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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
סוכם וגובש בין מנהיגות עמונה לראש הממשלה, למרות שהוא עדיין לא אנו מברכים על מתווה עמונה ש : עמונה

הישארות וגם לא בניית קבע על הגבעה, שכן עדיין מרחפות מעליו עתירות שמאל והסכמות בג"ץ. אבל  מבטיח
לפחות ניתן לסכם בשלב זה כי המאבק של אנשי עמונה גרם לממשלה לקבל החלטות תקדימיות שעד כה לא העזה 

הערכה לנוער הנפלא מכל  לקבל, ובהם חוק ההסדרה והנכונות לפעול בשטחי אדמות נפקדים. אנו מבקשים להביע
רחבי הארץ שהגיע להיות שותף עם עמונה במאבקה, לעובדי המועצה המסורים שעבדו בעמונה ימים ולילות רבים, 

 ולכל היישובים והמתנדבים על הערבות, התמיכה והסיוע. 
 

ם המסורתי : זו העת להזמין מכרים וחברים מכל רחבי הארץ להנות יחד אתנו מפסטיבל המכביחנוכה בבנימין
-בדצמבר כ"ח 28-29ה' -בחנוכה, כאן בארץ בנימין בו התרחשו באמת סיפורי החנוכה. הפסטיבל יתקיים בימים ד'

כ"ט בכסליו, ויהיו בו שלל הפעלות, סיורים, אטרקציות, סדנאות ועוד המון המון חוויות )כולל פילים, מסלולי 
 .1800345454פסטיבל המכבים" ובמוקד המידע הארצי " –שטח, כתבי חידה ועוד(. כל הפרטים באתר הפסטיבל 

 
בסגנון  "חקוק באבן" משימותהמשחק אתר שילה הקדומה מזמין אתכם ליהנות מ: משחק ניווט בשילה הקדומה

ובו יתקדמו השחקנים מתחנה לתחנה בהדרכת יהודה המכבי, בימים רביעי וחמישי בחנוכה,  "המרוץ למיליון"
משתתפי המשחק ילמדו על ם, ובשילוב אטרקציות כמו נסיעת שטח, פיינטבול ועוד. זירמובאמצעות פתרון חידות 

-מי שיבוא בחנוכה בימים שני גיבורים יהודים במשך הדורות, ועל חלק מקרבות המכבים שהתרחשו באזור שילה.
 ו כן אפשר לצאת לטיול ריינג'ריםכמ הנות בנוסף לסיור באתר גם מסדנאות יצירה מיוחדות לחנוכה. ישלישי יוכל ל

 בנחל שילה ומעיינות האזור.
 
אי"ה ביום חמישי  יתקיים ,לכבוד ט"ו בשבט ,רוע הבאיהא: רועי תרבות בשילה הקדומהיבית לא -בבזיליקה" "

ל שירי ארץ ישראל בניגון במופע מיוחד שאנסמבל "שיר אדמה"  - "ארץ פרא" - 20:00בשעה  9.2.17י"ג שבט, 
 :רשםימוזמנים לה תערוכת צילומי טבע של הצלם שחר כהן מהישוב נווה צוף.ופתיחת  ,מיוחד

 025789111/22או לקבל פרטים ב /http://telshilo.org.ilב
 

 אולפנות בנימין ובית אל.בימים אלו אנו נערכים לקראת הרישום לכיתה ט' ב :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

 
ושות/ים סייעות/ים למילוי מקום בגנים על בסיס יומי, הפנויים לגנים בכל יישובי המועצה דר: דרושות סייעות

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

ב'   26/12/2016  קרוב,המשרד הפנים ביום שני  ישירותבשל חג החנוכה, לא יינתנו  שירותי משרד הפנים בחנוכה:
  . ביום שלישי השירות יינתן כרגיל. חנוכה

 
 

 ,וחג חנוכה שמח םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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