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ועידת החקלאות השנייה התקיימה ברביבים 
החודש התקיימה ועידת החקלאות, בהשתתפות שרים, חברי כנסת, ראשי מועצות, נציגי מגזר החקלאות ורבים אחרים

דבר ראש המועצה

התחלות חדשות
של  תחילתה  עם  ממש  אליכם  יגיע  זה  עיתון 
בשנה  הראשונים  הימים  החדשה.  השנה 
החדשה מלווים בציפיה מרגשת להתחדשות, 
של  לתיקון  והזדמנויות  חדשות  התחלות 
להצעיד  כדי  זאת  וכל  שהתקלקלו,  דברים 

אותנו לקידום האזור כולו.
ראשי  של  חדש  פורום  השקנו  שעבר  בחודש 
עם  היישובים  ומזכירי  המקומיים  הוועדים 
"שולחן  לקיים  במטרה  המועצה,  הנהלת 
בעלי  ומגוונים  שונים  נושאים  לליבון  עגול" 
וולונטרי,  הוא  הפורום  לכולנו.  רלוונטיות 
מוסדות  במקום  ואינו  החלטות  קבלת  בו  אין 
למפגש  מסגרת  לשמש  נועד  הוא  המועצה. 
לשיחה  היישובים  נציגי  עם  אמצעי  בלתי 
ובתוך  המועצה  ברחבי  המתרחש  על  פתוחה 

הישובים.
בפני  שהצגנו  לאחר  הראשון,  במפגש 
המשתתפים את השינויים העיקריים שנערכו 
בשנה האחרונה במבנה הארגוני של המועצה, 
ניתנה סקירה בטחונית קצרה לאור האירועים 
פתחת  ישובי  נציגי  מצרים.  בגבול  האחרונים 
שנוצרו  בקשיים  הפורום  את  שיתפו  ניצנה 
בעקבות המתח הבטחוני, שמשבש את שגרת 

היומיום ופוגע בעיקר בתיירות.
לאור הנכונות והרצון להמשיך ולקיים פגישות 
דומות מעת לעת, להחלפת דעות ולימוד הדדי 
בכל הקשור לוועדים המקומיים, הוסכם לקיים 

מפגשים מדי מספר חודשים.
תשתיות חדשות

וחצי,  כשנה  לפני  בשטפון  שנהרס  ניצנה,  גשר 
שאורכו  החדש,  הגשר  לתנועה.  מחדש  נפתח 
כ-200 מ', הוקם על פי כל התקנים כדי לעמוד על 
איתנו ולהתמודד עם איתני הטבע והציביליזציה. 
השטפונות הבאים בנחל ניצנה לא יגרמו לניתוק 
מפיתוח  כתוצאה  בעתיד,  כי  ובתקווה  האזור, 
הגבול,  במסוף  ומסחרית  כלכלית  ותנועה  האזור 

תלך ותגבר בכביש זה תנועת כלי הרכב. 
מקצב  להתרשם  שלא  אפשר  אי  נושא,  באותו 
הנגב.  לצומת  עד   40 כביש  סלילת  של  הביצוע 
עם  כל  )ולרשות  לרשותנו  יעמוד  בקרוב  ממש 
זמן  את  שיקצר  ובטיחותי  רחב  כביש  ישראל( 
הנסיעה מרמת הנגב וצפונה, ואני מקווה שישמש 

בעיקר את כל אלה שרוצים לבוא אל רמת הנגב.
חדי העין יכולים כבר להבחין גם בהתחלות בניה 

במתחם קריית ההדרכה.
מקור גאווה

תקין  ניהול  על  פרס  למועצה  הוענק  השנה  גם 

כל  מעל  לומר  לי  ולזכות  לכבוד  תקציבי.  וניהול 
בזכות  היא  בפרס  הזכיה  כי  הזדמנות  ובכל  במה 
העבודה המקצועית, האחראית והמסורה, בראש 
הנהלת  צוות  ושל  המועצה  גזבר  של  ובראשונה 
חשבונות בראשות צביה ניסים, ביחד עם כל עובדי 
המועצה שפועלים לשמירה על כללי מינהל תקין 

ותקציב מאוזן.
לדותן  גם  שלוחים  גאווה  והרבה  הברכות  מלוא 
ברגר מקדש ברנע, תלמיד התיכון לחינוך סביבתי, 
לאולימפיאדת  ישראל  משלחת  עם  שיצא 
הגיאולוגיה באיטליה - וזכה במדלית הארד! זוהי 
המדליה האולימפית הראשונה של בן רמת הנגב 

- כל הכבוד.
שומרים על הטבע והשטחים הפתוחים

גם בימים אלה אנו ממשיכים בעבודה המשותפת 
על  הכרזה  לקראת  והגנים  הטבע  רשות  עם 
שמורת טבע חדשה באזור חולות שונרא, נחל לבן. 
חשיבותה העיקרית של שמורה זו היא בשימורו 

של "אי" גדול וצפוף של המין הנדיר כלך סיני. 
ביחד עם מכון דש"א אנו מקיימים סקר סביבתי 
לנו  לתת  במטרה  עגור,  חולות  ועד  חמרן  מהר 
אלו  פעולות  באזור.  והחי  הצומח  לגבי  תמונה 
תואמות את עמדת המועצה לפיתוח בר קייימא, 
שתכליתו פיתוח לאורך צירי התנועה המרכזיים 
סטטוטוריות  ופעולות  המיושבים  באזורים 

ואחרות לשימור מרחבי השטחים הפתוחים.

לכל תושבי המועצה, שנה 
טובה וגמר חתימה טובה.
שמוליק ריפמן

החודש  אירחה  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
ברביבים את ועידת החקלאות השנייה, מיסודה של 
לועידה  ישראל.  חקלאי  והתאחדות  משוב  קבוצת 
בין   . הארץ  רחבי  מכל  משתתפים   400 כ  הגיעו 
אורחי הכבוד היו שר החוץ אביגדור ליברמן, שרת 
החקלאות אורית נוקד, יו"ר האופוזיציה ח"כ ציפי 

לבני, יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני ואחרים.
הוועידה עסקה בעתידה של החקלאות, בפאנלים 
החקלאות  לאתגרי  הקשורים  בנושאים  שונים 
לנוכח משברים, האם החקלאות צריכה לשלם את 
מחיר הריכוזיות במשק, יחסי החקלאות והתקשורת 
בוועידה  החקלאית.  ההתיישבות  של  ותפקידה 

ראשי  הארץ,  רחבי  מכל  רשויות  ראשי  השתתפו 
תנועות ההתיישבות וארגוני המגדלים החקלאיים, 

אנשי תקשורת מובילים, אנשי אקדמיה ועוד. 
לדברי שמואל ריפמן: "החקלאות הישראלית היא 
חיוני  מזון  כיצרן  ולמדינה.  לחקלאים  גאווה  מקור 
תרומתה  אך  בעצמאותנו,  מרכיב  משמשת  היא 

חשובה.  פחות  לא  ישראל  של  ושמה  החוץ  ליחסי 
עם  ביחסנו  קשיים  יש  שבהם  אלה  בימים  דווקא 
המתקדמת  החקלאות  פועלת  אחרות  מדינות 
הישראלי  והידע  הטכנולוגיות  באמצעות 
המושקעים בכל פינה בעולם ותורמת לשמה הטוב 

של ישראל".

בטקס מכובד שהתקיים 
בבנייני האומה 

בירושלים, העניקו 
שר הפנים אלי ישי 

ושר האוצר ד"ר יובל 
שטיינייץ את תעודת 

הפרס לניהול כספי 
תקין לראש המועצה 

שמוליק ריפמן, לגזבר 
אלי בן סעיד ולמנהלת 

החשבונות צביה ניסים. 
רמת הנגב זוכה בפרס 
זה יותר מעשר שנים 

ברציפות, מאז החל 
משרד הפנים בהענקת 

הפרס, בזכות צוות 
עובדי מועצה מסורים 
ואחראים שעושים את 

מלאכתם כל ימות השנה, 
מתוך נאמנות ותחושת 
שליחות ציבורית עבור 

תושבי המועצה.

עובדי המועצה ומנהליה נפרדו ממנהלת היחידה הסביבתית במועצה, הילה אקרמן, אשר סיימה עבודתה. 
הילה מונתה לתפקיד לפני כ-4 שנים, ובתקופה זו הקימה את היח' הסביבתית. פעילותה של הילה במועצה 

ובישובים ניכרים היטב בכל מקום. בתקופה זו  נושאי הסביבה הפכו לאבני דרך חשובים ומשמעותיים בסדר היום 
ובשיח הציבורי. הננו מאחלים הצלחה להילה בהמשך דרכה ומברכים את עלית וייל-שפרן אשר תנהל את היח' 

שאול לויהסביבתית והועדה לאיכות הסביבה במועצה.

פרס ניהול תקין למועצה - מעל עשור ברציפות

פרידה מהילה אקרמן

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

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.

צילום: מתן פארפרס ניהול כספי 
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מדליית ארד 
בגיאולוגיה

נחתמה אמנה חברתית ברמת הנגב

מרכז גישור קהילתי 
חדש ברמת הנגב

דותן ברגר מקדש ברנע, תלמיד התיכון לחינוך סביבתי , חזר מאולימפיאדת 
מדעי כדור הארץ באיטליה עם מדליית ארד. יש כבוד!

במסיבת סוף הקיץ חתמו מאות מתושבי המועצה על האמנה החברתית, מתוך שאיפה ליצור חברה טובה יותר לכולנו

אתם במרכזו של סכסוך שכנים? מתקשים להגיע להבנות עם הרשויות 
בנושא אישי? תהליך גישור יאפשר לכם להגיע ביחד לפתרון עם הצד 

השני, ובכך לשמור על חיי קהילה תקינים

תלמידים  ארבעה  בת  משלחת  נסעה  החודש 
כדור  למדעי  הרביעית  לאולימפיאדה  מישראל 
הארץ. באולימפיאדה, שנערכה במודנה, איטליה, 
גיאולוגיה,  כמו  שונים  ידע  בתחומי  עסקו 
אוקיאנוגרפיה,  מטאורולוגיה,  גיאופיסיקה, 
ומדעי הסביבה. האולימפיאדה היא  אסטרונומיה 
 IGEO )International Geoscience יוזמה של
החינוך  ארגון   ,Education Organization
עולמי  ארגון  הארץ(,  כדור  למדעי  הבינלאומי 
ששם לו למטרה לעודד ולפתח מודעות ציבורית 

למדעי כדור הארץ בעיקר בקרב צעירים.
לאולימפיאדה במודנה הגיעו מאה תלמידי מדעי 

כדור הארץ, מתחת לגיל 18, מ-25 מדינות, ביניהן 
ארגנטינה, אוסטרליה, בלרוס, קמבודיה, אתיופיה, 
הודו, איטליה, יפן, כוויית, ארצות הברית וישראל. 
בבחינה  הנבחנים  התמודדו  התחרות  במהלך 
מעשית  ובבחינה  והבנה,  ידע  הכוללת  עיונית 
המודדת את יכולתם לקיים חקירה מדעית באותם 

נושאים.
מועמדים  עשרות  נבחנו  הישראלית  למשלחת 
מהם  אחד  ארבעה.  נבחרו  ולבסוף  הארץ,  מרחבי 
הוא דותן ברגר ממושב קדש ברנע, תלמיד כיתה 
בוקר.  שדה  , מדרשת  סביבתי  לחינוך  בתיכון  י"ב 
לשמחתנו, דותן זכה במדלית ארד באולימפיאדה. 

חברה  ליצור  שואפים  הנגב,  רמת  קהילת  "אנו, 
ונקייה מאלימות לסוגיה. על כן,  בטוחה, נעימה 
חברתית,  אחריות  לקיים  בזאת  מתחייבים  אנו 
על  בשמירה  להקפיד  האדם,  כבוד  על  לשמור 
במילים  הקיימות".  עקרונות  ע"פ  ולחיות  החוק 
הנגב,  רמת  של  החברתית  האמנה  נפתחת  אלו 
ואנשי  תושבים  של  משותף  בתהליך  שנוצרה 
חינוך,  אנשי  שוטרים,   - הגילים  מכל  מקצוע 

עובדים סוציאליים ועוד. 
האמנה התפתחה מתוך צרכי השטח בדיון ב"פורום 
מצילה" שנערך ב-2010, קיבלה יריית פתיחה ביום 
הקיץ,  סוף  במסיבת  לאחרונה  ונחתמה  המועצה 
שם יכולנו לראות מאות מתושבי המועצה חותמים 
במסבירים  הורים  מבוגרים,  עם  צעירים  עליה. 
לילדיהם וחותמים יחדיו, אנשי מקצוע ותושבים, 

אנשי חוק ואזרחים.

ערכים  לדבר  נדע  הנגב  ברמת  כי  תקווה  כולנו 
ולבנות ביחד קהילה טובה - קהילה ברמה.

אופיר צימרינג המחלקה 
לשירותים חברתיים

גילה מנביץ' רכזת "מצילה", 
אגף קהילה וחינוך

של  הקמתו  את  המועצה  מליאת  אישרה  החודש 
המועצה  תושבי  במועצה.  קהילתי  גישור  מרכז 
בין  תחומים:  במגוון  לגישור  למרכז  לפנות  יוכלו 
הפרט  בין  עסקיים,  בנושאים  תושבים,  או  שכנים 
לרשות, בין עובדים לעמיתים או מעסיקים, בתחומי 
תהליכי  לצורך  או  המשפחה  בתוך  וקליטה,  זקנה 

בניית הסכמות.
יישוב  של  תהליך  הוא  גישור  גישור?  מהו  אבל 
סכסוכים במטרה להגיע להסכמות מרצון, בדרך של 
דיאלוג. בהתבוננות סביבנו נראה כי לא פעם תרבות 
הדיון שלנו היא מרובת התנצחויות והורדות ידיים, 
שיח של מאבקי כח מבוססי כבוד עצמי, המגיעים 
בתקופה  ממש.  אלימות  התנסחויות  כדי  עד 
המאופיינת בגילויי אלימות, בהקצנת דעות, בשיח 
היינו  ההורית,  בסמכות  ובפגיעה  ואלים  תוקפני 
רוצים כי ילדינו יגדלו באוירה של דיאלוג, הקשבה, 
סובלנות לדברי האחר ופתיחות לדעות ולתרבויות 

שונות.
ניהול שיח  הגישור הוא למעשה שפה שמאפשרת 
על בסיס הקשבה, כבוד הדדי והכרה בצרכי האחר. 
שוויוני,  הוגן,  ומתן  משא  ניהול  המלמדת  שפה 
שנוכל  כדי  מקובלות,  הסכמות  בניית  שמאפשר 
שקול  באופן  אותם  ולנהל  בקונפליקטים  לטפל 

ומדוד. 
רצון  מתוך  מגיעים  הצדדים  שני  גישור,  בתהליך 
תהליך  זהו  שלב.  בכל  להפסיקו  ורשאים  חופשי, 
מובנה, בו שני הצדדים מקשיבים להצגת הסכסוך 
הצרכים  את  מזהים  השני,  הצד  ע"י  שנראית  כפי 

מנסים  הידברות  ותוך  אחד  כל  של  והאינטרסים 
להגיע להסכמה או לפתרון הסכסוך. לשני הצדדים 
יש אחריות כוללת הן על הידע לגבי מהות הסכסוך 
והן לידע עם איזה סוג של פתרון הם יוכלו לחיות. 
הליך הגישור הינו פרטי וסודי )בניגוד להליך משפטי 
מרצון,  להסכם  מגיעים  כשהצדדים  פומבי(.  שהינו 
ומקובל  מוכר  הסכם  שהוא  ביניהם,  הסכם  נחתם 

בבתי משפט.
יחסים  קיימים  כאשר  במיוחד  חשוב  הגישור 
בשכנים,  מדובר  כאשר  הצדדים:  בין  מתמשכים 
מקום  באותו  כעובדים  או  קהילה  באותה  חברים 
עבודה. במצב זה לכל הצדדים יש אינטרס לפתור 
את הקונפליקט, ולא להגיע למצב של ניתוק קשרים 
בעקבות חילוקי הדעות. בקהילות קטנות כמו שלנו 
ומכבדת  יחסים טובה  ומבודדות מהמרכז, מערכת 

חשובה ביותר. 
אלא  סכסוך  פתרון  של  טכני  כלי  רק  אינו  הגישור 
נצליח  אם  אדם.  בני  של  יחסיהם  לגבי  תפיסה 
להטמיע תפיסה זו גם אצלנו, ההתנהלות העסקית 
יהיו  לחברו  אדם  בין  היחסים  גם  כמו  והציבורית 
נוכל לתרום תרומה משמעותית  בכך  יותר.  טובים 
לשיפור איכות החיים הקהילתיים בישובי המועצה.

גישור  למד  או  גישור,  ללמוד  שמעוניין  מי  כל 
הודעה  להשאיר  מוזמן  בתחום,  לעסוק  ומעוניין 

 .irit@rng.org.il בטלפון 6564145 או בדוא"ל

ענת לב-רן
מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים

דותן ברגר )במרכז( עם חברי המשלחת

חתונות, ציפורים וזכרונות
בסוכות ייערכו שלושה אירועים ופעילויות מיוחדים לתושבי המועצה. 

הפרטים לפניכם

והגדת לבנך - זכרתי לכתך אתי במדבר
16.10.11, יום א', חוה"מ סוכות, 18:00 בסוכת קבוץ שדה בוקר.

האירוע השלישי בסדרת "והגדת לבנך". בתכנית: ברכות, סיפורי חיזור וחתונות, 
הסרט "הוי הפרוטה והירח", שירה בציבור עם מיכאל וולפה וזמרי קיבוץ שדה 

בוקר, קריאה ומשחק עם יעל שמול. מנחה: איתן פאר. מוזמנים: כל תושבי המועצה 
ואורחיהם - ההשתתפות ללא תשלום!

הסעות ממשאבי שדה 17:30 ומרביבים 17:15, יש להירשם מראש.
לפרטים והרשמה: 054-3059254; 08-6592122.

חגיגת צפרות
15-17 באוקטובר במרכז הצפרות רמת 

הנגב.
בואו להכיר מקרוב את ציפורי הנגב: 
מציפורי השיר הקטנות ועד לעופות 

הדורסים רבי ההוד. מדריכים מקצועיים 
יעבירו מגוון פעילויות ייחודיות - 

טיבוע, תצפית בנשרים ועופות דורסים 
אחרים, נסיעה ברכבי שטח בעקבות 

ציפורי המדבר המסתוריות והנדירות. 
פרטים והרשמה בבית ספר שדה שדה 

בוקר 08-6532016.
15 ו-17 באוקטובר:

7:00-9:00 - טיבוע ציפורים.

7:00-10:00 - תצפית נשרים בתחנת 
האכלה. 

8:00, 10:30 – סיורי צפרות בעין עבדת. 
יציאה מהחניון התחתון של עין עבדת 

וסיום בחניון העליון.
9:00 - סיור למשפחות עם ילדים, הלוך 

חזור למעיין.
16 באוקטובר:

בשעות הצהריים ייצא טיול ג'יפים 
מודרך עם צפרים מקצועיים לעין 

עקב, בעקבות עופות דורסים נדירים 
וציפורים אחרות. מהרו להירשם, 

מספר המקומות מוגבל! הטיול מותנה 
במינימום חמישה נרשמים.

סיורים בעקבות גיבורי ההתיישבות בנגב
16.10.11, יום א', 11:00 ו-14:00. 

ביקור מרתק בבית הקברות של רביבים והיכרות עם הדמויות שהעלו את הישוב 
היהודי הדרומי ביותר בנגב ב-1943. 

מדריך: נפתלי רז, תושב רביבים ומורה-דרך. הסיורים פתוחים לציבור, ללא תיאום 
מראש וללא תשלום. משך כל סיור כשעה וחצי.

להשלמת הסיור הציבור מוזמן לביקור מודרך גם במצפה רביבים, האתר שבו החלה 
ההתיישבות במקום. לפרטים נוספים - נפתלי רז, 054-5494172. 
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חותרים קדימה עם מבט לאחור
ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך, מתאר את תפיסת החינוך של המועצה

החינוך, התרבות והספורט הם התשתית לעושר 
המועצה  הנגב.  רמת  יישובי  של  הקהילה  חיי 
רואה חשיבות רבה לטיפול פרטני ואיכותי, החל 
בפעוטונים,  ייחודית  תמיכה  ידי  על  הרך  מהגיל 
דרך סיוע במהלך שנות בית הספר וכלה בעידוד 
משמעותי ליציאה ללימודים גבוהים )קרן דיוויס 
במועצה  החינוך  מערכות  גבוהה(.  להשכלה 
פועלות מתוך רצון למצוא לכל אחד ואחת מילדי 
יהיה  שאיתן  המתאימות  המסגרות  את  האזור 

אפשר להגיע למימוש עצמי כפרט וכקהילה.
לפי תפיסת החינוך במועצה, החינוך הפורמאלי 

והלא פורמאלי הם מיקשה אחת, וחייבים לפעול 
רק  רואה  אינה  החינוך  תפיסת  מלא.  בתיאום 
חוגים  ספר,  )בתי  הרגילות  הפעילות  במסגרות 
וכו/( את מקור החינוך, אלא בכל אחת ממערכות 
המשפחה  עם  בבית,  ובראשונה  ובראש  החיים, 
השפעה  הפיזית  שלסביבה  יגידו  יש  הגרעינית. 

רבה גם כן, ואני האחרון שיערער על כך. 
ברוח  שהוקם  הנגב,  רמת  אזור  של  הייחודיות 
גוריון(,  בן  )רוח  והחלוציות  ההתיישבות  ערכי 
מחייבים  הייחודית,  המדברית  הסביבה  עם  יחד 
לעשות סינתזה ערכית, אותה אני מכנה "ציונות 

סביבתית". 
כמערכת תפעולית אנחנו מתמודדים מדי יום עם 
הגיאוגרפית  הפריסה  עקב  פשוטות,  לא  סוגיות 
הטרוגניות  עצום,  הסעות  מערך  המחייבת 
שאלות  שמזמן  היישובים  ואופי  האוכלוסייה 
מאידך.  אישיות  והתמודדויות  מחד  קהילתיות 
ותקציב  כלכלית,  נגזרת  גם  יש  זו  למורכבות 
המועצה  מתקציב  כ-30%  מהווה  החינוך 

ושלוחותיה השונות. 
ביתר  לבחון  נדרשים  אנו  העתיד,  לעבר  במבט 
החינוך  שאלת  כגון  אסטרטגיות,  שאלות  שאת 

מענה  נתינת  אזורי,  תיכון  במסגרת  יסודי  העל 
האוכלוסייה,  גדילת  לאור  הדתית  לאוכלוסייה 
והיחסים  וירוחם  רמון  מצפה  עם  הגומלין  יחסי 

עם התושבים הבדואים. 
אשר  החותרים,  קבוצות  שכדוגמת  מקווה  אני 
חותרות קדימה אך מסתכלות לאחור נלמד ונדע 
כדי  אחורה  להסתכל   - אצלנו  גם  זאת  לעשות 
למציאות  קדימה  ולחתור  באנו,  מאיפה  לזכור 

שאותה חובתנו לעצב. 
ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך 

כמה כמה?
בשנת הלימודים הנוכחית, נמצאים 1783 מילדי המועצה במסגרות החינוך השונות. לפניכם כמה נתונים

חינוך תשע"ב
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בו  חינוכי,  פסיכולוגי  שירות  פועל  במועצה 
מועסקות שלוש פסיכולוגיות חינוכיות. אנו מלוות 
את מערכות החינוך ברחבי המועצה. מומחיותנו 
היא הבנה של תהליכי למידה, מה עלול להפריע 
רצף  השונים:  ברצפים  הילדים  והתפתחות  להם, 
ההתפתחות הרגשית, רצף ההתפתחות החברתית 

ורצף ההתפתחות הקוגניטיבית.
חלוקת העבודה: פנינית ברוקנטל - בי"ס צין, גני 
חובה מדרשה, שדה-בוקר, רביבים. אפרת פרץ – 
גני ילדים טללים, משאבי שדה, קדש ברנע, מחנה 
רמון, אשלים, קדם חובה מדרשה. נעמי רז - בי"ס 

משאבים, גני רתמים.

מה אנחנו עושות בפועל? אנו לומדות להכיר את 
הילדים ולהבין אותם – על ידי מבחנים פסיכולוגיים, 
התבוננות, איסוף מידע מאנשי החינוך ומההורים; 
להבין  ולהורים  החינוכיים  לצוותים  מסייעות 
התנהגויות של ילדים וקשיים לימודיים; מייעצות 
הקשורות  בסוגיות  וההורים  החינוך  לאנשי 
מטפלות  גם  ולעיתים  ילדים;  עם  להתנהלות 

ישירות בילדים.
ניתן לפנות אלינו באמצעות הצוות החינוכי בבית 
ישירות  או  יועצת(,  מורה,  )גננת,  בגן  או  הספר 
עירית  החינוכי  הפסיכולוגי  השירות  מזכירת  אל 

בטלפון 08-6564145.

המועצה  במתחם  הממוקם  הטיפולי,  במרכז 
במספר  טיפולים  לילדים  ניתנים  האזורית, 
והתקשורת;  השפה  הדיבור,  בתחום  תחומים: 
החושית-תנועתית,  האינטגרציה  בתחומי 
המוטוריקה, הארגון, תפקודי היום-יום,  מיומנויות 

בית-ספריות; ובתחום הנפשי/ רגשי.
לרשותנו עומדים בעלי המקצוע הבאים: קלינאיות 
של  )טיפולים  בעיסוק  מרפאות  תקשורת, 
ממומנים  בעיסוק  ומרפאות  תקשורת  קלינאיות 
על ידי קופות החולים(, מטפלת בשיטת אלבאום, 
בתחומי  מטפלות  ומגוון  וחינוכי  קליני  פסיכולוג 

הבעה ויצירה )אמנות, תנועה, דרמה, מוזיקה(.

כדי לקבל טיפול במרכז יש לפנות למרכז ולמלא 
שאלון על ילדכם. לאחר מילוי השאלון, מוזמנים 
המקצוע  איש  של  והערכה  לאבחון  הילדים 
ובניית  עבודה  מטרות  הגדרת  לשם  הרלוונטי, 
תכנית עבודה. במקרה של פניות לטיפול בתחום 
המרכז,  למנהלת  ההורים  מוזמנים  הרגשי/נפשי 
חשוב  המתאים.  הטיפול  נבחן  גם  שבו  למפגש 
לציין שכל טיפול, מכל סוג שהוא, מלווה גם על 

ידי הדרכה להורים.
mali@rng.org.il ,08-6564144 :לפרטים

מנהלת המרכז: נעמי רז, פסיכולוגית חינוכית 
מזכירת המרכז: מלי פינקלשטיין

מישהו מטפל בךמקשיבים לילדים שלכם
 את מערכות החינוך במועצה מלוות שלוש פסיכולוגיות חינוכיות. 

מה תפקידן וכיצד הן יכולות לסייע לכם?
 המרכז הטיפולי רמת הנגב מספק לילדיכם טיפולים במגוון תחומים: 

משפה ותקשורת, דרך מוטוריקה וארגון ועד התחום הנפשי

תדהמה, עצב וגם שחרור

סוס טרויאני על הר צרור

רז יוגב, מחברי המשלחת לפולין, מספר על המסע

כמדי שנה, פתחו תלמידי התיכון לחינוך סביבתי את שנת הלימודים בטקס זריחה מושקע וייחודי

המושג  אומר  מה  הבנתי  באמת  לא  פעם  אף 
"שואה". הפרטים הגדולים היו ידועים לי, וסיפורים 
גם  אבל  בעבר.  שמעתי  כבר  מרגשים  אישיים 
ההכנה לקראת המסע לפולין לא באמת גרמה לי 
 70 מלפני  רחוק  רצח  שמתאר  המושג  את  להבין 
שנה של שישה מיליון מבני עמי, על האדמה שבה 
חיו מאות שנים, באירופה המתורבתת. רק המסע 

הצליח לגרום לי להבין. 
אפר  הר  מול  ונעמדתי  למיידנק,  כשהגעתי  רק 
עוברת  הצמרמורת  את  הרגשתי  הענק,  האדם 
הזכר  מול  עומד  אני  למחשבתי.  ומחלחלת  בגופי 
בני  היהודי,  האחרון של מאות אלפים מבני העם 
שנבנתה  האדירה  והמסורת  המפוארת  התרבות 
ונמחקה כמעט לגמרי בשנים  במשך מאות שנים 
מועטות, חשבתי לעצמי. ואני, נער יהודי ממדינת 
לא  אותם.  וזוכר  לכאן  מגיע  ישראל,  היהודים 

הושמדנו לגמרי - עובדה, אנחנו כאן. 
היו חלק מרכזי במסע.  והתדהמה שחווינו  השוק 
לנו  וגרמו  מולנו  נפערו  והחורבן  האסון  ממדי 
להיות מבולבלים לגמרי. לא הרבה נשאר ממחנות 
כולו  אושוויץ  הנאצים.  שבנו  והריכוז  ההשמדה 
ומגטו  קיימת  לא  כבר  טרבלינקה  דשא,  מכוסה 
ורשה נשארה חומה בודדת. חשוב לזכור - מחנות 
אנשים,  מיליון  שישה  רק  השמידו  לא  ההשמדה 
הם השמידו תרבות שלמה ומפוארת, שגם ממנה 
נשארו  המפוארים  הכנסת  בתי  הרבה.  נשאר  לא 

יהודיות  שכונות  ממתפללים,  וריקים  שוממים 
נוצרים  בפולנים  המלחמה  אחרי  שוכנו  שלמות 

ברח  או  הושמד  בגולה  שחי  היהודי  העם  ורוב 
למדינות אחרות. לא נשאר לנו הרבה מה לראות, 

אך עדיין, החוויה עברה במלוא עוצמתה. 
ששלחתי  בהודעה  כתבתי  חיים",  משנה  "מסע 
אני באמת  בוורשה.  להורים בערב שישי מהמלון 
אדם,  של  חיים  לשנות  יכול  כזה  מסע  כי  מאמין 
הדברים  את  יותר  הרבה  להעריך  לו  לגרום  יכול 

שניתנים לו, ואת הביטחון שבו הוא חי. 
גיבוש  גם  במסע.  חווינו  ועצב  תדהמה  רק  לא 
גם  רבות  ולעיתים  נוחה  מצוינת,  אווירה  חברתי, 
מצחיקה. האווירה המשוחררת, כולל ההתפרקות 
באוטובוס )קריוקי, סרטים, צחוקים ושינה עמוקה( 
בנסיעה ליעד הבא, לא פגעו אפילו במקצת ממה 
שחווינו דקות לפני כן. להיפך, הן רק אפשרו לנו 
בסיפור  הבא,  באתר  להתמקד  והרצון  הפנאי  את 
מסעות  עשרות  שמאחוריו  איז'ו,  המדריך  הבא. 
ומרגשת,  מעניינת  בצורה  אותנו  הדריך  לפולין, 
חזרנו  רגשיים.  תכנים  גם  אך  רב  ידע  והעביר 
באמת  אפשר  אי  ספק.  אין  אחרים,  הזה  מהמסע 
עוצמתי  מסע  שחווית  אחרי  אדם  אותו  להישאר 
שכזה. אני לא יודע אם התבגרנו או לא, אבל משהו 

השתנה בנו. 
אותנו  ששלח  למי  תודה  להגיד  רוצה  אני  לסיום, 

למסע לפולין, ונתן לנו את הזכות לעבור אותו. 

רז יוגב,
בשם כל חברי המשלחת לפולין תשע"א, 
רמת הנגב ומשמר הנגב, אוגוסט 1102

לחינוך  בתיכון  ומרשימה  מרכזית  פתיחה  מסורת 
סביבתי היא טקס הזריחה, שמתקיים עם אור ראשון 
על הר צרור בשבת הראשונה של שנת הלימודים. 
הטקס כולו, משלב התכנון ועד גמר ההפקה, מופקד 

בידיה המסורות של שכבה י"ב.
בשבת לפנות בוקר, עוד לפני אור ראשון, המתצפת 
ממעלה הר צרור יכול היה להבחין באורות פנסים 
עמומים של עשרות אנשים העולים לאיטם לכיוון 
ההר. נערות ונערי התיכון, תושבי המדרשה והאזור, 
את  לפקוד  ומקפידים  הטקס  על  ששמעו  סקרנים 
נרגשים  והורים  לדורותיהם  תיכון  בוגרי  המקום, 
עשו את דרכם מעלה. לפידים ואבוקות קידמו את 
פני הבאים, תפאורה מרשימה יצרה כניסה מפוארת 
במעבר לראש ההר, הנערות והנערים שילבו פסלים 
אנושיים שדמויותיהם הקפואות ליוו את הנכנסים.

אות הפתיחה ניתן ומוסיקה רועמת נשמעה. הנערים 
"זרקו" בדמיון את המשתתפים למסע מופלא שחצה 
הפרק  ואל  טרויה,  מלחמת  אל  הישר  ומרחב,  זמן 
במיתולוגיה היוונית המתאר את המלחמה מהמאה 
העיר  כנגד  יוון  עמי  התאחדו  שבה  לפנה"ס  ה-12 

טרויה. בריקוד, בשירה, בנגינה ובמשחק, כשהכול 
מלווה בפעלולי אש, הוצגה חטיפתה של הלנה אשת 
טרויה.  מלך  מבני  פאריס,  בידי  מספרטה  מנלאוס 
לאחר המצור הוכנס בידי עמי יוון הסוס הטרויאני, 
בו הוסתרו לוחמים רבים שהצליחו לשנות את הכף. 
תמונת הלוחמים שהסתתרו מאחרי פסל ענק של 
סוס שנבנה על ההר מבעוד מועד, פתחה את סצנת 
כבכל  בסיום,  במופע.  האחרון  המלחמה  ריקוד 
וצפו אל  שנה, התקבצו האנשים בקבוצות קטנות 
השמש העולה ואל הנופים הקסומים של בקעת צין 

ומורדות רכס חתירה.
מחזור ל"ג של התיכון הרימו טקס למופת ושילבו 
מיוחדת.  מסורות  עם  בשילוב  מדברי  מנוף  הנאה 
לכל  ותודה  המלווה,  ולצוות  להם  גדול  כח  יישר 
הבאות  במסורות  נתראה  מהאזור.  שהגיע  מי 

ובעדלאידע!

חגי רזניק
מנהל הפנימייה
התיכון לחינוך סביבתי

"מסע כזה יכול לשנות חיים של אדם"

"מסע כזה יכול לשנות חיים של אדם"

חינוך תשע"ב
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מועצה אזורית רמת נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2010 )באלפי שקלים(

החינוך הסביבתי מתחיל מלמטה
זו השנה השניה שגני הילדים מובילים פרויקט לחינוך סביבתי במשותף עם הרשת הירוקה

במודעות  מדרגה  קפיצת  חלה  האחרונות  בשנים 
המועצה  הסביבה.  ואיכות  קיימות  לנושאי  הציבור 
האזורית רמת הנגב הופכת בהדרגה לאחת המועצות 
האזוריות המובילות בתחום זה. ידוע לכל כי העתיד 
הוא הילדים והמפתח לשינוי ההתנהגותי הנדרש הוא 
בחינוך הדור הבא. אנו מאמינים כי ילדים העוסקים 
יהפכו  הילדים  בגן  כבר  הסביבה  איכות  בנושאי 
הרגלי  ויאמצו  לסביבתם  יותר  אחראים  למבוגרים 

חיים מקיימים.
ברוח זו, יצא לדרך בשנת הלימודים תשע"א פרויקט 
אורלי  של  בהנחייתה  הירוקה,  הרשת  עם  משותף 
בנושאי  גננות  השתלמות  כולל  הפרויקט  גל-אור. 
ויצירת  פרטני  באופן  הגנים  ליווי  סביבה,  איכות 
גורמים שונים במועצה. מטרתו  שיתופי פעולה עם 
של הפרויקט היא לסייע לגננות לקרב את הנושאים 
פעילויות.  של  מגוון  דרך  הגן  ילדי  אל  הסביבתיים 
ידיעותיהן האישיות  כך, מרחיבות הגננות את  בתוך 

בנושאים אלה גם לתועלתן האישית.

במסגרת  המועצה  גננות  עסקו  שעברה  בשנה 
של  חשיבותם  על  ועמדו  המחזור  בנושא  הפרויקט 
 R: Refuse, Reduce, Reuse, Repair,-חמשת ה
להשתמש  להפחית,  לסרב,  )ובעברית:   Recycle
שוב, לתקן ולמחזר( וכיצד אפשר ליישמם וללמדם 

בגן הילדים. 
אנו ממשיכים בפרויקט המשותף עם הרשת הירוקה, 
כאשר השנה נפעל ליצירה וטיפוח של גינה מזמינה 
בגן. ההתנסות בעבודת האדמה תאפשר יצירת קשר 
בין הילדים לאדמה. החיבור לגינה וההנאה מהעבודה 
בה ייצרו אצל הילדים בסיס להבנת יחסי הגומלין בין 
המודעות  ולהגברת  הצומח  ולעולם  לאדמה  האדם 

הסביבתית כלפיהם. 
והילדים  הצוות  יתנסו  בגן"  "גינה  הנקראת  בתכנית 
בהקמת גינה אקולוגית, הכוללת גידול ירקות, צמחי 
מעניקה  הפעילות  הקיימות.  ברוח  ופרחים  תבלין 
לילדים את האפשרות למגע ישיר ומוחשי עם עבודת 
האדמה. הילדים חווים את מעגל עונות השנה דרך 

השתנות הגינה. הם נהנים מתהליך שלם של צמיחה, 
על  נלמד  בנוסף,  לפרי.  מזרע  והשתנות  התפתחות 
צמחים שונים ומקומם במערכת האקולוגית. צמחים 
שונים יכולים למשוך לגינתנו פרפרים מסוימים כשם 
שעצים מסוימים מזמנים מינים שונים של ציפורים. 
הלימוד של קשרים אלו יכול להביא לסביבת ביתינו 
לבייתו  או  בו  לפגוע  מבלי  הדרו  במלוא  הטבע  את 

לצרכינו. 
בעולם הטכנולוגי בעל הקצב המהיר אליו צומחים 
עבודת  אל  הבסיס,  אל  בחזרה  רב  ערך  יש  ילדינו, 
האדמה ואל הקשר עם הטבע הסובב אותנו. אין זה 
יעסקו  ובמה  חייהם  את  לחיות  יבחרו  היכן  חשוב 
עתידו  את  יכריעו  הסביבתיות  הסוגיות  לכשיגדלו. 
של עולמנו, ועלינו המבוגרים מוטלת החובה להכין 

את ילדינו להתמודדות עם סוגיות אלו.

מיכל פריאל
מנהלת גיל רך גנים

הפעילות מעניקה לילדים את האפשרות 
למגע ישיר ומוחשי עם עבודת האדמה

חינוך תשע"ב
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נגינה אינו עניין טכני בלבד. למעשה,  לימוד 
הפרמטר הטכני מהווה רק חלק קטן ממכלול 
בלימוד  ביטוי  לידי  הבאים  הפרמטרים 
חינוכי  כלי  מכל  יותר  מהווה  הנגינה  הנגינה. 
מרבית  על  השפעה  בעל  ראשונה,  ממדרגה 
תחומי החיים, ומכאן חשיבותו. למעשה ניתן 
להגדיר את הנושא כ"חינוך באמצעות לימוד 
נגינה". אם נערוך רשימה )חלקית( של ערכים 
חינוכיים רצויים, כמו לקיחת אחריות, משמעת 
עצמית, התמדה, סבלנות, ריכוז, דיוק, שאיפה 
ובזמן,  במרחב  התארגנות  יכולת  למצוינות, 
יכולת  סיפוקים,  דחיית  במשימות,  עמידה 
עבודה בצוות, פתיחות, יכולת התמודדות עם 
וסובלנות  כבוד  רגישות,  הקשבה,  אתגרים, 
לזולת - הרי שכל אלה הם רכיבי יסוד בחינוך 

המוסיקלי ובלימוד הנגינה.
מצבים  עם  להתמודד  כלי  היא  המוסיקה 
צלילית  מקבילה  היא  היום-יום.  בחיי  שונים 
ויצירתי  אישי  ביטוי  כלי  ומשמשת  לרגש, 
להביע רגשות. המפגש המוסיקלי עצמו נותן 
מוסיקלי,  אתגר  עם  להתמודד  כלים  לילד 
בעוד הדרך לפיתרון ויישום הנלמד במצבים 
חדשים מכינים אותו להתמודדות עם אתגרים 

בכלל בחיים.
כישורים  שלושה  מטפח  המוסיקלי  החינוך 

בסיסיים לחיים:
וקוגניטיביים- אינטלקטואלים  כישורים   .1
שכליים. המוסיקה, כמו כל שפה, מתאפיינת 
חלקם  דומים,  חלקם  למשפטים.  בחלוקה 
יוצר מבנה  יחד  כל המשפטים  צירוף  שונים. 
התחלה,  בעלת  שלמה  יצירה   - מוסיקלי 
המוסיקלית  השפה  של  הבנה  וסוף.  אמצע 
מוסיקליים,  משפטים  בין  להבחין  והיכולת 
עיקר  בין  להבדיל  ויכולת  זיכרון  מפתחת 
לטפל. הבנה, ניתוח, ביקורת ויישום תהליכים 
לחשיבה  כלים  מבטיחים  במוסיקה  שונים 
בכל  בעיות  לפתרון  ומסודרת  לוגית  כללית 
להבנת  תורם  מוסיקה  לימוד  החיים.  תחומי 
תוך  בכלל,  באמנות  האסתטיקה  עקרונות 
השפה  של  הבנה  הבעה.  לדקויות  רגישות 
יותר  שלמה  הנאה  גם  מבטיחה  המוסיקלית 
ואף  ושומעים,  מנגנים  שאנו  המוסיקה  מן 

נותנת כלים ליצירת מוסיקה חדשה. 
מוסיקלית  פעילות  אישיים.  כישורים   .2
בין- תקשורת  מיומנויות  מפתחת  משותפת 
העצמאית.  האישיות  את  ומפתחת  אישית 
בפן האישי, יכולת ההבעה הרגשית מעמיקה 
ולסביבתו  לעצמו  האדם  של  המודעות  את 
עצמאות  בטחון,  פנימי,  חוזק  ומפתחת 
ויצירתיות. דרך פעילות מוסיקלית מוצלחת 
אישי,  טעם  בו  המפתח  תהליך  עובר  הילד 
סגנונות  ממגוון  והנאה  סיפוק  זאת  עם  ויחד 
חדשים: התהליך הרגשי מתחיל מהתעניינות 
העדפה   - פעולה  לשיתוף  ראשונית  ונכונות 
מודעת לפעולה או סגנון מוסיקלי מסוימים, 
הפיכתם להרגל אוטומטי תוך שינוי הרגלים 
ישנים, ולבסוף היכולת ליהנות מהדבר החדש 

ולרצות ליצור דברים מקוריים חדשים. 
המוסיקלית  הפעילות  מפתחת  החברתי  בפן 
שבעתיד  אישית,  בין  תקשורת  מיומנויות 
יבחר לעסוק.  ילוו את הילד בכל תחום שבו 
ורצון  אמון  רגש  מפתח  הילד  הפעילות  דרך 
לשיתוף פעולה. הוא מפתח משמעת וסובלנות 
לדחות  יכולת   - הזולת  וכלפי  עצמו  כלפי 
התמדה,  יכולת  הקשבה,  ריכוז,  סיפוקים, 
בכל  לראות  ניתן  למעשה  ושיטתיות.  דיוק 
בתקשורת  שיעור  בצוותא  נגינה  של  מפגש 

ובהתנהלות חברתית על כל גווניה.
הפעילות  כדי  תוך  מוטוריים.  כישורים   .3
המוסיקלית מתפתחים גם כישורים מוטוריים 

גופנית  מודעות   - יום-יום  לחיי  חשובים 
וקואורדינציה, כישורי תנועה במרחב ובזמן, 
ביטוי  מתן  עין-גוף,  קשר  שפה,  מיומנויות 
מספר  והפעלת  המוסיקלית  לתנועה  גופני 

חושים בו-זמנית.
דווקא בעידן המודרני, המאופיין בטכנולוגיה 
ב"תרבות  מהיר,  חיים  בקצב  מתקדמת, 
מידיים  סיפוקים  ובהעדפת  האינסטנט" 
רבה  חשיבות  המוסיקלי  לחינוך  יש  וקלים, 
ביותר בעיצוב אישיותו של הילד. לימוד נגינה 
ותרגול  שינון  אשר  טווח,  ארוך  תהליך  הוא 
הם חלק מרכזי בו. משום כך חשיבותו הרבה 
בהקניית הרגלי עבודה ולימוד. בלימוד נגינה 
בהליך  שלבים  על  לפסוח  ניתן  שלא  כמעט 
מוליד  אימון  שלב,  מוליד  שלב  הלימודי, 
מניב הצלחה. הכישרון הטבעי  הישג, מאמץ 
אינו מספיק לשם השגת מטרה, ולכן מימושו 
המכשיר  הוא  הפוטנציאל  של  האקטיבי 

העיקרי להצלחה.

הרכב לכל ילד

המוסיקה  אולפן  אלר"ן,  על  מילים  ומספר 
במתכונתו  פועל  אלר"ן  הנגב:  ברמת 
חינוך  ומספק  שנה,  כעשרים  העכשווית 
לתושבי  נגינה  לימוד  באמצעות  מוסיקלי 
לצד  ומבוגרים.  נוער  ילדים,   - המועצה 
מספר  במסגרתו  פועלים  יחידניים  שיעורים 
גופי נגינה: הרכבי כלי הקשה, הרכב גיטרות, 
הרכב  חלילי-צד,  הרכב  חליליות,  הרכב 
בוגר  רוק  הרכב  צעיר,  רוק  הרכב  קלאסי, 
הודות  מתאפשרת  זו  פעילות  ג'אז.  והרכב 
רמתם  מבחינת  הן  מצוינים,  מורים  לצוות 
החינוכית,  גישתם  מבחינת  והן  המקצועית 
שבאמצעותם  שלהם,  והמנהיגות  הכריזמה 

הם סוחפים את התלמידים. 
הנגינה  כי  מלמד  האחרונות  השנים  ניסיון 
הלימוד  המשך  לצד  המוסיקליים  בהרכבים 
היחידני מקפיצים את רמת ההישגים, יוצרים 

לנושא  התלמידים  של  עצומה  מחויבות 
הנגינה ומכוונים קבוצות תלמידים למצוינות 
הייצוגי  הג'אז  הרכב  מידה.  קנה  כל  על-פי 
של  הדגל  תוצר  הוא   ,Jazzert המועצה,  של 
אלר"ן, והוא פרי השקעת משאבים רבים. חזון 
אלר"ן הוא לאפשר לכל תלמיד שמגיע לרמת 
בהרכב  חלק  לקחת  זאת  שמאפשרת  נגינה 

מוסיקלי. 
הנוגעת  הנגב,  לרמת  ייחודית  מגמה 
היא  הרגשי,  במישור  הנגינה  של  לחשיבותה 
הצטרפות הולכת וגוברת של מבוגרים לקהל 
פונים  התלמידים באלר"ן. בשנים האחרונות 
ללימוד   )20-65 )גילאי  מבוגרים  ויותר  יותר 
ומעוניינים  בילדותם  ניגנו  רובם  נגינה. 
לחזור ל"אהבת הילדות", ומיעוטם מבקשים 
להגשים חלום ילדות שלא מומש. נכון להיום 
שמהווים  מבוגרים,  כ-30  באלר"ן  לומדים 
20% מכלל התלמידים. במסגרת עידוד מגמה 
זו, בכוונתנו להקים השנה תזמורת מבוגרים 

בפתחת ניצנה. 
ונקודה אחרונה וחשובה היא שיתוף הפעולה 
בשנים  הפורמלי:  החינוך  עם  אלר"ן  של 
בפעילות  קטן  חלק  אלר"ן  לקח  האחרונות 
ההעשרה  מפעילויות  כחלק  הספר,  בבתי 
במסגרת "סל תרבות". השנה מתוכננת כניסה 
מיוחד,  פרויקט  באמצעות  יותר  משמעותית 
אותו יזם ומוביל אוהד גוטמן, מורה באלר"ן. 
מפגשים  שמונה  לכלול  אמור  זה  פרויקט 
הכיתות  בקרב  השנה  לאורך  שיתקיימו 
יוצג  ובהם  היסודיים,  הספר  בבתי  הגבוהות 
ההיסטוריה-חברה-תרבות  תחומי  שילוב 
ומוסיקה בישראל, מראשית ההתיישבות ועד 

היום. 
גאה  הנגב,  רמת  של  המוסיקה  אולפן  אלר"ן, 
הברוכה  החינוכית  העשייה  מן  חלק  להיות 

באזור.
תרצה יובל מנהלת אולפן 
למוסיקה רמת הנגב) אלר"ן(

לימוד נגינה אינו רק לימוד תווים, אלא מהווה כלי חינוכי המפתח את הלומדים בכל תחומי החיים. 
זה העקרון המנחה את אלר"ן, אולפן המוסיקה של רמת הנגב

צלילים חינוכיים
חינוך תשע"ב
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שלום לתושבי המועצה. אני נורית גיא ממדרשת 
תרבות  למנהלת  מוניתי  ולאחרונה  גוריון,  בן 

ואירועים. מה מסתתר מאחורי התואר?
הצגות,  על  היתר  בין  אחראית  תרבות  מחלקת 
הוידאו  חוג האזנה, ספריות, מגזין  חבורת הזמר, 
כמו  הספורט,  ועמותת  המתנ"ס  של  ואירועים 
חגיגות סוף הקיץ, צעדת בן גוריון, צלילים במדבר, 
בכל  בנוסף, אטפל  ועוד.  ועוד  ימי שירה במדבר 
האירועים שקשורים לאגפים ולמחלקות השונות 
)תיירות(,  הנגב  תוצרת  פסטיבל  כמו  במועצה, 

אקולנוע )סביבה( ועוד.
לנעלים  נכנסת  ואני  רחב,  הוא  התפקיד  אכן, 
מאד  עוזרת  זיוה  אך  זיוה,  שהשאירה  הגדולות 
לי את  יש  ותמיד נמצאת כשצריך אותה. בנוסף, 
התמיכה של מזכירתי דינה ארנוני, של צוות אגף 
חינוך ושל צוות המועצה שמהרגע הראשון גרמו 

לי להרגיש שהגעתי למקום הנכון. 
אני מאמינה שבכל ישוב צריכה להתקיים פעילות 
בנוסף  ליישוב,  שמתאים  מידה  בקנה  תרבות 
להיות  שצריכה  המועצתית  התרבות  לפעילות 
תושבי  כל  עבור  והרחבה  הגדולה  הפעילות 
רכזי  צוות  את  מובילה  אני  זאת  לאור  המועצה. 
לחודש,  אחת  ייפגש  הצוות  בישובים.  התרבות 
ישתתף בקבלת ההחלטות על פעילויות התרבות 
וישמש  העשרה  בהשתלמויות  ישתתף  במועצה, 
כ"שגריר" של מחלקת התרבות כל אחד ביישוב 

שלו. 
עם  ואפגש  יישוב  לכל  אגיע  הקרובים  בשבועות 
הוותיקים  נציג  ספרנית,  התרבות,  נציג  או  רכז 
ומזכיר הישוב. מטרת הפגישות הללו היא להכיר 
מקרוב את היישובים ואת הצרכים של כל יישוב, 

על מנת לראות מה קורה בשטח. 
היישובים  לעתיד.  ורעיונות  אתגרים  הרבה  יש 
חדשים,  תושבים  וקולטים  מתרחבים  צומחים, 
קורמת  הבה"דים  עיר  מוקמים,  חדשים  יישובים 

מאמינה  ואני  ומתרחב  הולך  הכביש  וגידים,  עור 
טובים  דברים  בעיקר  יביאו  האלו  הדברים  שכל 
ויעזרו לפתח את המועצה שלנו בכל התחומים, 

בין השאר בתחום התרבות.
חלק מאד חשוב בתפקידי הוא לשמוע מה אתם 
הארות,  הערות,  לשמוע  תמיד  אשמח  חושבים. 
רעיונות, בקשות וכל דבר שעולה על דעתכם. ניתן 
@nuritg ומומלץ לפנות אליי בדואר אלקטרוני 

.rng.org.il
שיהיה לכולנו בהצלחה!

פסטיבל תוצרת הנגב

באוגוסט התקיים פסטיבל תוצרת הנגב, בארגונה 
הנגב  את  "להביא  היה  הרעיון  מיראז'.  קרן  של 
יותר  הגיעו  בת"א  התחנה  למתחם  למרכז". 
מועצות  מ-17  קטנים  ועסקים  יזמים  משבעים 
אזוריות ומקומיות מכל רחבי הנגב. בנוסף, הופיעו 

יהודית רביץ, קרולינה ומספר להקות צעירות.
את רמת הנגב ייצגו בכבוד רב טלי בבאי מטללים 
רוזנפלד  דבורה  יד;  בעבודת  שוקולד  מותק,   –
צעדי  עופרה  תכשיטים;  די.אן.   – מטללים 
ממדרשת בן גוריון – צילום אמנותי; רותי ביסמוט 
מאשלים – סטודיו בר קרמיקה ואמנות; רינת קינן 
רינצ'י ממחנה רמון – בגדי ילדים ומוצרי טכסטיל 
לתינוקות; גדי ולאה נחימוב עם הגבינות והאירוח 
של חוות נאות; גלית אלפי ממחנה רמון - גאלה 
תכשיטים; שמן זית חלוצה; דורון עקיבא עם שמן 
הזית האורגני מעזוז; יקב קדש ברנע; ויקב רוג'ום 
מחוות צל מדבר שהפעיל בר יין עם יינות הכרמים 

של כרמי עבדת, שדה בוקר וחוות רוטה.
רב  עניין  הורגש  המועצה  על  ההסברה  בדוכן 
מה  ועל  שלנו  המועצה  על  עוד  לדעת  ורצון 
הוכתר  לנו להציע לקהל הרחב. הפסטיבל  שיש 
איש!  כ-15,000  אליו  שהגיעו  לאחר  בהצלחה, 

גם אנו הרגשנו זאת היטב, בכמות האנשים הרבה 
בעלי  לכל  רבה  תודה  שלנו.  לדוכנים  שהגיעה 
לייצג את המועצה  ועזרו  העסקים שלקחו חלק 

שלנו בכבוד.

פסטיבל סוף הקיץ במחנה רמון

השנה, בפעם השלישית, נפגשנו תושבי המועצה 
במחנה רמון, לחגיגה המסורתית של סוף הקיץ. 
מה היה לנו שם? מתנפחים, סדנאות, טרמפולינות, 
רכבת, מכוניות מתנגשות, מתחם זהירות בדרכים, 
עפיפונים, דוכן של חוגי סיירות, מתחם צפרות עם 
סדנאות יצירה, יריד מכירות של נשות המועצה, 
דוכן של הגישור והאמנה החברתית וכמובן דוכני 
מזון. קינחנו בהופעה מרשימה של קרן פלס, עם 

תופעות הערצה שעוד לא ידענו כמותן.
האירוח במחנה רמון היה תענוג כתמיד, המקום 
להצלחת  רבות  תרמו  הטובה  והאווירה  היפה 
האירוע. כמובן שהתור לפלאפל היה ארוך למרות 
תורם  זה  כי  אומרים  יש  אך  שעשינו,  השינויים 

לגיבוש הקהילתי...
זו ההזדמנות להודות לשותפים בהפקת הארוע: 
צוות המתנ"ס, אנשי מחלקת הביטחון במועצה, 
מידד גורן על פעילות הציפורים, דודו סבח אשר 
על  הבטיחות  קצין  ארליך  יאיר  התחבורה,  על 
לצוות  ובגדול  וכמובן  בדרכים  בטיחות  פעילות 
דופן  יוצאת  בצורה  אותנו  שאירחו  רמון  בסיס 

וגרמו לנו להרגיש בבית.
נתראה בשנה הבאה!

פעילות ותיקים
 

הפעילות עבור הוותיקים במועצה מתקיימת כבר 
אוכלוסייה  יש  השונים  ביישובים  ארוכות.  שנים 
הירידה  עם  הישובים.  ממקימי  ברובה  ותיקה, 

בשעות העבודה עלה הצורך במילוי שעות הפנאי 
הייתה  המסגרת  ולבניית  לחשיבה  ועניין.  בתוכן 

שותפה גם מחלקת הרווחה של המועצה. 
ותיקים,  לימודי  של  מסגרת  כוללת  הפעילות 
זו הוותיקים  הנקראת "חמישי בבוקר". במסגרת 
המרצים  ממיטב  הרצאות  של  לסדרות  זוכים 
מכל הארץ. הנושאים כוללים יהדות, גיאוגרפיה, 
וגם  היהודי, כלכלה, קולנוע  היסטוריה של העם 
הרצאות לשיפור הזיכרון ושיפור התפקוד הפיזי 
בהתאמה לגיל. הנושאים נבחנים מדי שנה מחדש 

מתוך ניסיון למלא את רצון הלומדים. 
"התלמידים", רובם ככולם מעל גיל הפנסיה, עדיין 
עובדים בהתאם לכוחם אך מרשים לעצמם בוקר 
בשבוע לבוא ולהרחיב דעת. הם בהחלט לא עושים 
חיים קלים למרצים, מתוך רצון לשמוע עוד ועוד 
וכמובן להשמיע את דעותיהם על החומר הנלמד. 
המפגש במועצה מאפשר חיזוק הקשרים הבין-
השונים,  מהיישובים  האזור  ותיקי  בין  אישיים 

שחלקם כבר לא כל כך ניידים. 
כוללת טיולים עליהם  הוותיקים  בנוסף, פעילות 
שוקד בהתנדבות צוות טיולי ותיקים. זהו מבצע 
לא קל, כי בארגון הטיול צריך להתייחס לשילוב 
ועלות.  ניידות  השונים,  לגילאים  קושי  דרגות 
ימים בצפון הארץ,  יוצאים לטיול של 2-3  לרוב 
יומיים עד מרכז הארץ. כמובן  ועוד 2-3 טיולים 

שגם לטיולים אלו מגוייסים מיטב המדריכים. 
העוסקים  לכל  להודות  רוצים  אנו  זו  בהזדמנות 
והמביאים את הפעילות הזו לכלל מימוש, למרות 
רעיונות  עוד  לשמוע  נשמח  בדרך.  הקשיים 
אשר  וסדנאות  להרצאות  נושאים  לפעילויות, 
"חמישי בבוקר"  יעשירו את הפעילות. לפעילות 
ההרשמה  המתנ"ס,  חוגי  דרך  להירשם  ניתן 

לטיולים בנפרד.

מנויי תיאטרון 

במועצה  לפעול  החלה  תיאטרון  מנויי  תכנית 
נאמן  קהל  ליצור  היה  הרעיון   .2007 בשנת 
להצגות, קהל שיקבל בתחילת העונה את רשימת 
ויוכל  קבועים  תאריכים  עם  המוצעת  ההצגות 
מי  להצגות.  הגעתו  אפשרות  את  מראש  לתכנן 
שרוכש כרטיס מנוי זוכה כמובן למקום קבוע לכל 

עונת המנויים. 
מוקדמת  צפייה  מחייבת  מנויים  תכנית  הרכבת 
התיאטראות  טובי  מרפרטואר  הצגות,  במבחר 
מחלקת  מנהלת  ידי  על  שמורכב  צוות  בארץ. 
ועוזר  השונות  להצגות  נוסע  ואירועים  תרבות 
להרכיב את תוכנית ההצגות לשנה הבאה. התוכנית 
מורכבת מהצגות מקור, הצגות מתורגמות והצגות 
מוסיקליות.  הצגות  או  קומדיות   – יותר  "קלות" 
מחיר המנוי הוא 300 ש"ח לשש הצגות, כלומר 50 
ש"ח להצגה – מחיר מעולה לכל הדעות! כיום יש 
לנו כ-250 מנויים שהבטיחו את מקומם בהצגות 
לקהל  כמובן  פתוחות  ההצגות  הקרובה.  לשנה 
הרחב, במחיר כניסה של 70 ש"ח בקנייה מראש, 

ו-75 ש"ח בקופה. 
מגמת  עם  תיכוניים  ספר  בתי  שני  שלנו  באזור 
תיאטרון, הן התיכון לחינוך סביבתי והן בית הספר 
התיכון במצפה רמון, והתלמידים מגיעים גם הם 

להצגות.
בימים אלה אנו פותחים את השורות למצטרפים 
חדשים לוועדת הרפרטואר. לפרטים נוספים ניתן 

לפנות במייל לנורית גיא.
נורית גיא
מנהלת מחלקת תרבות

מהמתרחש במחלקת תרבות
מחלקת התרבות במועצה אחראית על שלל פעילויות תרבות 

חד פעמיות או מתמשכות. הנה סקירה של כמה מהן, וכמה 
מילות היכרות עם מנהלת תרבות ואירועים 
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הגוף  בגודל  הבדלים  ואין  כמעט  ההתבגרות  גיל  עד 
ובכוח בין הבנים לבנות, ואותן ילדות שמכונות בחיבה 
"טומבוי" משתלבות בצורה שוויונית במשחקי ספורט 
עם הבנים. ההבדלים מתחילים עם תחילת פעילותם 
של הורמוני המין. אצל בנות ייצור האסטרוגן מעודד 
בנים  ואצל  שומן,  של  מוגברת  הצטברות  היתר  בין 
שריר.  חלבוני  ייצור  מעודד  הטסטוסטרון  ייצור 
נשים  אצל  בהמשך,  גם  מתקיימים  אלו  הבדלים 

וגברים.
החוששות  רבות  בנשים  נתקלתי  השנים  במהלך 
לבצע אימוני כוח )אימוני התנגדות(, לדווש בעוצמה 

השחייה,  בעת  בחוזקה  לגרוף  או  האופניים  על 
שלהם  והעדינות  הנשיות  את  יאבדו  שמא 

נפוץ.  מיתוס  זהו  ומנופח.  שרירי  גוף  ויפתחו 
להגיע  שכדי  יקרות,  נשים  לדעת,  חשוב 
לשרירים תפוחים והגדלת מסת שריר - כמו 
אצל גברים - יהיה עליכן לצרוך סטרואידים 

אנאבוליים והורמונים. הטסטוסטרון הוא אחד 
מהסטרואידים האנאבוליים הטבעיים החזקים 

בכמויות  גברים  אצל  קיים  והוא  שיש, 
הגדולות עד פי עשר מאשר אצל נשים. 
יש  אנטומיים  הבדלים  עוד  אילו 
בהרכב  ראשית,  לנשים?  גברים  בין 
שריר,  מסיבי  בנוי  השריר  השרירים. 
נקבע בשלב העוברי בסמוך  שמספרם 
כמעט  אין  וגברים  נשים  בין  ללידה. 
הוא  ההבדל  הסיבים,  במספר  הבדל 

ובאורך  בעובי  משינוי  נובע  השריר  עיבוי  בעוביים. 
הסיב, ולא בשינוי במספר הסיבים. ישנם שני סוגים 
של סיבי שריר - סיבים אדומים, איטיים, המשמשים 
למאמצים מתונים וממושכים )למשל ריצת 10 ק"מ 
או חתירה בסירה(, וסיבים לבנים, מהירים, הפועלים 
או  כוח  תרגילי  )למשל  וקצרים  עצימים  במאמצים 

ריצת ספרינט(. 
גוף  במבנה  רואים  שאנו  ההבדלים 
היתר,  בין  נובעים,  הגופנית  וביכולת 
השריר.  סיבי  של  שונה  מהתפלגות 
לדוגמא  כך  גנטי.  הוא  זה  הבדל 
הטניסאית  ויליאמס,  לסרינה 
דומיננטיות  יש  המוכשרת, 
בשריר,  לבנים  סיבים  של 
רדקליף,  לפאולה  ואילו 
בריצת  העולם  שיאנית 
דומיננטיות  יש  מרתון, 
לגברים  אדומים.  לסיבים 
ולכן  לבנים  סיבים  יותר  יש 
יותר טובים מנשים בפעולות  הם 
אך  ומהירות,  לכוח  הקשורות 
למשקל  ביחס  לכוח  נתייחס  אם 
המינים  בין  ההבדלים  הגוף 

מצטמצמים משמעותית.
באחוז  נעוץ  נוסף  הבדל 
יותר  יש  לנשים  השומן. 
שריר  מסת  ופחות  שומן 

ועצם מאשר לגברים. אחוז השומן המינימלי הדרוש 
הבדל   .11% לנשים  ואילו   ,3% הוא  בגברים  לקיום 
דומה קיים גם באחוזים המומלצים: טווח רצוי אצל 
אצל   20-28% לעומת  שומן,   12-17% הוא  גברים 
תזונה  ע"י  עודף  במשקל  להוריד  כשרוצים  נשים. 
שאחריו  הנתון  ואירובי,  כוח  אימוני  בשילוב  נכונה 
צריך לעקוב הוא אחוז השומן, והמשקל הכללי פחות 
הצליחה  שומן   50% עם  אשה  לדוגמא  אם  חשוב. 
להוריד רק 3% ממשקלה אך אחוז השומן ירד ב 12%, 

זהו שינוי משמעותי לטובה. 
העובדה  הוא  בו  להרחיב  צורך  שאין  נוסף  הבדל 
שנשים מעלות משקל בעת ההריונות, ולא קל – אם 

כי חשוב ונחוץ – להיפטר מהמשקל העודף.

אז איך בכל זאת נפחית 
במשקל ובעיקר נוריד 

את אחוזי השומן? 
כבר הבנו שאין מה לחשוש מאימוני התנגדות. הם לא 
"ינפחו" לכן את השרירים. הנה כמה סיבות מדוע הם 

כל כך חשובים לכולם ולנשים בפרט.
לירידה  עוזרים  התנגדות  אימוני  יתר:  השמנת 
במשקל, כי כל שריר שמתפתח הוא כמו תנור ששורף 
ככל  בכלל,  במנוחה.  גם  אך  במאמץ  קלוריות  יותר 
שהשרירים מפותחים יותר קצב חילוף החומרים גובר. 
עוד  נשרוף  בגופנו  השריר  במסת  נוסף  קילו  כל  על 
30-220 קלוריות ביום, תלוי בסוג הפעילות. כלומר 

מי שבכושר גבוה יותר עם מסה שרירית גבוהה יותר, 
עובדות/ים פחות קשה כדי לשמור על משקל תקין.

ניקח לדוגמא שעת ספינינג: מתאמנת ותיקה בעלת 
יותר  גבוהה  בהתנגדות  לפדל  תצליח  גבוה  כושר 
– תייצר יותר כח – ותאבד בין 600 ל-800 קלוריות. 
קשה  עובדת  שהיא  גם  תרגיש  מתחילה  מתאמנת 
בהתנגדות  לפדל  תצליח  לא  זה  בשלב  אך  מאוד 
גבוהה ותאבד כ-300 קלוריות בלבד. גם באימון בחדר 
הכושר יהיו ביניהן הבדלים בשריפת הקלוריות, וכפי 

שכבר הוסבר גם במנוחה.
העצם(  )דלדול  האוסטיאופורוזיס  אוסטיאופורוזיס: 
מהווה בעיה עיקרית בקרב אנשים מבוגרים, אך נפוץ 
אירובית  פעילות  כוח,  תרגילי  נשים.  בקרב  במיוחד 
ההרסני  התהליך  את  מקטינים  גמישות  ותרגילי 
ובמקרים  משמעותי  באופן  העצם  מסת  איבוד  של 

מסוימים אף מחדשים את הגידול בצפיפות העצם.
התנגדות  באימוני  השרירים  כיווץ   :2 מסוג  סכרת 
בשרירים  הגלוקוז  של  הספיגה  מידת  את  מגביר 
ועוזר לאנשים עם בעיות של פירוק ואגירת גלוקוז. 
בשלבים מוקדמים של המחלה האימון יכול להחליף 
את הטיפול התרופתי. בשלבים מתקדמים של סכרת 
ניתן להוריד את מינון התרופות ולפעמים אף לצאת 

בהדרגה מהטיפול התרופתי.
באופן  בריא  חיים  ואורח  אירובית  פעילות  דם:  לחץ 
כללי עוזרים במניעת לחץ דם גבוה. בנוסף ממליצים 
לרפואת  האמריקאי  הקולג'  כמו  מכובדים  איגודים 
ספורט ואיגוד הלב האמריקאי גם על אימוני התנגדות 
בעצימות בינונית כחלק מהטיפול בשליטה ומניעת 

לחץ דם גבוה.

 המלצות כלליות 
לתרגילי כוח לנשים

מומלץ לנשים לבצע תרגילים פונקציונאליים ורב 
מפרקיים, לדוגמא: חתירה, לחיצת חזה ומכרעים 
בשל  מומלצים  אחד,  ממפרק  יותר  המערבים 
גבוהה  היא  בהם  הקלורית  שההוצאה  העובדה 
לעומתם,  שרירים.  מספר  בין  מתחלק  והעומס 
מרפקים  כפיפות  כמו  מפרקיים  חד  תרגילים 
מעמיסים על שריר בודד וגם מעודדים את הגדלת 
שימושיים  אלו  תרגילים  בנוסף,  שלו.  המסה 

ומשפרים יכולות של פעילויות יומיומיות. 
בהתאם  נבנית  אימונים  תוכנית  כי  לציין  חשוב 
נבחר  אם  משמעות.  יש  )המשקל(  לעומס  למטרות. 
משקולת כבדה שאותה אפשר להרים בין 6-12 חזרות 
נעודד את עיבוי הסיבים הלבנים בשריר ואת הגדלת 
המסה שלו, ואם נבחר 15-20 חזרות עם משקל קל 
יותר נהפוך את הסיבים האדומים לדומיננטיים יותר.

מבחינת תדירות, לנשים צעירות עד גיל 60 מומלץ 
מעל  כוח.  באימוני  בשבוע  פעמים   2-3 להתאמן 
יותר  לא  התנגדות,  אימון  להתאמן  מומלץ   60 גיל 
יותר  מפעמיים בשבוע בשל קצב התאוששות איטי 

של השרירים אחרי מאמץ.

הכותב הינו מאמן בכיר וטריאתלט
לתגובות, שאלות ועזרה בהנעת התהליך, 
 כתבו לדוא"ל 
Tomer.Baskind@smart-sport.co.il

)אימון( כוח לנשים!
תהיו לי בריאים תומר בסקינד

נשים רבות נמנעות מאימוני כוח מחשש שזה יפגע בנשיות 
שלהן. אבל למעשה, אימונים אלה לא מנפחים את השרירים, 

אלא מחזקים את הגוף ואף עוזרים לשמירה על הגזרה
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חינוך ברביבים
נולדתי בקיבוץ רביבים, ובו אני חיה מאז 

ועד היום. 
לינה  ברביבים  הייתה  נהוגה  בילדותי, 
משותפת ועימה חינוך משותף. עם חלוף 
השנים, הלינה המשותפת פינתה מקומה 
החינוך  יסודות  אולם  משפחתית  ללינה 
הספר  בבית  ביטוי  לידי  באו  המשותף 

היסודי בו התחנכו הילדים ברביבים. 
וחינוך  ספרות  שלמדתי  לאחר 
באוניברסיטת תל אביב, הצטרפתי לצוות 
של  א'-ב'  כיתות  את  וחינכתי  ההוראה 
בסביבה  טיולים  על  דגש  שמנו  הקיבוץ. 
קריאה  הקיבוץ,  לענפי  קירבה  הקרובה, 
הכיתות  כמחנכת  צהריים.  ומנוחת 
הצעירות, ערכתי מסיבות מיוחדות לציון 
לימוד  סיום  כמו  משמעותיים  אירועים 
האותיות והעליתי הצגות בשלל נושאים. 
היה  ברביבים  בחינוך  המהותי  הדבר 
לכל  והפרטני  התומך  הליווי  מבחינתי 
ההורים.  עם  המיוחד  והקשר  תלמיד 
ובית  בית  שהוא  ספר  בבית  מאמינה  אני 
שהוא בית ספר, ברביבים הרגשתי הייתה 

שהחינוך היה ייחודי וקרוב.

מרגישה מחנכת
לכיתה  עלתה  נורית,  הראשונה,  כשבתי 
א', לא יכולתי להיות המחנכת של כיתתה 
את  להשאיר  מאמצים  לעשות  ניסינו  אך 
הבאנו  ולכן  ברביבים  ללמוד  א'  תלמידי 
מורה שתחליף אותי לשנה אחת. במהלך 
בתי  עם  להריון  נכנסתי  שנה  אותה 
באסיפת  הוחלט  ובמקביל  טלי,  הצעירה, 
חברים להעביר את התלמידים שלנו לבית 
הספר משאבים. כתוצאה מכך, לא חינכתי 
בהנהלת  כמזכירה  עבדתי  אלא  זו  בשנה 

החשבונות ברביבים. 
ללמד  לבוא  לי  הציעו  מכן  לאחר 
קשה,  מאוד  היתה  ההחלטה  במשאבים. 
שיטת  עם  הסכמתי  שלא  משום  בעיקר 
ללא  )קריאה  המקובלת  הקריאה  לימוד 
החינוך  משרד  גם  שכיום  שיטה  מקראה, 
נכנסתי  דבר  של  בסופו  מקבל(.  לא  כבר 
ללמד במשאבים את כיתות ג'-ו' והפכתי 
המקום  זה  מהכיתות.  בחלק  למחנכת  גם 
בו אני מרגישה טבעי - בתור מחנכת. גם 

בתור מנהלת אני עדיין מרגישה מחנכת.

אקלים כיתתי
מנחה  הייתי  כמחנכת,  לעבודתי  במקביל 
הספר  בבית  היסודי  מורות  של  פדגוגית 
בעיקר  התעסקתי  שנים.  שמונה  במשך 
בחשיבה על יצירת אקלים כיתתי ובשיפור 
דרכי ההוראה והלמידה. לאחר תקופה זו, 
לשנת  יצאה  ריפמן,  טליה  שלי,  המנהלת 
מקומה.  את  למלא  צריך  והיה  שבתון 
מתוך רצון שלי ובעידוד שלה, בדקתי אם 
שנה  לאחר  בתפקיד.  מסך"  "עוברת  אני 
הספר,  בית  ועבור  עבורי  טובה  שהייתה 
יצאתי ללמוד ניהול חינוכי באוניברסיטת 

בן גוריון. 

שיתוף פעולה
בניהול  המשמעותיים  הדברים  אחד 
שהוא  אחד  לכל  להראות  הוא  ספר  בית 

להעצים  אפשר  איך  לבדוק  משמעותי, 
אנשים על ידי נתינת מקום לכל אחד על 
פי דרכו ומה שהוא יכול לתת תוך שמירה 
בבית  המרכזיים  היעדים  הובלת  על 

הספר.
בעיניי ניהול בית ספר, לא בהכרח קשור 
להפעלת כוח, אלא מהותו שיתוף פעולה 
עובד  במשאבים  לשמחתי,  אנשים.  עם 
ומסור.  מקצועי  מופלא,  מחנכים  צוות 
את  לראות  יכול  לא  שאדם  מאמינה  אני 
עובדת  אני  ולכן  לבדו,  השלמה  התמונה 
ויועצת(,  עם צוותים: צוות מוביל )סגנית 
צוות  ומנהלן(,  )מזכירה  לעניין  צוות 
אני  המורים.  וכלל  ייעוץ  צוות  הנהלה, 
דברים חדשים על  הזמן  כל  לומדת מהם 
שלי,  הניהול  את  לשפר  איך  ועל  עצמי 
חדש  דבר  יום  בכל  שלומדת  מרגישה 

מכלל אנשי הצוות שעובד איתי. 
האחריות  את  ומבינה  מרגישה  אני 
מאוד  ערוציות  רב  יש  עליי.  המוטלת 
ובכלל  החינוך  ממשרד  דרישות  רחבה, 
עומס רב. לכן קשה מאוד להגיע לאידיאל 
וכלל  התלמידים  כלל  את  רואה  אני  שבו 
אנשי הצוות בכל רגע, אך אני שואפת לכך 
כל  גם  נמצא  הזאת  שבאחריות  ומאמינה 
היופי. צריך פשוט לראות שבכל יום קורים 
המון דברים טובים וללמוד להתמקד בצד 

החיובי לצד הדברים שצריך לתקן.

שאיפה לטוב
מנהלת"  "אמירת  בשם  נוהל  הנהגתי 
פעם  כיתה  לכל  נכנסת  אני  שבמסגרתו 
ערכים  על  ומדברת  בשבועיים-שלושה 
הראשון  בשבוע  שוטפים.  ועניינים 
השנה,  לכיתות  כשנכנסתי  ללימודים 

דיברתי על הרצון שלי שכל תלמיד ישאף 
לטוב ויראה בכל רגע הזדמנות לצמיחה, 
בלמידה  אישית  התפתחות  מבחינת  גם 
אני  ובהדדיות.  לזולת  יד  בהושטת  וגם 
העידוד,  אמנות  עקרונות  על  מתבססת 
לעידוד  מוביל  עצמי  עידוד  שלפיהם 
בפרויקט  שילבתי  זו  אמנות  אחרים. 
מובילה  אני  אותו  ו'-א',  חונכות   – חינוכי 
והוא מתבצע בכל הרמות  כבר 12 שנים, 

החינוכיות- מחנכים ותלמידים.  

בית לספר
חשיבות  רואה  אני  כמנהלת  בתפקידי 
בעיניי,  לקריאה.  התלמידים  את  לעודד 
שנולד  ובדור  לספר,  בית  הוא  ספר  בית 
קוראים.  ופחות  פחות  יש  ביד  עכבר  עם 
מפגש  יחוו  הספר  בבית  המורים  השנה 
ולספרות עברית, כמו  יתחברו לשירה  בו 
כן המחנכים ישלבו אותי בערוץ הקריאה 
ואהבת הספר בכל הכיתות במסלול אותו 
הספר  בית  של  המטרות  אחת  יבחרו. 
ששפתו  קורא,  דור  ליצור  היא  לטעמי 

עשירה ודמיונו רחב.

לוקחים אחריות
פרויקטים  מכלול  משאבים  הספר  בבית 
ואחריות לתלמידים  המעבירים מחויבות 
בקו ייחודי של בוגרים שמלווים צעירים. 
עוסקים  וח'  ז'  כיתות  זו  במסגרת 
נוספים,  ובפרויקטים  פעילות  בהפסקות 
תלמידי  את  פרטנית  חונכים  ו'  כיתות 
פרויקטים  מוסיפים  אנו  השנה  א'.  כיתה 
להגיע  כוונה  מתוך  ה',  ו-  ד'  לכיתות  גם 
בו התלמידים לוקחים אחריות על  למצב 

סביבתם. 

מעורבות הורים
בהיותי מחנכת הנהגתי פרויקט בכיתותיי 
להיות  הפך  אשר  "הורה-אורח",  בשם 
במסגרת  לנהל.  כשהתחלתי  ספרי  בית 
הפרויקט הורים מגיעים אל כיתות ילדיהם 
משלהם  מיוחד  משהו  איתם  ומביאים 
המתקשר לתוכן הלימודי של אותה שנה. 
ספרי  מביאים  ההורים  ג'  בכיתות  למשל, 
ילדות שלהם ומקריאים אותם לתלמידים. 
דרך  את אהבת הספר  חווים  אנו  זו  בדרך 
עיניהם של ההורה, המחנכת והתלמידים. 
פרויקט זה מחבר בין ההורים לבית הספר 
ומחזק את הקשר והמעורבות שלהם בחיי 

ילדיהם.

תמיד לומדת
כאמור, גדלתי בקיבוץ רביבים. בית הוריי, 
משה ומיכל אולניק, היה בית מלמד, מחנך 
השתדלתי  האלה  הערכים  ואת  וערכי, 

להעניק אף לילדיי שלי.
החלטתי להקים את ביתי ברביבים מתוך 
ברמת  האזורית  למועצה  עמוקה  קרבה 
הנגב ולרביבים בפרט. בעלי בני ושלושת 
– נורית, תומר וטלי הם עולם מלא,  ילדיי 

משמח ומעורר גאווה עבורי. 
בהבנת  מתקדמת  שאני  מרגישה  אני 
בית הספר.  בניהול  המורכבויות הכרוכות 
הנפלא  הצוות  לצידי  עומדים  לשמחתי, 
ברמת  האזורית  והמועצה  במשאבים 
ספר  בבית  התומכת  כמותה,  שאין  הנגב 

משאבים בכל עת. 
אבן  להוות  צריך  מבחינתי  הספר  בית 
רמת  תושבי  לכל  תמיכה  ומקור  שואבת 
שלנו  הספר  שבית  מאמינה  ואני  הנגב, 

שואף ואף מצליח בכך.

אדם,  מקום

כל יום הוא הזדמנות מחודשת ללמידה ולצמיחה

שלומית אוסדון, רביבים

חינוך תשע"ב



            

 רמת הנגב מס' 165, אלול תשע"א, ספטמבר 2011

המצרי,  בגבול  שהתגברה  המתיחות  לאור 
התשובה למצב צריכה להיות כבעבר דאגה 
הקמת  עם  ואיתן.  אמיתי  יישובי  לרצף 
החלוציות מזה ובאר מילכה ויישובי פתחת 
את  לחזק  שיש  חושב  אני  מזה,  ניצנה 
לאחרונה  הדיונות.  ים  עברי  משני  הקשר 
לנגב  חלו"ן  קראנו  לו  משותף  במיזם  יצאנו 
רבנן  תנו  וכבר   - לנגב(  וניצנה  )חלוציות 

ש"טובים השניים מן האחד".
ובו  בנאלי  משהו  ראשית,  טוב?  זה  למה 
המזוהה  מגזר  בין  חיבור  תהליך  מתקיים 
כדתי לאומי למגזר החילוני. יש בכך המשך 
יש  שבו  הנגב,  ברמת  שמתקיים  תהליך 
כמו  דתיים  ישובים  עם  ושיתוף  קליטה 
המשותף  האינטרס  עם.  ומרחב  רתמים 
ביישוב הנגב חוצה מפלגות ודעות. הרב קוק 
שעלה בעליה השנייה )היה "בן מחזור" של 
יוסף חיים ברנר, חזן ויערי( והצטרף למעשה 
את  הבין  החילוניים,  האחרים,  החלוצים 
החשיבות של השיתוף הזה. כשמטרת העל 
"דברי  בבחינת  הם  אלה  וגם  אלה  ברורה, 
שכחנו  הפלגנות  בלהט  אנו  חיים".  אלוהים 

קמעא.
את  לבצר  בטחוני  לאומי  צורך  נוצר  שנית, 
החלק המרוחק הזה שעל הגבול עם מצרים, 
טוב  לא  בנוסף,  גברה.  שהמתיחות  במיוחד 

הדבר  נכון  וחומר  קל  לבדו,  האדם  היות 
רציפות  ליצור  טוב  מבודדים.  ביישובים 

וחיזוק הדדי.
ברצף  עברית  נוכחות  הוא  החשוב  התוצר 
שהיה  דבר  ניצנה,  לפתחת  שלום  מפתחת 
אריק  ידי  על  )שהחלה  רעיונית  תגובה 
כחלק  ממש,  מעשי  לדבר  והפך  שרון(, 
עם  שטחים  חילופי  לתוכנית  מהתגובה 
הצעה  על  הנגב.  חשבון  על  הפלסטינים 
לענות  יש  בנגב  שטחים"  "חילופי  של  זו 

בשלושה לאווים:
וחול  חול  סתם  הן  שהדיונות  שסבר  מי   •
ערך"  "חסרת  כקרקע  אותן  לתת  ושאף 
לערפאת וחבר מרעיו, לא הבין דבר וחצי דבר 
בענייני אקוסיסטמות מדבריות והחי בתוכן. 
חולות  בתרגיל  חלק  לקחת  מוזמנים  אתם 
ליליים.  חיים  בעלי  פעילות  אחר  ולעקוב 
ואם  מעשיך",  רבו  "מה  נאמר  בדיוק  כך  על 
שנוצרה  החקלאות  את  הטבע  לערך  נוסיף 

על הדיונות הללו, ערכה לא יסולא בפז.
"התנחלות"  תהיה  אם  מכך,  גרוע   •
ניצנה  פתחת  שבין  במרחב  פלסטינית 
לפתחת שלום, תיווצר חגורה רציפה של בני 
ישמעאל שתחתוך את הנגב לשניים. מהגבול 
באר  במרחב  הבדואים  דרך  עבור  המערבי, 
שבע ובהמשך לדרום הר חברון. אלה יקטעו 

את הרצף הגיאוגרפי של הנגב משאר צפון 
המדינה היהודית.

תוכנית  פתיחת  הוא  אלה,  מכל  והחמור   •
החלוקה והחזרתה לסדר היום. אם מדברים 
על פשרה, יש לדבר על בסיס קווי ה-4 ביוני 
קווי  על  לא  ואופן  פנים  בשום  אך   ,1967
מפת  את  שיפתח  מי   .1947 בנובמבר  כ"ט 
החלוקה כאן, שלא יתפלא שהיא תגיע לדיון 
גת,  קרית  באזור  שטחים"  "תיקוני  על  גם 

עמק יזרעאל ועמק חפר.
מתהפך  היה  ורבי,  מורי  אליאב,  לובה  האם 
בקברו על העמדה הזו שאני מציג? ממש לא! 
הוא עמד כמו אריה, תרתי משמע, מול יוסי 
ביילין כשזה היה שר והעלה את הרעיון הזה, 
כי לגבי יוסי ביילין החולות הם סתם אדמה 
איזה  הזו  בארץ  יש  סוף  סוף  הרי  צחיחה. 
שהוא מרחב ללא נוכחות ערבית ישמעאלית 
וללא חיכוך ישיר בין האוכלוסיות, כפי שיש 
בגליל ביהודה ושומרון. אפילו במרחב באר 

שבע החיכוכים לא חסרים. 
מושבע,  טבע  איש  שאני  ולמרות  כך,  לאור 
אני מצדד בסלילת כביש מספר 10 החדש. 
בחי  להתחשב  יש  והסלילה  התכנון  בזמן 
לדאוג  בבד  בד  אך  נזקים,  ולמזער  ובצומח 
אמרנו  כבר  לאזרחים.  ונגיש  ראוי  שיהיה 
מפלט  מקום  רק  לא  הוא  הנגב  כי  פעם  לא 

צה"ל,  ולבסיסי  דודאים  של  האשפה  לאתר 
ולבתי כלא של אסירים.  לתעשייה הכימית 
ויש  גדול,  פוטנציאל  עם  ארץ  הוא  הנגב 
להפוך אותו לאתגר )הציוני( הגדול הבא של 

העם היהודי. 
החלוציות  אנשי  עם  להשקיע  בכוונתנו 
ישתתפו  בהם  חינוכיים  בסמינרים  בשיתוף 
שמטרתה  בדרום  בפעילות  נוער  בני  אלפי 
הגדול  הפוטנציאל  של  וחשיפה  לימוד 
מתחילים  וגדולים  טובים  תהליכים  שבנגב. 
המודעות  את  נעלה  אם  מהחינוך.  בבסיסם 
גם  האזור  את  בעתיד  נחזק  בחינוך,  לנגב 

בהתיישבות ובתיירות ועוד. 
חזק  המרכזי  השלטון  האחרונות  בשנים 
מבחינת  לא  אבל  תקציבית,  מבחינה 
אזור  על  כשמדובר  במיוחד  המדיניות, 
מנדט  רבע  אולי  בו  יהיה  היותר  שלכל 
בבחירות לכנסת. מכאן ברורה הגישה מדוע 
נידח. בימים שאין לנו  לא להשקיע במקום 
מה  קובעים  שהיו  ואשכול,  גוריון  בן  את 
צריך ואיפה ולשם היו מפנים את המשאבים 
לכיש,  חבל  פיתוח  למשל  כמו  הציבוריים, 
חובה על אנשי השטח ליזום. מיזם משותף 
"אתחלתא  בבחינת  הוא  מהשטח  העולה 
הגבול  של  והחיבור  הגאולה   - דגאולה" 

המערבי עם ארץ ישראל.
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משני עברי הדיונה
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

 Ramphocoris clotbey המקור,  עב  העפרוני 
שיר  ציפור  הינו   ,Thick billed lark באנגלית  או 
ממשפחת העפרוניים. שמו ניתן לו בשל מקורו העבה 
והמגושם. אורכו עד 18 ס"מ, והוא מהגדולים במשפחת 

העפרוניים. 
צבע ראשם של הזכרים שחור עם כתמים לבנים סביב 
קסדה  חובש  הוא  כאילו  ונראה  ובלחיים  העיניים 
רומאית גדולה. הבטן והחזה מנוקדים בנקודות שחורות 
שחור  פס  עם  יותר,  בהירות  חומות  הכנפיים  צפופות. 
רחב במרכזן. במעוף בולט פס אורך לבן בקדמת הכנף. 
הזנב לבן, שחור וחום. לנקבה צבעים דומים, אולם דגם 
הראש, החזה והבטן עדינים יותר ולא מודגשים כאצל 

הזכר.
במדבריות  החי  נווד  מין  הינם  המקור  עבי  העפרונים 
תצפיות  יש  התיכון.  והמזרח  אפריקה  בצפון  קיצוניים 
החביב  הגידול  בית  וסוריה.  ירדן  במדבריות  גם  עליו 
מתמזג  הוא  עליהן  וכהות,  פתוחות  חמדות  הוא  עליו 
בצבעו ולכן משמשות לו הסוואה מושלמת. עיקר מזונו 
של עפרוני זה הינו זרעים וצמחים רוויי מים, והוא נודד 
מצוי  בהם  במקומות  מקנן  ואף  נשאר  מזונו,  בעקבות 
המזון בשפע. לכן, ניתן לראותו באזורנו בעיקר לאחר 

שנים בהן כמות הגשם במדבר גבוהה יחסית.
את קינו בונה העפרוני עב-המקור על הקרקע. המקור 
אבנים  הבאת  לצורך  אותו  משמש  כנראה  העבה 
שבעזרתן הוא בונה סוללת הגנה לקן המשמשת להגנה 
החזקות.  המדבר  ורוחות  הקשים  האוויר  מזג  מתנאי 
בעזרת  קינו  את  העפרוני  מרפד  הסוללה  בניית  לאחר 
בגוון  ביצים  ארבע  בו  מטילה  והנקבה  זרדים,  מעט 
אדום-ורוד. הטיפול בגוזלים מתבצע ע"י שני הבוגרים, 
יותר  פעיל  הזכר  כי  נראה  שונות  מתצפיות  אולם 

הראשונים  בשלבים  מזונם  שעיקר  הגוזלים  בהאכלת 
מורכב מחרקים שונים.

היה  ניתן  במיוחד,  גשום  שהיה   2010-11 חורף  לאחר 

מקור  עבי  עפרונים  בלהקות  הארץ  בדרום  לצפות 
מאוד  קרוב  בהם  להבחין  אף  היה  וניתן  למדי,  גדולות 

לכביש. חלקם קיננו באזורנו, דבר נדיר לכשעצמו.

עפרוני עב מקור
לוחם רומאי או בנאי מיומן?

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון
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ניתן לראותו באזורנו בעיקר לאחר שנים בהן כמות הגשם גבוהה יחסית

גם היום, אולי במיוחד היום, יש לחזק את ההתיישבות העברית על גבול מצרים



      


 
 
 
 
 
 
 
 


 













 








 


 
 







בחברת עולם אחר הערך של  תרומה לקהילה הוא תפיסת חיים וחלק 
בלתי נפרד מחזון וערכיה של החברה.  

השנה החלטנו בחברה להוציא טיול וטרק לנפאל לנשים שחלו בסרטן 
השד והחלימו במחיר עלות, ללא מטרת רווח כלשהו.

טיול זה נועד להעביר מסר של מאבק ונחישות הנדרשים אל מול הקשיים 
והמשברים הרבים, בדרך לניצחון על המחלה.

בחודש נובמבר שנה זו, תצא קבוצה של כ- 15 נשים לטרק רגלי בנפאל.
רכיבת שטח ייחודית המיועדת לאנשים עם מוגבלויות פיזיות שונות. 

בקבוצות שלנו בין היתר רוכבים חברים עיוורים, כבדי ראייה ונכים על אופני 
טנדם, אופני יד וסינגלים. המתנדבים מסייעים לנו לרכב "אחד על אחד" 

באופני הטנדם, בהגעה למועדון בחצרים ובכלל, בכל מה שצריך

 רכיבות קבועות:  ימי חמישי ב 16:30 קיבוץ חצרים- רכיבות שטח.
לעיתים יוצא המועדון לתחרויות ורכיבות ארציות כמו: סובב כינרת, רכיבת 

ת"א, טור דה טרום, מרוץ טבריה ועוד.

 לפרטים נוספים ולרכיבת היכרות:
מנהל/ מדריך מועדון האופניים קיבוץ חצרים, אסף לזר 054-4884490

    assaf.lazar@gmail.com 

רכזת חינוך שיקום, מחוז דרום-  נאור בקוביץ 054-5456590

bakovic.naor@gmail.com

המחלקה לספורט והעשרה

על המתנדבים להיות רוכבים מנוסים בעלי אחריות מרבית ורצון להתנדבות ארוכת טווח

התנדבות במועדון רכיבת אופניים "אתגרים בחצרים"

 טיול וטרק בנפאל 
טיול נשים להגברת המודעות למלחמה בסרטן השד

תאריך יציאה: 17/11/11 

תאריך חזרה: 2/12/11

הטיול מיועד לנשים שחלו בסרטן השד.
המעוניינות לצאת לטרק )או לשמוע פרטים(,

יכולות ליצור קשר עם איתי שביט: 050-5755200

או משרדי עולם אחר: 1-700-708-999

בעל עסק או יזם!
 מעוניין ביעוץ עסקי במימון המדינה )75%!( –
אנא פנה למנהל המט"י –יואל 050-2005988

צריך הלואה להרחבת העסק? 
לפתיחת עסק חדש?

פנה למט"י ונפנה אותך לקרנות יעודיות 
לעסקים בנגב ונממן בעבורך עד 80% 

מהתוכנית העסקית לקרן

לפרטים והרשמה לכלל הפעילויות ולתיאום פגישות אישיות: 

יואל רובין –מנהל מט"י )מרכז טיפוח יזמות( רמת נגב 

yoelru@gmail.com ,050-2005988

משרד מט"י נגב מזרחי – 08-6563239/40

28/10/11 במתנ"ס




