
      

עיתון מס' 185   
סיוון תשע"ג • יוני 2013

 www.rng.org.il

אשלים • באר מלכה  • טללים  • כמהין • כפר רתמים • מדרשת בן-גוריון • מרחב-עם • משאבי שדה • ניצנה קהילה חינוכית • עזוז • קדש ברנע • רביבים • שדה בוקר • מחנה טלי • החוות החקלאיות בדרך היין 

צילום: מידד גורן

עיתון המועצה האזורית

השקנאי
בדרך  צפונה

מתגייסים למאבק למען חשמל רציף • עמוד 2

פרויקט ההפרדה במקור מתרחב • עמוד 5

איך מערכת המידע הגיאוגרפית יכולה לעזור לכם, מהי תב"ע 
ובאילו נושאים מטפל אגף הנדסה והתיישבות? • עמוד 6-7



2 2  רמת הנגב מס' 185, סיוון תשע"ג, יוני 2013

דבר ראש המועצה

לתושבים שלום 
"מת ביר הדאג'  היחסים עם תושבי  רמערכת 

פעם  בכל  האחרונים,  בחודשים  חממת". 
הפנים  משרד  פקחי  ו/או  ישראל  שמשטרת 

הרי צווי  להדבקת  הדאג'  ביר  בתוך  רפועלים 
סה, לחיפוש כלי רכב גנובים, מעצרי חשודים 

קיצונ גורמים  פועלים  ועוד,  סמים  רבסחר 
ביישובים  ופוגעים  המקום  תושבי  מבין  יים 
הוצת  כך  רתמים.  וכפר  רביבים  הסמוכים 

הוב טפטוף,  צינורות  נשרפו  רביבים,  רמתבן 
הכניסה  ובכביש   222 כביש  על  צמיגים  ערו 
לרתמים ולאחרונה הוסלמו האירועים ליידויי 

אבנים על רכבים בכביש הכניסה לרתמים.
ניסיונות רבים  במהלך החודשים הללו נעשו 
להביא להפסקת הפעילות באמצעות הסברה 
ושיחות בפורומים שונים, לצערי ללא הצלחה 
יתירה. במקביל פניתי לכל הדרגים במשטרת 
הפעולות  רצף  את  לקטוע  וביקשתי  ישראל 
המוגדרות כ"תג מחיר" של בדואים קיצוניים 

כלפי תושבי רמת הנגב.
מכו על  גדולה  אבן  נזרקה  כשבועיים  רלפני 
רנית של תושבת כפר רתמים שחזרה מעבוד

תה. האבן ניפצה את שמשת החלון הקדמית 
בנהגת.  פגעה  לא  כי  הוא  נס  ואך  לחלוטין, 
בתגובה דרשו תושבי כפר רתמים לחסום את 
גיבוי  נתתי  זמן.  לפרק  ליישוב  הגישה  כביש 

לדרישתם. 
ותוש ישראל  משטרת  בשיתוף  פועל  ראני 

בי כפר רתמים להוריד את הלהבות, להגביר 
את הביטחון האישי ולאפשר קיום חיי שגרה 
נאותים וראויים לכל המתגוררים ברמת הנגב. 
זאת, דרשתי מהמשטרה לתגבר את  יחד עם 

האזור בנוכחות כוחות נוספים. 
אני מצפה ומקווה כי נשכיל ביחד לשמור על 

איפוק למען כולנו.

שמוליק ריפמן

רמת הנגב דורשת חשמל!

איתכם בעבודה

משלחת מפאלם ספרינגס ברמת הנגב

 תושבי המועצה מתבקשים להתגייס למאבק למען אספקת חשמל סדירה. 
החודש תתקיים הפגנה מול מתקן חברת החשמל

המועצה מתגייסת לעזור לתושבים בחיפוש עבודה

השותפה שלנו בקליפורניה שלחה נציגים לביקור במועצה

הנגב  ברמת  החשמל  הפסקות  נושא  כידוע, 
תדירות  מהפסקות  סובלים  ואנו  פוחת,  אינו 
ראש  להנחיית  בהתאם  רבים.  מתח  ונחשולי 

הע בכל  כחודש  מזה  פועלים  אנו  רהמועצה, 
רוצים - הציבורי, המשפטי ובערוצי מנהלים. 
כנגד  בהליכים  פתחנו  כבר  המשפטי  בתחום 

הנ איסוף  בשלב  אנו  ועתה  חשמל,  רחברת 
נצא  תהליך  של  כשבסופו  המדויקים,  תונים 
לאספקת  מנהלי  אכיפה  צו  לקבלת  בתביעה 
חשמל סדירה. במקביל, זומן גם מפגש בערוץ 

מנהלים מול הנהלת חברת החשמל.
יתקדמו  שהדברים  מנת  על  הדברים,  מטבע 
מעורבות  גם  נדרשת  הסבלנות  לצד  בקצב, 

לתו להביא  באמת  שנצליח  מנת  על  רציבור. 
תושבים  מטה  עם  יחד  הוחלט  בשטח,  צאות 
מתקן  מול  ולהפגין  לצאת  לנושא  שהתגייס 
קוראים  אנו  שבע.  בבאר  החשמל  חברת 
להבהיר  מנת  על  רחבה  ציבורית  להתגייסות 

רבכל דרך שגם לתושבי רמת הנגב מגיעה אס
פקת חשמל סדירה!

 ,10:00 בשעה  ראשון,  יום   ,16/6 בתאריך 
נתכנס מול חברת החשמל בבאר שבע להפגין 

במדי אזרח  כלכל  חשמל  אספקת  רולדרוש 
נה. לא ניתן למצב להמשיך. שריינו מועד זה 
השתתפותכם  הנוחות,  אי  למרות  ביומנכם. 
חשובה. בהמשך יפורסם מידע לגבי הרשמות 

רוהסעה להפגנה, נבקשכם לעקוב אחר פרסו
מי המועצה ומטה התושבים שהוקם לעניין. 
מנימו והפעם  עניין,  באותו  לעניין  רומעניין 

קי בטיחות - המועצה האזורית יזמה וערכה 
סקר בכל עמודי החשמל שנמצאים בשטחה 
ובתחום אחריותה )מחוץ ליישובים האחריות 

הסתיי אלו  בימים  החשמל(.  חברת  של  רהיא 
מה עבודה אינטנסיבית להביא את העמודים 

הדרו התיקונים  כל  נעשו   - בטיחותי  רלמצב 
שים, הותקנו "קוצים" והוצב שילוט.

נמשיך ונעדכן בנושאים השונים,
חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

רמזה כשלושה חודשים אנחנו מרחיבים את הש
בשל מקצועית  בעזרה  המועצה  לתושבי  ררות 

מעט  לא  פנו  עבודה.  חיפוש  של  השונים  בים 
תושבים: חלק מתוך סקרנות, אחרים כדי לבדוק 
מה עוד אפשר לעשות שלא עשיתי, ואחרים כדי 
לקבל סיוע בשלבים השונים של חיפוש עבודה.

בהתאם  ועזרה  הדרכה  קיבלו  שפנו  התושבים 

יצירת  חיים,  קורות  שדרוג  שהעלו:  לצרכים 
מיקוד  באזור,  רלבנטיים  מעסיקים  עם  קשר 
איך  האישי,  לניסיון  מתאימים  חיפוש  כיווני 
מקצועיים  אישיים/  בקשרים  שימוש  לעשות 

עבו לראיון  הכנה  עבודה,  מציאת  רלצורך 
לעבוד  שהתחילו  אנשים  גם  יש  וכן,  ועוד.  דה 

בתקופה הקצרה הזו.

תושבים  אלינו:  לפנות  אתכם  מזמינים  אנחנו 
שמ חלקית,  במשרה  שעובדים  עובדים,  רשלא 

מתאימה  או  טובה  לעבודה  להתקדם  עוניינים 
להיות  אם  שמתלבטים  כאלה  וגם  יותר,  להם 

שכירים או עצמאיים.
רונית יצחקי

 054-2401180

תורר אורחים,   16 הנגב ברמת  ביקרו   החודש 
מים מקהילת פאלם ספרינגס שבאזור המדבר 
מתחזקים  אנחנו  זו  קהילה  עם  בקליפורניה. 

שותפות צעירה יחסית אך חזקה.
חברי המשלחת הניחו זר בקבר בן גוריון, ביקרו 

רבבית ספר צין, שמעו סקירה על המרכז הטיפו
לי בצין אותו הם מממנים במסגרת השותפות, 

רשתלו עץ זית לחיזוק שורשי השותפות בתח
לבניין  המימון  שאת  החקלאית  הניסיונות  נת 

2006, התארחו בבית השנר  שלה תרמו בשנת
ונהנו מארוחת ערב עם מנהלי המחלקות.  טי 
למחרת חנכו את המרכז הקהילתי במרחב עם 
הביקור  את  והתושבים.  הקהילה  בהשתתפות 
סיימו בפתחת ניצנה, בביקור בחדרי הביטחון 

ואירוח אצל משפחות בכמהין.
לסיכום הביקור ציין מנכ"ל הפדרציה כי ללא 
מוצלח  ביקור  לקיים  היה  ניתן  לא  הנגב  רמת 
את  מאד  העריכו  המשלחת  משתתפי  כך.  כל 

הנפלאה  העשייה  על  לכולם  והודו  האירוח 
בנגב.

לבאות,  סימן  הוא  זה  שביקור  מקווים  אנו 
ולאט לאט נתחיל לראות יותר ויותר אורחים 
המצטרפת  החדשה  השותפה  זו,  מקהילה  גם 

לשותפויות קיימות של רמת הנגב.

רז ארבל 
מנהל מחלקת שותפויות 

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
עיצוב גרפי: איתן אבני

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

חברי המשלחת בקבר בן גוריון
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יחידת כונני חירום רפואי חדשה בפתחת ניצנה

מרוץ הנגב הראשון יצא לדרכו

16 מתנדבים סיימו החודש קורס חובשים של מד"א, והם יהוו מעתה כוח עזר רפואי

במרוץ השתתפו 450 רצים - ואפילו גמל אחד

לאור גידול האוכלוסייה בפתחת ניצנה והרגישות 
רק  שישנם  העובדה  לאור  וכן  הביטחוני,  במצב 

רשלושה נהגי אמבולנס, החלטנו במחלקה לשירו
תים חברתיים, בתמיכת ראש המועצה, לתגבר את 
מערך רפואת החירום באזור ע"י הכשרת חובשים 
באירועי  ראשוני  מענה  לתת  שיוכלו  מתנדבים, 

שיגרה וחירום.
גייסנו את שרון צ'רי, תושב באר מילכה, אדם חרוץ 
ראשונה  עזרה  וכמדריך  כחובש  ניסיון  המון  עם 
תמיכתה  את  לגייס  הצלחנו  בנוסף,  במד"א.  בכיר 

רהנדיבה של קהילת דנוור קולורדו במסגרת שות
פות "ביחד", יצרנו שיתוף פעולה עם מד"א ולבסוף 

פתחנו קורס חובשים לתושבי הפתחה.
הקורס  ואת  מדהימה,  הייתה  ההיענות  לשמחתנו 
הכשר שעות  שבילו  חובשים,   16 בהצלחה  סיימו 
רה ארוכות ואינטנסיביות במשך שלושה חודשים, 
עשו זאת על חשבון זמנם הפנוי וכיום הם מוכרים 

כחובשים לכל דבר ויכולים להציל חיי אדם!
החו לכל  קריאה  ישדר  מד"א  מוקד  אירוע,  רבעת 
ויי יגיע  לאירוע  ביותר  הקרוב  והחובש  רבשים, 

בנוסף,  האמבולנס.  להגעת  עד  ראשוני  מענה  תן 

החובש שהגיע לזירה ראשון ילווה במידת הצורך 
את פינוי הנפגע לבית החולים. החובשים ימשיכו 

רלקבל הכשרות במד"א, על מנת לשמור על כשי
רות מקצועית.

החודש, בטקס מכובד בהשתתפות הכוננים, ראש 
המ מנהל  ועד  מד"א, מהמנכ"ל  וצמרת  רהמועצה 

המכיל  משופר  כונן  תיק  החובשים  קיבלו  חוז, 
שיהיה  מירס  ומכשיר  ראשונה  לעזרה  אמצעים 

מחובר למוקד מד"א האזורי. אלי בין, מנכ"ל מד"א, 
שיבח את היוזמה והתרשם מהנכונות הקהילתית 
של הכוננים להירתם למשימה. בנוסף, העניק מר 
לוותיקי החובשים המתנדבים בפתחה  דרגות  בין 
- בקי וידר, אלון שליו וזהבה סיגל. במד"א הכריזו 

- "גדוד כוננים חדש הוקם"!
ההת ולאור  ארוכים,  מגעים  לאחר  בהמשך?  רמה 
לה אישור  קיבלנו  מד"א,  מנכ"ל  שהראה  רלהבות 

כולם  את  ולהכשיר  לכוננים  ההכשרה  את  משיך 
האפשרות  את  בודקים  אנחנו  אמבולנס.  כנהגי 
לפתוח מחזור חדש של הכשרה, ופתיחת הכשרות 
חדשות גם מחוץ לפתחת ניצנה. בביקור בקולורדו 

רבמהלך החודש הציג ראש המועצה בפני הדירק
טוריון של הפדרציה היהודית בדנוור את חשיבות 
הקורס לחיזוק אזור פתחת ניצנה ולמועצה כולה. 

לאמבולנ הזנק  נקודת  במועצה  תיפתח  רבעתיד 
סים.

אופיר צימרינג, עו"ס קהילתי
המחלקה לשירותים חברתיים

בהשתתפות רז ארבל, מנהל 
תיירות ושותפויות

הוא  המרוץ  הראשון".  הנגב  "מרוץ  התקיים  החודש 
מכי בין  משאבים  ואיגום  פעולה  שיתוף  של  רתוצר 

רב  זמן  כבר  הנגב.  רמת  האזורית  למועצה  הנגב  נת 
שבמועצה מחפשים פלטפורמה נכונה לאירוע ספורט 
קהילתי ברמת הנגב. הריצה הינה פעילות ספורטיבית 
היישובים.  ומכל  הגילאים  בכל  תושבים  עוסקים  בה 
חדורים  הנגב,  מכינת  נציגי  אליי  הגיעו  כאשר  לכן 
ברצון עז לקיים מרוץ בו ישתתפו חבריהם ממכינות 

רשכנות ובני משפחה, חיברנו יחדיו את האירוע לתו
שבי המועצה לחלומם של תלמידי המכינה.

צעירים  ילדים,   450 כ-  מדהימה.  הייתה  התוצאה 

צעיר  גמל  ואפילו  חיילים  וגברים,  נשים  ומבוגרים, 
יצאו לריצות בשלושה מקצים שו רשהצטרף בדרך, 

נים: 2,000, 5,000 ו-10,000 מטר. האווירה המצוינת, 
שילוב של מזג אוויר נוח וארגון למופת, שולבו יחדיו 

ואפשרו את הצלחת הפרויקט.
אני מאמין כי ניתן להפוך את המרוץ למסורת נפלאה 

של חיבור בין גופים למען הספורט ולמען הקהילה. 

דרור הראל
מנהל מחלקת ספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

למדו להציל חיים

אווירה מצוינת, שילוב של מזג אוויר נוח וארגון למופת

צילום: אסי דבילנסקי

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה.

24.05-17.06 אירועי חודש הקריאה ברמת הנגב 
מגוון עשיר של מפגשים ופעילויות של חגיגת 

קריאה לכל המשפחה. 
ראו פירוט במודעה נפרדת וכן באתר המועצה 

וביישובים.

06.06 "יעדים" - מופע סיום שנת פעילות של 
להקת המחול הייצוגית רמת הנגב

20:00, באולם גולדה בקיבוץ רביר  יום חמישי,
בים.

כניסה חופשית.
לפרטים: 08-6564192

09.06 קונצרט אלר"ן - לרגל סיום שנה באולפן 
המוזיקה רמת הנגב

יום ראשון, 18:00, במועדון כמהין.
כניסה חופשית.

לפרטים: 08-6564192

09.06 "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"- 
הרצאה במסגרת סדרת ההרצאות

יום חמישי, 20:00, במרכז הבין תחומי במדרשת 
בן גוריון

נוודות בהרי הזגרוס: מבט מראשית המאה ה-20
פרופ' סטיב רוזן

עלות השתתפות: 20 ש"ח.
לפרטים נוספים: רוני בילר, 052-8820369 

roni.boker@gmail.com

11.06 "נסיך מפח" - הצגת ילדים תיאטרון 
המדיטק

יום שלישי, 17:00, באולם המורשת במדרשת בן 
גוריון

למצוא אהבה במקום הכי פחות צפוי. הצגה 
מעוטרת בקטעים מאוצר המוזיקה הקלאסית 

הקלה. מנקה חרוץ ואישה מתוקה יוצאים למסע 
של אבידות ומציאות.
משך ההצגה :45 דק'.

ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8.
מחיר כרטיס: 25 ש"ח לילד, 20 ש"ח למבוגר.

מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד בלבד 
)לא דרך המועצה( 08-6532124.

מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס 
מקום פנוי בלבד ובמזומן.

ר 11.06 "למלא את החלל" - סרט קולנוע במ
גרת מועדון הקולנוע רמת הנגב

יום שלישי, 21:00, באולם גולדה בקיבוץ רביבים
שירה בת ה-18 עומדת לפני שידוך עם אברך 

הנחשב לעילוי. אירוע טרגי במשפחתה משבש 
את התכניות. סרט ביכורים לבמאית החוזרת 

בתשובה מספק הצצה פוטוגנית לחייה של 
קהילה חרדית המתגוררת בלב תל-אביב.

תסריט ובימוי: רמה בורשטיין. משחק: הדס ירון, 
יפתח קליין, אמיר שלג. 2012, 90 דקות, עברית.

כרטיס ברכישה מוקדמת באתר המועצה או 
ב-08-6564121: 20 ש"ח.

כרטיס בקופת האירוע: 25 ש"ח. הכרטיסים 
יימסרו בקופת האירוע החל משעה 20:30.

12.06 מופע תיאטרון - מופע לסיום פעילות חוג 
תיאטרון 

יום רביעי, 19:00, במועדון לחבר בקיבוץ שדה 
בוקר

כניסה חופשית
לפרטים: 08-6564192

17.06.13 בין הדף למסך: "ברקיע השביעי", סרט 
ומפגש

יום שני, 17:00, בספרייה במדרשת בן גוריון
הקרנת הסרט "ברקיע השביעי", ולאחריה מפגש 

עם הבמאית דינה צבי ריקליס.
עלות השתתפות: 20 ש"ח בהזמנה מוקדמת, 30 

ש"ח במעמד ההרצאה.
להזמנה מוקדמת ורישום להסעה: אורן -08

6564121
לפרטים: שירה, 08-6564115, 

shiras@rng.org.il
הזמנה מוקדמת עד יום רביעי 12.06.13.

רהמעוניינים בהסעה נדרשים לבצע הזמנה מוק
דמת ולהירשם מראש.

תחזית תרבות
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 הכשרה למתנדבים אנשי מקצוע 
במתן מענה ראשוני בחרום

שירותי הנדסה, פרויקטיים, מסגרות כללית 
ואמנותית )חוץ ופנים הבית(, מוצרים / 

עבודות מיוחדות לפי דרישת הלקוח
נדב אבריאל -  054-4719871
אורי פולישוק - 050-8433302

נון
קורסי לימוד שחייה ושיפור סג

קורסי לימוד שחייה - מיועדים לילדים בני +5 שלא יודעים לשחות:
יתקיימו בימי א', ב', ד',   

 14:50 – 14:10 קבוצת אריות הים    
17:00 – 16:20 קבוצת מרמירים     

קורס שיפור סגנון - מיועד לילדים היודעים לשחות בצורה בסיסית 
ורוצים להשתפר בסגנונות התחרותיים.

יתקיימו בימי א', ב', ד',
15:30 – 14:50 קבוצת סייפנים     

• הקורסים יועברו בהדרכת מאמנים ומדריכים מוסמכים.
• מספר המשתתפים מוגבל!!!

שלום רב,
בשעת חרום עלול להיווצר מצב בו נזדקק לעזרת מתנדבים אנשי 

מקצועות מדעי ההתנהגות מקצועות פארא- רפואיים לטיפול 
באוכלוסיית המועצה ואוכלוסיית מפונים שעשויה להגיע לכאן.
מתנדבים אלה יתווספו לאנשי המקצוע העובדים במועצה או 

במקרים הצורך  - יחליפו אותם , באם לא יוכלו להגיע למועצה 
מסיבות שונות.

אנו פונים אליך כאיש מקצוע, על מנת להרתם למשימה.
לשם כך נרצה להכשיר את המתנדבים הכשרה המתאימה 

לצרכים. 

רקע
תוכנית זו באה להעניק למתנדבים במ.א. רמת נגב את העקרונות 

המקצועיים לסיוע בהתמודדות עם מצבי דחק ומשבר ,לצייד 
אותם בכלים להרגעה ותחזוק עצמי בשעת חירום וכן בכלים 

מקצועיים שיאפשרו להם לסייע לתושבים המגלים תגובות דחק 
וחרדה ולהתנהלות מולם בשעת אסון.

מטרות ההכשרה  
• חיזוק משאבי ההתמודדות של המשתתפות ואיתור משאבים 

נוספים
• לימוד עקרונות ושיטות להתערבות מיידית ברמת הפרט 

והקהילה. 
• רכישת מיומנויות לוויסות רגשי וכלי הרגעה אישיים. 

• לימוד טכניקות לעזרה ראשונית נפשית ולהפגה והרגעה במצבי 
חירום. 

תכנים 
• איתור וחיזוק משאבי התמודדות – איתור ופיתוח משאבי 

ההתמודדות האישיים והצוותיים של המשתתפים, מתן כלים 
לחיזוק משאבי התמודדות עם מצבי דחק וטראומה. המשתתפים 

ילמדו להכיר את משאבי ההתמודדות של חברי הצוות, לפתח 
משאבי התמודדות חדשים ולחזק את הלכידות בזמן חום. 

• פנומנולוגיה של נפגעי טראומה -  סקירה של הפנומנולוגיה של 
נפגעי דחק ולימוד הסימנים לאיתור אנשים עם תגובות בעייתיות 

שעלולות להפך לתופעות כרוניות בקרב מבוגרים ובני נוער. 
• התערבויות מיידיות – לימוד עקרונות ההתערבות מיידית ומתן 

עזרה ראשונית   בזמן חירום. הדגמת טכניקות לאוורור אנשים 
שנחשפו למצבים טראומטיים ותרגול במספר סימולציות עם 

נפגעים כולל סימולציה רבת משתתפים.
• טכניקות להתערבות והרגעה בשעת לחץ וחירום - לימוד 
טכניקות נרמול וסיוע לנפגעים בחרדה ולבני משפחותיהם , 
הקניית מיומנויות להרגעה עצמית ולהפגת מתחים )תרגילי 

נשימה, הרפיה,דמיון מודרך( לימוד כלים קוגניטיביים לסיוע עצמי 
וסיוע לאחרים 

מנחה:
 את הסדנא יעביר אבנר ינאי, מנחה בכיר מהצוות הקהילתי 

של נט"ל )נפגעי טראומה על רקע לאומי(.

המדובר בסדנא בת שלושה  מפגשים, ארבע  שעות כל מפגש 
בין השעות 17.00 עד 21.00 הסדנא תתקיים בימי רביעי 

בתאריכים: 19 יוני, 3 יולי, 17 יולי 2013. 

אנשי מקצוע המעוניינים להשתתף בהכשרה מוזמנים לפנות 
hitnadvut@:לחני פריאל, רכזת המתנדבים במועצה למייל

rng.org.il  או לטלפון: 4042335  050.

ענת לב-רן
מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים

עלות: 550 ש"ח
-
-

-

להרשמה: מח' גבייה - 08-6564162

עלות: 450 ש"ח

בחודש יולי 2012

ב- 1 ליולי 2013, יחלו בבריכת משאבים  קורסים ללימוד שחייה ולשיפור 
סגנון לילדים. הקורסים מיועדים ללימוד שחייה והכנה לשחייה תחרותית.

לפרטים נוספים: לב חולמר 
מאמן ראשי שחייני רמת הנגב 
0547-726716

עונת הרחצה הבריאותית בבריכת 
משאבי-שדה הסתיימה

קיץ נעים 

הבריכה תיפתח מחדש לציבור

 ב- 1.10.13

1-2.7 קייצת לכיתות ד'-ו'
9.7 ספארי כיתות א'-ג'

9.7 שפים כיתות ד'-ו'
 8-10.7 טיול מים לצפון 

כיתות ז'-ח'
5-14.7 משלחת נוער לגרמניה

14.7 כיף מד"צים
18.7 סופרלנד לכיתות א'-ח'

21.7 סיום תהליך כיתה ח'
22.7 טיול לילה כיתות ד'-ו'

23-25.7 רפסודיה
25.7 טיול מוזיאון המדע 

בירושלים לכיתות א'-ג'
31.7 טיול לילה לכיתות א'-ג'

30.7-1.8 מחנה קיץ לכיתות ד'-ו'
4-7.8 מסע פלמ"ח לכיתה ז'
4-7.8 מסע בעקבות לוחמים 

לכיתה ח'
6.8 סיור בעיר דוד כיתות ד'-ו'

8.8 מירוץ סוף הדרך
9-15.8 קורסי הדרכה מתקדמים
11-14.8 מסע מנהיגים לכיתה ט'

18.8 שיבוץ גער"ן
27.8 שנה"ל תשס"ד

לוח פעילות קיץ מחלקת נוער וצעירים 2013

-
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בהתאם לחוק, קיבלה מליאת המועצה 
והמש הפעילות  הסדרת  על  רהחלטה 
רתתפים בוועדה לאיכות הסביבה. בהת

אם לכך ובתיאום בין חגי רזניק )מזכיר 
הוועדה  )יו"ר  דוניץ  יואב  המועצה(, 
)ממלאת  קפלן  והילה  הסיבה(  לאיכות 
הסביבה  לאיכות  היחידה  ראש  מקום 

במועצה(, הוחלט על הרכב הוועדה: 
• יואב דוניץ - נציג ציבור ויו"ר הועדה

• אבשלום כהן - נציג ציבור
• זהבה סיגל - נציגת מליאה
• דויד פלמ"ח - נציג מליאה

• איתן פאר - נציג מליאה
• רם מוסלי - נציג מליאה

• עלית וייל שפרן או הילה קפלן - מנר
הלת או ממלאת מקום מנהלת היחידה 

הסביבתית
שאר הפעילים בוועדה יהיו משתתפים, 
זכות  בעלי  ועדה  חברי  יהיו  לא  אולם 

הצבעה. 
איכות  ועדת  החליטה   2013 בתחילת 
נושאים  בשלושה  להתמקד  הסביבה 

רמרכזיים שילוו את עבודת הועדה לאו
ומים, שטחים  כולה: אנרגיה  רך השנה 

שה בכדי  פולשים.  ומינים  רפתוחים 
השנה  לאורך  מטופלים  יהיו  נושאים 
התחלקה הועדה לצוותי עבודה, כאשר 
כל צוות מרכז את הטיפול בנושא אחד. 
עבודתם  את  החלו  הצוותים  שלושת 
ולוח  יעדים  מטרות,  הגדרת  הכוללת 

זמנים. 
צוות אנרגיה ומים בחר לבחון נושאים 

רשונים, כגון: שימוש במי קולחין, השק
מטרות  ועוד.  ציבוריים  מרחבים  יית 
הצוות הינן הצעת דרכים לחסכון במים 
השקיה,  לצרכי  מים  מחזור  שפירים, 

בזבוז  מניעת  מקומיים,  במים  שימוש 
וחיסכון במשאבים ציבוריים. 

מטרת  את  הגדיר  פולשים  מינים  צוות 
של  ומניעה  כ"טיפול  שלו  העבודה 
הסביבה  על  פולשים  מינים  השפעת 
האזורית  המועצה  בתחום  הטבעית 
ממפה  עבודתו  במסגרת  הנגב".  רמת 
סקירה  ונותן  הקיים  המצב  את  הצוות 
מכן,  לאחר  העתידיים.  הסיכונים  על 
הצוות יבנה תוכנית עבודה רב שנתית 

על בסיס הניתוח המקדים.
ליי היא  צוות שטחים פתוחים  רמטרת 

צר מסמך שיגדיר קווים מנחים לפיתוח 
בהתאם  הפתוחים  השטחים  ולשימור 
לרגישות השטח, למען תושבי המועצה 
העבודה  תהליך  הבאים.  ובדורות  כיום 
של צוות שטחים פתוחים כולל הגדרת 
שטחי המועצה המהווים מאגר שטחים 
פתוחים, יצירת מפת רגישות סביבתית, 

ולבסוף בניית מסמך מדיניות. 
לתושבים  לקרוא  ממשיכה  הוועדה 
בעשייה  שותפים  להיות  המעוניינים 
לבוא ולהתנדב. המעוניינים מתבקשים 

ליצור קשר עם היחידה הסביבתית.

בתאריכים 28-29.4 חניכי מכינת הנגב 
למנהיגות חברתית הובילו את פרויקט 
"הפרדת האשפה במקור" במדרשת בן 
מקסימאלי  מחזור  של  תהליך   – גוריון 
על ידי מיון הפסולת היבשה והרטובה, 
"קיימות".  המכינתי  הערך  על  בדגש 

רחניכי המכינה עברו בכל הבתים ברח
מיוחדים  פחים  חילקו  המדרשה,  בי 
והעבירו  האורגנית  האשפה  להפרדת 
חשיבות  על  הסברה  וחומרי  הדרכות 
הפרויקט. הפרדת האשפה במקור היא 
הסביבה,  להגנת  המשרד  של  פרויקט 
נבחרו 31 רשויות מקדימות  במסגרתו 

להשתתף ורמת נגב ביניהן.
של  טונות  מיליוני  נשלחים  שנה  מדי 

ראשפה מעורבת להטמנה באדמות אר
זיהום  קרקע,  משאבי  גזילת  תוך  צנו, 

כיום  ואוויר.  מים  מקורות  קרקעות, 
ידוע כי יש דרכים יעילות וטובות יותר 
כגון  מבחינה סביבתית לטפל באשפה, 
אנרגיה,  יצירת  חוזר,  שימוש  מחזור, 
האשפה  הפרדת  ועוד.  דישון  חומרי 

רבמקור היא תנאי מקדים והכרחי להצ
לחת כל אחד מהתהליכים האלה.

משמשת  במקור  המופרדת  האשפה 
גידולים  להעשרת  קומפוסט  ליצירת 
של  תוצר  הוא  הקומפוסט  חקלאיים. 
המזון  והוא  האורגני,  החומר  פירוק 
מן  שהגיע  מזון  לצמחים.  ביותר  הטוב 

טב בצורה  אליו  לחזור  צריך  רהטבע, 
עית. לדוגמא, כאשר אנו קוטפים תפוח 
מהעץ, אנו מוציאים את חומרי ההזנה 
והמים שהעץ קלט מן הקרקע על מנת 
לגדל את התפוח. השימוש בקומפוסט 

להזנת העץ ימנע את הנזק. כך נתקיים 
רבאופן מאוזן, תוך צמצום הפגיעה במ

שאבי הסביבה, ונוכל להשאיר לדורות 
רהבאים אחרינו קרקע, אויר, מים וסבי

בה דומים לאלה שקיבלנו אנחנו – וזוהי 
המהות של קיימות.

רותם שליטא
חניכת מכינת הנגב

סמינר  התקיים  מאי  של  האחרון  השבוע  בסוף 
רהכנה לקורסי הקיץ לכיתות ט'. בסמינר השתת

פו כל חניכי כיתות ט' הרשומים לסמינרים בקיץ. 
רבסמינר עברו הטרומ"פים )טרום פעילים – חני

ההדרכה  לשנת  הנוגעים  תכנים  ט'(  כיתות  כי 
רע מבחינה  והן  פרקטית  מבחינה  הן  רהקרבה, 

יונית, כגון מסע עצמי ומעמיק המתעסק בשנת 
על  שהסבירו  מדריכים  פאנל  הבאה,  ההדרכה 
הסמינרים השונים, בנייה מחנאית ועוד. בנוסף, 

לי השבעה  הטרומ"פים  עברו  הסמינר  רבמהלך 
לית, שהייתה הפתעה עבורם, ואורגנה ע"י צוות 

הגרעינרים והמד"בים.
כצוות  גיבוש  של  תהליך  עברו  הטרומ"פים 

מלאי  הם  וכעת  הנגב,  רמת  של  הבא  ההדרכה 
ושנת  הקורסים  לקראת  ונרגשים  מוטיבציה 
ההדרכה. אנו רוצים לאחל להם המון בהצלחה, 

רהם עומדים להתמודד עם קשיים לא קלים, עלי
הם יצטרכו להתגבר כיחידים וכצוות. טרומ"פים 
הזאת  שמהחוויה  מקווים  אנחנו  שלנו,  יקרים 
תדעו ללמוד ולהתפתח, שתצאו אנשים בוגרים, 
אחראים ובטוחים בעצמכם, ותמיד תזכרו שרק 

המ את  שווים  באמת  להשגה  הקשים  רהדברים 
אמץ!

אוהבים, גאים ותמיד כאן בשבילכם,
גער"ן 8, צוות המד"בים וגילה מנביץ 
אגף קהילה וחינוך

מספר  לפני  הוקם  בניצנה 
פנימייתי  ספר  בית  שנים 
לנערים פליטים אריתראים 
בשם "תיקון עולם". התיכון 

רשלי, "התיכון לחינוך סביב
אותם  עם  השנה  נפגש  תי", 
כפעם  של  במסגרת  נערים 
מפרויקט  כחלק  בשבוע, 
 - השנה  שהתחיל  חדש 

במפג ניצנה".  ר"פרויקט 
אצלנו  לסירוגין  שהיו  שים, 
בניצנה,  ואצלם  במדרשה 
פעילויות  של  מגוון  ערכנו 

רשמטרתן היחידה היא ליה
באזור  אופניים  טיול  נות! 
מדורות  לילה,  א"ש  ניצנה, 
כדורגל,  משחק  פיתות,  עם 

הכנת פחי מחזור סביבתיים ועוד ועוד. הרעיון 
רשל הפרויקט היה לתת הזדמנות לנערים הא

ריתראים להיחשף ולהכיר את הנוער הישראלי. 
במהלך השנה נוצרו קשרים אישיים מדהימים, 

שנתנו הרבה לשני הצדדים.
האחרו לפעילות  לניצנה  נסענו  מאי  רבתחילת 

רקדנו  זה  בביקור  זו.  לשנה  הפרוייקט  של  נה 
מניצנה  הנערים  ובעזרת  ישראלים,  ריקודי-עם 
בהמשך  האריתראי.  הריקוד  סגנון  את  הכרנו 

הפרוייקט,  את  המתעדת  יצירה  פעילות  עשינו 
ולבסוף שיחת סיכום, בה מי שרצה שיתף אותנו 
במחשבותיו לגבי המפגשים שהיו במהלך השנה. 
היה ממש מרגש... אפשר רק לקוות שהפרויקט 
ימשיך גם בשנים הבאות, וכי תמיד נזכור להכיר 

וללמוד על האחר, ולא ישר לשפוט.

ים קורין, אחת ממובילות הפרויקט
מדרשת בן גוריון

מצמצמים את הפגיעה במשאבי הסביבה

רק הדברים הקשים להשגה באמת שווים את המאמץ

קשרים אישיים מדהימים, שנתנו הרבה לשני הצדדים

גם מכינת הנגב מפרידים במקור

הוועדה לאיכות הסביבה התחלקה לצוותי עבודה שמטפלים בתחומי אנרגיה ומים, שטחים פתוחים ומינים פולשים

חניכי המכינה התגייסו לפרויקט ההפרדה במקור במדרשת בן גוריון

בסביבתנו - פינת ועדת איכות הסביבה

פרויקט ההפרדה במקור כבר יצא 
לדרך ואליו הצטרפה עונת הקיץ!
ע"מ שלא יהיו מזיקים בפחים, 

אנא דאגו לסגור את הפחים 
לאחר כל שימוש.

תודה על שיתוף הפעולה,
היחידה הסביבתית

תלמידי התיכון הסביבתי המסע אל ההדרכה
והנערים הפליטים 

מאריתריאה
 חניכי כיתות ט', הטרומ"פים, עברו החודש סמינר 

הכנה לקורסי ההדרכה בקיץ

הפעילות המשותפת עם תלמידי "תיקון עולם" סוגרת שנה
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ול לגדול  המועצה  של  רצונה  רמתוקף 
הרחיב את כמות התושבים, אנו נדרשים 

רלתכנן את היישובים השונים כך שיוכ
ולהכיל את כמות המגרשים  לו להקיף 
יחידות  של  פיתוח  ולאפשר  הנוספים, 
דיור נוספות. את המהלך הזה מקדמים 

באמצעות תב"ע - תוכנית בניין עיר.
תב"ע

חוקי,  תוקף  בעל  מסמך  היא  תב"ע 
בקרקע  השימוש  את  להסדיר  שנועד 
"תוכנית  המונח  כלשהו.  נתון  בשטח 
בניין עיר" שגור בלשון הדיבור אך אינו 
בפשטות  מכונה  הוא  שם  בחוק,  מוכר 

בישר מתאר".  "תוכנית  או  ר"תוכנית" 
אל, הקביעה המשמעותית ביותר בחוק 

לגבי "תוכנית" היא זו שנקבעה בסעיף 
 - התשכ"ה  והבניה  התכנון  בחוק   541
)כמעט(  לבצע  אין  כי  נאמר  בה   ,5691
כל פעולה במקרקעין אלא אם כן נתנה 

והוו לכך,  היתר  המקומית  רהוועדה 
פי  על  אלא  ההיתר  את  תיתן  לא  עדה 
מבחין  גם  החוק  בתוכנית.  הקביעות 
בין כמה סוגים של תכניות, וקובע את 
ההיררכיה ביניהן: החשובה ביותר היא 
והאחרונה  הארצית,  המתאר  תוכנית 

בס מפורטת  תוכנית  היא  רבהיר\רכיה 
בניין  מכות הוועדה המקומית. תוכנית 
עיקריים  מסמכים  משני  מורכבת  עיר 
- תשריט ותקנון, וכן ניתן לצרף אליה 

מסמכים נוספים הקרויים "נספחים".

תשריט
)משורטט(  גרפי  מסמך  הוא  התשריט 
הכולל, בחלקו העיקרי, מפה של המצב 

רהמוצע באותה תוכנית: מה רוצים שי
היו חלוקות הקרקע, ומה ייעוד הקרקע 
תיירות/  מגורים/  )דרך/  חלק  כל  של 
תעשייה  ונופש/  ספורט  ציבור/  מבני 
ומלאכה(. המפה ערוכה על רקע מפת 

מדידה.
ייעודי קרקע

בתחי כבר  שפותחה  לשיטה  רבהתאם 
אזור  ונקראת  העשרים  המאה  לת 
את  התשריט  על  לסמן  יש   ,)gninoZ(
ו/או  בנייתם  תותר  שבהם  האזורים 
קוד  לפי  שונים,  ייעודים  של  הפעלתם 

צבעוני המזהה את הייעודים. לדוגמה: 
בצבע  בתשריט  שייצבעו  השטחים 
ניתן  כי באותם שטחים  צהוב מסמנים 

רלבנות מבנים שישמשו למגורים, שט
חים שייצבעו בתשריט באדום מסמנים 
כי בשטח ניתן יהיה לפתח שם דרך, וכן 
שבהם  שטחים  לקבוע  גם  ניתן  הלאה. 

ייעו וכמה  כמה  להפעיל/לבנות  רניתן 
דים )תמהיל(, ואזורים אלה יסומנו על 
פי רוב באמצעות קווים בצבעים שונים 

לסירוגין )פיג'מה(. 
הוראות התוכנית )התקנון(

אחת  כמקשה  שנקרא  משפטי  מסמך 
של  ה"מוצע"  המצב  תשריט  עם  ביחד 

רהתוכנית. מפרט את כל הנתונים הנד

והור התוכנית  ואישור  לדיון  ררשים 
המותרים  הקרקע  שימושי  בדבר  אות 
למימושה.  והנחיות  התוכנית  מתוקף 
הוראות תב"ע נערכות בתבנית קבועה 

וכול מבא"ת(  נוהל  )לפי  סעיפים  רשל 
שמופי הקרקע  לייעודי  הוראות  רלות 

עים בתשריט ובטבלת זכויות והוראות 
בניה, כלומר מה ניתן לבנות וכמה - מה 
כמה  הבניין,  קווי  מה  הבניינים,  גובה 

הנ יש  דיור בכל מגרש? האם  ריחידות 
חיות עיצוביות )עם/ בלי גגות רעפים(? 
שטח  ייעוד  באותו  לבנות  מותר  מה 
להניח  מותר  הדרכים  בתוך  למשל   -
מדרכות, מתקני תשתיות תת קרקעיות 

וכו'.

לפני כארבע שנים הוחלט בקדש ברנע 
חוקית  בצורה  לבצע  לתושבים  לאשר 

רומוסדרת שימושים נוספים בתוך מגר
שי המגורים. כמו בכל מושב, קדש ברנע 
תוכנן כך שחלקת המגורים כוללת 2.5 
יחידות   2.5 לקום  מיועדים  ובה  דונם, 

רדיור )בן ממשיך + יחידת הורים(, ובנו
רסף לכך יש מקום וזכויות בניה למחס

נים, סככות לכלי רכב חקלאיים ומענה 
לדרישות חקלאיות נוספות. 

עם  וכן  בחקלאות,  והמצב  השנים  עם 
כמוקד  ניצנה  פתחת  את  לפתח  הרצון 

נו בשימושים  הצורך  עולה  רתיירות, 
המחו בוועדות  גם  לשמחתנו  רספים. 

ניתן לחיות רק  כיום לא  כי  זיות הבינו 
נוס אופציות  לתת  וצריך  רמחקלאות, 

פות ביישובים הללו. הן ניסחו מדיניות 
בימים אלה, במקביל לתה רהמאושרת 

ליך המקומי בקדש ברנע.
לפי מדיניות זו ניתן יהיה לאשר מספר 
שימושים נוספים. למשל, בקדש ברנע 
ניסחנו יחד עם היישוב את השימושים 

לממ חנות  להקים  יהיה  ניתן  רהבאים: 
שירותי  יותרו  החקלאית,  התוצרת  כר 
200 מ"ר, איר  משרד, מחסן חקלאי עד
ררוח כפרי וכן פעילות תיירותית הקשו

בנחלה,  החקלאי  לייצור  ישירות  רה 
הנחלה  תוצרת  מכירת  לרבות  מלאכה 
בחנות ששטחה לא יעלה על 100 מ"ר 
וכן משפחתון לילדים עד גיל 3 בשטח 
שלא יעלה על 50 מ"ר, ובתנאי שיהיה 
נפרד ממבנה המגורים, עם  חלק בלתי 
האירוח  יחידות  כמות  נפרדת.  כניסה 

יחי שלוש  עד  תהיה  בנחלה  רהמותרת 
ברוטו  מ"ר   100 של  כולל  בשטח  דות, 
חניה  מקום  יוקצה  שרות(.   + )עיקרי 
אחד בתחום המגרש לכל יחידת אירוח, 
סה"כ  חניה.  עומס  ליצור  לא  מנת  על 
לא  לתעסוקה  לבניה  המותר  השטח 

חקלאית לא יעלה על 455 מ"ר ברוטו.
החיים  איכות  על  לשמור  מנת  על 
אסור  מה  גם  במפורש  הגבלנו  בישוב, 

מו שאינם  השימושים  בין  רבמגרשים. 
בי לצרכי  שימושים  או  מבנים  רתרים: 

דור, אירועים, מפעלים העלולים לפגוע 
)כגון  ובשכנים  הקרקע  וטיב  באיכות 
מפעלי בטון ובלוקים, מוסכים ותחנות 

לא  וכן  וכדומה(,  בשר  משחטות  דלק, 
כלי  ומכירת  לאחסנה  מגרשים  יותרו 
רכב, מחסנים מסחריים למכירה ושיווק 
ופעולות  ניקוי  חומרי  הדברה,  חומרי 
אריזה ומילוי החומרים הנ"ל. לא תותר 
יותר  הדורשת  חקלאית  לא  תעסוקה 
מחמישה מקומות חניה לפי תקן חניה 
תקף, ו/או מספר תנועות כולל של רכב 
נכנס ויוצא העולה על עשרה כלי רכב 
לשעת שיא או 25 כלי רכב ביום, וכן לא 
המחייבת  חקלאית  לא  תעסוקה  תותר 
כולל  במשקל  כבד  וציוד  רכב  תנועת 

הגבוה מארבעה טון.
זו כמובן ניצלנו את  בהזדמנות חגיגית 

צרכים  כמה  עוד  והסדרנו  ההזדמנות 
שהיו קריטיים ליישוב. כך למשל כביש 

רהכניסה האחורי מכיוון כמהין הופך לכ
רביש מאושר ותקני. לאור המצב הביט

כדי  לכך,  גם מתכננים המשך  אנו  חוני 
הרא הכניסה  למעשה  יהיה  רשהכביש 

שית ליישוב )מה שקורה בפועל כיום(. 
צי למוסדות  נוסף  שטח  הסדרנו  רעוד 
מכי הציבור  מוסדות  עבור  חניה  רבור, 

וונים נוספים, וכמובן ביטול המרווחים 
ברורים  לא  ציבוריים  שטחים  אותם   -
מנוצלים  לא  שבפועל  המגרשים,  בין 
לצרכי ציבור, ויתווספו למגרשים החל 

מאישור התב"ע.

איפה זה עומד כיום?
חודשים  מספר  לפני  הוגשה  התוכנית 
גם  לדון  נדרשנו  המחוזית.  לוועדה 

ליי שמצפון  הפסולת  בור  רבהסדרת 
הסביבה  הגנת  משרד  מול  ובדיון  שוב, 
כי פיתוח השימושים הנוספים  סיכמנו 
סקר  שנבצע  לפני  יתממש  לא  בתב"ע 

בנושא הבור, ונבין השלכותיו.
של  לתהליך  מקודמת  התוכנית  כרגע 
כלומר   - המחוזית  בוועדה  "הפקדה" 
עלינו  ויהיה  בתוכנית,  תדון  הוועדה 
דורש  ההפקדה  תהליך  אותה.  לפרסם 

של עם  חודשיים  של  פרסום  רמאיתנו 
טים והודעות בעיתונים, על מנת שכל 

מהתוכנית  נפגע  עצמו  שירגיש  מי 
יהיה רשאי להתנגד. אנו גם נפרסם את 

התוכנית בלוחות הוועד המקומי.
רלאחר כחודשיים בהם ניתן להגיש הת

נגדויות, הוועדה דנה בהן, מבררת אותן 
בתוכנית.  לשנות  יש  ומה  אם  וקובעת 
מועברת  התוכנית  התנגדויות,  אין  אם 

לאישור כמו שהיא.
אנו מקווים כי בחודשים הקרובים נגיע 
ונוכל  התב"ע  של  סופי  אישור  לכדי 

להתקדם. 
שירה מוריוסף

מהנדסת הוועדה 
המקומית לתכנון ובניה

התב"ע החדשה 
לקדש ברנע

תב"ע שמבה

תב"ע תיירותית בקדש ברנע

מבוא לקריאת תוכנית בניין עיר

התוכנית החדשה מגדירה מחדש את אפשרויות הפיתוח ביישוב
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אשלים מציגה: מהפך

 הכנסת ספר תורה 
לבית הכנסת באשלים

כך הפך אשלים מיישוב מוזנח לקהילה תוססת וגאה

הספר נקנה בעבר לבית כנסת בירושלים ועבר אחר כבוד אלינו לנגב

היישוב  מצב  את  היטב  זוכרים  בינינו  הוותיקים 
במלואו,  מאוכלס  לא  מוזנח,  שנים:  לפני  אשלים 

רסובל מסטיגמה גרועה ובעיקר מייאוש. אבל קבו
צת תושבים נאחזה במקום ורצתה שינוי. המועצה 
ממושב  היישוב  את  הפכנו  לדרך:  ויצאנו  נרתמה 
כל  את  ופיתחנו  שדרגנו  קהילתי,  ליישוב  שיתופי 

התשתיות ביישוב הישן, ופני המקום השתנו.
בנו כאשר,  המהפך,  התחיל  מכאן  רלדעתי, 

המושכות  את  שלקח  המקומי  הועד  הוקם  סף, 
מאוכלסת,  הצפונית  השכונה  כיום  במקום. 
השכונה הדרומית בבניה ומרכז הישוב מתמלא 

ומתייפה. מה אומר - הלב מתרחב וגואה, כי זו, 
שא וכמו  והשקעתנו.  עבודתנו  מטרת  רבעצם, 

והתכוונתי  עדיו",  הם  אדם  של  "מעשיו  מרתי, 
ות פניות  ללא  העבודה  את  שעושים  רלכולנו, 

ארים ושכם אל שכם!
גאה  שמחה,  תוססת,  קהילה  עיניי  מול  ראיתי 

ומלאת תקווה.
ברכות לאשלים המעטירה לשגשוג, להתפתחות, 

לגידול ולשמחה!
עודד ברזלי 
אגף הנדסה והתיישבות

רכש  ז"ל  חייט  יעקב  סבי  שנה,  כ-30  לפני 
ספר תורה והעניק אותו לבית הכנסת בשכונת 
מגוריו. עלות הספר: כ-100,000 ש"ח במחיר 
של פעם. לאחר שנודע לי כי מתכוונים להקים 
פניתי  תורה,  ספר  וחסר  באשלים  כנסת  בית 
לאימי וביקשתי את רשותה להעביר את הספר 

רלאשלים. אמי הסכימה, בתנאי שיהיה לו שי
מוש במקומו החדש. 

ביצענו גישושים בבית הכנסת של סבי, ושם לא 
סווי הרב  כבוד  את  הכנסתי  מהעניין.  רהתלהבו 

סה בסוד העניינים, וביקשתי התערבותו לביצוע 
המעבר. לאחר מספר חודשים והפעלת קשרים 
שנזהה  ובתנאי  הספר,  את  להעביר  לנו  אושר 

החגיגית  לפתיחה  תאריך  שנקבע  לאחר  אותו. 
נסענו אמי ואני בליווי הרב סוויסה לבית הכנסת 
בב"ש, שם נפגשנו עם נציגי בית הכנסת שזיהו 
את אמי. הם הוציאו מחברת ישנה ובה רשומים 
וחתמנו  הספר  את  זיהינו  וכך  התורה,  ספרי  כל 
ברצוני  למשפחה.  חזר  שהספר  במחברת  להם 
לציין כי בהיכל ספרתי לפחות כ-25 ספרי תורה 

ואני מאמין שלא כולם בשימוש.
רסבא שלי היה פנסיונר של צבא הלגיונרים בצר
רפת שנלחם בנאצים. כל המשפחה התרגשה וה

עניין הציף זיכרונות מבית סבא. אני תקווה שכך 
זכרו ישמר.

מוטי זנא,אשלים

לאחר מספר חודשים והפעלת קשרים אושר לנו להעביר את הספר

מרכז קהילתי במרחב עם

לכל ידידינו במועצה,
תודה גדולה ועמוקה על פעילותכם למען הקמת המבנה לחברה וקהילה ביישובנו, ועל ארגון הטקס 

המקסים והמרגש. המקום יהווה שדרוג משמעותי לחיי הקהילה שלנו, ויעביר את מרכז הכובד 
של הפעילות לשכונת הקבע. יהי רצון שתזכו לשנים רבות של עשייה מבורכת, ושנממש יחד את 

המשימות שעוד לפנינו - בית כנסת, מעונות וגנים, מקווה, מבנה תעסוקה ותיירות ועוד ועוד.
חזקו ואמצו, יישר כוחכם, ועד מרחב עם

GIS ,נעים להכיר
מהי מערכת מידע גיאוגרפית, ואיך זה יכול לשרת אותי?

מה זה ממ"ג?
 Geographic של  התיבות  ראשי  הם   GIS
 – ממ"ג  ובעברית   ,Information Systems
כלי  היא  זו  מערכת  גיאוגרפיות.  מידע  מערכות 
יעיל לשילוב מידע סביבתי ותכנוני, והיא כוללת 
תוכנה וחומרה המאפשרים איסוף מידע מרחבי, 
)מרחביים  וניתוחים  שאילתות  ביצוע  בדיקתו, 
לתצוגה  ומפות  דוחות  והפקת  וסטטיסטיים( 

לצורכי תכנון וקבלת החלטות.
את  לפשט  מנסות  גיאוגרפי  מידע  מערכות 
"העולם האמיתי" לתצוגת מחשב, בעזרת בסיס 
מחולק  המרחבי  המידע  גרפית.  ותצוגה  נתונים 
לשכבות, שכל אחת מהן מייצגת אלמנט בעולם 
ישובים, כבישים,  יכולה להיות:  האמיתי. שכבה 
יש  שכבה  לכל  וכד'.  שונות  תשתיות  מבנים, 
אודותיה,  שנאספו  הנתונים  את  האוגרת  טבלה 

רוהיבט גרפי המתאר חזותית את הנתונים. הנתו
נים מקבלים, בנוסף למידע טבלאי רגיל, גם ממד 
גיאוגרפי של נקודות ציון. שילוב שכבות המידע 
כל  של  ניתוח  המאפשרות  נושאיות  מפות  יוצר 
שכבה בפני עצמה וניתוח הקשרים בין השכבות 

השונות.
המקושרת  מפה  כעל  לממ"ג  להתייחס  אפשר 

למצות  היכולת  את  מספק  הממ"ג  למחשבון. 
מידע מתוך סוגים שונים של נתונים בעלי מימד 

מרחבי. 
מה עושים עם זה? 

המי על  שאילתות  לבצע  מאפשרת  רהמערכת 
דע: היכן זה נמצא? מה נמצא ב...? איפה נמצא? 
הנדסיות  תשתיות  אילו  ב...?  גרים  אנשים  כמה 

רנמצאות במקום? מה המרחק בין נקודות? באי
מ-10%?  ביותר  האוכלוסייה  גדלה  ישובים  לו 
היחסים  אופי  על  שאלות  לשאול  ניתן  בנוסף, 
מהי  השונות:  )שכבות(  הישויות  בין  המרחביים 
הדרך הבטוחה והקצרה בין מגורי התלמיד לבית 

רהספר? היכן יש בעלי חיים נדירים מחוץ לשמו
ררות טבע? מה המרחק בין הנחלים לאזורי תע

שייה מזהמים? 
איך אני יכול לראות את זה? 

בקרוב יעלה לאוויר אתר GIS מועצתי, בו ניתן 
יהיה לקבל את רוב המידע באופן עצמאי.

 ,10-12 בשעות  יום  מדי  היא  באגף  קהל  קבלת 
בתיאום מראש בטלפון 08-6564106.

ברני רוזנפלד
אגף הנדסה והתיישבות

נחל רות

גשר עזוז

נחל רות חוצה את הדרך המקשרת בין כמהין לקדש ברנע. הדרך נסללה ע"י חברת מקורות, ללא 
התחשבות במעבר למכוניות גדולות. הירידות לנחל היו תלולות מאוד, והמעבר היה קשה ולא 

נח, בלשון המעטה. לאחרונה הקטע תוכנן מחדש, השיפועים מותנו, ניבנה "גשר אירי" גדול יותר 
מהקודם, הכביש הורחב ובימים הקרובים ייפתח לתנועה מסומן ומתומרר. זהו המעבר האירי השני 

בכביש זה, לאחר שהעבודה בנחל ניצנה הסתיימה לפני כשנה. עתה נותר רק לשדרג את הכביש כולו.

התורכים בנו גשר אבן יפהפה, בעל שתי קשתות, בתוואי הרכבת שממערב ובתחתית עזוז של היום. 
לפני כשנתיים גילינו סדקים בגשר, אבנים שיצאו ממקומן וחתירת מים ביסודות.

פעלנו מול המועצה לשימור אתרים, שנרתמה לנושא: נערכו מדידות, מהנדס גשרים תכנן את 
התיקון, יצא מכרז, נבחר קבלן, והשיפוץ, החיזוקים והשדרוג יצאו לדרך. בימים הקרובים תושלם 

העבודה והגשר ייפתח לתנועה.
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בודקים את השטח..

אגף קהילה וחינוך

 בימים אלו נבדקת אפשרות להקמת 
מרכז פנויים פנויות ברמת הנגב.

מטרת היוזמה היא להקים מועדון חברתי כמרכז 
למפגשים ופעילויות . 

היוזמה בחיתוליה וכדי לדעת כיצד להתקדם הלאה, 
נשמח לשיתוף פעולתכם במילוי טופס קצר

 פרטים נוספים בעניין ההרשמה, 
והטופס למילוי  באתר המועצה

נודה לשיתוף פעולה!

♥

♥

♥
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מגד ירחים שברון הלוחות
ּבְכָל ּדוֹר, ֲעבוֹדַת עֵגֶל הַזָהָב

ּבְרוֹן לּוחוֹת הָעֵדוֹת ִ ּתְסָבֵב שׁ
)הראי“ה קוק, מגד ירחים, תמוז תרע“ב(

אחרי שבמתן תורה בו' סיון התגלה הקב"ה לכל בני ישראל, 
עולה משה להר סיני לקבל את התורה. הוא שוהה על ההר 
40 יום ו40 לילה, ובי"ז בתמוז הוא יורד עם לוחות הברית 
לעם ישראל. רק שבינתיים בני ישראל, חסרי הסבלנות, לא 
אליו.  ולעבוד  מזהב  עגל  להכין  והחליטו  עוד  לחכות  רצו 
ומחליט לשבור  יורד מההר, מבין את חומרת החטא  משה 

את לוחות הברית.
בעקבות זאת, במהלך הדורות, יום י"ז בתמוז המשיך להיות 
היכנעות  שבהם  כשהגדולה  ישראל  לעם  צרות  של  יום 
העיר  חורבן  של  וההתחלה  זה  ביום  למצור  ירושלים 

והמקדש, חורבן שהסתיים ביום ט' באב. בעקבות כך, ימים 
אלו נקבעו כימי תענית. כמו בהרבה מקרים, "מעשה אבות 
הדברים  של  הן  יסודות  ואותם  ולרע,  לטוב  לבנים",  סימן 
הרעים  הדברים  של  גם  ולמצער  בעבר  שקרו  הטובים 

ממשיכים להיות רלוונטיים בכל דור ודור. 
"שברון הלוחות" הפך להיות שם נרדף לשבר ערכי ומוסרי, 
לזהב",  ה"בהלה  את  המסמל  למושג  הפך  הזהב  ועגל 
הכסף  אחרי  והמעצורים  הפרופורציות  חסר  המרדף  את 
והחומריות. עבודה ופרנסה הן דברים חשובים מאוד, אבל 
יש לזכור מה העיקר ומה הטפל. המרדף הבלתי נגמר אחרי 
החומר, אחרי הקידום והשכר והקניות והרכב החדש והבית 
שהערכים  ולכך  הרוחות,  לשברון  שיגרום  סופו  החדש, 

החשובים והמהותיים יותר בחיינו יישברו ויפרחו באוויר.
אבל יש תקווה.

אחרי שברון הלוחות והריסת עגל הזהב, משה עלה לעוד 40 
בא' אלול משה  ואכן,  לה' שיסלח לעם.  יום להר, להתפלל 
וירד בי'  יום,  ירד עם הבשורה שה' סלח. אז עלה לעוד 40 

בתשרי )יום כיפור( עם סט חדש של לוחות.
גם אנחנו עוד יכולים לתקן. אחרי שנים שהמרדף הזה אחרי 
הכסף הלך והתגבר, ונדמה היה כאילו הוא חזות הכל, ניתן 
לחוש לאחרונה ברוחות חדשות וחיוביות שמנסות להחזיר 
את הערכים למרכז. נדמה לי שלנו, תושבי הנגב, שמצליחים 
או  )מבחירה  הזה  מהמרדף  רבה  במידה  מנותקים  להיות 
חשוב  תפקיד  יש  היסוד,  לערכי  יותר  ומחוברים  מאילוץ(, 
של  היום  לסדר  יותר  הנכונים  העדיפויות  סדרי  בהנחלת 

העם היושב בציון. שנזכה.
ארז לוזון
מרחב עם

בס"ד

המש וההתפתחות  לצמיחה  רבהמשך 
לכם  נכיר  הצעירים,  במרכז  מעותית 

החבר המעורבות  תחום  את  רהחודש 
תית במרכז הצעירים. תחום זה מייצר 

צעי של  משמעותית  עשייה  רומעודד 
ררים במועצה, למען יצירת שינוי מתמ

שך ושיפור חייהם וחיי חבריהם.
הניתנת  דיוויס  קרן  מלגת  במסגרת 
רמת  בני  וסטודנטיות  לסטודנטים 
מעורבות  מסלול  השנה  נפתח  הנגב, 

מה זה  במסלול  המלגאים  רחברתית. 
כל  בה  חברתיים,  יזמים  קבוצת  ווים 
המתוכנן  ייחודי  פרויקט  מנהל  צעיר 
הקבוצה.  חברי  ידי  על  לפועל  ומוצא 

לי מלגת  מוענקת  בקבוצה  רלחברים 
הפרו לקידום  וליווי  מוגדלת  רמודים 

יקט, הכולל הנחייה צמודה במפגשים 
ושיתוף  חודש  כל  וקבוצתיים  אישיים 
פעולה עם מחלקות המועצה האזורית 

בכל צורך. 
מובי רביבים  מקיבוץ  שוורץ  ררעות 

בטבע",  שבת  "קבלת  פרויקט  את  לה 
המיועד לגשר בין האוכלוסייה הדתית 

רלחילונית באזור ולעודד חיבור ואינט
רראקציה. במסגרת המיזם רעות מזמי

נה אתכם להשתתף בסדרה של טיולי 
יום שישי קצרים, שבמהלכם מתקיים 
פיקניק  ובסופם  שונים  בנושאים  שיח 

בק ממש  קורה  הבא  הטיול  רמשותף. 
המעונר  .14.6 ה שישי  יום  בבוק  -רוב, 
בטלפון  לרעות  לפנות  מוזמנים  יינים 

054-2401026 או בדוא"ל

.reutschvartz@gmail.com
אגף  של  צעירים  מפורום  זולוף  ליאור 

מובי ניצנה,  תושבת  וחינוך,  רקהילה 
הקשר  טיפוח  שמטרתו  פרויקט  לה 
בין צעירי רמת הנגב לצעירי הקהילה 

הנמצ דנוור  צעירי  בדנוור.  רהיהודית 
מש שונות  בתוכניות  בישראל  ראים 

המאורגנים  הצעירים  בטיולי  תתפים 
מרכז  של  האירועים  ובמגוון  ידה  על 
חלק  לקחת  המעוניין  כל  הצעירים. 

לפ מוזמן  זה  חשוב  לנושא  רולתרום 
נות לליאור בטלפון 052-6817282 או 

.liorzluf1@gmail.com בדוא"ל
פרויקט  מוביל  מרביבים  רודל  יהודה 
במסגרתו  דורי",  בין  "קשר  המכונה 

רהוא מזמין את המשתתפים לייצר תק
צעירי  בין  דורות  חוצת  אישית  שורת 
ותיקים. אם חשוב  המועצה לתושבים 

רלך לחזק את הקשר בין צעירים לוותי
קים, נשמח לצרף אותך לקבוצה. ניתן 

לפנות ליהודה בטלפון 052-8787881 
.yrodal@gmail.com או בדוא"ל

באש הסטודנטים  מכפר  צרפתי  ראור 
רלים מוביל פרויקט מיוחד במינו הפו
בין תושבי הא רעל לקידום הדו-קיום 

זור היהודים לבדואים, וזאת באמצעות 
הערבית  למוזיקה  והתוודעות  חשיפה 
וכלליה.  מאפייניה  השונים,  סוגיה  על 

ומ למוזיקה  באקדמיה  סטודנט  ראור, 
ידיעותיו  באמצעות  בירושלים,  חול 

הערבית  המוזיקה  בתחום  הנרחבות 
מקים חוג האזנה יהודי-ערבי למוזיקה 

המו משמשת  החוג  במסגרת  רערבית. 
המעונ שיח.  לדו  בסיס  ליצירת  רזיקה 

יינים להצטרף לחוג ההאזנה מוזמנים 
 054-4402365 בטלפון  לאור  לפנות 
.afrshezif@gmail.com או בדוא"ל

פרויקט  מוביל  מאשלים  מזור  יפתח 
מוזיקלי מעניין במיוחד המכונה "שירה 
יפתח  מאתר  זה  בפרויקט  ע)א(ובדת". 
שנכתבו  שירים  מתנדבים  באמצעות 
במסגרת התרבות הפנימית-קהילתית 
הדורות  במהלך  העובדת  בהתיישבות 
לאתר  נאספים  השירים  האחרונים. 
אינטרנט מיוחד על מנת לשמר אותם 
ולהטמיע את הטובים שבהם בתרבות 

רהקולקטיבית הישראלית. בעתיד מתכ
נן יפתח להפיק מופע ענק בהשתתפות 
יבצעו  בו  הראשונה,  מהשורה  אמנים 

ראת הטובים בשירים שנאספו. המעונ
מוזמנים  יפתח  עם  קשר  ליצור  יינים 
או   054-6905614 בטלפון  לפנות 

.iftahma@gmail.com בדוא"ל
עם  אנשים  שוב  נחפש  הבאה  בשנה 

ויכו יוזמה  לשנות,  ורצון  רמוטיבציה 
לקבוצת  הקבלה  עצמאית.  עבודה  לת 
בראיון  מותנית  החברתית  המעורבות 

ראישי, הרשמה למלגת קרן דיוויס, ואי
הפרו אישור  בוועדת  הפרויקט  רשור 

יקטים.
אבישי אדרי
מרכז צעירים רמת נגב

רהחודש היה עמוס כתמיד בפעילות במרכז הצעי
עם  החודש  את  פתחנו  טללים"  ב"ארבעים  רים. 

רהופעות אביב מדהימות – יום אחרי יום פקדו או
רתנו רוקפור שריגשו עם שירים נוסטלגיים, ותו

"מקורוק".  פסטיבל  במסגרת  שהקפיץ  יוסף  מר 
בנוסף, התחלנו לקיים החל מהחודש בימי חמישי 
מסיבה  ולאחריו  סלסה  שיעור  לשבועיים  אחת 
שלושה  הוצגו  "קצרות"  בשם  באירוע  לטינית. 
והיה מרתק. כל  ידי היוצרות,  סרטים קצרים על 

ריום שישי אנחנו מתפנקים עם שישי בריא, כשב
רכל פעם יש הפתעה אחרת – הפעם האחרונה היי

תה מכירה של בגדי נשים יפהפיים בנוסף לאוכל 

רהטוב. יש לכם רעיון או יוזמה שאתם רוצים לה
ביא למקום? מוזמנים לפנות ליזמים המפעילים 

.yakirkanfi@gmail.com אותו מאור ויקיר
של  השני  המחזור  הגבוהה,  ההשכלה  בתחום 

מייע ואנחנו  בעיצומו,  כבר  הפסיכומטרי  רקורס 
לעש מקצועיים  אישיים  ייעוצים  במסגרת  רצים 

רות צעירים לגבי בחירת תחום לימודים.
פורום הצעירים שלנו יצא החודש לסיור לימודי 
בעשייה  לפגוש  בערד,  הצעירים  במרכז  מרתק 
שלהם, בפורום הצעירים, בתכניות שהם הוציאו 
בסיור  שלהם.  הבית  בפאב  וגם  לאחרונה  לפועל 
העבירו אותנו את "סיור ההתיישבות בעיר" שהם 

רעושים לכל מי שמתעניין להתיישב בערד, וראי
נו את מתחם קהילות הצעירים שהם פתחו לפני 
בשכר  צעירים   22 מתגוררים  בו  חודשים,  מספר 
דירה מוזל מאוד. הצעירים המתגוררים במתחם 
לטובת  חודשיות  שעות  עשר  מעצמם  נותנים 
עשייה קהילתית במסגרת מרכז הצעירים, ובנוסף 
הם עוברים תהליך של גיבוש לגרעין התיישבות 

במהלך השנה. פרויקט מעורר השראה בהחלט. 

נעמה חיימוב-צנעני
מנהלת מרכז צעירים 
אגף קהילה וחינוך

מעורבות חברתית במרכז הצעירים

החודש במרכז הצעירים

במסגרת מלגת קרן דיוויס נפתח השנה מסלול מעורבות חברתית במרכז הצעירים, והמיזמים החברתיים כבר יוצאים לדרך

הופעות, לימודים וסיור מאיר עיניים אצל חברינו ממרכז הצעירים בערד

תומר יוסף מופיע ב"ארבעים טללים"

מרכז הצעירים
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מהימין לשמאל
נולדתי והתחנכתי בנתניה, בבית ימני רוויזיוניסטי. במהלך 

רחיי עשיתי תפנית חדה לעבר ההתיישבות הקיבוצית ות
רנועת העבודה, כשעברתי להתגורר בקיבוץ רביבים שבר

מת הנגב. אם פעם חינכו אותי להסתייג מן הפנקס האדום, 
מח נפרד  בלתי  חלק  אני  היום  וההסתדרות,  רהקומוניזם 

ברה סוציאלית בת קיימא, חיה, נושמת ופעילה. המעבר 
לידי  באה  לשמאל  מהימין  אידיאולוגית  עולם  מהשקפת 

רביטוי בארבעת ספריי, ובעיקר בספרי האחרון "בעיני הב
נים", שם כתבתי על האירועים הפוליטיים והמדיניים בין 

מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים.

חבר'ה מהסיירת
אני נהנה מאוד לעשות טיולים בטבע, בעיקר עם חברים 
טובים שהיו איתי בצבא, בצנחנים. אני מאוד אוהב לטייל 
מדובר  אם  בין  קבע,  דרך  הארץ  של  הנסתרים  בשביליה 
בטיולי ג'יפים או מסלולי הליכה. דרום, מרכז, צפון – הכל 

רבא בחשבון מבחינתי. זה זמן האיכות שלי עם חבר'ה מה
חלק  זה  טוב.  קשר  על  לשמור  דואג  אני  איתם  סיירות, 
משמעותי ובלתי נפרד מחיי. חשוב לי מאוד לשמור גם על 

רקשר עם בני המשפחות השכולות שהכרתי במהלך שירו
תי הצבאי. אני אוהב לבלות זמן איכות ופנאי עם אנשים 

וחברים שהכרתי, זה עושה לי טוב על הנשמה.

הרצאות ופורומים 
ידי אישיים ואר רבתור סופר ופובליציסט, אני מוזמן על 
רגונים רבים ומגוונים להרבה מאוד הרצאות, דיונים ופורו
רמים שונים. אני לוקח חלק נכבד בהרצאות בקרב סטודנ

טים, חוגים, בתי ספר שונים ובצבא, בנושאים המתקשרים 
בעיקר לפוליטיקה הישראלית וגם על הספרים שלי. ביחס 
כמי  העבודה,  למפלגת  שקשורים  רעיוניים  לנושאים 
להיות  אותי  מזמינים  המפלגה,  של  המצעים  את  שכתב 

רחלק מצוותי היגוי שעוסקים בנושאים החברתיים, המדי
רניים והכלכליים. כחבר הנהלה של הקונגרס הלאומי-יהו

די, אני מוזמן להרבה כנסים והרצאות שעוסקים בנושא 
האנטישמיות באירופה ובעולם. רק לפני שבועיים חזרתי 
מבודפשט שבהונגריה מכנס שעסק במאבק באנטישמיות 

באירופה.

חובב תרבות
הצגות  לראות  פעם  מדי  ללכת  אוהב  אני  תרבות,  כחובב 
מנוי  גם  לי  יש  ב"הבימה".  ואם  בקאמרי  אם  בתיאטרון, 
קבע  דרך  הולך  ואני  רביבים,  בקיבוץ  האזורית  במועצה 
לראות שם מופעים והצגות שונות. מאוד חשוב לי לשמור 

וה הנשמה  בשביל  וגם  הגוף  בשביל  גם  כושר,  רמת  רעל 
קבוע  באופן  הליכה  לעשות  מקפיד  אני  הטובה.  הרגשה 

רמסביב לקיבוץ ולהקיף אותו, כל יום. זה יכול להיות בבו
קר, זה יכול להיות אחר הצהריים. יש לנו ברביבים מגרש 
טניס, אליו אני הולך מדי פעם עם חברי קיבוץ שונים. אני 
מאוד אוהב את הספורט הזה, בעיניי הוא פשוט מקסים, 

מה גם שאינו אלים.

רדוד ואלים
אני מאוד אוהב לצפות במשחקי כדורגל, רק באירופה. זה 

או טור להיות משחקים קבוצות מליגת האלופות,  ריכול 
הכדורגל  לצערי,  לנבחרות.  אירופה  אליפויות  של  נירים 
אם  מאירופה,  לכדורגל  ברמתו  מתקרב  לא  אפילו  בארץ 
הכדורגל  האוהדים.  לקהל  ביחס  ואם  למקצוענות  ביחס 
בארץ מאוד רדוד ברמתו ואלים. הגזענות והקללות שאני 
מוציאות  פשוט  הארץ  ברחבי  הכדורגל  במגרשי  שומע 

אותי מדעתי. זה נושא בוער שמאוד מטריד אותי.
בנושא של היריבות העירונית בין הפועל למכבי ת"א, כל 
הפולחן הזה של חולצה צהובה ואדומה נראה בעיניי פתטי. 
זאת יריבות שאין לה באמת מקום. אין שום קשר היום בין 

קבוצת כדורגל לבין ייצוג פוליטי, אין באמת פולחן פוליטי 
כלשהו בין שתי הקבוצות אלא רק פולחן של חולצות. אני 
למפלגות  מצביעים  ירושלים  בית"ר  אוהדי  שרוב  מאמין 
קיצוניות כמו תקומה. הליכוד מבחינתם זו מפלגה מתונה. 
הקריאות הגזעניות "מוות לערבים" מגיעות מבית מדרשו 
של הרב כהנא ולא מתנועתו של מנחם בגין. בהקשר לכך, 
לפני 30 שנה הייתי יו"ר של תנועת מענה "מטה על נגד 

רהגזענות", ואני יודע שאוהדי בית"ר היו המתנגדים לתנו
עה הזאת.

קראתי בשקיקה
מן  פוליטיקאים  על  ביוגרפיה  ספרי  לקרוא  מקפיד  אני 
הארץ והעולם. מאוד התחברתי לספרים האחרונים שכתב 

רמיכאל בר על דוד בן גוריון ושמעון פרס. קראתי בשקי
קה את ספרו של אחי, זאב צחור, על יעקב חזן, ממנהיגי 

רמפ"ם. אני מאוד שמח לשמוע על כל ספר חדש שמוצי
אים ספרים שמוציאים סופרים כמו עמוס עוז, א.ב. יהושע 
ומאיר שלו. בנוסף, אני קורא גם רומנים פוליטיים, ותיאור 

חייהם של עמים מיוחדים ובמחוזות רחוקים ואחרים. 
המשפחה שלי היא חלק משמעותי ובלתי נפרד בחיי. יש 
לי חמישה ילדים ועשרה נכדים, כך שהחיים שלי סובבים 

סביב הילדים והנכדים שלי מסביב לשעון.

אדם,  מקום

יגאל צחור, רביבים

אז מה זו קרקע גננית?
בענייני  לעסוק  מרבה  המדברי  הגנן  אלה,  בימים 
של  החפוזה  היעלמותו  לאחר  החדשה,  בגינה  קרקע 
בקרקע  מצאי  של  אקראי  מדגם  והנה  הבניה.  קבלן 
בנוה-בוקר שזה עתה  דונם  בתולית במגרש של חצי 

ר"נוקה" ויושר על ידי קבלן הפיתוח: שברי בטון, שא
ומסמרים  במלט  מכוסה  טפסנות  עץ  "שליכט",  ריות 
קופסת  סביר,  במצב   46 במידה  עבודה  נעל  חלודים, 
טונה ריקה, ברזלי בניין בשלל גדלים, אריחי קרמיקה 

וכוסות חד-פעמיות עם משקעי קפה שחור.
ראז איך מקימים גינה בתנאי התחלה שכאלה? איך יג

דלו הוורדים והקמליות בסביבה עוינת שכזאת? 
אחרי שניקיתם טוב טוב את השטח )אני משאיר לכם 

ראת המשא ומתן עם הקבלן(, פתאום אתם מגלים שה
ראדמה נמוכה בעשרות סנטימטר מהשבילים והמרפ

"למלא  הגנן:  של  הקיומית  השאלה  עולה  שוב  סות. 
או לא למלא? ועם מה למלא? קרקע גננית!?! מה זה 

בכלל?"
מושג  בעצם  וזהו  גננית,  לקרקע  הגדרה  אין  ככה:  אז 
הקיימת  לאדמה  איכותית  אדמה  לתוספת  מעורפל 
הרטוב  המדברי  החלום  שלנו,  באזור  )המקומית(. 
הנה  אז  מהשרון.  אדומה  חמרה  הוא  גננית  לקרקע 

הח לגינתכם  חמרה  משאית  להביא  לא  סיבות  רכמה 
דשה בנגב: 1. הרס בתי גידול של אזורי חמרה טבעיים, 2. 
שינוע מיותר, 3. הפצת זרעים של מינים פולשים ועשבים 
שתלטנים כמו יבלית וגומה פקעים )סיידע(, 4. הרבה כסף. 
ובכל זאת, מה לעשות עם הפרש הגובה שנוצר? בכל מקרה 

רייבוא של קרקע "איכותית" הוא חסר ערך, אם עומק המי

כדלקמן:  היא  הפינה  המלצת  סנטימטר.  מ-40  פחות  לוי 
להוסיף קרקע מקומית, נקייה )למשל מחפירות יסודות של 
בתים חדשים בשכונה(, ולערבב היטב עם קומפוסט במינון 
של כ-25 ליטר קומפוסט למ"ר של קרקע. והעיקר: לשתול 

צמחים המתאימים לקרקע ולאקלים המקומיים!

Limonium פינת הצמח המדברי - עדעד

ראם עברתם ליד ערוגה עם פרחים כחולים שפרפרים מר
חפים מעליהם, קרוב לוודאי שהפרח הוא עדעד. עדעד 
מינים  כ-250  הכולל  העפרתיים  במשפחת  סוג  הוא 
ברחבי כדור הארץ. בארץ יש שישה מינים מקומיים של 

רעדעד, מתוכם שני מינים גדלים במדבר – העדעד המד
)תכול(, חד-שנתי הפורח בתחילת האביב; והעדעד  ברי 
המאובק, רב-שנתי הפורח בימים אלה ברחבי הר הנגב. 
שמאפשר  מה  מיוחדות,  מבלוטות  מלח  מפריש  העדעד 

לו לגדול הן על חוף הים והן בקרקעות לס מלוחות. 
בגינון יש עוד מספר מינים של עדעד, ביניהם העדעד 
נמוך  הוא רב-שנתי  הקנרי שמוצאו מהאיים הקנריים. 
באביב  שמתחילה  כחול,  בצבע  מרשימה  תפרחת  עם 
עלי  בעצם  היא  התפרחת  הקיץ.  אמצע  עד  ונמשכת 
הגביע שנותרים על הצמח לאורך זמן רב, הרבה אחרי 
גם  ניתן  עד-עד.  השם  כן  ועל  נופלים,  הכותרת  שעלי 
באגרטל  יבשות  אותן  ולשמור  התפרחות  את  לקטוף 
במשך שבועות רבים. בגינה העדעד מתאים למסלעות 

רולערוגות קטנות של רב-שנתיים, בשילוב צמחים מש
תרעים כמו חבלבל וצמחים גבוהים יותר כמו אגפנתוס 
3-5 שנים  או מרווה "אינדיגו". העדעד מתייבש לאחר 

ואז יש צורך להחליפו. 

גלעד מיכאלי 
משתלת קרקש, מדרשת בן גוריון
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

היישר מהאיים הקנריים, קבלו את העדעד הקנרי

פעם חינכו אותי להסתייג מן הפנקס האדום, הקומוניזם 
וההסתדרות, היום אני חלק בלתי נפרד מחברה סוציאלית
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מוסיקה של שינוי

לגעת בחופש, אבל עם גבולות

עלתה   )63( אורנשטיין  כשלורי 
לארץ בשנת 1970, היא הביאה עמה 
הגיטרה  את   - חשובים  דברים  כמה 
שקיבלה בהיותה בת 12, את אהבת 

שא ההתנדבות  רוח  ואת  רהקריאה 
תיכון.  כתלמידת  עוד  אותה  פיינה 
את הגיטרה לא עזבה מאז, ואת רוח 

רההתנדבות ניתבה לפעילויות הקשו
רות במוסיקה ובספרים.

ר"אני תושבת מדרשת בן גוריון, ובמ
שך 30 שנה לימדתי אנגלית בתיכון 
מדריכה  אני  כיום  סביבתי.  לחינוך 
מורים לאנגלית בבתי ספר תיכוניים 

רשל רשת אורט במגזר הבדואי. כמו
רה לאנגלית גיליתי שמשרד החינוך 
קריאה  הלימודים  בתוכנית  מחייב 
היו  לא  הספר  בבתי  אך  באנגלית, 

רספרי קריאה באנגלית. החלטתי לה
ילדים  ספרות  שתספק  ספריה  קים 
הראשון  והמקום  באנגלית,  ונוער 
קשר  יצרתי  גוריון.  בן  מדרשת  היה 
עם ארגון בחו"ל וקיבלתי דרכו הרבה 

ספרים. 
"בשלב מסוים החלטתי להרחיב את 
ספריות  לבנות  והתחלתי  המעגל 
במגזר  הספר  בבתי  השכנים,  אצל 

רהבדואי. התמקדתי בבתי הספר שע
רבדתי בהם והכרתי, וכך יכולתי לעק

וב אחרי השימוש והטיפול בספרים. 
של  ברמה  קריאה  ספרי  כשקיבלתי 
בי"ס יסודי פתחתי ספריות גם בביר 
קולגה  עם  יחד  ואז,  ובעבדה  הדאג' 

ספ פתחנו  הבדואי,  מהמגזר  רשלי 
הספר  בתי  בין  שעוברת  נודדת  ריה 
הרבה  מקבלת  אני  באזור.  היסודיים 

מאנ ומחו"ל,  מהארץ  ספרים  רמאד 
שים פרטיים ומהוצאות ספרים, ואת 
ואורזת  ממיינת  אני  הזה  החומר  כל 
אבל  עבודה,  הרבה  זאת  ומחלקת. 

רהסיפוק גדול, הספרים נקראים ומע
גלי הקוראים הולכים וגדלים".

ומחוץ לפרויקט הספריות, אני מבינה 
שיש פרויקט נוסף.

לפני  התוודעתי  הזה  הפרויקט  "אל 
שלי  הראשון  הקשר  שנים.  שלוש 
מוסיקאי,   ,Todd Mack עם  היה 
הארגון  את  שהקים  ומפיק  מלחין 
ר Music in Common לאחר היר
חו של חברו הטוב, העיתונאי דניאל 
לקהילות  להגיע  היה  הרעיון  פרל. 

העו ברחבי  בקונפליקט  רהשרויות 
קהילתיים  קונצרטים  ולקיים  לם 

משולבים בסדנאות בנושא דו-קיום. 
הזמנתי את טוד וחבריו - מוסיקאים 
וצלמים - לשני קונצרטים משולבים 
במגזר  תיכוניים  ספר  בבתי  בסדנה 
נוסף  קהילתי  ובקונצרט  הבדואי, 
בנגינה  הופיעו  בהם  בב"ש,  בפורום 
ובאימפרוביזציה, יחד עם האורחים, 

גם תלמידי תיכון ונגנים אחרים. 
ביצירת  הארגון  התמקד  "בהמשך 

רשת"פ ודיאלוג מפרה ומעצים בין תל
מידי תיכון מקבוצות אתניות שונות, 
על בסיס יצירה מוסיקלית משותפת, 
חברתי.  שינוי  איתה  שתביא  יצירה 

רנכון להיום, הארגון פועל בקרב למ
100 קהילות בארה"ב, במזר -עלה מ

רח התיכון ובמזרח הרחוק בהצלחה 
רבה. במשך שלוש השנים הללו אני 

רמתנדבת בארגון ומהשנה אני משמ
הפעילות  כמתאמת  בהתנדבות  שת 

במזרח התיכון".
מה הפעילות בארץ כוללת?

"בשנתיים האחרונות יזמתי מפגשים 
וערבים  יהודים  תלמידים  בין  כאלה 
במכללת  שונים  ספר  בתי  מעשרה 
לומדים  בה  לאנגלית  במחלקה  קיי, 
וערבים.  יהודים  סטודנטים להוראה 

הסטו מדהימות.  סדנאות  לנו  רהיו 
בנושא  דיאלוג  יוצרים  הללו  דנטים 

וימ באזור,  משותף  וקיום  רהשלום 
שיכו לפתח את הנושא בבתי הספר 

בהם ייצאו ללמד".
מאין נובע הלהט לנושא השלום והדו 

קיום?
בארה"ב  נערה  הייתי  ה-60  בשנות 
זכויות  המחוברת לגיטרה, כשברקע 
תנועות  וייטנאם,  מלחמת  האזרח, 
במוסיקה,  הפולק  תחיית  המחאה, 
כל   - סיגר בשירי המחאה שלו  פיט 
ביטוי  לידי  באות  האלו  ההשפעות 
בשני הפרויקטים שלי. לדעתי שוויון 

דמוקר למדינה  בסיס  הוא  רזכויות 
טית, וכשאני פוגשת אי שוויון - קשה 

לי לחיות עם זה. 
־לסיום, איפה יכולים להשתלב מתנד

בים נוספים בפרויקטים שלך?
ר"בנושא הספריות אשמח לקבל ספ

רים ועזרה במיון, אריזה וחלוקה של 
ספרים. בנושא השני יש צורך אמיתי 

בכתי מוסיקלי  רקע  בעלי  רבאנשים 
את  שילוו  וידאו  וצלמי  והלחנה,  בה 
בדו  שמאמינים  אנשים  הפרויקט. 
שמאמינים  זכויות,  ובשוויון  קיום 

לכו משותפת  כשפה  רבמוסיקה 
העתיד  שהוא  בנוער  ומאמינים  לנו 

שלנו". 
רמתנדבים פוטנציאלים יכולים להת

קשר ללורי, 052-4464377, או אליי.

חני פריאל, רכזת מתנדבים 
המחלקה לשירותים חברתיים
hitnadvut@rng.org.il
050-4042335

חוג  להתחיל  הוזמנתי  כשנה  לפני 
רכיבה לנערים בכפר "רוח מדבר", 
חילופי  במעצר  נמצאים  הם  שם 
במקום בית כלא. חשבתי שזה יהיה 
כמה.  עד  הבנתי  לא  אבל  מאתגר, 
גיליתי שהאופניים הם כלי טיפולי 
דופן  יוצאת  השפעה  בעל  מדהים, 

רעל הבנים. החוג היה בשביל הנע
אבל  בחופש,  לגעת  הזדמנות  רים 

עם גבולות. 
עם  אופניים  זוג  קיבל  ילד  כל 
השם שלו, והוא היה אחראי לטפל 
ולשמור על האופניים. אנו יוצאים 

כשעתיים,  של  לרכיבה  שבוע  כל 
עם  לפריסה  באמצע  הפסקה  עם 
תה שהנערים מכינים ואכילת עוגה 
שאם הבית מכינה לנו. אני בוחרת 
בכל רכיבה אחד מהנערים להוביל 
שמוביל  שמי  דגש  עם  הטיול,  את 

הקבו על  אחריות  לקחת  רצריך 
צריך  המוביל  עליה.  ולשמור  צה 
לבדוק  ותמיד  צומת  בכל  לחכות 
במהלך  מאחוריו.  הקבוצה  שכל 

רהרכיבות הנערים מספרים את סי
סיפורים  לרוב  שלהם,  החיים  פור 
שם  שאני  מרגישה  אני  עצובים. 

האופניים  דרך  להם  להראות  כדי 
את הכוחות שלהם ואת האור שיש 

בעתיד של כולנו.
בכמה  נוגעים  אנו  האופניים  דרך 
דברים חשובים: מנהיגות, אחריות 
האופניים,  על  ואחריות  עצמך  על 
תקשורת  הדדית,  עזרה  שליטה, 
עצמי.  וביטחון  פרגון  אמון,  בונה, 
כיום אני מחפשת אבות מתנדבים 
שיוכלו להצטרף לקבוצת הנערים 

כדוגמא גברית חיובית.
לכפר,  נערות  גם  הגיעו  לאחרונה 

רוהתחלתי גם אתן חוג רכיבה. הגי

במקצת:  אחרת  הנערות  עם  שה 
חששות  הרבה  עם  באות  הבנות 

פי ויכולת  חדשים  דברים  רלנסות 
איתן  שלי  המטרה  ירודה.  סית 

חיו פיסית  חוויה  להן  לתת  רהיא 
התחושה  את  להן  גם  ולתת  בית, 
וקבלת  גבולות  בתוך  חופש  של 

ראחריות. גם איתן אני מחפשת אי
מהות מתנדבות שיצטרפו לנערות 

כל שבוע.
בשיחת  שבוע  כל  לראות  מדהים 
הסיכום שלי עם הנערים והנערות 

ראת הסיפוק, השמחה והרצון להמ

שיך לרכב. באופניים אין להיכשל, 
מצליח  אחד  וכל  להתנסות  יש 

ברמה שלו.
זה  שפרויקט  אנשים  מחפשת  אני 

למוע ולתרום  אותם  לעניין  ריכול 
להר שנוכל  מנת  על  אופניים  רדון 

כל  על  אודה  הפעילויות.  את  חיב 
מנת  על  קטנה,  או  גדולה  תרומה, 
את  למצוא  אלה  לנערים  לעזור 
ובסופו  הם  לטובתם  בחיים,  דרכם 

של דבר לטובת כולנו.

דנה מאיר

היצירה המוסיקלית המשותפת תביא איתה שינוי חברתי

לורי אורנשטיין נעזרת במוסיקה בשביל לקרב קהילות. סיפורה של מתנדבת

דנה מאיר, המנהלת חוג רכיבה בכפר "רוח מדבר", מצאה באופניים כלי טיפולי מדהים

שקנאי מצוי
ללא ספק אחד מהעופות המוזרים שיש לנו, השקנאי המצוי, 
הוא גם אחד מהאורחים היותר מעניינים שלנו. עוף שכאילו 

רתוכנן ע"י מהנדס ששתה כוסית יין אחת יותר מדי... לשק
נאי מקור מהארוכים שבעופות העולם, עם השק המפורסם 

רשנועד ללכוד דגים, מזונו העיקרי של השקנאי. מוטת הכנ
פיים שלו ענקית, כשלושה מטרים, ורגליו הקצרות, בצירוף 
לגוף כבד מאוד )כעשרה ק"ג(, נותנות להליכתו המגושמת 

חזות מגוחכת מעט. 
ישנם שמונה מינים של שקנאים בעולם, ובארץ ניתן לראות 
שלושה מהם: השקנאי הקטן, השקנאי המסולסל )מזדמנים 
נדירים ביותר( והשקנאי המצוי, שמקנן באירופה ובאפריקה 

ונודד פעמיים בשנה דרך ישראל. 
השקנאי הלבן צד בחברותא. הם שוחים במבנה מסודר, עד 
מקורי  בעזרת  אותם  ולוכדים  הדגים  את  מרכזים  הם  אשר 
השק שלהם. באמריקה חי השקנאי החום, הקטן יותר, אשר 

המו הדגים  את  ולוכד  המים  אל  מהאוויר  במהירות  רצולל 
פתעים. 

הגדולות  השקנאים  להקות  את  לראות  ניתן  בנגב  אצלנו 
בעיקר בסתיו ובאביב, בדרכי נדודיהם אל אפריקה וחזרה. 

אביב  מדי  השקנאים  מוצאים  ניצנה  של  האידוי  בבריכות 
מפלט מנוחה אחרי שחצו את מדבר סיני. בדרך כלל יישארו 

יום יומיים ואז ימשיכו צפונה.
הנודדות  החסידות  לבין  בינם  להתבלבל  אפשר  בתעופה 
במקביל. סימן זיהוי טוב הוא המקור העצום, הצוואר והזנב 

והרגליים אשר בול רהקצרים, כנגד צוואר החסידה הארוך 
טות מעבר לזנב.

רעם התפתחות ענף הדיג היבשתי )בריכות הדגים(, גדל החי
על  היורדת  רעבה  שקנאים  להקת  הדייגים.  לבין  בינם  כוך 

המיוא לדייגים  גדולים  לנזקים  לגרום  יכולה  אחת  רבריכה 
פועלים  הטבע  להגנת  והחברה  והגנים  הטבע  רשות  שים. 
ביחד עם הדייגים לפתרון הבעיה, אחרי שמספרים גדולים 
דבר   - הדגים  לבריכות  בסמוך  ירויים  נמצאו  שקנאים  של 
מרוכזת  האכלה  הוא  הפשוט  הפתרון  לחוק.  מנוגד  אשר 

בזמן הנכון. 
דרך  עוברת  אוכלוסייתו האירופית של השקנאי המצוי  כל 
להשלים  שיוכלו  לכך  לדאוג  אחריות  לנו  יש  ולכן  ישראל, 
את נדידתם בשלום ויגיעו למחוזות הקינון שלהם באירופה, 

ובשנה הבאה שוב יחזרו אלינו.

ציפורימפו
מידד גורן

צילום: מידד גורןתוכנן ע"י מהנדס ששתה כוסית יין אחת יותר מדי?



      




