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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל
 

 ,תושבים יקרים

 לא ניתן יד לפגיעה במשילות היהודית.

עצרה עם רכבה גדי נ בזמן שתושבת -אירוע חמור בבקעת הירדןאתמול התרחש 

עקב עבודות בכביש בג'יפטליק, קפצו על רכבה שישה ערבים וקרעו דגל ישראל 

שהיה תלוי. רק הימצאות מקרית של חברי כיתת כוננות מאחד היישובים  הבריחה 

 את הפורעים.

 למקום יחד עם עשרות תושבי בקעת הירדן. עתי תוך זמן קצר, הג

מסר ה רנו את בשרשרת אנושית לאורך הג׳יפטליק ועם עשרות דגלי ישראל העב

 ת.לא נוריד את הראש בפני אלימות ערבי -לכל תושבי האזור

 נמשיך להניף את דגל ישראל בכל מקום במדינה!

 

 

 



 ל"ג בעומר 

 חוגגים ל"ג בעומר בטוח ואחראי!

לקראת ל"ג בעומר ועקב התראות על עומס חום קיצוני ורוחות חזקות, יצא צו נציב הכיבוי האוסר על הדלקת מדורות החל 

 .20.5ועד יום ו'  16.5 מיום

 בעומר ביישובים: להלן מספר הנחיות לקיום מדורות ל"ג

מטר מצמחייה, מקווי חשמל  60יש להתארגן למדורה מרכזית אחת ובמקום שהוכשר לצורך הדלקת מדורות, במרחק • 

 וטלפון, בלוני גז ומבנים. 

 מטר מהקרקע.  1.5מטרים וגובה מערום העצים למדורה לא יעלה על  3בסיס המדורה לא יעלה על • 

 ידי אדם מבוגר שישמש גם אחראי כל זמן שהמדורה דולקת.הדלקת האש תעשה אך ורק על • 

דליים מלאים  2מומלץ, ביישובים שיש גרור כיבוי , לקרבו לאזור הדלקת המדורה ובכל מקרה לדאוג שיהיו במקום לפחות • 

 במים. 

  02-9943320או  1208בכל מקרה חירום יש לפנות למוקד הבקעה • 

 בברכת חג שמח ובטוח

 

 מושב נעמ"ה –מטה מול מטה 

 

 הנהלת המועצה במושב נעמה למפגש מטה עם מטה בהובלת אגף ישובים והליווי הקהילתי.התארחה  השבוע

המושב ערך סקירה על הפיתוח העתידי והצרכים העולים בתחומים השונים ובתוכם צמיחה דמוגרפית מואצת מאוד, ילדים 

עשייה וצמיחה משמעותית מבחינות רבות ואנו  נהת ועוד. בנעמה ישונוער, ביטחון, תרבות וקהילה,  שיפור תשתיות ציבוריו

 מברכים על כך.

 המושב מתנהל בצורה יעילה ומרשימה. מנוף הצמיחה והקליטה מאוד חשוב להתפתחות העתידית של הישוב.

 

 ביקור מנהל מחוז ירושלים מר מאיר שמעוני משרד החינוך

שעוזר לנו  שותף אמיתי,מאיר שמעוני מנהל המחוז הוא 

מאוד לראות  . היה מרגשרבות בפיתוח החינוכי של הבקעה

ילדי את את המרכז העשרה שפתחנו בעזרתו, פעיל ומארח 

במו"פ, בו אנו רוצים להקים חווה  נוביקר, . בנוסףניםגה

בישיבת עבודה דיברנו על . משרד החינוך בשיתוףחקלאית, 

 יוזמות נוספות ועל המשך קידום החינוך בבקעה.

פגשנו גם עם מנהלי בתי הספר היסודיים וקיימנו דיון על נ

 .ת פרויקטים משותפיםאתגרים והתקדמו

בדברי הסיכום הודה מנהל המחוז על עשייה נחושה 

החינוך  ואת מחויבותו לקידום והתמודדות עם אתגרי האזור

 בבקעת הירדן.

 

 

 



 ביקור ועדת חינוך תרבות והספורט של הכנסת.

 של צוותי הניהול של בתי הספר גפנים ותמר. מפגשבהביקור נפתח 

שם הועדה קיבלה סקירה על לכידה והסגר של בע"ח  ,קרנטינה של המינהל האזרחי בגשר אדםביקרנו בלאחר מכן 

 משוטטים בעיקר בכבישי הבקעה ומניעת תאונות הדרכים.

צוות קמ"ט שמורות טבע ורט"ג בנושא  הביקור הסתיים בפגישת עבודה לקידום החינוך התרבות והספורט ובמתן סקירה של

 (. הועדה אמונה בין השאר גם על הטיפול בזכויות וצער בעלי החיים בכנסת) צייד בלתי חוקי של בעלי חיים באיו"ש

 

 

 

 אשכול רשויות יהודה ושומרון 

. מטעם המועצה השתתפה 2022עבודה לשנת  השבוע התכנסנו בכנס אשכול רשויות יהודה ושומרון, להצגה ואישור תוכניות

 גזברית המועצה אורית ארציאלי.

תחבורה, מכרזים  –האשכול לקח על עצמו למטרה לטפל במספר נושאים רוחביים הנוגעים לרווחת תושבי האשכול 

המועצות באשכול,  17משותפים, חממה להזדקנות מיטבית, חינוך, איכות הסביבה ותיירות. בעבודה משותפת של נציגים מ 

יחד עם משרד הפנים, האשכול יקדם שת"פ איזורי בין רשותי להפעלת מנועי צמיחה חברתיים וכלכליים לקידום שירותים 

 מוניציפליים לרווחת התושב.

 

 

 

 

 

 


