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תקצירית מהמועצה האזורית
תנחומים למבוא חורון :השבוע נפטרה הנערה הודיה נחמה אסולין שנפצעה בפיגוע לפני שבע שנים ,בעת
שחיכתה בתחנת האוטובוס ליד בנייני האומה כדי לנסוע בחזרה לביתה .מחבל החביא מטען בתיק שהונח סמוך
לטלפון ציבורי ,ליד תחנת האוטובוס .מהפיצוץ נהרגה תיירת מאנגליה ,ונפצעו רבים ובהם הודיה ,אז נערה בת
 .14מאז ועד היום לא שבה להכרתה ,וטופלה במסירות רבה על ידי משפחתה לאורך כל השנים .אנו כואבים
ואבלים את מותה יחד עם משפחתה ועם קהילת מבוא חורון כולה.
דו"ח מבקר המדינה :השבוע התפרסם דו"ח מבקר המדינה על רשויות מוניציפליות ברחבי הארץ ,ובהם מטה
בנימין .הדו"ח אינו מטיל דופי בעובדי המועצה ובטוהר מידותיהם ,אך מצא טעויות מינהלתיות שעל המועצה
לתקן בארבעה תחומים :התנהלות המועצה מול אגודות שיתופיות ופיקוח על הועדים המקומיים ,תמיכות
בעמותות ,מכרזים ,רישוי עסקים .כל ההליכים והפעולות שנסקרו בדו"ח בוצעו בהתאם לנדרש בחוק ,כולל
אישור חברי המליאה ,ליווי ואישור של יועץ משפטי ובחינה בזמן אמת על ידי משרד הפנים המכהן כרגולטור
של הרשויות .הליכים אלו תועדו בפרוטוקולים ופורסמו בשקיפות מלאה .אנו סמוכים ובטוחים שכל מי שיקרא
את הדו"ח לעומקו יבין כי המועצה פועלת בהתאם לחוק ,במקצועיות ומתוך יושרה והגינות מקצועית ואישית,
כדי לחזק ולבסס את ההתיישבות במטה בנימין .אנו רואים בביקורת כלי חשוב לשיפור והתייעלות ועל כן בנוגע
לנושאים המינהלתיים האחרים שבהם עסק הדו"ח ,הוקמה במועצה ועדה בראשות מנכ"ל המועצה שתפקידה
ללמוד את ממצאי הדו"ח ,לתקן את הדרוש תיקון וליישם את ההמלצות.
ערב תפילה עם דין דין אביב ועדי אלבחר :מתנ"ס בנימין ואולפנת בני עקיבא שירת הים מזמינים את נשות
בנימין לערב שכולו תפילה ,שמחה ורוממות רוח ,בהשתתפות דין דין אביב ועדי אלבחר  -בתאריך יט' כסליו,
 ,07.12באודיטוריום באולפנת עפרה - 19:00 .יריד מכירות - 20:00 .פתיחת דלתות .הזמנת כרטיסים דרך
רכזות הקהילה ובאתר אולפנת שירת הים ₪ 35 .בהרשמה מוקדמת .נשמח לראותכן.
יום הצדעה לפצועי צה״ל בשילה הקדומה :ביום חמישי י”ב כסלו 30.11.17 ,נקיים שיח חברים עם נתן מרגלית
 חייל שבוי במצרים במלחמת יום הכיפורים ,מלחמה שבה שכל נתן ממיטב חבריו .נפגוש בגבורה והקרבה,בעוצמה והתגברות ,נחשף לסיפורו האישי של נתן שהוא הסיפור של כולנו .נתכנס כולנו ללמוד פרק נוסף בדברי
עם עולם 18:30 .התכנסות בבית קדם בשילה הקדומה 19:00 ,מפגש ושיח .הציבור מוזמן.
כרטיסים חינם למשחק של הפועל ירושלים בגביע אירופה :תושבי בנימין מוזמנים ליהנות מחוויה משפחתית
ספורטיבית  -כרטיסי חינם למשחק בתאריך ב' טבת - 20/12 ,הפועל ירושלים מול רג'יו אמיליה בארנה -
במסגרת גביע אירופה .בעקבות שיתוף פעולה עם הפועל ירושלים המשחק ייערך בהצדעה למטה בנימין ויוזמנו
אליו מאות תושבים .מעוניינים בכרטיסים? בסוף השבוע הבא יופץ קישור להרשמה בדף הפייסבוק של מחלקת
הספורט במתנ"ס ובאתר המועצה .מס' הכרטיסים מוגבל – כל הקודם זוכה.
יריד מיצוי זכויות :מרכז עוצמה באגף הרווחה והשירותים החברתיים בנימין מזמין אתכם לעשות סדר ולחלום
בגדול .יריד צילוי זכויות יתקיים ביום שלישי ,י"ז כסלו 5.12 ,באולם "משכן עלי" בישוב עלי בין השעות 18:00
–  .20:00אתם מוזמנים לבוא ולברר את זכויותיכם ,לקבל מידע ,לשאול שאלות ,להגיש טפסים במגוון תחומים
 והכל במתחם אחד קרוב לבית .ביריד ישתתפו נציגים של הביטוח הלאומי ,מט"י ,מס הכנסה ,מחלקת הגביהבמועצה (הנחות בארנונה ושירותים נוספים) ,המשרד לשוויון חברתי ,יד תמר (לחולי סרטן) ,שי"ל ,חברת ברק
הס ,פעמונים (ייעוץ ביטוחים) ,אם לאם ,פנש אדריכלות ,משרד השיכון ,יחידת סגולה (זכויות לאזרחים
ותיקים) ,מקימי (ייעוץ כלכלי) ,מרכז עוצמה ,עמותות ושירותים נוספים הפועלים בבנימין .הכניסה חופשית .על
מנת לייעל את המפגשים מומלץ להביא טפסים ,כגון :תלושי שכר ,דפי עו"ש  3חודשים ,דו"חות קרנות פנסיה
והשתלמות ,יתרות סילוק משכנתא והלוואות ,צילום ת"ז וספח ,מכתבים מביטוח לאומי והוצאה לפועל
וטפסים וכדומה .בשעה  20:00תתקיים הרצאות אורח  -יובל אברמוביץ' ,מרצה וסופר בינלאומי  -על חלומות,
יעדים ,הגדרת מטרות והדרך למימושם .הרצאה מעצימה ופותחת אפשרויות לחשיבה מחוץ לקופסא .הכניסה
להרצאה בתשלום סמלי במזומן במקום  .₪ 15 -הרשמה מראש באתר עלי או בטלפון מרכז עוצמה:
.029700624
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