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תקצירית מהמועצה האזורית
הפיגוע בירושלים :השבוע ליווינו למנוחות בכאב את עדיאל קולמן הי"ד ,תושב כוכב השחר ,שנרצח בפיגוע
הדקירה בירושלים .אנו מלווים את משפחתו ואת קהילת כוכב השחר ,ושולחים גם מכאן חיבוק של תמיכה.
במקום הפיגוע נפתח דוכן לימוד ותפילה שיעמוד במשך כל ימי השבעה ,תושבי בנימין מוזמנים להגיע ולחזק.
בבניין הארץ ננוחם.
היערכות בטחונית לחגים :אגף הביטחון מבקש להזכיר לתושבים כי במהלך החגים מתבקשים בעלי הנשקים
לשאת את נשקם .מי שנוסע ליותר מיום-יומיים מתבקש להפקיד את נשקו בנשקייה או לקחת את הנשק אתו.
מידי שנה בערב החג ישנם פקקי תנועה בכל רחבי הארץ וגם בבנימין – נא קחו מרווח זמן מספיק והודיעו על כך
גם לאורחים המגיעים אליכם.
כבישי מערב בנימין :בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בנתיבי ישראל בסוגיות שונות הקשורות לכבישים
בבנימין ,ניתן דגש מיוחד לסוגיית הפקקים במערב .בין היתר :כביש  – 446הושלם התכנון להרחבת הכביש
לשני נתיבים לכל כיוון ,צפי לתחילת עבודות לקראת סוף השנה; כביש  – 463מחוז יו"ש מכין תכנון ראשוני
להסדרת אזור צומת הדואר .כביש  – 465נכנס לתכנון מחודש לכל אורכו (כולל רמזור בואדי חרמייה) .במקביל,
לפני מספר חודשים הגישה המועצה תב"ע לכביש חליף  ,455נמצא כעת בשלב ההשלמות והתיקונים .פרטים
נוספים באיגרת לתושבי מערב בנימין שתישלח בימים הקרובים.
תגבור ניקיון :מחלקת פינוי אשפה עובדת בימים אלה במתכונת כפולה ,בכדי שכולנו נוכל להנות מיישובים
נקיים בפסח .אנו שבים ומבקשים מתושבי בנימין שלא להשליך גרוטאות בסמוך לחג ,ולא להחנות רכבים
בסמוך לפחים .בשל עומס העבודה משאיות האשפה יפנו זבל גם בשעות הלילה – אתכם הסליחה.
אירועי פסח בבנימין :מוזמנים לצאת ולבלות באתרי הטבע והתיירות בחבל בנימין .אנחנו מסדרים לכם את
הטיול המשפחתי לחג! מידע נוסף במוקד המידע  1-800-34-54-54ובאתר . www.pesach.go-festival.co.il
קבלת קהל במועצה :לתשומת לבכם ,בימים אלה של ערב חג ,קבלת הקהל במועצה תהיה במתכונת מצומצמת,
אנא ודאו טרם הגעתכם כי העובד שאליו אתם מבקשים להגיע אכן נמצא .בימי חול המועד משרדי המועצה
סגורים.
חידון התנ"ך המועצתי :ברכות לחתן התנ"ך של בנימין ,שזכה בחידון המועצתי שהתקיים השבוע :אמיתי בן
עמי מבית הספר "אהבת תורה" באדם .הסגנית הראשונה היא תהילה חקיקיאן מבי"ס "אורות אידית" בכוכב
יעקב .במקום שלישי זכו שניים :אליה דרוקמן מבי"ס נטעים בנות במבוא חורון ואביעד שמשי מבי"ס אהל
שילה בנים.
ההאקתון הראשון :ביום ראשון  25.3יחל "האקתון" (מרתון האקרים) של בי"ס דעת .האקתון יימשך  24שעות.
התלמידים המשתתפים יתקשרו עם תלמידים בכל רחבי העולם כחלק מתהליך פתרון בעיות טכנולוגי ,שיתופו
והבאתו ליידי ישום .לתלמידי בי"ס דעת יצטרפו תלמידים מכל רחבי המועצה .ביום חמישי התקיימו בבי"ס
דעת סדנאות דיבייט שמטרתן למידה ותרגול של עמידה ודיבור בפני קהל.
מרוץ בנימין – סגירת כבישים :ביום שישי השבוע 23.3.2018 ,יתקיים מרוץ בנימין בסביבות היישוב מעלה
מכמש .הכביש ייסגר לסירוגין במפגש שבין כביש  457וכביש  ,60וכן בין כביש  458לכביש  .457הסגירות יתבצעו
החל מהשעה  7:00בבוקר עד ל .11:00-המשטרה תוציא שאטלים משני הצדדים מידי רבע שעה או לפי העומס.
נא היערכו בהתאם.
זיכרון בסלון :איפה אתם עושים את יום השואה? אצלכם בסלון? יש לכם הזדמנות ענקית לארח ערב זיכרון
בסלון בערב יום הזיכרון לשואה וליצור מפגש משמעותי לחברים ולבני המשפחה שלכם .זיכרון בסלון היא
יוזמה חברתית שמאפשרת לציין את יום השואה בצורה משמעותית .מה צריך כדי לארח? סלון נחמד ושתיה
קלה .מעניין? רוצים לארח? מעדיפים להתארח? מוזמנים ליצור קשר עם ליאת כהן  052-2800404או להיכנס
לאתר >>>http://www.zikaronbasalon.com
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דרושים בבנימין בפייסבוק :אגף משאבי אנוש פתח לאחרונה דף פייסבוק ייעודי לפרסום משרות של המועצה,
ניתן לפרסם בו גם משרות שונות ביישובים .חפשו בפייסבוק – דרושים בבנימין.

שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

