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 שבט תשע"זב"ח י
 2017פברואר ב 14

 
 תקצירית מהמועצה האזורית

 
ו להקמת מאבקנ-בראשית השבוע פתחו תושבי עמונה עיר אוהלים מול הכנסת בירושלים, כחלק ממאבקם :עמונה

. במקביל הושלמה בניית שכונה זמנית בעפרה עבור תושבי עמונה, אולם קהילת עמונה היישוב החדש שהובטח להם
נמשיך לפעול יחד בכדי לצלוח את המשוכות העומדות בדרך להקמת היישוב נשארת במדרשה כחלק ממאבק זה. 

, אנו מודים מבוגריםלנוער ול, עמונה בשבועות האחרונים אנו עדים להמון יוזמות תמיכה ופעילויות לילדיהחדש. 
 לכל המתנדבים והמסייעים. 

 
שימו לב, הרישום לגני הילדים וכיתות א' מסתיים ביום  :רישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח

. שימו לב n.org.ilwww.binyamiהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת . 17219/0/ כג' שבט  - ראשון הקרוב 
 .שלא תחמיצו את מועדי הרישום

 
לקראת שנת  החינוךלמוסדות בעיצומה של תקופת הרישום  בגני הילדים ובבתי הספר:"מונגשת" כיתה 

נים יומזמ - הורים לילדים בעלי לקויות שמיעה או לקויות ראייה -הלימודים הבאה, אנו מבקשים לפנות אליכם 
ן סביר לעבודת ביצוע כיתה אחזקת מוסדות חינוך, כדי שנוכל להיערך בזמלקת מחם עאתכם ליצור קשר טלפוני 

 02-9700662ניתן לפנות לשרונה בטלפון:  הלימוד בבנימין.כם הלומדים באחד ממוסדות יבעבור ילד מונגשת
 הבע"שנתחיל בתהליך מוקדם יותר, כך נצליח שככל  חשוב להדגיש .דר למימוש הזכאותסוולפתוח בהליך מ

רת, בדגש על התאמת הצרכים פורה ומשופ התורם ליצירת סביבת למידה -להיערך בהתאם, תוך מתן מענה ראוי 
 הנדרשים לתועלת למידת התלמיד.

 
בשילוב תחרות הסיפור הקצר תקיים אירוע סיום יביום שלישי הקרוב  אירוע הסיום של תחרות הסיפור הקצר:

עלות  האירוע יתקיים בבית אביחי בירושלים.  יו של נתן אלתרמן.עם יצירתו ושיר "פגישה לאין קץמופע "ה
הרשמה והזמנת כרטיסים אצל רכזות הקהילה או בקישור:  .₪ 50כרטיס ליחיד: 

http://www.binyamin.org.il/articles/112/ .מס' הכרטיסים מוגבל. 
 

מבקשת לעדכן על שינויים בסיווגי הכשרות שבוצעו לאחרונה. יש לשים  המועצה הדתיתכשרות: בסיווג בשינויים 
לב לתעודות המוצגות במקום. בסניף רמי לוי ההשגחה מתייחסת למוצרים הפתוחים ולירקות העלים בלבד. 

בכשרות רגילה  –והקצבייה  מותר לדעת בני אשכנז בלבד(. הפיצה –בכשרות רגילה )לגבי בישול נוכרי  –הסטקייה 
)קפואים לפי הכיתוב(. הירקנייה בכשרות מהדרין אך בירקות עלים יש גם כשרות מהדרין וגם רגילה )נמכר כירק 

יש לשים לב לכיתוב. המאפים בכשרות מהדרין, הגבינות בכשרות רגילה )יש מוצרים המכילים אבקת חלב  -פתוח( 
הוחלפה כשרות  - . שינויים נוספים052-3271639 –המקומי ר' אורי שטרית בכל שאלה ניתן לפנות למשגיח נכרי(. 

ממהדרין לרגילה ב: מרכז המבקרים נחלת בנימין, פיצה מצפה )מצפה יריחו(, פלאפל עדני )דולב(, הכוורת )בית 
ל מצב פרטים ועדכונים שוטפים עחורון(. באולם פנינת הכוכב בכוכב יעקב הופסק מתן הכשרות לבקשת היישוב. 

 הכשרות באתר מטה בנימין.
 

בכל יום שישי במהלך פברואר ומרץ יתקיימו סיורי שישי צבעוני.  :סיורי פריחה במגפיים – שישי צבעוני
"תיירות חבל בנימין" או באתר  דף הפייסבוק. עקבו אחר הרשמה מראש בלבדבהשתתפות חופשית ה

obinyamin.org.ilwww.g . 
 

 גידול פירות יער: פטל, אוכמניות וגידול חדשמו"פ ההר המרכזי מזמין ליום עיון בנושא  יום עיון גידול פירות יער:
בחוות קשואלה  9:00החל מהשעה  , י"ח אדר תשע"ז,16.03.2017יתקיים ביום חמישי, . יום העיון יצישדה ק-תות -

יום העיון מיועד לחקלאים ותיקים כחדשים, וכן לכל המתעניינים . מכפר עציון(ק"מ  2ביער גבעות, גוש עציון )
 .mophahar@gmail.comיש צורך להירשם מראש במייל:  אךהכניסה חופשית  בתחום.

 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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