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לאן הם לא הגיעו השנה, חבורת האופניים של "באופן אחר"? 
• רמת הגולן, הגלבוע, מדבר יהודה, הנגב – ואפילו שטחי 
הרשות הפלסטינית • סיכום שנה )עם כנאפה( • עמוד 6

עיתון המועצה האזורית

הם רוכבים

פורום צעירים מביא לכם את טל פרידמן • עמוד 5

כך תגנו על ילדיכם מסכנות מיותרות בפייסבוק • עמוד 6

יחידת החילוץ שומרת על המטיילים באזור • עמוד 7
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בתאריך ה-15.6 הסתיים מועד 
הגשת בקשות לקרן. עד מועד 

זה הוגשו 146 פניות. 

בתאריכים ה-27-28.6 התחלנו 
בתהליך של ראיונות למבקשי 
נציגי  בהשתתפות  המלגות 

התורמים,  דיויס,  ולורנס  ג'ואן 
של  היהודית  הפדרציה  נציגי 
המועצה   ונציגי  ואגס  לאס 

ראיונות  סטודנטים.  ל-48 
 18.9 ב-29.8,  ייערכו  נוספים 

ו-20.9.

להלן מספר נתונים על הפניות:

קרן דיוויס למלגות להשכלה גבוהה
בימים אלה מראיינים נציגי קרן דיוויס את המועמדים למלגות. לפניכם נתונים על הפניות שהוגשו

דבר ראש המועצה:

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים: דוד פלמ"ח, נמרוד בן אהרון, אייל גולדברג, 
נמרוד ברנשטיין

E.A :עיצוב גרפי
מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: דפוס דימונה
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

שלום רב,
יש תקווה – משהו מתחיל 
אי  הנגב.  בצומת  לזוז 
להתרשם  שלא  אפשר 
על  העבודות  מקצב 
לצומת  מב"ש  הכביש 
העבודות  ואפילו  הנגב, 
להרחבת והסדרת הצומת 
על  ודיונים  סיור  התקיימו  גם  השבוע  בעיצומן. 
קרה  משהו  עוד  ההדרכה.  לקרית  הרכבת  תוואי 
להובלת  הקשורות  העבודות  החלו   – השבוע 
תשתית האנרגיה, וחברת מקורות החלה בהנחת 

קו המים בין צומת הנגב למשאבי שדה. 
הרחק מן העין, בקצה אחר של המועצה, מתחילים 
לרקום תהליך של השקעה והרחבה במסוף גבול 
בהשתתפות  החודש  שהתקיימה  בפגישה  ניצנה. 
הצד  מן  ונציגים  התעופה  שדות  רשות  נציגי 
המצרי, נדונו דרכים להרחבת הסחר היבשתי בין 
כמו  פרקטיים  נושאים  גם  נבחנו  המדינות,  שתי 
התקשורת,  שיפור  המכולות,  משטחי  הגדלת 
פיתוח תשתיות ואפילו הקמת חדר מנוחה לנהגים 
משמעותיים  שינויים  שיש  נכון  אז  המצרים. 
ישראל  מדינת  אבל  בעיות,  קצת  ויש  במצרים 
עומדת להשקיע בעתיד הקרוב כ-60 מיליון ש"ח 
במסוף ניצנה. אז בוודאי שיש מקום לאופטימיות.

המועצה,  ילדי   - בשלום  הקיץ  את  נעבור  בואו 
כמעט בכל הגילאים, נמצאים בפעילויות וקייטנות. 
השיא  כשנת  זו  שנה  להגדיר  מוגזם  זה  יהיה  לא 
במספר המשתתפים. הפעילות העניפה והמגוונת 
היא תוצאה של הרבה פעילות מסורה, מחשבה, 
מחלקת  צוותי  כל  שהשקיעו  והיערכות  מאמץ 

הנוער. יישר כח לכל העושים במלאכה.
בואו נעבור את הקיץ בשלום ונגיע בבטחה לשנת 

הלימודים הבאה
שמוליק ריפמן

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית

איכות המים - דו"ח תקופתי לחודשים אפריל-יוני 2011

 מספר הבדיקות
המיקרוביאלוגיות

פלואור% תוצאות חריגותתוצאות חריגות% תוצאות תקינותהתוצאות התקינות% ביצוע

    

מספר מתוכנן 
ברשת

909010090100000.83

מס' הבדיקות 
שבוצעו עפ"י 
תכנית דיגום

תיקון מס' 75 לפקודת העיריות )תיקון סעיף 238(, קובע כי הרשות המקומית תפרסם מידי ריבעון על גבי 
לוח המודעות ובעיתונות המקומית מידע על איכות המים המסופקים בתחומה, ופעם בשישה חודשים 
הרשות תשלח לתושביה )יחד עם חשבון המים( דו"ח חצי שנתי על האיכות התברואית של מי השתייה.

תקן מי השתייה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ-3 חיידקי קוליפורם כללי, ולא ימצא חיידק קולפורם צואתי

לפי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפנים, מס' תושבי רמת נגב, נכון לתאריך 30 לאפריל 2011, הוא 5,314?הידעת

בשעה טובה, בימים אלה החלה 
חברת מקורות בהנחת קו המים לעיר 
הבה"דים. הקו, בקוטר 16 אינץ' 
ובאורך 10 ק"מ, יוביל מים מאזור 
משאבי שדה לצומת הנגב. עלות 
הקמתו עומדת על כ-10 מיליון ש"ח. 
העבודות להנחת הקו ולחיבורו אמורות 
להסתיים עד סוף השנה, ואז ניתן יהיה 
להזרים מים לעיר שבהקמה. בעתיד, 
ישמש הקו גם לפיתוח חקלאות בין 
צומת הנגב למשאבי שדה.

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.

התפלגות לפי תארים

הכשרה/השתלמות/קורסתעודהדוקטורטתואר שניתואר ראשון

793911125

התפלגות לפי גילאים

20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60+60

25582016106254

התפלגות לפי ישובים

שדה טלליםאשלים
משאבי מרחבעםרתמיםבוקר

שדה
פיתחת 

ניצנה
חוות 

רביביםבודדים
מחנה 

מדרשהטלי

921493916139242

התפלגות לפי מקצוע

מדעי החברה 
הנדסהמדעי החייםוהרוח

מדעים 
מדוייקים

שונות )עיצוב, אומנות, 
טבחות, תאטרון ועוד(

74411759
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מסלולי אופניים חדשים ברמת הנגב
המועצה משפרת בימים אלה את מערך שבילי האופניים. השינויים יוצרים רשת של עשרות ק"מ מסומנים של שבילי מדבר מרהיבים

מקובל לחשוב שהנגב הוא לא מקום מתאים לתיירות בקיץ. אבל המועצה והתיירנים יזמו מספר 
אירועים ייחודיים שימשכו אלינו תיירים מכל הארץ וגם מחו"ל • רז ארבל

הקיץ מחכה לכם במדבר

מודים למתנדבים )מתמידים(לחיים!

כי  השנים  לאורך  למדו  באזור  התיירנים  מרבית 
במספר  משמעותית  ירידה  יש  משבועות  החל 
המלפפונים,  עונת  זאת  למרביתנו  המבקרים. 
העובדה.  עם  השלימו  אפילו  מהתיירנים  וחלק 
מכל  נגב  תיירות  פורום  ונציגי  המועצה  אבל 
הנגב דווקא רואים בקיץ הזדמנות. הזדמנות זאת 
והעיקרית  הראשונה  סיבות:  וכמה  מכמה  נולדת 
נסבל  יותר  הרבה  אצלנו  החום  עומס  כי  היא 
ממרכז הארץ. בנוסף, זאת תקופת החופשים, יש 
תנועה ערה לאילת וכביש 40 עמוס לעייפה בימי 

ראשון וחמישי.
ברור לנו כי כל תוספת תיירותית שנביא בתקופה 
זו היא תוספת משמעותית למאזן הכלכלי של כל 

אתר ואתר, שממילא אינו משווק את עצמו ועובד 
בתפוסות נמוכות. קהל היעד בתקופה זו מתחלק 
את  המציף  חו"ל  ונוער  תגלית  קבוצות  לשניים: 
הארץ ביוני ויולי; ומשפחות, משפחות ומשפחות 
הצפון  במקום   - החופשה  את  לגוון  המחפשות 

הלח והצפוף.
כל איזור בנגב מייצר תוכן לפעילות ערב ולילה 
במדבר במהלך הקיץ. גם אנחנו שותפים – אצלנו 
האתרים  ע"י  המאורגנים  קיץ  אירועי  יתקיימו 
וחלקם בשיתוף המועצה. בין האירועים: כיתות 
עד  ביולי   31( גוריון  בן  במדרשת  לפסנתר  אמן 
11-( ירח במדבר  לילות  18 באוגוסט(, פסטיבל 

12 באוגוסט בחאן השיירות(, חווית בציר לילית 

בחוות רוטה )במהלך אוגוסט( ועוד.
על מנת להפיץ את המידע למשפחות בכל רחבי 
על  מיוחדת  מטיילים  חוברת  הוצאנו  הארץ 
במקביל  אחר.  מסע  עיתון  בשיתוף  הנגב,  רמת 
לעידוד  וגלגל"צ  בגל"צ  גדול  רדיו  קמפיין  רץ 
נגב  תיירות  פורום  בשיתוף  לנגב,  התיירות 
ומשרד  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  ובמימון 

התיירות.
לפעילויות,  להצטרף  מוזמנים  המועצה  תושבי 
אורחים  ולהביא  לחברים  המידע  את  להפיץ 

וקרובי משפחה לחוות את חווית הלילה במדבר.
של  האינטרנט  באתר  מעודכן  מידע  עוד 

. www.rng.org.il:המועצה

במהלך הקיץ הקרוב מתכננת המועצה האזורית 
של  קטעים  מספר  ולהוסיף  לשנות  להרחיב, 
שבילי אופניים. הפיתוחים החדשים יתבססו על 
סדרת השבילים הקיימים: סינגל חלוקים הוותיק 
עזוז, השבילים הסובבים את הר  סינגל  )יחסית(, 

ערקוב ושביל החרוב החדשים יותר.
אז הנה קצת מן המתוכנן:

1. שינוי שביל סינגל עזוז: השביל המדברי, שהפך 
במתכונתו  חצה  המדבר,  לרוכבי  לקלאסיקה 
)ציפור  החוּברות  של  רגיש  קינון  אזור  המקורית 
קטע  של  שינוי  בוצע  לאחרונה  ביותר(.  נדירה 
אזור  בשולי  שיעבור  מנת  על  הסינגל  מתוך 

הקינון.
2. שביל החרוב: זהו שביל המחבר בין שדה בוקר 
בין  חיבור  נבנה  אלה  בימים  משאבים.  לקיבוץ 
בניית  לכשתיגמר  קורנמל.  חוות  לבין  השביל 
או  סיום  נקודת  להוות  תוכל  החווה  השביל, 

פתיחה לרוכבים בשביל שאינו מעגלי.
3. שביל ה"ארגן": זהו שביל חיבור בין השבילים 
חיבור  מתוכנן  חלוקים.  לסינגל  ערקוב  סובבי 
של כ-15 ק"מ, חלקו בסינגל וחלקו בדרכי עפר, 

שיחבר בין שני אזורי הרכיבה הללו. 
חלוקים,  לסינגל  תוספת  חצץ":  נחל  "סובב   .4
בחלקו הצפוני, עם מסלולים לדרכי עפר ולרוכבי 

הסינגלים. החיבור יתחיל באזור הישוב מרחבעם 
ויהיה מחובר לסינגל חלוקים. 

של  רשת  יוצרים  והתוספות  השונים  החיבורים 
עשרות ק"מ מסומנים של שבילי מדבר מרהיבים 
לרוכבים  מאוד  רבות  רכיבה  אופציות  ונותנים 

בכל הרמות.
מיד לאחר סיום העבודות, יועלו עדכונים לאתרי 
 )www.rng.org.il( המועצה  של  האינטרנט 
ולאתר חברת גיאופן האחראית על ביצוע העבודות 

.)www.geofun.co.il(
אסף עמיחי
גיאופן – המרכז לרכיבה מדברית

מי בא לבציר לילי בחוות רוטה?

פסטיבל לילות ירח בחאן השיירות
11.8.11 – מופע מרכזי: ברי סחרוף מארח את שלומי שבן, 

שני פלג במופע פותח
12.8.11 – מופע מרכזי: אברהם טל מארח את קרולינה, 

התקווה 6 במופע פתוח 
כרטיס לערב אחד 90 ש"ח, כרטיס משולב לשני הערבים 

160 ש"ח

16.8.11 – הצגת ילדים "המפוזר מכפר אז"ר", תיאטרון ארצי 
לילדים ונוער

אולם גולדה, קבוץ רביבים, 17:30
מחזה מוסיקלי - עיבוד לספרה של לאה גולדברג 

מחיר כרטיס להורה ולילד: 35 ש"ח

תחזית תרבות: אוגוסט - 2011

 •

 •

לקראת סיום שנת הלימודים 
של  החינוכי  הצוות  התכנס 
המועצה  ברחבי  הרך  הגיל 
לפעילות מהנה ומרעננת. כל 
ורכזות  הגננות  המטפלות, 
השונים,  ביישובים  החינוך 
יום על טיפול  שעמלות מדי 
בילדי המועצה הרכים, הגיעו 
נהנו  שם  מדבר",  ל"נווה 
מתוקה,  שוקולד  מסדנת 
המרחצאות  במי  הצטננו 

וקינחו בארוחת ערב.
צוות אגף קהילה וחינוך מודה 
עשייה,  של  שנה  על  להן 

ומאחל חופשה נעימה!

בחודשים האחרונים פועל באזורנו מועדון "דרך היין". בארבע הפגישות 
המעניינות שהתקיימו עד כה השתתפו בעלי יקבים, יצרני יין, מגדלים 
ו"שתיינים" חובבי יין טעים. הפגישות נערכות אחת לחודשיים ביקבים 
מקבלים  החברים  יין(,  )הרבה  יין  משתיית  וחוץ  הנגב,  ברחבי  השונים 
טיפים מקצועיים, בעיקר בתחומי השיווק, התיירות והתמיכות הכספיות 

של משרד החקלאות והתיירות.
יואב  ביקבים באזור  הפגישה החמישית תיערך בסוף ספטמבר לסיור 
יין  ויצרני  ענבים  מגדלי  יין,  שאוהבים  אנשים  מזמינים  אנו  יהודה. 
להצטרף למועדון, להגיע למפגשים, לטעום, ליהנות ולתת את דעתם. 

המועדון פתוח לכל מי שבתחום - האוירה שמחה והיין משובח.
.shirata@rng.org.il ,08-6564184 פרטים במחלקת תיירות: שירה

יצאו   21.7.11 חמישי  ביום 
המתמיד,  מתנדבי  כ-45 
ישובי  מכלל  ומבוגרים  נוער 
כיף  גיבוש  ליום  המועצה, 
בעיר הגדולה. התחלנו בנהיגת 
מהירה,  תחרותית  קארטינג 
המשכנו  ומהנה,  בטוחה 
יפו  בסימטאות  מודרך  לסיור 
העתיקה ובנמל וקינחנו בחוויה 
התקווה.  בשכונת  קולינרית 
המתנדבים מודים למועצה על 

היום הנפלא. 
קמחי יעקב ואריק יצחקי 
מפקדי בסיס הפעלה

יצרני יין, מגדלי ענבים וחובבי שתייה נפגשים אחת לחודשיים 
כחלק ממועדון "דרך היין". גם אתם מוזמנים • רז ארבל

לאחרונה התקבל מכתב התודה הבא:

שלום לצוות גיאופן,
אני רוצה לציין לשבח את איכות הסימון שלכם 
לסינגל חלוקים. ביום חמישי ה-14.7 יצאתי עם 

שני חברים נוספים לרכיבת לילה )כזכור היה ירח 
מלא(. התחלנו במדרשה ודיוושנו לאורך הסינגל 
היפיפה הזה. אני חייב לציין שעבורי זו חוויה די 
חדשה ומרתקת. הסימון שלכם של הסינגל ביחד 

עם המפות אפשר לנו לנווט את דרכנו בלילה 
ללא שום קושי ובכיף גדול.

כל הכבוד, קובי רז, אילן ברוש
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הנערים של דנוור מגיעים לביקור

האמריקאים באים

במסגרת ביקור בן חודש בישראל, התארחו אצלנו כ-70 בני נוער מקולורדו. המפגש תרם הרבה לאורחים וגם למארחים

מחלקת שותפויות מרחיבה את הפעילות, והקיץ הזה התברכנו בעשרות מבקרים מהקהילות השונות מחו"ל. הנה סקירה קצרה על חלק מהביקורים

מסיימות  חודשים,  שישה  לאחר  אלה,  בימים 
משפחת שטיין מבולדר, קולורדו ומשפחת בר-אור 
ממדרשת בן גוריון, רמת הנגב, פרויקט מיוחד של 
הקשר  את  לבנות  החלו  המשפחות  בתים.  חילופי 
החלפת  את  ביניהן  תיאמו  הן  כשנה.  לפני  ביניהן 
המכוניות,  החלפת  הספר,  בתי  תיאום  הבתים, 
לאט  לאט  וכך  )לכאן(,  ואופניים  )לשם(  סקי  ציוד 
התחילה להירקם התוכנית של יציאה להרפתקאה 

והיכרות עם הקהילה השניה שמעבר לים.
מחלקת שותפויות ברמת הנגב סייעה באוריטנציה 
בר- משפחת  חיבור  שטיין,  משפחת  של  הכללית 

אור לקהילה בבולדר, סיוע בארגון הוויזות, תאום 
הסעת המשפחות אל שדה התעופה וממנו, תיאום 
מול בתי הספר, חוגים, שמירה על קשר באמצעות 

הסקייפ ועוד.
משפחת שטיין - ההורים לין וגאי ובנותיהם רבקה 
)11( ומרים )13( - התגוררה כאמור בבמדרשת בן 
ואירועים  בפעילויות  השתתפה  המשפחה  גוריון. 
בכל  נפגשה עם ראש המועצה, טיילה  קהילתיים, 
עם  אמיתיים  חברויות  קשרי  ויצרה  והארץ  הנגב 
בבית  השתלבו  הילדות  באזור.  רבות  משפחות 
הספר צין ובחוגי הנגינה ורכיבת הסוסים במועצה, 

בקיבוץ  עברית  באולפן  השתלבו  ההורים  ואילו 
לשחייה  קבועים  כחברים  נרשמו  שדה,  משאבי 
כל  על  אופניים  לרכיבת  ויצאו  האזורית  בבריכה 

שביל אפשרי באזור.
וקובי  נועה  ההורים   - בר-אור  משפחת  בינתים, 
בבולדר  לקהילה  התחברו   - הבנים  ושלושת 
והשתתפו באירועי הקהילה במסגרת יום העצמאות 
עם,  ריקודי  שמרקידה  נועה,  אחרים.  ואירועים 
השתלבה יפה בחגיגות. הילדים למדו בבית הספר 
למדה  המשפחה  לבין,  בין  הילדים.  ובגני  היהודי 
לעשות סקי, לטייל המון וליהנות מנופי הרי הרוקי 

המדהימים.
ואנו  בפרויקט,  הראשונות  הן  אלה  משפחות  שתי 
תקווה שמשפחות נוספות יאמצו את הרעיון ויפנו 
למחלקת שותפויות ברמת הנגב למציאת משפחה 
להציע  ניתן  בתים.  לחילופי  בארה"ב  מקבילה 
למצוא  ננסה  ואנו  יותר  או  לחודש  בתים  חילופי 

לכם את הפרטנר המתאים.
הנגב:  רמת  שותפויות  במחלקת  לרז  פנו  לפרטים 

raz@rng.org.il או 08-6564184.
רז ארבל
מחלקת שותפויות

וסביבתה  מדנוור  י"א  מכתות  נוער  בני  כ-70 
ברמת  ימים  שלושה  במשך  החודש  התארחו 
ארבעה  בן  ביקור  אצלנו  פתחו  הנוער  בני  הנגב. 
של   IST פרויקט  במסגרת  בישראל,  שבועות 
הפדרציה היהודית בקולורדו, המתקיים זו השנה 

השביעית. 
הקבוצה פוצלה לארבעה מוקדים שונים: מדרשה, 
שדה בוקר, משאבי שדה ורביבים. כל נער ונערה 
ויחדיו  מרמת הנגב אירחו שני בני נוער מדנוור, 
השתתפו בפעילות של פרויקט בקהילה, מפגשים 
עיוניים סביב תכנים משותפים של זהות יהודית 
וקשר בין ישראל והתפוצות, סיור ביישוב ושיחה 

על ראשית היישוב.
טובות  היו  והמארחים  האורחים  של  הדעת  חוות 
לקבוצות  אנרגיות  הרבה  הכניס  המפגש  מאוד. 

הנוער ביישובים, ואף חיזק את הקשרים הקיימים 
קיץ  מחנות  כמו  בעבר,  בפרויקטים  שנוצרו 
וסימסטר החורף של בית הספר היהודי במדרשה. 
גיבוש  כי  מאמינים  וצעירים  נוער  במחלקת  אנו 
ביכולת  גם  תלוי  מאיתנו  אחד  כל  של  הזהות 
להתמודד עם אחר בעל זהות אחרת, והמפגש עם 

הנוער מדנוור סייע במימוש מטרה זו. 
כרגע אנו מצפים למשלחת המכביה מדנוור שתגיע 
ביישובים,  שבת  לאירוח  הקרובים,  בימים  אלינו 
וכן לחזרתם בשלום של בני הנוער שלנו המבלים 
את הקיץ עם הקהילה היהודית בדנוור - ועל כך 

בעיתון הבא.
אייל מור יוסף
המחלקה לנוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

זוג ההורים   - לשר מאספן  במשפחת קרטיס  נתחיל 
ברי וגאי, בנם בן ואשתו ניקול, ועוד דודה ובתה ביקרו 
אותנו למשך שלושה ימים בתחילת מאי. בן היה העוזר 
הוא  שעבר.  בקיץ  כאן  שביקר  קולורדו,  מושל  של 
נשבה בקסמו של האזור והתעקש להביא את הוריו 
הרגישו  כאן,  ביקרו  לא  שמעולם  ההורים,  לביקור. 
החקלאית  מהעשייה  מאוד  והתפעלו  בבית,  מיד 
המרשימה, התיירות באזור והאנשים החמים שקיבלו 
אותם בחיוך ושמחה בכל מקום. ברי, המשמש כיום 
כיו"ר הארגון העולמי של הליגה כנגד השמצה יהודית 

בארה"ב, יביא לנו משלחות רבות נוספות.
– רות, מייקל ובתם בת ה-18 –  משפחת אופטובסקי 
ביקרו ברמת הנגב למשך יומיים וניהנו לראות כיצד 
היא מתפתחת במהלך השנים. מייקל ורות ביקרו אותנו 
לפני כשבע שנים, והיו שותפים לתרומה הראשונית 
מקבוצת  חלק  היו  הזוג  לאיילים.  מדנוור  שניתנה 
לפרויקט  שיועד  משמעותי  סכום  שאספו  אנשים 

בארץ. לאחר סיור בכל הארץ הגיעה הקבוצה לאיילים, 
ואנשיה מיד התאהבו בפרויקט, שבאותה תקופה היה 
מצגת פאור פוינט בלבד וקרוון בודד. התרומה שלהם, 
כ-82,000$ התחילה את הפרויקט כולו, שכיום עומד 

על תקציב של כמה עשרות מליוני שקלים.
משלחת  אותו  ביקרה  מאי  במהלך 
של   Israel’s Great Frontier
ה-JNF מדנוור. במשלחת היו כשמונה 
אורחים, שכולם מעורבים בפרויקטים 
וארגונים  קק"ל  ע"י  הנגב  פיתוח  של 
שונים  בפרויקטים  ביקרו  הם  אחרים. 
חקלאות,  המדבר,  בפיתוח  העוסקים 
ומחקר.  חינוך, תיירות  פיתוח קהילתי, 
המחקר  במכוני  סיור  ערכה  המשלחת 
בחוות  סביבתי,  לחינוך  ובתיכון 
מדבר.  נווה  ובמרחצאות  הבודדים 
ל-JNF דנוור יוזמה לפרויקט משותף 

למרכז  משאבים  לגיוס  המועצה,  עם 
במהלך  גוריון.  בן  במדרשת  קהילתי 
בגיוס  להתחיל  עתידים  אנו   2012

התקציבים לפרויקט. 
וגאס,  מלאס  הגיעה  נוספת  משלחת 
במסגרת הסכם שותפות חדש לרמת 
מנכ"ל  את  כללה  המשלחת  הנגב. 
מר  וגאס,  מלאס  הפדרציה  ונשיא 
)לורנס  דיוויס  אליוט קארפ, משפחת 
וגואן( ומשפחת סטון )דיוויד ולורה עם 
שלושת ילדיהם(. המשלחת התארחה 
וביקרה  ימים,  ארבעה  הנגב  ברמת 
באזור  הקיימים  הפרויקטים  במרבית 

כולל תחנת הניסיונות, חוות בודדים, מוסדות חינוך, 
המשלחת  המחקר.  ומוסדות  מכינה  נוער,  פעילות 
ומליאת  במועצה  המחלקות  מנהלי  עם  נפגשה 
בית  של  הידידות  באוהל  המועצה 
נחתם  וצנוע  מרשים  ובטכס  השנטי, 
הסכם שותפות בין הקהילה היהודית 

בוגאס ובין רמת הנגב.
במסגרת הביקור השתתפו האורחים 
הנגב,  מרמת  לסטודנטים  בראיונות 
נתן  סטודנט  כל  עם  האישי  והמפגש 
כבר  ש"העתיד  התחושה  את  להם 
מכל  האישית  ההתרשמות  כאן". 
התחושה  את  אצלם  יצרה  סטודנט 
כי המחויבות והרצון של הסטודנטים 
גדולה  הנגב  ברמת  ולבנות  לחיות 

מהמארחים  שקיבלו  האהבה  ביותר. 
והיחס החם של המועצה יצרו תחושה 
עם  אמיתית,  שותפות  באמת  שזאת 
לעתיד  בוגאס  הקהילה  של  מחויבות 
הנגב  רמת  של  ומחויבות  הנגב  רמת 
לקהילה  ומחזק  חם  קשר  ליצירת 

היהודית בוגאס. 
שתי  אותנו  ביקרו  יוני  במהלך  בנוסף, 
וקבוצה  מנוודה,  תגלית  קבוצות 
סטודנטים  פגשו  הקבוצות  מדנוור. 
לכל  מהמועצה.  וצעירים  מאיילים 
מהשותפויות  המגיעה  תגלית  קבוצת 
כחמישה  להצמיד  משתדלים  אנחנו 
להצטרף  המעוניינים  חיילים  מהמועצה.  חיילים 
לפנות  מוזמנים  בקיץ  או  בחורף  תגלית  לקבוצות 

למחלקת שותפויות בטלפון 08-6564184.
בסוף החודש תתארח ברמת הנגב קבוצת ספורטאים 
מדנוור קולורדו, שבאים להתחרות במסגרת משחקי 
המכבי לנוער בישראל. הנערים, שאירחו בעבר חלק 
מילדי רמת הנגב בדנוור, יתארחו אצל חבריהם למשך 
לתת  ההזדמנות  זאת  התחרויות.  בסיום  סופשבוע 
להם אירוח ביתי ומרגיע לאחר שבוע תחרויות קשה. 
אופניים  לטיול  יצאו  הם  הנגב  רמת  ילדי  עם  ביחד 

ורחצה במרחצאות.
על הביקור של משלחת IST מדנוור, תוכלו לקרוא 

בכתבה נפרדת.
רז ארבל
מחלקת שותפויות

משפחת בר-אור על רקע נופים אחרים

החבר'ה מקולורדו עושים "גרפיטי" במדבר

משפחת אופטובסקימשפחת קרטיס לשר

JNF חברי משלחת

הזוג דיוויס עם אליוט קארפ

משפחה מחליפה
בימים אלה חוזרת לארץ משפחת בר-אור מהמדרשה, שהתחלפה למשך חצי 

שנה עם משפחת שטיין מקולורדו. גם אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט
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בית חדש לצעירים

אל המים

הקיץ של בני המושבים

החודש ייפתח בטללים מרכז צעירים אזורי. במקום יפעל בית קפה-פאב ויתקיימו הופעות ופעילויות אחרות. אתם מוזמנים לתרום ברעיונות ובעזרה בהקמת המרכז

שכבות ז'-ח' חזרו מטיול המים המסורתי בצפון, והוכיחו שאפשר ליהנות ולהתקרב גם מחוץ למסך המחשב

את הקיץ הזה יבלו בני הנוער במסעות וטיולים. השיא הוא סמינר ההדרכה לבוגרי כיתה ט'

טללים  התעשיה  באיזור  ייפתח  באוגוסט  ב-18 
הנגב.  רמת  צעירי  לרווחת  אזורי  צעירים  מרכז 
מצד  שתגיע  שהיא  יוזמה  לכל  בית  יהווה  המרכז 
על  יופעל  ידם,  על  ויעוצב  יוקם  הוא  הצעירים. 
ידם, וכל מי שירצה לקחת חלק בעשייה, לבוא עם 

רעיון, יוזמה וגם להיתרם ממנה, מוזמן. 
במה  הופעות,  עם  קפה-פאב  בית  יהיו  במרכז 
פופים  עם  שקיעה  ואיזור  צעירים  ליוצרים 
ויתקיימו  שבוע  בסופי  יפעל  המרכז  וספות. 

חומוס  צעירים,  פורום  של  וסדנאות  כנסים  בו 
בשישי בצהריים ועוד. למרכז יתמנה מנהל, צעיר 
מועצה, שיקבל ליווי עסקי בפלטפורמה מעודדת 
יזמות, ויתחלף אחת לשנה או שנתיים. האחראים 
מילגת  שיקבלו  צעירים  הם  במרכז  התכנים  על 

מועצה.
גם אתם מוזמנים לעזור בהקמה. ימי ההקמה יהיו 
מוזיקה  יהיו  ובמהלכם  באוגוסט,  ו-13   9 ב-1, 
טובה, אוכל, בירות ואוירה מעולה. בסוף היום נשב 

סביב המדורה עם פוייקה משובח.
אירוע הפתיחה של המרכז יתקיים ב-18 באוגוסט 
טל  של  בהופעה  לשיאו  יגיע  הוא   .21:00 בשעה 
פרידמן והקריות – הכניסה בחינם, ולא רק לצעירים. 
ולימודים  תעסוקה  כנס  יתקיים  ההופעה  לפני 
ראשון מסוגו במועצה. הכנס יענה על שאלות כמו 
איך  לי,  מתאימה  עבודה  איזו  ואיפה,  ללמוד  מה 
לחפש עבודה, כיצד לגשת לראיון ועוד. בהרשמה 
מראש יתקיימו ביום זה פגישות יעוץ לימודי, אחד 

על אחד. 
לפרטים, להרשמה לימי הקמה, ולכל מה שקשור 
לצעירים - שי גבעתי 0523-623678, אבישי אדרי 
יש לכם ריהוט מיותר, נשמח  0522-250523. אם 

לקבלו.
פורום צעירים - כאן בשבילנו. 
נעמה חיימוב, רכזת פורום צעירים
מחלקת נוער וצעירים במועצה
forum.naama@gmail.com

בימים אלה חזרה קבוצה של 90 נערים ונערות מטיול 
הטיול  ז'-ח'.  לכיתות  המועצה  של  המסורתי  המים 

השנה אופיין בשלושה מרכיבים יחודיים:
מהישובים  הנוער  בני  בין  ומתהדק  הולך  קשר  א. 
השונים: בעבר היה צריך בערב הראשון לטיול לקיים 
הפעם,  ומשאבים.  צין  תלמידי  בין  היכרות  משחקי 
כבר באיסוף והעמסת הציוד והאוכל במשאבי שדה,  
לא היתה משמעות לשייכות הבית ספרית. הפייסבוק 
עושה את שלו, והמסורות ההולכות ונבנות במסגרות 
נותנות  פורמאלי,  והבלתי  הפורמאלי  שלנו,  החינוך 
ההולכים  אישיים  בין  קשרים  ליצירת  הבמה  את 
בין  בעבר  קיימות  שהיו  המחיצות  את  ומטשטשים 

היישובים.
ב. צמיחה דמוגרפית חיובית: בשנותיו הראשונות, טיול 
ז'-ח' לצפון יצא עם אוטובוס אחד. כעבור כמה שנים 
נוסף גם מיניבוס, והשנה יצאו שני אוטובוסים! אחוזי 
רביבים  קיבוץ  ומלבד  וגדלים,  הולכים  ההשתתפות 
באחוזים  המועצה,  יישובי  כל  של  נוכחות  הייתה 

גבוהים מאוד. בעיקר בלטה השתתפות ערה יותר של 
בני נוער מפיתחת ניצנה וממדרשת בן גוריון.

ג. צוות חינוכי וותיק ומקצועי: הצוות שמארגן ומוביל 
את הטיול הנו מדריכי הנוער מכל היישובים – ולהם 
שמחים  חזרו  שהילדים  כך  על  הקרדיט  כל  מגיע 
איילה,  להם:  להודות  נהדרת  הזדמנות  וזו  ובריאים! 
אילן, דורון, איתי, שני, ליאורה, טוכטרמן הקטן, שרה 

וגרעין עודד 6 לרמת הנגב – תודה!
לגיל  משמעותית  חינוכית  חוויה  של  יצירה  בעיניי, 
הנעורים בעידן של טוויטר ואיי-פוד היא דבר מורכב 
ולא מובן מאליו, ואם יש לנו עדיין את היכולת לעשות 

זאת, זה רק בזכות אותו קובץ אנשי חינוך מובחר. 
של  בפייסבוק  ולתייג  לראות  ניתן  מהטיול  תמונות 

נוער רמת הנגב ושל המועצה האזורית רמת הנגב.
נתראה בטיולים הבאים.

גילה מנביץ'
מחלקת נוער וצעירים

מדי שנה יוצאים בני המושבים מכיתה ט', ממטולה 
ועד פארן, לסמינר הדרכה. סמינר ט' מהווה למעשה 
את סוף תהליך עיצובו של המדריך המתחיל, תהליך 

שנמשך לכל אורך כיתה ט'. 
בני המושבים בשנת שירות.  את הסמינר מדריכים 
ימים.  עשרה  ונמשך  עזריקם,  ביער  מתרחש  הוא 
יוצאים לטיול בהרי ירושלים, תוך  במהלך הסמינר 
התמודדות עם דינמיקות חברתיות, עם תנאי שטח 
כמו מקלחות שדה ואוכל שונה, עם מערכי הדרכה 
קשה  ההתמודדות  התחלת  לקבוצה.  חברים  ועם 
לרוב המדריכים הצעירים, אבל בסופו של דבר יש 

הרגשת אחווה ומשפחה. 
שלכל  שונים,  סמינרים  מ-3  מורכבים  ט'  סמינרי 

אחד נושא והתמחות משלו. 
יסודות  את  לומדים   - צעירים(  )מדריכים  מדצ"ים 
שונות,  מתודות  קבוצה,  עם  התמודדות  ההדרכה, 

איך לבנות פעולה, בישולי שדה ועוד.
מדח"ים )מדריכי חוץ וטבע( - מד"ח הוא מדריך לכל 

דבר, עם דגש והתמחות במתודיקת חוץ. 
סמינר פעילים – מיועד לחניכי ט' שאינם מדריכים, 
אבל מהווים כוח עזר חיוני וחשוב. הסמינר מכשיר 
את החניך בנושאים כמו בניית תפריט לטיול, חישוב 
אקולוגיה  וטבע,  חוץ  ועריכה,  צילום  מזון,  כמויות 

ובנייה מחנאית.
ייצגו את רמת נגב בכבוד בסמינר ט': עמית  השנה 
ניצן  פלג,  הילה  יפרח,  לילך  טופר,  אור  ספקטור, 
גולדמן,  עינת  טלמור,  ניצן  קוברסקי,  סימה  פרחי, 
לימור וינגרדוב, ים שיאון, אביאל שומרון, שחר בן-
חיים, גיא זכאי, עומר מאיר, אביב כרמי, עומרי רייכר, 
אנחנו  פישלר.  וניצן  לייזר  עפרי  נובפולנסקי,  תמר 

מאחלים לכם דרך צלחה בשנת ההדרכה שלכם!
מדריך  ריינס,  אייל  שלנו:  הגרעינרים  היו  לצידם 

בסמינר  הדרכה  רכזת  רונן,  טל  מד"צים,  קורס 
מד"חים, ירדן זאדה, מדריכה בקורס מד"צים, איתי 
חן-ציון,  ורע  המערבל,  מצוות  זעפרן  ואלמוג  גארי 

מדריך קורס מד"חים.

יוצאים למסע

פלמ"ח  מסע  מסעות.  לעוד  יוצאים  אנחנו  בקיץ 
במהלך  המדינה.  קום  שלפני  לימים  אותנו  לוקח 
המסע אנחנו זוכים להתבוננות ציונית בהיווצרותם 

של צבא ומדינה, שנוצרו מתוך התארגנויות להגנת 
המולדת, כמו ארגון הפלמ"ח על לוחמיו האמיצים, 
וכינונו  המדינה  הקמת  על  להכרזה  עד  נחו  שלא 
החניכים  המסע  במהלך  לישראל.  ההגנה  צבא  של 
אנשי  ובבגדי  בנעלי  התקופה,  לאווירת  נכנסים 
לחמו  בה  ולסביבה  למורשת   ונחשפים  הפלמ"ח, 

הלוחמים האמיצים.
מסע "בעקבות לוחמים לשלום" מהווה את פעילות 
השיא השנתית לכיתות ח'. זהו מסע בן ארבעה ימים 

וחווים  ישראל,  מלחמות  על  לומדים  החניכים  בו 
והקרבות.  הגבורה  סיפורי  את  המורשת  באתרי 
המסע נועד לחבר רגשית את החניכים לאלה שלחמו 
הערכה  בהם  ליצור  כדי  המולדת,  הגנת  על  ונפלו 
ולגרום  כיום  במדינתנו  חופשיים  אנו  בה  למציאות 
להם להבין שזה אינו מובן מאליו. לכל אורך המסע 
נוגעים בקונפליקטים כגון טוהר הנשק והמתח בין 

מלחמה לשלום.
גרעין עודד רמת הנגב 6

טיול המים בצפון. תמונות נוספות בפייסבוק

מדריכי סמינר ט' בתמונה קבוצתית
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החברתיות  הרשתות  של  הגדלה  הפופולאריות 
ברשת.  אלימות  של  קשות  תופעות  גם  מביאה 
מחקרים שונים שנעשו בשנים האחרונות בנושא 
האלימות באינטרנט, עומדים על הדמיון הרב בין 
ברשת,  ואלימות  פיזית  אלימות  של  המאפיינים 
גם  רבות  פעמים  גולשות  שהשלכותיה  אלימות 
הנגב  ברמת  אנו  אם  גם  לכן,  האמיתיים.  לחיים 
לא  ולרוב  הבטוחה,  בסביבתנו  רגועים  מרגישים 
כי  מכירים בעיות של אלימות קשה, עלינו לזכור 
באינטרנט אנו מצויים באותו עולם וירטואלי של 

שאר העולם המודרני. 
מנכ"ל  אפרת,  עומר  באדיבות  טיפים,  כמה  הנה 
ומניעת  מידע  באבטחת  המתמחה  סנסגון  חברת 
וגלעד האן, חוקר עבירות מחשב  אלימות ברשת, 

ואינטרנט במשטרת ישראל.
הקיר  על  ואלימות  שטנה  הודעות  פרסמו  ילדים 
)Wall( שלי בפייסבוק או הקימו קבוצה ובה דברי 
שנאה כלפיי או כלפי אחרים. מה עושים ואיך אפשר 

להימנע מכך בעתיד?
מורים,  גם  בהם  רבים,  סובלים  שממנה  זו  לבעיה 
לאשר  לא  מומלץ  ראשית,  פתרונות.  כמה  ישנם 
חברות מאנשים שלא מכירים כלל. אם מאשרים, 
מסוימים  חברים  של  הגישה  את  להגביל  ניתן 
באמצעות ההגדרות "privacy settings". כך ניתן 
הקיר  את  לראות  יכול  מי  מדויק  באופן  להגדיר 
תהיה  ולמי  דברים,  עליו  לפרסם  יכול  מי  שלכם, 

נגישות לפרטים אישיים כגון תמונות. 
 ."Report" באפשרות  שימוש  לעשות  מומלץ 
למערכת  תלונה  הגשת  למעשה  היא  זו  אפשרות 

ברשת  פוגענית  פעולה  כל  בישראל.  פייסבוק 
פוגענית  מהודעה  לדיווח,  ניתנת  החברתית 
לאלימות.  הסתה  שעיקרה  קבוצה  ועד  קיר  על 
ומנגנון ענישה  "שיטור" מסוים  פייסבוק מפעילה 
שבמסגרתו מוחקים דפים ומבטלים חברויות של 
משתמשים  נגד  באלימות  הנוקטים  משתמשים 

לאלימות.  מסיתים  או  אחרים 
פייסבוק  להנהלת  הדיווח 
חשש  שאין  כך  אנונימי,  הוא 
בעקבות  חברתיות  מסנקציות 

הגשת התלונה.
אלימות  בנושא  הילדים  לחינוך  להתייחס  חשוב 
ברשת כפי שנהוג לחנך לגבי אלימות רגילה – אם 
עליהם  לדווח  ואלימות  שנאה  בדברי  נתקלים 
ולא להבליג. בדיוק כפי שמחנכים את הילדים לא 
להכות, לא לקלל ולא להשחית רכוש, ניתן לחנכם 
בעת  אחרים  וכלפי  עצמם  כלפי  באחריות  לנהוג 

גלישה. 
שימוש  נעשה  ומאז  בפייסבוק  אפליקציה  הורדתי 

במידע האישי שלי לרעתי.
במשנה  לנקוט  מומלץ  לאפליקציות  הנוגע  בכל 
זהירות ולא להתפתות להורדת אפליקציות שאת 
מקורן אין לנו שום יכולת לגלות. היזהרו מכפתור 
לכל  נגישות  למפרסם  שמאפשר   ,"Allow"-ה
לרבות  המשתמשים,  של  האישי  בכרטיס  פרט 
חברינו.  לבין  בינינו  הפרטיות  הצ'ט  שיחות 
 Y-ב "לצפות  לנו  שמציעה  אפליקציה  לדוגמא: 
כפתור  על  ללחוץ  נתפתה  רק  אם  בושות"  עושה 
ה-"Like". לחיצה על הכפתור למעשה מאפשרת 

בכרטיס  פרט  לכל  נגישות  האפליקציה  למפרסם 
הפייסבוק שלנו, ושימוש במידע ללא רצוננו. 

ומבוגרים  מסוטים  להיזהר  ילדים  מלמדים  כיצד 
ברשת המבקשים לנצל את תמימותם?

ובני  ילדים  "לצוד"  שמחפשים  וסוטים  פדופילים 
בצורה  מדברים  לא  פעם  אף  באינטרנט  נוער 
הם  האמיתי.  רצונם  על  ישירה 
לא  גסה,  בשפה  ישתמשו  לא 
יעזו להזמין את  ואף לא  יאיימו 
שמדובר  מחשש  לפגישה  הילד 
הנפוצות  התקיפות  במארב. 
מצליח  המבוגר  כאשר  מצליחות  ברשת  ביותר 
אדם  אותו  הילד.  לבין  בינו  אמון  של  קשר  לבסס 
ואף  לו  לדאוג  רוצה  שהוא  פנים  יעמיד  מסוכן 
ובחיים  ברשת  לו  האורבות  אותו מהסכנות  יזהיר 
האמיתיים. הוא לעולם לא יבקש להיפגש ויעדיף 
להמתין עד שיחסי האמון יהיו אדוקים מספיק, כך 

שהילד הוא זה שיבקש להיפגש. 
הגישה  את  מהילדים  למנוע  האם  עושים?  מה 
לרגל  המחשב?  את  להם  לקחת  לאינטרנט? 

אחריהם?
פיתרון  אף אחת מהאפשרויות האלו אינה מהווה 
סוטים  מפני  הילדים  להגנת  טווח  וארוך  אמיתי 
ברשת, ועלולה ליצור בעיות אחרות כגון הסתרת 
הישנה  בדרך  מצוי  הפיתרון  מההורים.  הגלישה 
על  הילדים  עם  לדבר  חשוב  חינוך.  של  והטובה 
אותם  מפני  להזהיר  באינטרנט,  שלהם  החוויה 
מבוגרים ולשתף אותם במידע שרכשנו אודות אופן 
הפעולה של אותם סוטים וגם בדרכים להתגוננות. 

אל תשכחו: הילדים רוצים שנציב להם גבולות.
האישי  למחשב  חדירה  של  במקרה  עושים  מה 

שלנו?
המשטרה חשפה לאחרונה סוס טרויאני שהושתל 
מצלמת  של  להפעלה  וגרם  נערות,  של  במחשב 
ומחובר  פועל  המחשב  שבה  עת  בכל  האינטרנט 
כאשר  נערות  צולמו  כך  ידיעתן.  מבלי  לאינטרנט 
מהמקלחת  יציאה  לאחר  בגדים  מחליפות  הן 
ומבלי  ידיעתן  ללא  ברשת  הופצו  ותמונותיהן 
שבכלל התכוונו לצלם את עצמן. הפיתרון: ניתוק 
מהאינטרנט וסגירת המחשב כאשר לא משתמשים 
לאיתור  לפעם  מפעם  המחשב  סריקת  לצד  בו, 
מהמחשב.  ולהסרתם  טרויאנים  וסוסים  וירוסים 
מסוג  וירוס  או  טרויאני  סוס  מגלים  אם  כן,  כמו 
לחקירת  ליחידה  כך  על  לדווח  מאוד  מומלץ  זה, 

עבירות מחשב ואינטרנט של המשטרה. 
הורים יקרים, רוצים להבין יותר? להכיר את רשת 
רבות?  שעות  הילדים  נמצאים  בה  הפייסבוק 
ללמוד את השפה והתרבות? לקבל טיפים חשובים 
אתם  ילדיכם?  של  ולהנחיה  בטוחה  לגלישה 
ביישובכם  החינוך  רכז  עם  קשר  ליצור  מוזמנים 
לתיאום סדנה להורים אצלכם בישוב, בה תלמדו 
על שימוש בטוח ברשתות חברתיות. ניתן גם לפנות 
ישירות אליי בכל שאלה נוספת בתחום הבטיחות 

.gilam@rng.org.il באינטרנט בדוא"ל

גילה מנביץ'
רכזת מצילה והתנדבות נוער, 
מועצה אזורית רמת הנגב

הילדים שלכם מבלים כל היום בפייסבוק? אתם דואגים לבטיחותם? לפניכם כמה טיפים 
חשובים להגן עליהם מפדופילים, האקרים ואפילו ילדים אחרים

סיכום טיולי האופניים של "באופן אחר" לשנת 
תשע"א – מרמת הגולן ועד הנגב • חזי יצחק

לא ליפול ברשת

הרים, בורות וכנאפה

אחד  בכל  הרים.  בסימן  עמדו  השנה  הטיולים 
מהטיולים טיפסנו לפחות אל פסגה אחת. אמנם 
ארץ ישראל לא התברכה בפסגות גבוהות, אבל 
אתגרים  שמחפש  האופניים  רוכב  עבור  עדיין 

יש מספיק עליות קשות. 
להר  מאד  חם  ביום  טיפסנו  הראשון  בטיול 
אך  מים,  למצוקת  נקלענו  קמר.  ולהר  נפחא 
אותנו  אכזבה  לא  חפיר  באר  הרב  למזלנו 
בטיולים  לשתייה.  מעולים  מים  בה  ומצאנו 
והר  ירוחם  רכס  אל  לטפס  המשכנו  הבאים 
עריף )ברגל( ואל הר חולד במדבר יהודה. את 
הירידה בחשיכה לעין גדי במעלה צרוייה, עם 
באביב  לשכוח.  קשה  יהיה  הגב,  על  האופניים 
הירוקים  במרחבים  המדבר  נופי  את  החלפנו 
התארחנו  ובלילה  סירין  ורמת  הגלבוע  של 
קיבוצים  עדיין  שיש  ולמדנו  יזרעאל  בקיבוץ 

שנשארו קיבוצים גם במאה ה-21. 
מהצפון חזרנו שוב אל הנגב שלנו להר רכב, 
עלינו  בדרך  תינה.  אום  לעין  ירדנו  שממנו 
אחד  רכב,  הר  של  המפורסמת  ל"עין"  ברגל 
הרבה  אחרי  בנגב.  המדהימים  המקומות 

טלפונים הצלחנו להשיג אישור בטחוני לטיול 
בקעות  הישובים  בין  השומרון  מזרח  באזור 
סימון  שאפילו  נשכח  אזור  גילינו  ומחולה. 
השבילים שבו כבר לא מתאים בכל המקומות 
הפלסטינית  הרשות  בין  תפר  אזור  למפה. 
לישובי בקעת הירדן שחיים בחוסר וודאות – 
מעין אזור דימדומים. רכבנו בחמאם אל מליח 
וגילינו שהמעיין חרב בעקבות הבצורות של 
השנים האחרונות, אך זכינו להכנסת אורחים 
וגבינת  פיתות  שכללה  מהמקומיים  לבבית 
שהזמן  באזור  חיים  ופלחים  בדואים  כבשים. 

כאילו עמד בו מלכת. 
את השנה סיימנו בטיפוס ארוך מעמק החולה 
אל מרומי יער אודם ברמת הגולן, חיפוש נואש 
אחר כנאפה בבוקעתא ושיחה מעניינת עם בעל 
אומנות.  זו  שחומוס  שטען  לחומוס  מסעדה 
הכביש  במעלה  בודד  מעץ  נהדרים  משמשים 
הבשן  מרחבי  נשקפים  שממנו  פארס  לתל 
שבסוריה, ותמה לה עוד שנה של הרפתקאות. 
הבאים  הטיולים  ועל  המסלולים  על  פרטים 

.http://biking.boker.org.il :באתר
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גם מי שקיוו לקצת אקשן כשהצטרפו ליחידת 
החילוץ הר הנגב לא האמינו למה שזימן להם 
יום אחד בחורף 1997. "היו לנו שטפונות בכל 
"ביום  נזכר רז ארבל, מתנדב ביחידה.  הנגב", 
שונות:  נקודות  בארבע  אירועים  היו  אחד 
ילדים שנסחפו בשיטפון פתע במכתש הקטן 
היינו  עלי  במעלה  עלו  שחלקם  ומכיוון   -
חתירה  בנחל  משם;  גם  אותם  לחלץ  צריכים 
שהיינו  ילדים  שישים  של  קבוצה  הייתה 
קבוצה  הייתה  זמן  ובאותו  להוציא;  צריכים 
להעביר  שנאלצנו  צין  בנחל  מטיילים  של 
את הנחל עם מסוק". בסופו של דבר, סיימה 
מ-250  פחות  לא  עם  הפעילות  את  היחידה 

מחולצים. 
זורמים  ממים  החילוץ  תחום  היום,  כן  כאז 
היחידה.  של  הגדולים  מהאתגרים  אחד  נותר 
"הנושא הזה נמצא עדיין בחיתולים", מסביר 
לנו  "קשה  היחידה.  מפקד   ,43 אפריאט,  חנן 
החילוצים  שאר  כל  איתו.  להתמודד  מאוד 
וכאן הכל דינמי". כמו שתושבי  הם סטטיים, 
האזור יודעים, עוצמות המים שנעות בערוצים 
ולא  מפחידות,  להיות  יכולות  המדבריים 
לסכנה,  דווקא  שנמשכים  מטיילים  חסרים 
בלי להבין את גודל האיום על חייהם. אפריאט 
תרחיש.  לכל  מוכנים  יהיו  שאנשיו  רוצה 
בטורקיה  לאימונים  נשלחו  כבר  מתנדבים 
וקולורדו, ונעשו נסיונות ראשוניים להשתמש 

בצוות הפרשים של היחידה לחילוץ ממים. 
האוויר  מזג  שמזמן  הגועשים  הערוצים 
אחד  אתגר  רק  הם  הדרום  של  ההפכפך 
מאנשי  הנדרשות  מיומנויות  של  משורה 
מתנדבים,  שבעים  הנגב.  הר  החילוץ  יחידת 
השטח  על  חולשים  האזור,  תושבי  כולם 
פארן  נחל  בין   – חילוץ  ליחידת  בארץ  הגדול 
בדרום לחולות עגור שבצפון; בין גבול מצרים 
במערב למכתשים שבמזרח. יחד הם מאתרים 
בשטח,  נלכדו  אבדה,  שדרכם  מטיילים 
נחבלו, נפצעו או התייבשו. בין לבין, עוסקים 
לטיולים  והדרכה  בהסברה  גם  היחידה  חברי 

בשטח. 

אנשים של שטח

היחידה קיימת כמעט עשרים שנה. ראשיתה 
בקבוצה עצמאית ולא מארגנת שהחלה לבצע 
של  הקמתה  עם  בהתנדבות.  באזור  חילוצים 
מבצעי  לארגון  שהוקמה  עמותה   - "פירסט" 
החילוץ  יחידות  את  ואימצה  בחו"ל,  חילוץ 
הר  של  הקבוצה  גם  החלה   - הארץ  ברחבי 
ומצוידת  מאורגנת  ליחידה  להתגבש  הנגב 
תחת המועצה האזורית, שביקשה לתת מענה 
ביטחון  הרגשת  ולהעניק  אובדים  לתיירים 
למטיילים באזור. הגרעין המקורי כלל אנשים 
את  היטב  שהכירו  חילוץ,  מיומנויות  בעלי 
השטח באזור. כיום מאומצת היחידה על ידי 
שממילא  מסבירים  ביחידה  ישראל.  משטרת 
למשטרה,  מתקשר  לצרה  שנקלע  אזרח 
היא  עימה  ובתיאום  תחתיה  שהעבודה  כך 

מתבקשת. 
עבודת היחידה מחולקת לשני צוותים: צוות 
איתור, שתפקידו לחקור את המקרה, לתשאל 
למציאת  שיובילו  לרמזים  ולהגיע  אנשים 
האדם האובד, וצוות חילוץ, שתפקידו לחלץ 

לעבודה  בנוסף  האובד.  האדם  את  בפועל 
כל  נרתמת  נעדרים  של  במקרים  בצוותים, 

היחידה למשימת סריקת בשטח.
"אני הגעתי ליחידת החילוץ במקרה", מספר 
קלאודיו גרניק משדה בוקר, מתנדב ביחידה. 
"הייתי במתמיד והיה תרגיל משולב עם יחידת 
החילוץ. אנחנו בעיקר הסתכלנו איך היחידה 
חשמל  ציוד  בהרבה  מתעסקים  הם  עובדת. 
חשמלאי  בתור  ותאורה.  כבלים  גנרטורים,   -
משתמשים  לא  שהם  לב  שמתי  במקצועי, 
לעזור  שאוכל  וחשבתי  נכון,  באופן  בציוד 

בעניין". 
החיבור של חנן אפריאט המפקד ליחידה היה 
דרך השטח: "התחלתי לעבוד בראשות הטבע 
והגנים. פקחים, עצם השהייה שלהם בשטח, 
עם  שלהם  והאינטראקציה  שלהם  הניידות 
מטיילים הופכת אותם למעורבים בחילוצים. 
גם  ליחידה  יצטרפו  שפקחים  מאוד  טבעי 

מעבר  למעשה,  תפקידם.  למסגרת  מחוץ 
השטח  הבנת  ביחידה,  להיות  הבסיסי  לרצון 

היא תנאי הכרחי להצטרפות". 
אפריאט היה רוצה לראות ביחידה עוד בדואים 
ונשים – לאו דווקא בגלל העדפה מתקנת, אלא 
מפני שהוא סבור שזו הדרך לגוון את יכולות 
"לבדואים  רמתה.  את  ולהעלות  היחידה 
שטח  אנשי  והם  מוכחות  גישוש  יכולות  יש 
היתרונות  "אחד  אפריאט.  אומר  מצוינים", 
של נשים ביחידה הוא חשיבה שונה, ארגונית 
יותר. יתרון נוסף הוא שבחילוץ נשים, לנשים 
נשים  עם  פעולה  לשתף  יותר  קל  מחולצות 

מחלצות".

עגלגלה עם סוסה

במבצעי  המשתתפים  המתנדבים  לצד 
הדורשות  נוספות  עבודות  יש  החילוץ, 

מומחיות מיוחדת. רז ארבל, ממקימי היחידה, 
ארבל  היחידתי.  הפרשים  מצוות  חלק  הוא 
על  הנעשות  נעדר  אחר  סריקות  כי  מסביר 
גבי סוסים קלות יותר, בין השאר בגלל טווח 
הראייה הגדול של הסורק. בנוסף, הסוס יציב 
ונותן אינדיקציות שבני  יותר, מגיב לסביבה 
לסחוב  יכולתו  להן.  מסוגלים  אינם  אדם 
ליחידה שימוש  חוסך  והוא  גבוהה  משקלים 

בכלים שעלולים לפגוע בטבע.
אישה  של  ברוש,  במעלה  חילוץ  לנו  "היה 
נשימה",  בקוצר  שלקתה  ומלאה  מבוגרת 
נזכר חנן אפריאט.  "הבאנו סוס שיסחב אותה 
למעלה. זה היה משעשע לראות אותו סוחב 
רכבה  שלא  עגלגלה  אישה  המכתש  במעלה 

על סוס מימיה".
הסוסים  עם  האינטנסיבית  העבודה 
מחוות  דביר  אילן  של  בעזרתו  מתאפשרת 
היחידה,  ממתנדבי  הוא  גם  האלפקות, 
יודע  "אילן  לפעילות.  הסוסים  את  המספק 
מעיד  אירוע",  לכל  הנכון  הסוס  את  לזהות 
אפריאט. "כזה שיגיב נכון לחילוץ אדם שלא 
רכב על סוס מעולם. לא רק היחידה צריכה 
להודות לו, אלא כל האנשים שאותרו וחולצו 

בזכותו".
שנים  במשך  לעסוק  לאנשים  גורם  מה 
בהתנדבות בעבודה שיכולה להיות מפרכת, 
תוך  אפילו  ולעתים  צפויות,  בלתי  בשעות 
ממה  יותר  הרבה  מקבל  "אני  עצמי?  סיכון 
הפרמדיק  סלע,  אדם  אומר  נותן",  שאני 
כל  מהעשייה.  הוא  "הסיפוק  היחידה,  של 
זה.  בשביל  נמצא  ביחידה  שמתמיד  מי 
נשארים  לא  תהילה  בשביל  שמגיעים  אלו 

הרבה". 
לפי רז ארבל, אנשים מתנדבים ליחידה עבור 
"לי  אחר.  לאדם  שבעזרה  המיוחדת  ההנאה 
"בתור  ארבל.  אומר  נוסף",  אינטרס  יש  גם 
מנהל התיירות במועצה, אני רוצה שהאנשים 
בטוחים  מספיק  יהיו  הנגב  להר  שמגיעים 
לצאת לטייל בידיעה שיש מי שיחלץ אותם".

יעזור למטיילים", מסכם מפקד היחידה  "מי 
האנשים  אנחנו,  לא  "אם  אפריאט,  חנן 
אותו,  ומכירים  חיים  השטח,  את  שאוהבים 

ומחזיקים בידע המתאים?"

יחידת החילוץ הר הנגב חולשת על הגיזרה הגדולה במדינה, וגם אחת המורכבות שבה. 
תיירים שהתייבשו, מטיילים שאיבדו את הדרך ואנשים שנתקעו בשטפונות הם רק 
חלק מהאתגרים עימם מתמודדים שבעים מתנדבים, כולם תושבי האזור. "אם לא 

אנחנו, מי יעשה את זה?", אומר חנן אפריאט, מפקד היחידה • אייל גולדברג

חיות שטח

רוצים להעניק תחושת ביטחון למטיילי האזור. אנשי יחידת החילוץ בפעולה

כך לא תפגשו את יחידת החילוץ

בין שאר פעילותיה, עוסקת יחידת 
החילוץ בהסברה ובהדרכה לטיולים 

בטוחים. אדם סלע הפרמדיק ממליץ 
לתכנן תמיד מסלול שמתאים לרמתם 

ולמגבלת הזמן של המטיילים. "גם אם 
אתם חושבים שאיבדתם את הדרך, שבו 
ותתכננו את השלבים הבאים, ואל תעשו 

מעשים פזיזים ומהרים", הוא מדגיש.
רז ארבל טוען שהגורם המרכזי 

להיקלעות למצב הדורש חילוץ הוא 
יהירות: "זה לא בושה להודות בטעות 

ולבקש עזרה". וחנן אפריאט מוסיף: 
"הסוד לטיול מוצלח ובטוח הוא 

התארגנות נכונה. קחו בטרייה נוספת 
לפלאפון, מספר למקרה חירום, פנס 

וגפרורים או מצית, וחסכתם לכם את 
רוב התקלות". 

רז ארבל: "ביום אחד היו אירועים בארבע 
נקודות שונות: ילדים שנסחפו בשיטפון פתע 

במכתש הקטן; בנחל חתירה הייתה קבוצה של 
שישים ילדים שהיינו צריכים להוציא; ובאותו 

זמן הייתה קבוצה של מטיילים בנחל צין 
שנאלצנו להעביר את הנחל עם מסוק"
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ונאומים  שכנועים  ציפייה,  של  שנים  אחרי 
נוקבים, זה כנראה עומד לקרות. תושבי רמת 
הביתית  האשפה  את  להפריד  הולכים  הנגב 
המועצה  יבש.  וזרם  רטוב  לזרם  שלהם 
רשויות  שלושים  עם  יחד  נבחרה,  האזורית 
נוספות, להוביל את מהפכת המחזור הארצית. 
לשם כך המשרד להגנת הסביבה יממן חלק לא 
מבוטל מהעלויות הכרוכות בהובלת פרויקט 
שיטת  בשינוי  הכרוכות  עלויות  זה,  מסוג 
האצירה והשינוע של הפסולת. המשרד צפוי 
להשקיע כ-350 מיליון ש"ח בפרויקט, בנוסף 
לסכומים שישקיעו הרשויות המקומיות. בסך 
בתחום  מעטות  לא  בהשקעות  מדובר  הכל 

הזבל.
נשמע  במקור  הפרדה  של  הנושא  פניו,  על 
מעט  שבודק  מי  אולם  בכך.  מה  של  כעניין 
היא  במקור  שהפרדה  מגלה  לעומק  יותר 
משימה לא פשוטה הכוללת שלל אינטרסים 
תחום  פוליטיים.  ואף  סביבתיים  כלכליים,   -
הפסולת, או בשפה עממית הזבל, הוא תחום 
מרתק ולא פשוט בכלל, כך גיליתי בחמש שנים 
עכשיו  עד  לנושא.  נחשפתי  בהן  האחרונות 
בחיפוש  מהזמן  מבוטל  לא  חלק  השקעתי 
 - אחר  או  כזה  פסולת  לזרם  קצה  פיתרונות 
כך נולדו להם מרכזי המחזור היישוביים. אבל 
ברמת  המחזור  אחוזי  הניסיונות,  כל  למרות 
נגב אינם עוברים את ה-10%, וגם מספר זה 

נכתב כאן תוך עיגול גבוהה כלפי מעלה. 
מה זה בכלל הפרדה במקור? 

בפחים  נאספת  שלנו  הפסולת  כל  כיום 
הירוקים ואז מועברת להטמנה באתר פסולת 
נתון  הנה  אשלים.  אתר  שלנו  במקרה  קרוב, 
הפסולת   - אדישים  אתכם  ישאיר  שלא 
הפסולת  ממשקל  כ-40%  מהווה  האורגנית 
הכוללת שאנחנו מייצרים. מסתבר שקליפות 

של תפוזים זה כבד! 
אז מה עושים? רעיון ההפרדה במקור עובד 
על העיקרון הישן של סוף מעשה במחשבה 
לאותו  הזבל  כל  את  לזרוק  במקום   – תחילה 
הזבל  את  זורקים  להפריד,  כך  ואחר  פח 
כלומר  היווצרותו,  במקור  נפרדים  בפחים 
את  ומייעלים  מקצרים  ובכך  בבית,  אצלנו 
לשני  מחולקת  הפסולת  בו.  הטיפול  תהליך 
שאריות  כל   - רטוב  זרם  עיקריים:  זרמים 
הפסולת  כל   - יבש  זרם  למיניהם;  המזון 
)גביעי  מפלסטיק  מזון  מיכלי  כולל  היבשה, 
למיניהן.  פלסטיק  ואריזות  מעדנים(  יוגורט, 
והקרטונים  העיתונים  השתייה,  מיכלי  את 
המחזור  במרכזי  ולהפריד  להמשיך  נצטרך 

הקיימים.
מוניציפאלית  תשתית  לייצר  הוא  הרעיון 
את  בבית  להפריד  אזרח  לכל  שתאפשר 
שני  היבשה.  מהפסולת  האורגנית  הפסולת 
ושני  לבית  מחוץ  פחים  שני  במטבח,  פחים 

קווי איסוף פסולת, בימים שונים, שייקחו את 
היבש למפעל מיון ואת הרטוב למחזור.

מה עושים עם הפסולת?
אנו מבחינים בין שתי שיטות טיפול בפסולת 
אנאירובי.  ועיכול  קומפוסטציה  האורגנית: 
קומפוסטציה הינו תהליך של ייצור קומפוסט. 
ופתוח,  גדול  שדה  הוא  הקומפוסט  אתר 
הפסולת  ערמות  טבעי  ביולוגי  בתהליך  בו 
הופכות לקומפוסט איכותי לשימוש חקלאי. 
זוהי למעשה סגירת מעגל טבעי - זרקנו את 
סייע  והדשן  לדשן  הפכה  זו  התפוח,  קליפת 
לדשן את עץ התפוחים. החיסרון היחיד עשוי 
להיות בעיות ריח לאזורי המגורים הקרובים, 

אותו ניתן לפתור באמצעות קירוי המפעל. 
האופציה השניה היא עיכול אנארובי, כלומר 
עיכול ללא אוויר, במיכלי ענק במפעל סגור. 
המרכיבים  של  תסיסה  תהליך  נוצר  שם 
בו  ביו-גז  תוצרים:  שלושה  מפיקים  וממנו 
ניתן להשתמש לייצור אנרגיה, בוצה בה ניתן 
שניתן  ונוזלים  קרקעות  לטיוב  להשתמש 
יתרון  להשקיה.  בהם  ולהשתמש  לטהר 
אולם  הריח  מפגעי  במזעור  הוא  השיטה 
לא  המדינה  ואילו  גבוהות,  ההקמה  עלויות 
האנרגיה  עבור  סביר  מחיר  לשלם  מוכנה 
המופקת במתקנים אלה. אצלנו ברמת הנגב 
שם  דודאים,  לאתר  כנראה  תועבר  הפסולת 
לפסולת  מיון  מתקני  הקמה  בשלבי  נמצאים 

היבשה ואתר קומפוסט לפסולת הרטובה. 
היתרון הסביבתי

יתרונות  כמה  האורגנית  בפסולת  לטיפול 
סביבתיים:

באחוזי  מדובר  הטמנה.  בשטחי  חסכון   .1
פסולת גדולים, שיאפשרו לנו להשתמש לזמן 

ארוך יותר בשטחי ההטמנה הקיימים.
האורגני  לדשן  אורגניים.  דשנים  ייצור   .2
והן  לאדם  הן  גדולים  בריאותיים  יתרונות 
כימי  בדשן  השימוש  הקטנת  לאדמה. 

בחקלאות תטייב את תהליך ייצור האוכל.
הפסולת  הטמנת  חממה.  בגזי  חסכון   .3
הפסולת,  שאר  עם  טיפול,  ללא  האורגנית, 
של  לפליטה  הגורם  ריקבון  לתהליך  גורמת 
גזי חממה. קומפוסטציה תביא לצמצום ניכר 

בכמות הגזים הנפלטים.
וכמו בכל דבר, יש גם חסרונות: החיים הקלים 
של "מהמשולש בכיור לפח" יצטרכו לבוא אל 
קיצם. נצטרך להתרגל לזרוק את הזבל לשני 
את  לזרוק  שנצא  אומר  זה  נפרדים.  פחים 
ונצטרך לשים לב  הפח עם עם שתי שקיות, 
לאיזה פח אנחנו משליכים כל אחת. זה אומר 
שנצטרך לחשוב - יש מי שיגיד שזה לא דבר 

כל כך רע.
אז אתם מוכנים?

הילה אקרמן וטללית אור
יחידה סביבתית רמת הנגב

הנדסה  באגף  החל  חודשים  כתשעה  לפני 
פנינו   .GIS מערכת  הטמעת  של  פרויקט 
כדי  הפרויקט,  את  המרכז  סימון,  לעמיקם 
את  משפר  זה  כיצד   ?GIS זה  מה   – להבין 
חשוב,  והכי  במועצה?  השוטפת  העבודה 
כיצד יוכלו תושבי המועצה להיעזר במערכת 

הזאת?
 ?GIS מה זה

 Geographic של  תיבות  ראשי 
ובעברית מערכת   ,Information System
מידע  מערכת  היא   GIS גיאוגרפית.  מידע 
מידע  וניתוח  ניהול  המאפשרת  ממוחשבת 
גיאוגרפי, תוך שילוב תכנים ממספר שכבות 
מידע, המבוססות ברובן על מערך מיפוי, אך 

גם על מאגרי מידע טבלאיים "רגילים".
ממלאת   GIS-ה שמערכת  הפונקציה  מהי 

במועצה? 
שונים  סוגים  מהמערכת  "לשלוף"  ניתן   -
תשתיות,  כמו  מרחבי,  מידע  של  ורבים 
כבישים, צמחייה, טופוגרפיה, מבנים, תכניות 

מיתאר, תב"עות ועוד. 
ייחודית  מפה  בקשה  לפי  לייצר  ניתן   -
בלבד,  מסוימות  מידע  שכבות  הכוללת 
זו באופן מודולרי. למשל,  זו על  המורכבות 
תצלום אוויר שעליו "מולבשת" תכנית קווי 

המים באזור ספציפי.
המערכת  לתוך  קיים  מידע  להוסיף  ניתן   -
"מפה  וליצור  אותה,  להעשיר  מנת  על 

כבקשתך".
איך זה מועיל לתושבים?

לאינטרנט  המערכת  תעלה  הקרוב  בעתיד 
הוועדה  של  מידע  מערכת  עם  בשילוב 
למידע  גישה  תהיה  תושב  ולכל  המקומית, 
שימושי הנמצא במערכת כגון תצלומי אויר, 
וכו'.  טופוגרפיה  מים,  קווי  כבישים,  מפות 
חלק מהשירותים הניתנים היום ע"י הוועדה 
בעצמם,  לקבל  התושבים  יוכלו  המקומית 
יזמות  או  בנייה  לטובת  תכנוני  מידע  כמו 
וחלקה,  גוש  מספר  השטח,  ייעוד  הכולל 

אחוזי בנייה מותרים ועוד.

לאחר שנים של ציפייה: רמת נגב נבחרה יחד עם רשויות נוספות להוביל את ההפרדה 
במקור במדינה. זה טוב לאדמה, זה טוב לאטמוספירה וזה גם טוב לאוכל שלנו

אגף הנדסה הטמיע לאחרונה מערכת מידע גיאוגרפית חדשה הנקראת 
GIS. מה זה בדיוק ואיך זה עוזר למועצה ולתושבים?

רמת הנגב משקיעה בזבל

אנחנו על המפה הממוחשבת

טללים

משאבי שדה

מועצה אזורית

פארק גולדה

39012

38592

39013

38591

39072

100325

100548

100184

100549

400296

100550

100170

סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים 
הקרן להצלת חיים ע"ש אוריאל יערי ז"ל

מטרות הקרן: 
א. לתמוך במשפחות תושבי המועצה, עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, שמצבם אינו 

מאפשר תפקוד רגיל של המשפחה. 
ב. להקל על מצבו של הילד ועל תפקודה של משפחתו.

ג. הקרן תעניק כספים המיועדים לרכישת ציוד רפואי יקר וכן עזרה בתמיכה בקיום 
השוטף, על פי החלטת הקרן.

ד. הקרן תפעל לגייס סכומי כסף נוספים על מנת להגדיל ולבסס את סיוע שניתן 
יהיה להגיש בעתיד.

פניה לסיוע וקריטריונים לקבלת סיוע:
הפנייה לסיוע הקרן תתבצע באמצעות פנייה לענת לב רן בכתב ובאמצעות טופס 

בקשה לסיוע הנימצא באתר המועצה. בשלב זה הגדירו חברי הוועדה כי סיוע יינתן 
רק לילדים החיים בתחומי המועצה, כאשר גובה הסיוע יקבע בהתחשב ברמת 
ההוצאות הצפויה, מצבה הכספי של המשפחה )גורמי רווחה מקצועיים בלבד 

יעורבו( וביכולת התמיכה של הקרן. עוד נקבע, כי חברי הוועדה בסיוע המועצה 
יפעלו להגדלת הסכומים העומדים לרשות הקרן על מנת להבטיח יכולת מתמשכת 

של סיוע גם בעתיד.

קריטריונים לקבלת כספים מהקרן:
א. הזכאים לקבלת הסיוע הם  תושבי  המועצה, להם ילדים עד גיל  .18

ב. הסיוע יינתן לילדים, תושבי המועצה, המצויים בסכנת חיים או  במצבים בהם 
דרוש טיפול רפואי יקר  אשר יסייע בשיפור איכות חייו של החולה.

ג. סיוע מטעם הקרן נתון לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה הציבורית של הקרן, 
על-פי מטרות הקרן והקריטריונים האמורים לעיל.

ענת לב-רן
מזכירת הקרן

דובי רול                           
יו"ר ועדת הקרן                     

GIS דוגמא למפה מתוצרת
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לפני מספר שבועות הגיע נער לחדר הכושר וביקש 
הייתה  ומהר!  בבטן,  ריבועים  להשיג  לו  שאעזור 
בו  הקיץ,  בוא  את  המבשרת  הראשונה  הסנונית  זו 
כולם רוצים להראות במיטבם. אם יתמיד בתוכנית 
הקרוב...  בחורף  כבר  ריבועים  לו  יהיו  האימונים, 
תזונה נכונה ופעילות גופנית הם דרך לחיים בריאים 

לפיכך יש להתאים עצמנו לעונות השנה. 
שתיה

בקיץ בכלל ובאזורנו בפרט יש להקפיד לפני הכל 
החיוניים  נוזלים,   60% מכיל  גופנו  שתייה.  על 
ושמירה  הגוף  מערכות  כל  של  תקינה  לפעילות 
על חילוף חומרים תקין. בקיץ סכנת ההתייבשות 
ונמצאים  גדולה. ישנם אנשים הממעטים לשתות 
סימניה:  שבין  התייבשות,  של  במצב  הזמן  כל 
לשתות  חשוב  ראש.  וכאבי  סחרחורות  עייפות, 
גם כשלא חשים בצמא )למשל במשרד או בבית(, 
מים  לשתות  עדיף  שובע.  תחושת  נרוויח  גם  כך 
בפחיות  קלים  ממשקאות  ולהימנע  טבעי  מיץ  או 

או בקבוקים, אייס קפה ומשקאות ברד למיניהם. 
משקאות אלה מכילים חומרי שימור, חומרי טעם 
וריח, צבעים והרבה מאוד סוכר, כך שלטווח ארוך 
הם יכבידו עלינו במקום לתת לנו תחושת רעננות 

וקלילות.
אכילה

בקיץ נעדיף מזונות "קלים וקרירים", כגון פירות, 
ירקות ופסטות, על פני מזונות "כבדים ומחממים" 
כמו מרק עוף, קדירת בשר ואפילו קטניות ודגנים 
אידוי,  כמו  קצרה  הכנה  צורת  גם  נעדיף  מלאים. 

הקפצה וצלייה על פני אפייה ובישול ממושכים.
פירות

קלים  הם  בקיץ.  מושלם  מזון  הם  טריים  פירות 
לעיכול, מכילים ויטמינים, נוגדי חימצון, מינרלים 
מאוד  עשירים  והם  מים,   90% ומעל  חיוניים 
צימאוננו,  את  מרווה  אכילתם  תזונתיים.  בסיבים 
הגוף.  לניקיון  ותורמת  שובע  לתחושת  מביאה 
יחד עם זאת, יש לזכור כי פירות מכילים גם סוכר 

לכן מומלץ לשומרים על גזרתם לאכול בין שלוש 
גם  התזמון  היותר.  לכל  ביום  פרי  מנות  לחמש 
תהיה  הפירות  שאכילת  להקפיד  יש   - חשוב  הוא 
על קיבה ריקה. כאשר הקיבה מלאה, הפרי נשאר 
לא  לתחושות  ולגרום  לתסוס  ומתחיל  בה  כלוא 
נעימות. כדאי להעדיף פרי שלם על פני פרי סחוט, 

שכן חלק מהויטמינים נפגמים בתהליך הסחיטה. 
ירקות

יש להרבות באכילת ירקות. הם משביעים ומכילים 
ירקות  נעדיף  בקיץ  לגופנו.  חיוניים  תזונה  רכיבי 
מומלץ  הקפצה(.  )אידוי/  קצר  בישול  או  טריים 
שונים,  צבעים  בחמישה  ירקות  יום  בכל  לאכול 

מאחר ולכל צבע יש יתרון תזונתי חשוב אחר.
תפריט יומי

לסיכום, תפריט נכון לארוחה עיקרית יורכב מסלט 
ירקות טריים עם תוספת חלבונית דלת שומן, כגון 
או  בולגרית  גבינה  עוף,  ביצה, רצועות חזה  טונה, 
כמו  קרה  פחמימה  להוסיף  גם  ניתן   .5% צפתית 

יוגורט  פסטה או תירס. ארוחה קיצית קלה תכיל 
יוגורט.  או  חלב  עם  דגנים  או  חתוך  טרי  פרי  עם 
כאמור לאורך היום נקפיד לשתות לפחות 10-12 

כוסות מים.
פעילות גופנית

את  להגביר  האפשרות  הוא  בקיץ  היתרונות  אחד 
הקרירות  הבוקר  שעות  בזכות  הגופנית  הפעילות 
הערב,  בשעות  פעילות  המאפשר  הארוך,  והיום 
וכמובן שחייה בכל הזדמנות. חשוב מאוד להתחיל 
את האימון כשהגוף רווי בנוזלים, ובמהלך האימון 
לשתות לפי הצורך והתנאים. אימון בשעות החמות 
ספורטאי  שאינו  למי  מסוכן  ואף  מומלץ  אינו 

מיומן.
קיץ נעים!

הכותב הינו מאמן בכיר, מנכ"ל 
חברת סמארט-ספורט וטריאתלט

תגובות ושאלות יתקבלו בשמחה בדוא"ל 
Tomer.Baskind@smart-sport.co.il

את סיגל בן לולו, חברת רביבים, אני מכירה כבר שנים, 
ועל כישרונות האפייה והבישול שלה אין עוררין. אך 
בין  דווקא על השילוב  ביקשתי לדבר איתה  הפעם 
שלה  ההתנדבות  ומעשה  והבישול  האפייה  אהבת 

ברוח מדבר. 
איך עלה הרעיון של התנדבות ברוח מדבר?

דרך  וחיפשתי  גדלו  הילדים  התרוקן,  כמעט  "הבית 
בו,  חזקה  מרגישה  שאני  בתחום  ולהיתרם  לתרום 
תחום בו התנסיתי בהדרכה הן בתחומי הקיבוץ והן 
בתחומי המועצה, בגילאים שונים ובשכבות אוכלוסיה 
שונות. הגעתי ליום הפתוח ב'רוח מדבר', ושם כתבתי 
ביקור  לקראת  לעסוק.  רוצה  אני  בו  התחום  מהו 
אוכל  אם  ושאלו  אלי  צלצלו  הראשון,  המשפחות 
להגיע באופן חד פעמי ולהכין חלות עם המטופלים. 
עניתי מיד בחיוב. לא אכחיש שהיו לי קצת חששות 
לעבוד עם קבוצה של 25 מטופלים בוגרים, שלאף 

אחד מהם אין ניסיון בעבודה במטבח".
איך התכוננת לזה?

"לקראת המפגש הייתה לי התלבטות כיצד להעביר 
לשלבם  מנת  על  ביותר  הטובה  בדרך  הסדנא  את 
בעשייה שהנאה בצידה. הבאתי איתי חלה לדוגמא 
יכינו  והבטחתי שהחלות שהם  ונתתי להם לטעום, 
יהיו לא פחות טובות ממנה. כשהחלות יצאו מהתנור, 
תחושת  את  ולחוש  לראות  שלא  היה  אפשר  אי 
הגאווה והניצחון שלהם. גם בני המשפחות לא חסכו 
מחמאות מהאופים. לימור, מנהלת הכפר, ראתה גם 
ואת  ובין המטופלים  ביני  היא את הכימיה שנוצרה 
ההצלחה של המפגש הראשון, והחליטה בו במקום 

להפעיל סדנת אפיה". 
הסתם  מן  שונה  זמן  לאורך  בשבוע  פעם  של  סדנא 
האוכלוסייה  מתמודדת  את  איך  פעמי.  חד  מאירוע 

המסוימת הזו? 
המטופלים.  עם  מיוחד  מאד  קשר  נוצר  "לשמחתי 
אולי כי הם רואים בי מישהו ניטראלי, שאינו עובד 
שלנו  העיסוק  כי  ואולי  מדריך,  ואיננו  סוציאלי 
משהו  להם  ומזכיר  בית  של  ריחות  מעורר  באפייה 
ואני  נפתחים  הם  עבודה  כדי  תוך  רחוקים.  מימים 
שומעת מהם את הסיפורים האישיים שלהם. לצערי 
התהליך  באמצע  עוזבים  שמטופלים  גם  קורה 
שבשבוע  שמטופל  פתאום  מגלה  ואני  הטיפולי, 

שעבר עבד וצחק והיה כל כך מרוצה ממעשה ידיו, 
במהלך  ועזב  שנשבר  ומתברר  לסדנא  מגיע  לא 
השבוע. בימים כאלה אני חוזרת הביתה בתחושה 

של אכזבה בשבילם.
שהגיעה  צעירה  אישה  של  מקרה  גם  לי  "היה 
לסדנא, ישבה במשך כמה פגישות עם הפנים לקיר 
לא  החלטתי  בעבודה.  חלק  ליטול  הסכימה  ולא 
להתעקש ולתת לה את הזמן. לאט לאט היא החלה 
והצעתי  לידה  ישבתי  בנעשה.  ולהביט  להסתובב 
אני  רוצה אבל  'אני  לה להצטרף אליי. היא ענתה 
שלב  כל  שנעשה  לה  הבטחתי  כלום!'  יודעת  לא 
יחד ולא אעזוב אותה. כשהתחילה ללוש את הבצק 
עלה חיוך גדול על פניה והיא אמרה לי בשקט 'כל 

כך נעים ללוש את הבצק'".
האם יש התקדמות בעבודה עם המטופלים, אפשר 

לפתוח שם קונדיטוריה בקרוב?
מתוצרת  כולה  היא  השבועית  העוגיות  "אספקת 
שלהם  הערב  ארוחות  את  מעשירים  הם  עצמית, 
ומכינים חלות וקינוחים לערב שבת. כל המתכונים 

לקראת  שימוש.  בהם  עושים  בהחלט  והם  אצלם 
ארוחת  יחד  הכנו  בכפר  שהתקיים  הכנסים  אחד 
עבודתם  טהרת  על  כולה  איש,  ל-30-40  צהריים 
של המטופלים. המחמאות לא איחרו לבוא וגרמו 

לתחושת גאווה מוצדקת בהחלט".
איך המשפחה שלך מתייחסת להיעדרות שלך מדי 

שבוע?
איך  לשמוע  מחכים  ומפרגנים,  שמחים  מאד  "הם 
עברה הסדנא השבוע ומה הכנו. המשפחה יודעת 
המטופלים  עם  והקשר  מדבר  ברוח  שהפעילות 
חשובים לי מאד ונעימים לי מאד, שזה תורם לי לא 

פחות מאשר למשתתפים בסדנא". 
ברוח מדבר זקוקים למתנדבים נוספים בתחומים 
בצידה.  רב  וסיפוק  מאתגרת  העבודה  שונים. 
לשירן  להתקשר  מוזמנים  להתנדב  המעוניינים 

מוסקוביץ 050-9451166.

חני פריאל, רכזת מתנדבים 050-4042694
המחלקה לשירותים חברתיים ברמת הנגב

מזג האוויר החם בחץ מחייב אותנו להתאים את הרגלי התזונה שלנו. מה כדאי לאכול, 
ממה עדיף להימנע, וכמה כוסות מים צריך לשתות ביום?

סיגל בן לולו לקחה את הכישרון הגדול שלה – אפייה ובישול – והתחילה להעביר סדנאות למטופלים ב"רוח מדבר". סיפורה של מתנדבת

תזונת קיץ 

ריח חלות ברוח מדבר

תהיו לי בריאים תומר בסקינד

מבנה הקורס:
 ערב אחד בשבוע לימודים )יום ראשון(,יום סיור מלא )יום שני(. 
תוספת  יכלול  הקורס   . בוקר  למודי  ששי-  בימי  בחודש  פעם 

התמחות מדברית ומיועד לאנשי הנגב.
ירכז את הקורס יאיר ארזי.

לפרטים נא להתקשר ללירז בבית יציב:
   08-6209321 או ליאיר ארזי: נייד - 052-5014282

קורס מורי דרך בדגש מדברי 
בבית יציב בבאר שבע

הקורס אמור להיפתח בנובמבר 2011 וימשך שנתיים

"המחמאות לא איחרו לבוא וגרמו 
לתחושת גאווה מוצדקת בהחלט"



      

 רמת הנגב מס' 163, תמוז תשע"א, יולי 2011

      

10

קצב אחר
שבמרכז,  ורבורג  שדה  במושב  נולדתי 
הצבאי.  שירותי  סוף  עד  שם  גרתי  ושם 
סנפלינג  כמדריכת  עבדתי  מכן  לאחר 
הכיוון  את  שמצאתי  עד  הרים,  ואופני 
נוער  של  טיולים  מדריכת  בתור  שלי 
במהלך  צין.  בבקעת  בעיקר  מחו"ל, 
ההדרכות יצא לי להיפגש הרבה עם יוני, 
והגנים,  הטבע  רשות  של  פקח  שהיה 
גם  מזה  חוץ  והתקרבנו.  נקשרנו  ומאוד 
נקשרתי לנגב, בגלל הקצב אחר,האנשים 

האחרים. יש פה סוג של קסם. 

סיקרן אותי
הטיולים  מהדרכות  פרשתי   26 בגיל 
מאז  שבוע  עבר  לא  בחו"ל.  וטיילתי 
מיוני:  שיחה  וקיבלתי  לארץ  שחזרתי 
"את באה?". החלטתי לחזור לנגב משום 
שיוני סיקרן אותי. לא ידעתי אם אשאר 
כאן או אחזור להורים, אבל ככל שעבר 
בנגב,   והתאהבתי  בו  התאהבתי  הזמן 
לא  לכאן  שמגיע  מי  נשארתי.  ולבסוף 
עברנו  שנים  כמה  אחרי  לעזוב.  רוצה 
שדה  קיבוץ  של  בשטחים  להתיישב 
שם  גרנו  הרועה.  לסכר  בסמוך  בוקר, 
הקיבוץ  עם  הסכם  לנו  והיה  בקראוון, 

על  נשמור  שם,  נגור  אנחנו  שלפיו 
השטחים ונטפל בעדר הכבשים. במהלך 

תקופה זו גם נולדו לנו שלושה ילדים.

אדמה קשה
בשנת 2003 החלטנו להקים חווה כחלק 
לנו  היין בנגב. היו  מפרוייקט חוות דרך 
נקים  בו  השטח  לגבי  אופציות  שלוש 
כיום  אותה, והשטח שהיא עומדת עליו 
היה בעדיפות האחרונה, בגלל שהאדמה 
כאן קשה ולא טובה. יום אחד באתי לפה 
בשם  אדם  ופגשתי  הנוף,  על  להסתכל 
עיד איבן דראג' שגר ממש מתחת לחווה. 
הוא אמר לי שהוא ישים לי פה בית מפח 
ואני אגור פה. קיבלתי את ההצעה שלו, 
ובסופו של דבר כאן הקמנו את החווה. 
לא  לשטח,  שהסתגלנו  עד  זמן  לקח 

היתה בדיוק אהבה ממבט ראשון. 

מבצע משותף
אחרי  שנה,  אותה  של  סוכות  בערב 
הדרושים,  האישורים  את  שקיבלנו 
מבצע  היה  זה  החווה.  בהקמת  התחלנו 
שלנו,  והחברים  המשפחה  של  משותף 
והיו דרושות שתי משאיות כדי להעביר 
תכולתו  ואת  בו  שגרנו  הקראוון  את 
ואחת  אוהל  כאן  פתחנו  החווה.  לשטח 
הילדים  כל  על  אחראית  היתה  הנשים 
מים  לנו  היו  בהתחלה  לעזור.  שבאו 
כמה  בגנרטור  והשתמשנו  מצינור 
קראנו  חשמל.  בשביל  ביום  שעות 
לחווה אורליה, לא על שמי כמו שהרוב 
חושבים, אלא על שם כוהנת של האלה 

אפרודיטה שקבורה במערה בעבדת.

בשתי ידיים
פעלה  החווה  בהן  הראשונות  בשנים 
במשרות  עסקנו  עדיין  ויוני  אני 
ואני  פקח  הוא  שלנו,  הקודמות 
מדריכה. עם הזמן הבנו שזה לא 
מאיתנו  ושאחד  יותר,  אפשרי 
לכן  כאן,  להיות  צריך  תמיד 
פרשתי מעבודתי והתמסרתי 
הגיתי  גם  זמן  באותו  לחווה. 
את  יוני  של  אחות  עם  ביחד 
היא  האירוח.  בקתות  רעיון 
הבקתות  את  בנינו  ואני 
עזרת  בלי  ידיים,  בשתי 
השתמשנו  כבדים.  כלים 
בפועלים רק כדי שהקירות 
יצאו ישרים. הבנייה לקחה 
שנתיים וכיום יש לנו שתי 

בקתות.

בית חולים
אצל  גילו   2007 בשנת 
גידול  מור,  הרביעי,  ילדנו 
במוח. באותו זמן אני הייתי 
החמישי  הילד  עם  בהריון 
להיות  חייב  היה  יוני  ולכן 
החולים.  בבית  איתו 
כשהוא יצא משם הבנו שגם 
יוני חייב לעזוב את העבודה 
שלו כדי להשאר בחווה ולתמוך 
שבה  היחידה  הפעם  היתה  זו  במור. 

חשבנו שאולי נצטרך לעזוב את החווה 
ולעבור לגור ליד בית חולים, אבל זה לא 

קרה, והמקום רק עשה לו טוב.

חלב גמלים
על  ולחשוב  להתפתח  המשכנו  אנחנו 
עבד  יוני  פקח  בתור  חדשים.  רעיונות 
דיבר  מאוד  והנושא  גמלים  עם  הרבה 
אליו, לכן החלטנו להתחיל לגדל גמלים 
למכירה ולחלב. כיום יש לנו שני גמלים 
בעקבות  מזה,  חוץ  בהריון.  והנקבה 
כתבה שיוני קרא על צמח הארגן, צמח 
סגולות  ממנו  המופק  שלשמן  ממרוקו 
כאחד(,  וקולינריות  )קוסמטיות  רבות 
אנחנו  אותו.  לגדל  להתחיל  החלטנו 
היחידים בארץ שגם מגדלים את הצמח 

וגם מפיקים מהאגוזים שלו שמן.

אוזן קשבת
)רותם,  ילדים  חמישה  לנו  יש  כיום 
אשל, עומר, מור וסתיו, בני 5.5 עד 12(. 
בשום  לעזור  אותם  מכריחים  לא  אנחנו 
מתוך  זאת  עושים  והם  בחווה,  דבר 
להאכיל  ליוני  עוזרים  הקטנים  בחירה. 
כל  את  הקימו  והגדולים  הגמלים,  את 
מהילדים  אחד  לכל  בחווה.  השבילים 
אנחנו  הזמן  ורוב  משלו  עניין  תחום 
בע"מ,  מוניות  נהגי  כשירות  מתפקדים 
לשני,  אחד  דואגים  הם  לזה  מעבר  אבל 
קטנה.  אמא  כמעין  מתפקדת  ואשל 
או  אני  שתמיד  גם  הוא  שלנו  היתרון 
יוני נמצאים בבית, אז יש נוכחות הורית 
תמידית בבית בשביל ארוחות משותפות 

או אוזן קשבת.

הספונטניות מתה
למרות הכל יש גם כמה חסרונות בחיים 

מתה.  שהספונטניות  לדוגמא  שבחרנו, 
בחווה,  מישהו  שיהיה  חייבים  תמיד 
לסרט  לנסוע  סתם  אפשר  אי  ולכן 
צריך  תמיד  לחופש,  או  היום  באמצע 
משפחה  או  חברים  פה  שיהיו  לארגן 
עצמאיים  שאנחנו  העובדה  בהעדרנו. 
מאטה  בעצמנו  הכל  לעשות  וצריכים 
אני  זאת  למרות  אבל  התפתחות,  את 
איך  ואת  עושה  שאני  מה  את  אוהבת 
שאני חיה. אני לא נותנת לדברים הרעים 
לעכב אותי אלא רק לדרבן. הדבר היחיד 
שחסר לי הם החברים מהמרכז אבל הם 

באים לבקר המון.

המדינה אוסרת
נשים  פורום  את  מנהלת  אני  במקביל 
לעסקים, שעוזר לנשים למנף את העסק 
יוני  וכלכלית.  שיווקית  מבחינה  שלהם 
הוא יו"ר עמותת חוות דרך היין. יש לנו 
החווה,  פיתוח  להמשך  תוכניות  הרבה 
סביב  מבקרים  מרכז  הקמת  למשל  כמו 
אירוח  בקתות  הקמת  הארגן,  צמח 
לנכים,  גישה  עם  אחת  ביניהן  נוספות, 
מרכז  הקמת  הוא  שלי  האישי  והחלום 
טיפולים. למדתי טיפול הוליסטי, וכיום 
לאורחים  שמוצע  טיפולים  חדר  לנו  יש 
למקום  מקווה  אני  אבל  שלנו,  בבקתות 
ויותר רציני. המדינה אוסרת  יותר גדול 
אז  לגדול,  להמשיך  הבודדים  חוות  על 
מתעכב.  החווה  התפתחות  המשך  רוב 
את  להגשים  הנכון  בכיוון  אנחנו  אבל 
ההחלטה  בזמן  לנו  שהיה  הגדול  החזון 
הוא  שלי  המוטו  החווה.  הקמת  על 
לעשות את הדברים שאני אוהבת בקצב 

שמתאים לי ולמשפחה שלי.
 

הביא לדפוס: נמרוד ברנשטיין

אדם,  מקום

אנחנו לא מכריחים את הילדים לעזור בשום דבר בחווה

אורלי שריר, חוות אורליה

החווה לא 
נקראת על 

שמי כמו 
שהרוב 
חושבים
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לפני כשלוש שנים הגיעה לניצנה משפחה צרפתית בבקשה 
להתנדב. אחרי תחקיר קטן, החשדנות הישראלית הטבועה 
מי   - במיסיונרים  מדובר  שבטח  המחשבה  את  העלתה  בי 
ירצה לעזוב את צרפת הקרירה של חבל בריטני )צפון מערב 
המהביל  אוגוסט  יולי  לחום  ולהגיע  הכול  לנטוש  צרפת(, 
בארץ הקודש? מילא ארץ הקודש, אבל לסוף העולם שמאלה 
- ניצנה? ולבקש להתנדב? ואם להמשיך במסכת החשדות, 

אוסיף שבאו גם עם שלושה ילדים צעירים בגיל גן ויסודי.
ניסיון".  "תקופת  מאפשר  אני  כמנהגי כשמגיעים מתנדבים, 
בתקופה זו ניתן לבחון את החשדות ואת הסיכויים. עד מהרה 
באהבת  אביו  ברכי  על  גדל  דויד,  המשפחה,  שאבי  למדתי 
הארץ עוד מימי מלחמת ששת הימים. האב הוא נוצרי אוהב 
רוח  בו  מפעמת  ומאז  מלחמה  באותה  שהתנדב  ישראל, 
ומכיר  בוריה  על  בעברית  שולט  הוא  מאודו.  בכל  ישראל 
את כל שירי שנות השישים, אפילו כאלה שתשעים ותשעה 
אחוזים מאזרחי ישראל לא יזכרו, כמו "נאצר מחכה לרבין" 
או "את שארם אל-שייך". השמות שנתנו לילדי המשפחה הם 
עבריים ממש: יגאל, אילן, לאה ולאחרונה נולדה בישראל גם 

נעמה.
להציג  במטרה  הקודש,  מארץ  בצרפתית  מגזין  כותב  דויד 
לאנטישמיות  בניגוד  הזו.  בארץ  שיש  הטובים  הדברים  את 
המתחוללת באירופה ובצרפת, הוא מביא בכתב ובצילומים 
הפרחת  הוא  המודגש  כשהנרטיב  ישראל,  יפי  את  מרהיבים 
המדבר. הוא כל כך מוכשר, שבין ניקיון חדרים וצביעת קירות 
האכסניה בניצנה )כן, הוא מתנדב ממש בעבודת כפיים(, הוא 
ל"יוטיוב"  ג'ורנאלים. הוא העלה  מצלם צילומים ברמה של 
ולאחרונה  האזור,  ועל  ניצנה  על  מקצועיים  סרטים  כמה 
הפיק את ספר ניצנה שהוקדש ללובה אליאב ז"ל ובו תמונות 

של ניצנה והמרחב הטבעי החובק אותה.
המשפחה חיה בצניעות בדירת שלושה חדרים קטנה במרכז 
הכפר, ומקבלת דמי כיס הנהוגים בהקשר למתנדבים. בגלל 
לצרפת,  לחזור  שנה  בכל  נאלצים  הם  הפנים  משרד  חוקי 

להתנדב.  חוזרים  הם  סבירה  "צינון"  תקופת  לאחר  ורק 
הילדים לומדים בבית הספר במשאבים ויודעים עברית ומהי 

"ישראליות" על בוריה.
לפני כמה חודשים גייס אבי המשפחה כסף לילדי הפליטים 
מידידים בצרפת. לעיתים נראה לי שהכסף צריך היה להיתרם 
לו ולמשפחתו החיים בצניעות מדהימה. אבל ככה הם אנשי 
ורק  לנזקק,  לאחר,  יתנו  קודם  בנתינה:  שמאמינים  אמונה 
דוברי  מתנדבים  מגייס  הוא  עכשיו  לעצמם.  ידאגו  בסוף 
ובשאר  בניקיון  בניצנה  להתנדב  שיבואו  מהעולם,  צרפתית 

תעסוקה שנותנת להם סיפוק ולנו עזרה גדולה.

אחוות נרדפים

מדוע דוד כל כך עוזר? ובכן, הוא שייך לזרם ה"אוגונוטים", 
מיעוט פרוטסטנטי. מכיוון שהיו שונים, הם נרדפו על ידי זרם 
הרוב של הנוצרים. את הגברים אילצו לעבוד בעבודות פרך, 
ובעבר הרחוק אף נקשרו למשוטים בספינות עבדים. הזיקה 
שיש  ליהודים  נרדפת,  לקבוצה  ששייך  כמי  בינו,  שנוצרה 
להם את התואר המפוקפק להיות אלופי העולם "בנרדפות", 
היא שהביאה את אביו ואותו להתחבר לעם היהודי שבארץ 
הנעשית  בפעילות  מתמקד  הוא  כיום  לו.  ולסייע  ישראל 
כאן  ממש  כנס  בעיניהם  שנראית  ובהפרחתו,  הנגב  במדבר 

ועכשיו. 
אז מה אנו יכולים ללמוד מהאנשים הטובים הללו?

• לא תמיד אנו יכולים להעריך את מה שיש לנו. רק מי שבא 
מבחוץ ומסתכל בעיניים פקוחות ומשווה, יודע להעריך את 

המעשה הנפלא שאנו עושים במדבר הזה של רמת הנגב.
• חבל שמשרד הפנים וממשלת ישראל לא מקבלים בנקל 
עבודה  מהגרי  לא  שהם  לשכנע  זמן  לי  לקח  כאלה.  אנשים 
או מיסיונרים. הם השגרירים הכי טובים שיש לעם ישראל, 

וצריך לטפח עוד מאלה.
ניתן ללמוד גם שכשאתה אוהב משהו באמת, אתה  • מהם 

בחלקך  ועשיר  מלא  ולהרגיש  נוחים,  חיים  על  לוותר  יכול 
הישראלים,  לנו  משל  זהו  הצניעות.  חיי  בשיא  בהיותך  גם 
הסתפקות  ואי  וחמדנות  לחומרנות  ונוטים  שהולכים 

במועט.
• אנשים אלה מתאפיינים במונח "אהבת חינם", עליה למדנו 
ואודותיה דרשו אבותינו. אם נלמד מאחרים, האוהבים אותנו 
נזכה  אולי  חינם,  אהבת  באמת  מהי  ובחינם,  גדולה  אהבת 

להגיע למדרגה גבוהה של אחדות ולכידות.
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חסיד אומות העולם בסוף העולם שמאלה
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

 Griffon Vulture באנגלית  המקראי,  הנשר  או  הנשר 
ובערבית "ניסר" הינו העוף הדורס הגדול ביותר החי כיום 
ועזניית  הפרס  התואר  על  איתו  התחרו  בעבר  בישראל. 
בעשורים  הישראלי  מהנוף  נכחדו  אלו  מינים  אולם  הנגב, 
האחרונים. מוטת כנפי הנשר יכולה להגיע לכ-2.80 מטרים 
ומשקלו לכ-9 ק". מקורו חזק, ארוך, רחב ומאונקל בקצהו 
בפלומה  ומכוסה  מנוצות  וקרח  ארוך  צווארו  העליון. 
קצרצרה כדי לאפשר לו לחדור לקרבי הנבלה בלי ללכלך 
 - וקהים  קצרים  טופריו  לבן.  צווארון  לחזהו  נוצותיו.  את 
בטופריהם  הנעזרים  האקטיביים  הדורסים  כשאר  שלא 
כדי ללכוד את טרפם, הנשר הינו אוכל נבלות מושבע ואינו 
דורס את טרפו למעשה. בקיבתו מיצי עיכול רבים וחזקים 
המנטרלים את רעלני הנמק והרקב של הנבלות מהם הוא 

ניזון. 
הנשרים הינם עופות חברתיים הפעילים כל השנה במושבות 
על מצוקי הארץ. עיקר שימושם במבנה החברתי הוא בכדי 
לאתר במשותף מזון ממרום מעופם. כאשר נשר אחד מזהה 
מזון ומתחיל לרדת לכיוונו, שאר חבריו מזהים זאת מרחוק 
ועוקבים אחר חברם למקור המזון. ראיית הנשרים מעולה, 
של  עצומים  למרחקים  ולראות  מזון  לאתר  מסוגלים  והם 
לרוב העופות, חוש הריח של  בניגוד  עשרות קילומטרים. 
את  לאתר  להם  עוזר  כי  הסוברים  ויש  מפותח  הנשרים 

טרפם.
הנשרים הינם בעלי חיים מונוגמיים, כלומר חיים עם בת זוג 
אחת במשך כל חייהם. בעונת הקינון בוחרים בני הזוג דרגש 

סלע במרומי מצוק. הנקבה מטילה בו בחודש ינואר ביצה 
אחת בודדה, עליה היא דוגרת במשך 56 ימים בדיוק לפני 
בקיעת הגוזל. במשך החודשים הבאים מאכילים הבוגרים 
את הצעיר בבשר מעוכל למחצה, אותו הם מקיאים מהזפק 
המצוי בגרונם, וכן מביאים לו חתיכות עצם קטנות התורמות 
יוני מוכן הצעיר לפרוח  לחיזוק עצמותיו. בסביבות חודש 
ומצטרף  מזורז  טיים  קורס  מסיים  הוא  ובמהרה  מהקן, 

לשאר חבריו במרומי השמיים.
בעבר היו הנשרים נפוצים בישראל וקיננו במצוקי הגליל, 

השנים  עם  אולם  המרכזי.  והנגב  יהודה  מדבר  הגולן, 
אווירית  פעילות  עקב  אוכלוסייתם  מאוד  הצטמצמה 
של ח"א, צמצום מקורות המזון הטבעי, שריפות, פגיעה 
בבית הגידול ופגיעה קשה עקב הרעלות משניות חוזרות 
בעיקר בצפון הארץ, שם הגיעה האוכלוסייה לסף הכחדה 
מפעילה  הנשרים,  של  המידרדר  מצבם  בעקבות  חמור! 
רשות הטבע והגנים תחנות האכלה לנשרים ברחבי הנגב, 
הנשרים  את  למשוך  היא  המטרה  והגולן.  יהודה  מדבר 
לאכול במקומות מוכרים ולהימנע ככל האפשר מפגיעה 
ע"י הרעלות ויצירת כמות מזון מספיקה המסוגלת לתמוך 
אולם  יותר,  יציב  כיום  הנשרים  מצב  בארץ.  באוכלוסיה 
הצלחות  ואחוזי  רבות  סכנות  מעליהם  מרחפות  עדיין 

הקינונים נמוכים למדי.
על  ומעקב  לניתור  טווח  ארוך  במחקר  תומכת  גם  הרט"ג 
ע"י  רבים  נשרים  מסומנים  במהלכו  הנשרים,  אוכלוסיית 
העוזרים  לוויניים,  במשדרים  אף  וחלקם  ורגל,  כנף  תגי 
מאוד  רחוקים  למקומות  שעפים  הנשרים  אחר  במעקב 
בעולם,  ותימן(.  סעודיה  לדרום  גם  הגיעו  שסומנו  )נשרים 
נפוץ הנשר המקראי סביב ארצות הים התיכון ומרכז אסיה, 
אוכלוסייה גדולה נמצאת בספרד. אוכלוסייה של מין מעט 
 National-שונה שאנו רגילים לראות בסרטי הטבע של ה

Geographic נמצאת באפריקה.
למעוניינים במידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר רשות הטבע 
והגנים http://www.parks.org.il, ללשונית "שמירת טבע 

ומורשת" - "מינים בסכנת הכחדה" - "עופות דורסים".

הנשר
"ואשא אתכם על כנפי נשרים"

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

נשרים רבים מסומנים ע"י תגי כנף ורגל וחלקם 
אף במשדרי לווין העוזרים במעקב אחר הנשרים 

שעפים למקומות רחוקים
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קודם יתנו לאחר, לנזקק, ורק בסוף ידאגו לעצמם. 
משפחת טובאס

מה מביא נוצרי מצרפת להשתקע באמצע המדבר עם משפחתו, לקבל דמי כיס סמליים ולתת את כל מרצו וכספו לאחרים?



      

למרכז הטיפולי רמת הנגב היחידה להתפתחות הילד

פזיוטרפיסטית התפתחותית לילד

לשלוח קו"ח לפקס: 08-6564118 
לפרטים נוספים: מלי פינקלשטיין

טל: 08-6564144

דרושה

 דרישות התפקיד: 
1. ניסיון קודם בתחום.

2. רצוי יכולת לעבוד בשעות אחה"צ

מופנה לנשים וגברים כאחד

ההצגות המוצעות השנה הן:
תיאטרון הצגה     תאריך   
הקאמרי האריסטוקרטים     21.9.11

באר שבע קן הקוקיה      9.11.11
הקאמרי מעגל הגיר הקווקזי     18.1.12

הבימה כי בנו בחרת      15.2.12
הקאמרי בעל למופת      28.3.12

באר שבע  פיאף         9.5.12

תכנית מנויי תיאטרון 
בימים הקרובים תופץ  תכנית המנויים לשנה 

הקרובה  2011 - 2012 
לידיעתכם:

מחיר המנוי -  300  ₪ לכל ששת ההצגות ] 50 ₪ להצגה[
מחיר הצגה בודדת 70 ₪ בקניה מראש, בקניה בקופה 75 ₪

אתר הכרטיסים יפתח להזמנות במהלך חודש אוגוסט
צוות אגף קהילה וחינוך

הם רוכבים

למי מכן שיש לה חלום להפוך את התחביב לעסק,
עסק  יש  מכן  לאלו  למימוש,  כלים  לה  חסרים  אך  עסקי  רעיון  שיש  למי 

ומעוניינות לקבל ידע וכלים לקידום העסק.
התוכנית כוללת מפגשים קבוצתיים שבועיים בנושאים:  

זיהוי יכולות אישיות, גיבוש הרעיון העסקי, תמחור, 
כלים לבחינת השוק, בניית תוכנית שיווק אפקטיבית,

ניהול פיננסי ועבודה מול רשויות המס וכן:
• סדנא בנושא ניהול זמן

• סדנה לשיווק ברשתות החברתיות
• סדנת מכירות וניהול משא ומתן

אפשרות למפגשים אישים במהלך התוכנית.

קול קורא
פתיחת תוכנית "יוזמות עסק"  רמת הנגב  מחזור 5

מנחת התוכנית: עינת דורון, מנחת קבוצות ליזמות עסקית
פרטים נוספים, נייד: 050-4003807

התכנית תפתח בספטמבר 2011, במידה ויהיו מספיק נרשמות.
הרשמה מוקדמת: 

עירית בן שלום, המחלקה לשירותים חברתיים, טלפון: 08-6564145
האישיים  והתוצרים  הקורס  להצגת  חשיפה  מפגש  יקבע  ההרשמה  תום  עם 

ויערכו ראיונות אישים.




