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גם אתם שותפים! סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

adva@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

אנרגיות של שותפותמשולחנו של מנכ"ל המועצה
ביקרתי  במאי  המועצה  בשותפויות  ביקור   .1
המועצה  של  השותפויות  מארבעת  בשלוש 
חשובות  לפגישות  מעבר  ארה"ב.  מערב  בדרום 
בפרויקטים  והתמיכות  הקשרים  לחיזוק 
המועצתיים, ללא ספק גולת הכותרת של הביקור 
הייתה השתתפותי בצעדת תמיכה בישראל של 
מ-2,500  למעלה  בקולוראדו.  היהודית  הקהילה 
תמיכה  במפגן  דנבר  ברחובות  צעדו  משתתפים 
קשור  לתמיכה  מבוטל  לא  חלק  בישראל.  אדיר 
הקהילה  לבין  המועצה  בין  שיש  ההדוק  לקשר 

היהודית בקולוראדו. 
2. מנהל חדש לעמותת התיירות הר הנגב בתחילת 
החודש נכנס לעבודה שחר שילה, כמנהל עמותת 
תיירות הר הנגב, המשותפת לרמת הנגב ומצפה 
התיירות  בתחום  עשיר  ניסיון  לשחר  רמון. 
בתפקידו  שימש  הוא  והישראלית,  המדברית 
האחרון כמנהל השיווק של עיר דויד, בעברו ריכז 
של  שיווק  מנהל  והיה  הדרך,  מורי  קורסי  את 
הקרובה  בתקופה  הנגבי.  במרחב  רבים  אתרים 
בהם  המרכזיים  הנושאים  של  מיפוי  שחר  יבצע 

העמותה צריכה לעסוק ולקדם. 
לתלונות  וממונה  למועצה  פנים  מבקר  מינוי   .3
רו"ח  מינוי  את  אישרה  המועצה  מליאת  הציבור 
פניות  על  וממונה  פנים  למבקר  שטרק  דוד 
רו"ח  בחוק.  כנדרש  מכרזי  הליך  לאחר  הציבור, 
והממונה של  גם כמבקר הפנים  שטרק משמש 
רמון.  מצפה  מקומית  מועצה  של  הציבור  פניות 
באתר המועצה יפורסמו פרטי ההתקשרות שלו 

על מנת לאפשר את פניות הציבור. 
4. בחינת הצטרפות המועצה לאשכול נגב מזרחי 
הוקם,  כשנתיים  לפני  האשפה  מערך  בנושא 
ביוזמת משרד האוצר והג'וינט, אשכול נגב מזרחי 
הנגב,  רמת  רמון,  )מצפה  רשויות  כ-12  הכולל 
כסייפה,  תיכונה,  ערבה  ערד,  דימונה,  ירוחם, 
אמור  האשכול  ותמר(.  חברון  הר  דרום  ערוער, 
לגודל,  יתרונות  יש  בהם  הנושאים  את  למצוא 
ועל כן יצא מכרז להקמת מערך פינוי אשפה של 
כל האשכול. המכרז כולל חידוש של כלי האצירה 

והקמת מתחמי אשפה. 

לעדכונים שוטפים ועוד חדשות מרחבי המועצה, 
 rng.org.il כנסו לאתר האינטרנט שלנו

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

המועצה  ישראל  גמלים במשטרת  דיון בנושא   .5
השונים  הגופים  את  לרתום  בניסיון  ממשיכה 
נערך  לאחרונה  בבעיה.  אפקטיבי  לטיפול 
הגופים  כלל  בהשתתפות  המחוז,  במטה  דיון 
האכיפה  יחידת  החקלאות,  משרד  הרלוונטיים: 
הירוקה,  הסיירת  החקלאות,  משרד  של 
משטרת התנועה, רשויות מקומיות, השירותים 
)מע"צ(  ישראל  נתיבי  חברת  הווטרינריים, 
ולמיצוי  ההרתעה  להגברת  לפעול  נמשיך  ועוד. 
הגורמים האחראים לשחרורם של  נגד  האכיפה 
שבוע  מדי  מפנה  המועצה  במקביל  חיים.  בעלי 
יולי  במהלך  התושבים.  את  המסכנים  חמורים 
יבוצע מבצע אכיפה לתפיסת גמלים משוטטים, 

בשיתוף הסיירות הירוקה וגורמים נוספים. 
פי  על  העורף  פיקוד  ייחוס  תרחיש  תרגיל   .6
והרשות  העורף  פיקוד  של  העבודה  תוכנית 
עודכנה  המועצה  )רח"ל(,  לאומית  לחירום 
המצב.  הערכות  פי  על  שלה  הייחוס  בתרחיש 
שלה  העבודה  תוכנית  את  מכינה  המועצה 
)מל"ח(.  חירום  לשעת  מטה  במסגרת  ונערכת 
ויבוצעו  יעודכנו  היישובים  הקרובה  בתקופה 
יחד עם צוותי צח"י  תרגילי היערכות מותאמים 

היישוביים. 
פי  על  ציפורים  ברמת  בדואי  יישוב  הקמת   .7
ראש  מעיין,  ליאיר  המועצה  ראש  בין  סיכום 
בנגב,  הבדואית  ההתיישבות  להסדרת  הרשות 
רמת  הבדואי  היישוב  בתכנון  תחל  המועצה 
בתקופה  גוריון.  בן  למדרשת  הסמוך  ציפורים 
הקרובה ייבחר משרד התכנון שיקדם את התכנון 

המפורט של היישוב. 
איתנו  לעבוד  התחיל  אלה  בימים  תברואה   .8
שמעון פשלי, תברואן ודוגם מים מוסמך. שמעון 
וההדברה  הריסוס  משימות  את  להשלים  יסייע 
טיפולי  במסגרת  בלבד,  ציבוריים  במקומות 
אלישע  דרך  תהיה  ההתקשרות  כבעבר,  הקיץ. 
)בטלפון 050-5922401( או דרך מזכירת המנכ"ל, 

.)noa@rng.org.il ,08-6564123( נועה
ערן דורון    

מנכ"ל המועצה    

לתושבים שלום 

מה הקשר בין מים לחשמל?
קיומי.  משאב  הם  המים  הנגב,  רמת  חקלאי  עבור 
רמת  לחקלאי  שמחירם  מתברר  האבסורד,  למרבה 
משלמים  ניצנה  פיתחת  חקלאי  מכפול.  יותר  הנגב 
2.5 ₪ לקוב, לעומת 0.5 ₪ או אפילו 1.4 ₪ לקוב מים 

שפירים לחקלאות באזורים אחרים.
כנגד אפליה זו ובעד הצורך לקבוע תעריף אחיד למים, 
הגיאוגרפי,  למיקום  קשר  בלי  החשמל,  תעריף  כמו 
לכדי  השינוי  את  להביא  כדי  עכשיו.  נאבקים  אנחנו 
יחד  חקיקה.  בתיקון  צורך  יש   ,2017 בתחילת  יישום 
הפנים,  בוועדת  החודש  הופעתי  החקלאים  נציגי  עם 
בתביעה לשנות את הנוסחה. בימים אלה אנו פועלים 
לצדנו  לעמוד  הכספים  ועדת  חברי  את  לשכנע  במרץ 

בדרישה זו. 
בעמדתנו תומך האוצר, אך המאבק אינו פשוט, משום 
לחקלאי  המים  מחירי  לעלית  תביא  תעריף  שקביעת 
כמובן  והתנגדותם  המים,  למקורות  הקרובים  הגליל 

עזה ביותר.  
קשרי גומלין 

פעילות  מתקיימת  הקיץ  ובתחילת  האביב  סוף  בימי 
הנגב  רמת  קהילת  בין  גומלין  קשרי  של  ענפה 
צעירים  אמריקה.  בצפון  שלה  השותפות  והקהילות 
רבים מגיעים אלינו להכיר, להתארח וללמוד על ישראל 
בכלל וקהילות רמת הנגב והאתגרים העומדים בפניהן 
יוצאים למחנות קיץ,  נוער מרמת הנגב  בפרט. גם בני 

בעיקר בדנוור. 
אני מאמין בכל ליבי כי טיפוח הקשרים האישיים הוא 
באמצעות  היהודי.  העם  של  לעתידו  והכרחי  חשוב 
קשרי הגומלין הללו לומדים, ואני מקווה שגם מבינים, 
כי להיות יהודי אינו דבר מובן מאליו. יש צורך בהרבה 
והמסורת  החיים  אורחות  את  לקיים  כדי  התכוונות 

היהודית. 
חופשה נעימה

לחופשת  יוצאים  הנגב  רמת  בני  תלמידים  כ-1,300 
הקיץ. חלקם יוצאים לדרך לחיים הבוגרים, שנת שירות 
וצבא, מצוידים בכל מה שיכולנו לתת להם. דרך צלחה 
לרמת  יחזרו  שיעשו  הסיבוב  בסוף  כי  ונקווה  לכולם, 

הנגב לבנות את ביתם. 
נהדרת  קיץ  חופשת  נאחל  והמורים  התלמידים  לכל 

ובטוחה.

שלכם     
שמוליק ריפמן    

מועצה  עם  בשיתוף  הסביבתית,  היחידה 
פרויקטים   – יוזמה  חברת  מדבר,  נווה  מקומית 
מקדמת  הירוקה,  והרשת  וחברתיים  סביבתיים 
השנה מפגשים בין תלמידי בתי הספר היסודיים 
שכנים  בדואים  ספר  מבתי  ותלמידים  במועצה 
סביב הנושא של אנרגיות מתחדשות. המפגשים 
הספר  בתי  של  ז'  כיתות  ילדי  בין  התקיימו 
של  ו'  כיתות  ילדי  ובין  הדאג',  וביר  "משאבים" 
בתי הספר "צין" ועבדה. את המפגשים מובילים 
גולדמן  חן  ביניהם  הספר,  בתי  ארבעת  מורי 

ואפרת ורד ממשאבים, ועומר רותם מצין.
במהלך השנה נפגשו התלמידים, כל פעם בבית 
השני  את  האחד  מעט  להכיר  ולמדו  אחר,  ספר 
מתחדשות.  לאנרגיות  הקשורים  נושאים  וכן 
בתחום  הן  בכיתות,  הכנה  קדמה  למפגשים 
המפגשים  במהלך  התרבותי.  בהיבט  והן  התוכן 
וגם  הילדים  של  הגדולה  ההתרגשות  את  ראינו 
השכנים  הבדואים  הילדים  מהכרת  הצוות  של 
בתקשורת  בקושי  שלוותה  התרגשות  שלנו, 
משני  הילדים  השונה.  והתרבות  השפה  עקב 
הצדדים היו מאוד סקרנים כלפי התרבות ותנאי 
למדו  וצין  משאבים  ילדי  חבריהם.  של  החיים 
בנושא  הבדואים  שעושים  הנרחב  השימוש  על 
היה  המציאות.  מכורח  המתחדשות,  האנרגיות 
חווים  הם  כיצד  מהילדים  לשמוע  מעניין  מאוד 
באחד  שנערכה  סיכום  ובשיחת  המפגשים,  את 
רוצים  שהם  אמרו  הילדים  רוב  הספר  מבתי 

ללמוד ערבית בעקבות המפגשים.
מהמועצה:  שונים  גופים  שותפים  היו  לפעילות 
לסיור  יצאו  ועבדה  "צין"  ספר  בית  תלמידי 
ספר  ובבית  הש"ש,  בהדרכת  בניצנה  משותף 
המועצה  של  הגרעינרים  התגייסו  "משאבים" 

לפעילות ODT חווייתית.
ובית  הבאה,  בשנה  להמשיך  צפויה  התוכנית 

הזו  התוכנית  עם  להתקבל  זכה  אף  "צין"  ספר 
לקרן לעידוד יוזמות חינוכיות של משרד החינוך, 
הספר  בית  בין  שיחבר  משותף  שביל  לפרויקט 

פרויקט "והדרת" מגיע לרמת הנגב

״והדרת פני זקן״ )ויקרא, י"ט, ל"ב(

לשוויון  המשרד  של  פרויקט  הינו  "והדרת" 
מט"ב  עמותת  באמצעות  המופעל  חברתי 
זהו  שונים.  מגזרים  בשלושה  הארץ  רחבי  בכל 
ובנות  בני  של  התנדבות  על  המבוסס  פרויקט 
שירות לאומי למען אזרחים ותיקים. המתנדבים 
דרך עמותות השירות הלאומי השונות.  מגיעים 
העשייה ב"והדרת" מתרכזת במתן מענה חברתי 
לקשישים החשים בדידות, ביניהם ניצולי שואה, 
מתנדבי  הארץ.  ומייסדי  בוני  חדשים,  עולים 
השירות הלאומי מהווים מערך תומך המאיר את 
עולמו של הקשיש ולו במקצת אל מול תחושת 

הבדידות. 
לאומי  שירות  ובני  בנות  כ-500  מתנדבים  כיום 

תלמידי משאבים וביר הדאג'

צעדת תמיכה בישראל של הקהילה היהודית בקולוראדו

תלמידים ממשאבים וצין פגשו את בני גילם מביר הדאג' ועבדה כדי להכיר זה את זה וללמוד על אנרגיות מתחדשות

לבין בית ספר עבדה.
עלית וייל-שפרן   

מנהלת היחידה הסביבתית   

בנות שירות לאומי מסייעות לאזרחים ותיקים

תלמידי צין ועבדה

ישובים  ב-45  קשישים  ל-2,000  סיוע  הנותנים 
קהילתיים.  מרכזים  ובכ-100  הארץ  ברחבי 
שיחות,  כוללת  הקשישים  בבתי  העשייה 
פתרון  עיתון,  קריאת  חברה,  משחקי  סידורים, 
תשבצים, סודוקו, לימוד משותף )כמו מחשב או 
שפות(, הליכה משותפת, בישול, כתיבת סיפור 

חיים ועוד.
בנוסף לעשייה הפרטנית בבתי הקשישים, נעשה 
קהילתיות.  במסגרות  המתנדבים  של  שילוב 
וכוללת  חברתית  הינה  אלה  במסגרות  העשייה 
מסיבות  השנה,  מעגל  סביב  שונות  פעילויות 
הקשישים.  עם  בינאישיים  קשרים  ויצירת 
הוותיק  לדור  הצעיר  הדור  בין  המיוחד  החיבור 
במיוחד  מרגשים  קשרים  ליצירת  מביא 

ולמפגשים מרתקים בין המתנדבים לקשישים.

ברמת הנגב פרויקט "והדרת" החל את פעילותו 
לאומי  שירות  בנות  שתי  בו  ומתנדבות  השנה, 
בשיתוף  פועל  הפרויקט  ומסורות.  מקסימות 
עם המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה 
הגיל  ורכזות  הסוציאליות  העובדות  ובליווי 
השלישי ביישובים. רכזת מלווה את המתנדבות 

בכל עשייתן. 
ניתן מענה לוותיקים בקיבוצים רביבים, משאבי 

שדה ושדה בוקר. 
נוכל להרחיב  אני כולי תקווה כי לשנה הקרובה 
את פרויקט "והדרת" ליישובים נוספים במועצה.

  ורד חדידה   
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  
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הכירו את חג האשקובית

חג  אירועי  את  כמהין  במושב  ציינו  השבוע 
האשקובית הבין לאומי. אירוע השיא של חג זה 
מתקיימות  במהלכו   ,AshkuBeat פסטיבל  הינו 
הופעות ותקלוטים של אמנים צעירות ומבטיחים, 

חלקם מהמועצה וחלקם חברים של. 
צעירים  שיותר  כמה  להביא  היא  החג  מטרת 
קשים  בתנאים  במדבר  רגוע  שבוע  סוף  לחוות 
בריכה,  בחינם,  אוכל  בחינם,  ומסיבה  הופעות   –
עלות.  במחיר  ואלכוהול  טובים  אנשים  הרבה 
הגיעו  כבר  200 איש, חלקם  בחג השתתפו מעל 
להכנות יום לפני ונשארו לפירוקים של יום שבת. 
שכונת  תושבי  של  החם  לאירוח  זכו  האורחים 
והאווירה  בכמהין,  הישן  המושב  האשקוביות, 

הייתה מופלאה.
האירוע כולו הופק בעזרת צעירים רבים מהאזור 
ומרצם,  מזמנם  שתרמו  בפרט,  ומכמהין  בכלל 
כולל כל האמנים, שהגיעו במטרה אחת – לשמוח 

ולשמח וללא כוונות רווח. 
אז תכניסו לכם ללוח השנה המדברי – סוף השבוע 

האמצעי של חודש יוני – זהו חג האשקובית. 
תודה לכל העוזרים.

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

הסטודנטים ביקרו במתקן חולות

המלגאים ערכו סמינר להיכרות עם סוגיית הפליטים 

בשש  מלגאים  כ-71  פועלים  השנה  במשך 
הייחודית  חברתית  לעשייה  הפועלות  קבוצות, 
לכלל  סמינרים  שני  ערכנו  השנה  קבוצה.  לכל 
בין  היכרות  וליצור  להעשיר  במטרה  המלגאים, 
שלל צעירי המועצה הגרים פה ואינם נתקלים זה 

בזו ביומיום. 
הסמינר השני, שהתקיים לאחרונה, עסק בנושא 
"מכירים אוכלוסייה ומקום ברמת הנגב". במהלכו 
הכרנו את אוכלוסיית הפליטים הנמצאים בשטח 

המועצה במתקן חולות.
את  למדנו  ממנה  בהרצאה,  היום  את  התחלנו 
ההגדרות למי הוא פליט, מי מסתנן, מה ההבדל 
בגישה  והתעסקנו  מגיעים,  הם  ומאיפה  ביניהם 
בסיום  בארץ.  מסתננים  לפליטים/  הציונית 

מה   – מבולבל  היה  כבר  שלנו  הראש  ההרצאה 
מעורבים  רגשות  זה?  כל  בתוך  שלי  הגישה 

ובעיקר הרבה בלבול...
צעירים  ארבעה  עם  נפגשנו  חולות  במתקן 
השוהים במתקן. הם סיפרו את סיפור חייהם, את 
הדרך שעברו עד שהגיעו לפה ועל החוויות שלהם 
ולשמוע  בעיניים  לראות  מרתק  היה  מהארץ. 

מהפה שלהם את סיפוריהם.
אופטימית  יותר  קצת  בנימה  היום  את  קינחנו 
בניצנה, עם הבנה שיש גם מקום שלוקח אחריות 
לחלקם  ולפחות  שכאלה,  מקרים  על  מסוימת 

דואג ומטפל, וזה פנימיית תיקון עולם. 
בסיכום היום עלו המון הרהורים ותהיות אישיות 
הייתה  הסמינר  מטרת  המלגאים.  כלל  ושל  שלי 

זוכרים את ההיסטוריה

תלמידי משאבים זכו במקום השני  בתחרות ארצית לכרזות בנושא שמירה על עתיקות 

בהצלחה  מסתיימת  התשע"ו  הלימודים  שנת 
הספר  בית  של  החינוכית  העשייה  טנא  רבה. 
בית  מלהכיל.  קצרה  והיריעה  טוב,  בכל  מלא 
הספר רואה עצמו כ"בית חינוך" המחנך לערכים 
במקביל  ואוניברסליים.  יהודיים  הומניסטיים, 
יכולת  את  מיצוי  לידי  להביא  הספר  בית  שואף 
האדם  בני  בין  בשונות  התחשבות  תוך  הפרט, 

ובצרכיהם המיוחדים. 
תרבות  אירועי  קיימנו  הלימודים  שנת  במהלך 
לערכי  בזיקה  חודש  ראש  טקסי  רבים:  וחברה 
א',  כיתות  קבלת  טקס  הל"ב",  "מפתח  תכנית 
שמירת  שבוע  זיכרון,  ימי  טקסי  מהלב,  יריד 
רוח  אנשי  עם  מפגשים  מחולות,  כנס  טבע, 
ומעשה, השתתפות בכנסים ותחרויות מחוזיים 
לכיתות,  ומחוץ  בכיתות  למדנו  ועוד.  וארציים 
יצאנו לכשבעים ימי סיורים לימודיים, התנדבנו 
בשיטות  התנסינו  המדרשה.  וברחבי  בקהילה 
מדי  חלופיות.  הערכה  ובדרכי  מגוונות  למידה 
ואירועי  פעילות  הפסקות  התקיימו  שבוע 
שונים  ושיעורים  חיים  כישורי  שיעורי  ספורט, 

בהתאם להנחיות משרד החינוך. 
המכיל  למידה  תומך  מרכז  פועל  הספר  בבית 
הפכנו  רפואיים.  פרא  מטפלים  של  מגוון  בתוכו 
שואבת  ולאבן  לפעילה  הספר  בית  ספריית  את 
מערך  יצרנו  הספר.  בית  באי  כל  עבור  לימודית 
המשלב את המסגרות הבלתי פורמליות ורקמנו 
מענה  מתן  לשם  המתנ"ס  עם  פעולה  שיתופי 

צעירי כמהין והאזור הזמינו מאות אורחים לחוות סוף שבוע מדברי מהנה

תנאים קשים – הופעות, אוכל, בריכה, אלכוהול 
והרבה אנשים טובים

בית הספר הצליח לעמוד ביעדים שהציב לעצמו לשנה זו

לילדים בשעות אחר הצהריים. בית הספר משתף 
פעולה עם מכוני המחקר – שלוחת אוניברסיטת 
בן גוריון, המכינה הקדם צבאית, תנועת הנוער, 
בית הספר  לחינוך סביבתי,  הילדים, התיכון  גני 
הבדואי  הספר  ובית  סיני  נגב  דתי  הממלכתי 
במדרשה  הוותיקים  קהילת  את  אימצנו  עבדה. 
ניצולי  לרווחת  הקרן  ואת  חברותא(  )קפה 

השואה. 
וקיימנו  המועצה  רב  עם  הקשרים  את  העמקנו 
ירוקה,  מועצה  משותפים.  שיא  ימי  ארבעה 
מועצת תלמידים ומועצת הספורט הפכו לכוחות 

חינוכיים מובילים בעשייה בבית הספר. 
ומתפתח  לומד  מורים  חדר  קיימנו 
בזיקה לנושא הלמידה המשמעותית. 
בשלושה  לעמוד  הצלחנו  כי  נראה 
זו,  לשנה  לעצמנו  שבחרנו  היעדים 
מקצועי  מענה  והענקת  איתור  והם: 
ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף 
המחזק  באופן  והלימודי  ההתנהגותי 
ומטפח את עוצמותיהם; בחינת החזון 
והתאמתו  עדכונו  לצורך  הבית ספרי, 
וארגוניות  פדגוגיות  לתפיסות 
משמעותית,  בלמידה  התומכות 
ושילוב  הספר;  בית  באי  שיתוף  תוך 
ערכים  ספרית  הבית  בפעילות 
דמוקרטיים  יהודיים,  חברתיים, 
והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים. 

יעדי  את  לקדם  שואפים  אנו  התשע"ז  בשנה"ל 
לימודיים  הישגים  קידום  הנבחרים:  הספר  בית 
המותאמים  לומד  תפקודי  פיתוח  על  בדגש 
הערכי  הרגשי,  החינוך  העמקת  ה-21;  למאה 
וחברתית  אישית  מעורבות  וקידום  והחברתי; 
והצמיחה  החוסן  לחיזוק  מיטבי  אקלים  וטיפוח 
האישית ולקידום הכלת האחר וקבלת השונות. 

לעשייתנו  השותפים  לכל  לב  מקרב  מודים  אנו 
תרמו  אשר  אלה  ולכל  הספר  בבית  החינוכית 

להצלחתה של שנה מיוחדת ומשמעותית זו.
 

אורי רבה , מנהל בית ספר צין   

ספק  אין  בנושא,  ומחשבה  מודעות  לעורר 
שהיום הזה גרם לי לשאול הרבה שאלות. יצאתי 
מבולבלת, לא יודעת מה נכון לפה ומה נכון לשם, 

וכך גם סטודנטים רבים נוספים.
כאלה  סמינר  ימי  שלושה  יתקיימו  הבאה  בשנה 
ומלמדים  מוצלחים  שיהיו  אאחל  לסטודנטים, 

כמו זה.

קבוצות  לכלל  הדרך  בהמשך  בהצלחה  המון 
המלגאים שלנו

ליטל לוי   
רכזת פיתוח קהילה   

מרכז צעירים רמת הנגב   

ערבי לימוד במרחב עם
במפגש הראשון דנו המשתתפים בשאלה מהי תרבות יהודית

חדשה  למסורת  בתקווה  פתחנו  החודש 
במרחב  אחד  במבנה  ישבנו  לימוד.  ערבי   –
עם –מבוגרים, בני נוער, סטודנטים, דתיים, 
חילונים ומה שביניהם. הלימוד היה אינטימי 
התרבות  בנושא  עסקנו  ובמהלכו  ומעניין, 
היהודית – מהי בכלל תרבות יהודית? האם 
למה  יהודית?  תרבות  בחיינו  קיימת  עדיין 

דווקא בארץ הזו קיימת תרבות יהודית? ואיזו? 

איזה   – בחיינו  הפנאי  בתרבות  עסקנו  בהמשך 
מקום היא תופסת בחיינו? מהי תכלית התרבות 
ומהי מטרתה? המפגש הינו הוכחה לכך שתרבות 
אחרי  לרוץ  צורך  אין  מקום.  בכל  ליצור  אפשר 
אוטובוסים למרכז הארץ, או לרדוף אחר אמנים 

שלפעמים קשה להם להגיע לדרום שלנו. 

ניצור  שאנו  תרבות  היא  שלנו  התרבות 
מדי  יותר  אין  שבה  הפריפריה,  תרבות   –
ובדיוק  קולנוע,  בתי  או  מסעדות  קניונים, 
למידה,   – חדש  למשהו  מקום  יש  זה  בגלל 

מפגש והיכרות.

שנת חינוך בצין

בית הספר היסודי מסכם שנה של עשייה משמעותית

לימודי  של  שנה  בתום 
ארכיאולוגיה, כחלק מתכנית 
שונים  ספר  בבתי  הלימודים 
רשות  קיימה  הארץ,  ברחבי 
כרזות  תחרות  העתיקות 
בנושא שמירה על העתיקות. 
למעלה  הוגשו  לתחרות 
אותן  כרזות,  ממאתיים 
הכינו ילדי בתי הספר. מתוכן 
הגמר,  לשלב  כרזות   15 עלו 
ייחודית  כרזה  גם  וביניהן 
ג'2  כיתה  תלמידי  שהכינו 
עמית  משאבים  ספר  בבית 
איתי  גוטיירס,  דניאל  ארליך, 
שכותרתה  רשדי,  וינאי  פלג 
ואת  נשמור  העתיקות  "על 

ההיסטוריה נזכור". 
בשלב זה נפתחה ההצבעה לקהל הרחב, שהצביע 
בהמוניו  הרשות  של  האינטרנט  אתר  באמצעות 
באירוע  הצבעות!(.  מאות  וחמש  לאלף  )קרוב 
רוקפלר  במוזיאון  החודש  שהתקיים  חגיגי 

בירושלים, הוכרזו הזוכים במקומות הראשונים. 
השני  במקום  זכו  משאבים  תלמידי  לשמחתנו, 
בתחרות הארצית. כל הכבוד על היצירה ועל כח 

היחד!

כ-1,500 מצביעים בחרו בכרזה למקום השני

תכנית  פועלת  שבמועצה  שנים  ארבע  מזה 
נוער  בני  המזמינה  תכנית   – טובה"  "שכנות 
ממשאבי שדה ורביבים להיפגש ולהכיר את 
תרבותי  אישי,  באופן  הדאג'  מביר  גילם  בני 

ובלתי אמצעי. 
למרות הקרבה בין היישובים, שגרת החיים 
זה,  מסוג  מפגשים  מזמנת  לא  כלל  בדרך 
ולפיכך התכנית שמה לה למטרה לייצר את 
למפגש  האקלים  ואת  המקום  את  הזמן, 
חווייתי, מעניין ומהנה שיאפשר לבני הנוער 
הדמיון  את  בעצמם  ולחוש  להתבונן  להכיר, 

ואת השוני בין האוכלוסיות.
התכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מחלקת 
נגב,  רמת  האזורית  במועצה  וצעירים  נוער 
ביה"ס באר חייל בביר הדאג', התכנית לניהול 
בן-גוריון  באוניברסיטת  סכסוכים  ויישוב 
במחלקה  יצירתיים  לכלים  התכנית  בנגב, 
בן-גוריון  באוניברסיטת  סוציאלית  לעבודה 
בנגב, "עיר ללא אלימות" ומשרד החקלאות, 

   שמממן את הפרויקט. 
          אביב וענת

            פרויקט שכנות טובה

פרויקט "שכנות טובה" מפגיש בין בני נוער 
ממשאבי שדה, רביבים וביר הדאג'

טוב שכן קרוב מאח רחוק

הציבור כבר בחר את הסלוגן, 
עכשיו צריך לעצב את הסטיקר! 

מעצבים גרפיים המעוניינים יפנו, 
בצירוף הצעת מחיר לעבודה

adva@ rng.org il לאדוה לויד דוברת המועצה, מייל

עד לתאריך 15/72016 

עיצוב 
הסטיקר 

של 
רמת הנגב 
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ונשלמה שנת לימודים ענפה בחוגי מתנ"ס  תמה 
במספרי  בגידול  התאפיינה  השנה  הנגב.  רמת 
בכל  להתמקצעות  חתירה  לצד  המשתתפים, 
בכל  המשתתפים  לכל  תודות  הפעילויות.  קשת 
הגילאים, ולמשפחותיהן אשר תומכות ומעודדות 
לאורך כל השנה. תודות לצוותי ההוראה הנפלאים, 
עבודת  מוטלת  עליהן  המזכירות  לצוות  ותודות 
גם  רבה  תודה  המורכבת.  המערכת  של  התפעול 
למחלקת התחבורה ולנהגים אשר מסיעים אותנו 
בבטחה. לאגף קהילה וחינוך ולד"ר ספי מלכיאור 

העומדת בראשו, תודה על התמיכה הרבה.
מחול,  ספורט,  חוגי  פועלים  המתנ"ס  במסגרת 
כאחד  כולם  הפעילות  ענפי  ומוסיקה.  העשרה 

שובל של חיוביות

שקשה  אירוע  הוא   – פסטיבל  לא  הוא  מידברן 
מאוד לתארו מבלי לקחת בו חלק. זוהי עיר זמנית 
הוא  שעיקרו  ממדים  רחב  חברתי  ניסוי  שמכילה 
מתן מקום ליוצר הנחבא בכל אחת ואחד מאיתנו, 
כקהילה  להתנהל  האנושית  היכולת  את  ובוחנת 
כל  ובה  משמעות  אין  ומעמד  לכסף  בה  מתוקנת 

אחד יכול לבחור להיות מי או מה שהוא רוצה.
והוא  מתקיים,  מידברן  בה  השלישית  השנה  זוהי 
שנתית  פעילות  של  השיא  נקודת  את  מהווה 
אינטנסיבית של קהילה המונה כ-20,000 חברים, 
בישראל.  והפעילה  הגדולה  היוצרת  הקהילה 
הקהילה פועלת במהלך כל השנה במפגשי יצירה 
משותפים, פעילות אקולוגית, חינוכית ותרבותית, 
מנהלת  הקהילה  את  ועוד.  מסיבות  הפקות, 
עמותת מידברן, עמותה ללא מטרות רווח, ורובה 
המוחלט של הפעילות בישראל נעשה בהתנדבות 

של המשתתפים.
מעבר להשפעה הישירה על הקהילה המשתתפת, 
משמעות  בעל  אירוע  להיות  והופך  גדל  מידברן 
הגדול  האמנות  אירוע  זהו  לאומית.  ואף  רחבה 
המושך  התיכון,  במזרח  אף  ואולי  בישראל  ביותר 
העולם.  רחבי  מכל  משתתפים  של  רבות  מאות 
הישראליים  התרבות  מאירועי  אחד  זהו  בנוסף, 
המתוקשרים ביותר בעולם, כזה המציב את מדינת 

ישראל בחזית התרבותית של המתרחש כיום. 
חיובית,  פעילות  להמון  השראה  מהווה  האירוע 
עם  בפעילות  וכלה  חופים  ניקוי  ממפגשי  החל 
לעמותה  חשוב  זו  מסגרת  תחת  שואה.  ניצולי 
במיוחד החיבור אל הנגב ותושביו. בשנה שעברה 
כ-3  הכניס  שמידברן  הן  המשותפות  ההערכות 
מיליון ש"ח לעסקים המקומיים בדרום, והשנה עם 
גדילת האירוע כנראה נכנסו יותר. כאירוע אמנות 

אלפי מבקרים מחייכים נהנו ממידברן השלישי, שהתארח בשטחי המועצה

ספינת המדבר? אחד המיצבים במידברן     צילום: אילנית תורג'מן

שליחים וש"שים בקהילות השותפות
של  איכותית  קבוצה  תהיה  הקרובה  בשנה 
בקהילות  הנגב  מרמת  וש"שים  שליחים 
לנו  יש  לראשונה  השנה  שלנו.  השותפות 
שונות  יהודיות  בקהילות  ש"שים  שלושה 
בקולורדו ולאס וגאס בארצות הברית. צעירים 
היהודיות,  בקהילות  חודשים  עשרה  יהיו  אלו 
במטרה לחזק את הזהות היהודית ואת הקשר 
יפעלו  הם  וצעירים.  נוער  בני  מול  ישראל  עם 
בבתי כנסת, תיכונים, בית ספר יהודיים ובשלל 
פעילויות מול הקהילה ובמיוחד מול בני הנוער. 
ואותנו על  יקפידו לעדכן אתכם  גם  השנה הם 
חייהם ופעילותם בקהילות. אנחנו גאים מאוד 
הנציגות  שהם  מאוד  ושמחים  שלנו  בצעירים 

של רמת הנגב בחו"ל.
למידע על שנת שירות בחו"ל לבני נוער )בוגרי 

.jaredw@rng.org.il :י"ב( כתבו לי

ביקור בית ספר DAT מדנוור 
הספר  מבית  תלמידים  קבוצת  לארח  שמחנו 
 Denver Academy of Torah היהודי-דתי 
בדנוור,  שלנו  השותפה  מהקהילה   ,DAT
בכפר  התארחו  והמורים  התלמידים  קולורדו. 
רתמים, שם אכלו ארוחת ערב עם המשפחות 
השונות ולמדו על החיים בנגב בכלל וברתמים 
המעורבות  לוועדת  מיוחדת  תודה  בפרט. 
באהבה.  אותם  שאירחה  ברתמים,  החברתית 
בו למדו  לסיור במו"פ,  זכו  למחרת התלמידים 
על החקלאות בנגב, ולאחר מכן ביקרו יחד עם 
בקיבוץ  גוריון  בן  בצריף  השותפויות  מחלקת 

שדה בוקר. 

משלחות תגלית בביקור ברמת הנגב
מלאס  תגלית  קבוצות  שתי  יוני  בחודש 
הנגב.  ברמת  רב  זמן  בילו  וקולורדו  וגאס 

מהאמנות מהנעשה במחלקת שותפויות - ביקורים, משלחות ונציגויות חלק  להשאיר  שואפת  מידברן  מוביל, 
מיצבים  כ-3-4  נשארו  והשנה  הארץ,  בדרום 
גדולים באזור. אחד מהם, HOME שמו, יוצב בבית 
בו.  החוסות  והנערות  לנערים  כתרומה  השנטי 
בסיום האירוע נתרם המזון הנותר מתושבי העיר 
הזמנית: כ-2.5 טון של מזון עבר לנזקקים בדרום 
דרך ארגון "לתת", וכן קרוב לטון של מזון לקהילה 
רצון  של  כמחווה  הנזקקת.  המקומית  הבדואית 
טוב לתושבי שדה בוקר, שאנו מתארחים בשטחי 
לסיור  העיר  שערי  את  פתחנו  שלהם,  המרעה 
סיור  והמדרשה,  הקיבוץ  לוותיקי  מודרך  אמנות 
שהיה מעצים ומעשיר הן לאורחים והן למארחים. 
באספקט האקולוגי והסביבתי, נעשו הרבה מאוד 
איננו  מידברן  השנה.  משמעותיות  דרך  פריצות 
אירוע אקולוגי בהגדרתו, ואף על פי כן הוא שואף 

וצעירות  צעירים  יהודים  הם  הקבוצות  חברי 
להכיר  שבאים  שלנו,  השותפות  מהקהילות 
ובמיוחד  ישראל,  עם  שלהם  הקשר  את  ולחזק 
עם רמת הנגב. הקבוצות התוודעו לחיים בנגב, 
הקיבוציים  החיים  על  למדו  עבדת,  בעין  טיילו 
גוריון,  בן  בקבר  ביקרו  שדה,  ומשאבי  ברביבים 
ניצנה,  בפתחת  וחקלאות  קיימות  על  למדו 
ותרמו לקהילות השונות. חברי  ואפילו התנדבו 
רמת  את  להכיר  שמחו  נהנו,  מאוד  הקבוצות 
להיות  גאים  בישראל,  בטיול  והמשיכו  הנגב 
שותפים וחלק מקהילת רמת הנגב. תודה רבה 

שנה של חוגים
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חיים  איכות  יצירת   – זהה  מוצא  מנקודת  יוצאים 
כלים  בעזרת  גילאים,  במגוון  הנגב  רמת  לתושבי 
לילדים  וחברתיים.  תרבותיים  ערכיים,  חינוכיים, 
ניתנת הזדמנות לפתח יכולות גופניות/ תנועתיות, 
אישיות.  ותוך  אישיות  בין  מרחביות,  מוזיקליות, 
ציבור הבוגרים יכול לבחור ולפתח תחביב התורם 
הוראה  צוות  בהנחיית  זאת  כל  לנפש.  ואו  לגוף 

מיומן ותומך. 

חדשות  פעילויות  נציע  הבאה  הפעילות  בשנת 
ומרעננות בכמה תחומים, ולצידם ימשיכו ויפעלו 
הרכבי  פיתוח  על  דגש  יושם  הוותיקים.  החוגים 
נמשיך  המדעים,  חוגי  היצע  יגדל  נוספים,  נגינה 

חברי קבוצת תגלית לומדים על החיים הקיבוציים

ותכנים  הכדורגל  בחוגי  המשפחתית  בפעילות 
המחול.  לשיעורי  ייכנסו  הקלאסי  הבלט  מעולם 
במדרשת בן גוריון הולכת ונשלמת מלאכת בניית 
וכניסתו לפעילות תגדיל את  אולם ספורט חדש, 
מספר חללי הפעילות ותאפשר הרחבת תחומים 
מוקד  ויצירת  חדשות  קבוצות  פתיחת  קיימים, 

פעילות כלל מועצתי נוסף באגן שדה בוקר. 
קיץ  חופשת  המועצה  תושבי  לכל  מאחל  אני 

נפלאה, ונתראה בספטמבר. 

דרור הראל   
מנהל המח' לספורט והעשרה   

אגף קהילה וחינוך   

העמותה  שלו.  האקולוגית  הרגל  טביעת  לצמצום 
עומדת בקשר ישיר עם גופי הפיקוח, רשות הטבע 
במטרה  במועצה,  הסביבתית  והיחידה  והגנים 

לשמור על ערכי הטבע. 
מידברן השנה היה הצלחה גדולה בהרבה מובנים, 
על  נוסף  סיפור  לספר  מצליח  הוא  כי  וניכר 
והעושר התרבותי של החיים  המורכבות, האושר 
במקום הזה. בשביל העוסקים בדבר זוהי קרן אור 
המקום  על  חיובית  בצורה  להשפיע  שתכליתה 
והסביבה בה אנו חיים, אירוע שמעודד סובלנות, 
עובדת  את  וכמובן  הקהילה  ערכי  האחר,  קבלת 
היכולת של כל אחת ואחד מאיתנו לקום ולהיהפך 

ליוצר במציאות בה אנו חיים.
   

גיורא ישראל     

דרור הראל מסכם שנה במחלקת ספורט והעשרה

לכל המתנדבים בפורום שותפות צעירה של מרכז 
ולקהילות  המבורכת,  פעילותכם  על  הצעירים 
וניצנה על שיתוף הפעולה  רביבים, משאבי שדה 

התמידי. 
ביקור ואירוח משפחות

משפחות  מספר  יגיעו  הקרובה  התקופה  במהלך 
משפחות  ולהכיר.  לבקר  הנגב,  לרמת  מארה"ב 
שמעוניינות להיפגש ולארח לקפה או ליותר מזה, 

מוזמנות ליצור עימי קשר. 
ג'רד וייט   

רכז מחלקת שותפויות   

אומרים תודה למחנכים 

המורים, הגננות והמטפלות במועצה הוזמנו לערב הוקרה מיוחד

בערב  השתתפו  חינוך  ונשות  אנשי  כ-130 
במועצה.  למחנכים  החודש  שנערך  הוקרה 
לאירוע הוזמנו כל העוסקים בחינוך הפורמלי: 
וכל  ומורות,  מורים  גננות,  סייעות,  מטפלות, 

הצוותים התומכים בבתי הספר.

במועצה,  וקהילה  חינוך  אגף  ע"י  אורגן  הערב 
לציבור  והערכה  תודה  בסימן  כולו  והיה 
המחנכות והמחנכים, על ההשקעה, המסירות, 
במהלך  החינוך.  שבמלאכת  והנתינה  האהבה 
של  הרצאתו  את  המחנכים  שמעו  האירוע 
ונהנו  שלי",  הילד  אל  שבי  "מהילד  כהן,  שרון 

מארוחת ערב ומשי שניתן מטעם המועצה.

כ-130 אנשי ונשות חינוך השתתפו באירוע
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גיוס חדש למחזור השני  בימים אלה החל תהליך 
של ה"מדגרה" שבקיבוץ רביבים. הסטארט-אפים 
רחבה  מתמיכה  נהנים  המיונים  את  שעוברים 

ומעמיקה:
 השקעה כספית ראשונית של 30,000 ₪ למימון 

הוצאות הסטארט-אפ.
 מימון מלא של מחיה ומגורים בקיבוץ למשך עד 

6 חודשים. 
 תוכנית עבודה מותאמת אישית לכל סטארטאפ 

בליווי צמוד של מנטורים עסקיים וטכנולוגיים.
דולרים  אלפי  עשרות  בשווי  סיוע  חבילות   
 YNET, Google Ventures, Amazon, מ- 

Microsoft, WIX, Deloitte ועוד.

שלצד  בסטארטאפים  להשקיע  מחפשת  המדגרה 
לטובה  להשפיע  מבקשים  גם  טוב  עסקי  רעיון 
שצומח  כארגון  כאשר,  חיים.  אנו  שבו  העולם  על 
בקיבוץ, נושא הקואופרטיבים והכלכלה השיתופית 
אלעד  לדברי  גם.  במיוחד  גבוה  עניין  בעלי  הינם 
"הקמנו  ארז(, מנכ"ל ה"מדגרה":  קיבוץ  )בן  יאורי 
ברביבים שבנגב את המקום האולטימטיבי לפתח 

המדגרה בוקעת שנית
חממת הסטארט-אפ ברביבים פותחת בקרוב מחזור שני

הטכנולוגית  העסקית,  התמיכה  סטארט-אפ.  בו 
והכלכלית שלנו מקטינה את העלויות ומקצרת את 

זמן ההגעה למוצר איכותי".

סטארט-אפ ניישן, לא רק בתל אביב!
 PlusVentures סיכון  ההון  קרן  שערכה  מסקר 
מתרכזים  הטכנולוגיים  מהיזמים  כ-80%  כי  עולה 
הנתון  לשינוי  פועלת  ה"מדגרה"  הארץ.  במרכז 
סטארט- של  יתר  ריכוז  על  שמצביע  הדמוגרפי 
אפים במרכז הארץ בכך שהיא נותנת להם את כל 
הכלים שהם צריכים, כולל גיבוי כלכלי מלא לשלב 
הראשוני ועזרה בגיוס הכספים בשלבים מתקדמים 

יותר. 

"ההצלחה האמיתית שלנו תהיה ברמה החברתית" 
מספר ליאון דוד, ממייסדי ה"מדגרה" וחבר קיבוץ 
רביבים: הערך החברתי מבחינתינו גבוה יותר מערך 
ההצלחה הכלכלית. אנו רוצים לייצר שינוי משמעותי 
בקיבוץ  זמן  לאורך  והדמוגרפית  החברתית  ברמה 
שפעילויות  מאמינים  אנו  בכלל.  ובפריפריה  בפרט 
כמו "המדגרה" יגדילו את אפשרויות התעסוקה – 

אפשרויות תעסוקה שיהיו אטרקטיביות גם לבנינו 
שהיום נאלצים לעזוב. המדגרה מפתחת עוד ענף 
ריווחי שיצעיד אותנו קדימה ויצור מקומות עבודה 
אופק  לבנינו  שיאפשר  ומאתגר  חדשני  אופי  עם 

כלכלי ואפשרויות למימוש עצמי". 

בין המיזמים שכבר סיימו את הליווי של המדגרה 
שמבטיח   ,Upscle את  גם  למצוא  אפשר 
באמצעות   VIP ללקוח  מאיתנו  אחד  כל  להפוך 
מקומות  גם  כך,  הבליינים.  בין  התשלום  חלוקת 
למדגרה  "כשהגענו  לנגישים.  הופכים  יוקרתיים 
קפיצה  ועשינו  שלנו  הרעיון  את  למעשה  חידדנו 
שאפשר  מגובשת  אפליקציה  לכדי  משמעותית 
להציע למשתמשים ובתי עסק", מספר דורון מייר, 

 .Upscle מנכ"ל

קיבוץ  של  העסקים  מנהל  לולו,  בן  דוד  לדברי 
לסטארט-אפים  מפעל  להקים  הרעיון  רביבים, 
בקיבוץ הינו מימוש חדשני של החזון הציוני: "לקרב 
בין מרכז לפריפריה ולהביא את עולמות החדשנות 
ולנגב בפרט. אנחנו בטוחים שהמדגרה  גם לדרום 
את  שיכירו  צעירים  של  חדש  דור  לכאן  תמשוך 
חיי הקיבוץ מקרוב וחלקם אולי גם יחליטו בסופו 
של דבר להעתיק את מקום מגוריהם ולהקים את 
את  תורמים  גם  אנו  בכך  באזור.  שלהם  החברות 
מימון  למצוא  שמתקשים  צעירים  ליזמים  חלקנו 
וגם  שלהם  הצעירים  לסטארט-אפים  תמיכה  או 

מחזקים את הקהילה המקומית". 

לסיכום מוסיף ליאון: "היינו רוצים לאחד כוחות עם 
בפעילויות  ולתמוך  לסייע  ויישובים,  קיבוצים  עוד 
אנו   – חברתית  והן  כלכלית  הן  כולנו  את  שיקדמו 
למנף  רעיונות,  עוד  לשמוע  פעולה,  לשתף  רוצים 
הרבה  יש  יישוב.  בכל  שקיימים  ויכולות  קשרים 
לכל  הלאה  המסר  את  העבירו  פשוט  לעשות,  מה 
מי שאתם חושבים שיכול לעשות שינוי ואנו נשמח 

שיצרו עימנו קשר". 
Madgera.com :להרשמה והגשת מועמדות

העסקת עובדים זרים בחקלאות בקליפת אגוז
עו"ד רחלי אידלביץ מציגה את עיקרי החוק

עובדים  מעסיקים  הנגב  ברמת  מהחקלאים  רבים 
מחייב  הסדר  הרחבה,  צו  קיים  זה  בענף  זרים. 
עובדי  וזכויות  ההעסקה  תנאי  את  שקובע 
ישראלי  עובד  על  זכויות שחלות  אותן  החקלאות. 
חלות גם על עובד זר. מבלד הזכויות הסוציאליות 
שמגיעות לכל העובדים במשק )כמו דמי הבראה, 
שעות  גמול  חגים,  דמי  בתשלום,  שנתית  חופשה 
לעובדי  מיוחדות  זכויות  מגיעות  וכו'(  נוספות 
 ,)13 למשכורת  )דומה  שנתי  מענק  כמו  חקלאות, 
חובה  שאין   – וכו'  ותק  תוספת  כלכלה,  תוספת 

לשלם למרבית העובדים במגזר הפרטי.
ואין  שולמו  לא  והזכויות  תשלומים  אותם  כל  אם 
לכך אינדיקציה בתלושי השכר של עובד זר, חקלאי 
עלול להיתבע על ידי עובדו. חשוב מאוד גם לשמור 
על תיעוד של שעות וימי עבודה וכן לתעד את כל 

תאריכי חופשות העובדים בפנקס חופשות.
יכול  לעובד  משכורת  תלוש  מוסר  שלא  מעביד 
להיתבע בפיצוי של עד 15,000 ₪. כמו כן, הוא עלול 

אגף  אם  הפלילי,  במישור  לקנס  גם  חשוף  להיות 
ביקורת  אצלו  עושה  הכלכלה  משרד  של  האכיפה 
העבודה.  חוקי  בקיום  שונים  ליקויים  ומגלה 
עובדים  מחתימים  פשוט  למשל,  רבים,  חקלאים 
על תלושים שהם כביכול עיינו בהם, ומתייקים את 
התלושים במשרד במשק. מעסיק לא יוצא בכך ידי 
על  עבר  שמעסיק  הכריעה  עדיין  והפסיקה  חובה 

החוק. 
כמו כן יש לדקדק בכל נהלי רשות האוכלוסין בנוגע 
רשות  של  בנוהל  למשל,  זרים.  עובדים  להעסקת 
האוכלוסין, לפיו מותר לחקלאי לנייד עובד לעבודה 
זמנית אצל חקלאי אחר בתוך אותו ישוב או מחוצה 
לו, יש כללים ברורים הקובעים איך מודיעים לעובד 
לאן הוא מועבר ומקבלים את הסכמתו לכך. הנוהל 
קובע שיש לקבל את הסכמת העובד בכתב לעבור 
ולעבוד אצל חקלאי אחר )שאינו המעסיק הקבוע 
העובד  את  ולצייד  האוכלוסין(  ברשות  הרשום 
עובד  זכה  חודשים  מספר  לפני  מיוחד.  באישור 

חקלאות זר בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב 
בפיצוי בסך 5,000 ₪ על כך שמעבידו ניסה להעביר 
בהתאם  שלא  אחר  מעסיק  אצל  לעבודה  אותו 

לנוהל ניוד.
בכלל,  זרים  עובדים  העסקת  של  המורכבות  בשל 
מקצועי  ליווי  לקבל  מומלץ   – בפרט  ובחקלאות 

בנושא.
לאותן  זכאי  אשרה  ללא  שהועסק  שעובד  אדגיש 
זכויות לפי משפט העבודה, כי להיותו "בלתי חוקי" 
כל  אין  בישראל  שהיה  ואישורי  המעמד  מבחינת 

קשר לזכויותיו כעובד.
האמור אינו תחליף לייעוץ משפטי. 

רחלי אידלביץ עו"ד  
עורכת דין, מגשרת ונוטריון   

מומחית לדיני עבודה, תושבת רמת הנגב  
www.idelevichlaw.com  

בעקבות השינוי בחוק התכנון והבניה שהתקבל בכנסת במהלך 
השנה האחרונה, הותאם ושונה אופן טיפול הוועדה במתן היתרים 

לבקשות, בהתאם לתקנות החדשות 2016. התקנות החדשות 
קובעות כי לא יוגשו תוכניות ישירות לוועדה המקומית, ובמקום 

זאת 
יש להגיש בקשה להיתר דרך מערכת מקוונת באתר אינטרנט 

"רישוי זמין" של מינהל התכנון. 
הנוהל החדש מחלק את הבקשה להיתר לשני שלבים:

1.  בקשה לקבלת תיק מידע – בתיק המידע מקבל "עורך הבקשה" 
את כל המידע הנדרש על מנת לתכנן באופן מיטבי ובהתאם 

להוראות התכנית הרלוונטית.
2.  בקשה לקבלת היתר בנייה.

להלן סדר הפעולות לבקשת תיק מידע ע"פ החוק החדש:
1.  לפתוח תיק בועדה המקומית על ידי מילוי טופס הנמצא באתר 
הוועדה: http://vaada.rng.org.il . יש למלא ולשלוח את הטופס 

במייל למידענית הועדה )פרטים נוספים בטופס עצמו(. 
2.  הוועדה מנפיקה טופס אגרה לתשלום בסך 192 ₪ עבור תיק 

מידע להיתר, ושולחת אותו למבקש במייל.
3.  על המבקש לשלם את האגרה במחלקת הגבייה במועצה בטלפון 

 .08-6564121
4.  את הקבלה יש לשלוח ל"עורך הבקשה" שלו )אין צורך לשלוח 

לוועדה, משום שהיא מקבלת הודעה אוטומטית מהמערכת על 
ביצוע התשלום בפועל(.

5.  לאחר התשלום, על "עורך הבקשה" להגיש במערכת המקוונת 

שינוי בנהלי עבודה בוועדה המקומית
מהו תיק מידע להיתר – שאלות, תשובות והסברים

"בקשה לתיק מידע להיתר". 
רשאי להגיש את הבקשה איש מקצוע מוסמך בלבד המוגדר "עורך 

הבקשה". 
תנאי סף להגשת הבקשה לתיק מידע הם: 

* קבלה על תשלום האגרה
* צילומי המגרש ומדידות )פרטים יימסרו למבקש ע"י עורך הבקשה 

שלו(.
6.  לאחר 45 ימי עבודה יקבל "עורך הבקשה" את תיק המידע המלא 

במערכת המקוונת.
 

תיק מידע להיתר הינו תנאי הכרחי להגשת בקשה להיתר. 
תיק המידע נועד לייעל ולקצר את זמני הטיפול בבקשה להיתר שתוגש 

לאחריו.  תוקפו של התיק ממועד מסירתו – שנה אחת. 

מה יש בתיק המידע?
התיק מכיל מידע למגרש ספציפי, על פי הפרטים שנמסרו למידענית ובו:

1. שימושים מותרים
2. זכויות ומגבלות בניה

3. מידע תשתיתי
4. מידע מגופים שונים )כגון חברת החשמל ומשרד הבריאות(

5. חבות בהיטל השבחה
6. תנאים לבקשה להיתר בניה

7. תנאים לבניה
8. תנאים לאיכלוס

9. ועוד

mort@rng.org.il, 08-6564175 :לפרטים נוספים, יש לפנות למידענית הוועדה, מור צפריר דיוינסקי

סדנא 
 לניהול
 כלכלת
המשפחה

האם אתם עונים על אחת מהשאלות הבאות באופן חיובי?
• חושבים פעמיים אם לרשום את ילדכם לחוג?

• מחזיקים אצבעות לשלומם של מכשירי החשמל, כי אין אפשרות לחדש?
• מקבלים דואר מהבנק או חברות ביטוח ולא מעזים לפתוח?

זה הזמן שלכם לגלות אחריות ולהכיר את הדרכים לתכנון כלכלי נכון.

המחלקה לשירותים חברתיים רמת הנגב מזמינה אתכם להשתתף בסדנא ולקבל כלים פרקטיים 
לניהול כלכלת המשפחה, בהנחיית יועצת מוסמכת. הסדנא כוללת ארבעה מפגשי לימוד ושלושה 

מפגשי ייעוץ אישי.

עלות: 450 ₪ למשפחה לסדנא.
מספר מקומות מוגבל, תינתן עדיפות לרישום שני בני הזוג לסדנא ולחד הוריות.

המפגשים יתקיימו בימי שלישי החל מהשעה 20:30 בבית גיל הזהב במועצה.
מועד הסדנא יפורסם בהמשך, לאחר חופשת הקיץ.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לעירית בן שלום 08-6564145
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ציפורימפו 

דאה שחורת כתף
מדריך הטיולים מבית ספר שדה בוקר נשמע נרגש 
"יכול להיות שראיתי  מאוד מעברו השני של הקו. 
המדרשה?".  גדר  ליד  כתף  שחורת  דאה  עכשיו 
אצלנו  כי  אם  הגיוני,  שכן,  ואישרתי  אותו  הרגעתי 
ציפור זו עדיין נדירה למדי. בשאר האזורים בארץ, 

בעיקר בצפון ובשפלה, המצב שונה.
היא, לטעמי, אחד הדורסים  הדאה שחורת הכתף 
היפים בארצנו. זהו דורס קטן, בגודל של בז, הניזון 
בעיקר ממכרסמים קטנים. בארץ הוא מאוד אוהב 
את הנברנים הנחשבים למזיקים בשדותינו. הדאה 
היא גם אחת הבודדות היודעות לקיים שני מחזורי 
לגדול  לאוכלוסייתה  שמאפשר  מה  בשנה,  קינון 

במהירות. 
2004 נסעתי עד לעמק בית שאן  לי שבחורף  זכור 
היא  כי  אמרו  שהשמועות  אחת  דאה  לחפש  בכדי 
הבודדות  התצפיות  אחת  הייתה  זו  שם.  נמצאת 
בי  שאחזה  וההתרגשות  בישראל,  אז  עד  זה  במין 

כשמצאתי אותה הייתה גדולה מאוד.
המאה  של  הראשון  העשור  סוף  לקראת  והנה, 
בדאות,  התצפיות  להתרבות  החלו  הנוכחית 
ולשמחת חובבי הטבע )והחקלאים( ב-2012 תועד 
קן ראשון של דאות בישראל, בעמק החולה. מאז, 
ועוד  עוד  להתגלות  החלו  קוצים,  בשדה  אש  כמו 
מתי היא תתיישב בנגב?זוגות מקננים של דאות בשאר אזורי הארץ. פרטים 

הנגב  כמו  יותר,  מרוחקים  באזורים  נצפים  רבים 
המערבי, ניצנה ושדה בוקר. אלו הם כנראה פרטים 
במקומות  להתיישב  ומחפשים  בארץ  שנולדו 

בנגב.  דאות  קן  גם  נמצא  בקרוב  אולי  חדשים. 
מבינכם  מי  אולי  קן.  התגלה  לא  עוד  היום  עד 

יהיה הראשון? פקחו עיניים.
מידד גורן     

אדם, מקום

רק בחוץ
אני ילידת רביבים, הורי היו מוותיקי הקיבוץ. הייתי 
להיות  אוהבת   – המילה  מובן  במלוא  קיבוץ  ילדת 
בחוץ, רק בחוץ ועוד פעם בחוץ. מאוד אהבתי חיות 
סוסים.  וכמובן  דגים,  יונים,  נחשים,  הסוגים:  מכל 
חלק  היו  סוסים  עצמי  את  זוכרת  שאני  מיום 

מהחיים שלי.

לינה משותפת
גדלתי בלינה משותפת, ואני לא מרגישה שנפגעתי 
מזה. שני ילדיי הגדולים נולדו במושב רמות, וגדלו 
הם  לרביבים  כשחזרנו  משפחתית.  בלינה  כמובן 
מאוד  להם  שהיה  דבר  המשותפת,  ללינה  נכנסו 
וגם  העולם,  בקצה  נמצא  רביבים  קיבוץ  קשה. 
אחרי  היינו  המשותפת  הלינה  פירוק  של  בנושא 
את  לסבול  יכלו  לא  שההורים  שלב  הגיע  כולם. 
זה, ולמרות שלא הייתה החלטה רשמית, התחילו 
לקחת את הילדים הביתה, פשוט הצביעו ברגליים. 
גדלו  כבר  ברביבים,  שנולדו  הצעירים,  ילדיי  שני 

בלינה משפחתית.  

זהר שר, רביבים
בלי תאילנדים

בשנת שרות הייתי בגרעין בעין זיון, שם הכרתי את 
בעלי לעתיד, שהיה ממקימי מרום גולן, ויחד עברנו 
אז  היו  לא  שנים.  באותן  שהוקם  רמות  למושב 
תאילנדים, לא היו פלסטינאים, וקרענו את התחת 
בננות  וכבשים לבשר, מנגו,  לנו פרות  היו  במשק: 
סבלתי  אני  ילדים.  שני  וכמובן  עונתיים,  ושטחים 
לראות  לנסוע,  לרכב,   – איכות  זמן  זמן.  מחוסר 
סרטים והצגות, לבלות עם הילדים. בסרטים תמיד 
אבל  והכבשים,  הבקר  את  לרעות  סוס  על  יוצאים 
כמו  לא  זה  כסף,  לעשות  שכשצריכים  מסתבר 

בסרטים. 

על הסוס
לבעלי  אמרתי  לקיבוץ.  לחזור  לנסות  החלטתי 
שאני רוצה לחזור לתקופה ברביבים כדי לבדוק אם 
זה מתאים לנו. המעבר לקיבוץ היה קשה לו – אני 
הרגשתי פה בבית, משפחתי הייתה פה, הרגשתי 
זמן  יותר  יש  בקיבוץ  משמע.  תרתי  הסוס  על 
איכות לבלות עם המשפחה ולעסוק במה שאהוב 
התאקלם,  ממש  לא  אבל  איתי,  הגיע  ג'יי  עליך. 
נפרדנו.  שנה  ואחרי  למושב  לחזור  רציתי  לא  אני 
בקיבוץ עבדתי בהרבה מקומות. נהניתי להתנסות 
חינוך, חדר  לי: רפת, מדגרה,  בכל עבודה שהציעו 
אוכל, נוי, מטבח, בשנים האחרונות הייתי גבנית – 

אחראית על המחלבה, ואחראית על האורווה. 

חופשיה ומאושרת
לעצמי,  חופש  יותר  רוצה  שאני  החלטתי   60 בגיל 
מתחילה לחיות. אחראית על המחלבה ועל הסוסים 
פירושו של דבר להיות כל הזמן עם אחריות בלתי 
יאכלו  שהסוסים  בחגים:  שבת,  בשישי  פוסקת, 
וישתו, ושהגבינות לא יחמיצו. עכשיו אני נהגת בית 
אחראית,  לא  אני  חופש.  גדול.  אושר  נוי.  ועובדת 

לא  בשבת  ומאושרת.  חופשיה  אני  מנהלת,  לא 
עד  ישנה  אני  הסוסים,  את  להאכיל  לקום  צריכה 
למחליפים,  לדאוג  צריכה  ולא  לנסוע  יכולה  תשע, 
רואה הצגות וסרטים. לאחרונה התחלתי לרכב על 
נחמדה  קבוצה  בנגב",  "רוכבות  בקבוצת  אופניים 
מאוד, אני קוראת לכל בנות האזור להצטרף אלינו. 
טיולים.  אוהבת  ומאוד  לכת,  מיטיבי  בחוג  גם  אני 
טיול  לנו  היה  בירדן,  טיילנו  שבועות  כמה  לפני 

נהדר, ארבעה ימים עם שקי שינה ואוכל על הגב. 

לעשות חרקות
עזבתי  איך  אותי  שאלו  כולם  לקיבוץ,  כשחזרתי 
את הגולן, את כל המים והירוק. אבל היו חסרים לי 
המרחבים, הם היו חלק גדול מחיי. אין כמו לקחת 
את הסוס ולפתוח, כמו שקוראים לזה. רמת הגולן 
מלאה סלעים ואבנים, אי אפשר לפתוח, אבל פה 
היה אפשר לדהור, לעשות חרקות עם הסוסים. לא 
כמו היום - לא היה פה צבא ולא היו פה בדואים, 
רכבתי ימים ולילות, השתתפתי במירוצי אנדורנס 
מה  ארוכים.  למרחקים  רכיבה  של  )סיבולת( 
שקורה היום זה בלתי נסבל ברמות קטסטרופליות: 
מאוד  ומהצבא.  שלנו  מהשכנים  הסירחון  הלכלוך, 
את  ולנצל  לרכיבה  הסוסים  עם  לצאת  נעים  לא 
המרחבים. לראות את הלכלוך וההשחתה של הנגב 
גורם לי לא לרצות לצאת מהקיבוץ. זה בלתי נסבל 

בעליל, השחתה וטינופת, שזה לא יתואר. 

בעיה שלהם
עובר  הקיבוץ  איבריי.  רמ"ח  בכל  קיבוצניקית  אני 
לשמחתי  מזה,  להתעלם  אפשר  אי  תהפוכות, 
שעשויים  מהשינויים  מוטרדת  פחות  אני  בגילי 
הילדים  לחוצה.  לא  יהיה  שיהיה  מה  להתרחש. 
שלי – בעיה שלהם. הם כבר גדולים, והם יצטרכו 

להחליט איך ייראה הקיבוץ ואם זה מתאים להם.

הקיבוץ עובר תהפוכות, אי אפשר להתעלם מזה. אני קצת 
שמחה שאני כבר בגיל 64 ולגביי זה כבר לא כל כך ישנה

אם את/ה סטודנט/ית למקצוע טיפולי – מלגה זו נועדה במיוחד עבורך!
מרכז הצעירות/ים והמחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית רמת הנגב מעניקים לך הזדמנות להיות מעורב/ת בקהילה בהתאם 

לתחום ההתמקצעות שלך. זו ההזדמנות שלך להתנסות בבניית תכנית טיפול, לרכוש כלים מקצועיים המאפשרים להוציא את תכניתך אל 
הפועל, לסגל מיומנויות ולהרחיב את כישורי השפה והראייה הטיפולית.

מטרת התכנית היא להעניק ליווי ותמיכה התפתחותית ו/או רגשית לילדים/ות מרחבי המועצה, שהוגדרו על ידי המחלקה לשירותים 
חברתיים כילדים/ות הזקוקים/ות לליווי. המלגאיות/ים שיתקבלו לתכנית יזכו להדרכה מקצועית וליווי מעמיק בהתאמת תכנית הטיפול 

למאפייני המטופלות/ים.
מי שרואה את עתידו/ה בתחום הטיפול מבין/ה עד כמה כל התנסות חשובה ומאפשרת הזדמנות לפיתוח, קידום והצלחה.

דרישות להגשת מועמדות:
 תושב/ת רמת הנגב בהווה או בעבר, מעל גיל 20.  סטודנט/ית לתואר ראשון משנה ב' ומעלה במקצועות טיפוליים )כגון: עבודה 

סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד( או לתואר שני בלימודי המשך של מקצועות הטיפול.   על הלימודים להיות מוכרים במל"ג   תינתן 
עדיפות לסטודנטים/יות בעלי/ות ניסיון עבודה קודם עם ילדות/ים ומתבגרות/ים.

דרישות התכנית:
 180 שעות מלגה שנתיות הכוללות:  130 שעות חונכות )4 שעות שבועית(:   שעתיים שבועיות עם הילד/ה  שעתיים שבועיות 
לקיום פגישות עם סביבת הילד )הורים וביה"ס( ולמנהלות: הגשת דו"חות )תכנית ליווי, דוחות מעקב וכדומה(, נסיעות.  30 שעות 

הדרכה אישית ולמידת עמיתים/ות קבוצתית  20 שעות העשרה של כלל קבוצות המעורבות החברתית
גובה המלגה: 10,000 ₪ 

מלגת מעורבות חברתית-טיפולית

gatbarami@gmail.com  052-6177611 ,לפרטים:  גת ברמי



לא צריך לחכות לתחילת שנה כדי להיכנס לכושר!
בהדרכת:  נופר אסא 054-6927773

שיטת פילאטיס מתמקדת על חיזוק כל שרירי הגוף 
באופן מאוזן, שיפור שיווי המשקל, הקואורדינאציה 

וגמישות הגוף. 
השיטה גם מצוינת לשיקום של מתאמנים בעלי 

בעיות אורתופדיות ומפרקיות.

הנך מוזמנת להשתתף בשיעורי פילאטיס שיתקיימו
בימי א' בין השעות 19:15-20:15 
באולם הספורט - קיבוץ שדה בוקר

בחודשי הקיץ )יולי-אוגוסט(פילאטיס

orenm@rng.org.il  להרשמה: 08-6564121 מח' גביה

תאריך פתיחה: 1.7.16
עלות: 130 ₪ לחודש

בימי ג' בין השעות 19:30-20:30 
במתנ"ס רמת הנגב

אינדקס עסקים קטנים 
ברמת הנגב 

יש לך עסק קטן?
אתם מוכרים או משכירים שירות או מוצר? 

רוצים שתושבי המועצה ידעו עליכם? 

לרשותכם, תושבי המועצה, 
קיים באתר האינטרנט של רמת הנגב  

"אינדקס עסקים"  
אם אתה לא רשום עדיין – זה הזמן 

עסקים רשומים מוזמנים לבדוק ולעדכן,  
אם צריך, את המידע הקיים 

האינדקס הוא שירות )חינמי( 
לתושבי המועצה.

כל שיש לעשות הוא להיכנס לכתובת
 http://bit.ly/290Vn6W  

ולמלא את הטופס


