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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
המסיים בימים אלה את תפקידו לאחר  ,: השבוע נפרדה המועצה ממח"ט בנימין אל"מ יובל גזחילופי מח"טים

, תוך על פועלו המסור למען בטחוננו בכל שעות היום והלילה גדולה ותודה רבה למעלה משנתיים, בהערכה
השקעת מאמצים וחשיבה רבים. אנו מקבלים בברכה את המח"ט החדש, אל"מ שרון אסמן, ומאחלים לו 

 והמשך שיתוף פעולה פורה עם ההתיישבות והנהגתה, במועצה וביישובים.  ,הצלחה רבה בתפקידו
 

ימי  ה רשותיים:אגף החינוך היסודי שמח להודיע על אירועי סוף שנ: באגף החינוך רשותיים האירועי סוף שנ
בימים אלה נקיים תחרות קליקיט בין בתי הספר  - (21.6.18) ( ובמערב בנימין20.6.18במזרח )- שיא באנגלית
נציין לשבח מורים בעלי תרומה  -" המורה של בנימין"; ת רבים לשיר "אני יכול" של שווקיופעילות שיר

סיום שנת  קונצרט; יקב פסגותב 13.6.18-ב ייחודית לבתי הספר ולתלמידים בערב הוקרה חגיגי שיתקיים
מכל בתי הספר  םבאולם עינן במודיעין. בקונצרט ינגנו הרכבי 24.6" יתקיים אי"ה ביום א' מנגנים בבנימין"

של ילדי בתי  הפנינג - 20.6יתקיים ביום ד'  - יום משטרה קהילה; ויתארח בו גם היוצר אהרון רזאל ,המנגנים
 הצבא, כיבוי האש וכוחות ההצלה., גורמי המשטרהעם הספר במזרח בנימין 

 
נבחרה רשת אמית להפעלת ובחינה מקצועית מעמיקה לאחר מכרז  האולפנה והישיבה החדשים בגוש שילה:

הצלחה רבה בשילה ועלי בשנת הלימודים הקרובה. אנו מאחלים  ו בע"ההאולפנה והישיבה החדשים שייפתח
 תוך שיתוף פעולה באתגר החשוב.

 
-בימים אלה משלימה מחלקת רישוי עסקים את הליך בחינת הפן הבטיחותי: וי קיטנות ובריכות שחיהריש

תברואתי של כל קיטנות הקיץ במסגרת בתי הספר והגנים, במטרה לוודא תנאים בטוחים ונאותים עבור ילדינו 
צע את ההליך למתן ולתת לכל הקיטנות רישוי עסק להפעלת קיטנה כחוק. קיטנות פרטיות נדרשות אף הן לב

רישוי עסק להפעלת קיטנה, מול מחלקת רישוי עסקים, מתחילתו ועד סופו על פי החוק. פקחי המחלקה יעברו 
ביישובים בחודשי הקיץ ויוודאו כי כל הקיטנות מאושרות. נכון להיום גם כל בריכות השחיה בבנימין מאושרות 

לאחר הליך בדיקה של גורמי הרישוי )משטרה, משרד הבריאות( למעט בריכה אחת שאין לה אישורים ועל כן 
. אנו שבים ומזכירים 02-6492738לא תיתפח השנה. פרטים ניתן לקבל במשרדי מחלקת רישוי עסקים בטלפון 

 רישוי עסק כחוק. כי לפני סגירת אירוע או שמחה משפחתית, ודאו כי לבעל האולם או הקיטרינג יש 
 

שימו לב, ימים אחרונים לההרשמה לצהרוני ניצנים לשנת הלימודים הבאה :  הרשמה לצהרוני ניצנים תשע"ט
)ההרשמה לצהרונים בבתי  לגנים בלבדהיא המועצה ההרשמה באתר . 10.6.18ההרשמה תסתיים בתאריך  –

 יל את הצהרון, ההרשמה תהיה ישירות מולויש זכיין חיצוני שיפעבהם ביישובים  תתקיים בבתי הספר(. הספר
נריה, נעלה, נילי, כפר האורנים, חשמונאים, גני מודיעין, גבעון החדשה, )היישובים בהם יש זכיין חיצוני הם: 

פתח צהרון עקב מיעוט נרשמים, לא ייגבה ישוב שבו לא ייבי(. פר אדומים, נופי פרת, מצפה יריחוענתות, אלון, כ
 .אנו קוראים לכם להירשם בהקדם על מנת להבטיח את מקומכם .כל תשלום מההורים

 
, 5.6תפעל בתאריכים:  12:00עד  8:00: שלוחת משרד הפנים בשער בנימין, בימי ג' בין השעות משרד הפנים

בשל חובת  –. להזכירכם, לא ניתן יותר להגיש בקשה לקבלת דרכון או תעודת זהות ראשונה 10.7, 26.6, 12.6
 הביומטרי.

 
מחנך לעבודה  - דרושים ,חקלאית ייחודית -תוכנית חינוכית ב, לתכנית רגבים בנימין במצפה דני דרושים/ות:

קו"ח לכתובת  . פרטים נוספים ורכז/ת פדגוגי –יועץ/ת חינוכי ומאתגרת, מדריך, 
elnatanregavim@gmail.com  0528871753 –או בטלפון. 

 לאגף הרווחה שלוחת צפון בעלי דרושה מ"מ למזכירה ועובדת זכאות למשרה מלאה, החל מאמצע יוני.
 .9700680-02. לפרטים נוספים revaha@binyamin.org.ilמעוניינים יגישו קו"ח למייל ה
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