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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

רפורמת התעריפים של נכנסו כל יישובי מטה בנימין לתכנית  ולאחר מאמצים רבים בשעה טובהתכנית מטרופולין: 
כל מטרופולין בעלי המנויים יכולים לנסוע באוטובוס, ". במסגרת התכנית, בהמטרופולין" –משרד התחבורה 

לארבעה בארץ ברכבת, ברכבת הקלה ובמטרונית במחיר משתלם. השיטה מחלקת את מפת התחבורה הציבורית 
מטה בנימין כולה נכנסה למטרופולין ירושלים. פרטים וחיפה, תל אביב, ירושלים ובאר שבע,  –מטרופולינים 

 תר אגד.  נוספים באתר בנימין ובא
 

הרב דביר אנו מברכים את מורי בנימין שנבחרו לתואר "מורי המאה" במסגרת שבוע החמד:  מורי המאה:
יפעת אושרי , אולפנת צביה כוכב יעקב –צופיה וייץ , אולפנת עפרה –טפת הלפרין , ישיבת מטה בנימין –גרינצוויג 

 –ירדנה ברקוביץ' , גן גפן נריה –יעל לוסקי הל שילה, ממ"ד א –יעל משה לוי , ממ"ד אור לציון בנים כוכב יעקב –
שליחים נאמנים לכלל מורי ומורות מטה . אנו רואים בכם מנחה מחוזית למתמטיקה –מריט דרעי , מתי"א יחדיו

 .בנימין העושים שליחותם במסירות רבה למען חינוך ילדינו
 

ערב הלימוד  הציבור לערב לימוד בהלכות פסח.בית מדרש גבעת אסף מזמין את  שואלין ודורשין בהלכות הפסח:
ראש ישיבת מצפה רמון, הרה"ג  - בתכנית: הרה"ג צבי קוסטינר .18:00ניסן החל מהשעה ביתקיים ביום ראשון ב' 

 .ראש בית מדרש גבעת אסף - הרב גיורא ברנר רב מערב בני ברק, - שמואל אליעזר שטרן
 

גל גניבות מקופות צדקה של בתי כנסת  ת כי לאחרונה ישנומשטרת בנימין מעדכנ :גניבות מקופות צדקה
אנו וממליצים גם ליישובים ווממקוואות ביישובי בנימין. המשטרה מצדה מתגברת את פעילותה בהקשר זה, 

 להגביר עירנות ואמצעי זהירות.
 

ביום שני  מהחיים, שיתקיים אתגריםותיקי בנימין מוזמנים לכנס "אמצע החיים" והפעם בנושא  כנס ותיקים:
, רנן אשכנזי -" אנחנו-את-"אניבתוכנית:  .בבית התרבות בישוב בית חורון 17:30 , בשעה4/4/16כ"ה אדר ב' 

 ,עינת בדיחי -" תזונה נבונה מותאמת גיל" ;מטפל עיקרי באישה חולת אלצהיימר על היכולת לצמוח מתוך משבר
אהבה לא מפסיקים " ;מנהלת שרות הדיאטה בשערי צדק חדת,בקופת חולים מאומומחית תזונה ובריאות 

האתגר הזוגי  , על, זוג חילוני שפתאום הופך לזוג מעורב כאשר עמית חוזר בתשובהדנה ועמית כץ -" באמצע
והמשפחתי, ההתמודדות עם השינוי, קבלת האחר ושינוי דפוסי חשיבה. במפגש יוקרנו קטעים מסרט תיעודי 

 - הרשמה. לאדם ₪ 15 - הסעות לפי הרשמה ממקומות ריכוז. לאדם ₪ 35עלות:  בורי הסרט.ולאחריו שיחה עם גי
  vatikimbakehila@gmail.comאצל רכזות הקהילה או במייל 

 
כ"ד , 8/5/16 - 3/4/16 בין התאריכים ימשךתשלמעונות רשמה ההשימו לב, בשבוע הקרוב תחל : רישום למעונות
הוראת קבע פעילה למועצה )בגין ילדים במעונות(  ןלמשפחות שקיימת עבור .ול' ניסן תשע" –אדר ב' תשע"ו 

יש להתעדכן  ירשמו אצל מנהלת המעון.י -משפחות ללא הוראת קבע פעילה  עשה דרך אתר המועצה.ייהרישום 
ילדים ששני רק למעון יתקבלו  ודת זהות של שני ההורים.לשעות הקבלה ולהצטייד בתעבנוגע אצל מנהלת המעון 

המועצה לא מתחייבת לקבל את כל  .1/1/14 -החל מ, ואשר נולדו ם רשומים בתעודת הזהות כתושבי בנימיןהיהור
קריטריונים של משרד  על פיערכו וועדות קבלה יבמידה של רישום עודף י - תשע"ז  לשנת הלימודיםהנרשמים 

 .02-9977104 – מעונותלקת ם נוספים ניתן לפנות למחלפרטי הכלכלה.
 
 

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

 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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