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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
בנימין. לבאים חיכו סדרנים, של אלף מטיילים הגיעו השנה מכל רחבי הארץ לאתרי התיירות  21-כ :תיירות סוכות

מכל פלחי האוכלוסייה  –בלט המגוון הרחב של הבאים  השנה, הפעלות וסוכות. נגניםכים, שחקנים, מדרי
אנא היו שותפים עמנו בפרסומה למכריכם  –הישראלית. בימים אלה מתחילה ההיערכות לקראת תיירות חנוכה 

 בכל רחבי הארץ. 
 

, יישוביםבבימי חול המועד אלוף פיקוד המרכז ניצן אלון כחלק מסדרת ביקורים שערך  :ביקור אלוף פיקוד המרכז
סוכתו של רב היישוב הרב אלחנן בן ל ,לשילה כדי לקדם שיתופי פעולה ושיח בינו לבין ההתיישבות, הוא הגיע גם

 .שעל סדר היום, לשיח פתוח ולדיון בנושאים ראש המועצה ונציגי היישובים באזור. במפגש נכחו גם נון
 

הליך מחויב המציאות בטרם  –כר אדם בשעה טובה נחתם ערב החגים הצו להפקעת האדמות שסביב כי :כיכר אדם
תחילת עבודות ביצוע מחלף בכיכר. זהו הליך הנמשך כחודשיים, ולאחריו יוכל לצאת מכרז ביצוע על ידי חברת 

 נתיבי ישראל. אנו ממשיכים לעקוב אחת התקדמות ההליכים ולזרזם היכן שניתן.  
 

ת שמקיים מתנ"ס בנימין לבעלי השנתי ההשתלמויות: לאחרונה החלה סדרת השתלמויות לבעלי תפקידים
כדי ב ,תת כלים מקצועיים ולטייב את עבודתם של בעלי התפקידים. ההשתלמויות נועדו להתפקידים ביישובים

שעסקה בחשיבה  ,לתת שירות איכותי ומקצועי לתושבים. השבוע התקיימה ההשתלמות הראשונה של רכזי הנוער
יגיעו להשתלמות ביום שני הקרוב, שגרתית. רכזות הקהילה והתרבות לקופסא מתוך עבודה חינוכית ולא מחוץ 

בשיתופי פעולה וניצול מירבי של משאבים כהכנה לתוכניות  יעסקו ן, וביחד עם צוות המתנ"סשתתקיים בישוב אלו
ועד המזכירים. אנו מאחלים וף עם העבודה השנתיות. ההשתלמויות למזכירי היישובים יתחילו בקרוב, בשית

 .לימוד פורה ומהנה לכולם
 

השתלמות לדוברי , תתקיים 11.21.22ן, וביום שלישי הקרוב, ד' במרחשולהזכירכם,  השתלמות לדוברי יישובים:
במרכז המבקרים נחלת בנימין. חלקה הראשון יעסוק  21:11יישובים בנושא דוברות בשעת חירום, החל מהשעה 

ל תקשורת בשעת חירום" עם יועץ התקשורת הבכיר אבינועם הדס, וחלקה השני יעסוק בנושא "עמידה מו
במסקנות ולקחים מעבודת צוות דוברות טלמון בעת אירוע החטיפה, עם דובר היישוב רביד שרון. להשתלמות 

ס מקום )על בסי גם רכזות קהילה ומזכירי יישובים, וכן תושבים שהנושא חשוב להם -מלבד דוברים  -מוזמנים 
 .commu@binyamin.org.il. יש להירשם מראש במייל פנוי(

 
ערב השקה ודיון בנושא ספרו מעורר הסערה של , כ"ט בתשרי, יתקיים 11.21.22ביום חמישי זה,  :תפוס ת'יהודי
בהיכל התרבות באריאל, בשיתוף מועצות בנימין ושומרון. ישתתפו: טוביה טננבום  11:11בשעה , טוביה טננבום

על אנטישמיות, כיבוש, שנאה עצמית, ארגוני  בדיוןיתונאי וסופר( וחיים לוינסון )כתב ההתיישבות של "הארץ"(, )ע
להגיע להיכל התרבות גם ניתן  באתר בנימין.והרשמה . פרטים ₪ 11זכויות אדם ומה שביניהם. עלות כניסה 

 ולרכוש כרטיסים במקום. 
 
 

  תמיד לשירותכם, 211מוקד  -להזכירכם 
 .2111 -המוקד הבטחוני 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
 

  
  
 

 
 

  
 


