
      

עיתון מס' 164   
אב תשע"א • אוגוסט 2011

 www.rng.org.il

בימים אלה נפתח במועצה מרכז לצעירים • את המקום, 

לויים, הם הקימו בכוחות עצמם • 
שיהווה בית להופעות ובי

האם זה מה שישאיר את הדור הבא ברמת הנגב? • עמוד 3

עיתון המועצה האזורית

בונים עתיד לצעירים

דוד בן גוריון חולק איתנו מזכרונותיו • עמוד 5

הנוער משלב בין רוק ליהדות  • עמוד 6

מה מביא עוד ועוד משפחות לכפר רתמים? • עמוד 7

דרור במדבר 
טיולי ג'יפים בהתאמה אישית:

דרור 057-7892251 או 054-3046054

בואו לחוויה מדברית, לרחף על הדיונות, לראות נחלים 
וקניונים ולהנות מהאווירה המיוחדת והקסומה מול 

השקיעה עם תה צמחים, קפה או יין...

ניתן לשלב ארוחה רומנטית, ארועים, 
הכנת פיתות בטאבון ועוד.

אשלים • באר מלכה  • טללים  • כמהין • כפר רתמים • מדרשת בן-גוריון • מרחב-עם • משאבי שדה • ניצנה קהילה חינוכית • עזוז • קדש ברנע • רביבים • שדה בוקר



      

2  רמת הנגב מס' 164, אב תשע"א, אוגוסט 2011

      

 2

אלוף פיקוד דרום: בספטמבר יחלו 
העבודות להקמת הגדר בגבול מצרים 

ראש המועצה ביקר 
בקהילות בארה"ב

בביקור עבודה ראשון ברמת הנגב, דן האלוף טל רוסו עם ראש המועצה ורכזי הביטחון בנושא הגדר וכביש 10

דבר ראש המועצה:

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

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

פקס: 08-6559235

כשבועיים  אצלנו  שביקר  הדרום  פיקוד  אלוף 
את  חידד  אילת,  ליד  הטרור  מתקפת  לפני 
הנחיצות הביטחונית בהקמת הגדר לאורך גבול 
ניצנה.  פתחת  ישובי  בגזרת  במיוחד  מצרים, 
למיטב ידיעתנו, ועל פי הערכות גורמי הצבא, 
הזו  בעת  אולם  מתחמם,  אינו  מצרים  גבול 
ושליטתם  אחיזתם  ביכולת  התרופפות  קיימת 
יכול  זה  דבר  בסיני.  במתרחש  המצרים  של 

להוביל לאירועים בלתי צפויים.
עם  ורציף  מתמיד  בקשר  נמצאת  המועצה 
בדבר  עודכנו  בצה"ל.  האחראים  הגורמים 
את  ועידכנו  לפיגוע,  אפשרות  ועל  האתראה 
ניצנה.  פיתחת  בישובי  האחראים  הגורמים 
באזור  התממש  מכל  הגרוע  התרחיש  לצערנו 

אילת.
אנו  בה  המדיניות  את  חידדו  האירועים 
נוקטים, שמהותה שמירת השגרה תוך עירנות 
והערכות מתמדת, כולל הערכות צוותי החירום 
תתחלף  הביטחון  שתחושת  אסור  היישוביים. 

באדישות או זלזול.

זכות  לעצמי  רואה  אני   , עסקינן  בשגרה  ואם 
על  המועצה  של  הנוער  מחלקת  את  לברך 
והענפה  המגוונת  הפעילות  על  מדריכיה  כל 
של  בשמם  הקיץ.  חופשת  במהלך  שהתקיימה 
להביע  רוצה  אני  במועצה  כולנו  ושל  ההורים 
את הערכתנו על המאמץ, המסירות והמסרים 
הפעילויות.  שלל  התקיימו  שלאורם  הערכיים 
נדמה לי שהייתה זו שנת שיא בהיקף הפעילות 
שכולם  מכל,  והחשוב  המשתתפים.  ומספר 
בעינינו.  הדבר  ייקל  אל  בשלום.  הביתה  חזרו 
זוהי תוצאה של עבודת הכנה  כי  אני משוכנע 

מדוקדקת ואחראית. 

ומעיניין חינוכי אחד למשנהו - במהלך הקיץ, 
הלימודים,  שנת  לקראת  מהיערכות  כחלק 
הילדים  גני  היום,  במעונות  שיפוצים  ביצענו 
פיזית  סביבה  כי  משוכנע  אני  הספר.  ובתי 
ראויה מביאה ללמידה ועשייה חינוכית ראויה 

גם היא.

אני מאחל לכל התלמידים ולצוותי החינוך שנה 
פורייה ומוצלחת.

ברכה מיוחדת בשם כולנו לעולים לכתה א'. 

שמוליק ריפמן

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.

אלוף פיקוד דרום האלוף טל רוסו, ערך,  ביקור 
עבודה ראשון ברמת הנגב. ראש המועצה שמוליק 
ריפמן ונציגי המועצה הציגו בפני האלוף נושאים 
בעלי ממשק למערכת האזרחית והצבאית. האלוף 
נפגש ושוחח גם עם רכזי הביטחון בישובי פיתחת 
ניצנה. האלוף הוסיף כי תיערך עבודת מטה לבחון 
שהוצגו  האזרחיים   והצרכים  הנושאים  כלל  את 

בפניו.
בנושא כביש 10 )כביש הגבול( החדש, ציין האלוף 
כי למערכת הביטחון אינטרס משותף לרמת הנגב 
מכרם  החדש,  בתוואי  הכביש  סלילת  בקידום 
בישר  הסיכום  בדברי  ניצנה.  לפיתחת  שלום 
האלוף רוסו כי בתחילת ספטמבר יחלו העבודות 
הנגב.  רמת  באזור  מצרים  בגבול  הגדר  להקמת 
הביטחוניים  האיומים  לנוכח  כי  ציין  האלוף 
וצרכי הביטחון הוחלט להקדים כמעט בשנה את 
כי  צופים  "אנו  והוסיף:  הגדר,  להקמת  העבודות 
העבודות יסתיימו בתוך כשנה לנוכח המאמצים 
כי  שלנו  המצב  הערכת  שיושקעו.   והמשאבים 
לנוכח השינויים שמתחוללים באזור יש חשיבות 

בטחונית רבה בהקמת הגדר".

בקהילות  ביקור  המועצה  ראש  ערך  החודש 
ולאס  דנבר  קליבלנד,   – הנגב  רמת  עם  השותפות 
תורמים,  עם  ריפמן  נפגש  הביקור  במהלך  וגאס. 
הערים  וראשי  קולורדו  מושל  הקהילות,  מנהיגי 
לבוא  נענו  ואף  שהוזמנו  וגאס,  ולאס  דנבר  של 
לביקור בישראל וברמת הנגב. בפגישות סיפר ריפמן 

ההתרחשויות  ועל  הנגב  ברמת  התפתחויות  על 
האקטואליות בישראל, ונדונו התוכניות השונות של 
השותפות וכן אפשרויות חדשות להרחבת הקשרים 
בביקור  והמים.  החקלאות  בתחומי  והמחקר 
הוועדה  מנהל  מוסקוביץ,  יענקלה  גם  השתתפו 

החקלאית והמו״פ, ואדוה לויד, דוברת המועצה.

האלוף רוסו ושמוליק ריפמן בתצפית אל הגבול

ריפמן עם ראש העיר של דנבר, מייקל הנקוק

יאיר ארליך, קצין הבטיחות 
בתעבורה במועצה, מסיים 

עבודתו במועצה ויוצא לחיי 
גמלאי. מנהל המרחב של 

הרשות הלאומית, מר אבי 
אזולאי, ומנהל האזור, צביקה 

אלעזרי, העניקו ליאיר תעודת 
הערכה והוקרה על פעילותו  

ארוכת השנים לשיפור 
הבטיחות והנהיגה הזהירה 

בישובי המועצה ובמערכות 
החינוך. 

ראש המועצה הודה ליאיר וציין 
כי המועצה הקדישה משאבים 

רבים בקידום הבטיחות בדרכים 
בסיוע הרשות 

לבטיחות בדרכים, וזאת 
בהנהגתו של יאיר. שמוליק 

הוסיף וברך את דוד סבח, 
המחליף של יאיר.

ישר כח ותודה 
לעושים במלאכה!

פרידה מיאיר ארליך

מימין: ראש המועצה שמוליק ריפמן, יאיר ארליך, צביקה אלעזרי, דוד סבח, אבי אזולאי
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שיקום הנזקים בנחל צין הופסק עקב סכנה
 חברת קצא"א, שגרמה לדליפת דלק בנחל צין לפני כחודשיים, החלה בעבודות לפינוי הקרקע המזוהמת. 

המועצה האזורית נאלצה לעצור את קצא"א לאחר שכמעט וגרמה נזק סביבתי נוסף

בנחל  סילוני  דלק  צינור  נפגע  ב-29.06.2011 
קצא"א.  חברת  של  שיקום  עבודות  במהלך  צין 
גדולות  כמויות  זרמו  בצינור  מהפגיעה  כתוצאה 
של דלק סילוני במורד ערוץ הנחל. לצורך שיקום 
הנחל, הוחלט על פינוי הקרקע המזוהמת לאחר 
מורשה.  טיפול  אתר  אל  הגדולות  האבנים  ניפוי 
עקב אי יכולת לבצע את ניפוי הקרקע המזוהמת 
מחצבת  באתר  זאת  לבצע  הוצע  הנחל,  בערוץ 
אקרשטיין )שאינה פעילה( ברמת ציפורים, כ-12 

ק"מ מהאתר המזוהם. 

ראש  הודיע  האקולוגי,  האסון  שנגרם  מהרגע 
לה  שיש  בכלים  תתגייס  הנגב  רמת  כי  המועצה 
במהירות  העבודות  את  לסיים  לסייע  מנת  על 
האפשרית. לפיכך נענתה המועצה לבקשה להעניק 
רשיון עסק לניפוי וסינון חומרי הוואדי המזוהמים 
ברמת ציפורים, תחת הנחיות ברורות של המשרד 

להגנת הסביבה שנועדו למנוע זיהום נוסף. 
של  הטוב  לרצון  בניגוד  כי  התברר  לאחרונה 
הקמת  לקראת  פעולות  בשטח  נעשו  המועצה 
חברת  מזוהמות.  בקרקעות  ביולוגי  טיפול  מתקן 

בלבד  זמני  שהמתקן  טענה  קצא"א  של  הייעוץ 
לצורך ניקוי הקרקע המזוהמת מנחל צין. עם זאת, 
ביולוגי בקרקע מזוהמת אורך לפחות 6-9  טיפול 
לנחל  זאת  קרקע  להחזיר  אפשרות  ואין  חודשים, 

לאחר הטיפול.. 
בתנאים  עומדות  אינן  אלו  שעבודות   מכיוון 
הפסקת  צו  המועצה  הוציאה  העסק,  וברשיון 
המחוזית.  בוועדה  הנושא  להסדרת  עד  עבודה, 
נכחו  בה  המחוזית,  בוועדה  שנערכה  בישיבה 
נציג הרט"ג, מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת 

המשך  לאשר  הוחלט  המועצה,  ונציגי  הסביבה 
מיידי  ופינוי  ניפוי הקרקע בלבד בשטח המחצבה 
של הקרקע המזוהמת לאתר מורשה. האישור ניתן 
בבירור  הודגש  כאשר  בלבד,  לאוקטובר  ה-1  עד 
לטיפול  מתקן  הקמת  תאפשר  לא  שהמועצה 
השלכות  בעל  שהוא  מתקן   - בתחומיה  ביולוגי 
באזור,  החיים  הבדואים  הסביבה,  על  אקולוגיות 
תושבי מדרשת בן גוריון ותושבי החוות, ושעלולות 
להיות לו השלכות על זיהום נחלי הסביבה ואזורי 

התיירות. 

זהו  הצעירים.  מרכז  בטללים  נפתח  אלה  בימים 
האזורית,  המועצה  לצעירי  חברתי  ובילוי  מרכז 
בו  פאב,  קפה/  בית  יש  במרכז   .18-35 בגילאי 
)כמו  מתאימות  סדנאות  לצד  הופעות,  יתקיימו 
לחיילים  לימודים  ואבחון  תעסוקתי  אבחון 
והופעות  מוזיקה  להופעות  במה  משוחררים(, 

אחרות ועוד. 
"עד כמה שזה נשמע מוזר, היום לא קורה שצעיר 
מהמדרשה נוסע לאיילים", מסביר אייל מור יוסף, 

מנהל המחלקה לנוער וצעירים במועצה. "אנחנו 
רוצים לתת להם מקום שבו זה יכול לקרות, שבו 
יכירו,  במועצה  השונים  מהיישובים  הצעירים 

יתאחדו ויתגבשו".
היום ביישובים השונים כבר יש מקומות בילוי.

"זה נכון, אבל בגלל הניידות הגבוהה של הצעירים 
המקומות   – וכו'  לחו"ל  נוסעים  לשנה,  באים   –
יש  ידי מבוגרים. פה  שלהם מנוהלים בפועל על 
ככה  ולמענם.  שלהם  עסק  לנהל  הזדמנות  להם 

אנחנו  שורשים.  להכות  וגם  להתנסות  יוכלו  הם 
בו  לגדל  נהדר  מקום  היא  נגב  שרמת  יודעים 
בין  אנשים  כמעט  פה  אין  אבל  ולהזדקן,  ילדים 
להפוך  היא  שלנו  המטרות  אחת  ל-40.   20 גיל 
ולחזק  לצעירים  לאטרקטיבית  הנגב  רמת  את 
את שכבת הגיל הזה. בסוף מה שצריך לקרות זה 
בוקר  יפגוש פה צעירה משדה  שצעיר מרביבים 

ויקים איתה בית".
היעד:  קהל  ידי  על  התבצעה  המרכז  הקמת  כל 

תורם,  בא  וירוחם  שבע  באר  כמו  "במקומות 
והולך.  מקום  על  שקלים  מיליון  חמישה  שם 
הצעירים  האחרון  ובחודש  האנגר,  קיבלנו  פה 
עשו הכל לבד – בנו רהיטים, יצקו בטון, בנו את 

הפרגולה".
המועצה,  ראש  התארח  החגיגי  ההשקה  באירוע 
של  ההופעה  הייתה  העיקרית  האטרקציה  אבל 
טל פרידמן והחתולים השמנים. המקום פועל כל 

חמישי ומוצ"ש בערב, ובימי שישי אחה"צ.

8.9.11 - חגיגות סוף הקייץ במחנה רמון
ביתנים, הפעלות, סיור בבסיס ומופע של קרן פלס.

כל הפרטים בפרסום נפרד.

16-17.9.11 - פסטיבל רגאיי במדבר, חאן השיירות
מחיר כרטיס: 130 ש"ח בטלפון 6564121.

פרטים מלהיבים בפרסום נפרד.

21.9.11 - הצגת מנויים ראשונה "האריסטוקרטים" 
)תיאטרון הקמארי(

אולם גולדה, רביבים , שעה 21:00

ברכות לנורית גיא - רכזת התרבות החדשה
וברכות לכולנו לשנה החדשה !

תחזית תרבות: ספטמבר- 2011
 •

 •

 •

 •

פגענו בול
השירות הבולאי הוציא סדרת 
בולים חדשה תחת הכותרת 
"הישגים ישראליים - חקלאות". 
בדף המתאר את הסדרה, התגאינו 
למצוא גם את המו"פ החקלאי של 
רמת הנגב. בדברי ההסבר נכתב: 
"המחקר החקלאי בישראל הוא 
מהמתקדמים בעולם, וההישגים 
הרבים בהגדלת יבולים, באיכות 
התוצרת החקלאית ובתגובות 
מהירות לצרכי השוק, מעוררים 
הערכה רבה ביותר... דוגמאות 
לתוצאה מובהקת של מחקרים 
]על שימוש במים מליחים[ 
הם מטעי הזיתים ברמת הנגב, 
המושקים במים מליחים מאוד 
ומניבים שמן איכותי".

"מה שצריך לקרות זה שצעיר מרביבים יפגוש פה צעירה משדה בוקר ויקים איתה בית""הצעירים עשו הכל לבד – בנו רהיטים, יצקו בטון, בנו את הפרגולה"

העולם שייך לצעירים
לצעירי רמת הנגב יש מקום בילוי חדש - מרכז הצעירים בטללים. אייל מור יוסף: "רמת הנגב היא מקום נהדר לגדל בו 

ילדים ולהזדקן, אבל אין פה כמעט אנשים בין גיל 20 ל-40. אחת המטרות שלנו היא לחזק את שכבת הגיל הזו"
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מחפשים את המטמון

 מילאנו 
את הכנרת

אחד משיאי הקיץ לנוער היה "סוף הדרך בנגב" - משחק קבוצתי שדורש תושיה, שיתוף פעולה והיכרות עם הנגב

רמת הנגב שלחה השנה מספר שיא של בני 
נוער לרפסודיה – מעל 100 צעירים שהתנתקו 
מהמסכים, חיברו חביות לבמבוקים ויצאו לשוט

הנוער של היום אולי לא יודע שום דבר על שום דבר – אבל הוא 
יודע יותר טוב מכולם היכן נמצא הידע, ואיך אפשר  לשלוף אותו. 
זה לפחות הרושם שהתקבל מ"מרוץ סוף הדרך בנגב", פרויקט של 
וצעירים. מטרת הפרויקט היא לחזק את הזהות  לנוער  המחלקה 
אתרי  עם  שלהם  ההיכרות  את  לחזק  הנגב,  כתושבי  הנוער  של 
השיטה:  המייסדים.  לציר  הנוער  בני  בין  ולחבר  באזור  מורשת 
משחק "חפש את המטמון" ענק, בו הם מתניידים ברכבים מסחריים 
בכל הנגב. וכמובן, מדובר בתחרות בין קבוצות הנוער מהיישובים 
השונים. המשחק מתחיל ב-08:00 בבוקר במתנ"ס ומסתיים כאשר 
הוא מסתיים, איש אינו יודע מתי, היכן וכמה קבוצות באמת ישרדו 

את המסע. 
מביא  שפתרונו  חידה  כתב  קבוצה  כל  מקבלת  המשחק  במהלך 
מגיעים(  הם  )אם  מקבלים  הם  שם  בנגב,  מסויימת  לנקודה  אותם 
משימה. ביצוע המשימה דורש כל פעם יכולות קבוצתיות אחרות 
ופעם  יצירתית  חשיבה  עם  שכנוע  יכולת  פעם  פיזי,  כח  פעם   -
החידה  כתב  את  מקבלים  הם  במשימה,  עומדים  הם  אם  חוצפה. 
עד  לנקודה,  מנקודה  למשימה,  ממשימה  מדלגים  הם  כך  הבא. 
זוכה  הסיום  לתחנת  שמגיעה  הראשונה  הקבוצה  הערב.  שעות 
בפרס, וכל הקבוצות יחד אוכלות ארוחת ערב קולנית אגב ויכוחים 
הערב  בשעות  אחרת.  או  זו  משימה  עשה  לא  ומי  רומה  מי  על 

חוזרים כולם הביתה שבעים ומחוברים קצת יותר.
בואו ננסה עליכם דוגמה. כתב החידה הרביעי השנה כלל תמונה 
להסיק  צריך  ממנו  הפלמ"ח  מספר  וקטע  לבן,  בשחור  דהויה 
תוכן  וזה  הבאה.  התחנה  היכן 
התחדשות  "מתחילת  הפתק: 
הפעילות  אף  התחדשה  הלחימה 
להכרזת  באו"ם  הפוליטית 
תכנן  השמיני  הגדוד  הפוגה. 
פעולות  שתי  של  ביצוען  והכין 
בבאר  המפקדה  על  הפשיטה   –
על  קמפ-אשריף  וכיבוש  שבע 
כיוון  שבע-עסלוג'.  באר  כביש 
שלי  הפלוגה  לרשותו  שעמדו 
ועוד פלוגה בעוצמה של מחלקה 
אחת בחלוצה, נקבע שלילה אחד 
אבצע אני את הפשיטה ולמחרת 
תחת  פלוגתי  תועבר  בלילה 

פיקודו של "גנדי" ברנשטיין מחלוצה, שיכבוש את קמפ-אשריף".
איך ילד בן 16 מכמהין ידע לאן להגיע? אפילו הילדים של משאבי-

כזה  חידה  שכתב  בטוח  הייתי  אני  "גנדי".  זה  מי  יודעים  לא  שדה 
יהיה להם מאוד קשה, אבל מתברר שאני פשוט חושב בדפוס הישן. 
מנסים  לא  הם   - גוגל  של  חשיבה  בדפוס  חושב  היום  של  הנוער 
לחשוב איפה זה "קמפ אשרף", הם מנסים לחשוב מי כן יידע את 
שהם  הראשון  המבוגר  לאדם  התקשרו  הם  זה,  במקרה  התשובה. 
מצאו בספר הטלפונים שלהם, והוא אכן גילה להם את התשובה. 
החבר'ה של אשלים מצאו את האחראי על הארכיון של משאבי-

שדה, רביבים התקשרו לאורי יוגב ואילו משאבי שדה פשוט נסעו 
צפונה על כביש 40 בלי באמת לדעת לאן, והגיעו יחד עם כולם.

הקרב  אך  ניצנה,  מפתחת  הקבוצה  השנה  זכתה  דבר,  של  בסופו 
היום. לסיכום אומר שאין הרבה הזדמנויות  כל  היה צמוד לאורך 
להוציא את הילדים החוצה ולתת להם להתמודד עם סוגיות של 
המשחק  מהנות.  וגם  מלמדות  גם  שהן  קבוצתיות,  ומשימות  ידע 

"סוף הדרך בנגב" זו אחת מהן. 
נתראה בשנה הבאה.

אייל מור יוסף

בתנועה  מקורו  שנים.  רב  מסורתי  פרויקט  הוא  הרפסודיה 
הקיבוצית, אבל אנחנו כמובן משלבים בו את כל היישובים. 
מאוד  אצלנו  ההשתתפות  אחוזי   – עצמו  את  מוכיח  גם  וזה 
יותר משתתפים לרפסודיה מכל  יצא ששלחנו  וכך  גבוהים, 
מועצה אחרת, כולל מועצות גדולות יותר. בסך הכל שלחנו 
של  לקבוצות  שהתחלקו  י"ב,  עד  ט'  בכיתות  נוער  בני   100

15 נערים. 
סנדות(,  אין  כבר  )לא,  במבוקים   20 מקבלת  קבוצה  כל 
מברזל  תורן  משטחים,   10 חבלים,  של  חבילה  חביות,   20
ומפרש. במשך יומיים בונים, מחברים וכופתים לפי שרטוט 
שמגיעה  הרוח  כשמתחילה  השני,  היום  בסוף  שמקבלים. 
החלק  הכנרת.  את  לחצות  מתחילים  ארבל,  מהר  ממערב, 
הייתה  זו  מהם  שלרבים  הנערים,  בשביל  בחוויה  החשוב 
הרפסודיה הראשונה, היה לדעת שאשכרה בנית משהו עם 
זה גם טס  חברים, ואתה שט עם זה לצד השני של הכנרת. 

מהר, מי שנופל מהרפסודה לא יכול לתפוס אותה בשחייה.
הפרויקט הזה הוא אנטיתזה לכל תרבות הנוער של היום. אין 
פה לא מסכים ולא נגנים, אין טלפון, MP, מחשב, טלוויזיה. 
מרוויחים  גם  אנחנו  חינוכית,  מבחינה  בידיים.  עושים  הכל 
הרבה מהדינמיקה הקבוצתית - כמה עובדים, איך משתפים 
אלינו  שיצטרף  שהחמיץ?  ומי  בעבודה.  בורח  מי  פעולה, 

בשנה הבאה.
אייל מור יוסף

מתוך כתב החידה

ביצוע המשימה דורש כל פעם יכולות קבוצתיות אחרות - פעם כח פיזי, פעם יכולת שכנוע עם חשיבה יצירתית ופעם חוצפה

ביום חמישי, 8/9/2011, החל מהשעה 17:00, במחנה רמון.

מופע של קרקס בשניים, בומבלון – אמן פיסול בבלונים, סירות פדלים, 
רכבת חשמלית, טרמפולינה ענקית, מכוניות מתנגשות, סדנאות שונות 

וכייפיות, מתקנים מתנפחים, סימולטור התהפכות רכב

 חגיגות סוף הקיץ לתושבי 
רמת הנגב

מה יהיה לנו שם?

במקום יהיו דוכני 

אוכל בתשלום סימלי 

)מומלץ מאד לקנות כרטיסים בעת ההגעה(.

בואו לחגוג, לבלות וליהנות עם כל המשפחה!

לתשומת לבכם: יש להצטייד בתעודה מזהה. 
לא תורשה כניסה לבסיס עם מצלמות וכלי נשק.

 והשיא: הופעה של קרן פלס!!!
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חלומות ממשיכים להתגשם

 שחייני רמת הנגב 
לא נחים בקיץ

הקיץ נקלטו בכפר רתמים עוד 17 משפחות, ובשבילי היישוב הקטן מתרוצצים כבר למעלה מ-200 ילדים חמודים. מה מביא את המשפחות דווקא לכאן?

חוגי השחייה הגיעו בקיץ זה לשיא משתתפים. אבל לא פחות חשוב - 
השחיינים הצעירים חזרו מתחרות איזורית עם ארבע מדליות

בקיץ האחרון נצפתה תנועה ערה של משאיות הובלה על כביש 222. 
לא, לא מדובר בסחורות בדרך לאילת וגם לא במובילי טנקים, אלא 
בעלייתן של 17 משפחות חדשות לכפר רתמים. זהו למעשה כבר 
אוכלוסיה  בשמחה  לתוכו  קולט  הכפר  שבו  ברציפות  שלישי  קיץ 
רתמים  כפר  זה,  לקיץ  האחרונה  המשפחה  נחיתת  אחרי  חדשה. 

מונה כ-70 משפחות, עם מעל ל-200 ילדים חמודים ומקסימים.
פתרונות  למצוא  הצורך  העת  כל  נוצר  האב,  בבתי  הגידול  עם 
ראויים לשיכון המשפחות שמגיעות. בשנים האחרונות, המזכירות 
החליטה לבצע שינויים במבנים שהיו קיימים כשהגענו לפה לפני 
משפחות.  של  יותר  גדול  מספר  להכיל  שיוכלו  כך  שנים,  שלוש 
המועצה מיד נרתמה לסייע, וכך התחיל "פרויקט השיכון". מזכיר 
קליטה  מרכז  בעבר  שהיו  "המבנים  מסביר:  נחמה,  ליאור  היישוב, 
אוחדו ליחידות דיור בנות 50 מ"ר. בנוסף, שיפצנו עוד שש יחידות 
לשמחתנו,  קרוונים.  עוד  והוספנו  הקליטה  למרכז  שייכות  שהיו 
אחרי כל המאמצים להוספת מבנים, אנחנו עומדים כיום על 100% 

תפוסה ביישוב".
ומה התוכניות לקיץ הבא?

"יש לנו תכנון להקים שכונת קרוונים נוספת, בע"ה נתחיל לעסוק 
המועצה.  של  ההנדסה  ומחלקת  המזכירות  עם  יחד  בקרוב  בכך 
שתרצה  משפחה  שכל  היא  מבחינתנו  שהמטרה  להדגיש  חשוב 
לבוא לכפר רתמים, יהיה לה פתרון דיור. בכל מקרה יש לנו תוכנית 

מגירה של הקמת שכונת אוהלים", הוא מוסיף בחיוך.

"הקהילה מקבלת בשמחה כל אחד"

אז מה מביא משפחה צעירה לארוז את מטלטליה, לעזוב את הצפון 
תשובות  לקבל  יצאנו  לכאן?  ולעבור  המפנק  המרכז  או  הנעים 
 ,)27( ישי   - להכיר  נא  אז  ליישוב.  שהגיעה  הרשקוביץ  ממשפחת 
קצין בקבע בחיל האוויר, נעמה )24(, עובדת סוציאלית ויאיר-עידו 
גבעת- המכונה  נידח  מחור  רתמים  לכפר  החודש  שהגיעו   ,)2.5(

שמואל. 
איך שמעתם על כפר רתמים?

על  טובים  דברים  המון  שמענו  אז  וכבר  רמון  בבסיס  בעבר  "גרנו 
הגרעין, שהיה אז עוד בטללים. באותו זמן פחות התאים לנו לעבור 
לכאן, ואחרי התקופה ברמון הגענו לגבעת שמואל. למרות המעבר 
התחלנו  התלהבנו.  ומאוד  היישוב  את  לבדוק  החלטנו  למרכז, 
תהליך קליטה בידיעה ברורה שכרגע עיקר חיינו מתרכז סביב אזור 

וזה לא כ"כ ריאלי לעבור דרומה. בהמשך הזמן, התחזקה  המרכז, 
אצלנו התחושה שיש ברתמים משהו מיוחד והחלטנו סופית לעבור 

ליישוב".
מהו אותו "משהו מיוחד"?

"קודם כל הסביבה המדברית. למדנו להתאהב בה עוד בבסיס רמון 
ויישוב  חמה  קהילה  בנוסף,  למרכז.  כשעברנו  בחסרונה  והרגשנו 
קטן הם דברים שמאוד חשובים לנו ומצאנו אותם בנוכחות חיובית 
אחד,  כל  בשמחה  מקבלת  שהקהילה  הרגשנו  ברתמים.  חזקה 
ושל  הייתה הרגשה של פשטות אמיתית  וכשהסתובבנו בשבילים 

אנשים טובים".
גרתם בסך הכל כשלוש שנים במרכז הארץ. בטח לא קל לעזוב את 

המרכז הנוח. איפה אתם מרגישים את ההבדלים?
"הקושי כרגע הוא המרחק מההורים ומהמשפחה. חוץ מזה, אין ספק 
שלגור ברמת נגב דורש התארגנות קצת שונה מבחינת התכנונים 
היום-יומיים, בטח ממציאות חיים שכל דבר הוא במרחק של שלוש 
דקות הליכה מהבית. עם זאת, אנחנו בטוחים שמהר מאוד נעשה 

סוויצ' ונתרגל".
ספרו לנו קצת על החלומות שלכם.

"אנחנו נשואים חמש שנים ועברנו כבר ארבע דירות, אז אנחנו די 
למקום  מעבר  בטח  בחששות,  מלא  מעבר  כל  מהנדודים.  עייפים 
מרוחק, ואנחנו רוצים להאמין שבעוד כמה חודשים נוכל להסתכל 
אחורה ולומר 'עשינו החלטה טובה'. אין ספק שהשיא יהיה לבנות 

פה את ביתנו ושכאן תהיה התחנה האחרונה".
משהו לסיום?

"אנחנו רוצים לומר תודה ענקית לאנשי היישוב. מרגע שנחתנו פה 
כולם עוטפים אותנו ונותנים תחושה טובה של בית. תשומת הלב 

הזו הופכת את המעבר למשהו הרבה יותר נעים, כיף ומשמעותי".

חנן מגל

תחילת  ועם  לרגע,  נחים  לא  השחייה  בחוגי 
ילדים  כ-55  הקיץ.  קורסי  גם  התחילו  החופש 
בכמות  שיא   - בקורסים  השנה  משתתפים 

ובאיכות. 
מים,  הרגלי  הילדים  למדו  הלימוד  בקבוצות 
ציפה, עבודת רגליים, עבודת ידיים ונשימה, מה 
המאפשרת  חתירה,  לשחיית  מתחבר  שלבסוף 
קבוצת  השחייה.  לקריירת  טובה  התחלה  להם 
הדגיגים )גילאי 5-6( המשיכה בתרגול החתירה 
מסוגלים  כבר  הילדים  ומרבית  הכושר,  ושיפור 
לשחות בריכה ואף יותר. קבוצת הפירנות גדלה 
שחייה  ללמוד  לילדים  אפשרות  ונתנה  מאוד 
נכונה במספר סגנונות, דבר שיאפשר השתלבות 

בחוג השחייה בשנה הבאה. הדולפינים המשיכו 
להתאמן ולהשתפר ולתרגל את ארבעת סגנונות 

השחייה.
השחייה  טכניקת  על  עבדו  הנבחרת  שחייני 
במקביל לשיפור מהירות בסיסית, ואף השתתפו 
בתחרות שחייה איזורית במכללת ספיר, ממנה 
הם  במדליות  הזוכים  מדליות!  ארבע  עם  חזרו 
)כסף  גורבמן  ועדי  וארד(  )זהב  ביקובסקי  בוב 

וארד(, שניהם ילידי 2002 מהמדרשה.
לחופשה  השחיינים  יצאו  אוגוסט  באמצע 
יחזרו  ספטמבר  ובתחילת  שבועות,  כ-3  בת 
ומהנה.  אינטנסיבית  ותחרויות  אימונים  לעונת 
באיגוד  כאגודה  הקבוצה  תירשם  לראשונה 
ישתתפו  המצטיינים  והשחיינים  השחייה, 
בתחרויות איזוריות וארציות וייצגו את המועצה 

האיזורית.
השנה צפוי מספר שיא של משתתפים ואירועים, 
ספטמבר,  בתחילת  הכנרת  צליחת  ובהם 
שחייה  תחרות  נגב,  איזורית  בליגה  השתתפות 
בנושאי  הרצאות  שדה,  במשאבי  איזורית 
פתיחת  והוריהם,  לשחיינים  ובריאות  ספורט 
קבוצת  ניצנה,  בבריכת  מתחילים  קבוצות 
מבוגרים במשאבי שדה, ערבי גיבוש ועוד. אנו 
מזמינים את כולם להצטרף להצלחה שסוחפת 

את המועצה - ילדים ומבוגרים.
ניתן ליצור קשר בטלפון 054-7726716, דוא"ל 
"שחייני  פייסבוק   ,swim.rng@gmail.com

רמת הנגב", או במתנ"ס רמת הנגב.

לב חולמר, שחייני רמת הנגב

עדי גורבמן ובוב ביקובסקי עם המדליות

"לשמחתנו, אחרי כל המאמצים להוספת מבנים, אנחנו עומדים 
כיום על 100% תפוסה ביישוב". שכונת הקרוונים החדשה



 רמת הנגב מס' 164, אב תשע"א, אוגוסט 2011

     

6

עבור רובנו, מקורות יהודיים ומוזיקת רוק 
הולכים ביחד לעתים רחוקות בלבד. לספר 
הספרים היתה ויש השפעה על יוצרים בכל 
עבור  במיוחד  רוק,  מוזיקת  אבל  העולם, 

ישראלים, הוא עניין חילוני ועכשווי ברובו. כעת, 
חמש להקות צעירות באזור הנגב עומדות להציב 
המופע  במסגרת  הזו,  לתפיסה  אלטרנטיבה 
בהשראת  ברוק  יתרכז  שכשמו,  "מקוררוק", 

המקורות. 
 20:30  ,15.9( הבא  בחודש  שיתקיים  מקורוק, 
באיצטדיון ירוחם(, יהיה שיאו של פרויקט מיוחד, 
וממריצה  דינמית  לחוויה  עולמות  שני  המחבר 
ועולם  היצירתיים,  היהדות  לימודי  עולם  אחת: 
"עתיד  עמותת  יזמה  המופע  את  הרוק.  מוזיקת 
יעדיה:  את  מסביר  העמותה  של  שמה  במדבר". 
יוצר  מדרש  "בית  של  תיבות  ראשי  זה  במדב"ר 
השאיפה  את  מייצגת  עתיד  והמילה  בירוחם", 
בעיצוב  חלק  לקחת  ירוחם  תושבי  את  לעודד 
העיר. בין השאר, מבקשת העמותה ליצור סביבת 
יותר בעזרת שימוש בכלים  חיים עשירה ומגרה 

מהמקורות.
שנוער  מהמקום  לנוער  להתחבר  היה  "הרעיון 
ורכזת  מנחה  רייכר,  אורלי  מספרת  אוהב", 
המוזיקה  את  "לקחת  בעמותה.  וחגים  אירועים 
שבני נוער אוהבים, ובאמצעותה להפגיש אותם 
עם המקורות. אנחנו מאמינים שככל שהאנשים 
מחוברים יותר לתרבות, יוצרים בתרבות שלהם, 
ומחוברים יותר אחד לשני, המקום שבו הם גרים 

הופך טוב יותר עבורם".
העמותה מקווה שהאירוע יהווה עבור הצעירים 
היהודיים,  הספרים  למדף  שער  בו  המשתתפים 
ויסייע להם למצוא בטקסטים את הממד הרלבנטי 
לחייהם כיום. בעמותה מעוניינים שהמשתתפים 
כמקור  היהודית  במורשת  חייהם  בהמשך  יראו 
שלא  כמו  מודרניות,  ליצירות  אפשרי  השראה 

מעט מוזיקאים ידועים ומוכרים עשו לפניהם. 

שיר מחאה על המחאה

המשתתפת  בלהקה  חבר   )18( אוריון  איתי 
על  העבודה  את  התחיל  מקורוק,  בפרויקט 
השירים כשהיה תלמיד תיכון במדרשה, והמופע 
בתיכון.  השירות  בשנת  עמוק  כבר  אותו  ימצא 
"בחוג מוזיקה בתיכון ההרכבים היו משתנים בכל 
לשני  התחלקנו  "למקורוק  איתי,  אומר  הופעה", 
הרכבים, שבין האנשים בהם יש כימיה מסוימת".

האירוע  חשיבות  מה 
עבורך? 

במה  נותן  "המופע 
אבל  צעירים,  למוזיקאים 
דלתות  עוד  פותח  גם  הוא 
הזדמנות  זו  באזור.  לצעירים 
להכיר  מהאזור  צעירים  למוזיקאים  דופן  יוצאת 
אחד את השני ולהרחיב את חוג הנגנים שאיתם 

הם עובדים".
באמצעות  התבצעה  למופע  הלהקות  בחירת 
בעזרתם של מרכזי מוזיקה ברמת נגב, בדימונה 
מספר  אליי",  פנו  המקורוק  "מארגני  ובירוחם. 
יואל כהן, מדריך בתיכון במדרשה וממקימי מרכז 
המוזיקה, "חילקתי את הנגנים להרכבים, ונבחרו 
ההרכבים  בפרויקט".  להשתתף  הרכבים  שני 
השונים עברו אודישנים, והבחירה של מי שיזכו 
של  המוזיקלי  המנהל  ידי  על  התבצעה  להופיע 

האירוע, אריאל הורוביץ. 
ההכנות למופע כללו כחמישה מפגשים. בחלקם 
הראשון למדו חברי הלהקות הצעירות מהמועצה 
השני  ובחלקם  מהמקורות,  טקסטים  ומירוחם 
עבדו יחד עם אריאל הורוביץ על עיבוד הטקסטים 
לנו  הסביר  "אריאל  ולחן.  מילים  בעלי  לשירים 
שהיום רוב השירים שמתנגנים רוכבים על כמה 
מלים או משפט מובילים, ואם ניקח את המלים 
לשיר",  עומק  יכניס  זה  מהמקורות,  המשפט  או 

מסביר איתי.
בציטוטים  הסתפקו  לא  הפרויקט  משתתפי 
הקבלות  לקטעים  ועשו  מהמקורות,  נבחרים 
מגוון  טקסט  "זה  איתי:  אקטואליים.  לנושאים 
מאוד ועשיר שאפשר לשאוב ממנו חומר להרבה 
שירים. הרעיון הכללי היה להתמקד במלל עמוק 

ולחבר אותו לנושאים שנוגעים לנו".
"כשכולם בחוץ מפגינים ברחובות אני מצטרפת 
רק בשביל ההופעות", מצטט איתי שיר שנכתב 
חבריו  גורל  על  שמבכה  דוד,  קינת  בהשראת 
בשיר  מדובר  לדבריו,  במשבר.  העם  שכל  בזמן 
מפגין  אחד  כל  בה  המחאה,  תנועת  את  המבקר 
במקום  אישי,  באופן  לו  הנוגעים  הדברים  עבור 

להסתכל על התמונה הרחבה.
גיא דלראה, 17, חבר ביחד עם אחיו התאום אייל 
באותו ההרכב עם איתי. שניהם תלמידי התיכון 
במדרשת בן גוריון. העבודה על הפרויקט היתה 
שיר  נוצר  איך  "לראות  גיא.  אומר  מהנה,  מאוד 

שאתה כתבת והלחנת, זאת הרגשה מעולה".
שרגילים  אנשים  לוקחים  גדול.  דבר  "זה  איתי: 

שלהם,  חברים  מול  ספר,  בבית  רק  להופיע 
ולחלקם יש פחד במה איום, ומעלים אותם לבמה 

מול המוני אנשים. ההתרגשות גדולה".
ולהופיע על אותה במה עם הדג נחש, מרגש?

"אני לא אשקר לך", מספר איתי, "זאת לא תהיה 
הפעם הראשונה, חיממנו אותם גם בפעם הקודמת 
שהם הופיעו באזור, אבל זה עדיין מעולה, שיכתבו 

שחיממנו פעמיים את הדג נחש".
לא הרבה יודעים את זה, אבל שאנן סטריט, סולן 
הדג נחש, למד במדרשה בתור תיכוניסט. מלבד 
בהופעה,  הצעירים  להרכבים  שיחלוק  הכבוד 
בהם  הכנה,  במפגשי  הוא  גם  מעורב  שאנן  היה 
שירים.  כותב  הוא  הצעירים  למוזיקאים  הסביר 
גם קובי אוז הגיע לחלוק מהידע והניסיון שלו עם 

הצעירים.

הצבעה בלי אס.אם.אס

ההרכבים  וחמשת  תחרות,  גם  הוא  מקורוק 

להצבעה  יעמדו  באירוע  שיופיעו  הצעירים 
כניסה  כרטיס  כל  ההופעה.  בתום  הקהל  של 
בתום  הצבעה;  כרטיס  גם  יהיה  לאירוע 
בלהקה  לבחור  הצופים  יתבקשו  ההופעות 
בזמן  ייספרו  הקולות  עליהם.  החביבה 
יוכרזו  והזוכים  נחש,  הדג  של  ההופעה 
באס. משתמשים  אחרים  "במקומות  אחריה. 
אם.אסים", אומרת אורלי רייכר, "אבל בעינינו 
המאפשרת  פרצה  משאיר  וגם  חינוכי,  לא  זה 

למי שלא היו בהופעה להצביע". 
יהיה גם מקורוק 2?

האירוע  המשך.  לזה  שיהיה  רוצים  "אנחנו 
הוא פלטפורמה נהדרת למוזיקה ולחיבור בין 

צעירים באזור.
מקווים  ואנו  רב-שנתי,  הוא  עצמו  הפרויקט 
להמשיך לעבוד בנגב עם להקות רוק צעירות 
ויותר  יותר  לחבר  יהודיים,  מקורות  ועם 
חדש  דור  ולפתח  שלהם,  למורשת  צעירים 

של אמנים ישראלים".

מה הקשר בין קינת דוד, רוקנ'רול והמחאה החברתית? יותר ממה שאתם חושבים. חמש 

להקות צעירות מהאזור יופיעו עם שירים מקוריים שכתבו והלחינו בהשראת טקסטים 

מהמקורות, באירוע מיוחד שמארגנת עמותת "עתיד במדבר" • אייל גולדברג
מקור ראשון

איתי אוריון: "זה דבר גדול. לוקחים אנשים 
שרגילים להופיע רק בבית ספר, מול חברים 

שלהם ולחלקם יש פחד במה איום, ומעלים אותם 
לבמה מול המוני אנשים. ההתרגשות גדולה"

אורלי רייכר: "אנו מקווים להמשיך לעבוד בנגב עם 
להקות רוק צעירות ועם מקורות יהודיים, לחבר 
יותר ויותר צעירים למורשת שלהם, ולפתח דור 

חדש של אמנים ישראלים"
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מיצג  מארח",  בן-גוריון  "דוד  הושק  החודש 
הצופה  פוגש  במיצג  בן-גוריון.  בצריף  חדשני 
את דוד בן-גוריון בצריפו שבשדה בוקר, ושומע 
מפי המנהיג והאיש על האירועים ההיסטוריים 
התסריט  המדינה.  הקמת  ובתולדות  בחייו 
בן- דוד  וכתבי  דברי  של  ציטטות  על  מבוסס 
היסטוריות  סצינות  שמונה  ומתאר  גוריון, 

בתולדות חייו.
הממשלה  ראש  של  ביתו  בן-גוריון,  צריף 
בקיבוץ  נמצא  פולה,  רעייתו  ושל  הראשון 
בן-גוריון  של  מותו  כביום  ונשמר  בוקר,  שדה 
למעלה  מבקרים  בן-גוריון  "בצריף  ב-1973. 
פלמ"ח  מירי  אומרת  בשנה",  איש  אלף  ממאה 
מהמכון למורשת בן-גוריון. "המיצג הוא שלב 
האתר,  ושדרוג  החינוכי  המתחם  בפיתוח  א' 
ובהמשך מתוכננים שדרוגים וחידושים נוספים 
את  מתאימים  אנחנו  הרחב.  הקהל  לטובת 

הצריף לזמננו אבל מבלי לשנות את אופיו". 
"התבקשנו ע"י המכון למורשת בן-גוריון ליצור 
בן-גוריון",  של  חייו  סיפור  את  שיספר  סרט 
אומר עזרי קידר, המפיק הראשי ומבעלי חברת 
רמון, שהפיקה את  900 מטר הפקות ממצפה 
המיצג. "באמצעות טכניקות אנימציה חדשניות 
חודשים  כשבעה  של  עבודה  ולאחר  ומגוונות 

בו, מעבר לכך שבן-גוריון  יצרנו סרט הנפשה 
מספר על חייו דרך ציון תאריכים היסטוריים, 
אדם  על  מרגש  סיפור  ולספר  לגלות  זכינו  גם 
שברבות ימיו זכה להגשים את חלום ילדותו – 

להיות חלוץ".
בן- לצריף  הסמוכות  בסככות  יוקרן  המיצג 
גוריון על גבי מערכת הקרנה ייחודית, שתהיה 

פתוחה לקהל הרחב ללא תשלום. 
השומרים  בצריף  נוספים:  מיצגים  בצריף 

הסמוך מוצגת תערוכה המציגה את הקשר בין 
בן-גוריון והנגב. בחצר הצריף יש שלוש פינות 
הקיימת",  והקרן  "בן-גוריון  בנושא  הפעלה 
של  תבליט  מפות  ושתי  חול  מפת  הכוללות 
הנגב וכן משחק התאמה בעזרת חבלים. המופע 
מעצבות"  הכרעות  בן-גוריון  "דוד  האורקולי 
חושף הכרעות שעיצבו ומעצבות את המדינה 
החיזיון  היום.  עד  הישראלית  החברה  ואת 
הגדולה,  העלייה  ומדינה,  דת  בנושאי  עוסק 

בניית הצבא, העלייה לנגב וההכרזה על הקמת 
המדינה.

שעות פתיחה: א'-ה' - 16:00-08:30, 
ו' וערבי חג - 14:00-08:30, שבת וחג - -16:00

10:00
 .www.bgu.org.il באתר  נוספים  פרטים 

לתיאום ביקור 08-6592100.
האורקולי  ובמופע  בן-גוריון  בצריף  למבקרים 

במדרשת בן-גוריון תינתן הנחה של 15%.

החודש הושק בצריף בן-גוריון מיצג אנימציה חדשני בשם "דוד בן-גוריון מארח". בואו לשמוע 
מראש הממשלה הראשון על האירועים ההיסטוריים בחייו ובתולדות הקמת המדינה

"להתארח אצל הזקן"

התסריט מבוסס על ציטטות של דברי וכתבי דוד בן-גוריון

מקור ראשון

ובשמו   Egyptian Vulture באנגלית  הרחם, 
עוף  הינו   ,Neophron percnopterus המדעי 
לראש  מהזנב  אורכו  בגודלו.  בינוני  יומי  דורס 
מטר  כ־1.40  כנפיו  מוטת  ס"מ,  כ־60  הוא 
של  וצווארו  רגליו  ק"ג.  לכ־2.1  מגיע  ומשקלו 
הרחם קצרים וגופו מכוסה נוצות לבנות, מלבד 
החזה  עד  הפנים  קדמת  השחורות.  אברותיו 
חשופה וצהבהבה, אך העורף והראש מכוסים גם 
הם פלומת נוצות. הצעירים עוטים נוצות חומות 
בציורים  מופיע  שלוש.  שנתיים  גיל  עד  כהות 
"נשר  גם  לפיכך  ומכונה  רבים,  עתיקים  מצריים 

מצרי" או "תרנגולת פרעה".
מאוד  מעט  בעיקר.  מנבלות  ניזונים  רחמים 
תצפיות מעידות כי לעיתים הם מנסים את כוחם 
שפע  עקב  אצלנו,  אולם  קטנים,  בע"ח  בצייד 
תמיכת  בזכות  הנבלות  לאוכלי  המוצע  המזון 
הנשרים  באוכלוסיית  והגנים  הטבע  רשות 
אוכלים  הם  שעבר?(,  החודש  מעיתון  )זוכרים 
נבלות בלבד. מאחר והרחם הוא עוף קטן ביחס 
נשר,  )בארץ:  הנבלות  אוכלי  העופות  לשאר 
עזנייה שחורה ובעבר גם עזניית הנגב(, אין הוא 
נתחי  על  בקרב  מולם  בקלות  להתמודד  מסוגל 
הבשר הגדולים, לכן עליו להסתפק בניקוי שארי 
מקורו  התפתח  כך,  לשם  הפגר.  מעצמות  בשר 
להיכנס  לו  המסייע  וחזק,  דק  ארוך,  למקור 
בקלות אל בין עצמות הפגר. הוא מהווה למעשה 
בניקוי  הסופיות  הסניטציה  מחוליות  אחת  את 

פגרי בעלי חיים.
של  מביצים  ניזונים  רחמים  קרובות  לעיתים 
הביצה,  קליפת  שבירת  לשם  שונים.  עופות 
משליך  או  מגבוה  הביצה  את  משליך  הרחם 
מעידה  זו  התנהגות  ממקורו.  אבנים  עליה 
למדי  נדיר  דבר  בכלים,  להשתמש  יכולתו  על 

בעולם העופות. 
זוג רחמים בונה קן בראש צוק, והנקבה מטילה 
בהיר  חום  בצבע  או  צהבהבות,  ביצים  שתי 
הדגירה  תקופת  כהים.  חומים  כתמים  ועליהן 
כתומות  נוצות  מכוסים  הגוזלים  יום.  כ־42  היא 
כשנה.  כעבור  לחומות־שחורות  המתחלפות 
הגוזל מגיע לבגרות אחרי כשלוש שנים, ואז הוא 

עוטה פלומה לבנה וקצות נוצותיו שחורות.
מופיע  הוא  עונתי.  נודד  הוא  הרחם  בישראל 
בחודשי האביב והקיץ לשם קינון ודגירה ונראה 
הוא  בנוסף  ובכרמל,  העליון  בגליל  בגלבוע, 
ובנגב.  יהודה  במדבר  מחיה  באזורי  למדי  יציב 
בסתיו הוא נודד לאפריקה. נדידת הרחמים היא 
בלהקות לא גדולות, וטעות נפוצה היא לחשוב 
מראם  בשל  חסידות,  ללהקת  רחמים  להקת 

הדומה בעת מעוף.
והוא  למדי  רחבה  הרחם  של  תפוצתו העולמית 
אירופה,  מזרח  אסיה,  מערב  דרום  בהודו,  מצוי 
חצי האי האיבירי ומרכז וצפון אפריקה. לאחרונה 
נצפה בתחנת ההאכלה בשדה בוקר רחם מתבגר, 
שנלכד וטובע בבולגריה כגוזל לפני שלוש שנים, 

נדד כנראה לאפריקה וחזר לנגב.
בישראל מוערך מספר זוגות הרחמים שקיננו עם 
קום המדינה בין 500 ל־1,000 זוגות, אולם עקב 
מספרם  פחת  הדברה  בחומרי  ושימוש  הרעלות 
בשנות  והשישים.  החמישים  שנות  במהלך 
זוגות.  בכ־50  רק  מספרם  הוערך  החמישים 
האוכלוסייה התאוששה, ובשנות השמונים נצפו 
כ־150 זוגות. הרחם נמצא בסכנת הכחדה אזורית 
ועתידו בישראל בסכנה, אולם בשנים האחרונות 
האוכלוסייה,  של  התאוששות  לראות  ניתן  שוב 
של  הנשרים  האכלת  מדיניות  בעקבות  כאמור 

רשות הטבע והגנים.

רחם - הנשר המצרי
תפקיד חשוב כסניטר של הטבע...

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

לרחם יכולת להשתמש בכלים, דבר נדיר למדי בעולם העופות
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קלאודיו גרניק הוא הוכחה ניצחת לטענה שאני 
 – הסדרתיים  המתנדבים  על  מכבר  זה  טוענת 
ומוצאים  אחד,  התנדבות  במעשה  מתחילים  הם 
בצורת  מהצד,  אהבות  עוד  תמיד  כמעט  להם 
מעשי התנדבות נוספים. במקרה של קלאודיו זה 
והגברה  החילוץ,  יחידת  למתמיד,  אהבה  סיפור 

באירועים שונים.
קלאודיו הוא חבר קיבוץ שדה בוקר, בן 46, נשוי 
ליעל ואב לסיימון )16.5( ולטניה )14.5(. הוא עלה 
לארץ מארגנטינה לפני 21 שנה כשבפיו 18 מילים 
בעברית, 18 מילים באנגלית והרבה רצון ללמוד 
עוד. "לפני העלייה לארץ ראיתי סרט תדמית על 
קיבוץ שדה בוקר", הוא מספר, "ואת הסרט הזה, 
בוקר,  לשדה  המתעקל  הכניסה  כביש  נראה  בו 
אני זוכר עד היום בכל פעם שאני נכנס לקיבוץ". 

למה בחרת להתנדב למתמיד?
"אני חושב שזה היה בשבילי תחליף לצבא. הרגשתי 
צורך לעשות משהו למען הקהילה, והמתמיד היה 
התחליף המתאים. אני כבר 15 שנה במתמיד, וזה 
חלק בלתי נפרד מחיי. מבחינתי זוהי שמירה על 
הבית, לא רק הבית בקיבוץ. כשתחנת המשטרה 
הקרובה נמצאת בירוחם או במצפה רמון, מתנדבי 
כנציגי  הראשון  המענה  את  נותנים  המתמיד 
החוק לכל אירוע חריג באזור. אני יכול לספר על 
עשרות מקרים ואירועים, בהם מתנדבי המתמיד 

נקראים ומגיעים ראשונים לשטח ועושים את כל 
הפעולות הדרושות עד שמגיעה המשטרה, לצד 
פעולות בהם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם 

כוחות המשטרה והצבא".
איך זה מתבצע?

 2-3 של  מסיורים  מורכבת  השגרתית  "העבודה 
איש במשך 4-5 שעות, משעות אחה"צ עד חצות 
יש  הללו  לסיורים  יותר.  מאוחר  גם  ולעיתים 
חשיבות רבה מאד, זוהי הפגנת נוכחות התורמת 
וכשאתה  התושבים.  של  הביטחון  להרגשת 
לישובים,  מסביב  ומסייר  במועצה  מסתובב 
הטבעית  הסביבה  זו  אישי,  משהו  לכך  מתלווה 

שלי, זה הבית שלי ועליו אני שומר". 
במה אתם מטפלים בסיורים?

בכמויות  נתקלתי  שערכתי,  סיורים  "במאות 
טנדרים עמוסים  סמים שונים,  של  עצומות 

ברזל  תשתיות  של  ערימות  גנוב,  ברזל 
מקרה  להעמסה.  המוכנות  מפורקות 
מידע  כשקיבלנו  היה  במיוחד  מתסכל 
תרנגולות  לגניבות  אפשרות  על 
שסיירתי  ובזמן  במועצה,  מלולים 
באזור משאבי שדה ורביבים, התבצעה 
בשדה  מהלול  תרנגולות  של  גניבה 

בוקר".
ליחידת החילוץ הגיע קלאודיו במקרה. 

של  תרגיל  שיש  שמע  במתמיד  משמרת  בזמן 
כשהגיע  באזור.  לסייר  והחליט  החילוץ  יחידת 
ובהיותו  הגנרטור,  עם  בעיה  שיש  התברר  לשם 
נכנס מיד לפעולה. בסופו של  חשמלאי מוסמך, 
אותו יום החליט להתנדב ליחידה. "זה כבר עולם 
אחר לגמרי, האתגרים הם אחרים. יצאתי לקורס 
טיפוס וגלישת הרים, ואני נהנה מכל רגע. אנחנו 
הכשרה  ומקבלים  בשנה  אימונים  לכמה  יוצאים 
מהצבא, כולל מיחידה 669, כיחידה מיוחדת של 
המשמר האזרחי. פגשתי ביחידה אנשים נפלאים 
וחילונים,  דתיים  והאישי,  המקצועי  בקטע 
טבע  אוהבי  שעה,  בכל  קריאה  לכל  המוכנים 

ואדם.
כל  לאחר  החילוץ,  ביחידת  וגם  במתמיד  "גם 
פעולה, קטנה ככל שתהיה, תמיד שמורה תודה 
מזלי  התמזל  החילוץ  ביחידת  למתנדבים.  חמה 
בדואי,  גשש  ז"ל,  גרדוד  אבו  סלימן  את  ופגשתי 
תענוג  לי  היה  עצומות.  בעיניים  עליו  שסמכתי 
לשבת איתו וללמוד ממנו. התבקשתי ללוות אותו 
בתרגיל של היחידה בארה"ב והוא הוכיח גם שם, 

בשטח שאינו השטח הטבעי שלו, את גדולתו". 
שלך  ההיעדרויות  עם  מתמודדת  המשפחה  איך 

מהבית לשעות ארוכות?
אם  מתנדב,  שאבא  העובדה  עם  גדלו  "הילדים 
בהגברה, במתמיד או ביחידת החילוץ. לשמחתי 
סיימון כבר חושב על התנדבות בנוער מג"ב ויוכל 
להתלוות לסיורים. אני רואה בכך חשיבות רבה, 
מהילדים  אחד  כל  שקיבלתי  ההוקרה  אות  את 

תלה בגאווה בחדרו, וזה כבר אומר משהו". 
המתמיד  לכם?  גם  להתאים  יכול  שזה  חושבים 
נוספים!  ולמתנדבים  השורות  לחידוש  זקוק 
הצטרפו כדי להמשיך לשמור על הבית! לפרטים: 

קמחי 050-5384493, אריק 054-2401162.

חני פריאל, רכזת מתנדבים
המחלקה לשירותים חברתיים
050-4042335

מתמיד לשמור על הבית
בשביל קלאודיו גרניק, התנדבות היא לא תחביב לשעות הפנאי, 

אלא דרך חיים. הוא משקיע את זמנו גם בשמירה במסגרת 
מתמיד, גם ביחידת החילוץ וגם בהגברה באירועים

"יצאתי לקורס טיפוס 
וגלישת הרים, ואני 
נהנה מכל רגע"

"במאות סיורים שערכתי, נתקלתי בכמויות עצומות של סמים שונים, טנדרים עמוסים ברזל גנוב, 
ערימות של תשתיות ברזל מפורקות המוכנות להעמסה"

עמוד 10 – תמונה עליונה יש להוסיף קרדיט : צילום טל גליק.

עמוד 11 – מודעת מולכו. יש רווח מיותר בין סעיפים  2 ו3  את הרווח יש להכניס אחרי סעיף 
4 - לפני סעיף ב'.

זה מה שראיתי.
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אנחנו מטפלים ברכב שלנו כל 15,000 ק"מ, דואגים 
שכל המערכות יהיו תקינות ושואפים לנסוע ברכב 
אנו  וספורטיבי.  לעין  יפה  בטיחותי,  נוח,  חדיש, 
עושים זאת יחסית ללא מאמץ וקונים את חבילת 
איננו  בגופנו,  כשמדובר  אבל  בכסף.  הזו  הנוחות 
נוכל  היותר  לכל  בכסף.  בריא  גוף  לקנות  יכולים 
לשרוד,  כדי  לכשיצוצו  רפואיות  בעיות  לפתור 
את  לעשות  מדי  מאוחר  להיות  עלול  כבר  זה  ואז 

השינוי.
אז מדוע בגופנו איננו משקיעים כמו שאנו משקיעים 
גוף  לעצמנו  מפרגנים  איננו  למה  רכוש?  בצבירת 
אפילו  אפשר  פורשה?  או  מרצדס  לנד-רובר,  של 
והנוחות.  האמינות  ומקבילותיה  במזדה  להסתפק 
חבוטה  סוסיתא  של  בגוף  להתנהל  למה  אבל 
ומקרטעת, לפני אוברול מנוע, שידעה ימים טובים 
ערימות  את  שסוחב  ישן  בטנדר  או  יותר?  הרבה 
ומאיימים  בארגז  שמונחים  המיותרות  הצמיגים 
הרב,  העומס  בשל  המנוע  את  להשבית  רגע  בכל 

ועוד לעשות זאת מבחירה? 
אין ספק כי הדברים מורכבים ובוודאי תלויי אישיות, 
אך התירוצים בהם אנו פוטרים את עצמנו מהשינוי 

משותפים לרובנו. הנה רק כמה מהם:
• אין לי זמן! יש לך 24 שעות ביממה, ואתה בוחר 
לשמור  כדי  העדיפות.  סדר  ומה  בהן  לעשות  מה 
על מערכות גוף תקינות אפשר גם להתאמן שלוש 
ויעיל  נכון  אימון  שעה.  למשך  בשבוע  פעמים 
קצר.  פעילות  בזמן  רבה  תועלת  להפיק  מאפשר 

האם באמת אין לך שלוש שעות בשבוע? 
קשה.  כלל  בדרך  ההתחלה  לי!  וכואב  לי  קשה   •
ההנאה  את  לחוש  תתחילו  המקרים  ברוב  לצערי 
שבספורט רק אחרי שגופכם "יבעט" וינסה להחזיר 
אתכם לאזור הנוחות המוכר בו ההוצאה האנרגטית 
היא אפסית. נסו לעבור את השלב הראשון הקשה, 
מוגדרות  מטרות  והציבו  חבר  צרפו  אפשר  אם 
ובנות השגה. כך הגיעו לשלב הבא, בו גופינו ומוחנו 
לאתגר  לספורט,  חיובית  התמכרות  מתמכרים 
ולקושי, השלב בו אנחנו מחכים לחוש את הריחוף 

שאחרי.
מוציאים  פעילים  שאינם  אנשים  כסף!  לי  אין   •
על  כסף  יותר  הרבה  בממוצע  דבר  של  בסופו 
טיפולים רפואיים מאשר אלה המקיימים אורח חיים 
ספורטיבי. מעבר לכך, לרוץ לא עולה כסף ועלויות 
של ציוד ברמת כניסה לתחום האופניים למשל או 
שחושבים,  כמו  יקרות  כה  אינן  כושר  לחדר  מנוי 
ושוות ערך לקניית סמארטפון או טלוויזיה חדשה....

סדר עדיפות כבר אמרנו?
התמודדות  בזה.  זה  קשורים  ונפש  גוף  כי  ידוע 
אידיאלית למי שהחליט לנהוג ב"גוף מרצדס" היא 
וכו'(  קואצ'ינג  תמיכה,  )קבוצת  הנפש  בין  לשלב 

להתחיל  לכם  קורא  אני  כאן  הגוף.  ובין 
מוכיח  הניסיון  כי  הגוף,  דרך  דווקא 
שהתמורה בנפש, כל אחד בעומק 

ובמידה שלו, תגיע גם.
בהחלטה!  תלויה  ההתחלה 
פשוט  בפעולה,  לנקוט  החלטה 
הנכון  הדבר  שזה  משום  צריך,  כי 

עשויה  ההתחלה  לבריאותינו. 
להיראות לחלקנו כמשימה לא נעימה 

שדווקא  כאלה  ויש  חובה,  בגדר  שהיא 
תקל  הראשונית  ההתלהבות 

כך  או  כך  עליהם. 
מלמד  הניסיון 

התמדה  כי 
בסופו  תביא 
את  דבר  של 

כולם ללמוד לאהוב את זה. אם בהתחלה זו הייתה 
משימת חובה, עם הזמן זה ייהפך לפעילות רצויה, 

כזו שמחכים לקראתה.
אז הנה כמה טיפים כיצד להתחיל:

לא מחר אלא היום. אם  פשוט מתחילים ללכת!   •
אינכם סובלים מבעיה מיוחדת, נעלו נעלי ספורט, 
וצאו  ביד  מים  בקבוק  קחו  נוחים,  בגדים  לבשו 
לעשות את הדבר הטבעי ביותר, והוא הליכה למשך 
45 דקות עד שעה. כדאי לבחור מסלול יפה בטבע 
מגוון  תוואי  עם  מעגלי  עדיף  סואן,  כביש  על  ולא 
של עליות וירידות קלות. פעילות אירובית מתונה 
כהליכה אפשר לעשות כל יום, אך כדאי להתחייב 
אם  בשבוע.  פעמים  שלוש  להליכה  עצמנו  בפני 
מאליה  תגבר  שהתדירות  להניח  סביר  תתמידו, 

וההרגשה תהיה נפלאה.
• בדיקה ארגומטרית )בדיקה במאמץ(: כדאי לבצע 
בדיקה מקיפה מוקדם ככל האפשר, ולא רק לקבל 
אישור מרופא המשפחה. הבדיקה תראה לכם ממה 
התחלתם ותוכלו להשוות כעבור חצי שנה ולוודא 

שאתם בכיוון הנכון.
ריצה  נעלי  לרכוש  הוא  חשוב  הכי  הפרט  ציוד:   •
טובות ונוחות לכם. בחרו לפחות מידה אחת גדולה 
הפעילות.  במהלך  מתרחבת  הרגל  כף  כי  יותר, 
מומלץ גם לרכוש בגדי ספורט מנדפי זיעה. מעבר 
אלה  בדים  של  החיים  אורך  ולאסתטיות,  לנוחות 

גדול פי כמה מבדי כותנה.
סובלים  אינכם  אם  תוכנית:  לפי  בהדרגה  ריצה   •
מעודף משקל, מומלץ לרוץ במקום ללכת. חשוב 
ובאיטיות עם תוכנית מותאמת,  להתחיל בהדרגה 
ובעיקר להקשיב לגוף. זכרו שגם אם הכושר שלכם 
השתפר מבחינת סבולת לב-ריאה ושרירים, ואתם 
לרצועות,  יותר,  מהר  לרוץ  שביכולתכם  מרגישים 
יותר  איטי  התפתחות  קצב  יש  ולעצמות  לגידים 
וצריך לאפשר להם להתחזק. אם לא תעשו כך אתם 

עלולים לסבול מפציעות ספורט.
בנוסף  האירובית.  הפעילות  את  גוונו  גיוון:   •
נסו לשלב רכיבה על אופניים  או לריצה,  להליכה 
ו/או שחייה. אפשר שמי מכם יידרש להכוונה כדי 
מיומנים  אתם  אם  הרצויה.  התועלת  את  להפיק 
בענף מסוים זה מצוין, למי שפחות או שאינו בקיא 
כלל זו הזדמנות ללמוד תחומים חדשים ולהרחיב 

את מבחר הפעילויות.
• חיזוק: הפעילות האירובית היא החשובה ביותר, 
ללא ספק. אך כדי למנוע פציעות, לייעל את חילוף 
החומרים, לשפר את היציבה ולהתמודד טוב יותר 
הגוף  שרירי  את  לחזק  יש  היום-יום,  פעולות  עם 
זאת  לעשות  אפשר  הליבה.  שרירי  את  ובמיוחד 

בעזרת אימוני כוח ו/או פילאטיס.
או  כזו  בפעילות  שתשקיעו  הזמן 
שלכם  איכות  זמן  הוא  אחרת 
נדרשים  כולנו  עצמכם.  עם 
יום.  היום  מחיי  לאתנחתא 
אפשר  בנוסף  או  לחילופין 
משותפת  פעילות  לעשות 
אחד  או  הזוג  בן/בת  עם 
הילדים, זוהי הזדמנות להפיק 

הנאה ורווח כפולים.
בהצלחה!

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

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

כולנו מבינים שכדי שהגוף שלנו ישמור עלינו, אנחנו צריכים לשמור עליו. ובכל 
זאת, רבים האנשים שמתקשים לעשות את הצעד הראשון. אז הנה הם – כל 

התירוצים, כל התשובות וכל הטיפים איך להתחיל לקחת את הגוף בידיים

 גוף של סוסיתא 
או גוף של מרצדס?

תהיו לי בריאים תומר בסקינד

כל המעוניין לקבל פרטים נא לפנות
ליוני מזכירות כמהין 086555915

ו/או לאלון צדוק 0505354664

מציע בזאת רווקיות ומשפחתיות 
להשכרה למגורים

מושב כמהין

בתכנית:
דברי פתיחה - שירה מור יוסף, מהנדסת המועצה
הצגת תכנית דרך הבשמים- עוזי חבשוש, מנכ"ל 

החברה הכלכלית
הצגת תכנית אב לתיירות אגן שדה בוקר- רז 

ארבל, מנהל מח' תיירות
הצגת המיזם- נתן קסל, אדריכל הפרויקט 

פאנל שאלות הציבור-כל השותפים, 
נציג רשות העתיקות, והיזמים

אנו מזמינים את התושבים להכיר את ההיבטים 
השונים של התכנית ולהביע עמדות בנושא.

יום ראשון 25.9.11, 20:00-22:00
 בבית גיל הזהב, המרכז האזורי  

לפרטים: 08-6564102

התכנית אמורה להגיע לוועדה המחוזית לתכנון 
ובנייה בחודשים הקרובים.

תושבי רמת הנגב מוזמנים
לדיון ציבורי בנושא:

מיזם תיירותי בסמוך לאתר 
העיר האבודה ליד חניון הרועה 
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אידיאולוגיה
כבר  פרנסיסקו.  בסן  ב-1958  נולדתי 
מימי ילדותי התעניינתי מאוד בחקלאות, 
אגרונומיה  ללמוד  החלטתי  ולכן 
באוניברסיטה. חשבתי לעלות לישראל, 
טסתי  האופציה,  את  לבדוק  ובשביל 
במהלך  בחיי  הראשונה  בפעם  לישראל 
הלימודים  שנת  בין  הסמסטר,  חופשת 
להתנדב  התחלתי  לשניה.  הראשונה 
לאולפן  הלכתי  הפנוי  ובזמני  בקיבוץ, 
הברית  לארצות  כשחזרתי  הוד.  בכפר 
השנייה,  הלימודים  שנת  לקראת 
הצטרפתי לקבוצת אנשים שרצו להקים 
גרעין התיישבותי ולעלות לארץ. בגרעין 
דיברנו הרבה על אידאולוגיה ועל החזון 
המשותף שלנו, אבל לבסוף אלו שדיברו 
הכי הרבה על אידאולוגיה החליטו שלא 
של  אחת  קבוצה  רק  נותרנו  לעלות. 

חמישה אנשים שבאמת עלתה.

מטעים
וישר  ב-1980  בוקר  לשדה  הגענו 
השתלבנו במשק. באותה תקופה עוד היו 
לעבוד.  התחלתי  ושם  מטעים,  בקיבוץ 
באולפן.  עברית  ללמוד  חזרתי  במקביל 
לצבא.  התגייסתי  בקיבוץ  שנתיים  אחרי 
אישתי  ג'נט,  את  פגשתי  השירות  במהלך 
בקיבוץ.  נקלטה  תקופה  שבאותה  כיום, 
ושנה  התהדקו,  מאוד  שלנו  היחסים 
לאחר השיחרור התחתנו. במקביל חזרתי 
ניהלתי  ואף  במטעים,  הקודמת  לעבודתי 
תקופה  במהלך  שנים.  שש  במשך  אותם 
אביגיל,   - בנות  ארבע  ולג'נט  לי  נולדו  זו 

דלית, תמנע ועדי.

קליפורניה
עלה  המטעים,  את  ניהלתי  בה  בתקופה 
אנשים  הרבה  כרם.  נטיעת  רעיון  פתאום 
לוקחים קרדיט על הגיית הרעיון הזה, אך 
לא זכור לי באמת מי חשב עליו. אבל כשזה 
עלה החלטתי על דעת עצמי שאני רוצה 

הענבים  את  למכור  רציתי  לא  יין,  להכין 
התיישב  זה  חיצוני.  ליקב  הקיבוץ  של 
ולי  לג'נט  שהיה  הרעיון  עם  גם  טוב  לי 
משום  הברית,  לארצות  לשנה  לטוס 
הסבא  את  יכירו  שלנו  שהבנות  שרצינו 
המשפחה.  שאר  ואת  שלהם  והסבתא 
מכיוון ששם הייתה לי אפשרות ללמוד 
החלטה,  קיבלנו  הייננות,  מקצוע  את 

ארזנו תיקים וטסנו לקליפורניה.

רצפות
כדי  והבנות  ג'נט  לפני  חודש  טסתי  אני 
גרתי  זמן  באותו  ועבודה.  בית  למצוא 

אצל אבא שלי, וזה זכור לי בתור הדבר 
הכי קשה בכל התקופה. בסופו של דבר 
מהבית  דקות   45 שנמצא  בית  מצאתי 
ייננות  למדתי  בערבים  ההורים,  של 
מזדמנת  עבודה  בכל  עבדתי  ובימים 
רצפות.  שטיפת  כולל  למצוא,  שיכלתי 
שלהן  הנוכחות  הגיעו,  והבנות  כשג'נט 
המון  מהן  וקיבלתי  לי,  עזרה  מאוד 
תמיכה. אחרי שנה של עבודה ולימודים 

אינטנסיביים חזרנו לשדה בוקר.

עירבוב
בעבודה  שוב  השתלבתי  כשחזרנו 
היה  הראשון  הכרם  ובכרם.  במטעים 
מושקה  להיות  אמור  היה  הוא  נסיוני, 
הבנו  מאוד  שמהר  רק  מליחים.  במים 
שאי אפשר לגדל ענבים במים מליחים. 
עבדתי במטעים במשך שנה, עד שכבר 
לא היתה עבודה בשבילי והעבירו אותי 
בשנת  אבל  "דביק".  במפעל  לעבוד 
1998 התקיים הבציר הראשון של ענבי 
שלנו,  מהכרם  ומרלו  סובניון  קברנה 
ושנה לאחר מכן כבר קיבלתי מהקיבוץ 
רוב  את  יין.  להכין  להתחיל  אישור 
של  עירבוב  הכולל  היין,  הכנת  תהליך 
הענבים ארבע פעמים ביום, עשיתי לבד. 
בדברים  לי  סייעו  הגרעין  בני  לפעמים 
הבקבוקים,  מילוי  הענבים,  טחינת  כמו 

הדבקת התוויות וטיפול שוטף בכרם. 

בוטיק
בשנת  מכרתי  שלי  הראשונים  היינות  את 
מסוים  מקום  לי  היה  לא  בהתחלה   .2001
מרכז  הוקם  שנים  כמה  לפני  אבל  למכור, 
המבקרים, ושם אני מוכר את היין עד היום. 
בין  שמחזיק  )יקב  בוטיק  יקב  נחשב  אני 
לקיבוץ  יש  בקבוקים(.  ל-100,000   2,000
בסך  דונם   82 שגודלן  כרם,  חלקות  שתי 
קברנה,  כמו  ענבים  בהן  מגדל  אני  הכל. 
אף  לאחרונה  וזינפינדל.  קריניאן  מרלו, 
מציע  שאני  חדשים  יינות  שני  השקתי 
לטעימה ולמכירה במרכז המבקרים, ויש לי 

בחביות עוד יינות שעדיין לא הושקו. 

בכמויות
שמנהל  היא  כיום  שלי  גדולה  הכי  הבעיה 
עומד  בו  שהשטח  קבע  ישראל  מקרקעי 
ולא  למגורים  שמיועד  שטח  הוא  היקב 
להמשיך  עליי  אסרו  בינתיים  לכן  לעסק, 
לייצר את היין בשטח זה. אני כרגע מייצא 
וענבים ליקב אחר. אני מאוד מקווה  יינות 
שלי  היין  בעתיד.  יסתדר  הזה  שהעניין 
נחשב טוב מאוד ואני רוצה להמשיך לייצר 
ולשווק אותו כאן. אני מקווה גם שענף היין 
בשדה בוקר יצליח להתפתח ושלא אצטרך 
ושיתאפשר  לבד,  העבודה  כל  את  לעשות 
לי להקים יקב יותר רציני בעתיד ואולי גם 
יין שדה בוקר בכמויות גדולות  לשווק את 

ולא רק בתוך הקיבוץ.

אדם,  מקום

צילום: טל גליק לאחרונה השקתי שני יינות חדשים שאני מציע לטעימה ולמכירה  

החלטתי על דעת עצמי שאני רוצה להכין יין

צבי רמק, שדה בוקר

הצטרפתי לקבוצת אנשים שרצו להקים 
גרעין התיישבותי ולעלות לארץ. בגרעין 
דיברנו הרבה על אידאולוגיה ועל החזון 

המשותף שלנו, אבל לבסוף אלו שדיברו הכי 
הרבה על אידאולוגיה החליטו שלא לעלות
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הרמדאן?  חודש  של  הימים  ולמניין  לי  מה 
אוגוסט"  יולי  "חום  מימי  יום  בצהרי  ובכן, 
עמדה חמתו של חודש אב באמצע השמים 
החזר  המדבר.  פני  על  רחם  ללא  והכתה 
הקרינה העיק על העיניים. על הכביש נראו 
בימים  למדבר  המשווים  מים  אדי  סימני 
חמים מראות של מיני פאטה מורגנה בדמות 
ככל  מאכזבות.  שלוליות  מים.  שלוליות 

שאתה מתקרב אליהן הן מתרחקות...
במהלך נסיעתי הממוזגת ראיתי טור המונה 
לכיוון  בכבדות  ההולכים  אנשים  כעשרה 
היום.  חום  מזעם  הרותח  הכביש  על  מזרח 
ללכת  יכול  מי  בראשי:  השאלה  חלפה 
באמצע החום המעיק הזה? אלא אם מדובר 
ומצמצמים  הגבול  את  שחצו  באפריקנים 
בעיר  להיבלע  בדרכם  היום,  לאור  מרחק 

הגדולה ובארץ הנושבת. 
נראים  שהם  ראיתי  הטור  אל  בהתקרבי 
הנפוצים  אסיה  ממזרח  זרים  כעובדים 
באזורינו. אז באה לראשי המחשבה השנייה, 
שכנראה מדובר בתאילנדים או ווייטנאמים, 
בדרך  והם  באזור  החוות  באחת  שעבדו 
נגד  ללכת  יכולים  זרים  עובדים  רק  הביתה. 
כל הסיכויים באמצע המדבר המצליף בחומו, 
בחי ובצומח ובדומם. מחשבה זו הניחה את 
דעתי קמעה, ושקעתי במחשבות על דברים 

ממוזגים אחרים. 
אך אז אליעזר בן סעיד, גזבר המועצה, ראה 
את החבורה גם הוא. הוא נשבע לי בתקציב 
המועצה, היקר לו מכל, שהם כנראה משיגי 
ערערה  זו  נחרצת  אמירה  אפריקנים.  גבול 
את בטחוני, ומיד הפכתי לאזרח טוב, שצריך 
אירוע  על  אמיתי  בזמן  לשלטונות  לדווח 
בישבה  נבלעתי  וטרם  היססתי,  לא  חריג. 
בשארית  הצלחתי  ריפמן,  שמוליק  עם 
זנה,  למוטי  להודיע  לי  שהיה  האוויר"  "זמן 
זרים,  של  חוליה  כי  הביטחון,  על  הממונה 
כנראה מסתננים, נראתה עושה דרכה לרוחב 
שטח המועצה לאור היום. עוד הסברתי שיש 
בהכרזת  הנדרשת  זו  כמו  כפולה,  עדות  לנו 

החודש העברי לפני בית הדין.
את  מיידית  לבחון  כוחותיו  את  שלח  מוטי 
יותר:  פשוטה  למסקה  הגיע  והוא  הדבר 
מדובר בעובדי קבלן המבצע עבודות בגשר 
מתרקומיה  פלסטינים  הם  החדש.  ניצנה 
גת(.  קריית  לכיוון  חברון  הר  )מורדות 
עם  הסתכסכו  הם  עבודה.  אישורי  לכולם 
"בעל הבית", גם הוא ישמעאלי, שלא שילם 
חובותיו בזמן. ללא בורר החליטו לעזוב את 
העבודה בטרם עת. אם כך, התעלומה נפתרה 
והוכחה על ידי תעודות מול שלטונות החוק. 

חזרתי לחיי השגרה והנחתי לאירוע לחלוף.

תלמידו של לובה אליאב

מקץ שעתיים חזרתי מהמועצה לכיוון ניצנה, 
והנה אני רואה את הטור האנושי ההוא מפוזר 
מטרים,  מאות  כמה  לאורך  הכביש,  בצידי 
במצב של עילפון מתקדם. עצרתי בהיסוס. 
כעשרה פלסטינים צעירים, בשנות העשרים 
לחייהם, כל אחד יכול להיות מאגיסט בגולני 
עצרתי  אליי.  התקדמו  פיסית,  מבחינה 
בזווית מהוססת ואמרתי לעצמי לפחות אתן 
חירום  לשעת  מים  לי  יש  תמיד  מים.  להם 
את  רוקנתי  ההוא  ביום  דווקא  אבל  באוטו, 

כל הציוד.
החום  מהמדבר,  שהתייאשו  הפלסטינים, 

פחות,  לא  עליהם  שהעיק  הרמדאן,  וצום 
הנאחזים  כאנשים  לעברי  מתלהקים  החלו 
עברית  לשרוד.  שלהם  האחרון  בסיכוי 
הם  הבסיסית.  הגישור  שפת  היו  וערבית 
בו  שיש  למקום  עד  אותם  שאקח  ביקשו 
ערבים, משם ימשיכו. איזה ערבים? בדווים? 
פלסטינים? הם באמת לא הבינו כמה רחוקים 

הם מחברון...
הבנתי  סביבי,  התשעה  כל  כשהתלקטו 
ולהיות  החלטות  לקבל  צריך  אני  שעכשיו 
יהודי  בכל  הטמון  הקמאי  הפחד  וחד.  ערני 
הורגים,  תוקפים,  תכף  שהם  אומר  ישראלי 
"הבריחה  את  ומבצעים  האוטו  את  לוקחים 

הגדולה". 
האנושי  הלב  לפי  הלכתי  הפחד  למרות 
שיש בי כיהודי וכתלמידו של לובה אליאב, 
אם  גם  אדם  לבני  לעזור  שצריך  האומר 
סוג  זה  גם  מכך.  ישירה  תועלת  לך  אין 
ובאין  מים  באין  בסיסי...  אינסטינקט  של 
מקום לתשעה ברכב אחד, החלטתי לעצור 
האנשים  רוב  טובים.  אנשים  של  טרמפים 
שעברו על פניי הגבירו את מהירות נסיעתם, 
וחלפו על פני אורחת הישמעאלים שעמדה 

על דרך שור בואכה ניצנה.
שלכבודה  האמיתית,  הגיבורה  שבאה  עד 
יהודית  הזה.  הדו"ח  את  לכתוב  החלטתי 
נהדרת,  חיל  אשת  כמהין.  ממושב  אלעזרא 
רכב  עם  "את  ארוכות.  שנים  לי  המוכרת 
אקח  אני  חמישה,  בבקשה  קחי  גדול. 
עד  הללו  הפלסטינים  את  ונקפיץ  ארבעה, 
צומת טללים. משם ייסעו הביתה. אחרת הם 

מתייבשים ומתים באמצע המדבר".
בו  ומתן,  למשא  דאגנית  מאישה  ציפיתי 
"אני  כי  אפשר"  ל"אי  הסיבות  את  לי  תספר 
בבית"  שמחכים  ילדים  שני  לי  יש  ממהרת. 
בוא  "יאללה,  הייתה:  התשובה  אבל  ועוד. 
ותן  כאן  לי  שיש  המים  את  קח  זאת.  נעשה 
בקשר  הדרך  כל  תישאר  ביחד.  וינסע  להם 

עין".
לא  אותם  הקפצנו  יהודית  של  בעצתה 
שליד  הדלק  לתחנת  עד  אלא  טללים,  עד 
המועצה האזורית, שם יש גם מי שתייה. בדרך 
הפלסטיני  מתי  לראות  במראה  הסתכלתי 
האוטו  מתי  ו/או  למוות,  אותי  חונק  התורן 
ייקלע לבעיות. על מנת להסיח  יהודית  של 
אותם  דובבתי  מהפחד,  ודעתי  דעתם  את 

המניאק  הקבלן  ועל  גורלם  מר  על  בשיחה 
כמה  וחזרה  השיחה  במילון  שהייתה  )מילה 
פעמים( שדפק אותם. המשפט שהכי אהבו 
לשמוע ממני ואיתו הזדהו היה: "דווקא ערבי 

ניצל אתכם ולא שילם לכם? אין לו לב? ועוד 
בימי צום הרמדאן?".

באיזה  להם  הסברתי  לטללים  בהגיענו 
אוטובוס ייסעו לב"ש. ומכיוון שלא היה להם 
לכולם.  נסיעה  דמי  להם  הענקתי  גם  כסף, 
"המתחיל  אומרים:  שביהדות  הסברתי 
במצווה אומרים לו גמור". יוצא אפוא שבכך 
מעט  עם  ונפרדנו  ביהדות,  שיעור  למדו  גם 

"דברי תורה"...
יהודית  את  מעריץ  האריות  מגוב  חזרתי 
אם  עצמי  את  שאלתי  גם  אבל  אלעזרא. 
והכי  תמים?  הייתי  אולי  טוב.  כאיש  נהגתי 
שלקחתי  למרות  דפוק?  הייתי  אולי  גרוע, 
סיכון ולכן הלב שלי דפק בקצב מואץ באותה 
נסיעה, ואפילו הכנתי את עצמי לבלימת פתע 
מ"התקפת  בהתנתקות  לי  שתסייע  מהירה 
אחרי  ל"אויב".  שעזרתי  שמחתי  מחבלים", 
הכול, וקודם לכל, גם האויב הזה הוא אוסף 
ומצמא  מרעב  סובל  שגופם  אדם  בני  של 
על  גדול  ותסכול  ומעייפות  המדבר  ומחום 
תכונה  אלא  שם  לא  )זה  חמדן  שקבלן  כך 
רעה( דפק אותם באמצע יום חם של אוגוסט, 
השביעי  היום  לאור  שמאלה,  המדבר  בסוף 
תשעה  צום  לפני  יום  הרמדאן,  חודש  של 

באב. והישועה באה מיהודית...
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יהודית גיבורת הרמדאן בסוף העולם שמאלה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

ציפיתי מאישה דאגנית למשא ומתן, אבל התשובה 
הייתה: "יאללה, בוא נעשה זאת". יהודית אלעזרא

חבורת ההולכים בשמש הקופחת באמצע המדבר לא היו מסתנני גבול מאפריקה, וגם לא פועלי חקלאות תאילנדים. 
הם היו פלסטינים גברתנים, ועליי היה להחליט אם ללכת עם הבטן הישראלית או הלב היהודי

קול קורא למלגות מרכז "מולכו" 
לחקר החקלאות בנגב

את ההצעות יש להפנות אל הח"מ עד לתאריך 30.9.2011
לכתובת : קבוץ משמר הנגב ד.נ הנגב  85315  לידי גילי מולכו.

לפרטים נוספים 5432965 - 050 
   gili.molcho@gmail.com 

כבכול שנה מוענקות ע"י "מרכז מולכו בנגב" מלגות לימודים לסטודנטים 
המבצעים עבודות מחקר, בנושאים הקשורים לקידום החקלאות בנגב. 

המלגות יוענקו במסגרת טקס האזכרה לזכרו של חיים מולכו ז"ל.
א. גובה המלגה לתואר שני או שלישי כ- 5,000 ₪ לשנה.

ב. גובה המלגה לתואר ראשון כ- 2500 ₪ לשנה.

התנאים לקבלת מלגות:
א. תלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, במוסד מחקר והוראה מוכרים, שיבצעו 
עבודת מחקר באזור הנגב , תינתן עדיפות על ביצוע בתחנת הניסיונות גילת או 

הבשור.
הצעת המועמד תוגש בכתב בשפה העברית ותכלול :
1. תקציר הצעת המחקר וחשיבותה לחקלאות הנגב.

2. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.
3. קורות חיים.

4. מכתב המלצה של המנחה או מנהל המחלקה.

ב. תלמידים לתואר ראשון
1. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.

2. קורות חיים.
3. אישור המועצה האזורית על מגורים בישוב במועצה.

מלגות  לתואר ראשון יוענקו 

רק לסטודנטים לחקלאות 

ולתחום איכות הסביבה 

תושבי המועצות האזוריות: 

בני שמעון, אשכול, 

מרחבים,רמת נגב, שער 

הנגב ושדות נגב.



      

הרשמה לחוגים בעיצומה.
www.rng.org.il : ניתן להירשם ולשלם באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. כתובת האתר
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'                                      החוגים בבסיס רמון מתקיימים ביום ב
)        איסוף ומפגש בגן צבר( 15:30-16:15: '  כיתה א+ גן צבר 

 16:30-17:30: ומעלה ' כיתות ב

'                       החוגים במשאבי שדה מתקיימים ביום ד
                                          13:15-14:15: ב -כיתות א
 14:20-15:20: ד -כיתות ג

  ס"לוח זמנים של המתנהחוגים יחלו בתום יום הלימודים הסעות לפי 

 

   לחודש  ₪  130:  עלות החוג 
 מדריכים בוגרים ומנוסים 2י צוות של "החוגים מועברים ע 
  052-5888041את -לי 052-5888040חנן : לפרטים  והרשמה   

rotembamidbar@gmail.com 
 ס"ניתן להירשם גם דרך המתנ' החל מכיתה א          

בימים אלה נפתח במועצה מרכז לצעירים • את המקום, 

לויים, הם הקימו בכוחות עצמם • 
שיהווה בית להופעות ובי

האם זה מה שישאיר את הדור הבא ברמת הנגב? • עמוד 3

קבוצת נשים רוכבות 
בואו והצטרפו למועדון הנשים הרוכבות - אחת 

לשבועיים ביום שישי בבוקר נפגש לרכיבה 
מודרכת בנופים היפים שמקיפים אותנו.

יציאה ממרכז "גיאופן" במדרשת בן גוריון, ככל 
שנצבור ניסיון וידע נרחיב את מעגל אזורי הרכיבה.

מדריכה דנה מאיר.

עלות למפגש 35 ₪, ניתן לשכור אופניים בעלות של 40 ₪.
www.geofun.co.il ,08-6553350 :לפרטים והרשמה

קבוצה לנשים וגברים
להכרת השבילים באזור  תוך הקניית מיומנויות רכיבה
אחת לשבועיים בימי חמישי אחה"צ )17:30( נפגשים 

במרכז "גיאופן" במדרשת בן גוריון ויוצאים  לרכיבה 
מהנה של שעתיים )אולי קצת יותר....(

עלות למפגש 35 ₪ , ניתן לשכור 
אופניים בעלות של 40 ₪ .

לפרטים והרשמה: 08-6553350, 
www.geofun.co.il

רוכבים ונהנים
דרור במדבר 

טיולי ג'יפים בהתאמה אישית:

דרור 057-7892251 או 054-3046054

בואו לחוויה מדברית, לרחף על הדיונות, לראות נחלים 
וקניונים ולהנות מהאווירה המיוחדת והקסומה מול 

השקיעה עם תה צמחים, קפה או יין...

ניתן לשלב ארוחה רומנטית, ארועים, 
הכנת פיתות בטאבון ועוד.




