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הג'אנק הפך ליצירת אומנות. אלפים השתתפו בצעדת העדלאידע 
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נא להכיר: שוקי מקיבוץ רביבים היא הפרה שהניבה פרה קדושה
חלב, יותר מכל פרה אחרת בישראל • עמ' 5

בא לשכונה בחור חדש 
אחת לשבוע מגיע שר הביטחון לשעבר, עמיר פרץ ללון 
בכפר הנוער ניצנה ומסייע בהקמת יישוב חדש • עמ' 2 

בודדים במערכה
עשר שנים אחרי שעזבו הכול ובאו להפריח את השממה, 

פתחה פרקליטות המדינה חזית נגד החלוצים בחוות הבודדים 
בנגב. עכשיו הם יוצאים למאבק על הבית • עמ' 4



      
מרחבי המועצה

      

תושב חדש ברמת הנגב: שר 
הביטחון לשעבר עמיר פרץ

שר הביטחון לשעבר עמיר פרץ מעורב במאמצים להקמת ישוב קהילתי בשם ניצנית, בינתיים הוא ישן פעם 
בשבוע בדירה שהוקצתה לו בכפר הנוער ניצנה

לאח־ גילה  ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש 
כי שר הביטחון לשעבר עמיר פרץ,עבר  רונה 

להתגורר פעם בשבוע  בכפר הנוער ניצנה.
"נפגשתי עם פרץ לפני שבועיים והוא סיפר 
הוא  אליאב,  לובה  הטוב  חברו  שבהמלצת  לי 
יושב  הוא  שם  לניצנה.  לנגב,  לבוא  החליט 
של  החברתיים  לשורשים  להתחבר  ומנסה 
ריפמן.  סיפר  אותי",  ריגש  מאוד  זה  החיים. 
שהיה  אליאב,  של  בדרכו  הולך  פרץ  לדבריו, 
בניצנה  כיום  ויושב  לכיש  וגוש  ערד  ממקימי 
אם  יודע  לא  "אני  חקלאיים.  אזורים  ומפתח 
אבל  השנים,  כל  זה  את  לעשות  הולך  עמיר 
הוא יעשה זאת לפרק זמן מסוים, כדי לאזן את 
הנפש והגוף". חבר הכנסת פרץ, תושב שדרות, 
אף קיבל דירה בכפר הנוער ניצנה, בה הוא ישן 

אחת לשבוע: "הוא מסייע לנו בדברים שהוא 
יישוב  להקים  אתנו  יחד  ופועל  לסייע  יכול 
ניצנית,  בשם  משפחות   1000 של  קהילתי 
שאמור לשבת על הגבעות שצופות על סיני". 
להת־ בעתיד  יעבור  פרץ  אם  ברור  לא  עדיין 

מבטיח  ריפמן  אבל  באזור,  קבוע  באופן  גורר 
מוקדם,  קצת  זה   " יבקש:  אם  בכך,  לו  לסייע 
ישן  ראשון,  יום  כל  מגיע  הוא  זה  לרגע  נכון 
המדברי  השקט  את  חווה  בניצנה,  אחד  לילה 
במהלך  לכנסת.  משם  ממשיך  הוא  ולמחרת 
השהייה שלו הוא מנסה לסייע לחקלאים בא־
זור. "מה יהיה בעתיד, אני לא יודע", אמר רי־

פמן: "אבל אני יכול לומר שלובה אליאב הציע 
לו להמשיך את דרכו, בכל מה שקשור לפיתוח 

וחיזוק אזורים מרחוקים"

צרו קשר
גם אתם שותפים.

סיפורים מעניינים, דעות אישיות, תמונות או כל דבר 
שעולה לכם לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

פקס: 08-6564188
amiran9@gmail.com :דוא"ל

עורכת: הילה שליש
ASPHOTOGREFY הפקה בפועל:  חברת

צילומים: ערן שלמה  
D-stesh :עיצוב גרפי

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע 
הסוכנות היהודית

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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עם  היין  בדרך  החוות   23 מתמודדות  אלה  בימים 
משבר המאיים על קיומן. 

כי  (פעמיים)   - החליטה  ישראל  ממשלת  נכון, 
החוות בדרך היין מהוות אמצעי בידי הממשלה למי־

מוש יעדיה לפיתוח הנגב.  נכון הממשלה באמצעות 
מינהל מקרקעי ישראל מימנה ויזמה את התכנון. נכון 
גם כי התוכנית להקמת החוות בדרך היין קבלה את 

אישור מוסדות התכנון.
כי  כשנראה  וחבלים,  סולמות  במשחק  כמו  אך 
וד־ יזע  (כסף)  דם  הרבה  ואחרי  עשור  כמעט  לאחר 

מעות נדמה היה כי על אף דרך החתחתים, מצליחים 
פרקליטות  החליטה  מאיין,  יש  להקים  המתיישבים 
המדינה לדרוש להוציא את  החוות למכרז, ואף לד־

רוש קנסות מהמשפחות. ( כתבה מורחבת בעיתון)
אבן  היתה  כעשור,  לפני  היין  בדרך  החוות  הקמת 
דרך בפיתוח התיירותי חקלאי של רמת הנגב. מעו־

לם לא ראינו בחוות החקלאיות את התשובה לגידול 
שמדובר  ספק  אין  לאחור  במבט  התושבים.  במספר 

בהצלחה תיירותית בלתי רגילה.
מנ־ שבפרקליטות  נתפס  ובלתי  מכעיס  מקומם, 

סים לחפש דרך לפגוע, לקעקע ולהפוך את מתיישבי 
החוות לעבריינים ופורעי חוק.

מפעל  היין  בדרך  בחוות  רואים  כמועצה  אנחנו 
עם  ביחד  חשוב.  והתיישבותי  חקלאי  תיירותי  ציוני, 
מתיישבי החוות בדרך היין אנו נערכים בכל הכלים 

שברשותנו להגן על מפעל חשוב זה. 
אני רוצה לקוות שביום פקודה נעמוד כולנו תוש־

בי המועצה ועוד רבים אחרים מכל רחבי הארץ עם 
מתיישבי החוות להסרת גזרות פרעה .....

הפסח.  חופשת  מגיעה  וכבר  אוטוטו  חד,  ובמעבר 
טעמנו מעט (מדי) חורף והופ האביב כבר הגיע. החו־
רף השחון לא הביא השנה פריחה וירוק, אך אני משו־

כנע כי יופיו של הנגב, אתרי הנוף, המורשת והטבע 
אין  לאזורנו.  מטיילים  ואלפי  מאות  השנה  גם  יביאו 
ספק כי התיירות היא חלון הראווה שלנו, זוהי הזדמ־

נות להראות את יופיו של האזור לבאים בשעריו. 
לבסוף אני מבקש לאחל לכולכם תושבי רמת הנגב 

ובני ביתכם, חג פסח שמח וכשר.
שמואל ריפמן, ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

ירש את לובה אליאב? פרץ

קצרים
העישון  מניעת  חוק  של  ואכיפה  פיקוח   •
לעישון-במו־ והחשיפה  ציבוריים  במקומות 

הוסמכה  הנגב  רמת  האזורית  עצה 
הגב' ליליה מרשון כפקחית מטעם 
חוק  פיקוח  לנושאי 
העישון,  מניעת 
בניה, רישוי עסקים, 

ניתן להתקשר למס' טלפון  וסביבה.  תברואה 
08-6564183 (24 שעות ביממה) לצורך הגשת 

תלונה בדבר עישון במקומות ציבוריים. 

• חדש באתר האינטרנט של המועצה: אלפון 
רמת הנגב נועד לשימושכם, הגולשים.

של  טלפונים  רשימת  למצוא  תוכלו  בתפריט 
של  ישובים,  ע"פ  מפולגת  המועצה-  תושבי 
עובדי המועצה- מפולגת ע"פ מחלקות ורשי־
מת טלפונים של כל העסקים במועצה- מפו־

לגת ע"פ נושאים.
במידה ונתקלתם במידע שגוי, נשמח אם 

תפנו את תשומת הלב לעניין במייל: 
info@rng.org.il

• המו"פ הקים לאחרונה אתר אינטרנט שבו 
תוכלו לקבל אינפורמציה עדכנית על  נתונים 

וחודשיים)  שבועיים  (יומיים,  מטאורולוגיים 
מתחנות רמת הנגב, קדש ברנע ורביבים.

בהמשך יעודכנו נתונים של 9 השנים האחרו־
נות. הכתובת:

www.moprn.org/y_new1/meteo_news.htm 

גו־ מתנ"ס רמת הנגב והמכון למורשת בן   •
ריון, מזמינים את תושבי המועצה לספר היכן 
על  הכריז  בן-גוריון  כאשר  עשית  ומה  היית 

המדינה?
הסיפורים המרגשים במיוחד מאותו יום, ישו־

לבו בסרט קצר שיוקרן ביום העצמאות. 
ענת  עם  קשר  ליצור  מתבקשים  המעוניינים 
שרגאי עד סוף חודש מרץ, וכל המקדים הרי 

זה משובח. 
טל': 054-3059254 

anats@bgu.ac.il או במייל

נפתח מטה חירום במועצה
כחלק מלקחי מלחמת לבנון השנייה, שבה 
בה־ קשיים  נוצרו  בעורף  שנותרו  לאזרחים 
לה־ הביטחון  במערכת  הוחלט  מידע,  שגת 

קים בכל מועצה אזורית מטה חירום שיפעל 
בשעת מלחמה. 

והוא  המטה  לאחרונה  נפתח  הנגב  ברמת 
יוכלו  חירום  בשעת  המועצה.  בבניין  נמצא 
למקום  להגיע  בעורף  שנשארים  התושבים 
ולקבל עזרה בכל הנדרש. במטה ישנם מח־
טלווי־ האינטנרט,  לרשת  מחוברים  שבים 

שוטפים  ועדכונים  טלפונים  פקסים,  זיות, 
ומשרד  הפנים  משרד  הביטחון,  משרד  של 
החינוך. "בשעת מלחמה האחריות על האז־

רחים נופלת כמעט באופן מוחלט על הרשות 
המקומית ולכן עלינו להיערך בהתאם". אמר 
"במטה  והוסיף:  זנה  מוטי  המועצה,  קב"ט 
התשובות  כל  את  חירום  בשעת  לקבל  ניתן 
הנדרש  המידע  כל  ובחזית.  בעורף  לנעשה 
לאזרחים יתנקז למטה החירום. את המקום 
ייאשו חיילים וחיילות של פיקוד העורף יחד 

מטה החרום במועצהעם אנשי המועצה".  
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הקנצלרית קיבלה שיעור על החיים בקיבוץ
האם קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, שוקלת לעבור לגור בקיבוץ שדה-בוקר? לפי התעניינותה בחיי הקיבוץ, אפשר כבר לשבץ אותה באחד הענפים

"איך אתם חיים כאן? האם אתם מקבלים מש־
כורת? כמה תרנגולות יש לכם בלול?" 

מעולם  חייזר  שאל  לא  האלה,  השאלות  את 
אחר, אלא קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, שבי־

קרה בקיבוץ שדה-בוקר.
מרקל הגיעה בטיסה ממרכז הארץ לבסיס רמון 
ומשם כשהיא מלווה בנשיא המדינה, שמעון פרס 
הגיעה להניח זר על קברו של בן גוריון מיד לאחר 
בקבוץ  גוריון  בן  לצריף  המשלחת  כל  יצאה  מכן 
קיבלו ראש- פניה בשדה-בוקר  את  בוקר.  שדה 
וחברי הקיבוץ. המאר־ ריפמן  המועצה, שמוליק 

המכובדת  הקנצלרית  של  מהרצון  הופתעו  חים 
לדעת יותר ויותר על החיים בקיבוץ. חברי הקי־

היה  "זה  השאלות.  כל  על  בשמחה  לה  ענו  בוץ 
גילתה  שהיא  וההתעניינות  מרגש  מאוד  מעמד 

הייתה יוצאת דופן", אמר ריפמן. 
במהלך הטקס אמרה מרקל: "היחסים בין ישר־

אל לגרמניה בשום מצב אינם מובנים מאליהם, אך 
בשל היחס החם בין העמים קיימת ידידות רבה. 
אנחנו יודעים על האיומים על ישראל במהלך 60 
שנותיה ואנחנו רוצים לתרום, כדי להביא לפתרון 

הסכסוך ולהקמת שתי מדינות לשני עמים".

השליחים של שדרות
אתר חדש שהוקם לאחרונה על ידי עמותת איילים, יאפשר לתושבים בכל הארץ להזמין 

מוצרים משדרות. את השליחות עד לבית הלקוח, יבצעו הסטודנטים מאשלים
מכל  תושבים  אלפי  ראינו  האחרון  בחודש 
קניות  לערוך  מנת  על  לשדרות,  מגיעים  הארץ 
הע־ לבעלי  לסייע  ובכך  הקסאמים,  מוכת  בעיר 

סקים בעיר. סטודנטים מעמותת איילים (עמותה 
ובגליל)  בנגב  סטודנטים  להתיישבות  הפועלת 
שגרים באשלים, ברכו על היוזמה, אך הבינו שק־

ניות אחת לשבוע בשדרות זה יפה, אבל ממש לא 
יוזמה חדשה של מתן דהן, מנכ"ל עמו־ מספיק. 

יותר  להרבה  הזה  הסיוע  את  תהפוך  איילים  תת 
הארץ.  למרכז  משדרות  חינם  משלוחים  פשוט: 
הרעיון נועד להקל על תושבי המרכז ולגרום להם 
לרכוש מוצרים בשדרות, כל השבוע, מבלי לנסוע 
בשיתוף  שפועלים  הסטודנטים,  בכוונת  רחוק. 
אינטר־ ואתר  טלפוני  קו  לפתוח  התמ"ת,  משרד 

נט שדרכו יוכל תושבי המרכז להזמין מוצרי מזון 
או כל מוצר אחר ולקבל אותו עד הבית, בעזרת 

בשלב  מאשלים.  הסטודנטים 
הראשון יעשו הסטודנטים מש־
ובהמשך  מזון  למוצרי  לוחים 
לקנות  יבקשו  אותו  מוצר  לכל 
תושבים ממרכז הארץ. באיילים 
הדגישו כי לא מדובר ברעיון חד 

"ברגע  זמן.  לאורך  שתימשך  ביוזמה  אלא  פעמי, 
שכל אחד יתרום את המעט שלו למען התושבים 

המצו־ על  להקל  נוכל  קסאמים,  מירי  שסובלים 
קות שלהם". אמרו בעמותה. 

האקדמיים  המוסדות  תלמידי  בנגב.  לגור  כדאי 
ההנדסה,  בתחומי  ראשון  לתואר  הלומדים  בנגב, 
והחברה  ומדעי הרוח  התיירות, הכלכלה, הסיעוד 
המתכננים את עתידם וחייהם בנגב, קיבלו בשבוע 

שעבר מלגת לימודים בסך  ₪10,000 . 
ייחודיות מלגות אלו הינה ביישום קשר והזדמ־
אוניב־ בנגב:  האקדמיים  המוסדות  בוגרי  בין  נות 

רסיטת בן-גוריון, המכללה האקדמית סמי שמעון 

תוך  בנגב,  שונים  תעסוקה  וגורמי  ספיר  ומכללת 
קליטתם למעגל התעסוקה בתחומים הרלוונטיים. 
במקביל ללימודיהם יתחילו הסטודנטים את הכ־
שרתם המעשית בתחום לימודיהם במספר ארגו־

נים חלוצים ושותפים במיזם. 
כשליש ממקבלי המלגות הינם יזמים אשר מקי־

מים מיזמים שונים בנגב בתחומי תיירות, תרבות, 
 . ועוד  אורגניים  גידולים  פנאי,  קולינריה,  חברה, 

ובסיוע  לימודיהם  תחום  את  ממנפים  אלו  יזמים 
קרנות פרטיות ומשרד התמ"ת יקימו את עסקיהם 

בנגב.
הארגונים השותפים: רשת ישרוטל, חברת אמ־
בבאר- האווירית  התעשייה  הנדסה,  לודן  דוקס, 
שבע, פירמט רואי החשבון וזיו האפט BDO יע־

ויקלטו  ההכשרה  בתקופת  הסטודנטים  את  סיקו 
אותם לעבודה מלאה מיד בתום לימודיהם, בחוזי 

העסקה רגילים לתקופה של שנתיים עד חמש, יחד 
עם אפשרויות קידום והתפתחות.

יו"ר הנהלת הקרן מר שמוליק ריפמן ויו"ר הא־
סיפה הכללית מר יעקב טרנר רואים במיזם זה וב־

מוסדות  בוגרי  צעירים  לעידוד  מרכזי  כלי  זו  דרך 
ההשכלה הגבוהה לתכנן את חייהם ועתידם בנגב.

עיקר משאבי הקרן באים מהרשות לפיתוח הנגב 
ומתקציב משרד נגב-גליל.

מלגות לימוד למשתקעים בנגב
קרן המלגות לקידום החינוך, התרבות והאומנות העניקה ל-120 סטודנטים, מלגת לימודים ייחודיות, בסך 10,000 ₪

"שוב תודה רבה, אין לך מושג כמה הי־
מהביקור",  מאושרים  היו  וההורים  לדים 
האזורית  במועצה  החינוך  רכזי  כתבו  כך 
יוסף, מרכז הנוער של  אשכול לאייל מור 
בשבו־ שספגו  שהילדים  לאחר  המועצה 

הוזמנו  קסאמים,  מטחי  האחרונים  עות 
ליום כיף ברמת הנגב. 

של  הבטיחוני  המצב  החרפת  בעקבות  
ישובי עוטף עזה, כשגם בית הספר היסודי 
באשכול  נכנס לטווח הקסמים (אחד הק־

מדור  נרתם  לספרייה),  סמוך  נפל  סאמים 
ילדים ונוער במתנ"ס לעזרתם. 

אייל יצר קשר עם רכזי הנוער באשכול 
ובתוך זמן קצר, הוצמדו לחלק מהיישובים 
שסייעו  הנגב  מרמת  יישובים  באשכול, 

להם בכל צורך שעלה.  
קשרים  מערכת  נרקמה  היישובים  בין 
הנדרשים  הצרכים  על  לענות  שאפשרה 
מורשים  שלא  אשכול,  בישובי  והילדים 
עת  בכל  כדורגל  ולשחק  בחוץ  להסתובב 

שמתחשק להם הוזמנו לרמת הנגב. 

מחלקת  בתיווך  נעשו  הקשרים  תחילה 
נוצרו כבר קש־ כיום  הנוער במועצה, אך 
רים אישיים בין ישובים והאירוח הוא יוז־

מה עצמאית של הישוב.
כך לדוגמא, ילדי כפר עזה התארחו כבר 
פעמיים במשאבי שדה, ונערי רעים קשו־

על  הוא  במקום  האירוח  רביבים.  עם  רים 
חשבון הישוב המארח, כשמחלקת הנוער 

תומכת בגיבוי ורעיונות לפעילות.

רמת הנגב למען ילדי עוטף עזה
בעקבות המצב הביטחוני ביישובי עוטף עזה, החליטה 
מחלקת הנוער של רמת הנגב לאמץ את ילדי המועצה 

האזורית אשכול ולארחם ביישובי המועצה
הארכיון  אחראית  אלון,  כרמלה 
החליטה  שדה  משאבי  קיבוץ  של 
לאף  תזיק  לא  נוסטלגיה  שקצת 
להפך.  אפילו  אולי  בקיבוץ,  אחד 
לאחרונה היא החלה להציג בחדר-

(שמוחלף  עתיק  חפץ  האוכל, 
מפעם לפעם)  והחברים מתבקשים 
מזכיר  החפץ  מה  במחברת  לכתוב 
להם. בשבוע שעבר לדוגמא, הוצג 
רב  עניין  גילו  ובקיבוץ  עתיק  רדיו 
רבים  בכלל.  ובפריט  בכלל  ברעיון 
שמזכירים  אישיים  סיפורים  כתבו 
והנושא  העתיק  הרדיו  את  להם 

הפך לשיחת היום בקיבוץ. אחד התושבים 
כיצד הר־ סיפר  שהתרגש מאוד מהרעיון 

בזמן  ברפת,  קולות  בקולי  פעל  הישן,  דיו 
החולבים  של  זמנם  את  והנעים  חליבה 

העמלים, תחת העטינים של הפרות. 
לצד מחברת הזיכרונות לותיקים, ישנה 
היל־ לילדי הקיבוץ.  גם חוברת המיועדת 
דים שכיום מחליפים ערוצים ברדיו בעז־

רת שלט ובלחיצה כפתור אחת, התבקשו 

גם הם לספר מה עושה להם החפץ. בשלב 
הזה, רוב הכיתובים במחברת של הילדים 
הם  ציורים וקשקושים, נטולי רגשות אבל 
בקיבוץ מקווים שבהמשך, חפצים אחרים 
יעוררו בהם זיכרונות שיגרמו להם לשתף 
פעולה.  "נעים לקרוא ולדעת איך החפצים 
העתיקים שפעם השתמשנו בהם, השפיעו 
באופן שונה על כל אחד מאיתנו". סיפרה 

כרמלה, יוזמת הרעיון.

כך היינו וכך הרגשנו
יוזמה חדשה ומקורית בקיבוץ משאבי-שדה: חברי הקיבוץ 

כותבים זיכרונות על חפצים עתיקים

בסיור עם ילדי הקיבוץ.  מרקל בשדה-בוקר בשבילי הקיבוץ עם ריפמן והנשיא פרס. מרקל

ההזמנה שעיצבו הסטודנטים

משחקים בחוץ. ילדי עוטף עזההחפץ התורן וסיפור זיכרון של אחד מחברי הקיבוץ



      
המועצה מרחבי

      

שמאל. יד עושה מה יודעת לא ימין יד
שהתייש־ החליטה ישראל שממשלת בעוד
מדיניות היא אמצעי למימוש היחידים בות
לא־ פתחה והגליל, הנגב לפיתוח הממשלה
כנגד במלחמה  המדינה פרקליטות חרונה 
החוות כנגד ובמיוחד היחידים התיישבות

היין. בדרך
הכנה, ישיבת סיכום של פנימי ממסמך
המדינה בראשותה שהתקיימה בפרקליטות
המתיי־ לידי הגיע ואשר סון, אורית הגב' של
לנקוט כי הפרקליטות החליטה עולה שבים,
הגשת לשם  ופעולות צעדים של בשורה 
פלילים הליכים ונקיטת  אזרחיות  תביעות

היין. בדרך החוות נגד
קיבלה היין בדרך חוות להקמת התוכנית

ישראל ממשלת תמיכת את
מי־ יזם להחלטה, בהתאם 8.11.2002 ב-
היין "דרך תכנית  את  ישראל  מקרקעי  נהל
המש־ חוות הכוללת הקמת31  ברמת נגב",
בשיתוף נגב, ברמת ותיירות חקלאות לבות
הסוכנות הנגב, רמת האזורית המועצה עם
הלאו־ והגנים הטבע  ורשות לא"י  היהודית

מיים.
אחת בחלטה הסתפקה לא הממשלה
נוס־ החלטה הממשלה קיבלה 2007 וביולי
של בראשותו מנכ"לים, ועדת הקמת על פת
לבחון במטרה הממשלה ראש משרד מנכ"ל

את שיסדיר ולמצוא פתרון הולם מעמדן את
של והקמתן הקיימות החוות של מעמדן

נוספות. חוות
מהפרקליטות לנ־ מנע לא כאמור, אבל זה
לשר המתיישבים. במכתב בצעדים נגד קוט

המוע־ ראש כתב פרידמן  דניאל  המשפטים
סיימה לא עוד "הוועדה ריפמן: שמוליק צה,
בצעד מזדרז המשפטים ומשרד עבודתה את
לעבריינים. המתיישבים את להפוך בוטה
משרד שבהם האמיתיים, שהעבריינים בשעה

במ־ נמצאים לטפל, מצליח אינו המשפטים
אחר". קום

עבדת, חוות כרמי את יזרעאל שהקים אייל
את ההח־ להבין התקשה בוקר, סמוך לשדה

נענינו  10 שנים, שלפני הוא פשענו "כל לטה:
ליישב שהציבה בפנינו המדינה ובאנו לאתגר
תוך כלכלי הגיון גמור לכל בניגוד הנגב. את
מועמדות להגיש החלטנו עצום סיכון לקיחת
הממש־ להחלטות בניגוד עכשיו, לפרויקט.
החליטה עליו לאינטרס הלאומי ובניגוד לה,
בפרקליטות שם אי  להם יושבים  הממשלה
הפוכה. החלטה שקיבלו דין עורכי המדינה
ולפנות בנגב את דרך היין לפרק החליטו הם

החוות". כל את
שכרה היין  בדרך  הבודדים חוות  עמותת 
שרגא אליעד עו"ד משרד של שירותיו את
במטרה מדינה רשויות  מול שייצגם  ושו"ת
כנגד מחזי־ הפעולות כל את לעצור לאלתר
של מעמדן אשר יוסדר - עד וזאת החוות קי

היין. בדרך הבודדים חוות
"היועץ המשפ־ נמסר: ממשרד המשפטים
להגברת את הפרקליטות הנחה לממשלה טי
בדרך חוק אכיפת של מקרים כלפי האכיפה

הפרת חוק". של מבוטל לא היקף היין, בשל
"ממשלת נמסר: הממשלה ראש מלשכת
הבודדים לחוות רבה חשיבות רואה ישראל

חוק". פי להסדרתן על ובגליל ופועלת בנגב

יושביה אוכלת ארץ
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יזרעאל משפחת של החווה בסכנה. עבדת כרמי

החוות בעלי נגד המדינה פרקליטות פועלת בדרך היין, את החוות להקים החליטה ישראל שממשלת לאחר שנים עשר

אדישים להישאר  יכלו לא השופטים 
דג לתפוס: הצליח קלעי שדובי לפריים
קרה זה  הקורמורן. ללוע הישר מזנק 
משאבי-שדה. קיבוץ של הדגים בבריכת
אותו במקום זיכתה הזו התמונה הנדירה
בנוף חקלאות "צילומי בתחרות הראשון

הישראלי".
ממשאבי לארבעה, ואב נשוי (64) קלעי
הקי־ במפעל  הנדסה כמנהל עובד שדה, 
לצילום כישרון עם נולד הוא "שגיב". בוץ

מדי  זומים.  ומכוון מקליק הוא   16 ומגיל
פריימים ולחפש להסתובב נוהג הוא שבת
או בחום שעות, לוקח זה לפעמים טובים.
מאושר אין מגיעה כשהתוצאה אך בקור,
לצלם ציפורים", אוהב "אני בעיקר ממנו.
שעות יושב אני  "לפעמיים קלעי.  מספר
תזו־ ללא בשקט-בשקט, מחבוא במקום
מגיע זה לפעמיים לציפורים. וממתין זה
עניין זה כלום. יוצא  לא  לפעמיים מהר,

ריכוז". והרבה מזל של
תפס הוא הקורמורן, של הצילום את
"הקורמורנים בקיבוצו.  הדגים  בבריכת
כדי צוללים  הם  ופתאום מים  על שטים 

אחד מהם וראי־ אחרי לתפוס דג. עקבתי
במהירות יצא הוא פתאום צולל. שהוא תי
של עניין זה בפה. הדג את מחזיק כשהוא
והוא מהפה לו נפל הדג פתאום שניות.
לתוך הישר מהמים בחזרה אותו הניף
היה הדג  בו השנייה השבריר את הפה. 
הצ־ לפה, נכנס שהדג לפני רגע באוויר,

והתר־ התוצאה את ראיתי לתפוס. לחתי
הבונוס הם כאלה תמונות כי מאוד גשתי

שעות". שנמשכת הזאת בעבודה
את בירך  "קנט", מנכ"ל גינזבורג, דוד 
הזוכה בתמונה הבחירה כי וציין קלעי,
המ־ יבול שנה "בכל ביותר: קשה הייתה
ומ־ הולך רק שלנו החקלאים של צלמה
החקלאי נופל במאום מיבולם ולא שתבח,
קלעי את המשובח".המקום הראשון, זיכה

.LCD בטלוויזית
אסף של מקצרה" סובי "סובי התמונה
השני במקום זכתה  פינה, מראש  סולמון
יוקרתית. במצלמה דיגיטלית אותו וזיכתה
מאשדות- גל עמוס זכה השלישי, במקום
שדה "תנובת  תמונתו:  על איחוד,  יעקב 

הבצל".
הגי־ הארץ רחבי מכל חקלאים כ-300
"תערו־ גם הוצגה  ובמקום לכינוס  עו
הורכבה אשר החקלאית"  הצילומים  כת
ואנ־ חקלאים של מצלמותיהם מביכורי
בש־ השנתי הלקוחות כינוס אדמה. שי
ירוקה. בנושא חקלאות השנה  עסק  פיים
רק לא נפתחו הצילומים תחרות שערי
כולו. הציבור בפני אלא החקלאים בפני
בעדשת ותפסו לשדות יצאו צלמים מאות
החקל־ של הרב והחן היופי את המצלמה
בחר מקצועי, שופטים צוות והטבע. אות

ואלו  ביותר, המוצלחות התמונות  20 את
בעבורם הצביעו שם  הגמר.  לשלב עלו

בכינוס. ומצביעים באינטרנט הגולשים

עם שעות במשך ארב משאבי-שדה מקיבוץ קלעי דובי
אותו לתפוס הצליח ובסוף הדגים, בבריכת לקורמורן מצלמתו

במקום זכתה הנדירה התמונה דג. בולע שהוא לפני שנייה
הישראלי" חקלאות בנוף בתחרות "צילומי הראשון

קליק מנצח

קלעי של ברח. הצילום המנצח כמעט הדג

קלעי הגדול. המנצח
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 שאול לוי
מזכיר המועצה  

ובמקום הראשון:

בי־ החלב  ענף  של  סיכום  נתוני  בדיקת  לאחר 
שראל לשנת 2007 עולה כי הפרה המניבה ביותר 
בשנת 2007, היא הפרה "שוקי" (שמספרה 6666) 
קיבוץ  של  ומוצלחת  מאוחדת  רפת  "רן",  מרפת 
רביבים, ניר אליהו וכפר עזה. הפרה "שוקי" הניבה 

19,582 ליטר חלב מתוקן ל- 305 יום.
הנתונים האלה והזכייה הגדולה, הפתיעו אפילו 
את ערן ארז, מרכז הרפת: "שוקי היא פרה קטנה 
מאוד ואצלה הכול מפתיע. זאת תחלובה שמגיעה 
אחרי ההמלטה הראשונה שלה ובדרך כלל מקובל 
שלאחר המלטה השנייה והשלישית יש עליה של 
בצורה  מרשים  הישג  זה  לכן  אחוז בתחלובה.   20
בלתי רגילה. בהיסטוריה של ספר העדר הישראלי, 

לא נרשם הישג כזה- זהו שיא של כל הזמנים". 
שוקי שמספרה הוא 6666, רק בת שלוש וחצי 
וברפת סבורים שזאת לא הזכייה האחרונה שלה: 
"ההצלחה שלנו נובעת מכך שאנחנו יחד עם חברת 

שיאון, שמטפחת את העבודה של הרפתנים ואר־
גון מגדלי הבקר מקפידים על כל פרט לגבי העדר 
שלנו ובכלל. זאת גם הסיבה שהפרה הישראלית 

היא הטובה ביותר בעולם.
הבקר  מגדלי  התאחדות  בראון-מנכ"ל  מאיר 
נחשבת  הישראלית  הפרה  כי  אומר,  בישראל 
לשיאנית העולם בייצור חלב שומן וחלבון חלב, 
וכי ייצור החלב בישראל עומד על 11,500 ליטר  
בממוצע לפרה. הפרה הישראלית עברה אף את 
החלב  (ייצור  והאמריקאית   ההולנדית  הפרה 
בארה"ב  עומד על כ- 9,000  ליטר לפרה בשנה 
לפרה  ליטר   7,500 על   המערבית  ובאירופה 
בכל  המפורסמת  ההולנדית  החלב  פרת  לשנה). 
העולם מייצרת פחות מ- 90% מרכיבי חלב אלה 
בתנובתה השנתית, בהשוואה לפרה הישראלית, 
למרות העובדה שהיא מניבה בתנאי אקלים וס־

ביבה נוחים יותר.

הפרה שוקי
התאחדות מגדלי 

הבקר: הפרה 
המניבה ביותר 

בישראל- הפרה 
"שוקי" מרביבים 
שהניבה 19,582 

ליטר חלב ! 

 לא פעם, אחרי שאנחנו מאבדים אדם יקר 
אנו שואלים את עצמנו, למה לא תיעדנו את 
אותו  צילמנו  לא  למה  שלו,  החיים  סיפור 
זיכרון  הבאים  לדורות  והשארנו  יותר  קצת 

קצר שגם הם לא ישכחו אותו. 
נתאי פרץ מקיבוץ רביבים, החליט לעשות 
מעשה. לאחרונה הוא הקים אתר אינטרנט 
המקצועיים  כישוריו  את  בתשלום  שמציע 
לכל אדם שרוצה להנציח את תולדותיו ול־

הדורות  לטובת  המשפחה  עלילת  את  שמר 
הבאים במתכונת של סרט דוקומנטרי מש־

פחתי. 
"סיפורי  ההפקה  בית  את  הקים  נתאי 
מש־ וסרטים  חיים  סיפורי  לתיעוד  סבתא" 

פחתיים. את ההשראה והניסיון, מספר פרץ, 
הוא קיבל במהלך עבודתו במכון למורשת בן 
גוריון. שם, יחד עם ענת שרגאי, המרכזת את 
לבנך"  "והגדת  במפעל  השתתף  הפרויקט, 
בנגב.  והמייסדים  החלוצים  סיפורי  לתיעוד 
באזור  אצלנו  שיש  נפלא,  שזה  חושב  "אני 
תודעה היסטורית כל כך מפותחת, ושהמו־

בן  למורשת  המכון  עם  יחד  האזורית,  עצה 
גוריון, דואגת לתעד את סיפורי החיים יוצאי 

הדופן של מקימיה". 
"נחשפתי  נתאי,  מספר  העבודה,  במהלך 
הסיפור  כמו  ומרגשים,  מעניינים  לסיפורים 
שהביאו  שדה,  משאבי  קיבוץ  וותיקי  של 
חול  וסופת  "ההשתרשות"  לחג  הוריהם  את 

בניהם  על  בבכי  למרר  להורים  גרמה  איומה 
שבחרו במקום כה נידח לחיות בו..." 

"סיפור נוסף ראוי לציון שנתקלתי בו במ־
כדי  שתוך  י',  של  סיפורו  הוא  עבודתי  הלך 
ששימש  לנו  התברר  חייו  על  הסרט  הכנת 
במ־ עלומות  לשליחויות  ויצא  מוסד,  כסוכן 
והשי־ החמישים  בשנות  שונות  ערב  דינות 

שים. מה שהיה הכי מדהים בסיפור הזה היה 
זאת  לנו  סיפר  לא  אמיתי  כ'שושואיסט'  שי', 
עובדות  מתוך  זאת  גילינו  הראיון,  במהלך 
ורמזים שונים שהיו פזורים בסיפורו. אפילו 
חבריו לישוב לא ידעו על עיסוקו זה, עד כדי 

כך  הוא שמר על החשאיות... ". 
הללו  הסרטים  על  העבודה  נתאי,  עבור 

נפטרה  שנה  "לפני  מאוד.  אישית  חוויה  היא 
באופן פתאומי אמי, יעל פרץ ז"ל. לא יצא לי 
בתמיכתה  יצאתי,  אז  לצערי,  אותה  לראיין 
הא־ המועצה  של  המלגות  קרן  של  הנדיבה 

זורית, למסע ברחבי הארץ, במקומות שונים 
אישית  חוויה  הייתה  זאת  ופעלה.  חיה  בהם 
מטלטלת, מסע פרידה שלי מאמא. המצלמה 

נתנה לי את התירוץ, לפגוש את כל האנשים 
לא  שמעולם  הסיפורים  את  ולשמוע  הללו, 

שמעתי לפני כן". 
אינו  המצב  התיעוד  מבחינת  המזל,  לרוע 
פרויקט  את  יש  הארץ.  חלקי  בשאר  כזה 
את  המתעד  ספילברג,  סטיבן  של  התיעוד 
מתמקד  אך  שואה,  ניצולי  של  סיפוריהם 
במ־ ופחות  זו,  בתקופה  בקורותיהם  בעיקר 

כי  שמרגישים  האנשים  רוב  החיים.  כלול 
פונים  לתיעוד,  ראוי  שלהם  החיים  סיפור 
טוב,  פתרון  זה  חיים.  תולדות  ספר  לכתיבת 
אך למרבה הצער הצעירים בימינו מעדיפים 
טלוויזיה ולא ממש קוראים ספרים מסוג זה. 
האתר "סיפורי סבתא" העוסק בסוג התי־
עוד הזה עלה לאוויר לפני כחודש ובו משו־

לבים קטעי ווידאו בהשתתפותו של השחקן 
יומן רשת, שבו פרץ  ובלוג,  זילברמן,  נמרוד 
משתף את הקוראים בחוויות וסיפורים בהם 
עלייתו  לאחר  שבועיים  כבר  נתקל.  הוא 
לאוויר זכה האתר לביקורת מחמיאה וחשי־

שכתב  אחרונות  ידיעות  בעיתון  עצומה  פה 
בעי־ כי  בפניכם  אותו  להציג  "בחרנו  עליו: 

פרץ  מסוגו.  לאתרים  כמופת  בנוי  הוא  נינו 
הגולשים,  עם  ואישי  רך  דיאלוג  לייצר  בחר 
תמונות  ערכי,  תוכן  שילב  בעיצוב,  השקיע 
וקטעי וידאו מהארכיון הפרטי של משפחתו, 
ואם  נוסטלגית,  ברוח  אישי  בלוג  שם  כותב 
לא די בכך – יצר סדרה של קטעים מבוימים, 
בהם שחקן מקצועי מציג כל קטגוריה באתר. 
ההיכרות עם האתר של פרץ משכיחה לחלו־

חוויית  ומציגה  את מגמותיו השיווקיות,  טין 
גלישה חכמה, אסתטית ומרגשת".

כתובת האתר:
 http://www.saftastory.co.il

סיפורי סבתא
אתר חדש שהקים לאחרונה נתאי פרץ, בן קיבוץ רביבים יאפשר לכם לשמר את עלילת המשפחה לטובת 

הדורות הבאים במתכונת של סרט דוקומנטרי משפחתי

הפרה שוקי, אחרי הזכייה

http://www.saftastory.co.il -זכה לביקורת מעולה. האתר של נתאי



            
איכות הסביבה

לאחר שנים של השקעה ומאמצים שהו־
לקדם  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  בילה 
את הקמת התחנה לייצור אנרגיה סולארית, 
ממשלה  החלטת  באמצעות  קידומו  כולל 
ואישור המועצה הארצית לתכנון ובניה על 
הת־ משרד  הוציא  אשלים,  באזור  המיקום 

שתיות מכרז להקמת התחנה באזור הישוב 
ליולי   1 אשלים. בשלב ראשון, עד לתאריך 
יוגשו ההצעות למיון מוקדם ולאחר בחינת 
ההצעות ע"י משרד התשתיות יוחלט מי הן 

החברות אשר ייגשו למכרז.
לייצור  תחנות  שתי  להקמת  הוא  המכרז 
וואט כל אחת  חשמל בהיקף של 250  מגה 
על שטח של כ-3000  דונם , בהיקף השקעה 

של כ-700 מליון דולר. 
כ-10,000  הוקצו  כולו  לפרויקט  כי  יצוין 
של  לייצור  התחנות  הגדלת  שיאפשר  דונם 
היקף  זהו  השוואה  לשם   ) וואט  מגה   500

הייצור ברידינג). 
ריפמן  שמואל  האזורית  המועצה  ראש 
מאמין בחשיבותו של הפרויקט: "ייצור אנ־

רגיה חלופית הוא הכרח המציאות. אני שמח 
הפו־ את  להבין  מתחילה  ישראל  מדינת  כי 

של  האדיר  הטבע  במשאב  הגלום  טנציאל 
השמש בו בורכנו, אמר ריפמן. 

לדבריו, הקמת התחנה תביא איתה פיתוח 
פרנסה  מקומות  ועשרות  נלוות  תעשיות 

לנגב, 
"אני מתכוון להמשיך ולדרבן את פקידות 
שקצב  להבטיח  מנת  על  התשתיות,  משרד 
קידומו של הפרויקט  יהיה יותר מהיר מאשר 

עד כה", ציין ריפמן. 

מייצרים חשמל ברמה
צעד קטן לאנושות צעד גדול לנגב: המכרז להקמת תחנה לייצור אנרגיה סולרית 

באזור אשלים שברמת הנגב , יצא לדרך 
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• חיסכון במים 
משבר  מאיים  השנה 
מדינת  על  חריף  מים 
ישראל, כתוצאה ממס־

פר שנות בצורת   
הבי־ בצריכה  ועלייה 

תית. אחת הדרכים הקלות 
ביותר לצמצום צריכת המים הוא  

ובמקלחות.  בברזים  חסכמים  התקנת 
וגורמת  וזולה  פשוטה  החסכמים  התקנת 

לירידה 
של עד 30% בצריכת המים הביתית. 

• רוצים לקנות חסכמים? 
בטלפון  טכנולוגיות  למג'יק  התקשרו 

1800778855
• צמחייה חסכונית במים

את  ממנה  שתפיקו  כך  הגינה  את  תכננו 
מירב התועלת:  

שתלו עצים שיתנו לכם צל, שתלו צמחייה 
שזקוקה למעט מים וצמצמו את שטח 

המדשאה שהיא צרכנית מים אדירה.
את  כוללים  אפורים  מים   - אפורים  מים 
טי־ ולאחר  ומהכיורים  מהמקלחת  המים 

פול פשוט ומתאים ניתן להשתמש במים 
בצ־ לחסוך  ובכך  הגינה  להשקיית  אילו 

ריכת מים שפירים. התקנת מערכת הכנה 
נע־ חדשים  בתים  בבניית  אפורים  למים 

שית בעלות 
אלפי  ועד  מאות  לחסוך  ויכולה  שולית 

שקלים לשנה בעלויות המים. 
• חיסכון בחשמל

דודי שמש- דודי שמש כבר מזמן הוכיחו 
כי הם גורמים לחשבון החשמל להצטמק. 
חובה,  היא  שמש  דודי  שהתקנת  גם  מה 

ע"פ תקנות התכנון והבנייה. 
חשוב  התכנון  בשלב  עוד   - תרמי  בידוד 
להפקיד על בידוד תרמי של הקירות ובי־
דוד מתאים לגג. בידוד חלקי יגרום לבית־

כם להיות חם בקיץ וקר בחורף ולחשבון 
החשמל לתפוח. 

מפני  הבית  על  להגן  יותר  זול   - הצללה 
התחממות בקיץ מאשר להפעיל מערכות 
הצללה,  מתקני  ובזבזניות.  יקרות  מיזוג 
את  לעשות  יכולים  ותריסים  פרגולות, 

העבודה.
נורות חסכוניות באנרגיה - התאורה הבי־

מחשבון  מבוטל  לא  חלק  מהווה  תית, 
החשמל החודשי. החלפה של כל הנורות, 
לנורות פלורוסנט קומפקטיות תחסוך עד 

80% בעלות החשמל לתאורה.

טיפים לבית
ירוק יותר

זבוב  אנו עומדים בפני עונת הפעילות של 
בדר־ זיכרונכם  את  לרענן  וחשבנו  החול 

את  למנוע  כדי  הזבוב,  מול  ההתגוננות  כי 
(לשמ־ יריחו"  "שושנת  במחלת  ההדבקה 

סיבוכים  ללא  בד"כ  עוברת  המחלה  ניה). 
ומתבטאת בהופעת פצעים בעור, העלולים 
להישאר זמן רב. למרות הטיפול התרופתי 
לבעיות  ולגרום  צלקות  להישאר  עלולות 
ובריאותיות, במיוחד באזור הפ־ אסתטיות 

נים. במקרי הופעת פצעים חשודים במחלה 
יש לפנות בהקדם לרופא. 

אוק־ עד  מאי  בחודשים  פעיל  החול  זבוב 
ויכול  קטן  הזבוב  החשכה.  בשעות  טובר 
המותקנות  הרגילות  הרשתות  את  לעבור 
על חלונות הבתים. באזור רמת הנגב ישנם 
במח־ הנגועים  זבובים  של  מוקדים  מספר 

לה ולכן עקיצה מזבוב החול עלולה לגרום 
פתרונות  יריחו".  "שושנת  המכונה  לפצע 
נמצאו  הזבוב  פעילות  להקטנת  סביבתיים 

בו־ פיזיים,  מחסומים  (ריסוס,  יעילים  כלא 
המשמעותית  הדרך  ולכן  ועוד)  גנוויליות 
להגנה מעקיצת הזבוב היא ע"י מיגון אישי 

של התושבים ובמיוחד הילדים. 
התגוננות בתוך הבית: הגנה בפני זבוב החול 

דומה להתגוננות מפני עקיצות יתושים.
שימוש במאווררים בזמן השינה (פתרון   •

יעיל ולא מזיק מבחינה בריאותית)
הד־ בתכשירי  החלונות  רשתות  ריסוס   •

ברת חרקים. זהירות!!! אין לרסס בנוכחות 
ילדים ולא על מזון וכלי אוכל.

סגורים  ודלתות  חלונות  על  שמירה   •
במשך הערב והלילה

• שימוש בתכשירים הקיימים, המאושרים 
לשימוש נגד חרקים מעופפים המונעים את 

עקיצות היתושים וזבובי החול.
התגוננות מחוץ לבית:

מומלץ ללבוש לבוש ארוך בזמן שהייה   •
מחוץ לבית, בשעות הערב והלילה.

• שימוש בתכשירים דוחי-עקיצות המיו־
עדים למריחה בחלקי הגוף החשופים. 

• שימוש במאווררים או במכשירים שונים 
המיועדים ללכידת חרקים (כגון סלילים 

   או לפידים).
בכל מקרה של חשש ללשמניה יש לפ־  •

הדיווח  לביתכם,  הקרובה  למרפאה  נות 
חשוב על מנת ללמוד את דרכי ההתגוננות 

במחלה.
רחב  ניטור  פרויקט  מתחיל  אילו  בימים 
הסביבה  להגנת  המשרד  עם  ביחד  היקף 
וצה"ל שמטרתו למידת דפוסי הנגיעות של 
טובים  התגוננות  מנגנוני  ויצירת  המחלה 

יותר.
בשאלות ניתן לפנות לאלישע 
קולבקר- 050-5922401 
או להילה אקרמן  050-5621600
 המידע באדיבות מחלקת 
תברואה ואיכות הסביבה

שושנת יריחו וזבוב החול

היחידה הסביבתית של המועצה והיחידה 
לחקר  המכונים  של  מדברית  לאדריכלות 
המדבר באוניברסיטת בן גוריון בשיתוף עם 
חודש  בתחילת  קיימו  בוקר,  שדה  מדרשת 
מרץ יום עיון בנושא בנייה ירוקה ותכנון בר- 
קיימא. מעל 150 איש הגיעו כדי לשמוע את 
ההרצאות, הדיונים ולהשתתף בסיורים שנ־

ערכו, במסגרת יום העיון.  
אז מהי בעצם בנייה ירוקה, כפי שנקראת 

בידי אנשי המקצוע?
לפי הגדרת המשרד להגנת הסביבה בנייה 
ירוקה היא בנייה חכמה, שמטרתה להקנות 

ברי־ וסביבה  חיים  איכות  המבנה  לדיירי 
אה יותר, תוך צמצום ההשפעה הסביבתית 
במ־ והשימוש  הבנייה  תהליך  של  הכוללת 

בנה.
השלב הראשון בבנייה הירוקה הוא המו־

לשפץ  או  לבנות  עומדים  אתם  אם  דעות. 
את ביתכם, תכננו את ביתכם כך שצריכת 
כיום  מינימאלית.  תהיה  והאנרגיה  המים 
וגדל  הולך  בתחום  המקצוע  אנשי  מספר 
בוחרים,  אתם  בו  המקצוע  שאיש  וחשוב 
בצורה  ביתכם  את  לבנות  לכם  לסייע  ידע 

הירוקה ביותר.

לבנות בלי להרוס
150 איש מכל הארץ השתתפו בתחילת החודש ביום עיון שהתקיים במדרשת שדה בוקר בנושא בנייה ירוקה

לומדים לבנות ירוק. המשתתפים בכנס

אני מבקש מכל 
לב־ התושבים 

דוק סביב הבית 
טיול  כדי  ותוך 
המגורים  באזור 
קינים  יש  האם 
יש  דַבּורִים.  של 

לבדוק על הקיר, על האדמה, בתוך ארו־
יש סימ־ ובתוך תריסים האם  נות חשמל 

נוהגים  הדבורים  דבורים.  כניסת  של  נים 
לעשות קינים מבוץ.

היות  עכשיו  במוקד  לטפל  מאוד  חשוב 
ובחורף הדבורים נכנסים לתרדמת ובשנה 

הבאה יהיו הרבה יותר דבורים.

אלישע התברואן
050-5922401

הודעה חשובה לגבי ד ב ו ר י ם!

הוראות למניעת עקיצות זבוב החול הגורמות לפצע ממושך בעור 

זהירות: 

חסכמים

צילום הדמיהתחנת כוח
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הלובש  יהודה,  הרי  באזור  נטייל  החודש 
מד־ פריחה  צבעי  שלל  השנה  של  זו  בעונה 

בחודש  למצוא  שניתן  הפרחים  בין  הימים. 
טופח  פרג,  צבעוני,  ההרים,  תורמוס  הקרוב: 
נאה, דמומית, לוטם ועוד. נבקר בח'אן דרכים 
מהתקופה הרומית, הידוע בפסיפס המקשט 
את רצפתו. בנוסף נתרענן ב- 2 מעיינות יפי־

פיים. 
אז איך מגיעים?

 375 לכביש  מזרחה  פונים  האלה  מצומת 
קילומט־ כ-12  כעבור  הדסה).  צור  (לכיוון 

ח'רבת   - הקיסר  ל"דרך  שמאלה  פונים  רים 
חנות". שם ניתן להחנות את הרכב ולהתחיל 
הראשי,  הגישה  לשביל  משמאל  במסלול. 
ניתן להת־ ושם  פיקניק  יש מספר שולחנות 
חיל בארוחת בוקר טובה. בזמן ארוחת הבו־

המסלול:  לסוף  מכונית  "להקפיץ"  כדאי  קר 
מגרש הכדורגל שבסוף מושב מטע. 

מצידו הימני של שביל הגישה נמצאת ח'ר־
בת חנות המרשימה, שהיא בעצם ח'אן דרכים 
שנמצא על דרך רומית עתיקה, העוברת שם. 
ההולכים בדרך באותה תקופה עצרו להתרע־

ננות בח'אן ולמנוחה. על רצפת הח'רבה ישנו 
חול, שיש להסירה  פסיפס המכוסה בשכבת 
על מנת לראותו. כמובן שיש להחזירה לאחר 
מכן, על מנת שקרינת השמש והלחות לא יפ־

גמו בפסיפס. לאחר מכן נתחיל לרדת לכיוון 
המעיינות. נצא חזרה לשביל הגישה, נמשיך 
איתו ישר עד התעקלות חדה שמאלה, נמשיך 
לבן-כחול- סימון  ימין  מצד  שנראה  עד  בה 

כתום של שביל ישראל. שם נפנה ימינה ונרד 
בירידה. מומלץ בחום להצטייד במגדירי פר־

חים, על מנת להתרשם מהמגוון המדהים של 
הפרחים. לאורך כל הדרך השביל ברור לגמרי 
ואין נקודות בלבול. בתום הירידה נפנה ימינה 
למעיין  ונגיע  האיקליפטוסים,  מקבץ  לכיוון 

קטן וצונן - "עין מטע", הנקרא על שם מושב 
לש־ ניתן  למרגלותיו.  פועם  שהמעיין  מטע, 

כשך בו רגליים וליהנות מהקרירות שמתחת 
לעצי האיקליפטוס. משם נפנה שמאלה לה־

משך השביל העולה והמתעקל ימינה לכיוון 
המושב "מטע", הקרוי על שם המטעים הר־
בים באזור. לפני הכניסה למושב ניתן להב־

חין בצדה השמאלי של הדרך במקבץ מדהים 
בחזרה  יעלה  הנהגים  (אחד  תורמוסים.  של 
בח'רבת  מהחניון  הרכב  את  ויביא  הדרך  את 

חנות למושב מטע).
ורד רקנטי,
בי"ס שדה שקמים, בניצנים הישנה.
לפרטים ולהזמנת הדרכות באזור, 
ניתן לפנות לבי"ס שדה שקמים
טל': 08-6727895

מח'רבת חנות לעין מטע 
"על תורמוסים, דרכים עתיקות ומעיינות צוננים"

טיול 
החודש

931574

4123

41

162

217

274

173548

52347

425

סודוקו- בינוני

מצרכים:
6 ביצים שלמות.

כוס וחצי מיץ תפוזים.
כוס שמן.

קורט מלח.
2 שקיות אבקת אפייה.

כוס קוקוס.
כוס וחצי סולת.
כוס קמח רגיל.

150 גרם אגוזים או בוטנים 
קצוצים.

אופן ההכנה:
מערבבים את כל הנוזלים ביחד בקערה נפרדת, 

ובקערה השנייה מערבבים את המוצרים היבשים. 
שופכים את הנוזלים ליבשים, מערבבים 

היטב, שופכים לתבנית אפייה ומכניסים 
לתנור למשך 40 דקות בחום של 180 

מעלות.
בזמן שהעוגה נאפת בתנור, מתפנים 

להכין סירופ: 2 כוסות סוכר 
ו-2 כוסות מים. מבשלים בסיר עד 
שהסוכר נמס. לאחר שהעוגה מוכנה 

וחמה יוצקים עליה את הסירופ.

שף החודש:
סימונה כהן, קיבוץ משאבי שדה עוגת סולת

ערב "שרים שישים" 
בערב יום העצמאות

היכונו... היכונו

בשעה 22:30 בחוות "מעין הנעורים"
שרים ונהנים עד אור הבוקר

פרטים נוספים בהמשך

7.5.08

תחזית תרבות
אפריל 2008

• 3.4.08, יום חמישי, 21:00, אולם גולדה 
"שמע  במופע  בנאי  מאיר  ברביבים,  מאיר 

קולי".
ברביבים,   20:30 חמישי,  יום   ,10.4.08  •
תיאטרון  של  חיפה"   פתאום  "מה  ההצגה 

הנגב.
הצגה זו היא ניסיון תיאטרלי ראשון מסוגו 
בעולם! כנראה. הקהל מחולק לשתי קבו־

נושא  על  בהצגה  צופה  אחת  קבוצה  צות. 
במקביל  צופה  השנייה  והקבוצה  האימוץ 
שם  הקלעים  מאחורי  המתרחשת  בהצגה 
עולם  של  והתככים  המאבקים  נחשפים 
מחלי־ ראשונה  מערכה  בסוף  התיאטרון. 

חוויה שלמה  וחוות  פות הקבוצות צדדים 
למציאות.  בדיון  של  עולם  בין  הפער  על 
של  אמנותי  קו  של  המשך  הינה  זו  הצגה 
תיאטרון הנגב המחפש אחר שפת תיאט־

רון אחרת . 
המו־ באתר  להזמנה   ₪  40 כרטיס:  מחיר 

אינה  זו  (הצגה  במתנ"ס.  ישירות  או  עצה, 
חלק מהצגות המנויים של שנה זו. )

• 16.4.08, 21:00, אולם גולדה ברביבים, 
הצגת "הכתובה" מתוך תכנית המנויים.

החודש,  במהלך  האזנה  חוג  פעילות   •
בשעה 03:02 בקבוץ שדה בוקר:

• יום ראשון, א' בניסן, תשס"ח / 6.4.2008 
מופע מס. 7 - קונצרט הרצאה על החמי־

שייה של שוברט
• יום ראשון, ח' בניסן, תשס"ח / 13.4.2008 

הרצאה - קיצור תולדות הזמן. 
 / תשס"ח  בניסן,  כ"ב  ראשון,  יום   •
ושלי־ בר  עדי   -  8 מס.  מופע   27.4.2008

שיית כלי-קשת 

הפנינג האופניים הגדול בנגב

יום שישי 30/5 - מסע אופני כביש עממי 
- מצפה רמון - הר חריף, 40, 60, 80 ק"מ, 

עם תחנות רענון לאורך הדרך. זינוק בשעה 
8:00 בחורשת קק"ל במצפה רמון.

14:00 מסלול עממי משפחתי לאופני כביש 
לאורך מצוק הרמון, חוות הבודדים ואתרים 

נוספים.

יום שבת 31/5 - אליפות ישראל במרתון 
אופני הרים למרחקים 20, 40, 80 ק"מ.

מסלול עממי משפחתי אופני הרים - 
מסלול קל לכל המשפחה באורך של

7 ק"מ.
מסלול עממי - מסלול לרוכבים מיומנים באורך 15 ק"מ.

הכינו את האופניים.
לתושבי המועצה ה תתפות בחגיגה חובה!!!

פסטיבל האופניים ברמת הנגב 
ישרוטל סובב נגב  30-31/05/08

תורמוסים



          

פרויקט מיוחד לפורים:

אלפים השתתפו ב-"עדלאידע סביבתית " שהתקיי־

מה בשבוע שעבר במדרשת בן גוריון. 

העדלאידע הסביבתית הינה מסורת שהתפתחה עם 

כולם פרי תכ־ ותחפושות,  וכוללת מיצגי ענק  השנים 

נון ומעשה ידיהם של התלמידים. התכנון כולל בחירת 

ארבעה נושאים, אחד לכל שכבת גיל, תכנון הנדסי של 

המבנים ובנייתם, יצירה ותפירת התחפושות.

התהלוכה החלה בבוקר במרכז המסחרי של מדרשת 

בן גוריון שברמת הנגב והחל משעות הצהריים התקיים 

יריד פורים שכלל תחנות הפעלה ודוכני מכירה. 

בשי־ וחומרים  מגרוטאות  עשויים  כולם  המייצגים 

מוש חוזר, כגון בקבוקי פלסטיק, עיתונים ישנים, ארי־

ומסגרות  עגלות  ישנים,  השקיה  צינורות  קרטון,  זות 

בניית  על  העבודה  ליד.  הבא  מכל  ועוד  שנזרקו  ברזל 

המתקנים והתחפושות החלה כחודש וחצי לפני מועד 
התהלוכה.

עדלאידע סביבתית
תלמידי בית הספר התיכון לחינוך סביבתי 

במדרשת בן גוריון הפכו גרוטאות ופסולת למיצגי 

ענק ויצירות אמנות ססגוניות ומשכו אלפים 

ל"עדלאידע הסביבתית" שהתקיימה בשבוע 

שעבר במדרשת בן גוריון

שיצאו לתלמידי בית הספר. הפעם, הוזמנו גם ילדי בתי הספר ריפמן בבית הספר ובמשך כל הבוקר טיגן כדורי פלאפל הספר האזורי משאבים, התייצב ראש המועצה שמוליק כמדי שנה, גם השנה  במסיבת פורים של תלמידי בית  הילדים  אשכול.  האזורית  המועצה  של  אלי מטווח הקסאם, נהנו מפלאפל בפיתה, מעשי ידיהם של היסודי  והספורט,  החינוך  מחלקת  ומנהל  המועצה  ראש 
ריפמן החל את ההכנות עוד ערב קודם לכן בהשריית לופו. 

30 ק"ג חומוס. 

ראש המועצה 
בתחפושת של שף

3000 כדורי פלאפל לילדי עוטף עזה ושדרות

תמונות של ילדי רמת הנגב בתחפושות הכי 
מיוחדות. חפשו את עצמכם ונראה אם תזהו...




