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 חשון תשע"טב' ז
 2018אוקטובר ב 16

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ועדת הבחירות המרכזית מטה בנימין מזכירה כי בבחירות לרשויות המקומיות זכאים להצביע מגיל : בחירות
 הזכות בחירה. כל תושב יקבל באמצעות הדואר "הודעה לבוחר" וב בעלי 38,390ישנם ומעלה. במטה בנימין  17

בבוקר  7:00( ייפתחו בשעה 30.10מיקום הקלפי שבה הוא זכאי להצביע. להזכירכם, הקלפיות ביום הבחירות )
לראש הרשות, למליאת המועצה ולועד  –. כזכור, בבנימין מצביעים בשלושה פתקים 22:00וייסגרו בשעה 

 המקומי )מלבד ביישובים שבהם רשימה אחת לועד או מועמד אחד בלבד למליאה(. 
 

בהתאם לתוכנית משרד החינוך, המועצה תפעיל את קייטנת חנוכה לפי : קייטנת חנוכה של משרד החינוך
 -במשך חמישה ימים הקייטנה תפעל  הקייטנה מיועדת לילדי הגנים וכיתות א' עד ג' בבתי הספר. רוט הבא:יהפ

עד  07:30-שעות הפעילות בגנים הם מ ללא יום שישי. ,(10/12( עד יום שני ב' בטבת )4/12מיום שלישי כ"ו כסלו )
את הקייטנה יפעילו . )ללא עלות להורים( הקייטנה מסובסדת במלואה .13:00עד  07:45-מ. בבתי הספר 13:00

 צוותים מבתי הספר ומהגנים. בקייטנה יהיו הפעלות חווייתיות ותוכניות חינוכיות שיעסקו בענייני החג. 
 ( למשך שבוע וחצי.4.11.18עצה החל מיום ראשון כ"ו חשוון )הרישום לקייטנה יתבצע דרך אתר המו

 ההרשמה מחייבת הגעה לקייטנה במשך כל חמשת הימים.  ההשתתפות בקייטנה מותנית בהרשמה באתר.
 

לצורך  : עם התקדמות העבודות במחלף, יתקיימו שינויים בהסדרי התנועהדםשינוי בהסדרי התנועה בכיכר א
. במשך כשבוע החל מסוף שבוע זה, לא יתאפשר לפנות ביציאה מאדם אמת גבהיםטיפול בניקוז הכביש והת

ימינה לכיוון שער בנימין. היוצאים מאדם ימשיכו ישר, יקיפו את הכיכר ורק לאחר מכן יוכלו להמשיך לכיוון 
 . יתרה סעו בזהירותנא שער בנימין. 

 
מוסדות  ר יום עיון בנושא מוגנות, לצוותיקיימה בשבוע שעבמחלקת חינוך החרדי במועצה  יום עיון מוגנות:

כלים  אנשי מקצוע מהשורה הראשונהביום העיון נתנו החינוך החרדיים בבנימין, כולל מנהלים ויועצים. 
הצוותים סיכמו כי יצאו בתחושת חיזוק והעצמה לקראת שונים.  יםאירועים מסוגבהתמודדות לים ימעש

 המשך שליחותם החינוכית.
 

מרכז הצעירים של בנימין, מזמין צעירים  האגף לשירותים חברתיים בשיתוף :תעסוקהמרחב לקידום ב
המעניקה סיוע בהכנה  -להצטרף לתוכנית "מרחב לקידום בתעסוקה"  18-25וצעירות רווקים ורווקות בגילאי 

 – ועוד. לפרטים נוספים עבודה על חסמים בעולם התעסוקה ,לראיונות עבודה, הכוונה ללימודי תעודה ומקצוע
 .0525666158 - רוני

 
עוזרים לאזרח  - שי"ל בנימין. באופן חד פעמי לא תתקיים קבלת קהל בשי"ל בנימין, 22.10-הביום שני,  שי"ל:

נשמח לתת שירות בימי שני . זכויות, סיוע במילוי טפסים, וייעוץ בנושאים שונים לעזור לעצמו, הכוונה במיצוי
או במייל  51-11-50-1599בטלפון  19:00 - 16:00ובימי רביעי בין השעות  13:00 - 010:0בין השעות 

hevra.org.il-shil@binyamin .)פגישות חובה לתאם מראש( 
 

ם, בית חורון, חשמונאים. תנאים עלי, כוכב השחר, כפר אדומי -מלווים להסעות מאזור בנימין  דרושים/ות:
 .052-9455682יניב  -ושכר כשל עובד מועצה. לפרטים 

 .kinordav@gmail.com 0525666315לפרטים שרה . דרושה מזכירת בית ספר לישיבת ב"ע כינור דוד בעטרת
 
 

 , שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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