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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
פינוי עמונה אינה מפתיעה. אנו סבורים כי ראוי ת מועד דחיית בג"ץ את בקשת המדינה לדחיי בג"ץ עמונה: 

מהלכי ההרס בהתיישבות באופן אמיתי ומקיף מבלי לנסות לדחות עם סוגיית  ותמודדבראשה ישהמדינה והעומד 
את הגזירה תוך התחייבות לפינוי. אנו ממשיכים לתמוך ולקדם את חוק ההסדרה ולהיאבק על כך שעמונה תישאר 

 במקומה ולא ייהרסו הבתים בעפרה, ובמקביל נערכים לכל האפשרויות. 
 

מאהל מחאה בירושלים בקריאה להסדרת היישוב ב שבתו תושבי עפרהבמהלך השבוע  ה: מאהל המחאה של עפר
במשך השבוע הגיעו למאהל ח"כים, אישי ציבור וראשי מועצות. המועצה קיימה עפרה ומניעת הרס תשעת הבתים. 

עם מאבק במאהל ישיבות הנהלה וכינוס מזכירים ויו"ר ועדים. תושבים רבים הגיעו להזדהות ולהיות שותפים 
 חשוב וצודק זה. 

 
במהלך הימים האחרונים אנו שוב חווים עומס בלתי נסבל המביא לפקקים ארוכים, בעיקר באזור  הפקקים: 

 להם חיזמא אך גם במערב בנימין. הפקקים מהווים פגיעה חמורה במרקם החיים של תושבי בנימין, ואנו עירניים
לייעל היכן שניתן, כמו . הבנה זו מסייעת לפעול במגמה גביר אותםממתוך ניסיון להבין מה  י היקפםועוקבים אחר

במקביל לקידום פתרונות הקבע של תשתית כבישים מתאימה יותר, כפי  - ם התנועה מכיוון קלנדיהוצמצלמשל ב
בימים אלה הושקה גם אפליקציה שמטרתה להעביר נתונים בזמן אמת למשרד  שניכרות העבודות בשטח.

שסקר קודם שערך המשרד בבנימין במשך שלושה ימים התקיים באופן מקרי בימים שבהם  התחבורה, מכיוון
התנועה זרמה ללא פקקים בכלל. כל תושב שיתקין את האפליקציה יעביר נתונים על זמני הנסיעה בפקקים ויאפשר 

 באתר המועצה.  לאמוד נכון יותר את היקפי הפקקים ולקדם פתרונות נוספים מול משרד התחבורה. פרטים נוספים
 

כבר  ברקת –גם סיורו של ראש עיריית ירושלים ניר ברקת התמקד בסוגיית הפקקים והמעברים  סיור ניר ברקת: 
פועל להרחבת הנתיבים בפסגת זאב שיקלו גם הם על הפקקים במחסום חיזמא בשעות הבוקר. מיקוד נוסף של 

רת געד להריסה ואמר כי הריסת בתים אלה מאתהסיור היה בעפרה ועמונה, שם פגש ברקת משפחה שביתה מיו
רח העיר על קרקע פרטית זירושלים, בה קיימים מקרים דומים של בנייה ערבית בשכונות מעיריית משפטית גם את 

 כפי שהונח לפתחה של העירייה לאחרונה. עוד אמר ברקת כי הסדרת ההתיישבות היא חיונית.  ,יהודית
 

את טקס שבוע הקליטה הלאומי  בחרה לקייםדת העלייה והקליטה של הכנסת וע טקס ועדת העלייה והקליטה: 
זהו האתר בו נקלטו העולים הראשונים בארץ  , יו"ר הועדה,דווקא בשילה הקדומה. לדברי ח"כ ד"ר אברהם נגוסה

השבטים שעלו ממצרים, ועל כן בחר באתר זה לקיים את הטקס. בטקס נשאו דברים מרגשים גם  12 –ישראל 
. בדיון שהתקיים לאחר מכן הבטיח יו"ר הועדה ח"כ ד"ר נגוסה כי יכנס את הועדה עם נציגי בנימיןעולים תושבי 

 כל משרדי הממשלה כדי לדון באתגרי העלייה בבנימין ובמתן מענים לצרכים בשטח. 
 

ת פרסים לבתי ספר מצטיינים במחוז ירושלים של משרד קביום שני השבוע התקיים טקס הענ בתי ספר זוכים: 
נות בתחום החברתי ערכי, ואת בית יא מטה בנימין שזכתה בפרס הצטייבהחינוך. אנו מברכים את ישיבת בני עק

 בתחום המוסיקה.  ות""כחול לבן באומנויבנושא זכייתו במקום ראשון ספר אוהל שילה בנים על 
 

 המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תמורת שעות תרומה לקהילה.גם השנה כבכל שנה  לסטודנטים:  מלגות
מערכת מקוונת חדשה להגשת בקשות בה ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה לאחר באתר המועצה השנה השקנו 

המלגות  נייד(.ה יש בקשות גם באמצעותניתן להגאתר המועצה מותאם לטלפונים הניידים, והגשת המסמכים )
. 20.12.16אריך כ' כסלו תהגשת בקשות עד ל. המלגות מוגבל, מהרו להירשם פרמוענקות עפ"י זכאות כלכלית. מס

 .פרטים באתר המועצה
 

במסגרת שיתוף פעולה עם הפועל ירושלים יתקיים בתאריך כ"ט  : הפועל ירושלים בכדורסל כרטיסים למשחק
פרטים נוספים  הצדעה למטה בנימין.סימן ב – )מול לובליאנה( במסגרת גביע אירופה משחק בארנה 30.11מרחשוון 

 דרך רכזות הקהילה ובדף הפייסבוק של מחלקת הספורט במתנ"ס.
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ה האזורית במתנ"ס בנימין לזכרה של רחל לוין יהספרישל  חרות הסיפור הקצר תשע"זת תחרות הסיפור הקצר:
ומעלה מוזמנים להשתתף בכתיבת סיפורים קצרים. התחרות נושאת  17תושבי בנימין מגיל צומה. בעי –ז"ל 

, לספריית המתנ"ס, בדוא"ל 22.12.16, אחרון לשליחת היצירות: יום חמישי, כ"ב בכסלו תשע"זפרסים. תאריך 
< מתנ"ס  www.binyamin.org.ilבלבד. פרטים נוספים ותקנון ההשתתפות בתחרות, נמצאים באתר המועצה: 

 . < ספריה אזורית
 
 

העבודה דרך משרד  דרושה מרפאה בעיסוק לעבודה במזרח ובמערב בנימין.לאגף החינוך  מרפאה בעיסוק: 
 .noad62@bezeqint.net 5666740-520  החינוך. לפרטים: נעה דינר

 
להזכירכם, טפסי תמיכות לעמותות ניתן להגיש רק עד סוף החודש. עמותות שטרם הגישו   תמיכות לעמותות:

מתבקשות להזדרז בהגשת הטפסים. עמותות שהגישו בקשותיהן מתבקשות לוודא שכל הטפסים  –בקשותיהן 
ן הטפסים נמצאים באתר מטה בנימין: הגיעו כראוי לאביטל גפן, רכזת הוועדה, מחלקת גזברות. התבחינים וכ

www.binyamin.org.il. 
 
 

 ,םשבת שלו
 המועצה האזורית מטה בנימין 
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