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 אלול תשע"וב' י
 2016ספטמבר ב 13

 תקצירית מהמועצה האזורית
 

כחלק מהמאבק על הדרישה מהממשלה להסדרת עפרה ומניעת הרס תשעת הבתים,  :עפרה שובתת –עד כאן 
כאיש  ועלי . תושבי היישוב( בשעות הבוקר27.9.16שלישי כ"ד אלול )שבות מלימודים ומעבודה ביום יעפרה היישוב 

קוראים לכל תושבי בנימין להצטרף אנו אחד לעצרת מחאה מול משרד ראש הממשלה בזמן ישיבת הממשלה. 
  למאבק.

 
שנתית אנו מקיימים "סיורי מנכ"ל" בהשתתפות מנהלי -במסגרת תכנית רב: גוש אדומים – 3"סיור מנכ"ל" מס' 

)יו"ר מזכירות, חברי ועד, מזכירים,  חברי מליאה יחד עם הנהגות היישוביםו אגפים והמחלקות, הנהלת המועצהה
רכזות קהילה ועוד(. סיורים אלו מתקיימים בסבב בין כל יישובי המועצה כאשר השאיפה היא להגיע לכל יישוב 

בגוש אדומים   2016לשנת  3קיים סיור מס' אחת לשנתיים. בשנה זו סיירנו בגוש שילה ובגוש טלמונים. השבוע הת
נופי פרת, כפר אדומים, אלון ומצפה יריחו. למדנו מקרוב על ההישגים והאתגרים של גוש אדומים בכלל וכל יישוב 
ויישוב בפרט, והכרנו את ההיבטים השונים והרבים של עשיית המחלקות העמיתות במועצה בהיבט הפנים ארגוני. 

 תובנות, אנו מודים ליישובים על האירוח והשותפות.  הסיור היה מרשים ורב
 

הביטחון אתגרי השבוע הגיע לבנימין אלוף פיקוד העורף, לסיור שמטרתו היכרות עומק עם : אלוף פיקוד העורף
מיגון בין הנושאים שנדונו: מרכיבי ביטחון ביישובים, הנתונים לאחריות פיקוד העורף. וצורכי הביטחון בבנימין 
. האלוף התרשם ועוד , תקני רבש"ציםמצלמות ביטחון, שב"מ )שטח ביטחון מיוחד( מוקד בנימין,טובוסים, ירי לאו

 כי יבחן את הדברים בכובד ראש. הבטיחמאד הן מעשיית המועצה בתחום הביטחון והן מההתיישבות ו
 

מענה אזעקות תרגול בין תיש 20.9שימו לב, במסגרת תרגיל העורף הלאומי שיתקיים ביום  תרגיל העורף הלאומי:
. בזמן ההזעקה מומלץ לתרגל כניסה למרחב מוגן ולהסביר לבני הבית מה יש 19:05וכן בשעה  11:05-11:15השעות 

 לעשות בעת אזעקה. פרטים באתר פיקוד העורף ובאתר מטה בנימין תחת לשונית "חירום".
 

מזמינה בני נוער שוחרי מדע אריאל  יטתברסהיחידה האוניברסיטאית לילדים ונוער באוני: נוער שוחר מדע
מפגשים. החוגים  20חוגים ייחודים לנוער, שיתקיימו פעם בשבוע אחר הצהריים, לאורך מבנימין להירשם לשלושה 

. החוגים המוצעים הם: רובוטיקה )מכטרוניקה, ט'-ו', ז'-מיועדים לתלמידי ה'ויועברו ע"י סטודנטים מצטיינים 
מדיה )עיצוב גרפי, תוכנות הנפשה, אנימציה, פיתוח חשיבה יצירתית ועוד(, -ניו ,ובקרה(הנדסת מכונות, מחשבים 

 .ranitge@ariel.ac.il 0747233032 לפרטים נוספים:ואדריכלות )שרטוט ואומנות(. 

אתר הרישום החדש למרתון התנ"ך נפתח, והרישום בעיצומו:  :בשילה הקדומה מרתון התנ"ך הבינלאומי השני
http://www.biblemarathon.co.il .  קוד הנחה  :אחוז הנחה בהרשמה לכלל המקצים %20 -בלעדי לתושבי בנימין

קוד הנחה תושב , km20bin10ק"מ:  10קוד הנחה תושב בנימין למקצה , 5km20binק"מ:  5תושב בנימין למקצה 
חולצת המירוץ, . km20bin42ק"מ:  42.2קוד הנחה תושב בנימין למרתון , km20bin21מרתון: בנימין לחצי ה

 חוויה ענקית לכלל המשתתפים ובני משפחתם. מחכים לכם. מדלייה ייחודית והפנינג סיום מרגש

"גרוניך  –אנסמבל הצוללת הצהובה ושלמה גרוניך  - 18/9בט"ו באלול, ביום ראשון הקרוב!  ימי תרבות בבנימין:
הפיס  מפעלשל  תרבות" "ימי הייחודי המיזםבמסגרת  – 21:00לבנים" )ואדי חרמיה( בשעה לא סטנדרטי" ב"יד 

 הזמנת כרטיסים דרך רכזי הקהילה ביישובים.לכרטיס בלבד!  ₪ 20 הרביעית השנה זו והספורט התרבות ומשרד
 

סיפורן בנושא  קורס מיוחד של "יד בן צבי" - ...""הולך בתל ומעלה חרס בידו קורס של יד בן צבי בשילה הקדומה:
הרצאת פתיחה . שמונה מפגשי הרצאות ושני סיורים )פעם בחודש( מסופר מפי חופריהן. של חפירות נבחרות בארץ,

פרופסור יוסף על ידי  –בבית קדם בשילה הקדומה  19.00שעה ב 29.9.16ביום חמישי כ"ו באלול תשע"ו תתקיים 
 .025789111 - להרשמה שח. 30מחיר למשתתף  סיפורה של חורבת קייפא. -שוכה ובין עזקה"  "בין -גורפינקל 

 
צמה הפועל באגף ומרכז ע, מטעם יריד מיצוי זכויותיתקיים  19.9שימו לב, ביום שני הקרוב  יריד מיצוי זכויות:

באולם זהר רחוב  21:00 - 18:00היריד יתקיים בין השעות  .ביישוב אדם והועד המקומי ,לשירותים חברתיים
כגון ביטוח לאומי, הוצאה  זכויות ביריד ישתתפו ארגונים ועמותות המעניקים שירותים בנושאי ., אדם2הכלנית 

עם שאלות כלליות ופרטיות וללמוד יותר על  לפועל, סיוע משפטי, רפואה ועוד. התושבים מוזמנים להגיע
  .זכויותיהם

http://www.biblemarathon.co.il/
http://www.biblemarathon.co.il/
tel:025789111


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תפילת נשים  –: כמידי שנה גם השנה יתקיים אירוע "תפילת חנה" ערב השנה החדשה בשילה הקדומה תפילת חנה
מרגשת בשילוב ערב סליחות וניגונים, עם הרבנית ימימה מזרחי. המופע המרכזי השנה יהיה של יונתן רזאל עם 

באתר שילה הקדומה. סיורים  28.9י, כ"ה באלול. אהרון וריקה רזאל. האירוע יתקיים ביום רביע -אחיו ואחותו 
 או באתר האינטרנט של שילה הקדומה.  02-5789111 –. לפרטים והרשמה 16:00החל מהשעה 

 
 

 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו


