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מילה מראש המועצה
לתושבי בקעת הירדן היקרים

הידעת?!
כנס מחקרי בקעת הירדן ה6 -
גם השנה נערך כנס מחקרי בקעת הירדן באופן מקוון.
כמו בשנה שעברה ,גם הפעם כלל הכנס המקוצר (והשישי במספר) ,ארבע הרצאות ,שהוקדשו לתקופות ולתחומים
שונים בחקר עברה ,קורותיה ואתרי בקעת הירדן ההיסטוריים.
תקוותנו היא כי בשנה הבאה נשוב לקיים כנס באורך מלא ,שייערך כתמיד באולם התרבות המרכזי בבקעה ,ויכלול
לצד ההרצאות גם מספר סיורים בשטח.

קהילה
יום ההוקרה לחיילי המילואים בשירות פעיל
בקעת הירדן התגייסה השבוע לקמפיין ההצדעה וההוקרה לחיזוק
מערך המילואים.
הקמפיין מדגיש את נחיצות עשייתם וחשיבות מעגלי התמיכה בחיילי
המילואים במשפחה ובעבודה.
כולנו אומרים תודה על התרומה לאורך השנים ,הנתינה ,ההקרבה,
רוח ההתנדבות ותרומתכם לביטחון ישראל.
אוהבים אתכם ,מוקירים אתכם ומצדיעים לכם.

אגף יישובים
ערב עיון בנושא הקמת אגודה קהילתית
התקיימו הרצאות על הנושא מפי מר יוסי נקש מנהל החבל בחטיבה להתיישבות ,ומעו”ד איתן מימוני.
ההרצאות התמקדו בתהליך הקמת אגודה קהילתית ,לצד ההשפעות ודו קיום עם האגודה החקלאית.

ביקורים
סיור דוברי יו”ש בבקעת הירדן
פורום דוברי הרשויות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן נפגש
בשבוע שעבר לסיור מיוחד בבקעת הירדן ,לאחר שנה
שבה לא נפגשו בגלל מגפת הקורונה.
המפגש כלל סיור במאגר תרצה ובמוצב טובלן ,ביקור
במסלול המוטורי המקצועי בפצאל ,ארוחת צהריים וישיבת
עבודה .במפגש המרתק נדונו שיתופי פעולה אפשריים,
תכניות עבודה ולמידת עמיתים בין כל דוברי הרשויות
באזור.

ספורט
כדורגל
יום שלישי  27.4.21לילה שכולו היסטוריה בבקעת הירדן.
סוף סוף משחק לילה רשמי במסגרת ליגה במגרש
הכדורגל בתומר .האורחים לא התחשבו במעמד המרגש
לקחו את השי ואת שלוש הנקודות.
השאירו לנו שבעה חורים ברשת אבל לעד נזכור להם את
העזרה ,הנכונות ויצירת התקדים שממנו אין חזרה -מהיום
בבקעת הירדן יש מגרש ביתי גם למשחקי לילה.
כרגע לוותיקים בלבד אבל בהמשך לילדים לנוער וגם
לבוגרים.
לאור החום בבקעה ,האפשרות לשחק בלילה היא חובה
ובהמשך אני מאמין שכך יהיה.

אירועים
כמדי שנה ,הוקמה תחנת ריענון בחסם צהוב לחוזרים
ממירון.
השנה לצערנו התחנה היוותה נקודה לניחום ושיח לאחר
האסון הכבד בערב ההילולה ,שבה נהרגו  45ילדים נערים
וגברים.
אנו שולחים תנחומים למשפחות ההרוגים וברכת רפואה
שלמה לפצועים.
בואו היו שותפים לתנופת הפיתוח והצמיחה של בקעת הירדן
לכל המעוניין להצטרף לרשימת התפוצה לניוזלטר ,בבקשה לפנות לכתובת מיילDovrutjv@gmail.com :

בברכה,
ראש המועצה ,דויד אלחייני

