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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל

 

 קס זיכרון לחללי סיירת וגדוד חרוב ט
 

השבוע התכנסנו, אחרי שנתיים מאז מגפת הקורונה, לזכור ולהזכיר את אלו שאינם איתנו, אך נמצאים 
 עמוק בליבנו ולאורם אנחנו ממשיכים לחלום, להילחם, להתיישב, להתפתח ולקלוט. 

המתיישבים בבקעת הירדן, לא שוכחים את אלה שחרפו נפשם ועשו הכל על מנת לשמור על ראשוני 
גבולה המזרחי של מדינת ישראל. במארבים, במוצבים במרדפים, בסיורים ובביטחון השוטף. אנחנו כאן 
חבים להם את השקט, את האפשרות לבנות כאן חיים. אותה המסירות וההקרבה אז, נדרשת גם היום 

ציח את קיומנו כעם, כמדינה. אנחנו כאן מפני שזו ארצנו וכאן ביתנו. רק התיישבות חזקה תקבע כדי להנ
את גבולה המזרחי של מדינת ישראל. ביום הזה אבקש לחבק את כולכם, משפחות וחברים. ולחזק את 
החיילים ממשיכי הדרך, שפועלים במציאות לא פשוטה ובגל טרור מתמשך, המשימה לא תמה, שמרו 

 עצמכם והיו חזקים. מי ייתן ותימצא נחמה בידיעה שזכר הבנים נצור ושמור בליבנו לעד.  על
 

 
 

 
 

 יוצאים לדרך עם קמפיין קליטה חדש! 
 

הבקעה שלנו בתנופת קליטה משמחת ומרגשת. בשבועיים הקרובים צפויים 
סרטונים קצרים, לקראת קמפיין הקליטה האזורי לעלות ברשתות החברתיות 

 שיעלה בסוף אפריל.
אנחנו רוצים להתגאות במקום הקסום הזה שבחרנו כולנו לחיות בו ולהעביר 

 הלאה את כל היתרונות שמייחדים אותו.
המטרה היא להביא לכאן עוד משפחות צעירות בדיוק כמונו, אנשי הבקעה. 

ת/ משפחה שהייתם רוצים שיהיו השכנים שתפו, הגיבו ותייגו חברים/ קולגו
 שלכם:(

מאחל לכל היישובים הקולטים, קליטה איכותית ומוצלחת! המון תודה לשרון 
 דמוגרפית על ההשקעה בקמפיין זה. דיירי מנהלת מחלקת צמיחה

 

 

 



 

 

 יישומון פיקוד העורף –ערוכים לכל תרחיש         

 

. הצופרים יופעלו על ידי חמ"ל ההתרעה לאחרונה בוצע שינוי באופן הפעלת מערך הצופרים ביישובים
של פיקוד העורף וזאת לאחר קבלת הנחיה ממוקד הבקעה בלבד. הפעלת הצופר מתקיימת בשלושה 

 :אירועים
 

 אזעקה עולה ויורדת -ירי טילים1. 
 "אזעקה עולה ויורדת ולאחר מכן כריזה ובה מלל "רעידת אדמה -רעידת אדמה2. 
קה עולה ויורדת ולאחר מכן כריזה שבה מלל "אירוע חדירת מחבלים אזע -אירוע בטחוני ביישוב3. 

 ."ליישוב
אנו בתהליך הטמעה מול פיקוד העורף ופיקוד המרכז. מבקש מכם להוריד את יישומון פיקוד העורף, בו 

 ההתרעות יהיו מסונכרנות לצופרים ביישובים.
 .ברים ליישומוןבהרבה בתים ההתרעה לא נשמעת היטב, ולכן חשוב מאוד להיות מחו

  02-9943320מוקד הבקעה -לכל שאלה בטחון מועצה
  /4597411https://linkmix.co-להורדה

 
 

 

 

 שלכם,                                             
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