
עשרות מתלמידי המועצה יצאו בחנוכה למסע י'ב
של התנועה הקיבוצית

כמדי שנה יצאו בחופשת החנוכה תלמידי כיתות י'ב
מתיכון מגידו למסע י'ב של התנועה הקיבוצית.

גם הקור המקפיא לא הפריע ל‐40 תלמידי התיכון
לצאת למסע בזמן חופשת החנוכה, מסע

שמטרותיו העיקריות הן עידוד לשרות משמעותי
לפיקוד ומנהיגות בצה"ל או ביצוע שירות לאומי

לבעלי פטור רפואי מצה"ל, עידוד היציאה לשנת
שירות ולמכינות קדם צבאיות – התנדבות

ומשימתיות בחינוך ובהתיישבות והיכרות עם חבל
ארץ פחות מוכר – חבל אילות.

לחצו כאן למעבר לאתר החדש

תושבי ותושבות מגידו היקרים,
אנו גאים ונרגשים להשיק אתר חדש ועדכני למועצה אזורית מגידו ‐ עם הפנים לתושב.ת! 

האתר הוא חלק ממהלך כולל של השקת מערכות דיגיטליות חדשות במועצה בשנה הקרובה, לכם.ן
ועבורכם.ן. 

האתר תוכנן ועוצב תוך חשיבה מעמיקה על צרכי התושבים, על מנת לייעל ולשכלל את ממשק השירותים בין
המועצה לתושביה. אנו מקווים ומאמינים שתפיקו ממנו את המירב.

/https://megido.org.il/news/11 ‐ כאן ♦
תוכלו ללמוד על כל האפשרויות החדשות שאנו מציעים באתר, איך מתמצאים בקלות ואיך מבצעים פעולות

במהירות ובנוחות.
hinuh10@megido.org.il לשאלות ובקשות בנושא האתר ניתן לפנות לענת שמשי‐שני ♦ 
♦ מוזמנים ומוזמנות להיכנס לבית החדש, לשוטט בחדרים ולהרגיש בבית – הבית שלכם.ן!

האתר מצטרף למערכת המוקד החדשה שהושקה בחודשים האחרונים, ואחריו יגיעו מערכות נוספות
שאת כולן נכיר לכם בערוצי המידע השונים של המועצה. 

שרת הפנים איילת שקד הכריזה על שמורת טבע חדשה במועצה האזורית מגידו, לאחר תהליך תכנון משותף
למועצה האזורית מגידו, רט"ג וקק"ל.

'בתות תנינים רז' ‐ השמורה החדשה במועצה האזורית מגידו, משתרעת בין קיבוץ עין השופט לקיבוץ גלעד
בשטחים פתוחים המשמשים למרעה וטיולים, שהם חלק מהליבה של המרחב הביוספרי. הכרזת השמורה

מגיעה לאחר תהליך ארוך של שיתוף ציבור וכתיבת תקנון משותף למועצה ולרשות הטבע והגנים הקובע
מעורבות של החקלאים באזור בקבלת החלטות על ניהול השמורה.

השמורה מהווה בית גידול עשיר ומגוון. יש בה נחלים, מעיינות ובעלי חיים מסוגים שונים, ביניהם דורבנים,
גיריות, חזירי בר, זאבים, צבי ארץ ישראלי ועוד. השמורה מהווה את מרכזו של צומת מסדרונות אקולוגיים בין

הרי אמיר, הרי השומרון, הכרמל ועד הים.
המועצה האזורית מגידו שומרת על השטחים הפתוחים באמצעים שונים וההכרזה על השמורה מהווה נדבך

נוסף ומכפיל כח באכיפה על ידי רשות הטבע והגנים.
ראש המועצה האזורית איציק חולבסקי:

"ההכרזה על השמורה החדשה תאפשר לנו לאכוף ביתר שאת את הנעשה בשטחים הפתוחים, כהמשך
למבצעי האכיפה הממוקדים שלנו. ברכות לעוסקים במלאכה, אין כמו חנוכה לחנוך שמורה חדשה במועצה

היפה ביותר בישראל".
מנהלת המרחב הביוספרי במועצה האזורית מגידו, הגר ראובני:

"ההכרזה על השמורה, מהווה נדבך משמעותי בהתנהלות המועצה כמרחב ביוספרי, מחזקת את ההגנה על
השטחים הפתוחים ומשלבת את הציבור כשותף במלא בתהליך התכנון וכתיבת התקנון".

מנהל האגף להגנה על החי והצומח ברט"ג, בן רוזנברג:
״שמורת בתות תנינים‐רז משמרת בית גידול בעיקרו שטח של צמחייה עשבונית ושיחים ללא עצים המאפיין
את הנוף הטבעי של רמת מנשה. כאן קיים מגוון מרשים של חיות בר: כצבאים, בזים אדומים ‐ מין בסכנת

הכחדה שאלו שטחי הציד העיקריים שלו, טריטון הפסים, גם הוא מין של דו‐חיים בסכנה, השוכן לאורך נחל
רז ונחל תנינים. קידום השמורה בשיתוף המועצה האזורית מגידו, קק"ל והתושבים מהווה אבן דרך חשובה

ביישום המרחב הביוספרי והכרה בחשיבות ההגנה הסטטוטורית של שטחי הליבה שלו".

צילום : רועי רבין, רט"ג

מליאת המועצה האזורית מגידו אישרה השבוע את תקציב המועצה לשנת 2023 שיעמוד על סך של
145.4 מיליון שקלים.

חברי המליאה אישרו את התקציב פה אחד וזאת לאחר שני דיונים מעמיקים שנפרסו לאורך
שבועיים‐ האחד על מסגרת התקציב והשני על תוכן התקציב עצמו. גזברית המועצה, מיכל כהן,
הסבירה לחברי המליאה אודות הסעיפים המרכזיים בתקציב ועל המצב הפיננסי של המועצה עם

סיום שנת התקציב של 2022.
תקציב המועצה בשנת 2023 יגדל ויעמוד כאמור על 145.4 מיליון ₪. לדברי גזברית המועצה מיכל
כהן, התקציב משקף גידול משמעותי בחינוך כולל תקצוב בתי הספר, החינוך הלא פורמלי, קידום
נוער והשירות הפסיכולוגי חינוכי. אחת הבשורות החשובות בתקציב החדש הינה בשנת 2023

ייבנה בית למגידוטק – מיזם שמחבר את הקהילות, מערכת החינוך, התעשיות והעסקים במועצה
ויוגדל התקציב השוטף שלו. בהמשך לפעילות האינטנסיבית והנחושה של המועצה לאכיפת נסיעת
כלים מוטוריים בשטחים הפתוחים, יוגדל בשנה הקרובה היקף תקציב הפיקוח בשטחים הפתוחים

ותתוקצב רשות חנייה. התנופה בספורט במועצה גם היא מקבלת ביטוי משמעותי עם הגדלת
התקציב בתמיכה בעמותת הספורט.

ראש המועצה איציק חולבסקי: "התקציב החדש מהווה בשורה חשובה לכל תושבי המועצה, כאשר
תקציב החינוך, הספורט והפיקוח על השטחים הפתוחים יצמח. אני גאה במיוחד בבניית בית הקבע

של המגידו טק שכבר מחולל שינוי משמעותי במועצה". 
 

הקבוצה שהורכבה מחניכות וחניכים לוותה על ידי חמישה אנשי צוות
ועברה ביחד חוויה משמעותית, כאשר מעבר לתכנים החשובים והשאלות שהחניכים שאלו את עצמם ואחד
את השני\ה במסע‐ המסע גם זימן עבורם אתגרים אישיים וקבוצתיים, פיזיים ונפשיים שאפשרו לכל בני ובנות

הנוער לעזור ולהיעזר אחד בשנייה לאורך כל ארבעת הימים במסע. החניכות והחניכים ממגידו היוו דוגמה
במסע, יזמו והובילו וגילו רצון עז למעורבות והשפעה בסביבתם ובחברה.

המסע התקיים בהובלת מחלקת ילדים ונוער בשיתוף עם חברות הנעורים שומריה ורעות.

במועצה האזורית מגידו ממשיכים את מלחמת החורמה במאבק בפשיעה החקלאית ויציבו מצלמות מיוחדות
בשדות ובמטעים שבין קיבוץ גלעד למושב מדרך עוז.

את המאבק מוביל בשנים האחרונות ראש המועצה איציק חולבסקי, אשר שם את נושא המאבק בפשיעה
החקלאית בראש סדר העדיפויות שלו.

במועצה הקימו יחידה מיוחדת אשר פועלת ביחד עם מג"ב ומשטרת ישראל לביצוע מבצעי אכיפה בשדות
ופועלת לאיתור ניסיונות גניבות חקלאיות, בין היתר תוך קיום מארבים וביצוע מרדפים אחר הפושעים ומתן

קנסות לרוכבי טרקטורונים המשתוללים בשדות.
את המאבק מוביל בשטח קב"ט המועצה אליאב נהרי אשר ביחד עם צוות מחלקת הביטחון ממפה את

האזורים המיועדים לפורענות ומקיים בהם פעילות נקודתית.
כעת הצליחה המועצה לגייס תקציב מיוחד עבור שטח גדול במיוחד הנע בין קיבוץ גלעד למדרך עוז, כאשר בין

שני השטחים ישנם שטחים חקלאים רבים.
התקציב, כחצי מיליון שקלים, מיועד להצבת מצלמות מיוחדות ומתקדמות אשר יחוברו למוקד הביטחון 24/7

ויאתרו פושעים אשר מנסים מבצעי טרור חקלאי.
התקציב הינו תוצאה של שיתוף פעולה בין המועצה, היחידה להתיישבות במשרד הביטחון ובשיתוף משרד

החקלאות. לדברי הקב"ט נהרי ישנה ירידה באחוזי הפשיעה החקלאית בשטח המועצה כאשר מחלקת
הביטחון, מג"ב ומשטרת ישראל פועלים במגוון שיטות גלויות וסמויות לאיתור ומניעת פעילות נגד החקלאות.

ראש המועצה איציק חולבסקי: "המאבק בפשיעה החקלאית מניב פירות ואנחנו ממשיכים בו בכל הכח
והעוצמה. הצבת המצלמות תסייע לנו בהרחבת המאבק ותאפשר לחקלאים לעבוד את אדמתם ביתר ביטחון.
אני מודה לקב"ט המועצה אליאב על העבודה המאומצת וליחידה להתיישבות במשרד הביטחון על התקציב

החשוב". 

133 ילדות וילדים תושבי המועצה נטלו חלק במחנה כדורסל בחנוכה אותו יזמה וארגנה מחלקת הכדורסל
בהובלת יאיר קלס ונתן חי.

הילדים נהנו מתכנים ואימונים ברמה גבוה, כאשר בשיא מחנה האימונים הם נפגשו עם כוכב הכדורסל
. NBA ‐הישראלי גל מקל, שסיפר על הקריירה הענפה שלו בארץ ובליגת ה

מנהל מחלקת הספורט, אריאל ירון: "אני רוצה להודות למחלקת הכדורסל על המחנה המצוין וכמובן לגל
מקל שסיפר על ההתחלה שלו והדרך אותה עבר עד שהגיע למעמד של כדורסלן בכיר. הילדות והילדים

השתתפו במחנה עשיר ומגוון אשר הציב את מחלקת הכדורסל שלנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר". 

כל האירועים, כל ההופעות, כל ההצגות במגידו!
לחצו כאן

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו!

הסר | דווח כספאם
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