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מילה מראש המועצה
לתושבי בקעת הירדן היקרים
אגף יישובים
צמיחה דמוגרפית
בשבוע שעבר הסתיים קורס הכשרה של רכזי הקליטה
ביישובי המועצה.
לאחר מספר מפגשים שבהם השתתפו הרכזים,
התקיים יום סיור אשר מטרתו הייתה לשמוע על סיפורי
הצלחות בתחום הקליטה ביישובי המועצה האזורית
גולן ,ללמוד ולהכיר.
תודה לשרון דיירי מנהלת המחלקה לצמיחה דמוגרפית,
למוטי אבנר מאגף יישובים ,איילה פישר יועצת צמ”ד
חיצונית מטעם המועצה ,יוסי נקש מנהל חבל מזרח
ולאלכס גורסקי מתכנן חברתי בחטיבה להתיישבות על ארגון ההכשרות.

קהילה
כנס שנתי  CFOICידידים נוצרים למען
היישובים ביש”ע
עמותה העוסקת בגיוס משאבים המיועדים לתושבי
יו”ש ובקעת הירדן.
התמקדות העבודה היא מול נוצרים אוהבי ישראל
ברחבי העולם ,אשר מעוניינים לתמוך ולהכיר
בהתיישבות היהודית ביו”ש ובקעת הירדן.
שנת  2020הייתה שנה לא פשוטה ברמה
העולמית בכל הנוגע לגיוס משאבים ותמיכה ,אך אם זאת הצלחנו לגייס עבור  2פרויקטים בבקעת הירדן.
ועל כך אני רוצה לומר תודה גדולה לגברת סנדרה ברא”ז ,מנהלת העמותה וצוות משרדה ,אשר עובדים רבות למען
עתיד ההתיישבות ופיתוח הקהילה ,ילדים ,נוער ,הגיל השלישי ,חירום וביטחון חינוך ורווחה ועוד .יישר כוח!

חדשנות
כנס מגדלי התמרים  2021בבקעת הירדן
בשבוע שעבר נערך באולם המתנ”ס במועצה כנס בו לקחו חלק מגדלים רבים מכל גבולה המזרחי של מדינת ישראל.
בכנס הוצגו בפני המגדלים האתגרים המשמעותיים בהם מתמודד הענף בשנים האחרונות וכן הוצגו תוכניות עבודה
ופתרונות באמצעות שולחן המגדלים ,כגון תוכניות לפתיחת שווקים חדשים ,קידום מכירות ,קביעת תמחיר ואיכויות
ועוד.
בירכתי את המשתתפים והצגתי את חשיבות הענף לכלכלה ופיתוח הבקעה .יחד עם ראשי מועצות אחרים שנכחו
בכנס והבטיחו לסייע ולעזור בכל דרך להמשך קיום ענף משמעותי זה.

ביקורים

אלוף פיקוד העורף אורי גורדין הגיע השבוע לביקור במועצה.
האלוף עודכן מפי קב”ט המועצה הדס גוזלן על הפרויקטים
שבוצעו בתחום החירום והבטחון ,ביקרנו במרכז ההפעלה
ובמוקד .הצגנו בפניו את החידושים הטכנולוגים העומדים לטובת
בטחון תושבי הבקעה .ביקרנו במשק אזולאי שם הצגנו בפניו
התוצרת החקלאית בבקעה .בוצע דיון מקצועי אשר בו הועלו
בקשות לסיוע בכדי לחזק את בטחון היישובים והבקעה.

פיתוח וצמיחה
התחלת עבודות פיתוח מגרשים ביישובים
בשעה טובה התחילו עבודות פיתוח
המגרשים
בישובים.
גיתית –  14מגרשים,
משכיות –  23מגרשים,
ארגמן –  15מגרשים,
רועי –  12מגרשים.
ראש המועצה ,דויד אלחייני

