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גם אתם שותפים! סיפורים מעניינים, 
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שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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צרו 
קשר

בחירת ועדות ביקורת ביישובים
ועד  קיים  בהם  ביישובים  השנים,  בכל  כמו 
מקומי חייבת להתמנות ועדת ביקורת. וזו לשון 

סעיף 130א מתוך דיני מועצות אזוריות:
)א( המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי 
מתוך  מקומי,  ועד  חברי  אינם  אשר  היישוב, 

רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.

יפחת  לא  הביקורת  ועדת  חברי  מספר  )ב( 
משלושה ולא יעלה על חמישה.

משמעות סעיפים אלה היא שמליאת המועצה 
מתוך  מקומי  ועד  לכל  ביקורת  ועדת  תבחר 
רשימת מועמדים שיוגשו למועצה עד 1.3.2017.
בו הוא  כל מועמד מתבקש להגיש מכתב קצר 

מבקש להיות חבר בוועדת הביקורת של הוועד 
המקומי שביישובו.

אליעזר בן סעיד    
גזבר המועצה     

שמוליק ריפמן – קורות חייו 
שמואל משה ריפמן נולד ב-1949 בבני ברק לאליהו 
מפולין  שעלה  אליהו,  אביו  ריפמן.  )שיינה(  ופסיה 
הראא בסניף  בקונדיטוריה  התמחה   ,1935  בשנת
הקים  התמחותו  את  וכשסיים  קפולסקי,  של  שון 
מאפיה משפחתית. אימו פסיה הייתה דור שביעי 
בן  היה  כששמוליק  מחברון.  גרף  למשפחת  בארץ 
12 החליטה אמו לשלוח אותו להיות ילד חוץ ברא
מכנופיות  לחלק  שיהפוך  שחששה  מכיוון  ביבים, 

פרדס כץ. 
שמוליק הגיע לרביבים והיה לבן מאומץ אצל צ'ובה 
שמוליק  וטליה.  עמית  לארז,  מאומץ  ואח  וטובה, 

ארכב על סוסים, גידל נחשים, והסתובב שעות במ
דבר. זכור במיוחד טיול בו נתקעו בני כיתתו בנחל 
במדבר יהודה, ושמוליק התווכח עם המורה שהיה 
סייר מומחה שהוא טועה בדרך. "שם הבנתי בפעם 
בשיחה  אמר  מנהיג",  להיות  יכול  שאני  הראשונה 
לפני מספר שנים. שמוליק התגייס לנח"ל המוצנח, 
המרדפים"  "ארץ  בתקופת  שירת  וקצין,  מ"כ  היה 

להשמ במבצע  בברך  כדור  וקיבל  הירדן,  אבבקעת 
דת קיני מחבלים בלבנון. במלחמת ההתשה שירת 
בתעלה ופיקד על מוצבי הכפר והמזח. מהמילואים 

השתחרר שמוליק בדרגת רב סרן.
כשחזר לקיבוץ נשא לאשה את טליה, ועבד חמש 
 . רביבים  של  הפלחה  בשטחי  בחקלאות  שנים 
בתקופה זו שמוליק וטליה ליוו גרעיני התיישבות 
רבי  תרבות  אירועי  והפיקו  ונערן  בגיתית  צעירים 
נולדה  הבכורה,  ביתם  איה,  בקיבוץ.  משתתפים 
לשנת  הזוג  טסו   5 בת  הייתה  כשאיה   .73 בשנת 
חופש בארה"ב, כמו רבים מחבריהם. כשחזרו ריכז 
"טיולי  את  ומיסד  בקיבוץ  התרבות  את  שמוליק 
סיוון אורלובסקי.  לזכרו של  סיוון",  ו"טיולי  שבת" 

אשמוליק עבד בכותנה ובריסוס כותנה בחברת כי
מאוויר, ריכז את ענף הבניין והוביל הקמת שכונות 
חדשות ברביבים. בשנת 1982 נולד בנו און, ובשנת 

1986 בנו השלישי, אלול.
המועצה  לראשות  שמוליק  נבחר   1991 בשנת 
שתיאר  כפי  במקרה"  "כמעט  נגב,  רמת  האזורית 
זאת שנים מאוחר יותר, ובכך החל רשמית את דרכו 
תפקידים  שמוליק  נשא  השנים  לאורך  הציבורית. 
ציבוריים שונים בנגב ומחוצה לו: בשנת 1995 מונה 
ליושב ראש הרשות לפיתוח הנגב, ושנה לאחר מכן 
נבחר לכהן כיושב ראש מרכז המועצות האזוריות 
הכלכלית  החברה  בראש  עמד  בנוסף,  בישראל. 

"מר חברת  ראש  יושב  היה  הנגב,  רמת  אלפיתוח 
"עמאשבאמרכז"  חברת  ראש  ויושב  הנגב"  חצאות 

אלפיתוחים טכנולוגיים, דירקטור וחבר הנהלה מצו
עמותת  ראש  כיושב  וכיהן  הפיס,  במפעל  מצמת 
שמוליק  הנגב.  ברמת  דרכה  את  שהחלה  איילים, 
האזוריות  המועצות  ראש  כיושב  מתפקידו  פרש 

אבערב ראש השנה האחרון. כראש המועצה האזו
רית רמת הנגב כיהן עד ליומו האחרון.

אהמועצה האזורית רמת הנגב, המתפרשת על למ
בראא זכתה  ישראל,  מדינת  משטח   20% מ -עלה 

וכספי  מנהלי  ניהול  בגין  הפנים  שר  בפרס  שותו 
מצטיין במשך 23 שנים רצופות, מ-1993 ועד היום. 

אבמהלך שנות כהונתו הוביל לשינוי פניה של המו
עצה – צמיחה דמוגרפית, הקמת יישובים חדשים 

מואץ,  כלכלי  פיתוח  הקיימים,  היישובים  וחיזוק 
שדרוג התשתיות הפיזיות ברחבי המועצה וחיזוק 

מתמיד של הקשרים עם יהודי התפוצות.
לאורך השנים שמוליק יזם, ייסד וליווה פרויקטים 
אזוריים ולאומיים. ביניהם ניתן למנות, בין השאר, 
חלוצה  חולות  שטחי  החלפת  כנגד  המאבק  את 
ושמירה על שטחי הנגב, פיתוח החקלאות ברמת 
הנגב והפיכתה לענף מוביל בנגב ובישראל, פרויקט 
בשטחי  חקלאיות  חוות  כ-30  להקמת  היין  דרך 
המועצה, פעילות רבת שנים במאמץ להסדיר את 

ההת מתקן  הקמת  בנגב,  הבדואית  אההתיישבות 
ההדרכה  קריית  של  המעבר  קידום  בניצנה,  פלה 
מאבק  הנגב,  לשטחי  הבה"דים(  )עיר  הצה"לית 
כנגד זיהום האוויר של מתקני רמת חובב, פעילות 
המתקן  הקמת  דרומה,   6 כביש  המשך  לסלילת 
הלאומי לייצור אנרגיה סולארית באשלים, הקמת 

נפרדים משמוליק

אמוסדות חברתיים לאומיים כדוגמת "שאנטי במ
חינוכיות  מסגרות  והקמת  מדבר",  ו"רוח  דבר" 
לחיזוק החברה הישראלית כגון עמותת "איילים", 

מכינת הנגב ומכינה לבדואים "כוכבי המדבר".
ברבות השנים פיתח שמוליק את כישורי הבישול 

שמו של  "הפלאפל  כמו  ייחודיות  מנות  עם  אשלו 
אליק" ו"החמין של שמוליק", מהם זכו לטעום מרא

שי ממשלה ושרים ועד אחרון הילדים ברמת הנגב, 
כשראש המועצה שלהם לובש סינר ומכין פלאפל 

במסיבת פורים השנתית.
גאה.  וסב  אב  בעל,   – משפחה  איש  היה  שמוליק 
ילדיו  הוא הותיר אחריו את טליה אשתו, שלושת 

איה, און ואלול, ושישה נכדים.
שמואל משה ריפמן

יהודי, מארץ ישראל, מהנגב
יהי זכרו ברוך

בחירות מיוחדות לראשות המועצה
שר הפנים הודיע  כי  ביום ח' בניסן,  תשע"ז,  04 באפריל 2017  

תתקיימנה בחירות מיוחדות לבחירת ראש המועצה האזורית רמת הנגב, 
עקב פטירתו של  ראש המועצה מר שמואל ריפמן ז"ל.

כל הפרסומים, לוחות הזמנים, הוראות החוק והחוזרים הנוגעים לקיומן של בחירות אלו  
מתפרסמים לציבור, בהתאם להנחיות המפקח על הבחירות, באתר האינטרנט של המועצה, 

http://rng.org.il/בחירות-מיוחדות-לראשות-המועצה 
ועל לוחות המודעות של הישובים החל מה- 2017/2/16 .

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2017  סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.
בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ”ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי 

הרשויות המקומיות  )“נוהל תמיכה”(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טופסי בקשה באתר האינטרנט של המועצה:

 www.rng.org.il 
)על המועצה -< חוק ומנהל -< וועדות סטטוטוריות-< ועדת תמיכות

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     
את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ”ל המועצה עד לתאריך 30/6/17.  אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, 

והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.    

לשאלות ופרטים נוספים: 08-6564123                                     

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2017
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לאו  ובני  שגב  יקיר  של  בספרם  אתמול  קראנו 
עליה  הקדיש  שמצוות  מעשית"  ליהדות  "מדריך 
לקדש,  להגדיל,  מטרתה  המשפחה,  בני  מצווים 
שמותו  היא  ההנחה  השם.  שם  את  ולשבח  לברך 
של אדם מייצר חלל בעולם, ובני המשפחה מצווים 
נגד למותו, תנועה  לייצר תנועת  כדי  להגיד קדיש 
של עוד מעשים טובים, חסדים וצדקה מול החלל 
שנפער. אמירת הקדיש מחייבת לפחות מניין של 
עשרה אנשים, זאת מכיוון שהקדיש אינו פונה אל 
ולעודד  לעורר  ותפקידו  הקהל,  אל  אלא  הנפטר, 
את השומעים להכיר באחריותם "להגדיל את שם 
האלוהים", או בחילונית – להוסיף מעשים טובים 

בעולם, מול אלה שנסתיימו עם מות יקירם. 
כמו  הגדולים  הדברים  רק  לא  הם  טובים  מעשים 
פיתוח הנגב, ציונות והתיישבות, הם גם היות אדם 
איש משפחה. וכך, למרות עשייתך הציבורית, זכינו 
בשבילנו  מצאת  תמיד  ואהבה.  חום  חיבוק,  לקבל 

מקום, גם בלו"זים עמוסים ונסיעות בכל הארץ. 
אבא, ברשותך נשתף את הקהל שבא ללוות אותך 
ואבא  בשבילנו,  שאתה  באבא  האחרונה  בדרכך 
שאליו אנחנו כבר כל כך מתגעגעים. אבא שמגיע 
אחרי יום עבודה בכותנה, נשכב על הרצפה בסרבל 

כחול ואנחנו מטפסים עליו מכל הכיוונים.
אבא שלוקח אותי בגיל 10, כשהוא בשמירת שדות 
של הקיבוץ אחה"צ, לירות ב-M16 שלו על מטרת 
האוזניים  חזרה  וכשבדרך  בשטח,  שמצאנו  דמות 
מוודא  אטמים,  בלי  ירי  של  מכאבים  מצפצפות 

איתי ש"רק לא מספרים לאמא".
אבא שלא מגיע לשיחות הורים, אף פעם לא יושב 
בקהל במשחקי כדורסל ולעיתים לא מגיע לקחת 
אותך מהגן… אבל אתה כל כך מתגעגע שרק יעביר 

את ידו שוב בשערך.
הכיתה  כל  את  לוקח  ביומולדת  שנה  שכל  אבא 
על טרקטור ועגלה לדיונות, נותן לילדים משימות 
ידליק  ומי  חרוט  ומדורת  פירמידה  מדורת  להכין 
ראשון עם שלושה גפרורים, שרשרת תפוחי אדמה 
ובצלים במדורה, בצק ופיתות על טאבון ומשחקי 
הליכת זיקית על חבל שקשר היטב בין שני עצים, 
לא פחות   – רגע  נהנה מכל  פניו שהוא  על  ורואים 

מהילדים.
לי לטלפון אחרי צלצול אחד באמצע  אבא שעונה 
משהו  הנשיא.  אצל  אני  "היי,  בלחישה  היום 
אליך"  אחזור  אז  "טוב,  עונה,  אני  "לא",  דחוף?", 
לי  ענה  אבא   – בגאווה  מוצף  והלב  ומנתק,  אומר 

באמצע שיחה עם הנשיא.
בדיוק  הוא  כי  רביעי  ביום  אליך  שמתקשר  אבא 
לפגישה  בכנסת  דיון  בין  יהודה  במחנה  עובר 
רביולי עם  רוצים  וחייב להבין אם אנחנו  בעירייה, 
בביקור  אמרה  אשתך  כי  לשבת,  גבינות  או  תרד 

הקודם שזה מה שהיא הכי אוהבת.
העיקרית  המנה  את  שסיימנו  לפני  שעוד  אבא 
ויגיד למלצרית:  קינוחים  יבקש תפריט  במסעדה, 
עם  הקינוח  את  רוצה  שאון  לי  נראה  סליחה,  "אה 
גם  ותביאי  חמה,  שוקולד  רוצה  אלול  החלבה, 
גלידה שיהיה לכולם, אני לא רוצה קינוח", כשאף 
אחד מאיתנו בכלל לא רעב, ולא יכול לחשוב אפילו 

על קינוח.
ישיבות  בין  במקרה  אם  איתך  שבודק  אבא 
בירושלים אתה פנוי לאיזה פלאפל או מרק קובה, 

משהו  ומביא  "עובר  רק  הוא  הביתה  אליך  ובדרך 
 6 פיתות,   30 עם  אצלך  ונוחת  גוש"  מאבו  קטן 
"זה סלט בטטה עם טחינה משהו מיוחד  סלטים, 

אתה חייב לטעום".
לכל אחד את המנה שהוא הכי אוהב,  אבא שיכין 
בוא   – טחינה  "הכנתי  או  לילדים"  שניצל  "הכנתי 
שים אצבע", שכל החברים שלך רק מחכים לתירוץ 
להזמנה לאכול במרפסת שלו, ושלא נותן לך לצאת 
מהבית בלי קופסאות קפואות של אוכל מוכן לכל 

השבוע.
את  לך  ויראה  האייפד  מול  אותך  שיושיב  אבא 
התמונות שהוא צילם במטוס משיקגו לדנוור, ואיך 
יודע שזה בדיוק  העננים וההרים מושלגים, ואתה 
ועדיין  הקודמת  בטיסה  שצילם  התמונות  כמו 

מתלהב יחד איתו.
עם  וימשיך  אומר"  היה  שלי  "אבא  שיגיד  אבא 
יסביר  כך  ואחר  שלו,  מאבא  ששמע  לחיים  מסר 
למשפט  לגרום  כשרוצים  שלפעמים  בשקט  לך 
אותו  שמעת  כאילו  לספר  צריך  חשוב  להיראות 

מאבא שלך.
 – עיתונים  קורא  לא  פעם  אף  אני  שאומר  אבא 
וכולנו יודעים שהוא יודע בדיוק מה כתוב שם ומי 

כתב את זה.
שאתה  אבריו,  רמ"ח  בכל  ציבור  איש  שהיה  אבא 
יודע שלעולם לא ישתמש בקשריו או מעמדו כדי 
לעזור לך וזה לא משנה מה תבקש, אבל יהפוך את 
העולם כדי להטמין לך מים במדבר כשאתה מטייל 
בשביל ישראל, או להביא לך סירים עם אוכל חם 
שבת  לך  כשיש  מהתנור  יצאה  שהרגע  וכנאפה 

ביקורים בבסיס בראש הנקרה.
איש  להיות  של  המורכבות  עם  שמתמודד  אבא 
ציבור וחבר קיבוץ שיתופי גם יחד, ולוקח על עצמו 
לבשל קייטרינג ל-700 איש לחתונה של הבת שלו. 
אבא שאף פעם לא מתלונן – ויש לו תשובת מדף 
לשאלה מה שלומך, למשל: "תשעים אחוז טוב, כל 
"הרוב  בטיפול",  השאר  "כל  ברוך",  לקדוש  השאר 
טוב" או "להגיד לך את האמת – מחפש הרבה על 

מה להתלונן ולא מוצא". 

תראה",  "תראה  לך  יגיד  הנסיעה  שבאמצע  אבא 
"מה ראית?", והוא יראה לך איילה, צבי או ארנבת 
שחוצה את המדבר בריצה, ומקנח בתזכורת שאמא 

תמיד אמרה "שיש לי עיניים של צייד".
הכי  השאלה  את  אשתך  את  לשאול  שידע  אבא 
על  בהחלטה  כמו  רגישים,  הכי  בזמנים  מדויקת 
חתונה: "מה יותר חשוב לך האוכל , או המקום?", 

או אחרי לידה קשה: "מה עם הנפש – נאספת?".
 ,yes-4 ב אבא שיושב איתך ב-2 בלילה מול ערוץ 
מול סרט אקשן ששניכם ראיתם בפעם הרביעית, 
זה  את  "ראיתי  לך  יגיד  הוא  הסרט  סוף  ולקראת 

כבר, זה סרט טוב זה".
על  אותו  שתפס  לשוטר  אמר  איך  שמתגאה  אבא 
130 "לא יכול להיות, אני נוסע בדרך כלל מעל 140", 
"תאט,  בך  גוער   120 מעל  לידו  נוהג  כשאתה  אבל 

עוד ישללו לך את הרישיון".
העדינות  בשיא  לך  קורא  העבה  שבקולו  אבא 
"ילד"  או  "מתוקי"  וגם  "לולקי",  "אונקי",  "אייקי", 

ואפילו "פרח" לעיתים.
הרצינות:  בשיא  ומתכוון  בצחוק  שאומר  אבא 
לא  השתדלתי  אני  טליה,  הכל  זה   – "הילדים 
להפריע", וגם "אני תמיד אמרתי לילדים – תלמדו 

ממני רק את הדברים הטובים".
בלי  ממשיכים  איך  בלעדיך?  נעשה  מה  אבא, 
מי  בדיחות?  יספר  מי  יבשל?  מי  שלך?  הליטוף 
את  יספר  מי  לשבת?  מגיעים  לא  שאנחנו  יכעס 
אותם סיפורים שכבר שמענו אלף פעם? מי יצחק 

בקול מתגלגל? מי יעשה את הסטייק מדיום וול? 
לא  ביום  פעמים  שלוש  קדיש  נגיד  אם  גם  אבא, 
וזה  הטובים.  מעשיך  של  החלל  את  למלא  נספיק 
שבישלת  חולה  עובדת  על  שסיפרנו  לפני  עוד 
חודשים,  שלושה  במשך  יום  כל  אוכל  למשפחתה 

או על חילוץ של תושב מועצה שנתקע בחול.
להיפרד,  מוכנים  ולא  אוהבים  מתגעגעים, 
את  רק   – דרכך  את  להמשיך  להשתדל  ומבטיחים 

הדברים הטובים!

ילדיך – איה, און ואלול    

שמוליק, 
בטוח  הייתי  ממך.  נפרד  אני  ארוכה  תקופה  כבר 
שאם נשמור לך על המועצה כמו שאתה רוצה, אתה 
פשוט תחזור. תיקח את הזמן, אבל תחזור. שתיכנס 
חזרה למשרד שלך, תיתן חיבוק למירי, ואז אמסור 
בטוח  הייתי  להמשיך.  נוכל  ופשוט  קצר  עדכון  לך 
שתחזור ותראה כמה אתה יכול להתגאות בעובדי 
שהיית  כמו  במסירות  ופעלו  שהתגייסו  המועצה, 
מצפה מכולנו. לא הכרתי עוד מישהו שעובדיו היו 

כה מסורים אליו ומוכנים להפוך בשבילו עולמות.
תעשה  שאתה  המועצה,  מעובדי  אחד  כל  ידענו, 
מאהבתך  לנו  הענקת  עשית.  גם  וכך  הכל,  עבורנו 
האין סופית, אך באותה מידה כשקיבלנו על הראש 
ידיעה  מתוך  באהבה,  זאת  קיבלנו   – וקיבלנו!   –
לאחת  כביטוי  טוב,  יותר  עוד  לעשות  עלינו  כי 
מאמירותיך: "כל מה שעושים באהבה מצליח, ולא 

רק...".
ונתת  ביותר,  הטובים  האנשים  את  להביא  ידעת 
שותפים  להיות  דופן  יוצאת  הזדמנות  להם 
לתהליכים מורכבים ולקבלת החלטות. עם האמון 
לחתור  אותנו  דחפת  ויתרת.  ולא  תוצאות  דרשת 
שפחות  כמה  עם  לתוצאה,  התחתונה,  לשורה 
יותר  שאורכת  ישיבה  לדידך,  וישיבות.  דיבורים 
משעה היא חסרת תוחלת. זה כמובן אחרי שהיית 
זימן  "מי  האלמותית  בשאלה  הישיבה  את  פותח 
את הישיבה?", כאילו לא ידעת שאתה ביקשת את 

הישיבה. 
בעיקר נהגת לומר לכולנו "אל תגידו לי מה עשיתם 
עשיתם".  לא  מה  לי  תגידו  הנגב,  פיתוח  למען 
ומכיוון שבאופן כללי לא הייתה לך הרבה סבלנות, 
ולא סבלת ביורוקרטיה, אמרת "את הנגב היה קשה 
אבל  המנדט,  בתקופת  התורכית,  בתקופה  ליישב 

הכי קשה ליישב אותו בתקופת מדינת ישראל". 
במועצה  שנפנה  לאן  הצלחת!  אתה  זאת,  ולמרות 
החזון  פירות  את  עינינו  למול  נראה  הזו  הענקית 
שלך ואת תנופת העשייה הבלתי נלאית. לעולם לא 
מתעייף: ישובים מתפתחים כי צמיחה דמוגרפית 
אותה  הנגב,  בצומת  הבה"דים  עיר  הציווי.  היא 
חלמת ביחד עם אריאל שרון ועל הקמתה נאבקת 
החלטה  קיבלת  המופלאה  ובגדולתך  ויותר,  עשור 
בחומר"  נדבק  לא  "אני  כי  לירוחם  אותה  להעביר 
הלאומי  הפרויקט  כולו.  האזור  של  עתידו  למען 
נחישותך  שבלי  באשלים,  סולרית  אנרגיה  לייצור 
ממשלת ישראל הייתה ממשיכה בגרירת הרגלים. 
ישובים  היין,  בדרך  החוות  הכבישים,  תשתיות 
ובגליל  בנגב  הסטודנטים  כפרי  ומגוונים,  חדשים 
של עמותת איילים, שהיית הראשון לתמוך ולקדם, 
בתי ספר ומוסדות חינוך, שנטי במדבר, רוח מדבר 
הנגב  פיתוח  למען  הכל  צבאיות.  קדם  ומכינות 

והעתיד.
ולניהול.  למנהיגות  ספר  בית  היה  איתך  לעבוד 
בטווח  לפרטים  וירידה  מחד  הארוך  לטווח  ראייה 
מורכבים  נושאים  לקחת  ידעת  מאידך.  הקצר 
הסתבר  כלל  ובדרך  אחת,  לתובנה  אותם  ולפשט 
שהצדק היה איתך. ועם כבר טעית, היית מניח את 

היד על החזה, מחייך ואומר "גם אני בנאדם". 
תכניות  לכל  מתקבל  היית  שלא  לומר  נהגת 
המנהיגות שיש היום למכביר. אבל כל מי שנמצא 
לומדים  לא  שלך  כמו  שמנהיגות  יודע,  היום  פה 
וזהו.  נולדים  שלך  כמו  מנהיגות  עם  מקום,  בשום 
להגיד  צריך  היית  לא  גדולים,  מנהיגים  כמו  אתה 

"אחריי", פשוט קמת וכולם הלכו אחריך.
עונה  היית  שלומך?"  "מה  אותך  שואלים  כשהיו 
שאתה "מחפש על מה להתלונן ולא מוצא". אנשים 

רציני.  שהיית  יודע  אני  אבל  צוחק,  שאתה  חשבו 
המלאה,  הכוס  חצי  על  להסתכל  ידעת  באמת 
סתם  לא  הזו.  במדינה  שטוב  מה  על  להסתכל 
סבלת  לא  שקיעות.  ולא  זריחות  לצלם  העדפת 
הסדרתיים,  המקטרים  הלשון,  מצקצקי  כל  את 
לי  נראה  כן,  והפלספנים.  הצדקניים  הטהרנים, 
וליבך  פיך  כל מי שלא סבלת.  די מכליל את  שזה 

היו שווים. 
איש  ההתיישבות,  מר  זה  שמוליק  רבים,  עבור 
שמוליק  את  מכירים  רבים  לא  אבל  הנגב.  פיתוח 
וטיולים.  טבע  של  איש  סביבה,  איש  הירוק, 
מבחינתי שמוליק , היית הביטוי הממשי להגשמת 
יודעים  רבים  לא  האמיתית.  הסביבתית  הציונות 
שבתקופתך הוכרזו למעלה מ-350 אלף דונם של 
ישראל  ולארץ  לנגב  אהבתך  את  טבע.  שמורות 
רמת  ילדי  לכל  מוגברת  טיולים  במדיניות  הנחלת 
לעובדי  וכן  הספר,  ובבתי  הילדים  בגני  הנגב, 

המועצה ותושביה. 
שלך  המכוננות  החוויות  אחת  כי  לספר  נהגת 
על  שעשית  חקר  עבודת  הייתה  כתלמיד 
אהבת  ואת  והאטדים,  החנקנים  של  הסימביוזה 
הציפורים שרכשת מאהרון נווה ויוסף אור מימשת 
עם  יחד  הנגב  רמת  צפרות  מרכז  והקמת  בייזום 

פרופ' יוסי לשם. 
זה  אוכל  ובישולים.  אוכל  על  צחקת?  לא  מה  על 
ומי  הרצינות.  בשיא  זה  את  ולקחת  רציני,  דבר 
בענייני  לך  להתערב  החליט  בטעות  או  שביודעין 
האוכל  מחושב.  ולא  רב  סיכון  הסתכן  הבישולים, 
היה ערוץ השפע והנתינה שלך. בישלת לנשיאים, 
לראשי ממשלה, לראשי רשויות, אבל גם למתנדבי 
המועצה, למשפחות שנולדו להם ילדים, לחולים, 
לעובדי  לחברים,  ומחו"ל,  מהארץ  לאורחים 

המועצה ולכל מי שבמקרה עבר ליד המרפסת...
רבים  משאבים  השקעת  עמוקה,  אמונה  מתוך 
המועצה  תושבי  עם  התפוצות  יהדות  בחיבור 
אח"כ  לישראל,  "תבואו  לומר  נהגת  וישראל. 
ממון,  מבעלי  התרשמת  לא  לנגב".  ואז  לירושלים 
והנחית אותנו לארח את אורחינו מחו"ל ללא קשר 
לעומק הכיסים שלהם. דאגת שאם לא נחבר את 
בני הנוער שלנו עם יהדות התפוצות, בעוד שלושה 
דורות פשוט לא תהיה יהדות בתפוצות. ראית בזה 
צורך אסטרטגי של מדינת ישראל ופעלת במועצה 

לממש את זה. 
לבסוף, במזג האוויר הזה אפשר להגיד משהו על 
הכיר  שכבר  מי  שלך.  החדר  של  הטמפרטורות 
את הקיפאון ידע לבוא מוכן עם מעילים, צעיפים, 
כפפות וכל מה שימנע את הכפור. ומי שלא הכיר, 
קיבל מכת קור כזו, שלא תמיד זכר למה הוא בא 
זה  על  וגם  הישיבה.  את  לסיים  מיהר  כלל  ובדרך 
היה לך משפט קבוע, שהקור בעולם הזה הוא בכדי 
להתכונן לקור של העולם הבא. והנה אתה בעולם 

הבא, ואנחנו כאן ברביבים קופאים ובוכים. 
בשם כל עובדי וגמלאי מועצה אזורית רמת הנגב, 
אנחנו מבכים את לכתך. הנגב שלנו כבר לא יהיה 

אותו דבר. יהיה זכרך ברוך. 

ערן דורון    
בשם עובדי וגמלאי המועצה   

נפרדים משמוליק
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פרידה
איזה טקס לוויה מרשים ארגנת לעצמך, שמוליק. 
מי מאתנו לא שואל את עצמו מדי פעם, בינו לבין 
לא  ומי  יגיע  מי  שלי?  הלוויה  תהייה  איך  עצמו, 
וכמה אנשים יבואו? סוג של הערכת שמאות של 

השווי שלנו בעולם הזה.
קצת  הסתובבתי  ובהמוניהם.  הגיעו,  ואנשים 
שהתחיל  לפני  לכבודך,  שהקימו  הגדול  באוהל 
שהגיעו  המכובדים  את  ראיתי  המרשים,  הטקס 
התושבים,  אותנו  בעיקר  אבל  ארץ,  קצוות  מכל 
בעיניים דומעות, עצב גדול ובור עצום בלב. בשורת 
בהלם,  היינו  כי  אולי  חלק,  לקחנו  לא  המספידים 

וחשבתי שנכון להיפרד ממך בכמה מילים.
של  השני  כמפקדה  זנה  מוטי  את  שהחליף  כמי 
ימי הקמת היחידה, היינו  והימים  יחידת החילוץ, 
בקשר הדוק. לא הפסקת להתעניין ולעזור. היית 
תקציב  שהקצה  הראשונים  המועצות  מראשי 

רשמי ליחידה, כשכסף וציוד היו כה נחוצים.
האירוע,  סיום  של  הביפר  הוצאת  לאחר  תמיד, 
משנה  ולא  ממך,  יהיה  הראשון  שהטלפון  ידעתי 
וירדת  תחקרת  השעה.  הייתה  מאוחרת  כמה 
ותמיד  היה,  מה  בדיוק  להבין  רצית  לפרטים, 

שאלת לשלומם של המתנדבים. 
הבשורות  בהם  ביותר,  קשים  לילות  גם  לנו  והיו 
הרעות היכו בכולנו, ואתה תמיד היית שם, עבורנו 

המתנדבים ועבור המשפחות בהן היכה האסון.
החילוץ  יחידת  למתנדבי  המשפחה  יום  את  יזמת 
זה שבישל את  וכמובן שהיית  ובני משפחותיהם, 
האוכל, וגם הגשת אותו לצלחות. בדרך זו הכרת את 
הנשים והילדים של כולנו, תוך כדי שיחות וצחוקים 
הלב  מתשומת  שהופתעו  הילדים  של  מתגלגלים 
התדהמה  שאלות  את  זוכר  אני  שלך.  צפויה  הלא 
"מה,  וירוחם:  רמון  ממצפה  היחידה  מתנדבי  של 
זה ראש המועצה שלכם?", אחרי שראו אותך עם 
לבני  והפכו  בבית  הרגישו  ומיד  המצחיק,  הסינר 

משפחת רמת הנגב.

חבר
ונקלט   12 בגיל  לרביבים  הגיע  ריפמן  שמוליק 
של  והקטנה  הראשונה  הכיתה  "נבט",  בכיתת 
הקיבוץ, שבניה שנולדו כאן היו טליה דרור )ריפמן(, 
נורית תמיר וענת קלוסקי. לאורך השנים, כדי למלא 
את השורות, נקלטו ונטמעו בתוכה ילדים נוספים, 
ילדי חוץ שנקלטו והפכו לבני משק לכל דבר וסיימו 
שאול,  רפי  ריפמן,  שמוליק  הבנים  שנים:  י"ב  כאן 
רות  והבנות  )זמיר(,  יסקולקה  ואיציק  שטח  נתן 
נוריאלי, שרה'לה יכיני, צפורה צדחי ותמר דביר. 11 
ועברו את  ילדים שגדלו לנערים, הפכו לבני משק 

מסלול בית הספר היסודי והתיכון )אוקספורד(.
באותן השנים המעצבות, רביבים הייתה חקלאית 
"העבודה  עקרון  עובדות.  לידיים  ושיוועה  מאד 
בעזרה  להשתלב  הבנים  את  גם  חייב  העצמית" 
 – בשדה  העבודה  החקלאות.  לענפי  משמעותית 
את  משכו   – והקציר  ההשקיה  הזריעה,  החריש, 

הבנים דרך אופייה הרומנטי של החקלאות.
מעשי  ושילבו  כנערים  השתלבו  ורפי  שמוליק 
משם  השדה.  לענפי  חשובה  כתרומה  קונדס 
וחזרו  לקצינים  הפכו  כלוחמים,  לצבא  התגייסו 
מאד  מהר  והחקלאות.  הקיבוץ   – מחצבתם  לכור 

שם,  חיל(,  ברור  )שדות  בבריר  בפלחה,  השתלבו 
ומיוחדים  טובים  תנאים  נוצרו  מרביבים,  רחוק 
לתפקידים  ולהגיע  מהר  להתפתח  להם  שאפשרו 

בכירים בענף. 
נוספים,  לצעירים  משיכה  מוקד  יצרו  הם 
למשימות  טובים  ארגון  אנשי  חיפש  וכשהקיבוץ 
כמו טיולי קבוצה, פיקניקים ביום העצמאות, ט"ו 
באב בחוף הים – הוא מצא אותם בפלחה. שמוליק 
במקצועיות  הללו  המשימות  בכל  עמדו  וחבריו 

וביעילות.
ביכולותיו  החבורה  בתוך  התבלט  שמוליק 
התרבות,  לריכוז  הדרך  קצרה  משם  המגוונות, 
לריכוז ענף הבניין, לגיחות קצרות בחינוך וכשהגיע 
לראשות המועצה – עמד לו הרקע המוצלח כל כך 

של איש מעשה ומקצוען.
הכישרונות  מקור  להבנת  מפתח  מחפשים  אם 
שידע  בחברויות  אותו  מוצאים  והיכולות, 
לביצוע  וההתמסרות  שלו  הנתינה  כושר  לפתח. 
המשימות, כמו גם לאנשים עצמם, הניבו תמורות 
הרבים.  למפעליו  להתגייס  ורצון  נאמנויות  של 
עם הכישורים הללו הגיע למועצה האזורית, כבש 
הנגב  הפרחת  חזון  את  להפוך  בכישרונו  ובלט 

למציאות. הרבה אנשים תרמו, לאורך השנים, לנגב 
ולהתפתחותו, אך הראוי ביותר להיקשר לשמו של 
הוא   – הנגב  וחוזה  המדינה  מייסד  בן-גוריון,  דוד 

שמוליק.
כיו"ר  ותפקד  המועצה  את  ניהל  בהן  השנים 
מההוויה  מעט  אותו  הרחיקו  האזוריות  המועצות 
הוא  ברביבים.  תמיד  נשאר  ביתו  אך  המקומית, 
וטליה הקימו משפחה ציונית ומחויבת לגורל הנגב 

והמדינה. 
תפקידיו  מתוקף  עולם,  שועי  בין  הסתופפותו 
והבית  ליבו,  את  הגביהה  לא  הממלכתיים, 
וגאווה.  כח  כמקור  לו  חשוב  היה  ברביבים  הצנוע 
סקרנות  גילה  תמיד  הוא  החברים  עם  בפגישותיו 
במקום.  הרבים  ובחבריו  בקיבוץ  במתרחש  ועניין 

תמיד הרעיף חיוכים ושידר אופטימיות רבה. 
אהב  נשמע",  "מה  שנשאל  לשאלה  בתשובה 

לענות: "הרוב טוב". 
איש  קיבוץ,  בן  כחבר,  שמוליק,  אותך,  נזכור 
משפחה, סב ואדם. איש המעשה הנחוש. דמותך, 
מי יתן, תאיר את הדרך הארוכה המחכה לממשיכיך 

בהפרחת הנגב.
יהי זכרך ברוך    
מאירקה לוין    

נפרדים משמוליק

יוזמה שלך, יצא  פרויקט החוות על דרך היין, עוד 
לדרך. פגשתי אותך בתחנת הדלק של מצפה רמון, 
ולפני שהתחייבתי למהלך משפחתי כל כך דרמטי 
היה חשוב לי להסתכל לך בעיניים ולשאול שאלה 
לא  הדרך.  כל  לאורך  אתנו  שם  תהיה  האם  אחת: 
הכל  בהם  ברגעים  ואמנם,  שכן.  וענית  היססת 
לבתי  כולנו  את  גררה  והפרקליטות  השתבש, 
כחומה  עמדת  ולהרוס,  לפנות  ורצתה  המשפט, 
בצורה יחד אתנו, שכם אל שכם, בכנסת – בחקיקה 
בקשיים  וגם  ובבג"ץ,  המשפט  בבתי  חדשה, 
האישיים והמשפחתיים הלא פשוטים. הסתכלתי 
והבנתי שזכינו  בארץ,  מקומות אחרים  על  סביבי, 
כאשר  דומים,  במקרים  הרי  נדיר.  מועצה  בראש 
ומיד  הציבור  אנשי  נעלמים  משתבשים,  דברים 
לשמור  מנת  על  לאחרים  האחריות  את  מעבירים 
על כיסאם. בהתחייבות שלך לעמוד לצדנו עמדת 

למופת.
הקרקע,  על  העלייה  של  הראשונות  בשנים 
הסתובבת כילד גאה בצעצוע חדש, השווצת בפני 
כולם, וכולם הגיעו לבקר בחוות ולראות את הפלא 
התאהבו  הגיעו  בנגב,  יין  והכנת  ענבים  גידול  של 

ומיד נרתמו לעזור.
אנו הצבענו על קושי, ואתה הפכת הרים על מנת 
לפתור אותו. שמוליק, שאלנו, מה קורה עם חשמל 
לחוות? הפקידים של חברת חשמל הורגים אותנו 
– התלוננו. שבועות ספורים לאחר מכן ישב אצלנו 
הוסכם  שלכם  יד  ובלחיצת  החשמל,  חברת  יו"ר 
עם  וכך  לחשמל.  החוות  כל  חיבור  של  מתווה  על 
בזק, מקורות, קרן קיימת לישראל ועוד, מנגנונים 
ביורוקרטיים אדירים נרתמו בעקבות החזון שלך, 
מי  של  הממזרי  והחיוך  כמובן,  הטעים  האוכל 

שעושה ולא מדבר.
ביום הלוויה ניסיתי להגדיר לעצמי מה אני מרגיש. 

עצב – כמובן, אובדן – ברור, סיום תקופה, 
אבל פתאום הבנתי שמה שאני מרגיש יותר מהכל 

זו אהבה. והתובנה שאיבדתי אבא הכתה בפניי.
איל יזרעאל    

חוות כרמי עבדת    
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3.3 שישי ציוני בדרכים
ממטרות של חזון

פרופ' רבקה כרמי: המחקר באוניברסיטה ותרומתו 
לאזור; סיור במפעל נטפים בקבוץ חצרים.

לפרטים, הרשמה וסידורי הסעה: שוש בן שטרית, 
08-6592103, המכון למורשת בן גוריון.

7.3 יום שלישי, ט' אדר, 21:00, 
סרט למחשבה

אולם גולדה רביבים 
היזם  עם  ומפגש  גיבור"  שלי  "אח  הסרט  הקרנת 

והמפיק אנוש קסל
ראו פרסום נפרד בעמוד זה.

העדלאידע   ,14:00 שישי  יום   10.3
המסורתית 

במדרשת בן גוריון 

11-12.3 י"ד-ט"ו אדר תשע"ז
פורים/  חוגגת  הנגב  רמת  א'-ב',  ימים 

חגיגות פורים בכל רחבי המועצה
ראשון, 12.3, י"ד באדר

בארותיים,  בחורשת  פורים  הפנינג   :11:00-15:00
פעילויות לילדים, הופעות של הרכבים מוזיקליים, 

מופע קרקס ועוד.

גוריון  בן  17:00: התיאטרון הקהילתי של מדרשת 
מציג: פיטר פן )אולם גולדה, קיבוץ רביבים(.

21:00: סרט קולנוע קומי בכמהין.

שני, 13.3.2017, ט"ו באדר
גוריון:  בן  במדרשת  פורים  הפנינג   :14:00-18:00
והפעלות  פעילויות  מוזיקלי,  מופע  קרקס,  מופע 

לילדים.

20:30: סרט קולנוע קומי, במשאבי שדה.
באתר  בהמשך,  האירועים  כל  על  נוספים  פרטים 

המועצה.

15.3 יום רביעי, י"ז אדר, 
הצגת מנויים, "פליישר" / 

תיאטרון הבימה 
מאת: יגאל אבן-אור בימוי: משה קפטן 

מוסיקה: יוסי בן-נון
 , שדה  לסלאו/סנדרה  חנה  דטנר,  נתן  שחקנים: 
דוב רייזר, רבקה גור, נלי תגר, ניר זליחובסקי, יגאל 
מיטל  גיל,  עמית  לרנר,  אלכסה  רביץ,  נתי  שדה, 

נוטיק, ניל משען, נדיר אלדד, הגר טישמן.

בישראל,  ואם  בעיר  הוותיקה  השכונה  תושבי 
הקמים  החדשים  הבתים  את  לראות  מתלהבים 
ונבנים מול עיניהם ומחליפים את הבתים הישנים 
הישנה  ששכונתם  תקווה  מלאי  הם  והבלים. 
משפחות  באנשים,  ותתמלא  כקדם  פניה  תחדש 
הם  כאשר  בתדהמה  מתחלפת  שמחתם  וילדים. 
נוכחים לדעת שהשכנים החדשים הם בני הקהילה 
התושבים  אנגל.  הרב  ידי  על  המונהגת  החרדית 
החדשה.  למציאות  להסתגל  מנסים  הוותיקים 
והחילוניים  החדשים  החרדים  בין  ההתנגשות 
עד  ומקצינה  הולכת  ומחריפה,  הולכת  הוותיקים 

לשבר מוחלט והסוף הידוע מראש.

משך ההצגה: כשעתיים ורבע כולל הפסקה.
המועצה,  באתר  לרכישה   ₪  80 בעלות  כרטיסים 

ובערב המופע ב-90 ₪ בקופה. 

ילדים  הצגת   ,17:00 שלישי,  יום   21.3
במדרשת בן גוריון, "ליצנים מחפשים משמעות"/ 

תיאטרון המילה
ליצנים,  של  ומרגשת  מדגדגת  מוסיקלית  הצגה 

שיכולים לעשות הכל, חוץ מלהיות רציניים.
באתר  לרכישה  תתאפשר   ,₪  25 כרטיס  עלות 

המועצה. 

לידיעה ותזכורת – אין המועצה אחראית לאירועים 
תכנית  וכל  מפרסמת,  רק  אלא  באירגונה,  שאינם 

היא בסיס לשינויים...

תחזית תרבות   |   מרץ 2017

חווית החבריא שלנו

קבוצת הורים הקימה באשלים לימודיה לילדי א'-ב'

הגדול,  החופש  תום  לפני  רגע  אוגוסט,  סוף  לקראת 
התגבשה קבוצת הורים מאשלים במטרה למצוא סוף 
לילדי הכיתות הנמוכות בשעות שלאחר  סוף פתרון 
בית הספר, ולא סתם פתרון – פתרון חינוכי איכותי! 
מנוסה,  חינוך  אשת  אשלים,  תושבת  זייבל,  הלנה 
גננת בגמלאות, נרתמה למשימה החשובה והדחופה. 
ושל  ההורים  של  אינטנסיבית  ועבודה  קצר  זמן  תוך 
הלנה, ועם תמיכה ורוח גבית של ועד היישוב, מזכיר 
היישוב ואגף החינוך במועצה בראשות ספי מלכיאור 
– נולדה לראשונה לימודיה באשלים, הידועה בפי כל 

"החבריא".
אנשים,  לקבוצת  ידידותית  "פניה  פירוש:   - חבריא 
שיתוף בקבוצת אנשים, פניה לחברים קרובים, רעים, 
חבורה עליזה". והחבריא כשמה כן היא! מושתתת על 

ערכים של חברות, שיתוף ועזרה הדדית. 
מוטיבציה  חדורי  הורים  "ראיתי  מספרת:  הלנה 
למוסדות,  פנו  ותפקידים,  משימות  ביניהם  שחילקו 
לעיתים  ועבדו  קדחו  צבעו,  קרצפו,  תרומות,  קיבלו 
עד 1 לפנות בוקר, וזה אחרי יום עבודה. זה היה מרוץ 
בספטמבר  האחד  שעד  משוכנעת  הייתי  הזמן.  נגד 
נפלא: בתוך  משהו  יקום. אבל טעיתי. קרה  לא  דבר 
שבוע בלבד קמה לימודיה. ועוד – ההורים הקימו דוכן 
הילדים.  לרווחת  כולו  והכסף  ביישוב,  קפה  למכירת 
החבריא  מבנה  את  לנקות  ההורים  החליטו  כן,  כמו 

לפי תורנות, כדי לחסוך בעלויות.
רואה  אני  בחינוך,  עיסוק  של  שנה   40 כמעט  לאחר 
את  מעריכים  הם  מארגנים.  בונים,  שעושים,  הורים 
את  ומבינים  הילדים  עם  שנמצא  מי  של  העשייה 

הקשיים הכרוכים בכך. והחשובה ביותר היא העובדה 
שמפעל זה הוא יוזמה ומעשה ידם של ההורים".

ילדים מקסימים   10 כיום מגיעים לחבריא בצהריים 
בזמן  חם.  בית  להם  מחכה  שם  ב',  א'-  מכיתות 
נהנים  שיעורים,  מכינים  הילדים  בחבריא  שהותם 
ממגוון משחקים, עוסקים ביצירה וכמובן לא נשכח 
בין  )וגם  הילדים  בין  הנרקם  החברתי  הגיבוש  את 

ההורים...(.
השבוע  במהלך  רבה  בהצלחה  פועלת  החבריא 
ובחופשות משרד החינוך, תוך סיוע של נעמה סלע, 
מתנדבת מקסימה תושבת היישוב, והליווי המקצועי 

הנהדר של דורית דלריאה מאגף החינוך במועצה.
תודות לכל התומכים, המפרגנים והעושים במלאכה. 
גם  לפרוח  ימשיך  זה  שמפעל  ואמונה  תקווה  כולנו 

בעתיד – כפי שאשלים גדלה וצומחת.

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

בקא אישרה  הכנסת  מליאת   30.1.2017  בתאריך
המים,  לחוק   27 תיקון  את  ושלישית  שניה  ריאה 
וכמה מצער שדווקא ביום זה בדיוק נפטר שמוליק 
זה  פרויקט  קידמנו  ואני  ז"ל  שמוליק  ז"ל.  ריפמן 

הרא מטרתו  האחרונות.  בשנתיים  הכוח  אבמלוא 
המים  מחיר  את  להפחית  היא  התיקון  של  שונה 
16%, ומטרתו השנייה – קביא -לצריכה הביתית בכ
שפירים  מים  קוב  עבור  אחיד  ממוצע  מחיר  עת 
בבשורה  מדובר  ישראל.  חקלאי  לכלל  לחקלאות 
ענקית לחקלאי רמת הנגב. במקום לשלם כ-3 ₪ 
למטר קוב מים שפירים לחקלאות, החל מתאריך 
1.4.17 הם ישלמו רק 1.98 ₪, ושנתיים מיום כניסת 
ירדו ל-1.81  החוק לתוקף מחירי המים השפירים 

א₪. באזורים בהם אין קולחין, מחיר המים השפי
רים יעמוד על 1.54 ₪. 

קום  עם  היא  העוול  של  ראשיתו  קרה?  זה  איך 
המדינה. קבוצה קטנה של חקלאים שמזלם שפר 

אעליהם ומקורות המים הברוכים שפעו מתחת לב
תיהם, הורשו לשאוב את המים האלה במחיר של 
אגורות בודדות בלבד למטר קוב מים. אז, עם קום 
במעשה  היגיון  למצוא  היה  אפשר  אולי  המדינה, 
הזה, אבל היום, כשדרומה של הארץ הפך למוקד 
עיקרי לחקלאות ורוב חקלאי ישראל נמצאים בה, 

תיקון עוול היסטורי לצרכני המים

הוזלה במחירי המים לצרכנים ובעיקר לחקלאים

אין יותר היגיון בהחלטה ההיסטורית ההיא. רק כדי 
לסבר את האוזן – אותם החקלאים "המזליסטים", 
ללא  שואבים  החקלאים,  מכלל  כ-20%  המהווים 
ביא לחקלאות  השפירים  מהמים   50% כ -הגבלה 

שראל. הם עושים זאת ללא פיקוח, בעלות הפקה 
ביש אחרים  חקלאים  לעומתם,  אשערורייתית. 

אחיד  תקנות  מחיר  משלמים  בנגב,  ובמיוחד  ראל 
ע"י  הנקבע  מחיר  לחקלאות,  שפירים  מים  לקוב 

ארשות המים, ומשקף את העלות הממוצעת להפ
קת המים האלה ואספקתם לרחבי הארץ. עד כדי 
כך המצב אבסורדי, שאפילו חקלאי בצפון, שאינו 

תק מחיר  ישלם  בני-המזל,  החקלאים  בין  אנמנה 
אנות מלא, בעוד שכנו ימשיך ליהנות מתשלום בגו

בה אגורות בודדות בלבד מבלי להניד עפעף ומבלי 
לחשבן כלל את המשאב הציבורי השייך לכולנו – 

המים השפירים לחקלאות. 
לאורך  שהוקמו  ההתפלה  מתקני  חמשת  אלמלא 
נאלצת לשאוב מים  מישור החוף, הייתה המדינה 

ול להמשיך  יכולים  היו  לא  ואז  מהכנרת,  אנוספים 
מהחצבני  מהירדן,  מהכנרת,  חשבון  בלי  שאוב 
יקרה  מותפלים  מים  שהפקת  מכיוון  אך  ומהדן. 
טבעיים,  ממקורות  מים  שאיבת  מעלויות  בהרבה 
עד  המחיר  את  ששילמו  אלו  הם  הדרום  חקלאי 

בגין הבי ולפער הזה התווספה גם תוספת  אהיום, 
אטול ההדרגתי של סבסוד המים לחקלאות ע"י הצ

רכן הביתי. 
הכנסת  החליטה  רבות,  שנים  של  באיחור  עכשיו, 
בחקיקה להתייחס למים השפירים לחקלאות כאל 
משאב ציבורי לכל דבר. כמו שכולנו משלמים מחיר 

אאחיד בעד משאבים ציבוריים אחרים, כמו מים לצ
ריכה ביתית, חשמל, גז וכו', כך גם חקלאי ישראל 
ישלמו באופן אחיד ולא מפלה מחיר ארצי ממוצע 
ואחיד בגין קוב מים שפירים לחקלאות, ולא משנה 

אם הם קרובים למקור מים או לא.
מאפריל 2017, כשהחוק ייכנס לתוקף, יתחיל עידן 
חדש בישראל. חקלאים גאים מרמת הנגב ישלמו 

מחיר נמוך הרבה יותר משהם משלמים כיום,.
אאני רוצה להודות לח"כ יצחק וקנין ויו"ר ועדת הפ

לקדם  כוחם  בכל  שנרתמו  אמסלם,  דודי  ח"כ  נים 
אאת התיקון, אין ספק שנגענו לליבם והצלחנו לר

תום אותם להיאבק למען השוויון והצדק, לטובת 
החקלאים וצרכני המים.

יענקלה מוסקוביץ
מנהל המחקר והפיתוח במרכז לחקלאות מדברית
רמת הנגב

13.1.17 נערך טורניר הכדורסל המועצתי לקבוצות יישוביות. בטורניר התחרו שמונה קבוא  ביום שישי
צות יישוביות ובהן שחקנים מקבוצות הנוער של מועדון הכדורסל רמת הנגב, בוגרי המועדון ותושבים 
נוספים, שהציגו רמה גבוהה של כדורסל ושל ספורט קבוצתי. בגמר הטורניר ניצחה קבוצת כמהין/

באר-מילכה את מצפה רמון בתוצאה 21-15.
אתודה למארגנים, למשתתפים ותודה גדולה לקהל אשר תרם רבות לאווירה הספורטיבית והכניס אנ

רגיות למשחקים.
יניב רבינס        

רכז כדורסל, הפועל רמת הנגב        
מחלקת ספורט והעשרה        

של  הכדורגל  נבחרת  יצאה   28.12.16 בתאריך 
2005-2007 לטורניר כדורגל של שרת  שנתוני 
התרבות והספורט בעיר נתיבות בהשתתפות 
סיימה  הנגב  רמת  הדרום.  ממחוז  קבוצות   16
את  עברה  הראשון,  במקום  הבתים  בשלב 
מרשימה,  בתצוגה  גמר  והרבע  הגמר  שמינית 
לנתיבות   1:0 הפסידה  הגמר  חצי  ובשלב 
המקומית, אך בהתנהגות הוגנת סיימו במקום 

הראשון.
אפיק ארזואן   

רכז כדורגל    
מחלקת ספורט והעשרה   

סרט למחשבה - אח שלי גיבור
אנוש   – הסרט  ויוצר  יוזם  עם  ומפגש  הקרנה 

קסל,  7.3.17, 21:00, אולם גולדה ברביבים

יוצאים  צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאון 
הודו.  בצפון  תרמילאים  לטיול  אחיהם  עם 
מהבית  עימו  נושא  האחים  מזוגות  אחד  כל 
מציף  המאתגר  המסע  פתור.  לא  קונפליקט 
גם  אבל  הקשיים  את  וחושף  ילדות,  זיכרונות 
את רגעי הקסם שמביא איתו אח מיוחד לתא 
בליווי  ההימלאיה,  נופי  רקע  על  המשפחתי. 
מוזיקה מקורית של אהוד בנאי, מסע אל ארץ 
של  מסע  הלב.  תוך  אל  למסע  הופך  רחוקה 

התקרבות והשלמה.

מן הביקורת:
"הסרט הדוקומנטרי הכי מרגש שראיתי" / 

דני סידס, רדיו תל אביב
אורשר"/  בסולם   9 אהבה.  של  טהור  "מאגר 

גידי אורשר

כרטיס במחיר 25 ₪ לרכישה באתר המועצה

מהנעשה בכדורגלמהנעשה בכדורסל
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פינת הגינון המדברי

רשימות תל-אביב

מתאימה כמתנה לאלה שמצליחים להרוג כל צמח בית בעקביות

הגנן המדברי בחודש  על  דופן עברה  יוצאת  חוויה 
את  יותר  עוד  להעריך  לו  שגרמה  חוויה  שעבר, 
לאחר  במדבר.  לגננים  שניצבים  והאתגר  הקושי 
אורות  בליווי  דן,  גוש  בפקקי  ממושך  מאבק 
המסנוורים,  הפרסום  שלטי  ונצנוצי  המגדלים 
הגננים  הדרכים,  בניווט   Waze-ב עיוור  ובאמון 
המיועדת  לגינה  להגיע  הצליחו  הפרובינציאליים 
הצאלונים  גזעי  בין  ושם,  תל-אביב.  בצפון 
ופרחי  המתפתלים  הפיקוסים  שורשי  השריריים, 
רגע  שורדים  היו  )שלא  הריחניות  הפלומריות 
מדברית  גינה  הגננים  הקימו  המדברי(,  בחורף 
הרכה,  האדומה,  האדמה  הו  האדמה,  לתפארת. 
שנפתחת בנגיעה קלה של המעדר וכמעט שנמסה 
החוף,  בקרקעות  לשתול  קל  כמה  האצבעות.  בין 
המאפשרות  עמוק,  עמוק  מחלחלים  המים  שם 
לשורשים להשתרג פנימה לתוך החמרה. ולמרות 
לחזור הביתה למצליבים הקטנים  זאת, מנחם  כל 
את  המפיצים  ולרתמים  הדרכים,  בצדי  שפורחים 

ריחם המשכר ברחבי הנגב.

Crassula פינת הצמח המדברי: קרסולה
הסוג קרסולה שייך למשפחה של צמחים בשרניים 
הטבוריתיים.  משפחת   – הזכרנו  שכבר  חשובה 
המשפחה מונה יותר מ-1500 מינים, שרובם מקורם 
בדרום אפריקה. משמעות השם crassus בלטינית 
"עבה", בגלל הגבעולים והעלים הבשרניים. בארץ 

ישנן שתי קרסולות קטנות חד-שנתיות. 

הקרסולה המכסיפה )ovata( היא הנפוצה ביותר 
בגינות וכצמח בית, ולה גבעול עבה שבמשך השנים 
הופך לגזע, שגובהה כמטר. הפרחים לבנים וקטנים 
ומקשטים את הענפים העבים בחינניות. הקרסולה 
מתאימה לגינה לשמש מלאה או לצל, דורשת מעט 
מאד מים, אך צריכה ניקוז טוב. היא מתאימה גם 
היא  קטן.  בונזאי  כמו  ונראית  הבית,  בתוך  לעציץ 
כל  להרוג  שמצליחים  לאלה  כמתנה  מתאימה 
צמח בית בעקביות, כי היא יכולה לשרוד שבועות 

רבים ללא השקיה. אך יש להיזהר מהשקיית יתר – 
ובחורף פעם  בקיץ מספיק להשקות פעם בשבוע 
על  בכלל.  בחורף  להשקות  אין  בגינה  בשבועיים. 
הקרסולה  הבית  לעיצוב  שואי  הפנג  עקרונות  פי 
נחשבת מאד ונקראת "עץ הכסף" או "עץ האושר", 

ומעניקה אושר/כסף לשוכני הבית. 
גלעד מיכאלי, משתלת קרקש   

מדרשת בן-גוריון   
www.karkash.com   

ציפורימפו 

שמוליק והחובארה
2012. נסענו שלושה – מנכ"ל המועצה  חודש מרץ 
שעת  ואנוכי.  ז"ל  ריפמן  שמוליק  לוי,  שאול  דאז 
המטרה:  ניצנה-עזוז.  כביש  היעד:  מוקדמת.  בוקר 
של  דקות  כמה  אחרי  החובארה.  בריקוד  לחזות 
חיפושים מצאתי את אחד הזכרים רוקד לתפארת. 
של  פניו  מבע  הוא  אוהב  הכי  שאני  המראות  אחד 
אדם הרואה דרך עינית הטלסקופ בפעם הראשונה 
את ריקוד החובארה. שמוליק לא אכזב. הוא צחק 

מצחיקה,  ציפור  עיניו.  שרואות  את  בקול  ותיאר 
אך  בצורה טיפה מגוחכת  לבן, מקפצת  כדור שלג 

עם זאת מרתקת ושובת לב. 
אחרי מספר דקות עצר לידנו מיניבוס קטן, ומתוכו 
טלסקופים  משקפות,  עם  תיירים  כעשרה  יצאו 
החלו  מראש  איתם  תיאמתי  וכאילו  ומצלמות, 
את  מיד  נטל  שמוליק  החובארות.  את  מחפשים 
הפיקוד, הזמין אותם לבוא ולראות את החובארות 

תיירים  מבחינתו,  שלי.  הטלסקופ  עינית  דרך 
שלו  החובארה  את  לראות  שלו  לנגב  באו  אלה 
ולכן תפקידו היה לארח אותם. לאחר מכן תיחקר 
שהללו  לוודא  בכדי  כאילו  התיירים,  את  שמוליק 
לא משוגעים, ואף שמח לשמוע שהם לא היחידים 
שנה  מדי  זו  לנקודה  באים  כאלו  צפרים  מאות  וכי 
בכדי לראות את ריקוד החובארה וציפורים אחרות 

ייחודיות לאזור.
מרכז צפרות רמת נגב הוקם בעידודו ותמיכתו של 
פותח  היה  הוא  פגישותינו  מרבית  את  שמוליק. 
בתזכור העובדה כי בילדותו היה צפר חובב נלהב, 
ולפני מספר שנים אף קיבל אות הוקרה מהחברה 
להגנת הטבע על תרומתו לעולם הצפרות בישראל. 
בימים אלו אנו עומדים לקראת סיום הקמת מסתור 
תצפית על חובארות באותו מקום בו צפינו אז, לפני 

חמש שנים בדיוק, בחובארה. נוכחותו תחסר לנו.
מידד גורן אחד המראות שאני הכי אוהב הוא אדם הרואה בפעם הראשונה את ריקוד החובארה    

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

מעמד לא נורמאלי 
פעם התלוצץ שמוליק ריפמן שהוא זוכר אותי ממעמד 
הר סיני. הוא עמד שורה אחת לפניי. הרי מעמד הר 
סיני הוא לא אירוע חד פעמי, אלא מאורע שמטביע 
את חותמו על הדור שהיה שם ועל כל הדורות שיבואו 
אחריו. אמר וצדק. בשנת 2008 למניינם, זכיתי להיות 
מאחוריו.  עמדתי  עת  שמוליק  עם  סיני  הר  במעמד 
מבחוץ  אחר.  תורה  ספר  ואני  תורה  ספר  נשא  הוא 
הימים  בקולוראדו.  הרוקי  הרי  של  סקי  אתר  נשקף 

היו ימי הקיץ, שבת פרשת "עקב". 
שמוליק ואני, שני יהודים מארץ ישראל, נאספנו עם 
בימות  שמהווה  ענק  באולם  מדנוור,  יהודים  עשרות 
החורף אתר סקי, אלא שהפעם התעטפנו בטליתות 

לבנות וגלשנו לשורשים היהודיים.
בלשון  )רב  רבה  ולצידו  רב  ישב  מוגבהת  במה  על 
נקבה(. לידם ישב זמר עם גיטרה חשמלית ולו עגיל 
לברכות  שירה  קטע  בין  שמאלו.  אוזן  תנוך  על  זהב 
שהיו בסדר לא רגיל, היה מביא הרב סוג של "מבזק 

ידיעות" מעולמה של תורה ומוסר יהודי. 
חתנות השמחה היו שתי תאומות מחוננות שהגיעו 
לגיל מצווה. הן אומצו על ידי משפחת דאג וסו ססרמן, 
בחיק  וגדלו  ברומניה  היתומים  ידם מבית  על  הובאו 
משפחה אוהבת וקיבלו עול יהדות ושמיים. השתיים 
בהטעמה  "עקב"  מפרשת  התורה  בספר  קראו 
ובהגייה נכונה. קריאתן הייתה ללא רבב. ירחם השם 
הארוך  הטקס  פרטי  בכל  התרכזתי  שלא  על  עליי, 
ומגבלות.  סייגים  לעצמי  שמתי  שלא  ועל  והמוזר 
נדהמתי לראות יתומות רומניות, יפות מראה, שנעשו 
אמריקניות לכל דבר ועניין, מדברות יהדות ומשדרות 
הוויה יהודית עמוקה. ילדות מקסימות הולכות בדרכי 
נועם ובאות באהבה גדולה לתלמוד תורה ודרך ארץ...

אל עמקי הגנום היהודי
בין שיר ומזמורי התפילה שלוו בזמרת הקהל והזמר 
שהוליכו  קריאה  קטעי  היו  החשמלית,  הגיטרה  עם 
סודות  אל  השורשים.  אל  והשומעים  האומרים  את 
הגנום היהודי... דאג ססרמן, שאותו אני מכיר שנים 

רבות כדאג, נהיה בטקס העלייה לתורה משה, על שם 
סבו ממזרח אירופה. 

סיני  הר  מעמד  של  המוזרים  במראות  מחטט  בעודי 
ווליום  מגביר  שמוליק  את  שמעתי  הרוקי,  שבהרי 
ומצטרף ונסחף לשירה של חנה סנש "אלי אלי שלא 
אצל  שחררה  הזו  שהשירה  מסתבר  לעולם".  יגמר 
ההוא,  ישראלי  כך  הכל  השיר  הקלאץ'.  את  שמוליק 
וימי  בלב של שמוליק מבערים. מהווי הקיבוץ  פתח 
ועדת התרבות ועד בכלל. נפתח אצלו איזה קוד לדרך 
של הקולקטיביות היהודית ממנה הוא בא. מהקיבוץ 
הוא קפץ לגירסא דינקותא של ימי בני ברק ולתפילה 

"הללויה בצלצלי שמע"...
אני לא יודע אם הרב קוק זצ"ל, לו היה נקלע לאולם 
מעמד  אבל  "הכשר".  לכך  נותן  היה  ההוא,  הסקי 
סיני של הרי הרוקי חיבר באופן מדהים את עם  הר 
ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל באופן הכי עמוק 

בנשמה של שמוליק.
המוגבהים  לחרכים  מבעד  סקרנות  אחוז  הצצתי 
נשלחה  אולי  לראות  המאולתרת,  לפרוכת  ומעבר 
מעט שכינה ממעמד הר סיני למעמד הרי הרוקי, וזו 
פרצה בבת אחת עם שירה של חנה סנש, ובעקבותיה 
הגיע גם נעים זמירות ישראל בשיר שבקע מגרונו של 
הזמר עם הגיטרה החשמלית. אל תגלו לאף אחד, גם 

שמוליק וגם אני דמענו קמעא. 
כזה היה שמוליק, מוחצן בכל, אבל ברגישות הוא היה 
הכי מופנם... מעיין הדמעות היהודי הזה נבע, כנראה 
קוד טבוע ב-DNA שלנו הפעיל אותו. אם פעם נעשה 

היפנוזה קולקטיבית, אולי נגלה את הצופן...
נבוך עם הספר

בעודי נאבק עם תודעתי, בין התחברות לטקס לבין 
התבוננות עליו מהצד, בא רגע השיא. פתאום קראו 
בני  ישראל,  מארץ  "יהודי  בציינם:  ריפמן,  לשמוליק 
רמת  האזורית  המועצה  ראש  רביבים,  קיבוץ   – ברק 
הנגב, מגשים את החזון הציוני בנגב לשאת את ספרי 
התורה לפני החזרתם להיכל המאולתר", ואחר קראו 

גם לי לשאת ספר שני.

ממעמד הר סיני להרי הרוקי ובחזרה לרמת הנגב
הרחב  גופו  מאחורי  מסתתר  חצי  מהוסס,  עליתי 
של שמוליק. המבוכה שהייתה לי בהיותי על הבמה 
כיבד  הרב  מוקדמת.  הכנה  ללא  באה  גדולה.  הייתה 
"השיבנו  אמירת  לפני  התורה  בספר  להחזיק  אותנו 
נושאים  בעודנו  כקדם".  ימינו  חדש   – ונשובה  אליך 
בעול ספרי התורה, ברכו אלה בהתכוונות כל כך גדולה 
את מדינת ישראל ואת חיילי צבא הגנה לישראל. מי 
פילל, שבלב הרי הרוקי, בתוך מזג אוויר לא נורמאלי 
יחברו  נורמאלי,  לא  טקס  ומתוך   – באוגוסט  שלג   –
אותנו ל"בזכות הנורמאליות" של עם ישראל, אותה 
נורמאליות של הערבות ההדדית בכל מחיר. שם ברכו 

את חיילי צבא הגנה לישראל. 
ונדב  ריפמן  און  היו  בדבקות  שברכנו  החיילים  בין 
בצה"ל,  מובחרות  ביחידות  שירות  העושים  פלמ"ח, 

אי שם בארץ הקודש.
טול קורה מבין עיניך

"טובל  של  קלאסי  מקרה  זהו  האורתודוכס  בעיני 
של  להתרוקנות  המאיץ  זהו  ואולי  בידו"...  ושרץ 
העולם היהודי מיהדותו... בעיני שמוליק היה זה טקס 
ברק  מבני  בו  הטבוע  הקוד  את  מכיל  ומחבר.  מרגש 

לרביבים, לדנוור וכמובן לירושלים ולרמת הנגב.
עליי להודות שלעיתים צריך אדם לנסוע כל כך רחוק, 
בבחינת "ארבעים שנה אקוט בדור", ואז להבין ולומר 
בבחינת  הוא  זה  מעמד  כי  עיניך".  מבין  קורה  "טול 
לדברי  סיני.  הר  מעמד  של  מעטה"  "התקדשות 
שמוליק זהו מעמד המקפל בתוכו את הנוסחה שיש 
לשרוד.  יהודית  וכאומה  כעם  שלנו  הסיכוי  את  בה 
להבין שבמקום שבו שרים שיר של חנה סנש ואחר 
והעיקר  תקווה.  יש  הארון",  בנסוע  "ויהי  את  כך 
ואני למדנו באותו מעמד את "כל התורה  ששמוליק 
ומכיוון  לזה"...  זה  ערבים  ש"ישראל  אחת",  רגל  על 
ועברה  סיני  הר  מימי  עוד  בנו  הטבועה  תכונה  שזו 
להרי  הנגב  מרמת  קול  בת  לצאת  יכלה  לדור,  מדור 
את  לעשות  שידע  מיוחד,  איש  עם  ובחזרה  הרוקי 
החיבור של החלקים המגוונים והשונים למשהו אחד. 

שמוליק היה הכי טוב גם בזה.




