
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בוטלה התכנית להקמת   –אחרי מאבק ציבורי ארוך 
 משריפת פסולת בגוש אדומים

השבוע רשמה המועצה יחד עם תושבי גוש אדומים ניצחון 
משמעותי לבריאות התושבים, לטבע ולעתיד חבל הארץ 

סופית הזה. ועדת המכרזים במשרד האוצר החליטה 
את המכרז להקמת מתקן הפסולת הגדול שתוכנן  לבטל 

 להיבנות בגוש.

במשך שנה וחצי התקיים המאבק אותו הוביל ראש 
המועצה ישראל גנץ כתף אל כתף עם מטה המאבק, 

אני  " והתושבים עצמם שיצאו מעת לעת להפגין ולפעול.
באופן אישי נרגש מאד מהבשורה ורוצה להודות בראש  

ה גדולה לשרה גילה תוד. ובראשונה למטה המאבק
גמליאל על האוזן הקשבת לאינספור שיחות ופגישות, על 

תודה לראש  .המקצועיות ועל החתירה להחלטה הנכונה
הממשלה בנימין נתניהו שהבטיח וקיים. וכן לשר האוצר 

 . " כתב ראש המועצה בעדכון לתושביםישראל כץ

 2021ליוני  2/ תשפ"א  כ"ב בסיון

 נפתחה ההרשמה לקייטנות הקיץ של המועצה

קייטנות הקיץ של המועצה ביישובי בנימין יתקיימו בין  
אב )בלי ט' באב(,  בתמוז עד י"ג בהתאריכים כ"א 

לילדי הגנים ועד כתה ד'.   . הקייטנה22.7.21 - 1.7.21
  מהנות הפעלות עםתעסוק בארבעת יסודות הטבע  היא

 .וטיולים

הרשמה ותשלום באופן מקוון ונוח באתר המועצה.  
 .  18.6לתאריך ח' בתמוז ניתן להירשם עד 

בנוסף, ניתן לשלם במזומן או בהמחאה במשרדי  
המועצה בשער בנימין או בשלוחת המועצה בנעלה  

 .14:30-ל 8:30ה' בין השעות -בימים א'

הנחות ינתנו למשפחות המוכרות ברווחה או למשפחות  
ילדים ומעלה. כל הפרטים באתר המועצה.   3שרושמות 

 יתקיימו כרגיל בתקופה זו. הלימודים בחינוך המיוחד

 חדש בכבישים –ביקור שרת התחבורה בבנימין 

ואנשי משרדה קיימו  מירי רגב התחבורההשבוע שרת 
סיור בבנימין. הם הגיעו לישיבה מקצועית במשרדי 
המועצה וירדו לשטח עם ראש המועצה ישראל גנץ וגורמי 

   המקצוע במועצה.
 

צו רישמי ליציאה לעבודות שיקוע  התקבלבשעה טובה, 
שיקוע קלנדיה יחבר את תושבי מזרח בנימין.  קלנדיה.

 (.)מחנה עופר 443ואכה כביש חיבור מככר אדם ב
השלב  .45כביש  מתקדם של תכנוןאושר תקציב לבנוסף, 

של התכנון המקדים עדיין מתבצע, וקידום התקציב  
 – כביש אסטרגטימדובר ב .לתכנון מפורט חשוב מאד

ייצא מאזור תחנת הדלק מעבר מכמש לכיוון מערב, 
. אין צורך אפילו  443מתחת לכוכב יעקב תל ציון ועד כביש 

 ה.להסביר על חשיבות הכביש הז
 

כביש המחבר בין בפגישה עלה גם הצורך החשוב בקידום 
  . גנץ הדגיש לשרת התחבורה כי זהו443-גוש טלמונים ל

וחובה להתגבר על   וכיעורק שמדינת ישראל חייבת לקדם 
 – רימזור צומת עלי .כל הקשיים התכנוניים והתקציביים

בנוסף נרשמה   .בחודשים הקרובים נכנסים בע"ה לעבודות
 לקראת רימזור צומת שער בנימין.התקדמות 

 

 2021חודש הקריאה ושבוע הספר העברי תשפ"א 
 בבנימין. 

אחרי למעלה משנה של מגבלות, סגרים וריחוק חברתי  
שבוע   אפשר להיפגש ולקיים פעילויות ומפגשים בספריות.
ט'  - הספר יתקיים השנה בין התאריכים כ"ט בסיוון

 .  9-19.6.21בתמוז, 

ביישובי בנימין, יחגגו את אירועי חודש הקריאה ושבוע  
 הספר העברי במהלך החודשיים הקרובים.  

כל הפרטים בספריות היישובים. מחכים לכם בספריות  
 .בנימין

 ביישוב ניל"י לצעירי בנימין בנאי הופעה של אביתר

של  מוזיקלי + מוזמנים לערב22רווקים תושבי בנימין בני 
 .חיה של אביתר בנאי והופעה, שיח, שירים

  ביישוב ניל"י )בית החוגים(. בר 6.6ראשון, כ"ו בסיון  יום
 עלות עלינו. ראשונה כוס -במקום  ופיצוחים בירות

מוגבל. פרטים  המקומות . מספר₪ 60 -מסובסדת
 והרשמה באתר מתנ"ס בנימין

 


