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 מילה מראש המועצה
 

 תושבים יקרים!

מדינת ישראל תחת הסלמה במצב הביטחוני, ישנן אזעקות באזורים נרחבים בארץ, התקוממות של הציבור הערבי 

 ישראלי והתפרעויות בצירי תנועה שונים.

 כולנו עוקבים בדריכות אחר המצב, ופועלים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

 על ערנות ולדווח למוקד הבקעה  בקעת הירדן שקטה יחסית אך הינכם מתבקשים לשמור

 על כל אירוע שאינו שגרתי. 1208בטלפון 

 שימו לב לצירי התנועה המרכזיים, תכננו נסיעות בהתאם למצב.

 מנהלי המחלקות במועצה הונחו  למעבר ממצב שגרה לחירום בעת הצורך.

 בהנחית משרד החינוך נערך במוסדות החינוך תרגיל ירידה למקלטים בעת אזעקה.

 ח' הביטחון נערכת להכנת המקלטים הציבוריים לשימוש במידה ויהיה בכך צורך.מ

 24/7מוקד הבקעה איתכם למענה לכל פניה ושאלה 

 ים קיבלו הנחיות להוראות מעבר משגרה לחירום.”י בישובים והרבשצ”צוותי צח

 גזרה.אנו פועלים בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ונמצאים בקשר ישיר עם כוחות הביטחון ב

צים, מזכירי היישובים, אפליקציה של ”מדי פעם יצאו אליכם הודעות בהתאם למצב, באמצעות רכזי הקהילה, רבש

 המוקד ועוד.

 1208במקרה חירום יש לפנות למוקד המועצה בטלפון 

 שימרו על עצמכם

 דויד אלחייני

 ראש המועצה

 

 

 

 

 



 

 פיתוח וצמיחה 

 יםפיתוח מעונות יום, מגרשים ותשתיות ביישוב

התקיים ביקור של ראש המועצה בהשתתפות מוטי אבנר מנהל אגף ישובים, הלל רובינשטיין  6.5.2021ביום ה' 

מהנדס המועצה, ורווה הראל מנהל פרויקטים במחלקת הנדסה ברחבי המועצה לבחינת ההתקדמות של הפרויקטים 

 השונים.

נו למשכיות לצפות בפיתוח המגרשים בשכונה הביקור נפתח בגן השעשועים החדש ביישוב רותם, לאחר מכן המשכ

 החדשה ובעבודות הפיתוח סביב בית הכנסת.

במכורה ראינו את ההתקדמות בבניית מעון היום התלת כיתתי במושב. הדרמנו לנתיב הגדוד גם שם בנית המעון 

 בעיצומה. 

חדשה. בגיתית שכונת הבנים  בנוסף, פיתוח שכונה בנערן נמצא לקראת סיום, במשכיות החלו עבודות פיתוח שכונה

בעבודה ותימסר לרוכשים בקרוב למרות עיכובים רבים. בפרויקט נוסף בשכונה הצפונית נבחר קבלן וייכנס לעבודה 

בשבועות הקרובים. ברועי מתחילות בימים אלו העבודות לשכונה חדשה.  בארגמן גם מתחילות עבודות בימים אלו 

מגרשים משולב נחלות  54לפיתוח ” ערים“ד השיכון גייס את חברת להשלמת השכונה הצפונית. בתומר משר

 וקהילתי. 

 יישובים במועצה. 5בימים אלה מח' הנדסה מכינה מכרזים לפיתוח מגרשים בעוד 

 

 ביטחון 

 צים ”אימון רבש

צים התקיים השבוע בהובלת מחלקת הביטחון ”יום עיון וכשירות רבש

צים הגיעו עם גרורים ”רבש של המועצה בנושאי כיבוי ורפואת חירום.

של כיבוי ונערכה בדיקה לגרורים על ידי לוחמי האש של כבאות 

 ש. ”מחוז יו -והצלה לישראל 

במסגרת היום ביצענו הנעה ותפעול לגרורים, תרגול מעשי בשימוש 

במטפים, הדרכות עיוניות בנושא תפעול אירועי חילוץ כיבוי ומענה 

 רפואי. 

בקעת הירדן, תודה לעודד שבת על תודה ללוחמי האש מתחנת 

צים שלנו שמגיעים ראשונים לאירועים, אתם חוד החנית של ביטחון בקעת ”הדרכה מקצועית ותודה מקרב לב לרבש

 הירדן. 

 

 

 

 

 



 חינוך

 גן חדש במשואה 

אה, לילדי משואה וארגמן. בשבועות ב, נערכת המועצה לפתיחת גן ילדים חדש במשו”לקראת שנת הלימודים תשפ

 הקרובים תחל המועצה בשיפוץ והסדרת המבנה והחצר, לרווחת הילדים החמודים שייהנו מגן קרוב לביתם.

 

 

  חינוך וקהילה

לפני חג השבועות נערך במועצה טקס לזוכי 

ש נדב שהם, על ”ע 11תחרות ה  –רובוטראפיק 

מטעם ” חשיבה מתמטית“הצטיינות בקטגוריה 

 מכון טכנולוגי לישראל. –ניון הטכ

זו השנה הרביעית שפרויקט זה פועל בבקעה, 

ס, בתי הספר היסודיים ”בשיתוף המתנ

 והמועצה האזורית בקעת הירדן.

השנה זכו בתחרות הבינלאומית שתי תלמידות 

 ”.גפנים“בבית ספר  2מכיתה ג' 

למרות אתגרי הלמידה והתרגול מרחוק בשנת 

, לגבור על אלפי קורונה, הצליחו השתיים

 משתתפים ולזכות במקום הראשון! 

נלי קופרשטוך, מהישוב בקעות, והילה רות 

 בירוטקר מרמור, מהישוב רועי. 

 אתן גאווה להורים, לבית הספר ולכל משפחת בקעת הירדן. כל הכבוד על ההישג! 

ולקדם פרויקטים משותפים מהטכניון בחיפה, הינו חשוב ביותר ואנו מצפים להמשיך  YTEKשיתוף הפעולה עם “

 במערכת החינוך בבקעה.

והצוות שלו על השותפות, חוי אייל ואריאל ניסן  ytekל ”מנכ -מנהלת גפנים, ארתור זמשמן  -תודה לרעות חן 

 שאפשרו לכל זה להתגשם! 

 

 

 

 

 

 



  חדשנות

 .הכרות והצגת תוכניות עבודה –מפגש עם אשכול יהודה ושומרון 

 לות בין מועצות ועיריות שכנות כדי להיטיב את רמת השרותים לתושבים.משרד הפנים מעודד הקמת אשכו

ש באה מזיהוי צורך להגברת השירות ואיכות החיים לתושבים, למציאת דרכים להפחתת העלויות ”הקמת אשכול יו

 9גדות ש מאו”פים בתחומי עניין שונים. באשכול יו”וחיסכון כספי וכן יצירת בסיס משותף לתכנון אזורי ומציאת שת

מועצות אזוריות ועירייה. מטרת האשכול לקדם חשיבה ועשייה אזורית שתשפר את איכות  4מועצות מקומיות, 

 החיים של התושבים ביהודה ושומרון.  

במועצה נערך מפגש בין הנהלת האשכול ובין הנהלת המועצה ונדונו סוגיות לשיתופי פעולה בתחומים שונים, כמו: 

 ה, מכרזים, דיגיטציה, וקהילה. איכות סביבה, וטרינרי

 

  קהילה

בימים אלו של הסלמה במצב הביטחוני, תושבי בקעת הירדן פתחו את 

ביתם וליבם לתושבי הדרום והמרכז והציעו לארח. יחידות אירוח 

ומשפחות רבות שהציעו לארח בביתן, לבשל ולפנק. תושבי הבקעה 

 נרתמים ותומכים ברוחב לב.

לינור( בשיתוף רכזת המתנדבים של החברה הכלכלית )גילה וא

המחלקה לשירותים חברתיים אלמוג פדידה ריכזו את הפניות הרבות 

תודה לקהילת מבואות יריחו שעמלו ובישלו לשבת . מתושבי הדרום

 עבור משפחות מהדרום שהגיעו ליפית.

תודה לתושבי מושב נעמה ודויד מרציאנו מגדי שאספו תוצרת חקלאית 

 מרכז ובדרום הארץ.והעבירו לתושבים ב

תודה לגן הבמבוקים ברותם על האירוח. כמו כן, יוזמה מרגשת של 

תושבי מושב חמרה, להכין עבור תצפיתניות המשרתות באזור, אוכל 

 חם ביתי ומזין בחג שבועות. 

 ”.החום מגיע מהאנשים“כמו שאומרים.. 

 

 בואו היו שותפים לתנופת הפיתוח והצמיחה של בקעת הירדן  

 Dovrutjv@gmail.comמעוניין להצטרף לרשימת התפוצה לניוזלטר, בבקשה לפנות לכתובת מייל: לכל ה

 בברכה,

 ראש המועצה, דויד אלחייני

 

 


