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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
עלי )כמו גם יישובי גב ההר בשומרון(, והתושבים -הגיעה לשיאה בעיית המים בגוש שילה לאחרונה :משבר המים

צריכת המים )כולל ימי שישי(. החקלאות באזור סובלת אף היא של שיא הבשעות ארוכות סבלו מהפסקות מים 
ועומדת בפני סכנת ייבוש. חברת מקורות מתריעה מזה שנתיים שקידוחי המים שמהם ניזונים יישובים אלה 

  -מזה שנתיים שאנו עובדים על קידום פתרונות )קידוח תפוח וקידוח חורון( הולכים ומידלדלים, ויחד אתם 
מרשות המים לקדם פתרון קבע. לצערנו בשל  דורשים שוב ושובורכים סיורים, מקיימים דיונים ומתריעים, ע

-תכנית חיבור גוש היישובים למוביל הארצי, בעלות של כ לפני שבועייםסיבוכי בירוקרטיה ופוליטיקה, אושרה רק 
ו לאחרונה בקידוח אריאל. מיליון שקלים. במקביל מיובא ארצה מסנן מיוחד שישפר את איכות המים שנמצא 400

שהגיע השבוע לבנימין, הוצגו נתונים חמורים על  –שר התשתיות  –בסיור עם השר שטייניץ חירום וכן בפגישות 
חקלאי האזור הציגו בפניו את מצבה ארוך ביהודה ושומרון. ההיעדר תכנון תשתיות של משרדי הממשלה לטווח 

הבטיח לחבר בין הגופים השונים ולהביא לפתרון הבעיה.  השרהקשה של החקלאות בהיעדר יכולת השקיה. 
בינתיים אנו מייעלים את מערך מתן המענים לחירום, כולל הצבת מיכל ימים ועוקבי מים ביישובים השונים 

ובחינת האפשרות להשמיש מגדלי מים שאינם בשימוש. במקביל אנו דורשים להחמיר את הטיפול בגניבות המים 
 טיח כי גם בכיוון זה יוגברו המאמצים.השר הבלאורך הקו. 

 איגרת מפורטת ליישובי הגוש בנושא זה נשלחה בשבוע שעבר לתושבים באמצעות מזכירויות היישובים.
 

. בעפרה התקיים שטייניץ בביקורו השבוע גם לעפרה ולעמונהיובל מלבד בסוגיית המים, הגיע השר : השר שטייניץ
השר וכי אף פינוי של יישוב לא הוביל לפתרונות. לפנות יישוב,  רכי אסו השראמר  דיון על תשעת הבתים, ובעמונה

הבהיר כי לדעתו הפתרון הראוי הוא פיצויים לבעלי הקרקעות. עוד הדגיש כי יפעל בכל דרך חוקית למנוע טרגדיה 
 מיותרת של פינוי עמונה.

 
מתוך הבנה כי היערכות להצטיידות לחירום פיקוד העורף מקיים בימים אלה מסע הסברה : מצטיידים לחירום

בדקו האם יש לכם בבית: רדיו אנו קוראים גם לכם, כל תושבי בנימין, בכוחם להציל חיים.  –בשגרה למצבי חירום 
זה הזמן לדאוג  –אם עדיין אין לכם את כל אלה בבית  מטען נייד לסלולרי ותאורת חירום. הפועל על סוללות,

 באתר האינטרנט של מטה בנימין.שיהיו. פרטים נוספים 
 

ביום היישוב שילה מזמין את כל תושבי בנימין לחגיגת פתיחת הקיץ עם חנן בן ארי : פתיחת קיץ עם חנן בן ארי
 ₪ 30-למבוגר, ו ₪ 40 –בפארק המרכזי של שילה. כרטיסים במחיר מסובסד  20:00, בשעה 3.7ראשון, כ"ז בסיון, 

 . לנוער
 

ה אזורית שומרון מזמינה את תושבי בנימין למופע מיוחד של יעקב שוואקי ברחבת בית מועצ: שוואקי באיתמר
. אמן אורח: יונתן רזאל. המופע בליווי מופע 20:00בשעה  11.7.16הכנסת באיתמר, ביום שני, ה' בתמוז, 

 Shwekey.co.il( ניתן להזמין בכתובת: 4.7במכירה מוקדמת )עד  ₪ 50 –מולטימדיה מרהיב. כרטיס בעלות 
 .03-9066410לפרטים 

 
בין  7/7בתאריך א' תמוז, הוא יתקיים אי"ה : מתקרב סטריטבול בנימין השלישי בעפרה:  3-סטריטבול בנימין ה

האירוע  בנים ובנות. –במגוון קטגוריות לילדים נוער ומבוגרים  )שימו לב לשינוי!( בעפרה 21:00-15:00השעות 
ות" כלפי בעלי צרכים מיוחדים עם פעילויות חווייתיות ערכיות בנושא ומגוון יעמוד בסימן "מגלים רגישות לנגיש

באתר  –לפרטים נוספים והרשמה  .3.7לסטריטבול עד יום ראשון, כ"ז בסיון, ההרשמה  אטרקציות והפתעות.
מהרו והבטיחו את  והמתנ"ס ו"מחלקת הספורט מתנס בנימין". "ארץ בנימין"המועצה, בדפי הפייסבוק של 

  הכניסה חופשית.  –. להפנינג בתשלום –הרשמת קבוצות לסטריטבול  כל הקודם זוכה. –ומכם מק
 
 

 .1208 -המוקד הבטחוני  תמיד לשירותכם, 106מוקד  -להזכירכם 
 "ארץ בנימין". –חפשו אותנו בפייסבוק 

 
 המועצה האזורית מטה בנימיןם, שבת שלו


