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בסוף השבוע שעבר הגיע השר לעניינים אסטרטגיים יובל שטייניץ לביקור בשילה הקדומה, ביוזמת  :ניץיהשר שטי
בים הנוגעים להתיישבות ביו"ש בכלל ובנימין בפרט, ובהם המטה הלאומי בליכוד. בסיור נדונו נושאים חשו

עומסי התנועה הכבדים במחסום חיזמא וכיכר אדם, ותשתיות, הקפאת התכנון והבנייה, תכנון אסטרטגי לכבישים 
  אה. וצפייה במיצג שבמגדל הרעל , ולא ויתר השר על סיור מלא באתר שילה הקדומהועוד. למרות הגשם השוטף, 

 
מצגת בפניהם השבוע התקיימה פגישה של ראשי מועצות מיו"ש עם שר התחבורה ישראל כץ, בה הוצגה  :תחבורה

אוטובוסים חדשים  04עדכנית של שדרוג התחבורה ביו"ש. לשמחתנו מטה בנימין לבדה קיבלה התכנית של ה
ישי. נא עקבו אחר יום שכ"א חשוון, , 00.00תאריך בים רבים. להזכירכם, התכנית תחל לפעול וותוספת של קו

היישובים על ערבי ההסברה המתקיימים. עלון מידע עם פרטים על הקווים והזמנים יחולק  הפרסומים בדפי המידע
בתיבות הדואר, ודיילי הסברה יוצבו בצמתים מרכזיים. מוקד מיוחד של משרד התחבורה ייפתח כדי לקבל מידע 

, בכדי שנוכל לפעול בהקדם מול משרד צפויות על תקלותלקבל מידע אף הוא על תקלות, ומוקד בנימין ערוך 
 . פרטים נוספים בגיליון "ארץ בנימין" שיוצא בשבוע הבא לאור. לתיקונן התחבורה

 
בשבועות אלה נערכים מבצעי אכיפה של שוטרי ומתנדבי משטרת שיטור קהילתי בנימין מודיע כי  אכיפת תנועה:

המבצע נועד להעלות את המודעות לכך שחוקי הזהרת נהגים רבים. חות תנועה ו"דו רישום הכולליםבנימין, 
חובה שכל נוסעי הרכב כי השוטר הקהילתי יהודה גרוסמן מבקש להזכיר  התנועה תקפים גם בתוך יישובי בנימין.

סא בטיחות החגור יחייב להיות חגור בכ 3ילד עד גיל  יהיו חגורים בחגורת בטיחות בכל נסיעה, קצרה כארוכה.
אסור לשבת מול כרית אויר  8חייב לשבת במושב מגביה וחגור בחגורת הרכב. עד גיל  8ועד  3ב. ילד מגיל לרכ

 חגורת בטיחות רגילה. בברכת חורף בטוח ובריא.  – 8מגיל פעילה. 
 

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים מודיעה כי בשל מיון תיקים שנתי במחלקה, לא תהיה  :מיון תיקים שנתי
)י"ב בכסלו(. צוות  0.04.00ו( ועד )ח' בכסל 34.00.00בשבוע שבין הל של עובדים סוציאליים ביישובים קבלת ק

 המחלקה ייענה רק לפניות חירום. אתכם הסליחה. 
 
 

  תמיד לשירותכם, 041מוקד  -להזכירכם 
 .0448 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
 

  
  
 

 
 

  
 


