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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
תרגיל שעבר שבוע בבעקבות משברי המים שפקדו את בנימין בשנים האחרונות, התקיים : מיםתרגיל חירום 

בתרגיל נכחו כלל גורמי  .לבעיות השונות מציאת פתרונות יעיליםוב בעיות באספקת מיםחירום שהתנסה ב
ועצה, רשות המים וחברת מקורות. במהלך התרגיל דימו פגיעה באחד מהצינורות המרכזיים שעוברים בגוש המ

מטרת התרגיל היא לאפשר אספקת מים עפרה. מכליות למילוי בריכות חירום ליד והובלת מים על ידי שילה 
ספקה אויעילות ה תרגיל הופקו מספר לקחים חשובים להמשך העבודהבעקבות הסדירה גם בעת משבר מים. 

תכנית האב לתשתיות  כדי לקדם את מימושלאחרונה הוקם פורום רשויות מים ביו"ש לידיעתכם,  בזמני משבר.
 .המים והביוב לפיתוח יהודה ושומרון

: השבוע התקיים סיור של הגב' תמי נאסה, שנכנסה לאחרונה לתפקידה כממונה על מחוז יו"ש משרד הפנים
את מר אבנר כהן שפרש לגמלאות. הסיור היה בהשתתפות יו"ר מועצת יש"ע, ונדונו בו במשרד הפנים, והחליפה 

נושאים מוניציפליים משמעותיים הכפופים למשרד הפנים, אשר במידה ויקודמו יאפשרו לנו לתת שירות טוב 
 יותר ליישובים. נאחל לתמי בהצלחה רבה בתפקידה החדש. 

התכנסו כל מנהלי מוסדות החינוך בבנימין, ביסודי ובעל יסודי, : בשבוע שעבר סיום שנה למנהלי בתי הספר
לציין את סוף שנת הלימודים תשע"ח. היום נפתח בטעימה קלה במעין טלמון, המשיך בטיפוס לגבעת היקבים, 
בהדרכתו של חזקי בצלאל, ובהמשך בפרידה מהמנהלים העוזבים. אגף החינוך שולח ברכת דרך צלחה לבצלאל 

מנהלת  -מנהל נטעים בנים מבוא חורון, ולניצה אלעזרי  -אור לציון בנים בכוכב יעקב, לחגי ניצן  מנהל -אריאל 
בצאתם  לדרך חדשה. אנו מברכים את הרב יהודה גבריאלי מנהל חט"ב עפרה בנות  -אדם ועולמו ביישוב אדם 

 היו ברוכים והמשיכו לעשות חיל. .בצאתו לגמלאות
 

, יתקיים תרגיל המדמה מצב 26.7-25מודיעה כי בשבוע הקרוב, בתאריכים  : חטיבת בנימיןתרגיל חטיבתי
תורגש נוכחות ערה של כלים צבאיים במרחב הסלמה בגזרת החטמ"ר ותגבור מבצעי ביישובים ובצירים. 

 לידיעתכם.  במהלך האימון.

במועדי הנסיעות  בט' באב ישתנו לוחות הזמנים של התחבורה הציבורית. ניתן להתעדכן  תחבורה ציבורית:
 .bus.gov.ilבאתר 

השבוע הוסר הלוט מעל שלט וגלעד בחניון הגדודים העבריים בכניסה  :חניון הגדודים העבריים וגלעד לזכרם
שנה למעבר הגדודים העבריים בבנימין. כאן בבנימין השתתפו הגדודים בחזית מול  100לנחל שילה, לציון 

אשונה. סיפורם של הגדודים מונצח בשלט, ודמויות המתכת בגלעד הטורקים, ואף ספגו את "טבילת האש" הר
נראות היטב מהכביש הראשי. בכנס שילה שהתקיים באותו ערב הוקדש מושב מיוחד לנושא זה. אנו ממליצים 

 לעצור בחניון ולספר לילדים ולאורחים על אירוע משמעותי זה בתולדות תקומת עם ישראל בארצו. 
 

. הפסטיבל : הפסטיבל המסורתי בשילה הקדומה חוגג עשור ואתן נהנותם חוגג עשורפסטיבל מחוללות בכרמי
מחול המונים  - "מחולולם" -השנה יתקיים אירוע מיוחד במינו . 18:00-, החל מ26.7יתקיים השנה בט"ו באב, 

: יריד ועודובמופע המרכזי תעלה הזמרת נרקיס עם שירים מאלבום הבכורה "בוא נדבר אמת".  ,סוחף ומלהיב
www.cramim.go-בלבד. לפרטים ורכישה:  ₪ 55עלות כרטיס: אמנים, מיצגי מחול ובית קפה. 

festival.co.il. 
 

ללמוד  -"אבקשך" עם הרבנית נעמי שפירא במגרון  היישוב מגרון מזמין את תושבי בנימין לסדנת אבקשך:
מז' חשוון  9:00-13:00מפגשים בימי שלישי בשעות  12סדרה של  בודת ה' מתוך תקוה, שמחה ומעוף.ולתרגל ע

 .tarbutmigron@gmail.com 2296540-054לפרטים והרשמה לפרטים והרשמה ש"ח.  1800ואילך. עלות: 
 

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

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

http://www.cramim.go-festival.co.il/
http://www.cramim.go-festival.co.il/
mailto:tarbutmigron@gmail.com
mailto:mate@binyamin.org.il
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לפרטים נוספים: . 100%היקף משרה: . למועצה אזורית מטה בנימין אגף חינוך מלווה/ת הסעות ורכז/ת שיבוץ
 .052-9455682יניב 

 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
 


