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 תמוז תשע"חב"ג י
 2018יוני ב 26

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
נריה, תוגברו  –במרחב טלמון האחרונים  יםשוד רכבים בשבוע-בעקבות שני מקרי שוד וניסיון :שוד רכבים

שלח לתושבים נ אגף הביטחון של מכתב הנחיות מפורט הכוחות בצירים ונמשכת החקירה ללכידת החוליה.
 מומלץ לקרוא אותו בעיון ולהגביר עירנות.  –באמצעות מזכירויות היישובים ומופיע גם באתר המועצה 

 
בנגב, בגליל וביהודה  – מקיימת יריד התיישבות כפרית בישראל החטיבה להתיישבות :יריד ההתיישבות

מושקע ואטרקטיבי ביתן מין תעמיד ביריד . מטה בניביולי, כ"ו כ"ז בתמוז, בגני התערוכה בת"א 9-10 - ושומרון
במטרה למשוך מתעניינים פוטנציאליים לקליטה ביישובים. תושבי בנימין מוזמנים לבקר ביריד )פתוח בשעות 

12:00 – 22:00 .) 
 

בשילה הקדומה:  17.7.18לתנ"ך וארכיאולוגיה יתקיים ביום שלישי ה' באב,  7-כנס שילה ה :7-כנס שילה ה
חידת המבנה הציבורי ", "דרכי מסחר קדומות", "מתפילת חנה לתפילת האדם" – רכיאולוגיהמושב תנ"ך וא

שנה ללחימת הגדודים  100אתגרי הביטחון של ישראל בסימן  -מושב מיוחד ו, ועוד. "למרגלות תל שילה
ומעשה", חזון  –מהגדודים העבריים דרך ההגנה ועד לצה"ל " – יוסי אחימאיר -יו"ר  העבריים בארץ ישראל:

. לפני הכנס יתקיימו סיורים עם האלוף במיל' גרשון הכהן –" חיוניות ההתיישבות לשיווי המשקל הבטחוני"
(. פרטים 13:30-משנה למסע הגדודים העבריים בבנימין )החל  100בעקבות  –בשילה הקדומה, וסיור מיוחד 

 והרשמה באתר האינטרנט של שילה הקדומה. 
 

ע נערך קונצרט הסיום של פרויקט "מנגנים בבנימין" באולם עינן במודיעין. בקונצרט השבו  מנגנים בבנימין:
ם, התארח אהרן רזאל בקטעי נגינה לסיוספר מרחבי המועצה במבחר קטעים.  בתי 8-השתתפו הרכבים מ

 ושירה משותפים עם התלמידים.
 

חלפת הפחים הכחולים בימים אלה מתקיים מבצע ה ,לאחר הליך הכנה ארוךהחלפת הפחים הכחולים: 
ת יותר גדולה, ולמאסיביים עם קיב יחליפו פחים הקיימיםנים. את הפחים נייר ועיתומיחזור המיועדים ל

בתיאום והפקה של  חברה לאיסוף נייר וקרטון, –אמניר  תבוצע על ידי. ההחלפה מיחזורהשיוצבו במרכזי 
  מחלקת פינוי אשפה. 

 
ת מחלקת תשתיות זורמות במספר מקרים של "סתימות ביוב בתקופה האחרונה מטפל ביוב:סתימות 

רוב מבדיקה מקיפה שנערכה בבנימין עולה כי שהן תוצר של השלכת מגבונים וטיטולים לאסלה.  –מתגלגלות" 
הם  ודומיהם לאסלהטיטולים , השלכת מגבונים. תברואה הם תוצר של שימוש לא נכון במערכת הביובהמפגעי 

לתושבי  פגעים אלה, שבצדם עוגמת נפש רבהכדי למנוע מלסתימות. מודעות הציבור חשובה  הגורם הראשי
ניקיון שוחות מחלקת תשתיות זורמות ערוכה לתת מענה מהיר לביוב הזורם, ובאופן קבוע שוקדת על  .השכונה

של סתימות  לידיעתכם, בעת מקרי חירוםלהצטבר שם.  , אך זו מלכתחילה לא אמורהמפסולת יםבכבישהביוב 
 באמצעות מזכירי היישובים ומוקד בנימין.  למועצה שירות,הנותן  בשבת, המועצה מקפיצה גוי של שבת ביוב

 
חודו של כל ילד"  יעל י -: "הילד הזה הוא אני בנושא ,גיל הרךזורי לאנשי מקצוע בתחום הכנס א :כנס הגיל הרך

 .02-9977186/104. הרשמה בטלפון באולפנת עפרה 8:30-14:00בין השעות  9.7.18-ביתקיים 
 

 ,ליום לימוד תורה מגוון בנימיןשוב נחליאל מזמינות את נשות ייהגם השנה נשות  :לימוד תורה לנשים בבנימין
, לעשות שלום בביתואיך להיות " עיקר הבית"  - ובעלות שמתאימה לכל אחת. השנה נתמקד בבית ,חודייי
, קבו אחרי הפרטים בהמשךע. חודייפנימי י - ולמצא לעצמי בית ,בית המקדש - להתחבר גם לבית הכלליו

  .8/7כה' תמוז ה: ובינתיים שימרו את התאריך
 

: לאחר שימוע שהתקיים לבעלי אולמי ניקנור, הפועל ללא רישוי עסק, הוצא לאולם צו הפסקה בטיחות הציבור
מול כל בעלי העסקים שאינם  . המועצה מגבירה בימים אלה את האכיפה24.6מנהלי, החל מיום ראשון 

 משתפים פעולה עם הליך הוצאת הרישיון כחוק או שאינם מוכרים למחלקת רישוי עסקים.  
 

%20-פיזיוטרפיסט/ית  - מרכז גוונים - למועצה אזורית מטה בנימין היחידה להתפתחות הילד: דרושים/ות
במידה . www.binyamin.org.ilעצה: לפרטים נוספים ועמידה בתנאי הסף יש להיכנס לאתר המו. משרה %30

http://www.binyamin.org.il/
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. חובה לציין את שם המכרז. mate@binyamin.org.ilוהנך עונה על תנאי המכרז יש להעביר קו"ח למייל 
  . 02-6492716אגף משאבי אנוש  - לפרטים

ונטעים בנים במבוא חורון. לשאלות והגשת  ,אור לציון בכוכב יעקב -ספר המנהלים לבתי דרושים  וךלאגף חינ
 .hayale@binyamin.org.ilקו"ח נא לשלוח למייל 

יש ליצור  קשר עם  – )רציניים בלבד(למעוניינים  בית ספר מכמש.אב בית להעסקה מידית ל (בדחיפותדרוש )
 .054-4553770 :מנהלת בית ספר יעל שפט

 
 
 
 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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