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מילה מראש המועצה
לתושבי בקעת הירדן היקרים
ביטחון
הטרור החקלאי  -גניבה ,נזק לרכוש וכתובת צלב קרס רוססה
עליית מדרגה מדאיגה.
יש לעקור מהשורש את תופעת הטרור החקלאי שקיימת לצערנו במדינת ישראל מצפון
עד דרום ,דרך הבקעה.
מעבר לגניבות ,אנו נתקלים במקרים רבים בחורבן כאשר ברור לכל כי בכוונתו של
המפגע שטוף השנאה הייתה בהרס מוחלט.
המקרה שאירע בערב שבת ,בו גם מעבר לגניבה וההרס ,רוסס גם צלב קרס ,הוא
עליית מדרגה מדאיגה.
אנו במועצה משתמשים במירב הכלים שיש לנו בכדי לספק הגנה וביטחון לתושבים,
ופועלים יחד עם כוחות הביטחון באזור ,אולם זקוקים לתגבור וסיוע נוסף של הממשלה.
הדס צור גוזלן – קב"ט המועצה:
"אנו נתקלים במאות מקרים מדווחים במהלך השנה של גניבות ,הרס ופשיעה חקלאית,
אך מעבר לכך יש עוד אירועים רבים שאינם מדווחים בגלל הקושי במציאת הפושעים.
יש לומר כי לאו דווקא מדובר במקרים של גניבה אלא בפעמים רבות אנחנו נתקלים
במקרים בהם מבוצעות פעולות של
הריסה ופגיעה ברכוש.
הקמנו יחידת מתנדבים של מג"ב
שאחת ממשימותיה היא לפעול
למיגור תופעת הטרור החקלאי
בבקעה ,ואנחנו נמשיך לפעול בכל
הדרכים שאפשרותנו יחד עם
המשטרה ,מג"ב וצה"ל בכדי למצוא
את האשמים ולהעמידם לדין".

קהילה
פגישה עבודה מטה מול מטה –
הנהלת היישוב מבואות יריחו עם מנהלי מחלקות המועצה.
בשבוע שעבר הגענו לביקור ופגישת עבודה בישוב מבואות יריחו.
בפגישה הציג מזכיר היישוב אליהו עטיה סקירה בנושאי פיתוח כלכלי וקהילתי לשנים
הקרובות ,כמו כן שמענו על תנופת פיתוח היישוב מפי בעלי התפקידים בתחום צמיחה
דמוגרפית ,חינוך וביטחון.
היום הסתיים בביקור מרגש במוסד החינוכי גינת עדן – מוסד חינוכי לבנות ,בחסות
משרד הרווחה.

אירועים
פרידה מיצחק (איצ'ה) מאיר יו"ר איגוד ערים שומרון.
איצ'ה הקים את איגוד ערים שומרון לפני כ 30-שנה ואיגד בתוכו כ 15-רשויות בשומרון.
יצחק (איצ'ה) מאיר אדם בעל ניסיון וידע רב ,קידם את השומרון ובקעת הירדן בנושאים
רבים :איכות הסביבה ,ניקוי והעברת ביוב נחל קנה ,הקמת אתר אשפה טובלן ,הקמת
מטש"ים בשומרון ועוד .מאחל לך ידידי בריאות נחת ושמחה תמיד.

ביקורים
פגישת עבודה מול דואר ישראל וראשי מחוז י-ם.
השבוע הגיעו לפגישת עבודה סמנכ"ל דואר ישראל ,חיים מזעקי וצוות משרדו ממחוז
ירושלים ויו"ש בדואר ישראל.
הפגישה עסקה בעיקרה בשיפור שירות הדואר נע בקווי בקעת הירדן בדגש על קו
יישובי גב ההר ,ובשיחה על עתיד שרותי הדואר עם השוני בתמהיל ממכתבים לחבילות.
מזכירי היישובים שהשתתפו בפגישה העלו את צרכי התושבים לשרותי הדואר כפי
שעולה מהשטח .הפגישה הסתיימה ברוח טובה ורצון לשפר ולייעל את השירות
לתושבים.

ובנימה זו ,ברצוני לאחל לכם תושבי בקעת הירדן,
חג חנוכה שמח ומואר!
תבלו עם בני המשפחה ,תטיילו בבקעה היפה שלנו ותשמרו על עצמכם.

