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

הכתבות החמות שהיו לנו החודש
החטיבה להתיישבות
מבקרת ברמת הנגב
קראו עוד...

משלחת מנהיגות – 2017
המנהיגים של היום
משפיעים על המחר
קראו עוד

האירועים החמים שיהיו לנו החודש
סרט ליד הבית :מאחורי
המספרים
יום חמישי  | 15/6/2017בשעה  | 21:00אולם
גולדה ,קיבוץ רביבים
סיפורן של קת’רין ג’ונסון ,דורות’י ווהן ומרי ג’קסון
– נשים אפרואמריקניות מבריקות אשר עבדו
בנאס”א והיו המוח מאחורי אחד המבצעים
הגדולים בהיסטוריה :השיגור של האסטרונאוט
ג’ון גלן לחלל ,הישג שטרף את הקלפים במירוץ
לחלל והסעיר את העולם.
לרכישת כרטיסים

הצגה :חוות החיות –
תאטרון גשר
יום שלישי  | 20/6/2017בשעה  | 21:00אולם
גולדה ,קיבוץ רביבים
משל מבריק וסאטירה נוקבת בהפקה צבעונית,
קרנבלית ,מוסיקלית מלאת תנועה והומור ,על פי
רב המכר של ג’ורג’ אורוול.
לרכישת כרטיסים

אירועים נבחרים נוספים
  10/6/2017פרויקט המוח הכחול במופע מחווה לשירי אריק איינשטיין והחלונות הגבוהים.
למידע וכרטיסים <<
  15/6/2017עמיר בניון במופע להקה – מילה ברוח.
למידע וכרטיסים <<
  22/6/2017להקת  Sultans of swing Israelבמופע מחווה מיוחד ללהקת .Dire straits
למידע וכרטיסים<<
  29/6/2017להקת עלמא עם האלבום החדש “לכבוד המקום”.
לרכישת כרטיסים<<
לוח האירועים המלא

דברים חשובים שכדאי שתדעו
קול קורא “יוזמים עושים” ברמת הנגב :התושבים יוזמים ,הקהילה מבצעת ,המועצה מסייעת.
להגשת הצעות למיזמים מקיימים בנושא סביבה ,קהילה ושפור נראות היישוב לחצו כאן<<
משלחת צעירי רמת הנגב לארה”ב  באוקטובר  2017תצא משלחת הצעירים השנתית מטעם
מרכז הצעירים ומחלקת שותפויות של רמת הנגב לקהילות השותפות של המועצה בארה"ב.
צעירים המתגוררים ברמת הנגב ,בגילאי  2540מוזמנים להגיש מועמדות למיוני המשלחת.
לפרטים והרשמהgal.littman@gmail.com :
מטרופולין :שינויים במפת התחבורה באזור – לאחר עבודה משותפת שנעשתה בשנה
האחרונה ,לה היו שותפים :פורום מזכירי הישובים ,ראש המועצה ,משרד התחבורה וחברת
מטרופולין :חלו שיפורים מבורכים בתחבורה הציבורית באזור רמת הנגב .קווי השירות המעודכנים
<<
קבוצת הקראטה של רמת הנגב מרחיבה את פעילותה  החל משנה”ל הקרובה יפתחו קבוצות
מותאמות לפי קבוצות גיל ,הן במתנ”ס והן באולם הספורט החדש במדרשת בן גוריון .לפרטים
והרשמה <<
מקימים תיכון  תודה רבה לכל מי שהגיע ולקח חלק במפגש השתתפות ציבור שהתקיים ביום
רביעי האחרון בפאב  .40למי שלא הגיע ,לא נורא ,אנחנו רק בתחילת הדרך .מצורף קובץ בו יש
קישורים דרכם ניתן לעשות הכל  לעקוב ,להתעדכן ,להשפיע ,ולקחת חלק פעיל בתהליך! כנסו,
השפיעו ,והפיצו לכל התושבים .לפתיחת הקובץ <<
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

