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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

התחבורה בבנימין, עם חברת "אגד מערך של  החדשההשבוע החלה לפעול התכנית  :תעבורה לאגדהמעבר 
הצפויות בעת שינוי משמעותי שכזה.  ,דיווחים על תקלות. נערכנו בעוד מועד לקבלת ומשרד התחבורה תעבורה"

אנו עושים מאמצים גדולים לטפל בהן ולמנוע את הישנותן. אנו מודעים לכך שיש תושבים החשים כי התכנית אינה 
משפרת את מצב התחבורה אלא להיפך, ועל כן שבים ומודיעים כי לאחר תקופת הרצה של כמה חודשים אנו נבחן 

 יעילותו.  את המהלך ואת
לאור שביתת הנהגים הערבים, נוצר מחסור שהביא לקריסת מערך ההסעים עפ"י הלו"ז שפורסם. משרד התחבורה 

בשיתוף המועצה הפעילה הסעות באמצעות החברה לפיתוח מטה בנימין על מנת להקל על משך ההמתנה. אנו 
 חבורה ומשרד התחבורה.עוקבים מקרוב אחר מערך ההסעים ומנסים לתת פתרונות יחד עם קמ"ט ת

, גם מי שאין לו רישיון נהיגה לאוטובוס יכול להצטרף .מחפשת נהגים תושבי בנימיןעדיין "אגד תעבורה" חברת 
 10-4011142 בטל': ניתן לפנות לשניר עוזרי; "אגד תעבורה" משתתפת במימון קורס ההכשרה לנהיגה באוטובוס

יחיאל לפרטים  –. לחרדים מתעניינים יש אפשרות למימון נוסף gobs@egged-taavura.co.ilמייל: או ב
 (.yehiel@kivun.org.il :מיילאו ב 411שלוחה  14-6216444 בטל':אמויאל 

 
שיחת הערכת מצב של מח"ט בנימין, אל"מ ישראל  : לאור המצב הביטחוני, השבוע התקיימההמצב הביטחוני

 לתגבור בבנימין. כוחות נוספיםשומר עם נציגי הציבור הישוביים בפסגות. בנוסף, בשבוע האחרון העביר הצבא 
בשל התמשכות האירועים, אנו קוראים לציבור התושבים להמשיך ולהגביר עירנות, לעמוד בטרמפיאדות מוגנות 

 .1418"צים. כמו כן להודיע למוקד בנימין על כל אירוע חשוד בטלפון ולהישמע להנחיות הרבש
 

הן דיונים חוזרים )בתום  –החל מחודש ינואר יתקיימו דיוני ועדות השמה אנו שבים ומזכירים כי  :ועדות השמה
וועדות שלוש שנים מדיון קודם(, הן דיונים במעברים )ליסודי, לחטיבת הביניים ולתיכון( והן דיונים חדשים. ל

. לוועדות חדשות אנא הגישו חומרים עד 11.14.12הדנות במעברים ודיונים חוזרים, אנא הגישו חומרים עד לתאריך 
. שימו לב, השאלונים צריכים להיות חתומים הן על ידי ההורים והן על יד המפקח, וכן יש לצרף 16.1.11לתאריך 

בכל שאלה ניתן לפנות לפסיכולוג בטפסים ללא חתימות.  חוות דעת פסיכולוגית או הערכה בתוקף. לא נוכל לטפל
 .14-8844181/ 14-8844188בטלפון:  או ליחידת החינוך המיוחד החינוכי המלווה את המסגרת בה לומד הילד,

 .einav@binyamin.org.il ronitse@binyamin.org.ilאו במייל : 

נקיים השנה כנס פתיחה  ,לרגל ההתפתחות המשמעותית בספורט בבנימין: כנס פתיחת שנה בספורט בבנימין
בכנס נסכם את השנה החולפת,  .18:01-44:01בין השעות  4/14כסלו, בבישוב חשמונאים בתאריך י'  ,חגיגי לספורט

תיירות -נסקור פעילויות ספורט בישובים, נציג תהליך שיפוץ ושדרוג מתקני הספורט בבנימין, שיתופי פעולה ספורט
 ,הכנס יתקיים במעמד ראש המועצה אבי רואה, בכירים במשרד הספורט בראשות ראש מינהל הספורט ועוד.

במהלך הכנס תתקיים הרצאה  מדריכי ספורט ותושבי בנימין. ,פורטורים לחינוך גופני, קבוצות סובהשתתפות מ
הרשמה )חובה(  בניית צוות מנצח. –ינות" "מנהיגות ומצו בנושא ,מבכירי מאמני הכדורסל בארץ ,של פיני גרשון

 .המקומות מוגבלמספר  .1142/, כסלו ב'דרך רכזת הקהילה בישוב עד לתאריך 
 

תוך רצון לסייע ולתמוך ביולדות ביישובים שלנו, אנו אוספות מידע על נשות מ :"אם לאם בבנימין" מחפשת אותך
אם את דולה / מדריכת  על מנת להפוך את הקשר אתכן לזמין ואפשרי., מקצוע בתחומי תוכן משיקים לילודה

אנא  ,ומעוניינת ששמך יגיע אל היולדות ברחבי בנימין הנקה / יועצת שינה לתינוקות / מרפאה אלטרנטיבית וכו'
ושלחי לנו את תעודת ההסמכה שלך, בצרוף smadarb@m.binyamin.org.il  מייל: צרי קשר בהקדם לכתובת

 ,מתנ"ס בנימין – רכזת אם לאם, ברנד, בברכה סמדר והמלצות מלקוחות מרוצים כתובת, מספרי טלפון
111-4448864. 
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חוויה  .ופי פרתבחודש האחרון זכינו לפתוח את מרכז היקום הפועל בישוב נ: מרכז היקו"ם )יצירה, קיימות ומדע(
למרכז מגיעים גני חובה וכיתות א' מיישובי הסביבה, . של למידה ועשייה במקום בו ילדים נפגשים במדע ואומנות

הפעילה ישנם בע"ח המטופלים ע"י הילדים, פינת  בחצר הילדים לומדים ויוצרים בתחום המדע, אומנות וקיימות.
להקמת המרכז שותפים המועצה ומשרד החינוך. תודתנו לחברה לפיתוח בסיוע  פירוק, עבודה בפסיפס וכ"ו.

 שיהיה בהצלחה! בהסעות.
 

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים מודיעה כי בשל מיון תיקים שנתי במחלקה, לא תהיה  מיון תיקים שנתי:
)י"ב בכסלו(. צוות  2.14.12ו( ועד )ח' בכסל 01.11.12בשבוע שבין לת קהל של עובדים סוציאליים ביישובים קב

 המחלקה ייענה רק לפניות חירום. אתכם הסליחה. 
 

מועדי חיסוני הכלבת ביישובים וקישור לאתר התשלומים "פטקליק" מתעדכנים : לידיעת התושבים, חיסוני כלבת
ד"ר חובב , תודה מראשב החיסון יתבצע רק לאחר הצגת הקבלה.. לפי מספר השבב - עצהומתפרסמים באתר המו

 .11048824484 פקס: 14-8411611 , טל':מ.א מטה בנימין, מנהל השירות הווטרינרי, שפירא

 
 בשישי הקרוב נפתח חגיגית את עונת "שישי צבעוני". - "שישי צבעוני" יוצא לדרך יין גבינות וחלמוניות:

ון בנושא "יין יצא סיור ראש 41/11בשישי הקרוב,  בחבל בנימיןאתר חדש של פריחת החלמונית הגדולה נמצא 
 :גבינות וחלמוניות"

 .יקב גבעות )גבעת הראל( –נקודת הכינוס  18:01
 .)חינם( אל מרבד החלמוניות ,אל המזבח והעמוד בנחל שילה -סיור מודרך  11:01
 ן גבינות ויין ביקב גבעות בשיתוף מחלבת "בעקבי הצאן". שמ –יין וגבינות  ,שמן זית 11:01

 1-811-02-12-12: ניתן לפנות לטל' לפרטים נוספיםלהגיע.  ת יין, שמן זית וגבינות. מוזמניםבמקום תתקיים מכיר

 
 
 

  תמיד לשירותכם, 116מוקד  -להזכירכם 
 .1418 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
 

 
  


