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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
השבוע הגישה עמותת "יש דין" עתירה לבג"ץ כנגד מתווה נכסי הנפקדים המסתמן ליד  :ועפרה עדכון עמונה

הוציא צו ביניים המורה שלא לבצע שום עבודה בקרקע עד שתתברר העתירה. שופט בית המשפט העליון . עמונה
הדבר מעכב מאד את האפשרות להתחיל בעבודות בשטח על ההר, ולהקים במועד הדיון נקבע ליום שלישי הקרוב. 

במהלך השבועות האחרונים מאז . 8.2-מבנים לקליטת המשפחות שאמורות להתפנות מעמונה בהוראת בג"ץ עד ל
להכין את , ות מתווה ההסכם, עשינו כל מאמץ לקדם את הפרוצדורות המשפטיות שעיכבו את תחילת העבודותקבל

אנו נערכים . כעת בעקבות העתירה החדשה בכדי שברגע שיתאפשר נוכל להעלותם מידהמבנים במקום אחר 
בק כנגד הריסת תשעת . במקביל היישוב עפרה פותח בשביתת רעב כחלק מהמאמנהלאפשרויות השונות הנגזרות מ

עקבו אחר  –הסדרת היישוב עפרה וההתיישבות כולה. תושבי בנימין כולם נקראים להיות שותפים למען הבתים ו
 הפרסומים. 

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

עד יום ראשון כ"ג   29/01/2017אשון ב' בשבט התשע"ז מיום רהם ישום מועדי הר –א' לשנת הלימודים הבאה 
שימו לב, יש . www.binyamin.org.ilהרישום מתבצע באתר המועצה בכתובת  .19/02/2017בשבט התשע"ז 

 מין.מידע מפורט נשלחה לכל בתי האב בבנילרשום את ילדי כל הגנים, גם אלה הלומדים בגן בשנה זו. חוברת עם 
ילידי ו'  – 5. גילאי 31/12/11עד ה' בטבת התשע"ב  01/01/11ילידי כ"ה טבת התשע"א,  –גילאי רישום: כיתה א' 

עד כח' טבת  1/1/13  ילידי יט' טבת התשע"ג, – 4. גילאי 31/12/12עד יח' טבת התשע"ג,  1/1/12  טבת התשע"ב
. חוברת ובה מידע 31/12/14עד ט' טבת התשע"ה  1/1/14ילידי כט' טבת התשע"ד  – 3גילאי . 31/12/13התשע"ד, 

 מפורט תגיע לתיבות הדואר בימים הקרובים.
 

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

 
אחרי גל השרפות שרדו עצי הדולב הנדירים! המים שוב ם. מתוך האפר עולים שוב הפרחי :אפור –שישי צבעוני 

שובים דולב וטלמון שבמערב בנימין זורם לו נחל יבין הי זורמים ומהעפר השחור נובטים פרחים בשלל צבעים.
יטב את מה אבל עכשיו זו ממש חגיגה. גשמי הברכה שירדו לאחרונה הירוו הדלבים. במשך כל השנה יש מעט זרי

עצי הדולב המזרחי נמצאים בטבע בדרך כלל מהגליל העליון וצפונה וזהו המקום  האדמה והגבירו את הזרימה.
טחנת קמח עתיקה ודרך  ,הדרומי ביותר שבו הם נמצאים בטבע. השילוב של מים זורמים בין שורשי הדלבים
ז' בשבט   l  03.02.17מתי: שישי  רומית מרשימה, יחד עם פריחות של שלל פרחי העונה יוצרות פנינת טבע מדהימה.

נקודת מפגש: בית הקפה "בד בבד" ביישוב . נחל דלבים –היכן: מערב בנימין . 09:30-12:00בין השעות:  תשע"ז
נא להצטייד . רגת קושי קלה עד בינונית. משך הסיור הרגלי כשעה וחציד - הערות ודגשים: לאוהבי לכת. טלמון
 *יתכן שינוי בפעילות בהתאם לתנאי מזג האוויר. ם נוחות להליכה, כובע ומים לשתייה.יבנעלי

לפרטים נוספים ועדכוני פריחות: דף הפייסבוק: . ההשתתפות בסיור המודרך בהרשמה מראש וללא תשלום
 . www.gobinyamin.org.ilאו באתר "תיירות חבל בנימין" 

 
מרכז צעירי בנימין מזמין אתכם לסדנה מקצועית שנותנת כלים ממשיים : סדנא לפיתוח קריירה לצעירי בנימין

הסדנא ! ההרשמה על בסיס מקום פנויהסדנה בחינם.  בחיפוש אחר עיסוק וקריירה.למציאת הדרך הנכונה 
 –בגבעון החדשה. את הסדנא יעביר מנחה מקצועי מחברת "מקדמיה"  16:00-21:00בין השעות  14.2.17-תתקיים ב

 חברה המתמחה בייעוץ לבניית קריירה ותעסוקה. פרטים במרכז הצעירים במתנ"ס
tzeirim@m.binyamin.org.il 02-9977101. 

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

  הקרוב: המפגש. ב"בית קדם" )בכל שבועיים( 19:00בימי רביעי בשעה , קורס יד בן צבי בשילה הקדומה –ן חופריה
פרטים באתר האינטרנט  מרצה: פרופ' אהרון מאיר. -"וישב דוד עם אבישג בגת"  - 8.2.17יום רביעי, י"ב בשבט, 

 של שילה הקדומה. 
 

מישי י"ג אי"ה ביום חיתקיים  ט"ו בשבטרוע הבא לכבוד יהא :בית לארועי תרבות בשילה הקדומה -בבזיליקה 
 ;"ארץ פרא", פתיחת תערוכת צילומי טבע של הצלם שחר כהן מהישוב נווה צוף: 19:00ה בשע 9.2.17שבט, 

אדם צחי ואנסמבל שיר אדמה במופע  - גון מיוחדל שירי ארץ ישראל בניבמופע מיוחד ש אנסמבל "שיר אדמה"

http://www.binyamin.org.il/
http://www.gobinyamin.org.il/


 

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
 

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

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

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 

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

