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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
במלאת יובל שנים למלחמת ששת הימים ולשיבתנו אל ארץ אבותינו, שולחה  יום שחרור ירושלים ואיחוד הארץ:

 חג יובל שמח. -רכת המועצה לכל תושבינו ב
 

, ממחסום כביש הכניסה לפסגת זאב – נבחר קבלן זוכה להרחבת כביש דוכיפת השבוע עבודות לשיפור הכבישים: 
אשר אמור  ,בעוד חודשיים יחלו העבודות בשטח. בסיום הפרויקטאנו מקווים כי חיזמה עד לרחוב משה דיין. 

קבלן זוכה לשיקום כביש הטבעת השבוע נבחר גם הקלה גדולה בפקקים באזור.  אנו צופיםלהימשך כשנתיים, 
באזור נווה  465נתיבי ישראל בשיפורים בטיחותיים בכביש במקביל החלה חברת המזרחית שהיה סגור עד היום. 

 יאיר.
ארוך טווח  , שמטרתו תכנון תחבורתיברחבי בנימין מוצלח של צוות תוכנית אב לתחבורהסיור גם  התקייםהשבוע 

דרכי הגישה לגוש טלמונים,  בסקירתבמערב בנימין הצופה את צרכי התושבים גם בעתיד הרחוק. הסיור התחיל 
 בכניסות הצפוניות לירושלים.הסתיים ו 465בכביש  יךהמש

 
ראש חודש סיון מהשנה ן, החל דאבתקופת הרמלהזכירכם, : חודש הרמדאןבשינויים בזמני האוטובוסים 

בין השעות בשעות הערב, ( יהיו שינויים בלוח הזמנים של האוטובוסים 24.6.17תמוז )ראש חודש ועד ( 25.5.17)
יש להתעדכן באתר משרד התחבורה ובאתר אגד תעבורה על זאת באישור משרד התחבורה.  .21:00-ל 18:00

 השינויים.
 

)כב'  18.5-ב הצפויות בחודש הקרוב:מרכז צעירי בנימין שמח לעדכן על התכניות  מרכז צעירים בנימין: –המצ"ב 
 – )ז' סיוון(  1.6-. בשירקידו אל תוך הלילה  MALABI TROPICAL-והפנינג ענק  - פסטיבל אביב ברימונים -אייר( 

ליאת צדקיהו והצדיקים במופע מרגש לכבוד אחד היוצרים  - מופע מחווה למאיר בנאי בפאב "הכוורת" בבית חורון
ישי ריבו בכוורת! הופעת בוטיק של האמן האהוב, ישי ריבו,  –)יז' סיוון(  11.6-בשראלית. הגדולים של המוזיקה הי

הכוורת. . הזמנת כרטיסים בפייסבוק של מרכז צעירים בנימין או Save the dateבפאב "הכוורת" בבית חורון. 
ת: -פ-ר-ו-ט-תיחת קיץ מפ –)ה' תמוז( חמישי  29.6-ב. 21:00 –, הופעה 19:30 –מספר המקומות מוגבל! פתיחה 

 .אברהם טל בעפרה! עקבו אחרי הפרסומים
 

עובר שדרוגים ושיפורים מעת לעת.  ,אתר האינטרנט של המועצה שהתחדש לפני שנה וחצי סקר אתר מטה בנימין:
, על נוחות השימוש בו והשירותים יועל מנת לשפר את השירות לתושבים דרך האתר נשמח לשמוע את דעתכם על

כנסו י. היוקרתית ארוחה זוגית במסעדה בנימינית -המוצעים בו בסקר קצר. מבין העונים על הסקר יוגרל פרס 
 וענו על הסקר.  www.binyamin.org.ilלאתר בכתובת 

 
"הופכים כאב ראש יות וכנס יריד מיצוי זכושימו לב שלא תפספסו, השבוע מתקיים  :וכנסיריד מיצוי זכויות 

שימו לב, לחלק  חשמונאים. 4גלנווד", רח' המוריה  תב"בית הכנס, 28/5ג' בסיון  ,הקרוב ביום ראשון - לכסף"
ישתתפו  18:00-20:00בשעות הכניסה בעלות סמלית.  –הכנס  –הכניסה חופשית, לחלק השני  –היריד  –הראשון 

גבייה, רופאים לזכותך, מט"י משרד הבינוי והשיכון, מחלקת לאומי, רשות האכיפה וההביטוח ביריד נציגים של ה
הגבייה במועצה, שי"ל בנימין, חברת 'ברק' ייעוץ והשקעות, יחידת סגולה, מרכז עוצמה, ארגון קשר, אם לאם 

"הופכים כאב ראש יתקיים הכנס  20:00-22:00. בין השעות כניסה חופשיתהועמותות נוספות הפועלות בבנימין. 
יפתחו ש, TEDהרצאות ממוקדות ומעשיות בסגנון  בכנס יינתנו חמשחברת ברק ייעוץ והשקעות. על ידי  –" 6לכסף 

עשיתם עד היום, ושווים לכם עשרות ואולי אפילו מאות אלפי שקלים. לכם את הראש לדברים שלא תאמינו שלא 
ו את הלינק )לקבלת הנחה וקבל 052-2863079להרשמה סמסו למספר   -ש"ח למשתתף  10הכניסה לכנס בתשלום 

בכתובת אינטרנט וכן  9700624-02מלאו קוד קופון: מרכז עוצמה(. ופרטים נוספים ניתן להתקשר ל
http://barak.ravpage.co.il/ob6  . חברתיים. פועל בתוך האגף לשירותיםמרכז עוצמה ההיריד מאורגן על ידי 

 
שובי המועצה. תחילת העבודה ילאגף הרווחה דרושים עובדים/ות סוציאליים/ות לעבודה בי :לאגף רווחה דרושים

יש לפנות  לקבלת פרטים ולשליחת קורות חיים . יולי, אוגוסט, ספטמבר יםחודשבועם אפשרות להתחלה  תדימי
 .vaha@binyamin.org.ilreלמייל 

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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