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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

השבוע ביקר בבנימין שר התקשורת איוב קרא, במטרה לעמוד מקרוב אחר נושאים : ביקור שר התקשורת
רית בבנימין. הסיור החל במרכז המבקרים הקליטה הסלולבעיות  –שבהם  הקשורים לאחריות משרדו, והעיקרי

"נחלת בנימין", המשיך באתר "יד לבנים" בואדי חרמייה שם הוצב תורן תקשורת חדש, ומשם לקידה ולשילה 
זק הקדומה, לדיון מקצועי. עוד נושאים שנדונו: סניף דואר מרכזי בבנימין, שיפור קליטת תדרי רדיו, קצב גלישת ב

לתחרות, ועוד. אנו מקווים שהשר יסייע בעדנו לפתור את הפערים הקיימים ולקדם את הסוגיות  HOTוכניסת 
 החשובות בתחומי התקשורת בבנימין. 

 
כפי שהתרענו בחודשים האחרונים, נכון לעכשיו נגמר חוזה משרד הביטחון למיגון רכבים, וחברת מיגון רכבים: 

כי לא תמגן רכבים בזמן הקרוב. מועצת יש"ע עושה מאמצים גדולים כדי  א"א גלאס הודיעה לכל הנרשמים
 נודיע על כך בהקדם.   –להאריך את החוזה עד סוף השנה. באם תאושר מכסה נוספת 

 
ליד  –לקראת שלב ב' בעבודות להקמת כיכר בצומת מעבר מכמש  :עבודות להקמת כיכר בצומת מעבר מכמש

בלילה  22:00בין השעות  ,17.8ועד  10.8כי בין התאריכים התושבים  לידיעתאנו מבקשים להביא  –דלק תחנת ה
צפויים , ההסדרים כלומר מקטע הכביש ייסגר לסירוגין –בצומת זמניים יתחילו הסדרי תנועה  ,בבוקר 05:00ועד 

 לגרום לשיבושים בתנועה.
 

הוקרה של מרכז המתנדבים של לקראת ערב ה : קול קורא להגשת מועמדות לתעודת הוקרה למתנדבים ותיקים
אנו מזמינים את הציבור הרחב להמליץ על מתנדבים בולטים הראויים לקבל תעודת  ,עמותת ותיקים בקהילה

יקט התנדבותי אחד. עדיפות למתנדבים בעלי יבחרו שלושה מתנדבים ופרוהוקרה לשנה זו. מתוך מגוון ההמלצות י
ניתן לשלוח המלצות למייל  הפעילים במספר יישובים. או וכההמתנדבים במשך תקופה אר או מעגל השפעה רחב

vatikim.mitnadvim@gmail.com  25.8.17עד לתאריך. 
 

: ההסתדרות הציונית העולמית מזמינה את תושבי פרויקט תיעוד מלחמת ששת הימים של ההסתדרות הציונית
לוחמי מלחמת ששת הימים  להשתתף במיזם לתיעוד הסיפורים האישיים של לוחמי מלחמת ששת הימים.בנימין 

מטרת  לבדיקת התאמה לריאיון תיעודי. אשר לקחו חלק פעיל במערכה בגזרות השונות מוזמנים ליצור עמנו קשר
השתתפות בתיעוד  ם.הפרויקט היא לתעד סיפורים ומידע מפי הלוחמים עצמם, ששירתו בימי מלחמת ששת הימי

. עדויות אלו לדורות הבאים תאפשר למרואיינים לספר את חוויותיהם וזיכרונותיהם מימים מכוננים אלו ולהעביר
 המבקשים ללמוד ממקור ראשון את ,איונות ישמשו בעתיד כמאגר מידע נרחב, לנוער ומבוגרים כאחדיהר

", ניתן לפנות לדף ההרשמה 1967חמת ששת הימים להרשמה לפרויקט "תיעוד מל ההיסטוריה של מדינת ישראל.
או להשאיר הודעה קולית עם שם ופרטי קשר  www.wzo.org.il/tiud67הציונית העולמית:  באתר ההסתדרות

 .02-6202112בטלפון: 
 

ועד לתאריך כ"א באב  13/8/2017מתאריך ה תהיה סגורה עקב חופשה מרוכזת החל ימחלקת גבי: חופשת הקיץ
לא יינתנו שירותי קופה, לא תתקיים  בימים אלו(. בסך הכל ימים 5)ימים ראשון עד חמישי, כ"ו באב  17/8/2017

 . 20/8/2017-קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני. נשוב לשרת את הקהל הרחב החל מיום א' ה
בואו של חודש אוגוסט, ויציאתם של עובדים רבים לחופשה זמנים" וכניסתה של תקופת "בין העם אנו מזכירים כי 

משפחתית, תפעל המועצה במתכונת חלקית. אנו ממליצים לוודא בטרם הגעתכם למשרדי המועצה, כי בעל 
 התפקיד שאתו ברצונכם להיפגש אכן נמצא, בכדי למנוע עגמת נפש מיותרת. חופשה נעימה לכל תושבי בנימין. 

 
10:00-בשעות  4.9-, הבאלולשי"ל בנימין יצא לחופשת קיץ. נחזור בכוחות מחודשים ביום שני, י"ג  :שי"ל בנימין

13:00. 
 

למועצה   -דרושים. בין המשרות להזכירכם, בלוח הדרושים באתר המועצה מתפרסמות כל העת משרות : דרושים
ייה בעל תואר רלוונטי וניסיון. פרטים דרושה מנהל/ת מחלקת שכר בעל/ת ניסיון בתחום, וכן דרוש מפקח תכנון בנ

 באתר המועצה. 
 

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

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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