
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הצהרת טראמפ 
  בנוגע השבוע האמריקאית המדיניות הצהרת
 ושומרון ביהודה ההתיישבות של המשפטי למעמד

  את םומעריכי מוקירים ואנו, מאד משמעותית היא
 ראש – למהלך השותפים כל ואת, טראמפ ממשל

.  ישראל בממשלת נוספים וגורמים הממשלה
 בית להחלטת כתגובה באה האמריקאית ההצהרה

,  ש"ביו שיוצרו מוצרים סימון על האירופי הדין
 כעת. המוצרים סימון כנגד פסגות יקב של בעתירה

  את לנצל תשכיל ישראל שממשלת מצפים אנו
  שינוי. בשטח משמעותי לשינוי בילולהו ההזדמנות

 שגם אף על, הנוכחית במציאות שכן נדרש זה
  היא כה עד המדינה של הרשמית עמדתה

 הדין בכללי עומדת ש"ביו שההתיישבות
  המשפט וגורמי האזרחי המינהל, הבינלאומי

  התפיסה פי על בפועל מתנהלים ישראל במדינת
 לע חוקית אינה ש"ביו ההתיישבות שלפיה השגויה

  ברמה זו להתנהלות הנגזרות. הבינלאומי הדין פי
  ידי את מחזקים אנו. מאד רבות הן היומיומית

  המשמעותי השינוי בהובלת ישראל ממשלת
   ..זו מהצהרה המתבקש

20.11.19//  תש"פ   כ"ב בחשוון

 הפקקים
  הפקקים מאד החמירו השבועכפי שהודענו מראש, 

 הביטחון משרד של עבודות בשל, חיזמא במחסום
  במשך היה במיוחד כבד עומס. קלנדיה במחסום

  בשל לחלוטין קלנדיה מחסום נחסם בהם יומיים
  דרך נסעו רבים ערבים ונהגים, גשר לבניית עבודות
 כעת אך נמשכות בקלנדיה העבודות. חיזמא

  כי אם העומסים על מעט שיקל מה, פתוח המחסום
  עומדים אנו. העבודות סיום עד להימשך צפויות הן

 את למקסם כדי הביטחון משרד עם רצוף בקשר
  בנוגע גם. זה מצב נוכח האפשריים הפתרונות

  פתרונות לבחון ממשיכים אנו 446 בכביש לפקקים
  לעבודות במקביל) נקודתיות להקלות נוספים
 שיחלו הכביש הרחבת ועבודות המחסום הרחבת
 במקום סיור נקיים הקרוב שישי וביום(, בקרוב
 נוסף פתרון בשטח לבחון המרכז פיקוד לאלוף

. ונעדכן נמשיך. המועצה ידי על לו שהוצע  

 

 מהפכת השירות
  מרכזיית שודרגה לתושב השירות ממהפכת כחלק

  והקלטת רישום מערכת בה והותקנה המועצה
  הטלפוני המענה את לייעל במטרה זאת. שיחות

 השירות איכות את לשפרו המועצה מחלקות בכל
 .לתושבים הניתן הטלפוני

 

 סדנת דיגיטל חדשנית
גרים בבנימין אבל חיים ברשת? מחלקת תקשורת  

והסברה במועצה מזמינה אתכם לסדנת דיגיטל 
כהן, איתמר פליישמן  יותם זמרי, שרה העצני -חדשנית 

ויוני בלונדי ישתפו אתכם בסודות המקצועיים שלהם  
בפאב הכוורת בית   28.11 –מהרשת. מפגש ראשון 

ברדיו גלי ישראל בגבעת  17.12 –חורון, מפגש שני 
בלבד. לפרטים והרשמה:  ₪ 40זאב. עלות: 

ak.co.il/8297?ref=r2https://tickch  או באתר
 המועצה. 

 

https://tickchak.co.il/8297?ref=r2


 
 

 
 חנוכה תש"פ –בבנימין יוצאים לתרבות טובה 

 בנימין לילדי להציע שמחה ס"במתנ התרבות מחלקת
  הקרובים התרבות בהיכלי משובחות הצגות מבחר

 על ומסובסדים מיוחדים במחירים, ירושלים ובתיאטרון
.  ועוד ועוד המוסיקה צלילי, אנדרדוס: ס"המתנ יד

  בנימין ס"מתנ לאתר היכנסו ורכישה לפרטים
http://bit.ly/מוגבל הכרטיסים מספר .חנוכהבנימין! 

 
 

 ראשונים לדעת
מאות תושבים זוכים לקבל מידע על הופעות ואירועים  

של המתנ"ס לפני כולם! רוצים גם אתם? הירשמו 
 או באתר המתנ"ס.   ראשוניםמתנס/http://bit.lyבקישור 

 

 

 החזרי נסיעות לשנת תש"פ
  ניתן, פ"תש ויבכסל' ב, 30.11.19-ה עד רק, לב שימו

  הינה הבקשה הגשת. נסיעות להחזר בקשות להגיש
 המועצה של האינטרנט אתר ובאמצעות דיגיטלית

 לילדי הורים להגיש יכולים הבקשות את.  בלבד
 להם ושאין הרישום באזור הלומדים יסודי העל

 גורם י"ע זה במוסד ששובצו או, מתאימה הסעה
(. להחזרים זכאים אינם פנימיות ילדי) מוסמך
 הנוסח. יטופלו לא זה תאריך לאחר שיוגשו בקשות
 מופיעים הבקשה להגשת הקריטריונים של המלא
/ .  https://binyamin.org.il/6638: המועצה באתר

  לקראת תתקבלנה נסיעות החזרי עבור תשובות
 ייעשה ההחזר. לסבלנותכם נודה, ינואר חודש

  לשאלות. ספטמבר מחודש החל רטרואקטיבית
 .0 שלוחה 02-9977103 לעדי לפנות ניתן ובירורים

 

 דרושים/ות
מנהלת לשכת  למועצה אזורית מטה בנימין דרושים/ות

ראש המועצה, נהג/ת פועל/ת במחלקת פינוי אשפה,  
פסיכולוג חינוכי. לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר  

. למינהל כספים www.binyamin.org.ilהמועצה 
דרוש/ה מנהל/ת חשבונות להחלפה לחל"ד. קו"ח נא 

לפרטים   gefanav@binyamin.org.ilלשלוח למייל 
02-9977203. 

 

 

 חג הסיגד בבנימין
 באירוע הסיגד חג את לחגוג מוזמנים בנימין תושבי

  משכן באולם, אדם ביישוב המועצה של המרכזי
.  27/11/19, בחשוון ט"כ רביעי ביום, יותם

;  קל וכיבוד התכנסות - 18:00 : בתוכנית
 /וסרט אישי סיפור הכוללת התוכנית תחילת  19:00

 התשלום. למשפחה ₪ 60, לאדם ₪ 20 - מחיר
 עד מראש בהודעה תתאפשר נגישות .במקום במזומן

 .054-2276294 רויטל מול בתיאום 25/11 לתאריך

 

http://bit.ly/חנוכהבנימין.
http://bit.ly/ראשוניםמתנס
http://www.binyamin.org.il/
mailto:gefanav@binyamin.org.il

