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מרחבי המועצה

      

על  מקומות,  על  להצביע  אפשר  לפעמים 
בסממן.  מדובר  כי  ולהבין  פעולות  או  תהליכים 
לעתים זה סממן חיובי ולעתים שלילי. המכולת 
 10 לאחר  מחדש  שנפתחה  אשלים  ביישוב 
אפילו  טוב.  סממן  על  מעידה  בהחלט   - שנים 
היישוב  וועד  חבר  אוחיון,  שמואל  מאוד.   טוב 
 25 "כ-  בעיצומה:  ביישוב  התנופה  כי  מספר 
מגרשים  של חצי דונם נמכרו באזור הצפוני של 
אשלים- ארבעה מתוכם כבר נבנו ועוד שלושה 
בנים  ידי  על  נקנו  מהמגרשים  חלק  כעת.  נבנים 
תושבים  ידי  על  וחלקם  מאשלים  ממשיכים 
מחוץ לאזור וליישוב", אומר אוחיון. כבר בכניסה 
ליישוב אפשר לחוש כי הצמיחה בעיצומה, אולי 
הגדול  הדשא  החדשים,  הרחובות  שלטי  אלו 
וכפר  הירוק  הבית  הישוב,  במרכז  והמטופח 
אחת-  למילה  מתחבר  ביחד  הכל  הסטודנטים- 
צמיחה! יתרה מכך, "אשלים" הפך לאחד היעדים 
המועצה  של  אורחים  של  לסיורים  המרכזיים 
שציינתי  מקומות  אותם  בשל  ובארץ  מחו"ל 

למעלה. 
לפתח  השיכון  משרד  השנה  יחל  הצפי  לפי 
תשתיות ל- 130 יחידות דיור נוספות. אשר על 
הקליטה  ועדת  ברשות  שנמצאים  הנתונים  פי 
לרכישת  מועמדים  של  רשימות  ישנן  בישוב 

המגרשים.  
המכולת,  את  שכחנו  לא  נכון?  צמיחה-  אמרנו 
הרי אחרי 10 שנים נערכה פתיחה מחודשת של 
מכולת ביישוב. אסור לדלג מעל מאורע שכזה! 
אשר  איבגי  ויחיאל  רינה  הם  המכולת  בעלי 

משמש גם כיו"ר ועד היישוב. 
מפצירה  מה,  דבר  לקנות  שבאה  אשלים  תושבת 
בי בדחילו וברחימו לא להזכיר את שמה, )תכונה 
רמת  מועצת  תושבי  לכל  משותפת  מה  שמשום 
שום  אין  כי  לקרות  חייב  היה  "זה  אומרת,  הנגב( 
אותה  שואל  כשאני  ולגדול".  לפרוח  אלא  ברירה 
הוא  "אשלים  משיבה:  היא  דווקא?  אשלים  למה 
מושב.  או  לקיבוץ  בניגוד  פתוח  קהילתי  ישוב 
הבה"דים  עיר  בגלל  אולי  ומתפתח-  הולך  האזור 
או השמועה שהולכת לקום כאן עיר בה"דים. אתה 
נ"מ  בבסיס  קבע  אנשי  יותר  רואה  עכשיו  כבר 
בורחים  אנשים  כי  העובדה  ואולי  מולנו.  שנמצא 

מקומות  ומחפשים  במרכז  והמחנק  מהצפיפות 
נעימה  באמת  המכולת.  אגב,  פריפריאלים". 
ומרווחת ואפשר למצוא בה כמעט הכל. בכל אופן 
כדי לערוך  לנסוע עד באר שבע  זה עדיף מאשר 
קניות. יש לציין כי ישנם עוד עסקים אשר הוקמו 
לעיסוי  מכון  מספרה,   : ביישוב  האחרונה  בשנה 
ע"י  המופעלים  וקייטרינג,  אלטרנטיבית,  ורפואה 

תושבי היישוב.
מרגלית ויצמן קיטאי מספרת כי כפר הסטודנטים 
המקום,  של  לתסיסה  הרבה  תרם  איילים  של 
במובן החיובי כמובן: "יש להם פעילויות ואירועים 
עורכים פעילויות  איכרים. הסטודנטים  כמו שוק 

לילדים, עוזרים בשיעורי בית לילדים, משתתפים 
בטקסים של אשלים. הם חלק מהווי והתרבות של 

המקום", אומרת מרגלית קיטאי. 
בנוסף, מספר שמואל אוחיון כי לאחרונה מועסקת 
באחריות הועד המקומי רכזת חינוך בשכר, גילה 
הבלתי  הפעילות  את  מאוד  עד  ששדרגה  מנביץ', 
פורמלית ביישוב. הילדים הבוגרים ביישוב תלמידי 
בינלאומית  בתחרות  השתתפו  י"ב  עד  ח'  כיתה 
בריקודי  השלישי  במקום  וזכו  באילת  שנערכה 
"ברייקדאנס". את ההופעה שלהם הציגו הבוגרים 
אחד  היישוב.  תושבי  בפני  העצמאות  יום  בערב 
הבוגרים למד את תורת ה-DJ והיה זה אשר ערך 
וועדת  עם  יחד  השנה  העצמאות  יום  מסיבת  את 
תרבות רחל קלר ואוחיון לוסי. כל הפעילות אשר 
וזאת  בהתנדבות  היינה  הבוגרים  ידי  על  נעשתה 
של  המבורכת  הפעילות  של  הישירה  התוצאה 

גילה רכזת החינוך ביישוב.
לסיכום או שלא לסיכום, אינני יודע אם זה קשור 
הערכות  ישנן  כי  לדעת  מעניין  אך  במישרין 
תוכפל   2050 בשנת  כי  המניחות,  דמוגראפיות 
והרשות  ישראל-  של  המצרפית  האוכלוסייה 
ותגיע ל- 21 מליון איש. לא מפליא  הפלשתינית 
כמו  אלוהים  חלקות  כבר  מחפשות  משפחות  כי 

אשלים. הא לכם סממן מובהק.

  הדר מוריץ

לילה  בשעת  המבצעיות  הפעילויות  באחת 
מאוחרת, סמ"ר הדס דלריאה ממדרשת בן גוריון, 
מול  עומדת  "עוקץ",  הכלבנים  ביחידת  לוחמת 
מג"ד של אחת היחידות הקרביות ומתעקשת על 
"יורגי"  גרמני,  הרועה  הכלב,  שלה,  שהשותף  כך 
עומד לגלות סימן של מאגר תת קרקעי שהיה מלא 
המג"ד  ירושלים.  באזור  בכפר  ואמל"ח  תחמושת 
כי אנחנו  "על אחריותך,  אומר להדס משהו כמו, 
לא רוצים להתעכב". אך האמונה בשותף הכי נאמן 
שיש- צלחה. להדס נזקפה עוד הצלחה מיני רבות 
שהובילו את הבחירה בה כחיילת מצטיינת נשיא. 
אחת מתוך 11 חיילי זרוע היבשה שקיבלו את אות 
הכבוד והלוחמת הראשונה מיחידת עוקץ שזוכה 
"זרוע  האינטרנט  לאתר  בראיון  הנשיא.  באות 
היבשה" סיפרה הדס: " לי וליורגי יש קשר מיוחד, 

הוא כלב מאד קשה ואף אחד לא הצליח להסתדר 
איתו חוץ ממני. היה לי חיבור איתו מהרגע הראשון 
שראיתי אותו. מין קליק כזה, ואלי הוא מגיב בצורה 
ואמל"ח  מטענים  עוצרים  אנחנו  יחד  מאד.  טובה 
מלהגיע לארץ. השנה, התחלנו לצאת גם למעצרים. 
זה קצת מוזר לפעמים, בנות במעצר. אבל היינו כל 
כך  גדולה,  היתה  המבצעית  וההצלחה  טובות,  כך 
להגיע  מעוקץ  נשים  לעוד  ביקוש  יש  כבר  שהיום 

למעצרים".
לא מפחיד?

"מפחיד, אבל זה התפקיד. לפני שהתגייסתי ידעתי 

משמעותי  הכי  התפקיד  את  לעשות  רוצה  שאני 
שבנות יכולות לעשות, להגיע הכי רחוק. ומבחינתי 
הגיבוש  את  ועברתי  לקרקל  התגייסתי  עוקץ.  זה 
ליחידה. אני מרגישה שאני תורמת הכי הרבה שאני 
גם אבי הוא  וזה מנטרל את הפחד.  יכולה לתרום, 
הבחירה  עם  לי  עזר  והוא  במיל',  רס"ן  צבא,  איש 

בקרבי".
על  פרטים  עוד  לברר  מנת  על  הדס  עם  בשיחה 
כי  המועצה  לעיתון  מספרת  היא  המרגש  המעמד 
אחד הדברים המרגשים שקרו במהלך הטקס היה 
החיילים  את  לברך  הגיע  אשכנזי  גבי  שהרמטכ"ל, 

יד הדס דלריאה, חייך חיוך  המצטיינים, עמד על 
הלוחמת  את  אותך-  זוכר  "אני  ואמר,  גולני  של 
שאני הכי מעריך". הרמטכ"ל זכר את הדס מתצוגה 
הדס  קיבלה  כן  כמו  שלה.  ביחידה  לפניו  שערכה 
של  האימונים  בבסיס  שנשארה  כך  על  הערכה 

יחידת עוקץ ושימשה שם בתקן מפק"צית.
מה הקשר שלך עם "יורגי", השותף שלך במשימות 

שהן לא פשוטות?
"אנו צוות לכל דבר. כשאתה נמצא עם הכלב שלך 
באימונים, ועובר איתו כל מיני דברים כמו סדרה 
במה  מתחלקים  אז  שלו  האוכל  כשנגמר  בשטח 
שנשאר משלי או שהוא נותן תחושה של הגנה אז 

נוצר קשר חם של אמון".
מדוע  הסיבה  את  מפרטת  הדס  של  המפקדת 
בחרה להמליץ עליה כמועמדת למצטיינת נשיא: 
"היא סיימה קורס כלבנים בהצטיינות, קורס מ"כים 
בהצטיינות וקורס הדרכה בהצטיינות. ידעתי שאני 
רוצה להמליץ עליה למצטייני הנשיא כי היא באמת 
עם  עובדת  גם  היא  בנוסף,  כולה.  כל  את  נותנת 
כלבניות חדשות, מאמנת אותן ומייעצת להן. כמו 
ועובדת  שנים,  שלוש  משרתת  הדס  הלוחמות,  כל 
במחסומים  עומדת  רכב,  כלי  פורקת  מאד.  קשה 
אירועים  לסכל  כדי  נוספות  שעות  ומשקיעה 

מסכנים".

הדר מוריץ
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בסימן אשלים
אשלים פורחת • 25 מגרשים נמכרו ובשנה הבאה עתידים לבנות תשתיות לעוד 130 יחידות

מצטיינת נשיא

עורכת: הילה שליש
עיצוב גרפי: 

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

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

צרו קשר:
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 

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

פקס: 08-6564188,
hilla@rng.org.il :דוא"ל 

 

אתגרים והזדמנויות 
במשבר כלכלי

עלינו  גם  השפעה  העולמי  הכלכלי  למשבר 
בעקיפין.  ובין  במישרין  בין  הנגב  ברמת 
שמביאה  הקיימים  במפעלים  פגיעה  יש 
האטה  ניכרת  עובדים,  לפיטורי  השאר  בין 
גם  ויש  הקטנים,  ובעסקים  בייצור  שפוגעת 
בנוסף  וזאת  חקלאות  מוצרי  ביצוא  פגיעה 

למשבר המים.
אישי  באופן  אחד  כל  כי  לקוות  רוצה  אני 
תקופה  את  לעבור  נצליח  כקהילה  ואנחנו 
זו. אנו קשובים לבעיות הפרט ונשמח לסייע 

בכלים האפשרים ככל שניתן לתושבים.
בצד המשבר  אנו מחוייבים לגרור את המדינה 
לפיתוח ברמת הנגב. ואכן נעשים פרוייקטים 
במאות מליוני שקלים באזור. אחד הנושאים 
טווח  ארוכת  השפעה  תהייה  לו  המרכזיים 
הוא הקמת תחנת הכוח הסולרית באשלים. 
 .$ מליארד   15 כ-  הוא  הפרוייטקט  היקף 
השבוע יתקיים סיור של נציגי החברות אשר 
סוף  עד  כשורה  ילך  הכל  ואם  למכרז  ניגשו 
השנה יצא המכרז להקמת התחנה הראשונה, 
גם אם זה לא קורה מחר בבוקר, הרי הרכבת 

יצאה לדרך...
שגם  המדינה  מבצעת  אותו  נוסף  פרוייקט 
הרחבת  הוא  האזור  לנגישות  יתרום  הוא 
הנגב.  צומת  עד  אוהלים  מצומת   40 כביש 
בימים אלה יצא הפרוייקט שהיקפו כ- 280 

מליון ₪ למכרז. 
בשבוע הבא חג שבועות, אני מבקש לשלוח 

לכולם ברכת חג שמח.

שמוליק ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

שילוט חדש בישוב

המכולת השכונתית

הדס דלריאה )במרכז( והרמטכ"ל גבי אשכנזי
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מכל  איילים  עמותת  חברי  סטודנטים   300
בישוב  ביומו הראשון של חוה"מ פסח  הארץ,התייצבו 
כפיים.  עבודת  של  ימים  לשלושה  מילכה  באר  הצעיר 
יחד עם התושבים הקימו הסטודנטים מבנים חדשים, 
הם  כניסה;  ושלט  סביבתיים  פסלים  ישיבה,  פינות 

ובנו  ואף  מרכזיים  גישה  שבילי  ריצפו 
של  הראשונה  האוטובוס  תחנת  את 

הישוב.  
ומתוך  ירוקה  במגמה  נעשתה  הבנייה 
הסטודנטים  אקולגית,  השקפה 
השתמשו בחומרים ממוחזרים בשלוב 

ופינות  קירות  ספסלים,  נבנו  כך  אורגניים.  חומרים 
וצמיגים  קרטונים  נייר,  פלסטיק,  מבקבוקי  ישיבה 

ישנים מעורבבים בבוץ, קש, אבן ועץ. 
חוויה  היתה  "זו  מסכם:  מילכה  באר  תושב  כהן,   גולן 
אמיתית, הסטודנטים הרימו  פרויקטים שאת התוצאה 
שלהם אפשר לראות בעיניים. זה מרגש לראות חבר'ה 

ליישוב,  לסייע  מגיעים  שלהם  שבחופשה  צעירים 
התפעלנו מרוח החלוציות של הסטודנטים, כבר חשבנו 
שהחלוציות הזו נעלמה אבל איילים הוכיחו שטעינו". 

ויצאו  בבניה  הסתפקו  לא  איילים  של  הסטודנטים 
הצטרפו  סטודנטים  כ-30  בחקלאות.  גם  לעבוד 
לחקלאים בפיתחת ניצנה; גזמו מטעי זיתים, 

סייעו בכרמי ענבים וקטפו עגבניות שרי.
עמותת  מקימה  הפסח  בחופשת  שנה  "בכל 
בסמיכות  חדש  סטודנטים  כפר  איילים 
לישובים קיימים בנגב ובגליל. בשש השנים 
האחרונות הקמנו 11 כפרים, האחרון שבהם 
ליישובים  ולסייע  לצאת  החלטנו  השנה  ירוחם.  בעיר 
צעירים הזקוקים לכוח עבודה צעיר", מסביר יובל כהן, 
סמנכ"ל העמותה, " באר מילכה וחקלאי האזור נזדקקו 
הענות  היתה  הכפפה.  את  הרמנו  מיד  ואנחנו  לעזרה 
גדולה של סטודנטים אשר זיהו את חשיבות המשימה 

ופשוט הגיעו." 

עמותת איילים מפריחים את באר מילכה
300 סטודנטים מהנגב והגליל התקבצו ביישוב החדש באר מילכה לשלושה ימים של בנייה - ככה מפריחים את השממה!

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

את  הקימה  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
"מי רמת הנגב", תאגיד המים והביוב שיטפל 
ברחבי  וההשבה  הביוב  המים,  בתחום 
המלאה  בבעלותה  הוא  התאגיד  המועצה. 
של המועצה ויעסוק בתחומי: המים, הביוב 
התאגיד  המועצה,  של  בתחומיה  וההשבה 

מתחיל לפעול בחודש מאי 2009.
רמת  "מי  עסקי.  בסיס  על  יפעל  'התאגיד 
היחיד  ולביוב  למים  התאגיד  הנו  הנגב" 
בסיס  על  הפועל  האזוריות  במועצות 
בעיריות  וביוב  מים  לתאגיד  בדומה  עסקי 

ומועצות מקומיות.
להקים  למועצה  תאפשר  התאגיד  הקמת 
לסילוק  הנדרשות  התשתיות  את  ביעילות 
וטיהור שפכים של בסיסי צה"ל המוקמים 
באזור צומת הנגב )"עיר הבהדי"ם"(. המים 

שיטוהרו ישמשו להשקיה ויאפשרו פיתוח 
נוספים  חקלאיים  דונמים   2,000 כ-  של 
פיתוח  תאפשר  בקולחים  ההשקיה  באזור. 
המצויים  שתייה  במי  חסכון  תוך  חקלאי 
המטוהרים  השפכים  את  ותהפוך  במחסור 
לחקלאים  מים  למקור  סביבתית  מבעיה 

באזור.
התאגיד יפעל על בסיס עסקי, ובעתיד יקבל 
באספקת  הטיפול  נושא  את  גם  לאחריותו 
האזורית  במועצה  ליישובים  שתייה  מי 
גם  לטיפולו  להעביר  שיבחרו  הנגב,  רמת 
בחודשים  יקבל  התאגיד  המים.  תחום  את 
נושא  לניהול  האחריות  כל  את  הקרובים 

סילוק וטיהור השפכים בתחומי המועצה.
הקמתו של "מי רמת הנגב" תאפשר לבצע 
בשנים   ,₪ מיליוני   70-90 של  השקעות 

חסרות  הנן  אלו  השקעות   .2012-2009
מכון  של  הקמתו  ובכללן  בהיקפן,  תקדים 
אשלים  מרחב  ליישובי  שפכים  לטיהור 
הנגב  בצומת  המוקמים  ההדרכה  ובסיסי 

)"עיר הבהדי"ם"(.
ימיני:  ארז  "עלמא",   של  מנהלה  לדברי 
"הקמתו של תאגיד "מי רמת הנגב" הפועל 
עירוני  וביוב  מים  לתאגיד  דומה  במתכונת 
היוותה עבורנו אתגר מקצועי, מכיוון שחוק 
תאגידי מים וביוב טרם הוחל על המועצות 
ארגונית  במסגרת  הצורך  האזוריות. 
פרויקטים  של  יעיל  לביצוע  ותפעולית 
בהיקף של כ- 70 - 90 מיליוני ₪ בשלוש 
השנים הקרובות, חייב את המועצה לבחון 
לניהול  המתאימה  הארגונית  המסגרת  את 

תחום הביוב והמים בתחומה.

 " ריפמן:  שמוליק  המועצה,  ראש  לדברי 
לפתח  למועצה  תאפשר  התאגיד  הקמת 
המועצה  בתחומי  והביוב  המים  תחום  את 
יותר. תנופת הפיתוח  וטובה  יעילה  בצורה 
המועצה,  נמצאת  שבה  התקדים  חסרת 
בתחום  תקדים  חסרות  השקעות  מחייבת 
יוכל  והביוב  המים  שתאגיד  והביוב  המים 
קיבלנו  הדרך  אורך  לכל  ביעילות.  לבצע 
מהמינהל  קשבת  אוזן  ומצאנו  רב  סיוע 
התשתיות  במשרד  ביוב  תשתיות  לפיתוח 
שדוחפים  הפנים   וממשרד  הלאומיות 
השפכים  טיהור  מכון  הקמת  פרויקט  את 

קדימה".

עוזי חבשוש
מנהל מח' פיתוח במועצה

תאגיד "מי רמת הנגב" יוצא לדרך
לראשונה מוקם תאגיד מים וביוב עסקי במועצה אזורית יבצע השקעות של כ- 90-70 מיליוני שקלים בתשתית מים וביוב בשנים 2009-2012

מערכת ביוב ב"אגן משאבים" ועיר הבה"דים
 בחודש אפריל 2005 התקיימה במועצה פגישה בהשתתפות 
השפכים  סילוק  פתרון  ומתכנני  הביטחון  משרד  צבא,  אנשי 
המט"ש  את  להקים  הרעיון  את  העלינו  אנו  הבה"דים.  מעיר 
ולהוביל אליו את השפכים מעיר  ביסנ"מ  ליד מחנה  המרכזי 
הבה"דים, ביסנ"מ, טללים, משאבי שדה, "נווה מדבר", "ספינת 

המדבר", המלון )ליד "נווה מדבר"(, אזור המועצה ואשלים.
רואה  "אני  השאר:  בין  לשמוליק,  כתבתי  הפגישה  לאחר 
פונה  הריני  וטוב.  ראוי  מוצא  שהצגנו  העקרונית  בתוכנית 
יהיה  שהפרוייקט  להחלטה  ולהביא  להם  להניח  שלא  אליך 

משותף".
ואכן, שמוליק נרתם לנושא, עוזי הצטרף למהלך ואני עוזר על 

ידם בצד ההנדסי.
קווי  על  הפרוייקט  של  הכללית  התוכנית  לפניכם  מוצגת 

ההולכה, תחנות השאיבה, המט"ש והקו להשקיית הזיתים.
את  מלווים  אנו  כאשר  מתקדמים  בשלבים  נמצאת  התוכנית 
לפרטיהם  התכנון  צעדי  בכל  המנהלת  והחברה  המתכננים 
עיר  איכלוס  לפני  הנדרש  במועד  ביצוע  לתיקי  להגיע  ע"מ 

הבה"דים.
אושרה  במועצה(  הפגישה  אחרי  שנים   4(  2009 באפריל 
לפיתוח  המינהל  הלאומיות,  התשתיות  במשרד  התוכנית 

תשתיות ביוב.
השלמת הפרוייקט תביא לפתרון המיוחל של איגום כל שפכי 

"אגן משאבים".
מי-יתן!

צומת טללים
באוקטובר 2006 ביקרו אצלנו נציגי החברה הלאומית לדרכים 
ובין השאר נידונה העובדה שנהגים לא מעטים לא מזהים את 
עד  וממשיכים  רמון  ומצפה  לאילת  שמאלה  בפניה  הצורך 
)ולא נזכיר את התאונות הקטלניות שקרו במחסום  לניצנה. 

הבטון בגבול(.
לדרכים:  הלאומית  לחברה  השאר,  בין  כתבתי,  הסיור  לאחר 
ויורה  בלילה  מואר  שיהיה  הכביש  מעל  שילוט  ...."להתקין 
לנהגים, באופן הברור ביותר, לאן עליהם לנסוע, לפי רצונם".

הוקם.  והשלט  ולחץ  פעל  לרעיון,  שמוליק  הצטרף  ושוב 
צומת  כמו  הצומת  שידרוג  וללא  התאורה  ללא  בינתיים 
משאבים, אלא צביעת הכביש בלבד. זהו השלט העילי היחידי 

מצומת מאחז ועד צומת טללים. )מבינים את הקשר....?(.
פתחת  ישובי  על  המצביעים  שלטים  להצבת  פעלנו  כמו-כן 
ניצנה והמרחקים אליהם. אלה הותקנו אחרי הצומת בכביש 

.211
בעת האחרונה התארגנה מחלקת ההנדסה ונוספו עובדים.

עוזי חבשוש - מנהל הפיתוח האזורי, אימץ אותנו ומנהלנו.
האדריכלית שירה מוריוסף ממשאבי שדה והמהנדס האזרחי 

אמיתי בוכריס ממרחב-עם תגברו אותנו.
בימים אלה יצא מכרז להגדלת מבנה מחלקת ההנדסה בכ- 

100 מ"ר.
משתדלים  ואנו  התחומים  בכל  ומגוונות  רבות  העבודות 

להקיף את התוכניות והביצועים ברחבי המועצה.
מעת לעת נדווח.

מרעיון וחזון  
לביצוע 

משולחנו של עודד ברזלי  מהנדס המועצה
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מגזין

אופניים ברמת הנגב
טיולי משפחה, רכיבה באופני כביש, רכיבה בשטח • רמת הנגב הופכת 

להיות אימפריית האופניים של ישראל

הדר מוריץ

נגיף מדבק בשנת 2009 במדינת  'הטרנד של אופניים הוא 
אופניים  רוכבי  מאות  לראות  אפשר  שבת  ביום  ישראל. 
ססגוניות  שמש  משקפי  קסדה,  עם  הכבישים  על  חולשים 
רמת  אזור  כמובן.  טייץ  מכנס  וגם  צבעוניות  ואופניים 
גם הוא, בצעדים קטנים אך בטוחים למעצמת  הנגב הופך 
הם  המטורפים  המרחבים  המישורים,  המדבר,  אופניים. 
מחצב שחייבים לנצלו למען אותם אלו שנדבקו ומחפשים 
כל חלקה טובה לרכב עליה ועץ רענן לשבת בצדו למנוחת 
הנגב  רמת  במועצת  והספורט  החינוך  מחלקת  פינג'אן. 
הקימה עמותה לקידום הספורט בנגב, בה ספורט הרכיבה 
משמש כשחקן ראשי מתוך מטרה למנף  ולהגדיל את מספר 

הרוכבים באזור. 
אלי לופו מנהל מחלקת החינוך והספורט במועצה מספר כי 
כבר השנה נערכו ארבעה אירועים: דואטלון ניצנה שנערך 
הטריאתלון  איגוד  עם  בשיתוף  אפריל  חודש  בתחילת 
שהגיעו אליו 350 רוכבים. מספר רוכבים מיישובי המועצה 
הקהילה  מנהל  פלמ"ח,  דוד  הוא  מהם  אחד  בפרסים-  זכו 
החינוכית ניצנה. האירוע השני שהתקיים הוא ניווט לזכרה 
ורק  וניווט על אופניים.  רגלי  ניווט  של הגר פלמ"ח שכלל 
בסוף שבוע שעבר נערך אירוע בשם, "שיכרון חושים" של 

אופני  שטח  במסלול אתגרי של שמונה שעות )!( ומסלול 
זו  בתחרות  חריף.  הר  לשלוחת  מניצנה  אופניים  לרוכבי 
פלמ"ח  ודוד  מהמדרשה  בראל  וסימונה  מאיר  דנה  זכו 
בחודש  להתקיים  שעתיד  נוסף  אירוע  צ'מני.  שלמה  וד"ר 

אוקטובר "ישרוטל סובב נגב" לרכיבת שטח. 
פעילויות  אלו  אופניים  לרוכבי  מינוף  אותו  במסגרת  אלי, 

מוצעות מלבד אותם אירועים שציינו כאן?
עם  נפש  שווה  אופנים  טיול  מארגנים  אנו  לחודש  "אחת 
מסלול משולט. כל מי שרוצה יכול לטייל, בכל יכולת גופנית 
ועם האופנים הכי פשוטות, אפילו עם אופני הקיבוץ שיש 
למאי.   30 ב-  ייצא  הבא  הטיול  מאחור.  תנובה  ארגז  להם 
שתושבים  בריא,  חיים  לאורח  חשיבות  ישנה  לזה  מעבר 
מהמועצה יכירו את האזור,  והמסלולים החדשים שסומנו. 

שרוכבים  ילדים  קבוצות  גם  על ישנם 
בישובי המועצה".

רוכבים בכביש
המועצה  ברחבי  כי  מתברר 
התארגנו להם מספר קבוצות 
של רוכבי אופנים שמוותרים 
יום  של  התענוגות  על 
הטבעית  והיקיצה  שישי 
לדרכים  ויוצאים  בשבת 

בחליפותיהם ואופניהם. 
מהירות,  רק  להם  תן 

לא!.  ומה  עיקולים  ירידה,  או  עלייה  פיזי  מאמץ  אדרנלין, 
קבוצת  השנה  כי  מספר  בקבוצה,  חבר  הוא  שגם  לופו  אלי 
הטריאתלון הספיקה לרכוב מצומת נחשון דרך נס הרים עד 
מושב בר גיורא. כמו כן היה להם סופשבוע של רכיבה בצפון  
יזע וכמעט דמעות את העלייה  כשהם רוכבים במאמץ רב 
ממפל סער עד לחרמון- גובה של 1650 מטר. למחרת עלייה 
מכפר  בלום למצודת כוח וקיבוץ מנרה, דרך קיבוץ יפתח, 
בעליות  קילומטר   53 של  מסלול  וחזרה   - מרגליות  צומת 
מתוכה  רוכבים   31 ישנם  הטריאתלון  בקבוצת  מטורפות. 

שבע נשים. האימונים משולבים באופן פרטני וקבוצתי. 

לרכוב עד הסוף
גוריון.  בן  במדרשת  לפיזיקה  מורה  הוא  יצחק  חזי  ד"ר 
תפס  שטח  אופני  של  שהחיידק  לנגב  ירד  הוא   89 בשנת 
אותו בעוצמה רבה. "הגעתי לנגב כי חשבתי שהמדבר הוא 

מקום מעולה לאופניים. מאז ד"ר חזי יצחק רוכב במדבריות 
בארץ וגם במדבריות ברחבי העולם. מקומות שכוחי אל כמו 
מרוקו עד הסהרה, במדבר גובי במונגוליה ברמה הטיבטית 
בגובה 5,000 מטר, במדבר דנקיל בגבול אתיופיה ואריתראה 
הוא  שבועיים  לפי  ורק  ובנימביה.  אפריקני(  הסורי  )השבר 
סין. "השיגעון הזה שהוא  חזר ממסע אופנים בצפון מזרח 
נחלת רבים, אצלי מתבטא באופן קיצוני ואני מודע לבעיה", 

אומר חזי בהומור.
כל  תופס  אופנים  של  הזה  הטרנד  מדוע  להסביר  יכול  אתה 

כך חזק?
הרים  אופני  אופטימלי.  בקצב  לטיול  אמצעי  זה  "אופנים 
מאפשרים להגיע למקומות שג'יפים לא יכולים לעבור שם. 
וגם כאשר ישנה בעיה אז פשוט סוחבים אותם על הידיים. 
לגוף  אידיאלית  הפעלה  הינה  באופנים  נוסף-הרכיבה  דבר 
כי היא נעשית ללא זעזועים. מעבר לזה שיש כאן את העניין 
)מדובר בטרנד(. ישנה קבוצה הרוכבת  "ואופנתי"  החברתי 
באופן מאורגן  דרך מתנ"ס רמת הנגב משנת 96' ומי שעוזר 
יד  לנו  שנותנים  הראל,  ודרור  שביט  זיווה  זו  מאוד  לנו 

חופשית להתפרע".
באלו מסלולים אתם רוכבים?

בצפון  השחר  מכוכב  רכבנו  האחרון  שישי  ביום  "רק 
יריחו דרך ואדי עוג'א. יש שם אמת מים שלא מגיעים 
שבאו  פלסטינאים  הרבה  שם  היו  כלל.  בדרך  אליה 

להתרחץ בנחל, ואפילו יצא לנו לדבר איתם
אז אתם כבר קבוצה די וותיקה?

"כן. כל שנה אנו מוצאים לנו נושא שבעקבותיו אנו רוכבים: 
לכן עלינו על  'דרכים עתיקות'  רכבנו בעקבות   שנה אחת 
המקראית;שנה  אדום  דרך  סולטן,  אל  בד'רב  המשי,  דרך 
אחת בעקבות קרבות תש"ח, בשנה אחרת רכבנו בעקבות 

התנ"ך ובשנה שעברה בעקבות אנשים".
ד"ר חזי יצחק וגיל ברן פתחו בבית הספר במדרשה תוכנית 
שונים  ניסיונות  עורכים  התלמידים  אופנים.  על  לימודים 
על אופניים בעלי התקנים מיוחדים לאיסוף מידע שאפשר 
להוריד מהן נתונים לתוך המחשב. בין הנסיונות התלמידים 
ניסו לבדוק האם לאדם כבד יש יתרון על אדם רזה בירידות 
'כן'(, ומה מידת ההטיה של הגוף בסיבובים  )התשובה היא 

וכדומה.  

ציונות על גלגלים
אי  אז  מישורים,  מיני  בכל  אופנים  על  מדברים  כבר  אם 
אפשר שלא להזכיר את חברת "גיאופן" שיושבת במדרשת 
בן גוריון. "גיאופן" מציעים שירותי מכירה השכרה ותיקונים. 
כמו כן הם מציעים הדרכות לטיולים, רכיבה טכנית, הפקת 
אירועים במסגרת טיולי אופנים כמו אלו שהיו ברמת הנגב 
או בירוחם. מי שמנצח על גיאופן הם אסף עמיחי וגיל ברן- 
זה  את  והפכו  קשה  בהם  פגע  מדברית  לרכיבה  שהחידק 
למקצוע. בהחלט אפשר לדבר על גיאופן ברובד ציוני שכן 
התוו וסללו מסלולי אופנים לרוכבים באזור כמו באגם ירוחם 
ורכס חלוקים. לדברי אסף הם יוצרים שבילי אופנים בכמה 
מקצועיים  לרוכבים  טיולים  הן  משפחה  לטיולי  הן  רמות 
המחפשים מסלולים אתגריים. "בשנה שעברה הגיעו מאות 
רוכבי אופנים למקומות האלה אם לא אלפים בסופי שבוע", 
אומר אסף עמיחי, "גם ביום העצמאות הגיעו למסלול עוקף 

ירוחם שאורכו שלושים קילומטר- המון אנשים". 
אסף, מה עוד גיאופן מציעה לרוכבים?

כמו  שונות  ברמות  אופנים  על  הדרכות  מציעים  "אנחנו 
הדרכות לטיולים וגם הדרכה מקצועית".

ומסמנים שבילים  יוצאים לשטח  מה מנחה אתכם כשאתם 
למען הרוכבים?

"יוצאים לשטח ומנסים לבדוק איזה קהל יעד מתאים לשביל 
שמתאימים  מסלולים  או  שבילים  מחפשים  אחר,  או  כזה 
כמו שבילי עיזים או ג'יפים ובעיקר מסלולים שלא פוגעים 

בסביבה". 

בכתובת הבאה תוכלו למצוא מספר מסלולים שכבר נסללו 
למען רוכבי האופנים:
www. geofun.ramon.gonegev.co.il 
כולל מפת טיולים מפורטת.
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מגזין

צריף המגורים של דוד בן-
גוריון מבטא יותר מכל את 
המופת  את  שהפך  האיש 
מנהיגות.  לסגולת  האישי 
פולה  ורעייתו  בן-גוריון 
התקבלו  מאז  בצריף  גרו 
בוקר  לשדה  כחברים 
בשנת 1953. הצריף נשמר 
המקורית,  במתכונתו 
ותוספות  שינויים  למעט 
לאפשר  על-מנת  קלות, 
ביקור  לחוות  למבקרים 
הציונות  בסמל  אותנטי 

והמנהיגות הישראלית.
שהצריף  רבות  שנים  מזה 

סדנאות,  לצד  מגוונות  פעילויות  מציע 
וסמינרים  עיון  ימי  יצירה  פעילויות 
נוער,  לבני  וציונות  מנהיגות  בנושאי 

חיילים ומבוגרים ועוד.
עד היום קוימו פעילויות אלו על דשא או 
בישיבה על כסאות פלסטיק. מזג האוויר 
לעתים(,  גשם  אפילו  רוחות,  קור,  )חום, 
שולחנות  העדר  סביבתיים,  רעשים 
של  קיומן  על  הקשו  נוספים  וגורמים 
פעילויות אלו, הקטינו את יעילותן ודלדלו 
המשתתפים  של  החוויה  תחושת  את 
העוסקים  למסקנה,  שהגיעו  אחרי  בהן. 
במלאכה, כי זו העת לשינוי המיוחל, נבנו 
גן  של  בסגנון  החדשים  הפעילות  חדרי 
הילדים ההיסטורי שעמד במקום עד שנת 

מותו של בן-גוריון. 
בעקבות 'המהפכה הציונית' שתוארה לעיל 
הגדלת  את  יאפשרו  החדשים  החדרים 
הרחבת  ואת  באתר  המבקרים  מספר 
הפעילות בצריף כמו תערוכות מתחלפות, 
ופתיחת  חדשות  לימוד  תוכניות  הפעלת 
תוכניות מפגשים, פעילויות יצירה שונות 
עבור תלמידי בית הספר, מפגשים ואירועי 

תרבות שונים כגון:
כ-  של  מתמשכת  תוכנית  הפעלת   •
אתר'-    ,'אמץ  הנקראת  מפגשים   10-15

במסגרתה מאמצים תלמידים מבתי ספר 
באזור אתר היסטורי. 

מוצגים  הלימוד  כיתות  של  במבואה   •
תערוכות מתחלפות.

בכיתות  החדשות יתקיימו פעילויות   •
מצגות,  שקופיות:  במקרן  המשתמשות 
של  תמונות  הצגת  חינוכיים,  משחקים 
המבקרים     ידי  על  שצולמו  מוצגים 
עם  העבודה  דרכי  ממגוון  כחלק  ועוד, 

המשתתפים בסדנאות. 
מקיים  האתר   - יצירה  פעילויות   •
מתוכנית  כחלק  יצירה  פעילויות 

ההדרכה. 
את  לגוון  מאפשרות  הלימוד  כיתות 
התוכניות ולהציע אותן בכל עונות השנה. 
מקיים  האתר   - ואירועים  מפגשים   •
סמינר  כמו  ומפגשים  תרבות  אירועי 

מחווה  
  למדריכים בנגב, ערבי שירה ועוד, בעיקר 

בעונת הקיץ. 
• חדרי הפעילות מהווים מוקד פעילות 

נוסף ובכך מאפשרים הגדלת מספר 
  המבקרים באתר בו זמנית.  

 
טלפון צריף בן גוריון: 08-6560111

אביב אוחיון מונה ע"י המועצה לטפל 
בנושא הגמלים המשוטטים, וכל ידיעה 

על גמלים משוטטים בכבישי המועצה יש 
להעביר אליו ללא דיחוי

תושבי המועצה היקרים

 סעו בזהירות ושימרו על עירנות 
מפני הפתעות בכביש

טל': 054-7365302

תזכורת... תזכורת

צריף בן גוריון
צריף דוד בן-גוריון מתרחב עם חדרי פעילות חדשים

★ המפגש הבא יתקיים בשבועות, יום שבת 30/5
★ נק' מפגש – חניון הרועה בשעה 08:30 .

שתי רמות קושי במסלול:
1. משפחות – מסלול לכל המשפחה: אורך כ – 9 ק"מ.

2. מסלול למתחילים : אורך המסלול 17 ק"מ.

★ הטיול מלווה במדריך  ורכב ליווי.

הטיול פתוח לתושבי המועצה ללא תשלום.
הרשמה במח' הספורט במועצה – 6564153 

ניתן לשכור אופניים בתיאום מראש מחברת "גיאופן" 

050 -6276623
ניתן להגיע עם כל סוג של אופניים.

אחת לחודש, ביום שישי, או שבת נפגש 
לבוקר של טיול על אופניים

התמונות באדיבות אלי לופו, 
אסף עמיחי וחזי יצחק
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יום ניקיון והסדרת שבילים לכבוד כדור הארץ

"משאבים"  ספר  ובית  "צין"  ספר  בית  תלמידי  יצאו  השנה 
יום  הארץ.  כדור  יום  לכבוד  הסביבה  שיפור  למען  לפעול 
כדור הארץ מתקיים אחת לשנה וביום זה יוצאות קהילות 
העלייה  סביבתן.  שיפור  למען  ופועלות  בעולם  שלמות 
במודעות לנושא שמירת הסביבה הביאה להכרה ההולכת 

לא  הסביבה  איכות  על  ששמירה  וגוברת 
יכולה להישאר נחלתם של בודדים והמציאות מחייבת שכל 
הארץ  כדור  יום  לכבוד  בפעילות.  חלק  יקח  מאתנו  אחד 

נרתמו בתי הספר ויצאו לפעול למען הסביבה.
ולנחל  עץ"(  )"נחל  נוקד  לנחל  יצאו  הספר  בתי  תלמידי 

הרועה על מנת לנקות את האזור ולסמן את שבילי ההליכה 
אתרי  את  לשפר  נועד  השבילים  וסימון  ניקוי  והנסיעה. 
הטיול הללו עבורנו ועבור התיירים והמבקרים ברמת הנגב 
וכן לשמור על הטבע. סידור השבילים הוא פעולה חשובה 
קוליס  ה"קוליסים".  תופעת  את  לצמצם  שנועדה  במיוחד 
פירושו סימני הגלגלים הנותרים בשטח לאחר מעבר רכב. 
הזרמים  משטר  צורת  ואת  הקרקע  את  משנים  הקוליסים 
ועל ידי כך תורמים להרס צמחיה ולפגיעה באקולוגיה של 

האזור.
השבילים  וסידור  הניקיון  פעילות  לאחר 
נהנו  שם  הרועה  לחניון  התלמידים  הגיעו 
יצירה  מפעילויות  וגם  אתגריות  מפעילויות 
בטבע. הפרוייקט המוצלח התקיים באמצעות 
למחלקת  חינוך  מחלקת  בין  פעולה  שיתוף 
בית  של  ובניצוחו  במועצה  הסביבה  איכות 
ספר שדה שדה בוקר. כעת נותר רק לקוות כי 
נוכל לקיים ימים נוספים כאלו בשנים הבאות 
וכי העלייה במודעות לנושא איכות הסביבה 

תביא לשיפור משמעותי באיכות הסביבה.

הילה אקרמן
מנהלת יחידה סביבתית

לפני 66 שנים החלו חלוצי רביבים בניסיונות 
ליצירת חקלאות בנגב. ניסיונות אלה הביאו 

את הנגב למקור חיים עבור רבים.  לפני 
למעלה מעשור שנים עלתה על גבעה 

חשופה בנגב משפחת קורנמל והייתה לחווה 
הראשונה שהוקמה בנגב מאז התקופה 

הביזנטית. מאז ועד היום הוקמו  25 חוות 
שהפכו להיות מפעלי חקלאות מתקדמים 

ובנוסף אטרקציות תיירותיות ששינו את פני 
 התיירות בנגב. 

כמידי שנה מועצה אזורית רמת הנגב חוגגת  
את מפעלם בחג השבועות – חג הביכורים 
על מנת לאפשר לציבור בישראלי לראות 

את אחד מהפרויקטים המיוחדים ומוצלחים 
בנגב, שמעוררים בכל ישראלי רגש של 

גאווה. 
בחג השבועות 29-30/5/09  ייצאו סיורים 

 ואירועים 
 לביקור בחוות הבודדים ובפרויקטים 
 חקלאיים ברגל באופניים בג'יפ ורכב. 

 כל הסיורים הם בחינם!!! ללא תשלום 
כל הסיורים יתקיימו בכלי הרכב הפרטיים 

 של המטיילים, כולל טיול האופניים
בסיום הסיורים  - הופעה של תמר גלעדי 

במופע "בלוז לנעמי"  )בתשלום( בחוות נחל 
בוקר

 orly@rng.org.il :להרשמה לסיורים

29.05.09  יום שישי
חוות רוטה- השקת יין חדש  "יעל": ביום שישי 

החל משעה 11:00 ועד 15:00הציבור מוזמן 
להשקת יין חדש שגדל ונוצר ברמת הנגב. 

יין "יעל" שילוב של קברנה סובינייון-ומרלו 
שנבצר ב 2008. חוות רוטה ממוקמת על כביש 

222 קילומטר  מהכניסה לקיבוץ רביבים.  לא 
נדרש תיאום מוקדם. 

טיול איכות סביבה ואקולוגיה:  טיול זה יעסוק 
בחוות אשר בחרו באורח חיים אקולוגי 
וסביבתי. הביקור יתחיל בביקור בחוות 

א.ש.ב.א. שהינה חווה אורגנית, אקולוגית 
וממחזרת, לא מבוצעים בה ריסוסי הדברה 
מכל סוג ומין שהוא. כיום בחווה מטע עצי 

זית, כרם ענבי מאכל, כרם ענבי יין, בוסתן עצי 
פרי, כמו כן יש בה  שטחי גידול ירקות ותבליני 

ירק. לאחר הביקור נמשיך לביקור בחוות 
מתנת המדבר  בה מגדלים גידולים אורגניים 

כולל הזעפרן היקר מזהב. לסיום ביקור ברפת 
הסולארית של חוות טנא המייצרת חלב 

באמצעות אנרגיה סולארית.
הסיור יצא מרחבת מרחצאות נווה מדבר  

)בסמוך לפארק גולדה( בשעה 15:00
טיול חלב וגבינות  ויין ברכב:  טיול זה 

יעבור בחוות המייצרות חלב ומוצריו על 
דרך היין. הביקור יתחיל בחוות השחפים 
המגדלת פרות לחלב בתנאי מדבר. משם 

ימשיך הטיול  לחוות קורנמל המתמחה 

בייצור גבינות עיזים קשות. לסיום ביקור 
בחוות נחל הרועה עם טעימות של הגבינות 

אשר טעמן יצא למרחוק. לסיום ביקור ביקב 
שדה בוקר, היקב הראשון בנגב לאחר 1500 

שנה.
הסיור יצא מרחבת מרחצאות נווה מדבר  

)בסמוך לפארק גולדה( בשעה 15:00
דגים מלוחים, עגבניות מתוקות, ושמן זית:
הטיול יבקר בתחנת הניסיונות החקלאית 

ובמרכז המבקרים שלה. הסיור יבקר בחוות 
הדגים אשר גדלים במים מליחים ומשקים 
את גידולי הזיתים. לאחר מכן הסיור ייכנס 

לחממות הניסויים לראות את הפיתוחים 
האחרונים המיוחדים שהמרכז למחקר ופיתוח 

חקאלי שוקד. אלה הם פיתוחים שנמצאים 

בחזית המדע החקלאי והופכים את הנגב 
למקור השראה בעולם בנושא גידולי מדבר. 

הסיור יצא מרחבת מרחצאות נווה מדבר  
)בסמוך לפארק גולדה( בשעה 15:00

טיול ג'יפים: טיול הג'יפים יעבור באזור פחות 
 מוכר אך יפהפה. 

הטיול  יעלה לכביש 40 לתצפית מרכס 
בוקר. לאחר מכן ירידה לאזור מפגש הנחלים 
בשור, נוקד והרועה. המסלול ימשיך אל חוות 

אורלייה  המקיימת תיירות מדבר אקולוגית, 
משם לתצפית מרהיבה מהר רתמים ולאחריו 
ירידה לביקור ביקב חוות כרמי עבדת  וחוות 

נחל חווארים.
הטיול יצא מתחנת הדלק של קיבוץ שדה 

בוקר  בשעה 15:00.
טיול אופניים:  המסלול ימשיך דרך ערוץ 

הטרסות עד למפתח הגדול של נחל הבשור. 
משם הטיול יגיע לחוות זית המדבר  ולאחריו 

המשך רכיבה בתוך נחל הרועה חזרה לתחילת 
 המסלול. 

 רמת קושי: מתאים לכל המשפחה
* קיימת אפשרות למסלול סינגל ברמת קושי 

 בינונית המיועדת לרוכבים ברמה טובה. 
 טיול האופניים יתחיל בחניון הרועה הסמוך 

לצריף בן גוריון  בקיבוץ שדה בוקר, בשעה 
  .16:00 

30.05.09 - גבינות ויין בחוות נאות: 
חוות נאות של משפחת נחימוב מציינת את 

עלייתם לשטח באירוע של גבינות ויין, סלטים 

ופשטידות. 
האירוע יתחיל בשעה 15:00 ועד שנמאס.

האירוע יכלול גבינות, יין, סלטים, פשטידות, 
קפה וקינוחים

לכל אורך האירוע תשמע מוזיקת ג'אז ברקע 
)להקה במקום(.

עלות האירוע: 100 ₪ לבוגר, 60 ₪ לילד
טלפונים להתקשרות:

גדי  0544-218789
דרור 0546-300677

info@naotfarm.co.il אימייל
www.naotfarm.co.il או דרך האתר

בסוף הסיורים  מוזמנים המטיילים להופעה 
של  תמר גלעדי  "בלוז לנעמי", משירי נעמי 

 שמר בליווי 3 נגנים
 ההופעה תחל בשעה 18:00. בחוות נחל בוקר. 

 הכניסה להופעה מסובסדת )!(:  
מחיר כרטיס לאדם 50 ₪, ילד )4-14( 10 ₪ 

רכישת כרטיסים - 08-6564161/2
נעמי שמר ז"ל, כלת פרס ישראל, מחשובות 

המשוררים והמלחינים בזמר העברי אשר 
רבים משיריה הפכו לחלק בלתי נפרד מן 

התרבות הישראלית. 
תמר גלעדי, כלתה וזמרת יוצרת מוערכת, 
בחרה להביא לידי ביטוי את היכרותה עם 
נעמי ואת יכולותיה המרשימות כמבצעת 

ולהעלות מופע המוקדש כל כולו לפרי 
יצירתה של נעמי שמר.

פרטים נוספים באתר המועצה.

חג החוות והחקלאות
חג השבועות ברמת הנגב

צילום: עזרא צחור חוות זית במדבר

גבינות חוות קורנמל
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תלמידים בטייסת 
ביקור תלמידי פיזיקה של בית הספר תיכון לחינוך סביבתי בטיסת 201 בבסיס רמון

בתאריך 5.5.09 תלמידי קבוצת הפיזיקה 
בביקור  השתתפו  יב'(    - י'  )כיתות 
הביקור  את  בבסיס.    F-16 בטייסת 
סטודנט  אבי  בראון.  אבי  והדריך  אירגן 
לתואר שני במחלקה לאנרגיה סולארית 
ופיזיקה סביבתית במכון לחקר המדבר. 
במילואים.   F-16 נווט  הוא  בראון  אבי 
בביקור התלמידים  שמעו שתי הרצאות 
מעניינות בחדר תדריכים של הטייסת: 
הרצאה על חוקי הפיזיקה הפועלים על 
על המערכות  וכן  בזמן הטיסה  המטוס 
מערכות  המטוס,  של  המתוחכמות 
ניוטון  והניווט. הם למדו שחוקי  הנשק 
לא  הם  הפיזיקה  בשעורי  שנלמדים 
אלא  יבשים,  ותרגילים  נוסחאות  רק 
הוי  על  ואחראים  במטוס  גם  שולטים 
בזמן  לדוגמה  כך  המטוס.  ותעופת   )?(

 6 פי  של  בתאוצה  מרגיש  הטייס  מעגלי  במסלול  צלילה 
מתאוצת הכובד ולולא חליפת הלחץ שמונעת מהדם לרדת 
הכותרת  גולת  ההכרה.  את  מאבד  היה  הטייס  לרגליים  
מכונת  ה"סופה".  ממטוסי  אחד  ליד  מודרך  בסיור  הייתה 
מלחמה מרשימה שמחירה מגיע לרבע מיליארד שקל. אבי 
והתלמידים  במטוס  השונים  החלקים  תפקידי  על  הסביר 

יכלו למשש את המטוס המדהים הזה בידיהם. 
ברצוני להודות לאבי בראון ולמפקדי הטייסת על הביקור 
של  תחילתה  שזו  מקווה  אני  ישכחו.  לא  שהתלמידים 

ידידות מופלאה. 
ד"ר חזי יצחק, מורה לפיזיקה 
בי"ס תיכון לחינוך סביבתי

מרחבי המועצה

עסקים פרטיים המעוניינים לפתוח קייטנה בחופשת 
הקיץ מתבקשים לגשת למשרד רישוי עסקים במועצה 
על מנת להתחיל בהליך קבלת רישיון עסק, ולא פחות 

מחודש ימים לפני פתיחת הקייטנה.
כמו בכל שנה, משרד החינוך מחייב את כל מנהלי 

הקייטנות להשתתף ביום עיון בבאר שבע בתאריך 
11.06.09 )מרכז מורים(.

לפרטים נא לפנות למח' רישוי עסקים
 טל. 050-6568044 

בכבוד רב, מרשון ליליה
מנהלת מח' רישוי עסקים

כמדי שנה, התקיים ביום ה' 14.5.09 טקס חלוקת המלגות 
מטעם המועצה, בשלושה תחומים: 

• קרן לעידוד המצויינות בתחומי המחול המוסיקה והספורט
• קרן מלגות לסטודנטים

• קרן לעידוד היצירה.
ראש המועצה, שמוליק ריפמן, ציין בדברי ברכתו למקבלי 

המלגות את מחויבותה של המועצה לטיפוח ועידוד המצויינות, 
ההשכלה והיצירה בקרב תושבי רמת הנגב. לצד עבודות 
הפיתוח והפרויקטים הפיזיים באזור, המועצה משקיעה 

סכומים ניכרים בקרנות התמיכה הללו. 
שותפים לנו במימון הקרנות: קהילת דנבר ומשפ' ברנדט, קרן 

הנגב בקליבלנד )משפ' קלינמן( - ועל כך תודתינו והוקרתינו.
יושבי ראש הקרנות, חיים טוגנדהפט ועדין קוה ברכו את 

מקבלי המלגה ואחלו להם עשייה פוריה ויצירה מהנה.
במהלך הטקס החגיגי והמרגש, הושמעו דברי תודה והערכה 

המשולבים בקטעי נגינה ושירה על ידי זוכי המלגות.

שאולי לוי
מזכיר המועצה

פתיחת קייטנות
קיץ תשס"ט

טקס חלוקת מלגות 2009

1453

625

548

849

3652

471

835

524

4928

סודוקו- בינוני

גוריון.  בן  במדרשת  הספר  ימי   23.5  –  20.5  
פרטים על לוחות המודעות. 

• פעילות חוג האזנה:
 24.5.2009 תשס"ט,  בסיוון,  א'  ראשון,  יום 
לפסנתר  סיפורים  עוד   :9 מספר  קונצרט 
ביצירות  ברקוביץ'  אירנה  הפסנתרנית 
תוכניתיות של בטהובן )סונטת הפרידה( וראוול 

)ואלסים אציליים וסנטימנטאליים(. 
 31.5.2009  / תשס"ט  בסיוון,  ח'  ראשון,  יום 
ועל  המוסיקה  על   - הגדול  המרד  הרצאה: 

הטקסטים של רמי פורטיס ושל ברי סחרוף.

תחזית תרבות: מאי 2009

מיטב הכשרונות המקומיים, 
יופיעו ויציגו את הישגיהם:
קראטה, התעמלות, נגינה, 

קפואירה, מחול, אומנוית ועוד...

יום א' 1.7.09
בשעה 17:00

באולם גולדה ברביבים

היכונו היכונו ...
טיולי תל אביב 2009 , 

בסימון חגיגות 100 שנה לתל אביב

תאריך: 18.6.09 בשעות אחר 
הצהרים והערב המאוחרות

כל הפרטים בהמשך 
מתנ"ס רמת הנגב

ארוע סיום שנת פעילות חוגי 
ילדים ונוער של מתנ"ס רמת הנגב

תל אביב - יפו שנת המאה
2009 - 1909

טריוויה-שמות
1. איזהו סופר השתמש בשם העט 

אמיל אז'אר?

2. מהו שם הילדות המלא של דויד בן 
גוריון?

3. כיצד קוראים לגיבור הסיפור 
"הגלגול" מאת פרנץ קפקא?

4. מי אמר: "רק נשיאים, עורכים 
ואנשים עם תולעים יכולים להשתמש 

במילה "אנחנו""?

5. מי היה הרמטכ"ל הראשון של 
מדינת ישראל?

6. איזה דמות מפורסמת גילם לי 
מייג'ורס בתוכנית טלוויזיה משנות 

ה-80?

7. למי מלבד שמעון בר יוחאי מיוחס 
חיבור ספר הזוהר?

תשובות בעמוד הבא...



                                      

לחיות מחמד בקיבוץ משאבי שדה
רפואה, כירורגיה, חירום, מזון וציוד

מרפאה וטרינרית 

שעות קבלה:
א',ה' : 18:30 – 20:30
ג', ו' : 11:30 – 13:30

ד"ר סימונה בראל  054-4681309
ד"ר יריב עגור  050-5458258 

חדש!!

תשובות טריוויה שמות )מעמ' 7(
 1. רומן גארי  2. דויד יוסף גרין  3. גריגור סמסא  4. מרק טווין 

 5. יעקב דורי  6. סטיב אוסטין  7. ר' משה די ליאון

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

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

★
★
★
★
★

אפשרות לאפילציה ושעווה בקיבוץ רביבים

לקביעת תורים:

054-2401420
08-6562370

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

אופניים ברמת הנגב




