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 תקצירית מהמועצה האזורית

 
שר הכלכלה נפתלי בנט סייר השבוע בבנימין. סיורו החל בחנוכת מעון חדש בדולב, המשיך בעטרת  :שר הכלכלה

במכינה קדם צבאית בשילה ובאתר שילה הקדומה. בין  לתצפית על רוואבי, משם לביקור בעמותת "לב בנימין",
מאגרי מים במערב בנימין, הנושאים שנדונו עם השר היו: הקפאת תכנון הבנייה, סיוע בקידום כבישים תקועים, 

 ועוד.  , מעונותרוואבי
 

חבורה ותשודרג הת ,תחליף חברת אגד תעבורה את חברת אגדיום שישי, כ"א חשוון, , 02.00תאריך ב :תחבורה
ערבי הסברה מתקיימים בימים אלה במוקדים שונים בבנימין. בשל השינויים הצפויים,  הציבורית ברחבי בנימין.

במינהל קמ"ט תחבורה  - ישראל אפריאט : , בהשתתפותשבים בגוש שילהיתקיים ערב הסברה לתו 01.00ביום שני 
ונציגים  ,זר ראש המועצה הממונה על תחום זהעו – רוני שניר, קמ"ט תחבורהוזרת ע –אריאלה זריהן האזרחי, 

 ,בגוש טלמוניםנוסף יתקיים ערב הסברה עקבו אחר הפרסומים בדפי המידע  היישוביים.  -מאגד תעבורה. לפרטים 
 עקבו אחר הפרסומים. 

 
 שללענייני איו"ש חוץ וביטחון משנה לבתום דיון סוער שהתקיים בסוף השבוע שעבר בוועדת  :קליטה סלולרית

החברות  שלושיקימו  9102בשנת על הקליטה הסלולרית ביו"ש, סוכם כי של ח"כ מוטי יוגב,  ובראשות ,הכנסת
וכן  ,מגדלי תקשורת שיכסו אזורים שהוגדרו כחשובים ביותר ששה  -פרטנר סלקום ופלאפון  -הסלולריות הגדולות 

במקומות בהם אין באופן שיחזק מאד את הכיסוי הסלולרי  ,נקודות 90בעוד  יאפשרו שימוש משותף באנטנות
גנץ סיו"ר ישראל  –היום קליטה. הדיון התקיים בהמשך לסדרת דיונים ארוכה, שבה מייצגים את מועצת בנימין 

  .עוזר ראש המועצה המועצה, ורוני שניר
 

. על ידי חברת החשמל בבנימין י המתח הגבוהווזה זמן רב שהמועצה מנסה לקדם את שיפור איכות ק :קווי חשמל
ושוב כי אין שוב חשים הפרעות באיכות הקו, אך חברת החשמל טוענת תושבים רבים, בעיקר באזור מזרח בנימין, 

 והיא מוצאת תקלה בקו. אנו יודעים כי הדבר גורם לנזקים רבים למכשירי החשמל. אנו מבקשים מכל מי שנגרם ל
עם העתק (, 670-0079766, או לנציבות תלונות הציבור פקס 011ל )מוקד לשלוח פנייה בכתב לחברת החשמ –נזק 

חשוב לציין תאריך, שעה משוערת, ולצרף חשבונית של  (.natan@binyamin.co.ilבחברה לפיתוח )אורן לנתן 
 תיקון הנזק. 

 
  תמיד לשירותכם, 011מוקד  -להזכירכם 

 .0911 -ד הבטחוני המוק
 המועצה האזורית מטה בנימין, שבת שלום
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