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מילה מראש המועצה
לתושבי בקעת הירדן היקרים
בטחון
מוקד הבקעה מאויש  365 ,24/7ימים בשנה .את המוקד
מתפעלים מוקדנים (תושבי הבקעה) וחיילות סמב”ציות.
במהלך מבצע “שומר החומות” המצב הביטחוני במדינה היה
תחת הסלמה .התקיימו הפרות סדר בכול רחבי הארץ.
פה במוקד תגברנו בכוח אדם נוסף על מנת לתת מענה לכלל
הפניות והדיווחים של תושבי הבקעה ושל עוברי האורח
בתחום המועצה .במהלך המבצע המוקד טיפל באלפי דיווחים
ושיחות ,המוקדניות היוו אוזן קשבת ,מרכז ידע מהימן ודאגו
להיות בקשר עם המוקדים השכנים לקבלת מידע.
אנו רוצים להודות לצוות העובדים על המסירות ,האכפתיות
ועל תחושת הביטחון שהשרו לתושבים .תפקיד זה מצריך אורח רוח ,יחסי אנוש ויכולת להתמודד במצבי לחץ וקיצון .אנו
מעריכים מקרב לב את פועלכם ובהזדמנות זו אומרים תודה גדולה .מאחלים ימים שקטים מלאים בביטחון.

אגף הישובים
במסגרת היעד שהצבנו לעצמנו להגיע ל 15,000-איש בבקעת
הירדן ,השלב הראשוני הוא להכין את היישובים שלנו לקליטה
על הצד הטוב ביותר.
תפקיד רכזי הקליטה הינו חיוני להצמחת הבקעה ולקדם אותה
לקראת היעד הנכסף.
מחלקת צמיחה דמוגרפית פתחה בשבוע שעבר קורס לרכזי
קליטה (צמ”ד) .משך הקורס  4מפגשים.במפגש הראשון
התארח ד”ר צבי ברק שהעביר הרצאה מרתקת ומשעשעת על
מהות החוסן הקהילתי.
אני מברך אתכם רכזי הקליטה על עשייתכם החשובה ותרומתכם הגדולה לבקעת הירדן.

אירועים
סיור דסק אנשי תקשורת וכתבים

בשבוע שעבר נערך סיור ,בו אירח ראש המועצה משלחת
של אנשי תקשורת שבאה לראות מקרוב את אתגרי בקעת
הירדן ,לשמוע על המורכבות באזור ,להכיר את ה"אני
מאמין" מפי ראש המועצה.
היום התחיל בתצפית בקאסר אל יהוד ,מו"פ בקעת הירדן ,בית
אריזה לענבים ,ביקור בישוב חמדת ומפגש עם תושבים שסיפרו
על הקליטה שלהם בבקעה.
בנוסף שמעו סקירה מפי מח"ט הבקעה אל"מ בצלאל שנייד.

ביקורים
השבוע ארחנו שני ביקורים חשובים הקשורים
לצמיחה ופיתוח הבקעה :את צמרת מחוז ירושלים
בחברת החשמל ואת שר החקלאות ופיתוח הכפר
אלון שוסטר ופמלייתו .בביקור של ח”ח סיירנו במספר
ישובים .הועלו נקודות שונות המצריכות טיפול בתחום
החשמל בבקעת הירדן ובהן הפרעות באספקת
החשמל ,מערכות פוטו וולטאיות ,חשמל למבני
חקלאות ועוד .מקווים לראות תוצאות בקרוב.

בסיור עם שר החקלאות אלון שוסטר ,ביקרנו במטע
הניסיוני במו”פ רמות מכורה .במטע מגדלים שקדים,
משמשים ועוד ,תוצרת חדשה באזור .המשכנו לכרם
בקעות ומאגר תרצה .השר מוקיר את החקלאים ואת
רוח היזמות והציונות שטבועים בחקלאי הבקעה .השר
סיכם כי הוא מקווה שנמשיך להוריש לילדינו ונכדינו
קרקע פורייה ופרנסה טובה מעשיית חקלאות בבקעת
הירדן.

