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יומן ראש המועצה- מאי 2021

כנס מתגייסים

כמה כיף לחזור לשגרה!
שבוע שעבר קיימנו כנס מתגייסים לכל מסיימי י"ב, הש"שנים והמכיניסטים במועצה. את הכנס המסורתי

קיימנו כבכל שנה בפאב 40 , בהשתתפות מעל 200 צעירים שלנו.
תודה לקאסט המדהים של ההצגה "חצאית כאן קודקוד" שהגיעו שוב לעורר חשיבה ולהעביר מסר

חשוב לכולם לפני הגיוס לצה"ל. תודה לדי-ג'יי נילי זיוון שהרימה את האווירה במסיבה מטורפת,
ותודה ענקית למלגאי צוות דור צעיר במרכז הצעירים על הארגון המדהים של האירוע.

מאחלים שוב לכולם גיוס נעים ובהצלחה בשנה הבאה!
מרכז צעירים.

תוכנית מקומי

שבוע שעבר החלה התוכנית מקומי ברמת הנגב- תוכנית מנהיגות לצעירי המועצה בגילאי 26-40.
התוכנית בהובלת וסבסוד המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בשיתוף הסוכנות היהודית, מעניקה

למשתתפיה כלים פרקטיים לעשייה ויזמות חברתית ומלווה אותם במיזמים חברתיים לטובת המרחב.

טורניר כדרוגל לילדים

למעלה מ-150 שחקני כדורגל בגילאי גן - ד' מרחבי המועצה נפגשו שבוע שעבר בקיבוץ רביבים
לטורניר כדורגל ספורטיבי.

יישר כח להורים שעודדו בהתלהבות ולאפיק וצוות המאמנים אשר ניצחו על המלאכה בהצלחה רבה
וכמובן לילדים המתוקים!

 פגישה עם יו"ר דירקטוריון חברת החשמל

מ.א רמת הנגב פועלת באופן רציף מול חברת החשמל לשיפור אמינות אספקת החשמל ליישובי
רמת הנגב.

במסגרת המאמצים נפגשו שבוע שעבר ערן דורון, ראש המועצה והילה קפלן, מנכ"לית המועצה עם
יפתח רון-טל יו"ר  דירקטוריון חברת החשמל ועופר בלוך, מנכ"ל חברת חשמל על מנת לדון
בבעיות באספקת החשמל ברמת הנגב ובפעולות הנדרשות למען שיפור אמינות האספקה.

עדכון בנושא הטמנת עמודי החשמל במכתש רמון

השבוע התקיים סיור ופגישה בנושא הטמנת עמודי החשמל במכתש רמון. לשמחתנו ישנה הסכמה בין
כלל הגורמים הרלוונטיים על הצורך בהטמנת קו החשמל. הפערים בין עמדת חברת החשמל אל מול

עמדת מ.מ מצפה רמון, מ.א רמת הנגב, רט"ג ותיירני המרחב היא על לוחות הזמנים והאם הקו העילי
הקיים בשטח יחושמל בטרם יוטמן. 

הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) שמעה את נציגי כל הצדדים ובוחנת בימים אלו את הצעדים הבאים.

בסיור והדיון היו בהשתתפות: נציגי הות"ל , נציגי חברת חשמל, נציגי חברת "ניהול מערכת" האחראית
על תכנון משק החשמל בישראל, דרור דבש, מנכ"ל מ.מ מצפה רמון, ערן דורון, ראש מ.א רמת הנגב,

נציגי רשות הטבע והגנים, נציגי החברה להגנת הטבע, תיירנים מהמרחב ותושבים.

הסדנה מגיעה לביר הדאג'

השבוע התקיימה פעילות גיבוש ונגרות של צוות "הסדנה" בשיתוף צוות חיילי פרק המשימה של הנח"ל 
בתיכון ביר-הדאג', במסגרתה בני ובנות הנוער בנו פינות ישיבה וריהוט גן.

הפעילות התקיימה במסגרת חיזוק היחסים ושיתופי הפעולה בין רמת הנגב וביר הדאג'. 

קול קורא למתנדבים בשעת חירום

אנו ממשיכים לחזק את מערך ההתנדבות במועצה וקוראים לך להתנדב קרוב לבית!
כחלק מהיערכות המועצה לשעת חירום ומשבר, אנו קוראים לנשים וגברים כאחד הרואים את עצמם

כחלק בלתי נפרד מקהילה משותפת ומעורבת להגיע ולהתנדב בחירום, כמו גם בשגרה - מתוך כוונה
לחזק את החוסן החברתי בעתות משבר ולסייע לתושבים ולרשות בשעת חירום.

לחצו כאן והירשמו.

תעסוקיץ 2021- יוצאים לדרך! 

השבוע התקיים יריד תעסוקיץ -מפגש הכנה לגילאי 14+ לקראת העסקה בחופשת הקיץ דרך המועצה.
בני הנוער נחשפו לזכויות שלהם כמועסקים צעירים, לדרכים השונות בהם ניתן למצוא עבודה (לא רק

דרך המועצה) ולמשמעות והמאפיינים של העסקה דרך המועצה.
יריד זה מהווה צעד קטן לקראת כניסתם לעולם המבוגרים..

התעסוקיץ היא הזדמנות להתנסות וללמוד מיומנויות וכישורים ראשונים בעולם התעסוקה באווירה
עוטפת ומכילה.

לפרטים נוספים: שני הפטל- רכזת מוגנות קהילתית :054-7919439

ערב אמנות משותף לרמת הנגב וקהילת קולורדו

השבוע התקיים ערב מוזיקה ומחול משותף לקהילת רמת הנגב ולהקהילה היהודית בקולורדו. בערב
הוצגו יצירות של אולפן המחול רמת הנגב ולהקת שרגי, להקה של יהודים ובדווים, המציגה מוזיקה

בדואית קלאסית. ערב שהציג את המיטב האמנותי של רמת הנגב והשראת המדבר.

תערוכת ילדים בנושא חברות ואהבה

מצייר ? עורכת וידאו ? מפסל ? כותבת שירים?
בוא להשתתף בתערוכה אמיתית!

נשמח לקבל ציורים, עבודות פיסול, וידאו ארט ושירה הקשורים לנושא: חברות ואהבה

חברות בין אנשים, חברות בין בעלי חיים, חברות בין בני/ות משפחה, חברות כרעיון- בין קווים לכתמים,
בין חומרים שונים וביני לבין עצמי.

העבודות יוצגו בגלרית חוץ במרחב המועצה.

את העבודות יש להגיש עד ה 10.06.21 למחלקת קהילה וחינוך במועצה או למזכירות בתי הספר.

לאופן ההגשה יש ללחוץ כאן.

ההצגה חייבת להימשך

במסגרת חגיגות היובל לתאטרון הילדים והנוער של אורנה פורת, הגיעה התאטרון הנודד השבוע
להצגת "החגיגה שלנו" לקיבוץ משאבי שדה.

כ-100 ילדים והורים נהנו ממסע קסום עם שירים וסיפורים מתוך הקלאסיקות האהובות של התיאטרון.

חיבוק מהתפוצות

אלפי חברים מהקהילות היהודיות בתפוצות הביעו תמיכה והשתתפו בעצרות תמיכה בישראל בתגובה
לאירועים אנטישמיים והפגנות נגד ישראל.

תודה לשותפים שלנו ברחבי העולם שתומכים בנו כל יום.

בתמונה אירוע תמיכה במרכז דנוור, קולורדו, ארה"ב. צלמת רונית ויילימסון. 

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

לחצו על הכפתור, מלאו את טופס ההרשמה 
והפיצו לחברים :-)

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.
אם יש לכם הערות או הארות, נשמח שתשתפו אותנו במייל חוזר או לכתובת מייל

shiraa@rng.org.il
תוכלו גם לשתף את האיגרת ברשתות החברתיות, בכפתורים כאן למטה 
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