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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
של חסרת צדק יהודים מביתם, באותה שיטה  הרס ופינויהשבוע חווינו עוד ימים קשים של  :תשעת הבתים בעפרה

דרישה הכולל ראוי ופסיקה מהירה להרס מבלי שהסוגיה נדונה לעומק בהליך משפטי  ,"ץעתירות השמאל לבג
הוכחות. יחד עם משפחות תשעת הבתים וכל תושבי עפרה מחינו כנגד העוול וחוסר התועלת שבצעד קשה זה. אנו ל

 –ותנו, ולהיפך ן גם לאירוע קשה זה להחליש אממשיכים ללוות את המשפחות ואת קהילת עפרה בכל צורך. לא נית
פרטים נוספים   יהודה ושומרון. בבנימין ובכל את ההתיישבות לבסס ולהעצים  ,במאמצינו לחזקנמשיך ביתר עוז 

 באיגרת ראש המועצה שיצאה לתושבים במייל באמצעות מזכירויות היישובים. 
 

שובים י, מנהלי היכירויותמיועד לחברי הוועדים והמזה לראשונה בבנימין כנס ייחודי :כנס להנהגות היישובים
נטי ווורכזי הקהילה, בהשתתפות הנהלת המועצה הבכירה ומנהלי האגפים. מטרת הכנס להקנות ידע חדש ורל

ואף ליצור פלטפורמה למפגש  ,שובים, לעורר השראה ולפתוח את החשיבה לתחומים נוספיםילתחום ניהול הי
כ"ה באדר, במלון  –למרץ, כ"ד  22-23ס יתקיים בתאריכים שובים ובינן לבין המועצה. הכניעמיתים בין הנהגות ה

סיור  ,תכנית עשירה ומגוונת עם מיטב המרצים, 'סיפורי הצלחה מהשטח'ויכלול ליאונרדו קלאב ים המלח, 
 . למוזמנים מקצועי, שולחנות עגולים ועוד. הזמנה מפורטת נשלחה

 
 , מבקש וטרינר המועצה לחדד מספרוהקיץ שאחריהםימי האביב עם התקרב : לחילופי עונותתברואתית היערכות 

אורגני  חומרולא מרוססת, לא מטופלת שה גבוהה יעשבי, אתרים עזוביםכללית ביישובים: נקודות בנוגע לתברואה 
מהווים מוקד משיכה לנחשים,  - שלוליות לא מנוקזות או מוקדי רטיבותומערומי אבנים, ו גרוטאותשלא נאסף, 

 על ידי כל תושב ותושב,  כמו גם יש לטפל בסביבה הקרובה ובחצר פרעושים ושאר מרעין בישין.עקרבים, קרציות, 
רוואנים שם יש גם לשמור על סגירת תוקף בשכונות ק כל זאת מקבל משנההיישוב.  על ידיבשטחים הציבורים 

גורים לנגיעות ההמובילות עם עזיבת  -והמלטות  בעלי חייםלמניעת חדירת  ,המרווחים בין המבנה לקרקע
 פרעושים בסביבה. 
ללא רכיבי חמץ.  –עם מזון לחיות המחמד בעוד מועד להיערך  כי מומלץעם התקרב חג הפסח,  בהזדמנות זו נזכיר,

ערבוב ושינוי מדורג ביחסים בין המזון הרגיל  על ידי – מה על פני זמןלשינוי במזון כדאי להרגיל את בעל החיים 
 ון פסח מלאה. לזה של פסח עד לכמות מז

 
 ופותח שוב קורס פסיכומטרי מסובסד,יכם "מרכז צעירי בנימין" חושב על קורס פסיכומטרי לצעירי בנימין:

רוצים לסיים כבר עם  מתכננים להתחיל ללמוד מקצוע מכניס כבר בשנה הבאה? לקראת מועד יולי. -והפעם 
בעופרה )חדש( ובחשמונאים,  -הקורס יתקיים בשני מוקדים  זו ההזדמנות האחרונה שלכם השנה! הפסיכומטרי?

מרכז צעירי בנימין  -פרטים מלאים על הקורס ניתן לקבל בפייסבוק שלנו  יתחיל מסוף אפריל ועד הבחינה ביולי.ו
 .052-8109170אצל מנחם, רכז הקורסים: ו בפייסבוק

 
ני הילדים לשנת הלימודים תשע"ח הסתיים, מחלקת גנים מודיעה כי על אף שהרישום לג רישום מאוחר לגנים:

 .02-9977186ניתן להגיע לרישום מאוחר למשרדי מחלקת הגנים במועצה, בתיאום בלבד טלפון 
 

דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין תנאים טובים למתאימות לפרטים נוספים ניתן לפנות  דרושות מטפלות:
 .02-9977104לאפרת 

 
 'יום א: בשימו לב לשינויים .לפעילות יםשירות משרד הפנים חוזר זכורת נוספת,ת שירותי משרד הפנים:

בין  ליד משרדי הרווחה של המועצה( 101)בבניין  בשער בנימיןג' וביום  16:00-17:30 בין השעות בחשמונאים
ין )ללא שינוי השירות כולל שינוי מען, תמצית רישום, אבדן ספח, רישום נולד, רישום נישוא. 8:00-14:00 השעות

ירושלים או בניתן להגיש רק בלשכה  המחייבות תמונה עודות זהותבקשות לדרכון ותתמונה( ותעודת פטירה ל"ע. 
  )הצילום בלשכה בלבד(. לתעודה ביומטריתשל כל מדינת ישראל מעבר בשל ה – מעלה אדומיםב
 

 -אירוע הצדעה ענק לתושבי בנימין  , תקיים המועצה האזורית29.3-, הביום רביעי: בנימין הצדעה לתושבי
המעוניינים  יוצרי אמנות, חקלאים, תעשיינים, תיירנים ויזמים בתחום התיירות באצטדיון הארנה בירושלים.

ע ייצרו קשר עם נציגי ועדת האירו .eruabinyamin@gmail.comלהציג בביתן באירוע, מוזמנים להירשם במייל: 
 הפונים המתאימים.
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: תחנת בנימין של משטרת ישראל מבקשת לשוב ולהזכיר לקראת חג הפורים, כי מידי שנה נפגעים חג פורים בטוח
היו עירניים, הסבירו לילדים את  –הורים  מסוכנים שונים שבהם משחקים הילדים.ילדים מנפצים וחומרים 

 ים מסוכנים. ושיהיה לכולם חג פורים שמח ובטוח. הסכנות, ואל תאפשרו להם לשחק בחומר
 

: בשנה האחרונה התמודדנו עם מגוון אירועי חירום בעלי תהודה תקשורתית, ובכל אחד השתלמות דוברות בחירום
מהם בלטו הצורך בעבודה נכונה מול התקשורת, וחשיבות עבודת הצח"י בתחום הדוברות. יו"רי צח"י וכן צוותי 

)המועד הראשון  25.4עשה ואל תעשה", שתתקיים בכ"ט בניסן  –להשתלמות "דוברות בחירום  הדוברות מוזמנים
 נדחה, בשל הרס תשעת הבתים בעפרה( בנווה צוף. פרטים והרשמה באתר האינטרנט של מטה בנימין.  –שנקבע 

 
ישי צבעוני. בכל יום שישי במהלך פברואר ומרץ יתקיימו סיורי ש :סיורי פריחה במגפיים – שישי צבעוני

"תיירות חבל בנימין" או באתר  דף הפייסבוק. עקבו אחר הרשמה מראש בלבדבהשתתפות חופשית ה
www.gobinyamin.org.il . 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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