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דבר ראש המועצה
אישור תקציב 2018 

 .2018 בשעה טובה אישרה מליאת המועצה את תקציב 
שמנו  אותם  נושאים  בשישה  מאופיין  הזה  התקציב 
תכנית  של  כנגזרת  המועצתי  העדיפות  סדר  בראש 

החומש  אותה אישרנו במליאת נובמבר. 
1. פרויקטים המעודדים צמיחה כלכלית למועצה על מנת 

להיערך לאתגרים הכלכליים בשנים הקרובות. 
2. חיזוק הוועדים המקומיים והקצאת משאבים לטובת 

תכניות חומש יישוביות. 
3. שיפור הנראות במרחב הציבורי, הבטיחות במוסדות 
תושבי  של  האישי   והביטחון  ספורט,  מתקני  חינוך, 

המועצה. 
4. חיזוק מערכת החינוך המועצתית, הפורמלית והבלתי 

פורמלית. 
5. המשך הצמיחה הדמוגרפית.

6. הערכות וטיפול בגיל השלישי.
הדבר שאין לו ביטוי תקציבי, אבל משמעותי לא פחות, 
הוא הדרך בה בנינו את התקציב ואת תכנית החומש, יחד 
עם מנהלי האגפים והמחלקות, חברי מליאה, בשקיפות 
ואתם  המועצה  באתר  מופיע  התקציב  ובשיתוף.  מלאה 
המליאה,  לחברי  מודה  אני  בו.  ולעיין  להיכנס  מוזמנים 

למזכירי היישובים ולמנהלי האגפים והמחלקות .

פרס ניהול תקין
המועצה קיבלה בשבוע שעבר פרס בגין ניהול כספי תקין 
לשנת 2017 מידי שר הפנים, ח״כ הרב אריה דרעי. קבלת 
זו  שבשנה  אלא  מאליו,  מובן  כדבר  נשמעת  אולי  הפרס 
בחירות  עם  ז״ל,  שמוליק  של  פטירתו  עם  התמודדנו 
אתגרים  מספר  עוד  ועם  המועצה  לראשות  מיוחדות 
התקבל  הפרס  בו.  להתגאות  שיש  הישג  זה  גדולים. 
בזכות עבודה יוצאת מן הכלל של אליעזר בן סעיד - גזבר 
המועצה, אדווה לויד - מנכ״לית המועצה, אמיר אלחייק - 
עוזר הגזבר וזוהר שוקרי - מנהלת החשבונות שהחליפה 

את צביה ניסים. 
פרס הניהול התקין מבטא שעברנו בהצלחה את הטלטלה 
של השנה החולפת. האתגרים לא נעלמים ב- 2018, אבל 
אני מתכוון להמשיך את תנופת הפיתוח תוך ניהול קפדני 

ואחראי.

ועדת גבולות
בוועדת  שתחילתן  שלטוניות  החלטות  רצף  לכם,  כידוע 
בוועדת  וכלה  עולים"  "עיר  מעמד  ביטול  דרך   ,2014 רזין 

של  הכלכלית  איתנותה  על  כבד  צל  מטיל   2017 גבולות 
תקציב  את  אחוז  חמישים  בכמעט  ומקצץ  הנגב  רמת 

להילחם  כדי  הזירות  בכל  פועלים  אנחנו  המועצה. 
החדשה.  למציאות  להתכונן  בשעה  ובה  בהחלטה 
את  בוחנת  אשר  הפנים  משרד  של  הגבולות  ועדת 
שכנות  למועצות  הנגב  רמת  בין  ההכנסות  חלוקת 
בנגב התכנסה לדיון חשוב השבוע. בדיון התעקשנו 
בפני  להציג  המועצה,   תושבי  מקרב  ונציגות  אני   -
של  הלכת  מרחיקות  המשמעויות  את  הועדה  חברי 
ניתוחים  הועדה  חברי  בפני  פרשנו  הצפויים.  צעדיה 
לשנים  הכלכלית  התחזית  של  מעמיקים  כלכליים 
הבאות, במציאות בה שטחים למסחר ותעשייה הם 
מועטים ביותר. הועדה תמשיך ותדון בנושא, ואנחנו 
אליכם  לפנות  לנכון  מצאתי  כך,  בתוך  נעדכנכם. 
שנפגעים  כמי  הועדה  חברי  על  להשפיע  במאמץ 

ישירות מהחלטותיה.
 

פסטיבל צלילים במדבר חגג 20
 .20 הולדת  יום  השנה  חגג  במדבר  צלילים  פסטיבל 
ז"ל  שמוליק  של  לזכרו  הוקדש  בו  המרכזי  הערב 
מעריך  אני  לפטירתו.  עצובה  שנה  נציין  שבקרוב 
לא  שנה,   65 לפני  בוקר  שדה  קיבוץ  שמייסדי 
יתקיים  שיערו בנפשם שארבע עשורים לאחר מכן, 
בקיבוצם אחד מאירועי התרבות החשובים בנגב, ויש 

יגידו -  בארץ. 
ואני  בוקר  שדה  הקמת  קורות  את  קצת  מכיר  אני 
הישיבות  מפרוטוקולי  מעט  לא  וקראתי  לכם  אומר 
לא  מהישיבות  אחת  באף  ההקמה.  בשנות  שהיו 
הוזכרה האפשרות ששדה בוקר תהפוך להיות במה 
שמחברת  מקורית  ישראלית  מוזיקה  לפסטיבל 

קלאסי ורוק, מזרח ומערב, ישן וחדש.  
שמוליק,  על  דיברתי    - באירוע  דברים  כשנשאתי 
המוזיקלי  והמנהל  המייסד  וולפה  מיכאל  פרופ'  על 
הנהדר  הפרויקט  על  אתו  שעבדה  שביט  זיווה  ועל 
הוא  ממוזיקה,  יותר  אוכל  אהב  "שמוליק  הזה: 
יותר  סרטים  אהב  הוא  ממוזיקה,  יותר  טיולים  אהב 
ממוזיקה, אבל יותר מהכול -  שמוליק אהב אנשים 
וזיווה היו כאלה. שמוליק ראה  עם חלומות. ומיכאל 
הגבית  הרוח  כל  את  נתן  ומיד  והתשוקה  הלהט  את 
אלא  פסטיבל,  סתם  לא  אבל  פסטיבל,  שיהיה  שלו 
וכך היה השנה -  אלפי  הטוב ביותר שיכול להיות". 
מוזיקה  הופעות  של  בשפע  נכחו  ומאזינים  אורחים 
כוח  ישר  נפלאה.  באווירה  והזמנים  הסגנונות  מכל 
לאיתן פאר, ד"ר ספי מלכיאור, נלי בן טל ודניאל רצון 

על העבודה המצוינת. 

היסטוריה בשיזף
השבוע אושרה פה אחד להפקדה התב"ע של שיזף! 
זהו צעד חשוב והכרחי בדרך להרחבת המחנה הזמני 
וקידום התכנון לישוב הקבע לקראת שיווק מגרשים. 
מחלומם  שהחל  הזה,  הישוב  כיצד  לחשוב  מרגש 
של בודדים, הפך למציאות בה מקיימים יחד דתיים 
בהם  בימים  וטובים,  עשירים  קהילה  חיי  וחילונים 
לפעול  השבטים"  ל"ארבעת  קורא  המדינה  נשיא 
כי  ושמח  גאה  אני  בידול.  ונגד  התקרבות  לטובת 
אנשים  בה  וחיים  כזה  ישוב  צומח  במועצה  אצלנו 
שחיים יחד זה עם זה בכבוד ובהבנה אמתית כי גיוון 
הוא דבר נהדר. אני תקווה כי תוך כמה שנים היישוב 

יגדל לכדי 250 משפחות. 

תיירות כמחוללת צמיחה אזורית
המדבר המדהים שלנו הוא משאב גדול  שיכול להוות 
כ  מועסקים  כיום  ותעסוקתי.  כלכלי  צמיחה  מנוע 
350 תושבי המועצה בענף התיירות. זהו אחד מענפי 
הצמיחה החשובים שיש לנו. לאחר שנים רבות אנחנו 
מקדמים בימים אלה את מימושה של "תכנית דרכי 
 15 כ  הכוללת  המועצה  בתחומי  אשר  הבשמים" 

מיזמים ללינה, הסעדה ואטרקציות. 
700 מיטות ברמה גבוהה ומקומות  ללא תוספת של 
מספר  לפני  באזור.  תיירות  תיתכן  לא  הסעדה, 
יריב  ח״כ  התיירות,  שר  במועצה,  ביקר  שבועות 
ונחשף  המועצתית  התיירות  ועדת  עם  ונפגש  לוין 
רמת  מקדמים.  אנחנו  אותם  המרכזיים  לפרויקטים 
היא  והתיירות  ומורשת  טבע  בנכסי  משופעת  הנגב 
השר  ביותר.  החשובים  הפיתוח  ממחוללי  אחד 
במשיכת  משמעותי  גורם  המדברית  בתיירות  רואה 
תיירים למדינת ישראל ועל כן הנחה את צוות משרדו 

לתמיכה משמעותית בתיירות המדברית. 
עוזי  המועצתי,  התיירות  רכז   - שילה  לשחר  תודה 
חבשוש -  מנכ״ל החברה הכלכלית ולתיירני המועצה 

שהשתתפו בסיור החשוב.

עורך ראשי: יעקב שמול  
עיצוב גרפי: טלי בבאי

מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב  
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ. חלוצה 85515  |  טל. 08-6564169

גם אתם שותפים! סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

shmullt@sde-boker.org.il :מייל

צרו 
קשר

חלוקת פרס הניהול התקין

ביקור שר התיירות במועצה                      

תושבים יקרים,
הנדון:  מאבק המועצה נגד החלטות משרד הפנים

גבולות  ועדת  הפנים  משרד  הקים  לאחרונה, 
המועצות  הכנסות  בחלוקת  שינוי  לבחון  שתפקידה 
בנגב. כוונת משרד הפנים היא לבחון שוב את חלוקת 
הוא  זה  מהלך  לשכנותיה.  הנגב  רמת  בין  ההכנסות 
שראשיתן  מדינה,  החלטות  בשרשרת  נוסף  צעד 
רמת  של  הכלכלי  במצבה  קשות  הפוגעות  ב-2014, 
הנגב ומעמידות את איתנותה הכלכלית וקיומה בסימן 

שאלה.
ועובדי  היישובים  מזכירי  המליאה,  חברי  עם  יחד  אני 
המועצה פועלים ביתר שאת על מנת להילחם בחלוקה 
קיימת  )וכנגדה  בעבר  שנקבעה  לאחת  נוספת  זו, 
 ,2014 מ  רזין  ועדת  המלצות  לביטול  לבג״ץ  עתירה 
המועצה  בהכנסות  הצפויה   הפגיעה  ביטול  לאור 
כתוצאה מביטול ״עיר עולים״( בדרכים מגוונות, ביניהן 
משפטיות, כלכליות ופוליטיות. יחד עם זאת, יש לכם 
על  אשר  המועצה,  תושבי  המדינה,  כאזרחי  רב,  כוח 

גבם מתקבלות החלטות בעלות השפעה אדירה. 
קול  השמעת  שתכליתו  משימה  כוח  מקימים  אנחנו 
נשמיע  ההחלטות.  מקבלי  באוזני  הנגב  רמת  תושבי 
את קולנו ונאבק בכל דרך ציבורית לגיטימית העומדת 

לנו. בואו לקחת חלק, זה המאבק של כולנו!
ניתן וחשוב להירשם לפעילות בכוח המשימה בקישור:
https://docs.google.com/formsd/1TztfNYNWJ5nb

BDYmI65VQybAAlS-jrkhSeA9tN4kGCc/edit

הפעילות  את  מרכזת  המועצה  מנכ"לית  לויד,  אדווה 
ואחד  אחת  כל  של  המאבק  זהו  המשימה.  צוות  ואת 

מאתנו למען עתיד תושבי המועצה.

ערן דורון
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קוראים כותבים - שיח חברתי - קהילתי - על בית המדרש המועצתי 

פערים  שבהם  כאלה,  מיוחדים  רגעים  יש 
מה  משנה  שלא  הרגעים  מסוג  מצטמצמים. 
היכן  עוסקים,  אנחנו  במה  הגענו,  ממנו  הרקע 
שכן  מה  שלנו.  החברים  ומי  מתגוררים  אנחנו 
סוגיה,  על  יחד,  חושבים,  אנחנו  מה  זה  חשוב 
אנחנו  שאותם  ערכים  על  מהות,  על  רעיון,  על 

בוחנים.
כל  לא  כי  מחשבתית.  לגמישות  אימון  בכך  יש 
וגם  מה שעלה בדעתי הוא בהכרח הדבר הנכון, 
לא מה שעלה בדעתו, או בדעתם, אלא הפרייה 
של  מהדעות  המורכב  השיח  של  מתמשכת 
כולנו. מההשראה של כל אחד מהרעיונות שלנו 
כמו  מרגיש  זה  לפעמים  המחשבתי.  ביחד   - ל 

מדרגות של תודעה. של תפיסה.
ומה שמיוחד זה שאין אמת אחת. כי פשוט אין 
מזמן...(.  זה  על  דיבר  כבר  )אפלטון  אחת  אמת 
אמיתות.  הרבה  כך  כל  יש  כי  נכון,  ולא  נכון  אין 
והמרחב הזה מכיל את כולן. כי לשם כך הוא נועד.
הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  של  המדרש  בית 
מתקבצים  המועצה  רחבי  מכל  ישובים  נציגי  בו 
בו  מתקבלות  שלרוב  עגול  שולחן  סביב  יחד 
יש  שבועות  בשלושה  ופעם  המועצה,  החלטות 
ולפתח  בצד,  המחלוקות  את  להניח  הזדמנות 
של  ביחד,  של  מחשבות  על  מעמיקים  דיונים 
שיח חברתי, של שיח קהילתי ובעיקר אנושי ובין 
מן המקרא, המשנה  אישי, באמצעות טקסטים 
והגמרא, שמעלים סוגיות על עוצמתה של מילה, 

של ערך, של חברה, של בין אדם לחברו. 
התנ"ך,  חוג  את  שקיים  בשעתו  גוריון  בן  כמו 

אינטלקטואלי  מרחב  לייצר  המועצה  בחרה 
ולדיון שבמהלכו השיח מתרחב,  מאפשר לשיח 

והפערים מצטמצמים. 
ממש  אפשר  בחיים,  כמו  מצומצם,  וכשהפער 
לגעת במהות - בזיקוק. במהלך המפגש האחרון 
באקורדיון  הקבוצה,  מנחת  ביטון,  אילנה  ניגנה 
)תכל'ס, מתי לאחרונה חוויתם בזמן אמת נגינת 
אקורדיון?(, ואחרי דיון של שעות אחדות סביב 
הנושא, זו הייתה תזכורת מקסימה בעיני לכמה 

חשוב לעשות טוב.
פשוט,  הזה.  השיר  את  שרנו  ואנחנו  ניגנה  היא 

אותנטי, מרגש: 
לראות   / ימים  אוהב   / חיים  החפץ   / האיש  "מי 

טוב.
נצור לשונך מרע / ושפתיך מדבר מרמה / 

סור מרע, עשה טוב / בקש שלום ורדפהו."
תהילים ל"ד, 13

לירון אלעד, כמהין

חברותא בבית המדרש המועצתי. צילמה – דפי גלצר

לו בן גוריון היה חי והיה מגיע לביקור בנגב, ודאי 
שהתרחשה  האדירה  מההתקדמות  נדהם  היה 
מדינת  של  הרחוק  בדרום  הזה  המדברי  באזור 
פיתוח  עיירות  והתרחבו,  קמו  ישובים  ישראל. 
הפכו לערים, התעשייה התפתחה, ומוקדי תיירות 
בבית  מרווה"  "שכבת  אנחנו  האזור.  בכל  הוקמו 
לראש  אישיים  מכתבים  כתבנו  משאבים  ספר 
הממשלה הראשון של מדינתנו אשר חוגגת השנה 

70 לעצמאותה וסיפרנו לו על חיינו ברמת הנגב.

דרור פרץ
מאוד.  מתפתח  הנגב  רביבים.  בקיבוץ  גר  אני 
בפתחת ניצנה יש המון גידולים חדשים. החינוך 
הספר  בבית  התלמידים  מספר  מאוד.  טוב  פה 
חווה  אשלים  ליד  הקימו  גדל.  הזמן  כל  שלנו 
יכולת  לו  שמח  היית  אתה  ענקית.  סולארית 
לראות את עמק אנרגיית השמש המתהווה סמוך 
ליישוב אשלים שבנגב. אתה אמרת  שיש צורך 
אנרגיה.  לייצור  בנגב  החזקה  השמש  את  לנצל 
והמחקר  המדע  כושר  ייבחן  בנגב  כי"  הכרזת 

היהודי“. הכול פה התפתח בזכותך.

אלה שחף
בודדים  בחוות  גרה  אני  שחף,  אלה  לי  קוראים 
או  בודדים  חוות  השחפים.  חוות  ושמה  בנגב 
צורת  היא  בודדים  התיישבות  השני  בשמה 
בן  שאתה  ישראל,  במדינת  חדשה  התיישבות 
חוות  מקובל,  ליישוב  בניגוד  מכיר.  לא  גוריון 
בודד,  איש  ידי  על  ומנוהלת  מופעלת  בודדים 
מתיישבים,  של  מועט  מספר  או  אחת  משפחה 
המתפרשים על שטח גדול. כיום בנגב  כ-70 חוות 

בודדים. כלכלתן מבוססת על חקלאות ותיירות. 
.אבא  תירס  ושדות  גדולה  רפת  יש  שלנו  בחווה 
גם  שלי  אמה  בחווה.   עובדים  שלי  וסבא  שלי 
גם  במו"פ,  עובדת  היא   . הנגב  בפיתוח  עוסקת 
את זה אתה לא מכיר. מו"פ פירושו  מרכז ניסויים 
שנים  מזה  עוסק  המרכז  מדברית  לחקלאות 
בחקלאות  ידע  תשתיות  ובבניית  בפיתוח  רבות 
לקיומה של חקלאות משגשגת ומפרנסת באזור.
יש עוד דברים רבים לספר אך החלטתי להתמקד 
בה.  והחקלאות  בנגב  ההתיישבות  בהתחדשות 
אני גאה לחיות כאן, אני שמחה שבזכותך אנחנו 

פה.

נעמה בכרך
בוקר  בשדה  ,נולדתי  נעמה  לי  קוראים  שלום, 
וגם אמה שלי נולדה שם. את סבתא שלי נאווה 
הכרת כשהיית חבר הקיבוץ. אתה ופולה הייתם 
בחתונה של סבי רפי זכרו לברכה ונאווה סבתי. 

פולה וסבתא אפילו עבדו ביחד. 
רבות  משפחות  בו  יש  מאוד.  גדל  שלנו  הקיבוץ 
כבר  אין  גדולים.  לולים  "דביק",  שנקרא  ,מפעל 
מטעי אפרסקים ומשמשים אך יש עצי זית יפים 

וגם שדה תפוחי אדמה גדול.
אתה יודע שאנחנו שכנים, הבית שלי הוא הבית 
הקרוב ביותר לצריף בו גרת. כל שנה אני צועדת 

בצעדה שלך. הצלחת במשימה שלך, תודה.

תלמידי בית הספר משאבים כתבו מכתבים אישיים לבן גוריון

תלמידי בית הספר בקבר דוד ופולה בן גוריון. צילם מנשה לוי
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מדור ישן חדש: כלכלה ומיסוי – איתי מנור

הנה באה השנה החדשה 2018  - כמה דברים שכדאי לדעת

רשויות המס תמיד נראות מאיימות ומפחידות. 
הרשויות  עם  "הסתבכות"  של  מהמקרים  חלק 
שכידוע  החוק,  ידיעת  מחוסר  פשוט  נובעות 

איננה פוטרת מעונש.
והכלכלה  המס  בתחומי  הנושאים  "ים"  מתוך 
שנת  לתחילת  רלוונטיות  נקודות  מס'  בחרתי 

המס. 
עוסק/ת פטור/ה? 

לפי חוק מע"מ קיימת חובת דיווח בכל שנה עד 
31 לינואר על גובה ההכנסות בשנה החולפת.  יש 
לסכם את המחזור השנתי )הקבלות בלבד( של 

הפעילות בשנת 2017. 
 2017 לשנת  הפטור  עוסק  של  הפעילות  מחזור 

מוגבל בסכום של  98,707 ₪.
מעמד  לשינוי  לגרום  עלולה  לסכום  מעל  חריגה 
מ"עוסק פטור" ל"עוסק מורשה" ולחיוב במע"מ 

על החלק העולה על תקרת הפטור. 
רק  או  סולארית  חשמל  מערכת  של  בעלים 

משכירים את הגג ? 
במהלך שנת 2017 הוסדר בחקיקה חוק אנרגיות 
מתחדשות לגבי מערכות סולאריות ביתיות )רק 
 – עסקי(  מבנה  של  גג  ולא  הפרטי  הבית  גג  על 
וקובע   2016 משנת  רטרואקטיבית  הינו  החוק 

מספר מסלולי מס.
1. מסלול הפטור ממס - הכנסה של עד 24,000 ₪ 
תהיה פטורה ממס. הסכומים העולים על 24,000 
על  )מס   31% של  התחלתי  במס  מחויבים   ₪
מותרות  והוצאות  אישית(  מגיעה  שלא  הכנסה 

לפי חלק יחסי.
2. מסלול 10% - כל ההכנסה הסולארית מחויבת 

ב  10% מס ללא התרת הוצאות. 
התחלתי(  מס   31%( מלא  שולי  מס  מסלול   .3

כולל הכרת בהוצאות שוטפות ופחת. 
ניתן לבחור את אחד משלושת מסלולי המיסוי. 

מי שמרוויח מעל 24,000 ₪ )בערך עד 40,000 ₪( 
במרבית המקרים קיימת עדיפות למסלול 1, יחד 
עם זאת חייבים לבחון כל מקרה לגופו לפי סכום 

ההוצאות. 
מערכת  לטובת  הבית  גג  את  משכיר  שרק  למי 
 ₪  5,000 עד  ממס  פטור   - בבעלותו  שאיננה 

לשנה מהכנסה זו. 
או  פטור  כעוסק  הרישום  לעניין  הקלה  קיימת 
מורשה ובתנאים מסוימים אין כלל חובת רישום.
ההגשה  חובת  לביטול  אפשרות  קיימת  בנוסף, 
זו  ההכנסה  בגין  הכנסה  למס  שנתי  דוח  של 
במידה ולא קיימת חובת הגשת דוח מכל סיבה 

אחרת. 
דוח שנתי למס הכנסה ? – מי חייב בהגשת דוח? 

לא רבים יודעים אבל פקודת מס הכנסה קובעת 
שכל תושב ישראל בגיר חייב בהגשת דוח  ולא 

רק עצמאי או בעלים של חברה בע"מ. 
היא  דוח  מגישים  לא  מאתנו  שרבים  הסיבה 
לקבוצות  דוח  מהגשת  פטורים  שקיימים 

מסוימות. )הסכומים מעודכנים לשנת 2016(
מי פטור מהגשת דוח?  )רשימה תמציתית( 

הכנסה  לו  שיש  מי  כל   – "השכירים"  קבוצת   •
ממשכורת עד לסכום של 641,000 ₪ 

• כל מי שעבד/ה במספר מקומות עבודה ובוצע 
תאום מס מסודר במהלך השנה.

לתקרה  עד  שכירות  מדמי  הכנסה  לו  שיש  מי   •
מס  ששולם  או  חודש(   /  ₪  5,010 )כ  הפטור 

בגובה 10%. 
דיבידנד  )מריבית,  מחו"ל  הכנסות  לו  שיש  מי   •
עד  מעבודה(  או  מקצבאות  מעסק,  ומני"ע, 
לתקרה של 333,000 ₪ ונוכה ממנה מס במקור 

או שולמו מקדמות מס בגינה.
את  )החולקים  חוץ  לתושבי  מסוימות  הקלות   •
מרכז חייהם בין ישראל לשאר העולם( שיש להם 

הכנסות בישראל. 
תושבים    / חדשים  לעולים  מסוימות  הקלות   •

חוזרים )עד 10 שנים פטור מהגשת דוח שנתי(. 
התא  על  תמיד  הינה  הדוח  להגשת  החובה 
יחד  גם  הזוג  בני  שני  כלומר   –  !! המשפחתי 

וההגשה הינה עד לתאריך 30.4.2018. 
על אף הפטורים רשאי פקיד השומה לדרוש מכל 

תושב הגשת דוח גם אם הוא פטור.  

נוספים  נושאים  נסקור  הבאות  ברשימות 
הכלכלה,  בתחומי  התנהלותנו  על  המשפיעים 

המיסים והכספים. 
ואינו  פרטני  מקצועי  יעוץ  מהווה  אינו  המידע 
מהווה המלצה או הימנעות מפעולה ללא בדיקה 

פרטנית.

הכותב הינו רואה חשבון )משפטן( בעלים של 
משרד רו"ח איתי מנור - במדרשת בן גוריון 
   www.mannor-cpa.co.il אתר
טל : 08-6556441 ,052-2743671 
  itay@mannor-cpa.co.il :מייל

השבועות האחרונים בפעילותה של ועדת ההיגוי 
בפדגוגיה  אינטנסיבי  מעיסוק  מעבר.  בסימן  היו 
כמו  בשאלות  המרתק  והחקר  ה-21  המאה  של 
ישראל  מדינת  נראית  וכיצד  העולם  יראה  "כיצד 
הספר  בית  יכול  וכיצד  ילדינו,  גדלים  אליהם 
להיות גורם המטפח את אזרחי המדינה והעולם 
אדריכליות,  בשאלות  לעסוק  עברנו  המחר",  של 

מרתקות ומרגשות לא פחות.

חללים  יצירת  היא  עינינו  לנגד  שעמדה  המטרה 
מאפשרים  אשר  ובטבע,  מבנה  בתוך  לימודיים, 
שבנינו.  החינוכית  הפרוגרמה  את  ומשרתים 
אשר  ספר  בית  ליצור  הייתה  שלנו  המטרה 
אך  אסתטי  שיהיה  בשעריו,  לבוא  ישמחו  ילדים 
ואינטראקציות  למידה  שיזמן  עיניים,  מנקר  לא 
ונעים,  נוח  בו  ירגישו  ושתלמידים  חברתיות 
שיאפשר מרחבי למידה משתנים, שהטבע יהיה 
נוכח בו ושיהיה גמיש מספיק על מנת שיתאים 
גם לחינוך בעוד שנים ארוכות, למרות שלא ברור 

לנו כיצד יראה העולם  בעוד 20 ו-30 שנה.

התכניות האדריכליות של בית הספר הוכנו על ידי 
האדריכל אלי אליקים בשיתוף יעקב הכט וצוותו 
הפרוגרמה  בניית  תהליך  את  ליווה  הכט  )יעקב 
המובילים  החינוך  מאנשי  אחד  והוא  החינוכית 
ופורצי הדרך בישראל(. כמו כן השתתפו בתהליך 
אשר  הנגב  רמת  ותושבי  ההיגוי  ועדת  חברי 

ביקשו לקחת בו חלק. 

מעט על התוכנית:
למידה  מרחבי  בבית  "בית".  מיועד  שכבה  לכל 
כל  של  אישית  התאמה  המאפשרים  מגוונים 
ביכולותיו,  בהתחשב  לתלמיד  הפדגוגיה  היבטי 
בצרכיו וברצונותיו. הבית מגוון  ומאפשר לקיים 
הרצאות רבות משתתפים, פינות ללימוד ביחיד 
או בזוג, חדרי שקט לקבוצות קטנות, קפיטריה 
ומאפשרים  ביתית  תחושה  המקנים  וסלון 
אינטראקציות חברתית ומקום ללמידה "אחרת". 

רב  למידה  מאפשר  השכבות  בין  הפיזי  הקשר 
גילית שהיא אחד ממאפייניה של למידה מוטת 

עתיד.

והבלתי  הפורמאלי  החינוך  כי  התפיסה  מתוך 
הנוער  תנועת  זה,  את  זה  משלימים  פורמאלי 
ומהצוות  הספר  מבית  נפרד  בלתי  חלק  תהייה 
בתוך  ייעודי  מבנה  הוקצה  כך  ולשם  החינוכי, 
המחול  המוזיקה,  חוגי  כן,  כמו  הקמפוס. 

והספורט יתקיימו במתנ"ס הסמוך.

המשרת  תכליתי  רב  מבנה  הוא  החממה  מבנה 
את עקרון "בית הספר כחיים עצמם" שהוא אחד 
- למידה  משלושת עקרונות היסוד של התיכון 
רב שלבית החל משלב הרעיון, דרך פיתוחו ועד 
תשרת  החממה   .)maker's space( ליצירתו 
לעשות  המעוניינים  הנגב  רמת  תושבי  את  גם 
בה שימוש או להוות "מנטורים" עבור בני נוער 
הדפסת  רובוטיקה,  כמו  מגוונים,  בתחומים 
תלת מימד, מחול, מלאכה עדינה וגסה. החממה 
תכלול אולמות וסדנאות לייצור ומלאכה, כיתות 
לצרכי  ייעודיות  מתקדמות  ומעבדות  לימוד 

החינוך המדעי והטכנולוגי. 

ספי מלכיאור, דפנה כהן

משולחנה של ועדת ההיגוי לתיכון האזורי
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

בהר  התיירות  את  ולחלק  לתאר  ונהוג  מקובל 
בוקר,  שדה  רמון,  מצפה  אגן  ל"אגנים":  הנגב 
משאבים ואגן ניצנה. נדמה היה כי מצאי התיירות 
באגן ניצנה הוא דל, או לפחות לא מספיק מוכר, 
מאחר שאינו על "דרך המלך" – כביש 40. עיקר 
משרד  ההחלטות,  מקבלי  של  הלב  תשומת 
הנגב  ברמת  התיירות  מנהלי  ואפילו  התיירות 
ושיווק  טיפוח  בקידום,  הייתה  לדורותיהם 
בדגש   ,40 כביש  ציר  לאורך  התיירותי  המוצר 

לאגני משאבים, שדה בוקר ומצפה רמון.
בפתחת  התיירות  את  מקרוב  להכיר  יצאתי 
טבע,  )אושיית  פלמ"ח  דוד  עם  נפגשתי  ניצנה. 
בחלק  סיירתי  התיישבותי(,  וחינוך  תיירות 
מאתרי התיירות עם בועז שר שלום, תושב באר 
הנוער  בכפר  ההדרכה  מנהל  לשעבר   – מילכה 
ניצנה, וכיום רכז התיירות החדש של אגן ניצנה. 
גיליתי לא מעט אתרי תיירות והתארגנות חדשה 

ומבטיחה עתיד וורוד לתיירות באזור זה.
חלק  הוא  ניצנה  פתחת  "אזור   - פלמ"ח  דוד 
שהמדרג  ורצוי  שיאה  אקולוגי"  מ"פרוזדור 
וחולות  חלוצה  חולות  אחריו:  יעקוב  התיירותי 
באר  בכמהין,  החקלאית  ההתיישבות  עגור, 
ההר   , ועזוז  ניצנה  מבואת  ברנע,  וקדש  מילכה 
ניצנה  בפתחת  כרכום.  והר  לוץ  בורות   – הגבוה 
יש אנשים מדהימים, יש כאן סיפור. יש נרטיב 
"תיירות  לפתח  אפשר  שסביבם  וייחודי  מעניין 
של  "מלמטה",  צומחת  כאן  התיירות  תוכן". 
והתערבות  בתמיכה  להשלימה  ויש  יזמים, 
התיירות.  ומשרד  המועצה  מטעם  "מלמעלה" 
התכנים העיקריים שפתחת ניצנה יכולה להציע 
הם תיירות אקולוגית, תיירות חקלאית, תיירות 

חינוכית ותיירות ספורט".
בעבר  שהיה  ניצנה  "אזור   – שלום  שר  בועז 
כדי  בו  יש  ולמצרים,  לסיני  מרכזי  דרכים  צומת 
אתרים  פעילויות,  של  מגוון  לתיירים  להציע 
והביזנטית,  הנבטית  מהתקופה  ארכיאולוגיים 
ורכובים  רגליים  טיול  מסלולי  סלע,  ציורי  אתרי 
ושמורות טבע. אבל מעבר  נוף, מורשת  באתרי 
חדשות  מגמות  שתי  היום  מזהים  אנו  לכך 
ניצנה:  בפתחת  ביטוי  לידי  הבאות  בתיירות 
להתנתקות  זקוקים  אנשים   – "אסקפיזם" 
הישגיות  לחצים,  טכנולוגיה,  הרווים  מהחיים 
אפשרי.  בלתי  חיים  וקצב  מתפשרת  בלתי 
האדם   – מעורבת"  "תיירות   – השנייה  המגמה 
של  האישי  בסיפור  מתעניין  היום  המטייל 
המארח ולא רק במוצר שהוא מציע. בהיבט הזה 
– כל מתיישב בפתחת ניצנה הוא סיפור מרתק 

העומד בפני עצמו.
 אכן התיירות בפתחת ניצנה צומחת "מלמטה" 
– יזמים מהיישובים מפתחים את ענף התיירות, 
ברכז  מסתייעים  שהם  תוך  בבטחה,  אך  לאט 
שהמימון  שלום  שר  בועז  האזורי,  התיירות 
במקביל  פלמ"ח.  דוד  ע"י  הושג  להעסקתו 
מתקיימת פעילות "מלמעלה" ע"י מתן "מטרייה 
מחליטנים  סיורי  ציבור,  יחסי  של  שיווקית" 
ועוד  אירועים  הפקת  פרסומים,  ועיתונאים, 
בהר  התיירות  רכז   – שילה  שחר  של  בניצוחם 
האופרציה,  על  האמונה  שחם  ונטע  הנגב 

תיאומים ועוד.

 לאחרונה מלווה את יזמי התיירות בפתחה, תמר 
בפיתוח  המתמחה  אסטרטגית  יועצת   – קוכנר 
להעסקתה  התקציבי  המקור  תיירות.  אזורי 
הוא תקציב מיוחד שהושג "מקרן נס", מעו"ף ) 
הרשות לקידום עסקים קטנים ובינוניים מטעם 
האזורית.  המועצה  ומתקציב  הכלכלה(  משרד 
תהליך  יצירת  הוא  בעבודתה  הראשון  החלק 
של  הייחוד  את  "לזקק"  שמטרתו  אסטרטגי 
המוצר התיירותי של אגן פתחת ניצנה ו"לבדל" 
אותו  משאר אגני התיירות של הר הנגב. השיטה 
היא עבודה עם היזמים להגדרת מהות התיירות, 
החזון  והגדרת  מושתתת  היא  עליהם  הערכים 
פעולה  לשיתופי  מנגנונים  יצירת  וכן  התיירותי 
שאר  ועם  עצמם  לבין  בינם   – הפתחה  יזמי  בין 
יזמי התיירות בהר הנגב.  לצד החלק האסטרטגי, 
לייצר  שמטרתו  האופרטיבי  החלק  מתקיים 
פרטני  ליווי  של  באופן  ועכשיו,  כאן  פעולות, 
ליזמים, הכנת העוסקים בתיירות לפעולות שיא 
כדוגמת פתיחת ציר כביש 10, בניית פלטפורמות 
ניצנה,  פתחת  מרחב  ומיתוג  לשיווק  משותפות 
גיבוש  ומחליטנים,  סוכנים  סיורי  וביצוע  ארגון 
וועדת  הקמת  שנתיים,  תיירות  אירועי  מערך 
תיירות לתיאום וייעול תהליך הייעוץ והליווי. תמר 
העוסקים  הישובים  כלל  נציגי  כי  מציינת  קוכנר 
האסטרטגי  בתהליך  חלק  לוקחים  בתיירות 
הולם  ייצוג  מתן  של  תפישה  מתוך  והאופרטיבי 

לכלל שירותי התיירות הקיימים במרחב ניצנה.
התיירות  מצאי  רשימת  את  כאן  מביאים  אנו 
הבאים  בעיתונים  נוספות  ברשימות  באזור. 

נתאר ונרחיב אודות האתרים והיזמים.

"פותחים חלון לפתחה" והפעם -  תיירות במרחב ניצנה

אתרים וסיורים:
• חדר הפלאות בניצנה – מוזיאון חווייתי ייחודי 
והמצלמה   הטבע  איש  של  סיפורו  על  המבוסס 

יצחק מובשוביץ.
• בית הדבש בקדש ברנע – סיור במכוורת וסרט 

על חיי הדבורים.
• סיורים מומחזים – להיכרות חווייתית עם אתרי 

הטבע והמורשת באזור.
• שירת המדבר בבאר מילכה – סיורים וסדנאות 

בדגש לצמחי מרפא ותבלינים.
סיורים   – מתחדשת  ואנרגיה  חקלאות  מו"פ   •

חקלאיים עם טעימות.
חלוציות  על  סיפור  בשבטה,  אירוח   – "נבטו"   •

ואהבת המדבר.
אטרקציות: 

ג'יפים  טיולי  מילכה.  בבאר  חולות  גלישת 
יצירה  בעזוז. סדנת  בכוכבים  וסדנאות. תצפיות 
וכיור בקדש ברנע. סדנאות יצירה בנייר וקליעה 

בעזוז.
אתרי לינה ואוכל: 

דבש  צימר  ניצנה.  ח'אן  בעזוז.  בארותיים  ח'אן 
מילכה.  בבאר  במדבר"  "פנטזיה  ברנע.  בקדש 
האכסניה בניצנה. הקרון, צימר בעזוז. צימרבוס 
שדה  בעזוז.  לאומנות  וסטודיו  אירוח  בעזוז. 
כוכבים בעזוז. נקודת חן בעזוז. "שמבלה" בעזוז. 
צ'ריוואן – קרוואן נייד. קפה עזוז. "טעם במדבר" 

בצומת ניצנה.

לפרטים נוספים: בועז שר שלום -  
רכז תיירות פתחת ניצנה  0545755911

יעקב שמול

גלישת חולות בדיונה בבאר מילכה. צילמה – הדס מרחבי עוז



6   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 227   ||   דצמבר 2017

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

פסטיבל "צלילים במדבר" חגג יום מולדת 20   

כבר מן הפסטיבל הראשון, לפני כעשרים שנה, 
ביקש המייסד והמנהל האמנותי של הפסטיבל, 
ישולבו  בו  חדש,  חזון  להביא  וולפה,  מיכאל 
סגנונות ושפות מוזיקליות מגוונות של המוזיקה 
מוזיקה  של  עברי,  זמר  של  הפסיפס  בישראל. 
של  ערבית,  מוזיקה  של  ישראלית,  קונצרטית 
ג'ז, רוק ופופ ישראליים, כמו גם פיוטים, מוזיקה 
חסידית ומוזיקה מסורתית אפיין את הפסטיבל 
וולפה  ראה  מיוחדת  חשיבות  הראשון.  מיומו 
לתת  מטרה  מתוך  הדורות,  שבין  ובשיח  בשיג 
ביטוי גם לדור הצעיר, גם לוותיקים, ואף להזכיר 
יש  אלה  לכל  עמנו.  לא  שכבר  היוצרים  את 
להוסיף את התוכן הקהילתי המיוחד לפסטיבל, 
המערב בפעילותו את הקהילות המרכיבות את 
וכמובן את המדבר, כמקור השראה  הנגב,  רמת 

למוזיקה הנוצרת ומבוצעת בו.
מאות  בפסטיבל  בוצעו  שנה  עשרים  במהלך 
יצירות חדשות, נולדו עשרות מיזמים המחברים 
בין סגנונות, ומבקשים לתת ביטוי למרחב כולו, 
על מגוון השפות  והאיכויות שבו: עברית וערבית, 
מזרח ומערב, עממי, פופולרי ואמנותי, ישן וחדש, 
בפסטיבל  מצאו  רבים  יוצרים  וחדשני.  מסורתי 
חלקם  היוצרת.  לפעילותם  חסר  כה  שהיה  בית, 
הפכו לאמנים מרכזיים ומשפיעים בארץ ובחו"ל.

בין  חיבורים  יצר  שנותיו,  כל  לאורך  הפסטיבל, 
המנגינות  בין  השונים,  הסגנונות  בין  הדורות, 
נופי  נבנים  מהן  המגוונות,  וההרמוניות  הרבות 
שנולדו  רבים  רעיונות  הזו.  הארץ  של  הצליל 
על  לפרוח  והמשיכו  כנפיים,  פרשו  בפסטיבל 
חדשות,  דרכים  פרץ  הפסטיבל  אחרות.  במות 
בשורה  והביא  נעולות  דלתות  לרווחה  פתח 

חדשה.
מאז  בטבורו,  קשור  במדבר"  "צלילים  פסטיבל 
אשר  הנגב,  רמת  האזורית  למועצה  היוולדו, 
חמש  במהלך  ובפיתוחו.  בקידומו  רבות  סייעה 
עשרה שנותיו הראשונות הפיקה את הפסטיבל 
ביד רמה זיוה שביט, ובחמש השנים האחרונות 
הוסיף  איתן  פאר.  איתן  דרכה  את  ממשיך 
ענק   אוהל   – המרכזית"  "הכיכר  את  לפסטיבל 
ומשמש  הפסטיבל,  לבאי  מפגש  מקום  המהווה 
לחלק נכבד מהמופעים. בשנים האחרונות הלכה 
ולמעשה  ויותר,  יותר  מגוונת  ונעשתה  התכנית 
ניתן בפסטיבל בית למוזיקה ישראלית המקורית 
האוונגרד  ממוזיקת  אמירותיה,  מגוון  כל  על 
שנות  בכל  העולם.  למוזיקת  ועד  המודרניסטית 
הפסטיבל עמלים חברי קהילת קיבוץ שדה בוקר 
נוספים מהאזור על קידום הפסטיבל,  ותושבים 
כולם  בו, הפכו  וביחד עם האמנים המשתתפים 
לקהילה אחת חמה וייחודית – קהילת הפסטיבל, 
רבים  ידידים  ועוד  עוד  השנים  עם  נוספו  אליה 

וטובים מכל רחבי הארץ.
הוקדש  זו,  בשנה  הפסטיבל,  של  הראשון  היום 
הפועלים  ומבצעים  יוצרים  להרכבים,  ברובו 
לידי  הביא  השני  היום  הנגב.  ובהר  הנגב  ברמת 
בישראל,  המקורית  היוצרת  העשייה  את  ביטוי 
ונתן במה ליוצרים בני כל הדורות. ביום השלישי  
ניתן מקום של כבוד לזמר העברי. ביום הרביעי 
קונצרט  מגוונות:  מוזיקליות  לחוויות  נחשפנו 
תזמורתי תיאטרלי לכל המשפחה על פי הסיפור 

המוסיקה עולה לדרום. שנת שיא במשתתפים

איה פלוטו, מופע של אנסמבל המנדולינות של 
אירחה  ראדה  אסתר  "השלושרות",  שבע,  באר 
לתוכו  שכינס  במופע  מקסימיליאן  מרינה  את 
מאזינים מכל הדורות, וה"ימן בלוז" בהובלתו של 
לשמחת  הפסטיבל  באי  את  סחפו  כחלני  רביד 

היחד בשירה ובריקודים. 

ערב הגאלה הוקדש לזכרו של שמוליק ריפמן ז"ל, 
והופיעו בו כמה מהזמרים המשתתפים דרך קבע 
בפסטיבל – שלמה גרוניך, עפר כלף ויונית שקד 
גולן, לצד שתי אורחות חדשות – הזמרות אילנית 
ומאי ישראלי לשמן. תכנית הערב החגיגי כללה 
מבחר של שירים בעיבודים לתזמורת מעשרים 
של  היפים  שיריהם  הפסטיבל.  של  קיומו  שנות 
סשה  וילנסקי,  משה  זהבי,  דוד  זעירא,  מרדכי 
הירש  נורית  גרוניך,  שלמה  כספי,  מתי  ארגוב, 
ועוד רבים וטובים בוצעו בביצועים סוחפים יחד 
עם התזמורת הקאמרית הישראלית  בניצוחו של 
ניר כהן-שליט, מנצח ויוצר רב כשרון, אשר החל 
את דרכו כנער יוצר בפסטיבל "צלילים במדבר" 

הרביעי, ואפשר לומר שגדל בפסטיבל. 
במהלך כל שנות הפסטיבל, עודד ראש המועצה 
את  ודחף  תמך  ז"ל,  ריפמן  שמוליק  האזורית, 
כבוד  של  מקום  לו  שיימצא  במטרה  הפסטיבל, 
הברכה  בדברי  הישראלית.  המוסיקה  בסצנת 
שלו בראשית ערב הגאלה, הבטיח ראש המועצה 
הנוכחי, ערן דורון, להמשיך את התמיכה והקידום 
של הפסטיבל, כפי שעשה בתפקידיו הקודמים, 
כראש אגף חינוך וקהילה וכמנכ"ל המועצה. ערן 
דורון ציין את חשיבותו של הפסטיבל, ומרכזיותו 
האזורית  המועצה  של  התרבותית  בפעילות  הן 

רמת הנגב, והן בחיי התרבות בארץ.
עוד חידוש מיוחד לשנה העשרים של הפסטיבל 

יחד  "קונצרטיול". מארגני הפסטיבל,  הוא מיזם 
עם מדריכי רשות הטבע והגנים הציעו לאורחים 
כשלוש  השתתפו  בהם  מגוונים  טיול  מסלולי 
אדוני  על  מסלולים:  בשלושה  אורחים  מאות 
המדבר בעיר עבדת, פארק חרוטות הסלע בהר 
מחיה ותצפית על נשרים בהר צרור. בשניים מן 
בסיום  הופעה  למטיילים  המתינה  המסלולים 

המסלול והתגובות היו מצוינות.
זו  בשנה  כי  מציין  הפסטיבל,  מפיק  פאר,  איתן 
הפסטיבל  המשתתפים.  במספר  שיא  נשבר 
מכר כאלפיים חמש מאות כרטיסים, ולהערכתו 
נכחו במופעים השונים למעלה מחמשת אלפים 
הנגב  ברמת  הלינה  אתרי  וצופים.  מאזינים 
ובשנה  מקום,  אפס  עד  מלאים  היו  ובסביבה 
הבאה מתוכננים שיתופי פעולה נוספים עם בתי 
המלון במצפה רמון, באר שבע וירוחם. עוד הוסיף 
לא  פנים  עשרות  בפסטיבל  נראו  השנה  כי  פאר 
להערכתו  הארץ.  רחבי  מכל  שהגיעו  מוכרות 
מהסביבה  אורחים  בין  המסורתית  החלוקה   -
הקרובה )כ – 45%( לאורחים משאר חלקי הארץ 
)כ – 55%( השתנתה, וישנו גידול משמעותי של 

קהל "חיצוני".
יקיר  תעודות  שלוש  חולקו  הפסטיבל  במהלך 
הפסטיבל לשלושה מן הנאמנים  הוותיקים שלו: 
וההקלטות  הסאונד  איש  סלומון,  דורון  המנצח 
אחד  כל  ראובן.  יקי  המנדולינה  ונגן  אלבז  אבי 
והענקת  לפסטיבל,  רבות  תרם  בדרכו  מהם 

התעודות היוותה רגע מרגש ומיוחד. 
העשרים,  הפסטיבל  בהצלחה  לו  הסתיים  כך 
בחג  ואחד  העשרים  הפסטיבל  אל  כבר  ופנינו 
עד  רביעי  בימים  תשע"ט,  שנת  של  החנוכה 

מוצאי שבת, 5-8 בדצמבר, 2018.  
יעקב שמול

מיכאל וולפה מנצח בקונצרט "צליל פיוט". צילם – צביקה טוכטרמן.
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מדור ישן – חדש: מסלול טיול

הנרקיס, מלך גם בלי הביצה

אליי  פנה  יעקב  שמול  כאשר  מאוד  שמחתי 
הטיול  מסלולי  כתבות  את  לחדש  וביקש 
המגזין  פרסום  שבמועד  נראה  המועצה.  במגזין 
נחל  של  ההליכה  מסלול  את  להציע  ראוי  יהיה 
השנתית.  הנרקיסים  פריחת  אל  המוביל  חצץ 
דצמבר  בחודשים  לפרוח  צפויים  הנרקיסים 
ומראה  הקליל  המסלול  אלה  ובמועדים  וינואר 

הפריחה שווים את המאמץ.

הכתרת  על  קיפניס  לוין  שכתב  ילדים  סיפור 
הצפרדעים,  מלך  ידי  על  הביצה  כמלך  הנרקיס 
הוביל רבים להניח שזהו בית הגידול של הפרח. 
דווקא  לאו  גדל   Narcissus(( הנרקיס  למעשה, 
באזורים ביצתיים. בישראל  הוא מופיע באזורים 
ההר  בשדרת  בעמקים,  החוף,  במישור  לחים 
היבש  הנגב  בהר  גם  מפתיע  ובאופן  המרכזית 
קרקע  בכיסי  צומח  הנרקיס  באזורנו  שלנו. 

שאוגרים לחות בין סלעי הגיר.
הטמון  בצל  בתוך  הגדל  גיאופיט  הוא  הנרקיס 
שנוצרת  )גלדים(  מקליפה  ומורכב  באדמה 
מידי שנה ועוטפת את הבצל מבחוץ. מידי שנה 
הגלדים  משמשים  הפריחה  עונת  בתחילת 
של  הבניין"  ל"חומרי  שחלפה  השנה  של 
חדשים  גלדים  נוצרים  העונה  ובמהלך  הצמח 
לצמח  הדרוש  את  שאוגר  הבצל  את  שעוטפים 
כדי להתחדש. עם התקררות מזג האוויר הצמח 

מתחיל את מחזור פריחתו.

תיאור המסלול –
לישוב  הכניסה  לצומת  מצפון  ק"מ  כחצי 
המורה  שלט  ניצב   ,204 כביש  על  מרחבעם, 
לרדת  יש  חצץ.  ובורות  חצץ  לנחל  מזרחה 
ברחבה  ולחנות  העפר  לדרך  מהכביש  בזהירות 
שביל  מסומן  ההתחלה  בנקודת  השביל.  שלצד 
דרום- לכיוון  ופונה  שטח  לרכבי  שמיועד  שחור 
הליכה  לאחר  השטח.  לתוך  נצעד  עליו  מזרח, 
)נע  הרועה  נחל  ערוץ  של  למפגש  נגיע  קצרה 
נחל  ערוץ  עם  לדרום-מערב(  צפון-מזרח  בכיוון 
חצץ הנשפך אליו )נע בכיוון דרום-מזרח לצפון-
מערב(. בנקודת המפגש קיימים שרידי טרסות 
להבחין  יהיה  ניתן  ק"מ  כ-1.3  לאחר  קדומות. 
אל  להגיע  אפשר  לשביל.  מצפון  חצץ  בבורות 
הבורות בהליכה קצרה ולהתרשם, בעיקר לאחר 
גשם, מטכנולוגיית אגירת המים שעדיין פועלת 
הנבטים  )על  והביזנטית  הנבטית  התקופה  מאז 

נספר בטיול אחר, בטיול זה נתמקד בנרקיסים(.
עם  קלילה  בהליכה  השחור  השביל  על  נמשיך 
במעלה  מורגשת  ואינה  שכמעט  מתונה  עלייה 
הנחל, מרחק של כ-3 ק"מ מנקודת ההתחלה, עד 
לנקודת פיצול של שביל שחור עם שביל אדום. 
צרור,  להר  עד  דרומה  ממשיך  האדום  השביל 
בשלב  שהופך  השחור  הסימון  על  נמשיך  אנחנו 
רכבי  לשמש  אמור  ולא  רגל  להולכי  לשביל  זה 
כאלה  יש  הצמיגים  סימני  שלפי  למרות  שטח, 

שחושבים אחרת.
של  "הכיפי"  החלק  מתחיל  הזו,  מהנקודה 

המסלול.
בחלק הזה נצעד בתוך אחד הערוצים שנשפכים 
יפים  גיר  מחשופי  הערוץ  לאורך  חצץ.  נחל  אל 
גבים  ויוצרים  במים  מתמלאים  גשם  שלאחר 
להשאיר  קשה  יהיה  שבגללם  שכשוך  ובריכות 

את הילדים יבשים.

נקודת  אל  נגיע  נוספת,  קצרה  הליכה  לאחר 
הפריחה, כ-4 ק"מ מנקודת ההתחלה.

הערוץ  צדי  משני  פריחה  בזרי  יופיע  הנרקיסים 
גדול  סלע  משטח  בתוך  קרקע  ובכיסי  ובתוכו, 
שנמצא בקצה הערוץ. זוהי גם נקודת הסיום של 

המסלול. 
ובוודאי  ולצלם,  להתרשם  לעצור,  כדאי  כאן 
להסכים עם מלך הצפרדעים על הכתרת הנרקיס 

למלך.
מעבר למשטח הסלע הגדול שעליו מסומן המשך 

שממשיך  ארוך  מסלול  מתחיל  השחור  המסלול 
עד לנחל דרוך. לא כדאי להמשיך למסלול זה ללא 

היערכות מתאימה. 
מכאן חוזרים לרכב באותה הדרך בא הגענו.

נתוני המסלול 
בסמוך  החניה  מנקודת  וחזור  )הלוך  ק"מ  כ-8 

לכביש 204(
מסלול קל ומתאים למשפחות

הליכה וחזרה באותה הדרך
כתב: אבי עטר, מנהל ביס"ש שדה-בוקר

מפת מסלול הטיול

פריחת הנרקיסים בנחל חצץ. צילם: נתן ששה. מדרשת בן גוריון
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

 ריאיון עם נתנאל כהן – מנהל אגף הנדסה והתיישבות הפורש

בקיבוץ  והתחנך  גדל   ,)1981( נולד  כהן  נתנאל 
החדש  )במיתוג  שאן  בית  שבעמק  שלוחות 
הצבאי  השירות  את  סיים  המעיינות(.  עמק   –

בדרגת רב סרן ביחידה מובחרת.
גוש  פינוי  )לאחר  מחדש  הקים   2005 בשנת 
קטיף( וניהל את המכינה הקדם צבאית ביישוב 
שותף  היה  בהמשך  נווה.  ביישוב  ולבסוף  יתד 
בהקמת היישוב שלומית )2011( בפתחת שלום 
"אמנה"  ההתיישבות  תנועת  מטעם  כפרויקטור 

והחטיבה להתיישבות.
התגורר  רתמים  כפר  ממייסדי  נתנאל  במקביל, 
זמני  קרוונים  במחנה   2009  -  2006 השנים   בין 
בקיבוץ טללים כחלק מהגרעין של 8 המשפחות 
משימות,  אור  תנועת  ע"י  שגובש  הראשונות 
ובשנתיים הראשונות שימש בהתנדבות כמזכיר 
28 המשפחות  הגרעין. בשנת 2009 עלו לקרקע 

למקום הקבע ברתמים.
בפברואר 2013 התקבל נתנאל לעבודה במועצה 
הנדסה  אגף  מנהל  בתפקיד  נגב  רמת  האזורית 

והתיישבות.
ונועם  מהאישיות  להתרשם  שלא  אפשר  אי 
שליחות  תודעת  החדור  נתנאל  של  ההליכות 
ללא  חברתית",  "ציונות  של  בערכים  המהולה 
של  חינוך  פרי  הוא  נתנאל   – בעייני  מרכאות. 
ערכי  בשילוב  הדוגלת  המתונה  הדתית  הציונות 
עבודה, תורה, חינוך ושירות המדינה. לדידו – בית 
סמוך  לקום  היה  צריך  סיני"  "נגב  היסודי  הספר 
לביה"ס משאבים, וכן היישוב הקהילתי שיזף, בו 
מתגוררות יחדיו משפחות דתיות ושאינן דתיות, 

הוא מודל אידאלי. 
גילוי נאות: גם אני התחנכתי על אותן ברכיים, כך 

שבקלות "התחברתי" אליו.
השיב  שביצעת?  התפקיד  מהות  מה   - לשאלתי 
משאבים  גיוס  היא  העבודה  "תמצית  נתנאל: 
 , מיישבים  וגופים  ממשלה  ממשרדי  בעיקר 
כך   ובתוך  ביצוע בפועל,  ע"י  ומימוש המשאבים 
פתרון  ע"י  במועצה  דמוגרפית  לצמיחה  לגרום 
בניית  פיתוח,  )תב"עות,  הפיזיים  החסמים 
הכנת  ובמקביל  וכו'(,  וציבור  חינוך  מוסדות 
כמקום  המועצה  ומיתוג  לקליטה  הקהילות 
לצמיחה  המחלקה  )ע"י  בו  לגור  לבוא  שכדאי 

דמוגרפית( ". 
"אין  כי  לי  נאמר  התפקיד  את  "כשהתחלתי 
בתים להשכרה במועצה". זאת הייתה המשימה 
הראשונה שלי והצעתי פתרון של הקמת "מחנות 

זמניים", מעין הכנה לקליטה ולתושבות קבע". 
השונים  ביישובים  שהוצבו  "הזמניים"  המבנים 
הנדסה  אגף  כמנהל  נתנאל  שימש  בה  בתקופה 
והתיישבות : 25 בקיבוץ שדה בוקר , 23 יחידות 
ברתמים,   15 ברביבם,   18 בכמהין,   20 בניצנה, 
יש   - לאלה  בנוסף  בטללים.  אגודה  בתי   7
ברגע  בשיזף  הזמני  המחנה  להכפלת  תכנון 
מ  למעלה  סה"כ  לכך.  חוקית  אפשרות  שתהיה 
כלכלי  גם  שהוא  פרויקט  זהו  משפחות.   100  –
מהשכירות  מהכנסה  הנהנים  ליישובים  וכדאי 

ומפוטנציאל הצמיחה הדמוגרפית.  
נתנאל  של  שבניהולו  והתיישבות  הנדסה  אגף 
למגורי  ותשתיות  פיזי  בפיתוח  רבות  עסק  כהן 
יחידות   32 דיור באשלים,  יחדות   109 – ל  קבע  
בקדש ברנע, 58 יחידות במרחב עם, 104 יחדות 
ונתנאל  בעיצומו  שעדיין  )פרויקט  ברתמים 
ערן ראש המעוצה(.  אותו לבקשת  לנהל  ימשיך 
)שבילים,  פיתוח"  "השלמות  בוצעו  בנוסף 
כבישים, גינון, ועוד( ל –99 יחידות במדרשה, 83 
 40 עם,   – במרחב  יחידות   54  , בטללים,  יחידות 

יחידות באשלים. 45 בבאר מילכה.
האגף עסק גם בבנייה "מן המסד עד הטפחות":

• בניית בית ספר יסודי דתי  )16 כיתות( "נגב – 
סיני".

• בניית 8 כיתות בבית ספר צין.
גוריון  בן  יום באשלים, מדרשת  • בניית מעונות 

ובמרחב - עם.
• גני ילדים – בקדש ברנע ובטללים.

• בתי כנסת - בקיבוץ שדה בוקר, בבאר מלכה, 
באשלים וברתמים.

• בניית אולם ספורט במדרשת בן גוריון
שנתי   תקציב  הפעיל  והתיישבות  הנדסה  אגף 
של כ – 100 מיליון ₪, סה"כ יותר מ- 400 מיליון 
₪ בתקופה זו. מרבית התקציב מגויס ממקורות 
חיצוניים, בעיקר ממשרד ממשלה ומשרד הבינוי 
והשיכון בראשם. זאת לדעת נתנאל: "רק במקום 
בו קיים אמון ביכולת הביצוע – משרדי הממשלה 

שמחים להשקיע ולפתח".
עולה  הדמוגרפית  הצמיחה  מגמות  בניתוח 
תמונה ברורה כי היא מתקיימת בעיקר בחמישה 
מתוך  15 יישובי המועצה. עיקר הקליטה והגידול 
בשנים האחרונות הם מדרשת בן גוריון במרחב 

עם, אשלים, רתמים וטללים. 
של  שילוב  היא  לכך  "הסיבה   - נתנאל  לטענת 
של  הרצון   - גיסא  מחד  עיקריות:  מגמות  שתי 
היישובים הוותיקים לשמור על  האופי  והצביון 
קיימים   – ומאידך  שלהם,  והקהילתי  החברתי 
החדשים  היישובים  של  אובייקטיביים  קשיים 
משפחות  של  מסות  לקלוט  המתחדשים  או 
שהציב  "היעד  כי  נתנאל  מוסיף  עוד  חדשות". 
חמש  בתוך  האוכלוסייה  לגידול  המועצה   ראש 
ראלי  יעד  הוא  לפחות,  נפש   10,000 לכדי  שנים 
המועצה  של  בכוחה  שיהיה  מנת  על  והכרחי 
כלכלית  קהילתית,  מבחינה  עצמה  להחזיק 
צורך  יש  זה,  ביעד  לעמוד  המטרה  וחינוכית. 
בעת  בפועל,  בשנה.  משפחות  כ-140  לקלוט 
משפחות   70  – כ  רק  קולטת  המועצה  הזאת, 
בשנה. לדעתי גם אחרי החומש יעד הקליטה של 
140 משפחות בשנה צריך להישמר ואף להתגבר"
את  לחזק  או  חדשים  יישובים  להקים  יש  האם 

הקיימים?

"כפי שהזכרתי קודם, וכפי שהמצב בשטח מלמד: 
אם רוצים להמשיך ולצמוח ובקצב סביר, חייבים 
לשלב בין שתי גישות של חיזוק יישובים קיימים 
המושבים  לדעתי  חדשים.  יישובים  והקמת 
משפחות  גם  לקלוט  מוכנים  להיות  צריכים 
זאת  שלא בהכרח מעוניינות לעסוק בחקלאות, 
לעסוק  המעוניינות  משפחות  לקליטת  במקביל 
בחקלאות, ובכך להשלים את מכסת הנחלות לכל 
הקיבוצים  של  מקומם  על  לשמור  בכדי  מושב. 
יצטרכו  במועצה,  והגדולים  החזקים  כיישובים 
לכך  עדים  אנו  חיים.  באורחות  שינוי  לקדם  הם 
שהבנים לא מעוניינים להגיע לקיבוץ המסורתי 
בכמויות הגדולות והרצויות. הקיבוצים במועצה 
מגמה  שינוי  של  בתהליך  נמצאים  אומנם 
נעשה  השינוי  אך  וקהילתית,  חברתית  מבחינה 
הגילאים  שממוצע  מצב  ויוצר  לאט  מאוד  מאוד 
במקביל  מדאיג.  בקצב  ועולה  הולך  בקיבוצים 
לחיזוק והרחבת היישובים הקיימים, יש  לקדם 
המתוכננים  החדשים  היישובים  של  הקמתם 
בשלח  הקמה(,  בשלבי  כבר  )המצוי  בשיזף 
התאזרחה(  שלא  ה-50  משנות  נחל  )היאחזות 

ובניצנית ".
הבדואים  התיישבות  לשאלת  התייחסותך  מה 

בתחום המועצה?
בנגב  הבדואים  ומעמד  היחסים  הסדרת  "בעיני 
וחייבים  וציוני  לאומי  אינטרס  כל  קודם  הוא 
לבדואים  ביחס  ובהתמדה.  ברצינות  בו  לעסוק 
המועצה  לדעתי   – שלנו  המועצה  שבתחומי 
הקבע  יישובי  בתכנון  לסייע   ויכולה  צריכה 
ושיתופי  הסכמות  לקדם   - ובמקביל  לבדואים, 
של  בסופו  הבדואית.  האוכלוסייה  עם  פעולה 
יתנהלו  שהבדואים  יותר  נכון    - לדעתי  תהליך, 
אתנו,  טובים  שכנות  יחסי  תוך  נפרדת  כמועצה 
כמו שקיים היום עם ירוחם ומצפה רמון ומועצות 

שכנות אחרות המתנהלות כמועצות נפרדות. "
הזדמנות  זאת  תפקידך,  את  מסיים  שאתה  עתה 

עבורך לסכם תקופה זאת גם ברמה האישית.
והמון אנשים שאני  המון שותפים לעשייה  "יש 
חייב להם תודה גדולה, אבל שמוליק ז"ל שנתן לי 
את ה"מפתחות" לפני 5 שנים לניהול אגף הנדסה 
לי את הזדמנות להיות  נתן  ובעצם  והתיישבות, 
חלק משמעותי מהעשייה הציבורית ומהעשייה 

האזורית, הוא מעל כולם.
ופעולה  פרויקט  לכל  כי  להדגיש  לי  חשוב 
שביצעתי במועצה יש שותפים רבים מהמעוצה 
ומחוץ למועצה, ובלי התמיכה של ראשי המועצה 
ואדווה(,  ערן  )חגי  המנכ"לים  וערן(  )שמוליק 
המועצה,  ועובדי  המחלקות  מנהלי  הגזברות 
ובמיוחד עובדי אגף הנדסה והתיישבות – שירה, 
אופיר, ברני, מור, צורית, ראומה, דור הילה דניאל  

ודוד המדהימים, דבר לא היה קורה". 
)על  תפקידו  את  נתנאל  סיים   2017 בנובמבר 
ללימודים  ופנה  האזורית  במועצה  בקשתו(  פי 
לתואר שני )במסלול מקוצר ואינטנסיבי( במנהל 
העברית,  באוניברסיטה  ציבורית  ומדיניות 
פרויקטים  בניהול  לפרנסתו  יעסוק  ובמקביל 
והקמת  הבנייה  בתחום  בעיקר  עצמאי(  )באופן 
שנים   5 כמעט  מסיים  הוא  בכך  יישובים. 
ומאומצת  מאתגרת  עבודה  של  אינטנסיביות 

במועצה ופניו מופנות אל עבר אתגרי העתיד.
ראיין: יעקב שמול

נתנאל כהן
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קמפוס משתלמים בתחומי החקלאות ברמת נגב

לסטודנטים  מיועדים  בקמפוס  הלימודים 
כדי  העולם  רחבי  מכל  הנגב  לרמת  המגיעים 
משגשגת  חקלאות  מייצרת  ישראל  איך  ללמוד 

במדבר וכיצד להילחם במדבור.
מו"פ  ביוזמת  המתקיים  שלנו,  בפרויקט  הדגש 
רמת הנגב ובהנהלת אלון מלכיאור, הוא הכשרת 
כ 500 משתלמים מידי שנה המגיעים מוייטנאם, 
נפאל ומיאנמר, בתחומי ההתמחות של ישראל: 
חלב,  חקלאות  מים,  וניהול  השקיה  מזון,  גידול 
הקטן.  לחקלאי  ואסטרטגיות  טכנולוגיות 
בשנתיים האחרונות הוספנו גם תחום של פיתוח 

חשיבה יזמית ועסקית.
יוכל לחוש  אורח שיגיע לכמהין בשעות הבוקר, 
באווירת קמפוס מיוחדת וצבעונית, ואולי לדמיין 
מזרח  ממדינות  משתלמים  בחו"ל.  בכלל  שהוא 
בחקלאות  קורסים  מגוון  ללמוד  מגיעים  אסיה 
מתקדמת במסגרת "מרכז ההכשרה הבינלאומי 
לחקלאות מתקדמת ברמת הנגב".  הסטודנטים 
ממלאים את הכיתות בכמהין ושותים בצמא את 

"דברי התורה" של המרצים השונים. 
מפתחת  ברובם,  המועצה  תושבי  המרצים, 
תארים  בעלי  הינם  גוריון,  בן  ומדרשת  ניצנה 
הם  והניהול.  החקלאות  בתחומי  מתקדמים 
שותפים לכתיבת הקורסים, ומביאים את הידע 
והפרקטיקה שלהם לתוך הכיתות, תוך דגש על 
הוראה בשיטות מודרניות, סיורי שטח במשקים 
ובתחנת  ברפת  חליבה  במכון  ביקור  ייחודיים, 

הניסיונות של המו"פ. 
ובינלאומי בו מעורבים  זהו שיתוף פעולה אזורי 
ואוניברסיטאות,  שגרירויות   – רבים  גורמים 
הממשלה,  משרדי  וכמובן  וחקלאים,  מועצה 
וגם  ומברכים  ופנים, המאפשרים  חוץ, חקלאות 

מפקחים. 
לומדים  המשתלמים  ההכשרה  תקופת  במהלך 
קורסים רבים בתחמי החקלאות והניהול. בנוסף 
הם לומדים על ההיסטוריה והתרבות  של ישראל 
ואף מטיילים בארץ ומתוודעים לאתרים ולנופים 

השונים. 
מעבר ללימודים הפורמליים, זו הזדמנות מצוינת 
למשתלמים "לראות עולם" ולהתוודע לתרבויות 
הישראלית.  ולזו  המשתלמים  שאר  של  חדשות 
מהמדינות  המשתלמים  בין  שנוצרת  הדינמיקה 
השונות טובה מאוד בדרך כלל -  הם חוגגים כאן 
ומנהגים ממדינות מוצאם, ומשתפים את  חגים 
הישראלים  ואת  האחרות  מהמדינות  חבריהם 
הם  בנוסף   לתרבותם.  המשמעותיים  בימים 
ונהנים  וארוחות  מאכלים  זה  עם  זה  חולקים 
מעורר  בהחלט  בהפסקות.  משותפת  ממוזיקה 

השראה, ממש קיבוץ גלויות...
שנים  לעשר  מעל  הנגב  ברמת  פועל  הפרויקט 
ומהווה עמוד תווך בכלכלת האזור. אם שואלים 
ההשתתפות  להם  תורמת  איך  החקלאים,  את 
משק  לקיים  יכולת  על  ידברו  רובם  בפרויקט, 
ידברו  ויציב.  איכותי  אדם  כוח  עם  עבודה  עתיר 
בהם  הדדית  רצון  שביעות  ועל  גומלין  יחסי  על 
לניהול  לחשיפה  לידע,  זוכים  מחד  המשתלמים 
משק מורכב ולשכר, ומאידך הם זוכים ליציבות 

ולידיים עובדות. 
המשתלמים, שמגיעים לתקופת הכשרה של 11 
מתקדמת,  חקלאית  להכשרה  זוכים  חודשים, 
לעבודה  בנוסף  רבים  להיבטים  חשיפה 

וכלכליים  ניהוליים  עקרונות  כגון:  החקלאית, 
ומסיימים  אדם  ולכוח  לעסק  נכונה  והתייחסות 
את תקופת ההכשרה שלהם עם מטען רחב של 
כלים וידע. כמו כן , במהלך שהותם כאן, יצליחו 
להשקיע  יוכלו  אותו  משמעותי  סכום  לחסוך 

בהמשך לימודיהם ובעתידם. 
להלן שתי דוגמאות מייצגות:

כשנתיים,  לפני  לימודיו  את  סיים  יון,  דוק  נגווין 

יון  כיום,  ברנע.  "עין מור" בקדש  הוכשר במשק 
מועסק בחברה פרטית גדולה בווייטנאם כמנהל 
הידע  את  שוטף  באופן  מיישם  והוא  אגרו-טכני 
אף  יון  בישראל.  שרכש  והפרקטי  התיאורטי 
הפרויקט  של  נוספים  בוגרים  עם  יחד  הקים 
קהילה וירטואלית המונה אלפי חברים, ומטרתם 
היא שיתוף ותמיכה בנושאי חקלאות מתקדמת 

על בסיס הידע שרכשו בפרויקט.
לפני  לימודיו  את  סיים  נוסף,  בוגר  א-דיי,  זאנג 
שרכש  הידע  את  ליישם  נחוש  היה  הוא  כשנה. 
בלימודיו בפרויקט בתחום החקלאות האורגנית. 
את  למד  בה  הבירה  בהאנוי  תקופה  בילה  זאנג 
צרכי השוק המקומי ולאחריה חזר לעיר הולדתו 
משתלה  והקים  ווייטנאם  בצפון  סון-לה  במחוז 
אורגנית. בתהליך זה הרבה להתייעץ "און-ליין" 
מגדל  הוא  כיום   - והנה   הפרויקט.  מרצי  עם 

כרוב וקולורבי אותם הוא משווק לשוק המקומי 
בווייטנאם. זאנג מספר שבזכות הידע וההכשרה 
האומץ  את  מצא  בישראל,  שרכש  המעשית 
והנחישות "לקפוץ למים" ולהקים עסק עצמאי. 
לדוגמא  הזמן  עם  הפך  מספר,  הוא  כך  בנוסף, 

מסייע  שהוא  תוך  עבורם,  ידע  ולמקור  לשכניו 
ומייעץ להם בשיפור התוצרת במשק המשפחתי.
ממשיכים  מהמשתלמים  חלק  זאנג,  כמו 
כאן  וגם  מוצאם  בארצות  אקדמיים  בלימודים 
שרכשו  ובכלים  בידע  משתמשים  חלקם  בארץ. 
משפחתי,  עסק  לשפר  או  עסק  להקים  כדי 
בתחומי  העבודה  בשוק  משתלבים  וחלקם 
אנחנו  מהבוגרים  חלק  עם  החקלאות.  פיתוח 
שומרים על קשר גם שנים לאחר שסיימו ועזבו 
את ישראל. לנו יש גאווה בלב על הצלחתם, ולהם 

יש פינה חמה בלב לרמת הנגב שלנו. 
הלכה  מחברת  חקלאות  מאמינים,  אנו  כך, 

למעשה, בין אנשים, מדינות ותרבויות. 

ג'סיקה פרלמן, 
רכזת אקדמית לפרויקט המשתלמים.

נגווין דוק יון, מנהל אגרו טכני בחברה בווייטנאם

זאנג אה-דיי מיישם עקרונות בחקלאות אורגנית 
שלמד בפרויקט

משלחת נשים 
JWRP - מקולוראדו

ביקרה בישראל משלחת  נובמבר  במהלך חודש 
קולוראדו  ממדינת  יהודיות  נשים  של  מיוחדת 
בין  הקיימים  הקשרים  את  לחזק  במטרה  וזאת 

הקהילה בדנוור לקהילה ברמת הנגב.
את  וליווינו  הצטרפנו  נגב  מרמת  נשים   4  - אנו 
סיירנו  ימים.   9 במשך  מדנוור  הנשים  משלחת 
התרגשנו  חווינו,  ראינו,  למדנו,   – הארץ.  ברחבי 
במועצה  היה  הביקור  שיא  התקרבנו.  ומאוד 
בשיזף,   גוריון,  בן  במדרשת  .בניצנה,  שלנו: 
מקומות.  ובעוד  וכמהין  ברנע  קדש  בחממות 
המכנה המשותף היה גדול וגילינו המון נושאים 
גדול,  בחיבוק  הביקור  את  סיימנו  משותפים. 

דמעה קטנה וברצון לחזור ולהיפגש.
כל הכבוד לחברות מרמת נגב - אליס גאיה אילת 
רז אילה פז ואני נעמה כץ על שבוע מעניין במסע 
המרגש והמיוחד הזה. גם כל השותפות במהלך 

התוכנית.
לפרטים נוספים אודות תכניות במחלקת 
Jaredw@rng.org.org :שותפויות

משלחת נשים מקולורדו. צילם – ג'רד ווייט
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

תכנית חומש למועצה אזורית רמת הנגב  - 2018 - 2022

רקע ומוטיבציה להכנת תכנית החומש
על  תפישת העולם של ראש המועצה מבוססת 
נובעת,  זו  תפישה  ומסודרת.  מתוכננת  עבודה 
מן הצורך להתמודד עם שתי מגמות  בין היתר, 
המועצה,  בתקציבי  צמצום   – האחת  מקבילות: 
לקיים  יש  כן  על  דמוגרפית.  צמיחה   – והשנייה 
סדרי עדיפויות באופן הפעלת תקציבי ומשאבי 
אך  שהתגבשה  החומש  תכנית  המועצה. 

לאחרונה נותנת ביטוי לסדרי העדיפויות. 

צמצום בתקציבי המועצה
וועדת גבולות לחלוקה  2014 התקיימה  • בשנת 
הוועדה  מניבה".  מ"ארנונה  בהכנסות  מחודשת 
13 מילון ₪ ממועצת רמת  החליטה על העברת 

הנגב למועצות השכנו לנו.
• ההחלטה לביטול מנגנון "ערי עולים" במסגרת 
תגרום   2018  –  2017 לשנים  ההסדרים  חוק 
"ארנונה  של  בהכנסות  משמעותי  לצמצום 

מניבה" בסכום של 36 מיליון ₪.
בשנת  הוקמה  חדשה  מרחבית  גבולות  וועדת   •
2018 שמטרתה לחלק שוב הכנסות מרמת הנגב 
מה  זה  בשלב  יודעים  אנו  אין  אחרות.  לרשויות 

תהיינה תוצאות ומסקנות הוועדה.
צמיחה דמוגרפית

הנתונים הנאספים בדקדקנות ובהצלבה ממספר 
מקורות מצביעים על עלייה במספר התושבים. 
הנתונים נכון לעת הזאת מצביעים בחלוקה גסה 
7,500 תושבי המועצה הם בגילאי  1/3 מתוך  כי 
0 – 18, 1/3 בגילאים 18 – 40 ו 1/3 בני 40 ומעלה. 
השנים  בחמש  עמדה  הדמוגרפית  הצמיחה 
האחרונות על 27% והצפי לחמש השנים הבאות  
הערכות  מצריך  זה  גידול   .32% של  גדילה  הוא 
החינוך  התעסוקה,  הבינוי,  בתחומי  מתאימה 

ועוד.
תהליך הכנת תכנית החומש

מתבסס  המועצה  ראש  מוביל  אותו  התהליך 
התרבות  את  המלווים  ה"שינים"  שלושת  על 
שרות,  שיתוף,  המועצה:  הנהגת  של  הארגונית 
שקיפות. מנכ"לית המועצה, אדווה לויד מרכזת 
מלווה  והוא  הבקרה,  ומנגנון  התפעולי  הצד  את 
של הכנת תכנית  היועץ הארגוני  נשיא,  רפי  ע"י 

החומש.
של  תכנית  טיוטת  הכנת  היה  הראשון  השלב 
עדיפות  מתן  תוך  במועצה  המחלקות  ראשי 
במקביל  והנראות.  הבטיחות  הביטחון,  לנושאי 
פנה ראש המועצה לכל מזכירי היישובים שיכינו 
לשנים  יישוביהם  של  האתגרים  את  ויציגו 

הבאות. 
מרוכזים,  דיונים  של  יומיים  כלל  השני  השלב 
סדנא וסיעור מוחות ליצירת חזון המועצה, וממנו 
נגזרו מטרות ויעדים. לתוך סל השיקולים הוכנסו 
וזאת במטרה  היישובים שהוגשו למועצה,  יעדי 
לבין  היישובים,  ויעדי  צרכי  בין  "מפגש"  ליצור 

מטרות ויעדי המועצה.
השלב השלישי היה מפגש של מנהלי המחלקות 
ותיקונים  הערות  לדיון,  היישובים  מזכירי  עם 

לתכנית.
המועצה  מליאת  מפגש  התקיים  הרביעי  בשלב 
לכך  בהתאם  דיון.  והתקיים  התכנית  הוצגה  בו 

בוצעו תיקונים ודיוקים.
 בשלב החמישי התכנית הוצגה ואושרה בישיבה 

של מליאת המועצה.
המחלקות  מנהלי  מתבקשים  הבאים  בשלבים 
בהתאם  מחלקותיהם  פעילות  את  להתאים 
לתקציב ולחזון שנקבעו, תוך שהם מציגים סדרי 
עדיפויות, ללא תקצוב תוספתי. לאחר סיום שלב 
של  היישובים   מן  אחד  כל  עם  דיון  יתקיים  זה 

המועצה.

ואושר  שהוצג  התהליך  של  הסופי  המוצר  להלן 
במליאת המועצה:

חזון המועצה 
המועצה האזורית רמת הנגב פועלת ברוח חזונו 
ומתוקף המשימות הלאומיות  גוריון  בן  דוד  של 
של מדינת ישראל ליישוב, פיתוח ושימור הנגב, 
מתוך ערכי הציונות הסביבתית למען עם ישראל 

ותושבי המדינה. 
פלורליסטית  חברה  היא  הנגב  רמת  קהילת 
וסובלנית המשקפת את החברה הישראלית על 
גווניה. המועצה תאפשר לתושביה איכות חיים, 
מערכת חינוך מקדמת, מכילה וחדשנית, מערכת 
ותחושת  קהילתי  חוסן  גבוהה,  ברמה  שירותים 

שייכות.  
הסביבה  ולחיבור  לטיפוח  תפעל  המועצה 
הפיזית והאנושית ולקידום והקמה של יישובים 
השונים,  גווניהם  על  קיימא,  בני  רב-דוריים, 
זאת  כל  איכותיים.  קהילה  חיי  המקיימים 
המועצה  של  הכלכלית  העצמאות  ביסוס  תוך 

והישובים, המנהיגות המקומית ודור ההמשך 
בקהילות. 

 יעדי תכנית החומש 
1. עצמאות כלכלית: המועצה תשמור על עצמאות 
תוך  הישובים,  כלכלת  לחיזוק  ותפעל  כלכלית 

פיתוח מקורות הכנסה עצמאיים. 
2.  התיישבות וצמיחה דמוגרפית :המועצה תגדל 
שנים,  חמש  בתוך  נוספים  תושבים   10,000 ל 
נוספים  תושבים   5,000 ל  תכנוניות  עתודות  עם 
תוביל  המועצה  מכן.  שלאחר  השנים  בחמש 

בהתאמה  בישובים,  דמוגרפית  צמיחה  תהליכי 
הקיימים  השונים  הדמוגרפים  למאפיינים 

במועצה.
ותקדם  אזורי  תיכון  תקים  המועצה  חינוך:   .3
תכנית אב כוללנית לחינוך, כחלק מגיבוש מענה 

חינוכי איכותי כולל לילדי המועצה. 
תפעל  המועצה  ובטיחות:  ביטחון  נראות,   .4
לשיפור משמעותי של הנראות  ברחבי המועצה 

ולשדרוג רמת הבטיחות והביטחון בישובים. 
5. פרט וקהילה: המועצה תגבש מענים תואמים 
תוך  המועצה,  תושבי  של   המשתנים  לצרכים 
בריאות  מרכז  והקמת  השלישי  לגיל  דגש  מתן 

אזורי.
המועצה  תעשייתי:  ואגן  התיישבות  אגני   .6
ותפעל  במרחב  התיישבות  אגני   3 תאפיין 
אזור  כל  של  הייחוד  על  דגש  בשימת  לחיזוקם 
ומתן ביטוי ליתרון היחסי בפיתוח האגן וקידומו.
המבנה  את  תתאים  המועצה  לציבור:  שירות   .7
הארגוני שלה לצרכים  המשתנים של האוכלוסייה 
בטכנולוגיה  שימוש  תוך  השירות,  מקבלת 
שקיפות  שירות,  של  ארגונית  ותרבות  חדשנית 

ושיתוף.
8. יחסי ישובים-מועצה: המועצה תפעל להסדרת 
מועצה  הדו-רובדי,  בשלטון   היחסים  מערכת 
וישובים, בשירות לתושב, במישור המוניציפלי, 

התכנוני והקהילתי.
את  תקדם  המועצה  לאומיות:  משימות   .9
העתקת המפעלים הפטרוכימיים  ממפרץ חיפה 
הטמנה  אתר  והקמת  לאורון  או  רותם  למישור 
להסדרת  תפעל   המועצה  ארציים.  ומשרפה 
הבדואים  אוכלוסיית  עם  הגומלין  יחסי  מערכת 

של הר הנגב וביר הדאג'.
יהדות  עם  הקשר  וחיזוק  עלייה  קליטת   .10
עלייה  לקליטת  תפעל  המועצה  התפוצות: 
התפוצות  יהדות  עם  הקשר  ולחיזוק  ביישוביה 

להמשכיות העם היהודי ומימוש יעדי המועצה. 
יעקב שמול

כנס הפתיחה של מלגות המעורבות החברתית תשע"ח 

במרחב  התקיים  בנובמבר,   17 שישי,  ביום 
המעורבות  מלגאי  של  הפתיחה  כנס  עם  
מלגאי   98 כ  משתתפים  השנה  החברתית. 
פר"ח,  השונות:  בתוכניות  חברתית  מעורבות 
שותפויות, תרבות, מעורבות טיפולית, חופש, 

יזמים ורכזי צעירים.
הקהילתי  למרכז  הגיעו  סטודנטים   70 כמעט 
בהובלתם  ביישוב  לסיורים  יצאו  עם,  במרחב 
של ארבעה אנשים מופלאים מהיישוב: מירב 
קאודרס, חגית בן חיים, מיכה ארז ונווה מזעקי 

ושמעו על הקמתו ועל חיי הקהילה בו.
 ערן דורון, ראש המועצה, בירך את הסטודנטים 
המועצה,  ברחבי  הנעשה  את  בפניהם  ופרש 
ועוד. מדבריו  כגון תכניות החומש היישוביות 
עולה כי חשוב שאנחנו - הצעירים, נבין כיצד 

אנחנו יכולים להשתלב ולתרום. 
תושבי  יזמים   - צעירים   חמשה  מכן  לאחר 
שלהם  העשייה  על  לנו  סיפרו  המועצה 

בתחומים שונים: 
נעמה חיימוב  סיפרה על הקמת מרכז הצעירים 
רדיו  הקמת  על  סיפר  רביב  בוזי   ,  40 ופאב 
שחר   , שלו  התפעול  ועל  בוקר  שדה  קמפוס 
ואנו  סיפר על הספסלים מאדמה נגוחה )שיטת 
הגינה  ועל  צין  ספר  בבית  אקולוגית(  בנייה 
הקהילתית שהוא רוצה להקים במדרשה ,ערן 
גלנטה וגל ליטמן ,רכזת התעסוקה וההשכלה 
מעניינים  פרויקטים  על  סיפרו  שלנו  הגבוהה 

במגזר הבדואי .
 תודה לכל מי שהתנדב ותרם מזמנו: לעופרי 
ספר -  רכזת הצעירים שלנו במרחב עם, לגיל 
פלורמן -  נציג מהיישוב שהגיע לדבר בפנינו 
תמך  שעזר,  שפר  ליהודה  פנינו,  את  ולקבל 
יחסר  לא  דבר  ששום  ולכך  הציוד  לכל  ודאג 

וליישוב מרחב עם שאירח אותנו בלב פתוח.
מעיין עשת, רכזת מעורבות חברתית, 
מרכז הצעירים.
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מראש  משימה  קיבלתי  וחצי,  שנים  כשלוש  לפני 
המועצה, להקים מחלקה לצמיחה דמוגרפית.

 לאחר חמש שנים בהן עבדתי במחלקה לשירותים 
הפרט  עוצמת  את  להעריך  למדתי  חברתיים, 
וחשיבות הקהילה העוטפת אותו. באגף ההנדסה 
של  ה"רך"   הצד  בין  לקשר  נחשפתי  והתיישבות 
לבין הצד הפיזי של הליכי התכנון  ועדת הקליטה 
והבניה, יחד עם הצד המשפטי והחברתי של הליכי 
הקבלה והבירוקרטיה של עולם שיווק הקרקעות. 
כל אלה הכשירו אותי להקים את המחלקה לצמיחה 

דמוגרפית כחלק מאגף הנדסה והתיישבות.
של  החומש  בתכנית  העיקריות  המטרות  אחת 
הצמיחה  יעד  הדמוגרפית.  הצמיחה  היא  המועצה 
2022. משהוצב היעד  הוא 10,000 תושבים לשנת 

וניתנו האמצעים ויצאנו לדרך. 
וללמוד  הנושא  את  לחקור  יצאתי  הדרך  בתחילת 
מתבטאת  הצמיחה  כיצד  שלו,  הפרקטיקה  את 
במועצות אזוריות שונות ובישובים מגוונים ברחבי 

הארץ.

הגדרתי את הצמיחה כנשענת על שלוש רגליים:
אגודות  דיני  קבלה,  הליכי  משפטית:  רגל 
שיתופיות, מעמד החבר/התושב, סוגיית הקצאות 

קרקע ועוד.
הכשרות  מימון,  שיווק,  בניה,  תכנון,  פיזית:  רגל 
ומוסדות  ממשלה  גורמי  מול  פוליטיקה  קרקע, 

נוספים.
שתקבע  זו  היא  ביותר!  החשובה  קהילתית:  רגל 
לגדול, את  רצונה  יכולת הקהילה לצמוח, את  את 
החדש,  התושב  את  ולחבק  לקלוט  מחויבותה 
שתי  את  ולקדם  משאבים  להשקיע  רצונה  את 

"הרגליים" האחרות.

ואיך זה אצלנו?
קצת נתונים:

• אוכלוסיית רמת הנגב מונה 7,312 תושבים , נכון 
לנובמבר 2017

• מדי שנה גדלה רמת הנגב בכ- 70 משפחות שהן 
כ-300 תושבים.

ליעד  אותנו  מביא  לא  הנוכחי  הקליטה  קצב   •
המוגדר ורק עם הגברת קצב הקליטה נוכל לעמוד 

בו.
הנגב  ברמת  ממוצעת  במשפחה  נפשות  מספר   •

הוא 4.2 )לעומת 3.7 בכלל ישראל(.
• בחמש השנים האחרונות גדלה המועצה ב 1,518 
תושבים, עליה של 26% בחמש שנים, לעומת 14% 

בחמש השנים שקדמו להן.
• בכדי לעמוד ביעד, עד סוף 2022 יתווספו למועצה 
כ 2,680 תושבים בחלוקה שונה כמובן בין הישובים.

איך עושים את זה?
• עיקר המשימה במחלקה היא לזהות בכל יישוב 
הצרכים  את  לאפיין  נמצא,  הוא  בו  השלב  את 
עבורו   המיטבית  לצמיחה  הישוב  בקידום  ולסייע 
ההיבט  הגדילה,  קצב  התושבים,  מספר  מבחינת 

הפיזי ומודל הקליטה המתאים לו.
• באמצעות ליווי תהליכי התכנון עם עמיתי באגף 

הנדסה והתיישבות יחד עם הישובים. 
• ליווי ועדות הקליטה מבחינה מקצועית בהיבטים 

החוקיים, אופני העבודה ופעילויות שיווקית. 
התפקידים  ובבעלי  הישובים  בהנהגות  תמיכה   •

צמיחה דמוגרפית - רמת הנגב 2022 

כמו גם בפורום מזכירי הישובים,. 
תהליכים  בקיצור  וסיוע  חסמים  פתיחת   •
בכל  המדינה  מוסדות  מול  שונים  ביורוקרטיים 
ברמת  האחיזה  והעמקת  הבניה  לתהליכי  הקשור 

הנגב, הן לישובים והן למשפחות פרטיות.
לעולם  הרלוונטי  והמידע  הנתונים  וריכוז  איסוף   •
מבנים  דמוגרפיה,  אוכלוסייה,  )נתוני  הצמיחה 
ומגרשים פנויים, שיווק ועוד( מתוך מטרה להוות 
יש  בהם  מוקדים  וזיהוי  החלטות  לקבלת  כלי 

לעסוק בכדי לקדם את הצמיחה במועצה.
התיישבות  גרעיני  עם  קשר  ויצירת  שיווק   •
ברמת  שורש  ולהכות  להתמקם  בכדי  ומשפחות 

הנגב.

ומה הלאה?
בפנינו עומדות עוד משימות רבות:

את  להגביר  במטרה  יישובים  פנים  תהליכים   •
נכונות הקליטה בישובים.

ג'  בוקר  בנווה  דיור  יחידות   86 ואכלוס  שיווק   •
במדרשת בן גוריון.

אכלוס  ברתמים,  מגרשים   104 פיתוח  סיום   •
ויציאה לשלב ב'.

השלישית  הזרוע  שכונת  ואכלוס  שיווק  סיום   •
בקדש ברנע.

• סיום בניה ואכלוס 12 קראוילות בכמהין.
• סיום בניה ואכלוס 13 קראוילות בניצנה.

• יציאה לפיתוח שלב ב' בבאר מילכה.
כמהין,  עם,  מרחב  טללים,  בעזוז,  תב"ע  סיום   •

אשלים, שיזף ומדרשת בן גוריון.
• סיום אכלוס והשלמות פיתוח השכונה הדרומית 

באשלים.
• פיתוח 44 מגרשים בקיבוץ טללים.

שדה  במשאבי  לחברות  תושבים   61 קליטת   •
ובניית שכונת בנים.

• בניית שכונה חדשה בשדה בוקר וקליטת חברים 
חדשים.

• סיום בניית שכונת בנים ברביבים.
• סיום פיתוח ושיווק 58 מגרשים במרחב עם.

פיתוח  ותחילת  בשיזף  הקיים  המחנה  הגדלת   •
ישוב הקבע.

עבודה  תחתיו  כולל  מעלה  מהרשומים  סעיף  כל 
מאומצת של בעלי תפקיד רבים במועצה ובישובים,

התרומה של כל אחד היא חשובה למאמץ המשותף, 
היא המשימה הגדולה של רמת הנגב, ממש ברוח 
רגעית  שאינה  אחת  "משימה  גוריון:  בן  של  חזונו 
וחולפת, אלא היא משימת הדור: עלייה וישובו של 

הדרום והנגב" )דויד בן גוריון(

אופיר צימרינג, 
מנהל מחלקת צמיחה דמוגרפית, 
אגף הנדסה והתיישבות
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ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

 זנב לזמרים
מה אגיד לכם, לא עליכם, לאחר התלבטות גדולה, 
הזמר  לחבורת  הצטרפתי  היום,  עד  פסקה  שלא 
ואל  צפויה,  הלא  הצטרפותי  מאז  הנגב.  רמת  של 
תספרו זאת לאימא שלי, שתחיה, אני נוהג לשמוע 
השירים  של  הניגונים  את  הרבות,  נסיעותיי  בכול 
איפה  זוכר  אני  בקושי  מורכב.  באופן  המעובדים 

פוערים את הפה ומתי נכנסים לשיר.
אין ספק שהאל יתברך שמו, שלח לנו מורה שהוא 
מוזיקליות  ביכולות  ניחן  הוא  עליון.  בחסד  מלחין 
אני  לשיעור,  אצלו  בא  שאני  פעם  בכול  מדהימה. 
הצדק  איפה  העולם,  בורא   את  בלחש  שואל  
המורה  כמו  שאחד   להיות   יכול  איך  החלוקתי? 
שלנו – גידי  שמו,  קיבל הרבה ואני בקושי נתנו לי 

איזו יכולת מזערית לזהות שני תווים ברצף... 
הבנים  עם  עבודה  לעשות  צריך  אני  בתפקידי 
העבודה  את  לעשות  יודע  הוא  הבס(.  של  )החלק 
לא.  ומה  בריטון  אלט,  סופרן,  המקהלה:  כול  של 
והעיבודים  חד...  הוא  אותו  שתעצור  נקודה  בכול 
ומורכבות  ממזריות  בהם  יש    - מעבד  שהוא 
לסין הרחוקה  להגיע  כמו  זה  כמוני  טירון  ובשביל 

ולתקשר ברחוב עם מלוכסני עיניים.
הזדמנות לשליחות

אתכם  לשתף  ונסחפתי  הגזמתי  שמעט  מצטער   
הצטרפותי   בעצם  עלי  שנפל  הגדול  באתגר 
שלא  שמתוך  ספק  אין  אבל  האזורית,  למקהלה 
לשמה בא לשמה. האל שמו יתברך ויתעלה מזמן 

הזדמנויות.
נובמבר, חזרתי בשעה  באחד הלילות הקרים של 
בכול  לכם,  גיליתי  כפי שכבר  מאוחרת מהחזרות. 
נסיעה אני מקשיב להקלטות החזרה של המקהלה 
האוטו  בתוך  רק  בשירה.  אטום  חלון  בתוך  ופוצח 
האטום אני שר בקולי קולות. אם המודיעין האירני 
הגרעיני  הכור  להם  ילך  סתר  האזנות  לי  יעשה 

פייפן.   
על  בנחרצות  הולך  בודד  חייל  ראיתי  שר  בעודי 
שחייל  קלטתי  מיד  רבה.  בנחישות  הולך  הכביש. 
על הכביש בשעה כזו ולבד זה משהו לא סביר.אבל 
ובנסיעה. אחרי דקה או שתיים  המשכתי בשירה 
ההגה  סובבתי  היסוס  ללא  לחזור.  שעליי  הבנתי 

וחזרתי לחייל.
הוא סירב לענות לי. קיים את הוראות צה"ל ככתבן 
על  עולים  ולא  זרים  עם  מדברים  אין  וכלשונן: 

טרמפים...
חטפתי צעקות  

לענות  הנבוך,  החייל  החליט  ודברים  דין  אחר 
בדרך  הוא  מהבסיס.  בבריחה  הוא  שאכן  ולספר 
 13 כבר  עשה  שהוא  האמת  הארץ.  במרכז  לביתו 
)לפי הוויז(...   274 ק"מ  לו עד הבית עוד  והיו  ק"מ 
ביקשתי שיעצור ויתקשר לביתו. אבל לא היה לו 
אם  שאלתי  אותו.  לו  החרימו  המפקדים  כי  נייד, 
מוכן לתת לי טלפון של הוריו והוא נתן. אימא שלו 
שמעה שאני לא מוכן שילך לבד על הכביש המסוכן 
וזה הספיק לה.  לא הבינה מי נגד מי ומי אני בכלל 
של  המצב  על  אחראי  שאני  עליי,  לצעוק  והחלה 
הילד... ככה זה כשאימא מגוננת על הגוזל, כול דבר 

במרחב הופך לבנק מטרות...
כשהטלפון הועבר מהאימא לאבא יכולתי להסביר 
בשיח בין גברים בוגרי מילואים,  שבסך הכול אני 
אזרח עובר אורח )לא סיפרתי שאני מהמקהלה, זה 
מבקש  ואני  לניצנה  בדרך  מסווג(,  מודיעיני  מידע 
לאסוף את הילד אליי הביתה עד שייפתר המשבר.

אחרי עוד כמה דקות שכנוע, הסכימו האבא והילד 
שאאסוף את החייל לביתי. 

צריך   הייתי  השירה,  בחזרות  להמשיך  במקום 
באמצע  אבוד  לילד  פסיכולוג  תקן  על  להיות 

המדבר.
רגיש ונבון – מלח הארץ

לי בדרך. מודע למצב. אחד  ילד מקסים בא  איזה 
והחל  שנשבר  עד  קשות  בו  התעמר  המפקדים 
שהנער  הבנתי  לך".  "לך  השבוע:  פרשת  במצוות 
בשליטה  אבל  נסער  והוא  למצבו  מודע  נבון,  הזה 
עצמית טובה. כמה חבל שיש מפקדים לא מספיק 
אחראית.  יותר  בצורה  במשברים  לטפל  רגישים 
לפעמים הצבא פועל כמנגנון השוחק נערים ונערות 
הוא  טוב.  בית  בכול  יש  מתוק,   כזה  ילד  רגישים. 
וברמה  משמעותי  שירות  לשרת  רוצה  הכול  בסך 
גבוהה ונמצא ביחידה קרבית אליה בא מרצון. הוא 

נפל קורבן למפקד זוטר שהתיש אותו נפשית.
בחצי  ויהי  שימורים.  ליל  עלינו  עבר  לשם  מפה 
הרחוקה  לניצנה  עד  בא  המודאג  והאבא  הלילה  

ואסף את הנער והלך לו.
הצלצול הגואל 

והחיים  מהמקרה  שכחתי  ימים,  כמה  אחרי 

 כביש 211 - הזדמנויות הזויות / דויד פלמ"ח

"לא  טלפון  ראיתי  לעת  מעת  במרוצתם.  המשיכו 
ולכן לא עניתי. אני שונא  מזוהה" מנסה לתקשר, 
טלפונים לא מזוהים. הם בדרך כלל זיוני שכל של 

ביטוחים או סקרים ושאר מעצבנים.
פעם אחת התפתיתי לענות. זו לא הייתה אריאלה 
לי  הביא  הוא  ההוא.  החייל  אלא  הפיס,  ממפעל 

קורת רוח ענקית.
שלקחתי  כחייל  הזדהה  קמעא  מבוישת  בנימה 
ואביו  שהוא  בהתרגשות  סיפר  האמשים.  באחד 
של  הבכיר  המפקד  לבסיס.  הלילה  באותו  חזרו 
על  התנצל  והגנה.  עידוד  לו  נתן  ההיא,  היחידה 
חזר  המאושר  והחייל  הזוטר.  המפקד  התעמרות 
למסלול סדיר וטוב.  קורעים לו את התחת אבל לא 

את הלב והנפש. 
שאני  לו,  אמרתי  תודה  למסור  ביקש  כשאביו 
בטוח, שאם הבן שלי היה על הכביש הזה באמצע 

הלילה הוא בטח היה עוצר לו גם כן.
של  השירה  לתרגולי  חוזר  אני  לעת  מעת 
המקהלה. הכי אני אוהב את  "שחקי שחקי" של 
טשרניחובסקי "כי באדם אאמין".  אני עושה זאת 

בלהט גדול ובבס עמוק.
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 15  – כ  לפני  לאשלים   משפחתה  עם  הגיעה  מזי 
למצוא  העיר  מהמולת  להתרחק  רצון  מתוך  שנים 
החיים  שקטה.  מדברית  באווירה  ושלווה  שקט 
התנהלו על מי מנוחות עד לאירוע הטראגי בו נפטר 

בעלה, לפתע מדום לב.
 – בעלי  מות  לאחר  הראשונה  השנה  "במחצית 
אהובי המשכתי לעבוד ותפקדתי כמו "רובוט" תוך 
"הכחשה" למצבי ומתוך תקווה כי הנה הוא יחזור 
אלי. אירוע טראגי זה הביא אותי להחלטה לסיים  
)סוכנות  המשפחתי  בעסק  עבודתי  את  באחת 

שירת ביכורים: "דרך" - מזי לבל לרנר 
במשך  ביתי  עם  יחד  ולנדוד  שבע(  בבאר  ביטוח 
כמחצית בצרפת במטרה לעבד את הכאב והאובדן, 

לחפש ולמצוא לעצמי "דרך" חדשה".
שבע  בבאר  קיי  במכללת  ואומנות  צילום  "למדתי 
ו"גילתי" את עצמי מחדש, תוך שאני מצלמת את 
והתחלתי  תרפיה   מצאתי  במצלמה  המדבר.  נופי 
ספר  היום  בבוא  שאוציא  ולחלום  למגירה  כותבת 
שירים שיביע את הסיפור האישי שלי". וכך כתוב 
והאבל  האובדן  "בתוך  הספר:  של  האחורי  בעמוד 
צילמתי  תרפיה.  הייתה  זו  המצלמה.  את  גיליתי 
וצילמתי. כל בוקר קבעתי דייט עם המצלמה, וכמו 
מתלבשת,  קבוע,  בטקס  מתכוננת  הייתי  לדייט 

מתאפרת כיאה לדייט, מחייכת, יוצאת ומצלמת".
במצוקה  נערות  עם  לעבוד  מזי  התחילה  במקביל 
לתת  של  שליחות,  תחושת  מתוך  הנגב,  ביישובי 
את  ולגלות  להראות  רצון  ומתוך  ועוצמה  כוח 
ולהציג  ולהראות  ואחת  אחת  בכל  שיש  החזקות 
את היופי הפנימי של הנערות באמצעות המצלמה. 
זוג  בן  עם  היכרות  לה  זימנה  המקרה  יד  לבין,  בין 
משפחתה  את   והרחיבה  הקימה  אתו  ויחד  חדש 

החדשה. כך גם נקרתה בדרכה הזדמנות להשתתף 
בח'אן  שהתקיימה  נשית  העצמה  של  בסדנה 
אלעד,  לירון  וארגנה  יזמה  אותה  בעזוז  בארותיים 
הארץ.  רחבי  מכל  נשים   50  – כ  השתתפו  ובה 
הסיפור  את  לספר  החלטה  מזי  קיבלה  זו  בסדנה 
האישי שלה, את "הדרך" שעברה באמצעות שירים 

וצילומים.
לאחר הריאיון עם מזי קראתי את ספר הביכורים 
שלה ומצאתי כי השיר "עוף החול" )עמוד 44 בספר( 
מתאר את העוצמה בהתגברות על האובדן והכאב 

והיציאה ל"דרך" חדשה  ומלאה אופטימיות.
כמו עוף החול בונה קן מענפי קינמון.

כמו עוף החול קמה לתחיה אחרי כל נפילה.
כמו עוף החול עולה מן העפר,

צומחת, פורחת, חזקה יותר, עוצמתית יותר,
חכמה יותר.

כמו עוף החול קמה, מתנערת וממשיכה הלאה,
כמו עוף החול מוצאת את הדרך למעלה.

קמה ועולה מן העפר, צומחת, פורחת, חזקה.
ראיין – שמול יעקב

שמזקקים  הספרים  אחד  לדעתי  הוא   67 מלכוד 
מדוברת/  הכי  הבעיה  את  ביותר  הטובה  בצורה 
ישראל  במדינת  הקיימת  מעניינת  מתוקשרת/ 

של ימנו - בעיית השטחים הכבושים.
מיכה גודמן מתלבט ומנתח מספר דילמות: 

המדינה  על  להגן  אפשר  האם   - הביטחונית 
בגבולות 67?

הדמוגרפית - האם אנחנו רוצים לשמור על רוב 
יהודי מובהק בארץ?

בנינו  איך  כובש?  עם  אנחנו  האם    - המוסרית 
יגדלו ככובשים?

מההיסטוריה  להתעלם  ניתן  האם    - היהודית 
שלנו, נחלת אבות? 

בה  נמצאים  שאנו  הבעיה  את  מגדיר  הסופר 
יהודה  ביחסנו לשטחי  כלומר, לטענתו,  כמלכוד, 
ושומרון אנחנו ממולכדים. המלכוד הציוני מהדהד 
את המלכוד היהודי, שמצטרף לדילמה המוסרית 
וכל אלו מתחברים למלכוד ההישרדות. הנוכחות 
בשטחים מצד אחד מממשת את הציונות ומאידך 

מממשת  מהשטחים  הנסיגה  לציונות.  מנוגדת 
בזהות  חובטת  אך  מחד,  הנבואית  היהדות  את 
הלאומית מאידך. הנוכחות בשטחים מגוננת על 
ישראל מבחינה גיאוגרפית, אך גם מאיימת עליה 

מבחינה דמוגרפית.
בעמדותיהם,  צודקים  שניהם  והשמאל  הימין 

ומכיוון שכך -  כולם ממולכדים.
התנודתיות  את  זה  בספר  סוקר  גודמן  מיכה 
ולטעמי   1967 מאז  והשמאל  הימין  בעמדות 
עם  שמזוהה  הימין  למשל:  כך  בול".  "קולע  הוא 
תפיסתו של ז'בוטינסקי טען שכל שטחי מדינה 
בגבולות  נכללים  ושומרון  יהודה  כולל  ישראל 
ההיסטוריה  בגלל  לא  וזאת  ישראל,  מדינת 
הבינלאומית.  הקהילה  בגלל  אלא  היהודית, 
נציגי  השתתפו  בה  )ועידה  רמו  סן  בוועידת 
"מדינות ההסכמה", בשנת 1920 שדנה בחלוקת 
שהובסה  העות'תאנית  האימפריה  שטחי 
במלחמת העולם הראשונה( הבריטים קיבלו את 
המנדט על פלסטינה הגדולה, ובתוך כך התחייבו 
הבריטים לקדם הקמת בית לאומי לעם היהודי. 
גבולות פלסטינה כללו באותו הזמן את שני עברי 

הירדן.
במורשתו.  דבק  ז'בוטינסקי  את  שהמשיך  בגין 
אך הדור השלישי )הנסיכים(, כבר שינה עמדותיו 
לשתי מדינות לשני עמים. ניתן לומר היום, במבט 
בעקבות  חלה  האידיאולוגית  שהתפנית  לאחור, 
קם   67 מלחמת  לאחר  הראשונה.  האינתיפאדה 
לתחיה הימין הדתי המשיחי. הימין החדש דיבר 
על הארץ המובטחת ע"י אלוהים ולא ע"י הקהילה 
כיצד  בספרו  מראה  גודמן  מיכה  הבינלאומית. 
לאחר ההתנתקות מעזה, קיבל גם הימין המשיחי 
זעזוע, ומאז מנסים לישר קו בימין, כך שאחיזתנו 
בראש  היא  ושומרון  יהודה  בשטחי  ושליטתנו 

ובראשונה עניין בטחוני.
לעומת  הישראלי,  השמאל  של  המרכזי  הזרם 

זאת, לא האמין בשלום מראשית המאה העשרים 
העולם  כלפי  החשדנות  השבעים.  לשנות  ועד 
הרוח  הלך  לשלום.  התקוות  את  הביסה  הערבי 
 1971 בשנת  וכך  במעשים,  גם  התבטא  הזה 
מאיר  גולדה  בראשות  ישראל  ממשלת  סירבה 
של  דיפלומטית  להסדרה  מצרים  של  להצעות 
הסכסוך. עד מלחמת ששת הימים דגל השמאל 
להיות  השואפת  ומוסרית  דמוקרטית  במדינה 
מדינה  היא  הימים  ששת  מאז  אך  מופת.  חברת 
למען  לפעול  יש  כן  ועל  מושחתת  ולכן  כובשת 

הסדר מדיני.
הסופר מסביר בספרו מהם "גבולות הגזרה" של 
מנהיגי הפלסטינאיים בעת עשיית מעשה מדיני 
לתושבי  ביחס  הן  הישראליים,  אתנו  כלשהו 
הנמצאים   48 לפליטי  ביחס  והן  ושומרון  יהודה 

במדינות ערב השכנות.
העבר  את  מפרשן  רק  לא  בספרו  גודמן  מיכה 
מכאן  להתקדם  איך  דרכים  מציע  אלה  וההווה, 
חולה  של  היא  תפיסתו  המדיני.  בנושא  ואילך 
לה  מוצאים  לא  שהרופאים  קשה  מאוד  במחלה 
החלפה  הוא  במחלה  הטיפול  כך  בשל  תרופה, 
שאינה  מציאות  לייצר  היינו  במחלה,  מחלה  של 
אך  הצדדים,  של  מאווייהם  את  מגשימה 
מאפשרת להמשיך ולחיות כאן בארץ הזו בצורה 

נורמלית יותר.
במכון  מחקר  עמית   ,)1974  ( גודמן  מיכה  ד"ר 
מספר  פרסם  פרת.  עין  מדרשת  וראש  הרטמן 
של  יסודותיו  היהודית:  ההגות  בתחום  ספרים 
מורה הנבוכים )2010(, חלומו של הכוזרי)2012(, 

הנאום האחרון של משה )2014(.
בקיבוץ  והתחנך  גדל  נולד,   )1969( אבריאל  יואב 
טובה  ואמו   )ז"ל(  חגי   – אביו  שדה.  משאבי 
)תבדל"א( מראשוני הקיבוץ. יואב – מתכנן ערים 
בהכשרתו. הקים משפחה ובנה את ביתו בקיבוץ 

טללים.

קראתי ספר ואני ממליץ/יואב אבריאל
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פינת הגינון המדברי

 ציפורים בגינה

אקליפטוס  קרוס

בעיסוקו,  עוסק  המדברי  שהגנן  הסיבות  אחת 
בבעלי-חיים  צפייה  מאפשר  זה  שמקצוע  היא 
שמאפשרים  יש  מקצועות  כמה  העבודה.  בזמן 
לכם לזחול מתחת לשיח ולהיתקל בגובה עיניים 
בגינה(,  נדירים  )שכבר  איזופודים  בחיפושיות, 
הזמן  זה  ציפורים?  וכמובן  עקרבים,  עכבישים, 
הכי טוב בשנה לצפות בציפורים בגינה. במהלך 
כל השנה אפשר לעקוב אחרי בולבולים, צוצלות, 
צופיות, דרורים ומדי פעם יבקרו גם פשוש קטן, 
אך,  קולניים.  זנבנים  להקת  או  אמיץ  זנב  שחור 
שפתאום  מיוחדות  ציפורים  יש  בחורף  עתה, 
את  שמאמצות  כאלו  ואף  לביקור  מופיעות 
ציפורים  נקראות  אלה  חורף".  ל"בית  גינתכם 
אוקטובר,  בראשית  להגיע,  הראשון  חורפות. 
הוא   – ועוד(  צהוב  גם  )יש  הלבן  הנחליאלי  הוא 
חרקים  ומחפש  פתוחים  בשטחים  לו  מסתובב 
החום  גופה  עם  הסלעים,  חכלילית  בקרקע. 
תצפית  בעמדת  יושבת  לרוב  האדמוני,  וישבנה 
ללכידת  סביבתה  את  ובוחנת  ענף  קצה  על 
חזה  עם  הקטן  השמנמן  החזה  אדום  חרקים. 
בתוך  לו  ומקפץ  מהסבך  יוצא  לא  כתום,  בוהק 
הדוחל  קטנים.  חרקים  אחרי  במרדף  ענפים 
פתוח  שטח  על  מכריז  הלוחמני   הגרון  שחור 
זוג  בת  מזמין  ואז  כשלו,  בודדים  שיחים  עם 
הטריטוריה  על  נפש  בחירוף   מגן  אתה  ויחד 
כך  זאת,  בתקופה  מתרבה  אינו  זה  זוג  הטובה. 
אחד  כל  באביב  בלבד.  "אפלטוני"  הוא  שהקשר 
ישוב לצפון הרחוק וימצא בן/בת זוג אתה יקים 

משפחה. אחרון חביב הוא כחול החזה, שבחורף 
הוא  גרונו.  על  כתום-כחול  הצבעים  את  מאבד 
מתרוצץ על הקרקע בין השיחים, כמו עכבר עם 
זנב מורם. כדי שגם ציפורים אלה יגיעו לגינתכם, 
אתם צריכים ליצור בית-גידול מתאים – שיחים 
ועצים מסועפים בצמוד לשטח פתוח עם קרקע 

קצת לחה וחיפוי עלים לתת מסתור לחרקים.
)Eucalyptus( פינת הצמח המדברי: אקליפטוס

מונה   - ההדסיים  משפחת   - אקליפטוס  הסוג 
שסביבה.  והאיים  מאוסטרליה  מינים   600 כ 
)שם  המקור  אקליפטוס  המין  הובא  לארץ 
המין בגלל צורת הפרי שדומה למקור(  בשנות 
את  לייבש  כדי   19 ה-  המאה  של  השמונים 
במים  חסכוני  שהאקליפטוס  מסתבר  הביצות. 
מים  ועודף  חוסר  של  קיצונים  בתנאים  וישרוד 
מין  כיום  אך  למשימה.  התאים  ממש  שלא  כך 
ברחבי  שרואים  הנפוץ  האקליפטוס  הוא  זה 
מינים  כשישים  בארץ  התאקלמו  מאז  הארץ. 
יש  המדברי   - שלנו  באזור  אך  אקליפטוס,  של 
יותר  יותר של מינים,  הקטנים  מספר מצומצם 
של  היתרונות  המקור.  מאקליפטוס  בממדיהם 
מיני האקליפטוס שהם עצים ירוקי עד. לחלקם 
ודבורים, חסכוני  ציפורים  יפה המושכת  פריחה 
במים עם קצב צימוח סביר. המינים שמתאימים 
 ,)torquata( הצווארון  אקליפטוס  לאזורינו: 
וטורלי   )forrestiana( חלק   ,)torwood( כתום 
 )kruseana( קרוס  אקליפטוס    .)torelliana(
בצבע  עגולים  כסופים  עלים  עם  גדול  שיח  הוא 

החשוף  גזעו  וחרקים.  פרפרים  ומושך  אפור 
מתקלף ומוסיף עניין פיסולי/עיצובי לגינה. 

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

ציפורימפו 

בתורכיה נזכרתי בשמעון פרס )ז"ל( ובשמוליק ריפמן )ז"ל(
שמוליק  המועצה  ראש  אירח  שנים  מספר  לפני 
רצה  שמוליק  ז"ל.  פרס  שמעון  את  ז"ל  ריפמן 
ממני  וביקש  מיוחדת  חוויה  לנשיא  להעניק 
להראות לו ציפורים. מפה לשם, הקמנו רשתות 
פמלייתו  עם  פרס  התארח  שם  שדה,  במשאבי 
חיכינו  מחדרו  הנשיא  יצא  וכאשר  המצומצמת, 
לו עם כמה עשרות ציפורים. מר פרס שמע את 
הסברינו על נדידת הציפורים ואף הוציא בעצמו 
שחרור שנלכד ברשת. מדוע נזכרתי בזה עכשיו? 
של  מיוחד  בכנס  השתתפתי  כחודשיים  לפני 
את  המדברי.  הרחם  על  לשמירה  אזורי  פרויקט 
ולמרות  הבולגרים  חברינו  מובילים  הפרויקט 
לבוא  מאתנו  ביקשו  בפרויקט,  חברים  לא  שאנו 
ולהוסיף מניסיוננו ולבחון אפשרות של הצטרפות 
באזור  שהתקיים  הכנס  מימי  באחד  לפרויקט. 
אנקרה, טורקיה, לקחו אותנו להרים לטיול קצר. 
בעצירה הראשונה ירדנו מהאוטובוס בפתחו של 
קניון מרשים. לאחר מספר דקות איתרנו עוף גדול 
הנ"ל  וכשעשה  משקפות  הרמנו  במרחק.  גולש 
סיבוב וחשף את פרצופו צעקנו ביחד )באנגלית 
שאני  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  פרס!!  כמובן( 

רואה פרס בטבע. 
המנוח  שנשיאנו  מקרים  צירוף  זהו  האם  ובכן, 
והדורס הנדיר חולקים אותו שם? יש פה סיפור 
והוא קשור לנגב. בשנת 1944 יצא שמעון פרסקי 
הצעיר למסע איסוף מודיעין בנגב. לסיור הצטרף 
הזואולוג היינריך מנדלסון כאליבי מול השלטונות. 

כשהגיעו לאזור שחרות הגיח מעליהם עוף דורס 
'פרס, פרס!!'  ענק. למשמע קריאותיו הנלהבות 
את  לשנות  במקום  בו  והחליט  פרסקי  התרגש 

שם משפחתו לפרס.
הפרס הוא עוף דורס מרשים )אורך גוף 1.10 מטר 
זקן  מעטר  פניו  את  מטר(.   2.90 כנפיים  ומוטת 
בעלי  מעצמות  בעיקר  הניזון  והוא  שחור  נוצות 
חיים גדולים. את העצמות הוא משליך מגובה רב 
לתיאבון.  העצם  מח  את  ואוכל  שמתנפצות  עד 

האזורים  בכל  בעבר  הפרסים  קיננו  בארץ 
והנגב.  יהודה  מדבר  שומרון,  מהגולן,  ההרריים 
אצלנו מספרים ותיקי שדה בוקר שבשנות ה-60 
הפרס  נכחד  לצערנו  עבדת.  בעין  פרסים  קיננו 
פרסים,  נצפים  ומאז  ה-80  בשנות  מישראל 

לעתים רחוקות, בעיקר בגולן,.
בחזרה לטורקיה, הפרס ערך מולנו מופע זריקת 
עצם קלאסי במשך מספר דקות ואני לא ידעתי 

נפשי מרוב אושר.  
           מידד גורן

פעם ראשונה ראיתי פרס בתעופה. צילם – מידד גורן
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אקליפטוס  קרוס

ציפורימפו 

במלאת שנה ללכתו של יקירנו 

שמוליק ריפמן ז"ל 
נתכנס יחדיו כדי לשיר, לספר ולהתגעגע.

הארוע יתקיים ביום שישי, 19 בינואר, 
בקיבוץ רביבים.

בשעה 12:30    עלייה לקבר

בשעה 13:15    מפגש שירים וסיפורים עם הבוביזמר בחאן "חי נגב"

שנה ּבלי שמּוליק

גידול גפנים וטעימות יין בהר הנגב -  ריאיון עם ציון שמר

לפוריות,  כסמל  בתנ"ך  מוזכרים  והיין  הגפן 
לבטח  וישראל  יהודה  "וישב   – ולשגשוג  לעושר 
איש תחת גפנו"  )מלכים א, ה', ה'( וכן מוזכר היין 
כמשקה הגורם לשמחה – "ויין ישמח לבב אנוש" 

)תהילים ק"ד, ט"ו(.
אחד מהיינות היוקרתיים ביותר של האימפריה 
הביזנטית ) לפני כ – 1500 שנים( שנקרא יין נגב" 
יוצר במשך מאות בשנים בדרום ומכאן יוצא אף 
כונה  לעיתים  )לכן,  בעזה  הנמל  דרך  לאירופה 
היין - "יין עזה"(. בתקופה זו עובדו בפועל בנגב 
כ – 40.000 דונם המהווים כ – 2.5% מתוך כ – 2 

מיליון דונם.
באתר   2015 משנת  ארכיאולוגיות  בחפירות 
ובהשתתפות  אוניברסיטת חיפה  חלוצה מטעם 
העתיקות  מרשות  גיני   – אריקסון  טלי  ד"ר 
)המתגוררת בקדש ברנע( נתגלו לראשונה זרעים 
טראסות  של  לממצאים  בנוסף  זאת  גפן.  של 
שבהן גודלו הגפנים, יקבים בהם הוכן היין וכדים 
האימפריה  רחבי  לכל  ויוצא  היין  אוכסן  בהם 

הביזנטית.
תעשיית  שגשוג  את  תחדש  הנגב  רמת  האם 

היין? 
ציון שמר – מנהלת תחנת הניסיונות במו"פ רמת 

הנגב:
הנגב  בהר  תאוצה  תופס  ליין  הגפן  ענף  "גידול 
 1500 לכדי  כבר  הגענו  האחרון  העשור  ובמהלך 
דונמים  מאות  עוד  יינטעו  ובעתיד  נטוע  דונם 
כורמים   10 לפחות  כיום  יש  הנגב  בהר  נוספים. 
ביקבי  יין  בקבוקי  אלפי  עשרות  המפיקים 

הבוטיק שלהם.
מו"פ רמת הנגב קשור ברמה המחקרית למו"פ 
בתחנת    - ובנוסף  באריאל,  האוניברסיטאי 
שונים,  גפן  זני  של  דונם   30 יש  שלנו  הניסיונות 
השונים  לזנים  ראי"  "תמונת  מקיימים  ואנו 
בעיקר  הנגב,  הר  בשטחי  הקיימות  בנטיעות 
בכרמים ב"שפת מדבר" הסמוכים למצפה רמון. 
בשלושה  בעיקר  מחקרים  מתבצעים  במו"פ 
מגוון  את  להרחיב  מטרות:  ולשלוש  תחומים 
זנים  לאתר  באזור,  לגידול  המתאימים  הזנים 
שיניבו יין באיכות ייחודית ולאפיין את ההבדלים 
התאמתם  מבחינת  הנגב  להר  נגב  רמת  בין 
לגידול ענבי יין. כך למשל מצאנו כי לגדל ולהפיק 
יש  הנגב  ברמת  סירה"  "פטיט  האדום  היין  את 
יתרון יחסי וליינות לבנים יש יתרון גדול ב"שפת 
מתכננים  אנו  אלה  למחקרים  בהתאם  מדבר". 
את המשך הנטיעות באזורנו. צברנו במו"פ ניסיון 

גידלנו  בהתחלה  שנים.   25 של  מצטבר  מחקרי 
ומרלו, אך  את הזנים "המסורתיים" כמו קברנה 
את  בהתאם  שינינו  כך  המחקר  שהתפתח  ככל 

גידול הזנים". 
יין  טעימות  אירועי  מתקיימים  בשנה  פעמיים 
לבנים,  יינות  טעימת   – יוני  בחודש  הנגב:  בהר 
באירוע  אדומים.  יינות  טעימת   – באוקטובר 
העוסקים  חקלאים   50 כ  השתתפו  האחרון 

בתחום היין )כורמים וייננים(.
מתקיים  המובחרים  היינות  בחירת  תהליך 
איכויות  שמדרגת  "המקצועית"  הטעימה  כך: 
מתקיימת במו"פ האוניברסיטאי באריאל ולאחר 
הכורמים  של  הטעימות  אירוע  מתקיים  מכן 

והייננים של הר הנגב. 
מהו החזון שלך בתחום הגפן והיין?

הגלום  הפוטנציאל  את  לממש  הוא  שלי  "החזון 
עוד  לנטוע  הנגב:  הר  באזור  ליין  הגפן  בגידול 
באזור  גדול  מסחרי  יקב  ולהקים  דונמים  מאות 
ייחודי  מיתוג  עם  רמון  במצפה  התעשייה 
לכרמים שלנו כדוגמת רמת הגולן. היקב מתוכנן 
ומשקיעים  הנגב  מהר  המגדלים  בשיתוף  לקום 

חיצוניים".
ראיין: שמול יעקב

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים




