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שריר וקיים



מרחבי המועצה

הנושא שהעסיק לאחרונה את מועצת רמת הנגב 
הוא חוות דרך היין וחלוצית )ראו כתבה נפרדת- 
מבחינת  הן  לאזור  תורמות  אשר  אורליה(  חוות 
בסכנת  עמדו   - פריחתו  מבחינת  והן  פיתוחו 
לבעלי  שלחה  דרום  שפרקליטות  לאחר  סגירה, 
לשמחתנו  יוני,  חודש  באמצע  סגירה.  צו  החוות 
חסון  ישראל  ח"כ  של  חוק  הצעת  עלתה  הרבה 
שאמורה להסדיר את נושא חוות דרך היין בנגב- 
ואף אושרה בוועדת השרים. כרגע גורלם של בעלי 
החוות עומד באוויר עד אשר יתקיים דיון בעניינם 

בחודש ספטמבר. 
עומדת  ייסורים  מסכת  של  שנים  לאחר  כי  נראה 
דרך  חוות  של  והקנייני  התכנוני  מעמדן  סוגיית 
היין בנגב להיפתר. החוק שיזם ח"כ ישראל חסון 
ויוגש  לחקיקה  השרים  בועדת   14.6 ב-  אושר 

)החוק  הממשלה.  בתמיכת  חוק  כהצעת  לכנסת 
בקריאה  והצבעה  הכנסת  אישור  את  עדיין  טעון 

טרומית על החוק תתקיים בכנסת בזמן הקרוב(. 
את  שקיבל  החוות  מבעלי  אחד  יזרעאל,  אייל 
כתב התביעה הגיב בשמחה והביע תקווה שחברי 
החוק  חקיקת  הליכי  את  במהרה  ישלימו  הכנסת 
"שרי  בנגב.  ההתיישבות  למפעל  כך  כל  שתורם 
ההתיישבות  המשך  בעד  היום  הצביעו  הממשלה 
אבל  ארוכה  דרך  עוד  שלפנינו  יודע  אני  בנגב. 
רוח  לנו  נותנת  היום  שהובעה  הממשלה  תמיכת 
גבית להמשיך ולפעול להעברת החוק גם בכנסת. 
בנושאים  מעיסוקים  להתפנות  עז  רצון  לנו  יש 
בירוקרטים לנושא שלשמו באנו – הפרחת הנגב". 
אמר  הנגב  רמת  מועצת  ראש  ריפמן,  שמואל 
מפעל  הן  בנגב  היין  דרך  "חוות  בתגובה: 

בנגב  שקם  ביותר  והמצליח  הגדול  ההתיישבות 
בשנים האחרונות. ברור לחלוטין כי אין מחלוקת 
על הצלחתם של המיזמים שהביאו לפריחה חסרת 
להתיישבות  רב  ולביקוש  לנגב  בתיירות  תקדים 
המתיישבים  כי  לזכור  צריך  הנגב.  רמת  בישובי 
הם אנשים פרטיים שסיכנו כל מה שיש להם כדי 
לגן  שקיבלו  היבשה  המדבר  חתיכת  את  להפוך 

פורח של חקלאות ותיירות". 
"הצבעת הממשלה היום בעד החוק" הוסיף ריפמן, 
"היא צעד חשוב בדרך לפתרון המחלוקת בסוגיית 
המכרז ואני בטוח כי גם חברי הכנסת ידעו להצביע 
בעד מדיניות ההתיישבות בנגב ויפתרו בחוק את 

הנושא אחת ולתמיד". 
אדווה לויד
דוברת המועצה

חוות דרך היין
וועדת השרים בכנסת אישרה בחוק את נושא חוות היין בנגב • "יש לנו רצון עז להתפנות 

מעיסוקים בנושאים בירוקרטים לנושא שלשמו באנו - הפרחת הנגב", דברי אייל יזרעאל, אחד 
מבעלי החוות ברמת הנגב, לאחר ששמע את הבשורה המשמחת

גג  על  הותקנה  הנגב  ברמת  עבדת,  כרמי  בחוות 
בגודל  חשמל  לייצור  סולארית  מערכת  היקב 
 40,000 מייצרת  המערכת  קילוואט.   24 של 
החשמל  מצריכת   65% שהם  בשנה  קילוואט"ש 
של החווה. המערכת הותקנה בשטח של 200 מ"ר 
מיד  קשרים  נוצרו  איתה  סאנדיי  חברת  ידי  על 
לאחר אישור התקנה של ממשלת ישראל לעידוד 

ייצור של חשמל מאנרגייה סולארית.
החשמל,  לחברת  המערכת  חוברה  אפריל  בסוף 
המערכת  מייצרת  הרצה  תקופת  לאחר  ועתה 
החווה.  צרכי  לשימוש  סולרית  מאנרגיה  חשמל 
המערכת מחוברת למחשב ובכל רגע ניתן לראות 

בטבלאות ובגרפים את כמות החשמל המיוצרת.
לדברי איל יזרעאל "יינות היקב החל מבציר 2009 

ייוצרו כבר באנרגיה סולארית".

יקב סולרי - בחוות כרמי עבדת
בציר 2009 של חוות כרמי עבדת ייוצר באמצעות אנרגיה סולרית

ועדת המכרזים הבינמשרדית לאנרגיה סולארית 
קיימה כנס לשבעת המתמודדים בשני המכרזים 
להקמת תחנות כוח תרמו-סולאריות וזאת כחלק 
מהיערכות המתמודדים להגשת ההצעות במכרז. 
לחקלאות  במרכז  למאי   13 ב-  התקיים  הכנס 
הקבוצות  שבעת  הנגב.  רמת  של  מדברית 
שהתמודדו בשלב המיון המוקדם במכרז להקמת 

התחנות התרמו-סולאריות הנן: 
 Orsol Energy 1 LPP; ; Abengoa Solar

;Clal Ashalim Consortium; Horizon
 Shapir-EDFEN; HFCI    ; Negev Energy 

. Group ; Dalkia-LUZ II
מסמכי  פרסום  אישור  לאחר  מתקיים  הכנס 
תכנית  להכנת  הארצית  המועצה  אישור  המכרז, 
עם  שנקבעו  והסדרים  מפורטת  ארצית  מתאר 

משרד הביטחון ומינהל מקרקעי ישראל.
באזור  יוקמו  אשר  הסולאריות  הכוח  תחנות 
מגה-  250 של  כולל  בהיקף  יהיו  שבנגב  אשלים 

תמהיל  בעולם.  מסוגן  גדולות  ויהיו  מותקן  וואט 
התחנות הינו: שתי תחנות כוח תרמו-סולאריות, 
אחת,  כל  מגה-וואט   125 ל-   80 בין  של  בהיקף 
של  בהיקף  וולטאית  פוטו  סולארית  כוח  ותחנת 
להרחבה  המדינה  של  אופציה  עם  מגה-וואט   15

ב- 15 מגה-וואט נוספים.
הפרוייקט אמור לספק כ- 2% מסך ייצור החשמל 
ביעדי  לעמידה  מהותית  דרך  אבן  ומהווה  במשק 
הממשלה לפיהם עד לשנת 2010 10% מהחשמל 

ייוצר ממקורות אנרגיה מתחדשת.
להקמה,   BOT-ה בשיטת  מפורסמים  המכרזים 
הגשת  מועד  הכוח.  תחנות  של  ותחזוקה  תפעול 

 - זכיינים  בחירת   ,2009 שלישי  רבעון  ההצעות 
סוף שנת 2009.

האוצר,  משרד  מנציגי  מורכבת  המכרזים  ועדת 
לשירותים  והרשות  הלאומיות  התשתיות  משרד 
אגף  מרכז  המכרז  את  חשמל.   – ציבוריים 
בחברת  הפרטי  המגזר  בשיתוף  הפרוייקטים 

ענבל.
האזוריות  המועצה  של  בשטחה  מצוי  הפרוייקט 
כ   על  משתרע  שיפוטה  ששטח  הנגב,  רמת 
ספק  וללא  ישראל  מדינת  של  משטחה   22%
האנרגיות  בתחום  והחלוץ  הדגל  פרויקט  יהווה 

המתחדשות.

אדוה לויד
דוברת המועצה

כוח סולארי באשלים
כנס מתמודדים - המכרזים להקמת תחנות כוח סולאריות באשלים

עורכת: הילה שליש
עיצוב גרפי: 

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
הפקת דפוס: אבישיד

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

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 

 

כי  שעבר  בחודש  הידיעות  רקע  על 
אישום  כתבי  להגיש  מתכוונת  הפרקליטות 
כנגד 23 החוות החקלאיות על דרך היין ועל 
רקע הגשת הצעת חוק לועדת השרים לענייני 
 17 ב-  סייר  הבודדים,  חוות  בנושא  חקיקה 
איוב  והגליל  הנגב  לפיתוח  השר  סגן  למאי, 
ברמת  היין  דרך  על  החקלאיות  בחוות  קרא 
הבעיות  על  מקרוב  לעמוד  במטרה  הנגב,  
והמצוקות של בעלי החוות והמפעל הציוני 

האדיר שטיפחו במשך העשור האחרון.
בסיום הביקור אמר הסגן השר כי הוא התרשם 
פה  שהקימו  הציוני  מהמפעל  עמוקות 
החקלאים וכי הוא המום מהתנהלות המדינה 
בכל הקשור לטיפול בנושא. "אזרחים, שהם 
וחקיקה  מבירוקרטיה  סובלים  הארץ  מלח 

לא שפויה" אמר סגן השר. 
קרא  השר  סגן  אמר  צודק"  "מאבקכם 
שילווה  ידיד  "קיבלתם  הביקור  בסיכום 
הרעיון  ובמימוש  הנגב  בהפרחת  אתכם 
הציוני. מדינת ישראל איננה יכולה להמשיך 
להתנהל בשתי גדות לירקון, וחייבים לפרוץ 
את הגבולות התל- אביביים ולקרב את הנגב 

למרכז הארץ". 
של  הזרוע  יהיה  הוא  כי  הבטיח  השר  סגן 
החוות בממשלה ויביא דברם לכל מי שצריך 

ובמידת הצורך יערב את רוה"מ.

אדווה לויד
דוברת המועצה

ביקור סגן השר 
איוב קרא

סגן השר איוב קרא בביקור 
בחוות החקלאיות בדרך היין 
ברמת הנגב: "אזרחים , מלח 
הארץ סובלים מבירוקרטיה 

וחקיקה לא שפויה"

הננו שמחים להודיעכם, כי בתאריך 7/6/09, חברת מטרופולין החלה בהפעלת קו אוטובוס דימונה - ירוחם - מדרשת בן גוריון.
מספר הקו הינו: 55. הקו יפעל בימים א'- ה' לפי הפירוט שלהלן:

מדימונה בשעה: 6:30, 12:30, 14:30.
ממדרשת בן גוריון בשעה: 7:30, 13:30, 16:15.

קו אוטובוס דימונה - ירוחם - מדרשת בן גוריון
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רואים ירוק - הילה אקרמן, מנהלת יחידה סביבתית

תחרות צילומי איכות הסביבה מתקיימת במועצה זו 
קיום  על  הוחלט  השנה  ברציפות.  השלישית  השנה 

שני מסלולי תחרות:
- מסלול טבע

- מסלול אדם וסביבה
בתחרות השתתפו כ- 24 צלמים מהאזור. השנה הושם 
התחרות  של  הסביבתית  התנהלות  על  מיוחד  דגש 
ולכן הוחלט בניגוד לשנים קודמות כי התמונות לא 
יודפסו אלא התחרות תהיה וירטואלית בלבד. בקרוב 
יועלו התמונות לאתר המועצה ויוכלו לשמש כשומרי 
התמונות השנה היו מצויינות והראו פוטנציאל  מסך. 
של ממש בצלמי האזור. לחבר השופטים של התחרות 

היה קושי של ממש לבחור את התמונות המנצחות.

זוכים במסלול אדם וסביבה:
שי קסל )מדרשת בן גוריון( - "סנדלים"

פאולו רקנאטי )ניצנה( - "טורנדו במדבר"

זוכה במסלול טבע 
אמנון זיו )משאבי שדה( - בגו זקוף

הכנס  באדיבות  מדבר  בנושא  לתמונה  נוסף  פרס 
 - )שחרות(  סדן  גיא   : ומדבריות  למדבר  הבינ"ל 

"שיטים בלילה"

 תחרות צילומי
איכות הסביבה 2009

"סנדלים", "בגו זקוף", "שיטים" ו"טורנדו במדבר" אלו הכותרות לתמונות 
המרהיבות שזכו השנה במקומות הראשונים

מקצצת  רביבים  לקיבוץ  הגיעה  החודש 
גזם. הבאת המקצצת היא מאמץ משותף 
והמשרד  רביבים  קיבוץ  המועצה,  של 
היא  הגזם  ריסוק  הסביבה.  להגנת 
מהיבטים  ביותר  ומומלצת  נכונה  פעולה 
שינועו  נמנע  אחת  פעם  סביבתיים. 
שריפתו,  או  והטמנתו  הגזם  של  המיותר 
שליליים  גזים  הפולטות  פעולות  שתי 
לאטמוספירה. פעם שניה, שבבי הגזם הם 
הן  לשמש  ויכול  ושימושי  מועיל  חומר 
כחיפוי קרקע סביב צמחי נוי ומטעים והן 
כתוספת לחומרים אורגניים אחרים )זבל 

בקר למשל(  ליצירת קומפוסט איכותי.
הסיבה העיקרית שהנושא לא נכנס עדין 
בהיקפים ראויים היא חוסר מודעות מחד 
מול  הדרוש  המיכון  של  גבוהות  ועלויות 
מאידך.  שריפה  כמו  פשוטים  פתרונות 

כאחת  לו  שם  הסביבה  להגנת  המשרד 
המטרות לטפל בנושא הגזם ועושה זאת 
וקנסות  הטמנה  היטלי  אופנים:  בשני 
למי  ותמיכה  סיוע  שני  ומצד  גבוהים 

שפועל לצמצום הטמנה.  
של  בשורה  נוסף  צעד  הוא  הגזם  קיצוץ 
הסביבתית  היחידה  בהובלת  צעדים 
המגיעות  הפסולת  כמויות  לצמצום 
כי  לקוות  רק  נשאר  כעת,  להטמנה. 
ובית  יישוב  לכל  תגיע  המיחזור  מהפכת 
במועצה. באמצעות מיחזור, שימוש חוזר 
ביחד  לצמצם  נוכל  הצריכה  והפחתת 
להטמנה  המגיעות  האשפה  כמויות  את 

וגורמות לנזקים סביבתיים עצומים. 
נבחרים  קטעים  משולבים  זו  *)בכתבה 
לעלון  מרביבים  גיל  של  כתבתו  מתוך 

רביבים(

אדום בחוץ ירוק בפנים

בפעם   התקיים   השנה  
הנגב, ברמת   הראשונה 

במדרשת   3-6/6/09(
רמון(  ומצפה  גוריון  בן 
פסטיבל "אקולנוע במדבר". 
ביוזמת  התקיים  הפסטיבל 
של  הסביבתית  היחידה 
הנגב  רמת  אזורית  מועצה 
פסטיבל  עם  ובשיתוף 
מטרת  הארצי.  "אקולנוע" 
להעלות  הייתה  הפסטיבל 
הרחב  הקהל  מודעות  את 
הסביבה  איכות  לנושא 

לסדר  הסביבתי  הנושא  את  ולהעלות 
הסביבתית  המודעות  קידום  ידי  על  היום 

האזורית. 
וכלל   מגוון  יעד  לקהל  פנה  הפסטיבל 
פעילויות למבוגרים וילדים ולכל המשפחה 
)בו  המשפחה  לכל  הפנינג  הרצאות,  כגון 
התקיימו סדנאות סביבתיות, הצגות ילדים 

משפחתיות  פעילויות  סביבה,  בנושא 
נכחו  באירוע  מוזיקליים.  ומופעים  ועוד(, 
מעל 1200 איש מהסביבה הקרובה  ומכל 
הפסטיבל  כי  מקווים  אנו  הארץ.  רחבי 
וימשוך קהל רב  יהפוך למסורת באזורינו 

גם בשנים הבאות. 
זוהי במה מצוינת להודות לכל מי שלקח 

חלק פעיל בהצלחת האירוע.

אקולנוע במדבר
הסביבה מעולם לא הייתה מעניינת יותר

השנה הוקמה פינת מיחזור והפרדה בבית 
ספר משאבים. ההקמה של הפינה היא חלק 

מסדרה של פעילויות בנושא איכות הסביבה 
שמתקיימות בבית ספר בניצוחה  של אפרת 

ורד, רכזת המדעים בבית ספר משאבים 
ובסיוע צוות המורות וההנהלה. 

הסביבה 
במשאבים

מלגות לסטודנטיםסדנאות סריגה משקיות ניילון בהפנינג איכות סביבה

מלגות לעידוד היצירה

★

★

★

פרטים וטופסי הרשמה ניתן להוריד באתר המועצה:

www.rng.org.il  

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

שאול לוי, מזכיר המועצה

        קול קורא
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טורנדו במדבר. פאולו רקנאטי

בגו זקוף. אמנון זיו שיטים בלילה. גיא סדן
סנדלים. שי קסל
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רמון,  למחנה  בדרך  נמצאת  יודע  שלא  למי  אורליה,  חוות 
עוברים את מדרשת שדה בוקר, עין עבדת ונחל צין, פונים 
רמון.  למחנה  מאוד  תלולה  תלולה,  בעליה  ועולים  ימינה 
רואים  נסיעה  דקות  חמש  אחרי  הכביש  של  שמאל  מצד 
שריר.  ואורלי  יוני  של  הבית  שמאל,  מצד  חום  בצבע  בית 
ההרים,  בצלעי  המטורפים  לצבעים  למדבר,  שמתחבר  מי 
עם  שלך  לחיבור  למים,  הצמאים  ולוואדי  לנחלים  לשקט, 
ואורלי  ליוני  מהמקום.  להשתלהב  שלא  יכול  לא   - עצמך 
יחידה  כבת  מתפקדת   )9( אשל   )10( רותם  ילדים:  חמישה 

בצוות, עומר )7(, מור )3( וסתיו בן שנה וחצי.
שריר  ואורלי  יוני  של  המדברית  בהיסטוריה  קצרה  נבירה 
לכבוש  ירצה  הצעיר  שהזוג  טבעי  אך  זה  היה  כי  מראה 
ידע שמי  את ההר- קרי להקים חוות בודדים. הוא רק לא 
תערים  ישראל(-  )ממשלת  הנה  להגיע  אותם  שעודדה 

עליהם קשיים בהמשך הדרך. 
והגנים  הטבע  ברשות  כפקח  שימש  שבע,  באר  יליד  יוני, 
ידו  כף  כמו  האזור  את  הכיר  הוא  בהן  שנה  עשרה  חמש 
)הפעם הביטוי הוא מעבר לקלישאה(- כל נקיק, סלע, וואדי 
יוני הכיר מלפנים ומבחוץ את האוכלוסייה הבדואית  וגיא. 
בגובה  לדבר  לדעת  חשוב-  הכי  ואולי  שלה,  והמסורת 
אורלי  שעה.  שעה,  יום,  יום,  השטח  את  שחי  כמי  העיניים 
)שדה  שדה  ספר  לבית  הגיעה  ורבורג,  משדה  טובה  ילדה 
אופנים  מדריכת  אתגרים,  דרך-  כמורת  ושימשה  בוקר(, 
כפקח  בתפקידו  יוני  שלהם,  הראשון  במפגש  וסנפלינג. 
רק ביקש מאורלי- "לא לרדת מהשבילים" מספרת אורלי, 

בחיוך רחב. 
מדברי  לזוג  והפכו  יחדיו  מהשבילים  ירדו  ששניהם  לאחר 
מתחת  הנמצאת  ארי  אבן  בחוות  התגוררו  הם  דבר-  לכל 
על  שמרו  הם  מה  זמן  לאחר  בעבדת.  העתיקות  לאתר 
השטחים של קיבוץ שדה בוקר וטיפלו במרעה. בתקופה זו- 
אורלי ויוני הגיעו למסקנה שזו צורת החיים המתאימה להם 
גם בהמשך הדרך או לצורך העניין במעלה ההר. חמש שנים 
האישורים  כל  את  ויקבלו  חוקי,  יהיה  שהכל  כדי  המתינו, 
המתאימים.  בסוכות 2003 עלו לקרקע- עם אוהל, גנרטור 
קפץ  הילדים  מספר  שנים   6 כ-  אחרי  ילדים.  ושלושה 
גמלים,  אירוח, עדר קטן של  נוספו שתי בקתות  לחמישה, 
מרכז טיפולי ומטע ייחודי של עץ אראגאן שאודותיו נרחיב 

לא  שכאלה  בחיים  לבחור  כי  לי  מספרת   אורלי  בהמשך. 
ממש מומלץ לכל זוג וזוג. 

למה את חושבת כך?
" כי יש לזה משמעות מבחינת הזוגיות. אנשים שאין להם 
זוגיות בריאה ואמיתית לא יכולים לחיות כאן. זה אתה, הבן 

זוג ואלוהים".
כיצד מתבצעת החלוקה ביניכם בעבודה בחווה?

טיפולי  מרכז  הבקתות,  שתי  התיירות,  על  אחראית  "אני 

)רפלקסולוגיה, e.m.t, שיאצו ועוד( שבהמשך יכלול בריכה 
תוצרת  למסחר,  הגמלים  גידול  על  אחראי  יוני  טיפולית. 
החלב שלהם ואילופם. כמו כן יש לנו מטע של עצי ארגאן 

שהמקור שלו מגיע מהרי האטלס שבמרוקו".
למה גמלים ולמה עץ הארגאן?

"כשאתה עולה לקרקע כדי להקים חווה אתה זקוק לתוכנית 
את  היכרותו  מתוך  יוני  המקום.  לתנאי  שתתאים  כלכלית 
לחיות  פסיכומטרי  )במבחן  גמלים  לגדל  העדיף  המקום 
הכבשים(.  של  מזה  בהרבה  עולה  הגמלים  של  ציונם  צאן 
מטע האראגן הוא מטע נסיוני, מי שעורכת את הניסוי היא 
הארגאן  עצי  וגם  הגמלים  גם  קטורה.  מקיבוץ  איילין  ד"ר 

מתאימים לאקלים המדברי כאן".
למה משמש עץ הארגאן?

בקצב  חי  הזה  העץ  לקוסמטיקה.  וגם  לטיגון  מצוין  "הוא 
אחרי  להנביט.  מתחיל  הוא  שנים  חמש  אחרי  רק  מדברי, 

שהוא מנביט הוא מוציא אגוזים בגודל של תפוח". 

חוות אורליה- לא ממש בודדים
אורלי מספרת כי הם לא חשים בודדים. ממש לא. המרחק 
ממצפה רמון והמדרשה הוא כ- 10 דקות, בסופי שבוע- "אין 
מצב" שלא מגיעים חברים לסופשבוע משותף. אבל עדיין 
הניחוח הוא של מקום אחר. בסיור ברחבי החווה נתקלתי 
בעגלה שהכינו ילדי משפחת שריר- כזו עם צירים וקרשים 
כמו של פעם. המראה הזה מחזיר אותך לילדות שלך, לא כמו 
היום שלכל צאצא עם מוצץ יש טרקטורון צעצוע עם מנוע. 
בנה  את  הדביקה  סנפלינג  גלישת  כמדריכת  אורלי  כן  כמו 
הגדול רותם בחידק ההררי והרי צלעות הרים ומדרונות לא 
חסר. במורד הוואדי לילדי שריר יש מחנות ושבילים שהם 
יצרו בעצמם. וכשאתה חושב לרגע, על המושג בדידות אתה 
משווה לילדים היושבים בבאר שבע או תל אביב שעות על 
של  היחסות  שתורת  מבין  אתה   - המחשב  מול  שעות  גבי 

איינשטיין פועלת גם כאן. 

כן לחוות!
לפני  הבודדות,  בחוות  תמכה  ישראל  שממשלת  אחרי 
צו  קיבלו  החוות  בעלי  כאשר  המאבק  החל  שנים-  שלוש 
ועתרו  התאחדו  הבודדים  חוות   - דרום  מפרקליטות  פינוי 

לבג"ץ. לפני חודש שוב קיבלו מפרקליטות דרום צו - כתב 
תביעה המורה להם לפנות את החווה ולהחזיר את השטח 

לקדמותו.   
לא  החוות  כי  החליטה  ישראל  ממשלת  מדוע  להבין  קשה 
חוקיות. אפשר לחשוב ש- 60% משטח המדינה של ישראל 
גורמים  בודדים  דונמים  מספר  ואותם  מנוצל,  הנגב-   -
החוות  של  המוחלט  שהרוב  עוד,  מה  אוכלוסין.  לצפיפות 
אורלי  קודמות.  ממשלות  של  ותמיכה  אישורים  עם  עלה 

המצאה  המכרזים",  "חוק  שנקרא-  מה  יש  כי  לי  מסבירה 
משפטית, קפסולה בירוקרטית עקרה מתוכן שבעלי החוות 
יכולים לעלות לקרקע רק אחרי שנערך מכרז על המקום- 
נו באמת! כפי שבטח עקבתם בעיתון זה או בכלי התקשורת 
וועדת  את  שעברה  לחוק  הצעה  העלה  חסון  ישראל  השר 
השרים. נחשו מי התנגד? השרים הנכבדים: בני בגין, גלעד 
ארדן ודן מרידור. למה? לא ממש ברור! בעלי החוות הזמינו 
מהי  ולראות  לבוא  מזוז  מני  המדינה,  פרקליט  ואת  אותם 
טרח  לא  לעיל  מהמוזכרים  אחד  אף  אך  אמתית-  ציונות 

להגיע לביקור. 

להתחבר ליופי של המדבר
משרה  אורליה-  בחוות  שעה  חצי  של  קצר,  סיור  אפילו 
עליך קסם. אנו יורדים לכיוון הוואדי לחוות הגמלים ומטע 
עצי הארגאן. לאחר מכן אנו צועדים לצד השני של החווה 
- לבקתות האירוח שבנויות ברובן מאבן. מיכל, אחות של 
יוני )גם היא התאהבה בנגב( ואורלי הקימו אותן במו ידיהן; 
ממחצבות  בקפידה  נבחרו  האבנים  מאבן.  שנתיים  במשך 
אומרת  אלינו",  שמדברות  אבנים  רק  "אספנו  רמון,  מצפה 
אורלי בהומור. לאחר התייעצות עם אדריכל נוף הוחלט היכן 
למקם אותם - לא רחוק מהוואדי - פחות מעשרה מטרים - 
האורחים בחורף נהנים לחזות בשיטפונות בשידור חי דרך 
מרתק  העיצוב  מאוד,  ונעימים  ממוזגים  החדרים  החלון. 

ויפה ומתאים בדיוק לאקלים האזור. 
אורלי מספרת כי הבקתות מלאות בתקופת השיא - החורף. 
מסתבר כי אנשי  מדינת תל אביב מחפשים את השקט. וכמו 
בספרים של פול אוסטר מגיעים לכאן מחזאים, ותסריטאים, 
דוקטורנטים שמחפשים השראה ושקט, בני זוג שהשאירו 
את הילדים אצל הסבתא והסבא ומחפשים את הלבד. עוד 
נשים.  על  היא  לנו  לספר  יודעת  שאורלי  מעניינת  תופעה 
נפש  חשבון  לעשות  ימים  לכמה  לכאן  מגיעות  אשר  נשים 
עם עצמן - לחפש את השקט שלא היה להן. הבעל מביא 
אותן ובלילה האחרון אוסף אותן. מי שרוצה להתחבר ליופי, 

להתחבר למדבר שיגיע לחוות אורליה. 

הדר מוריץ

חוות אורליה- שריר וקיים
מקום קסום 

ומדברי 
ברמת הנגב

אורלי שריר

צימר בחוות אורליה



            

רמת נגב מס' 138, תמוז תשס"ט, יוני 2009 2009  5

מגזין

רכיבה  חוגי  מתנהלים  רב  זמן  מזה 
באורוות רביבים. בשנה שעברה התאגדו 
ליגה  והקימו  נגב  ברמת  חוות  מספר 
הילדים  עידוד  היא  המטרה  תחרותית. 
זה  ולספורט  לחוג  להצטרף  והנוער 
וכמובן קידומו ברמת הנגב. במהלך שנה 
שעברה התקיימו שתי תחרויות. השנה 
בהרחבת  התחלנו  שביט  זיוה  בסיוע 

הפעילות:
לאפשר  מנת  על  האורווה  שידרוג   .1
ההתאחדות  ע"י  יוכרו  אשר  תחרויות 

הלאומית לספורט הרכיבה.
2. הקמת נבחרת המונה כיום 5 בני נוער 
בתחרויות  הנגב  רמת  את  תייצג  אשר 
לתחרויות  החוצה  תצא  ואף  בדרום 
והנערות   הנערים  שמות  ארציות. 
בנבחרת הם רות גולדמן )משאבי שדה(, 

מעיין  שושנה  )מדרשה(,  דלריאה  אייל 
)מדרשה(, דודי קוברסקי )משאבי שדה( 

ואביה אופיר )מדרשה(.
נוספת  תחרות  התקיימה  ב-22.5 
בשני  התחרו  הרוכבים  ברביבים. 
סגנונות רכיבה שונים: רכיבה אומנותית 
וקפיצות ראווה. בתחרות ייצגו את רמת 
אכזבו  לא  אשר  רוכבים  שלושה  הנגב 
במקצים  ושני  ראשון  מקומות  וגרפו 

השונים.
דלריאה  הזוכים-אייל  שלושת 
ממשאבי  קוברסקי  דודי  מהמדרשה, 

שדה ואביה אופיר מהמדרשה.
מדריכת הנבחרת והחוגים-קריסטיאנה 

שני. מנהלת האורווה-זהר שר. 

חברותא לרכיבה

שר,  זהר  את  ופגשנו  לאורווה  הגענו 
סיפרו  הם  דלריאה.  ויואב  שמגר  גלעד 
למבוגרים.  טיולים  קבוצת  גם  ישנה  כי 
ייהנה  בבוקר  מוקדם  מספיק  שיגיע  מי 
עלים  עם  ותה  קפה  בוקר,  מארוחת 
לאחר  באבטיח  ייקנח  ואף  מהטבע 
יוצאת  הקבוצה  לכך  בנוסף  הרכיבה. 
ברמת  רכיבה  לטיול  בשנה  פעמיים 
עד   20 ירח:כ-  לאור  טיולים  או  הגולן 
30 קילומטר. עד העיתון הבא נקווה כי 
נוכל להגיע לרכיבת סיקור מיוחדת של 

החברותא. 
 

מסר לדפוס: יואב דלריאה. 
כתב: הדר מוריץ

ליגה תחרותית ברביבים
האורווה בקיבוץ רביבים שודרגה ותקבל הכרה על ידי ההתאחדות 

לספורט רכיבה 

משמאל לימין - אייל דלריאה מקום ראשון במקצה הנקרא דרסאז' רמה א 4. אביה 
אופיר- מקום שלישי במקצה הנקרא קנטר 1. דודי קוברסקי -מקום ראשון במקצה 

הנקרא קפיצות 60(

הזכוכיות שיאספו במיכלים שהוצבו תגיע 
ליצור  ותשמש  ירוחם  פניציה  למפעל 
זכוכית חדשה. את  הבקבוקים והצנצנות 
שסיימנו להשתמש בהם ניתן למחזר אין 
ספור פעמים לזכוכית חדשה מבלי לפגוע 

באיכות הזכוכית.  
ותרומה  חשיבות  הזכוכית  למיחזור 
סביבתית מיוחדת משתי סיבות עיקריות: 
האחת - ייצור זכוכית מזכוכית ממוחזרת 
חוסך כריית חול קוורץ מהמכתש הגדול 
בינלאומי,  מדיה  בקנה  ייחודי  אתר   -
השנייה - ייצור זכוכית מזכוכית ממוחזרת 
פולט פחות זיהום לאוויר מאשר הפליטה 

מייצור זכוכית מחול קוורץ. 
חשוב לדעת!

ברמה  פיילוט  פרוייקט  הינו  הפרוייקט 
שכל  חשוב  הפרוייקט  להצלחת  ארצית 
מה  אז  חלק.  ויקח  ירתם  מאיתנו  אחד 

צריך לעשות?
)צנצנות,  הזכוכית  מיכלי  את  לאסוף   -

בקבוקי שמן זית וכו'(
ללא  המיחזור  במיכלי  ולהניח  לשטוף   -

הפקק
הצבעים  בין  להפריד  חשוב:  הכי  הכי   -

שקוף בנפרד וחום וירוק בנפרד
הידעת?

הוא  זכוכית  מיכלי  של  ההתפרקות  זמן 
מיליון שנה....

הילה אקרמן, מנהלת 
יחידה סביבתית

מפיניציה ירוחם לרמת הנגב
החודש הוצבו ברוב יישובי המועצה מיכלים חדשים 

למיחזור זכוכית
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"מתמי"ד מתנדבים במדים"
על כתפיהם של יחידת המתנדבים במתמיד 
רמת הנגב, יש כל כך הרבה משימות, שקשה 
כיצד  להבין  רצינו  לפרוטות.  אותם  לפרוט 
בדיוק  משימות  ובאלו  בנטל  עומדים  הם 
עליהם לעמוד על מנת לשמור עלינו, תושבי 
שלא  ומי  קמחי  יעקב  עם  נפגשנו  המועצה. 
מכיר את קמחי, כנראה לא יודע שיש יחידת 
מתנדבים   - "מתמי"ד  הנגב.  ברמת  מתמי"ד 
של  ומשטרה  קהילה  לאגף  שייך   - במדים" 
מג"ב.  של  פיקודו  תחת  האזרחי,  המשמר 
)יחידות  יח"מ  מיחידות  כאחת  נחשבת  היא 
יחידת  או  החילוץ  יחידות  כמו  מיוחדות( 

הצוללנים.
קמחי, כמה שעות תורם כל מתנדב?

"כל מתנדב מחויב לתת לכל הפחות 12 שעות 
בחודש, אבל גם אם לא מגיעים למספר שעות 

הזה, אני אומר, 1000פעם תודה'".
ממי מורכב מתמי"ד רמת נגב?

"יש לנו כ- 80 מתנדבים אשר באים מ- 13 
ישובים וגם מהמגזר הבדואי, שעושים עבודה 
מתנדבים  גם  הם  כגששים.  ונפלאה  חשובה 

ביחידה החילוץ לאיתור נעדרים".
מי הוא מפקד ואחראי על כל מה שקורה?

לצידי  שפועל  מי  הפעלה,  מפקדי  שני  "אנו 
שפרה  פקד  מג"ב,  וקצינת  יצחקי  אריק  הוא 
בעיקר  הוא  שפרה  של  התפקיד  בוכריס. 
במקרה  האפשר  ככל  הישובים,  את  להכין 
של חרום. מי שעובד לצידנו ואיתנו כיחידה 
אחת הם שני השוטרים )כחולים( הקהילתיים 
- חן כהן ודודו סויסה וכמובן קב"ט המועצה- 

מוטי זנה".
)משמר  ממשא"ז  בשונה  כאן,  המתנדבים 
שלושה  לבד,  לפעילות  יוצאים  אזרחי(, 

את  שעבר  מפקד  יש  רכב  בכל   .4X4 ברכב 
שלב ב'. מי שקובע את הפעילות הוא מפקד 

ההפעלה.
כיצד אתם יודעים איך לפעול במרחב העצום 

של מועצת רמת הנגב?
מצב  הערכת  פי  על  פועלים  "בעיקרון 
מודיעינית. כרגע אנו בבעיה רצינית - כי אין 
כל  מתחלפים  הם  כשיש  וגם  מודיעין  רכזי 
העת. לכן עיקר הפעילות שלנו היא פעילות 
בישובים  שיותר  כמה  להסתובב  מניעה. 
ופגיעה בתשתיות.  חקלאיות  גניבות  ולמנוע 
עוד מכה, שהיא לא קטנה, היא גניבת רכבים 
באתרי תיירות. כמו כן אנו מנסים להתמודד 
עם גמלים שמסתובבים על הכבישים ומהווים 

סכנת חיים לנוסעים בכבישים".
אתם עובדים לעתים בשיתוף עם מג"ב?

שאנו  מבצעים  ישנם  מה  לזמן  "אחת 
מתבקשים למלא על ידי מג"ב דרום. מבצעים 
כמו מחסומים, עצירת שב"חים )שוהים בלתי 

חוקיים(". 

 נמצאים בשטח

הקירבה לגבול מחייבת את המתמי"ד להיות 
ערניים בשל הברחות גבול רבות באזור. קמחי 
מספר כי המבריחים מנצלים לרוב את שטחי 
האש. בכל אופן במג"ב מבינים את החשיבות 
השטח  בשל  בעיקר  באזור,  המתמי"ד  של 
עליו:  מתפרשת  הנגב  רמת  שמועצת  הענק 

כ- 4.5 מיליון דונם. 
תחלופה  ויש  קטנה  היא  התושבים  "כמות 
קשה  הוא  חדשים  מתנדבים  גיוס  טבעית. 

מאוד".

יש תחושת הצלחה?
וקשה  מניעה  היא  הפעילות  עיקר  "תראה, 
שכמות  לך  להגיד  יכול  אני  אותה,  למדוד 
ביחס  קטנה  היא  הפליליים  האירועים 
מבין  כאן  המועצה  ראש  אחרים.  למקומות 
טוב מאוד את הצרכים והוא תמיד עוזר לנו 

ומאשר מה שצריך".
מה ייחודי בפעילות שלכם?

לפעילויות  יוצאים  באמת,  כאן,  "המתנדבים 
גנובים  רכבים  או  סמים  תפיסות  מיוחדות, 
'על חם', בעת ביצוע.  ואף תפיסה של גנבים 
היה לנו כאן מבצע שתפסנו- כ- 60 שב"חים. 
היה לנו מבצע שעשינו ניווט של 12 קילומטר 

ברגל כדי לתפוס שוהים בלתי חוקיים". 
מי הם הסק"מים?

לנו  היה  שבלעדיו  מתנדב,  קבע  סגל  "זהן   
קשה מאוד לתפקד. למשל, איש יקר כמו בני 
וקנין שקיבל אות "פעיל מצטיין" על פעילותו 
שמוציאים  אלו  הם  הסק"מים   .2008 בשנת 
בניהול  עוזרים  הדרכה,  נותנים  סיורים, 

המתמי"ד ומשמשים מפקדים לכל דבר". 

יחידה אחת

קמחי מסביר לי כי התושבים במועצה נרתמים 
אז  למתמי"ד  לא  אם  מתנדבים,  רובם  ורוב 
יחידת  אמבולנס,  נהגי  או  ההצלה,  ליחידת 
כוננות  כיתת  ישובי(,  חרום  )צוות  צח"י 

ישובית, מועצתית ועוד. 
גופים  שכל  ריפמן  שמוליק  של  "התפיסה 
אחת  יחידה  הם  בביטחון  העוסקים  השונים 
שייתן  מי  כי  היא-   ההבנה  המועצה.  של 
את המענה הראשוני, ברבע שעה, 20 דקות 
התושבים  הם  אלו  הקריטי,  בזמן  ראשונות 
הנגב  ברמת  יש  הזו  מהתפיסה  כחלק  כאן". 
על  )מתבססת  מועצתית  כוננות  כיתת 
גבוהה  ברמה  מתאמנת  אשר  המתמי"ד( 
אשר  קרביות,  מיחידות  אנשים  אלו  מאוד. 
על  בטרור(  )לוחמה  לוט"ר  אימוני  עוברים 
לכאן.  שמגיעים  מג"ב  של  מדריכים  ידי 
עובדים  הננו  חירום  מקרה  או  הפעלה  בכל 
הביטחון  מחלקת  עם  מלא  פעולה  בשיתוף 
רשות  זנה,  מוטי  של  ברשותו  המועצה  של 
הטבע והגנים, סיירת ירוקה, צה"ל, משטרה, 
מי  וחי(.  צומח  )פיקוח  ופיצו"ח  האוויר  חיל 
שרוצה לחוות את השטח באמת ולהכיר את 
על  לשמור  מכל:  והחשוב  מקרוב,  הסביבה 

הבית שלו - מוזמן להתנדב למתמי"ד.

רולינג, בייבי, רולינג
טיולים אופנים לקבוצות מחו"ל,  לבתי ספר, לבנקאים, משפלת 

יהודה ועד אילת, מתל אביב ועד דימונה 
רולינג תיירות בע"מ קמה לפני חמש שנים במושב כמהין.  חברת 
אפשר לומר כי רולינג תיירות כמעט חלוצה וסוללת דרך בשירותים 
אשר היא מציעה. רק כדי לסבר את האוזן- רולינג תיירות בע"מ 
ישראל.  מדינת  כל  פני  על  מתפרשים  אשר  מדריכים   14 מונה 
פרטיים  לאנשים  או  לחברות  שירותים  נותנים  אנו  "בשגרה 
את  שמזמינים  הרבה  קורה  אך  אילת,  ועד  יהודה  משפלת 
דופן  יוצאות  בקשות  שיש  או  אחרים  באזורים  שלנו  השירותים 

של לקוחות גדולים", אומר עדי טופר בעל החברה. 
טרנד  להיות  הפכו  "האופניים"  האחרונות  בשנים  כי  מסתבר 
לוהט בקרב וועדי עובדים וארגונים שונים המבקשים לצאת אל 
השטח ולרכב. עדי טופר מספר כי גם בתי ספר, בשנים האחרונות 
מבקשים פעילות על אופנים: "אופנים הפך להיות מצרך מבוקש 
נוח  זה  סוסים-  על  רכיבה  סנפלינג,  אחרת,  פעילות  כל  כמו 

ונגיש".
את  להוציא  שמבקשת  אחרת  או  כזו  לחברה  מספקים  אתם  מה 

עובדיה לטיול?
"קודם כל אנו מספקים להם מדריך, כל אחד בתחום הגזרה שלו, 
כך שהוא מכיר את המסלול מצוין. אנו מספקים, כמובן אופנים, 
שמישהו  ולמקרה  ציוד,  עם  חירום,  למקרה   4X4 רכב  קסדה, 

התעייף מלרכב".
כמה זוגות אופנים אתם מחזיקים?

"יש לנו צי של 200 זוגות אופניים. אנו עובדים עם חברת 'מרידה', 
שהיא חברה חזקה  מאוד שנותנת לנו שירות מצוין".

כיצד אתם בונים את המסלול או הטיול לקבוצה או ארגון שפונה 
אליכם?

"קודם מנסים להבין מה הקבוצה רוצה, מה הם רוצים לקבל וכדומה. 
אנו נותנים להם המלצה לאן לטייל. כמו כן 'רולינג' מעניקה סדנה 
אנו  כללי  וסדנה לרכיבת שטח בסיסית. באופן  לרכיבה מקצועית 

עושים הכל כדי שהקבוצה תצא מרוצה ולכן אנו מוצאים את השביל 
בקבוצה.  חברים  אותם  לכל  משותף  מכנה  שיהווה  באמצע  הטוב 
אותם  מפנים  אנו  ואדרנלין-  אקשן  שמחפשים  צעירים  חבר'ה 

לחברת גיאופן.
מה הבקשות של הקבוצות מכם?

"יש בקשות שונות ומשונות, אם  זה טיול והפסקה באמצע 
לארוחה צהריים או גלידה. יש קבוצות מחו"ל שמגיעות 

אלינו; קבוצה אחת ביקשה לצאת לטיול של יומיים. 
פעלים  מבנק  בנקאים  של  קבוצה  לנו  היתה 

ובדרך  שיצאו מאזור ת"א לכיוון דימונה 
עברה בירושלים. בדרך מדימונה לבאר 
שבע- בנק פועלים שכר שני מטוסים 

שיצלמו אותם בדרכם מלמעלה".

נקודה לשהייה
בעיתון הקודם של רמת נגב- כתבנו על טרנד 

של רכיבת אופניים באזור- בהתייחס 
לאזור  כי  טופר  עדי  אומר  לכתבה 

תיירותי  פוטנציאל  יש  שלנו 
השונים,  הכוחות  וכאשר  מצוין 
התיירנים; בעלי צימרים, חוות 
ואכסניות  מסעדות  הבודדים, 
לחבורות  ויציעו  כוחות  ישלבו 

השונות ממקומות שונים חבילה 
אחת אטרקטיבית- נראה חבורות 

רבות יותר חונות באזורנו.

הדר מוריץ

מימין: שיפרה בוכריס, בני וקנין ויעקב קמחי
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בניה ופיתוח
מעשי הבניה והפיתוח דומים להכנת תבשילים

בסוף השבוע העביר עודד לכל עובדי המועצה את הדברים 
הבאים: בתחילה אתה מתכנן מה תרצה לבשל. אח"כ אתה 
אוסף את החומרים הנדרשים, חותך, מרסק, כותש, מערבב 
צורתו  את  מקבל  מתחמם,  הדבר  שם  לתנור.  ומכניס 
ומתחיל  מוציאו  אתה  ואז  ורצית  שתכננת  המבוקשת, 

ליהנות ממנו. למעשה אתה נהנה מיציר כפיך.
כך, אך בהרבה יותר זמן, מתבצעים הבניה והפיתוח.

והנה, בעת האחרונה, אנו רואים לנגד עינינו קמים ונעשים 
דברים שהגינו ותכננו. )לפעמים זמן קצר יחסית ולפעמים 
ארוך מאד(. התקציבים הנדרשים גויסו בחלקם או במלואם 
ואור ירוק ניתן להתחיל פרויקטים חדשים ולהמשיך באלה 

שבביצוע. 
נתחיל מהסוף, מהשבוע האחרון )נושאים עיקריים(:

ביום ראשון - מכרז וסיור קבלנים להקמת "קרית החינוך 
במדרשה".

בנווה  תאורה  להקמת  קבלנים  וסיור  מכרז   - שני  ביום 
בוקר.

משרד  עם  אשלים  הרחבת  תכנון  קידום   - שלישי  ביום 
השיכון.

ביום רביעי - מכרז וסיור קבלנים להצבת עמודי תאורה ליד גדר 
הביטחון החדשה בקדש ברנע.

ביום חמישי - מכרז וסיור קבלנים לביצוע תאורה בכבישי הגישה 
לחמישה מישובי המועצה.

ובמקביל )ושוב עיקרי העבודות(:
כולל  קרוב,  ואיכלוס  העבודות  סיום  לפני    - במדבר"  ב"שנטי 

סלילת צומת כניסה.
 99  - ל  התשתית  עבודות  מתקדמות   - ב'  שלב  בוקר,  בנווה 

מגרשים.
הקבע  מגרשי   51 ל-  תשתיות  מתבצעות   - במרחב-עם 

הראשונים.
בהרחבת  מגרשים,   83 ל-  ופיתוח  תשתית  עבודות   - בטללים 

הישוב.
במשאבי שדה - מתכננים ומלווים ייצור של שתי יח"ד סולריות 

חדשות.
ברביבים -  הסתיים פיתוח וגינון בשכ' החדשה )10 יח"ד( והדירות 

אוכלסו.
5 קראווילות הוצבו ועבודות התשתיות מתחילות. המשתכנים 

-   "פליטי רתמים".
באשלים - שיפוץ בריכת השחיה.

• תכנון ברתמים לקראת "עלייתם על הקרקע" של חברי הגרעין. 
עתה  במחנה זמני בטללים.

• בניית "רוח מדבר" נמשכת ונערכים לביצוע פיתוח וגינון.
של  לשימושם  וקטן  חדש  שירותים  מבנה  נבנה  במועצה   •

נהגינו.
עיר  עם  בשיתוף  האזורי  הביוב  פרויקט  תכנון  מתקדם   •

הבה"דים.
• הקבלן שזכה בתכנון וביצוע כביש 40, ממחנה נתן ועד רמת 

הנגב,  מתארגן לעבודה.
מגרשים   32 ל-  עפר  עבודות  מתבצעות   - ברנע  בקדש   •

חדשים.
• בבאר מילכה - הורכבו שני שערים חשמליים.

• הושלמה מערכת חימום סולרית בבריכת משאבי שדה.
במועצה,  ומסורים  טובים  חברים  שוקדים  ועוד  אלה  כל  על 

מהנהלתה וממחלקותיה השונות.
הרשימה לא הסתיימה, אך גם בזאת אפשר להתברך.

פנינו קדימה ואנו אוזרים כוחות ומשאבים להמשך ביסוס ישובי 
המועצה.

עודד ברזלי
מהנדס המועצה

סייר  שדה,  למשאבי  סמוך  מקורות  למתקן  התפרצות   4/5
ג'יפ  מסוג  ברכב  נמלטים  חשודים   3 ב-  הבחין  שהגיע  מקורות 
ותוך כדי נגחו ברכבו של הסייר ונמלטו רגלית, הסייר ביצע ירי, 

הסייר נפגע באורח קל.
ונגנבה שרשרת  כי רכבה הוצת  6/5 התלוננה צעירה מהפזורה 
לתחנה  שהועבר  החשוד  את  עצר  קהילתי  שוטר  מצווארה, 

להמשך חקירה.
בביר  חיפוש  בוצע  רמון  ומג"ב  עיירות  מודיעין  בפעילות   6/5
ו-2.3  ק"ג   26.5 נתפס סם מסוג חשיש במשקל  הדאג' במהלכו 

ק"ג מריחואנה ותחמשת בתפזרת. נעצר חשוד.
בשדה  העלמין  בבית  עציצים  גנבת  על  תלונה  התקבלה   7/5

בוקר.
8/5 דווח על גנבת 4 גלגלים מרכב חונה במרחב עם.

10/5 בעקבות מידע מודיעין צוות בילוש ושוטר קהילתי עצרו 
שני חשודים בהתפרצות למתקן מקורות.

11/5 עוכב חשוד בכניסה לשטח אש שוחרר בערבות ע"י שוטר 
קהילתי.

12/5 דווח על גנבת משטחי עץ מקיבוץ רביבים לאחר התערבות 
שוטר קהילתי הוחזר הציוד.

15/5 אלמונים גנבו ברזי מים של חברת מקורות מחניון הרועה. 
בעקבות זאת, קיבוץ שדה בוקר נותק ממים, בהמשך נמצאו על 

ידי סייר מקורות בביר הדאג'.
אישורי  ללא  מהשטחים  עובדים  לאיתור  מבצע  בוצע   17/5

עבודה, נעצר אחד הועבר לתחנה להמשך טיפול.
18/5 עוכב חשוד בכניסה לשטח אש נחקר על ידי שוטר קהילתי 

ושוחרר בערבות.
18/5 תושב המדרשה הבחין ברכב סובארו לבן עוצר סמוך לבית 

בשבלול וגנב מהגינה טרקטור צעצוע, לא הוגשה תלונה.
קיבוץ  העלמין  בבית  נזק  וגרימת  עציצים  גנבת  על  דווח   19/5

שדה בוקר.
עבודה  כלי  וגנבת  בוקר  שדה  בקיבוץ  ללול  19/5התפרצות 

ומכונת שטיפה.
19/5 חיילת הולכת רגל  נפגעה מרכב, סמוך לבסיס משאבים. 

נפצעה בינוני פונתה לטיפול.
20/5 כביש 40 סמוך לתחנת דלק פז רמת חובב משאית פגעה 

בגמל הנהג נפצע.
20/5 משאית צבאית איבדה שליטה והתהפכה לצד הדרך ללא 

נפגעים בכביש 40 .
22/5 התקבלה תלונה על הקמת רעש בכפר איילים טופל על ידי 

שוטר קהילתי.
לא  הרועה  בחניון  שהוקם  מאוהל  מטיילים  תיקי   2 נגנבו   22/5

ידוע על הגשת תלונה.
23/5 אלמונים גרמו נזק למתקן סלולר סמוך לצומת חלוקים.

דו"ח אירועים לחודש מאי 2009

מרחבי המועצה

1.7.09 - מסיבת סיום חוגי 
מתנ"ס, 17:00, אולם גולדה, 

קיבוץ רביבים.

3.7.09  -  יום ששי, סרט "נער 
החידות ממומבאי", 21:30, 
אולם גולדה, קיבוץ רביבים.

תחזית תרבות: יולי 2009
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סודוקו- בינוני
בלאושטיין  יעקב  ע"ש  המדבר  לחקר  המכונים 
ממוקמים במדרשת בן-גוריון והם חלק מאוניברסיטת 
במיגוון  מתמחים  המכונים  חוקרי  בנגב.   בן-גוריון 
תחומים ומייצרים את הידע הדרוש לפיתוח מדבריות 
חוקרי  עומדים  בפניו  אשר  האתגר  העולם.   ברחבי 
רב- רק  )ולא  בין-תחומי  מחקר  ליצור  הוא  המכונים 
הקריטיות  הבעיות  בפתרון  לסייע  במטרה  תחומי(, 

ביותר לאוכלוסיות בעולם – מזון, מים וסביבה.
עולמי  מוניטין  שבקמפוס  המכונים  לשלושת 

בתחומיהם:
צחיחים  אזורים  של  וביוטכנולוגיה  לחקלאות  מכון 

ע"ש שוחרי האוניברסיטה בצרפת, העוסק בפיזיולוגיה 
של צמחייה ובעלי חיים והשלכותיהם על החקלאות 
את  מקדישים  במכון  החוקרים  צחיחים.   באזורים 
לפיתוח  חדשות  דרכים  למציאת  ומומחיותם  זמנם 
מדענים  צחיחות.   בקרקעות  בת-קיימא  חקלאות 
מתחומים שונים משתפים פעולה, מתכננים ובוחנים 
צחיחים.   באזורים  היבולים  לשיפור  חדשות  שיטות 
מים  לאיגום  כלכלית  כדאיות  בעלות  טכניקות 
מנוצלות  מליחים  מים  של  באקוויפרים  ולשימוש 
ימית  ולחקלאות  צחיחים  באזורים  הצמחייה  לחיזוק 

בלב המדבר. 

קריה מצטיינת
המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית שדה בוקר זכו 

באות תערוכת "קלינטק ה 13" בעבור מוסד אקדמאי מצטיין בתחום איכות הסביבה

הצבת קראווילות ברביבים



                                      

כרמלה לחמן
קוסמטיקה – טיפול פנים דרמטולוגי
אפילציה – מומחית במחט חשמלית

טיפול באקנה – סדרת טיפולי פנים לאקנה.
פילינג עמוק – אינטנסיבי
שעווה – בכל חלקי הגוף

★
★
★
★
★

אפשרות לאפילציה ושעווה בקיבוץ רביבים

לקביעת תורים:

054-2401420
08-6562370

מתחם הרכבת )ליד אגד( צמוד למספרת פוני יניב 
ופלאפל אסולין מתחת לשלט של אולמי יהלום

שרותים עיסקיים לתושבי הנגב הרמון והערבה

• יעוץ וליווי עיסקי לעסקים פעילים ומיזמים בהקמה. 
 • מתן שרותי חשבונאות מלאים לתאגידים ויחידים. 

    )כולל הנהלת חשבונות ושכר( 
• ליווי מול חממת תיירות, מט"י, קרנות סיוע ותמיכה    

    בעסקים במרחב. 
• תאום והחזרי מס לשכירים, יצוג ברשויות המס.

 Email: itay@mannor-cpa.co.il 
www.mannor-cpa.co.il 

משרד: 08-6556441 פקס: 08-6532308 
נייד: 052-2743671 . מדרשת בן גוריון

איתי מנור
 רו"ח )משפטן(

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 

סופשבוע של מוזיקה ואיכות סביבה. 13-14.8.09 
אהוד בנאי, גידי גוב, רונה קינן, ארז לב ארי

 www.rng.org.il 08-6564161/2 כרטיסים במתנ"ס
 

פירוט המסלולים, מחירי הכרטיסים ושאר הפרטים. . . בעיתון הבא.

"פסטיבל לילות ירח בדרכי הבשמים" 

מתארגנת קבוצה לטיול בטיבט
 

תאריך יציאה: 23/8/09
תאריך חזרה: 7/9/09

 
לפרטים נוספים: איתי שביט - 050-5755200

טיול ג'יפים בטיבט חוצה הימלאיה מלהאסה לקטמנדו

עלעול
עיצוב והפקת אירועים

צוות עלעול, יהודית ותמי, מקיבוץ שדה בוקר, מעמידות לרשותכם ניסיון 
עשיר ורחב בהפקה ועיצוב  אירועים קטנים כגדולים: חתונות, מסיבות בר 
מצווה, ימי הולדת, כנסים מקצועיים ועוד.  אנו בעלות הכשרה אומנותית 
עשירה ומגוונת, יצירתיות ומקוריות ונהפוך כל אירוע לחד- פעמי ובלתי 

נשכח! אנחנו כאן כדי להכין לכם אירוע מיוחד.
תשאירו לנו את כל הפרטים הטכניים של האירוע ותגיעו לחגיגה בלי כאב 

ראש, דאגות או לחץ. אנחנו כאן כדי לתת לכם את הביטחון שכל התיאומים 
והעבודה יבוצעו במקצועיות ובאמינות,תוך מתן יחס אישי-לכם-בעלי 

האירוע. ולכם יישאר להנות, לחגוג ולשמוח עם המוזמנים. ברשותנו ציוד 
רב ומגוון לאירועים, אותו ניתן לשכור גם ללא שרותי הפקה ועיצוב. 

להתראות בשמחות...

יהודית: 6706956 050,  תמי:  7579280 050
www.alol.co.il/index.htm




