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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

לאור האירועים הביטחוניים האחרונים, הגיעו למחלקת הביטחון במועצה פניות רבות בעניין  :פרטינשיאת נשק 
וניתן להתעדכן  ,הוא המשרד לביטחון פנים –גוף המטפל בנושא זה המשום כך חשוב להזכיר כי  נשיאת נשק פרטי.

מי שפונה למשרד לביטחון פנים נדרש  כלי ירייה. -  http://mops.gov.ilת: אתר המשרד בכתובדבר הנחיות בב
 –אישור מגורים ו ;ה )ארנונה( במועצהממחלקת גבילהוציא  ניתןאותו ש - אישור תושבותשני אישורים: להציג 
 .מזכירות היישובניתן לקבל באותו 

 
במחסום חיזמא כדי לוודא פתיחת כל  13:12השבוע התייצבו נציגי המועצה מידי בוקר בשעה  :פקקים בחיזמא

אנו פועלים בשבוע הקרוב הנתיבים והזרמה מהירה של התנועה. ואכן השבוע חל שיפור מסוים במצב הפקקים. 
. אנו ממשיכים לעבוד במקביל על פתרונות נוספים, ומקווים שאכן של הנתיבים במחסום סדורה ומוקדמת לפתיחה

 נרגיש שיפור בפקקים גם בהמשך.
 

נהרג לצערנו תושב ובאחת מהן  שבהם היו מעורבים תושבינו, : השבוע אירעו כמה תאונות דרכיםתאונות דרכים
 . הקיימות בכבישל מע"צ בדרישה מיידית לתיקון הבעיות הקשות ראש המועצה פנה שוב למנכ"נוה צוף. 

שותפינו לדרכים נוסעים לעיתים בפראות רבה, ובכל זאת מוטלת  –אנו יודעים כי לא תמיד נסיעה זהירה עוזרת 
 עלינו החובה לנקוט משנה זהירות במיוחד בימים גשומים אלה.

 
מתקבלות תלונות מרובות בנושאי אי עמידה בלוחות הזמנים  בנימין תמאז כניסת אגד תעבורה לגזר: אגד תעבורה

הקבועים, תפקוד לקוי של מוקדי השירות ובעיות עם כרטיסי הרב קו. בנוסף להעברת המידע למועצה חשוב מאוד 
אנו עושים את כל המאמצים  .13-0222221 להעביר את התלונות גם למוקד התלונות של משרד התחבורה בפקס 

  מנת לפתור את המצב שנוצר ולדאוג למתן שירות ראוי לציבור הנוסעים. על  האפשריים 
 

: עקב הרעלת מזון קשה שהיתה לאחרונה באחד מיישובי בנימין, במהלכה אושפזו תשעה אנשים במצב הרעלת מזון
מר לא קשה, מבקשת מחלקת רישוי עסקים לעדכן כי הקייטרינג אשר פעל באירוע זה והיה ללא רישיון עסק )כלו

נסגר )אם כי הפרשה עדיין בבדיקה, שכן לא ידוע בוודאות אם הקייטרינג היה   –הבריאות(  הוכר בידי משרד
אחראי להרעלה או שהיה זה מזון ביתי שהובא בידי קרובי משפחה(. יש לדעת כי בעלי קייטרינג ומסעדות בעלי 

ומדים תחת ביקורות של משרד הבריאות, רישיון עסק, משקיעים מאמצים ומשאבים רבים בהשגת הרישיון, וע
וזאת למען שלום הציבור. המחלקה שבה ומדגישה את חשיבות העמידה על הצגת רישיון העסק בעת הזמנת עסקי 

 מזון. פרטים ומידע אפשר לקבל במחלקת רישוי עסקים במועצה. 
 

זוכה שמונה אליפויות וגם ) וליגמאמן השנה ביורו פעמים שלושאלוף אירופה : אלוף אירופה פיני גרשון בבנימין
ההרצאה תתקיים . "בניית צוות מנצח –מגיע לבנימין בהרצאתו המרתקת: "מנהיגות ומצוינות ושמונה גביעים(, 

 במעמד ,ןבמסגרת כנס פתיחת השנה של מחלקת הספורט במתנ"ס בנימי ,בישוב חשמונאים ,00:31, 5.05כסלו,  י'ב
בהשתתפות מורים לחינוך גופני, נציגי ישובים, מדריכי ספורט, ספורטאים ראש המועצה, ראש מינהל הספורט, ו

 .הכניסה חופשית. ליהנות מחויה מרתקת מחלקת הספורט במתנ"ס מזמינה אתכםותושבי בנימין. 
 

בהופעתו של רמי תושבי בנימין ממגוון ישובים שונים )!(  011-מ ביום ראשון השתתפו למעלה :מפעל הפיס
יו"ר למועצה, בהפקת מחלקת תרבות במתנ"ס. קיימה הודות לשיתוף פעולה בין מפעל הפיס התקליינשטיין ש

ברך את תושבי בנימין והביע את תקוותו להמשך שיתוף פעולה גם בשנים  ,מפעל הפיס, אלוף במיל' עוזי דיין
להופיע במחוזותינו רמי קליינשטיין ציין תוך כדי ההופעה שישמח וסוחפת, ו הקהל נהנה מהופעה איכותית הבאות.

 .בנה אולם תרבות בבנימיןילכשי
 

מזכירה כי תאריך אחרון לשליחת יצירות ה האזורית במתנ"ס בנימין יהספרי: תחרות הסיפור הקצר תשע"ה
לספריית המתנ"ס, בדוא"ל . את היצירות יש לשלוח 50.05.02 יום ב', ז' בטבת תשע"ה,לתחרות הסיפור הקצר הוא 

<   www.binyamin.org.il: מטה בנימיןנמצאים באתר  ם ותקנון ההשתתפות בתחרותם נוספיפרטי בלבד. 
 < ספריה אזורית.  מתנ"ס 

  תמיד לשירותכם, 011מוקד  -להזכירכם 
 .0511 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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