
בשבילי מרחבים
לקבלת כל העידכונים: אפליקציית המועצה זמינה להורדה 

בחינם בחנויות האפליקציות. כיתבו: ״מרחבים״ ראש השנה תשע"ח

דבר ראש המועצה, שי חג׳ג׳

בהתרגשות גדולה נפתחה שנת הלימודים ואני מבקש לאחל הצלחה גדולה לכולם.
שנת    פתיחת  לקראת  בהכנות  מאוד  השקיעו  הטכניים  והצוותים  שלנו  החינוכית  הנבחרת 

הלימודים, לצד פעילות הפנאי העשירה שהתקיימה הקיץ, ע"י יחידת הילדים והנוער.

 

החזון החינוכי שלנו הוא לאפשר לכל תלמידינו למצות את הפוטנציאל ולהצמיח בוגרים ערכיים, 
פורצי דרך, בעלי תחושת משמעות ושייכות לקהילה. החזון מהווה מגדלור ומנחה אותנו בדרך.

 .
עם  הארצית  הרשימה  בצמרת  ניצבים  מרחבים  תיכון  בוגרי 
אחוז זכאות של 89% לבגרות ובחודש שעבר, הכריז משרד 

החינוך כי תיכון מרחבים מצטיין בשל הישגים ערכיים, 
חברתיים ולימודיים.

 
פעלנו להקמת כיתת חינוך מיוחד, החל מכיתה א' ובמקביל, 

בית ספר לתלמידים בעלי לקויות תקשורת )על הרצף 
האוטיסטי(.

בשעה טובה, נפתחה כיתת חינוך מיוחד ראשונה 
במרחבים, שתפעל בביה"ס היסודי "מבועים". מדובר 

בכיתה צומחת )השנה התחלנו עם כיתה א' ובכל שנה תיפתח 
כיתה חדשה(. כך, למעשה, ילדי החינוך המיוחד, יוכלו, סוף 
סוף, להשתלב במערכת החינוך שלנו, ואחר- הצהריים לשחק 
מורכב,  פרויקט  הוא  זה  ביישוב.  עם החברים מבית- הספר 
שדורש משאבים רבים, והחלטנו להוביל אותו כי אנחנו רוצים 

שכל הילדים שלנו ילמדו כאן, בבית.
 

בית הספר לתלמידים בעלי לקויות תקשורת )על 
הרצף האוטיסטי( נפתח בכפר החינוכי "אשל 

הנשיא", גם הוא "צומח", והשנה נפתחה כיתה ראשונה 
לתלמידי ז'. בית- הספר ייתן מענה חינוכי, טיפולי וריגשי 

לתלמידים. התלמידים ישתלבו בכפר באופן מלא, כולל
הספר  בית-  האוכל.  ובחדר  התרבות  החקלאיות,  בעבודות 
ייבנה במרכז הכפר מתוך אמירה ברורה שהם חלק מהכפר 

וכל הזמן תהיה תנועה פנים וחוץ. חלק מהתלמידים ישולבו בכיתות הרגילות.  
 

גם השנה, הוכנסו תוכניות חדשניות למערכת, המבנים שופצו בקיץ לרווחת התלמידים והצוותים. ואני מבקש להודות 
שוב לנבחרת החינוכית של מרחבים, למינהלה, לצוותים הטכניים, לנהגים, לשותפים הרבים ולכל מי 

שלוקח חלק בחינוך ילדנו. שתהיה שנה טובה ומוצלחת!

מרחבים
הבית שלי

עלה
אנשים, שאיפות, הישגים.

נפתחה ההרשמה
לקורסי הכשרה מקצועיים
בכפר השיקומי "עלה נגב - נחלת ערן"

האגף להכשרה מקצועית שמח לבשר על פתיחת ההרשמה,
 זו השנה השנייה, של קורסי הכשרה מקצועיים. 

הקורסים ייפתחו במרכזי הטיפול בכפר 
ע"י צוות הוראה מהמובילים בתחום 

בהנהלתה של הגב' חגית לנדסמן - מנהלת מרכז השיקום.

קורס הידרותרפיה
קורס סיוע בעזרת בעלי חיים

קורס גינון טיפולי
בשיתוף מכללת "חמדת הדרום״
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פייסבוק – "עלה-עזר לילד המיוחד"
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"יחד" למען החייל במרחבים

הנו  החייל"  למען  "יחד  במועצה.  נפתח  החייל  למען  "יחד"  סניף 
המרכזי  הגוף  והוא  לב"י  וקרן  החייל  למען  לאגודה  משותף  גוף 
המוביל את הפעילות לטובת חיילי צה"ל. פעילות הסניף תתמקד 

ב 3 תחומים:

1. טיפול פרט בחיילי המועצה המועמדים לגיוס, כולל טיפול 
    בחיילים בודדים ונזקקים, ארגון ערבי מתגייסים, 

    פעילויות הוקרה לחיילים וכתובת למתן ייעוץ והכוונה לחיילים
    והוריהם. 

2. אימוץ יחידה - הסניף יאמץ יחידה, במסגרתו יתקיימו
   אירועים משותפים בין קהילת מרחבים לחיילי היחידה.

3. פעילות בחירום - בזמן חירום הסניף יסייע בתחום רווחת 
   החיילים בכפוף להנחיות אל"ח מרחב דרום.

מנהלת הסניף )בהתנדבות(: גב' ננסי בסטקר, ממבועים.

יוזמה  יחד איתכם כל  ולקדם  ישמחו לסייע  ומתנדבי הסניף  ננסי 
קהילתית למען חיילנו.

המעוניינים להצטרף לפעילות הסניף: 052-3065425

בס״ד



מרחבים: הרשות הראשונה שכל מבניה יחוברו למערכות סולאריות
לראשונה בארץ: מרחבים היא הרשות המקומית הראשונה שתייצר אנרגיה ממערכות סולאריות, בכל מבניה. ההשקעה נפרסה 

כהלוואה ללא ריבית על- ידי המועצה וההחזר החודשי יהיה עד %05 מהחיסכון, וכך יגדל הסל המוניציפאלי ליישובים.

“את הפרויקט התחלנו ב 6102, התקנו מערכות 
במבני המועצה, בקרית החינוך, המועצה הדתית 
מחוברות  כבר  שהיום  יישובים,   7 ב  זה  ובשלב 
והחיבור  המערכות  התקנת  את  נשלים  ופועלות. 
מדובר   .7102 סוף  עד  המועצה  מבני  בכל 
בפרויקט המשלב חיסכון אנרגטי ותורם לאיכות 
הסביבה – וזה מתאים לנו כמועצה ירוקה. בנוסף, 
ראש  ציין  מהרווחים.”  והמועצה  היישובים  ייהנו 
המועצה שי חג’ג’ והוסיף “כיוון שהפרויקט נעשה 
וגיוס  אחד  כגוף  כולו  המרחב  על  בהסתכלות 
היישוב  ע”י  ולא  המועצה  ע”י  נעשה  המשאבים 
במהירות  הפרויקט  את  להניע  איפשרנו  הבודד, 
היישוב  אילו  עומדים  רבים שהיו  והסרנו חסמים 
הבודד היה אמור להתמודד עימם לבד. הרשויות 
תקציבים,  ממחסור  סובלות  בארץ  המקומיות 
ועליהן לחשוב באופן יצירתי, לשנות את התפישה 

– ולמצוא פתרונות להכנסות ולא להסתמך על תקציבי המדינה שכל שנה מצטמצמים. במסגרת זו, החלטנו להשקיע בייצור 
חשמל מאנרגיית השמש.”

בנוסף, כל תאורת הרחוב ביישובי המועצה, תוחלף לתאורת לד, עד סוף 7102. תאורת לד היא ידידותית לסביבה וחסכונית 
במשאבים. התחלופה תביא להוזלה של כ60% מעלויות צריכת החשמל. 

גזבר המועצה האזורית מרחבים שמעון פרץ: “המועצה האזורית מרחבים בדרך לעצמאות אנרגטית תוך שימוש וניצול אנרגיית 
השמש לאספקת חשמל לכלל המוסדות וכן גם ליישובים בשטחה המוניציפלי. מעבר לחיסכון הכספי הכרוך במימוש מיזם זה 
יש גם תועלת לבריאות הציבור שנובעת מהפקת אנרגיה ירוקה ללא זיהום סביבתי. הפרויקט בכללותו ובהקיפו יש בו משום 

חזון וגם ראשוניות. אנחנו תקווה שיתר הרשויות בארץ ירתמו לכך ובזה תצמח תועלת לכלל תושבי המדינה.”

תיכון מרחבים שבמועצת מרחבים ברשימת המצטיינים בישראל, זו השנה השנייה ברציפות
משרד החינוך הכריז על בתי הספר התיכוניים המצטיינים לשנה הנוכחית בשל הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים. 
דירוג משרד החינוך בודק שיפור בהישגים הלימודיים, מניעת נשירה, שיעור גיוס ותרומה לקהילה. המורים בתיכון 

מרחבים יתוגמלו בבונוס כספי במשכורתם.

משרד החינוך הודיע כי תיכון מרחבים זכה בתגמולים לאור קידום תלמידי החטיבה העליונה ביחס לשנה הקודמת 
וביחס להישגיהם הצפויים בתחום הלימודי, החברתי הערכי. ראש המועצה האזורית מרחבים: “זכייה זו הינה אות 

הערכה למנהיגות ולעשייה של הנבחרת החינוכית שלנו.”

עלייה נרשמה גם באחוז הזכאים לתעודת בגרות בתיכון מרחבים, כאשר אחוז הזכאים בשנה״ל תשע”ג עמד על 84%, 
בשנת תשע״ד 86% זכאים לתעודת בגרות ובשנת תשע”ו, נרשמה עלייה נוספת ו 89% מבוגרי התיכון זכאים לתעודת 

בגרות מלאה. 

הבריאות  מדעי  אלקטרוניקה,  ללימודי  מגמות  יש  ובנוסף,  סייבר  מגמת  תיפתח  הקרובה  הלימודים  משנת  החל 
ומשפטים- כאשר התלמידה המצטיינת הארצית מתיכון מרחבים. מספר הזכאים לתעודת בגרות מדעית/ טכנולוגית 
)עם 5 יחל במקצועות המדעים( עולה משנה לשנה ותיכון מרחבים ניצב מעל הממוצע הארצי. במגמת ביולוגיה 5 

יח”ל, ניצב תיכון מרחבים בעשירייה הראשונה בארץ ומעל הממוצע בזכאים לבגרות 5 יח”ל מתמטיקה ופיזיקה.

 “אמונה והכלה”

רחל סיני, מנהלת התיכון ב- 4 השנים האחרונות, מסבירה את סוד ההצלחה: “העיקרון הפדגוגי שלנו בתיכון מרחבים 
הינו פיתוח שייכות, אחריות ומחויבות ללמידה, לשם מיצוי היכולות, שיקדם הישגים ואקלים בית ספרי מיטבי. מורי 
תיכון מרחבים הינם צוות מורים איכותי המחוייב להצלחת התלמידים ברמות השונות. אנו מאמינים שאל לנו לוותר 
והכלה,  בתלמידים  אמונה  אותנו:  המנחות  המפתח  במילות  ההצלחה  סוד  תלמיד.  אף  על  לוותר  ולא  תלמיד  לאף 
לצד הדרישה לא להרפות ולא להתייאש. ההשקעה בתלמידים היא לא רק בתיגבורים ובלמידה אלא בכוח ובאמונה 
ומתווים  בתלמידים  משקיעים  המורים  להתייאש.  מאפשרים  ולא  הרגשי  בצד  גם  אותם  עוטפים  אנחנו  בתלמידים. 
להם את הדרך להצלחה. אנו מאפשרים תגבורים לימודיים לאורך כל שנה”ל ולקראת בחינות הבגרות ביתר שאת.
תלמידים  שילוב  על:  גם  מקפידים  אנחנו  בחט”ב  כבר  הבגרות.  תעודת  איכות  היא  עיניי  לנגד  ששמתי  נוסף  דבר 
בתחומי המדע והטכנולוגיה, מקבלים שעות תוספתיות בתחומים הנ”ל. בחיזוק והובלת תלמידים רבים לרמות גבוהות 
 5 המסיימים  התלמידים  במספר  להגדלה משמעותית  הובילה  זה  מהלך  התוצאה של  ואנגלית.  בלימודי מתמטיקה 
יח”ל מתמטיקה 5 מקצועות מדעיים וטכנולוגיים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, אלקטרוניקה ובשנים האחרונות הוספנו 
את  באופן משמעותי  רבים.הגדלנו  עניין  בתחומי  אחרות  רבות  מגמות  לצד  זאת  סייבר.  ומידענות  הבריאות  מדעי 
אחוז הזכאים לתעודת בגרות מדעית איכותית, מה שפותח הזדמנויות בכניסה לאקדמיה.אנו מאמינים בלמידה כערך 
אנו מאמינים שלתהליך הלמידה וההצלחה יש משמעות לעתיד התלמידים.בצד תהליך הלמידה אנו שמים דגש על 
פעילות ערכית חינוכית רבה ועל כן תיכון מרחבים מוביל בין 71 בתי הספר הערכיים ביותר. עוד חשוב לציין שבין 
11% התלמידים הנוספים לחלק גדול חסרים מקצוע אחד או שניים להשלמה לקראת זכאות לתעודת בגרות.” ציינה 

מנהלת בית- הספר.

ראש מועצת מרחבים שי חג’ג’, התייחס לנתונים ואמר “אנו גאים באחוז גבוה של תלמידים הזכאים לתעודת בגרות 
ועובדים בכל הכוח להמשיך ולהשתפר. עוד אנו פועלים לקדם 
לאפשר  כדי  מקצועית.  הכשרה  בשילוב  טכנולוגיות  מגמות 
לתלמידים שאינם מצליחים לעמוד בדרישות תעודות הבגרות 
ללא  התלמידים,  שכל  היא  שלנו  המטרה  תעודה.  עם  לסיים 
נפסיד את  אם  יסיימו את התיכון עם תעודה.  מן הכלל,  יוצא 
אותם תלמידים ולא נטפל בהם, נפסיד דור”. עוד הוסיף חג’ג’ 
הנבחרת  חברי  לכל  מרחבים  קהילת  בשם  ומודה  מצדיע  “אני 
עטר,  לסמי  הנפלא!  ההישג  נרשם  שבזכותם  שלנו,  החינוכית 
מנהל מח’ החינוך, לרחל סיני, מנהלת התיכון, לסיגל ישי מנהלת 
ולמורים, לכל הצוותים החינוכיים מהגיל הרך  חט”ע  למורות 
התנאים  את  שמאפשר  מי  וכל  המנהלה  לעובדי  התיכון,  ועד 

הטובים ביותר לילדינו להצליח”.

מרחבים
הבית שלי

מומלץ: יצירות וותיקי מרחבים במוזיאון ישראל

יצירותיהם של וותיקי מרחבים, ממרכז חוויה במרחבים, מוצגות במוזיאון ישראל. התערוכה תתקיים עד סוף אוקטובר – ומומלץ 
מאוד להגיע! היצירות, בנושא ציפורים, נעשו עם המורה מאיה ליברמן. עם סיום התערוכה, היצירות יוצגו למכירה במרכזי היום 
לקשיש. תודה לקווינה, להנהלת העמותה ולכל הצוותים הנהדרים של עמותת חוויה במרחבים. אתם עובדים באופן מסור, מכל 

הלב, דואגים ומטפלים בכל אחד ואחת כאילו היו הוריכם שלכם. מרגש לראות את זה כל פעם מחדש.


