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 2018אוגוסט ב 28

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ברכת דרך צלחה לתלמידי בנימין אשר מתחילים השבוע את לימודיהם, ובפרט  :תשע"ט שנת הלימודים
לילדים העולים לכיתה א'. ברכות גם לילדי הגנים, המעונות, ולצוותים המסורים השוקדים על חינוכם של 

הזדמנות להודות גם לאנשי אגף החינוך ואגף הביצוע שעמלו ללא לאות בכדי לפתוח את שנת  ילדינו. זו
 הלימודים כסדרה ללא תקלות. 

 בית הספר – יונתן שיףמנהלי בתי הספר החדשים שהצטרפו אלינו השנה: מחלקת החינוך היסודי מברכת את 
בית  –ת ערן מרגלי ;ביישוב כוכב יעקב "יוןאור לצ" ת הספריב –מתניה ויינברגר ; אדם ועולמו ביישוב אדם

 שנה טובה ומבורכת. י."נילב בית הספר –ליאת לוי ; נטעים בנים במבוא חורון הספר
 

היום -נפתחה שנת הלימודים במעונות, 29.8.18 ,אלולבביום רביעי י"ח  ,בשעה טובה במעונות: שנה חדשה
עפרה, כוכב יעקב וכפר אדומים. נאחל  שוביםיבי -השנה בשלושה מבנים חדשים שובי בנימין. התחדשנו יבי

 .ם לכם ההורים ולכל צוותי החינוךהצלחה לכל התינוקות הבאים בשערי המעונות ובהצלחה ג
הרינו להבהיר כי  בכל הארץ, היום-להשבית את מערך מעונותבהמשך להודעתנו על כנס החירום בו הוחלט 

אך בשל תקנות שונות שהרשות מחויבת  ,של מטפלות המעוןעבודה השכר וההמועצה תומכת במאבק על תנאי 
  .יפעלו כסדרם גם אם תתקיים שביתה ארציתבבנימין לכן המעונות  .לא נוכל להשתתף בהשבתת המעונות ןבה

 
הנה  שנת לימודים מבורכת. ולהוריהם הגנים גני ילדים מאחלת לילדימחלקת  :פתיחת השנה בגני הילדים

 - 07:30בין השעות  יתקיימו הלימודים כסדרם - בגני חובה: ימים הראשונים בגןלימודים בהסיום שעות 
אום עם יהורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת בת) , למן היום הראשון14:00
 - 07:30בשעות יתקיימו לימודים  ביום הראשון לשנת הלימודים -  4-3בגנים שמבקרים בהם ילדים בני  .(הגננת
 מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם., 11:00 - 07:30בשעות  ביום השני לשנת הלימודים; 10:00

 .14:00, ישהו בגן החל מהיום הראשון עד השעה ילדים שזו להם שנת לימודיהם השניה בגן הילדים
 

לא מעודכן בתעודת הזהות  םמגוריה שיישובתושבים : לידיעתכם, בחירותרישום מען במשרד הפנים לקראת ה
רק במשרד הפנים קלטו יהעדכונים לבחירות הנוכחיות י הקרובות לרשויות. לא יוכלו להצביע לבחירות שלהם,

ניתן להגיש בקשת שינוי מען במעטפה עם הבקשה דרך מזכירות היישובים או מרכזיית המועצה . 20.09-העד 
 אין חובת נוכחות. -בכל ימי השבוע 

 
ץ, כתוצאה בשבועות האחרונים התרבו מקרי התחלואה בקדחת הנילוס בכל רחבי האר :לוסקדחת הני

מעקיצות יתושים נגועים. מלבד הפעולות שנוקטים משרדי הממשלה ונוקטת המועצה, חשוב כי תושבי המועצה 
יידעו שעונת היתושבים בשיאה, וכי על כל תושב לדאוג ליישוב מקורות המים בתחום רשות היחיד, ולהודיע 

ן מפני עקיצות באמצעות תכשירים דוחי למועצה בדבר מפגעי יתושים בתחום רשות הרבים. מומלץ מאד להתגונ
 -יתושים. פרטים נוספים באתר המשרד להגנת הסביבה 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Pages/AsianTiger.aspx 
 

, יתקיים זו השנה הרביעית מרתון 28.9חול המועד סוכות,  –ביום שישי, י"ט בתשרי  :התנ"ך הרביעי מרתון
מדינות, אלפני רצים מרחבי הארץ  20-התנ"ך הבינלאומי. בשנים האחרונות הגיעו אליו יותר ויותר רצים, מכ

התנ"כי, אשר רץ מאבן העזר המרתון מתקיים במסלולו ההיסטורי של איש בנימין ומאות רצים מיחידות צה"ל. 
ובכך הוא מהווה אירוע  – שילה ביום ההוא" )שמואל א', ד'( אל שילה: "וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא

מי בריצה,  –ייחודי המשלב ספורט, היסטוריה ומורשת תנ"כית. אנו קוראים לכל תושבי בנימין להיות שותפים 
יחד נהפוך את המרתון שלנו לאחד מאירועי הספורט יום. מי בקהל המעודדים, ומי במבקרים באירוע הס

פרטים, הרשמה ומידע על הסדרי התנועה למרתון, באתר מרתון התנ"ך: הגדולים בישראל.  
biblemarathon.co.il 

 
בשיתוף מפעל של מרכז צעירים בנימין לתכנית המלגות לסטודנטים  נמשכת ההרשמה מלגות לסטודנטים:

"ח תמורת שעות ש 10,000 -וש"ח  2000יחולקו מלגות על סך  קריטריוניםמדים בלסטודנטים העוהפיס. 
 /http://binyamin.org.il/milga_newהתנדבות בקהילה. לפרטים והרשמה: 

 
ערב חזנות בבזיליקה: אתר שילה הקדומה מזמין את תושבי בנימין למופע של מקהלת בנימין בניצוחו של יותם 

בהשתתפות , 20:30 ,2.9יום ראשון כ"ב באלול ב - בבזיליקה בשילה הקדומה "נקדמה פניו בתודה" -סגל 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/PestControl/Pests/Pages/AsianTiger.aspx
http://binyamin.org.il/milga_new/
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להזמנת כרטיסים:  .משפחת נחושתןו מנחם בריסטובסקי –ליווי מוסיקלי . החזנים יעקב רובין ובן ציון הילמן
.babazilika.co.il 02-5789111 

 
: שוק ארבעת המינים בשער בנימין יפעל השנה בימים ה' עד א', י"א עד י"ד ינים בשער בנימיןשוק ארבעת המ

 . 13:00 – 08:00. בימי שישי וערב חג בין השעות 22:00 – 17:00בין השעות , 20-23.9שרי, בת

 
במערב במזרח בנימין וגם  שוביםיעו"ס משפחה לעבודה מיידית, בי  לאגף הרווחה דרושים/ות דרושים/ות:

 .revaha@binyamin.org.ilיש לשלוח קורות חיים ל . בנימין
 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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