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 מילה מראש המועצה
 

 
 –תושבים יקרים, מספר עדכונים 

 

 
 מעלה אפרים-תיכון  ירדןברכות לבתי הספר גפנים ו 

 
 על זכייתם בפרס החינוך הגופני מטעם מחוז ירושלים במשרד החינוך, ועלייתם להתמודדות הארצית. תודה למורים 

 הגב' אבישג אורן, הגב' מירית משה, הגב' מור וולברג ומר עידן יגר על פועלם בתחום החינוך הגופני.

 !ל בקעת הירדן, יישר כח אנו מעריכים את פועלם של כל הצוות החינוכי ש
 

 
  2022יום האישה 

 
 מעובדי המועצה הן נשים, נשים שהן גם אימהות במשרה מלאה וגם עובדות ללא הפסקה עם הרבה נשמה.  80%כ 

 זה הזמן להוקיר תודה לכן העובדות המסורות של המועצה והמרכז קהילתי בקעת הירדן, שמובילות את בקעת הירדן 

 הצלחה ישראלי.להיות סיפור 
 כוח נשים לקידום  -המועצה נבחרה יחד עם עוד מספר רשויות, לקבל את אות המגדר מטעם  עמותת כ"ן  2021בשנת 

 הפועלת לקידום נשים למוקדי קבלת ההחלטות בישראל. יישר כוח! –מנהיגות נשים בישראל 
 במסגרת חגיגות יום האישה השבוע, חגגו סייעות הגנים היקרות.

 כל עשייתכן הברוכה. בהערכה רבה. תודה על

 
 

 ההייטק הישראלי מגייס בבקעת הירדן 
 

 אחת מחברות - ONE TALDORשמחים וגאים להודיע כי 

 השיקה את הסניף הראשון  -הגדולות בארץ  הטכנולוגיה 
 מתמחה בגיוס עובדים/ות שלה כאן בבקעת הירדן. הסניף 

 למגוון תפקידים טכנולוגיים שישולבו בפרויקטים בכל רחבי 
 הארץ. 

 המשך שמחים וגאים שהגעתם אלינו, ומאחלים בהצלחה רבה 
 הדרך.

 

 
 

 
  38שדמות מחולה חוגגת 

 

 של שדמות. 38-בשבת האחרונה חגגו בשדמות מחולה, שבת קהילה לרגל יום הולדתה ה
 חות אחת את השנייה ונהנו מסיורים במקומות היפים ששדמות יכולה להציע ..במהלך השבת אירחו המשפ

 תודה למועצה דתית בקעת הירדן, לאגף תרבות יהודית על העזרה בשבת זו ולכל הקהילה המדהימה של שדמות.
 

 
 

 

 
 

 



 

 
  השבוע התקיים באופן רשמי טקס חנוכת בית הכנסת במשכיות שירת הים הנקרא "בית כנסת שירת הים 

 

אחרי הפינוי מגוש קטיף, תושבי שירת הים חיפשו את מקומם החדש. אחרי חיפוש רחב התקבלה החלטה  16.5 לפני
 לעלות למשכיות ולהקים ישוב חדש בבקעת הירדן.

עברו השנים, הישוב גדל וקיבל החלטה לבנות בית כנסת  הכולל גם מתחם של מועדון ישוב ומרכז אירועים. הנחת 
 שנה. 11כמעט אבן הפינה הייתה לפני 

 מתרגשים ושמחים איתכם בית משכיות.
 

 
 

 

 
 .ערב היערכות לרעידת אדמה לצוותי הצח"י היישובים, רבש"צים ומזכירי הישובים  

 
 

 

 
בערב השתתפו גם נציגי פיקוד העורף, צח"א מועצה ונציגי 

 חטיבה.
 במהלך הכנס הרצה מר מאיר בן ישי מומחה למצבי חירום.

במועצה נערכים ומתורגלים במהלך השנה לניהול מצבי אנו 

החירום השונים. ערכנו חוברת היערכות לרעידת אדמה 
שחולקה לבתים ותופיע באתר המועצה. ברעידת אדמה יש 

לפעול על פי הנחיות ההתגוננות ולצאת לשטח פתוח, 
 היערכות נכונה מצילה חיים!

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 צפון ים המלח.אזורי לפיתוח בקעת הירדן ו-פורום חשיבה על 

 
במפגש השתתפו תושבים מכלל המגזרים ובעלי תפקידים 

 ברמה האזורית.

מטרת הפורום הינה ליצור שיח בסוגיות הנוגעות להתיישבות 
במרחב, העשרת ידע וחשיפה לנקודות ראות מגוונות עם 

מרצים והוגי דעה מובילים. הנושאים הם נושאי רוחב לפיתוח 
סביב נושא  ייה ולימוד עמיתיםראיה מקצועית וגם מפגשי הנח

ממוקד. הכוונה לתת פלטפורמה ולאפשר דיון מקצועי ופורה 
תוך גיבוש עמדות והבאתם בצורה מקצועית ועניינית לשולחנם 

 של מקבלי החלטות.

ולאחר מכן שמע הפורום הרצאה מהאלוף במיל' גרשון הכהן 
שהרצה על פיתוח השדרה המזרחית כאסטרטגיה לחוסן 

 ה בוקר מעניין מפרה וחשוב.לאומי. הי
 

 

 
 

 
 .ביקור רשמת האגודות השיתופיות של ישראל עו"ד שלומית שיחור וצוות משרדה 

 
השבוע ביקרנו במחולה לפגוש אגודה קהילתית חדשה המשכנו לארגמן ולתומר לראות אגודות חקלאיות. לאחר 

 וקידום הבקעה. מכן התקיימה פגישת עבודה חשובה ויצאנו עם המון תובנות חשובות לפיתוח

 
 

  מפקד פיקוד המרכז, אלוף יהודה פוקס נפגש עם ראשי מועצת יש״ע במסגרתה הציג את הערכת המצב
 הביטחונית

 

המרכז, השבוע נועדתי עם מפקד פיקוד המרכז, אלוף יהודה פוקס. במפגש שנערך במחנה ״נחמיה״ בפיקוד 
השתתפו ראשי מועצות ואני, בסקירה על תמונת המצב המבצעית והביטחונית ביהודה ושומרון ובקעת הירדן. על 

 האתגרים ומוכנות כוחות הביטחון למולם.
מפקד הפיקוד השיב לשאלות של ראשי המועצות וקיים שיח על נושאים שונים כגון: הביטחון במרחב, עבודת צה״ל 

עבר פועלים פלסטינים, הממשק החשוב מול אנשי הביטחון במועצות וביישובים והחשיבות מול תושבי האזור, מ

 הרבה בשמירת מרקם החיים והביטחון לכלל התושבים באזור.
הודתי לאלוף על העדכונים החשובים שנמסרו ואמרתי ששיתוף הפעולה בין הרשויות ביהודה ושומרון לגורמי 

ני שגרה, אלא במיוחד בתקופות שהן מורכבות כמו היום. שילוב זרועות של הביטחון והצבא הוא הכרחי לא רק בזמ
 הצבא וההתיישבות הוא הכרחי על מנת להתגבר על האתגרים העומדים בפנינו, ולהצלחת האזור.

 
 

 מועדון חדש בייט"ב 

 
 בשעה טובה נחנך בייט"ב קהילתי  מועדון ישוב חדש אשר נבנה בסיוע 

 נה לרווחת תושבי הישוב.החטיבה להתיישבות .המועדון נב
 תתחדשו ותהנו.

 

 

 

 

 

 


