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דבר ראש המועצה
שלום תושבי רמת הנגב

בליל שישי נפתחו ארובות השמיים, וגשם עז 
שטף את אזורנו הרטיב והספיג את האדמה 
נופיה  את  וצחצח  האוויר  את  ניקה  החרבה, 
היפים של רמת הנגב לקראת בואם של אלפי 
הצועדים לצעדת בן גוריון ה-20 שהתקיימה 
בשבת בבוקר. והם הגיעו, והביעו בדרכם את 
החוסן החברתי שלנו כאן בישראל להמשיך 

את השגרה, להמשיך את הנורמליות. 
וההתגייסות  הסולידריות  הקהילתי,  החוסן 
במהלך  רבה  בגאווה  ראש  הרימו  החברתית 
לידי  ובאו  ענן",  "עמוד  מבצע  ימי  שמונה 
ביטוי מרגש בהתגייסות מלאה בכל היישובים 
מיישובי  תושבים  ולארח  לסייע  והתנדבות 
קו האש. בחלק מהיישובים העניין כבר הפך 
ל"מסורת". בשדה בוקר אפילו הצליחו להיות 
מתארחת.  למשפחה  שנולד  בתינוק  גאים 
העוסקים  לכל  להודות  רוצה  אני  מכאן 
במלאכה, מנהלי מחלקות המועצה ותושבים 
על המסירות וההיענות החמה לכל הצרכים. 
האש,  בקו  הייתה  לא  הנגב  רמת  לשמחתנו, 
ימי  בתחילת  שחווינו  האזעקות  ובמעט 
טיל  נפל  לא  בכולם  כי  התברר  הלחימה 
היה  היחיד  הדופן  יוצא  הנגב.  רמת  בתחומי 
קטיושה  נפלה  בו  האש,  הפסקת  לפני  רגע 
באזור  פתוח  בשטח  מסיני  כנראה  ששוגרה 
עזוז. לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. השתדלנו 
ועדכני  מהימן  מידע  אליכם  להעביר 
אם  המועצה.  של   sms מערכת  באמצעות 
יש מי מכם שאינו מחובר למערכת זו, אתם 
הטלפון  מספר  את  אלינו  להעביר  מוזמנים 

הנייד ונעדכן.
בשבוע  אושר   2013 לשנת  המועצה  תקציב 
בשעה  בכך.  מה  של  עניין  זה  אין  שעבר. 
משותקות  האזוריות  המועצות  מן  שרבות 
אנחנו  הצלחנו  בחירות,  מערכות  לנוכח 
וגם  השגרה  של  הן  בפעילות  להמשיך 
של  האחרונה  הישיבה  זו  הייתה  בחירום. 
המליאה הנוכחית. אני מבקש לציין את הדרך 
חברי  של  והחברית  העניינית  האחראית, 
המליאה, שייצגו את יישוביהם במהלך חמש 
המליאה  לחברי  הודיתי  האחרונות.  השנים 
על תרומתם לקידום היישובים והאזור כולו.

על  כשבועיים  לפני  הודיע  הביטחון  משרד 
האוהלים  עיר  הקמת  את  להקפיא  החלטה 
להצלחת  "הודות  וזאת  יום,   90 למשך 
הממשלה  משרדי  של  המשותף  המאמץ 
במאבק כנגד תופעת המסתננים". אני שמח 
מה  את  ראו  התעשתו,  ההחלטות  מקבלי  כי 
את  וקיבלו  הדרך  כל  לאורך  טענו  שאנחנו 
האוהלים  עיר  מבחינתנו  הנכונה.  ההחלטה 

נכנסה להקפאה עמוקה. 
מדיניות  יישום  בעקבות  האחרונה,  בעת 
נוצרו  ישראל,  מקרקעי  מנהל  של  הריסות 
לבין  המשטרה  בין  עימותים  מוקדי  מספר 
האחרון,  האירוע  הדאג'.  ביר  באזור  בדואים 
הסתיים  ענן",  "עמוד  מבצע  ערב  ממש 
תופי  ו-24  מבנים  שלושה  של  בהצתה 
השקיה ברביבים. אין ספק שמדובר בעליית 
להביא  אחראי  עצמי  את  רואה  אני  מדרגה. 

לרגיעה והידברות.
שמוליק ריפמן

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.

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

פקס: 08-6559235

 רמת הנגב התגייסה למען 
תושבי עוטף עזה

שותפות אמיתית

 עשרות מתושבי עוטף עזה התארחו בקיבוצי רמת הנגב, ואילו המועצה גייסה 
תרומות של כ-50 אלף דולר עבור פעילויות לתושבים

במהלך מבצע "עמוד ענן", הקהילות השותפות שלנו הקפידו לשמור על קשר ולהביע את דאגתם

רמת  אזורית  מועצה  של  השותפות  הקהילות 
דאלאס,  וגאס,  לאס  )דנבר,  בארה"ב  הנגב 
לסייע  התגייסו  דזרט(  ופאלם  קליבלנד 
של  פנייה  בעקבות  זאת  עזה,  עוטף  לתושבי 
ראש המועצה שמוליק ריפמן. התרומה, בגובה 

של כ-50 אלף דולר, שימשה לפעילות להפוגה 
עבור תושבי הדרום. 

במקביל, עשרות משפחות מיישובי קו העימות 
ונהנו  הנגב,  רמת  בישובי  להתארח  הגיעו 
לקליטת  נערכו  במועצה  מגוונת.  מפעילויות 

למי  חדרים  עשרות  והכינו  נוספות  משפחות 
שבחרו להתרחק מהאזעקות, ולו למספר ימים 
התגייסו  המקומיים  העסקים  גם  שעות.  או 
עזה  עוטף  לתושבי  והטבות  הנחות  והציעו 

ויישובי קו העימות.

לאחר שנים רבות בהם אנו בונים קשרים אישיים עם הקהילות בחו"ל אנו 
עדים לאהבה האדירה המגיעה מעבר לים בשעות מצוקה. תושבים רבים 
לתושבי  הדואגים  קרובים  חברים  של  וטלפונים  מיילים  קיבלו  במועצה 

רמת הנגב. לפניכם כמה מהמיילים שקיבלנו.

רז ארבל מנהל תיירות ושותפויות

ממנכ"ל הפדרציה בלאס וגאס, יום רביעי, מיד אחרי החיסול:
Shmulik

 Heard the news about the IDF killing Ahmed Jabri.
 Concerned that there will be retaliation attacks in
 South. Hope you and residents are safe. We are here for
you. Let me know what we can do.
Elliot B. Karp, President & CEO
Jewish Federation of Las Vegas

ריק קורנפלד, יו"ר ועדת ישראל בפדרציה של דנוור, קולורדו כתב:
Friends, 

 As Shabbat is about to begin here in Denver, Julie and
 I are thinking of you, your families, and of all of Israel,
 during these difficult and scary times. Please know that
 the Jewish community here in Denver, as well as Jews
 all over the world, stand in solidarity and support of all
 of you. We pray that the hostilities will de-escalate soon,
 and that there will be no further  suffering by anyone
B’shalom,
Rick Kornfeld

מכתב ממנכ"ל הפדרציה בפאלם ספרינג, מיד אחרי תחילת המבצע, עם 
הודעה על תרומה של 15,000 דולר לרמת הנגב לאירוח מתפנים מעוטף 

עזה:
Dear Pam,

 Thank you for your support in helping to make the
 process in getting funds to Ramat HaNegev smooth and
 expeditious in order to alleviate the financial burden of
their efforts to keep the community members safe

 Below are some of the activities and financial needs
 for the Ramat HaNegev Regional Councils efforts. To
 this end, we will be sending $15, 000.00 from Jewish
 Federation of Palm Springs and Desert Area through

 JFNA to be directed to the Ramat HaNegev (Mayor
Shmulik Rifman).
Thank you for your cooperation-
Bruce Landgarten | Chief Executive Officer

מכתב מלורנס דיוויס מקרן המלגות בלאס וגאס הגיע בסיום המבצע:
Dear Raz ,

 I just heard of the cease fire and I hope it is the first
 step in resolving the difficulties between Israel and
 Gaza. I understand you are outside the area of conflict
 but that all of Israel is involved when this kind of event
happens. Our prayers and hopes are always with you.

 Peace be with you, Ramat HaNegev, all the community
members and Israel.
Shalom,
Laurence

נורד" מנורווגיה הציעו את ביתם לאורחים מעוטף עזה.  קרן "אקסודוס 
בנוסף תרמו 6,000 דולר למימון אירוח תושבים מעוטף עזה:

Dear Raz, Shalom!
May G-d bless and protect you all!

 Of course the house in Ashalim is open for families in
 need. I phoned to friends in Ashdod on Thursday and
 asked them to send people who could not cope with this
 terrible situation.
 But there were none who came to us during the
 weekend, so the nice couple who are in Ashalim, went
 to Jerusalem yesterday. I will try to reach them and ask
 them to go back to Ashalim immediately so we can host
 people in need.
 Thank you for giving me this information.
Grethe

תושבים  אירוח  עבור  ואגס  לאס  מקהילת  חברים  מזוג  צנועה  תרומה 
מעוטף עזה:

Hi Raz,
 You are all in our prayers and thoughts. We would like
 to donate $1000 to help with the displaced people that
you are helping to support. Shalom,
Steve and Sharry Solomon

ט'-ים למנהיגות
החודש התקיים כנס ט' השלישי, שיוחד למפגש עם החברה הישראלית

מכוון  האחרונות,  בשנים  במחוזותינו  כנהוג 
התהליך החינוכי של שכבה ט' בחינוך החברתי-

היא  התהליך  מטרת  מנהיגות.  לפיתוח  ערכי 
נוער לקחת  והיכולת של בני  לחזק את הרצון 
הקרוב  בעתיד  מנהיגות  עמדות  עצמם  על 
והרחוק )כמו שאמרה גולדה מאיר: "מי שרוצה 
להיות מנהיג, מגיע לו"(. התהליך כולל פעילויות 
ומספר  ביישובים  המתקיימות  בנושא  סדירות 

כנסים המיועדים לכלל היישובים יחד. 
שכבה  ובנות  בני  לוקחים  ט',  מתהליך  כחלק 
של  הגדולים  האירועים  בארגון  נכבד  חלק  זו 

התנועה במהלך השנה. החודש התקיים כנס ט' 
השלישי, שיוחד למפגש עם החברה הישראלית. 
בכנס נפגשו החניכים עם תושבי דימונה וראיינו 
הישראלית.  בחברה  יסוד  סוגיות  לגבי  אותם 
להזיע  בשביל  בטיול  התחיל  שהמפגש  כמובן 
ובאמצע  פולנים,  אנחנו  כי  בפיצה,  והסתיים 

נראה שהילדים עשו חיים.

גילה מנביץ רכז נוער
איל מוריוסף , מנהל המח' לנוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

כ-4,000 צועדים באו למרות הכל. צילום: ערן דורון

טיול, בשביל להזיע
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 בפעם ה-20, 
צעדת בן גוריון

נגעתם בנו מקרוב קרוב

 למרות מבצע "עמוד ענן", הגשמים והתנגדות המשטרה - 
הצעדה יצאה לדרך והביאה אלפי מטיילים

לזמרי רמת הנגב באהבה ובתודה, בעקבות המופע "במרחק נגיעה"

הארץ  דרום  על  טילים  נפלו  בו  שבוע  של  בסיומו 
ברכה  גשמי  סוער,  אויר  מזג  מכן  ולאחר  ומרכזה, 
ומספר שיטפונות, קיימנו את צעדת בן גוריון ה-20. 
למרות המורכבות והקשיים בקיום הצעדה עד בוקר 
שבת ממש )כאשר משטרת ישראל רצתה לבטל את 
האירוע, וללא התערבות של שמוליק ייתכן וזה מה 
בשישי  הצעדה  את  לקיים  החלטנו  קורה(,  שהיה 

ובשבת.
שישי  ביום  להביא  השנה  גם  הצלחנו  הכל,  למרות 
ומרכזי  החינוך  מוסדות  מקרב  משתתפים,  אלפי 

ממה  ושונה  מיוחד  אירוע  היה  זה  בדרום.  קליטה 
הברכה  גשמי  למרות  ובשבת,  השנה.  עד  שידענו 
צועדים  כ-2,000  הגיעו  אצלנו,  וגם  במרכז  שירדו 

שנהנו ממזג אויר טוב ואווירה נהדרת. 
בסך הכל צעדו כ-4,000 צועדים. בסיום הצעדה נהנו 
כולם מהפנינג ספורטיבי, הפעלות לכל המשפחה, תה 
וקפה מקומי, חידונים ומשחקים והופעת אמן אורח. 

טוב שלא דחינו - זה היה סופשבוע מיוחד וטוב.
ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

אני  אלו  טרופים  בימים 
אותנו  להחזיר  מבקשת 
לערב  הזמן  במנהרת 
לפני  שהתרחש  קסום 
גולדה  באולם  כחודש 
לפני  פעם,  ברביבים. 
שהייתה מלחמה, נאספנו 
אנשים  מאות  באולם 
מקהילת רמת הנגב, מכל 
היישובים כמעט, צעירים 
עם  למפגש  ומבוגרים, 
אותם  הנגב  רמת  זמרי 
גדעון  המאסטרו  מוביל 
מבקרת  אינני  אפרתי. 
ענייני  אבל  מוזיקלית, 
קרובים  וקהילה  תרבות 
נקודת  וזאת  מאד,  ללבי 

המבט שלי לאותו ערב.
איש  מרצים,  מורים, 

עסקים, איש קמ"ג, כורם, מיילדת, אנשי מכירות, 
נוטעת, מנהלי חשבונות, מדריך טיולים ועוד ועוד 
השנים  להנאתם.  ושרים  לשבוע  אחת  נפגשים 
מוזמנים  ומתמקצעים,  מתקדמים  ואתם  עוברות, 
לה.  ומחוצה  במועצה  שונים  לאירועים  פעם  מדי 
זוכרים לכם שני  אנחנו במכון למורשת בן-גוריון 
משירי  שרתם  בהם  מפעימים  שישיציוני  מפגשי 
)פרסומת:  גולדברג  לאה  ומשירי  אלתרמן  נתן 
בפברואר קבוצה מכם תשתתף במפגש שישיציוני 

המוקדש לשאול טשרניחובסקי(.
טוב שבשלה אצלכם התחושה שהגיע הזמן לעלות 
לזו המתאימה לכם. טוב שפגשתם אנשים  קומה, 
קיומו  ואיפשרו  לתחושתכם  שנענו  במועצה 
הכי  הייתה  באולם  הלב  טמפרטורת  זה.  ערב  של 
אולם-במה  החלוקה  באולם.  זוכרת  שאני  גבוהה 

היטשטשה קמעא. אבל אלו אתם, זמרי רמת הנגב, 
שהייתם על הבמה והגשתם לנו משהו שונה מכל 
מה שהכרנו אצלכם. העיבודים הנפלאים, השמחה 
 – המקסימה  התנועה  מפניכם,  שקרנו  והמתח 
ולגילאים  התנועתיות  ליכולות  שמותאמת  כזו 
יופי  מוסיפה  אלא  מביכה  לא  שלכם,  המגוונים 
ועניין לשירה וגם בת צחוק. אהבתי את השילובים 
לתת  הזדמנות  ויחידים,  צוותים  כולכם,  של 
המקהלה  מתוך  ייחודם  את  לבטא  מכם  ליחידים 

הכללית.
רבה  אהבה  הנגב,  רמת  זמרי  לכם,  השיב  והקהל 
סוערות,  כפיים  במחיאות  ביטוי  לידי  שבאה 

בקריאות, בצחוק, בהשתתפות בשירה.
תודה גדולה לכם מקרב לב

ענת שרגאי

 יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה

מופעים
04.12.12, 20.30, אולם גולדה בקיבוץ רביבים

סרט הקולנוע "מים ואהבה" במסגרת מועדון הקולנוע 
רמת הנגב.

ליזיסטרטה בצפון אפריקה: בכפר קטן ומסורתי, תפקיד 
שאיבת המים ונשיאתם לבתים הוא של הנשים. אירוע 
)שלא נגלה מהו( מניע את לילה בחטי להנהיג מרד של 

הנשים המכריזות על שביתת אהבה עד שהגברים יתקינו 
צינור מהמעין הרחוק אל הכפר. בין לבין נפרשים בסרט 
היחסים בין הנשים לגברים בכפר, פערי הדורות, שאיפה 

למודרנה מול הנאחזים במסורת.
בשל אורכו של הסרט )120 דקות( לא תתקיים הרצאה 

אלא יאמרו דברי פתיחה קצרים.
כרטיס ברכישה מוקדמת באתר המועצה: 20 ₪. כרטיס 

בקופת האירוע: 25 ₪.

07.12.12, 09.30-12.30, אודיטורים מכון בן גוריון 
במדרשת בן גוריון

שישי ציוני: מה ישראלי באוכל הישראלי?
בהשתתפות ד"ר ניר אביאלי וד"ר אסתר מאיר.

shbsh@bgu.ac.il, 08- :מחיר: 30 ₪. לפרטים
.6592103

12-16.11.12, מרכז בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר
פסטיבל "צלילים במדבר" ה-15

חמישה ימים מלאים במופעי מוזיקה מגוונים ומעולים. 
מוזמנים להיכנס לאתר המועצה ולראות את כל הפרטים!

רכישת כרטיסים באתר המועצה או בטלפון -08
.6564165

12.12.12 17:00, ניצנה
מרוץ הלפיד ע"ש דביר מור בניצנה

מרוץ מסורתי לרגל חג החנוכה המאורגן על ידי הקהילה 
החינוכית של הסוכנות היהודית "ניצנה". בשעה 17:00 
יחל טקס לזכרו של דביר, הדלקת נר רביעי של חנוכה, 

דברי ברכה, וטקס אש מרשים!
לפרטים והרשמה: ניצנה, מחלקת הדרכה: 08-6561468, 

.08-6561435

26.12.12, אולם גולדה בקיבוץ רביבים
דני סנדרסון מארח את ברי סחרוף 

באדיבות מפעל הפיס.
הפרטים המלאים יעודכנו באתר המועצה. 

מכירת הכרטיסים החל מה-01.12.12 באתר המועצה או 
בקופת האירוע.

 

טיולים 
תאריכים ופרטים יעודכנו באתר המועצה,מומלץ לעקוב.

תחזית תרבות וטיולים

החלוקה אולם-במה היטשטשה

כ-4,000 צועדים באו למרות הכל. צילום: ערן דורון

מי זוכר, אבל גם אלינו הגיע היורה ומילא את השלולית .
israelcaptures צילום: יעקב - צלם
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ממשיכים בשגרה
 בימי "עמוד ענן" הנוער שלנו שילב בין המשך פעילות רגילה, 

לבין פעילות התנדבותית ואירוח חברים מאזור העימות
בדרום,  הקשה  הביטחוני  המצב  בזמן 
בנופי  הלימודים  להפסקת  שהביא 
פעילות  החלה  הנשיא,  ובאשל  הבשור 
מוגברת של מחלקת הנוער. במסגרת זו 
לנוער  ומגוונות  רבות  נערכו פעילויות 
ערב  ט',  כנס  כגון  מלימודים,  המושבת 
ירוחם-ערבה  לכנס  הכנה  שכלל  י"ב 
וחשיפה לשנות שירות וסמינר העשרה 
למדריכים בנושא בחירות ודמוקרטיה. 

הפעולות  שגרת  נמשכה  במקביל, 
ביישובים, ובהן התייחסו למצב בארץ.

כי חלק מהנוער שלא למד  לציין  ראוי 
ילדים  והחל להתנדב בגני  יוזמה,  לקח 
בכח  ממחסור  סבלו  אשר  ביישובים 
אדם, ובחמ"ל המועצה שהעביר מפעם 
כל  לתושבים.  הרגעה  הודעות  לפעם 
אורגנו  בנוסף,  הנוער.  לבני  הכבוד 
ברכות  חבילות,  איסוף  ביישובים 

ועידודים לחיילים שהיו על גבול עזה.
חוץ מאלו, עסקו בני הנוער, כמה שרק 
מעוטף  נוער  בני  באירוח  היה,  אפשר 
חבריהם  אלו  היו  המקרים  ברוב  עזה. 
לנפוש  שבאו  השכנות  מהמועצות 

אצלנו וליהנות משמיים פתוחים.

גרעין עודד רמת הנגב
המחלקה לנוער וצעירים

אגף קהילה וחינוך

מילואימניקים מקבלים את החבילה

מה זה היתר בניה?
לאחר רכישת מגרש ביישוב כלשהו, ועל מנת לבצע פעולת בניה 
והקמה של כל מבנה/ סככה/ מחסן/ פרגולה, הוספת בניה לבית 
והוספת  המבנה  חזיתות  של  שינוי  בה  שיש  בניה  כל  וודאי  קיים 
שטחים - יש להגיש בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לתכנון 

ובניה.

כיצד נראית בקשה להיתר בניה?
הבקשה, הנקראת גם גרמושקה )אקורדיון ברוסית(, היא למעשה 
על  ממוחשבים.  שרטוטים  עם  משולב  בקשה  טופס  של  הדפסה 

השרטוטים להכיל את המרכיבים הבאים:
שנה  מהחצי  מודד  חתימת  כולל  המגרש,  של  מדידה  מפת   ●

האחרונה.
● תוכנית פיתוח של המגרש, כולל שבילים, כניסות, גבהים, חניות, 

ניקוז המגרש, מיקום פחי אשפה, שוחות ביוב.
● חישוב שטחים סכמטי של הבניה בכל מפלס.

● תוכניות של כל מפלס בבניה בקנה מידה 1:100.
● תוכנית גג כולל מערכות על הגג וניקוזים.

● לפחות שני חתכים הכוללים את פני השטח הקיימים והמפותחים 
של המגרש - עד קו גדר המגרש.

● חזיתות של המבנה כולל חומרי הבניה והסתרת דוד השמש.
● פרישת גדרות המגרש כולל הגבהים והחומר )במידה ויש גדר(.

● תכנית המקלט )ממ"ד( בקנ"מ 1:50.
ועד לשוחה העירונית  ● חתך סניטרי המראה את חיבורי הביוב 

)יישובית(.

מי מכין את היתר הבניה?
את ההיתר יכול להכין בעל מקצוע - אדריכל/ מהנדס/ הנדסאי 
גם  כמו  הבקשה,  על  חתום  להיות  הבקשה  עורך  על  אדריכלות. 

מתכנן השלד )קונסטרוקטור(.
איך אני יודע מה מותר לי לבנות?

לכל ישוב יש תוכנית בניין ערים )תב"ע( הקובעת על פי חוק מה 
כל  על  לבנות  מותר  בניה  אחוזי  כמה  למשל,  אסור.  ומה  מותר 
מגרש? מה המרחק של קו הבניין מקו המגרש? אילו חומרי גמר 
מותר - האם מותר בית מצופה אבן או בית עץ? איזה גג מותר - 

רעפים או שטוח? כמה יחידות דיור? מותר לי להקים קליניקה?
את המידע על התב"ע ניתן לקבל בוועדה המקומית, בפניה בדוא"ל 
)ראו בהמשך הכתבה(. כמו כן, עורך התוכנית וכל תושב ישראלי 
יכולים לוודא דרך אתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל על 

פי ישוב, גוש וחלקה ומס' מגרש.

איך מגישים את היתר הבניה? מה חייבים להגיש? כמה עותקים? 
ידנית או דרך  ניתן להגיש עותק אחד לבדיקה ראשונית לוועדה 

הדואר.
בהגשת העותק יש לדאוג לתנאי הסף הבאים )החל מ-1.1.13 לא 

תתקבל לבדיקה בקשה ללא תנאי הסף(:
● תוכנית בקשה להיתר )גרמושקה( ממוחשבת וצבועה )כל צבע 

מעיד על חומר אחר(
● חוזה חכירה של המינהל

אדם  ולא  חברה  הינו  והמבקש  )במקרה  חתימה  זכות  אישור   ●
פרטי(

● צילום רישיון מהנדס או אדריכל של עורך הבקשה
● צילום תעודת זהות של המבקש

החל  האינטרנט  באתר  )תופיע   check list  - תיוג  רשימת   ●
מ-1.1.13(

מה התהליך?
שלב  כל  שתראו  מנת  על  התהליך  של  זרימה  תרשים  מצורף 

ושלב. 
לאחר בדיקה ראשונית ותיקון הערות הבדיקה, תועלה הבקשה 
המועצה  ראש  של  מצומצמת  )ועדה  רישוי  רשות  לישיבת 

הערות  יתקבלו  בשבוע(.  פעם  המתקיימת  הוועדה  ומהנדסת 
ודרישות נוספות )מצורפת כאן גם רשימת דרישות סטנדרטיות( 
הבקשה  תיקון  לאחר  התוכנית.  ועורך  ההיתר  מבקש  אצל 

והשלמת הדרישות יתקבל ההיתר.

מהי הקלה?
בכל תהליך בניה הכולל סטייה מוכרת בחוק מהתב"ע, ניתן לבקש 
הקלה. לדוגמא: סטייה של עד 10% מקווי הבניין, סטייה מחומרי 
המבנה  מגובה  סטייה  התב"ע,  של  העיצוב  הוראות  או  הגמר 
בהצדקה  מבוססת  להיות  כזו  סטייה  על  וכו'.  בתב"ע  הקבוע 

תכנונית כלשהיא.
כל סטייה כזו דורשת תהליך נפרד הכולל אישור שכנים, פרסום 
השבחת  בשל  השבחה  והיטל  שמאות  וכן  וביישוב,  בעיתונות 
ערך הנכס )הוספת שטחי בניה במקרה של סטייה מקווי בניין(. 
לאחר פרסומה מובאת הבקשה להקלה לדיון בוועדת בניין ערים, 
פעם  המתכנסת  רישוי  רשות  )לעומת  בחודש  פעם  המתכנסת 

בשבוע(.

למי פונים לשאול שאלות?
הגשת בקשה להיתר יכולה להתבצע מדי יום, אך אם בכוונתכם 

לקבל מידע יש להגיע בשעות קבלת הקהל: ימים א' ו-ד' בשעות 
13:00- בשעות  ו-ד'  א'  בימים  טלפוניות  פניות   .8:00-13:00

.16:00
רצוי לפנות בדוא"ל עם שאלה מפורטת על מנת שנוכל לחזור 

אליכם עם תשובה מדויקת.
התוכנית  עורך  את  להפנות  כדאי  העבודה  את  לייעל  מנת  על 
מקצועיות,  הן  התשובות  מן  חלק  שכן  הוועדה,  לאנשי  שלכם 
ועל מנת למנוע טלפון שבור, יהיה לנו קל לדבר עם בעל מקצוע 

בוועדה. 

מזל טוב, קיבלתם את היתר הבניה שלכם והחלתם לבנות! לאורך 
הבניה יש מספר ביקורות של מפקח הבניה של הוועדה המקומית, 
דוד כהן. ובסופה, תהליך קבלת אישור האיכלוס ואישור החיבור 
לתשתיות )טופס 4(. טפסים אלה נמצאים באתר המועצה, כמו 

גם פרטיו של דוד.
במועצה  בית  והקמת  בניה  בתהליך  הצלחה  לכם  מאחלים  אנו 

האזורית רמת הנגב, ומקווים להיות לכם לעזר.

שירה מוריוסף
מהנדסת הוועדה

היתר בניה - איך עוברים את זה?
לצורך שיפור השירות והגברת המידע, הוועדה המקומית מבקשת להסביר את תהליך היתר הבניה. קצת על החוק, קצת על הנוהל, למי פונים ועוד

הילה שליש
hilla@rng.org.il

08-6564129

טניה רבינוביץ
Tanya@rng.org.il

08-6564142

אשלים
מרחבעם

מסוף ניצנה
מפעלי אורון

 קיבוצים )משאבי שדה, 
שדה בוקר, רביבים(

רתמים
טללים

מדרשת בן גוריון

הערכים חשובים לא פחות ממהירות השחייה
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... ובין כדורסלניםסולידריות בין שחיינים...
שחקני הכדורסל הצעירים אירחו את חבריהם מהפועל בני שמעוןבמהלך "עמוד ענן", אירחו שחייני רמת הנגב את חבריהם מהפועל ב"ש

לחלוטין  שובשה  ענן"  "עמוד  מבצע  בזמן 
שגרת החיים בערי הדרום. גם בעולם השחייה 
חל שיבוש גדול - שתי תחרויות בוטלו, בריכות 
בדרום  והיישובים  הערים  במרבית  האימונים 

הושבתו והשחיינים יצאו לחופשות כפויות.
לארח  נרתמה  הנגב"  רמת  "שחייני  קבוצת 
שחיינים מהפועל באר שבע לאימונים בבריכת 
נהנו  שבעים  הבאר  השחיינים  שדה.  משאבי 
"צבע  ללא  שעות  וכמה  האווירה  משינוי 
אדום", כמו גם מהאפשרות להמשיך באימונים 

לקראת תחרויות הצפויות בהמשך השנה.

הזדמנות  זו  הייתה  ומחנך,  כמאמן  עבורי, 
מאמין  אני  בו  מסר  שלי  לשחיינים  להעביר 
מאוד - סולידריות, רעות וכבוד הדדי. ערכים 
אלו חשובים עבור כל אדם, ועבור ספורטאים 

במיוחד.
אני מקווה שמעתה האתגרים שיעמדו בפנינו 
עוד  נצטרך  ולא  בלבד,  ספורטיביים  יהיו 

להפגין סולידריות בעקבות מצבי לחימה.

לב חולמר - מאמן שחייה ראשי
המחלקה לספורט והעשרה

הילדים  קבוצת  ענן",  "עמוד  מבצע  במהלך 
התארחה  בכדורסל  שמעון  בני  הפועל  של 
לאימונים משותפים עם הפועל רמת הנגב. 
לנו  כתב  שמעון,  בני  קבוצת  מאמן  פביאן, 
האירוח  על  "תודה  הראשון:  האימון  לאחר 
קבלת  מאליו  מובן  לא  זה  היום!  המדהים 

פנים כזאת. מחר בטוח אני מגיע, כרגע עם 
10 ילדים, אולי אפילו 12...".

דרור הראל
מנהל מחלקת ספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

ההפקה לא נעשתה בידי איש מקצוע מיומן, אלא על ידי הצעירים שלנו בעצמם

מה קורה במרכז הצעירים?
החודש במבט על

בישובים  עוברים  הצעירים,  מרכז  נציגי  אנחנו,  האחרון  בזמן 
הפעילות  על  לספר  כדי  לצעירים  מפגש  ומקיימים  השונים 
ולשאול לאן הם היו רוצים שהתחום הזה ילך. החודש נפגשנו עם 
צעירי הפתחה בקדש ברנע. מדהים לראות איך בכל מפגש כזה 

תמיד נשמעים רעיונות ויוזמות מעניינות. 
חברתית  מעורבות  קבוצת  לגבש  מסיימים  אנחנו  אלה  בימים 
האזור  את  שמקדמים  פרויקטים  ליזום  שהציעו  סטודנטים  של 
לשיתוף  לחודש  אחת  תיפגש  הקבוצה  ישובים.  בין  ומחברים 
ידי רכז המעורבות החברתית שלנו  והפריה הדדית, ותלווה על 
לאורך השנה. בנוסף, אנחנו פותחים את קורס היזמות הראשון 
לצעירים במועצה ממש בימים אלה )גם צעירים ברוחם מוזמנים 

להצטרף(.
לאירוע  צעירים  של  מסה  הגענו  שעבר  שבחודש  נספר  עוד 
על  ודיברנו  עגולים  לשולחנות  ישבנו  שם  בירוחם,  "מתחברים" 
מה  ביחד,  ליצור  ניתן  משותפות  יוזמות  אילו  לאן,  האזור  פני 
החזון של כל אחד לגבי אזורנו. הייתה נציגות מכובדת של כמאה 
למפגש  בדואים  עם  וגם  ירוחמים  עם  שישבו  הנגב,  רמת  אנשי 
מפרה ומרתק. גורם לחשוב שחסר לנו גם פה ברמת נגב בינינו 

לבין עצמנו מפגש כזה של הידברות וחלימה משותפת.
אי אפשר שלא לציין שהייתה רוח התנדבות אדירה ברמת הנגב 
בתוך  לפעילות  למתנדבים  חמ"ל  וריכזנו  ענן",  "עמוד  סביב 
תחומי המועצה ובבאר שבע. רבים הלכו לתרום בהפעלת ילדים, 
לתושבים  ומצרכים  תרופות  בקניית  ועזרה  מקלטים  השמשת 
לארח  הציעו  רבים  בנוסף,  מביתם.  לצאת  שפחדו  מבוגרים 
משפחות והיה מדהים לראות זאת, זו קהילה שגאווה להשתייך 
שלומדים  מועצה  צעירי  הלחימה  שבעקבות  גילינו  אליה. 
מציעים  אנחנו  ולכן  לימודים,  הפסידו  שבע  בבאר  פסיכומטרי 
המורה  עם  מוזל  במחיר  לפסיכומטרי  פרטיים  השלמה  שיעורי 

 .EasyWay המעולה שלנו מחברת
לפני כשבועיים עשינו ערב כיף לפורום הצעירים שלנו, לסיכום 
יום  בסוף  להירגע  כולם  הלכנו  ביחד.  אינטנסיבית  מאוד  שנה 
בנווה מדבר, ואחר כך הכינו לנו ארוחת מלכים בחוות נאות, כדי 

לציין שאפו גדול על העשייה!
כפי שסיפרנו בחודש שעבר, נכנסו יזמים חדשים לניהול, ומרכז 
עם  מגיעים אליכם  אנחנו  והתחדשות.  נמצא בשיפוץ  הצעירים 

בקרוב...  פרטים  ב-21.12.  הפתיחה  באירוע  מחודשת  פתיחה 
מתכננים לכם המון דברים טובים וחדשים.

נעמה חיימוב-צנעני
מנהלת מרכז צעירים רמת הנגב
אגף קהילה וחינוך
naama@rng.org.il

עם הפנים להשכלה הגבוהה
בימים אלה ממש נכנסים תלמידי קורס הפסיכומטרי ב"משאבים" 
דצמבר.  בתחילת  שתתקיים  הבחינה  לפני  המרתון"  ל"תקופת 

התלמידים ממליצים על הקורס בחום: 
כולם  את  מכירה  המורה  מדהים.  אישי  ויחס  קטנות  "כיתות 

ועוזרת בכל שאלה"...
גבוהה מאוד. התנאים  "הקורס ב-EasyWay הוא קורס ברמה 

נוחים ללמידה ושיטת ההוראה מצויינת"...
את  ומוזילה  מעולה  ממש  הצעירים  ממרכז  שמקבלים  "המלגה 

הקורס משמעותית"...
"זהו, נגמרו הנסיעות המפרכות לב"ש. אפשר עכשיו להקדיש את 

כל הזמן ללמידה ולא לבזבז אותו על נסיעות ארוכות".
נאחל לתלמידים הצלחה רבה בבחינה! 

ההרשמה לקורס פסיכומטרי הבא שיחל בחודש ינואר בעיצומה. 
כמו כן, ייעוץ אישי לבחירת מקצוע והכוון לימודי ניתנים במרכז 
הצעירים ללא עלות, כמו גם ייעוץ פרטני וייחודי לכתיבת קורות 

חיים.
מוזמנים לפנות אלינו לפרטים.

נורית אוסדון, רכזת השכלה ותעסוקה
מרכז צעירים רמת הנגב 
 054-2401056 nukiosadon@gmail.com

סיור בנצרת
בגיליון הקודם סיפרנו לכם על קורותיהם של חברי המשלחת של 
צעירי רמת הנגב בסמינר הבינלאומי שהתקיים בחודש ספטמבר 
נפגשו  בסמינר   ."Once upon today" בשם  ופולין  בגרמניה 

אוקראינה  פולין,  מגרמניה,  משלחות  עם  מהמועצה  הצעירים 
ועסקו  מנצרת,  ישראלים  ערבים  של  מישראל  נוספת  ומשלחת 

בבירור ולימוד של מושג הזיכרון הלאומי בארצות השונות.
רגע לפני שהחלו לרעום התותחים ומבצע "עמוד ענן" יצא לדרך, 
יצאו  במסגרתה  לסמינר  המשך  פעילות  המשלחת  חברי  יזמו 
ידידות בנצרת בשיתוף חברי המשלחת הערבית. עיקר  למפגש 
את  סיפרו  ובו  המקומיים  ערכו  אותו  בעיר,  סיור  היה  המפגש 
סיפורה מנקודת המבט הערבית. השיח שהתנהל תוך כדי טיול 
ברחובות העיר עסק בעיקר בהתרחשויות שעיצבו את פני העיר 
בימי קום המדינה ומלחמת העצמאות. מושגים כמו נכבה, הצהרת 
בלפור, גבולות 67', ארץ ישראל השלמה וזכות השיבה מילאו את 
האוויר בין בתי הקפה לדוכני מיץ הרימון, בין מסגדים לכנסיות. 
הצעירים, מצוידים במיומנויות ותובנות שפיתחו במהלך עשרת 
ימי הסמינר האינטנסיביים, הצטיינו ביכולת לנהל דיון נוקב אך 

תרבותי וסובלני.
של  משפחתו  וואקד,  משפחת  בבית  החברים  סיימו  היום  את 
אחד מחברי המשלחת הערבית, שם נהנו מאירוח מפנק וארוחת 
מלכים שהבהירה מעל כל צל של ספק כי על אף חילוקי הדעות 

וההבדלים יש סיכוי לדו קיום. 

אבישי אדרי, רכז מעורבות חברתית
מרכז צעירים רמת הנגב 
avishaye@013net.net

חברי המשלחת מסיירים בנצרת

הערכים חשובים לא פחות ממהירות השחייה

כדורים עפים ולא טילים



6 רמת הנגב מס' 179, כסלו תשע"ג, נובמבר 2012

מרוץ הלפיד ע"ש דביר מור- ניצנה
12/12/12 כ"ח כסלו תשע"ג

ברמת הנגב

יום רביעי נר רביעי של חנוכה
מגוון פעילויות והתאמה לכול קבוצה

ריצת 10 ק"מ בקצב כנ"ל
רכיבת אופני שטח אתגרית באזור ניצנה
רכיבת אופני שטח עממית סובב ניצנה

רכיבת אופני כביש: ניצנה שבטה, כמהין, באר מלכה, קדש ברנע, ניצנה.
"אתגר במדבר"- פעילות שטח ODT והתאמתה לקבוצות

טיולים וצעדה )הליכה( בעקבות לוחמים, מכבים ומתיישבים.
אחר הפעילות נקיים שחיית שחרור בבריכה המחוממת של ניצנה.

כולם יגיעו  עד  17:00 לבריכה להשתתף בטקס.

טקס לזכרו של דביר, הדלקת נר רביעי של חנוכה, דברי ברכה, וטקס אש מרשים!
את האש הלפיד נדליק ממגדל ריכוז הקרינה שבפארק הסולארי ואת המים לרצים 

נמלא ממתקן ההתפלה והזיקוק  שבפארק.

לפרטים והרשמה- ניצנה, מחלקת הדרכה: 08-6561468, 08-6561435
לבניית תוכנית מותאמת לקבוצות השונות לפנות לדויד פלמ"ח 0523473937 

davidpal@jafi.org

הקורס יתקיים בימי שני 17:00-20:00. 
הקורס יתחיל ב - 10/12

דרושים מתנדבים
מתנדבים בשעת חירום

בסיכום תרגיל החירום בסימן רעידת אדמה 
שהתקיים לאחרונה במועצה, אנחנו מבקשים 
מתושבי המועצה בעלי דרגות קצונה שאינם 

מרותקים / מגויסים בשעת חירום , המוכנים להיכנס 
למאגר המתנדבים בחירום שלנו – אנא כתבו אלי לכתובת הרשומה 

למטה . אפשר כמובן גם בטלפון.
עמותת "חברים לרפואה" – בישראל של כמעט  2013 יש הרבה מאד 

אנשים הזקוקים לתרופות ,אנשים שצריכים לבחור בין קניית מזון 
לרכישת תרופות , גם כאלו המסובסדות ע"י המדינה. עמותת " חברים 

לרפואה" פועלת בתיווך בין מי שיש להם תרופות לבין מי שזקוקים 
להן , אך ידם אינה משגת לרכוש אותן.  לעמותה דרושים מתנדבים 

שיהיו אחראים על הצבת נקודות איסוף תרופות בישובם ויצירת קשר 
עם העמותה .  חברי העמותה ידאגו להעברת התרופות שייאספו 

למרכז ולכל מה שנחוץ מאותו שלב, החל במיון התרופות דרך הטמנה 
מסודרת של תרופות שפג תוקפן, ועד להעברת התרופות לנזקקים להן. 

אלה המוכנים להיענות לאתגר מוזמנים לכתוב לכתובת המייל – 
hadasm@reafineteam.com  או לצלצל להדס – 054-8111415

יחידת ה"מתמיד" עוסקת ב:
★ בטחון שוטף )מחסומים, חיפושים, סריקות, סיורים(.

★ סיוע לחבלן .
★ אבטחת אירועים ציבוריים במועצה.

★ מבצעים מיוחדים לבלימת הפשיעה וגניבות חקלאיות.
★ שיטור ואכיפת החוק.

★ סיוע למשטרת ישראל בשעת כוננות.

דרישות קבלה לקורס:
★ לאחר שירות צבאי )ניתן לנסות לגייס חריגים(.

★ עבר ללא דופי )גם הוצל"פ בעייתי(.
★ אזרחות ישראלית.

★ אישור רפואי מרופא משפחה.

הערות:
★ הקורס מיועד לגברים ונשים בגילאי 55-21.

★ ההשתלמות כוללת 4 מפגשים אחה"צ כ - 4 שעות כל מפגש.
★ בסיום הקורס יתקיים מטווח.

★ למסיימים את הקורס תינתן תעודת מנוי ומדים לפעילות.
★ כל מתנדב יידרש ל- 2 פעילויות בחודש.

לפרטים ניתן לפנות אל: 
מחלקת הביטחון: 08-6564128 ★ אבי–   050-5064469 ★ אריק – 054-2401162 ★ חן –  050-6273018      

עזור לנו לעזור לך
התנדב למתמיד
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רוכבים למען ילדי בית השנטי 

גיל הזהב יוצא לטייל

תוכנית "חיים בגיל" יוצאת לדרך

החודש התקיים מסע האופניים הגדול ביותר שהתקיים בארץ - כולו למען "שנטי במדבר"

שנת הפעילות במסגרת טיולי הוותיקים התחילה, עם סיורים בנתניה ובנגב

במסגרת שיפור השירות והתכנון לאוכלוסייה הוותיקה, יערך בקרוב סקר צרכים מקיף

אופניים  במסע  לרכיבה  יצאו  רוכבים   877
חשין  שניאור  לכבוד  השנטי",  "בשביל 
האופניים  במסע  מדובר  נובמבר.  באמצע 
בארץ.  פעם  אי  שהתקיים  ביותר  הגדול 
בתל  השנטי  מבית  לרכיבה  יצאו  הרוכבים 
אביב ועד לבית השנטי במדבר, מסלול של 
רוכבים  הצטרפו  הדרך  במהלך  ק"מ.   180
כ-90  בארי,  בצומת  חלקי:  למסע  נוספים 
כ-30  הנגב,  רמת  וממועצת  מהיעד,  ק"מ 
הסתיים  המסע  במדבר.  שנטי  מבית  ק"מ 
באמפי  מרהיב  באירוע  במדבר  שנטי  בבית 
חמה  ארוחה  שכלל  במדבר",  אורות  "שני 

לרוכבים וטקס סיום חגיגי.
בארגון  פעיל  חלק  לקחו  השנטי  בית  ילדי 
לרוכבים  הצטרפו  ואף  המסע,  והפקת 
מצומת  האחרונים,  הקילומטרים  בשבעת 

הרועה.
מועצת רמת הנגב נתנה חסות ולקחה חלק 
ובעזרת  ובעזרתה  האירוע,  בהצלחת  פעיל 
בית  לילדי  העניקו  הם  נוספים  תורמים 

השנטי חוויה בלתי נשכחת.
גם  במיוחד  מרגש  היה  זה  אופניים  מסע 
בהעלאת המודעות של רמת הנגב לרוכבים 

נוסף לגיוס תרומות למען  וכן כלי  חדשים, 
הישרדותו של כפר הנוער.

הותיקים  טיולי  במסגרת  הפעילות  שנת 
היישוביים  רכזי  שצוות  לאחר  החלה, 
העבודה  מתכונת  את  וקבע  התכנס 

עצמו  על  לקח  אפרים  אריק  השנתית. 
והוצאה  בתכנון  נוספת  פעילות  שנת 
בסיוע  הארץ  ברחבי  טיולים  של  לפועל 

הספקנו  זו  במסגרת  הצוות.  חברי  שאר 
התקיים  בה  לנתניה,  סבבים  בשני  לצאת 
הסרג'נטים  תליית  בעקבות  מרתק  סיור 

הבריטיים.
התכנון,  לצוות  הצטרף  לוי  מנשה 
"הקפיצה  טיולי  על  אחראי  זו  ובמסגרת 
קצרצרים  טיולים  סדרת  הקטנה", 
לבקר  הספקנו  כבר  הקרובה.  בסביבה 
בתחנת הניסיונות החקלאית ברמת הנגב, 
ובהמשך אותו סיור קפצנו לשדה פקועה 
כותנה  בקטפת  וחזינו  לאשלים  בסמוך 

חדישה בעת הקטיף.
להתעדכן  מוזמנים  המועצה  ותיקי 
האינטרנט  באתר  המודעות,  בלוחות 
על  ביישובים  התחום  רכזי  ובעזרת 
הטיולים הקרובים, ולהצטרף למסלולים 

שיבחרו.

דרור הראל 
מנהל מח' ספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

במסגרת תחילת פעולתה של תוכנית "חיים 
הוקם  הנגב,  רמת  האזורית  במועצה  בגיל" 
עומדת  שבראשו  מועצתי  תכנון  פורום 
לשירותים  המחלקה  מנהלת  לב-רן,  ענת 
תפקידים  בעלי  חברים  בצוות  חברתיים. 
כיוון  והוותיקים.  היישובים  ונציגי  במועצה 
בחמישה  כיום  מרוכזים  המועצה  שוותיקי 
רביבים,  הקיבוצים:  )שלושת  ישובים 
הישובים  ושני  ושדה-בוקר,  משאבי-שדה 
ואשלים(,  בן-גוריון  מדרשת  הקהילתיים: 
פורום  להקים  התכנון  צוות  חברי  הציעו 
פורום  הללו.  מהיישובים  אחד  בכל  ותיקים 
לאוכלוסיה  התכנון  תהליך  את  ילווה  זה 
קול  את  וישמיע  במועצה,  הוותיקה 
הוותיקים בנושאים שונים העולים על סדר 
היום. כן הוצע להקים פורום בני "הדור הבא" 

)בני +50( מקרב תושבי פתחת-ניצנה.

התכנסו  בנובמבר  כי  לבשר  שמחים  אנו 
היישובים  חמשת  בכל  היישוביים  הצוותים 
עשו  שבפתחה,  הבא"  "הדור  פורום  וכן 
ודנו  בגיל",  "חיים  תוכנית  עם  היכרות 
עמדות  סקר  של  ובהתאמות  במאפיינים 
לאוויר  בקרוב  שיעלה  רחב-היקף  וצרכים 
במסגרת התוכנית. הסקר הוא חלק ממהלך 
ותיקים  לאזרחים  המשרד  שעורך  ארצי 
בקרב רשויות שהצטרפו לתוכנית בחודשים 
האוכלוסייה  לכלל  מיועד  והוא  האחרונים, 
הסקר  ומעלה.   12 מגיל  ותיקים(,  רק  )לא 
של  והצרכים  העמדות  את  לבחון  מיועד 
הוותיקים ובני משפחותיהם במגוון נושאים, 
שתיבנה  האב  לתוכנית  תשתית  ויהווה 
בבסיסו  יהיה  הסקר  הקרובים.  בחודשים 
אינטרנטי )יהיה קישור מאתר המועצה(, אך 
כמועצה קטנה, אנו מעוניינים להגיע אל כל 

לסייע  אישי,  באופן  ואחת מהוותיקים  אחד 
התייחסויות  לשמוע  וכן  השאלון  במילוי 
המעוניינים  המועצה  ותיקי  של  אישיות 
לאיכות  הנוגעים  שונים  בנושאים  בכך, 
החיים. בכל אחד מהישובים יתבצע השאלון 
ליישוב,  הוותיקים בצורה המותאמת  בקרב 
הוותיקים  פורום  ובהנחיית  פעולה  בשיתוף 

המקומי. פרטים מדויקים יימסרו בהמשך.
במדרשה  יתקיים  בדצמבר,   17 שני,  ביום 
המועצה,  ותיקי  כלל  של  מפגש  לראשונה 
על  ולהשמיע  לשמוע  הזדמנות  תהיה  בו 
נוספים.  ונושאים  הסקר  התכנוני,  התהליך 
בעלון  בנפרד  מתפרסמים  מלאים  פרטים 

ובישובים.
נמשיך ונעדכן, 
דורית קורין, מרכזת התכנון היישובי
תוכנית "חיים בגיל"

ילדי בית השנטי לקחו חלק פעיל בארגון והפקת המסע. צילום ערן לם

טיול בשדה פקועה. צילום: מנשה לוי

בוקר  בשעת  וגשום,  חורפי  ביום  נובמבר,  בעשרה 
למסע.  אופניים  רוכבי   600 מעל  יצאנו  מוקדמת, 
השנטי  בית  מסניף  הרחק  לא  אביב,  תל  מדרום 
שנמצא  במדבר  השנטי  בית  לכיוון  אביב,  תל  של 
גוריון.  בן  במדרשת  מביתי  קילומטרים  חמישה 
מערכת ההגברה קרסה בגשם, ומוכרי מעילי הניילון 
והערדליים עשו קופה זריזה על אותם רוכבים שלא 
התארגנו לרכיבה בגשם – ויש גם אחד שפשוט העדיף 
לרכב עם בגד ים ספידו. אבל מהן כמה טיפות לעומת 
עזרה  רוכבים,  אנו  שלשמה  המקודשת  המטרה 
לנערים ונערות במצוקה שמקבלים בית חם ואוהב? 
הילדים  כל  של  האמא  מריומה,  הזניקה  המסע  את 
שקרוי  הנפלא  הפרויקט  את  שמניעה  ומי  האבודים 
בית השנטי. לא התחלתי את הרכיבה לפני שהענקתי 

לה חיבוק חם ואוהב.
בהיבט הספורטיבי, למי שחושב שלרכב 180 ק"מ זו 
משימה נשגבת, חשוב לי לומר שמעבר לכושר גופני, 
רכיבת  של  הגוף  למנח  בהסתגלות  מדובר  כל  קודם 
זוקפי  ולשרירי  הזרועות  על  לעומס  לכיסא,  הכביש, 
קדימה.  הגוף  נטיית  את  שמייצבים  והצוואר  הגב 
כדי  רק  רבות  אופניים  שעות  דרושות  בקיצור, 
זו כבר  כך, לגמוע מרחקים  להסתגל לפוזיציה. אחר 
שאלה של קצב – רכיבה של 180 ק"מ בחמש שעות 
אינה דומה כלל לרכיבה בשמונה שעות. כמובן שרוב 
הרוכבים היו מצוידים גם באופני כביש ייעודיות, אבל 
אינם  עדיין  ביותר  היקרים  האופניים  שגם  מתברר 

נוסעים לבד...
ככל שהדרמנו השמש האירה לנו פנים, ואט אט קילפנו 
מעלינו את שכבות הביגוד העודפות. בבארי הצטרפו 
אלינו עוד כ-150 רוכבים, וביניהם קבוצת הטריאתלון 
של רמת נגב ותושבי רמת נגב חובבי רכיבה. הכבישים 
הבדואים  של  רבים  רכב  מכלי  מנעו  לא  החסומים 
המקומיים לדהור בדרכי העפר בין צאלים לרביבים, 
פריס-דקר.  השטח  במרוץ  שמדובר  דמיינתי  ולרגע 
לבית  רבות  ועוזרת  שתומכת  נגב,  רמת  במועצת 
האחרונים  הקילומטרים  לשלושים  אספנו  השנטי, 
את קבוצת טריאתלון הילדים של רמת נגב ורוכבים 

נוספים מהאזור.
הסיום,  לפני  קילומטרים  שבעה  הרועה,  בחניון 
כשהם  השנטי  בית  ילדי  את  אלינו  לצרף  התרגשנו 
חנות האופניים  גאופן,  אופני השטח של  רכובים על 
המקומית שגם מקיימת בהתנדבות חוג רכיבה שבועי 
ובעלייה  כמאסף,  להישאר  בחרתי  הבית.  לילדי 
הראשונה מצאתי את עצמי עם שתי נערות מקסימות 
חלוקת  המאמץ,  עם  להתמודד  ידעו  כך  כל  שלא 
רוכבי  להליכה.  ועברו  ההילוכים,  והעברת  הכוחות 
שלושתנו.  רק  ונותרנו  באופק,  נראו  לא  כבר  המסע 
הכביש עמוס בכלי רכב, השוליים צרים ובעיניהן של 
הילדות ראיתי עצב והשלמה. באותו רגע היום המתיש 
המאמן  של  לפוזיציה  נכנסתי  נשכח,  עליי  שעבר 
והראיתי להן שהן מסוגלות. שינינו הילוך, שמרנו על 
"אתן  מאחור.  קטנה  דחיפה  פעם  ומדי  מתאים  קצב 
מעולות", "יכולות", "תותחיות", "חזקות", "כל הכבוד", 

"גאה בכן".
קלרה וענת הגיעו כמו ענקיות ברכיבה לבית השנטי. 
באכילה  ועסקו  לרכב  מכבר  זה  סיימו  כבר  כולם 
משנה?  זה  מה  אבל  בוקששתר,  צחי  השף  ממטעמי 
ומסוגלות.  ניצחון  תחושת  ושידר  רחב  היה  החיוך 
לחבק  רציתי  שמאוד  למרות  לשני,  אחד  כיף  נתנו 
ביותר.  המרגשות  החוויות  כאחת  תיזכר  זו  לי  אותן. 
אצל  מחולל  שספורט  השינוי  את  ורואה  מאמין  אני 
בתחומים  אותם  מחזק  הוא  וכיצד  ומבוגרים,  ילדים 
להם  משנה  לומר,  מוגזם  יהיה  לא  ולפעמים,  אחרים 

את החיים.
שנתית  ומסורת  ומפנק  מופתי  ארגון  לסיכום, 
למטרה  התחברו  שרבים  בטוח  אני  שהתחילה. 
השנטי  בית  לצוות  המקום,  של  לקסם  המקודשת, 
ולבוגרי המקום שליוו ופינקו אותנו לאורך כל הדרך. 

נתראה במסע בית השנטי השני.

תומר בסקינד
מאמן כושר וטריאתלון

מסע בית השנטי שלי
שמונה שעות על הכיסא, 180 ק"מ של 
כבישים, ושתי נערות שכמעט נשברו 

וגילו לבסוף שגם הן יכולות
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במסגרת הקורס ניגע בכוח העצום הטמון באפיה. נכיר את חומרי גלם, נלמד להכין בצקים 
שונים, נלמד מתכונים מנצחים, נכיר טכניקות אפייה שונות וכמובן נרחיב את הידע של 

עולם הערכים התזונתיים שבלחמי הבריאות.
הקורס מתאים במיוחד לכל אותם שריח המאפים וטעמם מעורר את חושיהם.

הקורס יתקיים בימי ראשון בין השעות :
16:00-18:30 מתחילים 

19:00-21:30 – מתקדמים   
מקום: בית גיל הזהב ,מתנ"ס רמת נגב .

תאריך פתיחה : 16.12.12
עלות : 350 ₪ )4 מפגשים(
להרשמה : 08-6564121   

orenm@rng.org.il

*מספר מקומות מוגבל

מנחה : הדס מאיר – מאפיית "לשה-אפייה במדבר" 050-3611488 

קורס אפיית לחמים
שומרי משקל

מגיע לרמת הנגב

● מתגבשת קבוצה 
לשומרי משקל במועצה

● הפתיחה מותנית 
במינימום  של  15 

משתתפים
 ● המפגשים יערכו 

בימי ד' בשעה 16:30.

● תאריך תחילת 
המפגשים יפורסם 

בהמשך.

להרשמה ולשאלות ניתן לפנות 
לאושרה אורן oshrao@rng.org.il  בנייד 050-2151630
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 "נותנים לך הזדמנות - קח אותה בשתי ידיים"
אביאל שומרון, מדריך בתנועת בני המושבים, מספר מה הוא נותן - ומה הוא מקבל

לחינוך  בתיכון  י"א  כתה  תלמיד  הוא  מכמהין  שומרון  אביאל 
סביבתי במדרשת בן גוריון. הוא אמנם רק בן 17, אבל מתנדב 
בפתחת  המושבים  בני  בתנועת  כמדריך  שלישית  שנה  כבר 

ניצנה.
"העובדה שאני גר בכמהין השפיעה ללא ספק על הבחירה שלי, 
כשחשבתי בכתה ט' על פעילות התנדבותית. שמעתי שחסרים 
מדריכים בפתחה והחלטתי לצאת להדרכה דווקא באזור הזה. 
י', החלטנו  למרות שבדרך כלל מתחילים בהדרכה רק בכתה 
- ארבעה חברים ואני - להתחיל בכתה ט'. קיבלתי להדרכה 
את  מדריך  אני  והשנה  ו'  לכיתה  איתם  עברתי  ה',  כיתות  את 
אותה קבוצה בשנת בר המצווה. זוהי שנה מאד משמעותית. 
אותם  להכניס  לי  חשוב  היה  יחד  שלנו  הראשונה  בשנה  אם 
בעיקר  לי  חשוב  ז'  בכיתה  כקבוצה,  אותם  ולגבש  למסגרת 
שידעו לפעול לבד, על הבסיס הערכי שהקניתי להם. בשנה זו 
הם המרכז ואנחנו, המדריכים, המסגרת. אני רואה את השינוי 
שחל בהם, איך הם לוקחים אחריות בחברה ופועלים, ואומר 

לעצמי שהיה שווה לעבור את השנתיים הקודמות". 
אני משערת שגם אתה עברת תהליך בשנים הללו.

ההדרכה  שנות  מטורף.  תהליך  עברתי  אני  גם  "בהחלט, 
הוסיפו לי ביטחון עצמי, יכולת לעמוד מול אנשים, להתבטא 
יותר. הפעילות  יותר, לתקשר עם אנשים טוב  בצורה ברורה 
ובעיקר  בעיות  עם  לאנשים  לאחר,  רגישות  בי  פיתחה  הזו 

אכפתיות. אני גאה במה שהשגתי שם". 
הבסיס הערכי שאתה מדבר עליו לא בא לידי ביטוי בבית הספר, 

בחינוך הפורמלי?
הבלתי  בחינוך  אבל  תורם,  הפורמלי  שהחינוך  ספק  "אין 
פורמלי משולבים הרבה דברים שלא באים לידי ביטוי בבית 
הספר. חשיבות הפרט בתוך קבוצה, כוחה של הקבוצה, כבוד 
שזה  הבנה  מתוך  אחריות  לקיחת  עליון,  כערך  אדם  בני  בין 
שלך. דברים אלה לא באים לידי ביטוי כל כך בבית הספר, פרט 

לבית הספר שלנו שהוא מיוחד!"

אז איך זה עובד, איך רוכשים את מיומנויות ההדרכה?
"בדרך כלל מתקיים קורס מד"צים בקיץ של ט'-י', אח"כ סמינר 
הקדמנו  אנחנו  י'.  כתה  בתחילת  להדריך  ומתחילים  הדרכה, 
בשנה ולמדנו מהניסיון תוך כדי הדרכה. בעיקרון יש לכל אזור 
ליווי של מדריך בוגר ורכז. איתם אני מדבר, מקיימים ישיבות 
ניתן להתייעץ  צוות אחרי כל פעולה, מחליפים דעות ותמיד 
איתם. בימי שלישי אני יוצא לכמהין, שם מתקיימת הפעולה. 
23 נערים ונערות, קבוצה נהדרת בשנה הכי משמעותית שלה 
עד כה, שנת בר המצווה. יש לנו 13 משימות שנתיות. כל פעולה 
מהווה נקודה נוספת וחשובה לקראת המטרה הסופית. אנחנו 
המדריכים מגיעים מוכנים היטב לפעולה וכמונו גם החניכים. 
החניכים  את  בברכה  קיבלנו  מזמן  לא  שנחוג  המעלות  בחג 
בני   - שלנו  במועצה  הפועלות  הנוער  תנועות  בכל  החדשים 
גדלה  המועצה  המושבים.  בני  ותנועת  העובד  עקיבא,הנוער 

ומתפתחת והיו שם הרבה ילדים!"
לסיום, איך היית מעודד נערים להתנדב להדרכה? 

"יש את המשפט המקובל - אתה תורם וגם מקבל. זה כל כך 
השנייה  בשנה  זה.  את  להרגיש  קשה  הראשונה  בשנה  נכון. 
אתה מבין מה קיבלת בשנה הראשונה ואת הפירות אתה קוטף 
לשנות  להשפיע,  מקום  לך  נותנים  תהליך.  זהו  השנה.  בסוף 
והתנדבות,  לימודים  לשלב  בהחלט  ניתן  נכס.  זה  ולתרום. 
וניהול זמן, זה מקנה ערכים חשובים. בקיצור  לומדים תכנון 
לי  חשוב  ידיים!  בשתי  אותה  קח   - הזדמנות  לך  נותנים   -
להזכיר את שתי המדריכות שאיתי מתחילת הדרך - אור טופר 
להגיד,  יכול  שאני  למה  מעבר  אותן  מעריך  אני  יפרח.  ולילך 
יש לנו ערכים משותפים ורצון משותף להגיע למטרה, וכמובן 

לקבוצה הנהדרת שלי שנתנה לי במה ואפשרות לשינוי". 

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

העגורים
"העגורים חולפים מעל הכפר 

העגורים עפים אל הנהר 
העגורים עוזבים, יוצאים אל הדרום החם 

מתי, מתי נוכל לעוף כמותם"
שיר זה, שנכתב לכבודם של אסירי ציון הנכספים להצטרף 
אל אחיהם בדרום, מדבר על העגורים ולא בכדי. כמדי שנה, 
בתחילת החורף, מגיעים אליי דיווחים שוטפים מתושבים 
ערניים על להקות עגורים אפורים שעוברות בשמי הנגב. 
ואכן, ראשוני העגורים מגיעים אל ארצנו כבר בסתיו. חלקם 
ממשיכים הלאה אך רובם המכריע נשאר בארץ כל החורף. 
מגיעים  העגורים  רוב  העגורים?  אלינו  מגיעים  מהיכן  אז 
המגיעים  כאלה  גם  ישנם  אך  רוסיה,  מערב  מדרום 
את  ממשיכים  העגורים  מרבית  היו  בעבר  מסקנדינביה. 
באתיופיה,  בעיקר  החורף  את  ומבלים  לאפריקה  נדודיהם 
השנים  בעשרים  שם  הגידול  בתי  מהרס  כתוצאה  אך 
האחרונות וכתוצאה משינויים חקלאיים בארצנו, נוצר מצב 

שבו מרבית האוכלוסייה העולמית חורפת אצלנו בארץ. 
בדרום  רק  עגורים.  של  מינים   15 קיימים  העולם  ברחבי 
האלגנטית  חזותו  עגורים.  אין  ובאנטארקטיקה  אמריקה 
וחייו המעניינים )ריקודי החיזור הרומנטיים, נאמנותו לתא 
המשפחתי( יצרו שלל אגדות ואמונות, וארצות אחדות אף 

בחרו בעגוריהן כציפורים הלאומיות שלהן. 
להתעלם  יוכל  לא  החולה  בעמק  אלו  בימים  שיבקר  מי 
מנוכחותם של עופות גדולים ומרשימים אלו. קריאותיהם 
הרמות אשר נשמעות בכל מקום מסגירות אותם. בעקבות 
התפתחות החקלאות בעמק החולה ובעיקר גידולי הבוטנים 
שבמקום  העגורים  הבינו  העגורים(,  של  האהוב  )מאכלם 
לנדוד עד לאתיופיה הרחוקה אפשר להישאר בעמק ולבלות 

בו את החורף בתנאים גסטרונומיים מפנקים. החקלאים מצידם 
לעזרה.  הירוקים  הגופים  אל  ופנו  החדש,  המצב  את  אהבו  לא 
פרויקט העגורים המהפכני הינו אחד המוצלחים בארצנו. שדה 
גדול ש"הוקרב" ע"י חקלאי עמק החולה לטובת העגורים מושך 
אליו עשרות אלפי עגורים, אשר נהנים מארוחות בוטנים בחינם. 

העגורים נהנים מהשקט בשדה גדול זה, מכיוון שמשאר השדות 
כן, התפתחה תיירות המבוססת  מגרשים אותם החקלאים. כמו 
 - העצומות  הלהקות  בתוך  ממש  מסתור  בעגלות  טיולים  על 
חוויה מרגשת ביותר. וכך הפכו חקלאים רבים למדריכים מומחים 

בנושא ציפורים ושמירת טבע, ומעז יצא מתוק.

באזור  החורפים,  עגורים  להקות  לראות  ניתן  בדרום  אצלנו  גם 
לשדות  מודרכים  טיולים  נערוך  הקרוב  בחורף  וצאלים.  אורים 

הנגב המערבי לחזות בם ובעופות רבים אחרים.

מידד גורן

ציפור החודש
מידד גורן

צילום: מידד גורן באנו בגלל מזג האוויר, נשארנו בגלל הבוטנים

"שנות ההדרכה הוסיפו לי ביטחון עצמי, יכולת לעמוד מול אנשים". 
אביאל שומרון



10  רמת הנגב מס' 179, כסלו תשע"ג, נובמבר 2012

הרגת את ישו
בארץ  לצעירים  קשה  שמאוד  דברים  יש 
להבין, כי אתם נולדתם בתוך עולם שתמיד 
השני-שלישי  ביום  ישראל.  מדינת  הייתה 
בשירותים  הילדים  אחד  ספר  בבית  שלי 
השתין עליי, ואמר: "בגלל שהרגת את ישו". 
לא ידעתי מי זה ישו, חשבתי שזה מין ציפור. 
הגעתי הביתה, בבכי כמובן, וההורים הסבירו 
לי שבתור יהודי אני נראה אחרת בשירותים 
אחרת,  תרבות  קצת  לנו  ויש  הגויים,  יד  על 
החגים שלנו זה חגים אחרים. רוב הזמן לא 
המורה  המולד  חג  לקראת  אבל  בעיות,  היו 
הקטן?  ישו  את  הרג  "מי  לילדים  אמרה 
בכיתה?  פה  יהודים  ילדים  ויש  היהודים. 
להרים יד". זה סוג האנטישמיות שיש בתוך 

החברה האירופאית, זה מין וירוס בתוכם. 
להבין אלוהים

אותי  שהביאו  גדולות  השפעות  שתי  היו 
למדע. אחת הייתה האח הגדול שלי, ז"ל. יום 
אחד כשהייתי בן שמונה אח שלי בא הביתה 
עם פוסטר שמישהו עשה בבית ספר, שהוא 
ייתן הרצאה על מזונים. שאלתי אותו מה זה 
מזונים, ומההסבר פחות או יותר קלטתי שזה 
חלקיק כזה בתוך האטום. אח שלי אמר לי: 
"אני יכול לתת לך הסבר פשוט, אבל תיגש 
תקרא  שלך  בקצב  ספר,  ותוציא  לספרייה 
מה זה". אז הלכתי לספרייה והוצאתי ספר, 
המזונים היו כל כך חדשים שלא היה בספר, 
אבל היו ניוטרונים ואלקטרונים ופרוטונים. 
משהו  זה  אטומים  שקוראים  שמה  גיליתי 

מעניין, אז זה הכניס אותי להתחיל. 
הדבר השני היה המורה לעברית שלי, הדוד 
אייב. הוא היה בא לבית שלי פעם בשבוע כדי 
גדול.  והוא היה פטפטן  ללמד אותי עברית, 
פעם אחת שאלתי אותו מה זה פילוסופיה, כי 
בקריאות שלי בפיסיקה כתבו על פילוסופים 

הבנתי  ולא  האטומים,  הם  מה  על  שחשבו 
זה  "פילוסופיה  אמר:  אייב  הדוד  אז  כלום. 
לימוד מדע כדי להבין אלוהים". אז אני צריך 

ללמוד מדע כדי להבין אלוהים.
אם כבר

אחרי הדוקטורט הייתי שנתיים באוקספורד 
ללונדון  נסעתי  שבת  כל  נהדר.  היה  וזה 
האלה  המקרים  ובאחד  ההורים,  עם  להיות 
במה  שחקנית  שהייתה  עופרה  את  פגשתי 
קומפני.  שייקספיר  הרויאל  עם  שעבדה 
חודשים  כמה  ואחרי  יחד,  לצאת  התחלנו 
היא אמרה לי "השנה שלי באנגליה עומדת 
אמרתי  אז  לארץ".  אחזור  אני  אז  להסתיים 
לה "אני הרבה שנים לא הייתי בארץ, אז אולי 
אני אבוא לקריסמס". אז היא אמרה "אז אם 
כבר, בוא נתחתן שם". אז אמרתי "וואיי, אף 
פעם לא חשבתי על דבר כזה, תני לי שבוע 
לחשוב על זה". ביום שישי שאחריו הצעתי 

לה באופן רשמי.
הזבל של הארץ

עם  בפאב  יושב  אני  באוקספורד  אחד  יום 
מדברים  ואנחנו  אחרים,  פיסיקאים  שלושה 
ואבסטרקטי.  תיאורטי  מאוד  משהו  על 
ופתאום אני אומר "רבותי, אנחנו, פיסיקאים 
תיאורטיים, הזבל של הארץ. אנחנו מדברים 
על משהו מאוד אבסטרקטי כי כיף לנו, ומי 
יכולים  הם  ומה  המיסים.  משלמי  משלם? 
להבין ממה שאנחנו עושים? כלום". וזה לא 

הניח לי. 
מלחמת  לפני  שבועיים  ויצמן  למכון  הגענו 
מאוד  משהו  קרה  ושם  הכיפורים,  יום 
ההוא  ביום  התחיל  שבעצם  משמעותי 
התנדבתי  המלחמה  אחרי  באוקספורד. 
אחד  שלחמו,  חבר'ה  לשישה  קורס  ללמד 
היו  ושניים  הסינית  החווה  בקרב  היה 
האנשים  איך   – הזמן  כל  וחשבתי  בתעלה, 

האלה יכולים להתייחס לכל השטויות שאני 
מלמד אותם אחרי המלחמה? זה היה מאוד 
מאוד מרשים. יום אחד אני יושב בחדר קפה 
ואחד הפרופסורים אומר "יש משבר אנרגיה 
ומשבר נפט והפוליטיקאים שלנו אידיוטים, 
פעם  שוב  אז  משהו?".  עושים  לא  הם  למה 
השד שלי דיבר ואמרתי "אולי הם לא עושים 
רק  לעשות.  מה  יודעים  לא  הם  כי  משהו 
אנחנו המדענים צריכים להראות להם". וזה 
עוד דבר שגרם לי לשאול: בשביל מה באתי 
לעשות  ויצמן,  מכון  של  העדן  לגן  ארצה, 
את אותו סוג מחקר שאני יכול לעשות בכל 
מקום אחר בעולם? זה החלום הציוני שלי? 

בא לי הג'וק
חברה של עופרה הפגישה אותי עם פרופסור 
שבע.  באר  מאוניברסיטת  ריצ'מונד  עמוס 
עמוס ואני ישבנו בגינה ושוחחנו עד שלוש 
בבוקר. בשבילי זה היה כאילו היה המשיח. 
הוא סיפר לי על התוכנית שלו להקים בנגב 
מהנגב  לעשות  איך  המדבר,  לחקר  מכון 
מקום שאנשים יכולים לחיות בתנאים נוחים 
שאני  חבל  "איזה  לו  אמרתי  ולהתפרנס. 
שיש  בתלם,  תקוע  שאני  תאורטי,  פיסיקאי 
לי שם והתחייבויות. אילו הייתי צעיר מה זה 

הייתי הולך אתך". 
בקיץ הבא הוזמנתי לאנגליה לעבוד בקבוצת 
מחקר, ובאיזו סדנה דיברו על אנרגיית שמש 
ואמרו שבישראל עושים דברים פנטסטיים, 
היו  לא  בארץ,  זה  את  שיש  ידעתי  לא  ואני 
פתרתי  האלה  בשבועות  אז.  שמש  דודי 
והשלמתי  זמן,  הרבה  עליה  שעבדתי  בעיה 
שלושה מאמרים, ופתאום שמתי לב שבעצם 
המאמרים האלה משלימים כל מה שעשיתי 
חדש  נושא  למצוא  צריך  ואני  עכשיו  עד 
הזה  הג'וק  לי  בא  ופתאום  אותי.  שמעניין 
הכיוון.  את  לגמרי  לשנות  אז  כבר,  שאם 

עדיין  "אתה  ואמרתי  לעמוס  טלפון  הרמתי 
מחפש אנשים צעירים למכון שלך?", אז הוא 
אמר "כמובן, אבל מה אני אעשה עם מומחה 
לפיסיקה גרעינית?", אז אמרתי "מעניין אותך 
אנרגיית שמש?", הוא אמר "זה חשוב מאוד! 
אתה יודע על אנרגיית שמש?". אמרתי "שום 
לעשות  יכול  אני  פיסיקאי,  אני  אבל  דבר, 

הכל". 
קאנטרי קלאב

במקום  התאהבנו  ושנינו  עופרה,  עם  באתי 
מעשה  של  ההרגשה  את  אהבתי  אני  מיד. 
בראשית. לזה נולדתי, זאת הייתה התחושה, 
זה לא מין קאנטרי קלאב של מכון ויצמן, פה 
יש משהו לעשות. העבודה שלי הייתה להקים 
כשהגעתי  שמש.  אנרגיית  שתחקור  קבוצה 
היו  שפעם  מבנים  כמה  היו  מכון,  היה  לא 
אבל  הקים  גוריון  שבן  אורט  ספר  בית  של 
אף אחד לא בא לפה אז זה היה ממש נטוש. 
להקים  החליטו  האנרגיה  משרד  ב-1986 
בשדה בוקר, צמוד למכון שלנו, מרכז לאומי 
לאנרגיית שמש, וב-1992 מינו אותי להיות 
המנהל הראשון של המרכז ומאז עד השנה 

הייתי המנהל של המרכז.

הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

דיוד פיימן , מדרשת בן גוריון

מה עושה הגנן המדברי בחורף?
ירדו,  סוף  סוף  הטמפרטורות  הגיע,  הגשם 
ועל כן זה הזמן שבו הגנן המדברי, כשמבטו 
נח על הענפים הערומים של הרימון והתאנה, 
מהרהר ועושה חשבון נפש על העונה שעברה. 
הצמחים?  לטובת  שביכולתו  כל  עשה  האם 
האם הוסיף מספיק קומפוסט ליצור סביבה 
)ומפנקת( לצמחים? האם דאג, מחד,  נעימה 
להשקות את העצים די צרכם, מבלי לדלדל 
את מאגרי המים במדינה, ומאידך, לא הטביע 
את הסוקולנטים במים? האם שתל צמחי צוף 
ודבורים  פרפרים  ציפורים,  שמשכו  ואבקה 

לגינה? 
יש כמה דברים שכדאי לעשות בגינה עכשיו. 
הצמחים  לכל  קומפוסט  לפזר  טוב  זמן  זה 
עונת  לקראת  הקרקע  את  להעשיר  בכדי 
הגידול הבאה, זה הזמן לאסוף פירות שנשרו 
מהעץ.  ולהרחיקם  רימונים,  כמו  מהעץ, 
פירות אלה מהווים בית גידול למזיקים כמו 
במהלך  כזחלים  שנשארים  הפירות,  זבובי 
ובאביב  הקרקע  על  הפרי  בתוך  החורף 
יוצאים להתחיל מחזור חיים חדש על העץ, 
וחוזר חלילה. לא רצוי לדשן את הצמחים עד 
חדשה,  צמיחה  מעודד  הדשן  האביב.  לבוא 
החורף  באמצע  יקרה  שזה  רוצים  לא  ואנו 

החורף  לקור.  רגישה  החדשה  הצמיחה  כי 
גינה  של  הקמה  לתכנן  המתאים  הזמן  הוא 
חדשה או הרחבה ושינויים של גינה קיימת, 
כשכל  ובפסח,  לשתול,  תוכלו  שבאביב  כך 
לכם  תהיה  הסדר,  לליל  מגיעה  המשפחה 

גינה לתפארת.

)Salvia( צמח החודש: מרווה
השפתניים,  למשפחת  משתייך  מרווה  הסוג 
נענע,  כמו  תבלינים  הרבה  משתייכים  אליה 
זעתר וזוטא. הסוג מונה כ-900 מינים בעולם, 

ובארץ יש 24 מינים בטבע. 
בגינות  מרווה  של  מינים  עשרות  ישנם 
שלנו.  לאזור  מתאימים  ורבים  בעולם,  נוי 
המרוות הן לרוב שיחים נמוכים, רב-שנתיים, 
צבע  כתמי  התורמים  מגוונים  צבעים  עם 
לגינה. לצמחים מראה טבעי וקצת פראי, כך 
שיש למקמם בגינה בהתאם. המרוות ייטיבו 
בכדי  מוצלים.  קצת  באזורים  אצלנו  לגדול 
יש לגזום את השיח עד  לעודד צימוח חדש 

כמה סנטימטר מעל הקרקע כל חורף. 
ממיני המרווה היפים לגינון באזורנו: מרווה 
עליה   -  )Salvia leucantha( צחורה 

מוארכים עם עמודי תפרחת סגולים-לבנים 
מרוות  במים;  חסכונית  והיא  ובסתיו  בקיץ 
עם  קטנים  עליה   -  )Salvia gregii( גרג 
פריחה בגוונים שונים של אדום אביב-סתיו 

"אינדיגו  למרוות  במים;  חסכונית  היא  וגם 
 )Salvia “Indigo spires"( ספיירס" 
תפרחות ארוכות כחולות כהות הפורחות כל 
המרווה  מים;  הרבה  דורשת  היא  אך  השנה, 
רבות:  מרפא  בסגולות  ידועה  המשולשת 
ועד  אם  חלב  והפסקת  בדלקות  מטיפול 

פעילות אנטי-סרטנית.
יש  השפתניים,  משפחת  שאר  כמו  למרווה, 
)דבורים  החרקים  ייחודי.  האבקה  מנגנון 
ופרפרים( המבקרים בפרחי המרווה נוחתים 
כותרת  עלה  של  התחתונה  השפה  על 
ואוספים את הצוף הרב המופרש בבסיס צינור 
הכותרת. אונות הכותרת הצדדיות משמשות 
מכניס  החרק  לאחיזה.  טוב  בסיס  לרגליים 
את כל ראשו לצינור הפרח ותוך כדי הכנסת 
האבקנים,  מנופי  את  החרק  דוחף  הראש, 
ומברישים  החרק  גב  על  יורדים  המאבקים 
עליו את האבקה. כאשר יעבור החרק לפרח 
אחר יעברו גרגרי האבקה אל הצלקת )חלק 

הנקבי(, וכך תתרחש ההאבקה.

גלעד מיכאלי
 משתלת קרקש, 
מדרשת בן-גוריון

פינת הגינון המדברי 

מה אני יודע על אנרגיית שמש? שום דבר!

מנגנון האבקה ייחודי. מרווה צחורה
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במלאת שנתיים למותי והחזרה משם

כנס שיווק באינטרנט לנשים

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

אין סומכים על הנס 
ועל החשמל

זה היה בוקר יום ראשון, מאותם בקרים שנכונו 
קצר  "היום  נאמר:  עליהן  משימות,  עוד  לך 
והמלאכה מרובה". נסעתי עם ידידי גיל למו"פ 
ללימודי  הספר  בית  את  לתכנן  הנגב,  רמת 
למו"פ  הכניסה  בניצנה.  למשתלמים  חקלאות 
כניסות  אותן  כמו  חשמלי,  שער  דרך  עוברת 
ביטחון למקומות יישוב ועבודה. הרכב שלפנינו 
חצה את השער והשער החל להיסגר באיטיות. 
ואלך  שיעצור,  ברכב  שנהג  מגיל  ביקשתי 
לעצור את השער במגע קסם קצר על העינית 

האלקטרונית שבצדו השמאלי.
קרירה  חורפי  בוקר  ורוח  נקי,  היה  האוויר 
השער  אך  בעינית,  נגעתי  פניי.  את  ליטפה 
משמעותי  יותר  מגע  ניסתי  להיסגר.  המשיך 
יעבוד...  זה  הפעם  שבוודאי  בתקווה  בעינית 
הרי זה מוכרח לעבוד... ככה זה תמיד עובד בכל 
נשמע  כך  כל  לא  הזה  השער  אבל  השערים... 
והמשיך בשלו. הסקתי את המסקנה  להוראות 
מהמרחב  לצאת  ועליי  כלום  ממנו  יצא  שלא 
של השער הנסגר. אך דווקא בשנייה הזו שבה 
פלג  את  תפס  השער  לאחור,  נסוג  התחלתי 
תוך  מושלמת.  הייתה  והמלכודת  העליון  גופי 
פסקה  הנשימה  נמחץ,  החזה  בית  שניות  כמה 
וגם האוויר שהיה בפנים הריאות יצא מעוצמת 
הלחץ. מעוצמה זו גם הלב הפסיק לפעום והדם 

למוח לא זרם...

שניים במחיר אחד
יצא לדחוף בכוח את  גיל הבין את המשמעות, 
כוחות  הרבה  לו  צריך  כזה  שער  אבל   , השער 
סוס. יתרה מכך, מכיוון שהוא לא נסגר עד הסוף 
המשיך  שלו  המנוע  בתווך,  שהיה  גופי  עקב 
ללחוץ וללחוץ. איזה עודף מוטיבציה הייתה לו 
לשער ההוא... עד שהשיג גיל את המוקד שיפתח 
וחצי  בפקודת טלפון את השער, עברו כשלוש 
דקות. גיל זעק ונזעק, ובהביטו על פניי הבין כי 
התנפחו,  פניי  לפניו.  כבר  ניצב  מינן  בר  כנראה 

ממקומם  שיצאו  כפתורים  כמו  בלטו  עיניי 
ולשוני נשלפה בחוץ כמו עגל של פרה שחוטה. 
עם הקליטה של ההודעה במוקד נפתח השער 
הקטנה  קומתי  מלוא  נפלתי  מינן,  הבר  ואני, 
וראשי נחבט בברזל זווית, שהיה במקום ההוא... 
לא די לי בפציעה אנושה אחת, חטפתי מהנפילה 
גם חבלה נוספת בראש. כמו שהקופאיות בסופר 

משכנעות אותך לקנות שניים במחיר אחד...

הודיעו על מותי ללא ידיעתי
מי שנכח בשטח הבין שהמצב לא כל כך טוב, 
והסיכוי לשרוד חבלה כזו שואף לאפס. כוחות 
אמבולנס  היה  המקומות.  מכל  נזעקו  ההצלה 
צבאי ונט"ן אזרחי, ורק אני מת מוטל לפני "שער 
בשלי.  ואני  בשלהם  התעסקו  הם  הרחמים". 
טסתי במהירות של טיל בליסטי לשמיים. הרוח 
הטיסה  היטב.  אותי  וקיררה  פניי  על  נדחפה 
הייתה במהירות גדולה, אולי מהירות הקול, כי 
כשהתחלתי לשמוע שמעתי קולות רבים ורמים, 
צעקות מהן עולה נימה ברורה שאני כבר מת. אט 
זו לא הייתה טיסה  לי התמונה...  אט מתבהרת 
נעימה. חזרתי למין שיחת וועידה עם חוץ לארץ, 
שעושים  משתתפים  רבות  שיחות  אותן  כמו 
דויד  בטלפון. הגברת מעבר לים שואלת מדוע 
לא עונה... שאלה כמה פעמים ואני אט אט נכנס 
להכרה וזוכר שמשהו לא טוב קרה אבל אני לא 
נזכר במה מדובר... עד שלפתע שיחת הוועידה 
ה זו מתנתקת ואני חוזר למציאות בה יש צעקות 
והודעות בקשר, בין היתר איך מודיעים לקרובים 

ולמשפחה...

"אדוני, יהיה בסדר" הכי 
מעצבן ששמעתי

היה  גופי  צפוי,  הלא  ממותי  המוקדם  שובי  עם 
משותק לחלוטין ואפילו לשוני לא נעה. ניסיתי 
כי  אותי  להפוך  מעליי  שעמד  מהאיש  לבקש 
קטוע  אילם  של  הברות  לנשום.  יכול  לא  אני 
רוצה.  אני  מה  הבין  לא  והוא  מפי,  יצאו  לשון 
נשמעתי כמו מפגר שלקה בשכלו... והוא הבהיר 
בטון שקט: " אדוני, יהיה בסדר". רציתי לצעוק 

לי את המרוקאי שבי לדם... מה  ולקלל, העלה 
לא מובן לו? שיסובב אותי לעזאזל! והוא בשלו: 
"אדוני, יהיה בסדר"... רק כשהתחזקה ידי הימנית 
הצעקה  ולהסתובב.  גופי  את  לדחוף  הצלחתי 
שיצאה משם הייתה כל כך חזקה, שבטח האישה 

משיחת הוועידה הווירטואלית שמעה אותי...

רק לא מסוק
התחלתי  ולמוח  לריאות  האוויר  חזרת  עם 
מספר  על  בראש  חזרתי  נזקים.  בקרת  לעשות 
תעודת הזהות, מספר אישי, שמות הילדים, ימי 
ההולדת שלהם, ומה יחסינו עם הפלסטינאים... 
נראה שזכרתי את הפרטים. מיד נזכרתי גם כי 
שעה לפני התקלה הגדולה דיברתי עם בני נדב 
פלמ"ח, טייס בלק הוק שהיה בכוננות בחצרים. 
שהוזנק  שמעתי  גופתי  מעל  שהייתה  בהמולה 
כל  שיופעלו  זנה  למוטי  אמר  שמוליק  מסוק. 
אמצעי ההצלה, ואני שמחתי שנחשבתי למקרה 
מיוחד. אבל איך אומרים לרופא ולפרמדיק של 
לשון  עם  ואתה  מסוק,  יזעיק  שלא  האמבולנס 
רדומה ועם פרצוף של בר מינן שהתחפש לעובד 
עם  מצידי  צדדי  החד  ומתן  המשא  סוכנות? 
בלשון  אומר  אני  אילמים.  שיח  היה  המטפלים 
עילגת "רק לא מסוק", והם: "אל תדאג, מטפלים 
בך הכי טוב". רק לאחר עשר דקות קשות מנשוא 
במסוק.  להתפנות  מסרב  שאני  הפרמדיק  הבין 
של  חילוץ  יחידת  עם  יגיע  שלי  שהבן  לי  חסר 
מוחין  בטמטום  שמת  פגר,  אבא  וימצא  צה"ל 
מוחלט... הבין הפרמדיק ובדק אותי שוב וראה 
שיש דופק סביר ולחץ דם סביר, וביקש לעשות 

שינוי בפינוי ולבטל המסוק.

"אבא, איזה מזל"
אותה  נאחל  שלא  נסיעה  אחר  החולים,  בבית 
בחדר  למראשותיי  ראיתי  שבאויבים,  לרע 
סוכנות,  נציג  טובים:  אנשים  הרבה  המיון 
בך  מסתכלים  כולם  חבר,  ורופא  ניצנה  נציג 
הם  "אלה  בתוכנית  כמו  יתרה,  לב  בתשומת 
חייך על אלונקה". בין יתר הבאים היה בני נדב, 
שקיבל ידיעה מאימו על מצבי הקשה. השאלה 

הראשונה שלו הייתה: "אבא, מה המצב?". אכן, 
שעה  לאוזני,  בא  כך  אחר  במקום...  שאלה  זו 
שאחות רחמנייה הצמידה סיכות לפצע שנפער 
הסגירה,  שאחרי  מהנפילה  כבונוס  בראש  לי 
ואמר: "איזה מזל שביטלו לי את החילוץ. הייתי 
פצוע  עם  קשה  תאונה  איזו  הייתה  כי  באוויר 
אנוש ליד אשלים. בזכות הביטול שמעתי את 
הוא  החולים,  לבית  לאבא  'סע  שאמרה  אימא 
איבני,  "יא  לו:  והגעתי באוטו". אמרתי  נפצע', 

הפצוע האנוש ההוא זה אני...".

"אילו דברים פתח לי 
השער ההוא?"

הטיפול בבית החולים היה מסור ומיד שוקמתי, 
והשאר היסטוריה. 

והמסקנות:
● לצאת מהעו לם זה ממש קל. אם כבר אתה 
מת, אל תחזור! כי זו באמת קריעת תחת לחזור 

– הכאבים איומים.
ועין  חשמל  על  תסמוך  אל  לעולם   ●

אלקטרונית.
● אם כבר אתה בודק שער חשמלי, עדיף לא 
יד  מספיקה  לתמונה,  גופך  כול  את  להכניס 

אחת מושטת.
מה  מיוחדת...  סטטיסטיקה  יש  לפעמים   ●
נגיע  ישראלים,  מיליון  שבעה  שמתוך  הסיכוי 
למצב בו אבא פצוע כמעט נפגש עם בן טייס 

מחלץ? אותה משמרת, באותו אזור...
גניבות  עקב  העינית  שנטרלו  המו"פ  אנשי   ●
היו צריכים להתריע על כך ולא לאפשר לשער 

להיסגר עד הסוף.
נזיקין, למרות המלצות  ● לא תבעתי תביעת 
כמה עו"ד, כי לא נקטתי בחוכמה בזמן בחינת 
הפתיחה, כי יצאתי חי ובמצב סביר למקרה וזו 
עצמו.  בפני  נס  בבחינת  שהיא  גדולה,  מתנה 
שלנו  חברים  הם  במו"פ  שהאחרים  עוד  מה 

מהשכונה, שלמדו התקלה ותיקנו הליקוי.
● מישהו אמר לי גם: "יש לך עוד כמה דברים 
לעשות בניצנה, שהיא בסוף העולם ושמאלה. 

אל תמהר ללכת לסוף העולם ולמעלה".

בדיוק בעיצומו של מבצע "עמוד ענן", ערכה 
במועצה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
האזורית כנס שיווק באינטרנט תחת הכותרת 
הביטחוני  המצב  למרות  לתכל'ס".  "עוברות 
הגיעו לכנס, שנערך ביוזמתה של עינת דורון, 
הנגב,  רחבי  מכל  עסקים  בעלות   140 מעל 
הנגב המערבי, דרום הר חברון, דימונה, ירוחם, 
אזורית  מועצה  רמון,  מצפה  תיכונה,  ערבה 
עולם  את  להעשיר  במטרה  הנגב,  ורמת  תמר 
העסקים  לקידום  והרעיונות  הכלים  הידע, 
שלהן ברשת. לכנס הוזמנה נבחרת של מרצות 
ומנחות שעשו פריצות דרך אישיות ועסקיות 
הרצאות  כלל  והוא  האינטרנט,  באמצעות 

וסדנאות יישומיות.
מטרת הכנס הייתה להציג את היתרון לשיווק 
את  בפניהן  להציג  נשים,  עבור  באינטרנט 
עסק  בעלת  שכל  ברור  מסר  ולהעביר  הכלים 
ולהתמקד  לבחור  דבר  של  בסופו  צריכה 
לפעילות  והרלוונטיים  המתאימים  בערוצים 
שלה ולקהל היעד שלה. עבור הנשים במיוחד 
לאינטרנט ערך ותפקיד משמעותי, כיוון שהוא 
החיצון  העולם  עם  קשר  על  שמירה  מאפשר 

גם בתקופות בהן הן מתפקדות בצמוד לביתם 
)לידה וגידול ילדים למשל(.

המוביל  הערוץ  כיום  הוא  באינטרנט  השיווק 
והאפקטיבי ביותר עבור עסקים. מדובר במרחב 

יכולות  נשים  בו  ערוצים,  מרובה  אינסופי, 
הטבעיות,  יכולותיהן  את  ביטוי  לידי  להביא 
שיח  ויצירת  קשרים  מערכות  של  בניה  כגון 
בנוסף,  ונתינה.  שיתוף  המעודד  משמעותי 

השיחות של נשים בינן לבין עצמן מושתתות 
על ייעוץ והתייעצות, תמיכה, אמפתיה, שיתוף 
בחוויות – מה שמייצר עדויות והמלצות. עבורנו 
השיחה אינה מאמץ, מטלה או עול אלא הנאה, 
וזו נטייה טבעית שמייצרת חוויה נעימה. נשים 
משוחחות באינטרנט על האימהות שלהן, על 
הילדים, על בעיות עם הילדים, על מוצרים או 
שירותים שהן צריכות עבור הילדים או עבור 
זו  מתייעצות  הן  לזו,  זו  קשובות  נשים  עצמן. 
מערכת  נבנית  ומכאן  לזו,  זו  ומייעצות  זו  עם 
אישה  זו  אם   – אמון  על  שמושתתת  יחסים 
שנתנה לי עצה טובה אני אעריך מאוד אותה 
לעצתי  שהקשיבה  אישה  זו  אם  דעתה,  ואת 
העובדה  ואת  תבונתה  את  מאוד  אעריך  אני 
קירבה.  כלפיה  וארגיש  בי,  דווקא  שנועצה 
מהמקום הזה, שהוא מאוד טבעי עבור נשים, 

נבנות מערכות קשרים וגם קשרים עסקיים. 
בו  מקומית,  מתוצרת  יריד  קיימנו  הכנס  לצד 
על  המיוצרים  מוצרים  עשרות  ונמכרו  הוצגו 

ידי הנשים מהנגב
 עינת דורון , 
מרכזת כנס נשים יוזמות בנגב

עבור הנשים במיוחד, לאינטרנט ערך ותפקיד משמעותי

מה אני יודע על אנרגיית שמש? שום דבר!

140 בעלות עסקים, מהערבה ועד דרום הר חברון, הגיעו לשמוע איך דווקא הן כנשים יכולות להיעזר באינטרנט כדי לקדם את עסקיהן
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