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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

רכה אנו שולחים ברכת דרך צלחה ושנת לימודים איכותית ופורייה לכל תלמידינו, וב: שנת לימודים פורייה
לילדי הגנים, המעונות, למטפלות, לגננות,  רכתנו שלוחה גם. בהעולים לכיתה א'הנרגשים לתלמידים  מיוחדת

לסייעות, למורים, למנהלים ולכל צוותי מערכת החינוך. גם לקראת שנת הלימודים תשע"ו צמחה מערכת החינוך 
אלף תלמידים. שלושה בתי ספר ושבעה גני ילדים נכנסו  30-, ואנו מגיעים למספר המבורך של כ5%-שלנו בכ

במספר התלמידים.  המשמחכיתות יבילות חדשות כדי לתת מענה לגידול  35, ונבנו ומרשימים למבנים חדשים
תן מענה למספר רב של בתי ספר שיביאו את תלמידיהם ילראשונה בבנימין יוצאת לדרך גם חווה חקלאית, שת

מידים המחוננים; לשיעורי חקלאות; בית הספר למחוננים "דעת" מוסיף עוד יום לימודים בשל הגידול במספר התל
שוקד על "תכנית אב לחינוך בבנימין" החל ונפתח לראשונה מעון יום שיקומי בשיתוף "לב בנימין". אגף החינוך 

חברה מקצועית לתהליכים אסטרטגיים, ובשיתוף התושבים, כדי לקדם חשיבה אסטרטגית על מערך החינוך בליווי 
  ם על התהליך יפורסמו בהמשך.פרטים נוספי – בראייה רוחבית הצופה לשנים הבאות

 
בנוגע לימים הראשונים  חוזר מנכ"ל על פישעת הסיום בגני הילדים  מחלקת גנים מבקשת לעדכן בדבר: גני הילדים

 8:00בשעות  בין השעות יתקיימו הלימודים ביום הראשון 4-3בגנים שמבקרים בהם ילדים בני שנת הלימודים: של 
 מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם. .11:00 – 8:00ודים בשעות ביום השני לשנת הלימ .10:00 –

בגני ילדים לגילאי  .14:00ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום הראשון עד השעה 
 חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון.

 
י"ג אלול  28/8/15במעונות ביום שישי  תתשע"ו נפתח ודיםבשעה טובה שנת הלימשנת הלימודים במעונות: 

 תשע"ה. מחלקת מעונות מאחלת הצלחה והנאה לכל הילדים ולצוותים העובדים במעונות.
 

תודה והערכה שלוחה לתושבים הרבים הממלאים את הפחים הכתומים באריזות למיחזור, : מיחזור בבנימין
והעברתה  הפרדת הפסולת, ן בפרט. אנו מזכירים כי עלויות השינועלכדור הארץ ולבנימירבים וחוסכים משאבים 

האריזות, בהתאם לחוק האריזות.  החברות הגדולות המייצרות או מייבאות ומוכרות אתמוטלות על  – למיחזור
וברוב היישובים כבר חולקו השקיות הכתומות לאיסוף  הפחים הכתומים כבר מוצבים במקומםכל טובה בשעה 

אך ורק כשהן ריקות מתכולתן. יש להשליך פסולת אריזות  פח הכתוםלשאנו מזכירים ריזות. ביתי של הא
אריזות סוגי האריזות שניתן להשליך לפח הכתום, ובהן:  ובפרוספקט שחולק יחד עם השקיות הכתומות פורט

 - אריזות מתכת ;יפוחאריזות ריקות של מוצרי מזון, שקיות ניילון, אריזות של חומרי ניקוי, טקסטיל וט - פלסטיק
קרטוני חלב, קרטוני  – אריזות משקה מקרטוןועוד; קופסאות שימורים, תרסיסים ריקים, תחליפי חלב לתינוק 

 .02-9977217 :פינוי אשפהלקת הצעות ייעול, ניתן לפנות למחו לשאלות, בירורים מיץ, קרטוני ביצים וכדומה.
 

כי בימים אלה החל פקח רישוי עסקים את עבודתו במחלקה.  : מחלקת רישוי עסקים מודיעהפקח רישוי עסקים
לאתר עסקים הפועלים ללא רישוי עסק כחוק  ולאכוף את היבטי החוק השונים.  –בין תפקידיו העיקריים 

להזכירכם, הליך רישוי עסק נועד להגן על בריאות ובטיחות הציבור. אנו שבים וקוראים לעסקים שעדיין לא פתחו 
. 02-9977125, או שאינם מתקדמים בתהליך, ליצור קשר עם המחלקה לפני ביקור הפקח, בטלפון תיק רישוי עסק

בהזדמנות זו נזכיר כי בטרם הזמנת קייטרינג או סגירת אירוע באולם, יש לוודא שלבעל העסק יש רישיון כנדרש 
 שעות ספורות לפני קיומובחוק. בשנה האחרונה קרו מקרים שבהם בעלי שמחה נאלצו למצוא מקום חלופי לאירוע 

 חיסכו מעצמכם עגמת נפש ודאגות מיותרות, ובקשו לראות רישיון עסק כחוק.  – בהוראת המשטרה
 

דוכני הזדמנות אחרונה לרכישת כרטיסים ליריד "תתחדשי" לנשות בנימין:   יריד לנשות בנימין "תתחדשי":
היריד קרן פלס בהופעה מלאה! ; ואמנות, מתנות, ועודאופנה, טיפוח, תכשיטים,  - מכירה של נשים יוצרות בבנימין

, ₪ 70: 31/8במכירה מוקדמת עד כרטיסים , בגבעת התחמושת, ירושלים. 6/9/2015 ,אלול תשע"הכ"ב בביתקיים 
הזמנת כרטיסים באמצעות כרטיסי אשראי באתר:  .31/8-העד  11+ועכשיו במבצע . ₪ 85לאחר מכן בעלות 

https://www.tixwise.co.il/he/tithadshi. 
 

 ,בכל רחבי בנימיןמבנימין מעשרות אירועי תרבות נהנו אלפי תושבים  שבועביום שלישי ה "לא לדאוגוסט":
מין , והובילה והפיקה בבנימירי רגב ,אותו יזמה שרת התרבות והספורטש "במסגרת פרויקט "לא לדאוגוסט

ליוזמה  . בנימין נבחרה להיות אחת מעשרים מועצות שזכו לקבל תקציב ממשרד התרבותמחלקת תרבות במתנ"ס
 רועי תרבות וספורט: מירי מסיקה בכפר אדומים, אברהם טל יזור עשרות אבמהלך יממה אחת היו בכל הא. זו
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ם ועוד יעי קרקס, הפנינג ספורט, הרכבים מוסיקליאודי דוידי במצפה יריחו, אנדרדוס, ניגון ירושלמי, מופ בנילי,
 .רועים היו בחינםיכל הא. וועוד

 
התוכנית מקנה  לקראת סיום. – מחזור ב' של "תוכנית אפיקים" לצעירים בתעסוקהההרשמה ל: תכנית אפיקים

ואים. מספר שאינם נש 18-25ופתוחה לצעירים וצעירות בגילאי  ,תעסוקתיתההכוונה הליווי של שנה וחצי בתחום 
 .052-5666286 – או חננאל 052-5666158 – רוני – לפרטים .בחרויהמקומות מוגבל ורק מתאימים י

 
גידול פירות בנושא  ליום שדה: מו"פ ההר המרכזי מזמין חקלאים חדשים, ותיקים ומתעניינים, גידול פירות יער

באתר ניסוי  9:30-12:00, בין השעות 07.09.2015אלול תשע"ה, בשיתקיים ביום שני, כ"ג , פטל ואוכמניות, יער
סיור במחקר גידול מיטבי של פטל מחוץ לעונה,  . בתכנית: ק"מ מקיבוץ כפר עציון( 2עציון )-ביער גבעות שבגוש

מידע על השקיה ודישון של פירות יער, הסברים על זנים של פירות יער וטעימות. , בגידול מיטבי של אוכמניות
 .mophahar@gmail.comש צורך להירשם מראש במייל: הכניסה חופשית אך י

 
, י"ח 2.9.15-: שי"ל )שירות יעוץ לאזרח( בנימין חוזר מחופשת הקיץ. נחזור לפעילות ביום רביעי, הל בנימיןשי"

וביום  10:00-13:00ביום שני  תשלום לאורך השנה,. שי"ל בנימין עומד לרשותכם ללא 16:00-19:00אלול בשעות 
shil@binyamin- , מייל:51-11-50-1599 בשער בנימין או בכפר האורנים. טלפון: 19:00-16:00רביעי 

hevra.org.il. .)פגישות יש לתאם מראש( 
 

יתקיימו  ,לחברה למתנ"סים 2ערוץ  -חלק משיתוף פעולה בין טדי הפקות כמתנ"ס בנימין מודיע כי  :הכוכב הבא
)לא רק נוער(  16תושבים מעל גיל  אודישנים לתכנית "הכוכב הבא" במספר מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ.

פסגת  סים הקרובים למקום מגוריהם:"המעוניינים להשתתף בתוכנית מוזמנים להירשם לאודישן באחד המתנ
 - 03-5396000קריית אונו ; 10.9.15 - )שמרית דה ולנסה( 050-4466641 בקעת הירדן; 10.9.15 -  02-5848900זאב 

 חשוב לתאם הגעה כדי לוודא שלא חל שינוי בתאריך.. 7.9.15
 

  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 .1208 -המוקד הבטחוני 

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 עצה האזורית מטה בנימיןהמו, שבת שלום
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