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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
בחלקות המיועדות להקמת מבנים  -לא מתאפשר לנו לבצע עבודות הקמה בשטח לצערנו עדיין  :עדכון עמונה

דורות והבדיקות במינהל האזרחי, בעקבות התנגדויות רבות של ערבים חלופיים לעמונה, בשל הימשכות הפרוצ
וארגוני שמאל. המינהל האזרחי עמל לסיים את התהליך ולהעביר את החלקות בהסכם לרשות, לצורך תחילת 

עבודות בשטח. אולם כל העבודות שניתן לקדם שלא בשטח, מתבצעות בקצב מזורז, כולל מוכנות של מבנים 
 . במועד קווים שבסופו של דבר נצליח להציב עוגן התיישבותי למעלהמ להעמדה. אנו

 
שימו לב, בקרוב מתחיל הרישום לגני הילדים ולכיתות  :רישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח

עד יום ראשון כ"ג בשבט   29/01/2017אשון ב' בשבט התשע"ז מיום רמועדי הרישום  –א' לשנת הלימודים הבאה 
שימו לב, יש לרשום את ילדי כל הגנים, גם אלה הלומדים בגן בשנה זו. חוברת עם מידע  .19/02/2017התשע"ז 

 מפורט נשלחה לכל בתי האב בבנימין. 
 

באתר . הרישום מתבצע 2.2.17בו' בשבט,  –לאולפנות מתקרב לסיומו  הרישום :רישום לאולפנות בנימין ובית אל
 . שימו לב שלא להחמיץ את מועד הרישום.  www.binyamin.org.ilהמועצה בכתובת 

 
לאור שיתוף פעולה עם קבוצת מכבי פוקס תל : הנחה למשחק של מכבי תל אביב ביורוליג + הגרלת טיסה %50

 הנחה ברכישת 50%  -בין ההטבות  .תושבי בנימין ממשיכים לקבל הנחות והטבות למשחקי הקבוצה ,אביב
 21:00בשעה  26.1.17יום ה' כ"ח טבת, ב - המשחק הקרוב מכבי פוקס ת"א. כרטיסים למשחקי היורוליג של

בין כל  :הטבה ייחודית נוספת .שקלים בלבד 200ההטבה  עלות כרטיס לאחר במסגרת היורוליג מול קבוצת קאזאן.
טיסה עם הקבוצה למשחק חוץ  רכשו, תוגרל חבילת פרס מפנקת במיוחד הכוללתיכרטיסים )במצטבר( שי 100

ק וערכת שי לאוהד מחנות יורוליג באחת ממדינות אירופה, העברות, שהייה בבית מלון, כרטיס כניסה למשחב
. כל הקודם 10:00בשעה  24/1הרישום יהיה פתוח עד תאריך כ"ו טבת,  .₪ 2500-שווי חבילת הפרס: כ. המועדון

 .יןוק של מחלקת הספורט מתנס בנימהפייסב ףד –לפרטים נוספים והרשמה  זוכה!
 

מורי בנימין מוזמנים לכתוב  –פותחים את דלת הכיתה ונפתחות דלתות הלב  קריאה למורי בנימין: -מורה כותב 
סיפורים המתארים את עולמו של המורה בבית הספר, במפגש עם הילדים, המורים והקהילה, מעולם ההוראה 

מורה כותב ומספר מעולם חוויות בית הספר  אתם מוזמנים לתת דרור לדמיון ולרוח היצירה שלכם. והלמידה.
ד ניתן להתבטא, כיצד מורה כותב הינו דוגמא לתלמידיו כיצ משקף את עולמו הפנימי את מחשבותיו ושיקול דעתו.

מורה כותב מצמיח את עצמו ומושך אחריו את סביבתו, עמיתיו ותלמידיו ומעניק  , כיצד ניתן ליצור.ניתן לדמיין
לחו את יש לפתוח מחברות, לכתוב וליצור. ,החינוך מזמין אתכם, אנשי חינוך יקריםאגף  להם מתנת חיים.

 ,, ואת הטובים שבהם נעניק לכלל אנשי החינוך ולתושבי המועצה27.2.17הסיפורים אלינו עד לתאריך א' אדר 
 ם.וזאת כדי להוקיר את עבודתכם ולהכיר את עולמכם העשיר בבואכם אל עבודת הקודש של חינוך הילדי

על בחרו יפרס מובטח לחמשת הסיפורים שי - hayale@binyamin.org.il  את הסיפורים יש לשלוח לכתובת המייל
 בנימין.ארץ , ויפורסמו בעיתון ועדה ידי

 
רות נבחרות בארץ מסופר מפי סיפורן של חפי - "הולך בתל ומעלה חרס בידו...": סיפורי חפירות בשילה הקדומה

המפגשים . ב"בית קדם" )בכל שבועיים( 19:00בימי רביעי בשעה , קורס יד בן צבי בשילה הקדומה –ן חופריה
 בית שערים, ציפורי וטבריה. –ארכאולוגיה של נדודי הסנהדרין ה - 25.1.17יום רביעי, כ"ב בטבת  הקרובים:

 מרצה: פרופ' אהרון מאיר. -"וישב דוד עם אבישג בגת"  - 8.2.17יום רביעי, י"ב בשבט, . במרצה: ערן מאיר
 פרטים באתר האינטרנט של שילה הקדומה. 

 
מישי י"ג אי"ה ביום חיתקיים  ט"ו בשבטרוע הבא לכבוד יהא :בית לארועי תרבות בשילה הקדומה -בבזיליקה 

 ;"ארץ פרא", מהישוב נווה צוףפתיחת תערוכת צילומי טבע של הצלם שחר כהן : 19:00ה בשע 9.2.17שבט, 
אדם צחי ואנסמבל שיר אדמה במופע  - ל שירי ארץ ישראל בניגון מיוחדבמופע מיוחד ש אנסמבל "שיר אדמה"

רשם ימוזמנים לה. בואו לשיר יחד ולגלות איך התורה הופכת לשיר ואיך השירה הופכת למדרש. "שרים מדרשיר"
 .5789111/22-02או לקבל פרטים ב /http://telshilo.org.ilב
 

mailto:hayale@binyamin.org.il
http://telshilo.org.il/


 

למחלקת המעונות דרושות מטפלות במשרה מלאה בכל מעונות מטה בנימין. לפרטים ניתן להתקשר  דרושים: 
פנויות לגנים בכל יישובי המועצה דרושות/ים סייעות/ים למילוי מקום בגנים על בסיס יומי, ה .9977104-02לאפרת 

 .9700621-02או בטלפון  karink@binyamin.org.ilבהתראה קצרה. אנא פנו במייל 
 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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