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המועצה מרחבי

      

החוות על נלחמים
המשפטי היועץ החלטת לבטל את בדרישה עתירה לבג"ץ, הנגב הגיש שברמת חוות הבודדים פורום מוותרים. לא

כנגד תושבי החוות ואזרחיים פליליים לממשלה לפתוח בהליכים

לממ־ המשפטי  שהיועץ  לאחר ספורים  ימים 
נגד חוות הבודדים לפעול מני מזוז הנחה שלה
עתירה היין" "דרך חוות פורום הגיש הנגב, ברמת
המ־ היועץ החלטת את לבטל  בדרישה לבג"ץ,
ואז־ פליליים  בהליכים לפתוח לממשלה שפטי 
היין" ב"דרך הבודדים חוות תושבי כנגד רחיים
מב־ והריסת לרבות פינוי מהחוות הנגב, שברמת
חמי־ ביום הוגשה  העתירה החוות. בתחום  נים
שרגא, אליעד הדין עורכי שי 3.4.08באמצעות

טירר. ומיכאל ויצמן הילה
פרקליטות המדי־ פתחה שעבר, כזכור בחודש
ובמיוחד היחידים ההתיישבות כנגד במלחמה נה
שממשלת למרות זאת היין, בדרך החוות כנגד
אמ־ היא היחידים שהתיישבות החליטה ישראל
הנגב לפיתוח הממשלה מדיניות למימוש צעי

והגליל.
שה־ הכנה, ישיבת סיכום של פנימי ממסמך
המדינה בראשו־ בפרקליטות תקיימה לאחרונה
לידי המתיישבים סון, והגיע הגב' אורית של תה
של בשורה לנקוט החליטה הפרקליטות כי עולה
אזרחיות תביעות הגשת לשם ופעולות צעדים
היין. בדרך  החוות נגד פלילים הליכים ונקיטת 
והגישו לחכות שלא החליטו החוות בפורום
יש־ מקרקעי מינהל את שתוקפת לבג"ץ עתירה
ואישר היין" תכנית "דרך יזם את אשר הגוף ראל,

המ־ זה והוא הקרקעות הקצאת את למתיישבים
כעת לפנותם. בקש

הממש־ ראש מנכ"ל את  העתירה  תוקפת כן
שמונתה ועדה בין-משרדית, בראש העומד לה,

ואשר הייתה ,15.07.07 מיום ממשלה בהחלטת
אמורה להגיש לממשלה המלצות בנוגע להסד־
שנה. כחצי לפני הבודדים חוות של מעמדן רת
כפי לממשלה, המלצותיה הגישה לא הוועדה
את פעולתה הפסיק אף הוועדה שנדרשה, ויו"ר

הממשלה. להחלטת ובניגוד עצמו דעת על
המשפטי היועץ החלטת כי נטען, בעתירה
קיצו־ באורח בלתי-סבירה  הינה  לממשלה
בצורה יסוד בזכויות ופוגעת בלתי-הוגנת ני,
העובדה לאור היתר, בין וזאת, בלתי-מידתית
הקרקע באישור, על עלו היין" חוות "דרך שכל
פרוי־ ושאת המדינה, ובעידוד בידיעת בתמיכת,

המדינה עצמה. למעשה יזמה "דרך היין" קט
הופלו היין" "דרך חוות  כי  בעתירה נטען כן
שעלתה למרות אשר הבדואית, לפזורה ביחס
או אישור כל ללא הזרוע, בכוח הקרקע על
"יד של מדיניות היא הנוהגת המדיניות היתר,
הלי־ כל לנקוט אין כי גורסת ולמעשה רכה",
ועדה לסיום עבודתה של כנגד הפזורה עד כים
להסדרת דרכים  לבחינת שמונתה ממשלתית 

מעמדה.
להגיש למשיבים הורה מלצר השופט כבוד
צווים למתן לעתירה המקדמית  תגובתם את
יום, 12 בתוך ביניים צוו למתן ולבקשה תנאי על

בתיק. הטיפול המשך בדבר יחליט שלאחריהם

צרו קשר
שותפים. אתם גם

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

08-6564188 פקס:
amiran9@gmail.com דוא"ל:

שליש הילה עורכת:
D-stesh גרפי: עיצוב

נגב רמת אזורית מועצה מו"ל:
85515 חלוצה ד.נ
08-6564129 טל:

08-6564188 פקס:

העיתון הופק בסיוע
הסוכנות היהודית
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קצרים
באר  מט"י עם בשיתוף הנגב לפיתוח ● הרשות
ומשרד והגליל הנגב לפיתוח  המשרד שבע,
לפיתוח "ניצנים" פרויקט הקמת יזמו התמ"ת

עסק. טרום משלב יזמויות
מיטב ע"י ייעוץ לקבל ניתן הפרויקט במסגרת

הרעיון גיבוש משלב העסק הקמת בתהליך יסייעו אשר המקצוע אנשי
וביסוסו. הרצתו העסקי,

הכלכלית. החברה מנכ"ל ירדני, לפרטים:ארז
erezy@rng.org.il ,08-6564139

מהעולם  תיירים הנגב לרמת למשוך המועצה של מהרצון כחלק  ●
באנגלית. שלנו גם האינטרנט לאחרונה אתר הושק

 http://ramat-negev.org.il/en
הן  האחרונות השנים  עזה. עוטף ליישובי במחווה הנגב  מדריכי  ●
הס־ לשים במוקד החלטנו השנה המערבי. בנגב מאוד לשכנינו קשות

מרחב ה', 29.5.2008את ביום שיתקיים מינר,
באזור הביקור דרך תושביו. ואת עזה עוטף
וב־ בעבר באזור המתיישבים לסיפור נחשף
החיים עם שלהם ההתמודדות ובדרך הווה

רצועת עזה. למול גבול
  08-6560453 והרשמה: נוספים לפרטים

לקבל אינפורמציה  תוכלו שבו אינטרנט אתר הקים לאחרונה ● המו"פ
מתח־ וחודשיים) שבועיים (יומיים, מטאורולוגיים נתונים על עדכנית

ורביבים. הנגב, קדש ברנע רמת נות
הכתובת: האחרונות. של 9 השנים נתונים יעודכנו בהמשך

www.moprn.org/y_new1/meteo_news.htm
בתחום הבשר  הישן ניסיונם את המשלבת מסעדה, פתחה ● חוות נאות
כבר וזכתה פסח המועד בחול נפתחה המסעדה החדשה. החווה עם

באזור. מהמבקרים רבות לתשבוחות הראשונים בימיה

מו"פ אתר

ז'-ח'  כיתות חניכי יצאו למרץ ה-14  שישי ביום
במושב התארחו שבו שבוע לסוף הנגב מרמת

החני־ תיכונה. ערבה האזורית במועצה חצבה
ולאחר המוקדמות הערב בשעות הגיעו כים,
ארוחת בהכנת  החלו  קצרה, הכרות  פעילות 
המועצות. שתי פעולה מלא של בשיתוף ערב
נערך את התבשילים הנהדרים שאכלו אחרי
הלי־ תוך אל שנמשך נשכח בלתי דיסקו ערב

לה.
בוקר לארוחת הילדים השכימו שבת ביום

עידן. בנחל קצר לטיול יצאו ולאחריה טעימה

ונפרדו צהרים ארוחת הילדים אכלו המסלול בסוף
ובנשיקות. בחיבוקים החדשים מחבריהם

החדשות הקשר ולחברויות ליצירת בנוסף
גם חשוב היה  זה מפגש  הערבה,  חניכי  עם
רמת זהות אישית וגאוות יחידה לחניכי ליצירת

הנגב.
בעתיד הנגב ברמת להתקיים צפוי נוסף מפגש

נוער הערבה. נארח את הקרוב, בו

3 הנגב עודד רמת גרעין
סלע-דוד וזוהר
בני המושבים במועצה רכז

בהחלפה נוער
חילופי הוליד התיכונה והערבה הנגב רמת האזוריות המועצות בין פעולה שיתוף

חדשים וחברים גאוות יחידה מהנה, מפגש ז'-ח'. התוצאה: בכיתות נוער

התיכונה והערבה הנגב רמת תלמידי חדשים. בחברים זכו

החוות פורום למאבק. יוצאים



            
מרחבי המועצה
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טיול כבקשתך
מחלקת התיירות של רמת הנגב ואתר נווה מדבר השיקו לאחרונה קמפיין אינטרנט חדש להגברת הביקוש והמודעות לתיירות רמת הנגב. 

באזור  המבקרים  מספר  את  להגדיל  במטרה 
רמת הנגב ולשפר את  דימוי האזור, השיקו אתר 
הנגב  רמת  של  התיירות  ומחלקת  מדבר  נווה 
'קמפיין אינטרנט חדש תחת הכותרת: "תגיד לנו 

איזה נגב אתה אוהב ואנחנו נתאים לך טיול". 
הקמפיין עלה שבועיים לפני פסח מתוך תפי־

סה שבתקופה הזו מרבית האנשים מחפשים מה 
לעשות ועל אף שהתפוסה במרחב הייתה גבוהה 
בת־ נוכחים  להיות  גדולה  חשיבות  ישנה  עדיין 

קופה זו. 
בנוסף לנווה מדבר שהוביל את הקמפיין כאתר 
עוגן נכנסו לקמפיין כל אתרי ותיירני רמת הנגב 

התעניינות  הראו  הקמפיין  על  ראשונים  והדים 
גולשים  אלף   20,000 מ-  יותר  של  וכניסה  רבה 

לאתר. 
כמו   מובילים  אינטרנט  באתרי  עלה  הקמפיין 

nana10-ו Walla  ומיועד לציבור הרחב. 
ובעקבותיו  השנה  כל  לאורך  יימשך  הקמפיין 
באזור. המבקרים  בכמות  לגידול  מצפים  אנו 

עם זאת, קמפיין האינטרנט הוא רק אמצעי אחד 
למאמצי שיווק וקידום מכירות שנעשים לאזור 
טלוויזיה,  בתוכניות  שיווקי  תוכן  קידום  כגון 
עבודה  והרבה  עיתונאים   סיורי  סוכנים,  סיורי 
קשה של התיירנים עצמם במפגש היומיומי עם 

המבקרים. 

www.62.90.118.131/Content/clients/
negev/minisite/790x500_2.htm

עוד לפני היציאה, למסע הזה היו כמה 
שלבים. זה התחיל בצבירת שעות עבודה 
מעלות  ניכר  סכום  המכסות  ביישובים, 
המסע, והמשיך במפגשי הכנה הכוללים 
וביקורים בא־ הרצאות, סרטים סדנאות 

מזוודותינו  את  ארזנו  מכן,  לאחר  תרים. 
ויצאנו מהארץ. 

נחתנו בפולין בבוקר לאחר לילה ללא 
שינה ומיד התחלנו בסיור.

בירקנאו,  אושוייץ/  בקרקוב,  ביקרנו 
ורשה,  מאידנק,  לובלין,  גליציה,  עיירות 
טרבליקה,   לפוחובה,   ויער  טיקוצ'ין 

פלונסק, לוג' ובצ'נסטוחובה.
ויצאנו  בוקר  בכל  מוקדם   השכמנו 
ביקורים  כלל  אשר  ארוך  פעילות  ליום 

באתרים ונסיעות.
על  ודיברנו  בקבוצה  ישבנו  בערבים 
בערב  ובילינו  פורים  את  חגגנו  החוויות, 

פולקלור.
לצורך  עיניים  כמראה  אין  כי  נדמה 
לחצרות  הכניסה  השואה.  נושא  לימוד 
בתים, שרידי הגטאות, בתי הכנסת ובתי 
העלמין, המחישו את אובדן החיים התו־

ססים אשר נמשכו מאות שנים.
הביקור במחנות, כניסה לצריפים, הג־

דרות, תאי הגז והמשרפות, לימדו אותנו 

הנאצית  ההשמדה  מכונת  פעלה  כיצד 
ובאילו תנאים הוחזקו האסירים.

ארוך,  זמן  תימשך  החוויה  הפנמת 
תובנות  תעלנה  לעת  מעת  כי  בטוחני 
ונוכל לחבר את שראינו ולהפיק לקחים 

בנושאים שונים.
את  ליוה  אשר  לצוות  להודות  ברצוני 
מנהלת   – שביט  זיוה  אורכו:  לכל  המסע 

ההכנה, רותי שאלתיאל – מלווה משאבי 
שדה, רענן יסעור – מלווה רביבים, הדס 
 – שביט  גלעד  רביבים,  מלווה   – קימחי 
מלווה שדה בוקר, ינאי שטיקמן – מלווה 
משמר הנגב, איז'ו רוזנבלום – מדריך המ־

שלחת ובעיקר להודות לבני הנוער, אשר 
והוסיפו  התעניינות  גילו  פעולה,  שיתפו 

שימחת חיים למסע.

מסע לפולין  2008
 משלחת רמת הנגב- משמר הנגב חזרה מביקור בלתי נשכח בפולין ומנהל המשלחת, דרור 

הראל כתב על התחושות הקשות, החוויות והלקחים מהמסע החשוב

תלמידי רמת הנגב בפולין

קוטפים ועוזרים
תלמידי בית הספר משאבים התנדבו לקיים את מצוות "לקט פאה ושיכחה" ואספו ירקות מהשדות, כדי לעזור לנזקקים לעבור את חג הפסח

מו־ אנשים  מאוד  מעט  שבהם  בימים  דווקא 
נא־ והישראליים  חקלאית,  עבודה  לעבוד  כנים 

תלמידי  החליטו  זרים,  עובדים  להעסיק  לצים 
כיתות ה' ו- ו' בבית הספר משאבים שבמועצת 
רמת הנגב, להקדיש את הזמן הפנוי שלהם לנ־

יצאו  הפסח  חג  לפני  כשבוע  שני,  ביום  זקקים. 
לתרום  כדי  והכול  בשדות,  לעבוד  התלמידים 
ארוכות  שעות  במשך  להם.  שאין  למשפחות 
בצלים,  ואספו  שרי  עגבניות  התלמידים  קטפו 
ליל  לפני  ושיכחה",  פאה  "לקט  ממצוות  כחלק 
לע־ להשאיר  המחייבת  בתורה  מצווה  הסדר- 
הנקצ־ מהתבואה  חלקים  (נוכרים)  ולגרים  ניים 

רת בשדה. 

אחד  על  מעידה  ושכחה,  פאה  לקט  מצוות 
מעקרונות היסוד של התפיסה המקראית: שמי־

פניו,  מהלבנת  והימנעות  הזולת  כבוד  על  רה 
הן חוסכות מהאדם העני את הצורך לחזר  שכן 
אחר הפתחים ולהזדקק לנדיבות ליבם של זרים. 
"זהו המפעל החברתי שלנו", הסבירו התלמידים 
שהעבירו את התבואה לארגון "משולחן לשול־

חן", שהגה את הרעיון. 
הראל  יפה  מתיוס,  יעל  בהנהגת   התלמידים, 
ורותי שגב קטפו עגבניות ואספו בצלים שנותרו 
בשדות של המשפחות שלו וצפריר מקדש ברנע 
ומתנדבי הארגון חילקו אותם  שנרתמו למבצע 

לנזקקים.

יומן אישי מגיע 
להן

בתחילת  הוענקה  הוקרה  תעודת 
מנהלת  שוורץ,  לבת-שבע  החודש 
קלר,  ולרחל  האזורי  הבריאות  מרכז 
לשיפור  תרומתם  על  המרכז  מזכירת 
החם  היחס  ועל  לתושבים  השירות 
בשערי  והבאים  הפונים  לכל  והחברי 
מרכז הבריאות. בנוסף הוענקה תעודה 
ה"מתמיד",  מתנדב  נאמן,  לאברהם  גם 
אשר תרם מזמנו וממרצו לאורך תקו־
בצני־ בהתמדה,  במסירות,  ארוכה  פה 

עות ובנועם.

ברמת הנגב מתאימים לכם טיול. הקמפיין החדש

קוטפים ואוספים למען הנזקקים. תלמידי משאבים

"יחס חם". רחל ובת שבע
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מש־ בקיבוץ השנייה ליד אחת גרות הן
לקר־ לרגע. זו את זו עוזבות לא שדה, אבי
הסיפורים ועולים חוזרים השואה יום את
מצמררים ותמיד פעם,  אחר  פעם ששמענו
סיפור הוא ובהירה חנה של סיפורם מחדש.
שאיבדו קטנות אחיות שתי במיוחד. מרתק
מנסות יהודים, שונאת במדינה הוריהם, את
בת הייתה חנה מהאימה. ולהסתתר להימלט
"קולומיה" לגטו כשנשלחו ,13 11, בהירה בת

שם,  רוכזו יהודים  70,000 פולין. שבמזרח
הן  האחיות. שתי ביניהם בחיים, 70 יצאו רק
להם מחסה. שנתן נוצרי של הסתתרו ברפת

כשברקע  לאדמה,  מתחת בבור חודשים   14
אותן. "היה ימצאו שהנאצים מהדהד החשש
שאם אותנו,  שהחביא לנוצרי וגם לנו, ברור 
מאוד ימים  היו אלה נירצח. כולנו - ניתפס 
אנ־ רק ונשארנו נספתה המשפחה כל קשים.

בהירה. משחזרת לבד", חנו
בחיפושים "דרור" שהשתתפו תנועת אנשי

והעבירו האחיות את שתי מצאו ניצולים אחר
לישר־ אוניה על שם, הן עלו לגרמניה. אותן

יתומים  עם 1500 ילדים 1946 יחד בשנת אל
ובגטאות. במחנות נרצחו שהוריהם כמותם,

יום. מדי נפגשות בקיבוץ, חברות הן כיום
לשירותים המחלקה בחסות שנים, 3 לפני
של לפרויקט הצטרפו הן במועצה חברתיים
עם הן נפגשו ובמסגרתו "פרח לניצול" צה"ל
סיפו־ את  באוזניהם והשמיעו צה"ל חיילי 
הב־ לדורות  הסיפור העברת  בשבילן, רם. 
אנשים "פעם ביותר. החשוב הדבר הוא אים,
הללו הסיפורים את לשמוע רוצים היו לא
בהירה. סיפרה לספר", רצו לא והניצולים
שנפגשנו החיילים אחרת. זה היום "אבל
לספר שמחנו התעניינו ואנחנו מאוד איתם
השואה, את לשכוח  לנו אסור הסיפור.  את
כמה ולהנציח לשמר צריך היום של הנוער
שעבר מה את לנצח נזכור ככה רק שיותר-

היהודי". העם על

מעולם לא נפרדו
בעולם, לבדן השואה. שתי האחיות שנותרו את ששרדו משאבי-שדה מקיבוץ זכאי ובהירה של האחיות חנה חקלאי המרתק סיפורן זהו

לשכוח לא המסר- מכל על לשרוד וחשוב הרצון ההסתתרות, הבריחה, על הכול. על הוריהן מדברות רצחו את שהנאצים אחרי

 2008 ניסן תשס"ח, אפריל מס' 127, נגב רמת  4

ערב יום השואה האחיות חנה ובהירה,

צעירים, אנשים לשלושה  גורם מה
המ־ ללב אחד יום להגיע בדעתם, שפויים
על לגור?  רוצים הם שכאן ולהחליט דבר 
עתי־ מים באר קדומה, התיישבות שרידי
ידי על שניטעה קטנה אשלים וחורשת קה
מלחמת בשלהי  ישראל" "מקווה תלמידי 
צעירים שלושה הקימו הראשונה, העולם

עזוז. היישוב את אמיתית ציונות חדורי
הירוקה בסיירת פקח היה עקיבא, דורון
למ־ עליו היה תפקידו ומתוקף סיני של
לישראל. מסיני צאן עדרי של כניסה נוע
שתייה מבאר אישור היה צאן לאותם עדרי
שה־ מפקח דורון היה שם עזוז, של המים
סיני בשנת יתפשטו. לאחר פינוי עדרים לא

וחלום  בית, ללא דורון עצמו את 1982 מצא
עור לרקום החל יישוב במקום להקים חייו,

וגידים.
עוד צריך סביבו שהוא שדורון ידע אלא
החלום את להגשים כדי פנטזיונרים כמה

במ־ שלהם המילואים בשירות פרידה דרור את וכשפגש
דרור אליו. להצטרף לו הציע הוא הגליל שלום לחמת
לדורון סיפר הארץ במרכז במושב תקופה באותה שגר
יי־ על הקמת רב זמן כבר חולמים סיליה ובת זוגו שהוא

ופסטורלי. מבודד במקום שוב
המאוחרות הלילה השניים בשעות שניהלו מהשיחות
בעו־ בוער לשניהם של הקמת ישוב כי הרעיון הבינו הם
בהר קרן. וישנו באוהל לרכב עלו שישי הם רקים. בערב
שלו לפינת החמד אותם דורון לקח  עם הזריחה, למחרת,

הזרי־ של באור קסם של איזה סוג "יש כפקח. מימיו עוד
כאן כי ידעו הם הרגע, באותו דורון. אמר הזה," במקום חה

חלמו. עליו היישוב את יבנו
שם רק  היו בהתחלה ביישוב. גרו 84 הם כבר בספטמבר
הספיק זה להם אבל מים ועגלת טרקטור בתים, חמישה
על "המשוגעים אותם כינו הסביבה מיישובי והשכנים
נוס־ זוגות כמה הצטרפו כבר מכן לאחר שנה הגבעה".

פים.
בסופו אבל ארוכה, תקופה נמשך היישוב הקמת הליך
חלמו שהשלושה למה מעבר הרבה הצליח הוא דבר של

היהודית הסוכנות בזכות הרבה וזאת
וסייעה החלוצים  בשלושת שהאמינה 

התשתיות. ובהקמת בתכנון להם
דרור מתפרנסים אתם שואלים? וממה
תנו־ כדי ותוך עיזים, 21 יחד גידלו ודורון
אשר עד כבש, ועוד עז עוד גידלו עה
משמעותי. בעדר שבנו הדיר את מילאו
העדר את  הוציא לשעבר הפקח דורון 
וסיליה דרור ואילו ובשבת בשישי למרעה
השבוע. במהלך במשמרות מתחלקים היו
יחידה באותה המשרתים כשהשניים
טו־ חברים למקום הגיעו למילואים, יצאו
העדר. כך עם לסיליה שעזרו בים שלהם
עופר וגלי. עזוז, תושבי הצטרפו לארסנל

משפחות. 13 כ- היישוב מונה כיום
מש־ של הבכורה הבת ,(22) סלעית
הראשונה הילדה גם  היא  פרידה, פחת
יהונתן האחים עם יחד ביישוב. שנולדה
הספר בבית לומדים הם (13) וירדן   (20)
הגבינות. ובייצור העיזים בחוות להורים ועוזרים במועצה
הוא זית אורגניים וכיום עצי תשע שנים נטע לפני דורון,
אורגנית, בחקלאות הוא מאמין מאוד טהור, זית שמן מכין
כמעט "אין מסביר: הוא עצמן", בעד מדברות "התוצאות

העצים". על מזיקים
תשו־ יש לדורון שואלים. אתם זאת עושים הם למה
וזה מילה גסה לא משמעית: "ציונות היא ברורה וחד בה
בצו־ לראותו ונמשיך אליו הגענו הלכנו, בו התוואי בדיוק

לא בושה". הזו. זאת רה

צעירים חלוצים שלושה של הזוי רעיון
הפכה כך מוחשית. למציאות הפך
מים ובאר קטנה אשלים חורשת

13 משפחות  כיום שמונה עזוז, ליישוב

עלהמשוגעים 
הגבעה

עקיבא עם דורון דרור וסיליה פרידה יחד מימין:
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הקלה הגרסה  היא "הישרדות"  הסדרה 
מכיתות המועצה, ילדי שעברו מה לעומת
צפונית להב, למחנה פסח ביער שיצאו ד'-ו,

בכל המשימות. בגבורה לבאר-שבע ועמדו
תנו־ רכז סלע-דוד, זוהר הטיול: החל כך
הג־ יחד עם ברמת-הנגב, בני המושבים עת
במ־ הם עמלו חלוץ". כ"כוח רעינרים, יצאו
וסידרו,עד חיברו וקשרו, חתכו המרץ- לוא
מחנה בהקמת הראשון השלב את שסיימו
ליל־ השאירו העבודה שאר את לתפארת.
כש־ בדיוק ראשון, יום בבוקר למחרת, דים.
למחנה. הילדים הגיעו המעיק, החמסין החל
תתפלאו רק הקפיץ את המוטיבציה: החום
במל־ והחלו לפי קבוצות התמקמו הילדים
בש־ אחת  סנאדות קשרו  הם  הבנייה. אכת 
לתיקים, מתלים אוכל, שולחנות ויצרו נייה
הערב, עד  ועוד. סולמות נדנדות, שערים, 
מחנות 5 עמדו  מפרך, עבודה יום  אחרי
הפגינו "הילדים למחייה. וערוכים מוכנים
התנועה, רכז אמר רגילה", בלתי חריצות
מהיצירתיות התרשמתי "בעיקר סלע-דוד:
בעזרת הסנאדות ליצור הם הצליחו שלהם.

נפלאים". דברים
בי־ הטיול: של הטעים החלק הגיע בערב

מה־ להם שהתעופפו המאכלים שדה. שולי
מעשה ופיתות, פיצות בעיקר היו לפה טבון
בטן על שנחו אחרי הילדים. של ידיהם
מסוג אבל  קניות, לקצת הזמן הגיע מלאה, 

הילדים "קח-תן". שוק הוקם ביער אחר.
ומכרו בטבע שאספו מחפצים יצירות הכינו

חבריהם. שהכינו למוצרים בתמורה
לחלק החניכים התכוננו החשכה רדת עם

בסימן היה הטיול אש-לילה. בטיול: ה"קרבי"
לשטחים הפתו־ יצאו והילדים יציאת מצרים
עצמם. לפני שהסוו את באזור היער, לא חים
של בריחה לדמות הייתה הלילית המשימה
נכנסו החניכים המצרים. מידי ישראל עם
הם התחיל. והמשחק מוחלט באופן לדמויות
העמום, את האור לנצל הסברים כיצד קיבלו
והסוואה בשי־ בעזרת כוכבים ניווט למדו על
המסע של בסופו לדרך. ויצאו צה"לית טה

הרשמי. למחנה והתכוננו לטקס שבו הם
התעצל לא ריפמן שמוליק ראש-המועצה,
הצעי־ השורדים  את לברך כדי ליער והגיע 

רים.
הק־ המדריכים כי הודיעו בתחילת הטיול
הבאות: פרסים לפי הקטגוריות יקבלו בוצות
המחנה, ניקיון קבוצתי, גיבוש גבוה, מורל

וחשאיות. מקצועיות מחנאית, בנייה
התוצאות: להלן

גיבוש בן-גוריון. ממדרשת הילדים מורל:
המחנה: אשלים. ניקיון קבוצתי: שדה-בוקר.
מקצועיות משאבי-שדה. מחנאית: בנייה

ניצנה. פיתחת לילה: באש וחשאיות
אש־ ילדים מהמועצות השתתפו גם בטיול

ובני-שמעון. כול

להב ביער הישרדות
ייחודי תואר עם וחזרו לילה לניווט יצאו יכולות בישול, הפגינו מסנאדות, מחנות ביער, בנו פסח למחנה יצאו במועצה ד'-ו' כיתות ילדי

הנשיא לבית הנגב מרמת

מקיבוץ נווה אהרון של המשתלבים העצים את
יום אחרי מכירה. שלא במועצה אדם אין רביבים,
העצמאותהשישיםלמדינתישראלכלהארץתכיר
השישים, חגיגות לקראת ההכנות במסגרת אותם.
וביקש לנווה הנשיא בית מנכ"ל כשנה לפני פנה
הנ־ לבית דוד מגן בצורת העץ את להעביר ממנו
לאבד חשש חייו, הם אהבת שהעצים נווה, שיא.
"המזל הגדול הסכים: אבל לליבו, העץ היקר את
יכול לא שהעץ התברר דבר של שבסופו הוא שלי
פשוט הוא  כי בירושלים האקלים בתנאי לחיות 
הוחלט "ולכן נווה: אמר בחורף", מעמד יחזיק לא
ועד העצמאות  מיום הנשיא לבית יועבר שהעץ 
אלי". בסוף החודש יוחזר הוא סוכות. לאחר מכן
הפרטי ליער בית הנשיא הגננים של הגיעו שעבר
לעץ מסביב חפרו ארוכות שעת ובמשך נווה של
"אני בו: מבלי לפגוע אותו מהאדמה להוציא כדי
אנשי לכאן "הגיעו והוסיף: נווה אמר חושש", לא
יח־ שהוא בטוח ואני הראשונה מהמעלה מקצוע
אליו הגיעו הגננים לדבריו, ושלם". בריא אלי זור
את לבדוק כדי האחרונה בתקופה פעמים מספר

אותו שיעביר מנוף ישלחו מכן ולאחר השטח
הנשיא. לבית

לבית בקרוב שיעבור דוד מגן בצורת העץ
עצים של ארוכה משורה אחד רק הוא הנשיא,

מ-30  יותר כבר נווה מטפח אותם שונות בצורות
אם הטבע את לכופף שאפשר הוכיח נווה שנה:
מעצב מיוחדות, הוא ושיטות רוצים. בדרכים רק
דוד, משק־ מגן קשת, חנוכייה, צורות: עצים לפי
יום. בכל רואים  שלא  אחרות צורות  ושלל  פיים
ושי־ קשירות בעזרת  עושה הוא הכיפופים  את
שאהרון הצורה לפי  גדל  העץ  וכך  אחרות טות
סבלנות", מאוד הרבה עם אומנות "זאת בוחר.
ומחכה מכל רגע נהנה "ואני אהרון ומוסיף: אומר
מאוד שנים". רק כעבור הרבה לתוצאות שנראות
כבוד לאורח נווה יהפוך הקרוב העצמאות ביום
לראות שיבקש אדם  לכל ויציג פרס  הנשיא של
"הוא פרס? והנשיא שלו. הפרטית היצירה את
נווה: אמר אישי", באופן בכך מעורב לא אומנם
משה מזרחי והם שלו, המנכ"ל "אבל ישבתי עם

מתרגשים". מאוד

אהרון מגדל שנה משלושים יותר כבר
בצורות עצים רביבים מקיבוץ נווה

למדינת השישים חגיגות לרגל שונות.
לפני שמונה שעיצב העץ ישראל, יעבור

רביבים מגן דוד מקיבוץ בצורת שנים
הנשיא לבית

להב ביער התלמידים בפעולה. השבט מועצת

אהרון נווה של העץ הנשיא. בדרך לבית
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המד־ של  בראשותו  החממות  ועדת 
ד"ר אלי אופר, בחרה בחודש  ען הראשי, 
הטכ־ כחממה  ונצ'רס,  איריס  את  שעבר 

נולוגית המצטיינת לשנת 2007. החממה, 
מיט"ב  עם  יחד  הראשון  במקום  שזכתה 
ראויות  יכולות  פיתחה  שמונה  מקרית 
ובהו־ מתחילים  מיזמים  בקליטת  לציון 

פרטיות  השקעות  בגיוס  להצלחה  בלתם 
ראשונות. בכל אחת משתי החממות הזו־

כות גויסו בשנת 2007 השקעות פרטיות 
למיזמים ביותר מ-25 מיליון דולר לחמ־

מה. 
המצטיינת,  החממה  לבחירת  בנוסף 
זכתה  חברת איי.פי.אם אוטומציה בע"מ, 
בע"מ,  ונצ'ורס  איריס  בחממת  הפועלת 
כפרויקט מצטיין לשנת 2007 על  מערכת 
למדידה, ניטור ובקרת מלאי של חומרים 

במיכלי ענק. 

חברת איי.פי.אם פיתחה מכשיר, הפועל 
בטכנולוגיית אולטרא סאונד ומיפוי תלת 
אבסולוטי  באופן  לכמת  במטרה  מימדי 
וזאת  (סילויים)  ענק  מיכלי  של  תכולה 
חלקי  פתרון  הנותנים  למתחרים  בניגוד 
ולא מדויק, על ידי הצבת מספר מכשירים 
מהח־ בגרה  החברה  במקביל.  העובדים 

גייסה עד   ,2007 ביולי  בוקר  ממה בשדה 
היום 2 מיליון דולר והחלה במכירות בר־

בעון האחרון של שנת 2007. 
שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית 
רמת הנגב ויו"ר חממת איריס ונצ'רס אמר 
כי אות ההוקרה מוכיח כי למיקום הגיאו־

אין חשיבות כשיש אנשים מצוינים  גרפי 
ורעיונות טובים.

בטקס שהתקיים בשפיים במעמד השר 
לחמ־ ההצטיינות  תארי  חולקו  ישי  אלי 

מות ולפרויקטים.

ובמקום הראשון: 
חממת  "איריס ונצ'רס" 

חממת איריס ונצ'רס משדה בוקר זכתה זו הפעם השנייה ברציפות בתואר- החממה הטכנולוגית המצטיינת 

שחק־ אבל  האמינו,  אנשים  הרבה  לא 
שגם  הוכיחו  הנגב  רמת  של  הכדורסל  ניות 
כאן, רחוק ממרכז הארץ יש כדורסל ועמדו 
 - השנה  בתחילת  לעצמן  שהציבו  במשימה 

להישאר בלאומית. 
למשחק הבית האחרון העונה ברמת הנגב 
את  הרף  ללא  ועודדו  אוהדים   300 הגיעו 
פייט  נתנה  יחסית  קטן  שבתקציב  קבוצה 

לקבוצות הגדולות של הליגה. 
לרמת  לחץ  בלי  הגיעו  השרון  רמת  בנות 
הובילו  עוד  הראשון  הרבע  ובסיום  הנגב 
המקומיות  ירדו  כבר  למחצית  אבל   ,14:11
רמה"ש  הסיום  עד   .31:30 נקודה  ביתרון 
המקומיות  אך  הנגב  לרמת  צמודות  נשארו 
היתרון.  את  הגדילו  ואיטית  עקבית  בצורה 
לבסוף, החזירה הקבוצה לקהל שהגיע בני־

צחון ראוי 60-71.
 22 רענן  שיר   : הנגב  רמת  להפועל  קלעו 
17, אליה מיל־ יהודה  (3 שלשות), מבריקה 

שטיין 11 (3 שלשות), עינב אסולין 10, מאיה 
וולקן 6, עדי אופיר 5.

לאחר סיום הסיבוב השני, הקבוצה סיימה 

פצי־ מכת  למרות  בטבלה,  החמישי  במקום 
עות קשה ביותר וסגל מצומצם ואיכותי. 

"הצבנו לעצמנו שתי מטרות השנה", אמר 
הספורט:  מחלקת  מנהל  לופו,  אלי  בסיום 
עשינו  וזאת  בליגה  יתד"  ל"תקוע  "האחת 

בגדול.

"במטרה השנייה שהצבנו לעצמנו - חיבור 
הקבוצה לקהילה המקומית, הצלחנו חלקית. 
הקבוצה,  למשחקי  אוהדים  מגיעים  אומנם 

אבל עדיין יש מקומות פנויים באולם.
לדבריו של לופו, נותנת החסות של הקבו־
צה - חברת מטרופולין, מסייעת רבות בקי־

דום הקבוצה ובקשר עם קהילה: "יחד אתם, 
הדלקת  טקס  ערכנו  והאוהדים  השחקניות 
קברניטי  בנוסף,  בחנוכה.  משותפת  נרות 
ועל  וחוץ  הבית  למשחקי  מגיעים  החברה 
חשיבות  רואה  המועצה  נתונה.  תודתנו  כך 
המלי־ חברי  ובסיוע  הקבוצה  בקיום  גדולה 

מסגרת  את  לקיים  שנוכל  כך  תוקצבנו  אה 
איציק   - הקבוצה  מנהל  לדברי  הקבוצה". 
באוטובוס  למשחקים  נוסעת  הקבוצה  אורן 
הספונ־ ע"י  הקבוצה  לרשות  שעומד  חדש 

סר "חברת מטרופולין - תחבורה ציבורית", 
שבעליה אילן קרני, שם דגש חזק על קידום 

כדורסל הנשים בכלל וברמת הנגב בפרט.
בקבוצה,  מהאזור  בנות  לשילוב  באשר 
בעצלתיים.  מתבצע  "השילוב  לופו:  אמר 
הצעי־ שהבנות  מכך  נובע  העיקרי  הקושי 

החזרה  ושעת  למחרת  ללמוד  צריכות  רות 
בשנים  להערכתי  מאוחרת.  חוץ  ממשחקי 
האזור,  מבנות  יותר  לשתף  נוכל  הקרובות 
הקבוצה,  מאמן  שגם  העובדה  בזכות  זאת 
הם  אורן  איציק  המנהל,  וגם  יהודה  מנשה 

מקומיים". 

נשארות בליגה
בנות רמת הנגב שעלו רק השנה לליגה הלאומית בכדורסל עמדו במשימה שהציבה להן ההנהלה ו"תקעו יתד" בליגה הקשה. נתראה בשנה הבאה

עשו עונה נפלאה. השחקניות, ההנהלה וחברת מטרופלין

כל  כמעט  מופקת  כיום  ישראל  במדינת 
האנרגיה מדלקים פוסילים הגורמים לזיהום 
סביבתי רב ולהתחממות כדור הארץ. גם אם 
נרצה להתעלם מהזיהום הסביבתי שגורמים 
דל־ כי  לעובדה  להתכחש  ניתן  לא  הדלקים 

קים אלו הולכים ואוזלים. 
בבה"ס משאבים, החליטו להקדים תרופה 
סולארית  מערכת  לאחרונה  והתקינו  למכה 
של 1 קילוואט, שתייצר בממוצע כ-9 קילוו־
אט ליום (תלוי במספר שעות ההארה). המ־

ערכת בנויה על עמוד הנקרא טרקר ובדומה 
לחמנייה העוקבת אחרי מסלול השמש, היא 
מקסימום  להפיק  כדי  השמש  אחרי  עוקבת 
למ־ חזרה  נכנס  שמיוצר  החשמל  אנרגיה. 

פחות  הספר  בית  ישלם  וכך  החשמל  ערכת 
בעבור חשמל מדי חודש. 

בא־ וחיסכון  חלופיות  באנרגיות  שימוש 

כדי  ביותר,  הטובים  הפיתרונות  הם  נרגיה 
לנו  ויציבה  נקייה  אנרגיה  אספקת  להבטיח 
הסולא־ המערכות  הקמת  הבאים.  ולדורות 

הילדים  את  ללמד  נועדה  הספר,  בבתי  ריות 
הדור  את  ולחנך  סולרית  אנרגיה  על  מקרוב 
הבא בנגב לשימוש יעיל וסביבתי במשאבים 

הזמינים לאזור זה.  
תק־ לתוקפם  יכנסו  חודשים  מספר  בעוד 

שני  מעל  המבטיחות  התשתיות,  משרד  נות 
שקלים לכל קילוואט חשמל שייוצר באמצ־

לכל  תאפשר  זו  תקנה  חלופית.  אנרגיה  עות 
על  סולארית  מערכת  להתקין  מאיתנו  אחד 
גג ביתו או בחצר הבית, למכור חשמל לרשת 
לשימור  לתרום  וגם  כסף  להרוויח  החשמל, 

הסביבה. 
ועד שזה יקרה, בשבועות הקרובים תותקן 

מערכת דומה גם בביה"ס צין. 

בית ספר מחשמל
מערכת סולארית חדשה שהותקנה לאחרונה בבית ספר משאבים תייצר חשמל ירוק עבור 

התלמידים ותחסוך כסף רב להנהלה. בקרוב גם בבית הספר צין

חוסכים באנרגיה. תלמידי משאבים
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תאור המסלול:
מראש מעלה צין לכיוון הר צרור:

מראש המעלה מתחילות שתי דרכים : אחת 
היורדת לבקעת צין (סימון שחור), והשנייה 
ומובילה  כהים  צור  משטחי  על  המטפסת 

להר צרור (סימון כחול). 
הדרך אל ההר:

ממנחת שדה צין הסמוך לקיבוץ שדה בבו־
שבילים  סימון  לאורך  בדרך  ממשיכים  קר 
כחול ,  עד נ"ג 541 מ'. בדרך אפשר להבחין 
בכיסוי החזזיות על אבני הצוֹר הכהות. אלו 
על  המתפתחות  'רמלינה',  חזזיות  ברובן  הן 
הלחות  את  מספק  המדבר  טל  צוֹרני.  מצע 
הדרושה לפעילותן, ובזמן זה מתחזק צבען 

הירוק.
מנ"ג 541 יש לרדת דרומה עם השביל המ־

סומן בכחול לאוכף קירטוני צר שצבעו לבן 
הר  בראש  לתצפית  עד  מ'  כ-250  ולטפס 

צרור.
תצפית מהר צרור:

הר צרור הוא הר שולחן, בראשו שכבת צוֹר 
אופקית  המונחת  בליה,  בפני  ועמידה  קשה 
מדרונות  את  הבונה  רך,  קירטוני  סלע  על 
ההר. ההר נמצא בקצהו הדרום-מערבי של 

רכס חתירה. 
מהרכס לכיוון דרום-מזרח  -  מתנקזים הנ־

חלים לערבה ולים-המלח.
מהרכס לכיוון צפון-מערב  -  מתנקזים הנ־

חלים לים התיכון.
מהר צרור ישנה תצפית מרהיבה על הסבי־

בה 
נחל צרור:

הקירטוני  לאוכף  חוזרים  התצפית  בתום 

באותה הדרך ופונים ימינה (מזרחה), לירידה 
בשביל (בסימון X) לנחל צרור.  

גבו־ צפיפות  קיימת  הערוץ  בראשית  כבר 
יפרוק  המדבר,  לענת  צמחי  של  יחסית  הה 
בסתיו  שעיר.  ומתנן  חריפה  כתלה  המדבר, 
מצטרפים לרשימה גם עמודי התפרחת של 
החצב, ובחורף - המוריקנדיה, הבולטת בפ־

רחיה הסגולים.
כ-350 מ' במורד הערוץ, מתחבר אליו ערוץ 
במעלה  צעדים  כמה  מזרח.  מכיוון  נוסף 
ערוץ זה, ישנה מטמורה. מטמורה הינה כוך 
או מערה טבעית שהבדווים נהגו לנצל לצו־
נדודי־ בעת  עודפים  וציוד  מזון  איחסון  רך 

בקיר  סתמו  המערה  או  הכוך  פתח  את  הם. 
אבנים. כיום רוב המטמורות אינן  בשימוש.
וממ־ צרור  נחל  של  הראשי  לערוץ  חוזרים 

צרור.  נחל  למפל  עד  מ',  כ-450  בו  שיכים 
מים  המתמלא  גֵב  נמצא  המפל  בתחתית 
לבעלי-חיים  משיכה  מקור  ומהווה  בחורף 

רבים.
ויור־ ממזרח  המפל  את  בזהירות  עוקפים 

דים לאפיק הנחל שבתחתיתו.  בדרך, סמוך 
המאובנים  מעושר  להתרשם  ניתן  למפל, 
רודי־ הם  אלו  הגירי.  הסלע  את  המרכיבים 

סטים.
מגיעים  הערוץ  במורד  מ'  כ-1,200  לאחר 
פו־ בדרכנו  צין.  מעלה  ולתחתית  צין  לנחל 

בפריחתו  המדברי  הרכפתן  שיח  את  גשים  
הצהובה ועץ השיטה הסלילנית. 

מס־ וכאן  הרכב  מחכה  צין  מעלה  בתחתית 
תיים הטיול.  אם השארתם את כל הרכבים 
בראש המעלה יש לטפס כ-45 דקות בדרך 

העולה.

להר צרור ולנחל צרור
גלעד בן צבי – בית ספר שדה שדה בוקר

טיול 
החודש

1453

625

548

849

3652

471

835

524

4928

סודוקו- בינוני תחזית תרבות
מאי 2008

רא־ ימי  האזנה,  חוג   ●
שון בשעה 20:30, בקי־

בוץ שדה בוקר:
- צו־ 4.5.08 - הרצאה 

וצורות  קטנות  רות 
גדולות - מהרנסנס ועד 

לסימפוניות.
 - הרצאה   -  25.5.08
האי־ ביצירותיו  הפוגה 
והווק־ נסטרומנטליות 

אליות של באך.
יום  ערב   -  7.5.08  ●
 ,22:30 העצמאות, 

פרסום  הנעורים.  מעין  בחוות   ,60 שרים 
מפורט בהמשך.

● 16.5.08 - יום שישי, "כל העולם במה"- 
קיבוץ  גוריון,  בן  זמר במרכז  ערב חבורות 

שדה בוקר. 
שעה 21:30 מחיר כרטיס 15 ₪

● 21.5.08, יום רביעי 20:15, בית גיל הזהב, 
רואים עולם. נסים קריספל יספר על:

של  דינמיקה  בעולם,  מסורתיים  שווקים   
גוונים, ריחות, טעמים, תלבושות ואנשים.

ימי הספר   -  30.5.08 ●
העברי, במדרשת בן גו־

ריון.
"ואלה   - מרכזי  נושא 
ביוגרפיות  תולדות...", 

בעיניים שונות.
מועדים וחגים 
לשמחה !

חדש באתר של בית ספר משאבים: 

פורום הורים
המקום שבו אתם ההורים 

יכולים לדבר על הכול 
עם המורים/ות, ההנהלה 

וביניכם לבין עצמכם.

www.tik-tak.co.il/mashabimצילום: דובי קלעי

שועל בדרך לארוחת צהריים, 
אחרי שלכד ציפור באזור 

קיבוץ משאבי-שדה. 

צילום החודש

הרצאה על המלחין באך

ימי הספר 
העברי 

במדרשת 
בן-גוריון



           

ארכיון מהלך
האישה שהגיעה לקיבוץ רביבים לפני יותר מחמישים שנה, 

משמשת כיום כארכיונית של הקיבוץ ומשמרת את ההיסטוריה 
לה הייתה שותפה

דינה  עושה  שנה  עשרים  כמעט  כבר 
ההי־ את  משמרת  אחד.  דבר  רק  יסעור 

שאר  עם  יחד  ידיה  במו  שיצרה  סטוריה 
 77 בת  דינה,  רביבים.  בקיבוץ  החברים 
הגיעה לקיבוץ בשנת 51 כדי ליישב את 
הרא־ השנים  ושתיים  בשלושים  הנגב, 
הח־ אז  אבל  בחינוך,  עסקה  היא  שונות 

ליטה שנמאס לה: "זקנתי", היא אומרת: 
"עם הילדים הסתדרתי, אבל עם ההורים 
דרי־ מדי  יותר  להם  היו  כי  פחות  שלהם 

שות". אז היא עזבה ועברה לאתר מצפה 
רביבים: "בהתחלה הדרכתי, ניקיתי וקט־

לגתי את כל החומר. בעצם עשיתי הכול. 
היום אני הארכיונית של האתר". מאז כא־

אבל  שנה,  עשרים  כמעט  כבר  עברו  מור 
מטיי־ מזהה  כשהיא  מתעייפת.  לא  דינה 

לים חדשים שמגיעים לאתר, היא קופצת 
למרכז:  להיכנס  אותם  ומשכנעת  עליהם 
גרו  אנשים  איך  רואים  "למעלה(באתר) 
הרא־ בימים  כאן  חיו  הם  איך  במערות, 

שונים", מספרת יסעור לאחת המבקרות: 
"מאוד כדאי לראות את הסרט לפני שנ־

כנסים פנימה". והאמת שקשה לסרב לה. 
וליל־ לבעלה  קוראת  מתרצה,  המבקרת 

אתר  אותו  לאתר.  ונכנסת  משלמת  דים, 
הציו־ ההתיישבות  ראשית  את  שמשחזר 

לשמוע  ניתן  ובו   1943 משנת  בנגב  נית 
נוע־ חלוצים  על  מרתקים  גבורה  סיפורי 

על  ענק  דקוטה  מטוס  עם  להצטלם  זים, 
רקע טירה עתיקה, לבקר במערה קדומה, 
וליהנות  מרגש  אור-קולי  במצג  לצפות 
נוברת  דינה  חינוכיות.  הפעלות  ממבחר 
בארכיונים כמעט מדי ויום ובמבט לאחור 

יש עדיין דברים שמדהימים אותה. "אחד 
הדברים שגיליתי בכל הכתובים כאן, הוא 
שעד שנת 1946 אף אחד לא האמין שאפ־

שר לחיות במקום הזה. אף אחד לא האמין 
שיוקם כאן קיבוץ שאנשים יחיו בו. להגיד 
שהיה כיף לחיות כאן בשנים הראשונות, 
זה יהיה שקר אבל היום ברור כמה זה היה 
דבר אחד.  היום  דינה מעציב  את  חשוב". 
עבור  לשחזר  כדי  קשה  עובדים  "אנחנו 
מיום  אבל  ההיסטוריה,  את  הצעיר  הדור 
ליום ברור לי יותר ויותר שהצעירים כבר 
רוצים  הם  בהיסטוריה,  מתעניינים  לא 
לעשות כיף", היא אומרת. למרות זאת אין 

לה שום כוונה להפסיק.

דינה יסעור
מפעל חיי:

משמרת את ההיסטוריה. דינה יסעור 

משאבי-שדה,  מקיבוץ  קלעי  דובי 
בש־ להסתובב  שמרבה  מקצועי  צלם 

טחים הפתוחים בחיפושיו אחר הפריים 
מאוד.  מפחיד  למצב  נקלע  הנחשק, 
לב־ סמוך  דרור  לציפורי  אורב  בעודו 

ונעמד  תן  מהשיחים  הגיח  מים,  ריכת 
בשבת  קרה  "זה  ממנו.  ספורים  מטרים 
ישבתי   ,6:45 השעה  בסביבות  בבוקר, 
במקום מסתור וממש התייבשתי", מש־

נשכחת:  הבלתי  החוויה  את  דובי  חזר 
"לא הצלחתי לצלם אפילו זנב של דרור. 
כמה דקות לפני השעה 8:00, הופיע התן 
הזה. כמו הציפורים גם הוא בא לשתות 

רעדתי  שקצת  האמת  מהבריכה.  מים 
מפחד וחשבתי לעצמי שאולי הוא נגוע 
בכלבת". דובי התגבר על הפחד ולמרות 
כיוון  ממנו,  נגיעה  במרחק  היה  שהתן 
קלי־ צרור  לעברו  "ירה"  המצלמה,  את 

קים ותפס אותו לוגם מים. למזלו, התן 
היה רגוע ושלו ואחרי שלגם לרוויה עזב 
בין  ונעלם  איטית  בהליכה  המקום  את 
השיחים. "ליתר ביטחון הכנתי את המו־

נופוד לידי וצילמתי. לקח לו לפי שעון 
המצלמה 1:15 לשתות וללכת כלעומת 
שבא ולי נשארו התמונות האלה", סיכם 

דובי. 

כשדובי פגש תן

הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם- על משפט זה 
אין כמעט עוררין: הכלב מקדם את פנינו בשמחה, שואף 
ולזכות בקרבתנו כמעט בכל הזדמנות ומ־ לרצות אותנו 

שרת את האדם במשך אלפי שנים במגוון רחב ביותר של 
תפקידים (יותר מכל בעל-חיים אחר). 

ובכל זאת, לא פעם, נתקלים בעלי כלבים בהתנהגויות 
של כלבם שמפריעות לשגרת חייהם, פוגעות באיכות חיי־

וברצון  הכלב  עם  שלהם  בקשר  פוגעות  אף  ולעיתים  הם 
שלהם להמשיך לגדלו. 

של  ונשנית  חוזרת  התנהגות  הינה  התנהגות  בעיית 
מת־ שאינה  התנהגות  או  לבעלים,  מפריעה  אשר  הכלב, 
אימה למצב או לשלב ההתפתחותי בו נמצא הכלב. לדו־

גמה: נבחנות שמפריעה לבעלי הכלב או לשכנים, עשיית 
על  קפיצה  פחדנות,  נשכנות,  חפצים,  הרס  בבית,  צרכים 

אורחים, אכילה מהשולחן ועוד. 
בעיות התנהגות נובעות מגורמים שונים. בטור הנוכחי 
אתייחס לבעיות התנהגות שנגרמות כתוצאה מחיזוק לא 
מכוון על ידי הבעלים. חיזוק של התנהגות- הוא מתן 'פרס' 
מיד לאחר ביצוע ההתנהגות על ידי הכלב והוא מעודד את 
בעל החיים להמשיך לבצע את אותה התנהגות. חיזוק יכול 

להיות תשומת לב, מבט או חיוך, ליטוף, מזון או משחק.
אנשים  רבות  פעמים  לדוגמה, 

מלטפים את הכלב שלהם כדי 
שהגיב  לאחר  אותו  להרגיע 

בתוקפנות או בפחד. כא־
הב־ של  המטרה  מור, 

את  להרגיע  היא  עלים 
מסר:  לו  ולהעביר  הכלב 

אתה  תדאג,  אל  ששש,  "די, 
היא  הבעיה  ככה...".  להתנהג  צריך  לא 
"יופי,  לגמרי:  אחר  מסר  מקבל  שהכלב 
בדרך  כך...".  להתנהג  תמשיך  טוב,  כלב 

הש־ ההתנהגות  את  מחזקים  הבעלים  זו 
לילית והם מבטיחים את חזרתה בהמשך. 

מבקשים  רבים  כלבים  נוספת:  דוגמה 
על  (קופצים  הארוחה  בזמן  אותם  ש"יכבדו" 
השולחן, נובחים, מייללים...). הדבר הנכון לע־

שות במצב זה הוא פשוט להתעלם מהכלב או 
מנ־ רבים  בבית.  אחר  למקום  אותו  לשלוח 
הראשונות,  בדקות  מהכלב  להתעלם  סים 

אבל 'נשברים' לאחר זמן מה. המסר שניסו להעביר לכלב 
הוא: "טוב, די, פעם אחרונה שאתה מקבל, עכשיו תפסיק 
"יופי,  הוא:  הכלב  שקיבל  שהמסר  היא,  הצרה  להציק...". 
בסוף  הזו...  ההתנהגות  עם  תמשיך  משתלמת.  העקשנות 

תקבל את מבוקשך".  
מאוד חשוב להיות מודעים להתנ־

הגות אותה מחזקים. אם כלב עושה 
משהו "רע" יש להגיב באופן שי־

פסיק התנהגות זו ולא לעודד את 
ות־ הפרסים  את  קיומה.  המשך 

שומת הלב כדאי לשמור למצבים 
בהם הכלב מתנהג כראוי. 

לשאלות והתייעצות, 
ניתן לפנות לאתר "חוויה 
מאלפת"

  www.ha-mealefet.
dpages.co.il
או בטלפון: 050-5281728

מסר ברור לכלב
הדס נגר-תורג'מן, מאלפת כלבים
חוויה מאלפת

הכלב עושה פיפי על השטיח? קופץ על ילדים? 

מפריע לשכנים? פינה חדשה לאילוף כלבים וטיפול 

בהם תספק לכם את כל התשובות לחינוך ידידו הטוב 

של האדם. אתם שואלים- אנחנו עונים. הפעם: הרבה 

מאוד בעלי כלבים סבורים שהם מעבירים את המסר 

הנכון לכלב, אך בפועל הם מעבירים מסר הפוך

מונע בעיות התנהגות

מביט לדובי בעיניים. התן בבריכת המים




