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

ואנחנו מפרסמים.

לתושבים שלום 
גאוות רמת הנגב

הלימודים,  שנת  את  התחלנו  עתה  שזה  נדמה 
עמוסה  עבודה  שנת  אחרי  מאחורינו.  היא  וכבר 
ופוריה לילדים, נוער ומבוגרים, יש שכר לעמלים 
ואנו קוצרים בגאווה את היבול. החודש האחרון 
כולו עמד בסימן אירועי סיום שנת פעילות הפנאי 
אירוע  המוסיקה,  חוגי  סיום  אירועי   - והחוגים 
מדהים לסיום פעילות המחול, ואירוע לציון סיום 
חוגי הספורט, קבוצת הכדורסל שהגיעה להישגים 
השתתפות  שרשם  השחיה  וענף  מרשימים 
חלק  שלקחו  ילדים  מ-70  למעלה   - מרשימה 
בפעילות חוגי השחיה השנה. אכן מספר מרשים! 
לרשות  המועצה  שהעמידה  ההזדמנויות  שפעת 
כלל  של  ערה  להשתתפות  הביאה  התושבים 
הקהילה בחוגים השונים, אך לא פחות מכך אני 
רואה בהשתתפות הערה והמעורבות של ההורים 
בכך,  מה  של  דבר  זה  אין  ילדיהם.  בפעילויות 
והשקעה  נסיעות  מחייבת  זו  מעורבות  לעיתים 
רבה של משאבים מצד כל בני המשפחה. המסר 
תוצאות  אך  קיימת,  ההזדמנות  כי  הוא  שעולה 
פרי  הם   - קבוצתיים  ו/או  אישים   - והישגים 
קיצורי  אין  זמן.  לאורך  קשה  ועבודה  השקעה 
דרך ואין מרשם אחר להצלחה. על כך אני מבקש 
לברך את כולכם, ולהביע את גאוותי הרבה בבני/

בנות רמת הנגב.
היערכות מביאה תוצאות

בגבול  החודש  שהתרחש  הביטחוני  האירוע 
מצרים היה כנראה צפוי. עד לסיום הגדר לקראת 

סוף השנה, ייתכנו ניסיונות חדירה והברחות.
את  ניצנה  פיתחת  ישובי  קהילות  הוכיחו  שוב 
מוכנותן ויכולתן להתמודד עם מצב חירום. אין לי 
ספק כי הפעילות ותרגול צוותי הצח"י בישובים 
הם מרכיבים מרכזיים וקריטים בחוסן הקהילתי 
מצבים  עם  להתמודד  הקהילה  של  וביכולתה 

אלה. 
היישובים,  התמודדו  בו  לאופן  הערכה  מלא  אני 
ההנהגות והתושבים כאחד. כהרגלנו, נפיק לקחים 
מהאירוע  שונה  שיהיה  הבא,  לאירוע  וניערך 

שעברנו.
חיזרו בשלום

והיציאה  הלימודים  שנת  סיום  עם  לבסוף, 
להורים,  לאחל  רוצה  אני  ולקייטנות,  לחופשות 
נעימה.  חופשה  החינוכיים  ולצוותים  לילדים 
ליוצאים לשנת שירות או לשירות הצבאי, שלוחה 
לכם בשם כולנו ברכת הצלחה. שמרו על עצמכם 

וחזרו בשלום.
 שמוליק ריפמן

כך התמודדנו עם הפיגוע בגבול

שיתוף הפעולה עם וייטנאם 
ומיאנמר מתרחב

 האירוע הביטחוני החמור בסמוך לקדש ברנע תפס אותנו מוכנים - 
מחדר המצב, דרך כיתות הכוננות ועד התושבים

 בביקור שערכנו בדרום מזרח אסיה, הרחבנו את שיתוף הפעולה החקלאי. 
אך שיא הביקור היה המפגש עם סן סו צ'י, כלת פרס נובל לשלום

התעוררו   06:45 בשעה  ליוני  ה-18  בבוקר 
ופיצוצים  ירי  לקולות  ניצנה  פיתחת  תושבי 
בסמוך ליישוב קדש ברנע, כשני ק"מ צפונה 
התקפה  היה  האירוע  הגבול.  כביש  על 
משולבת ומתוכננת של חוליית טרור שפעלה 
משטח מצרים )סיני( והצליחה להפעיל מטען 
על שני רכבים אזרחיים של עובדים הבונים 
את גדר ההפרדה. המטען הופעל, נורו יריות 
נגד טנקים לעבר כלי הרכב. רכב  ונורה טיל 
הרכב  נהרג.  בו  והנוסע  והתהפך  נפגע  אחד 
השני נפגע אך הצליח להימלט ולהזעיק את 

כוחות הביטחון.
שתרגלה  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה 
להסלמה  תרחישים  מספר  האחרונה  בשנה 
בפיתחת ניצנה, הפעילה מייד כיתות כוננות 
נסגרו  היישובים  כל  ביישובים.  חרום  וצוותי 
נדרשו  התושבים  וכל  רכב,  כלי  לתנועת 

להסגר בבתיהם. 
שני  כי  העלה   הצבא  של  ראשוני  תחקיר 
היה  אך  המטען,  בפיצוץ  נהרגו  מחבלים 
שניים  כי    ) הבדיקה(  לאחר  חשש)שהתבדה 
הצליחו להימלט, ייתכן ולשטח ישראל. לאור 
וחקלאי  תושבי  על  נאסר  זו,  מצב  הערכת 
ניצנה לצאת מהיישובים עד לשעות  פיתחת 

הצהריים, והילדים לא יצאו לבית הספר. 
גדולים  כוחות  ורגלית,  מהאוויר  סרק  צה"ל 
והמועצה  חיילים איבטחו את היישובים  של 
בתי  ילדי  הילדים,  גני  צרכי  בכל  טיפלה 
אליהם.  שנדרשנו  אחרים  וצרכים  הספר 
התחושה הייתה כי האוכלוסייה רגועה ובעלי 
היישובים  בתוך  היטב  מתפקדים  התפקידים 
עם  התיאום  שבמועצה.  ההפעלה  ובמוקד 

המשטרה והצבא היה מצויין, ונתן לתושבים 
את תחושת הביטחון הנדרשת.

העורף  פיקוד  נציג  ציינו  האירוע  במסקנות 
של  המצויין  התפקוד  את  המשטרה  ונציג 
מערכת המועצה. המועצה מבחינתה מעריכה 

מאד את תפקוד התושבים.
בדף  המועצה  ראש  כתב  האירוע  בסיום 
חזרנו  הסתיים.  "האירוע  שלו:  הפייסבוק 
בכולכם.  להתגאות  רוצה  אני  לשגרה. 
על  ניצנה  פיתחת  לתושבי  ענקי  כוח  יישר 
ההדדית  והערבות  האכפתיות  התארגנות, 

לעובדי  גדולה  תודה  הקהילות.  בתוך 
לאורך  והמקצועיות  המסירות  על  המועצה 

כל האירוע".
חוסן  כי  מאמינים  הנגב  ברמת  אנחנו 
גבול  בגזרת  להסלמה  התשובה  הוא  ישובי 
הפעילות  את  ולחזק  להמשיך  עלינו  מצרים. 
שלא  בתקווה  ניצנה,  בפתחת  הקהילתית 

נידרש לכך.

 רז ארבל, 
אחראי מרכז הפעלה, רמת הנגב

של  רחב  מגוון  המגדלים  האזור,  חקלאי 
מרשימות  להצלחות  מגיעים  גידולים, 
לתוצרת  הנגב  רמת  תוצרת  את  שהופכות 
ממשלת  בעזרת  באירופה.  ביותר  המבוקשת 
צפון  מקהילות  ותורמים  קק"ל  ישראל, 
רחבה  תמיכה  מעניקים  אנחנו  אמריקה, 
רב  וסיוע  ידע  שנותנים  ופיתוח,  מחקר  של 

לחקלאי רמת הנגב ובעולם כולו. 
מזה למעלה משמונה שנים מפעילה המועצה 
למדינות  גם  הנרכש  הידע  להנחלת  פרויקט 
מווייטנאם  סטודנטים  אסיה.  מזרח  דרום 
 11 של  זמן  לפרק  אלינו  מגיעים  ומיאנמר 
ובסיומו  ולומדים,  עובדים  הם  בו  חודשים, 
וטכנולוגיה שרכשו.   ידע  חוזרים לארצם עם 
כיום לומדים אצלנו 350 סטודנטים, והמגמה 
היא כי לא ירחק היום בו ילמדו 500 ממדינות 

נוספות. 
בימים אלה חזרנו מביקור במיאנמר ווייטנאם, 
והסטודנטים  הארגונים  את  פגשנו  שם 
במהלך  לישראל.  בקיץ  להגיע  הצפויים 
הביקור בווייטנאם נחתמו הסכמים לשיתופי 
הסכם  הכוללים  ואקדמיים,  כלכליים  פעולה 
לפיו  פונג,  היי  אוניברסיטת  עם  חשוב 
מנקודת  כחלק  יוכרו  בישראל  הלימודים 

לקבלת התואר.
ההזדמנות  הייתה  עבורי  הביקור  של  שיאו 
לוחמת  עם  להיפגש  זכיתי  לה  הנדירה 
חברת  לשלום,  נובל  פרס  כלת  החופש, 
בביתה  צ'י,  סו  סן  הגב'  הבורמזי  הפרלמנט 
שבראנגון. כאיש ציבור במשך שנים ארוכות, 

נקרו בדרכי פגישות עם מנהיגים בעולם, אך 
המרגשת  הפגישה  הייתה  זו  כי  ספק  לי  אין 
איש  להיות  זכיתי  היסטורית.  פגישה  בחיי, 
סן  עם  שנפגש  הראשון  הישראלי  הציבור 
סיפרתי  בפגישה  ורשמי.  גלוי  באופן  צ'י  סו 
והיא  החקלאים,  להכשרת  הפרויקט  על  לה 

הביעה את הערכתה וביקשה כי נפעל לחיזוק 
ולרמת  בכלל  לישראל  מיאנמר  בין  הקשרים 
לבקשתה  להיענות  התחייבתי  בפרט.  הנגב 
לבנות  ואף  הנוכחית  הפעילות  את  ולהרחיב 

חוות הדגמה במיאנמר.
שמוליק ריפמן

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

הפקת דפוס: דפוס דימונה
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

התיאום עם המשטרה והצבא היה מצויין, ונתן לתושבים את תחושת הביטחון הנדרשת

פגישה עם לוחמת זכויות אדם - זכות של פעם בחיים 
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מועצה אזורית רמת הנגב / תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2011 )באלפי שקלים(

מתקני הכליאה - על מה אנחנו נאבקים?
המדינה מבקשת להקים מחנות כליאה למהגרי עבודה ברמת הנגב. מדוע אנחנו מתנגדים ליוזמה ואיך אנחנו נלחמים בה?

על  ראשון  ממקור  אתכם  לעדכן  לנכון  ראיתי 
כליאה  מתקני  הקמת  בנושא  המדינה  התנהלות 
ניצנה  שבפיתחת  קציעות  באזור  עבודה  למהגרי 

ועל מאבקה של המועצה בסוגיה זו.
1. באזור קציעות נמצא מתקן סהרונים שפועל מזה 
למעלה מחמש שנים. מוחזקים בו כ-2,700 מהגרי 
שלאחריו  מסויים  זמן  פרק  בו  השוהים  עבודה, 
ולמרכזי  הארץ  למרכז  ועוברים  משתחררים  הם 
אוכלוסיה גדולים במטרה למצוא עבודה. בעקבות 
לעוד  המתקן  הורחב  הסוהר,  בתי  שרות  בקשת 
כ-1,000 שוהים. הואיל והתנאים במקום סבירים, 
המקומית  הוועדה  )באמצעות  המועצה  אישרה 
לתכנון ובניה, המוסמכת על פי החוק לאשר( את 

הרחבת המתקן שיוכל לאכלס עד 4,000 שוהים.
2. לפני כשנה וחצי במסגרת המאבק כנגד תופעת 
הממשלה  אישררה  מצרים,  מגבול  הסתננות 
החלטה )בנוסף להחלטה על הקמת גדר( על הקמת 
מתקן שהיה נוסף באזור קציעות, שיכיל כ-7,000 
מהגרי עבודה. במהלך הדיונים להקמתו התקבלו 

דרישותינו ובהם:
לקום  מיועד  עליו  בשטח  האסבסט  פינוי  א.  

המתקן.
ב.  המתקן יהיה סגור.    

שיאפשר  במקום,  ראוי  רפואי  מתקן  הקמת  ג.  
קבלת טיפול רפואי נאות לשוהים במתקן.

ד. הסדרת הטיפול בשפכים ובפסולת.
ה. תיגבור תשתיות החשמל והמים, הואיל ובמרחב 

קיימת מגבלה של מים לשתיה ולחקלאות.
ו. הסדרת תעסוקה וחינוך בתוך המתקן.

3. בשבועות האחרונים, בעקבות הלחץ התקשורתי 
והציבורי ולנוכח הארועים בדרום תל אביב, הורה 
ראש הממשלה להקים מחנה אוהלים לכ-20 אלף 
על  לנו  נודע  מאז  קציעות.  באזור  עבודה  מהגרי 
רעיון זה, אנו נאבקים בכל האמצעים שבידינו על 

מנת שמתקן זה לא יקום. 

להלן נימוקי המועצה להתנגדות:
היא  מסתננים  לכליאת  אוהלים  עיר  הקמת   .1
תגובה היסטרית של ראש הממשלה ללחץ ציבורי. 
לעשות  מבקשים  תקשורתי  לשקט  רצון  מתוך 

טרנספר לבעיה מתל אביב לרמת הנגב.
של  בישראל  כי  להסכים  אופן  בשום  נוכל  לא   .2
שנת 2012 יוקמו מחנות אוהלים לכליאת בני אדם 
בתנאים ירודים ולא אנושיים בשטח השיפוט של 

רמת הנגב.
בסוגית  למאבק  חלקה  את  תרמה  הנגב  רמת   .3
מתקן  להקמת  הסכמתה  את  ונתנה  המסתננים 
בתנאים  כשנתיים  לפני  הממשלה  החליטה  עליו 

שהוזכרו לעיל.
האוהלים  מחנה  הציבור.  בעיני  חול  זורים   .4
את  לקלוט  מיועדים  הנוספים  והמתקנים 
הנמצאים  אלה  את  ולא  החדשים,  המסתננים 

במרכזי הערים כיום.
מוכנים  ולא  יכולים  לא  האזור  תושבי  אנחנו   .5

המתמשך  החידלון  של  הכבד  המחיר  את  לשלם 
של ממשלות ישראל ולהיות המסלקה לבעיה.

נבחנו  ולא  ראויה  מטה  עבודת  נעשתה  לא   .6
האזור  על  הסביבתיות  וההשפעות  ההשלכות 
הפיזיים,  הצרכים  העיר,  הקמת  של  וההתיישבות 
פינוי  התברואה,  והביוב,  החשמל  המים,  תשתיות 
מדובר  הקבורה.  ואפילו  התחבורה  הפסולת, 
בתוספת אוכלוסיה בהיקף של כ-20 אלף תושבים 

– כמות של מועצה מקומית.
אלפי  לקליטת  ערוכים  להיות  אפשרי  בלתי   .7
אין  הממשלה.  ראש  שהציב  הזמן  בפרק  אנשים 

ולא יהיו תשתיות של מים, ביוב וחשמל.
8. המהלך בלתי סביר מבחינה לאומית ובין לאומית, 
של  הומניטאריות  מידה  אמות  בשום  יעמוד  ולא 
העולם המערבי. זוהי החלטה גרועה ובכיה לדורות, 

ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית.
9. אין זמני בישראל, ולא נסכים שוב לחזור עשרות 
שנים ולהיות החצר האחורית לכל מה ומי שאינו 

רצוי במרכז הארץ.
הלאומי  הצורך  את  מבין  אני  כי  לציין  ברצוני 
יהיה  אולם  העבודה,  מהגרי  סוגית  עם  להתמודד 
עיר  הקמת  מהלך  עם  להסכים  אחריות  חוסר  זה 
האוהלים ברמת הנגב. להשקפתי אסור לנו לאפשר 
מתקן כליאה באוהלים, בתנאים בלתי ראויים לבני 
לגלות  מכם  ואחד  אחד  כל  אל  פונה  אני  אנוש. 
דרך  בכל  ולסייע  זה  במאבק  ותמיכה  מעורבות 

שמתאימה.

ועדת איכות הסביבה של רמת הנגב 
)הכוללת את נציגי היישובים ונציגי 

ארגוני סביבה( דנה בנושא והחליטה 
להתנגד נחרצות להקמת עיר האוהלים 

)הקמת מחנה האוהלים באוגדה 252 
ככלל והסבת אגפים במתחם עיר 

העמים ממבנים לאוהלים(. 

המניעים להתנגדות: מגוון הפגיעות 
הסביבתיות הקשות הצפויות בתא 
השטח הרלוונטי, אי ביצוע תסקיר 
השפעה על הסביבה, וההתנהלות 

החפוזה של התוכנית שעלולה להיות 
בעלת השפעות הרות אסון במונחים 

הומניטריים.

בכוונת הוועדה להגיש התנגדות 
לוועדה הארצית. בנוסף, הוועדה 

מבקשת מכלל יישובי המועצה להגיש 
התנגדות גם הם, כאשר הוועדה תעזור 

בהכנת הגשת ההתנגדויות. כמו כן, 
הוועדה ביקשה מחבריה לעזור בארגון 
שאר הפעולות שיינקטו כנגד התכנית 

המוצעת בשלב זה.

פגיעה סביבתית
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זכותנו לקבל
אתר חדש מספק מידע על מיצוי זכויות בנושאים כמו קצבאות, דמי אבטלה, דמי ביטוח ועוד

לגורמים  לפנות  שהצטרך  מאיתנו  אחד  כל  כמעט 
עזרה  לקבל  שלו  הזכאות  את  לבדוק  בכדי  שונים 
נפגעי  ביטוח  אבטלה,  דמי  שונות,  קצבאות  )כגון 
עבודה ועוד(, עמד בפני קושי רב למצות את הזכויות 
שלו. התחושה שאנחנו לבד מול הביורוקרטיה יכולה 
לתסכל, לעיתים עד כדי שיתוק והימנעות מלפנות 
ולנצל את זכויותינו – וזה כמובן בתנאי שאנו יודעים 

מהן.
גם מחקרים שנערכו במדינות רווחה שונות, מלמדים 

אם  מגוונות,  חברתיות  לזכויות  הנגישות  בפועל  כי 
בדמות שירותים ואם בצורת קצבאות, איננה מלאה 
מהזכויות  כמחצית  רק  למעשה,  רבים.  במקרים 
בישראל  והמתוקצבות  המתוקנות  המחוקקות, 
על  מידע  חוסר  לכך:  הסיבות  בין  בפועל!  מנוצלות 
טיפול  גורמי  בין  מפוזר  הרלוונטי  המידע  זכויות; 
כממושך  ונתפס  ברור  אינו  המימוש  תהליך  שונים; 
ובעל סיכויי הצלחה נמוכים; קושי בידע או בהערכה 

של המשמעות בכסף של העזרה הניתנת. 

כחלק מהתפיסה שלנו כעו"סים, אנו רואים בהנגשת 
המידע שעומד לרשותנו לכלל הציבור, כדבר חשוב 
האינטרנט  באתר  נתקלנו  לאחרונה  רב.  ערך  ובעל 
בתוכו  המרכז   ,www.kolzchut.org.il זכות"  "כל 
מידע על כל הזכויות הניתנות בארץ בכל התחומים 
ניצולי  שונות,  נכויות  בעלי  הוריות,  חד  לאמהות   –
היא לעזור  וכו'. מטרתו של האתר  שואה, קשישים 
במיצוי הזכויות בישראל באמצעות מתן מידע מקיף 
לגבי הזכויות, מי זכאי להן, תהליך מימוש הזכויות, 

בצורה  זאת  כל  סיוע.  וארגוני  משפטיים  תקדימים 
מחייב  באתר  השימוש  וחופשית.  נגישה  ברורה, 
תהליך  הינו  הרישום  אך  סיסמא,  באמצעות  רישום 

פשוט ואינו כרוך בתשלום.
והכוונה  עזרה  שצריכים  התושבים  את  מזמינה  אני 

בשימוש באתר לפנות לעו"ס המלווה את הישוב.
אסתר תמיר
עובדת סוציאלית, רכזת תחום שיקום
המחלקה לשירותים חברתיים

4.7.12 - ההצגה קברט 
ז'בוטינסקי / "חני –העמותה 

לקידום תיאטרון מובחר"
בשעה 21:00, אולם גולדה 

ברביבים.
יומה האחרון של לאה, הגננת 

המיתולוגית של המושבה 
בנימינה התחיל ככל יום 

אחר. היא התעוררה, רחצה 
את גופה, התלבשה, שתתה 
כוס תה והתכוונה לעוד יום 

משמים ושטוף שמש במושבה 
המנומנמת. אלא שהבוקר, 

בעודה מאזינה לחדשות הבוקר 
ברדיו טרנזיסטור הישן שלה, 
נדהמה לאה לשמוע כי ראש 

הממשלה, אשר היה פעם ילד 
בגן הילדים שלה, מכריז על 

גיוס כללי וככל הנראה בכוונתו 
לצאת למלחמה. לאה מחליטה 

לשנות את שיגרת יומה, היא 
עולה על האוטובוס ונוסעת 

לירושלים כדי לשכנע את אודי 
להפסיק מיד את תוכניתו לגיוס 
כללי ולמלחמה. משחק: פנינה 

ברט-צדקה.
מחיר כרטיס: 25 ש"ח ברכישה 

מוקדמת, 30 ש"ח במקום. 
לרכישה באתר הכרטיסים או 

במחלקת הגבייה 6564121.

13.7.12 - שישי ציוני, 9:30 
אודיטוריום, מדרשת בן גוריון.
בוקר בא לעבודה - "עלייתו" 

של הזמר הרוסי לא"י. 
א. ד"ר אריאל הירשפלד: 

מנגינות וטקסטים רוסיים 
בעברית.

ב. אורה זיטנר בשירים "רוסיים 
עבריים".

17.7.12 - סרט הקולנוע 
"אלגנטיות של קיפוד", במסגרת 

מועדון קולנוע ברמת הנגב.
20:30 הרצאת פתיחה. 21:00 

הקרנת הסרט, אולם גולדה 
ברביבים.

עיבוד לספרה של מוריאל ברברי. 
פאלומה בת ה-11 מתכננת בסוד 

לשים קץ לחייה ביום הולדתה 
ה-12. עד אז היא מתעדת בבוז 

את סביבתה במצלמת וידיאו: 
אביה השר, אמה המכורה לטיפול 

פסיכולוגי ואחותה הסטודנטית. 
בינה לבין רנה, שוערת הבניין, 
וקאקורו, הדייר היפני החדש, 

נוצרת מערכת יחסים מיוחדת 
המאפשרת לכל אחד מהם 

להשיל מעט מהקוצים העוטפים 
אותו.

בהרצאת הפתיחה נדבר על 
עיבוד יצירת ספרות לקולנוע. 

מרצה: ענת שרגאי.
מחיר כרטיס: 20 ש"ח ברכישה 

מוקדמת, 25 ש"ח במקום.
לרכישה באתר הכרטיסים או 
במחלקת הגבייה 6564121.

תחזית תרבות - יולי 2012

פורום נשים לעסקים בסיור לימודי

הוועדה הציבורית לחלוקת הקצבות להצלת חיים ע"ש אוריאל יערי ולנזקקים תושבי המועצה

מטרות
1. ההקצבות להצלת חיים ולנזקקים יינתנו לתושבי המועצה )ילדים ומבוגרים( חולים הזקוקים 

למכשירים רפואיים ו/או טיפולים רפואיים אשר לא מכוסים ע"י קופות החולים.
2. הקצבות יינתנו גם למשפחות נזקקות עקב מחלת אחד מבני המשפחה כאמור בסעיף 1.

מהעמותה  תרומה  לקבלת  בקשה  להגיש  יוכלו  המועצה  תושבי  מבין  נזקקות  משפחות   .3
בכפוף לקריטריונים שלהלן.

4. יישובי המועצה יוכלו לקבל תרומה לרכישת ציוד רפואי מציל חיים.

קריטריונים לקבלת תרומות מכספי הקרן
1. יחידים ומשפחות שכתובת מקום מגורים במינהל האוכלוסין הינה באחד מיישובי המועצה, 

שנגרמו להם הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל אחד מאלה:
1.1 המבקש, או בן משפחתו מדרגה ראשונה הנמנה על תושבי יישובי המועצה, נזקק לטיפול 
רפואי חד-פעמי או מתמשך, או לציוד רפואי, שאינם מסופקים או ממומנים במלואם על ידי 

קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
1.2 המבקש נקלע למצוקה כלכלית קשה. 

2. המבקש תרומה לצורך מימון רכישת ציוד רפואי או הוצאות רפואיות חריגות יהיה חייב לספק 
לעמותה הוכחות על ההוצאות החריגות )חשבונות, קבלות, חוות דעת רפואיות וכיו"ב(.

המכשירים  רכישת  לצורך  מימון  כפל  יקבל  או  קיבל  שלא  להצהיר  חייב  יהיה  המבקש   .3
הרפואיים ו/או למימון ההוצאות הרפואיות החריגות.

4. ישובי המועצה יהיו רשאים להגיש בקשות לתרומה למימון רכישת ציוד רפואי מציל חיים, 
שרכישתו אינה ממומנת על ידי קופות החולים עבור הנזקקים לו.

לנוסח המלא ולקבלת טפסים יש לפנות למחלקה לשרותים חברתיים.
בברכה,

דובי רול
יו"ר הוועדה הציבורית לקרן ע"ש אוריאל יערי
העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב )ע"ר 58-050-974-3(

אתה אף פעם לא צעיר מדי בשביל לגשר
 במסגרת הטמעת נושא הגישור במדרשת בן גוריון, 

קבוצת תלמידי בית ספר הוסמכו כמגשרים

היא  גוריון  בן  במדרשת  הזו  השנה 
לגישור  כן   – לאלימות  "לא  של  בסימן 
השנה  מתחילת  החל  והידברות". 
מתוך  גישור  פעילות  ליישוב  נכנסה 
הצוותים  תושבים,  בין  פעולה  שיתוף 
נוער  ומחלקת  ביישוב  החינוכיים 
פעילות  מצילה.  אגף  תחת  במועצה, 
לכלל  הומוריסטי  מופע  כללה  הגישור 
בנושא  להורים  סדנאות  הקהילה, 
סדנאות  וכן  בבית"  מתחיל  "השלום 
בית  לתלמידי  בסיסית  גישורית  שפה 

הספר צין. 
של  קבוצה  נבחרה  הספר  בית  מתוך 
והחליטו  בנושא  שהתעניינו  ילדים 
בקהילה  הגישור  עניין  את  לקחת 
לידיהם. הילדים עברו קורס גישור מלא 
ומקצועי של חברת "גבים", אותו סיימו 
ומלאי  מוכנים  הם  וכעת  לאחרונה, 
מוטיבציה להתחיל בעבודה. כבר בקיץ 
לפעולה,  ייכנסו  המגשרים  הקרוב 
פתרון  על  הבלעדיים  האחראים  ויהיו 
קונפליקטים ומריבות במהלך הקייטנה 

בפרט ופעילויות הקיץ בכלל.
וצוות  הופמן  לישי  להודות  רוצים  אנו 

יוזמה  שלקחו  במדרשה,  המגשרים 
לקידום  הלב  ומכל  בהתנדבות  ופעלו 
ריפמן  ולטליה  החינוכי  לצוות  הנושא; 
העבודה  על  צין,  ספר  בית  מנהלת 
המקצועית; וכמובן למנחה הגישור של 

חברת "גבים", יוני בן שמואל.
המון הצלחה בהמשך הדרך,

אילן יפרח, רכז חינוך, 
מדרשת בן גוריון
גילה מנביץ, רכזת מצילה 
והתנדבות נוער, אגף קהילה וחינוך

המגשרים הצעירים ויוני המנחה עם 
תעודות סיום הקורס

חברות פורום נשים 
לעסקים רמת הנגב, 

וחברות הפורום 
המקביל בערבה, 

ערכו החודש סיור 
לימודי, במהלכו 

פגשו נשים שעשו 
פריצות דרך אישיות 

ועסקיות ויצרו 
שיתופי פעולה 

ביניהן. בתמונה: 
מפגש עם אומנית 
השוקולד קארינה 

בעין זיוון.
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באירוע  נגב",  "מקורוק  הסתיים  כחודש  לפני 
מירוחם  צעירות  להקות  שבע  הופיעו  בו  שיא 
ורמת הנגב על במה אחת, עם השירים המקוריים 
אותם כתבו במהלך חמישה חודשים של למידה 
זו הפעם השניה שמתקיים הפרויקט  משותפת. 
הזה, ששם לו למטרה להנגיש את ארון הספרים 
המוסיקה,  דרך  תיכון  בגיל  לצעירים  היהודי 
ולהופיע  מקורית  מוסיקה  ליצור  להם  ולאפשר 
לפני  הגה  הרעיון  את  מקצועית.  במה  על 
יוזמת  מקים  חפר,  מעמק  אביב  דוד  כשנתיים 
"זית – זהות יהודית תרבותית", ו"עתיד במידבר" 
בשנה  בנגב.  אותו  ומובילה  הרעיון  את  אימצה 
באר  בירושלים,  גם  יתקיים  הפרויקט  הקרובה 

שבע וחולון, והשאיפה היא שיתפשט לכל רחבי 
הארץ.

את התהליך הינחו השנה שי בן טל, מנכ"ל עתיד 
מאלר"ן  יצחק  ודודי  מקורות(,  )לימוד  במידבר 
הלהקות  את  ליוו  ואיתם  מוסיקלי(,  )לימוד 
ממחסן  חזוט  אביחי  המוסיקה  רכזי  הצעירות 
52 בירוחם ויואל כהן מהתיכון לחינוך סביבתי, 

בניצוחה של אורלי רייכר מעתיד במידבר.
על  ה-29.5.12  ג'  ביום  התקיים  השיא  אירוע 
הגיעו  לשם  בירוחם,  השחיה  בבריכת  הדשא 
ונרגשים  נלהבים  ומבוגרים  צעירים  מאות 
הלהקות  של  המקוריים  לשירים  להאזין 
עליהם  האהוב  השיר  את  לבחור  הצעירות, 

הג'אזיסט  של  המשובחת  מהמוסיקה  וליהנות 
וירטואוזי,  וקלרינט  סקסופון  אמן  זמיר,  דניאל 
חביב,  ועידן  המבריק,  הרוקיסט  סחרוף  ברי 

חביב הצעירים.
עם סיום התהליך נשאלו המשתתפים מה הביא 
אותם לקחת בו חלק. הם ציינו את חוויית המפגש 
המשותף עם נוער אחר, ההזדמנות ליצור משהו 
הופעה  של  והחוויה  המקורות  בהשראת  מקורי 

על במה מקצועית אמיתית כמו גדולים. 
כאן המקום להודות לשותפים הרבים להצלחת 
 52 מחסן  המוסיקה,  מרכזי  בראשם  הפרויקט, 
בירוחם, התיכון לחינוך סביבתי ואלר"ן, מתנ"סי 
נגב,  רמת  האזורית  המועצה  נגב,  ורמת  ירוחם 

קרן  לתומכים:  וכן  ירוחם  המקומית  המועצה 
החינוך,  במשרד  תורנית  לתרבות  האגף  אביחי, 
החברה  הפועלים,  בנק  הנגב,  לפיתוח  הרשות 

למתנ"סים ותורמים פרטיים מירוחם והאזור. 
כל מי שלא הספיק להגיע לאירוע המדהים וגם 
את  למצוא  מוזמנים  שוב,  לשמוע  שרוצה  מי 
תחת  ביוטיוב  חיה  בהופעה  המקוריים  השירים 

השם "מקורוק נגב 2012".
להתראות במקורוק נגב 2013!

אורלי רייכר
רכזת מקורוק נגב 2012
עתיד במידבר

השנה ברמת הנגב ובירוחם, בקרוב בכל הארץ

סיכום שנת תשע"ב באגף קהילה וחינוך
פועל  וחינוך  קהילה  אגף  בה  הראשונה  הלימודים  שנת  זוהי 
כל  בין  שחיבור  גרסה  האגף  הקמת  הנוכחית.  במתכונתו 
הגורמים העוסקים בחינוך, ספורט, תרבות ופנאי תחת קורת 
הרך  בגיל  מהתינוקות  לתושבים,  השירות  את  ישפר  אחת,  גג 
ועד ותיקי האזור. אני רוצה לציין מספר נושאים בהם ניסינו 
הושגו  מהיעדים  חלק  טבעי  באופן  לקדם.  האגף  וצוות  אני 

וחלק לא. 
גוריון,  בן  ובמדרשת  ברתמים  חדשים  ילדים  גני  פתיחת   .1
ולאחר שנים רבות בהם היה סגור )וזה לא נעים לראות גן סגור( 

גם נפתח גן באשלים. 
בפיתחת  מוקדמת(  אבחון  )תוכנית  מעג"ן  תוכנית  הרחבת   .2
מנהלת  גוריון.  בן  מדרשת  בגני  הדרכה  שעות  הרחבת  ניצנה. 

מחלקת הגיל הרך: מיכל פריאל.
3. רכישת מחשבים נישאים לגננות. 

4. המשך פרויקט הצפרות בגני הילדים, ששיאו כמובן בבחירת 
ציפור האזור - סלעית לבנת כנף. אחראי הפרויקט: מידד גורן. 

5. פרויקט הזמר העברי בבתי הספר של מורי אולפן המוזיקה 
של המתנ"ס. שמונה מפגשים של מוזיקה ולימוד של התפתחות 
ושחף  גוטמן  אוהד  הפרוייקט:  מרכזי  הישראלית.  המוזיקה 

אאודה.
באמצעים  שימוש  של  והטמעה  העמקה  ילד:  לכל  סיסמה   .6
שודרגה  בנוסף  והתלמידים.  הספר  בית  לצוות  מתוקשבים 
מעבדות  וחודשו  משאבים  ספר  בית  של  האינטרנט  תשתית 
המחשבים של בית הספר. בית ספר צין נכנס לשלב השני של 

התוכנית הלאומית לתקשוב מערכות חינוך. 
7. הגדלת מספר המשתתפים במתנ"ס בלמעלה מ-20%. מנהל 

מחלקת ספורט והעשרה: דרור הראל.
8. הגדלת ושיפור מערך ההסעות של החוגים ובתי הספר בזכות 

קליטת רכז היסעים )ישראל פרקש( לשורות האגף.
בטללים,  הצעירים  מרכז  ופתיחת  הצעירים  פורום  הקמת   .9
עם למעלה מ-3,500 כניסות בחצי השנה הראשונה לפעילותו. 

מרכזת הפעילות: נעמה חיימוב. 
של  הייצוגי  הג'אז  הרכב  של  ביותר  מוצלחת  השתתפות   .10
המועצה Jazzert בסיבוב הופעות בקולורדו, במסגרת הכינוס 
השנתי של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה. מרכז הפרויקט: 

דודי יצחקי. 
11. הישגים יוצאי דופן של נבחרות הכדורגל באימונו של פיני 
איפרגן, הכדורסל בריכוז של מאיר דיין, הטריאתלון בריכוזם של 

לולו טלמור ותומר בסקינד והשחייה בריכוזו של לב חולמר. 
ארציות  בתחרויות  המחול  לאולפן  מרשימים  הישגים   .12

והעמדת מופע סיום מרשים באופן יוצא דופן.
ספריות  וחידוש  היישוביות  לספריות  התמיכות  הגדלת   .13

ישנות ב-25%. 
השתתפות בפרויקט מקורוק: זו השנה השנייה שבני נוער   .14
שירים  וכותבים  מלחינים  כהן  ויואל  יצחקי  דודי  בהדרכת 
השתתפו  בפרויקט  המקורות.  מן  טקסטים  על  המבוססים 
עתיד  של  יוזמה  הוא  הפרויקט  מהמועצה.  הרכבים  חמישה 

במדבר ושותפות עם מתנ"ס ירוחם. 
15. הענקת 138 מלגות ע"ש דיוויס לסטודנטים להשכלה גבוהה, 
36 מלגות לעידוד המצוינות בספורט, במחול ובאומנות ושבע 

מלגות לעידוד היצירה, בסכום כולל של כ-800,000 ש"ח. 
בתחומי  מועצתיים  אירועים  משלושים  למעלה  הפקת   .16

העממי,  הספורט  האומנות,  הספרות,  המוזיקה,  התרבות, 
הספורט הייצוגי וכמובן אירועים ממלכתיים. 

הענפה  הפעילות  את  שמייצגות  הדוגמאות  מקצת  הן  אלו 
מטבע  המועצה.  מתושבי  ואחת  אחד  לכל  שנוגעת  והמורכבת 
יש עוד דברים רבים שלא נעשו. אי אפשר לסכם את  הדברים, 
להוביל  הממשי  הראשוני  הניסיון  את  לציין  מבלי  הזו  השנה 
את הקמת בית הספר התיכון האזורי. לצערי הרב, התהליך  לא 
הבשיל , ובשלב זה מליאת המועצה, שמייצגת את הציבור, בחרה 
להשאיר את המצב על כנו. זה לא משנה את העובדה שרוב גדול 
אזורי.  תיכון  של  בחשיבות  ומכיר  מבין  המועצה  תושבי  של 
וכרגיל במדינת ישראל ואצל יהודים באופן כללי, יש מחלוקות 
ההסכמות  המחלוקות,  אף  שעל  מקווה  אני  הדרך.  על  חריפות 
יימצאו ונוכל להתחיל בבניית מערכת על תיכונית אזורית. בשנה 
הבאה יוקם פורום חינוך אזורי שיהווה את עמוד התווך לעיצוב 

מדיניות החינוך במועצה. 
אני משוכנע שהאתגרים איתם נתמודד רק ילכו ויהיו מורכבים 
צריך  החינוך  בתפיסת  מרכזי  וחלק  העבודה  הנחת  ולכן  יותר, 
ומתגברות.  הולכות  מורכבויות  עם  התמודדויות  מוכוון  להיות 
ברורים,  יותר  יחסית  אבל  קשים  היו  הדברים  בו  הישן  העולם 
משנה את עצמו מדי יום לידי עולמות רבים, חלקם וירטואלים 
לשמור  חשוב  הללו  העולמות  ריבוי  ובתוך  מציאותיים,  וחלקם 

על בהירות בהמשך הדרך. 
קיץ נעים.

ערן דורון 
eran@rng.org.il

בשנה הראשונה של אגף קהילה וחינוך, הגענו להישגים מרשימים. הנה העיקריים שבהם

פורום נשים לעסקים בסיור לימודי

ארון הספרים היהודי עולה לבמה

שבע להקות צעירות מירוחם ורמת הנגב 
השתתפו השנה ב"מקורוק", התחברו 

למקורות וחיברו מוסיקה חדשה
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את ניסים ימין, בן 61, הנשוי לעליזה ואב לאביטל, 
אלדד ואמיר, ניתן להגדיר כארגון של אדם אחד, 

ארגון שכל כולו נתינה ועזרה לאחר. 
ניסים,  מספר   ,"16 בן  כשהייתי  לרביבים  "הגעתי 
"לאחר השחרור מהצבא  כשעליזה רעייתו לצדו. 
עבדתי בהתנדבות כמדריך חבורות רחוב בירוחם. 
לנערים  ברביבים  קייטנה  ארגנתי  בהמשך 
ולאימהות מרובות ילדים, ובמקביל חוגים לספורט 
לארגון  ונעליים  בגדים  אספתי  במקביל  בירוחם. 
'כח לתת' בירוחם ולמחלקה לשירותים חברתיים 
באוטובוסים  הגעתי  וירוחם  לדימונה  בדימונה. 
שלנו  המשפחתי  מהתקציב  חלק  ובטרמפים, 
מאוחר  עליזה.  של  בעידודה  זו  למטרה  הופנה 
של  סכום  במועצה  שמוליק  דרך  קיבלתי  יותר 

1,000 ש"ח לשנה עבור הנסיעות".
איך ומתי התחלת עם פעילות חלוקת המזון?

"בעשר השנים האחרונות אני עובד מול שני בתי 
והמרכז  בדימונה  פנים  מאיר  עמותת  של  תמחוי, 
אוכל  של  תרומות  מגייס  אני  בירוחם.  לקשיש 
לי  שאין  תמיד  טוען  אני  ופירות.  ירקות  מבושל, 
כלום אבל יש לי הרבה חברים, וזה המון. אני מקבל 
מחברים  ופירות  ירקות  של  מאד  גדולות  כמויות 
נסעתי  החודש  ומרביבים.  מהמו"פ  שלי  חקלאים 
מלונים.  מכלי  כמה  עם  וחזרתי  לערבה  פעמיים 
השמח  מהאזור,  חקלאי  לי  הכיר  מהצבא  חבר 
לחלק משהו מהתוצרת שלו עם נזקקים. חקלאי 
לי  העביר  לפירות,  אריזה  בית  בעל  נגה,  ממושב 

כמות גדולה מאד של תפוזים ואפרסקים. 
"את מה שאני מביא מבשלים וגם מחלקים. בבית 
התמחוי מכינים כל יום ארוחת צהרים חמה ל-500 
שני  שואה,  ניצולי  קשישים  חדשים,  עולים  איש. 

האחרון  פסח  בערב  בעיר.  ומועדוניות  ספר  בתי 
התבקשתי לעזור לקהילת העבריים בעיר. גייסתי 
בראש  כן,  לפני  גזר.  טון  ו-2  תפו"א  טון   2 מיד 
השנה, אספתי תרומות וקניתי 80 עופות שחולקו 

לבתים בירוחם". 
שמעתי על חתונה ומסיבת בר מצווה שארגנת. איך 

זה משתלב בפעילות שלך?

של  גמ"ח  מכיר  אני  אם  אלי,  מפנייה  התחיל  "זה 
שמלות כלה לזוג מהאזור שעמד להתחתן. מצאתי, 
ומוסיקה,  אוכל  החתונה.  לכל  התגלגל  זה  ומשם 
דרך  באותה  מתרומות.  הכל  ושולחנות,  כסאות 
ארגנתי בר מצווה לנער ממשפחה נזקקת: בגדים, 
הפך  התמחוי  בית  ושעון.  תפילין  טלית,  נעליים, 
לאולם מקושט. היה אוכל בשפע, אבל הייתה לי 

שתארגן  מהשכנה  ביקשתי  קינוח.  עם  בעיה  רק 
אפיה של כמה עוגות. היא התלהבה וארגנה את כל 

השכונה. היו שם 150 אורחים ועוגות ל-800!"
הנתינה  הזו,  המסירות  כל  נובעת  מאיפה  אז 

האינסופית, העבודה ללא לאות למען אחרים?
"רק בזכות המשפחה! אני כל כך שמח שהילדים 
את  תורם  מהם  אחד  וכל  שלי,  בדרך  הולכים 
חלקו בדרכו הוא. וכמובן עליזה שתומכת, עוזרת 
יותר  זה  שלתת  תמיד  אמר  שלי  אבא  ומעודדת. 

מלקבל וזה הלך איתי תמיד".
שבהם  מבתים  באנו  "שנינו  מוסיפה:  ועליזה 
מהערכים  אחד  היא  וענווה  חמלה  מתוך  הנתינה 
שניסינו  ערך  זה  ובקהילה.  במשפחה  הבסיסיים 
שהעברנו  במה  שלנו,  במשפחה  גם  עליו  לשמור 

לילדים". 
היה  הנגב  רמת  למתנדבי  ההוקרה  באירוע 
למתנדבים  הוקרה  בתעודת  הזוכים  אחד  ניסים 
רבות  הוקרה  לתעודות  שהתווספה  מצטיינים, 

שקיבל במשך למעלה מ-30 שנות התנדבות.
זוכה  הוא  לה  הקשבת  האוזן  את  משבח  ניסים 
ואוזן  רחב  לב  עם  איש  הוא  "שמוליק  במועצה: 
לפנות  אפשר  שתמיד  יודע  ואני  לנושא,  קשבת 
אליו ולקבל עזרה. אני מצדי אמשיך לעשות את 
מה שאני יודע לעשות הכי טוב – לחבר בין העודף 
של האחד לחוסר ולצורך של האחר, מתוך אמונה 

כי יש מספיק לכולם".
ושמחה  אור  המביאים  התורמים  לכל  תודה   

לנזקקים.
חני פריאל, רכזת מתנדבים 
במחלקה לשירותים חברתיים
chpriel@gmail.com 050-4042335

התקבצו  אחה"צ,  בשעות  ליוני,   10 ראשון  ביום 
מכנה  שלכולן  משפחות,  משפחות  מידבר  בנווה 
משותף אחד – מפעל ההתנדבות של רמת הנגב. 
לפעמים  המתנדבת,  היא  המשפחה  אם  לפעמים 
מעט  ולא  מהנערים,  אחד  לעיתים  האב,  דווקא 
פעמים – מדובר בשני ההורים וגם הנוער. קדמה 
של  ומאומצת  משותפת  הכנה  עבודת  לאירוע 
הנוער,  אגף  חברתיים,  לשירותים  המחלקה 

התרבות והמתמיד. 
במאגר  הרשומים  המתנדבים  הוזמנו  לאירוע 
ביישובים.  צח"י  וחברי  שלנו,  המתנדבים 
המתנדבים ובני משפחותיהם, 570 איש, התפרסו 
הבריכות,  את  מילאו  מידבר,  בנווה  הדשאים  על 
ההתנדבותית,  הפעילות  על  מרגש  בסרטון  צפו 
וגם עמדו בתור למזנוני האוכל, בזמן שהקטנים 
ההורים  "גם  הכיתוב  עליהם  בכובעים  התרוצצו 

שלי מתנדבים ברמת הנגב".

הוקרה:  תעודות  קיבלו  המצטיינים  המתנדבים 
ימין  ניסים  מטללים,  סגל  תומר  הבוגרים  מבין 
ומבין  מהמדרשה;  אהרון  בן  ונמרוד  מרביבים 
בוקר,  גרניק משדה  סיימון  המתנדבים הצעירים 
והאחים  מכמהין  גיל  יובל  מאשלים,  טלמור  רון 
הגבול  משמר  להקת  מרביבים.  יוגב  ורז  תמיר 
המחייכות  ופניהם  החגיגי,  האירוע  את  חתמה 
של המתנדבים ביציאה אישרו לנו שהאירוע זכה 

להצלחה.
במסגרת  המתנדבים  המועצה  לתושבי  פונה  אני 
כלשהי במועצה או מחוצה לה, ועדיין לא כלולים 
ליצור  מוזמנים  אתם   - שלנו  במאגר המתנדבים 

קשר בטלפון או בדוא"ל. 

chpriel@gmail.com ,חני פריאל
 רכזת מתנדבים, 
המחלקה לשירותים חברתיים

"העודף של אחד הוא החוסר של אחר"

מגיעה להם תודה

מאוכל לנזקקים ועד ארגון חתונה - כבר 30 שנה שניסים ימין הוא ארגון נתינה של אדם אחד. השנה הוא קיבל תעודת הוקרה, ובצדק

מאות מתנדבים השתתפו בערב הוקרה מיוחד

"אבא שלי אמר תמיד שלתת זה יותר מלקבל וזה הלך איתי תמיד"

קורס צלילה רמת נגב אביב 2012 יצא לדרך. 
באגף  והעשרה  ספורט  מחלקת  ביוזמת 
וצולל  אחד  כוכב  קורס  נערך  וקהילה,  חינוך 
וילדים.  הורים  בסימן   ,)12 גיל  )מעל  צעיר 
ושיעורי  במתנ"ס,  נערכו  התאוריה  שיעורי 
משאבי  של  השחיה  בבריכת  הרדודים  המים 
ושליטה  הנדרשים  הציוד  תרגילי  אחרי  שדה. 
מהשהייה  ניהנו  המשתתפים  בטכניקה, 
הארוכה והמרגיעה מתחת למים, מוגנים מקור 
של  הריחוף  תחושות  את  וחוו  חליפה,  ידי  על 

ירידה ועליה בעומקים משתנים.
 – האמיתי  לדבר  המשתתפים  יזכו  בקרוב 

פגישה עם הסביבה התת ימית העשירה של ים 
סוף, במהלך שלושה ימי צלילה באילת. בסיום 
של  מוסמך  צולל  תעודת  יקבלו  המשתתפים 
ההתאחדות הישראלית לצלילה, ובונוס מיוחד 
ודיסק תמונות מתחת למים,  של שש צלילות 
מבאר  דייברס"  "רון  הצלילה  מועדון  מתנת 

שבע. 
לקורס  ימשיכו   )15 גיל  )מעל  הקורס  זקני 

המשך של 2 כוכבים.
)הלא  מימד  התלת  בעולם  ההתחלה  רק  וזו 

וירטואלי( החדש והקסום!
זאב אריאל

צוללים קדימה

מספר  המועצה  יזמה  האחרונים  בשבועות 
החוגים  פעילות  סיכום  אירועי  בהם  אירועים, 
וכנס  מועצה  לתושבי  מלגות  הענקת  והנוער, 
מבקשים  אנחנו  מסוגו.  ראשון  מתנדבים 
העמוקה  הערכתנו  את  ולהביע  לכם  להודות 
היפים  האירועים  מאחורי  ולתכנון  למחשבה 
ובעלי  מחלקותיה  כל  על  המועצה,  שאורגנו. 

מסוייגת  בלתי  תמיכה  מפגינה  התפקידים, 
ובכך  וביצירה,  בהתנדבות  טובה,  באזרחות 
מהווה חוד החנית ליצירת חברה בריאה, בעלת 

ערכים וערבות הדדית.
יישר כוח!

עירית גולדמן ואיתן פאר
מזכירים – קיבוץ שדה בוקר

 תושבי שדה בוקר 
מודים למועצה

האירועים שארגנה המועצה האזורית היא מופת של ערבות הדדית

בוגרי קורס הצלילה של רמת הנגב יצאו בקרוב לצלול במימי ים סוף

הבריכה במשאבי שדה שימשה ככיתת תרגול
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כנף?  לבנת  סלעית  שזאת  בטוח  "אתה   -
הכנף שלה שחורה לגמרי!"

נכון, אבל חכו רגע ותסתכלו",  - "מה שנכון 
עניתי. אחרי מספר דקות של המתנה שקטה, 
פרשה הסלעית כנפיה ולפתע נגלו הכתמים 
"עכשיו  התעופה.  אברות  של  הלבנים 

מאמינים?"
שהחל  חינוכי  תהליך  של  חודשיים  אחרי 
בגנים, דרך בתי הספר ועד ליישובי המועצה, 
כציפור  הכנף  לבנת  הסלעית  נבחרה 
"יום  בארוע  נגב.  רמת  של  "הלאומית" 
בנוכחות  גולדה  בפארק  שנערך  הציפור" 
הסלעית  הוכרזה  המועצה,  מתושבי  כ-500 
שיזם  ריפמן,  שמוליק  ידי  על  רשמי  באופן 
את הרעיון, כציפור רמת הנגב. קדם להכרזה 
אתגר,  יצירה,  פעילויות  ובו  צבעוני  הפנינג 
ההכרזה  לאחר  ועוד.  סיפורים  משחקים, 

נהנינו מהופעה וריקודים.
הכנף  לבנת  הסלעית  של  הבחירה  עצם 
כציפור שלנו, הוכיחה כי התהליך היה עמוק 

רמת  אזור  את  מאפיינת  הסלעית  ומוצלח. 
וניתן  אחרת,  ציפור  מכל  יותר  אולי  הנגב 
משתמר  בהם  ישוב  במקומות  אותה  למצוא 
עדיין בית גידול מדברי ובשטחים הפתוחים 

הרחבים של הר הנגב. 
חיי  על  שנעשו  הבודדות  העבודות  אחת 
גידי  ידי  על  נעשתה  הכנף  לבנת  הסלעית 
לחינוך  התיכון  הספר  בית  תלמיד  ז"ל,  זכאי 
אחד  עוד  גמר.  כעבודת  שהוגשה  סביבתי, 
בן  נמרוד  הוא  הסלעית  את  שחקר  משלנו 
בין שטחי המחייה  אהרון, שלמד את הקשר 

של הסלעית לבין הקרבה לכבישי הנגב. 
אחת  ספק  ללא  הכנף,  לבנת  הסלעית 
לנו  שיש  והמעניינות  היפות  הציפורים 
אבל  הנגב  ציפורי  את  לייצג  נבחרה  בנגב, 
את  מייצגת  הסלעית  אותן.  רק  לא  למעשה 
הנוף,  הנגב:  ברמת  ומיוחד  שיפה  מה  כל 
הטבע והאנשים. נאחל לה בהצלחה בתפקיד 

החדש. 
מידד גורן

הסלעית לבנת הכנף נבחרה 
כ"ציפור רמת הנגב"

אירוע "יום הציפור" חתם פרויקט מקומי ומיוחד, בו נבחרה הציפור שמאפיינת את האזור יותר מכל ציפור אחר

צילום: נמרוד בן אהרון הסלעית מייצגת את כל מה שיפה ומיוחד ברמת הנגב 

הזדמנות  ראה  י"ב,  בוגר  גאה  מדרשניק  קורין,  ראם 
וגם  ציוני  מסר  להעביר  גם   – עליה  וקפץ  כפולה 
לזכות בפרס שווה! ראם גייס חברים מהתיכון, וצילם 
סרטון בנושא שנת שירות לתחרות ציונות של משרד 
התרבות והספורט. יצאתי לשמוע ממנו על התהליך.

מה זו התחרות הזו?
לפני חודש ראיתי פרסום ביוטיוב על תחרות סרטונים 
שלך?".  הציונות  "מהי  השאלה  תחת  ציונות,  בנושא 
ובסוף  נושא לבחור,  איזה  זמן לחשוב  לי המון  לקח 
החלטתי לעשות על שנת שירות. ביקשו שנדבר על 
 – ציונות  זו  ובשבילי  שלנו,  האישי  בהקשר  ציונות 
חבר'ה צעירים שנותנים שנה מהחיים שלהם בשביל 
גדול  שיותר  לרעיון  שבה,  ולאנשים  למדינה  לתרום 
הילה  את  שלי,  מהשכבה  חבר'ה  כמה  גייסתי  מהם. 
הגרעינרית שלנו וכמה ילדים מהמדרשה. דותן ברגר 

מקדש ברנע עזר לצלם ולערוך.
איך הם הגיבו כשביקשת?

הם ממש תמכו ועזרו, כמעט כל מי שביקשתי ממנו 
לי  לעזור  משתדלים  כולם  ועכשיו  להצטלם  בא 

בהפצה.
אני יכולה לשער שבשנה הבאה אתה בשנת שירות?

כמובן. אני יוצא לשנת שירות דרך הסוכנות היהודית, 
לעבוד עם קהילה יהודית בטורונטו בכל מיני תחומים 
– לימוד עברית, היכרות עם ישראל והתרבות. נהיה 
גרעין של בני שירות שכל אחד מתארח אצל משפחה 
היהדות  בין  הקשר  את  לחזק  היא  המטרה  אחרת. 
בארץ עם יהדות התפוצות דרך הצעירים, ודרך זה גם 

לקדם תדמית חיובית של ישראל.
ומה אתה מתכוון לעשות עם הפרס? 

לכל  ארוחה  ונעשה  החברים  עם  נתחלק  אנחנו 

צניחה  לקורס  לצאת  מקווה  ואני  שעזרה,  השכבה 
חופשית עליו אני חולם מגיל 0!

יש לך מסר לעם?
הייתי רוצה למסור לי"אניקים ולי'ניקים שתיכף יגיע 
במדינה  הקשיים  על  גם  סביבכם  תסתכלו   - תורם 
– התדמית  וגם מחוץ למדינה  ואיפה אפשר לתרום, 

שלנו בעולם... וצאו לשנת שירות!
רוצים לעזור לראם ולחברים? היכנסו לפייסבוק של 

נוער הנגב ותמצאו לינק להצבעה.
מאחלת לכם הצלחה רבה בשם מחלקת נוער ובשם 

כל המועצה,

גילה מנביץ
רכזת מצילה והתנדבות נוער
מחלקת נוער וצעירים רמת הנגב

זו הציונות שלי
ראם קורין גייס את החברים וצילם סרטון על ציונות לתחרות של משרד התרבות

מקווה לצאת לקורס צניחה חופשית. ראם קורין

 אדמת המריבה - 
תערוכה חדשה ברביבים

התערוכה "אדמת המריבה" של עזרא צחור תציג החל מהחודש בפואייה של אולם 

"גולדה" ברביבים. לדברי האמן, התערוכה עוסקת במרקם החיים ברמת נגב-בכלים 

אומנותיים.הפתיחה החגיגית של התערוכה תתקיים ב-6.7.12 בשעות -19:30

21:00. התערוכה תינעל ב-11.8.12.
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לקראת קורס בניה שיפתח בשנה"ל תשע"ג, 
אשר ייתן כלי להתמצאות והכשרה, לבונים ולמשפצים ברמת הנגב. 

אנו מזמינים אתכם להרצאת מבוא 
שתתקיים בתאריך 10/8/12 ביום שישי בשעה 9:30 בבוקר, במתנ"ס רמת הנגב – בית גיל הזהב

מתנ"ס רמת הנגב בשיתוף בית הספר "עידן הטניס" פותחים בשנת הלימודי תשע"ג חוגי 
טניס לילדים לצעירים ולבוגרים במגרש הטניס- קיבוץ משאבי שדה.

בית הספר מקיים מגוון רחב של פעילויות ספורט לקבוצות ובודדים לילדים ונוער וכן 
אימונים אישיים למבוגרים. קבוצות הטניס מתאפיינות במספר קטן של תלמידים  ויחס 

אישי לכל תלמיד ותלמיד. אימוני הטניס מתקיימים בכל הרמות כדלקמן:
• אימוני מתחילים - פעמיים בשבוע כולל לימוד היסודות, תרגול ומשחקים חווייתיים. 

שיבוץ לפי גיל ורמה. 
• אימוני מתקדמים - פיתוח טכניקה ברמה אישית, אימוני כושר, השתתפות בטורנירים 

ותחרויות. 
• אימונים אישיים - מיועד לתלמידים כישרוניים כתגבור למערך השיעורים הבסיסי )2 

אימונים בשבוע(, קבוצות קטנות של עד- 4 משתתפים, תוכנית אישית לכל משתתף, ליווי 
לתחרויות טניס אזוריות וארציות. 

לפרטים נוספים ולתאום שעורים ניסיון, ערן הרפז 052-7462283

טניס - רמת הנגב

 לבנות נכון
לבנות ירוק

נושא הרצאת המבוא:
 ניהול וליווי פרויקט בנייה לבונה הפרטי, עלויות הבנייה, 

שיטות חישוב הגדרת התקציב וניהולו בתוך תהליך הבנייה.
מנחה: אריק אביטבול –- אדריכל בניין  050-2194334

תאריך פתיחת הקורס: 7.9.12 , ימי  ו', 8:30-11:30
מחיר הקורס: )יחיד/ זוג( 2,500 ₪  10 מפגשים+ 5 מפגשי ייעוץ אישיים

 נפתחה ההרשמה לקורסי הקיץ 
של שחייני רמת הנגב
שימו לב- מספר המקומות מוגבל!

לימוד שחיה )לילדים שלא יודעים לשחות בכלל!(-
מחיר: 550 ₪ לחודש

ימי א,ב,ד- -14:00 14:45
גילאי +5

שיפור סגנון-
מחיר: 500 ₪ לחודש

ימי א,ב,ד- -16:15 17:00
גילאי +6

דולפינים )ניתן להצטרף לאחר מבדק התאמה בלבד!(-
מחיר: 300 ₪ לחודש
ימי ב,ד- 17:00-18:30

גילאי +9

שיעורי השחיה יתקיימו בבריכת קיבוץ משאבי שדה במהלך כל חודש יולי )1-31/7(.
הקבוצות אליהן ניתן להצטרף )לאחר תיאום טלפוני עם לב(:

לפרטים נוספים: לב חולמר- מאמן- 0547-726716
רישום: מחלקת גביה במתנ"ס- אורן- 08-6564192

 בכל שאלה ניתן לפנות אל 
תרצה יובל, מנהלת אלר"ן  050-6417420

בימים אלה מתפרסמת חוברת הפעילות של מתנ"ס רמת הנגב, 
בה כלול גם היצע מחלקות הלימוד והפעילות באלר"ן. 

 מכיוון שמרבית השיעורים באלר"ן הם יחידניים, 
קיימת חשיבות רבה להרשמה מוקדמת בשל שתי סיבות: 

א. הבטחת מקום בכלי הנגינה הרצוי או אצל המורה המועדף.
ב. הקצאת מורים בהתאם לביקוש, ומציאת מורים לכלי נגינה נוספים מבוקשים.

בנוסף- חלק משמעותי מפעילות אלר"ן הוא נגינה בהרכבים. בניית מערכת 
הלימודים לתשע"ג תלוייה גם בהרשמה להרכבים השונים. 

* השתתפות בהרכבי הנגינה השונים פתוחה גם בפני ילדים ומבוגרים שאינם תלמידי 
אלר"ן.

* השנה ייעשה מאמץ )על סמך ביקוש( לפתוח מחלקת כלי נשיפה ממתכת.         
המעוניינים- אנא, הזדרזו.

לימודי נגינה באלר"ן
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ממש  בקרוב  לרגע.  שוקט  לא  הצעירים  מרכז 
עידוד  של  מסלול  וגם  פסיכומטרי,  קורס  ייפתח 
יזמות לצעירים – סיור ליזמויות ועסקים מיוחדים 
ברמת הנגב, שמטרתו לפתוח את הראש לצעירים 
לנושא של יזמות. לאחריו ייפתח ב-12 ביולי קורס 
קצר של שלושה מפגשים לפיתוח חשיבה יזמית, 

עסקית  מלווה  והיחידה,  האחת  שפי  לילי  עם 
כנס  גם  הצעירים  במרכז  יתקיים  בקיץ  ליזמות. 
מתגייסים  במסגרתו  במועצה,  ראשון  מתגייסים 
קצין  של  הרצאה  ישמעו  שירות  שנת  ומסיימי 
הגיוס,  לקראת  ועצות  וטיפים  המועצה  בן  בכיר 
במסיבה  יחגגו  מכן  ולאחר  מהמועצה  שי  יקבלו 

בכנס  י"ב.  מסיימי  צעירים  מספר  יפיקו  אותה 
להיכנס  המתגייסים  את  מזמינים  למעשה  אנחנו 
רמת  של  והאזורית  התוססת  הצעירה,  לקהילה 

הנגב, ולהיות שותפים במרכז צעירים. 
אנחנו בפורום צעירים כל הזמן חושבים על רעיונות 
נוספים שיעשו טוב לצעירי המועצה  ופרויקטים 

ותמיד מעוניינים לשמוע דעות ומחשבות שלכם. 
בבניה  נמצא  עדיין  כשהתחום  עכשיו,  במיוחד 

והתפתחות מתמדת, יש לכם מקום להשפיע.

נעמה חיימוב-צנעני 
רכזת תחום הצעירים

לוח פעילות קיץ  2012 - מח' נוער וצעירים - מעודכן 
יולי

5 יום כיף ז'-ח'
5-6 פסטיבל קיץ בניצנים,  ז'-ח'

5-15 משלחת נוער לגרמניה
8 פעילות ד'-ו', ביקור בתנובה והזמנה לשקט – סבב 1)פתחת ניצנה ואשלים(

IST 8-10 אירוח נוער מדנבר
9-11 הכנות למסעות ז'-ח'

10 פעילות א'-ג',  מוזיאון המדע
11 מועד אחרון להרשמה לרפסודיה

12 פעילות ד'-ו', מימדיון
16-18 מחנה ד'-ו', הנוער העובד והלומד

17-20 הכנה למסע פלמ"ח ובעקבות לוחמים
19 לונה פארק ת"א

23-25 טיול ז'-ח' לצפון
25-27 מחנה קיץ ד'-ו' בני המשבים

25 טיול ערב א'-'ג עבדת - סבב 1 )שדה בוקר, משאבי שדה, רביבים, רתמים, 
מדרשה(

26 טיול ערב א'-ג' עבדת - סבב 2 )אשלים, רמון, מרחבעם, טללים, פיתחה(
29 טיול ערב ד'-ו' עבדת -סבב 1)פתחת ניצנה, רביבים ורמון(

31  רפסודיה, ט'-י"ב

אוגוסט
1-2 המשך רפסודיה, ט'-י"ב

2 טיול לילה עבדת ד'-ו' – סבב  2)ליתר הישובים(
5 יום פעילות ד'-ו' , ביקור בתנובה והזמנה לשקט -סבב 2 )יתר הישובים(

5-8 מסע פלמ"ח ובעקבות לוחמים
5-17 משלחת נוער רב לאומית לגרמניה

8 פעילות אתגרית א'-ג' 8בטבע
9 מרוץ סוף הדרך, ט'-י"ב

10-15 קורס מד"מים מש"צים
12-15 מסע ט'

14-20 משלחת נוער לפולין
15-16 כיף פעילים

20 הגעת גער"ן 8 למועצה

 סיום הרשמה לפעילויות חד יומיות, עד 7 ימי עבודה מיום הפעילות, 
ולפעילויות שיותר מיום אחד שבועיים לפני מועד הפעילות.
הרשמות באמצעות המדריכים ביישובים בלבד.

מה מתבשל במרכז הצעירים?
הכנה לפסיכומטרי, קורס לעידוד יזמות, כנס מתגייסים והיד עוד נטויה

התקבצה  יוני  חודש  בתחילת  אחד  שישי  ביום 
המועצה  מרחבי  וצעירות  צעירים   25 של  קבוצה 
ולכבוש  לצאת  תכננו  גדולה.  הרפתקאה  לקראת 
והיפים,  המאתגרים  יהודה  מדבר  מנחלי  אחד  את 
סטנדרטי,  לא  בהחלט  טיול   – רחף  נחל  הוא  הלא 
שההתקדמות בו מצריכה גלישת חבלים )סנפלינג( 

מצוקים רבים מגובה של עד כ-50 מטר!
בוקר  שדה  מרביבים,  קיבוצניקים  כללה  הקבוצה 
בן- ממדרשת  סטודנטים  ולצידם  שדה,  ומשאבי 
ביניהן  שאין  קבוצות  לכאורה  ואשלים,  גוריון 
בהכרח חיבור. אך בהגיענו לחניון הלילה מול חופי 
ים המלח, ראינו כי ההבדלים הם לא יותר מאשר 
על-פני השטח: מיד התחלנו במלאכת הבישולים 
לפוייקה, ולאחר ארוחת ערב דשנה ישבנו למשחקי 
קלפים ושירת שירי ארץ ישראל מסביב למדורה. 

כבר אז היה ברור שנרקמה קבוצה מאוד מיוחדת.
לאחר  לטייל.  יצאנו  המחרת  בבוקר  ראשון  באור 
טיפוס קצר, המדריכים המעולים העבירו הדרכת 
גלישת חבלים, ואחד אחד רכנו מעל לשפת הצוק 
מנווטים  בעודנו  )האנכית(.  לדרך  ויצאנו  הראשון 
הגבוהים,  הסלע  מצוקי  לבין  בנחל  הסלעים  בין 
ליוותה אותנו חבורת ציפורים מסוג טריסטרמיות 
שנפיל  חיכו  ורק  מקרוב,  אותנו  שחקרו  שובבות 
איזו פיסת מזון. כך גלשנו מצוק לצוק, בין קצרים 
ממתינים  בעודנו  ותלולים.  גבוהים  לבין  וחביבים 
ליתר חברי הקבוצה, ניהלנו שיחות חולין מעניינות 
חוויות  וסיפורי  מה,  לומד  מי   – הצר  הקניון  בצל 
השתפשפנו  שגלשנו  צוק  כל  עם  בחו"ל.  מהטיול 
עד  הגלישה,  במקצוע  קצת  עוד  )תרתי-משמע( 

שכולנו היינו ממש "רקדנים" על קירות הצוק.
רחף,  נחל  את  צלחנו  ובאומץ,  בנחישות  וכך, 
הידיים.  על  ויבלות  הפנים  על  חיוך  עם  וסיימנו 
החברים שיצאו לטיול כאסופות "חברים מהבית" 

חזרו הביתה אחרי שהבינו שיש אחלה חבר'ה פה 
בהם  חדשים,  חברים  כמה  יצרו  ואפילו  במועצה, 
מרכז  באירועי  קבוע  באופן  להיתקל  ימשיכו  הם 
של  השנתי  השיא  את  שהיווה  הטיול,  הצעירים. 

טיולי צעירים, הופק על-ידי חברי "פורום צעירים" 
של רמת נגב. 

חנן דן, אשלים
פורום צעירים

צעירי רמת נגב גולשים את נחל רחף
פורום הצעירים כינס קבוצה של סטודנטים וקיבוצניקים לטיול סנפלינג מאתגר ומגבש

בין שמיים וארץ
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מדעי היין
עוד  ברנע  בקדש  גרו  שלי  ההורים 
כשהמושב היה בסיני, ואני נולדתי כבר פה. 
ואני  ברנע",  קדש  "יקב  יקב,  יש  למשפחה 
היין  במדעי  ראשון  תואר  ללמוד  נסעתי 
לאיטליה  נסעתי  איטליה.  בפירנצה,  והגפן 
עם חברה מבאר שבע, עדן. היא התלבטה 
מה ללמוד, אבל בסוף הגענו למסקנה שאם 
כבר נוסעים לאיטליה, שתלמד גם היא יין, 
הרי דברים אחרים אפשר ללמוד גם בארץ. 

מאז היא כבר לא חברה שלי - התחתנו. 

אסור לגעת
ונכנסנו  לארץ,  חזרנו  וחצי  שנתיים  לפני 
לעניינים פה בעסק. היקב ייצר אז 30,000 
בקבוקים בשנה, אבל מאז עלינו ל-75,000. 
העסק  את  הגדלנו  כרמים,  עוד  שתלנו 
וכמובן  משם,  ומכונות  ציוד  הבאנו  עצמו, 
היקב  בלימודים.  שרכשנו  הידע  את  גם 
כשר, ולכן רק עובדים דתיים עובדים בתוך 
היקב. למעשה, לי בכלל אסור לגעת ביין. אז 
אני אחראי על כל הייצור, על הלוגיסטיקה, 
ואשתו  שלי  אח  המבקרים.  מרכז  על  וגם 
מתעסקת  שלי  אמא  השיווק,  על  אחראים 
עובדים  שניים-שלושה  יש  ביקב  בניירת, 
קבועים, ובכרם תאילנדים. עדן עם הילדה 
גפן,  לה  לקרוא  החלטנו  השנה.  בת  שלנו 

אתה יכול לנחש לבד למה.

לא שמונה עד חמש
לנו  אבל  ענבים,  קונים  בארץ  היקבים  רוב 
יש כרמים משלנו. בנוסף, אנחנו גם קונים 
אנחנו  עבדת.  בעין  ממגדל  ענבים  עוד 
מייצרים שמונה סוגים של יין - מלבן ועד 
שירז,  מרלו,  קברנה,   - זנים  בשלל  אדום, 
פטיט סירה, קברנה פרנק, סוביניון בלאנק, 
שרדונה ועוד. אנחנו מוכרים הרבה לקהילה 
אחוז,   15-20 הברית,  בארצות  היהודית 
מספקת.  מאוד  פה  העבודה  בארץ.  השאר 

מפתח.  שאני  משהו  זה  שלי,  העסק  זה 
כמובן שיש סיכונים, זה לא כמו שמונה עד 

חמש. 

סומכים עלינו
וחצי בבוקר, שמעו  ימים, בשש  לפני כמה 
אני  גם  זה,  את  שמעו  לא  הרבה  בום.  פה 
לא, אבל אני בכיתת כוננות, אז ישר העירו 
כולנו,  קפצנו  ובסמסים.  בטלפונים  אותי 
שלא  אחראי  במושב,  גזרה  תפס  אחד  כל 

הכוננות  לכיתת  בנוסף  ליישוב.  ייכנסו 
עליהם,  סומכים  לא  אבל  חיילים,  פה  יש 
סומכים עלינו. היו איזה חמש-שש שעות 
עד  קורה,  מה  טלפונים,  חיפושים,  של 
מגבש,  גם  היה  זה  שמצאו.  מה  שמצאו 
הלחץ,  באותו  סירה,  באותה  כולם  פתאום 
מתחילים להיפתח, לדבר. בדרך כלל ביום 
יום כל אחד עם המשפחה שלו. חוץ מפוקר 

בערבים, אין הרבה.

מחובר לארץ
פה  היו  די משעמם,  פה  היה  ילד  כשהייתי 
אז רק איזה 15 משפחות. היום לגדול פה זה 
יותר טוב, המקום יותר מפותח, יש ילדים. 
חבר'ה  חדשות,  משפחות  הרבה  פה  יש 
בגילי. אמנם אין בילויים, אבל כשאתה עם 
משפחה לא מעניין אותך לבלות. בכלל, לא 
אחלה  זה  לילדים  כלום.  פה  משנה  הייתי 
מקום, יש פה חצר, מרחבים, אתה לא תקוע 
בין בניינים, אתה מרגיש את האדמה, אתה 
פה  אין   - האוויר  מזג  גם  לארץ.  מחובר 
טיפה לחות, אמנם חם אבל אם אתה בצל 
אתה לא נוטף זיעה. נכון, יש פה רק מרפאה 
רחוקים  אנחנו  קשה,  פה  הפרנסה  קטנה, 
מהתיכון, יש פה רופא פעמיים בשבוע בסך 
הכל, אין סופר, על כל דבר קטן צריך לנסוע 
70 קילומטרים לבאר שבע. זה החסרון של 

המקום, אבל זה גם היתרון.

אדם,  מקום

יוגב צדוק, קדש ברנע

נלחמים בכנימות
גדילתם.  בשיא  והצמחים  כאן  הגדול  החום 
אך  ורעננים,  צעירים  עלים  לראות  הזמן  זה 
רואים  אתם  אם  המזיקים.  של  הזמן  גם  זהו 
עלים מעוותים או מסולסלים, פיח שחור על 
העלים ו/או נמלים מתהלכות על הצמח, זהו 
סימן לפעילות כנימת העלה. הנמלים עצמן 
לא פוגעות בצמח, אך הן מגינות על הכנימות, 
)הפרשות  דבש  טל  מקבלות  ובתמורה 
צבעים  לכנימות  הכנימות(.  של  מתוקות 
הכנימות  מ"מ.   1-5 של  בגודל  והן  שונים 
פוגעות בצימוח חדש על ידי מציצת העלים. 
ולחות,  מתונות  טמפרטורות  אוהבות  הן 
הקיץ  בשיא  נעלמות  באביב,  מופיעות  הן 
השקייה  עודף  לעיתים  בסתיו.  וחוזרות 
את  מלרסס  להימנע  עדיף  כנימות.  מעודד 
את  הורג  גם  זה   – הדברה  בחומרי  הכנימות 
האימתנית  הטורפת  כמו  הטבעיים,  אויביהן 
המושית )פרת משה רבינו( וחרקים אחרים, 
למלא  אפשר  אדם.  לבני  מסוכן  גם  וזה 
כלים  סבון  קצת  להוסיף  מים,  עם  שפריצר 
ושמן בישול ולרסס את האזור הנגוע. צריך 
שבוע  כל  פעמים  מספר  הטיפול  על  לחזור 

לטיפול יעיל. 
צמחים   – בגינה  זרעים  לאסוף  הזמן  גם  זה 
מתייבשים.  עכשיו  עד  שפרחו  חד-שנתיים 
זרעים  או  התרמילים  את  לאסוף  כדאי 
תורמוס  אשולציה,  פשתה,  ריחנית,  )אפונה 
ואחרים(, לשמור לשנה הבאה, לפזר בסתיו 

או לתת לחברים. 

 פינת הצמח המדברי
צמחים מושכי פרפרים

על צמחי ציפורים כבר דיברנו – עכשיו מגיע 
בגינה  פרפרים.  המושכים  לצמחים  הכבוד 
בה יש גם פרחים וגם פרפרים השמחה היא 
מושכי  הצמחים  את  לחלק  אפשר  כפולה. 
המשמשים  צמחים  לשניים:  הפרפרים 
פונדקאים לפרפרים, וצמחים המציעים צוף 
לפרפרים בתמורת ההאבקה. על הפונדקאים 
הנקבה  חייו:  מחזור  כל  את  מעביר  הפרפר 
מטילה על הצמח ביצים, הזחל הרעב אוכל 
את העלים או הגבעולים )מה שעלול להיות 
ומתגלם  הצמחים(  לחובבי  משהו  בעייתי 
עד להופכו לפרפר. לרוב, לכל מין פרפר יש 
פונדקאי ספציפי. כמה דוגמאות לפונדקאים 
ופרפרים: פיגם – זנב סנונית, הרדוף - רפרף 

ההרדוף, משפחת המצליבים – לבנינים. 
המושכים  צוף  צמחי  של  רב  מספר  יש 
לנטנה  המוכרים:  מהצמחים  כמה  פרפרים, 
רוזמרין,  ובצהוב,  בסגול  פורחת   – עדינה 
)לוונדר(,  אזוביון  מצוי,  שיח-אברהם 
ריחן  עדעד,  צהובים,  מצליבים  חרצית, 
)בזיליקום( ועוד. אפשר לשלב צמחים אלה 
השנה.  רוב  לאורך  מפריחה  וליהנות  בגינה 
"גינת  למידע נוסף מעמיק כדאי לקרוא את 

הפרפרים בישראל" מאת דובי בנימיני.

גלעד מיכאלי 
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

בגינה בה יש פרחים ופרפרים בגינה השמחה היא כפולה. לבנין הצלף על לנטנה לילכית
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צילום: נירה צדוק העבודה פה מאוד מספקת. זה העסק שלי 
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מעל הפסגה סביב אשקיפה

אני עומד על פסגת הגבעה הגבוהה שממנה 
פיתחת  של  הנופים  העברים,  לכל  נשקפים, 
ועכשיו.  כאן  ועד  הרחוק  מהעבר  ניצנה, 
המצפור נקרא "מצפור לבית צבי". צבי הוא 
ומונח משמעותי בחייו של לובה. שיאו  שם 
ואת משנתו  מוטמע בספר הכורך את חזונו 
המדינית תחת הכותרת "ארץ הצבי" )1972(, 
שכתב(   14 )מתוך  האחרון  בספרו  ואחריתו 
"תאומי צביה" )2007(. את המונח צבי שאב 
אך  בכתביו,  רבות  שעשה  כפי  מהתנ"ך, 
משפחתה  משם  נבעה  הראשונית  ההשראה 
של טניה אשתו, שנולדה לבית צבי. המשפחה 
לובה  בחר  בשם  בשימוש  בשואה,  נספתה 

להנציח את זכר המשפחה.
מהתצפית הגבוהה נשקפות נקודות נוספות 
אליהם  סיני  מרחבי  בהן  המגוונת,  בעשייתו 
הבריטי  בצבא  מתנדב  צעיר,  כחייל  הלך 
במלחמת העולם השנייה. מכאן הלך בעקבות 
והשתתף  המערבי  המדבר  אל  מונטגומרי 

בקרב באל עלמיין.
פסל  בתווך,  לקרוב,  הרחוק  האופק  בין 
השלום של דני קרוון, מאה ושמונה עמודים, 
השלום  איש  של  כמיהתו  את  המבטאים 

לשלום עם מצרים.
ממערב לתל ניצנה נשקף הבוסתן המשוחזר, 
נמצא  ניצנה  לתל  מעבר  קדומה.  חווה  מין 
לאה,  התאומה  אחותו  שם  על  לאה,  בוסתן 
מוקדם.  שנה  כעשרים  לעולמה  שהלכה 
שבו  פרי,  עצי  לבוסתן  יפה  הדגמה  שם  יש 
נשדדים  לעיתים  במדבר.  הלך  כל  מתארח 
שמכירים  בדואים,  ידי  על  לילה  בן  הפירות 
את הפתיחות היפה שמעניקה ניצנה לאורחי 
לחמסנות  אורחים  הכנסת  והפכים  הבוסתן 

מן ההפקר.
יחידות   40 יש  הגבוהה  הגבעה  רגלי  להדום 
דיור המשמשות את הסגל והעולים. במהרה 
יהווה כל המתחם המעטר את הגבעה הגבוהה 
אז החלום  ניצנה.   – את השכונה הקהילתית 
של ניצנה חינוכית ישתלב גם ב"קהילתית" – 

שם שנבחר על ידי לובה בקפידה.

אל המקורות - בבית 
הכנסת של ניצנה

הגבעה  על  ממוקם  בניצנה  הכנסת  בית 
מדברי,  מגוון:  נוף  נשקף  וממנו  המרכזית, 
את  לבקר  בא  עוז  כשעמוס  וציוני.  חקלאי 
לא  אתה  אם  "גם  אמר:  כעשור,  לפני  לובה 
של  הכנסת  בבית  לאלוהים  קרוב  אתה  דתי 
על  מסר  בו  שיש  מרתק,  משפט  ניצנה". 
בתוך  שנמצא  מי  של  והתחושה  ההשראה 
קודם  עצמו  הגדיר  לובה  החוץ.  את  ורואה 
ישראלי  כך  אחר  ציוני,  כך  אחר  כיהודי,  כל 

ולבסוף איש עם תודעה אוניברסאלית.
בבית הכנסת נמצא את כל סימני הקשר של 
ניסן  חודש  בראש  ולאמונה.  ליהדות  לובה 
יחד עם עמנואל ליפשיץ  2002, לובה הביא 
בן דודו ספר תורה לבית הכנסת. יחד נטענו 
הבוסתן  המאורע.  לזכר  זית  עצי  בוסתן 
בית הכנסת. בבית הכנסת  בירכתי צפון של 
יש ויטראז'ים יפהפיים של כל שבטי ישראל, 
הצנועה  שהאומנית  ויטראז'  גם  וביניהם 
עליו  וכתבה  ללובה,  הקדישה  דרמון  קולט 

בתמימות: "ניצנה – חלום שהתגשם".
הקדישו  אותו  כרס,  עב  ספר  יש  התיבה  על 
של  המוצא  קהילת  אנטופול,  קהילת  אנשי 

לובה, לבית הכנסת. לובה הוא יהודי למשפחת 
בין  שהייתה  בעיירה  ששורשיהם  ליפשיץ, 
שנכחדה  עיירה  רוסיה,  בצפון  ביצות  שטחי 
ב-1921  נולד  עצמו  לובה  דור.  שנות  לפני 
ידי  על  שנרדף  סוחר  של  כבן  במוסקבה 
ישראל.  לארץ  לברוח  ונאלץ  הבולשביקים 
של  העשרים  שנות  בראשית  בנה,  האב  כאן 
מבית  אביב.  בתל  ביתו  את  הקודמת,  המאה 
וחמש  לובה בכל שמונים  ואליו שב  יצא  זה 
שנותיו בארץ ישראל. מהם יצא גם למסעות, 
שחלקם היו עלומים בשירות מדינת ישראל.

בית צנוע ועשיר בפעילות
עם ההגעה לניצנה, כמענה לחבריו ותלמידיו 
ואלי עמיר(,  גורדון  )אורי  בסוכנות היהודית 
של  העזובים  הבתים  את  ומצא  לובה  בא 
אנשי קדש ברנע הישנה )הזמנית(. מיד מיקם 
אותה  והפך  הקטנות  הדירות  באחת  עצמו 
למשרד עבודה ממנה החל את ההקמה. מה 
שמספיקה  עשייה  של  עושר  שם?  רואים 

לכמה אנשים "נורמליים" והרבה צניעות. 
עבודה:  וניירות  תמונות  נשקפים  מהקירות 
העלומות  הפעילויות  החינוכית,  הפעילות 
בניית  באיראן,  חבל  שיקום  משימות  כולל 
ובן  ערד, הצגת תוכנית חבל לכיש לאשכול 
בחבל  אפריקה  צפון  יהודי  קליטת  גוריון, 
לכיש, לימוד עולים מרוסיה באולפן, תמונה 
מדים  ולבוש  צנום  הוא  בו  צבאי  מסדר  של 
לובה  הים.  חיל  אוניית  על  כמפקד  לבנים 
אלוף.  סגן  בדרגת  קצין  גם  להיות  הספיק 
האונייה,  סיפון  על  גוריון  ובן  הוא  בתמונה 
המרכזי  הקיר  באמצע  המסדר.  את  סורקים 
מפגש של לובה עם אנואר סאדאת – תקווה 

ענקית לשלום, שכנראה עוד יתמהמה.

אפילו המיטה שכאן הייתה מיטת "סוכנות", 
החלפתי  לניצנה  להגעתו  השני  בעשור  ורק 

את המיטה במיטה חדשה משהו.

מוזיאון עתיקות
לובה ידע, בכל תכנוני ההקמה של הישובים 
בסיס  להם  שיש  מקומות  לאתר  שבנה, 
אותה  בערד,  עשה  כך  מוכח.  היסטורי 
מיקם ליד תל ערד, כך עשה בקרית גת ליד 
ניצנה.  תל  ליד  בניצנה  עשה  וכך  ערני,  תל 
בגיוס  החל  שהקים,  למקומות  הגעתו  עם 
ידע  הוא  ארכיאולוגיות.  למשלחות  כסף 
העבר.  על  מושתת  תמיד  לעתיד  הבסיס  כי 
השתתפו  חפירה  שנות  כמה  במהלך  וכך, 
חניכי ניצנה הראשונים בחפירות לצד אנשי 
האוניברסיטה של בן גוריון. מעט מהחפירות 
שנעשה  ומקסים,  צנוע  למוזיאון  הבאנו 
זיוון.  זאב  הראשון  ניצנה  מנהל  בהנחיית 
של מסרים  עושר  אבל  מוצגים,  מעט  בו  יש 
ברורים וניתנים להבנה של כל מי שבא בצל 

קורתו. 
פעם  שהיה  המוזיאון,  של  השני  מהעבר 
ניצנה בימי ראשיתה,  חדר המורים של סגל 
התחבר לובה ליוזמה שלנו להפוך את ניצנה 
הראשון  הכסף  את  לדוגמא.  אקולוגי  לכפר 
משפחת  משפחתו,  מבני  הביא  זו  למטרה 
שלא  די  שלא  היה,  כזה  איש  מין  זילקין. 
לקח כסף ציבורי למשפחתו, היה מביא כסף 

משפחתי למטרה ציבורית.
בתחום  דבר  וחצי  דבר  הבין  שלא  למרות 
הישן  מהדור  לציוני  כיאה  האקולוגיה, 
לקיימות  שייך  שהעתיד  וידע  הבין  לובה 
ולאקולוגיה. מיד התחבר ועודד את האמנית 
מיכל פלג לעשות מעשה. כך עשה כשהקמנו 

את הפארק הסולארי, את הבריכה הסולארית 
חזון  של  ביכולת  שניחן  מי  אחרים.  ודברים 

מבין גם בדברים שהדור שלו לא הבין...

הפנורמה מבית אורי כמשל
נסיים את השיטוט בניצנה בבית אורי. הבית 
נקרא על שם אורי גורדון, חברו ותלמידי של 
מעשה  עוד  לעשות  לובה  את  שדחף  לובה, 
ציוני נוסף – כאילו לא הספיקו כל המפעלים 
האחרים שכבר הקים. היושב בבית אורי לא 
צריך לאמץ דמיון מפותח או מילים נאצלות 
וגידים.  עור  רוקם  החזון  את  לראות  כדי 
היום,  באובך  מנצנצת  גבוהה,  גדר  יש  אמנם 
על גבול השלום שנהיה קצת עוין לאחרונה, 
אבל משם נשקפים אלפי דונמים של חממות 
חקלאי קדש ברנע המגדלים עגבניות, לצידם 
ויקב  מליחים,  במים  מושקה  רימונים  מטע 
של אלון צדוק וחורשות אקליפטוסים מהם 
מפיקים דבש קדש ברנע ואגמים בצבעי כחול 
העודפים  הרכז  מי  שהם  מים  של  וטורקיז 

ממתקן ההתפלה של קציעות.
על  כי  שנה  כשלושים  לפני  מאמין  היה  מי 
הדיונות הריקות בואכה מסוף הגבול תתפתח 
מניץ  לובה  ובליבה  מפוארת,  חקלאות 
מגוון  עם  חינוכי  כפר  שתהיה  לניצנה  ניצן 
חבל  פה  לפתח  לובה  של  החזון  תוכניות. 
ארץ "מרהיב", כפי שכתב לבן גוריון ואשכול 

ב-1962, מתבסס.
כשסיימנו את בניית בית אורי חיפשנו לובה 
היפה  מהמקורות.  פסוקים  של  סדרה  ואני 
ק"ז  מפרק  ציטוט  הוא  כולם  מבין  והקולע 
מספר תהילים: "ישם מדבר לאגם מים וארץ 
ויכוננו  רעבים  שם  ויושב  מים,  למוצאי  ציה 

עיר מושב, ויזרעו שדות ויטעו כרמים".

משקיף על החזון – דו"ח ביניים
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

מי שניחן ביכולת של חזון מבין גם בדברים שהדור שלו לא הבין

טיול בעקבות חמש תחנות בניצנה השזורות בחייו של לובה אליאב, במלאת שנתיים למותו



      

אדמת המריבה
• ההכנות לבחירות מונחות ע"י משרד הפנים מהיום ועד לתוצאות הבחירות.

• נשלח "דף לתושב" לכל תושבי המועצה )מופיע גם באתר המועצה(, מליאת המועצה בחרה 
ועדת בחירות בת 3 חברים )אריה וינד משדה בוקר- יו"ר, גלית סבדיה מכמהין ועדי פורטוגז 

מהמדרשה.
• כל ההודעות על הבחירות יתפרסמו בלוחות המודעות בישובים, וחשוב שכל יישוב ייחד פינה 

בלוח המודעות לבחירות 2012.
• ההודעות הקשורות לבחירות יפורסמו במועדים שמשרד הפנים ייקבע על פי לוח הזמנים 

ובהתאם לחוק.
אליעזר בן סעיד       
מזכיר ועדת הבחירות       

ב- 4/12/12 יתקיימו בחירות למועצות שיכללו: 
• בחירת לראש המועצה

• בחירות לנציגי הישובים במליאת המועצה
• בחירת לועדים המקומיים

בחירות 2012

התפקיד כולל:
• הדרכת קהלי יעד מגוונים: ילדים ונוער, חיילים וקצינים, מורים וקהל רחב.

• הדרכה של סדנאות, הרצאות, ימי עיון וסיורים.
• תהליך ההכשרה מבוסס על סמינר בתחילת השנה של שלושה ימים בחודש ספטמבר.

• השתלמות פעם בחודש בימי שישי, צפייה מבוקרת בהדרכות ולימוד עצמי מונחה.
• המשרה היא על בסיס שעתי.

 בנוסף, ליחידת מבקרי חו"ל ויחידת עולים שבמכון דרושים מדריכים דובר שפות: 
רוסית, ספרדית, צרפתית ושפות אחרות..

נא לשלוח קורות חיים לפקס 08-6557647, עבור טל שמואלי, מנהלת היחידה לילדים ונוער
או לדואר אלקטרוני: talss@bgu.ac.il לפרטים נא לפנות 

מדריכים בנשמתם, בעלי תודעת שליחות חינוכית, עם ניסיון בהדרכה, 
בעלי ידע בתולדות הציונות, המדינה והחברה בישראל

לעבודה מרתקת, בסביבת עבודה ייחודית

למכון למורשת בן-גוריון
דרושים/ות
מדריכים/ות

אוטובוסי חברת "מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ" מצוידים במערכת כרטוס חכמה, ולכן על 
הנוסעים בתחבורה הציבורית להצטייד מבעוד מועד בכרטיס רב-קו.

הנפקת כרטיס רב-קו כעת בחינם. )רב-קו פרסונלי מלא בלבד.(
כיצד מנפיקים:

תהליך ההנפקה הינו פשוט מהיר וקל. 
מגיעים לאחת מעמדות ההנפקה עם תעודה מזהה, על ידי הליך פשוט של נתינת פרטים מזהים, 

חתימה על הסכם הנפקת רב-קו, מצטלמים ומקבלים כרטיס רב-קו במקום.
תלמידים ללא ת"ז - יש להצטייד בספח ת"ז של ההורים ולהגיע עם מסמכי הנפקה חתומים 

מהבית,ניתן להוריד מאתר המועצה.
מהו כרטיס רב-קו? 

רב-קו הינו כרטיס אלקטרוני חכם, עליו מוטבעים תמונת הנוסע ופרטיו המזהים. הרב-קו יחליף את 
כל סוגי הכרטיסיות וכרטיסי החופשי חודשי הקיימים. את הרב-קו ניתן יהיה להטעין ככרטיס חופשי 

חודשי, כרטיסיה רגילה  (על כל סוגיה( באוטובוס.
מהם יתרונות הרב-קו? 

נוחות: תשלום יותר מהיר ונוח בכניסה לאוטובוס, אין צורך לשאת כסף 
או להמתין לעודף.

שקט נפשי: ניתן לקבל החזר יתרה במקרה של אובדן או גניבת הכרטיס.
כיצד מקבלים את הרב-קו? 

כרטיסי רב קו ניתן להנפיק בעמדת ההנפקה בבנין "מטרודן", מסוף 
תחבורה ציבורית ברחוב חנקין 1 באר שבע. שעות הפעילות הן בימים 

א', ג', ה' בין 08:00-19:00 ובימי ב' ו-ד' בין 08:00-16:30 )סטודנטים- בימים ראשון עד חמישי בין 
השעות 08:30 ל- 15:30(. שעות הפעילות המצוינות הן בימי חול. בערבי חג ומועדים, יתכנו שינויים.

מגיעים עם תעודה מזהה, מצטלמים ומקבלים כרטיס רב-קו במקום. 
היכן מטעינים את הרב-קו? 

ניתן להטעין את הרב- קו בכל אחד מהאוטובוסים של חברת "מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ" 
הפועלים בדרום.

כיצד משתמשים ברב-קו? 
יש להצמיד את הכרטיס החכם לקורא הכרטיסים המותקן בכניסה לאוטובוס, והתשלום יתבצע 

אוטומטית.
האם ניתן לעלות לאוטובוס בלי רב-קו? 

כן, תמיד יתאפשר תשלום במזומן בתחילת הנסיעה. התשלום במזומן הינו במחיר מלא לנסיעה 
בודדת בקווי "מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ".

 לכל המעוניין בהנפקת כרטיס רב קו
 ניידת מטרופולין מגיעה למועצה!

ב 15/07/2012 יום ראשון כ"ה תמוז התשע"ב  בשעות 1300-1600

shiras@rng.org.il הפרטים יופיעו גם באתר המועצה,לפניות בנושא




