
  בס"ד

 
 
 
 

  

 אדר תשע"חב"ו כ
 2018מרץ ב 13

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
, ולקראת סיום פתרון סוגיית החשמל, צפויים אנשי עמונה המבנים לתושביםעם השלמת מבצע העמדת  :עמיחי

להתחיל לעבור ליישוב החדש כבר בשבוע הקרוב. איגרת לתושבי גוש שילה יצאה ומחולקת בימים אלה 
מעון ובית כנסת, ובנייתו של מקווה קבע  ,גן –קרובים יושלם מבצע העמדת מבני הציבור לתושבים. בימים ה

להם מעבר קל, התבססות מאחלים מחבקים יחד עם כל תושבי בנימין את משפחות עמונה ותחל בקרוב. אנו 
 וצמיחה. 

 
 –ילדים ליום היכרות לקראת פתיחתו של תיכון "רגבים" חדש בבנימין, מוזמנים הורים ו תיכון חקלאי רגבים:

לשמוע על תפיסת העולם החינוכית ולהתחבר לערכים, לחקלאות וללימודים. מפגש ההיכרות יתקיים ביום שני, 
 . 18:00 – 16:00, ביישוב מצפה דני, בשעות 19.3ג' בניסן, 

 
ביום הרישום לאולפנה ולישיבה החדשים בגוש שילה עלי יסתיים  :עלי-הרישום לאולפנה ולישיבה בשילה

. באתר הרישום )שבאתר המועצה( ניתן לשלם את דמי הרישום. לתשומת לבכם, רק מי 21.3רביעי, ה' בניסן 
 ששילם את דמי הרישום ייחשב כמי שסיים את הליכי ההרשמה. 

 
 באודיטוריום אולפנת עפרה. 20.3.18חידון התנ"ך המועצתי יתקיים אי"ה ביום שלישי ד' ניסן  חידון התנ"ך:

 הצלחה למתמודדים!נאחל  בתי ספר שהשתתפו בכל שלבי החידון. 21ספר עלו לגמר מתוך  בתי 15
 

זכיה במקום השני בחשמונאים על "רמת מודיעים" ברכות לבית הספר  :הזוכיםולמורים ברכות לבתי הספר 
ת לבית הספר )ועלייה לשלב הארצי(. ברכו בחינוך גופניפרס מחוזי בו ,במתמטיקה 2000הארצי בחידון מצויינות 

לאשכול צעיר כפר אדומים על עלייתו בחינוך גופני )ועליה לשלב הארצי(. ברכות פרס מחוזי בניל"י על הזכייה ב
בדולב ולאהבת תורה באדם על זכייתן ביריד המדע  ל"דרך יהודית" ברכות  לשלב הארצי של אליפות הסייבר.

. ברכות חמות גם לזוכי פרס עלו לגמר בתחרות התקשובשבעפרה בנים ל"נחלת בנימין" ברכות  .י(ועלייה למחוז)
גננת גן יהלום בנחליאל, יפה דר מאולפנת עפרה, ורבקה יפה מישיבת בנ"ע מטה  –"מורי המאה": שולמית כהן 

 בנימין. 

 
שוב מעלה מכמש. הכביש ייסביבות היתקיים מרוץ בנימין ב 23.3.2018בתאריך  :סגירת כבישים –ן מרוץ בנימי

החל מהשעה . הסגירות יתבצעו 457לכביש  458וכן בין כביש , 60וכביש  457שבין כביש מפגש בלסירוגין ייסגר 
היערכו המשטרה תוציא שאטלים משני הצדדים מידי רבע שעה או לפי העומס. נא . 11:00-לבבוקר עד  7:00

 בהתאם.
 

ים קגים מתבקשים בעלי הנשמבקש להזכיר לתושבים כי במהלך החאגף הביטחון : היערכות בטחונית לחגים
יומיים מתבקש להפקיד את נשקו בנשקייה או לקחת את הנשק אתו. -לשאת את נשקם. מי שנוסע ליותר מיום

נא קחו מרווח זמן מספיק והודיעו על כך  –מידי שנה בערב החג ישנם פקקי תנועה בכל רחבי הארץ וגם בבנימין 
 המגיעים אליכם. גם לאורחים 

 
יש לכם הזדמנות ענקית לארח ערב זיכרון  ?איפה אתם עושים את יום השואה? אצלכם בסלון: זיכרון בסלון

בסלון בערב יום הזיכרון לשואה וליצור מפגש משמעותי לחברים ולבני המשפחה שלכם. זיכרון בסלון היא 
ושתיה . מה צריך כדי לארח? סלון נחמד יוזמה חברתית שמאפשרת לציין את יום השואה בצורה משמעותית

או להיכנס  052-2800404מוזמנים ליצור קשר עם ליאת כהן  מעניין? רוצים לארח? מעדיפים להתארח? קלה.
   http://www.zikaronbasalon.comלאתר <<<

 
פגש השני בסדרה יתקיים אי"ה ביום שני ג' בניסן תשע"ח המ: בשילה הקדומה סדרת מפגשים עם משה חרמץ

 אין פרשיה בתש"ח שנחקרה. "מאור מדע וחכמה לישראל ולגויים"בנושא , ב"בית קדם" 19:00בשעה  19.3.18
של  האם אכן פגשו הלוחמים ברועה ערבי, חסו עליו ושילמו בחייהם? מה תרומתו. ונחקרת יותר מסיפור הל"ה

 מחלקה אחרת לא זכתה לה? לגילוי התעלומה? מדוע זכו אנשי הל"ה להנצחה ששוםקצין משטרה בריטי 
 שותפים לאירוע ברמת קרבה ראשונה. ההרצאה תלווה בסרטי עדויות נדירים מאנשים שהיו

 
 

http://www.zikaronbasalon.com/
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 .15.30 – 13.00, 11.00 – 8.30 זמני המענה הטלפוני במחלקת גני ילדים הינם:  החל משבוע זה, מחלקת גנים:
 תכם. לידיע

 
. תוכנית סיירות ושטח לבני נוער - מדריך/ה לתוכנית שאקל במערב בנימין למתנ"ס בנימין דרוש/ה דרושים:

לפרטים שירה  העבודה ביישוב נעלה.. הקבוצה תיפגש פעמיים בשבוע ותקיים בנוסף גם טיולים  במהלך השנה
 .אתר המועצהפרטים ב  לאגף הרווחה דרוש מקדם תעסוקתי לצעירים.. 052-5666186

 
 

 ,שבת שלום
 המועצה האזורית מטה בנימין 

 


