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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
: השבוע תרגלה המועצה יחד עם נציגי פיקוד העורף תרגיל רעידת אדמה. עובדי המועצה תרגיל רעידת אדמה

לו יציאה מהמבנה בעת רעידת אדמה, וראשי מכלולי החירום תרגלו מתן מענים לתרחיש רעידת אדמה חזקה תרג
בכל רחבי מדינת ישראל, שכלל פגיעות חמורות גם ביישובים ובאזורי התעשייה בבנימין. מומלץ שכל אחד יידע מה 

ר הועלה לדף הפייסבוק ארץ סרטון הבהרה קצר וברו –ההתנהלות הנכונה בעת רעידת אדמה ברמת המשפחה 
להזכירכם, רעידת אדמה עלולה להתרחש בכל רגע וללא אזהרה מוקדמת. כדאי מאד בנימין וכן לאתר המועצה. 

 שכל בני ביתכם יידעו מה עושים. 
 

: בעקבות כמה מקרים של יידויי אבנים שאירעו בשבוע האחרון, הן בסמוך לצומת המשטרה פעילות חטיבת בנימין
בסמוך לתחנת הדלק דור אלון, ביצעה החטיבה פעולות סיכול ממוקד בהובלת  443והן על כביש  הבריטית,

הגדודים בשטח, שהביאו ללכידת חוליה וחשוד נוסף שביצעו את יידויי האבנים. העצורים הובאו להמשך טיפול על 
 ידי כוחות הביטחון. 

 
בשל  –לא מתקדמות כבר למעלה מחודש וחצי  כפי שניתן לראות בשטח, העבודות בכיכר אדם :עדכון כבישים

בחינה מחודשת של ההתקשרות שבין חברת נתיבי ישראל לקבלן. מנכ"ל נתיבי ישראל מעורב בסוגיה באופן אישי, 
וגם המועצה לוחצת ומקדמת את ההגעה לפתרון. אנו מקווים שהעבודות יחודשו כבר בתחילת החודש הקרוב. 

לביצוע העבודות שבין מחסום חיזמא לשדרות משה דיין  –רזים ונבחרו קבלנים במקביל הגיעו לשלב גמר שני מכ
בפסגת זאב )הרחבה לשני נתיבים( וכן לכביש הטבעת המזרחית. העבודות צפויות להקשות עוד יותר על עומסי 

 התנועה, אך לאחר השלמתן אנו מקווים שנזכה לשיפור משמעותי. 
 

במזרח  – שובים במועצהיפתחו בשני ייי ,של משרד המדע ות אזוריות בנושא "ריגול רובוטי"קייטנ :קייטנות מדע
 9.7-13.7תמוז בי"ט  - ו ויתקיימו בין התאריכים ט"ו-הקייטנות מיועדות לכיתות ה. )באדם ובניל"י( ובמערב
מספר (. ריםבהסעת הו)ההרשמה פתוחה לכל ילדי הסביבה  .₪ 80 – עלות השתתפות .8:00-13:00בשעות 

 .הרשמה דרך אתר המועצהופרטים  המקומות מוגבל.
 

לאגף החינוך דרוש/ה ראש אגף. תחילת העבודה מיידית. פרטים ותנאי סף באתר : מכרז לראש אגף חינוך
ם עד תאריך שליחת קורות חיי.  ds/?id=217http://www.binyamin.org.il/biהאינטרנט של המועצה בכתובת 

 .mate@binyamin.org.ilמייל ב 28/06/2017
 

הזדמנות אחרונה לענות על סקר אתר האינטרנט של המועצה. האתר שהתחדש לפני שנה וחצי  סקר אתר בנימין:
על דרך האתר נשמח לשמוע את דעתכם לשפר את השירות לתושבים עובר שדרוגים ושיפורים מעת לעת. על מנת 

בסקר קצר. הסקר עלה לאתר לפני כשבועיים, וכבר ענו  שהייתם רוצים למצוא בו,נוחות השימוש בו והשירותים 
ולהיכנס להגרלה גם אתם, אתם מוזמנים להשפיע  ,נסקרים. רגע לפני שהוא נסגר בשבוע הקרוב 200-כעליו 

וענו על   www.binyamin.org.ilכנסו לאתר בכתובת יארוחה זוגית במסעדה בנימינית. ה - העונים  שתתקיים בין
 .הקצר הסקר

 
 

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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