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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
מדינות לכנס הרבנים  36-רבני הקהילות שהגיעו לארץ מ 150השבוע אירחנו בנווה צוף את  : כנס הרבנים העולמי

כדי להזדהות, לעודד ולסייע לתושבי נווה צוף לאחר השריפה הגדולה. הרבנים  העולמי. הרבנים הגיעו עם נשותיהם
סיירו ביישוב, ראו את הבתים השרופים, שמעו את דבריהם של נציגי היישוב והמועצה, וסיימו בנטיעת עצים 

  ש ומחבר ואנו מקווים שיביא לתנופה בקשר שבין ההתיישבות לתפוצות. . הביקור היה מרגחגיגית
 

למרות מזג  –אנו שמחים לסכם את פסטיבל המכבים בחנוכה כהצלחה גדולה  : ם פסטיבל המכבים בחנוכהסיכו
האוויר המאתגר ולמרות אירועים ביטחוניים שונים שקרו בגזרה בשבועות שקדמו לו, הגיעו לבנימין אלפי מבקרים 

מצפון,  –הגיעו מכל רחבי הארץ ונהנו מפסטיבל מושקע, ערכי וחגיגי. מסקר שנערך בקרב הבאים עולה כי הם 
 מדרום וממרכז. יישר כוח גדול לכל השותפים. 

 
הרישום  .מתחיל בשבוע הקרוב הרישום לכיתה ט' באולפנות בנימין ובית אל :רישום לאולפנות בנימין ובית אל

. לפני כמה 2.2.17ו' שבט  – 9.1.17בין התאריכים יא' טבת  www.binyamin.org.ilיתבצע באתר המועצה בכתובת 
 אנו מאחלים הצלחה רבה לכל התלמידות.. רים עם פרטי הרישום דרך בתי הספרגרת להוינשלחה אשבועות 

 
הכנס  יתקיים כנס בנושא מעברים באולפנת עפרה. 18.1.17ביום רביעי כ' טבת : "מעפרון לעט" –כנס מעברים 

על הקשיים החברתיים,  - ניים והתיכוןר היסודי לחטיבת הבייעסוק בנושאים של מעבר תלמידים מבית הספ
את המנהלים,  אגף חינוך מזמין לכנס וכיצד אנו כמערכת מבקשים להקל עליו במעבר. ,הרגשיים והלימודיים

הינה עוצמתית ומציפה את נושא  ההצגה הפותחת את הכנס ,שימו לב .המורים, הצוותים החינוכיים וההורים
וקשיים בפרט. זוהי הצגת יחיד של אישה, דות של ילדים עם שינויים התמודו, ההתמודדות עם שינויים בחיים בכלל

 –ההרשמה במייל  כך שמי שאינו מעוניין לצפות בה יוכל להגיע אחריה לשתי ההרצאות ולדיון.
naymany@binyamin.org.il. 

 
מורי בנימין מוזמנים לכתוב  –תחים את דלת הכיתה ונפתחות דלתות הלב פו קריאה למורי בנימין: -מורה כותב 

סיפורים המתארים את עולמו של המורה בבית הספר, במפגש עם הילדים, המורים והקהילה, מעולם ההוראה 
מורה כותב ומספר מעולם חוויות בית הספר  אתם מוזמנים לתת דרור לדמיון ולרוח היצירה שלכם. והלמידה.
ד ניתן להתבטא, כיצד מורה כותב הינו דוגמא לתלמידיו כיצ עולמו הפנימי את מחשבותיו ושיקול דעתו. משקף את

מורה כותב מצמיח את עצמו ומושך אחריו את סביבתו, עמיתיו ותלמידיו ומעניק  , כיצד ניתן ליצור.ניתן לדמיין
לחו את יש לפתוח מחברות, לכתוב וליצור. ,אגף החינוך מזמין אתכם, אנשי חינוך יקרים להם מתנת חיים.

 ,, ואת הטובים שבהם נעניק לכלל אנשי החינוך ולתושבי המועצה27.2.17הסיפורים אלינו עד לתאריך א' אדר 
 וזאת כדי להוקיר את עבודתכם ולהכיר את עולמכם העשיר בבואכם אל עבודת הקודש של חינוך הילדים.

על בחרו יפרס מובטח לחמשת הסיפורים שי - hayale@binyamin.org.il  את הסיפורים יש לשלוח לכתובת המייל
 בנימין.ארץ , ויפורסמו בעיתון ועדה ידי

 
סדנת כתיבה נוספת בכפר  הספרייה האזורית פותחת לאור ההצלחה של סדנת הכתיבה בחשמונאים, סדנת כתיבה:

 052-2800404/  02-9977162(. לפרטים והרשמה 7/2תתקיים בימי שלישי החל מיא' בשבט ) אדומים. הסדנא
 sifria@m.binyamin.org.ilאו בדוא"ל  )ליאת(

 
דה וביטוח חידושים בדיני עבו -בנימין מזמינה את הציבור לערב עיון  : לשכת הקשרלשכת הקשריום עיון של 

 . פרטים באתר בנימין. חשמונאיםב 3רחוב הכרמל ב, 18:00-21:00יג' טבת,  11.1.17יום רביעי, , בלאומי
 

 -יד בן צבי  אתר שילה הקדומה מזמין אתכם להשתתף במפגש נוסף בקורס של :הולך בתל ומעלה חרס בידו"
. המפגש פרופסור בועז זיסועם  –וכבא חידושים בחקר מערות בר כ - "אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות..."

-02. לפרטים והרשמה ₪ 50 –מחיר  באולם "בית קדם" בשילה הקדומה. 11.1.17רביעי, י"ג בטבת, יתקיים ביום 
5789111/22 visit@telshilo.org.il. 

 
מישי י"ג אי"ה ביום חיתקיים  ט"ו בשבטרוע הבא לכבוד יאה :בית לארועי תרבות בשילה הקדומה -בבזיליקה 

 ;"ארץ פרא" ,פתיחת תערוכת צילומי טבע של הצלם שחר כהן מהישוב נווה צוף: 20:00בשעה  9.2.17שבט, 
אדם צחי ואנסמבל שיר אדמה במופע  - ל שירי ארץ ישראל בניגון מיוחדבמופע מיוחד ש אנסמבל "שיר אדמה"
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רשם ימוזמנים לה. ו לשיר יחד ולגלות איך התורה הופכת לשיר ואיך השירה הופכת למדרשבוא. "שרים מדרשיר"
 .5789111/22-02או לקבל פרטים ב /http://telshilo.org.ilב
 

מערך התמיכה הרפואית של  –" גם בבנימין פועלת מזה זמן קבוצת ווטסאפ של "מחוברים לחיים מחוברים לחיים:
עזר מציון, ובה חברים נהגים אשר מוכנים לסייע על הדרך לחולים להגיע לקבלת טיפול רפואי או בהעברת בדיקות 

נהגים שממילא  מקרי חסד מרגשים של עזרה גדולה לזקוקים לכך, על ידי קבוצות אלוותרופות. עד כה נעשו בסיוע 
 –ץ היה מזערי ביחס לעזרה הגדולה. אם גם אתם בעלי לב טוב ומוכנים לסייע נסעו לכיוון הנדרש ועל כן המאמ

 . 052-6785917הצטרפו: 
 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 

http://telshilo.org.il/

