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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ביום רביעי לפנות בוקר שוב חדרו מחבלים לתוך יישוב, ובאורח נס והודות לתושייתו  :פיגוע בשכונת היובל בעלי
שב השכונה נמנע פיגוע כבד. המחבלים נורו. כוחות ביטחון וחירום, וכן רווחה ושירות פסיכולוגי הגיעו מיד של תו

רב על מנת ללמוד ולהתייעל. המכדי לתת את המענים הדרושים. אנו מתחקרים גם אירוע זה כדי ללמוד ממנו את 
, בצד בנחישות לשדר מסר של חוסן ועוצמה למרות הניסיונות החוזרים ונשנים של אויבינו להחליש אותנו, נמשיך

 אנו שולחים ברכת רפואה שלמה לתושב השכונה שנפצע באורח קל.  זהירות ועירנות.משנה 
 

ונציגי גופי חירום רבים, בטקס חגיגי בנוכחות השר לבטחון פנים, ח"כ גלעד ארדן,  :חנוכת מרכז הפעלה בחירום
ניהול מצבי חירום בתנאים  יאפשרחון במועצה. מרכז ההפעלה נחנך השבוע מרכז ההפעלה בחירום באגף הביט

מתקדמים עבור כל מכלולי החירום, תוך גיבוי תקשורת וחשמל ובשילוב מערך טכנולוגי מתקדם, ותוך סינכרון עם 
גופי החירום האחרים של מדינת ישראל. הנוכחים בטקס הביעו כולם תקווה כי המרכז ישמש רק לתרגולות וכי לא 

עם להפעלתו בעת אירוע חירום ממשי, אך יחד עם זאת הצהירו על מחויבות להיות מוכנים לכל תרחיש.  נזדקק
 הקשורים לתחום אחריותם המקצועית. נושאיםתום הטקס התקיים דיון מקצועי עם השר ארדן וצוות ממשרדו ב

 
ין לשמחת ראש חודש לקראת ראש חודש אדר שחל בשבוע הקרוב, מוזמנים כל תושבי בנימ שמחת אדר בשער:

באזור  10.3.16, ביום חמישי, ר"ח אדר ב', אדר מתוך גאווה לאומית ונחישות ציונית למרות כל פיגועי הטרור
( תתקיים הרקדת ראש חודש המונית ובה ישתתפו ישיבות 9:30-. בשעות הבוקר )החל מהתעשייה בשער בנימין

יתקיים  15:00ם מוזמנים להצטרף אף הם. החל מהשעה התושבי –ואולפנות מרחבי בנימין )במתחמים נפרדים( 
הצגת הילדים "ניידת  – 17:30יריד עסקים, עם דוכנים, מבצעים ואומנים, לחיזוק בעלי העסקים בבנימין. בשעה 

. כל תושבי בנימין יונתן )שימו לב, לא של אסי וטוביה כפי שנכתב בטעות בחלק מהפרסומים(החלומות" של 
 חופשית.  הכניסה –מוזמנים 

 
השבוע הוקפצה כיתת הכוננות באחד היישובים בשל מה שנחשד כאירוע ירי, ואשר  ועוד: חזיזים נפצים קפצונים

ר בסופו של דבר כנפצים שזרקו ילדים. אנו פונים אליכם, ההורים, אנא הסבירו לילדים את משמעות תברה
חד בימים מתוחים אלה, ומנעו מהם את השימוש באמצעי רעש פורימיים מסוכנים אלה, אשר הדברים במיו

אנו שבים ומזכירים כי מידי שנה נפצעים  בשימוש בהם רב הנזק על התועלת בכל שנה, ובשנה זו פי כמה.
 אצבעות.  ומאושפזים עשרות ילדים בשל שימוש בחומרים אלה, המתלקחים בקלות וגורמים לכוויות ואף לקטיעת

 
ה' אדר ב', יחול בכל רחבי הארץ "יום המעשים הטובים".  15.3ביום שלישי  יום המעשים הטובים בבנימין:

יישובים רבים נרתמו למבצעים של מעשים טובים. זו הזדמנות עבור כולנו לעשות טוב ולומר תודה, במיוחד 
עושים למעננו רבות לאורך כל השנים. ביום זה אשר ו ,בלי לשים לבמל"אנשים השקופים" שאנו חולפים על פניהם 
 עקבו אחר הפרטים.  –תתקיים תחרות צילומים של מעשים טובים 

 
בתי ספר בגילאי יסודי מבנימין. מאות  17-התקיימה תחרות אתלטיקה קלה ל האחרון ביום שני אתלטיקה בנים:

נחלת יצחק מעפרה שזכו  לבית ספרברכות  ילדים השתתפו, התחרו, רצו ונהנו מפעילות תחרותית הוגנת ומגוונת.
 .במקום הראשון

  
 .ול' ניסן תשע" –כ"ד אדר ב' תשע"ו , 8/5/16 - 3/4/16הרשמה למעונות תתקיים בין התאריכים : רישום למעונות

 עשה דרך אתר המועצה.ייהוראת קבע פעילה למועצה )בגין ילדים במעונות( הרישום  ןלמשפחות שקיימת עבור
לשעות בנוגע יש להתעדכן אצל מנהלת המעון  ירשמו אצל מנהלת המעון.י -א הוראת קבע פעילה משפחות לל

ם רשומים בתעודת הזהות היהורילדים ששני רק למעון יתקבלו  הקבלה ולהצטייד בתעודת זהות של שני ההורים.
 תשע"ז  לשנת הלימודים המועצה לא מתחייבת לקבל את כל הנרשמים .1/1/14 -החל מ, ואשר נולדו כתושבי בנימין

לפרטים נוספים ניתן לפנות  קריטריונים של משרד הכלכלה. על פיערכו וועדות קבלה יבמידה של רישום עודף י -
 .02-9977104 – מעונותלקת למח

 
, כ"ז באדר א', יורחבו ויונגשו שירותי משרד הפנים הניתנים על 7.3החל מיום שני הקרוב,  שירותי משרד הפנים:

מועצה )דרכונים, תעודות זהות, שינוי מען, רישום נולד, רישום פטירה,  תמצית רישום, תעודת מעבר ועוד(. ידי ה
. 8:00-14:00 –, וימי ג' 8:00-12:00 -השירות יינתן בשער בנימין ליד משרדי מחלקת רווחה. שעות קבלה: ימי ב 

לשאלות ובירורים . sagitmi@binyamin.org.ilבמשרד היישוב. לפרטים:  17:30-14:00 –בחשמונאים בימי ב' 
 .052-5666172בשעות קבלת קהל: 

mailto:sagitmi@binyamin.org.il


 

 
 
  

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

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


