
מקדמים את העסקים
והיזמים ברמת הנגב

בתאריך 17/11/2017 נפגשו עם ערן דורון, ראש
מועצה, ועוזי חבשוש, מנכ"ל החברה הכלכלית,

עם רן קיוויתי מנהל הסוכנות לעסקים
קטניםבינוניים, ואפי מחלב, מנכ"ל מעוף אזור
דרום, בנושא קידום עסקים ויזמים במועצה

אזורית רמת נגב.

מה החליטו?

פגישה במשרד האוצר
ערן דורון, ראש המועצה, נפגש היום (יום ב'

4/12) עם סגן שר האוצר לקידום נושאים שעלו
במסגרת הסיור שנערך ברמת הנגב בחודש

שעבר.
במסגרת הנושאים: הכרת יישובי פיתחת ניצנה
כיישובי קו עימות, העלאת צו ארנונה לפרוייקטים

הסולאריים, קידום נווה תמרים, העתקת
מפעלים לאזור, הוזלת שווי קרקע למיזמי תיירות

ועוד...

בין רמת הנגב לקולורדו
הקשר בין רמת הנגב לשותפות שלנו בארה"ב,

אמיץ וחזק. לאחרונה חזרו מדנבר שתי
משלחות: משלחת שגרירי רמת הנגב (בני נוער)

ומשלחת מרכז צעירים.
בחודש נובמבר נסע ערן דורון, ראש המועצה,

לקולורדו, לצורך גיוס כספים לבית הספר התיכון
שעתיד לקום ברמת הנגב.

איך היה?

רכז לענייני אוכלוסיית
הבדואים של הר הנגב

המועצה רואה בהסדרת ההתיישבות הבדואית
באזורה חלק מיעדיה האסטרטגיים שיקדמו

וייפתחו את המרחב כולו.
על כן, לאחר תהליך מכרזי ממושך וגיוס מקורות
מימון שאינם מתקציב המועצה, נבחר יוני שריר
להיות רכז לענייני האוכלוסייה הבדואית של הר

הנגב.

מה זה אומר?

סרט ליד הבית: וונדר
וומן

לפני שהיא הייתה וונדר וומן, היא הייתה דיאנה
פרינס נסיכת האמזונות, שהוכשרה להיות

לוחמת בלתי ניתנת לעצירה.
בזמן מלחמת העולם הראשונה, היא עוזבת את
ביתה, כדי לעצור את האיום ולעזור לבני האנוש

במלחמה.
 היא מגלה את מלוא כוחותיה והופכת להיות

אחת מהגיבורות הגדולות שהעולם ידע.
יום שלישי 5.12.2017 | בשעה 21:00 | אולם

גולדה, רביבים

לרכישת כרטיסים

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
שלל אירועים וטיולים מחכים לכם בפסטיבל

המסורתי של רמת הנגב. 
בחלק מהאירועים נותר מס' קטן של כרטיסים.

לרכישת כרטיסים...

מועצה אזורית רמת הנגב
086564111 (רב קווי) | פקס: 086564100 | ד.נ. חלוצה, 85515

הסר | דווח כספאם

שלום,
אנו שמחים להגיש לכם את איגרת המועצה האזורית רמת הנגב לחודש זה.

איגרת זו תישלח אליכם פעם בחודש בכל יום ב' הראשון בחודש.
אנו מקווים שתפיקו ממנה הנאה

הכתבות החמות שהיו לנו החודש

קצרצרים....

מחצר אחורית לחלון ראווה  ממשלת ישראל החליטה לפני מספר שבועות כי מתקן חולות
ייסגר. למה זה טוב לנו?

שכנות טובה: מפגש מנהיגות בביר הדאג'  השבוע התקיים מפגש חשוב בהשתתפות של כ
70 תושבי רמת הנגב וביר הדאג׳ על מה דיברו שם?

פתיחת כביש 10 בחנוכה  גם השנה ייפתח בחנוכה  כביש 10 (כביש הגבול עם מצריים) לנסיעה
אזרחית. הכביש יפתח בין התאריכים 1520/12/2017.

מפעל חדש מוקם ברמת הנגב  מפעל חדש לייצור תוספי מזון מוקם בימים אלו באזור
התעשייה של רמת הנגב. המתקן הראשון עתיד לפעול בעוד כשנה וחצי ואמור להעסיק כ20

עובדים בשלב הראשון.

יחידת חילוץ הר הנגב  בחודש האחרון התמודדה יחידת חילוץ הר הנגב עם כמות חריגה של
לאור חילוצים שלצערנו חלקם הסתיים במוות. ראשי הרשויות בדרום כתבו מכתב הערכה

הפעילות החריגה שהייתה בשבועות האלו.

תיירות הר הנגב במספרים  שנת 2017 עדין לא הסתיימה, אבל יש לנו כבר סיכומים תיירותיים
באדיבות עמותת התיירות הר הנגב. אז מה קרה השנה בתיירות?

חדש ברמת הנגב – תזמורת כלי נשיפה: תלמידים צעירים, שלא יודעים לנגן, לומדים מוזיקה
כחלק מתזמורת. חוויה מרתקת >>

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
.7/12/2017  החיים על פי יעל לבנטל: הקומיקאית המצליחה מגיעה לפאב 40 למופע סטנדאפ על

החיים מנקודת מבט של אמא לשלושה ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה.
לרכישת כרטיסים >>

9/12/2017  טיול אל נחל ממשית: המסלול: מבקעת ממשית – דרך מערכת הסכרים – אל נחל
ממשית ואל בקעת אורון. לסיום – סיור באתר ממשית.

למידע נוסף >>

10/12/2017  ספריה אזורית: הרצאה – המרדף אחר הקרן הירוקה. הכניסה חופשית

13/12/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים – מה באמת לזחל קרה? הכניסה חופשית.

21/12/2017  קפה שחור חזק: מופע מיוחד במסגרת סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש –
"גלגל החיים". לרכישת כרטיסים >>

24/12/2017  הרצאות להורים למתבגרים: פצעי בגרות מתבגרים מודל 2017.
לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת
נפגשים בקיר  היום (שני 4/12)  בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי

מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

דרושים באנרגיה הסולארית  במסגרת תפיסת העבודה של המועצה למקסם את הזדמנויות
.A התעסוקה בפרוייקטים הסולארים, אנו מפרסמים כאן קובץ משרות מעודכן לפלוט

מתפרסמות מידי פעם משרות בלוח הדרושים שלנו. מוזמנים להיכנס ללוח הדרושים >> 

קול קורא למתכננים יועצים וקבלנים לעבודה משותפת עם מועצה אזורית רמתנגב
 בעקבות ריבוי פרוייקטים וצפי גידול בשנים הקרובות, מ.א. רמתנגב מחפשת להגדיל את מאגר

היועצים, המתכננים והקבלנים שלה. למעוניינים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה –
גד גולדווסר, מנהל מחלקת פרויקטים בינוי ופיתו.

gad@rng.org.il | 0525462981 | 086564198 :טלפון

סדנאות למיומנויות קדומות  מפגש חשיפה: יום שישי 8/12/2017. לכל הפרטים >>

סגירת המחלקה לשירותים חברתיים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה  בין התאריכים 3
7/12/17, ימים א'ה' לא יתקבלו פניות במחלקה לשירותים חברתיים ולא יתקיימו קבלות קהל

ביישובים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה.

קורס צלילה במועצה  מפגש ראשון יתקיים בבית גיל הזהב בתאריך 7.12.17, בשעה 18:00.
קורס צלילה לכל מי שחולם לצלול>>

קורסי ערבית מדוברת במרכז הצעירים  ב19.12.18 ייפתחו במרכז הצעירים קורסים לערבית
מדוברת, מתחילים ומתקדמים. בואו לדבר ערבית >>

מנהיגות את המחר: קורס קידום מעמד האישה  תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, חברתית
ופוליטית בזירה המוניציפאלית. הפתיחה ב 29/1/2018. בואי להשפיע על העתיד >>

מטרופולין  איחור בשעת נסיעה בקו 44 לכיוון באר שבע. לכל הפרטים>>

מטרופולין  ביטול הכניסה למרחצאות נווה מדבר עם קו 45. לכל הפרטים >>

יומן ראש המועצה פתוח לציבור  במסגרת המחוייבות לשקיפות מציג ערן דורון, ראש המועצה,
את יומנו לציבור הרחב. לוח הפגישות יעלה מידי חודש ויציג את החודש הקודם.

לצפיה ביומן>>

גם אתם שותפים להפצת המידע
אנא עזרו לנו להביא את המידע הזה לכמה שיותר תושבים. 

לחצו על הכפתור ומלאו את טופס ההרשמה 
בנוסף, אנא העבירו אותה לתושבים נוספים כדי שימלאו גם הם את טופס ההרשמה

הרשמה לאיגרת רמת הנגב

הנכם מקבלים אגרת זו משום שהנכם נמצאים ברשימת התפוצה שלנו.
אם נרשמתם בטעות או אינכם מעוניינים לקבל אגרת זו, אנא לחצו "הסר" בתחתית העמוד ואנו לא

נשלח אליכם אגרות נוספות.

ועוד משהו קטן: אנו משתדלים להביא אליכם את המידע שנראה לנו הכי חשוב.
.oshra@rng.org.il אם יש לכם הערות או הארות, נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל

תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות, בכפתורים כאן למטה 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

https://app.activetrail.com/ShowCampaignAccessibility.aspx
https://www.facebook.com/ramatnegev/
mailto:info@rng.org.il
https://www.youtube.com/user/RamatNegev
http://rng.org.il/
https://www.instagram.com/explore/tags/ramatnegev/
http://rng.org.il/מקדמים-את-העסקים-והיזמים-ברמת-הנגב/
http://rng.org.il/בין-רמת-הנגב-לקולורדו/


מקדמים את העסקים
והיזמים ברמת הנגב

בתאריך 17/11/2017 נפגשו עם ערן דורון, ראש
מועצה, ועוזי חבשוש, מנכ"ל החברה הכלכלית,

עם רן קיוויתי מנהל הסוכנות לעסקים
קטניםבינוניים, ואפי מחלב, מנכ"ל מעוף אזור
דרום, בנושא קידום עסקים ויזמים במועצה

אזורית רמת נגב.

מה החליטו?

פגישה במשרד האוצר
ערן דורון, ראש המועצה, נפגש היום (יום ב'

4/12) עם סגן שר האוצר לקידום נושאים שעלו
במסגרת הסיור שנערך ברמת הנגב בחודש

שעבר.
במסגרת הנושאים: הכרת יישובי פיתחת ניצנה
כיישובי קו עימות, העלאת צו ארנונה לפרוייקטים

הסולאריים, קידום נווה תמרים, העתקת
מפעלים לאזור, הוזלת שווי קרקע למיזמי תיירות

ועוד...

בין רמת הנגב לקולורדו
הקשר בין רמת הנגב לשותפות שלנו בארה"ב,

אמיץ וחזק. לאחרונה חזרו מדנבר שתי
משלחות: משלחת שגרירי רמת הנגב (בני נוער)

ומשלחת מרכז צעירים.
בחודש נובמבר נסע ערן דורון, ראש המועצה,

לקולורדו, לצורך גיוס כספים לבית הספר התיכון
שעתיד לקום ברמת הנגב.

איך היה?

רכז לענייני אוכלוסיית
הבדואים של הר הנגב

המועצה רואה בהסדרת ההתיישבות הבדואית
באזורה חלק מיעדיה האסטרטגיים שיקדמו

וייפתחו את המרחב כולו.
על כן, לאחר תהליך מכרזי ממושך וגיוס מקורות
מימון שאינם מתקציב המועצה, נבחר יוני שריר
להיות רכז לענייני האוכלוסייה הבדואית של הר

הנגב.

מה זה אומר?

סרט ליד הבית: וונדר
וומן

לפני שהיא הייתה וונדר וומן, היא הייתה דיאנה
פרינס נסיכת האמזונות, שהוכשרה להיות

לוחמת בלתי ניתנת לעצירה.
בזמן מלחמת העולם הראשונה, היא עוזבת את
ביתה, כדי לעצור את האיום ולעזור לבני האנוש

במלחמה.
 היא מגלה את מלוא כוחותיה והופכת להיות

אחת מהגיבורות הגדולות שהעולם ידע.
יום שלישי 5.12.2017 | בשעה 21:00 | אולם

גולדה, רביבים

לרכישת כרטיסים

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
שלל אירועים וטיולים מחכים לכם בפסטיבל

המסורתי של רמת הנגב. 
בחלק מהאירועים נותר מס' קטן של כרטיסים.

לרכישת כרטיסים...

מועצה אזורית רמת הנגב
086564111 (רב קווי) | פקס: 086564100 | ד.נ. חלוצה, 85515

הסר | דווח כספאם

שלום,
אנו שמחים להגיש לכם את איגרת המועצה האזורית רמת הנגב לחודש זה.

איגרת זו תישלח אליכם פעם בחודש בכל יום ב' הראשון בחודש.
אנו מקווים שתפיקו ממנה הנאה

הכתבות החמות שהיו לנו החודש

קצרצרים....

מחצר אחורית לחלון ראווה  ממשלת ישראל החליטה לפני מספר שבועות כי מתקן חולות
ייסגר. למה זה טוב לנו?

שכנות טובה: מפגש מנהיגות בביר הדאג'  השבוע התקיים מפגש חשוב בהשתתפות של כ
70 תושבי רמת הנגב וביר הדאג׳ על מה דיברו שם?

פתיחת כביש 10 בחנוכה  גם השנה ייפתח בחנוכה  כביש 10 (כביש הגבול עם מצריים) לנסיעה
אזרחית. הכביש יפתח בין התאריכים 1520/12/2017.

מפעל חדש מוקם ברמת הנגב  מפעל חדש לייצור תוספי מזון מוקם בימים אלו באזור
התעשייה של רמת הנגב. המתקן הראשון עתיד לפעול בעוד כשנה וחצי ואמור להעסיק כ20

עובדים בשלב הראשון.

יחידת חילוץ הר הנגב  בחודש האחרון התמודדה יחידת חילוץ הר הנגב עם כמות חריגה של
לאור חילוצים שלצערנו חלקם הסתיים במוות. ראשי הרשויות בדרום כתבו מכתב הערכה

הפעילות החריגה שהייתה בשבועות האלו.

תיירות הר הנגב במספרים  שנת 2017 עדין לא הסתיימה, אבל יש לנו כבר סיכומים תיירותיים
באדיבות עמותת התיירות הר הנגב. אז מה קרה השנה בתיירות?

חדש ברמת הנגב – תזמורת כלי נשיפה: תלמידים צעירים, שלא יודעים לנגן, לומדים מוזיקה
כחלק מתזמורת. חוויה מרתקת >>

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
.7/12/2017  החיים על פי יעל לבנטל: הקומיקאית המצליחה מגיעה לפאב 40 למופע סטנדאפ על

החיים מנקודת מבט של אמא לשלושה ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה.
לרכישת כרטיסים >>

9/12/2017  טיול אל נחל ממשית: המסלול: מבקעת ממשית – דרך מערכת הסכרים – אל נחל
ממשית ואל בקעת אורון. לסיום – סיור באתר ממשית.

למידע נוסף >>

10/12/2017  ספריה אזורית: הרצאה – המרדף אחר הקרן הירוקה. הכניסה חופשית

13/12/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים – מה באמת לזחל קרה? הכניסה חופשית.

21/12/2017  קפה שחור חזק: מופע מיוחד במסגרת סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש –
"גלגל החיים". לרכישת כרטיסים >>

24/12/2017  הרצאות להורים למתבגרים: פצעי בגרות מתבגרים מודל 2017.
לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת
נפגשים בקיר  היום (שני 4/12)  בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי

מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

דרושים באנרגיה הסולארית  במסגרת תפיסת העבודה של המועצה למקסם את הזדמנויות
.A התעסוקה בפרוייקטים הסולארים, אנו מפרסמים כאן קובץ משרות מעודכן לפלוט

מתפרסמות מידי פעם משרות בלוח הדרושים שלנו. מוזמנים להיכנס ללוח הדרושים >> 

קול קורא למתכננים יועצים וקבלנים לעבודה משותפת עם מועצה אזורית רמתנגב
 בעקבות ריבוי פרוייקטים וצפי גידול בשנים הקרובות, מ.א. רמתנגב מחפשת להגדיל את מאגר

היועצים, המתכננים והקבלנים שלה. למעוניינים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה –
גד גולדווסר, מנהל מחלקת פרויקטים בינוי ופיתו.

gad@rng.org.il | 0525462981 | 086564198 :טלפון

סדנאות למיומנויות קדומות  מפגש חשיפה: יום שישי 8/12/2017. לכל הפרטים >>

סגירת המחלקה לשירותים חברתיים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה  בין התאריכים 3
7/12/17, ימים א'ה' לא יתקבלו פניות במחלקה לשירותים חברתיים ולא יתקיימו קבלות קהל

ביישובים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה.

קורס צלילה במועצה  מפגש ראשון יתקיים בבית גיל הזהב בתאריך 7.12.17, בשעה 18:00.
קורס צלילה לכל מי שחולם לצלול>>

קורסי ערבית מדוברת במרכז הצעירים  ב19.12.18 ייפתחו במרכז הצעירים קורסים לערבית
מדוברת, מתחילים ומתקדמים. בואו לדבר ערבית >>

מנהיגות את המחר: קורס קידום מעמד האישה  תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, חברתית
ופוליטית בזירה המוניציפאלית. הפתיחה ב 29/1/2018. בואי להשפיע על העתיד >>

מטרופולין  איחור בשעת נסיעה בקו 44 לכיוון באר שבע. לכל הפרטים>>

מטרופולין  ביטול הכניסה למרחצאות נווה מדבר עם קו 45. לכל הפרטים >>

יומן ראש המועצה פתוח לציבור  במסגרת המחוייבות לשקיפות מציג ערן דורון, ראש המועצה,
את יומנו לציבור הרחב. לוח הפגישות יעלה מידי חודש ויציג את החודש הקודם.

לצפיה ביומן>>

גם אתם שותפים להפצת המידע
אנא עזרו לנו להביא את המידע הזה לכמה שיותר תושבים. 

לחצו על הכפתור ומלאו את טופס ההרשמה 
בנוסף, אנא העבירו אותה לתושבים נוספים כדי שימלאו גם הם את טופס ההרשמה

הרשמה לאיגרת רמת הנגב

הנכם מקבלים אגרת זו משום שהנכם נמצאים ברשימת התפוצה שלנו.
אם נרשמתם בטעות או אינכם מעוניינים לקבל אגרת זו, אנא לחצו "הסר" בתחתית העמוד ואנו לא

נשלח אליכם אגרות נוספות.

ועוד משהו קטן: אנו משתדלים להביא אליכם את המידע שנראה לנו הכי חשוב.
.oshra@rng.org.il אם יש לכם הערות או הארות, נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל

תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות, בכפתורים כאן למטה 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://rng.org.il/בין-רמת-הנגב-לקולורדו/
http://rng.org.il/רכז-לענייני-אוכלוסיית-הבדואים-של-הר-הנ/
http://rng.org.il/מחצר-אחורית-לחלון-ראווה/
http://rng.org.il/שכנות-טובה-מפגש-מנהיגות-בביר-הדאג/
http://rng.org.il/34200/
http://rng.org.il/מפעל-חדש-מוקם-ברמת-הנגב/
http://rng.org.il/ראשי-הרשויות-בדרום-שלחו-מכתב-הערכה-ליח/
http://rng.org.il/תיירות-הר-הנגב-במספרים/
http://rng.org.il/חדש-ברמת-הנגב-תזמורת-כלי-נשיפה/
http://rng.org.il/event/34726/


מקדמים את העסקים
והיזמים ברמת הנגב

בתאריך 17/11/2017 נפגשו עם ערן דורון, ראש
מועצה, ועוזי חבשוש, מנכ"ל החברה הכלכלית,

עם רן קיוויתי מנהל הסוכנות לעסקים
קטניםבינוניים, ואפי מחלב, מנכ"ל מעוף אזור
דרום, בנושא קידום עסקים ויזמים במועצה

אזורית רמת נגב.

מה החליטו?

פגישה במשרד האוצר
ערן דורון, ראש המועצה, נפגש היום (יום ב'

4/12) עם סגן שר האוצר לקידום נושאים שעלו
במסגרת הסיור שנערך ברמת הנגב בחודש

שעבר.
במסגרת הנושאים: הכרת יישובי פיתחת ניצנה
כיישובי קו עימות, העלאת צו ארנונה לפרוייקטים

הסולאריים, קידום נווה תמרים, העתקת
מפעלים לאזור, הוזלת שווי קרקע למיזמי תיירות

ועוד...

בין רמת הנגב לקולורדו
הקשר בין רמת הנגב לשותפות שלנו בארה"ב,

אמיץ וחזק. לאחרונה חזרו מדנבר שתי
משלחות: משלחת שגרירי רמת הנגב (בני נוער)

ומשלחת מרכז צעירים.
בחודש נובמבר נסע ערן דורון, ראש המועצה,

לקולורדו, לצורך גיוס כספים לבית הספר התיכון
שעתיד לקום ברמת הנגב.

איך היה?

רכז לענייני אוכלוסיית
הבדואים של הר הנגב

המועצה רואה בהסדרת ההתיישבות הבדואית
באזורה חלק מיעדיה האסטרטגיים שיקדמו

וייפתחו את המרחב כולו.
על כן, לאחר תהליך מכרזי ממושך וגיוס מקורות
מימון שאינם מתקציב המועצה, נבחר יוני שריר
להיות רכז לענייני האוכלוסייה הבדואית של הר

הנגב.

מה זה אומר?

סרט ליד הבית: וונדר
וומן

לפני שהיא הייתה וונדר וומן, היא הייתה דיאנה
פרינס נסיכת האמזונות, שהוכשרה להיות

לוחמת בלתי ניתנת לעצירה.
בזמן מלחמת העולם הראשונה, היא עוזבת את
ביתה, כדי לעצור את האיום ולעזור לבני האנוש

במלחמה.
 היא מגלה את מלוא כוחותיה והופכת להיות

אחת מהגיבורות הגדולות שהעולם ידע.
יום שלישי 5.12.2017 | בשעה 21:00 | אולם

גולדה, רביבים

לרכישת כרטיסים

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
שלל אירועים וטיולים מחכים לכם בפסטיבל

המסורתי של רמת הנגב. 
בחלק מהאירועים נותר מס' קטן של כרטיסים.

לרכישת כרטיסים...

מועצה אזורית רמת הנגב
086564111 (רב קווי) | פקס: 086564100 | ד.נ. חלוצה, 85515

הסר | דווח כספאם

שלום,
אנו שמחים להגיש לכם את איגרת המועצה האזורית רמת הנגב לחודש זה.

איגרת זו תישלח אליכם פעם בחודש בכל יום ב' הראשון בחודש.
אנו מקווים שתפיקו ממנה הנאה

הכתבות החמות שהיו לנו החודש

קצרצרים....

מחצר אחורית לחלון ראווה  ממשלת ישראל החליטה לפני מספר שבועות כי מתקן חולות
ייסגר. למה זה טוב לנו?

שכנות טובה: מפגש מנהיגות בביר הדאג'  השבוע התקיים מפגש חשוב בהשתתפות של כ
70 תושבי רמת הנגב וביר הדאג׳ על מה דיברו שם?

פתיחת כביש 10 בחנוכה  גם השנה ייפתח בחנוכה  כביש 10 (כביש הגבול עם מצריים) לנסיעה
אזרחית. הכביש יפתח בין התאריכים 1520/12/2017.

מפעל חדש מוקם ברמת הנגב  מפעל חדש לייצור תוספי מזון מוקם בימים אלו באזור
התעשייה של רמת הנגב. המתקן הראשון עתיד לפעול בעוד כשנה וחצי ואמור להעסיק כ20

עובדים בשלב הראשון.

יחידת חילוץ הר הנגב  בחודש האחרון התמודדה יחידת חילוץ הר הנגב עם כמות חריגה של
לאור חילוצים שלצערנו חלקם הסתיים במוות. ראשי הרשויות בדרום כתבו מכתב הערכה

הפעילות החריגה שהייתה בשבועות האלו.

תיירות הר הנגב במספרים  שנת 2017 עדין לא הסתיימה, אבל יש לנו כבר סיכומים תיירותיים
באדיבות עמותת התיירות הר הנגב. אז מה קרה השנה בתיירות?

חדש ברמת הנגב – תזמורת כלי נשיפה: תלמידים צעירים, שלא יודעים לנגן, לומדים מוזיקה
כחלק מתזמורת. חוויה מרתקת >>

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
.7/12/2017  החיים על פי יעל לבנטל: הקומיקאית המצליחה מגיעה לפאב 40 למופע סטנדאפ על

החיים מנקודת מבט של אמא לשלושה ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה.
לרכישת כרטיסים >>

9/12/2017  טיול אל נחל ממשית: המסלול: מבקעת ממשית – דרך מערכת הסכרים – אל נחל
ממשית ואל בקעת אורון. לסיום – סיור באתר ממשית.

למידע נוסף >>

10/12/2017  ספריה אזורית: הרצאה – המרדף אחר הקרן הירוקה. הכניסה חופשית

13/12/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים – מה באמת לזחל קרה? הכניסה חופשית.

21/12/2017  קפה שחור חזק: מופע מיוחד במסגרת סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש –
"גלגל החיים". לרכישת כרטיסים >>

24/12/2017  הרצאות להורים למתבגרים: פצעי בגרות מתבגרים מודל 2017.
לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת
נפגשים בקיר  היום (שני 4/12)  בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי

מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

דרושים באנרגיה הסולארית  במסגרת תפיסת העבודה של המועצה למקסם את הזדמנויות
.A התעסוקה בפרוייקטים הסולארים, אנו מפרסמים כאן קובץ משרות מעודכן לפלוט

מתפרסמות מידי פעם משרות בלוח הדרושים שלנו. מוזמנים להיכנס ללוח הדרושים >> 

קול קורא למתכננים יועצים וקבלנים לעבודה משותפת עם מועצה אזורית רמתנגב
 בעקבות ריבוי פרוייקטים וצפי גידול בשנים הקרובות, מ.א. רמתנגב מחפשת להגדיל את מאגר

היועצים, המתכננים והקבלנים שלה. למעוניינים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה –
גד גולדווסר, מנהל מחלקת פרויקטים בינוי ופיתו.

gad@rng.org.il | 0525462981 | 086564198 :טלפון

סדנאות למיומנויות קדומות  מפגש חשיפה: יום שישי 8/12/2017. לכל הפרטים >>

סגירת המחלקה לשירותים חברתיים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה  בין התאריכים 3
7/12/17, ימים א'ה' לא יתקבלו פניות במחלקה לשירותים חברתיים ולא יתקיימו קבלות קהל

ביישובים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה.

קורס צלילה במועצה  מפגש ראשון יתקיים בבית גיל הזהב בתאריך 7.12.17, בשעה 18:00.
קורס צלילה לכל מי שחולם לצלול>>

קורסי ערבית מדוברת במרכז הצעירים  ב19.12.18 ייפתחו במרכז הצעירים קורסים לערבית
מדוברת, מתחילים ומתקדמים. בואו לדבר ערבית >>

מנהיגות את המחר: קורס קידום מעמד האישה  תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, חברתית
ופוליטית בזירה המוניציפאלית. הפתיחה ב 29/1/2018. בואי להשפיע על העתיד >>

מטרופולין  איחור בשעת נסיעה בקו 44 לכיוון באר שבע. לכל הפרטים>>

מטרופולין  ביטול הכניסה למרחצאות נווה מדבר עם קו 45. לכל הפרטים >>

יומן ראש המועצה פתוח לציבור  במסגרת המחוייבות לשקיפות מציג ערן דורון, ראש המועצה,
את יומנו לציבור הרחב. לוח הפגישות יעלה מידי חודש ויציג את החודש הקודם.

לצפיה ביומן>>

גם אתם שותפים להפצת המידע
אנא עזרו לנו להביא את המידע הזה לכמה שיותר תושבים. 

לחצו על הכפתור ומלאו את טופס ההרשמה 
בנוסף, אנא העבירו אותה לתושבים נוספים כדי שימלאו גם הם את טופס ההרשמה

הרשמה לאיגרת רמת הנגב

הנכם מקבלים אגרת זו משום שהנכם נמצאים ברשימת התפוצה שלנו.
אם נרשמתם בטעות או אינכם מעוניינים לקבל אגרת זו, אנא לחצו "הסר" בתחתית העמוד ואנו לא

נשלח אליכם אגרות נוספות.

ועוד משהו קטן: אנו משתדלים להביא אליכם את המידע שנראה לנו הכי חשוב.
.oshra@rng.org.il אם יש לכם הערות או הארות, נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל

תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות, בכפתורים כאן למטה 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://rng.org.il/event/tzlilim/
http://rng.org.il/event/החיים-על-פי-יעל-לבנטל/
http://rng.org.il/event/סדרת-הולכים-טיול-אל-נחל-ממשית/
http://rng.org.il/event/ספריה-אזורית-הרצאה-המרדף-אחר-הקרן-היר/
http://rng.org.il/event/ספריה-אזורית-הצגת-ילדים-מה-באמת-לזחל-ק/
http://rng.org.il/event/קפה-שחור-חזק-גלגל-החיים/
http://rng.org.il/event/ה4/
http://rng.org.il/events/
https://www.facebook.com/ramatnegev/
http://rng.org.il/wp-content/uploads/2017/11/משרות-פלוט-A.pdf
http://rng.org.il/category/jobs/
http://rng.org.il/סדנאות-למיומנויות-קדומות/
http://rng.org.il/קורס-צלילה-לכל-מי-שחולם-לצלול/
http://rng.org.il/קורסי-ערבית-מדוברת-במרכז-הצעירים/
http://rng.org.il/מנהיגות-את-המחר-קורס-קידום-מעמד-האשה/
http://rng.org.il/איחור-בשעת-נסיעה-בקו-44-לכיוון-באר-שבע/
http://rng.org.il/ביטול-הכניסה-למרחצאות-נווה-מדבר-עם-קו-45/
http://bit.ly/2oXeWVb


מקדמים את העסקים
והיזמים ברמת הנגב

בתאריך 17/11/2017 נפגשו עם ערן דורון, ראש
מועצה, ועוזי חבשוש, מנכ"ל החברה הכלכלית,

עם רן קיוויתי מנהל הסוכנות לעסקים
קטניםבינוניים, ואפי מחלב, מנכ"ל מעוף אזור
דרום, בנושא קידום עסקים ויזמים במועצה

אזורית רמת נגב.

מה החליטו?

פגישה במשרד האוצר
ערן דורון, ראש המועצה, נפגש היום (יום ב'

4/12) עם סגן שר האוצר לקידום נושאים שעלו
במסגרת הסיור שנערך ברמת הנגב בחודש

שעבר.
במסגרת הנושאים: הכרת יישובי פיתחת ניצנה
כיישובי קו עימות, העלאת צו ארנונה לפרוייקטים

הסולאריים, קידום נווה תמרים, העתקת
מפעלים לאזור, הוזלת שווי קרקע למיזמי תיירות

ועוד...

בין רמת הנגב לקולורדו
הקשר בין רמת הנגב לשותפות שלנו בארה"ב,

אמיץ וחזק. לאחרונה חזרו מדנבר שתי
משלחות: משלחת שגרירי רמת הנגב (בני נוער)

ומשלחת מרכז צעירים.
בחודש נובמבר נסע ערן דורון, ראש המועצה,

לקולורדו, לצורך גיוס כספים לבית הספר התיכון
שעתיד לקום ברמת הנגב.

איך היה?

רכז לענייני אוכלוסיית
הבדואים של הר הנגב

המועצה רואה בהסדרת ההתיישבות הבדואית
באזורה חלק מיעדיה האסטרטגיים שיקדמו

וייפתחו את המרחב כולו.
על כן, לאחר תהליך מכרזי ממושך וגיוס מקורות
מימון שאינם מתקציב המועצה, נבחר יוני שריר
להיות רכז לענייני האוכלוסייה הבדואית של הר

הנגב.

מה זה אומר?

סרט ליד הבית: וונדר
וומן

לפני שהיא הייתה וונדר וומן, היא הייתה דיאנה
פרינס נסיכת האמזונות, שהוכשרה להיות

לוחמת בלתי ניתנת לעצירה.
בזמן מלחמת העולם הראשונה, היא עוזבת את
ביתה, כדי לעצור את האיום ולעזור לבני האנוש

במלחמה.
 היא מגלה את מלוא כוחותיה והופכת להיות

אחת מהגיבורות הגדולות שהעולם ידע.
יום שלישי 5.12.2017 | בשעה 21:00 | אולם

גולדה, רביבים

לרכישת כרטיסים

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
שלל אירועים וטיולים מחכים לכם בפסטיבל

המסורתי של רמת הנגב. 
בחלק מהאירועים נותר מס' קטן של כרטיסים.

לרכישת כרטיסים...

מועצה אזורית רמת הנגב
086564111 (רב קווי) | פקס: 086564100 | ד.נ. חלוצה, 85515

הסר | דווח כספאם

שלום,
אנו שמחים להגיש לכם את איגרת המועצה האזורית רמת הנגב לחודש זה.

איגרת זו תישלח אליכם פעם בחודש בכל יום ב' הראשון בחודש.
אנו מקווים שתפיקו ממנה הנאה

הכתבות החמות שהיו לנו החודש

קצרצרים....

מחצר אחורית לחלון ראווה  ממשלת ישראל החליטה לפני מספר שבועות כי מתקן חולות
ייסגר. למה זה טוב לנו?

שכנות טובה: מפגש מנהיגות בביר הדאג'  השבוע התקיים מפגש חשוב בהשתתפות של כ
70 תושבי רמת הנגב וביר הדאג׳ על מה דיברו שם?

פתיחת כביש 10 בחנוכה  גם השנה ייפתח בחנוכה  כביש 10 (כביש הגבול עם מצריים) לנסיעה
אזרחית. הכביש יפתח בין התאריכים 1520/12/2017.

מפעל חדש מוקם ברמת הנגב  מפעל חדש לייצור תוספי מזון מוקם בימים אלו באזור
התעשייה של רמת הנגב. המתקן הראשון עתיד לפעול בעוד כשנה וחצי ואמור להעסיק כ20

עובדים בשלב הראשון.

יחידת חילוץ הר הנגב  בחודש האחרון התמודדה יחידת חילוץ הר הנגב עם כמות חריגה של
לאור חילוצים שלצערנו חלקם הסתיים במוות. ראשי הרשויות בדרום כתבו מכתב הערכה

הפעילות החריגה שהייתה בשבועות האלו.

תיירות הר הנגב במספרים  שנת 2017 עדין לא הסתיימה, אבל יש לנו כבר סיכומים תיירותיים
באדיבות עמותת התיירות הר הנגב. אז מה קרה השנה בתיירות?

חדש ברמת הנגב – תזמורת כלי נשיפה: תלמידים צעירים, שלא יודעים לנגן, לומדים מוזיקה
כחלק מתזמורת. חוויה מרתקת >>

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
.7/12/2017  החיים על פי יעל לבנטל: הקומיקאית המצליחה מגיעה לפאב 40 למופע סטנדאפ על

החיים מנקודת מבט של אמא לשלושה ילדים שבעצמה עדיין נשארה ילדה.
לרכישת כרטיסים >>

9/12/2017  טיול אל נחל ממשית: המסלול: מבקעת ממשית – דרך מערכת הסכרים – אל נחל
ממשית ואל בקעת אורון. לסיום – סיור באתר ממשית.

למידע נוסף >>

10/12/2017  ספריה אזורית: הרצאה – המרדף אחר הקרן הירוקה. הכניסה חופשית

13/12/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים – מה באמת לזחל קרה? הכניסה חופשית.

21/12/2017  קפה שחור חזק: מופע מיוחד במסגרת סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש –
"גלגל החיים". לרכישת כרטיסים >>

24/12/2017  הרצאות להורים למתבגרים: פצעי בגרות מתבגרים מודל 2017.
לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת
נפגשים בקיר  היום (שני 4/12)  בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי

מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

דרושים באנרגיה הסולארית  במסגרת תפיסת העבודה של המועצה למקסם את הזדמנויות
.A התעסוקה בפרוייקטים הסולארים, אנו מפרסמים כאן קובץ משרות מעודכן לפלוט

מתפרסמות מידי פעם משרות בלוח הדרושים שלנו. מוזמנים להיכנס ללוח הדרושים >> 

קול קורא למתכננים יועצים וקבלנים לעבודה משותפת עם מועצה אזורית רמתנגב
 בעקבות ריבוי פרוייקטים וצפי גידול בשנים הקרובות, מ.א. רמתנגב מחפשת להגדיל את מאגר

היועצים, המתכננים והקבלנים שלה. למעוניינים ניתן ליצור קשר עם מחלקת הנדסה –
גד גולדווסר, מנהל מחלקת פרויקטים בינוי ופיתו.

gad@rng.org.il | 0525462981 | 086564198 :טלפון

סדנאות למיומנויות קדומות  מפגש חשיפה: יום שישי 8/12/2017. לכל הפרטים >>

סגירת המחלקה לשירותים חברתיים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה  בין התאריכים 3
7/12/17, ימים א'ה' לא יתקבלו פניות במחלקה לשירותים חברתיים ולא יתקיימו קבלות קהל

ביישובים עקב המעבר לתכנת מחשב חדשה.

קורס צלילה במועצה  מפגש ראשון יתקיים בבית גיל הזהב בתאריך 7.12.17, בשעה 18:00.
קורס צלילה לכל מי שחולם לצלול>>

קורסי ערבית מדוברת במרכז הצעירים  ב19.12.18 ייפתחו במרכז הצעירים קורסים לערבית
מדוברת, מתחילים ומתקדמים. בואו לדבר ערבית >>

מנהיגות את המחר: קורס קידום מעמד האישה  תוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית, חברתית
ופוליטית בזירה המוניציפאלית. הפתיחה ב 29/1/2018. בואי להשפיע על העתיד >>

מטרופולין  איחור בשעת נסיעה בקו 44 לכיוון באר שבע. לכל הפרטים>>

מטרופולין  ביטול הכניסה למרחצאות נווה מדבר עם קו 45. לכל הפרטים >>

יומן ראש המועצה פתוח לציבור  במסגרת המחוייבות לשקיפות מציג ערן דורון, ראש המועצה,
את יומנו לציבור הרחב. לוח הפגישות יעלה מידי חודש ויציג את החודש הקודם.

לצפיה ביומן>>

גם אתם שותפים להפצת המידע
אנא עזרו לנו להביא את המידע הזה לכמה שיותר תושבים. 

לחצו על הכפתור ומלאו את טופס ההרשמה 
בנוסף, אנא העבירו אותה לתושבים נוספים כדי שימלאו גם הם את טופס ההרשמה

הרשמה לאיגרת רמת הנגב

הנכם מקבלים אגרת זו משום שהנכם נמצאים ברשימת התפוצה שלנו.
אם נרשמתם בטעות או אינכם מעוניינים לקבל אגרת זו, אנא לחצו "הסר" בתחתית העמוד ואנו לא

נשלח אליכם אגרות נוספות.

ועוד משהו קטן: אנו משתדלים להביא אליכם את המידע שנראה לנו הכי חשוב.
.oshra@rng.org.il אם יש לכם הערות או הארות, נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל

תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות, בכפתורים כאן למטה 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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