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הארצית  המועצה  של  לעררים  המשנה  ועדת 
לתכנון ובניה דחתה החודש את הערר שהגישה 
עמותת אדם טבע ודין כנגד הקמת קריית ההדרכה 
בנדון  הוועדה  מהחלטת  צה"ל.  של  המתוכננת 
כי כל ההליכים שנקטה  כי הוועדה קבעה  עולה 
ובהם  המדינה בדרך לאישור הפרוייקט תקינים, 
גם הצעדים שננקטו להפחתת המזהמים. הוועדה 
את  לאשר  המחוזית  הוועדה  החלטת  כי  קבעה 
הנגב  בצומת  ההדרכה  קריית  להקמת  התוכנית 

הינה החלטה ראויה ונכונה תכנונית.
יום  "זהו  ריפמן  שמוליק  אמר  להחלטה  בתגובה 
ההחלטה  הנגב.  לפיתוח  העשייה  להמשך  חשוב 
ההקמה  עבודת  לתחילת  הדרך  את  סוללת 

לפרוייקט חשוב זה".

אדוה לויד
דוברת המועצה

נראה כי לאחר שנים של מסכת ייסורים, עומדת 
להיפתר סוגיית מעמדן התכנוני והקנייני של חוות 
החודש  אישרה  הכלכלה  ועדת  בנגב.  היין  דרך 
המחלוקת  את  להסדיר  שאמורה  חוק  הצעת 
הבירוקרטית בנושא. הצעת חוק הרשות לפיתוח 
הנגב )תיקון - מיזם חקלאי-תיירותי בנגב(, שיזמו 
רוברט אילטוב, התקבלה  וח"כ  ישראל חסון  ח"כ 
רחבה  הסכמה  תוך  דיונים,  מספר  לאחר  בוועדה 
של הגורמים הרלבנטיים, כולל משרד המשפטים. 
החוק אמור להסדיר את נושא חוות דרך היין בנגב, 
ולפתור אחת ולתמיד את המחלוקת הבירוקרטית 
שמעמידה קשיים בפני בעלי החוות בבואם לממש 
את החזון הלאומי להתיישבות בנגב. הצעת החוק 
תובא בשבועות הקרובים לקריאה שנייה ושלישית 

בכנסת. 
אמר  החוות,  ועד  יו"ר  אורליה,  מחוות  שריר  יוני 
לאחר ההצבעה: "חברי הכנסת הצביעו היום בעד 
עוד  שלפנינו  יודע  אני  בנגב.  ההתיישבות  המשך 
דרך ארוכה, אבל אישור ועדת הכלכלה נותן לנו רוח 
לנו רצון עז להתפנות  יש  ולפעול.  גבית להמשיך 
הנושא  לטובת  ביורוקרטים  בנושאים  מעיסוקים 
שלשמו באנו - הפרחת הנגב". שריר ביקש להודות 
לחברי הכנסת שתמכו בחוק, ובמיוחד לח"כ חסון 
של  אמיתי  הבנה  מתוך  ההצעה  את  ודחף  שיזם 

חשיבות מפעל התיישבות חשוב זה.
ובינתיים, בג"ץ דחה את העתירה של עדאללה נגד 
פגם  נמצא  "לא  הדין,  פסק  לפי  היין.  דרך  תכנית 
ותכליתה,  תכניה  במישור  בין  היין',  'דרך  בתכנית 
משכך,  לאישורה.  שהביאו  ההליכים  במישור  ובין 
בתכנית,  שיפוטית  להתערבות  עילה  כל  קמה  לא 

ודינה של העתירה להידחות". 
שמואל ריפמן אמר בתגובה: "חוות דרך היין בנגב 

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

שקיבלו לגן פורח של חקלאות ותיירות". 

עיר הבה"דים קיבלה אור ירוק
הערר שהגישה עמותת אדם, טבע ודין נגד הקמת הבסיס נדחה, וכעת ניתן להתחיל בעבודות ההקמה

חוות דרך היין - סוף למחלוקת?
החודש אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת הצעת חוק שאמורה לפתור את סוגיית חוות דרך היין. בקרוב יעלה 

החוק לאישור בקריאה שניה ושלישית בכנסת. ובמקביל, בג"ץ דחה את עתירת עדאללה נגד התכנית

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 

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: הילה שליש
עורך ראשי: מעוז דגני

E.A :עיצוב גרפי
מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: אבישיד
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יאופסנו  לביתכם,  יגיע  זה  כשגיליון 
בארון  והספרים  המחברות  הילקוטים 
מעבר  הקיץ.  לחופשת  יצאו  והתלמידים 
לקיץ  המתוכננים  העיסוקים  למגוון 
קיץ,  מחנות  קייטנות,  טיולים,   - הקרוב 
- תצא קבוצה  ובילויים  ים  בריכה  מנוחה 
של בני נוער מרמת הנגב, כ- 30 במספר, 
בדנבר,  שלנו  השותפה  הקהילה  אל 
הקיץ  למחנות  ייצאו  מהם  חלק  קולורדו. 

המתקיימים מדי שנה באזור דנבר.
אולם השנה, תצא גם משלחת של קבוצת 
במסגרת  להתחרות  הנוער  של  הכדורסל 
של  ולנוער  לילדים  המכביה  משחקי 
כל  אמריקה.  בצפון  היהודיות  הקהילות 
את  אחרת  יהודית  קהילה  מארחת  שנה 
משחקי המכביה. השנה, מכיוון שהקהילה 
המשחקים,  את  מארחת  בדנבר  היהודית 
חלק  לקחת  שלנו  הנוער  בני  גם  הוזמנו 
בסוף  לדנבר  תצא  המשלחת  במשחקים. 
ותשתתף  רבים,  אימונים  לאחר  יולי, 
שלנו  לקבוצה  נשלח  הכדורסל.  במשחקי 
איחולי הצלחה ונאחל לשחקנים כי יעשו 
אותנו  ולייצג  היטב  לשחק  מאודם  בכל 

בכבוד.
אנו נערכים לסיום העבודות בבית ספר צין 
והכנת בתי הספר לשנה החדשה. אני רוצה 
ומנהלי  למנהלות  אישי  באופן  להודות 
שעושים  ולמדריכים  למורים  הספר,  בתי 

עבודתם נאמנה במהלך כל ימות השנה.
להיכנס  בכוונתי  החדשה  השנה  לקראת 
מקווה  אני  מורה".  לכל  "מחשב  לפרויקט 
בידי  ישדרג את הכלים שיש  כי הפרויקט 

המורים בעבודת ההוראה בבית הספר.
התלמידים,  לכל  ובטוחה  נעימה  חופשה 

המורים המדריכים וצוותי החינוך. 

שמואל ריפמן
ראש המועצה 

דבר ראש המועצה:

צילום ארכיון: ישראל יוסף מטקס תחילת העבודות בעיר הבה"דים 

צילום ארכיון דרך היין, חוות זית המדבר 

לישראל  הקיימת  והקרן  האזורית  המועצה 
גל,  ליפא  מצפור  לשיקום  לאחרונה  התגייסו 
מחיה  הר  על   1995 בשנת  בחסותן  שהוקם 
בן-גוריון(.  למדרשת  דרומית  ק"מ   10 )כ- 
ופועלו  דמותו  את  היטב  זוכרים  האזור  ותיקי 
הכשרת  על  אחראי  שהיה  ז"ל,  אבי  ליפא,  של 
מאז  הדרום  אזור  בכל  קק"ל  מטעם  קרקע 
שנת 1960. לפני זה היה כעשור בתפקיד דומה 
באזור הצפון, אך שם אירעה טרגדיה מזעזעת: 
ייבוש החולה  בעת סיור מאורגן לסיום מפעל 
נוסעים ואשתו, נסיה לבית  התהפכה רפסודת 
בט )עפולה( וביתם רחל )בכיתה א' אז( טבעו. 
אשר   - וליפא  נמצאה,  לא  הילדה  של  גופתה 
לשייט  )האחראים  פיצויים  תביעת  על  ויתר 
רק  מקק"ל  רצה   - במשפט(  אשמים  נמצאו 
פינה הנשקפת ממרומי הרי נפתלי )בין מצודת 
האסון;  מקום  אל  יפתח(  וקיבוץ  ישע-כ"ח 
ובפינה מתוחמת זו מונצחות הנספות וכתובים 

בסלע פרטי האסון. 

והתמסר  הדרום,  לאזור  אבי  עבר  מכן  לאחר 
כל  להיות  שהפכה  לעבודה  מרץ  במשנה 
שאף  תמיד  אשר  במקצועו,  מהנדס  עולמו. 
לשלב התמקצעות עם שליחות, המשיך ליפא 
דרכים  לפרוץ  לתכנן,  מדהימה  בהתמדה 
ולהכשיר קרקעות. הוא נספה בדרכו לעבודה 

ב-1971.
מאישיותו  התרשם  אבי  את  שהכיר  מי  כל 
ומושכלת  עמוקה  הזדהות   - ותפיסת-עולמו 
העברית,  התרבות  אהבת  הציוני,  החזון  עם 
באוקראינה  הענפה  במשפחתו  ותעוזה.  יושר 
יחידי,  ציוני  בזמנו  היה  הוא  ב-1908(  )נולד 
ועל כך נשלח בצעירותו לגלות ולמאסר הרחק 
בפני  בגבורה  עמד  שם  הסובייטית.  ברוסיה 
)בעזרה  להשתחרר  הצליח  וכאשר  מעניו, 

יהודית-אמריקנית( עלה מייד ארצה. 
לנטיותיו  ענתה  הקיימת  בקרן  העבודה 
יהודית  חברה  אודות  והערכיות  האישיות 
עם  הזדהותו  במולדת.  ומתוקנת  חופשית 

חזונית  בתפיסה  התבטאה  הלאומי  המפעל 
המאתגרת תדיר, במוסר עבודה גבוה, בביצוע 
מתמיד ויצירתי "בשטח עצמו" ובאהבת הנוף, 
במחנות  ובמושבים,  בקיבוצים  והאדם.  העם 
הרגיש  עממיות  ובמסעדות  באכסניות  צבא, 
אבא בבית; במקומות אלה זוכרים אותו בחום 

עד היום.
"ליפא החלוץ" היה לשם דבר באזור ובישראל, 
לזכרו  הוציאה  בטרם-עת  מותו  ואחרי 
בהשתתפות  מקיפה,  חוברת  הקיימת  הקרן 
עבד  איתם  אזורים  תושבי  שהכירוהו,  אישים 
ציונית-חלוצית  צוואה  בבחינת   - והמשפחה 
נאצלת. שלושת ילדיו ובני משפחותיהם חיים 

ופועלים כולם בישראל.
המועצה  של  תרומתן  את  מוקירה  המשפחה 
האזורית רמת הנגב ושל קק"ל להקמת המצפור 

וחידושו, ואת מסירותו של ערן דורון.  

אלון גל )גולדברג(

על חידוש מצפור ליפא גל )גולדברג(
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"תן לי את ידך
ןאראה לך

את כל הפלאים
את כל הניסים שכאן"

מתוך יומן מסע

אמנות   - חונכות  בפרויקט  כאן  מתרחשים  ופלאים  ניסים  ואכן 
העידוד. ואנו בתוך מסע אמיתי להיכרות עם עצמנו.

על  המבוססת  "משאבים"  בבי"ס  החונכות  תכנית  את  מלווה  אני 
השנים  עשר  במהלך  וליוויתי  בניתי  יצרתי,  אותה  העידוד  אמנות 
המטרה  ספר.  בית  וכמנהלת  פדגוגית  כמנחה  כמחנכת,  האחרונות 
חיבור   - ז'  לכיתה  העולה  ו'  כיתה  תלמיד  הבוגר  הצמחת   - והיעד 
לתכנית מעברים, תהליך חשוב כתרומה לצמיחה והתבגרות אישית. 

במקביל, מתקיימת העצמה של חניך א' העולה מן הגן למסגרת בית 
ספרית חדשה.

מתחום  שלמה  תורה  שהינה  העידוד  אמנות  על  מבוססת  התכנית 
עקרונות.  עשרת  על  הבנויה  אלול,  יהודית  של  החברתי  החינוך 
לעודד  לעזור,  ביכולתנו  אין  כי  הוא  החינוכית  למחשבה  הבסיס 
ולהעצים את זולתנו אם אין אנו מעודדים בעצמנו. גישה זו טוענת 
כי ככל שתכיר את עצמך, את החוזקות והחולשות שלך, כך תוכל 
לעזור ולתמוך, לעודד ולהעצים את זולתך בנקודות הקושי, ולא 

בנקודות ההצלחה בהן ממילא הוא צובר עידוד עצמי.
בו  הסיום,  בטקס  למסע  שלנו  שותפים  ההורים  אתם  זו,  בשנה 

מוענקת תעודת החונכים המסכמת שנת פעילות ייחודית זו.
ולכל  ולחניכים  לחונכים  א',  למחנכות  ו',  למחנכות  כוח  יישר 

השותפים.

סיום פרויקט חונכות 
ב"משאבים"

החודש התקיים טקס סיום פרויקט חונכות ו'-א', לראשונה בשיתוף ההורים. 
בטקס השתתפו כל תלמידי כיתות ו' ו-א', 111 במספר, יחד עם הוריהם. אנו 

מביאים את הברכה שהקריאה בטקס המנהלת שלומית אוסדון 

השנתית  השחייה  תחרות  תתקיים  ליוני  ב-24 
הראשונה של חוגי השחייה במועצה אזורית רמת 
וילדי  הנגב  רמת  שחייני  ישתתפו  בתחרות  הנגב. 
יתחרו  חוג טריאתלון רמת הנגב. השחיינים כולם 
בסגנון חתירה, כשהשחיינים מעל גיל 9 ישחו 50 
מ'   25 ב-  יתחרו  הקטנים  ואילו  בריכות(  )שתי  מ' 
בו  שליחים  מרוץ  נקיים  בנוסף,  אחת(.  )בריכה 
מאמנים  קבוצת  החוג,  שחייני  קבוצת  ישתתפו 
וקבוצת הורים, וגם משחה ראווה של שליחי הפועל 
מדליסטים  ישתתפו  בו   ,16 לגילאי  שבע  באר 

מאליפויות ישראל. 
שכללה  ראשונה  פעילות  עונת  תסכם  התחרות 
וחברים.  כיף  מים,  אימונים,  מאומצת,  עבודה 
בשבוע  פעמיים  הילדים  הגיעו  השנה,  מתחילת 
לבריכה המדהימה בקיבוץ משאבי שדה - בריכה 
מקורה ומטופחת, בה מסלולי שחייה, אדני זינוק, 
ועוד. במהלך השנה למדו השחיינים  ציוד לימודי 
 - השחייה  סגנונות  בארבעה  לשחות  הצעירים 
ובמקביל  ראש  קפיצות  וחתירה,  חזה  גב,  פרפר, 
הכושר  גם  השתפר  הלימוד  בצד  רבים.  משחקים 
הגופני של הילדים. על לימוד ואימון הילדים הופקד 
לב חולמר, מדריך שחייה מוסמך, בוגר מכון וינגייט, 

בעל ניסיון בקבוצות כמו הפועל באר שבע, הפועל 
עומר ועוד. העיסוק בספורט ובשחייה בפרט חשוב 
לחיזוק הגוף, תורם לשיפור הקואורדינציה, מלמד 
את הילדים משמעת ומשמעת עצמית ומקנה להם 

ביטחון בעצמם ויכולותיהם.
פעילות  הרחבת  מתוכננת  הבאה,  השנה  לקראת 
ללימוד  קורסים  יתקיימו  בקיץ  השחייה:  קבוצת 
הבאה  בשנה  תחרותית.  לשחייה  והכנה  שחייה 

יותר  מסודרת  בצורה  שתתאמן  קבוצה  תתווסף 
תשתתף  הקבוצה  שבועיים.  אימונים  שלושה   –
חוגי  גם  יימשכו  במקביל  אזוריות.  בתחרויות 
שבועיים,  אימונים  שני  של  במתכונת  השחייה 
בנוסף  השחייה.  לקבוצת  יומלצו  החוג  ומצטייני 
לחוגי הילדים, מתוכננת פתיחת קבוצה לשחיינים 
מסגרת  הסגנון,  בשיפור  המעוניינים  בוגרים 
סתם  או  לטריאתלון  אימונים  מסודרת,  אימונים 

שיפור הכושר.
ניתן להתרשם מהפעילות, תמונות, סרטונים ועוד 
רמת  "שחייני  המשתמש  את  בפייסבוק  חפשו   -

הנגב". ניתן ליצור קשר בפייסבוק, בדוא"ל
 Swim.rng@gmail.com

או בטלפון 0547-726716.
הבריכה,  מנהל  לובנטל,  לחיים  מיוחדת  תודה 
בכל צרכי  ועוזרים  ים, שתומכים  גל  יובל  ולמציל 
אנשי  את  לציין  יש  עוד  והאימונים.  השחיינים 
אלי  בראשות  במועצה,  והספורט  החינוך  מחלקת 
לופו, שנותנים רוח גבית להצלחת קבוצת השחייה 

במועצה והתפתחותה.

לב חולמר

שחייני רמת הנגב קופצים למים
בימים אלה נסגרת שנה של חוגי שחייה במועצה, בתחרות השחייה השנתית הראשונה שלנו. למי שפספס את ההזדמנות, בואו בשנה הבאה

תעודת החונך שהוענקה לכל חונך בפרויקט

אז מה אם אין ברמת הנגב ים?

אנו נמצאים בפתחו של הקיץ, תקופה ארוכה וחמה בארץ שבה 
הארץ  תושבי  בקרב  מעיים  במחלות  בתחלואה  עלייה  צפויה 
דיזנטריה,  היא  המחלות  אחת  בפרט.  הדרום  ותושבי  בכלל 
מחלה זיהומית, מדבקת, הנגרמת על ידי חיידק. הסימן העיקרי 
וכאבי בטן. המחלה  גבוה  למחלה הוא שלשול המלווה בחום 
לרוב מטופלת היטב באנטיביוטיקה, אך לעיתים יכולה לגרום 

לסיבוכים קשים ואף למוות.
מרבית התחלואה הינה בקרב ילדים בגילאים בין שנה לארבע 
שנים, ורובם מבקרים במוסדות חינוך שונים. החיידק מועבר 
בכדי  נשא.  או  חולה  אדם  של  צואתיות  הפרשות  באמצעות 
במוסדות  בעיקר  הקיץ,  בחודשי  בדיזנטריה  תחלואה  למנוע 
וסביבתית  אישית  היגיינה  שמירת  על  להקפיד  יש  החינוך, 

נאותה.

הורים, אנא הקפידו על הכללים הבאים:
או  במזון  טיפול  לפני  ובסבון  במים  קפדנית  ידיים  רחיצת   .1
בכביסה  טיפול  החתלה,  ואחרי  מהשירותים,  ביציאה  אכילה, 

מלוכלכת וניקוי שירותים.
במקומות  אישית,  במגבת  השתמשו  בבית  ידיים  לניגוב   .2

ציבוריים השתמשו במגבות חד פעמיות.
3. ודאו שהילדים, בפרט בגיל הרך, שוטפים ידיים כמו שצריך.

4. יש להימנע מלשלוח ילדים חולים )בשלשולים, הקאות או 
חום( לגן, בית ספר או קייטנה. יש למנוע מגע בין ילדים חולים 
ובריאים. הילד יחזור למוסד החינוכי רק לאחר קבלת אישור 

מהרופא המטפל.
ד"ר לריסה דוחן, רופאה אחראית 
על תחום אפידמיולוגיה
גב' הדסה אדן, מהנדסת המחוז
המחלקה לבריאות הסביבה

זהירות, מחלות מעיים
תושבי הדרום נמצאים בסכנה גדולה יותר ללקות במחלות מעיים. לפניכם כללי זהירות חשובים

הפנינג במרפאה
חגיגת יום הולדת שש הפכה למסורת במרפאה האזורית. ילדי 
המועצה העולים לכתה א' חגגו סביב נושאי בריאות מגוונים, 
ונהנו יחד עם ההורים ממופע סיום מרתק של איתן רונן והחיות 

המדהימות. 
המקסימים  לילדים  ובהצלחה  במלאכה  העושים  לכל  תודה 

בכתה א'.

ניפגש בשנה הבאה
צוות המרפאה רמת הנגב
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לובה שלנו בפתחת ניצנה

לובה חי איתנו ברמת הנגב כ- 20 שנה. 
לפני כ- 40 שנה הוא חלם להקים אזור 
ניצנה,  חבל  שייקרא  חדש  התיישבות 
ניצנה. בחבל ארץ זה הוא  לימים פתחת 
מרכז  שתהיה  גדולה  עיר  להקים  תכנן 
ליישובים החקלאיים הסובבים את העיר 
הקים,  אותו  שגם  לכיש  אזור  כדוגמת   -
חלם,  סביב.  והיישובים  גת  קרית  ובו 

ועשה.
רבים  ימים  בילו  טניה  ואשתו  לובה 
מארח  היה  לובה  בניצנה.  בביתם הצנוע 
ופוגש אנשים רבים, נערים ונערות מחבר 
איתם  מדבר  היה  ואתיופיה,  העמים 
אבהי  חיבוק  להם  נותן  היה  בשפתם, 
ובקליטתם  בדרכם  אותם  מלווה  והיה 
בארץ. הוא היה איש של חינוך, איש של 
ארוכת  ראייה  יכולת  ובעל  התיישבות, 
של  הגדולים  המנהיגים  אחד  הוא  טווח. 

מדינת ישראל.
הוא  בראשי  החרוטים  הזיכרונות  אחד 
העמידה עם לובה על הגבעה שמשקיפה 
מוציא  כשלובה  ניצנה,  פתחת  עבר  אל 
ובתנועות  המפקדים,  מקל  את  מכיסו 
של  ההיסטוריה  את  סוקר  רחבות  ידיים 
החשובות  הדרכים  את  ניצנה,  פתחת 
שעברו בניצנה, את המלחמות שהתחילו 

בניצנה, ובעיניים בורקות מתאר את השלום שניצנה תביא 
למדינת ישראל עם מצרים.

מעריך ומתגעגע,
שמוליק ריפמן

זה לא סתם שיר של משינה
עם  וחברי  טוב  קשר  לו  שיהיה  לאדם,  שגרתי  דבר  לא  זה 
בין  היה המצב  זה  30 שנה. אבל  ב-  מישהו שמבוגר ממנו 
לובה לביני, נרקמה בינינו חברות. כשהיינו הולכים ברחוב, 
היו שואלים אם אנחנו אב ובן. אולי זה כמו שאומרים שכלב 

דומה לבעליו.
היו לי הרבה "שעות מנוע" עם לובה. אחרי כל כך הרבה 

זמן ביחד, רואים את האדם במצבים רבים ולא שגרתיים, 
להעצים  נוטים  פעמים  הרבה  אותו.  להכיר  ולומדים 

בהבלטה  הטוב  את  ולספר  לכתם,  אחרי  אנשים 

השגרתיות  המילים  כל  זה  במקרה  אבל  יתרה. 
מתחברות כי במקרה זה - זה אמיתי.

כמה דברים בקשר עם לובה ימשיכו ללכת איתי. 
מהפן האישי - מורה לחיים זה ביטוי חבוט, אבל 
הוא נכון במקרה הזה. הוא היה לי יועץ טוב בכל 
קושיה. אבל הוא לא אחד שנותן תיאוריות של 
ניסיון  בעל  אדם  היה  הוא  האקדמי,  השן  מגדל 

רב שאהב לתת עצות טובות.
הדבר השני - נאה דורש ונאה מקיים. לאורך כל 
חייו הוא לא רק הגה רעיונות וזרק אותם לחלל 
רצה  כשהוא  בעצמו.  אותם  יישם  אלא  האוויר, 
אלא  אביב  בתל  ישב  לא  הוא  לכיש,  את  לבנות 
נסע ללכיש. כשהוא הגה את ערד, הוא היה שם. 
וכשהוא רצה לבנות את ניצנה, הוא הגיע לפה. 
בצחוק,  אמר  שהוא  וכמו   ,67 בן  היה  כבר  הוא 
הוא קיבל דירה בשיכון צעירים. בכל מהלך חייו, 
נוכל לפרט כי מדובר ב- 89 שנים,  שאותם לא 
צריך  כשהיה  בעצמו.  הדברים  את  עשה  הוא 
הוא  לטפל  צריך  כשהיה  מורה,  היה  הוא  ללמד 
היה סניטר בבית חולים. וזה לא היה גימיק של 
הופעה ששמים בשעת השיא בפריים טיים, אלא 

גם בימים האפורים הוא עשה הכל.
הקשבה.  יכולת  לו  שהייתה  זה  השלישי  הדבר 
בעבר זה היה נכון, והיום בעידן הדיגיטל והזפזופ 
זה עוד יותר בולט, לאנשים אין סבלנות. ללובה 
הייתה סבלנות להקשיב באופן כנה אפילו לש"ש 
מגובש  או  רהוט  בהכרח  לא  שהוא  אדם  צעיר, 

במחשבותיו.
וכמובן זכורים לי היושר, והטוהר, והיכולת הפובליציסטית, 
להמשיך  ואפשר  לביתו.  שעשה  אדם  לא  הוא   - והצניעות 

עוד ועוד.
ב-62 הוא כתב מכתב לאשכול ובן גוריון, ובו אמר שבניצנה 
עוד יקום "חבל מרהיב", בר' מתגלגלת שאופיינית לו. היום 
העולם  סוף  זה  כי  האזור,  על  ברחמנות  שמסתכל  מי  יש 
שמאלה, אבל היכולת של לובה היא לראות פה חבל מפותח. 
בכביש שלנו עוברת היום בקושי מכונית. הוא רואה את הדרך 
הזו, והוא יכול לשמוע באוזניו את רכבת הלילה לקהיר. לא 
פה  שתעבור  אמיתית,  רכבת  אלא  משינה,  של  השיר  את 
שנה   30 לנבא  יכולת  לו  הייתה  מצרים.  עם  השלום  אחרי 
קדימה, בפוליטיקה, בפיתוח, בכל דבר. 
אז מי יודע, אולי גם החזון הזה שלו 

יתגשם.

דוד פלמ"ח,
מנהל ניצנה

1921-2010לובה אליאב, 
בסוף מאי נפטר אריה לובה אליאב - פוליטיקאי, חבר כנסת, איש חזון, ומי שהחתירה 

לשלום ולפיתוח הארץ היו נר לרגליו. לובה אליאב הקים את הקהילייה החינוכית ניצנה 
ועמד בראשה. ראש המועצה שמוליק ריפמן, ומנהל ניצנה דוד פלמ"ח, נפרדים ממנו

לובה אליאב עם 
דויד פלמ"ח על 
"הסלע הצף". 
לובה טיפס 
על כל מקום 
כדי לפתח את 
הנגב...

לובה אליאב עם הש"שנים של ניצנה. הייתה לו סבלנות 
להקשיב באופן כנה אפילו לש"ש צעיר
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עצמם  על  לחשוב  אוהבים  הנגב  מתושבי  רבים 
להגיע  בכך,  מה  של  דבר  לא  אכן  וזה   - כחלוצים 
אחרים  יישוב  ממקומות  רחוק  שומם,  לאזור 
שהרבה  לשכוח  אסור  אבל  במדבר.  בית  ולבנות 
לפנינו, היו פה גם אחרים, למשל הנבטים. בימים 
שימור  תהליך  שבטה  הנבטית  העיר  עוברת  אלה 
במלוא  לתיירים  אותה  להראות  שאמור  ושחזור, 

תפארתה.
את  הקימו  הנבטים  נוודים,  ברובם  שהיו  למרות 
שלא  למרות  שנה.  כ-2,000  לפני  שבטה  העיר 
הייתה על דרך הבשמים, היא צמחה להיות העיר 
הגדולה באזור, והיוותה מרכז מסחר אזורי. בשיאה, 
הביזנטים  בוא  לאחר  תושבים.   2,000 כ-  בה  חיו 
מספר  בה  ובנו  התנצרו,  העיר  תושבי  לאזור, 
כנסיות. לשמחתנו, עד היום עומדות על תילן בעיר 
העיר  לספירה,  התשיעית  במאה  כנסיות.  שלוש 

ננטשה כליל.

אבן אחרי אבן

הגן הלאומי שבטה,  עומד במקום  היום  והיום? 
פתוח  "האתר  והגנים.  הטבע  לרשות  השייך 
כבר קרוב ל- 20 שנה", מספר אבי ביטון, מנהל 
דרך  על  אונסקו  ארגון  הכריז   2005 ב-  האתר. 
הבשמים כאתר מורשת עולמית, ושבטה זכתה 
למאמצי  דחיפה  נתן  זה  צעד  בהכרזה.  להיכלל 
השימור באתר. "באותה תקופה ניהלתי את אתר 
שבטה  את  לקחת  לי  הציעו  וב-2007  ממשית, 

ולהקים אותה על הרגליים", ממשיך ביטון.
בתי  המסחר,  עיר  את  באתר  לראות  ניתן  כיום 
מגורים, שני גתות גדולים שייצרו יין לכל האזור, 
כמעט  למעשה,  בריכה.  ואפילו  מים  מקורות 
שלושה רבעים מהעיר מרושתים בתעלות מים 
טרסות  יש  לעיר  מסביב  לבריכה.  שמובילות 

חקלאיות. 
והתיירים מגיעים?

"האתר פופולרי. מדי שנה בפסח וסוכות מגיעים 
באנשים  ומדובר  מבקרים.   6,000 כ-  לאתר 
באים  היו  בממשית  מהמדבר.  ליהנות  שבאים 
וממשיכים.  לכלוך  משאירים  המנגלים,  אנשי 
והרבה  האתר,  את  לראות  באים  אנשים  פה 
שבשלוש  אנשים  מכיר  אני  מחדש.  באים  מהם 
השנים האלה באו חמש או שש פעמים. בזכות 

הכנסיות, אפילו עורכים מיסות במקום". 
ומה לגבי תהליך השימור?

"אנחנו עובדים לפי תכניות עבודה ארכיאולוגיות. 
בתהליך  שהייתה  המרכזית,  בכנסיה  התחלנו 
בלייה מאוד מתקדם. שם עבדנו קרוב לשמונה 
חודשים. עכשיו אנחנו מסיימים לבנות מבואה 
שבה יהיו משרד ומוזיאון. גם עליו עבדנו שמונה 

חודשים, אבן אבן, כולל הקשתות". 

מדובר בהרבה מאוד זמן לכל מבנה.
"עבודת שימור לוקחת הרבה זמן, לפעמים חצי 
מטר מרובע לוקח שלושה ימים. וכשמשחזרים, 
כדי  בולט,  באופן  השחזור  קו  את  לסמן  צריך 
אנחנו  ומה  תילו  על  עמד  מה  ידעו  שאנשים 
הבא,  לפרויקט  עכשיו  עוברים  אנחנו  שחזרנו. 
 11 שבו  מ"ר   3000 של  מתחם  הבריכות,  בית 
חדרים עם חצר משק. אני צופה פה עבודה של 

שנתיים או שנתיים וחצי".
קטנה.  תיירות  סצנת  התפתחה  שבטה  סביב 
ירח.  לאור  עששיות  טיולי  גם  נערכים  באתר 
באזור.  לילה  חניון  הקמת  מתוכננת  בנוסף, 
ואנחנו  איש,   2000 כ-  באזור  ישנים  חג  כל   "
מים  עם  ומסודר,  נקי  במקום  יהיה  שזה  רוצים 

ומתקנים". 
או   - להיסטוריה  הצצה  רוצים  אתם  אם  אז 
לתהליך השימור - קפצו לשבטה. זה לא רחוק.

לא רחוק מאיפה שאתם נמצאים עכשיו, אבל לפני 2,000 שנה, חיה באזור קהילה 
שוקקת של מסחר וחקלאות. כיום, בגן הלאומי בשבטה, תוכלו לקבל מושג על 

החיים באותה תקופה, ואפילו להתפלל )אם אתם נוצרים( • מעוז דגני

עבודות השימור באתר. לפעמים חצי מטר מרובע לוקח שלושה ימיםשיבטה- כיחול וחיזוק האבנים

קפיצה קטנה לעבר

יכולה  זו  תקופה  ובא.  ממשמש  הגדול  החופש 
עבור  וחווייתית  משמעותית  תקופה  להוות 
בנכם או בתכם. עם זאת, היא עלולה להביא לידי 
שימוש   - מדאיגה  תופעה  רבה  בעוצמה  ביטוי 
הכנסת  באלימות,  המאבק  במסגרת  באלכוהול. 
חוק  ע"פ  החדש.  האלכוהול  חוק  את  אישרה 
אלכוהול  שתיית  או  החזקה  על  איסור  חל  זה, 
ומחוצה  העם  בתי  כגון  ציבוריים,  במקומות 
להם. האלכוהול הפך להיות נשק היכול לגרום 
לאלימות ואפילו לרצח. כמו שלא היינו נותנים 

לילדינו לשחק באקדחים וסכינים, לא נאפשר 
להם להשתעשע בנשק האלכוהול. 

אני פונה אליכם בהצעה - הכריזו מלחמה 
ששותים  ונערות  נערים  של  התופעה  על 

אוהבים  אתם  אם  במיוחד  השבוע,  בסופי 
אני  ולשלומם.  לחינוכם  ודואגים  אותם 
אפשריות,  פעולה  דרכי  כמה  לכם  מציע 
מקומות  במספר  עצמן  את  הוכיחו  שכבר 

בארץ:
א. הקימו סיירת הורים בתורנות עד השעות 
הנוער,  עם  היפגשו  הלילה.  של  המאוחרות 
את  והדגישו  נועם  בדרכי  אליהם  התחברו 

למדריכי  זה  את  תשאירו  אל  האלכוהול.  נזקי 
הנוער, הם לא יכולים לבד.

ב. הקדישו זמן עם הילד או הילדה, במיוחד עם 
והנערים  זמן,  אין  שתמיד  יודע  אני  הנוער.  בני 
לא אוהבים שחופרים להם ונכנסים להם לווריד. 

מחובתכם לחפור להם.
למסיבה,  ילדיכם  את  שולחים  אתם  כאשר  ג. 
כדאי שתעמדו לא רחוק ותעקבו אחר פעולות 

החוגגים.
ד. עקבו אחרי פייסבוק, למי ילדיכם קשורים, מי 

מזמין אותם ולאן.
והבטיחו  נייד  בטלפון  הילדים  את  ציידו  ה. 
ביניכם  תהיה  מהבית  ההיעדרות  זמן  שכל 

תקשורת בגבול הסביר. 
חברים  עם  רק  תמיד  אותם  שלחו  ו. 
אתם  הוריהם  שעם  שלכם  מהישוב 

בקשר.
מלשתות  הנערות  את  הזהירו  ז. 
שתייה  מכלי  או  לפה  מפה  שתייה 
בזמן  שהוא  ממי  שקיבלה  פתוח 

מסיבה כל שהיא.
לחזרה  תחבורה  להסדר  דאגו  ח. 

הביתה בשלום מכל בילוי.
ט. אל תתעלמו מנערים ונערות הנוהגים בישוב 

ללא רישיון.
מהבילוי,  הביתה  חזרתם  עד  ערים  הישארו  י. 
קבלו את פניהם ובדקו את מצב הצבירה )אפשר 
שתה  הוא  מה  לדעת  וחיבוק  נשיקה  בעזרת 

וכמה(.

חיי  אלו הן עשר ההצעות שיכולות לשמור על 
ילדיכם, וגם על חינוכם ושלוות נפשנו.

בואו נעבור את הקיץ בשלום, ומי ייתן ויהיה קיץ 
זה גם הזדמנות חינוכית.

אייל מוריוסף
מנהל מדור ילדים ונוער
מתנ"ס רמת הנגב

נזהרים מהבקבוק
עשר הצעות לשמור על הילדים מסכנות האלכוהול

ון
ט

בי
בי 

א
ם: 

מי
לו

צי
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מחויבות
רפואה  לימודי  של  הראשון  המחזור  בוגר  אני 
לתת  מחויבות  הייתה  לכולנו  גוריון.  בן  באוניברסיטת 
באופקים,  שנה  היינו  אז  בפריפריה.  עבודה  של  שנה 
שם טיפלתי בכל האתיופים שעלו לארץ במבצע משה. 
בסיום השנה ראינו מודעה שמחפשים רופא במדרשת 
חשבנו  זה.  את  שנעשה  לשני  אחד  אמרנו  גוריון.  בן 
שנהיה שם שנה ונחזור. זה היה ב- 1984, וכמו שאתה 

מבין, אנחנו עדיין פה.

עץ
מאז אני הרופא ומנהל המרפאה במדרשה. אשתי רחל 
היא האחות של המרפאה. יש לי ארבעה ילדים שנולדו 
והקטנה  המדרשה  בוגרי  כבר  מהם  שלושה  במדרשה, 
ז'. את הילדים הרחקתי מהרפואה, אבל כנראה  בכיתה 
שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. אחת לומדת חקר המוח, 

והשני לומד ביוטכנולוגיה. הכל באותו הענף.

טראומה
גם  ומשמש  בדימונה,  המרפאה  את  מנהל  אני  ביום 
את  מכניס  למעשה  אני  לבריאות.  העיר  ראש  כיועץ 

נושא  לכל  ואחראי  בריאות",  "ערים  לפרויקט  דימונה 
המרפאה  ובערב  דימונה.  תושבי  של  הבריאות  פיתוח 
ירוחם  ועד  ממצפה  הרב  לצערי  נפתחת.  בוקר  בשדה 
באזור  היחיד  הרופא  למעשה  אני  אז  רופא,  אף  אין 
הבדואים.  בשביל  וגם  בקיבוצים  רמון,  במצפה  בלילה, 
ותלמידי  תיכון  גם  בישוב  יש  עומס.  מאוד  הרבה  זה 
פנימייה, כך שלא חסרה עבודה. בעבר הייתי יוצא הרבה 
במצפה  אמבולנס  שיש  מאז  אבל  דרכים,  לתאונות  גם 
רמון, הם מטפלים יותר בקריאות של טראומה. יש לנו 
גם פרמדיק שעוזר, אבל עדיין יש הרבה לחץ. אני יודע 
שיש מאבק להביא רופא בלילה במצפה, אבל אין סיכוי 
אנחנו  לדרום.  רופאים  להביא  קשה  מאוד  יקרה.  שזה 
מנסים להביא רופא גם לערבה, כי שם עוזב אחד משני 

הרופאים, אבל זו בעיה.

גם וגם
מעבר למרפאה, אנחנו גם מאוד מעורים בחיי הקהילה. 
אני בוגר קורס גישור, וכשיש בעיות בין אישיות בקרב 
התושבים במדרשה, אני עושה גם תהליכי גישור. בנוסף, 
פה  התושבים  במדרשה.  הכנסת  בית  של  החזן  גם  אני 
מקבלים גם רב וגם רופא. אני עושה את כל בר המצוות 

התפילות  את  החגים,  את  מנהלים  אנחנו  הילדים,  של 
ביום כיפור.

המלצה
השבוע קיבלתי את אות המופת לרופא מטעם האגודה 
פרס  לא  זה  המופת  אות  בישראל.  ולמשפט  לרפואה 
לפי  מקבלים  הזה  הפרס  את  העבודה,  מקום  מטעם 
לוועדה.  מועמדים  שמגישים  מטופלים  של  המלצות 
השנה, כל תושבי המדרשה חתמו על מכתב ההמלצה, 
ובזכות זה קיבלתי את האות. בשנים שלי פה, למעשה 
יצרתי דור שלם של מטופלים. יש פה אנשים שטיפלתי 
ילדים  כשהיו  בהם  שטיפלתי  כאלה  או  בהוריהם,  עוד 
שעזבו  תושבים  גם  שלהם.  בילדים  מטפל  אני  והיום 
אני  טובה.  עצה  ולשמוע  לבוא  שמחים  רחוק,  וגרים 
שמח שהצלחתי ליצור קשרים של אמון. אני עובד לפי 

חזון בן גוריון, לבד בשטח.

חלום
כל  של  החלום  שלי.  החלום  את  הגשמתי  הכל  בסך 
להיות  וגם  לחולים,  טוב  שירות  לתת  גם  זה  רופא 
בין  לתמרן  הצלחתי  אני  למערכת.  למעסיקים,  לויאלי 
ואילו  המופת,  אות  את  קיבלתי  עכשיו  הצדדים.  שני 
מצוינות  על  המחוז  מנהל  פרס  את  קיבלתי  שנה  לפני 
בעבודה. כלומר שני הצדדים מרוצים. אז זה אומר שאני 

מספק את הסחורה. 

גאווה
ילדים.  כשהגענו לכאן, היינו עורכים את התפילות בגן 
והיום,  בזמן התפילה היינו מכסים את הטלוויזיה בבד. 
לעומת זאת, יש לנו את אחד מבתי הכנסת המפוארים 
גם  הם  עושה.  שאני  במה  גאה  מאוד  המשפחה  בנגב. 
הזו.  הולכים בדרך שלי, הם מאוד אוהבים את הנתינה 
למשל, הבת שלנו התנדבה באנגולה, לימדה את הילדים 
הקטנים רפואה. הבת השנייה התנדבה שנה בבית חולים 

פסיכיאטרי. אני שמח שכולם יצאו כאלה.

אדם,  מקום

אמנון ביטון, מדרשת שדה בוקר

אני עובד לפי חזון בן גוריון

• פרמיירה להקת המחול רמת הנגב, 29.6.10 בשעה 20:30 באולם ברביבים, הכניסה ללא תשלום, על פי הזמנת מקום ישיבה באתר המועצה
• אירוע סיום חוגי מתנ"ס, 1.7.10 בשעה 17:00 באולם ברביבים

תחזית תרבות: יולי - 2010

החודש הוענק לד"ר אמנון ביטון אות המופת 
לרופא, מטעם האגודה לרפואה ולמשפט.

מתוך נימוקי האגודה להענקת אות המופת לד"ר 
ביטון:

ד"ר אמנון ביטון זכה להמלצות רבות מאנשי 
הקהילה, וכן להמלצת יו"ר ועד התושבים של 

הישוב. כל הישוב עמד כמיקשה אחת בהמלצתו.
ד"ר ביטון עשה עבודת קודש באופן עקבי 
ומקצועי, תוך היכרות וליווי אישי של כל 

תושב, מגיל רך, דרך גיל הבגרות ועד גיל הזהב. 
הילדים שגדלו בישוב מתייחסים לד"ר ביטון 

כדמות מקצועית ואחראית, ורוצים לשמוע את 
דעתו במגוון נושאים, ולא רק רפואיים. החולים 

שהמליצו על ד"ר ביטון הדגישו את יכולתו 
כמאבחן מקור הבעיה, בעל הקשבה ותשומת לב 

ובסבלנות אין קץ.
למרות הפיתויים של העיר הגדולה, בחר ד"ר 

ביטון, ביחד עם משפחתו, לגור בלב הנגב, בישוב 
קטן ומתפתח, ולהיות חלק אינטגראלי מקהילה.

אות המופת
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שותפות 2000 קולורדו
ומטרתה   ,1999 בשנת  התחילה  השותפות 
בין  אישיים  קשרים  ויצירת  אמון  בניית 
תושבי  לבין  בקולורדו  היהודית  הקהילה 
ברבדי  קיימת  השותפות  וניצנה.  הנגב  רמת 
דרך  ילדים,  מגני  החל   - רבים  אוכלוסיה 
ואפילו מדריכים אחרי  ותיכון  יסודי  תלמידי 
צבא. במסגרת השותפות מגיעים לרמת הנגב 
מאות מבקרים, ואנו שולחים נוער ומשלחות 
ספורט לתחרויות שונות. השותפות מאפשרת 
לנו לחזק את ההתיישבות, ולקהילה בקולורדו 
עם  הקשר  ואת  היהודית  זהותם  את  לחזק 

ישראל. 
 

וייטנאם ובורמה 
החקלאות.  בתחום  אסטרטגית  שותפות 
סטודנטים  כמאה  מקבלים  אנו  שנה  מדי 
הסטודנטים  מבורמה.  ומאה  וייטנאמיים 
ועבודות  שרי  עגבניות  בקטיף  עובדים 
בניצנה  עוברים  ובתמורה  שונות,  חקלאות 
יום  במשך  מתקדמת  בחקלאות  הכשרה 
בשבוע. השותפות מאפשרת לחקלאים לקבל 

כוח אדם מצוין לעבודה בחקלאות, ולהרחיב 
את הקשרים בינינו לבין הארצות השולחות.

 
פלונסק

פלונסק היא עיר בפולין, כשעה צפונית לוורשה, 
בה נולד דויד גרין )בן גוריון(. פלונסק יצרה את 
השותפות עם רמת הנגב כדי לחזק את הקשר 
ההיסטורי.  הרקע  בסיס  על  הקהילות,  בין 
מפעם  מבקרות  מפלונסק  רשמיות  משלחות 
וילדי רמת הנגב מבקרים  לפעם ברמת הנגב, 
לפולין.  המסע  במסגרת  פלונסק  בקהילת 
המועצה  הקימה  גוריון  בן  של  לביתו  בסמוך 
גדול המסמל את התחדשותה של  עץ מתכת 
שהושמדה  לאחר  בעיר,  היהודית  הקהילה 

כליל במלחמת העולם השנייה.
 

קליבלנד 
שנים  לפני  הקימה  אוהיו,  קליבלנד,  קהילת 
נדבנים.  ביוזמת מספר  הנגב,  אחדות את קרן 
בפיתוח  למועצה  לסייע  היא  הקרן  מטרת 
תשתיות תעסוקתיות, חקלאות, תעשיה ועוד. 
בשנים האחרונות נרתמה הקרן לסיוע בבניית 

הקרן  הנגב.  רמת  במו"פ  החוקרים  מבנה 
ממשיכה לגייס כספים ומתעניינת בהשקעות 

נוספות במרחב.
 

לאס וגאס 
וגאס חיפשה כמה שנים קהילה  קהילת לאס 
פנה  הקהילה  ונשיא  מנכ"ל  בישראל.  אחות 
בשנה שעברה לרמת הנגב במטרה לחזק את 
חילופי המידע בתחום המים והחקלאות, כמו 
גם את קשרי הקהילה. לאחרונה ביקר ברמת 
הנגב תורם המעוניין להקים קרן מלגות בגובה 
של כמה מאות אלפי דולרים, שתסייע לבוגרי 
רמת הנגב בלימודים אקדמיים. אנו מאמינים 

שבקיץ הקרוב נחתום על הסכם שותפות.
 

פאלם ספרינג 
בפאלם ספרינג שבקליפורניה קהילה יהודית 
הקהילה  מחפשת  שנה  מדי  ומבוגרת.  קטנה 
לפחות פרויקט אחד בישראל. לפני כשנתיים 
לסיוע  ביותר  מכובד  סכום  הקהילה  תרמה 
חקלאיים.  לניסיונות  המרכז  הקמת  במימון 

לבניית  כספים  גיוס  של  בתהליך  אנו  השנה 
הביקור  לאחר  עם.  במרחב  קהילתי  מרכז 
בפאלם  הפדרציה  ונשיא  מנכ"ל  של  האחרון 
תהיה  זו  קהילה  גם  כי  מאמינים  אנו  ספרינג, 

מעוניינת בשותפות עם רמת הנגב.
 

נורווגיה )ברגן(
ישראל,  אוהבי  נוצרים  קהילת  נמצאת  בברגן 
הם  נורד.  אקסודוס  בשם  בארגון  המאורגנת 
לתושבים  קבע  מבני  לבנות  מקום  חיפשו 
העמידה  הקהילה  בנגב.  להתגורר  המגיעים 
שנמכר  בית  וכל  בתים,  מספר  לבניית  כסף 
באשלים  יש  כיום  חדש.  בית  לבנות  מאפשר 
כבר שמונה יחידות שנבנו מתקציבי אקסודוס 

נורד.

מצרים ופלסטינים - שותפות עתידית
עסקים  אנשי  עם  פגישה  התקיימה  לאחרונה 
פלסטינים, לבדיקת אפשרות לשיתוף פעולה 
ובורמה.  וייטנאם  עם  לשיתוף  דומה  במודל 
לייצר  לנו  מסייע  המדינה  נשיא  במקביל, 

שותפות דומה עם המצרים.

קריית החינוך
כוונה להיפתח  והולך, מתוך  נבנה  "צין" החדש  בית הספר 
המבנים  את  כוללת  העבודה  הקרובה.  הלימודים  בשנת 
עצמם, פיתוח תאורה, שבילים ונוי, מגרש כדורסל מקורה 
)לראשונה במועצה(, גדר היקפית, כבישים וחניות. עם סיום 
אופניים,  שבילי  חדשים,  צמתים  יקבל  הישוב  הפרויקט 
מעגל תנועה, תאורה ונטיעות. אנו גם מתכננים גן ילדים דו 

כיתתי במרכז הישוב. 

תאורה בכניסה ליישוב
כבישי  תאורת  את  סימנו  המועצה  ישובי  שבכל  לאחר 
זרוע   - כפולה  תאורה  לשים  החלטנו  במדרשה  הגישה, 
אחת לכיוון הכביש והשנייה לכיוון "טיילת ריבלין". כדי לא 
לפגוע בכביש הגישה, ביצענו קידוח תת קרקעי להעברת 

כבלי חשמל מצד לצד. הפרויקט לקראת סיומו. 

בית עלמין
סיימנו את הקמת החלקה השנייה, לאחר שלצערנו חלקת 
עלמין  בתי  הקמת  התמלאה.  כמעט  הראשונה  הקבורה 
לביתם  קרוב  יקיריהם  את  לטמון  לתושבים  מאפשרת 

ובמקום מכובד. עם סיום העבודות יינטעו עצים ושיחים.

נווה בוקר
בשלב א' של נווה בוקר ממשיכים לבנות, ובקרוב כל השכונה 
תתמלא ביחידות דיור. לצערנו, משרד השיכון טרם השלים 
את עבודות הפיתוח. בינתיים תיקנו את הכבישים שניזוקו 
שרבצה  ופסולת  עפר  סוללת  ופינינו  שנים  מספר  לפני 

בפאתי השכונה.
משרד  שביצע  הפיתוח  עבודות  הסתיימו  כמעט  ב'  בשלב 
השיכון. גם כאן דרושה עבודה רבה, כמו הטמנת קו מתח 
נרכשו  במקביל  ועוד.  ובתאורה  בכבישים  השלמות  גבוה, 
כמעט כל המגרשים, והרוכשים יחלו בקרוב בבניית בתיהם. 
הזמנת  ולפנינו  השכונה,  עבור  שנאים  חדר  והזמנו  יזמנו 

השני.
השלבים  משני  לקחים  הפקת  כדי  תוך  בתכנון,  ג'  שלב 

הקודמים.
תכנון כל נווה בוקר מכיל כ-400 יחידות דיור.

תחנת שאיבה
ביוב  למי  השאיבה  תחנות  משתי  אחת  של  שדרוג  סיימנו 
של המדרשה. סל-המגוב שלא היה נוח לתפעול ואחזקה, 
ניקוז  עבודות  בוצעו  השנייה  בתחנה  במגרסה.  הוחלף 

ותיעול למניעת הצפה, כפי שקרה בגשמי ינואר העזים.

תכנית מתאר
תכנית  בצוע  על  ומעמיקים  רחבים  דיונים  מתקיימים 
מתאר חדשה ליישוב. ועדת ההיגוי משותפת לכל הגורמים 

המרכיבים יישוב מורכב זה.

ניקוז
הנזקים לשפת מצוק הצין ממשיכים. המצוק נסוג, וסדקים 
אנו  גשם.  כל  לאחר  מתווספים  דאגה  מעוררי  ושקעים 
מחפשים פתרון בשיתוף עם רשות ניקוז ים המלח, הנהלת 

המדרשה ותושביה, וכמובן מייחלים לתקציב לביצוע.

תחנות הסעה, הסדרי תנועה ותימרור
הסתיימה בניית תחנת ההסעה בכניסה ליישוב, ומתוכננת 
תנועה  להסדרי  תכנית  נערכה  הסמינר.  ליד  שנייה  תחנה 
לביצוע  שנבחר  הקטע  כאשר  היישוב,  ברחבי  ותימרור 

ראשוני הוא אזור ה"שבלולים".

עליי לציין את שיתוף הפעולה ההדוק והפורה עם הנהלת 
התאגיד ועובדיו, ועד היישוב וועד עמותת נווה בוקר.

עודד ברזלי
מהנדס המועצה

רשימת שותפויות רמת הנגב

"שלושת המוסקיטרים", המהנדס אמיתי בוכריס, האדריכלית שירה מור יוסף ומהנדס המועצה עודד ברזלי ממשיכים לפעול 
ברחבי המועצה. יקצר המצע מלהכיל, ולכן נספר הפעם רק על פעילותנו במדרשת בן גוריון

מעלילות צוות הנדסה
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לקבלת אינפורמציה על מקומות הזקוקים למתנדבים: 
חני פריאל, 054-6958866

אופיר צימרינג, המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, 08-6564145
חשוב ודחוף ביותר - דרושות משפחות חמות לאירוח נערים/ות, אחת לשבועיים בסופי 

השבוע. פרטים נוספים אצל חני, 054-6958866.

ההתנדבות היא מעשה שנעשה מרצונו החופשי של האדם, ללא תמורה חומרית או אחרת, והמונע 
ע"י רעיון או מטרה מסוימת. המעשה ההתנדבותי מביא עמו תחושה של גאווה ומימוש עצמי, 

ומעשיר את המתנדב והמקבל גם יחד:
הנער המתנדב מגביר את בטחונו העצמי ורוכש ניסיון חיים חיוני

המתנדב בגיל העבודה מוצא מסלול תרומה בלתי שגרתי לקהילתו
והגמלאי המתנדב מוצא טעם מחודש ומעניק מניסיונו הרב לקהילה.

ההתנדבות היא משחק שיש בו רק מנצחים!

כמה מילים על התנדבות

במתקן שירות בתי הסוהר בסהרונים דרושים מדריכי 
חוגים בתחומים הבאים: מוסיקה, ריקוד ותנועה, פיסול 

וקרמיקה, ציור, ספורט, רקמה, חרוזים וגילוף בעץ. 
רעיונות נוספים יתקבלו בברכה.

מתקן סהרונים נמצא סמוך לקציעות, ונמצאים בו שב"חים 
)שוהים בלתי חוקיים( ממדינות אפריקה השונות.

לפרטים: יוסי זיידה, רכז חוגים באנקורי, 050-8388625

דרושים מדריכי חוגים

כל המשתתפים בחוגי הספורט במועצה מוזמנים למסיבת 
סיום חוגי ספורט )כדורסל, שחיה, טניס, טניס שולחן, 

תריאטלון, כדורגל(.

אלי לופו
מנהל מח' חינוך וספורט

יום א', 27.06.2010, 17:00, בבריכה במדרשת בן גוריון.
יש להגיע עם מגבות ובגד ים.

מסיבת סיום חוגי ספורט

מ-1/5/10 ועד 2/10/10 בריכת השחייה 
של קיבוץ משאבי שדה הינה בריכה 
פרטית, ומשמשת את חברי ותושבי 

הקיבוץ ואת אורחי כפר הנופש בלבד.
המעוניינים לשחות ולבלות בבריכת 

השחייה מוזמנים לעשות זאת.
הכניסה לבריכת השחייה הינה 

בתשלום.

מחיר כניסה חד פעמית לבריכה 
לתושבי האזור הינו 35 ₪ לאדם.

* ילדים עד גיל 2 ללא תשלום.
ניתן לרכוש מנוי לבריכה החל 

מ-1/5/10 עד 01/10/10

לפרטים נוספים: 08-6565134/6.
רכישת מנוי ותשלום כניסה לבריכה 
יש להסדיר במשרד הקבלה של כפר 

הנופש משאבים.
בברכה ולהתראות בבריכה,

כפר הנופש "משאבים"

בריכת שחייה משאבי שדה




