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 תקצירית מהמועצה האזורית

בג"ץ הורה השבוע על הריסת תשעה בתי קבע ביישוב עפרה תוך אימוץ הטענה שנבנו על קרקע פלשתינית : בג"ץ עפרה
אנו מצרים על לאתגר זה. , ויוכל גם עד כה אנו מחזקים את ידי היישוב עפרה, אשר עמד באתגרים רביםפרטית. 

 01העובדה שבג"ץ בחר שלא להתייחס לשיקולים התיישבותיים ומדיניים רחבים, נוכח העובדה שמדובר ביישוב בן 
לית צרה. יחד עם בגישה פרוצדורשנה שהוקם, נבנה והתבסס על פי החלטות ממשלה לדורתיהן, ותחת זאת דבק  

ישם את דו"ח השופט אדמונד לוי ולהשלים את הסדרת מעמדם של היישוב עפרה גם אנו מצפים מממשלת ישראל לי
 רחבי יהודה ושומרון.מר נדרש בכל בוכל מקום שהד ,עפרה, עמונה

 
נוכח מספר אירועי פריצה לבתים ומשרדים ביישובי בנימין שאירעו לאחרונה, מבקשים השוטרים : פריצות לבתים

יר נשקים ללא השגחה ונעילה בבתים. אין להשאללים הבאים: הקהילתיים של תחנת בנימין להזכיר לתושבים את הכ
בנסיעה  אין להשאיר מפתחות במקומות המוכרים לכולנו. חובה לתקן ולנעול דלתות וחלונות בכל יציאה מהבית.
)סורגים, כלבים, אזעקה,  בטחה מבורכיםכל אמצעי הא ליותר מיום, מומלץ להפקיד את הנשק אצל הרבש"ץ.

בכל חשד  אינם מוכרים.שחשודים ועל אנשים או רכבים  0511/  011ד נא לדווח לרבש"ץ / חמ"ל / מוק. מצלמות וכו'(
תודה למתנדבי המשטרה העושים לילות  .011לפריצה, יש להקפיא מצב, לצאת מהבית ולדווח למש"ק, לרבש"ץ ולקו 

 טחון בישובים.ילהעלות את רמת הבבמאמץ  כימים,
 

הושלמו על ידי חברת החשמל ונתיבי ישראל עבודות שיקום תאורה בואדי ה האחרונה במהלך התקופ: שיקום תאורה
במהלך . תאורה ויתוקנו קטעים גדולים של קו והכניסה לבית אל 01לאורך כביש חרמייה עקב חבלות וגניבות. 

תושבים . ודוענעלה כביש לב ,בצומת הפרסה -במערב בנימין לתקן את התאורה הצוותים השבועות הקרובים יעברו 
 5051יפנו למוקד הבקרה של נתיבי ישראל בטלפון * -שרוצים להודיע על קטעים חשוכים או פנסים שלא דולקים 

 (. 3 - לקבלת נציג שרות)
 

ל קורא להגשת בקשות לסיוע למשפחות נזקקות שלהן וק "אקים"לאחרונה פרסמה : סיוע למשפחות עם ילד מוגבל
רפואיים שאינם נכללים בסל -פתחותית. הקרן מסייעת במימון טיפולים פראבן משפחה עם מוגבלות שכלית הת

הבריאות, בהשלמה לטיפולי שיניים, במימון הנגשה פיזית של הבית, ובסיוע ברכישת ציוד רפואי ואביזרים תומכים. 
 .13-8005500/01. למידע נוסף: 3.3.02עד לתאריך  ניתן להגיש בקשה על גבי טופס הנמצא באתר אקים

 
ליום העיון החמישי בנושא "גידול ותושבים מתעניינים בנימין חקלאי מו"פ ההר המרכזי מזמין את : יום עיון חקלאי

בגן הבוטני האוניברסיטאי  01.3.02ענבים וייצור יין באזור ההר". יום העיון יתקיים ביום שלישי, י"ט באדר, 
ן: איקלום זני יין חדשים, וירוס קיפול העלים, סוגיות . בין הנושאים שיידונו ביום העיו13:31-בירושלים, החל מ

 .mophahar@gmail.comהקשורות לגודל הגרגר, ועוד. הכניסה חופשית אך יש להירשם במייל: 
 

 בנושאיתקיים סיור פריחה  –אם מזג האוויר יאפשר זאת  –, כ"ד בשבט 03.5.02ביום שישי הקרוב, : שישי צבעוני
טחנת  ,)הדרומיים ביותר בארץ!( מים זורמים בין שורשי הדלבים :"דקות ממודיעין 51יים נחלים פרחים ועצים צפונ"

 נקודת מפגש:. 13:31-05:31 הסיור יתקיים בין השעות יחד עם שלל פרחי העונה. ,קמח עתיקה ודרך רומית מרשימה
. ביום כשעה וחצי -הרגלי דרגת קושי קלה עד בינונית. משך הסיור בחורש ירון מעל טלמון. בית הקפה "בד בבד" 

הרקפות ושפע  ,סיור שמשלב טבע ותנ"ך בין מרבדי הסחלבים -" תנ"ך ופריחות במערב בנימין"  -שישי הבא 
בין , א' באדר תשע"ה ,51.15שישי יתקיים ביום הסיור  תנועה ברכבים פרטיים עם קטעי הליכה קצרים. .הפרחים
קלה. משך הסיור הרגלי כשעה  דרגת קושי. "בד בבד" ביישוב טלמון בית הקפה. נקודת מפגש: 13:31-05:31השעות: 

בפעילות בהתאם לתנאי מזג ים שינוינו יתכ נוחות להליכה, כובע ומים לשתייה.ם ינא להצטייד בפנסים, נעלי. וחצי
חבל  דף הפייסבוק: "תיירותלפרטים נוספים ועדכונים חיים: . ההשתתפות בסיור המודרך היא ללא תשלום האוויר.

 .20-20-30-0111או   www.gobinyamin.org.ilבנימין" או 
 

במחלקת רק הרישום לגנים יתבצע רישום לגנים ולכיתות א'. הסתיימו מועדי הסיום מועד רישום לגנים וכיתות א': 
   , בתיאום מראש.הגנים במועצה, בפסגות

 
  תמיד לשירותכם, 010ד מוק -להזכירכם 

 .0511 -המוקד הבטחוני 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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