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 חשון תשע"חב"א י
 2017אוקטובר ב 31

 תקצירית מהמועצה האזורית
         

מיליון  800בפגישה שהתקיימה בסוף השבוע שעבר עם ראש הממשלה, סוכם על תקציב של : תשתיות כבישים
קליטה סלולרית ומיגון אוטובוסים ביו"ש, בתכנית  שקלים שיוקצה לביצוע תשתיות כבישים, תאורת כבישים,

בשנים האחרונות לפגישה זו קדמה עבודת הכנה רבה במועצה ובמועצות נוספות ביו"ש. שנתית. -פריסה תלת
נוצר פער גדול בין תקציבי התשתיות שהשקעו ביו"ש לעומת שאר מדינת ישראל וביחס לגודל האוכלוסיה, 

 -סקת האפליה וסגירת הפערים שנוצרו. בין הכבישים שייכללו בתקציב זה ותקציב זה הוא צעד ראשון בהפ
)אנו  ממודיעין עלית לצומת שילתהכפלת מספר הנתיבים  – 446כביש עוקף חווארה, כביש עוקף אל ערוב, כביש 

, כביש עוקף לובן שיחבר את אזור מערב (בשלב הבא הכביש עד נילימשקיעים מאמצים להמשיך את הרחבת 
שיחבר בין כיכר אדם לכביש בגין ישירות ללא צורך  –ין ובית אריה למערב השומרון, ושיקוע קלנדייה בנימ

חשיבות בממשלת ישראל  מצדה שלמהווה הבנה זה צעד  במעבר בפסגת זאב, ויקל על העומסים באזור חיזמא. 
את האזור ולדאוג  כחלק מהשלום הכלכלי, ועל מנת לקדם הנדרשת והנורמליזציהאזור יו"ש הפיתוח של 

  לעתידו.
 

השבוע החמירו עומסי התנועה במערב בנימין, בעיקר במחסום קרית ספר, : עומסי תנועה במזרח ובמערב
וכתוצאה מכך גם במחסום רנטיס. עומסים אלה נובעים בעיקר מאיסוף פועלים בצד הדרך לאחר המחסום, וכן 

אנו עורכים תצפיות אחר העומסים במזרח ובמערב לית. מעיכוב בכיכר בשל רכבים רבים היוצאים ממודיעין עי
במקביל לקידום כדי ללמוד ולנתח את הדינמיקה היוצרת את העומס, וכדי לתת לה פתרונות בכמה מישורים. 

נתיבי -לדו 446 כבישכמו הרחבת הנותנים מענה לנפח התנועה ההולך וגדל כל הזמן, פתרונות יסודיים לבעיה, 
ממערב לעיר, אנו שוקדים על פתרונות נקודתיים שיאפשרו  443-יחבר בין מודיעין עלית לותכנון כביש נוסף ש

, מה לאיסוף פועלים זרימה מהירה במחסום. בשיתוף משטרת בנימין החלה אכיפה כנגד עצירת הרכבים בצד
לייעל  כדיבמערב ובמזרח המועצה תציב נציגות קבועה של אדם מטעמה במחסומים קל מיידית על הזרימה. מש

. במחסומים השונים , ובקרוב יוצמו גם מצלמותולעמוד בקשר עם הגורמים הרלוונטיים את זרימת התנועה
 נמשיך לעקוב ולנתח בכדי למצוא פתרונות מידיים, בד בבד עם קידום פתרונות הקבע. 

 
זור האריזות. בימים אלה אנו נערכים לחלוקה מחודשת של שקיות כתומות ביתיות למיח פחי מיחזור כתומים:

להזכירכם, בהתאם לחוק האריזות, מחויבות החברות הגדולות במשק לדאוג למיחזור האריזות שהן מייצרות, 
כדי לחסוך משאבים לכדור הארץ ולהפחית את כמויות האשפה האדירות המובלות להטמנה, המזהמת את 

אנו גם שותפים בהגנה על משאבי הסביבה, וגם חוסכים בעלויות  –הקרקע. עבורנו החיסכון הוא כפול 
 ההטמנה, ומפנים תקציבים לנושאים חשובים יותר. פרטים נוספים בהמשך. 

 
יתקיים כנס , 15/11/17יום רביעי, כ"ו חשון תשע"ח, ב :חינוך וקהילה -כנס בנושא עבודה מערכתית בחרום 

מיועד לחברי צח"י בדגש על צוותי חינוך ומטה, רכזי ילה. הכנס חינוך וקה –בנושא עבודה מערכתית בחירום 
ב"מדרשה , 17:30-21:30שעות הכנס: קהילה, רכזי נוער, מנהלים, יועצות, פסיכולוגים וצל"חים בבתי הספר.

כנס עבודה . הרשמה בקישור באתר בנימין )9977101-02 - לפרטים: מתנ"ס בנימין. בארץ בנימין" בעפרה
 (.חינוך וקהילה - מערכתית בחירום

 
ה האזורית במתנ"ס בנימין מקיימת את תחרות הסיפור הקצר לזכרה יהספרי :תשע"ח תחרות הסיפור הקצר

 17מוזמנים תושבי בנימין מגיל  השנה גם ה האזורית שנים רבות.ישל רחל לוין ז"ל אשר ניהלה את הספרי
ומעלה, להשתתף בתחרות ולשלוח סיפורים קצרים. התחרות נושאת פרסים. תאריך אחרון לשליחת היצירות: 

, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל בלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות 1.1.18 , תשע"ח  יום שני, י"ד בטבת
 < מתנ"ס < ספריה אזורית.  www.binyamin.org.ilבתחרות, נמצאים באתר המועצה: 

 
שיתוף פעולה של מתנ"ס בנימין והיכל התרבות במעלה אדומים, מאפשר לתושבי  מופעי תרבות מסובסדים:

הצגות ילדים ומבוגרים בהיכל התרבות במעלה ו למופעי מוסיקהכרטיסים מוזלים ומסובסדים בנימין רכישת 
 .הילה והתרבותפרטים אצל רכזי הק אדומים. 

 
אגף הרווחה יהיה סגור  , במסגרת שיפור השירות ומעבר לתיק משפחה ממוחשב :הרווחהקבלת קהל באגף 

לא תהיה קבלת קהל ולא מענה טלפוני של העובדים.  בנובמבר. 5-9  ,כ בחשון -טז ',ה –' בימים א ,בשבוע הבא
במקרים דחופים יש לפנות  ,שעות העבודה. לאחר 02-9977102במקרים דחופים יש לפנות למזכירות האגף 

 . 1208 לפנות למוקד בנימין

https://goo.gl/forms/brSDgz0GeJGdmUZl2
https://goo.gl/forms/brSDgz0GeJGdmUZl2
https://goo.gl/forms/brSDgz0GeJGdmUZl2
http://www.binyamin.org.il/
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להלן זמני קבלת שירות בשלוחת משרד הפנים של המועצה בתקופה הקרובה:  שירותי משרד הפנים:
 21נובמבר, ב 7.  בשער בנימין בימי ג': 17:30 - 16:00בשעות  – נובמברב 19נובמבר, ב 5בחשמונאים בימי א': 

 . 12:00 – 8:00בשעות  – נובמברב
 

 שבת שלום,
 המועצה האזורית מטה בנימין 

 


