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אצלנו בונים את העתיד כמו שגדלנו בעבר



2

סיור מח”ט הבקעה אל”מ ירון בית און במגילות.

ראש היחידה להתיישבות עמיקם סבירסקי ועמנואל מורדוך חשב 
המשרד לפיתוח אזורי ודוד אלחיאני ראש מוא”ז בקעת הירדן. סיירו 

ביחד עם מוצי באתר הטבילה לפיתוח וקידום האתר.

שר התיירות ח״כ ד”ר עוזי לנדאו התארח במועצה יחד עם צמרת 
משרד התיירות, אנשי החמ״ת וחל״י, הוצגו  בפניהם התכניות לגבי 

פיתוח המבואה לאתר הטבילה ולכפר האמנים.
אנשי המקצוע של המשרד יסייעו לנו בהמשך הפיתוח והתכנון וסיור 

נוסף של מנכ״ל המשרד צפוי בקרוב.
שני הפרויקטים צפויים להוסיף משרות ולהגדיל את מספר התיירים 

שיגיעו ויבלו זמן משמעותי בשטח המועצה.

תושבות ותושבי מגילות היקרים,
השנה  ראש  ערב  אלול,  חודש  של  מיוחדים  בימים  נמצאים  אנו 
העברית החדשה שתבוא עלינו לטובה. בימים אלה האוויר מתמלא 
על  גם במחשבות   כמו  והתחדשות  תנופה  לשנת שלום,  בתקווה 
שינוי, על שיפור ועל התמודדות טובה יותר עם האתגרים הניצבים 

לפתחנו. 
מגילות ים-המלח, קרויה כידוע על שם ‘המגילות הגנוזות’ שאותרו 
המקשר  במינו  ויחיד  קדום  שריד  מהוות  המגילות  קומראן.  באתר 
עבר יהודי בן 2000 שנה לעצם קיומנו הלאומי הנוכחי בישראל. נוסף 
הטבילה  לאתר  בסמוך  כאן,  בדיוק  היהודית,  המסורת  ולפי  לזאת 
בקאסר אל יהוד, חצו בני ישראל את נהר הירדן בעלותם ממצרים, 
מוחשיים  שרידים  אותם  במדבר.  נדודים  שנות   40 לאחר  זאת 
הממשית  העדות  את  שקיבל  היהודי  לעם  ברזל  צאן  נכס  מהווים 
ביותר, ממקור ראשון, לצדקת הדרך ולזכותנו לחיים בארץ הזאת 

והם החיזוק המוסרי לפיתוח ולהתיישבות באזורנו המופלא. 
במהלך השנה הקרובה נציין 40 שנות התיישבות מחודשת במדבר 
יהודה שהחלו בשנת 1974 עם הקמת קיבוץ קלי”ה שבישרה על 
האדם  רוח  ניצחון  את  מפארים  אנו  באזור.  ההתיישבות  תנופת 
והפיכת המדבר והשממה לפסיפס חיים תוסס ומתמלאים בגאווה 

על הישגנו.
תושבים יקרים, ברוח השנה החדשה אנו פועלים לא רק במסגרת 
הפעילות השוטפת אלא אף למען חשיבה על חיינו במועצה בטווח 
של מספר שנים קדימה. בימים אלה אנו מובילים תהליך חשיבה רב-
מערכתי, יחד עם רכזי המועצה, שאמור להוליד תוכנית אסטרטגית 
בחמש  ים-המלח  מגילות  האזורית  המועצה  לפעילות  שנתית  רב 
השנים הקרובות. לצד זאת אני מבקש לעדכן שבימים אלה ממש 
התבשרנו כי הממשלה החליטה לצרף את יישובי מגילות ים-המלח 
לרשימת אזורי עדיפות לאומית א’ והחל משנת 2014 נקבל הטבות 

ברכת ראש המועצה לראש השנה
לאומית  חשיבות  בעל  כאזור  מס 
למדינת ישראל. נדע לשלב החלטות 
אלו במסגרת התוכנית האסטרטגית 
וכן בהמשך העצמה וחיזוק של האזור 
החינוך,  ובהם:  השונים  בתחומים 
והתרבות,  התיירות  החקלאות, 
ונמשיך לפעול למען המשך הצמיחה 

הדמוגרפית של יישובי המועצה. אנו נמצאים בעיצומו של בניית חזון 
בניה של 608  ומקדמים תחילת  חינוכי בשיתוף המכון הדמוקרטי 
מ”ר של קומפלקס גנים וכיתה א’ שישרתו את תלמידי האזור. בנוסף 
הסדרות  את  וכן  החקלאיים,  הכשרות השטחים  את  מקדמים  אנו 
קווי הקולחין שיונגשו לשטחים החקלאיים שיזרימו קולחין למטעים 
באזור. אנו יוצאים לאישור ביצוע של שבילי האופניים בתוואי הייחודי 
של מדבר יהודה ופועלים מול משרד התיירות לסיים את תוכניות 
כפר האמנים ואתר הטבילה ומתכננים לצאת לביצוע כבר בתקופה 

הקרובה. 
לסיום, וכפי שכתבתי לכם גם בעבר - במשך דורות העמדנו בצפון 
מכשירים  אנו  וכעת  ועשינו  נכחנו  לתפארת,  התיישבות  ים-המלח 

את הקרקע גם לדורות הבאים.
ואחד מכם שנה טובה, שנת בריאות  אני מבקש לאחל לכל אחת 

ושגשוג, שנת אור והצלחה בכל. 
שלכם בגאווה ובאהבה רבה,

מרדכי )מוצי( דהמן
ראש המועצה האזורית מגילות ים-המלח

עיתון המועצה האזורית “מגילות ים המלח”
עורכת: ציונה שרביט  |  עריכה גרפית: אספייר עיצוב גרפי  |  הדפסה: גלגל פרינט
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כתב: יוסי צופי 
התמרים, אחד מ-7 המינים בהם התברכה הארץ, הינם מהגידולים 

הוותיקים ביותר באזור ים-המלח.
היום צומחים במועצה האזורית מגילות, לאורך חופי האגן הטבעי של 
ים-המלח, כ-60,000 עצי תמר מזנים שונים, המייצרים הכנסה של 
כ-70 מיליון ₪ )כ-40% מכלל הכנסות המועצה(, ביניהם זן המג’הול 

מהאזור הנחשב למבוקש ביותר בעולם.
מתקיימים  באביב  השנה:  כל  נמשכת  התמר  סביב  העבודה 
ונמשך  יולי  בסוף  מתחיל  עצמו  והגדיד  הקנות  וקשירת  הדילולים 
עד סוף אוגוסט-תחילת ספטמבר. בים המלח התמר הצהוב, ברהי 
נור  הוא הראשון מבין הזנים לגדיד, המג’הול נגדד באוגוסט ודקל 

בספטמבר.
חקלאית  טובה  לעונה  מצפים  אנו  וגדול,  טוב  נראה  השנה  “הפרי 
לשוק  הערבה  בבית  האריזה  בבית  ממוינים  והתמרים  וכלכלית, 
של  החקלאות  רכז  צופי  יוסי  מדווח  כך   - עולמי”  וייצוא  מקומי 
המועצה, קטיף התמר נקרא “גדיד”. דרגות ההבשלה נקראות בוסר, 
בוחל וצמל. את הזנים הלחים )חיאני וברהי( גודדים בעודם בוסר. 

את הזנים לייבוש גודדים 
מתחיל  הפרי  כאשר 
וככל  העץ,  על  להצמיל 
מקבלים  שמאחרים 
מעולה  איכות  בעל  פרי 
טרי  נאכל  הפרי  יותר. 
וכן מכינים ממנו  או יבש 
וממרחים.  מרקחות 
מהגזע מפיקים יין וסוכר 

תמרים..
משרד  נתוני  פי  על 
ומועצת  החקלאות 
עלייה  נרשמה  הצמחים 
מרשימה בהיקפי הייצוא 
הישראלי  התמר  של 
 .20% בכ-   2012 בשנת 
מישראל  התמרים  יצוא 
על  עמד   2011 בשנת 
11,750 טון, ובשנת 2012 

טיפס היקף הייצוא ל- 14,500 טון, בהיקף כספי של כ- 70 מיליון 
דולר, בעיקר מזן המג’הול.

למטיילים באזור צפון ים המלח, מוצעים במהלך אוגוסט וספטמבר 
סיורים חקלאיים במטעי התמרים, הטבות והנחות באתרי התיירות. 
בתיאום  מתקיימים  הרחב  לציבור  וגדיד  התמרים  במטעי  סיורים 
פונדק   ,050-4022232 טל.  קלי”ה  הארחה  בית  אצל:  מראש 
הצ’אנס האחרון, טל. 050-3525035, צימרים “פנינת ורד” שבורד 

יריחו, טל. 02-9942763

הגדיד הראשון בעולם מתחיל במטעי 
התמרים של צפון ים-המלח

מסוגו  ויחיד  קסום  ארץ  חבל  הינו  המלח  ים  של  הטבעי  האגן 
בעולם. המציע נופש ומרגוע באתרי התיירות והקייט, בבתי הארחה 
בנחלים,  באירועים,  במעיינות,  והספא,  הרחצה  באתרי  ובצימרים, 

במצוקים ובחופי הרחצה.
ממש.  של  מהפכה  ים-המלח  צפון  אזור  עובר  האחרונות  בשנים 
בשנה האחרונה בלבד השקיעה המועצה ביחד עם גורמים נוספים 

משאבים רבים בפיתוח תשתיות התיירות במועצה.
בחופים,  החנייה  אזורי  בהסדרת  הכספים  הושקעו  היתר  בין 
בהנגשת החופים לים, בפיתוח מתחמי בילוי וקניות, ברכישת ציוד 
לרווחת המבקרים והתנופה תימשך לפי התכנון גם במהלך השנה 
וכן  ולקיץ  לחורף  ייעודיים  קמפיינים  מתכננת  המחלקה  הקרובה. 
הידוק שיתופי הפעולה בין האירועים המתקיימים באזור לבין אתרי 

התיירות והלינה.
החופים-  ובכל  אלמוג  בצומת  התרחבו:  ההסעדה  אפשרויות  גם 
ונווה מדבר, תכניות פיתוח נוספות נמצאות בקנה  קליה, ביאנקיני 
ועוד(,  אופניים  )הליכה,  באזורים  ייעודיים  לשבילים  פיתוח  ביניהן: 

כפר אמנים ומורשת, מתחם מבקרים באתר הטבילה.
לפי נתוני משרד התיירות, ענף התיירות מייצר כ-50% מכלל הכנסות 
תושבי המועצה, וכ-50% מכלל התיירות הנכנסת לישראל חווה את 
פלאי  כאחד מעשרת  לא מכבר  באזור שנבחר  ים-המלח  אוצרות 

עולם הטבע. התיירות במועצה נשענת על שלושת העוגנים החזקים 
)קומראן, אתר הטבילה והחופים( והצמיחה לה זכינו במהלך חמש 

השנים האחרונות צפויה להמשיך עם הקמת עוגני תיירות נוספים.

מן התיירות והפיתוח 

הפרי משווק לכל ארצות העולם ומבוקש גם בארצות ערב

סזר קסטליאנוס מראשי הזרם האוונגליסטי מקולמביה בביקור 
באתר הטבילה  עם נציגי המשרד לפיתוח אזורי, כחלק ממערך 

הקידום להבאת מבקרים וצליינים לאתר.
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כתב: גבי פלקסר
 

ההתחלה
המדינה  ביקשה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
המלח  ים  וצפון  הירדן  בקעת  אזור  את  ליישב 
כבר  לממשלה  שהוגשה  אלון  תכנית  במסגרת 
היאחזות  הוקמה   1968 בינואר   .1967 ביולי 
המלח,  ים  בצפון  הראשונה  ההיאחזות  קלי”ה, 

שאוזרחה ב-8 במאי 1974.
איחוד  ההתיישבות  לתנועת  שייכת  קלי”ה 
להתיישבות  שאחראים  והקיבוצים  הקבוצות 
בצפון ים המלח, והגרעין הראשון כלל את חניכי 
תיכון ביה”ס החקלאי הכפר הירוק יחד עם חברי 
העובד  הנוער  של  שבע  באר  וקן  ת”א  צפון  קן 
הגיעו  הראשונות  השנים   3 במהלך  והלומד. 
לקיבוץ שלושת הגרעינים המייסדים של הקיבוץ 

שהיוו את השלד להמשך הדרך.
הוא  בו  הקבע  למקום  הקיבוץ  ב-1975 עבר 

פועל עד היום .
 

“החיים בים המלח הם אתגר אחד גדול, חוויה 
מדהימה שהביאה אותנו לתוצאות מפתיעות”

השנים הראשונות היו קשות מאוד מבחינת רבות 
המלוחה  לקרקע  האוויר,  למזג  הסתגלות  כמו 
לרעיון  יבולה,  תיתן  אשר  עד  בה  לטפל  שיש 
ובתוכו  איתו  חיים  איך  ללמוד  שיש  השיתופי 

ובעיקר לא ידענו כלום על איך בונים קיבוץ.
את  שלח  איחוד,  חיים  גבעת  המאמץ,  הקיבוץ 
אנשיו ללוות את הראשונים, וכן משפחות שיחיו 
החדשים  החיים  את  ולארגן  לעזור  וינסו  איתנו 

שלנו במקום.
חקלאות  התיאורטי היה  הכלכלי  הבסיס 
של  רפת  לצד  ירקות  גידול  של  אינטנסיבית 
להתיישבות.  מהחטיבה  שקיבלנו  חולבות   150
תמרים התחלנו לנטוע כבר ב-1973, אך העצים 
לול  שנים.  כ-4-5  לאחר  פרי  להניב  מתחילים 

ההודים קרס ברוח החורף הראשונה.
של  קבע  גרעין  והתבסס  הלך  הקשיים  למרות 
נח«ל  גרעיני  להצטרף  המשיכו  אליו  תושבים, 

נוספים שחיזקו את המקום.
שהביאו  הראשונים,  הילדים  נולדו   1977 בסוף 
המשמעותי  הויכוח  את  וגם  שמחה  איתם 
בלינה  האם  הילדים?  יחיו  לינה  באיזו  הראשון: 
בבית  או  התנועה  שדורשת  כמו  משותפת 

ההורים, כמו שמעדיפים החברים.
ההחלטה  מתקבלת  באסיפה  דיון  לאחר 
שמעניקה הקלה משמעותית להורים המודאגים: 

אצלנו הילדים ישנים בבית ההורים.
חברים  נשלחים  הראשונים  בשלבים  כבר 
ללימודים על מנת ליצור קבוצות ניהול מקצועיות 
הבסיס  שהם  והכלכליים,  החברתיים  בנושאים 

להתיישבות מצליחה.
הקיבוץ  הנהלת  מבינה  ה-80  שנות  בראשית 

שחקלאות בלבד אינה משענת כלכלית מספקת 
ורווחה כלכלית של היישוב, ומתקבלת  לביסוס 

החלטה לפתח ענף חדש: תיירות.
עוד  שאז  בקומראן,  מתמקד  התיירותי  המיקוד 
לא היה גן לאומי, ואנחנו מקבלים הקצאת קרקע 
התפתחה  השנים  עם  במקום.  מסעדה  לבניית 
ימינו,  של  המבקרים  למרכז  והפכה  המסעדה 

האחראי על חלק נכבד מהכנסות הקיבוץ.
גם החקלאות מתבססת: למרות החום והצורך 
והתחזיות  הסיכויים  רוב  כנגד  אקלים,  בבקרת 
חשוב  לענף  הרפת  הופכת  המומחים,  של 
התמרים  וגם  מזומן,  כסף  לייצר  שמצליח 
שמתחילים להניב הופכים אט אט לענף חשוב 

ביותר בביסוס הכלכלי.
לגיל  הראשונים  הילדים  מגיעים   1984 בשנת 
להקים  החלטה  מקבלים  ובקיבוץ  א’,  כתה 
משרד  אישור  את  שמקבל  ספר  בית  במקום 
החינוך. בהמשך מתקיים דיון במליאת המועצה 
האזור  ילדי  האם  השאלה  הפרק  על  כאשר 
יצטרכו לנסוע וללמוד בעין גדי או שנקים עבורם 
בית ספר בצפון ים המלח, אל מול האגן הטבעי. 
מהחשובות  ההחלטה  מתקבלת  קולות  ברוב 
ספר  בית  בקלי”ה  להקים  פעם:  אי  ביותר 
הופך  הספר  בית  המלח.  ים  צפון  לילדי  אזורי 
באזור,  לקליטת המשפחות  ביותר  חשוב  לעוגן 
מצטיינת  חינוך  מערכת  להעמיד  לנו  ומאפשר 

ואיכותית.
עם השנים מתבסס גרעין התושבים בקלי”ה אך 

מהבחינה הכלכלית הקיבוץ לא צובר תנופה.
בראשית שנות ה-90 מתקבלות החלטות מבניות 
ביטול  הקיבוצית:  בתנועה  מהקובל  החורגות 
לפרנסתו,  החבר  אחריות  העצמית,  העבודה 
הופכים  אלה  ועוד.  והקהילה  המשק  הפרדת 
הם  שתוצאותיו  לשינוי.  משמעותי  בסיס  להיות 
הולכת  כלכלית  והצלחה  צמיחה  של  התחלה 
סבירות  ועליות  ירידות  )עם  וקלי”ה  וגוברת, 
יתד  לתקוע  שמצליח  לישוב  הופכת  בדרך( 

איתנה במקום הקשה והמורכב הזה.
דיונים  בקיבוץ  מתקיימים  אוסלו  הסכמי  בזמן 
ולהמשך  המקום  עם  הקשר  לחיזוק  המובילים 
פיתוח התיישבותי. הרעיון שהתחיל עם הקמת 
יישוב חדש קהילתי, הפך עם הזמן לרעיון הקמת 
השכונות הקהילתיות הצמודות לקיבוצי האזור.

ביניהם  כ-400 איש,  קלי”ה  בקיבוץ  חיים  כיום 
את  שכבר מאכלסות  חדשות  משפחות  כ-20 
חזקה  דחיפה  שקיבלה  הקהילתית  השכונה 
בשנים האחרונות עם הצטרפות מספר גדול של 
ביניהן,  ביתן,  את  בה  הבונות  חדשות  משפחות 
ילידי   - דור המשך  בני  ובנות  בנים  גם  בגאווה, 

קלי”ה שבחרו לראות בה את עתידם.
של  הראשון  המפעל  גם  קם  האחרונה  בשנה 
הקיבוץ במסגרת תכנית הרחבת מגוון העיסוקים 
ובנות  בני  בו השתלבו  גם  הקיבוץ,  חברי  של 

המשק.
 

והעתיד?
שיתמכו  החשובות  החברתיות  המשימות 
ים המלח כוללות  בצפון  ההתיישבות  בהרחבת 
הקהילתית  השכונה  של  א’  שלב  השלמת  את 
 - ובמקביל  ב’,  שלב  של  בנייה  המשך  בקיבוץ, 
פיתוח שכונת הבנים בתוך הקיבוץ. בכך, אנחנו 
מאמינים, נגדיל את הקיבוץ בצורה משמעותית 

ונבטיח את עתידו.
על מנת להעניק ביסוס כלכלי לדור הבא אנחנו 
ומקווים  העסקיים  התחומים  להרחבת  פועלים 
שנקבל את כל התמיכה להמשיך ולפרוח בתוך 

המקום הקשה והנהדר הזה.
 

ים המלח  גבי פלקסר מוותיקי מתיישבי צפון 
בעת החדשה, יליד בואנוס איירס, 1954, עלה 
כפר  במושב  והתגורר   1961 בשנת  לישראל 

אביב.
הירוק  הכפר  החקלאי  בביה”ס  כתלמיד 
הראשון  הנח”ל  גרעינים  להתארגנות  הצטרף 
וקן ב”ש  יחד עם חניכי קן צפון ת”א  לקלי”ה, 

של תנועת הנוער העובד והלומד.
מאז שנת 1974 גר בקלי”ה.

היום  עד  ומילא  ל-4,  סב  ל-4,  אב  הוא  גבי 
תפקידי ניהול רבים בקיבוץ: 10 שנים בגידולי 
שדה, מזכיר הקיבוץ מאז 1984, למד כלכלה 
בין  משק  מרכז  היה  רופין,  במדרשת  ומנהל 
בדרום  אופנוע  על  טייל   ,1991-2004 שנים 
קלי«ה  כגזבר  שימש  כשנה,  במשך  אמריקה 
במשך 3 שנים, טייל על האופנוע שנה נוספת 
להקמת  כפרוייקטור  שימוש  באוסטרליה, 
אזור התעשייה החדש של קלי”ה, טייל בפעם 
השלישית על האופנוע ביבשת אמריקה וכעת 
משמש כמזכיר היישוב אבנת וכדירקטור פעיל 

במפעל הביו-טק של קלי”ה.
ואוכל  טיולים  צילום,  רכיבה,  כוללים  תחביביו 

טוב.
החברים  הקימו  וניג‹ל  יוסי  ולכבוד  לכבודו 
האמנים של קלי«ה את פסל האופנוען הנודד 
המתנוסס לצד כביש 90 בשטח המטעים של 

קלי”ה.
דוט  הרפתקה  באתר:  נמצא  מסעותיו  תיעוד 

קום
 

קם לתחייה ים המוות

40 שנה ליישוב 
הראשון בצפון 

ים המלח
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כתבה: גלית צרפתי
מועצת מגילות פינקה את נשותיה בנופש 
השני  במחזור  יצאתי  אני  מחזורים.  ב-2 
פתחנו  הטיול  את  נשים.   36 עם  יחד 
בארוחת בוקר מעשי ידי כל המשתתפות 
עם  סדנה  לאחר  דור,  חוף  של  ברחבה 
בציפיות  שיתפה  אחת  כל  שבה  הלית, 
שלה מהנופש )בעיקר לשכוח מהשגרה..(, 
קיבלנו את המפתח לחדרים ובלי לבזבז 
במרחק  הים שהיה  לחוף  ירדנו  ישר  זמן 

בערב  שלנו.  מהחדרים  ספורים  צעדים 
עוספייה  הדרוזי  בכפר  לסיור  יצאנו 
דרוזית  ובתום הסיור אכלנו ארוחת ערב 
קוראות   2 ליוו  הארוחה  את  אותנטית. 
בקפה שבמהלך הארוחה הזמינו כל פעם 
אחת מהנשים שקבלו מידע משעשע יש 

לומר על המצב הכלכלי/משפחתי שלהן.. 
לכולנו  חומר  הרבה  נתן  שזה  ספק  אין 
למחרת  הטיול.  במהלך  וצחוק  לשיחה 
טיילנו  מקסים,  לנוף  התעוררנו  בבוקר 
בזיכרון יעקב וביקרנו בבית אהרונסון. את 
ארוחת הצהריים  בילינו בבית חנקין בנוף 
מדהים מעל הים )אחרי הרבה מדרגות(.. 
עם מארח שקיבל אותנו בחיוך ובמטעמים 
עם הסיפור ההיסטורי של המקום. סיכמנו 
שבה  מרי  עם  בסדנה  הללו  היומיים  את 
ביחד  יצרנו  הצבעים,  תורת  את  למדנו 

מנדלה גדולה צבעונית מדהימה.
כולן  עוד,  של  טעם  לנו  השאיר  הטיול 
הביעו את רצונן שבשנה הבאה, נצא לשני 
לילות ושלושה ימים... והעיקר שלכולנו יש 

לב לבן גדול גדול...

נופש נשות מגילות 2013

נחנך  החילוץ  ליחידת  חדש  מבנה 
המשטרה,  סמפכ”ל  במעמד  ב-1.9.13 
ומנהל  המחוז  מפקד  המועצה,  ראש 

מחלקת הביטחון.

בית חדש ליחידת החילוץ
היחידה  מתנדבי  צפויים  החגים  במהלך 
לעבוד קשה, סיום הולם לשנה בה התבצעו 
של  חילוצים  ביניהם  חילוצים  כ-100 
קבוצות מטילים גדולות )140 איש בפסח(, 

חילוצים מוטסים, רכובים ורגליים.
לאחת  הנחשבת  היחידה,  מתנדבי  כ-70 
מגיעים  בארץ,  והעסוקות  מהגדולות 
אדומים  מעלה  בנימין,  מגילות,  מיישובי 
במסירות  ופועלים  מירושלים,  ואפילו 
ובהשקעה מעוררי התפעלות במהלך כל 

ימות השנה וכל שעות היום והלילה.
היחידה  מתנדבי  זכו  האחרונה  בשנה 
בארץ  פעילותם  על  ועיטורים  באותות 
ובעולם. הפעילות ביחידה כוללת תעסוקה 
הקלעים”  “מאחורי  ותעסוקה  מבצעית 
כמו בצוותי איתור. בין המתנדבים גברים 

ונשים וגם משפחות שלמות.
ההתנדבות פתוחה לגברים ונשים כאחד, 
זקוקים  תמיד  “אנחנו  ומעלה.   18 בני 
לידיים נוספות ומבטחים למצוא תעסוקה 
לכל מתנדב ומתנדבת” – אומר נעם אלדן, 

מפקד היחידה.
פרטים למעוניינים להתנדב ליחידה 
ניתן לקבל אצל סגן מפקד היחידה, 

עומר כהן מאלמוג, 
בטל. 050-8775186

לקראת שנת תשע”ד הבאה עלינו לטובה 
אני מבקשת לדעת אילו נושאים תרצו ללמוד בקורסים במסגרת מ.ט.י

 בנושא: חינוך, תיירות, קליטה, ימי עיון והעשרה
סיורים בנושאים הקשורים לעסקים שלכם..

אשמח לקבל פניות בכל נושא שעולה בדעתכם למייל שלי  
tsiyona@dead-sea.org.il  .כל פנייה תקבל התייחסות ממני

שיתוף פעולה יוליד תכניות חדשות ומוצלחות..
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כתב אודי איזק מנהל מח’ חינוך

החינוך  במערכות  החדשה  הלימודים  שנת 
ים-המלח  מגילות  האזורית  במועצה  השונות 
והמיוחדות  המרתקות  השנים  אחת  תהיה 

שידענו.
האחרונות  בשנים  קלטו  שלנו  החינוך  מוסדות 
תלמידים ותלמידות חדשים, והשורות מתמלאות 
ברוח חדשה וצעירה שנותנת את אותותיה בכל 

חלקי המערכת. 
בכל פינה של המערכת: בגיל הרך, בבית הספר 
גדי, בחינוך הבלתי  היסודי, בתיכון האזורי בעין 
עם  היום-יומי  בקשר  נוער,  ובתנועת  פורמלי 
ההורים מורגש שינוי באופן ההתנהלות ובהיקף 

הפעילות החינוכית. 
בקידום  רבות  עסקנו  האחרונה  השנה  במהלך 
ועם  ילדים גדולות  ובהכנות למפגש עם קבוצות 
מבנים,  מערכתיים:  לשינויים  וגובר  הולך  ביקוש 
להטמיע  המשכנו  עבודה.  תכניות  וגיבוש  תקנים 
דתיים  תלמידים  שילוב  ותיקות:  פעילות  תכניות 
בבית הספר הממלכתי, המשך הרחבת והטמעת 
פעילות תנועת הנוער, הרחבת פעילויות ההעשרה, 

שיפור תנאי העבודה של אנשי החינוך ועוד.

משדה החינוך - תשע”ד בפתח

השינויים שעברנו בשנים האחרונות נותנים את 
ההורים  מעורבות  היקף  כיוון.  מכל  אותותיהם 
הולך וגובר, אנו עדים לשיפור מתמשך בהישגי 
התלמידים בתחומים שונים: בהתנסויות מגוונות 
ובהתנדבות,  לקהילה  בתרומה  הפנאי,  בזמן 

בהצטיינות  הספר,  בבתי  התעודה  בלימודי 
גדל  שנה   מדי  ועוד.  אישיים  פעילות  בתחומי 
שאנו  החינוכיות  ההתנסויות  היקף  ומתרחב 
תחומי  העתיד,  דור  לטובת  להעמיד  מצליחים 
הפעילות הוותיקים עוברים מתיחה וגיוון ותוצאות 

של תהליכי בניה וארגון נראים בשטח. 
ביום  עסוקים  אנו  הפיתוח  לתהליכי  במקביל 
מערך  וביצירת  ההורים  עם  הקשר  בחיזוק  יום 
תקשורת פעיל שייתן מענה לצרכי ההורה בעידן 
מסוגלים  אנו  תמיד  לא  חיים.  אנו  בו  הליברלי 
לעמוד בדרישות ובקצב, אבל אנו עושים מאמץ 
ההורים  צרכי  את  ולשרת  שם  להיות  גדול 
המועצה  את  המרכיבות  השונות  והקהילות 
בעלי  ישובים  בשישה  התברכנו  האזורית. 
מאפיינים אינטימיים ייחודיים, ובמערכת המשלבת 
פעילות קהילתית ברמת הישוב ופעילות אזורית 
ועל אזורית. הניסיון לשמור על הייחודיות וליצור 
הוא  משותפות  וחוויות  משותף  מכנה  במקביל 
ואנו  רבות,  שנים  החינוך  מחלקת  מיעדי  אחד 
מקווים שהשנה הנוכחית תהיה עוד שלב בשיפור 
הקשר וביצירת מערך של יחד ולחוד שיתן מענה 

איכותי לציפיות של כלל הציבור.
במהלך השנה פועלת מחלקת החינוך בשיתוף 
ביטחון  המועצה:  מערכות  שאר  עם  פעולה 
)רווחה(,  חברתיים  שירותים  תרבות,  ובטיחות, 
יום  יום  שוקדים  אנו  כן,  כמו  וחקלאות.  הנדסה 
על קשר עם מערכות החינוך אליהן יוצאים בוגרי 
בקשר  נמצאים  ואנו  שלנו,  היסודי  הספר  בית 
שוטף עם משרד החינוך וגורמים נוספים עימם 

אנו עובדים.  
כמו בכל שנה, לא נחסוך במאמצים ובתשומת 
על  נוותר  לא  ותלמידים,  מבוגרים  לצרכי  לב 
ותוכן,  עומק  ופעילויות  הקנית ערכים חברתיים 
ולא נוותר על הזכות של כולנו ליהנות ממערכת 
ובטוחה  חיים  אוהבת  תוססת,  שמחה,  חינוך 

עבור ילדים, בני נוער ומבוגרים.
ותכנים,  חוויות  מלאת  טובה,  שנה  לנו  שתהיה 
שנה של שמירה על הקיים וחידוש בלתי פוסק, 
של  שנה  ובעיקר  ביטחון  ושל  תעוזה  של  שנה 

חברת אדם טובה.

במהלך השנה עסקו מחלקות הצמיחה 
הדמוגרפית והתיירות בבניית אתר אינטרנט 

חדש למועצה. האתר מיועד לגולשי האינטרנט 
בעברית, לתושבי המועצה, למשפחות 

החדשות וכמובן לתיירים המגיעים לאזור.
המטרה שעמדה לנגד עינינו, היא הנגשת 

התכנים והשירותים שמציעה המועצה 
לציבור, ובכלל זה הצפת ופרסום אתרי 

התיירות שבשטח המועצה לקהל הרחב.
טכנולוגיות חדשות אפשרו לנו לבנות אתר 
נגיש, ידידותי לגולש ומותאם גם לטלפונים 

החכמים.
אנחנו מקווים שבקרוב מאוד יעלה גם 
ה”מיניסייט” הייעודי לתחום התיירות, 

שיהווה אתר ראשון וייעודי לקידום התיירות 
באגן הטבעי של ים המלח, בשפות עברית 

אתר האינטרנט של מגילות
ואנגלית. ב”מיניסייט” זה צפויות להיכלל 

גם טכנולוגיות ייעודיות ובכללן מפה 
אינטראקטיבית. האתר נמצא ביישורת 

האחרונה מבחינת בנייתו והזנתו, פעילות 
שתימשך גם לאחר עלייתו לאוויר.

תושבי המועצה העוסקים בפעילויות ייחודיות 
יכולים ליהנות מחשיפה ושילוב באתר 

החדש, מוזמנים להעביר תכנים רלוונטיים 
ותמונות דרך האתר. 

פרטים, מידע, הערות ותמונות נא להעביר אל 
anatb@dead-sea.org.il :ענת ברוכי
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כתבה: ציונה שרביט 
בתחילת יולי הזמנו את בוגרי יב’ למפגש כנס 

מתגייסים כבכל שנה וכמיטב המסורת.
15 חבר’ה, נערים ונערות שסיימו את שנת 
הלימודים ויוצאים לדרך חדשה, אם לשנת 
בזמן  לגיוס  ואם  מאוחר  ולגיוס  שירות 
הקרוב )בימים אלו שהעיתון מודפס חלק מן 

החבורה כבר משרת בצבא..(.
לכולם  והזכיר  הנוער  בני  את  ברך  מוצי 
שמגילות זה הבית שלהם בכל מקום בו יהיו 
ולכל עזרה שיזדקקו בכל עת הבית פתוח.. 
ו”אנו רוצים”, הוסיף ואמר ש”יחזרו לכאן אחרי 

מעל 50 סטודנטים יקבלו השנה  
מלגות מטעם המועצה, בטקס שייערך 

ב- 29.8.2013 במסעדת ביאנקיני
לקבל  ניתן  השנים בהן  מספר  את  ולהגדיל  בתנאים   להקל  הוחלט  השנה 
מלגות ולהעניק ליותר סטודנטים את המלגה. המועצה מציינת השנה 40 שנות 
התיישבות בים-המלח. הצלחת המועצה האזורית מגילות ים-המלח, בשיתוף 

מערכת החינוך הניצבת בראש עם 100% זכאות לבגרות של תלמידנו.
שתחזרו  ויודעים  שבחרתם  הלימודים  לדרך  שותפים  להיות  שמחים  “אנחנו 
לכאן עם הידע החדש שתרכשו, כדי להמשיך ולהצעיד את המועצה והעשייה 
קדימה בכל התחומים - כלכלה, חקלאות, תיירות, סביבה ומדע”, אמר ראש 

המועצה בטקס חלוקת המלגות.
“אתם דור העתיד שלנו. וכולנו גאים בכם. עלו והצליחו!”

כנס מתגייסים 2013
הסיבוב הגדול בעולם להתיישבות קבע”.

וסיפר  להם  גם אודי ברך את המתגייסים 
על מתיישבים בגיל שלהם בערך בים המלח 
לפני 60 שנה, על פועלם המרתק ועל תנאי 

החיים שהיו אז.
הילדים  של  הן  באויר  התרגשות  הורגשה 
מבני/בנות  אחד  כל  ההורים.  של  ובעיקר 
שיוצא  הגדול  התרמיל  את  קבלו  הנוער 

איתם לצבא ולסיבוב בעולם.
לכולם  מאחלת  חינוך  ומח’  המועצה 
בהצלחה, שמרו על הערכים שקבלתם פה, 

שיעבור עליכם הגיוס בעניין ובהנאה. 

מלגות לבני נוער 
במועצה האזורית 

מגילות לשנת תשע”ד

אנו המועצה, שמנו על סדר 
היום לעודד ולתמוך בתלמידים 
המשקיעים מזמנם ומרצם על 
ההתמדה והנחישות בכל יום 

מחדש, בתחומים בהם בחרו ללמוד 
ולהתפתח.

בתחום המוסיקה, בתחום הריקוד, 
בתחום הספורט בכדורסל וכדורגל 

וברכיבה על סוסים.
אנו מוקירים ומעריכים את 

התלמידים שבתום הלימודים יוצאים 
לשנת שירות לפני שירותם הצבאי 
ומביאים עמם את הערכים שגדלו 

איתם אצלנו. 
את אלו היוצאים למכינה קדם 
צבאית שמכשירה לתפקידים 

קרביים מובילים. 
בשנה זו יש לנו 3 תלמידים מתוך 8 

שסיימו את הלימודים ויצאו לשנת 
שירות זהו הישג מכובד המעיד על 

איכות ילדינו.
יש לנו גם מתנדב במד”א, בכל 

חודש מבצע כמה משמרות 
בתחנה- יישר כוח!
כל הכבוד לכולם.

כולי תקווה שבכל שנה נוכל 
להתכנס כאן במועצה לברך אתכם 

ולהעניק לכם מלגה צנועה כהערכה 
על התמדתכם.

אני גאה בכם ומקווה להעניק לכם 
בקרוב גם מלגות כסטודנטים.

בהצלחה לכולם.

מוצי דהמן

מזל טוב 
לאורית ואסף הרשטיג

להולדת הבן

מזל טוב 
לאיריס ועזרי

להולדת הנכדה תמרי



כתבה: גלית צרפתי
ביוזמה התנדבותית לחלוטין הקים דודי סולומון קבוצת כדורגל אותה הוא 
נבחרת  נפגשת   ,18:00 בשעה  ורביעי  שני  בימים  בשבוע,  פעמיים  מאמן 
הכדורגל של היישוב המונה 11 ילדים מקסימים בכיתות חט”צ ו-א’ במגרש 
לאימון של דודי  יחד עם העוזר שלו 

שמעון בן-יאיר.
האימון מתקיים טקס קבלת  בסוף 
מקבל  השחקן  בו  מצטיין,  שחקן 
לוקח  הוא  שאותו  כדורגל  גביע 
איתו עד לאימון הבא. בנוסף, מקבל 
הבולט  באופן  שהשתפר  השחקן 
ביותר את סרט הקפטן שאותו הוא 

לוקח הביתה עד לאימון הבא.
ערב  בארוחת  מסתיים  המשחק 

ברכות לנועם
רגב מקיבוץ אלמוג

שחזר מתחרות רכיבה גדולה 
באיטליה ייצג אותנו בצורה 

מכובדת מאד ואף זכה במקומות 
6 ו- 7 במקצים שבהם התחרו 35 

מתחרים מאירופה. 

קבוצת הכדורגל של ורד יריחו

מד”צים – ט’ מחנה פלמ”ח ד’-ו’ טיול מים - ח’

 כתבו: מעיין הלסט, איתן סויסה
בתנועת  בנעשה  אתכם  לשתף  רצינו  זה  ומגניב  חם  קיץ  של  לסיכומו 

הנוער  “הנוער העובד והלומד” במועצה שלנו.
את הקיץ פתח סמינר המדריכים הצעירים הארצי, אליו יצאו 7 מחניכי 
ההנהגה   , ההדרכה  רזי  את  למדו  ימים,   11 במשך  שבקן.  ט’  שכבת 
ולקראת השנה החדשה, חניכינו הכריעו  וההובלה. בסופו של הסמינר 
להיות פעילים ולקחת את מה שלמדו ולהביא לידי הגשמה - להדריך! 

ועל כך מגיע להם שאפו! וחיזוק!   
מעריכים את הבחירה ומאחלים הרבה הצלחה והנאה לשנה הקרובה.

ד’-ו’,  כיתות  חניכי  של  קיץ  למחנה  יצאנו  השנה,  גם   - פלמ”ח  מחנה 
קן  עם  בשיתוף  התקיים  המחנה  השנה  מוצלח!  שהיה  פלמ”ח  מחנה 
שהם, וחניכי הנוער העובד והלומד במועצה אזורית מטה יהודה. סה”כ 

יצאו כ- 30 חניכים וחניכות ומד”צים.
למדנו את סיפורו של ארגון הפלמח והישוב היהודי אל מול הבריטים - 

פעילות הנוער העובד- קיץ -2013

זוהי הזדמנות להגיד תודה ענקית,  שמכינה בכל פעם משפחה אחרת.  
לדודי על היוזמה המבורכת הזו שמגבשת את ההורים והילדים.

המחנה היה מגבש, תנועתי, ומלמד. מה יש לומר? היה כיף! 
מחכים לעוד שנה של פעילות ומחנה שיחתום גם את הקיץ הבא!

שכבת  של  המים  לטיול  יצאו  שבקן  ח’  שכבת  מחניכי   6  - מים  טיול 
מחוז  עם  יחד  בחולייה  טיילנו  מדהים!  שהיה  והלומד  העובד  בנוער  ח’ 
ירושלים )קן שהם, קן גבעה צרפתית וקן צרעה(, בנינו קיאקים מסנדות 
ואבובים ושטנו עליהם בנהר הירדן כשעתיים, טיילנו במגרסה, ביהודיה, 
שחינו בכינרת והשתעשענו בלונה-גל. את הטיול חתמנו בטקס מרגש 

של עליית שכבת ח’ לשכבת ט’ - שנת לקראת הדרכה.
ומדריכים  ומרגש, כולנו, חניכים  אחרי קיץ פורה, תנועתי, חווייתי, מגוון 
כאחד, מחכים ומצפים לשנת הפעילות הקרובה - בה נשוב ליום פעילות 
בשבוע לקבוצות הבוגרות ז’-י’, ופעילות  לקבוצות הצעירות ד’-ו’ )אותם 

ידריכו המדצים כמובן(. אז שיהיה בהצלחה לכולנו, אוהבים מלא!
צוות הנוער העובד והלומד - עדן, הדס, איתן ומעין -  קן מגילות צפון 

ים המלח
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להרמת כוסית חגיגית ולקבלת שי, בהשתתפות ראש המועצה.את ביתן. גם השנה שמרנו על המסורת והזמנו את המשפחות החדשות השנה הגיעו למגילות בשעה טובה 17 משפחות חדשות שחלקן כבר בונות 

קשר בימים הקרובים יגיעו אל תיבות הדואר שלכם גלויות “חבר מביא חבר”. פרויקט חבר מביא חבר יוצא לדרך...... איתה  ניצור  ואנו  לקליטה  על משפחה  להמליץ  מתבקשים  כל ונזמין אותה לבקר ולהשתתף באירועים קהילתיים. מומלץ שתדברו עם אתם  שלנו.  הטלפונית  השיחה  לקראת  אותם  ותכינו  לכן  קודם  אמצעי השיווק לא משתווים לאמצעי החזק ביותר, שהוא המלצה אישית חבריכם 
מסביבנו. כך נוכל ליצור מאגר משפחות. וכאשר מי מהן תחליט להשתקע אם כולנו נקדיש מחשבה בנושא, נשים לב שיש משפחות פוטנצילאיות “מפה לאוזן”.

לענת נשמח מאד לשיתוף פעולה פורה, כל שעליכם לעשות הוא למלא את כאן, תהיה לה נחיתה קלה מהרגיל. מייל  לשלוח  לחילופין  או  יישובכם,  למזכירות  ולהעבירה  ברוכי במחלקת צמיחה דמוגרפית: anatb@dead-sea.org.ilהגלויה 

אני כולנו שגרירים..... שלנו,  המופלא  המקום  של  הצמיחה  למען  שגרירים  שכולנו  המשפחות מכיוון  את  מקבלים  אנו  בה  לדרך  הלב,  תשומת  את  להסב  רוצה 
נעשית עבודה אדירה של ימים ושעות עם כל משפחה חדשה שנקלטת, החדשות.

עברו ליישוב ומבקשים שירות. קל וחומר אם אנחנו נושאי תפקידים, רכזי כל כך חשוב לקבל במאור פנים, גם כלפי מתעניינים וגם כלפי אלו שכבר על מנת לתת להם את תחושת “הגענו לבית”.
המעבר, ענפים וכדומה.  בתקופת  בה  נתונים  שהם  הגבוהה  הרגישות  את  לזכור  תגובות יש  דומה.  במצב  אנחנו  גם  היינו  בחיים  פעם  שלפחות  להיזכר 

קהילת מגילות היקרה,

קשה  לתחושה  לגרום  עלולות  הוותיקים  מצד  סבלנות  החדש. חסרות  המקום  את  מכירים  לא  חדשים שעדין  מתיישבים  בקרב בקרב  לטעת ספקות  ולא  וגדילה  צמיחה  היא  כולנו  בקהילות המטרה של  ולהשתלב  חייהן  את  להעתיק  אם  ששוקלות  משפחות 
שמחות “ברוכים הבאים” ושכנה מתוקה במיוחד הגיעה מיוזמתה כשאנחנו הגענו לקיבוץ אני לא אשכח שעל הדלת נכתב באותיות הקטנות שלנו.

בכך, משמעותי מעל ומעבר למשפחה החדשה, שזה עתה עקרה צעד סמלי, כמו להזמין את הזוג החדש לקפה, שנראה לכם כמה עם צלחת מתוקים. עד היום אנחנו חברות טובות...
כל כמו כן, אנחנו נתקלים במבקרים מזדמנים יום יום. בכלבו, בכפרי מהמקום הידוע, אל הלא נודע. כי  לזכור,  יש  השעשועים.  בגני  מתנדנדים  ולפעמים  או להמלצה לחברים על “מקום יפהפה עם אנשים מקסימים”. חיוך משפחה שעוברת בשביל, היא פוטנציאל אדיר להשתקעות באזור הנופש 
אחד, יכול לעשות את ההבדל.

וכמו תמיד, אני כאן לשירותכם,
בברכה שנה טובה,

שירה יצחק
רכזת צמיחה דמוגרפית

מש’ ירדני עברה לפני כמה ימים לבית הקבע שלה בשכונה בקליה. “החלום 

הישראלי מתגשם מול הנופים הקסומים של מדבר יהודה וים המלח”. 

היכרות עם 3 משפחות חדשות שהגיעו בימים אלו, ברוכים הבאים לכולם!

משפחת אקרמן מורד יריחו
קובי, אלינור אקרמן ובנם ליאב הגיעו לורד 

יריחו ממושב עמינדב. קובי עובד כמנהל 
 ,UPS )מכירות בחברת הבלדרות )יבוא/יצוא
אלינור עוסקת בבניית ציפורניים, איפור ועוד. 

קובי מעיד כי “קרה דבר פשוט מאוד - היה 
לנו קליק - בדיוק כמו כשמתאהבים”. נשמח 

מאוד להיות חלק ממשפחת ורד יריחו, 
לתרום את חלקנו, להתרווח במקום שמרגיש 

לנו טבעי ואמיתי ולטפח בו את ילדינו.

משפחת פרז מקלי”ה
ענת ודודו פרז וארבעת ילדיהם, הגיעו 

לקלי”ה באוגוסט ממשמר איילון.
ענת תכשיטנית ודודו שבעברו הדריך 

טיולים וטיפוס הרים עוסק היום בניהול 
וקידום העסק של ענת.

הם כבר הבטיחו לעצמם מגרש, ומתכננים 
את הבית החדש בהרחבה...

משפחת קוטב מאלמוג
שני וקרישה קוטב, הורים לאליה בת 3 

וחצי, הגיעו לקיבוץ אלמוג באוגוסט. שני 
הוא מורה דרך, בעל עסק להפקת והדרכת 

טיולים בארץ. קרישה במאית, שחקנית 
ומורה למשחק מלמדת במסגרות שונות 

בירושלים.
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תושבים יקרים,
במהלך  הנדסה  במח’  בנעשה  אתכם  לשתף  מצוינת  הזדמנות  זו 

2013 ולקראת תוכנית העבודה לשנת 2014.

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
לראשונה מאז הקמת המועצה )1992(, הקמנו בתחילת שנת 2012 
מדובר  ובניה.  לתכנון  המקומית  לוועדה  ממוחשבת  רישוי  מערכת 
ונספחיה.  מרכיביה  כל  על  הוועדה  לניהול  מתקדם  עבודה  בכלי 
אך  ומאתגרים,  סיזיפיים  היו  וההטמעה  הלימוד  הבחירה,  תהליכי 

בהחלט היו שווים את המאמץ, שעוד לא נגמר. 
בוועדה לתכנון מטופלות כרגע כ-90 בקשות, ב-5 השנים האחרונות 

גדלה בכל שנה כמות הבקשות בכ-7-12 אחוזים בממוצע . 
בתחילת שנת 2013 הנהגנו את הפרויקט “רישוי מהיר וללא נייר” 
הראשון מסוגו בישראל ! מתוך רצון ברור לייעל את תהליך הרישוי 
ולקדם בניה בשטח של משפחות חדשות וכן מתוך שיקולי שמירת 
זה,  בתהליך  לתושב.  השירות  ושיפור  במשאבים  חסכון  הסביבה, 
היא  ומסמכים  תוכניות  ומסירת  בדיקה  לקבלה,  ההתקשרות  כל 
באמצעות דוא”ל, דבר שחוסך משאבים רבים לכולם - דלק, זמן, 
הרשות  אנו  בדיקתי  למיטב   . וכדומה  אחסון  מקום  אשפה,  נייר, 
בפורום  הזו.  והנוחות  הנגישות  את  שמאפשרת  בארץ  היחידה 
התהליך  של  והיתרונות  המתודולוגיה  את  הצגתי  הערים  מהנדסי 

והתרשמתי מגישה חיובית לנושא. 
בבקשות  לטפל  יודעים  אנו  בו  בקצב  גם  מתבטא  מהיר”  “רישוי 
ברוב   . כמערכת  שלנו  התגובה  בזמן  הקשור  בכל  בניה,  להיתרי 
המקרים אנו מגיבים תוך 1-3 ימים בממוצע לכל תוכנית / בקשה 
ועם כל הצניעות אין רשות בישראל שמתחרה בקצב הזה וכל זאת 
ובניה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  מזכירת   - כהן  דנה  הגב’  בזכות 
שמאפשרת  והיא  והמסירות  הנחישות  במלוא  לפרויקט  שנרתמה 
ונשפר, תודה והערכה  וב”ה גם נמשיך  את השיאים אליהם הגענו 

רבה!

עודכן  הנדסה  מחלקת  של  האינטרנט  אתר  התושבים  לרווחת 
להיתרי הבניה  הנדרשים  והטפסים  על התהליכים  במידע  ושודרג 
והיתרי האכלוס. בכדי שנוכל להשתפר )אשרי אדם משתפר תמיד(, 
אנו מבקשים מכם להציף צרכים / בקשות לשיפור בכל תחום במח’ 

הנדסה.

קידום תוכניות בנין עיר )תב”ע(
תב”ע 604-4. 1 לאלמוג )שינוי ייעוד למגורים, מבני ציבור, מסחר 
ביוב  פתרון  להשלים  יש  ב-7.8.13.  להפקדה  אושרה  ותיירות( 

במקביל לתקופת ההפקדה )60 יום(.
זכויות  ותוספת  בנין  קווי  )שינוי  שלם  למצפה   2 .607-6 תב”ע 
להצללה ומבני עזר( אושרה לתוקף ב-7.8.13 תב”ע 605-4/1 
לקליה )חווה סולארית באזור מבני משק( אושרה לתוקף ביום 
25.5.13. תוכנית אב לביוב 57-600 )התאמה לוועדת ענבר של 
משרד הבריאות והסביבה( התכנון הסתיים, ממתינים לתוצאות 
התוכנית  את  נעדכן  לזה  ובהתאם  ב-12.8.13  השיפוט  וועדת 

ונביאה לאישור בוועדה המקומית ובמנהל האזרחי.
ומסחר(  לתיירות  ייעוד  )שינוי   3 .600/5 הטבילה  לאתר  תב”ע 
תוכנית משותפת עם בקעת הירדן, מקודמת ע”י חכ”ל מגילות 
הטמעת  לאחר  בעיצומה  התוכנית  עריכת  יצחק(.  דנון  )מר 

הערות המנהל האזרחי.

יש לכם עניין עם פועלי בניין..
מאת: אהרונוב אוריאל , מהנדס המועצה 

צפי להפקדה - אוקטובר 2013

פיקוח ואכיפה
לשמחתי ב-3 שנים האחרונות ובאופן הדרגתי, אנו עדים לעובדה 
תב”ע  בתוך  הנמצאים  ובאתרים  בישובים  הבניה  פעולות  שרוב 
ועם ההיתרים  כחוק  נעשות  לנו סמכות אכיפה(  יש  )בהם  בתוקף 
ומתן שירות זמין  זוהי תוצאה של מדיניות ברורה מחד  הנדרשים. 
בטיחות  ליקויי  פיזית,  אנדרלמוסיה  יוצר  פיקוח  היעדר  מאידך. 
והרשימה עוד ארוכה, אין ספק ששמירת  חמורים, סכסוכי שכנים 
להתפתחות  חשוב  הכרח  היא  החוק  פי  על  ובניה  הציבורי  הסדר 
מגמה  מתוך  לפעול  נמשיך  אנו  והישובים.  האזור  של  קיימא  ברת 
לסייע להסדיר עבירות בניה בסובלנות ושיתוף פעולה ובמקרי קיצון 

ליזום כתבי אישום.

פרויקטים בביצוע*

הערותסטטוסמקוםשם הפרויקטמס’
הסתיים בית הערבההקמת גן ילדים1

ב-1.8.13
הקמת מבנה 2

רווחה
קליה )סמוך לאולם 

הספורט(
צפי לסיום
ב-1.10.13

צפי לסיוםאבנתהקמת גן ילדים3
ב-15.4.14

הקמת 2 אשכולות 4
חט”צ

בית ספר מגילות 
בקליה

צפי לסיום 
ב-15.3.14

בריכת שחייה חצי 5
אולימפית

ובריכת פעוטות

צפי לסיוםבית הערבה
ב-15.5.14

כיתת מנהיגות - 6
קק”ל

בית ספר מגילות 
בקליה

הסתיים
ב-20.8.13

הרחבת תחנת 7
משטרה

הסתיים מתחם המועצה
ב-1.8.13

בית ספר מגילות שיפוצי קיץ8
בקליה

הסתיים
ב-20.8.13

הקמת תשתיות 9
ופיתוח ל-35 

מגרשים )שלב א’ 
– עבודות עפר (

צפי לסיום אבנת
ב-1.10.13

בהובלת 
חכ”ל

מגילות 
)דנון(

התקני בטיחות 10
תחבורתיים

צפי לסיום ישובי המועצה
ב-15.4.13

סככות צל ושילוט 11
חופים

צפי לסיוםחופי הים
ב-1.9.13

בשיתוף 
חכ”ל

*פרויקטים בתכנון לא נכללו ברשימה בשל חוסר מקום בעיתון הנוכחי.

תודות
אבקש להודות לעמיתיי השותפים לאתגרים והעשייה, למוצי דהמן 
- על האמון וחופש הפעולה שמאפשר צמיחה וחשיבה, לדנון יצחק 
 - וה”אש הבוערת” לעשייה במועצה, לעופר כהן  - על האכפתיות 
על הרצון והנשמה היתרה שמשקיע בכל משימה, לדנה כהן - על 
החריצות והקפדנות בכל פרט ששומרת על הסדר והארגון .תודה 
והאווירה  הפתוח  הדיאלוג  על  המועצה  עובדי  לשאר  גם  כללית 

הטובה בעבודה. 
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החבורה מונה 20 זמרים וזמרות מישובי האזור, הנפגשים 
מזה 13 שנה, בימי רביעי בערב, בין השעות: 19:00-21:00 

לומדים שירים בארבעה קולות בניצוחו של אמיר 
פרויהליך ומדי פעם נוסעים להופעות, 

פסטיבלים וכנסים ברחבי הארץ )ובחו”ל(.
החל מאוקטובר שנה זו )2.10( אנו ניפגש 

באופן קבוע במועדון באלמוג.

עלות: 100 ₪ לקופת החבורה - לכל השנה לצורך השתתפות 

בנסיעות להופעות. מי שמעוניין ויכול להתחייב להגיע באופן קבוע 

מוזמן ליצור קשר עם אושרה: 050-8876232

זה המקום לומר תודה לחבר’ה מקלי”ה שדאגו לנו 
למקום מפגש מדי שבוע וכן לכיבוד טעים ומרענן.

להתראות באוקטובר!

שב
תו

 ל
ח

ו”
ד

motzi@dead-sea.org.il - מרדכי )מוצי( דהמן ראש המועצה

dblau@dead-sea.org.il -דוד בלאו גזבר ומזכיר

udi@dead-sea.org.il - אודי איזק מנהל חינוך

uriel_a@dead-sea.org.il -אינג’ אוריאל אהרונוב מהנדס המועצה

dror_sinai@dead-sea.org.il - דרור סיני קב”ט

orit@dead-sea.org.il -אורית הרשטיג מנהלת תיירות ותרבות

danon_itzak@dead-sea.org.il -יצחק דנון מנכ”ל החברה הכלכלית

sima_iluz@dead-sea.org.il -סימה אילוז מנהלת לשכה

Tsoffi9@gmail.com -יוסי צופי רכז חקלאות ומים

mei_tamar@dead-sea.org.il -דני קט מי תמר

yaels@dead-sea.org.il -יעל סבג המחלקה לשירותים חברתיים

mayab@dead0sea.org.il – מאיה בנארי- המחלקה לשירותים חברתיים

ofer@dead-sea.org.il  – עופר כהן רישוי עסקים, מחשוב ותברואה

yohi_cohen@dead-sea.org.il -יוכי כהן הנהלת חשבונות

judit_y@dead-sea.org.il -יהודית יונה הנהלת חשבונות

tsiyona@dead-sea.org.il  -ציונה שרביט - חינוך, רווחה, מט”י

dana_c@dead-sea.org.il - דנה כהן- הנדסה, רישוי עסקים, בטחון, וחב’ כלכלית

shira@dead-sea.org.il – שירה יצחק, רכזת צמיחה דמוגרפית

anatb@dead-sea.org.il ענת ברוכי מזכירת מח’ תרבות וצמיחה דמוגרפית

Irsass@gmail.com .איריס שש כוכבי- מבקרת פנים וממונה על פניות הציבור

בעלי תפקידים במועצה 
חבורת ודרכי התקשרות

הזמר 
מגילות

גם השנה אנו פותחים בפני כל תושבי המועצה
את האפשרות להצטרף לחבורת הזמר מגילות.



לכל מי שנמאס לו לגדל כרס,
לכל מי שפעם בתיכון כמעט הצליח להטביע,

לכל מי שאוהב לתת עצות לשחקנים דרך הטלוויזיה,
לכל מי שצריך לנקות את הראש שעתיים בשבוע,

לכל מי שרוצה לשמור על כושר,
לכל מי שרוצה לספר לחבר’ה שהוא שומר על כושר…

לכל מי שצריך להוציא קצת אגרסיות,
לכל מי שמבחינתו “מינגלינג” זה להזיע אחד על השני,

לכל מי שאוהב קבוצות,
לכל מי שאוהב קבוצות וואטסאפ,

ובעיקר לכל מי שרוצה: קבוצת כדורסל למבוגרים )יחסית(, כל יום שני ב 21:00 באולם הכדורסל בקיבוץ קלי”ה.

כתבה: ציונה שרביט
ללכת,  והחלטתי  בירושלים  ויהל  גיא  של  להופעה  הוזמנתי 
וביחד נסענו לראות את ההופעה של  גילה  ארזתי את חברתי 
מופיעים  הפסקה,  בלי  עובדים  האחרונה  שבשנה  הזה  הצמד 
וויס, כותבים מוזיקה לזמרים  כצמד או ביחד עם חברים מדה 

אחרים וכמובן גם לעצמם.
)קיר  הקלעים”  ל”מאחורי  הובלנו  כבוד  וכלאחר  למקום  הגענו 
מאולתר שמפריד בין הבמה לזמרים( לאחר חיבוקים ונשיקות 
ילדינו הבוגרים  ומכיר את כל  יריחו  וגדל בורד  נולד  גיא  שהרי 
התרגשנו  מראש(..  הכינותי  )סתם..  מאולתר  לריאיון  התיישבנו 

לפגוש אותם..
באיזה גיל פניתם למוסיקה?

גיא: לאבא הייתה להקה ומוסיקה היה חלק בלתי נפרד שגדלנו 
איתו בבית, בגיל 12 כשעברתי להדסים הלכתי לחוגי מוסיקה 

בעיקר תופים ויהל לימד אותי לנגן על גיטרה.
יהל: גם אמא שלי וגם סבתא שלי שרו ובגיל 11 התחלתי לנגן 

על גיטרה.
מתי הבנתם שזה התחום שאתם רוצים לעסוק בו?

בפנימייה החלום הפך להיות ברור יותר, הופענו בכל האירועים 
צעירים  כישרונות  בתחרות  הופענו  ז’  בכתה  שהיו,  והמסיבות 

זכינו במקום הראשון ומשם לא הפסקנו להופיע..
האם ישנה חלוקת תפקידים ביניכם? 

את רוב השירים אנחנו כותבים ביחד, יהל אחראי על הגיטרות 
כבר  הם  ביחד.  עושים  הרוב  את  אבל  הטכני,  הצד  על  וגיא 
הספיקו לכתוב ללירן דנינו, הראל סקעאת, מירי מסיקה, דיאנה 

ערב(  באותו  איתם  הופיעה  )שגם  דיין  יובל  דלומי,  רוני  גולבי, 
וילדי החוץ.. )מוכשרים,  ולהפיק את התקליט של עילאי בוטנר 

כבר אמרתי?(
האם אתם עדיין בשלב שמתרגשים מהפרסום או שמתרגלים 

לזה?
יותר  המוסיקה  על  מחמאות  לקבל  מעדיפים  אבל  מרגש,  כן 

מאשר להצטלם.
למה אתם הכי מתגעגעים בקריירה המוסיקלית שלכם 

מתחילת הדרך?
יהל: לנגן לעצמי בגיטרה במקלט לבד בלי לתכנן..

גיא: עוד לא מתגעגע אלא רואה קדימה מצפה לבאות לפרוץ 
פחות  אנחנו  אז  זה  על  חושבים  שאם  למרות  להתפתח, 

תמימים..
אז מה החלום שלכם?

גיא: להופיע בפסטיבל אהבה- בבית
ויהל מסכים איתו לגמרי..

במעט דק’ שנשארו לנו לפני ההופעה ראיינו גם את יובל דיין- 
עלמת חן מתוקה עדינה ויפה כל כך..בקשנו שתספר לנו מה 

התכניות שלה לטווח הקרוב?
אז ככה: היא מתגייסת בקרוב מאד ללהקה צבאית, היא עובדת 
על אלבום ראשון, עבודה קשה מאד, מופיעה עם שלומי שבת 
בהופעות שלו בכמה מקומות שאליהם הזמין אותה ובקרוב מאד 

בקיסריה תופיע איתו שוב.
עם יד על הלב את לא מצטערת שעזבת את דה וויס קצת לפני 
הגמר?- לא היא עונה בחיוך מקסים את הדרך שלי כזמרת אפלס 
בקצב ובזמן שלי. )ללא ספק חשבנו לעצמנו(, הילדה מוכשרת..

קולות  של  הרמוניה  יש  מקסימה,  הייתה  ההופעה  לסיכום- 
מילדות  חברים  גם  מוכשרים שהם  זמרים  שני  ליהל  גיא  בין 
שמכירים היטב האחד את השני. יובל דיין הייתה כמו תוספת 

טעימה להופעה הזו, בקיצור קסם בערב ירושלמי קריר..

גיא ויהל בהופעה..

לפרטים והרשמה לא מחייבת: ירון - 0544392600


