
  דבס"

 
 
 
 

  

 ' תמוז תשע"חכ
 2018יולי  03

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

ילדים  200,5-ג', בהשתתפות כ-השבוע נפתחו קייטנות "בתי הספר של החופש הגדול" בכיתות א' החופש הגדול:
ילדים. היישובים מפעילים  4,800-כ ןיישובים, ובה 38-בגנים,  180-בבתי ספר. קייטנות הגנים פועלות  41-ב

ילדים. כל הקייטנות קיבלו אישור הפעלה ממשרד החינוך ומשרד  1,500-קייטנות לכיתות ד' ומעלה ובהם עוד כ
ברבות  יםתאגיד המיחזור "תמיר" מתקיימובסבסוד בסיוע הבריאות, ומלוות על ידי רכז מטעם המועצה. 

. כמידי שנה החברה לפיתוח בנימין מקצה הסביבהמיחזור ואיכות בנושא וימי שיא מהקייטנות הצגות 
 בהצלחה לרכזים, למדריכים ולקייטנים, וחופשה מהנה!. לכל הקייטנות אוטובוסים חינם

 
רכב ישראל של תושב עפרה נחסם על ידי רכב  .גשר ביר זית דלישוד רכב, הפעם השבוע שוב אירע  :שוד רכבים
ובתוך שניות הרכב נעלם. התושב הצליח להגיע לשער עטרת, שם מרכבו  נהגאיומי אלה נשלף ה, ובשעקף אותו

חברו אליו כוחות הביטחון. כל גורמי הביטחון רואים אירוע זה בחומרה, והן המשטרה והן החטיבה מתגברים 
אנו שבים וקוראים לתושבים לקרוא בעיון את ההנחיות לתושבים  את מאמצי החקירה ואת הנוכחות בשטח.

עיים באמצעות מזכירויות היישובים, ונמצאים גם באתר המועצה. חשוב במיוחד להקפיד על שנשלחו לפני כשבו
(. הורידו את אפליקציית מוקד 1208נעילת דלתות, להגביר עירנות, ולדווח באופן מיידי למוקד על כל חשד )

 בנימין לנייד. 
 

בימי החופשה על ידי משרד  פועליםה המיוחדים אוטובוסהקווי  לפעולגם בבנימין החלו : בבנימיןקווי הלילה 
מחיר הנסיעה בהם זהה למחיר נסיעה בתחבורה  התחבורה בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

נשלחו ליישובים  –פרטים על הקווים ושעות הנסיעה ציבורית רגילה ובכל אמצעי התשלום הנהוגים בה. 
 ונמצאים גם באתר האינטרנט של בנימין. 

 
למשרתי  %5בדבר הנחה של קיבלה לאחרונה החלטה מליאת המועצה  ה למשרתי המילואים:הנחה בארנונ

 בכפוף לאישור משרד הפנים. - מ"ר 100על  ותהיה 1/1/19החל מ  ההנחה תחול בתשלומי הארנונה. המילואים
 

 שומרוןבנגב, בגליל וביהודה ו – כפרית בישראלהתיישבות היריד הבשבוע הקרוב ייפתח  :יריד ההתיישבות
. מטה ביולי, כ"ו כ"ז בתמוז, בגני התערוכה בת"א 9-10שמקיימת החטיבה להתיישבות. היריד יפעל בתאריכים 

מושקע ואטרקטיבי במטרה למשוך מתעניינים פוטנציאליים לקליטה ביישובים. ביתן בנימין תעמיד ביריד 
 (. 22:00 – 12:00תושבי בנימין מוזמנים לבקר ביריד )פתוח בשעות 

 
 7-כנס שילה השנה לגדודים העבריים בבנימין, יתקיים בפתחו של  100סיור מיוחד בעקבות  :7-כנס שילה ה

 – מושב תנ"ך וארכיאולוגיהבשילה הקדומה:  17.7.18ביום שלישי ה' באב, . הכנס יתקיים לתנ"ך וארכיאולוגיה
, ועוד. "י למרגלות תל שילהחידת המבנה הציבור", "דרכי מסחר קדומות", "מתפילת חנה לתפילת האדם"
 -יו"ר  שנה ללחימת הגדודים העבריים בארץ ישראל: 100אתגרי הביטחון של ישראל בסימן  -מושב מיוחד ו

חיוניות ההתיישבות לשיווי "חזון ומעשה",  –מהגדודים העבריים דרך ההגנה ועד לצה"ל " – יוסי אחימאיר
סיור הבשילה הקדומה, ולפני הכנס יתקיימו סיורים  .עם האלוף במיל' גרשון הכהן –" המשקל הבטחוני

(. פרטים והרשמה באתר 13:30-משנה למסע הגדודים העבריים בבנימין )החל  100בעקבות  –מיוחד ה
 האינטרנט של שילה הקדומה. 

 
 לד"חודו של כל ייעל י -: "הילד הזה הוא אני בנושא ,גיל הרךזורי לאנשי מקצוע בתחום הכנס א :כנס הגיל הרך

 .02-9977186/104באולפנת עפרה. הרשמה בטלפון  8:30-14:00בין השעות  9.7.18-ביתקיים 
 

 מזמינים אותךבמתנ"ס ובמועצה הדתית, תרבות תורנית מחלקת בשיתוף  ,השנה נשות נחליאל גם: תודיעני
ך ביום ראשון מחכים ל .ומפגש של שיחה ושירה עם אתי אנקרי ,לבוקר של לימוד תורה מגוון לחיזוק הבית

קפה  ש''ח בלבד לכל היום. 30בעלות של  - שוב נחליאליבמועדון הי -14:00ועד  8:45-מ –כ'ה תמוז  8/7-הקרוב 
  .)אפשר בהודעה( 054-5649102אוריטל  - להרשמה ופרטים - פגש בשמחהי. נעלינו - ומאפה
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ללא רישוי עסק, הוצא לאולם צו הפסקה  : לאחר שימוע שהתקיים לבעלי אולמי ניקנור, הפועלבטיחות הציבור

. המועצה מגבירה בימים אלה את האכיפה מול כל בעלי העסקים שאינם 24.6מנהלי, החל מיום ראשון 
  משתפים פעולה עם הליך הוצאת הרישיון כחוק או שאינם מוכרים למחלקת רישוי עסקים.

 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 


