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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

טרם הגיעו לשלב הכרעה המבצע לצערנו חילוקי הדעות בין חברת נתיבי ישראל לקבלן : עבודות בכיכר אדם
זו עומדת בראש סדר יומנו ואנו משקיעים מאמצים רבים להביא לכדי פתרון המאפשר את המשך העבודות. סוגיה 

 והמשך עבודות. נמשיך ונעדכן. 
 

בשל ריבוי התאונות לאחרונה, יצאה משטרת בנימין במבצע אכיפה, במהלכו תוגברו הניידות : מבצע אכיפה
דו"חות על עבירות תנועה שונות.  1000-בדגש על משאיות ומוניות, וניתנו כ -בצירים, נבדקו רכבים ורישיונות 

 ארבעה נהגים נעצרו. אנו מודים למשטרת בנימין על המבצע. אנא סעו בזהירות ובבטיחות. 
 

שיתקיים אי"ה  בנושא עולם המחונן 1-עיון ההליום בית הספר דעת מזמין את הציבור  יום עיון: –עולם המחונן 
מותנה , יום העיון פתוח להורים ולאנשי חינוך כאחד. 19:00במדרשת עפרה בשעה  ,25.7.17ביום שלישי, ב' אב 

לפרטים נוספים ולהרשמה . לזוג )התשלום במזומן בלבד( ₪ 50לאדם,  ₪ 30בהרשמה מראש ובתשלום סמלי של 
 .daat.ofra@gmail.com-נא לשלוח מייל ל

 
יום חמישי יתקיים השנה ב מחקרים בתנ"ך וארכאולוגיה לזכרה של רחל ארליך ז"לס שילה לכנ :6-כנס שילה ה

 – 18:30; חידושים ותגליות בקו החומה הצפונית –סיורים מודרכים  – 17:00: בשילה הקדומה 20.7.17כ"ו בתמוז 
)יו"ר(,   ארכאולוגיה חנניה היזמי קמ"ט, עם תנ"ך וארכאולוגיה -מושב ראשון  – 19:00; כיבוד קל –אתנחתא 

 –"כבשו ולא הורישו"  – ד"ר אריה בורנשטיין, משכן, מזבח וקבר –שילה בתקופה הביזנטית  – עמיחי שוורץ
ממצאי חפירות  –"הרוצה להחכים ידרים"  – רעות בן אריה, בארץ אפרים לאור התנ"ך והממצאים הארכאולוגיים

"עוד אתפלל כחנה בשילה" על דמותה של חנה בספרות  –יהו בלהה בן אל, השנים האחרונות במישור שמדרום לתל
, עם שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה ולהצהרת בלפור 100מושב שני "כורעים תחת הדגל"  – 20:30. העברית

- 'עם אור הבוקר נתגלה הנוף של הרי אפרים' – רננה)יו"ר(,  יהודה שלם דוקטורנט באוניברסיטת אריאל בשומרון
על גדות העוג'ה דוהרים  – ערן תירוש; הראשונה עם רחל ינאית בן צבי ערב מלחמת העולם ץ בנימיןבנבכי אר

פרטים נוספים באתר  מה קרה להצהרה? –אלידע בר שאול; מלחמת העולם הראשונה במחוזות השומרון - סוסים
 שילה הקדומה.  

 
על השתלמות לרכזי הקהילה והתרבות מתנ״ס בנימין מארגן  :חשיפת ספקים מקומיים לרכזי קהילה ותרבות

לחשוף בפניהם את מגוון הספקים המקומיים הרלוונטיים לעבודתם ונמצאים ממש כאן. זאת על מנת לעודד  מנת
כמובן שעל העסקים להיות בעלי רישיון לת ולחיזוק הקהילה. צריכה מעסקים של תושבי בנימין, לנוחות, לתוע

 https://lemaanech.blogspot.co.il: בנוספים פרטים עסק כחוק, או לפחות בתהליך. 
 

בעלת עסק: יש לך ידע מעולה בתחומך אבל את לא יודעת איך : השתלמות ״בניה ושיווק סדנאות ומוצרים״
ם לאה אהרוני, יועצת עסקית, של מתנ״ס בנימין מזמין אותך לסדנא ע "למענך"לתרגם אותו למוצר מכיר? פרויקט 

דמי  במועדון נילי, 9:00-12:00 16.7 -/מוצר. הסדנא תתקיים ב  ספר / הרצאה / בה תלמדי ״לארוז״ ידע לסדנא
 :ש״ח הרשמה ב 45  -השתתפות 

https://www.hugim.org.il/binyamin.htm 
 

והשנה  בוקר של לימוד תורה, חיזוק רוחני ומילוי מצברים בנחליאל, ביום ראשון הקרוב זה קורה!  :3תודיעני 
בוקר הלימוד עם הרבנית עידית איצקוביץ, אורה רבקה וינגורט, אורה חצרוני, ורינה אריאל.  ,לנשים ונערות בלבד

לכיסוי  - עלות סימליתה הישוב נחליאל.במועדון  8:30-13:30בין השעות  7/ 16ביום ראשון, כ"ב בתמוז, יתקיים 
 .באנה בשמחה .ש''ח בלבד 20 -ההוצאות

 
 

 
 

 ,םבת שלוש
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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