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המועצה האזורית מטה בנימין
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 , ם י קר הי ן  י מ י נ ב י  שב תו
במשך כ־11 שנים היתה לי הזכות לשמש כראש המועצה של 

מטה בנימין, ומבחינתי זה לא מובן מאליו. תמיד ראיתי בתפקיד 
שליחות וזכות, שאני שמח שניתנה בידי. 

מטה בנימין היא מועצה עוצמתית, המועצה האזורית הגדולה 
במדינה, ותחומי השפעתה רחבים הרבה מעבר לאזור בנימין, הן 

בתוך יהודה ושומרון, והן בכל מרחבי ישראל. 
העוצמה של מטה בנימין נובעת בראש ובראשונה מתושבי 

בנימין, החיים כאן נוכח אתגרים תמידיים, ומאמינים במקום 
הזה ובמחויבות להעצים ולפתח אותו. ובאשר למועצה עצמה, 
גם עוצמתה נובעת בעיקר הודות למרכיב האנושי – העובדים 

והעובדות, המנהלים והמנהלות – שנבחנים גם ביום יום, וגם בעת 
אירועים קשים וטראומתיים, כמו פיגועי טרור או הריסת יישוב 
וגירוש משפחות מבתיהם. ברגעי מבחן אלה באים לידי ביטוי 

עוצמות מסירות הנפש של עובדי המועצה, המתייצבים לכל משימה 
ביום ובליל, ומוכנים לעשות מעל ומעבר לדרישות התפקיד, מתוך 

תחושת שליחות ומחויבות עמוקה. 
הבנה זו התחזקה והתבססה אצלי אחרי סבב הפרידה והסיכום 

שערכתי עם כל המחלקות בימים אלה. אני יודע שיש לנו כאן על 
מי לסמוך, ואין לי אלא לומר לתושבים, ששדרת הפיקוד והעובדים 

בבנימין מלאה אנשים מסורים, איכותיים, וגם אם יש בימים אלה 
בבניין המועצה חששות ואי ודאות, אין לי ספק שעמוד השדרה 
שלה הוא חזק ואיתן דיו. המועצה תמשיך לפתח ולהוביל את 

בנימין קדימה ולפרוץ למחוזות חדשים. 

חה הצמי ו ת  ההתפתחו
ב־11 השנים שבהם שימשתי כשליח הציבור בתפקיד ראש מועצה, 

מטה בנימין צמחה מסדר גודל של 40,000 תושבים, ללמעלה 
מ־70,000. יש המון מוסדות חינוך חדשים, מענים מגוונים לצרכי 

התלמידים, ואפיקי חינוך יצירתיים ושונים, כדוגמת הישיבה 
החקלאית החדשה – רגבים – במצפה דני, החווה החקלאית 

באדם, ומרכז “כפיים“ – לעבודות מלאכה עבור תלמידי בנימין. 
הוקם מרכז גוונים – שנותן מענה טיפולי במגוון תחומים, לילדים 

ולמשפחות; ולידו הוקם מרכז חוסן, הנותן מענים טיפוליים נדרשים 
בעקבות המציאות הבטחונית המורכבת והמתמשכת שאנו נתונים 

בתוכה.

בשנים האחרונות הוקמו בבנימין גם מרכז צעירים ומרכז לקידום חיילים 
משוחררים, וכן התעצמה עשיית עמותת הותיקים מתוך רצון לתת מענים 

לכל פלחי האוכלוסייה וצרכיהם הייחודיים. 
תחום התיירות זכה לפריצת דרך, והמוני מטיילים מכל רחבי הארץ 
מגיעים לאתרים ולמעיינות בבנימין. אתר שילה הקדומה הפך לאתר 

מורשת לאומית משמעותי וחשוב, המתפתח כל העת. 
העמקנו את החיבור שלנו אל החברה הישראלית, ויצאנו למפגשים 
בערי הפריפריה, שבעקבותיהם נולדו הבנות ותובנות על האתגרים 

המשותפים והייחודיים, וצמחו שיתופי פעולה חדשים. 

ם שי כבי ו ת  ו תשתי
יצאו לדרך תכניות אב מתוך ראייה אסטרטגית של המרחב כולו, 
בשיתוף משרדי הממשלה – בתחומים של כבישים ותחבורה, מים, 
חשמל, גז, תיירות, חקלאות עוד. יש עוד המון מה לעשות בנושא 

התשתית האסטרטגית של המרחב. 
בתחום צירי התנועה התקדמנו מאד ברמה התכנונית, ועדיין מלאכה 

רבה לפנינו. העבודות במחלף אדם בשלבים מתקדמים וצפויות להסתיים 
במהלך דצמבר הקרוב. אושר התכנון לביצוע שיקוע קלנדיה, שיקל מאד 
על עומס התנועה במזרח בנימין. במערב בנימין – הושלם התכנון לכביש 

נוסף שעוקף את מודיעין עלית ומתחבר ישירות ל־443 בקרבת מחסום 
מכבים – תכנון כביש זה הינו מורכב ותהליך אישורו הסטוטורי אורך זמן. 
למרות העשייה הרבה בתחום, לראש המועצה הבא נותר כמובן להמשיך 

ולקדם את ביצוע הכבישים הנדרשים כדי להתאים את הכבישים במרחב 
בנימין לנפח התנועה והתפתחות האוכלוסייה באזור.

ן ו ר מג ו י  ח עמי
לאחר שנים רבות שבהם לא הוקמו יישובים חדשים, זכינו להקים 

יישוב חדש באישור ממשלת ישראל – היישוב עמיחי, למפוני עמונה, 
לאחר תקופת מאבק והרס לא פשוטה. זוהי נקודת ציון היסטורית 

חשובה בתולדות ההתיישבות.
בשעה טובה אושרו התכניות להקמת בתי הקבע במגרון, לאחר כשש שנים 
שבהם מפוני מגרון גרים באתר הזמני, ועבודות העפר בשטח כבר החלו. 

ן י ע די מו י  נ ג
יישוב חדש־ותיק הצטרף למועצה – גני מודיעין – לאחר שהיה משויך 
שנים רבות לעיר מודיעין עלית. בעקבות בקשת משרד הפנים וראש 

העיר, וגם התושבים, והבנת הצרכים הנדרשים, החלטנו לצרף את 
היישוב, המונה כ־950 משפחות - כיישוב מן המניין במועצה האזורית 

מטה בנימין, ולפתח בו תשתיות, מוסדות חינוך, קהילה ומנהיגות מקומית, 
מתוך ראיית חשיבות המשימה.

ת ספו ו נ ת  מו ז ו י ו ת  מרקם תרבו
בשעה טובה החלו עבודות עפר להקמת מרקם תרבות – 
היכל תרבות ובו אודיטוריום וחדרי חוגים ומוסיקה, בין 

היישובים טלמון ונריה, בעלות 50 מיליון שקלים. המרקם 
עתיד להוות מרכז תרבותי עבור תושבי בנימין כולם.

בשער בנימין הולך ומושלם בניין המועצה החדש, שעתיד 
להנגיש את שירותי המועצה אל התושבים. בסמוך לו 

מוקם מסוף התחבורה החדש, שישדרג את מערך התחבורה 
הציבורית של האזור. 

תכנון המרכז הרפואי בשער בנימין – לרפואה דחופה 
ולמענים רפואיים מגוונים – הושלם, ואנו מקדמים את 

המאמצים לגיוס התקציב הנדרש. 

ההתרחבות וההתבססות של בנימין, והעוצמה שלה, קיימים 
כמובן גם הודות להנהגות היישובים, למזכירים, ולכל התושבים 

השותפים בעשייה התנדבותית בוועדות ובפורומים השונים 
ועמלים למען העצמת חיינו כאן; וכן הודות לתנועת ההתיישבות 

אמנה, ולחטיבה להתיישבות, ששותפים עמנו כתף אל כתף 
במשימת חיזוק ההתיישבות; וכן למשרדי הממשלה השונים 
הקשובים ושותפים עמנו גם הם, ותורמים רבות להתפתחות 

שלנו כאן במטה בנימין. 
אני מבקש להודות לכל שדרת הפיקוד והצוות שליוו 

ופעלו יחד איתי, לפתח, לקדם ולחזק ובעיקר לעשות טוב 
למען תושבי בנימין. 

וזו הזדמנות להודות גם לכוחות צה“ל, למשטרת ישראל, 
וכן למד“א, כיבוי אש, זק“א, ואיחוד הצלה, ולכל הגורמים 
שפועלים כאן בשטח, על שיתוף פעולה איכותי, על הזדהות 

עם המשימה ההתיישבותית, ועל הסיוע המתמיד. 
ובנימה אישית, אבקש להודות גם למשפחתי היקרה והתומכת, 
ובעיקר להדסה אשתי, על התמיכה והסיוע לאורך כל השנים.

אני מאחל לראש המועצה הנבחר – הצלחה רבה, הצלחתו 
היא הצלחתנו, הצלחת כל בנימין. אשמח לסייע בכל הנדרש, 

ואני מאחל לו ברכת הדרך. 

   
אבי רואה    

ראש המועצה היוצא     


