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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ולהצבעה על התקציב. תקציב  2016ביום שלישי השבוע התכנסה מליאת המועצה לדיוני תקציב : 2016תקציב 

מתקציב שנה שעברה, הנובע הן ממעבר היישוב  10%גידול של  -מיליון שקלים  478.5סך  המועצה עומד השנה על
, והן מגידול טבעי במספר (1.1.16-)רשמית על פי החלטת משרד הפנים החל מ גני מודיעין לאחריות המועצה

 חולפתבסרטונים קצרים את סיכום עשיית המועצה בשנה המחלקות מנהלי אגפים ובמהלך הדיון הציגו התושבים. 
דברי זיכרון לרב שלום עצר ז"ל, שהיה סגן יו"ר המועצה  בין הדיונים הוקדש זמן לאמירת. ויעדים לשנה הקרובה

שנים רבות ונפטר לפני כחודשיים, בנוכחות בני משפחתו. בתום הדיון אושר בהצבעת חברי המליאה תקציב 
 . 2016המועצה לשנת 

 
צפוי להיות גשום וסוער, עם סיכוי לשלג קל בהרים  קרובסוף השבוע ה, נכון לתחזיות מזג האוויר: סוער סוף שבוע
לסערה שחולקה לפני כחודש בכל  יערכות. אנו ממליצים לשוב ולקרוא את איגרת ההביום שישי הגבוהים

הציוד  – משפחה(, ובה פירוט ההיערכות הנכונה ברמת ההאינטרנט של מטה בנימין)נמצאת גם באתר היישובים 
  ל בית, התנהגות נכונה בעת סערה, אופני קבלת מידע וסיוע, ועוד. היה בכשחשוב שי

 
 

לידיעת התושבים, באתר החברה לפיתוח מטה בנימין ניתן לדווח על תקלה בעמוד תאורה : תקלות בתאורת רחוב
תושב  ציבורי. עד כה ניתן היה לדווח על תקלות תאורה דרך משרד היישוב או מוקד בנימין בלבד, אך מעתה כל

דיווח  - לדיווח בנושא חשמל -  binyamin.co.ilיכול לפתוח קריאת תקלה באופן עצמאי באמצעות אתר החל"פ: 
 .ע"י תושבים

 
 הפנויים/ותלגנים בכל יישובי המועצה דרושות/ים סייעות/ים למילוי מקום בגנים על בסיס יומי,  סייעות לגנים:

 .karink@binyamin.org.ilאו במייל  9700621-02בהתראה קצרה. אנא פנו בטלפון 
 

תבצע מאולפנות בנימין ובית אל. הרישום הרישום לכיתה ט' ב השבוע החל: רישום לאולפנות בנימין ובית אל
ת מועד הרישום. שימו לב, ואל תחמיצו א. 28.1.16ח שבט "עד לי www.binyamin.org.ilבאתר המועצה בכתובת 

 .2016 בינואר 11 ,ו"התשע בשבט' א שני ביום יחל הרישום לגני הילדים וכיתות א'לידיעתכם, 
 
 

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

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