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דבר ראש המועצה

צרו קשר:

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

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

תרבות זה לא עניין של גיאוגרפיה 
וקצת שמאלה, לא הרחק  הנגב  בקצה רמת 
ומתפתחת  הולכת  עזוז,  ביישוב  מהגבול, 
סצנה תרבותית-תיירותית מיוחדת וייחודית 
ללא  וכמעט  המקום  תושבי  ביוזמת  במינה. 
בחודשים  התקיימו  המועצה,  של  עזרה 
 - ומגוונים  מיוחדים  מופעים  האחרונים 
ברי סחרוף. השילוב  ועד  צוענית  ממוסיקה 
אינטימיות,  ייחודי,  מוסיקלי  מופע  של 
אין  מרחבי  אל  פתוח  נוף  עם  קסום  מקום 
את  עושה  כוכבים  אלף  של  ותפאורה  סוף 
ברשתות  זורם  אירועים  על  המידע  זה. 
קהל  ודרך  מודעות  לוחות  על  החברתיות, 

הולך וגדל של אוהבי וידידי המקום. 
ועוד קצת תרבות - האהבה למוזיקת רגאיי, 
בן  שהיה  נער  של  והתעוזה  היוזמה  החזון, 
17, אמיר פאר משדה בוקר, ואיתו החברים 
הטובים שהחליטו לפני כחמש שנים להפוך 
חלום למציאות, הולידו את "רגאיי במדבר". 
לפסטיבל  השנים  במשך  הפך  הפסטיבל 
והחודש  בישראל,  ביותר  הטוב  הרגאיי 
הגיעו אליו אלפי צעירים בגיל וברוח, ילדים 

ומשפחות. היה נפלא.

יש שם
לפני כשבועיים התכנסה ועדת השמות )כן, 
יש מוסד כזה( של מדינת ישראל והחליטה 
להעניק את שמו של ראש הממשלה הראשון 
דוד בן גוריון לפרויקט מעבר מחנות צה"ל, 
המתחולל  ביותר  המשמעותי  הפרויקט 
בנגב. המועצה מלווה את הפרויקט ומסייעת 
לא  מהיום,  אז  מעשור.  יותר  מזה  לקידומו 
ההדרכה  קריית  ולא  הבה"דים  עיר  עוד 

בצומת הנגב, אלא "מחנה בן גוריון".

התחלות חדשות
לחינוך  התיכון  אירח  בהם  שנים  שש  אחרי 
סביבתי מדי שנה קבוצה של תלמידי כתה י' 
מבית הספר היהודי בדנוור לשישה שבועות 
פרויקט  השנה  הבשיל  עברית,  לימודי  של 
גומלין. עשרה תלמידי שכבה י' בבית הספר, 
יום   17 בן  מביקור  חזרו  מורים,  שני  בליווי 
התנדבו  ולימדו,  למדו  התלמידים  בדנוור. 
וטיילו, התארחו והכירו. קדם לביקור תהליך 
ארוך, יסודי ומעמיק של בחירת התלמידים 
הספר  בית  המורים,  של  מדוקדקת  והכנה 

ונציגי המועצה. 
הקהילה  רחבי  בכל  הדים  עורר  הביקור 
קשרי  מקיימים  אנו  עמה  בדנוור,  היהודית 
ספק,  ללא  מעשור.  יותר  מזה  שותפות 
הספר  בתי  בין  הקשר  את  חיזק  זה  פרויקט 
הנגב  רמת  קהילת  בין  השותפות  את  וגם 
והקהילה היהודית בדנוור. כפי שסיכם אחד 
"אי  המורים שליוו את הפרויקט מתחילתו: 
משמעותי  יותר  משהו  לעשות  היה  אפשר 

לחיזוק הקשר בין הקהילות". 

שמוליק ריפמן

חיזוק הביטחון ליישובי ניצנה

למען האזרחים הוותיקים

 האירועים על גבול מצרים הביאו את המועצה ומשרד הביטחון לשדרג את כח האדם, 
התשתיות והאביזרים האחראים על ביטחוננו

התוכנית האסטרטגית למען שיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים הושקה ברמת נגב

בעקבות השינוי במצב הביטחוני בגבול מצרים, האירועים השונים על 
הגבול והתרעות מודיעיניות, צה"ל )פיקוד דרום ופיקוד העורף(, בסיוע 
לישובי  הביטחון  מרכיבי  את  משדרגים  והמועצה,  הביטחון  משרד 
הפתחה. להלן מספר נושאים שקודמו )חלקם הסתיימו וחלקם בשלבי 

סיום(:
1. בניית גדר גבול בסמוך לישובים הסתיימה. עד סוף השנה יסתיימו 

עבודות לאמצעים אלקטרוניים.
2. שכר רכזי הביטחון בישובים שודרג למשרה מלאה.

3. הקמת גדר אלקטרונית סביב היישוב קדש-ברנע: בשלבי סיום.
4. נרכש ביתן שמירה חדש לקדש-ברנע.

5. שיקום תאורת ביטחון ביישובים כמהין וקדש ברנע: בעבודה.
הפתחה  ישובי  לכל  הכוננות,  לכיתות  חדשים  קשר  מכשירי  נרכשו   .6

)יש צורך להשלים בחמ"לים(.
7. רכב הביטחון של באר מילכה רוענן לחדש.
8. הסתיים שיקום מערך כיבוי אש ביישובים.

9. הקמת נקודת הזנקה של כיבוי אש, צמוד למסוף הגבול, שיתבסס על 
מתנדבים ויכלול רכב כיבוי אש: בתכנון.

10. נרכש ציוד לשהייה במקלטים ציבוריים בקדש-ברנע.
11. נרכש ציוד לצוותי צח"י של היישובים )אפוד, פנס, מגאפון, אלונקה, 

ערכת מחסום(.
12. הותקנו מערכות איתורן, כולל תוכנה לאיתור בכל רגע באוטובוסים 
האוטובוס  בהפעלת  נהג  התנהגות  כולל  מקומם,  לזיהוי  הצהובים 

)מהירות, פניות חדות ועצירות(.
13. הקמת חמ"לים ליישובים ורכש טבלאות ולוחות: בביצוע.

בית  לכל  שיחולק  חירום,  בשעת  לתושב  הנחיות  עם  מגנט  הכנת   .14
אב: בביצוע.

15. איבזור מוסדות החינוך באינטרקום ולחצני מצוקה.

כוננות  כיתת  חבר  על מוסדות החינוך במאבטח  תגבור האבטחה   .16
)בשכר(.

17. ציוד לכיתות כוננות של היישובים: ברכישה.
18. שדרוג דרכי ביטחון בחממות קדש וכמהין: בתכנון.

19. הקמת גשר אירי בנחל רות: בתכנון.
20. שיקום והרחבת דרך המחברת בין כמהין לקדש: בתכנון.

21. חיזוק מערך הרפואה בחרום ע"י הקמת צוותי תגובה של כוננים, 
שיעברו הכשרה ויצוידו בהתאם למתן מענה ראשוני.

מוטי זנה
קב"ט המועצה

החודש הושקה תוכנית הרפורמה לאזרחים הוותיקים. ההשקה התקיימה 
נס,   לאה  ד"ר  ותיקים  לאזרחים  השר  סגנית  במעמד  המועצה,  במשרדי 
נגב  רמת  מועצת  ראש  אזולאי,  אהרון  ותיקים  לאזרחים  המשרד  מנכ"ל 
והצוות  רן,  לב  ענת  ברשות  ותיקים  לאזרחים  היועצת  ריפמן,  שמואל 

המקצועי שיוביל את התוכנית.
יוצאת לדרך בימים אלו, והיא  רפורמת האזרחים הוותיקים, "חיים בגיל", 
האזרחים  את  המקומיות  הרשויות  תפיסת  את  מהיסוד  לשנות  עתידה 
הוותיקים במדינה. אם עד היום זוהו האזרחים הוותיקים כנטל על התקציב, 
הרפורמה  שבעקבות  הרי  הרווחה,  שירותי  ועל  הבריאות  מערכת  על 
שמוביל המשרד לאזרחים ותיקים בראשות סגנית השר ד"ר לאה נס, תוכר 
משמעותית  תרומה  להעניק  שבכוחו  אנושי  כהון  הוותיקה  האוכלוסייה 

לחברה הישראלית.
במהלך 2012 תיכנס הרפורמה לכמאה רשויות ברחבי המדינה, ועד שנת 
תבנה  ראשון,  בשלב  מהתוכנית.  חלק  יהיו  בישראל  הרשויות  כל   2014
יישובי הממפה את מצבם של האזרחים הוותיקים בכל  המועצה פרופיל 
תחומי החיים. בשלב הבא, תגובש תוכנית אסטרטגית על ידי שולחן עגול 
של מומחים לתחום הזקנה, שעברו הכנה מקיפה על ידי מומחי המשרד 
הראשונה  השנה  בסוף  היישובי.  לפרופיל  בהתאם  ותיקים,  לאזרחים 
לפרויקט תוצג התכנית המלאה, הכוללת מגוון תוכניות ביצועיות לשינוי 
תיושם  התוכנית  והעירוניות.  החברתיות  הקהילתיות,  התשתיות  ושיפור 

באופן מיידי לטווח של 15 שנים. 
"הודות  באירוע:  אמרה  נס,  לאה  ד"ר  ותיקים,  לאזרחים  השר  סגנית 
עלתה  בישראל  החיים  תוחלת  והרפואיות  הטכנולוגיות  להתפתחויות 
בכמעט תשע שנים במהלך 30 השנים האחרונות. הצפי הוא כי אוכלוסיית 
האזרחים הוותיקים תכפיל את עצמה עד שנת 2030. מטרתה של הרפורמה 
הכלים  את  המקומיות  לרשויות  לתת  היא  בראשותי  המשרד  שמוביל 
להיערך לגידול הצפוי, להיטיב את איכות חייהם וחשוב מכל - למצות את 
הפוטנציאל הגלום באוכלוסייה זו, כך שתוכל לנהל חיים פעילים וחיוניים, 

תוך תרומה משמעותית לקהילה בה הם חיים".
ראש המועצה: "אני מברך על התכנית וסבור כי זו הזדמנות נהדרת לשלב 
את האוכלוסייה הבוגרת כשותפה פעילה בקהילה מחד, ומאידך להתאים 
כי  אציין  הוותיקה.  האוכלוסייה  של  לצרכיה  המועצה  שירותי  מגוון  את 
אני מלא הוקרה והערכה למשרד לאזרחים ותיקים על בחירתו במועצה 

האזורית רמת נגב כחלק מפרויקט חשוב זה".
האוכלוסייה הוותיקה ברמת נגב מונה כ-310 אזרחים ותיקים מעל גיל 65, 
המהווים 7.2% מאוכלוסיית המועצה. 232 תושבים מאוכלוסיית המועצה 
זכאים לקצבת זקנה ושארים, ו-8 תושבים זכאים לקצבת זקנה ושארים עם 

הבטחת הכנסה. כמו כן, 14 תושבים זכאים לסיוע על פי חוק הסיעוד. 

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

אולם גולדה - שומעים מכל שורהפקס: 08-6559235
באולם גולדה ברביבים הותקנו מערכות שמע מיוחדות

חברת "מהלב" התקינה באולם גולדה מאיר לתרבות ברביבים מערכת 
אודיולוגית המותאמת לאנשים המתקשים בשמיעתם. ניתן לשאול את 

האוזניות במשרד האולם, כנגד הפקדת תעודת זהות שתוחזר עם החזרת 
האוזניות. כרגע, ההשאלה תהיה על בסיס כל הקודם זוכה. אנחנו לומדים את 

הנושא, ובמידה ולא יספיקו האוזניות העניין יישקל מחדש. 

תודה לאגף קהילה וחינוך במועצה על הרכישה החדשה, שנותנת מענה 
לציבור לא קטן )לאו דווקא קשישים(.

שנתחדש. גמר חתימה טובה,
קורין ברגמן, מנהלת אולם התרבות ע"ש גולדה מאיר 

אלוף פד"מ טל רוסו בסיור לאורך גדר גבול מצרים

צילום: מנשה לויאירוע השקת תהליך הרפורמה במועצה
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גנים חדשים ברחבי המועצה

שדרוג תשתיות ביישובים הוותיקים

ערבות, כאן ועכשיו

מחלקת ההנדסה ממשיכה לשפץ גנים ביישובים ולבנות חדשים כדי להתאים למספר הילדים

תקציב ממשרד החקלאות איפשר למחלקת ההנדסה לשדרג את השבילים הפנימיים במשאבי שדה וברביבים

 "בית הערבות" מזמין את תושבי המועצה 
לאירוע שיגביר את השותפות החברתית

מחלקת הנדסה

זוג  לפי  הסמטאות  רוחב  תוכנן  העתיקה  ביפו 
של  בקיבוץ  משא.  גבם  על  שנושאים  חמורים 
2012 רוחב המדרכה מתוכנן על פי זוג קלנועיות 
שנפגשות זו מול זו. כשמשרד החקלאות פירסם 
שנים  בחמש  ש"ח  מיליון   100 מקדיש  שהוא 
לשידרוג תשתיות ביישוב הישן, החלטנו במועצה 
ללכת על זה כמה שניתן. בכל שנה אפשר לבקש 
ואנו  ישובים,  של  מוגבלת  בכמות  להשקיע 
רביבים   – ביותר  מהוותיקים  להתחיל  החלטנו 

ומשאבי שדה.
בקיבוצים, רוב השבילים עליהם אנו הולכים מדי 

יום בוצעו על ידי חברי משק במהלך שנות ה-50 
אינם  כבר  והכבישים  צרים,  השבילים  וה-60. 
מותאמים להיקף התנועה שנכנסת ליישוב. פנינו 
אותם  היישובים,  מרכזי  את  ומיפינו  ליישובים 
משאבים  להם  הוקדשו  לא  שלמעשה  אזורים 
ומחשבה מזה שנים רבות. בשני היישובים פנינו 
תכנוניות  שפות  למצוא  וניסינו  המשק",  "לב  אל 
אורח  ואת  עצמו  היישוב  את  לאפיין  נוכל  בהן 
החיים אותו אנו לא רוצים לשנות – לא לבצע כביש 
עם מדרכה רגילה בצידו כמו ביישוב קהילתי, גם 
לא רחוב משולב של לבני אקרשטיין ואדניות )לא 

מתאים לסקטים ורולר סרפר(, אז מה כן?
באופן  הנכון,  הדרך  ברוחב  העמקנו  ישוב  בכל 
שבו היישוב בוחר להכניס או לא רכבים לאזורי 
התנועה,  למיתון  הקיבוץ,  ולמרכז  המגורים 
עם  ספציפיים,  באזורים  חניה  מקומות  ולריכוז 
הגדלת מספר המקומות הניתן בהתאמה לכמות 

כלי הרכב הקיימת היום.
חניה מרכזי עבור  ברביבים הוחלט לבצע מגרש 
רכבי הקיבוץ בסמוך לכלבולית, יחד עם שבילים 
במשאבי  והמכבסה.  האוכל  חדר  בין  מרכזיים 
לתנועה  הפרויקט  את  להקדיש  הוחלט  שדה 

המרכזיות,  הכבישים  ולטבעות  הקיבוץ  בתוך 
כולל התאמת רוחב הדרך, הוספת מקומות חניה 
משמשים  שעדיין  ישנים  חשמל  קווי  והטמנת 
ריצופים  משולבים  היישובים  בשני  לתאורה. 

ותאורת רחוב חדשה באזורים המתוכננים.
הקיבוצים  מרכזי  התהליך  שבסוף  היא  השאיפה 
יותר,  בטיחותיים  יותר,  נעימים  מחודשים,  ייראו 
יחפים,  להסתובב  כיף  יהיה  עדיין  זאת  עם  ויחד 

ונוח לילדים לנסוע על אופניים.
שירה מוריוסף
מהנדסת המועצה

מרכז  פועל  ניצנה"  הנוער  ב"כפר  קסום  בצריף 
הערבות  נושא  לחקר  האזור,  תושבי  עבור  לימוד 
מתנועת  חלק  ומהווה  ובעולם,  בארץ  ההדדית 
כל  שורש  כי  לומדים  אנו  העולמית.  "הערבות" 
הבעיות שלנו טמון במערכת היחסים בינינו. כחלוף 
השנים התרחקנו איש מרעהו. תהום נפערה בינינו. 
מנוגדים  שפיתחנו  היחסים  כי  כפול,  הוא  הקושי 
לאופי עולמנו, אשר הופך לגלובלי ומקושר, שבו 
גורלו של האחד תלוי בהצלחת האחר. אנו נדרשים 
כיום להתחבר בינינו, ולא כי נחמד יותר ככה, אלא 
כי מגמת העולם מחייבת אותנו לכך, גם אם זה לא 

לרוחנו.
של  אווירה  קיימת  הנגב  שברמת  מרגישים  אנו 
זו.  חיובית  רוח  לחזק  ומעוניינים  הדדית,  ערבות 

ומחבר,  יעיל  שיח  בכלי  אתכם  לשתף  רוצים  אנו 
ניצנה, ומשמש אותנו במהלך כל  שנוסה בפתחת 
השולחן  עקרונות  לפי  דיון  הערבות:  בבית  דיון 
הוא  עגול  בשולחן  המנחה  העיקרון  העגול. 
כל  לפתור  ניתן  וחיבור  שוויון  שיתוף,  שבעזרת 

בעיה בכל תחומי החיים.
עגולים,  שולחנות  לאירוע  להזמינכם  רוצים  אנו 
הנגב.  תושבי  עבור  באוקטובר  ב-24  שיתקיים 
אשר  ארגונים,  מספר  בשיתוף  מאורגן  האירוע 
ההדדית  והערבות  השיתוף  חשיבות  את  רואים 
דוגמאות  לנו  לשלוח  מוזמנים  הנכם  בארצנו. 
והצעות מעשיות למימוש ערבות הדדית באזורנו 

.arvutpn125@gmail.com לכתובת
אלה חן

לשמחתנו  "גילינו"  שנה,  בכל  כמו  הקיץ,  גם 
צמיחה  כל  גדלה.  במועצה  הילדים  שכמות 
שכזו מצריכה היערכות של כמות מבני החינוך 
כמובן  כוללת  ההיערכות  השונים.  ביישובים 
להתאימם  כדי  קיימים  מבנים  של  שיפוצים 
למספר רב יותר של ילדים, או התאמתם לתקנים 
חדשים, יחד עם הקמה של גנים חדשים לגמרי 
השנה  ביישוב.  הכולל  המבנים  מספר  והגדלת 
נערכנו לשיפוצים יחסית בזמן - ידענו מראש כי 
נזדקק לשיפוצים לצורך הגדלת כמות הילדים 

באשלים ובקדש ברנע.
כשנתיים  לפני  המערכת  הוקמה  באשלים 
השנה  שנה.  מדי  וצומחת  גדלה  והיא  מחדש, 
בעבר  שהיה  גן  שיפוץ  עם  מבנה  הוספנו 
מחדש  והושמש  חודש  ולמעשה  בשימוש, 
לפעילות הילדים, כולל חצר גדולה ומוצלת, על 
פי כל התקנים. השיפוץ הסתיים במהלך חודש 
רוזנפלד,  וברני  כהן  דוד  של  בניצוחם  אוגוסט 
ברוב  הלימודים  שנת  תחילת  עם  נפתח  והגן 

הדר.
ילדים,  ויותר  יותר  נולדים  ניצנה  בפתחת 
לשמחתנו. השנה הוחלט להרחיב את התינוקיה 
והפעוטון בתוך תחום הגן הקיים. פירקנו קירות, 
ידיים,  ורחב  מואר  גן  ויצרנו  חלונות  הרחבנו 
תושבת  אדריכלית  צפריר,  ניצה  של  בתכנונה 

הפתחה, ובניצוחו של ניני כפיר שצנח למחלקת 
ההנדסה בדיוק בזמן כדי לפקח על הפרויקט.

אלה,  בימים  מוספים  חדשים  רבים  מבנים 
העיתון  פרסום  עד  ברובם  יאוכלסו  ובשאיפה 

גני  זוג   - במדרשה  נבנו  חדשים  גנים  הזה: 
ילדים לגיל החינוך חובה, ברתמים הוספנו שתי 
מעון  כיתות  שתי  נבנות  טלי  במחנה  גן,  כיתות 
משרד  מטעם  יביל  מבנה  הגיע  ובמרחבעם 
המועצה  נוספת.  גן  כיתת  שיהווה  החינוך 
גודל  את  ולהרחיב  מכספה  להוסיף  החליטה 
הכיתות הסטדרטי המוכר על ידי משרד החינוך, 
וכל הכיתות נבנו על פי 70 מ"ר לכיתה במקום 

52, לרווחת הילדים והצוות.
מבורכת  מדיניות  קיימת  הנגב  וברמת  מאחר 
)או  לגן  ללכת  מעוניין  שיהיה  ילד  כל  לפיה 
השנה  של  שלב  בכל  מעוניינים(  יהיו  שהוריו 
יוכל להצטרף למערכת, אנו מכינים את עצמנו 
כבר  היישובים.  בכל  נוספים  ילדים  לקליטת 
אנו  הקרובות  בשנים  כי  יודעים  אנו  עכשיו 
גנים  במרחבעם,  מעונות  להקמת  נדרשים 
הישוב  הרחבת  לאחר  ברנע,  בקדש  נוספים 
אשלים נזדקק להקמת מעון נוסף, שיפוצים של 

מבנים קיימים בטללים וקיבוץ שדה בוקר.
להבטיח  יכולה  לא  אני  גוריון,  בן  מדוד  בשונה 
מענק לכל אמא היולדת ילד עברי נוסף ברמת 
הנגב, אבל נוכל להבטיח שנעמול על הכנת גנים 

נוספים לכל ילד שיוולד.
שירה מוריוסף
מהנדסת המועצה

הגן החדש באשלים

בית הערבות
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בסביבתנו - פינת ועדת איכות הסביבה

לאור בעיות סניטציה והשלכת פסולת בשטחים החקלאיים, ומפגעים 
סביבתיים רבים שנוצרו ע"י בסיסי צה"ל, אנו שמחים לבשר שאיתי 
הרלינג התמנה לתפקיד פקח סניטציה בשטחים החקלאיים בתחומי 
המועצה, וזאת בהתאם לחוק שמירת הניקיון. איתי יעבוד במסגרת 
רשות  של  דרום  מחוז  ושל  האזורית  המועצה  של  פעולה  שיתוף 
הטבע והגנים. אזור העבודה שלו יהיה בתחילה פתחת ניצנה, וזאת 

מתוך כוונה להגדיל את המשרה ושטח הפיקוח בהתאם לצורך.
עיקרי התפקיד הינם פיקוח, סניטציה ואכיפה בשטחי גידול פתוחים, 
חממות, מתחמי לולים ורפתות, ופיקוח ואכיפה על מפגעים סביבתיים 

בתחומי המועצה האזורית רמת נגב, כגון:
- תפעול הובלת הפסולת החקלאית, קרי פיקוח על עגלות ומניעת 

השלכת פסולת מהעגלות.
- שמירה על הניקיון והסניטציה בשטחים החקלאיים, כולל אכיפה 
על היווצרות ערימות פסולת חקלאית וגזם בשטחים, אשר ייעודם 

בבור האשפה או במפח"ק. 
- פיקוח שמירה על ניקיון השטחים הלא מעובדים / חממות עזובות 

וכו'. 
הלולים:  בחוות  בפסדים  הטיפול  התנהלות  על  ואכיפה  פיקוח   -

שמירה על מכולות אטומות, ביקורת שוטפת לפחות פעמיים בחודש 
בכל חווה. 

- מגורי עובדים מתוחזקים, נקיים וללא זרימה של ביוב ועוד.
- סיורים ואיתור מפגעים כגון ערימות פסולת, השלכת גרוטאות לא 

במקום המיועד, שפיכת שפכים ופסולת לא במקומות מורשים. 
התראה.  האחראי  יקבל  יישמרו,  לא  הניקיון  הנחיות  בהם  במקרים 
בהתאם  תיקון  ניקיון/  יבוצע  לא  שבועיים  של  זמן  פרק  לאחר  אם 

להנחיות, תוגש תביעה או קנס כנגד האחראי, על פי חוק הניקיון.
הוועדה  בעזרת  השטח  ומיפוי  היכרות  הפקח  יבצע  הקרוב  בחודש 
לאחר  ישר  מסודרת.  עבודה  תוכנית  יגבש  מכן  ולאחר  החקלאית 
תחומי  כל  את  המפרט  התושבים  לכל  נוסף  מכתב  יישלח  החגים 
בשטחים  הניקיון  במצב  שיפור  לראות  נקווה  הפקח.  של  אחריותו 

הפתוחים והחקלאיים, ונאחל בהצלחה לאיתי.
בנוסף, ברצוננו לחזור ולהזמין תושבים נוספים ליטול חלק בפעילות 
הוועדה הבאה תתקיים  ישיבת  איכות הסביבה של המועצה.  ועדת 
אתם  הוועדה,  של  ולפרוטוקולים  נוספים  לפרטים  בנובמבר.  ב-11 

מוזמנים לפנות היחידה הסביבתית במועצה. 

שלכם, צוות ועדת איכות סביבה
גיא רותם - פרויקטור הוועדה
יואב דוניץ - יו"ר הוועדה
עלית וייל-שפרן - מנהלת היחידה הסביבתית

ממתקפת  האחרונות  בשנתיים  קשות  סבלו  ניצנה  פתחת  תושבי 
זבובים בחודשי הקיץ. השנה החליטה המועצה ביחד עם היישובים 
נתנה  שלא  בבעיה,  והיקפי  מרחבי  טיפול  ולטפל  לנושא  להתגייס 
מנוחה לתושבים. על כן מסוף חודש מאי-תחילת יוני הוצבו מלכודות 
ברחבי היישובים והחל מערך ריסוסים מסודר לאורך כל חודשי הקיץ 

ועד ספטמבר. 
את הריסוסים, הצבת המלכודות והטיפול בהן ביצע בנאמנות מתי 

כמו  בנוסף,  התברואן.  אלישע  של  המקצועית  בהנחייתו  ברקוביץ', 
מדי קיץ, אלישע עבר וחיפש מקורות אפשריים לדגירה וטיפל בהם 
במהירות האפשרית. התוצאות נראו בשטח - כמות הזבובים ביישובים 

ירדה בצורה משמעותית ואפשר היה לקיים אירועים בחוץ. 
אך חשוב לזכור שטיפול בבעיה גם לשנים הבאות הוא בעיקרו מניעה, 
ולא טיפולים ממוקדים כמו ריסוס ומלכודות. על כן חברה המועצה 
לרשות שמורות הטבע והגנים, ובחודש האחרון נכנס לעבודה בחצי 

משרה פקח האמון על הסניטציה בשטחים החקלאיים )ראו למעלה(. 
נעימה  לסביבה  לדאוג  נוכל  התושבים,  של  הפעולה  שיתוף  בעזרת 

יותר לכולנו. 
והקשה  העיקשת  העבודה  על  לאלישע  מגיעה  גדולה  תודה 
המסירות  על  ברקוביץ'  ולמתי  ולשמול  צדוק  לאלון  והאכפתיות, 

לעניין. 
עלית וייל-שפרן, מנהלת היחידה הסביבתית רמת נגב

כאחת  במקור,  ההפרדה  לתהליך  המועצה  נכנסת  אלה  בימים 
מ-31 רשויות במדינה שנבחרו להוביל את תהליך הפיכת האשפה 
אשפה  של  טונות  מיליוני  נשלחים  שנה  מדי  למשאב.  ממטרד 
קרקע,  משאבי  גזילת  תוך  ארצנו,  באדמות  להטמנה  מעורבת 
זיהום קרקעות, מקורות מים ואויר ותרומה משמעותית לפליטת 
גזי חממה. למעשה, כ-300 דונם בשנה משמשים להטמנת אשפה, 
הינם  יכולת שיקום קרקעות אלו. כ-90% מהאשפה שלנו  ללא 
חומרי גלם אותם ניתן למחזר לשימוש נוסף, מתוכם כ-40% של 
חומר אורגני אותו ניתן להפוך לדשן ואנרגיה מתחדשת. על מנת 
שנוכל להשתמש בחומרי הגלם הטמונים באשפה הביתית שלנו, 
הייצור,  ובמקום  בבית  כלומר  במקור,  האשפה  את  להפריד  יש 

ולא לאחר פינויה.
במסגרת זו, הוחלט על הפרדת האשפה ביישובים לאשפה רטובה 
משלב  חלק  יהיו  ורתמים  רביבים  תושבי  כאשר  יבשה,  ואשפה 
הפיילוט. במהלך הפיילוט ייבדקו שיטות ההפרדה ופינוי האשפה, 

המהלך  השתלבות  על  מרבי  דגש  שימת  עם  ותפעולן,  יעילותן 
במסגרת  התושבים.  לחיי  הפרעה  מינימום  תוך  הקהילה  בחיי 
מה-21.10.12,  החל  התושבים  לבתי  יגיעו  המועצה  נציגי  זו, 
חומרי  להצלחה:  והכלים  הדרוש  המידע  בכל  אותם  ויציידו 
הסברה כתובים, פרטי יצירת קשר ופח מטבח להפרדת הפסולת 
פחים  הירוקים  הפחים  ליד  יוצבו  במקביל  )הרטובה(.  האורגנית 
ירוקנו את פח המטבח. האשפה המופרדת  בצבע חום שאליהם 

תיאסף בנפרד על ידי קו פינוי ייחודי.
טכנולוגיית  את  המיישם  למתקן  תועבר  המופרדת  האשפה 
טבעי.  דשן  נוצר  הקומפוסט,  תהליך  בסיום  הקומפוסטציה. 
דשן זה הוא החלופה העיקרית לדשן כימי, הכרוך בהוצאה רבה 
)שהוא משאב לא מתחדש(  אנרגיה, בשימוש בדלק מחצבי  של 
ובתרומה משמעותית להתחממות העולמית. מסיבות אלה נחשב 
הקומופסט  ואילו  חקלאות,  של  מקיים  לא  מקור  הכימי  הדשן 

נחשב כתנאי חיוני לשיטות של חקלאות מקיימת.

אנו רואים בתושבי המועצה חלק בלתי נפרד בהצלחת הפרויקט, 
ההולכת  האשפה  היקפי  את  לצמצם  נעזור  יחד  כי  ומקווים 

להטמנה, ונהפוך את האשפה ממטרד למשאב!

עלית וייל-שפרן והילה קפלן
היחידה הסביבתית רמת נגב

בריכת ביוב ליד תחנת ההסעה של בה"ח 84, עקב צינור ושוחה שבורים

מינוי פקח סניטציה חדש בשטחים החקלאיים

מלחמתנו בזבובים בפתחת ניצנה

רמת נגב מפרידה וממחזרת

מה חדש באלר"ן
אולפן המוסיקה של רמת הנגב פתח את שנת הלימודים עם שלל חידושים

אנחנו  שבוע  מדי  כאשר  כסדרה,  נפתחה  באלר"ן  הלימודים  שנת 
מקיימים כ-180 שיעורים, כ-20 מתוכם הם שיעורי הרכבים. הכלים 
הנלמדים באלר"ן הם פסנתר, אורגנית, גיטרות על כל סוגיהן, תופים 
וכלי הקשה, כינור, חלילית, חליל-צד, קלרינט, סקסופון, בסון, חצוצרה, 
מפוחית ופיתוח-קול. ההרכבים הפועלים באלר"ן הם הרכב כלי הקשה, 
הרכב גיטרות, הרכב חלילי-צד, הרכב רוק צעיר, הרכב רוק בוגר, הרכב 
ג'אז ושני הרכבי מבוגרים: האחד במתנ"ס והשני בפתחת ניצנה. מרבית 

השיעורים מתקיימים במתנ"ס, ומיעוטם בפתחת ניצנה ובמדרשה.
בשיעורים היחידניים ניכרת תפוסה מלאה במרבית כלי הנגינה )בחלקם 
וכלי  כינור  חצוצרה,  ללימוד  מקומות  נותרו  המתנה(.  רשימת  יש  אף 
נשיפה, ועדיין ניתן ורצוי להצטרף. בהרכבי הנגינה הצעירים והבוגרים 
ניתנת אפשרות הצטרפות )תמורת תשלום( גם למי שלא לוקח חלק 

בלימודים היחידניים באלר"ן.

מה התחדש באלר"ן בשנת הלימודים הנוכחית?
● נפתחה אפשרות ללימוד חצוצרה.

תושב  ווגנר,  טל  עם  גיטרה  לימודי  במדרשה:  הוראה  יום  נוסף   ●
המדרשה.

נוסף  לקרוואן  מצפים  ואנחנו  ומרווח,  גדול  הרכבים  קרוואן  הוצב   ●
שיאפשר פעילות בו-זמנית של הרכבים.

מבוגרים  של  המאסיבית  ההשתתפות  מגמת  נמשכת  השנה  גם   ●
בשיעורים  אלר"ן  מתלמידי   25% כ-  באלר"ן:  המוסיקלית  בפעילות 

היחידניים הם מבוגרים, וזאת בנוסף לאלו המשתתפים בהרכבים.
ערב  הרכבים(  לערב  )בנוסף  השנה  נקיים  המשפחה,  ליום  בסמוך   ●
מיוחד, בו ישירו וינגנו הרכבים "משפחתיים", בהם לפחות אחד הנגנים 
הוא תלמיד אלר"ן, אליו מוזמנים להצטרף הורים, אחים, סבים, ילדים 

בני דודים, גיסים ועוד, בהדרכתם המקצועית של מורי אלר"ן.

אלר"ן  פעילות  תורחב  הקודמת,  הלימודים  בשנת  ההצלחה  לאור   ●
בבתי הספר "צין" ו"משאבים". בנוסף לפרויקט הזמר העברי שיימשך, 

נקיים סדרת מפגשים בכתות ד' שתעסוק בהכרת עולם המוסיקה.
הייצוגי  הג'אז  הרכב  של  שני  דיסק  לאור  ייצא  הקרובה  בתקופה   ●

שלנו, ג'אזרט.
באירועי  אלר"ן  של  המוסיקאליים  ההרכבים  השתתפות  תורחב   ●

תרבות של היישובים.
ונסיים במילותיה של נעמי שמר: "בראש השנה, בראש השנה, לבנו ענה 

בתפילה נושנה, שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר".

תרצה יוֵבל
מנהלת אלר"ן וצוות אלר"ן
אגף קהילה וחינוך
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זמרי רמת הנגב במופע חדש
ההרכב הקולי המשובח של המועצה מעלה לראשונה מופע מלא: "במרחק נגיעה", המשלב קלאסיקות ישראליות עם טעימות של ג'אז, רוק וגוספל

 28  - איזורי  קולי  אנסמבל  הינו  הנגב  רמת  זמרי 
זמרות וזמרים, כולם מיישובי המועצה האזורית רמת 
נגב )משאבי שדה, רביבים, שדה בוקר, מדרשת בן-
גוריון, קדש ברנע וכמהין( ומיישובים מרוחקים יותר 
)מיתר ובאר שבע(. זהו הרכב קולי ייצוגי של המועצה 
המנהל  המקומי.  המתנ"ס  בחסות  הפועל  האזורית 
והפסנתרן  הזמר  המעבד,  המלחין,  הוא  המוסיקלי 
גדעון אפרתי. הזמרים הם אנשי עמל, בעלי מקצועות 
רב  זמן  משקיעים  שבהתמדה  מגוונים,  ועיסוקים 
בליטוש הקול ובלימוד הקולות בבית, ומגיעים לפיכך 

לרמת ביצוע גבוהה ביותר.
אינטנסיבית  מוסיקלית  עבודה  של  שנים  אחרי 
ותובענית, כשלצידה התמודדות עם שירים ועיבודים 

רב קוליים ומורכבים, החודש מעלה ההרכב לראשונה 
"במרחק  נקרא  המופע  עצמו.  משל  מלא  מופע 
הוא  בתכנית,  השירים  מן  אחד  של  כשמו  נגיעה...", 
כולל קלאסיקה ישראלית עם טעימות של ג'אז, רוק 
שגרתי,  ולא  צבעוני  אקלקטי,  כיוון  ומסמן  וגוספל, 

מופע שיש בו עיצוב בימתי והרכב נגנים משובח. 
הלהקה מארחת מדי שנה ערבים מוסיקליים בעלי 
שירי  ערב  שפירא,  רחל  שירי  כמו  משתנה,  נושא 
לאה  שירי  חיטמן,  עוזי  שירי  אישה,  ניחוח  תנ"ך, 
גולדברג ועוד. כמו כן הלהקה מארחת בכל שנה את 
"ערב קיץ ושירים" באמפיתיאטרון מדרשת בן-גוריון 
אלתרמן,  נתן  מנור,  אהוד  )שירי  אזורי  זמר  בערבי 
נתן זך, דליה רביקוביץ' ורבים אחרים( בליווי נגנים, 

אלה  ערבים  הקהל.  ובהשתתפות  והרכבים  סולנים 
זוכים לפופולאריות רבה. זמרי רמת הנגב משתתפים 

גם בפרויקט " שישי ציוני" במדרשת בן גוריון.
"צלילים  נגב לוקחים חלק גם בפסטיבל  זמרי רמת 
המלחין  מוסיקלית  מנהל  אותו  היוקרתי,  במדבר" 
זמרי  ביצעו  בדצמבר 2008  וולפה.  מיכאל  והמנצח 
הסימפונית  יצירתו  את  זה  בפסטיבל  נגב  רמת 
בדצמבר  השירים".  "שיר  ניסימוב,  מ.  של  החשובה 
שירי   - המרכזי  לערב  ההרכב  שותף  היה   2009
במסגרת  ההרכב  הגיש   2010 בדצמבר  שמר.  נעמי 
ערב  בשדה",  תלכי  "את  מוסיקלי:  ערב  הפסטיבל 
השתתף  כן  כמו  גולדברג.  לאה  למשוררת  מחווה 

ההרכב בערב המרכזי של הפסטיבל. 

בפסטיבל  חלק  הנגב  רמת  זמרי  לקחו   2009 בקיץ 
פוסטריה,  באלטה  שנערך  למקהלות  הבינלאומי 
גבול אוסטריה-איטליה. בפסטיבל התארחו 80  על 
להקות מרחבי העולם, וזמרי רמת הנגב זכו לביקורות 

נלהבות.
זמרי רמת נגב שותפים פעילים באירועים התרבותיים 
של המועצה, בהופעות לפני קבוצות מחו"ל, ובחנוכת 
יישובים ומתקנים שונים באזור בחסות אישי ציבור, 

שרים וחברי כנסת. 
נגיעה..."  יופיעו בתכניתם "במרחק  זמרי רמת הנגב 
באולם   ,21:00 בשעה  באוקטובר,   26 שבת,  בערב 

גולדה ברביבים. בואו ליהנות איתנו!
חני פריאל, רביבים

ישוב  הוא  גוריון  בן  מדרשת 
הדרכה,  מחקר,  גופי  המאכלס 
בצורה  מגוונים  ויצירה  למידה 
את  להפוך  בניסיון  דופן.  יוצאת 
עבור  למידה  למשאבי  אלה  כל 
שיעשירו  צין,  ספר  בית  תלמידי 
צורות  את  ויגוונו  עולמם  את 
הלימודים  בשנת  הוקם  הלמידה, 
את  "הכר  פרויקט  הקודמת 
הזו  הלימודים  בשנת  סביבתך". 
בפרויקט,  הספר  בית  ממשיך 
הספיראלית  התוכנית  פי  על 
שנבנתה. היוזמה לפרויקט הייתה 
והורי  ביה"ס  צוות  המנהלת,  של 
בהתנדבות  אשר  התלמידים 

ריכזו, דחפו והדריכו את הפעילויות. 
כל כיתה חוותה בין ארבע לשש פעילויות 
שישי.  בימי  כלל  בדרך  השנה,  במהלך 
והותאמו  מאוד  מגוונות  היו  הפעילויות 
הכיתות.  של  הלימודים  לתוכניות 
האבנים  ציורי  את  פגשו  הילדים  כך, 
מאוסטרליה ואת מחקרי העכבישים במכון 
במכון  ביקרו  לנווט,  למדו  המדבר,  לחקר 
ביקרו  סולארית,  לאנרגיה  ובמכון  המים 
הבודדים  ובחוות  טלי  במחנה  בטייסות 

ועוד ועוד. 
גם את האזור מחוץ  ולהכיר  יכולנו לטייל 
למדרשה תודות לעזרתה הגדולה של עלית 
במועצה  הסביבתית  מהיחידה  וייל-שפרן 
מהמועצה  לפרויקט  שקיבלנו  והמענק 

המקומית-תעשייתית רמת חובב.
תודות מיוחדות לאבשלום כהן ועמית גרוס 

שריכזו וליוו את צוות ביה"ס בפרויקט. 

טליה ריפמן, מנהלת בי"ס צין

דרושים מתנדבים

היה מוצלח

לא הכל דבש

התלמידים בסביבה
לקבל פרויקט "הכר את סביבתך" מאפשר לתלמידי בית ספר צין להעשיר את חווית הלמידה ישמחו   - במדבר  שנטי 

פרטיים  לשיעורים  מתנדבים 
הצהריים  אחר  בשעות  לנערים 
באמצע השבוע, ולבישול ארוחת 
צהריים )בשעות הבוקר(. פרטים 
 spd@shanti.org.il בכתובת 

או בטלפון 03-5195410.
רוח מדבר - מחפשים מתנדבים 
להוות  ונכונות  יתרה  נשמה  עם 

בסיכון  ונערות  לנערים  תמיכה  מקור 
מזמנם  לתרום  המוכנים  במקום,  השוהים 
פעם  שטח,  אופני  ברכיבת  נערים  לליווי 

בשבוע. דנה - 052-4438086.

המחלקה למעורבות חברתית 
באוניברסיטת בן גוריון יוזמת 
מתנדבים,  לגמלאים  חוגים 
מדריכי  כך  לשם  ומחפשת 
בנושאים  בהתנדבות  חוגים 
שונים. פנו לאל הרפז בכתובת 
או   gimbgu@gmail.com

בטלפון 050-7101017.

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

ביום שבת 15.9.12 התקיימה צליחת הכנרת 
שחיינים  כ-30  גם  השתתפו  ובה  ה-59, 
שחייני  השתתפות  הנגב.  מרמת  ומשפחות 
רמת הנגב בצליחה כבר הפכה למסורת, וזו 
השנה השלישית בה אנו משתתפים ונהנים. 
הגענו כבר ביום שישי לקראת ערב, והתחלנו 
להקים את האוהלים בחוף צמח. לאחר שינה 
קמנו מוקדם, אכלנו ארוחת בוקר, הצטלמנו 
על  ועלינו  השחיינים  של  קבוצתית  תמונה 
האוטובוסים שלקחו אותנו למסלולים - 1.5 
)מחוף  ק"מ  ו-3.5  לצמח(  מעגן  )מחוף  ק"מ 

האון לצמח(.
מזג האוויר החמים ומי הכנרת הנעימים הפכו 
מרפסודה  שחינו  וכך  לחוויה,  השחייה  את 
לאחר  צולחים.  באלפי  מוקפים  לרפסודה, 
במגלשות  הילדים  של  ובילוי  סיום  טקס 
האוהלים  את  קיפלנו  צמח,  חוף  ב  המים 
והציוד והתחלנו בדרך חזרה אל הנגב - עד 

השנה הבאה בצליחת הכנרת ה-60.

לב חולמר, מאמן שחיה 
מחלקת ספורט, אגף קהילה וחינוך

ביום שישי, ה-8.9.2012, יצאו ילדי כיתת 
)ו'-ח'(  קיכלי  כיתת  וילדי  )ב'-ה'(  סלעית 
מצרכים  להתרים  בוקר  שדה  מקיבוץ 
מנת  על  "לתת",  לעמותת  השנה  לראש 

מעוטות  שמשפחות 
את  לחגוג  יוכלו  יכולת 
הילדים  השנה.  ראש 
רבה,  נכונות  הביעו 
בשמחה  נרתמו  ומיד 
של  בעידודם  למשימה. 
הרחבה  וידם  הילדים, 
שדה  קיבוץ  חברי  של 
בוקר, נערמו להם עשרה 
בכל  עמוסים  ארגזים 
שבכל  בתקווה  טוב. 
תעמוד  בישראל,  בית 
ארוחה  השולחן  על 

לתפארת!
גולן, מדריכה בקיבוץ  לי 

שדה בוקר כיתות ו'-ח'

מחלקת נוער וצעירים, 
אגף קהילה וחינוך

כ-30 שחיינים מרמת הנגב השתתפו השנה בצליחת הכנרת המסורתית

ילדי שדה בוקר ערכו מבצע התרמה לחג בנגב  תיירנים  סיור  התקיים  ב-3.9 
המערבי, שחתם את השתלמות התיירנים. 
יצאו  שונים  תיירות  מאתרי  תיירנים   20
בנגב  תיירות  מאתרי  וללמוד  להיחשף 
היה  ביקרנו  בו  הראשון  המקום  המערבי. 
חקלאיים  לסיורים  אתר   - הסלט  שביל 
היסטורית  ויזואלית,  חוויה  המשלב 
שנייה  תחנה  המשפחה.  לכל  וחווייתית 
מאתרי  אחד  בדשא",  ב"זוהר  הייתה 
הצימרים הראשונים בנגב. עצרנו ב"ארמון 
שעומד  מרוקאים  צימרים  אתר  בחול", 
הגענו  מכן  לאחר  הריסה.  סוגיית  בפני 
לחוות היענים, חווה שלאחרונה התפתחה 
עם  נפגשנו  הסיור  ובסוף  תיירותי,  לכיוון 
של  לעסק  ויזם  בשור  שקמה  תיירות  רכז 
שיתחיל להפעיל  פורחים  כדורים  הפרחת 

את הטיסות גם באזורנו.
שאתרים  התיירנים  את  לימד  הזה  היום 
לאלה  דומים  קשיים  עם  המתמודדים 
מוצאים  שלנו,  האזור  את  שמאפיינים 

למוקדי  והופכים  יצירתיים  פתרונות 
תיירות אטרקטיביים. הסיור עורר השראה, 
נתן מקום למחשבה "מחוץ לקופסא" ונטע 
וכלל  אזוריים  פעולה  לשיתופי  זרעים 

נגביים.
שירה טמיר
תיירות רמת הנגב

התיירנים לומדים מהשכנים
עשרים תיירנים מרמת הנגב יצאו לסיור אצל הקולגות מהנגב המערבי

זרעים של שיתוף פעולה

בריכות הדגים במכון לחקר המדבר של אוניברסיטת ב"ג

 הילדים מילאו עשרה ארגזי מזון
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הגשת הבקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון דרך אתר המועצה
פרטים נוספים ועדכונים יפורסמו באתר

לפניות בנושא:
 shiras@rng.org.il

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות לסטודנטים
תקופת הרישום 15.10.12-15.11.12

קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב
ע"ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס המנוהלת במסגרת העמותה למען התושב

לקבלת מלגת השתלמות בנושא:
חקלאות: לימוד, הוראה, מחקר, גידול, שיווק בכל התחומים 

תלמידים, מורים, מדריכים, חוקרים ומגדלים ברמת    זכאים למלגה:  
הנגב הפעילים בענפים הנ"ל.    

סיוע בלימודים ובהשתלמות קצרת מועד, בארץ או בחו"ל.  מטרת המלגה:  
   

קידום ענפי החקלאות המגוונים שברמת הנגב. מטרת ההשתלמות:      
מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות, להגיש דו"ח        

מסכם מודפס בלווי הרצאה ומצגת קצרה להנהלת הקרן.    

15.10.12-15.11.12  )שימו לב לשינוי בתאריך המועד  תקופת ההגשה:  
האחרון להגשה( במהלך חודש דצמבר יוחזרו תשובות לפונים     

עפ"י החלטת הועדה הציבורית    

ההגשה מתבצעת דרך אתר המועצה באמצעות טופס מקוון אופן ההגשה:        

 agr_exp@netvision.net.il לפניות בנושא:        

העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב }ע"ר{

מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב
ע"ש פרופ' קולט צרויה ומר עמנואל שמין 

קול קורא 
קרן מיסודם של זרעי ג'נסיס בע"מ, מ.א. רמת הנגב ומו"פ רמת הנגב

 אגף קהילה וחינוך
08-6564115

קורס בן 7 מפגשים שבו נלמד איך להתמודד עם אתגרי היום יום שלנו.
האם אתם מוצאים את עצמכם כועסים, מדוכאים ומתוסכלים?
במפגשים אלה נלמד איך הסבל בחיינו נגרם כתוצאה מהמחשבות בראשנו

ונלמד איך להתמודד עם זה בטכניקות קלות שכל אחד יכול לעשות בכל רגע ולגלות 
את העוצמה הפנימית שלנו

מתנה לשנה החדשה

שיטת העבודה של ביירון קייטי )4 שאלות והיפוכים( מתנה בשווי 1200 ₪
טכניקת ההו'אופונופונו מהוואי מתנה בשווי 500 ₪ 

כלול בקורס במחיר מדהים
הקורס מועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות, תרגילים מעשיים שמתבצעים 

במהלך הקורס, דמיון מודרך ומדיטציות במהלך 7 מפגשים של 3 שעות פעם בשבוע.

עלות הקורס:
690 ₪  בלבד

הקורס מועבר ע"י סוזאן אטלי - מאסטר רייקי, בעלת ניסיון של יותר מ-10 שנים 
בטיפולים והנחיית סדנאות, מטפלת בשיטות הריפוי רייקי, תטא הילינג, 

.IPEC-ו EMF
ההרשמה במתנ"ס רמת נגב :08-6564162

"העוצמה שבי"

"העוצמה שבי"
מוזמנים להרצאת מבוא 

ב-17/10/12 בשעה 18:00
חובה להירשם במתנ"ס רמת נגב

חיבור לעוצמה הפנימית

מכירת חיסול מנויי תיאטרון 
2012-2013

במחיר 270 ₪ למנוי
הקדימו לתפוס מקומות אחרונים 

וליהנות מתוכנית עשירה של התיאטראות המובילים 
המגיעים לרמת הנגב!

המכירה תסתיים ב31.10.12
המעוניינים יפנו אל 

מחלקת התרבות 08-6564115 או מחלקת הגביה 08-6564121

ניתן לשלוח מייל ל-hilla@rng.org.il ולקבל מענה במייל.
עדיפות לקביעת פגישות מראש עם המתכננים.

צעיר יתום: צעיר שאביו ו/או אמו נפטרו.
צעיר חסר עורף משפחתי: צעיר שבילדותו נעזב ע"י שני הוריו, או 

שניטש ע"י הורה אחד וההורה השני נבצר ממנו למלא דרך קבע 
את חובותיו כלפי הילד. לעיתים קיבל בילדותו  קצבת ילד נטוש(.

נא לפנות לעו"ס הישוב לברור זכאות. המחלקה לשירותים חברתיים

צעירים בגילאי 18-25 שהינם יתומים או חסרי עורף 
משפחתי, עשויים להיות זכאים למענקים מיוחדים.

הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת הנגב

שעות מענה טלפוני 
ימים א,ד,13:00-16:00

שעות קבלת קהל 
ימים א,ד, בשעות 8:00-13:00
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ככה חוגגים 60
אחרי שלל טיולים, תחרויות ומסיבות, הסתיימה שנת ה-60 לשדה בוקר • איתן פאר

   
נן 

גו
ר 

ני
ם 

לו
צי

60
בשדה בוקר אוהבים לציין חגי עשור. ומאחר וחג ה-40 וחג ה-50 
זכורים לטוב, החליט צוות חג ה-60 כי מסורת לא שוברים, ושנת 
ה-60 תיחגג לאורך כל השנה במספר אירועים ייחודיים, ובסיומה 
במסיבת חג גדולה ומושקעת. בספטמבר, בדיוק לפני שנה, הוכרזה 
שנת ה-60, נחשף הסמליל והדשא הגדול בקיבוץ אירח את מסיבת 
והרי  דרכים,  בשלל  החג  את  לציין  הצוות  הקפיד  מאז  הפתיחה. 

הדיווח על חלק מהאירועים:
● סוף שבוע בפארק תמנע - התחיל בשלושה מסלולי טיול שונים 
לפארק  משם  שונות,  ולקבוצות  שונים  לגילאים  לערבה,  מהנגב 
תמנע בו גלשנו מההרים בסנפלינג, טיילנו בליל ירח, ראינו הופעות, 
ושרנו בציבור עד כלות הגרון.  דיוושנו באופניים, עפנו מהאומגה 

והקינוח: רחצה בים סוף, כמובן.
יומרני  היה  הרף  והפעם  הבאה,  המטרה  היה  הספורט  שבוע   ●
למדי. במשך שבוע עשינו פעילויות ספורט אין ספור, כולל שמות 
של ענפי ספורט שבכלל לא הכרנו, התעמלנו תוך מכות נמרצות 
על כדורי ענק, הלכנו והלכנו, עשינו זומבה ופיטאנק, קיקבוקסינג, 
 ,)!( בריאות  ארוחות  אכלנו  שלם  שבוע  במשך  וקונג-פו.  טאי-צ'י 
שמענו הרצאות ספורט וכושר ואפילו חוללנו בערב ריקודי קצב. 
טוב, אז אלופי ספורט לא נולדו מהשבוע הזה, אבל ההנאה הייתה 

מושלמת.
● המרוץ ל-60 היה אחד משיאי השנה. 60 מכוניות גויסו למטרה, 
כמעט לכל משפחה או שתיים הוצמדה מכונית. גם פה היו שלושה 
התחרו  מסלול  כשבכל  ומשפחתי(,  חווייתי  )אתגרי,  מסלולים 
המשתתפים אחד בשני. מכוניות מדוגללות בצבעים מיוחדים לכל 
מסלול נראו חוצות את כבישי הנגב המערבי כולו, בתקווה לפצח את 
כתב החידה, למצוא עוד רמז למקום הבא, לנצח בקרב הפיינטבול, 
לבדוק איך מבשלים בירה אמיתית, לירות חץ וקשת, לדהור באופני 
מרוץ, להיתלות על עצים בחבלים מפחידים, להסתער על כלי הרכב 
הקטנים בפארק המוטורי בלכיש, ללקק אצבעות בסדנת השוקולד, 
ועוד שלל משימות כייפיות בדרך לקו הגמר. ואיפה היה קו הגמר... 
מממ... במקום הכי טוב לטורפי בשר: בקיבוץ אור הנר, בחגיגת בשר 
ויין מושקעת וסופר טעימה. מי ניצח? הנעורים. מי עוד ניצח? כולם. 

היה פשוט אגדה של אירוע.
● מסיבת ה-60 הייתה הכי נחת, הכי עבודה קשה, הכי חזרות, הכי 
לילות לבנים ולבסוף: הנאה צרופה לקהילה שלמה. המסיבה הייתה 

האירוע האחרון לשנת ה-60 והיא התקיימה בדשא הגדול, באתר 
המוביל:  העיקרון  צמודות.  במות  ארבע  על  לחג  במיוחד  שהוקם 
כוחות מקומיים, יוצרים מקומיים, התרחשות שמביאה לידי ביטוי 
כל  של  השיתוף  את  היחד,  של  ההנאה  את  הקהילה,  עוצמת  את 
הגילאים, האוכלוסיות והחברים. לא פחות מ-265 אנשים השתתפו, 
 350 שותפים  היו  הקלעים  מאחורי  והאנשים  המפיקים  עם  ויחד 

אנשים, למעשה כמעט כלל האוכלוסייה בקיבוץ.
מיד אחרי האירוע עברו כולם לחלקו השני של הדשא והמשיכו את 

החגיגה עד אור הבוקר בריקודים ובפינוקים של גלידה באר שבע 
והשף המקומי. ללא ספק פינאלה ראויה לחג 60 מהנה, ובעיקר - 
יחד  ליצור  יחד,  ולעבוד  לכולנו לשנס מותניים  הזדמנות אמיתית 

ולהפיק מסיבת חג כלבבנו. 
באופן  ה-60  מחג  להיפרד  הוחלט  השנה  בראש  סיום:  אקורד   ●
מסודר: כל משפחה קיבלה מגנט ענק עם תמונות מאירוע הסיום 
וסווטשירט ובו מוטבע סמליל החג - כדי שלא נשכח את עוללות 

שנת ה-60... לפחות עד לחג ה-70.
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מופע קברטי לשני שחקנים ובובות על סיפור מסעותיו המופלאים של הברון הנודע 
בים ביבשה ובשמיים בהצגת ילדים המשלבת הפעלת בובות בטכניקה ייחודית 

והמצאות בימתיות. הברון הירונימוס קרל פרידריך פון מינכהאוזן, היה אציל גרמני 
שחזר לעירו לפני כ-250 שנה, אחרי שהשתתף באחד ממסעות המלחמה של 
תקופתו, ועם שובו סיפר סיפורים שהפכו אותו לשם נרדף לאדם גוזמאי ובעל 

פנטזיות שמצליח להאמין בפנטזיות ובסיפורים שהוא ממציא. בין הסיפורים - טיול 
לירח על שתיל אפונה, מעוף על כדור תותח בשמיים, צבי שמצמיח עץ דובדבנים 

וסוס שנחצה לשניים .שחקנים ויוצרים: אבי זליכה ודקלה כץ . הברון מינכהאוזן הינה 
הצגה מקורית, קסומה ומלאת קסם שלוקחת את הילדים לעולם מלא דמיון.

תיאטרון הילדים במדרשה

הברון מינכהאוזן
גאה לארח את "תיאטרון המפתח" בהצגת הילדים

 ההצגה תתקיים ביום ג' 30/10/12 בשעה 17:00,
באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון

עלות כרטיס לילד 25 ש"ח ולמבוגר 20 ש"ח.
ניתן לרכוש כרטיסים טלפונית בכרטיס אשראי או במזומן 

במשרדי הוועד בטלפון 086532124.
במועד ההצגה תתאפשר רכישת כרטיסים במזומן בלבד.

מכירת הכרטיסים תהייה לפי מקומות מסומנים ) לפי 
סדר רץ של מספרי המקומות( 

ההצגה מיועדת לילדים בין הגילאים: 3-8  . 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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נותנים ידיים
מרכז "יד 2" בשדה בוקר מאפשר לכם להתלבש בזול, לעזור לסביבה וגם לתת מעצמכם לאחרים

כפר רתמים חוגג שש שנים לגיבושו, שלוש שנים לעלייה לקרקע, 
ואת הצטרפות המשפחה ה-76 במספר ליישוב

ההתארגנות  עם  ויחד  בעיצומם,  תשרי  חגי 
לתחילת השנה העברית החדשה, כפר רתמים 
מרשה לעצמו לעצור רגע ולהביט אחורה על 
השנה שחלפה. מי שלא ביקר ברתמים בחצי 
השנה האחרונה יתקשה להבין כיצד תוך זמן 
כה קצר "צמחו" להם פרויקטים רבים ושונים 

כל כך ברחבי היישוב. 
שתי  בהקמת  א'  שלב  הסתיים  לאחרונה 
החדשות  הכיתות  ביישוב.  כיתות-גן 
ברתמים  רבים  חינוך  למבני  מצטרפות 
שנועדו לשרת את 90 הילדים הקטנים שלנו, 
בתוך  ולמעונות  לגנים  יום  מדי  שהולכים 
ומוקם  הולך  משם  רחוק  לא  ממש  היישוב. 
טהרה.  מקווה  של  ומכובד  גדול  מבנה-קבע 
שני הפרויקטים הוקמו באדיבותה הרבה של 
המועצה ובליווי צמוד של מחלקת ההנדסה. 
ספורט,  מגרש  נחנך  ביישוב  אחר  באזור 
וילדיו  היישוב  תושבי  את  יום  מדי  המשמש 
בין לבין  ומגוונות.  בפעילויות ספורט שונות 
אנו משפצים מבני ציבור רבים שהוקמו אי-

שם בשנות ה-80 עם הקמת קיבוץ רתמים.
שההתרגשות  ספק  אין  אלה,  מכל  אך 
מבני  הבאת  סביב  מורגשת  ביותר  הגדולה 
בעזרתן  משפחות.  לקליטת  נוספים  מגורים 

הובאו  והמועצה,  להתיישבות  החטיבה  של 
שבעה  עוד  לכפר  האחרונים  בחודשים 
קרוונים ומיד חוברו לתשתיות. אם חששתם 
ועדת   - דאגה  אל  המבנים,  של  לבדידותם 
הקליטה בכפר רתמים דאגה שהקרוונים לא 
על  אוכלסו  כולם  קצר  זמן  ותוך  ישתעממו, 

ידי משפחות חדשות שהגיעו אלינו.
אנו  בו  מיוחד  זמן  גם  הוא  עבורנו  הקיץ 
מציינים מדי שנה את מועד המעבר מהמחנה 
הזמני בקיבוץ טללים ליישוב הקבע ברתמים. 
צעירות  משפחות  שמונה  עלו   2006 בקיץ 
 ,2009 ובקיץ  בטללים,  קרוונים  לשכונת 
 30 לרתמים  עלו  המיוחל,  האישור  ניתן  עת 
בכולנו  אחזה  גדולה  התרגשות  משפחות. 
כשציינו בסיפוק את עליית המשפחה ה-76 
שנה  בכל  השנה.  אוגוסט  בחודש  ליישוב   )!(
לציון  חגיגי  טקס  עורכים  אנו  הקיץ  במועד 
חג העלייה, אותו אנו פותחים עם הנפת דגל 
היישוב. את הדגל מניפה המשפחה האחרונה 
הייתה  זו  והשנה  רתמים,  בכפר  שנקלטה 
משפחת יונתי. אז נא להכיר: קרן )30(, יונתן 

)30( ובנם נעם, שהגיעו אלינו מיד בנימין.
איך שמעתם על כפר רתמים?

שנתיים  וגרנו  ירושלים  את  שעזבנו  "לאחר 

נוכל  בו  קהילתי  מקום  חיפשנו  בנימין,  ביד 
על  ביתנו.  את  ולבנות  מקומנו  את  למצוא 
מאיציק  קצרה  לא  תקופה  שמענו  רתמים 
שנתיים  לפני  שעברו  חברים  צור,  ושלומית 
בזכותם  כשהגענו  המקום.  בקסם  ונשבו 
מכרים  עוד  פה  גילה  יהונתן  קליטה,  לשבת 
את  פה  שמצאו  בעבר  תקופות  מיני  מכל 

ביתם".
מהו הדבר המיוחד שמצאתם ביישוב?

במקום  ושמח  פה  לגור  אוהב  כאן  שגר  "מי 
שבונים  טובים  אנשים  גילינו  ובאנשיו. 
העיסוק  ממנו.  להם  שאכפת  ומקום  קהילה 
הערכי בכל מה שקשור למגורים המשותפים 
מגוון  פה  יש  לנו,  קסם  הקהילה  ולבניית 
שמאוד  דבר  וזה  והבנה,  קבלה  עם  אנושי 
בונה  עשייה  עם  יישוב  חיפשנו  אותנו.  משך 

ואכפתית ועם רגישות והבנה לאחר".
איפה  הנוח.  המרכז  את  לעזוב  קל  לא  בטח 

אתם מרגישים את ההבדלים?
"כנראה שזה עניין של הרגל... אני )קרן( גדלתי 
בגוש קטיף, שהיה 'חור' רחוק מהמרכז, אבל 
בשנים  הורגלתי.  שלה  המציאות  הייתה  זו 
מאוד.  נוח  אכן  וזה  במרכז  גרנו  האחרונות 
ההבדלים קיימים בנגישות ובקרבה למשפחה 

ולכל מה שהמרכז מציע. צריך ללמוד להיות 
קניות  נסיעות,  של  בקטע  מאורגנים  יותר 
פה  חדשים  עוד  אנחנו  למיניהם.  וסידורים 
להציע,  מה  יש  לנגב  כי  ומניחים  באזור, 
ונלמד איך להסתדר פה. זה משהו שלוקחים 
שיש  וכמובן  לפה,  שעוברים  לפני  בחשבון 
את 'הקסם המדברי' באוויר, בנוף, במרחבים 
ניתן  שלא  חיים  איכות  זו  ובשקט.  העצומים 

למצוא בכל מקום".
מה החלומות שלכם לעתיד הקרוב?

על  להתגבר  ולקהילה,  לאזור  "להתחבר 
הקשיים ולהצטרף לעשייה, שבננו נעם יגדל 
שנרגיש  שכאן,  הילדים  כמו  וכיף  בחופשיות 

שפה זה הבית..."
משהו לסיום?

היישוב.  דגל  את  הנפנו  העלייה  חג  "בטקס 
התרגשנו מאוד מהטקס ומהאווירה המיוחדת 
של היום הזה. קבלת הפנים לה זכינו הייתה 
מדהימה, ואנו מודים מכל הלב לכל האנשים 
ומקבלים  אלינו  שמחייכים  ביישוב  הטובים 
אותנו בחום ומקלים על ימי הקליטה, על כל 

הפינוקים למיניהם ועל תשומת הלב".

חנן מגל

הוקם  בוקר  בשדה   "2 "יד  מרכז 
חברת  גולדשמידט,  גרסיאלה  ע"י 
עם  טוב  לעשות  שרצתה  קיבוץ 
שנים  במשך  עצמה.  ועם  הסביבה 
היה קיים בשדה בוקר מוסד שנקרא 
"שמים בירוחם" – פינה שבה אחסנו 
מה  וכל  שמונצ'עס  ישנים,  בגדים 
שהשימוש בו כבר לא היה רלוונטי. 
בתחילה, תושבי המועצה נורא נהנו 
מעין  שהיה  במקום  מציאות  לחפש 
התביישו.  מעט  זאת  עם  אך  מחסן, 
פני  את  לשפר  החליטה  גרסיאלה 
מעט  להכניס  במטרה  המקום 

נוחות  האי  הרגשת  את  ולצמצם  חמימות, 
שהייתה לתושבים. גרסיאלה הייתה הראשונה 
שלא  שהבינה  משום  הכפפה  את  שהרימה 
היפים  כל הדברים  לזרוק את  ואף חבל  כדאי 
כי  גרסיאלה  האמינה  כן,  כמו  לידיה.  שהגיעו 

לאחר  להתאים  יכול  לאחד,  טוב  שלא  מה 
או  וילון  בבגד,  חוזר  שימוש  לעשות  ניתן   –
זה  בו. לכל  אין שימוש  כלי מטבח שלמישהו 
התלווה כמובן מימד איכות הסביבה וכן רווח 

קטן לכיס. 

לאחר התלבטויות ובחינות, הוחלט 
לפתוח מקום בתוך צריף קטן בשדה 
בוקר, שישמש את תושבי הקיבוץ 
כל  את  מביאים  היו  החרים  בלבד. 
ובמחיר  מבחינתם,  שמיותר  מה 
נפש מוצאים דבר אחר  שווה לכל 
המקום  הזמן,  עם  להם.  שמתאים 
שמו  ואף  והתרחב  בית  עבר  גדל, 
המועצה.  ברחבי  גם  לפניו,  הלך 
אנשי  כמובן  אותו  פוקדים  היום 
הקיבוץ, לא מעט אנשים ממדרשת 
ואף  מהסביבה  בדואים  גוריון,  בן 

תושבי המועצה. 
אופי  למקום  לתת  חשוב  היה  לגרסיאלה 
ידידותי, נעים, ביתי וחמים שיותאם לסביבה. 
את  הפוקדים  הלקוחות  גם  לכך,  בהתאם 
המרכז החלו להרגיש מחויבים לסביבה ופעלו 
לקנות  שמעדיפה  נבונה  צרכנות  של  בצורה 

במחיר  אחר  אצל  בשימוש  שהייתה  חולצה 
פעם  לא  גבוהה.  במחיר  חדשה  מאשר  סמלי, 
במרכז  שנקנו  בשמלות  מבחינה  גרסיאלה 
שמוצאות את דרכן לקבלת שבת, ערבי שישי 

ואף חתונות. כמובן שהתחושה נהדרת.
להשיג  המקום  כוונת  אין  כי  לציין  חשוב 
רווח כלכלי )למעט צרכי הקיום של המרכז(, 
נבונה.  וצרכנות  אלא השגת מודעות המחזור 
מוצרים שלא נמכרים לאחר זמן רב, מועברים 
לשימוש  באזור  שונות  רווחה  למחלקות 
המרכז  פעילות  אופי  כי  מקווים  אנו  נזקקים. 
כולה  המועצה  ושתושבי  ויתרחב,  יגדל  רק 
משומשים  מוצרים  עימם  יביאו  אותו,  יפקדו 
המודעות  בחיזוק  פעילים  שותפים  ויהיו 

הסביבתית. 
כולכם מוזמנים!

דינה ארנוני
הילה קפלן, היחידה הסביבתית 

חלומות ממשיכים להתגשם

צילום: שלומי אהרון חג העלייה בכפר רתמים

שמלות שנקנו ב"יד 2" מוצאות את דרכן לקבלת שבת, ערבי שישי ואף חתונות
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הגיע הזמן
שמטייל  אחד  הייתי  ירושלמי,  ילד  בתור 
מכל  וכאלה.  צופים  סיירות,  חוגי   – הרבה 
וכבר  למדבר,  התחברתי  מאוד  הטיולים 
ילד ממש קטן אמרתי להורים שלי  בתור 
של  הקסם  על  אין  בו.  לחיות  רוצה  שאני 
המדבר, זה פותח את הלב, זה ליווה אותי 
והייתי  שהשתחררתי  ואחרי  הילדות.  כל 
הזמן.  שהגיע  ידעתי  ובהודו,  באפריקה 
שטיילתי  ולמרות  בנגב,  משהו  חיפשתי 
די הרבה לא הכרתי בכלל את האזור של 
הוביל  פלאי  מקרים  צירוף  ניצנה.  פתחת 
התאהבתי  שהגעתי  ואיך  לעזוז,  אותי 
עבדתי  לשם,  עברתי  הראשון.  מהרגע 
מה  וכל  גמלים  בטיולי  בבנייה,  בחאן, 
היה  הכל   – אחר  היה  אז  האזור  שמסביב. 
יותר פשוט, מעט אנשים, יותר רגוע. היית 
עובר את רמת חובב והיה לך שקט, היום 

יש לך כבר אוטוסטרדה. 
ברת קיימא

עשיתי עוד סיבוב במרכז, אבל כשהמדבר 
רמון.  למצפה  עברתי  אותי,  משך  שוב 
בהאנגר  שרקדה  נועה,  את  פגשתי  שם 
שהתחתנו  אחרי  וליאת.  ניר  של  אדמה 
איך  וכשחשבנו  העיר,  את  שמיצינו  הבנו 
החלטנו  עצמנו,  את  לממש  רוצים  אנחנו 
את  לממש  כדי  מילכה  לבאר  לעבור 
עצמנו בחקלאות. שנינו למדנו והתעסקנו 
בחקלאות אורגנית ופרמקלצ'ר, ומחוברים 
הזו.  החיים  ולדרך  הזו  עולם  לתפיסת 
 ,Permanent Agriculture פרמקלצ'ר, 
ולא  הסביבה  עם  שמשתלבת  חקלאות  זו 
פוגעת בה, חקלאות ברת-קיימא – איך אני 
שיתמכו  שונים  גידולים  בין  לשלב  יכול 
אחד בשני, איך אני לא פוגע באדמה )מה 
שקורה לפעמים בחקלאות אינטנסיבית(, 

או  הדברה  בחומרי  משתמש  לא  אני  איך 
בניילונים שפוגעים בסביבה. רצינו לראות 
איך אפשר לייצר מערכת מאוזנת, לא כזו 

שהיא מנותקת מהסביבה. 
שנת שמיטה

כשהגענו, לפני חמש שנים בדיוק, הייתה 
שנת שמיטה ולא יכולנו לשתול. בהתחלה 
הבנתי  אז  אבל  שנה,  לחכות  התבאסתי 
את  להכיר  להתבונן,  שנה  לי  יש  שבעצם 
האדמה במקום. אז לקחנו את השנה הזו 
ועשינו מחקר, עברנו כל מיני פרופסורים, 
אנשים שמגדלים דברים מיוחדים. היו לנו 
כמה כללים: רצינו שמי שיעבוד את האדמה 
ע"י  מתופעלת  והחווה  ישראלים,  הם  הזו 
עובדים ישראלים ומתנדבים מכל העולם. 
כי  מליחים,  במים  להשתמש  רצינו  שנית, 
מליחים  מים  של  גדול  אקוויפר  פה  יש 
רצינו  שלישי,  ודבר  זמינים.  הכי  שהם 
צמחים שמתאימים למדבר. אז עם הקווים 

המנחים האלה הלכנו לחיפושים.
כוכב ריחני

המדבר",  "שירת  שנקראת  בחווה,  כיום 
ענבים  כרם  מגוון,  פרי  בוסתן  לנו  יש 
וחלקה  פסיפלורה  גויאבות,  למאכל, 
שמשמשים  תבלין  צמחי  של  מגוונת 
המיוחדים  הפרויקטים  אחד  לתה.  בעיקר 
שלנו זה צמחי המדבר שאנחנו מבייתים. 
לצמחי המדבר בארץ יש יכולות רפואיות 
מעולות, הם מייצרים כמויות גבוהות של 
צמחים  מגדלים  אנחנו  פעילים.  חומרים 
שבדרך כלל אפשר לראות רק אחרי כמה 
ריחני,  כוכב   – במדבר  טיול  של  שעות 
געדה  גלונית,  פרעושית  המדבר,  אזובית 
לטייל  שהספיק  )מי  יהודה  לענת  מצויה, 
בסיני שתו את התה שלו אצל הבדואים(, 
או  לחליטות  בהם  משתמשים  ואנחנו 

שהייתי  הצמחים  אלה  מרפא.  כצמחי 
פוגש בטיולים שהלכתי והדרכתי, והייתה 
לי תמיד פנטזיה לגדל אותם, כך שמדובר 

בהגשמה של חלום. 
חווה מגוונת

כיפי  הכי  הדבר  זה  בחקלאות  העיסוק 
שכל  משהו  עם  מתעסק  אתה  כי  בעולם, 
לנו  אין  אז  מגוונת  החווה  בתנועה.  הזמן 
פעולות מונוטוניות, אנחנו כל יום עושים 
משהו אחר – יום אחד אתה מכין חליטות, 
יום אחד בוצר ענבים, יום אחד קוטף את 
לראות  בעולם.  טוב  הכי  הריח  עם  הפרח 
עץ גדל וזרע נובט זה עונג. אנחנו עושים 
בחווה גם סיורים לקבוצות, בסוכות ופסח 
אנחנו פתוחים כל החג ללא תיאום מראש. 
בסיורים אנחנו מתחילים דווקא בצמחים 
ורוזמרין,  לואיזה  לימונית,  כמו  המוכרים, 
כך  אחר  שלהם.  הסגולות  על  ומדברים 

נדירים.  היותר  לצמחים  עוברים  אנחנו 
מנותקים  האנשים  רוב  היום  של  בעידן 
שאנחנו  זה  ועצם  ומהצומח,  מהאדמה 
המגזרים  מכל  קבוצות  להביא  מצליחים 
עם  אותן  ולהפגיש  לחווה,  והגילאים 
לתחושה  לי  גורם  ונפלאותיהם,  הצמחים 

של שלמות בעשייה.
אין סבלנות

היא  נועה.  היא  הכל  מאחורי  החיה  הרוח 
הילדים  עם  עסוקה  היא  כי  בחווה  פחות 
ביחד,  נעשית  העבודה  כל  אבל  והבית, 
בתכנון משותף, בעבודה משותפת. יש לנו 
שלושה ילדים – בן שנתיים ובת ארבע וחצי 
נועה,  עם  כלומר  ביתי,  בחינוך  שנמצאים 
ובת ושבע וחצי בכיתה ב' במשאבים. הם 
באים לפעמים להיות בחווה, קצת זורעים, 
הרבה  להם  אין  כילדים  מטבעם  אבל 

סבלנות.

אדם,  מקום

גולן כהן, באר מילכה

רוח סתיו
בתרדמה.  שוקע  שהטבע  לומר  קל  אוקטובר;  לומר  "קל 
חודש  הוא  שאוקטובר  לכם  ויסביר  לדעת  מיטיב  הגנן 
של  חודש  הראשון,  האביב  חודש  שהוא  אפריל,  כמו  טוב 
נביטה ולבלוב תת-קרקעי, של פקיעה נסתרת, של ניצנים 
מתנפחים. אתם רק חופרים מעט באדמה ומיד מוצאים כל 
כך הרבה ניצנים תפוחים, עבים כאגודל, ונבטים שבריריים 
ושורשים תאבי חיים – אין מה לומר, האביב הגיע. על כן, 
בצל  במעדר  לפצוע  שלא  זהירות,  )רק  ושתול  גנן  צא, 

נרקיס שנובט(."
מתוך "שנת הגנן", קארל צ'אפק, תרגמה מצ'כית: רות בונדי. 

הוצאת בבל

מריח  המדברי  והגנן  קרירים  כבר  הלילות  כאן,  אוקטובר 
תהיה  האם  גשומה?  עונה  תהיה  זאת  האם  באוויר.  סתיו 
שיהיה  אומרים  והמאמינים  פורחים,  החצבים  פריחה? 
חורף גשום. זהו זמן מצוין לשתול – כבר לא מאד חם, ויש 
לצמחים מספיק זמן להיקלט ולהתבסס עד לקור של ינואר, 
בצמיחה  יפרצו  באביב  שלאחריה  לתרדמה  כניסתם  לפני 

מחודשת. 
עד אמצע נובמבר אפשר ורצוי לשתול את כל סוגי הצמחים, 
כולל דשא. החודשיים הבאים הם זמן טוב לשתול פקעות 
למיניהן, זרעי פרחים, תורמוסים וירקות חורף. אך היזהרו 
יומית של צמחים  מהחמסין המאוחר והקפידו על השקיה 

רכים. 
של  עצים,  של  קל  גיזום  בגינה:  לגזום  מתאים  זמן  גם  זהו 

וייחורים  סבוכים  ענפים  של  ויבשים,  שבורים  ענפים 
כדאי  לא  העונה  שנשתלו  הצעירים  העצים  את  נמוכים. 
הרבים  )העלים  מירבי  גידול  לאפשר  בכדי  עכשיו,  לגזום 
את  פוטוסינתזה(.  לעשות  לצמח  לאפשר  בכדי  חשובים 
לגזום  כדאי  הפריחה  את  שסיימו  והרב-שנתיים  השיחים 

במידה ניכרת בכדי לחדש צמיחה צעירה באביב.

צמח החודש: קבוצת גאופיטים
ימים אלה הם שיא פריחת החצבים באזורנו. החצב הוא אחד 
גאופיט  הארץ.  בכל  הגדל  ביותר,  המוכרים  מהגאופיטים 
)Geophyte( הוא צמח עם איבר אגירה תת-קרקעי בצורה 
של פקעת )התעבות של הגבעול(, בצל )התעבות של עלים( 
 = גיאו  מיוונית:  או קנה שורש מעובה. מקורה של המילה 
אדמה, פיט = צמח. הגאופיטים נפוצים בסביבות עם עונות 
תחילת  עם  רק  האדמה  פני  מעל  נובט  הצמח  משתנות. 
נובטים מעל פני האדמה  הסתיו. גאופיטים רבים בישראל 
בסתיו ובתחילת החורף, משום שמבחינה אבולוציונית לא 
קרקעיים  העל  הצמח  לחלקי  אנרגיה  לספק  להם  משתלם 
גם  מכונים  אלה  צמחים  המשקעים.  חוסר  בגלל  בקיץ, 

מבשרי חורף. 
לפני  פורחים  חבצלת(  חלמונית,  )חצב,  מהגאופיטים  חלק 
נהנים  הם  וכך  הגשם,  לפני  עוד  עלים,  מוציאים  שהם 
וחיפושיות(,  פרפרים  )דבורים,  מאביקים  של  מ"בלעדיות" 
מכיוון שאין פרחים אחרים בעונה זאת. העלים צומחים רק 

לאחר הגשמים הראשונים. גאופיטים אחרים שכדאי יהיה 
צבעוני  נרקיס,  הם:  השנה  בהמשך  הנגב  הר  באזור  לחפש 

וכלנית.

גלעד מיכאלי
משתלת קרקש, מדרשת בן-גוריון 
www.karkakash.com

פינת הגינון המדברי 

בלעדיות על הדבורים והפרפרים

תמיד הייתה לי פנטזיה לגדל את הצמחים שהייתי פוגש בטיולים, כך שמדובר בהגשמה של חלום
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הכי ישראלי שיש 
שאימי  נידח,  כפר  מאיזה  שבא  מרוקו,  יליד  מרוקני  אני, 
בחרתי,  המופלטה,  במעשה  מפליאה  ארוכים  לחיים  שתזכה 
שתי  בשם  פלמ"ח.  לעצמי  לקרוא  דעתי,  על  שעמדתי  עת 
עובדות אלה, שהן מין צירוף מקרים ישראלי, אולי "תאונה", 
אני מבקש לעמוד מול הענק הזה חיים חפר לחשבון נפש על 

אהבה, תוכחה וצו פיוס. 
כשבחרתי לעברת את שמי בחרתי בגאווה את השם פלמ"ח. 
בן  או  שפן  בן  כגון  שמות  לנו  היו  מארצו  גלה  כשישראל  כי 
חלקיהו ובן אמוץ. וכשהיינו בגולה הושפעו שמותינו בגולת 
אירופה מהסביבה ונהיינו לפיינר או תהילמזוגער ובהשפעת 
האמנתי  לסלוק.  או  לאבולעפיה  שם  היינו  האסלאם  ארצות 
המשפחה  שמות  את  שיחזיר  ראוי  לארצו  ישראל  שמשחזר 
לשמות עבריים כחפר, גורי ובן אמוץ... ואני הפנמתי והסנפתי 

את הפלמ"ח, רוחו, שיריו וגיבוריו כחיים חפר.
קודם הפרגון המתבקש

לוחם  חפר  היה  בצ'יזבטרון,  חיובי"  ל"ג'ובניק  שנהיה  לפני 
וסייר שהוביל בחשכת הלילות בדרך לא דרך מעפילים שגנבו 
החבר'ה  נתנו  הקרבה  איזו  והלבנון.  סוריה  דרך  הגבול  את 
הללו "למך ולזקן", והיו ל"חומת מגן". כמו כל פלמ"חניק טוב 
הוא היה בהכשרה בקיבוץ דפנה, ועסק לא רק בהגנה והעפלה 
אלא גם בהתיישבות. בגופם סימנו את קו הגבול של הארץ הזו. 
האידיאולוגיה הכל כך חזקה של רוח הימים ההם היא שלכדה 
אותם ונתנה להם דלק לעשות דברים בלתי אפשריים. היא גם 
שקסמה לי והפכה אותם לי ולבני דורי למיתוס, מיתוס שהיה 
ובסטן  הגרב  בכובע  הצבאי,  בשנל  להם  לגעת  אפשר  כמעט 
היה  שבפלמ"ח  ספק  אין  בפינג'אן.  הקפה  את  להם  ולערבב 
גם הרבה ברדק, אלתור ונקודות חולשה, אבל גודל העשייה 
שהיה  וכמי  ובגדול.  הכל  על  מחפה  המדינה  בהקמת  שלהם 

לשופר של התקופה - חיים חפר נהיה לאייקון תרבותי שלי.

ה"גוגל" של רוח התקופה 
ההשראה של חפר עליי היא בחיבור שהוא יצר אצלי ברטט 
סייסמי גבוה )בסולם ריכטר(, לגיאוגרפיה הפיסית והאנושית 
שמשורטטת באומנות ממש ומבליטה בראייה סטריאוסקופית 
כל פרט וכל כפל קרקע וגדר סברס בארץ הזו. לא הייתי ב"קרב 
הראל", כי נולדתי כמה שנים אחריו, אך למשמע השיר ההוא 
הפנמתיו כמו חזרתי מאותו הקרב מנבי דניאל או מהקסטל, 
שחורה  "שמלה  שלבשה  הבחורה  את  ו"הכרתי"  והזדהיתי 
לזכר כל החבורה". אני יכול להריח את "האבק בדרכים )לפני( 
"הסלע  את  ולמדבר  להרים  מעבר  ולהרגיש  שקע",  שכבר 
האדום", ובגללו, באותה נשימה תרבותית, להעריץ את רחל 
סבוראי שלנו וחבריה מ"עד סלע"... על זה אני אומר לו ברוח 

הפלמ"ח: סחטיין ודחילק עליך ועל מילותיך.
לא רק שטיפת מוח מגויסת

אני לא פוסל את האפשרות שאולי מחנכינו עשו מין "שטיפת 
שנות  וילידי  העולים  בני  של  למוח  יצקו  חינוכית".  מוח 
ההערצה  דרך  והרצוי.  החדש  "הצבר"  מרשם  את  החמישים 
בני  ואנו  בשבילנו מדינה,  שעשה  )ולמורשת( הפלמ"ח  לדור 
העלייה ההמונית )שם מאוד טעון...( קיבלנוה מהם על "מגש 
כרונולוגית,  מבחינה  לפחות  מתבקשת  השפעה  זו  הכסף"... 
ההיא.  ההרואית  התקופה  אחרי  מיד  שבא  הגל  היינו  אנו  כי 
ב"אינפוזיה  זיכרון  יום  ובכל  טקס  בכל  לנו  שדחפו  עוד  מה 
מרוכזת" את השירים וקטעי הקריאה "שלהם", של חפר וגורי 
של  קמצוץ  בזה  היה  שאולי  האופציה  עם  יחד  וחבריהם... 
שטיפת מוח מגויסת, עצם העובדה שזה לא נגמר לי שם, אלא 
ממשיך איתי עוד חמישה עשורים - עד היום, ועיקר עשייתי 
בבחינת  היה  לא  שזה  מההוכחה  מקצת  זו  הרי  משם,  שאול 
חפר  חיים   - חיים  דרך  אלא  עלינו,  עליי/  שעברה  אופנה 
וחבריו מ"הרעות" ההיא ועד מסביב ייהום הסער, שעשתה לי 

את "אנו הפלמ"ח".

לא נושא את שם הפלמ"ח לשווא
ב"מורשת  שמתכוונים  מה  את  בהווייתו  שמקפל  כאחד 
המופלטה" ומפנים ומעריץ רבות את רוח הפלמ"ח, ואפילו 
רצה הגורל שבני הבכור הוא חצי פולני וחצי "מופלטני", אני 
מבקש להציע לחיים חפר זמ"ל )זכר משורר לברכה(, שראוי 
מורה  )זכר  זמ"ל  אליאב  לובה  ורבי  ממורי  מאמץ  היה  לו 
צריך  המדינה  את  שהקים  הדור  לפיה  הגישה  את  לברכה( 
לא  זה  אם  גם  אותה,  שממשיכים  מי  עם  לריב  שלא  לדעת 
לפי "הוראת ההפעלה" של הפלמ"ח )ושאר המייסדים - היו 
גם הגנה, אצ"ל, לח"י ועוד רבים וטובים(. גדולתו של לובה 
שידע לחבק את הדור הבא ולטפח אותו ולתת לו את הבמה, 
המופלטה  מתרבות  באו  החדש  הדור  מבני  חלק  ואפילו 

והקובה. 
ויותר חשוב מכך, אני מציע לחיים חפר ולדן בן אמוץ וטובים 
מגיבוריי - גיבורינו - התרבותיים, שלא ימחקו את השורשים 
היהודיים התרבותיים והערכיים, כי הם עמוקים וארוכים יותר 
משורשי הפלמ"ח. הפלמ"ח מהווה חוליה הרואית בשרשרת, 
ועל מנת שגיבוריו ישתלבו בה הם חייבים לא למחוק מהרצף 
ארכאיים  הם  ואפילו  רחמים",  מלא  וה"אל  ה"קדיש"  את 
כי  לכולנו,  מובנות  לא  ארמיות  במילים  ונאמרים  ומיושנים 
הם מהווים טקסט לא פחות חשוב מ"מסדר הנופלים" שכתב 
שחזר  כעם  שלנו  במודעות  משמעותי  חלק  הם  גם  חיים. 
להקים מדינה, שהמנוע הכי חשוב במעשה הקמתה הצבאי, 
ההתיישבותי, החברתי שתודלק בהקרבה האישית של תש"ח 
חייבים  אומר:  החריזה  וברוח  הפלמ"ח.  ברוח  שזור  היה 

להמשיך את הרצף מהתנ"ך לפלמ"ח, ומה שמעבר לכך...
הפלמ"ח  שם  את  "כנושא  בעיניכם  נחשב  לא  שאני  מקווה 

לשווא". 
באהבה ובערגה רבה,
דוד פלמ"ח

 בשם הפלמ"ח: 
חשבון נפש על מופלטת הפה, לזכר חיים חפר

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

 ציפורים בראש
נחליאלי צהוב

עונת הנדידה מכנסת באזורנו שלל ציפורים, ביניהן הנחליאלי הצהוב 
)בן דודו של הנחליאלי הלבן המקומי(

שרב כבד בחוץ 
וכאן יושב אני 

והוא עומד ליד שלולית 
נראה קצת עצבני 

אני קורא לו ציף ציף ציף 
מביט אל תוך עיניו 

והוא עושה תנועות חדות 
בראש ובזנב.

בחורף,  הנחליאלי.  את  מכיר  שלא  מי  אין 
ביותר  הבולטים  הציפורים  ממיני  אחד  זהו 
ביישובי ארצנו. נחליאלי זה הוא הנחליאלי 
דודנו,  את  מכירים  רבים  לא  אך  הלבן. 
דומה  הצהוב  הנחליאלי  הצהוב.  הנחליאלי 
לנחליאלי הלבן, אך זנבו קצר יותר ובעיקר 
בולטים גווני הצהוב בחלקי גופו התחתונים 

וגם בגב. 
הנחליאלי הצהוב )הקרוי כך על שום חיבתו למקורות מים - נחלים( חולף בימים אלה מעל ארצנו בדרכו לאפריקה. 
בשדות  וגם  חמצון,  ובריכות  טיהור  בריכות  מים;  מקור  בכל  כמעט  בקלות  אותו  למצוא  יוכל  לראותו  שירצה  מי 

החקלאיים שם הוא מהלך לו בצעדים מהירים תוך נענוע זנבו מטה מעלה בחפשו אחר חרקים ותולעים. 
הנחליאלי הצהוב מקנן בכל רחבי אירופה וגם באמריקה ואסיה. בכל אזור התפתחה אוכלוסייה מקומית, אשר נבדלת 
מרעותה בעיקר בצבעי נוצותיה - לחלקם ראש אפור ולחלקם ראש שחור או כחול. אוכלוסיות אלו נודדות בסתיו 
דרומה לאפריקה, כאשר מסלול נדידתם מנקז אותם דרך ישראל, מה שמאפשר לנו לראות מגוון גדול של מופעים, 
לפעמים אפילו באותו שדה או מאגר מים. באביב חוזרים הנחליאלים לארצות הצפון גם דרך ארצנו, כך שמי שיתגעגע 

יוכל לראותם שוב בקרוב.

 מידד גורן

צילום: מידד גורן נתראה באביב! נחליאלי צהוב  

ציפור החודש
מופעיםמידד גורן

26.10.12 "במרחק נגיעה" - ערב חבורת הזמר 
רמת הנגב

ערב משירי הרפרטואר של "זמרי רמת הנגב" 
לאורך השנים. מהמופע יופק דיסק )ראו ידיעה 

בעמוד 5(.
אולם גולדה, קיבוץ רביבים, בשעה 21.00.

כרטיסים: 20 ש"ח. 
מכירה מוקדמת באתר המועצה ובמחלקת 

גבייה 08-6564121. מכירת כרטיסים במקום 
על בסיס מקום פנוי בלבד.

30.10.12 הצגת ילדים "הברון מינכהאוזן" של 
תיאטרון המפתח

אולם המורשת, מדרשת בן גוריון, בשעה 17.00.
כרטיסים: 25 ש"ח לילד, 20 ש"ח למבוגר. 
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד 

08-6532124 בלבד )לא דרך המועצה(. מכירת 
כרטיסים במקום על בסיס מקום פנוי בלבד.

טיולים
19.10.12 "נעים בגלגלים" - טיול אופניים 

לנשים במכתש רמון
לפרטים: דנה מאיר 052-4438086.

20.10.12 טיול צפרות בקיבוץ שדה בוקר
הטיול מיועד למשפחות. יציאה משער הקיבוץ 

בשעה 8:00.
פרטים נוספים באתר המועצה ובטלפון -052

3689608 )מידד גורן(.

תחזית תרבות - אוקטובר

יש לעקוב אחר הפרסומים הנשלחים למזכירויות הישובים



      

חוזר משרד הפנים האחרון עוסק בסוגים השונים של הועדים 
המקומיים שיהיו בכל יישוב ויישוב.

לשם כך ב- 20/9/2012 פורסמו על לוחות המודעות בכל יישוב, מודעה 
של משרד הפנים המסבירה סוג ועד המקומי שיכול להיות באותו יישוב.

בעיקרון יש 3 סוגים של ועדים מקומיים:
1. "זהות ועדים" – בחלופה זו משמשים חברי הנהלת האגודה השיתופית גם כחברי 

הוועד המקומי.
בהתקיים חלופה זו לא תיערכנה בחירות לוועד המקומי.

בקטגוריה של "זהות ועדים" יש לנו בעיקר היישובים השיתופיים 
)קיבוצים ומושבים )לא כולם(.

2. "נציגות" – נבחרים אשר מצטרפים אל הנהלת האגודה השיתופית לניהול 
היישוב. בחלופה זו משתתפים בבחירות לנציגות רק מי שרשום בפנקס הבוחרים 

ושאינו מסומן כחבר האגודה השיתופית. המועמדים לחברות בנציגות אף הם 
יכולים להיות רק מבין הבוחרים שאינם מסומנים כחברי האגודה.

הוועד המקומי של ישוב זה יהיה מורכב מהנציגות יחד עם הנהלת האגודה.
הסבר קצר ל "נציגות": דומה ל"זהות ועדים" אבל בהבדל  שבישובים שיתופיים 
קיים אחוז מסויים של  בוחרים שאינם חברים ועל פי מבחנים של משרד הפנים 

קיימת אפשרות לתת ייצוג לאותם תושבים בהנהלת האגודה השיתופית )מזכירות(.

3. "ועד נפרד" – בחלופה זו בוחרים כל הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב )בין 
אם הם חברי אגודה ובין אם לאו( ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה, כאילו היה 

הישוב ישוב לא שיתופי. 
בקטגוריה זו נמצאים אצלנו בעיקר הישובים הקהילתיים וישובים שיתופיים שרוב 

בוחריו אינם חברי האגודה.

הבקשות וההשגות לקביעת סוג הועד המקומי נקבעו על ידי משרד הפנים ל- 
2/10/2012 )לפני מועד פרסום העלון( יחד עם זאת המודעה המפורטת פורסמה 

על לוחות המודעות  בכל היישובים ב- 20/9/12. כמו כן פורסמו הנחיות באתר 
האינטרנט והן מתעדכנות בהתאם להנחיות

המעוניינים בטפסים להגשת מועמדות לבחירת ראש המועצה, נציגות הישוב 
במליאת המועצה ולועד המקומי, יכולים לקבלם אצל הח"מ במשרדי המועצה 

בשעות העבודה.
אליעזר בן סעיד  

בחירות למועצה האזורית 4/12/2012




