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 מילה מראש המועצה
 ,תושבי בקעת הירדן היקרים

 הירדן!אני גאה להציג בפניכם ניוזלטר )איגרת מידע( ראשון, הרואה אור במועצה אזורית בקעת 
 דף חודשי הכולל עדכונים מהנעשה במועצה, בשאיפה כי הדף יגיע לכל תושב בבקעת הירדן בעל כתובת מייל.

 הקשר הישיר אתכם חשוב לי מאד, החשיפה לנעשה בבקעה והידיעה על המתרחש כאן בנושאים שונים.

 

 פריצות דרך חשובות 

 משק המיםמהלך היסטורי ב

בקעת הירדן חוברה למערכת המים הארצית בעקבות הביקוש ההולך וגדל 
למים בבקעה, בעיקר לחקלאות. זהו אחד הקריטריונים הקריטיים ביותר לניהול 

 חיים תקינים במקום זה.
נכון להיום מערכת אספקת המים של בקעת הירדן, הייתה מבוססת על קידוחים 

חברת מקורות קיבלה את המנדט לחבר את  מקומיים שנקדחו בשנות השבעים.
 הבקעה למערכת המים הארצית.

תפקיד הפרויקט הוא העברת מים מצפון ים המלח למרכז בקעת הירדן בחלוקה 
מסגרת הביצוע הונחו כ מבוקרת, על פי הצרכים המשתנים בין חודש לחודש. ב

 צול. 16-24מ קווים בקטרים שנעים בין ”ק 40

 

 

 אגף יישובים  

 הכשרות בעלי תפקידים 

ד והחטיבה להתיישבות, בנו תכנית הכשרות ”רותים חברתיים, מחלקת צמאגף ישובים בשיתוף המחלקה לשי
לבעלי תפקידים בישובים ולהנהגות הישובים. ההכשרות כוללות בין היתר קורס מושקע ביותר לרכזי הקליטה 

ר ”י, ימי הכשרה ולמידת עמיתים למזכירי הישובים, מפגשי למידה ושיתוף ליו”בישובים, קורס לצוותי הצח
ת, מפגשי למידה בשיתוף המועצה הדתית לרבני הישובים )בישובים הרלוונטיים(, וימי הכשרה כלליים. ההנהלו

מטרת ההכשרות הינה להקנות ידע נוסף לבעלי התפקידים על מנת להצעיד את הישובים קדימה ובצורה הטובה 
 ביותר.

 

 איכות הסביבה

פו וחודשו כל הפחים הסגולים המיועדים לפסולת במסגרת שדרוג מערך הפחים והמחזור ביישובי המועצה, הוחל
אריזות זכוכית. הפח הסגול מיועד בין היתר לבקבוקי שמן זית, צנצנות קפה, צנצנות ריבה, דבש או מחית 

 לתינוקות.

 

 

 



 

 פיתוח וצמיחה

 מקדמים את החקלאות בבקעת הירדן! 

הלאומית לפינוי מוקשים במשרד הביטחון, החלה בפינוי מוקשים בשטחים החקלאים בצמוד למושב הרשות 
 ה. ”נעמ

 דונם, הזמן הצפוי לגמר העבודות כחצי שנה. בהצלחה! 3000היקף השטחים שיפונו הוא כ 
 
 

 תרבות וספורט

 הפועל בקעת הירדן החלה את מסעה במסגרת הפליאוף! 

 .יגה הלאומית בכדורגלותתחרה על הכרטיס הנכסף לל

 . 0-0המשחק הראשון מול א.ס אשדוד הסתיים בתיקו 
משחקים, כאשר הראשונה עולה והשנייה ממשיכה  6לקבוצה 

 לסבב נוסף.
 נקווה שיפתיעו וישימו את הבקעה על המפה.

 כולנו מאחוריכם. 
 בהצלחה!

 
 

 

 אירועים 

 אירועי יום הזיכרון ועצמאות בבקעה

בנינו שהקריבו את לזכור ולא לשכוח את טובי 
נפשם ונפלו במערכות ישראל. לכל אחד המסע 

 האישי שלו ביום הזה. 
שנות התיישבות בבקעה  53שנות עצמאות,  73

 ולפנינו אתגרים רבים. 
 דברים שנשאתי בטקס יום הזכרןן:

היום ארץ המרדפים היא נחלתם של מתיישבים “
חלוצים, עמלי כפיים שהפריכו חיים בשממה. אנו 

הבקעה מחויבים לגדול ולצמוח. נמשיך  תושבי
 להיות ההוכחה לכך שהחללים הנפלו לשווא, אנו חבים להם את השקט והשלווה. 

 ”מי ייתן ותימצא בנו הנחמה וידיעה שזכר הבנים נצור ושמור בליבנו לעד. יהי זכרם ברוך.
 

נערכו ביישובים במתכונת מצומצמת ובהתאם להנחיות תו ירוק. התושבים נהנו מחגיגת  יום העצמאותחגיגות 

 .זיקוקים שהעירה את שמי הבקעה. כולי תקווה שבשנה הבאה נחגוג כמו שאנחנו יודעים ביחד

 

 



        חדשנות

 מפגש הבקעה התחדש! 

במהלך החודש האחרון עבדנו במרץ על שיפוץ ושדרוג מבנה 
מפגש הבקעה, כחלק ממהפך שהמפגש הולך לעבור השירותים ב

ממש בקרוב. השירותים החדשים לשימוש לרווחת הציבור בעלות 
 ח.”ש 2כניסה של 

 

 פ”מרכז מבקרים במו

פ החקלאי שיאפשר לארח קבוצות, להפיץ ולשתף את ”בימים אלו אנו לקראת סיום בניה של מרכז מבקרים במו
במרכז יהיה אולם כנסים וחממות תצוגה שהמבקרים יוכלו להתרשם מקרוב  הידע לחקלאים, לבתי ספר ולתיירים.

 מעבודת מרכז הפיתוח החקלאי של בקעת הירדן. 
 

                                                              מרכז כנסים אזורי בנערן

שופץ לאחרונה בקיבוץ נערן, בשיתוף המועצה, החטיבה 
 להתיישבות והקיבוץ.

 במסגרת השיפוץ הורחב החדר אוכל הישן של הקיבוץ.
 איש, ולאפשר מגוון רחב של פעילויות.  200כלס כ המרכז יכול לא

 המרכז נמצא במרכז הקיבוץ, מונגש לנכים ומסביבו מדשאה גדולה
 .office@naaran.org 052-6309650שחף   –לתיאום והזמנות 

 

 

 קהילה

 עשרת ימי תודה  

ראלית, המבקשת להכניס ללוח השנה העברי מסורת יוזמה יש
 ישראלית חדשה, בימים המיוחדים שלקראת יום העצמאות.

מטרתם של עשרת ימי תודה היא להציע את מושג התודה, על 
היבטיו השונים. זוהי גם הזדמנות להתבונן ולראות ולהטיל זרקור על 

 הטוב והיפה שבחיינו.
להודות ליישובי הבקעה על  ועדת התרבות של מושב מחולה, בחרו

 שכנות טובה, על עשייה משותפת ועל הביחד במשפחת הבקעה. 
 

 

 בואו היו שותפים לתנופת הפיתוח והצמיחה של בקעת הירדן

 gmail.comDovrutjv@ לכל המעוניין להצטרף לרשימת התפוצה לניוזלטר, בבקשה לפנות לכתובת מייל: 

 

 בברכה,

 ראש המועצה, דויד אלחייני
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