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מרס 2017
דבר ראש המועצה, שי חג׳ג׳

המועצה האזורית מרחבים בדרכה לעצמאות בייצור חשמל. 
סולאריות,  ממערכות  אנרגיה  שתייצר  בארץ  הראשונה  המקומית  הרשות  היא  מרחבים 
בכל מבניה. את הפרויקט התחלנו לפני כשנה, התקנו מערכות במבני המועצה, בקרית 
החינוך, המועצה הדתית ובשלב זה ב 7 יישובים, שהיום כבר מחוברות ופועלות. נשלים את 
התקנת המערכות והחיבור בכל מבני המועצה עד סוף השנה הנוכחית. מדובר בפרויקט 
המשלב חיסכון אנרגטי ותורם לאיכות הסביבה – וזה מתאים לנו כמועצה ירוקה. בנוסף, ייהנו היישובים 
והמועצה מהרווחים. כיוון שהפרויקט נעשה בהסתכלות על המרחב כולו כגוף אחד וגיוס המשאבים נעשה 
ולא ע"י היישוב הבודד, איפשרנו להניע את הפרויקט במהירות והסרנו חסמים רבים שהיו  ע"י המועצה 
עומדים אילו היישוב הבודד היה אמור להתמודד עימם לבד. הרשויות המקומיות בארץ סובלות ממחסור 
תקציבים, 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.

לאחר מאבק של שנה וחצי בוועדת הפנים התקבל במועצות האזוריות שדות נגב ומרחבים תקציב למרכיבי 
וזאת  יישובי המועצה,  ביטחון בשנת 2017-2018 יתקבל תקציב התחלתי לביצוע מרכיבי הביטחון בכל 

לאחר מאבק שהתחלנו לפני כשנה וחצי בוועדת הפנים של הכנסת בראשותו של חה"כ דודי אמסלם.
בתום 5 דיונים, כשבאחרון השתתפו גם השר לביטחון פנים, חה"כ גלעד ארדן ומפכ"ל המשטרה רב- ניצב 
רוני אלשייך, הוחלט על תיקצוב מרכיבי הביטחו, בהתאם לתוכנית עבודה. סך התקציב, העומד על 40 
ומדינת  הכל  מעל  הוא  אישי  ביטחון  שוויוניים.  קריטריונים  פי  על  בארץ,  מועצות  בין  יחולק   ,₪ מיליון 
ישראל מחויבת לספק זאת לאזרחיה. משטרת ישראל הגדילה את התקנים של השוטרים באזורנו, זאת לצד 
קבלת התקציב למרכיבי ביטחון. אני מבקש להודות לחה"כ דודי אמסלם על ההירתמות ועל ההובלה. לשר 

לביטחון פנים ולמפכ"ל המשטרה.

תיכון מרחבים מציג: 
עלייה משמעותית באחוז הניגשים לבגרות איכותית החודש הציג משרד החינוך את אחוז הזכאים לבגרות 5 
יח"ל במתמטיקה ובמדעים בתיכון מרחבים. הנתונים מציגים עלייה מתמדת לאורך השנים. יש לציין כי 89% 
מבוגרי התיכון זכאים לתעודת בגרות וכי הנתון הזה נמצא בצמרת הרשימה הארצית. הרשימה המצורפת 
מדברת על מקצועות המדעים: אחוז התלמידים שסיימו 5 יח"ל מתמטיקה + מדעים + מקצוע טכנולוגי/ 
מדעי: בשנת 2016 סיימו 12% לעומת 4.9% ב 2015 ו 3.1% בשנת 2013. אחוז התלמידים שסיימו 5 יח"ל 
מתמטיקה: בשנת 2016 סיימו 17.1% לעומת 10.7% ב 2015 ו 8.4% בשנת 2014. אחוז התלמידים שסיימו 
5 יח"ל מתמטיקה ומדעים: בשנת 2016 סיימו 14.5% לעומת 8.2% ב 2015 ו 7.5% בשנת 2014. אני מבקש 
לברך את התלמידים ואת הנבחרת החינוכית שלנו. המועצה משקיעה למעלה מ 50% מתקציבה במערכת 
החינוך, בתוספת תוכניות מצוינות ועידוד למידת תחום המדעים, החל מהגיל הרך, זאת לצד חינוך ערכי, 

למעורבות חברתית, קהילתיות, ציונות ואהבת הארץ. בהצלחה!

מרחביםמרחבים
משחק חווייתי לכל המשפחה: תחנות, כתבי חידות, משימות.

הרשמה
מראש
חובה!

מהרו להירשם:)

"אוצרות מרחבים" הוא משחק חוויתי אזורי לכל המשפחה
בו ננווט במפה, נפתור כתבי חידה ונבצע משימות.

כך נגלה את אוצרות מרחבים שלנו- אתרים, ישובים,
היסטוריה, מורשת, ועוד.

מתי זה קורה?
לקראת יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל

בתאריך: 28.4.17
יום שישי ⋅ ב' באייר תשע"ז ⋅ שעות: 17:00 - 11:30

איך משתתפים?
⋅ מגבשים קבוצה/משפחה ומחליטים מי איש הקשר
⋅ ממלאים טופס רישום ומקפידים לקרוא את התקנון

⋅ מקבלים אישור במייל ומשלמים דמי הרשמה
⋅ משתבצים לאחת מנקודות הזינוק: מבועים או קרית החינוך

⋅ מתרגשים, מתכוננים ומחכים בסבלנות ל - 28.4.17

במהלך המשחק תצטרכו לעבור בין תחנות ברחבי המועצה,
לפתור חידות, לבצע משימות ולנווט בעזרת מפה. המעבר

בין תחנה לתחנה היא באמצעות רכבכם הפרטי. 

בנקודת הסיום, 
יתקיים אירוע שיא הכולל מוסיקה, דוכנים וחלוקת פרסים.

כמה עולה?
דמי השתתפות: 40 ש"ח לקבוצה (בין 2-8 משתתפים) ברכב אחד.

סיום ההרשמה: 02.04.2017

 https://goo.gl/forms/144Pe5SgcBHOC5923
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אלופי הסייבר ממרחבים
תלמידי בתי- הספר "מרחבים" ו"נחלים", עלו לגמר אליפות 

הסייבר SkillZ Junior 2017 בשלב התחרות השתתפו 1444 
בתי ספר מכל רחבי הארץ והשתתפו בו 116,078 תלמידים.

בית- הספר היסודי "מרחבים" וחטיבת הביניים בבית- הספר 
הממלכתי- דתי "נחלים", העפילו לגמר היוקרתי בזכות 

שיתוף פעולה של תלמידי בית הספר, הורים ומורים אשר 
התגייסו ותרמו כל אחד ואחת. 

אירוע הגמר יתקיים ביום שלישי כ"ג באדר תשע"ז 21 במרץ 
 .2017

מנהל בית- הספר "נחלים" נהוראי אליקים "אני שמח לראות 
איך החטיבה שהוקמה רק לפני 3 שנים בחששות כבדים  

מוכיחה את עצמה שוב ושוב בהובלת טבלת ההישגים  
במבחני המיצ"ב באיזור, בפרויקט ההתנדבות בקהילה  

ועכשיו - בפעם השנייה - בזכייה בתחרות התכנות הארצית.
אורן כהן, מנהל בית- הספר מרחבים כתב "אנו מודים לכם 

הורים יקרים על שיתוף הפעולה ומאחלים לנבחרת הגמר 
בהצלחה רבה. לקראת אירוע הגמר נקיים יום אימונים  

באמצעות 'אקדמיה ברשת'." 
מחנה אימונים ליסודי יתקיים בתחילת מרץ ויהיה מחנה  

אימונים וירטואלי - יום שיא כאירוע של אקדמיה ברשת. 
האירוע יכלול הרצאה מרחוק, הפעלת התלמידים   

במשימות וסיכום היום  והכל במערכת למידה מרחוק.  
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' בירך את   

התלמידים, הנבחרת החינוכית וההורים "כבוד גדול שמעיד 
על המכלול ומודד כמות תלמידים שהשתתפו במשימות  
התכנות, ניקוד מצטבר וגם פערים נמוכים בין תלמידים. 

הצלחה." מאחל לכולם  

רוכבים במרחבים ירוקים
2רוכבים במרחבים ירוקים יום שישי | ד‘ בניסן תשע"ז |

12:00-16:00 | 31.3.2017 
2

אוהב/ת לרכוב בטבע?

דמי 
השתתפות
 20 ש“ח 

מספר
מקומות
מוגבל!

אנחנו כא�!

מתנ“ס מרחבים

מסע אופניים קהילתי במרחבים 

הורים, ילדים ונוער 

בואו לרכוב אתנו בכיף במסלול

נחל גרר - פארק שרשרת

עם הדרכה מקצועית של רוכבי הדרום

ומדריכי קק"ל ורשות הטבע והגנים.

הרכיבה בהרשמה מראש עד 10.3.2017 

אצל רכזי הנוער בישובים.

אופניים וקסדות  שיסופקו על ידי ההפקה בלבד.

(לא תותר השתתפות במסע עם אופניים אחרים). 

מיועד לילדי כיתות ד' ומעלה בלבד!

ההסעות תצאנה מבתי הספר היסודיים

 ומהמושבים עד לשביל הרכיבה ובחזרה.

ההרשמה אצל רכזי הנוער בישובים

 פרטים: יחידת הילדים והנוער  08-6211806

מצפי� לראותכ�
צוות יחידת הילדים והנוער, מחלקת החינוך, 

רוכבי הדרום, קק"ל, רט"ג 

  

אסטרונאוט בבית- הספר
 

האסטרונאוט ד"ר דון תומאס, הגיע להרצאה בבית- הספר 
'מועדון הטייסת' של קרן רמון,  היסודי "מבועים", במסגרת 

לזכרם של אסף ואילן רמון ז"ל. האסטרונאוט ד"ר דון 
תומאס, יליד ארה"ב, בעל תואר בפיזיקה והנדסת חומרים, 
כיהן בתפקיד בכיר בנאס"א וביצע מאות ניסויים בחלל. כיום 

הוא דובר ומרצה מבוקש ובעל השראה בכל העולם. 
תכנית "מועדון הטייסת" היא תכנית מנהיגות חברתית 

ערכית של קרן רמון, לזכרם של אילן ואסף רמון ז"ל. התכנית 
פועלת, כאמור, בבית- הספר היסודי "מבועים". האסטרונאוט 
ד"ר דון תומאס סיפר לילדים על האהבה שלו לחלל וכי ניסה 
במשך 3 פעמים להתקבל לנאס"א, ונכשל, אבל לא וויתר, עד 
שבפעם הרביעית שניסה, הגיעה ההודעה המשמחת. המסר 
שאנחנו  הוא  לתלמידים  להעביר  המרצה  שביקש  העיקרי 
מוכרחים לחלום, להעיז ולהגשים את החלומות שלנו. אסור 
לוותר. הכל אפשרי. התלמידים שאלו את האסטרונאוט האם 
הכיר את אילן רמון ז"ל, והוא השיב שכן. שהם עבדו במשך 
"קלומביה"  החלל  מעבורת  של  השיגור  לפני  יחד  חודשיים 
1 בפברואר 2003.  ב  כניסתה לאטמוספירה  שהתפרקה עם 

"אילן היה בעל אישיות מיוחדת" אמר. 
לצוות קרן  הודה  חג'ג'  ראש המועצה האזורית מרחבים שי 
רמון על הפעילות החשובה ב"מבועים" וציין כי הוא מקווה 
להרחיב את הפרויקט לבתי- ספר נוספים במועצה "מועדון 
ומצמיח  הספר,  בבית-  מיוחד  חברתי  אקלים  יוצר  הטייסת 

מנהיגים איכותיים, אחראים ושאפתנים."  
מטרת פרויקט הטייסת היא  פיתוח וטיפוח מנהיגות חברתית 

ערכית בקרב צעירי ישראל, מתוך שאיפה ליצור בסיס 
לאזרחות אחראית, עמוד תווך לקיומה ארוך הטווח של  
מדינה דמוקרטית. במסגרת התכנית תלמידי כיתות ה'-ו' 

עוברים תהליך העצמה - בבית עם ההורים, בבית הספר עם 
החברים ובעבודה אישית וקבוצתית עם מדריכים, פרחי טיס, 
מבסיס חצרים. הטייסים משמשים מודל להצלחה ומצויינות, 

הקצינים משתפים אותם בסיפורים מעוררי השראה, 
באתגרים אותם חוו במהלך חייהם ובאופן בו התמודדו איתם, 

ומלווים אותם בפעילויות שונות. אחת לחודש מתקיימים 
מפגשים עם הטייסים, כאשר הטייסים מגיעים לבתי הספר,  

וכן החניכים מגיעים לטייסות. ילדי הטייסת אף מחוייבים 
ליזום התנדבות קבוצתית בקהילה המותאמת לצרכי האזור 

בו התכנית פעילה. 
בבסיס התכנית עומד הרעיון שהצבת 'מבוגר משמעותי' 

בבית  הוריו,  עם  בבית  חייו:  מעגלי  בכל  החניך  את  שילווה 
יוכל  מולו,  אישית  ובעבודה  וכמובן  מוריו חבריו  הספר עם 

לפתח אצל החניך מסוגלות אישית, הערכה  עצמית, 
למענה  למצוינות. מעבר  וחתירה  וחברתית  אישית  אחריות 
24/7 של המנהיגים החברתיים לחניך ולמשפחתו, החניך זוכה 
גם לקשר מעצים עם טייסי חיל האוויר המלווים את החניכים 
לאורך המסלול ובהיותם מיתוס מהווים עבורם מודל לחיקוי 

מעורר השראה.

תוכנית מתאר כוללנית למועצה

בימים אלה מקודמת תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית 
מרחבים, בשיתוף המועצה ומינהל התכנון במשרד האוצר.

מטרת התכנית היא לכוון את הפיתוח בכל שטחי המועצה, 
כולל היישובים והשטחים הפתוחים בעשרים השנים הקרובות.

התכנית תתייחס למגוון נושאים ובכלל זה דיור, 
שירותי ציבור, תחבורה, סביבה, תשתיות, חקלאות, תיירות, 

נוף ושטחים פתוחים, שימור, תעסוקה ומסחר ועוד. 

הליך התכנון נמצא כעת בשלב ניתוח מצב קיים, 
שישמש בסיס לזיהוי בעיות, הזדמנויות ואתגרים. בשלב זה 

צוות רחב של נציגים ויועצים סיים לבקר בישובים ולהיפגש עם 
ראשי הוועדים, המזכירים ונציגי הישובים.

על מנת להשלים את תהליך ההכרות ואיסוף המידע יתקיים 
מפגש "שיתוף ציבור" לכלל תושבי המועצה, המפגש יתקיים 

ב- 22.3 בשעה 18:00 בבית העם בביטחה.

השתתפותכם במפגש זה הינו מרכיב חיוני בהצלחת תכנית 
המתאר ויאפשר לנו לתת מענה מיטבי לצרכי הישוב והקהילה 

שלנו בשנים הבאות.


