בס"ד

תקצירית מהמועצה האזורית

ל' אב תשע"ז
 22אוגוסט 2017

שנת הלימודים תשע"ח :אנו מברכים את כל תלמידינו המתחילים שנת לימודים חדשה ,ובמיוחד לכ 1700-ילדי
בנימין העולים לכיתה א' – בברכת שנת לימודים פורייה ,מעניינת ומוצלחת .ברכתנו שלוחה גם למטפלות,
לסייעות ,לגננות ,למורים ,לצוותי בתי הספר ולמנהלים – שנת לימודים ברוכה ואיכותית .בימים אלה אנו בעיצומו
של המירוץ להצבת כיתות חדשות בהתאם לאחוזי הגידול המבורך במספר התלמידים ביחס לשנה שעברה – כמידי
שנה אנו מתמודדים עם קשיים פוליטיים-מינהלתיים לא מעטים ,אך אנו עושים כל מאמץ להשלים את המשימה
עד ליום הראשון של שנת הלימודים החדשה.
"חדר מצב" לקראת פתיחת שנת הלימודים :לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,ייפתח "חדר מצב" שייתן
מענה לשאלות ,בירורים ובעיות שצצות" .חדר המצב" יפעל בימים ד' עד ו' ,1/9 - 30/8 ,ח' באלול – י' באלול,
בטלפון מספר  .02-6492999שעות הפעילות  -בימים ד' ו-ה' בין השעות  08:30עד  ,15:30וביום שישי בין השעות
.12:00 – 07:30
סיום לימודים בגנים :בהתאם להוראות משרד החינוך ,להלן שעות סיום הלימודים בימים הראשונים לשנת
הלימודים .בגני החובה  -יתקיימו הלימודים כסדרם החל מהיום הראשון (אשר חל השנה ביום שישי בשבוע ,ועל
כן מהשעה  07:30עד  13:00כבכל יום שישי) .הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת
בתיאום עם הגננת .בגני  3ו :4-ביום הראשון לשנת הלימודים יפעלו הגנים בשעות  ,10:00-7:30וביום השני לשנת
הלימודים בשעות ( 11:00-7:30השנה חלים ימים אלה בימים שישי וראשון) .מהיום השלישי והלאה יתנהלו
הלימודים כסדרם בין השעות  7:30עד השעה  .14:00ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים ישהו בגן
החל מהיום הראשון עד סוף יום הלימודים .הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת
בתיאום עם הגננת.
שנת הלימודים במעונות :מעונות היום של בנימין ייפתחו בע"ה כבר ביום שלישי  ,29/8/17ז' באלול .יישר כוח גדול
למנהלות שעמלו רבות בחופש לחפש צוותים לכל קבוצות הילדים שנרשמו למעונות ,לפי הנחיות משרד הכלכלה.
בשלושת הימים הראשונים ,לילדים החדשים בלבד יהיו ימי הסתגלות קצרים .ברוכים הבאים לכל התינוקות
החדשים שפוקדים את מעונות היום ,ובהצלחה לכל המנהלות ,המבשלות והמטפלות.
עבודות בפסגת זאב :השבוע החלו העבודות על הרחבת הכביש בפסגת זאב ,וכצפוי חלו שיבושים בתנועה .ביום
הראשון של העבודות השיבושים היו חמורים במיוחד ,בשל טעות בהתנהלות של הקבלן – הדבר טופל ומאז מצב
התנועה השתפר .אנו מקווים כי בהמשך הדרך התנועה תזרום באופן סביר ביחס לעבודות המתבצעות .במקביל
נמשכות העבודות בכיכר אדם ,וכן במעבר מכמש .בימים אלה החלו גם עבודות ריבוד באזור ואדי חרמייה .עבודות
הריבוד החלו השנה במערב בנימין ,באזור טלמון – נחליאל ,וכעת הן נמשכות מזרחה.
"לוקחות אחריות על הבריאות" :אירוע בריאות פינוק וכושר לנשות בנימין לסיום הקיץ – יתקיים ביום שלישי
כ"א אלול ,12.9 ,במרכז הספורט לרנר ,ירושלים (הר הצופים) בשעות  .22:30 - 18:30תהיה בו  -פעילות אירובית
מטורפת (זומבה ,עיצוב דינמי) ,וואטסו ושחיה חופשית בבריכה מפנקת וסגורה (כמובן עם מלתחות ברמה גבוהה),
מתחם טיפולים ועיסויים אישיים (רפלקסולוגיה ,שיאצו ,עיסוי קרקפת ופנים ועוד) ,שייקים ,ריצה מודרכת בנוף
ירושלמי מרהיב ,טיפים תזונתיים ובדיקת  ,BMIדוכנים לרכישת מוצרי בריאות וספורט ,ועוד מגוון אטרקציות
והפתעות .וזה לא הכל ...הרצאה מרתקת של כוהנת הדיאטות – חלי ממן! שריינו את התאריך ,את הבעל או
בייביסיטר – ובואו ליהנות .פרטים מלאים ופתיחת הרשמה – בשבוע הבא( .מיועד לנשים מעל גיל  .)18עקבו אחר
הפרסומים ביישובים ובדפי הפייסבוק של ארץ בנימין ומחלקת הספורט מתנ"ס בנימין.
קול קורא להגשת מועמדות לתעודת הוקרה למתנדבים ותיקים :לקראת ערב ההוקרה של מרכז המתנדבים של
עמותת ותיקים בקהילה ,אנו מזמינים את הציבור הרחב להמליץ על מתנדבים בולטים הראויים לקבל תעודת
הוקרה לשנה זו .מתוך מגוון ההמלצות ייבחרו שלושה מתנדבים ופרויקט התנדבותי אחד .עדיפות למתנדבים בעלי
מעגל השפעה רחב או המתנדבים במשך תקופה ארוכה או הפעילים במספר יישובים .ניתן לשלוח המלצות למייל
 vatikim.mitnadvim@gmail.comעד לתאריך .27.8.17

שינויי תחבורה בחג "עיד אל אדחה" :חברת אגד תעבורה מוסרת כי בין התאריכים  4.09 - 1.09יחול חג "עיד אל
אדחה" ובשל כך יחולו שינויים בלוח הזמנים של האוטובוסים ,בתיאום משרד התחבורה ,כפי שנעשה בכל המשק.
יש לבדוק באתר אינטרנט את השינויים לאותו יום.
שלוחת משרד הפנים :עקב המעבר לחוק ביומטרי חובה ,והצורך להגיע ללשכות המרכזיות של משרד הפנים,
יורדים זמני קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים בחשמונאים ושער בנימין – לאחת לשבועיים .בחודשיים הקרובים
תהיה קבלת קהל בתאריכים הבאים :בחשמונאים ימי ראשון  .17.09.17 , 03.09.17 20.08.17 -בשער בנימין בימי
שלישי .19.09.17 , 05.09.17 , 22.08.17 -
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות .לפרטים נוספים ניתן
לפנות לאפרת .02-9977104
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

