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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל

 

 ביקורים

 המנהל האזרחי 

ל פארס אטילה הגיע לפגישת עבודה במועצה האזורית מלווה בצוותו. הנושאים ”ראש המנהל האזרחי  הנכנס תא

כך שיתאפשר לכל  55/1 א”שעלו על הפרק, אתר הטבילה, אזור התעשייה שלומציון, תקנון אזורי, המשך שינוי בתמ

כפר נופש, תקציבי ניקוז ועוד. -דונם לצורך פרויקט אנרגיה חלופית, מתן הרשאה לגבעונית 5בעל נחלה הקצאה של 

 ראש המנהל הנחה לגבש לוח זמנים במתן תשובות לנושאים שעלו.

 

 מורשת וירושלים  -השר הרב רפי פרץ 

ר בשבוע שעבר אירחנו את השר לירושלים ומורשת הש

ל משרדו אבי כהן וראש האגף לאתרי ”הרב רפי פרץ מנכ

 מורשת נתנאל מאזה.

ביקרנו במבואות יריחו שם הציגו אנשי הישוב את 

התוכניות להקמת מרכז מבקרים סביב אמת המים 

 שהתגלתה בישוב.

לאחר מכן ביקרנו במפגש הבקעה שם עתיד לקום מרכז 

 ך ועד ימינו בהיבטיה השונים.”ירדן מהתנמבקרים אזורי שיעסוק בחיי ההתיישבות בבקעת ה

 

     ביטחון

ב בבקעה, ”מפקד בסיס המתנדבים של מגברכות לידידה אקרמן 

 ב צפון. ”לרגל קבלת תעודת ההצטיינות ממפקד מג

ה תושב יפית, מכהן בתפקיד מזה כשנתיים. מכניסתו לתפקיד ידיד

פועל רבות לחיזוק מערך המתנדבים ושיתופם בפעילויות 

צעיות במרחב. ידידה זמין בכל שעה לביצוע משימות ונשלח המב

לסייע בכל אירוע בטחוני/פלילי בבקעה. זו הזדמנות לומר תודה 

 מקרב הלב על פועלך.

 



מתנדבים שמסייעים  60 -)קורס רביעי(. המערך מונה כיום כ קורס נוסף של מגויסים חדשיםבימים אלו מתקיים 

מתנדבים שישתלבו בקרוב בסיורים ובמשימות שהמערך  14ס החדש מונה בשמירה על הביטחון והרכוש. הקור

 מקיים.

 

במועצה  קורס חובשים ונהגי אמבולנסבשעה טובה נפתח 

 Magen -חניכים. הקורס בניהול מגן דוד אדום  22הכולל 

David Adom  נערך פעמיים בשבוע ב מרכז קהילתי בקעת

הירדן. החניכים תושבי הבקעה, יצטרפו בעתיד למערך 

 Rescuers Without -א והצלה ללא גבולות ”הכוננים של מד

Borders  ויקראו לאירועים להציל חיים ולהעניק לכם מענה

רפואי. מודים לכם מקרב לב על התנדבותכם ומאחלים לך 

שנבאי רכז המתנדבים על הובלת הקורס  בהצלחה! תודה ליוני

 והוצאתו לפועל.

 

 אירועים

 10.6.21שוק -ביק

חזרנו להיפגש ללא מגבלות קורונה, מפגש משמח ומרגש בין 

שוק התענגו -דוכנים מגוונים.מבקרי הביק 40תושבי הבקעה, מעל 

על אוכל ביתי, קנו עציצים, מוצרי אומנות, קוסמטיקה טבעית, 

חורים באוזניים, צמות, רכשו מוצרים לבעלי חיים, וודקה, יין, עשו 

לב הבקעה  2ספרים מקוריים, רכשו מהחנות המתחדשת, יד 

וביקרו בעסקים במתחם. התארחו בקפה קפה, בחומוס טרבלסי, 

 בחנות הנוחות, ביקרו בשיקל'ה ובסלון והתחדשו....

ס דאג לפעילות תיאטרון רחוב מרהיבה, בית ספר שדה ”המתנ

יורי ספארי לילה מעשירים, במתחם נהנו ממוסיקה עופרה לס

 מקפיצה ואנרגיה טובה.

 שוק הבא.-תושבי הבקעה באו בהמוניהם, ניפגש בביק

 

 פרידה מפורשות המועצה

כמיטב המסורת בשנים האחרונות, המועצה נפרדה אתמול מהפורשות לפנסיה בשנה האחרונה, בערב הוקרה, 

מנהלת קשרי ציבור ומידע במועצה ורחל טייטל  -פרידה והערכה מתשע עובדות מערכת החינוך, משולמית קמינסקי 

רמה את חלקה לפיתוח ושגשוג ס יסודי גפנים. כל אחת מהן עבדה שנים רבות במועצה ות”מורה ומנהלת בבי -

 הבקעה ולקידומה.

 

 



 

אריאל ניסן, מנהל אגף חינוך וקהילה ציטט בדבריו מתוך 

 זה לא רק“ספרו של הרב שי פירון, שר החינוך לשעבר: 

הדאגה לחומר זה היכולת להעניק משמעות ורוח חיבה 

 ועל כך תודתנו והערכתנו, לכן הפורשות.”, ואהבה

  -ות פורשות מחלקת חינוך היקר

מנטל לבנה, קוסטו רחל , ברטוב אתי, דוד שולה, עובדיה 

 דורית, אולג מיכל, דסברג רותי, אבנר נורית, אליאש ציפי. 

אורית ארציאלי, שהנחתה את האירוע, הודתה לפורשות: 

עבדתן במועצה והשקעתן שנים רבות, גידלתן את הדור “

ילדיהם ונכדיהם מתחנכים במוסדות החינוך שלנו. גידלתן הראשון בבקעה שבחלקו נשאר והקים את ביתו והיום 

 ”.רצף דורי שלם באהבה ובמסירות ועל כך תודתנו

 רחל טייטל קידמה את מערכת החינוך בבקעת הירדן בהיותה מורה ומנהלת בבית ספר גפנים שנים רבות.

עם המועצה, עם העיתון, שנים צמחה  25שולמית קמינסקי ניהלה את קשרי ציבור ומידע במועצה. עבדה אתנו 

 הכנסים, האירועים והקרן לפיתוח בקעת הירדן.

 .תודה לכן על עשרות שנים של תרומה לבקעת הירדן

 

 תרבות

קיץ שמח מלא בתרבות, מופעים והמון כיף לילדים, להורים 

 ולכל המשפחה!

ס ואפילו באמפיתאטרון ”ניפגש בהיכל התרבות, במתנ

 החדש!

נדי ילד, תיאטרון ארצי לילדים חני נחמיאס, רשף לוי, אי

 הם רק חלק ממי שיגיעו אלינו הקיץ.

אז שמרו על עצמכם ושמרו על קשר. מחכים לראותכם 

 ביחד איתנו בכל החגיגות. 
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