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 מכתב לתושבי מדרשת בן גוריון

 תושבים יקרים,
 
  

בונים אנו בהן שנים שלוש למדרשה. הסמוך הכוכב בשטח שנים שלוש מזה מתארחים מידברן, קהילת                 אנו,
בעיר. קצר בסיור אותנו ביקרתם אף וחלקכם המדרשה עם קשר יצרנו שעברה בשנה בשכנות. זמנית,                 עיר

  מאז האירוע האחרון התחלנו לשמוע קולות על המטרדים שהאירוע יוצר עבורכם.
 

 לפני כשבוע התקיים מפגש של נציגי עמותת מידברן עם תושבי המדרשה.
 

אנו כיצד ולראות המדרשה לתושבי שמפריעים הנושאים את יותר טוב ולהבין לשמוע הייתה המפגש                מטרת
 יכולים לפעול על מנת למזער את המטרדים כבר  באירוע הקרוב.

 עבורנו, היה זה מפגש מאתגר ועלו בו נושאים לא פשוטים.
 יחד עם זאת אנו מברכים על השיח שנוצר, על ההקשבה והרצון ההדדי למזער את הפגיעה.

 
על הדברים את להעלות לנכון ראינו איש), מ-20 (פחות תושבים של מועט מספר נכחו שבפגישה                 מכיוון

 הכתב.
 

לאור1. ובתמיכתה, נגב רמת אזורית מועצה של בשטחה שנים ארבע מזה מתקיים מידברן               פרויקט
  קולות שעלו בנושא מטרדים המפריעים את אורחות החיים בישוב יזמנו וביקשנו לקיים את המפגש.

רצינו2. בעיקר אך הפרויקט מאחורי העומדים הערכים את ולהציג העמותה פעילות על לפרט               ביקשנו
 שתפגשו את האנשים שעומדים מאחורי הפרויקט ומובילים את עמותת מידברן.

גודל3. בסדר אירוע שמייצר והמטרדים המצוקה את הדיאלוג דרך והבנו מדבר אנשי של מגוון                פגשנו
ואנו קולות אותם לכל קשובים אנו כי ברור הכי באופן לומר לנו חשוב גוריון, בן למדרשת בסמוך                   כזה

 מקווים כי מי שנכח במפגש יצאו בתחושה שבצד השני נמצאים אנשים שבאמת אכפת להם.
כפי4. המטרדים למזעור משאבים השקעת תוך גדולים מאמצים לעשות מתחייבת מידברן             עמותת

 שהועלו במפגש:
לבצע האירוע, ובמהלך לפני הרכב כלי תנועת את הניתן ככל לצמצם העמותה בכוונת האבק:                מטרד
אנו האירוע- אחרי שבועות לאחריו,במשך ובעיקר האירוע בשלבי כבר מאסיביות קרקע             הרטבות
את לזרוע בכוונותינו בנוסף משמעותית, בצורה האבק מטרד את ימזערו אלו שפעולות              מאמינים

 השטח בסיום האירוע בהתאם לתכנית שכתב משרד החקלאות.
הסאונד וחלוקת תכנון בנושא העוסקת וועדה לראשונה הקמנו חודשים שלושה לפני הרעש:              מטרד
הכוונה כגון הקרוב בפרויקט כבר למעשה הלכה וייושמו התושבים לכם ישוקפו המלצותיה אשר               בעיר

 של מערכות הסאונד לכיוון רכס בוקר, הגבלת עוצמות ווליום.
המדרשה.5. לתושבי קשובים ולהיות להמשיך ונשמח והועד הישוב נציגי עם רציף בקשר נמצאים               אנו

בדוא"ל העמותה של הקהילה קשרי מנהלת פלס, אורנה עם בקשר ולהיות עת בכל אלינו לפנות                 תוכלו
orna@midburn.org - 

חוסר6. ועל הכואבות התחושות על לנו צר המדרשה. מתושבי חלק עם לדבר ההזדמנות על                שמחנו
 הנוחות ונעשה ככל שביכולתנו למזער את המטרדים.

 
 

  בברכת שנה חדשה
 צוות עמותת מידברן

 


