
 

 

 

 
  ומר החומותש

 ימים. 11מבצע שומר החומות מלווה אותנו כבר 
 בקו האש. ובתושבים הנמצאים לאורך כל השבוע אנו עוקבים אחר הנעשה ונכונים לעזור ולתמוך במועצות 

נמצאות כאן בעמק, ונהנות מאירוח מפנק של הישובים והתושבים משפחות רבות מהדרום שהגיעו להפגה ולמצוא מעט שקט  
 . , והשתתפו בחגי השבועות היישובייםבעמק, בחדרי אירוח בישובים, באתרי התיירות ואף בבתים פרטיים 

 בעת חירום היא מרשימה ואנו שמחים וגאים להיות חלק בכך. והערבות ההדדית  יבות המשותפת המחו
 

 השבת השגרה ראשי רשויות למען 
, בחמישי האחרון, נפגשו כל ראשי הרשויות של אשכול כנרת ועמקים 

חברים, אנו  החיים   בו  ומרקם  השגרה  השבת  למען  מיוחד  למפגש 
רחבי    ,בגליל ובכל  לאחר ההתפרעויות שהתרחשו בערים המעורבות 

הרגיע את הרוחות ולהמשיך ראשי הרשויות  בקריאה ליצאנו כל  הארץ.  
כפי שהתקיימו בעשרות השנים   ,יחסים המצוינים שמור את מארג הל

 הכבוד ההדדי, יחסי שכנות טובה, הערכה הדדית ודו קיום.   ,האחרונות 
 

 ביטחון בעמק 
 ובינתיים גם אצלנו מספר אירועים אשר הקפיצו את הגזרה כולה.

עדו  עלה גלבוע אשר חצו את הגדר וצשלושה אירועי חדירה מירדן נמנו השבוע. ביום ראשון, נעצרו שני ירדנים בין בית אלפא ומ
רנות גבוהה ותפקוד מצוין של תושבים הביאו למעצר וקטיעת התכניות של השניים. ירושלים. עבמשך שעות ארוכות בדרכם ל

ות בכל כיתות הכוננ זור כפר רופין.  בית יוסף וכן עקבות וחור בגדר באבמהלך החג )שני( נמצאו עקבות שחצו את הגדר בין ירדנה ו
 זור הוקפצו, הצבא, המשטרה ומטה החירום של המועצה.הא

  לשגרה מלאה.  עד החזרה  גורמי הביטחון שניהל את מצב החירום בהשתתפות כל  מח"ט  צטדיון בית שאן הוקם חפ"ק  באזור א
ירדן.    דרשנו מהמח"ט וממפקדי הגזרה לתחקר את האירועים, להפיק לקחים ולתגבר את הכוחות והשמירה לאורך הגבול שלנו עם 

בה דרשנו את הגברת השמירה על הגדר על ידי הצבא, ופעילות  גם  למחרת התקיימה הערכת מצב של הרבש"צים עם הצבא ש
 יותר אינטנסיבית שבה אפשר יהיה להמשיך ולשמור על ביטחון התושבים. 

 
 מל"ט 
ומשיקולים ביטחוניים המידע הועבר צבא  ור העמק. המל"ט )מטוס ללא טייס( יורט על ידי השלישי לפנות בוקר חדר מל"ט לאזביום  

. במהלך הבוקר ניכרה תנועה ערה מאוד של רכבים צבאיים ומסוקים בעמק, ולאורך כל היום  יותר  מאוחרבשלב    רק  אלינו ולתושבים 
 לתושבים לא ניתנו הנחיות מיוחדות וגם האירוע הזה עבר תוך המשך השגרה בעמק. פעל הצבא לאיסוף שרידי המל"ט בשטח.

 
 שריפות

 זור המסיל. באעוד אחת  ולות בגלבוע, אחת באזור מסילות ובמקביל לכל האירועים התרחשו מספר אירועי שריפות. שתי שריפות גד 
 . יןכיבויללוחמי האש יצאו לשטח ובליווי צוותי כיבוי האש וצוות הביטחון של המועצה השתלטו על השריפות עד 

 
 תכנית מנהיגות 'מקומי' 

יה, הנגב של המשרד לפיתוח הפריפר  "מקומי"ביום רביעי נפתחה תכנית מנהיגות  

יתה של נורית אורבך מקיבוץ מירב. בתכנית יחבהובלת מרכז צעירים ובהנ ,  והגליל

אשר ילמדו על צעירים וצעירות שעברו לגור בעמק בשנים האחרונות,    15משתתפים  

 .הובלה ויצאו ליוזמות משותפות במרחבו מנהיגות 

 

 
 שנחזור לשגרה מלאה ויבוא השקט,

 ,שבת שלום
 ראש המועצה , יורם קרין
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