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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

עם היוודע דבר מותם בתאונת דרכים של שני בני משפחת מוכתר ופציעת האם והאחים )עוד : אסון בכפר אדומים
אלה(, הוקפץ צוות החירום )הצח"י( של כפר אדומים, וצוותים מהמועצה הגיעו טרם נפטרה מפצעיה גם הבת 

גם  גם צח"י יישובי הגוש הסמוכים פעלו במקביל. לסייע בעדו לתת מענים לצרכים השונים ולהתמודדויות הרבות.
ולחים תנחומים למחרת הגיעו צוותי חינוך, נוער ושירות פסיכולוגי לסייע במסגרות הילדים והנוער השונות. אנו ש

 לבני משפחת מוכתר ולקהילת כפר אדומים כולה, ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. 
 

בפיגוע דקירה בשער הפרחים לפני תשעה קשה מאד מענתות שנפצעה השוטרת ציפי יעקוביאן לשחרר את ציפי: 
המחבל חתך את עמוד זור אליו. חודשים, עדיין מאושפזת בבית החולים הדסה משום שאין לה בית שהיא יכולה לח

ביתה שבענתות אינו מונגש ואינו מאפשר לה לתפקד בו, והיא השדרה שלה, וכעת היא משותקת במחצית גופה. 
חייבת להנגיש בית סמוך לבית החולים ולבית הלוחם שם תעבור שיקום. בלית ברירה פתחה ציפי בקמפיין גיוס 

את ציפי":  כתבו בגוגל "לשחרר –בק -המונים באתר גיב
US-https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=826&amp;amp;lan=en 

 כולנו תושבי בנימין, כמו כל תושבי מדינת ישראל, חבים חוב מוסרי זה לציפי ונסייע לה להגיע הביתה.  
 

השבוע התבשרנו כי סוף סוף הושגה הסכמה בין חברת נתיבי ישראל ובין הקבלן המבצע את : דות בכיכר אדםעבו
העבודות בכיכר אדם. הקבלן כעת נערך להמשך העבודות בעוד כשבוע וחצי. אנו מקווים שכעת יתקדמו העבודות 

 בקצב מואץ ויגיעו אל סיומן בהקדם האפשרי. 
 

לביקור בבנימין, כדי לעמוד מקרוב אחר טחון הרב אלי בן דהן יסגן שר הבוע הגיע : השבביקור סגן שר הביטחון
 עם טלמון, שם נפגש סגן השרבוסטר המים בנעלה, והמשיך בנושאים שביכולתו לסייע בקידומם. הסיור החל ב

לקיום מרקם חיים בטוח באזור זה. משם המשיך נחוצים ההצרכים השונים על ושמע  מזכירי יישובי הגושיו"רים ו
 לעמוד מקרוב אחר התקדמות המענים לשריפה הגדולה. השר לחרשה, כרם רעים, ולנווה צוף בכדי 

 
 - בה יתקיים פסטיבל המחול התנכ"י בשילה הקדומה 9-: זו השנה הט"ו באב - פסטיבל מחוללות בכרמים

ומגוון סדנאות לגוף ולנפש ומתחמי מחול מכל הסגנונות. והשנה: פסטיבל שכולו העצמה נשית עם מופעי מוזיקה 
במופע מלא אל מול עתיקות שילה. מחיר מיוחד לתושבות בנימין. פרטים אצל רכזות הקהילה.  - שרית חדד

  /festival.co.il-http://cramim.goהרשמה באתר הפסטיבל: 
 
שיתקיים אי"ה  בנושא עולם המחונן 1-עיון ההליום בית הספר דעת מזמין את הציבור  יום עיון: –לם המחונן עו

מותנה , יום העיון פתוח להורים ולאנשי חינוך כאחד. 19:00במדרשת עפרה בשעה  ,25.7.17ביום שלישי, ב' אב 
לפרטים נוספים ולהרשמה . מן בלבד(לזוג )התשלום במזו ₪ 50לאדם,  ₪ 30בהרשמה מראש ובתשלום סמלי של 

 .daat.ofra@gmail.com-נא לשלוח מייל ל
 

התקיים באולפנת עפרה הכנס השנתי האזורי לאנשי מקצוע בגיל הרך. לכנס הגיעו  בשבוע שעבר כנס הגיל הרך:
סים, פסיכולוגים, "פואיים, עורמנהלות ומטפלות מעונות, מטפלים פארא: גננות וסייעות, אנשי חינוך כמאתיים

)התכנית הלאומית  360גוונים ותכנית  ס,"מתנ רווחה, חיות ועוד. הכנס נבנה בשיתוף אגפי חינוך,א  רכזות קהילה,
 מולי.. נושא הכנס השנה היה: ההורה שבי וההורה שובהשתתפות מועצות בית אל ומעלה אפרים לילדים בסיכון(

מהרצאה של הפסיכולוג המומחה חיים עמית, השתתפו בסדנאות מקצועיות וקינחו במופע של  משתתפי הכנס נהנו
 מיכל פרץ.

 
לפרטים נוספים ניתן  .תנאים טובים למתאימות .דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין דרושות מטפלות:

 .02-9977104לפנות לאפרת 
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