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רמת נגב ומצפה רמון חתמו על 
הסכם חלוקת הכנסות

בתום דיונים ארוכים, אישרו המועצה האזורית רמת נגב והמועצה המקומית מצפה רמון 
הסכם היסטורי בין הרשויות: רמת הנגב תעביר למצפה רמון 2.5 מיליון ש"ח מדי שנה, 

והרשויות יפעלו יחד לקידום פרויקטים משותפים ולפיתוח אזורי

במ�צ המוע�ה  מליאת  החליטה   21.7 -ב
ההכנסות  חלוקת  הסכם  את  לאשר  רמון  פה 
נגב,  רמת  האזורית  המוע�ה  עם  ההיסטורי 
ההסכם  כולו.  האזור  בקידום  לסייע  שעתיד 
מדי  תעביר  הנגב  רמת  כי  קובע  ההיסטורי 
2.5 מיליון ש"ח למ�פה רמון. כעת ממצ  שנה

שר  ידי  על  ההסכם  לאישור  הרשויות  תינות 
הפנים גדעון סער. 

שתי  בין  כי  הדיונים  במהלך  הוסכם  עוד 
פעו שיתופי  יתקיימו  המקומיות  צהרשויות 

לה נוספים, הכוללים הקמת יחידה סביבתית 

המרחביים  היתרונות  את  שתנ�ל  משותפת 
ותביא לחיסכון תק�יבי בטיפול משותף לשתי 

ופרו משותפת  תיירותית  פעילות  צהרשויות, 
יקטים משותפים בתחומי החינוך והרווחה. 

לאחר חתימת ההסכם בין הרשויות קראו ראש 
צמוע�ת מ�פה רמון פלורה שושן וראש מוע

�ת רמת נגב שמוליק ריפמן לשר סער לאשר 
מיידית את ההסכם, על מנת לסייע ולחזק את 

מ�פה רמון עוד במהלך שנת 2013. 
שאני  "כפי  ריפמן:  אמר  ההסכם  אישור  עם 
טוען לאורך שנים רבות, כאשר שני ה�דדים 

ר�ון  ומתוך  אמיתי  בדיאלוג  לה�ליח  רו�ים 
לקדם את הרשות המקומית - כל הסכם הופך 
לסייע  �פוי  ההסכם  כי  מאמין  אני  אפשרי. 
רבות למ�פה רמון ולרמת הנגב, ולקדם יחסי 

שכנות טובה". 
המקו שהמוע�ה  ספק  "אין  הוסיפה:  צשושן 

אמי�ה,  החלטה  קיבלה  רמון  מ�פה  מית 
מתוך אחריות ור�ון לשפר את חיי התושבים 
במקום. הסכם זה יוביל את מ�פה רמון לעידן 

צחדש של ע�מאות כלכלית, דבר שיביא לשג
שוג מ�פה רמון והאזור כולו".

דבר ראש המועצה

צרו קשר:

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

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

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

לתושבי רמת הנגב
שר  כי  למדנו  החודש  באמ�ע  בעיתונים  מכותרות 
חקירה  ועדת  הקמת  על  הודיע  סער  גדעון  הפנים 

צלענייני גבולות והכנסות בינינו לבין מ�פה רמון, ירו
צחם, ערבה תיכונה, שגב שלום ונווה מדבר. עד כתי

בת שורות אלו אין בידינו, מעבר להודעה לעיתונות, 
הזמנים  לוח  או  הוועדה  של  סמכויותיה  על  מידע 

לפעילותה. 
צחשוב לי שוב לומר לכם כי עמדתי ברורה וחד מש

מעית:
בין  פעולה  ושיתופי  הסכמות  הסכמים,  בעד  אני   *
רשויות שכנות, כולל להקמת אזורי תעשיה ומסחר 

חדשים;
* אני מתנגד לשינוי גבולות ושטחי שיפוט )הן ברמה 

האר�ית והן ברמה המקומית(;
צ* אני בעד העברת שטחים קונקרטית בהסכמה, ל�ו

רך הקמת שכונת מגורים ו/או מתקנים הנדסיים.
כאשר תקום הוועדה נשתף פעולה ונעשה הכל על 
מנת לה�יג מחד את �רכיה ואתגריה המוני�יפליים, 
רמת  של  הייחודיים  וההתיישבותיים  החינוכיים 

ההתנה האחראית,  ההתנהלות  את  ומאידך  צהנגב, 
ופעולה  לבקרים  חדשות  הנבדקת  התק�יבית  לות 

צאקטיבית לחיפוש אחר מקורות הכנסה חדשים ול
מי�וי כל מקורות ההכנסה באזור )ברמת הנגב אחוז 
הגביה מארנונה עומד על 99%(. נפעל לשכנע את 
חברי הוועדה כי על אף שטחה הגדול של המוע�ה, 
מרביתו )73%( מהווה שטחי אש, וכ-45% משטחי 
המוע�ה הם שמורות טבע )בחלקם חופפים(. תפיסת 
הפיתוח של המוע�ה קובעת כי רמת הנגב הינה אזור 
פתוחים  שטחים  על  שמירה  וככזאת  כפרי-מדברי, 
וחקלאיים והשארת האזור כעתודה לשנים הבאות 

צמגבילה את תוכניות הפיתוח ו�רכי הגידול הדמוגר
פי להתמקד בישובים הקיימים )ובעתיד הקמה של 

צעד שני ישובים נוספים(, ולא יוזמת או מעודדת תוכ
ניות להקמת אזורי תעשיה ומסחר גדולים לי�ירת 
מקורות ארנונה והכנסות לרשות )דבר שכן מקובל 

וראוי באזורים עירוניים(.
תושבים יקרים, הפחתת ההכנסות והעברתן מרמת 
תפגע  ירוחם,  מוע�ת  ראש  שדורש  בהיקפים  הנגב 
לתושביה  המוע�ה  נותנת  אותם  בשירותים  קשה 

בעת הזו.
צכאמור, אני מאמין בהידברות לי�ירת הסכמות, וב

מ�פה  המקומית  המוע�ה  עם  פועלים  אנו  זו  רוח 
לשתי  משותפת  סביבתית  ליחידה  הסכם  רמון. 
הרשויות כבר הושג בשבוע שעבר, ובתחילת השבוע 

צעם אישור מליאת מ�פה רמון, הושגה הסכמה היס
טורית להעברת הכנסות בין רמת הנגב לבין מ�פה 
מליון   2.5 שנה  מדי  הנגב  רמת  תעביר  לפיה  רמון, 
ש"ח. נוכל להתמודד גם עם בקשות שאר הרשויות 

הכלולות בוועדה זו.
לעומת זאת, משיחותיי עם ראש מוע�ת ירוחם עולה 

צהרושם כי לא הגעה להסכמות מעניינת אותו. סיבו
תיו ומניעיו שמורים לו. אולם לא אסכים שאת דרכו 
למרכז הוא יעשה באמ�עות מתקפות והכפשות על 
רמת הנגב לעיתים על גבול הדהלגיטימ�יה לזכות 
על  יהיה  לא  החבל  או  הסולם  והתנהלותה.  קיומה 
חשבונם או על גבם של תושבי רמת הנגב או שלי. 

צדיאלוג שיביא להסכמות ולשיתופי פעולה הוא תה
ליך ענייני ולעיתים מתמשך. 

עוד כשלושה שבועות תפתח שנת לימודים חדשה 
הנפלא  הקיץ  את  נ�לו  בפתח.  החדשה  השנה  וגם 
לכם  נחכה   . זהירים  והיו  חווית  מלאות  לחופשות 

בתום הקיץ, מלאי מרץ להתחלות חדשות.

שמוליק ריפמן

מועצה אזורית רמת נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012 )באלפי ₪(

לפני כחודש סיימנואת עבודות 
הרחבת גני הילדים בקדש ברנע. 

לגנים התווספו שתי מרפסות הפונות 
לחצר, הכניסה הורחבה, וליד הגנים 
נוסף מבנה חדש שישמש גם כמבנה 

מוסדי מוגן.

אגף הנדסה והתיישבות

 הרחבת 
גני ילדים 

בקדש ברנע
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לגדול בחממה

אדום אדום ומובחר

זהירות, שושנה

42 מיזמי תיירות מהמועצה נעזרו בשנה שעברה בשירותי חממת התיירות של משרד התיירות

 לראשונה, הגיעו מארה"ב לישראל כ-40 עוברים מוקפאים של בקר מזן אנגוס אדום. 
העוברים יושתלו בפרות ברמת הנגב, במטרה לגדל זן זה בישראל

 כמדי שנה, הקיץ מביא איתו לרמת הנגב את מחלת הליישמניאזיס העורית, 
הידועה בכינוי שושנת יריחו. איך נגן על עצמנו?

חממות תיירות הפועלות מטעם משרד התיירות 
הגישו סיכום מרשים לשנת 2012, וני�ול שעות 

חמ מטרת  הנגב.  רמת  אזור  ידי  על  צמקסימאלי 
חדשה  יזמות  ולמנף  להניע  היא  התיירות  מות 
קיימים.  תיירות  מיזמי  ולהע�ים  ולשדרג  בנגב, 
2012 פנו לחממת התיירות 42 מיזמי תייצ  בשנת
רות מאזורנו, לליווי ותמיכה בפעילות. במסגרת 
יוצ עם  ייעוץ  שעות   630 נו�לו החממה   עבודת 

שיווק  ויוע�י  עסקיים  יוע�ים  פיננסיים,  ע�ים 
ואינטרנט, שרובם מאזור הדרום.

שיווק  לטובת  הופנו  הייעוץ  משעות  כמח�ית 
ידי  על  באזורנו,  תיירות  אתרי  של  אינטרנטי 
מתוך  רביבים,  מקיבוץ  ברונבסקי  ינינה  היוע�ת 
מחלקת  מנהל  ארבל,  רז  של  משותפת  החלטה 
רמת  תיירות  של  מתוכנן  לקידום  וינינה  תיירות, 
שקידום  הייתה  המחשבה  האינטרנט.  דרך  הנגב 

השונים  והמיזמים  האינטרנט  אתרי  של  מקביל 
ציי�ור גידול משמעותי של כניסות לאתרים השו

המשמעותית  המדיה  דרך  התיירות  וקידום  נים 
ביותר בימינו – רשתות חברתיות באינטרנט.

לעצ ה�לחנו   ,2012 בשנת יותר  ואף  שנה,   כבכל 
את  לחשוף  התיירות,  בחממת  יעיל  שימוש  שות 
בחממה  הקיימות  לאפשרויות  השונים  היזמים 
ולנ�ל את העזרה שניתנת לנו ממשרד התיירות 

והרשות לפיתוח הנגב. הנגב נמ�א בעי�ומו של 
א�ל  ה�מיחה  ומגמת  משמעותי,  תיירות  פיתוח 

יזמים קטנים ובינוניים כבר ניכרת בשטח.
צלפניות לחממת התיירות אנא פנו למשרדי מחל

קת תיירות במוע�ה 08-6564184.

שירה טמיר
מחלקת תיירות ושותפויות

החודש נחתו בישראל 40 עוברים מוקפאים של בקר 
מזן אנגוס אדום, הנחשב לאיכותי ביותר. לפי תוכנית 
ההפריה, העוברים יועברו להמתנה בתנאים מתאימים 
עד תחילת נובמבר, אז יושתלו בפרות מ"חוות טנא" 
להשבחת  מחקרית  בתוכנית  מדובר  הנגב.  שברמת 
שהוקמה  בקליבלנד,  "נגב"  עמותת  במימון  בקר 
1992 ומקדמת פרויקטים חקלאיים יישומים מתצ -ב

קדמים ברמת הנגב. התוכנית נועדה לסייע לפיתוח 

צהחקלאי והכלכלי ברמת הנגב באמ�עות חיזוק קש
רים בין הקהילות החקלאיות של אוהיו וישראל. 

צ"אין בישראל מספיק בקר חי למטרת בשר, אז מיי
הורוביץ, מנהלת  באים הרבה מחו"ל", אומרת שרה 
התוכנית בעמותת "נגב". "לאחר תהליך למידה ארוך 
התברר כי האנגוס האדום מתאים ביותר לאזור הנגב, 
מפני שמדובר בסוג של בקר עמיד המסתגל לתנאי 
המדבר". ל�ורך פיתוח התוכנית, הורוביץ י�רה קשר 

עם כמה אנשי מק�וע מאוהיו: חקלאי בעל 4 פרות 
בעלות התכונות הר�ויות, חקלאי נוסף שמגדל פרים, 

ורופא וטרינר שיעזור ויתמוך בפרויקט.
צהאתגר והקושי הגדול של יוזמי הפרויקט היה לע
צמוד בכל הדרישות המחמירות של משרד החקל
צאות, ולהבטיח תנאים וטרינריים איכותיים. הפרו

יקט קיבל אישור מיוחד וחד-פעמי להכנסת עוברי 
באמ�עות  נעשה  הדבר  לישראל.  האדום  האנגוס 

מיוחדים,  במיכלים  המוקפאים  העוברים  העברת 
ההשבחה  לתהליך  שתבחרנה  בפרות  והשתלתם 

ב"חוות טנא". 
תביא  התוכנית  ה�לחת  כי  מקווים  הנגב  ברמת 

הורו לדברי  באזור.  הבקר  בגידול  דרך  צלפרי�ת 
ביץ, "הה�לחה תאפשר השבחת עדרי בקר בגידול 
בשר  לסוג  הנחשב  אדום,  אנגוס  בשר  של  מקומי 

משובח ואיכותי".

הסביבה,  להגנת  המשרד  בשיתוף  הבריאות,  משרד 
הקרובות  בשנים  רבים  מאמ�ים  להשקיע  החליט 

צלמיגור מחלת הליישמניאזיס העורית )"שושנת ירי
נד צחו"(. ברמת הנגב, בהתאם להנחיות המשרדים, 

רשות פעולות התערבות בשלושה ישובים )אשלים, 
טללים, רתמים(. במסגרת הפרויקט, מרפאת היל"ה 
והיחידה הסביבתית רמת נגב מקיימות בימים אלה 

ולדר למחלה  המודעות  להעלאת  הסברה  צפעולות 
כי מניעתה, הכוללות חלוקת עלוני הסברה ומגנטים 

מהדב ההימנעות  דרכי  את  המפרטים  צלתושבים 
התק כן,  כמו  הפ�ע.  הופעת  בעת  לפנות  ולמי  צקה 

לכל  חווייתיות  פעילויות  שכלל  הסברה  הפנינג  יים 
היכרות  מלוח,  מעלי  �'יפס  הכנת  )כגון  המשפחה 

ישו במספר  חול(  וזבובי  מריון  פסמון,  עם  צקרובה 
בים ברחבי המוע�ה, בהדרכת בית ספר שדה שדה 

צבוקר, בו הבאנו את המידע העדכני על המחלה ודר
כי ההתגוננות מפניה. אנא עקבו אחר המודעות כדי 

לברר היכן ומתי מתקיים ההפנינג באזור מגורכם.
צמחלת הליישמניאזיס העורית )"שושנת יריחו"( נגר
צמת על ידי הטפיל ליישמניה מייג'ור. המחלה מתב

שבועות  בין  הנמשכים  בעור,  נגעים  בהופעת  טאת 
רפואי.  טיפול  ללא  גם  מע�מם  ונרפאים  לחודשים 
להישאר  עלולות  הרפואי  הטיפול  למרות  זאת,  עם 
באזור  במיוחד  אסתטיות  לבעיות  ולגרום  �לקות 

הפנים. 
הטפיל מתקיים בטבע בחיות מאגר )באזורנו בעיקר 

פפט�'י(.  )בקת  החול  זבובי  ידי  על  ומועבר  פסמון( 
מ"מ(,  )כ-2  קטנים  בהירים  חרקים  הם  החול  זבובי 

צהיכולים לעבור דרך רשתות היתושים הרגילות. הע
קי�ות מתרחשות בשעות אחה"� והערב, בעיקר בין 
החודשים מאי עד אוקטובר. זבוב החול נמ�א סמוך 
לקרקע, בד"כ עד גובה מטר. בדומה ליתושים, נקבת 
זבוב החול זקוקה למנת דם כדי להטיל בי�ים, ואם 
בני  גם  לעקוץ  עשויה  היא  מאגר  חיית  בנמ�א  אין 

אדם.
בר�וננו להדגיש כי אמ�עי ההתגוננות האישית הם 

המרכיב המרכזי במניעת הידבקות. 

ד"ר רותי ברגר, מרפאת היל"ה

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המוע�ה.

06.08 סרט קולנוע סיני בטייק אווי מועדון 
הקולנוע רמת הנגב

יום שלישי באולם גולדה בקיבוץ רביבים, 20:30 
הר�אה, 21:00 הקרנת הסרט

בימוי: סבסטיאן בורנשטיין, ארגנטינה 2013, 93 
דקות

משחק: ריקרדו דארין, הונג שנג הונג
הנוסחה התסריטאית שבה גבר המנותק מהחיים 

או נמ�א במשבר קיומי עמוק נגאל בעקבות 
פגישה מקרית, הניעה כבר מספר רב של סרטים, 
וקשה לחדש בה. אבל "סיני בטייק אווי" מ�ליח 

לחמוק מהמובן מאליו ולה�יג עומק רגשי של 
ממש. המפגש בין שני גיבורי הסרט, רוברטו 

הנרגן וג'ון, שמו�א את ע�מו בתרבות זרה לו, 
ואף אחד מהם אינו מבין את שפתו של השני, 
יכול היה לשמש בסיס לקומדיית מ�בים, אך 

במאי הסרט נמנע מכך, ובמקום זאת מיי�ר 
דרמה אנושית עדינה עם יסודות קומיים. איכותו 

של הסרט נובעת בין השאר מהדיוק שבו הוא 
מתאר את השילוב בין אי הנוחות שמעוררת 

הזרות לבין האמפתיה שהיא מעוררת. )מתוך 
ביקורתו של אורי קליין(

מכירת כרטיסים מוקדמת בעלות 20 ש"ח עד 
05/08/13 בשעה 12.00 בטלפון 08-6564121 

)לתמיכה במערכת ההזמנות 08-6564115(. 
הכרטיסים יימסרו בקופת האירוע החל מהשעה 

20:00, אנא הקדימו הגעתכם.
כרטיס בקופת האירוע בעלות 25 ש"ח 

 28.07-15.08 תל חי כיתות אומן לפסנתר 
במדרשת בן גוריון

60 תלמידים לפסנתר מ�טיינים ומבטיחים 
מהארץ ומרחבי העולם, ל�ד מורים מהמוסדות 
הטובים בעולם, יערכו כל יום כיתות אמן בשעה 

16:00 וקונ�רט תלמידים בשעה 20:00.
כל האירועים פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום. 

www.masterclasses.org.il לפרטים נוספים

17-18.08 פסטיבל בוסתן בני�נה
צסיורים מודרכים באתרי האזור, פיתות על הטא

בון, דוכני מזון ושתייה, פינת י�ירה מחומרים 
מן הטבע, קטיף פירות ומוסיקה טובה, טיול 

עששיות למערת ני�נה, קבלת שבת מוסיקלית 

עם נגנים, מסיבת טבע לתוך הלילה לבני +18.
הכניסה חופשית )למעט המסיבה, 50 ש"ח(.

לפרטים: 054-5755911

22.08 חגיגת פתיחת שנת הלימודים בקדש 
ברנע

יום חמישי, החל מהשעה 17.00
חגיגת פתיחת שנת הלימודים המסורתית לכל 

המשפחה. השנה האירוע באווירה ספורטיבית, 
מומלץ לה�טייד בבגדי ים. מופע מוסיקלי עם 

האחים �נחני.
ראו פרסום נוסף.

כניסה חופשית.

29.08 ערב קיץ ושירים במדרשת בן גוריון
יום חמישי, 20.30, באמפיתיאטרון שעל שפת 

המ�וק
זמרי רמת הנגב חוזרים למסורת של ערבי קיץ 

ושירים במדרשת בן גוריון, בהם הקהל הוא 
שותף פעיל לבי�ועים השונים. האירוע מוקדש 

הפעם לשיריהם של חיים חפר ושמוליק קראוס. 
50 למדצ -הערב יתקיים במסגרת אירועי שנת ה

רשה. כניסה חופשית.

תחזית תרבות

כיצד נגן על עצמנו מחוץ לבית
1. נקפיד על מריחת חלקי הגוף החשופים 

בתכשירים דוחי יתושים )יש להשתמש 
בתכשירים המאושרים לשימוש על ידי משרד 

הבריאות והמשרד להגנת הסביבה(.
2. נלבש לבוש ארוך ביציאה מהבית בשעות 

הערב.
3. כאשר יושבים בערב בחוץ, ניתן להשתמש 

במאווררים, סלילים, נרות ומקלות דוחי 
יתושים, טבליות ונוזלים דוחי יתושים

4. נודיע לתברואן על המצאות מחילות 
מכרסמים בסביבת הבית.

כיצד נגן על עצמנו בתוך הבית
1. שימוש במאווררים בזמן השינה. 

2. שימוש ברשתות צפופות וריסוס הרשתות 
בתכשירים ביתיים נגד חרקים מעופפים.

3. שימוש במכשירים חשמליים כנגד יתושים: 
מלכודות אור, טבליות, נוזלי ריח וכו'.

במקרה של חשש להידבקות יש לפנות 
למרפאה הקרובה. הדיווח חשוב ללמידת דרכי 

ההתגוננות וצמצום מימדי ההידבקות.
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צזה לא הזמן לסיכומים, כי למרות שפ
והגענו  ילדים  גני  תחנו השנה חמישה 
למספר שיא של 29 כיתות מעונות יום, 
לעוד  ונידרש  בפתח  כבר   2015 שנת 
אנחנו  בנוסף,  חדשות.  גן  כיתות   4-6
וגני  בעי�ומו של שיפוץ מעונות היום 
לקראת  המוע�ה  יישובי  בכל  הילדים 

פתיחת שנת הלימודים. 
צזה לא הזמן לסיכומים, כי אמנם אנח
והיל הנוער  פעילות  סיום  לקראת  צנו 

דים בקיץ, שהשנה היא חסרת תקדים 
הפעילות  ובאופי  המשתתפים  בכמות 
)חלק מן הפעילויות מופיעות בהרחבה 
השנייה  במח�ית  כבר  אך  זה(,  בעיתון 

הדר קורסי  מתקיימים  אוגוסט  צשל 
משתתפים  שיא  )לאחר  מתקדמים  כה 
המד"�ים  בקורס  נוער  בני  כ-30  של 
גרעין  קולטים  ואנחנו  הקיץ(  בתחילת 

נודד חדש, מספר 9, ועוד ועוד.
פו אנחנו  כי  לסיכומים,  הזמן  לא  צזה 

משאבים  ספר  בבית  לראשונה  תחים 
ובבית ספר  כיתה א' שלישית במספר, 
שש  ועוד  ספריה  בניית  משלימים  �ין 
הקרוב  לעשור  מענה  שייתנו  כיתות 

בבית הספר.
אף  על  כי  לסיכומים,  הזמן  לא  זה 

מרכז  של  ראשוני  פיילוט  שהתחלנו 
תמיכה לילדים עם קשיי למידה בבית 
נהנו  ספורים  תלמידים  רק  �ין,  ספר 
אותה  נרחיב  והשנה  הזו,  היוזמה  מן 
לתלמידים נוספים. כך גם עם פרויקט 
משאבים,  ספר  בבית  �מיחה"  "מרחב 
מחוץ  "חכמה"  לכיתה  דוגמה  שיהווה 
לכיתה )בהמשך השנה נרחיב יותר על 

הפרויקט המיוחד הזה(. 
במהלך  גם  כי  לסיכומים,  הזמן  לא  זה 
חופשת הקיץ, המרכז הטיפולי המשיך 
את עבודתו ללא הפסקה והמשיך לתת 
ו-1,500  ילדים  )כ-170  רבים  לילדים 
ל�רכים  מענה  שנתיות(  טיפול  שעות 

חשובים. 
זה לא הזמן לסיכומים, כי למרות ששר 

מדי את  שיבח  פירון  שי  הרב  צהחינוך 
שלה  החינוך  ומוסדות  המוע�ה  ניות 
ילדים עם �רכים מיוחדים,  על שילוב 
לשינוי  המסע  את  השלמנו  לא  עוד 

צבמדיניות משרד החינוך, שינוי שיאפ
מיוחד  לחינוך  זכאות  עם  לילדים  שר 
לקבל מענים בתוך מוסדות החינוך של 

צהמוע�ה מבלי שיידרשו לנסוע למוס
דות אחרים. 

צזה לא הזמן לסיכומים, כי רק ה�טרפ

וילדים  לנוער  הלאומית  לתוכנית  נו 
בסיכון, סיימנו את המיפוי וראינו שכל 
דרך  בטיפול  נמ�אים  שמופו  הילדים 

השי חברתיים,  לשירותים  צהמחלקה 
אחרות  מסגרות  או  הפסיכולוגי  רות 
ברשויות  מטרידים  לפערים  )בניגוד 
אחרות(. אבל עכשיו �ריך לראות איך 

צמ�מ�מים את התופעה של ילדים ונו
ברמת   – תתבלבלו  )ושלא  בסיכון  ער 
הנגב כ-15% מתוך 1,915 ילדים ונוער 

עונים על ההגדרה הזו(. 
צזה לא הזמן לסיכומים, כי על אף שקי

בלנו את פרס שרת התרבות, כבר בסוף 
החודש יופיעו זמרי רמת נגב במסגרת 
ש"כבשו"  לאחר  ושירים  קיץ  ערב 
הו�יצ  Jazzert ו �וותא,  את  -השנה 

ירח  ובפסטיבל לילות  אה דיסק חדש, 
ורביבים  איש,   4,000 הגיעו  במדבר 
מ�יינת  גוריון  בן  מדרשת   ,70 מ�יינת 
50 וכמהין ת�יין 25, ובפעם הראשונה 

בפ הלימודים  שנת  פתיחת  את  צנ�יין 
תחת ני�נה. 

צזה לא הזמן לסיכומים, כי עוד לא ה�
בתקנה  בחינוך  עבודה  להכליל  לחנו 
עכשיו  כבר  אבל  מועדפת,  לעבודה 

יכו ני�נה,  בפתחת  ראשוני  צבפיילוט 

לות משתחררות מה�בא לקבל עבודה 
מועדפת בחינוך וכך קורה. 

החוגים  כי  לסיכומים,  הזמן  לא  זה 
אמנם הסתיימו בקול תרועה גדולה )יש 

ריבוי הסיו לאור  גדולה מדי,  צטוענים 
מים בהם הורים נאל�ו להשתתף(, אך 
כבר עכשיו יש משתתפים של קבו�ת 
שמתאמנים  המוע�ה  של  הטריאתלון 
בת  רכיבה  לקראת  אינטנסיבי  באופן 

שלושה ימים מהחרמון ועד אילת.
זה לא הזמן לסיכומים, כי אמנם מרכז 

תר פעולות  עשרות  בי�ע  צה�עירים 
ודאג לקורסי הכנה לפסיכומטרי,  בות 
לתעסוקה ולהכנה לאוניברסיטה, אבל 
כבר עכשיו אנחנו בפתחו של פרויקט 
חדש, בשיתוף ארגון "השומר החדש", 
להבאת �עירים לפתחת ני�נה לעבוד 
החיים  במארג  ולהשתתף  בחקלאות 
החברתיים של אזור שיש בו מעט מדי 

�עירים אחרי �בא. 
צזה לא הזמן לסיכומים, כי השבוע נכנ

סה למשרד שלי אימא שהודתה לי על 
שסייעתי לבנה לסיים 12 שנות לימוד, 
לאחר שהיה כבר לקראת נשירה בסוף 
שנת  עכשיו  מתחיל  רק  הוא  אבל  י', 
שירות ואח"כ שירות משמעותי ב�בא 

וזו בע�ם רק התחלה.
כי הקיץ טיפ צזה לא הזמן לסיכומים, 

משלחות  בשלוש  גדולה  בה�לחה  לנו 
וגאס  לאס  ספרינגס,  מפאלם  שהגיעו 
לגרמניה,  משלחת  והו�אנו  ודנבר, 
של�ערי חלק מחבריה שתו והשתכרו 
עד כי אנחנו נדרשים לבחון מחדש את 

מדיניות הו�את המשלחות לחו"ל. 
צזה לא הזמן לסיכומים, כי למרות שה

210 מלגות להשכלה גבוצ  שנה הוענקו
למעורבות  למלגאים   21 מתוכם  הה, 
חברתית, 40 מלגות לעידוד המ�וינות 
מלצ  5 ועוד ואומנות  מחול   בספורט, 
צגות לעידוד הי�ירה, כבר עכשיו נפת

למלגות  בקשה  להגשת  ההרשמה  חת 
להשכלה גבוהה. 

זה לא הזמן לסיכומים, אבל זה בהחלט 
אנשים,  להמון  תודה  להגיד  טוב  זמן 
קשה  שעובדים  אנשים,  המון  פשוט 
מאד, כל יום, כל השנה, בעבודת קודש 

למען הקהילה שלנו. 
לסי טוב  זמן  לא  באמת  זה  מזה,  צחוץ 

כומים. 

ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

החודש התקיים, זו השנה השנייה, כנס 
למתגייסים של רמת הנגב ב"ארבעים", 
לאירוע  ה�עירים.  מרכז  של  הבמה 
הוזמנו כל מי שבגיל הרלוונטי במוע�ה 
שנת  מסיימי  הטריים,  התיכון  בוגרי   –
שירות בני�נה וגרעיני נח"ל מכל רמת 
שמוליק  המוע�ה  שראש  לאחר  הנגב. 

צריפמן בירך את החבר'ה בשירות מש
יאיר,  גולן  לדבר  עלה  ומוביל,  מעותי 
שהצ גולן,   .669 יחידה מפקד   לשעבר 

גיע בהתנדבות מהמרכז הרחוק, הראה 
צסרטוני וידאו וסיפר על השקפת העו

לם שלו. בדבריו הוא החדיר ב�עירים 
הרבה מוטיב�יה, ואמר שהם מסוגלים 
להרבה מעבר ממה שהם חושבים. הוא 
וההתמודדויות  לקשיים  גם  התייחס 
שונים  כיוונים  ועל  ה�באי,  בשירות 

צבחיים וב�בא בהם ניתן לתרום משמ
עותית ולשאוב מכך סיפוק. 

ו�עי נוער  מחלקת  הכנס  צבסיום 
להם  וקראה  ה�עירים  את  בירכה  רים 

צלהשפיע ב�בא ובשנות השירות בתפ
קידים משמעותיים, להתקדם להדרכה 
ולפיקוד ולהוביל אחרים. בסיום הכנס 

והחלו  מתנה  בתיק  �וידו  ה�עירים 
ליהנות במסיבה שהתקיימה במקום. 

אז פרגון גדול לכל היו�אים למשימות 
רו�ים  אנחנו  וב�בא,  השירות  בשנת 
אתם  בבית.  לכם  ומחכים  כאן  אתכם 
ה�עירים,  מרכז  לחסות  כעת  עוברים 

צובסיום שירותכם תוכלו ליהנות משי
ייעוץ אישי  רותיו: קורסי פסיכומטרי, 

הכש קורסי  מלגות,  מק�וע,  צלבחירת 
לכם  ושתהיה  בשלום,  לכו  ועוד.  רה 
ובחברה  ב�ה"ל  ומובילה  �לחה  דרך 

הישראלית.

מה עוד קורה במרכז 
הצעירים?

להיפתח  עומד  הקרובים  בחודשים 
"השומר  ארגון  בשיתוף  חדש  פרויקט 

מה למנהיגות  מג"ל  מכינת  צהחדש", 
במסגרת  ה�עירים.  ומרכז  מדרשה 
�עירים  של  קבו�ה  נאגד  הפרויקט, 

יעבדו  ני�נה,  בפתחת  יחדיו  שיחיו 
חינו בתכנית  וילוו  בחקלאות  צבאזור 

כית משמעותית. בוגרי �בא שהתכנית 
מעניינת אותם מוזמנים לפנות ולקבוע 

ראיון לתכנית.
בפעילו ממשיכים  אנחנו  זאת,  צמלבד 

לשבועיים  אחת  שלנו:  השוטפות  יות 
מתקיים ערב סלסה פתוח לקהל הרחב, 
במהלכו יש שיעור עם מדריך מק�ועי 
שישי  יום  �הרי  בכל  לטינית.  ומסיבה 

שלאחרו ארבעים,  חומוס  צמתקיים 
ובמו�אי  מרענן.  אתני  מופע  אירח  נה 
שבת אנחנו מארחים יוזמה חדשה של 
ערבי ג'אם סשן, אותה מארגנים חבר'ה 

מטללים ויישובים נוספים.

נעמה חיימוב צנעני
מנהלת מרכז צעירים
אגף קהילה וחינוך
08-6564112

זה לא הזמן לסיכומים 

אתם תשרתו בצבא, אנחנו נשרת אתכם

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך, מסתכל אחורה אבל גם קדימה

בכנס המתגייסים השני במרכז הצעירים, המתגייסים לעתיד קיבלו קצת ציונות ממפקד 669 לשעבר

בברכת דרך צלחה למתגייסים

עריכה  שגיאות  חלו  הקודם  בגיליון 
בכתבה זו. אנו מפרסמים אותה מחדש 

במלואה.
עם הקוראים והכותבים הסליחה.

בן  אוניברסיטת  של  משותף  במאמץ 
סומן  והגנים,  הטבע  ורשות  גוריון 
הר  באזור  זכר  פרא  החודש  בתחילת 
קולר  עם  מתהלך  הוא  וכעת  הנגב, 
ומשדר  אוגר  הקולר  ל�ווארו.   GPS

ל�ו הפרא,  של  מיקומו  על  צנתונים 
השמירה  מדיניות  ותכנון  מחקר  רך 

הרדמה  בחץ  הורדם  הוא  זה.  מין  על 
והגנים  הטבע  רשות  וטרינר  ידי  על 
ממנו  המידע  ואיסוף  קינג,  רוני  ד"ר 
בר-דויד  שירלי  ד"ר  ידי  על  מתב�ע 

מהאוני בוסקילה  עמוס  צופרופסור 
ברסיטה. 

נכחדו  בנגב  בעבר  שחיו  פראים 
ותתי-מי שעברה,  המאה  צבתחילת 

נים שמקורם באיראן ובטורקמניסטן 
רשות  ידי  על  הנגב  למרחבי  הושבו 
1982- השנים  בין  והגנים  הטבע 

נקלטה  הפראים  אוכלוסיית   .1993

היטב ופרטים �עירים מתווספים מדי 
שנה לאוכלוסייה המשתקמת.

פרופסור  עם  פעולה  בשיתוף  כעת, 
תלמידיהם  מארה"ב,  טמפלטון  אלן 
החוקרים  מבררים  המחקר,  וטכנאי 

הפר של  אוכלוסייתם  מ�בת  צאת 
האחרונות.  השנים  במהלך  בנגב  אים 
הפרא שסומן החודש כבר משדר את 
ממנו  שנאספים  והנתונים  מיקומו, 
במהירות מ�טרפים לנתונים שנאספו 
מפרא נוסף שסומן באוקטובר 2012. 
ממחקר  חלק  הוא  הפראים  משדור 

את  לבחון  שמטרתו  רחב,  היקף  בעל 
והדמוגרפיים  הגנטיים  התהליכים 
בנגב.  הפראים  בקרב  המתרחשים 
בעתיד  יאפשרו  המחקר  מסקנות 
בכדי  האוכלוסייה  �רכי  את  להעריך 
זמן.  לאורך  שרידותה  את  להבטיח 
הקרן  ידי  על  בעיקר  ממומן  המחקר 

צהדו-לאומית ישראל-ארה"ב, ובתמי
כת רשות הטבע והגנים.

עמוס בוסקילה ושירלי בר-דוד
אוניברסיטת בן גוריון

מחשב מסלול מחדש
במסגרת מחקר שמטרתו מעקב אחרי אוכלוסיית הפראים בנגב והגנה עליהם, הולבש החודש משדר GPS על פרא

מצטרף לפרא נוסף שסומן באוקטובר 2012
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כמו בכל קיץ שמגיע, כולנו מקווים שלא 
יהיה נורא חם... בינתיים, חודש יולי לא 
עולה על ה�יפיות הקודרות שלנו, והוא 
קורה  שכן  החם  הדבר  סביל.  בהחלט 

צהקיץ, הוא שבני הנוער באשלים מתכ
חופשת  את  ומארגנים  מע�בים  ננים, 

הקיץ שלהם בע�מם. 
כל השנה אנחנו המבוגרים אומרים להם 

צמה לעשות: בבית הספר - המורים אומ
צרים להם ללמוד; בבית - ההורים אומ

רים להם מתי, למה וכמה לישון. לעומת 
זאת, החופש הגדול מהווה לבני הנוער 

צהזדמנות אמיתית ובלעדית לקחת אח
ריות על ע�מם ולהחליט איך ייראה.

מלבד תוכניות הקיץ שמאורגנות על ידי 

המוע�ה, השנה החליטו באשלים שבני 
לארגון  מלאים  שותפים  יהיו  הנוער 

רו הנערים  שלהם.  הפעילויות  צותכנון 
ומתכ יושבים  הם  לאילת?  לנסוע  צ�ים 

ננים ביחד: היכן להתאכסן, איפה לישון, 
הנערים  לראות.  רו�ים  הם  סרט  איזה 
מארגנים  ראשון  דבר  באולינג?  רו�ים 
כיף  מקום  מחפשים  אחר-כך  הסעה, 
ומשמעותי להתנדב בבאר שבע, ולבסוף 

נוסעים ונהנים. 
כל  לארגן  לומד  הנוער  החינוכי,  בפן 
התק�יביות  למגבלות  בהתאם  פעילות 
מהכסף  חלק  כלכלית.  נכון  ולהתנהל 

צמגיע מתק�יב המועדון, במימון המחל
קה לשירותים חברתיים במוע�ה. חלק 

אחר מגיע מהשתתפות ההורים. מהכסף 
איזה  מחליטים  הנערים  חוסכים,  שהם 

להק מעוניינים  הם  מהתק�יב  צסכום 
פעילו ואילו  הפעילויות,  לטובת  צ�ות 

יות יבחרו לעשות. מאוד משמח לראות 
אותם מרחיבים אופקים, והעניין בא לידי 
ביטוי גם בחיפוש אחר מקומות עבודה. 
בחופש,  להם  שנשאר  הפנוי  הזמן  את 

פעילו בבניית  להתנסות  מנ�לים  צהם 
יות ובחלוקת משאבים. בנוסף, הנערים 
מקנים לע�מם סמכות, אחריות ובגרות 

שישרתו אותם בחייהם הבוגרים.
אז שיהיה לנו המשך חופש נעים וקריר.

אייל אלכסנדר

לתאר.  קשה  וואו,  בע�ם?  היה  איך  אז 
אני עוד לא מעכלת את כל מה שקרה 
גם  מדהימה,  חוויה  שזו  ספק  אין  שם. 
כקבו�ה  שעשינו  הדברים  מבחינת 
וגם מבחינת מה שכל אחד עבר באופן 
אישי. כל כך הרבה דברים קורים בבת 
אחת, ועד שמתחילים להתרגל למארח, 
על  כבר  אנחנו  לסיטוא�יה,  לאנגלית, 

המטוס של אל-על בדרך לארץ.
עם  לשבת  זה  איך  לע�מכם  דמיינו 
ולדבר  בגילנו,  כמעט  גרמנים,  ילדים 
שמאוד  נושא  זה  השואה.  על  איתם 
קשה לנו בתור דור שלישי לדבר עליו, 
ילדים שגם הם דור  אז לדבר עליו עם 
אפילו  זה  השני  מהכיוון  אבל  שלישי 
יותר קשה. בנוסף הכרנו תרבות חדשה, 

האינטר ילדי  שכל  שחשבנו  צולמרות 

גדלים  והאינסטגרם  הפייסבוק  של  נט 
מאוד  הרבה  גם  בינינו  יש  דבר,  אותו 
הרבה  הם  שלנו  המבט  מנקודת  שוני. 
�וחקים,  פחות  הרבה  חמים,  פחות 
כמעט לא רוקדים, מאוד אוהבים לדבר 
כמויות  ואוכלים  אנחנו(  גם  בע�ם  )זה 
ק�ת  בהתחלה  אז  לחם.  של  מטורפות 
קשה להתמודד עם כל השוני הזה, בכל 
והם  אחד  למשהו  רגילים  אנחנו  זאת 
אבל  לגמרי,  אחרים  לדברים  רגילים 
עם הזמן ראינו שיש גם הרבה נקודות 
משותפים.  עניין  ותחומי  בינינו  דמיון 
אמר:  הגרמנים  הילדים  שאחד  כמו 

יל לפגוש  �יפיתי  מאוד,  צ"התאכזבתי 
דים שיהיו שונים ממני אבל בסופו של 

דבר פגשתי אנשים שהיו דומים לי...".
הגר הילדים  עם  ההתמודדות  צמלבד 

המר עם  התמודדות  גם  חווינו  צמנים, 
היו  רוב הילדים במשלחת  חק מהבית. 
ההורים.  בלי  בחו"ל  הראשונה  בפעם 

אפשר  ואי  ארוכה,  הייתה  הנסיעה 
רו�ה  שאני  פעם  כל  הביתה  להתקשר 

ולפע צלבכות, לא תמיד היה אינטרנט 

מים פשוט לא היה לי טוב ור�יתי פשוט 
ולחזור הביתה! אבל  לעלות על מטוס 
זה,  עם  גם  להתמודד  איך  לדעת  �ריך 
ללמוד איך לפתח סבלנות לגבי אחרים, 

צללמוד שלבכות זה משחרר ותמיד מר
איך  ללמוד  זה,  אחרי  טוב  יותר  גישים 
לפנות לבקש עזרה וללמוד גם איך אני 
ה�ידה  שלי  הדאגות  את  להזיז  יכולה 
כדי לעזור לילדים אחרים שזקוקים לי 

עכשיו.
מדהי חוויה  הייתה  המשלחת  צלסיום, 

ע�מי,  לגבי  הרבה  ממנה  שלמדתי  מה 
ועל מה שאני  והחברה מסביבי,  חבריי 
רו�ה ויכולה לעשות כדי לשנות דעות 
קדומות ולהשפיע על המ�יאות בה אני 

חיה.
רוני גולדמן 

הינה  קליפורניה  ספרינגס,  פאלם 
שותפות חדשה עם רמת הנגב, מבית 
יודעי  שותפויות.  מחלקת  של  היו�ר 
גדולות  זו  לשותפות  מנבאים  דבר 
בין  פעולה  שיתופי  במגוון  ונ�ורות 

הבי נערך  יולי  בתחילת  צהקהילות. 
צקור הראשון של משלחת נוער מפא

לם ספרינגס בפתחת ני�נה.
בארץ,  לשבועיים  הגיעו  האורחים 
נוער הפתחה במשך שבוע  ובילו עם 
בריכה,  סנפלינג,  אופניים,  טיול   -

צספורט ימי ומוזיאון תת ימי, שנורק

כתוצ עם  ביולי   4 חגיגת אילת,   לים, 
 1:1 בגודל  החירות  פסל  של  אש  בת 
ופעילויות  האדום  הקניון  כמעט, 
עיוניות שונות בנושאים כגון �יונות, 
והתפו�ות  ישראל  קשר  התיישבות, 
פשוט  לא  בהחלט   - יהודית  וזהות 
יום  ני�נה.  בפתחת  ילד  כאן  להיות 

במר להם  יבלו  הפתחה  וילדי  ציבוא 
בכלל  )אם  ספרינגס  פאלם  ח�אות 
יש כאלו( וייזכרו בילדות "העשוקה" 

שלהם ברמת הנגב.
לנו  מאפשרים  זה  מסוג  ביקורים 

והשקפת  ערכינו  מכלול  על  להביט 
ול מאיתנו,  ל"אחר"  ביחס  צעולמנו 

אני  זהותנו.  את  זה  מבט  דרך  בחון 
סמוך ובטוח שמפגשים משמעותיים 
מסוג זה משרתים את שתי הקהילות 

לה נקווה  זהותנו.  לחיזוק  צותורמים 
משך שיתופי פעולה כאלה בעתיד.

אילון זר, מד"ב פתחת ניצנה
בגי, רכז הדרכה, 
המחלקה לנוער וצעירים
מדריכי הפרויקט

אשלים מציגים: רוח אחרת של נעורים

חוצה ישראל-גרמניה

קליפורניה דרימינג

 בדרכים חינוכיות של פיתוח ויוזמה אישית, עזרה לקהילה ונטילת אחריות, 
בני הנוער בכפר אשלים לוקחים את העניינים לידיים וקובעים איך יראה החופש הגדול שלהם  

 רוני גולדמן יצאה לגרמניה במסגרת פרויקט חילופי משלחות של מחלקת נוער וצעירים באגף קהילה וחינוך. 
במה הנוער שלהם שונה, מה כל כך קשה בלהיות בחו"ל, ואיך מדברים עם גרמנים על השואה?

משלחת נוער ראשונה מפאלם ספרינגס, קליפורניה ביקרה החודש ברמת הנגב

בקיץ שעבר הם שיחקו פיינטבול. מה יהיה השנה?

חשבנו שכל ילדי האינטרנט של הפייסבוק והאינסטגרם גדלים אותו דבר

חברי המשלחת מחקים יעלים

 ביקור בני נוער 
מקהילות השותפות

החודש ביקרו ברמת הנגב משלחות נוער מקהילות שותפות מרחבי ארה"ב: בית ספר אדלסון מלאס וגאס, קבוצת 
הנוער מפאלם ספרינגס, וקבוצת IST מדנבר. כל הקבוצות התארחו אצל משפחות ובני נוער ברחבי יישובי המועצה.

ילדי IST בפעילות בגני הילדים במשאבי שדהערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך
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 ,70 החודש  שחוגג  רביבים,  קיבוץ 
הוא הקיבוץ הגדול והוותיק במוע�ה, 

בגודלו במוע�ה. הקי צוהיישוב השני 
בוץ עבר הליך תכנון בפעם האחרונה 
התכנון  מחלקת  ידי  על   ,1979 בשנת 
עודכנו  מאז  הקיבו�ית.  התנועה  של 
בפינה  פעם  בכל  אך  תוכניות,  מספר 
בהסתכלות  ולא  המשק  של  אחרת 
שטחי  בינתיים  הישוב.  של  כוללת 
המגורים בקיבוץ התמלאו במשפחות, 

שט למי�וי  כמעט  הגיע  צוהקיבוץ 
החוק  זאת,  עם  יחד  המתוכננים.  חיו 
 - למשל  כך  השתנו.  והסטנדרטים 
1979 לא נקבעו לכל  בתוכנית בשנת 
שקובעת  ו�פיפות,  בניה  אחוזי  שטח 
דונם.  כל  על  ייבנו  דיור  יחידות  כמה 
היתרי  הו�את  על  מקשה  זו  מ�יאות 

בניה ועל קידום ופיתוח הקיבוץ.
מיד כשהבין זאת הקיבוץ החל בתכנון 
לדרך  י�אה  ראשונה  תוכניות.  מספר 

צתוכנית עבור אזור התעשייה והמלא
כה של הקיבוץ. בתוכנית זו מוסדרים 
והכלבו.  הלול  הרפת,  המפעל,  אזורי 
האחרונות  בשנים  קודמה  זו  תוכנית 

בוו בדיון  לאישור  הומל�ה  צוהחודש 
חודשים  מספר  תוך  המחוזית.  עדה 

התוכ החוק,  פי  על  פרסומה  צולאחר 
נית תיחשב למאושרת.

להסדרת  תוכנית  לדרך  י�אה  שנייה 
שטח  על  הוקם  אשר  המיזם  נגב.  חי 

לא השנים  במשך  התקדם  צספורט, 
ולמע ממש,  של  תיירותית  צטרק�יה 

הוא  עליו  השטח  להסדרת  נזקק  שה 
יושב ולהגדרתו בהתאם למ�יאות. גם 
ומתקדמת  מופקדת  כבר  זו  תוכנית 

לקראת אישורה בוועדה המחוזית.
צאחרון חביב נותר הקיבוץ ע�מו, כלו

ה�יבור,  מבני  המגורים,  שטחי  מר 
כאמור  והספורט.  הפנימיות  הדרכים 
ויש  מי�וי,  לכדי  מגיע  המגורים  אזור 

שני כפי  מגורים.  שטחי  צלהוסיף 
המגורים  שטחי  בתמונה,  לראות  תן 
גדלים  בתמונה(  ה�הובים  )השטחים 
הולך  הקיבוץ  ולמעשה  דרום,  לכיוון 

צומתקרב למ�פה רביבים, כור מח�ב
תו. הרעיון הוא להגדיל את השטחים 
השדות,  לכיוון  למגורים  המיועדים 
שמהווים היום את התווך בין הקיבוץ 

למ�פה. 
ומס הולכים  זו  שבהזדמנות  צכמובן 

הסדרה,  דורש  אשר  כל  את  דירים 
רשת  על  מחודשת  חשיבה  עורכים 
כביש  מהווה  מה   - בקיבוץ  הדרכים 
הפנימית  הטבעת  מהי  לישוב,  ראשי 
משאיות  גם  ייסעו  לאורכה  הראשית 

לה יכול  כי�ד  הזבל,  ופינוי  צהאשפה 
גיע כל חבר עם משאית בשעת ה�ורך 
לפינוי הבית / לשיפוץ להובלות, מהם 
מיועדים  שאינם  הפנימיים  השבילים 
לרכב, כמה יחידות דיור מוגדרות בכל 

ה�יבוריים  ה�רכים  ומהם  שטח,  תא 
של הישוב )במקרה של רביבים שטחי 
ה�יבור ומבני ה�יבור נמ�אים בשפע, 

גם בפרופור�יות של ישוב גדול(.
כולנו תקווה שבשנים הקרובות יעמוד 
הקיבוץ עם שלוש תב"עות )תוכניות( 
התקדמות  לו  המאפשרות  מאושרות 

כמעט לכל תחום חיים אשר יזדקק לו 
ובראש  תיירות  חקלאות,  תעשייה,   -
ובראשונה �מיחה דמוגרפית לפיתוח 

הקיבוץ.
 שירה מוריוסף

מהנדסת המועצה 
אגף הנדסה והתיישבות

התב"ע המוצעת לקיבוץ רביבים

ברביבים עושים תכניות

מלתחות בבריכת השחייה באשלים

ההתפתחות של הקיבוץ הוותיק דורשת תכנית בינוי כוללת שתתחשב בצרכי התושבים

בימים אלה מסתיימות העבודות בבריכת השחייה 
באשלים. לבריכה נוסף מבנה מלתחות חדש 

לשדרוג הבריכה ולנוחות התושבים. את הפרויקט, 
כמו גם את הפרויקטים בפיתחת ניצנה, מנהל מטעם 

המועצה רומן שיימוביץ', אגף הנדסה והתיישבות.
אגף הנדסה והתיישבות  

בריכת פעוטות בטללים

בימים אלה, לאחר הרבה שנים ללא בריכת פעוטות, הסתיימה בשעה טובה הקמת בריכת 
הפעוטות בטללים בניצוחו של ניני כפיר. הבריכה כוללת הצללה ונמצאת במתחם בריכת השחייה 

בישוב. קיץ נעים! 
אגף הנדסה והתיישבות 

לראשונה בישראל: כפר תגלית
500 חניכי תנועת תגלית מרחבי העולם נפגשו בחאן שיירות

החודש התקיים בחאן השיירות שברמת הנגב 
האירוע הראשון של "כפר תגלית" בישראל. 

הקמת כפר תגלית נועדה להפגיש בין בני הנוער 
והצעירים הרבים המסיירים במהלך הקיץ בכל 

רחבי ישראל. כ-500 חניכי תגלית הנמצאים 
בימים אלה בארץ התכנסו לפנות ערב בחאן 

לפעילות חווייתית משותפת.
החניכים נרשמו מבעוד מועד לפעילויות ב-15 

סדנאות מגוונות בהדרכת אומנים, מרצים, 
חקלאים, מורי יוגה, מוסיקה ג'אגלינג ועוד, כולם 

אנשי הנגב. בסיום ההפנינג הססגוני והשמח 
התכנסו כולם למופע של להקת ג'אמן.

מנכ"ל תגלית ישראל גידי מארק ברך את רמת 
הנגב על היוזמה והתעוזה בהקמת "כפר תגלית", וציין את שיתוף הפעולה יוצא הדופן שהוביל את 
ההפקה המורכבת. בנאומו הדגיש המנכ"ל את החשיבות בפיתוח הנגב ואת התפקיד החשוב והכוח 

שיש להתגייסות העם היהודי כולו לפיתוח האזור.
מארגני הפרויקט רואים בו הזדמנות ליצירת קשרים בין בני נוער מקהילות יהודיות שונות בכל רחבי 

צפון אמריקה, באמצעות אירוע חוויתי ומהנה שבו משתתפים החניכים בפעילויות שלא בקבוצות 
ההומוגניות איתם הם מסיירים.

לאור ההצלחה, יתקיימו החודש )12-13 לאוגוסט( שני ימי כפר תגלית נוספים ברמת הנגב.

 רז ארבל, מנהל מח' תיירות ושותפויות

הכניסה לכפר תגלית

 מועדון פנויים פנויות 
יוצא לדרך

ופנויות  פנויים  מועדון  להקים  היוזמה 
ברמת הנגב נבעה מהעובדה שיש ברמת 
נגב הון אנושי מיוחד וייחודי, שאין סיבה 
משלו.  חברתי  מועדון  לו  יהיה  שלא 
בהתחשב בעובדה שיש לאנשים רתיעה 
לשתף  ר�יתי  פנויות",  "פנויים  מהביטוי 
שידוכין,  במועדון  מדובר  לא  כי  אתכם 
אלא במועדון חברתי ייחודי שחבריו יהיו 
שותפים לבנייתו ולתכניו – וגם לבחירת 

שמו.
זו הזדמנות נהדרת עבורכם להירשם עוד 
היום באתר המוע�ה, ולה�טרף לקבו�ת 
30 ומעלה, ולהצ  האנשים הנפלאה מגיל

ציות שותפים אמיתיים לבנייתו של המו
עדון המיוחד הזה. זו גם הזדמנות נהדרת 
בשבוע  אחד  ערב  רק  לע�מכם  לפנות 
הפעילויות  סוג  על  ולהשפיע  ולהגיע 
של  מק�ועי  �וות  בליווי  יחדיו,  שנבנה 

אגף קהילה וחינוך במוע�ה.
זה  כולנו  של  המשותף  המכנה  כי  זכרו 
נשפיע  ויחדיו  מקום,  לנו  שיש  לדעת 

ונבנה תוכנית פעילות לשנת 2014. 
מוזמנים להירשם באתר המוע�ה

נוסצ לפרטים   .http://rng.org.il/pop  
פים פנו לרחל בטלפון 050-6291655 או 

לשירה בטלפון 08-6564115.

 זו לא תכנית שידוכים - זה הבית החדש 
לבני 30 ומעלה המחפשים קהילה
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התפקיד כולל:
● אחריות לוגיסטית ומנהלתית על המסע

● הכנות למסע הכוללות 3 סימנרים בסופי שבוע והכנות בישובים.
● התפקיד דורש ניסיון קודם

לקביעת טיפול התקשרי: 052-8666234
מחכה לכן עם הרבה הקשבה לצרכים שלכן, בנועם ובאהבה, כרמלה 

במדרשת בן-גוריון, קוסמטיקאית ותיקה עם ניסיון רב, 
מזמינה אתכן לפסק זמן איכותי בו תיהני מטיפול 
קוסמטי מקצועי ומפנק, בשילוב שיטת אלכסנדר.  

♥גמישות רבה במועדי הטיפול  כולל בשעות הערב
♥בנוסף בקליניקה: אפילציה והסרת שיער

 המחלקה לנוער וצעירים מציעה לקהל 
את תפקיד ראש משלחת לפולין

למשלחת שתצא בפסח 2014, לכיתות י"א – י"ב

Orly@rng.org.il :בקשות יש להפנות למייל

סטודנט, מעניין אותך לקחת חלק משמעותי באזור בפעילות לאורך השנה או בקיץ? עכשיו הזמן לפנות.

נפתחת ההרשמה למלגות מעורבות חברתית!

 yam@rng.org.il לפרטים

בימים אלו שודרגה מערכת הכרטיסים באתר המועצה , על מנת להקל ולפשט את תהליך הזמנת הכרטיסים.בנוסף, העלנו הדרכה והסבר 
shiras@rng.org.ilמפורט למעוניינים )מופיע בדף הבית(. בכל מקרה של קושי או תקלה ניתן לפנות לתמיכה לשירה ב 08-6564115 או ב

עדכון לתושבים-מערכת הכרטיסים

שעות פתיחה החל מה- 15.8.13
10:00-17:00 ימי ראשון:  
 10:00-17:00 ימי רביעי: 
10:00-17:00 ימי חמישי: 
10:00-14:00 ימי שישי:  
10:30-14:30 ימי שבת:  

פינה חדשה ביד שניה:
● פינת מתנות 

●אפשר להביא בגדים בקונסיגנציה.

יד שניה בשדה בוקר

טלפונים: 08-6560379 ; 050-7579342

ניתן לקבל טיפול מקצועי ע"י פסיכולוגים ומטפלים מוסמכים לטיפול בפרט,

בבני הזוג או במשפחה.
הטיפול בתשלום. סודיות מובטחת.

לפרטים ניתן לפנות למנהלת היחידה, ורד חדידה 08-6564140
המחלקה לשרותים חברתיים

היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי
● או איי היא חברותא של אנשים שנפגשים לטפל 

   בבעיה משותפת של אכילת יתר כפייתית.
● או איי אינה דת, אינה כת ואינה תנועה.

● או איי היא חברותה בלבד.
 ● הפגישות מתקיימות בימי שני 

    בין השעות 17.45  - 19.15.

ליצירת קשר:  0542401353

● האם אתה אוכל גם כשאינך רעב? ● האם  אתה אוכל ללא הפסקה בלי 
סיבה ניכרת לעין? ● האם משקלך משפיע על חייך?

יש פתרון -   A.O   או.איי

 מסלול מעורבות חברתית )למלגה מורחבת(  - 
מותנה בראיון קבלה ובשעות התנדבות בפרויקטים של מרכז הצעירים

naama@rng.org.il :לפניות בנושא
מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב - ע"ש פרופ' קולט צרויה ומר עמנואל שמין 

agr_exp@netvision.net.il :לפניות בנושא

סגירת ההרשמה ב-3/10/13 בשעה 23:00
הגשת הבקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון בלבד, באתר האינטרנט של המועצה: 

 www.rng.org.il
)פרטים נוספים ועדכונים יפורסמו דרך האתר(

קרן מילגות ע"ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס המנוהלת 
orly@rng.org.il :במסגרת העמותה למען התושב. לפניות בנושא

קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות לסטודנטים 
תקופת הרישום: 15/8/13-3/10/13
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מגד ירחים מחפשים את התשובה הכללית
וֹפָר, לָלִית הִיא קוֹל הַּשׁ ְּ ּובָה הַכ שׁ הֲָהכָנָה לְַתּ

ף לְכֹל הַּמֲַחנוֹת אַסֵּ  הַמְּ
)מגד ירחים ,אלול תרע"ד(

חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות .
על פי המסורת, ב-ו' בסיון עלה משה להר סיני לקבל את 
התורה. ארבעים יום לאחר מכן, בי"ז בתמוז, ירד משה עם 
לוחות הברית הראשונים, ראה את חטא העגל ושבר את 
העגל  שריפת  עם  התעסק  ימים  שלושה  במשך  הלוחות. 
נוספים  יום  ארבעים  במשך  ואז  בו,  החוטאים  והענשת 
התנפל לפני ה' בבקשת רחמים על עם ישראל, עד שנענה 
אלול,  ב-א'  ואז  כדבריך".  "סלחתי  לו  ואמר  הקב"ה  לו 
משה  שוב  עלה  ישראל,  לעם  הקב"ה  של  הסליחה  לאחר 
לוחות  את  לקבל  מנת  על  יום,  ארבעים  לעוד  סיני  להר 

הברית השניים, איתם ירד ב-י' בתשרי, יום הכיפורים.

ליום  ועד  אלול  חודש  מראש  יום,  ארבעים  אותם  מאז, 
גדולה  הזדמנות  יש  בהם  כימים  נחשבים  הכיפורים, 

מתמיד לתקן את דרכינו. 
בתשובה"  ה"חזרה  מושג  את  מ�מ�מים  אנו  לפעמים 
למקום הדתי של קיום המ�וות. מבלי לזלזל בהבנה הזו, 
"התשובה  בהרבה.  גדול  הוא  ה"תשובה"  שמושג  ברור 
הכללית" היא הר�ון והיכולת לתקן עולם. לא רק לתקן את 
מה שהתקלקל, אלה לשפר ולהעלות את כלל המ�יאות, 
היא  הכללית  התשובה  האדם.  בני  ועד  מהדומם  החל 
השאיפה לאוטופיה, לעולם המושלם בו הכל וכולם חיים 

בהרמוניה ובשלמות.
לעשות  שיש  הראשון  ה�עד  בתשובה,  הראשון  השלב 
לאחדות.  הקריאה  כל  קודם  הוא  העולם,  לתיקון  בדרך 
השופר,  קול  בעזרת  מתב�עת  לאחדות  הזו  הקריאה 

לאיסוף  העתיק,הקורא  העולם  של  הכריזה  מערכת 
המחנות.

תרבות,  מוע�ת  הנגב  ברמת  נוסדה  שבועות  מספר  לפני 
המורכבת מנ�יגי היישובים השונים, מתוך מטרה לשבת, 
התרבות  אירועי  של  אופיים  על  יחד  ולהחליט  לחשוב 
בר�ונות  גדול  שוני  קיים  אחידות,  אינה  אחדות  שלנו. 
יחד  הישיבה  אבל  השונים,  המוע�ה  ישובי  של  וב�רכים 
מתוך ר�ון ליי�ר משהו הר�וי לכולם היא הדרך וההכנה 

לאותה "תשובה כללית".
האזורית  במוע�ה  שתשרור  שמהאחדות  לע�מנו  נאחל 
גם  המחנות  לאיסוף  הקורא  השופר,  קול  י�א  הנגב  רמת 

בשאר הארץ והעולם.

ארז לוזון, מרחבעם

בס"ד

ברתמים  נראות  קרובות  לעתים  לא 
בתחילת  אך  בדואיות,  בשמלות  נשים 

מביר-הד נשים  כמה  החליטו  צהחודש 
אג' לבוא לבקר את השכנות היהודיות. 

צמטרת הביקור הייתה ליישר את ההדו
רים אחרי תקרית שהעיבה על היחסים 

בין היישובים.
לפני מספר שבועות היו שני מקרים של 
יידוי אבנים על מכוניות בכביש הגישה 
לרתמים, ובשתי הפעמים הנפגעות היו 

זרי על  ההאשמות  מהיישוב.  צנשים 
קת האבנים הופנו כלפי השכנים מביר 
הדאג'. זורקי האבנים אמנם לא נתפסו, 

צאך בביר הדאג' הודיעו שגם אם הזור

קים הם תושבי הכפר, הרי הם מיי�גים 
 – היישוב  של  וההנהגה  מבוטל,  מיעוט 

צכמו הרוב המוחלט של התושבים – מג
צנים את המעשה. אמרה ועשתה – הנה

גת ביר הדאג', חברי ועד, אנשי דת וזקני 
השבט הגיעו לרתמים למפגש עם ועד 

היישוב.
צגם הנשים מביר הדאג' החליטו שהעי

הטובה  השכנות  את  להמשיך  הוא  קר 
התקריות  עד  היישובים  בין  שהייתה 
בעיה  יש  אם  תמיד,  וכמו  המיותרות. 
שלחו  הן  טוב.  הכי  בה  יטפלו  הנשים   –

בר נשים אל הנשים שנפגעו  צמשלחת 
הנשים  איתן.  לשוחח  במטרה  תמים, 

א�ל  רבה  בשמחה  התקבלו  הבדואיות 
צהשכנות היהודיות. הן נתנו לנשים מר

הדאג'  "ביר  נכתב  עליה  מתנה  תמים 
ורתמים – אחים יגדלו בשלום", ושוחחו 
בעברית מתובלת בק�ת ערבית על מה 
שהיה, מה שיהיה והחיים בכלל. שעות 
ומהר  ביניהן,  הנשים  שוחחו  ארוכות 
מאוד נשכחה סיבת הביקור המקורית. 

צבשעת לילה מאוחרת חזרו הנשים הב
את  שהזמינו  לפני  לא  לבתיהן,  דואיות 

השכנות לבקר א�לן.
טובים  שכנות  שיחסי  מקווים  אנחנו 

ישררו לאורך ימים ושנים.
עקיבא ביקמן, כפר רתמים

לפני  דרכו  את  התחיל  הירוק  השוק 
עפרה  של  יוזמתה  פרי  שנים,  שלוש 
פעל  השוק  גוריון.  בן  ממדרשת  י�חק 
מדבר",  ב"שפת  וח�י  כשנה  במשך 

תוש של  שבועית  מפגש  נקודת  צוהיה 
לשוק  הפרסום  והסביבה.  המדרשה  בי 
היה מפה לאוזן, השוק התאפיין בדוכני 
מכירה שונים ואווירה כיפית, והיה ברור 
לכל האזור שבימי חמישי כולם נפגשים 

בשוק הירוק.
צלפני כשנה וח�י, עקב בעיות ביורוקר
פעי את  להפסיק  עפרה  נאל�ה  צטיות, 

עידן.  לו  כי תם  היה  ונראה  לות השוק, 
במוע�ה  עבדתי  עוד  תקופה  באותה 

צהאזורית כמנהלת מחלקת תרבות ואי
רועים, וההגעה לשוק הייתה חלק טבעי 
כמו  שלי,  המשפחתיים  השגרה  מחיי 

צשל כל תושבי המדרשה. לכן, כשסיימ

והחלטתי  במוע�ה  תפקידי  את  תי 
כמפיקת  ע�מאיים  לחיים  ל�את 

מח שאני  ברור  לי  היה  צאירועים, 
לפעילות  הירוק  השוק  את  זירה 
רבות  התייע�ויות  לאחר  שוטפת. 
עם עפרה, החלטנו במשותף כי אני 
לוקחת את הפרויקט הזה על ע�מי 

ומתקדמת. 
כמעט  לקח  השוק  פתיחת  תהליך 
ולפעמים ממש הרגשתי כמו  שנה, 
רוח.  בטחנות  שנלחם  קישוט  דון 
כל  את  לשכנע  ה�לחתי  לשמחתי, 

ובחו השוק,  בחשיבות  צהגורמים 
הירוק  השוק  נפתח  לבסוף  שעבר  דש 
בהתרגשות  לוותה  הפתיחה  המחודש! 
רבה, אחרי הכל לא בכל יום אתה רואה 
וכך,  העיניים...  מול  שמתגשם  חלום 
השוק הירוק חידש את פעילותו. כמות 

ויותר  יותר  יש  וגדלה,  הולכת  הדוכנים 
פשוט  שאנשים  רואה  ואני  התעניינות 
ונפגשים  קניות  עושים  נהנים,  באים, 
קפה  כוס  או  ערב  לארוחת  חברים  עם 
ו/או בירה. לראות את האושר ולשמוע 

את התגובות הטובות והמעודדות 
צמראות שכל התהליך הארוך, מש

תלם. השוק נמ�א במרכז המסחרי 
צשל מדרשת בן גוריון, המקום מקו

רה כך שתמיד נעים בפנים ולא חם 
או קר מדי, מה שמאפשר להמשיך 

את השוק לאורך כל השנה.
הירוק?  השוק  זה  מה  בקי�ור,  אז 
פעם  המתקיים  איכרים,  שוק  זהו 
חמישי  בימי  קבוע,  באופן  בשבוע 
במרצ  ,16:30-19:30 השעות  בין 

גוריון.  בן  במדרשת  המסחרי  כז 
תו�רת  סיפורי  את  מביא  השוק 

ואור בני קיימא  ופירות  ירקות   – צהנגב 
גניים, לחמים מתו�רת מקומית, עוגות 
טובות ובריאות, דבש, ריבות וממרחים, 
עבודות  ואקולוגיים,  אורגניים  מו�רים 
ועוד(,  תיקים  תכשיטים,  )קרמיקה,  יד 

עסקים  של  מידע  ודוכני  מקומי  אוכל 
קטנים. בכל דוכן מסתתר סיפור מעניין 

ואדם שברא יש מאין.
מגוונות  פעילויות  שבוע  בכל  בנוסף, 
הר�אות  טובה,  מוסיקה  למבוגרים   –
י�ירה,  פינת  ולילדים  שונות,  וסדנאות 
פעילויות, סדנאות שונות וגן שעשועים 

גדול ה�מוד למתחם השוק.
 ,054-4636613 נוספים:  לפרטים 
ובעמוד   ,nuritguy@vmail.co.il
י�א  בקרוב  הירוק".  "השוק  הפייסבוק 
גם ניוזלטר שדרכו יהיה ניתן להתעדכן 
את  ולקרוא  בשוק  הנמכרים  במו�רים 

הסיפורים שעומדים מאחורי הדוכנים.
כולכם מוזמנים!

נורית גיא
מפיקת אירועים המתמחה 
באירועים קהילתיים

אירוע מרגש התרחש החודש ברתמים, עם 
צנטיעתן של חלקות חוחובה בשטחי החק
צלאות של הכפר. החלקות עובדו ע"י חק

את  שקיבלו  לאחר  היישוב,  תושבי  לאים 
כל ההיתרים הדרושים להקמת המטע. עד 

צלפני זמן לא רב השטחים הפתוחים שעו
והתחב ריקים,  עמדו  רתמים  את  צטפים 

עם  אותנו.  העוטפת  המדבר  לשממת  רו 
המון רוח ועקשנות של החקלאים שלנו, 
השבוע  הפכו  בכיס,  חלומות  של  ו�רור 
אותם שטחים לגן פורח וזורח של שתילי 
חוחובה רכים. בשבועות האחרונים עמלו 
ולילות על הכנת השטח  ימים  החקלאים 
– קילטור, דישון ופריסת �נרת. אז הגיעו 

ליישוב עשרות בני נוער מכל רחבי הארץ, 
אליהם  החלקות,  בכל  בשתילות  לעזור 
ה�טרפו תושבי היישוב וילדיו, ויחד נו�ר 
מחזה מרהיב ומרגש. אדמות כפר רתמים, 
כך מספרים, בכו גם הן מהתרגשות ממגע 
יד של ילד ושל שתיל רך, לאחר אלפי שנים 
כן,  אם  ברתמים,  החלקאות  שממה.  של 

גאים בחק כולנו  צהפכה לעובדה בשטח. 
לאים שלנו ומאחלים להם ולנו את קיומו 
השממה  הפרחת  בין  הקושר  הפסוק  של 
ם הָרֵי  "וְאַתֶּ לעתיד הטוב על עם ישראל: 
י  שְׂאּו לְעַמִּ נּו ּופֶרְיְכֶם תִּ תֵּ כֶם תִּ יִשְׂרָאֵל עַנְפְּ

י קֵרְבּו לָבוֹא". יִשְׂרָאֵל כִּ
חנן מגל, רכז פנים כפר רתמים

טוב שכן קרוב

השוק הירוק במדרשה חוזר

החקלאות ברתמים מכה שורשים

משלחת של נשים מביר הדאג' ביקרה החודש ברתמים ונפגשה עם נשים מהיישוב

אחרי הפסקה ארוכה, נורית גיא מחדשת את השוק הירוק - שוק איכרים במדרשת בן גוריון, מדי יום חמישי

תושבי רתמים, ילדיהם ועשרות בני נוער מרחבי הארץ שתלו החודש חוחובה בשדות הכפר

אם יש בעיה - הנשים יטפלו בה הכי טוב

גם אדמות רתמים התרגשו

גם אדמות רתמים התרגשו
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הגלגול המופלא
נולדתי וגדלתי במדרשת בן גוריון. את האהבה שלי לטבע 
קטן  כשהייתי  לשעבר.  לטבע  מורה  שלי,  מאבא  קיבלתי 
לימד  והוא  הארץ,  ברחבי  בטבע  לטיולים  יו�אים  היינו 
שלוש  בן  כשהייתי  חיים.  בעלי  על  להסתכל  איך  אותי 

צאבא שלי נתן לי ספר על פרפרים שמאוד מ�א חן בעינ
יי בזכות תמונות מרהיבות ביופיין, ואני הסתכלתי בספר 

צכמו שילדים מסתכלים על מכוניות �ע�וע, באותה התפ
עלות. אבל את האהבה האמיתית שלי לפרפרים התחלתי 
ויום  ב'. למדנו על הגלגול של הפרפרים,  בסביבות כיתה 
אחד אחד התלמידים הביא לכיתה פרפרים מאוד גדולים 

סנ זנבי  נקראים  האלה  הפרפרים  ושחור.  �הוב  צב�בעי 
ושחור  ירוק  ב�בע  ויפים,  גדולים  שלהם  והזחלים  ונית, 
עם נקודות אדומות. ברגע שראיתי אותם הם שבו אותי, 
הגלגול המופלא הזה שעושים הפרפרים, שמספרים עליו 
וזה  מאליו,  מובן  לא  מאוד  הוא  אבל  הספר  ובבתי  בגנים 
גם העובדה שלא קל לתפוס אותם היה סוג  ריתק אותי. 

של אתגר שמשך אותי. 
פרפר במדבר

ט'. התעניינתי  ההתמחות שלי התחילה כשהייתי בכיתה 
אגודת  ראש  בנימיני,  לדובי  פניתי  אז  ועשים,  בפרפרים 
חובבי הפרפרים, כתבתי לו שאני מתעניין בפרפרים והוא 
ה�יע לי לה�טרף לעמותה שהקים. ככה למעשה המשכתי 

צופיתחתי את התחביב. מאוחר יותר עוד
דו אותי אנשים באגודה לעסוק בפרפרים 
ואינם  ייחודיים לאזור  מדבריים, שחלקם 
עפים בשום מקום אחר בארץ. אז הבנתי 

צשיש לי הזדמנות להתעסק בתחום שכמ
עט לא נגעו בו. 

שקיות ניילון
ולכן  פרפרים,  רשת  להשיג  קשה  בארץ 

משק "רשתות"  מכין  הייתי  צבהתחלה 
לקחתי  יותר  מאוחר  וענפים.  ניילון  יות 

את רשת הדגים הקטנה של האקווריום או שהשתמשתי 
שנחתו  כאלה  או  נמוך  שעפו  פרפרים  ותפסתי  ב�נ�נות 

בז בידיים,  כמה  תפסתי  אפילו  פרחים.  ועל  הקרקע  צעל 
הירות, כשכפות ידיי אינן �מודות על מנת שלא יימח�ו. 
בדרך כלל אני תופס את הפרפרים רק כדי ללמוד עליהם 

ומשחרר אותם, לא כדי לקחת אותם מהבית שלהם. 
בסביבה הטבעית

צאחרי שחשבתי שכבר כבשתי את הפסגה של איסוף המי
נים המדבריים, כי היו לי כבר מכל המינים, חיפשתי אתגרים 
חדשים. לכן התחלתי ל�לם והקדשתי הרבה מזמני הפנוי 
לגידול מינים שונים. במקביל לגידולם ותיעודם במ�למה, 

צכתבתי עליהם ועל בית גידולם. תיארתי בכל מין את מח
זור חייו, המראה שלו ושל שלבי התפתחותו והתנהגותו 

צהאופיינית. מאחר ואת הכל תיעדתי ביומן ת�פיות ובמ�
למה, הגעתי להתמחות הגדולה שלי ואף לתגליות חדשות 
לי חשוב ל�לם פרפרים בסביבתם הטבעית,  לגמרי. היה 

צולא לי�ור תנאים מלאכותיים. לפעמים ל�לם היה אפי
לו קשה יותר מאשר לתפוס, כי גם אם התקרבתי מספיק 
לפרפר כדי ל�לם, או שהפרפר היה בורח לפני שהספקתי 
ללחוץ על כפתור ה�ילום או שהתמונה לא הייתה יו�את 
באיכות טובה. אבל כמו בכל דבר שעושים, השתפרתי עם 
לי  עזרו  יופיין,  מלבד  התמונות,  השתלם.  והמאמץ  הזמן 
לעיתים להשיג מידע על מינים שונים. אומרים שתמונה 
שווה אלף מילים, במקרה שלי היא שווה 

אלף נתונים. 
כמו עלה

הר�אות  העברתי  האחרונות  בשנתיים 
בבית הספר שבו למדתי. אני חושב שזה 

צהיה סוג של סגירת מעגל, חוויה גם בש
בילי וגם בשבילם. היה לי חשוב לה�יג את 
הפרפרים לא רק כי�ור עדין ויפה שמסמל 
את החופש והיופי, אלה גם את מה שאני 

התנ להם  שיש  עליהם,  לגלות  צה�לחתי 

גיליתי  ולהתגונן. לדוגמא,  ייחודיות, דרכים לחזר  הגויות 
צשכאשר הגולם של הפרפר מרגיש משהו לידו, הוא מש

מיע �פ�ופים ואפילו יכול לזוז ק�ת ל�דדים כדי לנסות 
צולהתגונן. או למשל כשפרפר נוחת על ערימת עלים יב

שים, הוא משנה את �בע הכנפיים שלו ונראה כמו עלה. 
את  מכיר  לא  פעם  אף  אתה  מפתיעים,  דברים  יש  תמיד 

הי�ור הזה עד הסוף.
מקנא בפרפר

במ�בי  כשהייתי  גם  א�לי.  חזק  מאוד  כוח  הם  הפרפרים 
ומבין  הפרפרים  את  רואה  פתאום  הייתי  טובים  לא  רוח 
שהחיים בכל זאת יפים. זה סוג של חיבור נפשי. פרפר היא 
חיה שאין לה גבולות, חופשית, אף פעם לא נגמרת, למרות 

צשהחיים שלה ק�רים. אתה יכול ל�את החו�ה ואם תס
תכל היטב אתה יכול לראות את הפרפר שהוא לא דופק 
חשבון, יש לו את כל הזמן שבעולם. לפעמים אני מקנא 
בפרפר, שיש לו את היכולת לעוף אם מתחשק לו ולעשות 

מה שבא לו, להיות יפה בלי מאמץ, פשוט נולד ככה.

אדם,  מקום

אביתר פיינגולד, מדרשת בן גוריון

כמה מים צריך לתת לצמחים?
צבפרק הקודם של פינת הגינון המדברי דנו בחשיבות הפ

ע�ים,  דשא,  בגינה:  �מחים  לקבו�ות  השקיה  קווי  רדת 
שיחים ורב-שנתיים. בפרק זה נדון בכמות המים ותדירות 

ההשקיה הדרושים ל�מחים השונים. 
את  ומאדים  השורשים  דרך  המים  את  שותים  �מחים 

צהמים, ל�רכים מטבוליים ולקירור, דרך העלים. ככל שה
מה האידוי  כמות  כך  יותר,  ויבש  חם  העלים  סביב  צאוויר 

האידוי  בנגב  א�לנו.  הזעה  כמו  בדיוק  יותר,  גבוה  עלים 
של  המים  �ריכת  ובהתאם,  בתל-אביב,  מאשר  יותר  גבוה 

ה�מחים גבוהה יותר.
משקה  אתה  מים  "כמה  גינה  בעל  כששואלים  כלל  בדרך 

צאת הגינה?", התשובה היא משהו כמו: "שלוש פעמים בש
בוע, 20 דקות". אז כמה מים זה באמת? התשובה לשאלה 
�ריכה להיות ביחידות של נפח לזמן, דהיינו, מספר ליטר 
נפח  את  לחשב  וכדי  שבוע(.  או  )יום  זמן  לפרק  קוב(  )או 

הממט או  הטפטפות  ספיקת  את  לדעת  �ריך  צההשקיה 
רות. לדוגמה, עץ עם 6 טפטפות של 2 ליטר/שעה, מקבל 

בשעה 12 ליטר. אז כמה �ריך להשקות? 
על פי הנחיות ההשקיה של משרד החקלאות בקיץ בנגב, 

מומלץ להשקות:
• דשא: 4.5 ליטר/מ"ר ליום )32 ליטר למ"ר/שבוע(

• עץ פרי: 4.5 ליטר/מ"ר ליום )32 ליטר למ"ר/שבוע(
• עץ נוי: 2 ליטר/מ"ר ליום )14 ליטר למ"ר/שבוע(

• שיח: 2 ליטר/מ"ר ליום )14 ליטר למ"ר/שבוע(
היטל  חישוב  ידי  על  ייעשה  שיח  או  עץ  של  שטח  חישוב 
 5 של  נוף  קוטר  עם  קטן  נוי  עץ  )מ"ר(.  רבוע  במטר  הנוף 

מטר �ריך, אם כך, לקבל 175 ליטר לשבוע.

למידע נוסף מומלץ לבקר באתר משרד החקלאות:
h t tp : / /www.moag .gov. i l /NR/ rdon ly re s /
B 1 B 6 C 9 6 3 - E E F F - 4 5 8 D - A 2 D C - 0 3 ־

ECAEFD624A/0/gan_chaschan.pdf
המלצות מרווחי ההשקיה הן:

• בקרקע קלה )חולית(: שיחים וע�ים: 14-21 ימים, דשא: 
3-7 ימים

• בקרקע כבדה )לס(: שיחים וע�ים: 21-28 ימים, דשא: 
3-7 ימים

קשה  שכן  מאד,  מפתיעות  אלה  השקיה  מרווחי  המל�ות 
הרוב  ואכן,  משבוע.  יותר  מים  בלי  בקיץ  �מחים  לדמיין 
משקה את הגינה לעיתים קרובות בכמויות קטנות. השקיה 
רדודה שכזאת אינה מאפשרת לשורשי ה�מחים להעמיק. 
בכדי להשקות במרווחי השקיה כפי שמומלץ, יש להרגיל 
את ה�מחים בהדרגה למשטר מים קי�וני שכזה, ואז לתת 
וכך שורשי  )כפי שמ�וין למעלה(,  גדולה מאד  כמות מים 

ה�מחים יעמיקו והקרקע תישאר לחה בעומק. 
הפרי  ע�י  את  משקים  בעזוז  ארזוני  משפחת  של  במטע 
אבי  ליטר.  כ-300   – ר�ופים  יומיים  במשך  בחודש  פעם 

ויעמיקו שור צמ�מיא במכוון את הע�ים בכדי שיתאמ�ו 
שים, כדי שיגיעו עד למים בעומק. 

צמח החודש - מולנברגיה נימית 
Muhlenbergia capillaris

 ,)Regal mist( מלכותי"  "ערפל  נקרא  זה  �מח  באנגלית 
�מחים  על  כשחושבים  במדבר.  ל�מח  מופרך  ק�ת  שם 

על מל או  ערפל  על  חושבים  בדיוק  לא  אוגוסט  צבאמ�ע 

מולנברגיה  לסקוטלנד.  בחופש  נוסעים  כן  אם  אלא  כות, 
מאר�ות-הברית,  שמו�או  הדגניים,  ממשפחת  סוג  היא 
הפורח כמו שאר מבני משפחתו בסוף הקיץ. כאמור, זאת 

תקופה בעייתית ל�בע ולפריחה בגינה. 
מופעה  השנה  רוב  ודקים,  ארוכים  גבעולים  למולנברגיה 
לפרוח  מתחילה  היא  אוגוסט  בסוף  אך  משמעותי,  אינו 
בתפרחות נו�תיות אווריריות, כאילו מרחפות מעל ל�מח. 
יפה לשותלה בקבו�ה ולמקמה בנקודה בגינה שם השמש 

ממערב או מזרח מאירה את התפרחות בערפל מלכותי...

גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

 ערפל מלכותי

 גם כשהייתי במצבי רוח לא טובים הייתי פתאום רואה 
את הפרפרים ומבין שהחיים בכל זאת יפים

 הפרפר לא דופק חשבון, 
יש לו את כל הזמן שבעולם
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מעשיות בין הזמיינים
מנהג נאה עשינו לע�מנו, כמה אנשים מרמת 
שבאים  נסבלים  מסופחים  כמה  עם  הנגב, 
אופניים  ברכיבת  להשתתף  הארץ,  ממרכז 
מפרכת, ההולכת לתור את הארץ ואת העם. 

צנוהגים אנו לרכוב אחרי תשעה באב, בעק
ובר קמ�א, אלה שמוב צבות סיפורי קמ�א 

אים כמשל לשנאת חינם שבעטיה חרב בית 
תקופת  שלאחר  הימים  הם  אלו  המקדש. 
"בין המ�רים", שנהיו עד לראש חודש אלול 
ולרגל  לתור  יו�אים  אנו  הזמיינים".  ל"בין 
למ�וא  בניסיון  האחרים,  הארץ  חלקי  אחר 

מעט אהבת חינם ולהתנחם במנחם אב.
או  אלון  תאנה,  ב�ל  להתענג  נאה  כמה 

ולב אוגוסט,  חודש  של  יום  ב�הרי  צחרוב 
רוח לשעה קלה מהשמש שלא מרחמת על 
הבריות ו�ורבת את הפנים כאילו היו פאנל 
"ל�וד"  נוהגים  אנו  בהיחבא  שם  סולארי. 

אל מאותם  רב,  או  אברך  איזה  צו"להתקיל" 
פים המשוטטים בנחלי הגולן והגליל ונראים 
רמת  על  שפשטו  והילק  הגזם  הארבה,  כמו 
הנגב בשנה האחרונה. הם בבגדים שחורים 

להלי מותאמות  שבקושי  ונעליים  צלבנים 
הם  ברק.  בני  רחובות  של  הבלטות  על  כה 
הגבעות  על  במרץ  שמסתערים  כמי  נראים 
ללא רתק. ר�ים ללא מים וללא ידע מוקדם 

צוללא הוראות בטיחות, אבל עם הרבה "בע
זרת השם".

"והיה  פירוש  מה  מהם  אחד  תשאל  רק 
במלוא  לפזר  יתחיל  וכבר  תשמעון",  עקב 
המרץ דברי הנחמה שלאחר החורבן משבע 

הח את  להביא  יאה  כמה  דנחמא.  צשבתות 
חיי על  אבנים  זורקים  שאולי  הללו,  צרדים 

רק  פעולה.  לשתף  מגיוס,  ומשתמטים  לים 
בנטל.  שותפים  והם  "חברותא"  להם  תיי�ר 

הפשק מפזרי  זיעה.  ואין  חום  אין  צפתאום 
מגולני...  מאגיסטים  כמו  מסתערים  ווילים 
עקיבא,  רבי  סיפורי  את  באהבה  מספרים 

מהרי היו�אים  השועלים  למראה  צש�חק 
סות המקדש כי סימלו עבורו שהנבואה של 

הנח תבוא  ובעקבותיה  התגשמה  צהחורבן 
מה. אנו גלויי הראש, שלא מדירים מבינינו 
חושפים  הטייטס  שמכנסי  מחוטבות,  נשים 
אלו  השופעים.  מחמוקיהם  לטפחיים  מעל 

מה נגיעה  במרחק  לי�לן,  רחמנא  ציושבות, 
אברכים ההם המדברים תורה. כולנו ספונים 
ב�ל. תחילה באים עם פר�וף של מי שאכלו 

לחומש,  רב  בעניין  נכנסים  כך  ואחר  בוסר, 
ובאה בחינם  הכול  ולמסכתות.  צלברייתות 

בה. 

אהבה עד שתחפץ
וגם  לכולם  ולהתחבר  לשמוע  להיפתח  כדי 
למע�בנים הללו, �ריך את רוח זקן החבורה, 
הלא הוא שאול, ול�ידו אשתו דבורה, ששמה 
ל"הרבנית".  הללו  המפגשים  בעקבות  הוסב 

ואש שאול  "אבא  להם  לקרוא  טוב  צהכי 
של  מאתר  השמות  את  שאלנו  הרבנית".  תו 
"השתטחנו",  עליהם  שגם  ה�דיקים,  קברות 
הוא  הזה  הנפלא  הזוג  ביריה.  ליד  �פת  בהרי 

בסובל עשירה  טולרנטית,  אווירה  צשמשרה 
נות ופתיחות לאחר. 

קילומטראז'  לדווש  לא  הוא  א�לנו  העיקר 
עושים,  האופניים  מורעלי  שרוב  כפי  גדול, 

צאלא ללכת א�ל האנשים והמקומות ולהתח
בר אליהם "כאן על פני האדמה". כל מה שאנו 
מחפשים הוא אהבת חינם. אהבת החינם לעבר 

צולהווה שלנו. כך פתחנו אהבה גדולה לחלו
�י העליות, לרבות אלה של העלייה השנייה, 

וסל ובדגניה  כנרת  בח�ר  שעבדו  אלה  צכמו 
לו את הכביש בעבודת כפיים מייגעת, בחום 

צההוא, בדרך שבין ביתניה עילית ל�מח. כש
ספיד  בפול  לכנרת,  הירידות  את  יורדים  אנו 
נופח  המהביל  והחום  קרבון,  פול  ובאופניים 
לוקסוס,  בתנאי  להרגיש,  יכולים  אנו  בפנינו, 
את שהרגישו וחוו אותם חלו�ים, שח�בו עם 
השחורה  הבזלת  של  החמים  בסלעים  מכוש 
הזו. הכנרת, שנשקפת, משטה ומראה מטעה. 
יפה אבל חמה ושורפת. בין ביתניה עילית של 
ובין  אז,  כבר  בנטל  שנשאו  השמו"ץ,  חלו�י 
האברכים שלא נושאים עדיין בנטל היום, אנו 

מחפשים את האהבה עד שתחפץ.

מזמור לשאול
המבוגר שבינינו כאמור הוא שאול לוי, שי�א 

צלגמלאות מהמוע�ה, והוא גם מנהיג את הא
כשאני  הללו.  בטיולים  שלנו  בחבורה  ווירה 
רוכב מלפניו, מאחוריו או מ�דדיו, אני מודה 
בכל  לידי.  כזה  איש  שיש  שמו  יתברך  לשם 
מקרה ולמען הסר ספק, יש לנו ברכיבות ההם 
גם את הרופא של ני�נה, ד"ר �'מני. אני אוהב 

ללכת על בטוח...
מאיתנו,  לרבים  שמסמן  איש  הוא  שאול 

ה�עירים ממנו, דרכי נועם ונתיבות שלום. יש 
בו את כל מה שהתורה )לאו דווקא הרבנות( 
מ�ווה על האדם. תלמיד חכם היודע את רזי 

צארץ ישראל ויודע את משעוליה. בכל הזדמ
צנות ידע לספר על הנוף והאדם. יודע את הנ

חיות קהלת, עת לקחת דברים בר�ינות ועת 
השקעה  בזכות  גופו,  וקונדס.  �חוק  למעשה 
שרבים  פעילות  לעשות  לו  מאפשר  גדולה, 
מה�עירים לא יכולים. וכמו להכעיס, בין לבין 
מתמיד".  "נוסע  מין  העולם,  ברחבי  תר  הוא 
בזמן "ההפסקות" הוא גם משתתף בתחרויות 
שעשה  כפי  הברזל",  "איש  כמו  אנושיות,  לא 
הקטנים  בדברים  גם  ניכר  באירופה.  השנה 

צשבין אדם לחברו. יש בו את המעלות של הת
נפש  והבנת  חמלה  ויתור,  לב,  רוחב  חשבות, 
יום  במלחמת  ל�ל"ש  זכה  סתם  לא  האדם. 

הכיפורים, כי אותן תכונות הנחו אותו לשם.
מעלותיו זיכוהו ואת אשתו דבורה לגדל ילדים 
העדות  �בעי  בכל  המעורבים  רבים,  ונכדים 

משתת כבר  ונכדיו  מילדיו  חלק  צלהתפאר. 
פים איתו בתחרויות האתגר, אותן הוא עושה 
כמעשה של שיגרה. מין אבא וסבא שמתחשב 

לו חיים מל צב�א�אים, אבל לא שוכח שיש 
במשחקי  משתתף  הוא  השבוע  משלו.  אים 
המכביה ה-19 ומיי�ג את ישראל בטריאתלון. 
כאן מתקיים בו הפסוק המתמ�ת את ההוויה 

כולה: "וראה בנים לבניך שלום על ישראל".
בזכות אנשים כמו אלה שבחבורת האופניים 
הרי  בין  דוהר  שאני  בזמן  ל�עוק,  נוהג  אני 
הסלע הגבוהים, "רק בגלל אנשים כאלה טוב 
לגור ברמת הנגב", וההד לא מאכזב. הוא עונה 

בקול ברור ובהסכמה מלאה.

חמריה חלודת זנב
צבאחת מהדגמות הטיבוע שאנו עורכים לילדי הא

זור פעמים רבות, החזקתי בידי �יפור יפה, בעלת 
זנב חלודי, מקור דק, מעוקל קמעה, ורגליים דקות 
סיפרתי  הזנב",  חלודת  החמריה  "זוהי  וארוכות. 
היפה.  ב�יפור  והביטו  נרגשים  שישבו  הגן  לילדי 
איזה  לכם  מזכיר  שלה.  הגוף  �בעי  על  "תסתכלו 
חומר שממנו מיי�רים כלי חרס?", ניסיתי לרמוז 
יודע מדוע קוראים לה חמריה?". אחד  "מי  להם. 
הילדים הביט בי בר�ינות והרים את ידו "אני יודע, 
הביט  "כי",  כך?"  לה  קוראים  למה  נו,  יודע".  אני 
בי הילדון בר�ינות, "כי היא עשתה מעשה חמור 

מאוד!"
צהילד החמוד מיד קיבל ממני לייק דמיוני, והמש

רב.  כתי להסביר: החמריה מגיעה אלינו ממרחק 
את  ובונה  באביב  מגיעה  היא  אפריקה  מאר�ות 
קינה בשיחים וע�ים נמוכים. את הקן בונה הנקבה 
כאשר הזכר מתרו�ץ סביב הקן ושומר עליה, תוך 
שהוא מ�ייץ בקול רם ומבליט בתנועות רכות את 

לפלוש!".  לא  נא  ביתי,  "זהו  כמכריז  החלוד  זנבו 
מאוד  במשהו  החמריה  לעתים  מקשטת  הקן  את 
מוזר – נשל נחש! מדוע? אנחנו לא ממש יודעים, 
זהו  כי  נדע  אזי  נחש  נשל  ובו  קן  נמ�א  אם  אבל 
קן של חמריה, כי אין �יפור אחרת שעושה את זה 

א�לנו.
השתמשו  ישראל  מדינת  של  הראשונות  בשנים 

שח לכך  שגרמו  הדברה,  בחומרי  אר�נו  צחקלאי 
רקים מורעלים רבים נאכלו ע"י החמריה וכמעט 

צהעלימו אותה מנוף אר�נו. כאשר הבינו את הסי
ואוכלוסיית  אלה  בחומרים  השימוש  הופסק  בה, 
גם  אותה  למ�וא  ניתן  כיום  התאוששה.  החמריה 
בנגב, ביישובים ובשטח הפתוח. בימים אלה ממש 
מגדלת החמריה את גוזליה, ומי שרו�ה לראותה 

ציכול לחפשה בחורשה מול הכניסה לכפר נוער ני
צ�נה, פארק קבר בן גוריון, עין עבדת ועוד. היא ני

כרת בשירה מסתלסלת נעימה לאוזן ובזנב ארוך 
ואדמדם.

ציפורימפו
מידד גורן

מביט בנשל הנחש. החמריה

רן
גו

ד 
יד

מ
ם: 

לו
צי

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

קבוצה 1:
כל אלה, לאחר הגשת תביעה למענק לימודים בפעם הראשונה, יקבלו אוטומטית את המענק לחשבון 

הבנק שלהם בשנים הבאות.
• משפחה חד הורית )=גרוש\ה, אלמן\ה, רווק\ה( 

• משפחה עם 4 ילדים המקבלת אחת מהגמלאות: הבטחת הכנסה, מזונות, נכות, זקנה, שארים.
• מי שבהחזקתו ילד שהתייתם משני הוריו.

• מי שבהחזקתו ילד נטוש\יתום כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה. 
)ילד יתום = ילד תושב ישראל ששני הוריו נפטרו או שאחד מהוריו נפטר והשני "נעדר" – גר כדרך קבע 

בחו"ל או שלא ידוע היכן הוא.
ילד נטוש = ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב ישראל, והוא ננטש ע"י, או שננטש ע"י 
אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה 

כלפי הילד(
• מי שבהחזקתו ילד שעלה ארצה ללא הוריו.

• מי שמקבל גמלה להבטחת הכנסה בנפרד מבן הזוג.
הורה גרוש, שים לב, כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה, עליך להגיש טופס בקשה לפיצול 

תיק וטופס תביעה למענק לימודים, ולצרף צילום פסק הדין המציין מי מחזיק בילדים. 

קבוצה 2:
עליהם להגיש כל שנה את טופס התביעה למענק:

• נשוי\אה שפתח\ה בהליך רשמי לפרידה במשך שנתיים ובהחזקתו\ה ילדים החיים עמו ואינו\נה חי\ה 
עם ידוע\ה בציבור(.

• אשה עגונה )=אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה שבעלה נמצא בחו"ל, שלא 
בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות(.

• אשה במקלט לנשים מוכות – בתנאים מסויימים.
• עולים חדשים - הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובן הזוג לא עלה לארץ ואינו מתגורר 

בה.
גובה המענק לשנת תשע"ד

בעד כל ילד שנולד בתקופה מ- 06.1202 עד 09.12.207  - 1,528 ₪  
בעד כל ילד שנולד בתקופה מ 10.12.99 עד 05.12.02 -  849 ₪  

ט.ל.ח
נמסר ע"י המחלקה לשירותים חברתיים

לידיעתכם
מענק לימודים עבור ילדים - ע"י הביטוח הלאומי

המענק משולם למשפחות זכאיות בעד כל ילד בגיל 6-14 שנים, בתחילת שנת הלימודים.
זכאים למענק:



      




