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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ביום יערות ופרצו שריפות עזות. בימים האחרונים כמו במקומות רבים בארץ, גם אצלנו הוצתו  : גל השריפות

כוחות  וביום רביעי בלילה בוואדי שבין דולב לטלמון.פרצה שריפה עזה ביער הסמוך ליישוב דולב, שלישי בלילה 
גדולים של כיבוי אש, מתנדבים, כוחות הביטחון ואגף הביטחון של המועצה, וכן מכלולי החירום של המועצה, 

האזור כדי להילחם יחד באש הוזעקו כדי לכבות את האש ולפנות את הבתים הסמוכים לה. כבאיות הוזעקו מרחבי 
המתפשטת עם הרוחות העזות, שהתלקחה מחדש שוב ושוב, וכן מיכליות מים מהצבא. אנו מודים ללוחמי האש, 

למתנדבים הרבים, לצוותי הצח"י של דולב וטלמון, ולכוחות הביטחון, על ההירתמות המסורה והמקצועית לאורך 
 שעות רבות. 

 
ף השבוע שעבר התקיים כנס חנוכת שלוחת המחלקה לשירותים חברתיים בעלי, בסו : רווחה צפוןחנוכת שלוחת 

שמטרתה הנגשת שירותי הרווחה לכל יישובי האזור. הטקס התקיים במעמד מנהל מחוז ירושלים במשרד הרווחה, 
 שלוחה דומה קיימת גם ביישוב נעלה בכדי להנגיש את שירותי הרווחה לתושבי המערב.מר יורם אזולאי. 

 
בסיוע  המשותף למועצות האזוריות ביו"שהשבוע התקיים כנס רכזי הקהילה  רכזי הקהילה מרחבי יו"ש:  כנס

, החטיבה להתיישבות והשרות לעבודה קהילתית. הכנס מתקיים זו השנה השביעית והפעם אירחה אותו המפעם
אשר עידן, עתידן ומומחה מועצה אזורית בקעת הירדן. רכזי הקהילה נהנו בין השאר מהרצאתו המרתקת של ד"ר 

ושיחה מרגשת עם  ,רכזי הקהילה המקומייםת שובים שונים ברחבי המועצה בהובלילרשתות חברתיות, סיורים בי
נעימה וחמה בזכות המארחים בכנס היתה אווירה פאסקל ברקוביץ. המדליקת המשואה והספורטאית האולימפית 

 אה להמשך עשייה מבורכת בהובלת קהילות בנימין.מבקעת הירדן. רכזי הקהילה חזרו מלאי כוחות והשר
 

זרוע  –מחלקת רישוי עסקים במועצה בשיתוף החברה לפיתוח מטה בנימין ו'מעוף'  כנס בעלי עסקים בבנימין: 
בנימין, העסקים של להשקת פורום  מזמינים את בעלי העסקים בבנימין –ליווי העסקים של משרד הכלכלה 

הרצאות  :ירושלים במעמד השרה לשיוויון חברתי גילה גמליאל. בתכנית י, במלון שער8.12חמישי, שיתקיים ביום 
, 2017-ב כלכליים ואתגרי העסקים-שינויים מאקרו, כגון מהפכת הפנסיה בישראל, בנושאים חשובים לעסקים

  ועוד. פרטים באתר המועצה.  סדנת נטוורקינג
 

יד חלמתם ללכת לצפות במשחק יורוליג של מכבי תל אביב תמאם : כרטיסים למשחק של מכבי תל אביב ביורוליג
 -עם כוכבי מכבי תל אביב למשחק יורוליג כולל אירוח במלון  לטוס חינם, ואולי אפילו בהיכל מנורה מבטחים

תתמודד מכבי תל אביב מול , 21:00בשעה  1.12 כסלו, בא'  ,ביום ה' הבא, עכשיו זה אפשרי: מתנת מכבי תל אביב
בהמשך לשיתוף הפעולה בין קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל למחלקת הספורט  אפס איסטנבול בהיכל נוקיה.

כרטיסים בלבד. כל הקודם  100עקב הביקוש הרב ישנם  הנחה לרכישת כרטיס. 50% תושבי בנימין יקבלו ,במתנ"ס
 - המזמינים שיזכו בכרטיס יוגרל גם פרס מטורף 100בין  -ו לב שימ. (400בלבד )במקום  ₪ 200זוכה. עלות כרטיס 

רישום . כרטיס יחיד וטיסה עם שחקני מכבי תל אביב למשחק חוץ ביורוליג )כולל אירוח במלון עם שחקני מכבי(
להרשמה ביום ה'  . הקישור ייפתחמחלקת הספורט מתנ"ס בנימיןשל בקישור לקובץ ההרשמה בדף הפייסבוק  

 או בגמר המלאי. 14:00 בשעה  28/11. הרישום יתבצע עד יום שני כ"ז מרחשוון, 20:00בשעה  כ"ג חשוון 24/11
 לאחר סגירת ההרשמה פרטי הנרשמים יועברו לנציג מכבי תל אביב שיצור קשר עם המזמין. דרך נציג מכבי יבוצע

 מסר למזמין מיקום ומועד קבלת הכרטיס.יהתשלום וי
 

אתר שילה הקדומה מזמין אתכם למופע "גשר ההלכה" של ג'קי לוי וחנן יובל,  : בית לאירועי תרבות –בבזיליקה 
 . פרטים נוספים והרשמה באתר שילה הקדומה. 20:30בשעה  1.12.16שיתקיים ביום חמישי א' בכסליו 

 
לפרטים ניתן להתקשר  מטפלות במשרה מלאה בכל מעונות מטה בנימין.נות דרושות למחלקת המעו : דרושים
 .דחיפות מרפאה בעיסוק למילוי מקוםליחידה להתפתחות הילד במרכז גוונים דרושה ב. 02-9977104לאפרת 

 .052-5666291לפרטים עליזה נבו 
 

 ים תמורת שעות תרומה לקהילה.המועצה מעניקה מלגות לסטודנטגם השנה כבכל שנה  לסטודנטים:  מלגות
מערכת מקוונת חדשה להגשת בקשות בה ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה לאחר באתר המועצה השנה השקנו 

המלגות  נייד(.ה ניתן להגיש בקשות גם באמצעותאתר המועצה מותאם לטלפונים הניידים, והגשת המסמכים )
. 20.12.16אריך כ' כסלו תהגשת בקשות עד ל. רו להירשםהמלגות מוגבל, מה פרמוענקות עפ"י זכאות כלכלית. מס

 .פרטים באתר המועצה

https://www.facebook.com/SPORT.BINYAMIN/
https://www.facebook.com/SPORT.BINYAMIN/


 

 
להזכירכם, טפסי תמיכות לעמותות ניתן להגיש רק עד סוף החודש. עמותות שטרם הגישו   תמיכות לעמותות:

מתבקשות להזדרז בהגשת הטפסים. עמותות שהגישו בקשותיהן מתבקשות לוודא שכל הטפסים  –בקשותיהן 
כראוי לאביטל גפן, רכזת הוועדה, מחלקת גזברות. התבחינים וכן הטפסים נמצאים באתר מטה בנימין:  הגיעו

www.binyamin.org.il. 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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