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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל
 

 חניכת בית כנסת מתחם המועצה 

בשעה טובה חנכנו מבנה במתחם המועצה 

שישמש כבית כנסת. בית הכנסת הוקם ביוזמה של 

הנהגים ובשיתוף פעולה של המועצה האזורית 

וללימוד והמועצה הדתית. המקום ישמש לתפילה 

וייתן מענה לכלל העובדים והמבקרים במתחם 

המועצה האזורית. הטכס היה מרגש ומכובד מאוד 

.הרב מנחם וראש המועצה נשאו דברים וברכו את 

המשתתפים, ולבסוף גם הייתה סעודת מצווה דשנה וטעימה . חזק וברוך ליוזמים ולכל השותפים. ויהי רצון שנזכה לעוד 

 כאלה אצלנו בבקעה.הרבה אירועים משמחים 

 

 

 

 בבקעת הירדן יועז הנדלביקור שר התקשורת 

 

קיבוץ שר התקשורת יועז הנדל הגיע לחנוך התקנת סיבים אופטיים ב 

 . נערן

זה ממש לא  .יועז הנדל: "פה, בקיבוץ נערן, אני מרגיש גאווה גדולה

משפחות בקצה הארץ מתחבר לתשתית  40ץ של מובן מאליו שקיבו

מאוד מאוד מתקדמת. ברוב המדינות בעולם מחברים את המרכז רווי 

משפחות ללא כדאיות כלכלית.  40האוכלוסייה, לא ישובים קטנים עם 

לי ולאנשי משרד התקשורת להגיע לכאן נותן המון רוח במפרשים, 

ונות מתחברת לראות דווקא את המקומות האלה מתחברים. את הצי

 .למעשים

תודה לראש המועצה דוד אלחייני שדחף את הפרויקט. בקעת הירדן הייתה המועצה הראשונה שהבינה את האתגר, בזמנו 

זה נשמע דמיוני שבקעת הירדן תתחבר בזמן שערים גדולות במרכז הארץ עדיין לא התחברו. אבל זה קרה ובקצב מאוד 

לפני כשנתיים ובקעת הירדן בתוך  2%-מ 70%ר בעולם, מגיעים לחיבור של גבוה. אנחנו מחזיקים בשיא הקצב המהי

 ."המהפכה הזאת, וזו בעיניי תוצאה. לא רק מילים
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 פרידה מפורשי המועצה

 5-השבוע נפרדנו מ .מדי שנה המועצה עורכת טכס פרידה מפורשי המועצה, כאלה שיצאו לגמלאות במהלך השנה החולפת

 .אנשים

 .שנים 9סייעת גנים לאה שלמה שעבדה עמנו  -במח' חינוך 

 .שנה 12מלווה הסעות שמשון גרינברג שעבד עמנו 

 .שנה 20קב"סית המועצה צלילה שושן שעבדה עמנו 

 . שנה 29צביאלה מדהלה שעבדה במועצה  –במח' שירותים עירוניים 

  .שנה 35השיאנית זיוה קופר מנהלת מעבדת שרות שדה, עבדה במועצה  -בוועדה החקלאית 

 ברכות לרגל היציאה לגמלאות 

 .עכשיו זה הזמן להתחיל לשנות

 להתפתח בכיוונים חדשים

 .לאחר כל כך הרבה שנים

 במקום לבוא בוקר בוקר למועצה 

 אפשר להתחיל את היום, ולפקוח עיניים בשלווה 

 .בחיק המשפחה

 לבנות שיגרת חיים חדשה 

 לשמור על הבריאות ולעסוק בספורט

 המוח בלימודים ויצירהלחדד את 

 לנצל את היום יום ברוגע ושלווה 

 התחלות חדשות, לתת לעצמך

 ! חלומות להגשים, אתגרים חדשים

 תהנו מהפרישה , בריאות ואושר עם המשפחה, בהצלחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 


