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 פסולת אסבסט מונעת 
הקמת מתקן סהרונים

מתקן הכליאה לפליטים אמור לקום באזור המזוהם ע"י ערמות אסבסט. ראש המועצה 
דורש שצה"ל ומשרד הביטחון ינקו את המפגע לפני תחילת הקמת המתקן

דבר ראש המועצה

עליו  סהרונים,  לפליטים  הכליאה  מתקן 
החליטה הממשלה, אמור לקום באזור מזוהם 
ע"י ערמות של פסולת אסבסט שנותרו לאחר 
פינוי מחנות צה"ל מהאזור. מזה כמעט עשור 
מתמודדת רמת הנגב בשיתוף המשרד להגנת 

הסביבה עם סוגית פינוי פסולת האסבסט.
לניקיון  אחראים  הביטחון  ומערכת  צה"ל 
האזור שבו על פי התוכניות אמור לקום מתקן 
המועצה  שהוציאה  מכתב  למרות  סהרונים. 
כל  ננקטו  לא  הביטחון,  למשרד  כשנה  לפני 
ככל  האזור,  לניקיון  הנדרשים  האמצעים 
הנראה בשל העלות הכספית הגבוהה הכרוכה 

בכך. 
מכתב  המועצה  ראש  החודש  הוציא  לפיכך 
להגנת  לשר  העתקים  עם  הממשלה,  לראש 
והשר  הפנים  שר  הביטחון,  שר  הסביבה, 
הסכנה  מפני  בפניהם  המתריע  פנים,  לביטחון 
בלא  המתקן  בהקמת  הכרוכה  הבריאותית 
מבקש  "אני  האזור:  ניקיון  תהליך  שיסתיים 
מעידה  בשטח  המציאות  כי  לידיעתך  להביא 
כי האתר יוקם על ערימות של פסולת אסבסט. 
עידכנו  לא  המקצועיים  הגורמים  כי  לי  צר 
לא  כי  ברור  זו.  בסוגיה  הממשלה  ואת  אותך 
יתגוררו  העבודה  מהגרי  כי  להסכים  אוכל 

המהוות  אסבסט  ערימות  מעל  הנבנה  באתר 
סכנה ברורה וידועה לבריאותם. לפיכך אבקש 
ולו  לאשר  ו/או  להסכים  אוכל  לא  כי  להבהיר 

אמור  בו  שהאזור  לפני  אחד,  מבנה  הצבת 
ולחוק  לתקנות  בהתאם  ינוקה  המתקן  לקום 

משאריות האסבסט".

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני
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גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 
שעולה לכם לראש. אתם שולחים 

ואנחנו מפרסמים.

לאחרונה החלו להתפרסם באמצעי התקשורת 
בין  ההכנסות  חלוקת  בנושא  וכתבות  ידיעות 
רמת הנגב לבין ירוחם ומצפה רמון. כדרכן של 
כתבות כאלו, הן משופעות בהצהרות לוחמניות 
מגמתי,  באופן  לעיתים  שגוי,  ובמידע  מחד 
להציג  לי  חשוב  הנגב,  רמת  כתושבי  מאידך. 

בפניכם את המידע העובדתי:
רמת הנגב עברה בשנים האחרונות מספר ועדות 
העברת  שכללו  להסכמות  הגענו  בהן  גבולות, 
הכנסות.  וייצור  פיתוח  לצורך  דונמים  אלפי 

הסכמות אלו כללו:
 - העברת שטחים לירוחם בשני שלבים: קרקע 
צבוע  בהר  מחצבות  תעשיה;  ולאזור  לרכבת 

ואזור הר אבנון לפיתוח שכונות יוקרה.
- למצפה רמון העבירה המועצה כ-6,000 דונם 

באזור נחל חווה, למטרת פיתוח חציבה.
 50,000 מעל  המועצה  העבירה  לדימונה   -
דונם, הכוללים את אזור ממשית, מחצבות חול 

והרחבת אזור התעשייה.
- המועצה העבירה כ-10,000 דונם בלב שטחי 

המועצה להקמת הישוב הבדואי ביר הדאג'.
כמו כן, מליאת המועצה קיבלה ביוזמתי החלטה 
על חלוקת הכנסות והעברת 2.5 מיליון ש"ח מדי 
שנה למצפה רמון. מליאת מועצת מצפה רמון 

דחתה את ההצעה.
לפני מספר שנים קיבלה מליאת המועצה החלטה 
שאם וכאשר תוקם עיר הבה"דים, תחלק רמת 
ירוחם השכנה ותעביר  הנגב את ההכנסות עם 
לה 60% מסך ההכנסות שיתקבלו. כאן המקום 
לציין כי כל סכום שנזרק לחלל אינו אמיתי, שכן 
הקריה עוד לא נבנתה ולכן אין אפשרות לקבוע 

את גובה הארנונה השנתי.
ברקע עומדת גם בקשה של המועצה האזורית 
והכנסות  שטח  לקבל  שפנתה  תיכונה,  ערבה 

מרמת הנגב. 
אני  אבל  בסיסמאות,  להשתמש  נוהג  אינני 
כי  ויודע  שבמחלוקת  הסוגיות  את  היטב  מכיר 
על  מצר  אני  מימדיות.  חד  או  פשוטות  לא  הן 
שחלקן  התקשורת,  בכלי  מההתבטאויות  חלק 
ספינים  לייצר  רצון  מתוך  במכוון  מסולפות 
כי  משוכנע  אני  זאת,  עם  יחד  תקשורתיים. 
בהידברות נכונה הכוללת את הרשויות )ירוחם 
ניתן  ורמת הנגב( ואת המדינה )משרד הפנים(, 

להגיע להסכמות. 
הנגב מקיימות  ורמת  ירוחם  כי  לציין  לי  חשוב 
ופעילויות  גומלין  קשרי  של  רחב  מגוון 
שהדבר  ככל  חינוכיות.  תיירותיות  תרבותיות, 
רב  דבר  של  בסופו  כי  ייפגעו,  לא  הן  בידינו, 

המשותף מן המחלוקת.
שמוליק ריפמן

תקציב המועצה לשנת 2012
המועצה אישרה החודש את התקציב לשנה הקרובה. לפניכם פירוט הסעיפים העיקריים

מליאת המועצה אישרה החודש את תקציב 
הפנים  משרד  גם   .2012 לשנת  המועצה 
פי  פועלים על  אנו  וכך  אישר את התקציב, 

תקציב מאושר.
מסגרת תקציב המועצה השנה דומה לשנה 
ש"ח.  מיליון   61.5 על  ועומדת  שעברה, 
יחד עם תקציב המתנ"ס ועמותת הספורט, 
ש"ח.  מיליון  לכ-70  מגיע  הכולל  התקציב 
תקציבים אלה משמשים לפעילות השוטפת 
של המועצה לאורך השנה, ולא כוללים את 
מאוחר  במועד  שיאושרו  הפיתוח  תקציבי 

יותר. 
מ-70%  יותר  מהוות  העצמיות  ההכנסות 
מהתקציב המאוחד. יתרת ההכנסות מקורן 
הממשלה  ממשרדי  של  בהשתתפויות 

ומוסדות שונים. 
האגף  והקמת  הארגוני  השינוי  עם  השנה, 
החינוך  כל  את  )שמרכז  חינוך  לקהילה 
הפורמלי, הבלתי פורמלי והתרבות(, תקציב 
זה  תקציב  ש"ח.  מיליון  כ-25  הינו  האגף 
התלמידים,  הסעות  תקציב  את  כולל  לא 
שממשיך לקחת נתח לא מבוטל של התקציב 

והשנה יהיה מעל ל-5 מיליון ש"ח.
על  עומדים  המקומיים  הוועדים  תקציבי 
סך של כ-12 מיליון ש"ח, כאשר השתתפות 
מעל  אל  בכ-10%  השנה  גדלה  המועצה 
להחלטות  בהתאם  ש"ח.  מיליון  ל-7 
נקבעה  השנה  גם  שעברה,  שנה  של 
הוועדים  בתקציב  המועצה  השתתפות 
שלוקחים  שקופים  קריטריונים  פי  על 
היתר  בין  שונים,  פרמטרים  כ-10  בחשבון 
והוותיקים,  הצעירים  כמות  היישוב,  גודל 

תשלומי ארנונה למגורים ועוד.
והביוב,  המים  נושאי  את  כולל  זה  תקציב 
לתאגיד  שעברה  השנה  במהלך  שעברו 
כל  כן,  כמו  זו.  למטרה  שהוקם  וביוב  למים 
סוגי המלגות לתושבים גם הוצאו מתקציב 
התושב  למען  לעמותה  ועברו  המועצה 
הראשונים  בימים  הנגב.  ברמת  והקהילה 

בסך  לסטודנטים  מלגות  חולקו  השנה  של 
של כ-700 אלף ש"ח.

עולמי  או  מקומי  משבר  ששום  מקווה  אני 
נוכל  אנו  כן,  ואם  התכניות,  את  ישבש  לא 

החצי  הדיונים  בזמן  התקציב  את  לעדכן 
שנתיים ביולי 2012.

אליעזר בן סעיד
גזבר

שאריות אסבסט באזור מתקן סהרונים
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 "מי רמת הנגב" תשקיע 
80 מיליון שקלים בתשתיות ביוב

בית משפט המחוזי: לא לפנות את חוות דרך היין

במסגרת הקמת עיר הבה"דים, חברת הביוב והמים של רמת הנגב פרסמה מכרזים להקמת מכון טיהור שפכים, תחנות שאיבה וקווי הולכה

 בית המשפט המחוזי דחה את ערעור מינהל מקרעי ישראל והפרקליטות, והשאיר על כנה את החלטת שופט 
בית המשפט השלום בבאר שבע, שלא להיענות לצווי הפינוי כנגד החוות

בבעלות  והמים  הביוב  חברת  הנגב",  רמת  "מי 
מכרזים  פרסמה  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה 
לביצוע  שקלים   80,000,000 מעל  של  בהיקף 
קריית  מפרויקט  חלק  המהווים  בביוב  פרויקטים 
הנגב.  בצומת  ונבנה  ההולך  צה"ל  של  הדרכה 
הפרויקט כולל מכון מודרני לטיהור שפכים, שש 
תחנות שאיבה וקווי הולכה לשפכים באורך כולל 

בשפכים  יטפל  המכון  קילומטרים.   14 מעל  של 
ביישובי אגן משאבי שדה, בסיסי צה"ל  שמקורם 
את  ישמשו  המטוהרים  הקולחים  הבה"דים.  ועיר 
 1,000 מעל  של  פיתוח  ויאפשרו  האזור  חקלאי 

דונמים נוספים לחקלאות. 
מימון הפרויקט יהיה באמצעות הלוואות שנטלה 
משרד  של  מיוחד  ותקציב  הנגב"  רמת  "מי 

ברשות  ביוב  תשתיות  לפיתוח  והמנהל  הביטחון 
המים הממשלתית. המכרזים יוצאים תחת פיקוח 
וליווי מקצועי של המינהל לפיתוח תשתיות ביוב 
שקידם עם המועצה את הפרויקט בשלוש השנים 

האחרונות.
עסקי.  בסיס  על  חברה  הנה  הנגב"  רמת  "מי 
על  קיבלה   2010 בשנת  פעילותה  מתחילת 

הביוב  תחום  על  האחריות  את  החברה  עצמה 
ברמת הנגב וכן קיבלה הכרה כספק מים על ידי 
רשות המים הממשלתית. החברה צפויה להקים 
פרויקטים נוספים, בהם מפעל להשקיה חקלאית 
אגן  ויישובי  הבה"דים  בעיר  שמקורם  בקולחים 
שקלים  מיליון   20-30 של  בהיקף  שדה  משאבי 

בשנת 2012.

)בראשות  השלום  משפט  בית  פסק   2011 ביוני 
כבוד השופט פרסקי( כנגד תביעות שהגיש מנהל 
היין.  בדרך  חוות  שבע  לפינוי  ישראל  מקרקעי 
אסף  ועו"ד  שרגא  אליעד  עו"ד  ע"י  יוצגו  החוות 
המשפטי  במצב  השינוי  לנוכח  כי  שטענו  לימוי, 
שנועד  הנגב,  לפיתוח  הרשות  חוק  תיקון  בשל 
להסדיר את מעמד החוות, יש למחוק את תביעות 
התהליכים  למיצוי  עד  לעכבן  לפחות  או  הפינוי 
שפועלת  משרדית  הבין  הוועדה  בידי  שיש 
בהתאם לחוק. בית המשפט קבע כי לאור המתווה 
המנהלי שנקבע בתיקון לחוק, יש לאפשר לחוות 
ההליכים.  את  לעכב  יש  ולכן  זה,  מתווה  למצות 
בית המשפט אף הורה על מחיקת תביעות הפינוי 

כנגדן.
פרקליטות  באמצעות  ישראל,  מקרקעי  מינהל 
בית  בפני  זו  פסיקה  על  ערערו  דרום,  מחוז 
המשפט המחוזי, שדן בהרכב של שלושה שופטים, 
בראשות השופטת רחל ברקאי והשופטים אריאל 

ואגו והשופטת נחמה נצר. 
החודש  שנתקבלה  המשפט  בית  בהחלטת 
היה  נכון  כי  ברקאי  השופטת  קבעה   )15.1.2012(
להורות על עיכוב ההליכים ולדחות את התביעות. 
בקשת  את  המשפט  בית  מקבל  זאת,  עם  יחד 
השלום  המשפט  בית  החלטת  ותחת  המינהל 
כל  את  לעכב  מורה  הוא  התביעות  את  למחוק 

ההליכים עד למיצוי כל ההליכים המינהליים. 
חשוב  יום  "זהו  בתגובה:  אמר  ריפמן  שמואל 

היין  דרך  חוות  היין.  דרך  לפרוייקט  חגיגי  ואפילו 
בנגב הן מפעל ההתיישבות הגדול והמצליח ביותר 
כי  לחלוטין  ברור  האחרונות.  בשנים  בנגב  שקם 

אין מחלוקת על הצלחתם של המיזמים, שהביאו 
ולביקוש  לנגב  בתיירות  תקדים  חסרת  לפריחה 
רב להתיישבות בישובי רמת הנגב. צריך לזכור כי 

מה  כל  שסיכנו  פרטיים  אנשים  הם  המתיישבים 
שיש להם כדי להפוך את חתיכת המדבר היבשה 

שקיבלו לגן פורח של חקלאות ותיירות". 

	2.2.2012	
מפגש	אמן	עם	זאב	אנגלמאיר,	אמן,	

מאייר	וקומיקאי.
מפגש	אמן	/	סדנא	להורים	וילדים,	

ולכל	גיל	בעצם.	בית	המבורג,	מדרשת	
בן	גוריון,	בשעה	17:00.

	3.2.2012	
"ספר	יצירה	/	יהדות	עכשיו"	-	פתיחה	

חגיגית	של	התערוכה	של	אנגלמאיר.
"גלריה	בסוכנות	הדואר",	מדרשת	בן	
גוריון,	בשעה	13:00.	פרטים	נוספים	

בפרסום	נפרד.

	4.2.2012	
סיור	צפרות	באזור	ניצנה.	

הרשמה	ופרטים	בחברה	להגנת	
הטבע,	03-6388688.

	9-11.2.2012	
"אקולנוע"	–	פסטיבל	סביבתי-חברתי.	

פעילות	באזור	פתחת	ניצנה	ובאגן	שדה	
בוקר.	פרטים	נוספים	בפרסום	נפרד.	

	12.2.2012	
קונצרט	במסגרת	חוג	האזנה.	

הפסנתרן	מנחם	ויזנברג,	הצ'לן	הלל	
צרי,	הוויולן	גיא	בן	ציוני	והכנר	

אלכסנדר	פבלובסקי:	פוגות	של	
באך	בתזמור	של	מוצארט,	מונו	

דיאלוג	לוויולה	סולו	של	ויזנברג	
ורביעיות	פסנתר	של	שומאן	

וברהמס.
מועדון	לחבר,	קבוץ	שדה	בוקר,	
בשעה	20:30.	כניסה:	25	ש"ח.	

	15.2.2102	
הצגת	מנויים	"כי	בנו	בחרת".

אולם	גולדה,	קבוץ	רביבים,	בשעה	
	.21:00

כניסה	בהזמנה	מוקדמת:	70	ש"ח,	
בקנייה	במקום:	75	ש"ח.

	17-18.2.12	
"בשביל"	הגר	פלמ"ח	-	אליפות	

הנגב	בניווט	לזכרה	של	הגר	פלמ"ח.	
פרטים	נוספים	בפרסום	נפרד.	

סיוע קרן בונה טרה תחזית תרבות - 2012
לפרויקטים חקלאיים 

כמדי שנה קרן בונה טרה מסייעת לפרויקטים חקלאיים בעלי אופי חדשני ברמת 
הנגב. לשנת 2011 קיבלו את הסיוע המיזמים הבאים:

1. יוגב צדוק, מושב קדש ברנע - מתקן להגברה ושליטה על הלחות בחדר אחסון 
חביות יין ביקב. טכנולוגיה זו חוסכת כ-80% מסך אידוי היין מהחביות במהלך 

האחסון.
2. לילך בר, חוות מתנת מדבר - פרויקט הולכת מים מליחים מקו שדה בוקר לחווה 

במטרה להרחיב את מגוון הגידולים במשק. אורך הצינור כ-600 מטר.
3. גדי נחימוב, חוות נאות - שדרוג מכון חליבה לחליבת עזים בעזרת ציוד שיקצר 

את זמן החליבה ויחסוך בידיים עובדות.
4. עמי אוח, חוות שבטה - בניית מכון רדייה להפקת דבש. המכון יאפשר הפקת 

דבש בכמות הרבה יותר גדולה.
5. יובל קיי, מושב קדש ברנע - בניית חדר ייבוש עבור לענת המדבר ושיזף סיני. 
לענת המדבר הוא צמח המשמש כמוצר בריאות ורפואה לטיפול בבעיות מעיים; 

שיזף סיני הוא מוצר חדש לשיווק כפרי טרי ויבש.
6. דורון עקיבא, עזוז - ציוד חקלאי ייעודי למטע זיתים, מיכל נירוסטה לאחסון שמן 

זית ומפזרת קומפוסט צידית. המטע הוא מטע אורגני.
7. דניאל קורנמל, חוות קורנמל - רכישת תוכנה ייעודית למכון חליבה, בדומה 

למכוני חליבה של פרות, שתשלוט על כל נתוני כמויות החלב לכל עז.
סך כל היקף הסיוע: 250,000 ש"ח. 

אנו מודים להנהלת קרן בונה טרה על הסיוע לחקלאים ולפיתוח החקלאות ברמת 
הנגב.

ציון שמר, מנהל תחנת הניסיונות
יענקל'ה מוסקוביץ, מנהל מו"פ רמת הנגב ויו"ר הועדה החקלאית

קרן בונה טרה נתנה השנה סיוע לשבעה פרויקטים חקלאיים 
חדשניים, בהיקף כולל של 250,000 ש"ח

חוות כרמי עבדת
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התושבים דורשים - תנו לנגב להמריא!

מה חדש במרכז הצעירים של רמת הנגב?

צעירי רמת הנגב יצאו לפעולת מחאה בקריאה להקים את שדה התעופה הבינלאומי בנבטים

מרכז הצעירים ממשיך לקיים פעילויות, וקורא לכם להצטרף לעשייה

בגיליון הקודם נחשפתם למכתב של שמוליק ריפמן 
שדה  בהקמת  לתמוך  המועצה  לתושבי  הקורא 
התעופה בנבטים. מאז הפעילות הציבורית בנושא 
התפתחה, ולא נעלמה גם מתושבי רמת הנגב. לפני 
אזור  מכל  צעירים  של  חבורה  יצאנו,  כשבועיים 
הנגב בארגון פרלמנט צעירי הנגב, לצילום משותף 
בעמידה על הראש, תחת הסיסמה "גם אם יתהפך 
כמובן  תעופה!".  שדה  יוקם  בנבטים  כאן  העולם, 
בתמונה.  החבוי  הבן-גוריוני  לרמז  גם  לב  שמתם 
לשר  נשלחה  וכן    NRGבאתר פורסמה  התמונה 
מצפה  של  לצוות  חמות  תודות  ברק.  הביטחון 
רביבים ושל מחסן הבגדים ברביבים, שלוו לנו את 

הבגדים החלוציים. מה היינו עושים בלעדיכם?

ומה הלאה? הילדים ובני הנוער ביישובי המועצה 
הבלתי  החינוך  )במסגרת  פעולות  עוברים 
פיתוח  בנגב,  התיישבות  של  בנושאים  פורמאלי( 
הכריז  המועצה  ראש  ועוד.  בנגב  אתגרים  האזור, 
ביישובים,  הנוער  ובני  הילדים  בין  תחרות  על 
לממשלת  הקוראים  בקמפיינים  יצאו  במסגרתה 

ישראל לאשר את הקמת שדה התעופה בנבטים.
מוזמנים  והארות?  הערות  הצעות?  שאלות? 

.gilam@rng.org.il לפנות אליי בדוא"ל

גילה מנביץ
רכזת מצילה והתנדבות נוער
המחלקה לנוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

מרכז הצעירים שהוקם בקיץ האחרון חי, נושם 
ובועט. מדי שבוע ממלאים אותו צעירי המועצה 
בהופעות של להקות מצוינות שמגיעות בעיקר 
ליצירה  לבית  אותו  והופכות  והסביבה  מהנגב 

מקומית. 
של  סדרה  הצעירים  במרכז  התחילה  לאחרונה 
הסדרה  הרחב.  לקהל  שפתוחים  תוכן  ערבי 
חיליק  של  מרתקת  והרצאה  בסרט  נפתחה 
מגנוס בנושא חילוץ מטיילים ישראלים בחו"ל, 
מתנצלים  אנו  להתחמם.  כדי  מפנק  מרק  על 
ישיבה,  מקום  להם  היה  ולא  שהגיעו  אלו  בפני 

נסדר זאת בהקדם. 
זה המקום גם להודות על העזרה הרבה של כל 

הסילבסטר  מסיבת  בהפקת  הטובים  האנשים 
שקיימנו. 

כל מה שמתרחש במרכז הצעירים הוא בהובלה 
של נציגי פורום צעירים מיישובי המועצה, אבל 
כל מי שרוצה להיות פעיל במקום מוזמן לפנות 
שרוצה  צעיר  כל  בפני  פתוח  המקום  אלינו. 
להשתמש  ניתן  במקום  בעשייה.  שותף  להיות 
האיזור,  תושבי  את  לשרת  שבא  אירוע  לכל 
בכם  שבוער  נושא  יש  הצעירים.  את  ובמיוחד 
ואתם רוצים לקיים שיח עליו? מוזמנים לפנות 
נשמח  ביישוב?  אצלכם  ארוע  עושים  אלינו. 
של  הפירסום  במערך  ולגבות  פעולה  לשתף 

הפורום.

רואים  בפורום  אנו  וחברתיות:  עסקיות  יוזמות 
וחברתי  כלכלי  לפיתוח  כלי  מקומית  ביזמות 
לתמוך  פועלים  זה  ומתוך  ותושביו,  האזור  של 
ביוזמות של צעירים בני המקום. מרכז הצעירים 
החדש הוקם כפלטפורמה להפעלה של יוזמות, 
שיכולות לפעול ביחד עם או במקביל לפעילות 
הקיימת היום. ניהול המקום ביזמות מבוצע על-

ידי צעירים מהמועצה, תוך ליווי עסקי ועבודה 
הניהול  תחלופת  צעירים.  פורום  עם  משותפת 

הינה במכרז מדי שנה/שנתיים.
להצפת  שלכם  הכתובת  להיות  רוצים  אנו 
המחשבות, הרעיונות, והדרישות שלכם. פנו אל 

נציגי הפורום ביישובים.

נעמה חיימוב צנעני - רכזת הפורום.
חנן דן ואבישי אדרי - אשלים. 

נורית סעדון ואיילון צחור - רביבים.
גל סינה - קיבוץ שדה בוקר.

אורן הופמן - מדרשת בן גוריון.
אייל מור יוסף - משאבי שדה.

בן  )מדרשת  לוין  יובל   - הצעירים  מרכז  מנהלי 
גוריון( וליעד דרור )טללים(. 

יוסף מנהל מח' נוער וצעירים  מלווה - איל מור 
אגף קהילה וחינוך במועצה

אירועים מועצתיים
צעדת בן גוריון שהתקיימה בסוף חודש נובמבר 
ונהנו  שצעדו  איש,  כ-5,000  אלינו  הביאה 
שמש  לאזור:  אופייני  כך  שכל  האויר  ממזג 
חורפית מקסימה. ביום שישי השתתפו בצעדה 
לכל  תודה  הגנים.  מילדי  וחלק  המועצה  ילדי 
את  כעת  מתכננים  אנו  זו.  לעשייה  השותפים 

צעדת בן גוריון ה-20!
פסטיבל צלילים במדבר סגר את השנה החולפת 
מגוונת  מעשירה,  מוסיקה  של  ימים  בארבעה 
מאזינים:  אלפי  אליו  משך  הפסטיבל  ונהדרת. 
ילדים, נוער, צעירים וצעירים ברוחם. כל אחד 
הוא  ושאליה  אוהב  שהוא  המוסיקה  את  מצא 
עברה  הקלאסית  המוזיקה  כאשר  מתחבר, 
כחוט השני בכל אירועי הפסטיבל. תודה גדולה 
שדה  קיבוץ  וחברי  פאר  איתן  וולפה,  למיכאל 

בוקר שהעניקו לנו חוויה מוסיקלית מיוחדת.
ימי שירה במדבר פתח את שנת 2012 בשלושה 
משוררים  עם  ומפגשים  שיחות  של  ימים 
למפגשים  הראשונה.  מהשורה  וסופרים 
רגע.  מכל  שנהנו  אנשים  מאות  הגיעו  השונים 
תודה לאילנה שחף, מירון נומיס ואבשלום כהן, 
מנהל בי"ס שדה שדה בוקר, שהביאו להצלחת 

האירוע.
בפסטיבל   )9-11.2( בפברואר  ממשיכים  אנו 
אקולנוע במדבר - סופ"ש של סרטים סביבתיים-
צילום  תחרות  גם  יכלול  הפסטיבל  חברתיים. 
תחת הכותרת "הסביבה בעין העדשה", תחרות 

תערוכות  לנוער,  קצרים  סביבה  איכות  סרטי 
ירידים  סדנאות,  סיורים,  במיחזור,  הקשורות 
הסרטים  ומופעים.  הצגות  עצמית,  תוצרת  של 
שדה  ואגן  ניצנה  בפתחת  זמנית  בו  יתקיימו 
בכמהין,  הפנינג  יתקיים  שישי  ביום  בוקר. 
בשני  גוריון.  בן  במדרשת  הפנינג  שבת  וביום 
סדנאות  באזור,  סיורים  יתקיימו  המקומות 
שונות והופעות לכל המשפחה. פרטים מלאים 

והרשמה לסרטים ולסיורים, באתר המועצה.
נקיים   )17-18.2( מכן  שלאחר  השבוע  בסוף 
בשיתוף  פלמ"ח,  הגר  "בשביל"  ניווט  אירועי 
תחרותי- ניווט  יתקיימו  הארצי.  הניווט  איגוד 

מקצועי, ניווט עממי למשפחות וניווט אפרוחים 
לילדים. ביום שישי הפעילויות יתקיימו באזור 
שדה בוקר )הזנקה בחניון הרועה( וישתתפו ילדי 
חדשים,  ועולים  חיילים  היסודיים,  הספר  בתי 
ביום  ולמשפחות.  המקצועיים  לנווטים  בנוסף 
וניצנה,  בשבטה  יתקיימו  הפעילויות  שבת 
הארץ  מכל  משפחות  יהיו  המשתתפים  כאשר 
הניווט  לאחר  שבת  ביום  מקצועיים.  ונווטים 
פרטים  ניצנה.  בבריכת  גדול  הפנינג  יתקיים 

נוספים באתר המועצה.
של  הסביבתית  העדלאידע  לנו  מחכה  במרץ 
גוריון  בן  במדרשת  סביבתי  לחינוך  התיכון 
)10.3(, ובהמשך החודש "סרטים ויוצרים - ימי 
עדיין  אנו   .)21-24.3( בנגב"  ישראלי  קולנוע 
מוזמנים  אתם   - הבא  היוצר  את  מחפשים 
בכל  נושא,  בכל  דקות,   3-5 בן  סרט  להגיש 

סיום  יוקרנו בערב  סגנון. הסרטים המצטיינים 
הפסטיבל. לזוכים מובטחים פרסים שווים! את 
anats@bgu.ac.il הסרטים יש לשלוח לדוא"ל

פעילויות תרבות 
ותיקים: חוג "חמישי בבוקר" התמקם בביתו החדש 
מגוונת  לימודים  תוכנית  עם  הנגב  רמת  במו"פ 
ומעשירה. אנו נערכים לטיולי היום שיוצאים לכל 
מיני מקומות בארץ ולטיולי קפיצה קטנה שיראו 

לנו באופן קצת שונה את האזור שבו אנו חיים.
הצגות ומופעים: הצגות המנויים נמצאות בשיאן. 
השחקנים שעושים את כל הנסיעה דרומה נהנים 

מאד מהקהל שמקבל אותם בזרועות פתוחות. 
בהמשך השנה נקיים מספא הצגות נוספות, חלקן 
"אהבה  כגון  רביבים,  קיבוץ  תרבות  עם  בשיתוף 

ארץ ישראלית", "קברט ז'בוטינסקי" ועוד. 
בחודשים הקרובים נארח שני מופעי מחול: "בבל" 
מודרני  מחול  ו"סילבר",  דאנס,  קולבן  להקת  של 

לגילאי 10 ומעלה. 
ימי  )במסגרת  טסה  דודו  מתוכננים:  זמר  מופעי 

קולנוע ישראלי בנגב( ועוד.
אנו מתכננים עוד הצגות והופעות לילדים. נשמח 

להצטרפותכם לועדת רפרטואר ילדים. 
סרטי  את  לחדש  מתכננים  אנו  ברביבים:  סרטים 
שישי, בשינוי קל: נוסיף ל', ולכן הסרטים יתקיימו 

אחת לחודש בימי שלישי... פרטים בהמשך.
החליטה  האזורית  המועצה  פלסטית:  אמנות 
התחלנו  הפלסטית.  האמנות  נושא  את  לקדם 

במפגשי אמנות בת זמננו, המועברים ע"י תהילה 
פרידמן ביום שלישי האחרון בכל חודש, במועדון 
לחבר במשאבי שדה. במפגשים נשלב גם הרצאות 
של אמנים אורחים וסיור גלריות בעיר הגדולה – 

תל אביב. 
בנוסף יתקיים מפגש אמן ותערוכה של האמן זאב 

אנגלמיאר במדרשת בן גוריון.
ורב  שנתית  תוכנית  על  עובדים  אנו  אלה  בימים 
אנשים  החשיבה  לצוות  לצרף  נשמח  שנתית. 

נוספים.
האחרונים  בחודשים  הכרטיסים:  הזמנת  מערכת 
הכרטיסים,  מערכת  שדרוג  על  עובדים  אנו 
לאפשר  רוצים  אנו  קמחי.  אושרה  של  בהובלתה 
לכל  כרטיסים  ולקנות  מקומות  להזמין  לכם 
אתר  דרך  במועצה,  המתקיימים  האירועים 
את  בודקים  אנו  אשראי.  בכרטיס  האינטרנט, 
של  הקיבוצים  לחברי  היום  שקיימת  האפשרות 
קניית הכרטיסים דרך הקיבוץ. מקווים שהשדרוג 
יגיע בהקדם וכולנו נוכל ליהנות ממתן שירות טוב 

יותר ומתקדם טכנולוגית.
חדש  סלולרי  טלפון  חונכים  אנו  אלה  בימים 
בנוגע לכל  יהיה לברר פרטים  ניתן  בו  למחלקה, 
האירועים המתקיימים במועצה: 050-5545501.

הארות  הצעות,  רעיונות,  לשמוע  שמחה  תמיד 
והערות,

נורית גיא
מנהלת תרבות ואירועים
אגף קהילה וחינוך

שנה של תרבות
תחילת השנה האזרחית היא תקופה טובה לראות מה היה ומה יהיה במחלקת תרבות ואירועים

צעירי הנגב בפעילות המחאה

לפרטים: נעמה חיימוב צנעני, רכזת הפורום, 
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך 
forum.naama@gmail.com
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חוג טריאתלון וכושר 
בתיכון הסביבתי - 

סיפור הצלחה

מאחורי הר ההר

נבחרות התיכון לחינוך סביבתי הגיעו להישגים מרשימים באליפות מרוצי שדה

טיול האופניים האחרון לקח אותנו לשני קניונים לא מוכרים - נחל סבך ונחל חצבה

מחוז  אליפות  התקיימה  האחרון  באוקטובר 
שדה,  במרוצי  תיכוניים  ספר  לבתי  הדרום 
בהשתתפות 28 בתי ספר. התיכון לחינוך סביבתי 
בנים  קבוצת  ט',  משכבה  נכבדה  נציגות  שלח 
ובנות שהשתתפו בריצות למרחקים 3 ק"מ ו-2 

ק"מ בהתאמה. 
ק"מ   5 למרחק  בריצה  השתתפו  י'-י"ב  שכבות 
)בנים( ו-3 ק"מ )בנות(. שתי קבוצות הבנות זכו כל 
אחת במקום השני הקבוצתי. קבוצת הבנים של 
שכבה ט' זכתה גם היא במקום השני הקבוצתי, 
הראשון  במקום  זכה  וידר  תומר  הקבוצה  וחבר 
בריצות  הדרום  מחוז  אלוף  ובתואר  הכללי 
שדה לכיתות ט'. בזכות ההישגים הגבוהים עלו 
בבית  שהתקיימה  הארצית  לאליפות  הקבוצות 

זכתה  ט'  שכבה  של  הבנים  קבוצת  שם  שאן, 
במקום השני הארצי! 

חברים  ט'  שכבה  נציגי  שבעה  כל  כי  לציין  ראוי 
בקבוצת הטריאתלון לנוער של רמת נגב במסגרת 
היתר,  בין  התאפשר,  החוג  של  קיומו  המתנ"ס. 
בזכות שיתוף הפעולה עם התיכון הסביבתי וכמובן 
בזכות משמעת האימונים של הנערים. לא פשוט 
לשלב בין הפעילויות הרבות והמגוונות של התיכון 
שלוש  לפחות  של  אימונים  מסגרת  על  ולשמור 
פעמים בשבוע, בשעות לא שגרתיות ובתנאים לא 
קלים. נראה ששוב, שיתוף פעולה פורה, מחויבות 
ואהבה לדבר מביאים להישג מרשים. המשיכו כך, 

גאים בכם.
תומר בסקינד

קניונים  שני  אל  טיילנו  האחרון  האופניים  בטיול 
שמע  מי  הנגב.  אנשי  לרוב  מוכרים  לא  שכמעט 
שם  אי  חצבה?  נחל  על  שמע  ומי  סבך  נחל  על 
מדרום להר ההר, הוא הר צין שניצב לו איתן בינות 
שני  להם  מסתתרים  הפוספטים,  מכרות  לשטחי 
הנחלים הללו. נחל סבך הוא נחל קניוני קצר היורד 
משלוחת צלמון אל נחל צין. אין בו שבילי הליכה 
ברורים, רק שרידים של שבילים קדומים ששימשו 
את הנוודים שחיו באזור. הפרט המעניין ביותר היה 
דיוקן נהדר שנתגלה לנו באחד המצוקים הסוגרים 

על הנחל - קראנו לו הדיוקן מנחל סבך. 
וירדנו  המים  פרשת  את  עברנו  סבך  נחל  מראש 
לאגן הניקוז של נחל חצבה, נחל ארוך היורד אל 
גבים שלאחר  יפה עם  הערבה. בנחל קטע קניוני 

שיטפונות מלאים במים )מעניין שהם לא מסומנים 
במפת הסימון(. הרכיבה במורד הנחל קשה וצריך 
לרדת  נטה  הערב  השיחים.  הסלעים  בין  לתמרן 
ואנו טיפסנו מהנחל כדי לשוב למפעל הפוספטים 
בנחל צין. את החלק השני של נחל חצבה השארנו 

לטיולים הבאים. 
של  שנים  מעשרים  יותר  אחרי  שגם  מפתיע 
מקומות  לגלות  ניתן  עדיין  הנגב  ברחבי  שוטטות 
של  יופיו  סוד  זהו  ואולי  מוכרים,  ולא  חדשים 

המדבר שטומן בחובו את הלא ידוע. 

פרטים נוספים באתר "באופן אחר" 
biking.boker.org.il
חזי יצחק

נבחרת הבנים 
של שכבה ט' 

)מלמעלה 
למטה(: עילי 

כהן, יוגב כליפה, 
עומר אלעזרא, 

דור סבדיה, 
אופק סיגל, 

תומר וידר

הדיוקן מנחל סבך

מהנעשה באגף הנדסה - 
ועדה מקומית לתכנון ובנייה

הוועדה המקומית הובילה השנה בנייה של כ-342 מגרשים 
לבניה פרטית – תוספת של 30 אחוזים למצב הקיים במועצה

של  לנעליה  נכנסתי  מאז  משנה  יותר  חלפה 
למהנדסת  ומוניתי  לאוב  אריקה  אדריכלית 
הוועדה המקומית. בסוף חודש זה, תמלא שנה 
זו  בתקופה  המועצה.  כמהנדסת  למינויי  גם 
ניערנו הרבה שדים מרבצם בוועדה המקומית. 
לאחר חודשים ספורים הצטרף אלינו דוד כהן 
לתפקיד מפקח הבניה, ואנו סבורים כי הוועדה 

מורגשת בשטח.
בשלוש השנים האחרונות פותחו יותר מ-300 

מגרשים לבניה עצמית במועצה:
• באשלים מסתיים פיתוח של כ-109 מגרשים, 

ואילו השכונה הצפונית הולכת ומסתיימת.
מתעצמת  ב'  בוקר  בנוה  הבניה  במדרשה   •

והולכת עם 99 מגרשים.
• בטללים פותחו 83 מגרשים.

 51 של  בהיקף  שכונה  נבנית  במרחבעם   •
מגרשים.

וכל זאת  סך הכל 342 מגרשים לבניה פרטית, 
כמהין,  מילכה,  באר  של  לטפטופים  בתוספת 
קדש ברנע והקיבוצים. מדובר בכ-30% מתוך 
1200 בתי האב של המועצה כיום. צמיחה לא 
המועצה  הייתה  לא  השנים  לאורך  מבוטלת! 
קצב  פרטית.  בניה  של  כזה  להיקף  רגילה 
העיקרית  והבניה  יותר  איטי  היה  הצמיחה 
היתה מרוכזת, אם בקיבוצים ואם על ידי בניה 

תקציבית בפיתחת ניצנה.
מעבר  שונות.  ההתמודדויות  הפרטית  בבניה 
החוק  פי  על  בודקים  שאנו  הרגילים  לדברים 
ע"פ  וחומריו  גובהו  הבית,  גודל  התאמת   –
 – בישוב  הקבועה  העיר  בניין  בתוכנית  הנדרש 

גם  לבדוק  משתדלים  אנו 
הגדר  לשכנים,  היחס  את 
הבית  גובה  המשותפת, 
של  הפילרים  והניקוז, 
המגרש,  בחזית  התשתיות 
ולפיתוח  למדרכה  היחס 
כל  וכו'.  בשכונה  שנעשה 
מתמשך  לימוד  הם  אלה 
בהן  התמודדויות  מתוך 
הבנה  ומתוך  בעבר,  נתקלנו 
בחשבון  שנלקח  שמה 

מראש מונע בעיות רבות בהמשך. 
הוועדה  על  כבד  בעומס  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
המקומית, ובתוכה הילה שליש העובדת היחידה 
בוועדה. אנו מקדישים לבדיקת התוכנית זמן רב, 
מעירים יותר הערות, מנהלים דיונים מעמיקים 
לפיקוח  ויוצאים  מהתושבים  חלק  עם  יותר 

מקיף יותר של הנעשה בשטח.
לאחרונה הוספנו מהבונים דרישות לגבי אישור 
גובהם  את  לוודא  מנת  על  היסודות,  סימון 
המגרש,  גידור  לגבי  וכן  המגרש,  על  ומיקומם 
בתוך  בבניה  המגרשים  של  הימצאותם  עקב 
שכונות חיות, בהן מסתובבים ילדים. בנוסף אנו 
הדירות  פיצול  ריבוי  בנושא  לטיפול  נדרשים 
במדרשה. פניות אישיות יישלחו לבעלי הבתים 

בימים הקרובים.
היא  השנה  שהתווספה  משמעותית  תופעה 
על  הסולאריים  למתקנים  ההיתרים  בקשות 
בוחרים  רבים  תושבים  הפרטיים.  הבתים  גגות 
זו דורשת אישור,  וגם  להוסיף מערכת על הגג 
ומתוך כך עבודת הוועדה מתרחבת גם לנושא 

זה.
אנו שמחים מאד על הפיתוח ועל ההתפתחות 
המואצת, ובהתאם פורסם השבוע מכרז לתוספת 
היערכות  מתוך  המקומית,  בוועדה  אדם  כח 
ומעל  הנוספות  לדרישות  הנוספות,  לבקשות 

הכל עבור מתן שירות טוב יותר לתושבים.

בברכת צמיחה והתפתחות,
שירה מוריוסף
מהנדסת המועצה והועדה המקומית

מערכת סולרית על גג בית פרטי
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בשעה 4 לפנות בוקר, יום שני, האחד באוגוסט 
2011, עצרנו את האוטו מול מדרכת טרמינל 
3 בנמל התעופה בן גוריון, מתחנו כל אחד את 
שריריו והתחלנו לפרוק את המזוודות, תיקי 
שכחנו  שלא  ו"תבדקו  הז'קט  הגיטרה,  הגב, 
עוד  תמונות,  כמה  עוד  לדרך.  יצאנו  כלום". 
מאיץ  כבר  המטוס  וב-07:10  ראיונות,  שני 

לכוון אתונה. 
את  לתכנן  שהתחלנו  מאז  עברו  שנתיים 
שנתיים  הישראלית.  המשפחה  פרויקט 
בראש  שיזמנו.  ההסברה  למסע  הכנות  של 
עוברות תמונות מאין סוף פגישות, טלפונים, 
ויכוחים  מקושקשים,  דפים  תכניות,  מפות, 
נכון  ואיך  לעשות  נכון  מה  על  והתנצחויות 
ופגישות  הלילה  תוך  אל  ישיבות  לעשות. 
נסיעות  אביב.  בתל  מגדלים  מיני  בכל  רבות 
טלוויזיה,  ראיונות  לטובת  הגדולה  לעיר 
וכתבות  ואיפורים  צילומים  ועיתונים,  רדיו 
הסיפור  עכשיו.  מאחורינו  זה  כל  עומק. 
הלוקח  המטוס  על  ואנחנו  מתחיל  האמיתי 
אותנו לאירופה, לתחילתו של מסע ההסברה 
זה  בדיוק  שלנו,  הסיפור  את  להביא  שאמור 
בקדש  שנים  תשע  כבר  מספרים  שאנחנו 
העולם  אל  לשמוע,  שרוצה  מי  לכל  ברנע 
הגדול. האם נצליח להעביר את המסר? האם 
נצליח להתחבר? האם כל מה שתכננו ימריא 

ויצליח כמו שאנחנו רוצים? 
מה בעצם העולם יודע עלינו?

 – לי  העולם מאד מתעניין בישראל. תאמינו 
אין מקום שמעניין את העולם יותר מישראל. 

כמובן, לא כל יום מדברים עלינו ובטח שלא 
יש את העניינים שלה  כל הזמן. לכל מדינה 
ואת הסיפורים היום-יומיים בעיתונות, אבל 
בכל מה שנוגע להתעניינות במדינות אחרות 

– אנחנו במקום הראשון, ובגדול. 
אבל העולם מכיר את ישראל רק דרך סיקור 
סיפורים  שאוהבת  מדיה  של  תקשורתי 
צופיה  מאזיניה,  עבור  דם  ורוויי  עסיסיים 
מידע.  הרבה  כך  בכל  המוצפים  וקוראיה, 
כשרוצים לטלטל אותם צריך לקפוץ לשטח 
בכל פעם ש"משהו קורה". "משהו קורה" זה 
פיגוע טרור בירושלים או בתל אביב, זה מטח 
טילים על אשדוד או אשקלון, זו הפצצה של 
חיל האויר בעזה, זה סיכול ממוקד בשכם או 
משט שמצליח לגרור את צה"ל לעשות עוד 
פעולה שסופה ידוע מראש: סיפור תקשורתי 

עולמי עסיסי.
אבל מה הם יודעים עליי, כאן, מול המחשב? 
עליך בהפסקת הקפה בבית האריזה? עלייך 
עליכם  מה"זוגון"?  הילד  את  לוקחת  שם, 
שם בישיבות אל תוך הלילה בוועד ההורים 
הפקקים  על  יודעים  הם  מה  הספר?  בבית 
בדרך לתל אביב בבוקר? מה הם יודעים על 
מחיר  ועל  מצרים  בגבול  הסמים  הברחות 
הקוטג' בסופרמרקט? ועל העגבניות בקדש 
ברנע והזיתים ברביבים? רוב האנשים בעולם 
יודעים עלינו מעט מאד, מעבר לעובדה שיש 
של  מסך  שיוצר  גדול  אחד  סכסוך  כאן  לנו 
הדברים  שאר  כל  את  היטב  שמסתיר  ערפל 

שמרכיבים את החיים שלי ושלכם. 

הסברה יצירתית

לכל אחד מאיתנו יש חלק במסע ההסברה 
בהיותנו  הוא  שלנו  היתרון  הזה.  המיוחד 
של  מסר  להעביר  שלנו  היכולת  משפחה. 
את  בישראל,  יום-יום  חיי  של  נורמליות, 
החיים  בו  המשפחתי,  הפשוט,  הסיפור 
קורים. אחרי שאני מקרין על המסך הגדול 
)חפשו  המסע  לקראת  שהפקנו  הסרט  את 
הישראלית"(  המשפחה  "פרויקט  ביוטיוב 
על  בסיפור  המתחילה  בהרצאה  פוצח  אני 
הייתה  שנה  מאה  לפני  שרק  ישראל  ארץ 
חזונו  מדבר.  נווה  היא  היום  ואילו  מדבר 
גוריון  לבן  מאד  מהר  מתחבר  הרצל  של 
ולנגב שלו, ומגיע תוך כמה דקות לכרם של 
ברנע, לחוות המחקר החקלאי  אלון בקדש 
בעזוז  האקולוגית  לתיירות  יענקל'ה,  של 
שואלים  האנשים  והיין.  הגבינות  ולחוות 
הרבה מאד שאלות מרתקות ורוצים לדעת 
עוד ועוד. דף הפייסבוק שלנו מתמלא בעוד 
גולשים  אנשים  ויותר  ויותר  חברים  ועוד 
המשפחה  פרויקט  של  האינטרנט  לאתר 

הישראלית 
.)www.il-family.com(

שהיא  הבישול  מפגשי  את  פותחת  אוקסנה 
בעיר  ילדותה  על  בסיפור  במסע  עורכת 
הספר  בית  תקופת  על  בבלרוס,  ויטבסק 
בעיר הצבאית הסודית על שפת אגם בלחש 
בקזחסטאן, על העליה לישראל ועל ההורים 
מתארת  היא  כך  אחר  מאחור.  שנשארו 
האוכל  עם  שלה  פשוט  הלא  המפגש  את 
ועל התאהבותה  בחדר האוכל בקיבוץ כברי 
כך  מכל  המורכב  הישראלי  במטבח  בהמשך 
הרבה עדות ותפוצות, אולי כמו ההתערבבות 

הזה  הצבעוני  המרק  סיר  בתוך  כאן,  שלה 
האחרונות  השנים  מאה  במשך  שיצרנו 
ההסברה  למסע  לצאת  כשהחלטנו  בארץ. 
מסביב לעולם ידענו שאנחנו לוקחים איתנו 
כל  עלינו  האהובים  האלה,  הצבעים  כל  את 
כך, ואת כל החוויות שצברנו, כל אחד בדרכו 
השנים  בעשרים  המשותפת,  ובדרכנו  שלו 

האחרונות. 
כל  מסיימת  במשאבים(  ח'  כתה   ,13( גלי 
מפגש בכמה שירים. כאלה שהיא כתבה, שירי 
רוק ישראליים וגם שירים באנגלית. כשהיא 
מנהלת  היא  נוער,  בני  של  קהל  עם  נפגשת 
ושל  שלה  הישראלי  הסיפור  שכולו  מפגש 
הנוער,  מתנועת  הנגב,  מרמת  שלה  החברים 
ו'  כתה   ,11( תמר  הספר.  מבית  מהמושב, 
במשאבים( מצטרפת אל גלי מדי פעם לחלק 
מהשירים ומקשקשת עם ילדים בני גילה על 
חיי הילדים בנגב. מיכל )עוד מעט 5, גן ניצן, 
למשתתפים  ציורים  מציירת  ברנע(  קדש 
במפגשים ובעת האחרונה אף מצטרפת לגלי 

ולגיטרה בשירת "הבאנו שלום עליכם".

בלי סכסוך, עם סביח

גם  כך  כמעט שישה חודשי מסע מאחורינו, 
עשרות אלפי קילומטרים - תחילתו של מסע 
מדינות  ב-11  הסברה  מפגשי  עשרות  ארוך, 
ארצות  ברחבי  מדינות  וב-15  אירופאיות 
את  ששמעו  אנשים  אלפי  כה.  עד  הברית 
סיפורה  הישראלית,  המשפחה  של  סיפורה 
כי  מאמינים  אנחנו  הישראלית.  החברה  של 
החשוב  הנכס  הן  הישראליות  המשפחות 
היכולת  הישראלית.  ההסברה  של  ביותר 
לספר את הסיפור הישראלי מבפנים, בגובה 
העיניים, במפגש ישיר עם אנשים, בשיחה על 
החיים ועל היום-יום ועל הדברים החשובים 

ביותר בעולם לכל אחד מאיתנו. 
מפלגתית,  בפוליטיקה  נוגעים  לא  אנחנו 
המדיניות  העמדות  את  להסביר  מנסים  לא 
בסכסוך  עוסקים  ולא  ישראל  מדינת  של 
הישראלי-פלסטיני. אנחנו גם לא מתווכחים 
אבל  אתנו.  למפגשים  שמגיע  הקהל  עם 
את  יותר  טוב  להבין  להם  נותנים  אנחנו 
הפרטים הקטנים, את המורכבות הגדולה של 
המציאות המזרח תיכונית, את מציאות החיים 
הישראלית.  החברה  ושל  חברינו  ושל  שלנו 
על  בחייהם  לראשונה  שמעו  אנשים  המון 
הישראלית,  המוסיקה  על  הדרוזית,  העדה 
על פעילות הארגונים הירוקים בישראל, על 
הגששים הבדואים בצה"ל, על מודל החינוך 
בן  צריף  על  הנגב,  ברמת  פורמאלי  הבלתי 
בקרית  הכדורגל  על  וגם  בוקר  בשדה  גוריון 

שמונה והסביח ברמת גן.
מאות אנשים כבר הצטרפו אל דף הפייסבוק 
אתנו  ומנהלים  הישראלית"  "המשפחה  של 
ועל  ישראלית  הסברה  על  יום-יומי  דיאלוג 
הצטרפו  בואו  לעולם.  מסביב  מיוחד  מסע 
אלינו גם אתם וקחו חלק במסע שלנו. כתובת 

הדוא"ל שלנו היא
.isrfamily@gmail.com

שלכם, באהבה
חמי צמח וכל המשפחה, קדש ברנע
ברגע זה בקנזס סיטי, קנזס, ארצות הברית

משפחת צמח מקדש ברנע נודדת ממדינה למדינה כבר שישה חודשים, במסגרת 
הפרויקט יוצא הדופן שלקחה על עצמה – להציג את חיי היום-יום בישראל. למה צריך 

את זה, על מה מדברים במפגשים ואיך הילדות הקטנות משתלבות בהסברה? 

 המשפחה הישראלית, 
חצי שנה מסביב לעולם

המשפחות הישראליות הן הנכס החשוב ביותר של ההסברה הישראלית

העולם מכיר את ישראל רק דרך סיקור תקשורתי 
של מדיה שאוהבת סיפורים עסיסיים ורוויי דם עבור 

מאזיניה, צופיה וקוראיה, המוצפים בכל כך הרבה מידע
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חברי המשלחת בקבר בן גוריון

משלחת נבחרי ציבור 
 מקולורדו ביקרה 

ברמת הנגב 

משלחת צעירים 
מדנוור ביקרה בשכונות 

המצוקה בלוד

משלחת מטעם הפדרציה היהודית בקולורדו סיירה במועצה והתרשמה לחיוב

שבעה בני נוער מדנוור התגייסו לשפץ מועדונים של הקהילה האתיופית בלוד. 
ילדי המועדונים יצאו לאחר מכן לסיור ברמת הנגב

ססרמן  דאג  הפדרציה  מנכ"ל  בראשות  משלחת 
המשלחת  דצמבר.  בתחילת  הנגב  ברמת  ביקרה 
בקולורדו,  היהודית  הפדרציה  ביוזמת  הגיעה 
והקשר  היהודיים  הארגונים  כלל  את  שמרכזת 
מטרת  בקולורדו.  השלטוניים  לגופים  שלהם 
ישראל  הייתה להציג את ההצלחות של  הביקור 
הסכסוך  מורכבות  את  הטכנולוגיה,  בתחומי 
בין  שנרקמו  המצוינים  הקשרים  ואת  האזורי 

קהילת רמת הנגב וקהילת קולורדו.
בגבול  נבחרי הציבור   30 במסגרת הביקור עברו 

המחקר  במכוני  בחצרים,  נטפים  במפעל  עזה, 
גוריון  בן  קבר  באחוזת  בניצנה,  המדבר,  לחקר 
עם  נפגשו  הם  החקלאית.  הניסיונות  ובתחנת 
ממכוני  מחקר  אנשי  האזורית,  המועצה  ראש 
המחקר, נציגי איילים ומנהלי מחלקות במועצה.

מאחד  הבא  המסר  את  קיבלנו  הביקור  בסיום 
יש חלוצים  "אם  הסנטורים של מדינת קולורדו: 

בעולם - אתם המובילים שבהם".
רז ארבל
מנהל מחלקת שותפויות רמת הנגב

משלחת של שבעה צעירים מהקהילה 
בדנוור הגיעה במהלך חנוכה לעיר לוד, 
לצורך שיפוץ מועדונים של הקהילה 
בסיוע  נולדה  המשלחת  האתיופית. 
צעירים  קבוצת  ושל  הפדרציה  של 
משמעותי  צורך  יש  כי  שהרגישה 
בלוד.  האתיופית  בקהילה  לטיפול 
המשלחת ביקשה את עזרת המועצה 
מול  בתאום  סיוע  לצורך  האזורית 
עם  פגישות  קיימנו  בלוד.  הקהילה 
מועדוני  מפעילי  העיריה,  נציגי 
שנכנס  איילים  גרעין  בלוד,  אתיופים 
הקהילתי  והמתנ"ס  ללוד  לאחרונה 
למאמץ  נרתמו  כולם  לוד.  ע"ש 

והתגייסו לסייע למשלחת.
רמת הנגב תרמה את חלקה בדמות סיור של ילדי 
המועדונים האתיופים בצריף בן גוריון, עין עבדת, 
חי נגב ומרחצאות נווה מדבר. תרומתנו הצנועה 
יום טיול לילדים האתיופים במהלך החנוכה  של 
משמעותית  הייתה  מדנוור  המשלחת  בשיתוף 
החזק  לקשר  רבות  ותרמה  לפרויקט  ביותר 

שנבנה עם הקהילה בדנוור.
תודות לכל המדריכים והמארגנים - מידד שנרתם 

להדרכה בעין עבדת, צוות צריף בן גוריון והמכון 
למורשת בן גוריון, צוות חי נגב שסייע עם ארוחת 
צהריים קלה, אתר מרחצאות נווה מדבר שאירח 
משמעותי  תגבור  שסיפק  במדבר  וטל  למופת 
לארוחת צהריים. תודה מיוחדת לשירה טמיר על 

התיאום והתפעול של הסיור.
רז ארבל
מנהל מחלקת שותפויות רמת הנגב

השיפוצים במועדון בלוד
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חדש! במחירי היכרות!

טיפולי אנטי-אייג'ינג חדשניים!

הטיפול ניתן ע"י מוניקה יסעור, קוסמטיקאית מוסמכת, ברביבים.
לפרטים נוספים אנא התקשרו למוניקה :0542401296,  

www.venus-concept.com :למידע נוסף

טכנולוגייה רפואית חדשה MP(2(, משלבת בין גלי רדיו ופולסים מגנטיים:

חווית טיפול נעימה, ללא כאב, 
עם תוצאות מהטיפול הראשון!

הטכנולוגיה פותחה בישראל 
וקיבלה את כל האישורים 
הנדרשים בארץ ובעולם!

 מיצוק ומתיחת עור הפנים והגוף 
* הפחתת צלוליט * הצרת היקפים 

אלר"ן - אולפן המוסיקה רמת-נגב

 ההרכב השני - בפתחת ניצנה, 
 בהדרכת אמיר קרטס  בימי שני 21:30-20:00 

)מיקום קבוע ייקבע בהמשך(

 עלות ההשתתפות חודשית 
למי שאינו תלמיד מן המניין באלר"ן- 120 ₪

שני ההרכבים פתוחים בפני כלל המעוניינים

 לפרטים- תרצה יוֵבל, מנהלת אלר"ן 
Tirtsa.yovel@gmail.com 050-6417420

זה הזמן להוציא את כלי הנגינה מהבוידעם...

"אגדות מרקדות"

תיאטרון הילדים במדרשה
גאה לארח את תיאטרון המטמון בהצגת הילדים:

 ההצגה תתקיים ביום ג' 12/02/7 בשעה 17:00,
באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון.

משעה 16:00 תתקיים מכירה של עוגות ושתייה ויפתחו  ביתני משחק לילדים!!

שתי שחקניות רקדניות, במופע ססגוני וחינוכי לילדים ע"פ סיפורים 
קלאסיים, "פינוקיו", "סינדרלה", "שלושת החזרזירים" ועוד.... המופע 

מפגיש את הצופים עם עולם המוסיקה והמחול ומשלב הפעלה של 
הילדים במחול באמצעות  מוסיקה תלבושות ומסיכות ססגוניות.

מודיע על הקמת
 שני הרכבי נגינה המיועדים 

לנגנים מבוגרים )מגיל 18 ועד....(
 מוזמנים - מי שכבר יודעים לנגן 

)ללא מגבלת רמת נגינה( ומעוניינים בנגינה בצוותא

הרכב אחד מתקיים במתנ"ס, בהדרכת שחף 
אאודה בימי חמישי 20:00-18:30

★ עלות כרטיס לילד 25 ש"ח ולמבוגר 15 ש"ח.
★ ניתן לרכוש כרטיסים טלפונית בכרטיס אשראי או במזומן במשרדי 

     הוועד בטלפון 6532124-08 
★ במועד ההצגה תתאפשר רכישת כרטיסים על בסיס מקום פנוי   

     במזומן בלבד.
 ★ מכירת הכרטיסים תהייה לפי מקומות מסומנים 

     )לפי סדר רץ של מספרי המקומות( 
★ ההצגה מיועדת לילדים בין הגילאים: 9-3. 

     נבקש בכל לשון של בקשה לא להביא תינוקות.
 ★ אורך ההצגה כשעה, דלתות יפתחו ב 16:50. 

     הכנסת אוכל ושתייה לאולם אסורה.
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רעות מכלוף - דיאטנית קלינית יעוץ פרטנית בביתכם, הנחיית קבוצות וסדנאות טל: 
reutinka22@gmail.com ,052-5516769

עדן אחיטוב - מדריכה להתפתחות תינוקות בשיטת "צעד ראשון". סדנאות * אבחונים 
edenuv@gmail.com  052-6562449 ,שיעורים פרטיים * שובר מתנה ליולדת *

 "אמאל'ה", דקלה גרטלר - קורסי הכנה ללידה, פרטיים ובקבוצות, 054-8007085 
 ,diklaemale@gmail.com

"המשפחתון של שרית" - מסגרת ביתית חמה לגלאי 1-3 שרית יצחקי,  מדרשת בן 
saritsarfati@gmail.com ,050-2151230 ,גוריון

Amitma12345@ ,054-4588049 .מהשורש", עמית מלכה - רפואה סינית , רתמים"
gmail.com

"מקום לגדול" סופי וויס - למידה והכוונה לילדים עם לקויות למידה בהבט הרגשי, 
weissdanny@gmail.com 054-8080539 -חברתי או הלימודי, מדרשת בן גורין

מזל טוב עסקים חדשים ברמת הנגב

עורב אפור

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

לחיות  ומסוכן  בעייתי  פולש  סתגלן,  אינטיליגנט, 
הבר...

 Hooded crow )Corvus העורב האפור, באנגלית
מציפורי  הינו  אוורק,  ע'ראב  בערבית  או   )cornix
ביותר  הגבוהה  האינטליגנציה  בעלות  השיר 
בעולם  מאוד  נפוצה  זו  ציפור  העופות.  במחלקת 
קרבת  את  לנצל  ויכולתה  הרבה  סתגלנותה  עקב 

האדם לתועלתה.
גופו  אורך  השיר,  בציפורי  מהגדולים  הינו  העורב 
כ-50 ס"מ ומוטת כנפיו 85-100 ס"מ. ראשו, כנפיו 
וזנבו שחורים. גבו, צווארו, הבטן והשת אפור אחיד. 
פניו.  לשחור  כהמשך  שחור  סינור  מין  חזהו  על 

מקורו שחור, גדול וחזק ורגליו שחורות אף הן.
תחום תפוצתו של העורב האפור נרחב מאוד וכולל 
כולל  אירופה,  ומזרח  צפון  מרכז,  דרום,  כל  את 
בנוסף,  ובפינלנד.  ברוסיה  מאוד  צפוניים  אזורים 
ובמדינות  אירן  בתורכיה,  מאוד  ויציב  מצוי  הוא 
התיכון  הים  של  המזרחיים  חופיו  לאורך  ה"סטן", 
לאורך  דרומה  ומשם  במצרים  הנילוס  ובדלתת 
ויציב ברוב חלקי  הנילוס. בישראל הוא נפוץ מאוד 
החסרים  מובהקים  מדבריים  אזורים  למעט  הארץ, 
קשר לאדם. למין עורב אפור תת מין קרוב הנקרא 
זה  מין  תת  כולו.  אפרפר  שחור  והוא  אירופי,  עורב 
בתחומי  רבות  ופעמים  אירופה  במערב  יותר  מצוי 

החפיפה בין שני תתי המין הם מזדווגים ביניהם.
פרטים  מספר  בין  בהם  בלהקות  חי  האפור  העורב 
)נאמן  מונוגמי  המין  פרטים.  עשרות  לבין  בודדים 
במשך  נבנה  הקן  תמיד.  לא  אך  לרוב  זוגו(  לבת 
לרוב  וממוקם  הזוג  בני  שני  ידי  על  ימים  כעשרה 
מהחביבים  הינו  כשהאקליפטוס  גבוהים,  עצים  על 
עליהם במיוחד. הנקבה מטילה לרוב בסוף פברואר 
מוכתמות  ירקרקות  ביצים   5-6 מרס  בחודש  או 
לבקיעת  עד  ימים  כ-20  נמשכת  הדגירה  בחום, 
הביצים ומתבצעת בעיקר ע"י הנקבה כשהזכר דואג 
להאכילה. בעונת הקינון העורבים הם טריטוריאליים 
כלפי  מאוד  תוקפניים  הופכים  אף  ולעיתים  מאוד 
המתקרבים  אדם,  בני  כולל  אחרים,  חיים  בעלי 
לאזור הקן. קיימת תופעה של הגנה הדדית בין חברי 
הלהקה וכאשר הם מרגישים מאויימים הם מסוגלים 

לפתוח במתקפת נגד אל מול האיום.
עז  אדום  צבע  ללועם  עירומים.  בוקעים  הגוזלים 
את  לחמם  ממשיכה  הנקבה  קרם.  צבע  ולשוליו 
ממשיך  והזכר  הראשונים  חייהם  בימי  הגוזלים 
להאכילה. הגוזלים פורחים מן הקן כשהם כבני -26

ימים אחדים  עוד  אליו  והם עשויים לשוב  ימים   32
עוד  נשמרים  המשפחתיים  הקשרים  מכן.  לאחר 
כחודשיים, ובמשך זמן זה הגוזלים נשארים בתחומי 
ללהקה,  מצטרפים  הם  הקיץ  בסוף  הוריהם.  נחלת 
לבגרות  מגיעים  הצעירים  הוריהם.  עם  יחד  לרוב 

מינית בגיל שנתיים.
מזונו של העורב מגוון מאוד והוא נחשב לאוכל כל. 
נבטים,  ירקות,  מפירות,  מורכבת  הטבעית  תזונתו 
צבים,  נחשים,  לטאות,  תולעים,  חרקים,  אגוזים, 
מכרסמים קטנים ומינים רבים של ציפורים, בעיקר 
לאחר  מהקן  חומס  הוא  אותם  וגוזליהם,  ביציהם 
שהבריח את הוריהם חסרי הישע מולו. מקורו הגדול 
והחזק וכן חוכמתו הרבה מסייעת לו להתמודד עם 
צבים,  ושריוני  אגוזים  פיצוח  כגון  מורכבות  בעיות 
קשה  משטח  אל  רב  מגובה  משליך  הוא  אותם 
על  דקים  בענפים  משתמש  גם  הוא  לאוכלם.  ויורד 
בקרקע  ממחבואם  קטנים  חיים  בעלי  להוציא  מנת 
כולל  פגרים,  אוכל  האפור  העורב  עץ.  בקליפת  או 
שנדרסו,  לאחר  הכבישים  על  המוטלים  כאלו 
מהמכוניות  לרוב  להתחמק  בעדו  מסייעת  וערנותו 

הנוסעות. 
אדם  מזון  במיוחד  העורב  מחבב  אלה,  לכל  בנוסף 
ניתן לראותם מתגודדים סביב אתרי  ופעמים רבות 
לכל  אשפה  מפזרים  הם  כאשר  פחים  או  אשפה 
הרבה  ההדדית  ערנותם  מזון.  אחר  בחיפושם  עבר 

העלייה  עם  מהאדם.  שלהם  הפחד  לחוסר  תורמת 
שאריות  של  בכמויות  ניכר  גידול  חל  החיים  ברמת 
והעורבים  אחרינו  משאירים  שאנו  והאשפה  המזון 
האפורים, אוכלי הכול, התרבו מאוד כתוצאה משפע 
בצידי  בפארקים,  במזבלות,  להם  המוצע  המזון 
הדרכים ובשדות החקלאיים. עובדה זו תורמת רבות 
בעבר  היה  לא  בהם  לאזורים  זה  מין  של  לחדירתו 
אולם כעת, עם התיישבות האדם, יש לעורב מספיק 

מזון ובקלות הוא מתרבה ומתפשט. 
מספר הזוגות המקננים היום בארץ מוערך בעשרות 
הסביבה  על  והן  האדם  על  הן  והשפעתם  אלפים 
האיומים  לאחד  נחשבים  עורבים  מאוד.  גדול 
בבתי  החיים  בעלי  מגוון  על  ביותר  המשמעותיים 
הגידול השונים )יחד עם חתול הבית( והתפשטותם 
פוגעים  בנוסף,  מאוד.  זו  בעיה  מחמירה  דרומה 
כגון  מגוונים  חקלאיים  בגידולים  מאוד  העורבים 
אבטיחים, פקאנים וחמניות ואף יוצרים נזקים רבים 

לחממות. 
טריסטרם הזכיר בכתביו את העורב האפור כציפור 
השכיחה ביותר בארץ. בראשית שנות ה-60 הורעלו 
מאכילת  משנית  בהרעלה  בארץ  רבים  עורבים 
אוכלוסייתם  מכך  כתוצאה  שהורעלו.  תנים  פגרי 
כי  נראה  ה-80  שנות  מראשית  מאוד.  הצטמצמה 
גדולה  היא  וכיום  לחלוטין  השתקמה  אוכלוסייתם 
להרעלות.  שקדמה  בתקופה  שהייתה  מזו  יותר  אף 
 19-14 נמצאו  באזורים שונים לאורך מישור החוף 
הידוע  מכל  הגבוהה  צפיפות  לקמ"ר,  פעילים  קנים 
בספרות המקצועית. מאז שנות ה-90 מוגדר העורב 
האפור כמין מזיק בארץ ובאירופה, ונעשים מאמצים 
בבית  ריבויים  את  לצמצם  מנת  על  מאוד  גדולים 
להתפשט  מהם  למנוע  ואף  שלהם  הטבעי  הגידול 
חיות  אוכלוסיות  להשמיד  ובכך  דרומה  ולהתרבות 
)כאמור הם אוכלים ומחסלים צבים, ביצי  בר רבות 
ועוד(. אולם,  זוחלים שונים  גורי ארנבות,  ציפורים, 
הפעולה  שיתוף  וחוסר  העורב  של  הרבה  פיקחותו 
של המלכלך הישראלי המצוי, שאינו ממהר לנקות 
משאירה  לרוב,  פתוחים  פחים  משאיר  ואף  אחריו 
זה,  במאבק  העליונה"  על  כש"ידם  העורבים  את 

והמטרד גדל ומתעצם מעבר ליכולת השליטה.

נמרוד בן אהרון
www.canonimo.com

עורב אפור במרכז המסחרי של מצפה רמון. לפני כעשר 
שנים מספר העורבים באזור מצפה היה פרטים בודדים, 

כיום מוערך מספרם בעשרות רבות.
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פעלתי נגד
גדלתי בתל אביב עד גיל 10 ואז עברנו לחיפה. הייתי חניך 
ומדריך בצופי הכרמל, וכבוגרים הקמנו את שבט צופית. 
הריאלי  הספר  בבית  מרוכזת  היתה  הצופים  הנהלת 
העדפת  של  במדיניות  דגל  שפירא,  הספר,  בית  ומנהל 
תלמידי הריאלי לקבלה לתנועה על פני תלמידים מבתי 
ספר אחרים. אני פעלתי נגד מגמה זו, ועשיתי מאמצים 

רבים להבאת חניכים גם מבתי ספר אחרים.

מול בן גוריון
התגייסנו לנח"ל כגרעין המורכב מגדודי צופים מחיפה, 
הטירונות  לאחר  חבר'ה(.  )כשבעים  וירושלים  אביב  תל 
יותר  מאוחר  ובשלב  א'  בדגניה  הכשרה  בשנת  היינו 
אך  בחן,  לקיבוץ  להצטרף  יועדנו  בוקר.  לשדה  הגענו 
והחלטנו  בגרעין  גדולה  קבוצה  אצל  התקבל  לא  הדבר 
שדה  לקיבוץ  שובצנו  אחר.  לקיבוץ  להצטרף  לבקש 
בוקר, כאשר מיעוט מחברי הגרעין הלך לבחן. בהגיענו 
לשדה בוקר גרתי בצריף מול ביתו של בן גוריון ועבדתי 
במטעים. באותה תקופה היו לנו כ-500 דונם של מטעים 
ורובנו עבדנו שם. לאחר זמן קצר עברתי לעבוד בגידולי 

שדה.

מצוקת מים
מצוקת המים שהייתה כבר בשנת 1964 גרמה לחילוקי 
השלחין  בין  זה  חשוב  משאב  על  מריבות  והיו  דעות, 
לאזור  הגיעו  ושלוחותיו  התרחב,  הגד"ש  ענף  למטע. 
עמק שרה ופלחה באזור אחוזם. האטרקטיביות בעבודת 
השדה הביאה לקליטת חבר'ה צעירים לקיבוץ מתנועות 

הנוער ומגרעיני בני הקיבוצים.

תכנית ילודה
בגיל 26 מוניתי לתפקיד מזכיר הקיבוץ. מדובר בתקופה 
במסגרת  יציבות.  וחוסר  עזיבות  של  בקיבוץ,  משברית 
ילדים,  ובתי  דירות  בניית  בקידום  גם  עסקתי  תפקידי 
ולשם כך הכנתי תכנית ילודה לפי משפחות כדי להצדיק 
מבנים.  בהקמת  הצורך  את  ובתנועה  השיכון  במשרד 
שמות,  ציון  ללא  הקיבוץ  בעלון  פורסמה  הילודה  תכנית 
ובכל זאת מספר משפחות זיהו את מיקומן בטבלת הילודה 
והיו לי לא מעט עניינים בנושא. יש הטוענים שהדבר גרם 
הקריקטוריסט  עם  במפגש  למחויבות הגדלת המשפחה. 
את  זיהה  בעלון,  עיין  הוא  בקיבוץ,  להרצות  שבא  זאב 
כחסידה  שלי  נחמדה  קריקטורה  וצייר  והטבלה  הכתבה 

המביאה ילדים )הדבר פורסם גם בעיתונות(.

מצאה חן
גרעיני  בהבאת  רבים  מאמצים  השקענו  תקופה  באותה 
חבר'ה  לגבש  כדי  ותיקים  לקיבוצים  ונסענו  משקים,  בני 
בני  לגייס  שנסענו  הפעמים  באחת  שרות.  לשנת  טובים 
גרעין חדשים הגענו לכפר בלום וראיתי מישהי שמצאה חן 
בעיניי. הצלחתי לשכנע אותה לבוא לגרעין בנים. כמזכיר 
למשפחות  הגרעין  ובנות  בני  את  לשבץ  אחראי  הייתי 
בעצמי.  אותה  לאמץ  החלטתי  לכן  בקיבוץ,  מאמצות 
מאומצת  עדיין  היא  וכיום  זיוה,  קוראים  הזאת  לבחורה 

אצלי - היא אשתי.

בעלי חיים
הקמנו פינת חי שבזמנו נחשבה מיוחדת באופיה. הקשר 
מקומות  ועם  אביב  תל  באוניברסיטת  הזואולוגי  הגן  עם 
גידול נוספים הביא למכלול גדול של בעלי חיים. עסקתי 

תפקידי  את  שסיימתי  אחרי  כתחביב.  רבות  שנים  בכך 
מספר  של  לתקופה  שדה  גידולי  לענף  חזרתי  כמזכיר, 

שנים.
 

החברים סקפטים
שונות,  תקופות  שלוש  במשך  משק  כמרכז  גם  כיהנתי 
אני  )האחרונה(.  תשע  ועד  שנים  שלוש  בין  שנמשכו 
מניח שתפקיד זה דומה באופיו ברוב הקיבוצים. עסקתי 
בפיתוח הענפים, כשהלול והמפעל מהווים את הפעילות 
המשקית המרכזית. יתכן וגלשתי למעט תחומים נוספים, 
כגון בניה, טיפול בפנסיית החברים, ליווי תכנית אב ודור 
צעיר. כמרכז משק הייתי נציג הקיבוץ במליאת המועצה 
ובוועדות נוספות. יצא לי להיות שותף בהקמת מרכז בן 
גוריון. אני זוכר את הסקפטיות של חלק מהחברים לגבי 
יקום. נדמה לי  זה  האפשרות שמבנה מרשים ובעל תוכן 
שאפילו בשלב יציקת הכלונסאות לא הבינו שעומד לקום 

המבנה.
לדוג באסלה

יוני ועמית, ולצידם  נולדו לנו ארבעה ילדים - גיא, הדר, 
עשרה  גם  לי  יש  היום  המאומצת.  משפחתנו  בת  אורלי 
נכדים. בצעירותנו היינו נוסעים עם הילדים לכפר בלום, 
והנאה  שקט  בירדן.  לדוג  הלכנו  ובעיקר  בגליל  טיילנו 
בלתי רגילים. מכיוון שהייתי מתוסכל מהצלחת אבא של 
חכות,  קניתי  בוקר.  בשדה  להתאמן  החלטתי  בדייג,  זיוה 
בשרותים,  באסלה  והתאמנתי  לא,  ומה  עופרת  מצופים, 
הנכדים  את  לעניין  מנסה  אני  ועכשיו  תרם....  זה  לדעתי 
מקום  בוקר  שדה  זאת,  ובכל  זה.  בהובי  נכדות(  )בעיקר 

מדהים, וכן האזור כולו.
הביא לדפוס: נמרוד ברנשטיין

אדם,  מקום

הכנתי תכנית ילודה לפי משפחות כדי להצדיק במשרד השיכון ובתנועה את הצורך בהקמת מבנים

אריה וינד, שדה בוקר
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תוכנית  לשרטט  אדריכל  התחיל  לאחרונה 
במגמה  לניצנה,  מעודכנת  )תב"ע(  בינוי 
היישוב  לצד  קהילתית  שכונה  להקים 
בראייתו  ז"ל,  אליאב  לובה  הקיים.  החינוכי 
חינוכית  "קהילייה  לניצנה  קרא  החכמה, 
בבחינת  היה  עוד  התיישבותית", כשהמקום 
שהיה  מי  ממש.  ממש  שמאלה  העולם  סוף 
לשירות  אילוץ  מתוך  בא  היה  לכאן  מגיע 

צבאי סדיר או מילואים.
מאז הקמתה עוסקת ניצנה במגוון תוכניות 
ומחו"ל  מהארץ  למשתתפים  חינוכיות 
בתחומי הטבע, המדעים, הקיימות, העלייה 
אפילו  יש  ולאחרונה  הספורט  והקליטה, 
"תיקון  הנקרא  קטינים  לפליטים  ספר  בית 
כיום:  ניצנה  ייעוד  ומהות  תמצית  עולם". 
ציונות, מצוינות וקיימות. הציונות שלנו כאן 
חברתי  באקטיביזם  ומלאה  מעודכנת  היא 
קדם  מכינה  שירות,  )שנת  לקהילה  ותרומה 
צבאית, תיקון עולם( ובחיבור לעולם היהודי 
מסע  למשתתפי  )תוכניות  לים  שמעבר 
נוגעת  המצוינות  המדינות(.  מחבר  ולעולים 
פתיחה  נתוני  להם  שיש  הדברים  בשיפור 
יקרה,  משמעות  לבעלי  והפיכתם  חלשים 
ומדובר גם בבני נוער וגם במבנים, להבדיל. 
לבעלי  הדברים  הפיכת  העשייה:  ליבת  וזו 
להצטיין.  ובשאיפה  ייחודית  משמעות 
המקום  "טבע"  נעשה  הדבר  הקיימות,  לגבי 

סביבה,  אקולוגיה,  על  והקפדה  לימוד  ובו 
ביוב,  מי  טיהור  סולארית,  באנרגיה  שימוש 
חיסכון במים ואנרגיה וכיוצא באלה. בתחום 
גם  אלא  דורש  נאה  בבחינת  רק  לא  אנו  זה 

נאה מקיים.
הקביעות!  היציבות!  חסר?  עוד  מה  אז 
ממש  קהילה  לא  עדיין  ניצנה  של  הקהילה 
האנשים  שבו  מקום  נוער".  "כפר  מין  אלא 
הקבועים  ואך  העיקר  הם  המתחלפים 
"יומי"  הכול  בניצנה  חולפים.  בבחינת  הם 
שירות,  שנת  שנתי":  "חד  טוב  הכי  ובמקרה 
שנת מכינה, שנת אולפן ומדעים וכדומה. על 
מנת לבסס את המקום, צריך לפתח קהילת 
אהבה  שיר  דברי  בבחינת  נהיה  שלא  קבע, 
נודדת  סופה  אותי  גם  "כי  האומר:  בדווי 

אחזה".
המטרה כעת היא להקים לצד הכפר, ובתוך 
קהילתית  שכונה  הכפר,  של  הכחול"  "הקו 
ועד  יקום  פרטיים.  אנשים  יגורו  שבה 
לצד  עצמאיים  קהילה  חיי  וינהל  תושבים 
הכפר החינוכי. מין מודל דומה למה שקרה 
בא  הדבר  שכאן  אלא  גוריון.  בן  במדרשת 
רמת  של  והמועצה  הכפר  הנהלת  ביוזמת 
הבעלים  )שהיא  היהודית  והסוכנות  הנגב 
יוזמה עצמאית של אנשים  ולא  ניצנה(,  של 
יצרה  שלעיתים  במדרשה,  כמו  מהשטח 
מול  פעם  לא  שהיה  כפי  ומאבקים  ניגודיות 

בעריכת  אשליות  לי  אין  המדרשה.  הנהלת 
השכונה  הראשון  בשלב  למדרשה.  השוואה 
מסחרר"  הצלחה  "סיפור  תהיה  לא  בניצנה 
המדרשה,  כמו  הביקוש(  מבחינת  )לפחות 
ויש  זמנה  הגיע  הנידחת  ניצנה  אפילו  אבל 

לשכונה נתוני פתיחה להצלחה טובים.
על מה מדובר? בשכונה הדרומית של ניצנה 
בה יש 40 יחידות דיור, שנבנו על ידי משרד 
היהודית,  הסוכנות  ידי  על  ונרכשו  השיכון 
האלה  הבתים  לצד  שלמה.  שכונה  תתפתח 
מגרשים,  כ-50-60  עוד  העת  בבוא  יימכרו 
ובכך תתרחב השכונה לכ-100 בתים. הבתים 
הנוף  על  ויצפו  "מדורגים"  יהיו  שיתוכננו 
היפה של תל ניצנה ונחל ניצנה )נוף מדברי 
אבות  שלושה  לתכנן  בכוונתנו  רע(.  לא 
יחסית  צנועה  תהיה  הבנייה  לבנייה.  טיפוס 
)לא מגלומניה מבנית, עד 120 מ"ר ליחידה(, 
בתים  אלא  מבצרים,  ולא  טירות  לבנות  לא 
כותבים  אנו  אלה  בימים  אנשים.  למגורי 
וכמובן  לפרוגראמה  המנחים  הקווים  את 
יצוין החלק האקולוגי, ההשתלבות בסביבה 

המדברית, החיסכון באנרגיה וכדומה.
שחלקם  פרטיים  לאנשים  מיועדת  השכונה 
שירצו  והאזור  ניצנה  ותיקי  הסתם  מן  יהיו 
)ניצנה  יוצאי חלציה  ניצנה  בוגרי  להתקבע, 
בכוונתנו  איכותיים(.  ש"ש  מאות  גידלה 
לעודד חזרתם של הבוגרים. נשאף שהיישוב 

ולא  וחילוניים,  דתיים  רגיל",  "מעורב  יהיה 
"מעורב ירושלמי" קנאי.

ותהיה  הכפר  לצד  תחיה  השכונה  בעתיד 
עם  יחד  )"מוניציפאלית"(,  עצמאית  ישות 
לכפר  משותפים  יהיו  הציבור  מבני  כל  זאת 
החינוכי ולקהילה ההתיישבותית. אלה ואלה 
ישתמשו באותם בריכה מחוממת, בית כנסת, 
וכדומה.  ספורט  אולם  כושר,  חדר  מרפאה, 
נטייה  ובעלי  וכחנים  יהודים  שאנו  למרות 
ומדון, אין צורך להקים כפל מתקנים,  לריב 
"זה  בבחינת:  בשימוש  הסדרה  לקיים  אלא 

נוטל וזה אינו חסר".
האזור  לביסוס  תסייע  בניצנה  השכונה 
המרוחק שלנו, המושתת על חמישה ישובים 
)קדש ברנע, כמהין, עזוז, באר מלכה וניצנה(, 
תהיה  ניצנה  משפחות!   200 מ-  פחות  בהם 
מענה  ותיתן  קהילתית  שכונה  בבחינת 

למתיישבים שאינם חקלאיים. 
)עדיין  חלופה  להיות  התחיל  שהנגב  בימים 
הבה"דים  עיר  עם  להתיישבות,  מאולצת!( 
לאטרקציה,  שנהייתה  המדרשה  שבדרך, 
הביקוש הגדול למגרשים בטללים ובאשלים, 
אז גם מי שבסוף העולם שמאלה הגיע תורו. 
יציבות  המביא  ישוב  לבנות  ונשכיל  הלוואי 
העולם  בסוף  שנמצא  במקום  משמעותית 
ים  קצה  ועל  מתחמם  גבול  על  שמאלה, 

החולות הנודדים של המדבר.

מתרחבים: שכונה חדשה בניצנה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

קצת על ט"ו בשבט, חג האילנות. במקורו ט"ו בשבט הינו תאריך בעל 
חשיבות כלכלית בלבד. תאריך זה היווה את הבסיס לחישוב היבול 
כל  את  תעשר  "עשר  מֲַעשֵׂר:  הפרשת  לצורך  הפירות,  של  השנתי 
ברור  כ"ב(. לא  י"ד,  )דברים  היוצא בשדה שנה בשנה"  זרעך  תבואת 
בוודאות אם המנהג של אכילת פירות ארץ ישראל התפתח לראשונה 
בארץ או בגולה, אבל במאה ה-17 רווח המנהג גם בארץ וגם בגולה, 
במאה  בארצו.  העם  ישב  שבהם  ולימים  לארץ  חזקה  כמיהה  וביטא 
הארץ  פירות  אכילת  והנהיג  בצפת  היהודי  היישוב  התחזק  ה-16 
תחילת  עם  שמקורו  מנהג  הן  הנטיעות  הגאולה.  לזירוז  כביטוי 
ההתיישבות החלוצית בא"י במאה ה-19, ומסמל את חידוש הקשר 

של העם עם אדמתו וההיאחזות בקרקע. 
מנקודת מבט הגנן המדברי, הדברים קצת שונים. ט"ו בשבט הוא לא 
ממש מועד מתאים לשתילות מכיוון שהצמחים עדיין בתרדמה, יש 
עוד חשש לקרה ולרוחות עזות. על כן, כדאי לחכות עוד לפחות חודש 
לנטיעות. מה כן כדאי לעשות? אפשר לשתול צמחים חשופי שורש 
)עצי פרי נשירים, ורדים(, אבל לעשות זאת בזהירות על פי ההוראות. 
קצת  שקיבלנו  עכשיו  ולעשב.  קודם(  מדור  )ראו  לגיזומים  לזמן  זה 
גשם, העשבים יציצו בכל פינה. חשוב לתפוס את העשבים לפני שהם 
מפיצים את זרעיהם וכך למנוע בעונה הבאה עבודה מפרכת. אז צאו 
והוציאו את  עוד האדמה קצת רטובה,  כל  ומקלטרת,  כף  לגינה עם 

העשבייה. 

צמח החודש: הרדנברגיה תילתנית
 )Hardenbergia Comptoniana(

והפעם מטפס. לצד ניצני הרותם העדינים, מתחיל לפרוח מטפס עם 
נכרך,  הצמח  באוסטרליה.  שמקורו  סגולה-כחולה  תילתנית  פריחה 
נמוכים.  וקירות  פרגולות  רשת,  גדרות  על  לטפס  יכול  שבקלות  כך 
רוב  המדבר.  לתנאי  מאד  ועמידה  מ'   3-4 לגודל  מגיעה  הרדנברגיה 
המטפסים נשירים ופורחים באביב-קיץ; הרדנברגיה יוצאת דופן בכך 
ויחד עם  יפה לשלבה עם רתמים  ופורחת בחורף.  ירוקת-עד  שהיא 

מטפסים נשירים.
גלעד מיכאלי
moc.hsakrak.www

פינת הגינון המדברי 
ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות )ולמעשבים(

יכול בקלות 
לטפס על 

גדרות רשת, 
פרגולות 

וקירות נמוכים



      

משרד הפנים משרת את תושבי המועצה בנושאים הבאים:
תעודת זהות - ראשונה או בלויה + 2 תמונות  -  ללא תשלום. אבודה או גנובה + 2 

                       תמונות  ומסמך מזהה - 115 ש"ח )רק במשרד הפנים ב"ש(
                       נוכחות חובה של המבקש

דרכונים - ראשון או חידוש )כעבור 10 שני מיום הוצאתו(
    מבוגר-  270  ש"ח   במזומן+ 2 תמונות  

                 קטין )עד גיל 18(-  135 ש"ח + 2 תמונות )כעבור 5 שני מיום הוצאתו( 
    נוכחות חובה של המבקש, ילדים בליווי אחד ההורים. 

                 במידה וההורים לא נשואים, נוכחות חובה של שני ההורים. 
                 דרכון כפול-  440 ₪ +2 תמונות - )רק במשרד הפנים ב"ש(  
                 הארכת תוקף דרכון מבוגר )בטווח 10 שנים( - ללא תשלום.

                 נוכחות חובה.

שינוי מען  - יש צורך בספח תעודת הזהות ואישור תושב מהישוב - ללא תשלום.
      נוכחות חובה

שינוי שם - תעודת זהות מלאה +2 תמונות ודרכון בתוקף   115 ₪ 
                 לא ניתן לקבל בקשה ברשות – לפנות ישירות למשרד הפנים בב"ש. 

  
איתור מען / תעודת לידה / תעודת פטירה / בחירת שם - 

נוכחות חובה, פעם ראשונה ללא תשלום, בפעמים הבאות תשלום 20 ₪.

לתושבי המועצה
תעריפי משרד הפנים - 2012 

ימי קולנוע ישראלי ברמת הנגב 21 – 24 במרץ 2012

סרטים ויוצרים מס.10
אנו מכריזים בזאת על תחרות סרטים קצרים!

תושבי קהילת רמת הנגב מוזמנים ליצור סרטים קצרים, עד 5  דקות, ולהגישם לתחרות הסרט 
הקצר שתתקיים במסגרת סרטים ויוצרים תשע"ב. הסרטים יוקרנו במהלך ימי הקולנוע והיוצרים 

יזכו בפרסים יקרי ערך. תאריך אחרון להגשת הסרטים: 26.2.12

anats@bgu.ac.il :לפרטים נוספים

התשלום במזומן בלבד!
ישנה אפשרות להגיש בקשה באתר המקוון של משרד הפנים 

 www.gov.il )אגרה נמוכה יותר(

שעות קבלת קהל במועצה - בימים א' - ה' בין השעות 08:00 עד 15:00

שעות קבלת קהל  במשרד הפנים ב"ש 
בימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:00 – 12:00 
בימים ב', ד' – בין השעות 14:30 – 17:30 

לשאלות ובירורים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם  בטל' - 6564133- 08 

מירי טוכטרמן, נציגת משרד הפנים, רמת הנגב

לפרטים נוספים : www.rng.org.il בדף הפייסבוק של אקולנוע במדבר    ובטלפון: 050-5545501

שלושה ימים של חגיגה קולנועית, 
סביבתית-אקולוגית-חברתית 

לכל הגילאים!
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אקולנוע 
במדבר

9-11 בפברואר 2012

פסטיבל אקולנוע 
סביבתי – חברתי
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חמישי 9.2.2012 
אחר הצהריים פתיחת מרכז מחזור במרחב-עם עם פעילויות לכל המשפחה

ערב פתיחה חגיגי במדרשת בן גוריון הכולל תערוכות צילום של תחרות "הסביבה בעין העדשה", תערוכות 
מחזור מיוחדות והקרנת טרום בכורה של הסרט המרהיב HOME בגרסה ישראלית מבית עמותת אקולנוע.

ההקרנה סולארית!

שישי 10.2.2012 
בוקר הפנינג סביבתי הכולל: סיורים באזור, שוק איכרים, סדנאות למבוגרים, צעירים וילדים והופעה 

של צלילי פלא, במרכז כמהין.
אחר הצהריים סרט ילדים בקדש ברנע ובמדרשת בן גוריון.

ערב סרט בכמהין ובקיבוץ שדה בוקר.
לילה מסיבת ריקודים מטורפת עם די ג'יי סולארי במרכז הצעירים בטללים.

שבת 11.2.2012 
בוקר פעילות צפרות, סיורים וסרט במכונים לחקר המדבר, הפנינג אקולוגי הכולל: יריד תוצרת עצמית, 

סדנאות לכל הגילאים, חידון סולארי, הצגה לכל המשפחה – דר' מולקולה, במדרשת בן גוריון.
אחר הצהריים סרט לילדים ולמבוגרים במקביל בבאר מילכה ומדרשת בן גוריון

ערב ערב סיום חגיגי הכולל הרצאה וסרט של אייל בר טוב.

Ben-Gurion University of the Negev

גשם גשם בא
המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 

2012 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 
2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות 

)"נוהל תמיכה"(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טפסי בקשה באתר האינטרנט של המועצה: 
www.rng.org.il )קטגוריה "טפסים" ולאחר מכן "ועדת תמיכות"(. 

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטפסי הבקשה, ולצרף 

לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     
את בקשות התמיכה יש למסור לידי מזכיר המועצה עד לתאריך 12/03/31. 
אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא תפעל בהתאם 

לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.                                         
                                                                                  

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2012




