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כשסטריקו מקיבוץ משאבי שדה הבין שאת העצבים שלו, הוא לא 
מצליח להוציא מהפה, הוא פשוט החל לצייר. מאז, המכחול ולוח הציור 

הפכו לכלי הנשק שלו, נגד כל דבר שמכאיב לו  • עמוד אחורי
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מחאה מצוירת

העיצומים בדואר ישראל גורמים לנזק כספי גדול לתושבי המועצה, שלא מקבלים דואר 
כבר שלושה שבועות. המועצה שוקלת לפעול בדרך משפטית נגד החברה • עמ' 2

מחכים 
לצבי

במבצע חסר תקדים, החליפו תושבי המועצה את נורות הליבון בנורות פלורוסנט 
הכדור בידיים שלנוקומפקטיות וחסכו כ-1300 טון של פליטת גזי חממה לאטמוספרה • עמ' 6

לסבתא זהבה מקיבוץ רביבים מגיע מזל טוב כפול. בחודש הבא היא תחגוג יום 
סבתא רבה זהבההולדת מאה ובינתיים כבר נולד לה חימש, נין בכור לנכדה • עמ' 4
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לא נע-ים לפריפריה
ברמת הנגב לא מקבלים דואר כבר שלושה שבועות. הסיבה: עיצומים של עובדי 

הדואר. ריפמן: "מנהלים מאבק על חשבון תושבי הפריפריה"

האזו־ המועצות  תושבי  משבועיים  יותר  כבר 
ריות ברחבי הארץ ובהם גם תושבי רמת הנגב לא 
העילה:  העובדים.  עיצומי  בגלל  דואר,  מקבלים 
אי-קיום הבטחת הממשלה להעניק רשת ביטחון 
הכמותי  הדואר  שוק  פתיחת  בעקבות  לעובדים, 
הכנסה  מקור  הוא  זה  שוק  כשנה.  לפני  לתחרות 
והתקשורת  האוצר  ומשרדי  הדואר  של  עיקרי 
תעריפי  את  להפחית  לחברה  לאפשר  מסרבים 
לעומת  הדואר  של  גודלו  בשל  הכמותי,  הדואר 
הדואר  חברת  כי  בעבר  טענו  באוצר  המתחרים. 
לא תיפגע מהתחרות וכי לא תהיה פגיעה בעוב־
דים, ועל כן לא מאשרים במשרד את הורדת המ־

חירים. התוצאה: תושבי הפריפריה נשארים ללא 
אחד המצרכים החשובים בחיי היום יום. "אם זה 
יימשך, לא תהיה לנו ברירה אלא לעלות לירוש־

נגד  מניעה  צו  להוציא  מכן  ולאחר  ולהפגין  לים 
ועד עובדי הדואר", אומר ראש המועצה, שמוליק 
המועצות  מרכז  ראש  כיושב  גם  המשמש  ריפמן 
הא־ המועצות  מכל  אלי  "מתקשרים  האזוריות: 
זוריות ברחבי הארץ, כי העיצומים האלה משפי־

עים על עשרות אלפי אנשים. לצערי, בחרו בדואר 
התושבים.  גב  על  האוצר  משרד  עם  מאבק  לנהל 
פניתי לשר האוצר מר רוני בראון ולשר התקשורת 

מר אריאל אטיאס, אבל זה לא תלוי בהם אלא ביו־
שב ראש ועד העובדים בדואר ישראל, ברוך ויצמן 
והוא מוכן להפסיק את העיצומים רק לאחר שמ־
שרד האוצר יעביר לדואר 63 מיליון ₪ ". כעת בו־

כנגד  משפטיות  פעולה  אפשרויות  במועצה  חנים 
והפגיעה הכלכלית  חברת דואר ישראל, על הנזק 
העומדת על מאות מיליוני שקלים, בענף התיירות 

ובעסקים קטנים.

צרו קשר
גם אתם שותפים.

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

פקס: 08-6564188
hilla@rng.org.il :דוא"ל

עורכת: הילה שליש
D-stesh :עיצוב גרפי

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

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע 
הסוכנות היהודית

ט.ל.ח- אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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בריכת הש־ החל מ- 1/6/08 עד 31/10/08  א. 
חייה של קיבוץ משאבי שדה הינה בריכה פרטית 
ומשמשת את חברי ותושבי הקיבוץ ואת אורחי 
כפר הנופש בלבד. תושבי המועצה המעוניינים 
לע־ מוזמנים  השחייה  בבריכת  ולבלות  לשחות 

שות זאת.
מחיר כניסה חד פעמי לבריכה  לתושבי המועצה 

הינו 25 ₪ לאדם.
תשלום חודשי לבריכה : 150 ₪ לאדם.

ניתן לרכוש מנוי לבריכה  החל מ- 1/7/08 עד 
31/10/08

ליחיד:  480 ₪
מנוי זוגי:  600 ₪ 

מנוי משפחתי: 950 ₪
לפרטים : 08-6565134/6 

ב.  במרכז הטיפולי רמת הנגב שוקדים על פיתוח 
תחומי טיפול חדשים. לאחרונה הצטרפה למרכז 
שרית נוריאל, מטפלת בשיטת אלבאום- שיטה 
במטרה  גופנית  ומודעות  תנועה  על  המבוססת 
לשפר את רמת התפקוד של המערכות השונות. 
עם  לילדים  קבוצה  תפתח  הבאה  שנה  לקראת 
ודיא־ עודף משקל בהנחיה של מטפלת רגשית 

טנית.
של  במגוון  לטיפול  מותאמת  אלבאום  שיטת 
התפר־ היפראקטיביות,  וריכוז,  קשב   - קשיים 

צויות זעם, קשיי התארגנות ותכנון.
 - ובכלל  הטיפול  אודות  נוספים  פרטים 

08-6564144
 

יום  לחגוג  אוהבים  יודעים,  כולם  ילדים, 
עם  בשיתוף  האזורית,  במועצה  הולדת. 
להם  לתת  החליטו  כללית  בריאות  שירותי 
לחגוג פעמיים. לפני כשבועיים, זכו הילדים 
יום  שהגיעו לגיל 6 ועולים לכיתה א' לחגוג 
בין  הולדת במרפאה של המועצה האזורית. 
היתר נהנו הילדים משירים ומתנות וגם ממ־

שחקים בתחנות בנושאי בריאות שהוקמו על 
ידי הצוות הרפואי, במיוחד לטובת האירוע. 

הילדים  את  הפעילה  מרתמים  עזרן  יעל 
מצנח  כדורים,  בחישוקים,  משחק  בתחנות 
מרביבים  השיננית  יוסף  בן  אורה  וריקודית, 
וצחצוח  השן  בריאות  על  לילדים  הסבירה 

נכון, והפיזיוטרפיסטיות כאותר ודלית העבי־
רו הדרכה ליציבה נכונה. 50 הילדים, לא הלכו 
הביתה לפני שעברו בדיקת משקל גובה וראיה 

מהמרפאה  שוורץ  שבע  בת  האחיות.  ידי  על 
האזורית מבטיחה שתודות לשירותי בריאות 

כללית המסורת תמשך גם בשנה הבאה.

חוגגים שש 
לילדי המועצה

ילדי המועצה שנולדו לפני שש שנים, זכו השנה לחגוג 
פעמיים. פעם אחת עם המשפחה והחברים ופעם שנייה 

במרפאה האזורית שארגנה לכבודם מסיבה גדולה

בר־ הלימודים  שנת  של  סיומה  עם 
לדרך  ופונים  שמסיימים  לבוגרים  כות 

חדשה,
היוצ־ הנוער  ולבני  לילדים  ברכות 

להתאוורר  לנפוש,  הקיץ  לחופשת  אים 
הלימודים  שנת  לקראת  כוחות  ולצבור 

הבאה.
הלב  מכל  ותודות  להורים  ברכות 
המדריכים  המחנכים,  המורים,  לצוותי 

וגם לנהגים על שנה של עשייה.

חופשה נעימה ובטוחה לכולכם.

שמואל ריפמן 
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... 

מחכים לדואר. תושבי המועצה

המרוויחים הגדולים. ילדי המועצה

ראש המועצה שמוליק ריפמן, ונציגים ממשרד הקליטה והסוכנות חנכו בשבוע שעבר את 
פרויקט בית ראשון במולדת, במועדון משאבי שדה. במעמד זה, נעשתה לראשונה, היכרות 

עם העולים ועם השותפים לקליטתם. במהלך תקופת הקליטה ילמדו העולים את השפה 
העברית באולפן רביבים, שיתרונו הגדול הוא לימוד עברית בסביבה דוברת עברית.

בית ראשון במולדת
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גאים עד השמיים
סדרת צילומים של הצלם דובי קלעי מקיבוץ משאבי שדה מוכיחה למה הדוכיפת נבחרה לציפור הלאומית של ישראל

תנו לה את הכבוד הראוי: הדוכיפת היא הציפור 
הלאומית של ישראל. הצלם דובי קלעי ממשאבי 
לפני  זיהה את הפוטנציאל הפוטוגני, הרבה  שדה 
שנשיא המדינה הכריז על התואר, ונהג לצלם את 
שהיא  אחרי  ומיוחדים.  שונים  במצבים  הדוכיפת 
הפכה לציפור-סלב, קלעי מצא את תמונות שצי־
לם ובהם רואים את הדוכיפת בפעולה. "זאת בחי־

רה מוצלחת מאוד שממש קולעת למטרה". אמר 
העדשה  מאחורי  בציפור  צפיתי  פעם  "לא  קלעי. 

והיא באמת משהו מיוחד".

הוחלט  ישראל  חגיגות ה-60 למדינת  במסגרת 
 155,000 כ-  לישראל.  לאומית  ציפור  בחירת  על 
איש הצביעו בעד הדוכיפת שהתמודדה על התו־

אר מול זנים אחרים של ציפורים. לבסוף הדוכיפת 
זכתה בתואר המכובד. בזכות הצילומים המיוחדים 
של קלעי, אנו יכולים "לחדור" לחייה הפרטיים של 

הדוכיפת שחיה גם באזור הנגב. 
שלנו:  הלאומית  הציפור  על  עובדות  כמה  הנה 
היא הציפור היחידה ממשפחת הדוכיפתיים שחיה 
ובצורתו:  בצבעיו  הבולט  עוף  זהו  בארץ-ישראל. 

המתקפלת  נוצות,  ציצת  הדוכיפת  של  ראשה  על 
הדו־ לתקשורת.  והמשמשת  לסירוגין  ונפרשת 

דומים  גם  ישנם  אך  בישראל  יציב  עוף  היא  כיפת 
והקיץ.  האביב  בתקופת  רק  אלינו,  שמגיעים  לה 
הדוכיפת חיה בשטחים פתוחים: במישורים, בכרי 
מרעה, בשדות, בגינות נוי, במטעים, יערות ופארקים. 
נראה  מעופה  בזוג.  או  לבדה  לרוב  חיה  הדוכיפת 
תוך  לעוף.  מגביהה  אינה  והיא  בטוח  ובלתי  קליל 
הקרקע  על  ללכת  מרבה  היא  מזונה,  חיפוש  כדי 

ולהניע בראש מצד לצד.

שנת לימודים – כמו תיבת נגינה:
יש בה מילים ויש מנגינה,

יש מנצחים ויש נגנים,
ויש לה תווים וצלילים רוננים.

במשך כל חודשי השנה
הלחנו שיר במתנה.

שנת לימודים – כמו טיול, כמו מסע:
יש טיילים ויש מי שתייה,

ויש בה ניסוי, תעייה וטעייה.
במשך כל חודשי השנה

טיילנו יחד בשדות התבונה.

שנת לימודים היא ארגז כלים:
יש בה מברג ופורץ מנעולים,
יש בה פטיש, ישנם מסמרים,
ויש פועלים חרוצים וזהירים.

במשך כל חודשי השנה
עבדנו עם כל הכלים בסדנה.

קופסאת  כמו   – לימודים  שנת 
פלאות:

יש שרביט קסם ויש הפתעות,
כוכבים זוהרים

בקופסא פזורים,
פיות נדירות וקוסמים הדורים.

במשך חודשי השנה הזאת
חוללנו ניסים ונפלאות.

ועתה, עם סיומה של שנה
אנו יוצאים לחופשה מרגיעה:

חופשה עם צלילים, סנדלים ותווים,
מימייה, הפתעות ואלפי כוכבים.

לבוגרים שעולים לכיתה א' נאחל הצלחה,ומי 
עמכם-  נושאים  שאתם  הכלים  שארגז  יתן 

יהיה לעזר בדרככם.
אין  עד  שמסירותכן  ולסיעות,  לגננות 

קץ, נאחל חופשה מהנה
מעט,  מחודשים,עוד  כוחות  עם  נפגש 

בשנה הבאה.
בברכת, חופשה מהנה ובטוחה,

                     הדר הראל
מנהלת הגיל הרך והגנים

ברכה לסיום שנת הלימודים 
בגני הילדים

כולם היו בעדה. הדוכיפת

נערך  בה  השנייה  השנה  זו 
תג־ נגב  רמת  האזורית  במועצה 

השונים.  במקצועות  לימודי  בור 
לאפשר  היא  העיקרית  המטרה 
לשמור  המעוניינים,  לתלמידים 
מעמיקה,  רציפה,  למידה  על 
לימודית  ולתמיכה  מאתגרת 

בסיסית.
מתב־ וההורים,  התלמידים 

לתלמידים  בגדול.  מרוויחים  רר 
הקבוצ־ ההתארגנות  מאפשרת 

תית להימנע מלמידה של הרגע 
האחרון ולהיות מוכנים לבגרויות 

וההורים חוסכים הרבה מאוד כסף על מורים 
פרטיים.

מההמון  והרחק  הרציף  התהליך  לסיום 
מק־ ותגבור  לחיזוק  מרתון  התקיים  הסואן, 

צוע המתמטיקה בימים שישי- שבת,  בישוב 
רתמים הפסטורלי. שם התקבצו להם למעלה 
משלושים נערים ונערות ברמות למידה שו־

המורים  עם  וגראפיים  משוואות  ו'טחנו'  נות 
המהוללים: נתן, עופר ואלון, שאגב הם אלה 

שתמכו בנערים לאורך כל השנה במקצועות 
אנגלית, מתמטיקה ולשון.

המו־ של  ההתמדה  את  לזכות,  לזקוף  יש 
של  מהמסירות  להתעלם  אפשר  אי  אך  רים, 
התלמידים שהגיעו כל שבוע למועצה, למדו 

והתקדמו.
זה המקום להודות למנהל מחלקת החינוך 
ולראש המועצה על שהקצו תקציב שאפשר 

מפעל זה.

חורשים לבגרויות
רוחל'ה שחר, האחראית ומפיקת התגבור הלימודי, מסכמת את 
"עונת החריש" שעברה על תלמידי רמת-הנגב לקראת הבגרויות

חורשים לבגרויות
לקבל  זכו  ותלמידים  סטודנטים  כ-40 
מלגות  חלוקת  טקס  במהלך  מלגה,  השנה 
ל"ג  בערב  הנגב,  רמת  במתנ"ס  שהתקיים 

בעומר.
השנה, התקיים טקס משותף לשלוש הק־

רנות המעניקות מלגות לתושבי רמת הנגב: 
קרן למצוינות בתחום הספורט, המחול, וה־
מוסיקה - בשיתוף עם הפדרציה בקולורא־

אלן  מר  בשיתוף   - היצירה  לעידוד  קרן  דו, 
ברנדט מדנוור, קולוראדו, וקרן לסטודנטים 

- בשיתוף עם הגב' פרנסיס קליינמן, קליב־
לנד אוהיו.

המלגות  מקבלי  מרבית  השתתפו  בטקס 
(כ-40!)ובני משפחותיהם.

את  ברך  ריפמן,  שמוליק  המועצה,  ראש 
חשיבות  את  בדבריו  וציין  המלגות  מקבלי 
המלגות לפיתוח ההשכלה והלימוד של תו־

שבי המועצה וכי נעשה מאמץ גדול לעודד 
בקר־ הפועלים  והיוצרים  האומנים  את  גם 

בנו. 

מלגות למצטיינים

ההתיישבות  הכותרת  תחת 
מצדיעה לירושלים, התקיימה 
 ,2008 ביוני   3 שלישי,  ביום 
בר־ מפוארת  ענק  תהלוכת 
בהש־ ירושלים,  העיר  חובות 

צועדים,  אלף  כ-30   תתפות 
בי־ אזוריות,  מועצות   54 מ- 
מהמוע־ רבים  נוער  בני  ניהם 

וזאת  צה האזורית רמת הנגב 
וסי־ לישראל  שנה   60 לציון 

כום חגיגות 40 שנה לשחרור 
ואיחוד ירושלים. 

התהלוכה החגיגית, הגדולה 
ביותר של ההתיישבות עד היום, יצאה מ"גן 
תזמורות,  הצועדים,  בהשתתפות  הפעמון" 
וכלים  ששופצו  היסטוריים  טרקטורים   30
להטוטנים,  שחקנים,  לכך  בנוסף  חקלאיים. 
וכ-40  המיצגים  לצד  שהופיעו  ואקרובטים 
בליווי  אותנטיות  בתלבושות  מחול  להקות 

תזמורת צה"ל ותזמורת המשטרה.

רמת הנגב 
מצדיעה לירושלים

עי
קל

י  
וב

 ד
ם:

לו
צי

צילום הדמיהטקס הענקת מלגות ברמת הנגב



            

לפני קצת יותר מחמש שנים נתקלו רווית 
ילדים  שלושה  עם  צעיר  זוג  כהן,  ואיציק 
המחפשת  דרושים,  במודעת  הגולן  מרמת 
בהודו  להתגורר  שיעבור  ישראלי  זוג  אחר 
הישראליים  לטובת  יהודי  בית  שם  ויקים 
פע־ חשבו  לא  השניים  באזור.  המטיילים 

ידענו  ממש  "לא  וזכו.  למכרז  ניגשו  מיים, 
היה  שכבר  כמי  אבל  הולכים,  אנחנו  למה 
בהודו בעבר, חשבתי שזה יהיה הדבר הנכון 
לעשות", שחזר השבוע איציק: "רק תוך כדי 
פרטי  באדם  שמדובר  לנו  התברר  התהליך 
הישר־ בשביל  יהודי,  בית  להקים  שהחליט 

שתעניק  משפחה  באזור,  שמטיילים  אליים 
להם כל עזרה שהם צריכים מ- "אבד לי הד־

נהנו  ואיציק  רווית  שבת".  קבלת  ועד  רכון" 
בינם  שנוצרו  העמוקים  והיחסים  רגע  מכל 
לבין הישראלים בהודו החזירו אותם לשלי־

חות נוספת שנה וחצי לאחר שעזבו. 
גם לאחר שחזרו לארץ מהשליחות השניה, 
הקשר בינם לבין חלק מהישראלים שהכירו 

לא התנתק. להפך.  
כנה,  מאוד  מפגש  עמוקות-  מאוד  חברויות  שם  "נוצרו 
עמוק, אוהב ומחבר", מספר איציק: "דווקא שם, בהודו הר־

לכן.  קודם  הכירו  לא  שהם  עולם  מגלים  הישראלים  חוקה, 
בארץ הדבר הראשון שמתקשר ליהדות זה חרדים שלא עו־

מדים בצפירה ופתאום הם מגלית משהו אחר לגמרי. משהו 

שאף אחד לא סיפר להם עליו- כמו קידוש והבדלה". 
משפחת  מאוד.  קצרה  הייתה  הנגב  לרמת  הדרך  מכאן, 
כהן חזרה לארץ והחליטה להקים בית קטן, ממש כמו בהו־

דו- הפעם בישראל. "הגענו למרחב עם, קיבלנו מהחטיבה 
להתיישבות מבנה והמשכנו את מה שעשינו בהודו ובגולן: 
רעיון  עלה  הזמן  ובמהלך  הודו  יוצאי  חברה  אלינו  "הגיעו 

לבא  רצון  יש  אם  ולראות  המקום  את  לפרסם 
ולשמוע על יהדות". תוך זמן קצר הפך המקום 
שנקרא "נביעה" לאטרקציה: "בשנה האחרונה 
לדוגמא, הייתה אצלנו בנביעה- סדנה לנשים", 
מסביר איציק: "סדנה, אליה הגיעו כ-35 נשים 
מהאזור, רובן הגדול חילוניות שהגיעו ללמוד 
בהתפתחות  התמקדה  הסדנה  היהדות.  על 
"חברה'  רווית:  יהודית".  מודעות  מתוך  נשית 
שלהם  החוכמה  את  לינוק  צריכים  יהודים 
מהיהדות, במקום לחפש חוכמה טיבטית או כל 
חוכמה אחרת. זה הרעיון שמוביל את נביעה- 

לחשוף את האנשים לחוכמה שביהדות".  
כהן מדגיש שאין לו שום כוונה להחזיר בת־

אומר  הוא  כזה",  אינטרס  שום  לי  "אין  שובה: 
ומוסיף: "המטרה היחידה שלנו היא לענות על 
צורך. אנחנו מציעים לכל מי שמעוניין לנסות 
דרך  רוחנית  להתפתחות  הדרך  את  ולשאוב 
וסדנ־ שיעורים  הרצאות,  באמצעות  היהדות. 
אות אנחנו מאפשרים לכל יהודי לשאוב מהב־

אר המתוק של היהדות".  
אז לכל המעונין/ת לחבר את שורשיו היהודיים לחיי היום 
יום, ליוצאי הודו ולבוגרי כל חוויה תרמילאית הרוצים לה־

משיך ולשמור על קשר עם הבריאה, עם עצמם ועם זהותם 
מדברי  מרכז  נביעה-  את  ואיציק  רוויות  מציעים  היהודית, 
סדנ־ מגוון  היתר  בין  שמציע  יהודית  רוחנית-  להתפתחות 

אות ופסטיבלים יהודים וחיבור אמיתי וכן ליהדות.

מקרבים לבבות
בהודו הם קראו לזה- הבית היהודי. כאן, ביישוב מרחב-עם שברמת הנגב קוראים לזה- "נביעה". המטרה לא השתנתה: "קירוב לבבות בין 

חילוניים לדתיים, תוך שילוב של יהדות ורוחניות"
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כמו  קטן  בקיבוץ  שלא  ובטח  הצנועה  במדינתנו  יום  כל  מתרחש  לא  כזה  אירוע   
רביבים. בחודש שעבר, רגע לפני שהסבתא זהבה יונגרמן (אימא של רותי) חוגגת 100, 
נולד בן ליפעת, הבת של אירית ז"ל, בתה של רותי. התבלבלתם? גם לתושבי הקיבוץ 

לקח זמן לעקל את זה. עכשיו בואו נעשה קצת סדר. 
כולנו יודעים מה זה בן נכד ונין. השאלה הגדולה היא איך קוראים לבן של הנין ועם 
זוכים  לא  וסבים)  האנשים(סבתות  רוב  כי  מתעסקים,  לא  כלל  בדרך  הזאת  השאלה 

זה קרה בחודש  ולהכיר את הבנים של הנינים. בקיבוץ רביבים  להגיע לגיל מופלג 
שעבר, כשליפעת ואיתי נולד בן ומאז הפך הנושא לשיחת היום בקיבוץ. 

חימש. זאת כמובן התשובה לשאלה איך קוראים לבן של הנין. לזהבה יונגר־
מן, כפי שאפשר לראות באילן היוחסין המצורף, נולד לאחרונה חימש- הבן 

של הנינה. ההיסטוריה המשפחתית מספרת שבשנת 46 הגיעה רות רענן 
עם בעלה זאב לרביבים והפכה לאחת ממייסדיו. מאוחר יותר הגיעה גם 

אמה, זהבה יונגרמן לקיבוץ וכאן החלה לצמוח השושלת. לרות, נו־
לדו שלושה ילדים" אסף, תמר ואירית שנספתה בכנרת, כשהיא 
ו ליאור לאחרונה התחתנה  מותירה אחריה שני ילדים יפעת 
יפעת ובחודש שעבר נולד לה בן, שזכה לתואר- החימש של 

קיבוץ רביבים.
השמועה התפשטה מהר מאוד ברחבי הקיבוץ והנושא הפך 

לשיחת היום. תושבי רביבים התחלקו לקבוצות והחלו לבדוק 
האם מדובר בריבע או בחימש. "אנשים התחילו לפתוח מילו־

נים", מספרת יהודית שפיר: "והתייעצו עם מומחים בתחום. 
בסוף פנינו ליחיאל פרץ, תושב הקיבוץ, מורה למקרא ומי 

שנחשב מומחה בתחום והוא אישר לנו שאכן מדובר בחי־
מש".

את  שאיבדה  רותי  את  ובמיוחד  כולם  את  שימח  "זה 
בתה אירית". רותי התקשתה להסתיר את התרגשותה: "זה 

לאור  במיוחד  שמח,  עשה  זה  הבכורה.  לנכדה  בכור  נין  כשנולד  מיוחד  מאוד  משהו 
העובדה שבאותה התקופה אח של יפעת התחתן".

לסבתא זהבה יונגרמן מקיבוץ רביבים, שתחגוג בחודש הבא את יום הולדתה ה-100 נולד 
בחודש שעבר חימש. "זה משהו מאוד מיוחד כשנולד נין בכור לנכדה הבכורה", סיכמה בתה רות

חימש בקיבוץ רביבים

עץ החיים:

זהבה ובנימין יונגרמן

רות וזאב רענן

      אסף                  אירית ז"ל                  תמר

     יפעת      

גיא

מרכז מדברי להתפתחות רוחנית יהודית. נביעה

מגזין
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ניצה, כמורה אותה מכירים בקיבוץ וההורים הילדים רוב
תערוכות לאוצרת לבבי ניצה הפכה האחרונות בשנים אבל
מאוחר: בגיל  בתחום  לעסוק  שהחלה  למרות  וזאת  מובילה, 
חי־ ופעילות תערוכות  תכנון באוצרּות,  הוא שלי  "העיסוק
"זה ניצה: מסבירה התיישבות", ובאתרי במוזיאונים נוכית
ובמעלה ברביבים גבוהות בכיתות מורה שהייתי בכך התחיל
כעשר ניהלתי, כך אחר ההיסטוריה. בתחום בעיקר הבשור,
שי־ מהמצפה תבעו הניהול במהלך רביבים. מצפה את שנים,
באוניברסיטת אוצרּות ללמוד יצאתי כך מוכר. אוֹצֵר לו היה
לימודים עם  מוזיאון וניהול הוראה של השילוב אביב.  תל
שהזכרנו. אלה דוגמת  לפרויקטים אותי הוביל  אקדמאים
מצ־ לאט ולאט אתרים לשימור המועצה במסגרת התחלתי
וגם לישראל קיימת לקרן הביטחון למשרד הדרך את אתי

שדה". משאבי כמו פרטיים לגורמים
אבל רביבים, מצפה אתר את ניצה ניהלה כאמור לבין בין
בכמה וכמה יותר נכון בדבר אחד. או עסוקה רק עכשיו היא
אני "בימים אלה שלה: החדש למקצוע פרויקטים שקשורים
שנמצא שדה במשאבי הראשונים בצריף התצוגה את אוצרת
ראשית אתרי משלושת אחד אשל, בבית התצוגה ואת בבניה
או־ אני כן, האחרונה. כמו בשנה בנגב, ששוקם ההתיישבות
שלה שהנושא בניצנים, הלוחמת" האישה ב"יד תערוכה צרת

לוחמות". "נשים הוא
כמי ניצה לא מתעייפת. השישים, שחצתה את קו אחרי גם
ונש־ הייתה שלה המטרה בהוראה שנותיה רוב את שעשתה
כאוצ־ "אנחנו להפך. המוזיאון לילדים, ולא קירוב אחת- אר
התערוכה, לנושא דיאלוג בין התלמידים ליצור מוכרחים רים

אלינו". אותם למשוך כדי

היא בנושא לעסוק לה שניתנה ההזדמנות על התודה את
חסרונות, המבוגר יש מסר: "לגיל לקיבוץ ומעבירה מוקירה
לעסוק יתרונות.ההזדמנות המון גם עימו מביא הוא אבל

שלי אחרים חובות למלא היכולת בצד כך, כל יצירתי בתחום
גדולה. כזכות בעיני נתפשת וכבת, כסבתא במשפחה ולתמוך

לקיבוץ שלי". להודות רוצה כך אני ועל

אחרת ברמה אוצרת
הארץ ברחבי ובמוזיאונים בתערוכות מבוקשת לאוצרת לבבי ניצה הפכה ספר בית כמנהלת ושנתיים כמורה שנים 12 אחרי ,64 בגיל

התנ"ך
במהלך נתקלתם  שלא  להניח מאוד  סביר הנביאה  בחולדה 
לא טוב, ממש תחפשו אם  שגם היא האמת  בתנ"ך. הקריאה
הסבי־ התיכון תלמיד שפירא, מאלון מנע לא זה אבל תמצאו.
במחזה ראשית לדמות אותה להפוך בוקר, שדה במדרשת בתי

הקצר. הסיפור בתחרות לאחרונה וזכה שכתב
שחף, אילנה מורתו, ממנו ביקשה הספרות לימודי במסגרת
לד־ "נכנסתי בירושלים. ראשון בית בתקופת ולעסוק לנסות
זה", סיפר לפתח את אפשר איך לחשוב מויות והתחלתי לנסות
ולב־ כיוונים מאוד הרבה היו פשוט, ולא מורכב היה "זה אלון.

שיצא". ויצא מה המבנה גיבשתי את סוף
זכה מאוד, אך ברורה גבוהה, בשפה תנכית, שכתוב המחזה
בת־ הראשון למקום דרכו את לפלס והצליח רבים לשבחים
"ואלה הכותרת לאחרונה תחת הקצר, שנערכה הסיפור חרות
הסוציאלי־ בתחילת לעסוק בעבודתו שבחר שפירא, תולדות".
הדמויות את מקצועית להפליא, חילק בצורה העתיקה, בעת זם
למ־ ניתן הראשיות בדמויות ומשניות. ראשיות קבוצות- 2 ל-
כאלה וגם ויאשיהו ירמיה מוכרות כמו דמויות היתר בין צוא,
משנה בדמויות הנביאה. חולדה  כמו  המציא פשוט ששפירא

אַחִיַה. וכרוז – עְַשיַיה עבד המלך משרת – מופיעים
לה־ המחזה את שיהפכו שחקנים למצוא הוא שנשאר כל כעת,
המחזה", בסיס על להעלות הצגה שבקרוב נוכל בטוח "אני צגה.
מאוד לה־ גדול פוטנציאל לזה יש כי שמאמין אלון אמר השבוע
שפירא: מספר המחזה, כתיבת תהליך על אמיתי. לשלאגר פוך
העתיקה(סוף ובתקופת ירושלים בנביא ירמיה, בחרתי "בהתחלה
לתאר את נהניתי לזה ופשוט שממש נכנסתי לאחר בית ראשון).
הד־ דווקא לדבריו, דמיוני. פרי שהם דמויות שילבתי התקופה
יותר אהב שהוא הדמות היא הנביאה, חולדה של הדמיונית מות
את להציג איך בראש, רעיונות לי התרוצצו ולילות "ימים מכל.
כשסיימתי, הרגשתי אבל קל. היה לא ממש זה שאני רוצה. מה
עצומה". סיפוק הרגשתי תחושת לקתרזיס. פשוט הגעתי כאילו
להש־ התכוון לא באזור, כלל לימודיו בקרוב את שיסיים שפירא
שלחתי אז המחזה, את אהבה ממש שלי "המורה בתחרות: תתף
הספר העברי. השו־ שבוע לכבוד הקצר, אותו לתחרות הסיפור
ממני ביקשו התעודות הענקת ובטקס לשבח אותי ציינו פטים
נשכחת. בלתי חוויה הייתה וזאת כפיים לי שימחאו כדי לעמוד

זה". על מתו פשוט שהשופטים לי אמרה המורה

התיכון תלמיד שפירא, אלון
ברוח בדיוני מחזה כתב הסביבתי
במקום וזכה בית-ראשון, תקופת
הקצר הסיפור בתחרות הראשון

התיאטרלית הגרסה

העבודה ניצה בחדר ילדים למוזיאון. מקרבת

שפירא להצגה", המחזה את להפוך "מקווה

מגזין



            
מרחבי המועצה
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היקף  רחב  מבצע  נשלם  החודש 
חיסכון  שמטרתו  גוריון  בן  במדרשת 
של  ברעיון  התחיל  הכל  באנרגיה. 
הפורום הסביבתי, פורום של תושבים 
לקי־ במדרשה  הפועלים  מתנדבים 

ביישוב.  הסביבה  איכות  נושאי  דום 
פרוי־ מספר  הפורום  בוחר  שנה  כל 

קטים ובשיתוף התושבים מקדם את 
הנושאים שבהם בחר לאסוף. השנה, 
בעקבות משבר האנרגיה בעולם וע־

התחממות  בנושא  המודעות  ליית 
כדור הארץ החליט הפורום הסביבתי 
באנרגיה.  החיסכון  נושא  את  לקדם 
יהיה  ביותר  היעיל  הצעד  כי  הוחלט 
החלפת נורות הליבון, שמרבית האנ־

רגיה שלהם נצרכת לחימום ולא לתאורה.
הפרוי־ ביצוע  על  ההחלטה  קבלת  לאחר 
הסביב־ ליחידה  הסביבתי  הפורום  חבר  קט 

תית במועצה ויחד פנה ל"קצנשטיין אדלר", 
המייצגת את חברת פיליפס בישראל. בקצנ־
שטיין אדלר ראו את הפרויקט בחיוב והסכי־

מו לספק למדרשה נורות במחיר אטרקטיבי, 
נשאר  כעת  בחנויות.  הנורות  למחיר  ביחס 
להירתם  כדאי  כי  התושבים  את  לשכנע  רק 

למהלך, כדי לתרום לאיכות הסביבה וגם כדי 
המבצע  החודשי.  החשמל  בחשבון  לחסוך 
הוכתר בהצלחה. כמעט שליש מהמשפחות 
ויחד  נורות  ורכשו  לקריאה  הגיבו  במדרשה 
בהם  המדרשה  מוסדות  כל  כמעט  איתם 
ובי־ סביבתי  לחינוך  התיכון  האוניברסיטה, 

ה"ס שדה הסכימו להירתם למבצע.
רבים מכם וודאי שואלים את עצמכם מדוע 
כדאי לטרוח כל כך על מנת לחסוך בתאורה, 

החש־ מהוצאות  חלק  רק  שמהווה 
פשוטים  חישובים  אולם,  שלנו.  מל 
כי החלפת הנורות משמעו־ מראים 

תה חיסכון בצריכת החשמל של כ- 
80% עבור תאורה וכ- 72% חיסכון 
בעלות ההפעלה. בסה"כ אם תרכשו 
(קרוב  לצרכן  המומלץ  במחיר  נורה 
נורה) את החזר הה־ ל-36 ₪ עבור 

שקעה תקבלו תוך פחות מחודשיים 
בהנחה שכל זמן ההפעלה הממוצע 
של נורה ליום הוא 6 שעות. אם תר־
יותר מהמ־ נורות במחיר נמוך  כשו 

חיר המומלץ, אזי השקעתכם תוחזר 
מהר יותר. חישוב פשוט נוסף מראה 
גו־ בן  במדרשת  הנורות  החלפת  כי 

ריון תחסוך קרוב ל- 1300 טון של גזי חממה 
שהיו נפלטים לאטמוספרה ללא מבצע הח־

לפת הנורות. 

רוצים לדעת עוד?
www.asimpleswitch.com/global

הילה אקרמן
רכזת היחידה הסביבתית

המאבק למען עצירת התחממות 
כדור הארץ במדרשת בן גוריון

במבצע חסר תקדים נרכשו מעל 3,000 נורות פלורוסנט קומפקטיות עבור התושבים ומוסדות המדרשה 
השונים. החלפת הנורות תביא לחיסכון כ 1300- טון של פליטת גזי חממה לאטמוספרה. 

•מזון ידידותי לסביבה
הדרך הטובה ביותר להעדיף מזון ידידותי 
מקומי  מזון  קניית  הוא  בישראל  לסביבה 
שלא הגיע ממרחק רב והובלתו גרמה לפ־

ליטה של גזי חממה ולשריפת דלקים. הכי 
מקומי  מזון  לרכוש  זה  לסביבה  ידידותי 

אורגני. 

•אסבסט
רמת  האזורית  במועצה  רבים  למבנים 
האסב־ אסבסט.  העשויים  חלקים  הנגב 

והוא מתפרק. בכל  סט מסוכן רק במידה 
אסבסט  לוח  תפרקו  אל  לעולם  מקרה, 
המלאכה  עצמכם.  בכוחות  מבנה  מתוך 
דורשת ידע מיוחד, ציוד מגן, עמידה בת־

קני בטיחות נוקשים ופינוי לאתר פסולת 
לפרק  מעוניינים  ואתם  במידה  מסוכנת. 
ליי־ ליחידה הסביבתית  פנו  לוח אסבסט 

עוץ בנושא.

טיפים לסביבה

מצטרפים למאבק. הכרזה ששכנעה את התושבים

יום חמישי -  17/7
17:00 - יתקיימו סיורים וטיולים בנושאי 

איכות סביבה ללא תשלום בפתחת 
ניצנה ואזור שדה בוקר, בנושאים: גידול 

עגבניות שרי, טיולי אופניים, גבינות ויין, 
בעקבות האדמה והשמש, וחולות וחיות.

20:30 -  הופעות בפארק גולדה של 
יהודית רביץ ומוש בן ארי. 

 יום שישי – 18/7
05:30 – טיול זריחה, 7:00 – טיול 

אופניים ברכס חלוקים, 8:00 – רפת 
סולארית ובתים מלבני אדמה.

17:00 – טיול אופניים, טיול גבינות ויין, 
בעקבות האדמה והשמש, וחולות וחיות.
21:00 - הופעה בפארק גולדה של שלום 
חנוך. סמוך לאזור ההופעה יהיה מתחם 

של איכות סביבה בו יוצגו טכנולוגיות 
סביבתיות בתחום הבנייה מבוץ, אנרגיות 

חלופיות, מזון אורגני, טיפול במים 
ועוד.. 

מחירים: כל המחירים כוללים את 
הסיורים המוצעים.  

להזמנות תושבי המועצה, במתנ"ס: 
08 6564161/2

לתושבי רמת הנגב קיימת  אפשרות להזמין עוד  5 כרטיסים מוזלים עבור אורחים שאינם 
תושבים המועצה. 

כרטיסים : קסטל כרטיסים  טלפון:03-604-50000  או חייגו באותיות *קסטל [8965*]

אוכלוסיהמחיר

תושבים + סטודנטים (כולל תושבים עוטף עזה) 70 ₪ לערב  

כרטיסים ללנים באתרי תיירות באזור90 ₪ לערב
בודדים130 לערב; 220 ליומיים
וועדי עובדים ארגונים ומוסדות 90 ₪ לערב (ללא לינה)

ילדים 504-12 ₪ לערב
לנוסעים בתחבורה ציבורית מטרופולין 90 ₪ לערב

באירוע חגיגת סוף הקיץ בתאריך 27.8.08 תתקיים תחרות צילום בנושא איכות הס־
ביבה:

שטחים פתוחים/ציפורים/איכות הסביבה
איך משתתפים? כל אחד רשאי לצלם ולהשתתף בתחרות. אז צאו לשטח, צלמו וש־

לחו את התמונות למועצה. את התמונות יש להביא על מדיה דיגיטלית ברזולוציה של 
dpi-300 לתמונה, או תמונה במקרה של צילום בפילים, כל אחד רשאי להגיש שלוש 
תמונות בכל נושא בליווי שם הצלם, יישוב, תאריך הצילום, מיקום וכותרת התמונה. 
יש להגיש את התמונות למזכירות המועצה במעטפה עליה כתוב תחרות צילום ושם 

הצלם. 
שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרסים.

צילומים יתקבלו עד התאריך ה- 10.8

לפרטים נוספים: עזרא צחור, מנהל התחרות במייל:
ezrazahor@gmail.com 

איכות הסביבה דרך העדשה במלאת 60 שנה למדינה

למשפחת גרדנשורץ
כואבים ועצובים איתכם על מותה של מרשה, רעיה 

אמא  חברה וידידה אהובה

נל־ וציונית  גאה  יהודיה  מרשה,  
קהילת  בין  הקשר   ממייסדי  הבת 
נדי־ אצילותה,   . הנגב  ורמת  דנבר 

האדם  ואהבת  החיים  שמחת  בותה 
מסירו־ הרחב  לבה  אותנו.  כבשה 

תה ותרומתה לרמת הנגב ולפיתוח 
קשרי השותפות  הפעימו את כולנו.

ההשראה  אך  לנו,  תחסר  מרשה 
הנגב  ברמת  כאן  לכולנו  שהעניקה 
עד  נשכח  לא  ואנו  עמנו  תישאר 
להימנות  שזכינו  אנו  מזל  ברי  כמה 

בין חבריה.

מבטיחים לשמור על קשר עמכם ולהיות 
אתכם בשעת שמחה ועצב .

שמוליק ריפמן
ראש המועצה ותושבי רמת הנגב

לילות ירח בדרכי הבשמים
פסטיבל קיץ ואיכות הסביבה: 17-18 ליולי   2008
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סודוקו- בינוני

אורך מסלול ההליכה: 1.2 ק"מ.
משך הטיול: כשעה וחצי.

תחילת המסלול: בחניון התח־
תון, סמוך למדרשת בן-גוריון.

כיצד מגיעים לתחילת 
המסלול?

ניסע בכביש מס' 40 ונגיע למ־
דרשת בן-גוריון. בשער המדר־

שה נפנה ימינה לכביש מפותל 
המוביל לחניון התחתון של עין 
האחרון  הפיתול  בסוף  עבדת. 
לרגע.  לעצור  ניתן  הכביש  של 
של  ה'ברך'  בתוך  נמצאים  אנו 
משתנה  בה  בנקודה  צין,  נחל 
מצפון  הנחל  של  זרימתו  כיוון 
למזרח. עתה נמשיך עם הכביש 
לתוך הקניון ונחנה בחניון הת־

חתון. 
בשו־ התפתח  עבדת  עין  קניון 

עבדת  רמת  של  הצפוניים  ליה 
נחל  כתוצאה מהתחתרותו של 
הנובעים  השכבה  מעיינות  צין. 

בקניון יוצרים נאות מדבר קטנות, סביבן מתקיים עולם עשיר 
של צומח וחי.

ק"מ  כ-120  אורכו  הנגב.  שבנחלי  מהגדולים  הוא  צין  נחל 
הצפון- בשוליו  תחילתו  קמ"ר.  כ-1,550  שלו  הניקוז  ושטח 

מערביים של מכתש רמון, ותוואי זרימתו עד קניון עין-עבדת, 
הוא לכיוון צפון. לרגלי מדרשת שדה-בוקר פונה הנחל מזר־

חה בזווית של כמעט 90 מעלות. זוהי 'ברך' הצין.
מסתבר, שבעבר זרם נחל צין מרמת עבדת לכיוון צפון-מערב, 

והתנקז דרך נחל הבשור לים התיכון.
התהוות בקע הערבה, כחלק ממערכת השבירה הסורית-אפ־

ריקאית, יצרה בסיס ניקוז נמוך מהים התיכון, והביאה לשינוי 

תוואי זרימתו של הנחל מצפון-מערב לכיוון מזרח. כיום נשפך 
נחל צין מדרום לים-המלח.

ניתן ליהנות מ-3 יחידות נוף: נחל צין עילי - ערוץ המתחתר 
בפיתולים רחבים בין הרי

השולחן על רמת עבדת, קניון רמת עבדת - ראשו במפל שגו־
בהו 40 מ,' והמשכו בקטע קניוני עמוק ויפה שלאורכו נביעות 
רבות. ונחל צין תחתי - עם שינוי תוואי זרימת הנחל מתחתר 
נחל צין בבקעה רחבה, היא בקעת צין, המהווה את הגבול הגי־

אוגרפי בין הר-הנגב המרכזי להר- הנגב הצפוני.
והת־ כתוצאה מהתחתרותו של הנחל במסלע החווארי הרך 

מצוקי,  נוף  כאן  נוצר  מעליו,  הקשה  הגירני  המסלע  מוטטות 
יפהפה, אחד המרשימים בנגב

תבשיל סויה צמחי 
מצרכים: 

סויה
פלפל-גמבה

בצל ירוק
נבטים

עגבנייה
פלפל חריף

מלח

אופן ההכנה: 
מניחים את הגמבה, הבצל 

והעגבנייה במחבת ומטגנים עם 
מעט שמן. במקביל משרים את 

הסויה במים כרבע שעה ולאחר מכן 

מוסיפים לתבשיל. 
מבשלים כעשרים דקות, תוך 

שמוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם .

בתאבון.   

שף החודש:
חנה גרג'י, קיבוץ משאבי שדה

תחזית 
תרבות
יולי 2008

 17.7.08 •
בפארק גולדה - לילות ירח בדרכי הב־

שמים
מופע של יהודית רביץ ומוש בן ארי

 18.7.08 •
בפארק גולדה - לילות ירח בדרכי הב־

שמים
מופע של שלום חנוך

מתנ"ס רמת הנגב קיבל השבוע ציון 
לשבח מהחברה למתנסי"ם
על עשייה, יצירתיות, רצון 

להתקדם ולפתח.
יישר כוח ובהצלחה!

גן לאומי 
עין עבדת

טיול 
החודש

הפסטיבל יתקיים בפארק גולדה ליד 
מרחצאות נווה מדבר (20 דקות מב"ש)

כרטיסים: קסטל: 8965*
לינות ואטרקציות: 08-6564148



                     

מחאה שקטה
ציורים פסטורליים זה ממש לא התחום שלו, אבל אם משהו 
מציק לסטריקו ממשאבי-שדה, הוא מתיישב ומצייר מתוך 

הבעת מחאה. ואז הוא נרגע קצת

 (60) כשסטריקו 
משהו,  על  כועס 
צועק,  לא  הוא 
לא  מתווכח,  לא 
הקול.  את  מרים 
נועל  פשוט  הוא 
בסטודיו  עצמו  את 
בקי־ שלו  הקטן 

במשך  ומצייר  בוץ 
שעות. את כל הזעם 
על  פורק  הוא  שלו 
מחאה  בציורי  הבד, 

שאופייניים רק לו.
מצייר  סטריקו 
כבר  15שנים. בעבר, 
בסמינר  למד  הוא 
תיאטרון  הקיבוצים 
ואומנות אבל הדחף 
בער  תמיד  לצייר 
אותו  תראו  לא  בו. 

מצייר ציורים פסטורליים- פרחים וחיו־
כים, נוף ושלווה- אלא ציורי מחאה. 

לדבר  והחלו  הפרטה  עבר  כשהקיבוץ 
את  קיבל  סטריקו  דיפרנציאלי,  שכר  על 
שעו־ מחאתי  ציור  וצייר  קשה  מאוד  זה 

אבל  הקיבוץ.  חברי  בקרב  רב  עניין  רר 
לא רק עניינים מקומיים מעסיקים אותו. 
בסטודיו שלו ישנם ציורי מחאה שעוס־

קים בענייני אקטואליה בישראל ובעולם. 
מצייר  הייתי  פיגועים,  שהיו  "בתקופה  
אוטובוסים מתפוצצים. ניסיתי לבטא את 
הכאב שעובר עלינו, על העם שלנו ואת 
גם  הזה.  למצב  אותנו  שהובילו  הסיבות 
מלחמות או סכסוכים באו אצלי לידי בי־

טוי", מספר סטריקו ומוסיף: "אני לא בן-
אדם שיודע להתבטא היטב בעל פה ולכן 
את הדברים שמציקים לי אני מצייר. אני 
איך  יודע  לא  ואפילו  אנשים  עם  רב  לא 
להתווכח. אני פשוט מצייר ודרך הציור- 
לתוצאה,  מגיע  שאני  אחרי  לי.  יוצא  זה 

אני חש סיפוק גדול מאוד".
בתע־ ציוריו  את  סטריקו  הציג  בעבר 

ובאזור  בסביבה  בישובים  בעיקר  רוכות, 
ומצפה  אורים  ניר-עוז,  (רביבים,  הדרום 
"יש לי דחף להשמיע את דעותיי,  רמון). 
להעביר  מצליח  אני  אחרת.  בצורה  אבל 
את המסרים שלי רק באמצעות הציור", 

מסכם סטריקו.

סטריקו
מפעל חיי:

מאי-יוני,  בחודשים  כלל  בדרך  שנה,  מדי 
של  הניסיונות  בחוות  קורה  מעניין  משהו 

רמת-הנגב. באזור התנורים בחווה, מתחת 
וחמוד  כיבוי אש, מציץ ראש קטן  למטף 
במיומ־ שנבנה  קן  מתוך  מחודד  ומקור 

"יונק  הצופיות,  הציפור,ממשפחת  נות. 
בחוות  חדשה-ישנה  דיירת  היא  הדבש", 
הניסיונות. השנה, כמו ב-3 שנים האחרו־

נות, היא חוזרת בדיוק לאותו מקום, בונה קן 
לאוויר  מגיחים  שבועות,  כמה  אחרי  ומקננת. 

העולם צאצאיה הקטנים, והאם המסורה ממתינה 
עד שהם ילמדו לעוף.

לאותו  תמיד  חוזרת  ציפור  אותה  מדוע  אז 
שואלים?  אתם  הניסיונות,  בחוות  המקום 

ושומרים  לה  דואגים  מתברר,  העובדים, 
עליה. מביטים בהנאה, אך לא נוגעים. "כל 
שנה אנחנו מחכים לה והיא תמיד חוזרת. 
זה מאוד מרגש לראות אותה עפה באזור 
ופ־ עצים  גזמנו  בטעות,  פעם,  בביטחון. 

שנה  כעבור  זאת  ולמרות  שלה  בקן  גענו 
 2-3 מטילה  היא  ככל  בדרך  חזרה.  היא 

בזהירות  אחריה  עוקבים  אנחנו  בקן.  ביצים 
מנהל  לוי,  מנשה  אמר  מעשיה",  את  ומצלמים 

הטכני במו"פ.   
אז מי זאת ציפור יונק הדבש, או בשמה השני "צופית בוהקת"? סוג של ציפור 
המרחפת מעל פרחים ומוצצת דבש בעזרת לשון הארוכה והיא אפילו יודעת לטוס 

בהילוך אחורי, רוורס.
את הקן, שניתן לראות בתמונה, בונה רק הנקבה. הזכר בזמן ההזדווגות (עם בוא 
האביב) והטלת הביצים, מזמר בקול במטרה למשוך אליו את הנקבה להזדווגות, 

אך לאחר מכן (כמו כל הגברים...) הוא נעלם. 
ולמ־ והגישה אליו קשה  לגודלה של הצופית,  הכניסה אל הקן קטנה, בהתאם 

רות זאת הצליחה הצופית לגדל בקן שבנתה בחוות הניסיונות שני גוזלים. בימים 
שבוע  אחרי  בחרקים.  הגוזלים  את  להאכיל  ממשיכה  האם  הלידה,  שלאחר  אלה, 
עד עשרה הימים- הם כבר יעופו מהחווה, יהפכו לעצמאיים וימצאו אוכל בכוחות 

עצמם. עובדי המו"פ יצטרכו לחכות לשנה הבאה.

"הי, הנה כלב חמוד – הזנב שלו מורם והוא מכשכש בו, 
נובח בשמחה ומסתכל לי ישר לתוך העיניים במין מבט כזה 
... חבל שהוא קשור – נראה לי שאלטף אותו - ... – אאוץ'.... 

אוי.... הצילו...." 
אנחנו מגדלים כלבים, מלטפים אותם בפארקים או סתם 
בלתי  חלק  הם  הכלבים   – יום  מדי  ברחוב  אותם  פוגשים 
רובנו  את  כן,  פי  על  אף  רבים.  אנשים  של  מחייהם  נפרד 
רבים  ואנשים  הכלבים  שפת  את  להבין  לימדו  לא  מעולם 
נותנים להתנהגות הכלב.  לא פעם בפרשנות שהם  טועים 
הבנת הכלבים היא חיונית לחינוך ולאילוף הכלב, היא יכו־

לה לסייע לאנשים עם חרדה מפני כלבים ולמנוע מקרים 
רבים ומיותרים של נשיכות ע"י כלבים. 

– תקשורת  הכלבים מתקשרים במספר ערוצי תקשורת 
כימית  תקשורת  גרגורים),  יללות,  יבבות,  (נביחות,  קולית 
הגוף)  (שפת  ויזואלית  שתן),  כגון  שונים  בריחות  (שימוש 

ומגע. 
בטור הנוכחי אתמקד בתקשורת הקולית, כאמצעי הת־

קשורת של הכלב ובטור הבא אפרט על התקשורת הכימית 
והויזואלית של הכלבים. על מנת להבין כלב, מאוד חשוב 
להתייחס לערוצי התקשורת השונים, להקשיב לכלב אבל 
גם להסתכל עליו, מפני שכפי שנראה בהמשך לא כל קול 

הוא חד משמעי. 
תקשורת קולית: 

של  שונים  סוגים  כוללת  הכלבים  של  המדוברת  השפה 
קולות וצלילים המבטאים כוונות שונות. 

לתק־ קרובות  לעיתים  משמשת  "הָאּו-הָּאו",   – נביחה   -
שורת עם בני המשפחה או אחרים, העוברים בסמוך לכלב: 
משמשת כאזהרה, כהצהרה על טריטוריה, כהזמנה למש־

חק או פעילות משותפת או כביטוי לשמחה על שובו של 

בן משפחה. בד"כ הנביחה מלווה בהתרגשות. מאוד חשוב 
כאשר שומעים נביחה לשים לב לשפת הגוף של הכלב ול־

קולות נוספים שהוא משמיע (למשל גרגור).
משדרת   – גבוה  צפצוף  קול  מעין  "אִי..אִי..אִי",   – יבבה   -

מצוקה, כאב, פחד, לחץ – מאפיינת גורים.
- יללה – "הָאּוּוּוּוּו" ארוך וגבוה, משמשת לתקשורת ממ־

רחק – מבטאת הרבה פעמים רצון של הכלב להיות בקרבת 
הקבוצה – בעליו, כלבים אחרים וכו'...

או  לנביחות  נלווה  להיות  שיכול  קול  גְרְרְרְרְר,   – -גרגור 
יכול לשמש כאיום או אזהרה, לפני  להופיע לבדו. קול זה 
ויכול  נוחות,  אי  על  שקטה  מחאה  להביע  יכול  תקיפה, 
– מאוד חשוב לשים לב לשפת הגוף  להיות חלק ממשחק 

של הכלב במצב זה. 
לקראת הפעם הבאה – תרגיל קטן בנושא שפת גוף של 

כלבים: 
נסו להבין מה מנסה הכלב בכל אחת מן התמונות לשדר 

לסביבתו או למי שמולו:

יש לכם שאלות? כתבו לנו לאי-מייל: 
havaya.dog@gmail.com

הדס נגר-תורג'מן, מאלפת כלבים
חוויה מאלפת

חדש: מדור לאילוף כלבים.כל 

הדרכים לאילוף וטיפול בכלבים

שפת הכלבים – הבנת הכלב כתנאי הכרחי לחיים משותפים

כן לציפור
עובדי המו"פ של רמת-הנגב מתרגשים בכל שנה מחדש 

כשציפור "יונק הדבש" מגיעה לביקור בחווה

"לא יודע להתווכח, רק לצייר". סטריקו באולם התצוגה

העובדים שומרים עליה. 
יונק הדבש בקן שבחווה




