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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל
 

 !קעת הירדן הוכרה כרשות יציבהמ.א. ב

 מ.א. בקעת הירדן נמצאת בצמיחה דמוגרפית מואצת התורמת לתנופת הפיתוח ובניה ברחבי הבקעה. 
כל תחומי החיים, כמו: חינוך, פנאי, בריאות, תשתיות במגרשים ה ונוגעת ברשימת המשימות העומדת בפנינו ארוכ

 ועוד, וכל זאת תחת נהלים והקפדה בביצוע על פי הנחיה של משרדי הממשלה השונים. 
 .ברצוני להודות לחברי המליאה ועובדי המועצה על שיתוף הפעולה בקידום הבקעה

.  2019וקר לשנת ת הירדן הוכרה כרשות יציבה עפ"י דו"ח כספי מבמ.א. בקע 9.2.22על פי הודעת משרד הפנים מיום 

ין מצבה של הרשות. רשות יציבה הינה רשות העומדת יהגדרת הרשות כיציבה הינה בתוקף עד להודעה אחרת בענ
 .ו ע"י משרד הפנים ומקנה זכאות להקלות שונות בהתנהלות מול משרד הפניםבתבחינים כספיים ומנהליים שהוגדר

  :בחינים נקבעים ע"י משרד הפנים ונבדקים מדי שנה בשנה והםי התעיקר
 .עמידה בפרמטרים כספיים שונים •

 .דו"ח ביקורת של משרד הפנים •

 .בחינת מערך השכר והעסקת עובדים •
 תאגידים עירוניים •

 .תווסף בדיקת מערך רישוי עסקיםבשנה הבאה י •
  .םת דיווח במסגרת פעילות המועצה בתחומים שוניבמסגרת עמידה בתנאי רשות יציבה קיימות הקלו

 
 

 פסטיבל בקעה ירוקה יצא לדרך! 

פריחת הבקעה בשלל אירועים סיורים סדנאות וטיולים עם השותפים היקרים נחגוג את  18.2-25.3בין התאריכים 

מות, בית מתנ"ס בקעת הירדן, קק"ל, קדמה, מדרשת סיור בקעת הירדן בשד –שלקחו חלק בהצלחת הפסטיבל 
 לרשותכם פרוט מלא השומר החדש, ומכינת בני דוד. ספר שדה עופרה, רשות הטבע והגנים, מכינת בני גד,
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 ובמשכיות תומרבת ניכת שכונות חדשוח

תהליך של מספר . מגרשים במושב תומר 54חדשה של  השבוע באופן חגיגי יצאו לדרך העבודות לפיתוח שכונה

 יםומשרד השיכון מוביל לצמיחה אדירה של המושבמועצה השנים תוך שיתוף פעולה פורה בין הנהלת המושב, 
  כבר בתקופה הקרובה.

 .שירת הים -בישוב משכיות גרשים מ 23שלב א'( שכונה חדשה )נחנכה וכן, במשכיות 
 במסגרת השכונה הוקם גן שעשועים נוסף לרווחת תושבי השכונה והישוב.

 .ים תומר ומשכיותה רבה לכולם וברכות למושבהצלח
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 פריסת סיב אופטי בקיבוץ גלגל

חובר לסיב זורי במסגרת הפרויקט הא, טקס חנוכת הסיבים האופטייםהשבוע בשעה טובה ובאופן חגיגי התקיים 

 האופטי קיבוץ גלגל.

מנהל נהל האזרחי, , נציגי משרד התקשורות וקמ"ט תקשורת במים במעמד שר התקשורת יועז הנדל  הטקס התקי
 אגף ישובים, מזכירה/גזברית המועצה, נציגי החכ"ל תושבי גלגל ואורחים.

הסביר והראה שאפשר לקדם את חיבור בקעת הירדן לסיבים  עם השר, שעודד אותנו,חודשים נפגשנו  8לפני 
ים. היום אנחנו רואים את התוצאה של מעשים ולא רק דיבורים, חונכים בקיבוץ גלגל את החיבור לסיב אופטי

 .האופטי. מבחינתנו זה מחולל שינוי ואני מברך את השר על העשייה למען קידום ופיתוח בקעת הירדן

 להצטרף.קרוב יחלו עבודות הפריסה בעוד שישה ישובים שהחליטו ב
ות הישובים שלקחו אחריות, הצטרפו וקידמו יחד עם המועצה והחכ"ל את פריסת הסיבים כל הכבוד להנהג

 האופטיים בישובם.
 חברת טלראן תקשורת.-תודה גדולה לחברה המבצעת את ההטמנה והחיבורים

 

 ה לנאמני הקורונהמועצה אזורית בקעת הירדן מוד

 מועצה אזורית בקעת הירדן מודה לנאמני הקורונה, בבתי הספר היסודיים ובגנים.
נאמני הקורונה מונו לתפקיד במוסדות החינוך לפני כחצי שנה, נאמני הקורונה עבדו בחודשים האחרונים במסירות 

 רבה, תחת הנחיות משרד החינוך, והבריאות ואגף החינוך במועצה. 
ותי החינוך ותלמידי בית ספר והגנים דרש התייחסות אישית לכל אחד ואחת בהתאם תגר הקורונה מול צוניהול א

 למצב התחלואה . 

אני מודה לנאמן הקורונה ישי פרנק בבית ספר תמר , לנאמנת הקורונה  עדן סטרול בבית ספר גפנים ולנאמנת 
מאתגרת , עבודתכם נמשכת , בתקווה  ה כההקורונה בינה פינטו בגני הילדים, על העבודה המסורה בתקופ

 שכולנו יוצאים מהגל החמישי לתקופה בריאה .

 

   ביקור ראש היחידה להתיישבות ותשתיות לאומיות במשרד הביטחון

, עדו לוי משרד ומשרדנוחי מנדל  וצוות ביקור ראש היחידה להתיישבות ותשתיות לאומיות במשרד הביטחון  

 . פיקוד מרכז, ראש מדור מרכיבי ביטחון פיקוד מרכז, קב״ט מועצת יש״ע החינוך, ס. קצין הגמ״ר
 דה על שותפות , ליווי, מסירות ומקצועיות לכל השותפים במשימות לשמירת הביטחון על יישובי הבקעה. תו

רך משם לשכונה החדשה ברועי שם הורחבה הגדר ודישוב חילוני דתי אקולוגי.  -הסיור נפתח בביקור ביישוב רותם
 ו״פ הבקעה ומשם ל מבואות יריחו. הביטחון לשכונה, לאחר מכן שמענו על הפיתוחים החקלאיים האחרונים במ

 .2022בפגישת עבודה במבואות יריחו סוכמו צרכי הביטחון לשנת עבודה       

 
שנה, שובי הבקעה לאורך היאני רוצה להודות לכולם על שיתוף הפעולה הבין משרדי המספק ביטחון שוטף לי

 .בנושאים שונים. בזכותכם אנו ושומרים על ביטחון היישובים
 

 

 החטיבה להתיישבותמפרידה ממשה חסן 

במשך  .החטיבה להתיישבותמשה חסן איש החוזים מנפרדנו מ ,במסגרת פורום מזכירי ישובים אזורי השבוע
 דן.ללא לאות לקידום ההתיישבות בבקעת הירמשה יותר משני עשורים פעל 

 

  .היקר תודה על שנים רבות של עבודה משותפת ובהצלחה בדרכך החדשה משה

 
 

 

 


