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 2018אוקטובר ב 31

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
עם תום ספירת הקולות בכל הקלפיות במטה בנימין )מלבד קולות החיילים(, התקבלו : בחירות בחירות בחירות

ל גבוה בהרבה מהממוצע הארצי, ובסך הכ - 65.3%הנתונים הבאים: אחוז ההצבעה במטה בנימין עמד על 
מספר קולות לשילה  . 12,963מספר קולות לישראל גנץ: קולות פסולים(.  436-קולות כשרים )ו 24,643הצביעו 
כל תוצאות הקלפיות  .21.11.18-היה בת -ראש המועצה החדש לתפקידו  ו הרשמית שלכניסת .11,680אדלר: 

 סמו באתר המועצה בשבוע הבא. יפור –ם ילפי יישובים, כולל הבחירות למליאת המועצה ולוועדים היישובי
ישראל גנץ, ומאחלים לו ברכת דרך צלחה  –אנו מקדמים בברכה את ראש המועצה הנבחר של מטה בנימין 

 בבניינה, העצמתה, איחודה ושגשוגה.  –בהנהגת המועצה 
ת העברת הסמכויוהליך על  דויקותהנחיות מ - ולחברי הועדים החדשים ,ברכות גם לחברי המליאה החדשים

 יועברו באופן מפורט לבעלי התפקידים וליישובים הרלוונטיים. 
 

משפחה שלמה מפסגות בעיצומו של יום הבחירות הגיעה הידיעה הנוראה אודות : 90אסון התאונה בכביש 
-ישראל, עטרת-יעקב –: ההורים יריב ושושנה עטר, וששת ילדיהם 90בכביש שנספתה בתאונת דרכים קשה 

ה, ידיד ואביגיל זכרם לברכה. מיד עם קבלת הידיעה התגייסו עובדי המועצה והמתנ"ס תפארת, איילה, מורי
במישור הקהילתי,  –הרלוונטיים לתת מענה יחד עם צח"י פסגות והנהגת היישוב לכל הצרכים הנדרשים 

לוות החינוכי, התקשורתי ועוד. גם למחרת הגיעו צוותים לגנים ולבתי הספר שבהם למדו ילדי המשפחה, כדי ל
בשעה קשה  בכל הנדרשואת המשפחה המורחבת את התלמידים והצוותים. אנו נמשיך ללוות את היישוב פסגות 

זו מחייבת אותנו לחשבון נפש ולמאמץ יתר בכל הנוגע לנהיגה זהירה ומרוכזת. אנא סעו כ מחרידה. תאונה זו
 בזהירות ובאחריות. 

 
בהתאם להחלטת כנסת ישראל, מתקיים ברחבי הארץ וגם  יום ההוקרה הארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה:

 בשם "צועדים ומצדיעים" אצלנו בבנימין יום הוקרה ארצי לפצועי צה"ל ופעולות האיבה. יום ההוקרה בבנימין
בעלי ותסתיים בטקס רשמי  9:00, בצעדה שתחל בשעה 20.11.18יתקיים השנה ביום שלישי, י"ב בכסליו, 

בני ו את סיפוריהם. פצועי צה"ל ואיבה וצעדה יפגשו הצועדים פצועים וישמעבשילה הקדומה. לאורך ה
 מוזמנים.  –וכל תושבי בנימין  ,משפחותיהם

 
 היא לגני הילדים בלבד.באתר המועצה לקייטנות ההרשמה : קייטנת חנוכה של משרד החינוךהרשמה ל

הקייטנה תתקיים בין התאריכים כ' כסלו עד ב'  תתבצע ישירות דרך בתי הספר. ג',ההרשמה לכיתות א' עד 
 .11.11.18ההרשמה תסתיים בתאריך  ( ללא יום שישי.4-10/18בטבת )

 
בימים אלו מחולקות ביישובים חוברות מידע של אגף  :אגף הרווחה והשירותים החברתייםשל חוברת מידע 

תת מידע מפורט על מגוון הרווחה והשירותים החברתיים במועצה. החוברת נכתבה עבורכם, במטרה ל
את חוברת המידע ניתן לראות גם באתר המועצה בכתובת  השירותים הקיימים באגף, וכן דרכי הפניה לאגף.

https://binyamin.org.il/6771/ 
 

ין )ללא הוצאת דרכון ותעודת שירותי שלוחת משרד הפנים בשער בנימ :שירותי משרד הפנים בשער בנימין
, 27.11.18, 13.11.18, בתאריכים: 12:00 - 08:00בשל חוק הביומטרי( יינתנו בימי שלישי בשעות  –זהות 

11.12.18 ,25.12.18. 
 

תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה משפחתית  :בהצדעה למטה בנימין -הפועל ירושלים באירופה 
הפועל של המשחק רופה במחיר מיוחד לתושבי בנימין. ל הפועל ירושלים באיכרטיסים למשחק ש –ספורטיבית 

בעקבות שיתוף  בארנה. 19:45בשעה   7/11ירושלים מול נימבורק הצ'כית יתקיים ביום רביעי כ"ט מרחשוון, 
מעוניינים  בלבד. ₪ 20פעולה עם הפועל ירושלים המשחק ייערך בהצדעה למטה בנימין ועלות לכרטיס הינה 

ההרשמה תיסגר ביום ראשון כ"ו  בדף הפייסבוק של מחלקת הספורט במתנ"ס. היכנסו לקישור  רטיסים?בכ
 כל הקודם זוכה. –הכרטיסים מוגבל  פרמס .10:00בשעה  4/11מרחשוון, 

 
 

, במחיר טרי בשיתוף מפעל הפיס והמועצהתושבי בנימין מוזמנים למופע של גלי ע: גלי עטרי לתושבי בנימין
מחיר  .20:30בשעה בתיאטרון ירושלים  12/11/18המופע יתקיים ביום שני, ד' בכסלו, ושבי בנימין. מיוחד לת

https://binyamin.org.il/6771/
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או בקישור:  ,או חפשו ברשת: גלי עטרי לתושבי בנימין 6565כרטיסים באתר טיקצ'אק * בלבד. ₪ 30לכרטיס 
https://tickchak.co.il/2802 

 
, משרה חלקית, ווי תלמידים בבתי ספר במערב בנימין באריאל ובמודיעיןידרושים סייעים/ת לל דרושים/ות:

 .sagitmi@binyamin.org.ilלפרטים  תשלום כמקובל במועצה.
-בית ואחזקה בביה"ס אוהל שילהדרוש/ה נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה ברחבי המועצה. דרוש/ה אב 

 פרטים נוספים באתר המועצה. .בנים
 
 
 

 , שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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