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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 

כחלק מהמהלכים לקידום כבישים חדשים שיתנו מענה שורשי לבעיות הפקקים, התקיים  :קידום הכבישים
ראש מינהלת קשת צבעים, עוזר שר הביטחון לענייני וכן סגן שר הביטחון הרב אלי בן דהן, השבוע סיור עם 

במעבר קלנדיה, כדי לבחון מקרוב את הפתרונות אליהם אנו  –התיישבות, נציגי חברת מוריה וגורמים נוספים 
דרושים לפתרון בעיית חותרים ואת הבעיות הכרוכות בהם. אנו מקווים שסיור זה יסייע לקידום ביצוע הכבישים ה

 הפקקים, אשר בימים האחרונים שוב החריפה בעקבות בידוקים מחמירים בשל המצב הבטחוני.  
 

ודים גם לכם, כל השותפים ובעלי היוזמות בעקבות יום מעשים טובים מרגש בבנימין, אנו מ :יום המעשים הטובים
התמונה בעלת  - מעשים_טובים_בבנימין# הרבים שאמרו תודה. תוכלו לראות תמונות בתיוגהאנשים הטובות ו

 מספר הלייקים הגדול ביותר תזכה בפרס מיוחד לקראת פורים.
 

לידיעתכם, לאולמי ניקנור הוצא צו הפסקה מינהלי מכיוון שאין לו רישיון עסק. בהתאם לצו, לאולם  :ניקנורם אול
 נעדכן. –ויהיו שינויים  אסור לפעול בשלב זה. במידה

פורסמה רשימה ראשונית של עסקים  ,רישוי עסקיםתחת קטגוריית מחלקת  מועצהלנוחיות התושבים באתר ה
לבדוק את  מומלץאנחנו שבים ומזכירים לתושבים לפני שאתם סוגרים אירוע או מזמינים קייטרינג  מאושרים.

 הסטטוס שלו במחלקה.
 

, חברת נתיבי ישראל תתחיל בעבודות שיפוץ כיכר תחנת לאחר פורים – שיפוץ כיכר תחנת הדלק מעבר מכמש
הדלק מעבר מכמש )תיקון הבורות בכביש( לשיפור נוחיות הנסיעה. העבודות יתקיימו במהלך שעות היום. במהלך 

 העבודות יתכנו שיבושי תנועה. העבודה צפויה להסתיים תוך כחודש.
 

 .ול' ניסן תשע" –כ"ד אדר ב' תשע"ו , 8/5/16 - 3/4/16הרשמה למעונות תתקיים בין התאריכים : למעונותרישום 
 עשה דרך אתר המועצה.ייהוראת קבע פעילה למועצה )בגין ילדים במעונות( הרישום  ןלמשפחות שקיימת עבור

לשעות בנוגע מנהלת המעון יש להתעדכן אצל  ירשמו אצל מנהלת המעון.י -משפחות ללא הוראת קבע פעילה 
ם רשומים בתעודת הזהות היהורילדים ששני רק למעון יתקבלו  הקבלה ולהצטייד בתעודת זהות של שני ההורים.

 תשע"ז  לשנת הלימודיםהמועצה לא מתחייבת לקבל את כל הנרשמים  .1/1/14 -החל מ, ואשר נולדו כתושבי בנימין
לפרטים נוספים ניתן לפנות  קריטריונים של משרד הכלכלה. על פיבלה ערכו וועדות קיבמידה של רישום עודף י -

 .02-9977104 – מעונותלקת למח
 

הסתיים שלב איסוף הנתונים ובניית  ,במסגרת גיבוש תכנית אב למערכת החינוך בבנימין: תכנית אב לחינוך
ף החינוך ונציגי משרד מפגש ראשון בהשתתפות הנהלת המועצה, הנהלת אגם הפרופיל הרשותי. השבוע התקיי

החינוך, במטרה לחשוב על כיוונים ראשונים לקראת גיבוש חזון ותכנית עבודה. בשבועות הקרובים יתקיים דיון 
 ציבור, מנהלים ותלמידים. רחב יותר בהשתתפות נציגי ישובים, אנשיבפורום 

 
 
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –נו בפייסבוק חפשו אות
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו

https://www.facebook.com/hashtag/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F?source=feed_text&story_id=1038916586167895

