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חגיגי  טקס  החודש  קיימה  האזורית  המועצה 
לכבוד ראש השנה של מיאנמר. הטקס התקיים 
בתמיכת שגרירות מיאנמר בישראל, ובהשתתפות 
והסטודנטים  ריפמן  שמוליק  מיאנמר,  קונסול 

ממיאנמר השוהים ברמת הנגב.
שבשיאו  המסורתי,  המים  פסטיבל  צויין  בטקס 
תושבי  של  מסורתי  מנהג   - המים"  "זריקת 
השנה  תחילת  לפני  היטהרות  המסמל  מיאנמר 
ידידותי,  כדורגל  טורניר  נערך  בנוסף  החדשה. 

מופע מסורתי וארוחת צהריים חגיגית.
ברמת הנגב לומדים כיום 53 סטודנטים ממיאנמר, 
וחקלאים  סטודנטים   200 בת  מקבוצה  כחלק 
רמת  במו"פ  עוברת  זו  קבוצה  הרחוק.  מהמזרח 
הנגב השתלמות בת 11 חודשים בנושא חקלאות 

מדברית, הכוללת הכשרה עיונית ומעשית.

מחקר של חברת המידע העסקי BDI על תפקוד 
הרשויות המקומיות בישראל מצא את המועצה 
היציבות  בדירוג  מובילה  הנגב  רמת  האזורית 
הפיננסית מבין 53 המועצת האזוריות בישראל. 
מבין כלל הרשויות בישראל, רמת הנגב נמצאת 

המקומיות  המועצות  אחרי  השלישי,  במקום 
כפר שמריהו והר אדר. בכל שמרה המועצה על 

הדירוג משנה שעברה.
המחקר בחן את כל העיריות והמועצות בישראל, 
המרכזית  הלשכה  של  נתונים  על  והתבסס 

העיריות  של  כספיים  דו"חות  לסטטיסטיקה, 
בדק  המחקר  נוספים.  מידע  ומאגרי  והמועצות 
יכולתה  את  רשות,  כל  של  הפיננסי  החוסן  את 
לעמוד בהחזר חובות, את יעילות הפעילות שלה 

ועוד.

החודש הוכרזה רשמית שמורת טבע חולות עגור. 
טקס ההכרזה התקיים בבאר מילכה, במעמד נציגי 
ספר  בית  של  וח'  ד'  מכתות  תלמידים  הבא,  הדור 
נציגי רשות  ובהשתתפות  ובית ספר משאבים,  צין 
האזורית  המועצה  נציגי  הלאומיים,  והגנים  הטבע 

ותושבים.
אלפי  כ-183  ששטחה  עגור,  חולות  טבע  שמורת 

ביותר  הגדול  החולות  מגוש  חלק  מהווה  דונם, 
בארץ, המשתרע בין ניצנה לבין כרם שלום. חלקים 
מפעילות  נפגעו  טרם  השמורה  משטח  ניכרים 
אנושית. חשיבות השמורה נובעת גם מעצם גודלה, 
בכך שהיא מאפשרת לאוכלוסיות גדולות של מינים 

רבים של בעלי חיים וצמחים להתקיים בה.
חלקה  את  ציין  והגנים  הטבע  רשות  סמנכ"ל 

המשמעותי של המועצה בקידום הכרזת השמורה: 
מסייעת  אזורית  שמועצה  מאליו  מובן  לא  "זה 
להקצות עשרות אלפי דונמים לטובת שמירת ערכי 
טבע ונוף, תוך ידיעה ברורה כי באזור זה לא ייעשו 
שום פעולות פיתוח". בטקס התחייבו כל הצדדים 
לשמור, לטפח ולחקור את צפונותיה של השמורה, 

למען הקהילה, אזרחי המדינה והדורות הבאים.

שנה טובה, מיאנמר

רמת הנגב - עדיין המועצה 
האזורית היציבה ביותר

שמורת טבע חדשה: חולות עגור
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המדינה והסטודנטים ממיאנמר המשלתמים אצלנו

דירוג היציבות הפיננסית של הרשויות המקומיות מגלה כי רמת הנגב שמרה 
על מקומה כמועצה האזורית היציבה ביותר

 החודש התקיים טקס הכרזת שמורת הטבע חולות עגור. גודלה של השמורה יאפשר לה 
לשמש בית גידול למגוון רב של בעלי חיים וצמחים
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לתושבים שלום 
אבל  הגיע,  כבר  כמעט  והקיץ  האביב  ימי  הימים 
הגשם פסח השנה על אזורנו, והדבר ניכר בגווני 
הירוק המדברי שהיה אחר. ולמרות זאת, מטיילי 
ומכמני  צפונות  את  שנה  כמדי  מגלים  ישראל 
הלינה  אתרי  מרבית  כי  לשמוע  שמחתי  האזור. 

התמלאו טרם בוא החג. 
ביותר שהגיע אלינו במהלך החג  המטייל הבכיר 
הוא נשיא המדינה, שזו השנה השניה שהוא בוחר 
לבלות את חופשת החג ברמת הנגב. הנשיא, ידיד 
אמיתי של הנגב, הגיע לבוש בג'ינס, ביקר בחוות, 
ממלון  והתרשם  האזור  וגבינות  מיינות  טעם 
חג  ערב  ממש  שנפתח  רמון,  במצפה  "בראשית" 
מדהימה  פנינה  הוא  המלון  הרחב.  לקהל  הפסח 
משמעותי  מאוד  חיזוק"  "שחקן  ומהווה  ביופיה, 
באזורנו.  התיירותית  הלינה  היצע  לתמהיל 
מוניציפליים,  בגבולות  מכירה  לא  הרי  התיירות 
ואני משוכנע כי איכותו, יוקרתו ויופיו של המלון 
יביאו לדחיפה נוספת של התיירות האזורית במגוון 
רחב של היבטים. על אף השבחים הראויים למלון, 
את הלילה עשה הנשיא בכפר הנופש משאבים, 
ילדי  עם  ביחד  ציפורים  בטיבוע  עסק  ולמחרת 
משאבי שדה ובהדרכתו של הד"ר יוסי לשם. בכל 
והוא  והתרגשות,  באהבה  הנשיא  התקבל  מקום 
מצידו החזיר לכולם באותו המטבע. נקווה לארחו 

גם בשנה הבאה.
שנים  לאחר  ה–21:  המאה  באמצע  קורה  זה  גם 
בשטח,  פגישות  ישיבות,  מכתבים,  של  ארוכות 
של  צמוד  טיפול  בעיקר  אך  בתקשורת  כתבות 
קרה  המועצה,  של  מאסיבי  וסיוע  ברזילי  עודד 
זכו  מילכה  באר  תושבי   - יאומן  הבלתי  החודש 
עם  כל  כמו  בזק  של  התקשורת  לקו  להתחבר 

ישראל. 
תקציב  הקצאת  על  החליטה  )שוב(  הממשלה 
גדול לטובת העברת מחנות צה"ל - 19 מיליארד 
חגיגיות  על  אך  חשובה,  החלטה  זו  שקלים. 
ההודעה מעיבה עננה של ספקנות באשר לקצב 
מדובר  כולו.  הפרוייקט  של  מימושו  וכוונות 
בסיסי  העברת  את  להניע  שאמור  בתקציב 
ההדרכה  קרית  הקמת  והתקשוב.  המודיעין 
כבר  ניתן  אך  באיטיות,  מתקדמת  הנגב  בצומת 
לראות עבודות תשתית ראשוניות. אולם קריית 
ההדרכה היא רק שליש מהפרויקט. במשך שנים 
האחראים  והגורמים  ההחלטות  מקבלי  רבות, 
יחידות התקשוב  רגלים באשר להעברת  גוררים 
להיות  צפויה  אלה  בסיסים  להעברת  והמודיעין. 
השפעה מאוד משמעותית על באר שבע והנגב. 
בכל מקרה, להקמת קריית ההדרכה יש תוצרים 
מאוד חשובים עבורנו. אחד המשמעותיים ביותר 
הוא הקמת מרכז טיפול שפכים )מט"ש( שיסדיר 
את כל נושא הביוב של היישובים ובסיסי הצבא 
במרכז המועצה. טיהור השפכים יגדיל את כמויות 
יאפשר  מכך  חשוב  פחות  ולא  לחקלאות,  המים 

בינוי והרחבות קהילתיות ביישובי המועצה.

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.

נשיא המדינה מר שמעון פרס בחר לבלות 
את חופשת החג ברמת הנגב.

מנשה לוי, עובד מו"פ רמת הנגב, קיבל החודש תעודת עובד 
מצטיין לשנת 2011. התעודה ניתנה לו בזכות המסירות, 

ההתמדה, המקצועיות והנועם בהם הוא ממלא את תפקידו. 
במהלך עבודתו מנשה קידם ויישם מערכות טכנולוגיות 

מתקדמות ואת מחשוב תחנת הניסיונות. הנשיא בביקור בחוות נחל הרועה

צילום: מנשה לוי
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בסוף חודש מרץ התקיימה במשאבי שדה תחרות 
שחייה  תחרות  הנגב:  ברמת  מסוגה  ראשונה 
באר  הפועל  קבוצות  השתתפו  בתחרות  אזורית. 
הפועל  את  המייצגים  עומר  שחייני  להבים,  שבע, 
הקבוצה  הנגב,  רמת  שחייני  וכמובן  ירושלים 
אלופי  גבוהה,  רמה  הופגנה  בתחרות  המקומית. 
ישראל בגילאים השונים שרפו את המים וניתן היה 
הגיע  סוף  סוף  התחרותית  השחייה  ענף  כי  לחוש 

לרמת הנגב.
תחרות  זו  הייתה  המקומיים  השחיינים  למרבית 
במועצה,  חדש  השחייה  ענף  למעשה,  ראשונה. 
במועצה.  החוג  לפעילות  בלבד  השנייה  השנה  וזו 
מאוד  גבוהה  רמה  הפגינו  השחיינים  זאת,  למרות 

ואף זכו במספר לא מבוטל של מדליות.
האווירה  את  לחוש  היה  ניתן  מההתחלה  כבר 
המדהימה. השחיינים וההורים עודדו את המתחרים 
ותמכו אחד בשני. כל קפיצה למים של שחיין מקומי 
לשחיינים  שהבהיר  פוסק,  בלתי  בעידוד  לוותה 
שקושטה  הבריכה  הבית.  בעלי  הם  מי  האורחים 
בכתובות וסמלי "שחייני רמת הנגב", הוסיפה ללא 

ספק לפן המנטלי וחיזקה את השחיינים.
קבוצת  של  ראווה  במשחה  נפתחה  התחרות 
הדגיגים, הצעירים ביותר. ילדים אלה הם בני 5-7 
בלבד, אך כבר שולטים בשני סגנונות - גב וחתירה. 
והמשחים  השליחים  מקצי  התקיימו  מכן  לאחר 
 50 לשחות  השחיינים  התבקשו  בהם  האישיים, 

מטר בסגנונות פרפר, גב, חזה או חתירה.
בר  הם  מדליות  עם  הביתה  שחזרו  השחיינים 
אטל  ביקובסקי,  סטיב  גורבמן,  עדי  ביסמוט, 
ביקובסקי )ששחתה עם גיל בוגר יותר(, תמר דביר, 
השחיינים  גם  ניקולייבסקי.  ומיכאל  קריבורט  רון 
שלא זכו הפגינו רמה גבוהה ושיפור לתוצאותיהם 
הקודמות, וכולם ביחד ממשיכים בקו ההתקדמות 

לעבר השתתפות מוצלחת בתחרויות ארציות.
תחרויות  מסורת  של  תחילתה  זו  ותהיה  ייתן  מי 
מקומיים.  אלופים  של  מסורת  ושל  הנגב,  ברמת 

תודות לכל השותפים להצלחת האירוע.

לב חולמר,
מאמן שחייני רמת הנגב

החודש יצא פורום הצעירים לטיול בו השתתפו 
כ-30 חבר'ה - מרביבים, שדה בוקר, מדרשת בן 
בנחל  טיילנו  באשלים.  הסטודנטים  וכפר  גוריון 
ההליכה,  הגדול.  והסנפיר  חתירה  נחל  ימין, 
היוו  המדורה  מול  והישיבה  בגבים  הטבילה 
את  אחד  יותר  קצת  להכיר  מצוינת  הזדמנות 
של  השונות  הקבוצות  בקרב  ולהתערבב  השני 
ביקוש  ויש  מאחר  במועצתנו.  שחיים  הצעירים 
טיול  להוציא  מקווים  אנחנו  נוסף,  לטיול  גדול 
לפנות  מוזמן  אותו  לארגן  שרוצה  מי  במאי. 
יוזמה   - קורים  דברים  בה  הדרך  זו  כי  לפורום, 

מקומית.  
לצעירים:  ארועים  מגוון  עוד  יש  הקרוב  בזמן 
ושיחה  סרט  הקרנת  ברביבים,  קטרגל  טורניר 
הסרטים  בפסטיבל  לצעירים  ערב  היוצרים,  עם 
הופעות  עם  איכרים  שוק  ושירה,  בירה  שבסופו 

באשלים והיד עוד כמובן נטויה.
יוזמים  אנשים  ומתבסס,  גדל  צעירים  פורום 

אתם  אם  פעילויות.  ויותר  יותר  אט  אט  ונוצרות 
של  הצעירים  לחבר'ה  משהו  אצלכם  מארגנים 
לפורום  אותו  לפתוח  מוזמנים  אתם  הקיבוץ, 
המו  פאב  למשל,  ידינו.  על  יפורסם  והוא  צעירים 
בר ברביבים מזמין אתכם בכל שני וחמישי לשתות 
אשלים  הסטודנטים  בכפר  והפאב  בכיף,  משהו 
מבירה  וליהנות  רביעי  בימי  לבוא  אתכם  מזמין 
ונשנושים, שולחן סנוקר מפנק ואוירה טובה. אתם 
מוזמנים לצאת קצת ולהתערבב, הדלתות פתוחות, 
מתחילים כבר לראות את אותם פרצופים מוכרים 
בארועים וכשמכירים מישהו הרבה יותר קל לבוא 

ולהתחבר... פשוט מתמיד.
בדוא"ל:  נגב,  רמת  צעירים  פורום  בפייסבוק: 

נעמה חיימוב, רכזת הפורום:
forum.naama@gmail.com 

כאן בשבילכם נטו,
נציגי פורום צעירים

שוחים ברמה

צעירים ללא גבולות

רמת הנגב אירחה לראשונה תחרות שחייה אזורית. למרות שמדובר בענף חדש במועצה, השחיינים שלנו הפגינו רמה גבוהה ואף חזרו עם מדליות

פורום הצעירים ערך החודש טיול מוצלח. אתם מוזמנים לבוא לשתות עם החברים כל שבוע ברביבים או באשלים - או ליזום פעילות משלכם בתמיכת הפורום

למקומות, היכון, שחה!

גם צעירים צריכים לאכול משהו

אתם עשר
נבחרת הדואטלון של רמת הנגב חזרה מאליפות ישראל עם לא פחות מעשרה 
פרסים. באחד המקצים המתחרים שלנו קטפו את שלושת המקומות הראשונים

בדואטלון  ישראל  אליפות 
אבל  וארוך,  חם  היה  מאחורנו. 
הכי חשוב היה קל"ב, כך שמתחרי 
וקטפו  רעננים  הגיעו  הקבוצה 
עשרה מקומות ראשונים. ראשונה 
וחביבה הגיעה נעם התותחית, בת 
השמונה. כל הכבוד לאלופת הארץ. 
מישל, אלוף הארץ באולימפי, הגיע 
עם  הכללי,  בדירוג  שישי  למקום 
דקות   65 של  באופניים  תוצאה 
ל"קטר  קמ"ש   40 של  )ממוצע 
הארץ  אלוף  הוא  חנן  מפריס"(. 
בספרינט, בתחרות הראשונה שלו. 
שאול קטף בקלילות את האליפות 
השני  כשבמקום  בספרינט, 
קראתם   – אליעזר  ואחריו  לולו 

המקומות  שלושת  את  לקחו  הקבוצה  חברי  נכון, 
המאמן  לתומר  נרשמו  נוספים  הישגים  הראשונים. 
בספרינט,  אלוף  סגן  שקטף  לפול  אליפות,  שקטף 
מקום  ואיתי  באולימפי  האלופה  סגנית  סימונה 

שלישי בספרינט. איזו חגיגה.

למרות החום הכבד כולם סיימו, וקבוצת רמת נגב לא 
ביישה את הפירמה ואף רשמה שיא חדש. כמו שדוד 
אומר: רק בשביל אנשים כמוכם כיף לגור ברמת נגב. 

אני מאוד גאה בכו-לם, וכבוד לי לנהל קבוצה כזו.
לולו

חברי הקבוצה משתלטים על דוכן המנצחים

חולקו  משתתפים  ורב  מרגש  בטקס 
מלגות לתושבי המועצה וצעיריה. האירוע 
באודיטורים   7.4.2011 ה'  ביום  התקיים 
הנאה במרכז לחקלאות מדברית, וחולקו 
תושבי  סטודנטים  ל-57  מלגות  בו 
המועצה, ארבעה יוצרים )בתחומי הצילום, 
ו-19 צעירים מוכשרים  והציור(  הספרות 
בתחום המוסיקה והספורט. ההשתתפות 
המלגות  מקבלי  של  והקולחת  הרבה 

תרמה להצלחת האירוע. 
ראש המועצה ויושבי ראש ועדות המלגות, 
את  בירכו  קווה,  ועדין  טוגנדהפט  חיימון 

הזוכים במלגות. שמוליק ריפמן ציין את תרומתה 
שהוקמה  והקהילה  התושב  למען  העמותה  של 
לאחרונה במועצה, כמסגרת תומכת למגוון רחב 
תושבים  של  אישי  פיתוח  ועידוד  צרכים  של 
בתחומי יצירה, לימודים ותרומה לקהילה. רימפן 
במועצה  תפעל   2012 משנת  החל  כי  עוד  ציין 

קרן חדשה על שם משפחת דיוויס מלאס וגאס, 
שתרמה סכום נכבד לקרן המלגות לסטודנטים.

בשם חתני השמחה ברכו רותם ארזוני )מוסיקה(, 
אורנה חולתי )עידוד היצירה( ואוריה אבנון )בשם 

הסטודנטים(.
שאול לוי

מקבלי המלגות בזמן הטקס

 טקס חלוקת מלגות 
במועצה לשנת 2011

עשרות סטודנטים ויוצרים צעירים מהמועצה קיבלו מלגות בתחומי האמנות, 
המוסיקה והספורט. לשמחתנו, בשנה הבאה צפויה לפעול גם קרן מלגות חדשה 

וי
 ל

שה
מנ

ם: 
לו

צי
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לפני מספר חודשים סיפרנו על התארגנות חדשה 
מג"ב.  נוער   - במתמיד  מתנדב  נוער  קבוצת  של 
ישובי  ממרבית  נוער  בני   17 הכוללת  הקבוצה, 
המועצה, עברה הכשרה בת שלושה ימים, והחלה 
לאחרונה לפעול בשטח. בני הנוער יוצאים לסיורי 
המתמיד יחד עם המתנדבים הבוגרים ושוטרי מג"ב 
במועצה, ובכך לוקחים חלק פעיל בהגנה על ישובי 
המועצה ובמניעת פשיעה. בנוסף, בני הנוער זוכים 

להעשרה קבוצתית, פעילויות והכנה לצה"ל.
יצאנו  הסטנדרטית,  המשטרתית  לפעילות  בנוסף 
שבע  בבאר  להתנדבות  הנוער  בני  עם  החודש 
אישה  של  דירתה  את  צבענו  הפסח.  חג  לקראת 
מבוגרת שנזקקה לעזרתנו. אך לבני הנוער זה לא 
הספיק, והם החליטו שמשימה יש למלא עד הסוף 
עבור  מזון  מצרכי  איסוף  במבצע  פתחו  הם  לכן   -

אותה אישה כמו גם משפחות נוספות מהשכונה.
הנערים:  אחד  מאשלים,  גרינברג  רון  לדברי 
עבודת  בזכות  אבל  פשוטה,  לא  הייתה  "המשימה 

צוות ועזרה מהמפקדים הגבוהים הגענו לכל נקודה 
לנו חשק  זו הייתה חוויה מלמדת שעשתה  בבית. 
ואנשים  יתפתח  שהנושא  מקווה  אני  עוד.  לתרום 

יתרמו יותר בכל הארץ".
לפנות  שהצליחו  הנוער  לבני  להודות  רוצה  אני 
רון  לצבוע:  והגיעו  בפסח  המטורף  מהלו"ז  זמן 
שטיימן וגל וון רור מרביבים, רון גרינברג מאשלים, 
וירדן סויסה  עדן טויזר ואיילת חלקון מהמדרשה 
ממחנה רמון. כמו כן, תודה גם למפקדים הגדולים 

מכולם - יעקב קמחי ודודו סויסה.
פרויקט נוער מתמיד קם, מתפקד ומתקדם בזכות 
נוער  מחלקת  מצילה,  בין  מבורך  פעולה  שיתוף 
באגף קהילה וחינוך, ובין יחידת המשטרה המקומית 
שלנו - מג"ב. את הקבוצה מדריכים באופן שוטף 

יעקב קמחי ממג"ב וגילה מנביץ ממחלקת נוער.
גילה מנביץ
רכזת מצילה והתנדבות נוער
מחלקת ילדים, נוער וצעירים

יום שישי, 11:00 בבוקר, עשרה בני נוער במיניבוס בדרך לתל אביב. לא בדרך 
לעוד מסע קניות בקניונים הנוצצים, לא בדרך לעוד מופע תרבות מרהיב, בדרך 
שכונות  בין  קורה  באמת  מה  לראות  היא  שמטרתו  סיור  חברתי.  צדק  לסיור 
המטעים  בדיווחים  להסתפק  לנו  לתת  ולא  ת"א,  של  הפאר  לשכונות  העוני 

בתקשורת.
הסיור, שאורגן ע"י מחלקת ילדים ונוער במתנ"ס בשיתוף עם חברת המעורר, 
מכירים  חלקנו  בת"א.  המפורסמת  השכונה  אולי  התקווה,  בשכונת  מתחיל 
אותה מקבוצת הכדורגל שלה, בני יהודה, וחלקנו מפרסומים שליליים בעיתון. 
אבל אנחנו רוצים לראות איך היא נראית מבפנים. ככל שמתקדמים ברחובות 
מרגישים  לתושביה,  הנוגעות  הצגות  וממחיזים  קטעים  קוראים  המוזנחים, 
יותר ויותר את האירוניה שבשם השכונה. התקווה לא נראית בשום פינה, אלא 

רק התסכול, ההזנחה והייאוש. 
ממשיכים אל שכונה קשה יותר, ענייה הרבה יותר. "שכונת הארגזים" בדרום 
ת"א נקראת על שם הארגזים שעליהם נבנו חלק מהבתים בה. השכונה הוקמה 
מעט אחרי קום המדינה על חורבות העיירה סלמה והיא לא מוכרת ע"י עיריית 
ת"א. האוכלוסייה בה מורכבת מהתושבים הוותיקים, עולים מברה"מ לשעבר 

ופולשים. 
העגום  מצבה  בו  ומתגלה  הבדואים,  שכנינו  אצל  סיור  מזכיר  בשכונה  הסיור 
לפנות  שמטרתה  )תכנית  בינוי-פיצוי  תכנית  להחיל  ניסו  במקום  והמתסכל. 
את התושבים מבתיהם בתמורה למציאת דירות חלופיות(, אבל אף קבלן לא 
הצליח להגיע לסיכום עם תושבי השכונה. אנחנו שומעים פרטים על עסקאות 

הנדל"ן העצומות שנרקמו פה, אבל סוף לסיפור לא נראה באופק.
משם נסענו לתחנה המרכזית הישנה. הלכנו בקבוצה ולא התפזרנו. הפחד נמצא 
בכל פינה והייתה תחושה שבכל רגע הכל יכול להתלקח, להתפוצץ. רק מילה 
כמעט  ישראלים  טעויות.  לעשות  אסור  אחת.  מאיימת  תנועה  רק  במקום,  לא 

ולא מסתובבים כאן בשישי בצהריים. הרוב הגדול שייך לעובדים הזרים 
ולפליטים. קיננה אצלנו תחושת זרות גדולה מאוד, וכמעט אפשר היה 

לשכוח שאנחנו באמצע ת"א, באמצע מדינת ישראל. 

צעצוע ב-54 אלף שקלים

אחרי הסיורים העוצמתיים והקשים נסענו לכיכר המדינה. אמנם 
עדיין  אבל  לגמרי,  סגורה  אמנם  משחלמנו,  פחות  הרבה  נוצצת 
ההזויים,  המחירים  מציצים  הראווה  מחלונות  המדינה.  כיכר 
עשרות אלפי שקלים לחליפות בגדים. אבל השיא הגיע דווקא 

ממקור לא צפוי - 45 אלף שקלים לסוס צעצוע נוצץ. סוס! 
שלווה  תחושה  והרגשנו  בכיכר  המטופח  הדשא  על  ישבנו 
שלוותה בבדיחות וצחוקים רבים. לרגע שכחנו את מה שראינו 
בקושי חצי שעה קודם. נותר לנו רק להתבונן במגדלי הפאר 
התחנה  על  מלמעלה  המשקיפים  אקירוב  מגדלי  הקרובים, 
עשר  התקווה.  ושכונת  הארגזים  שכונת  הישנה,  המרכזית 

דקות נסיעה, עולמות שונים לגמרי. פה ניו יורק והעולם 
הגדול, ושם ביר הדאג' והעולם השלישי. 

והשכונות.  בדרך חזרה כבר נשכחו כל האנשים, הבתים 
ומציפים  חוזרים  הם  אלה,  שורות  כותב  כשאני  עכשיו, 
הפאר  בין  ההזויים  בניגודים  נזכר  אני  מחדש.  אותי 
אותו ראיתי באופן אמיתי בפעם  והפער החברתי  לעוני, 
בטלוויזיה,  רק  עליו  ששומעים  הזה,  הפער  הראשונה. 
נגלה פתאום במלוא עוצמתו, והוא לא מרפה. אני מקווה 

שלא ירפה לעולם.

נוער מתמיד - לא רק ביטחון

בין ניו יורק לביר הדאג'

קבוצת הנוער המתנדב במתמיד הגדילה לעשות מעבר להגנה על היישובים. לפני פסח הנערים התנדבו לסייע למשפחות נזקקות בבאר שבע

רק עשר דקות נסיעה מפרידות בין ההזנחה והתסכול של שכונות העוני של תל אביב, לבין היוקרה וההדר של מגדלי 
הפאר. בני הנוער שלנו יצאו לסיור צדק חברתי בתל אביב וראו את המציאות בעיניים • רז יוגב

צוות המתנדבים בבית הצבוע

איפה הצדק?

עמותת איילים ממשיכה 
את מסורת פסטיבל 

"עבודה עברית" בפסח. 
השנה הגיעו 500 

סטודנטים ועשרות 
מתנדבים לבנות את 

הרחבת כפר הסטודנטים 
באשלים. הסטודנטים בנו 
יחידות דיור מלבני אדמה 

והפעילו מאות ילדים 
מעיירות הפיתוח בנגב.

לפני הפסח הגיעו 
ילדי בר המצווה של 
טללים לסניף "מאיר 

פנים" בדימונה. ארגון 
זה מאכיל מדי יום 

כ-400 נזקקים ומספק 
אריזות מזון למאות 

משפחות. הילדים 
סייעו בהכנת אוכל, 
מיון וסידור ירקות, 

הגשת אוכל לסועדים, 
שטיפת כלים ועוד. 
בנוסף הילדים ארזו 

אריזות מזון לחג 
מהמוצרים שנתרמו 

על ידי תושבי קיבוץ 
טללים, לטובת 

משפחות נזקקות. 
הילדים נהנו מאד 

ושמחו לתרום ולסייע, 
וזו היתה עבורם חוויה 

מעצבת ומרגשת.
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חמישים  יצאו  הפסח,  חג  לפני  קצת  שישי,  ביום 
נשים מאגן שדה בוקר ליום שכולו בסימן עוצמה 
אחד...(.  ליום  חירות  בסימן  החג,  )וברוח  נשית 
יוצא  באופן  האישה  יום  את  לציין  הייתה  המטרה 
מסבירות  ייחודי",  משהו  לעשות  "רצינו  דופן. 
של  התרבות  רכזת  מאיר,  דנה  הפעילות,  יוזמות 
פורטוגז,  ונירית  טמיר  ושירה  גוריון,  בן  מדרשת 
נשים  ערב  עוד  "לא  גוריון.  בן  מדרשת  תושבות 
עשייה  תחומי  נכיר  באמצעותו  משהו  אלא  רגיל, 
מפגש  לארגן  גם  לנו  חשוב  היה  באזור.  נשית 
יישובים אלה, שעל אף קירבתם, כמעט  לשלושת 

ולא מייצרים הזדמנויות מפגש".
ב"ארומה  בבוקר  מוקדם  הנשים  החלו  היום  את 
בקפה  בלסם  המנהל  ידי  על  פונקו  שם  עבדת", 
ומאפה. משם שמו פעמיהן למלון החדש "ישרוטל 
בראשית" במצפה רמון, לסיור ולפגישה עם סילבי, 
זכו  החדש,  מהמלון  להשתאות  מעבר  המנכ"לית. 
עוצמה  על  סילבי  עם  מעניינת  לשיחה  הנשים 
נשית, באמצעות סיפור חייה האישיים, ועל החזון 
אותו היא מייעדת למלון. סילבי רואה במלון לא רק 
אתר נופש ותו לא, אלא אפשרות למינוף והעצמת 

מצפה רמון והסביבה. 
לנפש  אתנחתא  הבנות  קיבלו  אדמה"  ב"האנגר 
ואנרגיות מחזקות. ליאת דרור שמחה מאוד לארח 
קבוצת נשים כה גדולה מרמת הנגב, דבר שלא קרה 
מאז נפתח הסטודיו. מסיפור חייה נחשפו הנשים 
השתתפו  מכן  ולאחר  שונה,  מסגנון  נשי  לכוח 
בהנחייתה  הנפש,  לאיזון  תנועתית  בפעילות 

המדהימה וסגנונה הייחודי של ליאת.
משם המשיכו הבנות לאתר "חץ וקשת", שם הפגינו 
מהקשתים  למחמאות  וזכו  מרשימים  ביצועים 
המנוסים. היום הסתיים בפיקניק רגוע. גם בישול 
הוא כוח נשי אמיתי, והדבר ניכר היטב בתבשילים 
שכל אחת הכינה במיוחד. את הקינוחים והלחמים 
תרמה הדס מאיר, שהקימה במצפה רמון את בית 
המאפה "לשה", ומהווה בעצמה הוכחה לכוח הנשי 

ומימוש עצמי.
המגוון  התוכן  רבה.  בהצלחה  הוכתר  כולו  היום 
ליצירת  רצון  יצרו  הגבולות  חוצת  והחברותא 
את  הוכיחה  היפה  הנשים  כמות  חדשה.  מסורת 
הצורך בקיומו. בפעם הבאה אנו תקווה כי יום כזה 

יתקיים לכל נשות המועצה.

בתחילת חופשת הפסח יצאנו מוקדם בבוקר, חניכי 
ומדריכי שכבות ד'-ו' של המועצות האזוריות רמת 
הנגב, אשכול ובני שמעון, אל עבר שמורת הטבע 
מחנה  לו:  חיכינו  שכולנו  לאירוע  קדומים  נאות 
של  ברעיון  המחנה  עסק  השנה   .2011 ד'-ו'  פסח 
מחשבה,  בין  והקשר  מציאות",  יוצרת  "מחשבה 
קוסמי  למעשה  שהם  החניכים,  ומעשה.  מילה 
מהו  הרשע  את  ללמד  יצאו  הכחולים,  המציאות 

הקסם הטוב וכיצד להשתמש בו.
כל קבוצה בנתה את המחנה שלה, הכירה קבוצות 
בשמורת  וטיילה  חדשים  קסמים  למדה  אחרות, 
ימים  שלושה  לאחר  והיפה.  הירוקה  הטבע 
שבהן  ומגבשות,  מאתגרות  מהנות,  חוויות  מלאי 
הראשונה  בפעם  בטבע  בשינה  התנסו  החניכים 
ולמדו מהו הקסם הטוב וכיצד הוא נוגע אליהם, 
הם הוכשרו להיות קוסמי מציאות של עצמם ושל 

חייהם. 
הם  אושר.  ומסב  מהנה  היה  ילדיכם  את  לראות 
חיוך תמידי על  ועם  אנרגיות, חדורי מורל  מלאי 
הפנים. גם ברגעים הקשים הם הבינו שהם בוחרים 

לעצמם את הדרך ובונים לעצמם את המציאות.

המופלאים  והפעילים  ט'  שכבת  את  נשכח  לא 
מניע  פעיל,  כוח  בתור  שיצאו  י'-י"א,  מכיתות 
והכנתם  השכבתי  לגיבוש  מעבר  במחנה.  ומרכזי 

מרכזיים  תפקידים  לקחו  הם  ההדרכה,  לקראת 
במחנה - החל מהאקונומיה והמנהלה וכלה בצוות 
פרויקטים שהורכב אך ורק מהם. אנחנו גאים בכל 

אחד ואחד מכם, ושמחים שיצא לנו לחוות איתכם 
את החוויה הזו.

גם חניכי שכבות ז'-ח' של כל מחוז דרום יצאו לטיול 
ומהנה של במדבר. הטיול  חוויתי, מאתגר, מגבש 
בן השלושה ימים התקיים בהר הנגב ומכתש רמון, 
הסיפור   – "הישרדות  הוא  המרכזי  הרעיון  כאשר 
הדרכות  עברו  החניכים  הטיול  במהלך  האמיתי". 
והצמחים  החיים  בעלי  המכתש,  המדבר,  אודות 
ודרך הישרדותם בטבע, וכיצד בני האדם שרדו בו 

בעבור ושורדים בו היום. 
החניכים התמודדו עם משימות ולפעול בעצמאות, 
עד רמת הכנת הארוחות – מבחירת המצרכים ועד 
הכנת הרוטב. החניכים התנתקו מכל הטכנולוגיה 
ההישרדותי  וליצר  לטבע,  והתחברו   - וההרגלים 

שבהם.
מחכים לראות אתכם באירועים הבאים!

זוהר סלע דוד, רכז תנועת 
הנוער בני המושבים

וגרעין עודד רמת הנגב 6 – 
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לפעילות  בניגוד  להירשם,  צריך  אזורי  לטיול 
בקיבוץ שרק צריך לבוא ולהשתתף. לטיול הזה 
אכלתי,  לא  שבכלל  תפוח  חטיפים,  שני  ארזתי 
קופסת טונה שזה היה חלקי בארוחת הצהריים 
מים  של  מדי  גדול  בקבוק  פנס,  המשותפת, 

וכובע. 
האוכל.  בחדר  כולם  נפגשנו  כבר  שבע  בשעה 
בשמונה הגיעה ההסעה ואנחנו היינו באוטובוס 
ורביבים. בדרך שרנו את שירי  ילדי רתמים  עם 
הפסח המוכרים כמו "אחד אלוהינו" "מה נשתנה 
"וכל אלה. אלון כמעט הצליחה להחזיק מעמד 

אבל בסוף הקיאה דקה לפני שירדנו.
הרי  על  לעלות  התחלנו  ארוכה  נסיעה  אחרי 
הטיול  את  המסלול.  לתחילת  והגענו  ירושלים 
שלנו.  המדריכה  ורון  אליסה  של  אבא  הדריכו 

פעם  כל  מורל  ועשינו  משחקים  המון  שיחקנו 
שעברנו ליד ילדים מיישוב אחר. היה מסלול יפה 
וכל  וחרדל  שום  פרחי  אכלנו  פרחים,  המון  עם 
שאומר  כזה  צמח  השנייה  על  אחת  זרקנו  הדרך 
יפה  הכי  גדולה.  כשאהיה  לי  יהיו  ילדים  כמה 
הנקבה  וכמובן  בכנסיה  הפסיפס  היה  במסלול 
של  תנור  אותו  ממש  )זה  תנור  עין  יצא  שממנה 
לא  אני  ארוך,  הדי  המסלול  בסוף  מהתנ"ך(.  נוח 
יודעת כמה קילומטר, ראינו שוב את האוטובוסים 

הצהובים, שזה מה שאמר שהגענו לסוף. 
חזרנו הביתה בשעות אחר הצהריים, כך שעוד היה 

לי זמן לשחק עם חברות, ובסך הכל היה כיף.

שי, תלמידת כיתה ג'
משאבי שדה

מזיזים את האגן

בני המושבים שורדים ויוצרים מציאות

בסך הכל היה כיף

נשות אגן שדה בוקר ציינו השנה את יום האישה באופן מיוחד - דרך סיורים, פעילויות ייחודיות ומפגשים עם נשים מרשימות • נירית פורטוגז

 טיולי הפסח של בני המושבים הם יותר מסתם יציאה מהבית. כיתות ד'-ו' יצאו למחנה תחת הכותרת "מחשבה יוצרת מציאות", 
ואילו ילדי ז'-ח' התמודדו עם אתגרים במחנה "הישרדות"

 שי מכיתה ג' מסכמת את טיול פסח של כיתות א'-ג' לעמק האלה 
רשם משיחה: אייל מוריוסף, מנהל מדור ילדים ונוער, אגף קהילה וחינוך

נשות האגן מכוונות גבוה

חניכי ד'-ו' בהפסקה מיצירת מציאות

הטיילים הצעירים ברגע של מנוחה
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"חשבנו שנמצא נשק ישן, אולי זהב, בסוף יצאנו בידיים ריקות"

ודד הוכברג בסך הכל ניסה לשתול עץ, כשעלה בטעות 
על התגלית שהסעירה בשבועות האחרונים את קיבוץ 
שדה בוקר. עם טורייה ביד אחת ומעדר בשנייה גילה 
הוכברג בחצרו בונקר תת קרקעי. מי חפר אותו? למה 
הוא שימש? ולמה כיסו אותו? יצאנו לתחקיר מעמיק 

בניסיון לענות על השאלות הבוערות הללו. 
ראשית הלכנו להוכברג, כוכב הפרשה, כדי לשמוע את הסיפור ממקור 
ראשון. "הכל התחיל ביום שבת, כשניסיתי לשתול עץ", מספר הוכברג. 
"התחלתי לחפור ופתאום נתקלתי במשהו קשה. מילאתי במים וחזרתי 
לחפירות ביום למחרת. ניסיתי לעקוף את היציקה וראיתי שאני עדיין 

לא מצליח לעבור, אז קראתי לכמה חברים מהקיבוץ שיעזרו לי".
רק אחרי כמה שעות חפירה הבינו החברים שלא מדובר בסתם חתיכת 
עד  הפינות,  את  לחשוף  הבטון,  כל  על  לרוץ  "התחלנו  תקועה.  בטון 
שגילינו פתח. הבנו שזה בונקר או מקלט, משהו עם הפתעות טובות", 
הוכברג ממשיך, "אז התלהבנו וחפרנו את דרכנו פנימה. הכל היה נקי, 
אולי  ישן,  נשק  שנמצא  חשבנו  בהתחלה  מעולה.  במצב  ושמור  יבש 

זהב, בסוף יצאנו בידיים ריקות".
אחרי שעבדת כל כך קשה בחפירות, מה תעשה עם הנכס החדש?

"אני אכסה את זה. אם רוצים אפשר לשים בחוץ שלט 'כאן היה מחסן 
תחמושת'. אולי כשהילד שלי יהיה בן 13 אני אעשה איתו התערבות 
שיש פה בונקר בחצר ואני אגיד לו לחפור ונגלה את הכל מחדש. אבל 
כרגע אני לא רואה שום תועלת לשמור את זה, זה מסוכן לילדים. אם 
רוצים לשמר את זה, זה דורש תקציבים, טרקטורים, בטון וריתוכים. 
זה נמוך מפני השטח שהסבירות שזה יישאר נקי קרובה לאפסית, מים 
לילדים,  ממנו,  ליהנות  לכולם  ניתן  בינתיים  יישמר.  לא  וזה  יחלחלו 
נצטרך  דבר  של  בסופו  אבל  ושם,  פה  רומנטיקה  קצת  משק,  לבני 

לסגור ולסתום את זה".

עקבו אחרי הכסף

קולות  את  לשמוע  היה  ניתן  קרקעי,  התת  הבונקר  מציאת  בזמן 
התמיהה מפי החברים: למי הבונקר שייך? מה המטרה שלו? ולמה זה 
נמצא דווקא שם? נכון להיום, אין תשובה חד משמעית בקשר למהותו 
של העצם התת קרקעי, מהסיבה הפשוטה שאף אחד לא נשאר די זמן 
כדי לספר עליו. אבל אל דאגה, הכנו בשבילכם את שיעורי הבית  - 

הרוחות בקיבוץ שדה בוקר סוערות, אחרי שאחד החברים גילה בחצרו בונקר תת קרקעי. האם מדובר 

בסליק ישן? מקלט אטומי? מקום מסתור לדוד בן גוריון? יצאנו לחפור אחרי תשובה  • ליעד גז

יורדים למקלטים?

ע
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יותר כמו עבודת שורשים - ואם חופרים עמוק בהיסטוריית 
מעט  ויקלו  שייתכן  הסברים  לדלות  ניתן  בוקר  שדה  קיבוץ 

על הבלבול וחוסר הוודאות.
הצליחה  דווקא  בוקר,  שדה  קיבוץ  מוותיקות  פופר,  אביבה 
לחבר את כל קצוות החוטים לתאוריה אחת הגיונית )גם אם 
לא האחרונה שנשמע היום(: "הרבה אנשים כבר נפטרו", היא 
שאלתי  כזה.  דבר  שהיה  זוכר  לא  אחד  אף  "כמעט  מספרת, 
היה  ז"ל  בכרך  רפי  נזכרו.  שניים  ורק  המשק  ממייסדי  כמה 
ממייסדי המשק, הוא שימש כגזבר והתמחה בלקבל את כל 
היה  ומישהו  בוקר  בשדה  שעשו  דבר  כל  לו.  שמגיע  הכסף 
– הוא דאג לזה. מצאנו מכתב שהוא כתב  מוכן לשלם עליו 
לסוכנות, ובו היה רשום ששדה בוקר מעוניין להחזיר ברגים, 
שנבנה  התחמושת  מחסן  בתוך  שנמצאו  וקרשים  מסמרים 

בהתאם להוראות הצבא".
שכנראה  קרקעי,  התת  המבנה  של  קיומו  על  ידע  מישהו  אז 
הוא  מתי  יודעים  אנחנו  האם  אבל  תחמושת.  כמחסן  שימש 

נבנה, ולשם מה?
"אני מעריכה שהמקלט נבנה עוד לפני שהקיבוץ היה אפילו 

בן שנה. בספטמבר 52 נהרגה ברברה )שעל שמה נקרא חניון 
אחד  ירוחם  לבין  בינינו  הכביש  על  נהרג  ובדצמבר  הרועה( 
מחברי המשק. אני מתארת לעצמי שהרגשת הביטחון הייתה 
מאוד מעורערת, הצבא גם כן דאג לעניין וייתכן שזו הסיבה 

להוראת בניית הבונקר, אבל אין לי אסמכתא".
עוזי פופר, בעלה של אביבה, מוסיף עוד פיסת מידע לסלט 
הוכברג,  יד  שעל  הבניין  את  כשבנו   ,61 "בשנת  הניחושים: 
הייתה דילמה אם לפרק את הדבר הזה. הבאנו קבלן, שאמר 
כספים,  הרבה  להשקיע  צריך  המחסן  את  לפרק  מנת  שעל 
להביא כמה קומפרסורים ולעבוד הרבה. אז החליטו לכסות 

אותו באדמה. זה לפחות מה שאני זוכר".

בעלי היה שם

שמדובר  באפשרות  בטוחים  די  נשמעו  פופר  הזוג  כן,  אם 
פנינה  מפי  השניה,  הגרסא  אך  הצבא.  של  נשק  במחסן 
אחרת:  קצת  תמונה  מציגה  ותיקה,  קיבוץ  חברת  בוכבינדר, 
"כשאני הגעתי לשדה בוקר באוקטובר 55, הבונקר היה כבר 
קיים", מספרת בוכבינדר, שמאמינה כי היא מחזיקה במפתח 
לתעלומה. "עד כמה שזכור לי, הבונקר שימש כמעין מפקדה 
הזמן  באותו  ששירת  בעלי,  ב-56.  קדש  במבצע  הצבא  של 

כחייל, שימש כקשר בינה לבין שאר העמדות".

בסופו של דבר, אנחנו עוד לא בטוחים מה בדיוק התרחש בין 
כותלי הבטון התת קרקעיים. אבל התגלית המפתיעה הייתה 
ולהיזכר  שלנו  הלא-רחוקה  להיסטוריה  לחזור  הזדמנות 
חייהם  על  נלחמו  אנשים  סביבנו  בהם  פשוטים  לא  בזמנים 
כדי שנוכל להתיישב פה בנחת. אפשר לראות בזה מחווה יפה 

ליום הזיכרון והעצמאות שקרבים אלינו.

הנגב  ברמת  מוקם  אלה  בימים 
וביוזמת  לכבודו  חדש.  צפרות  מרכז 
קהילה  אגף  וראש  ריפמן  שמוליק 
התבקש  דורון,  ערן  במועצה,  וחינוך 
רמון  ממצפה  אפריאט  חנן  האמן 
מתוך  עגורים.  פסלי  במתכת  לפסל 
של  פסל  נבחר  סקיצות  מספר 
חמישה עגורים. לאחר עבודת פיסול 
של כחודשיים, הפסל המוכן הוצב על 
סלע ענקי לצד כביש 40, כחצי ק"מ 
דרומית לחוות נאות. פסל זה מצטרף 
בנושא  סביבתיים  פסלים  שני  לעוד 
ציפורים, האחד בצומת טללים והשני 
האזורית  המועצה  למשרדי  בכניסה 

רמת הנגב.  
חנן אפריאט, בעברו פקח של רשות 
עיצוב  למד  והגנים,  הטבע  שמורות 
גם  משמש  יורק,  בניו  תכשיטים 
הנגב  הר  החילוץ  יחידת  כמפקד 
שימושית.  באמנות  העוסק  ואמן 
בסטודיו שלו במצפה רמון הוא אוסף 
מהם  לפח,  שנזרקו  ומתכות  ברזלים 
פסל  על  בעבודתו  גם  מפסל.  הוא 
במתכת  אפריאט  השתמש  העגורים 
ישנה: ברזלים של כסאות, דודי שמש 
וחשמל, סורגים ועוד. אפריאט אוהב 
מהם  ושניים  שמש,  שעוני  לפסל 
מעטרים את מרכז המבקרים במצפה 

רמון ואת בה"ד 1.

על הנוסעים בכביש 40 החלו לתצפת לאחרונה חמישה עגורים. לא, לא 
מדובר בסיירת ציפורים חדשה, אלא בפסל סביבתי של חנן אפריאט 

ממצפה רמון, שמבשר על הקמת מרכז הצפרות החדש

החמישיה הסודית

צילום: חנן אפריאט עגורי המתכת צופים על כביש 40 

עודד הוכברג וצוות החופרים המופתע

עודד הוכברג נח

ט
בר

ס 
רנ

לו
ת: 

נו
מו

ת

"אולי כשהילד שלי יהיה 
בן 13 אני אעשה איתו 

התערבות שיש פה בונקר 
בחצר ואני אגיד לו לחפור 

ונגלה את הכל מחדש"
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שעת ה-"ש" נקבעה, תחת חיסיון מלא, ליום ראשון 
3 באפריל בשעה 08:00. בשעה הנקובה נכנסו דרך 
לכיתת  ישר  הורים,   27 משאבים  הספר  בית  שער 
זו.  חשאית  למטרה  מראש  שנבחרה  ההתכנסויות 
במקום חיכו להם מנהלת בית הספר שלומית אוסדון 
ואחרון של  וסגניתה עדית פאר. אחרי תדרוך מהיר 
יו"ר ועד ההורים, ההורים יצאו לבצע את המשימה 
הם  האחרונים.  השבועות  במשך  התכוננו  שאליה 
שכוונו  בשעוניהם  הצצה  ותוך  לחוליות,  התפצלו 
ותואמו מראש, פרצו בשעה 08:15 בדיוק לכל כיתות 

בית הספר.
השיעור  את  החלו  זה  שאך  המורים,  של  תדהמתם 
הייתה  יותר  עוד  רבה  רבה.  הייתה  בשבוע,  הראשון 
פליאתם כאשר ההורים הגישו לידיהם כרטיס ברכה, 
לחדר  ולהגיע  מהכיתה  לצאת  מוזמנים  הם  לפיו 
הראו  לא  המורים  ההורים,  רצון  לשביעות  העיון. 
התנגדות עזה מדי, והאירוע נגמר ללא צורך בהפעלת 
המיומנויות המיוחדות אותן תירגלו ההורים לשעת 

הצורך.
הספר  בבית  הראשון  המחנך"  "יום  לו  החל  כך 
כך,  אחר  נחזור  והתלמידים  ההורים  אל  משאבים. 
לחדר  אחד(  מורה  )וגם  המורות  הגיעו  ובינתיים 
העיון  בחדר  פה.  קורה  בעצם  מה  לדעת  בלי  העיון, 
ועשיר  רב  תוכן  עם  ועדית  שלומית  את  מצאו  הם 
על משנתו והגותו של יאנוש קורצ'אק, איש החינוך 
וייחודית  ראויה  דרך  הייתה  זו  המיתולוגי.  והמופת 
ומעשירה.  ערכים  מלאת  מיוחדת,  שיגרה  לשבירת 

מיד לאחר השיעור המיוחד התבקשו המורים להגיע 
לחדר ההתכנסויות, שם ציפתה להם הפתעה נוספת: 
ידי  על  שהוכנה  טעם  ורבת  עשירה  בוקר  ארוחת 
ההורים, בניצוחה של נעמה כץ. אחרי הארוחה חזרה 
ללמד  חזרו  והמורים  הספר,  לבית  הטובה  השגרה 

בכיתותיהם החל מהשעה השלישית.

עכשיו אנחנו מבינים 
מה זה להיות מורים

ההורים  ידי  על  המורים  והחלפת  הבוקר  ארוחת 
למורים  הספר  בית  הורי  של  ממחווה  חלק  היו 

זו  שנערכה  הפעילות,  מטרת  הספר.  בית  ולצוות 
ולצוות  למורים  להודות  הייתה  הראשונה,  הפעם 
והחשובה.  המשמעותית  החינוכית  עשייתם  על 
תודה  להגיד  ההורים  לנו  מתאפשר  יום  בכל  לא 
ומלווים  מלמדים  שמחנכים,  למי  הערכה  ולהביע 

את ילדינו.
של  ההורים  ועד  צוות  ידי  על  הובל  המחנך  יום 
שגויסו  נוספים  הורים  בו  ושותפו  הספר,  בית 
את  לקיים  ביקש  שהוועד  כיוון  המשימה.  לשם 
יום המחנך הראשון כהפתעה לצוות ולמורים, לא 

שותפו כל הורי בית הספר ברזי התכנית.

שני  במשך  בכיתות?  הזמן  אותו  כל  קרה  ומה 
מיוחדות  פעילויות  ההורים  העבירו  שיעורים 
יצירות  יצרו  התלמידים  המחנך.  בדמות  שעסקו 
אומנות, כתבו, ציירו ושיתפו בדרכים נוספות את 
בהערכתם  המורים,  ואת  ההורים  את  חבריהם, 

שלהם לצוות המורים ועובדי בית הספר. 
ואנו ההורים? לנו יש שנה שלמה להתאושש משני 
כיתת  מול  בעמידה  התנסינו  שבהם  השעורים 
ילדים. מורים יקרים, אין לכם מושג עד כמה אנחנו 

מעריכים אתכם... ועכשיו, עוד יותר מתמיד. 
ועדית  לשלומית  השותפים:  לכל  תודות  הרבה 
לתלמידים  הספר,  בית  היערכות  את  שהובילו 
ששיתפו פעולה ומצאו דרכים רבות ויפות להביע 
את הערכתם למורים ולצוות, לאילת רז שהובילה 
את היום מטעם ועד ההורים ולנעמה כץ שריכזה 
יתר  לכל  גם  תודה  וכמובן,  הבוקר.  ארוחת  את 
ההורים שהכינו והשתתפו באירוע: אדריאנה סטיב, 
גיא  כהן,  אתי  פאר,  איתן  פז,  איילה  צמח,  אהרון 
שושני, דורית קלוסקי, הלה שליש, ורד טייץ, ורדה 
ארז, טלי רשדי, יהודית אלעזרא, יהודית הורוביץ, 
יותם בבאי, יעל קציר, לוליק מזרחי, מיכל פריאל, 
סיון גורני, סילביה איתן, סמדי ברנרס, פנינה לוי, 
רביב גדיש, רותי גיל, שולי ארליך, שירה סלפטר, 

שרון לוי ותמר ירדני.

חמי צמח
יו"ר ועד ההורים ביה"ס משאבים

על שפת המדרכה המפרידה בין דירותינו ברביבים 
פגשתי את רחלה כהן, בעודה מעשבת את גינתה 
ההתנדבות  פרויקט  על  סיפרתי  אני  הפורחת. 
ההתנדבות  סיפורי  ועל  תאוצה  וצובר  ההולך 
נזכרתי  המועצה.  ברחבי  מאנשים  שומעת  שאני 
שגם רחלה מתנדבת, ובעצם לא שמעתי אף פעם 
שאלתי,  אז  שלה.  ההתנדבות  מעשה  על  פרטים 

והיא סיפרה:
העוסק  בפרויקט  שנים  שש  כבר  מתנדבת  "אני 
במסגרת  ומשפחותיהם,  סרטן  בחולי  בתמיכה 
בן  אוניברסיטת  של  תומך  לטיפול  המערך 
והאגודה  כללית  בריאות  שירותי  ובשיתוף  גוריון 
למלחמה בסרטן. המטרה היא להעניק איכות חיים 
במסגרת  ולמשפחתו  לחולה  האפשר  ככל  טובה 

של הוספיס בית.
הבוחרים  סופניים  לחולים  מיועד  בית  "הוספיס 
להם,  המוכרת  בסביבה  בביתם,  חייהם  את  לסיים 
כשלידם המשפחה התומכת. צוות ההוספיס הכולל 
ומתנדבים,  סוציאלית  עובדת  ואחיות,  רופאים 
שעות   24 ונפשית  רפואית  תמיכה  מערך  מספק 

ביממה. המתנדבים עוברים סדנת הכשרה, בסיומה 
לאחר  ומשפחתו.  לחולה  מוצמד  מתנדב  כל 
שהחולה נפטר ממשיכים ללוות את המשפחה עוד 

תקופה מסוימת, בהתאם לצורך. 
לחולה  חשוב  הזה  הליווי  כמה  לתאר  "קשה 
עוצמת  את  לתאר  קשה  יותר  ועוד  ולמשפחתו, 
את  המלווה  המתנדב  על  העוברות  התחושות 
קשר  נוצר  אם  האחרון.  במסע  ומשפחתו  החולה 
טוב, ההיכרות הופכת מהר מאד להיות אינטימית. 
הפחדים  התקוות,  החלומות,  על  מדבר  החולה 
והחששות. גם עם בן הזוג מתפתחות שיחות נפש, 
הפחד  על  בסבלו,  החולה  את  לראות  הקושי  על 
להישאר לבד. גם כשיש משפחה תומכת, לפעמים 
דווקא עם המתנדב הזר קל יותר לדבר על הדברים 
הכואבים. פעמים רבות אנחנו שומעים גם מהחולה 
וגם מבן הזוג שאיתנו הם יכולים לדבר על דברים 
שאינם מעזים לדבר עם בני משפחתם, אולי משום 
שבני  בגלל  ואולי  אותם  להעציב  רוצים  שאינם 
כשאנחנו  ואילו  בענייניהם,  עסוקים  המשפחה 

מגיעים אנחנו שם רק בשבילם.

"באחת הפעמים ליוויתי אישה חולה בסרטן במשך 
לניחום  לביתה  והגעתי  כשנפטרה  חודשים.  כמה 
אבלים פנתה אליי אחותה ואמרה לי: 'אף פעם לא 
נפגשנו, אך אני מרגישה שאני ממש מכירה אותך. 
שיש  החשיבות  ועל  עלייך  המון  דיברה  אחותי 
כאלה  משפטים  איתה'.  שלך  ולשיחות  לביקורים 

נותנים לי את הכוח להמשיך.
"אני רואה בהתנדבות זכות גדולה שנפלה בחלקי, 
המאפשרת לי לעשות משהו לטובת מישהו אחר, 
שאין לי מחוייבות משפחתית אליו ושלא על מנת 
נותן  זה  בעיניי  נטו.  נתינה  זוהי  תמורה.  לקבל 

משמעות נוספת לחיים, וזו היא התמורה".

בחולי  לתמיכה  ההתנדבות  פרויקט  על  פרטים 
מעגן,  במרכז  לקבל  ניתן  ומשפחותיהם  סרטן 
 .maagancenter@gmail.com  ,08-6490802
המעוניינים לשמוע על מועד פתיחת הקורס הבא 
פליאטיבי,  מערך  סיאל,  למרכז  לפנות  מוזמנים 
למדעי  הפקולטה  משפחה,  לרפואת  החטיבה 
08- בטלפון  בן-גוריון,  אוניברסיטת  הבריאות, 

 .6477433
חני פריאל

מרכז מתנדבים במחלקה 
לשירותים חברתיים
054-6958866

"גם כשיש משפחה תומכת, לפעמים דווקא עם המתנדב הזר קל יותר לדבר על 
הדברים הכואבים". רחלה כהן

... וההורים לא פחותהמורות מופתעות...

הורי בית הספר משאבים הפתיעו את המורים: הם החליפו אותם בכיתות הלימוד, ושלחו אותם לבוקר 
של השתלמות וכיף. מה שבטוח, כולם למדו כמה דברים חדשים ב"יום המחנך" הראשון של משאבים

כבר שש שנים שרחלה כהן מתנדבת בהוספיס 
לחולים סופניים. החולים ובני משפחותיהם 

מוצאים בה אוזן קשבת, ולפעמים היא היחידה 
איתה הם יכולים לדבר על החלומות, התקוות, 

הפחדים והחששות. סיפורה של מתנדבת

המורים הפכו לתלמידים, 
ההורים הפכו למורים

נתינה נטו
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בקו  תמיד  עמידה  היא  חלוציות  של  "משמעותה 
הראשון, היכן שדרושה מסירות הנפש ליצירת חברה 
בשמים  גבוה  שראשו  מי  הוא  חלוץ  ובטוחה.  חזקה 

ורגליו נטועות עמוק באדמה" )לוי אשכול(
ע"י   2007 בשנת  הוקמה  החדש"  "השומר  עמותת 
בראשות  מובחרות  סיירות  יוצאי  פעילים  קבוצת 
יואל זילברמן ואון ריפמן במטרה להשיב את האומץ 
ביטחון  חש  שלא  אדם  ולכל  לבוקרים  לחקלאים, 
של  דרכה  את  ממשיכה  העמותה  ישראל.  במדינת 
העשרים,  המאה  בתחילת  שקמה  "השומר"  תנועת 
בחברה  ואסטרטגי  תודעתי  שינוי  יצירת  ותפקידה 
ולקרקע  לאדמה  שנחלש  הקשר  חיזוק  הישראלית, 
הקרקעות  החזקת  חשיבות  והעצמת  בישראל 
בשטחים הפתוחים בגליל ובנגב תוך חידוש הרעיון 

מצפי  הקמת  ע"י  מתבצע  הרעיון  יישום  הציוני. 
מתנדבים,  ע"י  שיאויישו  המשקים  להגנת  שמירה 
מודעות  והגברת  חינוכיות-ערכיות  פעילויות  כינון 

הציבור בנושא.
מסוגלים  אינם  רבים  ובוקרים  חקלאים 
ונשנות  חוזרות  תופעות  עם  להתמודד 
גניבת  קרקעותיהם,  על  השתלטות  של 
פיזיות,  פגיעות  ובקר,  צאן  גניבת  יבולם, 
גורמים  ידי  על  רכוש  והשחתות  איומים 
עוינים. בעזרת הנוכחות הפיזית והרצופה 

החדש  השומר  הארץ,  רחבי  מכל  מתנדבים  של 
על  להגן  ובנגב  בגליל  ולבוקרים  לחקלאים  עוזר 
אדמותיהם. היום יש מעל 1,200 מתנדבים ששומרים 
על אדמות חקלאיות ומבצעים עבודה חקלאית ב-11 

נקודות בגליל ובנגב: מצפה סנדו, מצפה תרען, מצפה 
יבניאל, כרם מהרל, מצפה מסד, חוות רוטה, חוות שי 
דרומי, חוות הר שמש, חוות פיליפ, קיבוץ רמת יוחנן 
עד  פחתו  מצפים  באותם  גלעד.  וקיבוץ 
מתקיימת  בנוסף,  מהגניבות.  כ-80%  כה 
שמטרתה  צבאית  קדם  מנהיגות  תוכנית 
יצירת קבוצת הנהגה שתוביל בעתיד את 

ערכי הארגון ואת רוחו. 
אזורית  והמועצה  החדש  השומר  ארגון 
רמת הנגב חברו לאחרונה על מנת לבנות 
תוכנית משותפת שתסייע ליישובי האזור ולחקלאים 
חקלאית.  ולעבודה  לשמירה  מתנדבים  בהפעלת 
של  מנהיגות  תוכנית  להקים  הארגון  צפוי  בהמשך 
באזור  שירות  לשנת  שיגיעו  צבא,  לפני  צעירים 

ולימודי  שמירה  חקלאית,  לעבודה  יקדישו  אותה 
יהדות, ציונות והיסטוריה של ארץ ישראל. במסגרת 
פרויקט נוסף סטודנטים מתגוררים בחוות הבודדים 
והן  חקלאית  בעבודה  הן  החווה  לבעל  ומסייעים 
לפעילות  בתמורה  מקבלים  הסטודנטים  בשמירה. 
זה  פרויקט  בחווה.  מוזלים  ומגורים  לימודים  מלגת 

נעשה בשיתוף עם עמותת איילים.
תוכנית  והקב"ט  המועצה  עם  כעת  בונה  הארגון 
התושבים  את  מזמינים  ואנו  מרחבית,  התנדבות 
www.shomer- להגיע ולהתנדב. עוד פרטים באתר

.israel.org

יובל כהן
מנהל מרחב דרום בארגון השומר החדש

בית הספר הניסויי "צין" משתייך כבר שלוש שנים 
במסגרת  החינוך.  במשרד  ויזמות  ניסויים  לגף 
מחקר  קהילת  הספר  בבית  קמה  פעילותנו 
למידה  ליצור  השואפת  קהילה   - )קמ"צ(  צעירה 
חווייתית ומעורבות של תלמידים, מורים והורים, 
אנו,  אותם.  המעניינים  נושאים  לעומק  הלומדים 
על  זו  קהילה  במסגרת  לומדים  ו',  כתה  תלמידי 
בדילמות  דנים  אנו  פיתוח".  מול  "שימור  הנושא 
פילוסופיות, ערכיות ומוסריות שבין פיתוח הארץ 
ובעלי  הנוף  הטבע,  שימור  לבין  בה  וההתיישבות 

החיים. 
על  לומדים  אנו  זה  בנושא  עיסוקנו  במסגרת 
האבודה  העיר  האבודה".  "העיר  סביב  הדילמה 
מהתקופה  וייחודי  יפה  ארכיאולוגי  אתר  הינה 
ברכס  ממוקם  האתר  הקדומה.  המוסלמית 
חלוקים, סמוך לחניון הרועה ולקיבוץ שדה בוקר. 
ממוקמת  שהיא  משום  כך  נקראת  האבודה  העיר 

בין שני הרים ולכן נסתרת לעין. 

שני יזמים מהצפון הציעו למועצה האזורית לבנות 
בחלק מהאתר כפר נופש הכולל ארבעים יחידות 
דיור, בריכה ואמפיתיאטרון. בנוסף, הציעו היזמים 
להגנת  שלחברה  דבר  העיר,  שאר  את  גם  לשקם 
והגנים לא  ורשות הטבע  אין כסף לעשות  הטבע 

עושה.
קיימנו  שונות,  מזוויות  הנושא  על  ללמוד  כדי 
מספר מפגשים. רז ארבל, מנהל מחלקת התיירות 
כפר  בבניית  היתרונות  על  לנו  סיפר  במועצה, 
הכי  התעשייה  היא  תיירות  לדבריו  הנופש. 
ידידותית לסביבה, ולכן כדאי לשומרי טבע ואוהבי 
הסביבה לעודד אותה כמה שיותר. אדריכלית העיר 
באר שבע, יוספה דברה, תיארו לנו את הדילמות 
פעילה  רז,  מירב  פיתוח.  מול  שימור  בנושא 
סביבתיים,  מאבקים  בהובלת  הבקיאה  חברתית 
סיפרה לנו על מאבק שנוהל לפני מספר שנים נגד 
הקמתו של כפר דוד, ישוב ברכס חלוקים. בנוסף, 
ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש  בכיתתנו  ביקר 

איתו שוחחנו על היתרונות והחסרונות שבפיתוח 
אזור העיר האבודה.

האבודה  בעיר  לסיור  נסענו  המפגשים,  לאחר 
באזור  הטבע  שמירת  על  אחראי  טחנאי,  שי  עם 
הדרום מטעם החברה להגנת הטבע. הוא הסביר 
לנו על החסרונות שבבנייה בעיר האבודה, והכיר 
שבו  )פיתוח  דופן  צמוד  פיתוח   – חדש  מושג  לנו 
משתמשים בתשתיות קיימות, כמו המלון שבונים 
להגנת  שהחברה  טען  שי  בוקר(.  שדה  בקיבוץ 
הטבע ומתנגדי הבנייה בעיר האבודה הם לא נגד 

פיתוח באופן גורף, אלא בעד פיתוח צמוד דופן. 
החלטנו  השונים,  הצדדים  את  ששמענו  לאחר 
הקמת  ונגד  האתר  שימור  למען  לפעול  אחד  פה 
כפר הנופש. כעת אנו פועלים להעלאת המודעות 
לנושא בקרב הציבור – תלמידי בית הספר ותושבי 
בנושא,  ומצגות  הצגות  הכנו  גוריון.  בן  מדרשת 
ו'  מכתה  תלמידות  מספר  להורים.  נראה  אותן 
השתתפו בישיבה של הפורום הסביבתי במדרשה 

שדנה בנושא. הכנו עלונים ופלקטים, ואנו מנסים 
לכתוב לכמה שיותר גופים באזור על מנת לשנות 
בכל  עברנו  למאבק.  אותם  ולרתום  דעתם  את 
שיותר  כמה  להחתים  מנת  על  במדרשה  הבתים 
העיר  שימור  בעד  שכתבנו  עצומה  על  אנשים 
באינטרנט  גם  פרסמנו  העצומה  את  האבודה. 
אתם   -  www.atzuma.co.il/ahirhavoda(
ולהוסיף את חתימתכם(. מעבר  מוזמנים להיכנס 
לפעילות זו, גם היינו בשטח עצמו - ביום הניקיון 
השטח  את  וניקינו  האבודה  לעיר  יצאנו  הלאומי 

מפסולת שהושלכה במקום. 
לפרסום  זכו  האבודה  העיר  את  לשמר  מאמצינו 
במוסף סוף השבוע של עיתון הארץ. בכתבתו של 
רן שפירא תואר תהליך הלמידה הייחודי והמקיף 
שימור  למען  שלנו  החברתית  והמעורבות  שלנו 

הטבע. אנו מקווים כי מאמצנו יניבו פרי.

ילדי כתה ו', בית הספר הניסויי "צין"

מעל 1,200 מתנדבים שומרים על אדמות חקלאיות ומבצעים עבודה חקלאית ב-11 נקודות בגליל ובנגב. בתמונה: חוות רוטה  צילום: איתמר גרינברג

ארגון "השומר החדש", שפועל להגברת הביטחון בחוות הבודדים, חבר לאחרונה למועצה 
האזורית. אתם מוזמנים להתנדב ולסייע בשמירה ובעבודה חקלאית

בימים אלה מתגבשת התכנית להקמת כפר נופש באתר "העיר האבודה". תלמידי כיתה ו' בבית הספר "צין" 
החליטו לחקור את הנושא, שמעו את הצדדים השונים והחליטו פה אחד לפעול לשימור האתר • נעמי דברה

מישהו שומר עליכם

עוד לא אבודה
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אחות יחידה
בבית  סיעוד  ולמדתי  ציונה  בנס  גדלתי 
פניתי  מהר  די  ברחובות.  קפלן  החולים 
מצא  מאוד  התחום  מיילדות.  לקורס 
עזרה  עצמאות,  הרבה  בו  יש  בעיניי,  חן 
לניצנה  עברתי  שנים  כ-14  לפני  וסיפוק. 
את  הקמתי  שם  משפחתי,  עם  יחד 
העבודה  בין  ושילבתי  האזורית  המרפאה 
כמיילדת.  בסורוקה  לעבודה  בקהילה 
המדגיש  מוצלח  מאוד  שילוב  זה  לדעתי 
החולים.  לבית  הקהילה  בין  הקשר  את 
העבודה במרפאה לא היתה קלה, היה המון 
לחץ. ניצנה קלטה אז עולים חדשים מחבר 
העמים ומאתיופיה, וכמובן היה צריך לטפל 
ובישובים  בניצנה  האזור,  באוכלוסיית  גם 
מסביב. ברוב שנות עבודתי עבדתי כאחות 

יחידה באזור.

משהו משלי
רצינו  שנתיים.  לפני  עברנו  למדרשה 
את  לגדל  להמשיך  הנגב,  ברמת  להישאר 
הילדים בקהילה איכותית ועם זאת לקצר 
את הדרך הארוכה שלי ושל בעלי לעבודה. 
קהילה  כאחות  עבודתי  את  הפסקתי 

בסורוקה.  כמיילדת  רק  לעבוד  והמשכתי 
רוצה  שאני  והחלטתי  זמן  לי  התפנה 
לפתח משהו משלי, משהו שישלים לי את 
הרעיון  עלה  ואז  החולים,  בבית  העבודה 

של סדנאות הכנה ללידה. 

העצמת יכולות
העבודה עם זוגות צעירים, יצירת הקשרים 
הלידה  בתהליך  שלהם  היכולות  והעצמת 
היא  הלידה  לי.  קסמו  שמאוד  דברים  הם 
ואמונה  נפש  כוחות  המון  שדורש  תהליך 
בעצמך, ולכן חשובה מאוד ההכנה. במסגרת 
הכלים  את  הזוג  לבני  נותנת  אני  הסדנא 
כדי להיות מסוגלים להתמודד עם תהליך 
הכנה  סדנאות  מעבירה  אני  כיום  הלידה. 
ראשונה  בלידה  לזוגות  בסורוקה  ללידה 
בבית  וכן מעבירה סדנאות הכנה פרטיות 
סדנאות  מעבירה  גם  אני  ההריוני.  הזוג 
הכנה ליחידים ולקבוצות קטנות בצימרים 

המקסימים בחוות אורלייה.

עוצמת הכאב
כבר  שלי  הראשונה  הלידה  בתקופת 
אחת  החולים.  בבית  כמיילדת  עבדתי 

ליילד  ביקשה  מהמחלקה  החברות 
ביטחון  יותר  הרגשתי  בעצמה.  אותי 
הופתעתי  אך  המצב,  את  הכרתי  כי 
צריכה  שאישה  וממה  הכאב  מעוצמת 
לחוות כדי ללדת. הלידה שלי עזרה לי 
הלידה  יותר.  טוב  היולדות  את  להבין 
עצמה לא שייכת רק לאישה, גם הבעל 
גם  ומחזקת  מעצימה  חוויה  זו  יולד. 
מלא  שותף  הבעל  הזוג.  בני  בין  בקשר 
בכל  ולעזור  לתמוך  ומתפקידו  בלידה 

מהלך ההריון והלידה. 

הצירים החלו
את  אירחנו  בניצנה  שהותנו  בתקופת 
בהריון  שהייתי  בזמן  בחג,  משפחתי 
ללדת  מיועדת  הייתי  תאומים.  עם 
בניתוח קיסרי שהוזמן לי מראש מאחר 
רגליים,  במצג  היה  הראשון  והתאום 
להפתעתי  קיסרי.  ניתוח  שדורש  דבר 
מוקדם מהצפוי החלו לרדת מי השפיר, 
ואחריהם הצירים החלו מאוד מהר. זה 
ובדרך עברנו  יצאנו  היה מאוד מלחיץ, 
לאמבולנס, והגענו ממש ברגע האחרון 
לבית החולים, לניתוח קיסרי. התאומים 

ושלמים.  בריאים  טוב  במזל  נולדו 
אנשים שחיים פה חווים את המורכבות 
והדילמה  החולים,  מבית  המרחק  של 
מנת  על  לנסוע,  ומתי  לנסוע  האם  של 

לא להגיע מוקדם מדי או מאוחר.

לידה פעילה
בבית.  יולדות  הנשים  בהולנד, 
היולדת,  לבית  מגיע  האמבולנס 
הטבעי,  הלידה  תהליך  את  מתחילים 
אותה  לוקחים  מסתבך  העסק  ואם 
במהירות לחדר הלידה. זה קטע מעצים 
ומאוד טוב, ואחוז התמותה והתחלואה 
בלידות הוא בין הנמוכים בעולם. ג'אנט 
המונח  את  שהטביעה  בלאסקאס, 
כתבה  אותו,  ופיתחה  פעילה"  "לידה 
היא  פעילה  "לידה  שהוציאה:  בספר 
את  שבמהלכו  אינסטקטיבי  תהליך 
בעזרת  וספונטני  טבעי  באופן  יולדת 
משפט  שלך",  והנחישות  הרצון  כוח 
החיוביות  את  מחזק  רק  שלדעתי 

והעוצמתיות שבלידה הטבעית. 

הביא לדפוס: ליעד גז

אדם,  מקום

הופתעתי מעוצמת הכאב וממה שאישה צריכה לחוות כדי ללדת

ציפי רנדליך, 
מדרשת בן גוריון
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מעשה  בשעת  חושב  בקיר  המשתין  האם 
לגלריה?  העת  בבוא  יהפוך  המשתנה  שקיר 
צרים  בשירותים  להשתין  זכיתי  אני  ובכן, 
נוגדנים,  ומעוררי  אף  מחניקי  שהיו  וישנים, 
לגלריה  כשנהיו  אליהם  חזרתי  לימים  אשר 
את  ואף  ולב  אף  שמרחיבה  מדהימה 
האישונים. מיכל פלג, אישה מדהימה עם מוח 
קודח, יצרה במשך כל יום בשנת 2001 יצירה 
את  ממוחזרים.  מחומרים  אחת  מיניאטורית 
מאסף היצירות שלה הכניסה לכוכי המשתנה 
תהילה.  היכל  של  נהרה  שקיבלו  הישנה, 

בכניסה כתוב: "תחילת האלף".
אכן, שנת 2001 הייתה שנה הרת גורל. בשנה 
לאדן  ובן  אל-קעידה  התאומים.  נפלו  ההיא 
אינתיפאדת  ואצלנו  העולם,  לתודעת  באו 
מוטטה   ,2000 בשנת  שהחלה  אל-אקצה, 
את הסכמי אוסלו. מישהו אמר: "זה לא אותו 
עולם, הכל השתנה". העולם הישן היה בעיני 
אותה אמנית כתפוח. לקחה את העולם דמוי 
התפוח מזן משובח, עטפה וליפפה אותו בחוט 
ברזל חלוד. התפוח נרקב ונעלם, ונותרה רק 
המסגרת של חוטי הברזל החלודים העוטפים 
תפוח  או  )הארץ(  כדור  פעם  שהיה  מה  את 
מתחילה  כך  האבוד.  העדן  גן  מפירות  רקוב 

מוצגים  עשרות  דרך  עוברת  ואז  התערוכה, 
שחלק ניכר מהם עושה לאדם משהו.

כך למשל היא הכניסה לצנצנת מלאה בדבש 
מצה  עיטרה  בפסח  זהובים.  אקדח  כדורי 
של  ה"דיונות"  בבואת  על  שהלכו  בגמלים 

מגדלי  ליד  עומד  צועק  הכי  המוצג  המצה. 
התאומים שנוטים כמו מגדל פיזה, בו רואים 
איש רץ באמוק, עם פה פעור לשמיים וגופו 
עשוי מגזרי עיתון שבמקרה נבחר - וכנראה 
"אנשים  כתוב:  עליו   - בחיים  מקריות  אין 

נסים בבהלה ממנהטן".
בסוף, בקצה השני של אותה שנה, מוצגת דמות 
שמהבטן  האמנית(,  של  )חברה  הרה  אישה 
שלה תתחיל שנה חדשה, ייוולד משהו חדש, 
נוהגים  שהיהודים  כפי  יותר.  אופטימי  אולי 
שנה  תחל  וקללותיה,  שנה  "תכלה  לומר: 
המשפט  של  הראשון  החלק  על  וברכותיה". 
תקוות  רק  השני  החלק  על   - הוכחות  יש 
ואופציות. לפעמים האופציות לא מתממשות, 

והבורסה והתאומים נופלים...
המוצגים,  כל  של  בסקירה  אישי:  ומשהו 
פחית  על  חלק.  בעקיפין  יש  לי  שגם  ראיתי 
עקב.  חוד  של  תצלום  יש  חלודה  שימורים 
חוד עקב התמים, אך האיום והנורא בשבילי. 
מחוד  הגר  בתי  נפלה  ה-18.1.2001  ביום 
עקב בזמן טיול, ונהרגה. בשבוע שלאחר מכן 
עיצבה האמנית את הקבר של הגר, במדרשת 
כן, מצאתי את אחד המוצגים  כמו  גוריון.  בן 
עץ  לוחות   - להגר  השלושים  ביום  שנעשה 

ובהן שקועות אותיות עשויות מתכת, שנגזרו 
"גמל  ועליהן  המתכת  מלוח  לייזר  בחיתוך 
זה. הייתי צריך רק את  פרה". לא הבנתי מה 
האות חית על מנת שהתמונה תתבהר להגר 

פלמ"ח.
בתצוגה יש גם דמויות שמחות ומשמחות, כמו 
שיש בכל שנה ובכל מחזור של חיי אדם. לפני 
כמה ימים הכנסתי קבוצת ילדי גן ובית ספר 
וביקשתי מכל אחד למצוא מוצג אחד ולספר 
לסיפור  הפכה  קטנה  מיניאטורה  ואכן,  עליו. 
ממש. היום הבאתי אמנים לתוך התצוגה והם 
שיבחו והתפעלו. נתנו לי מחמאות, ואני בסך 
הכל רק פתחתי להם את הדלת של השירותים 

הישנים שבתוכם נגנז עולם מלא.
גדול  מבין  ולא  גלריות  של  איש  לא  אני 
המכונס  למקום  הנכנס  כל  אבל  באומנות, 
ההוא, ואפילו הוא ילד תמים או בוגר שחוק, 
ימצא חיבורים שעשויים מחוטי ברזל, חלקים 
מהם  לפסולת,  שהפכו  צריכה  מוצרי  של 
עשתה האמנית תושבת המועצה דברים שאף 
שכבר הפכו לזבל ייכנסו למוח וימשיכו חיים 

חדשים שם.
ניתן לבקר )בחינם( ובתיאום מראש במשתנה, 

שתשנה בכם משהו קטן.
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ממשתנה מתה למוזיאון של החיים
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

אנחנו רואים אותן כמעט בכל מקום, בצפון 
ובדרום. החוגלות הינן מין עוף ממשפחת 
 Alectoris המדעי  שמה  הפסיוניים, 
צליל  )עלפי   Chukar ובאנגלית   chukar
קולה(. המין המצוי בישראל מתחלק לשני 
 A.( והדרומי )A. chukk( תתי מין - הצפוני
sinaica(. החוגלה היא עוף בינוני המזכיר 
הבסיסי  צבעה  כרבולת,  ללא  תרנגולת 
חום אפרפר, רגליה אדומות, נוצות כנפיה 
מפוספסות בצבעי לבן, שחור וחום, החזה 
אפור כחלחל והצוואר בז' בהיר ומוקף פס 

תוחם בצבע שחור.
חיות  והן  חברתיים,  עופות  הן  החוגלות 
)כ--15 גדולות  בלהקות  מזמנן  מרבית 

יכולה  אחת  להקה  ולעיתים  פרטים(,   20
הן  היום  במשך  פרטים.  עשרות  להכיל 
לא  וכמעט  הקרקע  על  זרעים  מלקטות 
מרגישים בהן. אבל כאשר הן מתרגשות הן 
נעשות קולניות מאוד, ואם מפתיעים אותן 
הן עפות במעוף קולני מהיר וחזק על מנת 

להתרחק מהמטרד. 
הזוגות  נפרדים  והרבייה  החיזור  בעונת 
ומתחילים  מהלהקה  מינית  הבוגרים 
נקבות.  מול  זכרים  של  החיזור  במשחקי 
החוגלות דוגרות במגוון שטחים, מאזורים 
פתוחים.  חקלאיים  שטחים  ועד  טרשיים 
גומחה  חופרת  הנקבה  הדגירה,  לקראת 
היא  אותה  החשופה,  הקרקע  על  קטנה 
מטילה  היא  ושם  ונוצות,  בעלים  מרפדת 
הביצים  על  הדגירה  משך  ביציה.  את 
נשאר  זו  תקופה  כל  במשך  ימים.  כחודש 
בקיעת  עם  אולם  הנקבה,  בסביבת  הזכר 
ללהקת  ומצטרף  עוזב  הוא  האפרוחים 

זכרים אחרת.
וישראל  באירופה  החוגלות  אוכלוסיית 

השנים,  במשך  מאוד  והתמעטה  הלכה 
בעיקר עקב צייד בלתי מבוקר. גם בישראל 
לפני  עד  לצייד  מותרת  החוגלה  הייתה 

והגנים  הטבע  רשות  אולם  שנים,  מספר 
על  המגן  החוק  תחת  להכניסה  הצליחה 
איסור  שהוטל  ומאז  בישראל,  הבר  מיני 

בארץ  האוכלוסייה  זה  מין  על  גורף  צייד 
מתאוששת במהירות.

נמרוד בן אהרון

 חוגלת סלעים
כמה פשוטה, ככה יפה...

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

אחת מארוניות התצוגה

אוכלוסיית החוגלות התמעטה עקב צייד בלתי מבוקר )צילום: נמרוד בן אהרון(



      

הצטרף ל"מתמיד" 
)מתנדבים במדים(

★

★
★

★

יחידת "מתמיד " מג"ב פועלת בתחום המועצה על מנת למנוע 
פשיעה וגניבות חקלאיות, למנוע פעילות חבלנית עוינת 

ולהגביר את הביטחון ביישובים.

יחידות "מתמיד" הפועלות באזור הדרום קוצרות הצלחה 
ומהוות כוח רציני ויעיל באזור.

במועצה האזורית קיים בסיס הפעלה של ה "מתמיד" אשר 
פועל אך ורק בתחום ישובי המועצה ומגביר )כך אנו מקווים( 

את תחושת הביטחון בקרב התושבים .

אנו נשמח למתנדבי "מתמיד" חדשים אשר יתמידו איתנו 
במניעת הפשיעה באזורינו. 

אריק יצחקי: 0542401162,יעקב קמחי: 0505384493, מפקדי בסיס ההפעלה

ניתן להשאיר הודעות, תלונות ובקשות בנושא מפגעים ומטרדים סביבתיים ברמת הנגב וכן נהיגה לא זהירה של רכבי המועצה

לשירותכם שיחת חינם למועצה 1800-20-22-50

 להזכירכם: 
חתול אחד היום זה 27,897 
חתולים ברחוב תוך 5 שנים.

הודעה לציבור
בימים אלו פותחת המועצה 

במבצע עיקור/סירוס חתולי רחוב. 
המבצע יחל כפיילוט בארבעה 

ישובים: מדרשת בן-גוריון,קיבוץ 
שדה-בוקר, משאבי שדה וטללים 

ובהמשך יורחב לכלל ישובי 
המועצה.

את העיקורים יבצע דר' יריב עגור 
מהמרפאה שבמשאבי-שדה.

בעלי חתולים פרטיים ישלמו בעד 
עיקור/סירוס סכום של 150 ₪.

 דר' עדי ולרשטיין, 
רופאה וטרינרית רשותית
מ.א. רמת נגב

 קרן מלגות להשכלה גבוהה לתושבי 
המועצה האזורית רמת הנגב
 ע”ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס

משפחת דיוויס מלאס ווגאס בשיתוף הפדרציה היהודית של לאס ווגאס ומועצה 
אזורית רמת הנגב מודיעים על הקמתה של קרן מלגות להשכלה גבוהה. מטרת 

הקרן היא לאפשר לתושבי המועצה האזורית ולידיהם לרכוש השכלה גבוהה ולעודד 
קליטת תושבים חדשים.  הקרן תפעל כבר בשנת הלימודים הקרובה 2011-2012. 

  www.rng.org.il  :לפרטים נוספים וטפסי הבקשה ניתן למצוא באתר המועצה
ערן דורון , מנהל אגף קהילה וחינוך, מועצה אזורית רמת הנגב

שני 9.5.11, 10:00 ביר עסלוג' - טכס יום הזיכרון לחללי 
צה"ל

רביעי 11.5.11, 21:00 אולם רביבים - הרוזן ממונטה כריסטו
הצגת מנויים, תיאטרון באר שבע

ראשון 15.5.11, 20:30 מועדון לחבר שדה בוקר - הרצאה 
במסגרת חוג האזנה

גאולה ומוות – לוהנגרין, פרסיפל וסימפוניית הרפורמציה.

שישי 20.5.11, 21:00 מועדון לחבר שדה בוקר - ערב 
חבורות זמר

"ספירת מלאי" – משיריו של יוסי בנאי. פרטים נוספים 
בהמשך.

22-28.5.11 - מפגשי קולנוע וספרות "מהדף למסך"
פרטים נוספים בהמשך.

רביעי 25.5.11, 17:30 אולם רביבים - הצגת ילדים
 כשהכריש והדג נפגשו לראשונה 
)במסגרת אירועי "מהדף למסך"(

תחזית תרבות: מאי- 2011
 •

 •

 •

 •

 •

 •

לפרטים רכז אזור רמת הנגב וירוחם:
yoelru@gmail.com 050-2005988 – יואל רובין 

מידע נוסף אצל רז ארבל 
raz@rng.org.il 08-6564184 – מחלקת תיירות במועצה האזורית רמת הנגב

או אצל יענקלה מוסקוביץ 
yaacovm1@netvision.net.il -08-6557919 - מנהל ועדה חקלאית ברמת הנגב

נפתח מט”י )מרכז לטיפוח יזמות( נגב מזרחי
“עושים עסקים טובים”

המט”י פועל בשיתוף מ.א רמת הנגב ומאפשר לבעלי עסקים ויזמים 
לקבל חונכות עסקית וחונכות טרום עסק מיועצים מתחומים שונים: 

מימון, שיווק, תיירות ועוד... וכן מסייע בעריכת תוכניות עסקיות.

★ מועד ההקרנה:  28.5 בערב
★ מובטחים  פרסים למקומות  ראשון, שני ושלישי

אנו מכריזים בזאת על 
תחרות סרטים קצרים!

המשתתפים: תושבי רמת הנגב, מומלץ: יצירה משפחתית
משך הסרט:  5-3 דקות, בכל נושא שעולה בדעתכם

את הסרטים יש להעביר למתנ”ס ב – 3 עותקים עד יום 
רביעי ה - 11.5.11 

ספרים-סרטים-יוצרים: מן הדף אל המסך

22-28 במאי
שבוע הספר וימי הקולנוע הישראלי מפגשים בין ספרות לקולנוע

 anats@bgu.ac.il :לפרטים נוספים




