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המיועד  באזור  ביקר  לנדאו  עוזי  התשתיות  שר 
באשלים  הלאומי  הסולרי  הפרויקט  להקמת 
המיועד  באזור  עם  סייר  השר  הנגב.  שברמת 
בהיקף  סולאריות  תרמו  תחנות  שתי  להקמת 
של 220 מגהוואט, וקיבל הסברים על הפרויקט 
מנציגי חברת ענבל, הממונה על המכרז מטעם 
המדינה. במהלך הביקור, השר ציין שהוא מעריך 

את פעולות המועצה לקידום הפרויקט.
הביקור נועד לסקור את הפרויקט, לקראת סיום 
מדובר  הראשון.  למכרז  בקשות  הגשת  מועד 
בשטח Plot A, שממערב לאשלים. המכרז עצמו 
ייסגר החודש, והזוכה יוכרז בפברואר הקרוב. על 
פי תנאי המכרז, על הזוכה להקים את התחנה עד 
אוגוסט 2003, כלומר תוך שנתיים וחצי מהזכייה. 
במקביל, עוד כשלושה חודשים ייסגר המכרז על 

.Plot B ,השטח הבא

לפני כחודש פרסמה חברת BdiCoface את דירוג 
והמועצות  הערים  של  והיעילות  היציבות  מדדי 
בישראל. המחקר כלל 144 רשויות, בהן מתגוררים 
התבסס  והוא  ישראל  מתושבי  מ-85%  למעלה 

על מספר רב של פרמטרים, כגון יחסים פיננסיים, 
שירותי חוב, תקציב לתושב, גירעון, אחוז גבייה ועוד. 
)כלומר ללא  והאזוריות  מבין המועצות המקומיות 
האזורית  המועצה  לחיוב  בלטה  הגדולות(,  הערים 

הנגב  רמת  הפיננסית,  היציבות  בדירוג  הנגב.  רמת 
דורגה במקום השלישי, אחרי כפר שמריהו וסביון, 
שאר  כל  ולפני  מבוססות,  מקומיות  מועצות  שתי 

המועצות האזוריות.

לקרן  הסכם  על  המועצה  חתמה  שעבר  בחודש 
וגאס,  מלאס  דיוויס  משפחת  עם  משותפת  מלגות 
הקרן  וגאס.  בלאס  היהודית  הפדרציה  עם  ביחד 
תתחיל לפעול משנת הלימודים תשע"ב, ותאפשר 
לכל תושב ברמת הנגב להגיש בקשה לקבלת מלגה 

משמעותית ללימודים אקדמיים.
ביוני האחרון התארחה משפחת דיוויס ברמת הנגב 
- הזוג לורנס וג'ואן ושני ילדיהם הולי וג'ייסון. זוהי 
משפחה צנועה, ציונים מושבעים שפשוט התאהבו 
המשפחה  הביקור.  במהלך  שפגשו  ובאנשים  בנגב 
התעניינה כיצד הם יכולים לסייע לרמת הנגב דרך 
הסכים  המועצה  שראש  שמחה  ומאד  גבוה,  חינוך 
להכפיל את הסכום שהם יתנו לקרן מלגות לתושבי 
לסיוע  יותר  משמעותית  קרן  ליצור  כדי  המועצה 
להצטרף  שמחו  וגאס  בלאס  הפדרציה  לתושבים. 
תורמים  שנמצא  תקווה  מתוך  לקרן,  כשותפים 
הדורות  למען  אותה  ויתחזקו  שיצטרפו  נוספים 

הבאים.
הקרן תפתח עם 200 אלף דולר בשנה הראשונה, וכך 

תמשיך מדי שנה למשך חמש שנים. כספים שלא 
סטודנטים  וישמשו  בקרן  יישארו  למלגות  ינוצלו 
של  ראשונים  בשלבים  כרגע  אנו  הבאות.  בשנים 
והכנת  מנהל  צוות  מינוי  לקרן,  היגוי  ועדת  גיבוש 

קריטריונים לחלוקת המלגות.
הקרן היא מהפכה אמיתית לתושבי רמת הנגב. החל 
יוכל  משנת הלימודים הבאה כל תושב רמת הנגב 

להתקדמותו  בהתאם  לשנה,  משנה  מלגה  לקבל 
בלימודים ובהתאם לתנאי החלוקה של הקרן. 

המועצה  תושבי  את  תעודד  שהקרן  מקווים  אנו 
לצאת ללימודים ולחזור ולהתגורר ברחבי המועצה 
אחרות  משפחות  תעודד  ואף  לימודיהם,  בתום 

להיקלט ברמת הנגב.
בתחילת אוגוסט משפחת דיוויס והפדרציה בלאס 
הביקור  במהלך  ריפמן.  שמוליק  את  אירחו  וגאס 
החלו להיבנות קשרי שותפות 2000 עם הקהילה. 
ההסכם  ובעקבות  המוצלח  הביקור  בעקבות 
לבקש  הפדרציה  החליטה  דיוויס,  משפחת  עם 
רמת  לבין  בינה  שותפות  הסכם  לאשר  מהסוכנות 
שותפות  הסכם  על  נחתום  הקרובה  בשנה  הנגב. 
בארץ  הראשונה  למועצה  ונהיה  וגאס  עם   2000
שמקיימת קשרי שותפות 2000 עם שתי קהילות בו 

זמנית )קולורדו ולאס וגאס(.

רז ארבל
מנהל שותפויות רמת הנגב 

שר התשתיות ביקר באזור 
הפרויקט הסולרי באשלים

 שבועות ספורים לפני סגירת המכרז על השטח, השר לנדאו בא להתרשם מהפרויקט המתוכנן, 
וציין לטובה את פעולות המועצה בתחום

רמת הנגב היא המועצה האזורית 
היציבה בישראל

במחקר חדש שבדק את היציבות והיעילות של הערים והמועצות בישראל, רמת הנגב נמצאה כיציבה מבחינה 
פיננסית יותר מכל מועצה אזורית אחרת

גביע דיוויס
משפחת דיוויס, משפחה צנועה מלאס וגאס, תרמה להקמת קרן מלגות אקדמיות לתושבי רמת הנגב

צרו קשר:
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 

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

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 

זהו זה. החגים הסתיימו, הסתיים גם עשור ונכנסים 
לשגרת עבודה על אתגרי הפיתוח של רמת הנגב. 
תחילת  את  לראות  רוצה  אני  ובראשונה  בראש 
הנגב,  בצומת  ההדרכה  קריית  להקמת  העבודה 
לייצור אנרגיה סולרית באזור  והקמת הפרוייקט 
מנוף  תהווה  השלמתם  כי  ספק  לי  אין  אשלים. 

מאוד משמעותי לאזור.
ופיתוח  זאת, נמשיך לשקוד על הרחבה  יחד עם 
בר קיימא של יישובי המועצה, הקמה של שכונות 
על  שמירה  תוך  ביישובים  והרחבות  קהילתיות 
הסביבה מחד, ומתן שירותים איכותיים לתושבים 
אוכלוסיית  מונה  תשנ"א  שנת  בתחילת  מאידך. 
כדי  תושבים.  מ-5000  למעלה  קצת  המועצה 
מספר  להגדלת  המועצה  מטרות  עם  להתמודד 
להקדיש  השנה  מתכוונים  אנו  באזור,  התושבים 
מאמץ ומחשבה רבה לאתגר החזרת הבנים לרמת 

הנגב.
הכבישים  שיפור  על  שוקדים  אנו  בינתיים, 
במשרד  החודש  שקיימתי  בפגישה  הנגב.  לרמת 
לדרכים  הלאומית  החברה  נציגי  עם  התחבורה 
הצגתי בפני בכירי המשרד את הצורך והחשיבות 
שהיה  כמי   .40 כביש  על  מחלפים  שני  בהקמת 
שותף פעיל בהחלטה על הרחבת כביש 40 מצומת 
אוהלים  מצומת  ולאחרונה  אוהלים  לצומת  גורל 
לצומת הנגב, אני משוכנע בנחיצות הקמת מחלף 
בצומת אוהלים דרומה ובצומת רמת חובב צפונה. 
בלא המחלפים צפויים צמתים אלה להוות צוואר 
בקבוק לעומסי תנועה שיפגמו ביתרון קיצור זמני 
טיעוני  כי  להאמין  טובה  סיבה  לי  יש  הנסיעות. 
נמשיך  מקרה,  בכל  קשובות.  אוזניים  על  נפלו 
ללחוץ עד לביצוע המחלפים. ברצוני לציין כי יש 
מועצת  ראש  עם  זה  בנושא  מלא  פעולה  שיתוף 

רמת חובב.
הפגישה הניבה – אישור להקצאת תקציב בסך 5.5 
מיליוני שקלים להסדרת כביש הכניסה והתאורה 
לצומת  עבודה  תחילת  צו  וכן  רתמים,  לכפר 
ובמימון  המועצה  בביצוע  למרחב-עם,  הכניסה 
משרד התחבורה. אני משוכנע כי כל האמור לעיל 

הוא שיפור לבטיחות ואיכות החיים באזורנו.
התחלה  של  סיום  בסימן  גם  היא  זו  חדשה  שנה 
צין  בית ספר  נחנוך את  חדשה.  ב-5 באוקטובר 
החדש, בו לומדים 250 תלמידים. ביום בן גוריון, 
14 בנובמבר, נחנוך את "רוח מדבר" – כפר שיקום 
וטיפול לנגמלי סמים, פרויקט חברתי וחשוב שגם 

יעשיר את אפשרויות התעסוקה באזור.

שמואל ריפמן

דבר ראש המועצה:

השר לנדאו מקבל הסבר בשטח הפרויקט

משפחת דיוויס ושמוליק ריפמן במהלך 
סיור ברמת הנגב

יתקיים ב-22.10.2010 בשעה 10:00 במתנ"ס.
במעמד ראש המועצה ועם ארוחת בוקר טעימה, נשמח להציג 

בפניכם את פעילות מחלקות המועצה.
הזמנה אישית תישלח לתושבים.

שנה טובה

כנס תושבים חדשים 

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

פקס: 08-6564188
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אולפן  של  חדש  מחזור  ברביבים  פתחנו  באוגוסט 
ובו לומדים  26 עולים מחבר העמים, ארה"ב ואפילו 
אסטוניה. יתרון לימוד השפה העברית באולפן קיבוצי 
עברית  לימוד  עם  בארץ  קליט  לשלב  היכולת  הוא 

בסביבה דוברת עברית. 
בסיורים  ישתתפו  העולים  ללימודים,  בנוסף 
לימודיים, סדנאות והרצאות להכרת הארץ והתרבות 
בישובים  וחברה  תרבות  בפעילויות  וכן  הישראלית 

וברחבי המועצה.
בברכת שנת קליטה מוצלחת

מירי טוכטרמן, רכזת קליטה

סדנת מיומנויות גוף נפש
עם  והתמודדות  עצמי  לריפוי  היכולת  להעצמת  קבוצה  נפתחת 
מגוון  ונחווה  נלמד  בקבוצה  נפש.  גוף  מיומנויות  באמצעות  לחץ 
רחב של טכניקות, כגון תנועה ונשימה, מדיטציה, ביו פידבק, דמיון 

מודרך, יצירתיות ועוד.
הסדנא תחל בנובמבר ותכלול עשרה מפגשים שבועיים, מדי ביום 
רמת  אזורית  במועצה  הטיפולי  במרכז   ,20:00-22:00 בשעות  ב' 

הנגב.
עלות הסדנא: 600 שקלים. 

ההשתתפות מותנית בראיון אישי ובהרשמה מראש.

מס' המקומות מוגבל.
בצוות  חבר  מומחה,  וחינוכי  קליני  פסיכולוג  ברגר,  יעקב  מנחה: 

ההוראה של המרכז להכשרה במיומנויות גוף ונפש.
טיפולים בשיטת אלבאום לילדים בעלי 

קשיי למידה
של  התפקוד  רמת  את  לשפר  המיועדת  ייחודית  טיפולית  שיטה 
ילדים, נוער ומבוגרים המתמודדים יום יום עם מגוון רחב של קשיי 
למידה ותפקוד. הנחת היסוד של השיטה היא שקיים קשר עמוק 
והדוק בין התפקוד הגופני לתפקוד הקוגניטיבי והרגשי של האדם. 
את  המעכבים  בגורמים  ובטיפול  באיתור  רבה  חשיבות  יש  לכן, 

האדם ומשפיעים על תפקודו. התרגול הגופני בשיטה כולל עבודה 
על קואורדינציה, יציבה, גמישות והרפיה, גרפו-מוטוריקה, תנועה 

תהליכית, נשימה מודעת, חשיבה חיובית, טכניקות עיסוי ועוד.
מטפלת: שרית נוריאל.

לפרטים והרשמה
ניתן לפנות למשרדינו בימים א'-ה' בשעות 9:00-13:00.

טלפון: 08-6564144
פקס: 08-6564118

ניתן להשאיר הודעה במשיבון ואנו נחזור אליכם בהקדם.
מחלקת חינוך, מועצה אזורית רמת הנגב

כמיטב  החודש,  בתחילת 
המסורת במועצה, חגגנו את 
לתושבי  הקיץ  סוף  חגיגת 
המועצה. זו השנה השניה בה 
הארוע  את  מקיימים  אנחנו 

בבסיס רמון. 
שלא  היה  אפשר  אי 
הפעילות  מן  להתרשם 
של  והססגונית  המגוונת 
הארוע - שפע של פעילויות 
בתוכן  שהכילו  ולזקן,  לטף 
הבסיס  במוסכי  סיור  גם 
על  מלומדים  והסברים 

כושרו של חיל האוויר. 
שתי  עוד  הוספנו  השנה 

פרויקט  סביב  הראשונה  חדשות.  פעילות  נקודות 
בעזרת  ברחיפה  התנסו  הילדים  ובה  הציפורים, 
האומגה ופתרו חידוני ציפורים. את התחנות הפעילו 
מדריכי בי"ס שדה שדה-בוקר. הנקודה השניה הייתה 
סביב נושא הבטיחות בדרכים, ובה תחנות שהופעלו 
בדרכים.  לבטיחות  הלאומית  הרשות  על-ידי 
התושבים ענו על שאלונים, התנסו בסימולציה של 
הבטיחות  חגורת  חשיבות  על  שמעו  מתהפך,  רכב 
סימולציית  ועברו  אלכוהול  השפעת  תחת  ונהיגה 

התנגשות.
את הערב סגרנו במופע של גידי גוב.

זו ההזדמנות להודות לשותפים בהפקת הארוע: צוות 
המתנ"ס, אנשי מחלקת הביטחון במועצה שנמצאים 
על  אשר  סבח  דודו  מקום,  ובכל  ארוע  בכל  איתנו 
יאיר  הציפורים,  פעילות  על  דורון  ערן  התחבורה, 
ארליך קצין הבטיחות על פעילות בטיחות בדרכים 
וכמובן ובגדול לצוות בסיס רמון ובראשם סא"ל בני 

אברהם.
להתראות בשנה הבאה.

זיוה שביט
מנהלת המתנ"ס

בית ראשון במולדת
באולפן נפתח מחזור רביעי, והוא יעזור בקליטתם של 26 עולים חדשים

חדש במרכז הטיפולי רמת הנגב

סוגרים עוד קיץ
השנה שוב חגגנו את סוף הקיץ בבסיס רמון. התושבים השתתפו בהפעלות 

בנושאי ציפורים ובטיחות בדרכים, ונהנו מהופעה של גידי גוב

בטקס הרמת כוסית לראש השנה הבאה עלינו 
לטובה, הוענקה תעודת הוקרה למזכיר ועד 

אשלים, שמואל אוחיון, על תרומתו ופעילותו 
הציבורית הברוכה לחידוש פני אשלים. 

יבורכו העושים במלאכה!
שאול לוי

מזכיר המועצה 

בתחילת החודש תיחנך הקריה החינוכית ע"ש קתרין ואנדרה מיראז' בבית ספר "צין".  
במעמד התורמת הגב' קתרין מיראז', מנהלת המחוז במשרד החינוך הגב' עמירה חיים, 

שמואל ריפמן, ומוזמנים נוספים.

     המופע של יורם טהר-לב "איזו מדינה"
13.10.10, 21:00, באולם גולדה מאיר ברביבים

מופע פתוח לכל הציבור, בחסות המשרד לגימלאים

• מפגש סופרים עם שמעון אדף - "כפור" 
14.10.10, 20.30, בספריה במדרשת בן-גוריון

ספרים נוספים: אביבה לא, פנים צרובי חמה ועוד.
מחיר: 20 שקלים

הצגת מנויים, תיאטרון בית לסין – "הבנאליות של 
האהבה"

20.10.10, 21:00, באולם גולדה מאיר ברביבים

• חוג האזנה מחדש פעילותו
ימי ראשון, 20:30, במרכז תרבות בקיבוץ שדה בוקר

פרק ראשון: שוברט ומנדלסון כמעצבי המודלים 
הצורניים והתכניים של המוסיקה הרומנטית

3.10.10 הרצאת פתיחה: הסימפוניה הבלתי גמורה 
והפתיחה "מערת פינגאל"

17.10.10 מן הרועה ליד הנחל ועד לשייט בים השקט: 
גתה והיינה במוסיקה של שוברט ומנדלסון

24.10.10 הפסנתר השר - רגעים מוסיקאליים, שירים 
ללא מילים

• הסרט "פריחת הדובדבן"
29.10.10, 21:30, באולם גולדה מאיר ברביבים

תחזית תרבות: 
אוקטובר - 2010

 •

בני המחזור החדש הרביעי של האולפן

חגיגת סוף הקיץ בבסיס רמון

בחודש שעבר נערך טקס חנוכת טורבינת הרוח 
בתיכון לחינוך סביבתי במדרשת שדה בוקר. 

הטורבינה, מדגם "לוטוס הרוח", היא בעלת הספק 
של 3.5 קילוואט, מחוברת לרשת החשמל ותשמש 

לביצוע פרויקטים לימודיים בבית הספר.
בצילום: יוסי ענבר, מנכ"ל המשרד להגנת 

הסביבה; יגאל צחור, מנכ"ל תאגיד מדרשת שדה 
 בוקר; ושמוליק ריפמן, ראש המועצה 

)צילום: חזי יצחק(

עושים רוח

תעודת הוקרה 
לשמואל אוחיון



 רמת הנגב מס' 153, תשרי תשע"א, ספטמבר 2010

      

4

כל שיגעון מתחיל ברעיון שמבזיק לך פתאום ולא נותן לך מנוח, עד 
שאתה מנסה לממש אותו או זונח אותו. דרך הבשמים הנבטית, או 
יותר נכון דרכי הבשמים שחיברו את דרום ערב עם נמל עזה, הציתו 
המדבריות  את  חצתה  הבשמים  דרך  רבות.  שנים  זה  דמיוני  את 
הדרכים  אחת  היא  והנגב.  ירדן  הסעודית,  ערב  של  הגדולים 
המפורסמות והחשובות בעולם העתיק - שיירות גמלים נעו מדרום 
תימן עמוסות מור ולבונה, בשמים יקרים שנדרשו לטקסי הפולחן 

ולנשות רומי הענוגות.
רכבתי בעבר על אופני הרים במספר מהנתיבים גם בארץ וגם בירדן, 
לרוץ  הרעיון  בי  הבליח  שגרתית,  אימון  ריצת  בעת  אחד,  בוקר  אך 
לאורך הדרך העתיקה. לצערי הרב, לא נראה שבקרוב נוכל להשלים 
את כל המסע מדרום תימן ועד עזה. למשימה כזו דרושים שותפים, 
עוד  נמצא  לבסוף,  אבל  פשוטים,  היו  לא  אותם  למצוא  והניסיונות 
מאיר  תום  ולצידו  עלית,  ספורטאי  בסקינד,  תומר   - אחד  משוגע 
שהצטרף כצלם. וכך, באמצע החום של יוני, יצאנו אל מעבר הגבול 
)וגם שני...(  ולהגשים את הרעיון שבמבט ראשון  לירדן כדי לנסות 
נראה מטורף והזוי לגמרי. למה לרוץ אם אפשר לנסוע בג'יפ? ולמה 
דווקא בקיץ? לשאלות הללו אין תשובות שמניחות את הדעת, ואם 

תתעמק בהן יותר מדי, סופך להישאר בחדר הממוזג והנוח. 

בעקבות שיירות הגמלים

שם  ראם,  ואדי  לכיוון  במונית  נסענו  בערבה  הגבול  מעבר  לאחר 
פגשנו את יוסוף ועטאף שליוו אותנו לאורך הריצה. לבשנו את בגדי 
הריצה בחיפזון ומיד התחלנו לרוץ, כדי להספיק ולנצל את השעות 
הקרירות של הבוקר שכבר כמעט וחלף. רצנו בנוף המיוחד של הרי 
זאת  בשבילי  החול.  מישורי  מתוך  המזדקרים  האדומה  החול  אבן 
הייתה הגשמת תוכנית שחשבתי עליה כבר הרבה זמן. רצנו יומיים 
בירדן על אחד הנתיבים של דרך הבשמים, ולאחר שהגענו לערבה 
בנסיעה על כביש הערבה  נסענו למעבר הגבול. המשכנו  הירדנית 

למואה, כדי להמשיך את הקטע בין מואה לעבדת. 
השחר עלה וגלגל החמה החל לעלות מעל הרי אדום. ידעתי שהקטע 
שלפנינו הוא הקשה ביותר, הן בשל החום והן בשל הקטע החצצי 
מוונדליזם  נפגע  הבשמים  לדרך  היפה  הכניסה  שער  נקרות.  בנחל 
של מטיילים שחמדו את גמלי המתכת שעיטרו אותו. כפות הרגליים 
שלנו כבר היו פגועות, ולכן החלטנו לעבור להליכה. התקדמנו בנחל 
עומר בין עצי שיטה, ואחר עלינו לקצרה, ממנה נשקף נוף יפה של 
הערבה והרי אדום. ההמשך באפיק החצצי של נחל נקרות בואכה 
חאן סהרונים לא היטיב עם כפות הרגליים, ואל חניון בארות הגענו 

עם חשיכה די תשושים. 
המרכזית  הדרך  על  מוקדמת  בוקר  בשעת  לרוץ  התחלנו  למחרת 
שפת  אל  הגמלים  שיירות  עלו  בו  הנבטי,  מחמל  למעלה  המובילה 
ולנסות  הג'יפים  דרך  את  לעזוב  החלטנו  החול  בבקעת  המכתש. 
בשטח  מסומן  שאינו  הבשמים,  דרך  של  המקורי  לתוואי  להיצמד 
גם  להעלימו  מה  משום  החליט  שמישהו  גרפון,  מיצד  דרך  ועובר 
ממפת סימון השבילים. זהו אחד הקטעים המקסימים ביותר של דרך 
הבשמים, שכמעט ואינו מוכר לקהל הרחב והוא נשכח מהעין והולך 
ונעלם גם מהשטח. נכנסנו לעבדת מלמעלה. עוד מאמץ של ירידה 

על הכביש, ותוך דקות הכל מאחורינו.
הטעם הנפלא של האייס קפה משכיח לרגע את כל הסבל והקושי 
של ארבעת הימים האחרונים. כשאני עוצם את עיניי, אני יכול לראות 
את הדרך פרושה לה מאזור ואדי ראם ועד לעבדת, כמו פס המונח 
על הרים וגאיות, חוצה מישורי חול ואבנים, חוצה את הגבול וממשיך 
הלאה דרך הרי הנגב. לדרך יש חיים משלה, כמעט חיי נצח, ואנו רק 
חלפנו, עברנו בה לרגע, השארנו משהו משלנו בה, וקלטנו זיכרונות 
והדים מזמנים שעברו. הקשיים והמאמץ מזקקים את הרוח, מורידים 
את המחיצות של חיי היומיום ומאפשרים, ולו רק לזמן קצר, להבין 

מה הסוד של דרך הבשמים. 

אוצר תיירותי

לסיום, רשות שמורות הטבע והגנים חייבת לבצע הערכה מחודשת 
דרך  של  המקורי  הנתיב  לאורך  לטיול  בנוגע  שלה  המדיניות  של 
עתיקה  שדרך  יתכן  לא  נקרות.  נחל  מעל  הקטע  כולל  הבשמים, 

שהיא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו חסומה לטיול של אזרחים 
והולכת ונעלמת מהשטח. אנו מקווים שהריצה החלוצית שלנו תביא 
למיזם של מסלולי ריצה לאורך דרכי הבשמים. יש כאן אוצר תיירותי 
והמועצה  בארץ,  ומתפתח  הולך  הריצה  ספורט  לפתח.  שחייבים 

האזורית חייבת להיכנס לתחום של ריצות מרתון ואולטרא מרתון. 
מרחבי המדבר ממתינים לרצים. 

דרכי  על  ומפות  במלואה  הכתבה  המסלול,  על  נוספים  פרטים 
www.biking.boker.org.il ."הבשמים באתר "באופן אחר

לרוץ לאורך
דרך הבשמים

לא ברור מה נכנס לי לראש, אבל החלטתי שאני רוצה לרוץ את דרך הבשמים. אמנם לתימן 
לא אוכל להגיע, אבל רצתי עם שותף מוואדי ראם שבירדן עד לעבדת • חזי יצחק

הקשיים והמאמץ מזקקים את הרוח, מורידים את 
המחיצות של חיי היומיום ומאפשרים, ולו רק לזמן 

קצר, להבין מה הסוד של דרך הבשמים

צילום: תום מאיר תומר בסקינד, שותפי למסע 
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הימים  בשילוב  שעברה,  בשנה  הטובה  הגשם  שנת 
הגדולות  החלמוניות  את  זירזו  האחרונים,  החמים 
שנמשכת  הפריחה,  הנגב.  רמת  ברכסי  לפרוח 

כשבועיים, תחל השנה בתחילת אוקטובר.
באתרים  הפורח  ויפהפה,  נדיר  פרח  היא  החלמונית 
מבודדים ובריכוזים קטנים. זהו פרח צהוב עם תפרחת 
גבעול  היוצאת מהאדמה מבצל קטנטן, ללא  גדולה, 
ועלים. לאחרונה נספרו כמה עשרות חלמוניות בנחל 

בוקר מעל חורבת אצבוע. 
המסלול

היציאה למסלול היא מחוות הבודדים של נחל בוקר. 
דרומית  ק"מ  כ- 10  מכביש 40,  היא  לחווה  הכניסה 
את  להחמיץ  כדאי  לא  שילוט(.  )יש  טללים  לצומת 
לחוות  מראש  להתקשר  מומלץ  הטוב.  המקומי  היין 
052- החלמוניות  על  פרטים  ידעו  הם  בוקר,  נחל 

.6822930
במדבר,  זית  חוות  נמצאת  בוקר  נחל  לחוות  בסמוך 

המרפסת  על  נעים  ואירוח  טובות  ארוחות  שמציעה 
המרהיבה )052-5583065(.

מחנים את הרכב ליד אחת החוות, חוצים את הבקעה 
לכיוון חורבת אצבוע )כיוון כללי צפון( ועולים לחורבה. 
ממנה ממשיכים לשיא הרכס )אוכף יפה(, משם יורדים 
כ-20 מטר במורד לכיוון צפון מערב ומגיעים למשטח 
חלמוניות  רצועת  המשטח  בתחתית  מרשים.  סלע 
ההליכה  משך  צפון.  לכיוון  מטר  כ-30  הנמשכת 

מהחוות כחצי שעה.
בסמוך  חלוקים.  ברכס  נמצא  נוסף  חלמוניות  אתר 
לפארק ירוחם יש שילוט ושביל מסומן. גם באתר זה 

יש הליכה רגלית של כחצי שעה.
08- בוקר  שדה  שדה  ספר  בבית  נוספים  פרטים 

6532016 או בתחנת המידע של מבואת מצוק הצינים 
.08-6554418

רז ארבל רכז התיירות

בימים  הנחליאלי?  של  לשובו  לב  שמתם  האם 
ומתרבים  הנחליאלים  הולכים  האחרונים 
במקומותינו. הם מגיעים לאחר מסע נדידה ממושך, 
וכנף,  אוויר  גלי  על  נישאים  סכנות,  ורצוף  מעייף 
ודיוקם כדיוקו של גשם ראשון בסוכות. בקריאותיהם 
החורפית  למציאות  אותנו  מעירים  כמו  הקצובות 

ומאיצים בנו להוציא את המטריות מהבוידעם.
רובנו משגיחים בנחליאלי הלבן בלבד, שהוא חובב 
כל  את  מכירים  מעטים  ואך  שכונות,  ותושב  ערים 
והלימוני.  הצהוב  הזנבתן,  הלבן,   – המינים  ארבעת 
הלבן – כשמו כן הוא, צבוע בדגם ניגודי שחור-לבן. 
שלושת האחרים צבעוניים יותר ומשלבים גם גווני 
צהוב וירקרק בלבושם. הם ביישנים יותר, ושומרים 
על טווח בטחון ממשכנות אדם, אם כי גם הם יבקרו 

לעיתים במדשאות גדולות ובמגרשי כדורגל.
הנחליאלי הלבן מגיע אלינו מצפון אירופה, מארצות 
החורף,  בתקופת  ורוסיה.  פינלנד  שבדיה,  כמו 
אותה יבלו בארץ, מתחלקים הפרטים לנחלות, אם 

כבודדים ואם בזוגות. הזוגות המשתדכים כאן אינם 
אותם זוגות שהעמידו צאצאים באירופה, אלא זוגות 
זמניים, לתקופת החורף בלבד, מה שלא מפריע להם 

לשמור בקנאות על נחלתם ואף להזדווג בעליצות.
כשפולש לנחלה זכר זר, הוא מותקף נמרצות על ידי 
בעל הבית, אבל אם נקבה היא הפולשת, הוא אינו 
נרגן כל כך, אלא אשתו, שתוקפת בכל מקור. קנאותם 
של הנחליאלים לנחלתם מעבירה אותם לעיתים על 
המשתקפת  בבואתם  את  תוקפים  הם  ואז  דעתם, 

בשלולית או במראה צדדית של מכונית.
שמו של הנחליאלי ניתן לו על שום חיבתו למקומות 
לו  שנתן  הכינוי  "זנב-נוע",  נחלים.  כגדות  לחים 
מנדלי, וגם שמו הערבי, "רעדן" )ד'וערה(, מתייחסים 
סימן  עבורנו  שהיא  פוסקת,  הבלתי  זנבו  לתנועת 
היכר וחלק בלתי נפרד מתעודת הזהות של ידידנו, 

הנחליאלי.
אסף מירוז, מרכז הצפרות 
של החברה להגנת הטבע

אל החלמוניות ברכס בוקר
בימים אלה פורחות החלמוניות ברמת הנגב, ולנו יש הזדמנות לצפות בה. לפניכם מסלול הליכה קל ומהנה

נעים להכיר: הנחליאלי
כל ילד יודע שהנחליאלי מבשר את הסתיו. אבל מה עוד מייחד את הציפור הזו?

החלמוניות מחכות לכם

נחליאלי. נשמח לקבל מכם סיפור מעניין או תמונה יפה של ציפורים באזור

עי
קל

בי 
דו

ם: 
לו

צי

4-6.11
מדרשת בן גוריון, רביבים וניצנה

אנו שמחים להציג בפניכם את פסטיבל "אקולנוע במדבר" השני. הפסטיבל, שחרט על 
דגלו את נושא שמירת הסביבה, מתקיים ביוזמת היחידה הסביבתית של המועצה האיזורית 

רמת הנגב ובשיתוף פסטיבל אקולנוע הארצי. 

חמישי 4.11
אולם גולדה בקיבוץ רביבים

19:30, אירוע פתיחת הפסטיבל והקרנת הסרט "סודות האוקיאנוסים", הסרט התיעודי 
היקר ביותר בהיסטוריה, שמביא צילומים תת מימיים נדירים.

שישי 5.11
מדרשת בן גוריון

9:00 בנייה ירוקה בת קיימא.
9:00 נפלאות האנרגיה הסולרית.

10:30 הסרט "מזון בע"מ", החושף את פניה האמיתיות של תעשיית המזון בארה"ב. לפני 
ההקרנה תתקיים סדנת אפיית לחם ביתי, ולאחריה דיון עם העיתונאי אביב לביא.

12:30 סיפורי ציפורים - מפגש עם ד"ר יוסי לשם בליווי סרטים.
14:00 טיבוע ציפורים נודדות, בהדרכת ד"ר אייל שוחט מהחברה להגנת הטבע. 

16:00 הסרט "פוניו והצוק על יד הים", סרט זוכה פרס אוסקר לכל המשפחה.

פיתחת ניצנה
14:00-18:00 מסע אקולוגי בעקבות המים, השמש והפסולת; ביקור בבתים אקולוגים בבאר 

מילכה; הצגת הילדים "ד"ר מולקולה".

רביבים
21:00 הסרט "ארץ בראשית", 

הזדמנות נדירה לראות את נפלאות 
הטבע של ארצנו על המסך הגדול. 

בסיום הסרט יתקיים מפגש עם דן דן 
בולוטין.

שבת 6.11
מדרשת בן גוריון

8:00 טיול אופניים משפחתי לשדה 
צין.

8:00 סיור מודרך לנחל קרקש.
8:30-10:30 הצצה לעולמם של הנשרים. 

9:00-14:00 סיור פתוח בנחשיית בית ספר שדה.
11:00 שעת סיפור.

10:00-14:00 תערוכת אומנות המחזור.
10:00-14:00 הפנינג אקולוגי ענק לכל המשפחה.

12:00 הקרקס הירוק - מופע קרקס לכל המשפחה המבוסס על כלים בשימוש חוזר.
15:00-16:30 גבינה ירוקה - טעימת גבינות וסיור בדגש אקולוגי בחוות קורנמל.

16:00 הסרט "תוצרת דטרויט", סיפורן של אימהות בנות עשרה שמתפרנסות מחקלאות 
בליבה של אחת הערים הקשות והמוחלשות בארה"ב.

17:30 הסרט "חלומות מעיר הזבל", סיפורם של שלושה נערים מצרים שנולדו וגדלו לתוך 
עולם המסחר בזבל. בסיום הסרט יתקיים מפגש עם יאיר טלר, שפגש את אנשי הזבל.

19:30 הסרט "הטורבינה האנושית", על פרויקט יהודי-ערבי של ניצול אנרגיית הרוח והשמש 
בכפר סוסיא. בסיום הסרט יתקיים מפגש עם יוצר הסרט.

21:00 ערב סיום חגיגי, במהלכו הקרנה סולרית של הסרט "גז אצלך בחצר", זוכה הפרס 
המיוחד של חבר השופטים בתחרות הקולנוע התיעודי בפסטיבל סאנדנס. בסיום ההקרנה 

יתקיים מפגש בנושא הצלת חבל עדולם.

הכנסו לאתר האינטרנט של המועצה www.rng.org.il, או לדף הפייסבוק של הפסטיבל, 
או צרו קשר בכתובת ecomidbar10@gmail.com או בטלפון 08-6564137/168.

אקולנוע במדבר 2010 -פסטיבל קולנוע סביבתי-חברתי
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 – החדש  לתפקידה  יוסף  מור  שירה  נכנסה  כחודשיים  לפני 
מהנדסת הוועדה המקומית. "התפקיד כולל אחריות על מימוש 
לוודא  "יש  מסבירה.  היא  נגב",  ברמת  והבנייה  התכנון  חוק 
הנגב, אכן מתאים לתכניות  ונבנה ברמת  שכל דבר שמתפתח 
הכלליות של היישוב והאזור, ועומד בדרישות החוק. בסופו של 
דבר כל הפרויקטים יעברו תהליך של אישור בוועדה המקומית, 

ויקבלו היתר בנייה". 
שירה, חברת קיבוץ משאבי שדה, "עלתה" מרעננה לפני 11 שנה 
בעקבות בעלה, ולהם ארבעה ילדים. במקצועה היא אדריכלית, 
פרויקטים  ומנהלת  תכנון  כמנהלת  עבדה  רחוק  הלא  ובעבר 
פרויקטים  בכמה  מעורבת  "הייתי  משימות.  אור  בתנועת 
שמוקדשת  האחים',  'טיילת  את  הקמנו  בסנסנה  מעניינים. 
היה  זה  ישראל.  במלחמות  שנפלו  היישוב  תושבי  של  לאחים 
פרויקט מאוד גדול ומקיף מבחינת הפיתוח ורמת התכנון, והוא 

ליווה למעשה את ההתפתחות של היישוב כולו.
"במקביל לעלייה לקרקע של באר מילכה, הקמנו במקום פארק. 
זה היה אז רק מחנה קרוואנים, אבל הפארק הפך אותו ליישוב. 

עוד לפני שהיה מבנה ציבורי מרכזי אחד, העמדנו פרגולה".
כשהתחילה  שנתיים,  לפני  הגיעה  היא  המועצה  למסדרונות 
הוועדה  שמהנדס  היא  "השאיפה  ההנדסה.  במחלקת  לעבוד 
יהיה מעובדי המועצה ותושב המועצה. בעתיד, המטרה היא גם 
לאחד את תפקיד מהנדס המועצה ומהנדס הוועדה המקומית, 

על פי חוק הרשויות המקומיות".
ואילו  לבצע,  אמור  המועצה  מהנדס  אינטרסים?  ניגוד  פה  אין 

הוועדה המקומית היא גוף מבקר.
"יש ניגוד מסוים כי מהנדס המועצה מעוניין לקדם הכל מהר, 
על  להקפיד  חייבת  הועדה  זאת  ולעומת  לחץ,  עליו  ומופעל 
ההיתרים ועל קוצו של יוד, אבל אם מהנדס המועצה פועל לפי 

חוק התכנון והבנייה, לא אמור להיות ניגוד אינטרסים. מהנדס 
לחוק,  ההתאמות  את  שבודק  מקצועית  סמכות  הוא  הוועדה 
מכין את החומר לוועדה, ממליץ לוועדה. אבל סמכות ההחלטה 
היא של יושב ראש הוועדה, שזה שמוליק ריפמן. אם מסתכלים 
בתכנון  שעוסק  שמי  הגיון  יש  מקצועית,  כישות  המהנדס  על 

יהיה כפוף לחוק, וגם יראה את התמונה הכוללת". 

להגדיל את השקיפות מול התושבים
ופיתוח  צמיחה  של  בתקופה  החדש  לתפקידה  נכנסת  שירה 
בתים  עשרות  לאישור  מונחים  כבר  שולחנה  על  במועצה. 
פרטיים בשכונות החדשות במרחב עם, אשלים ושדה בוקר. גם 
התנופה הסולרית מתנקזת לוועדה המקומית - במהלך השנה 

הוגשו לאישורה כעשרים פרויקטים של הקמת פנלים סולריים, 
בחוות בודדים, רפתות, לולים ומבנים חקלאיים אחרים.

אבל מעבר להליכי העבודה השוטפים, הוועדה המקומית עוברת 
תהליך של חשיבה ארגונית. "אנחנו מקדמים הקמה של מערכת 
המועצה  היא  נגב  רמת   .GIS ממוחשבת,  גיאוגרפית  מידע 
לשלוט  להצליח  וכדי  גיאוגרפי,  שטח  מבחינת  בארץ  הגדולה 
בכל המידע הקשור לתשתיות, תכניות שחלות על השטח, בעלי 
הקרקע השונים - שמורות טבע, שטחי אש, יישובים, תשתיות 
הכל  את  לעלות  רוצים  אנחנו   - במועצה  שעוברות  לאומיות 
למיפוי ממוחשב. זה ישמש ככלי גם לנו, גם למחלקות אחרות 

במועצה ובשאיפה יהיה גם נגיש לכל התושבים". 
איך התושבים יוכלו להשתמש בזה?

יישוביות באינטרנט, או לפרסם  נוכל לפרסם תכניות  "למשל, 
מתוכנן  מה  לראות  יוכל  תושב  כל  פנויים.  מגרשים  של  מפה 
סביב הבית שלו, איזה ייעוד יש לשטח הגובל במגרש שלו, איפה 
שטחי התעשייה והמלאכה של היישוב. זה מגדיל את השקיפות 

מול התושב".
ובכלל, שירה רוצה להגדיל את יעילות העבודה מול התושבים: 
"בגלל הגידול בכמות הבנייה, אנחנו רוצים לייעל את השירות, 
להגדיר את שעות הקבלה לקהל. בכל מקרה, אנשים מוזמנים 
לפנות לוועדה בכל שאלה בדוא"ל, אם הם מתקשים להגיע או 

לתפוס אותנו בטלפון. אנחנו מקווים לתת שירות מהיר". 
מה תיחשב מבחינתך הצלחה בתפקיד?

"התקווה העיקרית שלי היא שהוועדה תהיה נגישה למשתמש, 
ברמה כזו שתושבים לא יימנעו מלבצע את הפרויקטים בצורה 
עם  פעולה  שנשתף  רוצה  אני  הוועדה.  פעילות  בגלל  חוקית 
עובדים  שאנחנו  לכולם  ברור  ושיהיה  הוועדים,  עם  היזמים, 

ביחד כי לכולנו אינטרס משותף - לבנות את רמת נגב נכון".

הנגב  רמת  מאזור  יזמיות  נשים  כ-40 
השתתפו החודש במפגש ראשון של פורום 
במתנ"ס  שנערך  למפגש,  לעסקים.  נשים 
המשרד  מנכ"לית  הוזמנה  הנגב,  רמת 
הוזמן-בכור,  אורנה  והגליל,  הנגב  לפיתוח 
הנגב  ברמת  היזמיות  מכמות  שהתפעלה 
לקידום  לסייע  ישמח  המשרד  כי  ואמרה 
ולהמשך  באזור  קטנים  בעסקים  נשים 
קבעה  איתכן",  "אני  הפורום.  של  פעילותו 

הוזמן-בכור.
פורום  את  הוא  גם  בירך  ריפמן  שמוליק 
בפרט  נשים  ויזמות  בכלל  "יזמות  הנשים: 
הן גורם מחולל פיתוח. אני שמח ומברך על 

ריבוי המשתתפות", אמר ריפמן והבטיח כי 
בקידום  ולסייע  לתמוך  תמשיך  המועצה 

עסקים קטנים, בעיקר בהביט השיווקי.
המחלקה  מנהלת  לב-רן,  ענת  לדברי 
הנגב  רמת  "באזור  חברתיים:  לשירותים 
מתחומים  יזמיות  נשים  כ-50  פועלות 
הפעילויות  ומגוון  הפורום  הקמת  שונים. 
ולנשים  נשים  אותן  לכל  לסייע  באים 
את  למנף  ביזמות  המעוניינות  נוספות 
פעילותן העסקית ולבנות קשרים עסקיים 

מתאימים".
אחת  קבועה  לישיבה  יתכנס  הפורום 

לחודש.

"לכולנו אינטרס משותף - לבנות את רמת נגב נכון"

פורום נשים לעסקים יצא לדרך

בשיא תנופת הבנייה ברמת הנגב, נכנסה שירה מור יוסף לתפקיד מהנדסת הוועדה המקומית. השאיפה שלה היא 
להגיע לשיתוף פעולה מלא עם התושבים, הוועדים והיזמים, כדי לפתח את רמת הנגב על פי החוק

החודש התקיים מפגש ראשון של הפורום, בהשתתפות מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל

צילום: אדווה לוידאורנה הוזמן בכור בכינוס פורום הנשים

"התקווה העיקרית שלי 
היא שהוועדה תהיה 

נגישה למשתמש, ברמה 
כזו שתושבים לא יימנעו 
מלבצע את הפרויקטים 

בצורה חוקית בגלל 
פעילות הוועדה"

מוצא אני לנכון לציין מספר פרוייקטים, חלקם לפני ביצוע 
וחלקם לאחר ביצוע. 

החדש  צין  ספר  בית  של  א'  שלב  גמר   – וראשונה  בראש 
במדרשה, הכולל כיתת לימוד, מבנה מנהלה, מתקנים שונים 
בחצר ומגרש כדורסל. סביב בית הספר בוצעו עבודות סלילה, 

מדרכות ותאורה, שמשווים למרכז היישוב פנים חדשות.
עם השלמת תאורת כביש הגישה למדרשה סיימנו את תאורת 
לנו  הובטח  בפרוייקט.  שנכללו  לישובים  הגישה  כבישי  כל 
והתקנת תאורה  מ',  תקציב כביש הגישה לרתמים, כ-2060 

לכל אורכו, מכביש מס' 222 ועד ליישוב. התחלנו בתכנון.
בתוך  וכן  מילכה  לבאר  בזק  לקו  התשתית  הנחת  הסתיימה 
ע"מ  הנחושת  וחוטי  הסיב  להשחלת  פועלים  אנו  היישוב. 

לחבר את הבתים לתקשורת הטלפוניה והאינטרנט.
מתחילה העבודה על קו סניקה ושדרוג מנווה מדבר למרכז 
המתקן  גם  יחובר  זה  לקו  שדה.  משאבי  שפכים  טיהור 
שבמועצה ובתחנת הדלק. עם ביצוע פרוייקט הביוב האזורי, 

תוקם תחנת שאיבה חדשה והמט"ש יבוטל.
הושלמו ההכנות ונתקבלו האישורים לביצוע הצומת בכביש 
שנתקבל  מתקציב  ידינו,  על  הוא  הביצוע  עם.  למרחב   ,204

ממשרד התחבורה.
חיצוניים  כושר  מתקני  הקמת  פרויקט  לדרך  יצא  ולסיום, 

ביישובים. 
עודד ברזילי 
מהנדס המועצה

מה מתפתח
לפניכם כמה מהפרויקטים שרצים עכשיו ברמת 

הנגב, באדיבות מחלקת ההנדסה

הנפה והנחת הקונסטרוקציה של קירוי מגרש הכדורסל 
בבי"ס "צין" החדש



            

רמת הנגב מס' 153, תשרי תשע"א, ספטמבר 2010

ביום שבת אחד לפנות בוקר יצאו מהמדרשה וקיבוץ שדה 
בוקר שבעה שחקנים, לא מעט הורים שבאו ללוות אותנו 
אליפות  היעד:  המשלחת.  מנהלת  ואני,  התעופה  לשדה 
העולם לנוער באולטימייט פריסבי 2010. הנוסעים ואנשי 
הצוות שהיו בנתב"ג באותה שעה התקשו להבין את בהלת 
אבל  מלוויהם.  ושלושת  נוער  בני   21 שתקפה  הפריסבי 
אנחנו היינו חסרי מנוח ואחוזי התרגשות לקראת האליפות 

העולם המיוחלת בהילבורן גרמניה.
כבר בשדה התעופה הגרמני איתרנו די מהר את הנבחרות 
הקנדיות והיפניות, לפי הדיסקים שהתעופפו באוויר. אחרי 
כשעה וחצי נסיעה הגענו ל"מלון" שלנו, בית ספר מקומי 
ודגל  רב  זמן  עבר  לא  נוער.  לאכסניית  לילה  בין  שהפך 
ישראל התנוסס בכניסה למסדרון שלנו. בערב הסתובבנו 
ברחובות העיר, לבושים מדי נבחרת ישראל. אנשים ברחוב 

הסתכלו עלינו והיו אף שעודדו ואיחלו לנו בהצלחה.
ביום הראשון של התחרות מזג האוויר היה מתעתע - שמש, 
רצוף  היה  האליפות  התנהלה  בו  השטח  שמש.  ושוב  גשם 
מדשאות, ובו כעשרה מגרשי כדורגל ואצטדיון, לצד דוכני 
בהתחשב  ועוד.  תקליטן  עמדת  אולטימייט,  ביגוד  אוכל, 
של  הייתה  האווירה  מדינות,  מכעשרים  שבאו  בנבחרות 
האולימפיאדה  של  זה  את  הזכיר  הפתיחה  טקס  קרנבל. 

והמון  שירים  דגלים,  עם  לאצטדיון  נכנסה  מדינה  כל   -
והפרגון  הגבוה  במורל  בלטו  ישראל  נבחרות  שמחה. 
שהעניקו למדינות האחרות. לא הרבה אחרי הטקס מצאנו 
את עצמנו על רחבת הריקודים עם איטלקים, בלגים ואיך 

לא, אחינו בדם - הקולומביאנים.

ימי התחרות היו גדושים. במשחק הראשון, נבחרת הבנות 
הצליחה להביס את נבחרת בלגיה בתוצאה 13-7. נבחרת 
עם  הבאים.  במשחקים  והפסידה  פחות,  הצליחה  הבנים 
זאת, במהלך הימים אפשר היה לראות את שתי הנבחרות 
המשחק  בהבנת  המשחק,  ברמת  ענקית  קפיצה  עושות 
ובגיבוש. הם הפסידו כמעט כל משחק אבל נלחמו קשה. 
שפוכים  היו  וכולם  במחליפות,  ממחסור  סבלו  הבנות 
לפחות  של  אחד  כל  ביום,  משחקים  שני  אחרי  מעייפות 
שעה וחצי. אבל החבר'ה נהנו. כל ערב היו פעילויות, ומי 
והכיר  האוכל  בחדר  נשאר  ליריד  או  למסיבה  הלך  שלא 

חברים מכל העולם.
ניצחון  זקפו  סוף  סוף  הבנים  האליפות,  של  האחרון  ביום 
בטקס  אבל  השוויצרית.  הנבחרת  פני  על  לטובתם  אחד 
הסיום הופתענו לגלות שזה לא היה הניצחון היחיד שלהם 
- הבנים שלנו הגיעו מקום ראשון בספיריט, תחום שכולל 
הבנת חוקי המשחק, שיפוט נכון, משחק קבוצתי והתנהגות 
כבר  החבר'ה  גביע!  עם  הביתה  חזרנו  המגרש.  על  נאותה 
אם  בפולין.  אירופה  לאליפות  הבא  בקיץ  לנסוע  מקווים 
לגלות את הספורט המדהים  ומעוניינים   14-18 בני  אתם 

הזה אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.
אביגל הירש

יש גביע!
לפני כמה חודשים סיפרנו לכם על נבחרת הפריסבי שלנו, ועל ההכנות לאליפות העולם. בקיץ הם נסעו לאליפות 

בגרמניה, ואמנם התקשו להתמודד מול המתחרים המנוסים יותר - אבל חזרו עם פרס ניחומים מכובד במיוחד
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חברי הנבחרת תופסים את זה

מועצה אזורית רמת נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2009 )באלפי ₪(

5,024 מספר תושבים בשנה הקודמת 
4,907 מספר תושבים*   
1,350 מספר משקי בית   

4,300,000 שטח שיפוט )דונם(  
6 דירוג סוציואקונומי  

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

% ביצוע 2008    % ביצוע 2009  תקציב 2009   הכנסות   
81.69%   50,892   83.86%   58,297    60,284 הכנסות עצמיות  
12.42%   7,737   10.55%   7,333    6,757 השתת' משרד החינוך 

1.99%   1,239   1.90%   1,324    1,104 השתת' משרד הרווחה 
2.54%   1,582   1.77%   1,227 השתת' משרדי ממשלה אחר 1,173   
1.36%   846   1.92%   1,332    1,282 מענקים ומלוות  
100%   62,296  100.00%   69,513    70,600 סה"כ   

% ביצוע 2008    % ביצוע 2009  תקציב 2009   הוצאות   
6.31%   3,910   5.74%   3,974    3,935 משכורות ושכר כללי 

59.64%   36,941   63.53%   43,953    46,367 פעולות אחרות  
1.90%   1,175   1.68%   1,164    1,200 שכר חינוך  

28.07%   17,385   24.84%   17,188    16,459 פעולות חינוך  
1.15%   711   1.25%   867    850 שכר רווחה  
 2.11%   1,308   2.16%   1,496    1,397 פעולות רווחה  
0.31%   194   0.35%   243    218 מימון   
0.51%   316   0.44%   304    174 פרעון מלוות  

100.00%   61,940  100.00%   69,189    70,600 סה"כ   

356    324 עודף )גרעון( השנה     

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

*נכון ל-2009

2.14%   1.67% % עומס המלוות מההכנסה  
15.81%   17.73% % סך ההתחייבויות מההכנסה 
12,329   14,100 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 

30   31 מספר משרות ממוצע  

6,212   5,618 עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 
27.773   32,317 תקבולים במהלך השנה  
28,367   28,086 תשלומים במהלך השנה  

5,618   9,849 עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 

2008   2009

2008   2009

מאזן

2008   2009 נכסים    
10,208   12,652 רכוש שוטף   
37,282   40,380 השקעות    
19,461   19,677 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות  

ואחרות

66,951   72,709 סה"כ    

2008   2009 התחייבויות   
9,852   12,328 התחייבויות שוטפות  

31,664   30,531 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 
19,461   19,677 קרנות מתוקצבות   

356   324 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 
5,618   9,849 עודפים זמניים נטו בתב"ר  

66,951   72,709 סה"כ    
1,332   1,159 עומס מלוות לסוף שנה  

דוח גביה וחייבים-ארנונה
2008  2009     

567  488 יתרת חוב לתחילת שנה  
42,413  50,102 חיוב השנה   

)817(  )986( הנחות ופטורים שניתנו  
)29(  )373( חובות מסופקים וחובות למחיקה 

42,134  49,231 סך לגביה   
41,646  48,676 גביה בשנת הדוח   

488  555 יתרת חוב לסוף שנה  
25%  44% אחוז גביה מהפיגורים  
99%  99% אחוז גביה מהשוטף  
99%  99% יחס הגביה לחוב הכולל  

33  35 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 

תקציב הרשות 
אושר ע"י 

משרד הפנים
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רץ בשיגעון

טרקטורון דו מושבי 44 דינלי 700 סמ"ק
תכונות: טרקטורון עבודה וטיולים מתאים לרכיבה אגרסיבית וטיולים ארוכים. 

רישוי לשני אנשים.
מחיר מחירון: 59,950 ₪

הספק: שירומיקה מוטורס
שנת ייצור: 2010

טרקטורון למכירה-מיידי
שנת ייצור: 2010, יד ראשונה, 400 ק"מ בלבד

מחיר מיוחד: 45,000 ₪
מיכל דלק: 17 ליטר

דיפרנציאל עם נעילה 4 גלגלים.
שעון מהירות דיגיטלי

מד מרחק: דיגיטלי + שעון דלק
פרטים נוספים: בוואלה שופס

למכירה המר קטן

הנך מוזמנת להצטרף לפורום בעלות עסקים ברמת הנגב
במהלך שלוש השנים האחרונות סיימו 50 נשים תושבות רמת הנגב תוכנית 
הכשרה וליווי להצמחת עסקים קטנים. התוכנית התקיימה בשיתוף פעולה 

של מועצה אזורית רמת הנגב וקרנות קורת. במסגרת התוכנית רכשו בעלות 
העסקים ידע וקיבלו כלים לניהול העסק שלהן.

עם סיום מחזור ג' הוחלט במועצה להקים את פורום נשים לעסקים ברמת 
הנגב.

מטרות הפורום:
• סיוע בקידום עסקי הנשים ברמת הנגב

• בניית תשתית להרחבת הקשרים העסקיים ולשיתופי פעולה בין חברות הפורום
• למידה מניסיונן של אחרות ותמיכה הדדית

• פיתוח מיומנויות והעשרת הידע העסקי
• הרחבת החשיפה של בעלות עסקים קטנים

הפעילות מיועדת לבעלות עסקים מכל התחומים
פעילות מתוכננת: מפגש אחת לחודש. במסגרת המפגשים מתקיים רישות 

עסקי )networking( בו המשתתפות מציגות את העסק שלהן ולוקחות חלק 
בהרצאות ובפעילות במגוון נושאים הקשורים לעולמן העסקי, כגון חשיפת 
העסקים באינטרנט, סיורים בעסקים של חברות הפורום ובעסקים אחרים, 

ייזום והשתתפות בארועים שיווקים. 
עלות: 50 ₪ למפגש חודשי, לא כולל פעילות אחרת. התשלום על הרצאות, 

סיורים וירידים יבוצע בנפרד.
הפגישה הקרובה תתקיים ביום שני, 18.10.2010, בשעה 09:30, במרכז פיס 

לקשיש 

עינת דורון  
רכזת הפורום    

נייד: 050-4003807
einatmeg@gmail.com

ענת לב-רן 
מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים

מועצה אזורית רמת הנגב
טלפון: 08-6564145

בעלת עסק ברמת הנגב
רוצה להרחיב את הקשרים והחשיפה העסקית?
מעונינית ליצור קשרים ושיתופי פעולה חדשים? 

כתובת המשרד: מושב קדש ברנע 21, ד.נ. חלוצה  85513
ליצירת קשר:  נייד: 052-3318330   פקס: 08-6571073 

משפט מסחרי ועסקים • עריכה ובדיקת חוזים • הסכמים 
מסחריים • ייצוג  בכל הערכאות • משפט אזרחי •  צווים 

מנהליים • עיכוב הליכים  • צוואות • ירושות

תחומי עיסוק:

משרד עורך דין מוקי אזולאי ברמת נגב

פגישת ייעוץ ללא התחייבות 

המוכר: קדם שמואל – קיבוץ משאבי שדה
טלפון': 08-6565281, נייד: 050-6565108

נשמח 
לראותך, 

בברכת שנה 
טובה. 




