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מרחבי המועצה

      

הדר מוריץ

שאחד  הנגב  רמת  אזורית  למועצה  כבוד  הרבה 
כמובן  כך.  כל  חשוב  בפרס  זכה  מתושביה 
ידועה  וולפה  מיכאל  של  ותרומתו  שפעילותו 
"צלילים  פסטיבל  בשל  בעיקר  לכולנו,  כמעט 
יודעים להעריך  נראה שגם במרכז  במדבר", אך 

את תרומתו של וולפה למוסיקה.
מחברים  קומפוזיטורים  )אגודת  אקו"ם,  ארגון 
זכויות  על  השומר  בישראל(  למוסיקה  ומו"לים 
הזוכים  שמות  את   3.3.09 ב-  פרסם  היוצרים, 
החיים  מפעל  פרס  עברי.  לזמר  אקו"ם  בפרסי 
יוענק השנה לזמר והיוצר שלמה ארצי, לפזמונאי 
מיכאל  והמנצח  ולמלחין  ברק  דודו  והמשורר 
הפרסים  שלושת  בוקר.  שדה  מקיבוץ  וולפה 
 30 סך  על  ועומדים  ביותר  ליוקרתיים  נחשבים 

אלף שקלים כל אחד. 
בנימוקי השופטים למתן פרס מפעל חיים למלחין 
הקונצרטית,  המוזיקה  בתחום  וולפה,  מיכאל 
המלחינים  אחד  הוא  וולפה  מיכאל  "ד"ר  נכתב: 
מבטאות  יצירותיו  ביותר.  הפוריים  הישראלים 
בקצב  הישראלית  המוזיקלית  התרבות  את 
ובהרמוניה, תוך שימוש באמצעים קומפוזיטורים 
מגוונים השואבים את השראתם מהידע המפליג 
עבודתו  זמננו.  ובת  קלאסית  במוזיקה  שלו 

בעיקר  שונים,  מוזיקליים  גופים  עם  ההדוקה 
אנסמבל קפריזה, התזמורת הקאמרית הקיבוצית 
הובילו  שבע,  באר  הישראלית  והסינפונייטה 
והחשובות  המקוריות  מהיצירות  כמה  ליצירת 
שנכתבו בארץ. כמנהל אומנותי של ' חג המוזיקה' 
את  לחשוף  וולפה  השכיל  במדבר',  ו'צלילים 
בפני  גווניה  כל  על  הישראלית  המוזיקה  מיטב 
חסרת  בצורה  האולמות  את  הממלא  נלהב  קהל 
ד"ר  העמיד  וחוקר,  מרצה  מחנך,  כמורה,  תקדים. 
וולפה דור חדש של מלחינים בכל התחומים, זוכי 
פרסים בינלאומיים שיצירותיהם מבוצעות בארץ 

ובחו"ל". 

 השראה מהמדבר 
בשיחת טלפון  קצרה עם מיכאל וולפה, השאלה 
ידע  הוא  אם  הייתה  בדעתי  שעלתה  הראשונה 
וולפה  אמר:  יזכה בפרס.  מיכאל  או צפה שהוא 

"הופתעתי לחלוטין שהתקשרו אליי כי אפילו לא 
הצעתי את מועמדותי".

הכי  הדבר  מהו  שלך,  המוסיקלית  העשייה  בכל 
חשוב מבחינתך?

"המפעל החינוכי. שבמוקד של אותו מפעל חינוכי 
התרבות  והשרשת  קידום  של  העניין  את  יש 
כמובן  הוא  מהם  אחד  –המקומית.  המוסיקלית 
שנה  מדי  שנערך  במדבר',  'צלילים  פסטיבל 
בקיבוץ שדה בוקר וכל שאר התוכניות החינוכיות 

שלימדתי במסגרת כזו או אחרת".
מה בעניין של כתיבת מוסיקה?

והכתיבה  הלחנה  של  בחלק  רואה  אני  "כמובן. 
מוסיקה  בעיה-  בארץ  ישנה  מאוד.  חשוב  דבר 
יצירות  נמצאת.  ואינה  כמעט  מסחרית  שאינה 
שאני כתבתי כאן מנגנים אותן בחו"ל. דרך היצירה 
המוסיקלית הגעתי להישגים הכי גבוהים כמו עם 

רביעיית כל קשת שנייה".
בימים אלה במה אתה עסוק?

"ישנם מספר פרויקטים שמעסיקים אותי בימים 
ברי  עם  פעולה  שיתוף  הוא  מהם  אחד  אלו. 
שהיה  במדבר  צלילים  בפסטיבל  אגב  סחרוף". 
שיתוף  אודות  בתקשורת  וולפה  התבטא  השנה, 
של  המוזיקה  את  מכיר  "אני  המוצלח:  הפעולה 
ואני חושב שהוא  ברי סחרוף הרבה מאוד שנים, 
אחד האמנים החשובים שפועלים בארץ. חשבתי 
את זה גם לפני שהוא היה כל כך מצליח כמו היום, 
שהוא  בתקופה  גם  יוצר  שהוא  מה  את  ואהבתי 
נחשב לפרינג` הכי קיצוני, והיה ידוע רק לקבוצה 
סוג  שהוא  חושב  ואני  אוהדים,  של  ביותר  קטנה 
של רוק מתקדם עם הרבה מאוד נגיעות, במודע 

או לא במודע, בקלאסי".
יצירה  השישית.  הסימפוניה  עם  נוסף  "פרוייקט 
נכון  יותר  או  ישראל  לארץ  מוקדשת  כולה  שכל 
לנוף האקוסטי של ישראל. משולבים בה תחושות, 
וקולות שונים כמו המדבר או יללות של תנים. אני 

רואה בכך תרומה מאוד חשובה".
מקבלת  שאינה  קלאסית  במוסיקה  עוסק  אתה 
תמיד את הכותרות הראויות לה בארץ באופן יחסי 

לז'אנרים אחרים.
"המוסיקה מהווה תרומה מאוד חשובה לתרבות. 
המצב בישראל הוא בכי רע. גם מבחינה פוליטית 
כך  על  כתבתי  מזמן  לא  חינוכית.  מבחינה  וגם 
המילה  אפילו  ובוואלה.   y-net-ב חריף  מאמר 
'תרבות' לא זוכה להתייחסות. יש מדינות שכנות 

יודע  אתה  מאתנו.  יותר  הרבה  שמשקיעות  שלנו 
מה, למה ללכת רחוק, אפילו אירן משקיעה יותר 
לא  הוא  תרבות  אין  לעם  אם  בתרבות.  מישראל 

ישרוד אפילו אם יהיו לו 20 אלף טנקים".
מסחרית,  ובהצלחה  בחומריות  נמדד  הכל  היום 

קשה להתמודד אל מול זה?
"נכון. לכן אני גר בקיבוץ שדה בוקר. כי אני רואה 
בחשיבות אידיאולוגית ואמונה בנגב. הקפיטליזם 
החזירי, הוא מנוגד לעם היהודי. מה גם שאני מוצא 

השראה במקום שאני גר בו; הקיבוץ והמדבר".
לא קשה ליצור, להיות חלק מהתעשייה, מהברנז'ה 
של העשייה המוסיקלית אם אתה לא חי במרכז או 

בתל אביב?
"קודם כל אני מגיע כל הזמן למרכז. אבל גם אם 
הייתי חי במרכז הייתי מתרחק מאותה 'ברנז'ה כפי 

שאתה מכנה אותה".
הטלפון  את  הרמתי  כאשר  אישית,  בנימה  קצת 
בשעת צהריים )לא נוחה במיוחד( למיכאל וולפה, 
שאלה  לכל  וענה  בנגישות  בנימוס,  ענה  הוא 
בעניין רב. לא פעם כאשר אתה מתקשר לאומן או 
הנגישות  צוננת.  פנים'  ל'קבלת  זוכה  אתה  ליוצר 
והיחס האדיב שלו הופכים אותו למה  וולפה  של 
ואיש  לאנשים  להאזין  שיודע  מלחין  שהוא-  

תרבות בכל רמ"ח איבריו. 
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מפעל חיים על יצירותיו המוסיקליות

אקו”ם לוולפה

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 

קצת על מיכאל וולפה
מיכאל וולפה נולד בעיר תל אביב בשנת 
1960. למד בין השאר בבית הספר החקלאי 
בפרדס חנה. למד קומפוזיציה באקדמיה 
ובאוניברסיטת  בירושלים  למוזיקה 
השלים  לאחרונה  באנגליה.  קיימברידג' 
תואר שלישי במוזיקה, בנושא "המוזיקה 
ה-20",  במאה  באנגליה  הסימפונית 
הירשברג  יהואש  פרופסור  של  בהנחייתו 
מן האוניברסיטה העברית בירושלים. בין 
מוריו היו צבי אבני, חיים אלכסנדר, מרק 
וולפה  מיכאל  גהר.  ואלכסנדר  קופיטמן 
למוזיקה  באקדמיה  ומרצה  מורה  הוא 
ולמחול בירושלים, שם הוא מכהן כראש 
מייסד  הוא  וניצוח.  לקומפוזיציה  החוג 
התיכון  הספר  בבית  למוזיקה  המגמה 
למדעים ואמנויות בירושלים, אותה ניהל 

בעבר.
מיכאל וולפה הצטרף לקיבוץ שדה בוקר 
התמסר  הוא  שנה.  כעשרים  לפני  בנגב 
לפעילות מוזיקלית אזורית נרחבת, וייסד, 
בין השאר את הפסטיבל "צלילים במדבר" 
ברמת הנגב. פסטיבל מוזיקלי זה, הנערך 
ליצירה  מוקדש  החנוכה,  בחג  שנה  מדי 

המוזיקלית הישראלית המקורית.
מוכר.  ומנצח  פורה  מלחין  הוא  וולפה 

הוא כתב מגוון רחב של יצירות להרכבים 
ווקאליים.  קאמריים  סימפוניים,  שונים, 
ביצירתו הנטייה להשראה הבאה  בולטת 
ומהשירה  העבריים  הקודש  מכתבי 
העברית החדשה. מיכאל וולפה ניצח כמה 
התזמורת  ועל  שונות  מקהלות  על  שנים 
במות  על  מבוצעות  יצירותיו  הקיבוצית. 
מיצירותיו  רבות  ובעולם.  בארץ  חשובות 
המוסיקה  בקול  משודרות  והן  הוקלטו 

ומופצות על גבי תקליטורים.
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חלוקת מלגות לשנת 2009

מלגות לסטודנטים

מלגות לעידוד היצירה

מלגות בספורט, מחול, ומוזיקה

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

שילוט חדש לבאר מילכה, גדר ביטחון בקדש 
סמוך  ציפורים  בצומת  השאנטי  ובית  ברנע 
לנוער  שיקומי  )כפר  בוקר  שדה  למדרשת 

בסיכון(
היסטוריה ברמת הנגב. כמו כן גשר השילוט 
מדרום  שיוצב  הראשון  )אלקטרוני(  המואר 

לתל אביב יותקן בתוך חודש בצומת טללים.
שמוליק  המועצה  ראש  הצליח  שנים  לאחר 
ריפמן לשכנע את החברה הלאומית לדרכים 
 40 כביש  על  ומואר  גדול  שילוט  בחשיבות 
בצומת טללים, שיבהיר לנוסעים על הכביש 

את הכיוון והיעד

פיתוח במועצה

הציונית  בהסתדרות  להתיישבות  החטיבה 
האחרונות  בשנים  קיבלה  היהודית(  )הסוכנות 
שרון,  אריק  לשעבר,  הממשלה  ראש  בהחלטת 
הכפרית  ההתיישבות  פיתוח  על  האחריות  את 
יהודה,  בפיתוח  לפעילותה  בנוסף  ובגליל  בנגב 

שומרון, ובקעת הירדן, מאז הקמתה.
מאז כניסתה פועלת החטיבה במרץ רב ובכשרון 
לסייע ולקדם ישובים ופרוייקטים ברמת הנגב. 

להלן הפרוייקטים בהם מעורבת החטיבה:
• הקמת שכונה לגרעין רתמים בטללים.

• תשתיות וקו ביוב במרחב עם
• פעילות בכפר הסטודנטים איילים באשלים.

• חוות הבודדים.
• הקמת הישוב באר מילכה והכשרת שטחים 

חקלאיים וחשמל בישוב.
כמו כן מעורבת החטיבה להתיישבות בפעילות 

קהילתית, בעיקר בישובים החדשים.
של  סיועה  המשך  על  הוסכם  הסיור  בסיום 
 - לשנת  הנגב  ברמת  להתיישבות  החטיבה 
2009 תוך עמידה בכל המטלות הניצבות בפני 

המועצה בתחום ההתיישבות.
ריפמן, ראש המועצה, הודה בחום על  שמוליק 

שיתוף הפעולה.

ביקור מנכ”ל  וצוות החטיבה 
להתיישבות במועצה

יו”ר ומנכ”ל החטיבה להתיישבות,  מר עופר לאוטמן, והצוות הבכיר סיירו ביום רביעי 18/2/09 
במועצה וביקרו במרבית הפרוייקטים בישובי רמת הנגב

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

המועצה  של  הגומלין  קשרי  במסגרת 
של   היהודית  הפדרציה  עם  האזורית 
שיתופי  מספר  מתבצעים  קולורדו  
מבקרים  שנה  מידי  הקהילות:  בין  פעולה 
ברחבי המועצה למעלה מ- 400 מתושבי 
קולורדו, בינהם תלמידי כיתה י’ של ביה”ס 
שישה  שמתארחים  מדנבר  רמה   - הרצל 
שבועות בתיכון לחינוך סביבתי במדרשה. 
כיתות  תלמידי   10 כ-  מגיעים  שנה  מידי 
בדנבר  הקיץ  למחנות  מהמועצה  ט’  ו-  ח’ 
מדריכים  המועצה  מיישובי  מדריכים  וכן 
מעט  לא  ישנן  לכך  מעבר  מחנות.  באותם 
משפחות ובודדים  שמגיעים לאזור ויצרו 
קשרים בלתי אמצעים עם תושבי המועצה 

שנפגשו איתם במהלך ביקורם. 
בקרב  סקר  ערכה  בדנבר  הקהילות  אחת 
ומצאה  משפחות(   1000 )כ-  חבריה 
המרכזי  הנושא  היא  ישראל  שמדינת 
רוצים  הם  ובו  ועניינם  דאגתם  מבחינת 
מבין  לרבים  זאת  עם  תטפל.  שהקהילה 

בארץ  משפחה  קרובי  אין  הקהילה  חברי 
שאיננו  מידע  לקבל  באפשרותם  אין  ולכן 
מהעיתונות או דרך מתווכים אחרים. רבים 
אמצעי  בלתי  קשר  לייצר  מבקשים  מהם 
במידה  שיהיה  ישראל   מדינת  תושבי  עם 

מסוימת תחליף למשפחה.  
בפרויקט להתחיל  הקהילה  החליטה  לכן 
משפחות  בין  חיבור  שמשמעותו    CIC
מהות  בדנבר.  משפחות  לבין  במועצה 
הקשר פתוחה ויכולה להיות כרטיס ברכה 
לחגים, אי-מייל לרגל אירוע או התפתחות 

במצב הכללי בארץ או בארה”ב. 
המעוניינות  ממשפחות  מבקשים  אנו 
להצטרף לפרויקט הנ”ל  ליצור קשר עימי 
לפרוייקט  שנרשמו  המשפחות  להצגת 

בדנבר. 

ערן דורון 
מנהל שותפות 2000
050-5545502

גדול  בפרוייקט  התחלנו  שעבר  בקיץ 
מוקדי  סקר  שייעודו  המועצה  ביישובי 

סיכון והכנת מפות תמרור מאושרות. 
הנושא מורכב מכמה שלבים. בהתחלה 

כל  את  ומסמנים  בישוב  עוברים 
צמתים  הקיימים,  הסיכון  מוקדי 

שמסתירה  צמחיה  מסוכנים, 
לא  כבישים  ראייה,  שדה 
הסדרי  מדרכות,  תקינים 
תנועה בתוך הישוב וכל זאת 

כדי למנוע תאונות.
לאחר מכן את כל הממצאים 

מדידה  מפת  על  מעלים 
נעזרים  קריטיים  במקומות  הישוב  של 
מוכנה  שהמפה  לאחר  תנועה.  במהנדסי 
מועברת  והיא  המועצה  ראש  עליה  חותם 
במחוז  התעבורה  על  המפקח  לחתימת 

הדרום ומקבלת תוקף חוקי.
ובהם  ישובים   5 ב-  סקר  בצענו  בינתיים 

נפעל בהתחלה.

זה,  בנושא  קו  ליישר  החליטה  המועצה 
לידי  יועבר  השוטף  הטיפול  מכן  ולאחר 
שהמועצה  כוונה  אין  המקומיים.  הועדים 
הסדר  או  מדרכה  או  תמרור  בכל  תטפל 

תנועה או שביל של קלנועית.
בו  בשלב  נמצאים  כרגע  אנחנו 
ישוב  של  פיילוט  על  הוחלט 
אחד, ובדיקת העלויות על מנת 

להגדיר את עלות הפרויקט.
במידה  כי  להדגיש  לי  חשוב 
הועד  בו  בישוב  מקומות  ויש 
יכול להתקדם, למשל  המקומי 
גיזום צמחיה שמסתירה שדה ראייה, יש 
לגזום ולא לחכות לאנשי המועצה. אפשר 
את  לשפר  שיכול  דבר  בכל  להתייעץ 

הבטיחות ואין צורך לחכות לכסף.

יאיר ארליך
קצין בטיחות בתחבורה

Colorado Israel Connectבטיחות בישובים

קדש ברנע
באר מילכה

בית השאנטי

צומת טללים
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מגזין

תהלוכת העדלאידע כוללת מיצגי ענק ותחפושות העשויות מחומרים 

ממוחזרים, מעשה ידיהם של תלמידי בית הספר ופרי מחשבותיהם 
ותכנונם. 

בשימוש  וחומרים  מגרוטאות  עשויים  היו  והמייצגים  התחפושות 

חוזר כגון בקבוקי פלסטיק, עיתונים ישנים, אריזות קרטון, צינורות 

השקיה ישנים, ועוד מכל הבא ליד. 

תחפושות  התווספו  הענק  ומיצגי  היפיפיות  האמנות  יצירות  לצד 

קבוצתיות ססגוניות, שירים, ריקודים וקטעי תיאטרון רחוב.

בתיכון  ט'  כיתה  תלמידת  בן-גוריון,  מדרשת  תושבת  נומיס,  מיכל 

החוויה  על  ומספרת  העדלאידע  אודות  כתבה  סביבתי  לחינוך 

העדלאידעית של מדרשת בן גוריון: 

"מה משותף לג'ונגל, המערב הפרוע, מצרים העתיקה ודבורים?

טוב, התשובה היא שכל אלה )ועוד רבים אחרים(, הם נושאים שכיכבו 

בעדלאידע של התיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן-גוריון. כל שנה, 

כחודש לפני חג פורים, פותחים תלמידי התיכון בחיפוש בלתי נפסק 

מיחזור  בעזרת  כך,  כי  למה?!  ובקבוקים.  עיתונים  קרטונים,  של 

חומרים שונים, וכמובן הרבה יצירתיות ודמיון, הם יוצרים עדלאידע 

מרהיבה, עם המון צבע, מוסיקה, ריקודים ושמחה.

פעם בשנה, המקום הקטן והשקט הזה הופך לקרנבל אמיתי! השנה 

גם אנחנו, תלמידי שכבה ט' החדשים, הצטרפנו לחגיגה המסורתית. 

העלינו רעיונות, בחרנו נושא- והתחלנו בעבודה.

כמה  ועוד  בקבוקים,  קרטונים,  ברזלים,  לקחת  קשה  קצת  אמנם, 

חומרים ממוחזרים, ולבנות מהם משהו.

אבל עם כל הקשיים, יש בעיקר המון כיף. כל יום, אחרי שמסתיימים 

השכבה  של  המגורים  שמאחורי  לדשא  יוצאים  אנחנו  הלימודים, 

מוסיקה,  משמיעים  פנימייה(,  בחלקו  הוא  בית-הספר  )הרי  שלנו 

או  ועיתונים,  קרטונים  בצלוטייפ,  משתמשים  לעבוד.  ומתחילים 

לתהלוכה,  מבנים  מבניית  חוץ  "מעתנים".  "מקרטנים",  "מצלטפים",  המקומי-  בסלנג 

ביישוב,  לתלייה  גדולים  שלטים  מכינה  תחפושות,  תופרת  ריקוד,  גם  מכינה  שכבה  כל 

ומתכננים איך הכל ייראה. בסופו של דבר, אחרי זמן רב של מאמץ, זה ייקרה. העדלאידע 

תצא לדרך. בתור מי שגרה ביישוב מיום לידתי, כבר חמש-עשרה שנים, אני יכולה לומר 

בנוסף  מיוחד,  משהו  יש  עדלאידע  בכל  חד-פעמית.  חוויה  היא  הזו  שהעדלאידע  בכנות 

של  שבת  יום  בבוקר  שנים,  כמה  לפני  למשל,  המדהימה.  ולתהלוכה  המקוריים  לנושאים 

העדלאידע- התחיל לרדת גשם שוטף. אך האם זה הפריע לתלמידים? מה פתאום! הם יצאו 

לדרך רטובים, רוקדים ומשתוללים, ולא היה להם אכפת אפילו אם הצבע מהמבנים קצת 

ירד- העיקר ההתרגשות!  

כל עדלאידע היא מפתיעה ומיוחדת במינה, ואף עדלאידע לא דומה לקודמותיה.  

בכל שנה, כשנגמרת התהלוכה, מרכזים את כל המבנים במגרש אחד, וכל הילדים הקטנים 

מוזמנים לטפס ולשחק. במקביל, לאחר התהלוכה, מתקיים יריד ענק במרכז המסחרי, עם 

הגרלה  וגם  ומיוחדות  מגוונות  פעילויות  מארגנת  י"א  שכבה  ובנוסף,  מתנפחים,  דוכנים, 

נושאת פרסים. 

כל  את  מפרידים  המבנים.  בפירוק  הספר  בית  תלמידי  כל  מתחילים  העדלאידע,  שלאחר  ביום 

החומרים- העיתונים, הקרטונים, הבקבוקים, הצינורות- וממשיכים בתהליך המיחזור, הרי שמירת 

הסביבה היא חלק משמעותי ממהות בית הספר".

עדלאידע במדרשת בן-גוריון
העדלאידע הסביבתית – היא מסורת שהתפתחה עם 

השנים בתיכון לחינוך סביבתי במדרשה

צילומים: מנשה לוי
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נציגי  הנגב  ברמת  ביקרו  האחרון  בחודש 
האיחוד האירופי – האגף לתמיכה חקלאית.

נציג  שח,  עופר  מר  ידי  על  לוותה  המשלחת 

ישראל באיחוד האירופאי לענייני חקלאות.
כולם חברי פרלמנט  בין חברי המשלחת אשר 
הממונה  פאריש,  ניל  מר  הגיע  במדינותיהם, 

האירופי  באיחוד  חקלאית  תמיכה  נושא  על 
ביחד עם גזבר הועדה מר ריצ'רד ג'ים אשוורד 

ונציגים מפולין, בלגיה ואיטליה.

וקיבלה  הניסיונות  בתחנת  ביקרה  המשלחת 
כללי. לאחר  באופן  פעילות המו"פ  על  סקירה 
ובחוות  הניסיונות  בתחנת  סיור  נערך  מכן 

נערכה  הערב  ארוחת  שדה.  במשאבי  הדגים 
בשבטה ובמהלכה נשאו ברכות שמואל ריפמן 
המשלחת  ראש  פאריש  וניל  המועצה  ראש 
המשלחת  חברי  התפעלות  את  הביע  אשר 
מאופן פיתוח החקלאות באזור והשימוש במים 
מר  הביע,  כן  כמו  השקיה.  לצורכי  מליחים 
פאריש תקווה להרחבת שיתוף פעולה בנושא 
האירופי  והאיחוד  האזור  בין  ידע  העברת 
כן  כמו  השלישי.  העולם  למדינות  האזור  ובין 
בין  שח  עופר  מר  דרך  שנוצר  שהקשר  ביקש 
לתמיכות  המחלקה  האירופי,  והאיחוד  האזור 
פרויקטים  של  באופן  ויתהדק  ילך  בחקלאות, 

משותפים אשר יתרמו לשני הצדדים.
והזדמנות  חדש  ערוץ  שנפתח  תקווה  אני 
אשר  גוף  עם  פעולה  שיתוף  של  קשר  ליצירת 
תומך בחקלאי המדינות החברות בו בהיקף של 

50 מיליארד דולר בשנה.

ציון שמר 
מנהל תחנת הניסיונות

איחוד אירופי ברמת הנגב
ביקור נציגי האיחוד האירופי במו"פ רמת נגב ובחוות הדגים במשאבי שדה • ניל פאריש, ראש המשלחת הביע את 

רצונו לשיתוף פעולה חקלאי בין האיחוד האירופי למועצת רמת הנגב

השטחים  את  אישרה  ובניה  לתכנון  הארצית  המועצה 
סולרית  מאנרגיה  חשמל  לייצור  אתר  להקמת  הנדרשים 
בהיקף של כ- 250 מגה וואט באזור אשלים שברמת הנגב. 
אישור הועדה נתקבל בדיון מיוחד, לאחר שבישיבה קודמת 
הסיכומים  הושגו  לא  לכן,  קודם  כשבועיים   שהתקיימה 
בנדון בשל התנגדות צה"ל לשחרר שטחי אש לפרוייקט. 
יו"ר הועדה מר אריה בר הורה למשרד התשתיות ולצה"ל 

לחזור לשולחן הדיונים ולמצוא פתרון לסוגיה זו. כאמור 
בנדון  הסיכומים  את  הצדדים  הגישו   17.03.09 ה-  ביום 
הנדרשים  השטחים  היקף  את  אישרה  הארצית  והמועצה 
להקמת האתר בהתאם לתמ"א 10. אישור השטחים הסיר 
התשתיות  משרד  שפרסם  למכרז  האחרון  המחסום  את 

להקמת מתקן לייצור חשמל מאנרגיה סולרית. 

הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  ראש  ריפמן   שמואל 
חשיבות  לפרוייקט  שכן  מההחלטה  רצון  שביעות  מביע 
הקשור  חשוב בכל  צעד  שעושה  ישראל  למדינת  אדירה 
לשימוש באנרגיות מתחדשות . לא פחות חשובה העובדה 
הנגב  ולפיתוח  לחיזוק  עצום  פוטנציאל  לפרוייקט  כי 
שכן הקמת האתר ותפעולו יביאו למאות מקומות עבודה 

באזור הנגב.

 4 ו-  סלון  מטבח  כולל  מ"ר  כ-170   – הבית 
בבנייתו  דונם.  כחצי  של  מגרש  ,על  חדרים 
ניתן דגש לעקרונות אקולוגיים תוך שימוש 
בטכנולוגיות מתקדמות. בנית הבית נעשתה 
מלבני אדמה שיוצרו במקום, שימוש בטיח 
טרמי, המבטיח בידוד מירבי, פתחים בתקרה 
וחלונות גבוהים המאפשרים תאורה טבעית 
המאפשרת  מים  מיחזור  מערכת  מירבית, 
וולטאי  פוטו  מתקן  וחסכוני,  חוזר  שימוש 
באדיבות  שיותקן  שקלים   95,000 בעלות 
סולארית"  לאנרגיה   Sunday" חברת 
באמצעות  חשמל  של  עצמי  ייצור  ויאפשר 
אנרגיה סולארית בנפח של 5KPS ומכירת 

עודפים לרשת החשמל הארצית.
בניה  כולל  "הירוק"  הבית  הקמת  עלות 

והצטיידות היא כ- 800,000 שקלים.
ע"י  נבנה  אשלים   בישוב  "הירוק"  הבית 
המועצה מתרומות עמותת "אקסודוס נורד" 

מנורבגיה, התומכת בפיתוח רמת הנגב. 
כה  עד  "העניקה  נורד  "אקסודוס  עמותת 
בתים  שמונה  הקמת  מימנו  אשר  תרומות 
ונמכרו  אוכלסו  אלה  בתים  באשלים. 
הישוב  לחיזוק  ולעולים,  למשפחות 

אשלים.
הבית נבנה ע"י זוהר ואורן אפשטיין מחברת 
איילי הנגב. והוא ישמש לחשיפת הנגב בפני 

תורמים ועולים חדשים.
מקווים  אנו   המועצה:  ראש  ריפמן  שמואל 
שלימוד הטכנולוגיות, יאפשר קידום יישומן 

בבנייה למגורים ברמת הנגב .

אושרה הקצאת תוספת שטחים להקמת 
תחנת כוח סולרית באזור אשלים

בית "ירוק"
בית שנבנה כולו על פי עקרונות 

ובטכנולוגיות אקולוגיות  נחנך לפני מספר 
ימים באשלים שברמת הנגב

ישיבת עבודה עם נציגי משלחת האיחוד האירופינציגי האיחוד

וי
 ל

שה
מנ

ם: 
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צי
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תכנית מוגנות ילדים
כולנו שומעים חדשות וקוראים עיתונים. מדי שבוע שומעים 
על עוד סיפור של ילד שנפגע, על ילדה שנוצלה, על פוגע 

שנתפס וגם על אלה שעוד לא!
לכותרות,  פעם  מדי  שעולות  המדאיגות  הסטטיסטיקות 
משאירות אותנו לעתים חסרי אונים עם תחושה גדולה של 

חוסר יכולת הגנה על ילדינו.
וחזק,  גדול  הוא  יום  ביום  כהורים  אותנו  המלווה  החשש 
לפתחנו  יגיע  לא  שרק  הלב  ומשאלת  קיים  הגדול  הפחד 

נמצאת תמיד.
במחלקה לשירותים חברתיים במועצה, אנו טוענים כי זוהי 
לא גזירת גורל ! המזל הוא לא הגורם היחיד במשוואה ולנו 
כהורים וכחברה יש תפקיד משמעותי ומכריע בשמירה על 

מוגנות ילדינו.
מתוך החשיבה כי ניתן לצמצם את מימדי תופעת האלימות 
והסברתי,  חינוכי  חברתי,  שינוי  ידי  על  המינית  והאלימות 
הופעלה בחודשים האחרונים תכנית רחבה ברבדים שונים 

הקשורים לילדינו.
בעזרת מסל"ן )מרכז סיוע לנפגעי תקיפה מינית נגב(, נבנתה 
התכנית ששמה לה למטרה להגיע לכל ילד וילד במועצה, 
להסביר, לאתר נפגעים )ופוגעים( ולמנוע אלימות עתידית.

מהגדול  וישוב  ישוב  בכל  ההורים.  היו  במועצה  ראשונים 
לשוחח  ובטוחה  נינוחה  באווירה  הגענו,  ביותר  לקטן  עד 
על הדברים. למדנו על היקף האלימות המינית כלפי ילדים, 
יש  זאת  שבכל  והכלים  הדרכים  ועל  מצוקה,  סימני  על 
התכנית  להורים  הוצגה  ולאתר.  למנוע  בכדי  כהורים  לנו 
להמשך  בקשה  עלתה  הישובים  וברוב  לילדים  שתועבר 

מפגשים.
 ש' מאחד הקיבוצים במועצה מספרת:

את  לעורר  רוצים  לא  כי  זה,  על  מדברים  לא  כלל  "בדרך 
לקוות  ורק  לעשות  מה  שאין  חשבתי  פעם  הרגיש.  העניין 

אני  מודעת,  יותר  אני  היום  כלום,  יקרה  לא  שלי  שלילדים 
עם  הנושא  על  בפתיחות  יותר  ומדברת  לדברים  לב  שמה 
ילדיי. אני מודה למחלקת הרווחה שלא ממתינה עד שיקרה 

משהו ומקדימה תרופה למכה".

פעילות בבית הספר
כוח  ישנו  החינוך  ולמערכת  הספר  לבית  כי  אמונה  מתוך 
הדרכה  מפגשי  הועברו  המיוחל,  השינוי  בתהליך  מכריע 

למורים ולתלמידים בבתי הספר צין ומשאבים.
שלושה מפגשים לכל כיתה מ-א' עד ח'. הנושאים הועברו 
בהתאם  שונות  הכרה  ברמות  ונגעו  חיצוניים  מנחים  ע"י 
נעימות  ונגיעות  גבולות  על  דיברנו  התלמידים-  לגילאי 
הסוד,  שמירת  עניין  ועל  חברתי  לחץ  על  נעימות,  ולא 
הילדים עסקו גם בתכנים להם הם נחשפים במדיה ובעיקר 

באינטרנט.
מורות מביה"ס מספרות:

"הפעילות הייתה מצוינת, הילדים גילו עניין ושיתפו פעולה, 
היו אמצעי המחשה ותוכן. הפעילות עברה בדרך יצירתית 
ומוחשית, השיגה את הדגשים שרצתה להעביר והילדים היו 

נשכרים מכך".
את  גם  להפוך  הצליחה  שהמנחה  בעיני  חן  מצא  "מאוד 
האמירות ה'ציניות' של תלמיד זה או אחר לנושא משמעותי 
והבינה שלעיתים רב הסמוי על הגלוי אצל מי שמגיב כפי 

שמגיב )מנסה להצחיק את כלל הקבוצה(".
של  סדנאות  הועברו  מצב,  הערכת  לפי  מהישובים,  בחלק 
מתוך  הייתה  השתתפותם  הנוער.  לבני  גם  מפגשים  מס' 

בחירה והתקרבה ל- 100% נוכחות !
מרוכז  יום  התקיים  החינוכיים  ולצוותים  הנוער  לרכזי 
למדו  והשתתפו.  הקשיבו  רבה  ברצינות  בו  במועצה, 
לגורמים  לדווח  למנוע,  לאתר,  לב,  לשים  אחריותם  על 

המתאימים ולשתף פעולה כדמויות חינוכיות מרכזיות בחיי 
הילדים. 

בישובים,  החינוך  ועדות  בין  מתואמת  פעילות  זו  היתה 
ההורים, בתי הספר היסודיים וצוותי הנוער ולתאום עצמו 

– חשיבות רבה.
בתכנית מועצתית רחבה שכזו, ישנם בדרך קשיים ומעידות 
לאפשר  יוכל  בדרך  שנרכש  אמיתי  פעולה  שיתוף  ורק 

תכניות דומות בעתיד.
תודה לרכזי החינוך בישובים שנרתמו לארגון.

תודה למנהלות, ליועצות ולמורים שתרמו רבות להצלחת 
במתן  פעולה,  ובשיתוף  בהירתמות  ספרם  בבית  התכנית 
משוב בדרך ובהערות בונות ותודה לצוותי החינוך ולאייל 

מור יוסף רכז הנוער במועצה.

אם כן- תם אך לא נשלם.
הסתיים  חלק קטן במאמץ האין סופי אחר השגת מוגנות 
לילדינו. לא נטעה ולא נחשוב כי אנחנו את שלנו עשינו. יש 
ביטחון  גדול בכדי להשיג  ולקיים מאמץ  ולדרוש  להמשיך 

והגנה לילדנו בישוב, בבית הספר ובבית. 
צוות  זהו  ילדים,  מוגנות  צוות  במועצה  מוקם  אלה  בימים 
חשיבה שיפעל ליצירת סביבה מוגנת ובטוחה יותר לילדינו, 

בהיבטים שונים.
ולתרום  להירתם  שמוכנים  כמי  עצמכם  רואים  אתם  אם   

לצוות מוזמנים ליצור קשר עם :
אופיר צימרינג, עו"ס קהילתי- 6564116.

אופיר צימרינג
עו"ס קהילתי
המחלקה לשרותים חברתיים

במרכז הטיפולי רמת הנגב צוות 
רב מקצועי, מנוסה בתחומו 

ובעל רשיון של משרד הבריאות.
המרכז הטיפולי עובד בשיתוף 

פעולה ותיאום עם שירותי 
בריאות כללית, מערכות החינוך 

מתוך ראיה רחבה ומקיפה 
לצורכי המטופל.

מגוון תחומי הטיפול במרכז 
מאפשר להתאים סוג טיפול 
למטופל באופן הטוב ביותר.

תחומי הטיפול במרכז:
• ריפוי בעיסוק.

• ריפוי שפה ודיבור.
• טיפול רגשי פרטני:

• פסיכולוג.
• טיפול בתנועה

• טיפול במוסיקה ותנועה
• שיטת אלבאום

• טיפול באומנויות
כחלק מתהליך הטיפולי 

מתקיימת הדרכת הורים, אותם 
אנו רואים כשותפים החשובים 

ביותר לילד.
ניתן לפנות למשרדינו בימי 

א'-ה' בין השעות 9:00-13:00 
טלפון: 6564144 -08
פקס:  6564118 -08

ניתן להשאיר הודעה במשיבון 
ואנו נחזור אליכם בהקדם.

מיקום: מחלקת חינוך- מועצה 
אזורית רמת הנגב.

מרכז טיפולי
רמת הנגב

תיקון דבר
שנפטר  מועמר  אבו  אעודה  שייח' 
מימיו  רביבים  לקיבוץ  נאמן  ידיד  היה 

הראשונים וזכרו ראוי לברכה.
יואל דה מלאך ויעקב שמש היו מידידיו 
תרומתו  על  וכתבו  שסיפרו  הקרובים 

הישירה לרביבים ולישראל.
המועצה  בעיתון  פורסם  לאחרונה 
שעאודה הוא מי שמכר, בשנת 1943, את 
הקיימת.  לקרן  רביבים  בקעת  קרקעות 
ברצוני להביא נקודה זו על דיוקה. לא כך 

נרכשו קרקעות אלו - 30,000 דונם.
 1933 ב-  החלה  הקרקע  רכישת  פרשת 

ונוהלה ע"י יהושע חנקין ומשה סמילנסקי 
מטעם חברת הכשרת הישוב שייצגה את 
הקונים ומטעם סלאמה אבן סעיד, דודו 

של עאודה, שייצג את המוכרים.
דונם.   10,000  – כ  נרכשו   1935 ב-  עוד 
מלחמת  פרוץ   ,1936-1939 מאורעות 
העולם וחוק הקרקעות שנחקק ב- 1940 

מנעו את השלמת העסקה.
הקרן הקיימת הצליחה ב- 1943 לסייים 
דונם   20,000 כ-  של  הרכישה  את 
שהשלימו את "משבצת רביבים" לקראת 

העליה לקרקע של המצפה.

הקורות המלאים של פרשה זו מתאורים 
שותף  שהיה  דנין,  חירם  ע"י  בפירוט 
המכירה  חוזה  השונים.  הרכישה  לשלבי 
נכתב  הבדואים  אדמות  של  המקורי 

בערבית ונחתם ב- 18.2.1935.

אודה להבהרת הדברים ולו למען הזיכרון 
ההיסטורי,

חגי רזניק
מזכיר רביבים

אושרה תוכנית לסלילת 
כביש 10 בועדה המקומית

הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת הנגב אישרה תכנית לסלילת 
כביש 10 המחבר בין כרם שלום לפתחת ניצנה

כביש 10, לאורך גבול מצריים, מתחיל 
בכרם שלום בואכה עד הרי אילת.

בתאום  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה 
אשכול,  ומ.א.  הביטחון  מערכת  עם 
להפיכת  האחרונות  בשנים  פועלת 
כביש 10 לכביש ארצי שיחבר בין כרם 

שלום לפתחת ניצנה.
המועצה  גייסה  האחרונות  בשנים 

האזורית רמת הנגב כ-3 מליון ₪ להכנת 
על  השפעה  תסקיר   – רעיונית  תכנית 
יש  שלגביו  תוואי  והציבה  הסביבה 

הסכמה בין הגופים השונים.
בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה 
והועברה  התכנית  אושרה  הנגב  רמת 

לאישור הועדה המחוזית. 
מפגש  התקיים   22/2/09 א'  ביום 

במהלכו  ניצנה  פתחת  תושבי  עם 
ע"י  התושבים  בפני  התוכנית  הוצגה 
חבשוש  ועוזי  המתכנן,  פרנג,  שמעון 
תושבי  במועצה.  הפיתוח  אגף  מנהל 
פתחת ניצנה ברכו על הקמת הכביש 
המתחשבת  התכנונית  הרגישות  ועל 
בסביבה. כמו כן ביקשו לסיים סלילת 

הכביש בהקדם.
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תקנה מס'...תיאור ההנחה
שיעור ההנחה 

המרבי
הגבלה מרבית 

תנאים לקבלת ההנחהשל __ מ"ר

 אזרח ותיק 
)העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים(

סעיף 9)ג( לחוק 
אזרחים ותיקים , 

תש"ן 1989
עד 100 מ"ר30%

* המבקש מחזיק בנכס. * המבקש הינו בגיל המתאים. * שסך כל *הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר 
הממוצע במשק. * ובמידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל 

 מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
 * הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו * הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.

*בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה וקצבת 
שאירים כהכנסה. )לפי סעיף 12)ה( לחוק ההסדרים( 

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה 
ומקבל: * קצבת זקנה * קצבת שארים * קצבת 

תלויים * קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
עד 100 מ"רעד 225%)א()1()א(

 * המבקש הינו בגיל המתאים.
 * מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל: 
* קצבת זקנה * קצבת שארים * קצבת תלויים * 

קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
עד 100 מ"רעד 2100%)א()1()ב(

 * המבקש הנו בגיל המתאים.
 * מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

נכות אי כושר: * נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת 
 נכותו היא 75% ומעלה.

 * נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר
   צמיתה היא 75% ומעלה

 עד 280%)א()2(
 * מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

* הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם 
קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור.

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * הוגשה בקשה חתומה )טופס 1(  * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. עד 240%)א()3(

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * הוגשה בקשה חתומה )טופס 1( * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. עד 290%)א()5(עיוור הנושא תעודת עיוור

עד 100 מ"ר בלבדעד 290%)א()6(עולה
* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * הוגשה בקשה חתומה )טופס 1( * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. 

*למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הרשמו במרשם אוכלוסין כעולה.

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * הוגשה בקשה חתומה )טופס 1( * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות. עד 280%)א()6()א(עולה התלוי בעזרת הזולת

גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונות ובתנאי 
שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל 
לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה 

הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו 
לגמלה.

 עד 270%)א()7()א(
 * מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

 * הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
* מקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים 

רצופים לפחות בזכאותו לגמלה. .  עד 270%)א()7()ב(

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה. עד 270%)א()7()ג(גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח

הורה יחיד: * כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, 
תשנ"ב 1992 או הורה יחיד לילד המתגורר איתו 
המשרת בפועל בשרות סדיר, וגילו אינו עולה על 

21 שנה.

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * הוגשה בקשה חתומה )טופס 1( * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות )צילום תע'  זהות( עד 220%)א()10(

מקבלי גמלה לילד/ה נכה )לרבות ילד במשפחה 
אומנה של המחזיק בנכס(

* מחזיק בנכס נשוא הבקשה. * נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.עד 100 מ"ר בלבדעד 225%)א()11(

פטור חיילים :* חייל בשירות סדיר עד תום 4 
חודשים מיום שחרורו * הורי חייל בשרות סדיר 
* מתנדבת בשירות לאומי- כל עוד היא משרתת

14ה )1(
 
 
 

100%
 
 
 

* עד 4 נפשות- לגבי 70 
מ"ר .* מעל 4 נפשות-

לגבי 90 מ"ר. 

 * החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.
 * הומצאו אישורים מתאימים.

* הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל.

 נפגעי מלחמה
* נכה צה"ל * נכה פעולות איבה * נכה פעולות איבה 
במלחמת השחרור * נכה משטרה * משפחה שכולה 
)חייל שנספה( * שאירים שכולים )פעולות איבה( * 

נכה שרות בתי הסוהר

* עד 4 נפשות- לגבי 70 1466%ה )2(
מ"ר * מעל 4 נפשות- 

לגבי 90 מ"ר

 * המבקש מחזיק בנכס.
* הומצאו אישורים בהתאם.

2)א()8(הנחה על פי מבחן הכנסה )3(
 בהתאם לטבלת הכנסה

)3(
*בהתאם לטבלת הכנסה )בתוספת הראשונה בתקנות( ובהתאם למפורט בתקנה 2)א()8(

*הוגשה בקשה חתומה )טופס 1(

תנאים לקבלת ההנחהשיעור ההנחה המרביתקנה מס'...תיאור ההנחה

* עד 6 חודשים – עד 13100%בניין ריק

* המבקש מחזיק בנכס. * ההנחה תינתן פעם אחת בחיי נכס. * הנכס עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי הרשות 

לקביעת הנכס כריק. * המבקש הודיע במועד או הוכיח שהנכס היה ריק. * לא תינתן הנחה בגין נכס ריק 

לתקופה הפחותה מ 30 יום. * הגשת בקשה בכתב.

14גהנחות לעסקים
שיעור ההנחה  זהה לזו שניתן לו על דירת המגורים 

שבחזקתו  לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק

 *ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה. *על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר.

* הוא בעל העסק ואין הוא בעל עסק נוסף * שטחו של העסק אינו עולה על 75 מטרים רבועים * מלאו לו 

65 שנים ובאשה -  60 שנה * הוא עוסק  שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 שקלים 

חדשים )צמוד למדד( * הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2)8(, בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.

הנחת תשלום מראש / הוראת 

קבע באשראי / הוראת קבע בבנק

תקנה 13 בתקנות הסדרים במשק המדינה )ארנונה 

כללית ברשויות המקומיות(,  תשס"ז-2007*
עד 2%

* מחזיק ששילם ארנונה כללית בתשלום אחד בתחילת שנת הכספים. * לא יאוחר מיום 15 בפברואר של אותה 

שנת כספים.  * מחזיק שמשלם בהוראת קבע באשראי / בנק.

הנחה לפי מבחן הכנסה 

התנאים לקבלת ההנחה 

)1( הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2009 מספר נפשות 

2,115 - 1,8392,389 - 1,8382,114עד1

 
 

3,172 - 2,7583,584 - 2,7573,171עד2

3,644 - 3,1694,118 - 3,1683,643עד3

4,116 - 3,5794,652 - 3,5784,115ע'ד4

4,980 - 4,3315,629 - 4,3304,979עד5

5,620 - 4,8876,352 - 4,8865,619עד6

עד 40%עד 80%60%עדשיעור ההנחה

6,371 - 5,5407,201 - 5,5396,370עד7

6,778 - 5,8947,661 - 5,8936,777עד8

7,452 - 6,4808,423 - 6,4797,451עד9

עד 936 לנפשעד 828 לנפש720 לנפשעד10 ומעלה

עד 50%עד 90%70%עדשיעור ההנחה 

)1( "הכנסה" כהגדרתה בתקנה 2)א()8( הורחבה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2008: "הכנסה לצורך בחינת זכאות הנחה כוללת הכנסה 
ממקורות חיצוניים בלבד ולא הכנסה ממקורות הכנסה עצמיים" )ראה חוזר משרדנו מספר 651(.

החל מה 1/1/2007 בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחה על פי מבחן הכנסה, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה 
וקצבת שאירים כהכנסה.

הנחות בארנונה

לנוחיותכם מוצגת טבלה מרכזת של 
הנחות בארנונה על פי חוק.

את טפסי הבקשה להנחה ניתן למצוא 
באתר המועצה תחת טפסים – גזברות

יש לצרף צילום ת.ז + ספח בכל בקשה.
ניתן לשלוח את טפסי הבקשה בדואר או 
amir@rng.org.il בדואר האלקטרוני
לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות 

למחלקת הגביה בטל' : 6564179
אמיר אלחייק



                                      

יום  לכל  שקל   180 על  תעמוד  המלגה 
מילואים בגין התקופה המזכה 

.)27.12.08-31.1.2009(
במכתב שיצא אל הסטודנטים כתב דיקן 
הסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון: "אני 
שמח להודיעכם כי הנהלת האוניברסיטה 
החליטו  הסטודנטים  אגודת  בשיתוף 
במסגרת  מיוחדות  מלגות  להעניק  גם 
לסטודנטים  וההקלות  ההטבות 

שהשתתפו במבצע "עופרת יצוקה". 
חשבונות  במדור  יזוכו  הסטודנטים 
זכאים.  הם  לה  המלגה  בגובה  סטודנטים 
תעבור  היתרה  זכות,  ביתרת  שימצא  מי 
המעוניין  סטודנט  בבנק.  לחשבונו 
תשלומים  לזיכוי  היתרה  את  להשאיר 
לסמסטר ב', יוכל לעשות זאת באמצעות 
חשבונות  מדור  של  לדוא"ל  הוראה 

סטודנטים".

הקלות לסטודנטים לוחמים
 הנהלת אוניברסיטת בן-גוריון בשיתוף עם אגודת הסטודנטים 
החליטה להעניק מלגות מיוחדות במסגרת ההטבות וההקלות 

לסטודנטים שהשתתפו במבצע "עופרת יצוקה"

חורשת מעין
חורשת מעין נקראה על שמה של אליאב )מעין( ארבל 

אשר נהרגה בתאונת מטוס

אליאב ארבל, אז עוד מעין, נולדה בקיבוץ מחנים. חוויותיה הראשונות התרחשו בבתי ספר שדה 
בסנטה קטרינה שבהר הגבוה בסיני ובהר גילה. בית ספר עממי וחטיבה למדה ברחובות. בכיתה 

י', אחרי מות אמה, יונית, הצטרפה למחזור י"ז בתיכון 
בחיידק  נדבקה  אז  בוקר.  שבשדה  סביבתי  לחינוך 

התעופה ועברה קורס מצנחי רחיפה.
מעין שרתה בצה"ל כחובשת. כשהשתחררה, החליטה 
זה,  במסלול  והתקדמה  הטייס  חלום  את  להגשים 
תוך כדי התפרנסות במגוון עבודות. היא התקדמה 
לטיסה  פרטית,  לטייסת  מתלמידה  הטיסה  בסולם 

מסחרית ולבסוף למדה בקורס מדריכי טיסה.
אהבת  מלאה  הייתה  )אליאב(  מעין  לטיסה  מעבר 
ובהר  סיני  הרי  בין  מהילדות  וטבע,  טיולים  ארץ, 
בוקר  שדה  במדרשת  סיור.  בחוגי  להדרכה  גילה, 
אליה,  חזרה  ואף  התיכון  בשנות  בית  מצאה  היא 
היתר,  בין  לפני כמה שנים.  ל',  להדריך את מחזור 
ספגו  רבים  ותיירים  מוכשרת  ג'יפים  נהגת  הייתה 

ממנה אהבת ארץ בהדרכות סביב ים המלח. 
הייתה  אמורה  טיסה  והדרכת  להדריך  אהבה  היא 

להיות עבורה הגשמה של שני מסלולי חיים. 
מעין הייתה מקור בלתי נדלה של אופטימיות, שמחת חיים, רצון טוב ועזרה לזולת. מצחיקה 

אותנו בסיפורים מטיוליה הרבים בארץ ובעולם ומצד שני אוזן קשבת לכל עת. 
אליאב נהרגה בתאונת מטוס בבצרה ב- 24.10.2008 כנראה כתוצאה מלחיצת נוסע על ההגאים.

נזכור אותה בצחוקה המדבק וביכולתה לחלום חלומות ולהגשימם.   
הערוצים  את  שסוכרים  לימנים  מסדרת  חלק  והוא  צרור  הר  של  המערבי  בצידו  נמצא  הלימן 

המנקזים את רכס חתירה לשדה צין. 
הלימן המשוקם נמצא על  מסלול הסינגל היפהפה  הקרוי "סינגל חלוקים", כיוון שהעצים ניטעו 

בפורים האחרון אז מטיילים מוזמנים לסייע בהשקיית העצים. 

חגיגות החלב
באמצע פברואר התקיימו ברחבי 

הארץ, "חגיגות החלב" אירוע 
המתקיים זו הפעם הרביעית 

ביוזמת מועצת החלב.  
במסגרת האירועים השנה נערכה 

תחרות גבינות בין המחלבות בארץ 
גם קטנות וגם תעשייתיות . הגבינות 

חולקו ונשפטו על פי שורה של 
קריטריונים.

מחלבת חוות קורנמל,  זכתה בשלוש 
מדליות בשלוש קטגוריות: 

יעל: משקה יוגורט זכה במדליית 
זהב

עדנה: גבינה קשה זכתה במדליית 
כסף

כתם: גבינה חצי קשה - זכתה 
במדליית ארד

אדוה לויד
צילום: דורון הורוביץגבינות חוות קורנמלדוברת המועצה




