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 תקצירית מהמועצה האזורית
 
 

בימים אלה נערכים סיכומים והפקות לקחים מימי הסערה שחווינו. ככלל, ניתן לומר : סיכום סערת שלגים
. עמדו במבחן המציאות והוכיחו את עצמם בשטח –שההיערכות המקיפה ויישום הפקות הלקחים משנה שעברה 

כמובן שתמיד יש מה לשפר ולהתייעל, ואכן בכוונתנו לעשות זאת. גם היישובים התבקשו להעביר אלינו סיכומים 
והפקות לקחים מזווית הראייה של כל יישוב ויישוב, ואלה ייכללו בדיון הכללי. זו הזדמנות להביע הערכה ותודה 

אנשי אגף התפעול, אגף הביטחון,  –ובשבת  ביום ובליל, ביום חולבלב הסערה לצוותים הרבים שעבדו בחוץ 
קבלני הטרקטורים ועובדי החל"פ עובדי המוקד, צוותי החשמל של החל"פ, , זורמותתשתיות ו ת ביצועומחלק

, צוותי הצח"י ביישובים, נהגי האמבולנסים וצוותי הכיבוי, אנשי ורכזי הקהילה המזכירים הרבש"ציםשפילסו, 
ועוד רבים שסייעו לנו לעבור את הסערה בשלום ולתת מענה , חשמל ומקורותהצבא, עובדי חברת ההמשטרה ו

 לבעיות ולתקלות שצצו כל העת. 
 

לקראת הבחירות הקרבות, אנו מבקשים להזכיר כי תושבים : לקראת הבחירות שינוי מען במשרד הפנים
-עד הכלו לעשות זאת יוכדי להיכלל בפנקס הבוחרים ביישובם, המבקשים לשנות את כתובתם בתעודת הזהות 

לא יעודכן בפנקס הבוחרים, ויהיה על התושבים לנסוע למקום  –. שינוי מען שיתבצע לאחר מועד זה 51.4.42
 השירותיםמגוריהם הקודם. להזכירכם, המועצה מפעילה שירותי משרד הפנים לתושבים כדי לתת את מרבית 

נולד, חידוש דרכון ודרכון חדש, שינוי מען, תמצית תעודת זהות ראשונה או בלויה, רישום הוצאת  :קרוב לבית
מי ביבמשרד חשמונאים, ניתנים  –שירותי משרד הפנים במערב בנימין  רישום ממרשם אוכלוסין ושינויי סטטוס.

בין השעות –בימי שלישי . שירותי משרד הפנים במשרדי המועצה בפסגות ניתנים 40:11עד  40:11שני בין השעות 
  .(125-2000252אצל שרונה סיני  )ניתן לתאם מראש הגעה בימים אחרים 45:11עד  0:11

 
ניתן להגיש מועמדות איגוד כבאות והצלה יו"ש מבקש להפנות את תשומת לב תושבי בנימין, כי : לוחמי כיבוי אש

רו את הליכי המיון יזומנו לקורסי המועמדים שיעב. 40.4.42עד  –ולימ"ר יחידת העילית למכרז הארצי ללוחמי אש 
ישובצו במחוז יו"ש. פרטים והגשת מועמדות באתר  –מגישי מועמדות ומסיימי הקורסים תושבי יו"ש הכשרה. 
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הציבור לערב לימוד מיוחד בהלכות  מזמין את ע"ש ר' חיים שורק ז"ל בית מדרש גבעת אסף ערב עיון שמיטה:
ר"מ בישיבת  - הרה"ג יהושע מגנס שליט"א - 40:42-40:12: ביום חמישי אור לג' שבט תשע"הה שיתקיים שמיט

אוצר בית ": רב העיר רמת גן –הרה"ג יעקב אריאל שליט"א  - 40:42-51:12; "'ושבתה הארץ'מצוות " :מרכז הרב
גידולים : "ראש בהמ"ד וכולל הלכה גבעת אסף - הרב גיורא ברנר שליט"א - 51:01-54:51תפילת ערבית;  ";דין

 .121-0400005 ". לפרטיםממצעים מנותקים
 

לשנת הלימודים ' א וכיתות ילדים לגני ההרשמה מועדי לתשומת לבכם, השבוע יחלו: רישום לגנים וכיתות א'
 ההרשמה (.54.4.42-41.5.42 ,ה"התשע בטשב' כא – ה"התשע שבטב' א התאריכים ביןהרישום יתקיים )תשע"ו 
גם  רישום לבצע ניתן, האתר דרך רישום לבצע ביכולתכם ואין במידה .בנימין של האינטרנט אתר דרך תתבצע

 כתובת מצוינת בו ז"ת ספח צילום להציג ישואז  – (הישוב מזכירות דרך גם גניםרישום ל) הספר בית במזכירות
 ועליו, ההרשמה את לבצע יוכל לא בנימין מטהכתושב  הפנים במשרד רשום שאינו מי, להזכירכם .המגורים
 באתר בנימין.  –פרטים נוספים  .בהקדם זאת להסדיר

 
  תמיד לשירותכם, 410מוקד  -להזכירכם 

 .4510 -המוקד הבטחוני 
 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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