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 תקצירית מהמועצה האזורית
 

 

לס המים בשלושת השבועות האחרונים, בשל עומסי החום וצריכת מים מוגברת, נוצר ביקוש רב יותר מיכולת אספקת המים של מקורות, מה שהביא לירידת מפ אספקת מים:

(. מקורות ורשות המים פנו בבריכות. הדבר סיכן את אספקת המים השוטפת בחלק מהיישובים, בעיקר בגוש טלמונים ובגוש שילה )וביישובים נוספים רבים ביהודה ושומרון

 למועצה בדרישה לצמצם את צריכת המים לצרכי גינון והשקיה. 

  

ם שוב ושוב, מה שלא לצערנו, למרות פניות לכל היישובים, ביישובים רבים נמשכה ההשקיה כרגיל, ולא צומצמה כפי שביקשה מחלקת תשתיות זורמות ממזכירי היישובי

שלישים לפחות שאין בו סכנה לאספקה. במצב כזה הסובלים -שך שלושה שבועות לא הצלחנו למלא את הבריכות עד לקו של שניאיפשר את העלאת המפלסים. וכך במ

 אנו נידרש לחשיבה בסוגיה זו של מעורבות היישובים ונשיאה משותפת בנטל.  העיקריים הם החקלאים בבנימין, שלא יכלו להשקות את מטעיהם במשך תקופה ממושכת. 

  

תכנית אב למים ביישובי יו"ש אושרה לפני כחודש וחצי על ידי רשות המים, והיא צפויה  -יל חשוב לעדכן כי פתרונות של קבע לבעיית אספקת המים כבר יצאו לדרך במקב

אך כבר בימים אלה מתקדם ביותר ביצוע  לשפר את אמצעי ההולכה ואת כמויות המים המוזרמות ליישובים, בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה. ביצוע התכנית ייקח כמה שנים,

-מדובר בעורק מים שאמור לפתור את בעיית ההישענות על תחנת ראס -קו מים חדש במערב בנימין. כעת העבודות מתמקדות על הקטע שמצומת הדואר עד טלמון ונחליאל 

מתכנית זו, מעוכבת על ידי המינהל האזרחי בשל בעיות משפטיות שונות.  כרכר ולהגביר את אספקת המים למערב בנימין. הפעלת תחנת השאיבה בנעלה, שנבנתה כחלק

  השבוע פנה מנהל רשות המים למינהל האזרחי בדרישה לשחרר מיידית את עיכוב הפעלת תחנת השאיבה בנעלה ואת חיבורה לחשמל.

  

מש"ח יאפשר תנועה בטוחה ושוטפת  80חלף, אשר עלותו נאמדת בסך בשעה טובה לאחר שנים של מאמצים החלו עבודות ביצוע מחלף אדם. המעבודות במחלף אדם: 

ן יוקדש להכשרת הסדרים מירושלים לכיון שער בנימין )לשני הכיונים( וישפר באופן משמעותי את הגישה לבנימין. העבודות צפויות להימשך כשנתיים, כאשר חלקן הראשו

 .זמניים אשר ישרתו את הנוסעים בזמן העבודות

 .רים אלה צפויים שיבושים בתנועה כאשר אנו פועלים בכל עת לצמצם את הפגיעה בתושביםבמהלך הסד

 .לפנות בוקר. אנא היאזרו בסבלנות לטובת שיפור החיים בעתיד 05:00-בלילה ל 23:00במהלך השבוע הקרוב כיכר אדם אמורה להיחסם לסירוגין בין השעות: 

  

ור לשלושה חברי קונגרס מהמפלגה הרפובליקנית בארה"ב, כחלק משיתוף פעולה צמוד של דסק חו"ל בבנימין עם שדולת בשבוע שעבר התקיים סי חברי קונגרס מארה"ב:

Israel Allies Foundationבשילה הקדומה,  –תנ"כי של העם היהודי עם חבל ארץ זה -, המביאה לארץ חברי קונגרס מידי שנה. בסיור נחשפו המשתתפים לקשר ההיסטורי

באזור התעשייה בברקן. הסיור היה מפרה ומועיל ואנו רואים חשיבות רבה בחיזוק הקשרים בין יו"ש  –בגבעת הראל, ולהבנת מרקם החיים המשותף  –מתחדשת לחקלאות ה

   לידידי ישראל בתפוצות.

  

אופנה, טיפוח, תכשיטים, אמנות,  -ל נשים יוצרות בבנימין נמשכת מכירת הכרטיסים ליריד "תתחדשי" לנשות בנימין: דוכני מכירה ש "תתחדשי": -  יריד לנשות בנימין

, לאחר מכן ₪ 70: 31/8, בגבעת התחמושת, ירושלים. כרטיסים במכירה מוקדמת עד 6/9/2015מתנות, ועוד; וקרן פלס בהופעה מלאה! היריד יתקיים בכ"ב באלול תשע"ה, 

 .31/8-עד ה 1+1. ועכשיו במבצע ₪ 85בעלות 

 .https://www.tixwise.co.il/he/tithadshiמצעות כרטיסי אשראי באתר: הזמנת כרטיסים בא

  

של משרד התרבות והספורט והטוטו בשיתוף מתנ"ס בנימין, יתקיים לקראת סוף  24ספורתרבות  –כחלק ממיזם "לא לדאוגוסט"  והפנינג ספורט: 1-סטריטגול בנימין ה

', ח-ו' , ז'-בחינם! ההרשמה לסטריטגול הינה לפי הקטגוריות הבאות: ד' –בישוב עפרה  25/08/2015בכדורגל( בתאריך י' באלול תשע"ה, 3x3) 1-החופש סטריטגול בנימין ה

כל הקודם  –. מס' המקומות מוגבל mosherei88@gmail.com, 7455522-050+(. פרטים נוספים והרשמה לסטריטגול: משה ריי 40+(, ותיקים )18י"ב, בוגרים ) -י' י"א-ט'

יתי לכלל המשפחה שיכלול מתנפחים ספורטיביים אתגריים, מגרש כדורסל מתנפח, מסלול מכשולים יתקיים הפנינג ספורטיבי חווי 19:00-16:00זוכה! בנוסף, בין השעות 

  , סדנאות כדורגל, פרסים מטורפים, צ'ופרים בריאותיים, עמדת מדדי בריאות ועוד ועוד.XBOXפלייסטיישן,  -משולב כדורגל, קיר טיפוס אתגרי, עמדות משחק מקצועיות
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 לחברה הפועלת בנושא בריאות השיניים במוסדות החינוך בבנימין דרוש/ה רופא/ת שיניים לביצוע בדיקות בגני החובה ובתי הספר במטה בנימין. : בריאות שיניים לתלמידים

  מדובר במשרה חלקית, בשעות בוקר, לטווח ארוך.

 .7649315-03או פקס: shenly@shelpro.co.ilמשרה נוחה, לטווח הארוך. קורות חיים ניתן לשלוח למייל: 

  

אחת לשלושה שבועות, בשער  -שי"ל בנימין מגייס מתנדבים חדשים. דרושים מתנדבים מסורים, בעלי נכונות לסייע ולעזור לפונים במגוון תחומים. ההתנדבות   שי"ל בנימין:

 .vatikim.mitnadvim@gmail.com, 4767460-052צרפתית. לפרטים: מיכל בנימין או בכפר האורנים. דרושים גם מתנדבים דוברי 

  

במחלקה לשירותים חברתיים נפתח בקרוב מחזור ב' של "תוכנית אפיקים" לצעירים בתעסוקה. התוכנית מקנה ליווי של שנה וחצי בתחום ההכוונה תכנית אפיקים: 

  שאינם נשואים. ההרשמה בעיצומה! מספר המקומות מוגבל ורק מתאימים יבחרו! 18-25תעסוקתית ופתוחה לצעירים וצעירות בגילאי ה

 .0525666286-או חננאל 0525666158 -רוני -לפרטים

  

ות, על כלכלה בפרישה, צוואות וירושות ועוד. ותיקי בית אל זכויות גמלאים בביטוח לאומי, ביטוחים משלימים וסיעודיים, בריא הכנס הגדול לגמלאים ולגמלאים שבדרך:

באולפנת "רעיה" בבית אל. בכנס ידברו אנשי מקצוע על כל מה שחשוב.  13:00-20:00באוגוסט בשעות  30מזמינים את ותיקי בנימין לכנס שיתקיים ביום ראשון ט"ו אלול, 

 .התשלום במקום vatikimbakehila@gmail.comבאמצעות המייל:  20.8ה עד ל כולל ארוחת צהריים מלאה. הרשמ ₪ 60עלות השתתפות בכנס: 

  

ם שימוש הפחים הכתומים מוצבים כעת, בכל הישובים וממתינים למחזור אריזות פלסטיק. אתם מוזמנים לעשות בה -האריזות לכתום"  –"בבנימין מהיום  הפחים הכתומים:

                                                                                                                                                            כי "מהיום האריזות לכתום". –להשלכת האריזות 

מים במרכזי המחזור וכך שומרים על זרמים נקיים באיכות הסביבה. זה המקום להזכיר שבכל ישוב עומדים אנחנו ממשיכים להפריד גם את יתר האריזות לפחים המתאי

  לרשותכם סוגים שונים של מתקנים למחזור, כגון:

כולתן וללא מכסים. זיכרו "אם מפרידים אנא וודאו שהאריזות ריקות מת –פח סגול: שמיועד לאריזות זכוכית, לתוכו אנו נמחזר בקבוקי זכוכית, צנצנות, בקבוקי בושם וכדומה 

 .אז עד הסוף"

 .פח כחול: שמיועד למחזור נייר, לתוכו אנו נשליך עיתונים, ניירת וספרים

ם למחזור , יש פתרון הולקרטונייה: שמיועדת למחזור קרטון בלבד! משפחות שעוברות דירה לאחד מיישובי בנימין, אנא מכם לא להשליך את הקרטונים סמוך למכולת האשפה

 .הקרטון. בבקשה השליכו את הקרטונים לתוך מבנה הקרטונייה. יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל

יך בו כמות גדולה יותר של מתקן "מחזורית" לבקבוקי פלסטיק: לאחרונה, הצבנו מתקנים דקורטיביים בישובים, בחלק מהישובים אף הגדלנו את נפח המתקן כדי שתוכלו להשל

  פלסטיק מבלי שיהיה עומס עד למועד הפינוי. בקבוקי

 !הצלחת פרויקט המחזור תלויה ברצון הטוב ובאכפתיות של כל אחד ואחת מאתנו
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