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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

השבוע סייר בעפרה ובעמונה ח"כ איתן ברושי מהמחנה הציוני, כדי לעמוד מקרוב אחר סוגיית  :איתן ברושי "כח
י אמר כי צריך לעשות כל מאמץ לא להרוס את הבתים וכי יפעל הרס תשעת הבתים בעפרה, ועמונה כולה. ברוש

לטובת העניין. ביישוב עמונה אמר כי האחריות ליישוב היא על ממשלת ישראל, וכי הגיע הזמן שהממשלה תפסיק 
 לגמגם ותקבל הכרעות מעשיות. 

 
וט התבחינים את פר .2017מליאת המועצה אישרה את התבחינים למתן תמיכות לשנת : תמיכות לעמותות

עמותות העומדות בתנאי התבחינים  .WWW.binyamin.org.ilוהטפסים ניתן לראות ולהוריד מאתר המועצה 
במייל  30.11.2016רכזת ועדת תמיכות עד  –מתבקשות למלא את הטפסים ולהגישם לאביטל גפן 

gefenav@binyamin.org.il. 
 

רחבי העסקים ב של מחלקת רישוי עסקים ובמטרה לעודד ולקדם אתכחלק משיפור השרות : ם בעלי עסקיםפורו
פעילות לקידום עם המועצה, ושמטרתו ייעול הקשר מחלקת רישוי עסקים יזמה הקמת פורום עסקים , מועצהה

 זוריכלל העסקים וא י, נציגבעלי עסקים מתחומים שונים 15-כבהנהלת הפורום חברים ברבדים שונים. העסקים 
הפורום את מנכ"ל חברת ארכיביון מאזור  תפקיד יו"רחברי הפורום בחרו ל שבתחומי המועצה.התעשייה 

אנו מעוניינים לשמוע  -בעלי עסקים נוספים שאינם חברים עדיין בפורום  מר רונן כהן צמח. -התעשייה מבוא חורון 
בשלב זה אנו מבקשים לבנות מאגר של בעלי העסקים בבנימין סוגיה רלוונטית. מכם, להיפגש עמכם ולסייע בכל 

את שיתוף הפעולה שלכם ברישום לפורום כדי  ולכן אנו מבקשים  ,טעוני רישיון וכאלה שלא( ,)קטנים וגדולים
: שם אנא שילחו את הפרטים הבאים לשמוע מכם במה ניתן לעזור ולסייע.בחדשות ולעדכן  ,שנוכל להיות בקשר

או  0523487504נייד  :רונן כהן צמחל ,נייד פרמסוק, כתובת דואר אלקטרוני, העסק, שם בעל העס העסק, מיקום
 .ronen@arciv.co.ilמייל 

 
גרוניך לא  –תושבי בנימין מוזמנים למופע של שלמה גרוניך ואנסמבל צוללת צהובה : גרוניך לא סטנדרטי

המופע מתקיים במסגרת . 20:30בשעה  18.9ראשון, ט"ו באלול,  םיד לבנים )ואדי חרמייה( ביובבית  –סטנדרטי 
שקלים בלבד! פרטים אצל רכזות  20כרטיסים במחיר מתנ"ס בנימין והמועצה. מפעל הפיס, " של ימי תרבות"

 הקהילה. 
 

, כ"ה 28.9.2016ביום רביעי, יים : ערב ההשקה של ועדת הקשר של בנימין של לשכת עורכי הדין יתקועדת קשר
 -. בערב ההשקה ייקחו חלק יקב פסגות -נחלת בנימין במרכז המבקרים  18:00-21:00אלול תשע"ו, בין השעות 

שופטים, מרצים וכן  ;וראשי המחוזות ירושלים ומרכז עורכי הדין,ראש לשכת נציגי המועצה, שרת המשפטים, 
 זה.ן מוזמנים להגיע ולקחת חלק בערב חשוב ררים או עובדים בבנימיהמתגוועורכי דין. עורכי דין בכירים 

 
משרדי המועצה  (14/8/16י' אב צום תשעה באב )החל השנה ב -הקרוב  ביום ראשוןשימו לב,  :במועצה קבלת קהל

ביום רביעי יג' אב   -יום קבלת קהל נוסף  מחלקת רישוי פותחתמשום כך יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל. 
כ"א באב יוצאת  25.8י"ז באב ועד  21.8בין  להזכירכם, . אין צורך בתיאום מראש.לתושבים ולאדריכלים 17/8

בשאר ימי אוגוסט מומלץ לתאם טלפונית  המועצה סגורים, נא היערכו בהתאם. המועצה לחופשה מרוכזת ומשרדי 
 מול המחלקות בטרם הגעה.

-1599, בטלפון 10:00-13:00בשעות  5.9.16פגרת קיץ. נחזור לפעילות ב"ה ביום שני ב' אלול, שי"ל בנימין יוצא לגם 
 )פגישות חובה לתאם מראש(.  hevra.org.il-shil@binyaminאו במייל  51-11-50
 

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

שעברו את שלב א'  ,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  מכון סאלד. במבדקי
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 ספרלמיד, כיתה, יש לציין את שם הת. 9977103
 .התוכנית השנתית

 

http://www.binyamin.org.il/
mailto:ronen@arciv.co.il
mailto:shil@binyamin-hevra.org.il
mailto:odelyan@binyamin.org.il


 

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

 
אתכן,  יםמזמינומתנ"ס בנימין תיירות מחלקת השבוע זה קורה!  :פסטיבל מחוללות בכרמים בשילה הקדומה

יתקיימו מתחמי מחול,  17:00-מהחל  .18/8נשים ונערות, לערב שכולו מחול ומוזיקה! ביום חמישי ערב ט"ו באב, 
עם מיטב השירים מכל  גלי עטרי - והשנה במופע המרכזי ;הבמה פתוחה של מופעי מחול ותצוגת שמלות כל

להטבה מיוחדת עבור נשות בנימין פנו לרכזות הקהילה/תרבות. לפרטים ורכישת כרטיסים היכנסו לאתר  הזמנים!
 .festival.co.il-www.goהפסטיבל 

 
על  –ומה מזמין אתכם למופע של להקת עלמא יחד עם המשורר יונדב קפלון אתר שילה הקד אירועים בבזיליקה:

המופע  בית לאירועי תרבות". –בזיליקה בבמסגרת "  -ספר האהבה, בשיח ובזמר על אהבה לקראת ט"ו באב 
  . לפרטים ומכירת כרטיסים באתר שילה הקדומה.20:30בשעה  16.8יתקיים ביום שלישי י"ב באב 

 
 
 

 ועצה האזורית מטה בנימיןהמם, שבת שלו
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