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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע פורסם דו"ח מבקר המדינה בנוגע להתנהלות רשויות מקומיות ברחבי הארץ ובהן גם  דו"ח המבקר:

 –בלתי חוקיים מטה בנימין. עיקר טענות הדו"ח נגד המועצה נוגעות להקצאת תקציבים לבנייה ב"מאחזים 
כלשון הדו"ח, או "יישובים צעירים" כלשוננו. ברור כי על אף שהמועצה מקפידה על התנהלות בהתאם לחוק, 

מהמורכבות המשפטית תעלם מהמבקר היא מחויבת לספק לתושביה שירותים מונציפליים אלמנטריים. דו"ח 
תם יישובים המוזכרים בדו"ח. הצעת מהעובדה שממשלת ישראל החלה הליך הסדרה של אווהמדינית ביו"ש, ו

 החוק "ישובים ושכונות בהליכי הסדרה" נועדה לפתור את בעיית מצב הביניים עד להשלמת הליך ההסדרה.
 המלצות המבקר, על מנת לתקן את הנדרש.כלל את המועצה בימים אלה בוחנת 

 
בנגב, בגליל  –הכפרית בישראל השבוע התקיים בגני התערוכה בתל אביב יריד ההתיישבות  :יריד ההתיישבות
של החטיבה להתיישבות. ביריד נרשמו מאות מתעניינים פוטנציאליים לקליטה ביישובים.  וביהודה ושומרון

 השמות יועברו לרכזי הקליטה או ועדות הקליטה ביישובים. 
 

רד התחבורה על ידי מש להזכירכם, קווי הלילה פועלים גם בבנימין בימי החופשה,: בבנימיןקווי הלילה 
מחיר הנסיעה בהם זהה למחיר נסיעה בתחבורה ציבורית רגילה  בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

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

 
שנה לגדודים העבריים בבנימין, יתקיים בפתחו  100וחד בעקבות סיור מי :שנה לגדודים העבריים בבנימין 100
שנה בדיוק,  100לפני (. 13:30-מ)החל  17.7.18ביום שלישי ה' באב,  - לתנ"ך וארכיאולוגיה 7-כנס שילה השל 

צעד כאן גדוד עברי לוחם ראשון שכמוהו לא ידעה ההיסטוריה העברית מאז ימי בר כוכבא. לציון פרק היסטורי 
ב זה בתולדות שיבת ציון ותקומת עם ישראל, יתקיים סיור בעקבות מסע הגדוד, ובעקבותיו הסרת לוט חשו

מעל גלעד שהוקם לזכרם בחניון הגדודים העבריים, בפתחו של נחל שילה, בהשתתפות שר התיירות. תושבי 
 רשמה מראש. פרטיםבה –ההשתפות בסיור (. 17:00ו/או לטקס )בשעה  (13:30)בשעה  בנימין מוזמנים לסיור

 באתר האינטרנט של שילה הקדומה. 
 

בשילה  17.7.18הכנס יתקיים ביום שלישי ה' באב,  -ההרשמה לכנס שילה הקדומה בעיצומה  :7-כנס שילה ה
"מתפילת חנה לתפילת האדם", "דרכי מסחר קדומות", "חידת המבנה  –הקדומה: מושב תנ"ך וארכיאולוגיה 

שנה ללחימת  100אתגרי הביטחון של ישראל בסימן  -", ועוד. ומושב מיוחד הציבורי למרגלות תל שילה
חזון  –"מהגדודים העבריים דרך ההגנה ועד לצה"ל  –יוסי אחימאיר  -הגדודים העבריים בארץ ישראל: יו"ר 

לפני הכנס יתקיימו  עם האלוף במיל' גרשון הכהן. –ומעשה", "חיוניות ההתיישבות לשיווי המשקל הבטחוני" 
(. 13:30-שנה למסע הגדודים העבריים בבנימין )החל מ 100בעקבות  –מיוחד הסיור הבשילה הקדומה, וסיורים 

 פרטים והרשמה באתר האינטרנט של שילה הקדומה. 
 

: הפסטיבל המסורתי בשילה הקדומה חוגג עשור ואתן נהנות! השנה פסטיבל מחוללות בכרמים חוגג עשור
ובמופע המרכזי תעלה הזמרת נרקיס  ,מחול המונים סוחף ומלהיב - "מחולולם" -אירוע מיוחד במינו יתקיים 

בלבד. לפרטים ורכישה:  ₪ 55עם שירים מאלבום הבכורה "בוא נדבר אמת". עלות כרטיס: 
www.cramim.go-festival.co.il 

 
מכשיר חיישן למניעת  -צפה -ת טפממליץ על השאלשל המועצה בטיחות בדרכים המטה  מטה בטיחות בדרכים:

 - פשוט להרכבה, ואם השאירו בטעות את הילד ברכב התינוק ברכב של 'יד שרה'. הפטנט מזהיר הוריםשכחת 
 ניתן להזמין באתר 'יד שרה' למשלוח עד הבית, או לפנות לסניף 'יד שרה' הקרוב אליכם.   .חובה לכל הורה
בה אפ: התרעה חכמה על ילד ברכב' על מנת להגביר בטיחות להתקין אפליקציה 'בימהיא אפשרות נוספת 

ולהסתייע באפליקציית התרעות ייחודית ומצילת־חיים, שיכולה לסייע לסכל את התופעה של דעה מוסחת בתום 
 .Google playעכשיו בחינם בחנות האפליקציות  הנסיעה...

 
הוועדה לתרבות  ה בין המיצרים משיג.-אחרי יכל הרודף  -"כל רודפיה השיגוה בין המיצרים"  :הראנו בבניינו

פיה למקדש יעל הצ -הראנו בבניינו" " -לכנס ראשון מסוגו כל תושבי בנימין  תורנית ביישוב עטרת מזמינה את



  בס"ד

 
 
 
 

  

. הרב אליעזר קשתיאל, הרב 17:00, החל מביישוב עטרת ,ז' באב ,יום חמישיהכנס יתקיים בבימי בין המיצרים. 
 עזרת נשים פתוחה.  ועוד. נחם מקובר, פרופ' זהר עמר, הרב מיכי יוספיעזריאל אריאל, הרב מ

 
 

לאחר שימוע שהתקיים לבעלי אולמי ניקנור, הפועל ללא רישוי עסק, הוצא לאולם להזכירכם, : בטיחות הציבור
. המועצה מגבירה בימים אלה את האכיפה מול כל בעלי העסקים 24.6צו הפסקה מנהלי, החל מיום ראשון 

  נם משתפים פעולה עם הליך הוצאת הרישיון כחוק או שאינם מוכרים למחלקת רישוי עסקים.שאי
 

פיזיוטרפיסט/ית דרוש/ה  מרכז גוונים - למועצה אזורית מטה בנימין היחידה להתפתחות הילד :דרושים/ות
 www.binyamin.org.ilלפרטים נוספים ועמידה בתנאי הסף יש להיכנס לאתר המועצה: . משרה 30%-20%

חובה לציין את שם . mate@binyamin.org.ilבמידה והנך עונה על תנאי המכרז יש להעביר קו"ח למייל 
  .02-6492716אגף משאבי אנוש  -המכרז 

 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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