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ב-19.3 יתקיים יום המועצה 2010. זהו המשך ליום המועצה המוצלח 
במהלך  המועצה.  מתושבי  כ-250  בהשתתפות   2009 בינואר  שנערך 
לבדואים  ההתייחסות   - סוגיות  שלוש  לדיון  המועצה  העלתה  היום 
באזור, מדיניות המועצה בנושאים הסביבתיים המרכזיים, והאם להקים 
בית ספר תיכון אזורי. השתתפות התושבים הערה סימנה מספר כיווני 
פעולה בכל אחד מהנושאים. במהלך השנה פעלו שלושה צוותי עבודה 
לדיון  לאחרונה  שעלו  סיכום,  דו”חות  וכתבו  הללו  בסוגיות  שטיפלו 

במליאת המועצה.
בשלושה  בסיור  יתחיל  היום  אחרת.  קצת  תהיה  השנה  המתכונת 
שמעתם  שוודאי  האחרונה,  בשנה  קידמה  שהמועצה  פרויקטים 
עליהם הרבה אבל לא בטוח שראיתם: כפר הסטודנטים באיילים; רוח 

חם  בית  במדבר,  ושנטי  בקרוב;  שיפתח  מסמים  לנגמלים  כפר  מדבר, 
לילדים במצוקה שנפתח לאחרונה ליד מחנה רמון. אחרי הסיור, יגיעו 
ייהנו מכיבוד קל.  האוטובוסים ל”אסם” במשאבי שדה, שם התושבים 

לאחר מכן תוצג למשתתפים ההתקדמות בכל אחת משלוש הסוגיות.
בלתי  באופן  המועצה  עבודת  על  והערות  משוב  בקבלת  הציבור  “שיתוף 
אמצעי, הוא עניין בעל חשיבות גדולה”, אומר שאול לוי, מזכיר המועצה. 
“כמשרתי ציבור וכמי שפועלים בשם הציבור, עלינו לדעת שאנחנו מקדמים 

נושאים שהם חשובים לא רק למועצה אלא גם לתושבים עצמם”. 
אם גם אתם רוצים לשמוע ממקור ראשון מה קורה במועצה, ולהשפיע על 
העתיד שלנו, אתם מוזמנים להצטרף ליום הפתוח. פרטים מלאים באתר 

המועצה ובגב עיתון זה.

במסגרת ביקור רשמי בוייטנאם שערכו שמואל ריפמן, 
ראש המועצה האזורית, ויעקב מוסקוביץ’, מנהל המו”פ 
ויו”ר הוועדה החקלאית, התקיימה פגישה רשמית עם 
נגויין  )סייגון(,  צ’י מין סיטי  סגן ראש העירייה של הו 
להרחיב  הצדדים  הסכימו  הפגישה  במהלך  טי.  טרנג 
השקעה  בהיקף  תכניות  ולקדם  הפעולה  שיתוף  את 
וייטנאמית של כמיליון דולר בתחומי החקלאות, ובהן 
הקמת משקי חקלאות משפחתיים, קידום רפת החלב, 

אנרגיה סולרית וטיהור מים.
שר  סגן  עם  גם  ומוסקוביץ’  ריפמן  נפגשו  בהמשך 
שציינו  הוייטנאמיים,  החוץ  שר  וסגן  החקלאות 
הערכה  והביעו  הפעולה  שיתוף  של  החשיבות  את 

לתרומתם ליחסים בין ישראל ווייטנאם.
ווייטנאם,  הנגב  רמת  בין  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
משתלמים,  כ-120  הנגב  לרמת  שנה  מדי  מגיעים 
לתקופה של כ-10 חודשים המשלבת עבודה חלקית 
מקצועיים.  וסיורים  קורסים  עם  חקלאיים  במשקים 
במהלך התקופה הם לומדים חקלאות יישומית מעשית 

וטכנולוגיות מתקדמות.
זקוקה מאוד  וייטנאם כמדינה מתפתחת  כי  ריפמן אמר לסיכום: “מתברר 

עם  הפעולה  ששיתוף  תחום  החקלאות,  בתחום  המערכות  וייעול  לסיוע 
רמת הנגב יכול לסייע בישומו”.

ודין”  מבקר המדינה החליט החודש לדחות את תלונת אגודת “אדם טבע 
ניצנית. בתשובתו להתייחסות  בעניין הפקדת תוכנית המתאר של הישוב 
המועצה האזורית רמת הנגב לתלונת אט”ד, כותב המבקר כי אין הוא מוצא 
ימשיך  המדינה  מבקר  משרד  התכנוני.  בתהליך  להתערב  הזו  לעת  לנכון 

ויעקוב אחרי תהליכי התכנון, בהתאם לסמכויותיו בחוק מבקר המדינה.
בתלונה  המדינה,  למבקר  ודין  טבע  אדם  אגודת  פנתה   2009 בינואר 
בדברי  ניצנית.  הישוב  של  התכנון  תהליכי  את  ולחקור  לבחון  הדורשת 
תשובתה למבקר המדינה, טוענת המועצה האזורית כי הניסיון להביא את 
הדיון התכנוני להכרעת המבקר אינו ראוי, וכי הפורום הראוי לדיון בסוגיות 
טוענת  המועצה  אט”ד,  לטענות  בניגוד  התכנון.  מוסדות  הינו  שהועלו 
שדווקא מוסדות התכנון, שלנגד עיניהם עמדו שיקולים של חיזוק ועיבוי 
ניצנה, הם אלה שמצאו לנכון לכלול  ההתיישבות היהודית באזור פיתחת 

את הישוב ניצנית בכל תוכניות המתאר הארציות. 
המועצה טענה לכל אורך הדרך כי היא מעמידה בסדר עדיפות ראשון בחשיבותו 

את הרחבת הישובים הקיימים, ובשנים האחרונות היא פועלת ומשקיעה רבות 
בקידום הרחבות באשלים, מדרשת בן גוריון, טללים, רתמים ומשאבי שדה. יחד 
עם זאת, אזור פיתחת ניצנה, הנמצא סמוך לגבול מצרים, מבודד יחסית מיתר 
הישובים ברמת הנגב ומרוחק ממרכזים עירוניים. לכן, מחייב הדבר היערכות 
אש  שטחי  מגבלות  עקב  אשר  ישובים  ארבעה  קיימים  באזור  לעתיד.  ותכנון 
ושמורות טבע פוטנציאל ההרחבה שלהם מוגבל. יתר על כן, מלבד הישוב עזוז 
כל שאר הישובים הם בעלי צביון חקלאי, ובעלי יכולת עיבוי ותעסוקה המוגבלים 
ראשונה  תכנונית  הצדקה  ישנה  כי  המועצה  סבורה  כן,  על  לחקלאות.  בעיקר 
במעלה לסיים את הליכי תכנון של ניצנית. הישוב עתיד להיות בעל מאפיינים 
ויצור  יחסית,  נמוכה  קרקע  תפוסת  שיצריך  באופן  חקלאיים,  לא  קהילתיים 
מקורות תעסוקה מגוונים שיתנו מענה מאוזן לתושבי האזור, תוך השתלבות 

במרקם הכפרי המאפיין את ישובי האזור. 
אדוה לויד
דוברת המועצה

מי שמגיע - משפיע
בעוד מספר שבועות יתקיים יום המועצה לשנת 2010. בואו לראות את הפרויקטים החדשים באזור, לשמוע על 

ההתקדמות בסוגיות המרכזיות ולהשפיע על העתיד

בוקר טוב וייטנאם
ראש המועצה ויו”ר הוועדה החקלאית ביקרו בוייטנאם. הם דנו בהרחבת שיתוף הפעולה בין וייטנאם לרמת נגב, 

במסגרתו מגיעים אלינו מדי שנה כ-120 משתלמים בחקלאות

ניצנית - ממשיכים בתוכניות
מבקר המדינה החליט החודש לדחות את פנית אדם טבע ודין המבקשת לעצור 

את הליכי התכנון לישוב החדש בפתחת ניצנה

שמוליק ריפמן עם סגן ראש עיריית הו צ’י מין

 

סופת  התחוללה  ינואר  חודש  באמצע 
שגרמה  בעוצמתה,  חריגה  גשמים 
ולפגיעה  האזור  בנחלי  לשיטפונות 
מערכות  וגשרים,  כבישים  בתשתיות 
חשמל, ניתוק יישובים והפסקת אספקת 
מים במספר יישובים. היה זה אירוע של 
גרם  הראשונות  שבשעות  ביובל,  פעם 
להתלהבות והפך את האזור למוקד עניין 

לתושבים מבית ומכל רחבי הארץ. 
מוקד  במועצה  נפתח  ראשון  אור  עם 
חירום, במטרה לקבל מידע ולתת מענה 
בעיקר  והיישובים,  התושבים  לצרכי 
ניצנה  גשר  קריסת  עקב  שנותקו  אלה 
ברציפות  פעל  המוקד  כבישים.  והצפת 
פעולה  בשיתוף  ימים,  שלושה  במשך 
מע”צ,  החשמל,  חברת  המים,  רשות  עם 
בזק, מטרופולין, משטרת ישראל, יחידת 

החילוץ ועוד.
סיכומים  נערכו  האירועים  תום  עם 
והפקת  סיכום  כולל  השונים,  בפורומים 
עיקר  היישובים.  נציגי  עם  לקחים 
הלקחים העולים מן הסיכומים מלמד כי: 
ביישובי המועצה יש צורך בהקמת מוקד 
יישובי, ממנו ינוהל המשבר על ידי צוות 
לאספקת  מספקת  היערכות  אין  צח”י; 
והחקלאות;  החיים  בעלי  למשק  מים 
למערכות  גיבוי  ליצירת  דרך  לבחון  יש 
מנת  על  ביישובים,  המרכזיות  החשמל 

לאפשר אספקה בסיסית של שירותים.
ראוי לציין כי עבודת המועצה, היערכותה 
ותפקודה במהלך האירועים זכו להערכה 
אנו  זאת,  עם  יחד  הגורמים.  מכל  רבה 
לקחים  בהפקת  רבה  חשיבות  רואים 
במהלך  חירום.  לשעת  הצוותים  ותרגול 
השתלמות  נערוך  הקרובים  השבועות 
להכשרת כוח אדם מיומן לניהול המוקד 
ותפעולו, ובהמשך נקיים מספר תרגילים 
לצוותי המועצה ולצוותי צח”י היישוביים. 
המטרה העומדת לנגד עינינו היא להיות 

ערוכים טוב יותר בעתיד.

פתוח  יום  קיימנו  האחרון  שישי  ביום 
הפרויקט  בנושא  המועצה  לתושבי 
הסולארי הלאומי שייבנה באזור אשלים. 
בשיתוף  רבה  חשיבות  רואים  אנו 
התושבים במידע העדכני בתחומי התכנון 
הטכנולוגיה והסביבה מפי אנשי המקצוע 
זה  פרויקט  הפרויקט.  את  שמקדמים 
בהיקפו  ביותר  והגדול  הראשון  הוא 
החשיבות  בצד  כי  ספק  אין  בישראל. 
והסיכויים הגדולים של הפרויקט למשק 
הלאומי ולכלכלת האזור, יש גם חששות 
מהשלכות והשפעות סביבתיות אפשריות. 
בכוונתנו ללוות את ההתקדמות ולעקוב 
בנוגע  המוסמכים  הגורמים  טיפול  אחר 

לנושאים אלה. 

ולסיום, החורף עוד לא נגמר, אך הגשמים 
בורות  את  מילאו  באזור  שירדו  הרבים 
כדאי  בעיצומה.  כבר  והפריחה  המים 
לנצל את השבתות היפות ולצאת ליהנות 

מיופיו של האזור בטרם האביב.

שמואל ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:
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באודיטוריום  התקיים   12.2.10 שישי  ביום 
פתוח  יום  מדברית  לחקלאות  המרכז  של 
לתושבי המועצה בנושא הפרויקט הסולארי 
תומר  אשלים.  באזור  שייבנה  הלאומי 
גוטלהוף, היועץ הסטטוטורי של הפרויקט, 
למצב  החלופות  בחירת  מהלך  את  הציג 
באזור  לקום  מיועד  היה  הפרויקט  הנוכחי. 
אשלים, אולם בשל התנגדות הצבא ומשרד 
האש  שטחי  לכיוון  צפונה  הוסט  הביטחון 
של ביסנ”מ. סך כל השטח המיועד לפרויקט 

הינו כ-9000 דונם.
לאחר מכן זוהר דרך מחברת אדן טכנולוגיות 

הציגה את ההיבטים ההנדסיים של הפרויקט. בפרויקט אמורות לקום שתי 
ועוד  מגה-וואט,   80-110 תייצר  מהן  אחת  שכל  תרמו-סולאריות,  תחנות 

שתי מערכות פוטו-וולטאיות של 15 מגה-
אמור  הפרויקט  הכל,  בסך  אחת.  כל  וואט 
שיכולה  כמות  מגה-וואט,   250 כ-  לייצר 

לספק חשמל לעיר של 250,000 תושבים.
גיאופרוספקט  מחברת  כהן  שרון  לבסוף, 
הסביבתי  ההשפעה  תסקיר  את  הציגה 
מגוון  בודק  התסקיר  החברה.  שעשתה 
היבטים הקשורים לסביבה כגון רעש, קרינה, 
למתקן  התסקיר,  פי  על  ועוד.  נראות  חום, 
לא יהיו השפעות סביבתיות-בריאותיות על 
זאת, כמובן שפרויקט  תושבי הסביבה. עם 
באופן  הנוף  את  משנה  כזה  גודל  בסדר 

משמעותי. המפגש הסתיים בדיון ער בין המשתתפים למציגים.
ערן דורון

עבודה התנדבותית מתוארת כפעילות שאינה מתבצעת מתוך כורח ולא מתקבלת 
בעטיה תמורה או פיצוי ישיר. אבל האומנם, ההתנדבות היא ללא תמורה? במחקר 
שנערך לאחרונה בבריטניה נמצא כי 63 אחוזים מבני ה-25 עד 65 שהשתתפו 
במחקר מעידים כי הם מרגישים פחות מתוחים ולחוצים אחרי שהם מתנדבים. 
החוקר ד”ר ארנל הוסיף כי “עזרה לאחרים יכולה בהחלט להזניק את ההערכה 
נהדרת  דרך  היא  קבוע,  בסיס  על  נעשית  היא  אם  בעיקר  התנדבות,  העצמית. 

להרגיש מאושר ובריא יותר”.
למען האמת, הידע הזה לא כל כך חדש לנו. במועצה פעילים כבר זמן רב מתנדבים 
בגילאים שונים ובמקומות שונים. אבל טוב לקבל אישור מדעי לתחושה הזו. אנו 
מקבל  המתנדב  גדול,  לא  אישי  ומאמץ  מועט  זמן  השקעת  שתמורת  מאמינים 

תגמול וסיפוק אישי.
לכן, מתוך נקודת מבט כוללת, הוחלט במחלקה לשירותים חברתיים לרכז את 

ההתנדבות לכדי מערך שיעסוק בארבעה תחומים:
• איתור וזיהוי צרכים בקהילה שיכולים לקבל מענה על ידי מתנדבים.

• איתור מתנדבים בקהילה.
• שיבוץ המתנדבים בתפקידים העונים על תחומי העניין והכישורים שלהם.

• הדרכה וליווי מקצועי של המתנדבים.
בימים  מתנדבים.  כרכזת  מונתה  מרביבים  פריאל  חני  בעיצומה.  כבר  הפעילות 
הקרובים ייקבעו בישובים השונים חוגי בית שבמהלכם נציג את מגוון האפשרויות 
להתנדבות. המגוון הרב מאפשר לאנשים מכל הגילאים, מבני נוער עד גמלאים, 

להתנדב.
תושבים המעוניינים להתנדב בתחומים שונים ובהיקפים שונים, 

הודעה  לה  להשאיר  או   050-6958866 בטלפון  חני  עם  קשר  ליצור  מוזמנים 
במחלקה לשירותים חברתיים בטלפון 6564145–08.

הרעיון הוא פשוט - ליצור שרשרת של נתינה וקבלה בקהילה חזקה.

אופיר צימרינג, עו”ס קהילתי
ענת לב- רן, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

חמישי  ביום  התחיל  זה  כפולה.  חגיגה  לנו  הייתה  האחרון  בשבט  בט”ו 
ה-28/1, כשחגגנו במשאבי שדה בדרך מקורית - תחרות בישול! התחלקנו 
זהב  והורים. על כל קבוצה היה לחפש שקי  ילדים  לקבוצות מעורבות של 
ברחבי הקיבוץ, איתם היא קנתה מצרכים מה”כלבו” המדומה שהקמנו. כל 

קבוצה בישלה אוכל נפלא ויצא טעים מאוד.
יחד  ניגנו ושרנו  בו  ביום שישי ה-29/1 חגגנו בטללים. פתחנו בטקס קצר 
לט”ו  הקשורות  מגוונות  תחנות  בין  הסתובבנו  כך  אחר  מיד  שירים.  כמה 
צמחי  של  שתילים  שתלנו  מאצטרובלים,  מיוחדים  מוביילים  הכנו  בשבט: 
תבלין ופרחים צבעוניים, הכנו שלטים מקוריים לחדר מזרעים יבשים והכנו 
יחד סלט פירות נהדר, שאותו אכלנו לקראת סיום הפעילות. היה יום שמשי 

ומקסים והפעילות הייתה מהנה מאוד!
חברי גרעין עודד

השמש זורחת באשלים
החודש ערכה המועצה יום פתוח בנושא הפרויקט הסולארי הלאומי שייבנה באשלים. הפרויקט הוצג ממספר 

היבטים, והתושבים גילו עניין. ערן דורון מעדכן

לתת זה גם לקבל
המחלקה לשירותים חברתיים מפעילה מערך התנדבות ברחבי המועצה. הצטרפו, השקיעו והרוויחו

כך הולכים הגרעינרים
חברי גרעין עודד יצאו לחגיגת ט”ו בשבט כפולה. השמש חייכה אליהם, וגם המשתתפים

צילום אוויר של אזור הקמת המתקן

צוות כוננות מועצתי - יש דבר כזה? יש, ועוד איזה!
הצוות מונה כ- 18 קצינים ולוחמים מישובי המועצה, בפיקודם של 
יואב אבריאל וצחי רם. תפקידו העיקרי של הצוות הוא להוות צוות 

התערבות במקרה של כניסת מחבלים לישובים )שלא נזדקק...(.
מוסמכים.  מדריכי  ע”י  לוט”ר,  אימוני  עובר  הצוות  לחודשיים  אחת 
טקטיים  לאימונים  במכללה  יומיים  בן  לאימון  יצא  הצוות  החודש 
בנושא לחימה בשטח בנוי אוהד )להבדיל משטח עוין(. החברים חזרו 

כואבים, כחולים וחבולים, אבל למדו הרבה ומצפים לאימון הבא.
בקרוב יפתח קורס מתנדבים נוסף, אנו נשמח לכל מתנדב נוסף.

המעונינים מוזמנים להתקשר למתמיד רמת הנגב, מחלקת הביטחון, 
 ,6564128

. kimhiy@rng.org.il,arikrv@bezeqint.net או לדוא”ל

יעקב קמחי ואריק יצחקי 
מפקדי בסיס הפעלה רמת הנגב

מעוררת  הספר  בית  ימי  על  המחשבה  האם 
ולקיום  לחברים  למשחקים,  געגועים  בכם 
להיזכר  נסו  אז  הילדות?  של  הדאגות  חוסר 
לעשות,  מה  אין  המבחנים...  בתקופת  לרגע 
הלמידה  בינינו,  הטובים  לתלמידים  גם 
עצמה יכולה להיות קשה. קל וחומר, לאותם 
רשימת  בראש  נמצאים  שלא  תלמידים 
החינוך  מחלקת  בשבילם,  בדיוק  הציונים. 

מפעילה מערך של תגבור לימודי. 
את  לחזק  לילדים  לאפשר  היא  “המטרה 
אחראית  דלריאה,  דורית  מסבירה  עצמם”, 
שיעורים  לא  “אלה  במועצה.  לימודי  תגבור 
לילדים  שמאפשרת  מסגרת  אלא  פרטיים, 
להתקדם בחומר ולהתחזק במקומות שבהם 
הם חלשים. בכל קבוצה יש חמישה תלמידים, 
מה שמאפשר אינטימיות וקידום של כל ילד. 
בלבד.  סמלי  תשלום  כך  על  גובים  אנחנו 
המטרה הסמויה שלנו היא לתת רשת בטחון 

לילדים, שכולם ייצאו עם בגרות”.
בנוסף לקבוצות שעוסקות בנושאים עיוניים 
כמו מתמטיקה, השנה נפתחה קבוצה מיוחדת 
זו  בקבוצה  למידה.  באסטרטגיות  שעוסקת 
- איך לארגן  נכון  הדגש הוא על איך ללמוד 
להתכונן  איך  לזכור,  איך  לימודי,  חומר 
עשת  מעיין  מנחה  הקבוצה  את  למבחן. 
מכמהין, מורה בתיכון הסביבתי ובעלת ניסיון 
להם  נותנת  “אני  למידה.  לקויי  עם  בעבודה 
יותר  תלמידים  להיות  להם  שיאפשרו  כלים 
להמציא  אותם  מלמדת  אני  לפעמים  טובים. 
לזכור  להם  שיאפשרו  משחקים  או  סיפורים 
שלקרוא  הבנתי  לאחרונה  למשל,  טוב.  יותר 
זה לא משהו שחביב עליהם. אז עשינו מעין 
היו  והם  - לקחתי טקסט,  חפש את המטמון 
אחת  שבכל  מעטפות,  בבית  לחפש  צריכים 

מהן הייתה שאלה על הטקסט “.
שלי  “הבת  מרוצים.  שההורים  רושם  עושה 
אור מסיימת חטיבה ועולה לתיכון”, מספרת 
זמן טוב לחזק את  “וחשבתי שזה  חני טופר, 
יכולות הלמידה שלה. היא מרוצה מהקבוצה, 
ואילו  לומדת”.  שהיא  הדברים  את  ומיישמת 
מאוד  שלי  “הבן  מוסיפה:  אלעזרא  יהודית 
אוהב את הקבוצה. לדעתי זה מתאים לא רק 
מה  לדעת  צריך  ילד  כל  מתקשים.  לילדים 

ללמוד, איך ללמוד, במה להתמקד”.

מתגברים על 
הקשיים

המועצה מפעילה מערך של 
תגבור לימודי. גולת הכותרת 
- סדנה חדשה לאסטרטגיות 

למידה. בואו תלמדו איך 
לומדים ללמוד

פינת לובשי המדים
מריח טוב! תחרות הבישול במשאבי שדה
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פורים שוב מתקרב. וכמו בכל שנה, מי זוכר כבר כמה שנים, 
יתקיים בתיכון הסביבתי בשדה בוקר אירוע ייחודי, מושקע 
וגדול - העדלאידע! האירוע, שיתקיים ב-27.2 ויחל ב- 09:30, 
ענק  בובות   20 כ-  שבמרכזה  תחפושות  בתהלוכת  יתחיל 
ססגוניות. לאחר מכן יתקיים יריד, ובו שוק בשקל, סדנאות 
מחזור, הפעלות לילדים ועוד. העדלאידע הייתה בעבר אירוע 
מקומי, אבל עם השנים שמעה יצא למרחק, ובעשור האחרון 

מגיעים מדי שנה אלפי מבקרים מכל הארץ. 
אבל העדלאידע היא לא רק אירוע פורימי שמח וכיפי - יש בה 
ערך מוסף וייחודי, ברוח התיכון הסביבתי. מדובר בעדלאידע 
כל  הממוחזרים.  החומרים  טהרת  על  כולה  שכל  סביבתית, 
הבובות והמתקנים בנויים  מנייר, בקבוקים, צינורות השקיה, 
העדלאידע,  למחרת  מהזבל.  שניצלו  וברזלים  קרטונים 
וממחזרים  הנייר,  פיסת  התלמידים מפרקים הכל עד לרמת 

את החומרים. 
אבל מבחינת מולי רובין, מנהל הפנימייה, יש פה עוד אלמנט 
העדלאידע,  של  הגדול  הסיפור  “לטעמי  ומיוחד.  חשוב 
מכיר  לא  אישית  אני  מיוחד.  חינוכי  בתהליך  שמדובר  היא 
התלמידים  שבו  כזה,  גודל  בסדר  אירוע  חינוך  מוסד  בשום 
עושים הכל מא’ ועד ת’ - משלב הפנטזיות, דרך הכישלונות 
והלמידה מהם, ועד לאירוע עצמו, אירוע מורכב שבאים אליו 

כ- 6,000-7,000 איש.
התלמידים  כמובן  אותו  שלה,  הנושא  את  יש  שכבה  “לכל 
י’  תלמידי  ה-60,  בשנות  בחרה  ט’  שכבה  השנה  בוחרים. 
בתרבות רחוב, שכבת י”א תציג את סיפורי התנ”ך והבוגרים 
של  בליווי  הכל,  עושים  התלמידים  ערב.  בתרבות  י”ב  של 
הצוות החינוכי, בתהליך חינוכי מאוד מסודר. הם משרטטים 

בונים  הקונסטרוקציות,  את  בונים  המבנים,  של  סקיצות 
על  עובדים  הם  עצמו.  האירוע  את  ומפיקים  המעטפת  את 
דברים  עושים  הם  עצמם.  בכוחות  וחצי,  כחודש  במשך  זה 
מדהימים בגודלם ובאיכותם. יש בערך חמישה מתקנים לכל 

שכבה, כל אחד בין 3 ל- 4.5 מטר גובה”.

קשה וכיף

ייחודית.  בחוויה  בהחלט  מדובר  עצמם  התלמידים  בשביל 
תלמידת  גאון,  נוי  מספרת  קשה”,  מאוד  עובדים  “אנחנו 

תפקיד.  יש  ולכולם  ועדות,  של  ברור  מאוד  סידור  “יש  י”א. 
של  התהלוכה  על  שאחראי  עדלאידע  ראש  יש  שכבה  לכל 
ועוד.  פרסום  הווי,  מבנים,  תחפושות,  ועדות  יש  השכבה, 
עבודה.  הרבה  יש  ועדיין  בשכבה  איש  שישים  בערך  אנחנו 
העדלאידע  שלפני  בשבועות 
רגע  כל  כמעט  עובדים  אנחנו 
שמסיימים  מהרגע   - אפשרי 
אפילו  ההשכבה.  ועד  ללמוד 
מתבטלים  מהלימודים  חלק 

לטובת ההכנות”.
נשמע מאוד מפרך.

משהו  זה  כיף.  בעיקר  “זה 
בצורה  השכבה  את  שמגבש 
של  עניין  גם  פה  יש  מטורפת. 
אחריות. לא בהיבט של מועקה, 
לכולם,  שחשוב  משהו  זה  כי 
את  שלקח  מי  על  נופל  לא  זה 
אנחנו  לשנה  משנה  האחריות. 
לעבוד,  איך  ניסיון,  צוברים  גם 
תפקיד.  לאיזה  לבחור  מי  את 
יותר קשה, כי  זו שנה  מצד שני 
אבל  הלימודים.  של  קשיים  יש 
טובה,  יותר  עצמה  העבודה 

והתוצאות יותר טובות”.
איך בחרתם את הנושא של השכבה?

“קיימנו אסיפת שכבה, בה העלינו מספר רעיונות. חשבנו על 
זה כמה ימים ואז עשינו הצבעה. בחרנו בסיפורי התנ”ך. יהיו 
מבנים של תיבת נוח, יונה והלוויתן וסיפורים אחרים, וכמובן 

תחפושות בהתאם”.
לאור  זאת,  עם  חופשית.  לאירוע  שהכניסה  לציין,  חשוב 
ריבוי המבקרים ועומסי התנועה, מומלץ להגיע מוקדם. “זה 
אירוע מאוד מורכב מבחינה לוגיסטית”, מסביר מולי. “אנחנו 
של  הכוונה  ויש  ליישוב,  מחוץ  חנייה  מגרשי  שני  מכשירים 

במועצה  גדול  הכי  התרבות  אירוע  זה  למעשה,  המשטרה. 
בשבת  המועצה  ברחבי  פנוי  צימר  למצוא  קשה  האזורית. 

הזו”.
מדובר במשהו יוצא דופן גם לתלמידים, וגם לבית הספר.

ובעשר שנים האחרונות  “זה אירוע שרץ קרוב ל- 15 שנה, 
בשנתיים  לאוזן.  מפה  גדולה,  מאוד  תאוצה  תפס  הוא 
תומכת  מאוד  והיא  לעשייה,  הצטרפה  המועצה  האחרונות 
במנהלות ובכספים - זו עזרה מאוד משמעותית והיא ראויה 
באירוע  מדובר  והכיף,  והעוצמה  האירוע  מבחינת  להערכה. 
וגם  התחפושות  גם  המבנים,  של  האיכות  גם  מרשים.  מאוד 

היריד. צפו לשואו גדול”.

נכנס אדר
בפורים הקרוב תיערך כמדי 
שנה העדלאידע של התיכון 
הסביבתי. התלמידים כבר 
עובדים במרץ על ההפקה 
- מבחירת הנושאים, דרך 

בניית בובות הענק על טהרת 
החומרים הממוחזרים ועד 
ניהול האירוע. אל תחמיצו! 

מעוז דגני

על טהרת החומרים הממוחזרים. תלמידי התיכון מתכוננים לתהלוכה

20 בובות ענק, בגובה של בין 3 ל-4.5 מטר. מתוך העדלאידע הקודמת

“בשבועות שלפני העדלאידע אנחנו עובדים כמעט כל 
רגע אפשרי”
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רכסים שולחים
זרועות לתוך הנחל

בנגיעות קלות
מטופפות

משב קליל של רוח
מנשים חולות נודדים

בורידים המתפתלים בערוצים
חוד ההר מסתיר ענן

נוגע בשמיים
מדגדג לאינסוף

את כפות הרגליים
אני יושב על האבנים

כצופה בתמונה בגלריה
של אלוהים

הוא צייר אותה הרבה
לפני שנולדתי

ייהנו ממנה צופים
הרבה אחריי

אבל אני כאן על האבנים
יושב וצופה 
בתמונת חיי.

נוף מדבר
אלעד ארנון

תחזית תרבות: 
מרץ 2010

• “שישי ציוני” במדרשת בן-גוריון
5.3 על פי הפרסומים.

• “ראש חודש” במדרשת בן גוריון 
19:00 ,11.3

הרצאתה של אילנה דיין – דילמות של עיתונאית חוקרת. 

• פסטיבל “סרטים ויוצרים”
20.3–17.3

פירוט המופעים והפעילויות יתפרסם בנפרד.

חוג האזנה
ימי ראשון, 20:30, בקיבוץ שדה בוקר

• 14.3 הרצאה: מדוע נחשב יוהאנס ברהמס ליורשו 
הטבעי של לודוויג ואן בטהובן?

• 21.3 קונצרט ממיטב המוסיקה הקאמרית של יוהאנס 
 ברהמס: 

שתי רביעיות הפסנתר אופוס 25 בסול מינור ואופוס 
26 בלה מז’ור של ברהמס בהשתתפות נגני התזמורת 

הפילהרמונית הכנר שמעון אבאלוביץ’, הצ’לן 
אליעזר אורון, הוויולן ירון אהרון והפסנתרנית 

ליאורה זיו-לי.   

בקהיר  נחתתי  במדינה.  ישראל  נציגי  של  כאורח  למצרים  נסעתי 
בתקופה של תחילת הרמדאן. שדה התעופה היה מלא נוסעים ששבו 

ממכה. מוקפים ערבים והמון רב, יצאנו לקהיר.
קהיר מונה 17 מיליון תושבים במשך היום. רק 12 מיליון לנים בעיר 
בלילה - יתרת האנשים יוצאים וחוזרים לעיר מדי יום. אני ספרתי 
הלבושים  בשוטרים  מלאה  העיר  אחד.  טויוטה  טנדר  על  איש   28
בלבן - בכל צומת שוטר, על כל גשר עמדת שיטור. כך “מתגברים” 
על האבטלה וגם נותנים בטחון לאזרחים. כמעט ואין פשיעה בעיר, 

ועונשו של הגנב הקטן ביותר הוא קטיעת היד.
הזבל  שבו  בקהיר  רובע  הזבל”,  ל”עיר  נסענו  בבוקר  למחרת  כבר 
נמצא בבתים והאנשים בחוץ. כל התושבים כאן מתפרנסים ממיון 
זבל ומחזורו, כל בית מתמחה במיון סוג אחד של אשפה. ערמות של 
זבל על כלי הרכב, בחצרות, על גגות הבתים ובכל פינה. החלון ברכב 

היה סגור ולכן לא הרחנו...
העתיקות  הקבר  חלקות  שבו  הקברות,  בית  לרובע  נסענו  משם 
נהפכו למגורים מפאת מצוקת הדיור בעיר. בכל חלקה גרה משפחה 
משחקים  הילדים  הגדולה.  בעיר  להתפרנס  ובאה  מהכפר  שהגיעה 

כדורגל בבית הקברות, ושתי מצבות משמשות כשערים.
נסענו לאלכסנדריה. זו עיר מודרנית מאד יחסית לקהיר, דומה לתל 
אביב, מבחינת הרחובות, החנויות והאווירה. בית הכנסת הגדול של 
שמונה  מונה  אלכסנדריה  יהדות   - בשיממונו  עומד  אלכסנדריה 

יהודים, כשהצעיר ביניהם בן 64. ישבתי בהתרגשות על הכסא ממנו 
הרמב”ם נשא תפילה בתקופתו.

תעלת  את  חציתי  סואץ.  לעיר  אותי  להסיע  מהמארחים  ביקשתי 
סואץ על גבי דוברה. לאחר שהתברר לקצין המשטרה במקום כי אנו 
ישראלים, המתנו כשעה וחצי. הרגשתי כמו פלשתינאי במחסומים... 
לא נעים. למען ביטחוננו האישי, כך הוסבר לי, הוצמדו אלינו ששה 

שוטרים וחיילים שליוו אותנו עם ג’יפ צבאי.
התעקשתי להגיע לשארית המוצבים של מלחמת יום כיפור. המצרים 
השאירו הכל כמות שהוא, והפכו את המקום למוזיאון ניצחון. ביקרנו 
במוצב הצפוני ביותר, כמדומני “בודפשט”. המוצב נשאר על תילו 
נשק  וכלי  מוקשים  ג’יפים,  טנקים,  בו  עומדים  ועוד  הדרו,  ובמלוא 
ישראליים. במקום שבו פרצו המצרים את קו בר לב עוד עומד חריץ 

ענק שנוצר ע”י טורבינות המים הגרמניות.
הראשונה  השאלה  למקום,  בהגיעי  הסינית.  לחווה  נסענו  משם 
ששאלתי את עצמי הייתה “למה?” בראיה לאחור, האם היה כדאי? 
המקום היה שומם, ללא זכר לקרבות העקובים מדם. מסביב חקלאים 

וסתם גבעות חול.
וכמובן - הפירמידות. שהרי מי שהיה במצרים ולא ראה אותן כאילו 
לא היה במצרים. כבר למרחוק הן נראו במלא הדרן, המבנים הגדולים 
מסותתות  טנדר  של  בגודל  אבנים  חיי.  בימי  שראיתי  והמרהיבים 
זו. והן שם, אלפי שנים, שרדו  זו על גבי  באופן סימטרי ומסודרות 

את פגעי מזג האוויר.
הרהורים רבים עלו בליבי - על יציאת מצרים, פסח, עבד עברי, פרעה, 
הרחוק  העבר  עם  תוכי  בתוך  התחברתי  ישראל...  עם  ובכלל  משה 

והקרוב וצפיתי לעתיד, עם עוצמה כזו של העם היהודי אז והיום.

בקו ביסמוט, אשלים

זבל, פירמידות וטנקים שרופים
בקו ביסמוט חולק איתנו רשמי מסע במצרים

מאמנת לאיכות חיים
אהובה ברק מרביבים מחנכת את החברים לאורח חיים ספורטיבי, עם שפע תרגילים, המלצות לתזונה נכונה וגישה חיובית לחיים

מקיימת   - אהובית  מכריה,  לה  שקוראים  כפי  או   - ברק  אהובה 
לאהובה  החברים.  לכלל  ומשמעותית  חשובה  פעילות  ברביבים 
שלוש קבוצות העוסקות בספורט: קבוצה לנשים מבוגרות, העובדות 
)בגיל 35 עד +40(  ושיווי משקל; קבוצת הצעירות  בניית עצם  על 
משקולות  עם  המתאמנים  גברים  וקבוצת  בהתעמלות;  העוסקות 

ואביזרים.
לחברים שנבצר מהם להגיע לשיעורים הקבוצתיים, אהובה מעבירה 
שיעורי התעמלות בבתיהם. “אני מתאימה את האימון לאוכלוסייה, 
ברק.  אהובה  אומרת  המסוים”,  לגיל  החשובים  בדברים  ומתמקדת 
כדורים,  רבים:  באביזרים  משתמשת  ואני  תרגילים,  המון  לי  “יש 
גומיות, כדורי טניס, מוטות, כיסאות ושרפרפים, משקולות, בר של 
רקדנים )מוט שבעזרתו מבצעים מתיחות ופיתולים( וגם זוג מקלות, 
ועמוד  הגב  על  עובדים  ובעזרתם  מהשני  יותר  ארוך  מהם  שאחד 

השדרה”.
איך הגעת לרביבים ולעיסוק שבו את פעילה כיום?

“הגעתי מירושלים כרקדנית בלט קלאסי ומודרני. נישאתי לבן רביבים, 
אבל לצערי התאלמנתי בגיל צעיר יחסית. יש לי שלושה בנים בוגרים 
החיים.  במהלך  מדליות  המון  שהשיגו  כדורסלנים  כולם  מדהימים, 

הגעתי לעסוק בתחום ההתעמלות כי ראיתי שהילדים אצלנו מקבלים 
חוגים ועוסקים בהתעמלות הנחוצה להם, אבל למבוגרים אין כלום. 
קניתי  לעבוד.  התחלתי  שנים  תשע  ולפני  התחום,  את  למדתי  לכן 
מכשירים, ובעזרתו של אלי לופו, רכז ועדת הספורט בקיבוץ, הצלחתי 

להעמיד מקום לתפארת”.

אילו דגשים יש בפעילות?
גם  אני  יעילה.  תהיה  שהעבודה  כדי  התמדה,  על  דגש  שמה  “אני 
חיובית  שגישה  מאמינה  וגם  נכונה,  תזונה  על  החברים  עם  מדברת 
כולל  ממחלות,  ולהימנע  יותר  חזק  להיות  לאדם  מאפשרת  לחיים 

כאלה שעוברות באופן גנטי”.
אהובה ברק סולדת מתופעת הילדים היושבים כל היום מול המחשב 
או הטלוויזיה. “אני לא רואה, כמו פעם, ילדים שמשחקים בחוץ, ואני 
מניעה  ‘קילו’  ‘רבע  הקיר:  על  כתוב  שלי  בסטודיו  כך.  על  מתריעה 
בהתעמלות שווה ‘קילו’ ריפוי בגוף במציאות’. ההורים הם האחראים 
לכך. צריך לשחק עם הילדים משחקים תחרותיים, כי זה מה שמדרבן 

אותם לשחק. הורים, צאו החוצה ושחקו עם הילדים שלכם”.
בתשע השנים האחרונות רואה אהובה אנשים שעוברים שינוי אמיתי. 
“ההתעמלות מרוממת את הנפש, מקנה הרגשה טובה, הגמישות עולה 
ויותר קל בחיים. אני מחזקת את העצמות ומעצימה את הכושר ואת 
שיווי המשקל, כי מבוגרים נוהגים ליפול הרבה. אני נהנית וגאה לראות 

אנשים מתקדמים. שביעות הרצון שבהתקדמות - זו המתנה שלי”.

)Ynet תומר רונא )מתוך

“ההתעמלות 
מרוממת את הנפש”. 
אהובה ברק

עיר הזבל
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סוג של ים
אור-רב בעלי ואני גרנו בפריז. כשהוא רצה לחזור לארץ 
אמרתי לו שאם חוזרים, אז אך ורק ליד הים. הגענו לתל 
אביב, ואני עבדתי בבורסה לניירות ערך בתור ברוקרית. 
הכל היה עוד בלייב, עם צעקות, והייתי טובה בזה כי אני 
טובה בצעקות. זה היה מלא אקשן, ואני בן אדם שצריך 
הארץ  בכל  חיפשנו  פה.  עכשיו  שאני  למרות  אקשן, 
הסיבוב  כל  את  עשינו  הים,  ליד  גינה  עם  בית  לקנות 
מנהריה עד אשקלון. ואז שמענו ברשת ב' את שמוליק 
אמרנו  פה.  לגור  לבוא  וקורא  הנגב  על  מספר  ריפמן 
שאם כבר, בוא נעשה משהו שלא יועיל רק לך אלא גם 
למדינה. אז אנחנו פה כבר שבע שנים. רציתי ליד הים, 

מצאתי את עצמי בים תטיס.

מזל טוב להיפופוטמית
זה  כי  ממכרז  פטור  מהמינהל  קיבלנו  שהגענו,  לפני 
פרויקט חקלאי תיירותי. בשביל פרויקט חקלאי לבד לא 
יודעים שמחקלאות לא  כבר  הייתי מגיעה לפה, אנחנו 
מתפרנסים. לא חיפשתי הרפתקאות, לא חיפשנו לשים 
הוא  שהסיפור  מאמינה  אני  הצבי.  קרן  על  הכסף  את 
שבחלוף הזמן מחירי הקרקע התחילו לעלות, מישהו בא 
וקינא ואמר למה לי אין, סביר להניח מישהו עם הרבה 
כסף. אני הפרחתי את השממה, אני עדיין עושה את זה 
שנצטרך  יום  שיבוא  מאמינה  לא  ואני  ובאהבה,  בכיף 
לפנות. חוק החוות עכשיו תקוע בוועדת הכלכלה, אחרי 
קריאה ראשונה. אני לא ממש מעורה, אני יודעת בגדול, 
אני לא קוראת עיתונים. אבא שלי מביא עיתונים ואנחנו 
לראות  מבאס  זה  הקמין.  את  להדליק  בזה  משתמשים 
חדשות, כולם שם גנבים, מדי פעם מנסים לעודד אותנו 

אז שמים היפופוטמית שילדה.

לא רק אינדיאנים
אוהלים   - אינדיאניים  אוהלים  עשרה  יש  בחווה 
מרוחקים  האוהלים  קבוצתיים.  ואוהלים  משפחתיים 
גינת  פרטית,  צל  סוכת  יש  אחד  לכל  מהשני,  אחד 
 - צימרים  שני  גם  יש  פרטית.  בריכה  ואפילו  תבלינים 
משווקת  לא  הסוויטה  והסוויטה.  האפריקאית  הבקתה 
ומי  האינדיאני,  ככפר  אותנו  תופסים  כולם  כי  בכלל, 
יישאר  שזה  רוצה  הוא  כי  אחד  לאף  מספר  לא  שרואה 

רק לו. 

על כל צרה שלא תבוא
לנו  ולקח  לכביש,  מעבר  נמצא  שלנו  החקלאי  השטח 
זיתים. שלושה ארבעה חודשים אחרי  זמן עד שנטענו 
הבדואים.  כנראה  שתילים,   300 לנו  עקרו  שנטענו, 
כזה, פרצו לך הביתה. אז לא שתלנו שם  זה כמו אונס 
זה  אבל  מהמפרשים  הרוח  את  לנו  הורידו  קצת  שוב. 

לא מפריע. כלום לא מפריע – לא המנהל, לא הגניבות. 
לגנוב תיקים, רכבים, פאנלים  גניבות. באים  ויש הרבה 
סולאריים. אבל אנשים יודעים מי אני, הבדואים יודעים 
מי אני. מאז שיצא חוק דרומי אנחנו יותר בטוחים. יש לי 
פה נשק, אני מקווה שאני לא אצטרך להשתמש בו, אבל 
אם צריך, אני אשתמש. זה מעבר לעסק, זה הבית שלנו. 

אין גבול
השער החשמלי שומר עלינו, מעטים האנשים שיש להם 
את הקוד והוא גם ככה מתחלף. זה פתר לנו הרבה בעיות, 
למשל ההצקות - אנשים באים, רוצים לדבר. אבל אתה 
כי  שעות,  שלוש  הלכו  לחווה  נכנס  מישהו  אם  עובד, 
אתה צריך להיות נחמד ואדיב. בפעם הראשונה שהגענו 
צריכים  שהיינו  לנו  אמר  הוא  עבדת,  כרמי  לחוות 
יומרני, מה לעזאזל  לנו  נראה  לקבוע פגישה. הוא היה 
יש לו לעשות באמצע המדבר? אבל עכשיו אני מבינה. 
אנשים חשבו שזה יער של קרן קיימת, היו נכנסים לפה 
על  מתנדנדים  אנשים  ראינו  אתמול  הסנדוויצ'ים.  עם 

הערסל. מסתבר שהם החנו את האוטו בחוץ, עברו את 
הגדר תיל ונכנסו. משפחה, שני הורים וילדים. מה, לא 
לחצר,  אליו  נכנסת  שהייתי  כמו  זה  גדר?  שיש  ראיתם 
יושבת לו בערסל, מביאה בשר ועושה אצלו מנגל – מה 

הוא עושה מזה סיפור? אין גבול לחוצפה הישראלית.

נירוונה
כשהתחלתי פה את הפרויקט, הפחיד אותי שאני אתקע 
פה, אז הבנתי שאני חייבת למצוא עבודה נוספת. מאוד 
מצאה חן בעיניי העטיפה של הדיסק של נירוונה, ודרך 
חברה שיש לה בריכת שחייה לתינוקות התחלתי לצלם 
תינוקות במים. אני נוסעת פעמיים בשבוע לכל הארץ, 
אני  לילדים.  שחיה  לשיעורי  מתלווה  אילת,  עד  מדן 
מצלמת גם ילדים עם בעיות, ולאורך השנים אתה רואה 
את ההתקדמות שלהם, איך המים משחררים אנשים. אני 
נמצאת במקום הכי רגוע שאפשר, אבל אני לא נרגעת 
פה, רק במים. אין משהו יותר נעים ממים חמימים של 
33 מעלות וילדים שמחייכים אליך. זה עולה 250 ש"ח. 
אני לא עושה מחירים, זה לא שוק. בדרך כלל, מי שאין 
לו לא חוסך מהבן שלו, ומי שיש לו, יש לו מה להגיד על 

המחיר.

אשראם במדבר
פוקס.  של  הקטלוג  את  אצלנו  צילמו  שנתיים  לפני 
גינצבורג  ואסתי  לואיס  הגיעו לפה מייקל  וחצי  בחמש 
וכל הצוות. בהתחלה לא התקרבתי כי חשבתי סלבז וזה, 
אבל מייקל בחור ממש מקסים. הם הבטיחו שישלחו לי 
שדאגתי  מזל  קרה,  לא  פעם  אף  זה  אבל  התמונות  את 
וגם  וצילמתי. לא מזמן הצטלם פה סרט כחול,  לעצמי 
הם לא שלחו לי עותק של הסרט. גם הופענו בספר על 
לא  אבל  הכריכה,  על  החווה  של  תמונה  שמו  צימרים, 
כתבו שזה אנחנו. אחר כך הייתי בחנות שבה אני קונה 
את  רואים  כי  בתצוגה  הספר  את  שם  המוכר  מזרונים, 
יודע  אתה  אותו  שאלתי  הכריכה.  על  שלו  המזרונים 

מאיפה זה? הוא אמר לי בטח, זה אשראם במדבר. 

מעוז דגני

אדם,  מקום

מירנה צרפתי, חוות זית המדבר

“אני הפרחתי את השממה, אני עדיין עושה את זה בכיף ובאהבה, ואני לא מאמינה שיבוא יום שנצטרך לפנות”

“מייקל בחור ממש מקסים”
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פורים הוא זמן מצוין לבדוק אילו מסכות אנו עוטים על 
עצמנו, באילו מסיכות אנחנו בוחרים, מאחורי אילו אנחנו 
אני לא  לא,  ומי בעצם אנחנו מאחורי המסכה.  מסתתרים, 
אני  והקישוטים.  הנצנצים  עם  האלה  למסכות  מתכוונת 
שאפשר  אלה  השנה.  כל  לובשים  שאנחנו  לאלה  מתכוונת 
לקלף מעצמנו כמו קליפות של בצל, שכבה אחר שכבה עד 
שמגיעים ללב פנימה. והרי לכל אחד יש את אוסף המסכות 

הפרטי שלו.
ללבוש  שחייבים  זו   - לעבודה  הולכים  שאיתה  המסכה 

־כדי שיתייחסו אלינו בכבוד הראוי לנו, אותו הרווחנו לאו
רך השנים, זו שבעזרתה נמכור יותר טוב, או נטיל סמכות 
באופן מוצלח יותר, זו שהמעמד מחייב להתנהג לפי חוקיה; 
הילדים  את  כשמחנכים   - בבית  חובשים  שאותה  המסכה 

חכ שאנחנו  להראות  כש”צריכים”  דוגמה,  להם  ־ומהווים 
־מים, בוגרים, רציניים; עם בן הזוג - המסכות משתנות לאו

רך השנים, ואנחנו מרשים לעצמנו להחליף אותם בהתאם 
מהשכן,  להשאיל  רוצים  שהיינו  ומסיכה  שנוצרת;  לזוגיות 

מכילה  היא  תכונות  אילו   - ליד  בשולחן  מהעובד  מהחבר, 
שהיינו רוצים לסגל לעצמנו?

ונצט ינעל הארון של המסכות,  יום אחד  אם  יקרה  ־מה 
יכולים  שאנחנו  נחליט  אם  יקרה  מה  בלעדיהן?  לצאת  רך 
בלעדיהן? להתנהג כמו שאנחנו באמת, להגיד מה שאנחנו 

להת מרגישים?  שבאמת  מה  את  לבטא  חושבים,  ־באמת 
להב בלי לפחד להראות ילדותיים, לשמוח בלי חשש לגלות 

או לאהוב  שיפסיקו  חשש  בלי  לכעוס  נאיביים,  ־שאנחנו 
יורד מעלינו כשאנחנו מתנהגים לפי צו  תנו... כמה משקל 
הלב והמצפון, בלי גבולות של מוסכמות, הרגלים וציפיות 

- פשוט כמו שאנחנו באמת. הכי נקי. הכי אמיתי.
אפשר לנצל את הפורים לבדק בית של מסכות. עד כמה 

מתנ אנחנו  כמה  עד  באמת?  שאנחנו  למי  קרובים  ־אנחנו 
מאחורי  מסתתרים  אנחנו  מתי  האמיתי?  רצוננו  לפי  הגים 

־מסכה וכיצד היא מועילה לנו? מאיזה התמודדות היא עוז
רת לנו להתחמק? איזו מסכה היינו רוצים להוסיף לעצמנו 

ולמה?

הבחירה בסוגי התנהגות שונים בהתאם לכל סיטואציה 
היא טבעית ואנושית, אך השאלה שחשוב לשאול היא כמה 
אני נאמן לעצמי, כמה ההתנהגות שלי מתאימה למה שאני 
בוחר ולא כי כך נראה לי שצריך, כי כך אני אמור להיות, כי 

בטח התכוונו שאני אהיה אחרת.
כבר  מעדיפים  הייתם  מה  של  והידיעה  ההכרות  עצם 
הנפש  חשבון  עריכת  שלכם.  האמיתי  לאני  אתכם  מקרבת 
– מתי אני מתנהג לפי תכתיבים של החברה, מתי אני פועל 
לפי ציפיות של אחרים ולא של עצמי - מניעה את תהליך 

השינוי.
אם כל אחד יתקרב עוד קצת אל הלב שלו, אל המצפון 
לשמחה  תהפוך  כולה  האנושות  שלו,  ההעדפות  אל  שלו, 

ונינוחה יותר.
חני טופר היא נטורופתית מוסמכת ומומחית בריפוי טבעי.
קליניקות: "גולדן טוליפ", הנרייטה סולד 4, באר שבע, 
ובמושב כמהין.
www.hannytop.com ,054-7366307 :'טל 

־בגיליון הקודם דיברנו בהרחבה על הרעיון של “אפס פסו
לת”, או למעשה - צמצום של כמות הדברים שאנחנו זורקים 
הזכרנו  הפסולת  לצמצום  המשמעותיות  הדרכים  בין  לפח. 
את השימוש החוזר )esuer(. אבל גם אם בא לנו לשמור על 
הסביבה, יש דברים שפשוט נמאס לנו מהם. ברחבי המועצה, 

־כמו בכל העולם, צמחו פתרונות שהם גם סביבתיים וגם חב
רתיים.

שנ יד  חנות  שנים  חמש  כבר  פועלת  בוקר  שדה  ־בקיבוץ 
כלי  ומבוגרים,  לילדים  בגדים  של  רחב  מגוון  יש  בחנות  ייה. 
בית, כלי נוי, תכשיטים, מוצרי חשמל, ספרים, סרטי די.וי.די 
ועוד - כולם מוצרים שהבעלים המקוריים שלהם מאסו בהם. 
“אנחנו מקבלים מוצרים מחברי הקיבוץ, מאנשים מהסביבה, 
וגם ממוכרים מבחוץ”, אומרת גרסיאלה גולדשמיט, מנהלת 

החנות.
איך זה עובד?

־“אנשים מביאים לי דברים ואני עוזרת לתמחר אותם. אנח
נו לוקחים דברים בקונסיגנציה - כלומר אני מעבירה למוכר 
את הכסף רק אחרי שמישהו באמת קנה את המוצר. המחירים 

־ממש נוחים, ובאים לפה הרבה אנשים מהסביבה, מחוות הבו
דדים, מהמדרשה, מאשלים ואפילו תיירים שבאים לצריף”.

החנות פתוחה ארבע פעמים בשבוע - ימי ב’ 17:30-19:00, 
ד’ 15:30-17:00, ו’ 11:00-13:00 ושבת 10:00-14:00. בחגים 

כמו פסח וסוכות החנות פתוחה מדי יום.
“זה למעשה שירות לחבר”, מוסיפה גרסיאלה. “המטרה היא 

־שלא יזרקו דברים. כי תמיד יש אנשים שיוכלו ליהנות מדב
רים של אנשים אחרים. אני גם מקפידה שהרמה של המוצרים 
תהיה טובה - אין דברים מלוכלכים או עם חורים. מה שלא 

ברמה מספיק גבוהה אני מעבירה לתרומה”.
ג’ינס בשמונה שקלים?!

הרעיון של יד שנייה הוא כמובן לא חדש. בערים הגדולות 
בכל העולם החנויות האלה צומחות ופורחות, ומפרנסות לא 
רק את בעליהן אלא את כל מי שרוצה להתלבש אחרת ויש 

־לו חיבה לוינטאג’. ברביבים פועלת חנות כזו, על טהרת הבג
מופעלת  החנות  שנה.  מעשרים  למעלה  כבר  והנעליים,  דים 
בן עמי.  בניהולה של בלה  צוות מתנדבות מהקיבוץ,  ידי  על 
מחליטה  אני  בגד,  מביא  חבר  ככה:  עובד  “זה  מספרת:  בלה 
אני  ואז   - מיוחד  מחיר  רוצה  הוא  כן  אם  אלא  התמחור,  על 
מנסה להוריד אותו מהעץ הגבוה. החישוב הוא בערך עשירית 

המחיר מבגד חדש, אבל זה תלוי במצב הבגד ובגיל שלו”.
וזה הולך? 

־“בהחלט. גם דברים ישנים ולא מודרניים נמכרים, כי האוכ
זה  שנייה  יד  חנות  של  הגדול  היתרון  מגוונת.  שלנו  לוסייה 

־שיש מגוון חברות ופירמות באותו מקום. כשאתה נכנס לקס
טרו אתה רואה רק דברים של קסטרו, ודברים שמתאימים רק 

לאוכלוסייה צעירה ובדרך כלל רזה. אצלנו יש הרבה מותגים, 
בקי בגדים  מחסן  היה  פעם  מחו”ל.  הביאו  שאנשים  ־דברים 

בוץ, אבל היום זה מופרט. אז פה אפשר למצוא בגדי עבודה 
או חולצה מעונבת לפגישה. כל מי שמעוניין יכול למצוא פה 

משהו”.
ומי הלקוחות?

־“החנות סגורה לחברי הקיבוץ, אבל יש גם הרבה מאוד עוב
דים זרים שנעזרים בחנות. אני שמעתי אפילו שהם שולחים 
זו מציאה.  ג’ינס בשמונה שקלים  הביתה דברים. אחרי הכל, 

בג יש  אם   - שלנו  מהחנות  מתפרנס  התחפושות  מחסן  ־גם 
דים מאוד אלגנטיים או צעקניים שלא מתאימים למכירה, אני 
מעבירה אותם ברוב כבוד למחסן, שמשתמש בהם באירועים, 

בפורים או בהצגות”.
לעבודתה  בנוסף  שנה,   51 כבר  החנות  את  מנהלת  בלה 

כספרנית. “אני נהנית מזה, אני אוהבת לתת שירות לאנשים. 
מאוד  הם  הבגדים  היום  יותר.  בזה  משתמשים  שלא  לי  חבל 
- בתמנון למשל אפשר לקנות ארבעה דברים במאה.  זולים 
אבל  חדשים.  דברים  לקנות  מתפתים  הצעירים  החבר’ה  אז 

האוכלוסייה הבוגרת מנצלת את זה מאוד יפה”.
מאוד  “המקום  מהבגדים:  נהנים  המקומיים  רק  לא  אבל 
קטן, אז כל חודש אנחנו לוקחים את מה שנשאר ותורמים - 
פעם לבית חולים פסיכיאטרי, פעם לדימונה, פעם לבדואים, 

כל פעם למי שזקוק לבגדים”.
גם סביבתי, גם חברתי, ולמי שיש לו חוש אופנה מפותח - 

גם מקורי.

מעוז דגני

המסכה ואני

בגדים בשידור חוזר
איך נוכל לשלב דאגה לסביבה עם חוש אופנה מקורי? בשדה בוקר וברביבים יש חנויות יד 

שנייה שמאפשרות גם להתלבש אחרת וגם לחסוך בפסולת

בית הספר לבריאות /  חני טופר
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הזבל של אחד הוא הספר של אחר. חנות יד שנייה בשדה בוקר



            

מרפאת שיניים מקצועית מאוד 
הממוקמת במקום מרכזי )ליד קניון הנגב( 

ומבצעת את כל סוגי הטיפולים, כולל 
השתלות.

המרפאה מאופיינת בצוות וברופאים 
דרום אמריקאיים עם הסבלנות 

והחמימות השייכים רק להם.
כל המביא מודעה זו יזכה בהנחות 

מיוחדות ותנאי תשלום נוחים.
גמישות בשעות הטיפול בהתאם לנוחות 

הלקוח.
לרגל השקת מרפאתנו במשכנה החדש אנו 

יוצאים במבצע:
כל השתלה )כולל הכל( 4,000 ש”ח במקום 

5,000 ש”ח.

פרוטטיקה 15% - משמרת 10% הנחה.
בקרוב יינתן שירות של רופא אורתודנט 

)יישור שיניים( ורופא ילדים.

טלפון במרפאה: 08-6285213 
נייד: 054-4910304 
מזלתרים דב

מרפאת שיניים קרידו

דרישות
• לפחות 3 שנות ניסיון בהדרכה, עבודה עם הגיל הרך, העברת השתלמויות 

    לגננות - חובה.
• השכלה אקדמית או התמחות אחרת בתחומי הטבע )ביולוגיה, בוטניקה, 

    זואולוגיה וכו’(, אמנות, חקלאות או פרמקלצ’ר.
• יכולת ארגון מעולה, יצירתיות גבוהה, יוזמים, כריזמטיים.

• רכב - חובה.
• רואים בעיסוק בחינוך או בסביבה שליחות.

 reshetyeruka@gmail.com שלחו קורות חיים לדוא”ל
וכתבו בשורת הנושא “משרה 102”.

רק פניות מתאימות ייענו.
המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

דרושים מנחים לעבודה עם הגיל הרך
לרשת הירוקה, העוסקת בחינוך סביבתי, דרושים מנחים לעבודה בתוכנית 

הגיל הרך, ביישובי רמת הנגב

במועצה האזורית פועלת קרן למלגות בתחומי המחול, המוסיקה והספורט. הקרן תעניק 
מדי שנה מלגות לתושביה העוסקים בתחומים אלה. ייעודה העיקרי של הקרן הוא עידוד 

המצוינות אצל צעירים.
שווי המלגה יהיה בהתאם להכנסות הקרן.

הקריטריונים להגשת הבקשה
במסגרת הקרן יאושרו בקשות לסיוע אשר עונות על הקריטריונים הבאים:

1. מגיש/ה הבקשה תושב/ת המועצה האזורית רמת הנגב.
2. מגיש/ה הבקשה עוסק/ת מספר שנים בתחום, ברמה גבוהה של התמדה ומצוינות.

3. תינתן עדיפות למי שפעיל בתחומו לפחות שלוש שנים.

אופן הגשת הבקשה
יש לקחת את הטופס למלגה ממחלקת החינוך במועצה, או להוריד מאתר האינטרנט.

יש להקפיד ולהעביר את מירב המידע הנוגע לבקשה: תאור כללי של הבקשה ונתוני מגיש 
הבקשה.

יש לצרף המלצות ומסמכים הנוגעים בבקשה.
את הבקשות יש להעביר למאיה במחלקת החינוך במועצה עד לתאריך 01.03.2010.

החלטת ועדת המלגות תשלח לכל פונה בכתב.
לפרטים נוספים: מחלקת החינוך במועצה, 08-6564153.

בברכה,
חיים טוגנדהפט, יו”ר ועדת מלגות

מלגות בתחומי המחול, המוסיקה והספורט




