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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

ן של עמונה ועפרה כנגד איומי מאבקאנו שבים וקוראים לתושבי בנימין להיות שותפים ל :עפרה שובתת –עד כאן 
כאיש אחד  ועלי ותושביושבות מלימודים ומעבודה יעפרה היישוב  ( 27.9.16ד אלול )כ"ההרס. ביום שלישי הקרוב 

 למאבק. שותפיםכולנו לעצרת מחאה מול משרד ראש הממשלה בזמן ישיבת הממשלה. 
 

אנו שולחים ברכת רפואה שלמה לשוטרת תושבת ענתות שנפצעה קשה בפיגוע הדקירה  :פיגוע דקירה בירושלים
י המועצה עומדים בקשר עם המשפחה, בית החולים וצוות החירום היישובי ומסייעים בכל נציגבשער הפרחים. 

 כולנו מתפללים לרפואת ציפורה בת מזל. הנדרש. 
 

השבוע התכנסו בעלי תפקידים מהיישובים יחד עם מנהלי אגפים   :פתיחת שנה לבעלי תפקידים ביישובים
"ז. זו הזדמנות מיוחדת להודות לכל השותפים להובלת ומחלקות והנהלת המועצה לציין את פתיחת שנת תשע

היישובים ועושים מאמצים אדירים לפתח, לקדם, לבסס ולהנהיג את היישובים קדימה. בחלקו השני של היום 
 התקיימה הרצאתו של מיכאל ביטון, ראש המועצה המקומית ירוחם, בנושא "מחזון למציאות".

 
. פרס 2015-ו 2014, לשנים 19-פרס ניהול תקין ממשרד הפנים בפעם ה קיבלה המועצה השבוע :פרס ניהול תקין

הניהול התקין מוענק לרשויות שעמדו בקריטריונים של סדרי עבודה ומינהל, יעילות כספית וביצועי תקציב, 
 העסקת עובדים, רישוי עסקים, היערכות לחירום וניהול הון אנושי ועוד. תודה לכל אנשי הגזברות ושאר המחלקות

 העמלים רבות כדי לעמוד בקריטריונים אלה. 
 

אנו מברכים את מפקד תחנת בנימין החדש, סנ"צ אלי עובדיה, שנכנס לתפקידו בימים אלה.  :מפקד תחנת בנימין
תודתנו שלוחה למפקד התחנה היוצא, דודי חיון שעלה לדרגת נצ"מ ומונה לתפקיד קצין הצלחתך היא הצלחתנו. 

 אג"מ מחוז ש"י. 
 

כל תושב יו"ש זכאי למיגון להזכירכם, זכתה במכרז מיגון רכבים חברת א.א.גלס.  01/07/16-החל מה :ן רכביםמיגו
רכבו פעם אחת, וכן כאשר רכבו נפסל בטסט בשל מיגון השמשות. בשלב ראשון יש לגשת למשרד הרישוי עם רישיון 

לאחר קבלת האישור יש לקבל אישור למיגון. )בשני עותקים(, כדי  רכב בטופס, תעודת זהות וספח, ואישור מגורים
 .213/214או לליאורה לשלוחה  1שלוחה  02640999לקבוע תור למיגון בא.א גלס: 

 
, לא יינתנו שירותי משרד הפנים בשער בנימין באופן חד פעמי. בהזדמנות זו 26.9ביום שני הקרוב,  משרד הפנים:

מידי ו 08:00-13:00  ' בשעותיום במידי בשער בנימין  - לתושבים דרך המועצהניתנים שירות משרד הפנים נזכיר כי 
הנוגעים פרטים מלאים . 17:30- 15:30 בשעותיום ב'  מידי  שוב חשמונאיםיובי; 08:00-14:00  בשעות יום ג'

 .משרד הפנים תחת -ניתן לראות באתר המועצה שונים לשירות ועדכונים 
 

וכיתות  גנים)גרות חינוך מיוחד במערב בנימין ושה קלינאית תקשורת לעבודה במסדר: קלינאית לחינוך המיוחד
 .noadinner@gmail.com  -לקבלת פרטים ניתן לפנות לנעה דינר  (.מקדמות

 
, והרישום בעיצומו: אתר הרישום החדש למרתון התנ"ך נפתח :בשילה הקדומה מרתון התנ"ך הבינלאומי השני

http://www.biblemarathon.co.il .  קוד הנחה  :אחוז הנחה בהרשמה לכלל המקצים %20 -בלעדי לתושבי בנימין
קוד הנחה תושב  ,km20bin10ק"מ:  10קוד הנחה תושב בנימין למקצה , 5km20binק"מ:  5תושב בנימין למקצה 

חולצת המירוץ, . km20bin42ק"מ:  42.2קוד הנחה תושב בנימין למרתון , km20bin21בנימין לחצי המרתון: 
 חוויה ענקית לכלל המשתתפים ובני משפחתם. מחכים לכם. מדלייה ייחודית והפנינג סיום מרגש

 
סיפורן בנושא  קורס מיוחד של "יד בן צבי" - "הולך בתל ומעלה חרס בידו..." קורס של יד בן צבי בשילה הקדומה:

הרצאת פתיחה . שמונה מפגשי הרצאות ושני סיורים )פעם בחודש( מסופר מפי חופריהן. של חפירות נבחרות בארץ,
פרופסור יוסף על ידי  –בבית קדם בשילה הקדומה  19.00שעה ב 29.9.16ביום חמישי כ"ו באלול תשע"ו תתקיים 

 .025789111 - להרשמה שח. 30מחיר למשתתף  סיפורה של חורבת קייפא. -בין עזקה" "בין שוכה ו -גורפינקל 
 

תפילת נשים  –: כמידי שנה גם השנה יתקיים אירוע "תפילת חנה" ערב השנה החדשה בשילה הקדומה תפילת חנה
המופע המרכזי השנה יהיה של יונתן רזאל עם  מרגשת בשילוב ערב סליחות וניגונים, עם הרבנית ימימה מזרחי.

mailto:noadinner@gmail.com
http://www.biblemarathon.co.il/
http://www.biblemarathon.co.il/
tel:025789111


 

באתר שילה הקדומה. סיורים  28.9אהרון וריקה רזאל. האירוע יתקיים ביום רביעי, כ"ה באלול.  -אחיו ואחותו 
 או באתר האינטרנט של שילה הקדומה.  02-5789111 –. לפרטים והרשמה 16:00החל מהשעה 

 
 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו


