חוגגים פסח שמח במרחבים
פסח תשפ"ב 2022

מה נשתנה הפסח הזה? המון!
מוזמנים לגלות כל מה שחדש ומרענן פה אצלנו

חג פסח שמח!

מה נשתנה?
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' על החדש ,המתחדש והעתיד
רגע לפני חג הפסח ,אנו עושים סדר ,ומבקשים לעדכן אתכם בפרויקטים הרבים שהתחדשנו בהם.
יישובי המועצה פורחים ומשגשגים ,ונחשבים ליישובים מבוקשים מאוד ,בזכות מערכת החינוך המצוינת שלנו,
השירותים הרבים בכל התחומים ,והקהילות הנפלאות.
בימים אלה אנו חונכים את בית החולים השיקומי הראשון בדרום בכפר השיקומי "עדי נגב – נחלת ערן",
עם  108מיטות 500 ,אנשי רפואה ועובדים במעגל הראשון ,ושיפור אדיר בשירות הבריאות לתושבי
המועצה והדרום.
בית החולים יקלוט מאות עובדים במעגל הראשון )רופאים ,אחיות ,פיזיותרפיסטיים ,מרפאים בעיסוק,
קלינאי תקשורת ,אנשי מנהלה וכיוב' .שלב א' של בית החולים נחנך עם פתיחת מחלקת שיקום נוירולוגיות
אורתופדית ובה  22מיטות אשפוז )במטרה להגדיל ל  28מיטות שיקום( .בכל רחבי ישראל יש  847מיטות
אשפוז בלבד :כולל שיקום כללי ,שיקום ילדים ,שיקום אורתופדי ,שיקום נוירולוגי ,שיקום נשימתי וטיפול נמרץ
שיקומי למחוסרי הכרה .המטרה לספק לתושבי מרחבים והדרום בית חולים שיקומי ברמה גבוהה ולשפר את
השירות השיקומי שהם מקבלים .אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הנהגת הכפר השיקומי ,שעומד בראשו
מייסד הכפר ,אלוף במיל' דורון אלמוג ומנכ"ל הכפר אבי וורצמן.
בנוסף ,בונים יישוב קהילתי חדש "מרחבי דניאל" ,שעתיד להיבנות בשנתיים־שלוש הקרובות .היישוב
יהיה ייחודי ומשלב – לצד בתים פרטיים שייבנו לטובת התושבים החדשים ,יהיו מגרשים מיועדים לבתים
לטובת דיירים בעלי צרכים מיוחדים .הפרויקט יוצא לדרך בשיתוף פעולה עם המינהל לענייני הכפר במשרד
הבינוי והשיכון והכפר השיקומי "עדי נגב – נחלת ערן".

אנו מפשירים שטחים לבנייה ,מעודדים את העסקים המקומיים ומתכננים להכפיל את מספר התושבים
בעשור הקרוב .בתחום החינוך אנו נערכים לבניית בית ספר יסודי ותיכון נוסף.
אנו מובילים את המאבק בחקלאות :אנחנו מנצלים בצורה המירבית את כלל תקציבי הממשלה והקרנות,
ומצליחים בכך לקדם פרויקטים רבים לטובת הציבור .בקרוב נתחיל בכתיבת תוכנית חומש למועצה,
בשיתוף היישובים.
לפני סיום אני מבקש להודות מקרב לב לכל עובדות ועובדי המועצה ושלוחותיה ,להנהגות היישובים,
ליו"רים ולחברות וחברי הוועדים ,למתנדבות/ים הרבים ,וכמובן ,לחברות וחברי מליאת המועצה.
התחדשנו בעוד פרויקטים רבים ,על חלקם תוכלו לקרוא כאן.

שיהיה חג פסח שמח וכשר!
שי חג'ג'
ראש המועצה
צילום אוויר בית החולים השיקומי

הדמייה של היישוב "מרחבי דניאל"

מה
נשתנה?
בחינוך

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

הוספנו תוכניות לימוד מתקדמות
בכל הגנים ובתי הספר
המועצה משקיעה במערכת החינוך למעלה מ  50%מתקציבה -כתפיסה.
מוסדות החינוך שלנו הם מהיפים בארץ .הוספנו תוכניות מצוינות וחדשניות,
משרד החינוך דירג את תיכון מרחבים 7 ,שנים ברציפות ,כתיכון מצטיין,
בשל הישגים ערכיים ,חברתיים ולימודיים ,והשנה הגענו למקום ה 7-בארץ
בתיכון נוספו מגמות חדשות בתחום הטכנולוגיה והסייבר פתחנו כיתות לחינוך
מיוחד ,בנינו פעוטונים חדשים ,כיתות גן חדשות וכיתות לימוד בנינו ממ"דים
בכל מוסדות החינוך בית הקשיש ומועדוניות יום.

מרכז החלל

קהילה חושבת חינוך

מה
נשתנה?
בחינוך

ממש לפני פסח יצאנו לדרך עם תהליך שיתוף ציבור בתחום החינוך במרחבים .התקיים מפגש עם
הנבחרת החינוכית שלנו ,משרד החינוך והנהגת ההורים .בהמשך יתקיימו מפגשים עם התושבים,
תלמידים ,הורים והנהגות היישובים .חשוב לנו לשמוע אתכם .בואו לקחת חלק בהובלת החינוך
במרחבים .תובילו .תשפיעו.

מכון מרחבים למחקר ופיתוח
במועצה פועל זה שנה וחצי מכון מרחבים המהווה פלטפורמה מדעית-טכנולוגית למחקר ופיתוח
בתחומים "החמים" של ההיי-טק הישראלי .צוות המחקר כולל מספר מדענים ,עולים חדשים שבחרו
לגור בנגב ,וסטודנטים מקומיים אשר עובדים כעוזרי מו"פ בפרויקטים שונים .פעילויות המו"פ של המכון
מתמקדות בשלב זה בפיתוח אנטנות חדשניות ,מערכת להעברת חשמל בצורה אל-חוטית והדברה
אלקטרומגנטית של חרקים בממגורות ומחסני חרום של דגנים שונים )כתחליף להדברה כימית רעילה
הנהוגה היום( .בין יתר אנטנות חדשניות ,ניתן לציין אנטנה מושתלת בגוף המטופל המשמשת לניטור
מדדים רפואיים של המטופל באופן עצמאי .יצויין ,שרפואה מרחוק ) (Tele- Medicineהינו תחום
שהולך ומתפתח בעולם ולאנטנה מושתלת תפקיד חיוני במערכות תקשורת מתוך גוף המטופל.

מפגש עם הנבחרת החינוכית בתהליך שיתוף ציבור

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

מכון מרחבים למחקר ופיתוח

חדש אצלנו במועצה ,מרכז לגיל הרך

מה
נשתנה?
בחינוך

קהל היעד :הורים וילדים )לידה ועד גיל .(6
המטרה לתת לתינוקות ,לילדים ולהוריהם כלים למיצוי הפוטנציאל האישי
שלהם ובכך לשפר את איכות חייהם.
המרכז לגיל הרך מפעיל תכניות בפעוטונים ובגני הילדים  -הכוללות תכניות
איתור ,טיפולים פרא  -רפואיים ופעילויות העשרה שונות .מערך השירותים
ניתן במספר תחומים.
מבנה המרכז לגיל הרך נחנך בתחילת השנה ,בקרית החינוך מרחבים.
פועלת בו יחידה התפתחותית המוכרת על ידי משרד הבריאות ,היחידה מעניקה
מענה של טיפולים פרא רפואיים :קלינאות תקשורת ,פיזיותרפיה ,ריפוי
בעיסוק ,טיפול באומנויות ,טיפולים ריגשיים ועוד .בהשתתפות קופות החולים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות:
Meitalaflalo@merchavim.org.il
Lee@merchavim.org.il

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

המבנה החדש של המרכז לגיל הרך

״תיירות חינוכית״

מה
נשתנה?
בחינוך

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

שלושה גני ילדים נבחרו להשתתף במיזם "תיירות חינוכית" ,המעודד ביקור
בגנים נבחרים על מנת לעודד למידת עמיתים והפרייה חינוכית פדגוגית.

גן ״פשוש״

חווה חקלאית
ב"עדי נגב  -נחלת ערן" פועלת חווה חקלאית ,לשם מגיעים תלמידי המועצה והכפר
לחוויית מפגש אנושי ,טיפולי ,חינוכי ולימודי .כל זאת בסביבה הייחודית של הכפר השיקומי
עדי נגב ,שהוא בבואה של טובו של העולם .הצוות המקצועי כולל מטפלים בבעלי-חיים,
סוסים ,גינון וכעת מצטרפים אליהם מורים למדעים ,טכנולוגיה וחקלאות .כך גם נבנית
תשתית לימודית בעולמות החקלאות של החי והצומח .נגישות והזדמנויות לסקרנות,
לדמיון ולפעולה מוטמעים בכולם .מודל עדי מרחבים הוא פיתוח ופעולה משותפת של
קהילות החינוך של הכפר ומרחבים .התכנון הוא לפתוח את שערי החווה לכלל אוכלוסיות
תלמידי מרחבים ולהיפגש כבר לאחר חג האביב.

החווה החקלאית

בבית החינוך מרחבים ,חנכנו כיתת אנגלית חדשה

מה
נשתנה?

בשיעורי אנגלית מתקיימת למידה המאפשרת לתלמיד לחוות הצלחה ולהרגיש משמעותי במהלך השיעור .המרחב
הייחודי והחדשני מזמן לילדים התנסות במגוון תחומים במהלך שיעור אנגלית .קוגנטיבי ,רגשי וחברתי .כל תלמיד עובד
בתכנית אישית וכך אנו מזהים ומעצימים את החוזקות של כל תלמיד ותלמידה .התלמידים לומדים באופן עצמאי
ומתנסים בשיח באנגלית דרך משחק ,הצגה ושירים .נבחודש מרץ זכה תלמיד ביהס ,אביתר אוחיון מכיתה ד׳3
במקום השלישי בתחרות האיות הארצית.
למידה אפקטיבית יותר של תלמידים מתרחשת כאשר הלמידה נעשית בקבוצות
קטנות ,בהן התלמידים צריכים לפתור בעיות ולחקור .באמצעות מרחב למידה המאפשר תנועה בחלל ,ומאפשר לתלמידים
שונים ללמוד בדרכים נוספות ולא להיות מקובעים למקום ישיבה מוגדר ,מביא ללמידה אפקטיבית יותר ולהצלחה
גדולה יותר של התלמידים.

בחינוך
כיתת אנגלית בבית החינוך מרחבים

בית החינוך מרחבים -למידה אפקטיבית

בית ספר שבי דרום

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

שיעורים פרטניים בתלמוד תורה כפר דרום קיים מערך שלם של שעות פרטניות "אחרות" שנותנות מענה
לאינטלגנציות השונות של התלמידים .התלמידים בוחרים שעה פרטנית מותאמת וקבועה במגוון נושאים -כתיבת סת"ם,
נגרות ,מקהלה ,דרמה ,פיוטים ,תקשורת ועוד.
סיירות תלמידי ותלמידות הכיתות בביה״ס מפעילים פרויקטים שונים .למשל ,סיירת מכיתות ז-ח מדריכים ימי שדה,
סיירת ו הפעילו יום ספורט ,סיירת ה הכינה והעבירה מרכז למידה בנושא השנתי ,וסיירת ד׳ מקיימת הפנינג חסד קהילתי.

סיירות שבי דרום

שיעורים פרטניים

בית ספר נחלים

מה
נשתנה?
בחינוך

הישג נפלא של תלמידי שכבת ו' מבית הספר נחלים שעברו את כל השלבים ועלו לגמר הארצי וזכו במקום השלישי
בחשיבה מיחשובית ורובטיקה.
"נחלים של אקדמיה" בביה"ס נחלים נכנסים למסלול של אקדמיה כבר מגיל צעיר .התלמידים נחשפים למושגים
מעולם התכנות ,הנדסה כימית ,ומטפחים למידה עצמאית ותוך כדי חקר ,נהנים מפעילויות מעניינות ומגוונות.

הזוכים מ״נחלים״

מנהיגות חינוכית

בית ספר מרח״ב :תורמים לקהילה
תלמידי כיתות ג -ו התנדבו ועזרו לקדם פרויקט של אנשי "בית הקשיש" במושב ניר עקיבא -בבניית ספסלים ופינת משחקים לילדי
המושב .הפרויקט ימשיך עד לסיום בניית הגן.

בית ספר מרח״ב :לומדים בשטח
התלמידים מעתיקים את סביבת הלימודים אל המרחב החוץ-כיתתי .השנה התלמידים מתארחים בשטח החקלאי של יוני ,ממושב
שדה צבי .כל כיתה התמקמה והתחילה לבנות את המחנה שלה.

תורמים לקהילה

לומדים בשטח

בית ספר מבועים :קמפוס חלל

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

מהי קרינה מייננת? זבל חללי? כיצד מספקים מים לחלל? בתכנית זו הכוללת תהליך חקר התלמידים נפגשו עם
מהנדסים העוסקים בחקר החלל הישראלי ומשתפים פעולה עם נאס"א ,כמו כן ,הציעו פתרון לצרכים העולים בחלל,
בנו דגמים והכינו מצגות לחשיפת היוזמה בפני חוקרים .אחת הקבוצות שחקרה את בעיית המים בחלל זכתה בתואר
חביבת הקהל ובקרוב יתקיים הגמר.

בית ספר מבועים :קמפוסים-תכנית בחירה
בשנת תשפ"ב צוות בית הספר כתב תכנית מיוחדת שמטרתה "למידה מחוץ לקופסא" ,הכוללת למידה חוויתית
בקבוצות קטנות .בין הקמפוסים הפועלים בבית הספר :אפייה ובישול ,מדינות מסביב לעולם ,היפהופ ,תקשוב,
שעשועי מתמטיקה ,אוריגמי ,שפות ועוד.

קמפוס חלל

למידה מחוץ לקופסא

מה
נשתנה?
בחינוך

נחנך מבנה בית הספר לחינוך מיוחד לנוער עם
אוטיזם-בנימין רוטמן אשל הנשיא במרחבים
בית הספר הוקם ב 2017-והוא מיועד לנערים ולנערות מוכשרים ,אינטליגנטים ואהובים עם
אוטיזם בתפקוד גבוה ובינוני-גבוה בגילאים  .13-21בתחילת השנה חנכנו את מבנה בית הספר
שהוקם בעלות של  10מיליון.₪
בית הספר מאפשר לתלמידיו מרחב חינוכי לבגרות ולהתבגרות בלב כפר נוער תוך התבססות
על ארבע אבני יסוד מרכזיים :חיים משותפים וקהילתיים בכפר ,פדגוגיה חדשנית וטכנופדגוגית,
התפתחות והעצמה באמצעות העשרה ותרבות הפנאי .מתוך כך ,בית הספר מוביל דגם ייחודי של
השתלבות וחיים משותפים בקהילה באמצעות פרויקטים רבים המשותפים עם תיכון "אשל הנשיא",
הפנימייה ,המשק החקלאי והקהילה החיה בכפר.
בית הספר ממוקם גיאוגרפית במרכז הכפר ומהווה את לב העשייה והשותפויות עם כל ענפיו:
בי"ס תיכון רגיל ,פנימייה ,משק חקלאי וישוב .שותפות זו מעניקה לתלמידים מרחב התנסות אותנטי
כהכשרה לחיים בוגרים ועצמאיים אל מול הזכות ליצור בכפר חברה מכילה וסובלנית המשלבת
בתוכה אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

אנשי הצוות הם מורים לחינוך מיוחד ,סייעות ,תרפיסטיות ,קלינאיות תקשורת ,מרפאות בעיסוק,
יועצת ופסיכולוג ,כולם אנשים מקצועיים ,עם הרבה אור בעיניים ,אשר יחד צועדים להשגת מטרות
בית הספר – הקניית כל המיומנויות הנדרשות למיצוי ולמימוש הפוטנציאל האישי של התלמידים בכל
התפקודים היומיומיים הנדרשים להם כבוגרים ולהשגת תחושות של מסוגלות ,שותפות והצלחה בקהילה.
בית הספר נותן מענה רחב לכל ילדי הנגב המערבי המאובחנים עם אוטיזם .תלמידי ביה"ס מגיעים
מפריסה גיאוגרפית רחבה של  16מועצות אזוריות וערים בנגב.

מבנה בית הספר "רויטמן אשל הנשיא במרחבים"

תחזיקו לרחלי אצבעות:
יש לנו נציגה בחידון התנ"ך העולמי ביום העצמאות!!!

מה
נשתנה?
בחינוך

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

רחלי אליחי ,משבי דרום,
תלמידת י"א ,מבית  -הספר
רוטמן אשל הנשיא,

כלת חידון
התנ"ך הארצי
והיא תשתתף בתחרות העולמית
שתתקיים ביום העצמאות.
רחלי -את המנצחת שלנו!
גאווה למרחבים ולרוטמן!
בהצלחה!!!

רחלי אליחי ,כלת חידון התנ"ך

מה
נשתנה?
בחינוך

בית חולים וטרינרי באשל הנשיא
בית החולים פועל מיסודה של האוניברסיטה העברית באשל הנשיא ובשותפות מינהל החינוך
ההתיישבותי .בבית החולים מתקיים שדה מחקרי ,ולימודי מדעי הרפואה הוטרינרית ,והוא משמש
שדה מעשי להתנסות עבור תלמידי מגמת הוטרינריה .בית החולים ייפתח בקרוב לפעילות
שתתמקד בטיפול חירום בחיות בית ,טיפול בחיות אסופיות ובתיאום עם  10רשויות מקומיות
באזור .בהמשך מתכנן בית החולים להרחיב את עיסוקו לחיות משק וחיות בר ,ותיפתח מחלקת
חירום לטיפול נמרץ.

אקדמיה לכדורגל בשיתוף הפועל באר שבע פועלת
בכפר הנוער החינוכי אשל הנשיא
האקדמיה מיועדת לכיתות ז ועד יב .התלמידים לומדים בתנאי פנימייה ובכפוף לתהליכי
הקליטה של המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער .המסלול מאפשר לפתח מצוינות
והישגיות לימודית וערכית ,בשילוב מצוינות בתחום הכדורגל ומחבר בין בני נוער מרקעים
מגוונים ,מהפריפריה הקרובה והרחוקה .החיבור בין הספורט לחינוך מביא את הרמה
המקצועית ההישגית הגבוהה ביותר.

אחת המצוות החשובות
ביותר בהגדת חג הפסח,
היא מצוות החינוך – 'והגדת
לבנך .זה רק מדגיש את
החשיבות הרבה לעשייה
חינוכית ותפקידה.

האקדמיה לכדורגל

בית החולים הוטרינרי

תיכון מרחבים

מה
נשתנה?
בחינוך
משרד החינוך דירג את
תיכון מרחבים 7 ,שנים
ברציפות ,כתיכון מצטיין,
בשל הישגים ערכיים,
חברתיים ולימודיים,
והשנה הגענו

תיכון מרחבים בהתחדשות תמידית ועם צוות
חינוכי מקצועי ,מסור ומחוייב עם נשמה יתרה,
אמונה ,חום אנושי ,אהבה והכלה .אלה
מייצרים אקלים מיטבי ,למידה פוריה שרואה
את הצלחת כלל תלמידיה.

סיור לימודי במרכז החלל

מרכז החלל

תלמידי כיתות עמ"ט יצאו לסיור לימודי
במרכז הבקרה לקראת טיסתו של איתן
סטיבה הישראלי ,השני שישוגר לחלל.

מנהיגות סביבתית
בחטיבת הביניים פועלת תוכנית "מנהיגות
סביבתית" .בחרו להשתתף בה תלמידים
מכיתות ז-ח שנושא הסביבה קרוב לליבם
וחשוב להם לשנות ולהשפיע .התלמידים
פעילים סביבתית ונפגשים אחת לשבוע
לומדים על נושא איכות הסביבה וקיימות.

מנהיגות סביבתית

"מסע ישראלי"
למרות הקורונה והאתגרים הנוספים ,הצלחנו השנה
להוציא את השכבה הבוגרת בתיכון מרחבים למסע
מלמד ,ערכי ומרגש .מטרת התוכנית להעמיק את החיבור
והשייכות לעם ,לארץ ולמדינת ישראל.

תלמידי י״ב במסע ישראלי

למקום ה 7-בארץ

מעבדת מחשבים במרכז הטכנולוגי
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מפעל פסח

זאבות במדבר
תכנית מנהיגות שנתית לנערות בשכבות י'-י"א .בסוף התכנית נצא למסע הישרדות  4ימים במדבר בו נפגוש
קהילות ,נופים ונערות ממקומות שונים.

מה
נשתנה?

תכניות ייחודיות
מרימים ת׳רחוב
תכנית המאפשרת לבני הנוער להכיר לעומק את עולם תיאטרון הרחוב ,הקרקס והיצירה במטרה לרכוש ביטחון
ותחושת מסוגלות להתחיל לעבוד בתחום .אירוע סוף התכנית יתקיים במסגרת התנדבות אליה תגיע הקבוצה
להפעלה במרחב הציבורי-קהילתי.

קירות מדברים
הכרות עם טכניקת גרפיטי וציורי קיר לשם קידום ערכים חשובים ולעורר דיון במרחב בו הם מופיעים – הקבוצה
תנסח רעיון ,תבנה סקיצה לקיר מרכזי ,ותבצע אותו מתחילתו ועד סופו בליווי אמן.

כתיבה יוצרת

במחלקת הילדים
והנוער

תכנית בשיתוף אגף א' המאפשרת מרחב יצירה אישי וקבוצתי באמצעות 'שפת המוזיקה' .במפגשים מדברים
את הרגש והחוויות בהיותם בני הנוער בעידן של היום .בסופו של תהליך הקבוצה כתבה והפיקה קליפ עם
שיר מקורי.

הכנה לצה״ל
הוקם על ידי בוגרי היחידות המיוחדות על מנת להכשיר לאמן ולעצב בני נוער למען שירות משמעותי!
אימונים פיזיים ומנטלים פעמיים בשבוע ,מפגשים עם לוחמים ,הכנה לימי סיירות ועוד.

מפעל פסח
טיול  3ימים בתנאי שטח של תנועת הנוער האיחוד החקלאי לכיתות ד'-ח' בהובלת המדריכים בכיתות ט'-י"ב.

רכז מג״ן
מדריך בוגר המהווה דמות מבוגר משמעותי עבור הנוער על כל הרצף החינוכי .המדריך מהווה מעין גשר מתווך
בין הנער למערכת .מסייע לנוער לצלוח את אתגרי גיל ההתבגרות .מלווה תהליכים פרטניים וקבוצתיים.

לכל דור ודור יש תכנים
חדשים המוצעים לו.
אנו שמחים להציג בפניכם
חלק מ "התפריט" של
הנוער במרחבים.

אמב״א קפה
"המקום בו הורים וידע נפגשים" מפגשי הורים למתבגרים המשלבים למידה ושיח בנושא גיל ההתבגרות
עם הוואי ובידור )תיאטרון הקאמרי ,פלייבק( חיבור בין החוויה בבית לתכנים מקצועיים ,מפגש עם אנשי מקצוע
מוסמכים.

הפרסה
עגלה נגררת שתסתובב בין היישובים ותתן מענה נוסף לבני ובנות הנוער .העגלה מכילה בתוכה עמדות
מולטימדיה ,עמדת קפה ,משחקי קופסא ועוד.

צהרונים
לילדי כיתות א׳-ג׳ ,פעילות חברתית המתקיימת ביישובי המועצה לכיתות א'-ג' בימי א'-ה' עד השעה .16:00

מה
נשתנה?
במתנ״ס מרחבים

לכל דור ודור יש תכנים
חדשים המוצעים לו.
אנו שמחים להציג בפניכם
חלק מ "התפריט" של
מתנ״ס מרחבים לקהילה.

תאטרון תמר-התאטרון הקהילתי של מרחבים!
כולם כבר יודעים שיש לנו במרחבים תיאטרון קהילתי מקסים בהובלתה של יערית
כנה הנפלאה ועם שחקניות ושחקנים מקומיים מדהימים! אחרי ההצלחה של ההצגה
"אסירות תודה" ,בימים אלו מתכונן התיאטרון להצגה חדשה שתעלה ממש
בימים הקרובים.

שחקני תאטרון התמר בחזרות

מרכז צעירים מרחבים -שדות נגב
מרכז צעירים נועד לספק מענה לצרכים שונים של צעירים בקהילה בין
הגילאים  .45–18מרכז הצעירים מלווה ומעניק ייעוץ לחיילים לפני שחרור
מצה"ל/שירות לאומי ,בתחומי ההשכלה הגבוהה ,מלגות לסטודנטים,
קורסים והכשרות ,פעילות חברתית והתנדבותית ביישובים ,תרבות
וגיבוש חברתי ,וגם הדרכה להורים צעירים ועוד.

פרטים באתר המועצה

מה נשתנה לותיקי המועצה?

מה
נשתנה?
במתנ״ס מרחבים

לכל דור ודור יש תכנים
חדשים המוצעים לו.
אנו שמחים להציג בפניכם
חלק מ "התפריט" של
מתנ״ס מרחבים לקהילה.

ותיקי המועצה הם אבותינו ואימהותינו .הזכויות שלהם בבניית ופיתוח המועצה
עומדות להם בכל השנה .ואנו צריכים לראות זאת לנגד עינינו בכל העת.

אז מה נשתנה השנה?
מפגשים בתחום אורח חיים בריא הכוללים :אימוני כושר ותזונה לגילאי  55ומעלה.

חדש במרחבים!
חוג כושר ותזונה לגילאי  55ומעלה
במפגשים :אימוני כושר מגוונים כל פעם משהו אחר בהתאמה לקבוצה ,לגיל,
וליכולת .חלק מהמפגשים יעסקו בנושא תזונה ואורח חיים בריא ולא רק אימונים.
החוג מסובסד ע"י מתנ"ס מרחבים והעלות היא  60ש"ח בלבד לחודש.
מועדון אופק
מועדון חברתי המיועד לאזרחיות/ים ותיקים ,הכולל מגוון חוגים ,פעילויות,
טיולים והרצאות -הסעות מהבית .המועדון פועל בכל יום שני בין השעות
 ,08:00-13:00במרכז יום מרחבים .המשתתפים נהנים מ  2ארוחות )בוקר וצהריים(,
אימון בוקר ,סדנאות וחוגים .לאחר חג הפסח המועדון ייפעל פעמיים בשבוע.
לפרטים והרשמה ,קווינה050-7404755 :

מועדון אופק

חוג כושר ותזונה

כיתת ותיקי המועצה החלה את
שנת הלימודים בתיכון מרחבים

מה
נשתנה?
במתנ״ס מרחבים

המשתתפים נפגשים בכל יום ראשון,
בתיכון מרחבים ,ל 4 -שעות לימוד.
שעתיים מדעים עם דקלה יוסף
ושעתיים תנ"ך עם יאיר מרדכי.

כיתת ותיקים בתיכון מרחבים

בתים חמים
ב 10 -מיישובי המועצה פועלים "בתים חמים".
פעילות למבוגרים אחר הצהריים ביישוב.
כל מושב מכין את התוכנית בהתאם
לבקשות המשתתפים.

פעילות "בית חם" בניר משה

מה נשתנה בנתינה?
לשמחתינו ביסוס שוברי המתנה של מרחבים  GIFTממשיך לפעול ולהדגים
ערבות הדדית וכלכלה מקומית מקיימת

"מעברים" מרחבים 

לכל דור ודור יש תכנים
חדשים המוצעים לו.
אנו שמחים להציג בפניכם
חלק מ "התפריט" של
מתנ״ס מרחבים לקהילה.

כחלק מעידוד העסקים המקומיים ,יזמה יחידת היזמות "מעברים" בשיתוף מתנ"ס מרחבים
והמועצה ,הנפקת שובר מתנה "מרחבים  "GIFTשניתן לעובדי הרשות ונמכר לכלל התושבים,
ומפנה לרכישה ממגוון בתי עסק מקומיים .שנת  2021נחתמה עם עסקאות בהיקף של
 90,000שקלים שנרכשו במסגרת בתי העסק המועצתיים .המטרות :להגדיל את החשיפה
והמודעות של התושבים לבתי עסק שלא ידעו עליהם קודם לכן ולעודד את הקנייה ברחבי
המועצה .זו יוזמה מדהימה ,שמסמלת בצורה הטובה ביותר את תחושת היחד שקיימת
בקהילה שלנו.

מה
נשתנה?
בשירותים החברתיים

חדש במרחבים!
מרכז חוסן
לאחר מאבק ממושך שהוביל ראש המועצה להקמת מרכז חוסן במועצה,
אישרה הממשלה הקמת מרכז חוסן במרחבים ,בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף
משרדי ממשלה והקואליציה הישראלית לטראומה .המרכז ימעניק טיפול מותאם לנפגעי
חרדה מהמצב הביטחוני.
הטיפול מתאים למבוגרים ולילדים אשר חווים סימפטומים כגון קשיי שינה,
קושי בתפקוד יום-יומי או שינוי בדפוסי ההתנהגות בעקבות ההסלמות הביטחוניות.
התושבים מגלים חוסן רב בהתמודדות עם המצב הביטחוני ,אולם יחד עם זאת,
עלולים לפתח סימפטומים פוסט טראומתיים ,ירידה בתפקוד ,קשיים בקשרים,
סימפטומים פיזיים ועוד .טיפול מקצועי יאפשר חזרה לשגרה ורכישת כלים לפיתוח
החוסן האישי והמשפחתי .טלפון לבירורים055-306-3863 :
מרכז החוסן מעניק סדרת סדנאות חוסן לאזרחים הותיקים במרחבים.
הסדנאות מתקיימות ביישובים.

בנינו בית ,פילסנו דרך
והגענו להישג ממשי בו
לכל תושב ותושבת
במרחבים תהיה הזכאות
לטיפול מקיף ונכון
להתמודדויות הלא פשוטות
המגיעות עם מצבי חירום
שאינם פשוטים.
עכשיו למקום הבטוח
והחם הזה יש כתובת.

סדנת חוסן לאזרחים ותיקים

סדנת חוסן לנבחרת החינוכית

מה
נשתנה?

הוספנו תוכניות לנערות ,נערים וצעירים לקידום והעצמה .קבוצת "סטיילינג תרפי",
הקבוצה עוסקת בקשר בין בגדים לרגשות ,דימוי גוף וביטוי עצמי .באמצעות הקבוצה
הנערות לומדות להעמיק בדרכים חווייתיות ומהנות את הקשר עם עצמן ,עם הלבוש
ועם הנראות.

בשירותים החברתיים

סטיילינג תרפי

קורס ג׳ל מקצועי
הנערות לומדות שיטות שונות של בניית לק ,את הקורס הן מסיימות עם תעודה
המאפשרת להן לעבוד בתחום.

בנינו בית ,פילסנו דרך
והגענו להישג ממשי בו
לכל תושב ותושבת
במרחבים תהיה הזכאות
לטיפול מקיף ונכון
להתמודדויות הלא פשוטות
המגיעות עם מצבי חירום
שאינם פשוטים.
עכשיו למקום הבטוח
והחם הזה יש כתובת.

קורס לק ג'ל מקצועי

סביבה תומכת מש"ה
מגוון שירותים ופעילויות לאנשים בעלי מוגבלות שכלית .חוג אומנות ,תאטרון
קהילתי -בדרך להצגה שנייה להעלאת המודעות לאוכלוסיה המיוחדת בקרב הקהילה.

תוכנית יתד

מה
נשתנה?
בשירותים החברתיים

בנינו בית ,פילסנו דרך
והגענו להישג ממשי בו
לכל תושב ותושבת
במרחבים תהיה הזכאות
לטיפול מקיף ונכון
להתמודדויות הלא פשוטות
המגיעות עם מצבי חירום
שאינם פשוטים.
עכשיו למקום הבטוח
והחם הזה יש כתובת.

מיועדת לצעירים מגילאי  .26 -18התוכנית מלווה צעירים בתחומי הצבא ,לימודים
גבוהים ,תעסוקה וסיוע כלכלי

פלייסמקיינג 
המחלקה לשירותים חברתיים הפיצה קול קורא לפיתוח מרחב פיזי קהילתי .מושב שדה
צבי השתתף וזכה בקול קורא .תושבי שדה צבי ,עם חזון ורצון עז ליצור קהילה מגובשת,
התגייסו להובלת הפרויקט .האמצעי להשגת הידוק קשרי קהילה היה יצירת מקום מרכזי
בעל אלמנטים של משחקים לילדים.
כך הוקם ביום שיא קהילתי מרחב משחקים טבעי המשלב פינות ישיבה נחמדות ועוד
אלמנטים במקום מרכזי ליד בית הכנסת.
בקרוב ...ליד מרחב המשחקים תיבנה עגלת קפה באמצעות בני הנוער של המושב
ותספק קפה ומאפה למשפחות המבקרות בגינה...יש למה לצפות...

פלייסמייקינג ,שדה צבי

הנדסה

מה
נשתנה?
בהנדסה ,בפיתוח
ובתשתיות

לפני כחודש אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום תוכנית פל"ח
)פעילות לא חקלאית( ,אשר מאפשרת לבעלי המשקים להפעיל באופן חוקי בשטחם
פעילות משלימה לטובת הכנסה בתחומי התיירות ,החינוך והרווחה .מדובר בבשורה
נהדרת לחקלאיים ולבעלי המשקים.
תוכנית מתאר כוללנית -מרחבים היא המועצה האזורית הראשונה שהגישה תוכנית
מיתאר כוללנית לועדה המחוזית -לאישור ,זאת לאחר תהליך של שיתוף ציבור.
המשמעות היא שאנו ערוכים מבחינה תיכנונית ל  30השנים הבאות .עם אישור התוכנית
לא נהיה תלויים יותר בוועדה המחוזית ,ונוכל לאשר כל תוכנית שקשורה להרחבות/בנייה
ביישובים -במסגרת הוועדה המקומית ,מה שיקצר תהליכים .כמו כן ,אושרה בתחילת
 2022תוכנית פל"ח למרחבים -שמאפשרת לקיים פעילות לא חקלאית במשקים
בצורה חוקית ,בהתאם להגשת תוכנית ואישורה.
תוכנית נוספת היא הקמת מרכז מסחרי בצומת גילת וכמובן הקמת היישוב החדש
שיאפשר לנו להמשיך ולתת מענה לביקוש העולה במגורים ברשות.
יוצאים למכרז לבניית  8גנים בקרית החינוך ,כולל גנים משלבים.
תחילת עבודות :קיץ 2022

פורצים דרך -תנופת
פרויקטים חדשים אדירה

הדמייה :מתחם גני הילדים שייבנה בקרית החינוך

מגרש אתלטיקה קלה מבועים
מגרש אתלטיקה קלה במבועים ,כולל מגרש כדורגל ,ריצה ומלתחות

מה
נשתנה?
בהנדסה ,בפיתוח
ותשתיות

מרכז לגיל הרך בקריית החינוך
סיום בניית מבנה למרכז לגיל הרך בקריית החינוך

פעוטונים
פעוטונים בניר עקיבא ,באשבול ובקרית החינוך

מתחם הסדנאות
בשיפוץ :מתחם לפעילות חוגים של מתנ"ס מרחבים

פורצים דרך -תנופת
פרויקטים חדשים אדירה
מתחם לפעילות חוגים של מתנ"ס מרחבים

בית הכנסת שבי דרום
בבנייה :בית הכנסת בשבי דרום -בעבודות גמר

מה
נשתנה?
בהנדסה ,בפיתוח
ובתשתיות

בית הספר שבי דרום
בבנייה :בית הספר בשבי דרום

מקווה בפעמי תש״ז
בבנייה :מקווה בפעמי תש"ז .בקרוב תחל בנייה במסלול

פורצים דרך -תנופת
פרויקטים חדשים אדירה

שיפוץ אולם הספורט
הישן במבועים

מה
נשתנה?

אשל הנשיא  -שביל אופניים
שביל אופניים שיחבר בין אשל הנשיא  -צומת
גילת תחילת עבודות2022 :

חתך רוחבי של השביל שמראה את הגינון התאורה והשביל

הקמת מרכז מסחרי בצומת גילת

בהנדסה ,בפיתוח
ובתשתיות

פורצים דרך -תנופת
פרויקטים חדשים אדירה

התוכנית נמצאת כרגע לפני דיון להפקדה בועדה המחוזית.
בתמונות :תוכנית אדריכלית למרכז מסחרי בצומת גילת

מה
נשתנה?
בתיירות

התפיסה המועצתית רואה קשר הדוק בין התיירות לבין בתי העסקים .כידוע ,האזור
התברך במספר שמורות טבע ,ובהן גן לאומי פארק הבשור ,יער ניר משה ,שמורת
נחל גרר ,נחל שמריה ונחל פטיש .באתרים אלה הוכשרו מסלולי הליכה ואופניים,
והם פתוחים לטיולי ג'יפים ולרכיבה על סוסים.

פסטיבל "כדורים פורחים״
האזור שלנו פורח ומדהים ביופיו .יש כאן אטרקציות מופלאות והשנה התחדשנו
באפליקציה שעושה סדר .רוצים להיות מעודכנים בכל ההופעות והאירועים הכי שווים?
בדיוק בשביל זה אנחנו רוצים להכיר לכם את "מטרונגב"  -מיזם משותף לכל רשויות
האזור.

האפליקצייה כוללת:

קחו מקל קחו תרמיל
וצאו לגלות במרחבים
כל פסע ושביל

מפה אינטראקטיבית עם כל מה שמעניין אתכם
ניווט ישיר לנקודות שבחרתם
בניית מסלול מותאמת אישית
שמירת מקומות אהובים
הטבות שוות לעסקים מקומיים
הזמנת חברים בקלילות
הורידו עכשיו ותתלהבו בעצמכם.
כיתבו "מטרונגב" בחנויות האפליקציה

מה
נשתנה?
בחברה הכלכלית

סיבים אופטיים
בשנה הקרובה יחלו עבודות לפריסת
סיבים אופטיים בכל יישובי המועצה
שיעמדו בקריטריון של  60%מתחברים
מכלל בתי האב ביישוב.

פריסת סיבים אופטיים  -אינטרנט מהיר לכולם

הרחבות היישובים
השלב השני של השלמת הפיתוח
בהרחבת מסלול יצא לדרך .ובקרוב
יחלו עבודות הפיתוח בהרחבות
של ניר משה ושבי דרום ,ואנו עובדים
על הקמת היישוב "מרחבי דניאל",
שיוקם בסמוך לקריית החינוך
והכפר השיקומי "עדי נגב – נחלת
ערן".

הדמייה יישוב מרחבי דניאל

הקמת תאגיד אגירת אנרגיה

מה
נשתנה?
בחברה הכלכלית

בימים אלה פורסמה קריאה ליזמים לשותפות עם החברה הכלכלית מרחבים להקמת
גוף עסקי )תאגיד( שיקים את כל מיזמי האנרגיה במרחבי המועצה אגירת אנרגיה,
חלוקת חשמל ,דו שימוש ,שדות סולאריים ,קירוי חניות בשילוב עמדות טעינה.

מתקן אנאירובי

הקמת מתקן אנאירובי לייצור חשמל
החברה הכלכלית פעלה וקיבלה רישיון מרשות החשמל לייצור  3מגה חשמל ביום
בתעריף סגור של  52.8אגורות לקוט"ש .המתקן ייתן פתרון לפרש הפרות ברחבי המועצה
ולבוצה בכלל .המתקן יוקם בצמוד למט"ש באר שבע ונתמך בכלכלה מעגלית.
תחילת עבודות .2023 :הפרויקט יניב הכנסות נוספות ומשמעותיות למועצה.

אילוסטרציה :מתקן אנאירובי

פיקוח ואיכות הסביבה

מה
נשתנה?
פיקוח ואיכות
הסביבה?

הוספנו שירותים:
פינוי פסולת גושית -קשה )ספות וכו( ,פינוי פסולת אלקטרונית )מכשירי
חשמל( ,ופינוי גזם; הקמנו מוקד וטרינרי שפועל  ,24/7כולל לוכד
נחשים -שירות שלא היה בעבר ולא קיים במרבית הרשויות המקומיות.

ביטחון

מה
נשתנה?
ביבטחון

כמתיישבים ,כעובדי אדמה ,כאזרחים שוחרי שלום ,אנחנו זכאים להגנה על בתינו ,כמו
גם ,לאיכות חיים הטובה ביותר ,צמיחה והצלחה .להשגת כל אלה ,אנו פועלים יחד במרץ.
בשל הטרור האכזרי הפוקד את המדינה תוגבר מערך האבטחה של המועצה ,בשיתוף
משמר הגבול .אנו מבקשים להודות לכל מתנדבות ומתנדבי המתמי״ד שלנו ,ששומרים
על הבית בימים ובלילות בהתנדבות מלאה .זה לא מובן מאליו .תודה!

בקרוב במרחבים :שיטור מועצתי
השיטור המועצתי יהיה מורכב מצוותים של
פקחים ושוטרי מג"ב ויפעל בשש מועצות
אזוריות ,בהן המועצה האזורית
מרחבים • המטרה  -ייעול האכיפה
והפיקוח במועצות האזוריות בשל
התגברות העבריינות והפשיעה החקלאית.

תוספת של תקנים וניידות שיטור

ראש המועצה היה בין היוזמים והמובילים להקמת מערך השיטור המועצתי ,שיפעל
בדומה למודל השיטור העירוני .במרחבים יפעלו שבעה שוטרי מג"ב לצד ארבעה
פקחים שיעברו הסמכה .בימים אלה פורסם מכרז והתוכנית אמורה להתחיל
במהלך .2022

על משמעותו של שם החג,
הפסח ,יש דעות שונות .פסח
משמעותו לא רק דילוג וקפיצה,
אלא גם הגנה ומחסה "אשר
פסח על בתי בני ישראל
במצרים בנגפו את מצרים
ואת בתינו הציל".

מתחדשים בחמ"ל
המועצה האזורית מרחבים ממשיכה
להעניק שירותים גם במצבי חירום.
בהסלמות ,המועצה עוברת למתכונת חירום,
ולכן בנינו מבנה ממוגן שבו יוכלו
העובדים לנהל את שיגרת המועצה.
החמ"ל יאובזר בטכנולוגיה חדשנית
ביותר ,ויפעל בו מוקד.

החמ"ל החדש

מה
נשתנה?

רישוי עסקים
הקלנו מאוד על כל מבקשי רישיונות עסק לפי תקנה  .34אפשר לעשות הכל ובקלות
דרך אתר המועצה ולקבל מידע תקדימי ,לבצע תשלומי אגרה ואפילו להגיש את הבקשה.
צמצמנו מאוד את התהליך ובסופו של דבר מגיעים למועצה רק לקבלת הרישיון.

ברישוי עסקים
חקלאות

בחקלאות
חג הפסח ,חג האביב ,הוא
החג החקלאי הראשון בלוח
השנה העברי ,ראשית הקציר.
אנחנו דואגים לעתיד החקלאות!

אנחנו מובילים ברמה הארצית את המאבק נגד הרפורמה בחקלאות כפי שהוגשה ע"י
שרי האוצר והחקלאות .בנוסף ,כפועל יוצא של שילוב הדורות הצעירים בחקלאות,
מחקר מקומי ומשבר האקלים הפוקד את העולם ,החקלאות עוברת מהפך בתחום
האגרו-טק שנועד לייעל ולשפר תהליכי גידולים חקלאים בשילוב טכנולוגיה .תהליכים
אלו עוזרים לישראל להיות חוד החנית ,כמי שהופכים את האתגרים להזדמנויות.

חקלאות ישראלית  -גאווה לאומית

חקלאות ישראלית  -גאווה לאומית

בפסח מטיילים במרחבים!
כל הפרטים באתר המועצה

