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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקרים

  פיתוח וצמיחה

 המשרד *פגישת עבודה עם יו"ר קק"ל וצוות

 השבוע התקיימה פגישת המשך לסיור עם יו"ר קק"ל אברהם דובדבני ביחד עם מנהל אגף ישובים.

הכשרות קרקע לחקלאות, פיתוח תשתיות ברחבי  :שיתוף פעולה במספר פרויקטים עם קרן קיימת לישראל  מקדמתהמועצה 
 האנדרטה. בחורשת המועצה, פעילות חינוכית, דרכי ביטחון, שיקום ושדרוג מערכת המים

 שביה"."קרן קיימת מחויבת להתיישבות בבקעת הירדן ולתו: סיכם את הפגישה ואמראברהם דובדבני יו"ר קק"ל 
 

 התעסוקה שרות*פגישת עבודה עם מנכ"ל 

 במרחב המועצה. המשרדלפני שבוע התקיימה פגישה עם רמי גראור מנכ"ל שרות התעסוקה בנושא פיתוח השירותים שנותן 

 לפגישה הצטרפו מוטי אבנר מנהל אגף ישובים, ניקול זר אביב מנהל מחלקת שירותים חברתיים וגילה לוי מהחברה הכלכלית.

אחוז אבטלה ביישובי הנמוכים של גישה קיבל המנכ"ל סקירה מלאה על הנעשה בתחומים שונים בבקעת הירדן וכן על הנתונים בפ
 המועצה.

שיתפנו את המנכ"ל בצמיחה הדמוגרפית המואצת בבקעה, בצורך בפיתוח מקורות תעסוקה איכותיים כמענה לנקלטים ולכלל 
 אוכלוסיית הבקעה.

מגוון השירותים והתוכניות הייחודיות ששרות התעסוקה מקיים בתחומים כגון הכשרה,   מענה שכולל אתביקשנו שיהיה בבקעה 
 הסבה מקצועית ועוד.

 

 משלחת הסברה מארה"ב  –ביקורים 

יהודי קהילת חאלב' , מטעם ידידי מועצת יש"ע בארה"ב, במטרה להכיר מקרוב את  של השבוע אירחנו משלחת הסברה מארה"ב
 עסקים ולהבין בשטח את האתגרים האסטרטגים של ההתיישבות. התושבים, ה

עם מועצת יש״ע, על קידום מפעל ההתיישבות ומתכוננים למשלחות הסברה  ההדוקהאנחנו מודים לחברי המשלחת על הידידות 
 נוספות שיגיעו בהתאם לתנאי הקורונה.

 

 



 
 
 
 

 

 ביטחון 

 ועדת חוץ וביטחון  

 

ביום שני התקיים דיון חשוב בוועדת חוץ וביטחון בנושא "טיפול כוחות הביטחון באלימות כלפי תושבים יהודים ביו"ש" ביוזמתו של 
 ח"כ ניר אורבך.  

האם אנחנו נותנים ´בדיון הוצגו נתונים על כמות זריקות האבנים בצירי הדרכים והוצגו המוקדים העיקריים. נציג צה"ל בוועדה  אמר:
 ביטחון,   אף פעם זה לא אבל, יש מאמץ".   100%

בדיון השתתפו מרבית חברי הועדה ולא מעט שאלות הופנו כלפי נציגי צה"ל.  בתחילת דברי אמרתי כי יש לנו אמון מלא בצבא 
 ששומר עלינו, הבעיה העיקרית היא ההסתה בקרב הפלשתינים שמתחילה עוד בבית הספר בכיתה א'. 

אנרכיסטים מגיעים לשטח, מבעירים אותו ויוצרים מוקדי חיכוך שנועדו ליצור פרובוקציה ואלימות הן כלפי  זו לא ההסתה היחידה,
 המתיישבים והן כלפי חיילי צה"ל. לאלוף הפיקוד יש את הכלים בצורת צווי הרחקה מנהליים שהוא לא ממהר לעשות בהם שימוש. 

מגיעים במסווה של פעילים כאלה או אחרים כשהמטרה שלהם היא  במהלך הדיון התוודענו לעובדה שאנרכיסטים מכל העולם
 ללבות את היצרים. 

 נושא מרכיבי הביטחון עלה כנושא משני ויו"ר הועדה ח"כ רם בן ברק הבטיח לקיים דיון בנושא. 

שות את המקסימום "המציאות של זריקות אבנים ואנשים שבאים לעורר אלימות היא בלתי נסבלת, צריך לע -ח"כ בן ברק,    סיכם 
לתת לתושבים תחושת ביטחון, איך הפרקליטות נכנסת יותר כדי שהאנשים האלה ייעצרו ואיך לתת ביטחון יותר טוב לאנשים 

 ביו"ש"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


