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 מילה מראש המועצה

 .עבודה מוצלחת וגדיד שופע לכם ברכות לקראת עונת הגדיד, מאחל

 

 הטבות מס      

. החוק הגדיר מחדש 2015תושבי בקעת הירדן זוכים להטבות מס במסגרת החוק שאושר בכנסת משנת 

לא את מפת העדיפות . כבר בתחילת הדרך, בחקיקה, הסתבר לנו שחלק לא מבוטל מיישובי בקעת הירדן 

לאחר מאמצים רבים אושרה הוראת שעה לשנתיים המכילה את כלל יישובי בקעת הירדן.  ,נכלל בחוק

מועצות אזוריות שנמצאות באותו המצב. הוראת השעה התחדשה משנה  4חשוב לציין שמדובר בעוד כ 

הטבות לשנה ובהעדר ממשלה יציבה ותקציב נבצר מאתנו למרות הרצון של יו"ר ועדת הכספים לעגן את ה

הטבות המס ליישובים שלא נכללים במסגרת החוק. בשבועיים  בוטלובחקיקה, המשמעות, שוב, 

כנסת, בתקווה ונים בדימתקיימים זאת בחקיקה.  לעגןכך שנוכל  האחרונים אנחנו עושים מאמצים

 .לבשורות טובות, אהיה שם

 

 שביתת החקלאים      

חקלאי בקעת הירדן כמו חקלאים 

במדינת ישראל נחשפו בימים  נוספים

ידי האחרונים לרפורמה המוצעת על 

משרד החקלאות ומשרד האוצר 

במסגרת חוק ההסדרים. במרכז 

ישיר  סבסודהרפורמה מוצע לקיים 

לחקלאים על כל דונם גידול  שהם 

מגדלים , ומהצד השני להוריד ואף 

לאפס את המכסים עבור פירות 

 וירקות נבחרים. הוצעו גם מרכיבים

נוספים של תמיכה בחקלאים 

בתשתיות וכן במחקר חקלאי, אך 

הדברים לא ברורים עד הסוף מבחינת ההיקף ולוחות הזמנים.  חקלאי בקעת הירדן, כמו שאר החקלאים 

במדינת ישראל, מוכנים כמובן לקדם את החקלאות ולהביא את החקלאות לעבר הקידמה , אך ניכר כי 

 , ללא מהפתרוןבחופזה ורואה בחקלאים את הבעיה ולא כחלק  במתכונת הנוכחית הרפורמה נעשית

 

 

 



 

חשיבה עמוקה ודיון עם החקלאים וארגוניהם, ללא התייחסות למרכיבי עלות משמעותיים כמו מים ועלות 

עבודה  ועל כן יוצרת  סיכוי ממשי לפגיעה כלכלית  גדולה בחקלאי הפרטי ובאגודות החקלאיות עד כדי 

קלאי בקעת הירדן יצאו במאבק בשיתוף ארגוני החקלאים למען שינוי הרפורמה סגירת משקים . לפיכך, ח

ואף לביטולה וזאת בכדי להמשיך לקיים את החקלאות בבקעת הירדן שהיא בבחינת פרנסתנו כמו גם 

 . וביטחוננ

לכנסת ונפגשו עם חברי כנסת  השבועראשי המועצות האזוריות והנהגת החקלאיים הגיעו  30למעלה מ 

  .יעות הבית כדי לשכנע אותם להתנגד לרפורמה שגיבש שר האוצר בחקלאותמכל ס

ראשי המועצות תבעו מחברי הכנסת, מן הקואליציה ומהאופוזיציה, לעמוד בהתחייבויותיהם לבוחרים 

מהמועצות האזוריות ולהתנגד לרפורמת האוצר לפתוח את שוק הירקות והפירות ליבוא. ראשי המועצות 

האזוריות אמרו לחברי הבית ״אתם מייצגים אותנו. בחרנו בכם. ואנו מצפים שתייצגו אותנו ותסירו את 

 סעיף החקלאות מחוק ההסדרים.״ 

 

 ביקורים 

ביקור החטיבה להתיישבות וההסתדרות 

 הציונית העולמית

ביקרו במועצה יו"ר ההסתדרות בשבוע שעבר 

ואל ויו"ר החטיבה הציונית העולמית יעקב חג

לביקור הצטרפו חברי  להתיישבות ישי מרלינג.

הנהלת ההסתדרות הציונית, מנכ"ל החטיבה 

 להתיישבות ומטה החטיבה.

במסגרת הביקור התארחו המשתתפים במבואות 

יריחו וראו מקרוב התיישבות צעירה, ביקרו במושב 

ארגמן שם פגשו ישוב שנכנס לטיפול נקודתי 

ל צמיחה דמוגרפית, ראו עשיה ונמצא בתהליכים ש

חינוכית והתיישבותית בביקור בגדי ובמכינת ליאל וכמובן התקיימה פגישת עבודה תוך מתן דגש לפעילות 

 החטיבה להתיישבות בבקעה בעבר בהווה ובעיקר בעתיד.

 במהלך הביקור נחנכו המשרדים החדשים של החטיבה להתיישבות בבקעת הירדן במתחם המועצה.

 ה הודה לחטיבה להתיישבות על פעילות מרובה לאורך כל השנים בבקעת הירדן.ראש המועצ

 .תודה ליוסי נקש מנהל חבל מזרח בחטיבה על הובלת היום

 

 

 

 



 

 פרידה מאלוף פיקוד מרכז תמיר ידעי  

מפקד פיקוד מרכז, האלוף תמיר ידעי מלווה את יהודה ושומרון כבר שנים רבות, בתפקידים שונים. מפקד 

  .אומר מעט ועושה הרבהאמיץ וחד 

  .הוא ממשיך קדימה בצבא, והיום ערכנו לו בחברון מפגש חברים עם ראשי הרשויות באזור

 .הענקנו לו תנ״ך מהודר שיעמוד בלשכה בקריה וכד עתיק סימלי עם פרק מספר ירמיהו

שלנו הוא בחר להיפרד בהענקת שתיל זית לכל משתתף כי זה העץ של גולני והסמל לשורשים ולקשר 

 .לארץ

 !בהצלחה

 

 והנהגים צוותי הגנים  סיום שנה

   בקעת הירדן אומרת תודה לצוותי הגנים והנהגים !

הבעת תודה והכרת  יכול, צוותי הגנים

הטוב, על עשייה מאומצת, חשובה 

 שלכם. ומאתגרת

לנהגי ומלווי ההסעות של מערכת החינוך 

בבקעה. אגף חינוך במועצה ואגף הסעות 

 י הרבה הערכת, לכם כלכליתבחברה ה

ותודתם לנהגים ולמלווים על עבודה 

 .מאומצת במשך שנת הלימודים

אריאל ניסן, מנהל אגף חינוך, הדגיש בפני 

הנהגים והמלווים את תפקידם המשמעותי 

במפגש עם הילדים, בתחילת היום 

 .ובסופו

אבי בן שטרית, מנהל אגף הסעות 

ים, במיוחד בשנת קורונה מאתגרת, כמו השנה שהסתיימה זה בחברה הכלכלית, הודה לנהגים ולמלוו

 .עתה

 .םבסוף האירוע חולק שי למשתתפים, בהערכה רבה על עבודת

 

 ראש המועצה, דויד אלחייני

 

 

 


