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ביקור
 300 כ- רמת נגב למו"פ הגיעו בשנתיים האחרונות

ולימודים עבודה הכוללת חקלאית להשתלמות ויטנאמים
יענקל'ה  המו"פ, ומנהל ריפמן, שמוליק המועצה, • ראש

4 •עמ' לביקור בוייטנאם מוסקוביץ' יצאו

בחינוך תמורה
ביישוב קדש ברנע

חינוכיות תמורות מתחוללים
לילדים בעיקר ותרבותיות

• עמ' 2 ולבני נוער

המעלות חג
ערב עמו הביא המעלות חג
לילדים; פעילויות של רב
עודד גרעין של בהדרכתם

• עמ' 5 המושבים בני מתנועת

בוייטנאם



      
מרחבי המועצה

      

ברנע  קדש  ליישוב  לנדוד  החלטנו  החודש 
ולשמוע אודות התפתחויות שונות בחיי הקהי־

לה, תרבות וחינוך. לאחר בירור קצר במועצה, 
פיסות  לנו  לתרום  יכול  ביישוב  מהאנשים  מי 
מידע, קיבלנו את מספר הטלפון של חמי צמח, 

שהיה מוכן, לספר על המתרחש ביישוב.
מי שיגיע ליישוב בימים אלה, לא יוכל שלא 
גינות  בעיקר  והטיפוח,  מהסדר  להשתלהב 
חצרות הבתים שעברו דרך ארוכה של צמיחה 
מאז שנות ה-80. כיום, קדש ברנע הוא יישוב 
חקלאי עם גידולים מגוונים למדי: ייצוא פלפ־

לים, עגבניות שרי, יקבים (ענבי יין), תבלינים, 
רימונים ועוד.

בשיחה מוקדמת עם חמי בטלפון הוא הציע 
בעיקר לספר על החינוך והתרבות ביישוב, על 

החוגים וההצגות, ומי אנו שנאמר לא.

מתמקדים בחינוך
בשנים האחרונות, כל מה שקשור במישרין 
ושלא במישרין לחינוך מקבל תשומת לב רבה. 
רק כדי לסבר את האוזן, הממוצע למספר יל־

דים למשפחה נע אי שם בין שלושה לארבעה 
כשברים).  לילדים  להתייחס  אוהבים  לא  (אנו 
כמו כן, רק בשש שנים האחרונות נוספו כ-20 

משפחות. 
להבנה  הגיע  המושב  האחרונות  "בשנים 
ומאמצים  משאבים  הרבה  להשקיע  שחייבים 
בכל הנוגע לפעילות של הילדים במושב", אומר 
חמי צמח, "אנו רחוקים מלב המועצה מבחינה 
פיזית, ולכן קיים קושי בקבלת שרותים מהמו־

עצה, כאשר המכשול העיקרי הוא המרחק".
מהו לדעתך הדבר שגרם לשינוי בישוב כחלק 
הפעילות  את  להגביר  כדי  שלכם  מהמאמצים 

של הילדים ביישוב?
הוא  החשובים  הדברים  שאחד  חושב  "אני 
ההחלטה לאייש משרה של רכז נוער יישובים 
את  שעושה  מי  שנים,  חמש  לפני  שלנו  באזור 
שנים  בשלוש  ביותר,  הטוב  הצד  על  התפקיד 

האחרונות, זו צורית מבאר מילכה". 
מה עוד?

"ישנה וועדת חינוך משותפת לניצנה, כמהין, 
באר מילכה וקדש ברנע כמובן. כמו-כן הבאתו 
של גרעין נודד מתנועת המושבים תרמה המון, 
ובשיתוף עם המועצה,  ביוזמה שלנו  נעשה  זה 
בנוסף יש לנו רכזת חינוך שתפקידה בעל אופי 

מאוד קהילתי.
מה בנוגע לחוגים אחר הצהריים?

"תראה, אין ספק שההסעות הן מרכיב מהותי 
וחוגים של הילדים. במו־ בכל הנוגע לפעילות 

עצת רמת הנגב יש הרבה חוגים איכותיים. אבל 
ברנע  בקדש  הילדים  את  מגביל  מאוד  המרחק 

והישובים בסביבה. למשל חוג שמתחיל בשעה 
16:00, לילד כבר עדיף להישאר בבית הספר, כי 
אין לו טעם להגיע לבית. הפתרון שלנו הוא לה־

ביא את החוגים לכאן".
איזה חוגים?

בתפוסה  כבר  שהם  ופסנתר  גיטרה  "שיעורי 
היא  אותם  שמפעילה  מי  אומנות,  חוגי  מלאה. 
חי־ וועדת  את  שהקימה  זו  היא  אגב,  אריאלה, 

נוך בתחילת הדרך. יש לנו רעיון להקים מועדון 
לוי, שיש  זה איציק  טיסנאות, מי שיוביל אותו 
לו ניסיון קודם וכבר היה אלוף הארץ. כרגע יש 
הנטו־ המוסכים  באחד  להתמקם  מחשבה  לנו 

שים ולהפוך אותו למועדון". 
לילדים,  העשרה  ושיעורי  החוגים  מלבד 
פעיל  מאוד  הוא  אף  התרבות  סל  ברנע  בקדש 
במהלך  מגיעות  אשר  לילדים  הצגות  ותוסס: 
השנה; שירה בציבור למבוגרים, הרצאות ועוד. 
בחגים ישנם מנהגים שהפכו למסורת נחמדה, 
מה  נודדת'  'סוכה  הוא  מהם  מהבולטים  אחד 
ברנע  לקדש  אחרת  או  כזו  בדרך  שמתקשר 

המקראית (בלי ציניות). 
וכמו כל דבר שהוא טוב, בקדש ברנע אימצו 
את המודל הקיבוצי של 'שנת בר מצווה', אשר 
מי  הראשונה  בפעם  שנים.  ארבע  לפני  החל 
בשם  י"בניקית  הייתה  הפרויקט  את  שהרימה 

רכזת  מינו  ואף  שלב  קפצו  השנה  אזולאי.  טל 
שכבתית שתוביל את הפרויקט. 

תיכון חלום
הוא  צמח  לדברי  הגדולים,  מהקשיים  אחד 
שדה  במדרשת  התיכון  התיכון.  של  הנושא 
האופציות  פנימייה,  של  במתכונת  הוא  בוקר 
האחרות הן רחוקות, תיכון אשל הנשיא ומעלה 

הבשור, כל אחד מהם הוא כשעה וחצי נסיעה.
ההו־ מבחינת  קשיים  כמה  על  מצביע  חמי 

ברמה  פה  נמצאים  לא  הם  ראשון  "דבר  רים: 
יישובית, האחים הקטנים מפסידים את החוויה 
איתם. מבחינת פעילות בתנועה אנו מפסידים 
אותם כמד"צים. אלו דברים שאנו כהורים חיי־

בים לחשוב עליהם". 
מקווים  מאוד  ברנע  שבקדש  רעיון,  ישנו 
שירקום עור וגידים- תיכון אזורי. הרעיון הוא 
לו  שיש  בניצנה  החינוכי  לפרויקט  להתחבר 
לסוכנות  שייך  והוא  אולפנה  של  גרעין  כבר 
אזורי  לתיכון  להופכו  שלנו  "הרצון  היהודית. 
ט',  כיתה  את  להקים  וכבר  בסביבה,  למושבים 
הפנטזיה  סף  על  אופטימית  תקווה  זו  אמנם 
את  מסיים  זאת",  לממש  מתקדמים  אנו  אבל 

דבריו חמי צמח.  
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ט.ל.ח- אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עורכת: הילה שליש
עיצוב גרפי: 

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

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

קדש ברנע - חינוך בראש הדרך
וועדת חינוך, רכזי שכבה ונוער, חוגי גיטרה וטיסנאות וגם חלום שאולי כבר רוקם עור 

וגידים-מהפכה חינוכית בקדש ברנע

 

מליאת המועצה אישרה בחודש נובמבר את 
התקציב  הכנת   .2009 לשנת  המועצה  תקציב 
ששוטף  הכלכלי  המשבר  את  בחשבון  לוקחת 
את העולם כולו. אותותיו של המשבר מורגשים 
היטב כבר בישראל וברור לכולם כי שנת 2009 

תהיה שנה קשה.
נדרשים  אנו  ודאות  חוסר  של  כזו  בתקופה 

ופועלים לכלכל את צעדנו בזהירות.
קשות  בשנים  ובודאי  שגשוג  של  בימים  גם 
כך  התקציב  מרכיבי  כל  את  היטב  בוחנים  אנו 
המועצה  אתגרי  למימוש  מענה  לתת  שנוכל 
ומטרותיה. יחד עם זאת אני משוכנע יש עלינו 
ולהשקיע מאמצים  ניתן להתייעל  היכן  לבחון 
במציאת מקורות הכנסה נוספים. במקביל לא 
נעצור את תנופת הפיתוח וגם לא נפסיק לח־

לום ולהאמין במקום ובדרך.

פי  על  ומשהו אופטימי לקראת שנת 2009. 
המועצה  תושבי  מספר  הפנים  משרד  נתוני 
האזורית רמת הנגב עומד נכון לסוף שנת 2008 

על 5,024 תושבים. 
כן ירבו....

חג חנוכה שמח לכולם
שמוליק ריפמן

דבר ראש המועצה:

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!!

הזמנה

בואו להשפיע 
ולהיות שותפים

יום מועצה 2009

תושבי המועצה מוזמנים להשתתף ולקחת חלק פעיל 
ביום פתוח אשר יתקיים 

ביום שישי בתאריך 23/1/2009  
במרכז החוקרים בתחנת הנסיונות

בתכנית:
08:30-09:00  - התכנסות וארוחת בוקר

09:00-10:00  - פתיחה וסקירה כללית
10:00-12:00  - קבוצות דיון בנושאים: 

* עמדת המועצה בסוגיית הבדואים באזור
* שאלת הקמת בי"ס תיכון אזורי במועצה  

* איכות הסביבה במועצה 
12:00-13:00 - סיכום 

www.rng.org.il:מומלץ להרשם באתר

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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הישג לחוות בדרך היין
בית המשפט הגבוה לצדק הוציא צווים על תנאי כנגד המדינה בעתירה שהגישו חוואי "דרך היין שברמת הנגב", כנגד ההחלטה לסלק 
את חוואי דרך היין מחוותיהם על דרך שיווק החוות המאוישות במכרז • ריפמן בתגובה: "הישג חשוב לפרויקט דרך היין. בית המשפט 

הציב גבולות למופע האבסורד בהתנהלות  המדינה"

במסג־ ב-5.11.08  שהתקיים  לדיון  בהמשך 
ועו"ד  שרגא  אליעד  עו"ד  באמצעות  עתרו,  רתו 
מיכל בוקסר ממשרד עו"ד אליעד שרגא ושות' , 
חוות דרך היין בבקשה ליתן צו על תנאי המורה 
למדינה לבטל את ההחלטה להוציא את החוות 
בדרך היין למכרז ,בג"ץ 7488/08, המועצה מיו־

צגת בהליכים אלה ע"י עו"ד ברוך כצמן ממשרד 
הרצוג, פוקס, נאמן ושות'. 

המש־ בית  נתן   09.11.2008 ביום  כאמור, 
והורה להם,  כנגד המשיבים  צווים על תנאי  פט 
במסגרתו  יום   60 בתוך  מפורט  תצהיר  להגיש 
ההחלטה  תבוטל  לא  מדוע  לנמק  המשיבים  על 
שבדרך  המאוישות  החוות  את  במכרז  לשווק 
היין ולחילופין, מדוע לא ינוסחו המכרזים באופן 
שייקח בחשבון את נתוניהם האישים של המח־

זיקים וכן את עצם מגוריהם בחוות. 
שמואל  אמר  המשפט  בית  להחלטת  בתגובה 
ריפמן ראש המועצה האזורית רמת הנגב: "פסי־

קת בית המשפט  היא הישג חשוב, ואני שמח כי 
בית המשפט הבין את האבסורד בהתנהלות המ־

דינה. אני מצפה כי בעקבות פסיקת בג"צ יתעשת 

הנגב  רמת  האזורית  המועצה  ובשיתוף  המינהל 
המאוי־ החוות  של  הקבע  ליישוב  פתרון  ימצא 
שות ולהוצאת המכרז לחוות הבלתי מאוישות."

המדינה  יוזמת  פרי  תוכנית  הנה  היין"  "דרך 
מינהל  באמצעות   , הנגב  רמת  אזורית  ומועצה 
מקרקעי ישראל,  שמטרתה פיתוח וחיזוק  הנגב 
באמצעות פרויקט של חוות המשלבות חקלאות 

ותיירות. 
ובסופו  המדינה,  לקריאת  נענו  משפחות   24
של מסע בירוקרטי ארוך, הקימו, בעבודה קשה 
ותוך השקעת כספים רבים, 42 חוות בדרך היין 
של  ובתמיכתה  בעידודה  כולם   הנגב.  שברמת 

המדינה, על מוסדותיה וגופיה השונים.
לפני כשנה וחצי, התחרטה המדינה, חזרה בה 
וכעת היא מבקשת לסלק את   , מהתחייבויותיה 
על  נבנו  אשר  שלהם,  מחוותיהם  המתיישבים 
במכרז  הללו  החוות  את  ולשווק  ובכספם,  ידם 

פומבי. 

אדוה לויד 
דוברת המועצה  חוות זית במדבר, צלם: עזרא צחור

לכבוד 
הגב' מעיין צין 
תושבי אשלים 

ועדת היגוי 

הנדון: מכתב התנצלות אישי

בתאריך 6.2.2008 פורסם על ידי מכתב המו־
פנה לועדת ההיגוי באשלים . 

טעות  על  מבוסס  זה  מכתב  כי  לציין  ברצוני 
במצב הדברים , שכן טרם כתיבתו והפצתו לא 
נערכה בדיקה יסודית ומעמיקה של העובדות 

השגויות המצוינות בו. 

צין  מעיין  הגברת   , במכתב  מהאמור  בשונה 
עמדה בכל התחייבויותיה כלפי הישוב בכלל 
הגן  את  ולהשמיש  לפתוח  אחריותה  וכלפי 
נוכחית  בשנה  וכן  שהייתה  הלימודים  בשנת 

זאת בפרט. 

נב־ ולא  היו  לא  במכתב  שתוארו  המחלוקות 
ראו . 

בשונה מהאמור במכתב , מעיין צין אינה נגו־
בעבר  מנעה  ואינה   , אישי  סכסוך  בשום  עה 
ומונעת כיום בעתיד מהיישוב לקיים מערכת 
להפעלת  שקיבלה  האישור   – נהפוכו   , חינוך 
 , מידי  מאוחר  במועד  אך   , כדין  לה  ניתן  הגן 

שלא אפשר לה להפעילו בצורה מסודרת . 

ברצוני להתנצל בפני הגברת מעיין צין על כל 
נזק שנגרם לה ולשמה הטוב עקב הפצת מכ־

תבי .

ראובני רויטל 
אשלים

מכתב התנצלות
ע"פ החלטת בית המשפט לתביעות 

קטנות בבאר שבע המערכת מפרסמת 
את מכתב ההתנצלות להלן:

באתר האינטרנט של המועצה ניתן לעיין 
בפרוטוקולים של המליאה

ובפרוטוקולים של ועדת משנה לתכנון ובניה.

תזכורת!!!!!!!!!

•  ביום א', 7.12.08 התחיל השלב הראשון בסקר מפקד האוכלוסין והוא יציאת הסוקרים אל השטח.
• בשלב זה יצאו כ- 2,000 סוקרים להכיר את השטח ולמסור הודעה 

לכ- 350,000 משקי בית במדינה, היינו כ-1.2 מיליון איש שעלו במדגם ונבחרו להשתתף בסקר מפקד האוכלוסין. שלב זה ימשך 
מה- 7.12.08 עד ל- 18.12.08.

• השלב הבא הוא שלב של ביצוע ראיונות של המשפחות שנדגמו והוא יתקיים בין התאריכים 19.2.09 - 28.12.08.
• מפקד האוכלוסין הוא פעילות מיוחדת רחבת היקף המתבצעת בדרך כלל אחת לעשור בכל הארץ. מטרתו של המפקד היא לא־

סוף מידע על כלל האוכלוסייה כדי להציג תמונה מלאה ומהימנה של האוכלוסייה בארץ, של תנאי המגורים ושל תכונות דמוגרפיות, 
חברתיות וכלכליות.

כתובת הלשכה האזורית: ת. ד. 0051 באר שבע. טלפון 08-6222379 
 manlbs@cbs.gov.il
www.mifkad.cbs.gov.il :עוד על המפקד בכתובת

www.rng.org.il

סקר מפקד האוכלוסין יוצא לשטח ולציבור

דרישות קבלה לקורס:
• לאחר שירות צבאי (ניתן לגייס חריגים).
• עבר ללא דופי (למועמד ובני משפחתו).

• אזרחות ישראלית.
• אישור רפואי מרופא משפחה.

הערות:
• הקורס מיועד לגברים ונשים בגילאי 55-21.

• ההשתלמות כוללת 4 מפגשים אחה"צ כ-4 שעות כל מפגש.
• בסיום הקורס יתקיים מטווח.

• למסיימים את הקורס תינתן תעודת מנוי ומדים לפעילות.

• כל מתנדב יידרש ל- 21 שעות פעילות בחודש.
יש למלא טפסים בהקדם ,לאשר את המועמד לפני תחילת הה־

שתלמות.

לפרטים ניתן לפנות אל: 
מחלקת הבטחון: 08-6564128

קמחי - 050-5384493.
אריק - 054-2401162.

עיזרו לנו לעזור לכם

נפתח קורס מתמיד חדש בינואר - 2009



            

במסגרת פרויקט הכשרת משתלמים בחקלאות, במרכז 
לחקלאות מדברית רמת הנגב בחסות המועצה, עוסק מזה 
זמן רב בפיתוח ידע בחקלאות מתקדמת בתנאי מדבר, תוך 

כדי שימוש במים מליחים.
בשנים האחרונות מתקיים פרויקט להכשרת משתלמים 
מי  חודשים,   10 של  לתקופה  ארצה  מגיעים  אשר  מחו"ל 
שמנהל את הפרויקט הוא ציון שמר, מנהל תחנת הניסיו־

נות במו"פ רמת הנגב.
משת־ הגיעו  מחזורים)  (שלושה  האחרונות  בשנתיים 

הכוללים  עיוניים,  לימודים  בשבוע  יום  שלומדים  למים, 
לימודי חקלאות בחממות ובשטחים פתוחים, כלכלה בח־

השקיה.  ומחשוב  טכנולוגיות  בחקלאות,  בטיחות  קלאות, 
וחמישה ימים בשבוע הם מקבלים הכשרה מעשית באחד 

המשקים באזור.
כשאר  מתוגמלים  המשתלמים  ההכשרה  עבודת  עבור 

העובדים האחרים אשר עובדים באותו המשק.
עבודת  להכין  נדרשים  המשתלמים  הלימודים  במהלך 

גמר על הנושא בו הם עובדים במשק.
בשנה האחרונה כל המשתלמים המשתתפים בפרויקט 
מלוות,  מורות  ושתי  משתלמים  כ-10  מוייטנאם,  הגיעו 
ההכשרה  לווייטנאמית.  מאנגלית  לתרגם  עבודתן  שעקר 

המעשית והעיונית הם מקבלים בכפר הנוער ניצנה. 

מרמת נגב לוויטנאם
לחשיבות  הנסיעה,  לפני  מודע  הייתי  לא  אישי  "במבט 
בוייטנאם כלפי רמת  ולעוצמה של מי שמעורב בפרויקט 
מהמאר־ והמיוחד  החם  ביחס  ביטוי  ליידי  בא  זה  הנגב, 

חים, החל מהאנשים הפשוטים ביותר, מנהלי הפרויקטים, 
שגריר ישראל בוייטנאם, ואנשי משרד החקלאות", אומר 
ראש המועצה, שמוליק ריפמן, "הם משוועים לידע בנושא 
טכנולוגיה וחקלאות, אגב, לא רק וייטנאם, בכל אסיה, קמ־

בודיה, סין לאוס".
תו־ מיליון   78 לישראל,  ביחס  גדולה  מדינה  וייטנאם 

לכלל  תוצרת  לספק  מצליחה  אינה  החקלאות  אך  שבים, 
האוכלוסייה. כאן מו"פ ומועצת רמת הנגב נכנסו לתמונה 
גם  יועצות  ישראליות שמשמשות  (בנוסף למספר חברות 

בתחום החלב.
כיצד התרשמת  מהחוות החקלאיות בוייטנאם?

על  המבוססות  חוות  בשתי  ביקרנו  חקלאית  מבחינה 
שיטות ישראליות, והייתי מופתע מהסדר והניקיון, ומה גם 

שהיו להן תוצאות מדהימות.
ובאופן אישי, איך הייתה החוויה להיות בוייטנאם?

"כמו רבים מאיתנו שגדלו על סיפורי סייגון והאנוי. הת־
ראיינו לכמה ערוצי תקשורת בוייטנאם. ערוץ אחד ראיין 
היה  והארוך  המקיף  הראיון  אבל  הפרויקט.  אודות  אותנו 
מעל לשעה וחצי סביב החיים בקיבוץ. אל תשכח שוייטנ־

אם היא מדינה קומוניסטית בבסיסה ואולי הם רצו לבדוק 

האם אפשרי להקים צורת חיים הדומה לקיבוץ". 
שמוליק ריפמן, ראש המועצה מספר כי בראיון הוא רצה 
להגשים חלום קטן ואולי איזוטרי, אבל חלום. החלום היה  
ויליאמס בראיון:   רובין  לומר את המילים המהדהדות של 
Good Morning, Vietnam. אבל ראש המועצה התאפק 

בטרם פצח בברכת הבוקר השואגת.
אני מבינים שזה פיילוט ייחודי לרמת נגב, מחקר, לימו־

דים וידיים עובדות, שמושבניקים משוועים להם. והרי לא 
מדובר בכמה בודדים אלא במאתיים עובדים בשנתיים הא־

חרונות- למה שמשרד החקלאות לא יאמץ את מה שנעשה 
כאן?

"במשרד החוץ מבינים את זה, במשרד החקלאות מבי־
נים את זה, אבל ברשות ההגירה ומשרד התמ"ת מערימים 

קשיים. אני בכל אופן, התחייבתי 
מתכונת  באותה  לכאן  שיבואו  וייטנאמים  ל-150-200 

של עבודה ולימודים".
הראשון  וייטנאמי  הישראלי  הדיפלומטי  הקשר  אגב 
פליטים  קיבל  ז"ל  בגין  מנחם  הממשלה,  ראש  כאשר  היה 
על  השתלטה  וייטנאם  שצפון  לאחר  בישראל  וייטנאמים 

הדרום. 
אתה יכול לספר באופן כללי על וייטנאם?

"כאשר הגענו לשם אני ויענקלה ירדו 600 מילימטר של 
הנגב  ברמת  כמו  זה  האוזן,  את  לסבר  כדי  רק  ביום,  גשם 
אך במשך שש שנים. החקלאות שם מבוססת על הצפות. 
האנוי די דומה למה שרואים בסרטים, למעט מרכז העיר 
שבנוי בסגנון הקולוניה הצרפתית. מה שמאוד בולט הוא 
שבעיר של 6 מיליון תושבים יש בערך 3 מיליון טוסטוסים 
ועל כל טוסטוס בערך שלושה או ארבעה אנשים- חוויה 

מהעולם השלישי. 
'על  שחקים,  מרקיע  לא  האוכל  גסטרונומית,  מבחינה 

הפנים', ולתוך בקבוקי היין הם מכניסים עקרבים. 
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מגזין

רמת הנגב - וייטנאם
ראש המועצה, שמוליק ריפמן ומנהל מו"פ רמת הנגב, יענקל'ה מוסקוביץ'  טסו לוייטנאם לחתום על הסכם שיתוף פעולה

 

צעדת  התקיימה   ,(28-29/11/2008) שבוע  סוף  במהלך 
בן גוריון. ביום שישי נערך אירוע מסורתי של תלמידי בית 
ודתיים  מסורתיים  צועדים  חיילים,  חדשים,  עולים  הספר, 
באחוזת  וסיימו  ה"זקן"  של  צעידתו  במסלול  צעדו  אשר 
נוספת  צעדה  נערכה  בבוקר  בשבת  מרגש.   בטקס  הקבר 
ממזג  שנהנו  צועדים  וכ-8,000  מסלולים  שלושה  שכללה 
אוויר יפה, ארגון טוב ופעילות לאורך הצעדה. בסיומה הת־

קיים מופע מרענן ומקפיץ של הזמרת סי היימן. 
תודות לכל השותפים, המתנדבים ולעוסקים במלאכה. 

להתראות בשנה הבאה.

 צעדת בן גוריון ה-16
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סדנא לגידול צאן
בלבד לנשים

הרשות הפלשתינית, מישראל, חלב  לנשים מוצרי וייצור לגידול צאן סדנא
הנגב ברמת וירדן – מצרים

מישראל, הצאן ענף פיתוח בנושא עסקה הסדנא
הפלשתינאית בחסות משרד ירדן, מצרים והרשות
השבוע במהלך התקיים החוץ ומשרד החקלאות

הנגב. ברמת שעבר
ההשתלמות קיבלו 16 המשתלמות  4 ימי  במשך
חלב. מוצרי והפקת צאן, גידול בנושא הרצאות
חלב ייצור לנשים אודות להקנות ידע היא המטרה
היגיינים ניתן לנצל את החלב בתנאים כיצד איכות,
ענת אגבר צאן. מחלב גבינה ייצור טובים וכמובן
עם פעולה שמשתפת קורנמל, מחוות קורנמל
שימ־ דומים, בפרויקטים נוספים חקלאות מדריכי
"הרעיון", של ההשתלמות. המקצועית כרכזת שה

בקהילות מפתח לנשות להעביר "הוא ענת, אומרת
את להעביר אמורות הן אצלנו; שנרכש ידע המוצא
השתתפו כי  סיפרה כן, כמו . הזה הלאה" המידע
ההרצ־ אקדמאים. תארים עם משכילות נשים גם

לערבית. תרגום באנגלית עם ניתנו אות
שנים לציין כי פרויקט זה מתקיים זה מספר ראוי
חק־ בשלל נושאי שעוסקות תתי קבוצות, במספר
בפסולת חקלאית, שימוש הזנה, כמו ממשק, לאות
משותפים לישראל, בפרויקטים כמו זול ועוד. מזון
זה פרויקט גם ומצרים, ירדן הפלשתינאית, הרשות
הפוליטי במה־ למצב בהתאם ועליות יודע ירידות

השנים. לך

מגזין

בתנו־ השנתיים הגדולים השיא מאירועי הנו אחד המעלות חג
שנה כסמל לעלייתן מדי חג זה נחגג הנוער "בני המושבים". עת
אל הצעירה, - ד' כתות שכבת הצטרפות ולציון בגיל, השכבות של

הנוער. תנועת
ה- שבת ביום הנגב רמת האזורית  במועצה  נחגג המעלות חג

.15.11.08
בני". "המסע בעקבות בסימן חג המעלות נחגג השנה

חי־ למשימת מהמועצה חניכים כ-150 יצאו שבת יום בבוקר
החי־ וקיבוציה. את המועצה מיישובי אחד מכל אחר "בני" פוש
המסלול קי־ טללים. במהלך בצומת החלו החניכים בני פוש אחר
חבלים משחקי אנושית, בניית פירמידה כגון: גיבוש משימות בלו

וכו'.
גולדה, הצהרים, בחורשת האקליפטוס הסמוכה לפארק בשעות

החלו שקיעה שטח. לקראת ארוחת לבשל לעצמן הקבוצות החלו
הקבו־ למדריכי הפארק, שמעל המצפור  אל דרכם את החניכים
פארק לכיוון הקבוצות החלו לרדת לפידים, ויחד עם חולקו צות

מרשים. לפידים במצעד גולדה
לכ־ הבמה ובורכו אל ד' כיתות חניכי עלו אל הפארק משהגיעו

התנועה. אל כניסתם בוד
של קצרה הצגה החלה ד', כיתות חניכי וברכת הטיול, אחרי
במפגן היום, והסתיימה אודות אירועי עודד במועצה גרעין חברי

הנוער. תנועת של ושונות רבות כתובות שכלל מרהיב אש
חני־ שחוו השיא מאירועי אחד רק הוא כאמור, המעלות, חג

במהלך לחניכים צפויות שעוד הפעילויות בין השנה. המועצה כי
שיא פעילויות מועצתיים, טיולים קיץ, מחנה פסח, מחנה השנה:
המועצה מיישובי אחד בכל שבועיות פעולות - וכמובן ביישובים,
שדה אשלים, טללים, שדה, משאבי בתנועה: שפועלים וקיבוציה
מי־ באר עזוז, ניצנה, ברנע, קדש כמהין, בן גוריון, מדרשת בוקר,

רמון. ומחנה לכה
תכנו־ אלא הטיול, רק את יום האירוע לא כלל כי לציין חשוב
חשוב שלמים. חודשיים על ונפרשו מאחוריו שעמדו רבים נים
סלע-דוד, זוהר הרבה: במלאכה לעוסקים ולהודות דקה להקדיש
חינוך מחלקת מנהל מור יוסף, במועצה, אייל הנוער תנועת רכז
למ־ וכמובן ובקיבוצים, ביישובים והמד"צים החינוך רכזי ונוער,

ומספר ט') כיתות (חניכי במועצה פעילים וטרום י"בניקים ספר
שהטקס כדי קשה ועבדו  הזיעו בנו,  שעמלו, נוספים  מתנדבים

יתקיים. גולדה בפארק
אוריין ליבו־ רויטמן, מיכל הגרעין: לחברי מיוחדת נוסיף תודה

זילברברג. ותום לאופר נמרוד סביר, אופיר ביץ',
חב־ עשייה פוריות, שנת הקרובה תהיה השנה כי מקווים אנו
הן השנה, בהמשך נתראה והנאה. אושר אישית, התפתחות רתית,

(ט'-י"ב). הנוער בפעילויות והן (ד'-ח') החניכים בפעילויות
והגשימו. עלו

גמר עומר
4 עודד גרעין חבר

המעלות חג
עודד גרעין בני כלילות, ועשו ימים טרחו בפעילות שהכינו, מרובה היה המעלות חג



            
מרחבי המועצה
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החודש נפגשו ילדי עזוז לפעילות בנושא איכות הסביבה ביחד 
עם היחידה הסביבתית. הילדים למדו על מיחזור וחשיבותו ועל 

חשיבות השמירה על הניקיון. בסיום הפעילות קיבלו כל הילדים 
כפפות ושקיות אשפה וביחד יצאנו לנקות את החורשה הסמוכה 

לישוב. בניקיון נאספה כמות פסולת גדולה והתושבים החליטו כי 
מעתה יצאו לניקיון ישובי לפחות מספר פעמים בשנה.

נקודה ירוקה
ילדי עזוז מצטרפים למאמץ על שימור הסביבה

בסוף חודש נובמבר התקיים פסטיבל ירוק במחנה רמון. את האירוע אירגנו צוות הסביבה של 
מחנה רמון ביחד עם מתן גולן, יועץ לענייני קיימות ובשיתוף היחידה הסביבתית במועצה. פרט 
ילדי השיכון במשחקי הפרדת פסולת  ולאוכל המצוין באירוע השתתפו  לפיצה בהכנה עצמית 
ולמדו על חשיבות המיחזור וההפרדה. כחלק  מהפסטיבל בנו תושבי השיכון שני קומפוסטרים 
גדולים אותם הציבו בשכונות השיכון. המשפחות הגרות בשכונות בהם הוצבו הקומפוסטרים 

מפרידות את האשפה האורגנית ובכך תורמות לצמצום נפח הפסולת המגיעה להטמנה.   

פסטיבל ברמון

החידה הירוקה
 (zero waste)?מהו זירו וויסט

א. מצב המתאר את יצור הפסולת האנושית לפני המהפכה 
התעשייתית

ב. חזון שמשמעותו צמצום נפח הפסולת באופן משמעותי על ידי 
פעולות כגון מיחזור ושימוש חוזר

ג. פיתרון בו שורפים בצורה מבוקרת את הפסולת ובכך תורמים 
לצמצום נפח הפסולת

בין הפותרים נכונה 
יוגרל ספר מתנה

hila@rng.org.il ,פיתרונות ניתן לשלוח להילה אקרמן

סדרת ההרצאות תעסוק השנה בסוגיות איכות הסביבה
ימי שלישי – אחת לשבועיים  21:30 - 20:00 

במרכז הבינתחומי נגב – מדרשת בן גוריון

רשימת ההרצאות והרשמה, דרך אתר המועצה באינטרנט 
או בפקס 08-6564100

אדם ונגב תשס"ט
הנגב : החצר האחורית הסביבתית של ישראל??

ההרצאה תתקיים ביום ב' ה-29 לדצמבר. 
במרכז הבינתחומי במדרשת בן גוריון בשעה 20:00

3 גנים ברמת הנגב קיבלו החודש הסמכה ל"גן 
ירוק" בטקס מכובד במעמד בכירים במשרד לה־

גנת הסביבה ובמשרד החינוך. 
ההסמכה לגן ירוק ניתנת מטעם המשרד להג־

נת הסביבה ומשרד החינוך. גן ירוק הוא גן הדוגל 
בחינוך למודעות סביבתית והערכים הסביבתיים 
מוטמעים בערכי הגן. הגנים שקיבלו את ההסמ־

כה הם גן ניצן - קדש ברנע, 
גן דרור – טללים, וגן סלעית - מרחב עם. בס־

בהסמכה  דרום  ממחוז  גנים  כ-5  השנה  זכו  ה"כ 
לגן ירוק, 3 מהם, כאמור הם גני ילדים במועצה. 
בטקס ההסמכה נבחרה הגננת אורנה חולתי לה־

ציג את פעילות הגן בתחום הסביבתי בשנים האחרונות. אורנה הציגה פעילות ענפה ומיוחדת בה לקחו 
חלק עשרות ילדים והורים לאורך השנים האחרונות.

אנחנו גן ירוק

מימין: לאה גרינברג- פרג'ון- גן סלעית, 
ציפי זריז- גן דרור, אורנה חולתי- גן ניצן
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"הספר טיול במדבר נכתב, מתוך הי־
מהו  מושג  להם  שאין  ילדים  עם  כרות 
מדבר", אומר ערן דורון, מחבר הספר. 
אגף  את  את  מנהל  דורון  ערן  כיום 
אך  הנגב,  רמת  מועצת  של  התיירות 
היתקלותו עם אותם ילדים התרחשה 
עוד כשניהל   את בית ספר שדה  של 
'שדה בוקר'. "טיול במדבר", חושף את 
המדבר  של  השונים  לגוונים  הילדים 
והצמ־ והבית  הבר  חיות  בצבעיו,  הן 
במקום  לביקור  אותם  ומזמין  חייה 
ובנוף שאינו מוכר להם. את הציורים 
היפים בספר ציירה זהר גנות מקיבוץ 
בז־ לאור  ויצא  נכתב  הספר  טללים. 

כות הקרן לעידוד יצירה של מועצת 
רמת הנגב. 

מעוניינים ברכישת הספר
EINATMEG@gmail.com :אפשר לכתוב לכתובת הדואר

הנהלת רשות המים ביקרה במטע הזיתים של קיבוץ רבי־
בים וקיבלה סקירה על הגידול המושקה כולו אך ורק על ידי 
מים מליחים, על היקפי הייצור של שמן זית שמיוצר בקיבוץ 

רביבים.
ודיון במרכז לחקלאות מדברית  לאחר מכן התקיים כנס 
המים  של  הפיתוח  תוכניות  הוצגו  ובו  האזור  חקלאי  עם 
נציגי  ידי  על  הוצגה  התכנית   .2020 שנת  עד  הנגב  ברמת 
החקלאית  הועדה  יו"ר  מוסקוביץ  ויענקלה  מקורות  חברת 

רמת הנגב. קישור למצגת:
www.moprn.org/y_new1/sikum_bikur_water.htm

ודרכי  הלאומית  המים  לבעיית  התייחס  הרשות  מנהל 
פעולה לפתרון מצוקת המים במדינה, כשהדגש על התפלה 

וניצול מים שוליים.
מנהל הרשות ציין שאזור רמת הנגב הוא העתודה החק־

יש  לכן  והאקלים,  ישראל בתנאי הקרקע  לאית של מדינת 
לתכנן ולתגבר את אספקת המים לאזור, וזאת בהתאם לת־

כנית של הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
יצאו  מקורות  ואנשי  המים  רשות  הנהלת  הדיון,  לאחר 
הב־ עיר  של  ההקמה  מנהלת  עם  הבה"דים  בעיר  למפגש 

שכבר  העבודות  ביצוע  את  מקרוב  לראות  מנת  על  ה"דים 
החלו בשטח.

על  מקורות  וחברת  המים  לרשות  הודו  המנהלת  אנשי 
אישור הנחת הקו באופן מיידי ("16) ממשאבי שדה לצומת 

הנגב במימון משק המים.

ביקור מנהל רשות המים במועצה
ביקור מנהל רשות המים פרופ' אורי שני ברמת הנגב במהלך חודש נובמבר • מנהל הרשות ציין שאזור רמת הנגב הוא העתודה החקלאית 

של מדינת ישראל בתנאי הקרקע והאקלים, לכן יש לתכנן ולתגבר את אספקת המים לאזור

טיול במדבר

תערוכת "אגרו-משוב" ה-19 
הש־ לאומית  הבין  החקלאות  תערוכת 

"אגרו-משוב",  בישראל,  היחידה  נתית 
תתקיים בפעם ה-19 ברציפות בתאריכים 
בתל  התערוכה  בגני   2009 בינואר   14-15
המים  ומשבר  המזון  משבר  בסימן  אביב. 

ברחבי העולם. 
גם  תתקיים  "אגרו-משוב"  במסגרת 
 Vegetables ,Fruits,)  VFF תערוכת  

ירקות,  של  טרייה  תוצרת  ובה   (Flowers
אורגנית  תוצרת  תבלינים,  פרחים,  פירות, 
אריזות  תוצרת,  למשלוחי  פתרונות  ועד 
ועוד, וכן סימפוזיונים בין לאומיים וכנסים 
מיצגים של  בנושאי שיווק תוצרת טרייה, 
כינוס  בעולם,  הגדולות  הפרחים  בורסות 
וה־ הבקר  בתחום  חידושים  עם  החי  ענף 

עוף, ועוד.

4367

245

958

6421

396

784

713

647

472

סודוקו- בינוני

ברצוננו לפתוח מחזור נוסף של תוכנית 
הכשרה להקמת עסק קטן.

התוכנית מיועדת למי שיש לה כבר 
פעילות עסקית, לבעלות רעיון עסקי 

או מוטיבציה להקמת עסק ורוצות 
לעשות זאת הלכה למעשה במהלך 

ההכשרה.
ההשתתפות כרוכה בתשלום 

סמלי.

התכנית מתבצעת ע"י 
המחלקה לשירותים חברתיים 

של המועצה האזורית רמת 
הנגב בשיתוף קרנות קורת 

- עמותה לפיתוח כלכלי.

לפרטים נוספים: 
ענת לב-רן: טל'- 6564145 -08

עינת מגד: נייד - 4003807 -050

נשים מתקדמות לעסקים

לכבוד שמוליק ריפמן
ראש המועצה המקומית רמת הנגב

שמוליק יקירי,
והמיוחד  תודה רבה על הסיור המרגש 
זכינו,  לו  הכלל  מן  היוצא  האירוח  ועל 
לפני  ואנוכי,  הממשלה  למזכירות  חבריי 

מספר ימים.
זה אירוח מאורגן להפליא, ששלב  היה 
עיונית  הצצה  לנו  ואיפשר  וחוויה,  לימוד 

ומקצועית לכיוון הנגב.
מד־ עבודה  בעיננו  נחשפה  מכל,  יותר 

מאמינה,  אנשים  קבוצת  ושל  שלך  הימה 
מכו־ שמונעת  ציונות,  ועושה  שמדברת 

חם של ערכים ובהם ערך שימור הקרקע 
והאופי היהודי של מדינת ישראל, ערכים 
ימי  שהיו הבסיס לקיומה של ארצנו למן 

ראשית תקומתה ועד ימינו אלה.

רבה  תקווה  יש  שעוד  בתחושה  יצאתי 
של  בליבם  מפעמים  יסוד  ערכי  שאותם 
אזרחים מן השורה, שמקדישים את חיי־

הם למען העם והארץ בדרך ייחודית, תוך 
תשלום מחיר אישי ומתוך מסירות גדולה 
הציו־ ולהגשמת  בארצנו  היהודי  לחינוך 

נות גם בימינו אנו.
תודתי  העבר  אנא  לב.  מקרב  תודה 
וב־ סיורנו  בארגון  שסייע  מי  לכל  החמה 

קיומו.
על כולם תבוא הברכה.

בכבוד רב
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

מהו  מושג  להם  שאין  ילדים  עם  כרות 
מדבר", אומר ערן דורון, מחבר הספר. 



                                   

– נחל  3.1.09 - טיול החוג האזורי, אל הרי אילת   •
גישרון

• 14-15-16 , ימי שירה במדבר במדרשת בן גוריון. 
עדכונים על גבי לוחות המודעות. 

• 21.1.09 - הצגת מנויים "יאקיש ופופצ'ה" , של תי־
אטרון גשר. בשעה 21:00 , אולם גולדה בקבוץ רביבים 

.

אירועי  חוג האזנה בקבוץ  שדה בוקר  , בשעה 20:30
• יום ראשון, ח' בטבת, תשס"ט / 4.1.2009 הרצאה: 
1927, שנת המהפך בתולדות הזמר העברי - על חיי־

הם ופועלם האמנותי של יואל אנגל, חנינא קצ'בסקי 
צפירה,  וברכה  זהבי  דוד  ועל  אידלסון,  צבי  ואברהם 

מייצגי הדור הראשון של ילידי הארץ.   
יום ראשון, ט"ו בטבת, תשס"ט / 11.1.2009 הר־  •

צאה: הפכים משלימים - על המשוררים נתן אלתרמן 
ואלכסנדר פן, ועל המלחינים משה וילנסקי ואלכסנדר 

ארגוב. וגם על מרדכי זעירא ועל יעקב אורלנד.   
• יום ראשון, כ"ב בטבת, תשס"ט / 18.1.2009 מפגש: 
'סימני דרך' - שיחה עם הזמר והיוצר אריאל הורוביץ, 

בנה של נעמי שמר. 

תחזית תרבות
ינואר 2009

פסטיבל שירה 
במדבר שדה בוקר

והיוצרים:  המשוררים  מטובי  ישתתפו  בו  שירה  פסטיבל 
ועוד שמות משו־ זרחי  נורית  זך,  נתן  רוני סומק,  זך,  נתן 

יוצרים  ררים שקצרה היריעה לכתובם. כמו-כן  ישתתפו 
מהנגב שישתתפו כמו ישראל נטע, משה אוחיון, עמוס עוז 
ועוד. הנה כמה מהתוכניות בפסטיבל מגונים מעניינים ורב 

תרבותיים:
'נדודי אבות'

יוסי שריד, מירון איזקסון,  הרב מנחם פרומן,  משתתפים: 
בארי צימרמן. מנחה: אליעז כהן 

מוסיקה: וואפא בלאן, קאנון
'זרים בבית'

הסופר עמוס עוז יקרא מתוך 'עד מוות'.

רונית מטלון תקרא מתוך 'קול צעדינו'.
פניה עוז-זלצברגר; בין ספרות להסטוריה

מנחה: יובל בן עמי
'מה אכפת לציפור?' המרתון

עם: חנה מרון שתקרא חנוך לוין ומשוררים בשירי ציפורים 
ומעוף.

מנחה: אורי ברנשטיין
מחול: ג'אז רמת נגב

שירת המכשפות 
מנחות: רחל חלפי וחנה מרון

רחל  מסע  את  אור  טללית  עם  שתציג  פימן  עפרה  בבית 
המשוררת.

מזהירים  בעולם  מובילים  סביבה  מומחי 
לטיפול  בנחישות  יפעל  לא  המערב  אם  כי 
ההרס־ השלכותיה  על  המדבור,  בתופעת 
דר־ באופן  העניים  של  מספרם  יגדל  ניות, 

מטי.
ראשון,  ביום  שנשא  הפתיחה  בהרצאת 
הבינלאומי  הכנס  במסגרת  ה-14.12.2008, 
ואזורים צחיחים", שנפ־ "מדבריות, מדבור 
בלאוש־ ע"ש  המדבר  לחקר  במכונים  תח 

טיין בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת 
בן-גוריון, ציין פרופ' ג'יימס ריינולדס מאו־
ניברסיטת דיוק בארה"ב, כי מעל 40% מק־

המדבור,  מתופעת  סובלות  העולם  רקעות 
ובאסיה, בהם מתגוררים  בעיקר באפריקה 
"האתגר  אדם.  בני  מיליארד  מ-2  למעלה 
להיות  צריך  המערבי  העולם  של  הגדול 
של  התופעה  עם  המיידית  ההתמודדות 
הפיכת אזורים שלמים למדבריות", הדגיש 
מהאוני־ ספריאל  אוריאל  פרופ'  ריינולדס. 

המכונים  מנהל  לשעבר  העברית,  ברסיטה 
בן-גוריון,   באוניברסיטת  המדבר  לחקר 
המתגוררים  מהאנשים  כ-15%  כי   הדגיש 
באזורים מוכי המדבור הינם עניים גמורים.

הכנס, בו משתתפים למעלה מ-350 איש 
מ-55 מדינות, הינו לא רק הכנס הבינלאו־

פעם  אי  בישראל   שנערך  ביותר  הגדול  מי 
בנושאי סביבה, אלא ככל הנראה גם הכינוס 
בנושא  ביותר  הגדול  הבינלאומי  האקדמי 
מדבור. בין משתתפי הכנס נמצאים כ-100 
על  לאירוע  שהגיעו  אפריקניים,  מומחים 
לצד  זאת  הישראלי,  מהניסיון  ללמוד  מנת 
אירופה  ארה"ב  מירדן,  ואורחים  חוקרים 
והמזרח הרחוק. הכנס הייחודי, שאורגן על 
ידי פרופ' אלון טל מהמכונים לחקר המדבר 
בקמפוס האוניברסיטה בשדה בוקר, יימשך 
בעל  מומחה  הוא  טל  ימים.  פרופ'  ארבעה 
זוכה  הסביבה,  איכות  בנושא  עולמי  שם 
פרס צ'רלס ברונפמן ומייסד  עמותת 'אדם, 

טבע ודין'. 
איש,  מיליון  כ-200  כי   הזהיר  טל  פרופ' 
בעיקר באפריקה, סובלים מירידה מתמדת 
בפריון האדמה כתוצאה מתופעת המדבור. 

הרס־ להיות  עלולות  לדבריו,  התוצאות, 
קהילות  התפוררות  פליטות,  רעב,  ניות: 
טל  מדגיש  הצער"  "למרבה  אקולוגי.  ונזק 
כב־ לרוב  נחשבות  אלו  שבעיות  "מכיוון 

עיות של יבשת אפריקה, הבעיה לא טופלה 
באותה מחויבות בה טופלו בעיות גלובליות 

אחרות".
בדברי  פרס, אמר  נשיא המדינה, שמעון 

החמור  המצב  בשל   כי  הכנס  לבאי  ברכתו 
הגלובא־ וההתחממות  במים  מחסור  של 

ידיים ולעבוד יחדיו  לית, חיוני מאד לשלב 
על מנת להתמודד עת אתגרי העתיד... "אני 
משוכנע שבמאמץ, משותף תוך שילוב בא־

עם  המתקדמים  והמדע  הטכנולוגיה  מצעי 
להתגבר  נוכל  הנאנוטכנולגיה,  של  המינוף 

על המחסור הצפוי במזון ומים.
 ,UNESCO ד"ר תומס שף, נציג אונסק"ו

ארגון החינוך, המדע והתרבות של 
לכנס,  חסותו  את  העניק  שאף  האו"ם, 

ניצל מעמד זה ושיבח את תרומתם של 
המדענים הישראלים במלחמה בתופעה. 

"לא תהיה זו הגזמה מצידי אם אקבע 
המובילים  הם  הישראלים  שהמדענים 
בעולם כיום בנושא המחקר והמאבק בתו־

הוא  שבהם  הבולטים  אחד  המדבור.  פעת 
פרופ' דב פסטרנק, היושב כאן באולם".

הקשר בין  מדבור וכלכלה-
קמפוס שדה בוקר

אם לא נפעל בנחישות לטיפול בתופעת המדבור- יגדל 
מספרם של העניים ברחבי העולם באופן דרמטי




