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הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה החודש 
)ציר  מצרים  גבול  על   ,10 לכביש  התוכנית  את 
ההתנגדויות  כל  את  דחתה  הוועדה  פילדלפי(. 
שלום  פיתחת  בין  יחבר   10 כביש  לתוכנית. 
ניצנה  פיתחת  לבין  אשכול  האזורית  במועצה 
במועצה האזורית רמת הנגב. אורכו של הכביש 

כ-30 ק"מ. 
בתוכנית  "מדובר  כי  הוועדה  ציינה  בהחלטתה 
נועדה  אשר  חיונית  בדרך  במעלה,  חשובה 
הציבור  של  ושוטפת  בטוחה  תנועה  לאפשר 
מאילוצים  נובע  הדרך  תוואי  שינוי  זה.  באזור 

באופן  הציבור  מעבר  מונעים  אשר  ביטחוניים 
חופשי ורציף בתוואי הקיים".

מרכזי  תחבורתי  עורק  יהווה  המתוכנן  הכביש 
העלות  ההתיישבות.  גושי  שני  בין  שיחבר 
ש"ח.  מליון  כ-150  היא  לביצועו  המוערכת 
התוכנית לתוואי החדש לכביש נערכה ביוזמת 
מערכת  ובשיתוף  האזוריות,  המועצות  שתי 
הביטחון, רשות הטבע והגנים ומינהל מקרקעי 

ישראל.
ראש המועצה שמוליק ריפמן משוכנע כי "כביש 
10 הוא עורק תחבורתי חשוב, שיקרב את האזור 

חלוצה  חולות  "אזור  לדבריו,  הארץ".  למרכז 
וסלילת  ב"ש,  מטרופולין  של  הרכה  הבטן  הוא 
גם  תסייע  הנלווים  האמצעים  כל  עם  הכביש 
על  המבצעית  בפעילות  הביטחון  מערכת  בידי 

גדר הגבול". 
לשר  קוראים  הנגב  רמת  האזורית  במועצה 
הרלוונטיים  הממשלה  ולמשרדי  התחבורה 
גבוה,  עדיפות  בסדר  ביצועו  את  להעמיד 
המאמצים  במסגרת  זה  הפרויקט  את  ולתקצב 
אי  לנוכח  מצרים  עם  הגבול  אזור  לחיזוק 

היציבות והאיומים הנשקפים מסיני.

בימים אלה החל תהליך בחינת מדיניות המועצה 
בנוגע לתיכון אזורי לתלמידי רמת הנגב. תהליך 
זה מורכב ורב משמעות לנוכח מאפייני המועצה. 
על  שנעשתה  העבודה  את  ממשיך  זה  תהליך 
הראשון  המועצה  יום  בעקבות  כהן  אביבה  ידי 

שהתקיים ב-2008. 
מספר התלמידים תושבי רמת נגב בכיתות ט'-י"ב 
מדרשת  תושבי   64 מתוכם  תלמידים,   191 הוא 
 212 לומדים  סביבתי  לחינוך  בתיכון  גוריון.  בן 
תלמידים, מתוכם 148 בתנאי פנימייה, ו-29 מהם 
תושבי רמת הנגב. על פי החלטת ראש המועצה, 
לפני מספר שנים נפתחו אזורי הרישום לתלמידי 
נופי  הנשיא,  אשל  תיכונים:  לשלושה  המועצה 
התפלגות  כיום  סביבתי.  לחינוך  והתיכון  הבשור 
התלמידים מהמועצה היא כזו: באשל הנשיא 52 
ובתיכון  תלמידים   46 הבשור  בנופי  תלמידים, 
בתנאי  מהם   29( תלמידים   93 סביבתי  לחינוך 

פנימייה(.
נתונים אלה הם דוגמה למורכבות הנושא ולקושי 
לבחון את הצרכים השונים שעולים מהתושבים 

והיישובים.
מדיניות המועצה בשלב זה מבוססת על שלושה 

עקרונות:
1. כל תלמיד יוכל למצוא את המסגרת החינוכית 
לסיים  לו  שיאפשר  באופן  עבורו,  ביותר  הטובה 

את לימודיו. 
מוסד  סביבתי  לחינוך  בתיכון  רואה  המועצה   .2
צריך  אותו  והנגבי,  הישראלי  בנוף  וחשוב  יקר 
לשמר ולטפח. תיכון זה מהווה דוגמה יוצאת דופן 
בבתי הספר בארץ למערכת תיכונית פנימייתית 
משמעותית, שהופכת את תקופת התיכון לחוויה 
בתיכון  לפגוע  בכוונתנו  אין  חיים.  מעצבת 
המיוחד  הצביון  את  שישנה  באופן  הסביבתי 
עשורים.  משלושה  למעלה  במהלך  שנבנה  שלו, 
זו מציבה אתגר לא פשוט לאור מגמות  משימה 
הבאים  התלמידים  במספר  ירידה  של  ארציות 

לפנימיות.
3. המועצה רואה חשיבות רבה בחיזוק הקשר בין 
בני הנוער ביישובים השונים במועצה, במסגרות 

החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. 

פי הנחייתו  אני מוביל, על  לפיכך התהליך אותו 
ולא  רבה  בזהירות  יבוצע  המועצה,  ראש  של 
בחיפזון. על אף הרצון הלגיטימי של רבים לראות 
פתרונות מהירים וקצרי מועד, יש לשקול היטב 
המועצה  ההחלטות.  קבלת  לפני  המעשים  את 
גייסה לטובת התהליך את זאב פרץ, יועץ ארגוני 
שיסייע לנו להגיע להסכמות רבות ככל האפשר 
הקרובים  בשבועות  ייפגש  זאב  הצדדים.  כל  בין 
עם נציגי היישובים, רכזי חינוך, מנהלי ומנהלות 
בתי הספר, תושבים ותלמידים. לאחר ששלב זה 
יסתיים, נפתח במועצה "שולחן עגול" בו יתקיימו 
דיונים קבועים, במסגרתם נוכל להשמיע ולשמוע 

ולהתקדם למציאת פתרון נכון לילדינו. 
ותלמידים,  אני מזמין את כלל התושבים, הורים 
הזדמנות  שמהווה  זה,  בתהליך  חלק  לקחת 
לטייב את מערכת החינוך העל יסודית במועצה 

האזורית רמת הנגב. 

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך

כביש 10 עולה על המסלול

האם יקום במועצה תיכון אזורי?

 החודש אושרה התוכנית לכביש 10, שיחבר בין פיתחת ניצנה לכרם שלום. שמוליק ריפמן: 
"הכביש יקרב את האזור למרכז הארץ, ויסייע למערכת הביטחון"

 בימים אלה בוחנת המועצה את מדיניותה לגבי הקמת תיכון אזורי לילדי המועצה. 
התושבים מוזמנים להשמיע קולם בסוגיה המורכבת

חופשי זה לגמרי לבד
החורף  ממטרי  את  לתפוס  הזמן  אולי  זה 
יבשים  חוקים  כמה  מעט  שירעננו  האחרונים 

בעניין הפיקוח על כלבים.
החזקת כלבים ורישומם: כל כלב מגיל שלושה 
חודשים חייב בחיסון כלבת, שבב ורישיון. יש 
לחסן את הכלב ולחדש את הרישיון מדי שנה. 
אם הכלב מת, אבד או עבר לבעלים חדשים, או 
על  חובה  הבעלים,  כתובת  שינוי  של  במקרה 
בעל הכלב לדווח בכתב למחלקה הווטרינרית. 
אם הכלב עבר עיקור או סירוס חייב בעל הכלב 

להציג אישור על כך.
תפיסת כלב בשל הפרת הוראות: אם אין לבעל 
הכלב רישיון בר תוקף או שהכלב מוחזק שלא 
רשאי  הרישיון,  תנאי  או  החוק  הוראות  לפי 
מטעמו  מפקח  או  הרשותי  הוטרינר  הרופא 
של  בעליו  למכלאה.  ולהעבירו  הכלב  לתפוס 
הובלתו,  בהוצאות  ישא  נלכד  שכלבו  כלב 

החזקתו, הזנתו והטיפול בו.
מאסר  דינו  אלה  הוראות  על  העובר  עונשין: 
החזקת  הוראות  על  העובר  חודשים.  שישה 

כלב מסוכן דינו מאסר שנה.
ברשות  הנמצאים  כלבים  משוטטים:  כלבים 

מטרד  מהווים  בעליהם  ליווי  ללא  הרבים 
גבוה  בסיכון  נמצאים  וגם  לתושבים,  וסכנה 
מחלה  שהינה  בכלבת,  ולהידבק  לנשוך  יותר 

אכזרית, מדבקת וחשוכת מרפא. 
את  להסגיר  יש  נשיכה  של  במקרה  נשיכה: 
מרגע  שעות   24 תוך  ההסגר  בתחנת  הכלב 
ולרופא  הבריאות  למשרד  ולדווח  הנשיכה, 

הוטרינר הרשותי. 
רבים,  תקיפה  מקרי  בעקבות  כלבים:  לוכד 
משוטטים  כלבים  ריבוי  על  תושבים  תלונות 
נחתם  הכלבת,  מחלת  התפרצות  והתגברות 
חוזה עם לוכד כלבים שיעבור ביישובי המועצה 

וילכוד כלבים שיימצאו משוטטים. 
מתקיים  אלה  בימים  וסירוס:  עיקור  מבצע 
מסובסד.  במחיר  כלבים  וסירוס  עיקור  מבצע 
מבצע אטרקטיבי זה גם מוזיל את מחיר חיסון 

הכלבת באופן משמעותי.
ובנימה אישית לכולנו: כאשר משפחה מאמצת 
ולנהוג  מחייה  חלק  הוא  כי  להבין  עליה  כלב 
תחת  כלבים  הלוקחים  על  באחריות.  כלפיו 
לשאת  שיצטרכו  לכך  מודעים  להיות  חסותם 
במאמץ גידול ואחזקת הכלב, לדאוג לו, לטפחו, 

למנוע  כדי  חופשי  ויהלך  ישוטט  שלא  לוודא 
סכנות של דריסה, אכילת רעל, גניבה ונשיכות, 
אם  באחזקתו.  הכרוכות  החובות  את  ולמלא 
הכלב הוא ידידו הטוב של האדם - דאגו לידיד 

זה.
דר' עדי ולרשטיין
הרופאה הוטרינרית הרשותית

לאחרונה התרחשו במועצה מקרים רבים של תקיפות כלבים, כלבים משוטטים וגילויים של מחלת 
הכלבת. הנה כמה מהחוקים הנוגעים לאחזקת כלבים ושמירה עליהם

צרו קשר:

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

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 
אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

דבר ראש המועצה:

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים: ליעד גז, דוד פלמ"ח, נמרוד בן אהרון
E.A :עיצוב גרפי

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

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

גדשו  האחרונה  בשבת 
בואכה   40 כביש  את 
מדרשת בן גוריון מאות 
אל  בדרכן  מכוניות 
ביותר  הגדול  האירוע 
ברמת הנגב – העדלאידע 
הקרנבל  הסביבתית, 
תלמידי  של  המסורתי 
סביבתי.  לחינוך  התיכון 
קרנבלים יש בכל הארץ, 
כזו,  יצירתיות  אבל 
ביטוי  לידי  שבאה  כפי 
כל  מעוררת  בתהלוכה, 

פעם מחדש התפעלות וגאווה מן התהליך החינוכי 
ומתוצאותיו. 

החורף  סוף  גם  הוא  פורים   - פריחה  בלי  אביב 
השוויון  יום  הוא  אלו,  שורות  כתיבת  יום  והיום, 
המבשר את תחילת האביב. זהו אביב כמעט ללא 
פריחה, אחרי חורף שחון שכמותו לא עברנו שנים 

רבות. 
לאביב.  סימן  היא  גם  התחדשות   - אור  ויהי 
הזמן  כל  פועלים  אנו  האביב,  פריחת  כמו  שלא 
בניצוחו  אלה,  בימים  ולהתקדמות.  להתחדשות 
של עודד ברזלי, סיימנו להסדיר את צומת מרחב 
עם. הפרויקט כלל את סלילת הצומת מכל כיווניה 
כל  את  להאיר  סיימנו  למעשה  בכך  תאורה.  וכן 

הכניסות לישובים. 
מגיעים  שבוע  מדי  כמעט   - פגישה  חצי  פגישה, 
כל  ומחו"ל.  מהארץ  מבקרים  למועצה  אלינו 
פגישה כזו היא חשובה בעיניי, ואני פוגש )כמעט( 
כל  כי  אני מאמין  זמן קצר.  ולו לפרק  כולם,  את 
גם  נוסף. כזה היה  פגישה היא הזדמנות למשהו 
ראשיד,  אבו  מנסור  הירדני  הגנרל  של  ביקורו 
גם  במסגרתו  הנגב,  ברמת  קצר  לביקור  שהגיע 
לשיתוף  אפשרויות  ובחן  החקלאי  במו"פ  סייר 

פעולה בתחום החקלאות.
מקור החסידה - מי לא מכיר את מקור החסידה? 
הוא ידוע כצמח שגדל במעזבות ובשדות פתוחים. 
לייצר  במטרה  מחקר  נערך  הנגב  רמת  במו"פ 
יכול  אני  בישול מושבע,  פקעות למאכל. כחובב 
להעיד מטעימה ניסיונית כי הפקעות משובחות, 
מקור  כי  לציין  ראוי  רבות.  עליהן  נשמע  ועוד 
המימון למחקר זה הוא משפחה מדנבר שהגיעה 
לביקור באזור לפני שנתיים ונשבתה – הזדמנות 

כבר אמרנו?
סימן להתחדשות - הנוסעים על כביש 40 מוזמנים 
התחלת  את  ולראות  טללים  קיבוץ  על  להסתכל 
הבניה של הבתים הראשונים בשכונה הקהילתית. 
ראשוני  את  כבר  נראה  תשרי  ובחגי  יתן  מי 

המשתכנים חונכים את ביתם ברמת הנגב .
המועצה  תושבי  לכל  לאחל  מבקש  אני  לבסוף, 
ומשפחותיהם חג שמח וכשר, חג של התחדשות 

ופריחה. 
שמוליק ריפמן

ימי ג' טל: 08-6564172, 
adi@rng.org.il
תעריפי חיסונים:

חיסון + שבב – 210 ש"ח
חיסון לכלב עם שבב – 140 ש"ח

חיסון לכלב מעוקר/מסורס – 50 ש"ח
לנוחיותכם, ניתן לחסן חיסון כלבת 

ללא תוספת תשלום במרפאה 
הוטרינרית הפרטית שבמשאבי שדה. 
ימים א', ה' 18:00-20:00, יום ג' -11:30

13:00, רצוי לתאם מראש. 

המרפאה הוטרינרית
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השנייה,  השנה  זו  שעובד  גוף  הוא  צעירים  פורום 
"לחשוב  מטרתו  וחינוך.  קהילה  מאגף  כחלק 
צעירים": מה חסר לצעירים כאן? מה יכול להפוך 
הצעירים?  עבור  אטרקטיבי  למקום  המועצה  את 
בפורום חברים נציגים מהיישובים השונים: אלדד 
ימין מרביבים, אורן הופמן ממדרשת בן גוריון, עדי 
הראל מקיבוץ שדה בוקר וענבר דיאמנט ממשאבי 

שדה.
השנה העשייה של פורום צעירים בתחום התרבותי 

ונשירה,  בירה  אומנים,  הופעות  תאוצה:  תפסה 
של  סדרה  באולינג,  חופשי,ערב  ריקוד  מסיבות 
כשאת  ועוד,  מעניינים  בנושאים  ודיונים  פאנלים 
הכל הפיקו חבר'ה מהאיזור, עבור צעירים בגילאי 
לו  שיש  מי  פשוטה:  בצורה  עובד  זה   .+20-30
הנציגים  לאחד  פונה  מעניין,  ערב  להרים  יוזמה 
לאירוע  וגורמים  אותו  מלווים  והם  הפורום,  של 

לקרות.
עם  הקשר  לחיזוק  הוועדה  מסקנות  בעקבות 

של  נתונים  מסד  בניית  על  שוקדים  אנו  הבנים, 
צעירי המועצה, אלה שנמצאים כרגע באיזור ואלה 
שלא. השנה גם חולקו מילגות לצעירים ששוקדים 

על פרוייקטים מיוחדים במסגרת הפורום.
ומה הלאה? אנו רוצים למצוא מקום שהוא רק שלנו, 
ארועים,  בו  לקיים  שנוכל  מרכז   - המועצה  צעירי 
צעירים.  ליוצרים  במה  למפגש,  לבילוי,  מקום 
היוזמות  את  לפתח  לצעירים  יאפשר  כזה  מקום 
והיצירתיות שלהם, להתחבר וליזום דברים יחד, גם 

נגב זקוקה לצעירים  מעבר לתחום התרבותי. רמת 
שלה, ואנו שואפים לייצר הזדמנויות שיגרמו לדור 

העתיד להשאר או לחזור לרמת הנגב.
רמת  צעירים  )פורום   Facebook-ב אותנו  חפשו 
נגב( ותתעדכנו על אירועים קרובים, או צרו קשר 

.forum.naama@gmail.com בדוא"ל

נעמה חיימוב, אשלים
רכזת הפורום

בתים פתוחים
20-21 באפריל, רביעי-חמישי, 10:00-18:00.

אתם מוזמנים להיכנס  לבתים, לעסקים, לחצרות 
והיוצרים  החיים  את  מקרוב  ולהכיר  לסטודיו  או 

בנגב. 
לפרטים: 08-6564184.

גלישה קרקעית
22-23 לאפריל, שישי-שבת, 12:00-18:00.

גלישה קרקעית בשדה פקועה, מערבית לאשלים 
קבוצתיים  טיולים  אתגרי,  ספורט   .211 כביש  על 
מוגדר.  באזור  רגועה  רכיבה  או  נרחבים  בשטחים 
מיוחד  כח  עפיפון  הטסת  גלישה:  אפשרויות  שתי 
גלגלים,  שלושה  בעלת  כרכרה  באמצעות  ונסיעה 
או "לנד בורדינג" )Land boarding( - קרש מיוחד 

הדומה לסקייטבורד.
לפרטים: רמי שעיה 050-7579105.

פעילות מרכז הצפרות רמת הנגב
ירוחם:

20 באפריל, רביעי, 09:30. נפגשים בכניסה לאגם 
ירוחם.

10:00-13:00 תצפית מודרכת בעופות מים באגם 
ירוחם ופינת יצירה לילדים.

16:00-19:00 טיבוע ציפורים מבתי גידול שונים. 
סביב  עקרבים,  בעקבות  לילי  סיור   20:30-21:30

מצד ירוחם. 
שדה בוקר

גן  21 באפריל, חמישי, 07:30. נפגשים בחניה של 
לאומי קבר בן גוריון.

בתחנת  נודדות  ציפורים  טיבוע   08:00-09:00
הטיבוע החדשה במדרשת שדה בוקר.

09:30-10:30 תצפית מודרכת על נשרים בתחנת 
האכלה בהר צרור. 

ב"שפת  אומנותית  יצירה  פעילות   11:30-13:00
מדבר" לכל המשפחה.

ניצנה
לכפר  בכניסה  נפגשים   .06:30 שישי,  באפריל,   22

הנוער ניצנה.
 - מיוחדים  בעופות  לתצפית  נצא   07:00-09:00

חוברות, קטות ועוד.

פרטים נוספים ואירועים נוספים באתר 
www.rng.org.ilהאינטרנט של המועצה

העולם שייך לצעירים?

פסח ברמת הנגב 

פורום צעירים באגף קהילה וחינוך עובד קשה בשביל להפוך את רמת הנגב למקום אטרקטיבי לצעירים - הופעות, מסיבות, דיונים ועוד

בפסח הקרוב ייערכו שלל אירועים באזור המועצה. הנה 
טעימה מהאירועים המרכזיים

שישי 1.4.11, 09:30 במדרשת בן גוריון - שישי ציוני
ד"ר אבנר פיינגרלנט: הקולנוע בדרום כמרכז 

אלטרנטיבי.
רותי קרן מראיינת את גילה אלמגור על ספרה 

"כוכבים יש רק בשמיים".
שישי 1.4.11, 21:30 ברביבים - הסרט "הרשת 

החברתית"
חמישי 7.4.11, 21:00 באסם במשאבי שדה - הטיש 

הגדול
משה להב במופע סוחף. מחיר כרטיס: 25 ש"ח.

שבת 9.4.11, 11:00 באולם גולדה ברביבים - 
"ילדוג'אז"

מופע מוסיקלי לכל המשפחה בו פוגשים הילדים את 
עולמה התוסס של מוזיקת הג'אז דרך שירי הילדות 

המוכרים. 
שבת 9.4.11 - "באופן אחר"

טיול אופניים להר החלק, גב זרחן ועין אום תינה.
ראשון 10.4.11, 20:30 במועדון לחבר בקבוץ שדה 

בוקר - חוג האזנה
מכלול הסונטות והיצירות הקצרות לצ'לו ולפסנתר. 

נגנים: הלל צורי - צ'לו, רוגלית ישי – פסנתר.
רביעי 13.4.11, 21:00 באולם גולדה ברביבים - "ציר 

דגים"
הצגה של מעבדתרבות דימונה. מחיר כרטיס: 40 

ש"ח )לא במסגרת הצגות המנוי(.
שישי 29.4.11 - שישי ציוני

סיור בין מגדלים ושפים ברמת הנגב

תחזית תרבות: מרץ - 2011
 •

 •
 •

 •

 •
 •

 •

 •

גלישה קרקעית - בואו לעוף על זה

לי
רז

 ב
דד

עו
ם: 

לו
צי

הגשר החדש על נחל ניצנה הולך ונבנה בקצב מהיר. אורכו 200 מ' ועלותו למעלה 
מעשרים מיליון ש"ח. למזלם של בוני הגשר, השנה לא היה שיטפון והעבודה לא 

הופסקה ולא נגרמו נזקים. הגשר צפוי להיחנך ביולי 2011.

גשר חדש על נחל ניצנה
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עדלאידע במדרשה
אלפי מבקרים פקדו את העדלאידע במדרשת בן גוריון וראו את תלמידי התיכון 
לחינוך סביבתי מרימים, כמדי שנה, אירוע מושקע וצבעוני. כשמערבבים אווירה 

טובה, רוח חג והרבה מוטיבציה כמעט ואין מקום לטעויות • ליעד גז

טובה  מוזיקה  ססגוניות,  תחפושות  מקום,  אפס  עד  עמוסות  חניות 
חלק  לקחת  כדי  יחד  מתכנסים  הארץ  מכל  אנשים  מ-5,000  ויותר 
כבכל  השנה,  גם  המדרשה.  של  החג  ובאווירת  העדלאידע  בשמחת 
הסחורה  את  לספק  הצליחו  סביבתי  חינוך  התיכון  תלמידי  שנה, 
ולהרים אירוע שלא היה מבייש עדלאידות בערים הגדולות במרכז 
הייתה  פורים,  של  החמימה  בשבת  שהתקיימה  העדלאידע,  הארץ. 
כמיטב המסורת כולה באחריות התלמידים. לדברי חגי רזניק, מנהל 
הפנימייה ומזכיר קיבוץ רביבים לשעבר, האירוע מספק תהליך חינוכי 
נושא  "מבחירת  רזניק,  אומר  ת'",  עד  מא'  הכל  מפיקים  "הם  חשוב. 
המחליטה  הווי  ועדת  השונות:  בוועדות  הפעילות  ועד  התהלוכה, 
על התוכן החברתי בפעילות, וועדת תחפושות האחראית על יצירת 
הענק.  לבובות  שדואגת  מבנים  וועדת  הלבוש  ופרטי  התחפושות 
החניכים למעשה מממשים יכולת מורכבת של התמודדות עם השגרה 

היומיומית במקביל לתכנון ויצירה של העדלאידע".
ההכנות לעדלאידע נערכו במשך חודשיים על ידי כל 220 התלמידים 
בחרו  העדלאידע  נושאי  את  החינוכי.  הצוות  של  ליווי  תוך  בתיכון, 
י'  שכבת  עדן,  גן  מול  בגיהנום  עסקו  ט'  שכבת  עצמם:  הנערים 
באמריקניזציה, י"א, שזכו בתחרות עם מירב הנקודות, בחרו בנושא 

חרקים, וי"ב עסקו בנושא עופות. 
"בתיכון שלנו, הנושא של ניהול עצמי הוא דבר מאוד חשוב", מספר 
רזניק. "העדלאידע מהווה נקודת שיא בנושא זה מהסיבה שכל חניך 
ופעם  עבודה  בצוות  כמוביל  פעם  שונות,  ברמות  להתנסות  יכול 
כפועל וכמבצע. ההתחשבות הזו חשובה לחיים בחברה דמוקרטית, 
האירוע  גם  ופעיל.  מעורב  אחראי  נוער  בפיתוח  חיונית  היא  ולכן 
עצמו, הססגוניות שלו, והרושם שהוא מותיר על הקהל הרב מוסיפים 

לתחושת המסוגלות של החניכים". 
כמו  למחזור  הניתנים  מחומרים  נבנתה  כולה  התהלוכה  תמיד,  כמו 
"ביום  תעשייתית.  ופסולת  עיתונים  ניירות  משומשים,  קרטונים 
והתחפושות בתהלוכה עד  כל המבנים  הפירוק אנחנו מפרקים את 

לרמת הבדל, ושולחים אותם לחברות המחזור".

סוף סוף יש דיווחי תנועה 
ברמת הנגב

אופיר טוכטרמן, תלמיד בתיכון הסביבתי מקיבוץ 
י"א  שכבת  של  העדלאידע  ראש  יושב  טללים, 
ופעיל במועצת הנוער מספר: "העבודה קשה, 
נהנים ממנה. להיות עם חברים, שיתוף  אבל 

הפעולה, האווירה".
פשוט  דבר  לא  היא  הענק  בובות  בניית 

במיוחד. יש מישהו שעוזר לכם? 
ט'.  מכיתה  לומדים  שאנחנו  דברים  "אלה 
מהשכבות  עזרה  מקבלים  יותר  הצעירים 

הגבוהות, לומדים אחד מהשני ובסוף כולם מצליחים".
איך ההרגשה להיות בשכבה המנצחת בתחרות של העדלאידע?

"אחרי חודשיים שאתה מתכנן דברים ושואף למקומות גבוהים, לקחת 
את המקום הראשון נותן סיפוק גדול".

הילה ואילן גרסון מקיבוץ שדה בוקר הגיעו עם הילדה והצטרפו גם כן 
לחגיגה. "אווירה מדהימה, אירוע מושקע מאוד", אומר אילן. "אני יודע 
כמה קשה עובדים על העדלאידע, וזה נראה בהתאם".  אילן אומר 
כי בדרך לכאן דיווחו ברדיו על פקק מצומת חלוקים עד למדרשה, 
אם כי לא ציינו שזה בגלל העדלאידע במדרשה. "אנחנו אוהבים לבוא 
לעדליאדע, ליהנות ולתת כבוד. למרות שהפורמט דומה בכל שנה, 

התלמידים בוחרים נושאים אחרים וזה אף פעם לא משעמם".

צילומים: מיכאל ברנדיס ואדוה לויד
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העיר האבודה
לאחרונה אושרה הקמת מיזם תיירות בשטח האתר הארכיאולוגי "העיר האבודה". 

הפרויקט מעורר שאלות רבות – הנה התשובות לכמה מהן

שני  של  תוכנית  היא  קדום"  תיירותי  כפר   – האבודה  "העיר 
יזמים פרטיים מאזור הצפון, יובל קדוש וערן יהושע, להקמת 
מצפון  ימוקם  המיזם  קדום.  בסגנון  תיירותי  נופש  כפר 
"העיר  באתר הארכיאולוגי   ,40 לכביש  בסמוך  בוקר,  לשדה 
מסלול  הבשמים,  דרכי  ממרחב  חלק  הוא  האתר  האבודה". 
שיירות המסחר הנבטיות שהוכרז בשנת 2005 כאתר מורשת 
עולמית ע"י אונסקו. באתר עצמו הייתה התיישבות בתקופה 
הביזנטית והמוסלמית הקדומה, ונותרו בו שרידים של מבני 

מגורים וטראסות חקלאיות.
קבלה,  מבנה  מ"ר,   20 בנות  אירוח  יחידות   40 יכלול  הכפר 
משרדים ומסעדה, מרכז מבקרים רב תכליתי, מבנה לשומר, 
הקדום  האתר  שרידי  מים,  לשיחזור  תעלות  אירוח,  אוהלי 
ולא  נמוכים  יהיו  הכפר  מבני  מכוניות.  ל-50  חניה  ומגרש 

נצפים מן השטח. 
המיזם עצמו כולל שימור, שיקום, שחזור וטיפוח של האתר 
ההיסטוריים  הממצאים  בין  חדשה  בניה  ושילוב  ההיסטורי, 
הקיימים. הבניה תשתלב בסביבה הטבעית ותיעשה מחומרים 
ההיסטוריה  על  שמירה  כדי  תוך  מקומית,  אבן  של  טבעיים 
ויהפוך  והפשטות המדברית. אחד המבנים הקיימים ישוקם 
להיות מרכז מבקרים. המיזם יאפשר לקהל הרחב להתוודע 
הנגב  בתולדות  היסטורי  פרק  וללמוד  הארכיאולוגי  לאתר 

ובתולדות ארץ ישראל. 
המועצה תומכת בפרוייקט שכן השטח המיועד לו הוא שטח 
מופר, צמוד לחניון הרועה שהינו חניון פתוח לציבור וצמוד 
מהקיבוץ(.  ק"מ  שלושה  )במרחק  בוקר  שדה  לקיבוץ  דופן 
פועלת  שמחד  המועצה,  מדיניות  את  תואם  הוא  ככזה 
ראש  פעל  האחרונות  )בשנים  הפתוחים  השטחים  לשמירת 
על  להכריז  הטבע  שמורות  רשות  עם  בשיתוף  המועצה 
מאות אלפי דונמים כשמורות טבע(, ומאידך מעודדת יוזמות 
בתוך ובצמוד לישובים. הוועדה המקומית לתכנון ובניה דנה 
המחוזית  לוועדה  והמליצה  האחרון  באוקטובר  בתוכנית 

להפקיד את התוכנית. 

האם המיזם לא יפגע בשרידי העתיקות?
הארכיאולוגי,  לאתר  הסמוך  בערוץ  נמצא  התיירותי  המיזם 
השרידים  כיום  העתיקות.  רשות  באחריות  שנמצא 
אורח  ועוברי  ע"י מטיילים  יום  נפגעים מדי  הארכיאולוגיים 
אחרים. רשות העתיקות תומכת במיזם, ורואה בו את הדרך 
לקהל  ולאפשר  והעתיקות  השרידים  את  לשמור  היחידה 

הרחב ליהנות ממנו בהווה ובעתיד. 
למה לבנות דווקא שם?

הערוץ בו יוקם המיזם נמצא בין מתקן מים גדול, חניון הרועה 
לא  לכן  מטרים,  עשרות  על  עולה  שלא  במרחק   ,40 וכביש 
יכול היה להימצא מקום עם השפעה סביבתית נמוכה יותר. 
היא  דופן  צמוד  המושג  משמעות  שלנו  כמו  מדברי  באזור 
למעשה בצמידות לתשתיות כגון חשמל, כבישים, מים וביוב. 
כמו  בתשתיות.  נוספת  השקעה  תידרש  לא  הנבחר  במיקום 
כן, אין היום חלופות ראויות לקרקע ליזמים בתחום התיירות 

בכל אגן שדה בוקר.
וגם  האם הקמת המיזם בשטח זה תפגע בשטחים הפתוחים 

תמנע מהציבור לטייל שם?
הכנת  במהלך  תיפגע.  לא  באזור  לטייל  הציבור  יכולת 
תהיה  ולכן  יגודר,  לא  הפרויקט  כי  והוגדר  הוסכם  התוכנית 

כניסה חופשית למטיילים ולציבור הרחב.
האם היזמים מקבלים את הקרקע בחינם?

היזמים ישלמו על הקרקע את שומת הקרקע שתיקבע על 
ידי השמאי המחוזי, ולא שקל אחד פחות. אילו הקרקע הייתה 
כאן עשרות  היינו מצפים לראות  ואטרקטיבית  זולה  כך  כל 
כל  על  נלחמים  אנחנו   - הפוכה  היא  המציאות  אבל  יזמים, 
הקרקע  הקצאת  בעת  כי  קבע  המינהל  כי  לציין  חשוב  יזם. 
תהיה מעורבות של רשות העתיקות, כך שלא תהיה הפרטה 

של נכס ציבורי.
מה התרומה של פרויקט תיירותי כזה לאזור?

המקומית  ובכלכלה  בפרנסה  עיקרי  מרכיב  היא  התיירות 
מקומות  כעשרה  עוד  איתו  מביא  כזה  מיזם  הנגב.  ברמת 

עבודה ויותר במעגל הראשון. בנוסף, כל עובד ישיר בתיירות 
והשלישי  השני  במעגל  עובדים  כשלושה  עוד  עמו  מביא 
)ספקי מזון, שירותי ניקיון וכדומה(. בנוסף, למיזם פוטנציאל 
ולגוונו  באזור  התיירותי  הסיפור  את  להעשיר  משמעותי 
גם  אלא  גוריון,  בן  וצריף  עבדת  עין  רק  לא  היא  נגב  רמת   –
יקבים, מגבנות, צימרים ועוד. שינוי זה יוצר תנועה שתורמת 

לכלכלה האזורית באופן שקשה לתאר את השפעתה.
איך יכול להיות שרשות העתיקות תומכת בפרויקט? 

בדיונים מקדימים בוועדה המחוזית, הושם דגש על שיקום 
העיר  אתר  שלא.  אלה  וגם  בפרויקט,  שנכללות  העתיקות 
האבודה נמצא בהידרדרות מתמדת, וייתכן שהסיכוי היחיד 
לכן  לכך.  שידאג  משמעותי  גורם  באמצעות  הוא  לשמרו 
ואחזקת  בשיקום  הפרויקט  את  התנתה  המחוזית  הוועדה 
העתיקות. מודל זה יכול להוות דוגמה לשימור עתיקות בכל 

המדינה. 
מי שותף להכנת התוכנית לפרויקט?

להכנת תוכנית המיזם קדמה חשיבה תכנונית רחבה בשיתוף 
מוסדות התכנון. במהלך חמש שנים התקיימו פגישות שונות 
כל  עם  תיאום  ונעשה  השונים,  הסטטוטוריים  הגורמים  עם 
השותפים בוועדה המחוזית, בהם רשות הטבע והגנים, הקרן 
הקיימת לישראל, רשות העתיקות, המשרד להגנת הסביבה, 
הוועדה  נציגי  בוקר.  שדה  וקבוץ  ישראל  מקרקעי  מינהל 
המחוזית אף סיירו בשטח וראו במו עיניהם את תא השטח 

המדובר.
כיצד מתיישבת התוכנית עם תוכנית ארציות?

המיזם אמור לקום בתחום חיפוש מלונאי כפי שהוא מוגדר 
האזור  מוגדר  זו  בתוכנית  הבשמים.  דרכי  מתאר  בתוכנית 
אמור  והוא  תיירותי  לפיתוח  כמרחב  הרועה  לחניון  שצמוד 

לחזק את אזור שדה בוקר והאלמנטים התיירותיים בו. 

אדוה לויד
דוברת המועצה

לתאום ביקור בגלריה
רותי ביסמוט – אשלים, 050-3340772, 08-6557673

סטודיו לקרמיקה
עיצובים  ומתנות  בעבודת  יד

כלים שמושיים, יודאיקה, פרטי אומנות, גופי תאורה, 
עיצובים לחדרי ילדים ועוד מגוון פריטים יפים...

ניתן לרכוש עבודות מוכנות או להזמין דגמים בעיצוב אישי

Email: bismutr@bezeqint.net, Web: www.tzimbar.co.il
להזמנת החוויה:  
רותי 050-3340772

אתם מוזמנים לקחת פסק זמן ממרוץ החיים 
וליהנות מחוויית אירוח ב”צימבר”

 החופשה הרומנטית הבאה שלכם מתחילה 
דקות ספורות מהבית...

רותי ביסמוט
  08-6557673

bismutr@bezeqint.net
www.tzimbar.co.il

בקתה עם קריצה אפריקאית 
באשלים, המשקיפה לנוף מדברי 

ושקיעה קסומה.
 מקום של שקט ושלווה. 

מתאים לימי הולדת, ימי נישואין, 
ליל כלולות או פשוט להתפנק.

תושבי  רמת  נגב

שאלות ותשובות
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געגועים
גדלתי בכפר סבא, ובגיל 22 עברתי ללונדון. יום אחד ראיתי 
זה.  על  ללכת  והחלטתי  יוגה,  שיעורי  של  בעיתון  מודעה 
כשהגעתי למקום זה היה נראה כמו מקדש הודי עתיק, היו 
שם שניים מטורפים שקפצו ועשו סלטות בלי הפסקה. היה 
ראה  המורה  השיעור  בסוף  בקצב.  לעמוד  קשה  מאוד  לי 
שהמצב שלי כל כך לא טוב עד שהוא עשה לי רייקי, טיפול 
במגע. הבנתי שאני צריכה ללכת למקום אחר, אז ניסיתי 
שיטה אחרת שנקראת איינגר יוגה, שעובדת המון על דיוק. 
ל-37  מחומם  בחדר  יוגה  אימון  שזה  ביקראם,  גם  ניסיתי 

מעלות. אהבתי את זה, החום העלה לי געגועים לארץ.

התאהבות
שהכניסה  יפנית  בחורה  אצלי  שהתה  בלונדון  כשהייתי 
יוגה בקבוצה. הבנתי שזה דבר  לי את העניין של לעשות 
שמעמת אותך עם הרבה דברים, כמו למשל עם המחשבה 
שתמיד יהיה מישהו יותר טוב ויותר יפה ממך. אבל כל היופי 
ביוגה הוא שעושים את זה לשם היוגה, לא מתאמנים לשום 
שלך,  הבריאות  ובשביל  בשבילך  אלא  תחרות,  או  הופעה 
מתוך רצון להביא את הגוף מהמצב שבו הוא נמצא היום 
למצב בריאותי הרבה יותר טוב. היוגה בשבילי זו התאהבות 
מטורפת, משהו שכל הזמן חושבים עליו ועושים אותו. אני 

לא יכולה לתאר את החיים שלי ללא היוגה. 

שקט
בנגב  התאהבתי  במדבר.  לשאנטי  הגעתי  וחצי  שנה  לפני 
ואת  המדבר  את  ההרגשה,  את  אוהבת  אני  ונשארתי. 
כאן.  להתמקם  שבחרו  והאיכותיים  המיוחדים  האנשים 
יש פה את השקט שהיה חסר לי הרבה פעמים בחיים. חוץ 
מזה, מאוד חשוב לי שגם לאנשים פה בנגב, דווקא במקום 
המרוחק הזה, תהיה את האפשרות לעשות יוגה כמו שיש 

במרכז.

גאונית
סוגי  בכל  מאמינה  אני  יוגה.  אשטנגה  מלמדת  אני  היום 
היוגה אבל לסוג הזה הכי התחברתי. אני מאוד אוהבת את 
האשטנגה  לגוף.  ועושה  מרגיש  שזה  מה  ואת  האיכויות 
מבוססת על סדרה מסוימת שמבחינה אנטומית היא גאונית. 
היא אחת הסדרות הכי עתיקות של הגוף, והיא עובדת על 
הגוף בצורה מאוד מדויקת. אני מאמינה שהמגוון הרחב של 
יוגה קיים כדי שכל אחד יוכל לבחור ולהתחבר. אני  סוגי 

מזמינה כל אחד לבדוק על עצמו. 

תלמיד
הנגב,  רמת  במתנ"ס  במדבר,  בשאנטי  מלמדת  אני  כיום 
שבע  באר  במקיף  בדימונה,  באקי"ם,  במדבר,  ברוח 
ובהולמס פלייס באר שבע. בשיעורים, אני מנסה להתחבר 

לכל בן אדם ולראות איך ניתן לעזור לו בצורה אישית, אם 
זה להתאים את התנוחות למה שהוא צריך או להגיד לו את 
הדבר שיקל עליו באותו הרגע. אני קודם כל מבקשת שכל 
אחד יקשיב לעצמו. אם משהו כואב לו או לא נעים לו, אז 
שלא יעשה אותו. אני מלמדת אנשים לקחת אחריות על 
עצמם בעניין של ההתחברות לגוף. בסופו של דבר, בתור 
מורה, אתה תלמיד שלהם בדיוק כמו שהם תלמידים שלך. 

אתה לומד אותם. 

אור
אין משהו שאני מלמדת שלא ניסיתי בעצמי אלפי פעמים, 
אבל לכל אחד יש גוף שונה שמסוגל ליכולות אחרות. זה 
הבן  איך  לראות  צריך  תמיד  אליו.  להתייחס  שצריך  דבר 
אדם השני רואה ומקבל את הדברים. פתאום אפשר לעשות 
זה  הגוף.  עם  לעשות  תוכל  שבחיים  חשבת  שלא  דברים 
לפעמים קשה, לא נוח או מוזר, אבל חשוב לי להעביר את 
האמונה האמיתית בטוב ובאור שזה יכול להכניס לאנשים.

זכות גדולה
בראיון העבודה לשאנטי במדבר, שאלו אותי שאלה אחת: 
טוטאלי.  בשוק  הייתי  לרחמים?"  חמלה  בין  ההבדל  "מה 
סוציאלית  בעבודה  תואר  שסיימתי  הפוזה  בכל  באתי 
דבר  הכל,  כבר  יודעת  ושאני  העברית  באוניברסיטה 
שבדיעבד היה טעות מוחלטת. 90 אחוזים מהדברים שאני 
יודעת בתחום, למדתי בזכות הצוות והילדים. זו זכות מאוד 
גדולה לעבוד פה ביחד עם היוגה, לעזור לאנשים ולעצמי 
בצורה כל כך מיוחדת. אני חושבת שאם אני מורה טובה 

ליוגה, זה הרבה בזכות בית השאנטי.

הביא לדפוס: ליעד גז

אדם,  מקום

לירי שטייף, טללים
באתי בכל הפוזה 

שסיימתי תואר 
בעבודה סוציאלית 

באוניברסיטה 
העברית ושאני 

יודעת כבר הכל, 
דבר שבדיעבד היה 

טעות מוחלטת

בתור מורה, אתה תלמיד שלהם בדיוק 
כמו שהם תלמידים שלך

 קרן מלגות להשכלה גבוהה לתושבי 
המועצה האזורית רמת הנגב
 ע”ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס

משפחת דיוויס מלאס ווגאס בשיתוף הפדרציה היהודית של לאס ווגאס ומועצה 
אזורית רמת הנגב מודיעים על הקמתה של קרן מלגות להשכלה גבוהה. מטרת 

הקרן היא לאפשר לתושבי המועצה האזורית ולידיהם לרכוש השכלה גבוהה ולעודד 
קליטת תושבים חדשים.  הקרן תפעל כבר בשנת הלימודים הקרובה 2011-2012. 

  www.rng.org.il  :לפרטים נוספים וטפסי הבקשה ניתן למצוא באתר המועצה
ערן דורון , מנהל אגף קהילה וחינוך, מועצה אזורית רמת הנגב
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הגברת  את  לי  מזכירים  חופפים  משולשים 
ט'  בכיתה  שלי  המורה  שהייתה  אפשטיין, 
"הנדסת  אז  שנקרא  מה  לטריגונומטריה, 
המישור". זה היה בשנות השישים של המאה 
פרהיסטוריה...  כמעט  נשמע   - הקודמת 
כי  אימים,  עליי  הילכה  אפשטיין  הגברת 
ומה  מדברת  היא  מה  על  להבין  התקשיתי 
מורה  שהייתה  מכיוון  אבל  מחיי.  רוצה  היא 
בילדים  ואמונה  חזון  לה  והיו  איכותית 
זוכר  אני  ובזכותה  דפוקים כמוני, התעקשה, 
את החומר לא רע. הנה, אני אפילו משתמש 
שהאמינה,  מכיוון  ממנה.  השאולה  בכותרת 

הצליח לה.
ברם, אני מבקש גם שהקוראים יאמינו קצת 
לדבר  מתכוון  אני  להגיד.  הולך  שאני  במה 
המצרים.  לבין  בינינו  משולשים  חפיפת  על 
נאמר:  ההיא,  מורתי  במושגי  להשתמש  אם 
מעשי  בחזון  מדובר  בריבוע".  ניצנה  "פתחת 
הימים  הם  הימים  אמנם  מצרים.  לבין  בינינו 
ויש איומי אל קעידה  שאחרי עידן מובארק, 
ואחים מוסלמים ומה לא, ואני עלול להישמע 

"הזוי", אבל דווקא בהזדמנות של מטמורפוזה 
חדש"  תיכון  "מזרח  ויצירת  ערב  במדינות 
התחדשות(,  בעצמו  לעבור  שצריך  )מונח 
יותר מאי פעם. במה  יכול להיות מתאים  זה 

דברים אמורים?
משני  ניצנות"  "פתחת  ליצור  היא  התוכנית 
עברי הגבול. מין משולשים חופפים, שבו שטח 
בגודלו  לו  דומה  ושטח  מחד  ניצנה  פתחת 
כשמסוף  מאידך,  המצרי  מהצד  אליו  וצמוד 
מיוחד  מקום  יהיה  השטח  בטבורו.  הגבול 
במינו בכל המזרח התיכון ובעולם. בשני צידי 
כל  שתיטיב  משותפת,  פעילות  ניצור  הגבול 
יהיה  החלקים  וסכום  שלה,  הצד  עם  אחת 

גדול מהשלם. והחלקים הם:
• תיירות מדברית: פתחת ניצנה בואכה עזוז 
היא פנינה נאה לתיירות מדבר, וכבר הוכיחו 
מקומות אחדים שיש על מה לדבר בתחום זה. 
אם נכפיל או נשלש את המרחב המדברי הזה 
ונצרף אליו עוד אזורים יפים וסמוכים בתוך 
סיני, למשל ביקורים בקדש ברנע המקראית, 

נקבל תוספת משמעותית.

          חקלאות מיוחדת: בחלק מהאזור המצרי 
באזור  הקיימת  המיוחדת  החקלאות  תפותח 
במים  מושקים  זיתים  מטעי  כמו  הישראלי, 
ומטעי  עגבניות  לגידול  חממות  מליחים, 
רימונים. הרי גם בצד המצרי מתקיימים אותם 
תנאים בדיוק כמו בקדש ברנע, כמהין ובאר 

מילכה.
חלק  להקדיש  ניתן  סולארית:  אנרגיה   •
ישראליים(  במושגים  עצום  )ואפילו  גדול 
גודל  בסדר  ענקית,  סולארית  תחנה  לבניית 
כפולה  ואף  באשלים  לבנות  שהתכוונו  כזה 
ומשולשת ממנה. כך ניתן יהיה לייצר אנרגיה 
ואפילו  סיני  ישראל,  יישובי  עבור  נקייה 

רצועת עזה.
• אזור סחר חופשי: אזור סחר ללא מיסים, 
מגיעות  שאליו  בליבו,  מטענים  מסוף  עם 
מהרשות  ואולי  מישראל  ממצרים,  סחורות 

הפלסטינית )אם החברה "ירגיעו"(. 
ההצלחה  אזי  כאן,  יתרחשו  אלה  כל  אם 
משותף  אינטרס  בבחינת  תהיה  הכלכלית 
יהיה  כי  השלום,  על  לשמור  המדינות  לשתי 

מה להפסיד. סביר שזה יהיה גם אינטרס של 
המשותף,  האירופי  השוק  ושל  המעצמות 
כזה  פרויקט  ואם  באזור.  רגיעה  שמחפש 
וגידים, סביר להניח שהמעצמות  יקרום עור 
ייתנו חסות בין לאומית ויביאו הון והשקעות 
עידוד. אם ישראל ומצרים, הגדולה והחזקה 
שהדבר  להראות  יצליחו  ערב,  במדינות 
משתלם, תתפתח מוטיבציה להעתיק הצלחה 
כזו לחלקים שונים במזרח התיכון. הרי בימים 

אלה אנשיו מחפשים דרך חדשה...
שילוב בין חקלאות אולטרה מודרנית, איכות 
סביבה, תיירות ואנרגיות נקיות - מי שחושב 
שזה סתם חלום באספמיא, שיזכור את הגברת 
סתומים  בילדים  אפילו  שהאמינה  אפשטיין, 
הנדסת  הרבה  יש  שבחיים  מתברר  כמוני. 

מישור, וצריך גם הרבה הנדסת אנוש...

* נכתב בהשראת רעיונות שנמסרו 
על ידי לובה אליאב לאריק שרון 
כשהיה ראש הממשלה ועל ידי 
שמוליק ריפמן לנשיא שמעון פרס

 עם קצת אמונה, נוכל להרים פרויקט שישלב תיירות, חקלאות ואנרגיה - 
ואולי אפילו יתרום את חלקו ביצירת מזרח תיכון חדש • דוד פלמ"ח
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משולשים חופפים, או פתחת ניצנה בריבוע*
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה

ממשפחת  גדול  עוף  הינה  החוברה 
העגוריים, המזכירה מעט יען קטן. באנגלית 
 Hobara Busterd )Chlamydotis שמה
מהנדירים  הינו  זה  עוף   .)undulata
למרות  ארצנו.  בעופות  יותר  והמעניינים 
יכולות התעופה המרשימות שלה, החורבה 
מעדיפה ללכת מרחקים גדולים מאוד ברגל. 
פותחים  הזכרים  והקינון,  החיזור  בעונת 

במחולות חיזור מרהיבים.
המדברית  הסביבה  את  מעדיפה  החוברה 
או החולית הצחיחה של מערב הנגב, והיא 
צבעה  צבעה.  בזכות  היטב  בה  מוסווית 
חום,  החוברה  של  גבה  בהיר,  חום  הכללי 
בטנה לבנה ולצידי צווארה נמתח פס שחור. 
שחורים  באזורים  להבחין  ניתן  במעוף, 
והנקבה  הזכר  הכנף.  נוצות  על  וחומים 
דומים אך הנקבה קטנה במעט וגבה אפור. 
החוברות אוכלות מזון מגוון הכולל זרעים, 

חרקים וכן בעלי חוליות קטנים. 
תופסים  הזכרים  הקינון,  עונת  לקראת 
פני  על  המתפרשת  מוגדרת,  טריטוריה 
ריקוד  מבצעים  הם  רבים.  קילומטרים 
כלולות מיוחד, בו הם מנפחים את זפק החזה 
לבנה  חזה  ציצת  לראווה  מציגים  שלהם, 
מאוד  ארוכים  מרחקים  ורצים  ומפוארת 
לאחור,  ראשם  והנפת  ברגלים  תיפוף  תוך 
ליבן של הנקבות  כדי למשוך את תשומת 
למלאכת  אליהם  להצטרף  אותן  ולפתות 
הקמת המשפחה. יתכן והתפתחות הריקוד 
תוצאה  היא  החוברה  של  והיפה  המורכב 
של עובדת היותה אילמת )כן, אין לה יכולת 
על  מקננת  החוברה  צלילים(.  להשמיע 
ידוע  מאוד  מעט  אולם  החשופה,  הקרקע 
על גידול הגוזלים שכן היא מסתירה אותם 

ביעילות.
בנסיגה  נמצאות  החוברות  אוכלוסיות 
ולאחרונה  בעולם,  תפוצתן  תחומי  בכל 

עולמית.  הכחדה  בסכנת  כמין  הוכרזו 
כ-500  בישראל  כי  הוערך   2001 בשנת 
שמבצעת  הספירות  לפי  אולם  חוברות, 
מונה  שנה,  מדי  והגנים  הטבע  רשות 
והן  בלבד,  כ-150  כיום  אוכלוסייתן 
בעיקר  קינון,  אזורי  במספר  מרוכזות 
גם בערבה. סביר מאוד להניח  בנגב אך 

האוכלוסייה  להתמעטות  הסיבות  כי 
משמעותי  לצמצום  בעיקר  קשורות 
מואצת,  בנייה  והקינון:  המחיה  בשטחי 
ושטחי  החקלאיים  השטחים  הרחבת 
רכבי  של  מוגברת  ותנועה  המרעה, 
צייד  שטח באזורי המחיה של החוברה. 
על  המשפיע  נוסף  גורם  הינו  חוקי  לא 

ריבוי השפעות האדם בשטח  החוברות. 
הפתוח גרם גם להתרבות מינים אחרים, 
תנים  חתולים,  אפורים,  עורבים  בעיקר 
לאזורים  בסמוך  החיים  ושועלים, 
מיושבים ומהווים איום טבעי ולא טבעי 
לחוברה, כמו גם למינים מקומיים רבים 

אחרים

ציפור החודשחוברה - אמן ההסוואה, אמן הריקוד 
נמרוד בן אהרון

 •



      

הסדנאות מועברות ע”י ציפי רנדליך: 
מיילדת מוסמכת, בעלת נסיון, עובדת בביה”ח סורוקה ומתגוררת בישוב מדרשת בן גוריון.

בסדנה, מושם דגש על ניהול לידה טבעית ושימור רצפת האגן.
הסדנה כוללת ידע תאורתי, תרגול מעשי ומלווה באמצעי המחשה מגוונים.

★ לתושבי רמת-נגב אפשרות לקיום סדנה לבני הזוג בביתם .
★ לזוגות שאינם גרים באזור או אלה שפשוט רוצים להתפנק תוך כדי לימוד בסדנה מרוכזת )מינימום יומיים( אפשרות לקיום 

       הסדנה בחוות אורליה- חוות בודדים הנמצאת כ-8 ק”מ דרומית לשדה בוקר, בנוף מדברי קסום ושלו. בחווה 2 צימרים 
       לאירוח, מאובזרים היטב.

★ סדנה קבוצתית למספר זוגות בעלות נמוכה יותר, תפתח במתנ”ס ע”פ הרשמה מראש.
★ למעוניינים ניתן לקיים מפגשי רענון ללידות חוזרות.

סדנאות הכנה ללידה לקבוצות ויחידים ברמת הנגב

לפרטים: ציפי רנדליך  נייד 050-9913330  בית 08-6572855  
zipi014@walla.com מייל

לפרטים רכז אזור רמת הנגב וירוחם:
yoelru@gmail.com 050-2005988 – יואל רובין 

מידע נוסף אצל רז ארבל 
raz@rng.org.il 08-6564184 – מחלקת תיירות במועצה האזורית רמת הנגב

או אצל יענקלה מוסקוביץ 
yaacovm1@netvision.net.il -08-6557919 - מנהל ועדה חקלאית ברמת הנגב

נפתח מט”י )מרכז לטיפוח יזמות( נגב מזרחי
“עושים עסקים טובים”

המט”י פועל בשיתוף מ.א רמת הנגב ומאפשר לבעלי עסקים ויזמים 
לקבל חונכות עסקית וחונכות טרום עסק מיועצים מתחומים שונים: 

מימון, שיווק, תיירות ועוד... וכן מסייע בעריכת תוכניות עסקיות.

אגף קהילה וחינוך מבקש לקבל הצעות ורעיונות ללוגו חדש למתנ”ס רמת נגב

הנכם מוזמנים להעביר אלינו הצעות ורעיונות ללוגו חדש למתנ”ס.

לאחר הרבה שנים בהן המתנ”ס השתמש בלוגו הקיים, הוחלט בהנהלת 
המתנ”ס לעצב לוגו חדש ברוח יריעת הפעילויות הענפה של המתנ”ס. 

מתנ”ס רמת הנגב פועל בתחום החינוך הבלתי פורמאלי עם ילדים, נוער, 
צעירים, מבוגרים וותיקים. 

המתנ”ס מפעיל מערכת חוגים בתחומים רבים ובהם חוגי ספורט, אולפן 
מוזיקה ומחול, מערכת טיולים מגוונת, אירועי תרבות, הצגות ופסטיבלים 
כגון “צלילים במדבר”. על פי תפיסת המועצה, המתנ”ס מהווה אמצעי מרכזי 

בפיתוח הקהילתי הפרטני והכללי של יישובי ותושבי המועצה.

תהליך בחירת הלוגו יבוצע על ידי וועדה ציבורית שתכלול  תלמידים 
בחוגים השונים, נציגות המתנ”ס, גרפיקאים ונציגי יישובים ובה 

יילקח בחשבון העדפות שיתקבלו בדף הפייסבוק. 
בחירת הלוגו  תתקיים ב- 31.05.2011 .

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך

★ את ההצעות ניתן לשלוח עד לתאריך  26.04.2011
 maya@rng.org.il לכתובת     

.dpi 72 הלוגו צריך  להתקבל ברזולוציה שלא תעלה על ★
PDF או  JEPG הלוגו יכול להתקבל כקובץ ★

★ הלוגו צריך להיות דומה בצביון ללוגו המועצה.
★ ניתן לשלוח  עד 3 הצעות למציע.

★ הצעות יתקבלו רק מתושבי מועצה אזורית רמת הנגב.
★ ההצעות שישלחו  יועלו לדף הפייסבוק של המועצה 

 )http://www.facebook.com/ramatnegev(     
     ושם ניתן יהיה להביע דעה.

★ מועד ההקרנה:  28.5 בערב
★ מובטחים  פרסים למקומות  ראשון, שני ושלישי

אנו מכריזים בזאת על 
תחרות סרטים קצרים!

המשתתפים: תושבי רמת הנגב, מומלץ: יצירה משפחתית
משך הסרט:  5-3 דקות, בכל נושא שעולה בדעתכם

את הסרטים יש להעביר למתנ”ס ב – 3 עותקים עד יום 
רביעי ה - 11.5.11 

ספרים-סרטים-יוצרים: מן הדף אל המסך

22-28 במאי
שבוע הספר וימי הקולנוע הישראלי מפגשים בין ספרות לקולנוע

 anats@bgu.ac.il :לפרטים נוספים




