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��!גוריון-ברוכים�הבאים�למדרשת�בן
��

��.�נוף�משגע�על�שפת�מצוק�הצינים�בשילובשקט�וביטחון�,�שלוהמקום�של�
��"...אוהבי�מדבר"שכולם�,�וסביבה�חינוך,�אנשי�מחקרמוקד�ל,�ישוב�קהילתי

��"חול�אינו�לכלוך:�"זכרו,�כדי�להקל�על�חייכם

��
��,תולכן�הכנו�עבורכם�חוברת�תמציתי,�להיות�מבלבלותאנו�יודעים�שהתחלות�יכולות�

��.הכוללת�מידע�על�המוסדות�והשירותים�הקיימים�במדרשה
��.מזכירות�היישובנא�לפנות�ל�-מידע�נוסף�קבלתל
��

��

��

���ומזכירות�היישוב�הועד�המקומי

��קליטה�קלה�ונעימה�לכם�יםמאחל

��
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��

        המלצות להתארגנות מהירההמלצות להתארגנות מהירההמלצות להתארגנות מהירההמלצות להתארגנות מהירה
��

��

 

o לשוכרים�(והסדרת�חשבון�בגזברות��חתימה�על�חוזה�שכירות
 ).�דירת�שרות�מהתאגיד

o בשעות�הפתיחה�תכללית�מרפאב�לרישום�הגעה� 

 .08-9579642'�טל

o פירוט�בהמשך(�רישום�ילדים�למוסדות�החינוך�.( 

o טל)�ליד�הפיצריה,�במרכז�המסחרי(�במזכירות�היישובביקור��'
 :לצורך�6532124

רישום�לקבלת�,�אלפון(השארת�פרטים�לצרכים�שונים� �
 ).ועוד�חינוך�קהילתי�משלים,�תשלום�מים,�מידעון

 .ז.בת�בתלשינוי�הכתוקבלת�אישור� �

באמצעות��י�היישובהסדרת�אישור�כניסה�בשער �
 .הטלפון

 .התחברות�לאתר�ולאפליקציה�היישוביים �

 ...ועוד �

צגת�חוזה�לה,�במועצה�הייגבהמחלקת��יצירת�קשר�עם �
�האגרות�וההיטלים,�המיסיםולהסדרת�תשלום��,דיור
 .�08-6564179/21'טל

o המשךאנא�ראו�ב�-ולאומית�מכבי,�לחברי�קופות�חולים�מאוחדת.��

��

  
��

��

��
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����https://bit.ly/2v5OFFd:היכנסו�לקישור,�לצפייה�במפה�עם�אפשרות�להגדלה
��

  : בעלי תפקידים וטלפונים חשובים
��

��:מזכירות�היישוב
�הועד�תמזכיר �� �ליאת�בן�עמי:�� ���,08-6532189פקס��,�08-6532124 ��ל"דוא�

�רכזת�גביה �� ����,08-6532189פקס�,���08-6532124אפרת�אלעזר:�� �ל"דוא� ���
�גלעדאורלי�:���היישוב�יתגזבר/מנהלת �050-9800069,� �� �� ��  ל"דוא�

�הוועדר�"יו �� �אבשה�כהן�:� �050-2050580��
��.�כאןלחצו�,�ופרטי�קשר�של�חברי�הועד�השונים�על�הרכב�ותפקידי�הוועד�לפרטים�נוספים

���
��
��
��
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��
��
��
��

��ועצה�אזורית�רמת�הנגבמ
��

�ראש�המועצה �� �ערן�דורון:�� �� �� �08-6564152��
�המועצה�גזבר �� �סעיד-אליעזר�בן:�� �� �08-6564125��
�המועצה�יתל"מנכ �אדוה�לויד:�� �� �� �08-6564123��

�מרכזיה�במועצה �:� �� �� �� �08-6564111���
��.כאןלחצו�,�לאתר�מועצה�אזורית�רמת�הנגב

  

��
��ה�בוקרמדרשת�שד

������08-6599707/8אבי�עטר:�ל�מדרשת�שדה�בוקר"מנכמ�"מ
��.08-6599707/8טלפון�,�סיגל�שושן:�ל�ואחראית�פניות�תושבים�בתאגיד"מנהלת�לשכת�מנכ

��.�כאןלחצו�,�על�מדרשת�שדה�בוקר�לפרטים�נוספים
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            רקע כללי וקצת היסטוריהרקע כללי וקצת היסטוריהרקע כללי וקצת היסטוריהרקע כללי וקצת היסטוריה

��
,�ראש�ממשלתה�הראשון�של�מדינת�ישראל,�וקמה�ברוח�חזונו�של�דוד�בן�גוריוןהמדרשה�ה

בעת�סיור�עבודה�,�1953רעיון�הקמת�המדרשה�נולד�בשנת�.�להוות�קריה�לחינוך�ולמדע
��שערכו
כאשר�שהה�,�המאוחרות�50-במהלך�שנות�ה.�גוריון�וקבוצת�מלווים�באזור�נחל�צין-דוד�בן

��.�הרעיון�עור�וגידים�קרם,�בוקר-גוריון�בקיבוץ�שדה-בן
��

שדה��ס�שדה"נפתח�בי�1963החלה�בניית�המבנים�הראשונים�במקום�ובשנת��1962בשנת�
כמרכז�,�עוצבה�דמותה�החינוכית�של�מדרשת�שדה�בוקר�70-החל�מאמצע�שנות�ה.�בוקר

תאגיד�מדרשת�במדרשה�פועלים�מספר�מוסדות�חינוך�המופעלים�על�ידי�.�ארצי�ובינלאומי�לחינוך�סביבתי
�150-�כמו�כן�מפעילה�המדרשה�מערך�של�כ).�פירוט�בהמשך�החוברת(שהיא�חברה�ממשלתית�,�בוקר-�שדה

��.האקדמי�והמנהלי�העובד�במקום,�דירות�שירות�המשמשות�בעיקר�את�הסגל�החינוכי
שניהם�גופי�מחקר�של�(התפתחו�כאן�שני�מכוני�מחקר�אוניברסיטאיים�,�במקביל�למוסדות�החינוך

��.לחקר�ישראל�והציונות�גוריון-�בן�ומכוני�,לחקר�המדבר�ניםהמכו:)יוןגור-אוניברסיטת�בן
��

��ברמת�הנגב המדרשה�כישוב�קהילתי
��

תפקד�כישות�מה,�וביישוב�ועד�מקומי�נבחר�2003המדרשה�קיבלה�מעמד�של�ישוב�קהילתי�בינואר�
מכהנים�ר�נבחרים�במועד�הבחירות�המוניציפליות�באזור�ו"חברי�הוועד�והיו.�המוניציפלית�ביישוב

 .בהתנדבות

י�"וסמכויות�הועד�המקומי�מואצלות�לו�ע,�הנגב-�גוריון�שייכת�ליישובי�המועצה�האזורית�רמת-מדרשת�בן
��.המועצה�האזורית�מדי�שנה

-מלבד�שכונות�בנה(מרכזיותו�של�התאגיד�החינוכי�והעובדה�ששטחי�הישוב�,�בשל�אופיו�הייחודי�של�הישוב
לכן�חלק�,�מית�של�הישוב�טרם�הושלםתהליך�ההגדרה�העצ,�וןבן�גורי-הינם�בבעלות�יד�דוד)�ביתך

עוסק�,�כך�למשל.�י�המועצה"י�הועד�וחלק�ע"חלק�ע,�י�תאגיד�המדרשה"מהשירותים�המוניציפליים�ניתנים�ע
גינון�וכן�מים�,�חינוך�בלתי�פורמלי,�חינוך�פורמלי�בגילאים�הצעירים,�תרבות,�הועד�היום�בנושא�הביטחון

חשמל�ומים�בחלק�הוותיק�של�,�תאורה,�התאגיד�אחראי�על�גינון.�בוקר-�צין�ונווה-�הוחשמל�בשכונות�נוו
��.וגזם�בכל�הישוב)�כולל�מיחזור(מטפלת�בניקיון�ובפינוי�אשפה�,�ואילו�המועצה�בשיתוף�הועד,�הישוב

��.�אופן�עבודת�הועד�והנהלים�המחייבים�אותו�מוגדרים�בצו�המועצות�האזוריות
��
 ":ביתך-�בנה"שתי�שכונות��מדרשת�בן�גוריון�קיימותב

�.מגרשים��200-�כ�ות�נווה�בוקר�הכולל�ותמגרשים�ושכונ�80-�כוללת�כ,�יותר�צין�הוותיקה-שכונת�נווה �
�2019שנת��מהלךובתקווה�כי�ב�לרכישה�מבודדים�,אך�קיימת�אפשרות�להשכרה,�כל�המגרשים�נמכרו

��.יופשרו�שטחים�נוספים�לבניה�ביישוב
��
��
��
��
��
��
��
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�עובד�ניקיון,�רכזת�נוער�ומדריכי�נוער�,רכזת�גביה�,ועד�תמזכיר,�יתגזבר/נהלתמ:�שכרלוועד�מספר�עובדים�ב
בעיקר�דרך�עבודת�,�כן�מבוסס�חלק�גדול�מהעשייה�בקהילה�על�מעורבות�של�תושבים-�כמו.�ושומר�לילה

ת�יוזמו.�איכות�סביבה�ועוד,�גינון,�ביטחון,�תכנון,�תרבות,�נוער,�חינוך:�ועדות�משנה�בתחומים�שונים
היישוב�,�ידיעות�הוועד .תושבים�לשיפור�איכות�החיים�בישוב�מתקבלות�בברכה�ויזכו�לתמיכת�ועידוד�הועד

��.ל"מופץ�בדואה)�בימי�חמישי(פעם�בשבוע�,�ידעוןמגבי�לוחות�המודעות�וב-והאזור�מתפרסמות�על
��

��:חברי�הוועד�ותחומי�אחריותם�מפורטים�להלן
�אבשה�כהן �� �� ��ר"יו�
�הדס�אדר �� �� ��התקשרויות�וקולות�קוראים,�יפליהתחום�מוניצ�
�משה�עינב �� ��ובטיחות�תחום�בטחון������������

�מנחם�אופיר �� �� ��תחום�תכנון�ובניה�
���רן�פינקלשטיין �� ��גנים�-�תחום�חינוך�

�טלי�אילני �� �� ��נוער�-�תחום�חינוך�
�גלעד�ברודרס �� �� ��תחום�קהילה�ותרבות�

���שי�יגל �� �� ��כללי�
���נמרוד�זילברמן �� ��כללי�

��
��:ליאת�המועצה�מפורטים�להלןנציגי�הועד�במ

��יל'מוטי�אברג
��ערן�עמר
��ארז�לב�רן

��

 חינוךחינוךחינוךחינוך
��

צבאית�-גם�מכינה�קדם-כמו,�תיכוןועד��שלושה�חודשיםמגיל��,איכותיים�מוסדות�חינוךקיימים��ביישוב
���.איאוניברסיטוקמפוס�
��

  אשכול גנים
��

��.החוב�ןעד�ג�לידהגיל�מומחנך�ילדים��אשכול�הגנים�מנוהל�על�ידי�רשת�קיבוצון

��:�אלכס�קמינסקי,�למינהלנית�קיבוצון�לפרטים�והרשמה�יש�לפנות
��.�ל"בדואאו��,08-9723194�,054-6202855

��:סיגלית�אפרת�אשכול�גני�הילדים��מנהלת
��.�ל"אבדואו��,08-6532297�,054-6543412
��

של�הילד�ממחלקת�החינוך�ברשות�"�אישור�גריעה"יש�להביא��,לצורך�הרשמה�לגני�משרד�החינוך:�חשוב
��.המקומית�ממנה�אתם�מגיעים

��
��
��
��
��
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  "צין"יסודי  פרסת יב
��
�350-ס�כ"בביה.�ומבסיס�רמון�מחוות�דרך�היין,�בו�לומדים�במשותף�ילדים�מהמדרשה,�ס�קהילתי"בי

��.�'עד�ח�'אבכיתות��ותלמידות�תלמידים
להרשמה�אנא�הצטיידו�בחוזה�.�08-6532706�,08-6532085ת�בית�הספר�בטלפון�ומזכירבהרשמה�לבית�הספר�

אישור�"וב,�בן�גוריון�תם�רשומים�כתושבי�מדרשאת�השכירות�של�הבית�במדרשה�או�בתעודת�זהות�שב
��.של�הילד�ממחלקת�החינוך�ברשות�המקומות�ממנה�אתם�מגיעים"�גריעה

��

  ארצי לחינוך סביבתי יכוןת פרסית ב
��

ס�משלב�סדנאות�שדה�ולימודי�"ביה.�עיוני�פנימייתי�ייחודי�בדגש�סביבתיס�"בוקר�מפעילה�בי-�מדרשת�שדה
ס�התיכון�לחינוך�סביבתי�קולט�תלמידים�בכתות�"ביה�.בנוסף�לבחינות�הבגרות�המקובלות�,סביבה�מורחבים

��.שהם�תושבי�המדרשה�והאזורנוער�-�גם�בני-כמו,�מתאימים�מכל�רחבי�הארץ'�ב"י-'ט
.�הורים�את�פעילות�בית�הספר�ומתקניו�השוניםלהוא�מציג�לילדים�ו�הםבית�הספר�מקיים�ימים�פתוחים�שב

��.08-6532081בטלפון�פתוחים�והרשמה�לבית�הספר�הימים�הבירור�מועד�
��

  בוקר-שדה ת ספר שדהבי
��

ומקיים�פעילות�,�שדה�בנושא�נגב�ומדבר�משמש�כמרכז�הדרכה�ולימודי.��ספר�שדה�הותיקים�בארץ-מבין�בתי
��.בתחום�שמירת�הטבע�והסביבה�באזור�ענפה

  
  "נגב"המרכז הבינתחומי 

��
במקום�בית��.כנסים�וימי�עיון,�ובארגון�השתלמויות,�עוסק�בפיתוח�תוכניות�לימודים�בתחום�החינוך�הסביבתי

גם�מגוון�פרסומים�-�כמו,�םהוצאה�לחינוך�סביבתי�המוציא�לאור�את�תוכניות�הלימודים�שפותחו�במקו
��.הנגב�והמדבר,�בתחום�ידיעת�הארץ

��

  למנהיגות צעירהצבאית -מכינה קדם
��

חניכי�המכינה�הם��.ג"במדרשה�משנת�תשספועלת�ה�היא�מסגרת�להכשרת�מנהיגות�צעירה�,מכינת�הנגב
ה�תורמת�עשיי,�לשנה�של�לימודים�מגיעים�למדרשהו נהשהדוחים�את�גיוסם�ב�מכל�רחבי�הארץ�בוגרי�תיכון

 .לצבא בקהילה�והכנה
למכון�מורשת�בן�גוריון�ולסוכנות�,�למועצה�האזורית�רמת�נגב,�זהו�פרויקט�משותף�למדרשת�שדה�בוקר

 .והוא�מופעל�בסיוע�משרד�החינוך�והתרבות,�היהודית
��

  ל"יחידת הסברה דרום של צה
��

בנושאים��,ל"לחיילי�צה�נפהע�סביבתית�-מקיימת�פעילות�חינוכיתה,�לית"דת�חינוך�צהיבמדרשה�פועלת�יח
��.להתיישבות�בנגב�ולהכרת�הסביבה,�גוריון-�הקשורים�לפועלו�של�בן

��
��
��
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  המכון למורשת בן גוריון
 .�גוריון-�גוריון�הינו�גוף�חינוכי�העוסק�בהנחלת�מורשתו�של�דוד�בן-�המכון�למורשת�בן

קהל�רחב�מכל�רחבי�הארץ�ל�ו"מבקרי�חו,�עולים�חדשים,�חיילים�ומפקדים,�מורים,�מדריכים�תלמידים�בו
 .גוריון�עסק�בהם�והם�רלוונטיים�לימינו�אנו-�בנושאים�שבן

החברה�,�ל�כצבא�העם"צה,�נגב,�חלוציות,�התיישבות,�מנהיגות,�כך�אנו�מחנכים�בנושאים�כמו�ציונות
��.הישראלית�ועוד

-דוד�בן:�אור�קוליחיזיון�גוריון�כמו�גם�-שבקיבוץ�שדה�בוקר�הוא�חלק�מהמכון�למורשת�בן�גוריון-צריף�בן
��.הכרעות�מעצבות�-גוריון�

��

  גוריון-של אוניברסיטת בן מכוני המחקר
��
o בדרכים�לפיתוח�וכן��,בחקר�תופעות�מדבריות�יםעוסק�-ש�יעקב�בלאושטיין"ע�לחקר�המדבר�ניםהמכו�

,�אדריכלות,�אנרגיה�סולרית,�אקולוגיה�:במכון�יחידות�שונות�כגון�.המדבר�ולמלחמה�במידבור
 .)�ועוד�מים,�סוציולוגיה,גיהמטאורולו

o מחקר�וחינוך�בנושאים�הקשורים�לתולדות�,�עוסק�בתיעודה,�לחקר�ישראל�והציונות�גוריון-בן�מכון
��.גוריון�וההתיישבות�בנגב-�מורשת�דוד�בן,�הקמת�המדינה,�הציונות

��

        פורמליפורמליפורמליפורמלי- - - - חוגים וחינוך בלתיחוגים וחינוך בלתיחוגים וחינוך בלתיחוגים וחינוך בלתי, , , , תרבותתרבותתרבותתרבות
  

  תרבות
��

בראש�קבלת�תושבים�חדשים��-עים�סביב�לוח�השנה�קבו�במדרשה�מסורת�עשירה�של�אירועים�קהילתיים
הצגות�,�שכבר�הפכו�למסורת�יום�העצמאות�עיאירו,�ידע�שמארגן�התיכון�הסביבתי�בפוריםאעדל,�השנה

��.ועוד�אירועים�רבים�תיאטרון�לילדים
מנוי�להצגות�:�שאף�הם�מסובסדים,�תרבות�רבים�על�בסיס�אזורי�אירועיכן�מארגנת�המועצה�האזורית�-כמו
טיולי�ירושלים�,�סרט�חודשי�ברביבים,�קונצרטים,�"רואים�עולם"הרצאות�,�קיץ-�מופעי,�יאטרון�למבוגריםת

��).נסיעה�מהמדרשה'�דק�20(ש�גולדה�בקיבוץ�רביבים�"מרבית�מופעי�המועצה�מתקיימים�באולם�ע.�ועוד
ס�"שוב�ושל�המתנלוח�זה�מרכז�את�אירועי�התרבות�של�הי.�באופן�קבוע�פעילות�התרבות�מפורסמת�במידעון

��.מהמועצה�האזורית
��.במידעון�היישובי�,מומלץ�להתעדכן�על�בסיס�שבועי

,�דרך�אתר�האינטרנט�המועצתי)�ואף�מקום�ישיבה(�כרטיסיםלמופעי�המועצה�יש�להזמין�,�לתשומת�לבכם
��.כאן
��.ל"דוא,�054-7738115:�עדי�מרש�בטלפון,�מוזמנים�ליצור�קשר�עם�רכזת�תרבות�וקהילה,�רטים�נוספיםלפ
��

  פריהס
��

פעילות��,מגוונות�כמות�ובמקום�מתקיימ.�עת-�ספריית�עיון�והשאלה�פתוחה�לקהל�ומכילה�שפע�ספרים�וכתבי
��.�הרצאות�לבוגרים�ועוד,�ילדים�צעיריםלפעוטות�ול"�סיפור-שעת"

��.כאן,�מפורסמות�באתר�האינרטנטספרייה�שעות�קבלת�קהל�ב
��.08-6532812בטלפון�,�לגבי�מועדי�פתיחה�ואירועים�בספרייה�ןנא�להתעדכן�אצל�הספר

��.כאןלחצו�,�לאתר�הספריה
-08,�ת�שדה�בוקרמדרשתאגיד�בגזברות�ק�ביטחון�'ינים�להירשם�בספריה�צריכים�להפקיד�ציתושבים�המעונ

6599742/3. 
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��

  פעילות לילדים ולנוער
��

ב�במסגרת�החינוך�הקהילתי�"י�–'�אאת�הפעילויות�השונות�לגילאים��תהמרכז�,ילדים�ונוער�תרכזביישוב�
אל�הילדים��מדריכים�בוגרים�מתלווים�.ומייצגת�את�הוועד�והיישוב�בפורומים�מועצתיים�שונים�ליםהמש

���.בנסיעות�ובפעילויות�אזוריות�שונות�,והנוער
הרישום��.תגרסרטים�ופעילויות�א,�הצגות,�לכל�בני�הנוערישנן�פעילויות�רבות�המוצעות�באזור�וביישוב�

��.מתבצע�דרך�אתר�אינטרנטי�מיניפיי
,�)13:30-16:00בין�השעות�'�ה-'מסגרת�שפועלת�בימי�א(�ישוב�מתקיימת�תוכנית�ניצנים�של�משרד�החינוךבי

��.'ג-�'לשכבות�א
ובני�נוער�',�גהתנועה�מהווה�כר�לפעילות�לילדים�החל�מכיתה�").�בני�המושבים"תנועת�(ביישוב�תנועת�נוער�

��.הדרכה�שונים�יכולים�להשתלב�בתפקידי
פעילות�החינוך�הקהילתי�המשלים�.�שונותשבו�מתקיימות�פעילויות�לגיל�תיכון��ערמועדון�נובישוב�קיים�

��.ס�צין"בבימתקיימת�בעיקר�
��.ל"דוא,�054-4415511טלפון�,�זיו�ארנירכז�החינוך�הקהילתי�המשלים�

��

  
  )אזוריים(ס "חוגי מתנ

��
פעילות��.ומחול�ובנוסף�חוגי�ספורט�ואולפן�מוזיקה,�הנגב-�ס�רמת"תנקיימת�מערכת�חוגים�ענפה�כחלק�ממ
מתחילים�כבר�והמחול�חוגי�המוסיקה�.�ומתחילה�לאחר�החגים)�ספטמבר(החוגים�מפורסמת�בתחילת�השנה�

�מוזמנים�לפנות�,�לפרטים.�מערך�היסעים�מותאם�לשעות�החוגים�ומפורסם�במקביל.�בראשון�בספטמבר
במדרשה�שתי�,�לב-�מושי.�כאן,�רמת�הנגב.�א.או�להתעדכן�באתר�מ,��08-6564161/2רמת�הנגב�ס"מתנל

��).בחלק�הפנימי(והשנייה�ליד�שער�הכניסה�,�ס�צין"בחזית�ביהאחת�,�תחנות�הסעה�לחוגים

  
  חוגים מקומיים

��
,�חוגי�יצירה,�סיפור�לילדים-�שעת,�חוגי�התעמלות,�במדרשה�מתקיימים�חוגי�תנועה�ויוגה�לילדים�ולמבוגרים

��.ועוד,�כדורסל,�כדורגל
החוגים�).�ועי�שאותו�ניתן�לפתוח�באתר�האינטרנט�של�מדרשת�בן�גוריוןבמידעון�השבהחוגים�מפורסמים�

���.ובתיבות�הדואר,�במידעון,�גבי�לוחות�המודעות-�וכדאי�להתעדכן�על,�ומועדיהם�משתנים�כל�שנה
��

מאמנים�(הועד�המקומי�ממליץ�לוודא�כי�המפעילים�הם�בעלי�הכשרה�מתאימה�,�לגבי�חוגים�פרטיים
��.ביטוח�כנדרש�וכי�קיים,�)'מוסמכים�וכד

��.ועדוניתן�לפנות�לאחד�מחברי�ה�-ואם�יש�לכם�רעיון,�תמיד�יש�מקום�ליוזמות�חדשות
��

        שירותי רפואהשירותי רפואהשירותי רפואהשירותי רפואה
��

��כללית�ח"קופ�מרפאת
��.�08-9579640'טל�-טלפון�במרפאה

��.החבר�למרפאה�כרטיסתושבים�חדשים�חברי�הכללית�מתבקשים�להגיע�עם�
��.ומנהלת�משרד�אחיות�,ר�הילי�גלעדי"ד,�אהרופ,�ר�אמנון�ביטון"ד,�צוות�המרפאה�כולל�רופא

��
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��:שעות�פתיחת�המרפאהטבלת��להלן
� �'א� �'ב� �'ג� �'ד� �'ה� �'ו� �

�בדיקות�דם �08:00-09:00� �� �08:00-09:00� �� �08:00-09:00� �� �
�קבלת�אחות �

08:00-13:00� �
08:00-13:00��
17:00-20:00� �

08:00-13:00� �
08:00-13:00��
17:00-20:00� �

08:00-13:00� �9:00-12:00**� �

�**�קבלת�רופא �� �17:00-20:00� �8:00-13:00� �17:00-20:00� �8:00-13:00� �� �
�**טיפת�חלב� �

10:00-16:00� �� �
8:00-13:00��

16:00-19:00� �
� �� �� �

��.יתכנו�שינויים�בשעות�הקבלה.�יש�לתאם�תור�מראש�–לטיפת�חלב�לרופא�ו**�

��:ניתן�לפנות�ל,�לאחר�שעות�פעילות�המרפאה

��.08-6564156/76ח�כללית�במועצה�"סניף�קופ.�1

��*.6101רופא�ביקור�בית��.�2

��.08-6550014מוקד�החירום�דימונה�.�3

��.08-6655559מוקד�החירום�באר�שבע�.�4

��.08-6499539ירוחם�מוקד�החירום�.�5

��.השירות�כרוך�בתשלום�ולא�תמיד�יש�החזר.�101א�בטלפון�"במקרה�חירום�ניתן�להזמין�אמבולנס�של�במד��.6

��.שעות�24הפועל� *2700במספר�� CALLלרשותכם�מוקד�מידע�כללית,�למידע�נוסף.�7

��

��ופאת�ילדים�מגיעה�למרפאה�במועדים�אחות�טיפת�חלב�מטפלת�בתינוקות�הרכים�ור�– חלב-טיפת

��.המפורסמים

פעם�בחודש�מגיעים�רופאים�מומחים�של�קופת�חולים�כללית�למרפאה�האזורית� - רפאות מומחיםמ
,�עיניים,�עור,�גניקולוגיה:�בתחומים�,)בי�שדהלצומת�משא�צומת�טללים�בין(נגב�ה�במועצה�אזורית�רמת

��.טניתאאף�אוזן�גרון�ודי,�גיהרכירו,�אורטופדיה,�פלסטיקה
�08-6564176/56קביעת�התורים�נעשית�דרך�המרפאה�במדרשה�או�ישירות�מול�המרפאה�האזורית�בטלפון�

��.08-6564111או�דרך�המרכזיה�של�המועצה�האזורית�בטלפון�

��.�זורית�רמת�נגביותרפיה�במרפאה�האזורית�במועצה�האישנו�מכון�פיז - פיזיותרפיה
��.�במידה�ואין�תשובה�השאירו�הודעה�ויחזרו�אליכם.�6564154קביעת�תורים�נעשית�בטלפון�

��
��מאוחדת�ולאומית,�מכבי�ח"קופ

��.או�בבאר�שבע,�מצפה�רמון,�דימונה,�ירוחם:�הנכם�מוזמנים�להירשם�במרפאות�ביישובים�השכנים

במרפאה�.��08-6560322'טל,�בוקר-בקיבוץ�שדהקיימת��)פרטית(�קרובהמרפאת�שיניים� -ת שיניים מרפא
��.ישנה�שיננית�המקבלת�כל�ימות�השבוע�וגם�רופאי�שיניים�המגיעים�בתיאום�מספר�פעמים�בחודש

��

��.�6400111– בית חולים סורוקה
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        צוותי מעגלי החייםצוותי מעגלי החייםצוותי מעגלי החייםצוותי מעגלי החיים    - - - - קהילה ורווחה קהילה ורווחה קהילה ורווחה קהילה ורווחה 
��.ל"דוא,�054-7738115:�בטלפוןעדי�מרש�,�רכזת�תרבות�וקהילה

��.אשר�אמונה�על�פיתוח�פלטפורמות�לקידום�נושאים�קהילתיים�,לאורך�השנים�פועלת�ביישוב�ועדת�קהילה

��זאת�לצד�צמיחתה�והתפתחותה�של�,�מעודדת�הוועדה�ערבות�הדדית�ותחושת�קהילתיות,�בתוך�כך

�� .מדרשהה

��אשר�מאפשרים�להביא�לידי�ביטוי��,"מעגלי�החיים"הוקמו�צוותי��,ק�מעבודתה�של�ועדת�הקהילה�ביישובכחל

�� .את�המשאבים�האנושיים�הקיימים�במדרשה�לטובת�הקהילה

��.יישובי�יתס"עו�–�אושרת�דהן:�ת�הוועדהא�המלוו�.ונטע�סיבוני�גלילידנה�מאיר�:�חברות�הוועדה�הינן

��.052-6670442'�טל,�ןאושרת�דהמוזמנים�לפנות�אל�

  "ברוכים הבאים" צוות
 .צוות�של�אנשים�המבקשים�להקל�ולהנעים�על�תושבים�חדשים�את�המעבר�ליישוב�שלנו

��ת�או�משפחה�חדשים/הכוונה�היא�שכל�אחד�מהמתנדבות�והמתנדבים�ייפגש�עם�תושב

��.או�לסיור�קצר�במדרשה�להכרות�עם�המקום/לכוס�קפה�ו

��.052-4438086.�בטל�דנה�מאירמוזמנים�לפנות�אל�

  "סירי לידה" צוות
  .היא�להקל�על�משפחה�שמצטרפים�אליה�תינוקות�חדשים�מבחינת�ההתארגנות�עם�ארוחות,�מטרת�הצוות

��הנטייה�היא�להיות�ממוקדים�בהם�ובצורכיהם�וההורים�לפעמים�מוצאים�את�עצמם�,�כאשר�נולדים�תינוקות

�� .עבור�עצמם�ועבור�שאר�בני�המשפחהלדאוג�גם�לכל�הקשור�באוכל��ללא�זמן�או�כוחות

��.�הכנת�ארוחות�למשך�תקופה�של�כשבועיים�עבור�כל�משפחה�בה�נולדו�תינוקות�חדשיםלהצוות�דואג�

��.ל"בדוא�ורד�לבל�:מוזמנים�לפנות

  "חיזוקית" צוות
��כגון�אובדן��,צבי�מצוקה�או�חירום�אישייםבמ�שמטרתו�מתן�תמיכה�לתושבי�המדרשה�,צוות�מתנדבים

 .מחלה�אקוטית�או�כרונית�,פגיעה�עקב�תאונה,�ושכול

�� .ס�יישובי"את�הצוות�מלווה�נדב�פרץ�העו�.הצוות�מחוייב�לדיסקרטיות

��.ל"דוא�,08-6532124�,054-7683296:�'טל�,ליאת�בן�עמימוזמנים�לפנות�אל�

��מאגר��–ים�בקהילה�מטפלמאגר�כמו�,�תמצאו�מידע�בנושאי�קהילה�ורווחה�שונים�,באתר�האינטרנט�היישובי

��.כאןלחצו�,�לפרטים�.קישורים�לאתרים�חשובים�.המטפלים�בנגב�במקום�אחדהמאגד�את�כל�

��

��

��

��
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        שירותי דואר ותקשורתשירותי דואר ותקשורתשירותי דואר ותקשורתשירותי דואר ותקשורת
 דואר

��
-כל�תושב�זכאי�לתיבת.�שירותי�דואר�ובנק�דואר�תמספקו,�במרכז�המסחרי�תנמצא�תר�המקומיהדוא�סוכנות
ממזכירות�הדואר�יש�להצטייד�באישור�מתאים�-לצורך�קבלת�תיבת�.המונפקת�לו�בסניף,�ללא�תשלום,�דואר

��.08-6532719'�טל.�היישוב
��:הינן�כדלהלן�שעות�פתיחת�סניף�הדואר

�'ה�-�'�ימים�א �� �:� �8:30-12:30.��
�'ד',�בם�ימי �� �:� �16:00-18:00.��

�'יום�ו �� �� �:� �9:00-12:00.��
��

  יישובי לפוןא
��

��.ירנט�היישובבאתר�האינטמופיע�ספר�טלפונים�מפורט�של�תושבי�המדרשה��-�אלפון�
��

  ובכבלים יזיה בלוויןווטל
��

מכיוון�שאין��,YESהיא�חברת��,לטלויזיה�רב�ערוצית�הישוב�האלטרנטיבה�היחידה�שכונת�נווה�צין�ובלבב
יש�לציין�בפניהם�,�HOTיש�תשתיות�של�חברת�הכבלים��,שכונת�נווה�בוקרב�.תשתיות�לכבלים�בתוך�הישוב

��.�לא�מדרשת�בן�גוריוןבעת�ההזמנה�שכתובתכם�היא�נווה�בוקר�ו
)�עדיף�על�גג�הבית(אנא�הקפידו�לוודא�כי�מתקין�צלחת�הלווין�ממקם�אותה�במקום�שאינו�צורם�את�העין�

בשכונת�השבלולים�ישנה�צלחת�מרכזית�לכל�הדירות�ואין�צורך�בצלחת�.�הדבר�חשוב�לאסתטיקה�של�הישוב
��.�בקשו�מהמתקין�שיחבר�אתכם�לצלחת�זו.�נוספת

ללא��,שתכנים�קודמים�משאירים�את�צלחת�הלווין�שהותקנה�להם�ואפשר�להתחבר�לצלחת�זוכי�מ�,שימו�לב
אנא�ציינו�זאת�בפני�נציג�החברה��,כבר�מותקנת�בביתשבמידה�ויש�לכם�צלחת�.�צורך�בהתקנת�צלחת�נוספת

��.בעת�ההזמנה
��

  מזון/קניות - צרכנות
��

��:שעות�פתיחת�הסופר.�במדרשה�סופרמרקט
�'ה-�'ימים�א ��)רצוף(��07:00-19:00
�'יום�ו �� �07:00-14:00��

הכרטיס�מאפשר�חתימה�של�בני�המשפחה�על�הכרטיס�בעת�.�ישנה�אפשרות�לפתוח�כרטיס�חיוב�לסופר
��.08-6550241לפרטים�נא�לפנות�לסופר�בטלפון�.�הקניה�ותשלום�חודשי�לסגירת�החוב

�)�דקות�נסיעה�35(דימונה�,�)דקות�נסיעה�30(מצפה�רמון�,�)דקות�נסיעה�20(רשתות�מזון�גדולות�יש�בירוחם�
��).דקות�נסיעה�35(שבע�-�ובבאר

��.עד�הבית�יגיע�והמשלוח,�ניתן�לבצע�הזמנה�באינטרנט�ברשת�שופרסל
גם�בלילה��ותהפתוח,�ועבדת�בוקר-�ת�הדלק�בקיבוץ�שדהובתחנ"�מנטה"מוצרים�בסיסיים�ניתן�למצוא�בחנות�

��.שבוע-ובסופי

  
��
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  לבישול  גז
��

החלוקה�לרוב�פעם�או�פעמיים�.�להזמין�טלפוניתו�התקשר�לאחת�מחברות�הגזלצורך�הזמנת�בלוני�גז�יש�ל
��.�בשבוע

�6550773�6559302:�טלפון�להזמנות�'בכל�יום�גמגיעים�אלינו�מדימונה�)�פזגז+פטרולגז(זגז�באר�שבע�והנגב�פ
6553288.��

��.054-5237331:�אלברט�המפיץ,�08-6277472:�טלפון�להזמנות.�אמישרגז�מגיעים�אלינו�מירוחם
��.08-6450399�,08-9910640�,052-4866689�,052-2701874:�טלפון�להזמנות.�חורה�גז

��

  נסיעות
��
כדאי�.�ירוחם�ודימונה,�מצפה�רמון,�בעשאר�ב:�ליישוביםאת�תושבי�המדרשה��יםמשרת�מטרופולין�ויקו

.�כיוון�שזמני�הפעילות�משתנים�באופן�עונתי,�באתר�האינטרנטאו��5900*בטלפון�להתעדכן�בלוח�הזמנים�
��.ראשי�בסמוך�למדרשההעוצר�על�הכביש�)�אילת-�ש"ב(�392קו�,�בנוסף

��.שבע-או�לבאר�לדימונה,�בשעות�הבוקר�המוקדמות�קל�למצוא�הסעה�עם�תושבים�הנוסעים�לירוחם
��

  משיכת מזומן
��

המצויים�במרכז�המסחרי�ובתחנת�הדלק�מנטה�בקיבוץ�,�ומן�בסופר�היישובי�ובסוכנות�הדוארניתן�למשוך�מז
��.שדה�בוקר

��

  תשתיות
  

  בוקר-צין ונווה-ל ומים שלא בשכונות נווהחשמ
��

��.רבוק-�מדרשת�שדהאחריות�ב�הינן,�למעט�בשכונות�נווה�צין�ונווה�בוקר,�התשתיות�במדרשה
�החיוב�עבור.�ל"דואב�יםת�המונויש�לשלוח�את�קריא,�הדייריםבאחריות��והמים�הינה�י�החשמלקריאת�מונ

��.לדירות�השירות�מתבצע�באמצעות�חשבון�הנשלח�לדיירים�מדי�חודשהחשמל�והמים�
��
�דמוקבשעות�.�י�המדרשה"ות�עפלוטמ�דירות�השירותבמערכות�המים�והחשמל�הציבוריות�באזורי�תקלות�

��.08-6599753אחזקה�ה
��

  חשמל ציבורי בשכונות נווה צין ונווה בוקר
��

��,077-6004033מטלפון�סלולארי�,�106מטלפון�קווי�:�106למועצה�במוקד�נא�לפנות�,�בנוגע�לחשמל�ציבורי

��.)האפליקציות�הורדה�בחנות('�רמת�הנגב'י�דיווח�באפליקצית�"ע
��.103:�'בטליש�לפנות�למוקד�חברת�החשמל�,�בנוגע�לחשמל�פרטי

��

  מים בשכונות נווה צין ונווה בוקר
��

.�בשכונות�אלה,�הגביה�בגין�צריכת�המים�והשירות�הנדרש�בנושא,�מי�רמת�הנגב�אחראית�על�אספקת�המים
��.08-6564124/79הגביה�במועצה�'�את�התשלום�בגין�חיובי�המים�במחלהסדיר�תושב�חדש�מתבקש�

��.לאתר�האינטרנטלפרטים�נוספים�הכנסו�



 

  גוריון -ועד מקומי מדרשת בן 

  84990 :מיקודמדרשת בן גוריון  184ד .ת

    08-6532189: פקס  08-6532124: טלפון

 lvaad@mbg.org.i : ל"דוא

  ישוב קהילתי ברמת הנגב -מדרשת בן גוריון 

___________________________________________________________________________________  

� �� ��לרווחת�התושבים�החדשים�ונעשה�כל�,ומזכירות�היישובי�הוועד�המקומי�"קובץ�ע�,המידע�המופיע�בחוברת�זו�
��.או�חסר�מידע�אנא�עדכנו�אותנו,�נפלה�טעות�זאת-אם�בכל�.�ת�שיהיה�מדויק�ועדכנימנ-מאמץ�על

16

��

  תקלות ביוב בשטחי ציבור בכל היישוב
��

��.י�המועצה"מטופלות�ע)�או�הדירה/ו�לא�בשטח�הבית(תקלות�ביוב�בשטחי�ציבור�

י�דיווח�באפליקצית�"ע,�077-6004033מטלפון�סלולארי�,�106מטלפון�קווי�:�106נא�לפנות�למועצה�במוקד�

��.)האפליקציות�בחנותהורדה�('�רמת�הנגב'

 

 תיקונים שונים בדירות השירות
��

של��האחזקה�וקדיש�לדווח�למ)�'תקלה�בדוד�וכד,�למשל�חלון�שבור(בדירות�השירות��על�תקלות�שונות
��.08-6599753בטלפון��תאגיד�מדרשת�שדה�בוקר

��

        איכות סביבה וטיפול בפסולתאיכות סביבה וטיפול בפסולתאיכות סביבה וטיפול בפסולתאיכות סביבה וטיפול בפסולת, , , , שמירת טבעשמירת טבעשמירת טבעשמירת טבע
  

  טבע ושמירת טבע
��

אזורים�מרהיבים�וגם��–לאומי�עין�עבדת�הולגן�"�מצוק�הצינים"רת�הטבע�לשמו�סמיכותהמדרשה�שוכנת�ב
זו�הינה�זכות�המאפשרת�לנו�ליהנות��סמיכות.�ח�וצמחייה"מצוקים�ושפע�בע,�רגישים�עקב�נוכחות�מעיינות

למען�האדם��–מהנוף�ומהטבע�אך�גם�מחייבת�תשומת�לב�מיוחדת�בכדי�לא�לפגוע�בהם�ובכדי�לשמרם�
��.והטבע�כאחד

ה�על�שמירת�ניקיון�ועל�סגירת�הפחים�חשובה�לא�רק�לצורך�הניקיון�בתחומי�היישוב�אלא�גם�למניעת�הקפד
��.ולמניעת�התרבות�חתולים�משוטטים�ועורבים�הפוגעים�בחיות�הבר�סביבהשעלול�להגיע�ל,�פיזור�לכלוך

נוכחותכם�אלא�ב)�ללא�מחסום(מטייל�במדרשה�באופן�חופשי�אם�יש�ברשותכם�כלב�אנא�ודאו�שהוא�אינו�
��.�יוצא�מתחומי�היישוב�למרדפים�אחרי�יעליםושאינו�,�בלבד
אם�ברשותכם�חתול�רצוי�לקשור�פעמון�לצווארו�.�כן�הנכם�מתבקשים�להקפיד�על�איסוף�גללי�הכלבים-כמו

��.)במדרשה�חולפים�גם�מיני�ציפורים�נדירים�רבים(בכדי�להקטין�הסיכוי�שיצוד�ציפורים�
כמו�גם�נושאי�טבע�בכלל�,�טיול�באזור�ועל�כללי�ההתנהגות�בעת�טיול�בשטח�למידע�על�מסלולים�ואפשרויות

��.)08-6532016(�ס�שדה"הנכם�מוזמנים�לפנות�לבי

  
  מיחזור

��
אנו�משתדלים�שהמדרשה�,�כיישוב�שחלק�מהמוסדות�בו�עוסקים�בחינוך�סביבתי�ובמחקר�בנושאי�סביבה

��.גם�במובן�זה"�ירוקה"תהיה�
��

��גזם�פינוי
דו�להשליך�את�הגזם�לנקודות�אלה�אנא�הקפי.�קודות�לאיסוף�הגזם�הביתי�של�התושביםבישוב�קיימות�נ

��.��בלבד
 .גזם�בלבד,�נבקשכם�לפנות�לפינות�הגזם

��.ולא�להניחם�בפינות�הגזם�הוצאת�הגרוטאות�למדרכות�בלבד�ביום�הפינוידגש�על��מושי�-�שכונות�התאגיד�
 

��
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��)'ל�וכדמוצרי�חשמ,�רהיטים,�גרוטאות(גושית�אשפה��פינוי
 .מתבצע�בימי�רביעי�אחת�לשבועיים,�)גרוטאות(פינוי�הפסולת�הגושית�

 ).הפינוי�מתבצע�בשעות�הבוקר�המוקדמות(בערב�שלפני�מועד�הפינוי�,�יש�להוציא�את�הפסולת
 .למדרכה�בצמוד�לשער�הבית',�מוצרי�חשמל�גדולים�וכד/יש�להוציא�גרוטאות,�בשכונות�נווה�צין�ונווה�בוקר

 .לכביש�הקרוב�לביתכם',�מוצרי�חשמל�גדולים�וכד/יש�להוציא�גרוטאות,�אגידבשכונות�הת

 .כביש/יש�לוודא�שאינכם�חוסמים�את�המדרכה,�בכל�מקרה

 .צפוי�לקנסות,�תושב�אשר�יוציא�פסולת�שלא�במועדים�הקבועים

��.וח�המוניציפליהלל�מוזמנים�להיכנס,�למועדי�הפינוי�הקרובים
��

��אורגנית�אשפה
��.בנווה�בוקר�פרטייםהבבתים�וכן�)�רטובה(קיימים�פחים�חומים�לאשפה�אורגנית�,�כל�פינות�המיחזורבבנוסף�

��

לאחר�פריקת�תכולת�הבית�–�אנא�הקפידו�להשליך�את�הקרטונים�הריקים�בפחי�איסוף�הקרטונים�למחזור�
.ביבתי�מיותרהדבר�מהווה�מפגע�ס.�ולא�ליד�הפחים�בשכונתכם  

��

  פינוי אשפה
��

�)פחים�מוטמנים(�האשפה�פינוי,�'גפעם�בשבוע�בימי��מתקיים�,בשכונות�נווה�בוקר�ונווה�ציןפינוי�האשפה�
ולוודא�כי�בלבד�בתוך�הפחים��את�האשפהנבקשכם�להקפיד�להניח��.'דבשכונות�לב�היישוב�מתקיימת�בימי�

��.הם�סגורים
��.למזכירות�היישובקני�המחזור�אנא�פנו�במידה�וישנה�בעיה�בפינוי�האשפה�או�מת

��
באתר�המופיעה��תמסומנים�על�גבי�המפה�היישובי,�הגזם�והפחים�הציבוריים,�מיקום�מרכזי�המיחזור

��.היישובי
���
��

  גינון ציבורי
��

��.המועצה�י"מתבצע�ע�,בשכונות�נווה�בוקר�ונווה�צין�ורייםהגינון�בשטחים�הציב

י�דיווח�באפליקצית�"ע,�077-6004033מטלפון�סלולארי�,�106מטלפון�קווי�:�106נא�לפנות�למועצה�במוקד�

��.)האפליקציות�הורדה�בחנות('�רמת�הנגב'

 
  השקית גינות וחיסכון במים

��
בהוספת�צמחיה�.�צ�או�בלילה"אנא�השקו�גינות�פרטיות�רק�אחה.�חיסכון�במים�מתבקש�בסביבה�המדברית

��.אנו�ממליצים�על�צמחיה�חסכונית�במים�,החדש
��
��



 

  גוריון -ועד מקומי מדרשת בן 

  84990 :מיקודמדרשת בן גוריון  184ד .ת

    08-6532189: פקס  08-6532124: טלפון

 lvaad@mbg.org.i : ל"דוא

  ישוב קהילתי ברמת הנגב -מדרשת בן גוריון 

___________________________________________________________________________________  

� �� ��לרווחת�התושבים�החדשים�ונעשה�כל�,ומזכירות�היישובי�הוועד�המקומי�"קובץ�ע�,המידע�המופיע�בחוברת�זו�
��.או�חסר�מידע�אנא�עדכנו�אותנו,�נפלה�טעות�זאת-אם�בכל�.�ת�שיהיה�מדויק�ועדכנימנ-מאמץ�על

18

        אחזקת חיות בית ושירותי תברואה אחזקת חיות בית ושירותי תברואה אחזקת חיות בית ושירותי תברואה אחזקת חיות בית ושירותי תברואה 
  :כללי אחזקת חיות בית

��
��:בעלי�הכלבים�מתבקשים�להקפיד�על

o מניעת�שיטוט�של�הכלבים.��
o וזמם�על�הפה�רהוצאה�לטיול�עם�קולר�לצווא. 

o גם�בשטחים��–הנכם�מתבקשים�להקפיד�על�איסוף�גללי�הכלבים�בכל�שטחי�המדרשה�
 .הפתוחים

o רצוי�גם�קולר�עם�תג�זיהוי(סימון�הכלב�כנדרש�בשבב�.( 

o למניעת�פגיעה�בציפורים(מתבקשים�להקפיד�שחתולם�יסתובב�עם�פעמון�לצוארו�,�בעלי�חתולים.(��
o חוברתהראו�בסוף��-פירוט�של�כללי�אחזקת�חיות�במדרשה�.��

 

  :וטרינר אזורי
כלבים�במספר�ימים��נתהמחס,�סימונה�בראלר�"ד�י"הניתנים�ע�,יהיוטרינרהאזורית�יש�שירותי�במועצה�

חתול�/תושב�שברשותו�כלב,�לתשומת�ליבכם.�בשעות�הקבלה�במועצה�מרוכזים�בחודש�ביישובים�או
הדבר�נעשה�.�פ�החוק�ישנה�היום�חובה�להתקין�שבב�איתור�לכלבים"ע,�כן-�כמו.�מתבקש�לעדכן�את�הוטרינר

בעניין��יתניתן�לפנות�לוטרינר.�החיים-�לבעל�בעלות�סמלית�וללא�סבל,�הוטרינר�יכחלק�משירות
���.�054-4681309:חתולים�משוטטים�ועוד�בטלפון/כלבים

  
  :מרפאות לחיות בית

 

o בטלפון�)�צמוד�לכביש�עוקף�באר�שבע�בכניסה�הדרומית�של�עומר(נרי�בתל�שבע�יבית�חולים�וטר
6460514.��

o 050-5458258:�בטלפון�בקיבוץ�טללים�וטרינר�-�ר�יריב"דשל��ומרפאת. 

o 050-7738780:�ר�אלי�שוורצמן�בקיבוץ�טללים�בטלפון"מרפאתו�של�ד. 

 

   תברואה
��

ריסוס�בשטחים�ו,�הדברה�כנגד�יתושים.�האחריות�על�התברואה�במדרשה�היא�של�המועצה�האזורית
במידה�וישנה�בעיה�של�עכברים�או�מקקים��.י�המועצה"בסיס�קבוע�ע-�על�מיםמתקיי�,ציבוריים�ובתעלות�ביוב

��.אנו�נזמין�את�המדביר�של�המועצה�לריסוס�שכונתי.�מזכירות�היישובכן�את�יש�לעד
���.נו�באחריות�התושביםיהובחצרות�פרטיות�ריסוס�בבתים�

��

        שמירה ובטחוןשמירה ובטחוןשמירה ובטחוןשמירה ובטחון
��

��.ביישוב�קיים�צוות�סיירי�בטחון
��.�058-7883661מספר�הטלפון�של�צוות�הבטחון�הינו

 .י�הסייר�שבמשמרת"ע,�ימים�בשבוע�7,�ביום�ובלילה�-שעות�ביממה��24בטלפון�זה�ניתן�מענה�

 .בזמן�אמת - אירוע�חריג/�חפץ�חשוד/�אנו�מבקשים�לדווח�על�כל�אדם�חשוד

-�054–רכז�הביטחון�ביישוב��-�ניתן�לפנות�ליותם�דיאמנט�,�בקשות�וכדומה,�שאלות,�בפניות�לא�דחופות
8098466. 

��

��
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   היישוב ישער
��

נבקשכם��.באמצעות�חיוג�למספר�טלפון�ייעודי�םאותוניתן�לפתוח��להילשעות�הב�יםסגור�שובהי�ישער
י�המערכת�לפתיחת�השער�"מספרי�הטלפונים�הניידים�כדי�שיזוהו�עבפרטי�היישוב��מזכירותלעדכן�את�

��.עבורכם�ועבור�אורחיכם�יםללא�העדכון�לא�תוכלו�לפתוח�את�השער.�ל"בדוא
��
��

  שמירה
��

 .19:00-22:00בין�השעות� קיימת�שמירה�של�תושבים�מתנדביםביישוב�מת

כל�מי� .טחון�ביישובישתורמת�לב,�חשובה�ליכולת�להמשיך�ולקיים�את�שמירת�הערב�התושביםהתגייסות�
  .�054-8098466–רכז�הביטחון�ביישוב��-�ליותם�דיאמנט�ליצור�קשר�עם�מוזמן��,שמעוניין�לקחת�בכך�חלק

��

  י"צח
גד�נציגי�תושבים�ומוסדות�המא,�)י"צח(יישובי�-�וסןח-צוותנכנס�לפעולה��,ביישובחירום�אירוע�בזמן�

��.במדרשה
 

        מועצה האזוריתמועצה האזוריתמועצה האזוריתמועצה האזוריתהההה
��

,�מחלקות,�פרטים�על�המועצה�ויישוביה.�שדה-�צומת�משאביין�צומת�טללים�למשרדי�המועצה�ממוקמים�ב
���.ט�המועצתיאתר�האינטרנב�מצוישירותים�ומידע�אזורי�נוסף�שאינו�כלול�בחוברת�ניתן�

  
 פנים שינוי פרטים בתעודת הזהות ושירותי משרד

��
�סוניהאצל�,�נגבה-מתבצעים�במזכירות�המועצה�האזורית�רמת)�'דרכונים�וכד,�.ז.ת(פנים�-�שירותי�משרד

לשם��.יישובממזכירות�הלצורך�שינוי�המען�בתעודת�הזהות�יש�להביא�אישור�.�)0שלוחה�(�6564111בטלפון�
לב�-נא�לשים�.בתיאום�טלפוני,�ז.עם�חוזה�שכירות�תקף�ות�היישוב�למזכירותיש�להגיע��-קבלת�האישור�

 .כמקום�היישוב"�בוקר-שדה"בולא�"�גוריון-מדרשת�בן"ב�רשמו�אתכם.�ז.שבת

  
 אישור תושב/ הטבות מס

��
גובה�ההנחה�(הכנסה�-סותושביה�זכאים�להנחה�במ,�בעדיפות�לאומית�וביםהמדרשה�נמצאת�ברשימת�היש

באתר�האינטרנט�ים�וטפסים�שונים�המפורטים�לצורך�מימוש�ההטבה�יש�להביא�אישור�.)מדי�פעםמשתנה�
בהתאם�להנחיות�המופיעות��למועצה/��יש�להעביר�למזכירות�היישוב�,את�הטפסים�והמסמכים�.היישובי
��.�באתר

 

 רות והיטליםמיסים אג
��

�08-6564135:�'טל,�תושב�חדש�מתבקש�להציג�את�תצלום�חוזה�השכירות�שלו�בגזברות�המועצה�האזורית
,�לתשומת�לבכם.�המים�והביוב,�היטל�השמירה�,מס�הועד�היישובי�,מנת�להסדיר�את�תשלום�הארנונה-�על

��.�אליה�ניתן�לפנות�במידת�הצורך,�במועצה�קיימת�ועדת�הנחות�כחוק
��
��
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        ויזמותויזמותויזמותויזמות    תעסוקהתעסוקהתעסוקהתעסוקה
��

��:�ןבמדרשה�ה�תעסוקה�העיקריותהאפשרויות�
��
o או�במנהלה)�שדה-ס"בי,�תיכון(�ת�שדה�בוקרמדרשתאגיד�של�הבאחד�ממוסדות�החינוך�. 

��.�08-6532870מדרשהא�"כמנהל��-בדיקת�אפשרויות�תעסוקהל
o 6532185(בבית�ספר�צין�.( 

o �08-6596701.ות/יםמזכיר,�יות/טכנאים,�ות/חוקרים:�המכון�לחקר�המדבר. 

o 08טלפון�מזכירות��.ות/יםמזכיר,�ות/עובדים,�ות/חוקרים:�לחקר�ישראל�גוריון-�מכון�בן-
6596936. 

o 08-6292111יות�הדרכה�ועוד�נרכזי�פיתוח�תוכ,�מדריכים:�בן�גוריון�ון�למורשתמכ. 

o 054-6543412אשכול�המנהלת�,�סיגלית�אפרת�–�אשכול�גני�הילדים. 

��
��:אזורבאפשריים�מקומות�תעסוקה�,�בנוסף

מועצה�,�הנגב-�פ�חקלאי�רמת"מו,�חוות�בודדים,�מפעלי�קיבוצים,��08-6564111הנגב-�מועצה�אזורית�רמת
 .דימונה�ומצפה�רמון,�מועצות�מקומיות�בירוחם,�רמת�חובב�תתעשייתי

,�בתחומי�התיירות�מעודדת�יזמות�עסקית�של�בודדים�ומשפחות�,החברה�הכלכלית�במועצה�האזורית
���.08-6564139לפרטים�וסיוע��.החקלאות�והתעשייה

  

        ספורט  ספורט  ספורט  ספורט  
  

  בריכה
��

.�ומפעלת�על�ידי�קבלן�חיצוני�בוקר-מדרשת�שדה�מקורה�פועלת�בעונת�הקיץ�באחריות�תאגיד-בריכה�לא
.�ומפורסמים�במידעון�היישובי�מאיבחודש��לקראת�תחילת�העונהנמסרים�פרטים�על�תשלום�ומועדי�פתיחה�

��.08-6608966ריכה�בב'�טל�.בבריכהישירות�התשלום�מתבצע�
 

  מתקני ספורט
��

��.ללא�תשלום,�השימוש�במתקנים�פתוח�לתושבים.�כדורסל�וכדורגל,�במדרשה�מגרשי�טניס�מוארים
��.כאןלחצו�לפרטים�נוספים�.�אשר�השימוש�בו�כרוך�בתשלום�,קיים�ביישוב�אולם�ספורט,�בנוסף

��
��

  חוגי ספורט
��
כדור�,�כדור�רגל�–לילדים�.�גוון�גדול�של�חוגים�לילדים�ולמבוגרים�מתקיימים�במדרשה�ובתחומי�המועצהמ
י�'טאי�צ,�כושר�ועיצוב�לנשים�ולגברים,�יוגה�אצל�מספר�מורים�–למבוגרים�.�התעמלות�קרקע�ועוד,�טניס,�סל

��:�ועוד
o לוודא�כי��צהממלי�ובמזכירות�הייש.�במידעון�היישוב�באינטרנטמתפרסמים��–חוגים�פרטיים�

��.וכי�קיים�ביטוח�כנדרש,�)'מאמנים�מוסמכים�וכד(המפעילים�הם�בעלי�הכשרה�מתאימה�
o 08-6564161/2ס�אצל�רכז�החוגים�בטלפון�"פרטים�במתנ�–ס�"חוגים�במסגרת�המתנ.� 

��
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��

        ושירותי דתושירותי דתושירותי דתושירותי דת    כנסתכנסתכנסתכנסת----ביתביתביתבית
��

:�גבאי�בית�הכנסת�הינם.�חגיםשבוע�וב-תפילות�סדירות�בסופיבו�ומתקיימות��אורתודוקסיכנסת�-בית�בובייש
��.052-3299059דבורה�,�דבורה�וסמי�מרציאנו

לשירותי�דת�.�רמון-כמו�גם�בירוחם�ובמצפה,�08-6579969'�פרטים�בטל,�עם-מקוואות�קרובים�נמצאים�במרחב
��.050-7282947בטלפון�,�רב�המועצה,�ניתן�לפנות�לרב�סוויסה,�נוספים
לפרטיים�יוכי�גורדון�.�חגים�ועוד,�המתכנסת�לקבלת�שבת,�רפורמיתביישוב�קבוצת�קבלת�שבת�קיימת�,�בנוסף

050-7225642.��


