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של  הולדתו  עיר  שבפולין,  לפלונסק  המועצה  מטעם  משלחת  יצאה  החודש 
דוד בן גוריון. המשלחת מנתה שמונה אנשים, ביניהם חברי מליאה ואירי קסל, 
משנה למנהל המכון למורשת בן גוריון, ובראשה עמד ראש המועצה, שמוליק 

ריפמן.
עם  השותפות  אבל  בעולם,  רבות  ערים  עם  ברית  קשרי  יש  אמנם  למועצה 
ראש  לארץ  הגיע  אז  שנה,  כ- 15  לפני  התחיל  הקשר  מיוחדת.  היא  פלונסק 
“ראש  עיריית פלונסק. הוא פנה למרכז השלטון המקומי, בבקשה לדבר עם 
העיר במקום שבן גוריון חי”. ריפמן נענה בשמחה להזמנה: “הקשר עם פלונסק 
הוא קשר שנוצר סביב חייו והולדתו ופטירתו של דוד בן גוריון. זה שבן גוריון 
עבר את כור ההיתוך בהיותו בפלונסק יצר בי את התחושה שיש מקום לברית 
ערים תאומות בינם לבינינו”. ואכן, לפני 13 שנים נכרתה ברית בין המועצה לבין 

פלונסק.
ערב מלחמת העולם השנייה, רוב תושביה של פלונסק היו יהודים, שאף דיברו 
היהודית  ההיסטוריה  את  לשמר  העירייה  פועלת  האחרונות  בשנים  עברית. 
במקום. היא הקימה פינת הנצחה בשטח שבו היה בעבר בית הקברות היהודי, 
שלא שרד את המלחמה, ושימרה את הבתים בהם נולד וגדל בן גוריון. מדי שנה 
היהודיים  המורשת  לאתרי  שבנוסף  מהמועצה,  נוער  משלחת  לפולין  יוצאת 
הרגילים - הגטאות ומחנות ההשמדה - מגיעה גם לפלונסק. בפלונסק חברי 
המשלחת פוגשים את הילדים המקומיים, אוכלים ב”קפריס”, המסעדה השוכנת 
בבית שבו נולד בן גוריון, ותולים עלה זיכרון על “עץ המשלחות” שהוקם בשיתוף 

עם המועצה.
בביקור משלחת המועצה, שהתקיים בסוף פברואר, התקיים מפגש חגיגי עם 
חברי עיריית פלונסק, פרנסי האזור ונציגי מועצת התלמידים. בנוסף, ביקרה 

המשלחת גם בגטו ורשה, גטו לודז’ ומחנה ההשמדה טרבלינקה.
שאני  לומר  נוהג  אני  הנוער  “במפגשי  פלונסק:  עם  הקשר  את  מסכם  ריפמן 
לא שוכח ולא סולח על מה שהגרמנים עשו על אדמת פולין, לא פעם בעזרת 
והדור  בארץ  שגדל  הצעיר  שהדור  מאמין  אני  מאידך,  אבל  עצמם.  הפולנים 
ובניסיון  פקוחות  בעיניים  העתיד  אל  להסתכל  יכול  בפלונסק  שגדל  הצעיר 
ללמוד ביחד את העבר, ולהיות בטוח שזה לא יחזור פעם נוספת בעולם כולו, 
ובטח לא בפולין. מלבד זאת, פולין היום מתפתחת כמעצמה במרכז אירופה. 
הקשר שלה עם ישראל הוא קשר טוב ונכון לחזק אותו גם בדרך שבה אנחנו 

עושים זאת”.
מעוז דגני

החודש נחנך ברביבים מדגה הדגים המשוכלל ביותר בישראל. 
שגריר  שמחון,  שלום  החקלאות  שר  השתתפו  החגיגי  בטקס 
מגדלים  במדגה  ועוד.  הקיבוץ  חברי  המועצה,  ראש  וייטנאם, 
שפמנון אפריקאי ואת הפנגסיוס, דג ייחודי שמוצאו מוייטנאם, 
של  מו”פ  מחלקת  בין  הפורה  הפעולה  שיתוף  במסגרת  וזאת 
לייצר כ- 150  המועצה לבין המדינה האסייתית. המתקן צפוי 
לדגים  נוסף  עיבוד  יעבור  מהייצור  כשחלק  בשנה,  דגים  טון 

מעושנים.
מיישם  והוא   ,₪ מיליון   3.5 כ-  של  בהשקעה  הוקם  המדגה 
עד   - הדגים  את  לצופף  המאפשרות  משוכללות  טכנולוגיות 
לרמה של למעלה מ- 400 ק”ג למטר מעוקב )רק לשם השוואה, 
שימוש  גם  יש  במדגה  סרדינים(.  קופסת  בתוך  הצפיפות  זו 
לגידול  גם  במים,  כפול  שימוש  המאפשרת  בטכנולוגיה  מיוחד 
זו,  טכנולוגיה  הסמוכים.  הזיתים  מטעי  להשקיית  וגם  הדגים 
שמורידה את עלות הייצור, נבחרה לאחר תהליך בחינה ארוך, 
וצברה ניסיון מוכח בעשור האחרון. הפרויקט ככלל מתבסס על 
המים המליחים הקיימים ברמת הנגב, שהתבררו כאופטימליים 

לגידול הדגים.

אל הבית בו נולד דוד בן גוריון
החודש ביקרו נציגי המועצה בפלונסק, עיר הולדתו של בן גוריון. ריפמן: “הדור הצעיר 

שגדל בארץ והדור הצעיר שגדל בפלונסק יכול ללמוד ביחד את העבר“

ברוך הבא, שפמנון
בקיבוץ רביבים נחנך החודש המדגה המשוכלל ביותר בישראל. במדגה יש שימוש בטכנולוגיות 

מתקדמות שמאפשרות ניצול גבוה הן של המקום והן של המים

הבית בו נולד דוד בן גוריון, ובו מסעדת “קפריס”

דבר ראש המועצה: 

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 

עורכת אחראית: הילה שליש
עורך ראשי: מעוז דגני
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מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: אבישיד
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

שר החקלאות שלום שמחון גוזר את הסרט בחניכת המדגה

חוג האזנה, ימי ראשון, 20:30, בקיבוץ שדה בוקר:

• 4.4 הרצאה וסרט לערב חג שני של פסח: 
הקרנה מוסברת של הסרט "אהובתו הנצחית".

• 25.4 הרצאה: המלחינים שאחרי בטהובן 
בראי יצירתו - הרביעייה אופוס 95, הסימפוניה 

השביעית, שוברט ומנדלסון.

תחזית תרבות: אפריל 2010

התושבים  אתכם  לשתף  הפעם  בחרתי 
בעבודתי עם הוועדים המקומיים.

ייחודי,  שלטוני  מבנה  האזורית  למועצה 
העליון,  הרובד  רבדים.  משני  המורכב 
ואילו  האזורית,  המועצה  הוא  האזורי, 
הרובד מתחתיו הוא הוועד המקומי. הוועד 
וסמכויותיו  היישוב,  תושבי  ע"י  נבחר 
נגזרות מן הסמכויות שהמועצה מאצילה 

לו. 
משתדל  אני  עבודה,  ותפיסת  כמדיניות 
המקומיים  הוועדים  עם  להיפגש 
המועצה  במשרדי  עיתיות,  לפגישות 
עם  נפגשתי  השבוע  בישובים.  או 
התרשמתי  באשלים.  המקומי  הוועד 
ומצעיד  המוביל  ואחראי,  מגובש  מוועד 
בנחישות את היישוב לרווחת התושבים. 
שהמנהיגות  בתחושה  מהפגישה  יצאתי 
ענייני  פעולה  בשיתוף  פועלת  היישובית 
לקדם  וביכולתה  המועצה,  עם  ומקצועי 
שמונח  אתגר  כל  כמעט  עם  ולהתמודד 

לפתחה.
אל יקל הדבר בעיניכם. לא פשוט להיות 
כי הפעילות מחייבת  חבר בוועד מקומי, 
חדוות  עם  רק  בהתנדבות.  זמן  השקעת 
התושבים  לטובת  לפעול  ורצון  יצירה 

באות גם הצלחה ותוצאות.
המאוחרות,  הערב  בשעות  בהמשך, 
נפגשתי בבאר מילכה עם הוועד המקומי 
של היישוב, שנבחר זה לא מכבר. למרות 
היישוב  מתמודד  עמם  הרבים  הקשיים 
פרנסה,  מקורות  ומציאת  קליטה  בנושא 
המשמעותית  הדרך  פריצת  את  הרגשתי 
שהיישוב עשה, שבאה לידי ביטוי בבניית 
כעשרים  התושבים,  של  הקבע  מבני 
של  שונים  בשלבים  שנמצאים  במספר, 

בנייה.
אז בסימן התחדשות ופריחה של תחילת 
ולבני  לכם  לאחל  מבקש  אני  האביב, 

ביתכם חג פסח שמח וכשר.

שמואל ריפמן

•  באופן אחר, טיול אופניים לחוות הבודדים.
• 14.4, "הלילה ה-12", הצגת מנויים של תיאטרון 

גשר. 
•  15.4, "ראש חודש" במדרשת בן גוריון, 

הרצאתה של פרופ' רחל אליאור: מי כתב את 
המגילות הגנוזות, ומדוע.

•  15.4 ו- 30.4, שישי ציוני במדרשת בן גוריון, 
על פי הפרסומים.
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פלמ"ח  הגר  "בשביל"  בניווט  הנגב  אליפות  נערכה  שעבר  בחודש 
בהשתתפות  שישי,  ביום  התחילה  האליפות  התשיעית.  בפעם 
המונית של בתי הספר, ילדי חברות הילדים בישובים וכן מנווטים 
מקצוענים רבים מכל קצוות הארץ. בתחרות עצמה השתתפו 160 
האוויר  מזג  העממי.  במקצה  השתתפו  אחרים  רבים  ועוד  נווטים, 

היפה האיר פנים והצועדים נהנו מפריחת הצבעונים היפה.
האזור  תושבי  בהשתתפות  בניצנה,  התחרות  נערכה  שבת  ביום 
משתתפים,   146 השתתפו  בתחרות  מקצוענים.  רבים  ומתחרים 
טקס  נערך  בסיום  העממי.  באירוע  והשתתפו  טיילו  אחרים  ורבים 

מרגש בו חולקו גביעים ופרסים לזוכים.
נורבגיה,  מחו"ל:  במיוחד  שהגיעו  גם  היו  הרבים,  המתחרים  בין 
צ'כיה, אוסטריה וסקוטלנד. בעת קבלת הפרס, המתחרה האוסטרי 

ציין מעל הבמה שבעוד בארצו מזג האוויר 
הוא -12 )מינוס(מעלות, אצלנו השמש חיממה ל- 28 מעלות.

וכעת התודות: למכינת הנגב, שהיו אחראים ליום שישי; לש"שינים 
ואורי  דניאל   - הניווט  לאיגוד  שבת;  ליום  אחראים  שהיו  מניצנה 
פלמ"ח;  משפחת  בוקר,  שדה  מדרשת  ניצנה,   - לשותפים  קוצר; 

ולדנה מאיר, מפיקת האירוע.

ובינתיים, בעין גדי...

בזמן  מתרחש  המרוץ  לפעמים  משלו.  חוקים  יש  גדי  עין  למרוץ 
סופה רצינית, לפעמים בהצפות, לפעמים קר ולפעמים חם מאוד - 

ואף פעם לא בטוח שהמרוץ יתקיים... במרוץ של השנה, שהתקיים 
בסוף פברואר, היה חם, חם מאוד! באמצע החורף חווינו 34 מעלות. 
עם  בלגן  קצת  היה  בהתחלה  המרוץ.  את  לקיים  הוחלט  זאת,  ובכל 
סגירת הכביש, הזינוק נדחה ושיבוץ המקצים היה שגוי. במצב כזה 
היה קצת קשה עם החום, ומזל שבחצי השני של הריצה נשבה רוח 

טובה שעזרה קצת לקירור הגוף.
במרוץ השתתפו 37 בוגרים וילדים מהמועצה, וכולם סיימו. שישה 
השתתפו בחצי מרתון, 12 במרוץ עשרה ק"מ, אחת השתתפה במקצה 
ההליכה )ואף הגיעה ראשונה!( והילדים השתתפו במקצה לשני ק"מ. 
יש לציין את משפחת אלעזרא מכמהין, שהשתתפה בהרכב מלא בכל 

המקצים! כל הכבוד לכל המשתתפים, נקווה שבשנה הבאה,ישתתפו 
יותר חברים והכי חשוב, שיהיה מזג אוויר קריר.

אלי לופו
מנהל מח' הספורט

בהליכה ובריצה
מאות צועדים מהארץ ומחו”ל הגיעו לאליפות הנגב התשיעית בניווט “בשביל” הגר פלמ”ח. ואילו בים המלח השתתפו עשרות מתושבי המועצה במרוץ עין גדי

ודודו,  חן   - ל”ירוק”  קהילתי(  שיטור  )מרכז  המש”ק  הפך  החודש 
שהיו שוטרים “כחולים”, הצטרפו למג”ב וכעת כולנו ירוקים. המש”ק 
מונה היום חמישה שוטרים במדים )שפרה המחבלי”ת, אריק וקמחי, 
מפקדי ה”מתמיד”, חן ודודו השוטרים הקהילתיים( ואת מוטי הקב”ט. 
לידנו לעזר גם יוסף ובני, העוסקים באבטחת מוסדות החינוך, וכן כל 

המתנדבים היקרים.

בקרוב יפתח קורס מתנדבים נוסף, אנו נשמח לכל מתנדב נוסף.
המעונינים מוזמנים להתקשר למתמיד רמת הנגב, מחלקת הביטחון- 

 6564128
  kimhiy@rng.org.il,  arikrv@bezeqint.net או לדוא”ל

יעקב קמחי ואריק יצחקי 
מפקדי בסיס הפעלה רמת הנגב

לקראת מסיבות הנוער של פורים לשנה זו, 
להתמודדות  חדשה  שיטה  לנסות  החלטנו 
עם הנוהג של בני הנוער לשתות אלכוהול 
אווירה  ליצור  רצינו  אחד  מצד  במסיבות. 
ולטעת  במסיבות,  וחיובית  שמחה 
להצלחתן  המחויבות  את  במשתתפים 
הנוער  בני  אם  רק  אפשרי  שיהיה  דבר   -
בתחפושות  ויצירתיות  מאמץ  ישקיעו 
שני,  מצד  רב.  בעמל  המסיבות  את  ויכינו 
היינו צריכים ליצור גבולות ברורים שבהם 
יכולה המסיבה להתקיים, ומעבר להם היא 

תפסק.
מטורפים  פרסים  הצבנו  זאת?  עשינו  איך 
את  בקפידה  ובחרנו  תחפושות,  לתחרות 
כך  המסיבות,  את  שיארחו  היישובים 
שהיינו בטוחים שתהיה השקעה בתפאורה 

וביצירת האווירה.
לשמחתנו, זה עבד! אחוזי המחופשים עלו 
ואפילו  מצוינת  הייתה  האווירה  פלאים, 

הייתה בחלק מהתחפושות אמירה. 

חברי גרעין עוד”ד

כן למסיבות, 
לא לאלכוהול

אחת ממצוות פורים היא לשתות 
עד דלא ידע. איך שמרו הנוער 
שלנו על מסיבות כיפיות, אבל 

בלי לשתות לשוכרה?

פינת לובשי המדים

נערי שדה בוקר בתחפושת קבוצתית 
“רמת הנגב 2020”

מאות משתתפים ממתינים להזנקה לתחרות הניווט

השמש זרחה על העדלאידע הסביבתית

בחודש שעבר סיפרנו בהרחבה על העלאידע הסביבתית בשדה בוקר, שכל כולה פרי יצירתם של תלמידי התיכון לחינוך סביבתי. ואכן, החגיגה 
השנה עלתה על הציפיות. אלפי המבקרים שהגיעו לשדה בוקר זכו לראות את עשרים בובות הענק שבנו התלמידים מחומרים ממוחזרים. למרות 

התחזיות הקודרות, החוגגים נהנו ממזג אויר בהיר.
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במסגרת תוכניות הפיתוח בר קיימא של המועצה האזורית, התחלנו 
בשורה של פרויקטים רוחביים שנוגעים במגוון תחומים הקושרים יחד 
את הנושא הקהילתי, התיירותי )כלכלי( והסביבתי. הפרויקט הראשון 
במסגרת  האופניים.  פרויקט  היה  אלה  קודקודים  בשלושת  שנגע 
הפרויקט, המועצה פיתחה מסלולי אופניים ויצרה תשתית לפעילות 

קהילתית ותיירותית, שהפכה להיות משמעותית ביותר.
הפרויקט הבא שיפעל, שוב באותה דרך, הוא פרויקט מרכז הצפרות 
במועצה אזורית רמת הנגב. לפרויקט זה חברו מספר שותפים: מרכז 
הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, 
מדרשת שדה בוקר עם בית ספר שדה, שדה בוקר וקרן קיימת לישראל. 

מרכז הצפרות יעמוד על שלוש רגליים: חינוך, תיירות ומחקר. 
במינם.  מיוחדים  צפרות  אתרי  פזורים  האזורית  המועצה  באזור 
מאזור עזוז, שבו אחד מריכוזי החוברות הגדולים ביותר בארץ, דרך 
אזור מצוק הצינים, עם קינוני הנשרים היחידים שנותרו בארץ כולה, 
וכלה באזור אגם ירוחם והמט"שים )מתקני טיהור שפכים( השונים 
שמושכים מינים רבים של ציפורי שיר. נושא הצפרות מהווה נישה 
תיירותית מיוחדת, ובמדינת ישראל הוקמו במרוצת השנים האחרונות 
מרכזי צפרות באזור החולה, מישור החוף )מעגן מיכאל(, עמק בית 
שאן )קיבוץ כפר רופין(, שפלת יהודה )לטרון(, ירושלים ואילת. המרכז 
ברמת הנגב יהפוך להיות חלק מאותה רשת של מרכזי צפרות. כיום 
צפרות  אתרי  שמחפשים  צפרים,  מיליון  כ- 60  בעולם  מסתובבים 
מיוחדים. המרכז שיוקם יוכל לתת מענה לצפרים מסוג זה, וכמובן 

להפוך מטיילים נוספים לצפרים חובבים.
תתבצע  הבאה  הלימודים  בשנת  התיירותי,  לנושא  מעבר 
)הגיל  החינוך  מערכת  במוסדות  ייעודית  לימודים  תוכנית 

הרך, בתי הספר היסודיים והחינוך הבלתי פורמאלי(.
ההיבט השלישי הוא הנושא המחקרי. הדגש בתחום זה הוא 
שנמצא  הביולוגי  והמגוון  הפתוחים  השטחים  על  שמירה 
ביולוגי  אינדיקטור  מהווים  רבים  עופות  המועצה.  בתחומי 
שיבוצעו  והסקרים  המחקר  אקולוגיות.  מערכות  למצב 
התמודדות  דרכי  ופיתוח  המצב  בהכרת  לסייע  עתידים 

לשמירה וטיפוח המגוון הביולוגי של האזור. 

רוצים להשתתף בסקר?
בהקשר המחקרי, בשבועות הקרובים מתחיל סקר ציפורים 
אגני  במרחב  הטבע,  להגנת  החברה  של  הצפרות  מרכז  של 

הניקוז של נחל ניצנה ונחל לבן. מטרות הסקר הן:
א. העמקת הידע המדעי על מצב הציפורים במרחב

שאינם  ואיכותיים  רגישים  שטחים  שימור  על  השפעה  ב. 
שמורים עדיין

יעדי הסקר הם:
א. מיפוי כולל של אוכלוסיות הציפורים במרחב

במיוחד  ורגישים  נדירים  מינים  של  אוכלוסיות  מיפוי  ב. 
במרחב

ג. איתור שטחים רגישים ואיכותיים הדורשים שימור
יואב  עם  קשר  ליצור  מוזמנים  בסקר  להשתתף  המעוניינים 

פרלמן ממרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע.
בקרוב גם נערוך טיולים בדגש צפרות, בהדרכת אלון גלילי.

ממעוף הציפור
רמת הנגב התברכה במגוון מרתק של ציפורים, שמושך לאזור צפרים רבים. 
בימים אלה, המועצה מתחילה לפתח את תחום הצפרות. על הפרק - מרכז 

צפרות, שישלב חינוך, תיירות ומחקר. בואו לעוף איתנו! • ערן דורון

בולבול צהוב שת )פרחון(

סיבכי שחור כיפה

צילומים: דובי קלעי

היותי  בעת  כבר  הציפורים.  אותי  הקסימו  ילדותי  מאז 
בתצפית  שעות  מבלה  הייתי  רביבים,  בקיבוץ  נער 
ומעקב אחר הציפורים והתנהגותן בטבע. מעופן חוצה 
יכולתן המדהימה לנצל את הרוח, את  ויבשות,  גבולות 
האוויר, את השמים והכוכבים, מרתקת בעיניי. עד היום 
שמעביר  הנדידה  קוד  את  ולפצח  להבין  הצלחתי  לא 
מאות אלפים ואף יותר ציפורים מרוסיה ומאירופה, דרך 
ישראל, לאפריקה ובחזרה. אני עומד נפעם ונרגש בכל 
בשמי  חולפות  ציפורים  של  להקות  רואה  שאני  פעם 

הנגב.
אהבת הציפורים, ובעיקר ציפורי הנגב - הקטה, החוברה, 

החוגלות וציפורים נוספות שהגיעו אלינו עם השינויים 
במיקרו האקלים ברמת הנגב - וההבנה כי ציפורים אלה 
הן חלק מהוויית החיים שלנו כתושבי רמת הנגב, הביאו 
באזור,  הכנף  בעלי  של  הגדול  העושר  כי  להכרה  אותי 
וחשוב,  מרתק  עולם  הוא  הקבועות,  גם  כמו  הזמניות 

והוא חלק מאיתנו.
אני מקווה שפתיחת מרכז צפרות ברמת הנגב, פרויקט 
יהפוך לחלק מההוויה  וגידים,  עור  שבימים אלה קורם 

ברמת הנגב, הן ברמה החינוכית והן ברמה התיירותית.

שמוליק ריפמן

ציפורים בראש

שמוליק ריפמן: 
“העושר הגדול של 

בעלי הכנף באזור הוא 
עולם מרתק וחשוב, 

והוא חלק מאיתנו”
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זבוב קטן
אבן מחודדת

ניצן פורח בצניעותו
זרועות הבצל פתוחות לשמיים

נעים לקצב משב רוח קלילה
מתחת לרכס הנחל יבש

חשוף לדממה
רווי אבנים אומר קצת ירוקת

מתפצל לתוך בוהן שלוחה
נעלם באחרת

משאיר סימנים להמשך.
נמלה מתרוצצת בחול הצהוב

ממהרת כי היא נמלה
נעלמת מבין אבנים
עומדות, ממתינות
לעוצמה של הרוח

לגשם הבא
שיביאו איתם מגע לדחיפה

תנועה ודרדור
הן תגענה בנחל

רווי בזרימה
געגועי היובש יתומו

באדמה רטובה רטובה

החודש התקיים יום עיון בנושא "ארץ בראשית". בכינוס השתתפו 
מרכז  ויו"ר  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  ראש  ריפמן,  שמוליק 
והגנים,  הטבע  רשות  מנכ"ל  אמיתי,  אלי  האזוריות,  המועצות 
אבינועם בן יצחק, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, פרופ' עמנואל מזור, 
לשם,  יוסי  ד"ר  ת"א,  אוניברסיטת  זהבי,  אמוץ  פרופ'  ויצמן,  מכון 
אוניברסיטת ת"א והחברה להגנת הטבע, עזריה אלון, החברה להגנת 

הטבע ויואב שגיא, מכון דש"א.
על  והכרזה  ז"ל  רבין  יצחק  ממשלת  החלטת  לאחר  עשורים  כשני 
ארץ המכתשים, שסימנה אבן דרך משמעותית בהתייחסות למשאב 
הטבעי של הנגב הישראלי, הונחה בכנס אבן יסוד חשובה בשמירת 

מרחבי "ארץ בראשית" לדורות הבאים. 
מרחבי "ארץ בראשית" בנגב הינם יחידת שטח אשר יד אדם בן זמננו 
והשרידים  החיים  בעלי  הצומח,  התבליט,  המסלע,  בו.  פגעה  לא 
הארכיאולוגיים, שמורים ומשקפים את מגוון תהליכי הטבע ושלל 
המאפשר  האחרון  המדברי  המרחב  זהו  ההיסטוריים.  ההקשרים 
למערכות הטבע להמשיך ולהתקיים. "ארץ בראשית" נשתמרה כפי 
שראו אותה מאז יציאת בני ישראל ממצרים, שוכני מצודות הנגב 
ומגלי  הפלמ"ח  סיירי  הנבטים,  של  המדבר  שיירות  ראשון,  בבית 

הנגב.
החברה  שדרות  כל  בין  הסכמה  לגבש  ביקשו  הכנס  משתתפי 
והמערכות האזרחיות המשרתות אותה לפיה "ארץ בראשית" תוכר 
תוך  לשימורו,  מיטבית  בצורה  לפעול  שיש  ומורשת  טבע  כערך 

חשיפתו לציבור, וזאת בממשק של שימור ובר קיימות.
משתתפי הכנס קוראים לראות במרחבי "ארץ בראשית" כקונצנזוס 
אשר יהווה גשר פיזי ואידיאולוגי בין דרום לצפון, בין מזרח למערב, 

בין הפיתוח לשימור, ובין העבר לעתיד. 
במרחב "ארץ בראשית" קיימות קהילות שחיות בתוך המרחב הפתוח 
ומהוות דוגמה ומופת לרוח חלוצית, תעוזה ונחישות. קהילות אלה 

הן חלק בלתי נפרד מהמרחב. יש לחזקן ולאפשר להן את זכות הקיום 
מרחבי  אזור  להפיכת  בנחישות  לחתור  יש  השמורים.  השטחים  לצד 
הקהילות  לתושבי  לספק  שיוכל  תיירותי  למרחב  בראשית"  "ארץ 

בתחומו אפשרויות פרנסה וקיום בכבוד. 
משתתפי יום העיון רואים במשימות הבאות כחיוניות להגשמת החזון:

1. לקבע את מעמד "ארץ בראשית" במפת התכנון הלאומית - תמ"א 
35 )תכנית מתאר ארצית(.

נופי הבראשית בארץ המכתשים  לקדם החלטת ממשלה לשימור   .2
והבקע הצמוד והטמעתה בתמ"א 35. 

3. ליצור כלים לניהול "ארץ בראשית": שפה מיתוגית למרחב, תקנות 
השטח,  של  המעמד  מתוקף  כיום  שקיימים  אלה  על  בנוסף  וחוקים 
פיתוח המרחב מתוך כללי השימור וההנצחה שלו על ערכיו הטבעיים 

וההיסטוריים והבאת תיירים ומטיילים מהארץ ומהעולם.
כל הגופים המעוניינים להיות שותפים בקביעת  צוות של  להקים   .4

יעדי "ארץ בראשית" וקידום מעמדה.
מטרת הכינוס הייתה להציג את העתיד הרצוי למרחבי "ארץ בראשית" 
יחד עם הגופים הרבים על מנת לייצר דיאלוג והסכמה, ולהביא לדיון 
מקבלי  של  לפתחם  העומדים  השונים  ההיבטים  את  וממסדי  ציבורי 

החלטות. 
משתתפי הכנס קוראים לכל הגופים והארגונים האמונים על שמירת 
ושימור  לעיצוב  היעדים  בהגשמת  שותפים  להיות  במדינה  הסביבה 

עתיד "ארץ בראשית".
והגופים החוץ  "ללא תמיכה ציבורית רחבה של המועצות האזוריות 
ממשלתיים, עלולה להיפגע שמירת השטחים הללו ופגיעה בשטחים 
אלה בעתיד תיפגע גם ביכולת האדם להתקיים בהם" אומרים הגורמים 

הירוקים. 
ערן דורון

מרחבי ארץ בראשית - מבט לעתיד
סיכום ליום עיון שהתקיים בחודש שעבר במרכז לחקלאות מדברית רמת הנגב

לספר  רוצים  אנחנו  השנה,  למחצית  הגעה  לרגל 
ולהזכיר מה עשינו עד עכשיו. אז מה היה לנו?

• סמינר מד”בים )מדריכים בוגרים(, בו תכננו את 
הפעילויות למשך כל השנה.

יפה,  יוסי  של  לזכרו  במפעל  השתתפות   •
לסביבה  תרומה  בדגש  טיול   - בסוכות  המתקיים 
וביצענו  אופניים  שביל  פרצנו  השנה  ולחברה. 

הרמת נוף ביער.
• חג המעלות, בו החניכים עולים לתנועה. 

• פיצה קומונה, אירוע שיא לכיתות ט’-י”ב שהיה 
בקומונה שלנו, הגרעינרים. 

• סמינר יחיד בקבוצה, שעסק בהשתלבותו של 
למדריכים  העברנו  הסמינר  את  בקבוצה.  החניך 

הצעירים, שיישמו אותו עם החניכים שלהם.
• טיול חנוכה, גם בטיול זה השתתפו חניכים מכל הארץ זהו 
הטיול  נושא  הרמון,  מזרח  באזור  טיילנו  והשנה  נודד,  טיול 

השנה היה התיישבות.
• סמינר סובלנות לכל המדריכים במחוז דרום. 

• הכנה חווייתית למדריכים לקראת מחנה פסח.
המיועדים  גדולים  אירועים  הם  ביישובים  שיא  אירועי   •
בדרך כלל לכל הקהילה או לכל שכבות הגיל המודרכות. עד 
עכשיו היו לנו אירועי שיא בבסיס רמון, משאבי שדה, טללים 

ומדרשת בן גוריון.
בחודש הקרוב נקיים בעזוז מחנה פסח לכיתות ד’-ו’, וטיול 

נודד של כל מחוז דרום לכיתות ז’-ח’.
קיץ,  מחנות  נוספים,  וסמינרים  שיא  אירועי  עוד  לפנינו 
כמה  שיירשמו  שואפים  אנחנו  בנוסף,  וקורסים.  טיולים 
להמשיך   - וכמובן  בקיץ,  ההדרכה  לקורסי  חניכים  שיותר 

ולכייף עם כל רמת נגב.
בהצלחה לכולנו!

זוהר סלע דוד- רכז תנועת  הנוער 
בני המושבים ברמת נגב
וגרעין עודד רמת הנגב 5: תמר, 
זיו, איילת, שחר, דורון ואמרי

ומה עם החצי השני?
בני המושבים סוגרים חצי שנה, ומנצלים את 

ההזדמנות להסתכל לאחור - וגם לתכנן קדימה

שיטפון
אלעד ארנון

החניכים באירוע חג המעלות
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רפת
להישאר  יכולתי  לא  מופרעת,  הייתי  אולפנא.  סיימתי  לא 
זה קשה  בכיתה, כל הזמן טיילתי. ההורים שלי לקחו את 
מאוד, כי הם רוסים במקור ובתרבות הרוסית יש קטע חזק 
עם הלימודים. התחלתי לעבוד ברפת של מגדל עוז, ונהניתי 
מכל רגע. גיליתי שלמרות שזו מסגרת, כשאני אוהבת משהו 
אני עושה אותו כמו שצריך, אפילו קמתי בזמן. זה מוזר כל 
כך, אבל אני יכולה להגיד לך שכל מי שעבד ברפת אי פעם 
אוהב את זה, למרות שזה ללכת בתוך חרא של פרות, בזבל 

ובסירחון, לעבוד עם בהמות. 

מורעלת
בטירונות הייתי מצטיינת פלוגתית. שאלו אותי מה אני רוצה 
לעשות, אמרתי הכי קרבי שאפשר. אמרו לי, מכירה לוחמות 
מג"ב? אמרתי שזה אלה שמרביצים לנו בהפגנות! זה היה 
מחזור ג' של לוחמות במג"ב, עוד היה צריך להראות שגם 
בנות יכולות לעשות את זה, אז הוכחתי את עצמי בגיבוש, 
ואחר כך הייתי מהלוחמות הראשונות בירושלים. אמרו לי 
שאין לי סיכוי להיות מ"כית במג"ב ירושלים, אבל רק בגלל 
ואז  מ"כית.  חזרתי  אז  עצמי.  את  להוכיח  חייבת  הייתי  זה 
אמרו לי שמילא מ"כית, אבל מ"מית בחיים לא! אז חזרתי 

בתור מ"מית. אין, הייתי מורעלת.

משמרת לילה
ואז קרה משהו - התחתנתי. את אמיתי הכרתי כבר שנים, 
חשבתי  לא  ביחד.  מטיילים  היינו  שלנו,  בחבורה  היה  הוא 
שיש סיכוי שיקרה בינינו משהו, אבל הוא שיגע אותי. הוא 
כמובן יגיד שזה הפוך, אבל אל תאמין לו. אחרי חודש נכנסתי 
להיריון, עד חודש חמישי עוד הייתי קרבית. הלכתי לרופא, 
והוא אחד שצריך למות אצלו בשביל לקבל גימלים. אמרתי 
לו תשמע, רק רציתי לעדכן אותך שאני בהיריון. הוא אמר 
לי רגע! הוא התייעץ עם רופא אחר ואמר לו "אתה מכיר 
את שפרה? אז היא בהיריון!" ההוא נחנק, אמר שמורידים 
אותי מפעילות מבצעית מהרגע. עניתי לו מה פתאום, עוד 
יש לי משמרת לילה היום! אבל מאז ועד סוף ההיריון הייתי 

במשרד. 

גנרטור
לא  פתאום  השתנו.  הדברים  חרות,  של  הלידה  אחרי  ואז 
ממש היה לי חשוב לחזור, הייתי מרוכזת בדברים החשובים 
באמת - המשפחה, הבית, הגברת החדשה. וגם היינו מאוד 
עסוקים בלרצות להקים יישוב. רצינו את הקסם של להוליד 
הצטרפנו  אותו.  ולממש  חלום  איזה  לטפח  חדש,  משהו 
לגרעין שרצה להתיישב במרחב-עם. ואז באיזה יום חמישי 
לעלות  כבר  שכדאי  לנו  ואומרים  אלינו  מתקשרים  בערב 
לשטח, יש סיכוי שתבואו מחר? אמנם יש שירותים אחד, 

והחשמל הוא על גנרטור, ואין שבילים, אבל זה ממש חשוב 
תינוק, מיטה שלנו  אז באנו. שמנו באוטו מיטת  שתבואו. 
לתחילת  הובלה  הזמנו  בשבת,  להסתדר  קטן  משהו  ועוד 
את  להרכיב  הספקנו  לא  אפילו  לקרוואן.  והגענו  השבוע, 

המיטה לשבת, חרות ישנה על המזרון. 

עזים
אחרי שעברנו לפה, אמרו לי שאני יכולה לחזור להיות מ"מית 
בירושלים, אבל אין תפקיד בדרום. פתאום באה הישועה - 
שמוליק ריפמן הציע לי להיות אחראית על הסיור הכפרי 
ועד  מאז  זה  את  עושה  אני  לשם  מפה  הנגב.  רמת  באזור 
היום. אני עובדת כמחב"לית של המועצה, מפקדת חבל. אני 
נותנת מענה לכל המגזר החקלאי-כפרי במועצה - כל מה 
שקורה בעיר אבל בכפר, למשל גניבות חקלאיות. המשטרה 
הכחולה זה משהו שפחות מעניין אותה. אם גנבו 150 עזים, 
זה ירגש אותם פחות ממכונית גנובה. זה הזוי, כי מי שגנבו לו 
אוטו, זה מבאס כמובן, אבל יש לו ביטוח. חקלאי שגונבים לו 

משאית עם כל התוצרת שלו, הלכה לו השנה. 

בירוקרטיה
מנסה  המערכת  מפעם.  במשרד  יותר  הרבה  אני  היום 
להתייעל, אז היא נהייתה יותר ממוחשבת, אז יש יותר ניירת 
ויותר ביורוקרטיה. אבל אני גם יוצאת לשטח, לפחות כשאני 
לא בהיריון מתקדם. אבל כבר יצא לי לצאת למרדפונים עם 

בטן מקפצת. 

מטפלת
יש לנו שישה ילדים, הקטן בן שנה וחצי והגדולה בת 8.5. 

אפשר  שאי  ברמה  אותי  מילא  זה  נולדה,  שחרות  אחרי 
נהיה  פתאום  אבל  בך.  מכה  זה  האמהות,  ההורות,  לתאר. 
לי חשק שוב. זו בעיה נפשית, מאובחנת. בעלי ממש נלחץ 
כשהוא רואה תינוקות קטנים, שלא יבוא לי שוב. אבל אני 
יוצאים  אשמח לעוד, כל עוד יש כוח וסבלנות. אנחנו לא 
הרבה, אבל אם אנחנו יוצאים, התגובות מצחיקות: אה, את 

המטפלת? 

סוציולוגית
לקח לי זמן להתעורר מהחלום על יישוב חדש ולהתמודד עם 
המציאות. זה לא תמיד מושלם כמו שקיווית. גם אם הקמת 
את זה לבד, וגרת בלי שירותים ובלי חשמל, יש לך אמנם 
זכות ראשונים, אבל יש מגמות שלא תלויות בנו. אני מאוד 
אוהבת את האנשים ואת האווירה, אבל זה לא החזון שלי. 
אם זה היה יישוב קיים, לא בטוח שהייתי באה לפה. ציפיתי 
שהיישוב יהיה יותר פתוח מבחינה דתית. בציבור שלנו, יש 
מגמה מסוימת, שמתעוררת גם פה, שילוב של התחרדות 
ההתנתקות,  אחרי  בחברה  גדול  שבר  איזה  היה  והקצנה. 
וזה השפיע, לא יעזור כלום. אני לא איזו סוציולוגית, אבל 
למדינה,  הדם  את  שנתנו  שאנשים  היא  שלי,  התחושה 
פתאום הרגישו שהם קיבלו סטירה מצלצלת. אלה אנשים 
איפה  יושבים  שהם  בזה  למדינה  תורמים  שהם  שהרגישו 
שהמדינה למעשה הושיבה אותם. חלק המשיכו לתת את 
הדם, וחלק הלכו לקיצוניות. אני מחשיבה את עצמי דתייה 
ציונית לאומית, אבל אני מכירה אנשים שמאז ההתנתקות 
שזה  בטוחה  לא  אני  המדינה.  לשלום  תפילה  נושאים  לא 
מתחת  ויהיה  היה  שזה  בטוח  אבל  השטח,  פני  מעל  קיים 

לפני השטח. 

אדם,  מקום

שפרה בוכריס, מרחב עם

“אני גם יוצאת לשטח, לפחות כשאני לא בהיריון מתקדם. 
אבל כבר יצא לי לצאת למרדפונים עם בטן מקפצת”

“לקח לי זמן להתעורר מהחלום על יישוב חדש ולהתמודד עם המציאות. אם זה היה יישוב קיים, 
לא בטוח שהייתי באה לפה”
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ביצים  אדמה,  תפוחי  גבינה,  עם  מצה  שוקולד,  עם  מצה 
בכל הצורות, בשר והרבה אוכל מטוגן... זו הרשימה ממנה 
גיוון  כן,  בפסח.  שלנו  התפריט  רוב  כלל  בדרך  מורכב 
קולינרי הוא לא הצד החזק של החג, והתוצאה המורגשת 
וכאב  גזים  עצירות,  לבוא.  מאחרת  לא  העיכול  במערכת 
בטן הם חלק מהתופעות הנלוות, כמתבקש כשמתבססים 
בל  אחת  תופעה  עוד  בסיבים.  ודל  יבש  מרוכז,  מזון  על 
נשכח - השמנה לאחר ארוחות החג וריבוי מצות. כל מצה 

מכילה 140 קלוריות ושווה ל-2 פרוסות לחם.
אבל אפשר גם אחרת - אפשר לאכול מזון מאוזן, עשיר, 
קל לעיכול ומשביע גם בתקופת החג. כל זאת כששומרים 
על כמה כללים בסיסיים. כמו שציינתי, עיקר הבעייתיות 
נקפיד  אם  ובנוזלים.  בסיבים  מחסור  היא  הנ”ל  בתפריט 
על מזון מגוון, עתיר סיבים ונוזלים, נימנע מקשיי העיכול 

הנלווים לאכילה רבה של מצות.
לכל  מים  כוס   - מרובה  שתייה  על  להקפיד  יש  ראשית, 
מצה שנאכלה, גם אם זו מצה רטובה. הקפדה על שתייה 
מרובה של מים, תה צמחים ולימונדה חשובה. שימו לב לא 

להגזים בשתיית מיצים שהם עתירי קלוריות וסוכר.

ירקות,  מרק  וקרים:  חמים  מרקים  לאכול  ניתן   - מרקים 
כיד  ועוד  עגבניות  ביוגורט,  מלפפונים  אפונה,  כרישה, 

הדמיון הטובה עליכם.
מוצרי חלב - ביו-יוגורט, ריוויון ומוצרי חלב ניגר משמשים 

כארוחת ביניים מומלצת.
רבים  מזונות  בה  הפסח,  תקופת  את   - ופירות  ירקות 
יום המבוסס  ניקוי.  ניתן לנצל לתקופת  אסורים לאכילה, 
על אכילת ירקות ופירות, בייחוד לאחר ארוחת חג דשנות 
ולתחושת  מרעלים  הגוף  לניקוי  יתרום  שלפניו,  ביום 

קלילות גופנית.
צריכים  בדם  גבוהים  וטריגליצרידים  כולסטרול  בעלי 
בשל  פסח(  בעוגיות  )המככבים  קוקוס  ממוצרי  להימנע 

תכולת שומן רווי גבוהה.
וחשובים  סיבים מפרקים שומנים  ירקות עתירי   - ירקות 
ירקות  סלטים,  שלבו  מטוגנים.  מזונות  לצד  בייחוד 

חתוכים, נבטים ועלי תבלין בשתי ארוחות ביום לפחות.
פני  על  ובישול,  אידוי  אפיה,  להעדיף  השתדלו   - בישול 

טיגון.
חלק  להחליף  )עדיף  פשטידה  לאפות  ניתן   - פשטידה 

לחמניות  או  מצות  במקום  בלבד(  בחלבונים  מהביצים 
מקמח מצה/תפו”א, פריכיות אורז, לאכול מצות מועשרות 
המתרחב  לפסח  כשרים  מזונות  ממגוון  וליהנות  בסיבים 

משנה לשנה.
תבלינים - שילוב של תבלינים כגון חוויאג’, כמון, כורכום, 
כוסברה, זנגוויל, הל ומוסקט בתבשילים יקל על העיכול.

תה - להפגת גזים, שתו תה צמחים מזרעי שומר וזנגוויל. 
להמרצת מערכת העיכול שתו תה קינמון והל או רוזמרין 

ונענע. 
שימו לב - בפסח יש גם כמה מאכלים מסורתיים בריאים 
ומפחיתה  עיכול  מיצי  זרימת  ממריצה  חזרת  ומומלצים: 
בוויטמינים  עשירה  החרוסת  הנשימה,  בכלי  גודש 
ומינרלים, ואילו מרור וכרפס מנקים את הכבד ומטהרים 

את הדם.

חני טופר היא נטורופתית מוסמכת ומומחית בריפוי טבעי.
קליניקות: "גולדן טוליפ", הנרייטה סולד 4, באר שבע, 
ובמושב כמהין.
www.hannytop.com ,054-7366307 :'טל 

“אם אתה יודע איך לסבול - תדע גם לא לסבול” )סנגאי, מגדולי הזן של יפן(
מתי לאחרונה עצרתם רגע את מרוץ החיים כדי לבדוק - האם טוב לכם? האם אתם 
מרוצים בכל תחום בחייכם? אם כן, אשריכם. אם לא - מה נחוץ כדי לשפר? האם איבדתם 
תקווה? האם אתם כבר אדישים? האם וויתרתם כי ככה זה בחיים? אנא קראו את הכתוב 

כאן. ואם מצאתם משהו שברצונכם לשפר - אז כבר זכיתי.
למי מתאים אימון אישי?

אימון אישי מתאים לכל מי שמתלבט, תקוע, עמוס, מתוח, לא מרוצה ונמאס לו מזה; לכל 
מי שמרוצה מחייו ורוצה לעשות יותר עם מה שיש לו; ולכל מי שרוצה לגדול, להתפתח, 

לצמוח ולעצב לעצמו חיים מלאים מתוך בחירה אמיתית והאהבה של מה שיש.
השיפור הוא בתחומים רבים - משפחה, זוגיות, התפתחות אישית, תקשורת בינאישית, 

אי סיפוק מהעבודה, הרגשת החמצה, רגשות אשמה ועוד.
מהו אימון אישי?

אימון אישי הוא תהליך שכולל שיחות, שאלות, חשיבה ופעולות. התהליך מוגדר בזמן 
ובתוצאות. האימון נותן מענה לדרישה ההולכת וגוברת של התפתחות מקצועית ואישית, 
האימון  לחיים.  חדשה  ראייה  ודרך  אישית  העצמה  חיובית,  עולם  השקפת  על  בדגש 
מאפשר פיתוח מודעות לחשיפת יכולותיו החבויות של המתאמן, כך שיבואו לידי ביטוי 

ויאפשרו להשיג תוצאות פורצות דרך בכל תחום שיבחר. 
מטרת האימון היא לצמצם את הפער בין המצוי והרצוי בחיים. ככל שנצליח לעשות זאת, 

החיים שלנו יהיו משמעותיים, מאושרים ומספקים יותר.
תהליך האימון

האימון מתנהל כסדרה של שיחות שבועיות. סדרה מכילה בדרך כלל 10-15 שיחות בנות 
שעה. בין שיחות האימון, במשך השבוע, על המתאמן לבצע משימות שקיבל במהלך 
בעל  הוא  והיצירתיות.  המשאבים  הידע,  כבעל  נתפס  המתאמן  התהליך,  בכל  האימון. 

התשובות, והמאמן עוזר לו למצוא אותן.
מה ההבדל בין אימון לטיפול פסיכולוגי?

ראשית, טיפול פסיכולוגי הוא תהליך ארוך טווח, ואילו האימון האישי מקדם את המתאמן 
לעבר מטרותיו בטווח קצר ככל האפשר. טיפול פסיכולוגי מתמקד באבחון המטופל ע”י 
בדיקת עברו, מתוך הנחה שהעבר הוא החשוב ביותר בשל השפעתו על ההווה. אימון 
מבוסס על בדיקת אפשרויות בהווה והתמקדות במציאות העתידית הרצויה - אנחנו לא 

שואלים “למה זה קרה לי?” אלא “מה אני יכול לעשות עם זה?”.
אם קיים גורם פסיכולוגי שגורם ל”תקיעות” של המתאמן, המאמן יזהה זאת ויפנה את 
אימון  עם  העבר  על  שעובד  פסיכולוגי  טיפול  לשלב  ניתן  המתאים.  לטיפול  המאומן 

המתמקד בהווה.

עדינה מוסקוביץ’
מאמנת אישית ומשפחתית
מנחת קבוצות הורים ומבוגרים
מנחה סדנאות הקשבה, נשים, והעצמה.
052-3847250, havera111@walla.com

אביב הגיע, פסח בא... אז מה אוכלים?
במקום להשמין במשך החג ממצות עם שוקולד, קבלו רעיונות לאוכל כשר ומזין

אימון לנפש
רוצים לשפר את חייכם? עדינה מוסקוביץ’, מאמנת 

אישית ומשפחתית, פותחת דלת לעולם האימון האישי

בית הספר לבריאות /  חני טופר
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את  השניה  השנה  זו  קיימנו   ,19.3.2010 ו'  ביום 
לבין  התושבים  בין  פתוח  מפגש   – המועצה  יום 

עובדי המועצה ומנהליה.
חשובים  פרויקטים  במספר  לסייר  בחרנו  הפעם 
אשר יצאו לדרך בשנה האחרונה: שנטי במדבר, 

רוח מדבר וכפר עדיאל )איילים( באשלים.
יצאו  משתתפים,  כ-150  המועצה,  תושבי 
ושמעו  הנ"ל  באתרים  לביקור  צירים  בשלושה 

מפי אנשי המקום על הנעשה בתחומם.
שדה  במשאבי  ב"אסם"  התכנסנו  הסיור  לאחר 
להחלפת דעות בסוגיות שעלו ביום המועצה לפני 
תיכון  בי"ס  איכות הסביבה, שאלת הקמת  שנה: 
הקרובה-  בסביבתינו  הבדואים  וסוגיית  אזורי, 
האם על המועצה לפעול לקידום יחסי השכנות, 

וגם לפעול יותר לאכיפה בענייני חוק וסדר.
האחרונה  השנה  במהלך  נבחנו  הללו  הנושאים 
ע"י צוותי עבודה והוצגו לנציגי הישובים במליאת 
נעשים צעדים  איכות הסביבה  בנושא  המועצה. 
משמעותיים לקידום פרויקטים סביבתיים ותכנית 
אב לפיתוח  בר קיימא. בשני הנושאים האחרים 
על  מעשיות  החלטות  לקבל  המועצה  על  יהיה 

סמך המלצות הצוותים שעסקו בנושא.

ראש המועצה, שמוליק ריפמן, ציין בדבריו כי יש 
לעשות מאמץ גדול להביא את בני ישובי המועצה 
"הביתה". על המועצה למצוא את הדרכים לבסס 
את הקשר עם הבנים ולדאוג לקידום אפשרויות 
מגורים  מבחינת  הן  המועצה,  בתחום  קליטתם 

והן מבחינת פרנסה.
סולרית  כח  תחנת  להקמת  התכנית  בעקבות 
הביעו  תושבים  מספר  אשלים,  יד  על  גדולה 
החשמל  יצור  של  הסביבתית  מההשפעה  חשש 
ראש  אשלים.  סביב  נרחבים  כה  בשטחים 
המועצה הסביר כי התכנית עברה תהליך מסודר 
יערך   זאת  ועם  הדרושים,  האישורים  קבלת  של 
שלא  להבטיח  כדי  הסביבה  על  השפעה  תסקיר 
פליטות  רעש,  בנושאי  מהמותר  חריגות  תהיינה 

לאויר וזהום סביבתי אחר.
המועצה רואה חשיבות גדולה להמשך המפגשים 
להבעת  כדרך  המועצה  נציגי  עם  התושבים  של 
דעות ושיתוף הציבור בתחומי העשיה המגוונים 
ולקיים  לחזור  מקוים  והננו  המועצה,  בתחום 

מפגש נוסף בשנה הבאה.
 שאול לוי
מזכיר המועצה

יום המועצה 2010



            

כן לציפור
מרפאת שיניים “קרידו אסתטיקה”

מרפאת שיניים “קרידו אסטטיקה” מאחלת 
חג  משפחותיהם  ובני  הנגב  רמת  לתושבי 

פסח שמח וכשר.
נשמח לשרת אתכם במגוון השירותים 

הדנטאליים ובהנחות המיוחדות 
המוענקות לכם. המרפאה ערוכה 

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי עד 72 
תשלומים.

טלפון במרפאה: 08-6285213 
נייד: 054-4910304 
מזלתרים דב

מרפאת שיניים קרידו

בכל  מקרה של גמל/ים משוטטים לצד 
הכביש, 

יש להודיע לפקח המועצה - עווד, בנייד: 
 050-2100778

בברכה,
מוטי זנה
קב”ט המועצה

גמלים 
משוטטים

חוגי הספורט במועצה לא יתקיימו בחופשת 
פסח, בין התאריכים 21/03-07/04.

בברכת חג שמח וכשר
מח' חינוך וספורט

 טורניר גביע 
רמת הנגב בכדורגל
הטורניר יתקיים בתאריך 06.04.2010 בשעה 10:00, במגרש 

הכדורגל בקיבוץ רביבים.

הישובים המשתתפים: רביבים, משאבי שדה, טללים, אשלים, 
שדה בוקר, מדרשת בן גוריון, פתחת ניצנה.

נא לצייד את השחקנים בשתייה וכריך. על כל ישוב להגיע עם 
חולצה בצבע אחיד ומלווה מהישוב - חובה!

• חלוקת הקבוצות תהיה לפי כיתות: א’-ג’, ד’-ו’, ז’-ח’.
• גביעים ומדליות יחולקו 

לקבוצות הזוכות.
• ההרשמה לטורניר 

עד 01.04.2010 
• משך המשחק 

13X2 דק’ = 
26 דק’ + 4 דק’ 

הפסקה.
• הטורניר 

מתקיים מטעם 
מחלקת חינוך וספורט, 

ופתוח לכל 
    התלמידים והתלמידות 

המעוניינים להשתתף.

להרשמה ולפרטים נוספים
פיני איפרגן, 052-3790260

חג פסח כשר ושמח!
מח’ חינוך וספורט

למרכז הטיפולי רמת הנגב דרושים:
• מרפאה בעיסוק לעבודה עם ילדים ביחידה    

   להתפתחות הילד 
• פסיכולוג/ית חינוכי לאבחונים פסיכו דידקטי

העבודה היא בשעות אחר הצהריים.
התפקידים דורשים ניסיון קודם בתחום.

שלחו קורות חיים לפקס 6564118.
לפרטים נוספים: מלי פינקלשטיין 6564144.

פתרונות ייחודיים בנגרות ובהחזקת הבית. 
בניית ריהוט לפי הזמנה, שיפוץ, תיקון וחידוש רהיטים 

עתיקים וישנים.

לפרטים 050-7987440

איתן בניה – נגרות אומן

תשובות והדרכה לביצוע עצמי: 
www.eitan-bnaya.co.il




