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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
בשטח כדי  יםסיורכו בימים אלה אנו ממקדים מאמצים בקידום היישוב החדש עבור תושבי עמונה. נער :עמונה

בימים לא פשוטים אלה ל צוותים גדולים של המועצה מלווים את תושבי עמונה לבחון כמה חלופות. במקבי
הרווחתי, קהילתי, חינוכי, פסיכולוגי ותרבותי, תוך התייחסות לילדים, לנוער ולמבוגרים.   -בהיבטים השונים 

רנו נהרסו. צוותי המועצה ליוו גם את הליך העברת כל המבנים שניתן היה להעבירם. אלו שלא ניתן להעביר, לצע
שאליהן יוכלו לעבור תושבי עמונה לטווח הביניים, עד להקמתו של היישוב בעפרה  מבנים הזמנייםבקרוב יושלמו ה

 החדש. 
 

השבוע התבשרנו כי בג"ץ דחה את הריסת תשעת הבתים בחודש בלבד, למרות שתושבי הבתים ביקשו  :עפרה
ופיים שאליהם הם אמורים לעבור. דחייה מינימלית זו עד להשלמת בניית הבתים החל ,דחייה של שלושה חודשים

היא עוד החלטה בסדרת החלטות בג"ץ שאינה רואה את תושבי יו"ש כאזרחים ראויים לזכויות, ואנו מצרים עליה 
. כמה ימים אחריה החוזרת ונשנית ההרס שיטתמאד. השבוע התקיימה עצרת רבת משתתפים לזעקה ותפילה כנגד 

דרה. אנו מקווים שממשלת ישראל תמשיך להתנהל באומץ ובאחריות ותחתור למהלכים עבר בכנסת חוק ההס
 .  Cמשמעותיים שמגמתם החלת החוק הישראלי על היישובים היהודים ביו"ש ועל שטחי 

 
 חניכי מחוז דן שמגיעים ערב ט"ו בשבט לנטיעות בשילה הקדומה.  4000את  אנו מקדמים בברכה הגיע: ו בשבט"ט

שתילים ליישובים ולבתי הספר לנטיעות ט"ו בשבט.  16,000ועצה בשיתוף משתלות קק"ל חילקו גם השנה המ
 שיהא חג זה סימן לצמיחה, התחדשות והשתרשות.

 
גם השנה כיכב הדוכן של תיירות בנימין בתערוכת התיירות הבינלאומית בגני  תערוכת התיירות הבינלאומית: 

יותר. המוני תיירנים גדשו אותו ויצרו קשר ראשוני אך משמעותי התערוכה, כאחד הדוכנים האטרקטיביים ב
 , מהארץ ומרחבי העולם.לקראת הבאת מטיילים ותיירים רבים לאזורנו

 
מנהלי  ,מיועד לחברי וועדים/מזכירויות, רכזי קהילה הכנס :'מצוינות בניהול יישוב' -כנס להנהגות הישובים 

 בכנס תהיה תכנית עשירה ומגוונת הכוללת .תפקידים בכירים ובהשתתפות הנהלת המועצה ובעלי  ,ישובים
ערן רולס יו"ר המרכז הישראלי לבנייה,  ,ר צבי ברק"כמו ד ,הרצאות ממיטב המרצים בתחומי ניהול ופיתוח

הכנס יתקיים  .שובים, סיורים, שולחנות עגולים ללמידת עמיתים ועוד ועודיבי בנושא סיפורי הצלחה tedהרצאות 
, תכנית מפורטת קלאב ים המלח. שריינו את התאריך כ"ה באדר, במלון ליאונרדו –למרץ, כ"ד  22-23 בתאריכים

 בקרוב.ורישום 
 

יגיע כוכב מכבי תל אביב ונבחרת ישראל בכדורסל בעבר,  ,14/2י"ח שבט,  ,ביום ג' השבוע  :דורון ג'מצ'י בפסגות
קיים דורון, גדול קלעי ישראל בכל הזמנים, פעילות כדורסל במהלך הביקור י דורון ג'מצ'י, לביקור בבנימין.

ולאחר מכן ימשיך למועצה לחשיבה משותפת עם נציגי  חווייתית ושיחה על סיפור חייו עם ילדי בית הספר בפסגות,
 המועצה והמתנ"ס על הרחבת שיתוף הפעולה לטובת תושבי בנימין.

 
כתוב סיפורים המתארים חוויות מחיי בית הספר, מהשיעור, מוזמנים ל ורי בנימין: מתזכורת – מורים כותבים

מורה  .ההוראה והלמידה הילדים והחומר, מהמפגש עם המורים העמיתים ומחוויית מההפסקה, מהמפגש עם
את עצמו  מורה כותב מצמיח .כיצד ניתן ליצור ,דוגמא לתלמידיו כיצד ניתן להתבטא, כיצד ניתן לדמיין כותב הינו

אגף החינוך מזמין את אנשי החינוך היקרים  .ת סביבתו, עמיתיו ותלמידיו ומעניק להם מתנת חייםומושך אחריו א
, כדי ליקר את עבודתכם ולהכיר את עולמכם העשיר וב וליצור סיפורים ולשלחם אלינולפתוח מחברות ,לכת

ם. את הסיפורים נא חמש עבודות זוכות יזכו את כותביהם בפרסי בבואכם אל עבודת הקודש של חינוך הילדים.
 hayale@binyamin.org.ilלשלוח לכתובת המייל: 

 
ה ם ולכיתות א' לשנת הלימודים הבאהרישום לגני הילדי :רישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח

הרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת  .19/02/2017יום ראשון כ"ג בשבט התשע"ז ב . הרישום יסתייםבעיצומו
www.binyamin.org.il . שימו לב, יש לרשום את ילדי הגנים בכל שנה, גם ילדים הלומדים כבר בגן בשנה זו. אנא

 שימו לב שלא להחמיץ את מועדי הרישום. 
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ומוקדשת  12-תחרות הסיפור הקצר של בנימין מתקיימת זו הפעם ה ר:אירוע הסיום של תחרות הסיפור הקצ
לאירוע להזמינכם  השמחהספרייה האזורית במתנ"ס תחרות לשנת תשע"ז, הלרגל סיום . לזכרה של רחלי לוין ז"ל

האירוע יתקיים אי"ה ביום שלישי, כ"ה   עם יצירתו ושיריו של נתן אלתרמן. "פגישה לאין קץהסיום ולמופע "
הרשמה והזמנת כרטיסים אצל רכזות הקהילה  .₪ 50עלות כרטיס ליחיד:  בבית אביחי בירושלים. 21.2.17בט, בש

 .מס' הכרטיסים מוגבל. /http://www.binyamin.org.il/articles/112או בקישור: 
 

בכל יום שישי במהלך פברואר ומרץ יתקיימו סיורי שישי צבעוני.  :פייםסיורי פריחה במג – שישי צבעוני
"תיירות חבל בנימין" או באתר  דף הפייסבוק. עקבו אחר הרשמה מראש בלבדבהשתתפות חופשית ה

www.gobinyamin.org.il . 
 
 

 ,וחג ט"ו בשבט שמח םשבת שלו
 ורית מטה בנימיןהמועצה האז 
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