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 2018יולי ב 31

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

בעקבות הפיגוע הקשה באדם, בו נדקרו שלושה תושבי היישוב ובהם יותם עובדיה הי"ד,  הפיגוע באדם:
שלצערנו נפטר מפצעיו, אנו מלווים את המשפחה והיישוב בכל ההיבטים הנדרשים. כוחות הביטחון תגברו את 

וצוותי עו"סים ופסיכולוגים ליוו את מוסדות החינוך ביישוב ואת המעגלים שסביב המשפחה.  הנוכחות במרחב,
אנו  .שר החקלאות, וכן שגריר ארה"ב פרידמן, שר הביטחון, נשיא המדינה -לניחום אבלים בין השאר הגיעו 

לפתח ולבסס את משיך לא נירתע ונלמרות הכאב אנו שולחים תנחומינו למשפחת עובדיה וליישוב אדם כולו. 
  ההתיישבות בבנימין כולה. היישוב אדם ואת 

 
בנימין מנכ"ל משרד השיכון חגי רזניק, בסיור שבו נדונו סוגיות מערב שבוע סייר בה מנכ"ל משרד השיכון:

אנו מקווים שבעקבות חשובות הקשורות למשרד השיכון, ובהם יוזמות בינוי, הסדרת בתים ומבני ציבור. 
 במהרה.והדיון המקצועי נוכל לקדם סוגיות אלה ההיכרות מקרוב 

 
ביום רביעי השבוע דחה בג"ץ את העתירה של עו"ד שחר בן מאיר נגד הפיצויים לתושבי  בג"ץ נגד הפיצויים:

עמונה ועפרה. עו"ד בן מאיר טען כי עצם מתן הפיצויים הוא אפליה וכי אין למועצה סמכות לנהל את הפיצויים. 
ו ובכך נתן גיבוי לסמכותה של המועצה לגבות את תושביה לכל אורך הדרך, ולדאוג עבורם בג"ץ דחה את טענותי

לפיצויים ממשלת ישראל בעקבות הריסת בתיהם. אנו מודים לעורכי הדין הראל ארנון, יצחק מירון ואבי סגל, 
 וכן לשרים בנט ושקד על התמיכה והסיוע במהלך חשוב זה. 

 
"ד באב, כ 5.8-הבין  –המועצה יוצאת לחופשה מרוכזת בשבועיים הקרובים  :חופשה מרוכזת -החופש הגדול 

ה' באלול. לידיעתכם, בימים אלה רוב עובדי המועצה יהיו בחופשה ולא תהיה קבלת קהל. לתחומים  16.8-ועד ה
 שעות ביממה בכל ימי השבוע.  24פועל כרגיל  1208הרלוונטיים ישנם כוננים למקרי חירום. מוקד בנימין 

 
 , אנוציבורית לאחרונההתחבורה החוזרות והנשנות בתפקודי : בשל התקלות תקלות בתחבורה הציבורית

, בכדי לסייע באתר האינטרנט של משרד התחבורה -איחורים וחוסר ביצוע  ,להגיש תלונות על ליקויים מבקשים
 :קישור להגשת תלונותלנו לפעול בנושא. 

www.gov.il/he/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation. 

 
כחלק מקידום ההייטק בבנימין, החל לפעול משחק הקיץ לכל המשפחה  טק בבנימין:-רום במרכז ההיי-אקזיט

בריחה שבו צריכים המשתתפים לעשות אקזיט בתוך פחות משעה. לילדים  חדר –"אקזיט רום"  –בשער בנימין 
אפיסטים? חדר הבריחה יפעל רק עד סוף -שלכם יש ראש הייטקיסטי ואתם צופים להם עתיד של סטארט

-052טק, או בטל' -בנימין -כרטיסים בלבד, כל הקודם זוכה. לפרטים חפשו בפייסבוק  1000החודש ויש 
 .https://eventbuzz.co.il/btech?s=2601. לרכישת כרטיסים: 5666405

 
ציבור הנשים שוב חרשה מזמינה את ישבי מדרשת שילוב "תהילת מרדכי": תכנית אלול במדרשת שילוב

וימי רביעי בבוקר. בין המלמדים  בימי שלישי אחה"צ ,בבנימין לתכנית אלול מרוממת ומרעננתוהנערות 
יר רמר, הרב שמואל אליהו, הרבנית עידית איצקוביץ, הרב אורי שטטנר, הרב זאביק הראל, הרב יא -בתכנית 

ערב פתיחה יתקיים אי"ה בג' אלול. שירותי בייביסיטר ומשחקיה פעילה יתקיימו במקביל לשיעורים ועוד. 
  .054-8110058 – לאה פרוור - ייל ולהרשמהבבוקר. לפרטים נוספים, שליחת התכנית במ

 
עפרה, שילה, גבעת הראל, פסגות,  דרושים/ות סייעות ליישובים הבאים:בגנים לצהרוני ניצנים  צהרוני ניצנים:

מצפה יריחו,  ישובים:ימובילות גן ל; וכן דרושים/ות נריה, מצפה יריחו, מבוא חורון, דולב, טלמון, נוה צוף
: ניתן לשלוח קו"ח למייל למתאימים. תנאים טובים ה בשעות הצהריים.העבוד מבוא חורון.

zuriel@binyamin.org.il  .נא לציין את שם הישוב 
 

כסיוע אישי לתלמיד. לפרטים  –דרושים סייעים/ות במערב בנימין ובמודיעין למחלקת חינוך מיוחד  דרושים:
 .רק פניות מתאימות תענינה. sagitmi@binyamin.org.ilיש לשלוח למייל: וקו"ח 

 .binyamin.org.il@yaniva. לפרטים יניב גוש דולב וגוש עליבבמיוחד  -דרושים מלווי הסעות 

יום ב'. השיעורים  - דרוש/ה לתכנית מנגנים בנימין מורה לחליל צד וחלילית ליישובים טלמון, דולב ונריה
 – לפרטים: הדס תפוחי, רכזת התכנית בשעות הבוקר והצהריים )בנריה גם אחה"צ( הוראה בקבוצות.

0523114896. 

http://www.gov.il/he/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
https://eventbuzz.co.il/btech?s=2601
mailto:zuriel@binyamin.org.il
mailto:sagitmi@binyamin.org.il
http://binyamin.org.il/
mailto:ziva@binyamin.org.il
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יש לשלוח  שעות של משרד החינוך. - )מזרח ומערב( ת תקשורת לעבודה במוסדות חינוך בבנימיןדרושות קלינאיו
 .noadinner@gmail.comקו"ח אל נעה דינר: 

 .02-9977104אפרת  -פרטים  .דרושות מטפלות לכל המעונות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,שבת שלום
 בנימין המועצה האזורית מטה 
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