
  בס"ד

 
 
 
 

    

 ' חשון תשע"חד
 2017אוקטובר  24

 תקצירית מהמועצה האזורית
         

ללמוד את  'החלו תלמידי וברחבי בנימין בתי הספר : בתכנית "ארץ בנימין" וחידון התנ"ך לתלמידי בנימין
הפנים והשמות מאחורי האתרים בבנימין. במסגרת  -"הן פני הארץ הם פניך"  -והפעם  ,נושא ארץ בנימין

צאו לשני סיורים יי על ידי המועצה,מתוך חוברת שהופקה על חבל הארץ בו הם חיים התכנית ילמדו הילדים 
לבסוף נחתום בחידון פומבי  .להיכרות עם סביבה רחוקה בבנימין נוסףטיול לו בית הספר,בסביבה הקרובה ל

 בנימיני.
שנה  70 - כחלק מהנושא השנתי ,יוצא לדרך והפעם בנושא "בונים ומתיישבים" 'ו-'לכיתות הך "חידון התנגם 

 למדינת ישראל. פרטים בהמשך.

במהלך החופש הגדול התקיימו מבחני איתור לתלמידים מצטיינים במתמטיקה  - תכנית מצויינות במתמטיקה
מנסיעות ארוכות לאוניברסיטת בר אילן, בכדי להימנע  .על מנת לפתוח קבוצת מצויינות ולקדמם בתחום זה

ילדי מערב הנגשנו את הקורס ואנו פותחים אותו בשיתוף מחלקת החינוך של עיריית מודיעין.  הקורס מיועד ל
לפרטים והרשמה יש לפנות לאגף  בנימין שעברו את מבחני אוניברסיטת "בר אילן" למצויינות במתמטיקה.

 .08-9726070/6054החינוך במודיעין 

תכנית ה. 26 - 20תכנית אפיקים לצעירים וצעירות בגילאי בנותרו מספר מקומות : תכנית אפיקים לצעירים
 .052-5666286אבחון מקצועי והכנה להשמה במקום עבודה. לפרטים יש לפנות לחננאל , ליווי אישימעניקה 

 
ו הציגו בעלי עסקים תושבי השבוע קיימה מחלקת תרבות במתנ"ס יריד ספקים במבוא חורון, וב יריד ספקים:

בנימין הנותנים שירותי תוכן ו/או פעילויות תרבות, קונדיטוריה, אומנות, מוסיקה ועוד. ליריד הגיעו רכזי 
קהילה תרבות ונוער בכדי להכיר ולהעדיף את בעלי העסקים המקומיים, כמילות הסלוגן שליווה את היריד: 

יעו גם מנהלי מחלקות תרבות ממועצות אחרות כדי ללמוד ולקיים 'רוצים להזמין? קודם כל בנימין'. ליריד הג
 גם אצלם יוזמה מפרגנת ומעצימה זו. 

 
האזורית מטה המועצה  .ארנונהעבר בחובות  ת: משרד הפנים יצא לאחרונה במבצע להסדרמבצע גביית חובות

( 3וזאת בהתאם לתקנות והסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה, תיקון מספר  ,זהבנימין הצטרפה למבצע 
. בהתאם לתקנות המבצע, ניתן להגיע להסדרים על חובות ארנונה אשר הצטברו עד ליום 2017 -התשע"ז 

. במסגרת ההסדרים ניתן לקבל 2015-2016וזאת בתנאי כי לא קיים חוב לארנונה בגין השנים  31/12/2014
לבדיקת זכאותכם להצטרפות  .30/11/2017המבצע הינו בתוקף עד ליום  שמעותיות על חוב העבר.הנחות מ

שמספרו  או באמצעות פנייה בפקס 02-9977257/258/176/189/242למבצע יש לפנות למחלקת גביה בטלפונים: 
. מחלקת gvia@binyamin.org.il ;  mirim@binyamin.org.ilבדואר אלקטרוני שכתובתו:  או 9977273-02

 גבייה תשמח לעמוד לשירותכם. 
 

מעוניין לראות את  הבנק מבקש את היתר הבניה? אתם לקראת שיפוץ?: הזמנת תיקים מארכיב המועצה
דרך אתר המועצה   ת תיקים מארכיב המועצה, אך ורקשימו לב: הזמנ ה שלך במועצה?יבניהתוכניות 

(http://www.binyamin.org.il/6652/ -  .)תחת קטגוריית אגף הנדסה 
 

להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של המועצה בתקופה הקרובה:  שירותי משרד הפנים:
 21לנובמבר,  7.  בשער בנימין בימי ג': 17:30 - 16:00בשעות  – לנובמבר 19לנובמבר,  5א': בחשמונאים בימי 

 . 14:00 – 8:00בשעות  – לנובמבר
 

 . ניתןסוציאליים לעבודה מיידית עם משפחות או ילדים בסיכון /ותעובדים יםלאגף הרווחה דרוש דרושים:

מחלקת נוער מחפשת רכזת פרויקטים, חצי משרה. לשליחת . izik@binyamin.org.ilלשלוח קורות חיים ל 
באזור גוש  וגנים/ סייעות צמודות לבתי ספר  סייעיםדרושים . noar6@m.binyamin org.il -קורות חיים 

 . sagitmi@binyamin.org.ilיש לשלוח קו"ח למייל אדומים, מערב בנימין וירושלים. 
 שבת שלום,

 המועצה האזורית מטה בנימין 
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