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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
 

אנושית, יהודית  –שהיא מבלי להיכנס לאפשרויות החקירה השונות, חשוב לשוב ולהבהיר כי מעשה שכזה הוא חמור, מצער ורע מכל בחינה  השריפה והרצח בכפר דומא: 

ער על עצם הלגיטימיות שלה. וגם התיישבותית. לצערנו גורמי שמאל שונים מנסים לנצל את האירוע כדי לתקוף את ההתיישבות בכל מקום שהיא וכמובן ביהודה ושומרון, ולער

ת. אנו מקפידים על שמירת החוק ומצייתים לפסקי בית המשפט העליון גם אנו לא נהיה שותפים לניצול זה, אך נאמר בקול ברור: דרך ההתיישבות היא דרך ראויה ומוסרי

 כאשר אלה מפלים אותנו לרעה ופוסקים על הרס לשם הרס. למרות המתקפות מבית ומחוץ נמשיך בדרך ההתיישבות ביתר שאת וביתר עוז. 

 ואף הועבר בלון תצפית מגזרת עזה לסיוע בהגנת אזור הגבעות.   גיזרה,בשל עלייה באירועים הביטחוניים בעקבות האירוע, תגברה חטיבת בנימין את הכוחות ב

  

השבוע הרס המינהל האזרחי בית אחד בשכונת היובל בעלי, בהתאם לפסק בג"ץ, בשל היותו כביכול עומד על קרקע פרטית, וזאת למרות שלא  הרס בית בשכונת היובל: 

הוסדר כחוק. תושבי השכונה בחרו בגישה לפיה המחאה האמיתית כנגד ההרס הינה המשך  –ה של שאר השכונה נמצאו בעלים חוקיים שטענו לבעלות על הקרקע. מעמד

מגביר את תחושת העוול  –בנייה ופיתוח בשכונה, ואנו כיבדנו את בחירתם זו. הרס זה, המצטרף לשורת הריסות והחלטות על הרס שניחתו עלינו בתקופה האחרונה מבג"ץ 

 תקופות קשות מאלה וגם מקושי זה נצא מחוזקים, ונמשיך לבנות ולבסס את ההתיישבות בבנימין ובכל מרחבי ארצנו. והכאב, אך ידענו 

  

של ח"כ דני עטר מהמחנה הציוני.   בצל האירועים הקשים נמשכו גם השבוע סיורי ההיכרות לשרים וח"כים מכל סיעות הכנסת, והשבוע התקיים סיורו סיור ח"כ דני עטר: 

חוסר השיח ו החל באולפנת דולב, המשיך בחרשה, בעטרת ובתצפית בקידה, והסתיים בשילה הקדומה. בסוף הסיור אמר ח"כ עטר כי "הסיור מחזק את התחושה שסיור

ב מהשונה... החלטתי להוביל הפנימי בחברה הישראלית, וחוסר ההיכרות עם בעלי תפיסות העולם השונות, מעמיק את הפערים בינינו, ומסתיר את המאחד ששכחנו כי הוא ר

 תהליך של הידברות והיכרות מעמיקה יותר אל מול אוכלוסייה מיוחדת זו".

  

בימים אלה אנו מוסיפים נדבך נוסף במאמצי איכות הסביבה, והפעם בהתאם לחוק האריזות. החל מהשבוע הבא יוצבו ביישובים פחים   בבנימין מהיום האריזות לכתום:

מחומרים שונים: פלסטיק, מתכת וקרטון. במהלך  -פסולת אריזות יבשהזות מכל הסוגים, בסמוך למכולות האשפה הרגילות. הפחים הכתומים מיועדים לכתומים למיחזור ארי

תכולתן לפחים הכתומים. ן השבוע יחולקו למשפחות בבנימין שקיות קשיחות )שצבען כתום, ומיועדות לשימוש חוזר(, המיועדות להשלכת פסולת האריזות הביתית, בטרם ריקו

איזה אריזות מתאים להשליך לפחים הכתומים ואיזה לא. הצלחת המהלך תלויה ברצון הטוב ובאכפתיות של כל אחד ואחת מאתנו. אנא היו  –לשקיות מצורף הסבר מפורט 

 אכפתיים לשמירת כדור הארץ ואיכות הסביבה בבנימין. 

  

ודית טיפולית לנערות בסיכון מכל רחבי הארץ דרושים אנשי צוות בעלי תודעת שליחות וגישה חינוכית טיפולית למגוון תפקידים: אולפנה ייח –לאולפנת דולב   אולפנת דולב:

 . 052-6071522ברוך:  –אם בית ראשית, זוגות למשפחתונים, מדריכות בשכר למשפחתונים, בנות שרות, פסיכולוג קליני, מדריך רכיבה טיפולית. לפרטים וקורות חיים 

  

כי השבוע נחתם בשעה טובה הסכם להפעלת אולפנת תאיר לשנה הבאה על ידי  –אגף החינוך מביא לידיעת תלמידות אולפנת תאיר בבית אל מיישובי בנימין  אולפנת תאיר: 

 ת לימודים פורייה ומוצלחת. רשת צביה, ושנת הלימודים תשע"ו תיפתח כסדרה במתכונת המוכרת לכן עד כה. רשימת הספרים תישלח בהקדם האפשרי. שנ

  

באוגוסט:  26-25שעות של אירועי תרבות וספורט, בימים שלישי ורביעי, י' באלול,  24-משרד התרבות והספורט בשיתוף מתנ"ס בנימין מזמינים אתכם ל לא לדאוגוסט: 

 ת שהופצו ביישובים ובאתר בנימין. והכניסה לכולם חופשית. פרטים במודעו –קרקסים, הופעות הצגות, אירועי ספורט ועוד ועוד 

  

תושבי בנימין מוזמנים לחגיגת זמר לסיום חופשת "בין הזמנים" בישוב נחליאל, בהשתתפות האומנים אודי דווידי, ביני לנדאו ואביעד  מופע בנחליאל לסיום "בין הזמנים": 

 חופשית. . הכניסה20:00באוגוסט, בשעה  13דרף. המופע יתקיים ביום חמישי, כ"ח אב, 

  
אנו שבים  כפי שהתחייבנו לעדכן, אנו מודיעים כי אולמי ניקנור קיבלו רישיון זמני לחודשיים, לצורך השלמת הליכים נדרשים לקבלת רישיון עסק קבוע. אולמי אירועים: 

 . ומזכירים כי בטרם סגירת אירוע באולם, יש לוודא כי לבעל האולם רישיון עסק כחוק, ולא רק תעודת כשרות


