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דבר ראש המועצה, שי חג׳ג׳
בקריטריונים  עמדה  מרחבים  האזורית  המועצה  כי  לנו  כתב  הפנים  משרד  מנכ”ל 
המכתב  את  כשהראיתי  יציבה”.  כ”רשות  מוגדרים  ואנו  הפנים,  משרד  שקבע  המחמירים 
2015 מרחבים  מ  “זה לא חדש.  הוא השיב באדישות  לגזבר המועצה, שמעון פרץ,  בגאווה 
משרד  של  המחמירים  בפרמטרים  עומדת  מרחבים   2015 מ  ואכן,  הזו”.  להגדרה  עונה 
ליקויים  שאין  הרשות,  מתקציב   1% על  יעלה  לא  השוטף  הגירעון  שיעור  למשל,  הפנים, 
ניהול  בפרס  ברצף  שנה  בכל  זוכה  מרחבים   ,2013 ומשנת  ועוד.  הביקורת  בדו”חות 
לטובת  וקפדנית  מקצועית  עבודה  בזכות  קורה  הכל  כך.  על  גאים  מאוד  אנחנו  הפנים.  ממשרד  תקין,  כספי 
כולם. ולשותפים  המליאה  לחברי  ולעובדיה,  המועצה  להנהלת  המועצה,  לגזבר  להודות  מבקש  אני   הציבור. 

 האם ההנחות ברכבת לתושבי הדרום יוארכו עד שנת 2020?
כמה ימים לפני חג הפסח, הגיע אלינו למועצה שר התחבורה והשר לענייני מודיעין, ישראל כץ. השר הודיע כי 
הוא מתכוון לבקש הארכה להנחה בנסיעה ברכבת עד שנת 2020, לתושבי הערים בהן נחנכו באחרונה תחנות 
הרכבת שדרות, נתיבות ואופקים ולתושבי המועצות הסמוכות )מרחבים, שדות נגב, שער הנגב, אשכול(. אנחנו 
רגילים לשמוע בשורות טובות משר התחבורה, שזוכר בעל- פה כל פרויקט תחבורתי במועצה. ההטבה בגובה 

50% מעלות הנסיעה, מוענקת לתושבים החל מסוף שנת 2015 וצפויה להסתיים בסוף שנת 2017. השר, כאמור, 
הודיע כי בכוונתו לבקש הארכה לשלוש שנים נוספות, עד שנת 2020. אנחנו מברכים על כך. 

וכבישים  בצמתים  עבודות  של  זמנים  לוחות  פירסמנו  חודשים  מספר  לפני  כי  לעדכן  מבקש  זו,  בהזדמנות 
במועצה. חלקם החלו עפ"י הלו"ז, וחלקם, לצערי, נדחו. הפרויקטים מנוהלים ע"י חב' "נתיבי ישראל" ולא ע"י 

־המועצה. אנו פועלים מול "נתיבי ישראל" והשר, לזירוז תחילת העבודות. העבודות להקמת הכיכר בכניסה לק
רית החינוך החלו. נבחר קבלן )אולניק( לטובת ביצוע רמזור בכניסה לתפרח, והוא קיבל צו התחלת 

 עבודה. בימים הקרובים יחלו העבודות.

תוכנית מתאר כוללנית

כפי שכבר עידכנתי בעבר, המועצה האזורית מרחבים נבחרה לפיילוט על- ידי מינהל התכנון במשרד האוצר, 
לקידום תוכנית מתאר כוללנית למועצה. 

מטרתה של התכנית לקבוע מדיניות תכנון למרחב המועצה, לכוון בה את הפיתוח ל- 20 השנים הבאות ולסמן 
נקודות מפתח שבהן יש לפתח את המועצה מבחינה תכנונית. לאחר אישורה של תכנית מתאר מקומית כוללנית, 
תוכל הוועדה המקומית, עם הסמכתה, לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות 

ותכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר, מבלי אישור הועדה המחוזית.

תכנית המתאר הכוללנית למועצה אזורית מרחבים תעסוק בין השאר בזהותה ואופייה של המועצה מול 
מגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים, צרכי הפיתוח של הישובים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך 
השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, מבני הציבור המשרתים את הקהילות השונות, מערך התשתיות בישובים, 

 נושאים סביבתיים אחרים, ועוד.

כל אלה על מנת להגשים את החזון שלנו לפיתוח המועצה ולהגעה לעצמאות כלכלית. לאחר שהתכנית תאושר 
היא תהווה מסמך חוקי מחייב.

אנו מקיימים מפגשי ציבור. השתתפותכם חשובה. בואו להשפיע. עידכונים מלאים על מועדי המפגשים באתר 
המועצה. 

תשבץ היגיון  / שלום דדון

 שלום דדון /גיוןיתשבץ ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלום דדון /גיוןיתשבץ ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dadonshalom@gmail.com :להתייעצות או לבקשת משלוח פתרונות

בגני הילדים במרחבים: חצר לימודית פעילה
בגני הילדים במרחבים, מובילים פרויקטים חינוכיים בחצרות הגנים, והקימו מגוון 

מוקדי למידה משימוש בחומרים חוזרים, בהם: מוקד טבע, תנועה, תקשורת, מוזיקה, 
פיתוח מוטורי וסוציודרמטי.

קורט רולאנד, אמר כי "אם רצוננו לגדל ילדים לאנשים המסוגלים ליהנות במידה מירבית 
ממלוא עושרה של סביבתם, עלינו ללמדם תחילה להתבונן בסביבה."

מוקד התנועה כולל משחקים שונים לשיווי משקל, קפיצות, דילוגים, משיכות חבל, פיתוח 
הקורדינציה, פיתוח קשר יד ועין, חיזוק חגורת הכתפיים, מוטוריקה עדינה וגסה ועוד.
מוקד התקשורת מורכב ממכשירי טלפון, מדפסות, פקסים ומחשבים, שמפתחים את 

השפה, את הדימיון, הבעה בעל- פה, כישורים חברתיים, משחק קבוצתי ועוד.
במוקד המוזיקה ייצרו הצוותים כלי נגינה מכלי בית שונים, לדוגמא, בקבוקים, מחבתות, 
סירים, תבניות וכיוב'. המוקד מאפשר לילדים לחקור את עולם הצלילים, פיתוח שמיעה 

מוזיקלית, ליצור לחנים ומקצבים באופן אישי ובקבוצה.
מוקד פיתוח מוטורי מורכב מהפעלות של משיכת חוטים, לוח תחושתי, העברה דרך 

צינורות, איקס עיגול, שריכת שרוכים, משחקים שמחזקים את המוטוריקה בהנאה.
מוקד טבע כולל פינות האכלת ציפורים, גינות ירק לימודיות, הפרדת פסולת, חקר מדעי 

חקלאי למעקב אחר הצומח. הגננות מספרות "הקמנו מוקד תצפית עם רשת הסוואה 
הפונה למקום האכלה והשתייה בחצר הגן. במוקד הוספנו משקפות, תמונות, ספרים 
ומגדירים. לאחר ארוחת הבוקר התורנים מביאים את שאריות האוכל לפינת האכלה 
ודואגים למילוי המים במגש והולכים לפינת התצפית. המוקד פתוח לילדים בכל יום 

בשעת הפעילות החופשית בחצר הגן והם ניגשים לבד ומרצונם,  נעזרים במשקפות על 
־פינת האכלה מתעדים ומציירים את הציפורים המגיעות לחצר הגן. תהליך הצפייה והמ

עקב וכן הלמידה על הציפורים הוא מעניין, מרתק ומסקרן והצפייה בציפורים מאפשרת 
־לילדים ללמוד להתרכז ולשמור על שקט נפשי וסבלנות ולהתגבר על תגובות אימפו

לסיביות. למעשה, הצפייה בציפורים מעודדת את הילדים להירגע וליהנות ממה שהם רואים. הפעילויות הקטנות הן אלו שעוזרות לנו 
לפתח את יכולת ההסתכלות הממוקדת, להכיר את המגוון, לשים לב לשונות ולעושר הרב וגם להבין כמה חשוב לשמור על הסביבה שבה 

אנו חיים ביחד עם הציפורים הרבות שחיות בסביבתנו הקרובה ולקדם את השמירה והטיפוח של מקומות הקינון והמחיה של הציפורים 
שבסביבת האדם."

 הצפייה והלמידה על הציפורים בחצר הגן מאפשרת לילדים לגלות וליהנות מעולם עשיר ומעניין שנמצא ממש לידם. כמו כן, הצפייה 
מאפשרת לילדים לפתח את כושר הסקרנות וההסתכלות שלהם וכך, בעקבות תהליכי הצפייה בציפורים הם ילמדו גם להתבונן בסביבת 

החיים שלהם ולהיות מודעים יותר למקום שבו הם חיים. כדי להביא את הילדים למודעות לחשיבות הסביבה שבה הם חיים ולתרומתה 
לאיכות החיים שלהם, וללמדם כיצד לשמור על סביבתם, עליהם קודם להתבונן ולראות את הסביבה שבה הם חיים על כל צורותיה, 

צבעיה, וקולותיה.
 אורית יהודה, מנהלת מדור גני הילדים במועצה האזורית מרחבים: "חשוב לנו ליצור יחד עם הילדים חצר לימודית פעילה ומזמינה 

משימוש בחומרים חוזרים. אנו מאמינים שלמידה משמעותית היא דרך חוויה על רצף היום. לכן, יצרנו גם מוקדי תקשורת, מוזיקה, פיתוח 
מוטורי, טבע ועוד. החצר הפכה להיות סביבה מגרה. הילד נע במרחב ובוחר את המוקד. התחלנו את התהליך השנה, ובכל גן הוקמו שני 

מוקדים לפחות, במטרה להרחיב את הפרויקט."



בעלי עסקים במרחבים- שדות נגב? הפנייה 
הזו היא עבורכם:

נגב  שדות  מרחבים-  של  התוסס  הצעירים  מרכז 
לבעלי  באזור,  בעסקים  הנחות  כרטיס  מציע 
בלבד(. נגב  שדות  מרחבים-  )תושבי   הכרטיס 
מהמועצות  העסקים  בעלי  אתכם,  מזמינים  אנחנו 
הטבה  ולהעניק  להצטרף,  נגב,  ושדות  מרחבים 
מקומית.  כלכלה  לעודד  לנו  חשוב  האזור.  לצעירי 
תגדל. במועצות  העסקים  בעלי  של  החשיפה   כך 
הכרטיס  את  לקבל  המעוניינים   )18-45( צעירים 
מוזמנים ליצור קשר עם רעות, מנהלת המרכז. בימים 
לחלוקה. ליישובים  יגיעו  המרכז  נציגי   הקרובים 
תרבות,  אירועי  בוטיק,  סדנאות  מפעיל  ***המרכז 
ייעוץ  סדנאות לחיילים משוחררים, מלגות מותאמות, 

תעסוקתי, ייעוץ והכוונה של אדם מילוא ועוד.  

לפרטים: רעות לנדאו: 052-6869962 

חכמים ברשת 
*נכתב בשיתוף המועצה האזורית מרחבים, משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים

לאינטרנט פוטנציאל אדיר ומידע אינסופי ומגוון, התורם ללמידה ולהרחבת הידע. יחד עם זאת, יש לא מעט 
סכנות ברשת. המאמר הבא הוא מאמר חובה לכל ההורים: מציג את הסכנות ודרכי התמודדות. חשוב להדגיש: 
ילדים בכל רחבי הארץ, כבר בגיל הרך, נחשפים לתכנים פוגעניים באמצעות הטלפונים הניידים של ההורים, 

הטאבלטים וכו’, גם באמצעות משחק או צפייה ביוטיוב במכשיר הטלפון של ההורים. 

המרחב הווירטואלי הוא חלק מחיי היומיום שלנו. לכולם, למבוגרים ולילדים יש נגישות לאינטרנט מכל מקום ובכל 
זמן, הן באמצעות המחשבים האישיים והן באמצעות מכשירי הטלפון החכמים ובאמצעים דיגיטליים נוספים. 

לרשת האינטרנט פוטנציאל אדיר ומידע אינסופי ומגוון התורם ללמידה ולהרחבת הידע. אך לצד זאת עלינו 
להיות מודעים גם לסכנות הרבות הטמונות ברשת. 

בריונות ברשת, פורנוגרפיה, הטרדה מינית, החרמות, פדופיליה, פשעי שנאה, התחזות וגניבת זהות, סחר בסמים 
ואלכוהול – כל אלו הן רק חלק מהסכנות הקיימות ברשת. חשיפה של ילדים לאתרים אלה מסכנת אותם ואת 

הסובבים אותם ופוגעת בהתפתחותם ובתפקודם.

בעולם הווירטואלי חשוב ללמוד לגלוש בצורה נבונה, בטוחה ואחראית, להכיר את האיומים והסכנות באינטרנט 
וברשתות החברתיות כמו גם בתוכנות הצ’ט השונות, ללמוד כיצד להגן על עצמנו ועל ילדנו, ולחנך גם את ילדנו 

לצריכה ביקורתית של מידע ברשת כמו גם לנורמות התנהגות ראויות והימנעות מהתנהגויות סיכון.

עלינו כהורים לדאוג לכך שילדנו יעשו שימוש נבון במסכים ושנמנע את חשיפתם לתכנים לא ראויים עד כמה 
שניתן.   

להגברת  פועלת  והנוער(  הילדים  ויחידת  הנוער  בתנועות  הספר,  בבתי-  )הן  במרחבים  שלנו  החינוך  מערכת 
המודעות לסכנות הקיימות באינטרנט ובהתנהגות מוסרית בשימוש בטכנולוגיות המידע. אנו מקיימים מערכי 

שיעור ודיונים עם התלמידים לאורך כל השנה ומפגשים עם השוטר הקהילתי, רס”מ ירון יפרח.

כדי להבטיח את מוגנותם של הילדים מפני חשיפה לתכנים פוגעניים ומזיקים ברשת, וכדי לפתח צריכה ביקורתית 
של האינטרנט אנו מציעים: לבצע חסימת אתרי סקס, פורנוגרפיה, אלימות וסמים; זאת כחלק מן ההסכם עם ספקי 
האינטרנט. חשוב לדעת כי קיימות היום תוכנות סינון באינטרנט, הן למחשבים והן לטלפונים החכמים, שמסננות 
תכנים פוגעניים לקטינים כגון פורנוגרפיה, אלימות קשה ומכירת סמים, וכן מונעות מהילדים למסור מידע אישי 
שעלול להזיק להם או לסביבתם הקרובה, כל זאת בלי לפגוע בגלישה הרגילה ובלי להאט את מהירות הגלישה 
כלל. לא רק שתוכנות אלה קל להשיג ולהתקין, אלא שלפי החוק, ספקי האינטרנט, לרבות מפעילים סלולאריים, 

חייבים להציע למנוייהם שירות יעיל לסינון אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט, ללא עלות נוספת.

לא  הן  אך  מומלצות מאוד,  והן  צעירים  גולשים  עבור  הגנה  כלי  יכולות לשמש  סינון  תוכנות  להדגיש:  חשוב 
יכולות להיות קו ההגנה היחידי. התוכנות אינן מושלמות ואינן מכסות את כלל התכנים ברשתות החברתיות 

ובאפליקציות בטלפון החכם. 

יש לקיים מעת לעת שיחות עם הילדים, ליידע אותם על הסכנות הקיימות ולהציב גבולות )זמן, תוכן וכדומה(. כפי 
שאנו מחנכים את ילדנו להיזהר בכבישים, כך עלינו לחנך את ילדנו איך להיזהר בעת גלישה ברשת, על-מנת 
שידעו כיצד לשמור על עצמם ועל אחרים. העיקר, להיות מעורבים בהרגלי הגלישה של ילדנו, להיות מודעים 

למה שהם עושים ולהסביר להם איך להתנהג כראוי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחנכות, או למחלקת החינוך במועצה 08-9929440

לראשונה: הפועל מרחבים עלתה לליגה 
הארצית

גבעת  את  ניצחה  בכדורסל  מרחבים  מבועים-  הפועל 
ברנר 90:56 והעפילה לליגה הארצית! הקבוצה הביאה 
המון גאווה למרחבים. ראש המועצה בירך את הקבוצה, 
יו”ר  ואת  כליף  אבי  הספורט  מחלקת  מנהל  המאמן, 
עמותת הספורט של מרחבים, דן בן עליזה “הקבוצה 
המון  והשקיעה  האחרונה  אימונים קשים בשנה  עברה 
כדי להגיע לרגע המיוחל. זו הפעם הראשונה שהפועל 
מרחבים עולה לליגה הארצית וכולנו מתרגשים וגאים 

מאוד. נמשיך ללוות ולסייע לקבוצה לצמוח.”

אנחנו מזמינים אתכם
להכיר מקרוב את עולם האמנות

חשיפה מעשית
לעולם שכולו

יצירה

למידת
טכניקות

פיסול שונות

יצירה
בחומרים
מגוונים

שימוש בצבע
ובטקסטורה

מיועד? למי הקורס

כל מי שחשקה נפשו להכניס אמנות וצבע לחייו, 
אנשי חינוך, אוהבי אמנות, הורים, עובדי החינוך הבלתי פורמאלי, 

מי שמאמין בכוחה של הקהילה ובכוח הפרטים שבה ליצור שינוי

המיזם ייפתח בחודש יוני - תאריכי הכשרה: 9.6 | 13.6 | 16.6 
בעלות מסובסדת של 100 ₪ בלבד!

הקורס בהנחיית אפרת כהן 
אמנית רב-תחומית, מתמחה בהעברת סדנאות לילדים ולמבוגרים

ומובילה פרויקטים אמנותיים בקהילה. בעלת וותק של 15 שנה בתחום האמנות וההדרכה.

בואו להרוויח פעמיים גם הכשרה מקצועית בעלות מסובסדת
וגם מעורבות והנעה של פרויקט אמנות קהילתי משמעותי!

*התוכנית נתונה לשינוי בהתאם להרכב הקבוצה ובהתאם לצרכי הקהילה.

להרשמה וקבלת פרטים נוספים אפרת: 052-3337268
tarbut.merchavim@gmail.com :או במחלקת התרבות

08-6211815 | 08-6211824

הקורס בנוי משלושה חלקים: 
    הכשרה מעשית

    בחירת רעיון לפרויקט יישובי - מיזם אמנותי קהילתי
    יישום הפרויקט בישוב

בס״ד


