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 אב תשע"וב"ו כ
 2016אוגוסט ב 30

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 30,000-לכעם פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך, אנו מבקשים לאחל הצלחה רבה   :שנת הלימודים החדשה
מעונות  32-הלימודים בבנימין ב בשעה טובה לפתוח את שנת אנו זוכים .בכל יישובי בנימין תלמידינו ולהוריהם

מספרי שיא בהשוואה לכל רשות  – בתי ספר על יסודיים 18-בתי ספר יסודיים וב 40-גני ילדים, ב 200-בכ יום,
עבור  מבני קבע שני , וכןשוב עליייסודי ממ"ד חדש לבנים בי בית ספרלהקים  גם . זכינו השנהאזורית אחרת בארץ

גם השנה ובית ספר יסודי לבנות במבוא חורון.  ,בעליחדשים גני ילדים  ארבעהבבית חורון ובניל"י,  מעונות היום
מרתון היערכות אינטנסיבי בכדי שנוכל לפתוח את שנת הלימודים בזמן ולהתאים לפתיחת שנת הלימודים קדם 

יחידת האחזקה באגף ת למאמצים משותפים של במספר התלמידים, וזאת הודוהמבורך את מספר הכיתות לגידול 
במסגרת המאמצים הושלם כמתוכנן  .החינוך, אגף התפעול, מחלקת ביצוע, קבלנים רבים וגורמים נוספים במועצה

גני  20-שופצו באופן יסודי למעלה מו יתות יבילות רבות במוסדות השוניםנבנו כבינוי מבני הקבע החדשים, וכן 
יהי נעם ה' עליכם וראו ברכה , ושנת לימודים מחכימה ומצמיחהנו מאחלים לכל תלמידינו אילדים ומעונות יום. 

 בפועלכם.
 

למנהיגי מוסדות החינוך, לצוות החינוכי ולתלמידים  ברכתנו והערכתנו שלוחה :בתי הספר הערכיים לשנת תשע"ו
: ישיבת בנ"ע מטה רכיים"בתי הספר שזכו על ידי משרד החינוך בפרס "בתי הספר העוהתלמידות הלומדים ב

 המשיכו להצטיין בערכים ובהישגים גם בשנים הבאות. .בנימין, אולפנת צביה כוכב יעקב ואולפנת בנ"ע נריה
 

על התלמידים הזכאים להחזר נסיעה בתחבורה הציבורית : החזר הוצאות נסיעה לתלמידים בתחבורה הציבורית
יפתח החל מיום ה', תאתר אפשרות הרישום בהמועצה בלבד. לבתי הספר, להגיש את בקשתם באתר האינטרנט של 

. את כל הפרטים אודות הזכאות להחזרי 30.11.16ועד יום ד' כט' חשון תשע"ז,  1.9.16 מנחם אב תשע"ו, "א כ
 נסיעה תוכלו למצוא באתר האינטרנט או לקבל במזכירות הישוב. 

 
ילדים  1800-במעונות שוהים כ מעונות מטה בנימין. 32-ב 29/8/16שנה"ל תשע"ז נפתחה ביום שני הנחה במעונות: 

מחלקת מעונות מזכירה להורים שעם כניסת הילדים למעון על ההורים לפתוח בקשה  שנים. 3 עדחודשים  3בגילאי 
יבית לזמן פתיחת טקבלת הנחה ניתנת רטרואק גם אם לא כל האישורים הנדרשים קיימים. ,לקבלת הנחה

שימו לב שלא לפתוח את בקשתכם מאוחר מדי ובכך להחמיץ את אפשרות  .ת הילד למעוןכניסולא ליום , הבקשה
לפרטים החזר ההנחה עבור ספטמבר. כאמור, אין צורך בכל האישורים בכדי לבצע את הליך פתיחת הבקשה. 

 ת.שנזכה לתת חינוך ושרות טוב לכל הילדים הרכים השוהים במעונו ועזרה ניתן לפנות למנהלות בכל מעון.
 

כדי להכיר מקרוב את יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן מהליכוד הגיע השבוע לסיור בבנימין סיור ח"כ דוד ביטן: 
וכי יש לנסות , בהתיישבות באמצעות בג"ץ יתן לפגועשלא י ביטן אמר .הריסת עמונה ותשעת הבתים בעפרהסוגיית 

את מעמדה המשפטי של עפרה על מנת לאפשר לה סדיר לקדם חקיקה שתכל שניתן כדי למנוע את הריסת עמונה, ו
 המשך חיים טבעי והתפתחות ראויה. 

 
פקח עירוני של  –השבוע התקיים ברחבת משטרת בנימין טקס חנוכת השיטור המשולב טקס השיטור המשולב: 

בטקס הושקה ניידת ירות של איכות חיים ורישוי עסקים. המועצה יחד עם שוטר יפעלו במשותף לפתרון עב
. אנו מקווים כי שיתוף פעולה מבורך זה יתרום לשיפור רכב מועצה שהוסב לניידת משטרתית –שיטור המשולבת ה

 איכות החיים ולנורמליזציה של ההתיישבות בבנימין. 
 

 השנה זו חוזר והספורט התרבות משרדו הפיס מפעל ביוזמת "תרבות ימי"  הייחודי  המיזם ימי תרבות בבנימין:
 לכרטיס ₪ 20 של מופעים שונים במחיר יוצגו, בספטמבר 21-14 התאריכים בין, ימים שבוע במהלך. הרביעית

ט"ו באלול, . ב17:00בשעה  באולם כוכב השחר,   'טופל'ה טוטוריטו'המחזמר  יתקיים 15/9בלבד! בי"א באלול, 
. 21:00בשעה " )ואדי חרמיה( ב"יד לבנים "גרוניך לא סטנדרטי" –אנסמבל הצוללת הצהובה שלמה גרוניך ו - 18/9

 .שוביםהזמנת כרטיסים דרך הרכזים ביי
 

, כ"ה 28.9.2016ביום רביעי, : ערב ההשקה של ועדת הקשר של בנימין של לשכת עורכי הדין יתקיים ועדת קשר
 -. בערב ההשקה ייקחו חלק יקב פסגות -נחלת בנימין במרכז המבקרים  18:00-21:00אלול תשע"ו, בין השעות 

שופטים, מרצים וכן  ;וראשי המחוזות ירושלים ומרכז עורכי הדין,ראש לשכת נציגי המועצה, רת המשפטים, ש
 המתגוררים או עובדים בבנימין מוזמנים להגיע ולקחת חלק בערב חשוב זה.ועורכי דין. עורכי דין בכירים 

 ההרשמה )חובה( דרך אתר לשכת עורכי הדין.



 

 
מזמינים את  ,והועד המקומי ביישוב אדם ,מה הפועל באגף לשירותים חברתייםצומרכז ע יריד מיצוי זכויות:

באולם זהר רחוב הכלנית  21:00 - 18:00בין השעות  19.9תושבי בנימין ליריד מיצוי זכויות. היריד יתקיים בתאריך 
, הוצאה לפועל, כגון ביטוח לאומי זכויות ביריד ישתתפו ארגונים ועמותות המעניקים שירותים בנושאי ., אדם2

  .עם שאלות כלליות ופרטיות וללמוד יותר על זכויותיהם  סיוע משפטי, רפואה ועוד. התושבים מוזמנים להגיע
 

גידול פירות יער בנושא  יום שדה שנתיליום עיון  ופיתוח ההר המרכזי שמח להזמינכם מחקר גידול פירות יער:
. בין בבוקר 10:00שבגוש עציון, החל מהשעה  ביער גבעותאלול ,  י"ז ב20.09.2016 יום שלישישיתקיים ב בישראל

השקיה ודישון  , מבחן זנים ובקרקע,  גידול אוכמניות בכלים, גידול פטל בצורה אינטנסיביתהנושאים שיידונו: 
. 10:00-13:00סיורים בשטחי המחקר יתקיימו בין השעות ועוד.  כלכלת הגידול, אגרוטכניקה של הגידול, מיטביים

 .mophahar@gmail.comהכניסה חופשית אך יש צורך להירשם מראש בדוא"ל: 
 

בין מחלקת על רקע פניות ובקשות מצד תושבים ושיתוף הפעולה המוצלח ש :מנויים למשחקי הפועל ירושלים
ישת מנויים למשחקי הפועל תושבי בנימין ברכקיבלנו הנחה מיוחדת עבור  ,עם הפועל ירושליםהספורט במתנ"ס 

נוסף . בלבד ₪ 1000 –מנוי משולב נער + מבוגר , בלבד ₪ 700 –מנוי מבוגר , בלבד ₪ 400 –מנוי נוער : ירושלים
ה למשרדי הפועל יש להזדהות כתושבי בנימין ולבקש את ההנחה יבעת הפני .הטבות ייחודיות על כל מנוי נוער נוסף

* או 9675להזמנת מנוי ופרטים נוספים חייגו  ל בסיס רישום בתעודת הזהות כתושב בנימין(.)ההנחה תינתן ע
 הילה או בדף הפייסבוק שלניתן למצוא את הפרסום המלא אצל רכזות הק .www.hapoel.co.ilהיכנסו לאתר 

 .המתנ"ס
 

 –למופע של גיא ורועי זוארץ  כל תושבי בנימין שילה הקדומה מזמין את אתר בית לאירועי תרבות: –בבזיליקה 
ספרדי"  בשירי לאדינו, רומנסות ופיוטי בית כנסת, ושירים אהובים מהמחזה "בוסתן –מהבית  לאדינו ופיוט

 14.9.16ת זוארץ מימי גירוש ספרד ועד עלייתם לארץ. המופע יתקיים ביום רביעי י"א באלול, בשילוב סיפור משפח
 של שילה הקדומה.  האינטרנט . פרטים באתר20:30בשעה 

  
 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו
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