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'יום פתוח' לתושבי המועצה בסימן-בואו להשפיע ולהיות שותפים! עמ' 5

יום מועצה 2009

איש המדבר: ארתור דו-מוש ה"לוחש לסוסים" ומאמין בחזון בן גוריון, עמ' 4

כנס הזדהות בישראל: קהילת יהודי דנבר הביעו את תמיכתם בכנס הזדהות עם ישראל, עמ' 2



      
מרחבי המועצה

      

בקונסוליה הכללית בלוס אנגל'ס 
נמסר כי ישראל נלחמת שלוש מל־

חמות; המלחמה הראשונה היא להגן 
על אזרחי ישראל, המלחמה השנייה 
השקרים  נגד  והשלישית  אירן  נגד 

והדיסאינפורמציה בתקשורת. 
טריטוריה",  של  מלחמה  לא  "זו 
הקונסול  סגן  ארציאלי,  גיל  מציין 

הכללי בלוס אנג'לס.
ארציאלי טס מלוס אנג'לס לדנבר 
והבעת  בכנס תמיכה  לשאת דברים 
סולידאריות בישראל  (במרכז חינו־

כי יהודי). כ-800 איש התכנסו בבית 
דגלי  אלפים  וכשלושת  היהודי  במרכז  הכנסת 
כ-50  למקום  מחוץ  על.  אל  התנוססו  ישראל 
מפגינים  עמדו עם דגלים של המועצה המוס־

למית וצעקו, "בושה, בושה לישראל".
          ארציאלי אמר בכנס שבמהלך שבע הש־
נים האחרונות נורו לכיוון ערי ישראל מעזה כע־

שרת אלפים רקטות. יתרה מכך, בשלוש 
נורו לישראל כ-6000  שנים האחרונות 
רקטות. "ישראל עזבה את עזה לעזתים 
ולפלסטינים, אמר, "אין שם כיבוש". כמו 
איראן  ידי  על  נתמך  "החמאס  אמר:  כן 
הש־ לבנון  במלחמת  החיזבאללה  כמו 

שם?  המערכה  לאחר  קרה  "ומה  נייה. 
בארגון החיזבאללה הבינו כי אם יתקיפו 
את ישראל שוב, ישלמו מחיר יקר. ומה 
יהיו  לא  בעזה?  המלחמה  אחרי  יהיה 

יותר רקטות על ישראל!".
קהילה  לקשרי  יו"ר  פרידמן,  בריאן 
של הקונסוליה, ומי שארגן את האירוע 
אמר: "זה חשוב מאוד שהקהילה היהודית תת־

תמיכה   ולהראות   להביע  כדי  אלו  בימים  גבש 
בישראל". 

2   רמת נגב מס' 134, שבט תשס"ט, ינואר 2009

עורכת: הילה שלישט.ל.ח- אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
עיצוב גרפי: 

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

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

דנבר למען ישראל
כנס תמיכה והזדהות נערך בעיר דנבר אשר נמצאת בקשרי קהילה עם מועצת רמת הנגב

 

עוטפים
מבצע  אש  בהפסקת  הסתיים  כשבוע  לפני 
הלחימה  בימי  עזה.  ברצועת  יצוקה  עופרת 
השתתפו גם בני רמת הנגב בסדיר ובמילואים. 
אני שמח שכולם, למעט בן אחד שנפצע קל, 

שבו הביתה בשלום.
נרתמנו  הטילים,  לטווח  מחוץ  שהיינו  אנו 
לטפל לסייע ולהעניק בית חם לתושבי עוטף 
הנכונות  עצמת  את  לתאר  מילים  אין  עזה. 
הנגב.  רמת  תושבי  שהעניקו  והחום  לסייע 
נטלו  מאוד  רבים  שכן  בשמות  לנקוב  מבלי 
והער־ תודתנו  את  לשלוח  מבקש  אני   , חלק 

, פתח את  כתנו הרבה  לכל מי שנתן יד כתף 
ביתו וליבו.

גשם ומים
כבר אמצע החורף ומלבד אובך ולעיתים גם 
עננות גבוהה, הגשם ממאן לבוא. החורף הנו־

כחי הולך וקובע את מיקומו כאחד החורפים 
השחונים ביותר זה זמן רב.

נכון כי לכמויות הגשמים אין השפעה ישירה 
באזורנו  וחקלאות  לשתיה  המים  כמויות  על 
על  גם  יפסח  לא  המים  משבר  כי  ברור  אולם 
רמת הנגב. עובדה זו מחייבת אותנו להמשיך 
ביתר שאת לפתח מקורות מים חליפיים/ נו־

ספים .- מים מליחים ומים מושבים (קולחין), 
ואת זה נמשיך לעשות.

ומילה אחרונה
המו־ מתושבי  עשרות  של  לבואם  שמחנו 

עצה שבאו להשמיע ולחוות דעתם בנושאים 
לתושבי  הפתוח  ביום  יום  סדר  על  שעמדו 
החו־ במרכז  שישי   ביום  שהתקיים  המועצה 

קרים.
הדיונים הערים ביטאו את הרלוונטיות של 
הנושאים אם כי ברור כי אין תשובות ופתרו־

נות קלים או חד משמעיים.
תודה לכל מי שהקדיש מזמנו למען גיבוש 

דרכנו העתידית.
תודה לכל העוסקים במלאכה.

שמוליק ריפמן

דבר ראש המועצה:

חלוקת מלגות לשנת 2009

מלגות לסטודנטים

מלגות לעידוד היצירה

מלגות בספורט, מחול, ומוזיקה
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המועד האחרון להגשת טפסי רישום לכל המלגות : יום 
א', ה' אדר תשס"ט,  01.03.09

שאול לוי, מזכיר המועצה

        קול קורא
ביקור שר התחבורה ברמת הנגב

"את התקציב שיועד לחשמול הרכבת נשקיע בדרום המסילה. לדרום מחויבת מציאות הכוללת 
רכבת לעיר הבה"דים שהיקפה יקבע בהמשך", אמר השר בביקור

שר התחבורה, שאול מופז ובכירים במשרד 
לד־ הלאומית  החברה  מנכ"ל  ובהם  התחבורה 

רכים ביקרו ביום ג' האחרון ברמת הנגב. בדיון 
בקשות  את  המועצה  ראש  הציג  שהתקיים 
תחבור־ בפרויקטים  המשרד  לסיוע  המועצה 

כניסה  צומת  הנושאים  בין  הנגב.  ברמת  תיים 
כביש  על  חייל  באר  לישוב  צומת  עם,  למרחב 
גוריון  בן  במדרשת  תחבורתית  הסדרה   ,222
כחלק מהקמת בית הספר היסודי החדש, כר־

טיסי נסיעה מוזלים לסטודנטים. כמו כן הוצגו 
התחבורתית  התשתית  לשיפור  צרכים  לשר 
קריית  והקמת  צה"ל  מחנות  מעבר  עקב  לנגב 

כי  השר  אמר  הנגב.בתשובה   בצומת  ההדרכה 
הרכבת לדרום תקבל שיפור משמעותי על חש־

בון פרוייקט חשמול הרכבת  באזור המרכז. "את 

התקציב שיועד לחשמול הרכבת נשקיע בדרום 
המסילה. לדרום מחויבת מציאות הכוללת רכבת 
השר  בהמשך".  יקבע  שהיקפה  הבה"דים  לעיר 
התחייב כי תשתיות התחבורה יהיו מוסדרות עד 

שנת 2012 מועד אכלוס קריית ההדרכה של 
צה"ל. תשתיות אלה יהיו כאמור הנחת מסילת 

רכבת וכן הרחבת כביש 40 עד לצומת הנגב.
כן הבטיח השר כי בקשות המועצה להסד־

רת הצמתים יזכו לקידום במסגרת פרוייקטים 
להגברת הבטיחות של המשרד.

בדרום  הסטודנטים  כי  השר  אמר  בנוסף 
הנחה  לכרטיס  הבאה  הלימודים  בשנת  יזכו 
הרחבה  זוהי  הציבורית.  בתחבורה   50% של 
אפש־ בו  הגדולות  בערים  שהחל  פיילוט  של 

המזכה  שנתי  כרטיס  לרכוש  לסטודנטים  רו 
הלומדים  לסטודנטים  הנחה  אחוז  בחמישים 

במוסדות האקדמאים.

אדוה לויד, דוברת

שגרירי הודו, נפאל, סרי לנקה ועוד הגיעו למו"פ 
רמת הנגב. הכנס אורגן עלי ידי אפי שטנצלר, 

יו"ר קק"ל. יענקל'ה מוסקוביץ' מנהל מו"פ רמת 
נגב מספר כי השגרירים  ערכו סיור, למדו ובעיקר 

הביעו התעניינות מהגידולים החקלאיים המושקים 
במים מליחים. כמו כן שמעו אודות תופעת 

המידבור וכיצד חקלאות מצליחה גם בתנאי מדבר.

כנס שגרירים
כנס של שגרירים מרחבי מדינות שונות 

בדרום אמריקה התארח במו"פ רמת הנגב 
והביעו רצון לשתף פעולה בעתיד 
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קו רדיאלי
חברת החשמל החלה בפרויקט לחיזוק תשתיות ברחבי רמת הנגב

ב-20.1.09 היתה הפסקת חשמל במשרדי המועצה.
בתמונה אפשר להבין מה גרם להפסקת חשמל. אנשי 
חברת חשמל העמידו עמודים חדשים, ממש מתחת לכ־

בלי החשמל החדשים.
זה מספר שנים שאנו מעלים את הבקשה לחזק את קו 
החשמל הישן והיחיד לאזור ניצנה - שאורכו כ-38 ק"מ, 
חוות,  שונים,  מתקנים  צה"ל,  מחנות  כל  את  המשרת 

ישובים וכו'...
מאמצינו נשאו פרי ומשרד התשתיות וחברת החשמל 

נתקבלו  וסימון,  מדידה  עבודות  נעשו  לבצע.  החליטו 
הפ־ תחילת  את  עתה  רואים  אנו  ולמעשה  האישורים, 

רויקט.
מתחנת החשמל משאבי שדה ועד צומת טללים יוח־

לפו העמודים הקיימים בעמודי זווית וזרועותיהם יישאו 
את שני הקווים: החדש והישן.

קו  יסלל  ניצנה  פתחת  יישובי  ועד  טללים  מצומת 
מקביל וקרוב לקו הקיים, מצידו המזרחי (לכיוון כביש 

.(211

1. כל תושב רמת נגב זכאי לאישור המעניק לו הטבה 
במס הכנסה בהתאם לחוק.

באחד  מגורים  שנת  בתום  לאישור  זכאי  תושב   .2
מיישובי רמת נגב.

3. על התושב למלא טופס של מס הכנסה ולחתום 
עליו (טופס 1312- ע"נ (3.2001).

בו  היישוב  ממזכיר  בכתב  אישור  לקבל  חובה   .4
התושב מתגורר.

5. חובה להציג תעודת זהות בו מופיע הכתובת של 
התושב באחד מיישובי רמת נגב (צילום של תעודת 

הזהות ישמר במועצה)
את הטופס של מס הכנסה (1312) (ניתן להוריד   .6
צילום   + היישוב  מזכיר  אישור   + המועצה)  מאתר 
אשר  הגזברות  למחלקת  להעביר  יש  זהות  תעודה 
תבדוק את הבקשה ותחזיר אותה לממונה לשם הו־

צאת האישור.
7. כל התהליך יעשה דרך אתר אינטרנט של המוע־

www.rng.org.il או בפקס: 08-6564100 או  צה  
בדואר. הטלפון של האחראית להוצאת האישורים 

ורדית: 08-6564124
8. התהליך של הנפקת האישור לוקח כשבוע ימים.

9. האישורים הינם ממוחשבים, ניתן להוציא אישו־
רים אך ורק על שנת המס הנוכחית!

10. לא ניתן להנפיק אישורים בו במקום.       
המועצה  למשרדי  לבוא  ירצה  זאת  שבכל  מי   .11
על מנת להגיש את  הבקשה, קבלת הקהל להוצאת 
 10:00 השעות  בין  ה'  ו-  ב'  בימי  רק  תושב  אישורי 

ל-15:00.

נוהל מתן אישורי 
תושב לתושבי 
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שאול לוי, מזכיר המועצה

        קול קורא

מגורים זמניים בבאר מילכה

עמותת איילים עושה 
שמח לילדי עוטף עזה 

עמותת איילים מארחת את ילדי עוטף עזה בכפרי הסטודנטים לפעילות הפגתית

תאריך יציאה: 22/6/09
תאריך חזרה: 7/7/09

טיול נשים 
לצפון הודו

לפרטים נוספים: 
איתי שביט

050-5755200

מתארגנת קבוצה לטיול נשים לצפון הודו ...

פעילות  ימי  ארגנו  איילים  עמותת  חברי 
למשפחות מיישובי עוטף עזה המתארחות 
"עופרת  מבצע  בימי  הנגב  רמת  ביישובי 
יצוקה". קבוצות של ילדים מלווים בהוריהם 
הגיעו לכפר הסטודנטים "עדיאל" באשלים 
שם המתינו להם סטודנטים לפעילות משו־

תפת. סדנאות יצירה, משחקי חברה, סדנת 
אוריגמי, תאטרון בובות, סדנאת בישול וג־

'ימבורי הם רק חלק מהפעילויות שזכו להם 
הילדים.

"השתדלנו מאוד להעניק לילדים הפוגה 
נעימה מאווירת הלחימה דרך עשייה ומפגש 
וויץ מנהלת הכפר,  חברתי", מסבירה סתיו 
למש־ העניק  הזה  שהמפגש  מאמינה  "אני 

פחות כוח להמשך ההתמודדות עם המצב 
וחיזוק מוראלי".פעילות דומה התקיימה גם 
פעי־ ארגנה  איילים  עמותת  דימונה.  בעיר 

עם  בשיתוף  ונתיבות  שדרות  לילדי  לויות 
המתנ"ס בעיר. גם שם התקבלו הילדים ע"י 

סטודנטים ובני נוער הפעילים במ־
הכוללת  הפגתית  לפעילות  תנ"ס, 
משחקי  ספורט,  פעילויות  יצירה, 

חברה ועוד.
בשנת  הוקמה  איילים  עמותת 

במ־ צבא,  יוצאי  צעירים  חבורת  ע"י   2002
טרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמעור־

בות החברתית בנגב ובגליל. העמותה נועדה 
ישראלי  דגם  להחיות 
המונע  התיישבות,  של 
יצירת  תוך  צעירים,  ע"י 
וחידוש  ערכי  אקלים 
בדגם   - הציונות  רעיון 
המתאים למאה ה-21. זאת דרך חינוך לער־

כי ציונות, יזמות צעירה באזורים מועדפים, 

וטיפוח ערכים כגון: חיבור בין אדם לאדמה, 
מתבצע  הרעיון  יישום  לחברה.  האדם  ובין 
אשר  ויזמים  סטודנטים  כפרי  הקמת  ע"י 
חברתית  למעורבות  יציאה  בסיסי  מהווים 
ולהתיישבות קבע, עד כה הקימה העמותה 
והגליל,  הנגב  ברחבי  סטודנטים  כפרי   11
בסמיכות  יכיני,  במושב  ממוקם  מהם  אחד 

לעיר שדרות. 

מגורים זמניים בבאר מילכה

בגליון 132 של עיתון המועצה התפרסמה כתבה על היישוב באר מילכה. הננו מביאים את תגובתו 
של מר עמי אוליאל, מנהל מרחב הנגב של ק.ק.ל, לכתבה:

לכבוד 
מר שמואל ריפמן – ראש המועצה

ידיד שלום רב,
הנדון: באר מילכה – זה קורה

קראתי את הכתבה בעיתונכם ושמחתי לחוש את חדוות היצירה 
לעובדה  והפיכתו  היישוב  הקמת  את  המתארים  התושבים  וגאוות 

– זה קורה.
התכניות להקמת היישוב נרקמו עוד בשנות השמונים במקביל 
לעלייתם על הקרקע של המושבים קדש ברנע וכמהין. באותה עת 
היישוב  הקמת  את  לממש  הצליחו  לא  אשר  נחל  גרעיני  התארגנו 
כרכז  שימשתי  עת  באותה  בכתבה.  בתגובתך  שתיארת  מהסיבות 

תנועת המושבים בנגב וכחבר ועד המייסדים של מושב כמהין.
עתה, אני קורא את התייחסותך לכתבה וחש פגיעה על כי נפקד 
מקומה של הקרן הקיימת לישראל מרשימת המוסדות שכן תומכים 

וכן מסייעים להתיישבות ולבאר מילכה במיוחד.
הכשרנו את הקרקע ליישוב עוד לפני 5 שנים, מאוחר יותר הכ־

שרנו את השטח להצבת 11 הקראוונים הראשונים ומאז הספקנו 
להכשיר את הקרקע החקלאית והיום אנו סוללים דרכים ומחדשים 
כבישים ליישוב. כל זאת במימון שבין 25% ל-50% מעלות העבודה 

של כל פרוייקט כזה ביישוב ולמענו.

אני סבור שתרומתה של הקרן הקיימת לבאר מילכה ולכל יושבי 
מ.א. רמת הנגב הייתה והינה מכרעת גם היום.

אבקש להביא הדברים האמורים לידי ביטוי ולפרסם דברי אלה 
בעיתונכם.

בברכה
עמי אוליאל, מנהל מרחב דרום
קרן קיימת לישראל



            

להביא  לנגב,  יתחברו  מהמרכז  שאנשים  הוא  "הרעיון 
", אומר  כי המדבר הוא מקום מרגוע  ולהראות  אותם לפה 
ארתור דו-מוש, מדריך טיולים ממדרשת בן גוריון. אנו נפ־

גשים בחוות נחל בוקר, בקצה הגבעה הקטנה עומד ה'לנד 
רובר' הכחול שלו שבולט על רקע הצהוב של המדבר. אר־

תור מטפל בסוסיו, מבריש אותם, מדבר איתם, "צריך לתת 
להם הרבה כבוד", הוא מסביר לי. דו-מוש בחור גבוה חבוש 
בכובע אוסטרלי ומגפיים, מטפחת בוקרים וזקן. לבוש בבגדי 

חאקי דהויים. 
דו-מוש הוא אישיות מוכרת ברחבי הנגב, אולי יותר מהכל 
בשל העובדה שהוא תפס נמרה(!) בחדר השינה שלו, לאחר 
לפת  הוא  דקות  וחמש  כארבעים  פשוט.  ולא  מותח  מאבק 

אותה בחוזקה עד שפקח של שמורות הטבע הגיע.  
לאחר  ארצה,  עלה   1985 ובשנת  בהולנד  נולד  דו-מוש 
שרצה להתמחות במסגרת לימודיו בחקר המדבר. "התאה־

בתי בארץ, באשתי ובעם המוזר שיושב פה" הוא מחייך. 
ועבד  ארצה  כשהגיע  כבר  החל  בארץ  סוסים  עם  הקשר 
כעוזר במכון לחקר המדבר, שם השתתף בפרויקט של שח־

רור סוסים פראיים באזור מכתש רמון. בשנת 83 שיחררה 
הרשות לשמירת הטבע והגנים סוסים מאזור יטבתה. כיום 
יש כ-220 סוסים פראים הדוהרים במרחבים הפתוחים מת־

קיימים כחיות בר לכל דבר. "הפראים האלה מתרבים ממש 
יפה בתוך השטח ללא עזרה כמעט", אומר ארתור, "מלבד 
שיהיה  כדי  שקתות  פותחים  אז  השנה,  כמו  שחונות  שנים 

להם מה לשתות". 
כמי שצפה בהם מה הדבר הכי יפה לראות אצל אותם סו־

סים פראים?
"לראות את הסייחים הצעירים, בעיקר כשהם יונקים מא־

מהותיהם. ואחר כך אתה רואה אותם נופלים על הקרקע כי 
אין להם כוח לקום מרוב עייפות". 

הסוסים הפראים נמצאים ממערב למצפה רמון ועד עזוז 
בגבול לכיוון הערבה 

ודרומה עד בקעת עובדה.
באותם שנים דו מוש למד להכיר את המדבר, כאשר הש־

תתף בחקר התנהגות של יונקים גדולים כמו יעל נובי.
קבוצות  להדריך  החל  כבר  ארתור  ה-90  שנות  בתחילת 
מטיילים מהארץ ומחו"ל לאחר שעבר קורס מורה דרך. לפני 
שש שנים לאחר שבנה את  ביתו במדרשת בן גוריון, הוא שב 
לאהבתו- הסוסים וכיום הוא יוצא לרכב איתם עם קבוצות 
שונות. מעין סגירת מעגל למי שרכב באופן מקצועי בליגת 

הנוער בהולנד ואף זכה במקום נכבד בתחרות קפיצות. 

תרפיה על סוס 

"הסוס כל כך תפור עלינו", הוא אומר כשהוא מבריש את 
'גשם' סוס אצילי עם פרווה בוהקת, שמתחכך בצווארו בא־

רתור, להמחיש לו את חיבתו. "סוסים הם טובים לטיפול עם 
אנשים, כאלו שיש להם בעיות עם ביטחון עצמי, בעיות קשב 

וריכוז. בעיות של יציבות, אוטיזים ברמה כזו או אחרת. כיום 
קופת חולים אפילו משתתפת בחלק מהתשלום כי הבינו עד 

כמה זה חיוני.
עם אלו עוד בעיות, אנשים מגיעים כדי לרכוב על סוסים?

"למשל כתוצאה מחרדה, בעיקר בישראל לאור האירועים 
ובעיקר אנשים עם בעיות  לאחרונה. אנשים עם הלם קרב 
גופניות, בעיות יציבות וכדומה. זה לא רק רכיבה, יש חלק 
משמעותי של קשר עם הסוס והטיפול בו, אנשים ולפעמים 
גם מדריכי סוסים לא מבינים את זה. צריך לדעת, להבריש, 
לחבק, להוביל את הסוס". באותו רגע חלפו מעלינו כארבעה 
מסוקים, ארתור, מצביע על השמים ואומר בהומור ייחודי: 

יזיק לטיי־ יגמר, לא  "אחרי שהמבצע הצבאי 
סים גם טיפול להירגע".

חווה  של  הקמה  יוזם  כיום  ארתור 
ואליה  סוסים  כ-20  יהיו  בה  טיפולית 

יגיעו ילדים לרכוב. כיום הוא עוזר במימון 
ותכנון ומקווה מאוד שזה ייצא לפועל.

יוצאים לשטח

בפשטות  לרכב.  שנצא  מציע  ארתור 
על  אוכפים  שם  הוא  מילים  הרבה  בלי 
הסוסים, חובשים קסדות ויוצאים לדרך 
עלינו.  נובחים  החווה  כלבי  כשברקע 
בש־ השטח.  את  לחוש  מצוינת  דרך 
טיולים  משלב  ארתור  האחרונות  נים 

קבוצות  זה  אם  לתיירים,  מגוונים 
שרוצות לצאת לרכיבה לתוך המ־

דבר עם לינה, ארוחות, ציוד וכל 
הוא  לעתים  מכך.  המשתמע 
יוצא לטיולים עם רכב השטח 
נחל  לכיוון  יוצאים  אנו  שלו. 
דברים  מסביר  וארתור  בוקר 

על התלים, והחורבות בדרך, "הנה יש כאן חרסים מהתקופה 
הביזאנטית", הוא אומר, "ושם זה תלים בנוים מלפני מאתיים 

שנה". הסוסים רגועים מאוד.
"אני חושב שכל הרעיון הוא לבוא ולהירגע מקצב החיים 
המטורף שאנו נמצאים בו. רכיבה זו הפוגה הכי טובה שיש. 
לכן אני אוהב לרכוב בשקט עם אנשים שבאים אליי", אומר 

ארתור. 
הרכיבה מאוד מעניינת ומאתגרת באזור הזה, ארתור, יורד 

בעליות תלולות עם סוסתו ואני ו'גשם'  עוקבים אחריהם".
אנשים  או  תיירים  עם  לרכב  קצב  באיזה  יודע  אתה  איך 

שרוצים לצאת לרכיבה?
"זה ניסיון שאתה רוכש עם השנים. אני יודע, למשל איך 
הסוס  של  הפרסות  שמשמיעות  הקול  לפי  איתך  לרכוב 
לשטחים  יוצא  אני  מיומנים  רוכבים  עליו.עם  רוכב  שאתה 

קשים יותר".

פיתוח התיירות

אחרי רכיבה לא קצרה אנו שבים לחווה, שותים 
המקום.  של  הבעלים  משה,  עם  קפה 
להשלים  יוכל  הוא  כי  מקווה  ארתור 
כי  הטיפולית  החווה  של  החזון  את 
זו תהיה תרומה ענקית לנגב  לדעתו 
עוד  מה  ממש.  של  מודל  שתהווה 
שכל התנאים עומדים לטובתנו, שט־

זה  כמעט.  הגבלה  ללא  פתוחים  חים 
יכול לקדם מאוד את  האזור; ואולי אף 
צימרים,  כמו  לתיירות  נדבך  עוד  יתרום 
מסעדות וכדומה. ארתור דו-מוש מאמין 
בכל מאודו בנגב ובחזון של בן גוריון. לת־

פיסתו אזור רמת הנגב יהווה בעתיד מרכז תיירות 
גדול מאוד, רק צריך להתחיל להניע את הגלגלים כדי 

שיסתובבו.
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מגזין

איש המדבר- ארתור דו-מוש
ארתור דו-מוש, איש מדבר אמיתי, רואה בנגב חזון של ממש - סיפור חייו הוביל אותו עד למדרשת בן גוריון - בדרך הוא הספיק להשתתף 

בפרויקט של סוסי פרא - להיאבק בנמרה ולהפוך למדריך טיולים ורכיבה

 

יחידת חילוץ הר הנגב נותנת מענה לאנשים 
במצוקה בכל השטחים הפתוחים באזור, כחלק 
מהמערך ההתנדבותי של משטרת ישראל. המ־
תנדבים הם תושבי האזור. במהלך החודש הא־

חרון פעלה היחידה באזור עין עבדת כדי להציל 
אדם שנפל בשטח ונחבט בראשו.

רמי מוסלי, מפקד היחידה מספר כי היה טיול 
בערוץ עין עבדת ובחלק בו מטפסים על חבלים 

יחידת החילוץ  ונחבט בראשו.  נפל  אותו בחור 
לאיש;  ראשונית  עזרה  נתנה  למקום,  מיהרה 
במסוק  אותו  לפנות  הוחלט  התייעצות  ולאחר 
לבית חולים סורוקה בשל מצבו הרפואי. יחידת 
יחידת החילוץ  יצרה קשר עם  נגב  הר  החילוץ 
הצבאית "669" שהגיעה עם צוות חילוץ ומסוק 
כי  מספר  מוסלי  רמי  פונה.  המטייל  וכאמור   -

ככל שידוע לו, מצבו של המטייל התייצב. 

מבצע חילוץ
יחידת חילוץ רמת נגב הוזעקה לעין עבדת להציל מטייל שנחבט בראשו  

בסופו של יום הוא חולץ במסוק בתיאום עם יחידה  "669"
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יום מועצה 2009
יום המועצה התקיים ברוב עם במרכז החוקרים בתחנת 

הנסיונות ביום ו' 23.1.09. קיימנו "יום פתוח" לתושבי 
המועצה, בסימן -  בואו להשפיע ולהיות שותפים!

העלינו לדיון שלושה נושאים:
1. בית ספר תיכון אזורי: שאלת הקמת בית ספר תי־

כון אזורי במדרשה "ליד האוניברסיטה"? ביחד או לצד 
התיכון הסביבתי? האם ישולבו תלמידים מירוחם  ומ־

צפה רמון כדי להגיע למספר תלמידים נדרש? 
2. הבדואים באזורנו: הבדואים בתחום המועצה שיי־

כים למועצה האזורית אבו בסמה. כיום, המועצה אינה 
מעורבת באופן ישיר בענייני הבדואים. האם על המוע־

צה וישוביה להיות פעילים יותר או להישאר ב"סטטוס 
קוו" הקיים? כיצד ניתן לשפר את מצב הבדואים ומנגד 

לשפר את ביטחוננו, בטיחותנו?
3. סביבה ירוקה: שאלת חקיקת חוק עזר המחייב תו־

שבים להפרדת פסולת ביתית - האם אנו רוצים זאת? 
כיצד נערכים? היכן פיזית תתבצע ההפרדה? היכן נקים 

את מתקני ההפרדה?
לאחר ארוחת בוקר טעימה וססגונית, התכנסנו למ־

מנהל  ריפמן,  שמוליק  המועצה,  ראש  הפתיחה:  ליאת 
אגף הפיתוח - עוזי חבשוש, וגזבר המועצה - אליעזר 
בן סעיד, סקרו את מטרות המועצה ויעדיה, פרוייקטים 

מרכזיים וההשקעות בפיתוח בשנים האחרונות.
הנושא אשר ריכז סביבו את מירב האנשים היה סו־

בית  משתתפים),  (כ-100  הנגב  ברמת  הבדואים  גיית 
(כ-40  ירוקה  וסביבה  איש)  (כ-60  אזורי  תיכון  ספר 

איש).
בתום הדיונים בקבוצות, התכנסנו פעם נוספת למ־
ומנחי הקבוצות הציגו את סיכומי הדיונים בק־ ליאה 

צרה.
המועצה תדאג להפיץ את סיכומי הדיונים בקבוצות 
יהוו בסיס להמ־ בזמן הקרוב, אשר  לכל המשתתפים 

שך הדיאלוג והצגת תכנית מעשית להחלטות במליאת 
המועצה בכל אחד מהנושאים הנדונים. 

הנני מבקש להביע הערכתי לתושבים הרבים אשר 
ותרמו לראשיתו של דיאלוג עם  באו לומר את דברם 

המועצה.
שאול לוי
מזכיר המועצה

מגזין

יום פתוח" שם קצת מוזר ליום-דיונים במרכז החוקרים בתחנת הני־
סיונות שלנו.

בוקר  יום שישי בבוקר עשרות תושבי המועצה מתכנסים לארוחת 
נפלאה, שתייה חמה כיבוד כיד המלך ושיח רעים. היו ששמחו להיפגש 
אחרי זמן שלא נפגשו אחרים נצלו את הזמן לברורים, שאלות, ביקורות 
ועוד. המקום היה מלא מפה לפה. פיות אוכלים לועסים, מדברים מחיי־

כים מתפעלים. אני מתרשמת שהאווירה מאוד נינוחה, חגיגית כזו.
הכרוז מזמין את התושבים להתכנס במליאה. לרבים קשה להיפרד, 
מהאוכל, מהשתייה מהסיגריה או משיחה שבדיוק נכנסה לשלב מת־

קדם. 
לציין  ויש  כזה  מפגש  לקיום  הכרחי  תנאי  היא  זמנים  בלוח  עמידה 
שלא היו פשרות. הציבור חולק לשלושה חוגי דיון כפי שפורסם תוך 
התאמת מקום הכינוס לגודל הקבוצות שנקבע, לפי תחומי עניין של 
המשתתפים. אני וויתרתי על נושא "הבדואים" שמרגיז אותי מדי יום. 
איכשהו ידעתי שיהיו חברים שייצגו את דעותיי כראוי. גם על "תיכון 
אזורי" ויתרתי. גם שם התרשמתי - יהיו בעלי דעות מוצקות ומנומקות 
היי־ מאוד,  מהר  התברר  שם  הסביבה".  ב"איכות  בחרתי  ולכאן.  לכאן 

תה קבוצה קטנה כולם היו "בעד". בעד שינוי באורח החיים שלנו כצוו 
השעה. בעד עשייה מתחשבת בסביבה. כייף להיות בקבוצה כזו. כמובן 
שהיו גם "נגד" ואפילו כאלו שבקרו קשות משרדים במועצה אבל אז 
שהם  אלו  בקרב  גם  אנטגוניזם  יוצר  "הנגד"  אומר:  חכם  איש  שמעתי 
"בעד" האסטרטגיה צריכה להיות מה כן עושים (ניקיון, הפרדת אשפה, 
מחזור, טיפול ירוק בפסולת חקלאית, מפעל קומפוסט חינוך) וכו' ולא 
מה לא  (לא לבנייה, לא לכביש, לא להרחבה לא לסלילה) וכו' . הילה 
אקרמן ודר' רעיה וולקן מהמח' לאיכות הסביבה הציגו נתונים מעוד־

דים אך גם צפי קודר כמו שכולנו כבר מכירים.
המנחה ד"ר אביבה כהן ניהלה דיון פתוח, והצליחה להוציא מהדיון 
הצעות  שהובאו למליאת הסיום. אחת מהם אם איני טועה הייתה לה־

יותר  ויוביל לעשייה מתחשבת  ירוק שילווה את מח' התכנון  גוף  קים 
בסביבה ואחרת הייתה להצטרף באופן מיידי לתהליך הנקרא "תכנית-

אב של פיתוח בר-קיימא".  
חוויות  שמעתי  אך  שם.  צפוף  היה  השתתפתי.  לא  הסיום  במליאת 
בנושאים שנדונו בחוגים אחרים. בסיום חולקו למשתתפים מבחר גלי־

דות ותיק-קניות "ירוק". אני הייתי מעדיפה פרחים.

יישר-כוח למארגנים.
אורנה חולתי - רביבים     

שמחתי מאד כשהגיעה ההודעה על היום הפתוח, במיוחד ההודעה 
על דיון בנושא בית ספר תיכון אזורי. ההרצאה המקדימה היותה בונוס, 
כי מעניין מבחינתי לדעת מה קורה ברחבי המועצה, אבל ההזדמנות 
האמיתית  הסיבה  היתה  אחרים  תושבים  ולשמוע  קולי,  את  להשמיע 
להגעתי. לי זה נתן הרגשה של שותפות בתהליכים שמתרחשים במוע־
צה, ואני בטוחה שלעובדי המועצה זה סימן כיוונים מעניינים לפעולה. 

בדיון על התיכון היה רוב מכריע בעד הקמת תיכון אזורי. הדוברים 
אנו  בו  המקום  במסגרת  ילדינו  את  לחנך  כאזרחים  זכותנו  את  העלו 
מן  השונה  אזורית  מסגרת  של  נחיצותה  ואת  המיוחדת  וברוחו  חיים 

התיכון הסביבתי במדרשה בתכניה ובכך שלא תחייב פנימייה.  
לי ולאחרים כמוני היה חשוב לשמר רצף חברתי ביישובים שבחלקם 
התלמידים מתפזרים לשלושה תיכונים שונים, ולמעשה הנוער מתפזר 
ומתפורר ונעלם כקבוצה מחיי היישוב. גאוות היחידה של האזור שכל-

זה  כך מטופחת בביה"ס היסודי פשוט לא עוברת לתיכון. מעבר לכך, 
מקומם כשלחברה שחורתת על דגלה את הקליטה כיעד משמעותי, אין 
מה להציע לתלמידי התיכון, גיל בו מתעצבים חיי החברה וההעדפות. 
על ה"מה" היתה הסכמה גורפת – נחוץ תיכון אזורי. על ה"איך" די־
ולה־ נפרד  כגוף  במדרשה  התיכון  את  לשמר  אפשרי  האם   – גם  ברנו 

קים תיכון אזורי חדש, מבלי לפגוע במוסד החשוב הזה? כנראה שלא. 
הדמוגרפיה נגד. האם ניתן להקים תיכון איזורי לצד התיכון במדרשה 
מבלי לפגוע בו? יכול להיות, צריך לבדוק איך. עלו גם האילוצים שכו־

לנו נצטרך להתמודד איתם בתיכון אזורי קטן  בעיקר מיעוט מגמות 
לבחירה, והוצאות נוספות של המועצה בהקמה ותחזוקה. 

רק ביום הפתוח נודע לי על הקמת מבנים חדשים לבית הספר היסודי 
צין. אחת הדוברות ציינה את האבסורד שבבניית בית ספר חדש כאשר 
אין עדיין תיכון, וכאשר, אולי בראייה מערכתית שווה לאחד את בתי 
הספר היסודיים. זו גם השאלה שהמשיכה לנקר לי בראש אחרי הדיו־

ן. אולי אפשר לאחד את בתי הספר היסודיים, ואת המשאבים שיתפנו 
להפנות לתיכון, שכל כך נחוץ להמשכיות שלנו כאן. 

יעל קציר - כמהין

התרשמות אישית
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המועצה האזורית רמת הנגב 
החליטה לכלול בתקציבה 

לשנת 2009 סכומים 
מסויימים שייעודם תמיכה 

במוסדות ציבור.
בהתאם להוראות החוזר 

המיוחד של מנכ"ל משרד 
הפנים מחודש אוגוסט 

2006 שעניינו נוהל תמיכות 
במוסדות ציבור ע"י 

הרשויות המקומיות ("נוהל 
תמיכה"), החליטה המועצה 
על תבחינים לתמיכה. ניתן 

לעיין בתבחינים ולהוריד 
טופסי בקשה באתר 

האינטרנט של המועצה: 
www.rng.org.il

יש למלא את כל הפרטים 
הנדרשים בטופסי הבקשה 

לצרף לבקשה את כל 
המסמכים והאישורים 
הנדרשים על פי נוהל 

התמיכות.

יש למסור את בקשת 
התמיכה לידי מזכיר 

המועצה
עד ליום 31/3/2009

אין המועצה מתחייבת 
להעניק תמיכה לגוף כלשהו 

והיא תפעל בהתאם לנוהל 
התמיכות, לתבחינים 

שאישרה ולפי שיקול דעתה. 

 

מאמין  לא  ועדיין  זה  מכתב  כותב  אני 
שאתה כבר לא איתנו.

לתאר  יוכל  לא  כאן  שאכתוב  מה  כל 
את טוב ליבך. תמיד עזרת לכולם, לימדת 
אותנו המון ולא אשכח את חוכמת החיים 
שהייתה לך. איך תמיד היית עם חיוך על 

הפנים והצחקת סביבך את כולם. 
כשאוזכר שמך בשיחות בין חברים, היו 
מדברים על האדיבות שלך ועל כך שהיום 
ממש נדיר לפגוש אנשים מיוחדים כמוך.

במתמיד  להתנדב  כשהתחלת  הכרנו 
היית  הקורס  בזמן   .1999 בשנת  מג"ב  
כשהתחלנו  כך  אחר  אבל  ביישן,  שקט, 
לצאת יחד לסיורים הבנתי איזה "פצצת 
"מו־ הכי  למתנדב  הפכת  אתה.  אנרגיה" 

ותעודות  טוב  והכי  מקצועי  הכי  רעל", 
ההוקרה יעידו על כך. הצטרפת ליחידת 
הקדשת  כולך  כל  ואת  כגשש  החילוץ 

להצלת חיים במקצועיות רבה.
כאדם  אותך  אזכור  תמיד  סלימאן, 
שמח ואדיב, אדם שאף פעם לא התלונן, 

אדם ישר וצנוע, חבר אמת.   
טובות.  חוויות  רק  בזיכרוני  השארת 
חוויות שאף פעם לא אשכח. אזכור אותך 

תמיד.
אומרים שה' לוקח את הטובים, במק־
רה שלך ה' לקח מאיתנו את הטוב שב־

טובים.
קמחי יעקב, מפקד המתמיד

הספד לחבר

המועצה  תושבי  מספר  השתתפו  האחרונים  בחודשים 
שלא  מה  וכל  חוב  אגרות  ההון,  שוק  אודות  מעניין  בקורס 
ידעתם מה על מה שמסתתר מאחורי אותם מספרים זעירים 
בעמודים האחרונים של העיתונים הכלכליים כמו דה מרקר 
וגלובס או אותם כתוביות המופיעים ברקע הטלוויזיה או־
דות נאסד"ק, טבע וכדומה. הקורס הועבר על ידי יניב ברנ־

דס. ברנדס כבר בגיל 18 החל לעבוד כברוקר בבורסה. בוגר 
לייעוץ,  המבחנים  כל  את  עבר  וניהול,  בכלכלה  שני  תואר 
ענת  בעקבות  לאזור  הגיע  ברנדס  ערך.  וניירות  השקעות 

אשתו אשר נמצאת בשירות קבע בבסיס רמון. 
"תראה, למדתי הרבה תיאוריות ומודלים אבל אף אחד לא 
ילמד אותך להרוויח. אין חיה כזו. כמו בכל תחום אתה צריך 
אומר  המשחק",  כללי  את  להכיר  כדי  ניסיון  הרבה  לצבור 

יניב ברנדס, כאחד שעבר שלוש מפולות בבורסה. 
אנשים מביעים התעניינות בכל העולם הזה שנקרא "שוק 

ההון"?
"תראה, הרבה מתייעצים איתי בענייני השקעות. אני לא 
אני  כי  הפרטי  מתיקי  משקיע  אני  תיקים;  לאנשים  מנהל 
מעדיף לקחת את הסיכונים שלי ושכל אחד אחר יחשוב מה 
גדו־ בורות מאוד  לב שישנה  לו. לשאלה שלך, שמתי  טוב 

לה, שלא פעם נובעת בשל ייעוץ גרוע. לעתים זה פקידים 
הקשור  בכל  הבנק  של  טובתו  את  רואים  שאולי,  בנקאיים 
לעמלות. ישנם תיקים שהם יותר בטוחים ואף נותנים יותר 
תשואה מתוכניות החיסכון של הבנק. לכן לא פלא שבבנק 
לא מזכירים אותם. לכן חשבתי גם לפקוח את העיניים לתו־

שבים פה".
ההון,  שוק  חוב,  באיגרות  כך  כל  מבין  בבורסה  יועץ  אם 

מניות וכדומה, למה הוא לא משקיע?
"תראה, בשוק ההון עשרה אחוז מהאנשים מרוויחים המון 

כסף ותשעים אחוז מפסידים המון כסף".
למה החלוקה הזו?

(הציבור, אני,  כי מי שמשקיע בשוק ההון במגזר הפרטי 
הוא  אופוריה.  כשיש  נסחף  כלל  בדרך  ממול)  השכן  אתה, 
וקונה אבל  שומע על מנייה שעלתה בשישים אחוז. נסחף 
ברוקרים,  של  (ביטוי  האור  את  מכבה  הוא  דבר  של  בסופו 
ומשקיעים) כי כל המקצוענים דרוכים ויודעים מתי לצאת 

או לשמור על כספם לפני שיש מפולת". 
מה היה לך חשוב להעביר בקורס?

כל  כן,  כמו  בטוחים.  יותר  דברים  איזה  יידעו  "שאנשים 
ולהשקיע.  להיכנס  מתי  לדעת  ההון,  שוק  על  דברים  מיני 
ולא  יש צפי למפולת. להשקיע אחרי המפולת  לזהות מתי 

ועוד  זה הזמן לקנות  לפני. למשל עכשיו, אחרי הנפילות- 
4,5 שנים יהיה אפשר לראות את הרווחים". 

מה עוד נלמד בקורס?
למי  אופציות מעו"ף.  פיננסים,  "כמו שאמרתי, מכשירים 
שיש תיק מניות כבר, אז איך הוא יכול להגן על עצמו בפני 
או  דולר  שקל,  אופציות  למגן  אפשר  איך  בבורסה.  ירידות 
לאתרי  כניסה  לך.  שיש  התחייבויות  מיני  כל  על  להגן  איך 

אינטרנט כלכליים בהם אפשר להשקיע באופן וירטואלי". 
מה טווח הגילאים של המשתתפים?

"מגיל 27 בערך עד גיל 82. מחצית גברים ומחצית נשים. 
היו משתתפים בעלי  תואר שני במנהל עסקים והיו אנשים 

שהגיעו בלי כל צל של מושג איך עובד השוק הזה".
מה הדרך הכי טובה להיכנס לשוק הזה?

"זה לא שאתה נכנס ומרוויח מיליונים. אתה צריך להיכ־
נס ולהכיר את כללי המשחק. רק אחרי שאתה עוקב אחרי 
תנודות ושינוים בשוק. בהתחלה אתה יכול להשקיע באופן 

וירטואלי ואז להבין למה הרווחת או הפסדת".
מה זה בדיוק איגרת חוב?

זה אותו דבר כמו תוכנית חיסכון.  "בעיקרון, איגרת חוב 
מה שקורה למעשה, אתה מלווה לבנק כספים והם מחזירים 
לך כל סוף שנה את הרווח מהריבית. כל עוד אתה לא מוכר  
אגרות חוב באמצע השנה לבורסה אז התשואה בה קנית את 

האגרות זה הרווח שלך.
"עוד טיפ: הבנקים מציעים תוכניות חיסכון צמודות למדד 
עם רווחים כאלו או אחרים. אבל אם אתה משווה עם אגרת 
החוב שלהם אז היא נותנת פי שניים רווח. זה משהו שמשום 

מה נעלם מעיני הציבור".
של  ההתעניינות  מבחינת  שונה  היה  הנגב  ברמת  הקורס 

המשתתפים?
שמחו  שהם  ציינו  בעיקר  אבל  משובים.  הרבה  "קיבלתי 
של  או  ממשלתיות  חוב  אגרות  של  הנושא  כל  את  ללמוד 
חברות המשקיעות בבורסה. למדו כל מיני דברים כמו לר־

אות את התשואות השונות באתרי האינטרנט.    
"בקורס ראינו דפוסי התנהגות אשר הומחשו על ידי כל 
מיני גרפים שונים. בכל שמונה שנים ישנה מפולת בבורסה. 
האחרו־ במפולת  שקרה  (כפי  שנה  כחצי  נמשכת  המפולת 

נה) עד שנתיים. כאמור זה הזמן הכי טוב להשקיע במניות 
כאשר הרווחים התממשו אחרי ארבע, חמש שנים".

מתי אפשר לדעת שזה הזמן למכור?
העין:  מן  סמויים  דווקא  לאו  שהם  סממנים  מיני  כל  יש 
מדברים בטלוויזיה על עליות שערים בבורסה, כלכלה פור־

חת, הבנקים משדרים כי כדאי לקנות מניות. זה הזמן שצריך 
עליות  של  חודשים  כמה  תפסיד  אולי  ולמכור.  עין  לפקוח 

אבל לא תפסיד כאשר יהיה.
איך התרשמת מהמשתתפים בקורס?

אין מה לומר, הגיעו אנשים בעלי יכולות עם ראש על הכ־
תפיים. כי בכל זאת אתה צריך לנתח נתונים שזה לא תמיד 
פשוט. ומי מהם שיחליט להשקיע אני בטוח שהם יעשו זאת 

בזהירות וגם יצליחו. 

*קורס נוסף יפתח אם תהיה דרישה נוספת של תושבי רמת 
הנגב. אפשר לפנות לדרור או ליפעת במתנ"ס.

"השקעה בבורסה" במתנ"ס רמת הנגב
במתנ"ס רמת הנגב נערך קורס אודות שוק ההון, אגרות חוב, הבורסה ועוד • ראיון עם יניב ברנדס, מי שהנחה את הקורס כברוקר מדופלם

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2009



            
מגזין
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סטריקו נולד בפולין ב-1949, ועלה עם משפחתו לי־
שראל ב-1957.

גרעין  במסגרת  בנחל  ושירת  לצבא  התגייס  ב-1967 
של הנוער העובד המיועד למשאבי שדה. בוגר המגמה 

לתיאטרון בסמינר הקיבוצים.
נשוי, אב לשלושה וסב לנכדה.

אורים,  רביבים,  שדה,  במשאבי  יחיד  תערוכות  הציג 
ניר עוז, באר שבע ומצפה רמון.

"קטן עלינו..."
מדבריו של סטריקו: "לו ידעתי  לזעוק, לשבות, לתקן, 
לנוח....לא  לסרב,  להתקרב,  להצטרף,  ליזום,  להתרחק, 

הייתי מצייר"

טודי שדה, אוצר התערוכה, אומר על ציוריו של סט־
ריקו:

היצירה של סטריקו היא תוצאה של מהות חיים שלמה  
ותגובה  למה שקורה בחיי היום יום, בנקודות הכי רגישות 
שלו. זו תגובה איכפתית לכל מה שקורה סביבו, מהבית, 
למה  אישית  תגובה  ולמעשה  העולם  המדינה,  הקיבוץ, 
שכואב בחיי היום יום. דברים פשוטים,אנושיים, אוניב־

רסליים.
הציור בצורתו הטכנית והמהותית, מזכיר את "הגרא־

פיטי" המחאתי שאנו מכירים, על קירות בתים ורחובות 
– ישיר,חד, מוגדר במרכיבים.

 תערוכה במועצה
תערוכת ציורים במועצה • אריה  שורק-סטריקו(משאבי שדה)

לחיות מחמד בקיבוץ משאבי שדה
רפואה, כירורגיה, חירום, מזון וציוד

מרפאה וטרינרית 

שעות קבלה:
א',ה' : 18:30 – 20:30
ג', ו' : 11:30 – 13:30

ד"ר סימונה בראל  054-4681309
ד"ר יריב עגור  050-5458258 

חדש!!

• 7.2.09, שבת, טיול החוג האזורי לשפלת יהודה.
לאורך  אופניים  טיול  אחר"  "באופן  ששי,  יום   ,13.2.09  •

מעלה הציץ מהרודיון לעין גדי. 
• 10.2.09, יום שלישי, 21:00, אולם גולדה, קיבוץ רביבים. 
, תיאטרון הקא־ , "היה או לא היה"   4 הצגת מנויים מספר 

מרי.
• 18.2.09, יום רביעי, 20:15, בבית גיל הזהב. 

במסגרת מפגשי "בראשית" מפגש עם התחקירנית/דוקומנ־
טריסטית קרן מועלם נפתלי המספרת על חשיבות התחקיר 
כתחקירנית  הרב  מניסיונה  ומביאה  טלוויזיוני  סיפור  בכל 
בלי  והרי   - טוב  סרט  יוצר  טוב  "תחקיר  "עובדה".  בתכנית 
זו לא עוד עבודה שולית שנדחקת לצד  תחקיר אין סרט!! 

באחד מהשלבים – זה הסיפור עצמו!"
 

פעילות חוג האזנה, 20:30 , קיבוץ שדה בוקר
יום ראשון, קונצרט מספר 4: חיוך של שושנה   ,1.2.09  •
ונגן  - נגנית החליליות דרורה ברוק, הזמרת איילה סיקרון 
הלאוטה ברי מוסקוביץ' במבחר של שירי אהבה מן הבארוק 

האיטלקי המוקדם.  
• 8.2.09, יום ראשון, הרצאה: הגן, הבאר, ההרים והאגם - 
על מקומה המיוחד של שירת ביאליק ושירת רחל במוסיקה 

הישראלית.
• 22.2.09, יום ראשון, קונצרט מספר 5: בין הצחוק לבכי 
- מבחר מיצירות פרנסיס פולנק לכלי-נשיפה ולפסנתר עם 
ירו־ הקמראטה  תזמורת  וסולני  ירצקי  מרינה  הפסנתרנית 

שלים.

תחזית תרבות
פבואר 2009

   

משרד הפנים משרת את תושבי המועצה בנושאים 
הבאים:

• תעודת זהות - ראשונה או בלויה + 2 תמונות  
-  ללא תשלום.

אבודה או גנובה + 2 תמונות  ומסמך מזהה - 100 
ש"ח (רק במשרד הפנים ב"ש). נוכחות חובה של 

המבקש.
• דרכונים - ראשון או חידוש (כעבור 10 שנים מיום 

הוצאתו)
מבוגר - 250  ש"ח + 2 תמונות

קטין (עד גיל 18) -  125 ש"ח + 2 תמונות (כעבור 
5 שנים מיום הוצאתו). נוכחות חובה של המבקש, 

ילדים בליווי אחד ההורים.
במידה וההורים לא נשואים, נוכחות חובה של שני 

ההורים.
• דרכון כפול -  400 ₪ +2 תמונות - (רק במשרד 

הפנים ב"ש)
• הארכת תוקף דרכון מבוגר (בטווח 10 שנים) 

- ללא תשלום.
נוכחות חובה.

• שינוי מען - יש צורך בספח תעודת הזהות ואישור 

תושב מהישוב - ללא תשלום.
נוכחות חובה.

• שינוי שם - לא ניתן לקבל בקשה ברשות – לפנות 
ישירות למשרד הפנים בב"ש.

• איתור מען / תעודת לידה / תעודת פטירה 
/ בחירת שם -נוכחות חובה, פעם ראשונה ללא 

תשלום, בפעמים הבאות תשלום 15שקלים.
• התשלום במזומן בלבד!

• שעות קבלת קהל במועצה
בימים א' - ה' בין השעות 08:00 עד 15:00
• שעות קבלת קהל  במשרד הפנים ב"ש

בימים א' – ה'  בין השעות 8:00 – 12:00
בימים ב', ד' – בין השעות 14:30 – 17:30

לשאלות ובירורים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם  
בטל' - 6564133 08

מירי טוכטרמן, נציגת משרד הפנים
רמת הנגב

תעריפי משרד הפנים-1.1.09 לתושבי המועצה

אביב אוחיון מונה ע"י המועצה לטפל 
בנושא הגמלים המשוטטים, וכל ידיעה 

על גמלים משוטטים בכבישי המועצה יש 
להעביר אליו ללא דיחוי

תושבי המועצה היקרים

סעו בזהירות ושימרו על עירנות 
מפני הפתעות בכביש

טל': 054-7365302



                                    

צלילים במדבר  

השנה פתחנו את העשור השני לאירועי צלילים במדבר.
גולת הכותרת של הפסטיבל השנה היה הפרויקט של ברי 
ומחול בירושלים.  סחרוף עם תזמורת האקדמיה למוסיקה 
זו הפעם הראשונה שברי שמוגדר כרוקיסט השר בלווי של 

תזמורת סימפונית.
ראשיתו של הפרויקט בכתיבת עיבודים מחודשים לשיריו 
של ברי על-ידי תלמידי האקדמיה למוסיקה ובהמשך ביצוע 
משותף שסחף אליו למעלה מ-800 מאזינים. אם אפשר היה 
לערוך קונצרט שלישי, יש להניח כי גם אז האולם היה מת־
"צלי־ מלא במאזינים. מיכאל שהוא המנהל המוסיקלי של 

לים" חלם על הפרויקט זמן רב ובסופו של דבר גם זכה לנצח 
עליו.

ארוע מכובד נוסף שהיה השנה הייתה הופעתה של הפיל־

הרמונית הישראלית. הפילהרמונית לא נוהגת פעמים רבות 
לצאת מהיכל התרבות בתל-אביב והפעם כיבדה את הדרום 
בנוכחותה בקונצרט הפתיחה של צלילים במדבר שכמו כל 
הקונצרטים היה על טהרת היצירה הישראלית, וגם זה לא 

מצוי בשגרה היומיומית של התזמורת.
הסימפונייטה  את  ושוב  הגבעטרון,  את  גם  השנה  פגשנו 
הישראלית באר-שבע שהפכה להיות חלק מתוך הפסטיבל 
המק־ נעלה  הפסטיבל  את  לילדים.  אופרה  ושמענו  עצמו, 

הלה הלאומית של פולין מקרקוב ששרה יחד עם תזמורת 
הבארוק הירושלמית.

נאמן  מאזינים  קהל  לו  וצובר  הארוע  הולך  השנים  עם 
הבוחר להגיע לנגב לתקופת חג החנוכה כדי להאזין לקונ־

צרטים, ולהיות שותף לארוע שהוא ייחודי באופיו בארץ, בו 

במשך מספר ימים מאזינים למוסיקה ישראלית בלבד.
מתנ"ס  במלאכה,  העוסקים  לכל  להודות  ההזדמנות  וזו 
צוות שדה בוקר ובראשם מיכאל וולפה, המובילים את הפ־

רוייקט כבר שנים רבות.
להתראות בשנה הבאה.

זיוה שביט
מנהלת המתנ"ס

תחרות 
התעמלות קרקע

במהלך חופשת חנוכה התקיימה בבאר שבע 'הגימנסטרדה'- תחרות ארצית לה־
תעמלות קרקע. בנות הקבוצה התחרותית של מתנ"ס רמת הנגב בהדרכתה של לו־

איזה סבירסקי זכתה במקום הראשון בתחרות לקבוצות צעירות עד לגיל 12. ברכות 
לקבוצה ולמאמנת!!!

המדבר מרפא

תזמורת האקדמיה 
למוסיקה שיתפה פעולה 

בערב שכולו צלילים 
בקונצרט משותף • 

התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית גם כיבדה 

בנוכחותה
עם ברי סחרוף

צילומים: איציק מרום

טיפולי "מגע לבריאות"
איזון אנרגטי • מענה לבעיות פיזיות • אלרגיות • 

ייעוץ בתזונה • פרחי באך

• טיפולי קינסיולוגיה - לילדים עם 
קשיי למידה, הפרעות קשב\בעיות 

התפתחות

• "מוח אחד" - טיפול ושחרור רגשי 
ממתחים ודפוסי התנהגות

• תמיכה וליווי של תהליכי צמיחה 
(nlp) והתפתחות, אימון אישי

אילה התשואל 050-2005986 
(לנשים וילדים)

הטיפולים ב"דרך הדרומית"
בבאר שבע או במצפה רמון.

avivht@gmail.com

אביב התשואל 050-2005985 מאמן 
אישי בשיטת nlp (לגברים)

מוזמנים להגיע 
למסע רפוי עמוק 

ופריצת דרך נפלאה 
בחייכם!!!




