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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
התבשרנו כי שלושה תיכונים מבנימין נכללים ברשימת התיכונים המצטיינים של השבוע : תיכונים מצטיינים

ז, המובילים בהישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים: אולפנת נריה, ישיבת אהבת חיים משרד החינוך לשנת תשע"
בכוכב השחר, ואולפנת צביה כוכב יעקב. זו הזדמנות להביע הערכה ותודה לצוותי החינוך בכל רחבי בנימין 

 המשקיעים מעל ומעבר בחינוך הדור הבא. 
 

בימים הקרובים הוא יעבוד על הקיר  כיכר אדם לעבודה.הקבלן של פרויקט בשעה טובה חוזר  עבודות בכבישים:
בשעה טובה  העבודות בחלק העליון.בע"ה גם ראו מהכביש, אך בשבועות הקרובים יחלו יהעבודות לא ילכן הצפוני ו

ממחסום חיזמא  -להרחבת כביש דוכיפת  -ות גם העבודות בפסגת זאב ולאחר עבודת הכנה של מעל שנתיים מתחיל
יורחב הכביש לכל אורכו לשני נתיבים ונתיב ות חברת מוריה. במהלך העבוד דיי, על ברחוב משה דייןועד לרמזור 

, ויוצבו רמזורים בכלל הצמתים. בשלב השני מתוכנן שיקוע מתחת הרכבת ברחוב משה בורה ציבוריתנוסף לתח
אנו מודים  יבושי תנועה.תכנו שיבמהלכו י ,חודשים 16-כקט )ההרחבה ללא השיקוע( אמור להמשך הפרוידיין. 

 יקט זה.ית ירושלים על שיתוף הפעולה בפרועיריללמשרד התחבורה ו
גם בכבישי המערב אנו עוקבים אחר ההתקדמות: הפרויקטור שמונה להכנת חלופות לשיפור הכבישים מצומת 

דם, במימון מתק –אמור להגיש הצעות בקרוב. גם תכנון כביש עוקף מודיעין עילית  –הדואר לגוש טלמונים 
 המועצה. 

 
יחול חג "עיד אל   04.09-01.09חברת אגד תעבורה מוסרת כי בין התאריכים  :חג "עיד אל אדחה"שינויי תחבורה ב

 כפי שנעשה בכל המשק. ,אום משרד התחבורהיבת של האוטובוסים, יחולו שינויים בלוח הזמניםובשל כך  אדחה"
 יום. יש לבדוק באתר אינטרנט את השינויים לאותו

 
מיד אחרי החגים, המתנ"ס יקיים יום חשיפה של ספקים מקומיים לרכזות : יום חשיפה לספקים מקומיים

הקהילה. נשמח לחשוף עסקים מבנימין בתחומים הבאים: נותני שירות )גרפיקה, דפוס, וידאו, במות, צילום וכו'(, 
קים להפנינג )איפור פנים, דוכני מזון, ספקי תוכן )מופע, הצגה, הרצאה, סדנא, הפעלה קהילתית וכו'(, ספ

ביום עצמו תהיה אפשרות  אטרקציות וכו'(, ספקי מתנות )למתנדבים, בעלי תפקידים, מתגייסים, יולדות וכו'(.
 .tedספקי תוכן למצגת בנוסח  6-10לבוא עם דוכן, להשתתף בקטלוג ספקים שיינתן לרכזות הקהילה, וייבחרו 

 :או בקישור 0544428210באתר האינטרנט של מטה בנימין או בטל'  רשםימוזמנים לה

https://goo.gl/forms/XUy6gkTjpyDYhQST2  :פרטים נוספים
post.html-blogspot.co.il/2017/06/bloghttps://lemaanech. 

 
עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה, והצורך להגיע ללשכות המרכזיות של משרד הפנים, : שלוחת משרד הפנים

לאחת לשבועיים. בחודשיים הקרובים  –יורדים זמני קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים בחשמונאים ושער בנימין 
בשער בנימין בימי . 17.09.17,  03.09.17  20.08.17 -בחשמונאים ימי ראשון  תהיה קבלת קהל בתאריכים הבאים:

  .19.09.17,  05.09.17,  22.08.17 -שלישי 
 

40 לבית אל: המועצה המקומית בית אל מזמינה את תושבי בנימין לחוג עמה את חג ה-40 להקמת בית אל. בשיאו 
שקלים. ניתן  40 - סבבית אל, מחיר כרטי 29.8באלול,  ז-מופע של אברהם פריד. האירוע יתקיים ב –של הערב 

לרכוש כרטיסים דרך רכזות הקהילה ביישובים או ישירות דרך אתר האינטרנט של מתנ"ס בית אל: 
http://www.matnas-betel.org.il/index.php 

 
בכדי להיות מעודכנים במידע בשגרה ובחירום,  – חדש לתושבי בנימיןשירות ווטסאפ  קהשבוע הוש :בנימין עכשיו

להצטרפות לחצו  –פתחו עשר קבוצות נבשלב ראשון . לקבוצות הווטסאפ החדשותמוזמנים תושבי בנימין להצטרף 
 על לינק ההצטרפות באתר המועצה. 

 
בבתי ספר ובגני חינוך  -וסדות החינוך בבנימין דרושות קלינאיות תקשורת לשנה"ל הבאה לעבודה במ דרושות:

 .noadinner@gmail.com .566740-052  מיוחד. לפניות: נעה דינר
 

לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:
 .02-9977104לפנות לאפרת 
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 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 


