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 תקצירית מהמועצה האזורית

  
 

מליאת המועצה התכנסה השבוע לדיון השנתי בתקציב המועצה, ובסופו של דיון עומק אישרה פה : 2018תקציב 
מיליון שקלים.  539,505,000עומד על  2018השנתי לשנת  . תקציב המועצה2018לשנת אחד את תקציב המועצה 

בערב לפתחנו.  זהו תקציב שמשדר עוצמה ואיתנות, ויכולת של המועצה לקדם את הערכים והאתגרים העומדים
בפתח דיוני זה השתתפו יו"ר המזכירויות, מזכירי היישובים, מנהלי מחלקות ואגפים ואורחים נוספים. 

גיוס ושר הפריפריה, אות יקיר ההתיישבות על מאמציו הרבים ושר הפנים  ,דרעי התקציב הוענק לשר אריה
שדרש תעוזה ומנהיגות. במשרד כמשרד הפנים, צעד נדיר וייחודי  –עמיחי החדש משרדו לטובת הקמת היישוב 
נציגי היישובים, אשר בהתנדבות מלווים את המועצה בצמתי קבלת ההחלטות  -תודה לחברי מליאת המועצה 

 החשובים ושותפים בעיצוב דרכה.  
 

פירוט  ןבימים אלה מחולקים לתושבים איגרות דו"ח דו שנתי לתושב, ובה: שנתי לתושב-איגרות דו"ח דו
בכל יישוב ויישוב )לכל יישוב או מקבץ יישובים אגרת משלהם(.  בשנים אלה, וסיכום הנעשהעשיית המועצה 

יישובים על השותפות בעשייה למען היישוב, וכמובן בהפקת בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות למזכירי ה
 איגרות אלה. 

 
 הרישום יתקיים בתאריכים. השנה הוקדם הרישום למעונות היום במועצה לשנה"ל תשע"ח: רישום למעונות

דרושות מטפלות  שנה"ל תשע"חקראת ל באתר המועצה ובמעונות היום., 4-22/2/18י"ט בשבט עד ז' באדר, 
 .02-9977104תנאים טובים למתאימות. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאפרת  –ת בנימין בכל מעונו

 
, במועצה פרויקט החונכויות של עמותת לב בנימין בשיתוף עם מחלקת הרווחה פרויקט חונכות במערב בנימין:

ם בבנימין, עמותה לקידום ילדים עם צרכים מיוחדי - מתרחב. עמותת לב בנימין - המתנ"ס והתכנית הלאומית
שמה לה למטרה לסייע ולעזור לילדים בעלי לקויות ונכויות שונות. בעמותה משתתפים ילדים עם מוגבלויות 

שונות: מגבלות שכליות, מגבלות פיזיות וחושיות, אוטיזם ועוד תסמונות שונות אחרות. מערך החונכויות 
עם צרכים מיוחדים, לצרף את ילדכם האישיות במערב בנימין מתרחב, ואנו מזמינים אתכם, הורים לילד 

לפרויקט. החונכות מתקיימת אחת לשבוע, במשך כשעה וחצי, בבית החניך או מחוצה לו, בימים ובשעות 
הנוחים הן למשפחות והן לחונכים. מטרת החונכות היא יצירת קשר משמעותי בין החונך לחניך, בשאיפה 

 , עמותת לב בנימין.0527048758רות להתקדמות, כיף והנאה משותפת. לפרטים והצטרפות, 
 

ת רישום גע לפני פתיחת תקופראנו שבים ומזכירים, כי  :התאמת סביבת הלימודים לתלמידים עם מוגבלויות
לקויות  עםהורים לילדים  מזמיניםאנו  - שנת תשע"ט –לשנת הלימודים הבאה  התלמידים למוסדות החינוך

 צורךעבור ביצוע כיתה מונגשת ל להגיש בקשה למשרדי המועצה לקויות ראייה או כל לקות אחרת,או  שמיעה
נורית רבינוביץ  להגשת הבקשה ניתן לפנות למשרדה של. התאמת סביבת הלימודים בכיתת הלמידה לילדכם

וכר בעמותה לבקשות "הנגשת שמע" יש לוודא מראש שהתלמיד רשום ומ באגף הגזברות. 02- 6492717טלפון: ב
 התומכת )עמותת "שמע" או "שמע קולנו"(.

 
ימים אחרונים לשליחת : הספרייה האזורית במתנ"ס בנימין מודיעה כי נותרו תחרות הסיפור הקצר תשע"ח

ומעלה מוזמנים להשתתף בתחרות  17תושבי בנימין מגיל . לתחרות הסיפור הקצר לשנת תשע"ח סיפורים
צירות: יום שני, י"ד בטבת  נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת הי ולשלוח סיפורים קצרים. התחרות

, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר 1.1.18,  תשע"ח
 < מתנ"ס < ספריה אזורית.  www.binyamin.org.ilהמועצה: 

 
ושבי בנימין, כי לאחרונה ננשכו תושבים וחיות : המחלקה הוטרינרית מבקשת ליידע את תהתפרצות כלבת

באזור עמק המעיינות ועמק חרוד, על ידי חיות חולות בכלבת. זוהי מחלה מסוכנת לבני אדם ולבעלי חיים, והיא 
מחייבת טיפול מיידי. מעבירי המחלה העיקריים הם תנים, שועלים וכלבים משוטטים, והיא מועברת במגע בין 

ה מחוסנת. בכל מקרה של נשיכה יש לשטוף את המקום בהרבה מים וסבון, לפנות לקבלת חיה נגועה לחיה שאינ
טיפול מיידי ולדווח למשרד הבריאות. בכל הקשור לחיות מחמד יש לפנות אל השרות הוטרינרי במועצה. מידע 

 . באתר המועצה –למיגורה להגנה מפניה ונוסף על הגורמים להתפשטות המחלה, ועל האמצעים הנדרשים 
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 3סדרה של לטובת תושבי בנימין:  ,שבעפרה)פיתוח סגלי הוראה(  הפסג"החדש מבית : מתש"ח לתשע"ח
ההרצאה השנייה תתקיים בפסג"ה )במתחם  אלידע בר שאול בנושא: מתש"ח לתשע"ח. הרצאות וסיור עם

 ללבנון( ז"יתש) סיני ממערכת - "תמיד לנגדי"הנושא:  .7.1.18, ח"התשע טבת' המדרשה( ביום ראשון כ
לפקודת  ₪ 30עלות כל הרצאה  .שלנו ליומיום ומשמעותם ואמונה מסירות בפרקי התבוננות - (ו"תשס) יההשנ

 .תשלום חובה במקום –היישוב עפרה 
 

להזכירכם, בשל המעבר להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים, השירות של שלוחות משרד משרד הפנים: 
-16:00. להלן זמני השירות בתקופה הקרובה: בחשמונאים בימי א' בין השעות הפנים של המועצה הוא חלקי

 :בתאריכים 08:00-12:00 ' בין השעותג בימישער בנימין . ב28.01.2018, 14.01.2018 בתאריכים: 17:30
 רח'ה של משרד הפנים במודיעין עילית, בלידיעת תושבי מערב בנימין, נפתחה שלוחה חדש .30.01, 16.01.2018

 . מומלץ לתאם תור מראש. 1, מרכז חזון דוד, קומה 3שערי תשובה 
 

פרטים נוספים . ג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפהנה. וגימ"מ פסיכולוג חינוכי לשירות הפסיכול דרושים/ות:
 .דנה 02-6492716

 
 
 
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 

 


