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

שלום לכל תושבות ותושבי המועצה,
בימים אלו כולנו קשובים להד התקשורתי בנושא הבקעה והמו”מ המדיני. 
כבעבר גם היום אנחנו נמצאים עם אצבע על הדופק במטרה למצות את כל 
הדרכים הדמוקרטיות כדי להוכיח ולשכנע את מקבלי ההחלטות שהאדמה 
הקשה והייחודית הזאת היא חלק בלתי נפרד משטחי מדינת ישראל. בנוסף 
לעבודה המתבצעת מול מקבלי החלטות, כולנו שגרירים של צפון ים המלח 
ומייצגים את הרוח הייחודיות של האזור הדוגלת בערבות הדדית, סובלנות, 

דו קיום אזרחי וכלכלי, זיקה למורשת ולסביבה, פיתוח וקידמה.
זרמו  מים  של  רבות  כמויות   - החורף  של  מרשימה  בפתיחה  התברכנו 
בנחלים, הנופים מדהימים מתמיד ומזכירים לנו, שוב, שאנחנו חלק מהטבע. 
לשמחתנו תשתיות הניקוז החדשות שביצענו בשנתיים האחרונות מתחת 
כבישי  על  ולנסוע  להמשיך  ניתן  כי  הוכיחו  המועצה  בתחומי   90 לכביש 

ישראל גם בעת שיטפונות.
חזרו  שרק  שלנו  החילוץ  יחידת  חברי  את  הקפיצו  שיטפונות  ציידי  כמה 
מהתנדבות באסון הפיליפינים ומיד אחריהם פיקוד העורף והמשטרה גייסו 
את חברי היחידה לחילוץ של כ-1000 איש מכביש 443 בשיא הסערה ואח”כ 

לעזרה בחילוצים בירושלים. אני מצדיע  לכם וגאה בכל אחד ואחד מכם!

גם העניינים השוטפים נמצאים בהילוך גבוה:
המועצה. בהמשך  של  החינוכי”  “החזון  תכנית  עם  מתקדמים  אנחנו 
החינוך  רכזי  כלל  עגול בהשתתפות  שולחן  קהילתיות התקיים  לפגישות 
ומנחי המכון. בפגישות הבאות ננסח עקרונות מנחים ונבחן כלים ליישומם 
בשטח. החינוך נמצא בלב הפעילות של המועצה, תמיד כנושא מועדף, ואני 
מזמין את כלל התושבים ובמיוחד את ההורים לגילאים הצעירים, להצטרף 

אלינו לפגישות ולתרום מדעתם ומניסיונם.
לצד הרוח גם החומר לא נשכח: בשנה האחרונה סיימנו בניית שני גנים 
ונבנה  ושתי כיתות א’ בביה”ס מגילות, ובשנת 2014 נמשיך עם התנופה 

שתי כיתות ב’ ושתי כיתות ג’.

דבר העורכת  ציונה שרביט 
)לפני  רחוק  הלא  בזמן  שקרו  הדברים  על  וחושבת  לכתוב  מתחילה  אני 
בישראל  סופה  קולטים  אתם  בישראל  סופה  הייתה  שבועות(,  כשלושה 
אמיתית, גשם שלא פסק בכל חלקי הארץ, שלג שנערם בכל מהמקומות 
לבירה  נשואות  היו  העיניים  כל  וירושלים,  צפת  הגולן,  רמת  הגבוהים: 
הנצורה כאילו חזרנו עשרות שנים בזמן.. אין יוצא ואין בא, נו טוב, חוץ מאלו 
בכניסה  כבר  ונתקעו  סאקר  לגן  להגיע  חייבים,  ממש  אבל  חייבים  שהיו 
זה   הישראלי,  אצל  הטוב  במקרה  או  האוטו  בתוך  המושלגת  לירושלים 
וכך תוך קריסת  ולא מוכר  זר  שנחלץ בזמן מצוקה להציל גם אם אתה 
עצים על המכוניות נולדו גם כמה חברויות טובות , מי אמר שארץ ישראל 

היפה והטובה נעלמה?
המדינה הייתה משותקת במשך כמה ימים, חלקים רבים בלי חשמל וגם אנכי 
יצאו מפתח הבית של חברתי הטובה במבשרת  בין אותם אלו שלא  הייתי 
במשך שלושה ימים כשהשיא היה ביום השלישי, נותרנו ללא אוכל, חשמל, 
מים חמים, מחשב וקו אחרון בנייד בנקודות מסוימות בבית, מאנשים האוהבים 
אחד את השני הפכנו להיות מיני האח הגדול עוד רגע והדחנו אחד את השני 

רק לא היה לאן וגם האח הגדול לא היה שם בשביל לעזור.. 
איך אומרים סוף טוב הכל טוב, כמעט.. חזרנו לבית באזור המדהים שלנו 
אכזב  לא  השנה  שגם  והחמים  הנעים  המחבק  למדבר  המלח,  ים  צפון 
בחזיונות של שיטפונות מדהימים של פעם בשנה בכל הנחלים והערוצים 

וכמו תמיד פקדו את אזורנו מאות מבקרים, סופה כבר אמרנו..
מזג  ישראל עסקה רק בתוצאות  היורד לשלג הנערם כשכל  ובין הגשם 
ולא אלו מהונג-קונג, אלא  “טיוואנים” לא הסינים  האוויר, הגיעו אלינו ה- 
לין  מאסטר  ע”י  שנשלחו  ישראל”  “אהבת  חברי  יותר  נכון  או  הטיוואנים 
נביא את המשיח לעולם  ומאמין שרק אנחנו  שאוהב את העם הישראלי 
כך  ולשם  ובריאים  שמחים  נהיה  וכולנו  השלום  עמו  יגיע  יבוא  וכשהוא 
מאסטר לין פיתח “ספיישל טריטמנט אונלי פור דה ג’ואיש פיפול”  )טיפול 

חשדנים  קצת  הגענו,  אבל  אנחנו..  גם  מבולבלים?  היהודי(,  לעם  מיוחד 
קצת לא מבינים קצת סקפטים באנו לקבל טיפול מאותם אוהבי ישראל 
שהשיר “משיח משיח משיח אייייייי” הפך להמנון שלהם עם חיוך בלב, עם 
ומדורה שבעזרתו מטפלים בנו  מכשיר מוזר שמעלה ריחות של קטורת 
בעם היהודי. השיח בשבילים היה בערך כזה: איך היה לך הטיפול? קצת 
הזוי, ממש עזר לי, לא יודע לא הרגשתי כלום, לא מועיל לא מזיק, אותי זה 
ממש הציל.. מגוון דעות עם סיומת אחת - אבל הם ממש מקסימים )וזה 

גם בחינם( ואם כבר אוהבים אותנו לא נפרגן?
הטיוואנים כבר חזרו לביתם ובאוויר כבר מנשבות רוחות של שיחות מהסוג 
שלא יודעים מה יצא מהן בסוף, אנחנו שוב בכותרות ורק מקווים שנשאר 
כאן להרבה זמן כי זה מקום באמת טוב לנו ולילדים שלנו – תשמרו עליהם 
טוב שישמרו על הערכים שלמדנו אותם שהבועה הקטנה שלנו לא תתפוצץ 

לנו יום אחד בפנים..
תקראו טוב את העיתון הרבה דברים חדשים שהיו על הפרק יצאו לפועל 

ועוד הרבה תכניות 
משהו מתחיל מתגלגל ברחובות בקנה.. משהו מתחיל..

משהו אחר יורד במדרגות 
משהו קורה, תופס לו בזנב 

משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו
כל הנקודות כבר מתחברות לקו 
משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו...

מילים: אילאיל תמיר

באבנת צפויה להסתיים בניית גן הילדים במהלך 2014 לצד עבודות עפר 
להקמת 20 יחידות דיור ביישוב ו-14 יחידות ובריכה בבית הערבה.

הצמיחה המרשימה במספר הילדים בחטיבות הצעירות מעידה יותר מכל 
פועלים  ואנו  המועצה  ביישובי  שנקלטו  המשפחות  במספר  הגידול  על 
מסיימת  הדמוגרפית,  הצמיחה  רכזת  יצחק,  שירה  זו.  תנופה  להמשך 

החודש את תפקידה ואנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך!
באופן  שצמח  התיירות  מתחום  מתפרנסים  המועצה  מתושבי  כמחצית 

טבעי בריביירה המזרחית של ישראל, האגן הטבעי של ים המלח.
ומשרד  הסביבה  להגנת  המשרד  עם  בשיתוף  ההנדסה במועצה  מחלקת 
התיירות שוקדים כעת על הסדרת התכנון התיירותי לכלל המרחב ועל תכנונים 
מפורטים לצפון ים המלח. החלטה זו התקבלה בהמשך לפגישות ולסיור עם 
המנכ”ל,  ומ”מ  הסביבה  להגנת  המשרד  של  התכנון  סמנכל”ית  כהן,  גלית 
והיא מתבססת על החלטת הממשלה לשיקום נזקי ירידת המפלס. הסנונית 
הראשונה של תקציב זה הינו שיקום שמורת עינות צוקים המתבצע בימים 
אלה. לטובת התיירנים ולנוחות המטיילים והתיירים השקנו גם אתר אינטרנט 

תיירותי ייעודי כחלק מאתר האינטרנט החדש של המועצה.
במטרה לשפר את השירות לתושב ולקבל החלטות מושכלות על שורה 
אנו  הקרובות  בשנים  המועצה  על  שישפיעו  ופרויקטים  תהליכים  של 
מגבשים כעת תכנית חומש אסטרטגית. בשנים האחרונות זכתה המועצה 
ע”י  בישראל”  ביותר  המשגשגת  “המועצה  ביניהם  תארים  וכמה  בכמה 
מתכוונים  ואנו  הפנים,  משרד  מטעם  איתנה”  ו”מועצה  דן&ברדסטייד 
לעשות כל שביכולתנו על מנת להמשיך לשמור ולשפר את איכות החיים 

במגילות ים המלח גם בהמשך!
בברכת חורף עשיר ובילוי מהנה בחופים שלנו,

שנה אזרחית טובה ובטוחה
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סיור עוזר שר הבטחון
עוזר שר הביטחון להתיישבות גלעד אלטמן הגיע לסיור במגילות.

הועלו בפניו נושאים בעיקר בתחום הטיפול של המנהל האזרחי בהם הם 
נדרשים לתת מענה לפרוייקטים שונים במועצה.

פגישה עם ראש המנהל האזרחי
היכרות  לביקור  הגיע  החדש  האזרחי  המנהל  ראש  מנחם  דוד  תא”ל 
יגיע לביקור נוסף  במגילות. הועברה אליו רשימת נושאים לטיפול והוא 

עם התייחסויות לנושאים אלו.

עוזי דיין סיור במגילות
במגילות.  לביקור  הגיע  הפיס  מפעל  יו”ר  דיין  עוזי  )במיל(  האלוף 
במסגרת ביקורו סיירנו במפעל אהבה, קאסר אל יהוד, אולם הספורט 

בקלי”ה, ביה”ס מגילות ובאבנת.
פיס  מרכז  הקמת  של  משולב  ביצוע  על  הוחלט  הסיכום  בשיחת 

קהילתי ובניית גנים בחסות מפעל הפיס בשנים 2014 ו-2015.

סיור המועצה לשלום ובטחון במגילות

עבודה  לביקור  למועצה  הגיעה  ולביטחון  לשלום  המועצה  הנהגת 
במועצה. מחלקות  מנהלי  עם  משותף  נערך  שיח  במסגרתו   פורה 
במהלך הביקור סיירו חברי המועצה לשלום ולביטחון באתר הטבילה 
שבקאסר אל יהוד, בקומראן, בבית הספר האזורי שבקיבוץ קלי”ה ובחוף 
זוהר מ״מ נשיא המועצה  )מיל.( גדי  ביאנקיני. במסגרת הביקור תא״ל 
הבאים:  הדברים  את  אמר  המועצה  בראש  שעומד  וביטחון  לשלום 
״שמחנו לבקר במועצה האזורית מגילות שבצפון ים המלח, ולהתרשם 
קיום  דו  מאווירת  וכן  חשוב,  ציוני  מפעל  של  ברוכה  ועשייה  מפעילות 
חיובית בין התושבים הישראלים לבין התושבים הפלשתינאים. מבחינה 
ביטחונית לצפון ים המלח משקל אחר. שיתוף הפעולה הכלכלי האזורי 
 מעניק לאזור ייחוד אסטרטגי, גם לנוכח הדיונים לקראת הסדר קבע״.

בביקור באתר  קאסר  ובטחון  הנהגת המועצה לשלום  חברי  בתמונה 
אל יהוד.

ביקור בירדן אצל שגריר 
ישראל בירדן דני נבו

היו  אנג’ל,  ואורנה  המועצה  ראש 
אורחים של השגריר דני נבו בעמאן.
השגריר קיבל אותם באהדה רבה.  
עם  פעולה  שיתוף  הביקור  מטרת 
ירדן בכל הקשור לשיקום ים המלח, 
תיירות ייזמויות ועוד.  אמשיך לעדכן 

בהתפתחויות בעתיד.
 

טקס בעיינות צוקים

בשמורת הטבע הנמוכה בעולם, התקיים טקס חנוכת שפך הקדרון ובתי 
הגידול הלחים של השמורה, בנוכחות השר להגנת הסביבה עמיר פרץ. 
זהו רגע היסטורי בו נחנך הפרויקט הראשון במסגרת שיקום נזקי ירידת 

מפלס ים המלח.
השר פרץ אמר כי “אין גורם שיכול לייצר הרס, לעיתים בלתי הפיך, כמו 
האדם, אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון שיאפשר פיתוח לצד שימור”. 
והמועצות  הממשלתיים  הגורמים  כל  בין  הפעולה  שיתוף  על  שמח  אני 

בחבל ים המלח.

ביקור יעקב עמידרור במגילות
אירחנו בעונג רב במועצה, את ראש המטה לביטחון לאומי היוצא 
של מדינת ישראל, אלוף )במיל’( יעקב עמידרור ואת רעייתו היקרה 

דורית.
ובהם:  המועצה,  ברחבי  אתרים  במספר  סיירנו  הביקור  במסגרת 
אל  ובקאסר  קלי”ה   חוף  קומראן,  אתר  אהבה,  וחנות  מינרל  חוף 
יהוד. הצגנו בפני עמידרור את הפעילות הענפה המתרחשת בצפון 

ים המלח, ויחד דנו בנושאים ודילמות שעל סדר היום. 
עמידרור בקיא בהיסטוריה ובמורשת ההתיישבות בצפון ים המלח, 

מודע לחשיבות ההתיישבות ולהמשך הפיתוח והעשייה באזור.

ביקורים וסיורים במגילות
)מלשכת ראש המועצה(

תמונת ים המלח שהוענקה ע”י מוצי ראש המועצה לאלוף )מיל.( עמידרור 
בשם תושבי המועצה כהערכה על פועלו הרב למען העם והמולדת.
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רשת  ליצור  שמטרתו  ראשון  מפגש  התקיים  כשבועיים  לפני 
תמיכה אזורית )נטוורקינג( לבעלי עסקים ויזמים מכל האזור: עין 
גדי, מגילות כפר אדומים ונופי פרת. הערב הוגדר כערב חשיפה 
בהנחייתו של רז אוחנה מאמן אישי ומנחה קבוצות להתפתחות 

והעצמה אישית ועסקית.
מעגלי  את  להרחיב  הוא  חברתית”  עסקית  “רשת  של  הרעיון 
הפעילות והקשרים העסקיים ולהצמיח את המעגלים העסקיים, 

לקבל כלים שונים ומגוונים לפיתוח העסק.
המפגש נותן הזדמנות להכיר תחומים שונים של עסקים באזור. 
22 בעלי עסקים מכל המרחב התכנסו במסעדת הצ’אנס האחרון 

)באדיבות ורד טאייב מנהלת המסעדה(. 
ויפות  מעניינות  יזמויות  של  רחב  למגוון  נחשפו  העסקים  בעלי 
שיש בכל האזור, תושבי כפר אדומים ונופי פרת הבינו שיש גם 
שקהל  המלח”,  ים  “צפון  אומר  וזה  שלהם  למיקום  שמאל  צד 

הלקוחות שלהם יכול להתרחב מזרחה!
בסיכומו של הערב, נפתח פורום “רשת חברתית עסקית” המורכב 
מעשרה מפגשים שמתקיימים במועצה בימי שני אחת לשבועיים 
שלושה, בכל פעם משתתף אחר מציג את העסק שלו, לומדים 

והופכים למשווקים אחד של השני,  יתרונות הקבוצה  ביחד את 
תוך כדי חשיפה ופרסום העסק.

שלהם  החשיפה  מעגל  יזמות  בעלי  אנשים  עוד  שיצטרפו  ככל 
יתרחב והעסק שלהם תמיד ירוויח.

ציונה שרביט

מאת יוסי צופי 

ב- 12 לדצמבר פקדה סופה משמעותית את ישראל. ברחבי הארץ 
הורגשו עיכובים משמעותיים בתנועה ובחלק מהארץ התנועה על 

הכבישים לא הייתה אפשרית כלל.
ברחבי המועצה, בכל אותם ימי סופה, הכבישים היו פתוחים ואפשרו 

מעבר תנועה חופשי.

מועצה אזורית מגילות ים המלח מתחזקת את הנחלים הזורמים 
לים המלח מנחל חצצון בדרום, עד נחל ואדי קלט בצפון. בתחום 
המועצה ישנם 7 נחלים ארציים המזרימים מי שיטפונות, כל חורף, 
לים המלח: חצצון, דרגות, תמרים, קדרון, קומראן, אוג, ואדי קלט. 
המלח  ים  פני  גובה  שנה:  כל  שוטפת  תחזוקה  מחייבים  הנחלים 
הוא 427 - מטר, הים מנקז אליו מי שיטפונות מספר פעמים בשנה, 
מהירות זרימת המים בנחלים גבוהה מאוד. לצערנו לא ניתן לאגום 

בין  והמרחק הקטן  את המים בגלל מהירות הזרימה, כמות המים 
מצוק העתקים לים המלח.

עלות אחזקת הנחלים הנ”ל, כ- 2.3 עד 2.5 מיליון ₪ בשנה. המועצה 
מקבלת תקציב מהמנהל האזרחי, ונעזרת בקק”ל על מנת לתחזק 
את ניקוז הנחלים.  קיים שיתוף פעולה עם מע”צ להסדרת מעבירי 
מים בכביש 90 במפגש עם הנחלים. הקמת מעבירי מים בוצעו בנחל 
ונחל קומראן:  וקיים תכנון מפורט לנחל קדרון  ונחל דרגות  חצצון 

בשנת 2014 יבוצע נחל קומראן ובשנת 2015 נחל קדרון.
מסייעת  השנה  במהלך  המועצה  של  שוטפת  ותחזוקה  פעילות 
לשמירה על שטחים חקלאים, למניעת נזקים בכבישים וצירי תנועה  
להוראות  קשובים  להיות  מחויבים  אנו  זאת  כל  למרות  פתוחים. 
והנחיות שנובעות ממזג האויר, לא להיכנס לנחלים זורמים )גם לא 
עם 4*4(. איתנות ועוצמת הטבע גדולה מאתנו, לנו נשאר ליהנות 

מהנוף, הטבע, הצבעים והנחלים הזורמים ולצלם.

רשות ניקוז מגילות

רשת נטוורקינג במגילות
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מאת אהרונוב אוריאל, מהנדס המועצה

בשל בעיות טכניות של מקום בעיתון 
הקודם, אני מצרף כעת את המשך הכתבה 
שמפרטת את רשימת הפרויקטים שנמצאים 

בתכנון ועומדים לצאת לדרך...
כציבור תושבים שמצפה ומבחין בפרויקט 
ציבורי הנדסי בשטח, חשוב שיידע שקדם 
להקמה תהליך תכנון ארוך ומייגע שעל פי 
רוב נמשך פי 3 זמן מאשר הביצוע בפועל 

של הפרויקט .
תהליך התכנון מכיל מס’ שלבים עיקריים 

שרובם נעשים במקביל:
הכרה בצורך וגיוס משאבים ממשרדי  1 .
בירוקרטי שמצריך  - תהליך  ממשלה 
ניירת וכוחות נפש רבים, לרוב מדובר 
בתהליך ארוך ומפרך שנמשך בין 6 - 

24 חודשים!.
קידום זמינות סטטוטורית והסרת  2 .

חסמים לפרויקט - קידום אישורים 
מהמנהל האזרחי. 

תהליכי שיתוף ציבור ובעלי תפקידים  3 .
בישובים.

מהנדסים  הכולל  התכנון  צוות  גיבוש  4 .
מתחומי ידע מגוונים וסגירת חוזי תכנון.

לימוד השטח, דוגמאות ממקומות אחרים  5 .
וגיבוש חלופות שונות.

בחירת חלופה וקידום תכניות מפורטות. 6 .
פומבי  למכרז  תכנוני  חומר  עריכת  7 .

ואישורו ע”י המשרד המתקצב.
השוואת הצעות מקבלנים ובחירת קבלן. 8 .

לקראת תכנית עבודה 2014

הקמת מערכת מידע  1 .
  )GIS( גיאוגרפית

בשפה פשוטה מדובר במערכת ממוחשבת 
שתדע להכיל שכבות מידע בנושאים שונים 
מסומנות גרפית על גבי צילום אוויר בצורה 
המערכת  משתמש.  לכל  וידידותית  נוחה 
בשלב  הבאים  הנתונים  את  לדוגמא  תכיל 
בישובים,  אש  כיבוי  עמדות  סימון  ראשון: 
מקלטים, מוסדות חינוך, מבני ציבור, מאגרי 
מים  חלוקת  ,עמדות  אוכלוסייה  נתוני  מים, 
בחירום ,מבנים פרטיים, תשתיות מכל סוג 
חקלאיים,  גידולים  קרקע,  ייעודי  בישובים, 
יוכל  אחד  כל  ועוד...  ועוד  בולענים  מיקום 
לצפות במידע מכל מחשב עם גישה 

לאינטרנט וגם מטלפון נייד מתקדם. 
המערכת נמצאת בשלבי הקמה ואני תקווה 
  2014 שנת  של  הראשון  הרבעון  שבמהלך 

תוכלו ליהנות מהשימוש בה.

בלי ניירות אי אפשר להקים בניינים

דרור  מר  המועצה,  לקב”ט  להודות  אבקש 
להקמה  תקציב  ולגייס  להוביל  שסייע  סיני 

ומיפוי מפיקוד העורף.

שדרוג אתר מח’  2 .
הנדסה באינטרנט

מהלך  התחלנו  במילים,  להכביר  טעם  אין 

צפי לסיום הערותסטטוסמקוםשם פרויקטמס’
התכנון

הקמת פרויקט כפר 1
האומנים, מרכז 
מבקרים, מסחר 

ומורשת

בקרבת 
חופי הים 
הצפוניים

גיבוש חלופות 
עקרוניות

1.8.14בשיתוף  חכ”ל 
שלב א’

הוגש קול קורא קלי”ההקמת בית כנסת 2
לתקצוב

1.6.14בשיתוף קלי”ה

צפי לביצוע קלי”השדרוג כביש גישה 3
במהלך 2014

ממתין לאישור 
סופי של חב’ נתיבי 

ישראל )מע”צ(

הסתיים

שדרוג תשתיות 4
בישוב הישן

תכנון הסתייםקלי”ה
וצפי לביצוע 

במהלך 2014

ממתין לאישור 
משרד החקלאות

הסתיים

צפי לביצוע ורד יריחומעגל תנועה5
במהלך 2014

ממתין לאישור 
משרד התחבורה

הסתיים

אנדרטה לקודחי 6
המים החיים

סמוך לבית 
עלמין 

אזורי )ליד 
הקומראן(

צפי לביצוע 
במהלך 2014

ממתין לתקצוב 
נוסף של קק”ל

הסתיים

קו ביוב מאסף 7
והקמת מט”ש

ממתין לאישור הוגש למילת”באבנת
מנהלת הביוב 

ואישור חוק עזר 
לביוב

1.2.14

שצ”פ ונקודת 8
תצפית

ורד יריחו 
)סמוך 

למועדון(

ממתין לתקצוב תכנון הסתיים
משרד החקלאות

אלמוג שדרוג עמדות ש.ג9
ומצפה שלם

בהובלת מח’ תכנון הסתיים
ביטחון

)דרור סיני(

יבוצע עד 
1.6.14

המשך פיתוח 10
שכונת נופי קלי”ה

ביצוע בהובלת דנון יצחקתכנון הסתייםקלי”ה
בשלבים

ממתין לאישור תכנון הסתייםמצפה שלםמרכיבי ביטחון11
משרד הביטחון 

וקק”ל

יבוצע עד 
1.3.14

יוגש לתקצוב בתכנוןאבנתמרכיבי ביטחון12
בשנת 2014

1.2.14

הקמת תשתיות 13
ופיתוח

שכונת בית 
הערבה

ביצוע עד בשיתוף חכ”ל תכנון הסתיים
1.2.14

פרויקטים בתכנון

ותיווכחו  כנסו  באתר,  המידע  שדרוג  של 
במידע הרב שכבר קיים.

האתר  את  לשדרג  נמשיך   2014 במהלך 
ככלי נוח ויעיל לכולם.

תודתי והערכתי העמוקה בנושא זה נתונה 
המידע  הכנסת  על  שעמלה  ברוכי  לענת 

לאתר במקצועיות, זריזות ונעימות.
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מאת יעל סבג, מנהלת המחלקה 
לשירותים חברתיים

וזוהי הזדמנות לספר לכם  שנת 2014 בפתח 
הרווחה  במחלקת  שלנו  העבודה  על  מעט 
ועל  שחלפה  בשנה  החברתיים  והשירותים 

התוכניות לקראת השנה החדשה.
המחלקה  לצוות  אלינו  הצטרפה   2013 בשנת 
מאיה בן ארי. מאיה עובדת סוציאלית בהכשרתה 
ועובדת בחצי מישרה כעו”ס  מתגוררת בעין גדי 
מאיה  מלווה  תפקידה  במסגרת  מרחבית. 
הטיפול  בתיאום  והן  ישיר  בטיפול  הן  משפחות 
הצח”י  תחום  את  מרכזת  גם  כמו  במשפחות, 
)צוותי חוסן יישוביים( בשיתוף עם דרור סיני מנהל 
הביטחון. הצטרפותה של מאיה תרמה  מחלקת 
ועבודה  פיתוח  ליכולת להתפנות להמשך  רבות 
המחלקה.  שנותנת  השירות  בתחומי  מעמיקה 
וזוהי  רבה  ומקצועיות  במסירות  עובדת  מאיה 
הזדמנות להודות לה על תרומתה הרבה. במהלך 
כל  עם  ודרור  מאיה  של  פגישות  נערכו  השנה 
ולרענן  מחדש  לבנות  במטרה  המועצה  יישובי 
ביישובים.  הצח”י  של  האדם  כוח  רשימות  את 
בתחילת שנת 2014 נתחיל בהכשרה מקצועית 
לצוותים וכל זאת במטרה להיות ערוכים ומוכנים 
משבר,  בשעת  ותמיכתי  אנושי  מענה  למתן 

מצוקה קשה וחירום באזורנו.
 2013 שנת  זה,  בתחום  לעשייה  במקביל 
והתמקצעות  הנגשה  בהרחבה,  התאפיינה 
הניתנים  וההדרכה  הטיפול  שירותי  בתחום 
במרכז הטיפולי מגילות. הצוות המקצועי במרכז 
גדל וכן הורחב המענה לתחומי טיפול נדרשים 
נוספים. במקביל ובהלימה לצורך שלנו לגדול 
להיות  כולנו  התרגשנו  השירות,  את  ולשפר 
חדש  מבנה   - למציאות  שהופך  מחלום  חלק 
והטיפול.  הרווחה  לשירותי  קבע  בית  שיהיה 
בימים אלו ממש הסתיימה הבנייה של מבנה 
הרווחה החדש בקלי”ה )סמוך לביה”ס( שהוא 

במגילות.  הטיפולי  המרכז  של  קבע  בית  גם 
בנייתו של המרכז החדש הינה בעלת משמעות 
החברתיים,  השירותים  נושא  בתפיסת  רבה 
קהילתי  כנושא  במגילות  התושבים  לרווחת 
מרכזי חשוב. אנו משקיעים משאבים ומאמצים 
רבים על מנת להנגיש לכם שירותים מגוונים, 
מי  לכל  להודות  רוצה  אני  וזמינים.  מקצועיים 
שמשקיע רבות ביום יום, על מנת לאפשר את 
ולכל  לציונה,   - המרכז  של  החשובה  עבודתו 
שרון,  איאן,   - שלנו  הנפלא  המטפלים  צוות 

דניאלה, סימה, דן, שרה ונעמה.
המטפלים  על  מלאים  פרטים  למצוא  ניתן 
במרכז וכן להדפיס טפסי פנייה באתר החדש 
של המועצה בדף של מחלקת רווחה ושירותים 

חברתיים.
נפרסם תאריך לפתיחה  בתחילת שנת 2014 
תושבי  כל  יוזמנו  אליה  המרכז,  של  חגיגית 

המועצה.
בהזדמנות זו, אני רוצה להודות בראש ובראשונה 
למוצי על כך שהאמין, תמך ואפשר את הקמת 
המבנה, ובנוסף לכל מי שסייע והשקיע מחשבה 
ומאמצים בהקמת המבנה - אוריאל, עופר, אנה 
ורועי אלבג האדריכלים ומיקי אלביליה הקבלן. 

של  עבודה  שנת  הייתה   2013 שנת  בנוסף, 
שותפות פורה ומצמיחה עם צוות בי”ס מגילות. 
התערבות  תכנית  בנינו  שעברה  בשנה”ל 
משותפת בתחום התפתחות מינית נורמטיבית 
במסגרת  הצעירות.  לשכבות  התייחסות  עם 
ולהורים  לילדים  הצגה  הגיעה  זו  תכנית 
גופנו  על  שמירה  בנושא  הצעירות  לשכבות 
בנושא.  לשיח  ההורים  הוזמנו  מכן  ולאחר 
מקצועית  להרצאה  ההורים  הוזמנו  בהמשך 
ומצוינת שנתן מומחה בתחום, מעמותת אל”י. 
לנושא  התייחסות  לתת  צורך  עלה  כן,  כמו 
והתקיימה הרצאה להורים   - הפגיעות ברשת 
בנושא סכנות באינטרנט שהועברה ע”י  גלעד 

האן מרצה מומחה בתחום.

עם  המוצלחת  המשותפת  העבודה  מתוך 
הרווחה  מחלקת  בין  הפעולה  ושיתוף  ביה”ס 
למחלקת החינוך במועצה צמח פרויקט מרכזי 

נוסף, אשר אמור להיפתח בימים אלו ממש. 
פיילוט של קבוצה המיועדת  מדובר בפרויקט 
לילדים מכיתות ד’ – ו’ )כ- 15 ילדים( בשם 
מטרתה  זו  קבוצה  ועמדה”.  למדע  ה”בית 
לאפשר מרחב נוסף של התייחסות קבוצתית 

ופרטנית להעצמה, טיפול ותמיכה.
לרחלה,  עמדי,  למאיה  להודות  הזדמנות  זו 
וענבל,  לדוד  לציונה,  לאודי,  דמרי,  לשרה 
ולמחנכים על שאפשרתם בעבודתכם המסורה 
לפעול  ולהתחיל  לקום  לקבוצה  והמאומצת 

בימים אלו ממש. שיהיה לכולנו בהצלחה!!!
שהתחילה  המשותפת  העבודה  בציון  אסכם 
השנה בליווי מקצועי חיצוני ובהובלתו של מוצי 
במועצה.  חינוכי   - החברתי  התהליך  להנעת 
כמו שכולכם יודעים, אנו נמצאים כיום בשלב 
בחבורה  העבודה  ותחילת  המיפוי  סיום  של 
מובילת התהליך אשר מורכבת מנציגים מכל 
יחד  לבנות  החבורה  מטרת  המועצה.  יישובי 
לעבוד  ולאורה  במגילות  העתיד  תמונת  את 
משותפים  פרויקטים  הקמת  על  בשותפות 
מאמינה  אני  למציאות.  מחלום  והפיכתם 
שהחיבור וההתייחסות האזורית בשיתוף 
מלא של כולנו - שלנו ושלכם התושבים - 
יצמיח הזדמנויות ותקוות חדשות עבור תושבי 

קהילת מגילות. 
בסימן זה של התחדשות, חלומות ושותפות אני 
להיות  תמשיך   2014 ששנת  לכולנו,  מאחלת 
פיתוח  צמיחה,  משותפת,  עבודה  של  שנה 

והתחדשות, לפחות כמו קודמתה.
תוכלו למצוא פירוט מקיף על תחומי הפעילות 
בדף  החדש  האינטרנט  באתר  המחלקה  של 

המחלקה לשירותים חברתיים.
תהססו  אל  ולשירותכם,  למענכם  כאן  אנו 

לפנות אלינו.

המבנה החדש של המחלקה לשירותים חברתיים והמרכז הטיפולי

המחלקה לשירותים חברתיים
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תושבי מגילות היקרים, 

בהילוך  החורף  בתקופת  האזורי  הקן  פעילות 
ובשכבה  הצעירה  בשכבה  הקבוצות  גבוה. 
בהן  שיש  פעילות  לשגרת  נכנסו  הבוגרת 
השכבות  של  בקבוצות  ויפה.  רבה  נוכחות 
מיומנויות  לומדים  החניכים  ו’,   - ד’  הצעירות 
זה, להקשיב  זה עם  חברתיות: לשתף פעולה 
על  לשמור  משלהם,  שונות  דעות  ולקבל 
כקבוצה.                                                                                                  ולפעול  החברים  של  הדדי  הכבוד 
הקניית ערכים כמו שוויון, ערך האדם, מנהיגות, 
עומדים במרכז הפעילות גם בשכבות הבוגרת, 

ז’ –י’.
המד”צים- קבוצת  מדריכים  ד’-ו’  חניכי  את 
קורס  שעברו   הקן  של  הצעירים  המדריכים 
תתקיים  שבועיים  בעוד  בקיץ.  ארוך  הכשרה 
יפגשו  ובה  ארצית  מד”צ”ים  השתלמות 
מהקורס  חבריהם  את  הצעירים  המדריכים 

וירכשו מיומנויות הדרכה חדשות.

בפעילות השכבות הצעירות - ד’-ו’, הילדים 
חברים בשלוש קבוצות  בשכבה:

שכבת ד’- קבוצת “שוקי” אותה מדריכים: תומר נעימי ושחר וייל; מלווה בוגרת- הדס כרם
שכבת ה’- קבוצת “צ’יפופו” אותה מדריכים: אופיר כהן ואיתי אלקוצר; מלווה בוגרת- עדן טננבאום שטרן

שכבת ו’- קבוצת “ג’וקר” אותה מדריכים אסף זרביב ועדן קליין; מלווה בוגר - איתן סויסה
החניכים מגיעים בהמוניהם לפעילות וההתרגשות גדולה!

הפעילות בישובים:
מנהל   ז’,  קבוצת  של  האזורי  המדריך  איתן, 
את הפעילות התנועתית באלמוג. הוא מדריך 
ועבודות  טיולים  תרבות,  ערבי  תוכן,  פעולות 

משותפות.
עדן, המדריכה בבית הערבה, ממשיכה בפעילות 
פרויקטים  ארגון  היתר  ן  בי ובה  השוטפת 
אירועי תרבות,  משותפים עם החניכים, הובלת 
בחנוכה  ועוד.  החניכים  עם  קומזיצים  טיולים, 
שכללה  המעופפת”  “הסופגנייה  קייטנת  הייתה 
ימים מגוונים כמו יום בישול, יום יצירה, פעילויות 

חורף ועוד. 

נשמח לראותכם!
איתן, עדן, מיכל, מעין והדס

צוות קן צפון ים המלח

התחדשנו בשלט חדש לקן

חניכי קבוצות עאל”ת וסבתא חנה )ט’-י’( ביום פעילות בקן

תומר ושחר המדריכים של קבוצת שוקי עם החניכים שלהם ביום פעילות

 
שכבות ז’-י’ עוברות פעילות מידי שבוע בקבוצות השונות:

שכבת ז’- קבוצת “המופרעים” בהדרכת איתן סויסה
שכבת ח’- קבוצת “רמבו” בהדרכת מיכל בראמי
שכבת ט’- קבוצת “עאל”ת” בהדרכת הדס כרם

שכבת י’- קבוצת “סבתא חנה” בהדרכת עדן טננבאום שטרן
לשמחתנו הצטרפה מדריכה חדשה לצוות, מיכל בראמי, המדריכה את שכבת ח’ ותצטרף לעבות 

את הפעילות הגדלה ומתפתחת בבתי הספר ובקן.
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מאת אודי איזק

אנו נמצאים בין שני מועדים בעלי חשיבות 
בים  הציונית  ההתיישבות  עבור  היסטורית 

המלח.
באביב 1933, הוקמו בתי השכונה העברית 
של עובדי חברת האשלג. הבתים שוכנו ב – 

30 משפחות בשנת 1944, לפני 80 שנה.
שנה,   40 לפני  הקרוב  באביב   ,1974 במאי 

נוסד קיבוץ קלי”ה. 
המדינה  קום  לפני  אחד  האירועים,  שני 
כשבצפון ים המלח חיו ופעלו יהודים בעלי 
מלחמת  לאחר  והשני  יצירה  וכוח  חלומות 
ששת הימים, כשההתיישבות הציונית חזרה 
כיבוש  שנות   19 לאחר  המלח  ים  לצפון 
התנועה  של  ליכולתה  סמל  מהווים  ירדני, 
וקשים  רחוקים  בשטחים  לאחוז  הציונית 
גם   – בהם  לאחוז  רק  ולא  אנושי,  לקיום 
לפתח אותם ולהצליח להפוך אותם לפנינה 

ולדוגמא ליכולתם של בני אדם.
השכונה העברית של עובדי חברת האשלג 
בישראל  המיוחדים  הישובים  אחד  הייתה 
שלוש  בני  בתים  ארבעה   .1948 לפני  של 
מגדל  לצידם  הים,  חוף  על  הוקמו  קומות 
תושבי  יסודי.  ספר  ובית  צרכניה  מים, 
שהפיקה  האשלג  בחברת  עבדו  השכונה 
לשכונה  מסביב  המלח.  מים  וברום  אשלג 
קמו חופי רחצה, בית מלון מפואר, משרדי 
הנהלה ואפילו מנחת מטוסים. תלמידי בית 
הספר נהגו לצאת לרחצה בים בהפסקות, 
מאהלי  אל  במדבר  שוטטו  חופשה  ובימי 
מאולתרות  רפסודות  השיטו  או  הבדואים 

בים. 
לראשונה  שגילו  אלה  היו  התושבים 

שבשטיפת קרקע ניתן לגדל ירקות בגינות 
חקלאית  חלקה  והקימו  הבתים,  שבין 
של  “הג’היר”  )בשטח  דונם   2 בת  ניסיונית 

היום(. 
כמו קיבוץ בית הערבה, חוף הרחצה, המלון 
ומתקני חברת האשלג, גם השכונה העברית 
מלחמת  לאחר  הירדנים  ידי  על  נהרסה 
עזבו  והעובדים  המתיישבים  העצמאות. 
דרומה, לסדום, בפקודת המטה הכללי בכדי 

שלא יפלו בשבי הירדנים באזור המרוחק. 
לפני  שנים  שש  הוקמה  העברית  השכונה 
נשכח  שנים  ובמשך  הערבה,  בית  קיבוץ 
דבר קיומה. בשנת 1993 הניחו ילדי השכונה 
הניחה  שנים  מספר  וכעברו  לזכרה,  שלט 

ותמונה  שלט  מגילות  האזורית  המועצה 
למקום  להגיע  ניתן  סיפורה.  את  המנציח 
לחופי  הכניסה  מכביש  השכונה  עמדה  בו 

הרחצה. 
בימים שלפני קום המדינה נקראה השכונה 
“קלי”ה”, בשל הקשר להפקת האשלג,  גם 

הנקרא “קליום” בלטינית. 
ששת  מלחמת  לאחר  שנה   ,1968 בשנת 
ים  צפון  נטישת  לאחר  שנים  ו-19  הימים 
קלי”ה  היאחזות  הוקמה  בפקודה,  המלח 
העברית  השכונה  עמדה  בו  למקום  סמוך 
לעתיד  הקיבוץ  חברי   .1933-1948 בשנים 
פירוש  את  בו  ומצאו  קלי”ה,  בשם  בחרו 
ים  לתחיה  “קם  הסמלי  התיבות  ראשי 

המוות”, קלי”ה. 
הצעיר,  קלי”ה  קיבוץ  נוסד   1974 בשנת 
ושנה אח”כ עלה למקום הקבע שלו, בסמוך 

למצוק ההעתקים ולקומראן. 
 1967 אחרי  הראשון  העברי  הישוב  הקמת 
נוספת  חוליה  הייתה  המלח  ים  בצפון 
בשרשרת ארוכה של נוכחות יהודית לאורך 
חופי ים המלח הישראלי מאז ימי המקרא. 
חיו  הקודמת  המאה  של  השלושים  בשנות 
יהודים בצפון הים ובדרומו והצליחו להקים 
התנאים  למרות  ותיירות  חקלאות  תעשיה, 
ים  בצפון  החדשה  ההתיישבות  הקשים. 
המלח, זו שהחלה עם הקמת קיבוץ קלי”ה 
של  דרכם  את  ממשיכה   1974 בשנת 
דרכם  את  המשיכו  כמו שאלה  הראשונים, 
של יהודים קדמונים שחיו כאן גם לפני אלפי 

שנים. 

שמונים שנה לשכונה העברית בצפון ים 
המלח וארבעים שנה לקיבוץ קלי”ה  

ילדי השכונה חוזרים לבקר באתר בצפון ים המלח אפריל 2008

ילדי השכונה העברית בים המלח לפני 1948 
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מאת ענת ברוכי

ומה  המלח,  ים  בצפון  החדשה  להתיישבות  שנה   40 חוגגים  אנו  השנה 
מאפיין ומייחד את האזור שלנו, חוץ מהמובן מאליו – המקום הנמוך בעולם, 
יותר מהתמרים? על יתרונות התמרים דיברנו ועוד נדבר המון, הפעם נדבר 

על חגיגות סיום הגדיד!
קטיף  סיום  את  לחגוג  התכנסנו  חמים,  צהריים  באחר   ,17.10.2013 ב- 
לשנה  הפתיחה  יריית  את  נתנו  השנה  החגיגות  הגדיד.  הוא  התמרים- 

עמוסה באירועים לציון 40 שנות התיישבות.
המסורת המשיכה גם השנה עם סיורים במטע התמרים של מצפה שלם, 
סדנאות יצירה לילדים, ארוחת ערב משותפת, נאומים ומופע מלהיב של 
סי היימן! האווירה הייתה טובה, התושבים הגיעו בהמוניהם- מעל מחצית 

מתושבי המועצה!
וזה הזמן לכמה תודות...

בראש ובראשונה תודה לצוות מטע מצפה שלם! תודה לקורין וטיבי גולן 
על הסדנאות ועל המופע של התלמידים מאבנת! תודה לאנשי המועצה 
על  החילוץ  ליחידת  תודה  הפועל!  אל  האירוע  להוצאת  ועמלו  שטרחו 

בשנה זו אנו מציינים 40 שנה לישובי מגילות ים המלח ו- 80 שנה 
התרבות  מאירועי  חלק  המלח.  ים  בצפון  החלוצית  להתיישבות 

המתוכננים השנה יושפעו מרוח התיישבות זו. 
יריית הפתיחה לאירועים אלו הייתה אירוע חגיגת סיום הגדיד אשר 
התקיים באוקטובר בלב מטעי התמרים ובית האריזה, חגיגות שכבר 
והשגשוג  הגדיד לסמל את ההתיישבות  כחג  אין  הפכו למסורת. 

באזורינו.  האירועים המרכזיים בסימן 40 שנות התיישבות הם: 
לתכנון  צוותים  מארגנים  אנו  גדולות,  ועצמאות  פורים  •חגיגות  	

חגיגות אלה.
• בפאתי השכונה  ערב חגיגות מרכזי - יתקיים בספטמבר 2014	
של  ההאחזות  למבני  ובסמוך   1933 ב  הוקמה  אשר  העברית 
תופיע  הערב  במהלך   ,1974 ב-  לקרקע  עלייתם  טרם  קלי”ה 
סודרי  דן  בבימויו של  ויועלה מחזה  המועצתית  הזמר  חבורת 
תושב אבנת שבו יופיעו קבוצת שחקנים מתושבי האזור אשר 
אנו מזמינים אתכם להצטרף ולקחת  ינואר.  תתגבש במהלך 

חלק בקבוצה זו. יהיה שמח! 
, נקיים ביום שישי, איסרו  • חגיגות סוף הגדיד - לקינוח חגיגות ה-40	
קושי  ברמות  טיול  מסלולי  מגוון  שיכלול  טיולים  יום  סוכות,  חג 
וסיורים וסדנאות בתחומי עניין שונים שיתקיימו באזורנו  שונות 
ניפגש כמיטב המסורת בבית האריזה  היפיפה. לאחר הטיולים 

הסמוך לאבנת בהופעה לכל המשפחה בשעות הצהריים.

לאורך השנה נפעל לקידום מספר פרויקטים:
שבילים  לסימון  הועדה  בשיתוף  חדש  משפחות  שביל  •סימון  	

בערבות יריחו. 
•סימון שביל אופניים ראשון מתוך תוכנית אב לשבילי אופניים  	

הקיימת לאזורנו
יהווה  אשר  שביל  יהודה.  מדבר  חוצה  שביל  סימון  את  •נקדם  	
גבוהה  קושי  בדרגת  ישראל  בשביל  להליכה  אלטרנטיבה 

למטיילים אשר יבחרו לטייל בנופי רמת המדבר וים המלח. 
•נפרוץ שביל הליכה רגלי “שביל התיישבות” המתחיל מהמסעדה  	
ואשר  הבריטי  המשטרה  מבנה  דרך  הלידו,  בצומת  המצוירת 
לשחזר(  ננסה  גם  )אותה  העברית  השכונה  בשרידי  יסתיים 
ילדים,  האזור:  תושבי  בשיתוף  יהיו  וסימוניו  השבילים  פריצת 

נוער ומבוגרים ובשיתוף עם מחלקת חינוך במועצה. 

אורי  הצלם  של  בהדרכתו  צילום  קבוצת  קמה  אלו  •בימים  	
אלוני, תושב בית הערבה. סדנת הצילום הכוללת התנסויות 

בשטח תעסוק בנושאי סביבה, קהילה וטבע. 
לה  נחשפתם  אשר  השוטפת  התרבות  לפעילות  בנוסף  זה  כל 

בחוברת מלח ים לתיבול שעות הפנאי.
כל הפעילות אשר תוכננה לשנה זו הינה תוצר תכנון משותף של 
צוות התרבות המועצתי וצוות 40 שנה למגילות, נשמח למתנדבים 

נוספים אשר ירצו להצטרף ולעצב את התרבות באזורנו. 
מאתגרת  עשייה  של  לשנה  לחזור  שמחה  אני  אישית,  בנימה 
בני אבשלום. בימים אלו, חזרתי לעבודה  לידת  וחשובה לאחר 
ה-40.  שנות  חגיגות  אירועי  פרויקט  לטובת  חלקית  במשרה 

במרץ, אשוב לפעילות מלאה. 
ברצוני להודות לשני אנשים שבזכותם פעילות התרבות הענפה 
את  מפיק  אשר  שמש  לדודי  ובהצלחה,  כמתוכנן  מתקיימת 

האירועים בשטח ולענת ברוכי על התאום והארגון המדויקים. 
רק בשורות טובות וחגיגות.

40 שנה למגילות - חגיגות סיום הגדיד

השאלת הציוד! תודה לשמעון צנעני על כל העזרה! תודה לפיני צרפתי, 
עמיקם כנען, דור רפפורט ואורי אחיטוב על עבודתם ביום האירוע!

נפגש שוב בחגיגות סיום הגדיד בשנה הבאה!

מאת אורית הרשטיג

אוהבים לצייר? ליצור? לעצב?
בקרוב!! תחרות עיצוב כרזות בנושא

40 שנה למגילות ו-80 שנות התיישבות. 
מיועד לכל הגילאים, פרטים בהמשך..
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מאת גיא ארליך, תושב אלמוג

לפני כשש שנים, לקראת המעבר של משפחת ארליך מהעיר )ירושלים( 
אל הכפר )קיבוץ אלמוג שבמועצת מגילות ים המלח( חיפשנו רעיון ליזמה 

עסקית שתהווה בסיס כלכלי יציב למשפחתנו.
שגדל  המופלא  האפרסמון  עץ  על  שמענו  צוקים,  בעינות  סיור  במהלך 
)ועל כך אנחנו מודים לשכן המקסים  לחופי ים המלח בתקופת המקרא 
ארז ברוכי( והחלטנו שזה מה שאנחנו רוצים לעשות - להחזיר את מטעי 

האפרסמון אל חופי ים המלח ואת תהילת העבר לתעשיות שנבעו ממנו.

רקע
העץ שלנו- Commiphoragileadensis, גדל בר בארצות שונות 
בקרן אפריקה )למשל בתימן, בנסיכות עומאן ובערב הסעודית( איתן 
אין לנו עדיין יחסים דיפלומטיים ובשנה הראשונה למיזם האפרסמון 
עוד לא הצלחנו להשיג שתילים של העץ. אז בינתיים בעיקר קראנו 
הראשונים  האפרסמון  שתילי  את  להשיג  הצלחנו  כשנה  אחרי  עליו. 
סולווי  איליין  ד”ר  לחקלאות-  מופלאה  במורה  גם  זכינו  איתם  ויחד 
מקיבוץ קטורה )מומחית לחקלאות מדברית, חלוצה, פורצת דרך וזאת 

שהצליחה להנביט את “מתושלח”- עץ תמר מזרע בן 2000 שנים(. 
את  ולגדל  לרבות  יודעים  אנחנו  בו  לשלב  הגענו  כשנתיים,  אחרי 
הצמח, אשר מראה סימני התאקלמות מוצלחת באזור שלנו. אז גם 
התחלנו להבין כמה ארוכה היא עוד הדרך עד להפיכת העץ למוצר 
מסחרי. גייסנו נבחרת של חוקרים מובילים )ד”ר רמי שניר, ד”ר דוד 
אילוז, ד”ר איליין סולווי וד”ר נתיב דודאי(, גיבשנו אסטרטגיה ובנינו 
תכנית עסקית. וכך, המיזם הרומנטי והתמים שלנו הפך למיזם ביו-
טכנולוגי המחפש בימים אלה משקיע. באותו הזמן בערך, הבנו גם 
והחלטנו  פוטנציאל מסחרי עצום  עוד צמחים עם  שגדלים אצלנו 
שלאור התהליכים הממושכים של קידום צמחים לכיוונים מסחריים, 
כדאי להזדרז ולהתחיל לקדם גם אותם. ומאחר וכפי שכבר אולי 
הבנתם- אנחנו אלופי העולם בלהתמקד, נולד לנו מיזם-על חדש: 
לפיתוח  ביו-טכנולוגית  חממה  המוות(,  ים  )שליד  החיים”  “עמק 
אותם  צמחים  של  נבחרת  כיום  לנו  יש  מדבר.  צמחי  של  מסחרי 
רוצים לקדם, כשהמובילים כרגע הם: האפרסמון המקראי  אנחנו 
 Boswellia( הקטורת  לבונת   ,)Commiphoragileadensis(

 .)Moringaferegrina( ומורינגה רותמית )sacra

כיום אנחנו נמצאים לקראת המעבר מהמשתלה למטעים. יש לנו כבר מאות 
רבות של שתילי אפרסמון ומאות בודדות של שתילי לבונת הקטורת ומורינגה 
מובילה  אמריקאית  חברה  עם  בקשר  אנחנו  האחרונה  בשנה  הרותמית. 
לתמוך  ומתחילה  שלנו  בצמחים  רב  עניין  מגלה  אשר  אתריים  שמנים  של 
ואולי  המטע  את  לשתול  להתחיל  מקווים  אנחנו  הקרובה  בשנה  בפעילות. 
גם להקים כאן מתקן תעשייתי ראשון- מזקקה לשמנים אתריים.הדרך שלנו 
עוד ארוכה ומפרכת, אבל אנחנו מאמינים בה ונחושים לממש את החלום. 
בזכות התמיכה הרבה של המועצה והתושבים, החלום שלנו הולך ומתממש. 
ואתם שכנים יקרים, מוזמנים לבוא לבקר )בתיאום מראש - 052-4498200( 

ולהתרשם במו עינכם מתהילת העבר הקמה לתחייה.

האפרסמון שלנו הוא לא העץ שנקרא כיום אפרסמון, זה עם הפרי הכתום 
כיום  לו  שקוראים  העץ  לגמרי.  אחר  עץ  אלא  עצירות(  )שעושה  והמתוק 
אפרסמון הוא עץ פרי שהגיע לארץ בתחילת המאה הקודמת מסין ונקרא 
דיוספירוסקאקי- Diospyros kaki )מגיע לו(. העץ הזה “גנב” לנו את השם כי 
העץ המקראי לא היה בארץ באותם הימים ומי שהוא באקדמיה ללשון החליט 

.)Persimmon( - לקרוא לו אפרסמון שבגלל הדמיון לשמו באנגלית

בן  )ויוסף  המסורת  פי  על  חשיבות.  רב  עץ  היה  המקראי  האפרסמון  עץ 
מתתיהו( העץ הגיע לארץ כמתנה שהביאה מלכת שבא לשלמה המלך. 
המלח  ים  לחופי  הקדום  העברי  החקלאי  ע”י  בלעדי  באופן  גודל  העץ 
את אחת התרופות החשובות של העת  ממנו  הפיקו  היהודים  והרוקחים 
העתיקה ואת הבושם שנחשב היה לטוב וליקר ביותר באימפריה הרומית. 
חשיבות העץ הייתה כה גדולה עד שהוא שימש כראשון מבין רכיבי הקטורת 
של בית המקדש וכאחד הרכיבים )ובהמשך- הרכיב היחידי( של השמן בו 
יותר מאלף שנים, לבלבו מטעי  נמשחו מלכי ישראל. לאורך תקופה של 
ושל  תרופות  של  תעשיות משגשגות  ופרחו  המלח  ים  לחופי  האפרסמון 
קוסמטיקה. העץ העשיר את קופתה של מלכות יהודה ופרסם את שמה 
בכל רחבי העולם הקדום. עד שתקופת זעזועים פקדה את האזור- חרבן 
הכיבוש  הנצרות.  ועליית  הרומית  האימפריה  נפילת  השני,  המקדש  בית 
המוסלמי של הארץ הוריד את המסך האחרון על תהילת העבר של העץ- 
אשר נעלם לחלוטין מחופי ים המלח בסביבות המאה השישית לספירה. 
חשוב לציין כי כיום אף אחד לא יודע בביטחון של מאת האחוזים מה היה עץ 
האפרסמון המיתולוגי, אם כי קיימת בקרב החוקרים הסכמה מקיר לקיר 
 ,)Burseraceae( הבושמיים  עץ ממשפחת  הוא  המיתולוגי  כי האפרסמון 
 Commiphoragileadensis נקרא  אשר  והלבונה,  המור  של  המשפחה 

)לשעבר Commiphoraopobalsamum( - מור הגלעד.

אנשים טובים באמצע הדרך
כשיצאנו לדרך לא ידענו באמת כמה ארוכה ומאתגרת היא הולכת להיות. 
מכרנו  לכך.  ומעבר  אדמות  עלי  הוננו  כל  את  במיזם  השקענו  כה,  עד 
ועוד. אבל  בירושלים, חיסלנו את כל החסכונות  לנו  את הדירה שהייתה 
ולמזלנו, נתקלנו בדרך בהמון אנשים טובים שסייעו ומסייעים  לשמחתנו 
לנו- מי בעצה ומי בכתף חמה, מי בסיוע פיזי ומי בסיוע אחר. קצרה היריעה 
)ועם אלה שלא  ננסה לציין לפחות חלק מהם  מלהזכיר את כולם, אבל 

הזכרנו- הסליחה(.
איתנה  וכתפו  רחב  שליבו  המועצה  ראש  דהמן,  למוצי  מיוחדת  תודה 
ניצן  בר  ולאהרון  החקלאות  במשרד  המחוז  מנהל  גלבוע,  לנתי  ותומכת. 
מתכנן המחוז, שהאמינו בנו ועשו עבורנו את הבלתי אפשרי. ליובל פונק, 
ציוני  ערך  שלנו  למיזם  שיש  שמבין  להתיישבות  בחטיבה  המרחב  מנהל 
מוסף. תודה רבה לשכנים הנפלאים שעוזרים לנו בדרכים רבות ומגוונות 
ובמיוחד תודה לניב ועדנה כהן, ויקטור ולירון סימון, עומר ומיטל כהן, ליאור 
רגב, ארז ברוכי, מיכה גולדמינץ, עמרי ציזלינג, אמנון שניצר, בועז צרפתי, 
מומי נואמה, יעל סבג, דני לביא, דרור סיני, משה גזי, זאבי מאור, יוסי צופי, 

עופר כהן, יצחק דנון, יואל זיו, כוכב לוי, אלחנן יאיר, אריה כהן ודני כץ. 
ולא פחות חשוב, תודה להורים שהביאונו עד הלום ולמשפחה התומכת 

שסובלת אותנו )ומאיתנו(.

הידעתם?
העץ  עם  המיתולוגי  האפרסמון  את  שזיהו  •הראשונים  	
המדעי  המיון  שיטת  אבי  היו   Commiphoragileadensis
ותלמידו  לינאוס  קארל  חיים-  ובעלי  צמחים  של  המודרנית 

הנבחר פטר פורסקאל. העץ התגלה באיזור תימן.
( הגדולים  • 	Commiphoragileadensis( אנחנו מגדלי האפרסמון

בעולם, אבל זה בערך כמו להיות אלופי העולם בסוליטר.
הרותמית,  והמורינגה  הקטורת  לבונת  המקראי,  •האפרסמון  	
הקשוחה  לסביבה  מאוד  מעודדים  התאקלמות  סימני  מראים 

שלנו. טוב להם כאן- הם מרגישים בבית.

חוות האפרסמון - סודות קדומים 
וטכנולוגיות מתקדמות
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מאת ענת ברוכי

לפני אלפי שנים, בתקופתן של מלכת שבא ושל קליאופטרה, בושם 
אחד הציף את חושיהם של האנשים. המשניות מספרות על בושם 

רב עוצמה וריח שהטריף, הגניב והדליק את האנשים.
מעט  לשים  שנהגו  ירושלים  בנות  על  מספרת  המשניה   - מטריף 
מבושם האפרסמון בשקיק עור בין כף הרגל לבין הסנדל. כשעברו 
שעלה  המפתה  הניחוח  הרגל.  בכף  רוקעות  היו  בסביבתן,  נערים 

מהבנות, גרם לנערים להשתגע...
מגניב - המשניה מספרת על אנשי סדום הידועים לשמצה, שרצו 
יקר הערך  “לעקוץ” אדם כלשהו, באו אליו עם בקבוקון מהבושם 

את  הכניס  הקורבן  ימים.  כמה  הבקבוקון  על  שישמור  וביקשו 
ביתו  היו מגיעים אנשי סדום אל  בקבוקון הבושם לכספת. בלילה 
של האדם, ועל פי הריח, היו מזהים את מיקום הכספת ובה דברי 

הערך של אותו אדם...
עם  חשבון  לסגור  שרוצה  לכלה  מציעה  נוספת  משניה   - מדליק 
הנרות  הדלקת  לפני  שישי  ביום  בושם  לחמות  להעניק  חמותה, 
ולהפציר בה להשתמש בו עוד לפני כניסת השבת... )הבושם בעל 

העוצמה, כמובן, דליק...( ואז... נכחד האפרסמון הקדום.
החדשות הטובות: שיח האפרסמון המקראי )השונה מפרי האפרסמון 

המוכר לנו כיום(, קם לתחיה.
האפרסמון”.  “חוות  את  ארליך  ואפרת  גיא  הקימו  אלמוג,  בקיבוץ 
גם אותם הצמח הגניב, הטריף והדליק וכל זאת מבלי שהריחו את 

האפרסמון לפני שהתחילו לגדל אותו בעצמם. 
נובמבר,  של  סתווי  בערב  שנערך  משלנו”,  “אחד  ערב  במסגרת 
ואפרת כשלושים אנשים מרחבי המועצה בערב קסום  גיא  אירחו 

של ריחות וסיפורים.
גיא הפליא בתיאורי הצמחים הן מבחינה מדעית והן מבחינת הסיפורים 
והאגדות השזורים בצמחי הבושם, סיפר על הדרך הארוכה להבאת 

האפרסמון המקראי לאלמוג ועל התוכניות לעתיד. 
הייחודי,  הצמחים  בסבך  סיירנו  מבושם,  צמחים  בתה  התפנקנו 

ולמדנו עוד על הקשר החזק של האזור שלנו עם העבר.
המון תודה לגיא ואפרת!

“אחד משלנו” חוות האפרסמון

מחלקת תרבות מזמינה
לפניכם חלק מאירועי תרבות הקרובים, שריינו את התאריכים!

טיול משפחות: טיול לילי בחווארי מצדה 16.01.2014, יום חמישי  

מפגש למבוגרים – אחד משלנו – משחק  23.01.2014, יום חמישי 

המלכים, אלון כהן רביבו    

הצגת ילדים: “המכשפה בבית ממול” 10.02.2014, יום שני  

מופע למבוגרים: מפגש אומן עם אפרת גוש 13.02.2014, יום חמישי  

טיול משפחות: טיול מצודה ופריחה בזוהר 15.02.2014, יום שבת  

מפגשים מהסוג הנשי: סיור בעקבות נשים שהעזו 07.03.2014, יום שישי  

טיול משפחות: עין כפירה ונחל כפירה 29.03.2014, יום שבת  

מפגש למבוגרים: אחד משלנו- הגינה הפרטית בנוף המדבר, חנה ליפשיץ 03.04.2014, יום חמישי  

פרטים נוספים בחוברת תרבות, בפרסומים המופצים בישובים ובמחלקת תרבות במועצה.

ילדי מגילות בהצגת “והילד הזה הוא אני”
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השנה החדשה כבר התחילה, וזה הזמן לציין את החדש... במתחם 
)מרכז שיטור קהילתי( הוקם  מועצת מגילות במיקום של המש”ק 
לפני כחצי שנה מבנה חדש, נקודת משטרה חדשה המכונה “נקודת 

מגילות”.
שכן  מגילות  תושבי  לרווחת  מהותי  הינו  השינוי  של  המשמעות 
לאזרחי  יותר  ומהיר  טוב  מענה  לתת  כעת  יכולה  ישראל  משטרת 

מגילות. מפקד הנקודה הננו רפ”ק דודו רביבו. 
בנקודה ישנם 15 שוטרים המחולקים למגזרים והם: 

•מפקד נקודה. 	
•חוקר הנותן מענה לתושבים מהנקודה. 	

•שוטר בגבול מעבר גשר אלנבי- הנותן מענה משטרתי בכל הנוגע  	
במעברי גבול.

ורד  בבסיס  יושב  השוטר   - וקישור(  תיאום  מת”ק)מתקן  •שוטר  	
יריחו ונותן מענה משטרתי לבקשות ואישורי עבודה ומעבר.

• שוטרי סיור-  השוטרים קבועים בגזרת מגילות, ובכך מכירים  	10
טוב יותר את אופי העבודה והתושבים בגזרת מגילות.

לתת  אמשיך  קהילתי(,  )שוטר  מגילות  מגילות-כמש”ק  •מש”ק  	
שירות לתושבי מגילות מנקודת מגילות.

תודתנו לכלל הגורמים והגופים שסייעו בהקמת הנקודה:
•למשטרת ישראל. 	

•למנהל האזרחי. 	
•לראש מועצת מגילות וצוותו. 	

•לקב”ט מגילות דרור סיני 	
•לקבלן המבצע אבי אלימלך. 	

•לאדריכל המבנה-אביעד רידי 	
מפקד הנקודה דודו רביבו פעל לילות כימים על מנת לתאם את כלל 

הגורמים הן המקצועיים והן המנהליים ועל כך מגיעות תודות רבות.

פלילים
בנושא זה אנו עוסקים רבות באיתור ומניעה של עבירות רכוש.

סיירי הנקודה מבצעים סיורים בישובים, במטעים, בחופי הרחצה וכן 
בכלל הגזרה על מנת לאתר ולמנוע התפרצויות לרכבים וכן כניסה 

וגניבות בישובים.
זה המקום לציין כי עלינו מוטלת החובה לשמור על הציוד והרכוש 

ע”י כמה כללי עזר והם:
ברכב

•לעולם אל תשאירו חפצי ערך ברכב- קחו אותם אתכם. 	
•דאגו לנעול את הרכב היטב וכן מקום החנייה חשוב )לא מקום מבודד( 	
•לא להשאיר תיקים גלויים על המושבים- זוהי הזמנה פתוחה לגנבים. 	

בבית
אנו גרים בחברה חופשית בקיבוצים ובישובים ונוטים להשאיר את 

הבית פתוח ואת הרכוש בחוץ.
יש לזכור כי גם עם האבטחה בכניסה לקיבוצים, יש אפשרות כניסה 
לאזרחים ישראלים באשר הם וכן פועלים פלסטינאים שנכנסים עם 

אישורים, לכן אבקש לנעול את הבית בצאתכם ממנו.
בכל מקרה של שאלות  וסיוע, בכל עניין ודבר הנכם יכולים להרגיש 
חופשי לפנות אלי טלפונית וכן לפנות לקבלת שרות בנקודת מגילות.

מאחלים לכולםימים שקטים, רגועים וטובים.

קובי בכר- רס”ר דודו רביבו-רפ”ק  
מ.מש”ק מגילות מ’ נקודת מגילות  

נקודת מגילות תחנת מעלה אדומים 

טל: 050-5064990  משרד: 02-5478203  פקס: 02-5478207

הקבוצה המנצחת - קבוצת מצפה שלם, השחקנים עם המאמן יותם כוכבי

טורניר כדורגל 
לזכרו של נמרוד 
כהן במצפה שלם

מאת ציונה שרביט

)28.12.13( נאספו כל שוחרי  בשבת האחרונה 
וכל אוהבי נמרוד לטורניר שהתקבע  הכדורגל 

כמסורת לזכרו.
דודי שמש כבר העמיד את המיחם עם הקפה במקום הקבוע ליד 
הספסלים, הגיעו חברים ומשפחה תושבי הקיבוץ והסביבה חיבוקים 

נשיקות אוירה של משהו נעים שמלטף ביחד עם קרני השמש.
ורד  ניתן היה לזהות את הקבוצות.  ולפי הצבעים  החברים החולצות חולקו  הככר,  נאות  גדי,  עין  שלם,  מצפה  קלי”ה,  אלמוג,  יריחו, 

לכתה של נמרוד, סה”כ 7 קבוצות.
מוותיקי  כהן  ואסתי  אריה  הוריו  ועל  נמרוד  על  וסיפר  פתח  מלוין 
תחושת  עם  ביחד  הגעגועים  הורגשו  המרגשים  ובדבריו  הקיבוץ 
האחווה של המקום ואת החיבוק של כולם ושל מצפה שלם בפרט.

הרוח הייתה ספורטיבית  כל גול קבל תרועות מהקהל שמילא את 
הספסלים וגם ההפסדים התקבלו בכבוד.

בניצוחו  בלחמניה  נקניקייה  לטובת  עשו הפסקה  כמיטב המסורת 
של דודי והצוות העוזר.

המארח  מהבית  יותר  ולא  פחות  לא  הייתה  המנצחת  הקבוצה 
לאחר  אלמוג  נבחרת  זכתה  השני  במקום  שלם.  מצפה  קבוצת   –

משחק מותח ביותר. נבחרת קיבוץ אלמוג - מקום שני בטורניר
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מגיעים  הראשונה,  בפעם  לקבוצה  שמגיעים  ההורים  לעיתים, 
המנהרה  בקצה  אור  של  קצהו  קצה  רואים  ואינם  מרוסקים 
החשוכה הזו. ממפגש למפגש ניתן לראות ולהרגיש את השינוי 
שהם עוברים, את החוזק והיכולת לחזור לשגרת חיים כמשפחה 

“רגילה” ואפילו לעזור ולסייע להורה חדש בקבוצה”.
תמיכה,  קבוצות  שתי  של  בהתנדבות  מנחה  להיותה  בנוסף 
בפגישות  והן  בטלפון  הן  אליה  שפונים  להורים  איריס  מסייעת 

אישיות.
“למרות שכל העשייה הזו הינה בהתנדבות ואני משקיעה בה זמן 
הורים  על  להקל  גדול  רצון  מתוך  באהבה,  זאת  עושה  אני  רב, 
אלו והבנה, שכל הורה כמוני הוא שגריר בחברה הסובבת אותנו 
ועלינו לעשות הכול על מנת ליצור שינוי חברתי שיאפשר מציאות 
פשוטה וטובה יותר עבור ילדנו ובעיקר, מציאות בה יש להם שוויון 

זכויות מלא. 
מעבר להכל, יש לי כמובן סיפוק אדיר מהעובדה שאני מצליחה 
להקל ולסייע להורים ולילדים, במקום כל כך משמעותי בחייהם 

ולעיתים, הקשר עם המשפחה נמשך לשמחתי שנים.
לערוך  ענקית, כשהתבקשתי  זכות  בחיקי  נפלה  כשבועיים  לפני 
את הטקס בחתונתן של שתי נשים מקסימות אותן פגשתי לפני 
מספר שנים. לחתונה הגיעו מאות אנשים ששמחו והתרגשו עם 
הכלות והוריהן ופתאום, במעמד הזה, הכל נראה כל כך אפשרי”.

הורים וילדים שמרגישים צורך לשוחח, מוזמנים ליצור איתי קשר.
מובטחים סודיות ודיסקרטיות מלאים. 

irsass@gmail.com ניתן להתקשר ל 050-6332175 או

יסמין שמשון, בת 31, נשואה ליוני ואמא 
לתבל )בן חמש וחצי( ועתי )בן שנה 

וחצי( נולדה וגדלה באשקלון. עברה עם 
משפחתה למצפה שלם בפסח האחרון.

בתחילת נובמבר התחילה לעבוד 
כמנהלת קבלה והזמנות בחוף מינרל.

בתאריך 3/12/2013 בשעה 15:30 לערך 
יסמין נסעה לכיוון עין גדי לאסוף את 

תבל מהגן ונהרגה בתאונת דרכים.
יהי זכרה ברוך.

יסמין יקרה ואהובה,
לא יודעת מאיפה להתחיל, עדיין לא מסוגלת לדבר עלייך בלשון עבר, לא מאמינה 

ולא מעכלת את האסון הנורא הזה.
והפכנו  בקיבוץ התחברנו  וכבר מהיום הראשון שלך  חודשים   8 לפני  אלינו  הגעת 
בנפרד,  עליו  חלמנו  ששתינו  מה  את  מגשימות  דלת,  ליד  דלת  טובות,  לחברות 
אחר  שלנו  היומי  הקפה  והקפה..  בדשא..  מתרוצצים  וילדים  בינינו  פתוחים  בתים 

הצהריים....
שמונה חודשים שבהם זכיתי, זכיתי בחברה טובה, זכיתי להכיר אותך, את אישיותך 
הנפלאה, את היופי הפנימי והחיצוני שלך, את הכישרונות והיצירתיות הטמונים בכל 

סנטימטר בך – מציירת, שרה, רוקדת, תמיד חושבת מחוץ לקופסא. 
מעטים  למרחקים,  הורגשה  ביניכם  הגדולה  האהבה  ליוני,  למופת  רעיה  היית 
ומיוחדים זוכים למצוא באמת את המכסה לסיר שלהם ופה אין לי ספק ששניכם 

זכיתם אחד בשני.
וכמובן החשוב מכל, את האימהות הטוטאלית שלך, המכילה והאוהבת, מה שהתבטא 
גם ביחסייך עם שאר האנשים בחייך, ילדייך בראש מעייניך ואת דואגת להם וחושבת 
זאת  וכל  ליבך  ורחשי  פי אמונותייך  ודרכם בעולם על  ומפלסת את דרכך  עליהם 
תוך שאת מחייכת לעולם והוא מחייך אלייך חזרה, ואיך אפשר שלא - החיוך המאיר 

שלך, לעולם לא יישכח מליבי.
ועכשיו, אני לא יודעת איך להיפרד.. הדמעות ממשיכות לרדת ואני מתגעגעת אלייך.

אביטל מילר, תושבת מצפה שלם

אימא, אבא 
יש לי משהו לספר לכם..

לאחרונה שודר שוב באחד מהערוצים, סרטו של אסי עזר “אמא, 
אבא יש לי משהוא לספר לכם”, הנוגע ברגישות רבה בסיפורן של 

משפחות בהן הבן/בת יצאו מהארון.
בסרט נעזר אסי באיריס שש- כוכבי מקיבוץ מצפה שלם, שהינה 
הורים  }תמיכת  תהל”ה  בעמותת  ומתנדבת  לסבית  לבת  אמא 
בהורים לילדים הומואים, לסביות, ביסקסואלים וטרנסג’נדרים{  

לפני כשנתיים כששודר הסרט בפעם הראשונה בערוץ 2 , קיבלה 
איריס עשרות רבות של טלפונים מהורים לילדים “שיצאו מהארון” 

ובכל הקרנה חוזרת של הסרט, מתגברות שוב הפניות.
“הורים שצופים בסרט מרגישים שהם מקבלים לגיטימציה לקושי 

שלהם ומבינים שעליהם לעבור תהליך” אומרת איריס.
“התהליך הוא מאוד אינדיבידואלי אבל בדרך כלל מתחיל בשבר 
בושה  פחד,  אשמה,  בתחושות  קרובות  לעיתים  המלווה  גדול 
ואפילו אבל גדול. בהמשך עוברים ההורים תהליך קבלה ובסוף 
והורות  משפחה  לחיי  חזרה  מאפשרת  אשר  ההשלמה  מגיעה 

טובים, שמחים ונורמטיביים.
מכיוון שהתהליך הינו אישי מאוד, יש אנשים שעוברים את התהליך 

במשך חודשים, וישנם כאלו שהתהליך קורה בכמה שנים.

אנחנו בעמותת תהל”ה מציעים קבוצות תמיכה אשר מסייעות 
מאוד להורים שילדם יצא מהארון. קבוצות אלו הן המקום הנוח 
ביותר להורים בכל שלב בו הם נמצאים בתהליך. מקום דיסקרטי 
, מקום בו כל הנוכחים מתמודדים או  בו קיימת “קבוצת שווים” 
התמודדו עם אותו תהליך,מקום בו אינך נשפט כהורה טוב או רע 

ובעיקר, מקום תומך ומאפשר.”

שיחה עם איריס שש- כוכבי , מנחת קבוצות תמיכה בעמותת תהל”ה
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נהר הירדן קיבל את קדושתו בעיקר בזכות פעולת ההיטהרות במים: אירוע 
)סקרמנטים(  הטקסים  ואחד  בחייו  המרכזיים  אחד  היה  ישו  של  הטבילה 
החשובים ביותר בכנסייה – הבפטיזם. ישו הוטבל ע”י יוחנן המטביל, שהיה, 
אולי, אחד מתושבי הקומראן. חשיבותו הדתית של הנהר לנוצרים עשתה 
מיוחסות  ולמימיו  בעולם,  ביותר  הקדושים  המים  ממקורות  לאחד  אותו 
זוכים  לארץ  מאירופה  המגיעים  הצליינים  טבעיות.  ועל  רפואיות  סגולות 
לברך  כדי  איתם  מביאים  שהם  בבקבוקים  מים  ממלאים  בירדן,  להיטבל 

בעזרתם את שדותיהם וכרמיהם. 
פניית  בעקבות  )האפיפניה(  הטבילה  טקסי  התחדשו  השמונים  בשנות 
הפטריארכיה היוונית, ואליה הצטרפו בהדרגה שאר העדות )פרנציסקנים, 
קופטים, סריאנים, רומנים, רוסים, אתיופים(. הטקסים נערכים בשני מועדים 
ההתגלות  וחג  החג(  מועד  ע”פ  אפריל  )בחודש  הפסחא  חג  עיקריים: 

)“האפיפניה”- ב- 18-19 בינואר(.
בקרבת אתר הטבילה נמצא מנזר יוחנן המטביל שזכה לכינוי “קאסר אל 

יאהוד” )ארמון היהודים( בזכות מבנהו המפואר, וכינויו דבק באזור כולו.
ה-12  הלילה  או  ההתגלות  חג 
מציין את התגלותו של אלוהים 
ישו,  של  בדמותו  אדם,  בצורת 
בפני שלושת האמגושים. מקור 
אפיפניה  היוונית  במילה  השם 
שמשמעותה התגלות. החג נחוג 
במערב ב-6 בינואר, שנים עשר 
ומקורו  המולד,  חג  לאחר  ימים 
בארץ  האורתודוקסית.  בנצרות 
האורתודוקסים  נוהגים  ישראל 
בטבילה  האירוע  את  לחגוג 
בו  המקום  ליד  הירדן,  בנהר 
הוטבל ישו על ידי יוחנן המטביל 
האירוע  יהוד.  אל  קאסר  באזור 
נערך ב-18 בינואר לפי לוח השנה המקובל, שהוא ה-6 בינואר לפי לוח 

השנה היוליאני הנהוג בכנסייה האורתודוקסית.
ע”פ המסורת הנוצרית הטבלה זו מציינת את תחילת שלטונו של ישו וגם 
את התגלות השילוש הקדוש לעולם הנוצרי. הפטריארך היווני-אורתודוכסי 
מוביל מדי שנה את הצעדה החגיגית ממנזר סנט. ג’והן )בסביבות השעה 

11:00(, לאחריה מתקיימת 
גדת  על  בקתדרה  תפילה 
הירדן וברכת המים )טבילה 

במי הירדן(.
מגיעים   ,19.1 השני,  ביום 
לטבול מאמיני הכנסיות 
המזרחיות, בלבוש ססגוני 

ובאווירה מעט שונה.
לצפות  מיוחדת  הזדמנות 
בטקסים יוצאי דופן וייחודיים 

קרוב לבית.
ר  ס א ק ה ב ל י ב ט ר ה ת א
כשלישי  נחשב  יאהוד  אל 
בקדושתו לעולם הנוצרי לפי הברית החדשה )לאחר כנסיית המולד בבית 
לחם וכנסיית הקבר בירושלים( המזהה את המקום כאתר שבו הוטבל ישו 
ע”י יוחנן המטביל )מתי 3: 13-17( טקס הנחשב ל”לידה הרוחנית” של ישו, 

לעומת הלידה הגשמית שארעה בבית לחם.
לאתר הטבילה שבירדן הדרומי מיוחסת גם חציית בני ישראל את הירדן 
שדרוג  האחרונות  בשנים  עבר  האתר  השמימה.  בסערה  אליהו  ועליית 
בהיקף של כ-8 מיליון ₪ מתקצוב משרד התיירות. אתר הטבילה נמצא 
בשטח שיפוטן של המועצות האזוריות “מגילות ים המלח” ו”בקעת הירדן”, 
על הגדה המערבית של נהר הירדן, כ-10 ק”מ מזרחית ליריחו, ומתופעל 
ע”י רשות הטבע והגנים. בשנת 2013 ביקרו באתר הטבילה 400,000 איש, 
עלייה של עשרות אחוזים בשנים האחרונות, מאז נפתח האתר למבקרים 

בכל ימות השבוע ללא תיאום מראש.
מיליונים  עבור  ורגשית  דתית  היסטורית,  במשמעות  טעון  הטבילה  “אתר 
ברחבי העולם ומגלם בתוכו פוטנציאל תיירותי עצום” – אומר מוצי דהמן, 
לכל  ומורשת  היסטוריה  ערכי  ולסביבתו  המלח  “לים   - המועצה  ראש 
העולם  רחבי  מכל  ונוצרית,  יהודית  דתית,  תיירות  מזמינים  ואנו  הדתות 

להגיע לכאן ולגעת במקור.”

אתר הטבילה פתוח לקהל ללא תשלום בימים א-ה ושבת בין השעות 
15.00-9.00. ביום ו’ 09:00-14:00. למידע: כוכבית בטבע 3639*

אתר דתי, יש להתלבש בהתאם

כ-60,000 צליינים משתתפים מדי שנה בטקס 
האפיפניה החגיגי הכולל בתוכו את טקס הטבילה 

היווני-אורתודוכסי המסורתי
18.1-19.1 החל מהשעה 11:00

באתר הטבילה “קאסר אל יאהוד” שבירדן הדרומי
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מאת ענת ברוכי

את נושא הקליטה בבית הערבה מובילות שתי רכזות קליטה ענבל 
קוז’אק ועפרת ברקוביץ העובדות יחד עם ועדת קליטה.

לימור יצקן, מנהלת הקהילה, מספרת על תהליך הקליטה ביישוב: 
הקהילתית  להרחבה  האחד  קליטה.  מסלולי  שני  הערבה  “בבית 

והשני לחברות בקיבוץ.
בהמשך,  המסלולים,  לשני  זהה  הקליטה  הליך  הראשון  בשלב 
המועמדים לקליטה בקיבוץ חיים במשך שנה במעמד של תושבים 

ובמהלך שנה נוספת כמועמדים לחברות.
תושבות  הראשונה,  אפשרויות.  שתי  ישנן  הקהילתית,  בהרחבה 
השנייה  האפשרות  בניה.  התחלת  מכן  ולאחר  שנה  חצי  של 
הבנייה,  תחילת  טרם  מרחוק,  בניה  של  בתהליך  למעוניינים 
ע”י  שנבנית  המועמדת  למשפחה  בתכנית  מותאמת  עמידה 
רכזות הקליטה ומטרתה הכרות הקהילה את המשפחה, חשיפת 
ולקיחת  התנהלות  תרבות,  אירועי  הקהילה,  למסורות  המשפחה 
חלק בתרומה לקהילה. משך התכנית כחצי שנה. חשוב להדגיש 

שאין תושבות ללא תכנון לטווח ארוך בבית הערבה”.
היא  האחרון  בקיץ  הערבה  בבית  לגור  המשפחות שעברה  אחת 
בשנות  ההורים,  ואלי  אנה  את  מונה  המשפחה  הלאלי.  משפחת 
וסהר בן  ילדים: הדס בת ה-5  ואת שני  השלושים פלוס לחייהם 

שנתיים וחצי. שוחחתי עם אנה.
אנה פותחת את השיחה שלנו במשפט: “מי היה מאמין לפני שנה 

שהחיים שלנו ישתנו כל כך, אין מקריות בחיים...”
היא  טיילו  הקודם,  החורף  באמצע  אנה,  מספרת  כשנה,  לפני 
שגרה  משפחה  לבקר  קפצו  חזרה  ובדרך  אוג  בנחל  ומשפחתה 
בקיבוץ בית הערבה. ההחלטה לעבור לקיבוץ הייתה החלטה של 
רגע- המקום, השלווה, השקט, האווירה... “אי אפשר להסביר במה 
את  בו  לגדל  טוב  נראה  היה  המקום  התאהבנו!  אבל  התאהבנו, 

הילדים “. 
דרכים,  בפרשת  היו  ואלי  היא  התקופה,  שבאותה  מוסיפה  אנה 
הם חיפשו שינוי למשפחה והביקור הזה בבית הערבה היה בזמן 

הנכון. 
“ההחלטה היתה מאוד מהירה ולא חיפשנו מקום אחר, 
הבנו כי כאן אנו רוצים לגור”, מספרת אנה, “בפברואר 
ביקרנו ובאוגוסט כבר עברנו לגור בקיבוץ. עם קבלת 

צמיחה דמוגרפית בבית הערבה

ההחלטה, מהר מאוד התחלנו בתהליך הקליטה, לא עברנו לפני 
הקיץ, כי לא רצינו להעביר את הילדים באמצע שנת הלימודים”.

היא  אך  במדבר,  החיים  על  חלם  תמיד  שבעלה  מספרת  אנה 
סיביר,  שכילידת  ואומרת  מוסיפה  היא  לכך.  בשלה  הייתה  לא 
האמיתי  המבחן  לאפס,  מתחת  הרבה  יורדות  הטמפרטורות  שם 
שעלתה  מספרת  אנה  הראשון.  הקיץ  את  לעבור  יהיה  בשבילה 
לבדה לארץ בגיל 16. כשעמדה בפני ההחלטה הכי גורלית בחייה, 
על  ולהצטער  לנסות  עדיף  שלך,  הלב  עם  “לכי  לה  אמרה  אמה 
מה שנעשה, ולא על מה שלא נעשה”. כך מתייחסת אנה גם אל 
המעבר לכאן. “צריך אומץ כדי לעבור, אבל הרגשנו שאנחנו חייבים 

לנסות”.
חייה  משפחת הלאלי, שגרה ברחובות לפני המעבר, שינתה את 
בתחומים רבים. אנה שעבדה כעוזרת  חשב בפקולטה לחקלאות 
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המליצו על משפחה שאתם מכירים ואוהבים. יש לכם דרך להשפיע על המרקם החברתי שייווצר כאן!

משפחה צעירה, שמחפשת מקום להשתקע בו, לבנות בית ולהשתלב בקהילה אינטימית.

 
    טל: 

שם הממליץ: 
   דוא”ל: 

יישוב: 

קרבה אל הממליץ )נא לסמן(: משפחה / חברים / מכרים / עבודה / אחר: 
    דוא”ל: 

    טלפון: 
שם פרטי )ז/נ(: 

    דוא”ל: 
    טלפון: 

    יישוב בארץ: שם פרטי )ז/נ(: 
שם משפחה: 

 תחשבו על זה... אם כל אחד מאיתנו ימליץ על משפחה אחת לפחות, ניצור מאגר רחב 
< את הגלויה המלאה נא למסור במזכירות היישוב של משפחות איכותיות, שכבר יש להם חיבור אישי לכאן. תודה על שיתוף הפעולה!

< גלויות נוספות ניתן לקבל במועצה או במשרדי המזכירות ביישובכם
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מגילות ים המלח

מועצה איזורית

צמיחה דמוגרפית

המשפחות הכי טובות, 
המשפחות הכי טובות, 

החברים הכי טוביםהחברים הכי טובים

לירון וויקטור סימון הגיעו לפני כחמש שנים לקיבוץ אלמוג.

בעקבותיהם הגיעו החברים הכי טובים שלהם, עירית וגיל שחר.

 “הם נתנו לנו את האומץ והחשק 

להגשים חלום ישן. סגרנו עסק עצמאי 

מצליח ובאנו לנסות חיים חדשים...”

מגילות ים המלח
מועצה איזורית

צמיחה דמוגרפית



חדש  לתפקיד  עברה  ברחובות,  העברית  האוניברסיטה  של 
ככלכלנית במחלקת התקציבים בקמפוס הר הצופים. גם בעלה 
אלי עשה מעבר מעבודה במרכז הארץ, לחברה במישור אדומים.

הקליטה בבית הערבה היתה מהירה ורכה במיוחד עבור הילדים 
מספרת  אנה  הקהילה.  בזכות  הרבה  מאוד  מהר  שהשתלבו 
שהילדים נעטפו באהבה רבה על ידי הילדי בקיבוץ  וגם  במסגרות 
החינוך. אנה כבר הספיקה להפוך לחלק מהנהגת ההורים הבית 
מערכות  ואת  הסביבה  את  להכיר  לה  חשוב  כי  )חט”צ(,  סיפרית 

החינוך של הילדים ולנסות לעזור ולתרום לקידומן.
ומחפשת  אנשים  עם  אינטראקציה  שאוהבת  הלאלי  משפחת 
מרגישה  תומכת,  הקהילה  בתוך  בעיר  למגורים  אלטרנטיבה 
שברמה  מדגישה  אנה  הערבה.  בבית  זה  את  למצוא  שאפשר 
במסגרת  וגם  הקיבוץ  במסגרת  גם  מאוד  נהנים  הם  החברתית 

המועצה. 

אנה משתפת: “מרחק סביר ממקום העבודה מקל מאוד על תהליך 
הקליטה באזור.  “אני ממצה את עצמי מבחינה מקצועית בעבודה 

ואז חוזרת לשלווה ורוגע בחיק הטבע. “. מה עוד אפשר לרצות?
אנה מסכמת את הראיון ואומרת: “אנו רק בתחילת הדרך החדשה 
בדרך  שבחרנו  מאמינים  אנחנו  אבל  השאלה,  סימני  ומלאת 
איתך  הראיון  על  לחזור  “אשמח  ומוסיפה:  צוחקת  אנה  הנכונה”. 

בעוד כמה שנים, מעניין מה אומר...” 
בהצלחה למשפחת הלאלי בהמשך הליך הקליטה שלהם! 

יש אפשרות להשפיע על המרקם החברתי של קהילת  גם לכם 
מגילות!

המליצו על משפחה שאתם מכירים ואוהבים:
יש לכם חברים, מכרים, חברים לעבודה, בני משפחה שמחפשים 

מקום להשתקע בו, לבנות בית ולהשתלב בקהילה אינטימית? 
העבירו למחלקת צמיחה דמוגרפית במועצה את הפרטים שלהם 

ואנו ניצור עימם קשר. 
שחולקו  הגלויות  באמצעות  להעביר  ניתן  המשפחות  פרטי  את 
בתיבות הדואר ולהחזיר למזכירויות בישובים. עוד דרך היא לשלוח 

anatb@dead-sea.org.il מייל עם כל הפרטים ישירות לענת ברוכי

שירה היקרה!
בתום סיום תפקידך כרכזת הצמיחה הדמוגרפית

רוצים להגיד תודה על כל רגע יצירתי איתך
ולאחל לך בהצלחה בהמשך דרכך

באהבה מעובדי המועצה.

לתושבי המועצה 
בתאריכים ה 17-18 לפברואר יתקיים קורס סע”ר )סיוע עצמי ראשוני( 

ע”י מחלקת ההדרכה של פיקוד העורף 
הקורס יתקיים במרכז שירותי החירום בסמוך לבניין המועצה.

הקורס פתוח לכל המעוניין ויותנה בהשתתפות מלאה בשני ימי ההכשרה  
מטרת הקורס : מתן ידע וכלים לבעלי תפקידים ברשות המקומית להתמודדות אקטיבית 

עם רעידת אדמה בשעות הראשונות לאירוע, עד להגעת כוחות מקצועיים.
להרשמה ופרטים נוספים לפנות לדנה / או דרור במועצה 02-9945000

בסוף חודש דצמבר יצאו כ-50 בני נוער מכל הישובים ביחד 
עם המדריכים לטיול חורף במסגרת הפעילות האזורית לנוער 
להסעה  כולם  עלו  הלימודים  יום  בתום  המושלג.  לחרמון 
שלקחה אותם לקיבוץ אל-רום, שם ישנו באוהלים מחוממים, 
בערב נפגשו עם בני הנוער של אל-רום ולמחרת בילו באתר 
חזרו  החבר’ה  ההר.  לפסגת  ברכבל  נסיעה  כולל  החרמון 

קצת מצוננים ובעיקר מרוצים.

ארנונה 2014
אל: תושבי המועצה                                                                    

אישרה  המועצה  מליאת  כי  לידיעתכם,  להביא  אבקש 
בישיבתה 9/2013 הפחתה של תעריף הארנונה בשנת 
במועצה  מגורים  במבני  וסככות  לפרגולות   2014

)התעריף המופחת בשנת 2014, 15.0 ₪ למ”ר(.
ההפחתה אמורה לקבל אישור של משרד הפנים ומשרד 

האוצר. )רק אחרי האישור יהיה תוקף להפחתה(.
בהתאם  נשלחה   2014 לשנת  הארנונה  חיוב  הודעת 
לתעריף המקורי 31.62 ₪ למ”ר, לאחר קבלת האישור 
הנ”ל יבוצעו זיכויים בחשבונות הארנונה של התושבים.

ההפחתה בארנונה באה מתוך הכרה שתנאי האקלים 
בצפון ים המלח קשים וקיצוניים וההצללה חיונית לקיום 

שגרת חיים סבירה.
מוצי דהמן, ראש המועצה
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