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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע הגיע שר הפנים אריה מכלוף דרעי לעמיחי, לראות בעיניו את ההתקדמות המהירה  בעמיחי: שר הפנים

בהצבת המבנים וחיבורם לתשתיות, ואת המראה המרגש שבהקמת יישוב חדש. בימים אלה אנו מקדמים 
את החיבור של חברת החשמל, בתקווה לאפשר למשפחות עמונה לעבור  במקבילביוב, וחיבורים מהירים למים ו

 ליישוב החדש עוד לפני חג הפסח. 
 

בכדי להקל על התושבים אשר פונים למועצה עבור מטרות שונות, רוכזו כל סוגי הפניות תחת  :פניות למועצה
בקשה לשירות, מידע או )לצורך  בנימין וקדלמפניה דף אחד באתר המועצה.  היכנסו לאתר ותוכלו לבחור בין 

לדיווח על תקלות בתאורת ) קריאת חשמל(; פנייה עבור או דיווח על תקלה ,סיוע מאחת ממחלקות המועצה
בקשת שירות או סיוע שלא מתאימה ) פניות ציבור(; יש להצטייד במספר העמוד - רחוב או תאורת ביטחון

 (. תלונה על הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה או נושאי משרה בה) תלונות ציבוראו (, 106לפניה למוקד 
 

מחלקת רישוי עסקים שבה ומזהירה כי כל עסקי המזון במדינת ישראל טעונים רישוי עסק,  אכיפה מוגברת:
וכך גם במטה בנימין. זאת בכדי להגן על בטיחות ושלום הציבור. לאחרונה יצאה המחלקה במבצע אכיפה 

 פנו למחלקה וקבלו סיוע בהליך הרישוי, בטרם יגיע אליכם הפקח.  –עסקים  בעלימוגברת, 
 

ולישיבה החדשים )כיתות ז', ח', ט'(  הרישום לאולפנה: רישום לאולפנה ולישיבה החדשים בגוש שילה עלי
ח' -ההרשמה לכיתות ז'בעיצומו, באתר המועצה.  –)תשע"ט( עלי שייפתחו בע"ה בשנה הבאה -בגוש שילה

ר במקביל לאפשרות שתלמידים שיבחרו בכך יוכלו להמשיך וללמוד במסגרת בית הספר היסודי )כיתות תתאפש
בהקדם  נים לרשום את ילדיהם לישיבה או לאולפנא, מתבקשים לעשות זאת ייהורים המעונ, לאור זאתח'(. -ז'

 . /p://www.binyamin.org.il/6692httאו בקישור:  באתר המועצה
 

יערך בפסג"ה ביום רביעי כ' י ,גננות ומורים -פסגתי בנושא קשר הורים  -כנס רשותי : "של מי הילד הזה?"
נוכחות  - הרצאה מפי שלמה בלפר; דני פוקס -החיים עם אוריאל  -בתכנית: הרצאה מרתקת . (7.03באדר )

שולחנות עגולים בהנחיית הפסיכולוגים של ; דרך לנוכחות סינגרטיתאתגרים ואפשרויות ב -הורית חינוכית 
מוזמנים בשמחה עובדי הוראה, הורים . "הבנת הנקרא של הלב" -מופע של יובל דור ; השפ"ח וצוות היועצות

 /amin.org.ilbiny-http://www.pisga הרשמה באתר הפסגה:. וכל המעוניין
 

רחבי בלקראת חג הפסח המתקרב רוכזו עוד מתנות תוצרת בנימין לאלבום המתנות הבנימיני.  מתנות לחגים:
פרויקט ״למענך״ של מתנ״ס בנימין ריכז , ולכן זורית מטה בנימין יש המון עסקים קטנים ויוצריםמועצה האה

כישה מעסקים מקומיים. אז אם אתם מחפשים לרססגוניות ואיכותיות עבורכם מגוון אפשרויות של מתנות 
זה מקום טוב להתחיל בו ולהרוויח מתנה עם ערך מוסף: גם נהנים  -מתנה לחג למשפחה, לחברים או לעובדים 

בקישור: נשים ועסקים בבנימין" או  –חפשו בגוגל "למענך . קהילת בנימיןממוצרים איכותיים וגם מחזקים את 
https://hamutallawrence.wixsite.com/presents/blank. 

 
שמחים להזמין את בעלי  - המחלקה לרישוי וקידום עסקים  -המעוף ומועצת מטה בנימין : עסקיםבעלי כנס 

באולם  9.30-13.00בשעות  12.3.18הכנס יתקיים ביום שני כ"ה אדר ,  העסקים לכנס קהילת העסקים בבנימין.
 .076-8844899 –להרשמה ללא עלות  נשמח לראותכם. החממה בבית הערבה בשער בנימין.

 
 
 

 ,וחג פורים שמח שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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