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 מילה מראש המועצה

 תושבי בקעת הירדן היקריםל

 

  ביטחון

  התנדבות בעתות חירום

 -בעת חירום מתגלים תושבי הבקעה בגדולתם 

 אחוזי ההתנדבות גבוהים מתמיד. 

מצבי חירום, בהם עלול להתרחש אסון, מביאים 

איתם חרדה ואי שקט, יחד עם זאת גורמים לנו 

לאחדות לאומית, לתחושה שאנו חלק מעם ישראל, 

 לביטוי ערבות הדדית וליצירת חוסן חברתי גבוה. 

 התנדבות יעילה בחירום מתחילה דווקא בשגרה!

ות הם פשוט מתרחשים, ובמפתיע, אולם יש ביכולתנו להיות אין ביכולתנו למנוע את האסון הבא, כטבעם של אסונ

 מוכנים.

בשעת חירום הצורך במתנדבים גובר. הדבר נובע משתי סיבות עיקריות: ראשית, אנשים אשר בשעת שגרה 

מסתדרים באופן עצמאי, עלולים להפוך לתלויים באחרים בשעת חירום )לדוגמא אוכלוסיית הגיל השלישי(, 

חלקם מגויסים למילואים, חלקם נאלצים להישאר בבית עם ילדיהם וחלקם  –הסיוע יורד מספרם של נותני 

 מועברים לתפקידים אחרים. שילוב נסיבות זה יוצר צורך משמעותי בכוח ההתנדבות.

לספק מענה הולם. הקושי האמיתי בניסיון להתמודד עם אסון נמצא בחוסר ”  יום פקודה”מדינת ישראל תידרש ב

 ת את מקום, זמן ועוצמת האירוע. היכולת לצפו

כיום אנו נמצאים בתקופה שבה הן הממסד והן גופי החירום קשובים יותר לצורך להתכונן, להיות ערוכים לכל 

 תרחיש.

נדרשת עבודת חשיבה, תרגול ולמידה חוזרת, במטרה להגדיל את היכולת ולשפר את המענה הראשוני המתבסס 

 יטחון וההצלה, המתנדבים והאוכלוסייה המקומית. כולו על הרשות המקומית, גופי הב

השגרה בונה את החירום, והחירום בונה את השגרה. אם נשכיל להבין זאת ולהתכונן מראש להתנדבות בעתות 

 חירום, נצליח לסייע בצורה המיטבית ביותר.

 

 

 

 

 

 



ש ”קד מחוז יוהשבוע התקיים טקס סיום קורס מתנדבי כבאות והצלה. הטקס נערך במעמד ראש המועצה ומפ

נשים וכולם סיימו אותו בהצלחה רבה. במהלך הקורס  3חניכים פתחו את הקורס מתוכם  19טפסר שיקו בר דב. 

החניכים נחשפו לתכנים רבים, ביצעו מספר רב של אימונים הכוללים התמקצעות בכיבוי ובחילוץ. החניכים 

החודשים האחרונים בכדי להצטרף למשפחת  5השתתפו בסיורים מקצועיים במוקדי סיכון, ותרמו מזמנם במשך 

 מתנדבי הבקעה. 

 תודה מעומק הלב למתנדבים היקרים ולמערך כיבוי והצלה בקעת הירדן על הובלת הקורס.

תחום החירום במועצה פועל ללא לאות על מנת לייצר, באמצעות כוח ההתנדבות, קשת מענים בהלימה לצרכי 

 מכלולי החירום ברשות. 

 050-6924287אלמוג פדידה רכזת התנדבויות  ערך המתנדבים בשגרה ובחירום במועצה:*להצטרפות למ

 

 חינוך וקהילה

  סוגיית מחסור כ"א בצהרונים בבקעה

אני מצר על חוסר הנוחות שנגרם לכם ההורים, המועצה תמשיך לפעול להמשך פעילות רציפה וסדירה של 

 של הילדים.המסגרות השונות, תוך שמירה על בריאותם ובטיחותם 

אתגר מוכר  –אנו מתמודדים עם סוגיית מחסור בכוח אדם במסגרות הגיל הרך בכלל ובמסגרות הצהרונים בפרט 

בפרט בימים שבהם המדיניות הלאומית בנושא ההקפדה על התו הירוק נכנסה  –וידוע ברמה העירונית והארצית 

מטה ההנהלה, מנהלי השלוחות, מחלקת כוח  –לתוקף. כלל חברי ההנהלה והצוות המקצועי של המנהל הקהילתי 

אדם וכמובן תחום הגיל הרך עמלים יומם ולילה על הפעלת המסגרות באופן מיטבי עד להשלמת התקנים החסרים 

 בקרוב.

 

 ביקורים 

 מנהיגות חברתית באזורי אתגר לאומי )ע"ר( -תבור 

בשבוע שעבר הגיעו לשיחה איתי, חניכי המכינה הקדם צבאית, כחלק מתוכניות המדרשה למנהיגות ציונית, 

במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות ושייכות לעם היהודי, למורשת 

 ישראל ולארץ ישראל. 

דורי מוטיבציה, להתמודד עם אתגריה המורכבים ל, המכינה פועלת להכשרת צעירים מעולים וח“טרום גיוסם לצה

של חברה הישראלית. שוחחנו רבות על עשייה חברתית משמעותית בפריפריה החברתית, למידה חווייתית של 

 ל. “סוגיות ליבה בתחומי חברה, יהדות וציונות והכנה פיזית ומנטאלית לשירות משמעותי בצה

 מדינת ישראל. מאחל להם בהצלחה, אלו הם הפנים והעתיד של 

 

 

 

 



 פיתוח וצמיחה

 בעיות המים בחירום בבקעת הירדן

בשבוע שעבר אירחנו במועצה סיור ופגישת עבודה בנוכחות מר אלי רגב, מנהל המנהל לחירום ובטחון במשרד 

 הפנים.

הסיור התקיים במסגרת קידום אחת מתוכניות העבודה של המועצה בשנה האחרונה, לבחינת בעיות באספקת 

 תים בחלק מהיישובים.המים לב

 הדגש המרכזי היה על נושא אספקת המים לבתים בחירום )אירועים ביטחוניים, תקלות בקידוחי מקורות וכדומה(.

בסיור הוצגה לאלי וצוותו, מערכת התשתיות הקיימות ביישובים, וכן הוצעו פתרונות לשיפור וייצוב המערכת כך 

 שגם אם יהיו תקלות בעתיד,

 לא ירגישו בתקלה במשך יומיים שלושה עד שהתקלה כבר תטופל.התושבים בבתים 

 אנחנו מקווים שבסיוע משרד הפנים תוכל המועצה לשפר את המצב ולמנוע הפסקות מים ממושכות.

 

 

 

 שלכם,

 ראש המועצה, דויד אלחייני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


