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מרחבי המועצה

      

אחת  את  ללבן  ניסינו  המועצה  ראש  עם  בראיון 
הבעיות החריפות ביותר כיום בנגב - ההתיישבות 
למצוא  מצליחה  לא  ישראל  מדינת  הבדואית. 
נגף  אבן  מהווה  למעשה  גולדברג  ודו"ח  פתרון 
כל   וכיצד  בגורלו  עלה  מה  להבין  ניסינו  נוספת. 
זה מתקשר במישרין למועצת רמת הנגב, בעיקר 
השכנים  הבדואים  ליישובים  מופנה  כשמבטנו 

כמו ביר האדג'. 
"כשאני קורא את מסקנות הוועדה אני בוחן אותן 
בשתי גישות, מה שלא קורה לי בדרך כלל" אומר 
"נקודת ההסדרה של התיישבות  ראש המועצה, 
כל  קודם  אבל  אחד  מצד  לאומי  צורך  היא  בנגב 
והבדואים.  היהודים  הנגב,  תושבי  של  צורך  היא 
ממשלות  בין  שקרה  המרכזי  שהדבר  חושב  אני 
אמון  משבר  זה  לבדואים  לדורותיהם  ישראל 
מתמשך. הבדואים קיבלו כל כך הרבה הבטחות 
מצד אחד, כל כך הרבה וועדות שקמו, שאף אחד 
כבר לא זוכר את השם שלהם.  שהוחלט להקים 
את ועדת גולדברג, שאני לא יכול להגיד שהייתי 
שותף לה, האמנתי בזמנו שתקום וועדה שתמצא 
את האיזונים בין הצרכים של הבדואים מצד אחד 

לצורכי הפיתוח של המגזר היהודי מצד שני".
גולדברג  דו"ח  של  לבעיות  גולשים  שאנו  -לפני 

שנכשל למעשה, מה הפתרון שלנו כאן בעתיד?
"ישנו דבר אחד ברור שאני אומר, הפתרון לנגב 
השנים  עשרה  בחמש  או  הקרוב  שבעשור  הוא 
הקרובות, צריכים להגיע לנגב עוד מיליון יהודים 
.כשאני אומר מיליון יהודים זה לא משבט מנשה 
או עולים חדשים מאיזה שהוא מקום. זה שכלול 
כאן,  ויישארו  בבית  בנגב  שגדלו  הבנים  של 
הארץ  ממרכז  שיגיעו  צעירים   לאנשים  בנוסף 
כדי לחיות בנגב. תוספת כזו הופכת אותנו לכוח 
פוליטי משותף (הן של היהודים, הן של הבדואים, 
החילונים, הדתיים), בשל מספר התושבים בעלי 
שלו.  המנדטים  במספר  שמתבטא  השפעה  כוח 
כך המדינה תהיה חייבת להתייחס לבעיות שלנו 

בנגב". 
המגזר  בין  האיזון  את  מבחינתך  רואה  אתה  איך 

היהודי לזה הבדואי?
ובשביל  יהודים  ישבו  שבנגב  שלי  "התפיסה 
שהתוכנית הזו תתממש אז חייבים להסדיר את 
לדאוג  מחויבים  אנו  בנגב.  הבדואים  התיישבות 
להתיישבות בנגב, לנושא הדמוגרפי בנגב, ליחס 
שהייתי  שכמובן  בנגב,  לבדואים  היהודים  בין 

רוצה שיהיה פה רוב יהודי". 
מה קיווית שוועדת גולדברג תעשה?

את  תמצא  גולדברג  שועדת  מאוד  קיוויתי  "אני 
ועדת  להסדר.  להגיע  כדי  הנכונים  האיזונים 
שלה.  ההמלצות  מבחינת  רחוק  הלכה  גולדברג 
חקיקה.  לעבור  חייב  מההמלצות  גדול  חלק 
זה  אם  משנה  לא  וזה  כנסת  שום  רואה  לא  אני 
כנסת שמאלנית או כנסת ימינית שמעבירה את 
למה  להעביר.  רצתה  גולדברג  שועדת  החוקים 
אני מודאג? כי זה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה 
שאנו לא נותנים תשובה להסדרה של התיישבות 

הבדואים בנגב". 
אם כן ההמלצות של הדו"ח לא רלוונטיות.

"אין תשובה אמיתית להמלצה של דו"ח גולדברג. 
גם  חדשה.  ועדה  תקום  מעט  שעוד  תראה  אתה 
שהייתה  הממשלה  החלטת  על  מסתכל  כשאני 
גולדברג;  דו"ח  את  לאמץ  לא  פוליטית  החלטה 
היא שמעה את מסקנות הדו"ח, חילקה מחמאות 
למנות  החליטה  אבל  חלק,  בו  שנטלו  לאנשים 
צוות לבחון אך ורק איך מגיעים להסכמה כוללת 
הבדואים  זה  לרגע  נכון  הועדה.  חברי  כל  בין 
גם  לי  נראה  כשלעצמו  זה  להצעה.  מתנגדים 

תמוה". 
אפשר לומר שאנו בנקודת שבר כי חזרנו אחורה 

בזמן.
אחד,  מצד  הכעסים  את  הגדיל  זה  מכך,  "יותר 
ואת חוסר האמון מצד שני שהממשלה מסוגלת 
לעשות משהו. גם אלו שהתנגדו לדו"ח הזה, אני 
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הראיון עם ראש המועצה נערך על רקע דו"ח גולדברג • מצד אחד 
ריפמן מתנגד למרבית ההצעות של הדוח- מאידך הוא טוען כי החלטת 

הממשלה היא החלטה פוליטית של ערב בחירות. בסופו של דבר 
הממשלה לא החליטה לאמץ את ההחלטות של ו. גולדברג  ובכך יצרה, 

בסופו של יום, מציאות קשה יותר בין הבדואים ליהודים בנגב • מה 
שימנע בעתיד התפתחות של המגזר היהודי באזור • הדר מוריץ

 

לתושבי המועצה
כשיגיע עיתון זה אליכם נהיה כבר אחרי מערכת 
הבחירות, המיותרת לטעמי.  אנו נערכים לפעול 
עם כל ממשלה שתקום שתחזק בין השאר את 

הנגב בכלל ואת רמת הנגב בפרט.
יש קושי עצום באי היציבות של השלטון המרכזי, 
מחדש  למידה  מחייבים  התכופים  השינויים 
אני  והפקידות הבכירה.  של השרים, המנכ"לים 
את  לעשות  נדע  הקשיים  למרות  כי  משוכנע 

המוטל עלינו.
הקשה  והבצורת  מאחורינו  הוא  גם  בשבט  ט"ו 
(שבאה אחרי שנת שמיטה) תביא לקיצוץ מים 
לחקלאות. משבר המים מחד והמשבר הכלכלי 
מאידך כבר מביאים לפגיעה בתושבי המועצה. 
הפגיעה  את  למזער  שניתן  ככל  עושים  אנחנו 
וחלק  הואיל  המים  משאב  על  לשמור  ובעיקר 
כמו  (מליחים)  מקומיים  הם  המים  ממקורות 
שנים  מספר  לפני  שהוקם  ההתפלה,  מתקן  גם 
מותפלים  מים  המספק  המועצה,  ללחץ  הודות 

לאזור פיתחת ניצנה.
ההתיישבות  להסדרת  גולדברג  ועדת  דו"ח 
הבדואית בנגב הובא לממשלה לפני כשבועיים. 
ממשלת ישראל החליטה להקים ועדת מנכ"לים 
יישום  ובר  מפורט  למתווה  המלצות  שתגבש 

להסדרת ההתיישבות הבדואית. 
ועדת גולדברג בראשות השופט בדימוס אליעזר 
גולדברג הוקמה בסוף 2007 והיא הגישה כאמור 
הופעתי   .2008 בסוף  לממשלה  המלצותיה  את 
בפני הועדה ואני מלווה את התקדמות התהליך 
מקרוב ובאופן אישי. אנו תושבי הנגב מבינים כי 
להסדרת הנושא חשיבות קריטית לעתידנו כאן. 
אני מאוד מקווה כי דו"ח זה לא יהיה עוד דו"ח 
יימצא מתווה בר  וכי  בארכיון הדוחות שנכתבו 

יישום להסדרת ההתיישבות הבדואית.

שמוליק ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:
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שאול לוי, מזכיר המועצה

וועדת גולדברג הוקמה ב-26.12.07 בראשות השופט בדימוס, אליעזר גולדברג. 
המשתתפים בוועדה היו נציגים ממשלתיים ונציגים בדואים. מי שיזם את הקמת 

הוועדה השר מאיר שטרית כאשר היה שר הבינוי והשיכון (המגזר הבדואי 
היה כפוף אליו- דרך מנהלת הבדואים) והעביר אותה כירושה והמשך טיפול 

למחליפו, השר זאב בוים.  
במרכזה של ההצעה קראה  ו. גולדברג למדינה להכיר בחלק מהכפרים הבלתי 

מוכרים, בהם חיים כ- 62 אלף בדואים ב- 46 כפרים. כמו כן הוצע לתושבים 
פיצוי כספי או קרקע חלופית במקום אחר. 

השופט גולדברג כתב בדו"ח כי יש להכיר בכפרים הלא מוכרים בנגב ככל שניתן 
ולתת להם גושפנקא חוקית. לדבריו, תושבי כפר בלתי מוכר יוכלו לבקש את 

העברת הכפר למקום אחר בנגב הצפוני והם אלו שיקבעו את צורת ההתיישבות 
במקום החדש. "ההכרה בכפרים תמנע את הנצחת המצב הבלתי נסבל השורר 

בהם היום".

רקע לדו"ח גולדברג

דו"ח לא רלוונטי

צרו קשר:
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 

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

פקס: 08-6564188,
hilla@rng.org.il :דוא"ל 
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        קול קורא
הישוב ביר הדאג' נמצא בסמוך לקיבוץ רביבים, אחד השבילים 

הראשים להגיע אליו הוא בדרך ל'רתמים'. נסיעה של 8-7 דקות, 
אפשר לראות חזון לא נפרץ- שני מבנים של בתי ספר חדשים, בעלי 

שתי קומות. בכניסה למבנה ביה"ס התיכון שיבצו פסיפס יפה של אמן 
יהודי-רוסי מירוחם. בשער בית הספר אנו (עבדכם הנאמן ואורנה 

חולתי, חברה בקיבוץ רביבים) פוגשים את ווניס, מורה לאנגלית 
מנצרת שבאה עד לדרום, כי אין משרות בצפון. בכניסה למבנה הכל 

חדיש, חדש ומחודש. אנו מגיעים אל מנהל בית הספר בקומה שנייה, 
שנראה לכל היותר בן 30, הוא לא ממש למד חינוך אבל הוא בוגר 

תואר אקדמי באוניברסיטת בן גוריון. מתפתחת שיחה מעניינת אודות 
הבדואים בביר הדאג'. אמנם הוא שמח על התשתית החדשה (בשיחה 
מתברר כי בתי הספר ביישוב שייכים לרשת אורט ישראל) אך מודאג 

מרמת הלימודים הירודה. בדרך חזרה שלושה אוטובוסים עקפו אותנו 
על דרך כורכר במהירות מופרזת כשהם עמוסים בילדים. אז מה היה 

לנו, שני בתי ספר בדואים, רשת אורט אחת, מנהל צעיר, מורה צעירה 
ערביה מנצרת שבאה עד לנגב כי אין לה עבודה ושלושה אוטובוסים 

דוהרים. 

טיול בביר הדאג'

מאמין שעמוק בפנים הם קיוו שמשהו יקרה. אבל שום 
דבר לא קורה וזה המצב הכי חמור".

לאן זה יוביל?
יהודים לערבים.  בין  "זה חבית אבק שריפה שתתפוצץ 
טובה  התפתחות  ימנע  זה  חמור,  שיותר  מה  מבחינתי 

יותר של המגזר היהודי בנגב". 
אתה טוען כי אתה בעד הסדר התיישבותי, אם כן למה את 

מתנגד לדו"ח גולדברג?
עצם ההחלטה להכשיר 46 ישובים בלי תכנון, בלי חשיבה 
מערכתית. אפילו בנושא התפתחות של באר שבע. אם 
אתה מסתכל על ההמלצות של דו"ח גולדברג, באר שבע 
חנוקה ולא מסוגלת להתפתח כמעט לשום כיוון; מערבה 
חצרים,  התעופה  שדה  את  יש  כי  להתפתח  אפשר  אי 
צפונה, דרומה ומזרחה ישנה התיישבות בדואית. אותה 

התיישבות חונקת את המטרופולין הגדול ביותר, שצריך 
להגיע ל- 600 אלף תושבים- זו סוגיה אחת.

נגד  וישוב. אני  ישוב  זה המיקום של כל   סוגיה שנייה: 
זה שיקומו ישובים בצמוד ליישובים ראשיים- זה מסוכן, 
זה לא נכון וזה לא טוב. אני נגד זה שיקומו ישובים שיש 
בהם בעיות סביבתיות. למשל, מתחת לארובות של רמת 
חובב. כי על פי התוכנית אחד מהישובים הבדואים אמור 
אלא  מהערובות  קילומטר    10 של  במרחק  לא  לקום 
ממש מתחת לארובות במרחק של 3 קילומטר. התוכנית 
לא מתחשבת בהתפתחות של כבישים, רכבות וכדומה. 
גם אם אני בעד להקים ישובים בדואים נוספים, אז כל 
תכנון  בסיס  על  לקום  חייב  הוא  שיקום,  בדואי  ישוב 
מסודר, ומוגדר ולא על פי החלטה איפה שיושבים יותר 

משלושים משפחות יקום ישוב בדואי חדש. 
פיצויים  הישובים,  הלבנת  של  העניין  לכל  בנוגע  מה 

כספיים תמורת קרקע או קרקע בעד קרקע חלופית?
 "האוצר כל השנים לא רצה לתת כסף על תביעות בעלות. 
אני חושב שהייתי קצת יותר לארג' ממה שהיה עד היום 
בפיצוים על הקרקע שהם טוענים שהיא שלהם. גם אם 

הפיצוי הוא לא בכסף אלא בקרקע חלופית. באופן כללי 
די כואב ומאכזב לראות מה קרה לדו"ח שהיו ממנו כל 

כך הרבה ציפיות". 
מה בנוגע למועצת רמת הנגב?

מאוד  הן  ההשלכות  הנגב,  רמת  מועצת  "מבחינת 
דרמטיות. אנחנו החלטנו בעבר להקים יישוב שנקרא 
ביר הדאג'. יישוב שהתפתח וגדל בתחומי המועצה. יום 
בשנת  בדואים   5,000 הזה  השטח  על  השתלטו  אחד 

היה  רבין  אשלים.  באזור  התיישבו  הם  אז  עד   ,1994
דאז ראש ממשלה, פואד שר השיכון, איתן כבל העוזר 
לכאן  'יצחק, פלשו  לו,  ואומר  לרבין  בא  אני  רבין.  של 
5,000 בדואים. הוא אומר לי, עם כל הכבוד בגלל כמה 
בדואים אני לא אפיל את הממשלה (הממשלה הייתה 
לי  היה  מספר 61).  ח"כ  סאנע  א  שטאלב  מנדטים   61
ברור מאז שהבדואים כאן איתנו כיוון שאנחנו כמדינת 
מתאבדת  (דמוקרטיה  דמוקרטית  מדינה  ישראל, 
מנקודת המבט של ריפמן), לא נהיה מסוגלים להוציא 
את הבדואים מהמקום הזה. לא פעם הם התבדחו איתנו 
ראש  רוב,  פה  נהיה  אנחנו  מעט  עוד  'תשמעו  ואמרו, 
המועצה יהיה בדואי, אנחנו נסכים שמישהו מכם יהיה 
גם פה נעשה סדר, עברנו בתהליך  סגן ראש המועצה'. 
הישוב  של  השיפוט  שטח  תחום  הוצאת  של  פשוט  לא 
רמת  מועצת  של  השיפוט  מתחום  הדאג'  ביר  שנקרא 
והכנסת  הממשלה  במסדרונות  פעלתי  בהמשך  הנגב. 
אבו  אזורית  מועצה  שנקראת  אזורית  מועצה  להקים 
הישוב  על  ומופקדת  אחראית  למעשה  שהיא  בסמה, 

שנקרא ביר הדאג'. 
אז מה, ביר הדאג' יכולה להוות דוגמא, מעין ברית מחדל 

לשותפות נורמלית?
סופו של יום שיקום כאן ישוב חדש בשם, ביר הדאג', אני 
מקווה שיהיו להם מקורות תעסוקה ושהם יוכלו לעבוד 
נוסף  ישוב  הקמת  על  הסכמנו  גם  אנחנו  ולהתפרנס. 
מדרשת  מאזור  שחיים  לבדואים  ציפורים,  רמת  באזור 
ומציין  להתחלה  חוזר  אני  רמון.  מצפה  ועד  גוריון  בן 
מתוך פרגמאטיות, שאם לא נסדיר את בעיית התיישבות 
הבדואים בנגב, יהיה קשה מאוד לפתח את ההתיישבות 
היהודית בנגב- זו למעשה נקודת המוצא שלי. את שתי 

המשקולות האלה צריך לקדם במקביל".



            

התחרו  ביתם  מפתח  שיצאו  אלו 
ופעילות  תחרותיים  ניווט  במסלולי 
ניווט עממית לכל המשפחה. המנווטים 
"בשביל" הגר פלמ"ח, שנקטפה  הלכו 
בדמי ימיה והיא בת 16. הגר ז"ל נולדה, 
בן-גוריון.  במדרשת  והתחנכה  למדה 
רכוב  טיול  היה  הפעילויות  שאר  בין 
עם  המערבי  הגבול  כביש  דרך  לעזוז 
אופניים  טיול  סיני,   לעומק  תצפיות 
וביקור  המשפחה  לכל  ניצנה  סובב 
עתיקות  במוזיאון  הסולארי,  בפארק 

תל ניצנה ובמרכז מיחזור. 
שהיה  רקנטי  לפאולו  מיוחדת  *תודה 
שלל  ושלח  הניווטים,  באליפות 

תמונות לעיתון

ילדי פיתחת ניצנה מנווטים 
בשביל הגר פלמ"ח

גם השנה יצאה לדרך אליפות הניווטים 
לזכרה של הגר פלמ"ח, ושוב הילדים 
לקחו חלק פעיל, צבעוני ומלא אתגר 

בארועי הניווט באזור שדה בוקר.
ילדי פיתחת ניצנה החלו את המסלול 
לבושים בחולצות לבנות ויפות, מלאי 

רצון לכבוש את היעד..
השתתפו  ג'   א'-  של  קבוצות  שתי 

משימות  המשלב  מצויר  בניווט 
של  קבוצות  שתי  ואילו  קבוצתיות, 
בניווט  ח'  ז'-  של  וקבוצה  ו'  ד'-  ילדי 
הרים  על  טיפסו  הקבוצות  העממי. 
את  לקרוא  למדו  במיוחד,  תלולים 
חיפשו  רצו,  טיפסו,  והמקרא,  המפה 

ומצאו. 
ים שיאון, תלמיד כיתה ז' מקדש ברנע 
הגיע למקום חמישי בניווט התחרותי 
לפני  עוד  (וזה  בלבד!  דקות   50   -

שהוא "התחמם").
פיתחת  תושבי  שוב  הגיעו  שבת  ביום 
שהתקיימו  בניווטים  להשתתף  ניצנה 

הפעם ביישובם.
גרים,  אנחנו  בו  האזור  מדהים  כמה 
ואיזו גאווה לראות אנשים מכל הארץ 
המיוחדת  לפעילות  לכאן  מגיעים 

הזאת!
מור-יוסף,  ואייל  מאיר  לדנה  תודה 
ולפאולו רקנטי, ארז איתן ו- 2 הש"ש 
ונתנו  – שליוו  ותמר  המקסימות תמר 

חוויה נפלאה לילדים!
ניפגש בשנה הבאה!

צורית חפר
רכזת ילדים ונוער, פיתחת ניצנה
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"בשבילי הגר"- אליפות רמת הנגב בניווטים

אורי יזהר, 71, חבר קיבוץ משאבי שדה. בשנים 
טבנקין'  ב'יד  מועסק  יזהר  אורי  האחרונות, 
המוסד המחקרי, התיעודי והעיוני של התנועה 

כי  מציין  יזהר  הקיבוצית. 
מלבד הספר האחרון, מועצת 
במימון  לו  עזרה  הנגב  רמת 
נוספים  ספרים  שני  של 
לפני  לאור:  ידו  על  שיצאו 
הוציא  שנים  וחצי  שלוש 
חזון  "בין  בשם-  ספר  יזהר 
טבנקין),  (הוצאת  לשלטון" 
אשר עסק בתולדות מפלגת 
העבודה-פועלי  אחדות 
"נוסע  שירים,  וספר  ציון, 

בזמן" (הוצאת גוונים).
הספר החדש, "תיקון כולל" 
יצא לפני שלושה שבועות 
על  לעלות  הספיקו  וטרם 

מדפי הספרים. 
אורי, במה עוסק הספר?

היום  ישראל  מדינת  של  במצב  עוסק  "הספר 
וחברה,  כלכלה  החשובים:  התחומים  בכל 
שונים,  חברתיים  פיצולים  וזהות,  תרבות 

כמו  הפוליטית.  המערכת  למדינה,  לויאליות 
כן הוא עוסק בבעיות קרדינאליות, של פיתוח 

תשתיות, אלימות, מצב החינוך".   
אל הנגב התייחסת בספר?

מתייחס,  הוא  הנגב  "אל 
באחד  סעיף  ישנו 
'הזנחת  שנקרא,  הפרקים 
כותב  כשאני  הפריפריה'. 
ערבי  של  הבעיה  על 
כי  מציין  אני  אז  ישראל, 
ודפוק  מקופח  הכי  הציבור 
זה  אם  בנגב.  הבדואים  זה 
מוכרים,  הבלתי  הישובים 

העדר תשתיות".
מהו הנושא העיקרי בו הספר 

עוסק?
לערער  השונים  "הניסיונות 
המפעל  של  הלגיטימיות  על 
ציונים,  הפוסט  כמו  הציוני 
האנטי  הגישה  לעם,  שלהם  והיחס  החרדים 
גוש אמונים, הערעור של חלק  ממלכתית של 
של  הלגיטימיות  על  הערבית  מהאינטליגנציה 

מדינת ישראל כמדינה יהודית, וכן הלאה. 

אתה מציע פתרון בספר?
המערכות  כולל.  לתיקון  זקוקה  "המדינה 
ואנחנו  והתבלו.  נשחקו  ברובן  הישראליות 
רואים את הפערים, אנו רואים את הבירוקרטיה 
המערכת  של  יציבות  חוסר  הממשלתית, 
הזמן  כל  קפיצות  יציבותה,  וחוסר  הפוליטית 
'מושיעים' חדשה, שנמחקת אחרי  של מפלגת 
קדנציה אחת או שתיים. לכן צריך להגיח כוח 

הדברים  בין  שיאזן  התמונה  כל  את  שרואה 
השונים וינסה לתקן. לדעתי התיקון יכול לבוא 
רק בגישה שאני קורא לה- סוציאל דמוקרטי, 
שאני  כמובן  השמאל.  גישת  או  היונית  הגישה 

מתכוון לשמאל הציוני לא לאנטי ציוני". 
במה זה יתבטא באופן מעשי, לא כרעיון?

"הסתלקות מהקפיטליזם הפרוע החזירי שאנו 
ניסיון  העולם.  בכל  שלו  המשבר  את  רואים 
זה  נגד  לכולם,  משותף  תרבותי  מחנה  לעצב  
שאיננה  תרבותיות  ורב  מגזרים  פיצול  שיהיה 

מביאה בחשבון את המשותף הכללי". 
בכמה זמן נכתב הספר?

במקביל  עשיתי  כאשר  שנים  שש  "כחמש, 
לאסוף  התחלתי   2002 בשנת  אחרים.  דברים 
חומר, קראתי הרבה מאוד מחקרים ומאמרים 
עיוניים, עיתונות וכדומה. למעשה הספר הזה 
הוא המשך של ספר שלא הזכרתי אותו שנקרא, 

"נחלה ללא מנוחה", שיצא בשנת 1992".
נידונים  כולל",  "תיקון  יזהר,  אורי  של  בספר 
עוד מספר נושאים מעניינים כמו דיון בתנועה 
הקיבוצית שהפכה מחברה מובילה ככוח בעל 
לחברה  לשוליים,  ופוליטית  מוסרית  עוצמה 

כמעט נזקקת".

תיקון כולל
ספר חדש של אורי יזהר יצא לאור בהוצאת יד טבנקין • מועצת רמת הנגב עזרה במימון הוצאת הספר

מלבד הספר האחרון, מועצת 
במימון  לו  עזרה  הנגב  רמת 
נוספים  ספרים  שני  של 

צלם: 
 פאולו רקנטי 
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לכבוד
תושבי מועצה אזורית רמת נגב.

שלום רב,

שירותי  את  האזורית  המועצה  שכרה  לאחרונה 
ונתנה לי מנדט רחב במטרה לפעול למיגור הבעיה 
כתוצאה  הכבישים  על  האורבת  הסכנה  ומיזעור 

מתופעת שוטטות בעלי החיים.
רקע

כמה עובדות חשובות:
כחייה  בגמל  מכיר  אינו  ישראל  במדינת  החוק   .1

שזקוקה למרעה, ואף אוסר רעייה של גמלים.
2. חיות משק משוטטות היא עברה על החוק.

3. אין כניסה לשטחי אש שלא בהיתר, ואין היתרים 
חוקיים לרעיית גמלים.

4. האספלט בכבישים מייצר לחות אשר מוצאת את 
היחידי  המקום  בעצם  וזהו  הכביש  שולי  אל  דרכה 

שיש עשב ירוק בשנה שחונה כמו השנה.

ידי  על  רבים  ניסיונות  נעשו  האחרונות  בשנים 
המועצה וגורמי אכיפת החוק לצמצם את התופעה 
זה לא פתר את הבעיה  בשיטות שונות, אך לצערי 

אלא לתקופה קצרה בלבד.
הטבע  שמורות  רשות  כפקח  תפקידי  במסגרת 
המגזר  את  למדתי  משאבים  עגור  חולות  בגזרת 
חייב  אני  ועוד.  מצוקותיו,  חייו,  אורחות  הבדואי 
המגזר  על  ידיעותיי  את  שהעמקתי  שככל  לציין 
הבדואי ההתמודדות מול האיומים לשמירת הטבע 

הייתה קלה יותר.
פתרון ארוך טווח לבעיית בעלי החיים המשוטטים 
עם  פעולה  בשיתוף  לקשור  יש  לכבישים,  סמוך 

המגזר הבדואי.

דרכי פעולה
א. יצירת שיתוף פעולה ואחריות עם המגזר הבדואי: 
הרועים  עם  ספור  אין  ומפגשים  שיחות  עורך  אני 
בשטח ועם המנהיגים שלהם, ואני חייב לציין שיש 
היענות גבוהה והסכמה מוחלטת שזוהי בעיה שצריך 
לפתור. עד כה אני מקבל דיווחים גם מבדואים אשר 

מפנים גמלים באופן עצמאי מהכבישים.
לאורך  העזזמה  שבט  מבני  מתנדבים   של  סיורים 
הכבישים במטרה להרחיק את בעלי החיים מהכביש 
ולאתר את בעלי העדרים. סיורים כאלה מתקיימים 
כה  (עד  האחרונים  השבועות  במהלך  בפועל  כבר 
להערכתי  מאוד)  יפה  שזה  מתנדבים   15 נרשמו 
התמדה בדרך פעולה זו תיצור הרתעה בקרב בעלי 
הגמלים שהרי אנחנו מכירים את הגמלים ובעליהם.

ב. צמצום הצמחייה לצד הכביש:
צמחייה  נגד   211 כביש  צידי  רוססו  שעבר  בשבוע 

לטובת צמצום הגעתם של הגמלים לשולי הכביש.
ג. הרחקת בעלי חיים הסמוכים לכביש:

ואני  המועצה  לתושבי  פורסם  שלי  הטלפון  מספר 
הכביש.  לצד  חיים  בעלי  על  אמת  דיווחי  מקבל 
מתקבלים  הדיווחים  הפעולה!  שיתוף  על  תודה 
קולית.  הודעה  או  טקסט  הודעת  השארתם  אם  גם 
סיורי המתנדבים מסייעים לי להגיע אל מקום בעלי 

החיים בזמן אמת.
ועד שאנחנו  מרגע שאני מקבל את שיחת הטלפון 
כבר  יש  ולראיה  ארוך,  הוא  הזמן  למקום  מגיעים 
הייתי  אישית  שאני  בזמן  שאירעו  תאונות  שתי 
בדרך למקום. תאונה אחת מספיקה כדי להרגיש את 

אוזלת היד במתן פתרון הולם.
אני מאמין שבשילוב דרכי הפעולה יחד נוכל להגיע 

לפתרון.
לשמוע  או  יצירתיים,  רעיונות  לקבל  אשמח 

תגובות.

תודה
אביב אוחיון

פרויקט הרחקת  
בעלי חיים משוטטים 

בכבישי המועצה
במסגרת התוכנית הרב-שנתית של 
ופיתוח  לקידום  תיירות  מחלקת 
בשבועות  הוחל  אופניים,  תיירות 
האחרונים בסימון מסלולי אופניים  
ניצנה  פיתחת  באזור  מדהימים 
מסימון  חלק  היא  התוכנית  ועזוז. 
שבילי  של  ק"מ   250 של  כולל 
רמת  אזור  את  שיהפכו  אופניים 
אופניים.  לרוכבי  לגן-עדן  הנגב 
סימון זה הוא המשך לסימון שבילי 
שעברה  בשנה  שבוצע  האופניים 

באזור רכס חלוקים. 
השבילים  של  ושילוט  סימון 
באזור הזה יסייעו להפוך את אזור 
פיתחת ניצנה למוכר יותר מבחינה 
לתיירנים  יאפשר  וכן  תיירותית 

המקומיים לספק שירותי תיירות. 

היזמות  בטיפוח  שמאמין  כמי 
והכלכלה המקומית, כל העבודה 
תכנון  מקומיים.  בכוחות  בוצעה 
צוות  ידי  על  בוצע  המסלולים 
מהמדרשה)  עמיחי  (אסף  גיאופן 
ייצור השלטים בוצע על ידי גולן 
והסדרת  הצבתם  מעזוז,  גלבוע 
טיולי  ידי  על  בוצעו  השבילים 
אורי  של  בניצוחו  בארותיים 

כפיר מעזוז. 
ולהתרשם  לבוא  מוזמן  הציבור 
מהמסלולים בשלב הזה בתיאום 
חברת  או  בארותיים  טיולי  עם 
מפה  תופק  בהמשך  גיאופן. 

לרווחת התושבים והמטיילים. 
ערן דורון 
מנהל תיירות רמת הנגב

חדשות לעתיד
סימון מסלולי אופניים באורך של 250 קילומטר ברמת הנגב

 27.12.08 יצוקה"   "עופרת  מבצע  פרוץ  עם 
אירוח  פרויקט  את  לרכז  רזניק  חגי  אלי  פנה 
כאשר  עוטף-עזה,  מישובי  המשפחות 
קיבוץ  כלפי  היא  שלנו  הראשונה  המחויבות 
כיסופים. בפגישה קצרה עם חגי וגיצי סוכם על 
עבודה מול רבקה בן-ארי מכיסופים וענת לב-

אלינו  הגיעה  ראשון  ביום  כבר  מהמועצה.  רן 
הסיעוד  ביחידת  ששוכנה  מכיסופים  משפחה 
בפניות  הוצפנו  יום  ומאותו  המאושר.  בבית 
למרות  התממשו,  לא  שחלקן  רבות  ובקשות 
יכולתנו לקלוט. באמצע השבוע עם פנייתו של 
משפחות  גם  קלטנו  ניר-עוז  מזכיר  פרי  חיים 
מניר-עוז ואת קבוצת הנעורים שלהם שמנתה 

כ- 13 נערים ומדריך.
ואילון  ג'   – א'  בתלתון  שוכנו  ניר-עוז  נעורי 

צחור היה אחראי לכל מחסורם. 
מאורגנת  בנסיעה  א'  ביום  שהותם  סיימו  הם 
נשארה  לרביבים  לשוב  האפשרות  לגליל. 

פתוחה עד סוף המבצע.
עד שבת כבר היו ברביבים מעל 20 משפחות, 
חלקן קרובי חברים שהשתכנו בבתי החברים, 

בני משק עם ילדיהם ועוד.
א' 28.12.08 והמשפחות  ביום  הקליטה החלה 

האחרונות עזבו ב- 20.1.09.

את החדרים הריקים ציידנו ב: מיטות, מזרונים, 
שולחנות, כסאות, מקרר, T.V. צלחות, כוסות, 
סכו"ם, דלי ,מגב, מטאטא, חומרי ניקוי, קומקום 
ומצעים.  כריות  חום,  רדיאטור/מפזר  חשמלי, 
ורכשנו  מחברים  גולדי,  של  ממחסניו  אלו  כל 

מעט. 
כל משפחה שהגיעה לרביבים, קבלה חדר ודף-

קשר כמו כן הצעות לסיורים במצפה, בחי-נגב 
ניצלו  רבים  שלנו.  בסביבה  נוספים  ובאתרים 
זאת וטיילו במשך שהותם. לכל משפחה כמעט, 
הוצמד מקשר מחברי רביבים, עובדה שמאוד 
הקלה עלי במהלך האירוח, נתנה תחושה טובה 
לאורחים ואפשרה לחברים רבים יותר, לקחת 

חלק בעשייה.
החל מהשבוע השני יזמנו פעילויות למשפחות 
פעילות  הייתה  יום  כל  בו  שבוע  היה  וזה 
במועדון  פגישה  לחי-נגב,  טיול  למשפחות. 
לחבר - שיחה עם אופיר העובד הסוציאלי של 
פעילות  ליום  עדיאל  לכפר  נסיעה  המועצה, 
וסיור שארגנה עמותת איילים. נסיעה לפארק-

נעורי-רביבים  שארגנו  פעילות  ליום  גולדה 
ועוד דברים מהנים אחרים. 

בשבוע השלישי היו משפחות ששבו לבתיהם, 
במקביל הגיעו משפחות אחרות 

מרביתם  ועמי-עוז.  יבול,  מושב  ב"ש,  מצוחר, 
להירגע  שבאו  קטנים,  ילדים  עם  משפחות 
מהשהיה  ולהתאוורר  התותחים  מרעמי  קצת 

במקלטים או בממ"ד.

תודות!
ביום שישי 24.1 הגיעו חברי ניר-עוז לרביבים 
חילקו  צהריים  בשעת  האוכל  לחדר  ובכניסה 
תודה  לאות  רביבים  לחברי  חרציות  פרחי 

והערכה.
לפגישה  כיסופים  נציגי  הגיעו   26.1 שני  ביום 
ארגזי  איתם  והביאו  רביבים  מזכירות  עם 
חולקו  שלישי  ביום  ועוד.  יין,  עוגות,  אבוקדו, 
איגרות  באירוח,  חלק  שלקחו  החברים  לכל 

תודה מהמזכיר וממני.  
למזכירות רביבים ואנשי הקהילה ברביבים יש 

במה להתגאות. 
במצוקה  אוכלוסיה  תנאי,  ללא  ההתגייסות 

בשעת משבר, ראויים לכל שבח.

אורנה חולתי
מרכזת פרויקט  
קליטת תושבי עוטף עזה

אירוח תושבי עוטף עזה ברביבים
 עשרות משפחות התארחו בקיבוץ רביבים בזמן מבצע 'עופרת יצוקה'  • מתוך מכתבה  של אורנה 

חולתי, מרכזת פרויקט קליטת תושבי עוטף עזה

ותיק  ידיד  היה  מועמר  אבו  אעודה  שייח 
 1943 כבר בשנת   היהודית.   להתיישבות 
את  שמכר  מועמר  אבו  אעודה  זה  היה 
קיימת,  לקרן  רביבים  בקעת  קרקעות 
קיבוץ  את  להקים  ניתן  היה  שעליהם 
אעודה  המוקדמות  ה-40  בשנת  רביבים. 
רמת  באזור  המתיישבים  לראשוני  סייע 
הגששים  יחידות  ממקימי  והיה  נגב 
הוקמה  אוהלו  בתוך  הראשונות,למעשה 

וגדוד  דרום  פיקוד  של  הגששים  יחידת 
הביטחון  ממרכיבי  אחד  המדברי,  הסיור 
החשובים לאורך הגבול עם מצרים ורצועת 
עזה. יש אומרים כי יחלפו שנים עד אשר 
להקמתה  תרומתו  את  לחשוף  ניתן  יהיה 
ובטחונה של מדינת ישראל. אעודה  היה 
בתוך  הן  והמתון  הסבלני   באופיו  ידוע 
המגזר הבדואי והן ביחסים שבין היהודים 
לבדואים. מנהיגים רבים פקדו את אוהלו 

והוא  שונים,  בעניינים  דעתו  את  לשמוע 
כשהיה  ביקורת  בהם  להטיח  חשש  לא 
צריך.  מלבד בנו עמר שהוא ראש מועצת 
אעודה  השיח  אחריו,  השאיר  שלום,  שגב 
בוא  בני משפחה אחריו.   700 אבו מועמר 
נקווה כי מדינת ישראל תמצא יורש לאבו 
אחווה  שלום,  של  שגריר  שיהיה  מועמר 
ושיתוף מלא בין החברה הבדואית ומדינת 

ישראל.

השייח' הלך לעולמו
השייח' אעודה אבו מועמר אחד מגדול מנהיגי שבטי אלעזזמה הלך לעולמו • אחד 
ממנהיגי הבדואים הנאמנים ביותר למדינת שיראל • נפטר בגיל 98 לערך • השאיר 

אחריו כ-700 בני משפחה, בנים ובנות, נשים, נכדים, נינים 
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שוק איכרים באשלים- אם לא הייתם, פספסתם! 
(אבל לא נורא, לאור ההצלחה כנראה יתקיים עוד אחד)

הסביבה חשובה לך? רוצה לקחת חלק פעיל בשינוי? יש 
לך רעיונות מעניינים בנושא סביבה?

בכפר   23.1.09 ה-  שישי  יום  בצהרי  התקיים  השוק 
הסטודנטים של עמותת "איילים" באשלים. האווירה היתה 
(כמה  שתויה  מעט  גם  מסויימים  ובמקרים  ושמחה,  עליזה 

בירות בצהרי שישי הרי לא הזיקו לאף אחד, לא?)
יד  בגדים  למכירה:  מרכולתם  את  הציעו  מהאזור  אנשים 

לחמים  וכן  קרמיקה  תכשיטים,  שניה, 
גבינות  לשבת,  מדהים  בניחוח  ועוגות 
ואפילו  באיזור  הבודדים  מחוות 

שוקולדים עבודת יד!
היו  הקניות   את  עשו  שכבר  לאלו 

סדנאת  המסג'ים,  בפינת  מסג'  מרובות:  פינוק  אפשרויות 
ולהקשיב  משהו  לאכול  בניחותא,  לשבת  או  גבינות  הכנת 

להופעה- לאורך כל השוק היו הופעות מדהימות! 
למשפחות היו הפעלות ופעילויות שונות: אזור יצירה, פינת 

ג'ימבורי לקטנים ו"שערות סבתא".
הסטודנטים  בכפר  הבאה  בפעם  אתכם  לראות  מקווים 

באשלים!!

אופניים- האדם המכונה והרוח 
כנס אופנים יתקיים במדרשת שדה בוקר • מסע אופניים מים אל ים- בוטל!!

בוקר,  בשדה  יתקיים  בפברואר,   28  26- ה-  בתאריכים 
הרוח  האדם,  "אופניים:  אופניים  כנס  הרביעית  הפעם  זו 
והמכונה". זהו הכנס היחידי מסוגו המתקיים בארץ הכולל 
בשנים  פופולרי  שהפך  האופניים  לתחום  היבטים  מגוון 

האחרונות.
הקשורים  נושאים  במגוון  רב-תחומי  מבט  מציע  הכנס 
לתחום האופניים כגון: חידושים טכנולוגיים, איכות סביבה, 
במהלכו  השראה.  מעוררי  אישים  סיפורים  וכן  אינטרנט, 
יהנו המשתתפים בהתנסויות רכיבה ראשוניות, במסלולים 
וסינגלים יחודיים שעוד לא נפתחו לקהל הרחב כמו כביש 
באי  עבור  במיוחד  לרכיבה  שייפתח  מצרים  גבול  על   10

לרכיבת  בארץ  הטובים  המסלולים  לאחד  ונחשב  הכנס 
כביש. 

רוכבי  בין  לקשר  ציון  נקודת  היווה  הראשון  שהכנס  כפי 
להיות  ממשיך  הזה  הכנס  גם  כך  הרשויות  לבין  האופניים 

מוקד משיכה לכל העוסקים בתחום וגם לסתם חובבים. 
כל  את  שיציג  חדשני  אופניים  יריד  הכינוס  מציע  השנה 
אופניים  כמו  בתחום,  האחרונות  וההמצאות  החידושים 
של  ענק  יריד  לצד   29" צמיגי  בעלות  אופניים  סולאריות, 

ציוד ומוצרים נלווים.
מרכז המקצועי של הכנס: רוכב המדבריות הידוע  ד"ר חזי 

יצחק. 

לפרטים: 08-6599703, 
 hannah.boker@gmail.com

www.boker.org.il

הודעת ביטול -   מסע אופניים  "מים  אל  ים"  יחד 
עם רוכבים מקולוראדו בוטל! 

החליטה  ובישראל  בארה"ב  הכלכלי  המצב  עקב  לצערנו 
המתוכנן  האופניים  מסע  את  לבטל  היהודית  הפדרציה 
למרץ  2009.  אנו מקווים שעם שוך הסערה נוכל לממש 

את המסע המתכונן.

אופניים- האדם המכונה והרוח 
hannah.boker@gmail.com

תחנת כוח טרמוסולרית באשלים
המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה הגדלת השטח המתוכנן להקמת תחנת הכוח הטרמוסולרית באשלים שברמת הנגב

ההחלטה תאפשר יציאה למכרז להקמת תחנת הכוח לייצור 
חשמל מאנרגיה סולרית

לתכנון  הארצית  המועצה  קיימה  לפברואר   3 ה-  ג'  ביום 
ולבנייה דיון בנושא שבסיומו הוחלט כאמור לאשר תוספת 

שטח להקמת תחנות כוח באשלים. 
יכולת  צפויה  לתחנות  דונם.   5,250 ל-  עד  ראשון,  בשלב 

ייצור של כ- 110 מגוואט.
התוכנית תצטרך לקבל כעת את אישור הממשלה.

שהתקבלו  הסכמות  בעקבות  התאפשר  במועצה  הדיון 
משרד  לבין  לאומיות  לתשתיות  המשרד  בין  לאחרונה 
והגנים, ובמטרה לעודד את הקמת  הביטחון ורשות הטבע 

תחנות לייצור אנרגיה בטכנולוגיה מתחדשת ונקייה.
המועצה הורתה לבחון, עד לישיבתה הקרובה בחודש מרס, 
כך  לתכנון,  המיועד  השטח  של  נוספת  להגדלה  אפשרות 
שיאפשר הקמת תחנות כוח סולאריות נוספות בהספק כולל 

של 250 מגוואט, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא.

החלטת המועצה הארצית מהיום תאפשר את פרסום המכרז 
להקמת התחנות, במקביל להתקדמות תהליך התכנון.

רמת  האזורית  המועצה  ראש  ריפמן  שמואל  אמר  בתגובה 
הנגב: "החלטת המועצה היא צעד חשוב ביותר. אני באמת 
את  יותר  מזורז  בקצב  לקדם  יהיה  ניתן  עתה   כי  מקווה 
שחשוב  זה  חיוני  מתקן  להקמת  הבירוקרטים  ההליכים 
חיוניים  עבודה  מקומות  יספק  גם  אך  האנרגיה  למשק 

בנגב".

 

המשנה  אקשטיין,  צבי  פרופ' 
ביום  ביקר  ישראל,  בנק  לנגיד 
על  הנגב  ברמת   16/2/09 שני 
סוגית  אחר  מקרוב  לעמוד  מנת 

העובדים הזרים.
בנק ישראל הקים ועדה בראשותו 
לבחינה  אקשטיין  צבי  פרופ'  של 
העובדים  נושא  של  רחבה 
משרד  בועדה:  שותפים  הזרים. 
החקלאות  משרד  המשפטים, 

ונציג האוצר.
חודשים  מספר  מזה  דנה  הועדה 
מלווים  המועצה  מטעם  בדו"ח. 
ראש  ריפמן,  שמואל  הנושא  את 

מוסקוביץ,  ויענקל'ה  המועצה, 
יו"ר הועדה החקלאית.

פרופ'  אקשטיין מסר כי בכוונתם 
ניצנה  פתחת  אזור  את  להחריג 

מהחובה להעסיק ישראלים.
ממליצה  המיכון,  הגברת  בנושא 
הועדה על מימון לפיתוח אמצעי 

מיכון בחקלאות.
על  הועדה  תמליץ  כן,  כמו 
עובדים  להעסקת  תמריצים 
הסכם  על  וחתימה  ישראלים 
(IOM) בין מדינת ישראל, האו"ם 
עובדים  השולחות  והמדינות 

לישראל.

ביקור משנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין

ביקור מוניטרי
הועדה האזורית לאיכות הסביבה במועצת רמת 

ולקבל  שורותיה  את  להרחיב  מעוניינת  הנגב 
חברים חדשים. 

אחת  מתכנסת  סביבה  איכות  ועדת 
לחודשיים ודנה במגוון נושאים הקשורים 
בטיפול  ומעקב  טיפול  הסביבה:  לאיכות 
והסברה,  חינוך  חובב,  מרמת  במפגעים 
מפעילות  להתרשם  (ניתן  ועוד  מיחזור 
הוועדה דרך אתר האינטרנט של המועצה, 

תחת מחלקת איכות הסביבה – וועדה) .
לרכזת  פנו  אנא  והצטרפות  נוסף  למידע 

הוועדה ד"ר רעיה וולקן במייל:
vulkan2@gmail.com

צוות איכות הסביבה במועצה

הצטרף לוועדת 
איכות סביבה

הועדה האזורית לאיכות הסביבה במועצת רמת 
ולקבל  שורותיה  את  להרחיב  מעוניינת  הנגב 

אחת  מתכנסת  סביבה  איכות  ועדת 
לחודשיים ודנה במגוון נושאים הקשורים 

לרכזת  פנו  אנא  והצטרפות  נוסף  למידע 

מתקן למחזור זכוכיתצוות איכות הסביבה במועצה



            
מגזין

7  2009 פברואר תשס"ט, שבט  רמת נגב מס' 135,

מידע. תהליכים ואחסון קטלוג עיבוד, מנגנון האדם הוא מוח
וההישגים התוצאות כל את וגורף ישיר באופן קובעים אלה
מידע עיבוד וסגנונות צורות בחייו. אליהם מגיע שאדם
המציאות, את  וחווים מבינים אנחנו בה הדרך את  קובעים
אחראיים ולכן החלטות, קבלת תהליכי על משפיעים
מושכים מה אנחנו קובעים הם לרגשות,תחושות והתנהגויות.
מאיתנו שרבים הסיבה אנחנו נמשכים. זו ולמה החיים, לתוך
מערכות דומים; במצבים ושוב שוב עצמינו את מוצאים
בטווח ותפקידים עבודות דמיון, קווי בעלי אנשים עם יחסים

עצמם. על לחזור אחרים הנוטים חיים ומצבי מסוים
פילוסופיות רוחניות, וגישות מדעיים על ממצאים בהסתמך
המציאות את מדויק באופן משקפת החיצונית המציאות
הממפה המציאות“, של  פנימית מפה ” אדם  לכל הפנימית.
מערכות ממפה דרכים מפת בה לדרך בדומה המציאות את

כבישים.
כל באמצעותו מודל עוסקת בלימוד להצליח“ ”הכוח סדנת
לזהות שלו, המידע האישי עיבוד את מנגנון להכיר יכול אדם
חדשים חשיבה דפוסי ולהטמיע  המעכבות  התבניות את
רלונטיות משתנות. ולמטרות עכשוויים המותאמים לצרכים
בתהליכי עיבוד מידע המרכזיים השלבים הסדנה סוקרת את

האישיות התבניות את לזהות המשתתפים את ומאמנת
לימוד לאחר מעשיים.  ותרגולים עבודה דפי  באמצעות

מטרות להציב  לומדים המשתתפים בנפרד, שלב  כל
שמוכן מי  יישומיות. עבודה  תכניות ולבנות 

להגשים חלומות מוזמן!
הבריאות  למדעי בפקולטה מרצה ג‘יקובס:  ג‘ון
רפואה. המשך ללימודי ובביה“ס גוריון בן באונ'
אדר במכללת בכירה ומרצה מגמה מרכזת
מובילה פרויקט העצמת לרפואה משלימה ב“ש.
לבריאות במרכז שד סרטן חולות בקרב נשים

העצמה, בתהליכי מתמחה סורוקה. בי“ח השד
בראי אנוש  יחסי וניהול יחסים מערכות שיפור 

הוליסטיות. גישות
הסדנה: נושאי

לעשות שינויים  לנו קשה למה שינוי: • עקרונות בתהליכי
והטמעת התמודדות על להקל מנת על לעשות ניתן ומה

שינויים.
שיטות סינון מידע:

על והשפעתם נכנס מידע מעבדים אנחנו דרכם הפילטרים
מטרות. השגת

על  ואמונות תפיסות של השפעתן ותפיסות: אמונות  •
מטרות. השגת

ביצוע  מוטיבציה, יצירת על ערכים של השפעתן • ערכים:
דחיינות. הישגים. והשגת תהליכים

כחלק  הנוצרות פנימיות תמונות פנימיים: מייצגים  •
החשיבה. תהליך של אינטגרלי

השגת  המעכבות תבניות ושינוי זיהוי חשיבתיות: תבניות  •
מטרות.

מוגדרות. מטרות להשגת עבודה תכנית בניית •
התנסויות + פרונטאליות הרצאות החומר: העברת אופן

מעשיות.
עבודה בדפי  תרגולים  באמצעות  נעשה  הלימוד 
המחייבים קבוצתיים תרגולים בסדנה אין אישיים.

שיתוף.
 8:30 בימי שישי אינטנסיביים לימוד ימי פורמט: שני

17:30 -
במרץ 2008.  27 ,13 המפגשים: תארכי

לימוד חוברת מקבל  משתתף כל לימוד:  חומרי
ודפי עבודה. הנלמד החומר הכוללת סיכום

למשתתף. ₪ 570 עלות:

גייקובס: נוספים ג‘ון לפרטים
jacobs@zahav.net.il  052-3443056,מייל:
  08-6564162 הנגב: רמת להרשמה-מתנ“ס

להצליח הכוח סוד
מנגנון להכיר את יכול אדם כל באמצעותו מודל בלימוד עוסקת ”הכוח להצליח“ סדנת

חשיבה חדשים  דפוסי ולהטמיע המעכבות התבניות • לזהות את שלו האישי המידע עיבוד
הנגב רמת במתנ“ס בקרוב • משתנות רלוונטיות ולמטרות עכשוויים לצרכים המותאמים

התפרצות לקרוואן על התקבלה תלונה ,16:00 2/1 •
נעצר  9,800 שקלים, עובדים במושב כמהין וגנבת

קהילתי. זר ע“י שוטר עובד חשוד
פיצוץ שמיעת על הודעה התקבלה ,11:00 4/1 •

שילדה נמצא בסריקות אש בשטח הבשור לנחל סמוך
עולה באש.

ירה בעזוז שמירה בתפקיד חייל ,19:00 5/1 •
חולים החייל פונה לבית החייל מספר כדורים- בחברו

נפטר. הצער ולמרבה סורוקה,
של רכב   222 בכביש עצמית התהפכות ,17:00 6/1 •

ופונתה קל נפצעה הרכב נהגת לרביבים סמוך פרטי
לסרוקה.

בתוך אלימות על תלונה התקבלה ,07:00 12/1 •
המשפחה.

ללא פגע במחסום ניצנה רכב ,22:30 14/1 •
באש. עלה הרכב נפגעים-

רביבים קטטה בפאב בקיבוץ על דווח ,03:00 17/1 •
קהילתי. שוטר נעצר חשוד ע“י פצועים, שני

ניפוץ באשלים למבנה נזק גרימת ,16:30 18/1 •
חלון.

על איילים מעמותת תלונה התקבלה ,09:30 23/1 •
רכוש. גנבת

נזק גרימת על תלונה התקבלה ,15:00 25/1 •
9 מכסי  גנבו אלמונים לשיבטה: בכניסה בזק לתשתיות

נחושת לכבל נזק וגרימת בזק מתקני בורות של מתכת
הבורות. באחד

שיצאה אש הבעירו ילדים שני ,17:00 25/1 •
הכבוי. עגלת בסיוע השתלט הישוב צוות משליטה,

211 מכיוון  על כביש שנסע רכב פרטי ,19:00 25/1 •
קשה פצוע אחד  אדם בגמל, פגע לקדש ברנע טללים

קל. במצב ושניים
נזק גרימת על תלונה התקבלה ,10:00 26/1 •

שתי שדה, נפגעו משאבי בקיבוץ בבית העלמין וגנבה
מצבות.

צבאית יחידה של הודעה בעקבות ,16:30 26/1 •
אש. בשטח גנוב סופה ג‘יפ ניתפס

קבלן קטטה בין עובדי ארעה ,18:00 30/1 •
מהמעורבים  חלק לביה“ח, פונו 3 פצועים מהשטחים,

קהילתי. שוטר ע“י טופל שהייה אשורי ללא

זנה מוטי
המועצה קב“ט

ילדה נפצעה בחברו בעזוז; של חיייל ירי
של בזק ועוד בשטח אש; נזק לתשתיות 

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

וטרינרית מרפאה

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

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

חדש!!

גולדה, באולם אזורי סרט ששי, יום ,6.3.09 •
21:30 קיבוץ רביבים בשעה

אמיתי. על סיפור ”ההחלפה“ מבוסס הסרט
אליה שנחטף יוחזר שבנה של אם תפילותיה

מתחילה לחשוד היא זמן מה כעבור נענות, אבל
האמיתי. לא בנה הוא שהוחזר אליה שהילד

וג‘ון ג‘ולי אנג‘לינה עם איסטווד. קלינט במאי:
מלקוביץ.

גוריון, בן במדרשת עדלאידע ,7.3.09 •
לידיעה.

מרכז תרבות ,20:30 יום שני, ,16.3.09 •
בוקר שדה קיבוץ

את המשלב אזורי מוסיקלי הרכבים מופע
רמת הנגב מתנ“ס נגני של המיטב הצעיר

ג‘אז - של מרכז ספיר מהערבה הדובדבן לצד
שם יהיו וקצב וירטואוזיות בועט. רוק מחשמל,
חופשית. פרטים הכניסה ולפרגן! בואו להנות !

בהמשך. נוספים
הארצי הקיבוץ מקהלת חמישי, יום ,19.3.09 •

בהמשך. נוספים פרטים גולדה. באולם
בבית גיל הזהב, ,20:15 רביעי, יום ,25.3.09 •

”בראשית“ במסגרת הרצאה
זריחות, של שלוש בוקר טוב - סימן חגית

אופטימיים. לחיים מדריך
למוסכמות. אנחנו נחשפים ”בהתבגרותנו

ממה אנשים, בין להתנהג איך לומדים אנחנו
ופחדים יעלו לחשוש.חששות לשמוח וממה
לחשוש אותנו לימדה שהחברה במצבים בנו

בעצמנו- ובדקנו אותם שלמדנו בהם,מבלי
לחשוש ולפחד. סיבה לנו אכן יש אם

מוסכמות פי שלא נהגתי על לי כשהתברר
מול סרטן והשתלת כבד, החלטתי אלו

הדרך שלי. את לחלוק וללמד
ובמצבים במקומות, שהייתי אחרי

ידיים, ירימו אנשים הרבה בהם
לתת יכולה שאני שהעזרה הבנתי
דרכי על פי המון אופטימיות. היא

ל“בזכות“. להפוך יכול ה“בגלל“
קיבוץ  , 20:30 האזנה, חוג פעילות

בוקר שדה
והנחל  הנודד הרצאה:  1.3.09 •

(לידר) האמנותיים השירים על -
החל הולדתו ביום שוברט פרנץ של

1 במרץ.  ב-
 • 8.3.09 הרצאה: בין המלחין 

של - על מקומן למשוררת
רחל גולדברג, לאה המשוררות

של ויונה וולך בלחניהם שפירא
רוזנבלום ארגוב, יאיר אלכסנדר

הירש. ונורית
מספר 6: • 15.3.09 קונצרט

רביעיית - ליצירות שהפכו שירים
מחולות עיבודים, מנגנת ראשון

מאת אמריקנית ורביעייה סלאביים
דבורז‘ק. אנטונין

פורט  ’מישהו • 22.3.09 הרצאה:
ועל הלחנים הטקסטים - על עליי‘

שמר. נעמי של
מספר 7: •  29.3.09 קונצרט

אנסמבל ’מיתר‘ - המוסיקה כשירה
אבני, צבי מאת ישראליות ביצירות
ודורון דורפמן יוסף וולפה, מיכאל

חוברו בהשראת קאופמן, אשר
פואטיים. רעיונות

2009 תחזית תרבות: מרץ

אירועים  דו“ח
2009 ינואר



                                     

פנים אחרות
בימים אלו מוצגת תערוכה של מסכות, פרי יצירתה של אורנה 
חולתי מקיבוץ רביבים • שוחחנו איתה מעט על דרך היצירה

אורנה חולתי מעולם לא חשבה כי יצירותיה 
כיוון  בתערוכה,  קיר  על  תלויים  יעמדו 
אומנותה  בפרי  ראתה  היא  ארוכה  שתקופה 
אנו  כאשר  גם  אומנותי.  מיצג  ולא  תרופה 
כי  בטוחה  לא  משהו,  מהססת  היא  נפגשים 

זה נחוץ.
בכניסה לאולם גולדה מאיר בקיבוץ רביבים, 
שונים.  וצבעים  בגדלים  המסכות  תלויות 
ואחת  אחת  ובכל  ומלואו,  עולם  מסכה  כל 
אתה מחפש את האנושיות שבה. וכל מסכה 
מבטך  את  לוכדת  התבוננות,  זמן  דורשת 

ומסרבת לתת לך ללכת. 

"ברגע שעיניים אחרות רואות את העבודות 
וליצור.  להמשיך  מדרבן  וגם  שונה  זה  שלך 
ברביבים  להציג  לי  הוצע  כאשר  בהתחלה, 
באולם גולדה מאיר, לא הייתי בטוחה כי זה 
תמונות  כאן  מציגים  כלל  בדרך   - המקום 
אוצר  עמידן,  רפי  אך  וציורים.  גדולות 
נורא  היה  זה  המסכות.  את  ראה  התערוכה, 
תיתן  אומנותית  מבקרת,  שעין  לי  חשוב 
המסכות  את  מעלה  בכלל  שאני  לפני  דעה 

לתערוכה", אומרת אורנה חולתי. 
איך הוא הגיב למסכות?

זה  הוא  דגשים.  נתן  התלהב,  נורא  "הוא 
שבעצם הסביר ואמר לי, 'את לא יודעת מה 
זה יעשה לך. די זרמתי איתו כי סמכתי עליו 

בכל הנוגע לפרסום".
יצירות אומנות שלך  למה, בעצם לא לעלות 

לתערוכה. די מובן מאליו. לא? 
"אני לא ממש רואה את עצמי בתור 
אמנית. אני אדם מאוד יצירתי, את 
זה אני יודעת. אני עוסקת בתחומי 
יצירה מאוד נרחבים. רוב העבודות 
אני  יוצרת  או  עושה  שאני  שלי 
שגרם  מה  בארגזים.  מאפסנת 
לקיבוץ  מחוץ  חברה  היא  לשינוי 
שבאה וראתה את המסכות ואמרה 
יוכלו  אנשים  כמה  'תחשבי  לי, 

ליהנות מהיופי הזה'. 
ואיך הרגשת כאשר ראית את אותן 
מסכות שעד לא מזמן היו מאופסנות 

בארגז, על קיר מוצגות בתערוכה?
שלך  העבודות  את  רואה  אתה  "פתאום 
מוצגות כשיש מעליהן תאורה זה עושה לך 
משהו. זה מרשים בצורה בלתי רגילה. עכשיו, 
ככל שהיו יותר פידבקים  וביקורת, זה ממש 
עשה לי משהו. אנשים חוו את דעתם ונתנו 

נקודות מבט שונות.
כמעט  אומרת  שאורנה  לחייך,  שלא  קשה 

בנחרצות, "אני לא מוכרת את המסכות".
למה לא?

לא  בטח  שלי.  הילדים  כמו  הן  המסכות  "כי 
פתקית  לשים  שנהוג  לי  אמר  רפי  כרגע. 
אבל  התערוכה.  של  המוצגים  על  מחיר  עם 

בסופו של דבר לא עשיתי זאת". 
ליצור  התחלת  מתי  שבתצוגה  המסכות 

אותן?
לפני  ליצור  התחלתי  המסכות  רוב  את 
כשנתיים. אבל יש מסכה אחת גדולה, שהיא 
שש,  לפני  יצרתי  אותה  הראשונה,  למעשה 
שבע שנים. היצירה אצלי באה ממקום אחר 
לקראת  המון  עובדת  אני  בגן  אצלי  לגמרי. 
 - המסכה  לנושא  שקשור  מה  בכל  פורים 
אני  אומר.  זה  ומה  למסכה  מסך  בין  הקשר 
מיני  בכל  המסכות  על  הילדים  עם  עובדת 
חומרים: מסכות מנייר, גזורות או מגרוטאות. 
של  התוצאה  את  לראות  מדהים  זה  תמיד 
יש  שיצרו.  שש  חמש,  בני  הילדים  עבודות 
אל  מדבר  שמאוד  אנושיות  במסכות  משהו 

אנשים". 
מתי התחלת לעבוד עם חימר?

סדנא  פעמיים  או  פעם  בגן  אצלי  "הייתה   
לילדים אני ישבתי איתם ועבדתי כמו הילדים 

ואז בעצם זה תפס אותי".
את גם מעבירה חוגים אחר הצהריים- נכון?

" לפני שש שנים הקימו כאן מרכז קליטה ופנו 
מאתיופיה.  שעלו  לילדים  חוג  לקיים  אליי 
ולבסוף  אעשה  אני  מה  לעצמי  חשבתי 
החלטתי לעבוד איתם בחימר. חשבתי שאני 
לא  והם  החומר  שפת  את  מכירה  ממש  לא 
מאז  ביחד.  התחבר  זה  אז  עברית-  יודעים 
ועד עצם היום הזה אורנה מעבירה חוג חימר 
במרכז קליטה וחוג לילדים קטנים עד כיתה 
ג'. שני החוגים מועברים על ידי אורנה חולתי 

בהתנדבות.

בסבלנות ובמקצועיות של שניים מעובדי 
המועצה, תוקן הגלעד ליענקל'ה יוגב.

מסיכות בתערוכה

טיפים בצילום ילדים
מזי לבל לרנר - צלמת הריון, ילדים, משפחה ואירועים

בו  הראשון  מהרגע  כבר  לצלמים,  מאיתנו  אחד  כל  הופך  ילדינו  את  לתעד  הרצון 
וייצרו   – יותר  טובים  לצלמים  אתכם  שיהפכו  עצות  כמה  לפניכם  לעולם.  הגיחו 

צילומים מעניינים ומוצלחים יותר.

צלמו בגובה העיניים
המצולמת.  בדמות  עיוות  שיוצר  מה  מלמעלה,  ילדים  לצלם  נטייה  יש  למבוגרים 

הקפידו להתכופף, רדו על הברכיים, אם צריך שכבו על הבטן ורק אז... צלמו.
צלמו ממרחק סביר

הילד  הוא  התמונה  נושא  כאשר 
אליו  להתקרב  השתדלו  שלכם, 
התמונה  שטח  שברוב  כך  פיזית, 
יופיע הילד, עם קצת רקע מסביב. 
לצלם  רובנו  של  מהנטייה  ימנעו 
תמונות  מספיק  יש  רב.  ממרחק 

בהם תוכלו לצלם את הנוף.
לחתוך  שלא  השתדלו  שני,  מצד 
איברים, אלא להשאיר ידיים ורגלים 

שלמות בתוך גבולות התמונה.
מצבי צילום מומלצים

כשהם  טוב  הכי  נראים  הילדים 
משחק,  כדי  תוך  טבעי,  במצב 

לתפוס  עדיף  אותם,  לביים  לנסות  טעם  אין  שלהם.  רגילה  פעולה  כל  או  דיבור, 
אותם במהלך פעילות שוטפת - לתפוס את הרגע - לצלם כשהם משחקים, עושים 
אמבטיה, אוכלים, צוחקים, שרים, רצים או כל פעילות טבעית אחרת -  אפילו מבלי 

שישימו לב.
תאורה בעת הצילום

השעות הכי טובות לצילום באור הטבעי הן בשעות בהן האור אינו חזק מידי. לצורך 
כך מתאימות במיוחד שעות הבוקר המוקדמות או אחר-הצהרים ולפנות ערב, לפני 
מולכם,  לא  כשהשמש  לצלם  הקפידו  בצהריים,  מצלמים  זאת  בכל  אם  השקיעה. 

אלא מאחוריכם או מהצד.
יצירה מצילומים

לגלויה  שנה,  ללוח  לפאזל,  לספר,  שלכם  המקסימות  התמונות  את  להפוך  אפשר 
ובעצם לכל מה שעולה בדעתכם. צריך רק קצת דמיון ויוזמה.

לתגובות כתבו למייל: mazallebal@walla.com, או לנייד:  052-3930066

מסיכות בתערוכה

אורנה חולתי

חוג חימר במרכז הקליטה




