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מילה מראש המועצה
לתושבי בקעת הירדן היקרים
אות המגדר
קבלת אות המגדר – העצמה נשית
המועצה האזורית בקעת הירדן נבחרה יחד עם רשויות נוספות לקבל את אות המגדר לשנת
 .2021אות המגדר מציין כי לפחות  40%מכלל התפקידים הסטטוטוריים ברשות מאוישים על
ידי נשים או ש 40%מכלל חברי המועצה הינן נשים .עמותת כ"ן-כוח נשים היא עמותה
הפועלת לקידום מנהיגות נשים ושוויון מגדרי במוקדי קבלת ההחלטות במרחב הציבורי
והפוליטי בישראל.
ב 13/12-התקיים טקס לציון  20שנות פעילות לעמותת כ"ן באודיטוריום הכפר הירוק
בהנחיית שרון כידון ובו הוענקה תעודת הוקרה למועצה.

ערב הוקרה לרכזי קליטה וקהילה
בשבוע שעבר התקיים ערב הוקרה חגיגי לרכזי הקהילה והקליטה של היישובים .כמה
חשובה עבודתם והתרומה הרבה של הרכזים למלאכת הצמיחה הדמוגרפית .בסוף הערב
קיבלו הרכזים כרטיסים להופעת סטנדאפ.
המסר המרכזי מהערב היה קהילה בונה קליטה וקליטה בונה קהילה!
תודה למחלקת צמיחה דמוגרפית ומחלקת שירותים חברתיים על ארגון האירוע.

סיכום שנת פעילות של החטיבה להתיישבות במועצה האזורית.
השבוע התקיימה פגישת סיכום שנת פעילות של החטיבה להתיישבות במועצה האזורית.
החטיבה להתיישבות עוסקת באזור במספר תחומים ובעיקרם תשתיות ,חברה וקליטה,
קרקעות וחקלאות ,סיוע ליזמים ופרויקטים אזוריים מחוללי שינוי.
סיכמתי את הפגישה ואמרתי כי החטיבה עברה משבר בשנים האחרונות וכי לחטיבה
שמורה זכות ראשונים בהקמת ההתיישבות בבקעת הירדן.
כל תקציב שמגיע מהחטיבה מיועד לפיתוח וקידום הבקעה.
לטובת שיפור השרות של החטיבה ברחבי המועצה הקמנו במועצה בשיתוף החטיבה
משרדים לפעילות חבל מזרח בחטיבה.
האתגר העתידי המשותף של המועצה והחטיבה הינו ליווי המועצה ויישוביה בכלל ההיבטים
לטובת צמיחה וגדילה.
תודה רבה ליוסי נקש מנהל חבל מזרח ואלכס גורסקי המתכנן החברתי על כל הליווי
והפעילות החברתית-קהילתית.

השומר החדש – הרחבת הפעילות
בעקבות פניות הולכות וגוברות מחקלאים בבקעה ,בחודשים האחרונים עמלנו יחד עם
החבר'ה של "השומר החדש" על הקמת מרחב בקעה וירושלים.
פעילי המרחב החלו לסייע לחקלאים בשמירה ובהתנדבות חקלאית במושבים ,יחד עם
סטודנטים שהצטרפו ומתנדבים ומתנדבות מהאזור .מספר חוות מקבלות סיוע כעת בסיורי
לילה ובעבודה חקלאית בנוסף לסיוע בהשמת עובדים בתקופת גדיד התמרים.
לאחרונה פתחו בשומר החדש מוקד סיוע במטעי מנגו הסובלים מגניבות חוזרות ונשנות.
יחידת האופנוענים של השומר פועלת ומסייעת רבות באזור הצפוני בבקעה ומגייסת רוכבים
נוספים להתנדבות.
יישר כוח!

פרידה משמעון שטרית קצין הגמ"ר פיקוד
השבוע נפרדנו מקצין הגמ"ר של פיקוד המרכז סא"ל שמעון שטרית לאחר  5שנים שכיהן
בתפקיד זה.
"מים שקטים חודרים עמוק" זהו משפט שמאפיין את אופיו המיוחד של שמעון .אדם צנוע,
שקט שדאג רבות לחיזוק ושיפור מערך הבטחון בכלל יהודה ושומרון.
רוצים לומר לך תודה מעומק הלב על פועלך על השותפות המסירות ושימת דגש על בקעת
הירדן כחבל ארץ חיוני ואסטרטגי בביטחונה של מדינת ישראל.
עלה והצלח באזרחות במערך החינוך אליו אתה מצטרף .בטוחים שתעשה חיל.

