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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
נמשכת. אנו קוראים יחד  מול בית ראש הממשלהשל תושבי עמונה רעב השביתת  :שביתת הרעב של תושבי עמונה

נימין נקראים להגיע ולתמוך תושבי בבהתחייבותו ולהקים יישוב חדש עבור תושבי עמונה. לראש הממשלה לעמוד 
 . זה חשובבמאבק 

 
מחלקת פינוי אשפה נערכת לעבודה מאומצת ומתוגברת לקראת חג הפסח. אנו שבים  :היערכות לחג הניקיון

המיועדים לכך. אנא אל  ומבקשים להקדים ולהוציא את הגרוטאות מהבית, ולהניחם באופן מסודר במקומות
תחכו לרגע האחרון. בשבועיים שלפני חג הפסח סבב פינוי האשפה יתוגבר לשלושה ימי פינוי בשבוע. בסמוך לחג 

אנו מבקשים שלא להחנות רכבים באופן החוסם את הגישה למכולות האשפה.  –תתבצע העבודה גם בלילות 
בודה בשעות הלילה מפריעה למנוחת התושבים, אנא היו מכולה חסומה לא נוכל לרוקן. אנו ערים לעובדה כי ע

סבלניים בשל הנסיבות המיוחדות. עובדי פינוי האשפה מצדם ישתדלו לעשות את מלאכתם בצורה שקטה עד כמה 
 , אנא השתדלו שלא להשליך חמץ לאחר שעה זו. 9:00שניתן. פינוי אחרון ערב החג יתבצע ביום שני בשעה 

 
שושנת  –ה בשיתוף משרדי הממשלה פועלת למציאת דרכים להקטנת מפגעי הלישמניה המועצ :טפיל הלישמניה

. shappira@binyamin.org.ilיריחו. תושבים אשר נפגעו מטפיל זה מתבקשים לדווח לווטרינר מועצה במייל: 
ופא המטפל העביר דיווח ללשכת הבריאות המחוזית. מסירת א צרפו פרטי התקשורת, ובמקביל וודאו כי הראנ

  המידע תסייע לנו להקצות משאבים נדרשים להקטנת הנזקים. 
 

חלקי בה ניתן היה לקבל שירות קצרה עוד שדרוגים בשירותי משרד הפנים: לאחר תקופה  שירותי משרד הפנים:
את כל השירותים שניתנו בעבר, כולל דרכון חדש, , כעת חוזרים שירותי משרד הפנים בשלוחת המועצה לכלול בלבד

 'יום אבאתר מטה בנימין(.  להזכירכם: ב –חידוש דרכון, תעודת זהות ועוד )פרטים על כל השירותים הניתנים 
ליד משרדי הרווחה של המועצה( בין  101ג' בשער בנימין )בבניין וביום  16:00-17:30 בין השעות בחשמונאים

  .8:00-14:00 השעות
 

הגירסה החדשה של אפליקציית "שגרירי תנועה" של חברת 'בינה זולה', המשגרת נתונים על  :שגרירי תנועה
פקקים בזמן אמת, יוצאת בימים אלה לדרך. הנתונים קבילים על ידי משרד התחבורה וגופי התכנון השונים. אנו 

לה, כדי לאמת את תלונותינו אודות מבקשים מתושבי בנימין הסובלים מפקקים להוריד את האפליקציה ולהפעי
מחסום חיזמא; כביש  –צומת אדם  – 437 ים הבאים: כבישהמצב בדרכים. האפליקציה נדרשת בעיקר בכביש

צומת שילת עד מחסום  443מנילי עד צומת שילת; כביש  446שדרות דיין; כביש  –סיירת דוכיפת מחסום חיזמא 
יציאה לרנטיס. הנתונים חיוניים לצורך קידום תכנון  465אדומים עד מחלף זיתים; כביש מעלה  – 1עופר; כביש 

האפליקציה החדשה בוחנת את נתוני הנסיעה לשני הכיוונים, כמעט וזמני ההמתנה במחסומים. שיפור הדרכים 
בנתונים  ואינה זוללת סוללה )בשונה מבעבר(, והמשתמש בה יכול לראות מיידית את התועלת שבדיווח שלו

 אנא סייעו לנו לקדם נושא חשוב זה ממנו כולנו סובלים.  מפולחים לפי כבישים. 
 

כנית אפיקים" לצעירים בתעסוקה. רתיים נפתח בקרוב מחזור ג' של "תבמחלקה לשירותים חב תכנית אפיקים:
שאינם  18-27גילאי ופתוחה לצעירים וצעירות ב ,תעסוקתיתההכוונה ההתוכנית מקנה ליווי של שנה וחצי בתחום 

או  052-5666158 – נטע – לפרטים. בחרוימספר המקומות מוגבל ורק מתאימים י .נשואים. ההרשמה בעיצומה
 .052-5666286 - חננאל

 
, מנהלי מיועד לחברי הוועדים והמזכירויותה כנס ייחודי בשבוע הקרוב זה קורה, :כנס להנהגות היישובים

ות הנהלת המועצה הבכירה ומנהלי האגפים. מטרת הכנס להקנות ידע חדש שובים ורכזי הקהילה, בהשתתפיהי
ואף ליצור פלטפורמה  ,שובים, לעורר השראה ולפתוח את החשיבה לתחומים נוספיםינטי לתחום ניהול היווורל

, כ"ה באדר –למרץ, כ"ד  22-23שובים ובינן לבין המועצה. הכנס יתקיים בתאריכים ילמפגש עמיתים בין הנהגות ה
סיור  ,תכנית עשירה ומגוונת עם מיטב המרצים, 'סיפורי הצלחה מהשטח'ויכלול ים המלח, פלאזה במלון ליאונרדו 

 . למוזמנים מקצועי, שולחנות עגולים ועוד. הזמנה מפורטת נשלחה
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עשה  –מוזמנים להשתלמות "דוברות בחירום  יו"רי צח"י ודוברי צח"י שימו לב: הנכם: השתלמות דוברות בחירום
נדחה, בשל הרס תשעת הבתים בעפרה( בנווה  –)המועד הראשון שנקבע  25.4ואל תעשה", שתתקיים בכ"ט בניסן 

בשנה האחרונה התמודדנו עם מגוון אירועי חירום בעלי תהודה תקשורתית, ובכל אחד מהם בלטו הצורך צוף. 
טים והרשמה באתר האינטרנט של פרבעבודה נכונה מול התקשורת, וחשיבות עבודת הצח"י בתחום הדוברות. 

 מטה בנימין. 
 

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

 
 

בכל יום שישי במהלך פברואר ומרץ יתקיימו סיורי שישי צבעוני.  :סיורי פריחה במגפיים – שישי צבעוני
"תיירות חבל בנימין" או באתר  דף הפייסבוק. עקבו אחר הרשמה מראש בלבדבשתתפות חופשית הה

www.gobinyamin.org.il. 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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