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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ביום שלישי הקרוב יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ וגם : בחירות בחירות בחירות

ן ועדת הבחירות המרכזית מטה בנימי. , וכך כמובן גם אצלנו בבנימיןבמטה בנימין. בכל הארץ זהו יום שבתון
לראש  –כי במועצות אזוריות, בשונה מערים ומועצות מקומיות, מצביעים בשלושה פתקים ומעטפות מזכירה 

המועצה, לועד המקומי, ולנציג היישוב במליאת המועצה. ביישובים בהם אין יותר מרשימה אחת לועד או 
הקלפיות ייפתחו בשעה ומעלה.  17זכאים להצביע מגיל  מספר הפתקים יהיה בהתאם. להזכירכם, –למליאה 

בהם הקלפיות ייסגרו בשעה  –)מלבד ביישובים עטרת, נחליאל ועמיחי  22:00בבוקר וייסגרו בשעה  7:00
ובין השאר גם  ,פרטים נוספים לגבי הבחירות ןת ובהומסודר ותהודענתלו ישוב כל יבלוחות המודעות ב(. 20:00

 הרשימות. שמות המתמודדים בכלישוב וימי הרשימות המתמודדות ב
באתר מפורסמים  – ומידע על הסכמים שנחתמו בין הרשימות למליאה או לועדים המקומיים עדכונים שוטפים

בבנימין קישור להצטרפות באתר המועצה.  –בקבוצות הווטסאפ "בנימין עכשיו"  מידע שוטף גם .המועצה
 בוחרים לבחור ולהשפיע!

 
, הוא יום 30.10.18 ,בחירות לרשויות מקומיותהיום יוון שמכ שינויים בתחבורה הציבורית ביום הבחירות:

. 18:00שעה ה הציבורית מהבוקר עד יחולו שינויים בתחבור, (הרשויות המקומיות לחוק 'ב 97ע"פ סעיף שבתון )
קווים במוסדות חינוך יפעלו באופן חלקי.  –קווים המשרתים מוסדות חינוך וקווים ייעודיים לאזורי תעסוקה 

http://eggedtaavura.my-: אתר אגד תעבורה בלינק מצורףב מומלץ להתעדכן רדי פועלים כסדרם.במגזר הח

ways.online/EggedTaavuraListLine/ 
 

פעיל את קייטנת חנוכה לפי בהתאם לתוכנית משרד החינוך, המועצה ת: 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 שבועיים. 28.10.18ראשון הקרוב י"ט חשוון )ע דרך אתר המועצה החל מיום הרישום לקייטנה יתבצ

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

הרוצות להתנדב, להכשרה מקצועית, מעניינת  לאם" במתנ"ס בנימין מזמין אימהותפרויקט "אם  אם לאם:
מפגשים, ניתן להירשם  3ההכשרה בת  לליווי אישי של נשים לאחר לידה.להקניית כלים וידע  ,וייחודית

 16.10.18  - נילי( תתקיים בע"ה בז' חשוון תשע"טבלמפגשים במזרח בנימין או במערב. הכשרה במערב בנימין )
 )שעות הבוקר(.  31.10.18- )שעות הבוקר(, כ"א חשוון תשע"ט 23.10.18 -י"ד חשוון תשע"ט   )בשעות הערב(,

)בערב(,  20.11.18 - )בבוקר(, י"ב כסלו תשע"ט 6.11.18 - "ח חשוון תשע"טההכשרה במזרח בנימין תתקיים בכ
קבע בהמשך. הרשמה אצל עינת שפיץ י)בערב(. מקום י 27.11.18 -י"ט כסלו תשע"ט 

 . 4404223-052, או  m2m@m.binyamin.org.ilב
 

, במחיר טרי בשיתוף מפעל הפיס והמועצהבי בנימין מוזמנים למופע של גלי עתוש: גלי עטרי לתושבי בנימין
מחיר  .20:30בשעה בתיאטרון ירושלים  12/11/18המופע יתקיים ביום שני, ד' בכסלו, מיוחד לתושבי בנימין. 

ר: או בקישו ,או חפשו ברשת: גלי עטרי לתושבי בנימין 6565כרטיסים באתר טיקצ'אק * בלבד. ₪ 30לכרטיס 
https://tickchak.co.il/2802 

 
תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה משפחתית  :בהצדעה למטה בנימין -הפועל ירושלים באירופה 

כרטיסים למשחק של הפועל ירושלים באירופה במחיר מיוחד לתושבי בנימין. המשחק של הפועל  –ספורטיבית 
בעקבות שיתוף  בארנה. 19:45בשעה  ,7/11ירושלים מול נימבורק הצ'כית יתקיים ביום רביעי כ"ט מרחשוון, 

מעוניינים  בלבד. ₪ 20פעולה עם הפועל ירושלים המשחק ייערך בהצדעה למטה בנימין ועלות לכרטיס הינה 
  במתנ"ס ובאתר המועצה.בסוף השבוע יופץ קישור להרשמה בדף הפייסבוק של מחלקת הספורט  בכרטיסים?

 כל הקודם זוכה. –מספר הכרטיסים מוגבל 
 

http://eggedtaavura.my-ways.online/EggedTaavuraListLine/
http://eggedtaavura.my-ways.online/EggedTaavuraListLine/
mailto:בm2m@m.binyamin.org.il
https://tickchak.co.il/2802
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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 

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

 
עלי, כוכב השחר, כפר אדומים, בית חורון, חשמונאים. תנאים  -מלווים להסעות מאזור בנימין  דרושים/ות:

 .052-9455682יניב  -ושכר כשל עובד מועצה. לפרטים 
 

 , שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
 


