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מילה מראש המועצה
לתושבי בקעת הירדן היקרים

תשתיות מגרשים למגורים
קבלנים במושב תומר
לפני כשבועיים עלינו לירושלים מהנדס המועצה ואני ,יחד עם נציגי הנהלת מושב תומר בכדי להיפגש עם
חברת "ערים" שהיא הזרוע המבצעת של משרד השיכון .זאת כדי לסכם את הסוגיות האחרונות לקראת
יציאה לביצוע של הרחבה של מושב תומר בהיקף של  54יח"ד.
ביום שני האחרון התקדמנו צעד נוסף כאשר התקיים במושב תומר סיור קבלנים לביצוע הפרויקט .זהו רגע
היסטורי עבור בקעת הירדן ,שלראשונה מבצעת פרויקט בהיקף כזה .ועבור מושב תומר אשר פתח את
שעריו אחרי  45שנה והרחיב את שטחו המוניציפאלי .הצפי הוא שברבעון הראשון לשנת  2022הטרקטורים
יעלו על השטח הבתולי והחלום יהפוך למציאות .מרגש מאד!

ביקורים
אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס
השבוע אירחנו את אלוף פיקוד המרכז האלוף יהודה פוקס.
האלוף עודכן על הפרויקטים בתחום החירום והביטחון ,הרחבות ביישובים ,הקמת מחלקת קרקעות
במסגרת השמירה על שטחי  Cוסיכום אירועים בגזרה במהלך השנים .2020-2021
ביקרנו בתחנת הניסיונות של הבקעה בה הוצגו גידולים מרכזיים ופיתוחים חקלאיים חדשניים .ביקרנו
בקרית הביטחון ובמוקד המועצה והוצגו החידושים הטכנולוגיים לטובת בטחון התושבים.

הועלו מספר נושאים לטיפול בפני האלוף ,ביניהם קרקעות חקלאיות עתידיות בתחומי המועצה ,פיתוח
ומימוש תבע"ות לתעשייה ,תיירות והתיישבות ונושאים בטחונים שונים.

אגף יישובים
ישיבת מזכירי יישובים ופתיחת קורס דירקטורים
ביום חמישי האחרון התקיים ערב הוקרה חגיגי לרכזי הקהילה והקליטה של היישובים.
נשאתי דברים על התרומה הרבה של הרכזים למלאכת הצמיחה הדמוגרפית.
בסוף הערב קיבלו הרכזים כרטיסים להופעה של רויטל ויטלזון.
המסר המרכזי מהערב היה קהילה בונה קליטה וקליטה בונה קהילה!
תודה למחלקת צמיחה דמוגרפית ומחלקת שירותים חברתיים על ארגון האירוע.
בנוסף ,נפתח בשבוע שעבר מחזור ראשון של קורס דירקטורים בבקעת הירדן ביוזמת תנועת
המושבים בישראל ואגף ישובים במועצה בשיתוף מכללת ספיר.
נבחרת הקורס מונה כ  42חניכים מכל יישובי הבקעה ובתוכם גם בעלי תפקידים וחברי הנהלות
בישובים.
מאחל לחניכי הקורס בהצלחה רבה.

פיתוח וצמיחה
חנוכת גן שעשועים ומועדון בחמדת
בשבוע שעבר ,התקיים בחמדת טכס חנוכת גן שעשועים ומועדון היישוב במעמד מנהל אגף ישובים,
מהנדס המועצה ,אנוכי והתושבים.

גן השעשועים החדש נבנה בתמיכת המועצה האזורית ו קק״ל  -קרן קימת לישראל .מועדון ישוב
חדש נבנה בתמיכת המועצה האזורית והחטיבה להתיישבות .החגיגה במועדון כללה הדלקת נר
חנוכה והכרזה חגיגית על פתיחת חגיגות העשרים לישוב.
בירכתי את הישוב ואמרתי כי הישוב הינו דוגמא ומופת לישוב שגדל ,צומח ומתפתח" :אני מאחל
לישוב עוד שנים רבות של פיתוח ,וצמיחה ובקרוב המועצה תצא למכרז לבניית שני גני ילדים חדשים
בישוב".

