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רמה מעל כולם
מדרג הרשויות קובע: רמת הנגב היא המועצה 

היעילה ביותר בארץ. את התושבים זה לא 
מפתיע: יותר משמונים אחוז מרוצים מהאופן 

שבו מנוהלת המועצה • עמ' 3 

ילדי הגבול

הוליווד זה כאן
סרט שעתיד לככב באולמות הקולנוע בארץ 

ובעולם צולם ברביבים והפך את הקיבוץ 
כך תיעדו תושבי המועצה את לאתר צילומים • עמ' 4 

מזג האוויר הסוער שפקד את 
האזור • עמוד אחרון

פרויקט צילומים מיוחד: 



      
מרחבי המועצה

      

גדלים על הגבול
מתיחות לאורך הגבול? אם תשאלו את ילדי הגנים מפתחת ניצנה, הם לא ידעו על מה מדובר. למרות זאת, 

ההתרעות על חדירת מחבלים דרך הגבול הפרוץ גוברות • ריפמן:" עיכוב בניית הגדר היא רשלנות" 

הגנים  ילדי  יוצאים  בשבוע  פעם  לפחות 
הפרחים  את  ופוגשים  ניצנה  בפתחת  לגבעה 
קילומ־ האחרונים.  בשבועות  שצצו  הנדירים 

טר אחד מפריד בין הגנים לגבעה. הגננות לא 
מוותרות על הטיול שהילדים כל-כך אוהבים 
ומחכים לו. דבר אחד ברור לכולם: את הטיול 
הזה אף אחד לא יעצור, אף אחד לא ישבש. אין 
ספור התרעות מתקבלות מדי יום על הברחות 
דרך גבול ישראל-מצרים. בתקופה האחרונה, 
ארגוני  כי  חשש  עלה  רפיח,  מעבר  נפרץ  מאז 
הגבול  דרך  לישראל  לחדור  ינסו  מעזה  טרור 
צה"ל  קטלני.  פיגוע  לבצע  במטרה  הפרוץ 
העלה את הכוננות, סגר כבישים וכוחות רבים 
פרוסים באזור, אבל בישובים הסמוכים לגבול 
ניצנה  בפתחת  הגנים  בארבעת  כרגיל.  הכול 
לדוגמא, אין כל שינוי: "החיים בגנים ממשיכים 
הגננות.  אחת  חולתי,  אורנה  אומרת  כרגיל". 
"אנחנו עובדים כרגיל, הילדים יוצאים החוצה 
בשלב  אחרת.  בצורה  לפעול  הנחייה  כל  ואין 
זה החלטנו שלא ללכת לאזור החממות כי שם, 
אולי, קצת מסוכן לטייל עם ילדים. במקום זה 
לנו  מחכים  ושם  שלנו  לגבעה  הולכים  אנחנו 

כל סוגי הפרחים שאנחנו אוהבים".

בפתחת ניצנה פועלים 4 גנים: רימון, אשל, 
גפן וניצן. כמעט 100 ילדים מגיעים לשם מדי 
הי־ תושבי  כמובן  הם  מהגנים  הילדים  בוקר. 

שבועיים  לפני  עד  לגבול.  הצמודים  שובים 
אזרחי  שומר  עמד  הגנים  למתחם  בכניסה 
וחייל. כעת עומדים שם 2 חיילים ושומר אז־

רחי אחד, שמצד אחד מתגברים את השמירה 

באזור ומצד שני שומרים על שגרת חיים.
אינם  הקטנים  שהילדים  מספרות  הגננות 
מודעים למתרחש סביבם. "הם רגועים לחלו־

טין. מי שקצת לחוץ אלה ההורים. אם ההורים 
ישדרו פחד אז הילדים יפחדו גם כן ולכן צריך 
לשמור על קור רוח ולהמשיך כרגיל. צריך לג־

לות ערנות, לא יותר מזה". הוסיפה חולתי.
את  מרגישים  לגדר  הקרובים  בישובים 
המתח. למרות שהנוכחות הצבאית המוגברת 
הובילה לירידה משמעותית בכמות החדירות, 
לנו  מוכיח  כיום  "המצב  גבוה.  עדין המתיחות 
שהנוכחות הצבאית בשטח מונעת כניסה של 
אומר  אחרים".  עוינים  גורמים  או  מבריחים 

קב"ט המועצה, מוטי זנה. 
אולם   ,10 מכביש  קטע  נסגר  לאחרונה 
אחרי  אפשרית,  אזרחיות  במכוניות  התנועה 

שעוברים בדיקה במחסום. 
התייחס  ריפמן,  שמוליק  ראש-המועצה, 
אולמ־ אהוד  לרה"מ,  ששיגר  במכתב  לנושא 

רט ושר הביטחון, אהוד ברק. "כל עיכוב נוסף 
לבין מצרים היא רשלנות  בינינו  גדר  בהקמת 
שמסכנת את התושבים", כתב ריפמן. לדבריו, 

נשקפת סכנה אמיתית.

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 
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לאחר אירועי מעבר רפיח והפיגוע בדימונה, עלתה 
המודעות הציבורית לגבול הפרוץ ואיתה גם הלחץ 
התקשורתי. אולם אנו שחיים לאורך חלק מגבול זה 
מכירים ומודעים היטב למתרחש לאורכו, יודעים כי 

רק במהלך השנה האחרונה חצו אותו למעלה
מ-5500 איש מרביתם מחפשי עבודה אך גם עזתים 
איתם  התמודדה  הביטחון  שמערכת  טרור  וגורמי 

ביעילות ובהצלחה.
מבחינתי כראש המועצה הבקיא במתרחש משני 
צידי הגבול ומתעדכן ע"י גורמי הביטחון, אין שינוי 
כל  ללא  זו.  בגזרה  ובהתראות  באיומים  משמעותי 
בציר  והפלשתינאים  המצרים  בין  למתרחש  קשר 
פילדלפי, אני משוכנע כי יש להקים גדר לאורך גבול 
מצרים מקו דיווח 69 ועד דרומית לעזוז ולכל הפחות 

16 ק"מ מאילת וצפונה. 
הקמת הגדר היא צורך לאומי! 

מאידך אין סיבה ליצור פאניקה ובהלה. יש מקום 
כראוי  להכין  באזור,  הישובים  אבטחת  את  לרענן 
והערנות  החושים  את  לחדד  הכוננות,  כיתת  את 
ולקחת אחריות למתרחש סביבנו והעיקר להשתדל 

ולהמשיך בשגרת החיים.
במקביל אני מתכוון להמשיך להיאבק על הקמת 
הגדר. ברור לי שהחלטת "המטבחון" על הקמתה לא 
תקרה ללא לחץ מתמיד שלנו. עד אז נדרוש ממערכת 
על  האמצעים  כל  את  ולהשקיע  להציב  הביטחון 
מנת למנוע חדירת גורמי טרור לאזור ולהבטיח את 

שלומם של תושבי הישובים באזור.
כחלק מהמסקנות של סקר שביעות הרצון שערכנו 
בהמשך),  מובא  (וחלקו  המועצה  תושבי  בקרב 
בכוונתינו להעמיק את הקשר עם התושבים וחשוב 
באמצעות  תושב  לכל  ישירות  מידע  להעביר  לנו 
מיסרונים  שיגור  ע"י  מיוחדים  ובמקרים  האינטרנט 
(SMS). זאת כמובן בנוסף לעיתון המועצה המופץ 
שלנו  האינטרנט  ואתר  בחודש  פעם  בישובים 

המעודכן תדיר.
שמוליק ריפמן

דבר ראש המועצה:

משחקים תחת אבטחה. ילדי הגן

בארבע לפנות בוקר התקבלה שיחת טלפון 
זיהוי  בעקבות  'טללים',  יישוב  של  מהשומר 

של פריצה בגדר.
של  ההפעלה  בסיס  מפקד  קמחי,  יעקב 
הפריצה  למקום  הגיע  הנגב,  ברמת  "מתמיד" 
בכדי  היישוב  פנים  אל  העקבות  לפי  והלך 
לאחר  בגדר,  פרצה  מאותה  יצא  מה  להבין 
 2 מהמקום  נגנבו  כי  התברר  מהירה  בדיקה 

טרקטורונים פרטיים מתושב היישוב.
ב"מתמיד"  והמתנדבים  גששים  צוות 
הטרקטורונים  בעקבות  הבחינו  הנגב,  רמת 
האלו  הכלים  את  מחזירים  שהם  והחליטו 
לבעלים ויהי מה. החלטה שבדיעבד תגמר אי-

שם בחלוף יותר מ-70 קילומטרים ולא פחות 

מ-11 שעות מעקב צמוד. עוד בטרם השמש 
עלתה השמימה החלו הגששים בתנועה אחר 

העקבות. 
המועצה  לכיוון  היישוב  מן  יצאו  תחילה 
ומשם למשאבי שדה, כל הדרך בשבילי עפר, 
לביה"ס  בצמוד  צבוע,  ולהר  למחצבה  נכנסו 
הכביש  את  חצו  ירוחם  לפני  קצת  לחי"ר. 
הסברסים,  לחוות  כשהגיעו  דימונה.  לכיוון 
נאלצו לעלות על הכביש על פי העקבות. ברוב 
המקרים בשלב זה גששים רבים היו "מרימים 
הכביש  על  עקבות  וחיפוש  מאחר  ידיים" 
חושים  ומחייבת  בהחלט  קשה  משימה  הוא 
מפותחים ומחודדים ויתרה מכך כמות עצומה 
מתנדבי  כי  להזכיר  המקום  כאן  נחישות.  של 

המתמיד רואים אך ורק את טובת ציבור לנגד 
עיניהם ולא היססו לרגע והמשיכו את המעקב 
ללא כל דיחוי. הנסיעה על הכביש ארכה עד 
שוב  נצפו  שם  דימונה  של  התעשייה  אזור 
מתברר  לשטח.  בירידה  הטרקטורונים  סימני 
ונסעו  הטרקטורונים  את  ניצלו  הגנבים  כי 
מן  טרקטורונים  לטיול  כיאה  ממשית,  לכיוון 
חצו  הגנבים  כי  הראו  הסימנים  מכאן  המניין. 
הבדואים  פזורת  אל  ונכנסו  הרכבת  פסי  את 

הממוקמת באזור.
שני  את  מצאה  בפזורה  מהיר  חיפוש 
שני  אוהל.  בתוך  מוסתרים  הטרקטורונים 
חשודים, בשנות העשרים לחייהם, המתגוררים 

במקום נעצרו. 

בזכות המתנדבים: 
2 הטרקטורונים נמצאו 
מתנדבי "מתמיד" של המועצה הפגינו נחישות והצליחו להחזיר 2 טרקטורונים שנגנבו

נתפסו על חם
עובד תאילנדי מכמהין צילם במכשיר סלולארי בני מיעוטים מהפזורה שגנבו סולר ביישוב. המתנדבים 

שהוקפצו למקום סיימו את העבודה ועצרו את החשודים

המצרי  הגבול  לאורך  המתיחות  בעקבות 
בימים אלו, המתנדבים ביישוב 'כמהין' דרוכים 

וערניים.
סיבה מספיק טובה מדוע לא להיכנס ליישוב 
לדוגמא  ראו  כלשהו.  פשע  לבצע  במטרה 

מקרה שקרה במהלך החודש האחרון: 
עסוקים  כשכולם  הצהרים  אחר  בשעות 
מגנום'  'מיצובישי  מסוג  רכב  היום,  בשגרת 
לגנוב  והחל  ליישוב,  נכנס  בני-מיעוטים  של 
הם  במקום.  הנמצאת  מהמשאבה  סולר 
הרכב  ואת  גדולים  מיכלים  שלושה  תדלקו 

כלי  מספר  הדרך  על  ואספו  הגיעו,  איתו 
עבודה שמצאו במקום. עובד תאילנדי שעבר 
במקום וראה אותם, קרא להם לעצור אך אלה, 
עליו  ואיימו  גדולה,  סכין  שלפו  היסוס  ללא 
אחר  תאילנדי  יפגע.  פן  מהמקום  שיסתלק 
שהיה בקראוון לא רחוק משם והבחין בנעשה, 
שלף מצלמה דיגיטלית וצילם את הרכב מבעד 

לחלון.
והחלו  לרכב  חזרו  המיעוטים  שבני  ברגע 
דרכם החוצה, התקשר העובד המאוים לבעל 
הבית שלו, שזה הזעיק במהירות  את החברים, 

שמיהרו לזנק, איתרו את הרכב בתוך היישוב 
וחסמו אותו .

שניים  חשודים,  חמישה  נמצאו  ברכב 
בדואיים מאזור המועצה ועוד שלושה מאזור 
נעצרו  החמישה  לדימונה.  הסמוכה  הפזורה 
בחמישה  הוארך  מעצרם  לחקירה,  ונלקחו 

ימים, בחשד לשוד.
בזמן  שקפצו  המתנדבים  של  יפה  עבודה 
והצליחו לתפוס את השודדים על חם עם כל 

ההוכחות כולל הסכין. 

מחוץ לחוק



            
מרחבי המועצה
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רמת הנגב המועצה היעילה ביותר
שנה קודמתדירוג נוכחי (**)מועצה

12רמת הנגב

21הגליל העליון

33חוף הכרמל

45חבל יבנה

לא דורג בשנה הקודמת5ערבות הירדן

67סביון

     7מגידו

829הר אדר

915חוף אשקלון

109חוף השרון

מדרג היציבות של BdiCoface הבוחן את 
חוסנם הפיננסי של רוב הערים והמועצות 

המקומיות בישראל מצא כי רמת הנגב היא 
המועצה היעילה ביותר בשנת 2006, מקום אחד 
גבוהה יותר מהמקום בשנת 2005. המדד מורכב 
ממספר פרמטרים בניהם: מספר תושבים ביחס 
למספר העובדים ברשות, סך התקציב לתושב, 
רמת השירות הכוללת ביחס למספר התושבים, 

עודף/גירעון לתושב ויחס הגבייה.

שנה קודמתדירוג נוכחי (**)מועצה

11כפר שמריהו

24הר אדר

32סביון

43רמת הנגב

513עומר

68שוהם

710דרום השרון

811בני שמעון

99חבל יבנה

1012חבל מודיעין

לצורכי  קשובה  האזור,  את  קידמה  המועצה 
המועצה, העלתה את רמת הביטחון והחינוך ודו־
אגת מאוד לאיכות הסביבה. כך עולה מסקר שנ־

ערך במועצה בסוף השנה ובדק את רמת שביעות 
הרצון של התושבים משרותי המועצה, סדר הע־
דיפות של התושבים ועמדותיהם בנושאים שונים.
מהבדיקה עולה כי תושבי המועצה נותנים הע־

רכות גבוהות (גם ביחס למועצות אזוריות אחרות) 
במספר פרמטרים: 

 %62 לעומת  המועצה,  מניהול  מרוצים   %81
הערכה  נתנו   %80 אזוריות,  במועצות  בממוצע 
גבוהה לאיכות הכוללת של שרותי המועצה (%54 
ציינו   %76 אחרות),  אזוריות  במועצות  בממוצע 

ממו־  2 (פי  התושבים  לצרכי  קשובה  שהמועצה 
את  קידמה  שהמועצה  ציינו   %47 אחרות)  עצות 

האזור במידה רבה מאוד או רבה.
אחוז  משבעים  יותר  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
מהתושבים סבורים שהמועצה קידמה את פיתוח 
התיירות באזור, את מערכת החינוך הפורמאלית, 
את הטיפול בצרכי המבוגרים, החינוך הבלתי פו־

רמאלי ואת רמת הביטחון. 
%79 מהתושבים סבורים שקידום פרויקט עיר 
הבה"דים יתרום למועצה. כך גם לגבי הקמת ישוב 
במ־ ו-"רוח  במדבר"  "שאנטי  כפר  מסודר,  בדואי 

העדיפויות  סדר  בראש  כי  עולה  מהסקר  דבר".  
של התושבים נמצא הפיתוח הכלכלי-מסחרי של 

האזור, יצירת מקורות תעסוקה בתחומי המועצה, 
בי־ תשתיות  ולאחריהם  פורמאלי  הבלתי  החינוך 

שובים, מציאת פתרון לפזורת הבדואים ברמת נגב 
והגדלת האוכלוסייה. 

"עיתון ישובי המועצה" – מוכר לרוב התושבים 
הקוראים  בקרב  (במיוחד  טובה  להערכה  וזוכה 
ה"כבדים") ומהווה המקור העיקרי למידע על הנ־

עשה במועצה. 
למספר  זוכה  המועצה  על  האינטרנט  אתר  גם 
גדול של כניסות: מעל ל-%60 מהתושבים גלשו 
לאתר לעדכון ולחיפוש מידע על המועצה – אחוז 
אחרות,  אזוריות  למועצות  בהשוואה  מאוד  גבוה 
והאתר זוכה להערכה גבוהה מאוד מצד הגולשים.  

מדרג הרשויות קובע: 

81% מרוצים מניהול המועצה 
סקר שביעות רצון שנערך לאחרונה בקרב 365 בתי אב ברמת הנגב קובע כי יותר משמונים 

אחוז מהתושבים מרוצים מניהול המועצה

גם בדירוג היציבות, זכתה המועצה למקום 
הרביעי המכובד אחרי הרשויות כפר שמריהו, 

הר אדר וסביון ולפני עומר ושוהם. המדרג בחן 
את יציבותן של הרשויות על-פי שמונה מדדים: 
דירוג סוציואקונומי, היחס השוטף, התחייבויות 

ביחס להכנסות, עודף (גירעון) ביחס להכנסות, 
שירותי חוב, עומס מלוות יחסי, הכנסה עצמית 

ביחס להכנסות 

adi@rng.org.il :דוא"ל
טל: 08-6564113 

קבלת קהל במועצה - בימי ג'
בין השעות 13:00 – 12:00

מועדי הביקור בישובים:
19.2.08 – רביבים

26.2.08 – כמהין + עזוז
החיסונים יתקיימו בין השעות: 

16:00-14:00

כלבים חדשים או כל כלב אחר ללא 
חיסון בתוקף, מוזמנים. (גם לבעלי 

החתולים מומלץ להגיע לחסנם).

מחירי אגרות החיסונים:
כלב/ה...............................125 ₪ 

כלב/ה מסורס/מעוקרת.........45  ₪
שבב אלקטרוני (חובה)...........63 ₪ 
חתול/ה..............................25 ₪ 
חתול/ה מסורס/מעוקרת........15 ₪ 

נא לבוא עם הסכום המדויק

ד"ר עדי וולרשטיין
ממלאת מקום וטרינר המועצה

התושבים שהשתתפו בסקר סיכמו כי על המועצה להמשיך ולשמור על הרמה הגבוהה של 
השירותים שהמועצה מספקת לתושביה

שביעות הרצון מהאופן בו 
מנוהלת המועצה

האם המועצה קשובה 
לצרכי התושבים

מקורות מידע על הנעשה במועצה



      
המועצה מרחבי

      

רביבים קיבוץ הפך ימים שבוע למשך
הו־ את מבייש היה  שלא  צילומים  לאתר

ליווד.
("צלקת", והתסריטאי, חיים בוזגלו הבמאי
את לצלם ירקון") בחר פלילי", "מרחב "כתב
באתר לחיים" "השיבה שלו החדש הסרט
במקום קצר מצאנו זמן בתוך רביבים.  מצפה
שלבושים עברית דוברי  וחלוצים  חלוצות
צר־ דוברי שחקנים הארבעים, שנות באופנת
כלי רכב: עשרות עברית, דוברי פתית, ניצבים
אוטובוסים ציוד, עמוסות משאיות פרטיים,

אחר. טרקטור מחודש וג'יפ מדור וגם
השקט את החליפו והקאט אקשן קריאות

הקיבוץ. בשבילי והשלווה
אומן של וזקן שיער רעמת בעל בוזגלו
יישק פיו  ועל הפיקוד בעמדת יושב ידוע, 
תקופת ההע־ על שכתב התסריט דבר. בתוך
שבו משולבים סיפור רומנטי הוא שילב פלה,
ואביו מהונגריה  אמו של  ביוגרפיים יסודות 
המעפילים באוניית לארץ שעלו ממרוקו

בי־ שהפרידה לקפריסין והגלייתם
ניהם.

סטייל ג'יפ הוכנס המצפה לחצר
פוסעת, וברקע השחרור מלחמת
דינה ארוכה,  ושמלה גולדה בנעלי 

יסעור שגויסה לסט.
את והעבירו התעצלו לא בהפקה
מתי־ המצפה של החיצונית החזות
בעץ כוסו המבנים קירות פנים: חת
ומגדל עץ רצפות בהם והותקנו
כל יפה, בצורה מחדש עוצב הטירה
לה־ מנת על עפר כוסו הבטון שבילי
נע־ הארבעים. שנות למראה חזירם
עטו־ קצרים, מכנסים לבושות רות
נשאו בסטנים, וחגורות כפיות פות

המאולתרת החי פינת ליד ונעו תנובה ארגזי
סוס וחמור עומדים לידה שהוקמה בכניסה.
סו־ עם "מיטות גדולים שני אוהלים ובסמוך

כנות".
בני־ איש, ממאה יותר מנה הסט על הצוות

הצילום ימי שבמהלך  הסרט כוכבת  גם הם
הש־ זאת למרות אך טוב, כך כל הרגישה לא
הוא סרט לחיים", "השיבה תתפה בצילומים.
גם שיוקרן צרפתיים שחקנים עם צרפתי
שה־ ARTE בערוץ טלוויזיה סדרה כמיני
בקי־ הצילום  ימי בשבעת הכסף את שקיע 

בבית הבאים הצילום בימי וגם בוץ
מה־ הירידה סצנת הראל, בקיבוץ
בנמל פמגוסטה שבקפריסין ספינה
בבית וסצנה  הקישון בנמל תצולם 
במתקן שתצולם המנדטורי  הכלא

בחדרה. חוף אולגה על שיוקם
לספר יודעים הקיבוץ וותיקי
שב־ הראשונה הפעם לא שזאת
לפני בדיוק סרט. מצולם רביבים

בקיבוץ  50 שנה, בשנת 1958 צולם
של בבימויו האש" "עמוד הסרט
אמריק־ היה הצוות פריש. לארי
נחמה הישראליים והשחקנים אי
הת־ שילה ויצחק זוהר אורי הנדל,
ממושך, זמן במשך ברביבים גורר
לחלק והפכו האוכל  בחדר צהריים  אכלו
של העבודה סידור מהקיבוץ. נפרד בלתי
רבות שעות שישבו ניצבים  סיפק המשק
של שניות למספר זכו אף וחלקם בשמש

תהילה בסרט.

רביבים  במצפה הוליווד
לאתר צילומים המקום והפך את מצפה רביבים באתר שעבר צולם בשבוע חיים בוזגלו הבמאי חדש של סרט
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אחרת ברמה אולפן
הבא לדבר להפוך שעתידים מוסיקאים של חדש דור על מלמד רמת הנגב של המוסיקה באולפן ביקור לב: שימו ובטהובן מוצרט באך,

הטבע...", בשמורות נרקיסים פורחים "כבר
בן מזרחי שאיילון  השיר זה לא, או  תאמינו
הכינור. על לנגן אוהב הכי מטללים, השמונה
איילון של לגן נכנסו  שנים  כחמש לפני
את עזב ולא ומאז הוא התאהב נגנים, שלושה

הכינור.
משלוש יותר כבר מנגן, הוא היום ועד מאז
באולפן איילון מדי יום לשיעורים מגיע שנים

בשבילכם. רמת הנגב, אלר"ן של המוסיקה
המעבירים צעירים מורים תשעה באולפן,
קול. ופיתוח נגינה שיעורי 150 מדי שבוע כ-
גדולה שלי" הכי הגאווה הוא "צוות המורים
רובם  " האולפן, מנהלת יובל, תרצה אומרת 
על מאוד המקל דבר הארץ,  ילדי צעירים
צעיר, צוות הילדים. עם ההתקשרות יכולת
שבא־ גבוהה, מוטיבציה בעל נלהב, ישראלי,
אף מוסיקה. חלקם הוא עולמם האמיתי מת

ומופיעים." מנגנים יוצרים,
קלאסית לגיטרה  מורה  ,(27) שוהם גיא
הוא ונגינה, מוסיקה ונושם חי וחשמלית,
מורה אמא שלו מוסיקה, מבית שכולו מגיע
והדוד גיטרה על  מנגן שלו אבא  למוסיקה,
בד־ בציבור השירה מחלוצי אקורדיוניסט,
בצוות מקום על לצבא, נלחם כשהתגייס רום.
זה "הקשבה, דרום. פיקוד להקת של הטכני
הוא מפגש "כל שוהם אומר הקסם", סוד

המכתיב זה הוא מצב הרוח עצמו, בפני עולם
חדור מוטיב־ קצב השיעור, כשהילד בא את
לשי־ השיעור את מביאה האנרגיות רמת ציה

חדשים." אים
האוכלוסייה מכלל אחוז 4 רק הארץ ברחבי
המספרים ברמת הנגב שיעורי נגינה, לומדים

מתקיימים  150 שיעורים גדולים הרבה יותר.
הוא זה התושבים לכמות וביחס שבוע מדי
שנים חמש לפני עד עצמו. בפני מדהים, נתון

שיעורים שבועיים. 100 התקיימו
שנ־ מזה מתופף בוקר משדה גוברגון ליאל

בדר־ התופים ומלווה על כשהוא יושב תיים,
שלו, הוא המורה ,(33) גוטמן אוהד בוקה ע"י
מהשיעו־ מאוד נהנה הוא  כי בקצרה מספר
כוחו את ניסה הפסקה קצרה בה ואחרי רים,
מקצבי לתופף לאולפן במהרה חזר בכדורגל

שונים. רוק
מי־ הגילאים, שכבות מכל לומדים באלר"ן
החמי־ בשנות מבוגרים ועד ארבע בני לדים
ללכת ובחרו נואש אמרו שלא לחייהם שים
נגינה כלי  על לנגן ללמוד  החלום בעקבות 

כלשהו.

שנתיים כבר מנגנת  השש, בת  צמח ליעד
מורה אנה מץ, ע"י בפסנתר כינור, מלווה על

30 שנה".  מעל וכינור לפסנתר
על מספרת יובל, תרצה האלר"ן, מנהלת

השקפתה:
לאו־ אותם ללמד  הוא  חשוב  הכי  "הדבר
אני מבחינתי בזה מצליחה אני אם לנגן, הב
הנ־ לקחת את כלי אוהבים הצלחתי, אם הם
מזה, וליהנות משהו איתו ולעשות ביד גינה
בעיני חברים, זאת עם גם בשותפות לבד, גם

חשובה". הכי המטרה

תלמידים באולפן הפסקה. מנגנים ללא

ניווטים של שבוע סוף
הניווטים בחגיגת שעבר בשבוע השתתפו המועצה, מתושבי מאות

פלמ"ח של הגר לזכרה 7 ה- השנה זו המתקיימת הנגב, ברמת

בסוף התקיימה בניווט הנגב רמת אליפות
רמת- באזור השביעית השנה זו שעבר, השבוע
גם כמו- תחרותיים ניווט מסלולי ושילבה הנגב,
מדובר המשפחה.  לכל עממית  ניווט פעילות 

הגר של לזכרה שנה,  מדי המתרחש  באירוע
בן במדרשת והתחנכה למדה  שנולדה, פלמ"ח
הגדולה ביותר, אהבתה היה שהמדבר גוריון. הגר,
במהלך .16 בגיל טיול ונהרגה במהלך מצוק נפלה

ניווט עממיים, בניווטים תחרויות נערכו האליפות
בגילאי לילדים אפרוחים מסלול ואפילו אופנים
גם המשתתפים נהנו מקצועי ניווט מלבד .6-4
וטיולים. באופניים  ניווט  ממסלולים משפחתיים,

הגר פלמ"ח ז"ל

ברביבים אילוז על הסט אלברט



            
מרחבי המועצה
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המועצה האזורית רמת הנגב מודיעה 
בזאת על כוונתה לחלק מלגות לתושביה, 

כדי לעודד ולסייע בתחומים הבאים:
1. מלגות יצירה ליוצרים בתחומי 

הספרות, שירה, מחקר ציור, 
צילום, תאטרון וכו'

2. מלגות בתחום המוסיקה, 
ספורט ומחול.

3. מלגות לסטודנטים הלומדים 
במוסד אקדמאי מוכר בישראל 

והעוסקים בפעילות למען 
הקהילה.

פרטים נוספים וקריטריונים 
לחלוקת המלגות יפורסמו ע"ג 

לוחות המודעות ובאתר האינטרנט 
של המועצה.

פרטים וטפסים ניתן להוריד 

מאתר האינטרנט בכתובת: 
www.rng.org.il

מועד אחרון להגשת הבקשות: 
31.3.08

 

הצעצו־ סוחר  לארץ  ה-30 הגיע  בשנות 
עים ראובן גולדנברג עם גלויות מצוירות של 
עופות וחיות שייבא מגרמניה וחיפש משורר 
שיתאים מילים לאותם הציורים. מכרה ותי־

קה שלו חיברה אותו לרחל המשוררת והיא 
אחדים  חודשים  כעבור  ההצעה.  את  קיבלה 
שיר  בתי   14 ובחוץ".  "בבית  הספר:  הופיע  

המ־ מאוד,  ונקיים  מאוד  פשוטים 
גדי  לציורי  פיוטי  ליווי  מעין  הווים 

ועז, פרה, תרנגול, יונה ועוד.
ניתן עם הקדשה  אחד העותקים, 
קי־ תושבת  סבוראי,  לרחל  אישית 

בוץ רביבים שחגגה באותה שנה יום 
הולדת שלוש ונקראה על שמה של 
הייתה  שלי  "אמא  המשוררת:  רחל 
חברה טובה של רחל ולבקשתה היא 
יום  כשחגגתי  שמה.  על  לי  קראה 
את  לי  העניקה  היא  שלוש  הולדת 
ספר  זה  אישית.  הקדשה  עם  הספר 
הילדים היחיד שהיה לי והכרתי כל 

מילה בעל פה". 
הצעצועים  בחנויות  נמכר  הספר 

מבלי שתצויין עובדת הופעתו. לאחר שאזל 
 1974 שבשנת  עד  נשכח,  פשוט  מהחנויות 
נמצא עותק אחד שלו והוא הודפס במהדורה 

מחודשת עם איורים חדשים, פקסמיליות מן 
הספר המקורי, שירים בכתב ידה של המשו־

ררת ואחרית דבר.
של  דודתה  ילדה  מכן,  לאחר  שנים  כמה 

רחל בן בכור וכל רצונה היה לקבל 
בכל  חיפשה  רחל  מהספר.  עותק 
שהס־ הסתבר  אך  אפשרי,  מקום 

ונשאר עותק אחד בלבד  פר נחטף 
בספריית הפועלים. תחילה התקשו 
בספר  שמדובר  להאמין  בספרייה 
של רחל, אך לבסוף הם נענו לבק־

מהדורה  הוצאה   2001 ובשנת  שה 
נוספת. 1000 העותקים נחטפו כמו 
פניות  לאור  ולאחרונה  לחמניות 
רבות של תושבים החלה רחל לקדם 
מתקשרים  "כולם  נוספת:  הוצאה 
סיפרה  הספר",  את  ומבקשים  אלי 
עדיין  בינתיים  "אבל  רחל:  השבוע 
אהרון  נוספת.  מהדורה  הוצאה  לא 
בימים אלה,  זה  על  עובד  תמוז  מהוצאת  בר 
ואני מקווה שבקרוב מאוד יהיו לנו בשורות 

טובות".   

בבית, בחוץ ובכל מקום
ספר הילדים של רחל המשוררת שמשגע את תושבי המועצה, יושק שוב בקרוב בעזרת רחל סבוראי מקיבוץ רביבים

נחטף כמו לחמניות. ספר הילדים של רחל המשוררת

הישרדות נוסח רמת הנגב
חניכי תנועת המושבים יצאו לטיול ניווט שאותו יזם והפיק, נער בן 16, רגב בר מקדש ברנע

 שאול לוי
מזכיר המועצה  

על רקע תוכנית הטלוויזיה עטורת הריי־
טינג "הישרדות", יצאו ילדי הישובים באר-

למסע  ברנע  וקדש  ניצנה  עזוז,  מילכה, 
ברגל,  לצעוד  נדרשו  הם  במדבר.  ניווטים 
במשימות  ולעמוד  סתרים  כתבי  לפענח 
אתגריות קשות במיוחד. לא מדובר בכוכבי 
הישרדות, אלה בנערים, תלמידי כיתות ה'- 

ז' מהמועצה, חניכים מתנועת המושבים. 
של  קבוצתי  ניווט  נערך   19.1.08 בשבת 

בני המושבים.
(מדריך  המד"צ  הוא  הניווט  והוגה  יזם 
צעיר) רגב בר (16), מקדש ברנע, שמדריך 
גם את קבוצת א"ש (אנשי שלום) בפתחת 
ניצנה וחבר בצוות ההדרכה. רגב בחר את 
באר  (חניון  מבאר-מילכה  הניווט  מסלול 
מילכה שעל נחל לבן) לישוב באר מילכה. 

הגדיל  אותן  מהאינטרנט  מפות  הוריד  רגב 
ציון  נקודות  של  פאזל  יצר  ומהם  ושכפל, 
יצאו  הניווט  לפני  שבוע  במסלול.  שונות 
המ־ רגב.  בהדרכת  הכנה  לטיול  החניכים 

גבעות  דרך  לבן,  נחל  לאורך  התחיל  סלול 
לי־ ועד  (חלקן מאוד תלולות)  חול  ודיונות 

שוב עצמו.

הנקודות  את  רגב  הציג  ההכנה  בטיול 
שהילדים  לוודא  מנת  על  בשטח  השונות 

"בכיוון הנכון".
יצאו  (כ-30 ילדים)  הקבוצות  שלושת 

בהפרשים של כ-15 דקות ביניהן.
חברי  צריכים  היו  מההתחלה,  שלב,  בכל 
הקבוצה לבצע משימה קבוצתית בהצלחה. 

(כל  חידה  כתב  קיבלו  אותן  שביצעו  לאחר 
פעם בעל צופן שונה) ופענחו אותו - כך קי־
בלו רמזים להמשך המסלול. קבוצה שעב־

רה את שני השלבים בהצלחה- קיבלה חלק 
נוסף מהמפה של מסלול הניווט ובו נקודת 

הציון הבאה.
הילדים  צריכים  היו  המשימות  לביצוע 

עקבות  באמצעות  ולכתוב  נעליים  לחלוץ 
בחול, לשכב על החול ולצייר ציור קבוצתי, 
לרוץ, לפענח צילומי עקבות חיות מדבריות, 
ללכת בטור בעיניים עצומות, לבצע תצפית 

ולזהות את יישובי האזור.

המד"צית  כהן  נועה  תודות?  מגיע  ולמי 
שהדריכו  עודד  מגרעין  וניס  ברנע  מקדש 
יחד את קבוצתם- ילדי ד'. וכמובן גם לרגב 
שהדריכו  עודד  מגרעין  ועירית  המד"צ  בר 
יחד את קבוצתם, קבוצת אנשי-שלום (ה'-

מכפר  ומדריך  סטודנט  סלק,  לתום  וגם  ו') 
איילים שהדריך את ילדי כיתה ז'.

(טרום  טרומ"פים  שני  רגב  גייס  בנוסף 
ברגר  ודותן  לוי  עדי  מדהימים:  פעילים) 
את  רגב  עם  יחד  הכינו  אלה  ברנע.  מקדש 
כל  הניווט  וביום  והמשימות,  החידה  כתבי 
אחד מהם התלווה לקבוצה כמפעיל מנחה 

ושופט. 
הקבוצות  שחפרו  לאחר  המסלול  בסיום 
באדמה למציאת הפרס, התיישבו כולם לא־

כול ג'חנון של שבת בגן השעשועים של באר 
מילכה.             

"בבית ובחוץ". הספר שהוקדש לרחל

מנווטים במדבר. החניכים



            
איכות הסביבה

הלכלוך בצדי הדרכים, באתרי טבע, בחו־
פי הים, במרכזי הערים, ביישובים ובשטחים 
הפתוחים - איננו גזרה משמים אלא מעשה 
של  פניה  את  לקבוע  היכולת  בידינו  אדם. 
הסביבה ולהשפיע על האופן שבו אנו נראים 
בעיני עצמנו ועל האופן שבו האחרים מתיי־
חסים אלינו. עשרות האלפים שהצטרפו למ־

ערך נאמני ניקיון הם ההוכחה לכך שיש מי 

שאכפת להם ורוצים לשנות ולעצב את פני 
הבאים. לדורות  אחריות  מתוך  גם  הסביבה 
מערך נאמני ניקיון פועל תחת המשרד לה־

גנת הסביבה, ומסמיך אלפי נאמנים, אזרחים 
נאמ־ לעשות.  גם  ושמוכנים  להם  שאכפת 
במי־ פועלים,  הניקיון  ומפקחי  הניקיון  ני 

עבריינים.  נגד  החוק  לאכיפת  הצורך,  דת 
בתוקף  רשאים,  ניקיון  נאמן  תעודת  בעלי 

הכשרתם וסמכותם, לפעול נגד העוברים על 
חוק שמירת הניקיון ולהגיש דוחות. 

הסמכה לנאמני ניקיון תתקיים ב- 
6 במרץ בשעה 16:30 במועצה.  
יש להירשם עד ה- 3.3.08 .
לפרטים והרשמה יש לפנות ליחי־
דה הסביבתית בטל 08-6564168

 hila@rng.org.il או

נאמני ניקיון
הגנה על הסביבה ומשאבי הטבע חשובה לכם ? מעוניינים לפעול בנושא? 

אכיפת חוק שמירת הניקיון היא הדרך, ומערך נאמני ניקיון הוא המסגרת
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המועצה האזורית רמת הנגב 
בתקציבה  לכלול  החליטה 
מסויי־ סכומים   2008 לשנת 
מים שייעודם תמיכה במוס־

דות ציבור.

החוזר  להוראות  בהתאם 
משרד  מנכ"ל  של  המיוחד 
הפנים מחודש אוגוסט 2006 
במו־ תמיכות  נוהל  שעניינו 

הרשויות  ע"י  ציבור  סדות 
תמיכה"),  ("נוהל  המקומיות 
תב־ על  המועצה  החליטה 

לעיין  ניתן  לתמיכה.  חינים 
טופסי  ולהוריד  בתבחינים 
של  האינטרנט  באתר  בקשה 

www.rng.org.il :המועצה
הפרטים  כל  את  למלא  יש 
הבקשה  בטופסי  הנדרשים 
המס־ כל  את  לבקשה  לצרף 

הנדרשים  והאישורים  מכים 
על פי נוהל התמיכות.

יש למסור את בקשת התמי־
כה לידי מזכיר המועצה

עד ליום 31/3/2008

אין המועצה מתחייבת להע־
ניק תמיכה לגוף כלשהו והיא 
הת־ לנוהל  בהתאם  תפעל 

שאישרה  לתבחינים  מיכות, 
ולפי שיקול דעתה. 

עברו לסביבת עבודת דיגיטלית ועבדו   •
האלקט־ בדואר  יותר  השתמשו  ליין,  און 

מסמכים  תיקיות  לשמור  השתדלו  רוני, 
ללא  ותיוקם  המסמכים  קריאת  במחשב. 
על  רבים  קלסרים  מכם  תחסוך  הדפסה 
ויצירת כמויות גדולות של פסולת  המדף 

נייר  
ול־ הקפידו לצלם  הנייר.  כל  נצלו את   •
בא־ ואין  במידה  הדף.  צידי  משני  הדפיס 

פשרותכם לעשות זאת, שימרו את הנייר 
והשתמשו בצידו השני.

השימוש  בגמר  הנייר.  כל  את  מחזרו   •
במיכ־ הנייר  פסולת  כל  את  לשים  חשוב 
ממוח־ לנייר  יהפוך  זה  נייר  המיחזור.  לי 

זר, לקרטון ולנייר טואלט. את כל פסולת 
הירוקים  למיכלים  להשליך  ניתן  הנייר 

הפזורים ברחבי המועצה. 

טיפים לסביבה

מחלקת התיירות של רמת הנגב פתחה 
במטרה  לתיירנים  קורסים  לאחרונה 
לשפר את רמת השירות הניתנת לתיירים 

באזור. 
במועצה אזורית רמת הנגב פועלים 76 
מיזמי תיירות המעסיקים 280 עובדים סך 

הכל. 
לחווית  המרכזיים  המרכיבים  אחד 
הטיול של התייר היא הקשר מול האנשים 

המספקים לו את שירותי התיירות. 
פתחה  הנגב  רמת  של  תיירות  מחלקת 
של  במגוון  קורסים  של  סדרה  לאחרונה 
שי־ המטרה:  התיירנים.  עבור  תחומים 
לר־ העומדים  והכלים  המיומנויות  פור 

לשפר  יוכלו  באמצעותם  התיירן,  שות 
את המוצר התיירותי ולשפר את שביעות 
נפח  את  להגדיל  וכן  התיירים  של  הרצון 

המכירות. 
הקורס הראשון התקיים במהלך חודש 
ואזור  הנגב  רמת  בהכרת  ועסק  ינואר 
גיאולוגיה,  השונים:  היבטיהם  על  הרמון 
גיאוגרפיה, היסטוריה וארכיאולוגיה. הס־

מינר כלל 2 מפגשים עיוניים בני 4 שעות 
ו-2 סיורים, האחד ברמת הנגב והשני במ־

צפה רמון.
התיירנים שהשתתפו בסמינר הביעו את 
מאופן  מהתכנים,  המלא  רצונם  שביעות 
של  והרצינות  מהידע  החומרים,  העברת 

המנחים ומהסיורים.
אזורית  במועצה  סיורים  יערכו  בנוסף 
התיי־ המוצר  עם  להכרות  תיכונה  ערבה 

יומיים ברמת  וכן סיור של  רותי המקביל 
אתגרים  אותם  עם  מתמודד  אשר  הגולן 

של הנגב. 
הקורס השני התחיל בימים אלה  ועוסק  

באקו- תוריזם : 
זוהי מגמה גוברת בתחום התיירות בעו־

לם אשר מתאימה לתיירות המדברית. 
הקורסים המתוכננים בהמשך השנה:

באמצעות  שיווק  בשירות,  מצויינות 
מהמטבח  ומשקאות  מזון  האינטרנט, 
הביתי מיועד למפעילי חדרי אירוח ועבו־

דה מול סוכני נסיעות בתיירות נכנסת. 
המועצה  ידי  על  ממומנים  הקורסים 
נדר־ אך  הנגב  לפיתוח  והרשות  האזורית 
שת השתתפות מינימלית מהמשתתפים. 

לפרטים נוספים:  08-6564184 
או 
nirit@rng.org.il

ערן דורון  ונירית פורטוגז 

מקדמים את 
התיירות

המועצה האזורית רמת הנגב
מזמינה ליום עיון בנושא:

בנייה ירוקה
ותכנון בר קיימא: 

עקרונות , טכנולוגיות ותקנים

יום שלישי  ה - 4 במרץ 2008
כז ' באדר א ' תשס "ח

במרכז הבינתחומי "נגב "
במדרשת בן - גוריון

                        
ההשתתפות ביום העיון ללא תשלום.
יש לאשר השתתפותכם עד ה 2.3.08

הילה אקרמן , רכזת יחי־
דה סביבתית רמת הנגב

hila@rng.org.il  08-6564168
פקס : 08-6564167
www.rng.org.il

תמיכה במוסדות 
ציבור לשנת 2008

פסולת בקציעות

ערימות פסולת מכסות שטח נרחב וגורמות לפגיעה בסביבה. בצעד 
חשוב ואמיץ הוציאה המועצה צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון 

לסילוק מפגעי הפסולת באזור קציעות. צו הניקוי הופנה לבכירים 
בצה"ל ומנהל מקרקעי ישראל ומצווה על אישים אילו לפנות את  
הפסולת תוך 30 יום מיום קבלת הצו. מהלך זה הוא חלק מתפיסה 
כוללת של המועצה למנוע מפגעים בתחומה ומקדם את השמירה 

על הסביבה עבורנו ועבור ילדינו.

צו ניקוי לצה"ל ולמנהל מקרקעי ישראל באזור קציעות

מועצה אזורית רמת נגב 
רואה חשיבות רבה בתמיכה 

באירועים המקדמים את 
ההתיישבות, התיירות, 
התרבות והמדע באזור. 

לפיכך המועצה מבקשת 
מגופים וארגונים המעונינים 

לקבל סיוע להגיש את 
בקשתם לאירוע במהלך שנת 

 2008
לא יאוחר מתאריך 

 .10.03.08

על המגיש להציג במסמך  
את הסעיפים הבאים:

• מטרת האירוע/פרויקט. 
• תוכנית מפורטת של 

האירוע כולל לוח זמנים.
• תקציב האירוע/ פרויקט.

• שותפים לאירוע/ לפרויקט 
כולל השתתפות תקציבית.

• סכום התמיכה המבוקשת 
מהמועצה.

• משך התמיכה : מספר 
שנים / חד פעמי. 

את הבקשות יש להעביר 
לדואר אלקטרוני 

 nirit@rng.org.il

לפרטים נוספים: 
08-6564184
  מחלקת תיירות

קול קורא לתמיכה באירועים 
בשנת 2008

חנה גרג'י
ציורים

2000 - 2008 
גלריית "הגבעה" 

קיבוץ משאבי שדה
א'-ו': 20:00 – 17:00
שבת: 20:00 – 10:00

08-6265244
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הגעה לתחילת המסלול:
 40 כביש  על  דרומה  שבע  מבאר  נוסעים 
(או צפונה ממצפה רמון למגיעים מדרום) וב־

צומת טללים ממשיכים דרום מערבה לכביש 
ניצנה כ-4 ק"מ לפני מסוף  211. פונים לתל 

הגבול. 

סיור בתל ניצנה
ניצנה הוקמה ע"י הנבטים במאה ה- 3 לפ־

נה"ס כתחנת דרכים לשיירות המסחר בסמוך 
לצומת הדרכים מפטרה לעזה והדרך שירדה 
הממלכה  כשנכבשה  שור').  ('דרך  למצרים 
הפכו   ,106 בשנת  הרומאים  בידי  הנבטית 
משניים  לצירים  לניצנה  הסמוכות  הדרכים 

והיישוב ירד מגדולתו.
הביזנטית,  בתקופה  מחדש  פרחה  ניצנה 
יי־ דתי,  כמרכז  לספירה,  ה-5  מהמאה  החל 

לשיירות  דרכים  ותחנת  גדול  חקלאי  שוב 
שנעו שוב בדרכי המסחר.

 -1937 בשנים  בניצנה  שנערכו  בחפירות 

פפירוסים.  בישראל,  לראשונה  נתגלו,   1935
בפפירוסים נמצא מידע רב והם מהווים עדות 
חשובה מאוד על התקופה הביזנטית והתקו־

פה הערבית הקדומה בנגב.

תחנת הרכבת התורכית ומגדל המים
שש  היו  בניצנה  התורכית  הרכבת  בתחנת 
התור־ על-ידי  שהונחו  מקבילות,  מסילות 
הר־ העולם  מלחמת  בזמן   ,1916 בקיץ  כים 

אשונה. פרוייקט המסילה התחיל שנה קודם 
לכן, במהלך שנת 1915. ביוזמתו של המפקד 
המהנדס  של  ובתכנונו  פחה  ג'מאל  התורכי 
המסי־ נבנתה  פחה,  מייסנר  היינריך  הגרמני 
לבאר- שורק)  (נחל  סראר  ואדי  מצומת  לה 

שבע (קו זה נפתח לתנועת רכבות באוקטובר 
1915) ובהמשך לקסיימה שבסיני דרך עוג'ה 
את  שימשה  הרכבת  ניצנה.  היא  אל-חפיר, 
הצבא התורכי במלחמתו מול הצבא הבריטי, 

ששהה במצרים ובסיני.

פארק בארותיים
החורשה

החורשה, בה עצי אשל ואקליפטוס רבים, 
ניטעה על-ידי בוגרי ביה"ס החקלאי 'מקווה-

בצבא  נוטעים  כפלוגת  ששימשו  ישראל', 
התורכי. חורשות נוספות ניטעו על-ידם בי־
ציאה הדרומית מבאר-שבע, ובכניסה המע־

רבית לקסיימה שבצפון-סיני. 

משה  באר  בארות:  שתי  חפורות  בחורשה 
ובאר אהרון. מבנה שכבות הסלע מתחת לפני 
מתחת  חווארית  חרסית-  (שכבת  הקרקע 
להיווצרות  גורם  קירטונית-גירנית)  לשכבה 
ניצלו  האזור  תושבי  גבוה.  תהום  מי  אופק 
ולחפירת שלוש  זאת לחפירת שתי הבארות 

הבארות באזור ניצנה).
מהבארות שבחורשה ושימשו למילוי מכלי 

קטרי הקיטור.

הבריכה הביזנטית
בערוץ  ממשיכים  בארותיים  מחורשת 
נחל בארותיים לכיוון צפון. חוצים את הגשר 
ניצנה-בארותיים  התורכי היפהפה על כביש 
ומתקדמים כ- 500 מ' במורד הנחל, אל ברי־
וה־ הרומית  הנבטית,  מהתקופות  כת-מים 

ביזנטית. לתקופות אלו (300 לפנה"ס - 640 
החקלאי  פיתוחו  את  לייחס  אפשר  לספירה) 
הנרחב של אזור בארותיים, אשר הגיע לשיאו 

בתקופה הביזנטית. 

אזור ניצנה ובארותיים

החומרים:
5 – 6 תפוחי אדמה "דזירה", רצוי קטנים 

(ניתן לאפות גם עם הקליפה).
3 בטטות
שמן זית
מלח גס 

אופן הכנה:
מקלפים את תפוחי האדמה והבטטות.

מרפדים תבנית אפיה בניר אפיה.
חותכים את תפוחי האדמה לאורכם ומניחים 

בתבנית על צידם החתוך. חותכים פסים  
כמו מניפה בגב תפוח האדמה, לא עד הסוף. 
את הבטטות חותכים לפרוסות בעובי דומה 

לתפוחי האדמה ויוצרים חתכי מניפה כמו 
בתפוחי האדמה. בעזרת מברשת מורחים 

שמן זית בנדיבות. בוזקים מלח גס.
אופים בחום של 200 מעלות, במשך כחצי 

שעה, או עד שתפוחי האדמה משחימים 
ורכים.            

בתיאבון!                                                 
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סודוקו- קשה שף החודש:
לילך בן לולו

תפוחי אדמה ובטטה, אפויים

והפעם: זכריה (טודי) שדה מקיבוץ משאבי שדה

מפעל חיי

והפחות  המלא  בשמו  או  כשטודי, 
על  לדבר  מתחיל  שדה,  זכריה  מוכר, 
ארוכות,  שעות  להימשך  עלול  זה  עברו 
מבלי שיעצור לרגע לנשום אוויר. ויש לו 
מה לספר- ולנו יש הרבה מה לשמוע ול־
למוד. טודי, היה מלוחמי חלוצה של הפ־

למ"ח, נפצע באחד הקרבות, איבד הרבה 
 ,83 בן  כשהוא  היום,  אבל  חברים,  מאוד 
יש לו זמן לעסוק באהבה האמיתית שלו 

- האומנות. 
אומ־ כיועץ  שנים   6 מזה  עובד  טודי 

תרבות  למפעלי  החברה  של  ואוצר  נותי 
מצייר,  מפסל,  הייתי  "פעם  בבאר-שבע. 
מצלם- כל החיים שלי סבבו סביב האו־

מייעץ  השני-  במתרס  אני  היום  מנות. 
שעשיית  לי  חשוב  צעירים.  לאמנים 
האומנות תימשך והאמנים יעשו עבודה 

טובה, יפה ואיכותית".אומר טודי.
בת־ בעיקר  מתמקדת  שלו  האומנות 

בביתו  וצילום.  הפלסטי-חזותי  חום 
ישנה גלריה שבה הוא מציג את האומ־

נות שלו ויש לו אהבה מיוחדת לכבשים. 
שיצר  הטוב  חברו  מוכר?  לכם  נשמע 
מרהי־ אומנות  עבודות  מעט  לא  איתו 

בות הוא מנשה קדישמן- חובב כבשים 
מדברים  היום,  עד  בקשר  "אנחנו  ידוע. 
חודשים.  בכמה  פעם  ונפגשים  בטלפון 

יש לי רק זיכרונות טובים מקדישמן".

לטודי קשה לשבת בבית בחוסר מעש. 
הוא חייב ליצור בכל זמן פנוי. כמעט מדי 
יום הוא נוסע לבאר-שבע, פוגש אמנים 
"גדולים".  של  עצות  להם  ונותן  צעירים 
של  האומנות  על  ביקורת  הרבה  לו  יש 
שנות ה- 2000 אבל בסה"כ הוא מרוצה 
מהאמנים שהוא פוגש. "יש לאמנים של 
היום ראש אחר משלנו. לפעמיים קשה 
בצורה  חושבים  הם  אותם.  להבין  לי 
מדי,  מקורית  לפעמיים  מקורית,  מאוד 
זה מסובך ומורכב אבל אני עושה מאמץ 
הצעירים.  האמנים  של  לראש  להיכנס 
אומנות-  גם  זאת  ובשבילי  מצליח  אני 

להבין אותם".

לוחם למען האומנות

תחנת הרכבת  התורכית בעוג'ה אל-חפיר



       

חורף מבעד לעדשה
שלג, גשם והצפות בנחלים- פרויקט צילומים מיוחד לכבוד החורף. אספנו תמונות 

שצילמו תושבי במועצה וקיבלנו מדבר רטוב במיוחד, אבל מדהים ביופיו




