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תקציריתמהמועצההאזורית

 
 תקצירית פרשת שופטים

  

לקראת שנת הצבה ובניית כיתות יבילות , השבוע הגיע לסיומו מבצע שינוע:העמדת כיתות לימוד

הן בשל , גם השנה המבצע דרש יצירתיות ומאמצים של ימים ולילות. הלימודים הבאה עלינו לטובה

והן בשל בעיות , הגידול המרשים במספר התלמידים המחייב הוספת כמאה כיתות בכל רחבי בנימין

. ליה ששוןח ט"הפועלים עדיין בהתאם לדו, וקשיים שהוערמו לפתחנו על ידי גורמי מערכת הביטחון

 . ובראש ובראשונה לצוותי מחלקת הביצוע, תודתנו לכל המחלקות שהתגייסו למאמץ כמדי שנה
 

, באלול' ה, פתיחת שנת הלימודים במעונות בנימין חלה השנה ביום חמישי:שנת הלימודים במעונות

ן שופצו לאחר שהמעונות ברחבי בנימי, ילדים התחילו בשעה טובה את שנת הלימודים 0.11-כ. 2..8

 .לילדים ולהורים, מחלקת מעונות מאחלת התחלה קלה והצלחה לצוותי המעונות. ונצבעו במהלך החופשה
 

' ח)ערב פתיחת שנת הלימודים , ביום ראשון הקרוב:קו פתוח במוקד בנימין ערב פתיחת הלימודים

עם , מוסדות החינוך ייפתח במוקד בנימין קו פתוח לתושבים כדי לענות על שאלות בנושא, (2..8, באלול

המוקד הפתוח (. ניתן להפנות שאלות שינותבו גם לשאר מנהלי החינוך)מנהל אגף החינוך הרב יעקב ליבי 

בחלק מחברות ) 01.81*או , מכל טלפון קווי בבנימין .01בטלפון  11:.81:11-0יפעל בין השעות 

 .מכל טלפון.18-007701או ( הסלולרי
 

-שרק רשויות בדירוג סוציו, למרות הכלל שקבע משרד החינוך:בהצהרונים בשנת הלימודים הקרו

נעשו בחודשים האחרונים מאמצים רבים מול משרד , יזכו לצהרונים של משרד החינוך .עד  0אקונומי 

אשר בהשוואה לצהרונים של , בצהרונים של המשרד( 4שבדירוג )החינוך לכלול גם את מטה בנימין 

בשלב זה יש . והן כוללות חוגים ופעילויות שונות, ים נמוכות בהרבהת העלויות בהם עבור ההור"התמ

להפעיל  4אקונומי -נכונות גבוהה במשרד החינוך לאפשר פיילוט של שתי רשויות שבדירוג סוציו

אולם לצערנו טרם התקבלה החלטה סופית לכך , צהרונים של משרד החינוך שייפתחו באוקטובר

ואם יהיו חדשות טובות  ,ונים בבנימין נפתחים במתכונת הרגילהנכון לעכשיו הצהר. במשרד החינוך

 . נעדכן בהקדם –בעניין 
 

ובמיוחד לילדי , ברכת שנת לימודים טובה ופורייה שלוחה לכל תלמידי בנימין:שנת לימודים חדשה

ים למנהל, למורים, לגננות ולצוות הגנים, שנת לימודים מוצלחת גם למטפלות. 'בנימין העולים לכיתה א

 . ולכל העמלים למען חינוך ילדינו

 ".ארץ בנימין" –חפשו אותנו גם בפייסבוק 
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