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בראש השנה יקבלו עובדי המועצה 
"שי מקומי" מתוצרת רמת הנגב

לעסקים  לסיוע  המועצה  מהתגייסות  כחלק 
הכלכלה  וחיזוק  הנגב  רמת  ברחבי  הקטנים 
המקומית, החליט ראש המועצה שמוליק ריפמן 
הנגב  רמת  עובדי  של  המסורתיים  השי  תווי  כי 
הנגב.  רמת  מתוצרת  ושירותים  במוצרים  יומרו 
ב-22.9 תקיים המועצה לעובדיה יריד "שי מקומי" 
בעקבות  נולד  המהלך  השי.  ורכישת  לבחירה 

הפגיעה העסקית שחוו עסקים רבים בדרום בכלל 
וברמת הנגב בפרט בשל מבצע צוק איתן.

את  והסביר  לעובדים  ריפמן  כתב  "לצערי", 
וברמת  בדרום  רבים  קטנים  "עסקים  החלטתו, 
הנגב נפגעו בחודש האחרון משמעותית במשלח 
ידם. המצב בארץ יצר קיטון משמעותי בתיירות 
לפיכך  שירותים.  ובמכירת  ברכישות  נכנסת, 

ראיתי לנכון כי המועצה ועובדיה יתגייסו לקראת 
ראש השנה לסייע לעסקים הקטנים ברמת הנגב. 
את תלושי השי לעובדים, נמיר באפשרות לרכוש 
וחיזוק  -קידום  בבחינת  הנגב,  רמת  ממוצרי 
בו  יריד  לקיים  הנחיתי  בנוסף  מקומית'.  'כלכלה 
יוצג מכל-טוב המוצרים של רמת הנגב והעובדים 

יוכלו ליהנות מהם".

דבר ראש המועצה
של  כינונה  על  להכרזה  שנה   60 השבוע  חגגנו 
חשוב,  דרך  ציון  זהו  הנגב.  רמת  האזורית  המועצה 
החלה  הצחיח  בנגב  ההתיישבות  של  ראשיתה  אך 
 1943 באוגוסט  לכן.  קודם  מעשור  יותר  קצת 
שישה  לציון  בראשון  רביבים  ממחנה  לאזור  הגיעו 
חלוצים, שהקימו את קיבוץ רביבים וסללו את הדרך 
בהמשך  שבע.  לבאר  מדרום  היהודית  להתיישבות 
הוקם קיבוץ משאבי שדה באזור חלוצה, אחריו שדה 
בוקר, מדרשת בן גוריון, אשלים, קדש ברנע, טללים, 
רתמים )שהוקם מחדש לפני כשלוש שנים כיישוב 
באר  עם,  מרחב  כמהין,  ניצנה,  עזוז,  דתי(,  קהילתי 

מילכה, חוות החקלאות ושיזף. 
ביום חג זה מודה קהילת רמת הנגב לחולמים, ותיקי 
ומייסדי הישובים אלה שאיתנו ואלה שהלכו. אתגר 
פשוט  היה  לא  זה  ארץ  בחבל  והחיים  ההתיישבות 
או קל, אך במשך השנים ידענו להפוך אותו למנוף 
פיתחנו  ישובים,  הקמנו  וליוזמות.  להזדמנויות 
ותעשיה  בעולם  מהטובות  מתקדמת  חקלאות 
וקהילות  איכותית  חינוך  מערכת  לנו  יש  לתפארת. 
התושבים  מספר  את  הגדלנו  ומשפיעות.  מעורבות 
למעלה  היום  מונים  ואנו  המועצה,  יישובי  בכל 

מ-6,000 תושבים. 
מספר  השנה  ייכנסו  שלנו  החינוך  מערכת  בשערי 
ומגמת  ומעולם,  מאז  ביותר  הגדול  התלמידים 
את  גיוונו  הבאות.  בשנים  ותגבר  תלך  רק  הגידול 
אחד  לכל  מקום  כאן  ויש  ההתיישבות  תמהיל 
חילונים,  קהילתיים,  ישובים  מושבים,  -קיבוצים, 
חלוציים  פרויקטים  יזמנו  מעורבים.  וגם  דתיים 
המועצה  את  חיברנו  היין.  בדרך  החקלאיות  כחוות 
לפרויקטים חברתיים בעלי ערך לאומי כמו "שאנטי 
צבאיות  הקדם  המכינות  מדבר".  ו"רוח  במדבר" 
הפועלות במועצה, במדרשה ובניצנה, הן מהטובות 
בישראל. פיתחנו את ענף תיירות המדבר, המשמש 
ועשרות  מוצרים  מגוון  עם  לאזורנו,  ראווה  חלון 
התיישבות  לפיתוח  פועלים  כולנו  ויזמויות.  יוזמות 
וברוח  האזור  מייסדי  של  הציווי  ברוח  קיימא,  בת 
גוריון.  בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  של  חזונו 

בדרך של עשייה! 
איכותית  תוססת,  קהילה  היא  הנגב  רמת  קהילת 
לתרום  שיודעת  קהילה  ומעורבת,  יזמית  צעירה, 
אנחנו  בהם  הקיץ  ימי   50 כך  על  יעידו  ולהירתם. 
לסייע  ונרתמנו  השגרה  את  המשכנו  הנגב  ברמת 
למאות משפחות מעוטף עזה שהתארחו ביישובינו, 
ולעוד הרבה יוזמות ועזרה הדדית לחיילים ואזרחים 
בחזית הלחימה. אני רוצה לשלוח בשם כולנו איחולי 
השכולות.  למשפחות  ותנחומים  לפצועים  החלמה 
את  ומנחמת  מחבקת  כולה  הנגב  רמת  קהילת 
המשפחות שאיבדו את היקר להם, את תושבי נירים, 

נחל עוז אשכול ושער הנגב. 
בהפקת  מתבטאת  הנגב  רמת  קהילת  של  איכותה 
כולו פרי היצירה המקומית של רמת  אירוע ה-60, 
המועצה,  תושבי  הם  בהכנתו  השותפים  כל  הנגב. 
והמוצרים כולם על טהרת המקומי מכאן, מהקהילה 

שלנו.
אני גאה על מה שעשינו ומסתכל קדימה לראות את 
רמת הנגב עם 20 אלף תושבים בקהילות רב דוריות 
שפועלת בשיתוף עם שכנותיה, מצפה רמון, ירוחם 
פיתוח  למען  ביחד  כולנו  לצידנו,  החיים  והבדואים 

חבל ארץ זה ולמען חיים טובים לתושביו.

שנה טובה לכם תושבי 
רמת הנגב ובני ביתכם

שמוליק ריפמן 

צרו קשר:

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

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

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

פקס: 08-6559235

שנת
אחווה
וערבות
הדדית

””תכלה שנה ואנחתה 
 תחל שנה ושימחתה”

תשע“ה

 שמואל ריפמן, ראש המועצה

מועצה אזורית רמת הנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013

)באלפי ש"ח(
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עשרה   2020 שנת  עד  כי  ישראל  ממשלת  החליטה   2009 בשנת 
אחוזים מצריכת החשמל שלה תהיה באמצעות אנרגיה מתחדשת. 
את  לצמצם  קודמת,  ממשלה  מהחלטת  חלק  מהווה  זו  החלטה 
צריכת החשמל במשק בשיעור של 20% עד שנת 2020. במסגרת 
זו  יוזמה  אשלים.  פרויקט  את  ליזום  הממשלה  החליטה  זו  תכנית 
מבוצעת באמצעות משרד האנרגיה ומשרד האוצר )החשב הכללי(, 
לשלושה   )BOT )Build, Operate, Transfer מכרזי  שהוציא 
המשתמשות  שונות  בטכנולוגיות  חשמל  לייצור  פרויקטים 

באנרגיית השמש. 
מיזם  להקמת  במכרז  זכתה  סאן  נגב  חברת   :P.V פרויקט   .1
כ-400  של  בהשקעה  ואט  מגה   35 שיספק   ,P.V בטכנולוגיית 
מיליון ₪. הפרויקט נסגר פיננסית, ויש אישור לצאת לביצוע. כעת 
הוא ממתין לביצוע קו מתח 161 על ידי חברת החשמל. כל ההכנות 
אשלים  פרויקט  לביצוע  יצא   2016 בתחילת  נעשו.  הנדרשות 
אדיסון  וסאן  תעשיות  כלל  מבית  סאן  כלל  של  שותפות   ,SUN

)חברה אמריקאית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת(. 
2. פרויקט "נגב" )פלוט A(: שיתוף פעולה בין שיכון ובינוי וחברת 
אבנגואה הספרדית, חברה מובילה בעולם בהקמת מיזמי אנרגיה 

 3.7 של  בהשקעה  דונם  כ-3,000  פני  על  יוקם  הפרויקט  חלופית. 
תרמו-סולארית  בטכנולוגיה  ואט  מגה   120 ויפיק   ,₪ מיליארד 
בשיטת השוקת הפרבולית. עד לסוף חודש אוגוסט מתוכננת הכנת 
השטח לטובת הפרויקט, ובתחילת 2015 יחלו העבודות להקמתו. 
היקף המועסקים בהקמת הפרויקט צפוי לעמוד על כ-1,300 איש. 
בתחילת החודש התקיים נוהל שיתוף ציבור בנושא ביישוב אשלים. 
הנופי  בתכנון  גם  התושבים  ציבור  את  לשתף  נערכת  החברה 
שמתוכנן ליצור חייץ בין הישוב לשדה הסולארי; במסגרת תקציב 
הפרויקט הוקצה סכום של כ-10 מיליון ₪ לפיתוח נופי וליצירת 
הפרדה נופית בין המיזמים ליישוב אשלים. נוהל דומה של שיתוף 
הפרויקט  כי  להדגיש  חשוב  הדאג'.  ביר  ביישוב  גם  ייערך  ציבור 
איכות  תקני  על  הקפדה  תוך  לנהלים,  ובהתאם  בזהירות  יתקדם 
שירותים  לרכוש  היא  החברה  מדיניות  ביותר.  מחמירים  סביבה 
עם  במגעים  אלה  בימים  נמצאת  המועצה  שניתן.  ככל  מקומיים 
ברמת  ולקהילה  לחברה  משותף  פרויקט  למציאת  ובינוי  שיכון 

הנגב. 
דונם,  כ-3,000  פני  על  משתרע  זה  פרויקט  "מגלים":  פרויקט   .3
תרמו- בטכנולוגיה  סולארית  אנרגיה  ואט  מגה  כ-120  ויפיק 

 800 הוא  בהקמה  ההשקעה  היקף  המגדל.  בשיטת  סולארית 
ברייט  היזמים הם חברת אלסתום הצרפתית, חברת  דולר.  מיליון 
סורס וקרן נוי )השותפים גם בקרית ההדרכה(. הסגירה הפיננסית 
לפרויקט הסתיימה, והשטח עדיין נמצא בתהליך שחרור ממערכת 

הביטחון. הצפי לתחילת העבודות בשטח -תחילת 2015.
מתחם האנרגיה המתחדשת בבקעת אשלים יביא איתו לאזור רמת 
הנגב את תשתית הגז הטבעי. לצורך הקמת המיזמים תניח המדינה 
קו גז טבעי מנאות חובב לבקעת אשלים, קו שיאפשר הזנה לרמת 
הנגב  רמת  התעשייה  אזור  שדה,  משאבי  ההדרכה,  קרית  בקע, 
ותחנות הכוח הסולאריות בבקעת אשלים. תשתית נוספת שתקודם 

בתוך שנתיים היא קו החשמל מצומת טללים לבקעת אשלים. 
בשנה הבאה צפוי לצאת למכרז פרויקט PV נוסף. כך, רמת הנגב 
בכל  ישראל  של  הראווה  לחלון  כשנתיים-שלוש  בתוך  תהפוך 
עניין  ליצור  צפוי  זה  אנרגיה  מרכז  מתחדשת.  לאנרגיה  הקשור 
בינלאומי בכל הקשור לפרויקטים סולאריים עם טכנולוגיה מובילה 
באגירת חשמל. אנו נערכים לכך מבחינה תיירותית, ולצורך קליטת 
המשלחות וקבוצות המטיילים שילבנו הקמת מצפורים לתצפיות 

ותשתית מלונאית לאירוח באזור.

P.V 35 מגה ואט בהשקעה של כ-400 מיליון ₪. הדמיה של פרויקט

רמת הנגב
מעצמה סולארית

צדק לכולם, או יותר נכון פרגולות לכולם...

עם שלושה פרויקטים משמעותיים לייצור חשמל מאנרגיית השמש, רמת הנגב הופכת לאסם האנרגיה המתחדשת של ישראל 

כל מה שרציתם לדעת על הרפורמה בחוק התכנון והבניה

בחוק  הרפורמה  לתוקפה  נכנסה  ב-1.8.14 
חדשה  בשורה  שהבטיחה  והבנייה,  התכנון 
לאזרח  ובעיקר  לוועדות  המקומיות,  לרשויות 
הקטן. אז מה בעצם כוללת הרפורמה החדשה? 
הרפורמה מורכבת מכמה מישורים, ובמאמר זה 
בו  הכפרי  למרחב  שנוגע  מה  את  בעיקר  אפרט 

אנו חיים.
של  ארוכה  שורה  להקים  מאפשרות  התקנות 
צורך  ללא  יחסית  פשוטה  שבנייתם  מבנים 
דודי  מזגנים,  -פרגולות,  למשל  בניה.  בהיתר 
שמש, שערים וגדרות, מתקנים פוטו וולטאיים, 
כדי  ועוד.  אנטנות  קלים,  מחומרים  מחסנים 
למעשה  ומה  הדברים  של  עומקם  את  להבין 

צריך לעשות, נתעמק עוד רגע במונחים.
פרגולה  מגדירות  התקנות  פרגולה?  מהי 
קירות,  ללא  כמבנה  "מצללה"(  בחוק  )המכונה 
משטח  היא  ותקרתו  קלים  מחומרים  הבנוי 
להגדרת  ייכנס  שהמבנה  כדי  בלבד.  הצללה 
החלקים  בין  שהמרווחים  נדרש  התקנות 
לפחות  יהוו  ההצללה  משטח  של  האטומים 
שווה.  באופן  מחולקים  ויהיו  מהשטח,   40%
לא  היתר  ללא  להקים  שניתן  הפרגולה  שטח 

יעלה על 50 מ"ר, או רבע משטח הקרקע הפנוי 
או  הבנוי(,  השטח  את  שהורדנו  )אחרי  במגרש 

רבע משטח הגג, הגדול מביניהם.
סוכך,  או  גגון  גם  היתר  ללא  להקים  ניתן 
באחת  לפחות  שמחובר  הצללה  אמצעי  שזהו 
לא  הסוכך  או  שהגגון  ובלבד  למבנה,  מפאותיו 
וייבנה  מטרים  משני  יותר  המבנה  מקיר  יבלוט 
מחומרים קלים. אפשר להקים גם סוכך מתקפל 
בולט  לא  הוא  הסגור  במצבו  אם  )מרקיזה(, 
הצללה  ולבצע  ס"מ,  מ-50  יותר  המבנה  מקיר 

באמצעות אריג המגן מפני השמש.
אולם  היתר,  ללא  זאת  כל  להקים  ניתן  אמנם 
עולים  הגגון  או  הסוכך  והפרגולה,  במידה 
20 מ"ר, יש למסור הודעה לרשות  בשטחם על 
)לוועדה המקומית( תוך 45 יום ממועד הביצוע, 
עיגון  על  מהנדס  של  אישור  להודעה  ולצרף 

הפרגולה, הגגון או הסוכך ועל יציבותם.
הוועדה  באתר  ההודעה?  את  מוסרים  איך 
בתפריט   ,)vaada.rng.org.il( המקומית 
"הנחיות  הנקראת  לשונית  קיימת  הימני 
כל  את  לראות  ניתן  בה  מהיתר",  לפטור 
על  הודעות  לשלוח  ניתן  בנוסף,  הפרטים. 

 בנייה במסגרת תקנות הפטור לכתובת הדוא"ל
 .ptorim@rng.org.il 

מה עוד ברפורמה? 
והרישוי  התכנון  מערכת  -כל  המערכת  קיוון   O
המשמעות  מקוונת.  למערכת  בהדרגה  תעבור 
עבור האזרח היא הגשה קלה, נוחה ומהירה יותר 
תהליך  שיפור  השונות,  לוועדות  בקשות  של 

הרישוי והנגשת המידע לציבור.
להוספת  בקשות  -על  מקוצרים  זמנים  לוחות   O
מעלית, בניית ממ"ד, סגירת מרפסת, סגירת קומת 
לקבל  מחויבת  הרישוי  -רשות  בבניין  עמודים 
 45 תוך  לפונה  תשובה  ולהחזיר  בבקשה  החלטה 
תשובה,  הוחזרה  לא  אם  הפיקדון.  מתשלום  יום 

אפשר לראות זאת כהחלטה לאישור הבקשה.
יתווספו   2016 מינואר  החל   - בקרה  מכוני   O
כלולים  שיהיו  בקרה  מכוני  גם  לשינויים 
בעלויות  גם  זמן  לחסוך  כדי  התכנון.  בתהליכי 
מכוני  הארץ  ברחבי  יוקמו  בביורוקרטיה  וגם 
בקרה שבהם ניתן יהיה להפיק את כל האישורים 
כיבוי  כגון  ההיתר,  לקבלת  ממשלתיים  מגורמים 
להגנת  המשרד  הבריאות,  משרד  הג"א,  אש, 

הסביבה וכו'.
שינוי חלוקת הסמכויות בין הוועדה המקומית   O
לוועדה המחוזית -משרד הפנים זיהה כי הוועדות 
העמוסות ביותר הן הוועדות המחוזיות, אשר דנות 
כמעט בכל תכנית החלה כיום בשטח. לכן החליטו 
וזאת  המקומיות  לוועדות  סמכויות  להעביר 
במטרה לקצר את הליך אישור התכנית מממוצע 
של 2-4 שנים כיום לממוצע של שנה. הסמכויות 
בעיקר  כוללות  המקומיות  לוועדות  המועברות 
שטחים  החלפת  כמו  בתוכניות,  קטנים  שינויים 

באותה תוכנית, קביעת מבנים לשימור ועוד.
חברי הוועדה המקומית כבר החלו לעבור הכשרות 
כן  גם  המקומית  הוועדה  עובדי  בחוק,  לשינויים 
שאנו  מקווים  ואנו  והכשרות,  עיון  ימי  עוברים 

צועדים לשינוי באמת רציני, ולא רק על הנייר.
המקומית,  הוועדה  באתר  לבקר  מוזמנים  אתם 
לעקוב אחרי הבקשות שלכם להיתרי בניה ולהגיע 
באתרי  יותר  רחבים  להסברים  הקישורים  דרך 

משרד הפנים. 
בשעה טובה.

שירה מוריוסף, מהנדסת הועדה 
המקומית , אגף התיישבות והנדסה
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צילום: טלי ברונר

איגרת לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה
של  בצילה  נפתחת  הנוכחית  הלימודים  שנת 
"צוק  המערכה האחרונה באזור הדרום. מבצע 
איתן" העמיד את עם ישראל שוב במבחן קשה. 
לעמוד  נדרשו  הנגב  רמת  תושבי  בו  המבחן 
לארח  לנו,  שהייתה  הגדולה  הזכות  את  חידד 
ולא להתארח כפליטים בארצנו. התברכנו בכך 
הצבאיות  במשימות  נשאו  מתושבינו  שרבים 
ובאופן  מרוכז  באופן  כאחד,  והאזרחיות 
ובאמונה  רבה  במסירות  עשינו  זאת  ספונטני. 
שכך צריך לנהוג בעיתות חירום, ומבחינתי גם 

בשגרה. 
המועצה  של  החינוך  מוסדות  המצב,  אף  על 
הלימודים  שנת  לפתיחת  נערכו  והיישובים 
משמעותי  גידול  יש  השנה  גם  מיטבי.  באופן 
הספר  בבתי  בגנים,  במעונות,  הילדים  במספר 
ובשאיפה גם בתנועות הנוער ובמערך החוגים. 
גם השנה המועצה השקיעה מאות אלפי שקלים 

בשיפוצי קיץ ובהכנות התשתיות. 
צמיחה"  "מרחב  פרויקט  הקמת  את  לציין  יש 
בבית ספר משאבים. חשיבותו של הפרויקט היא 
ביכולתו לאפשר למידה אחרת, בלתי אמצעית, 
מחוץ לכיתת הלימוד. לצורך זה פותחו מערכים 
שהוקמה,  המיוחדת  בחממה  ללימוד  ייעודיים 
בבוסתן ובערוגות ועל ידי כך ללמוד מגוון של 
נושאים שקשורים בקשר ישיר לנרטיב האזורי 

של חקלאות, התיישבות וסביבה. 
ולראשונה  החדש,  האגף  נחנך  צין  ספר  בבית 
בית ספר זה חוצה את קו 300 התלמידים. בית 
הספר יתחיל השנה פרויקט רב דורי עם ותיקי 
יממש הלכה למעשה את הרצון  ובכך  היישוב, 
שלנו לחיבור רב גילאי ולאורך כל שעות היום. 

שראש  מאליו,  מובן  ולא  פשוט  לא  במאמץ 
לאפשר  הצלחנו  לטובתו,  התגייס  המועצה 
בכיתות,  הילדים  במספר  משמעותי  צמצום 
מספר  יעמוד  הקרובה  הלימודים  ובשנת 
בבית  תלמידים   26 על  הממוצע  התלמידים 
משאבים.  ספר  בבית  תלמידים  ו-27  צין  ספר 
זהו לא המספר האידיאלי, אך אנחנו ממשיכים 
של  המדיניות  ובמימוש  משאבים  בהקצאת 

צמצום מספר התלמידים בכיתה. 
ניתן  היה  מרביתם  שעל  רבים,  קשיים  למרות 

לוותר, התחיל המסלול החוץ פנימייתי בתיכון 
לתלמידי  מאפשר  זה  מסלול  סביבתי.  לחינוך 

יישובי רמת הנגב ללמוד בתיכון 
לחינוך סביבתי ללא צורך להיות 
גם  זו  פנימייה.  בתנאי  תלמידים 
סמדר  ד"ר  את  לברך  הזדמנות 
של  הנכנסת  המנהלת  כהן, 
התיכון לחינוך סביבתי, בהצלחה 
גדולה שאני משוכנע שתהיה לה. 
במסגרת הרוח החדשה שמנשבת 
סביבתי,  לחינוך  התיכון  בכותלי 
הכולל  משמעותי  פיתוח  בוצע 
הצבת שתי כיתות חדשות, פינות 
חדר  והכשרת  למורים  עבודה 

מוזיקה נוסף. 

ללא קשר לסוגיות המוניציפליות, אבל כנראה 
ושיתופי  הגומלין  יחסי  התחזקו  במקרה,  שלא 

ירוחם  אלינו,  הסמוכות  הרשויות  עם  הפעולה 
ומצפה רמון. יחד עם מצפה רמון יחל פרויקט 
י"ב  כיתה  תלמידות  להכשיר  הבא  "הדרים" 
בתחום הסייבר. עם ירוחם נבנים שיתופי פעולה 
התיאטרון  הפיזיקה,  הרובוטיקה,  בתחומי 

והמרכז הטיפולי. 
המועצה,  של  העולם  מתפיסת  מרכזי  כחלק 
הרואה את הקשר עם יהדות התפוצות כנושא 
וחיזוק  מחד  היהודית  הזהות  בחיזוק  מרכזי 
לישראל מאידך, בשנה הקרובה  הקשר שלהם 
הספר  בתי  בשני  להתחיל  מתכוונים  אנו 
היסודיים בפרויקט בתי ספר תאומים עם בתי 
בסיום  מאד  מוצלח  ביקור  לאחר  מדנוור,  ספר 
מדנוור  מורים  של  האחרונה  הלימודים  שנת 

ברמת הנגב. 
עם  ראשוני  פיילוט  יתחיל  הקרובה  בתקופה 
להדרכה  אילן  בר  באוניברסיטת  ביקר  מרכז 
ייפתח  החגים  לאחר  היום.  ובמעונות  בגנים 
הדרכה  מרכז  הפסיכולוגי  השירות  במסגרת 
הורית, שייתן מענה לקבוצות ופרטים בנושאים 
בהתמודדויות  ההורים  מן  רבים  המעסיקים 

היומיומיות שלהם עם ילדם בסביבתם. 
אנחנו פותחים שנת לימודים במערכות החינוך 
מערכת  עם  פורמאליות  והבלתי  הפורמאליות 
להיות  גאה  אני  ומשמעותית.  איכותית  חינוך 
שייך לצוותי החינוך של מוסדות החינוך ואנשי 
מצוינים,  באנשים  התברכנו  ביישובים.  החינוך 
תורה.  ומהי  ארץ  דרך  מהי  להראות  שיכולים 
לכם אני מאחל שנמצא את הדרך 
אליה  ההכרה  מן  מעט  לכם  לתת 
אך  החשוב  במקצוע  ראויים  אתם 

קשה בו בחרתם. 
ההורים  לכלל  מאחל  אני 
לימודים  שנת  והתלמידים 
כמה  לטייל  שנמשיך  מוצלחת, 
וללמד  ללמוד  שנדע  שיותר, 
שנדע  והחושים,  האמצעים  בכל 

להרגיש, שנדע לחלום. 

שנה טובה
ערן דורון

ילדי בית ספר משאבים בפתיחת שנת הלימודים

תלמידים בבתי הספר ברחבי המועצה האזורית רמת הנגב לשנת תשע"ה
יסודי

תיכון

כיתה ח'כיתה ז'כיתה ו'כיתה ה'כיתה ד’כיתה ג’כיתה ב'כיתה א'בית ספר
סך הכל 
תשע"ה

סך הכל 
תשע"ד

7467655555634658483457משאבים

5942443831342628302275צין

683824251411107197120חינוך דתי

2011471331181001088293982852סך הכל

כיתה י"בכיתה י"אכיתה י'כיתה ט'כיתה ח'כיתה ז'בית ספר
סך הכל 
תשע"ה

סך הכל 
תשע"ד

91739080334277תיכון לחינוך סביבתי

253122241אשל הנשיא

3232324158874נופי הבשור

101314תיכון דתי

30126101118110458392סך הכל

תלמידי יסודי: 982 תלמידים
תלמידי תיכון: 458 תלמידים

תלמידי חינוך מיוחד: 15 תלמידים במסגרות באזור רישום המועצה.
8 תלמידים מחוץ למרחב ולאזור הרישום

בית ספר אנתרופוסופי, הטכני בב"ש: 7 תלמידים
בי"ס דמוקרטי במצפה רמון: 2 תלמידים

חינוך ביתי: 8 תלמידים
מעונות יום: 346 ילדים

גנים: 461 ילדים
ילדים במעונות יום וגנים: 807

סך כל התלמידים במועצה: כ-2,272 תלמידים 



5 רמת הנגב מס' 198, אלול תשע"ד, ספטמבר 2014

מרגשים,  חווייתיים,  ארוכים,  חודשים   13 לאחר 
מלמדים ומשמעותיים של טיולים ומסעות )מיוסי 
הגדוש,  הקיץ  עד  פסח,  ד'-ו',  שנה,  תחילת  יפה 
ובעקבות  פלמ"ח  מסעות  רפסודיה,  מים,  טיול 
ועוד...(, סמינרים )ארגון, יחיד בקבוצה, סובלנות, 
חוץ וטבע, מיני מד"צים, סמינרי ט' עם המדריכים 
ומש"צים  מד"מים  קורס  המדהימים,  החדשים 
הראויים להערכה(, תהליכים מועצתיים )כנסי ט', 
ז'(, חגים, טקסים  ח', בר מצווה  תהליך מעורבות 
ומועדים בהם השתתפנו, ישיבות ארוכות, הכנות, 

יישובים, פעולות, משפחות, בכי וצחוק...
מכם,  להיפרד  לנו  וקשה  לעזוב,  נאלצים  אנו 
מהחניכים, האנשים והאווירה המיוחדת הקיימת 
אנחנו  זאת  עם  הנגב.  רמת  במועצת  פה  רק 
מאושרים על כל רגע ורגע, על החוויות החיוביות, 
אותן  לעבור  יכולנו  שלא  והמלמדות  הקשות 

בלעדיכם.
לכל  להודות  ההזדמנות  את  לנצל  רוצים  אנחנו 
שעברנו  למד"בים  המסורים,  המועצה  עובדי 
איתם תהליך מעצים ביחד בכל ישוב, למדריכים, 

וההשקעה  ההתמדה  על  והמש"צים  הפעילים 
לחניכים,  מאליה,  מובנת  ולא  שמוערכת 
ובעיקר  והתומכות,  המדהימות  למשפחות 
המושבים  בני  בתנועת  שבחרתם  על  לכולכם: 
בחרתם  כך  ובעצם  אצלכם  המובילה  כתנועה 
מודים  אנו  כמה  לתאר  מילים  לנו  אין  בחינוך. 

ומעריכים. 
לבא,  הנוכחי  עודד  גרעין  בין  החילוף  מסיבת 
בספטמבר  ב-11  תתקיים  לנוער,  המיועדת 
עולה  )הכניסה  שדה,  במשאבי  בבריכה  ב-19:00 

אצל  תשלום  ובריכה.  הסעות  אוכל,  כולל   ,₪  15
הגרעינרים והמד"בים(.

אנחנו רוצים להעביר את השרביט הלאה לגרעין 
עודד רמת הנגב הבא )מס' 10( המוכשרים, ולאחל 
של  עשור  על  לכולנו  טוב  ומזל  בהצלחה  להם 

עשייה חינוכית טהורה וכחול בעיניים.

גרעין עודד רמת הנגב 9: 
הרכזת ליה אלעזר, אורי, איל, 
איילת, דניאל, הדס, יניב ומאיה

רצים בשביל הכיף
קבוצת ריצה חדשה מזמינה אתכם לשפר את הכושר וגם ליהנות

על  לשמור  מצוינת  דרך  היא  ריצה  ספק,  ללא 
להתמיד  קשה  כמה  יודעים  שכולנו  רק  כושר, 
בה. כמה פעמים קרה שאמרתם לעצמכם: "זהו, 
"שעת  כשהתקרבה  ואז  מתחיל..."  אני  מעכשיו 
אבל  זה!"  על  "לך  אומר  אמנם  הראש  הכושר" 
הרגליים אומרות לו "לא עכשיו!"? מסתבר שזה 

קורה לכולם.

של  לשולחנו  הבאנו  האחרונים  בחודשים 
יוזמה  במועצה  הספורט  ממחלקת  הראל  דרור 
מטעם  במועצה,  ריצה  קבוצת  להקמת  חדשה 
צעירים.  מרכז  של  חברתית  מעורבות  פרויקט 
יכולה להיות גם תחביב,  מתוך מחשבה שריצה 
 – האחת  לשתיים:  הקבוצה  מטרת  את  חילקנו 
שמירה על הכושר הגופני, השניה – הנאה. תוך 

זמן קצר הרעיון תפס תאוצה ובחודש הבא הוא 
מתחיל לפעול.

המיועדת  הטרוגנית  ריצה  בקבוצת  מדובר 
לכלל תושבי המועצה, מגיל צבא ומעלה. ניפגש 
השכנים  את  נכיר  לשבועיים,  אחת  שישי  בימי 
המועצה,  יישובי  משאר  שלנו  החדשים-ישנים 
נרוץ עם חברים קרובים, נלמד ביחד איך עושים 

ספורט בצורה נכונה, נקבל טיפים אחד מהשני 
ובעיקר נשחרר אנרגיות.

הכותרת  עם  מייל  שלחו  להצטרף?  מעוניינים 
שנוסיף  כדי  ריצה"  לקבוצת  להצטרף  "מעוניין 

אתכם לרשימת התפוצה שלנו!
 לירון שדה
liron.co.il@gmail.com

זה לא נגמר זה רק הסוף
גרעין עודד נפרד, ופותח את הדלת לגרעין הבא

אלה שעוזבים ואלה שבאים

שלום רב

הנדון: אות הנגב לאיכות סביבה 2014
אנו שמחים לבשר לכם כי חבר השופטים בראשותו של השופט 
הנגב  לאות  המועמדים  בבקשות  דן  אשר  גלעדי,  גלעד  בדימוס 
לאיכות סביבה בנגב, החליט להעניק למועצה האזורית רמת נגב, 

עבור פרויקט המזון המקיים, את אות הנגב לאיכות הסביבה.
הדרך  ופורץ  הנרחב  הרשותי  מהמלך  התרשם  השופטים  צוות 
על  המתבססת  ובריאה  נכונה  תזונה  של  עקרונות  בהנחלת 
המשאבים המצויים בסביבה הקרובה בקרב ילדים, נוער ומבוגרים 

ברחבי המועצה ומוסדות החינוך. 
ביום שלישי ה-21 באוקטובר באולם  ייערך  טכס הענקת האות 
להגנת  השר  בהשתתפות  בנגב  גוריון  בן  באוניברסיטת  הסינאט 

הסביבה. הזמנה תישלח בהמשך. 
בברכה
בלהה גבעון
בשם צוות השופטים

לכבוד
ד"ר עלית וייל שפרן

מועצה אזורית רמת נגב

מטענים  של  תרומה  יזמו  אנונימי  תורם  בשיתוף  פלוס  בית 
לטלפונים, פנסים, סוללות ועוד הרבה מוצרים. ילדי טללים עזרו 

באריזת המוצרים ושליחתם לחיילי המילואים המשרתים בעזה. תורמים לחיילים
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לפני כמעט שנה פנתה דפנה ארבל אל ראש המועצה 
ואליי וציינה ששנת 2014 היא שנת ה-60 למועצה, ומן 
הראוי שנציין זאת. שמוליק גירד בראשו, חשב לשניה 
נסגר  יותר  או  פחות  בזה  טוב".  "רעיון  ואמר:  קלה 
הדיון ואירועי שנת ה-60 יצאו לדרך. אז החלפנו לוגו 
במיוחד לשנה זו, קיימנו אירוע מיוחד ביום העצמאות 
היא  הכותרת  וגולת  המועצה,  ברחבי  טיולים  עם  יחד 
את  לנצל  החלטנו  אוגוסט.  בסוף  שהתקיים  הארוע 

שנת  פתיחת  חגיגות  של  המסורתי  האירוע 
ה-60  לאירוע  אותו  והפכנו  הלימודים 

של  סוג  שקיימת  מכיוון  למועצה. 
היכן  המועצה  יישובי  בין  "תחרות" 
מקום  חיפשנו  זה,  אירוע  יתקיים 
מענה  נתן  מדבר  ונווה  ניטרלי, 
תיירות  אתר   – לצורך  בדיוק 
מהחשובים באזור, ששייך לפחות 

ב-49% למועצה. 
טהרת  על  תהיה  שההופעה  רצינו 

הכתיבה,  הנגינה,  המקומית:  היצירה 
הפירוק  הצילום,  העריכה,  הבימוי, 

המגוון  את  קצר  בזמן  לשקף  רצינו  וההפעלה. 
התעשייה,  התרבות,  בתחומי  פעילותנו  של  הגדול 
את  להראות  והקהילתיות,  התיירות  החקלאות, 
ההקשר ההיסטורי ולעשות את זה קצת בהומור עצמי 

בריא. 
שכן.  מאמין  אני  האנשים  תגובות  לפי  הצלחנו?  האם 
מה שבטוח שבשנת ה-70 נדאג לנושא האוכל בצורה 
טובה יותר. למי שלא ראה את המערכונים המצולמים 
התמונות  ומצגת  המערכונים  להיזכר,  רוצה  או 

המדהימה מופיעים באתר המועצה לנוחיותכם. 
להודות  רוצים  אנחנו  ובשמי  המועצה  ראש  בשם 
לאיתן פאר שכתב והפיק את האירוע, נמרוד זילברמן 

והצטלם:  ששיחק  השחקנים  ולצוות  ההצגה,  במאי 
נועה  רם,  רועי  פריד,  אביגיל  שלף,  אורן  בילר,  עופר 
שרעבי  לשירה  ישראל.  וליאור  ברגר  יעקב  בראור, 
גולן  לצילה  וחינוך,  קהילה  באגף  התרבות  רכזת   -
אפרתי,  לגדעון  הוידאו,  קטעי  את  וערכה  שצילמה 
לזמרות  הנגב,  רמת  זמרי  של  האומנותי  המנהל 
של  האומנותי  המנהל  דויד,  לשי  הנהדרים,  ולזמרים 
לדודי  בחן,  ולבנות שרקדו  להקת המחול המועצתית 
יצחק ולשלושת ההרכבים בניהולו האמנותי 
לנמרוד  חולטורה(,  סנדבנד,  (ג׳אזרט, 
הר  החילוץ  יחידת  מפקד  אהרון  בן 
לנירית  היחידה,  ומתנדבי  הנגב 
הגרפי,  העיצוב  על  פורטוגז 
קטעי  את  שיצר  מרגלית  לגיא 
התיכון  לשחקני  האנימציה, 
שדה  לנוער  סביבתי,  לחינוך 
ומשאבי  רביבים  אשלים,  בוקר, 
המאומצת  העבודה  על  שדה 
הדוכנים  למפעילי  האירוע,  בהכנת 
צחור  לעזרא  המועצה,  יישובי  מכלל 
והצלמים על תערוכת צלמי רמת הנגב, להדס 
הכנת  על  גוטקה  לפלמינג  המצגת,  הכנת  על  קמחי 
לאודי  שסייעו,  דת  ואורה  ברגמן  לקורין  המטוס, 
המועצה  עובדי  לכלל  מדבר,  נווה  וצוות  זילברשטיין 
וסייעו לפני ובמהלך כל ההכנות, למקשרים  שנרתמו 
וסייעו בימי הצילומים  מהיישובים שהעבירו חומרים 

בתיאום ובביצוע. 
אירוע  שלנו,  לאירוע  ה-60  אירוע  את  הפכו  אלה  כל 

של רמת הנגב, אירוע משמעותי. 
בהערכה רבה ובהוקרה

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך 

שלנו, 
משלנו,

בשבילנו

סיכום אירוע 

ה-60 למועצה 

האזורית 

צילומים: 
צביקה 

טוכטרמן 
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מנהל  לבין  מקורות  חברת  בין  דיאלוג  לאחר 
מקורות  העבירה  מוסקוביץ,  יענקלה  החקלאות 
תשתיות  בפיתוח  פרויקטים  לביצוע  זמנים  לוח 
של  בצורך  מכירה  מקורות  הנגב.  ברמת  מים 
ולכן  המים,  אספקת  בתגבור  הנגב  רמת  אזור 
הקשורות  כלליות  לתכניות  אישורים  תקדם 
לאזור, תכנונים מפורטים למתקנים שאושרו עד 
של  העבודה  תכנית  פי  על  המתקנים  וביצוע  כה 

החברה.

להלן פירוט הפרויקטים המרכזיים

קו צאלים רביבים
אושר במסגרת תכנית אב לאספקת מים שפירים 

לנגב בשנת 2007. קיים תכנון מפורט.
הנגב,  הר  באזור  צריכה  תחזיות  עדכון  בעקבות 
קוטר הקו נבדק בשנית במסגרת התכנית הכללית 
של תה"ל "תגבור אספקת המים בציר הר הנגב". 
חודש  סוף  עד  להסתיים  צפוי  הכללי  התכנון 

ספטמבר, תכנון מפורט יעודכן בהמשך.
תחילת ביצוע מתוכנן בשנת 2015.

תחנת צאלים
אושר במסגרת תכנית אב לאספקת מים שפירים 

לנגב בשנת 2007.
הנגב,  הר  באזור  צריכה  תחזיות  עדכון  בעקבות 
התחנה נבדקת הנדסית-כלכלית בשנית במסגרת 
התכנית הכללית של תה"ל "תגבור אספקת המים 
בציר הר הנגב". התכנון הכללי צפוי להסתיים עד 
סוף חודש ספטמבר. בתוכנית עבודה לשנת 2017.

קו רביבים משאבי שדה
אושר במסגרת תכנית אב לאספקת מים שפירים 

לנגב בשנת 2007. קיים תכנון מפורט.
מתוכנן לביצוע בשנת 2015.

תחנת רביבים
אושר במסגרת תכנית אב לאספקת מים שפירים 

לנגב בשנת 2007.
תכנון מפורט לקראת סיום. תחילת ביצוע מתוכנן 

בשנת 2015.
קו משאבי שדה שבטה

אושר במסגרת תכנית כללית "אספקת מים בציר 
משאבי שדה-שבטה".

מתוכנן  ביצוע  לביצוע.  מאושר  מפורט  תכנון 
בשנת 2015.

תחנת משאבי שדה 
במסגרת  שבטה  לאזור  שאיבה  יחידות  אושרו 
"אספקת מים בציר משאבי שדה- תכנית כללית 

משאבי  אתר  עבור  תכנון  נתוני  סיכום  שבטה". 
שדה בהכנה. 

ביצוע יחידות לשבטה מתוכנן בשנת 2017.
בריכת מצפה רמון ותחנת שדה בוקר

תכנית כללית "אספקת מים בין תחנת שדה בוקר 
ברשות  לשיפוט  הגשה  לקראת  רמון"  למצפה 

המים.
לקידום קבלת היתר לתחנת שדה בוקר החדשה, 
הנגב  רמת  אזורית  מועצה  למהנדסת  תועבר 
בקשה להיתר בסמכות הועדה המקומית של רמת 

הנגב.
בריכת שלח וקו מחבר לצומת כמהין

אושרו במסגרת תזכיר של המרחב. תכנון מפורט 
צפוי להסתיים בתחילת שנת 2015.

תחילת ביצוע מתוכננת בשנת 2015.
תחנת מאגר נחל לבן 

בביצוע. הפעלה מתוכננת בין התאריכים -1.10.14
.29.09.14

יענקלה מוסקוביץ, מנהל מו"פ רמת הנגב

פיתוח תשתיות מים ברמת הנגב 
חברת מקורות מקדמת פרויקטים לתגבור אספקת המים

תיקון טעות וגם התנצלות 
בחידון השישים נפלו שתי טעויות. אנו מביאים לכם את התיקון

ראש  היה  זריז  יוחנן   - שנכתב  כמו  שלא   .1
היו  אחריו  ב-1954.  שנבחר  הראשון,  המועצה 
החודש  הלאה.  וכן  אבריאל  חגי  עודד,  צ'ובה, 
מלאו ליוחנן זריז 90 שנה, ואנחנו מתנצלים על 

הטעות ומאחלים לו בריאות ואריכות ימים.

2. בן גוריון בא ב-1953 לשדה בוקר. בזמן שהותו 
היה  הביטחון  שר  חודשים(   14( בוקר  בשדה 
ואירעה  שמו  על  נקראת  והפרשה  לבון,  פנחס 
יציאת  את  למנוע  ניסיון  מתוך  שלו,  במשמרת 

הבריטים ממצרים. הוויכוח שם הוא מי נתן את 
ב-1963,  מכחישים.  המעורבים  וכל  ההוראה, 
הממשלה,  מראשות  גוריון  בן  סופית  כשפרש 
הרקע היה העימות סביב הפרשה וספיחיה. יש 
גם מי שאומרים שתרם לכך העימות עם הנשיא 

קנדי סביב הכור בדימונה.
אנחנו מודים לאבישי אלון ממשאבי שדה וד"ר 

זאב זיוון על התיקונים.
אדוה לויד
דוברת המועצה

המעוניינים מוזמנים לפנות אל  שלמה הראל , שדה בוקר
טל: 050-757-9153

Shlomoh@sde-boker.org.il  או  shlomo.s@davik.co.il
או אל חני פריאל , רביבים 

chpriel@gmail.com ,050-404-2335 :טל

 ההרכב שר קלאסיקה ישראלית בלבוש חדש ובהרמוניה צפופה 
)Closed harmony( ושוקד על כמה תכניות חדשות ובהן עיבודים חדשים 

לקטעי ג'אז ורוק רך, לצד מוסיקת עולם ומוסיקה מקורי/ת.
הזמרים מקבלים הדרכה קולית מקצועית כמו גם פיתוח שמיעה וקצב.  

בניהולו המוסיקאלי של גדעון אפרתי 
מזמינים לשורותיהם זמרים גברים בקולות: טנור, בריטון ובס

לקראת עונה חדשה של אתגרים מוסיקאליים. 

זמרי רמת נגב

צילומים: מנשה לוי
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שימו לב - חשוב!!:
השנה )בניגוד לשנים עברו( מספר מקבלי המלגות יוגבל ל-170 סטודנטים, 

וקבלת המלגה היא על בסיס כל הקודם זוכה!!!

הגשת הבקשות תעשה באמצעות טופס מקוון בלבד דרך אתר המועצה

 www.rng.org.il
השנה יהיו שני מסלולי קבלת מלגה:

1. מסלול מגורים:
המתייחס לבן/בת רמת נגב המתגורר במועצה 

והוא/היא מעל גיל 35 ומתגורר/ת במועצה )לפחות שנתים( / נשוי – 
בעל משפחה 

2. מסלול מעורבות חברתית:
המתייחס לבן רמת הנגב שהוא רווק עד גיל 35

ועליו לבחור באחד משלושת מסלולי המעורבות הבאים:
א. מלגת קיץ )פעילות חד פעמית(.

ב. מלגת חונכות פרח- דרך פרויקט פרח לחונכות ברמת הנגב .
ג. מלגת מעורבות )פרויקט מתמשך(.

שימו לב: לאחר ה- 1/11/14  תינעל המערכת ותחסם הגישה 
לטפסים

)לא יתקבלו בקשות או השלמת טפסים לאחר מועד זה!(

קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב
 ע"ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס 

המנוהלת במסגרת העמותה למען התושב

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת 
מלגות לסטודנטים

לשנת הלימודים תשע"ה
תקופת הרישום 24/8/14-1/11/14

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת 
מלגות לסטודנטים

לשנת הלימודים תשע"ה
תקופת הרישום 24/8/14-1/11/14

מנהיגות את המחר
תכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית לנשים

אנו מזמינות אותך להשפיע על עיצוב הקהילה ברמת הנגב, להיות מעורבת 
בהליכי קבלת החלטות ולקיחת אחריות על העתיד של כולנו!

מטרת התכנית:
להעניק ידע וכלים מעשיים לנשים המעוניינות להשתלב בתחומי העשייה הציבורית, 

הקהילתית והפוליטית, או לנשים פעילות המעוניינות להרחיב את פעילותן.

10 מפגשים | 17:00-21:00 
ימי שלישי אחת לשבועיים  

מקום מפגש: מ.א רמת הנגב 
250 ש“ח למשתתפת

תאריך פתיחה: ספטמבר 2014

לפרטים ולתכנית מפורטת:

anat@rng.org.il 050-7282943 ענת לב-רן
adva@rng.org.il 050-5363515 אדוה לויד

 

לפניות בנושא-
 orly@rng.org.il
אגף קהילה וחינוך, מח' נוער וצעירים

קול קורא 
לקבלת מלגת השתלמות בנושא:

חקלאות: לימוד, הוראה, מחקר, גידול, שיווק בכל התחומים
תלמידים, מורים, מדריכים, חוקרים ומגדלים    זכאים למלגה:  

ברמת הנגב הפעילים בענפים הנ"ל.    
סיוע בלימודים ובהשתלמות קצרת מועד, בארץ   מטרת המלגה:   

או בחו"ל.     
קידום ענפי החקלאות המגוונים שברמת הנגב. מטרת ההשתלמות: 

מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות,       
להגיש דו"ח מסכם מודפס בלווי הרצאה ומצגת      

קצרה להנהלת הקרן.    
תקופת ההגשה:   24/8/14-1/11/14  

במהלך חודש ינואר יוחזרו תשובות לפונים עפ"י      
החלטת הועדה הציבורית    

ההגשה מתבצעת דרך אתר המועצה באמצעות    אופן ההגשה:   
טופס מקוון    

agr_exp@netvision.net.il לפניות בנושא:  

מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב
ע"ש פרופ' קולט צרויה ומר עמנואל שמין

נציג הועדה הציבורית רמת הנגבהעמותה למען התושב והקהילה

 השתלמות בז שחור  
 ...והפתעות נוספות

          11-12/09/14     
 

 תצפית ערב על בזים שחורים
 

 הרצאת ערב על הבז השחור
 

סיור בוקר בעקבות ציפורי  
 הערבה המיוחדות

 
 ש חצבה"ביס: לינה

 
 :לפרטים והרשמה

 
050-4230233 

 
:  מייל

rnbirdingcenter@gmail.com 

 !כאן סוקרים בכיף           
פעם בחודש נצא לסיורי צפרות 

 במרחב מועצה איזורית רמת נגב
 

 נלמד איך לזהות ציפורים  
 

נלמד על אורחות חיי הציפורים 
 בנגב

 
בהדרכת מדריכי מרכז צפרות רמת 

 נגב
 

 אילון גור: לפרטים והרשמה
                050-4230233 
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היה  הרמאן,  מחנה  הוא  העצמאות,  מחנה 
שדה  משק  שהפעיל  הארחה"  "בית  כעין 
בוקר במקום בו נמצא כעת היישוב מצפה 
רמון. המקום נרכש ע"י שדה בוקר, בהתאם 
כי  הקיבוץ,  ראשוני  של  עולמם  להשקפת 
ולא רק פיתוח  מטרתם היא פיתוח האזור 
גם  הייתה  שהרכישה  כנראה  היישוב. 

קשורה לחיפוש מקור פרנסה נוסף.
חיל  של  מחנה  במקום  היה  תחילה 
ופרץ  לאילת  הדרך  את  שסלל  ההנדסה, 
את מעלה העצמאות. כאשר פינה צהל את 
שדה  אנשי  פנו   ,1953 באוקטובר  המחנה, 
בוקר למשרד הביטחון ול"מחצבי ישראל" 
וחדר  אז מטבח  ורכשו את המחנה, שכלל 
מקלחת,  מגורים,  צריפי  שלושה  אוכל, 
כל  תמורת  חשמל.  ורשת  מים  רשת  גדר, 
 5,000 לצה"ל  המשק  שילם  ה"חבילה" 
עוד  המשק  הוסיף  הזמן  במשך  לירות. 
ארבעה צריפים, שני פחונים, בית שימוש, 

גנרטור ופרוז'קטור.
למקום,  הראשון  האחראי  היה  בכרך  רפי 
ולקראת הפעלתו עבדו אתו שם, מתחילת 
כ-10  שנה,  כחצי  ובמשך  אוקטובר 

לינה  מקום  שימש  המחנה  נח"לאים. 
עבד  או  שעבר  מי  לכל  ארוחות  וסיפק 
הגיאולוגי,  המכון  מע"צ,  אנשי  באזור: 
מחצבי ישראל והפועלים שעבדו במחצבת 
אנשי  בישראל",  הטבע  "חובבי  גם  הגבס. 
האוניברסיטה  של  לזואולוגיה  המחלקה 
היו  במחנה.  התארחו  ואחרים,  העברית 
על  שהתלוננו  והיו  תודה  מכתבי  שכתבו 

סידורי הניקיון במחנה ועל התפריט.
במחנה היה מקום להלנת 70 איש. התפריט 
לינה  בהתאם:  המחירים  וגם  בסיסי  היה 
 6.20  - מלא  כלכלה  ויום  ל"י   1.20 במחיר 

ל"י.

ארוחת בוקר:
תה או קפה     
ביצה     

דייסה
או

3 סנדביצ'ים מוכנים או מצרכים
לחם ומרגרינה

ירקות
דגים )סרדינים(

ארוחת צהריים:
מרק           

לחם     
ביצה או בשר    

מיץ 
ארוחת ערב:

מרק 
לחם ומרגרינה חופשי

3 דייסות
בשר    

עוגיה ו/או פודינג
תה או קפה

בהיעדר תחבורה מסודרת, נהגו להעביר את 
המזון למחנה בטרמפים, ולפעמים אפילו על 

גבי גמלים.
אבריאל,  חגי  מתחיל   1956 שנת  בראשית 
במפעל  ועבד  בוקר  שדה  חבר  עדיין  שהיה 
ישוב  הקמת  למען  לפעול  במכתש,  הגבס 
במצפה רמון, מה שנראה לשדה בוקר כמנוגד 
בפברואר,  בסוף,  המשק.  של  לאינטרסים 
על  למשק  אבריאל  מודיע  עזיבתו,  לאחר 
רמון.  במצפה  להתיישבות  האגודה  ייסוד 
כאן, עם ייסוד היישוב החדש, מתחיל הפרק 

האחרון בענף הארחה זה במשק שדה בוקר.
אנשי מצפה רמון השתמשו כנראה בהתחלה 
בשירותי המחנה, כי חגי אבריאל שלח ביולי 
היה  לא  כי  מתלונן  הוא  בו  מכתב,   1956
השמירה  ועל  ימים  שלושה  במחנה  לחם 
ש"תנהיגו  מבקש  הוא  כן,  כמו  המוזנחת. 
שהמגישים  בסבון,  השולחנות  את  לרחוץ 
יכניסו את  ולא  ירחצו מדי פעם את הידיים 
לשולחן.  ההגשה  בעת  לכוסות  האצבעות 
השהות במחנה בתשלום ואנו זכאים לשרות 

מלא...".
בסופו של דבר נמסר המחנה לאגף השיכון 
בוקר  שדה  משק  כאשר  העבודה,  במשרד 
המבנים  תמורת  במזומן  ל"י   6,000 מקבל 
ועוד כ-4,000 ל"י שיועברו ממשרד הפיתוח 
קיבוץ  לגנרטורים.  מבנה  הקמת  לשם 
המחנה  את  לפנות  התחייב  בוקר  שדה 

ב-5.5.1957. 

באדיבותה של אביבה פופר, 
ארכיון קבוץ שדה בוקר.
ליקטה וערכה: רבקה שולברג 
rivka@rng.org.il

בדיוק  לפני 61 שנים: קיבוץ שדה בוקר פורץ דרך לענף התיירות ברמת הנגב – "מחנה העצמאות" 
מארכיון המועצה

אמות  "רעדו   1956 שנת  אוקטובר  בחודש 
אל- עוג'ה  הנטושה  העיירה  ברחבי  הסיפים" 
בשפך  שנוצרה  האי  בלשון  השוכנת  חפיר, 
וואדי אל עוג'ה לוואדי אל חפיר )שפכו של נחל 
את  שהחריד  העז  הפיצוץ  ניצנה(.  לנחל  עזוז 
תוצאותיו.  לגבי  ספק  הותיר  לא  המקום  אבני 
ובעיירה  הקדום  ביישוב  הבנייה  אבני  אילו 
היה  לא  חרדתיות,  היו  בניצנה  ההיסטורית 
היה  רחש  כל  הרגישה,  לנפשן  מזור  בנמצא 
מערער את יציבותם. ולא בכדי, הרי פיצוץ זה 
 40 של  זמן  פרק  בתוך  חוות,  שהן  השני  הוא 

שנים בלבד. 
גיליון  )ראה  הקודמת  בכתבה  שציינתי  כפי 
חודש מאי(, שתי הכתבות הללו עוסקות בערכי 
וכאמור,  היסטוריים,  ומורשת  חומרית  תרבות 
אלו מלווים פיצוצים עזים. עתה נעסוק בשני 
מביניהם. בנייתה של העיירה עוג'ה אל-חפיר 
שנבחרה  בנקודה   ,1909 בשנת  עוד  החלה 
מטעמים אסטרטגיים. במקום שכן יישוב קדום, 
לפני  השנייה  )בין  הקלאסיות  התקופות  מן 
הספיקה ועד המאה התשיעית לספירה(, ושמו 
ניצנה. ניצנה שימשה כעיר קדומה בתחנה בה 
בכיוון  הן  חשובות:  עתיקות  דרכים  הצטלבו 
מדבר  בואכה  הנושבת  מהארץ  מזרח-מערב 

המקראית,  שור"  "דרך  בתוואי  ומצרים,  סיני 
אל  "דרב  בשם  הידועה  צפון-דרום  בכיוון  והן 
סוף  בים  הקדומה  אילת  בין  שחיברה  ע'זה", 
חשיבותו  התיכון.  בים  הקדום  עזה  נמל  לבין 
בראשית  סיני,  האי  חצי  של  הטריטוריאלית 
המאה ה-20, הביאה את העות'מאנים לבניית 

עיירה זו על אם הדרך בנתיב אסטרטגי זה.
חזית הנגב וסיני, שנפתחה בשנת 915, כחזית 
הביאה  הראשונה,  העולם  במלחמת  מכרעת 
כמחנה  והתאמתה  העיירה  בניית  להאצת 
שלושת  מלבד  הגדולה.  במלחמה  זו  לחזית 
בית  בעיירה  נבנו  המרכזיים,  המנהל  בנייני 
חולים, מחסנים וסדנאות לכלי מלחמה, מגורי 
חיילים ומגורי קצינים וכן מתחם תחנת רכבת 
מסועף עם חצר עיתוק רבת מסילות. עיירת 
פני שטח של  זו השתרעה בשיאה על  מחנה 
העות'מאנים  דונמים!  מ-1,300  פחות  לא 
היו היחידים שהשתתפו בבניית העיירה:  לא 
האימפריה  לבין  בינם  האסטרטגים  הברית 
מעורבות  עמה  הביאה  במלחמה,  גרמנית 
מתכננים,  של  ורגליהם  וידיהם  גרמנית, 
מהנדסים וגנרלים גרמנים, אוסטרים ופרוסים 

היו בתכנון ובניית העיירה.
האחרונה  שזו  בכך  היא  העיירה  ייחודיות 

העות'מאנית  הסולטנות  ידי  על  שנבנתה 
הניסון  כל  ביטוי  לידי  באו  ובבנייתה  באזור, 
והן  הגרמנים  ידי  על  הן  השנים,  עם  שנרכש 
אף  בדבריי,  אפליג  לא  העות'מאנים.  ידי  על 
החומרית  התרבות  למורשת  כי  אומר  אם 
שמותירה בפנינו עיירה זו אין אח ורע בעולם 
וזו מצויה אך במרחק  ייחודיותה.  ובכך  כולו, 

נגיעה מאתנו. 
תלאות רבות עברה העיירה על כלל המבנים 
אז  ה-20,  המאה  לשלהי  ועד  מבנייתה  שבה 
מרחביה שימשו כמחסה למרעי צאן בדואים. 
 ,1948 בשנת  ישראל  מדינת  קוממיות  עם 
לאויב  צרעות  כקן  שבה  המבנים  שימשו 
המצרי ובראשם לחוליות החמושות של ארגון 
שימשו  העיירה  מבני  המוסלמים".  "האחים 
תש"ח  קרבות  לנגד  ועמדו  כ"משלטים" 
עוג'ה.  במרחבי  שהתחוללו  מדם  העקובים 
מרחבי  את  שהופכים  הנשק  שביתת  הסכמי 
שלושה  את  מותירים  מפורז,  לשטח  העיירה 
מבני המנהלה המרכזיים כמקום משכנה של 
ועדת שביתת הנשק, בהם משתכנים משקיפי 
האו"ם, קציני קישור וחילות משמר ישראלים 

ומצריים. 
ימים.  האריכה  לא  המפורז  בשטח  הרגיעה 

הסכמי  של  ונשנות,  חוזרות  הפרות,  אירועי 
למבצעים  הביאו  ממצרים,  הנשק  שביתת 
סיני(  )מלחמת  קדש  למבצע  ובשיאם  בשטח 
שהסתננו  מה"פדאיון"  החשש  ב-1956. 
שהם  תוך  ובנפש,  ברכוש  וחיבלו  ממצרים 
הנטושה,  אל-חפיר  עוג'ה  במבני  מסתתרים 
צבי  על  להטיל  ההחלטות  מקבלי  את  הביאה 
מרגלית, מפקד גדוד יחידת הנח"ל 150 באזור 
ניצנה.   – בעוג'ה  הבניינים  הסרת  את  קציעות, 
חומר נפץ רב שימש למלכוד המבנים, והפיצוץ 
על  נדבך  המרכזיים  מהמבנים  הותיר  לא  העז 

נדבך. 
השרידים הנותרים בשטח מכלל העיירה עוג'ה 
היישוב  שרידי  עם  יחד  מתערבבים  אל-חפיר 
ביזנטית.  רומית  ההלניסטית,  בניצנה  הקדום 
מצבם הנואש של שרידי המבנים בשטח זקוק 
לעזרה ראשונה שימורית של ממש. בביקורנו 
גן לאומי זה עלינו לזכור: כל אבן או  במרחבי 
ממצא שאנו מסיטים ברגלינו או גלגלי רכבינו, 
עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לשרידים שגם כך 

עומדים על בלי-מה.
חיים ממליה
ארכיאולוג רשות העתיקות
שיזף

חפירה ארכיאולוגית

 מבני המנהלה המונומנטאליים בעיירת 
החזית העות'מאנית עוג'ה אל-חפיר

תיעוד מרתק בן כמה עשרות תצלומים מצוי בארכיונים בעולם - גרמנים, אמריקאים, מצרים, טורקים וישראלים. בפניכם תצלום משווה למבני העיירה: הקדום משנת 1915 ובו נראה חייל טורקי במרכזו, ברקע שלושת מבני המנהלה של 
העיירה; הצילום השני מודרני )2012( ונלקח מנקודה זהה, להשוואה.
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מסע הפלאים
תולעת  הייתי  ילד  בתור  אביב.  בתל  ב-1937  נולדתי 
שהיו  הספרים  את  קורא  והייתי  קטנה,  לא  ספרים 
"עם  הספרים  בהוצאת  שעבד  שלי,  לאבא  מגיעים 
ואהבתי  תקופה  באותה  שיצאו  הספרים  אחד  עובד". 
על  הולגרסון",  נילס  של  הפלאים  "מסע  נקרא  מאוד 

אווזי הבר בשוודיה. 
ב-1947 עברנו לקיבוץ עירוני אפעל. ב-1950 הקיבוץ 
התפרק, אבל ההורים שלי רצו להמשיך לחיות בקיבוץ 
שם  להיקלט  קשה  לי  היה  חיים.  לגבעת  עברנו  אז 
והם  ספרים  תולעת  הייתי  אני  כי  המשק,  בני  בחברת 
אבל  קלאסי,  חנון  הייתי  טרקטורים.  על  לנהוג  אהבו 
לנהוג  למדתי  אני  וגם  השתלבתי  זאת  בכל  לאט  לאט 
לימד  מבוגר  חבר  בשדה,  לעבוד  נהניתי  טרקטור.  על 
אחד  לגל  חרמש  עם  התלתן  את  ולאסוף  לקצור  אותי 
ישר. באותה תנופה, החלק הקדמי של החרמש מקצץ 
והחלק האחורי אוסף את מה שקוצץ לגל, ומי שעשה 

גל ישר היה נחשב לעובד טוב.
מטריה מעל הראש

ללכת  רציתי  לא  לגולני.  התגייסתי   1955 בנובמבר 
רציתי  ואני  קיבוצניקים  מדי  יותר  שם  היו  כי  לצנחנים 
להיות עם עם ישראל, האינסטינקטים הסוציולוגיים שלי 
אותנו  מפחידים  היו  כי  שריון  רציתי  לא  אז.  כבר  עבדו 
שכשאתה יושב התוך טנק אתה יוצא ממנו רק אם מגרדים 

אותך מהקיר עם שפכטל, כי האויב יורה פנימה. 
הייתה  קצינים  לקורס  שהלכתי  העיקריות  הסיבות  אחת 
קורס  לעבור  רגלים  בחיל  הקצינים  כל  את  חייבו  כי 
צניחה, ואני נורא רציתי לעבור את החוויה הזאת. היה גם 
מפחיד וגם מעניין, וזאת חוויה שנשארת אתך לכל החיים, 
לקפוץ ממטוס עם איזו מטריה מעל הראש. בזמנו להיות 
אנחנו  יוקרתי.  מאוד  דבר  היה  נשק  כלי  ולתפעל  חייל 
רק  היה  כשנשק  המדינה,  קום  לפני  של  מהתקופה  היינו 

במחתרות, ולהיות בצבא הישראלי היהודי היה נחשב.
פוליטיקה ובחורות

הייתי  בשדות.  לעבוד  לקיבוץ,  חזרתי  כשהשתחררתי 
של  לעיתון  לכתוב  והתחלתי  הקיבוץ  של  לעלון  כותב 
אחדות העבודה, "למרחב". פוליטיקה הייתה לי בדם עוד 
מאז שהייתי ילד, כיוון שאבא שלי היה פעיל שכונתי עד 
לי  הייתה  אליי.  ועבר  לו  נגמר  זה  שם  לקיבוץ,  שעברנו 
אצלי  חלש  שהיה  מה  אבל  גבוהה,  מאוד  פוליטית  ערנות 
היה כל העניין של בחורות, הייתי די ביישן. כשהייתי בן 27 
קיבלתי מתנה מהקיבוץ, ללמוד שנתיים בסמינר באפעל. 
הייתה  כך  שאחר  מי  את  הכרתי  ושם  רגע,  מכל  נהניתי 

לאשתי. 

שטויות במיץ
התחתנו וגרנו בגבעת חיים, שם נולדו לנו בת ובן. בשלב 
מסוים נהייתי פעיל במשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, 
אחרי  המאוחד.  הקיבוץ  של  הצעירים  את  שם  וייצגתי 
מסביב  קורה  מה  לחשוב,  התחלתי  הימים  ששת  מלחמת 
זה? הגעתי למסקנה שהאידיאולוגיה  כל  ומה עושים עם 
של הקיבוץ המאוחד על ארץ ישראל השלמה, של טבנקין 
הזקן, המנהיג המסורתי של הקיבוץ המאוחד, היא כבר לא 

רלוונטית. 
ואני,  המאוחד,  הקיבוץ  של  מועצה  הייתה   1969 בשנת 
שכבר הייתי די פעיל והכירו אותי, עליתי לבמה ובנוכחות 
אלון,  יגאל  גלילי,  )ישראל  ההנהגה  כולל  אנשים,  הרבה 
טבנקין הזקן ועוד(, אמרתי: "רבותיי, האידיאולוגיה שלנו 
אבד עליה הכלח, יש עם פלסטינאי ויש לו זכות להגדרה 
בקיבוץ  בפומבי  זה  את  שאמר  הראשון  אני  עצמית". 
המאוחד. חטפתי שם על הראש, וישראל גלילי הגדול עלה 
זה  אמר  יזהר  שאורי  "מה  ואמר  המועצה  בסיכום  לבמה 

שטויות במיץ עגבניות, אין עם פלסטינאי". 
נווה צדק

ב-1974 החלטנו לעבור למשאבי שדה, שם נולדה לנו הבת 
הצעירה. המקום התאים לי יותר כי זה היה משק צעיר עם 
בשבוע  יומיים  אחד.  בראש  והיינו  תנועה,  בוגרי  חבר'ה 
וארבעה  רוח,  בענייני  ועסקתי  באפעל  להרצות  נסעתי 
ימים עבדתי עבודה פיזית בקיבוץ. באיזשהו שלב גויסתי 
מטעם הקיבוץ לתנועת הנוער העובד, ושכרו לי חדר בתל 

אביב בשכונת נווה צדק, שהתחילה אז להיות אינית, מין 
שבעזה  משהו  ה-20,  בשנות  אותה  שבנו  כזאת  חירבה 
בקושי רואים, אבל אני נהניתי מכל רגע, מין רומנטיקה 
כזאת. השכנים היו ליכודניקים ואני הייתי מערכניק, אז 

היו לנו ויכוחים מאוד ידידותיים וזה היה נחמד. 
האט ער געזוגט

מאמרים  המון  כבר  שכתבתי  החלטתי   1983 בשנת 
אותם  להוציא  הזמן  והגיע  לדעתי,  וחשובים  מעניינים 
בספר. זה כבר היה אחרי המהפך של בגין. אני למעשה 
הלכה  גולדה   1969 בחירות  אחרי  המהפך,  את  חזיתי 
כתבתי  לזה.  והתנגדתי  לאומי  ליכוד  ממשלת  להקים 
גח"ל:  עם  "קואליציה  הכותרת  תחת  ב"למרחב"  מאמר 
למה  נכונה  די  תחזית  נתתי  ושם  הימין",  לשלטון  פתח 
לי  אמר  לשעבר  המנהיגים  אחד  ב-77.  לקרות  שעמד 
"בגין אף פעם לא יגיע לשלטון פה". איך אומרים ביידיש: 

"האט ער געזוגט", אז הוא אמר. 
דעיכה או התחדשות

לאור  יוצא  והשביעי  ספרים,  שישה  כתבתי  עכשיו  עד 
בגיל  התחלתי  האלה  הצרות  לכל  בנוסף  אלה.  בימים 
ארבעים וכמה לכתוב שירים, פרסמו אותם בכמה כתבי 
עת ועיתונים, וב-98 קיבצתי אותם לספר. הספר הרביעי 
היה ספר מחקרי על תולדות מפלגת אחדות העבודה, זה 
הפוליטית  המערכת  תולדות  על  שמלמד  מי  שהיום  ספר 
הספר  לשבחים.  זכה  גם  והוא  בו  משתמש  באוניברסיטה 
בישראל:  השמאל  "עתיד  נקרא  החודש  שיוצא  השביעי 
דעיכה או התחדשות?". מספר שמונה כבר בתהליך כתיבה. 
שלושה מהספרים שלי יצאו בסיוע המועצה שלנו, ועל כך 

נתונה תודתי.
אוזלת היד

אותי  מדאיגה  היום.  במדינה  שקורה  מה  אותי  מדאיג 
של  היד  ואוזלת  הימנית  הלאומנות  של  ההשתלטות 
השמאל, מפני שאנשי השמאל מפספסים את הבעיה איך 
נתמקד  שאומרים  כאלה  יש  המוביל.  הכוח  להיות  לחזור 
זה  אבל  שכר,  ועל  פנסיות  על  ונדבר  החברתי  בעניין  רק 
קובע  והעדתית  הלאומית  הזהות  של  הנושא  עובד.  לא 
קורא  שאני  מה  הפוליטית.  ההזדהות  את  רבה  במידה 
הניסיון  עובדת,  לא  הסוציאלי"  העובד  של  "האסטרטגיה 
גוז'נסקי לא  ותמר  יאיר צבן  של מחוקקים חברתיים כמו 
הביא דיבידנדים פוליטיים. בעיה נוספת עם אנשי השמאל 
ולא  היא שכל אחד נמצא בחלקת האלוהים הקטנה שלו 
מוכן לשתף פעולה עם אחרים. לצערי גם מפלגות השמאל 
אין  מתרוממות.  לא  ומרצ,  העבודה  מפלגת  כיום,  הציוני 
בעלת  מנהיגות  לא  וגם  הכוח  בניין  של  אסטרטגיה  להן 

שיעור קומה שתסחוף אחריה ציבורים רחבים.

אדם,  מקום

אורי יזהר, משאבי שדה

ישראל גלילי אמר: "מה שאורי יזהר אמר זה שטויות במיץ עגבניות"

סוקרים בכיף בנגב
אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. נכנסתי אחוז התרגשות 
המדף  על  בירושלים.  הטבע  להגנת  החברה  של  )ז"ל(  לחנות 
מיני  שלושה  תיאר  היפה  הכריכה  ציור  כרס.  עב  ספר  לו  נח 
ספר  זהו  כי  ציינה  באנגלית  הכותרת  שלנו.  מהמדבר  סלעית 
חודשים  כמה  במשך  אספתי  שקל  ועוד  שקל  ישראל.  ציפורי 
אטלס  הזה.  החשוב  הספר  רכישת  את  לממן  שאוכל  מנת  על 
מחשובי  שיריחי,  הדורם  אחד,  ידי  על  נערך  ישראל  ציפורי 
תצפיות  אלפי  אסף  הדורם  בישראל.  שצמחו  האורניתולוגים 
שהצטברו במהלך עשרות שנים אצל צפרים חובבים ומתנדבים 
כמעט  היום,  עד  בציפורים.  וצפו  הארץ  ברחבי  שהסתובבו 
הציפורים,  חובבי  כל  את  זה  ספר  משמש  אחרי,  שנה  עשרים 
אנשי המחקר ומקבלי ההחלטות בארץ בחפשם אחר מידע לגבי 

תפוצת הציפורים בישראל.
הרף.  ללא  משתנה  אשר  מופלא  עולם  הוא  הציפורים  עולם 
ציפורים משנות את הרגליהן, מתאימות עצמן למציאות חדשה 
ואינם  נפוצים למדי כמעט  היו  עופות שבעבר  ולתנאים שונים. 
ונצפים  המובטחת  הארץ  את  גילו  חדשים  מינים  ומנגד  נראים, 

עכשיו באופן קבוע.
צריכים  אנו  ומשמעותיהן  השונות  המגמות  את  להבין  מנת  על 

ה"עיניים  מתרבות  האחרונות,  בשנים  בנגב,  מידע.  לאסוף 
ויוצאים  בציפורים  עניין  מגלים  אנשים  ויותר  יותר  הצפריות". 
חדש  אתר  נפתח  הנתונים  כל  את  לרכז  מנת  על  בנגב.  לחפשן 
את  להעלות  אחד  כל  יכול  בו   ,www.birds.org.il בכתובת 

ולראות תצפיות של  תצפיותיו, לפתוח מחברת תצפיות אישית 
צפרים אחרים מכל רחבי הארץ.

ציפורים,  וספירות  סקרים  של  ארצית  רשת  נפרשת  אלו  בימים 
הצוות  ידי  על  מקצועית  הכשרה  כדי  ותוך  מרכזית  בהכוונה 
המתקיימים  במפגשים,  הישראלי.  הצפרות  מרכז  של  המוביל 
אחת לחודש בכל רחבי הארץ לפי תוכנית סדורה, כל מרכז אזורי 
מפעיל תוכנית ניטור שנתית הכוללת סקירה של מספר אתרים 

קבוע, לפי שיטות מקצועיות. 
בשיטות  מהקהילה  צפרים  של  הכשרה  תתבצע  במפגשים 
הציפורים  זיהוי  יכולות  ישודרגו  השונות,  המקצועיות  העבודה 
של הצפרים, ובסוף ההכשרה הצפרים המתנדבים יוכלו להפעיל 

תוכניות ניטור בקרבת מקום מגוריהם בצורה עצמאית.
אנו במרכז צפרות רמת נגב הצטרפנו לפרויקט חשוב זה ובנינו 
ונצפה  ניפגש  חודש  מדי  נגב.  ברמת  שתתמקד  חדשית  תכנית 
יחדיו בציפורי הנגב. את הסיורים שיתקיימו בימי שישי בבוקר 

ידריכו מדריכי מרכז הצפרות שלנו.
כולם מוזמנים!

לפרטים ניתן לפנות ל-050-4230233 
rnbirdingcenter@gmail.com או

ציפורימפו
מידד גורן

עלוית ירוקה. ציפור נודדת אשר מגיעה אלינו בעונות הנדידה
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בורות בורות נשברים
ממעמקי הבור

שהיו  מהגשומים  היה   81 שנת  של  החורף 
המבול  מימי  אפילו  אולי  הנבטים,  ימי  מאז 
הבדואים  זקני  אפילו  היום.  ועד  נוח  של 
מקומטות  פנים  העלו  הנגב  ברחבי  שפגשנו 
מזה.  גשום  יותר  היה  מה  לזכור  במאמץ 
ואני  שאורי  הגורל  רצה  החורף  באותו 
תופעה  בנגב.  המים  בורות  את  למפות  נצא 
מיוחדת ומזמנת אתגרים והפתעות... מה זה 
בהן  ומפחידות,  מפתיעות  כך  כל  הפתעות, 

אספר איכה אימא של אורי הייתה זונה...
מים  בורות  של  שהתופעה  אספר  כן,  לפני 
ברמת הנגב ובכלל היא מרתקת. מי שמכניס 
נהיה  את עצמו לשם, שלא יתפלא איך הוא 

חלק מסיפור נוסח אינדיאנה ג'ונס.

הנאקה שנקעה את הרגל
נגזרו  השמות  ושם.  מספר  קיבל  בור  כל 
בסביבתו.  לנו  שהיו  ואירועים  מחוויות 
לקבוצת  עזרנו  בו  הנאקה,  בור  למשל 
בדואים להעמיס נאקה שעשתה שפגאט על 
העמסנו  הבור.  של  והבוצית  החלקה  השפה 
והרכבנוה  גב,  קרועי  גברים  ארבעה  אותה, 
שנקעה  הנאקה  פיג'ו.  טנדר  של  ארגז  על 

הייתה בהריון מתקדם במשקל כבד... 
על  לסיוע  שבתמורה  היה  הגדול  החרבון 
תה  לשתות  נאלצנו  המשולב  החילוץ 
שהבדואים עשו מהמים של הבור. תה טעים, 
כבשים  של  שתנן  של  בארומה  עשיר  אבל 
וגמלים... אפילו כמות הסוכר הגדולה ששמו 
והתודעה  השתנן.  שרידי  על  חיפתה  לא  בו 

לא  בעזה  הבשר  לשוק  נמכרה  שהנאקה 
עשתה לי תיאבון גדול...

נחש מי בא לסעוד
חשוך  לבור  ציפורים  נחל  ליד  נכנסנו  פעם 
טוטאל. נכנסנו עם פנס שהאור שלו מדגים 
שמביא  פנס  אומרת  זאת  מאורות,  ליקוי 
הערתי  שם  דווקא  שיש.  ממה  חושך  יותר 
משפחה  קרוב  שחור,  פתן  נחש  איזה  עליי 
של הקוברה, שהיה חמום מוח במיוחד. הוא 
אתקרב.  שלא  והזהיר  גדול  בקול  התנשף 
הייתה  ההוא  לבור  שבכניסה  נזכרתי  מיד 
כתובת ביוונית, שחרטו הנזירים הביזנטיים: 
המאיים  הנחש  את  כששמעתי  "המושיע". 
השם  עזרת  את  צריך  אני  שגם  הבנתי 

והמושיע הצלוב רחמנא ליצלן.

איכה הייתה )אימא 
של אורי( לזונה

קרוב לערב תשעה באב סקרנו בור שהחזיק 
תמיד  החורף.  מימי  עוד  הגונה  בכמות  מים 
כשנתקלנו במקום מאתגר הפלנו פור שקבע 
את  לי  זימן  שלי  המחורבן  המזל  ייכנס.  מי 

המשימה.
מיד עגנו את החבל העבה ל"טמבון", לאמור 
יחפות  ברגליים  ואני  הג'יפ,  של  הפגוש, 
באמצע  חור  עם  מתדלדלים  ובתחתונים 
לבולבול,  להגיע  שמתקשים  זקנים  של  כמו 
כי  נודע  ולא  הבור  תוך  אל  בחבל  גלשתי 
עבודה:  כלי  גם  עליי  נשאתי  לקרבו.  באתי 
עומק  את  לאמוד  שנועד  ידני  מקדח-מוט 
הדרך"  ו"תפילת  מחיק  לוח  מצלמה,  הסחף, 

אורי  חשוכים.  ולבורות  למצולות  ליורדים 
נשאר למעלה ורשם את התוצאות ששלחתי 

אליו ב-SMS של הימים ההם -צעקות...
בחרתי  בחלקו,  מלא  היה  שהבור  מכיוון 
ובוצי.  קטן  אי  שהייתה  היבשה,  על  לעמוד 
בחבל,  שעליתי  לפני  ממש  העבודה,  בסיום 
ראיתי נחש אפעה גדול ממדים, כזה שרואים 
חלוד,  זווית  ברזל  על  שעון  טבע,  בסרטי 
היציאה  פתח  בתחתית  הקיר  על  שהיה 
יכולתי  מהבור. האפעה היה בשינה עמוקה. 
לשמוע "באוזני דמיוני" את הנחרות הרמות 
המשולש  ראשו  שטונדה...  בשלאף  שלו 
הארס  בלוטות  יתרה.  בהדגשה  רחב  היה 
העצומות היו מלאות, כי לא עשה בהן שימוש 
הרבה  לספק  היה  יכול  זה  רבים.  ימים  מזה 
התפלאתי  במגע.  איתו  שבא  למי  יתר  מנות 
לקול  התעורר  ולא  בשלווה  לו  נח  שהנחש 
עכשיו  שלי.  והצעקות  ההומה  הפעילות 
בעליה הוא יהיה קרוב ומסוכן. צריך לנטרל 

אותו בעדינות...
את  יכניס  שאורי  ביקשתי  חוכמה,  ראשית 
הראש מהפתח העליון, מה שנקרא "חוליית 
כדי  האפעה  על  הפנס  עם  ויאיר  הבור", 
לראות את ה"מופע הגדול". עודו מאיר עליו, 
האפעה  זנב  של  הקצה  של  בקצה  אחזתי 
פלסטר  שמורידים  כמו  מהירה,  ובמשיכה 
נפל  אותו.  דבוק לשערות על העור, העפתי 
ומיד הגיב כנשוך נחש, כי העליתי לו  למים 
את כל החשבון הפתוח שהיה לנו עם נחשים 
מימי אדם וחווה. מרוב פחד באו לי נמלולים 
ועקצוצים ברגליים. זו הייתה הרגשת פרומו 

פסיכולוגית להכשה... 

לי  היה  שנקרא  מה  לסמוך,  מה  על  לי  היה 
חבל...  ואיזה  הצלה  איזו  אבל  הצלה",  "חבל 
אורי, שפעם קראתי לו החבר הכי טוב, משך 
אחת  סגורה  בזירה  יחף  נותרתי  החבל.  את 
מול אפעה עם מוטיבציה של ערס עצבני... 
האפעה מיהר לשחות בקלי קלות ויצא מתוך 
המים לכיוון ה"יבשה" עליה עמדתי ברגליים 
יחפות... במוט המקדח שהיה לי העפתי אותו 

שוב למים. הוא בשלו חזר בשחייה אלי... 
תוך  לפנות.  לאן  אין  כי  גדול  היה  הפחד 
"ממעמקים  תהילים  פרקי  של  קריאה  כדי 
איכה,  מגילת  פרקי  שילבתי  וגו'  קראתיך" 
שהוקדשו לאימא של אורי. אף על פי שלא 
הכרתיה מעולם, הגדרתי את המקצוע שלה 

בנקל.
אחר כמה דקות של פחד רווי תפילות וקללות 
שלשל אורי את החבל, ובתוך שניות בודדות 
כמו  מהבור  ועליתי  ידיים  בכוח  רק  ריחפתי 
היה  לא  שהמראה  מה,  רק  אולימפי.  אתלט 
משהו. פנים חיוורות ותחתוני סבא עם לוק 
עונה,  בסוף  שקונים  מתדלדל,  בוקסר  של 
העסק.  את  סוגר  בדיוק  לא  שלהם  שהפתח 
התמונה שאורי צילם במקור נגנזה לאלתר...

כעבור שעה התלבטנו כיצד מעלים את הציוד 
מחוקרי  שהשאלנו  המקדח,  לרבות  היקר, 
על  הפור  נפל  הפעם  המדבר.  לחקר  המכון 
אורי, שירד עם נעלי צבא גבוהות ואטומות. 
לאן נעלם האפעה לא אדע לעולם. אוכל לא 
היה חסר, כי אכל מעת לעת את גוזלי היונים 
בזניט  התייצבה  כשהשמש  בבור.  שקיננו 
וחדרה לבור, נשען על המוט ועשה סיאסטה 

גדולה עד שיבוא הפראייר הבא. 

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

ואת הימים  כבר מרגישים את צינת הלילות 
במדרונות  פורח  כבר  החצב  המתקצרים, 
נדבר  וזה אומר שהסתיו מגיע. הפעם  הנגב, 
החי  לעולם  בניגוד  רבייה.  חשוב:  נושא  על 
)חוץ מכמה מקרים בודדים(, שבו סקס הוא 
)למרות  צאצאים  להעמיד  היחידה  הדרך 
שלא  כנראה  גזע,  תאי  טכנולוגית  שבעזרת 
אופציית  יהיה  אנושי  ששכפול  היום  רחוק 
המקרים,  ברוב  יכולים,  צמחים  ריבוי(, 
להתרבות גם בריבוי מיני וגם בריבוי א-מיני. 
ידי  על  מתרבים  הצמחים  מרבית  כלומר 
הפרייה מצמח אחר בעזרת חרקים, ציפורים 
גם מסוגלים להתרבות על  רוח, אבל הם  או 
ידי ריבוי וגגטיבי )א-מיני( – צימוח של צמח 
של  מעלה  אפילו  או  גבעול  משורש,  חדש 
ידי  על  מתרבים  רבים  צמחים  צמח.  אותו 
חלוקת קני השורש, מה שמאפשר לצמחים 

להתפשט מהר לממדיים גדולים. 
של  מין  הוא  בעולם  ביותר  הגדול  הצמח 
ומורכב  הברית,  בארצות  הגדל  צפצפה 
מגזעים רבים ששורשיהם מחוברים, ומהווים 
למעשה ישות גנטית אחת. הערכת גיל העץ 
טון.  כ-6,000  ומשקלו  שנה,  אלף   80 היא 
קרוב לוודאי שחורשת הצפצפות בעין עבדת 
גנטי אחד ששלח שורשים  היא למעשה עץ 

והצמיח עצים נוספים. 
שנים  האדם  ידי  על  מנוצלת  זאת  תכונה 
בקלות  צמחים  להרבות  מאפשר  וזה  רבות, 
יצרניות  במשתלות  וגינון.  חקלאות  לצורך 
וגגטיבי  ריבוי  ידי  על  נעשים  הצמחים  רוב 
מאפשרת  זאת  שיטה  חלוקה.  או  השרשה   –

מראה  וכך  האם,  צמח  תכונות  את  לקבל 
כמו  משפחות,  מספר  ישנן  נשמר.  הצמחים 
הקטניות, שלא ניתן להרבותן על ידי השרשה, 
בצמחים  כן,  על  זרעים.  ידי  על  רק  אלא 
את  בוודאות  לדעת  ניתן  לא  זאת  ממשפחה 
גם  נוספים.  ומאפיינים  גודלו  הפרח,  צבע 

להרבות  יחסית  בקלות  ניתן  הפרטית  בגינה 
צמחים – יש להשריש ייחורי צמחים בקרקע 

קלה )חול(, בתנאי צל ולחות גבוהים.
להרבות  הזמן  זה  הקטנה.  לגינתנו  חזרה  אז 
וזרעים,  השרשה  ידי  על  גם  בגינה  צמחים 
במיוחד אם רוצים להכין גן ירק לחורף. כדאי 

רב-שנתיים  שיחים,  עצים,  לשתול  לחזור 
ורב-שנתיים  שיחים  קלות  לגזום  וכן  ועוד, 

שסיימו את פריחתם.

 פינת הצמח המדברי: 
Sedum צורית

ממשפחת  צמח  של  סוג  הוא  צורית 
הסוג   .)Crassulaceae( הטבוריתיים 
תשעה  מתוכם  מינים,   600 הכולל  צורית, 
לרוב  נמוכים  בשרניים,  צמחים  כולל  בארץ, 
ומשתרעים. השם הבוטני של המשפחה קרוי 
)פוטוסינתזה(  הטמעה  של  תהליך  שם  על 
 CAM )Crassulacean הנקראת  מיוחדת 
יעיל  מסלול  שהיא   ,)Acid Metabolism
לצמחים  המאפשר  דבר  במים,  וחסכוני 
נעשית   CAM הטמעת  יובש.  בתנאי  לגדול 
גם בקקטוסים ובמשפחות בשרניות אחרות. 
העלה  שבה  רגילה,  לפוטוסינתזה  בניגוד 
קולט פחמן מהאוויר במהלך היום, במסלול 
הלילה,  במהלך  בעלה  נקלט  הפחמן   CAM
הוא  המים  ואידוי  נמוכות  הטמפרטורות  אז 

מינימלי. 
חצי  באזור  לגדול  מתאימה  צורית  בגינה 
והיא תגיע לגודל של 20-50  מוצל בקרקע, 
ס"מ. היא גם מאד מתאימה לגדול במיכלים 
חרוזים  כמו  שנראות  צוריות  יש  תלויים. 
עד  מטר   2 בגובה  ממיכלים  שמשתלשתים 

לרצפה. 

גלעד מיכאלי, קרקש
משתלת קרקש במדרשת בן-גוריון

פינת הגינון המדברי 

מתאימה לגדול במיכלים תלויים

על צמחים ורבייה



      

 גוריון-על חייו של בן
 .ויחסו לנגב

 טכניקות אנימציה חדשניות
 בשיתוף יוצרי האנימציה

 .'באשירואלס עם 'של 

 פעילות מרתקת
 לכל המשפחה

 והגשמהמקומות , אנשים
 ברמת הנגב

 .גוריון-בעקבות חזון בן

 התמונה באדיבות
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 ...בצריףבסוכות נפגשים 

 08:30-16:00' ג-'אימים 

 08:30-14:00חג וערב ' ויום 

 10:00-16:00שבת וחג ימי 

 :לפרטים והזמנות

08-6560469 

zrif.bg@gmail.com 

 גוריון-במכון למורשת בן

 (סמוך למתחם הקבר)

 קולי-חזיון אור

 'ג-'אימים , חול המועדב
 16:00-11:00בשעות 
 ח"ש 15: מחיר

האחים גת 

יום חמישי 

כ"ג אלול 

התשע"ד  

חיילים/ות חיכינו לכם שתחזרו ממבצע צוק איתן 

וכעת מ.א. רמת הנגב מזמינה את תושביה

לערב הצדעה

הכניסה חופשיתrng.org.ilהבטיחו את מקומכם והרשמו באתר המועצה 

מארחים את

רז לב ארי
א

אולם גולדה 

קיבוץ רביבים

21.00

אגף קהילה וחינוך

מחלקת תרבות

במעמד ראש המועצה

18/9/14

ללוחמים,למתנדבים,למשפחות ולעומדים בחזית ובעורף 

תיאטרון הילדים במדרשה גאה להציג
”כל העולם במה ובשבילנו ילדנו  הם כל העולם““

13.1.15

17.3.15

9.6.15

10.2.1528.4.15

2014-2015 כללים ותנאים

תכנית הצגות עונה שישית

תיאטרון המדיטק

מהומה על הבמה

28.10.1425.11.14

תיאטרון טל בן-בינה

היפvהפיה הנרדמת
הסיפור האמיתי

יואל אמר

תיאטרון הקרון

חברים על הגשר

תיאטרון אורנה פורת

מי? מה? פנטומימה!

תיאטרון נוחתיאטרון המטמון

בן-לי ותות

מזוודות ומציאות

תיאטרון התיבה

ההצגות תתקיימנה באודיטוריום 
שפרינגר במכון למורשת בן גוריון, 

בכניסה למדרשה

עלות כרטיס לילד 25 ש“ח
ולמבוגר 20 ש“ח

ניתן לרכוש כרטיסים טלפונית 
בכרטיס אשראי או במזומן 

במשרדי הוועד בטל. 6532124 
במועד ההצגה תתאפשר רכישת 

כרטיסים במזומן בלבד. 

מכירת הכרטיסים על פי מקומות 
מסומנים, לפי סדר רץ של מספרי 
המקומות. במידה וייגמרו מקומות

 הישיבה תופסק המכירה.
 

הכנסת אוכל ושתיה לאולם אסורה

להצעות ,בקשות ומידע נוסף ניתן 
לכתוב לתיבת הדואר האלקטרוני: 

 showmbg@gmail.com

נא לא להביא תינוקות 

כל ההצגות מתחילות בשעה 17:00
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