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תושבים יקרים, 
החירות.  חג  הפסח,  חג  בערב  נמצאים  אנו 

השנה, אולי יותר מכל שנה לשאלה "מה נשתנה 

מיוחדת  יש משמעות  הלילות?"  מכל  הזה  הלילה 

 והתשובה, ככל הנראה תהיה בפי כל – החיסונים!

המכריע  הרוב  ומהירה  נכונה  להערכות  הודות 

לחגוג  השנה  ויכול  מחוסן  בישראל  הציבור  של 

שנה.  בכל  כמו  כמעט  בחבורה  הסדר  ליל   את 

את  ששינתה  שנה  כולנו,  עבור  מאתגרת  שנה  הייתה  האחרונה  השנה 

והציבורי. המשפחתי  האישי,  המישורים  בכל  הורגלנו  אליו  החיים   אורח 

בכל  המשתנה  למציאות  עצמנו  את  להתאים  מאוד  השתדלנו 

להנגיש  דיגיטליים  באמצעים  נעזרנו  התושבים.  לרווחת  התחומים 

וערכות  מצרכים  חילקנו  האוכלוסיות,  לכלל  ופעילויות  שירותים 

קורונה,  ניידת  באמצעות  המורל  את  העלנו  לבית,  מבית  משחק 

ומגוונות. רבות  פעילויות  ועוד  הפתוח  במרחב  משפחות   משחקי 

שיתוף  על  נגב,  שדות  תושבי  לכם,  להודות  ברצוני  הזה  החירות  חג  בערב 

בקהילה. החברתיות  והיוזמות  ההדדית  הערבות  השנה,  לאורך   הפעולה 

ונחזור  המתמשך  מהמשבר  לחירות  לצאת  כיצד  שנדע  לכולנו  מאחל  אני 

לשגרת היום אליה הורגלנו טרם התפרצות הנגיף.

בברכת חג פסח שמח וכשר, 
תמיר עידאן

דבר ראש המועצה
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אגף הנדסה במועצה אמון על ביצוע מדיניות המועצה 
בתחום התכנון, הבינוי והפיתוח הציבורי, עיצוב סביבת 
התפתחות  במגמות  הקשור  מקצועי  ייעוץ  המגורים, 
המועצה, הכנת תוכנית מתאר מועצתית ויישובית תוך 
כדי שמירה על איכות החיים ושמירה על צביונה הכפרי 

של המועצה.

· הרחבות ביישובים 

בכל יישובי המועצה ישנו גידול דמוגרפי מרשים, למרות 

המצב הביטחוני בעוטף עזה. פרויקט הרחבת היישובים 

נעשות  ביישובים  ההרחבות  זה.  לגידול  המענה  הוא 

לפי המרחב הכפרי ולפי אופיין של הקהילות המקומיות. 

וכרגע  גבוהה,  הנדסית  ברמה  מבוצעות  ההרחבות 

מתוכננות כ־900 יחידות דיור בכל רחבי המועצה.

אגף הנדסה
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· תוכנית מתאר כוללנית לשדות נגב

המדיניות  את  המכתיב  סטטוטורי  מסמך  היא  התוכנית 
שלהם  נושאים  במגוון  העתידיים  הפיתוח  כיווני  ואת 

היבט פיזי בתחום המועצה.

ולהגדרת  עתידי  חזון  לקביעת  הזדמנות  היא  התוכנית 
תכנונית  מסגרת  ליצירת  בפיתוח,  עדיפויות  סדרי 
לצמיחתה של המועצה ולחיזוקה הכלכלי והחברתי. כל 
יישוב  זאת תוך כדי שמירה על הזהות הייחודית של כל 

מיישובי המועצה. 

· פל"ח - פעילות לא חקלאית במרחב הכפרי

מערבי"  "נגב  המרחבית  לוועדה  מוגשת  אלו  בימים 
במושבי  בנחלות  פל"ח  תוכנית  לקידום  תוכנית 
את  להסדיר  היא  התוכנית  של  מטרתה  המועצה. 
באמצעות  בנחלות  הלא־חקלאית  הכלכלית  הפעילות 
תוצרת  עיבוד  כגון:  שונים,  לשימושים  היתרים  מתן 
זעירה,  מלאכה  בתי  הקמת  כפרית,  תיירות  חקלאית, 

יקבים, בתי בד, מגבנות ושימושים נוספים.

· תוכנית אב מים וביוב

כוללנית עלה הצורך להסדיר  במסגרת תוכנית מתאר 
כדי  קדימה  שנים  עשרות  והביוב  המים  נושא  את 
ולהיערך  חדשות  קהילתיות  הרחבות  לפתח  שנוכל 

להתפתחויות הדמוגרפיות הצפויות.

· טיפת חלב   

בעיצומה  אנו  סליגמן,  משפחת  של  לתרומתה  הודות 
של בניית "טיפת חלב" במועצה סמוך למרכז סליגמן. 
טיפת החלב תופעל במודל הבין־משרדי החדש, ותהיה 
נדבך חשוב בקידום ובשיפור השירותים ההתפתחותיים 

לילדי המועצה ולמשפחותיה.

אגף הנדסה

· הקמה ושדרוג של כיכרות במועצה

בכניסות  כיכרות  ושדרגנו  הקמנו  האחרונה  בשנה 
הכיכרות.  של  ובנראות  בחזות  והשקענו  ליישובים 

התוצאות ניכרות לעין.

· הקמת אולם ספורט בבית ספר בית הגדי

בימים אלו הושלמה הקמת אולם ספורט מאובזר בבית 
הספר בית הגדי בעלות של 8 מיליון ₪. אולם הספורט 

ייתן מענה לבתי הספר ולתושבי המועצה. 

 – ביישובים  ספורט  מגרשי  הקמת  פרויקט   ·
)שחב"ק(

עד כה הוקמו 9 מגרשי ספורט כחלק מפרויקט שחב"ק 

10 מיליון ₪. מגרשים אלו  – פרויקט בהיקף של מעל 

מספקים מענה איכותי לפעילות ספורטיבית בקהילה, 

המותאמת לאופיים של היישובים שלנו.
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אגף הנדסה

המועצה  ביישובי  ציבוריים  שטחים  פיתוח   ·
)שצפי"ם(

הזדמנויות  ליצור  חשוב  בו  חיים  שאנו  הכפרי  במרחב 

מפגש  מקום  הגיל.  שכבות  לכל  חברתיים  למפגשים 

טבעי כזה הוא השטח הציבורי, והוא כולל בתוכו מתקני 

שצפ"ים  ומדשאות.  ישיבה  פינות  הצללות,  משחק, 

התושבים  לרווחת  המועצה  יישובי  בכל  מוקמים  אלו 

בקהילה.

· פנימייה ממוגנת בישיבת בית יהודה 

השיכון  ממשרד  לגייס  הצלחנו  רבים  מאמצים  לאחר 
תקציב משמעותי לבנייה חדשה של פנימייה ממוגנת 
התקנים  לפי  תוכננה  הפנימייה  יהודה.  בית  בישיבת 
התיישבותי,  לחינוך  המִנהל  של  לפנימיות  החדשים 
להקמת  בארץ.  הראשונה  הממוגנת  הפנימייה  ותהיה 
הפנימייה גויסו תקציבים רבים, ועלות הקמתה תעמוד 

על 15 מיליון ₪. 

· ספרייה ומרכז למידה מתקדם 

בימים אלו מתחילות עבודות שדרוג הספרייה במתחם 
קריית החינוך בשדות נגב בעלות של כ־2.5 מיליון ₪. 

) ראה הרחבה בעמוד 51 ( 

· מועדון פנאי לבעלי מוגבלויות 

לאנשים  מועדונים  ארבעה  פועלים  המועצה  במתחם 
בסיוע  ארעיים.  במבנים  ואחרות  פיזיות  מוגבלויות  עם 
אוסטרליה,  ויהדות  של"מ  קרן  לאומי,  לביטוח  המוסד 
המועדונים  לפעילויות  פיזית  מותאם  מבנה  בונים  אנו 
על פי כל התקנים המתקדמים. המבנה החדש יאפשר 

פעילות מותאמת ומונגשת ברמה הגבוהה ביותר.

· מרכז חירום משולב 

החירום  מרכז  של  בבנייתו  מתחילים  אנו  אלו  בימים 
לרציפות  מענה  ייתן  המרכז  במועצה.  המשולב 
שהייה  ויאפשר  חירום,  בזמן  המועצה  של  התפקודית 
ובטוח.  ממוגן  במרחב  ותושבים  עובדים  של  בטוחה 
לתת  יוכלו  בשגרה  במרכז  שיפעלו  המועצה  מחלקות 

שירותים מייד עם המעבר למצב חירום. 

במרכז יפעלו מחלקת בטחון, רווחה, מרכז חוסן ומרכז 
הפעלה.

· בית ספר ממוגן נועם תושיה

של  בנייה  מחייב  העוטף  ביישובי  הדמוגרפי  הגידול 
מבנה  יושלם  השנה  נוספים:  ממוגנים  חינוך  מוסדות 
בית ספר נועם תושייה, והוא יכלול חדרי כיתות, ספרייה, 
בית  נוספים.  ציבוריים  ושטחים  מורים  חדרי  מעבדות, 
ספר  בית  להיותו  כיאות  אחת,  בקומה  נבנה  הספר 

במגזר הכפרי. 
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אגף הנדסה

· בריכה הידרותרפית

בריכה  השנה  תוקם  נגב  בשדות  לבריכה  סמוך 
מרכיב  היא  הבריכה  מלא.  מיגון  ממוגנת  הידרותרפית 
חשוב ומשמעותי בסל הטיפולים לאוכלוסיות עם צרכים 
לתרומת  הודות  תיבנה  הבריכה  במועצה.  מיוחדים 
הקשרים  ברזיל.  סאו־פאולו,  של  הנשים  חטיבת 
פרויקטים  הניבו  כבר  בברזיל  הקהילות  עם  החמים 
חשובים במועצה: שדרוג הגן המדעי, מרכז לרובוטיקה 
ולאסטרונומיה הכולל פלנטריום דיגיטלי מהמתקדמים 
ומרחבים  ילדים  גני  ממוגנים,  מעונות  שדרוג  בארץ, 

ממוגנים.

· הקמת מקוואות חדשים

פילנתרופיים,  גופים  עם  חדש  פעולה  לשיתוף  הודות 
אנו  דת,  לשירותי  המשרד  ועם  היישובים  ועדי  עם 
נמצאים בעיצומה של תוכנית כוללת להקמת מקוואות 

חדשים ביישובי המועצה. 

בריכת שחיה ממוגנת שדות נגב

· הקמת מעונות יום:  שוקדה, יושיביה, תקומה, 
סעד ועלומים. גן ילדים ממוגן בכפר מימון.

מאוכלסות  המועצה  יישובי  בכל  החדשות  ההרחבות 
לרוב במשפחות צעירות עם ילדים בגיל הרך. כדי לתת 
מענה למשפחות אלו, אנו בונים מעונות יום וגני ילדים 
ממוגנים  הנבנים  והגנים  המעונות  העוטף.  ביישובי 

לשהייה בטוחה בכל שעות פעילות המסגרות.

בשוקדה המעון הממוגן נמצא לקראת סיום, ביושיביה 
בסעד  בתקומה,  המעון,  לבניית  תקציב  התקבל 
אישור  לאחר  לתקצוב  המעונות  הוגשו  ובעלומים 
לתקצוב  הוגש  מימון  בכפר  גן ברקת  תוכניות הבנייה. 

לאחר שמשרד החינוך אישר את התוכניות.
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האגף המוניציפלי מאגד תחתיו כמה מחלקות ומדורים: 
יזמות.  שפ"ע, ביטחון, ביטחון קהילתי, פיקוח ואכיפה, 
היתר:  בין  שונים,  בנושאים  מטפל  האגף  כן,  כמו 
ותיירות  עסקים  ממשלה,  החלטות  ויישום  גיבוש 
ועבודה שוטפת מול קרן קיימת לישראל ומול החטיבה 

להתיישבות.

 .₪ מיליון   30 כ־  הוא  האגף  תקציב   2021 בשנת 
כדוגמת  הציבור,  לרווחת  לפרויקטים  מופנה  התקציב 

תברואה, חיטוי, שיפור פני היישוביים וביטחון.

העצמה קהילתית ויעדים

האגף מקיים ישיבות שוטפות עם ועדי היישובים, עוקב 
אחר הנושאים ומקדם אותם מול המחלקות השונות.

· סקר שפ"ע

לפני  כמה שבועות הופץ סקר בנושא שפ"ע באמצעיים 
דיגיטליים שונים, והוא נגע בכל תחומי פעילות שפ"ע. 
ואת  השירות  איכות  את  היתר,  בין  בדקנו,  בשאלות 
מהאשפה,  מהטאטוא,  הגזם,  מפינוי  הרצון  שביעות 

מהריסוס, מההדברה ועוד. 

אנו נמצאים בשלבים סופיים של איסוף הנתונים, ובקרוב 
נגבש תוכנית פעולה להמשך.

· החלטת ממשלה 566 

האזרחי  החוסן  לחיזוק  תוכנית  משמשת  זו  החלטה 
ליווה  האגף   .2022–2021 לשנים  העוטף  במועצות 
לאחר  יישומה.  על  כעת  ואחראי  ההחלטה  גיבוש  את 
מאבק ארוך ועיקש של ראשי רשויות עוטף עזה, התקבל 
ההטבות  תוכנית  ואושרה  להחלטה  הממשלה  אישור 

הגדולה ביותר בשנים האחרונות לרשויות העוטף. 

והיא  ממשלתיים,  משרדים   29 חתומים  התוכנית  על 
פיתוח  הדמוגרפית,  בצמיחה  נרחבת  השקעה  כוללת 
בארנונה,  הנחות  מס,  הנחות  וההיי־טק,  החדשנות 
תחבורה, חקלאות חכמה, חוסן, שירותי רווחה, תשתיות, 
תעסוקה ושאר הטבות שמוענקות לתושבים. בהחלטה 

אתרי  ולשיפוץ  לטיפול  משמעותי  סכום  לגייס  הצלחנו 
אנו  אלה  ובימים  המועצה,  ברחבי  הפזורים  המורשת 

עמלים על הכנת החומרים הנדרשים.

וקווי  השאיבה  תחנות  של  שוטפת  אחזקה   ·
ההולכה של המים והביוב

למים  אב  תוכנית  הכנת  על  עובדים  אנו  אלו  בימים 
הביוב  לבעיות  ומקצועי  יסודי  מענה  לתת  כדי  ולביוב 
והמים. יצוין כי בהחלטת ממשלה 566 גויסו תקציבים 

משמעותיים לטיפול בנושא.

· סקר עצים

סקר עצים מבצע מומחה שדוגם את גזע העץ ומנתח 
האחרונים  בשבועות  חלילה.  ליפול  עתיד  העץ  האם 
ביצענו סקר עצים בכל מוסדות החינוך. הסקר נעשה 
ייעור  "אגף  של  המחמירים  והכללים  הנהלים  כל  לפי 
ואילנות" במשרד החקלאות ולפי החוק, ואנו נפעל על 

פי המלצותיו למען בטיחותם של ילדינו.

והכוונה  כניסה  עסקים,  שילוט  פרויקט   ·
ביישובים 

השבוע החל האגף בהתקנה של שלטי הכוונה וכניסה 
בכל יישובי המועצה, ובקרוב נתחיל בהצבת שלטי כניסה 
בשילוט  וכן  ביישוב,  הקיימים  העסקים  בהם  שיפורטו 

העסקים.

אגף מוניציפאלי

· חיטויים

מבצעת  השפ"ע  מחלקת  הקורונה,  משבר  בשל 
גני   וביניהם:  הציבור,  מוסדות  בכל  חיטויים  בשוטף 
ילדים, בתי ספר, שצפ"ים, בתי כנסת וגני שעשועים.

· הקמת מוקד רואה 

המשרד  של  אלימות"  ללא  "עיר  פרויקט  במסגרת 
לביטחון פנים רושתו יישובי המועצה במצלמות אבטחה 
כדי להגביר את  תחושת הביטחון האישי ולהגביר את 
כ־120  הותקנו  בפרויקט  הציבורי.  במרחב  האכיפה  
של  בהליך  נמצאים  ואנו  היישובים,  ברחבי  מצלמות 

הקמת מוקד רואה מאויש כדי לתת מענה משלים.

· מרכיבי ביטחון ביישובים   

המועצה  ביישובי  הביטחון  מרכיבי  שדרוג  של  במהלך 
הוקמו שערים חשמליים ושודרגו גרורי כיבוי האש, רכבי 

הביטחון, תאורת הביטחון, הדרכים והגדרות.

ובמוסדות  ציבוריים  שעשועים  גני  תחזוקת   ·
חינוך באופן שוטף  

מחלקת השפ"ע מטפלת ומתחזקת את המתקנים בגני 
ומבצעת  החינוך  מוסדות  ובכל  ביישובים  השעשועים 
ביקורת שוטפת כדי לשמור על בטיחות המשתמשים. 
שנתיות  חודשיות,  בדיקות  מבצעים  אנו  החוק  פי  על 
מתוחזק  שאינו  במתקן  נתקלתם  אם  ותלת־שנתיות. 
לפתוח  או  לטיפול,  שפ"ע  למחלקת  לפנות  יש  כראוי, 

קריאה באתר/ באפליקציית המועצה.

· הצבת מיגוניות

בתחנות  מיגוניות  בהצבת  ממשיכה  ביטחון  מחלקת 
הסעה ובגני משחקים ביישובים. בשנה הקרובה יוצבו 
תחושת  את  להגביר  כדי  נוספות  מיגוניות  עשרות 
שודרגו  הקיימות  מהמיגוניות  חלק  כן,  כמו  הביטחון. 
  J.N.F בתאורה סולרית. במסגרת שיתוף הפעולה עם 
אליסף  המקומי  האומן  ובביצוע  לישראל(  קיימת  )קרן 

מיארה ממושב שוקדה, שודרגה חזות המיגוניות.



 מגזין שדות נגב <<  | 17  16 | מגזין שדות נגב <<

· אחזקה מקלטים והנגשתם

מקלטי היישובים במועצה נבנו ברובם בשנות השישים 
מתוך הבנה שאנו חיים באזור רגיש מבחינה ביטחונית. 
תחזוק  המקלטים  את  מתחזקת  השפ"ע  מחלקת 
ועם אגף ההנדסה החלה השנה להנגיש את  שוטף, 
הניקיון  על  לשמור  מהציבור  מבקשים  אנו  המקלטים. 

ועל התחזוקה השוטפת של המקלטים.

· הכנות לחירום

אנו ממשיכים כל העת לשפר את המוכנות שלנו בחירום, 
ולכן אנו מבצעים תרגילים שוטפים שאנו מתרגלים בהם 
את כל מכלולי המועצה במעבר משגרה לחירום ולתפקוד 
מכלולי  תורגלו  האחרון  בתרגיל  חירום.  בזמן  מיטבי 
הרבשצ"ים  היישובי(,  החירום  )צוותי  צח"י  המועצה, 

והתושבים.

· יקל"ר חדש למועצה 

רס"ן חגי אלדר )55(, תושב כפר מימון, נענה לבקשת 
קישור  )יחידת  יקל"ר  לתפקיד  וגויס  המועצה  ראש 
לרשות( של המועצה. חגי הוא איש צבא לשעבר ומנכ"ל 
גזר סעד כיום,  והוא מסייע בכל דרישה הן בחירום והן 

בשגרה. אנו מאחלים לו הצלחה רבה.

· פסולת אלקטרונית 

להשלכת  מתקנים  היישובים  במרכזי  מוקמו  לאחרונה 
פסולת אלקטרונית כדי לשמור על סביבה נקייה ולעודד 

מחזור בקרב תושבי המועצה.

ומוסדות  ציבור  מבני  של  שוטפת  תחזוקה   ·
חינוך

הציבור  מבני  של  השוטפת  בתחזוקה  מטפל  האגף 
פתיחת  לקראת  ובפרט  השנה,  כל  החינוך  במוסדות 
שנת הלימודים. את העבודה מבצעים עובדי האחזקה 

המסורים של המועצה ושל המתנ"ס.

אגף מוניציפאלי

· פינוי פסולת בניין

פתוחים  מרחבים  ועל  הסביבה  איכות  על  לשמור  כדי 
לפרויקטים  אלו  בימים  יוצא  ונקיים, האגף המוניציפלי 
ומצידי  הפתוחים  מהשטחים  בניין  פסולת  פינוי  של 
עלות  הסביבה.  להגנת  המשרד  בשיתוף  הכבישים 

הפרויקט כמיליון ש"ח.

· טיפול במפגעים

האגף המוניציפלי מטפל במפגעי בטיחות ביישובים, 
כדוגמת שקיעות מדרכות ובורות בכבישים. כדי לתת 
תקציב  גייסנו  הבטיחות,  במפגעי  יותר  יסודי  מענה 
נוסף. בקרוב נכין תוכנית עם הוועדים לטיפול נקודתי 
ברחבי היישוב. אם נתקלתם בבעיה בטיחותית, פנו 
למוקד המועצה במס' 107 או באפליקציה ואנו נגיע 

בהקדם לטפל. 

מחוץ  למתפללים  תפילות  מתחמי  הקמת   ·
לבתי כנסת  

הולם  מענה  לתת  וכדי  הקורונה  משבר  בעקבות 
אוהלים  לרכישת   ייעודי  תקציב  הוקצה  למתפללים 
וציוד משלים, שיאפשרו  קיום מניינים ותפילות מחוץ 
לבתי הכנסת בבטחה ובשמירה על בריאות  הציבור. 

בהקמת האוהלים סייעו עובדי מחלקת שפ"ע.

· אתר לטיפול בפסולת חקלאית 

בפסולת  לטיפול  אתר  הקמת  מקדמים  אנו  אלו  בימים 
החקלאית בשיתוף אשכול נגב מערבי והמשרד לאיכות 
הסביבה. האתר ישמש פתרון לטיפול בפסולת החקלאית 
במרחבים הפתוחים, ובד בבד תוגבר האכיפה בנושא זה 

כדי לשמור על סביבה נקייה.

·עידוד המחזור, הקמת פינות גזם ומסתורי פחים:

בימים האחרונים פורסם "קול קורא" ליישובים להקמת 
פינות מרכזיות ביישובים לעידוד מחזור של נייר, פלסטיק, 
זכוכית, קרטון וטקסטיל. כמו כן, ה"קול הקורא" מאפשר 
הצבת פינות גזם ביישובים ומסתורי פחים בבתי התושבים 

לשיפור חזות היישוב. 

· קורס ועדים יוצא לדרך

בימים הקרובים יפורסם קורס הכשרה לחברי הוועדים, 

והוא יכלול, בין היתר, הרצאות בנושא מקורות העוצמה, 

הסמכות וההשפעה בניהול קהילה, תקשורת בין־אישית 

שביניהם  ומה  מועצה  קהילתית,  אגודה  אנוש,  ויחסי 

ועוד. ההרשמה להשתלמות פתוחה לנציגי מליאת 
היישובים, לכל נציגי הוועד המקומי וליו"ר הוועד 

המשקי.
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· שיפוץ בסיס מגב

בסיס  לשיפוץ  משמעותי  סכום  לגייס  הצלחנו  השנה 
את  משרת  מג"ב  בסיס  החינוך.  בקריית  הנמצא  מג"ב 
בשגרה  מענה  ונותן  ארוכות,  שנים  המועצה  תשובי 

ובעתות חירום.

בשנה האחרונה, בשל נגיף הקורונה, סייעו חיילי מג"ב 
באכיפה ובשמירה על נהלי משרד הבריאות.

· הכנות לפסח

בחודש האחרון עשינו מאמצים רבים כדי שהיישובים יהיו 
בין היתר תוגברו  ומטופחים לקראת חג החירות.  נקיים 
מערכי פינוי האשפה והגזם, הופעל בובקט לניקיון יסודי 

של הכבישים ופחי האשפה נשטפו ביסודיות.

בהזדמנות זו אנו מאחלים לכם חג פסח כשר ושמח.

אגף מוניציפאלי

בתחילת שנת 2021 סיימה המועצה לערוך את נתוני 

הדוח הכספי הרבעוני )לא מבוקר( לשנת  2020, וממנו 

הצליחה  הקורונה  מגפת  השלכות  למרות  כי  עולה 

המועצה לסיים את שנת הכספים באיזון תקציבי.

המועצה יישמה לאורך השנה תוכניות עבודה מקושרות 

תקציב, והן אושרו בתחילת השנה, לרבות עמידה ביעדי 

הגבייה ותקבולים מהמשרדים השונים.

במסגרת הפעילות להגדלת מקורות ההכנסה למועצה, 

אנו מתחילים בפרויקט הנחת לוחות ייצור חשמל פוטו־

ולטאים על גבי גגות מבני ציבור, בהתייעלות אנרגטית 

ובהקמת אזור תעשייה חדש.

המועצה  מליאת  אישרה  הנוכחית  התקציב  לשנת 

תקציב שנתי שוטף בהיקף של כ־120 מיליון ₪, נוסף 

על תקציב בלתי רגיל )תב"ר( בלמעלה מ- 80 מיליון ₪.

גזברות

מחזירים את התרבות לשדות נגב
תתחי� להתרגש!

  הפרויקט של רביבו - 10.5.21

  אלה הם בנאי - 30.5.21

  עבדאללה שוורץ - 25.5.21

  קובי מימון - 3.6.21  שלומי קוריאט - 20.5.21

בקרוב יפתח הרישום למופעים באתר מתנ"ס שדות נגב - יש לעקוב אחר הפרסומים
m-sdotnegev.org.il
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מעברים שדות נגב

לקידום  הדואגת  "מעברים",  שלוחת  פועלת  במועצה 

האחרונה,  בשנה  ועצמאיים.  שכירים  של   תעסוקתי 

למרות הקורונה ובכפוף להנחיות, עובדי מעברים קיימו 

ייעוץ והכוונה למציאות המשתנה.

· סדנת ניהול קריירה 

מתאימה לשכירים מחפשי העבודה.

· מפגש הכנה לבני ובנות שרות לאומי ומתגייסים

הכנה לאזרחות וניהול קריירה.

· ליווי, ייעוץ והכוונה בעולם העבודה 

לוח משרות, הכנה לראיון עבודה וכתיבת קורות חיים.

מרכז  )בשיתוף  עסקים  לבעלי  תדמית  צילומי   ·
הצעירים( 

בעקבות המציאות שהשתנתה בשנה האחרונה והמעבר 

למכירה מקוונת, קיימנו יום צילומי תדמית, הכולל איפור, 

סטיילינג וצילום מקצועי, בעלות מסובסדת.

· קורס כתיבה שיווקית )בשיתוף מרכז הצעירים( 

כן  ועל  ומשתנה,  דינמי  מהיר,  בעולם  נמצאים  כולנו 

פתחנו קורס כתיבה שיווקית קצרה "ומושכת את העין" 

לפרסום ברשתות החברתיות.

בנוסף, אנו עובדים על שני פרויקטים משמעותיים:

· קורס סיילספורס 

לקוחות.  קשרי  לניהול  בעולם  המובילה  הפלטפורמה 

בשוק  מאוד  מבוקשת  ונהיית  הולכת  הפלטפורמה 

הישראלי בשנים האחרונות. 

· קום שדות נגב 

שירות ייחודי המיועד לבעלי עסקים בשדות נגב, והוא 

הקמה של חנות וירטואלית )כולל סליקה, למעוניינים(. 

באמצעות החנות תוכלו למכור את השירותים והמוצרים 

ומוענק ללא  לקהל הרחב. השירות בסבסוד המועצה 

תשלום בשנה הראשונה. לפרטים ולהרשמה יש לפנות 

”דרך הזית“ מאחל לכםלרכזת העסקים תהילה חורי 052-8081099.
חג פסח שמח וכשר

לכל תושבי שדות נגב

מושב זמרת משק 45 · 050-5995055
פתוחים כל ימי חול המועד · דרך הזית ב-           
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כמה מחלקות  מאגד תחתיו  חברתיים  לשירותים  האגף 
כולו  האגף  עבר  הקורונה,  ובעקבות  השנה,  ויחידות. 
התאמה לשירות דיגיטלי באמצעות אפליקציות ושירותי 
ההגעה  על  ויתרו  לא  ועובדיו  האגף  זאת,  עם  מחשוב. 
להנחיות  )בכפוף  מקרוב  תמיכה  ועל  התושבים  לבתי 
משרד הבריאות(. לאורך כל התקופה הגיעו לכל תושב, 
עם  להתמודדות  יצירתיות  בדרכים  ונערכו  תושבים  ליוו 
מצב החירום המתמשך. הוקמו סיירות קורונה ביישובים 

ומערך שלם לניהול תחום הבריאות. 

· "מתניעות שינוי"

כחלק מפעילות קידום בריאות האישה ומעמדה ובשיתוף 
שגרירות הבריאות ביישובים הפעלנו תוכנית שהעניקה 
ניהול אורח חיים בריא תוך  ועל  מידע על תזונה נכונה 
חלק  לקחו  במיזם  ושיתוף.  להצלחה  כלים  הענקת  כדי 

65 נשים מכל יישובי המועצה.

· תוכנית ית"ד

בה  18–25,וקיימנו  בני  צעירים  משתתפים  בתוכנית 
להשלים  שמעוניינים  צעירים/ות  בעבור  בזום  מפגשים 
ולשפר בגרויות בסביבה תומכת ומכילה תוך כדי תמיכה 
רגשית וכלכלית בצעיר/ה. בתוכנית זו אנו מקיימים סדנת 
מפגשים להעצמה בשם "אני באתי לחלום" – המגדירה 

למשתתפים מטרות ויעדים.

· "קהילתי – בריא"

ביישובים.  הבריאות  שגרירות  בשיתוף  חדשנית  תוכנית 
קידום  שמטרתה  עשירה  שנתית  תוכנית  רקמנו  יחד, 
היה  הראשון  המפגש  הקהילה.  בתוך  בריא  חיים  אורח 
בנושא תזונה בריאה לחורף, השני בנושא הקמת גינת 
ירק בבית והשלישי בנושא הכנת משלוחי מנות בריאים. 
הפרסומים  אחרי  ולעקוב  להמשיך  אתכם  מזמינים  אנו 
למפגשים הבאים. צפויות עוד הפתעות בהמשך הדרך.

· מועדון לילך

אחר  בשעות  בשבוע  פעמיים  הפועל  חברתי  מועדון 
המועדון   .16–13 בגילים  לנערות  ומיועד  הצוהריים 
על  הקפדה  כדי  תוך  בקורונה  בתקופת  לפעול  המשיך 

הנחיות התו הסגול.

האגף לשירותים חברתיים

· עבודה קהילתית מעצימה בשיתוף מרכז חוסן

רגשי  עיבוד  של  סדנאות  קיימנו  הקורונה  תקופת  בכל 
הריחוק  ועם  הקורונה  עם  ההתמודדות  לאור  וחווייתי 
והאגף  חוסן  מרכז  של  משותפת  פעילות  החברתי, 
יישובי  בכל  מתקיימות  הסדנאות  חברתיים.  לשירותים 
של  משותפת  ובהנחיה  שונות  לאוכלוסיות  המועצה 
עו"ס היישוב ושל מטפל ממרכז חוסן. התקיימו עשרות 
סדנאות עם תוצרים נפלאים שתרמו לחיזוק הקהילתיות 

והחוסן ביישוב.

תחום הוותיקים

· קהילה לדורות

מובילים את שדות נגב קדימה בחדשנות וביזמות לוותיקי 
בשנת  להיפך!   – אותנו  עצרה  לא  הקורונה  המועצה. 
2020 הפצנו סקר "מה נשמע?" לבדוק מה שלום ותיקי 
המועצה לצד ההתמודדות עם נגיף הקורונה וכיצד נכון 

להם שנמשיך קדימה.

ביוזמת האגף יצרו סטודנטים ומתנדבים קשר עם כלל 
בהמשכת  לנו  וסייעו  קשבת  לאוזן  היו  המועצה,  ותיקי 

הפעילות. 

· תנועת של"מ )שירות לאומי למבוגר(

התנועה  במועצה.  ראשון  סניף  פתחה  של"מ  תנועת 
תשמש מסגרת נוספת להתנדבות ותיקי המועצה, ובה 
לטובת  וממרצם  מזמנם  ולהעניק  להתנדב  יוכלו  הם 

הקהילה.

)solo( סולו ·

שיתוף פעולה חדשני נוסף הוא עם חברת סולו. הודות 
לתרומה של קרן הורוביץ, נרכשו ערכות של אפליקציית 
וליצירת  לטיפול  נוספת  דרך  מעניקים  אנו  ודרכן  סולו, 
רגשות  את  קוראת  האפליקציה  המוזיקה.  דרך   – קשר 
ומתאימה  השמעה  לרשימות  מאזין  שהוא  בזמן  הוותיק 
לו את המוזיקה. כמו כן, הוא מקליט זיכרונות שהמוזיקה 
מזכירה לו, וכך נוצר ספר זיכרונות דיגיטלי שניתן לשתף 
עם כל בני המשפחה. התחלנו להפיץ את האפליקציה 
דרך רכזי המועדונים והמתנדבים שלנו, ומתנדבי "יקרים 

לנו" – מזמינים אתכם להצטרף למיזם.
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· מועדון 60 + אונליין

של  רחב  מגוון  לריכוז  נהדרת  ביוזמה  ממשיכים  אנו 
הרצאות, חוגים, קורסים ופעילויות דרך קבוצת הווטסאפ 
הייעודית שלנו לגילאי 60 + במועצה. הפעילות מתקיימת 
כל השבוע ומותאמת למגוון רחב של גילים ותחומי עניין. 
הזמן  כל  מקבלים  ואנו  לרפרטואר,  יוזמות  מגוון  צירפנו 
פרגונים מהוותיקים על עושר התוכן – מוזמנים להצטרף!

· סדנת וידאותרפיה

אסתר  לדורות.  לקהילה  חוסן  מרכז  בין  פעולה  שיתוף 
מרכוס ממרכז חוסן מדריכה ומובילה סדנת וידאותרפיה 
את  הוותיקים  מעבדים  בסדנה  מפגשים.  חמישה  של 
מעגלי הזהות, היישוב, הקהילה וה"אני" סביב הקורונה 

ובכלל. 

· מועדוני מופ"ת ומרכז חוש"ן

המועדונים פעילים וממשיכים לתת את המענה לוותיקי 
רכזי  הבריאות.  משרד  להנחיות  בכפוף  המועצה, 
המועדונים עושים הכול כדי להתאים את הפעילות ואת 

התכנים לתקופה ומנגישים את המידע לדיגיטל. 

מסיבת פורים השנתית היא דוגמה טובה לכך. המסורת 
השנתית המשיכה למרות הקורונה. קיימנו את המסיבה 
שמעון  האומן  של  הופעה  כללה  והיא  יצירתית,  בדרך 
המועדונים  אל  היישר  הזום  דרך  פרסים  והגרלת  רגב 

והמוקדים השונים ביישובים. 

פניהם  על  וניכרה  תושבים,  כ־110  הצטרפו  לאירוע 
כדי  שהושקע  ומהמאמץ  מהאירוע  גדולה  התרגשות 

להוציאו אל הפועל.

· מעגל גיבורים

אנו גאים להיות פורצי דרך וראשונים בכל הארץ בפרויקט 
לימוד  כולל  הפרויקט  גיבורים".  "מעגל  בשם  מרגש 
החיסונית.  המערכת  ולחיזוק  לריפוי  לקשישים,  צ'י  טאי 
בית  מייסדים,   – מועדונים  בשלושה  מתקיים  הפיילוט 

שקמה וחושן.

· ועדות ותיקים

בהובלתן של עו"סיות היישוב הקמנו ועדות ותיקים בכל 
אחד מיישובי המועצה. ועדות אלו מרכזות ומובילות את 
יישובים  ישנם  היישוב.  לוותיקי  הנוגעות  הפעילויות  כל 
שכבר זמן רב פעילים ב"קהילה לדורות" ומובילים איתנו 

פעילויות מגוונות עבור ותיקי היישוב. 

האגף לשירותים חברתיים

· פרויקט "יקרים לנו" 

הפרויקט המקסים בשיתוף מרכז צעירים ומכללת ספיר 
"אימצו"  בפרויקט   .2020 שנת  בתום  סיומו  אל  הגיע 
מלגאים ממכללת ספיר תושבים ותיקים תושבי המועצה 
ילדות אישיות  ובה סיפרו הוותיקים חוויות  שנה שלמה, 
וסיפורי עלייה. הסיפורים עובדו לספרי ילדים אשר חולקו 
לתושב  וכמובן  המועצתית  לספרייה  המועצה,  לגני 
נועד  אשר  בפרויקט  מדובר  אותו.  שליווה  ולסטודנט 
ולהמשיך  הוותיקים  התושבים  של  סיפורם  את  להנציח 
אנו  כמובן שהשנה  לדורות הבאים.  אותו הלאה  ולספר 

ממשיכים ואף מרחיבים את הפרויקט הנפלא!

· "נעים בשלישי"

ומקדמים  מובילים  אנו  חברתי  לשוויון  המשרד  בשיתוף 
יוגה,   – ותנועה  ספורט  פעילויות  המועצה  יישובי  בכל 
והיא  מפגשים   10 כוללת  הפעילות  וזומבה.  התעמלות 
במועצה.  הוותיקים  בריאות  את  לקדם  כדי  עלות,  ללא 
עדיין לא הגענו אליכם? מוזמנים לפנות לעו"ס היישוב 

ולהצטרף.
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מקור של עוצמה ומקצועיות

להוקרה  זכה  נגב  בשדות  חברתיים  לשירותים  האגף 
על  והרווחה  העבודה  משרד  מטעם  תעודה  ולהענקת 
לטקס  הקורונה.  משבר  עם  והתמודדות  ההתגייסות 
הענקת התעודה ואמירת התודה מטעם משרד הרווחה 
והאגף  הרווחה  משרד  של  דרום  מחוז  מנהל  הגיע 
בבכירי  מלווה  בונדיק,  ישראל  מר  חברתיים  לשירותים 

המחוז.

באגף  והעובדים  העובדות  צוות  עשו  הקורונה  במשבר 
השירותים החברתיים לילות כימים כדי לדאוג לאוכלוסייה 

ביישובי במועצה.

במכתב שכתב ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד הרווחה, 
ציין:  האגף,  ולמנהל  עידאן  תמיר  המועצה  לראש 
עוצמה  כמקור  "מערכת השירותים המקומית התגלתה 
רוח  בקור  במסירות,  פעלתם  ותפקוד.  מקצועיות  של 
ובנחישות. הצלחתם לאתר את מוקדי הקושי המרכזיים 
והייתם זריזים לאמץ את אמצעי הטיפול המקוונים ברוח 
על  מדברים  יעילות  לצד  רגישות  כשאומרים  השעה. 
האגף לשירותים חברתיים של המועצה האזורית שדות 

נגב".

אמר:  חברתיים,  לשירותים  האגף  מנהל  אלמסי,  נח 
עבדו  העובדים  לכולנו.  קשה  הייתה  הקורונה  "תקופת 
ומקצועי לתושבי  ובמסירות כדי לתת מענה ראוי  במרץ 

המועצה. אני מודה למנכ"ל משרד הרווחה על המילים 
החמות. עובדי האגף ממשיכים לעמוד לשירות התושבים 
הרווחה  למשרד  "תודה  עידאן:  תמיר  שיידרש".  ככל 
הרבה  העבודה  את  שזיהה  החברתיים  והשירותים 
והייחודית שנעשתה ברחבי המועצה בתקופת הקורונה. 
תקופה זו מאתגרת, והעובדים המסורים של האגף עמדו 
בה בהצלחה רבה. אני מודה למנהל האגף נוח אלמסי 
הדדית  והעזרה  הנתינה  המסירות,  על  העובדים  ולכל 
אלינו  שהגיעו  המחוז  מנהלי  ציינו  בכדי  לא  שהפגינו. 
את הנחישות, ההתמדה והשגת היעד באמצעות מעגלי 
ההתערבות של העובדים הסוציאליים והשיח שלהם מול 

התושבים ועל כך תודתנו להם".

יום המעשים הטובים

הובילה  חברתיים  לשירותים  באגף  ההתנדבות  יחידת 

ב־16.3  שהתקיים  הטובים  המעשים  יום  את  השנה 

ופרסה אותו לאורך שבוע שלם. הפעילות כללה שיפור 

חזות האולפנה, כיתות י"א מבית הספר נריה בנים שתלו 

בנים  מנריה  ז'  וכיתות  המוגן  המפעל  בחצר  צמחים 

שטיפחו, ניכשו ושתלו שתילים בחצרות ותיקי המועצה. 

בתי  למשפחות.  צעצועים  איסוף  הוביל  צעירים  מרכז 

הספר סעד, מעגלים ונועם תושייה עסקו בהוקרת הטוב 

לדמויות בבתי הספר, בלמידה על פיימינג )ולא שיימינג( 

בתים  שני  מהיסוד  שיפצנו  דפסחא.  קמחא  ובאיסוף 

ביישובי המועצה. מחלקת ילדים ונוער הובילה בכל יישוב 

ועוד,  ניקיון  צביעה,  ובכללו  היישוב,  פני  שיפור  פרויקט 

צה"ל.  חיילי  בעבור  היגיינה  מוצרי  לאיסוף  פרויקט  וכן 

שיאו של שבוע הפעילות התקיים ביום שני האחרון, ובו  

יישובי  צוותי החירום של  והמתנ"ס,  כל עובדי המועצה 

פירות  ערכות  ארזו  ומתנדבים  שירות  בנות  המועצה, 

מושבי  ולחברת  האזור  לחקלאי  הודות  שנתרמו  וירקות 

שנרתמו  העסקים  בעלי  לכל  להודות  רוצים  אנו  הנגב. 

וסייעו לנו להוציא אל הפועל את הפעילויות הרבות ולכל 

מי שהשתתף בפעילויות ובעשייה הרבה לטובת הזולת 

בשבוע האחרון ובכלל.
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מסכמים שנה עם הקהילה הוותיקה בשדות נגב

לאחר כשנתיים של פעילות ענפה, סיכמנו את תוכנית 
בשש  הופעלה  התוכנית  לדורות".  "קהילה  הפיילוט 
הרשות  היא  שלנו  והמועצה  הארץ,  בכל  בלבד  רשויות 
הרבה  להערכה  הודות  הדרום,  אזור  מכל  היחידה 
שהרשות זוכה לה ולמערך השירותים החברתיים שאנו 

מעניקים לכם, התושבים. 

בקהילה,  והוותיקה  הבוגרת  לאוכלוסייה  פונה  התוכנית 
ומתקיים בה שיח של עובדי האגף לשירותים חברתיים, 
מה  לתושבים,  חסר  מה  לשמוע  מבקשת  הרשות  ובו 
היעד  ואלו פעילויות הם מבקשים.  הם הצרכים שלהם 
המרכזי בתוכנית הוא חיזוק והגברת מעורבותם של ותיקי 
המועצה בעשייה הקהילתית, בפיתוח שירותים חדשים 
השנה  כל  לאורך  הקיימים.  השירותים  צריכת  ובעידוד 
קהילת  בבניית  חברתיים  לשירותים  האגף  עובדי  עסקו 

הוותיקים, תוך כדי יישומה בשטח. 

שיתוף  ערבי  נערכו  ביישובים,  חדשים  צוותים  הוקמו 
לא  הקורונה  נגיף  גם  ועוד.  קהילתיים  ואירועים  ציבור 
הצליח לקטוע את הרצף, והמפגשים המשיכו באמצעות 

הזום.

המאבק  יום  בתור  הוגדר  שנה  בכל  בנובמבר   25

במועצה  אנו  גם  נשים.  נגד  לאלימות  הבין־לאומי 

ובמתנ"ס עצרנו את שגרת יומנו לשעה וחצי, וקיימנו 

סרטונים  פרסמנו  כן,  כמו  בנושא.  ושיח  הרצאה  בהן 

לנשים  הכשרה  סדנאות  קיימנו  המודעות,  להגברת 

עם  אדומות  מסכות  חילקנו  ואף  בחברה  מובילות 

כולנו  שותקות!".  לא   – המסכה  מבעד  "גם  הכיתוב 

אם  שהוא.  סוג  מכל  אלימות  מקרי  נדע  שלא  תקווה 

נתקלתם במקרי אלימות מכל סוג שהוא, אפשר לפנות 

לקו הרגשי במועצה: 08-9941091. 

נלחמים באלימות נגד נשים
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ולהכשרה  לייעוץ  תוכניות  בפיתוח  עוסק  החוסן  מרכז 
בתחום שיפור החוסן האישי, המוסדי והקהילתי. כמו כן, 
מניעה להתמודדות עם מצבי  תוכניות  המרכז מפתח 

לחץ בחיי היום־יום, עם מצבי חירום ועם טראומה.

· צח"י נוער יישובי

נוער  לצח"י  התנעה  מפגש  התקיים  לאחרונה 
בהשתתפות נציגי חמשת היישובים שנכנסו לפיילוט. 
זהו שיתוף פעולה עם מחלקת נוער במתנ"ס. מוזמנים 
ולחבור לשיתוף הפעולה  גם אתם בפיילוט  לברר אם 

היישובי.

· אי של וודאות

של  'אי  סדנאות  משלושים  למעלה  קיימנו  היום  עד 
ודאות' בכל רחבי המועצה. מטרת הסדנה היא הענקת 
כלים לעיבוד רגשי וחווייתי לכל המתרחש בתקופה זו. 
מענה  ונותנות  חלקים  משלושה  מורכבות  הסדנאות 
ללא  מוענקות  הסדנאות  בהן.  למשתתפים  כוללני 
תשלום ליישובים, לצוותי צח"י, לצוותי ההוראה בבתי 

הספר, למנהלי המחלקות במועצה, לרבש"צים ועוד.

· חנוכת מרכז חוסן

ושודרג.  ששופץ  החוסן  מרכז  את  חנכנו  לאחרונה 
ושלושה  חדש  ממ"ד  למרכז  נבנה  השיפוץ  במסגרת 
והולם  מיטבי  מענה  להעניק  שנוכל  כדי  טיפול  חדרי 
את  הריהוט,  את  מהשטח.  שעולים  הרבים  לצרכים 
המשחקים ואת הציוד תרמה עמותת "שמחה לחיים", 

ארגון הפועל רבות למען תושבי שדות נגב.

 – חוסן  במרכז  חדש  בממ"ד  מזוזה  קביעת   ·
תרומת ICEJ  בראשותו של הרב באומן 

לפני כמה חודשים, במעמד מרגש שנכחו בו יואב, בנו 
של הרב שמואל באומן, וניקול יודר, נציגת השגרירות 
הנוצרית הבין־לאומית, חנכנו בטקס מרגש את הממ"ד 
אביו,  בשם  המזוזה  תקיעת  על  בירך  יואב  החדש. 

ששהה באותה העת בבית החולים.

מרכז חוסן

· סיירת נאמני קורונה

את  למנוע  "ירוקה",  רשות  נגב  שדות  על  לשמור  כדי 
על  שמירה  לוודא  וכמובן  התחלואה  ברמת  העלייה 
בהובלת  במועצה,  הקמנו  הבריאות,  משרד  הנחיות 
סיירות  את  חוסן,  ומרכז  חברתיים  לשירותים  האגף 
המורכבת  סיירת  ישנה  יישוב  בכל  קורונה".  "נאמני 
מפעילים קהילתיים. מטרת הסיירת להסתובב ביישובים, 
הנהלים  את  לציבור  להזכיר  התושבים,  עם  לשוחח 

ולוודא שכולם נוהגים לפי הנחיות משרד הבריאות.

· פסיפס קהילתי

יצאו  במועצה  חברתיים  לשירותים  והאגף  חוסן  מרכז 
בפנייה לתושבים להצטרף למיזם ייחודי במינו, ובו כל 
משפחה שותפה ביצירה. חיבור כל היצירות מרכיב את 
הפסיפס הגדול הייחודי שמאפיין אותנו כיישוב. תפקידו 
בין הלבבות  ולחבר  לקרב  הוא  של הפסיפס הקהילתי 
דווקא בימים של ריחוק חברתי, ולהעניק לכל משפחה 
את התחושה שהיא חלק מקהילה, הדואגת לה ורואה 

אותה.

· הכשרת מכלולי חירום

החודש קיימנו בקיבוץ עלומים הכשרה למכלולי החירום 
של המועצה בנושא "מרחב האחריות בחירום וכשירות 
מנטלית". על פי כל הערכות, האירוע הביטחוני הבא 
מיטבית,  בצורה  עצמנו  את  להכין  ועלינו  גדול,  יהיה 
והמורכבת שאנו נמצאים  למרות התקופה המאתגרת 
בשילוב  שקיימנו,  ההכשרה  האחרונה.  בשנה  בה 
יום  לבוא.  העתיד  לקראת  אותנו  יכינו  הפתע,  תרגילי 
עיון  ימי  ארבעה  מבין  ראשון  מפגש  הוא  שהיה  העיון 

שיתקיימו בנושא בהובלת מרכז חוסן.
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הקמת יישוב חדש

לפני כ- 6 שנים סיכמו תמיר עידאן וראש הממשלה 

מעזה  לטרור  הולם  כמענה  כי  נתניהו  בנימין  מר 

יוקם יישוב חדש בשדות נגב. לאחר ישיבות רבות 

היישוב  הקמת  את  הממשלה  אישרה   , בנושא 

בשטח המועצה. 

היישוב העתידי יהיה ישוב קהילתי כפרי שימנה כ-500 

להקמת  הרעיון  את  עזה.  בעוטף  ויוקם  דיור  יחידות 

היישוב הגה כאמור, ראש המועצה תמיר עידאן בשנת 

2014 לאחר מבצע צוק איתן. 

בעיצומה של המערכה נערכו פגישות רבות עם שרים, 

הגירה  מפני  החשש  עלה  בהם  ותושבים  כנסת  חברי 

יכריע  צה"ל  כי  ספק  היה  לא  תושבים.  ועזיבת  שלילית 

העבר,  מניסיון  אך  החמס  מול  הצבאית  המערכה  את 

אזרחי  לניצחון  גם  לא תמיד הצלחה צבאית מתפרשת 

ותודעתי ברמה הלאומית והמקומית.

המלחמה  בסוף  רבות  דיברו  עליה   - הניצחון"  "תמונת 

דווקא  חדש  יישוב  הקמת  של  לרעיון  השראה  נתנה 

הצפוי  הדמוגרפי  המשבר  את  להפוך  וכך  עזה  בעוטף 

להזדמנות לקלוט משפחות חדשות ביישובי העוטף.

לראש  עידאן  פנה  המערכה  של  סיומה  לאחר  מיד 

הממשלה שנתן את אישורו העקרוני לקדם את הנושא 

ולאחר אינספור דיונים וישיבות והתנגדויות רבות שצצו  

והוכרז לעיני כל ישראל בסיומה של  יצא המהלך לדרך 

פגישה משותפת של תמיר עידאן וראש הממשלה בנימין 

נתניהו. 

לשמחתנו, מאז "צוק איתן"  אוכלוסיית העוטף גדלה בכ-

30% וכל יישובי העוטף, כמו כל יישובי המועצה, שוקקי 

חיים ומבוקשים מאוד. 

תכניות   קידום  רבה:  פיתוח  תנופת  ניכרת  במועצה 

הוותיק,  ביישוב  תשתיות  שדרוג  חדשות,  להרחבות 

פיתוח השטחים הציבוריים )שצפי"ם(, הקמה של מגרשי 

ספורט ובניית מבני ציבור ומוסדות חינוך חדשים – חלקם 

ממוגנים.

ישיבת ממשלה בה הוחלט  פה אחד על הקמתו  של 

יישוב חדש בארץ ישראל בעוטף עזה, היא יום היסטורי 

ויום חג לתושבי המועצה וייזכר לשנים רבות.

בנות  כל  אל  שוב  הגענו  השלישי  הסגר  של  בעיצומו 

שנשארו  המועצה  של  צה"ל  וחיילי  הלאומי  השירות 

בבסיסם, ומסרנו להם חבילת שי ומארז שנשלח אליהם 

מבני משפחתם.

התפרצות  ומאז  האחרונה  בשנה  השנייה  הפעם  זוהי 

נגיף הקורונה שבמועצה ובמתנ"ס מרימים את הכפפה 

בקריאה  השירות  ובנות  החיילים  משפחות  אל  ופונים 

כביסה  כדוגמת  מהבית,  חבילות  ליקיריהם  לשלוח 

נקייה, מזון וציוד אישי. כדי לעמוד במשימה ולהגיע אל 

במועצה  גייסו  החיילים,  משרתים  שבהם  הבסיסים  כל 

הגיעו  ואלו  והמתנ"ס,  המועצה  עובדי  לצד  מתנדבים, 

שהוכנו,  החבילות  את  אספו  החיילים,  משפחות  אל 

ובצירוף מארז מיוחד ושי צנוע יצאו אל הבסיסים ברחבי 

הארץ – מצפון ועד דרום. 

במשך כל היום "חרשנו" את המדינה לאורכה ולרוחבה 

תוך כדי עבודת מטה מקדימה של טיוב רשימות החיילים 

ביישובי  המתגוררות  מהמשפחות  החבילות  ואיסוף 

המועצה. לאחר חלוקת כל הערכות והמארזים, סיכמנו 

בהצלחה את המבצע במועצה וקיבלנו תגובות אוהדות 

להעתיק  ביקשו  אף  והן  אחרות,  ומרשויות  מהתושבים 

את המודל ולבצע מיזם דומה גם אצלן.

מעניקים באהבה לחיילים ובנות השירות 
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תוכנית ממריאות – לתלמידות שדות נגב

בביקור שערך שר המודיעין אלי כהן במועצה התבשרנו 
כחלק  הלאומית.  הסייבר  בתוכנית  נכללים  אנו  כי 
המועצה,  לתלמידי  סייבר  כיתות  ייפתחו  מהתוכנית 
מהמועצה  נוער  בני  של  גיוס  לעודד  נועדה  והיא 
ליחידות העילית בתחום הסייבר והטכנולוגיה בקהיליית 

המודיעין.

תוכלנה  נגב  שדות  שבנות  נוספת  יוקרתית  תוכנית 
להיות חלק ממנה היא תוכנית "ממריאות" – מסלול זה 
מיועד לתלמידות תיכון בכיתות י'–י"ב הבוחרות בשירות 
לאומי־אזרחי משמעותי בתחום הסייבר והמודיעין. לצד 
בזמן  ליווי  הבנות  יקבלו  ובמודיעין  בסייבר  ההכשרה 
שירותן הלאומי ואחריו, עד לסיום לימודיהן האקדמיים.

ועדת החינוך של המועצה  בשנים האחרונות התרכזה 

ובקידום  במועצה  העל־יסודי  החינוך  בהבניית  בעיקר 

החינוך.  בקריית  הספר  בבתי  מערכתיים  תהליכים 

לחינוך  האב  בתוכנית  ולובנו  שזוקקו  המטרות  לקידום 

נבחרו מנהלים חדשים, והם מקדמים את החינוך העל־

יסודי במועצה. עתה מוסדות החינוך במועצה רלוונטיים 

לאוכלוסיות ולקהלים נוספים, וברוך השם כיתות הכניסה 

תקניות ומלאות. 

בשדות  העל־יסודי  בחינוך  הבאה  המדרגה  קפיצת 

כך,  לצורך  קידום החינוך הטכנולוגי במועצה.  היא  נגב 

דרך  אבני  ונקבעו  האוויר  חיל  עם  פעולה  שיתוף  נוצר 

ומחוצה  המועצה  לתלמידי  טכנולוגית  מכללה  להקמת 

לה. המכללה עתידה לפעול במתחם קריית החינוך החל 

שותף  הוא  החינוך  משרד  התשפ"ג.  הלימודים  משנת 

ישתלבו  המכללה  בוגרי  זה.  אסטרטגי  למהלך  פעיל 

ובשוק  האוויר  חיל  של  המתקדם  הטכנולוגי  במערך 

רצון  מתוך  בעתיד,  המתקדם  הטכנולוגי  התעסוקה 

להשאיר כאן את ההון האנושי המצוין שלנו.

הקמת מכללה טכנולוגית:  יג' - יד' בשיתוף רשת "דעת"

 

08-691-4777  | 
8:00-12:30 8:00-17:00  | 

054-302-5713

 
  

האביב עוד רגע כאן...
זה הזמן לסדר את הגינה

שיווק, תיקון והשכרת כלי עבודה
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אומרים תודה ומוקרים את פועלו של מאיר יפרח

החוזרים  והסגרים  הקורונה  נגיף  בעקבות  השנה, 

ונשנים, ציינו שלוש פעמים את פתיחת שנת הלימודים. 

של  הלימודים  לספסל  החזרה  על  הבשורה  קבלת  עם 

החלטנו  האחרון,  הסגר  לאחר  א'–ד'  כיתות  תלמידי 

להפתיע את הילדים בקישוטים שנתלו ביישובים במיוחד 

שחולק  ובשי  תלמיד  לכל  בתעודה  החזרה,  לקראת 

לתלמידי כיתות א'. אלה היו נרגשים במיוחד.

מי ייתן ונחזור במהרה לשגרת החיים. הרשו לדמיונכם, 

תלמידים יקרים, לנדוד למקומות מרתקים – רק כך מגלים 

עולמות חדשים.

חוזרים לספסל הלימודים

התרבות  בהיכל  מרגש  טקס  קיימנו  כשבוע  לפני 

בהשתתפותו של מאיר יפרח – ראש מועצה בין השנים 

קרובים,  משפחתו,  בני  נכחו  בטקס   .2012–1997

בטקס  המליאה.  וחברי  ומתנ"ס  מועצה  עובדי  חברים, 

להיכל  בכניסה  שהוצב  ההוקרה  לוח  את  חשפנו 

התרבות, היכל שהוקם הודות ליוזמתו של מאיר. בניית 

וההיכל  ונכון,  חיוני  היכל התרבות התבררה בתור צעד 

מעשיר את חיי התרבות במועצה.

אנו מבקשים להודות לך, מאיר, בשם כל תושבי שדות 

נגב, על תקופה ארוכה ומשמעותית שהקדשת למועצה 

מהמשפחה  ונחת  איתנה  בריאות  בברכת  ולתושביה. 

המורחבת.

www.olamhakelim.com חנות: מתחם C , פארק נ.ע.ם צומת בית הגדי

08-6144444מחסן: פינת רחוב סמילו-אברהם רוזנמן ) מול תחנת הדלק טן(

חפשו אותנו ב-       ב-       וב- בהנהלת אלבז שמואל
לוגו | אופציה 3

הכלים והבניין

הכלים והבנייןהכלים והבנייןהכלים והבנייןהכלים והבנייןהכלים והבנייןהכלים והבניין

פתוחים בחול המועד

פירזולאינסטלציהחומרי בניין וגבס

גינון

צבע

כלי עבודה
פנל מבודדחשמליים

חשמלברזל מקצועי

ברזל בניין

בגדי עבודה

קמפינג

כלי עבודה, חומרי בניין וברזל מקצועי לתעשייה

פסח בעולם הכלים
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לא רק הסבתות סורגות בשדות נגב!

ובו צירפו  לאחר ניסוי שהוכתר בהצלחה ברחבי אירופה, 

והוכח, על פי המחקרים  לפגים עם לידתם בובות תמנון 

שבוצעו, שאלו סייעו בהתפתחות הפגים ב־50%, החליטו 

והכניסו  היוזמה,  את  לאמץ  ישראל  ברחבי  חולים  בתי 

לפגים.  המותאמות  ייחודיות  בובות  הפגיות  למחלקות 

לתושבים  נרגשת  בפנייה  נגב  שדות  מתנ"ס  יצא  לפיכך 

להצטרף למיזם ולסרוג בובות תמנון לילדי הפגיות בבתי 

החולים ברזילי וסורוקה. 

כנפיים",  לה  "עשתה  המיזם  על  השמועה  לשמחתנו, 

חולים  פניות מבתי  להגיע  והמתנ"ס החלו  ואל המועצה 

נוספים שמעוניינים להשתתף במיזם ולקבל גם הם בובות 

תמנון למחלקות הפגייה. 

מדובר בפעילות עם ערך מוסף, שכן היא מאפשרת, לצד 

גם  וסורוקה,  ברזילי  במחלקות  פגים  להתפתחות  סיוע 

פעילות פנאי משמעותית לתושבים שלנו.

האזור,  חקלאי  את  רתמנו  תשרי  ובחגי  הפסח  בחג 

עובדים  וכן  צה"ל  חיילי  את  הנגב,  מושבי  חברת  את 

לתושבי  שחולקו  וירקות  פירות  של  לאריזה  ומתנדבים 

המועצה הוותיקים כדי לשמור על בריאותם. ההירתמות 

כולם הוכיחה שוב מהי "ערבות הדדית"  המדהימה של 

ועד כמה היא מאפיינת את אזורנו.

חלוקת מארזי ירקות ופירות

פעילויות  כמה  התקיימו  החנוכה  חג  חופשת  בימי 
פעילויות  כדוגמת:  המועצה,  לתושבי  ואירועים 
הילדים,  לכלל  חנוכה  ערכות  חלוקת  התנדבות, 
סדנאות בישול, הדלקת נרות, חלוקת סופגניות בסיוע 
הוותיקים  בבתי  הלאומי  השירות  ובנות  הנוער  בני 

ושיחת זום לנשות המועצה עם הרבנית ימימה.

ניווט אתגרי למשפחות  הייתה תחרות  פעילות השיא 
השמיים.  כיפת  תחת  המועצה  ברחבי  ולקבוצות 
למרכז  הגיעו  והן  משפחות,  עשרות  נרשמו  לתחרות 
חידה  כתבי  רכוב,  ניווט  של  כשעתיים  לאחר  לוזאן 
בסיום  אתגריות.  משימות  וכמובן  מגוונים  במסלולים 

הוכרזו שלוש המשפחות הזוכות: 

במקום הראשון – משפחת ביתן מיושיביה

במקום השני – משפחת טויטו מתקומה

במקום השלישי – משפחת כהן מבית הגדי

חנוכה בשדות נגב



 מגזין שדות נגב <<  | 41  40 | מגזין שדות נגב <<

מח' גנים ומעונות -

פרשה על המפה - שבת בראשית

ולהנכיח  התוכנית "פרשה על המפה" נועדה להעצים 

ילדי הגן ומשפחותיהם.  את קדושת השבת בבתים של 

על  לומדים  בגן  השבוע  פרשת  על  המשותף  בלימוד 

ערך מהפרשה המעצב את הזהות העצמית של הילד, 

ואת הערך הזה מציירים על מעמד שהילד לוקח הביתה 

משמש  במעמד  הציור  השבת.  שולחן  על  אותו  ומציב 

תומך זיכרון לנלמד בגן, וכך נהייה הלימוד בגן  משמעותי 

בשולחן השבת. לדוגמה: בפרשת "שמות" למדו הילדים 

על משמעותם של שמות – מדוע הוא )הילד( נקרא כך 

גם  זה.  בשם  הנקראים  ילדים  ולעוד  לו  המשותף  ומה 

בתקופת הקורונה פעלה התוכנית באמצעות הזום, וכך 

המשיכו הילדים והמשפחות ליהנות ממנה.

רב  השתתפו  התוכנית,  של  יוקרתה  את  להעלות  כדי 

החינוך  מחלקת  מנהל  המועצה,  ראש  זרועה,  היישוב 

על  "פרשה  של  ההשקה  באירוע  החינוך  משרד  ונציגי 

יזמה  האירוע  את  בזרועה.  בראשית  בשבת  המפה" 

אירית אליה דהן, מנהלת מדור גנים במועצה.

גנים ממחזרים בשדות נגב

וחינוך  חינוך סביבתי  הילדים במועצה מקדם  גני  מדור 
היא שחינוך  הרך. ההנחה  מהגיל  בריאות החל  מקדם 
הילדים מגיל זה יטמיע טוב יותר את ערכי הקיימות, ואלו 
במקרים  הילדים.  גדלים  שלתוכה  מההוויה  חלק  יהיו 
ונהיים  הילדים  למשפחות  מונחלים  אלו  ערכים  רבים 

נחלת הכלל.

בקבוקים  לאיסוף  מוקד  פתחו  במעגלים  יובלים  גן  ילדי 
למחזור. לאחר שנה שלמה שבה למדו הילדים בגן על 
החליטו  הם  רבים,  בקבוקים  ואספו  המחזור  עקרונות 
קופסה  משחקי  לקניית  הפיקדון  בכספי  להשתמש 

למחלקה האונקולוגית לילדים בסורוקה. 

הגברת אירית אליה דהן העניקה לילדים במחלקה את 
הרבה  ההתרגשות   – הגן  ילדי  בשם  הקופסה  משחקי 
שאחזה בקרב ילדי המחלקה האונקולוגית ובקרב ילדי גן 
יובלים מעידה על רגישות אנושית ועל הערבות ההדדית 

שאנו שואפים להנחיל לילדינו כבר מגיל צעיר.
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החינוך.  בקריית  הדיגיטלי  הפלנטריום  נחנך  השנה 
המדעי  בפארק  חשוב  נדבך  מהווה  הפלנטריום 
במועצה הכולל את הגן המדעי, מרכז רובוטיקה, תכנות 
למגבלות  בהתאם  נחנך  הפלנטריום  ואסטרונומיה. 
דה  מריו  התורמים  של  מרחוק  בהשתתפות  התקופה 
ז'נרו, ברזיל ובמעמד שר החינוך ח"כ אלוף )במיל'( יואב 

גלנט.

בפלנטריום יבקרו כל תלמידי המועצה בתכנית סדורה של 
מספר מפגשים בהם ילמדו על עקרונות האסטרונומיה 
כריות  גבי  על  בשכיבה  חווייתיים  במצגים  ויצפו  והחלל 
אסטרונומים  עקרונות  שידגימו  הפלנטריום  ברצפת 

וסוגיות הקשורות לחלל.

נושאים נוספים הניתנים ללמידה באמצעות הפלנטריום 
ותפקודם של  גוף האדם  כימיים,  אויר, מבנים  הם: מזג 

נושאים  ועוד  והעצמות  השלד  מבנה  בתוכו,  איברים 
הקשורים לאומנות חזותית. 

המדעי  החינוך  לקידום  הוא  אף  נרתם  החינוך  משרד 
מיליון שקל  בשיתוף משרד המדע  והקצה  נגב  בשדות 
חלל  בנושאי  שיעור  מערכי  ולכתיבת  להדרכה  בשנה 

ואסטרונומיה במרכז המדעים.

כיתות  נעשו פעילויות חשיפה לתלמידי  במהלך השנה 
ו' במפגש ישירים בהתאם להנחיות הבריאות וגם  ה' – 

מפגשי זום מקוונים. 

קבוצתי  ביקור  ליזום  מעוניינים  ואתם  במידה 
מרכז  מנהלת  עם  קשר  ליצור  יש  בפלנטריום, 

מדעים הגב' עדי חזן 076-5322000 

הפלנטריום הדיגיטלי מהמתקדמים בישראל הראשונים בארץ בלמידה יישובית

יצירתית  לחשיבה  כולנו  את  מחייב  הקורונה  משבר 

של  בריאותם  על  שמירה  כדי  תוך  לקופסה",  "מחוץ 

התקשורת  בכלי  שפורסמה  היוזמה  הייתה  כזו  ילדינו. 

הארציים ללמוד במרחבים פתוחים ביישובי המועצה לפי 

המגבלות של משרד הבריאות.

גם  כמו  ארוכה,  לתקופה  כאן  הקורונה  שנגיף  ההבנה 

העובדה שניתוק חברתי של ילדים  מחבריהם אינו בריא 

מורים  של  מפגשים  של  ליוזמה  הובילו  לילדינו,  נפשית 

ותלמידים באוויר הפתוח.

כל  ובהתלהבות רבה מצד  ההצעה התקבלה פה אחד 

של  הבית,  אבות  של  רבה  היערכות  לאחר  השותפים. 

יצא  הספר  בתי  מנהלי  ושל  נגב   שדות  מתנ"ס  עובדי 

במועצה  הספר  מבתי  מורים  כ־30  עם  לדרך  הפרויקט 

ומאות תלמידים שהגיעו בשמחה לפעילות בקפסולות.

לצערנו, מסיבות שונות ומשונות, בעיקר בשל הסכמים 

קיבוציים ארכאיים של מורים,  יוזמה זו נגדעה באיבה, אך 

חזרה שוב ביוזמת משרד החינוך במתווה מסודר ודומה 

מאוד למתווה שגיבשנו בתחילת הסגרים.
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· פעילויות קיץ ביישובים

התקיימו,  הביטחונית  והמתיחות  הקורונה  שגרת  למרות 

כמדי שנה, פעילויות הקיץ של היישובים.

השנה היינו כפופים להנחיות משרד הבריאות, ולכן גיבשנו 

ובו הבאנו את הפעילויות אל תוך היישובים,  מתווה חדש 

לדוגמה: לייזר טאצ', פיינטבול, הצגות, מופעים, רכיבה על 

אופניים ופעילויות ספורט מגוונות. בפעילויות השתתפו 

· קורס מד"אכ־ 5000 תושבים, ילדים ובני נוער.

בחודשי הקיץ התקיים קורס החייאה ועזרה ראשונה במרכז 

לוזאן בעבור בני נוער מגיל 15 ומעלה. בקורס השתתפו 

כ־40 בני נוער, והם סיימו אותו בהצלחה רבה. כל מסיימי 

אדום(,  דוד  )מגן  מד"א  של  רשמית  תעודה  קיבלו  הקורס 

והיא תאפשר להם להתנדב.

· קורסי קיץ

ייעודיים לנוער  לראשונה בשדות נגב התקיימו קורסי קיץ 

תלת־ממד.  צילום,  מקרמה,  גרפי,  עיצוב  תחומים:  במגוון 

לקורסים היה ביקוש גבוה וההרשמה נסגרה בתוך זמן קצר.

 

מח' ילדים ונוער

· להב"ה ושיקום שכונות
פרויקט סיירת לילה – "להיות כאן בעבורכם"

בעקבות נגיף הקורונה ובעיקר בחופשת הקיץ הפעלנו את 

ואוזן קשבת לבני  סיירות הלילה שמטרתן להעניק מענה 

הנוער בשעות הלילה המאוחרות. סיירות הלילה פועלות 

המחלקה  ועם  הקהילתי  השיטור  עם  פעולה  בשיתוף 

לשירותים חברתיים.

למעוניינים, אנו קוראים לכם להצטרף לסיירת 076-5322000

· ארגון הנוער "אחריי" – הכנה לצה"ל

להיות  ורוצים  גבוה, מחפשים אתגרים  אם אתם שואפים 

חלק מקבוצה איכותית, מקומכם איתנו!

שדות   – "אחריי  למשפחת  להצטרף  אתכם  מזמינים  אנו 

נגב" ולהגיע הכי רחוק שאפשר. ארגון הנוער "אחריי" מכין 

פיזית ומנטלית לאתגרי השירות הצבאי ומפתח מיומנויות 

נוער  לבני  מיועדת  התוכנית  בצה"ל.  ולפיקוד  להובלה 

בגילים 16–18. מעבירים אותה מדריכים מנוסים עם ניסיון 

פיקודי בצה"ל, והם מלווים אישית כל חניך וחניכה.

להצטרפות אפשר לפנות לרכז הנוער ביישוב.

גרעין שדות נגב
· בנות שירות תשפ"א

יפעלו  והן  לאומי,  שירות  בנות   25 אלינו  הצטרפו  השנה 

במגוון תפקידים במועצה. למרות נגיף הקורונה והחששות, 

ההיענות לשרת בשדות נגב לא נפגעה, והביקוש לגרעין 

שדות נגב רק הולך וגובר. גרעין שדות נגב ידוע בתור גרעין 

איכותי, תורם ומשמעותי.

לראשונה בשדות נגב – תנועת הנוער בית"ר

הלאומית  הנוער  שתנועת  לאחר  נגב,  בשדות  היסטוריה 

בית"ר פתחה סניף ראשון בגוש מעגלים. במפגש הראשון 

עם  ביישובים,  היו"רים  עם  התנועה  מנהלי  את  הפגשנו 

ההורים הנפלאים וכמובן עם בני הנוער שעתידים לחנוך 

ולהדריך בתנועה.
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· תעסוקת נוער: 

בחופשת  נוער  בני  מאות  המועצה  מעסיקה  שנה  מדי 

הקיץ. השנה הועסקו כ־150 בני נוער, והם צוותו לעובדי 

האגף המוניציפלי ולאבות הבית בבתי הספר וסייעו בהכנות 

לפתיחת שנת הלימודים, בניקיון היישובים, ובעבודות גינון 

עבודה  הנוער  לבני  מעניק  הפרויקט  המועצה.  ברחבי 

מפוקחת ומסגרת חינוכית וחברתית.

· עושים zoom in על המסכים: 

בעבור  בזום  הרצאות  סדרת  קיימנו  האחרונים  בחודשים 

הורים לילדים מתבגרים, ובהן קיבלו ההורים טיפים וכלים 

שהמתבגרים  האתגרים  עם  להתמודד  כיצד  מעשיים 

מציבים לפניהם וכלים להתנהלות נכונה ברשת.

 ביטחון קהילתי
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· טקס מלגות:
השנה התקיים הטקס המסורתי בזום, והוא נפרש על 
פני שלושה ימים. השתתפו בו כ־300 סטודנטים מכל 

מלגות המועצה.

· אוטו בירה:
הבריאות  משרד  הנחיות  ולפי  מהפעילויות  כחלק 
הסתובבנו בכל יישובי המועצה עם "אוטו בירה" שחילק 
בירה באווירה צעירה וכיפית, עם שירים וריקודים, כדי 

לשמח את התושבים.

· משכיל לעשות:
הסטודנטים,  הגיעו  לעשות"  "משכיל  מפרויקט  כחלק 
בהפתעה, לכל הצוותים הרפואיים של המועצה, ופינקו 
להכיר להם תודה  בכדי  איכותית  בוקר  אותם בארוחת 
בנגיף  במלחמה  והמאתגרת  המורכבת  התקופה  על 

הקורונה.

· ערב לצעירים המכוונים לתחומי החינוך: 
אירחנו את איש החינוך יונתן דורון, והוא סיפר בהרצאתו 
כלים  הענקת  כדי  תוך  לחינוך  גישתו  ועל  ילדותו  על 
מעשיים להתנהלות עם ילדים "נורמטיביים" ועם ילדים 

אשר סטו מהמסלול. 

מרכז צעירים

המרכז לגיל הרך על שם רוברט סליגמן בשדות נגב 
רב־תחומי,  התפתחותי־טיפולי־קהילתי   מרכז  הוא 

הפועל כחלק מהמתנ"ס וממחלקת החינוך. 

· סדנאות ופעילויות 
מתקיימות מגוון רחב של פעילויות להורים ולתינוקות: 
אנו  לידה.  אחרי  נשים  הורות,  של  רוגע  חיבוקימא, 
להיכנס לאתר  או  ממליצים לעקוב אחרי הפרסומים 

מתנ"ס שדות נגב ולהתעדכן.

· נחת ביחד
בגיל  ולתינוקות  להורים  ומהנים  חווייתיים  מפגשים 
שנה. המפגשים עוסקים בתנועה, בעידוד לעצמאות, 
גיל.  תואם  ובמשחק  במגע  למרקמים,  בחשיפה 
הצטרפו אלינו לשעה של כיף והנאה שיוצאים ממנה 
עם רעיונות רבים לפעילות בבית, עם ידע התפתחותי 

ועם המון כיף.

·  ביקור החסידה
ייחודי וחדשני שמתקיים רק במועצה שלנו.  פרויקט 
מוסמכת  אחות  בסיוע  אישי  ליווי  מתקיים  בפרויקט 
כל  הלידה.  שלאחר  הראשון  בחודש  היולדת  בבית 
משתתפת שתגיע לסדנה תקבל סל עצות טובות ושי 

מפנק לתינוק/ת.

כרוך  ואינו  במועצה  היולדות  לכל  מיועד  הפרויקט 
בתשלום.  לפרטים ולהרשמה: 076-5322000.

 המרכז לגיל הרך
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חוויה נוסטלגית, מהנה וייחודית 

היכל  חניית  ברחבת  שהוקם  אין"  ה"דרייב  מתחם 
בשבוע  ערבים  שלושה  הופעל  נגב  בשדות  התרבות 
בחודשי הקיץ. בכל אחד מהערבים התקיימה פעילות 
אחרת – הקרנת סרטים, מופעי קרקס נבחרים, מופעי 
הילדים  את  שהשאירו  לילדים,  הצגות  וכמובן  מדע 

מרותקים.

 "דרייב אין"
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החדש  למבנה  האקדמית  הספרייה  של  המעבר  עם 

במכללה נוצרה הזדמנות לבנות ספרייה אזורית קהילתית 

ומרכז למידה מתקדם במועצה. 

מהספרייה  וליהנות  להמשיך  יוכלו  המועצה  תושבי 

האקדמית החדשה במכללת חמדת הדרום, בד בבד עם 

השימוש בספרייה הקהילתית החדשה. 

יהיו  הספרייה  בשטח  שיוקם  הלמידה  ומרכז  הספרייה 

הגיל.  שכבות  לכל  ויתאימו  קהילתית  באוריינטציה 

הספרייה מחולקת לכמה מתחמי למידה חווייתיים שונים, 

וביניהם מתחמי למידה עדכניים דיגיטליים, ספרייה לגיל 

וישיבה  למידה  ופינות  ולמבוגרים  לנוער  ספרייה  הרך, 

מותאמות גיל ומטרה. 

בתי הספר במועצה ייהנו מגישה מלאה וזמינה לספרייה 

מענה  תספק  הספרייה  בה.  שיושקעו  המשאבים  ולכל 

ליחידים  למשפחות,  הפנאי  לשעות  איכותי  תרבותי 

ולתלמידים.

ספרייה ומרכז למידה מתקדם
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חינוך ופנאי 

לראשונה מאז הגל הראשון של נגיף הקורונה, ששיבש 

לחלוטין את אורח החיים של כל תושבי ישראל והעולם, 

להשאלת  נגב  בשדות  המועצה  ספריית  את  פתחנו 

של  והנגשה  הנדרשות  לאחר ההתאמות  וזאת  ספרים, 

כל התכנים והספרים המוצעים בה לדיגיטל.

המפורסמות  וההנחיות  הבריאות  משרד  החלטת  לאור 

וכמובן  אזוריות  ספריות  סגירת  התקהלות,  איסור  בדבר 

בידוד  בעקבות  התושבים  של  ממושכת  ביתית  שהייה 

ולהגיע  הספרייה  את  להנגיש  שעלינו  הבנו  וסגר, 

את  לתושבים  ולהעניק  קריאה  לעודד  כדי  תושב  לכל 

להנגיש  כדי  כה.  עד  אליו  מורגלים  היו  שהם  השירות 

אגרון,  לחברת  פנינו  לדיגיטל,  והמידע  כל הספרים  את 

יכולים  המועצה  שתושבי  הספרים  כל  את  סרקה  והיא 

לפלטפורמה  אותם  "העתיקה"  ולמעשה  להשאיל, 

ולהזמין  להיכנס  יכולים התושבים  ובאמצעותה  ייחודית, 

את הספרים המבוקשים באתר אינטרנט. כמו כן, שדרגנו 

את השירות כך שלאחר שההזמנה המקוונת, צוות עובדי 

המועצה אורז את הספרים ומשנע את ההזמנה עד לבית 

התושב וללא כל עלות!

ולהזמין ספרים  אנו מזמינים אתכם להפליג עם הדמיון 

עד הבית באתר המתנ"ס.

לפרטים ולהרשמה חייגו: 076-5322091 (בין השעות 10:00-14:00)

הספרייה האינטרנטית החדשה שלנו
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השנה  זו  במועצה  פועל  נגב  בשדות  המדעים  מרכז 

השלישית. מטרת המרכז לעודד חשיפה בתחום המדעים  

במדעים,  העשרה  חוגי  באמצעות  האוכלוסייה  לכלל 

סדנאות וקידום יוזמות חינוכיות במדעים וטכנולוגיה.

במהלך שנת הלימודים הנוכחית, בשל מגבלות הקורונה, 

תלמידי כיתות ה – ו, למדו בזום עם המדריכים של המרכז 

בפלנטריום  ביקור  לערוך  והספיקו  וחלל  אסטרונומיה 

טרם כניסת המגבלות לתוקף. 

לאחר  מיד  פעילויות  להתחלת  נערכים  אנו  אלו  בימים 

ביקור  בפלנטריום,  חופשת הפסח למשפחות שיכללו: 

חדרי בריחה מדעיים וצפייה בכוכבים. 

רובוטיקה  קייטנת  הרחב  לציבור  נציע  הקיץ  במהלך 

ומדעים,  בסבסוד משרד המדע והמועצה, קורס הדפסה 

ועיצוב  תכנון  תהליך  על  ילמדו  בו  לנוער  ממד  בתלת 

המוצר ומופעים לכל המשפחה במדעים.

מומלץ לעקוב אחר הפרסומים בדף הפייסבוק של מרכז 

מדעים מתנ"ס שדות נגב.

מרכז מדעים




