שלום,
אנו שמחים להגיש לכם את איגרת המועצה האזורית רמת הנגב בפורמט החדש שלה.
איגרת זו תישלח אליכם פעם בחודש בכל יום ב' הראשון בחודש.
אנו מקווים שתפיקו ממנה הנאה

הכתבות החמות שהיו לנו החודש
דו"ח ראש המועצה
במהלך חודש יולי לא התקיימה ישיבת מליאה.
ערן דורון ,ראש המועצה ,הוציא דו"ח מיוחד בו
עדכן את חברי המליאה בנושאים שונים.

לקריאת הדו"ח

אומרים שהיה פה שמח
לפני שנולדנו...
גת ענקית ובית חווה גדול נחשפו בחפירות
ברמת הנגב.
החוקרים סבורים שבתקופה הזו היו בהר הנגב,
כ  30אלף תושבים.

עוד מידע ותמונות תמצאו כאן

חנוכת מעון יום במדרשת
בן גוריון
ביקור חשוב של השותפים שלנו מפאלם
ספרינגס איתם חנכנו את מעון היום במדרשת
בן גוריון )עם הופעה מקסימה של ענבר עמיחי
וניב מייזלמן(

לשאר הכתבות באתר....

האירועים החמים שיהיו לנו החודש
חגיגת הקיץ הגדולה של
רמת הנגב
יום ד' | 17:3021:30 | 09.08.17 ,קיבוץ
משאבי שדה
גם השנה הכנו לכם הפנינג מושקע לכל
המשפחה!
בתכנית :מתחם ג'אגלינג ,מתחמי אקדחי מים
)לילדים צעירים ובוגרים( ,סדנאות פתוחות
במגוון נושאים )לגו רובוטיקה ,מדע ,מחול,
קפוארה ועוד( ,פיקניק חברתי במתחם
המחצלות ודוכני קינוחים מפנקים.
וגם  הופעה של קובי אפללו.
הכניסה בעלות של ) ₪ 20מגיל .(6
מצפים לראותכם!
לרכישת כרטיסים

שירים עד כאן :ערב קיץ
ושירים מס' 11
מוצאי שבת  | 12/8/2017בשעה | 21:00
רחבת המועדון לחבר ,קיבוץ משאבי שדה
זמרי רמת הנגב ואורחים מזמינים אתכם לשיר
איתנו משיריו של נחום היימן.
בין השירים :שיר אהבה ישן )אניטה וחואן( ,רק
הד קולך ,כמו צמח בר ,שירים עד כאן ,ריח
תפוח אודם שני ,סוס מעץ ,שירים מההצגה
זרעים של מסטיק ורבים אחרים יבוצעו בערב
זה.
מחיר כרטיס  20ש"ח.
לרכישת כרטיסים

אירועים נבחרים נוספים
  17/8/2017רונה קינן במופע סולו – "הקול שקורא לי" .לרכישת כרטיסים <<
  26/8/2017ערן צור במופע סולו אקוסטי .לרכישת כרטיסים <<
  5/9/2017הצגת ילדים :הגשם של סבא אהרון .לרכישת כרטיסים <<

לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי שתדעו
הרשמה לחוגים תשע"ח  החלה ההרשמה לחוגים .הקדימו להירשם .רישום מוקדם לחוגים
השנתיים ,אינו כרוך בדמי רישום .מידע נוסף <<
רמת הנגב נערכת להפעלת צהרונים לילדים בשנת הלימודים הבאה  במסגרת תכנית
"ניצנים" לצהרונים חברתיים ,המופעלת על ידי הרשויות המקומיות בפיקוח של משרד החינוך.
פרטים נוספים <<
עשור לבאר מילכה  קהילת באר מילכה חגגה עשור .אספנו קצת תמונות ורשמים מהאירוע <<
טעימות מהחופש :מה עשו הילדים שלנו בשבועות האחרונים  אספנו עבורכם קצת תמונות
מפעילויות הקיץ לילדים ברמת הנגב ,תוצרת מחלקת נוער וצעירים באגף קהילה וחינוך.
לצפיה <<
קורס פסיכומטרי במרכז הצעירים קרוב לבית ובמחיר מצחיק .כל הפרטים <<
עדכון שעות קבלת קהל במועצה – אוגוסט   2017החל מיום א' 30/7/17 ,ובמהלך כל חודש
אוגוסט ,שעות קבלת קהל במשרדי המועצה יהיו עד השעה  .16:00לידיעתכם ובהזדמנות זו
מאחלים לכם ולבני משפחתכם חופשה נעימה ובטוחה.
מלגות לסטודנטים ומלגות חקלאות  המועצה האזורית רמת הנגב מזמינה את תושביה להגיש
בקשות למלגות לשנת הלימודים תשע"ח .מידע נוסף <<
נפגשים בקיר  יש לכם שאלה למחלקת ספורט ,חוגים והעשרה?
אנחנו מזמינים אתכם לדף הפייסבוק שלנו ביום שני ,כט אב תשע"ז 21/8/2017 ,בשעה 21:00
לדבר עם דרור הראל ,מנהל מחלקת ספורט ,חוגים והעשרה לשמוע ,להשמיע ולשאול שאלות.
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.
אם יש לכם הערות או הארות ,נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל .oshra@rng.org.il
תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות ,בכפתורים כאן למטה

מועצה אזורית רמת הנגב
) 086564111רב קווי( | פקס | 086564100 :ד.נ .חלוצה85515 ,

הסר | דווח כספאם
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail

