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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע התקיים תרגיל נוסף בסדרת תרגילי מל"ח )משק לשעת חירום( המתקיימים לאורך כל  תרגיל מל"ח:

השנה. התרגיל נקבע ונוסח עוד טרם ההתחממות בגיזרה הצפונית, אך הרקע לתרחישים שתורגלו בו התאים 
במרחב בנימין . מכלולי המועצה תרגלו אירועי חירום שונים שהתרחשו השבוע ירועים החדשותייםמאד לא

, ובהם ירי טילים, פיגועים בצירים, וקליטת מפונים מהצפון. מהתרגיל יופקו מלחמה כוללתמצב של הנגזרים מ
הבית מוכנות את  ממליצים לתושבי בנימין להיכנס לאתר פיקוד העורף ולוודאשבים ואנו  לקחים להמשך.

כל רשימת הציוד לחירום הנדרשת  –אמצעי תקשורת, תרופות, תאורת חירום ועוד מלאי מזון ומים, לחירום: 
 באתר פיקוד העורף. מפורטת בשגרה 

 
   ביקר השבוע בבנימין כדי ,מקרקעי ישראל, מר עדיאל שמרון מנהל רשות :ביקור מנהל רשות מקרקעי ישראל

 מענים תוך יצירת שיתוף פעולה עם המינהל האזרחי. ולקדם אחריות הרשות, בתחוםש לעומק סוגיותלהכיר 
בסיור ובדיון שהתקיים בו עלו אפשרויות שונות לפתרונות ומענים, ואנו מקווים שאלה יקודמו בקרוב. בין 

 .הסוגיות המרכזיות שנדונו היה שיקום מפוני מגרון ועמיחי והבאתם לבתי קבע בהקדם האפשרי
 

ההנהלה הארצית והמחוזית של אנשי לביקור באגף הרווחה בבנימין  ושבוע הגיע: הור משרד הרווחהביק
 ,בביקור נדונו תכניות של המשרד בבנימיןנהל מחוז ירושלים במשרד הרווחה. שירות לפרט ולמשפחה וכן מה

ישובים אשר יבם עבודת העובדים הסוציאלייובעיקר  ,כמו מרכז למניעת אלימות, מרכזי קשר ומרכז עצמה
אשר פועל לא ה של המועצה בחה את עבודת אגף הרווחיהנהלת המשרד ש שובים עצמם.ינותנים את השירות בי

לטובת ועושה כל שניתן  ,פינוי ישוביםלא פשוטים כדוגמת חריגים וגם במצבים רק בשגרה אלא גם בחירום ו
 התושבים.

 
במקום  מיני שהתקיים השבוע:ם בחידון ארץ בנימין הש: ברכות לתלמידים הזוכיחידון ארץ בנימין השמיני

אבינועם  -במקום השלישי ; וצוריה חזן ממצפה יריח -במקום השני ; שירה בראל ממבוא חורון -הראשון 
, אשר עומד בשיאה של תכנית הלימודים הייחודית להיכרות עומק עם חבל בנימין ,את החידון שקלאר מעפרה.

השנה  לשלב הגמר הפומבי. 12, מתוכם עלו בתי ספר 24השנה  והובילה כמידי שנה מיכל כהנא, והשתתפו ב
 בחידון את כיתת הותיקים היקרים של בנימין שתרמו רבות לאווירה ולידע ממקור ראשון.  זכינו לארח

 
תתפות מספר שיא של נבחרות , בהשיצאו לדרךליגות בנימין בכדורגל וכדורסל לבוגרים  :ליגות בנימין לבוגרים

 שובים למשחקים מרתקים.יבי הספורט מאות שחקנים יוצאים מידי שבוע למגרשים ולאולמות. 32 –יישוביות 
בחזרתו  2015שחקן כוכב השחר אשר נרצח בשנת  -ליגת הבוגרים בכדורסל נקראת ע"ש מלאכי רוזנפלד הי"ד 

ותמונות בדף הפייסבוק של  המשחקים חר תוצאותמוזמנים לעקוב אתושבי בנימין כולם  ממשחק ליגה.
 מחלקת הספורט מתנס בנימין.

 
לקראת בואה של עונת החתונות, מחלקת רישוי וקידום עסקים מזכירה לתושבי בנימין,  :רישוי עסק באולמות

ישוי הליך הוצאת ר א כי לבעל האולם או לבעל הקייטרינג יש רישיון עסק כחוק.וודכי בטרם סגירת אירוע יש ל
באתר המועצה או  -לפרטים ומידע נוסף הציבור.  ם של תנאים נאותים למען בריאות ובטיחות עסק בודק קיומ

 .02-6492638בטלפון המחלקה 
 

 – 8:00בשעות  'ימי גב –שער בנימין להלן מועדי קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים ב : משרד הפניםשלוחת 
 .אין יותר שירות בחשמונאיםשרד הפנים במודיעין עלית, . בשל פתיחת סניף מ05/06 22/05 : 12:00

 
-לקורות חיים לשלוח  יישובים.בעו"ס לעבודה  חודשים הקרובים, מ"מבמיידית  לעבודה :/ותדרושים

revaha@binyamin.org.il. רוש מנהל. קורת חיים לבית הספר תתמ"ד "אור לציון" בנים בכוכב יעקב ד
 . hayale@binyamin.org.ilלועדת האיתור במייל: 

 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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