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דיווחים מהשטח

תם החופש, שנת הלימודים בבתי 
הספר, "משאבים" ו"צין" נפתחו 
כסדרם, וכבר אפשר היה לחוש 
התרגשות באוויר, בעיקר של 

תלמידי כיתה א'• עמ' 2

בחוות טנא אשר ברמת הנגב 
נחנכה מערכת סולרית הגדולה 

ביותר בישראל • עמ' 2
65 שנה 

להתיישבות בנגב 
צוין באירוע פתיחת 
השנה בפארק גולדה 

במעמד נשיא המדינה שמעון 
פרס • עשרות תושבי המועצה 

השתתפו במופע מרהיב ומושקע 
על רקע תפאורה של האגם 

ומדרון ההר • הזמרת קורין אלאל שרה ומאות 
תושבים נהנו מדוכני אומנות, צילום ואוכל וגם 

ממשחקים של פעם• עמ' 6 

"חגיגות 65 שנה בנגב
60 למדינה"

תם החופש, שלום כיתה א'

חלב לבן – 
חשמל ירוק

בית השנטי

שנה טובה



      
המועצה מרחבי

      

בהתרגשות להבחין שלא היה קשה
"מש־ הספר בית תלמידי את שאפפה
ללי־ הראשון היום של בבוקרו אבים"
את חש ביה"ס  בחצר שנכח מי מודים. 
(שלא הילדים של והערנות הנמרצות
לימודים) ביום רגיל של אותם  מאפיינת
מהי־ אותם  שאספו האוטובוסים  מתוך 

המועצה. ברחבי השונים שובים
כו־ כמה הגיעו שנה  בכל  כמו השנה,
והלא עצבניים ואולי קצת נרגשים כבים
צילמו שהוריהם א',  כיתה  תלמידי הם
הראשון בבוקר וזווית עבר מכל אותם
בכיתתם הלימודים  ספסל על  שלהם
של הלימודים פתיחת בטקס החדשה.

ריפמן, שמוליק המועצה, ראש בירכו הספר, בית
החינוך אלי לופו. אגף וראש מנהלת בית הספר

"משאבים" מספ־ הספר בית מנהלת ר., טליה 
הלימודים יהיה במערך העיקרי הדגש כי השנה רת
ב"משאבים" כך מקימים וחיסכון, לשם מחזור על
מונה יהיה כיתה  בכל בנוסף, ייחודי, מחזור  מרכז
הסולארי הפאנל עדיין את ראה  שלא ומי חשמל.

מוזמן להתרשם! המסתובב ב"משאבים",
נתן במועצה החינוך מחלקת מנהל לופו, אלי
כסדרה נפתחה השנה כי ואמר מהשטח דיווח
הספר בית המועצה. ברחבי  החינוך  מוסדות בכל
החי־ משרד של חדש" "אופק לתוכנית נכנס "צין"

לאחר לתיכון שעלו והנערות הנערים השנה נוך.
המשך את לבחור יכלו לימוד, שנות שמונה סיום
"אשל התיכונים: שלושת מבין באחד לימודיהם
בוקר". שדה  ו"מדרשת הבשור" "מעלה הנשיא", 
יתמקם כי השירות הפסיכולוגי היא חשובה חדשה

במועצה. החינוך במחלקת חדש בבניין
ההורים לב כי השנה, לתשומת מבהיר לופו אלי
וכללי הסעות נוהל על הקפדה תהיה והתלמידים,

באוטובוסים. התנהגות
הדר וכך  שנה, להתחיל אפשר אי ברכה וללא 
על ומספרת מברכת והגנים הרך גיל מנהלת הראל,

הקרובה: לשנה המתוכנן

מחדש... נתחיל שוב
במועדה נפתחה הקיץ חופשת לאחר

תשס"ט. הלימודים שנת
בישובים החינוך רכזות נערכו השנה גם
החינוך צוותי מבחינת הן השנה לפתיחת
חי־ יצירת מרחבי ידי על המקצועיים והן

הילדים. לצרכי מותאמים נוך
מע־ מלווה השנה, גם קודמות, כבשנים
(מערך מעגן צוות ידי על הרך הגיל רכת
תכנית היא מעגן תכנית גן-מעון). תומך
בתחו־ תחומית מערכתית רב התערבות
מקצועי רב צוות השונים. ההתפתחות מי
למחנכים ותמיכה היוועצות גורם מהווה

ולהורים.
תר־ וסל קרן קרב פעילות הילדים תמשיך בגני
הסביבה איכות בתחום  הפעילות את  נרחיב בות,
ידי על שתוכננו  נוספות העשרה תכניות וכמובן, 

הגננות.

החדשה, לשנה נאחל אז
שתהיה השנה טובה באמת,
ולתת, לקבל לאהוב, שנדע

ברוכה, שנה לכולנו שתהיה
שמחה. בריאות והרבה  אושר

לימודים מהנה, שנת שתהיה לכולנו
ומעניינת. מחדשת חוויתית,

קשר: מפרסמים.צרו ואנחנו אתם שולחים לכם לראש. שעולה דבר כל תמונות או אישיות, סיפורים מעניינים, דעות שותפים. אתם גם
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של מאבק שנים לאחר בשבוע שעבר,
קריית החלו העבודות להקמת ואמונה,

הנגב. בצומת צה"ל של ההדרכה
דרך אבן  היא ההדרכה קריית הקמת 
הפרויי־ שכן והנגב, הנגב רמת בפיתוח

לאזור כ-8000 חיילים שישרתו  קט יביא
מקווים  שאנו  משפחות  וכ-500  בבסיס
במ־ הנגב. רמת בישובי ביתם את יבנו כי
קריית הקמת תביא התשתיתית עטפת
תש־ של משמעותי  לפיתוח ההדרכה 
ותשתיות הביוב החשמל המים תיות

התחבורה.
ההדרכה קריית בהקמת נסתפק לא
למען ולפעול מקרוב  לעקוב  ונמשיך
חובב רמת  מפגעי במיגור יסודי טיפול 
להבטיח נוכל למען השונים ובמזהמים

והסבי־ הנגב רמת לתושבי חיים איכות
את שיאכלסו החיילים לאלפי וכמובן בה

ב-2012. כנראה הדרכה קריית
מול ניצבתי ציבור, כאיש פעם, לא
המתנגדים, ומול הבירוקרטיה איתני
ייאוש. עד ולעיתים אונים חסר כמעט
וגורמים המועצה עובדי בעזרת אולם
הצל־ המדינה מקברניטי  וחלק  נוספים
על הדחפורים  עלו בו ליום להגיע חנו 

השטח.
במ־ הדבקות הוא המסר מבחינתי,
ובצדקת הנגב בפיתוח  האמונה  שימה,
המקוות לתוצאות אותנו יובילו הדרך

נוספות. ולהצלחות

מבקש לפ־ אני אופטימי זה ועם מסר
עלינו שתבוא  החדשה השנה את  תוח
הנגב, רמת תושבי לכל ומאחל לטובה
ופרנסה בריאות ושגשוג, פריחה שנת

טובה.

טובה שנה
שמוליק ריפמן

ראש המועצה: דבר

שליש הילה עורכת:
גרפי: עיצוב

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

08-6564188 פקס:

העיתון הופק בסיוע
הסוכנות היהודית

המודעות לתוכן אחראית המערכת אין ט.ל.ח-

עם בסיס ביחד והגנים הטבע רשות פקחי ארגנו אותו במבצע מיוחד
המטווחים אזור את לנקות חיילים מאות החודש יצאו שבקציעות, גבעתי

ארוכה, מערימות סבל מהזנחה אותו מבצע שעד בקציעות. השטח
ואסתטי. סביבתי מפגע שהיוו רבות פסולת

והוריהם א' כיתה תלמידי

המוע־ ראש  התשתיות, שר במעמד 
ג' ביום  נחנכה הנגב, רמת  צה האזורית

הגדולה  המערכת טנא בחוות  9/9/08
סולרית. אנרגיה להפקת בישראל ביותר
ע"י טנא בחוות שהותקנה  המערכת
הספק בעלת הינה סולרפאוור חברת
החדשות התקנות (ע"פ מקסימאלי

50 קילוואט.  של לאחרונה) שאושרו
החשמל ייצור היקף השוואה לשם
את תצרו־ לספק יכול שתפיק המערכת

של כ-15 בתים.  כת החשמל
לפני  הנגב,  ברמת הוקמה  חוות טנא
טנא משפחת ידי  על שנים  כשלוש
על החקלאיות החוות  מפרויקט  כחלק

הגדו־ היתרונות את מנצלת  החווה  היין". "דרך
לפני  מעל 500 מ' של מיקום החווה בגובה לים
משפ־ קרינת שמש ורוח. בה שפע של ויש הים
שבמיקום החווה הפוטנציאל את טנא זיהתה חת
את ולנצל המערכת בהקמת להשקיע והחליטה
היא טנא "המגמה אומר בקרינת השמש. היתרון

לצרכי האנרגיה בגורם חיצוני להיות תלויים לא
משרד סייעו והחווה". בתחילת הדרך הרפת של
לפני הנגב. רמת האזורית  והמועצה  התשתיות
רא־ הסולריות היחידות שלוש הותקנו כשנה
החווה. של מהצריכה כשליש  שסיפקו שונות

כ-50   המספקת המערכת נחנכה  היום כאמור

צריכת כל  את שיספקו שעה קילווט 
עודפים יעבירו ואף באנרגיה הרפת
האח־ בחודש החשמל. לרשת גדולים
כבר והיא גם טורבינת רוח הותקנה רון
הטור־ כי אם חשמל, להפיק התחילה

בהרצה. עדיין בינה
קרא הטקס במהלך ברכתו בדברי
לזרז התשתיות לשרת המועצה ראש
הל־ הפרוייקט להקמת המהלכים את
השמש מאנרגית חשמל לייצור אומי
משאב קיים הנגב "ברמת באשלים.
ביותר הגדול מתכלה הבלתי הטבע
השקת השמש". קרינת - בישראל
לפני חלוץ היא טנא בחוות המערכת
לעשייה ביטוי והשקתה  מהווה הוסיף המחנה,
קיימא וני־ בר פיתוח : המועצה אותה מעודדת
וכן באזור הקיימים הטבעיים המשאבים צול
פעולה ושיתופי מחד הפרטית היוזמה עידוד
על להתגבר ניתן בעזרתם שרק הגורמים כל עם

שבדרך. המכשולים

חלב לבן - חשמל ירוק
הנגב שברמת טנא בחוות נחנכה מהשמש חשמל לייצור בישראל ביותר הגדולה הסולארית המערכת

כיתה א' שלום תם החופש,
וסביבה איכות בריאות שנת • כסדרה נפתחה תשס"ט הלמודים שנת

הסולריים הפנלים

והגנים הטבע ורשות צה"ל
במבצע ניקיון מיוחד

עיר הבה"דים טקס

סף
אליו

שר
ם:י

צילו



            
מרחבי המועצה
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"אות השותפות" 
ב- 21 לאוגוסט התקיים בדנבר האירוע השנתי של הפדרציה היהודית. באירוע העניקה הפדרציה היהודית 

בקולורדו את אות השותפות המצטיינת לשנת 2008 לרמת הנגב

כך בחרה הגב' לופ להציג את השותפות ואת 
שמוליק לקהל הרב שנכח באירוע:

"לכבוד הוא לי להעניק את "אות שותף השנה" 
רמת  האזורית  המועצה  ראש  ריפמן,  לשמוליק 
נגב. הקהילה היהודית בדנבר התברכה כי, במס־

גרת שותפות 2000, התאפשר לה לקשור קשרי 
תיארנו  לא  ניצנה.  ועם  הנגב  רמת  עם  שותפות 
לעצמנו בעת ההחלטה  שנזכה להכיר אדם די־

נאמי, חם, בעל חזון ושף נהדר... ראש המועצה 
שמוליק ריפמן כמנהיגו של האזור הנהדר הזה. 

איש,  כ-3,500   בינינו,  השותפות  הקמת  מאז 
שהם כ-400  איש בשנה, התארחו ברמת הנגב. 
 5.4 של  סכום  גויס  האחרונות,  השנים  בתשע 
מיליון דולר עבור ניצנה, ובארבע השנים האח־

רונות, כ-700,000  דולר לרמת הנגב. השותפות 
שלנו מסייעת רבות לצמיחת הנגב. כשמשתתפי 
שחיזב־ בעת  בצפון  היו  שלנו   IST-ה משלחת 

הסטודנטים  כל  הארץ,  צפון  את  הפגיזו  אללה 
ברמת  משפחות  לבתי  והועברו  במהירות  נאספו 
הנגב. רמת הנגב היא לא רק שותפתה של הקהי־

לה היהודית, אלא היא משפחתנו המורחבת בכל 
המובנים.

בדברו על השותפות שמוליק תמיד אומר: "לא 

מדובר רק בכסף; מדובר במערכות היחסים שאנו 
בונים ע"י אירוח הדדי בבתינו ובקהילותינו".

 לא רק פרחים פורחים בנגב... מעל הכל מש־
גשגות החברויות, וכל זה הודות לראש המועצה 

שמוליק ריפמן והצוות הנפלא שלו.
תודה רבה, שמוליק." 

מעט על השותפות...
שהתפ־ דופן  יוצאי  קשרים  עבור  ניתן  הפרס 

תחו בין האנשים משני צידי האוקיינוס בישראל 
שנים  תשע  מזה  פועלת  השותפות  ובקולורדו. 
ויצירת  בקהילות  אנשים  בין  בחיבור  ועיקרה 
את  זה  בהקשר  לציין  ניתן  אישים.  בין  קשרים 

הרצל-רמה  ביה"ס  תלמידי  של   HIP פרויקט 
מדנבר הבאים לשהות של שישה שבועות בתי־

כון לחינוך סביבתי. יציאתם של כ-12  בני נוער 
מהמועצה למחנות הקיץ של הפדרציה וביקורי 
במהלך  הקהילה  של  הנוער  תנועת  של  גומלין 
מקולורדו  אורחים  כ-400   של  ביקורם  הקיץ. 
רבות  תורמים  אשר  שונות  במסגרות  שנה  מדי 
לחיזוק הקשרים בין הקהילות וכן לתרומה כל־

כלית לאזור. 
בנוסף תומכת קהילת דנבר במספר פרויקטים 
סיוע  מיוחדים,  צרכים  עם  לילידים  עזרה  כגון: 
בקידום  תמיכה  המועצה,  של  הנוער  בפעילות 
מחזור,  מרכזי  בהקמת  סיוע  קטנים,  עסקים 
תמיכה בפיתוח שבילי אופניים, סיוע בפעולות 
קליטה של המועצה למתיישבים חדשים ועוד. 

דופן  יוצאת  לדנבר  הנגב  רמת  בין  השותפות 
באיכותה מבין 46 שותפויות בארץ ועל כך הע־
ניקה הקהילה היהודית בקולורדו את פרס השו־

תפות המצטיינת. 
ראש  ריפמן-  שמוליק  נכחו,  המועצה  מטעם 
אדווה  השותפות,  מנהל  דורון-  ערן  המועצה, 
לויד- דוברת המועצה ואחראית על קשרי הגו־

מלין עם דנבר.

ברמת הנגב מהפכת המיחזור נמשכת: במחנה 
טלי בבסיס רמון החליטו לקחת את המיחזור 

לידיים והכינו בעצמם את מיכלי המיחזור 
למיכלי פלסטיק ולזכוכית. כל הכבוד! 

הגב' רובין לופ מעניקה לשמוליק ריפמן את אות ההוקרה.

דו"ח מבקר המדינה על תוצאות 
ביקורת חשבונות המועמדים 
שהשתתפו בבחירות לראשי 

המועצות האזוריות ב- 11/2007

להלן הדו"ח:
מועצה אזורית רמת הנגב

בבחירות לראש המועצה התמודדו שני מועמדים; מספר בעלי 
הזכות לבחור היה- 3004.

א. צרפתי נועם

המועמד זכה בבחירות בכ- 7% מקולות הבוחרים. המועמד, 
אשר אינו זכאי למימון מאוצר המדינה, מאחר שלא זכה במספר 

הקולות הכשרים המזכים במימון, לא מסר את חשבונותיו וכן 
דו"ח כספי למבקר המדינה, למרות פניות חוזרות ונשנות.

בהיעדר החשבונות והדוח הכספי, הדוח לגבי מועמד זה אינו 
חיובי.

כאמור המועמד אינו זכאי למימון מאוצר המדינה. החוק איננו 
קובע במקרים כאלה סנקציה כספית בגין דוח לא חיובי.

ב. ריפמן שמואל משה

המועמד זכה בבחירות בכ- 93% מקולות הבוחרים, נבחר 
לראשות המועצה וזכאי למימון מאוצר המדינה. על פי הדוח 
הכספי של המועמד הסתכמו הכנסותיו בתקופת הבחירות ב- 

115,883 ₪ והוצאותיו הסתכמו ב- 107,742 ₪. 

הוצאות המועמד בתקופת הבחירות היו נמוכות מהמימון 
שקיבל מאוצר המדינה ועל כן עליו להשיב לקופת המדינה 

סכום של 8,141 ₪ .

המועמד ניהל את חשבונותיו בהתאם להנחיות מבקר המדינה.

על פי סעיף 15 לחוק תקרת ההוצאות היתה 272,666 ₪. 
הוצאות המועמד לתקופת הבחירות היו בגבולות תקרת 

ההוצאות הקבועות בחוק.

הכנסות המועמד היו במגבלות סעיף 16 לחוק.

לפיכך ניתן דין וחשבון חיובי לגבי תוצאות ביקורת החשבונות 
של המועמד.

דו"ח מבקר המדינה:

המשרד  ומנכ"לית  אדרי  יעקב  השר 
 29.07.08 ב-  ערכו  יחזקאל  אורלי  הגב' 
ביקור ברמת הנגב. במהלך הביקור הוצגו 
בפני השר הנושאים המרכזיים עמם מת־

מודדת רמת הנגב וכן פרויקטים מרכזיים 
כרוח מדבר ושאנטי במדבר.

בהמשך ביקרו השר והמנכ"לית במרכז 
לפיתוח חקלאות מדברית וקבלו סקירה 
לכלכלת  החקלאי  המחקר  תרומת  על 
אנשי  פרנסה,  מקורות  וליצירת  האזור 
המו"פ הדגישו את חשיבות פיתוח מקו־

רות המים כמרכיב מרכזי לתוספת ייצור 
יסייע  משרדו  כי  הבטיח  השר  חקלאי. 
במימון פיתוח מקורות מים בשנת 2008 

בהיקף של בהיקף של 4 מיליון ₪.
את  אדרי  השר  הדגיש  הביקור  בתום 
מחויבותו האישית לנגב ולגליל ואת המ־

לקראת  הנגב  בהערכות  להשקיע  מתכוון  שמשרדו  אמצים 
הקמת קריית ההדרכה של צה"ל בצומת הנגב כולל פתיחת 

שלוחה של המשרד בנגב.

כאמור הבטיח השר כי משרד נגב גליל יסייע לפרויקטים 
ברמת הנגב בהיקף של כ- 8 מיליון ₪.

אדוה לויד 
דוברת המועצה 

הבטחות צריך לקיים!
המשרד לפתוח הנגב והגליל יסייע בהיקף של כ- 8 מיליון 

שקלים בפיתוח פרויקטים ברמת הנגב ב- 2008

השר אדרי בביקור בכפר הסטודנטים "איילים"

רמון

ירוקה
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מגזין

כותב "מחלקת שאני רבות שנים אחרי הפעם הראשונה זו
עבדתי, זו, שנה יוני, ראשית חודש עד אמיתי. וזה הנדסה"
כמזכירה בן-שלום עירית עם  במחלקה  לבדי רבות, שנים
האדר' לשמחתי, הצטרפה, זה  מתאריך חלקית. במשרה
תאו־ עקב  פציעתי  לאחר שדה. ממשאבי יוסף, מור  שירה 
כך, הבריאותיות עקב והמגבלות מדבר" שארעה ב"רוח נה
הנכון ובזמן רענן רוח משב  שירה  של הצטרפותה היתה
לספר שאנסה כפי עבודה, מלאות שידינו בתקופה גם וזאת

להלן: מהן חלק על

מילכה באר
גדר בטחון  יח"ד) הוקמה  45) הישוב של א' שלב סביב •
שני שערים באספלט. מצופה בטחון כביש ונסלל, לאורכה,

לישוב. הכניסות בשתי יוצבו חשמליים
בסובה המסתיים לישוב, בכניסה אספלט, כביש סללנו •

לאוטובוסים. מתאימה
בשלבים נמצא לביוב השאיבה לתחנת חשמל חיבור •

התחנה. להפעלת סוף-סוף, ונייחל, מתקדמים
הישוב, לקראת במרכז גדול, מקלט של עבודות הבניה •

גמר.
חשמל לשטחים החקלאיים, מטפלים בהעברת קו אנו •

האריזה. ובתי החממות עבור
"הג'ורה" כביש גבי על אספלט כביש בסלילת נוסף שלב •
הג־ לכביש לחיבור מתקרבים אנו ביצוע. לקראת (17 (מס'

.(10 (מס' בול
לישוב הטלפוני בפתרון לבעיות הקשר לטפל ממשיכים •

"בזק". בחברת

ברנע קדש
מגרש לשיפוץ ושידרוג כמויות מפרטים וכתבי מכינים •

כדורסל.
האגודה, במגרש מבנים (6) שישה להעמדת תוכנית הכנו •
השלישי, לרחוב בעתיד שיחוברו  לתשתיות,  תכניות כולל

בישוב. המתוכנן,
שלו א' שלב האזורי, אשר העלמין תכנית בית את סיימנו •

.2009 יבוצע בשנת

ניצנה פתחת
מנחם צפריר, המתיישב ע"י הוקם בעזרתנו ובתמיכתנו •
הא־ מחנה של מי-הביוב לניצול השקיה מתקן ברנע, מקדש

בקציעות. והפליטים סירים
לקו קו חשמל, מקביל להנחת פועלים בחברת חשמל אנו •

ועד ניצנה. משאבי-שדה הקיים, מתחמ"ש

מדבר" "רוח
כש־ המבנים את לראות ואפשר מתקדמת א' שלב בנית •
עבודות הפי־ בתחילתן. לפנינו ועבודות הגמר השלד בסיום

בטחון. גדר והקמת תוח
של "החב־ לידיה והועבר ידינו על בוצע הצומת לישוב •
הגישה כביש לסלילת פועלים אנו לדרכים". הלאומית רה

למוסד.
אשלים

וה־ הישן" הצפונית, ב"גרעין הנוי בשכונה בתכנון עסקנו •
בסיומו. הישוב, ועד עם יחד ידינו, על המנוהל ביצוע,

העלמין. בית ב' של בנית שלב את סיימנו •
משאבים אגן מט"ש

הצ־ המחנה משאבים, אגן לכל ומרכזי גדול מט"ש תכנון •

כולל התכנון - בעבודה. ועיר הבה"דים טללים בצומת באי
שמיקומו עצמו, והמתקן שאיבה  תחנות  ההולכה, קווי את

הכביש. של השני מצידו מדבר", "רוח מול
לתיי־ הממשלתית (החברה החמ"ת ובכספי במקביל •
נווה המדבר", ("ספינת התיירות לאזור פתרון מתכננים רות)
התכנית שישתלב עם העתידי) והמלון פארק גולדה מדבר,

הנ"ל.

טללים
בימים אלה מוקם "הארגז" בחברת שיוצר יביל, מעון יום •

לתשתיות. ומחובר
ישן מים קו העתקת על "מקורות" חברת עם סיכמנו •

לו. מחוצה אל הישוב מתוך
הת־ וביצוע לשכונה הקהילתית הסתיימו העפר עבודות •

בקרוב. יעשה שתיות

מרחב-עם
לפני עומדים אנו וכבר החדש כנסת בית חנכנו מזמן לא •
זהו הקודם, הילדים כגן שלא הילדים. גן מבנה של סיומו
האדריכ־ ע"י ומעוצב מתוכנן ובטון) (בלוקים קשיח מבנה

לפידות. דליה לית
עבור הסעה תחנת ובכניסה אליו הקמנו הישוב למרגלות •
גם תוצב מדרכות, נסללו מצעים, דרך נסללה התלמידים.

דיווח מהשטח
הבאה בכתבה נסלל? היכן בנה? מי • והפיתוח הבנייה קורות על מהשטח ישירות מדווח המועצה, מהנדס ברזילי, עודד

גן ילדים במרחב ים

במדרשה יום מעון

הארגז חברת טללים, יום מעון

מדבר רוח
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בטיחות. מעקה ויקבע סככה
מג־ בת  הקבע, לשכונת העפר עבודות שהסתיימו לאחר •
ביוב, קווי בתשתיות: העבודות לתחילת מצפים אנו רשים,

דרכים. וסלילת חשמל מים,

גוריון בן מדרשת
השי־ ע"י משרד שאורגן קבלנים, סיור אלה נערך בימים •
"נווה- שכונת של בשלב ב' תשתיות למגרשים לביצוע כון,

בוקר".
פתיחת עם שאוכלס דו-כיתתי, יום מעון בנית סימנו •

הלימודים. שנת
מח־ ע"י המסחרי, המרכז חצר גג של מחדש קירוי סימנו •

ומשובחות. עבות קש צלות
במ־ הוא לה המיועד המקום בתכנון. חדשה חינוך קריית •
מתקניו כל על הספר בקריה מתוכנן בית הקיים. הישוב רכז

וגני- ילדים של חינוך חובה.
בית העלמין. בתכנון: הרחבת •

בכבישי הנזקים לתיקון כמויות וכתבי מפרטים מכינים •
בוקר". "נווה שכונת

השער, בצידו הפנימי של הסעה ביציאה מהישוב, תחנת •
ביצוע. לקראת

במדבר שנטי
בכבישים הסמוכים. כבר לכל עובר נראית שלב א' בנית •

הסתיימו. הראשוניות התשתיות •
קבלן. ונבחר התבצע מכרז למוסד תוכננה, הכניסה צומת •

לביצוע. נצא גיוס הכספים – השלמת עם

הבודדים חוות
את לחשמל, סימנו שליבי פרחאן חוות חיבורה של עם •

החוות לרשת. חיבור כל
נושא הח־ הסדרת את להשלים טנא לחוות אנו עוזרים •
הח־ חברת הפוטו-וולטאיים, עם התאים המיוצר ע"י שמל,

שמל.

כללי
בישובים. המשחקים במתקני העבודות הושלמו •

שולחננו. – על הרחבת המתנ"ס תכנון •
טללים, בצומת שלט מעל הכביש, הכולל חדש, שילוט •

לדרכים". הלאומית "החברה ע"י למכרז ויוצא תוכנן
החומר את והעברנו ההנדסה מבנה הרחבת את תכננו •

לקבלת הצעות מחיר.
קווי- של אזוריות תוכניות ואישורי בבדיקות ממשיכים •

ותקשורת. כבישים מים, חשמל,
תאים הסביבתית, הוצבו מהיחידה הילה אקרמן, עם יחד •

ו"משאבים". "צין" הספר בבתי הפוטו-וולטאיים
בי־ מבוצעות גולדה באולם החדש האוויר מיזוג עבודות •

אלה. מים
נבנתה הרווחה) ומחלקת הטיפולי (המרכז הילד לבית •
חינוכי). פסיכולוגי שפ"ח (שירות עבור חדרים 4 של תוספת

אוכלסו. החדרים

   

וסוכות ספטמבר אירועי ריכוז
רמון: מצפה

והת־ יצירה תנועה, של סופ"ש 17-18/10 אדמה:  האנגר   .1
 2008 זז פסטיבל את מארחת אדמה ובנוסף, הופעה + בוננות

מיצג במת של חיה אומנות
לק־ 03-5372096 נוספים  פרטים  אדמה.  בהאנגר   18-27/9
לתוש־ 08-6595190: רמון כרטיסים לסופשבוע במצפה ניית

.15% הנחה – הנגב רמת בי
בין  יום כל  10-21/10 - שגיא) (אבי לאסטרונומיה מרכז .2
סב־ בשלושה כוכבים, תצפיות  מרתון יערך  הנ"ל התאריכים
,6595959 לפרטים: .21:00 ,19:00 ,17:00 בשעות: בים,

052 -8984040
אורגנית.  וקוסמטיקה לסבונים ומפעל חנות - טבע 3. ניחוח
19/ ,17/10 ,13/10 בתאריכים: יצאו במפעל מודרכים סיורים
בכל פתוחה תהיה המפעל חנות בנוסף, .13:30 בשעה  -  10
.8:30-16:30 ושבת חג בערבי ,8:30-19:00 בין המועד חול ימי

6539333/777 לפרטים:
נגב: רמת

אקו־ על והסבר מודרכים, וסיורים תצפיות - מקמן חולות .1
17:00- השעות בין יום מדיי יצאו מבוץ, ובנייה סביבתית לוגיה
לינה אפשרות במקום ועוגה. בקפה יתכבדו המבקרים .20:00

052 -2368175 לפרטים: והסעדה.
מעו־ בריכות 3 טרמומינרלים- מים מרחצאות - מדבר נווה .2
וקפיטריה. מסעדה ספא, מרכז סאונה, חיצונית, בריכה צבות,

 6579666 לפרטים:
עונת המסיק,  פתיחת חגיגות בסימן סוכות - נגב רביבים 3. חי
פיקנטיים  זיתים של 9:00-17:00 טעימות יום בין השעות כל
בנוסף: צמחים), ותה בטבון פיתות לבנה, (בתוספת זית ושמן
בבוץ בנייה וליטוף, האכלה פינת  זאולוגי,  גן יצירה, סדנאות
מסיק הזיתים, בכרם ביקור מראש: בתאום לקבוצות ועוד..
לפר־ במקום. ללינה בד.. יש אפשרות בבית שמן הפקת ידני,

 6562688 טים:
מדברית פעילות התאריכים 14-21/10, בין - השיירות 4. חאן
טיול גמ־ עקב, ספארי לעין ברכב הכוללת: טיול לכל המשפחה
מחיר ו-11:30. 9:30 סבבים- שני יום בכל רועים. וארוחת לים

ללנים  . לפעוט 60 ₪ ₪ 110 (3-12) לילד , ₪ 120 החבילה
ולינה הסעדה אפשרות במקום לאדם. של ₪10 הנחה באתר

.6535777 אירוח). להזמנות בדואים וחדרי (קמפינג, אוהלים
פתוח בכל  יהיה היקב של המבקרים מרכז - בוקר 5. יקב שדה

050-7579212 , 10:00-16:00 בין החג ימי
המתעורר המדבר לילה- ספארי פעילות - ברגר חיים .6

ציוד ובעזרת הג'יפ על עולים בשטח, טורפים לחוקר מתלווים
לעת החיים המגיחים בעלי את לגלות ופנסים יוצאים מיוחד
- למשפחות מתאימה וחצי. שעתיים נמשכת הפעילות ערב.

קטנות. וקבוצות ,+4 בגיל ילדים
למתחילים.  וציפורים במדבר- צפרות  נשרים

מודרכת  צפורים צין, תצפית בבקעת לעין עקב בג'יפ סיור -  
אם הנשרים ונבדוק קיני על טלסקופ עם משקפות. נשקיף עם
ונ־ בצפרות ראשונים עקרונות נלמד העופות. מלכי באמת הם
של (סיור עקב בעין נתרענן לקינוח מדבר. ציפורי כמה פגוש

שעות). 2.5
לאור  חווארים וכייפי בנחל רגוע רגלי - סיור ירח ליל טיול -  

2.5 שעות- רגלי קל)..  של (סיור הירח.
בן ממדרשת סוכות המועד בחול  ערב  כל לפעילות: יציאה
מראש ולהזמין לתאם מומלץ מוגבל, המקומות מספר גוריון,

וחגים. בחופשות
בעלי להתנהגות דוקטורנט  ברגר, חיים בהדרכת  הטיולים

גוריון. בן באוניברסיטת חיים
    bergerh@bgu.ac.il :054-5343797 אימייל טל' לפרטים:

 www.negevjeep.co.il/ אינטרנט: אתר
מתלחצצים- 08-6562570 רביבים – 7. מצפה

גיאופן .8
חלוקים סינגל המדבר- אל רוכבים 19/9

שדה בוקר בקיבוץ גיאופן הרכיבה למרכז אתם- מגיעים
היפים הסינגלים  באחד עלות ללא אתכם מדריכים אנחנו- 

באזור
ההרשמה באתר: בחינם. הטיול חובה, הרשמה- מראש

www.geofun.co.il
של שדה שבילנט מפת הראשונים יקבלו את חמשת הנרשמים

במתנה בוקר
הרכיבה גיאו־ בחנות מרכז הטיול בהנחה ביום המפות ימכרו

פן.
שמח  ברפואה משלימה וסדנאות טיפולים לוטוס - 9. מרכז
הפנינג ל: את כולם ולהזמין בסוכות פתיחה חגיגית על להודיע

14-15/10 בתאריכים: אלטרנטיבי
בתוכנית:

"עולם יניב, צח עם להקשיב" "לדעת חוויתית צלילים סדנת
ארבל. אסף עם בזוגות" "שיאצו ראובן, גיל עם המחשבות"
המיסטיקה, בתחום יעוץ פינות מפנקים, מגע טיפולי מתחם
ובהר־ בתשלום טובה...(הסדנאות ואוירה אוכל צ'אי, מוזיקה,
שירי מוגבל)לבירורים והרשמה: מס' המקומות מראש- שמה

050-4244133/4 ארבל ואסף
עם  המשפחה לכל  פעילות חוה'מ במהלך - מדבר  נווה  .10
פרסים תחרויות היתוליות, מים, משחקי שמח"-  עושה "נחום

שמח... והרבה
מציגים: בע"מ 2007 זוטא במדבר פסטיבל הגיטרה, .11

הנ־ מעיין בחוות ,2 גיטרה לאוהבי הפסטיבל - במדבר גיטרה
15-17/10 סוכות המועד חול עורים

נדי־ מוסיקה מפגשי אמן, וכיתות סדנאות של: ימים שלושה
למהדרין.יוזם: כשרה בסוכה אושפיזין אירוח הופעות, רים,

לוי דודי אמנותי: מנהל אבוטבול, אלון
מוגבל. אורחים מספר www.gfest.co.il :לפרטים

חווי־ ולילה יום - פעילויות  בוקר  בביס"ש שדה פעילות .12
ומרתקות תיות

– למשתתף עלות
, ילד 20 ₪  ₪ 25 מבוגר - ביס"ש אורחי

, ילד 25 ₪  ₪ 30 – מבוגר אורחים חיצוניים

08-6532016 והרשמה- לפרטים
www.boker.org.il
הביס"ש ממשרדי 09:00 היום בשעה טיולי יציאה לכל
הביס"ש במשרדי 20:0 ב- לכל פעילויות הערב מפגש

מגזין

לבאר מילכה כניסה סלולה

הילד בית מדרשההרחבת מסחרי מרכז גג
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יום רביעי ה- 28.8, שעות אחה"צ, על הדשא הירוק בפ־
ארק גולדה הגיעו תושבי המועצה  מי באוטובוס ומי ברכב 
התו־ בנגב.  להתיישבות  שנה  ו-65  למדינה  שנה   60 לציון 

נהנו  לפארק  בכניסה  כבר  ומרחוק  מקרוב  באו  אשר  שבים 
ידי־ העדשה"(ראו  ב-"עין  צילום  ותערוכת  אומנות  מדוכני 

עה נפרדת). על הדשא פוזרו "משחקי ילדות" של פעם כמו 
"קובייה  ונחשים",  "סולמות  של  ענק  מסלול  אבנים,  חמש 
הונגרית", "חבל", "משלוש יוצא אחד" וכדומה. ברקע, זמן רב 
לפני תחילת ההופעה, התזמורת ניגנה והזמרת קורין אלאל 
עשרות  בו  שהשתתפו  המרכזי  המופע  לפני  חימום  ערכה 
מחברי המועצה. מי שהסתובב על המדשאות חש באווירה 

הנעימה במקום.
איתן פאר, מפיק האירוע מספר כי ההישג הגדול של המו־

פע שאנשי המועצה הם אלה שמופיעים בו, שירים ומנגנים, 
מספר עצום של 170 איש. המופע עצמו ציין את קשיי הק־
ליטה, עד צינור המים הראשון, שהיווה את המפנה בהתיי־

שבות עם הקמת 11 הנקודות בנגב. המופע היה מגוון מאוד, 
מריקוד בטן דרך היפ הופ וריקוד מים, ונגנים צעירים שכולם 
כאחד עשו ימים כלילות, חזרות אין סופיות כדי להעמיד את 
המופע (ברוב הישובים בארץ היו יוצאים מידי חובה במופע 

יחיד של זמר/ת מן השורה).
פגשנו מספר אנשים מן הישובים במועצה ושאלנו להרג־

שתם בין דוכני המזון ל"משחקי ילדות".

אנשים בהתיישבות 
כייף,  יום  בזה  "ראיתי  בוקר:  יעקב מרקוביץ, קיבוץ שדה 
די מגוב־ הזדמנות לפגוש הרבה אנשים. המועצה כאן היא 

שת".
עדי אלחייק מרכזת מועדונית חינוך מיוחד ואמיר אלחייק, 
"פשוט  להם,  כי  אמרו  שדה  משאבי  תושבי  מועצה,  עובד 

נהדר, נחמד, רואים שיש כאן הפקה יפה ומושקעת".
תפ־ אחראית  הייתה  גם  השאר  בין  מעזוז,  מהיישוב  חלי, 

אורה במופע, עוסקת בטיפולים הולסטיים מספרת כי לפני 
שנה ורבע הצטרפה ליישוב, ובעלה הוא דור שמיני בארץ כך 

שאת ההתיישבות הם חשים בכל רמ"ח איבריהם.
ג'ון זאק מרדכי פדידה - עלה מצרפת לפני שנתיים והוא 
מתארח בישוב "עזוז" הוא מספר בעברית רצוצה כי הוא חש 

מאושר להיות כאן.
צבי בן דרור ונעים פאר - אי אפשר היה להתעלם מההת־

רגשות שאחזה בשני האנשים הללו כאשר הם נפגשו. צבי בן 
דרור: "איתן פאר (כאמור, מפיק האירוע ומנהל להקת המחול 
הקיבוצית) הוא בן המאומץ שלי בקיבוץ שדה בוקר, ונעים 

פאר הוא אביו, כל הזמן אנו מתרגשים כשאנחנו נפגשים".
מההר  תעתועים  חיזיון  כמו  בצבעים  מתובל  היה  הערב 
והאגם, לכן מי שראה  חתן וכלה נראה הדבר בעיניו הדבר 
הטבעי ביותר. עידן מרגולין ואנה גיזונטרמן, בני גרעין בקי־

בוץ שדה בוקר לא באמת התחייבו בנצח נצחים אלא ייצגו 
את "עלעול", חברת עיצוב והפקת אירועים. 

הארוך  בתור  עמדנו  כולם  כמו  ההופעה,  שהתחילה  לפני 

להגיד  ומה  וסוסו",  סמי  של  ול"בורקס  רפול"  של  ל"פלפול 
לכם היה לזה טעם של פעם. 

ברכה מהלב: 65 להתישבות ברמת-הנגב
זיוה שביט מנהלת המתנ"ס ברכה:

"וגם הנגב עוד יהיה פורח - איזו הוכחה טובה יותר צריך, 
אחרי מה שראינו ושמענו כאן הערב.

המפותחת,  החקלאות  על   - בנגב  ההתיישבות  הישגי  על 
הנבנית, על החינוך  על התעשייה המתקדמת, על התיירות 

לתפארת - על כל אלו לא אדבר. אותם ראינו בערב.
אבקש לדבר על האנשים.

האנשים אותם אנחנו פוגשים בחיי היום יום, בטרדות הע־
בודה, במטלות בית הספר, במאבק על פרנסה הולמת, פוג־

שים אותם באפור.
בשבועות האחרונים שלפני חגיגת הקיץ "65 להתיישבות 
ברמת-הנגב" זכינו לפגוש הרבה מהם בצבעים זוהרים ועם 

אור בעיניים.
לא היה קל לגייס את הנפשות הפועלות שראינו בערב זה 

פעולה  לשיתוף  זכינו   - שהתגייסו  מהרגע  אך   - הבמה  על 
מלא !! ואל יקל הדבר בעיניכם - לשכנע מישהו להופיע זה 
לגייס אותו לבוא לחזרות, להמתין בסבלנות  דבר אחד, אך 
לתורו - ולבצע שוב ושוב את אותו הצעד זה כבר דבר אחר.

עצם העשייה הניבה מפגשים מרגשים בין אנשי הישובים, 
יצרה שילובי דורות שאנו לא מורגלים בהם, והיא נתנה לעו־

שים במלאכה תחושת התעלות של עוצמה וגאווה. 
היו־ מתגייסת,  קהילה  בבית  אצלנו  לגלות  היה  כיף  איזה 

דעת לפרגן לעצמה ובגדול, היודעת לשים עצמה על המפה 
ולצאת בקריאה שאינה משתמעת לשתי פנים, שהנגב כבר 

פורח ! 
על הערב הזה טרחו 170 משתתפים ועוד עשרות על הה־

פקה.
רשימת  את   - במלאכה  העוסקים  להמוני  ענקיות  תודות 

המשתתפים תמצאו בהמשך.
ובכל זאת אני מבקשת להודות למספר אנשים באופן יותר 

אישי
ירון  הראשון  והכנר  באר-שבע  הישראלית  לסינפונייטה 
וליוצרת  שלנו  תרבותי  מהנוף  לחלק  הפכו  שכבר  פרנסקי 

והזמרת הנפלאה קורין אלאל הרבה תודות.
ולארבעת המופלאים שעשו את הערב הזה:

וולפה  ומיכאל  וכתיבה,  תסריט  מרביבים  פרץ,  ניתאי 
ישראלי,  רותם  המוסיקלי,  והמנהל  המנצח  משדה-בוקר 
מכמהין מפיק הארוע, איתן פאר, משדה-בוקר, כותב ובמאי 

הערב. שילוב מנצח מכלל ישובי המועצה !
ולכם אנשי רמת-הנגב, אנחנו מאחלים שגשוג ופריחה."

על המאמץ, על השעות על ההשקעה, על 
הלילות ועל הימים תודה למשתתפים:

רשימת העושים במלאכה, 65 שנה להתיישבות בנגב:
תחקיר וכתיבה: ניתאי פרץ- רביבים

ניהול אמנותי: איתן פאר - שדה בוקר
ניהול  מוסיקלי: מיכאל וולפה - שדה בוקר

הפקה: רותם ישראלי - כמהין 
בימוי תיאטרון: טללית אור - מדרשת בן גוריון 

כוריאוגרפיה: יוסי גולדמן - שדה בוקר, סימה פלג - משאבי 
שדה, פגי טובול -עזוז, אדווה גל-ים - שדה בוקר

תפאורה: אלון שדה, פייר טוביאנה - עזוז 
עיבוד היפ-הופ: דודי יצחקי - באר מלכה

תיאום ובימוי צילומים: אילנית מזוז - אשלים 
צילום: אמנון זיו - משאבי שדה

עריכת סרטים: 900 מ' הפקות - מצפה רמון 
תאורה , הגברה והקרנה: א.דורון בע"מ 

תיעוד ומעגל סגור: קרלוס - משמר הנגב
שמירה ונקיון: סלימאן אבו איברהים אבול גימה
הפעלת תחנות משחקים: זיו שרון - באר מלכה.

מזון: שנדולי, משפחת גרינברג - אשלים. 
עובדי הפקה:

להתיישבות בנגב

אירוע פתיחת 
השנה של 

מועצת רמת 
הנגב בפארק 
גולדה ציין 60 
שנה להקמת 

המדינה 
ו- 65 שנה 

להתיישבות 
בנגב

להתיישבות בנגב
65 שנה
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רוכ־ משלחת  תגיע   6-16/3/09 מהתאריך   •
 60 בציון  רכיבה  למסע  מקולורדו  אופניים  בי 
בים  יחל  האופניים  מסע  ישראל.  למדינת  שנה 
ויסתיים בים המלח. המועצה האזורית  התיכון 
לשבוע  להצטרף  נגב  רמת  תושבי  את  מזמינה 
ולהשתתף   7-13/3/09 התאריכים  בין  רכיבה 

בכל הפעילויות והמסלולים. 
בלבד  סמלי  בתשלום  כרוכה  ההשתתפות 
למשך  ואוכל  לינה  הפעילויות,  כל  את  הכולל 
הכ־ הגבוהות  העלויות  בשל  ההשתתפות.  כל 

למעוניינים/ מוגבל.  המקומות  מספר  רוכות 
 050-5545502 דורון   לערן  לפנות  נא  נות 

  eran@rng.org.il
• חוג כדורגל בקיבוץ משאבי שדה - החוג יחל 

בתאריך 08.09.2008 
השעות  בין   , וחמישי  שני  בימי   , ג'  א'-  כיתות 

17:15-16:00
השעות  בין  וחמישי,  שני  בימי  ו',   - ד'  כיתות 

   18:30-17:15
מאמן: פיני איפרגן.

יחל  החוג   - גוריון  בן  במדרשת  כדורגל  חוג   •
בתאריך 09.09.2008 

כיתות א'- ב', בימי שלישי וחמישי, בין השעות 
  15:00-13:45

ו', בימי שלישי וחמישי, בין השעות   – ג'  כיתות 
15:00-13:45

מאמן: פיני איפרגן, יאן אולגארט.
• ברכות לאריה ברלב, תושב מדרשת בן גוריון, 
לרגל פתיחת תערוכת צילומים "חלוציות בנגב". 

אשר נפתחה בניו יורק החל מ- 02.09.08

קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים...קצרים... קצרים... קצרים... 

65 שנה

קובי לב ושרון ראובן - באר מילכה. 
יעל, טל, ליטל, עדי, אביב, שירלי, אופיר, דותן, אלאור - קדש 

ברנע.
ספיר, אלייה אריאל - משאבי שדה. 

עדי רמק, יערה גולדמן, לילך ירדני, רוני ספיר, טל שניידר 
- שדה בוקר. 

ליטל קצב – כמהין.
רובין,  ניס  יעקוביאן,  אביחי  ראובן,  גל   - "עודד"  גרעין  בני 
גמר,  עומר  לאופר,  נמרוד  הירשפלד,  עירית  זקן,  בן  צאלה 

אוריין לייבוביץ, מיכל רויטמן, אופיר סביר, תום זילברברג.
נושאי פנסים בהר: ילדי כיתת סלעית משדה בוקר - טל מר־

לינוי  שוהם,  נעמה  מאיר,  אביב  טוגנדהפט,  אחינועם  גלית, 
ירדני, שני ספיר, עינת גולדמן, ניב סמפסון, דולב ברזלי, ישי 

ברט, עומר יהל.
מתנדבי מתמיד:

שביט,  גלעד  טוגנדהפט,  גילי  גרניק,  קלואודיו  קלר,  רחל   
איילון  סלע,  נדב  יצחקי,  אריק  רם,  צחי 
יוסף  וקנין,  גל  וקנין,  בני  סבח,  דוד  כהן, 

אלדנפירי.
משתתפים:

שירה:
קורין אלאל

יאיר אפשטיין - שדה בוקר
אמיר אלחייק- משאבי שדה

ענבר  דיאמנט - משאבי שדה
תזמורת 

סימפונייטה הישראלית - באר שבע
ריקוד בטן בהדרכת פגי טובול - עזוז

פגי טובול - עזוז
לייה דייגי - משאבי שדה

קמילה בוכניק - משאבי שדה
עופרה יצחק - מדרשת בן גוריון 

תופים מלווים  
מאיר לוי - שדה בוקר

אמיר פאר - שדה בוקר
אור זיידה - שדה בוקר

גל-ים  אדווה  בהדרכת  הופ:  היפ  ריקוד 
שדה בוקר, רקדנים משדה בוקר

אורלי שרון 
עמית זייד 

מיטל  רוטשולב
שני לברן 

דפנה אושרי
אדווה גל-ים   

יוסי גולדמן משדה  ריקוד מים: בהדרכת 
בוקר, רקדנים משדה בוקר.   

הפקה: שרית מרגלית - שדה בוקר.
יוסי גולדמן

יפה ושלמה הראל
תמר ירדני

סו ספיר
הדס ברזילי

רועי ברנשטיין 
טניה הרשקוביץ

עמית זייד 
מני קרן 

מיטל רוטשולב 
אריאל קוחניצקי 

סתיו ענבר 
חני מרקוביץ

רמי שעיה
דפנה אושרי 

 - רקדנים  שדה,  משאבי   - פלג  סימה  בהדרכת  זוגות  ריקוד 

ממשאבי שדה
שי שאלתיאל

רותי שאלתיאל
אורלי זילברשטיין

אודי זילברשטיין
מלכה בלטרן

שי בן טל
רוי עובדיה

אור גולדסמן
דובי אשל

סרגי ברזין
רקדנים מאולפן משאבי שדה – מאקוודור:

Glenda Genovese
Andrea Endara Hernodez

Ana Sisa Derechinsky
Maria Fernanda Gueva

Santiago Toledo
Federico Veintimilla

Claudio Guevara
Lorena Sanchez

Fanny Suorey
Liliana Guaman
Cloaudia Suarey

חבורת הזמר בהדרכת גדעון אפרתי
גדעון אפרתי  

שלמה הראל - שדה בוקר
חיים טוגנדהפט - שדה בוקר

דני אלמוג - שדה בוקר
דליה פרנס- שדה בוקר

נעמה כץ - קדש ברנע
חנה נחום - מדרשת בן גוריון 

אדווה  שכטמן -  מדרשת בן גוריון 

קריינות 
חיים טוגנדהפט - שדה בוקר

נגנים צעירים, ליווי מוסיקלי לשיר "מתיישב על הדיונות" - 
בהדרכת דודי יצחקי

בועז קפלן - תופים - מדרשת בן גוריון
נועה מוסרי - גיטרה - מדרשת בן גוריון 

יואב אורנשטיין - גיטרה בס - רביבים
גיא דביר - סקסופון - מדרשת בן גוריון 
נעמי סיני - סקסופון - מדרשת בן גוריון

דודי יצחקי - באר מלכה - הפקה, עיבוד מוסיקלי, גיטרה
שחקנים 

אריק אפריים - רביבים 
עמית זייד - שדה בוקר

רחלה כהן - רביבים
אורה ארצי - רביבים 
רן  בן לולו - רביבים 

איתן בניה - רביבים 
מיכל מויאל - מדרשת בן גוריון 

דנה סורין - שדה בוקר
שרונה  בהדרכת  לוותיקים,  פרחים  מגישי  מרביבים  ילדים 

קליינפלד - רביבים 
ירדן בן לולו

רותם ארז
עומרי פריאל
שגב חקשור

סהר קליינפלד
הגר דמרי
מאי הירש

ליאור שוורצמן
אנה אופנגנדן

סתיו שיזף
ווובה – אורח ברביבים

מתוך התערוכה "חלוציות בנגב"



                                  

טוב אז לא כולם נולדו חתולים בצמרת, גרפילד, סילווסטר, חתול-במגפיים, החתול 
צ'שייר של עליסה או חתול תעלול של ד"ר סוס.

הם יפים, פרוותיים, מתרפקים, מגרגרים, מייללים, שמחים, עצובים, מתחכ־
כים בפינוק של חבר אהוב ויכולים לשרוט בתוקפנות רבה, בלתי צפויים ועם 

כל הפראות הם מלאי עדינות.
החתולים, חיית מחמד או טורף ואיפה ממוקמים חתולי-הרחוב.

הוא לא ישמור על הבית, לא יטיל ביצים ובשרו אינו ניתן למאכל. אנ־
שים בעלי גישה תועלתנית יפיקו תועלת רבה יותר מגידול עז בדואית 
למשל או מצמד דגי ברמונדי אבל עוד לא נולד הברמונדי שבמבט נוגה 
אחד יגרום למשפחה שלמה לזחול על הרצפה עם קופסת שימורים מזע־

רית וריחנית במיוחד תוצרת חוץ (10 ₪, רק משום "שאת זה הוא אוהב"). 
אחוז בכל  במאה  בנו  תלויים  להיות  אותם  אלו שהבאנו  קטנים  טורפים 
זאת מצליחים להעביר לנו את ההרגשה שאנחנו דיירי משנה אצלם בשי־

רותים ואנו עוד מרגישים צורך להכיר להם תודה.
בני-האדם יחסו לחתולים לאורך ההיסטוריה, חשיבות רבה אך קיצונית, 
סגדו להם וחששו מפניהם, הוקירו אותם כמביאי מזל וטבחו בהם כשלי־
חי השטן. מצד אחד רואים בחתול סמל לעצמאות, חופש, חוסר שורשים 
וחוסר נאמנות ומצד שני הוא סמל הביתיות: אח בוערת,נעלי-בית, חתול 
מגרגר. מעריכים את יכולתו לנקות את הבית ממכרסמים וחרקים אך גו־

ערים בו כשהוא תופס ציפורים. יחס דואלי 
זה הביא לכך שאו שאוהבים אותם או שלא 

ואם לא בדיוק יודעים אז אלרגים אליהם.
מתי נעשה החתול חיית מחמד?

כבר באלף השלישי לפני הספירה שימשו הח־
תולים המבויתים הראשונים במצרים העתיקה להדברת מכרסמים ובמשך הזמן 
ולאלים נערצים. כציידים מוצלחים להפליא, הרשימו  לוויה אהובים  היו לבני 
החתולים את המצרים בעוצמתם, זריזותם, ערמומיותם ונחישותם והם החלו 
לראות בהם בע"ח מקודשים, מה שהביא בסופו של דבר לביות החתול. העל־
מותו של הסוס כחיית עבודה והפרה החולבת בכל חצר הביאו את ההכרה בח־

תול כחיית-המחמד המועדפת. 
* בעיתון הבא יפורסם חלק ב' אשר מתחיל עם חתולים משוטטים ונגמר במ־

מספיק שחתול אחד ייזרק לרחוב ובתוך חמש שנים  סקנה הבלתי נמנעת כי  
כ- 27,000 מצאצאיו יחיו ברחוב, תוחלת חתול משוטט כשלוש שנים, חתול 

בית יחיה בממוצע 14 שנה.
חכו בסבלנות!

מייאוו חתולה !!!!! 
ד"ר עדי ולרשטיין
וטרינרית המועצה

חתולים באור "הזרקורים" 
או יותר נכון באור פנסי המכוניות (חלק א')

וטרינרית המועצה, עדי ולרשטיין  נותנת סקירה מעמיקה ומשעשעת על כל מה שרציתם לדעת על החתול

 טקס חלוקת תיקים לילדים העולים לכתה א' 
במרכז קליטה רתמים

וצוות מרכז  ילדים, הורים  בהתרגשות רבה התכנסנו: 
הקליטה יחד עם שמוליק ריפמן ראש המועצה וענת לב-

רן, מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים, לטקס הענקת 
ילקוטים וציוד לימודי.

הילקוטים חולקו בסיוע המועצה הודות לתרומה שה־

עמותת  ע"י  האחרונות  בשנים  גם  כמו  השנה,  תקבלה 
מפעלי החסד "יד ביד" מיסודו של הרב יעקב גלויברמן.

ענת לב-רן 
מנהלת המח' לשרותים חברתיים

השנה במסיבת סוף הקיץ הוצגו בבית הבאר בפארק 
צלמים,  וחמישה  עשרים  של  צילומים   40 מעל  גולדה 
פרסים  כ-4  הנגב.  מרמת  כאחד,  וחובבים  מקצועיים 

כספיים הוענקו לצלמים הזוכים. 
ובו  נהדרות  טבע  יצירות  הציגו  מהצילומים  חלק 
נגלה יופייה של הסביבה המשתקף בדמות בעלי החיים, 
נושאים  בפנינו  אחרים הציגו  והנוף. צילומים  הצמחים 
סולרית,  אנרגיה  כגון  הפרק  על  העומדים  סביבתיים 
זיהום אוויר ועוד. מטרת התחרות היתה להד־ פסולת, 

גיש את היופי של עולמנו אולם בו זמנית להתריע שאם 
אל-חזור. לנקודת  להגיע  עלולים  אנו  עליו  נשמור  לא 

בישראל, ההתמודדות עם האתגרים הסביבתיים נעשית 
הן במישור הארצי והן במישור המקומי. בינתיים, ביכו־
לתו של כל אחד מאתנו לתרום לשימור הסביבה העו־

למית והמקומית על ידי קיום אורח חיים נכון המתחשב 
בסביבה. ובמילים אחרות-

. “Think globally act locally"
כ- 4 צלמים קיבלו פרסים על השתתפותם בתחרות. 
קלוס־ לרות  הוענק   ₪  1,000 סך  על  הראשון  הפרס 

זיק ביער". פרס שני על סך   " קי מרביבים על הצילום 
 ₪500 הוענק לחנן אפשטיין ממדרשת בן גוריון על צי־

לומו "דו-קיום" ולדובי קלעי ממשאבי שדה על צילום 
הדוכיפת. פרס שלישי על סך 300 ₪ הוענק לחזי יצחק 

ממדרשת בן גוריון על הצילום "אופניים במדבר".
הצילומים צפויים להופיע במהלך השנה באולם גול־

דה ברביבים, אנא עקבו אחרי הפרסומים.
בתחרות  חלק  שלקחו  הצלמים  לכל  להודות  ברצוני 
ושלחו צילומים מקסימים. תודה מיוחדת מכל הלב לע־

זרא צחור מרביבים שלמעשה היה הכוח המניע לקיום 
התחרות והשקיע מרץ רב לקיומה של תחרות הצילום.

הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית

הסביבה בעין העדשה 2008 - תחרות צילומי איכות הסביבה

דוכיפת. צילום: דובי קלעי12זיק ביער. צילום: רות קלוסקי

4 3 דו קיום. צילום: חנן אפשטייןאופניים במדבר. צילום: חזי יצחק




