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טק", מושק בשבוע הקרוב משחק קיץ לכל -כחלק ממיזם "בנימין טק בבנימין:-רום במרכז ההיי-אקזיט
חדר בריחה שבו צריכים המשתתפים לעשות אקזיט בתוך פחות  –"אקזיט רום"  –המשפחה בשער בנימין 

אפיסטים? חדר הבריחה יפעל -הייטקיסטי ואתם צופים להם עתיד של סטארט משעה. לילדים שלכם יש ראש
טק, או בטל' -בנימין -כרטיסים בלבד, כל הקודם זוכה. לפרטים חפשו בפייסבוק  1000רק עד סוף החודש ויש 

 .https://eventbuzz.co.il/btech?s=2601. לרכישת כרטיסים: 052-5666405

לאחר עונת משחקים מרתקת בת מאות משחקים ושיא ולי שחקני ישראל: בהשתתפות גדגמר ליגות בנימין 
בירושלים לזכרו שהתקיים השבוע  ת בנימין לסיומן בגמר מרתק ומרגשהגיעו ליגו ,שחקנים 1000חדש של מעל 

אבי והשחקנים משרד הספורט, נציגי משפחת רוזנפלד, בטקס הסיום השתתפו בני  של מלאכי רוזנפלד הי"ד.
ואלה זוכי הליגות  ניצחה נבחרת רוזנפלד את נבחרת המועצה.מיוחד משחק ראווה ב .לה שפיגלרנמני ומוט

– 'יב-'כדורסל ט; נעלה –כדורגל בוגרים ; חשמונאים – 'יב-'כדורגל ט; נריה – 'ח-'כדורגל זלשנת תשע"ח: 
פרטים על לתמונות, . חשמונאים –כדורסל בוגרים בית עליון ; י"ניל –כדורסל בוגרים בית תחתון ; חשמונאים

 .מחלקת הספורט מתנס בנימין -היכנסו לדף הפייסבוק  -מצטיינים, כובשים ועוד 

מבצע אכיפת תנועה ממוקד של משטרת בנימין יצאו השבוע לשוטרי הסיור והתנועה : מבצע אכיפה מתוגבר
 המבצע התמקדתחבורה. , בשיתוף חטמ"ר בנימין ומשרד ה446-ו 458, 450, 437, 60בגזרת בנימין, בכבישים 

סח ימהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, אי מתן זכות קדימה, סטיות ועקיפות, ה - באכיפת עבירות מסכנות חיים
המבצע כלל שימוש בניידות גלויות  הדעת וכן בנהגים הנוהגים בכביש באופן המסכן את משתמשי הדרך.

חות "דו 143במהלך המבצע נרשמו  העומדים לרשות משטרת ישראל.שונים וסמויות וכן שימוש באמצעים 
 49 נרשמו ,כלי רכב הושבתו 5, רישיונות נהיגה נפסלו 3, תנועה בגין עבירות מסכנות חיים וליקויים בטיחותיים

 28 ,חות בגין חציית קו הפרדה רצוף"דו 25 ,חות בגין עקיפות מסוכנות"דו 49 ,חות בגין עקיפות מסוכנות"דו
, נעצר נהג משאית 60במהלך הפעילות בכביש  חות בגין משקל חורג."דו 6 ,חות בגין אי ציות לתמרור עצור"וד

אנו מודים למשטרת ישראל ולכל השותפים במבצע  , רישיונו נפסל והמשאית הושבתה.70%עם משקל חורג של 
 חשוב זה, וקוראים לנהגים לנהוג במשנה זהירות. 

נגע הלישמניה ברחבי הארץ וגם אצלנו בכמה ישובים בבנימין, וטרינר המועצה  בעקבות התפשטות לישמניה:
. המועצה 1208מבקש להדגיש כי על כל מקרה של אבחון המחלה יש לדווח למועצה באמצעות מוקד בנימין 

מקדמת פרוייקטים של מניעה בישובים שבהם דווחו מקרי הלישמניה. פרטים נוספים בגיליון ארץ בנימין שיצא 
 השבוע לאור.

 
בין המוקד  וחיזוק הממשקים השונים "חוסן המוקדנים"השבוע התקיים כנס בנושא  מי יציל את המציל?:

מח"ט בנימין, סגן יו"ר המועצה, בכנס השתתפו  ביוזמת מוקד בנימין ומרכז חוסן בנימין. לשאר כוחות החירום,
השתתפו בכנס ונציגי המשטרה והכיבוי. גי פקע"ר, קציני הגמ"ר בנימין ואפרים, קצין יישובים מג"ב עוטף, נצי

 ם ממוקדים שונים, אשר שמעו הרצאות לשיפור המקצועיות והגברת הממשקים.וסמב"צי םמוקדני 50
 

 3.9.16שי"ל בנימין יוצא לפגרת קיץ. נחזור לפעילות בכוחות מחודשים ביום שני כ"ג אלול, : שי"ל בנימין
)פגישות חובה לתאם  hevra.org.il-shil@binyaminאו במייל  51-11-50-1599, בטלפון 13:00-10:00בשעות 
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