
סיכום שנת עבודה
2017מועצה מקומית מצפה רמון



אני מתכבד להציג בפניכם את סיכום פעילות המועצה לשנת העבודה 2017. 
ניתן לסכם בסיפוק רב שנה זו המתאפיינת בחמש תמורות מרכזיות:

• הגעה להישגים מרשימים בתחום החינוך.
• תנופת בנייה והקמת תשתיות כגון שכונות מגורים, כיכרות, מרכזים מסחריים ועוד.

• שיפור איכות השירות לתושב כגון: הפעלת מכון רנטגן, אפליקציה לתושב, הקמת אתר 
   מועצה חדש  והעתקת משרדי המועצה.

• קיום אירועי תרבות בהיקף יוצא מן הכלל.
• עליית מדרגה בהפקת אירועי התיירות וכן בשיווק ופרסום מצפה רמון כמוקד תיירותי 

   בינלאומי.

לשמחתנו מצפה רמון צומחת דמוגרפית והופכת מיום ליום למוקד משיכה עבור צעירים מכל רחבי הארץ המוצאים כאן, במרחב 
ההשראה, את אפיקי פיתוחם האישי בתחום המוסיקה, המחול וגיבוש זהותם האישית והקולקטיבית.

אני מאמין שזוהי רק ההתחלה וכי נכונו ליישוב עוד שיאים גבוהים מאלה.

שלכם,  
רוני מרציאנו מרום  

ראש המועצה המקומית מצפה רמון.  

דבר ראש המועצה

קהילת המחנכים במצפה רמון
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יעדי החומשחזון הישוב
  ישוב קהילתי סביבתי בעל מרקם אנושי מגוון שתושביו חיים בו מתוך בחירה.

  ישוב הנשען על ענף התיירות כעוגן מרכזי וכן על תעשייה מתקדמת וחקלאות.

  מצפה רמון תצטיין בחינוך איכותי ותהווה מרכז אזורי לתרבות, ספורט, אומנות וסביבה.

  מצפה רמון תספק לתושביה שקט וביטחון ותאפשר ביטוי אישי והגשמה עצמית תוך שמירה על כבוד הדדי.

התיישבות
הגדלת הישוב בכ- 2000 תושבים חדשים שיחליטו להתגורר בו מתוך בחירה.

תעסוקה
50%. הרחבת היצע התעסוקה תוך מיקוד בתחומי התיירות,  צמצום אחוזי האבטלה בכ- 

החקלאות וההיי- טק.

חינוך
הזדמנויות  שוויון  מצויינות,  המובילות  מקיימות  ותרבות  חינוך  מערכות  וביסוס  טיפוח 

וחדשנות בתחומי האמנויות והמוסיקה, הספורט, המדע והסביבה.

קיימות כלכלית
מחיקת הגרעון המצטבר של המועצה )15 מליון ₪(, יצירת מקורות הכנסה נוספים והגעה 

לאיתנות כלכלית.

קהילה
יצירת נקודות מפגש בין קהילות ותושבים דרך פעילויות תרבות, ספורט ופנאי תוך טיפוח 

גאווה מקומית, רוח התנדבות ועשייה חברתית.
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ייצוג  היבטי  היציאה,  תכלית  הודגשו  ההידברות   לתכנית  יציאתם 
הישוב, הנגב והמדינה. במהלך חול המועד פסח הגיעה המשלחת 
במסגרת  ביישובנו,  להתארח  שבגרמניה  ולובק  המבורג  מהערים 
תכנית חילופי משלחות נוער של המתנ"ס. המשלחת הגיעה לביקור 
של 6 ימים וכללה 8 בני נוער שנהנו מפעילויות משותפות עם הנוער 

המצפאי. 

ביקרו תלמידי  לפולין   - במסגרת ההכנות למסע  משלחת לפולין 
המספרת  ייחודית  בתערוכה  הפלמ"ח  במוזיאון  השלום  ספר  בית 
את "הסיפור שלא סופר" על לוחמי הגח"ל ועל תפקידם המשמעותי 
בבית  מפגש  נערך  היום  של  השני  בחלקו  העצמאות.  במלחמת 
הספר "ברושים" בתל אביב עם שאר התלמידים שנוסעים למשלחת 

לפולין. 
 

רישום מקוון לגני הילדים – כחלק ממהלך שיפור השירות לתושב, 
להירשם  האפשרות  לראשונה  ניתנה  לגנים  הרישום  פתיחת  עם 
או  למועצה  פיזי  באופן  להגיע  מבלי  כפתור  בלחיצת  מקוון  באופן 

למחלקת הגבייה.   
   

קייטנות הקיץ לילדים ולנוער – בקייטנות הקיץ השתתפו  450  ילדים 
ובני נוער. בתכנית תלמ"א- 72, בקייטנות הגנים במסגרת ממ"ד - 
89, בקייטנות הגנים במסגרת הממלכתית- 54, בחינוך מיוחד רמון- 
5, ובביה"ס של החופש הגדול- 234  מבתי הספר התורני- סביבתי, 

רמון והראל.

בארץ  מסוגו  הראשון  הכנס,   - רמון  במצפה  הארצי  יער"  "גן  כנס 
התקיים במצפה רמון ובו השתתפו: 130 נציגי רשויות, רכזות גנים 

וגננות.

גן  פועל  בהן  שנים   6 לאחר   - קשת"  ל"גן  ומחסן  מבנה  הקמת 
קבוע,  ומחסן  מבנה  טובה  בשעה  הותקנו  בחורשה,  "קשת"  יער- 

המספקים מענה לצוות הגן, להורים וכמובן לרווחת ילדי הגן.

ולבנות  לבנים  שחייה  שיעורי   - ה'  כיתות  לתלמידי  שחייה  שיעורי 
מכיתות ה', המועברים בבריכה היישובית.  כ- 100 ילדים לקחו חלק 
בשיעורים מבתי הספר- רמון, הראל, רותם והתורני. שיעורים אלו 
מתאפשרים בזכות מערכת חימום המים החדשה שהותקנה בשנה 

שעברה.

חילופי משלחות נוער גרמניה - חילופי משלחות נוער גרמניה- מצפה 
רמון- בחודש מרץ יצאה משלחת הנוער המצפאית לגרמניה, ערב 

גיאוגרפי חינוך בציר  תנועה  על  מבוססת  התוכנית   - ישראלי"  "מסע 
מעגלי  שישה  סביב  רעיוני  לציר  במקביל  לירושלים  רמון  ממצפה 
את  ובוחנים  התלמידים  עומדים  המעגל  של  במרכזו  שונים.  זהות 
ועצמי,  אני  מעגל  חייהם:  ממעגלי  אחד  לכל  ושייכותם  הזדהותם 
מעגלי הקבוצה והחברה ומעגלי העם, הארץ ומדינת ישראל. המסע 
כלל בין היתר מסלולי הליכה מפרכים ומאתגרים, מעגלי שיח, הכנת 

ארוחות ערב משותפות בשטח והתנדבות בקהילה.

וזכתה  ארצי  בטורניר  השתתפה  הנערים  קבוצת   - לעתיד"  "שער 
"דרום  "אריות מצפה רמון" שיחקו בטורניר  נערי  במקום הראשון! 
אדום" במועצה האזורית שער הנגב. מדובר בפרויקט משותף של 
משרד הרווחה ומובילם אבישי  חניבד- עו"ס נוער, יחד עם עמותת 
לקידום  לעתיד",  "שער  התכנית  הוגת  וחברה",  לחינוך  "מפעלות 

ערכים דרך משחק כדורגל.

קורסים מקצועיים לנוער במסגרת תכנית "עתיד בטוח" - במסגרתו 
סיימו 8 בני נוער קורס תקליטנות ו-13 נערות קורס איפור מקצועי. 
רמון  מצפה  ומתנ"ס  הלאומי  הביטוח  בשיתוף  נעשה  הפרויקט 

בהובלת יחידת הנוער היישובית. 

מופעי סיום שנה במרכז המוסיקה - למעלה מ-40 קטעי נגינה בוצעו 
על ידי תלמידי מרכז המוסיקה היישובי בשני ערבי סיום אשר נערכו 
במשכן האמנויות בתיכון השלום. האירוע בהובלת מורי בית הספר 

למוסיקה בניצוחן של ג'קי פיי, רכזת בית הספר, ודפני בן עוזר. 

אירוע סיום שנת מלגות לסטודנטים - נערך מפגש סיכום כלל יישובי 
של פעילות המלגאים המתקיימת בבתי הספר, במרכז הצעירים, 
ועוד. מדובר על כ-  ביחידת הנוער, במחלקה לשירותים חברתיים 
40 חונכויות המאפשרות לסטודנטים להיות חלק פעיל ובלתי נפרד 

מחיי הקהילה ביישוב.  

תלמידי י"א-יב" במסע ישראלי

קורסים מקצועיים לנוער במסגרת תכנית "עתיד בטוח"

מסע לפולין 2017

אירוע סיום שנת מלגות
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"שופוני" - למעלה מ-250 צעירים וצעירות הגיעו למסיבת סופשנה 
במועדון  שנערכה  הצעירים,  מרכז  בהובלת  הצעירים,  רשת  של 
הג'אז באווירה חגיגית במיוחד. שיא המסיבה היה הופעת ההרכב 

המקומי של חברי התכנית למוסיקה "אבן ספיר".

תכנית "אבן ספיר" למוסיקאים מצטיינים - הוקמה בשנה שעברה 
בשיתוף פעולה מלא עם המועצה המקומית תחת ניהולו המוסיקלי 
של אהוד אטון ומשלבת לימודי מוסיקה מעשיים ותיאורטיים לצד 
מוסיקאים   15 נרשמו  שעברה  בשנה  קהילתית.  חברתית-  עשייה 
התקבלו  מתוכם  מתעניינים  מ-50  למעלה  הגיעו  השנה  ואילו 
לתכנית 32 מוסיקאים. מדובר בעליה של 100% במספר הלומדים.

 NLPNeuro מסלול  נפתח  לראשונה   – משלימה  רפואה  לימודי 
Linguistic Programming  )או בעברית: 'שפת תכנות עצבית'( 
של  לימודים  מסלול  הצעירים.  במרכז  משלימה  רפואה  ללימודי 

שנה מטעם בית הספר "מירב" של האוניברסיטה הפתוחה.

בתיכון  לביולוגיה  מורה  מסה,  שירי  ד"ר   - המדינה"  של  "המורה 
השלום. בטקס הרשמי שהתקיים במעמד נשיא המדינה, שר החינוך 
מכל  בלבד  מורים   7 עוד  עם  בתואר  שירי  זכתה  מוזמנים,  ואלפי 
הארץ.  זכייתה הציפה את כולנו בגאווה יישובית ובהתרגשות גדולה.

"בית הספר להורים" -  זוהי השנה הרביעית בה מופעלות סדנאות, 
הרצאות, הצגות ודיונים בנושאי משפחה ואתגרי ההורות המודרנית. 
מבין  הללו,  ובמפגשים  בהרצאות  חלק  ולקחו  נרשמו  הורים   100
הסדנאות שהתקיימו: סדנת הורות צעירה, סדנת הורים ומתבגרים, 
סדנת מיומנויות הוריות, סדנת אבות, סדנא להורים לילדים בעלי 

צרכים מיוחדים ועוד.

מסיבת סופשנה של רשת הצעירים

"המורה של המדינה"

תכנית "אבן ספיר" למוסיקאים מצטיינים
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הלאומית  התכנית  במסגרת   – רמון  במצפה  המחנכים  קהילת 
למצוינות באנגלית )תלמ"א( הגיעו 15 מורים לאנגלית מחו"ל ו-15 
מורים ישראלים לחזק את ההוראה האיכותית במקצועות נדרשים 
ביישובי הדרום ביניהם מצפה רמון, ירוחם, דימונה ורמת הנגב. כלל 
המורים מתגוררים במצפה רמון ומנהלים חיי קהילה, מלמדים בבתי 
וחדשנות  לומדים עברית  אזור הנגב המזרחי,  הספר השונים בכל 

בבירת הנגב ומביאים בשורה חדשה ליישובנו לשנה זו. 

"אוניברסיטה בעם" - השנה התקיים באוניברסיטת בן-גוריון בבאר 
לאחר  בעם"  "אוניברסיטה  תכנית  של  המרגש  הסיום  טקס  שבע 
מתושבי  כ-20  השתתפו  התכנית  במסגרת  שנים.   3 של  מסלול 

היישוב בתחומי הרפואה, הפסיכולוגיה ומנהל עסקים.

הוגדר כאחד מ-285  תיכון השלום    - בי"ס מצטיין  "השלום"  תיכון 
בתי הספר התיכוניים המצטיינים בישראל לשנת 2017.

חממה לימודית בתיכון השלום - השנה הוקמה החממה הלימודית 
ביישוב  הספר  בתי  מכלל  לתלמידים  המאפשרת  השלום,  בתיכון 
מחקרים  תצפיות,  לקיים  הר-הנגב,  צמחיית  על  מקרוב  ללמוד 

ופעילויות בשיתוף חוקרי מדע ים המלח והערבה.

מצפה רמון זוכת פרס החינוך הארצי לשנת תשע"ז - מצפה רמון ועוד 
שש רשויות בלבד מכל הארץ, זכתה בפרס החינוך הארצי המוענק 
היישובית,  החינוך  במערכת  ניכרים  משאבים  שהשקיעו  ליישובים 
והישגים, הצוות החינוכי,  ואקלים חינוכי, למידה  הן מבחינת ערכים 
הכלה ומניעת נשירה, והן מבחינת ההשקעות הכלכליות וההשקעות 

בתשתיות בכל רמות האוכלוסיה ורבדיה.

חממה לימודית

ביקור וועדת פרס החינוך ביישוב
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לימודי מחול "פאטה מורגנה" - תכנית  "פאטה מורגנה" ללימודי מחול ותנועה 
"מעבר",  בהאנגר  החדש  במשכנה  השנייה  השנה  זו  רמון  במצפה  נפתחה 
רחבי  מכל  שהגיעו  ורקדניות  רקדנים  ל-25  הנרשמים  מספר  עלה  השנה 

הארץ.

תערוכת "הר החלומות" -  המציגה את סיפורה של מצפה רמון במוזיאון ארץ 
למקומה  הועברה  חודשים  מספר  ולאחר  השנה  בתחילת  נפתחה  ישראל 
ומספרת את  ביה"ס השלום  כיום ממוקמת במבואת  רמון.  - מצפה  הטבעי 

סיפורה של מצפה לדור העתיד.

ביאנלה למעצבי חינוך במשרד החינוך - מצפה רמון הציגה 2 יוזמות חינוכיות 
באירוע השנתי של האגף למחקר ופיתוח )מו"פ( במשרד החינוך במעמד שר 
החינוך, מנכ"ל משרד החינוך ובכירי המשרד, בהשתתפות מאות רבות של 
אנשי חינוך ונציגי רשויות מקומיות. היוזמות שהוצגו קשורות זו לזו- האחת, 

מודל יישוב בניסוי וייחודיות בית ספרית והשנייה, מיזם גן יער. 

חג המכתש

ביה"ס למחול "פאטה מורגנה"
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חברה וקהילה
ולחלומות של תושבי  ליוזמות  – תכנית "אסיף מצפאי" הינה בית  "אסיף מצפאי" 
מצפה רמון לעשייה ולשינוי בתחומי הסביבה והחברה. במסגרת התכנית יכולים 
יחידים או קבוצות להגיש רעיונות למיזמים ולקבל תמיכה כספית, וכן ליווי מקצועי 
18 מיזמים  שנוהלו והופקו על ידי תושבי  ואישי. בשנה האחרונה נבחרו לתכנית 
לשנתה  נכנסה  התכנית  היישוב.  את  והעשירו  מציאות  שעיצבו  יזמים  המקום, 
הרביעית ויצאה עם קול קורא שאליו הגישו כ- 40 יזמים, מיזמים מעוררי השראה. 

יולי האחרון הסתיים  פרויקט צאל"ה )צעירים אקטיביים למען הקהילה( – בחודש 
איכלוס  23 דירות צאל"ה על ידי סטודנטים מצפאים בשכונות הוותיקות, הפועלים 
כקבוצה על מנת לחזק את תחושת השייכות והחיבור בין הדיירים לסביבת מגוריהם. 
הוותיקות  בשכונות  סביבתיות  קהילתיות-  פעילויות  באמצעות  נעשה  זאת  כל 

כדוגמת הקמת ועדי בתים, "שישי נקי" ועוד. 

אירועי ערב העצמאות - עם צאת יום הזיכרון נפתחו אירועי יום העצמאות ה- 69 
למדינת ישראל בטקס המרכזי אשר כלל הופעות מחול ושירה תוצרת ילדי מצפה 
רמון. בהמשך התקיים טקס הדלקת המשואות היישובי במהלכו עלו לבמה תושבים 
שנבחרו להדליק משואה בשם פועלם הראוי לציון במרחב הציבורי - מצפאי. הערב 
נחתם בהופעתו של הזמר אביהו שבת, בסיומה החל מופע הזיקוקים שפתח את 

מסיבת הנוער ואת החגיגות ברובע דרכי הבשמים. 
ביום העצמאות: נפתחה הבריכה היישובית לציבור כולו והתקיימה פעילות חגיגית 
להקת  גבאי,  רינת  של  המופע  רמון",  "מטמון  צה"ל,  תערוכת  שכללה  בחורשה 

"קריזמו" ולקינוח הופעה של הזמר איתי לוי. 

אירועי ה"עפיפוניה" - האירועים התקיימו באצטדיון היישובי וכללו הטסת עפיפונים, 
דוכני אוכל ומתנפחים בהובלת פרויקט היזמות של הנוער "ג'אמפארטי". בנוסף, 

התקיימה פעילות של בניית חץ וקשת בחורשה.
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וותיקים - פתיחתו הרשמית  פתיחת המרכז הרב תחומי  לאזרחים 
והמחודשת של המרכז הרב תחומי לקשישי היישוב נערכה בחודש 
לשירותים  המחלקה  מנהל  המועצה,  ראש  במעמד  האחרון  מרץ 
 38 היישוב.  וקשישי  המועצה  עובדי  המרכז,  מנהל  חברתיים, 
הקשישים הרשומים במרכז זוכים ליחס אישי ולאווירה משפחתית 
מספק  הקשישים,  לנוחות  הסעות  שירותי  מפעיל  המרכז  וחמה. 
חוגים,  חברתיות,  פעילויות  ומגוון  עשירות  וצהריים  בוקר  ארוחות 
הרצאות, סדנאות וטיולים. המרכז זכה השנה בפרס "5 כוכבי יופי" 

בתחרות "בית הגיל השלישי הנאה ומקיים בישראל יפה".

תכנית "כתף לכתף" - מחזור ראשון של התכנית הסתיים בהצלחה 
משמעותי  תהליך  עברו  בתכנית  שהשתתפו  המשפחות   20 גדולה. 
כלל  וחינוך.  תעסוקה  החיים,  איכות  הכלכלי,  הניהול  בתחומי 
מכלל  וכ-75%   ₪  700,000 בסך  חובות  הסדירו  המשתתפים 

המשתתפים שדרגו את תנאי תעסוקתם.

שיפוץ והרחבת מפעל מוגן "יעלים" -  בשנה הנוכחית הושלמו כלל 
המפעל  שיפוץ  החלו.  בשטח  והעבודות  המפעל  לשיפוץ  ההכנות 
דרך  משתקמים,   27 מ-  המועסקים  מספר  את  להגדיל  יאפשר 
גיוון  יאפשר את  ואף  47 משתקמים,  ל-  והבריאות,  משרד הרווחה 

אפשרויות התעסוקה במפעל. 

למצפור  הפינה  אבן  הונחה   - "העצמאות"  מצפור  פינה  אבן  הנחת 
בראש "מעלה העצמאות" ע"ש ברק ועמיחי איטקיס ז"ל, שני אחים, 
לוין,  יריב  מר  התיירות,  שר  במעמד  התקיים  האירוע  צה"ל.  חללי 

ראש המועצה, רוני מרום, נציגי צה"ל, נציגי החמ"ת והמשפחה.

תורה  כתר  אירוע  התקיים  המסורת  כמיטב   - תורה"  "כתר  אירוע 
באולם הספורט היישובי בהובלת בית הספר התורני וגרעין "ועליתם 

בנגב".

שמחת תורה - במסגרת אירועי שמחת תורה חולקו  שקיות הפתעה 
 400 כ-  תורה,  שמחת  צאת  עם  הכנסת.  בבתי  היישוב  ילדי  לכלל 
גבאי  שניות,  ההקפות  באירוע  חלק  לקחו  רמון  מצפה  מתושבי 
בתי הכנסת הביאו ספרי תורה וכל הציבור שמח בשמחת התורה. 
המעמד היה לעילוי נשמת הרב דניאל בר- מוחא זצ"ל שגם ייסד את 
אירוע ההקפות השניות ביישוב.  מעתה בכל שנה יתקיים המעמד 

המכובד והמרגש לזכרו.

השנה התקיים חג   - חג המכתש בסימן חגיגה קהילתית סביבתית 
אומנות  סביבתית,  אמנות  הפנינג  וכלל  חורף  במהדורת  המכתש 
באירוע  המשפחה.  לכל  וסדנאות  סרטים  הרצאות,  הופעות,  רחוב, 
המרכזי הופיעו דקלון וסגיב כהן במופע מוסיקלי לזכרה של אהובה 

עוזרי.

בתולדות  לראשונה  ב-2.10.17   - הרנטגן  מכון  חניכת 
מענה  נותן  המכון  היישובי.  הרנטגן  מכון  נחנך  היישוב, 
לעשרות  חוסך  החדש  השירות  הקופות.  כל  ללקוחות 
ושוב לבאר  נסיעה הלוך  רבות של תושבים מידי חודש 
דצמבר  בחודש  רק  ארוכים.  המתנה  זמני  וכן,  שבע 
את  היישוב  מתושבי   52 קיבלו    )2017 )לשנת  האחרון 

שירותי הרנטגן.

אירוע כתר תורה

פתיחת המרכז הרב תחומי  לאזרחים וותיקיםהעפיפוניהחניכת מכון הרנטגן
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תרבות וספורט
מופעים יישוביים

 הצגות ילדים – השנה התקיימו 7 הצגות לגיל הרך:
"מחסן השטוזים" של דתיה בן דור

"השופר בכותל המערבי" 
"שרשרת של מעשים טובים" מתיאטרון גלית שמר 

"מר-ציפן" 
המחזמר "הדייג ודג הזהב"

"הדודה לאה- מאת שומיש"
"אביר הניקיון", במסגרת חג המכתש.

"פסנתר הזמן" עם אסי ישראלוף ואבי גרייניק. 
 "מתגברים"- מופע ייחודי המביא 4 סיפורים מרגשים על התגברות, 

על כוח רצון ומתיחת גבולות היכולת למקומות של הצלחה.
הקרנת פרק מהסדרה הדוקומנטרית "מגש הכסף - מורה נבוכים 
דורון  עם   מרתק  ודיון  מפגש  נערך  בסיום  הישראלית"-  למציאות 

צברי, במאי הסדרה. 
 מופע זוגי של עדן הראל ועודד מנשה - המופע המשותף התקיים 
במתנ"ס במסגרת התכנית "ביה"ס להורים", במהלכו הציגו השניים 

את הדילמות, האתגרים והשמחה שבחיי הזוגיות והמשפחה.
מועצת  עם  אחת  בעצה   - הקיץ  סוף  במופע  חזק"  שחור  "קפה   
הנוער ויחידת הנוער הוזמנו חברי ההרכב "קפה שחור חזק" למופע 

משגע באמפי.
 הופעה של ארז לב ארי, זמר, יוצר ומלחין מוערך.

 350 במהלך חג החנוכה אליה הגיעו כ-   הופעה של חנן בן ארי, 
איש.

במסגרת שבוע הנוער, הגיעו כלל תלמידי   הופעה של קובי אוז, 
כיתות ז'- י"ב.

עוזרי,  אהובה  הזמרת  של  לזכרה  כהן  וסגיב  דקלון  של  הופעה   

במסגרת אירועי חג המכתש.
 במסגרת פסטיבל "אינטימדבר" הופיעו ביישוב: 

שמעון ולוי מ"שוטי הנבואה"
 ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא

 דודו טסה ולהקתו
 להקת "רבע לאפריקה" 

"בוז'ולה"- מופע תאטרון הומוריסטי אינטראקטיבי
כיתת אמן והופעה של הזמרת אחינועם ניני – הזמרת הבינלאומית 
הערב  ובהמשך  ספיר"  "אבן  תכנית  של  אמן  בכיתת  השתתפה 
גיל דור בהופעה שמשכה את תשומת הלב היישובית  הופיעה עם 

מבחינה תרבותית ופוליטית כאחד.
 מועדון הג'אז חגג 10 שנות פעילות - במסגרת האירועים, שנמשכו 
שירה  ערב  כדוגמת  מיוחדים  ערבים  התקיימו  שלם,  שבוע  לאורך 
ששרו,  תושבים  לבמה  עלו  במהלכו  כהן  לאונרד  הזמר  של  לזכרו 
עמד  השבוע  כל  האמן.  של  יצירותיו  ממיטב  וניגנו  קראו  דקלמו, 

בסימן נתינת במה לתושבי הישוב וליוצרים שבו. 
בזירה  והתרבות  התיירות  בתחום  המובילים  האתרים  אחד 
הבינלאומית דירג את מועדון הג'אז שלנו כאחד מחמשת המועדונים 

הטובים ביותר בארץ! מבין האירועים שהתקיימו השנה במועדון: 
 פסטיבל "פרמטה"- ארבעה ימים של אירועי מוסיקה של תלמידי 

אבן ספיר, צוות המורים ואורחים מחו"ל.
 הופעתו של הפסנתרן והמלחין, שי מאסטרו,  מבכירי נגני הג'אז 

הישראלים.
 הופעתו של המפיק והמוזיקאי המוערך יוסי פיין.

 סמינר קיץ מוסיקלי בליווי מורים מהארץ ומחו"ל.
במועדון  ימים   3 למשך  התארח  יפו,  ת"א-  של  הבלוז  פסטיבל   

הג'אז.
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אולפן  שיפוץ  עבודות  הסתיימו   - במתנ"ס  המוסיקה  חדר  שיפוץ 
המקומית  המועצה  בשיתוף  במתנ"ס  המוסיקה  וחדרי  ההקלטות 

וקק"ל בריטניה.
 

שוטוקאן  הקראטה  חוג  ילדי   20  - "שוטוקאן"  הקראטה  נבחרת 
באליפות  השתתפו  מוסקוביץ  ורפאל  ענת  סנסאי  ומאמניהם 
הארצית לקראטה שהתקיימה בקריית ים. הילדים חזרו עם גביעים 

וניצחונות רבים.

ליגת  של  הראשון  הטורניר  התקיים   - "מאמאנט"  ליגת  טורניר 
 8 מול  רמון  מצפה  בנות  התחרו  במהלכו  רמון  במצפה  מאמאנט 
קבוצות אזוריות, והגיעו למקום ה-4 והמכובד. בטורניר נוסף ניצחה 
והעפילה  שבעית  הבאר-  "סופה"  קבוצת  את  "מאמצפה"  קבוצת 

למקום הראשון!

מאמאנט מצפה רמון

דקלון וסגיב כהן במופע במסגרת חג המכתש
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חזות הישוב
 שיפוץ חזית בית העלמין

 חידוש כבישים ברח' עין עבדת

 מעקות בטיחות חדשים בשד' בן גוריון ולאורך רח' עין זיק

 סלילת פסי האטה בשד' בן גוריון

 הקמת גן שעשועים ברח' נחל מישר

 התקנת הצללות בגן השעשועים בשד' בן גוריון

 חידוש הכניסה לבריכה על ידי האמן המקומי איצו רימר

 חידוש המדרכה ברח' עין עופרים במסגרת "אבירי המכתש"

 שתילת עמודים "פורחים" בשד' בן גוריון

 החלפת מרצפות במרכז המסחרי ובסמוך למרכז הצעירים

 סיום שיפוץ רובע דרכי הבשמים- שלב ב'

 חידוש המדרכה ברח' עין עופרים במסגרת "אבירי המכתש"

 רכש פחים ותחילת ייצור מסתורי אשפה שיחליפו בעתיד את כל ה"צפרדעים"

 מבצע עיקור וסירוס חתולי רחוב

 הצבת שירותים ציבוריים במרכז המסחרי.

25 24



הסקייטפארק

תשתיות ופיתוח
הקמת מעגלי תנועה - השנה הוקמו כיכר "ההשראה"  ליד שכונת 

קרני רמון וכיכר "כוכבי הלכת" הסמוכה לביה"ס השלום.

הוקמה  לאחרונה   - הבשמים  דרכי  ברובע  הורדה  תחנת  הוספת 
התושבים  לרווחת  הבשמים,  דרכי  לרובע  בכניסה  הורדה  תחנת 

והמבקרים ביישוב.

רוויה  בנייה  החלה   - ספיר  שכונת  ובניית  גוונים  שכונת  הרחבת 
בשלושה מגרשים בשכונות ספיר ובסובב שכונת גוונים הכוללת 12 

יחידות דיור בשכונת ספיר ו-17  יחידות במעטפת שכונת גוונים. 
למשתכן"  "מחיר  בשיטת  רמון  בדרך  מגרשים  שני  שווקו  בנוסף, 

הכוללים כ-24 יחידות דיור. 
כרגע ישנו מכרז לקבלנים לשיווק של 74 יחידות דיור כאשר 50% 

אחוזים מתוכם בשיטת המחיר למשתכן, בשכונות ספיר וגוונים. 

החדש  הסקייטפארק  מתחם   - רמון  במצפה  סקייטפארק  הקמת 
הממוקם סמוך למתנ"ס הפך בין לילה ללב היישוב- ילדים, בני נוער 
פעילות  לצד  חברתיים  ממפגשים  ונהנים  יום  מידי  מגיעים  והורים 

ספורטיבית מהנה.

החלפת גופי תאורה - במסגרת מהלך להתייעלות אנרגטית החלה 
גופי תאורת רחוב לתאורה חסכונית הצפויה לחסוך   1600 החלפת 
זיהום  לצמצום  להביא  ובנוסף  משמעותי  באופן  החשמל  בעלויות 

האור ביישוב. 

פיתוח תחנת "דלק" בכניסה ליישוב -  החלו העבודות לשדרוג תחנת 
"דלק" בכניסה ליישוב. במסגרת העבודות ישודרגו מערכות הדלק, 
מוצללים  משחק  ומתקני  חדשה  נוחות  חנות  ישיבה,  פינות  יוקמו 

לרווחת הציבור. 
צפי סיום העבודות יולי 2018. 
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קידום עסקים ויזמים – 94 בעלי עסקים ויזמים קיבלו שירות וליווי 
ויותר  פרטני  עסקי  ייעוץ  שעות  ב-200  שהתבטא  השנה  לאורך 
במרכז  עסקי  ופיתוח  התעסוקה  רכז  עם  אישיות  פגישות   130 מ- 

הצעירים, בשיתוף מעו"ף. 

הרצאות בשיתוף מעו"ף - התקיימו הרצאות לבעלי עסקים ויזמים, 
שיווק  פיננסית,  התנהלות  כגון:  מגוונים  ובנושאים  מלא  בסבסוד 

דיגיטלי, שימור לקוחות ושיפור יכולת המכירה לבעלי עסקים. 

אינטרנט  מערכת  הותקנה   - הבשמים  דרכי  ברובע   "Wifi" Free
אלחוטי ציבורי בכל אזור רובע דרכי הבשמים. המערכת מאפשרת 
חלק  מהווה  הפרויקט  המבקרים.  לכל  באינטרנט  חופשית  גלישה 
כמתחם  הרובע  מיתוג  חיזוק  לשם  שמתבצעות  נוספות  מפעולות 
תיירות וקניות, חיזוק העסקים המקומיים ושדרוג חוויית הביקור של 
עם  פעולה  בשיתוף  בוצע  הפרויקט  במתחם.  והתיירים  התושבים 

קרן מיראז'. 

החלה בניית מרכז מסחרי חדש, אשר    - מרכז מסחרי "אבן דרך" 
יכלול מסעדות, חנויות, בתי קפה ומשרדים להשכרה. המרכז עתיד 
שנת  בסוף  פתיחה  צפי  נוספים.  תעסוקה  מקורות  כ-100  לייצר 

 .2018

הקמת המרכז המסחרי "גוונים" - החלה בניית מרכז מסחרי, שכונתי, 
בעל 2 קומות, המשתרע על כ- 1,000 מ"ר, בשכונה החדשה. יכלול 

סניף קופת חולים "מכבי" , משרדים ושטחי מסחר להשכרה.

תעסוקה, תיירות ופיתוח עסקי
מכתש רמון הוכרז כשמורת אור כוכבים בינלאומית - שמורת הטבע 
מכתש רמון הוכרזה כשמורת אור הכוכבים הבינלאומית הראשונה 

בישראל ובמזרח התיכון כולו. 

אירוע "קיץ של כוכבים" במצפה רמון - השנה התקיים האירוע השנתי 
אוגוסט  בחודש  השבוע  סופי  כל  במהלך  מבעבר.  שונה  במתכונת 
הבשמים  דרכי  רובע  הוחשך  במסגרתו  מתמשך  אירוע  התקיים 
והתקיימו בו מגוון פעילויות בתחום האסטרונומיה והצפייה בכוכבים 

לצד דוכני אוכל, הופעות חיות ועוד. 

הוזנקו  תחרותיים  מקצים  שלושה   - רמון  מצפה  של  הלילה  מרוץ 
מרובע דרכי הבשמים: 5 ק"מ, 10 ק"מ ו- 21 ק"מ.  במרוץ השתתפו 
ופעילות  אדם  המה  הרובע  הארץ,  מכל  רצים   1,000 מ-  למעלה 

לאורך כל סוף השבוע.

רכיבת אופניים בשביל "סובב רמון" - האירוע התקיים בשיתוף חברת 
"שוונג" ו"נביעות" בו השתתפו למעלה מ- 1,000 רוכבי אופניים. 

פסטיבל "שער" לשירה - "שער" פסטיבל השירה ה-16 של עמותת 
השירה "הליקון" התקיים זו השנה השנייה במצפה רמון בהשתתפות 
של כ- 25 משוררים. תכנית הפסטיבל נפרשה על פני שלושה ימים 

במקומות שונים ביישוב. 

הוליסטי  שיווקי  קונספט   פיתוח   - הידידותי"  "המדבר  קונספט 
 The" לכלל תיירות הנגב אל מול התיירות הנכנסת. שם הקונספט

Negev Friendly Desert" – "המדבר הידידותי".

אירוע "קיץ של כוכבים" במצפה רמון

רכיבת אופניים בשביל סובב רמון

קונספט "המדבר הידידותי"
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מינהל
עמדת שירות לתושב – כחלק ממהלך שיפור 
השירות לתושב, הוצבה עמדת שירות לתושב 
המקומית.  המועצה  של  הגביה  במחלקת 
המאפשרת  מגע  עמדת  הינה  העמדה 
משרדי  מול  פעולות  לבצע  למשתמשים 
ממשלה שונים מבלי לצאת מהיישוב. העמדה 
כוללת שירותים של משרד התחבורה, רשות 
כגון  רשמיים  מסמכים  )הדפסת  האוכלוסין 
משרדים  של  גם  ובעתיד  ונהיגה(  רכב  רישיון 
זהות  תעודת  בעלי  אזרחים  בנוסף,  נוספים. 
חכמה יכולים לבצע שינוי מען ולהדפיס ספח 

מעודכן בעמדה.

ציון לשבח למרכז הצעירים - בכנס הצעירים שהתקיים ברמת הגולן 
מרכז  זכה  והגליל,  הנגב  לפיתוח  והשר  הממשלה  ראש  במעמד 
הצעירים מצפה רמון בציון לשבח לפרויקט מצטיין בגין קידום מיזמי 

צמיחה דמוגרפית בהם "קרני רמון" וצאל"ה. 

השקת האפליקציה לתושב "בשבילך כאן ועכשיו" - במהלך השנה 
האחרונה הורידו למעלה מ- 600 תושבים את האפליקציה החדשה 
לשירות לתושב שעיקרה הגברת הנגישות והטיפול בתחומי המועצה 
כגון: גינון, תקלות מים, פינוי גזם וגרוטאות, כלבים משוטטים, ניקיון 

ועוד. האפליקציה "חינמית" ונוחה מאוד לשימוש.

לתושבים,  השירות  את  לשפר  במטרה   - המועצה  משרדי  מעבר 
להנגיש את שירותי המועצה לכולם ולטייב את סביבת העבודה של 
העובדים, הוחלט על העברת משרדי המועצה למשכנם הזמני עד 

להקמת מבנה המועצה החדש.  

אתר  לאוויר  עלה  השנה   - וחדשני  נגיש  אינטרנט  אתר  הקמת 
האינטרנט החדש של המועצה המקומית בו ניתן להתעדכן בקלות 
לפנות  ואף  שבועיים  סיכומים  מליאה,  ישיבות  אירועים,  אודות 

למחלקות המועצה השונות. 

סיום ליווי חשב מלווה מטעם משרד הפנים ותכנית ההבראה לאחר 
9 שנים 

קליטת מערכת "GIS" - מחלקת ההנדסה עמלה בשנה האחרונה 
על הקמת מערכת מידע גאוגרפית )GIS( המכילה מידע רב בתחומי 
התכנון וההנדסה בישוב. המערכת מתעדכנת באופן שוטף ומכילה 
שכבות מידע רבות לצפייה על גבי תצלום אוויר עדכני  של הישוב. 
אתר  או  המקומית  המועצה  אתר  באמצעות  להגיע  ניתן  למערכת 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

סיום ליווי החשב המלווה לאחר 9 שנים
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חפשו אותנו בפייסבוק: מועצה מקומית מצפה רמון
www.mitzpe-ramon.muni.il :אתר אינטרנט

הצילומים באדיבות הצלמים: 
אהוד קוברסקי, אירוס חיון, שמעון בוקשטיין,  אפי פרי, איתמר שיקלר, אייל וטל ברטוב, 

סטודיו "טיימליין", דניאל בר, גורי סקר, טל שחר- ידיעות אחרונות ומורן גאלדור
עיצוב גרפי: טלי בבאי


