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פיגוע בנווה צוף :בליל שבת האחרון אירע פיגוע דקירה קשה בתוך בית משפחת סלומון בנווה צוף .מיד עם היוודע
הדבר הוקפצו כל כוחות החירום ,הרווחה והקהילה ,כדי להיות שותפים לכוחות הרבים – הן החיצוניים והן
המקומיים  -בתפעול האירוע .גם בימים שאחרי ,ממשיכים צוותי הרווחה ,הקהילה ,הנוער ,השירות הפסיכולוגי,
התקשורת ועוד ,ללוות את היישוב במתן מענים לצרכים הרבים העולים מהשטח .חטיבת בנימין פועלת בכוחות
מתוגברים במרחב בנימין כדי שייתפסו כל המעורבים בפיגוע זה ,ובכדי שלא יתאפשר להפר שוב את שגרת החיים.
יחד עם הנהגת היישוב ,נדאג שתינתן לפיגוע זה תגובה ציונית הולמת ,וכי יורחבו גבולות היישוב ותיבנה שכונה
חדשה .בכיכר הסמוכה לנווה צוף כבר הוצבו אוהלים לקראת הקמת שכונת "נווה אח"י" .דיון מליאת המועצה
הועבר לנווה צוף בכדי לחזק את היישוב .אנו קוראים לכל תושבי בנימין להגיע ,לתמוך ולהיות שותפים .אנו
שולחים תנחומים לבני משפחת סלומון ולכל קהילת נווה צוף ,וברכת החלמה מהירה לאם המשפחה הפצועה.
עמיחי :השבוע נאלצנו להפסיק את העבודות להקמת היישוב החדש עמיחי למפוני עמונה ,מכיוון שהמדינה לא
עמדה בהתחייבותה וטרם מצאה את הדרך להעביר את עלויות העבודות כפי שכבר אושרו בממשלה .המועצה כבר
הוציאה למעלה מ 10-מיליון שקלים מכספה ,והאחריות מחייבת שלא נמשיך באופן זה עד שהמדינה תיקח אחריות
ותעביר את המימון הנדרש .אנו מקווים כי בקרוב נוכל להמשיך בעבודות ולסיים בע"ה את שלב הצבת המבנים
הזמניים עד החגים.
השר אלקין :השר להגנת הסביבה ,ירושלים ומורשת ,זאב אלקין ,הגיע בסוף השבוע שעבר לבנימין כדי לקדם
פתרונות בסוגיות של איכות הסביבה ו"מפגעים חוצי גבולות" – בדגש על הזרמת ביוב ושריפת אשפה על ידי שכנינו
הפלשתינים ,המזהמים את הקרקע והאוויר של כל מדינת ישראל וגורמים סבל רב לתושבי בנימין .השר ביקר גם
את משפחות מפוני עמונה במדרשת עפרה ,סייר במקום הקמת היישוב החדש עמיחי וצפה בעבודות הנעשות בו .שם
התחייב לעשות כל שיוכל כדי שהתושבים יזכו לעבור לבתים חדשים כמה שיותר מהר .מתוקף היותו גם השר
לענייני מורשת ,שסייע רבות לאתר המורשת שילה הקדומה ,לקראת סוף סיורו השתתף השר אלקין גם בכנס שילה
למחקרי תנ"ך וארכיאולוגיה באתר וזכה לראות מקרוב את הממצאים החדשים שנחשפו בו.
ביקור גומלין שלומי :בהמשך לסדרת סיורי הפריפריה ,שמטרתם יצירת חיבור בינינו לבין מועצות עמיתות
בפריפריה הרחוקה ולמידת עמיתים ,הגיעו אנשי המועצה המקומית שלומי לביקור גומלין בבנימין .אנשי שלומי
התרשמו מהגודל והפריסה של המועצה ביחס למוכר להם ,והתרגשו להכיר מקרוב חבל ארץ מרתק וחשוב זה שלא
הכירו עד כה.
לשחרר את ציפי :אנו שבים וקוראים לתושבינו להיות שותפים במיזם גיוס הכספים עבור השוטרת ציפי יעקוביאן
מענתות ,שנפצעה קשה מאד בפיגוע דקירה בשער הפרחים לפני תשעה חודשים ,ועדיין מאושפזת בבית החולים
הדסה משום שאין לה בית שהיא יכולה לחזור אליו .המחבל חתך את עמוד השדרה שלה ,וכעת היא משותקת
במחצית גופה .ביתה שבענתות אינו מונגש ואינו מאפשר לה לתפקד בו ,והיא חייבת להנגיש בית סמוך לבית
החולים ולבית הלוחם שם תעבור שיקום .גיוס ההמונים מתבצע באתר גיב-בק – כתבו בגוגל "לשחרר את ציפי":
https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=826&amp;amp;lan=en -US
פסטיבל מחוללות בכרמים  -ט"ו באב :זו השנה ה 9-בה יתקיים פסטיבל המחול התנכ"י בשילה הקדומה -
פסטיבל שכולו העצמה נשית עם מופעי מוזיקה ומגוון סדנאות לגוף ולנפש ומתחמי מחול מכל הסגנונות .והשנה:
שרית חדד  -במופע מלא אל מול עתיקות שילה .מחיר מיוחד לתושבות בנימין .פרטים אצל רכזות הקהילה.
הרשמה באתר הפסטיבל/http://cramim.go-festival.co.il :
דרוש עו"ס לחוק הנוער :לאגף הרווחה דרוש/ה עו"ס לחוק הנוער .תואר ראשון בע"ס ורכב אישי חובה .התחלת
עבודה מיידית .יש לשלוח קורות חיים ל .revaha@binyamin.org.il
דרושות מטפלות :דרושות מטפלות לכל מעונות מטה בנימין .תנאים טובים למתאימות .לפרטים נוספים ניתן
לפנות לאפרת .02-9977104
שבת שלום,
המועצה האזורית מטה בנימין

