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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

מאנגליה יחד עם שני טכנאים מהחברה הגיע מסנן מיוחד השבוע בהמשך למשבר המים בגוש שילה,  משבר המים:
דגימות המים המסוננים יילקחו למעבדה ואנו מקווים אריאל. והרצה בקידוח  התקנהבשלבי הוא כעת האנגלית, ו
עובדי מחלקת תשתיות זורמות ממשיכים כל העת לנהל מאזני המים בגב ההר. שיפור ל מי הקידוח ויעייסכי בקרוב 

ומעקב מתמיד אחר מפלסי המים בבריכות  כל הזמןהצצות  את המשבר תוך פתרון אינספור בעיות טכניות
מקדמת המועצה במקביל  ובעת הצורך הזרמת מים לבריכות ממיכליות.ם למערכת בקרה מיוחדת( )הנתונים מגיעי

את גיוס התקציב לבריכות איגום נוספות וגדולות יותר, וכן את התכנית ארוכת הטווח של חיבור האזור למוביל 
 הארצי.

 
המטה  שיתוףקור בבנימין, בבסוף השבוע שעבר הגיע יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין לבי :יו"ר הכנסת בבנימין

בפגישה עם תושבי  –סיורו החל באולפנת עפרה, המשיך בכרם רעים, בשילה הקדומה, בעפרה הלאומי בליכוד. 
במפגש עם תושבי היישוב הנאבק כנגד איום הרס על פי הכרעת בג"ץ.  –תשעת הבתים המיועדים להריסה, ובעמונה 

 י מגרון, ולדיון רחב משתתפים במרכז המבקרים נחלת בנימין. משם המשיך היו"ר לבית אל, לפגישה עם תושב
 

בכדי לייעל את השירות לתושב בימי החופש ולחסוך מצבים שבהם שירות חלקי ניתן  :חופשה מרוכזת במועצה
לאורך זמן ארוך בשל חופשות לסירוגין של העובדים, הוחלט להשתדל לרכז את חופשת העובדים לשבוע אחד ובו 

כ"א באב יוצאת המועצה לחופשה מרוכזת ומשרדי  25.8י"ז באב ועד  21.8צה יהיו סגורים. לפיכך בין משרדי המוע
 המועצה סגורים, נא היערכו בהתאם. 

 
לזכרה של רחל ארליך ז"ל, יתקיים ביום  -מחקרים בתנ"ך וארכיאולוגיה  - 5-כנס שילה ה :כנס שילה החמישי

ר מודרך בשילה הקדומה בהשתתפות הארכיאולוגים החופרים, חשיפה סיו 15:00-. החל מ11.8חמישי, ז' באב, 
פתיחת המושבים: תנ"ך, ארכיאולוגיה לזכרו של פרופ' אדם זרטל,  – 17:00לחפירות החדשות, מיצג ותערוכות. 

לים יהודה ושומרון. בין הדוברים: חתן התנ"ך מנחם שמשי, ד"ר שנה לשחרור ירוש 50 –ו"בין שילה לירושלים" 
לאה ויזל, בני קצובר, ד"ר שי בר, ד"ר דרור אידר, רעות בן אריה, דביר רביב, עו"ד אליקים העצני, יחיאל לייטר, 

 .5789111-02' אברהם דיסקין ועוד. פרטים באתר שילה הקדומה. ובטל פפרו
 

 בבית ספר –מרכז מצטיינים במערב בנימין בשנת הלימודים תשע"ז יוקם בע"ה : מרכז מצטיינים במערב בנימין
ד -המרכז מיועד לתלמידי כיתות ג למחוננים "דעת".בית הספר כשלוחה של  ,רמת מודיעים בחשמונאים

א'  שעברו את שלב ,דולבו שובים: מבוא חורון, בית חורון, כפר האורנים, נילי, נעלה, חשמונאים, נריה, טלמוןימהי
נפרדת לבנים תהיה פעם בשבוע, והפעילות בו  13:30-17:00בית הספר יפעל בין השעות  במבדקי מכון סאלד.

1532-או בפקס  odelyan@binyamin.org.il –הרשמה במייל  .₪ 1600 –עלות התוכנית לשנת לימודים  ולבנות.
לנרשמים תישלח במייל  שוב, ת.ז. וטלפון של אחד ההורים.י, יבית ספרן את שם התלמיד, כיתה, יש לציי. 9977103

 .התוכנית השנתית
 

לפרטים  -דרושים מורים למוזיקה תושבי בנימין להשתלבות בפרויקט "מנגנים בבנימין"  דרושים מורים למוזיקה:
 .hadasmiley@gmail.comהדס  :חייםושליחת קורות 

 
אתכן, נשים ונערות, לערב  יםמזמינומתנ"ס בנימין תיירות מחלקת  :פסטיבל מחוללות בכרמים בשילה הקדומה

יתקיימו מתחמי מחול, במה פתוחה של  17:00-מהחל  .18/8ומוזיקה! ביום חמישי ערב ט"ו באב, שכולו מחול 
להטבה  עם מיטב השירים מכל הזמנים! גלי עטרי - שנה במופע המרכזיוה ;מופעי מחול ותצוגת שמלות כלה

מיוחדת עבור נשות בנימין פנו לרכזות הקהילה/תרבות. לפרטים ורכישת כרטיסים היכנסו לאתר הפסטיבל 
festival.co.il-www.go. 

 
 

 ןהמועצה האזורית מטה בנימים, שבת שלו

mailto:odelyan@binyamin.org.il
mailto:hadasmiley@gmail.com
http://www.go-festival.co.il/
http://www.go-festival.co.il/

