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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
בשל התנגדות  הממשלה והכנסת כמרקחה.היו בעקבות השינויים בחוק ההסדרה,  השבוע : עמונה וחוק ההסדרה

על ידי סיעות הקואליציה להוריד את  ' )כחלון( לסעיף שאמור להחיל את החוק גם על עמונה, הוחלטמפלגת 'כולנו
תעודת עניות לממשלת  זוהי הסעיף שבמחלוקת, ובעצם חוק ההסדרה יחול אך ורק על יישובים שלא נדונו בבג"צ.

המתגוררות  ישובים ומשפחותישראל )הימנית ביותר(, המתקשה לאזור אומץ ולומר באופן ברור שהיא לא תפנה י
המתווה שגובש אתמול בהובלת 'הבית היהודי' הוא הרע יחד עם זאת  שנים רבות בקרקע שאינה 'אדמת מדינה'.

העתקת היישוב לחלקות אחרות על הגבעה )אדמות  במיעוטו, וזאת בתנאי שיתקיימו היסודות עליו הושתת:
פינוי הבתים ; סדרה יחוקק ויחול גם אם ייפסל ע"י בג"צשחוק הה הבטחה ; 'עמונה בגבעה צפונה' -נפקדים( 

התנאים האלה הם כמקשה אחת. ובאם ; ממקומם כיום לחלקות הצפוניות יתבצע רק לאחר החלת חוק ההסדרה
ובאם זו תהיה תמונת המצב  אחד מהם לא מתקיים, אזי יש לחזור ולחוקק את החוק הכולל את הסעיף של עמונה.

 זקף לזכות אנשי עמונה, יביא אותנו לכך שנעסוק יותר בהרחבת ההתיישבות ופיתוחה,הרי שהמהלך כולו, הנ
 .בשם ה' נעשה ובעזרת ה' נצליח ביו"ש ובכל רחבי ארץ ישראל, ולא בהתגוששויות מול הממשלה ובג"צ.

 
מסגרת מערכת החינוך בבנימין מועמדת השנה לפרס חינוך ארצי מטעם משרד החינוך. ב :פרס חינוך ישובי ארצי

קרה ישב ,לית המשרד. בפני הועדה"המשנה למנכ ,לבנימין ועדת הפרס ברשות הגב' גילה נגרע זו  הגיעה השבו
מועצה בשלושה תחומים: החינוך בגיל בכל רחבי הוצגה הפעילות החינוכית הענפה  ",לב בנימין"באולפנת עפרה וב

דה התרשמה מאוד מן הנעשה בבנימין והדגישה את וסבלנות והכלת האחר. הוע ,חינוך הוליסטי ורצף חינוכי ,הרך
 נאחל הצלחה לכולנו. .גם להישגים גבוהים יםהמביא ,העובדה שניכרת ההשקעה בכל תלמיד מתוך אהבה ומסירות

 
. ואלו הם: שזכו בתואר "מורי המאה של החמ"ד"לאנשי החינוך של בנימין  : ברכתנו שלוחהמורי המאה מבנימין

גן חמ"ד דקל,  -אסתר מרקוביץ ; חמ"ד דרך יהודית, דולב -מיכל דשן ; הל שילה בנים, שילהביה"ס א  -חנה נבון 
גן  -עינת אמיתי ; אולפנת חמ"ד דולב -דביר חניא ; חמ"ד מעיינות, כפר אדומים -יהודית ארנסט ; מצפה יריחו
אולפנת חמ"ד  -יגיל הס אב; אל-ישיבת חמ"ד בני עקיבא מטה בנימין, בית -הרב שלומי פלהיימר ; חמ"ד עמונה

 בפועלכם אתם מהווים מודל לחיקוי ומעוררים השראה בקרב אנשי החינוך והתלמידים.. לבונה, מעלה לבונה
 

בימים אלה  אלפי רוכבי אופניים רוכבים מידי יום בשבילים ובכבישים שבבנימין.: קסדות רכיבה במחיר מסובסד
מתקיים פרויקט משותף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ממונה בטיחות בדרכים במועצה ומחלקת 

 -למוגבל  בלבד לקסדה! ₪ 10 -קסדות איכותיות במחיר מסובסד לתושבי בנימין   500למכירת , הספורט במתנ"ס
תיחת הרישום תהיה ביום שלישי י"ג פהרישום פתיחת  מוגבל. -שוב יהקסדות לכל י פרלמשפחה. מסידות יח 2

 שוב.יבאמצעות רכזות הקהילה בי רישום ופרטים נוספים .13/12כסלו, 
 

לציון יום  אתר שילה הקדומה מזמין את תושבי בנימין: יום הוקרה ארצי לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות איבה
מסלול הפעילות תכלול  יוחדת בבנימין.בפעילות מ, 12.12ום שני הקרוב, י"ב בכסליו, ביההוקרה הארצי, שיתקיים 

מפגש עם פצועי  - בדרךו ,נקודת יציאה מהישוב עלי, בדרך עמיחי, אל מעיין הגבורה ועליה לשילה הקדומה - הליכה
משפחות הפצועים  טקס סיום בשילה הקדומה. יתקיים  14:00בשעה  צה"ל שיספרו על מורשת הקרב שבו לחמו.

 ס.ואורחים מוזמנים להשתתף בטק
 

צאסקא  –מכבי ת"א מול אלופת היורוליג תושבי בנימין מוזמנים למשחק  כרטיסים למשחק של מכבי ת"א:
. 400שקלים במקום  200 –הנחה לתושבי בנימין  50%-כרטיסים ב - , כ"א כסליו21.12מוסקבה, ביום רביעי, 

האינטרנט של המועצה. הרישום מחלקת ספורט מתנ"ס בנימין, ובאתר  –פרטים נוספים והרשמה בדף הפייסבוק 
 . 20:00י"ב כסליו בשעה  12.12ייפתח ביום שני הקרוב 

 
סיפורן של חפירות נבחרות בארץ מסופר מפי  –"הולך בתל ומעלה חרס ידו" : סיפורי חפירות בשילה הקדומה

ממצא העולה מהן, וה ורב המידע נערכות סביבנו בכל עת ובכל אזור, אולוגיותיחופריהן מאז ומתמיד. חפירות ארכ
אולוגי הקסום מתוך היכרות עם אוסף נבחר יהארכ קורס "יד בן צבי" הנוגע במקצת מן העולם מפתיע ומרגש.

, ביום רובהרצאתו של פרופ' גבי ברקאי פתחה את הסדרה בשבוע שעבר, ובשבוע הק מחפירות השנים האחרונות.
 על נבכיה, מחילותיה, חפירותיה וחידושיה עם שמואל בהט.סיור בעיר דוד,  יתקיים , י"ד בכסליו,14.12.16רביעי, 

 .visit@telshilo.org.il 5789111/2-02לפרטים ולהרשמה : 
 

mailto:visit@telshilo.org.il


 

רישוי עקב לקת לא תתקיים קבלת קהל במח 14/12ביום רביעי הבא  לתשומת לבכם, קבלת קהל במחלקת רישוי: 
 בודקות התוכניות.השתלמות של 

 
 
  

 
 ,םשבת שלו

 המועצה האזורית מטה בנימין 


