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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל

 

 יום חמישי 01.07.2021היום ! 

 ב )בהמשך נגיע לנחלים נוספים בבקעה( ”ואו לקחת חלק ממיזם לאומי ארצי בניקוי נחל ייטב

 המיזם יתקיים בשיתוף של אגף יישובים, מרכז השלטון המקומי בישראל, ייטב קהילתי

 ב”באמת המים של נחל ייט 17:00נפגשים בשעה 

 סגורות וקרם הגנהמומלץ להגיע עם כובע, נעליים 

 ***האירוע יתקיים בליווי אבטחה***

 

  אירועים

 ד”טקס עמותת הצנחנים אנדרטת נ

טקס אזכרה לחללי  17.6.2021מדי שנה, התקיים בתאריך כ

 , בבקעה.1977ד, אסוק המסוק משנת ”אסון הנ

הצבא, משרד הביטחון והמועצה שותפים לשימור האנדרטה, 

 הטקס, מידי שנה. השוכנת בדרום הבקעה ובקיום

, אלוף פיקוד 890ד ”ט הצנחנים, מג”בטקס נשאו דברים מח

 המרכז, נציגת המשפחות ואנוכי.

בדבריי סיפרתי על הפגישה במשרד הביטחון, שבה אישרו 

את סלילת הכביש לאנדרטה, בעקבות דברי שמואל צוקרמן, 

, שביקש את סלילת הכביש כבקשה אישית. 94אב שכול בן 

אנדרטאות, אך הבקעה חיה, נושמת ופעילה והתושבים והמטיילים יודעים שהחיים ממשיכים  בבקעה הרבה“

 ”.בזכות אלו שהקריבו את חייהם למעננו

תלמידי כיתה ד' מבית ספר גפנים, נויה אלקוקן ודרור עתידיה דיברו בטקס והעלו את מחויבותם כדור העתיד לזכר 

 הנופלים.

 

  אגף יישובים

  2021ם פתיחת קורס מזכירי

 2021מסגרת תכנית ההכשרות לבעלי תפקידים בישובים נפתחו החודש הכשרות מזכירי הישובים לשנת ב

 בהובלת אגף ישובים, המדור הקהילתי ו החטיבה להתיישבות 

מטרת הקורס הינה לתת את כל המידע וארגז הכלים למזכירי הישובים לנהל את הישוב באופן הטוב, והיעיל בכלל 

 התחומים.

 

 

 



  יקורים וחדשנותב

 מהפכת הסיב האופטי יוצאת לדרך! 

 ״פריסת סיבים בבקעת הירדן זה מימוש החזון הציוני״

אחר חזרתו למשרד התקשורת, הגיע שר התקשורת יועז הנדל ל

לברך על סיום המכרז לפריסת סיבים אופטיים לכלל יישובי 

המועצה. האירוע התקיים בהשתתפות מזכירי היישובים 

. הפרויקט יצא לפועל והוא עתיד לחבר את בקעת הירדן לתשתיות תקשורת מתקדמות דבר שיסייע ובהשתתפותי

 לפיתוח חבל הארץ הזה ויהפוך אותו לאזור עם פוטנציאל כלכלי אדיר. 

שר התקשורת הנדל אמר למזכירי היישובים שלקחו חלק פעיל במהלך של הפריסה, כי הוא רואה בפריסת 

 את מימוש החזון הציוני. הסיבים האופטיים בבקעה 

האינטרנט המהיר מאפשר תעסוקה, איכות חיים ולימוד. חלוציות לצד  קידמה. הבקעה היא נכס אסטרטגי, עתודת 

 הקרקע של המדינה וחגורת המגן של ישראל מהצד המזרחי.

 אני רוצה להודות לשר על העשייה שלו למען קידום ופיתוח בקעת הירדן ויישובי יהודה ושומרון. 

 

   ביקורים

 משרד השיכון

ל משרד השיכון ומנהלת לענייני ”שבוע שעבר אירחנו את סמנכב

הכפר אסנת קמחי, סגן מנהל מחוז ירושלים במשרד השיכון דובי 

בקאסר אל יהוד)אתר מושקוביץ וצוות הלשכה. הסיור התחיל 

כ המשכנו לנתיב הגדוד למשק אורן ולחוות הקנאביס. ”הטבילה(, אח

 ביקרנו גם במשק ארבל וטעמנו תאנים מדהימות! 

 סיימנו את הביקור בשיח מקצועי בלשכת ראש המועצה.

מטרת הביקור הייתה לחשוף בפני אורחינו ממשרד הבינוי והשיכון 

החשוב, וכן לדון בחשיבות  את החקלאות בבקעה, את אתר הטבילה

 הגדלת יחידות הדיור בשטחי היישובים במועצה.

 סוכם שצפויה תוכנית רחבה להמשך הפעילות וקידום יישובי הבקעה למול משרד הבינוי והשיכון.

 

  קהילה

 מכינת ליאל -טקס סיום מחזור 

שמחתי להשתתף באירוע סיום מחזור של 'מכינת ליאל' 

 בבקעה. 

באית ליאל מתמחה במתן אווירה טיפולית האקדמיה הקדם צ

לנוער בסיכון הסובל מהתמכרות לסמים ואלכוהול. הם 

משלבים אימוני כוח וסיבולת אינטנסיביים עם חינוך מושפע, 

 חונכות והערכה עצמית / פיתוח זהות יהודית.

האירוע מרגש במיוחד עבור בצלאל ויברמן, מנהל המכינה 

אישי, שמהווה השראה עבור כל מה שמתרחש במכינה הזו. מאחל להצלחת  ואיש יקר עם חזון גדול וסיפור

החבורה הנפלאה הזו, שהשירות הצבאי יהיה עבורם תרומה למדינה אך גם הזדמנות גדולה לגדול ולצמוח. 

 בהצלחה גדולה!

 



 

 

  ביטחון

על תרומתם  לקרן ישראל אחתמועצה אזורית בקעת הירדן מודה מקרב לב 

 ון, התחדשנו ברחפן טרמי משוכלל. האדיבה למחלקת הביטח

קרן ישראל אחת מלווה אותנו שנים ומסייעת רבות בחיזוק מערך הביטחון 

 תודה!  One Israel Fundוהחירום במועצה. 

 

 

 הידעת?! 

 ” לאיש מן הבקעה“חמישים שנה 

שתו של חפר. חפר האיש מן הבקעה הוא שירו של הפזמונאי חיים חפר אשר הולחן ועובד על ידי מוני אמריליו לבק

ועבור  , במיוחד לבקשתו של אלוף פיקוד המרכז דאז, רחבעם זאבי )גנדי(1971כתב את השיר בשלהי שנת 

” ארץ המרדפים“. השיר נכתב על 1972-שהועלתה ב” שר מי ששר אחרון“ 19-להקת פיקוד המרכז לתוכניתה ה

-וה 60-וליות מחבלים ומפגעים בשנות הל אחר ח”שהתייחסה לבקעת הירדן, בתקופת המרדפים הרבים של צה

, בסמוך 1968ביולי  26-, אשר נהרג ב. ישנה גרסה האומרת כי השיר נכתב במיוחד על אלוף משנה אריה רגב70

ליישוב פצאל בבקעת הירדן. רגב היה מפקד חטיבת הבקעה אשר נהרג בעת קרב בזמן מרדף אחר חוליית 

 תל יצחק. מתוך ויקיפדיהמחבלים. עמו נהרג סרן גד מנלה מקיבוץ 

  .youtube.com/watch?v=aETmmSJCeHgwww//:https 

 

 חינוך

ס גפנים, יחד עם ”בבי ביום שלישי השבוע, התכנסו בוגרי כיתות ו', מחזור ט''ו

הוריהם, סבים וסבתות וצוות בית הספר, לציין סיום פרק חשוב בחייהם, שש שנות 

ס יסודי, לקראת המעבר לחטיבת הביניים והמשך הלימודים התיכוניים. בין כל ”בי

הגידולים שבקעת הירדן מתברכת ובהם התמרים, הפלפלים, הענבים ועוד, הגידול 

א הילדים. מאחל לבוגרים הצלחה רבה בהמשך הדרך. הטוב והמבטיח ביותר הו

ס, הודתה בדבריה לצוות היקר שלה, בעבר ובהווה, ובדגש ”רעות חן, מנהלת ביה

על רחל טייטל, מנהלת בית הספר עד לפני שנה ולהורים שנתנו את אמונם בצוות 

 על” יסתכלו נא בעיניים פקוחות”י שירו של נתן אלתרמן, ש”ואיחלה לבוגרים, עפ

 המשך הדרך והחיים.

במהלך האירוע הודו נציגי ההורים לצוות בית הספר, לרחל טייטל ולרעות חן, למחנכים, למחנכות ולצוות המנהלי 

והעניקו להם שי בשם ההורים והתלמידים. במהלך הטקס הוצג סרטון המתאר קיר פסיפס שהכינו הבוגרים באחד 

 מקירות בית הספר כמתנת פרידה לבית הספר. 

 נאחל לבוגרים שלנו המון בהצלחה!

 ראש המועצה, דויד אלחייני

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aETmmSJCeHg

