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ראש המועצה

תכנית  והפיקו  עמלו  חינוכיים  צוותים  במועצה  החינוך  לתחום  נותנים  שאנו  הכללי  מהדגש  כחלק 
חינוכית יסודית ומושקעת בתוכן עשיר המותאם לפי הגילאים. חוברת עשירה חולקה לכל הקייטנות.

גם חוברות לימוד תורה מחולקות לבתי הספר המעוניינים. 

משפחות רבות, בעלות קושי כלכלי, קיבלו סיוע בתשלום לקייטנות.

ניצלנו את גודלו של פרויקט הקייטנות כדי לתמוך בבעלי העסקים תושבי בנימין - רוב מוחלט של 
ניצול  זהו  שלנו.  תושבים  הם  שקלים  מליוני  של  מצטבר  בהיקף  לקייטנות  השירות  ונותני  הספקים 

משאבים אדיר שיוסיף חוסן ויתרום ליציבות הכלכלית והחברתית. 

אנו אחראים לשלומם ובריאותם של הילדים בייחוד בתקופת הקורונה. המדינה מטילה על הרשות 
את האחריות הזו בשגרת הקייטנות ואנו ערוכים לשמור על ילדינו הרכים. נציגי המועצה עומדים כל 

העת בקשר עם משרד הבריאות והחינוך כדי שהכל יתקיים בהתאם לכללים המתעדכנים. 

השנה, לראשונה המועצה מפעילה את הקייטנות באופן ישיר. אני רואה את תפקידה של המועצה כמובילה 
ואחראית לתחום החינוך ולרווחת ילדי בנימין ואנו רואים בקייטנה חלק מתפיסה זו.

כמועצה מוטלת עלינו אחריות בכל התחומים לרומם את הרוח, לדאוג לחיזוק החוסן הקהילתי ולקהילת בעלי 
העסקים, בשגרה ובייחוד בתקופה מורכבת שכזו.

כך במסגרת קייטנות הקיץ יצאנו לפרויקט גדול מימדים של הפעלת כ-13,000 ילדים בכ-450 קבוצות.

בראש מעייננו מונחת טובת הילדים מתוך ראייה כוללת של טובת בנימין, היישובים והמשפחות כולן. צוותים 
מסורים מקרב עובדי המועצה והמתנ"ס התגייסו להפקת הקייטנות בכל המישורים והעמדנו לשם כך את כל 

המשאבים הנדרשים יחד עם משרד החינוך.

הנחתי את הצוות המנהל את הפרויקט לתת תשומת לב להפעלות חוויתיות וליציאות לטיולים, בריכות וכדו' 
כדי להפיג את תקופת הקורונה. כל מה שנוכל להפיק במסגרת מגבלות הקורונה המורכבות נתאמץ ונעשה. 

אני מבקש להודות לסגני שמריהו אירגאס שמרכז את הפרויקט יחד עם אגף החינוך ויתר העובדים המסורים 
במועצה ובמתנ"ס בנימין.

תודה לכם הורים יקרים על האמון. אני בטוח שיחד עם צוות רחב מהנהלת המועצה, המנהלים והעובדים 
המסורים לפרויקט ובעזרת השם, יחוו ילדינו קיץ מהנה, ערכי ואיכותי כפי שמגיע להם.

השבוע, בשעה טובה, יצאו ילדינו לחופשה וקייטנות הקיץ יצאו לדרך.

הורים יקרים,
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