
אושרה תכנית חומש
למועצה לשנים 2018

2023
במליאת המועצה שהתקיימה אתמול אושרה
תכנית חומש למועצה לשנים 20182023.

בעתיד היא תוצג על ידי ראש המועצה בישובים
ותהייה נגישה לציבור.

קראו עוד...

שר האוצר משה כחלון,
וסגן השר איציק כהן
ביקרו ברמת הנגב

במסגרת הביקור, הגיעו ל"אקווטק" – מפעל
ייצוא הדגים ברמת הנגב וכן, נחשפו לעצמת

הפיתוח בתחום האנרגיות המתחדשות, במהלך
ביקור פרויקט תחנת הכוח התרמוסולארית

באשלים.

לתמונות ולסרטון>>

מאה שנה אחרי: צאצאי
חיל הפרשים מיחידת
האנז"ק חוזרים לביר

עסלוג'
בדגלים ומחיאות כפיים קדמו בשבוע שעבר כ
200 תלמידים ותושבי רמת הנגב את צאצאיהם

של הפרשים מיחידת האנז"ק (חיל הפרשים
האוסטרלים והניו זלנדים), אשר ציינו את פועלם
במלחמת העולם הראשונה, בטקס שחזור 100
שנה לכיבוש באר שבע על ידי אנז"ק שהתקיים

בפארק גולדה

 לתמונות ולסרטון>>

שר התיירות, ח"כ יריב
לוין, מבקר במועצה

בתאריך 26.10.2017 ביקר במועצה, שר
התיירות, ח״כ יריב לוין. השר נפגש עם ועדת

התיירות המועצתית ונחשף לפרוייקטים
המרכזיים אותם אנחנו מקדמים. 

רמת הנגב משופעת בנכסי טבע ומורשת
והתיירות היא אחד ממחוללי הפיתוח החשובים
ביותר. השר רואה בתיירות המדברית גורם

משמעותי במשיכת תיירים למדינת ישראל ועל
כן הנחה את צוות משרדו לתמיכה משמעותית

בתיירות המדברית. 
תודה לשחר שילה , רכז התיירות המועצתי,
עוזי חבשוש מנכ״ל החברה הכלכלית ולתיירני

המועצה שהשתתפו בסיור החשוב.

צעדת בןגוריון חוגגת
חצי יובל!

יום שבת, 18/11/2017 | בין השעות 07:30
.16:00

הצטרפו לאלפי הצועדים במסלולי הצעידה
השונים.

בסיום הצעדה מוזמנים כולם ליריד ססגוני,
הופעות, דוכני אוכל, הפעלות לכל המשפחה

ועוד.

כל הפרטים...

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
החלה מכירת הכרטיסים לאירועי הפסטיבל

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....

לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות לחקלאים: חוות
בודדים  בשבוע שעבר אושר בכנסת התיקון לחוק הרשות לפיתוח הנגב. איך זה משפיע על חוות

הבודדים?

שותפויות – בשבועות האחרונים יצאו שתי משלחות של מרכז צעירים ונוער רמת הנגב לקהילות
השותפות שלנו בארצות הברית. משלחת "שגרירי נוער רמת הנגב" יצאה לביקור בדנוור, קולורדו,

ומשלחת משלחת "צעירי רמת הנגב" ביקרה בדוור (קולורדו) ובלאס וגאס (נבדה). 
בשבוע הקרוב עתידה להגיע לרמת הנגב משלחת נשים מקולורדו. המשלחות מחזקות את

הקשר עם העם היהודי ואת הקשר ההדוק עם חברינו מעבר לים. בהמשך השנה יגיעו לרמת הנגב
משלחות הגומלין.

נציגי חברת מטרופולין באו לשמוע את התושבים  הנה הנושאים שעלו בפגישה

 שטחים פתוחים ברמת הנגב – יש דבר כזה?  קצת על שטחים פתוחים והקשר בן שטר של
50 ש"ח לרמת הנגב.

חקלאות  לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות
לחקלאים: ביטול קיצוץ למים ומענקים לחקלאות.

יום השנה לרצח רבין: בשבוע שעבר ציין החינוך הבלתי פורמלי במועצה את יום השנה לרצח
רבין. במהלך יום זה לקחו חלק בפעילות מדריכים וחניכים, בני נוער ותלמידים.  

באזור רמת הנגב וירוחם. ניתן לראות חלמוניות ברכס בוקר (עוצרים החלה פריחת החלמוניות
ליד חוות נחל בוקר והולכים לכיוון העץ הנמצא מעבר לאפיק הנחל. החלמוניות נמצאות לאורך

המסלול המוביל אל ראש הגבעה.) וגם בירוחם (נחל ירוחם ליד האגם). צאו, טיילו, אך אל תקטפו.

יש לנו אלופים  שחייני רמת הנגב שזכו במדליות באליפות המדינה של השנה שעברה, קיבלו
תעודות הערכת מראש המועצה ערן דורון. לתמונות בדף הפייסבוק של שחייני רמת הנגב >>

בית מדרש מועצתי סביב שולחנו של ראש המועצה  חוג התנ"ך המיתולוגי של רמת הנגב
נפתח מחדש אחרי החגים. היה מעניין ופורה. בהמשך מתוכננים מפגשים נוספים. שווה לעקוב

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
 סרט ליד הבית: חיבור פשוט. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 7/11/2017

8/11/2017  ספריה אזורית: 2 הצגות תאטרון – "דוקטור דוליטל" ו"הזמר הנודד בארץ עוץ". הכניסה
חופשית. לפרטים נוספים >>

– טיול אל שפך נחל שורק בחוף פלמחים. לפרטים והרשמה >> 11/11/2017

15/11/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים  המלך מידאס. לפרטים ורכישת כרטיסים >>

18/11/2017  דב נבון – מופע יחיד אינטימי. לרכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגת ילדים במדרשה: מעוף של בוקר. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגה: סיפור אהבה בשלושה פרקים. לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת

Save The Date  ביום שני 4/12 בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי
מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

עדכון שעות קבלת הקהל ושעות המענה הטלפוני בוועדה המקומית לתכנון ובניה: 
קבלת קהל:

יום א' 09:0016:00 , 16:0018:00 (בתאום מראש בלבד)
יום ד' 09:0014:00

מענה טלפוני ימים א', ד' 13:0015:30

דרושים מתנדבים לבניית שביל ישראל לאופניים באזור שבין גן לאומי עבדת למצפה רמון. לפרטים
והרשמה >>

דרושים מתנדבים להצלת חיים: פרוייקט "נאמני חיים" של מד"א להציל את מי שקרוב אליך.
למידע נוסף>>

קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב: מועד אחרון להגשת הבקשות: 15.11.2017
למידע והרשמה>>

קול קורא: מלגות לתלמידי כיתות ט'יב', בהעדר חלופת מוסד חינוך מוכר ייחודי המצוי בתחומי
רמת הנגב. תאריך אחרון להגשה 26.11.2017 במשרדי אגף חינוך.

לפרטים נוספים >> . 
שימו לב  במהלך החודש הקרוב נביא את השירות עד הבית, אליכם לישובים להגשת הבקשות

לקבלת מלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.

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>>

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/תכנית-חומש-למועצה-2018-2023/
http://rng.org.il/שר-האוצר-משה-כחלון-וסגן-השר-איציק-כהן-ב/
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נציגי חברת מטרופולין באו לשמוע את התושבים  הנה הנושאים שעלו בפגישה

 שטחים פתוחים ברמת הנגב – יש דבר כזה?  קצת על שטחים פתוחים והקשר בן שטר של
50 ש"ח לרמת הנגב.

חקלאות  לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות
לחקלאים: ביטול קיצוץ למים ומענקים לחקלאות.

יום השנה לרצח רבין: בשבוע שעבר ציין החינוך הבלתי פורמלי במועצה את יום השנה לרצח
רבין. במהלך יום זה לקחו חלק בפעילות מדריכים וחניכים, בני נוער ותלמידים.  

באזור רמת הנגב וירוחם. ניתן לראות חלמוניות ברכס בוקר (עוצרים החלה פריחת החלמוניות
ליד חוות נחל בוקר והולכים לכיוון העץ הנמצא מעבר לאפיק הנחל. החלמוניות נמצאות לאורך

המסלול המוביל אל ראש הגבעה.) וגם בירוחם (נחל ירוחם ליד האגם). צאו, טיילו, אך אל תקטפו.

יש לנו אלופים  שחייני רמת הנגב שזכו במדליות באליפות המדינה של השנה שעברה, קיבלו
תעודות הערכת מראש המועצה ערן דורון. לתמונות בדף הפייסבוק של שחייני רמת הנגב >>

בית מדרש מועצתי סביב שולחנו של ראש המועצה  חוג התנ"ך המיתולוגי של רמת הנגב
נפתח מחדש אחרי החגים. היה מעניין ופורה. בהמשך מתוכננים מפגשים נוספים. שווה לעקוב

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
 סרט ליד הבית: חיבור פשוט. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 7/11/2017

8/11/2017  ספריה אזורית: 2 הצגות תאטרון – "דוקטור דוליטל" ו"הזמר הנודד בארץ עוץ". הכניסה
חופשית. לפרטים נוספים >>

– טיול אל שפך נחל שורק בחוף פלמחים. לפרטים והרשמה >> 11/11/2017

15/11/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים  המלך מידאס. לפרטים ורכישת כרטיסים >>

18/11/2017  דב נבון – מופע יחיד אינטימי. לרכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגת ילדים במדרשה: מעוף של בוקר. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגה: סיפור אהבה בשלושה פרקים. לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת

Save The Date  ביום שני 4/12 בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי
מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

עדכון שעות קבלת הקהל ושעות המענה הטלפוני בוועדה המקומית לתכנון ובניה: 
קבלת קהל:

יום א' 09:0016:00 , 16:0018:00 (בתאום מראש בלבד)
יום ד' 09:0014:00

מענה טלפוני ימים א', ד' 13:0015:30

דרושים מתנדבים לבניית שביל ישראל לאופניים באזור שבין גן לאומי עבדת למצפה רמון. לפרטים
והרשמה >>

דרושים מתנדבים להצלת חיים: פרוייקט "נאמני חיים" של מד"א להציל את מי שקרוב אליך.
למידע נוסף>>

קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב: מועד אחרון להגשת הבקשות: 15.11.2017
למידע והרשמה>>

קול קורא: מלגות לתלמידי כיתות ט'יב', בהעדר חלופת מוסד חינוך מוכר ייחודי המצוי בתחומי
רמת הנגב. תאריך אחרון להגשה 26.11.2017 במשרדי אגף חינוך.

לפרטים נוספים >> . 
שימו לב  במהלך החודש הקרוב נביא את השירות עד הבית, אליכם לישובים להגשת הבקשות

לקבלת מלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.

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>>

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/מאה-שנה-אחרי-צאצאי-חיל-הפרשים-מיחידת-הא/
http://rng.org.il/אתמול-אןשר-בכנסת-התיקון-לחוק-הרשות-לפי/
http://rng.org.il/קבוצת-שגרירי-נוער-רמת-הנגב-2017/
http://rng.org.il/משלחת-צעירי-רמת-הנגב-יצאה-לקהילות-השות/
http://rng.org.il/נציגי-חברת-מטרופולין-באו-לשמוע-את-התוש/
http://rng.org.il/שטחים-פתוחים-ברמת-הנגב-יש-דבר-כזה/
http://rng.org.il/ביטול-קיצוץ-למים-ומענקים-לחקלאות/
http://bit.ly/2zg0gEU
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1863730073667086&id=886062514767185
http://rng.org.il/בית-מדרש-מועצתי-סביב-שולחנו-של-ראש-המוע/


אושרה תכנית חומש
למועצה לשנים 2018

2023
במליאת המועצה שהתקיימה אתמול אושרה
תכנית חומש למועצה לשנים 20182023.

בעתיד היא תוצג על ידי ראש המועצה בישובים
ותהייה נגישה לציבור.

קראו עוד...

שר האוצר משה כחלון,
וסגן השר איציק כהן
ביקרו ברמת הנגב

במסגרת הביקור, הגיעו ל"אקווטק" – מפעל
ייצוא הדגים ברמת הנגב וכן, נחשפו לעצמת

הפיתוח בתחום האנרגיות המתחדשות, במהלך
ביקור פרויקט תחנת הכוח התרמוסולארית

באשלים.

לתמונות ולסרטון>>

מאה שנה אחרי: צאצאי
חיל הפרשים מיחידת
האנז"ק חוזרים לביר

עסלוג'
בדגלים ומחיאות כפיים קדמו בשבוע שעבר כ
200 תלמידים ותושבי רמת הנגב את צאצאיהם

של הפרשים מיחידת האנז"ק (חיל הפרשים
האוסטרלים והניו זלנדים), אשר ציינו את פועלם
במלחמת העולם הראשונה, בטקס שחזור 100
שנה לכיבוש באר שבע על ידי אנז"ק שהתקיים

בפארק גולדה

 לתמונות ולסרטון>>

שר התיירות, ח"כ יריב
לוין, מבקר במועצה

בתאריך 26.10.2017 ביקר במועצה, שר
התיירות, ח״כ יריב לוין. השר נפגש עם ועדת

התיירות המועצתית ונחשף לפרוייקטים
המרכזיים אותם אנחנו מקדמים. 

רמת הנגב משופעת בנכסי טבע ומורשת
והתיירות היא אחד ממחוללי הפיתוח החשובים
ביותר. השר רואה בתיירות המדברית גורם

משמעותי במשיכת תיירים למדינת ישראל ועל
כן הנחה את צוות משרדו לתמיכה משמעותית

בתיירות המדברית. 
תודה לשחר שילה , רכז התיירות המועצתי,
עוזי חבשוש מנכ״ל החברה הכלכלית ולתיירני

המועצה שהשתתפו בסיור החשוב.

צעדת בןגוריון חוגגת
חצי יובל!

יום שבת, 18/11/2017 | בין השעות 07:30
.16:00

הצטרפו לאלפי הצועדים במסלולי הצעידה
השונים.

בסיום הצעדה מוזמנים כולם ליריד ססגוני,
הופעות, דוכני אוכל, הפעלות לכל המשפחה

ועוד.

כל הפרטים...

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
החלה מכירת הכרטיסים לאירועי הפסטיבל

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....

לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות לחקלאים: חוות
בודדים  בשבוע שעבר אושר בכנסת התיקון לחוק הרשות לפיתוח הנגב. איך זה משפיע על חוות

הבודדים?

שותפויות – בשבועות האחרונים יצאו שתי משלחות של מרכז צעירים ונוער רמת הנגב לקהילות
השותפות שלנו בארצות הברית. משלחת "שגרירי נוער רמת הנגב" יצאה לביקור בדנוור, קולורדו,

ומשלחת משלחת "צעירי רמת הנגב" ביקרה בדוור (קולורדו) ובלאס וגאס (נבדה). 
בשבוע הקרוב עתידה להגיע לרמת הנגב משלחת נשים מקולורדו. המשלחות מחזקות את

הקשר עם העם היהודי ואת הקשר ההדוק עם חברינו מעבר לים. בהמשך השנה יגיעו לרמת הנגב
משלחות הגומלין.

נציגי חברת מטרופולין באו לשמוע את התושבים  הנה הנושאים שעלו בפגישה

 שטחים פתוחים ברמת הנגב – יש דבר כזה?  קצת על שטחים פתוחים והקשר בן שטר של
50 ש"ח לרמת הנגב.

חקלאות  לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות
לחקלאים: ביטול קיצוץ למים ומענקים לחקלאות.

יום השנה לרצח רבין: בשבוע שעבר ציין החינוך הבלתי פורמלי במועצה את יום השנה לרצח
רבין. במהלך יום זה לקחו חלק בפעילות מדריכים וחניכים, בני נוער ותלמידים.  

באזור רמת הנגב וירוחם. ניתן לראות חלמוניות ברכס בוקר (עוצרים החלה פריחת החלמוניות
ליד חוות נחל בוקר והולכים לכיוון העץ הנמצא מעבר לאפיק הנחל. החלמוניות נמצאות לאורך

המסלול המוביל אל ראש הגבעה.) וגם בירוחם (נחל ירוחם ליד האגם). צאו, טיילו, אך אל תקטפו.

יש לנו אלופים  שחייני רמת הנגב שזכו במדליות באליפות המדינה של השנה שעברה, קיבלו
תעודות הערכת מראש המועצה ערן דורון. לתמונות בדף הפייסבוק של שחייני רמת הנגב >>

בית מדרש מועצתי סביב שולחנו של ראש המועצה  חוג התנ"ך המיתולוגי של רמת הנגב
נפתח מחדש אחרי החגים. היה מעניין ופורה. בהמשך מתוכננים מפגשים נוספים. שווה לעקוב

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
 סרט ליד הבית: חיבור פשוט. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 7/11/2017

8/11/2017  ספריה אזורית: 2 הצגות תאטרון – "דוקטור דוליטל" ו"הזמר הנודד בארץ עוץ". הכניסה
חופשית. לפרטים נוספים >>

– טיול אל שפך נחל שורק בחוף פלמחים. לפרטים והרשמה >> 11/11/2017

15/11/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים  המלך מידאס. לפרטים ורכישת כרטיסים >>

18/11/2017  דב נבון – מופע יחיד אינטימי. לרכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגת ילדים במדרשה: מעוף של בוקר. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגה: סיפור אהבה בשלושה פרקים. לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת

Save The Date  ביום שני 4/12 בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי
מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

עדכון שעות קבלת הקהל ושעות המענה הטלפוני בוועדה המקומית לתכנון ובניה: 
קבלת קהל:

יום א' 09:0016:00 , 16:0018:00 (בתאום מראש בלבד)
יום ד' 09:0014:00

מענה טלפוני ימים א', ד' 13:0015:30

דרושים מתנדבים לבניית שביל ישראל לאופניים באזור שבין גן לאומי עבדת למצפה רמון. לפרטים
והרשמה >>

דרושים מתנדבים להצלת חיים: פרוייקט "נאמני חיים" של מד"א להציל את מי שקרוב אליך.
למידע נוסף>>

קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב: מועד אחרון להגשת הבקשות: 15.11.2017
למידע והרשמה>>

קול קורא: מלגות לתלמידי כיתות ט'יב', בהעדר חלופת מוסד חינוך מוכר ייחודי המצוי בתחומי
רמת הנגב. תאריך אחרון להגשה 26.11.2017 במשרדי אגף חינוך.

לפרטים נוספים >> . 
שימו לב  במהלך החודש הקרוב נביא את השירות עד הבית, אליכם לישובים להגשת הבקשות

לקבלת מלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.

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>>

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/צעדת-בן-גוריון-ה-25/
http://rng.org.il/event/tzlilim/
http://rng.org.il/event/סרט-ליד-הבית-חיבור-פשוט/
http://rng.org.il/event/ספריה-אזורית-2-הצגות-תאטרון-דוקטור-דול/
http://rng.org.il/event/חוג-מטיילי-רמת-הנגב-הולכים-אל-שפך-נחל-ש/
http://rng.org.il/event/ספריה-אזורית-הצגת-ילדים-המלך-מידאס/
http://rng.org.il/event/דב-נבון-מופע-יחיד/
http://rng.org.il/event/הצגת-ילדים-במדרשה-מעוף-של-בוקר/
http://rng.org.il/event/הצגה-סיפור-אהבה-בשלושה-פרקים-תיאטרון/
http://rng.org.il/events/
https://www.facebook.com/ramatnegev/
http://rng.org.il/דרושים-מתנדבים-לבניית-שביל-ישראל-לאופ/
http://rng.org.il/דרושים-מתנדבים-להצלת-חיים/
http://bit.ly/2x9YmjT
http://rng.org.il/מלגות-לתלמידים-כיתות-ט-יב-תושבי-המועצה/


אושרה תכנית חומש
למועצה לשנים 2018

2023
במליאת המועצה שהתקיימה אתמול אושרה
תכנית חומש למועצה לשנים 20182023.

בעתיד היא תוצג על ידי ראש המועצה בישובים
ותהייה נגישה לציבור.

קראו עוד...

שר האוצר משה כחלון,
וסגן השר איציק כהן
ביקרו ברמת הנגב

במסגרת הביקור, הגיעו ל"אקווטק" – מפעל
ייצוא הדגים ברמת הנגב וכן, נחשפו לעצמת

הפיתוח בתחום האנרגיות המתחדשות, במהלך
ביקור פרויקט תחנת הכוח התרמוסולארית

באשלים.

לתמונות ולסרטון>>

מאה שנה אחרי: צאצאי
חיל הפרשים מיחידת
האנז"ק חוזרים לביר

עסלוג'
בדגלים ומחיאות כפיים קדמו בשבוע שעבר כ
200 תלמידים ותושבי רמת הנגב את צאצאיהם

של הפרשים מיחידת האנז"ק (חיל הפרשים
האוסטרלים והניו זלנדים), אשר ציינו את פועלם
במלחמת העולם הראשונה, בטקס שחזור 100
שנה לכיבוש באר שבע על ידי אנז"ק שהתקיים

בפארק גולדה

 לתמונות ולסרטון>>

שר התיירות, ח"כ יריב
לוין, מבקר במועצה

בתאריך 26.10.2017 ביקר במועצה, שר
התיירות, ח״כ יריב לוין. השר נפגש עם ועדת

התיירות המועצתית ונחשף לפרוייקטים
המרכזיים אותם אנחנו מקדמים. 

רמת הנגב משופעת בנכסי טבע ומורשת
והתיירות היא אחד ממחוללי הפיתוח החשובים
ביותר. השר רואה בתיירות המדברית גורם

משמעותי במשיכת תיירים למדינת ישראל ועל
כן הנחה את צוות משרדו לתמיכה משמעותית

בתיירות המדברית. 
תודה לשחר שילה , רכז התיירות המועצתי,
עוזי חבשוש מנכ״ל החברה הכלכלית ולתיירני

המועצה שהשתתפו בסיור החשוב.

צעדת בןגוריון חוגגת
חצי יובל!

יום שבת, 18/11/2017 | בין השעות 07:30
.16:00

הצטרפו לאלפי הצועדים במסלולי הצעידה
השונים.

בסיום הצעדה מוזמנים כולם ליריד ססגוני,
הופעות, דוכני אוכל, הפעלות לכל המשפחה

ועוד.

כל הפרטים...

פסטיבל צלילים במדבר
חוגג 20 שנה

חנוכה – 1316 בדצמבר 2017
החלה מכירת הכרטיסים לאירועי הפסטיבל

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....

לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות לחקלאים: חוות
בודדים  בשבוע שעבר אושר בכנסת התיקון לחוק הרשות לפיתוח הנגב. איך זה משפיע על חוות

הבודדים?

שותפויות – בשבועות האחרונים יצאו שתי משלחות של מרכז צעירים ונוער רמת הנגב לקהילות
השותפות שלנו בארצות הברית. משלחת "שגרירי נוער רמת הנגב" יצאה לביקור בדנוור, קולורדו,

ומשלחת משלחת "צעירי רמת הנגב" ביקרה בדוור (קולורדו) ובלאס וגאס (נבדה). 
בשבוע הקרוב עתידה להגיע לרמת הנגב משלחת נשים מקולורדו. המשלחות מחזקות את

הקשר עם העם היהודי ואת הקשר ההדוק עם חברינו מעבר לים. בהמשך השנה יגיעו לרמת הנגב
משלחות הגומלין.

נציגי חברת מטרופולין באו לשמוע את התושבים  הנה הנושאים שעלו בפגישה

 שטחים פתוחים ברמת הנגב – יש דבר כזה?  קצת על שטחים פתוחים והקשר בן שטר של
50 ש"ח לרמת הנגב.

חקלאות  לאחר עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, יש לנו שתי בשורות טובות
לחקלאים: ביטול קיצוץ למים ומענקים לחקלאות.

יום השנה לרצח רבין: בשבוע שעבר ציין החינוך הבלתי פורמלי במועצה את יום השנה לרצח
רבין. במהלך יום זה לקחו חלק בפעילות מדריכים וחניכים, בני נוער ותלמידים.  

באזור רמת הנגב וירוחם. ניתן לראות חלמוניות ברכס בוקר (עוצרים החלה פריחת החלמוניות
ליד חוות נחל בוקר והולכים לכיוון העץ הנמצא מעבר לאפיק הנחל. החלמוניות נמצאות לאורך

המסלול המוביל אל ראש הגבעה.) וגם בירוחם (נחל ירוחם ליד האגם). צאו, טיילו, אך אל תקטפו.

יש לנו אלופים  שחייני רמת הנגב שזכו במדליות באליפות המדינה של השנה שעברה, קיבלו
תעודות הערכת מראש המועצה ערן דורון. לתמונות בדף הפייסבוק של שחייני רמת הנגב >>

בית מדרש מועצתי סביב שולחנו של ראש המועצה  חוג התנ"ך המיתולוגי של רמת הנגב
נפתח מחדש אחרי החגים. היה מעניין ופורה. בהמשך מתוכננים מפגשים נוספים. שווה לעקוב

האירועים החמים שיהיו לנו החודש

אירועים נבחרים נוספים
 סרט ליד הבית: חיבור פשוט. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 7/11/2017

8/11/2017  ספריה אזורית: 2 הצגות תאטרון – "דוקטור דוליטל" ו"הזמר הנודד בארץ עוץ". הכניסה
חופשית. לפרטים נוספים >>

– טיול אל שפך נחל שורק בחוף פלמחים. לפרטים והרשמה >> 11/11/2017

15/11/2017  ספריה אזורית: הצגת ילדים  המלך מידאס. לפרטים ורכישת כרטיסים >>

18/11/2017  דב נבון – מופע יחיד אינטימי. לרכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגת ילדים במדרשה: מעוף של בוקר. לפרטים ורכישת כרטיסים >> 

21/11/2017  הצגה: סיפור אהבה בשלושה פרקים. לרכישת כרטיסים >>

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי לדעת

Save The Date  ביום שני 4/12 בשעה 21:00, תתארח בדף הפייסבוק של המועצה דר' ספי
מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך במועצה. תכינו את השאלות.

עדכון שעות קבלת הקהל ושעות המענה הטלפוני בוועדה המקומית לתכנון ובניה: 
קבלת קהל:

יום א' 09:0016:00 , 16:0018:00 (בתאום מראש בלבד)
יום ד' 09:0014:00

מענה טלפוני ימים א', ד' 13:0015:30

דרושים מתנדבים לבניית שביל ישראל לאופניים באזור שבין גן לאומי עבדת למצפה רמון. לפרטים
והרשמה >>

דרושים מתנדבים להצלת חיים: פרוייקט "נאמני חיים" של מד"א להציל את מי שקרוב אליך.
למידע נוסף>>

קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב: מועד אחרון להגשת הבקשות: 15.11.2017
למידע והרשמה>>

קול קורא: מלגות לתלמידי כיתות ט'יב', בהעדר חלופת מוסד חינוך מוכר ייחודי המצוי בתחומי
רמת הנגב. תאריך אחרון להגשה 26.11.2017 במשרדי אגף חינוך.

לפרטים נוספים >> . 
שימו לב  במהלך החודש הקרוב נביא את השירות עד הבית, אליכם לישובים להגשת הבקשות

לקבלת מלגת לימודים לשנת הלימודים תשע"ח.

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>>

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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