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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

הסכנות שהחום והחופש עומס החום שחווינו השבוע הוא הזדמנות טובה לשוב ולהזכיר את : קיץ, כמה חם
ם. אנא השתמשו בעזרים נוספים למניעת שכחת ילדים ברכב. ואת כללי הבטיחות הנדרשי -טומנים בחובם 

. סעו בזהירות, ילדינו בחופש באחת המכוניות הציצו פנימה, אולי נשכח ילד בטעות –ברכם בסמוך למכוניות ובע
  בברכת קיץ בטוח לכולנו. ונמצאים בחוץ בהמוניהם. 

 
)אם כי לצערנו לא בכל היישובים  קווי לילה חדשים 3השנה אושרו גם השנה יפעלו קווי לילה בבנימין, וקווי לילה: 

שובי גוש שילה ומגיע יהמשרת את י 461הקווים הם: קו שביקשנו עבורם את השירות, קיבלנו לכך אישור(. 
המשרת את מכמש, רימונים וכוכב  49קו . שובי גוש טלמונים ומגיע למודיעיןיהמשרת את י 184קו . לירושלים

שאר הקווים נותרו ללא שינוי. לוח השעות מין )משם יש שירות לירושלים וחזרה בלילה(. השחר ומגיע לשער בני
 . 8787או בטל' *  bus.gov.ilמתעדכן מעת לעת, ונמצא באתר 

 
השבוע התלקחה שריפה באזור התעשייה במתתיהו, וארבעה עסקים נשרפו שריפה באזור התעשייה במתתיהו: 

אשר מוודא קיומם של תנאי בטיחות נאותים,  –ת חשיבות רישוי העסק כחוק כליל. זו הזדמנות לשוב ולהזכיר א
. גם חברות הביטוח מערימות קשיים על עסקים מבוטחים שנשרפו באם לא היה ובהם כאלה הנוגעים לשריפות

 להם רישוי עסק. לתשומת לבם של כל העסקים בבנימין. 
 

ת למיגון רכבים גם לרכבי ליסינג )החכר( של המעסיק. אין השבוע התבשרנו כי הורחבה הזכאומיגון רכבי ליסינג: 
צורך להכביר מילים בדבר חשיבות המיגון, קל וחומר לאור ריבוי יידויי האבנים בתקופה האחרונה. נוהל הגשת 
 –בקשה למיגון מפורסם באתר המועצה. בהזדמנות זו נזכיר כי מומלץ מאד להוריד את אפליקציית מוקד בנימין 
האפליקציה לאנדרואיד שודרגה ויש לה גירסה חדשה )הפותרת תקלות שהיו במכשירים הסיניים(, וקיימת גם 

 .http://onelink.to/cvqtykלינק להורדה: אפליקציה לאייפון. 
 

בוקר של לימוד תורה, לבוקר חבי בנימין קהילת נחליאל שמחה להזמין נשים ונערות מכל ר - גם השנה :3תודיעני 
עם הרבנית עידית איצקוביץ, אורה רבקה וינגורט,  . השנה יתקיימו שיעוריםחיזוק רוחני ומילוי מצברים בנחליאל

במועדון  8:30-13:30בין השעות  16.7ביום ראשון, כ"ב בתמוז, בוקר הלימוד יתקיים אורה חצרוני, ורינה אריאל. 
 .באנה בשמחה. ש''ח בלבד 20 - לכיסוי ההוצאות שתתפות בעלות סימליתה שוב נחליאל.יהי
 

מ"מ פסיכולוג/ית חינוכי, עובד/ת כו"א, מנהל/ת מדור  -: לאחרונה יצאו מכרזים לתפקידים במועצה דרושים
בקישור:  באתר המועצה. המכרזים נמצאים הדרכה באגף ביטחון, אבות בית בבתי הספר )דולב, נילי, עלי(

http://www.binyamin.org.il/bids/. 
 

 נוך מיוחד במועצה דרושות מרפאות בעיסוק לעבודה במזרח בנימין,יח למסגרות  דרושות מרפאות בעיסוק:
ה: קו"ח בבקשה לשלוח לנע דרך משרד החינוך. העבודה וקלינאיות תקשורת במערב ובמזרח בנימין.

noad62@bezeqint.net. 
 
 

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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