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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
שרת המשפטים איילת שקד הגיעה השבוע לבנימין, לסיור שמטרתו היכרות עומק עם הנעשה  :סיור השרה שקד

ם. הסיור החל באולפנת דולב, המשיך בתצפית מחרשה ומעטרת, בשטח ודיון בסוגיות חשובות שעל סדר היו
והסתיים בשילה הקדומה. השרה הדגישה כי כל עוד מפלגתה חברה בממשלה לא תקום מדינה פלשתינית, לא יפונו 

 יישובים ולא יימסר שטח כלשהו לאויב.
 

הכלכלה  ים ובין משרדות היובשעה טובה נחתם הסכם בין הארגונים המפעילים את מעונ מעונות:רישום ל
מטפלות ולתקצוב הלוועדת הכספים להעלאת שכר חודשים שלושה תוך בההסכם מחייב הגשת המלצות  .והאוצר

יום ההשבתה והרישום בעקבות חתימת ההסכם הוסר א הארגונים בגין דרישות נוספות של משרד הכלכלה.
באתר המועצה , סיוון תשע"ובט'  15/6/16 –"ו אייר תשעב"ד כ 1/6/16הרישום מתקיים בתאריכים  .למעונות נפתח

 .במעון שיהיה רישום עודף תתקיים וועדת קבלה לפי קריטריונים של משרד הכלכלה. ובמעונות היום
 

מנהלים ביישובים לאורך השנה, התקיים השבוע סיור בגוש -כחלק מסדרת סיורי מנכ"ל סיור מנכ"ל מנהלים:
 חברי מליאה, יו"ר –ם ומחלקות, והנהגות היישובים יהמועצה, מנהלי אגפ סיור: הנהגתבהשתתפו  טלמונים.-דולב

מטרות הסיור הן היכרות וסינכרון בין היישובים למנהלי המחלקות סביב ועדים, מזכירים ובעלי תפקידים. 
הסוגיות החשובות בכל יישוב, וכן סינכרון בין המנהלים האחראים על התחומים השונים. הסיור החל בטלמון, 

 המשיך בדולב, חרשה, נריה וכרם רעים. 
 

במסגרת "בתי הספר של ב -גם השנה משרד החינוך יתקצב את תלמידי כיתות א :בתי הספר של החופש הגדול
שכר  הקריטריונים הבאים:. התקציב יינתן על פי "אומנויות ותרבות בנושא חברות"  בנושא והפעםהחופש הגדול" 
, תקציב לוגיסטיקה, סבסוד התכנית האומנותית והתרבותית, שכר המדריכים, ילדים ומעלה( 60-רכז קייטנה )מ

 הרכזים. על ידיבקרוב  פרטים ותכנית הקייטנה יפורסמו  לתלמיד. ₪ 300 -השתתפות ההורים . ארוחה קלה
 (.20.6סגר בתאריך יד' בסיוון )יההרשמה ת

 
רכז רשותי ; רשותי לקידום ההישגים במתמטיקה רכז: נוך במועצה דרושים לשנה"ל תשע"זלאגף החי :רכזי חינוך

)לפרטים ניתן לפנות לדבורה יוסף  רכז למרכז מצוינות שעתיד לקום במערב בנימין; לקידום ההישגים במדעים
daat.ofra@gmail.com) ;."ל יש לשלוח קורות חיים למיי רכז התכנית "מנגנים בבנימין

 yaelnay@binyamin.org.il .או  029700601 –רורים ניתן להתקשר למחלקת החינוך היסודי ילשאלות וב
029977237. 

 
דוברי ישובים, מזכירים, רכזות קהילה וחובבי צילום ואינסטגרם, מוזמנים  השתלמות אינסטגרם וצילום בנייד:

במרכז המבקרים "נחלת  7.6ת בנושא אינסטגרם וצילום במכשיר הנייד, שתתקיים ביום שלישי א' סיון, להשתלמו
מה זה בכלל? האם הוא באמת  -מה? אינסטגרם -: אינסט18:00: התכנסות ורישום; 17:30בנימין" יקב פסגות. 

 – 19:00הזמן בעלייה?  משפיע? איך מפעילים את הכלי הזה הכי נכון שאפשר? ולמה הרשת החברתית הזו כל
איך מצלמים  -טכניקה וקומפוזיציה  -צילום ברמה אחרת: צילום במכשיר הסלולרי  - 19:30ארוחת ערב קלה. 

כ"ה  2.6נכון, איך משדרגים את הצילום, ואיך עושים עיבוד לתמונה באמצעות הסלולרי. הרשמה מראש עד יום ה' 
 .₪ 20עלות השתתפות:  commu@binyamin.org.ilאו במייל  9977140-02אייר בטלפון 

 
עונת השריפות. ההיערכות  –רשות כיבוי והצלה יו"ש מבקשת להיערך בעוד מועד לקראת הקיץ  :היערכות קיץ

בים להקפיד מתקיימת בימים אלה הן ברמת המועצה והן ברמת היישובים, ובמקביל אנו מבקשים גם מכם התוש
 על ניכוש קוצים, עשבייה יבשה וגרוטאות מסביב לבית, העלולים להתלקח בקלות ולסכן חיי אדם ורכוש. 

בהזדמנות זו אנו שבים ומזכירים כי חשוב מאד להתקין אמצעי עזר שונים שיכולים לסייע במניעת שכחת ילדים 
 ברכב. 

 
 

 .1208 -י המוקד הבטחונ תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלוו
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