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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ברחבי ובישיבות התורניות נפתחה בא' אלול בתלמודי התורה ט "עתששנת הלימודים  :תשע"ט שנת הלימודים
שאר שנת הלימודים ב הלומדים שנת לימודים פורייה ומבורכת. לקראת פתיחתתלמידים בנימין. אנו מאחלים ל

כל ב 30.8ועד י"ט באלול  23.8מי"ב אלול חינוך, פותח אגף החינוך מוקד פניות פרטניות. המוקד יפעל מוסדות ה
רגשי, הסעות, החזרי נסיעות, שיבוצים, סיוע פסיכולוגי או  -הנושאים הקשורים לפתיחת שנת הלימודים 

 .adias@binyamin.org.ilבכתובת פרטי כתובות המייל באתר בנימין וכן  –הנגשה, אגרות חוץ ועוד ועוד 
 

בשבוע שעבר התקיים כנס חירום של מפעילי מעונות מפוקחים בכל הארץ, בשל המצוקה  השבתה במעונות:
המתמשכת בתחום מעונות היום: אי העברת תקציבים נדרשים להפעלת המעונות, היצע נמוך של מעונות 

שלמות מהחינוך הציבורי, ומחסור אדיר במטפלות שלא מאפשר פתיחת קבוצות, וכתוצאה שמדיר משפחות 
היום בכל -מכך לא ניתן מענה לילדים רבים. בכנס החירום הוחלט בלית ברירה להשבית את מערך מעונות

בכנס קראו המפעילים לממשלת ישראל לקחת אחריות ולהציע פתרונות ממשיים למשבר החמור, על  הארץ. 
נכון  –אנו במועצה שותפים למצוקה זו  ת שניתן יהיה להפעיל את המעונות ולתת מענה לכלל ילדי ישראל.מנ

אנו בבנימין  ילדים ברחבי בנימין לא התקבלו למעונות בגלל מחסור במטפלות ובמעונות תקניים. 120-להיום כ
. במידה ותוכרז שביתה 29/8/18י"ח אלול  נערכים לפתוח את השנה כסדרה במעונות המועצה ביום ד' 

 גם מעונות מטה בנימין יצטרפו למאבק על החינוך לגיל הרך. - 2/9/18-ב ארצית
 

הנה  שנת לימודים מבורכת. ולהוריהם הגנים גני ילדים מאחלת לילדימחלקת  :פתיחת השנה בגני הילדים
 - 07:30בין השעות  רםיתקיימו הלימודים כסד - בגני חובה: לימודים בימים הראשונים בגןהסיום שעות 
אום עם יהורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בת) , למן היום הראשון14:00
 - 07:30בשעות יתקיימו לימודים  ביום הראשון לשנת הלימודים -  4-3בגנים שמבקרים בהם ילדים בני  .(הגננת
 מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם., 11:00 - 07:30בשעות  ביום השני לשנת הלימודים; 10:00

 .14:00, ישהו בגן החל מהיום הראשון עד השעה ילדים שזו להם שנת לימודיהם השניה בגן הילדים
 

חטיבת גזרת הורחבה  החל מיום רביעי השבוע : םרה בין חטמ"ר בנימין לחטמ"ר אפרישינויי גבולות הגז
אחריות על עוטף קיבלה את החטיבת בנימין  טלמונים עד נווה צוף כולל.את גוש גם  והיא כוללתאפרים 
תוך כוונה למנוע פיגועים שייצאו ממרחב עוטף ירושלים לעורף מם כולל כמה כפרים נוספים בעוטף, ירושלי

קיימו ישיבות חפיפה  -ת אפריים ובנימין וחטיבו"המעבר", יישובי מדינת ישראל. אגף הביטחון, רבש"צי 
 בהצלחה לכולנו. התהליך וכניסה אליו בצורה חלקה עד כמה שניתן ללא השפעה על התושבים. להכנת

 
פתחה המועצה את כביש הטבעת המזרחית שבין ענתות לגבעה הצרפתית  השבוע כביש הטבעת המזרחית:

במבצע מתואם עם מנהיגי היישובים הסמוכים, כמהלך מחאה נוכח העובדה כי בניגוד להבטחות המשרד 
טחון פנים, הכביש טרם נפתח, וזאת למרות שסלילתו הושלמה לפני מספר חודשים והועברו התקציבים לב

הנדרשים לתפעול המחסום בו. עם פתיחת הכביש נסעו בו למשך שעה תושבי היישובים באזור, עד לסגירתו 
דרשים את המהלכים הנ לקדםמחדש על ידי המשטרה. אנו מקווים שהמחאה תזרז את מקבלי ההחלטות 

 לפתיחת הכביש באופן קבוע. 
בבוקר, תתקיים מחאת תושבים בקריאה למשטרת ישראל  8:00, בשעה 24.8י'ג באלול,  ביום שישי הקרוב,

 לפתוח את כביש הטבעת המזרחית למען רווחתם, בטחונם ובטיחותם של תושבי בנימין. 
 

בשיתוף מפעל פותח את ההרשמה לתכנית המלגות לסטודנטים מרכז הצעירים של בנימין  מלגות לסטודנטים:
"ח תמורת שעות ש 10,000 -וש"ח  2000יחולקו מלגות על סך  קריטריוניםלסטודנטים העומדים בהפיס. 

 /http://binyamin.org.il/milga_newהתנדבות בקהילה. לפרטים והרשמה: 
 

". רכז חיילים משוחררים"  -במרכז הצעירים שבמתנ"ס  כו תפקיד חדשלאחרונה יצא לדר חיילים משוחררים:
מענה מקצועי ואישי. בהמשך יפורסמו שעות  מזמין חיילים משוחררים ברחבי בנימין לקבל –לוי גל  –הרכז 

לפרטים נוספים . קבלת קהל וכן לוח סדנאות וקורסים שייפתחו. מומלץ לעקוב
Tzeirim2@m.binyamin.org.il. 

 
משחק רום בשער בנימין: מאות כבר נהנו מ-אחרונים לאקזיט ימים טק בבנימין:-רום במרכז ההיי-אקזיט

וך חדר בריחה שבו צריכים המשתתפים לעשות אקזיט בת –"אקזיט רום"  –הקיץ לכל המשפחה בשער בנימין 

mailto:adias@binyamin.org.il
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, שלא אפיסטים-לילדים שלכם יש ראש הייטקיסטי ואתם צופים להם עתיד של סטארטאם פחות משעה. 
-052טק, או בטל' -בנימין -לפרטים חפשו בפייסבוק החודש. יפעל רק עד סוף ש ,חדר הבריחהיחמיצו את 

 .https://eventbuzz.co.il/btech?s=2601. לרכישת כרטיסים: 5666405
 

שקרית וזדונית על הימצאות כביכול של עכברת הודעה השבוע הופצה ברשתות החברתיות  מעיינות בנימין:
כל מטרתה לפגוע באתרי התיירות והטבע ובציבור המטיילים הרבים הפוקדים את שבמעיינות בבנימין, 

המועצה ממשיכה  ר כי להודעה המופצת בשמם אין כל שחר.ממשרד הבריאות נמס .המעיינות בימים אלה
 .המשך קיץ נעים ומהנה בבנימין תומאחל ,המטיילים, את מפעילי האטרקציות והצימרים בברכה אתלקדם 

 
מדרשת הרי גופנא  -בסקר דרום שומרון החדש תגליות בחבל בנימין בעקבות  סיורי איכות עם ד"ר דביר רביב:

מין להצרטף לסדרת סיורי איכות, פרטים באתר האינטרנט של מטה בנימין )בלוח מזמינה את תושבי בני
 .midreshet.gofna@gmail.com ,054-5428580האירועים( או בטל' 

 
ערב חזנות בבזיליקה: אתר שילה הקדומה מזמין את תושבי בנימין למופע של מקהלת בנימין בניצוחו של יותם 

בהשתתפות , 20:30 ,2.9יום ראשון כ"ב באלול ב - בבזיליקה בשילה הקדומה "נקדמה פניו בתודה" -סגל 
להזמנת כרטיסים:  .משפחת נחושתןו מנחם בריסטובסקי –ליווי מוסיקלי . החזנים יעקב רובין ובן ציון הילמן

.babazilika.co.il 02-5789111 
 

 ללמוד ולתרגל -סדנת "אבקשך" עם הרבנית נעמי שפירא מזמין את נשות בנימין ל היישוב מגרון  אבקשך:
, מז' חשוון ואילך 9:00-13:00מפגשים בימי שלישי בשעות  12סדרה של  -עבודת ה' מתוך תקוה, שמחה ומעוף 

 tarbutmigron@gmail.com 2296540-054ש"ח. לפרטים והרשמה  1800עלות:  ביישוב מגרון.
 

: שוק ארבעת המינים בשער בנימין יפעל השנה בימים ה' עד א', י"א עד י"ד שוק ארבעת המינים בשער בנימין
 . 13:00 – 08:00. בימי שישי וערב חג בין השעות 22:00 – 17:00בין השעות , 20-23.9שרי, בת

 
ילדים  ד "גופנה" בנוה צוף דרושים סייעים/סייעות לעבודה עםלבית הספר ממ" דרושים/ות:

  08-9232322לשנת הלימודים תשע"ט. תנאים טובים למתאימים. סביבת עבודה נעימה ותומכת.  דיפרנציאלים
 054-6318513  
 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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