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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע נפצעו בפיגוע הדריסה בתחנת אוטובוס ביציאה מירושלים שבעה מתושבי : פיגוע הדריסה בירושלים

קשה. נציגי המועצה וצוותי הרווחה מלווים את הפצועים בבתי החולים. אנו  בנימין, ובהם תינוק שנפצע באורח
מדינת ישראל כולה, ותושבינו לכל פצועי בית ישראל. בהזדמנות זו ו ,שולחים ברכת החלמה מהירה לפצועי הפיגוע

חזקות, מרשים להיווכח שוב עד כמה הקהילות בבנימין  .בתוכה, נתונים במציאות בטחונית מתמשכת לא פשוטה
. בע"ה נעבור גם תקופה זו ונצא ממנה איתנה חייםהמציאות בגבורה וממשיכים בשגרת  התושבים מתמודדים עם

 מחוזקים, כפי שהיה בתקופות דומות בעבר. 
 

אגף הביטחון מתריע מפני תופעת ירידת נוסעים בכיכר שליד מחסום חיזמא, וצעידה רגלית ממנו אל : חיזמאכיכר 
 לתשומת לבכם, הכיכר אינה מאובטחת ועלולה להוות יעד לפיגועים. אנא היזהרו. התחנות במחסום. 

 
מבקרים, בהם כאלה פסטיבל מכבים מוצלח בנוכחות אלפים רבים של זכינו ל גם השנה: פסטיבל המכביםחנוכה ב

המבקרים הצלחה כבירה במיוחד נוכח תקופת מתח בטחונית זאת. ב מדוברשמעולם לא ביקרו בבנימין קודם לכן. 
מגוון פעילויות מרתקות. הקמפיין שליווה ב השתתףלחוות את סיפורי החנוכה במקום ובזמן שבו התרחשו, ולנהנו 

 מרשימות ולחדור לתודעה הישראלית על כל גווניה. את הפסטיבל הצליח להשיג תוצאות 
 

כביש הגישה היום הינו  -לתשומת לבכם, לאחרונה השתנתה הגישה לגבעת הרואה  : כביש הגישה לגבעת הרואה
 מכיוון מעלה לבונה, ולא מצומת הברושים כבעבר. 

 
חוק לקבל החלטות בנוגע לזכאותם של תלמידים בעלי  על פיוועדת השמה הינה הגורם המוסמך  :ועדות השמה

 לצורך קביעת מועד הדיונים מתקיימים מחודש ינואר ועד מאי. צרכים מיוחדים, לקבלת שירותי חינוך מיוחד.
דיונים חוזרים )בתום ל מסגרת חינוכית ופיקוח.וכן על ידי , על ידי הורים חתוםלוועדה יש להגיש שאלון הפניה 

לתאריך יש להגיש שאלון עד  -דיונים במעברים )ליסודי, לחטיבת הביניים ולתיכון( ולשלוש שנים מדיון קודם(, 
. בכל שאלה ניתן לפנות לפסיכולוג החינוכי 16/1/16עד לתאריך  יש להגיש טפסים. לוועדות חדשות 31/12/15

  02-9977185/ 02-9977188המלווה את המסגרת בה לומד הילד, או ליחידת החינוך המיוחד בטלפון: 
 . ronitse@binyamin.org.ileinav@binyamin.org.ilאו במייל : 

 
ת לב בנימין הנותנת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים מכל רחבי בנימין, יוצאת במבצע : עמותעמותת לב בנימין

בחודש ספטמבר האחרון עברה העמותה למבנה כדי לתמוך בהמשך הפעילות של העמותה.  –"שקל אחד ביום" 
טפות. הקבע בעפרה, ופתחה מעון יום שיקומי במקום. בעקבות זאת גדלו מאד עלויות האחזקה והעלויות השו

עמותת לב בנימין מהווה עוגן מרכזי וחשוב בחייהם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומשפחותיהם מהאזור. על כן 
-054לפרטים היו גם אתם שותפים.  –פונים בעמותה לציבור תושבי בנימין בבקשה להיתרם להמשך פעילותה 

5210118. 
 

ומעלה מוזמנים  17תושבי בנימין מגיל . בעיצומהן : התחרות לזכרה של רחלי לויתחרות הסיפור הקצר תשע"ו
יום ב', ט"ז בטבת התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת היצירות:  - להשתתף בכתיבת סיפורים קצרים

השתתפות בתחרות, נמצאים באתר פרטים נוספים ותקנון , לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. 28.12.15תשע"ו, 
 < ספריה אזורית.   < מתנ"ס  www.binyamin.org.ilהמועצה: 

 
איגרות היערכות לחורף  -לאחרונה הופצו לכל התושבים באמצעות משרדי היישובים : איגרת היערכות לחורף

קיראו את ולסערה, כדי שכל בית בבנימין יהיה מצויד ומוכן בהתאם לאפשרות של סערה והפסקות חשמל. אנא 
  אנא פנו למשרד היישוב. –האיגרות בעיון. אם לא הגיעה אליכם איגרת זו 

 
מזמינה את קהל העוסקים בתחום המחקר והיישום  23-הועדה האקדמית של כנס תורה ומדע ה: כנס תורה ומדע

. פרטים 16.21.של תורה ומדע להציע תקציר הרצאה או פוסטר בנושאי הכנס. ניתן להגיש תקצירים עד כ"ב בשבט, 
 .www.eng.biu.ac.il/ToraMadaבאתר 
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  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

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


