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ברשות  החודש  שנערך  מיוחד  גומלין  בביקור 
הנגב  רמת  מועצת  ראש  קיימו  הפלסטינאית, 
שמוליק ריפמן, מנהל הועדה החקלאית יענקלה 
 , מוסקוביץ ונציגי מועצה אזורית ערבה תיכונה 
פגישה מיוחדת עם איש העסקים באשיר מסרי, 
העיר  את  המקים  פלסטיני,  עסקים  ואיש  יזם 

הפלסטינית החדשה רוואבי, צפונית לרמאללה.
בפגישה נדונו אפשרויות שונות לשיתוף פעולה 
והרשות  הערבה  נציגי  הנגב,  רמת  מועצת  בין 
הפלסטינית בפרויקטים בתחום החקלאות. כעת 
פועלים הצדדים לגיבוש הסכם שיאפשר שיתוף 

פעולה ראשון מסוגו בתחום.
יותר  שיהיו  "ככל  מסרי:  אמר  הפגישה,  בתום 
לשיתוף  ההצלחה  סיכויי  יגדלו  כך  תועלות 
פעולה". ראש מועצת רמת הנגב, שמוליק ריפמן, 
כל  ולקדם  למצות  "תפקידנו  בתגובה:  אמר 
הזדמנות. אני מאמין כי יש כאן הזדמנות ראויה 
לשיתוף פעולה עם שכנינו הפלשתינאים שיקדמו 

יחסי שכנות טובה לתועלת כולנו".

קולורדו
הפדרציה החליטה לחדש את תפקיד השליח, ואנו 
בתפקיד  להציב  אותה  לשכנע  נצליח  כי  מקווים 
נציג מרמת הנגב או נציג המחובר לעשיה שלנו 
חברי  את  לשכנע  הצלחנו  במקביל,  בשותפות. 
בגיוס  המועצה  עם  להשתתף  בדנוור   JNF-ה
אנו  גוריון.  בן  במדרשת  קהילתי  למרכז  תקציב 

מאמינים כי גיוס התקציב יסתיים בסוף 2012.
בגילאי  נוער  לבני  נוספת  תוכנית  מתחילים  אנו 
י"א מרמת הנגב, שיתארחו בביה"ס היהודי בדנוור 
ויקיימו שבועיים של לימודים משותפים בתחום 
היהדות והסביבה. הקהילה בקולורדו נערכת גם 
 GA לאירוח הכנס הגדול של הארגונים היהודיים
בנובמבר הקרוב, ואנו מקווים כי ייערך שם מפגש 

אנחנו  שאותו  הנגב  פיתוח  בנושא  משמעותי 
מנסים לקדם.

אספן
במימון  לסייע  הפדרציה  את  לשכנע  הצלחנו 
מתקן משחקים ופיתוח הכיכר בשכונה הצעירה 

בקדש ברנע. 
לשותפות  שנים   13 אלה  בימים  מציינים  אנו 
לרמת  המרכזית  השותפות  שהיא  קולורדו,  עם 
הנגב, ציון דרך שבצידו גם הבשלה של תהליכים 
להרחבת הפרויקטים עם קהילות יהודיות נוספות 

בצפון ארה"ב.
לאס וגאס

לחלוקת  הקריטריונים  הגדרת  תהליך  את  סיימנו 
קרן  זה.  מחודש  כבר  לדרך  יוצאים  ואנו  המלגות 

המלגות עם וגאס היא רק הסנונית הראשונה, ואנו 
החל  נוספים.  בתחומים  פעולה  שיתופי  מתחילים 
מהשנה תבקר אותנו באופן קבוע משלחת תגלית 

קהילתית של וגאס וקבוצות ומשלחות נוספות.
בפאלם ספרינגס אנו נערכים לביקור משמעותי 
תרומות  שתי  ולאחר  הפדרציה,  הנהלת  של 
הקהילתי  ולמרכז  הניסיונות  תחנת  להקמת 
במרחב עם, אנו מקווים להגיע להסכם שותפות 
2000 גם עם קהילה זו. הקהילה בפאלם ספרינגס 
היא קהילה קטנה מאד אבל ציונית מאד, עם זיקה 
חזקה לפיתוח המדבר. אנו מאמינים כי חיבור עם 

קהילה זו יחזק אותה ואותנו לשנים ארוכות.

רז ארבל

חקלאות משותפת לשני העמים

שותפות 2000 מרחיבים את הקשר

נציגי המועצה נפגשו עם מקים העיר הפלסטינית רוואבי, ודנו על שיתוף פעולה בתחום החקלאות

 הקשרים עם הקהילות בארצות הברית מתהדקים ואף מתרחבים. 
אילו התפתחויות התרחשו לאחרונה עם ידידנו מעבר לים?

דבר ראש המועצה:

תיכון אזורי ברמת הנגב
הן  מורכב,  נושא  היא  אזורי  תיכון  הקמת 
פדגוגית והן כלכלית, ולכן יש לבחון בקפידה 
קבלת  טרם  ומשמעויותיו  הנושא  את  רבה 
המגוונים  היבטיה  על  הסוגיה  החלטות. 
בפורומים  ונדונה  היום  סדר  על  נמצאת 
שונים, הן בישובים והן של המועצה. התהליך 
החל לצבור תאוצה לפני שנתיים עם העלאת 
הנושא לדיון ביום המועצה, והמשיך בהקמת 
)אשר  משמעויות  לבחינת  בדיקה  צוות 
דיונים  משמעיות(,  חד  המלצות  הביא  לא 
תושבים  ובקרב  בישובים  החינוך  בוועדות 

ועוד.
קהילה  אגף  מנהל  דורון,  ערן  על  הטלתי 
וחינוך, להוביל תהליך של למידה והידברות 
עם כלל הדעות בתוך היישובים, כך שבסופו 
של דבר נגיע לתוצר שהוא תוצאה של הבנות 

והסכמות של מרבית התושבים.

גבול מצרים
ועל  לסיני,  התגלגלה  לא  במצרים  המהפכה 
לשינויים  הביאה  לא  בינתיים  כי  נראה  פניו, 
במתרחש לאורך הגבול הארוך המשותף לרמת 
מאסיבי  ממעבר  החששות  ולמצרים.  הנגב 
לפיכך  התבדו.  ואחרים  עבודה  מהגרי  של 
והמצרים, עד כמה שניתן להבחין, לא  צה"ל 
נקטו בפעולות מיוחדות, ובינתיים "עסקים" 
משלמים  שלא  עסקים  כמובן  )כולל  כרגיל 
שאנחנו  תוך  מע"מ(,  או  הכנסה  מס  עליהם 

כל הזמן עם יד על הדופק. 
על  העבודה  החלה   הממשלה,  החלטת  ע"פ 
מתבצעת  היא  בינתיים  בגבול.  הגדר  הקמת 
במקביל  כי  בדרישה  פניתי  הדרומי.  בחלק 

יחלו העבודות גם באזור פיתחת ניצנה .
הממשלה,  להחלטת  ובהמשך  אזור,  באותו 
למהגרי  שהיה  למתקן  התכנון  תהליך  החל 
עבודה. היות והמתקן נמצא בתחום המועצה, 

אנו מתכוונים ללוות את התהליך.

אורחים מפלונסק
פלונסק,  עיריית  ראש  בראשות  משלחת 
הנגב  ברמת  החודש  ביקרה  ובכירים  פולין 
תאומות.  ערים  ברית  במסגרת  ובישראל, 
לרמת  יש  עמה  היחידה  העיר  היא  פלונסק 
הנגב ברית ערים תאומות )להבדיל משותפות 
יהודיות(.  2000, שהיא שותפות של קהילות 
ראש  כי  העובדה  לאור  נכרתה  זו  ברית 
וגדל  נולד  גוריון  בן  דוד  הראשון  הממשלה 
עד גיל 20 בפלונסק, ואת שנותיו האחרונות 
נקבר  ואף  בוקר(  )בשדה  הנגב  ברמת  חי 
כי  מקפידים  אנו  גוריון(.  בן  )במדרשת  כאן 
המסע לפולין שעורכים בני הנוער של רמת 
כרתנו  מאז  בפלונסק.  ביקור  יכלול  הנגב 
לשמור  דואגת  פלונסק  עיריית  הברית,  את 
ולשמר את הפרק ההיסטורי זה למען ההווה 

ולמען הדורות הבאים.
שמוליק ריפמן

המשלחת מסיירת בשטח

מנכ"ל המשרד לקליטת עליה מר 
דימה פרצב ביקר ברמת הנגב במטרה 

להכיר מקרוב את פעילות "בית ראשון 
במולדת".

בתמונה: מר פרצב בפגישה עם העולים 
במשאבי שדה

טקס הנחת אבן הפינה לביתם של 
משפחת קאודרס, בית הקבע הראשון 

במרחב עם - סנונית ראשונה שמבשרת 
את התבססות והתרחבות היישוב.

המרפאה זכתה החודש בתחרות 
"המרפאה הנאה" של שירותי 

בריאות כללית.

העיתון הופק בסיוע 

הסוכנות היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד • עורך ראשי: מעוז דגני • כותבים:  ליעד גז • עיצוב גרפי: E.A • מו"ל: מועצה 
אזורית רמת נגב • הפקת דפוס: אבישיד • ד.נ חלוצה 85515 • טל: 08-6564169 • פקס: 08-6559235

צרו קשר:

adva@rng.org.il :פקס: 08-6559235, דוא"ל
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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אנחנו  במתנ"ס,  ונוער  ילדים  מדור  מפעילות  כחלק 
מקיימים תהליך בנושא אקטיביזם לבני הנוער. במסגרת 
זו, ערכנו החודש הקרנה של הסרט "שיטת השקשוקה", 
ולאחריה שיחה מרתקת עם היוצר מיקי רוזנטל. באירוע 
השתתפו כ-40 בני נוער בכיתות ט'-י"ב ובני שנת שירות 
במועצה. שלושה מתוכם אף זכו לראיין את מיקי לעיתון 

בית הספר. 
כפי שאמר מיקי רוזנטל במהלך ההרצאה: "יש הבדל בין 

אנשים לבני אדם. כשאנשים רואים עוול הם מתעלמים, 
הבטחתי  ופועלים...  קמים  הם  עוול  רואים  אדם  כשבני 

לאבי שאהיה בן אדם". 
חברתי  צדק  לסיור  י-י"ב  בכיתות  נוער  בני  יצאו  בקרוב 

בת"א - ממגדלי אקירוב לתחנה המרכזית.

אייל מור יוסף, גילה מנביץ
מנהל מדור ילדים ונוער

ציין  פלמח"  הגר  "בשביל  הנגב  ברמת  הניווט  מפעל 
החודש עשור. בתחרות הניווט השתתפו השנה כ-700 
במרבית  שזכו  מחו"ל  מתחרים  כ-60  מתוכם  איש, 

המקומות הראשונים. 
אירועי הניווט, בחסות איגוד הניווט בישראל, נערכים 
השנה,  הנגב.  ברמת  שונים  באתרים  יומיים  פני  על 

יומו הראשון של הניווט התקיים בפארק גולדה, ואילו 
היום השני בניצנה.

הגר פלמח, בתם של מירי ודוד פלמח, נפלה אל מותה 
"בשביל  צין.  בנחל  שערכה  טיול  בעת  שנה   11 לפני 
הגר פלמח" הוא ארוע הנצחה מוחשי לאהבתה לנופי 

הנגב, לאנשים, לחי ולסביבה.

להיות בני אדם

עשור לאירועי הניווט 
לזכר הגר פלמח

במסגרת העיסוק באקטיביזם, צפו בני נוער מהמועצה בסרט "שיטת 
השקשוקה" ונפגשו עם יוצר הסרט, מיקי רוזנטל

כ-700 מנווטים השתתפו החודש באירוע "בשביל הגר פלמח" העשירי

• 1.3.11 מפגש ספרותי עם חיים באר וגדעון טיקוצקי - סופר וקורא מדברים על    
      הספר "אל מקום שהרוח הולך"

      20.30, מועדון לחבר בקיבוץ שדה בוקר, דמי כניסה 20 ש"ח
• 4-5.3.11 "באופן אחר", טיול אופניים להרי הגלבוע וגבעת המורה

• 5.3.11 טיול "מיטיבי לכת" לאזור שפלת יהודה, בדגש פריחה ועתיקות
• 11.3.11 "הולכים", טיול לגיל הזהב לאזור שפלת יהודה, בדגש פריחות

• 11-12.3.11 "ימי שירה במדבר" - פרטים בפרסום נפרד )חפשו "ימי שירה 
      במדבר" בגוגל(

• 15.3.11 "הרפתקה בקרקס", הצגת ילדים של תיאטרון אורנה פורת
      17:00, אולם גולדה ברביבים, מתאים לגילאי 5-10, מחיר כרטיס 35 ש"ח

• 19.3.11 עלדאידע במדרשת בן גוריון
• 23.3.11 תחרות שחייה בבריכה במשאבי שדה. פרטים בפרסום נפרד

תחזית תרבות: מרץ - 2011

הענבים של מו"פ רמת הנגב קטנטני המועצה בעקבות ההתיישבות
מבשילים מוקדם

המועצה  מיישובי  נסיעה  דקות  כ-45 
ירוקים,  הרים  של  של  קסום  אזור  שוכן 
להב.  יער   - היסטוריים  ואתרים  יערות 
ביער  ביותר  הדרומיים  האתרים  אחד 
הינו חורבת זעק, אליה יצאו כיתות א'-ג' 
ילדים  מדור  מטעם  בשבט  ט"ו  לטיול 
זעק  הקדום  היישוב  אל  לטיול  ונוער. 
ילדים,  כ-150  יצאו  שמסביבו  והיער 

הורים ומדריכים מיישובי המועצה.
הטיול המגוון כלל משחקים ביער, ביקור 
במערות מגורים, זחילות במחילות מסתור 
ואירוח בחוות הבודדים במקום, ובמהלכו 
עסקו הילדים בהתיישבות אז והיום. לצד 
של  בגבולותיה  גם  עסקנו  ההפרדה  גדר 

מדינת ישראל, השבריריים משהו. 
אך ילדי רמת הנגב לא מסתפקים בטיול 
של  והזוהמה  ההזנחה  שדה.  ובישולי 
עם  שיחד  הילדים,  על  העיקו  האזור 
חשופות  בידיים  והמדריכים,  ההורים 

ושקיות ניילון, ניקו את הסביבה.
אייל מור יוסף 

כשחזרתי מקטיף ניסיון התותים שלנו ונתקלתי בסלסלת הענבים העסיסיים, 
בין פרי חורף טיפוסי לפרי הכל-כך מזוהה עם  המראה המשובב של מפגש 
הקיץ עורר בי השראה. משפטים מצחיקים כמו "וגר זאב עם כבש" או "מפגש 

מזרח עם מערב" התחילו להתרוצץ לי בראש.
פרי בעונה שלו,  כל  - מעדיפה לאכול  אני מאוד מרובעת  אני מודה שלרוב 
אבטיח בקיץ ותפוזים בחורף. לכן כשראיתי את איציק, איש המטעים שלנו, 
זומר את הכרם מוקדם כל כך ומחפה את שורות הגפנים בפלסטיק, גיחכתי 
לעצמי וחשבתי שאי אפשר יהיה לבלבל את הצמחים. אבל כשהכרם החלה 
בסבלנות  לחכות  והתחלתי  לגחך  הפסקתי  ורעננים,  צעירים  בעלים  ללבלב 

לראות אם אכן יתפתחו ענבים, האם הם יבשילו, האם יהיו טעימים.
כך קרה שבאמצע פברואר, בשבוע חורפי במיוחד, בעוד עננים אפורים מכסים 
את השמיים, מצאתי על שולחני במשרד סלסלת ענבים מתוקים להפליא. כעת 

אני יכולה לספר לכם שענבים ותותים, זה שילוב נהדר - עם או בלי קצפת...

מיכל עמיחי

כיתות א'-ג' טיילו בט"ו בשבט לחרבת זעק, שם הם למדו על ההתיישבות 
בעבר ובהווה, ותרמו ממרצם לניקיון האזור

דמיינו לעצמכם את המפגש בין בין פרי חורף טיפוסי כמו תות, 
לפרי הכל-כך מזוהה עם הקיץ כמו ענבים

קבוצת טללים מנקים במהלך הטיול

איציק והענבים המקדימים

מיקי רוזנטל בשיחה עם הצופים הצעירים

דוד פלמ"ח מעניק גביעים לזוכים בתחרות הניווט



      

 רמת הנגב מס' 158, אדר א' תשע"א, פברואר 2011

           

4

משפחת שטיין מבולדר, קולורדו, החליטה לעבור 
חודשים.  שישה  של  לתקופה  בישראל  להתגורר 
בולדר נמצאת בשותפות עם רמת  כיוון שקהילת 
הנגב, המשפחה –לין וג'י ובנותיהם מרים בת ה-14 
ורבקה בת ה-10 – חיפשו את ביתם הזמני במועצה. 
לחילופי  שתסכים  מקומית  משפחה  חיפשו  הם 
בתים, דבר שיוזיל עבורם את המחיה בישראל וגם 

יאפשר להם להתערות בקהילה המקומית.
להמר  החליטה  המשפחה  בירורים  מספר  לאחר 
קול  בהוצאת  סייענו  אנחנו  גוריון  בן  מדרשת  על 
קורא. נעה וקובי בראור שמחו על ההזדמנות, נענו 
לקריאה ומיד החלו בהכנות לקראת הההרפתקאה. 
ולאחר  העבודה  מקומות  מול  סידורים  לאחר 
במוסדות  להשתלב  יוכלו  הילדים  כי  שהוברר 
והתחילו  קשר  המשפחות  יצרו  בבולדר,  החינוך 
השותפות  בעזרת  והציוד.  הבתים  חילופי  בתכנון 
הצלחנו  בבולדר,  הקהילה  עם  ההיכרות  ובזכות 

ליצור אמון וביטחון כי הפרויקט יצליח.
לבולדר,  בראור  משפחת  טסה  ינואר  חודש  בסוף 
הקהילה.  את  והכירה  שטיין  משפחת  את  פגשה 

לישראל,  שטיין  משפחת  יצאה  ימים  כמה  לאחר 
בזמן  במדרשה.  הקהילה  את  הכירו  ובעזרתנו 
ברמת  האחרות  הקהילות  את  יכירו  הם  הקרוב 

הנגב.
צין.  ספר  בבית  מאושרות  הבנות  לעכשיו,  נכון 
בחוג  משתתפת  הנוער,  בתנועת  פעילה  מרים 
רכיבה על סוסים ומעורבת לחלוטין בחיי הקהילה 
של תלמידי כיתה ח'. רבקה התחילה ללמוד כינור 
ותלמידות כיתה ו' עוטפות אותה בחברות. ההורים 
לין וג'י מעוניינים להתחיל אולפן בקרוב ומקווים 
למצוא עניין בטיולים, רכיבת אופניים והיכרות עם 
ישראלים ועם מוסדות החינוך והמחקר במדרשה. 
הם השאירו בבולדר עסק לייעוץ בתחום החיסכון 

באנרגיה, וישמחו מאד לסייע בתחום זה גם כאן.
חוויה  חולקות  בראור  ומשפחת  שטיין  משפחת 
מיוחדת שמחזקת את השותפות בינינו, הישראלים 
שם.  היהודית  והקהילה  כאן,  הנגב  רמת  תושבי 
זאת דרך נוספת לבנות שגרירים של אמת וליצור 

שותפות בין שתי הקהילות.
רז ארבל

משחקים בהחלפות
השותפות בין רמת הנגב לקהילת בולדר בקולורדו, הולידה פרויקט ייחודי – משפחת שטיין האמריקאית התחלפה במגורים עם משפחת בראור 

ממדרשת בן גוריון לחצי שנה. הבנות של משפחת שטיין כבר מעורות לחלוטין בבית הספר ובחיי החברה

מאוד נעים לראות גן ירוק עושים רוח

ב-17.2.2011  שהתקיים  מרגש  בטקס 
הסמכה  גוריון  בן  במדרשת  חצב  גן  קיבל 
שר  נאמו  הצבעוני  בטקס  ירוק.  ילדים  לגן 
הסביבה  להגנת  והשר  סער  גדעון  החינוך 
הערכתו  את  ציין  ארדן  השר  ארדן.  גלעד 
לערכי  לחינוך  הקשה  עבודתן  על  לגננות 
המעודד  קפיטליסטי  בעידן  הקיימות 
בצריכת  חיינו  איכות  את  ומודד  צריכה 

משאבי כדור הארץ. 
הנגב  ברמת  הרביעי  הגן  הינו  חצב  גן 
המקבל תו הסמכה לגן ירוק. ההסמכה לגן 
בגן,  פעילויות  של  שילוב  על  ניתנת  ירוק 
החל מחומר הלימוד, דרך קיום אורח חיים 

מקיימת  בפעילות  הקהילה  בשיתוף  וכלה  מקיים 
גן  אולם  שנתית,  חד  היא  ההסמכה  ובסביבה.  בגן 
שממשיך בפעילות מקיימת לאורך זמן זוכה לקבלת 
הסמכה לגן ירוק מתמיד. הגננת עפרה אזרן, הסייעות 
את  לקדם  מנת  על  רבות  ופועלות  פעלו  הגן  וצוות 
הנושא בכל תחומי החיים בגן. קיום אורח חיים ירוק 
בגן משמעותו יצירת פחות פסולת, הפרדת הפסולת 
מים,  של  הצריכה  והפחתת  חוזר  שימוש  ומיונה, 

הסביבה  איכות  נושא  לימוד  יצירה,  וחומרי  חשמל 
בגן ובאופן כללי צמצום טביעת הרגל האקולוגית של 

הגן והקניית ערכי הקיימות. 
ברצוני להודות לכל מי שלקח חלק בהסמכתו של הגן 

כגן ירוק ולבקש מכם להמשיך בפעילות ברוכה זו.

הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית רמת הנגב

הוצבה  חודשים  מספר  לפני 
בבית ספר משאבים טורבינת 
חוברה  גם  שלאחרונה  רוח, 
למזרקה. הטורבינה מתווספת 
נמצא  שכבר  הסולרי  לפאנל 
חלק  ומהווה  הספר  בבית 
ממערך לימודי בנושא אנרגיות 
מתחדשות שהקימה המועצה. 
שמוליק ריפמן יזם את הקמת 
ממדיניות  כחלק  החווה 
תחום  את  לקדם  המועצה 
האנרגיות המתחדשות ברמת 

הנגב. המתקנים יסייעו לתלמידים להבין את התחום וללמוד אותו מקרוב. בית 
ספר משאבים הוא בית הספר היחיד בארץ בו קיימת מערכת ללימוד אנרגיות 
מתחדשות מסדר גודל כזה )הספק כללי של 2 קילו-וואט(. לפני מספר חודשים 
הוקמה בתמיכת המועצה גם טורבינת רוח בבית הספר התיכון לחינוך סביבתי. 

התנסות.  באמצעות  הרוח  אנרגיית  נושא  את  ללמוד  תאפשר  הרוח  טורבינת 
בהתאמה  משתנה  שלה  המים  עמודת  שגובה  למזרקה  מחוברת  הטורבינה 
האנרגיה  את  שקולטים  למצברים  מחוברת  הטורבינה  כן,  כמו  הרוח.  לעוצמת 
מגוון  של  להפעלה  להשתמש  יהיה  ניתן  זו  באנרגיה  והלילה.  אחה"צ  בשעות 

מוצרי חשמל, כגון מערכת שמע, קּולר וכו'. 
נקווה שצוות בית הספר ישכיל להשתמש בכלי מצוין זה על מנת להצעיד את 

תלמידינו למאה ה-21 בתחום האנרגיות מתחדשות. 

הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית רמת הנגב 

גן חצב במדרשת בן גוריון קיבל הסמכה לגן ילדים ירוק מידי שר 
החינוך והשר להגנת הסביבה. צוות הגן עוסק רבות בחינוך לאיכות 

הסביבה, גם דרך חומרי הלימוד וגם בחיי היומיום בגן

טורבינת רוח חדשה הוצבה לאחרונה בבית ספר משאבים. הטורבינה 
היא חלק ממערך לימוד חווייתי בנושא אנרגיות מתחדשות

הטורבינה והפאנל הסולארי

הגננת עפרה אזרן והסייעות אורטל אביטן 
והדסה זירדקר מתגאות בתעודת ההסמכה

משפחת שטיין על רקע נוף מולדתם

תחרות שחייה אזורית לילדים ברמת נגב
במשחי 20 מטרים בכל הסגנונות לפי קבוצות גיל

בתאריך 23.3.11 בשעה 15:00
בבריכת משאבי שדה

בתחרות ישתתפו
שחיניי רמת נגב, תריאטלון רמת נגב, שחייני להבים, 

שחייני גני עומר, הפועל באר שבע

הציבור מוזמן להגיע ולעודד
בהצלחה לשחיינים
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מעביר את השרביט

מה נעשה בהנדסה

אחרי  המועצה.  כמהנדס  תפקידו  את  עוזב  ברזלי  עודד  אלה  בימים 
שני עשורים בתפקיד הוא מעביר את שרביט מהנדס המועצה לשירה 
מור יוסף )שאת דבריה תוכלו לקרוא להלן(, וממשיך לעבוד במחלקת 

ההנדסה.
לא זה המקום לסקור את עברו של עודד, יליד 1930, אך בכל זאת ניגע 
בכמה אבני דרך שהובילו את דרכו עד היום. עודד נולד ב-1930 בכפר 
גלעדי. ב-1947 הוא התקבל לבית ספר כדורי, שם למד פחות משנתיים 
כי במלחמת השחרור הוא וכיתתו גויסו ללחימה. למעשה, הוא וחבריו 
היו מגויסים במחתרת לפלמ"ח עוד קודם. הוא נלחם בקרבות רבים, 
מהגליל ועד הנגב, ואף נפצע בחרבת מאחז. אחרי השיקום מהפציעה 
עבר עםהכשרת מעוז והכדוריסטים לרביבים, שם הקים משפחה עם 

הדסה ושם הם חיים עד היום.
עברו המקצועי מגוון גם הוא, כפי שהוא מספר: "עם ההגעה לרביבים 
עבדתי כמובן בחקלאות, כי לכך הוכשרתי בכדורי. אבל למען האמת 
החקלאות הייתה דלה וחסרת אתגרים עבורי ואז, לשמחתי, פנו אליי 
לבנות את הנקודה החדשה של הקיבוץ, וכך עסקתי בתכנון ובבנייה של 
היישוב החדש. מעת לעת יצאתי לתפקידים אחרים - הייתי גזבר, מרכז 
משק, ראש המועצה האזורית ועוד תפקידים רבים. רק אחרי 20 שנות 
עבודה בבניין הלכתי ללמוד בטכניון. למדתי בגיל 40, כמו רבי עקיבא. 
לא היה קל להדסה אשתי לגדל ככה שלושה ילדים, כשאני בחיפה. אבל 

למען האמת גם כשעבדתי בתפקידים אחרים נעדרתי הרבה מהבית".
ומתי התחלת לעבוד במועצה?

וניהול  בפיקוח  כפרילנס  לעבוד  התחלתי   1991 שנת  "בתחילת 
פרויקטים. היה אז פרויקט גדול של בנייה בבית ספר משאבים. בשלב 

מסוים, כששמוליק כבר היה ראש המועצה, הוא ביקש שאני אהפוך 
נשארתי  ובו  זה  בתפקיד  הראשון  למעשה  הייתי  המועצה.  למהנדס 

עשרים שנה". 
מה הייתה למעשה האחריות שלך כמהנדס?

"הייתי אחראי לפיתוח כל היישובים והתשתיות, בין היישובים ובתוכם. 
גורמי חוץ רבים ושימשתי כתובת  פיתחתי מערכת יחסי-עבודה עם 

מקצועית וחוקית כלפיהם".
מה הפרויקטים שהכי זכורים לך?

קודם  הוא  שלי  המוטו  מאוד.  גדולה  חשיבות  פרט  לכל  מייחס  "אני 
כל לעזור לתושבים כמה שאפשר במגבלות הקיימות. ככה שכל דבר, 
גדולים במיוחד  זאת, היו כמה פרויקטים  קטן כגדול, הוא חשוב. עם 
בוקר,  באגן שדה  הגדול  הביוב  שהשאירו את חותמם, למשל: מפעל 
מדבר",  "רוח  עם,  מרחב  את  גם  אליו  מחברים  אנחנו  אלה  שבימים 
הכפר לשיקום ניגמלים מסמים שהקמנו לאחרונה, בית הספר האזורי 
במשאבי שדה, בית הספר היסודי צין שסיימנו השנה, מרחצאות הנגב, 
מבנים במועצה עצמה, מועדון לגיל הזהב, מבנה למחלקת ההנדסה, 

מרכז טיפולי חינוכי... הרשימה ארוכה ומפורטת".
מה התכניות להמשך?

"גם אחרי העברת התפקיד אני נשאר, כאמור, בתור מהנדס במחלקה. 
יוסף  מור  שירה  מחליף.  להכין  הראוי  שמן  הבנתי  השנים  חלוף  עם 
מסודרת  העברה  עשיתי  הבחינות.  מכל  ומתאימה  ראויה  נמצאה 
וממשיכים  הדדית  והערכה  מאוד  טובים  ביחסים  אנחנו  ומתואמת, 
לעבוד בשיתוף פעולה מלא. אני לא מוריד מעצמי אחריות ומשתדל 

לעזור כמיטב יכולתי".

זו הפעם הראשונה בה אני כותבת את עדכון אגף ההנדסה החדש. 
שרביט  את  לי  שהעביר  ברזלי  לעודד  להודות  רוצה  אני  ראשית, 
מהנדסת המועצה בתחילת החודש, וממשיך ללוות אותנו יומיום 
בעבודה לא פחות מאומצת מימים עברו. עודד בנה מחלקת הנדסה 
גבוהות  דרישות  איכותי,  ביצוע  רבת שנים של  ומסורת  לתפארת 
מאנשי המקצוע ושירות אישי לתושבים. מחובתנו כיום להמשיך 

את המסורת ולשמור על הרמה שהוצבה לנו.
אגף ההנדסה המורחב מורכב כיום מחמישה אנשים, כולם תושבי 
וכן מהנדסת  - מהנדסת המועצה  )משאבי שדה(  המועצה: אנוכי 
עודד  יחדיו(;  התפקידים  אוחדו  )לראשונה  המקומית  הועדה 
על;  תשתיות  ועל  רבים  פרויקטים  על  אמון   – )רביבים(  ברזלי 
רבים  על  ומפקח  פרויקטים  מנהל   – עם(  )מרחב  בוכריס  אמיתי 
מהפרויקטים המבוצעים בתחומי המועצה; עמיקם סימון )רתמים( 
– מקים מערכת GIS; ויקירתנו עירית בן שלום )מדרשת בן גוריון( 

המסייעת לנו במשרה חלקית בעבודות המזכירות. 
– מתאמת  נוספים  בנוסף, אנחנו לקראת קליטה של שני עובדים 
אחר  ותעקוב  האגף  משרדי  את  שתנהל  אדמיניסטרציה, 
הבקבוק  צוואר  את  לשחרר  שיסייע  תכנון,  ומנהל  הפרויקטים, 
בתחום התכנון במחלקה הן בתכנון פרויקטים לביצוע והן בתכנון 

בינוי יישובי )תב"ע(.
וברני  המקומית,  הוועדה  בריכוז  שליש  הילה  ממשיכה  במקביל 

רוזנפלד מסייע לה בבדיקת התוכניות ושיפור השירות לתושב.
ובכן, מה על הפרק? אנו מתקדמים בימים אלה בפרויקטים רבים:

המועצה,  מישובי  ממחצית  ביותר  הותקנו   - הכושר  מתקני   •
וההתקנה נמשכת. אנו מקווים כי התושבים נהנים משיפור הכושר 
הגופני. תודה לאלי לופו שהגה וקידם את הרעיון וסייע לנו להביא 

לידי ביצוע.
• אשלים - עבודות פיתוח שבילים לאורך האשקוביות, ופיתוח 

השכונה הדרומית הכוללת 110 מגרשים. 
• באר מילכה - תחנת הסנקה למערכת הביוב בקדש ברנע, חיבור 
היישוב לחברת בזק וחיבור השטחים החקלאיים לרשת החשמל. 

החודש גם נחנך מגרש כדורסל.
• רתמים - אוכלס מעון תלת כיתתי חדש.

       מרחב עם - חיבור היישוב לכביש על ידי צומת מוסדר, בטיחותי 
ומואר.

• טללים - קו תאורה משער היישוב פנימה.
הישן  המחנה  של  ההיסטוריות  האשקוביות  שיפוץ   - כמהין   •

לצורך קליטת מתיישבים חדשים.
 - ומשמעותיים  מגוונים  רבים,  פרויקטים  עוד  מתוכננים  השנה 
קהילתי  מרכז  ניצנה,  פתחת  של  העלמין  בית  ברתמים,  מקווה 

במרחב עם, בית כנסת באשלים ושיפוץ מגרשי כדורסל ברתמים 
ובמשאבי שדה.

רק  זאת  וכל  מבנים,  ופיתוח  תשתיות  לקידום  במרץ  פועלים  אנו 
יתרום ויוסיף לאיכות החיים של כולנו במועצה.

שירה מור יוסף
מהנדסת המועצה

אחרי 20 שנה בתפקיד מהנדס המועצה, עודד ברזלי מפנה את כסאו. אל דאגה, הוא 

עוד ימשיך לתרום את חלקו למחלקת ההנדסה ולפיתוח המועצה • מעוז דגני

 גם לאחר חילופי כח האדם באגף ההנדסה, עבודות הפיתוח ממשיכות במרץ. 
שירה מור יוסף, מהנדסת המועצה החדשה, מעדכנת

"אני מייחס לכל פרט חשיבות גדולה מאוד. המוטו שלי הוא 
קודם כל לעזור לתושבים כמה שאפשר במגבלות הקיימות"

מתקני הכושר החדשים

 •
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יום המועצה 2011
השלישית  הפעם  ו 
מקיימים  שאנו 
המועצה,  יום  את 
את  בחרנו  והפעם 
כמשכן  מדבר"  "רוח 
היום  לאירוח תושבי המועצה. 
בהדרכתה  בכפר  בסיור  נפתח 
של לימור זיו המנהלת וארוחת 
בוקר מושקעת שהכינה איריס 
פולטון מהמדרשה. לאחר מכן 
נושאים  בשלושה  דיון  קיימנו 

מרכזיים: 
• שמירת קשר עם בני ובנות 
רמת הנגב ועידוד ההתיישבות 

במועצה
• מתנדבים והתנדבות

• תכנית לפיתוח בר קיימא
שוב  עלתה  הדברים  בשולי 
התיכון  הספר  בית  סוגיית 
פתחת  ישובי  כי  ניכר  האזורי. 
יותר מאחרים  ניצנה מרגישים 
את הקושי והנסיעות הארוכות 
הבשור  בנופי  הספר  לבתי 
המועצה  ראש  הנשיא.  ואשל 
ציין כי בכוונתו לבחון במשותף 
אפשרות  את  הגורמים  כל  עם 
רמת  תלמידי  של  השתלבותם 
התיכון  הספר  בבית  הנגב 

הסביבתי במדרשה.
מהמידע  לבד  כי  ספק  אין 
בנעשה  הציבור  ושיתוף 
במועצה, יש באירוע כזה מפגש 
תושבים  בין  אמצעי  בלתי 
צעירים   - השונים  מהיישובים 
עם  מושבים  מבוגרים,  עם 
קיבוצים, חילוניים עם דתיים. 

ביום המועצה השתתפו כ-160 
הבא:  הפירוט  לפי  תושבים, 
שדה  משאבי   ,41  - רביבים 
- 22, אשלים - 15, מדרשה - 
 ,13  - ניצנה  פתחת  ישובי   ,13
 - עם  מרחב   ,11  - בוקר  שדה 
8, כפר רתמים - 7, טללים - 4, 
איילים  בודדים,  התיישבות 
 - מועצה  עובדי   ,7  - ואחרים 

.28
לתושבי  להודות  מבקש  אני 
ביום  טרחו  אשר  המועצה 
למפגש  להגיע  )הקצר(  שישי 
נסכם  כמובן  אנו  זה.  חשוב 
להבטיח  כדי  לקחים  ונפיק 
בשנה  גם  מוצלח  מועצה  יום 

הבאה!

מזכיר המועצה
שאול לוי

ז
לפני כשנה פנה אליי ראש המועצה, בבקשה לקדם עניין מרכזי 
הקשר  לחיזוק  תוכנית  גיבוש   - הקודם  המועצה  ביום  שעלה 
וחזרתם של בנים וצעירים לרמת הנגב. שמחתי על ההזדמנות 
מיישובי  תושבים  של  צוות  עם  למשימה  ויצאתי  לי,  שניתנה 

המועצה השונים. 
לבנים  קשר  ויצירת  חיזוק  ערוץ  על  מתבסס  התוכנית  עיקר 
וצעירים, ערוץ שיש בו ערך מוסף כשלעצמו, המבוסס על קיום 
זה  ערוץ  ולאזור.  למועצה  צעירים  בין  הזיקה  לחיזוק  פעולות 
קובע אילו פעולות יש לנקוט מול צעירי המועצה לפי פרקי זמן 

שונים:
שי  מפגשים,  רישום,   - בתיכון  הלימודים  סוף  לקראת   •

למתגייס
• במהלך השירות הצבאי - שמירה על קשר, מפגשים, ייעוץ

• לאחר השחרור - שיחה אישית, סיוע באיתור עבודה, שמירה 
על קשר בטיול חו"ל

תמורת  בדיור  סיוע  מלגות,   - האקדמיים  הלימודים  בעת   •
עבודה קהילתית, מרכז ייעוץ אקדמי

מידע,  עלון  אישית,  שיחה   - האקדמיים  הלימודים  לאחר   •
משרות מתפנות, קידום תעסוקה באזור

על  מבוססים  בתוכנית  המפורטים  נוספים  תומכים  ערוצים 
הפצת מידע וידע לגבי אפשרויות ההתיישבות ברמת הנגב, כמו 

גם בחינה של אפשרויות לבחינת הוזלה והטבות. 

להשכרה  דירות  בניית  קידום  לבחינת  מתייחסת  גם  התוכנית 
ברשות. כיום אין ברשות מספיק דירות להשכרה, ואנו מאמינים 
בוגרים  כאנשים  דרכם  את  לבחון  לצעירים  יאפשר  שקיומן 
באזור, מבלי הצורך להתחייב להשקעה ארוכת טווח. לחילופין, 
מועדפים  בתנאים  לבנים  בבנייה  משאבים  להשקיע  גם  ניתן 

בתוך יישובי המועצה.
בתוכניות  לסייע  גם  יצטרך  בנושא  שיעסוק  המועצתי  הגוף 
כמועצה  הנגב  רמת  במיתוג  גם  כמו  בתחום,  פנים-יישוביות 
צעירה על הערכים המוספים שבה – חינוך, תרבות וצעירים. את 

התוכנית המלאה ניתן לקבל ממזכיר המועצה.
בתגובות  ונתקלה   – האחרון  המועצה  ביום  הוצגה  התוכנית 
או  בנושא,  שיעסוק  אדם  לייעד  ממליצה  התוכנית  חיוביות. 
במועצה  הקיימת  האדם  כוח  מצבת  במסגרת  להגדיר  לחליפין 

את האגף ו/או האנשים שיעסקו בכך. 
תודה גדולה לצוות ההתייחסות - איריס טוביה, אורנה חולתי, 
לוי,  ושאול  יזרעאל  חנה  לוי,  איציק  כהן,  נתנאל  רייכר,  אורלי 
ולבעלי התפקידים במועצה ומבחוץ שסייעו בגיבוש התוכנית. 
אנחנו כצוות סיימנו את עבודתנו, ועתה תמשיך המועצה לקדם 

את הנושא לפי הבנתה. 

חגי רזניק, קיבוץ רביבים
בשם צוות התוכנית

חיזוק הקשר עם הבנים
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המועצה האזורית רמת הנגב החליטה קול קורא

לכלול בתקציבה לשנת 2011 סכומים 

מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעינינו תמיכות 
במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות) " נוהל תמיכות" החליטה המועצה  על תבחינים לתמיכה.

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2011 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור

www.rng.org.il :ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד בקשה באתר האינטרנט של המועצה

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל התמיכות

את בקשות התמיכה יש למסור לידי מזכיר המועצות עד  לתאריך 31.5.11
אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות , לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.

יום המועצה השלישי התקיים החודש ב"רוח יום המועצה 2011
מדבר". במהלך היום דנו בשלושה נושאים 

מרכזיים. לפניכם סיכום היום, ועיקרי 
הסיכומים בכל אחד מן הנושאים

תוכנית  המועצה  מקדמת  האחרונה  בשנה 
של  ראשיתה  קיימא.  בר  לפיתוח  מועצתית 
שהתקיים  הראשון  המועצה  ביום  זו  תוכנית 
לפני שנתיים, בו ביקשו התושבים להכין תוכנית 
כוללת לנושאים הקשורים לקיימות. בימים אלה 
נמצאת התוכנית בשלביה האחרונים, והיא צפויה 

להסתיים בקרוב.
מטרת התוכנית היא להטמיע את ערכי הקיימות 
של  נכון  לפיתוח  ולתרום  ויישוביה,  במועצה 
סביבתנו בהיבטים שונים כמו כלכלה ותעסוקה, 
חקלאות נוף וטבע, חינוך וקהילה, אנרגיה ועוד, 
וכל זאת תוך שמירת המשאבים הקיימים. החלק 
הקיימות  בהטמעת  עוסק  התוכנית  של  הראשון 
למעשה  שהחל  השני,  והחלק  המועצה,  באגפי 
ערכי  בהטמעת  עוסק  האחרון,  המועצה  ביום 

הקיימות גם בפעילות היישובים. 
חינוך  אגף  מנהל  דורון,  ערן  הציג  המועצה  ביום 
וקהילה המוביל את התוכנית במועצה, את מהלך 
לאחר  כה.  עד  התוכנית  של  ותוצריה  העבודה 
לקבוצות  המשתתפים  התחלקו  התכנית  הצגת 

התושבים  יכולים  כיצד  בשאלה  לדון  מנת  על 
לתרום לקידום הקיימות ואיכות החיים ביישובם. 
הדיונים הפוריים העלו רעיונות רבים ליישום, הן 
יותר  והן בהיבטים טכניים  בהיבט הערכי חינוכי 
שיכולים לקדם את תפיסת הקיימות ברמת הנגב. 
עלו רעיונות מגוונים הקשורים לכל תחומי החיים 
כגון חינוך, תעסוקה, איכות סביבה וכו'. בין היתר 
אזורית,  חינוך  ועדת  להקים  המשתתפים  הציעו 
טרמפים  מאגר  יישוביים,  קיימות  נאמני  מערך 
מועצתי ומערך ליצירת שיתוף פעולה אזורי בין 
ותוצאותיהם  הדיונים  שונים.  בנושאים  יישובים 
להמשך  חשובה  יישומית  פלטפורמה  ישמשו 

התוכנית.
ותרם  ביום  חלק  שלקח  מי  לכל  מודים  אנחנו 
מזמנו וממרצו. אם ברצונכם להמשיך ולהתעדכן 
לאתר  להיכנס  מוזמנים  אתם  בתוכנית,  בנעשה 

המועצה, לקישור פיתוח בר קיימא. 

הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית

פיתוח בר קיימא
נושא  את  צימרינג  אופיר  הציג  המועצה  ביום 

ההתנדבות. הנה כמה תובנות מתוך המצגת.
מאדם  הניתן  שירות  היא  "התנדבות  התנדבות?  מהי 
אחד לאחר מתוך רצון חופשי, ללא תמורה חומרית או 
תמורה השווה למחיר של פעילות זו באופן איכותי או 

כמותי" )פרס וליס, 1975; שפירו, 1989(
התנדבות ברמת הנגב

ועדות,  ישובים,  ועדי   - קהילתי  מוניציפלי/  תחום   •
צח"י, כיתת כוננות, מליאה

אמבולנס,  מתמיד,   - והצלה  חילוץ  ביטחון,  תחום   •
יחידת חילוץ

סוהר,  בתי  במדבר,  שאנטי  מדבר,  רוח   - ארגונים   •
ארגונים מחוץ למועצה

בלתי  פעילויות  נוער,  בתנועת  מדריכים   - נוער   •
פורמאליות

• לא פורמאלי - לא בארגון רשמי
נתוני ההתנדבות ברמת הנגב )לפי מיפוי שערכנו(

• 485 מתנדבים = 9.7% מתושבי רמת הנגב מתנדבים 
)מתייחס למתנדבים בארגונים פורמאליים בלבד(

• 185 מתנדבים בקרב בני הנוער = 53% התנדבות! 
  

סקרים שנעשו בארץ ובעולם לגבי מניעים להתנדבות 
זה  כי  מתנדבים  אנשים  הבאה.  התמונה  את  מגלים 
גורם להם לתחושה טובה, הם אוהבים לעזור לאנשים, 
מתוך מחויבות או מתוך רצון לתרום, לשנות ולהשפיע. 
לעומת זאת, אחרים אינם מתנדבים מחוסר זמן, כי לא 
הציעו להם, כי אינם מכירים מסגרות התנדבות או כי 

לא מצאו את האפשרות המתאימה להם.
להציע,  כדי  פה  אנחנו   – מוכר  לכם  נשמע  זה  אם  אז 
ע"י  המתואר  למצב  אתכם  להביא  ולנסות  לשדך 
פסיכולוגים רבים: "התנדבות, בעיקר אם היא נעשית 
מאושר  להרגיש  נהדרת  דרך  היא  קבוע,  בסיס  על 

ובריא יותר".
לשירותים  למחלקה  התקשרו  נוספים  לפרטים 

חברתיים, 6564145, או לחני פריאל, 054-6958866.

חני פריאל
רכזת מתנדבים

התנדבות
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פס ייצור 
למנהיגים

מדי שנה מתקבצים במדרשת שדה בוקר 20 בני נוער מכיתה י' לתוכנית ייחודית בשם 
"מג"ל קו הזינוק". במהלך עשר השנים הקרובות הם יעברו סדנאות, יפגשו דמויות לחיקוי, 

יפעילו מיזמים, והכל במטרה אחת – להפוך אותם למנהיגי המחר של הנגב • ליעד גז

בראש  לא  הם  בפרט  והנגב  בכלל  שהפריפריה  סוד  לא  זה 
יודע שהעתיד שלו  כל מי שחרד לאזור  מעייניה של המדינה. 
תסחוף  מהשטח,  שתצמח  חזקה,  מקומית  במנהיגות  תלוי 
הטוב  למקום  הנגב  את  לקדם  ותצליח  התושבים  את  אחריה 
)והאפשרי( שמגיע לו. אבל מאיפה יבואו המנהיגים האלה? אל 
יכול להיות שמצאנו את התשובה  תתפסו אותנו במילה, אבל 

לשאלה הזו.
"מג"ל קו  מזה שש שנים פועלת במדרשת שדה בוקר תוכנית 
הזינוק". "החזון של התוכנית הוא לייצר עתודת מנהיגות אחרת 
ומדריכה  רכזת  ברקאי,  נועה  מספרת  הישראלית",  בחברה 
בין  פעולה  שיתוף  פרי  שהיא  התוכנית,  במסגרת  בתוכנית. 
בני   20 שנה  מדי  נבחרים  הזינוק",  "קו  עמותת  לבין  המדרשה 
פחות  לא  של  מסלול  יחד  שעוברים  מהנגב,  י'  בכיתה  נוער 

מעשר שנים. 
מכל  מנהיגות  וכושר  רצון  כוח  בעלי  נערים  לוקח  "הפרויקט 
קבוצות האוכלוסייה -  בנים ובנות, יהודים ובדואים, מעיירות 
ודתיים. אנחנו מפגישים אותם עם  פיתוח או מהעיר, חילונים 
להם  ומספקים  הדדית,  וערבות  אמינות  יושרה,  של  ערכים 
וזה  ירצו.  הם  אם  עולמות  להפוך  יוכלו  שבעזרתם  הכלים  את 

אפשרי".
התיכון,  סיום  עד  לתוכנית,  הראשונות  השנים  שלוש  במהלך 
הנערים נפגשים במדרשת שדה בוקר אחת לשבוע לסדנא, בה 
הם רוכשים מיומנויות הקשורות לאפקטיביות אישית, הובלה, 

הם  שנה  מדי  ועוד.  וניהוליים  חברתיים  וכישורים  יכולות 
יוצאים גם לשלושה או ארבעה סמינרים בני כמה ימים ברחבי 
הארץ, בהם הם פוגשים דמויות לחיקוי שהתמודדו עם אתגרים, 
עם  שהגיעו  לאן  שהגיעו  "אנשים  ולהשפיע,  לחלום  שבחרו 
הרבה רצון ועבודה קשה", מסבירה נועה. "האמונה שלנו היא 
נכונה היא למידה חווייתית, תוך כדי התנסות.  שהלמידה הכי 
יהיו  שהמשתתפים  כדי  העיניים,  בגובה  יהיו  תמיד  הפגישות 

ביקורתיים וישאלו את מה שמעניין אותם".

זו לא עוד תנועת נוער

מיזמים  לפתח  מתחילים  המשתתפים  לתוכנית  השנייה  בשנה 
הוא   ,17 בן  מוסוי,  עלאי  בחירתם.  לפי  עצמאיים  חברתיים 

בתוכנית.  השלישית  בשנה  עכשיו  שנמצא  המדרשה  תלמיד 
אלו"ט  מועדונית  שיפוץ  היה  לעשות  שבחרתי  "הפרויקט 
"אני  עלאי.  מספר  שבע",  בבאר  מאוטיזם  הסובלים  לילדים 
רע,  במצב  שהייתה  למועדונית,  הגענו  שותפים  שני  ועוד 
שיפצנו  בסיסי.  בציוד  וגם  במתנדבים  גם  ממחסור  וסבלה 

אותה, צבענו הכל, הבאנו ציוד חדש ומצאנו אנשים שמוכנים 
להגיע ולהתנדב במקום באופן יום יומי. החבר'ה שם היו מאוד 
היו  ולעזור להם, הם  זה  רוצים לעשות את  מופתעים שאנחנו 

אסירי תודה".
ומה למדת מההתנסות הזו?

המשתתפים רוכשים מיומנויות הקשורות לאפקטיביות אישית, הובלה, יכולות וכישורים חברתיים וניהוליים

נועה ברקאי, מדריכה 
ורכזת: "אנחנו מעודדים 
אותם להישאר בדרום, 

בפריפריה, להשפיע 
בסביבה שהם נמצאים 
בה עכשיו ולאו דווקא 
לעזוב ולהגיע אל העיר"
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"התוכנית סיפקה לי את האחריות והרצינות שהייתי צריך כדי 
להצליח ליזום ולהרים דברים בכוחות עצמי".

"אנחנו  בתוכנית:  הזה  החלק  של  המטרה  את  מסבירה  נועה 
מלמדים  חברתיים,  מיזמים  עשיית  של  תהליך  איתם  עוברים 
אותם לזהות צורך בסביבה שלהם ומנסים כמה שיותר לשלב 
בין הצורך לבין הדברים שהם רוצים לעשות. אנחנו מעודדים 
שהם  בסביבה  להשפיע  בפריפריה,  בדרום,  להישאר  אותם 

נמצאים בה עכשיו ולאו דווקא לעזוב ולהגיע אל העיר".
ואיך הם מתמודדים עם האחריות?

"זו חוויה חזקה עבורם, לא משהו שהם יכולים למצוא בתנועות 
נוער או עם חברים. זה מאפשר היכרות מאוד עמוקה עם עצמם. 
מאפשר  קדימה  ודוחף  גב  להם  שנותן  מישהו  שיש  זה  עצם 
להם להגיע רחוק בתחום שיבחרו. האחריות היא עליהם בלבד, 
הדברים היחידים שאנחנו דורשים מהם זה מוטיבציה, התמדה 
את  בו  שאין  מי  דבר.  שום  משלמים  לא  הם  פה.  להיות  ורצון 

שלושת התנאים האלה לא נמצא בקבוצה".

 "החברים מהקבוצה הם כמו אחים, 
המדריכים הם כמו ההורים"

)או  לצבא  מתגייסים  כשהמשתתפים  התיכון,  סיום  לאחר 
נפגשים  הם  וכדומה(,  לאומי  שירות  שירות,  לשנת  לחילופין 
התוכנית.  מצוות  אישי  ליווי  קבלת  כדי  תוך  לחודש,  אחת 
תקופה זו משמשת למימוש הפוטנציאל האישי מחד, ולחיזוק 
"בצבא  מאידך.  צעירים  מנהיגים  של  רשת  ויצירת  הקשרים 
"והם  נועה,  מסבירה  יורד",  המפגשים  של  המינון  ולאחריו 
נכנסים לשלב שנקרא אקדמיה, שמורכב מסמינרים וסדנאות 

שמותאמים לדברים שבהם הם בחרו לעסוק".
ומצליחים לשמור עליהם כקבוצה בצורה כזו?

"למרות שהם לפעמים רוצים קצת להגיע הביתה, הם מחפשים 
כקבוצה  אותם  שמחזיק  מה  ולהתרענן.  לבוא  המקום  את 
בתקופות האלה זה הגעגועים והחברים. זה לא כמו החבר הכי 
אחד  שראו  מיזמים,  על  יחד  שעבדו  חברים  אלה  מהבית,  טוב 

את השני בנקודות קיצון, תחת לחץ".
החמישית  בשנה  כבר  נמצאת  מדימונה,   19 בת  לוי,  אפרת 
בכפר  להתנדב  כדי  הצבאי  השירות  את  דחתה  היא  לתוכנית. 

הילדים בכרמיאל. 
מה זה בשבילך קו הזינוק?

שתמיד  אחים,  כמו  הם  מהקבוצה  החברים  בית.  זה  כל  "קודם 
אפשר לשתף אותם ולהרגיש בטוח איתם בקבוצה, והמדריכים 
פוגשת  לא  אני  אם  גם  לחיים,  דרך  זו  שלנו.  ההורים  כמו  הם 
אותם יום יום, יש לי תמיד את קו הזינוק בראש. אני פועלת על 

פי הערכים שלימדו אותנו".
איזה מיזם בחרת להוביל במסגרת התוכנית?

ניצול של בני  "אני ושני שותפים החלטנו לעשות פרויקט על 
נוער בעבודה. הלכנו לשלושה בתי ספר וחילקנו למעלה מ-600 
כזו  בדרך  נוצלו  שהועסקו,  הנוער  בני  שרוב  גילינו  שאלונים. 
או אחרת. באחד התחקירים עלינו על מקרה של מקום עבודה 
שילם  לא  להתלמדות,  שבועיים  למשך  נוער  בני  שהעסיק 
להם ופיטר אותם בסדרתיות לאחר תקופת ההתלמדות. ברוב 
נערים  מדי,  יותר  להם  היה  שלא  נערים  על  מדובר  המקרים 
שעזרו בבית, מימנו תרופות או סתם רצו להשיג כסף בעצמם. 

זו הייתה פשוט חוצפה מבחינתנו".
ומה עשיתם עם הממצאים?

החלטנו  אבל  עצומות,  או  הפגנות  לעשות  חשבנו  "בהתחלה 
עבודה,  למחפשי  התחזינו  חיובית.  יותר  בגישה  להשתמש 
עברנו ב-120 בתי עסק וגילינו להפתעתנו שרק עשרה מתוכם 
עיריית  ראש  עם  פגישות  לאחר  כחוק.  נוער  בני  מעסיקים 
עובדים  נוער  בני  ועם  ספונסרים  עם  המתנ"ס,  עם  דימונה, 
הישרים,  לעסקים  הערכה  תעודות  חילקנו  בו  אירוע  הרמנו 
ופרסמנו את זה בפליירים ובעיתונים. רוב הנערים לא מודעים 

לזכויות שלהם וזה חבל".
ואיך הנערים קיבלו את ההתערבות שלכם?

"לאורך כל המיזם היה חשוב לנו לעבוד איתם בשיתוף ולהבהיר 
להם שכל אחד יכול לשנות, שאנחנו לא מעליהם. כל מה שצריך 

זה רעיון ערכי ומוטיבציה, אחר כך כבר ילכו אחריהם".  

עבודת נמלים

נועה היא עובדת סוציאלית בהשכלתה וסטודנטית לתואר שני 
הפרויקט  על  שמעתי  "אני  חברתי.  ושינוי  באומנות  בטיפול 
מדהים",  בפרויקט  שמדובר  וחשבתי  שלו,  הראשונה  בשנה 
היא מספרת. היא הצטרפה לתוכנית כרכזת לפני כמעט שלוש 
שנים. היא וטל בהרב, שהגיע שנתיים לפניה, משמשים כרכזים 
ועל  ניהול הקשרים עם השותפים בקהילה  - הם אחראים על 

שיתוף הפעולה עם מכינת הנגב.
אבל עיקר התפקיד שלהם הוא הנחיית הקבוצות: "לכל קבוצה 

מלווה  הוא  בקבוצה,  שקורה  מה  לכל  שאחראי  מדריך  יש 
אחד  כל  את  ומנחה  והאישי  הקבוצתי  בתהליך  הקבוצה  את 

מהמשתתפים".
במה מתבטאת הפעילות שלכם עם הקבוצה?

להצלחה  אישי  פיתוח  עצמית,  הובלה  על  עובדים  "אנחנו 
דברים  לעשות  של  ההבנה  את  לחזק  כדי  קבוצתיות  ועבודות 
ביחד. מאפשרים להם לבחון איך הם מתנהלים בלחץ ובמקומות 
קיצון, מכיוון שאלה דברים שהם צפויים להיתקל בהם בעתיד. 
שכל  כדי  ביותר,  לטוב  לשאוף  אותם  ומחנכים  דואגים  אנחנו 
הזינוק  קו  מבחינתנו  בתחומו.  משמעותי  להיות  יבחר  אחד 

מתחיל בגיל 25, כשצריכים להסתדר בכוחות עצמך".
מג"ל, או בשמו המלא "מרכז גל למנהיגות", הוא גוף שהקימה 
ספר  בית  ממייסדי  גל,  מיכאל  של  שמו  על  בוקר  שדה  מדרשת 
בירושלים.  החינוכית  המנהיגות  קורס  של  ומהיוזמים  בוקר  שדה 
"הוא היה איש רב פעלים וזו גאווה מאוד גדולה שהמרכז קרוי על 
שמו", מסביר יואב דוניץ, מנהל מג"ל. "המטרה של מג"ל היא לקדם 
ולטפח מנהיגות צעירה בנגב דרך כמה מסגרות, שהוותיקה שבהן 
זו  הזינוק.  קו  היא  והצעירה  הנגב למנהיגות חברתית  היא מכינת 
בשורה אמיתית בעיניי, זה לא משהו שנכפה מלמעלה, זה משהו 
של  מסירות  המון  עם  אוהבות  בידיים  ומטופח  מהשטח  שצומח 
הצוות. זה לא שגוף מסוים שופך המון משאבים ומצפה לשינוי. זו 
עבודת נמלים, עקב בצד אגודל בונים את הילדים. ערכי המפתח 
שעומדים בבסיס העבודה שלנו הם ערבות הדדית, צניעות, שוויון, 
דרך ארץ וחתירה למצוינות. כל אלה לא סיסמאות. הם מושרשים 
ההתנהלות  את  מלא  באופן  ומשקפים  יומיות  היום  בפעילויות 

שלנו".

"המדריך מלווה את הקבוצה בתהליך הקבוצתי והאישי". נועה ברקאי וחברי הקבוצה

עלאי מוסוי, אחד 
המשתתפים: "הגענו 
למועדונית, שסבלה 

ממחסור גם במתנדבים וגם 
בציוד בסיסי. שיפצנו אותה, 

הבאנו ציוד חדש ומצאנו 
אנשים שמוכנים להתנדב 

במקום באופן יום יומי"
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בדיחה
לי  היה   .15 בגיל  רופין  כפר  בקיבוץ  לפסל  התחלתי 
להמשיך  אותי  שדירבנה  מורה  ולצידו  הכישרון,  את 
מיוחד,  מאוד  הרגיש  זה  לפסל  כשהתחלתי  ולהצליח. 
התלהבתי מכל היצירות שהוצאתי, למרות שאם הייתי 
הצבא  לאחר  בדיחה.  הייתה  זו  היום  עליהן  מסתכל 
המשכתי לפסל בקיבוץ. קיבלתי לול ישן ששימש אותי 

לסטודיו ואיפשר לי לעבוד ולהתקדם בתחום הפיסול.

מאתיים דולר
בלימודים  פיסול  ללמוד  נורא  רציתי  הצבא  אחרי 
להישאר  אותי  הכריח  מצידו  הקיבוץ  אבל  הגבוהים, 
התנאי  את  קיבלתי  לא  במשק.  שנים  מספר  ולעבוד 
ועזבתי בכוחות עצמי לתל אביב. לאחר שנה במכון אבני 
הייתי  בפירנצה.  באקדמיה  ללימודים  סיבסוד  קיבלתי 
ילד בן 23. ארזתי מזוודה, גירדתי 200 דולר ועליתי על 
המעבורת לאיטליה. אמנם עם השפה האיטלקית היו לי 
הכל,  בסך  להסתדר.  הצלחתי  בסוף  אבל  קשיים,  מעט 
האומנות היא שפה בפני עצמה, יש כאלה שיבינו אותה 

ויש כאלה שלא. 

תרגום
ובוחן  כלל מטייל בטבע  אני בדרך  כדי להתחיל לפסל 
שאני  לדברים  וצורה  חומר  מבחינת  שיתאימו  אבנים 
אותה  לוקח  אני  האבן  את  בוחר  שאני  אחרי  עושה. 
למקום העבודה ומחפש את הצורה שלה. ההרגשה היא 
אליי,  מדברת  שלי,  האפשרויות  מה  לי  אומרת  שהאבן 
ואני בעצם מתרגם אותה. כשאני מסתכל על האבן, אני 

רואה דמות, מבחינתי היא נמצאת כבר בתוכה.

מכונות
ביקרה אצלי פסלת מפורסמת מהולנד.  באחד הימים 
שהפסלים  ואמרה  שלי  העבודות  על  הסתכלה  היא 
שלי יפהפיים, אבל הקשר ביני לבין האבן נעלם בגלל 
שימוש במכונות. עבדתי עם מכונות כי תמיד היה בי 
שיותר  כמה  מהאבן  הרעיון  את  להפריד  הלהט  את 
עם  סבלנות.  הרבה  צריך  הזה  במקצוע  אבל  מהר, 
השנים למדתי שהתהליך חשוב בדיוק כמו התוצאה 
הסופית, ושכשמשתמשים במכונה והעבודה הופכת 
לפחות ידנית, מאבדים את החיבור של האבן לטבע, 
למקום שממנו היא הגיעה. היום אני יותר סבלני עם 

עצמי ועם המקום.

התאהבתי
להיות  צריך  אתה  טוב  פסל  להיות  כדי  לדעתי, 
אדמתי, להיות שייך למקום שאתה נמצא בו. כשגרתי 
באמסטרדם לא מצאתי את עצמי כל כך. שם הכל תחום 
בבנייני בטון ענקיים וכבישים. אל עזוז הגעתי לפני 13 
שנה. הייתה לי תחושה שאם קיים מקום בשבילי, ככה 
במרחבים  במדבר,  התאהבתי  להיראות.  צריך  הוא 

ובנוף המדהים. אין את זה במקומות אחרים. 

מתנה
לפני כשנתיים היו לי בעיות עם הלב. הייתה לי בקטריה 
לבית  וכמעט מתתי, לקחו אותי  לי את הלב  שתקפה 
חולים ושלחו אותי לאשפוז. מהתקופה שניתחו אותי 
עד שחזרתי הביתה הייתי מאוד מדוכא. לא יכלתי להרים 
חצי קילו, אפילו קניות לא יכלתי לקחת. אמרתי לעצמי 

שבחיים לא אוכל יותר לפסל. זו הייתה תקופה מאוד קשה 
וחזרתי  בחזרה  שלי  הכוח  את  קיבלתי  היום  שלי.  בחיים 

לעבוד בפיסול. אני מרגיש שקיבלתי במתנה את החיים. 

אור
עם  זוג  אלי  באו  באמסטרדם  הגלריה  את  כשהרצתי 
לנו  נותנות  שלך  "היצירות  ואמרו  בעיניים  דמעות 
בחיים".  יפים  הכי  הדברים  את  לנו  ומראות  שמש  אור 
שמחתי לשמוע את זה, אחת המטרות שלי היא לקשר 
בין האנשים לפסלים, ובשביל רגעים כאלה אני מפסל. 
אבל דברים מהסוג הזה קרו לי רק בהולנד, עוד לא היה 

לי ישראלי שבא והתרגש מהעבודות שלי כל-כך. 

לשחק
בסופי שבוע ובחגים אני מעביר סדנאות בחימר לילדים 
ולמבוגרים. קודם כל אני לוקח את המשתתפים לשטח 
הזו  האבן  אם  בודקים  איך  מראה  ואני  אבנים,  לחפש 
עם  המודלים  את  מכינים  מכן  לאחר  לעבודה.  טובה 
חימר לפי צורת האבן ומה שאפשר להוציא ממנה, ואני 
נותן להם לעבוד עם הפטישים והאיזמלים. תוך יומיים 
כל אחד מוציא את הפסל שלו. היה לי אחד שמעולם לא 
מדהים,  פסל  לו  יצא  אבן  חתיכת  לו  וכשהבאתי  פיסל, 
מעולם לא ראיתי דבר כזה. אבל חשוב לי להעביר שאני 
לא מצפה לשום דבר, אני רק נותן להם לשחק עם האבן 
ומראה להם את האפשרויות שקיימות בה. אפשר להגיד 

שזה פיסול על קצה המזלג.

הביאה לדפוס: ליעד גז

אדם,  מקום

בנצי מצליח, עזוז

אל עזוז הגעתי לפני 13 שנה. הייתה לי תחושה שאם קיים מקום בשבילי, ככה הוא צריך להיראות
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האבן אומרת לי מה 
האפשרויות שלי, מדברת 
אליי, ואני בעצם מתרגם אותה
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שמירת  נושאי  את  וחינך  שהתחנך  כאיש 
הטבע, יש בי אמביוולנטית לאמירות שאותן 
כצו  לא  נאמרות  הן  אבל  להגיד,  הולך  אני 
אופנה עובר, אלא כהסתכלות יותר מעמיקה 
הנידחת  ניצנה  פתחת  והמוות.  החיים  על 
לדוגמא  מאזורית  בעשייתה  להפוך  יכולה 

גלובלית.
אלפי  פני  על  ובכן,  אמורים?  דברים  במה 
גידולים  יש  החול  דיונות  של  הדונמים 
ליין,  כרם  זיתים,  עגבניות,  בהם  מופלאים, 
יש  אפילו  לאחרונה  ואקליפטוסים.  רימונים 
מושקים  אשל  עצי  בגידול  ניסיון  בשטחנו 
ביו-דיזל.  לייצור  שנועדו  מליחים  במים 
פוסיליים  מים  מאגר  נמצא  האדמה  בעומק 
ההתפלה  במתקן  מותפלים  שמימיו  ענקי 
מספרים  לתת  לא  מנת  על  קציעות.  של 
שכמותו  העם  בשפת  נאמר  בומבסטיים, 
תספיק למיליון איש למשך מאה שנים! נורא 
מרשים, לא? אגב, השגריר ההודי ששמע מפי 
 - ועיקר  כלל  התרשם  לא  הזה,  המספר  את 

"כיתה  יותר  זו פחות או  בשבילו מיליון איש 
אלמונית"...

פלאים  שהתקדם  ומוכח,  קיים  ידע  לנו  יש 
מהימים החלוציים של אנשים נהדרים כיואל 
על  אותו  ניישם  אם  השלום.  עליו  מלאך  דה 
מי  הפוסילי,  המאגר  ובהם  המים,  מקורות 
המושבים  המים  וניצול  השיטפונות  אגירת 
באמצע  אפשר  הנושבת,  הארץ  מרכז  של 

המדבר לייצר מזון, והרבה.
מחקר,  אונסקו  ארגון  פרסם  שנים  כמה  לפני 
שקבע כי יש מים כמעט מתחת לכל מדבריות 
במדבריות  אם  פנטסטיות.  ובכמויות  העולם, 
הללו, המהווים שליש מהיבשות על פני כדור 
שפותחה  כפי  חקלאות  לקיים  ישכילו  הארץ, 
בפתחת ניצנה, הרי שתבוא ברכה לעולם בכמה 
עצים  ידי  על  פחמן  קיבוע  ראשית,  מישורים. 
להשקיה  מתאימים  ויהיו  במדבר  שיינטעו 
במים מושבים או מים מליחים. שנית, ניתן יהיה 
לייצר מזון לרעבים - הצפי שבשנת 2050 יהיו 
על פני הכדור שלנו 9 מיליארד אנשים )מגמה 

שיש לפעול להפחיתה בדרכי חינוך וחקיקה(. 
ואנרגיה  מזון  לייצר  יוכלו  ולסיום, אם אנשים 
סולארית במדבר, אזי לא יצטרכו לנדוד. והרי 
שפוקדת  הקשה  והמהגרים  הפליטים  תופעת 
וחיפוש  רעב  של  תוצאה  היא  העולם  את 

מקורות מזון ועבודה. 
פתחת  מודל  את  להביא  יכולה  ישראל  כן, 
יש  ממש  תנאים  אותם  את  לשכנים.  ניצנה 
יש  דומים  ותנאים  מצרים,  עם  לגבול  מעבר 

גם במדינות צפון אפריקה, סעודיה ודומיהן. 

כדור הארץ עבר 
טראומות גדולות מאלה

וישאלו - מה עם המדבר? האם ארץ בראשית 
של  החומות  שומרי  יגידו  ומה  תיכחד? 
הטבע - נטורי מדברא? אין ספק שזו סוגיה 
בין  מדיאלוג  להיוולד  צריך  והפתרון  כבדה, 
הקידמה והצרכים לבין הרצון בשימור. לפני 
גיאולוגי  זמן  של  מידה  בקנה  כי  נאמר  הכל, 

מאלה  גדולות  טראומות  עבר  הארץ  כדור 
עצמו.  את  לשקם  והצליח  יוצר,  שהאדם 
בני האדם חסים על הכדור  אך מכיוון שאנו 
בשביל האנושות, חשוב שנעשה הערכת מצב 
"ארץ  של  גושים  להשאיר  עלינו  מושכלת. 
להפוך  זאת  ולעומת  מופרעת,  לא  בראשית" 
אנרגיה  תורמי  לאזורים  במדבריות  חלקים 

ומזון למען האנושות. 
היעדים  את  תשיג  במדבריות  הפעילות  אם 
שהצבתי, יש בכך הומניזם השווה לפחות לזה 
הנובע מהדאגה לטבע בשביל הדורות הבאים. 
וכך, ישראל לא רק תתרום לעולם טכנולוגיה 
גם  אלא  מלחמה,  כלי  ליצירת  מתקדמת 
ייצור  כמו  חיובי  בנושא  לגויים"  "אור  תהיה 
מזון לחברות מזי רעב שנגזר עליהן להיוולד 
שעל  אטרקטיביים  הפחות  באזורים  ולמות 

פני הכדור שלנו. 

* נכתב בהשראת פרופ' אריה 
איסר – חתן פרס בן גוריון

על דיונות החול שלנו גדלים עגבניות, זיתים, כרמים, רימונים ועוד. אם נצליח ליישם את הידע הזה 
במדבריות העולם, נוכל לייצר מזון שיעזור לאנושות להתמודד עם גידול האוכלוסין • דוד פלמ"ח

לגדל אוכל במדבר? אנחנו 
יכולים ללמד את העולם*

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה

 מגזין "נגב ברמה" משודר בערוץ 98 בימי רביעי 
בשעה 21:30 ובשבת בשעה 10:30 – כדאי לראות!

חורבות..."  ככוס  הייתי  מדבר,  לקאת  "...דימיתי 
)תהילים ק"ב, ז'(.

ממשפחת  קטן  לילה  דורס  הינו  החורבות  כוס 
 Athene המדעי:  שמו   .)Strigidae( הינשופיים 
אום  )צ'דא,   ,Little owl באנגלית:  או   nocuta
קויק(. הסוג כוס נפוץ בכל הארץ בארבעה תתי מין 
היא  העולמית  תפוצתו  בהופעתם.  למדי  הדומים 
לחוף  ועד  אירופה  שבמערב  ואנגליה  מפורטוגל 
באזורים  כולל  אפריקה  ובצפון  סין,  של  המזרחי 

מדבריים. 
מקור שמו העברי נובע ככל הנראה מהשורש כ.ס.ה, 
על שהוא מכוסה ונסתר מעיני כל ומכך שהוא מצוי 
שמו  עתיקות.  וחורבות  נטושים  במבנים  לרוב 
"קדיא",  התלמודי  משמו  לקוח  "צ'דא",  הערבי, 
או  התרגשות  בשעת  קידות  לקוד  ממנהגו  הנובע 
את  שמחקה  כמי  בו  רואים  רבים  מוסלמים  חיזור. 
תפילתם ולועג למוחמד נביאם, מה שהפך את הכוס 
הם  כי  האמונה  בגין  לנרדפים  הלילה  דורסי  ושאר 
שדי לילה. שמו הנוסף בערבית "אום קויק" על שם 

קריאותיו החדות "קיו-קיו".
חלקי גופו העליונים של הכוס צבועים בחום כהה 
התחתונים  גופו  חלקי  לבנים.  בכתמים  ומוכתמים 

רחבות  כנפיו  כהים.  חומים  כתמים  חזהו  ועל  חיוורים 
הזנב  בלבן.  ומוכתמות  חומות  הכנף  אברות  ומעוגלות, 

קצר בעל אברות חומות עם פסים לבנים. הרגל והאצבעות 
ועקיצות של  נוצות העוזרות להימנע מנשיכות  מכוסים 
הטרף. הגוונים משתנים באזורי המחיה השונים ובהתאם 

לתת המין. הזוויגים דומים מאוד אחד לשני.
הזוגות  למאי.  מרס  בין  נמשך  בארץ  הקינון 
הפרטים  שאחד  עד  )או  החיים  לכל  מונוגמיים 
מת(. את הקן הם בונים בנקיקים ונקרות סלעים, 
הם  עצים.  בגזעי  ולעיתים  בתים  וגגות  בקירות 
ובמחילות  שרקרקים  בקיני  גם  מקננים  נראו 
בכל  ויותר.  למטר  להגיע  עשוי  שעומקן  בקרקע 
תטולה 3-6 ביצים לבנות לא מבריקות וחלקות. 
רק  מתחילה  הדגירה  אחרים,  מינשופים  בשונה 
27- נמשכת  הדגירה  התטולה.  השלמת  אחרי 

דואג למזון.  ע"י הנקבה כשהזכר  ימים, לרוב   28
האכלת הגוזלים נמשכת כ-30 יום, וההורים עוד 
ימים  כחודש  הפרחונים  את  להאכיל  ממשיכים 
המשפחתית  כשהמסגרת  מהקן,  הפריחה  לאחר 
לבגרות  מגיעים  הצעירים  הסתיו.  עד  נמשכת 

מינית בגיל שנה.
גם  אך  גדולים  מחרקים  בעיקר  ניזון  הוא  בקיץ 
במזונו  כולל  הוא  בחורף  וצפרדעים.  מזוחלים 
גם יונקים קטנים כעכברים וחדפים וציפורי שיר 
חשוב  מרכיב  העקרבים  מהווים  בדרום  קטנות. 
מנקודות  ומלקט  צד  הוא  מזונו  את  בתזונתו. 
תצפית הפזורות בשטח, משעות הדמדומים ועד 
חצות הלילה. עם זאת, הוא מהדורסים הליליים היחידים 

הפעילים גם בשעות היום. 

כוס החורבות
אבא, תראה! הנה ינשוף באמצע היום! • נמרוד בן אהרון

ציפור החודש

מהדורסים הליליים היחידים הפעילים גם בשעות היום
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עלות ההשתתפות בכנס: 
(כוללת השתתפות בהרצאות, כיבוד קל וארוחת צהריים קלה ביום ה')

כל הכנס: 120 ש“ח / 80 ש“ח (לתושבי רמת הנגב וסטודנטים)
יום בודד:  60 ש“ח / 40 ש“ח  

גלרית גולדה, מזמינה אותך לבוא ולפרסם את יצירותך.

אם אתה אומן  בנשמה,
ומחפש חשיפה

מה אנחנו מבטיחים: פואיה גדול ויפה, חשיפה למשך חודשיים ללא תשלום,
והרבה צופים שבאים לפקוד את המקום.

ליצירת קשר, הדס :0542401700. קיבוץ רביבים.

בימת שדה בוקר תשע״א

תפיסות גלות ותפוצה בשיח היהודי והישראלי
סמסטר ב׳

סמינר חוקרים בנושא:

הסמינר יתקיים בימי שלישי בין השעות 12:30-10:30
במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה בוקר

22.2.2011 - ד"ר אסתר מאיר  מחנה 'הפליטים' בעדן: ציונות ופילנתרופיה אמריקנית בצל קולוניאליזם בריטי
1.3.2011 - פרופ' אריה נאור  'בארץ נכרייה' – תפיסת הגלות של זאב ז'בוטינסקי

8.3.2011 - ד"ר מת'יו סילבר  גיסים וגלות: התמודדויותיהם של יהודה מאגנס, לואיס מרשל, ויהודי אמריקה עם תורת 'שלילת הגלות'
                           בין מלחמות העולם

15.3.2011 - פרופ' ראסם ח'מאיסי  תחרות ומאבק בין שני פרויקטים לאומיים על ארץ
22.3.2011 - מר נעם בן-זאב  היבטים של גלות מוזיקלית בישראל

29.3.2011 - פרופ' אילנה רוזן  ספרות עממית יהודית-ישראלית ויחסה לסולידאריות ולפלורליזם יהודי
5.4.2011 - פרופ' חיים גנז  שלוש עמדות בסוגיית היחס בין ישראל לקולקטיב היהודי בעולם: ציונות קניינית, פוסט-ציונות, ציונות שוויונית 

12.4.2011 - מר מתן חרמוני  מ'ארץ חדשה' ל'עמא-ריקא' – על גלגול המושג אמריקה בספרות תקופת ההשכלה
26.4.2011 - פרופ' אליעזר דון יחיא  מעורבות יהדות התפוצות במאבקים בישראל בנושאי דת ומדינה וזהות לאומית

3.5.2011 - ד"ר נחום קרלינסקי  גולה ותפוצה והערים המעורבות בתקופת המנדט
17.5.2011 - ד"ר נלי אליאס  בין רוסיות לישראליות – שימושי תקשורת ותהליך גיבוש זהות של יוצאי חבר העמים בישראל

24.5.2011 - מר אלכס ולדמן  כתיבה היסטורית ולאומיות בלתי-רדיקאלית בקרב האינטליגנציה היהודית  ברוסיה בראשית המאה ה-20
31.5.2011 - פרופ' חיים וקסמן  יחסה של האורתודוקסיה היהודית האמריקאית לארה"ב – מבט היסטורי

7.6.2011 - ד"ר אמנון רז קרקוצקין בין זיכרון משנה לבין זיכרון מקרא: יחס יהודי ויחס נוצרי אל הארץ 

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מפגש בקריית האוניברסיטה ע״ש משפחת מרקוס, באר-שבע
במסגרת סדרת ׳שיחות על ישראליות׳

פרופ׳ רות גביזון
יהדות ודמוקרטיה בשיח הציוני והישראלי

 11.4.2011 - יום ב׳, ז׳ בניסן תשע״א, בשעה 18.00
אולם הסנאט ע״ש ו׳ א׳ מינקוף

הרצאות שטרם נקבע להן תאריך:
פרופ' חביבה פדיה  תיבת התהודה של הגלות כפרקטיקה לאורך ההיסטוריה היהודית השלכותיה

 על השיח המיסטי היהודי- ישראלי והציוני-עכשווי
פרופ' אביבה חלמיש  מ'שלילת הגלות' ל'חיבת התפוצות'

פרופ' שלום רצבי  הבונד, חנה ארנדט ותפיסות חוץ ציוניות – מבט השוואתי עם התפוצות
ד"ר עודד שי  מה בין זיכרון קולקטיבי בארץ-ישראל לבין זיכרון קולקטיבי בגלות? מוזיאונים בחברה היהודית בארץ ובגולה

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון בטלפון: 08-6596936 
oshiff@gmail.com :או בדוא״ל

הנכם מוזמנים למפגש הקמה של “מועדון דרך היין ברמת הנגב”
המפגש יתקיים בתאריך 14 למרץ, בשעה 18:00, בחוות נחל בוקר בבית היין.

יין עליכם, כיבוד עלינו.
במפגש יתארח דניאל רוגוב מבקר היין.

מפגש יסוד  לייניים לכורמים, לזומרים ולאוהבי היין 

המועניינים להשתתף במפגש המועדון מוזמנים להירשם אצל שירה טמיר בטלפון 08-6564184, 
 shirata@rng.org.il :או במייל

“מועדון דרך היין” ברמת הנגב 

הצגות ילדים ..... הצגות ילדים...... הצגות ילדים....

הרפתקה בקרקס
אגף קהילה וחינוך

תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער
8.3.11, בשעה 17:00, אולם גולדה קבוץ רביבים

עיבוד למחזה מאת ג’ימס אמברוס בראון ע”פ תרגום מאת יעקב שבתאי

עיבוד ובימוי :שי פיטובסקי, עיצוב תפאורה: ערן עצמון, עיצוב תלבושות: כנרת טופז, וזיקה: הילית 
רוזנטל, תאורה: זיו וולושין, כוריאוגרפיה: שרון גל, אביזרים: עינת שלזינגר, שחקנים: הראל מוראד, אייל 

רדושיצקי, יובל שלומוביץ’, לאה גלפנשטיין, יעל טוקר

לנסלוט הוא נער שפוחד. אין לו חברים והוא מעיד על עצמו שאין לו אומץ לב. הוא עוזר לדודתו בחנות הגרוטאות.  יום 
אחד מגיעים אל החנות נערה וחתול מדבר שמביאים איתם שמחה ותקווה גדולה לחייו של לנסלוט. 

אלא שדווקא אז מחליט מנהל קרקס מרושע לגנוב את החתול לקרקס הגדול.
האם יצליח לנסלוט לממש את ההזדמנות להתגבר על פחדיו ולצאת להרפתקה בקרקס? האם יגלה את אומץ ליבו, 

יתגבר על בישנותו ויגיע אל ליבה של הנערה? 
הצגה על האפשרות לבחור ב”טוב” במקום ב”רע” ועל האומץ שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו. 

מתאים לגילאי 5-10. 

כרטיסים במחיר 35 ₪ 

)מחיר זהה להורה 

ולילד( באתר המועצה או 

טלפונית במתנ”ס

טיול חוג מטיילי רמת הנגב
שבת, 5/3/2011, לשפלת יהודה, 

בדגש עתיקות ופריחה.
במסלול: ח’ מדרס - מצפה משואה - תל עזקה - ח’ נטיף.

טיול חוג “הולכים”
 יום ו’, 11/3/2011, לשפלת יהודה בעונת הפריחה.
במסלול: ח’ כייפא - תל ירמות - מנזרי בית ג’מאל.

מדריך - בצלאל כהן, פרטים נוספים בהמשך.
יצא פרסום באתר המועצה  ועל לוחות המודעות ביישובים

 
 טיולי אפניים:

הטיול הבא להרי הגלבוע וגבעת המורה יתקיים ב-4-5 למרץ. 
הלינה תהיה בקיבוץ יזרעאל. מדריך - חזי יצחק

פרטים נוספים בקרוב; באתר 
המועצה ועל לוחות המודעות 

ביישובים או בטל08-6564165/2/1

טיולי מרץ

יום המועצה 2011




