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דבר ראש המועצה
תושבי מגילות היקרים,

שנת 2021 הייתה השנה בה קיווינו לחזור לחיי השגרה הברוכים 
תוך ניסיון ללמוד לחיות לצד הקורונה. 

כמעט הצלחנו בכך אך לקראת סיום השנה נוכחנו לדעת, שגם 
בגזרה הזו יש הפתעות: 

הקורונה והשלכותיה עדיין כאן: התיירנים עוד מנסים להתאושש, 
החקלאים ממשיכים לנסות ולהצליח לעשות את הנראה בלתי 
־אפשרי ומערכת החינוך מתמודדת בכבוד עם ההנחיות המשת

נות. אנו עדים לעלייה משמעותית של התנהגויות סיכוניות ואירועים 
חריגים בקרב בני הנוער, בכל הארץ וגל האלימות והפילוג גואה.
באופטימיות  יחד,  קדימה  ממשיכים  אנחנו  השנה  זאת  עם  יחד 
גדולה: התחדשנו השנה בנשיא וראש ממשלה חדשים ואפילו 
תקציב מדינה לשנת 2022 אושר לפני סוף 2021. הדבר יאפשר 
לנו כמועצה, לצעוד על קרקע מעט יותר בטוחה בהיבט התקציבי.
האתגרים שלנו משתנים: האזור שלנו הופך למבוקש יותר ויותר, 
הקהילה צומחת, קולטת תושבים חדשים ובהתאמה מתפתחת 

ומשתנה.
בשנת 2022 נמשיך לראות כל אחד ואחת מתושבי מגילות כפרט 
והיישובים, תחום  המועצה  בין  חיזוק הקשר  וכחלק מקהילה: 
הנוער יקבל חיזוק, בתחום הוותיקים תמשיך ותורחב הפעילויות, 
התרבות תוסיף ותותאם לרוח הזמן ולצרכי השעה ברמה היישובית 

וברמה המועצתית, ועוד נוסיף ונשקיע בצעירים ובהתנדבויות.
החולפת  בשנה  שירות"-  כ"שנת  במגילות  הוכרזה   2022 שנת 
שיפרנו את מסד הנתונים המועצתי, על בסיסו נוסיף ונשפר 

את השירות לתושב ונפרסם את סל השירותים המועצתי.
אנחנו מתקדמים בהכנת תוכניות ארוכות טווח למרחב צפון ים 

המלח בד בבד עם עשייה, צמיחה ופיתוח יומיומיים.
הברוכה  המועצתית  העשייה  את  בפניכם  ולהציג  לסכם  גאה  אני 

לשנת 2021.

בברכת שנה אזרחית של ערבות הדדית, 
צמיחה ובריאות

שלכם,
אריה כהן

ראש המועצה
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ביקור שרת התיירות אורית פרקש הכהן במגילות – המפגש 
התיירותיות  התוכניות  והצגת  במרחב  התיירות  בפיתוח  עסק 

של המועצה לנציגי המשרד. 

ביקור שר התרבות חילי טרופר במגילות – במפגש הוצגו 
הצרכים באזור בדגש על הסדרת אזור מורשת בבית הערבה 
ים המלח,  ובגשר עבדאללה, חיזוק צעדת ראשוני  ההיסטורי 

חיזוק והקמת ספריות יישוביות ועוד. 

ושר החקלאות אלון שוסטר  גנץ  בני  ביקור שר הבטחון 
במגילות – הועלו נושאים חשובים כמו החשיבות במתן אישור 
ליישובים קדם ערבה ואבנת וקידום הליכי התב"ע בשני היישובים, 
הצעת מחליטים לקידום הצמיחה הדמוגרפית והפיתוח במגילות 

ובקעת הירדן ועוד. 

ביקור שרת הפנים איילת שקד – במסגרת מפגש עם ראשי 
רשויות יו"ש הודגש לשרה החשיבות וההכרח שבפטור מארנונה 

לפרגולות במרחב המועצה. 
פגישה עם שר הרווחה ח"כ מאיר כהן – הוסברה החשיבות 
וכן העמקת  לעו"ס לקבוע  להגדלת התקן הקיים במגילות 

הסיוע מצדם. 

ביקור חבר הכנסת מ"כחול לבן" מופיד מרעי במגילות – 
חה"כ הביע את מחוייבותו בין היתר בנושאי: הטבות המס במגילות, 
תחום משרד החינוך, קידום רישום הקרקע בקדם ערבה וקידום 

החלטת ממשלה על הקמת יישוב באבנת.

וועדת הכלכלה בנושא הרפורמה בענף החקלאות – מגילות 
לוקחת חלק במאבק יחד עם ראשי רשויות אזוריות מכל הארץ 

ועם מרכז השלטון האזורי בישראל. 

מגילות במרחב הפוליטי מדיני
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•  ביצוע סיורי פיקוח וטרינרי ולכידת כלבים ביישובי המועצה 
   לצורך צמצום כלבים משוטטים.

•   טיפול במפגעי שריפות פלסטיק, גזם וכיוצא באלה ממרחב 
    מגילות ומהרשות הפלסטינית.

•  פיקוח וסילוק בינוי בלתי חוקי

•  פיקוח תברואה

•  פינוי 2200 טון פסולת ביתית מהיישובים 

•  טיפול במפגעי זבובים ויתושים במרחב: ריסוס כלי 
   אצירה, שיחים, הצבת מלכודות מסוגים שונים ותחזוקתם, 

   ניטור ומעקב ביצוע הדברה באזורי חקלאות ופנאי.

•  ניטור, סילוק והדברת מפגעים המהווים קרקע פורה 
   להיווצרות יתושים וזבובים במטעי תמרים, בתי אריזה, בתי   

   עסק, גד"ש, נחלים , מאגרי מים ועוד.

פיקוח, תברואה
ואיכות סביבה
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פיקוח, תברואה
ואיכות סביבה

•   מחזור במגילות – החלפת כלי אצירה למחזור קרטון   
    ישנים לחדשים ותוספת מתקנים בכל יישובי המועצה.

•   תחזוקת כלי אצירה לאשפה בכל היישובים.

•   שמירה וטיפול בניקיון 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 וכיוב'.

•  התקנת עמודי שילוט ב-12 אתרים במרחב כללי לטובת 
   משמוע מבקרים בשמירה על הניקיון. 

•  סירוס ועיקור 150 חתולי רחוב ביישובי המועצה. 

•  סילוק בתי גידול של מכרסמים לטובת צמצום התחלואה  
   ממחלת הלישמניה.

•  פיזור חיסונים כנגד כלבת עבור חיות בר

פיקוח, תברואה
ואיכות סביבה
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צעד אחד לפני כולם... 
מחלקת הנדסה וביצוע 

תכנון אסטרטגי ומתארי
•  קידום תוכנית אב למועצה לשנת היעד 2048 – לקראת 

   גיבוש טיוטה סופית.

•  קידום תוכנית "ארץ ים המלח" המשותפת למועצות מגילות 
   ותמר. 

•  תוכנית אב לפיתוח תיירות בשיתוף "החברה להגנות ים המלח".

•  תוכנית אב לחקלאות ושטחים פתוחים בשיתוף משרד 
   החקלאות.

•  תכנון מרכז החוויה - מרכז תיירותי לחוויות, מידע ומורשת 
   בסמוך לצומת הלידו.

•  עדכון שינוי תב"ע  608/9 בחופי צפון ים המלח.

•  תב"ע לאנרגיה מתחדשת -  3000 דונם, 
   בסמוך לגדר המערכת )הגבול המזרחי(.

•  תב"ע למרכז המועצה – 6500 דונם, להקמת מרכז אזרחי 
   שיכלול שירותי פנאי, תרבות, בריאות, תחבורה, חינוך, 

   ציבור, מסחר, מגורים ותעסוקה בסמוך לצומת המועצה.

•  קידום נספח בינוי למלונאות בצפון ים המלח.

•  תב"ע למאגר קולחין "אוג 3" על בריכות אומרת.
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צעד אחד לפני כולם... 
מחלקת הנדסה וביצוע 

תכנון ופרויקטים אזוריים

ביצוע, בינוי ותשתיות

•  תכנון תשתיות ופיתוח ל- 179 מגרשים חדשים ברחבי המועצה.

•  תכנון מבנה נוער אזורי בסמוך לאולם הספורט. 

•  תכנון מבנה חוגים אזורי בסמוך לבית הספר היסודי מגילות. 

•  שיפוץ חדר המורים בבית הספר היסודי מגילות.
•  הכנת הקונסטרוקציה לקירוי מגרש הספורט והצבת פאנלים  

   סולאריים בביה"ס מגילות.
•  שדרוג התקני בטיחות )פסי האטה, תמרור וסימון( בישובים.

•  פרויקט "סקייט- פארק" בפארק המשחקייה ביישוב ורד יריחו.
•  ביצוע עבודות להטמנת קו חשמל עילי קיים בין אלמוג לקלי"ה. 

•  ביצוע תשתיות ופיתוח כ-37 מגרשים בישובי המועצה. 
•  פרויקט "פאמפטרק" לאופניים בקיבוץ בית הערבה.

•  ביצוע ופיתוח מגרשים בשכונה הקהילתית בבית הערבה.
•  פיתוח תשתיות ותאורת לד ביישוב אבנת. 

•  ביצוע פעולות לצורך אישורי בטיחות במרחב המועצה.
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צעד אחד לפני כולם... 
מחלקת הנדסה וביצוע 

רישוי וועדה מקומית

תשתיות מרחביות

•  קידום פרויקטים של חברות תשתית ארציות: 
   מקורות, בזק, חברת חשמל, נתיבי ישראל, רשות הטבע  

   והגנים והמכון הגיאולוגי.

•  הגשת קולות קוראים לביצוע פרויקטים למשרד השיכון,   
   משרד החקלאות, החטיבה להתיישבות, משרד התחבורה.

•  GIS - מערכת מידע גיאוגרפית: עדכון שכבות מידע 
   תכנוני והנדסי.

•  השלמת סקר נגישות ראשוני ויצירת טבלת תיעדוף לתקצוב.

•  טופלו 72 בקשות לרישיון עסק 
   )גידול של 7% מהשנה הקודמת(.
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אגף קהילה וצמיחה

•  הקמנו את "פורום קהילה וצמיחה" והובלנו פורום ראשון 
   בנציגות מכובדת של יישובי האזור לחשיבה משותפת על 
   הצרכים הישוביים והתקשורת עם המועצה. בפורום לוקחים 
   חלק מנהלי הקהילות ומזכירי היישובים, רכזי התרבות ורכזי 

   הצמיחה הדמוגרפית.

•  לקחנו חלק בקמפיין ארצי למניעת אלימות נגד נשים 
   "הקשיבי בקולי". 

בשנה האחרונה עמלנו רבות להקמת אגף חדש במועצה השם 
דגש על תחומים אסטרטגיים באזורנו – צמיחה דמוגרפית, 

תרבות, דוברות ותקשורת. 
לאגף קהילה וצמיחה שלוש "רגליים" עיקריות: תרבות, צמיחה 
דמוגרפית ותקשורת, באמצעותן חותר האגף להשיג את מטרת 

העל שלו בתחום הקהילה במגילות הנגזרת מחזון האגף:

האגף יוביל תפיסה מועצתית מרחבית המקדמת את קהילת 
מגילות כקהילה של קהילות שכולן יחד וכל אחת מהן איתנה, 
העצמת  והגיאוגרפית.  האנושית  לסביבתה  מחוברת  צומחת, 
החוסן הקהילתי ותחושת השייכות של חברי הקהילה והקהילות 
תוך  המרחב  והתפתחות  לצמיחה  פעילים  כשותפים  השונות 
קידום ערכים קהילתיים מובילים: רעות וערבות הדדית, כבוד 
האדם והסביבה. חיזוק וביסוס הקשר בין המועצה, היישובים 
והתושבים, על בסיס תקשורת שוטפת ומענה מותאם לצרכים.

מבנה האגף:
לירון סימון – מנהלת האגף ודוברת המועצה

תהילה טסאמה הלוי – רכזת תרבות, ספורט ופנאי
מרב מלכה – רכזת פרוייקטים ותקשורת

יעל מטלון – רכזת צמיחה דמוגרפית

חזון אגף קהילה וצמיחה  
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צמיחה דמוגרפית
•  כ-40 משפחות נקלטו ביישובי מגילות השנה! 

•  התקיימו ארבעה מפגשי הכשרה לכלל העוסקים בצמיחה 
   הדמוגרפית ביישובים אשר התמקדו בשני נושאים – כלים 
   מקצועיים לאבחון מיון והערכה ושיווק דיגיטלי בדגש על 

   פייסבוק וגוגל.  

•  ליווי היישובים לאורך כל השנה וליווי רכזי הצמיחה הדמוגרפית 
   בפעילות היישובית בתחום, בניית תוכניות עבודה וליווי נקלטים.

•  תכנון דמוגרפי יישובי במסגרת תכנית האב "מגילות 2048".

•  כנס נקלטים והוקרה לצוותי הקליטה בשנתיים האחרונות 
   שנערך במצוקי דרגות. 

•  ליווי תהליכי תכנון ותב"ע, בראי הצמיחה הדמוגרפית 
   כאסטרטגיה.

•  פעולות אסטרטגיות לצמיחה דמוגרפית – ליווי כפר הסטודנטים 
   "קדמה" אלמוג, שכונת צעירים "קדמה" בית הערבה.
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תקשורת מועצתית
•  כ-50 דפים שבועיים הופצו לתושבי שבעה היישובים. 

•  5883 עוקבים בעמוד הפייסבוק המועצתי – אתם עדין לא 
   עוקבים? הכנסו לעמוד הפייסבוק "מועצה אזורית מגילות" 

   ותישארו בעניינים!

•  שדרוג וסידור אתר המועצה ותכנונו לנגיש יותר עבור התושבים.

•  קידום פרויקט נראות מרחב מגילות – תכנון שיפוץ תחנות 
   האוטובוס, חידוש שלטי חוצות.

•  שיפור נגישות הקשר והתקשורת בין המועצה ליישובים.

•  במהלך השנה, הופצו 12 ניוזלטרים לסיכום חודשי. 

הנדסה

חינוך

חקלאות 
ותיירות

אגף קהילה 
וצמיחה

איכות הסביבה 
ותברואה

גזברות

מזכיר המועצה

משולחנו של 
ראש המועצה 

להרשמה לקבלת העדכון החודשי למייל לחצו כאן
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תרבות במגילות

•  הרצאה נעם חורב –  משורר, פזמונאי, מחזאי וסופר ישראלי, 
    זוכה פרסי אקו"ם, נפגש עם תושבי מגילות דרך המסך בזום. 

    בתום המפגש המרגש לא נשארה עין אחת יבשה. 

•  הרצאה ליהיא לפיד –   לפיד כותבת מדור שבועי מצליח   
    כבר שנים, כתבה שני ספרים רבי מכר, הובילה מספר סרטים 
   דוקומנטריים ופעילה בנושאים חברתיים, נפגשה עם תושבי 
   מגילות והקריאה קטעים שכתבה ובשיח כנה מלב אל לב 

   סיפרה על הילדה המיוחדת שלה. 

•  הרצאה איתי אנגל – מרצה על סכסוכים בעולם בישראל 
    ובחו"ל, הגיע גם למסך הקטן של תושבי מגילות דרך הזום 

    ובהרצאה מרתקת שיתף על מסעותיו באזורים מוכי מלחמה. 

•  מפגש ילדים עם הסופר מאיר שלו  – מפגש הורים וילדים 
   לשיחה בגובה העיניים עם הסופר מאיר שליו. שליו שיתף 
   בסיפורים מאחורי הספרים שכתב, איך נולד רעיון לספר 

   ואפילו "פתח מסך" ונתן לילדים לשאול שאלות. 

שנתיים מאתגרות  עברו עלינו בעולם התרבות.  
הרצון לעשייה מתמדת, היצירתיות  והיכולת לשתף פעולה עם 
רכזי התרבות בישובים, יוצרים יחד תרבות אחרת ומיוחדת 

במרחב מגילות. 

פעילויות זום
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תרבות במגילות
•  "עצמאות ביישובים"- חגיגות יום העצמאות ביישובים, כל 
   יישוב לפי אופיו המיוחד וצרכיו הקהילתיים, קיבל תקציב  

   והתאים אירוע מיוחד ושמח.

•  חוגי זום לילדים ונוער- זילוף עוגות, איור ורישום. דרך המסך 
   למדנו קטנים וגם גדולים  לצייר וגם לאפות ובאופן מפתיע יצאו 

   תוצאות ממש מעולות. 

•  הרצאה לילדים ונוער של "אינדה גיים" - הגיימר שהפך 
   מגיימר ליוטיובר מצליח. מרוב עומס משתמשים החדר כמעט 

   קרס...

•  צעדת אביב לזכר אלי אביזדריס ז"ל- תושב ורד יריחו. השנה 
   הצעדה התקיימה ב"שביל הקודחים" סמוך לכניסה ליישוב 
   קלי"ה. בצעדה השתתפו משפחה, חברים, תושבי האזור וגם 

   ילדי כיתה ג' מבית הספר מגילות.

•  יום הוקרה לרכזי תרבות – סיור ושיט מודעות חוויתי בים 
   המלח עם חברת "נופי מלח". זה הזמן לומר תודה לכל 

   השותפים שלנו לעשייה התרבותית ברחבי המועצה ולהוקיר 
   תודה על כל העבודה הקשה  גם בימים רגילים ובטח שבימי 

   קורונה משוגעים...

•  פסטיבל קיץ במגילות – מופעי ילדים בישובים: 
   "הכדור בידיים שלנו", "מופע הקצב של עומר".

•  פסטיבל קיץ במגילות - מופעי מבוגרים: אנסמבל "סימפוני 
   מגילות"- מופע ייחודי של ההרכב המקומי במצוקי דרגות.   
   מאור כהן – "סטנד רוק" מופע רוק מתובל בהומור, התקיים 
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•   מופע "דבר המדבר", יצירה משותפת של  ההרכב המקומי 
    סימפוני מגילות והשחקנים דן סודרי )אבנת( ודויד אופיר 

    )קדם ערבה(,  התקיים ביישוב אובנת.

•   סיור סליחות – סיור  חוויתי בעיר ירושלים, בבתי הכנסת  
    הספרדיים ובכותל  בלילות מיוחדים של תקופת הסליחות, 

    בהדרכת עופר נסון )קדם ערבה(.  

•   אירועי החגדיד 2021 – האירוע המרכזי התקיים בבית 
    האריזה מול היישוב אובנת , מאות תושבים הגיעו לחגוג יחד, 
    להנות, ליצור ולשחק. את האירוע פתחו במופע חימום ההרכב 
   "סימפוני" מגילות יחד עם הדור הצעיר "סימפוני קידס" 

    ולאחר מכן הופיעו אביב גפן והתעויוט.

•  "נוסקים לשמיים"- אירוע המשך של החגדיד ובו עשרות  
   מטוסי אולטראלייט נחתו בשמי מגילות 

• "עפים על החוף" – בהמשך היום השני לחגדיד נהנו תושבי 
    מגילות מנוף ואווירה טובה בחוף קלי"ה יחד עם דוכני אמנים  
    ומופע קאברים משובח של "אמיר שרייבר והגרוב הישראלי". 

•  שחמט על החוף – תחרות שחמט פתוחה שזכתה לכינוי 
  "הטורניר הצף" בהובלתו של אלון כהן )ורד יריחו( בחוף 

    קלי"ה. הטורניר יצר התעניינות תקשורתית גדולה מכל העולם.

תרבות במגילות
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•  ציון חודש המאבק נגד אלימות כלפי נשים - הרצאה של 
העיתונאית "הדס שטייף" הרצאה מרתקת במהלכה  חשפה 
לפנינו  סיפורים ופרשיות על עבירות מין, שימוש בכוח ושחיתויות 

של אנשי ציבור בישראל.

•  פסטיבל יוצא לאור – מופע "שקטק": מופע מחול, מוזיקה 
   חיה והומור לכל המשפחה.

    -  מופע של הזמרת "קרן פלס", מופע מרגש ואינטימי  
       בכפר הנופש " מצוקי דרגות" המופע סחף   וריגש את 
       הקהל ואפילו עלה לכותרות גם בערוצי התקשורת השונים.

•   חדר הכושר מגילות - פתוח בכל ימות השבוע, עם מיטב 
    המאמנים המקצועיים. לחדר הכושר מגיעים נערים , נערות  

    ומבוגרים מכל היישובים.

•  חבורת הזמר מגילות – נפגשת פעם בשבוע בימי רביעי 
   בקיבוץ אלמוג, בהובלת אמיר פרויליך.

•   אנסמבל SEAmphony מגילות - נפגשים פעם בשבוע 
    בימי שלישי במרכז המוזיקה, בהובלת טיבי גולן )אבנת(. 

 תוכלו לצפות בקטעים נבחרים מכל הטוב 
הזה שקרה השנה בלחיצה כאן <<

תרבות, ספורט ופנאי 
במגילות
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חינוך במגילות
•  פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב - ראש המועצה ברך בטקס 
   המסורתי לקבלת פנים לילדי החט"צ ובטקס קבלת תלמידי 
   כיתה א' בבית הספר מגילות, בהשתתפות מנהלת מחלקת 
   החינוך, צוות בית הספר, הורים ותלמידים. כמיטב המסורת, 

   חולקו ספרים במתנה לילדי כיתה א', לקריאה ראשונה.

   קיימנו סיורי פתיחת שנה בכל גני הילדים ובמעונות, במסגרת  
   חולק שי לגננות ולסייעות, למנהלות ולמטפלות במעונות,  
   ספרו של פרופ' גד יאיר: "מחוויות מפתח לנקודת מפנה:  
   על עוצמתה של השפעה חינוכית", כחיזוק לתפיסת הרצף 

   החינוכי.

•  הובלת פורום אזורי של מנהלות החינוך החברתי והגיל 
   הרך – התקיימו כ- 10 מפגשי למידה, חשיבה והפריה  

   הדדית בנושאים שונים הנוגעים לעבודה היומיומית ובהסתכלות 
   קדימה.  

•  התקיים יום היערכות לפתיחת תשפ"ב של צוותי החינוך, 
   פורום מנהלות החינוך החברתי והגיל הרך, מדריכי החינוך,  

   מטפלות וסייעות.
•  השתלמות חינוך סביבתי לצוותי הגיל הרך –  כ 20  

    גננות, סייעות גנים, מנהלות מעונות ומטפלות, עברו 
    השתלמות בנושא חינוך סביבתי. ההשתלמות רצופה תכנים 
    ייחודיים לסביבת מגילות וללמידה חוץ כיתתית, מתכוננת 
    כ"נודדת" בין מסגרות הגיל הרך ביישובי המועצה ומהווה 
    בכך כר פורה ללמידה שיתופית ולפיתוח ולהעצמת צוותי 

    החינוך באזור.  
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• "פורום מלווה מודל"- קבוצת נציגים מפורום בניית ההסכמות 
    לשילוב תלמידים דתיים וחילונים בביה"ס מגילות, וצירוף 

   של תושבים נוספים.

•  שקיפות ושותפות – פרסום קבוע לתושבים מהנעשה 
   במחלקת החינוך לאורך כל השנה. 

   לא קיבלתם? להרשמה לחצו כאן <<

•  היערכות נהגי מגילות לנסיעה בטוחה בתשפ"ב - 
   התקיים כנס נהגים בשיתוף עם חברת ההסעות לנסיעה 

   בטוחה, דגשים להסעות תלמידים, להתמודדות עם מפגעים 
   ועם נהיגת חורף.

•  מכינת "מלח הארץ" התגייסה לתת מענה קהילתי לתמיכה  
   בלימודים ביישובי המועצה בתקופת הקורונה, וסייעה רבות 
   לתלמידים ללמוד מרחוק, כאשר לא ניתן היה להגיע לביה"ס.

•  תכנית ניצנים בישובים – צהרונים לילדי כיתות א-ב,  
   פועלת בבית הערבה, אלמוג וקלי"ה. 

•  תכנית מעג"ן – מערך תומך מעון- גן, פועלת בגנים 
   ובמעונות. נשות מקצוע בתחומי הפסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק 
   וקלינאות תקשורת, נוכחות במסגרות הגיל הרך לצור איתור 

   התפתחותי להתערבות מוקדמת בעת הצורך. 

•  מרכזי העשרה ביישובים - מופעלים ע"י סטודנטים 
   מכפר הסטודנטים "קדמה" באלמוג במסגרת פרויקט פר"ח. 

•  חונכיות אישיות - מתקיימות ע"י סטודנטים מכפר הסטודנטים  
   "קדמה" באלמוג לתלמידי בית הספר היסודי במסגרת 

   פרויקט פר"ח.

חינוך במגילות
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•  מלגות לתלמידים בחינוך הבלתי פורמלי  - לשנת  
   תשפ"א, עבור: מסיימי י"ב הנמצאים בשנת שירות, מד"צים 

   פעילים במסגרת תנועה הנוער, מד"צים פעילים במסגרת
   מעוברות חברתית, תלמידים מצטיינים ומתמידים בחוגים
   מחוץ למועצה, תלמידים ובעלי הישגים בקונסרבטוריון  

   מעלה אדומים.

•  תדרוך למלוות ההסעות במגילות עם מנהלת החינוך  
   וקב"ט המועצה - השיח התנהל בדגש על נושא הבטיחות 
   בהסעות ככלל ובדגש על תקופת הקורונה והקפדה על  
   ההנחיות לצורך שמירה מיטבית על בריאותם ובטיחותם 

   של הילדים.

•  תכנית ניצנים בחופשות - "בית הספר של החגים" בפסח  
   -  בבית הספר מגילות ובגנים בהשתתפות כ-70 תלמידים.    
    הועברו פעילויות העשרה מגוונות על ידי הצוותים החינוכיים. 

•  תכנית ניצנים בחופשות - "בית הספר של החגים" בחנוכה  
    - בבית ספר מגילות ובגנים בהשתתפות כ-164 תלמידים.  

    התקיימו פעילויות העשרה מגוונות ע"י הצוותים החינוכיים 
   וכן התווספו פעילויות חיצוניות עשירות ששולבו בתכנית.

•  אימון מכלול חינוך לחירום- במסגרת היערכות המועצה 
   לחירום )חלק ב'(.

•  גידול של 90% בשימוש התושבים בהרשמה ותשלום 
   מקוונים - בשנה החולפת הוכנסה מערכת מקוונת חדשה 

   בה התושבים יכולים לבצע רישום ותשלום לכל אירועי הנוער, 
   ביטחון קהילתי והחוגים באופן פשוט וקל.

חינוך במגילות
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•  התקיימו סדנאות והרצאות בתחום ביטחון קהילתי 
   במסגרת פעילויות בקהילות השונות במגילות.

•  התקיימו סדנאות הכשרה בנושאי מניעה לצוותי חינוך  
   חברתי, גיל הרך, סייעות ומטפלות.

•  סיוע תקציבי לפעולות חיזוק קהילתי בורד יריחו וקדם 
   ערבה.

•  התקיימו סדנאות הכשרה לצוותי בית ספר מגילות בנושא 
    "מוגנות" וכן התקיימה הרצאה להורי התלמידים. 

•  פעולות קהילתיות לבני נוער- לאור הנחיות הקורונה 
    והשינויים בצוותי החינוך בתחילת השנה, הוחלפה הפעילות 
    המתוכננת ובמקומה התקיימו סדנאות כישורי חיים בכלל 
   היישובים בנושא "מוגנות מינית" לבני הנוער. היענות בני 

   הנוער להשתתפות במפגשים הנ"ל היתה גבוהה מאד.

•  הרצאות להורים בזום: בנושא "סמים ואלכוהול בקרב 
מתבגרים" ובנושא "להתבגר מאחורי השער הצהוב".

ביטחון קהילתי

חינוך במגילות
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•  תהליך "מענה מחודש לנוער"- התקיימה וועדת היגוי 
   בשיתוף מנהלי הקהילות ומנהלות חינוך, התקיימו מפגשים  
   בנושא בניית מענה נכון ומתאים לבני הנוער לשנים הבאות: 

   התקיימו שלושה מפגשי ועדת היגוי והאקתון לבני הנוער.

•  הקמת מועדון נוער- נמצא בתהליך תכנון הפיתוח של 
   המבנה. צפי להתחלת הבנייה במהלך השנה הבאה, בסמוך  

   לאולם הספורט ומרכז החוגים החדש של המועצה.

•  מפגש אזורי בין כל בני הנוער - התקיים במרחב לפי 
   גילאים, במפגש יצאנו לטיול משותף כפעילות חוויתית. 

•  מפגש הכנה לשירות משמעותי בצה"ל -  יצרנו גאוות
    יחידה, עידוד יציאה לשנת שירות ולשירות משמעותי ויציאה  

   לכנס מתגייסים. 

•   פעילות קיץ חוויתית עבור נוער מגילות - השנה חווינו  
   גידול משמעותי )30%( במספר משתתפי הנוער וילדי ד'-ו'  

   בפעילויות הקיץ השונות. 

•   עידוד יציאה לקורסי מד"צים וקורסי מנהיגות - יציאה  
    של 12 בני נוער לקורסי המד"צים הן במסגרת תנועת "הנוער 

   העובד והלומד" והן במסגרת תנועת "בני עקיבא". 

•  יציאה למפעלי תנועת "הנוער העובד והלומד": פסח, 
   קיץ,  חנוכה. 

•  יציאה למחנות תנועת הנוער "בני עקיבא" בחודשי הקיץ. 

)בהמשך לתהליך "מענה מחודש לנוער" 
שהתקיים השנה ומסקנותיו(

נוער במגילות

נוער במגילות

חינוך במגילות
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•  מתן שירות פסיכולוגי למסגרות החינוך במועצה - באופן 
   שוטף מדי שבוע לאורך השנה.

•  פורום גננות  - הפורום כולל את גננות יישוביי המועצה, 
   בהובלתה של הפסיכולוגית ענבר שלו, מנהלת השירות 

   הפסיכולוגי חינוכי. הפורום התקיים לאורך השנה במשך  
   חמישה מפגשים ועסק בתכנים מקצועיים ובנושאים 
   הרלוונטיים לעבודתן השוטפת של הגננות במועצה. 

•  הפעלת שרות חדש של השירות הפסיכולוגי חינוכי  
  )שפ"ח( "דלת פתוחה" – עבור הורים המעוניינים בהתייעצות 

   פסיכולוגית דיסקרטית )התקיימו עשרה מפגשים(.

•  תכניות מעברים - מגן לחט"צ, מחט"צ לכיתה א'- התקיימו 
   ארבעה מפגשים עם הצוות ומפגשים עם ההורים. 

•  מפגש חינוכי מקצועי בנושא "התפתחות מינית בריאה" 
   התקיים לכלל צוותי הגיל הרך במועצה - מטפלות, סייעות, 

   גננות, מנהלות הגיל הרך.

•   השנה חוגי הילדים חזרו למסלולם ואף פותחו מסלולי 
   חוגים חדשים לגיל הרך ולנוער בשעות הצהרים ואחה"צ 

   במתחם בי"ס מגילות.

•  בחוגים פעילים 281 ילדים ונוער. גידול של 25% בכמות 
   המשתתפים בהשוואה לשנים קודמות. 

•  נפתחו 13 חוגים מגוונים לילדים ונוער, בתחומי : ספורט, 
   מדע, תנועה, תיאטרון, טיולים.

השירות הפסיכולוגי חינוכי

חוגים

חינוך במגילות
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גזברות

•  במהלך 2021 עמלנו על הפעלת הממשק של מערכת תיק  
   תושב המנגישה באופן מלא את המידע הנדרש בכל 

   הקשור לנתוני התושב, הבנת החיובים וביצוע תשלומים.   
   

 

•  באמצעות מערכת "תיק תושב" הועלו לעיון התושבים כל 
   נתוני מדיניות הארנונה.

•  התקיימו עשרות פגישות עם תושבים לבחינת טענות והשגות 
   בנושא סקר הארנונה שבוצע בשנת 2020.

•  במהלך השנה האחרונה ביצעה המועצה מחזור מלוות אשר 
   הקטין את פירעון המלוות הרשותי השנתי ויביא לחיסכון 

   כלכלי מצטבר לאורך השנים.

•  התקיימו 34 מכרזים בתחומים השונים במועצה.

•  הוענקו הנחות ארנונה לתושבים ולעסקים בהיקף של כ-450  
   אש"ח.  

ניתן לקבל מידע נוסף  בלחיצה כאן <<
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המחלקה לשירותים 
חברתיים

•  במחלקה, מטופלים כ- 90 בתי אב סביב צרכים שונים הקשורים  
   בהתמודדויות הוריות, קונפליקטים משפחתיים ועוד...

•  הרחבת צוות המחלקה – קלטנו השנה עו"ס משפחות מרחבית  
   חדשה, עו"ס קהילה חדשה ורכזת צעירים והתנדבות חדשה. 

•  המרכז הטיפולי "השתקפויות"- המרכז המשיך לתת מענה, 
   טיפולי במהלך השנה לכ-100 מטופלים מכל רחבי המועצה  
   ומחוצה לה וגויסו תקציבים נוספים לטובת תכנית טיפולית  

   לזוגות ושפחות.

•  סיוע כלכלי מיוחד למשפחות בעקבות משבר הקורונה -  
   גיוס תקציבים מיוחדים ממשרד הרווחה ומפעל הפיס עבור  

   הסיוע וחלוקת תווי קנייה לרשתות מזון.

•  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 בידוד למאומתי קורונה ולקיחת חלק במטה 
   הקורונה המועצתי. 

•  תכנית "מעגן" -  במסגרת התכנית הלאומית "360", ניתן  
   מענה ואיתור מקצועי לגיל הרך. תכנית זו עברה להובלת 
   מחלקת החינוך. מחלקת הרווחה ממשיכה להיות שותפה 

   כחלק מהצוות המלווה של התכנית.

•  קבוצת הורים לילדים עם הפרעות תקשורת – במהלך  
   השנה נפתחה קבוצת הורים לילדים עם הפרעות תקשורת. 
   הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים ומלווה ע"י מרצה מקצועית 

   בתחום לצד עו"ס מהמחלקה.
•  התנדבות - המחלקה המשיכה ללוות פעולות התנדבות  

   שונות ברחבי המועצה המובלות ע"י מחלקות שונות. 
   עם כניסתה של רכזת התנדבות חדשה אנו עובדים על  

   בניית מערך ההתנדבות במועצה.

•  צעירים – המחלקה פועלת לתת מענה מותאם לצעירים  
   הנמצאים בצמתי קבלת החלטות בתחומי ההשכלה והתעסוקה 

   וגם ברמה הקהילתית. 
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ותיקים בקהילת מגילות 

עו"ס המרכזת את תחום הוותיקים פועלת במרץ לאורך 
כל השנה למתן מענים מותאמים לאוכלוסיית הוותיקים 

במגילות:

•  התקיימו שני שולחות עגולים בהשתתפות תושבים ונציגי  
   האגפים השונים במועצה על מנת לדייק את השירותים 

   הניתנים לאוכלוסייה הוותיקה.

•  פעילות מועדון הוותיקים המשיכה במהלך השנה וחזרה 
   לפעילות פרונטלית בהתאם להנחיות הקורונה. 

•  "מועדון קלאב פלוס" – אוכלוסיית המועדון מהשנים הקודמות  
   הוגדרה מחדש לגילאי +60, שם המועדון עודכן ושודרג. 

•  נערך מיפוי של צרכים בקרב הוותיקים במועצה, וניתן סיוע  
   על פי הצורך. התבצעה גם חלוקת מנות אוכל מבושלות 
   לוותיקים הזקוקים לכך בעזרת הרבש"צים של הישובים. 

•  במהלך השנה הופעלה תכנית להפגת בדידות, נפתחה קבוצת  
   כתיבה וחלק מהפעולות המקומיות ביישובים נפתחו לכלל 

   תושבי המועצה בגילאים אלה. 

•  יועדו הסעות לקהל הוותיקים לאירועי התרבות השונים.
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2021 הייתה שנה לא פחות מאתגרת מהשנה הקוו  שנת
דמת. התפרצות נגיף הקורונה הביאה איתה התמודדויות 
שלא הכרנו קודם ולצערנו הנגיף כאן וככל הנראה יישאר 
השנה  גם  זאת,  עם  יחד  קצרה.  לא  תקופה  עוד  איתנו 
הצלחנו להתמודד עם המשבר ולתפעל מצבי חירום בכל 
רגע. המשבר מדגיש את העובדה כי חלה עלינו החובה 
בזמן שיגרה להיערך למצבי חירום שונים על פי תרחישי 

הייחוס ולהתכונן לאיומים העומדים מולנו. 
אתגרים אלה מצריכים את המועצה לפעול לקידום אמצעים 
בהתאם  אדם  כוח  והכשרת  בטחון  מרכיבי  לבניית  ורכש 

לתרחישים.

ועמלנו רבות בכדי להשאיר את הקרקע  השנה, הוספנו 
יציבה וחזקה ונערכנו לכל אירוע- הכשרת עובדים למצבי 

חירום, רכישת ציוד מתאים לתרחישים השונים ועוד.

•  כוננות אמבולנס 7\24 באזור מגילות. 

•  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.

•  הכשרת מתנדבים להתמודדות עם מצב חירום. 

•  רכש מכשירי קשר ושדרוג ממסר הקשר במועצה. 

•  שדרוג מרכז ההפעלה של המועצה. 

מפעילות המחלקה במהלך 2021 

בתחום הרכש: 

מחלקת בטחון 
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את  הקודמת  מבשנה  פחות  לא  מאתגרת  השנה  המציאות 
התושבים בכלל ואת גורמי הבטחון בפרט. 

־ההתמודדות עם המגיפה דרשה מאתנו לפעול למציאת פתרו
נות מידיים וראויים. מתוך רצון להיות רלוונטיים בתוך הכאוס 
שהמציאות יצרה ולהיטיב את המענה האזורי,  פעלנו יחד עם 
צוותי הצח"י בכדי לחזק את התקשורת עם כל יישוב ולהבין 

היטב כיצד ניתן לסייע. 
־במהלך השנה התבשרנו על עליה נקודתית ברמת התחלואה במ

של  והחמישי  הרביעי  הגל  התפרצות  עם  באזורנו,  ישובים  ספר 
ולבני  למבודדים  מענה  ולתת  להתמודד  המשכנו  הקורונה 
משפחותיהם. על מנת להקל על הנדבקים חולקו ערכות "עידוד 
לבידוד" שהבליטו את הסולידריות המדהימה בקרב התושבים 

באזורנו. 

קורונה

הכשרה  עברו  אבנת  מהיישוב  2021 מספר מתנדבים  בשנת 
כיבוי  רכב  בישוב  יוצב  בהמשך  חירום.  במצב  וחילוץ  לכיבוי 
מסוג רות"ם שישמש לכוננות לשריפות ולמתן מענה לתאונות 

במרחב צפון ים המלח על בסיס המתנדבים שהוכשרו. 

כיבוי אש: 



www.dead-sea.org.il

מועצה אזורית מגילות מתנהלת בשותפות עם אגף התיירות 
במועצה האזורית תמר בכדי למנף ולקדם את התיירות באזור. 
למתג  שיווק משמעותיות שיעזרו  פעולות  אנו מקדמים 

את האזור תחת המותג "ארץ ים המלח":

•  אתר התיירות "ארץ ים המלח" 

•  פורום חשיבה אזורי לטובת פיתוח ושיווק אתרי התיירות  
   באזור בשיתוף: תמר, מגילות, ערד, רשות הטבע והגנים. 

•  דף תיירות באתר האינטרנט המועצתי -" נמצא בתהליכי  
   שדרוג ושיפור השירות לתיירנים  

•  שיתוף פעולה עם רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים. 

•  צעדת "בעקבות ראשוני ים המלח" הביאה לאזורינו  
   מעל 7,000 צועדים! גם השנה ממשיכים במסורת!

תיירות "ארץ ים המלח"

תיירות וחקלאות 

תיירות "ארץ ים המלח"
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תיירות וחקלאות 

•  חיבור צפון ים המלח לרשת המים הארצית: 
   במהלך השנה הונח צינור מים ע"י חברת "מקורות" מאזור   
   מישור אדומים לכיוון הבסיס "מול נבו". קו המים, בקוטר 16  
   צול, למעשה מחבר את צפון ים המלח לרשת המים  

   הארצית! 

•  השקת קו הולכת מים שפירים למצפה שלם ומצוקי דרגות:  
   השנה חוברו מצפה שלם ומצוקי דרגות למערכת המים של 
   חברת "מקורות". מאז העלייה לקרקע לפני יותר מ40 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 וחק-
   לאות והמים שיזרמו בצינור החדש ישמשו את צריכת הקיבוץ.  

•  ניקוז נחלים – הפרויקט ממשיך בפעולות להסדרת נחלים  
   במרחב המועצה.

•  פרוייקט "פיתוח הכפר"- סיום שיפוצי מבנים באלמוג ובבית  
   הערבה וכן סיום תקבולים ממשרד החקלאות. הוגשו שבע  

   בקשות לאישור תקציבי עבור ארבע בקשות שקיבלו  ועברו  
   בחינה ראשונית.

•  מי קולחים - אגודות המים "מי תמר" המספקת מי קולחים 
   להשקיה של מטעי התמרים באזורנו ביצעו הנחת קו מים 
   מעינות צוקים לכיוון מאגרי אוג. קו זה מאפשר שאיבה של 

   2 מליון קוב מים! 

•  שיקום והקמה של מאגר אוג 1 לאיגום 200 אלף קוב מים 
   על בסיס בריכות ישנות. 

•  תכנון וחשיבה על תחילת עבודות מאגר אוג 3.

•  תוכניות אזוריות: תכנית אב לחקלאות ושטחים פתוחים. 
   וועדת היגוי לחקלאות ושטחים פתוחים נכנסה השנה להילוך
   גבוה ונמצאת בישורת האחרונה. אנו נמצאים בשלב בחינת
   החלופות וההבנות עם שאר השותפים בשטח )רט"ג, צה"ל,  

   מתכנני התוכנית הכוללנית, משרד החקלאות ועוד...( 

חקלאות ומים
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מזכיר המועצה 
נקודתי  השנה התווספו תפקידים חשובים לצורך טיפול 

במגפת הקורונה לצורך מתן מענה מהיר לתושבים:
•  נאמן קורונה מועצתי.

•  נאמן קורונה בבי"ס מגילות.

בנוסף, התמנו בעלי תפקידים במועצה לצורך שיפור העשייה:
•  הקמת אגך קהילה וצמיחה.

•  יועצת למעמד האישה 
•  ממונה על מניעת הטרדה מינית 

•  צוער – שיפור הדיגיטציה בפעולות שבהן עוסקת המועצה 
•  צוות מורי ביה"ס הוגדל באופן משמעותי על מנת לתת 

   מענה טוב יותר לאוכלוסייה ההטרוגנית במועצה )חילונים, 
   דתיים(. 

•  כ-15 קולות קוראים הוגשו בנושאים שונים וביניהם:
    ורד יריחו – שיקום תשתיות ציבוריות.
    אלמוג – תשתיות ציבוריות, 18 יח"ד.
    בית הערבה – שיפור מגרש הספורט.
    קדם ערבה – שיקום תאורת ביטחון.

    קלי"ה – תכנון מתחם קהילתי.
    אבנת – השלמת בית הכנסת ביישוב.
    מצפה שלם – שיפור מגרש הספורט.

•  כ- 30 מכרזים פורסמו לפרויקטים הנדסיים, מכרזים 
   נפתחים ע"י וועדת מכרזים של המועצה המורכבת מחברי 

   מליאה.

 


