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יומן ראש המועצה- ספטמבר 2021

השביל הזה מתחיל כאן...

וותיקי המועצה חזרו השבוע לבית הספר במסגרת תכנית שבילים, קורסים לגיל השלישי.
אז בהפסקה, בין שיעור לפאנל אקטואליה , היה גם כיף לפגוש את הנכדים בשבילים...

https://bit.ly/3lSUO0J <] רוצים גם? לחצו עכשיו והצטרפו
 

ביקור שרת הכלכלה והתעשייה

במסגרת חיזוק הקשרים בין ישראל למצרים ובהמשך לביקורה לפני מספר חודשים של שגרירת ישראל
במצרים באזור ופגישת ראש הממשלה עם נשיא מצרים, הגיעה שרת הכלכלה אורנה ברביבאי למסוף

הגבול ניצנה ולמפגש עם חקלאים. 
במהלך הסיור הועלה הצורך בעובדים לחקלאות ובדרכי פתרון אפשריים, הן על ידי פתיחת מסוף ניצנה

לכניסת עובדים ממצרים, והן על ידי ביטול מכסת (מגבלת) העובדים הזרים.

כמו כן, הצגנו בפני השרה את התכנית הלאומית להזנקת פתחת ניצנה. 
השרה הייתה קשובה לצרכים ואנו נמשיך לפעול על מנת שנושאים שהועלו יתממשו.

תערוכת צילומים- הנגב מגיע לבן גוריון

מועצה אזורית רמת הנגב, המכון למורשת בן-גוריון ועיריית תל-אביב-יפו מזמינים אתכם ואתכן
לתערוכת "הנגב מגיע לבן גוריון".

התערוכה היא תערוכת חוץ בה יוצגו תמונות בהשראת ציטוטיו של בן-גוריון המשקפות את הווי החיים
ברמת הנגב אל מול חזונו של "הזקן" לפיתוח הנגב וליישובו. מיקום התערוכה הוא בשדרות בן גוריון

מכיכר אתרים ועד לדיזנגוף. התערוכה פתוחה וחינמית בכל שעות היממה.

תאריכי התערוכה: 21 באוקטובר - 14 בנובמבר 2021 

מיקום התערוכה: שדרות בן גוריון – בין כיכר אתרים לרחוב דיזנגוף.

טקס הפתיחה של התערוכה יתקיים ביום חמישי 21.10.21 בשעה 17:00, בנוכחות ראש עיריית תל
אביב-יפו, רון חולדאי, ראש המועצה האזורית רמת הנגב, ערן דורון ומנהל המכון למורשת בן גוריון איתן

דוניץ.

התערוכה תהיה פתוחה 24 שעות ביממה ותואר גם בשעות הערב 

ממפגע למשאב

אנו שמחים לעדכן כי מאמצינו נשאו פרי וכי מתקן חולות, ששימש את המדינה לכליאתם של מבקשי
מקלט, יועבר מהמשרד לביטחון הפנים ושירות בתי הסוהר (שב"ס) לאחריות המועצה.

שחרור מתקן חולות והפיכתו ממפגע למשאב הינו מהלך דרמטי אשר עתיד לסייע רבות לפיתוח
וההתיישבות במרחב. זהו צעד נוסף בחיזוק פתחת ניצנה והפיכת האזור לחלון הראווה של הנגב

בחקלאות, בתיירות ובחינוך במקום לחצר האחורי של מדינת ישראל.

מלגאים ונהנים

כ- 70 סטודנטים פתחו השבוע את שנת העבודה של מלגת המעורבות החברתית. הסטודנטים
משלבים את לימודים עם עשיה משמעותית במועצה בתחומים שונים.

בהצלחה לכל המילגאים החדשים. ההצלחה שלכם היא של כולנו!

חתימת אמנה פארק גולדה

השבוע נחתמה אמנה המסדירה את האחריות על פארק גולדה בין המועצה, לקק"ל, הרשות להסדרת
הבדואים, רשות הניקוז ועמותת גולדה מאיר על מנת לוודא שהמקום יישאר נקי ומטופח להנאתכם.

לרגל חתימת האמנה, התקיים אירוע קהילתי מקסים בפארק הכלל הצגת ילדים, פינוקים של הקומקום,
בית הקפה החברתי שלנו ופעילויות מוזיקליות לילדים.

תחבורה ציבורית ברמת הנגב

תושבות ותושבים יקרים,

אנו מקבלים תלונות רבות על איכות שירות לקוי שמעניקה מטרופולין, אוטובוסים שמאחרים/ לא עוצרים
ועוד.

על מנת שמשרד התחבורה יוכל לטפל בליקויים בשירותי התחבורה הציבורית, לבצע אכיפה ולקנוס
במידת הצורך את מטרופולין, יש להגיש תלונה למשרד התחבורה בלינק המצורף.

במקביל אנחנו עובדים על קידום תחבורה ציבורית חכמה באזורנו שתפתור את התלות בחברת
מטרופולין, בשיתוף המגזר הפרטי ומשרד התחבורה. התלונות שלכם למשרד התחבורה יסייעו לנו

בהדגשת הצורך בשיפור התחבורה הציבורית במועצה.

הלינק לדיווח – 

https://www.gov.il/he/service/complaint_about_conduct_in_public_transportation
תודה רבה על שיתוף הפעולה

 

גאלת רמת הרצל

בשבוע שעבר התקיים ערב הגאלה של JNF Australia ובמרכזו הפרויקט השנתי של הארגון- גיוס
תרומות לרמת הרצל, הישוב החדש בניצנה, כאן אצלנו ברמת הנגב. 

גיוס המשאבים יאפשר את הקמת השכונה ל-14 משפחות שיהוו את גרעין הישוב בהמשך (בדומה
למודל שיזף). 

בהצלחה לניב כהן

ניב כהן, תלמיד שכבה י' בתיכון רמת הנגב, ייצא לבלגרד שבסרביה לאליפות מדינות הים התיכון
.comen cup בשחייה - משחקי קומן

ניב מייצג את מדינת ישראל באליפות ואת שחייני רמת הנגב.

גאים בך על כל הדרך ובהצלחה רבה.

חודש המודעות לסרטן השד

החודש חל חודש המודעות לסרטן השד.
אנו קוראים לכל התושבות ללכת להיבדק. גילוי מוקדם יכול להציל חיים.

לנוחיותכם, ביום חמישי 28.10 תהיה ניידת בדיקות ממוגרפיה קמפוס המועצה בין 9:30 ל19:30 בחניה
של מרכז הצעירים. ההרשמה דרך מרפאת המועצה.

בריאות לכולם/ן

 יש לך ירוק!

רמזור חדש מגיע למועצה!

בשל העליה במספר תאונות הדרכים בצומת משאבים ולאחר פניות רבות של המועצה לנתיבי ישראל,
הצומת הוסדר והתחדש במערכת רמזורים חדשה למען בטיחות הנוסעים.

סעו בזהירות!

בשביל השנטי

בשבת האחרונה התקיים מסע האופניים "בשביל השנטי", 1,500 רוכבי אופניים שיצאו מבית השנטי
בתל אביב ורכבו עד שנטי במדבר, הממוקם מעט דרומית למדרשת בן גוריון.

המסע שמטרתו לגייס כסף עבור בני ובנות נוער בסיכון שבית השנטי משמש להם כבית ומקום מבטחים
ועוזר להם לעצב את דרכם לחיים עצמאים. 

להתנדב עם כל הלב

מתנדבים למען מבוגרים במועצה, במסגרת תוכנית קור"ן (קהילת ותיקי רמת הנגב) של קהילה תומכת
 

רוצים לעשות מעשה קטן ולהשפיע בגדול?
הצטרפו אלינו!!

 
מחפשים מתדנבים במגוון תחומים:

אוריינות דיגיטאלית, תיקונים קלים בבתים, גינון, ניידות, קשר אישי ועוד....
 

לפרטים נוספים: מירב קאודרס רכזת קהילה תומכת מועצה אזורית רמת הנגב 052-8892642

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 

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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