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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל

 

  פיתוח וצמיחה 

 זאב אלקין ישיבת עבודה עם שר הבינוי והשיכון 

 .במועצה בשבוע שעברביקר   Zeev Elkinשר הבינוי והשיכון זאב אלקין 

כניות לקידום וחיזוק האזור בשיתוף פעולה של המשרד והמועצה, יחד עם גופים נוספים ובהם בפגישה נידונו ת
 ת.תיישבולהה החטיב

 

שר הבינוי והשיכון זאב אלקין: "בקעת הירדן, כמו רמת הגולן וכמו יתר האזורים לאורך הרצועה המזרחית של מדינת 
בעל חשיבות אסטרטגית, חיונית לביטחון המדינה ולעתידה והיא חלק בלתי נפרד מחזון המפעל חבל ארץ אל, היא ישר

  שך שנים רבות ונפעל לפיתוח בקעת הירדן."עשו במא שלהציוני. אנחנו נסייע להתיישבות שם כפי 

 קהילה 

נעשה בבקעה. וביקשו להתעדכן ב הגיעו לסיור בבקעת הירדן ה,, ותיקי מפלגת העבודבנובמבר 4 -מועדון ה
מחויבותם לבקעת הירדן, והציעו על כחים בסיור, חזרו סיפרתי על התפתחות הבקעה, קליטה, חסמים ועוד. הנו

 ידם. ניתן בב כלאת עזרתם כ

 

  ביקורים 

השבוע התקיים טקס חניכת אמבולנס חדש, האמבולנס 
ם . שותפיOne Israel Fundהתקבל בתרומה על ידי 

 -נוספים  בהגשמת החלום הם ארגון הצלה ללא גבולות 
Rescuers Without Borders  ו מד"א. האמבולנסים

ם היישובים בבקעת הירדן מופעלים על ידי מתנדבי
ות תרומה זו  נוכל לשפר ם על ידי המועצה. בזכומתחוזקי

ולקצר את זמני ההגעה לאירועי הצלת חיים והענקת 
צוננו לברך על השותפות לאורך טיפול רפואי ראשוני. בר

הדרך ולהוקיר מעומק הלב על הסיוע, התרומות והנתינה 
  .של קרן ישראל אחתשל הארגונים ובפרט 

 

 



 ביטחון 

 Cום של ראשי רשויות ביו"ש למערכה על שטחי רכנס חי

 המאבק הזה הוא קיומי, זו מערכה של כל עם ישראל על גבולות המדינה"ראשי המועצות במסר חריף: "

למפגש חירום שיזמה המועצה האזורית גוש ראשי הרשויות ועובדי מחלקות של הקרקעות ביו"ש,  -התכנסנו השבוע 
 . Cמדינה בשטחי העציון בנושא השמירה על אדמות 

במפגש דנו בהתפתחויות חמורות ביותר בנושא אדמות הלאום ביו"ש ויצאו באמירה ברורה וחד משמעית: המאבק הזה 
ד כדי לעצור השתלטות עוינת על הוא להיות או לחדול, זו מערכה קיומית של כלל עם ישראל, כולנו מחויבים לפעול יח

 . תאדמותינו, וחשוב מכך על עתיד ההתיישבו

ראשי הרשויות ואנוכי, קיבלנו שורת החלטות אופרטיביות  וביניהן הקמת מערך משותף לכלל המועצות והקמת חזית 
  .אחידה אל מול גורמי צה"ל, המנהל האזרחי וכמובן מול מערכת פוליטית במערכה על אדמות המדינה

 דורית שכטר יט לתמונה:קרד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


