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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע הסתמן מתווה שיכול לאפשר הישארות על הגבעה עצמה, בסמוך לאתר  : נכסי נפקדיםעמונה ומתווה 

ארכה זמן וחייבה התדיינויות ארוכות, הן מול גורמי הממשלה והן בקרב תושבי חי. בחינת הפרטים היישוב הנוכ
נידרש עדיין למלא בכאב רב את פסק  כך או כךלהגיע להסכם לטובת כל הצדדים. עמונה, במטרה לבחון האם ניתן 

אמור לאפשר נוכחות על  סכםבג"ץ ולפנות את בתי ומבני עמונה הנוכחיים, אולם בהסתכלות ארוכת טווח ה
קידום חוק ההסדרה. אנו מקווים שבכך יינתן מענה לשיטת  הגבעה, ובצד הישג זה ישנו גם ההישג המשמעותי של

עתירות השמאל שכל מטרתן פגיעה והרס בהתיישבות היהודית ביו"ש, ונעשה כל מאמץ שגם מפגיעה כואבת זו 
 ההתיישבות תצא מחוזקת ותכפיל את כוחה. 

 
בתחרות "שיח  (בקטגוריית מועצות אזוריות)השבוע זכתה המועצה בפרס הצטיינות  שיח מקוון בעורף:תחרות 

מקוון בעורף" של פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה, על אתר האינטרנט של המועצה. אתר האינטרנט של מטה 
רום. הטקס התקיים השבוע בו ובמוכנותו להעברת מידע בחיקיים בנימין נבחר בשל הצטיינותו במידע החירום ש

 ב"בית המועצה לישראל יפה" במעמד שר הפנים ואלוף פיקוד העורף. 
 

 בימים אלו אנו נערכים לקראת הרישום לכיתה ט' באולפנות בנימין ובית אל. :רישום לאולפנות בנימין ובית אל
. 2.2.17ו' שבט  – 9.1.17בין התאריכים יא' טבת  www.binyamin.org.ilהרישום יתבצע באתר המועצה בכתובת 

 אנו מאחלים הצלחה רבה לכל התלמידות.. רים עם פרטי הרישום דרך בתי הספרגרת להויבימים אלה נשלחה א
 

עורים פרטיים במתמטיקה, לשון ייב' ש - משרד החינוך מציע לתלמידי כיתות ז' :שיעורים פרטיים מקוונים
עור יהזמנה מראש של ש ברשת. השירות ניתן בשני מודלים:עורים הפרטיים יבמסגרת מיזם הש ,בחינםואנגלית 

דקות במידה ותלמיד נתקל בבעיה  15עזרה מיידית של ; או תמיכהמעוניין ב בנושא בו התלמיד on-lineפרטי 
 IDMסמאות יוהכניסה אליה תתבצע באמצעות ס 21:00 - 16:00המערכת פועלת בין השעות  במהלך למידה בבית.

אות אלה קיימות במערכות המשרד וניתנות להפקה במזכירות בית הספר או באופן אישי בפניה סמישל הילדים. ס 
(. אנו מזמינים אתכם 03-9298888 -סמאות ילתמיכה עם הכניסה למערכת ולחיצה על כפתור "התחברות" )מוקד ס

 :יםולעודד את ילדיכם להשתמש במשאב משמעותי זה לשיפור הישגיהם הלימודי ,להיכנס ולהתרשם
Homework.lnet.org.il. 

 
וך בשיתוף אגף החינ יתקיים יום המורה ברחבי הארץ. ,(22.12.16כ"ב בכסלו ) ,ביום חמישי :יום המורה בבנימין

את גם אנו מזמינים  בבתי הספר במועצה. שלח לכל חדרי המוריםישתהפסג"ה יציינו יום זה באמצעות תשורה 
 להוקרה ולהכרת , זה במחווה נחמדה לצוות המורים וההנהלהספריים בכל יישוב לציין יום -ועדי ההורים הבית 

 
מרכז הצעירים בנימין ממשיך לדאוג לכם. לאור ההצלחה במחזור  :קורס פסיכומטרי של המרכז לצעירים

בשיתוף פעולה  -סיכומטרי לצעירי המועצה. הקורס הראשון, במהלך השבוע הבא ייפתח מחזור נוסף של קורס פ
 –יתקיים בחשמונאים ויכין לקראת הבחינה שבסוף פברואר. התנאים בקורס  -עם חברת "שמשי פסיכומטרי" 

מעולים ואידיאליים. עדיין ניתן להצטרף  -המחיר, גודל הקבוצה, הקרבה לבית, ערכת הספרים והמדריך מבחינת 
 ( ייתן לכם את כל המידע שתרצו. בהצלחה!052-8109170לקורס. מנחם )

 
בעלי עסקים גדולים וקטנים מכל רחבי בנימין השתתפו בסוף השבוע  400-כ השקת פורום העסקים של בנימין:
של בנימין שהתקיים במלון שערי ירושלים, במעמד השרה לשיוויון חברתי גילה  שעבר בכנס השקת פורום העסקים

מחלקת רישוי עסקים במועצה, החברה לפיתוח מטה  –גש ומרשים, אשר לו היו שותפים גמליאל. היה זה אירוע מר
רוע ליווי העסקים של משרד הכלכלה. פורום העסקים יהווה בית תומך ומעצים לעסקים מכל ז -בנימין ומעוף 

 מוזמנים להצטרף ולהרוויח.  –רחבי בנימין, עסקים שעדיין לא הצטרפו 
 

כל משרד התרבות והמועצה האזורית מטה בנימין מזמינים את   ם את בנימין":"מאירי –פסטיבל המכבים 
שלושה ימים של חגיגה ענקית לכל המשפחה: מופעים, הצגות,  - בחנוכה מאירים את בנימין"" התושבים לפסטיבל 

לויות שובים. למידע על הפעייאצל רכזי הקהילה בי יש להזמין בלבד ותכרטיסים להצג סדנאות, מוזיקה ועוד.
 345454-1800או למוקד ארצי: festival.co.il-maccabim.goהאחרות, ניתן לפנות לאתר הפסטיבל: 

 

https://homework.lnet.org.il/
https://homework.lnet.org.il/


 

יה האזורית מתנ"ס בנימין שמחה להזמין את תושבי בנימין לסדרת יהספר: מפגשים עם סופרים בספריות בנימין
עם הסופר אהרן  נחליאלת יפריבסהשבוע תקיים המפגש ראשון בסדרה בספריות בנימין.  "מפגשים עם סופרים"

ת יבספרי 9.1.17ביום שני, י"א בטבת,  -המפגשים הבאים בסדרה: אמונה אלון  מרגלית, מחבר הספר "אתהלך".
פרטים נוספים בלוחות המודעות ובספריות  .במעלה לבונה 15.2.17ביום רביעי, י"ט בשבט,  -ואורנה בורדמן ; עפרה

 שובים.יהי
 

רשם באתר פסג"ה מטה ימעוניינים ניתן להלקורס מורה חונך לדרגות הגבוהות.  -בפסג"ה חדש : קורס מורה חונך
 הזדרזו על מנת להבטיח את מקומכם. ,02-9665779בנימין או במשרד טלפון: 

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 


