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 – מדבר  "רוח  הנגב  ברמת  נחנך  החודש 
לנפגעי  וטיפול  שיקום  כפר  פארמ'אדום", 
מר  המדינה,  נשיא  חנך  הכפר  את  התמכרויות. 
שר  גם  השתתפו  בו  חגיגי  בטקס  פרס,  שמעון 
ריפמן,  שמוליק  הרצוג,  )בוז'י(  יצחק  הרווחה 
קבוצת  ונציגי  אלאלוף  אלי  רש"י  קרן  מנכ"ל 
הפרוייקט  הוא  מדבר  רוח  צרפת.  פארמ'אדום 
קהילתי  מענה  שיתן  בדרום  הראשון  הלאומי 

איכותי לשיקום וטיפול בנפגעי התמכרויות.
מטופלים,  כ-25  הכפר  אל  יגיעו  הראשון  בשלב 
הראשונה  הפעילות  שנת  סוף  עד  כי  הוא  והצפי 
הכפר  אמור  בשיאו  נגמלים.  כמאה  עד  ייקלטו 
כש-35  מטופלים,  בכ-210   ולטפל  לקלוט 
התכנית  את  שנה  כל  לסיים  צפויים  משתתפים 
ולהישאר נקיים מסמים. מדובר בעשרות ילדים, 
בני זוג והורים שיחזרו למשפחותיהם ללמוד או 
לפעילות  כוחותיהם  את  ויפנו  בכבוד,  להתפרנס 
מתמשך  למאבק  במקום  וחיובית  משמעותית 

בהתמכרות. 
בטיפול  ומשתתפים  מגיעים  הקהילה  חברי 
מרצונם החופשי, מתוך רצון להשתקם. הקהילה 
תעניק השגחה רפואית ותמיכה רצופה, העצמה 
לאפשר  מנת  על  חיים,  הרגלי  והקניית  אישית 
התנהגות  מדפוסי  ניתוק  תוך  אישית  צמיחה 
שואף  הכפר  שליליות.  והשפעות  קודמים 
לאפשר לבוגריו לחזור לקהילה כשהם מצוידים 
שיתנו  ומקצועיים  חברתיים  אישיים,  בכישורים 
תהיה  בכפר  השהיה  תקופת  לעתיד.  כלים  להם 
כ-12 חודשים: 6 חודשי טיפול ו-6 חודשי הכנה 
בהתאם  הנורמטיבית.  לחברה  חזרה  לקראת 
לצורך, יכלול התהליך השלמת השכלה תיכונית, 
הכשרה מקצועית והתנסות בעבודה. שיטת "12 
שימוש  תוך  מרכזי  טיפולי  כלי  תהווה  הצעדים" 

בתהליך  ראשי  כמרכיב  קבוצתית  בדינאמיקה 
השיקום. 

"הכפר  כי  אומרת  מדבר,  רוח  מנהלת  זיו,  לימור 
השיקום  בתחום  הסטנדרטים  את  מחדש  מגדיר 
ברמה  בישראל,  התמכרויות  בנפגעי  והטיפול 
שמוליק  והמקצועית".  התכנית  וברמה  הפיזית 
ריפמן הוסיף: "פעילות הכפר תוסיף לאזור רמת 
בתחומים  נוספים  עבודה  מקומות  כ-70  הנגב 
פרה- ושיקום  טיפול  חינוך,  אנשי  מגוונים: 

ומדריכי  אחזקה  אנשי  פסיכולוגים,  רפואיים, 
מחשבים, כושר ותזונה. מדובר בפרוייקט חברתי 

בעל ערכים לאומיים וכלכליים לאזור".

שקל,  מליון  בכ-60  מוערכת  הכפר  של  הקמתו 
הפיס,  מפעל  האזורית,  המועצה  ע"י  שהושקעו 
הביטוח  צרפת,  פארמ'אדום  קבוצת  רש"י,  קרן 
המשרד  בסמים,  למלחמה  הרשות  הלאומי, 
נוספים.  ממשלה  ומשרדי  והגליל  הנגב  לפיתוח 
את הכפר תפעיל עמותת יחדיו, מיסודה של קרן 
מתקדמים  שרותים  ומפעילה  המפתחת  רש"י, 
בקרב תושבי הדרום, יחד עם משרדי הממשלה, 

הרשויות המקומיות והמגזר השלישי. 
בו  מהמיטות  ו-25%  לנכים,  מונגש  הכפר 
הכפר  ממתקני  גדול  חלק  לנכים.  גם  מותאמות 

ידידותיים לסביבה. 

לייצור  מערכות  להתקנת  מכרז  הושלם  השבוע 
אנרגיה סולארית על גגות מבני המועצה האזורית 
של  משורה  אחד  הוא  זה  מכרז  הנגב.  רמת 
מאנרגיות  החשמל  ייצור  תחום  לקידום  צעדים 
בר-קיימא  לפיתוח  מתוכנית  כחלק  מתחדשות, 
של המועצה האזורית. בסיום הפרויקט, רמת הנגב 
שהמבנים  הראשונה  האזורית  המועצה  תהיה 

שלה יהיו עם קולטים פוטו-וולטאים.
מערכות  מספר  של  התקנה  יכלול  המכרז 
של  בהספק  המועצה,  מבני  גגות  על  סולאריות 
ייצור  יאפשרו  המערכות  אחת.  כל  קילוואט   50
ידרוש  שלא  באופן  שמש,  מאנרגיית  חשמל 

שימוש באנרגיה המבוססת על דלק מזהם. כחלק 
מהמכרז, יפורקו גם גגות אסבסט ישנים. במכרז 

זכתה חברת אינלייט אנרג'י מקבוצת יורוקום. 
אנרגטית  התייעלות  של  מהלך  התחיל  במקביל, 
שאמור לצמצם את השימוש בחשמל בשיעור של 
עקרונות  שקלים.  אלפי  מאות  ולחסוך  כ-20%, 
הבנייה  לתקנון  ייכנסו  האנרגטית  ההתייעלות 
לוודא  כדי  המועצה,  של  המקומית  הוועדה  של 
בעתיד  שיוקמו  פרטיים  ומבנים  ציבור  שמבני 

יהיו בתים ירוקים.
התמ"ת  ישראל,  מקרקעי  מינהל  בנוסף, 
והמועצה האזורית מוציאים בימים אלה מכרז 

5 מגה וואט על שטח  לתחנת כוח בינונית של 
למתקנים  ייעודית  קרקע  על  דונם   100 של 
המכרז  מושלם  גם  אלה  בימים  הנדסיים. 
סולארית  תרמו  כוח   תחנת  הקמת  לפרויקט 
באזור אשלים בהיקף כולל של  250 מגה וואט. 
המכרז  שלב  להסתיים  אמור  דצמבר  בסוף 
אינו  זה  מועד  הפרוייקט.   של  הראשון  לחלק 
עקב  בעבר  שקרו  הרבות  הדחיות  לאור  סופי 
שהקמתו  לוודא  והרצון  הפרוייקט  מורכבות 
לא תפגע ביישוב אשלים ובתושביו אלא תסייע 

לפיתוחו.
ערן דורון

רוח חדשה נושבת

משתמשים בשמש

החודש נחנך בשטח המועצה פרויקט לאומי ייחודי – פארמ'אדום רוח מדבר, כפר שיקום וטיפול לנפגעי 
התמכרויות. מנהלת הכפר: "הכפר מגדיר מחדש את הסטנדרטים בתחום"

במסגרת פרויקט חדש, רמת הנגב עומדת להתקין קולטים סולאריים על גגות מבני 
המועצה. במקביל, המועצה מתכוונת לצמצם את צריכת החשמל ב-20 אחוזים 

צרו קשר:

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 

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

דבר ראש המועצה:

נשיא המדינה ונציגי "קבוצת הרוקחים פארמ'אדום"

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים: גדי גבעון, ליעד גז 
E.A :עיצוב גרפי

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
הפקת דפוס: אבישיד

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

אורחים  המדינה,  נשיא  במעמד  חנכנו  החודש 
שהיו  ממשלה  משרדי  ומנכ"לי  שרים  רבים, 
כפר   – מדבר"  רוח  "פארמ'אדום  את  שותפים, 
טיפול ושיקום לנגמלי התמכרויות. זהו פרוייקט 
יהיו  באזורנו.  מקימים  שאנו  שני  חברתי  לאומי 
אלה.  ולפרויקטים  שלנו  למועצה  מה  שישאלו 
מספיק  חזקה  שהיא  קהילה  רק  תשובתי:  לכך 
מעבר  אל  להסתכל  מסוגלת  ובחזונה  בדרכה 
לאומי  חברתי  פרויקט  שבהקמת  ולהבין  לאופק 
תורמת.  משהיא  פחות  לא  נתרמת,  הקהילה 
נרתמנו להקמה כי אנחנו משוכנעים שהפרויקט 
לא  אך  לאומית,  חברתית  בעיה  בפתרון  יסייע 
עבודה  מקומות  עשרות  לעוד  יביא  מכך  פחות 
מנת  על  באמצעים  חסכנו  לא  באזור.  איכותיים 
חם  בית  שיהיה  ומצוין,  איכותי  מוסד  להקים 
למטופלים שיבחרו לגלות את הכוחות הגלומים 
יותר  טובה  חדשה,  לדרך  מכאן  ולצאת  בעצמם 

להם, למשפחתם ולחברה כולה.
לשתף  רוצה  אני  חגיגית,  פחות  קצת  ובנימה 
הרצוי  בקצב  מתקדמים  שאינם  בפרויקטים  גם 
את  עדיין  השלמנו  לא  לצערי  רצוני.  ולשביעות 
את  בוחן  אני  הפתוחים.  הכושר  מתקני  הקמת 
אך  לקחים,  להפיק  ומקווה  לעיכובים  הסיבות 
חשוב יותר, להשלים את הביצוע במהלך הרבעון 

הראשון של שנת 2011.
קריית ההדרכה אמנם נמצאת בנקודת אל חזור, 
אולם לצערי מערכת הבטחון מתנהלת בעצלתיים 
כמובן  בשטח.  העבודות  בתחילת  רגלים  וגוררת 
של  בשורה  עיכובים  אחריו  גורר  עיכוב  שכל 

נושאים קשורים שמשפעים על אזורנו.
פרוייקט אשלים – מתוך אמונה בחשיבות פיתוח 
מקורות אנרגיה סולרית, נקטה המועצה בצעדים 
את  ולאפשר  הדרך  את  לפלס  מנת  על  רבים 
התחלת הפרוייקט. גם כאן גוררת המדינה )החשב 

הכללי ומשרד התשתיות( רגליים. 
נמצאים  אנו   – הדאג'  ביר  הבדואי  הישוב  הקמת 
העיכוב  התהליך.  תחילת  מאז  העשירית  בשנה 
של  בעייתית  בהתנהלות  נעוץ  הישוב  בהקמת 
של  הרב  ובמספרם  מחד  הבדואים  התושבים 

הגורמים הממשלתיים מאידך.
אנשי  להיות  נוכל  ב-2011  כי  לקוות  רוצה  אני 
אחד  בכל  ביצוע  תחילת  על  ולברך  בשורה 
מהפרויקטים שהוזכרו. בחודש הבא נעשה סיכום 

של חצי הכוס המלאה.
אני מאחל לכולם חג חנוכה שמח, ומזמין אתכם 
לבוא וליהנות מן המופעים המיוחדים של פסטיבל 

צלילים במדבר.
שמוליק ריפמן

הכנס השנתי של המועצות האזוריות
החודש התקיים במשאבי שדה הכנס 

השנתי של המועצות האזוריות. במשך 
יומיים וחצי קיימו ראשי המועצות 

האזוריות דיונים בסוגיות מוניציפאליות, 
חברתיות וסביבתיות. אורחי כבוד שהגיעו 

לכנס היו שר הביטחון, אהוד ברק, שר 
האוצר, יובל שטייניץ ושר החקלאות, 
שלום שמחון. מרכיב משמעותי בכנס 

היה הסיור במספר פרויקטים כלכלים, 
חברתיים והתיישבותיים ברמת הנגב. 

ראשי המועצות הביעו את התרשמותם 
העמוקה מהעשייה הרבה והמשמעותית 

ברמת הנגב.
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בסוף חודש אוקטובר ביקרו ברמת הנגב שתי משלחות מהפדרציה 
ותיקים  משלחת  הייתה  הראשונה  המשלחת  בקולורדו.  היהודית 
בת 16 משתתפים. חברי המשלחת הגיעו לארץ לסיור היכרות עם 
ונפגשו  טק  היי  במפעלי  ביקרו  בישראל,  החדשניים  הפרויקטים 
עם אנשים מובילים בתחומי החדשנות בישראל. ברמת הנגב הם 
התארחו בבית השנטי, נסעו לאורך כביש הגבול עם מצרים, וזכו 
להכיר את יישובי פתחת ניצנה כמו גם את מרחצאות נווה מדבר. 
חברי המשלחת התרשמו מאד מהנעשה ברמת הנגב, בעיקר מהרוח 
החלוצית שגילו בכל מקום. בסיום הביקור ציינו המשתתפים בפני 

שמוליק ריפמן שהם רואים את חזון בן גוריון מתגשם.
ובה  צעירים,  משלחת  הייתה  אלינו  שהגיעה  השניה  המשלחת 
הצעירים  פורום  עם  נפגשו   ,25-35 בני  המשתתפים,  חברים.   28
ערב  ארוחת  ביחד  והכינו  משותף  ג'יפים  לטיול  הנגב  רמת  של 

היום  את  התחילו  למחרת  המועצה.  ראש  של  בהנחיה  מצוינת 
ברכיבת אופניים באזור משאבים, יוגה וריצה ספורטיבית. בנוסף, 
הביעו  הביקור  בסיום  ובניצנה.  לב  בר  במצפור  באיילים,  סיירו 
המשתתפים הערכה רבה במיוחד על המפגש המרתק שהיה להם 
גוריון,  בן  ממדרשת  מאיילים,  הנגב  רמת  של  הצעיר  הדור  עם 

מקיבוץ שדה בוקר ומרביבים.
ופאגי  נוספים: מרי מרטינז  זכינו למבקרים  במהלך אותו השבוע 
רבות,  שנים  מזה  הנגב  רמת  ידידות  נוצריות,  שתי  קנסטיין, 
לחנוכת  שהגיעה  באספן,  הקהילה  מנכ"לית  מקגאון,  ורוברטה 

מגרש הכדורסל שמחצית מעלותו תרמה הקהילה באספן. 

רז ארבל
רכז תיירות ושותפויות 

ייחודית  תוכנית  זוהי  העצמה".  "בית  מיזם  נחנך  אלה  בימים 
ילדים  עבור  ניצנה,  החינוכית-התיישבותית  בקהילה  שתתקיים 
ונוער בעלי עודף משקל, ילדים הסובלים ממחלות כרוניות וילדים 
המצויים בשלבי החלמה מתקדמים. מטרת התוכנית היא העצמה 
אישית ומתן כלים והקניית הרגלים לקיום אורח חיים בריא המשלב 

פעילות גופנית ותזונה נכונה. 
התוכנית נבנתה בניצנה, בשיתוף פעולה עם הדסה אופטימל ועם 
ספורטיבי  ניווט  דרמותרפיה,  כוללת  והיא  סורוקה,  החולים  בית 

במחלה,  וטיפול  התמודדות  סדנאות  העצמה,  סדנאות  בשטח, 
פעילויות בנושא תזונה נכונה, משחקי תנועה, פעילויות בבריכה, 
מדבריים  סיורים  גמלים(,  גבי  ועל  באופניים  )ברגל,  טיולים 

ופעילויות הפוגה וכיף.
לרפואה  סטודנטים  מנוסים,  מדריכים  כולל  ההדרכה  סגל 
דרמותרפיה  מדריכי  גופני,  אימון  מדריכי  תזונאים,  ופיזיותרפיה, 
ולהתמחויות  לצרכים  בהתאם  שישולבו  נוספים  רפואה  ואנשי 

הנדרשות בכל מחנה.

מרכז "בית העצמה ע"ש גרובר" שנתרם על ידי הקק"ל הוא מתחם 
חדש ומרשים, הכולל כיתות לימוד, אולם ספורט וחדרי אכסניה, 
התוכנית.  משתתפי  של  המיוחדים  לצרכים  התאמה  תוך  שנבנו 
של  המתקנים  שאר  התכנית  משתתפי  לרשות  עומדים  בנוסף, 
ניצנה, ביניהם מעבדת פיזיולוגיה של מאמץ עם ציוד חדשני, חדר 
בריכה  קבוצה(,  כל  של  המיוחדים  לצרכים  עצמו  )המתאים  אוכל 
סביבות  מחשבים,  חדרי  סולארית(,  אנרגיה  )באמצעות  מחוממת 

למידה מגוונות ועוד.

חג הביקורים

חוזרים למסלול

בסוף החודש שעבר ביקרו ברמת הנגב מספר משלחות, שהתרשמו מאוד מהנעשה במועצה

תכנית חדשה שתיפתח בניצנה תעזור לילדים ונוער בעלי עודף משקל או הסובלים ממחלות כרוניות לחזור לקיים אורח חיים בריא

חברי המשלחת מסתחבקים עם החיילים ששומרים עלינו

חברי המשלחת מסתחבקים עם החיילים ששומרים עלינו

כ-7,000 צועדים, משפחות וקבוצות השתתפו החודש בצעדת 
בן גוריון ה-18 ברמת הנגב. כמיטב המסורת, הצעדה עברה דרך 
הנופים המדבריים, ואחד ממסלולי הצעדה שיחזר במדוייק את 

מסלול הליכתו הקבוע של בן גוריון. השנה נוסף מסלול חדש 
למיטיבי לכת שאורכו כ-20 ק"מ.

• צלילים במדבר בקבוץ שדה בוקר 
1-5.12, עקבו אחרי הפרסומים על לוחות המודעות, בתאי הדואר ובאתר המועצה.

• מפגש סופרים עם שמעון אדף 
14.12, יום ג', 20:30, ספריית מדרשת בן גוריון

שמעון אדף - הסופר, המשורר, עורך הספרים והמוסיקאי בעל הקול הייחודי, ידבר על 
ספריו "כפור" ו"אביבה לא".

• הרצאה במסגרת חוג האזנה
19.12, יום א', 20:30, מועדון לחבר בקבוץ שדה בוקר

מנדלסון בין באך ובטהובן – קנטאטות וסימפוניות.
• שישי ציוני: סיור עם אורי מינצקר

24.12, יום ו', דרכי הקיום המסורתיות של הבדואים בהר הנגב.
• הרצאה במסגרת חוג האזנה

26.12, יום א', 20:30, מועדון לחבר בקבוץ שדה בוקר
המענה המוזר והמופנם – דומניקו סקרלטי כחלוץ המיניאטורה לפסנתר.

תחזית תרבות: דצמבר - 2010

"סיירת  לפרויקט  המועצה  בישובי  גיוסים  מתבצעים  אלה  בימים 
נוער מתמיד". סיירת זו היא קבוצה מובחרת של בני נוער מהמועצה, 
בכיתות י'-י"ב, שבוחרים לתת מזמנם להתנדבות ב"מתמיד" בצמוד 
בחילוצים  חלק  ייקחו  הם  הצורך,  בשעת  הבוגרים.  למתנדבים 
הקבוצה  האישית,  להתנדבות  בנוסף  למיניהם.  חירום  ובאירועי 
העשרתיים  מקצועיים,  לתכנים  ותזכה  לשבועיים  אחת  תיפגש 
מטווחים,  מג"ב,  מטעם  שיטור  קורס  יעברו  הנערים  וערכיים. 
השתלמות עזרה ראשונה, השתלמויות ניווט ושטח, סיורים ביחידות 

צבאיות מובחרות והכנה לצה"ל.
את הפרויקט מוביל ומדריך יעקב קימחי, רכז המתנדבים במתמיד, 
ונוער  ילדים  במדור  "מצילה"  רכזת  מנביץ,  גילה  עם  בשותפות 
"דרום  ונציגת  הנגב  רמת  מג"ב  מפקדת  בוכריס,  ושיפרה  במתנ"ס 
ללא אלימות". הפרויקט הוא חלק מהמאמצים הנעשים בימים אלה 
לשתף את הקהילה בכלל ואת הנוער בפרט בבניית קהילה סובלנית 

ושומרת חוק, הקוראת "אפס סובלנות לאלימות".

ברמת  בחקלאות  משתלמים  להכשרת  הפרויקט 
המגיעים  משתלמים,  לכ-200  השנה  גדל  הנגב 
לומדים  המשתלמים  חודשים.   11 של  לתקופה 
ניסיון מעשי  ורוכשים  עיוניים בחקלאות  לימודים 

במשקים באזור. 
וממיאנמר  מוייטנאם  משתלמים  הגיעו  השנה 
)בורמה(. עבור 50 המשתלמים ממיאנמר, זו הפעם 
לגבולות ארצם.  יוצאים מחוץ  הראשונה שבה הם 
התאקלמו  והם  קלה  היתה  הקליטה  לשמחתנו, 

באזור. 
ולדבריו  ביקר שגריר מיאנמר בפרויקט,  לאחרונה 
מהלימודים  מהאזור,  מרוצים  מאוד  המשתלמים 
ערב  בארוחת  מתקדמת.  לחקלאות  ומהחשיפה 
ריפמן,  שמוליק  בהשתתפות  החודש  שנערכה 
השגריר ומשתתפים נוספים ביקש השגריר מריפמן 
את עזרתו בבניית מרכז מחקר בחקלאות במדינתו, 

בדומה לזה הקיים ברמת הנגב.
יעקב מוסקוביץ
מנהל הועדה החקלאית

השומר הצעיר
בקרוב גם צעירי המועצה יוכלו להצטרף למערך 
ההגנה על הישובים – מתנדבי מתמיד מגייסים 

בימים אלה בני נוער מקומיים. המצטרפים 
החדשים יעברו הכשרה מתאימה וישתתפו 

בפעילות השוטפת של הסיירת

משתלם להם
200 משתלמים הגיעו השנה מוייטנאם ומיאנמר ללמוד חקלאות ברמת הנגב

הכנס השנתי של המועצות האזוריות

שגריר מיאנמר והמשתלמים החרוצים

צילום: זיו שרצר
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זיוה שביט, מי שהקימה  עידן קטן מסתיים בימים אלה ברמת הנגב. 
את מתנ"ס המועצה וניהלה אותו במשך כמעט 17 שנה, עומדת לעזוב 
 .1994 בתחילת  לתפקיד  נבחרה  זיוה  הלאה.  ולהמשיך  שולחנה  את 
"עד אז, התנהלו במועצה כל מיני דברים ספורדיים", היא מספרת, "עם 
 - בין היישובים  חצאי תפקידים, עם מתנדבים, עם תפקידים שנדדו 
רכז מוזיקה, רכז מחול, רכז חוגים ועוד. כל קיבוץ ניהל פעילות פנאי 
לפי יכולתו, ולא הייתה הסתכלות אזורית על הרבה דברים - במובן 
מסוים לא הייתה בכלל קהילה אזורית. כשנתקבלה ההחלטה להקים 

והתרבות  הפנאי  החברה,  את  לחבר  המנדט  את  קיבל  הוא  מתנ"ס, 
ברמת הנגב".

מה עשית עד אז?
פרישה  בתהליך  אז  הייתי  משאבים.  ספר  בבית  לטבע  מורה  "הייתי 
מבית הספר, חשבתי ללמוד הנדסה כימית ולהצטרף למפעל 'דביק'. 
וזו הייתה התקדמות טבעית בשבילי. הייתי  אבל אז הגיעה ההצעה, 
לפני כן רכזת חינוך ורכזת נעורים, כך שזו הייתה סביבה מוכרת שנתנה 
לי הזדמנות להתפתחות, שבה אני מביאה איתי כישורים מוכרים ולא 

מתחילה מאפס". 
ודמיינת שהמתנ"ס יגיע למה שהוא היום?

אז את  יכולנו לראות  לא  ומזכירה.  אני  רק  צוות קטן,  אז על  "חשבו 

המניפה הרחבה של הדברים שנעשה לאורך השנים. בתחום החוגים, 
תחום  נכנס  בהמשך  מבוגרים,  חוגי  עם  התחלנו  לאט  לאט   - למשל 
המחול שהיה קטן, גם תחום המוסיקה התרחב. היום באולפן למוסיקה 
יש 12 מורים, 140 תלמידים וכ-180 שיעורים בשבוע. אפשר לראות 
אין   - הצרכים  לכל  תשובות  נותן  לא  המתנ"ס  של  הפיסי  שהמבנה 
מספיק חדרי לימוד למוסיקה או למחול, אין חצר משחקים שמתאימה 
לפעילות חברתית, אין חדרי משרדים, אין קפיטריה, אין חדר הרצאות. 
יש תכניות להרחבה ויש גם רמזים לתרומה, ואנחנו מקווים שבשנתיים 

הקרובות דברים אכן יתקדמו. אני אופטימית שהגורמים הרלוונטיים 
מבינים את חשיבות המתנ"ס לקהילה, ויחשבו על התנאים הפיסיים 

שבהם אנחנו מלמדים ועובדים". 

מחוברת לנוער

היא  שנתיים  במשך  נוספים.  תפקידים  זיוה  מילאה  השנים  במהלך 
ניהלה בית ספר בבית כלא אשל, שם לצד לימודים "רגילים" - מקרוא 
וכתוב ועד בגרויות - גם ניתנו חוגי העשרה כמו מדע, דרמה, ברידג', 
יצירה ועוד. מלבד זאת, במשך ארבע שנים היא עסקה ברהט בהשלמת 

חמישה  היו  ללמוד,  שבאה  אישה  כל  "על  בדואיות.  לנשים  השכלה 
גברים שהיו אחראים, שדאגו אם היא תבוא ואם היא טובה. היה מעניין 
ולצאת  לקום  בשביל  אסרטיביות  מספיק  שהיו  הנשים  את  לפגוש 

מהבית חמישה ימים בשבוע". 
במה את גאה בעבודתך במתנ"ס?

אני את תפקידי  הנוער תפס מקום מרכזי בקהילה שלנו.  "כל תחום 
ברמת הנגב גמרתי. מי שצריך להמשיך לקדם את האזור, לקבל את 
ההחלטות הגדולות, אלה הנוער. אם אנחנו רוצים להמשיך את מעשה 
הראשונים בהתיישבות, ביצירה, בתרבות - זה בידיהם. אנחנו צריכים 
לחבור אותם למקום, להציג להם את ההזדמנויות, אחרת הם יברחו 
להיות  צריכים  אנחנו  אדירה.  היא  הנגב  ברמת  העשייה  אביב.  לתל 
גאים בה, ולדעת להעביר אותה לנוער. לכן הלכתי לעסוק בחינוך, ולכן 
ראיתי את הקמת מדור הנוער כמשימה חשובה. המדור הזה טוב, חזק, 

איכותי, ערכי, הוא מוביל תהליכים ברמה האזורית וברמה היישובית. 
"אחד הפרויקטים שהיה חשוב לי זה 'והגדת לבנך', שהוא תיעוד של 
מעשה ראשונים. מבחינתי זה לספר את מה שנעשה עם הרבה גאווה, 
לא רק כמו ספר היסטוריה. בחרתי את השם כי אנחנו מעבירים מסר 
לנוער - מה נעשה ומה אפשר לעשות. בעיניי זה כמובן פרויקט שצריך 

למנף אותו עוד.
"דבר נוסף שנגעתי בו באופן אישי הוא נושא המשלחות לפולין. היום 
ונעלמים, צריך לשמור על הזיכרון. אני  כשהעדים מהשואה הולכים 
זה בפירוש כחובה מוסרית שלנו לנספים בשואה. אם לא  רואה את 
נצא לפולין, זה דבר שילך וייעלם. היה לי חשוב לנהל את המשלחות 
ולהוביל אותן לשם. יכולת לראות את הנוער עושה שם טרנספורמציה. 
הנוער הקיבוצניקי, שנחשב לציני ולא אכפתי, נכנס למיידנק עם לא 
לחבוש  הדגל,  את  להחזיק  מבקשים  הנערים  ביציאה  אבל  מחובר, 

כיפה, שרים את ההמנון בקול רם". 

לשבת רגל על רגל

זיוה נולדה בקיבוץ אפיקים בשנת 1949. לפני הצבא היא הגיעה לשנת 
שירות בשדה בוקר, ואחרי השחרור עזבה את הבית ועברה לפה. יש לה 

תואר שני במנהל ציבורי, בעל ושלושה ילדים גדולים.
מה את הולכת לעשות עכשיו?

"פסטיבל צלילים במדבר נגמר ב-5 בדצמבר. ב-6 בדצמבר אני עוברת 
למשרדי החברה למתנ"סים בבאר שבע. שם אצטרך לקבל החלטה 
הדברים  אחד  זה  טיולים  כיוון.  לאיזה  כן  ואם  ממשיכה,  אני  האם   -
לפרוש  האפשרות  לי  קוסמת  אבל  בארץ,  בעיקר  בחיי,  המרכזיים 
ולצאת לטיול בעולם. אפשרות אחת היא למצוא עבודה אחרת בחברה 
זה רעיון כבד.  כי מתוך שיא של עשייה לצאת לפרישה,  למתנ"סים, 
אבל עכשיו אני עוד בתוך העשייה, קשה לי להחליט. אחרי שיסתיים 

התפקיד, אשב רגל על רגל לשלושה ימים, ואחליט מה הלאה". 
איך הרגשת לעשות תרבות באזור מבודד ומרוחק כמו שלנו?

"האנשים שעוברים את באר שבע רגילים לומר 'אוי לא, מדבר'. היה 
חשוב לי לייצר פה תרבות עשירה. אין לנו מה להתבייש ביחס לקהילה 
גם  אנחנו  תרבות,  קונים  רק  לא  ואנחנו  איש.   5,500 הכל  בסך  של 
מייצרים משהו איכותי - צלילים במדבר, שירה במדבר, להקת ג'אז. 
חשוב לנו שהתושבים יתגאו במקום שבו הם גרים בו. הצעירים שלנו 
לא יכולים לשבת על הברזלים כמו בדיזנגוף ולשרוק לבחורות היפות 
- אין לנו את הברזלים של דיזנגוף, אבל יש לנו את הבחורות היפות. יש 

לנו את המלון עם אלף הכוכבים )המדבר(.
"אני גאה במה שעשינו. אני גם שמחה שיש שינוי במבנה הארגוני ויש 
הזדמנות למנף את המקום למשהו חדש. אני בטוחה שהמחליף שלי 

ערן דורון, כמישהו שהוא לא זיווה, יוכל לקחת את זה למקום אחר".

כוכב
שביט

לפני 17 שנה ביקשו ממנה לנהל את המתנ"ס הקטן והחדש 
ברמת הנגב. היום זיוה שביט מסתכלת לאחור על כל החוגים, 

המשלחות, האירועים והפסטיבלים, ופורשת בגאווה

"חשוב לנו שהתושבים יתגאו במקום שבו הם גרים 
בו. הצעירים שלנו לא יכולים לשבת על הברזלים כמו 

בדיזנגוף ולשרוק לבחורות היפות - אין לנו את הברזלים 
של דיזנגוף, אבל יש לנו את הבחורות היפות"

"אם אנחנו רוצים להמשיך את מעשה הראשונים בהתיישבות, ביצירה, בתרבות - זה בידי הנוער"
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בלב רמה בבוקר קר
עולים לאט מהמדבר

יעל ויעלה - הורים
וחמישה-שישה גורים.

ּבָת קדוֹשה, ַ בחסּות שׁ
חוצים הם את המדרשה

וכבר מתכננים פשיטה
על שיח, פח, ענף שיטה.

מול חלונות מרכז סגורים,
בשקט ושלווה עוברים;

מדלגים אל הגינות
)רק לכמה טעימות(.

אך פתאום מן הדממה
עולה מעין אִוושה רמה.

שולחן נגרר ועוד עשרים;
כיסאות וארגזים.

נפרׂש מגש, נפתח דּוכן
ותוך דקות הכול מּוכן.

* * *
נעלמה שלוות סופ"ש

ומיד בקול נרגש,
ישמע בנגב כל גמל,

כרוז מודיע: פסטיבל!

כאן במרכז הוקמה במה
וכבר ניתנת בה סדנה,

של להטּוט מִחזּור פשּוט
של כמה כדּורים על חּוט.

קרקס, ספרים וגם בגדים,
משחק, גבינות ומטעמים. 

שּוק בשקל, שּוק ירוֹק,
סדנת בוקאשי, מיץ מתוֹק.

חניך וחניכה אוספים
צעצועים לנזקקים; 

בספרייה )ששש..!( שעת סיפור,
בעוד ממּול יוצא סיור.

קישוט לבית מפחית,
משחק מעץ לדרדקית.

תנור ושייק סולארים גם -  
יחדיו נציל את העולם!

כולם חוברים לגוף אחד:
תינוק, פרופסור, מסטרנט, 

בית ספר, יסודי, תיכון,
המכינה והמכון.

)סלחו לי אם שכחתי מי,
אני חדש כאן בעצמי.(

* * *
ובין כולם )נדמה מיליון(

ילדים בשיגעון,
מתחנה לתחנה,

אל הדוכן וחזרה.
זונחים הורים, מהר לרוץ,

לחברים שכאן בחוץ.

ועל הדשא נפרסים,
מחוברים למוצצים,

שלושה תריסר של תינוקות
לצד אבות ואמהות.

"מה שלומך?" ו"מה נשמע?"
ו"מה חדש במדרשה?"
שואלים אבל יודעים:

כרגיל, לאט חיים.

***
לעת ערבית, עם חשכה,

לאט לאט כל משפחה,
מתרוממת ומקפלת:

תיק, מנשא, תינוק, מחצלת.

היא - מנערת משמלה
דשא )וגם נמלה(;

והוא - מניף אל הכתף
את הקטן שכבר עייף.

מצניעים פיהוק ביד,
"באמת היה נחמד",

מילות פרידה ממלמלים,
ואל ביתם מזדחלים.

)או מתקשרים לשמרטפית
וקופצים אל המכון

לצפות בסרט סביבתי:
כיצד ראוי לחיות נכון.(

* * *
הדממה לאט יורדת

מְאּום נשאר מן הסְאוֹן;
ולבסוף חוזר השקט,

למדרשת בן גוריון.

)נותרו רק כמה אבדות;
חולצה וצרור של מפתחות,

זוג קטן של סנדלים
ואופניים לא קשורים(

* * *
ואז מחשכה חוזרת
משפחה של יעלים.

הוא מושך והיא דוחקת,
חמישה-שישה גורים.

ובין נעל נשכחה,
למְִתקָן מִחזּור ּבוֹטָנִי,

פונים לנגוס הם בשמחה,
שארית חטיף אורגני*.

*טבעי, בלי חומר משּומר,
ללא גלוטן, ללא סוּכר.

אישורי תושב 2011
החל מ-1.1.2011 המועצה מפסיקה 

להנפיק אישורי תושב
ממועד זה, אישורי תושב יונפקו ע״י הועד המקומי.

התושבים יפנו ישירות למזכירות הועד בבקשה להוצאת האישור.

אליעזר בן סעיד
גזבר המועצה

שיר / גדי גבעון

מילות  הן  חניון"  והקימו  עדן  גן  את  סללו  "הם 
 Big Yellow השיר  של  המטלטלות  הפתיחה 
במופע  ששמענו  כפי  מיטשל,  ג'וני  של   Taxi
אות  את  שנתן  העבריים,  הכושים  של  המהפנט 
מתקיים  אקולנוע  במדבר".  ל"אקולנוע  הפתיחה 
בארץ מאז שנת 2004, וזו השנה השנייה ברציפות 
שהוא מתקיים ברמת הנגב - בשדה בוקר, רביבים 
ופתחת ניצנה. זהו פסטיבל לסרטי סביבה, שמטרתו 
לזרוע רעיונות לקידום המעבר של ישראל לאנרגיה 
היוזמה  הידע,  משאבי  על  בהתבסס  מתחדשת 

והיצירתיות הקיימים בארצנו. 
בין הסרטים הבולטים בפסטיבל השנה היו "סודות 
האוקיינוסים", הסרט התיעודי היקר ביותר שנעשה 
היו  שלא  חדשים  ימיים  יצורים  החושף  כה,  עד 
שתיעד  הזבל",  מעיר  "חלומות  למדע;  מוכרים 
הזבלין  שבט  בני  שעוברים  הכלכלי  המשבר  את 
שיתוף  המתעד  האנושית",  "הטורבינה  בקהיר; 
פעולה ישראלי-פלשתינאי בניסיון להפיק אנרגיה 
מתחדשת; והסרט "קבנגה", המתעד את מסעה של 
משלחת סטודנטים משדה בוקר לזמביה. הסרטים 
יוצרי  ידי  על  שהועברו  ובדיונים  בהרצאות  לוו 

הסרטים, פעילי סביבה ואנשי אקדמיה.
מאשר  יותר  הרבה  היה  אקולנוע  הנגב  ברמת  אך 
פסטיבל של סרטים והרצאות, והוא כלל אירועים 
שהיו  רבים  וסביבתיים  חברתיים  משפחתיים, 
נהנו  הכל  בסך  הרחב.  לקהל  בחינם  פתוחים 
בכל  מבקרים  כאלפיים  והאירועים  מהסרטים 

הגילאים.

אומרת  סביבה",  בנושא  פסטיבל  רק  היה  לא  "זה 
הילה אקרמן, מנהלת היחידה הסביבתית במועצה, 
"דאגנו שכל ההפקה תהיה בעלת פגיעה סביבתית 
מצומצמת ככל הניתן. בכל השיווק כמעט ולא נעשה 
ובמדרשה הוצבו פאנלים סולארים  בנייר,  שימוש 
גם  הפסטיבל.  למטרות  במיוחד  חשמל  שהפיקו 
כל הפעילויות היו בדגש סביבתי – שום פעילות לא 
תחרות  בפסטיבל  נערכה  למשל  כך  סתם".  היתה 
אמנות המחזור, שבה זכתה במקום הראשון ספת 
סלון ענקית שהיתה עשויה כולה מבקבוקי פלסטיק 
ומחומרים שנמצאו בפחי המחזור. תופתעו לשמוע 

כמה הספה הייתה נוחה.
הסרט שסגר את פסטיבל הסרטים היה זוכה פרס 
סאנדנס "גז אצלך בחצר", המתאר מאבק למניעת 
ניצול אנרגיה מתכלה והרס שטחים פתוחים. הסרט 
הוקרן כולו באמצעות פאנלים סולאריים שהוצבו 
מחוץ לאולם משעות הבוקר ואגרו חשמל במשך 

כל אותו היום. 
ממשיכה  במוזיאון",  שמו  הם  העצים  כל  "את 
בשנות  נכתב  שאמנם  השיר,  באותו  מיטשל  ג'וני 
המפורסם  בפזמון  האקולוגי  המסר  אך  השבעים, 
חי  הפסטיבל  ימי  כל  במהלך  בראשי  שהדהד 
 you don't know what you've" :ובועט גם היום
ג'וני  כמו  במדבר",  "אקולנוע   ."got till it's gone
מיטשל, מנסה להזכיר לנו להעריך ולשמור על מה 

שיש לנו... לפני שיהיה מאוחר מדי.

גדי גבעון

פחות חניונים, יותר גן עדן
פסטיבל הקולנוע והסביבה "אקולנוע במדבר" שהתקיים אצלנו 

החודש, עשה לנו חשק לשמור על מה שנותר מהעולם שלנו

גם הילדים מצאו דרך להתחבר לסביבה
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מרפאה בעיסוק לעבודה עם ילדים 
ביחידה להתפתחות הילד

דרישות התפקיד: 
1. ניסיון קודם בתחום.

2. רצוי יכולת לעבוד בשעות אחה״צ.
 לשלוח קו״ח לפקס: 08-6564118 

לפרטים נוספים: מלי פינקלשטיין טל: 08-6564144 

למרכז הטיפולי רמת הנגב דרושים:

המועצה האזורית תחלק השנה מלגות בתחומים הבאים:

המועד האחרון להגשת טפסים לכל המלגות הוא 1/3/2010
קריטריונים ומידע נוסף וכן טפסים ניתן להוריד באתר המועצה

• מלגות לסטודנטים
• מלגות לעידוד היצירה

• מלגות בספורט, מחול ומוזיקה

לחפש משמעות
גדלתי במשפחה חילונית לגמרי בכרמל, לא דבר שמצפים 
מרב צבאי להגיד. אחרי שסיימתי את הלימודים בפנימייה 
מהמורעלים.  הייתי  לצבא.  התגייסתי  בחיפה  הריאלית 
ומ"פ  בצנחנים  קצין  מכן  לאחר   ,13 לשייטת  ישר  הגעתי 
הכיפורים.  יום  במלחמת  נלחמתי  כמפקד  שקד.  בסיירת 
כשאתה רואה את כמות ההרוגים והפצועים, זה גורם לך 
לעצור ולהתבונן על החיים, לחפש משמעות ולמצוא את 

המקורות שלנו. ככה הגעתי אל עולם התורה. 

חיבור למקורות
את אשתי הכרתי בצבא. היא הייתה פקידה פלוגתית בשקד, 
גם היא לא הייתה דתייה לפני כן וביחד עשינו את הצעד 
הנועז של ההתקרבות האמונית. מאז אנחנו בתוך "העולם 
הדתי המופלא". לא חי את התרבות האמריקאית. במקביל 
התקדמתי  בירושלים,  הרב"  "מרכז  בישיבת  ללימודים 
לאלוף משנה במילואים. דווקא התורה היא זו שדחפה אותי 
ב-2006  ולתרום.  להשפיע  הרצון  את  בי  והחדירה  לצבא 
הרמטכ"ל דאז, דן חלוץ, הציע לי להיות תת אלוף בתפקיד 
הרב הצבאי הראשי, מיד הסכמתי וחתמתי לארבע שנים. 
זה היה תפקיד מאוד מעשיר. הבאתי יחד איתי רב שפיקד 
בצנחנים, רב ששימש כמח"ט במילואים ואחרים כי היה לי 
ומפקדים קרביים.  חיילים  יהיו  חשוב שהרבנים הצבאיים 
עיסוקו המרכזי של רב צבאי הוא לא כשרות וענייני דת, 
אלא להתעסק בחיבור בין האדם למקורות, להוסיף את רוח 
היהדות ללחימה ולתמוך נפשית בחיילים במצבים קשים 
העברנו  הצבאיים  הרבנים  קורס  את  אפילו  ובמבצעים. 
מבסיס צריפין לבה"ד 1 כדי שהרבנים המפקדים יהיו חלק 

בלתי נפרד מהגדוד.

ריקים מעברם
הסיסמה של בה"ד 1 היא "ממני תראו וכן תעשו". סיסמה 
זו, מאת שמשון הגיבור, ועוד סיסמאות רבות המבוססות 
החיבור  את  מוכיחות  מהתנ"ך,  מאישים  דוגמאות  על 
היא  התודעה  היהודית.  לתודעה  הצבא  שבין  העצום 
זה  ואת  תעשיית הדגל. לא הטנק הוא שמנצח במלחמה, 
אני  הקודמות.  ישראל  במלחמות  בבירור  לראות  אפשר 
לחבר  צריך  לחימה,  רוח  תהיה  שלחיילים  שכדי  הבנתי 
לדעתי  דתית.  מבחינה  דווקא  ולאו  המקורות,  אל  אותם 
בוגרי מערכת החינוך יוצאים די ריקים מעברם ומהמקום 
שממנו הם הגיעו. ישנו שיר מפורסם על חנה סנש: "הכל 
קרה והלך, והלך כי קרה הכל". יש לנו עבר קיומי ואנחנו 
שלהם.  לארץ  הנוער  את  לחבר  למענו,  להיאבק  צריכים 

בארצות הברית כל בית ספר פותח בהמנון, שם יש גאווה 
לאומית. אנחנו חייבים לחזק את שלנו. במקום לקחת את 
גם  הנוער לעוד הצגה בתיאטרון, מוכרחים להסביר להם 
על מורשת הקרב של ישראל או לנהל שיחה על פי תורת 

הלחימה. 
הפלגה בצוללת

מעולם לא התרכזתי בהחדרת הדת לחיילים. בתפקידי 
כרב ראשי דיברתי עם המפקדים הלוחמים על מורשת 
קרב, מוטיבציה ורוח לחימה. השתתפתי ברוב התרגילים 
אחת  פעם  אישית.  דוגמה  להראות  וניסיתי  הצבאיים 
הצטרפתי להפלגה בצוללת, היה אז בדיוק פורים. היינו 
מאות מטרים מתחת למים. קראתי במגילת אסתר את 
הסיפור על מרדכי והמן, היו רעשנים, חגגנו ביחד ועשינו 
שמח. זו הייתה חוויה מיוחדת במינה בשבילי ואני בטוח 

שגם בשביל החיילים בצוללת. 

בשביל ישראל
לנגב.  והגענו  ישראל  בשביל  טיילנו  השחרור,  אחרי 
בצבא הייתי בסיירת שקד, הבסיס העורפי היה משמר 
הנגב והפעילות הייתה שם, ולכן הנופים שאני משקיף 
עליהם עכשיו מאוד אהובים עלי. אחרי 30 שנה שאנחנו 
יותר  מקום  חיפשנו  מחדש.  להתיישב  רצינו  בשומרון, 
לכפר  הגענו  ציבור.  כמנהיג  להמשיך  אוכל  שבו  שקט, 
להיות  אותנו  משמח  מאוד  זה  באשלים.  הסטודנטים 
קהילתית.  עבודה  פה  שעושה  איילים,  מעמותת  חלק 
של  רעש  פה  יש  אמנם  שקט.  מוצלח,  אזור  הוא  הנגב 
וכאן  ציירת,  אשתי  הרבה.  פה  בונים  כי  זה  אבל  בנייה, 
לחינם  לא  ליצור.  להשתחרר,  לדמיון  לתת  יכולה  היא 

משה קיבל תורה במדבר.

אדם,  מקום

הרב אבי רונצקי, אשלים

הרגליים,  בין  לנו  מסתובב 
ידידותי  אך  במיוחד  בולט  אינו 
למדי. שחור הזנב, בשמו המדעי 
 Cercomela melanura
 .Blackstart פשוט  ובאנגלית 
הסלעית  חברתו  כמו  הוא,  גם 
ציפור  שעבר,  בחודש  שפגשנו 
ממשפחת  קטנה  מדברית 
היציבה   ,)Turdidae( הקיכליים 
צפון  של  המדברי  האזור  בכל 
ערב,  האי  וחצי  ישראל  אפריקה, 

ושכיחה מאוד בנופנו המדברי. 
פשוטים  הזנב  שחור  של  צבעיו 
וזנבו  אחיד  אפור  גופו  למדי, 
שחור כולו )ומכאן שמו(. הוא ניזון 
אותם  רגליים,  ופרוקי  מחרקים 
בשעת  מהקרקע.  מלקט  הוא 

הקרקע  על  מתרוצץ  הוא  צייד, 
ומחפש ארוחה קלה לחטוף, ומדי 
פעם עולה על שיח נמוך או אבן 
או  סביבתו  על  לתצפת  קטנה 

לנוח מעט.
מחרקים  ניזון  הוא  וגם  מאחר 
רבות  פעמים  חופף  גידולו  ובית 
עונת  לקראת  הסלעית,  עם 
לראות  ניתן  יולי(  )מרץ-  הקינון 
מוותרים  אינם  המינים  שני  כי 
ותכופות  בקלות  טריטוריה  על 
רודפים האחד אחרי השני. הזכר 
וקשה  בצבעיהם  דומים  והנקבה 

להבדיל ביניהם.
קינו בסדק  בונה את  הזנב  שחור 
אבן,  מתחת  בחלל  או  בסלע 
רבה  בהשקעה  אותו  מטפח 

ומרצף אותו ואת הכניסה באבנים 
קטנה.  מרפסת  למעין  קטנות 
בכל הטלה יש 3-5 ביצים, עליהן 
לרוב  כשבועיים.  דוגרת  הנקבה 
פעמיים  הזנב  שחורי  מתרבים 

במהלך העונה.
ישנה  כי  נראה  השמונים  משנות 
עלייה באוכלוסייתם, ונראה שהם 
התפשטות  עם  היטב  מסתדרים 
האדם, גינותיו ושטחיו החקלאיים, 
המזון  כמות  את  מאוד  שהגדילו 
לראותם  ניתן  עבורם.  הזמין 
באין  מסתובבים  רבות  פעמים 
אינם  הם  במקומותינו,  מפריע 
בסקרנותם  ונוהגים  חוששים 
לטווחים  אדם  לבני  להתקרב 

קצרים מאוד.

ציפור החודש

שחור הזנב
מי זה פה סוגר מרפסת בלי אישור מוועדת הבינוי?

 צילום: 
נמרוד 
נמרוד בן אהרוןבן אהרון



            

  רמת הנגב מס' 155, כסלו תשע"א, נובמבר 2010

החודש  חזרה  הנגב"  רמת  "טריאתלון  קבוצת 
וגביעים.  מדליות  שלל  עם  אילת"  "טרי  מתחרות 
כחלק  שנים  מ-16  למעלה  הפועלת  הקבוצה, 
שיא  מספר  שלחה  לטריאתלון,  הישראלי  מהאיגוד 
מהמשתתפים  חלק  לתחרות.  משתתפים   38 של 
אף זכו לעלות על הפודיום ולחזור לרמת הנגב עם 

תארים. 
כושר  להראות  נדרשים  בטריאתלון  המשתתפים 
של  שחייה  ספורט:  סוגי  בשלושה  ויכולות  סיבולת 
ק"מ   40 למרחק  אופניים  על  רכיבה  מטר,   1,500
וריצה של 10 ק"מ - לא בדיוק טיול לקבר בן גוריון. 
טרי אילת היא למעשה התחרות האחרונה בסדרה, 
והיא מהווה את קו הסיום בעונת הטריאתלון בארץ. 
הגדולה  בינלאומית,  תחרות  גם  זוהי  מכך,  יותר 
ביותר בישראל, ומגיעים אליה משתתפים מכל רחבי 

העולם.
אבל איך הספורט הקשה הזה מצא לו מספר לא קטן 
של משוגעים לדבר דווקא אצלנו? לולו טלמור )68(, 
מאמן הקבוצה ומקימה, מספר על ההתחלה: "לפני 

20 שנים החלטתי עם יגאל דהן להתחיל להתאמן בטריאתלון. 
הלכנו שנינו לקנות חליפות שחייה לחורף, היינו חלוצים.  אני 

פשוט רציתי לפתח את הענף באזור".
לאט לאט הצטרפו עוד חברים לקבוצה, ביניהם גם לא מעט 
ילדים. כיום חברים בקבוצה כ-20 ילדים, שמתוכם מתחרים 
לראות  מצפים  האחרים  החברים  כי  אם  סדיר,  באופן  כ-13 
עליה במספר הילדים כבר השנה. משנה לשנה הרמה עלתה, 
להגיע  הצליחו  גם  הקבוצה  מחברי  כמה  באילת  ובתחרות 
להישגים נאים: תומר וינדר הגיע למקום הרביעי בקטגוריית 
ילדים; ואילו בקטגוריה האולימפית שאול לוי, מזכיר המועצה, 
לקח מקום שני כשמיד מאחוריו תומר בסקינד, מאמן קבוצת 

הילדים, שסיים במקום השלישי.
לולו מספר כי ההתרגשות לפני התחרות באילת הייתה גדולה, 
ההתנסות  הייתה  היא  מהספורטאים  כמה  שבשביל  מכיוון 

הראשונה בתחרות טריאתלון רשמית, אבל הוסיף 
"אני  בהצלחה.  המסלול  את  סיימו  שכולם  ואמר 
היה  ולא  שלנו,  בקבוצה  ואחת  אחד  בכל  מאמין 
לי צל של ספק שכל המשתתפים שלנו יעברו את 

התחרות הזאת בקלות".
אתם מתאמנים ביחד?

במקביל,  מקומות  במספר  מתאמנת  "הקבוצה 
אבל  האזור.  בכל  מפוזרים  שהספורטאים  מכיוון 
פעם בשבועיים יש אימון קבוצתי עם מאמן מורשה, 

בניצנה או במשאבי שדה". 
זה ספורט מאתגר מאוד. כל אחד יכול להצטרף?

בדיקות  מספר  לעבור  צריך  להירשם,  מנת  "על 
לוקחים  לא  אנחנו  מאמץ,  ובדיקות  בריאותיות 
מתאמנים  בקבוצה  כיום  ייפצע.  שמישהו  סיכונים 

ספורטאים מכל הגילאים, גם ילדים וגם מבוגרים".
למרות ההיענות הגבוהה יחסית לספורט המאתגר 
הזה בארץ, אי אפשר, כמו בהרבה תחומים, להשוות 
בין  האירופאית.  לרמה  שלנו  הטריאתלון  רמת  את 
זה התקציב הנמוך, או ההתייחסות של משרד  אם 
עצום  פער  קיים  עדיין  לענף,  והספורט  התרבות 
של  ל"שכונה"  האירופאים  של  המקצועיות  בין 
ה"עלית",  בקטגוריית  ההבדל  את  לראות  ניתן  הישראלים. 
הגבוהה ביותר, שאותה האירופאים מנצחים ללא שום בעיה 

כבר שנים. 
לולו מסכם: "תודה לכל מי שתרם וחיזק, לכל ההורים הגאים 
שליוו את ילדיהם, לאלי לופו שדואג, דוחף ופותר את הבעיות 
באופן מקצועי. למאמן הבוגרים, דורון דרמון ולמאמן הילדים, 
קבוצה  להקים  משנה  פחות  תוך  שהצליח  בסקינד,  תומר 

נהדרת של ילדים".
ולהתחרות  אימונים  משטר  על  לשמור  קשה  לא  בגילך, 

בספורט כל כך מפרך?
מסוגל  שאני  להם  עונה  ואני  זה,  את  אותי  שואלים  "הרבה 
להפריד בין הגוף לנפש. בזמן פעילות ספורטיבית קשה, אני 
נמצא במקום אחר והכאבים בכלל לא מטרידים אותי. בסופו 

של דבר, כל פעם שאני עושה טריאתלון אני מסיים בהיי".

ספורט כפול שלוש
לרמת הנגב צמחה קבוצה מכובדת של מתחרי טריאתלון – ספורט המשלב 

שחייה, אופניים וריצה. החודש הם חזרו מאילת עם כמה מדליות והרבה כבוד
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זהו סיפורו של קיבוץ, שהתחיל את חייו בשנת 
עסלוג'.  ביר  בחורשת  קרוואנים  במחנה   1978
עד  חלוציים,  נח"ל  גרעיני  שם  ישבו  שנתיים 
כיום.  נמצאים  אנו  בה  הקבע  נקודת  שנבנתה 
משגשג  יישוב  להקים  חלמו  הגרעינים  חברי 
המקום  שזהו  האמינו  ליבם  ובכל  ופורה, 
להתיישב. הם חלמו על קומונה שבה יש אמון 
יכולתו  כפי  נותן  אחד  כל   - בשני  אחד  מלא 

ומקבל לפי צרכיו.
לנו  מציבה  המציאות  בחיים,  כמו  בחיים  אך 
נקלע  השמונים  בשנות  מכשולים.  לעיתים 
הקיבוץ למשבר כלכלי חמור. הישוב הצעיר היה 
תחת נטל חובות כבדים, ומשפחות רבות בחרו 
המעטים  הקשה.  בזמנה  הספינה  את  לנטוש 
את  להוריד  האם  דילמה:  מול  עמדו  שנותרו 
או  למדינה,  המקום  את  ולהחזיר  "השלטר" 
זו  היא  השנייה  האפשרות  הבית.  על  להילחם 
שניצחה, אף שהייתה כרוכה בשינויים בשיטת 

העבודה ואורחות החיים.
וועדת הקליטה בשנות  הסיסמה שליוותה את 
ה-90 כבר הייתה: "לחיות כמו בעיר בריח של 
ומשפחתו,  עצמו  את  מפרנס  אחד  כל  חציר". 
בנושאים  הדדית  ערבות  מתקיימת  בבד  ובד 
כמו חינוך, בריאות ותנאים סוציאליים. כך הפך 

בשינוי  בתנועה  וראשון  לחלוץ  טללים  קיבוץ 
אורחות החיים והפרטה. בשלב זה גם התחלנו 
מגמה  חיצוניות,  למשפחות  דירות  בהשכרת 
קליטה  כתהליך  השנים  עם  עצמה  שהוכיחה 

מוצלח ודרך לקליטת חברים חדשים.
בעשור השלישי לקיומו של קיבוץ טללים כבר 
האוכלוסייה  את  להגדיל  שעלינו  ברור  היה 
במשפחות קבועות שרואות בטללים את ביתן. 
בצמוד  קהילתית  הרחבה  להקים  הוחלט  כך 
איכותיות  לישוב, בתקווה לאכלסה במשפחות 
שתתרומנה לחיי הקהילה. כולנו תקווה כי בימים 
החלוציות  ותחושת  הבנייה,  תחל  הקרובים 
והראשוניות תמלא את כולנו באחדות, שמחה 

וחדוות עשייה משותפת.
קהילתיים  באירועים  התאפיינו  ה-30  חגיגות 
הפנינג   - המשותפת  העשייה  את  המשקפים 
שישי  ערב  ארוחת  ירוחם,  בפארק  משפחות 
שלווה  מרכזי  ואירוע  האוכל  בחדר  חגיגית 

בהופעות, ריקודים ושירה.
יפים  ימים  עוד  שנדע  לכולנו  מאחלים  אנחנו 
כאלה, של אתגרים עשייה, הגשמה וחיי קהילה 

תוססים.

צוות חגיגות ה-03 - שרון, לוליק, קמחי

הילד בן שלושים

"כל פעם שאני עושה טריאתלון אני מסיים בהיי". 
לולו טלמור

שאולי לוי, מזכיר המועצה, הגיע למקום השני בתחרות

כך נראינו 
לפני כמעט 

שלושים שנה

קיבוץ טללים סגר שלושים שנים על הקרקע. המקום ידע תהפוכות, 
אבל היום אנחנו שוב מתמלאים בתחושת ראשוניות וחלוציות



      

להלן שעות הכניסה לבריכה אזורית בניצנה בחודשים:
דצמבר , ינואר

דצמבר:
הבריכה פתוחה בימי שני ורביעי מהשעה 07:00 עד 08:30 

ומהשעה 16:00 עד 18:00

בשבוע של חג החנוכה:
מתאריך 01.12.10 עד 08.12.10 הבריכה תפתח מהשעה 10:00 – 

12:00 ומהשעה 14:00 עד 17:00

ינואר:
הבריכה פתוחה בימי שני ורביעי מהשעה 07:00 עד 08:30 

ומהשעה 16:00 עד 18:00
בברכה, איליה סגל




