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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
. זהו יום קשה וכואב ואנו מקווים כי יעורר יצא לדרךעם סגירת ה"תקצירית" פינוי עמונה  :ועפרה עדכון עמונה

ת ולתמיד נגד שיטת הריסת יישובים באמצעות בג"ץ. יחד עם היישוב אנו עושים כל את ממשלת ישראל לפעול אח
לעתירת "יש דין" כנגד  מאמץ ללוות את המשפחות ולפתור כל צורך. הפינוי החל עוד בטרם ניתנה תשובת בג"ץ

על גבעת  ם נכסי הנפקדים. אנו מקווים כי נוכל לצלוח את המשוכות השונות ולחזור ולהציב מבניםמתווה הסכ
כך או כך הרס קשה זה לא יחליש אותנו מלהמשיך עמונה בחלקות סמוכות ליישוב ובכך להשיב את החיים להר. 

אנו כבר פועלים להקמת יישוב חדש בבנימין בהובלת לבנות ולהעצים את ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון. 
 ממשלת ישראל.

לדחות את ביצוע מבג"ץ גם לבקשת תושבי תשעת הבתים  .הבאפינוי תשעת בתי עפרה יידחה ככל הנראה לשבוע 
 ההריסה בכמה חודשים, טרם ניתנה תשובה. 

-02וכן  1208במוקד בנימין  –באתר מטה בנימין. מידע דחוף יש כל העת עדכונים שוטפים אנו שבים ומזכירים כי 
 . 02-5477751ים במספר פתח לייעוץ להורנמתוגברת. קו חם  פועל בעת הצורך במתכונתאשר  9974106

 
הום סמוך למעלה לבונה, היתה אחד התאונה הקשה בה הידרדר אוטובוס לת :תאונת האוטובוס ליד מעלה לבונה

בבנימין. בשלב מוקדם הוכרז אירוע רב נפגעים, הוקפצו מסוקים, הופעלו לאחרונה האירועים הקשים שידענו 
אגף הביטחון של בנימין וכן כוחות צבא ומשטרה, רבש"צים  עשרות אמבולנסים מגזרות שונות, הוקפצו כל אנשי

סמוכים ויחידות חילוץ שומרון ומגילות. הובאו שני נגררי אר"ן ונגרר תאורה, ומאות מתנדבי רפואה וכיבוי מכל 
 , קוריישובי הסביבה הגיעו לסייע.  אנו מודים לכל הגופים ולכל המתנדבים שעבדו בתנאים קשים של בוץ, גשם

 ק מהכביש, על המאמצים האדירים להציל חיים, ושולחים ברכת החלמה שלמה לכל הפצועים. ומרח
 

יומיים של השתלמות מקצועית והזדמנות ללמידה משמעותית ומעמיקה בנושא "מצוינות  :כנס להנהגות יישובים 
כ"ה באדר, במלון  –למרץ, כ"ד  22-23בניהול יישוב" לראשונה בבנימין בן יומיים. הכנס יתקיים בתאריכים 

 ליאונרדו קלאב ים המלח. שריינו את התאריך. פרטים בהמשך.  
 

ם ולכיתות א' לשנת הלימודים הרישום לגני הילדי החל :רישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ח
תובת הרישום מתבצע באתר המועצה בכ .19/02/2017יום ראשון כ"ג בשבט התשע"ז ב הבאה. הרישום יסתיים
www.binyamin.org.il . שימו לב, יש לרשום את ילדי הגנים בכל שנה, גם ילדים הלומדים כבר בגן בשנה זו. אנא

 שימו לב שלא להחמיץ את מועדי הרישום. 
 

ומוקדשת  12-זו הפעם התחרות הסיפור הקצר של בנימין מתקיימת  אירוע הסיום של תחרות הסיפור הקצר:
לאירוע להזמינכם  השמחהספרייה האזורית במתנ"ס תחרות לשנת תשע"ז, הלרגל סיום . לזכרה של רחלי לוין ז"ל

האירוע יתקיים אי"ה ביום שלישי, כ"ה   עם יצירתו ושיריו של נתן אלתרמן. "פגישה לאין קץהסיום ולמופע "
הרשמה והזמנת כרטיסים אצל רכזות הקהילה  .₪ 50עלות כרטיס ליחיד:  בבית אביחי בירושלים. 21.2.17בשבט, 

 .מס' הכרטיסים מוגבל. /http://www.binyamin.org.il/articles/112או בקישור: 
  

, אב ביישובי בנימיןהלרכב לכל בתי בתאי הדואר ריחניות  ותמחולק בימים אלה זהירות בדרכים:להמודעות 
מילים יכולות על רקע הריחניות מוקדש המוטו "בשיתוף אגף חינוך. והממונה על הזהירות בדרכים במועצה  מטעם
מדובר במאבק עיקש על נהיגה זהירה לנוכח  –אנא שימו לב, זוהי לא קלישאה . אם נוהגים לא מסמסים" –להרוג 

עלינו לנהוג במשנה זהירות, וכך נוכל למנוע ואף לצמצם את תופעת התאונות  עת.ריבוי תאונות המתרחשות מעת ל
מה שהופך  -מודפסת תפילת הדרך בנוסח המלא בשם ומלכות  בגב הריחנית הנגרמות על ידינו מחוסר שימת לב.

 אותה לטעונת גניזה. בתום השימוש יש להניחה בגניזה. 
  

השתתפות חופשית הך פברואר ומרץ יתקיימו סיורי שישי צבעוני. בכל יום שישי במהל :אפור –שישי צבעוני 
 . www.gobinyamin.org.il"תיירות חבל בנימין" או באתר  דף הפייסבוק. עקבו אחר הרשמה מראש בלבדב
 

נימין דרושים מלווי / מלוות יישובים. אם יש לך רצון ויכולת להשפיע ולהניע, למדור קהילה במטה ב :דרושים
התפקיד דורש תואר ראשון רלוונטי, יכולות בינאישיות, הדרכה וייעוץ, כושר ביטוי טוב, עבודה עצמאית ובצוות, 

תר תפיסה קהילתית, היכרות עם ניהול יישובים במגזר הכפרי, עבודה בשעות לא שגרתיות. פרטים נוספים בא
 .office@m.binyamin.org.ilות חיים למייל ורהאינטרנט של מטה בנימין. ק
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סיפורן של חפירות נבחרות בארץ מסופר מפי  - "הולך בתל ומעלה חרס בידו...": סיפורי חפירות בשילה הקדומה
  הקרוב: המפגש. ב"בית קדם" )בכל שבועיים( 19:00בימי רביעי בשעה , קורס יד בן צבי בשילה הקדומה –חופריהן 

בין  22.2יום רביעי י' באדר  מרצה: פרופ' אהרון מאיר. -וישב דוד עם אבישג בגת" " - 8.2.17בשבט,  יום רביעי, י"ב
 .סיור ערב במנהרות הכותל עם שמואל בהט - "הדברים החשובים באמת סמויים מן העין" -  19:00-22:00השעות 

 פרטים באתר האינטרנט של שילה הקדומה.
 

אי"ה ביום חמישי י"ג יתקיים  ט"ו בשבטרוע הבא לכבוד יהא :שילה הקדומהבית לארועי תרבות ב -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  - במופע מיוחד של שירי ארץ ישראל בניגון מיוחד אנסמבל "שיר אדמה"
רשם ימוזמנים לה. בואו לשיר יחד ולגלות איך התורה הופכת לשיר ואיך השירה הופכת למדרש. ם מדרשיר""שרי

babazilika.co.il  http://telshilo.org.il/ 5789111/22-02או לקבל פרטים ב. 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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