סיכום 2020

מועצה אזורית מגילות ים המלח

דבר ראש המועצה
תושבי מגילות היקרים,
אנחנו מסכמים שנה לא פשוטה .שנה שזימנה לנו אתגרים שלא ידענו כמותם.
לצד האתגר והמורכבויות ,זימנה לנו שנת  2020הזדמנות ללמוד משהו על עצמנו ועל
המרחב בו אנו חיים:
ההתמודדות עם משבר הקורונה במגילות האירה באור יקרות את החוסן הקהילתי ,המ־
עורבות הקהילתית והערבות ההדדית שהיו כל כך נדרשות השנה .צוות המועצה ,בעלי
התפקידים ביישובים ,ההנהלות היישובים ובראש כולם צוותי החוסן היישוביים )צח"י(
לקחו על עצמם ברצינות ובמקצועיות הראויה לציון ,את מתן המענה המיטבי בתחומם
השונים – לכם תושבי המרחב.
לצד זאת ,התאפיינה השנה האחרונה בהסדרת המערכות ,בהתבוננות אמיצה
קדימה ,בשיתוף ומעורבות ציבורית בתחומים השונים ,ובדגש על בניית שיתוף
הפעולה בין המועצה ,היישובים והציבור.
אני חדור אמונה שבכוחות משותפים נמשיך ונעלה את מרחב צפון ים המלח על דרך
המלך להמשך צמיחה והתפתחות.
אני גאה להציג בפניכם את העשייה המועצתית הענפה ,בשנת .2020
עם הפנים קדימה,
שלכם,
אריה כהן
ראש המועצה
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התמודדות עם הקורונה במגילות.
השנה התמודדנו עם אתגר שלא ידענו כמותו – מגפת הקורונה .המועצה נדרשה בתוך
זמן קצר ,להתאים את ההתנהלות לצרכי היישובים והתושבים תוך כדי המגפה והסגר
הראשון וכן להוות גוף מגשר בין היישובים והצרכים המקומיים הייחודיים שלנו ,לבין
השלטון המרכזי ומקבלי ההחלטות שעל פי רב אינם מודעים לצרכים בתחומים השונים
ברשויות האזוריות .בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי ועם מרכז המועצות
האזוריות ובשיח מתמיד עם נציגי היישובים ,הקמנו מערך למתן מענה מלא ומיטבי
בכל תחומי החיים .בין השאר פעלנו לכדי:
מינוי ממונה קורונה מועצתי )דרור סיני( וצוות קורונה מועצתי להתנהלות מיטבית
בכלל תחומי העשייה במרחב
הקמת פורום ייעודי למפגש שבועי קבוע של עדכון הדדי -צח"י ומנהלי קהילה
ליווי הצוותים והובלת מענה ייעודי לצוותי החירום היישוביים )צח"י( הן בתחומי
העשייה והן בהיבטים הרגשיים
הקמת מערך חקירות אפידמיולוגיות מקומי לצורך ביצוע מיפוי בזמן מינימלי
וקטיעת שרשראות הדבקה מקומיות .מינוי והכשרת ארבעה מתשאלים מתנדבים
מיישובי מגילות) .דבורה וייס מאבנת ,מוטי לוינטר מורד יריחו ,משה גזי מאלמוג,
איריס כוכבי ממצפה שלם(
הובלת מענה רגשי להורים וילדים באמצעים שונים )טלפון לתאום התייעצות,
מאמרים באתר המועצה ועוד(.
התאמת מערך הלמידה בבית הספר מגילות לעבודה בקפסולות והפחתת מעגלי
החשיפה
התאמת מערך ההסעות לתלמידי מגילות לקפסולות ולהפחתת מעגלי החשיפה,
קיום תדרוכים שוטפים לחברת ההסעות ולמלווי ההסעות לצורך ההקפדה על
נהלי מ .הבריאות.
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התאמת ההנחיות הכלליות לצרכים במגילות לצורך הפעלת מענה קהילתי מיטבי
ביישובים ומענה בלתי פורמלי לילדים ולבני נוער למניעת התנהגויות סיכון.
קיום סיורים ביישובים בערבים ,בשיתוף רכזת ביטחון קהילתי במועצה והשיטור
הקהילתי המרחבי.
תמיכת קב"סית המועצה במשפחות ותלמידים ,המתקשים לשתף פעולה
בלמידה מרחוק או שאינם מגיעים לבית הספר בשל חשש מהידבקות או בידוד.
סיוע ותמיכה בהפעלת המענים היישובים באמצעות חניכי מכינת "מלח הארץ",
הסטודנטים מכפר "קדמה ,אלמוג" ומדריכי תנועות הנוער במרחב.
הפעלת מערך משלוחים קניות עד הבית במהלך הסגר הראשון
סיוע כלכלי מיוחד למשפחות בעקבות משבר הקורונה :גיוס תקציבים מיוחדים
ממשרד הרווחה ומפעל הפיס עבור הסיוע וחלוקת תווי קנייה לרשתות מזון.
יזום וניהול "קרן ערבות הדדית למגילות" :גיוס תרומות של תושבי מגילות
ואחרים .וסיוע ל  35משפחות ברחבי המועצה בסכום כולל של  57,000ש"ח.
המרכז הטיפולי "השתקפויות" עבר התאמות ייעודיות להמשך טיפול מיטבי
בתקופת הקורונה
התאמת אירועי התרבות ותקצוב יישובי לצורך מתן מענה מדויק בתקופת הקורונה
חלוקת שי לתושבים בפסח תש"פ
חלוקת ערכות "טרוויה משפחתית" לכל בית אב במגילות
הקמת עמוד האינטרנט "שמו אותנו על פנאי" לריכוז תכנים הפגתיים לרווחת
התושבים בתקופות בידוד וסגר
הסדרת תהליכי מתן הנחות בארנונה לעסקים הזכאים במהלך תקופת הקורונה
הכשרת דוגמי קורונה מקומיים )עמית וייס מאבנת וויקטור סימון מאלמוג( והקמת
מתחמי בדיקות במהלך השנה על פי צורך.
ריכוז ליווי ומתן מענה למשפחות בכל הקשור לבדיקות בית על ידי מד"א
תמיכה במשפחות נשאים
חלוקת מזון לתושבים מבוגרים בתקופות סגר
יידוע שוטף לתושבים הן באמצעות קבוצות ווטסאפ יעודיות והן באמצעות צוות
דוברות ומידע לציבור כחלק מצח"י.
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פיקוח | תברואה | איכות סביבה

קרטון

פחים כתומים
למחזור אריזות

קרטוניות למחזור
קרטון ונייר

פחים סגולים
למחזור זכוכית

כלובים למחזור
בקבוקי פלסטיק

 14מתקנים לאיסוף פסולת מתמחזרת פזורים במרחב מגילות )בנוסף למתקנים
ביישובים( במרחב מגילות אפשרות למחזור ששה סוגי פסולת! )אריזות ,זכוכית,
נייר ,קרטון ,בקבוקי פלסטיק ופסולת אלקטרונית(

שמירה וטיפול בנקיון המרחב:
ימי נקיון אזוריים לאורך כל השנה ,בשיתוף רשות הטבע והגנים והמנהל האזרחי
תוספת כלי אצירה לאשפה בשטחי רט"ג
פיקוח וסילוק בינוי בלתי חוקי
סילוק מפגעי תברואה כגון פסולות ,שפכים וכיו"ב
טיפול במפגעי שריפות פלסטיק ,גזם וכיוצא באלה ממרחב מגילות ומהרשות
הפלסטינית
פיקוח וסילוק בינוי בלתי חוקי
פיקוח תברואה
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ניטור ,סילוק והדברת מפגעים המהווים קרקע פורה להיווצרות יתושים וזבובים
במטעי תמרים ,בתי אריזה ,בתי עסק ,גד"ש ,נחלים  ,מאגרי מים ועוד.
סילוק בתי גידול של מכרסמים לטובת צמצום התחלואה ממחלת הלישמניה
פיזור חיסונים כנגד כלבת עבור חיות בר
טיפול במפגעי זבובים ויתושים במרחב :ריסוס כלי אצירה ,שיחים ,הצבת מלכודות
מסוגים שונים ותחזוקתם ,ניטור ומעקב ביצוע הדברה באזורי חקלאות ופנאי.
פיקוח בניה :מענה וטיפול בחריגות בניה ,מעקב בטיחות ,מעקב ביצוע ניקיונות
בגמר פרויקט בניה בכפוף לקבלת אישור אכלוס
הדברה :מתן שירותי הדברה למבני ושטחי ציבור על בסיס קבוע לטובת טיפול
וצמצום מעופפים  /מכרסמים  /חרקים ונמלים
מים :פיקוח ומעקב תקינות מתקני טיהור שפכים וביצוע ניטור והדברה לפי צורך,
דיגום מי שתייה בהתאם לתכנית דיגום מאושרת במשרד הבריאות.
וטרינריה :חיסון חיות מחמד ,לכידת כלבים משוטטים ללא בעלים ,סירוס ועיקור
חתולי רחוב ,סילוק פגרים ,פיקוח וטרינרי ,סיור לוכד ושליחת התראות פיקוח
לבעלי כלבים
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העתיד כבר כאן ,מתכננים ביחד!

תכניות
אסטרטגיות
למגילות
במהלך השנה האחרונה התקדמו במקביל ובאופן משולב ומתואם
שלוש תכניות אב :
תכנית אב למועצה האזורית מגילות  – 2048במימון ובשותפות משרד השיכון –
עוסקת ביצירת חזון ואפשרות לפיתוח המועצה במבט של  30שנה קדימה.
התכנית נמצאת בתהליך גיבוש חלופת התכנון ותוצג לישובים ולציבור בתחילת
 2021להתייחסות .מתוך תכנית זו יגזרו אפשרויות לביצוע בזמן הקצר ,בינוני
וארוך.
תכנית אב לתיירות ותכנית פיתוח תיירות – במימון ובביצוע חל"י :החברה
הממשלתית להגנות ים המלח .מכח תכנית זו מקודמות לתכנון סטטוטורי תכנית
לפיתוח תיירות במצפה שלם ,עדכון לתכנית המלונאות בצפון ים המלח ,יצא
למכרז תכנון וביצוע 'מרכז החוויה' .כמו כן נערכו פגישות פרטניות עם כל הישובים
ונבדקות הדרכים לסייע בקידום מיזמי תיירות של היישובים.
תכנית אב לחקלאות ושטחים פתוחים – במימון ובשותפות משרד החקלאות -
עוסקת בממשק בין חקלאות וסביבה ומקדמת הרחבת שטחי החקלאות במועצה.
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רואים רחוק ....מחלקת הנדסה
תכנון אסטרטגי ומתארי

קידום תב"ע משולבת למתקנים הנדסיים ותיירותיים בבריכת "אורמת" בשיתוף
אגודת המים "מי תמר".
עדכון תב"ע  608/9/2לקידום מתן היתרי בניה למלונאות ומיזמי תיירות.
תוכנית  600/7/1לתוספת תכליות תעסוקה ותיירות בתב"עות הקיימות והנחיות
מרחביות.
קידום ואישור נספח בינוי להקמת מלון של  250חדרים בצפון ים המלח.
בחינה וגיבוש הסכמות לתכנון חאנים לאירוח מדברי במדבר יהודה בשילוב גידולים
חקלאיים.
גיבוש עלויות פיתוח לכל אזור המלונאות בצפון ים המלח .608/9
בחינת חלופות למתחם אנרגיה מתחדשת בשטח של כ–  1000דונם.
בחינת חלופות לתכנון בריכת תמלחות אזורית בשטח של כ 200 -דונם.
בחינת חלופות לאזור תעסוקה  /תעשייה משותף.
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תכנון ופרויקטים אזוריים

תכנון מבנה מרכז חוויה בים המלח ,פרויקט בצומת הלידו ,במסגרת החלטת
הממשלה מ .2018
תכנון מבנה חוגים והעשרה אזורי באולם הספורט בקלי"ה.
תכנון חדר מורים חדש בבית הספר היסודי "מגילות".
תכנון מבנה אזורי לנוער.
תכנון פרויקט לשיקום נופי ואיסוף פסולת.
תכנון פרויקט לקירוי מגרש ספורט והתקנת מערכת סולארית מעליו ומערכת
ערפול מים מתחתיו.
תכנון תוספת מבני משרדים וארכיב במבנה המועצה.
קיום קורס בניה מאופסת אנרגיה.

רישוי וועדה מקומית
טופלו

טופלו
תיקי
בניין

תיקי רישוי
משנים קודמות

ניתנו

ניתנו
היתרי
בניה

נפתחו
היתרי
אכלוס

תיקי
פיקוח

תשת יות מרחביות

קידום פרויקטים של חברות תשתית ארציות:
מקורות ,בזק ,חברת חשמל ,נתיבי ישראל ,רשות הטבע והמכון הגיאולוגי.
הגשת קולות קוראים לביצוע פרוייקטים למשרד השיכון ,מ .החקלאות ,החטיבה
להתיישבות ,משרד התחבורה.
 - GISמערכת מידע גיאוגרפית :עדכון שכבות מידע תכנוני והנדסי.
השלמת סקר נגישות ראשוני ויצירת טבלת תיעדוף לתקצוב.
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ביצוע ותשתיות
החלפת פרקט באולם הספורט האזורי בקלי"ה.
הסדרת מתחם החניה בפרוייקט "נשק וסע" בבית הספר מגילות.
קידום פרוייקט שדרוג קן החשמל מאלמוג לקלי"ה.
קידום תכנון תשתיות תחבורה :רמזור בצומת אלמוג )אושר! ביצוע במהלך
 ,(2021כיכר בצומת לידו ,כיכר באבנת.
עבודות עפר ותשתית להמשך קליטה ואכלוס :קלי"ה ,מצפה שלם ,אבנת.
שיפוץ מבני ציבור :אלמוג ,בית הערבה.
הוספת מגרשי משחקים :קלי"ה ,אבנת.
הקמת שכונת הצעירים "קדמה" בבית הערבה.
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חינוך  -לגדול במגילות
הליך בניית ההסכמות ללמידה בבית ספר מגילות  -מודל הוראה בצמד
).( Co teaching
"פורום מלווה מודל" – קבוצת נציגים מפורום בניית ההסכמות וצירוף של
תושבים נוספים מכלל הישובים.
הקמת צוות גיוס משאבים לעיבוי הפעלת מודל הלמידה בצמד לאורך זמן.
שקיפות ושותפות  -פרסום קבוע לתושבים מהנעשה במחלקת החינוך.
היערכות נהגי מגילות לפתיחת שנה"ל תשפ"א – כנס נהגים בשיתוף עם
חברת ההסעות לנסיעה בטוחה ,דגשים להסעות תלמידים ,להתמודדות עם
מפגעים ועם נהיגת חורף.
הובלת פורום אזורי של מנהלות החינוך.
פורום מדריכי הנוער האזורי מתכנס אחת לחודש.
פורום גננות אזורי  -מתקיים אחת לחודש בהובלת ענבר שלו מנהלת השפ"ח.
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מכינת "מלח הארץ" התגייסה לתת מענה קהילתי לתמיכה בלימודים ביישובי
המועצה וסייעה רבות לתלמידים ללמוד מרחוק.
מפגשים קבועים לשיתוף פעולה ועדכון שוטף בין מנהלת מחלקת החינוך ליו"ר
הנהגת ההורים.
תכנית מעגן – מערך תומך מעון-גן ,פועלת בגנים ובמעונות .נשות מקצוע בתחומים
פסיכולוגיה ,ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת ,נכנסות למסגרות הגיל הרך לצורך
איתור ,התערבות מוקדמת ולמניעת קשיים התפתחותיים.
הפעלת שרות חדש של השירות הפסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( "דלת פתוחה"  -עבור
הורים המעוניינים בהתייעצות פסיכולוגית דיסקרטית.
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מרכזי העשרה בישובים המופעלים על ידי סטודנטים מכפר הסטודנטים ”קדמה“
באלמוג.
חונכויות אישיות במסגרת פרויקט פר"ח ע"י סטודנטים מכפר הסטודנטים
קדמה באלמוג לתלמידי בית הספר היסודי
מפגשי תושבים – שיח פתוח עם מנהלת מחלקת החינוך – מפגשי היכרות ,חלומות
וצרכים בתחו ם החינוך עם כל ישוב.
מלגות לתלמידים בחינוך הבלתי פורמלי לשנת תש"פ עבור :מסיימי י"ב הנמצאים
בשנת שירות ,מד"צים פעילים במסגרת תנועת הנוער ,מד"צים פעילים המסגרת
מעורבות חברית ,תלמידים מצטיינים ומתמידים בחוגים מחוץ למועצה ,תלמידים
מתמידים ובעלי הישגים בקונסרבטוריון מעלה אדומים.
רישום מקוון לגני הילדים – החל לראשונה ברישום לשנה"ל תשפ"א
תדרוך למלוות ההסעות במגילות ,בשיתוף דרור סיני קב"ט המועצה .השיח התנהל
בדגש על נושא הבטיחות בהסעות ככלל ובדגש על תקופת הקורונה וההקפדה על
ההנחיות לצורך שמירה מיטבית על בריאותם ובטיחותם של הילדים.
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שני מפגשים משותפים להתמקצעות צוותי החינוך ולהרחבת שיתופי הפעולה,
בהנחיית "שבילים" ,בנושא "עבודת צוות – תקשורת מקרבת"  -בהם לקחו חלק כ
 50אנשי חינוך מכלל יישובי המועצה:
מפגש משותף למנהלות חינוך הגיל הבוגר ולמדריכי החינוך החברתי ,רכזי תנועות הנוער.
מפגש משותף למנהלות חינוך הגיל הרך והצוותים :גננות ,סייעות ומטפלות.
"בית הספר של החגים" בחנוכה ,בבית הספר מגילות)  40תלמידים בכיתות חט"צ – ב'(.
בית הספר של החופש הגדול – פעילות קיץ לתלמידי גן עד ד' שפעלה בקיץ בבית
ספר מגילות בחודש יולי ובתחילתו של חודש אוגוסט ,בה זכו התלמידים לתכנית
עשירה ומגוונת ,יצירתית ומהנה על ידי צוות חינוכי ,מורות וסייעות.
אימון מכלול חינוך לחירום  -במסגרת היערכות המועצה לחירום.
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תכנית "בטחון קהילתי":
הרצאה בזום בנושא "סמים ואלכוהול בקרב מתבגרים"
הרצאה להורים למתבגרים" -להתבגר מאחורי השער הצהוב
סיורים ביישובים בזמן הקורונה -בשיתוף השיטור הקהילתי
כנס מתגייסים אזורי נודד  -חלוקת שי ביישובים
צפו בסרטון תמונות של הכנס בלחיצה כאן
חלוקת ספרים  -שי לתלמידי כיתות א'

סיכום  2020מועצה אזורית מגילות ים המלח

השירות הפסיכולוגי חינוכי במענה פסיכולוגי למסגרות החינוך השונות
במועצה ,הצטרפותה של פסיכולוגית נוספת לשפ"ח במטרה לתת שירות פסיכולוגי
רחב יותר לכלל המועצה.
ביקור סדיר  -עבודה מול יועצות בתי הספר ,לשם מניעת נשירה סמויה וגלויה בשגרה
ובזמן למידה מרחוק .קשר אישי עם משפחות ,לשם שיבוץ מיטבי לילדיהם במקרים בהם
קיים קושי או צורך מיוחד .בתקופת הקורונה ,הקב"סית מהווה מקור תמיכה וליווי
למשפחות ותלמידים ,אשר מתקשים לשתף פעולה בלמידה מרחוק או שאינם מגיעים
לבית הספר בשל חשש מהידבקות או בידוד.
תהליך אזורי למענה מחודש לנוער – בשיתוף מנהלי קהילות ומנהלות חינוך
תנועות הנוער :הנוער העובד והלומדבמענה יישובי והתנדבויות בתקופת הקורונה ,סיור
סליחות ,סמינר מדריכים להכשרת  15מדריכים חדשים! סמינר כוונות ע"י השכבה
הבוגרת בקן סניף בני עקיבא אבנת
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קליטקטיקה – צומחים לגדילה!
כ 35 -משפחות נקלטות ביישובי מגילות השנה! להיכרות עם המשפחות לחץ כאן
הכשרה אזורית לצמיחה דמוגרפית – 12מפגשים 22 ,משתתפים מכלל יישובי מגילות
הפקת חוברת מידע לעוסקים בתחום
הקמת מנהלת צמיחה דמוגרפית במצפה שלם ופורום ייעודי באלמוג
פורום צמיחה דמוגרפית אזורי ,שבעה נציגים משבעה יישובים
ליווי היישובים ורכזי הצמיחה הדמוגרפית בפעילות היישובית בתחום ,בניית תוכניות
עבודה וליווי נקלטים
תכנון דמוגרפי יישובי במסגרת תכנית האב "מגילות "2048
מתנה ומכתב לכל נקלט ,חלופה להרמת הכוסית המסורתית ,בימי קורונה...
ישיבות מנהלי קהילה קבועות בהובלת ראש המועצה בדגש על צמיחה דמוגרפית,
אחת לשישה שבועות
ליווי תהליכי תכנון ותב"ע ,בראי הצמיחה הדמוגרפית כאסטרטגיה
פעולות אסטרטגיות לצמיחה דמוגרפית – ליווי כפר הסטודנטים "קדמה" אלמוג,
שכונת צעירים "קדמה" בית הערבה
הפקת סרטון תדמית מועצתי  -לצפייה לחץ כאן

סיכום  - 2020מועצה אזורית  -מגילות ים המלח

המחלקה לשירותים חברתיים:

בשנת  2020היקף הפניות למחלקה עלה בכ .30% -במחלקה ,מטופלים כיום 82
בתי אב.
ליווי מקצועי לצוותי הצח"י היישוביים :מיפוי צרכים קהילתיים ,מפגשי זום להדרכת
הצוותים בתחומי רווחה וקהילה בשיתוף עם השירות הפסיכולוגי ,ליווי של מנהלי
הקהילות ועוד.
חלוקת ערכות שי לתושבי המועצה לחג הפסח.
סיוע כלכלי מיוחד למשפחות בעקבות משבר הקורונה:
גיוס תקציבים מיוחדים ממשרד הרווחה ומפעל הפיס
עבור הסיוע וחלוקת תווי קנייה לרשתות מזון.
קרן ערבות הדדית למגילות :הקרן הוקמה תחת הקרן
המשותפת של מגילות ובקעת הירדן ואליה גויסו
תרומות של תושבי מגילות ואחרים .עד כה הקרן
סייעה ל  35משפחות ברחבי המועצה בסכום כולל של
 57,000ש"ח.
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המרכז הטיפולי "השתקפויות" :כ 100-מטופלים מרחבי המועצה ,תשעה
מטפלים מקצועיים בתחומים מגוונים .התאמות ייעודיות לטיפול בתקופת הקורונה
התנדבות :למתן מענה לתושבים ,לתלמידים ולחקלאים ביישובים ,בשיתוף מכינת
"מלח הארץ"
מחשב לכל ילד :חולקו מחשבים ל 17 -משפחות ברחבי המועצה שלא היה ברשותן
מחשב.
תכנית "מעגן" :במסגרת התכנית הלאומית  ,360התכנית נותנת ליווי של מרפאה
בעיסוק ,קלינאית תקשורת ופסיכולוגית באופן חודשי וקבוע ל 14 -מסגרות ברחבי
המועצה של גנים ופעוטונים בישובים לצורך הדרכה ואיתור בתחום התפתחות הילד.
מתנדבים :ברחבי מועצה אזורית מגילות במהלך השנה התנדבו כ  200מתנדבים
ביניהם תושבים ,כוננים רפואיים ,חברי מכינת מלח הארץ ,חברי כפר הסטודנטים,
צוותי צח"י ועוד.
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ותיקים בקהילת מגילות:
מיפוי של צרכים בקרב הוותיקים במועצה וסיוע על פי הצורך .התבצעה גם חלוקת מנות
אוכל מבושלות לוותיקים הזקוקים לכך בעזרת הרבש"צים של הישובים
"מועדון בר דעת" – הרצאות מרתקות של מרצים מתנדבים ,עד לתחילת משבר
הקורונה ,מפגש ערב אחת לחודש
מועדון שני  - +המועדון הינו מועדון ותיקים אזורי אשר מתקיים במועדון הפיס
במושב ורד יריחו .כיום משתתפות במועדון כעשר נשים מקסימות אשר מגיעות
מורד יריחו ,מצפה שלם ,קלי"ה ואלמוג .המועדון המשיך לפעול גם בזמני הסגר
במתכונת חלקית של פעילות פילאטיס בזום .בקיץ ובסוף השנה חזרנו לפעילות
מלאה של פילאטיס ,וקורס אומנות.
צוות פעילי + 50צוות המתנדבים נפגשו לאורך כל השנה בזום ,למחשבה על המציאות
החדשה ועל תכנים חדשים לוותיקים .לאורך כל השנה הצוות מפרסם אירועים והרצאות
בקבוצות הווצטאפ הייעודיות ובישובים.
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תרבות פנאי ספורט ותיירות
ערב הוקרה לצוות מתנדבי התרבות המועצתית ,פנאי פלוס ורכזי התרבות בישובים.
פעילות ט"ו בשבט – אירוע מועצתי המתקיים בקיבוץ קלי“ה :הפנינג לכל המשפחה
ושוק איכרים.
"אחד משלנו" בבית משפחת לייב ובית משפחת קב מקיבוץ קלי“ה סדנת בישולים
וטעמים
הצגת הילדים "חברים על הגשר" של תיאטרון אורנה פורת .
מיזם "מטיילים ליד הבית" טיולים ליד הבית בהדרכת בית ספר שדה עין גדי ,החברה
להגנת הטבע.
"שמו אותנו על פנאי" אתר ייעודי מלא בתוכן ופעילויות פנאי לכל המשפחה .את התוכן
אספנו מתושבים רבים מרחבי המועצה .מוזמנים להיכנס בלחיצה כאן
חלוקת משחק טריוויה מיוחד על יישובי המועצה ,ים המלח והאזור הקסום בו אנו חיים
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מעבר למענה מותאם קורונה  -עבודה יישובית:
"נפגשים בחצר" מיטב המרצים מכל רחבי המועצה התארחו בחצרות הבתים של
התושבים.
מופעים למבוגרים והצגות לילדים תקצוב מועצתי לבניית תוכנית תרבות יישובית
"סוף שבוע שכולו קצב" -משאית הג'זלן שהגיעה לכל ישוב וישוב במועצה לשעה
של הפוגה עם מוזיקה מעולה וטעם של עוד.
"התרבות יוצאת החוצה" -תכנית פנאי בחוץ שבנו רכזי התרבות היישוביים
בתקצוב המועצה :סיורים ,טיולים ופעילות מגוונת שהועברה ברובה על ידי אנשי
מקצוע תושבי מגילות.
יום המודעות לסרטן השד מפגש זום מרגש :שיחה מלב אל לב עם רותי יתום ורויטל
לניאדו מחלימות מסרטן השד בהנחייתה של ציונה שרביט .בתום השיחה הצטרפה
ד"ר יעל לבינסון והסבירה על חשיבות הבדיקה והגילוי המוקדם.
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הקרנת הסרט "ילדים על תנאי" ושיחה עם יוצרי הסרט נועם דמסקי ועידו בהט ועם
אחד מגיבורי הסרט אושר
יוצא לאור בקורונה :חנוכה במגילות  -שבוע הסטנד אפ הגדול! וחלוקת נרות חנוכה
לכל בתי האב במועצה.
"עושים ספורט במגילות"  -מדריכי ספורט תושבי המועצה העבירו פעילות ספורט
מותאמת לכל ישוב.
מיפוי מקצועי למגרשים ומתקני ספורט בישובים לצורך שיפוצם ושדרוגם.
הקמת קבוצת כדורסל חובבנים לגברים במסגרת ליגת הבקעה ,שאף הגיעו למקום
השני בגמר .גאווה מקומית!
אנסמבל מגילות  - SEAmphonyפועל לסירוגין ,בהתאם להנחיות .בחג הסוכות
האחרון ,קיימנו מופע שקיעה אל מול נופיו של ים המלח "קולות מן הדבר" שהועבר
בפייסבוק לייב היישר מהחצר של טיבי גולן מהיישוב אבנת.
חבורת הזמר מגילות – כ 14-משתתפים ,פועלת לסירוגין ,בהתאם להנחיות.
קולנוע מגילות  -ב"פתח האוהל" בישוב אבנת .הקרנת סרטים ומפגש אינטימי עם
היוצרים.
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תיירות "ארץ ים המלח"
אנו פועלים בשותפות עם אגף התיירות במועצה האזורית תמר למנף ולקדם את התיירות
באזור ,מקדמים פעולות שיווק משמעותיות שיעזרו למתג את האזור תחת המותג "ארץ ים
המלח":
אתר התיירות "ארץ ים המלח" www.deadsea.co.il
השתתפות ביריד התיירות  IMTMתל אביב
פורום חשיבה אזורי לטובת פיתוח ושיווק אתרי התיירות באזור בשיתוף :תמר ,מגילות,
ערד .רשות הטבע והגנים ,התאחדות המלונות ,רשות ניקוז ים המלח ,מפעלי ים המלח,
התאחדות בתי המלון ועוד.
"דרך ארץ ים המלח" – הדרך הנמוכה בעולם .בשיתוף מ.א .תמר ותיירות ערד:
חשיפה בחלון הראווה הקדמי לפעילויות התוכן והעסקים הקטנים במרחב ים המלח.
גיוס "שגרירי הדרך" ל"דרך ארץ ים המלח" :למעלה מ 70-מתעניינים ו  28שגרירים
פעילים!
השקת לוגו "דרך ארץ ים המלח"
פעולות איפיון שיווקי והפקת חומרים שיווקיים ייעודים תחת הסיסמא:
Meet The Dead Sea(e) People
הפקת סרטונים מקצועיים קצרים לשגרירי הדרך ולאתרים
איפיון המוצר במדיות הדיגיטליות ,יצירת מפה אינטראקטיבית וכו'.
אמנת שירות המתחייבת לשירותיות ,אמינות ,הדדיות והפניית מבקרים ,חיבור
ושמירה על הטבע והסביבה ועוד.
שיתוף פעולה עם רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים
וובינר בנושא "ניהול תיירות בתקופת הפוסט קורונה" עם ד"ר ערן כתר
השתתפות במיזם מורי הדרך של משרד התיירות ורשות הטבע והגנים להחזרת מורי
הדרך למעגל העבודה.
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גזברות
עם סיומה של שנת  2020ניתן לומר כי שנה זו
מהווה אחת השנים המאתגרות ביותר בעשור
האחרון בכל הקשור להיבטי מקרו כלכלה .משבר
הקורונה "הזיז את הגבינה" של כולם :הממשלה,
השלטון המקומי ,המגזר העסקי והאזרח.
על אף המורכבות הרבה ,גזברות המועצה בסיוע
גורמי מקצוע במועצה ומחוצה לה ובשיתוף
פעולה עם הנהלות היישובים הובילו צעדים רבים,
ביניהם:
פעולת להגברת השיתוף והשקיפות ביניהן:
חוברת ארנונה
דף מידע לתושב שצורף לחשבונות הארנונה
דפי הסבר לחישוב שטח הארנונה
הקמת מערך תיק תושב דיגיטלי לכל פונה

פילוח שנתי -
הוצאות המועצה
חינוך
רווחה
דת
אחזקת נכסים ציבוריים
פנסיה והנחות
מנהל כללי
מנהל כספי
פרעון מלוות ומימון
תברואה ואיכות הסביבה
שמירה ובטחון
הנדסה
תרבות
סל מוניציפאלי
צמיחה דמוגרפית
הוצאות אחרות

תהליכי התייעלות במחלקה ,במועצה ובמרחב.
הסתיים תהליך רחב היקף שעניינו הגברת
המנהל התקין בעבודה המועצה.
סקר נכסים בגבולות הישובים שמטרתו לבסס
מצבת נכסים מעודכנת בהתאם לנהלי משרד
הפנים בכל הקשור לפעילות תחת צו הארנונה
באופן חוקי ושוויוני.
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בטחון
כחלק מהכנת הרשות לאירועי חירום שמנו לדגל את בניית היכולת של כל ישוב להתנהל
בצורה עצמאית בחירום ביחד עם המועצה ובניית היכולת לרציפות תפקודית בזמן משבר.
שנת  2020הייתה לאחת השנים המאתגרות של התמודדות עם מצבי חירום בארץ ובעולם
ואנו בפתחה של שנה חדשה ממשיכים להתמודדות עם משבר זה  ,המשבר מצביע על
העובדה כי חלה עלינו חובה בזמן שיגרה להיערך למצבי חירום שונים על פי תרחישי הייחוס
ולהתכונן לאיומים השונים העומדים מולנו אתגרים אלו מצריכים את המועצה לפעול
לקידום אמצעים ורכש לבניית מרכיבי בטחון והכשרת כוח אדם בהתאם לתרחישים אלו,
תוכנית העבודה של המחלקה היא רב שנתית ופועלת לקדם את הצרכים הביטחוניים ואת
צרכי ההיערכות לחירום.
הכשרת כוח אדם לביטחון שוטף על ידי צה"ל ובהובלת הרבש"צים היישוביים ואימוני
כיתות כוננות.
הכשרת כוח אדם לחירום על ידי מחלקת הבטחון בשילוב מד"א ,כיבוי אש ,משטרת
ישראל ,צה"ל פיקוד העורף וגופי חירום נוספים.
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בתחום הרכש :
רכש רכב בטחון לישוב אבנת וקדם ערבה ,החלפת ארבעה רכבים בשאר יישובי המועצה
רכש גרורי כיבוי לישובים כחלק ממערך ההגנה מפני שריפות .
רכש של כ  100 -מכשירי קשר ושדרוג ממסר הקשר במועצה.
המועצה פעלה בשנת  2020לשיפור המענה הרפואי האזורי בחירום על ידי הצבת אמבולנס
ישובים עם כונן מ  19:00ועד  7בבוקר בכל ימות השבוע ,זאת בנוסף לנקודת ההזנקה של
מד"א הפועלת במרכז שירותי החירום מהשעה  7:00ועד  19:00כל יום .הביטוי הוא מענה
רפואי אזורי בחירום שניתן  24שעות ביממה.
כיבוי אש:
במהלך  2020החלה הכשרה של מתנדבי כיבוי וחילוץ בישוב אבנת בהובלת עידו פרץ
מפקד המרחב בכיבוי אש ותושב אלמוג .לכשיסתיים יוצב בישוב רכב כיבוי מסוג רות"ם
שישמש לכוננות לשריפות ולתאונות על בסיס המתנדבים שיוכשרו .כאן המקום להודות
לעידו על הנחישות ולמתנדבים על היותם חלק מהמאמץ לתרום להצלת חיים במרחב.
קורונה:
המגיפה שדפקה על דלתנו במהלך החודשים הראשונים של השנה הביאה את כולנו
למציאות הלוטה בערפל ,מציאות מאתגרת שהצריכה אותנו לפעול למציאת פתרונות
לבעיות שהמגיפה הביאה עימה .מתוך רצון להיות רלוונטיים בתוך הכאוס שהמציאות
יצרה ולהיטיב את המענה האזורי ,פעלנו יחד עם צוותי הצח"י להבין מה הדברים בהם
ניתן לסייע לאוכלוסייה בתקופה זו ולנטר את הצרכים בהתאם למציאות המתפתחת.
בשיח שבועי קבוע עם ראשי הצוותים והנהלות היישובים יצרנו פלטפורמה להקשבה
לצרכים העולים מהשטח ומתן מענה הולם ככל שניתן .
בתחילת הדרך הקמנו מערך של שליחויות למענה לאוכלוסייה בשל הסגרים ובשל
החשש להגיע למרכולים .מערך שתואם עם משרד הכלכלה לפתיחת ערוץ משלוחים
לכלל יישובי המועצה פעמיים בשבוע .המאמץ נתמך על ידי משפחת איטח שריכזה
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את נושא השליחויות ,ותודה לחי ומורן איטח שהיו חלק אדיב ואיכותי בתוך המאמץ
הזה .
במהלך התקופה וכמענה לצורך בחקירות אפידמיולוגיות מהירות ואיכותיות ,נבנה
מערך בדיקות סקר במועצה כתגובה להתפשטות הנגיף וגויס כוח אדם לחקירות
אמפידילוגיות מכלל הישובים.
בנוסף ,ריכזנו ליווי ומתן מענה למשפחות בכל הקשור לבדיקות בית על ידי מד"א וכן
תמיכה במשפחות עם נשאים וחלוקת מזון למבוגרים בשיתוף מחלקת הרווחה.
האתגרים עוד עמנו בחודשים הקרובים .אנו נהייה שם בכדי להמשיך ,לפעול ולסייע
בכל צורך שיעלה ופתוחים כמובן להמלצות הציבור.
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חקלאות ומים

השקת קו הולכת מים שפירים למצפה שלם ומצוקי דרגות :לפני מספר חודשים
החלו העבודות לחיבור מצפה שלם ומצוקי דרגות למערכת המים של מקורות .מאז
העלייה לקרקע לפני יותר מ 40-שנה קיבוץ מצפה שלם מקבל את המים ממעיינות
קנה וסמר הנמצאים כמה קילומטרים צפונית לקיבוץ.
לאחר סיום הנחת קו המים החדש מי המעיינות ישמשו לצרכי נוי וחקלאות והמים
שיזרמו בצינור החדש ישמשו את צריכת הקיבוץ.
חיבור צפון ים המלח לרשת הארצית:
במהלך  2020עובדי חברת "מקורות" עמלים על הנחת צינור מים מאזור מישור
אדומים לכיוון הבסיס "מול נבו" .קו המים ,בקוטר  16צול למעשה מחבר את צפון ים
המלח לרשת המים הארצית! עד היום המים שקיבלנו הם מים מקדוחים הנמצאים
באזור קו אפס ,ומעט מים מחיבור זמני שהוקם לפני כשלוש שנים) .ניתן לראות
בימים אלה ,את העבודה בכניסה לקיבוץ בית הערבה(
קידוח מים חדש  -מצפה יריחו  7בעומק של כ 700 -מטר ,בוצע על ידי חברת מקורות.
הקידוח ישמש לשאיבת מים מבטן האדמה ויספק מים לכל מרחב מגילות ,קידוח זה
יספק כ  250מק"ש שהם תוספת משמעותית של מים לאזור.
בכל נושאי המים השפירים תודות רבות לצוות מקורות ולמנהל האזור עומר כהן )מאלמוג(.
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מי קולחים )זו לא טעות ,כך יש לומר!(
אגודות המים "מי תמר" המספקת מי קולחים להשקיה של מטעי התמרים באזורנו
מתבצעת בימים אלו הנחת קו מים מעינות צוקים לכיוון מאגרי אוג .קו זה מהווה
תוספת משמעותית למצאי המים האזורי .אגודת המים "מי תמר" שעושה גם
חשמל ירוק ,שאפו גדול לצוות :סול לביא ,דני כץ וחיים לוי.
תוכניות אזוריות :תכנית אב לחקלאות ושטחים פתוחים.
בתחילת השנה החלנו בגיבוש תכנית אב לשטחי חקלאות ושטחים פתוחים .סימנו
למפות סקר מצב קיים וכעת שלב בחינת החלופות וההבנות עם שאר השחקים הנמצאים
בשטח )רט"ג ,צה"ל ,מתכנני התוכנית הכוללנית ,משרד החקלאות ועוד(...
השלמת התוכנית במהלך .2021
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ורד יריחו
תכניות להסדרה קרקעית והמשך צמיחה והתפתחות היישוב:
תב"ע  ,603/4תוספת  45יחידו דיור :לקראת הפקדה.
תב"ע  ,603/5תוספת  180יחידות דיור והסדרה סטטוטורית :בשלבים מוקדמים של
סיום תכנון פרויקט "סקייטפארק" ,יציאה לביצוע ברבעון ראשון של .2021
הארכת "הוראת השעה" למתן הטבות מס לתושבי ורד יריחו עד סוף 2020
פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת מחלקת חינוך.
פעילות תנועות הנוער פעילות מקומית במתכונת קהילתית-חברתית ביישובים הפעילות
מודרכת ע"י מדריכים צעירים בני ובנות היישובים .פעילות במהלך חופשת חנוכה
פעילות התנדבות ,מבצע התרמה לעמותת "חיים" ,חלוקת ערכות חנוכה ,פעילות
חנוכה במועדונים וכו'.
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ורד יריחו

תרבות בתקופת קורונה בורד יריחו:
"נפגשים בחצר"  -הרצאה של שלומי אייגר ,תושב ורד יריחו" .האומץ להיות אני",
מופע של סגיב כהן.
"עושים ספורט במגילות" :אימון כושר חוויתי עם יזהר זד ,לילדי א-ג' ,אימון קיקבוקס
עם לירן נייגוז לבני הנוער.
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים ,ברחבי
הישוב בשישי בצהריים.
"התרבות יוצאת החוצה" – סיור והכנת חנוכיות במפעל המתכת "מנטש מתכות".
סיור טעימות וחנוכיות בשוק מחנה יהודה בירושלים עם "הירושלמי ממחניודה" עודד
סופר.
הקמת מכלול תצפית טרמי )אמצעי לראיית לילה( לטווחים ארוכים להגנת הישוב
במרחב התפר בין העיר יריחו לישוב
רכש גנרטור חירום לישוב.
אישור פרוייקט נוסף להקמת מתקן משחקים יישובי .הקמה :תחילת 2021
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אלמוג
תכניות להסדרה קרקעית והמשך צמיחה והתפתחות היישוב:
תכנון מפורט ל 18 -יחידות דיור )פרויקט אמנה( :יצא למרכז ,תחילת ביצוע ברבעון
ראשון של .2021
תכנון מפורט ל 74 -יחידות דיור :סיום עלויות פיתוח עד יוני .2021
שיפוץ מבנה המשרדים והמועדון לחבר.
שיפוץ חצר גן אלמוגן.
הקמת פורום קבוע לעיסוק בצמיחה הדמוגרפית )בשיתוף החטיבה להתיישבות(
הארכת "הוראת השעה" למתן הטבות מס לתושבי אלמוג עד סוף 2020
השלמה וביצוע מתקן ביוב
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חינוך :פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת המחלקה ,סדנה למוגנות מינית בריאה-
באלמוג לגילאי 12-18
פעילות תנועות הנוער פעילות מקומית במתכונת קהילתית-חברתית ביישובים הפעילות
מודרכת ע"י מדריכים צעירים בני ובנות היישובים .פעילות במהלך חופשת חנוכה :פעילות
התנדבות ,מבצע התרמה לעמותת "חיים" ,חלוקת ערכות חנוכה ,פעילות חנוכה
במועדונים וכו'.
תרבות בתקופת קורונה באלמוג:
"מטיילים ליד הבית" – טיול לשביל המערות בהדרכת ביס"ש עין גדי.
"נפגשים בחצר" – הרצאה של יוגב לוי תושב אלמוג  -הרפתקאות ,קשב פנימי ושילוב
השניים בחיי היומיום .להקת שבלול במופע קאברים מקפיץ בשיתוף תרבות אלמוג.
הצגת הילדים – "בלשים ביער" תיאטרון בובות ומסע בלשי בטבע.
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים .ברחבי
הישוב בשישי בצהריים.
"עושים ספורט במגילות" :הרצאה מאת זוהרה עופר למבוגרים" :להפוך לאדם שאני
רוצה להיות" ,אימון קיקבוקס עם לירן נייגוז.
"התרבות יוצאת החוצה" :סיורי טעימות בשוק מחנה יהודה בהדרכת שני קוטב ופולין
שיינר.
איכות הסביבה מחזור :תוספת מתקן
מחזור לזכוכית באלמוג ,פינוי ארבעה זרמי
פסולת למחזור מ  16 -מתקני מחזור
ביישוב.
מבצע ניקיון! ביצוע והשתתפות במימון
ניקיון וסילוק פסולות בשטח החקלאי
והמשקי בקיבוץ.
החלפת תאורת בטחון היקפית לתאורת לד
סירוס ועיקור חתולי רחוב ביישוב
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בית הערבה
תכניות להסדרה קרקעית והמשך צמיחה והתפתחות היישוב:
תכנון מפורט ל  60יחידות דיור  -סיום עלויות פיתוח פברואר .2021
תכנון תב"ע  ,602/2הסדרת קו בנין צידי  -לקראת הפקדה.
תכנון פרויקט "פאמפטרק" ,מסלול אופנים חוויתי  -יציאה לביצוע ברבעון הראשון .2021
הגשת קול קורא למשרד החקלאות ,פרויקט ""Better Dates
תכנון משותף לשיפור הנראות והנוף בצומת הלידו.
המשך פיתוח רחובות בשכונה ובקיבוץ ,השלמת מדרכות וכבישים.
פיתוח והקמת פרויקט "קדמה" ,מגורים לצעירים.
שיפוץ מבנה ציבור – מועדון היישוב
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תרבות בתקופת קורונה ב"בית הערבה":
"מטיילים ליד הבית" – טיול לשביל המערות בהדרכת ביס"ש עין גדי.
"נפגשים בחצר" – סדנת קיקבוקס לכל המשפחה בהדרכת לירן נייגוז .ערן לוי ולהקתו
בערב שירים יווני /ישראלי מכל הזמנים.
מופע לילדים" :הקרקס של החנונים" של "תיאטרון הקרון".
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים ברחבי
הישוב בשישי בצהריים.
"עושים ספורט במגילות" :אימון פילאטיס עם אפרת בהלול לנשים ,אימון קיקבוקס עם
לירן נייגוז לכל המשפחה.
"התרבות יוצאת החוצה" :סיור גבינות בחוות צאן בקידר לכל המשפחה ולמרסבה
שיפוץ כלי אצירה לאשפה ביישוב.
תוספת מתקן מחזור זכוכית ופח כתום נוסף למחזור אריזות ,מחזור ארבעה זרמי פסולת
מ  17מתקנים ביישוב.
פרויקט ניקיון פסולות בשיתוף מתנדבי מכינת "מלח הארץ"
פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת מחלקת חינוך
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קדם ערבה
תב"ע חדשה לישוב 400 ,יח"ד  -הוגש למנהל האזרחי.
קידום רישום ראשון למעמד הקרקע ע"י המנהל האזרחי.
תחנת הסעה לתלמידים הוצבה בקדם ערבה להסדרת מקום בטוח להמתנה.
פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת מחלקת חינוך
שותפות מועצתית בניהול היישוב ובתהליכי הצמיחה הדמוגרפית.
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תרבות בתקופת קורונה בקדם ערבה:
"מטיילים ליד הבית" – טיול לשביל המערות בהדרכת ביס"ש עין גדי.
"נפגשים בחצר" – מתחם משחקי וידאו למבוגרים עם יוני וייס ,תושב הישוב .פרויקט
"שרים בגינה" עם מתן חייט" ,עולם הקצב של עומר" מופע של תיאטרון ארצי לילדים
ונוער" ,הכדור בידיים שלנו" הצגת ילדים של תיאטרון ארצי לילדים ונוער.
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים .ברחבי
הישוב בשישי בבוקר.
"עושים ספורט במגילות" – אימון יוגה עם אחינועם בן אריה לנשים בשני סבבים.
"התרבות יוצאת החוצה" :סיור משפחות בהרי ירושלים לנבי סמואל בהדרכת עופר
נסון .סיור במשולש הירושלמי עם ערן גלאור ,טיול ג'יפים לילדים -בהדרכת אורי
שכטר וקובי לוי.
אשפה :תוספת ושיפוץ כלי אצירה לאשפה ביישוב.
וטרינריה :סירוס ועיקור חתולי רחוב
איכות הסביבה :תוספת מתקנים למחזור פסולת אריזות וזכוכית ,פינוי ארבעה זרמי
פסולת למחזור מ  12 -מתקני מחזור
רכישת רכב בטחון ליישוב
רכש ציוד לצח"י קדם ערבה
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קלי"ה
שינוי והתאמת התכניות בקיבוץ :טיפול בשינוי תוכנית חלוקה )פרצלציה( ,שינוי תב"ע
להתאמת מוסדות חינוך וציבור.
פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת מחלקת חינוך.
קיום ועדות אזוריות להקצאת קרקע בשכונה הקהילתית.
שכונה דרומית  -עבודות עפר תשתיות ,מרכיבי ביטחון.
שכונה קהילתית  -השלמות מדרכות וכבישים.
הקמת מגרש משחקים.
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תרבות בתקופת קורונה בקלי"ה:
פעילות ט"ו בשבט – שוק האיכרים המסורתי של הקיבוץ פתוח לכל תושבי המועצה.
"מטיילים ליד הבית" – טיול משפחות לנחל חצצון בהדרכת ביס"ש עין גדי.
"נפגשים בחצר" – הרפתקאות ,קשב פנימי ושילוב השניים בחיי היומיום מאת יוגב לוי.
מופע של שי צברי בבריכה  -למבוגרים .בשיתוף תרבות קלי"ה.
"עולם הקצב של עומר" מופע של תיאטרון ארצי לילדים ונוער.
"אל עצמי" – הצגת ילדים של תיאטרון ארצי לילדים ונוער.
שעת סיפור לילדים עם דליה סגל.
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים ברחבי
הישוב בחמישי בערב.
"עושים ספורט במגילות" :אימון קיקבוקס עם לירן נייגוז – מגיל  ,18פעילות ספורט
וריצה בשילוב קיקבוקס עם לירן נייגוז ילדי חט"צ – ב' ,פעילות ספורט וריצה בשילוב
קיקבוקס עם לירן נייגוז – ילדי ג'-ו'.
"התרבות יוצאת החוצה" – סנפלינג בקומראן לנוער קלי"ה.
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אבנת
תב"ע  ,611/2הסדרת מצב קיים של  31יח"ד צמודי קרקע  -פורסם להפקדה.
תב"ע  ,611/1תוספת  75יח"ד למגורים ואזור למסחר ותעסוקה  -הוגש למנהל האזרחי.
תב"ע  ,611/3תחנת דלק לאבנת  -נדחה בוועדה מקומית ,על פי בקשת מזכירות
היישוב.
הוגש קול קורא להקמת מבנה מעון יום באבנת.
ביצוע  19 -יח' שכונה קהילתית תשתיות ,קירות ומעקות
ביצוע  -מגרש משחקים בשכונת הקבע.
ועדות אזוריות להקצאת קרקע
צוות בין תחומי לליווי תהליכים ביישוב ,בשיתוף החטיבה להתיישבות.
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תרבות בתקופת קורונה באבנת:
"מטיילים ליד הבית" – טיול לנחל סלוודורה בהדרכת ביס"ש עין גדי.
"נפגשים בחצר" – מפגש עם הסופרת והיוצרת  -נתנאלה שלזינגר.
"יונתן בלש ממש" – הצגה של תיאטרון ארצי לילדים ונוער.
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים ,ברחבי
הישוב בחמישי בערב.
"עושים ספורט במגילות" :אימון עיצוב דינמי עם אפרת בהלול לנערות ,אימון עיצוב
דינמי עם אפרת בהלול לנשים ,אימון כושר חוויתי עם לירן נייגוז – לגברים וילדים.
"התרבות יוצאת החוצה" :סיור בשמורת הטבע עינות צוקים לכל המשפחה בהדרכת
רשות הטבע והגנים .סיור עששיות בקומראן .טיול לסנט ג'ורג'
פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת מחלקת חינוך
סניף בני עקיבא אבנת :שנה משמעותית של עשיה ,כיף  ,יחד וגם המון שינויים בלתי
צפויים וחוויות שעברנו.
אשפה :תוספת ושיפוץ כלי אצירה לאשפה ביישוב.
מיחזור :פינוי ארבעה זרמי פסולת מעשרה מתקנים ביישוב.
רכישת רכב בטחון ליישוב
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מצפה שלם
במסגרת ביצוע החלטת הממשלה:
תכנון תב"ע לנופש ותיירות – תכנית הדגל
הקצאת שטח חקלאי לגידול תמרים
אישור לפריסת סיבים אופטימיים ברחבי הקיבוץ לשיפור תשתיות התקשורת
 14מגרשי מגורים לבני הקיבוץ  -יצא לביצוע ע"י החברה הכלכלית.
פגישת תיאום ציפיות יישובית עם מנהלת מחלקת חינוך
הקמת מנהלת צמיחה דמוגרפית )בשיתוף החטיבה להתיישבות והתנועה הקיבוצית(
ליווי פעולות פרסום ושיווק מצפה שלם
סרטון תדמית וקמפיין פייסבוק
השקת קו הולכת מים מתוקים למצפה שלם ולמצוקי דרגות וחיבור למערכת המים
הארצית.
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תרבות בתקופת קורונה במצפה שלם:
"נפגשים בחצר" – ערב מוסיקת עולם עם חי חביב.
"סוף שבוע שכולו קצב" – משאית הג'זלן הגיעה לשמח במופע שירי קאברים .ברחבי
הישוב בחמישי בערב.
"עושים ספורט במגילות" :אימון תחנות אירובי מקפיץ בשילוב מוזיקה עם אפרת
בהלול למבוגרים ,אימון קיקבוקס עם לירן נייגוז – לבני הנוער.
"התרבות יוצאת החוצה" :טיול משפחות לנחל צאלים עד למשטחים הלבנים –
בהדרכת ביס"ש עין גדי ,טיול למבוגרים בשמורת עין גדי ,שביל צפית ונחל דוד –
בהדרכת ביס"ש עין גדי.
אשפה :תוספת ושיפוץ כלי אצירה לאשפה ביישוב.
מיחזור :תוספת מתקן מחזור זכוכית ,מחזור ארבעה זרמי פסולת מ  14מתקנים ביישוב.
רכישת רכב בטחון ליישוב
וטרינריה :סירוס ועיקור חתולי רחוב
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