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גם  ערב חג השבועות, החג של החקלאים, היה 
בית  שופט  הנגב:  ברמת  חוות  לשבע  שמח  חג 
משפט השלום בבאר שבע, השופט יעקב פרסקי, 
שברמת  היין"  "דרך  חוות  פורום  לבקשת  נענה 
הנגב והורה למדינה למחוק את תביעות הפינוי 
באמצעות  ישראל  מקרקעי  מנהל  ע"י  שהוגשו 

פרקליטות המדינה כנגד החוות. 
הנגב,  לפיתוח  הרשות  חוק  תוקן  לאחרונה 
בסיסו  ועל  החוות,  מעמד  את  להסדיר  שנועד 
בנושא.  שפועלת  משרדית  בין  וועדה  הוקמה 
בעלי החוות טענו כי לנוכח השינוי, יש למחוק 
את תביעות הפינוי או לפחות לעכבן עד למיצוי 
פרסקי  השופט  הוועדה.  בידי  שיש  התהליכים 
שהחוות  הסיכוי  לפיה  המדינה  טענת  את  דחה 
קטן,  הוא  ענייניהם  הסדרת  את  להוכיח  יוכלו 
המדינה  שמבקשת  המוקדם  התנאי  כי  והוסיף 
לקבוע מרוקן מתוכן את כוונת המחוקק בתיקון 
המשפטי  במצב  השינוי  ולנוכח  לפיכך,  לחוק. 
מאז הוגשו התביעות ולאחר ששקל את נימוקי 
שני הצדדים, החליט השופט למחוק את תביעות 

הפינוי. 
יחד עם זאת פנה השופט לשני הצדדים וקבע 

לאפשר  מהמדינה  מצפה  המשפט  בית  כי 
לחוות למצות את ענייניהן בפני הוועדה "בלב 
ומהחוות  חפצה",  ובנפש  קשבת  אוזן  פתוח, 
הזמן  את  לרעה  לנצל  ולא  לב  בתום  לפעול 

לחזור  למדינה  התיר  השופט  בידיהן.  שניתן 
ויתברר  במידה  שנה,  בתום  תביעות  ולהגיש 
כי הנתבעים ניצלו לרעה את הזמן שניתן ולא 

פעלו בתום לב.

הקורס  של  נוסף  מחזור  הסתיים  החודש 
בקורס  הנגב.  ברמת  מתקדמת  לחקלאות 
– 150 מוייטנאם ו-50  השתתפו 200 סטודנטים 
)בורמה(. הסטודנטים התארחו במשך  ממיאנמר 
מקצועות  את  למדו  הנגב,  ברמת  חודשים   11
מרצים  ע"י  ומחשבים  המתקדמת  החקלאות 
חקלאים  אצל  בשכר  עבדו  ובמקביל  מקצועיים, 
באזור. במהלך השנה הכירו הסטודנטים חקלאות 
מתקדמת, את החקלאים מהאזור וגם את הארץ 
אותם  ישמש  בישראל  שרכשו  הידע  נופיה.  ואת 

בהמשך הדרך לקידום החקלאות בארצותיהם.
במקביל, הוחלט להרחיב את המחזורים הבאים, 
ההחלטה  מסין.  משתלמים   50 עוד  ולהוסיף 
של  ובמיאנמר  בסין  ביקור  בעקבות  התקבלה 
ריפמן  שמואל  בראשות  הנגב,  מרמת  משלחת 
במועצה.  החקלאית  והוועדה  המו"פ  ונציגי 
ובעקבות  החוץ  משרד  בתיאום  נערך  הביקור 
החקלאית  הפעילות  את  להרחיב  בקשתו 
במסגרת  אסיה.  במזרח  הנגב  רמת  שמקיימת 
הדגמה  חממות  שתי  להקים  גם  הוחלט  הביקור 
הממשלות  יתנו  המימון  כשאת  אלה,  במדינות 
המקומיות ואת הליווי המקצועי יספק מו"פ רמת 
הנגב. סך הקיף הפעילות לפי הסכמים אלה עומד 

על כ-2.5 מיליון דולר.
בממשלת  שרים  עם  ריפמן  שקיים  בפגישות 
את  ביקש השר לקבל  שר החינוך,  ובהם  בורמה 
ליישמו  במטרה  ישראל  של  חובה  חינוך  חוק 
"זוהי  ריפמן:  אמר  הביקור  בתום  בבורמה. 

החוץ  משרד  ממנה.  מרוויחים  שכולם  פעילות 
של  החוץ  ליחסי  מועילה  היא  כי  אותה  מעודד 
ישראל, היא מקדמת את היוקרה של החקלאות 
לחקלאים  מועיל  זה  הנגב,  רמת  של  המתקדמת 

חוזרים  אסיה  ממדינות  והמשתלמים  ולאזור 
עם  מקצועית  הכשרה  של  שנה  לאחר  הביתה 
להתחיל  חסכונות  קצת  עם  ואפילו  ביד  מקצוע 

עסק".

 נמחקו התביעות 
נגד חוות הבודדים

רמת הנגב מרחיבה את שיתוף 
הפעולה החקלאי עם מזרח אסיה

בית משפט השלום מחק את תביעות הפינוי שהוגשו כנגד חוות דרך היין ברמת הנגב. השופט ביקש מהמדינה 
לאפשר לחוות להסדיר את מעמדן על פי חוק הרשות לפיתוח הנגב שהתקבל לאחרונה

 החודש סיימו עוד 200 סטודנטים מוויטנאם וממיאנמר השתלמות בת שנה ברמת הנגב. בביקור 
במזרח אסיה, הוחלט להוסיף למחזורים הבאים עוד 50 סטודנטים מסין 

ריפמן והשגריר ירון מאיר עם שר החינוך של מיאנמר

דבר ראש המועצה:

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים: ליעד גז, 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: 08-6564129

פקס: 08-6564188

לתושבים שלום.
וממשלת  ישראל  מדינת 
בפני  ניצבות  ישראל 
משמעותית,  הזדמנות 
פעמית,  חד  אפילו  אולי 
סוגיית  עם  להתמודד 
ההתיישבות  הסדרת 
לאורך  בנגב.  הבדואית 
עשרות שנים שטחי הנגב 
רבים  פתוחים  ושטחים  נכבשות  גבעות  נבלעים, 
של  מרוסנת  בלתי  התפשטות  עקב  מצטמצמים 

התיישבות הבדואית. 
לוקחת  ממנו,  להתעלם  שאין  אמיץ  בצעד 
לאישור  להביא  ומבקשת  אחריות  הממשלה 
הממשלה ולאחר מכן לכנסת את יישום מסקנות 
המלצות  שורת  כולל  הדו"ח  גולדברג.  דו"ח 
)"הפזורה"(,  בנגב  הבדואים  התיישבות  להסדרת 
באמצעות הקמת ישובים חדשים, הסדר קרקעות 

ושורה של המלצות לפיתוח היישובים הקיימים. 
ויכוח מהותי ואמיתי  כמו בכל נושא חשוב, קיים 
כי  שיאמרו  חברי  מבין  יש  הדו"ח.  מסקנות  על 
חברתית  כלכלית,  מדי  כבד  הדו"ח  של  המחיר 
ובין  בין המצדדים  כי  וגיאוגרפית. אולם העובדה 
המתנגדים לדו"ח יש בדואים ויהודים כאחד, היא 

סימן כי הדו"ח טוב וראוי. 
היא  גולדברג  דו"ח  של  המרכזית  חשיבותו 
תוך  הקרקעות,  מאבק  סוגית  עם  ההתמודדות 
ניסיון להציע נוסחה שמטרתה לגשר על הפערים 
ולקבוע מחיר לתביעות. להבנתי יש גם לחזק את 
התהליך באמצעות חוק "פינוי פיצוי", משום שלצד 
הדו"ח  מהווה  להבנתי,  מקל.  להיות  חייב  הגזר 
ונכונה  אמיצה  להתמודדות  ראויה  פלטפורמה 
עם הסוגיה. יתר על כן, אני סבור כי אימוץ ויישום 
ההזדמנות  זוהי  המציאות.  הכרח  הוא  מסקנות 
של מדינת ישראל להתמודד עם סוגיה מורכבת, 
שבמשך שנים עוברת מממשלה אחת לשנייה כמו 
תפוח אדמה לוהט, ולנטרל את הפצצה החברתית 

המתקתקת. 
בקשיים  להמעיט  מבקש  ולא  ראש  מקל  אינני 
שיהיו בדרך אך אני משוכנע בצורך האקוטי ליישם 
נצטרך  הפגמים  את  ועכשיו.  גולדברג,  דו"ח  את 
לתקן תוך כדי תהליך. המצב הנוכחי הוא הרסני, 
עבור הבדואים והיהודים החיים בנגב כאחד. מעבר 
ולחסם  הבדואים  של  בחייהם  המיידית  לפגיעה 
לפיתוח הנגב, ככל שעובר הזמן המחיר החברתי 
והכלכלי לכולנו יהיה גבוה יותר והפיתרון יתרחק 
לא  שממנו  מחוזות  ואל  הנגב,  למדבר  מעבר  אל 

נוכל להביאו לידי מעשה.
למדינת ישראל אין עוד זמן לבזבז. במשך עשרות 
שנים נמנעה המדינה מלקחת צד פעיל בסוגיית 
ההתיישבות הבדואית. למען הנגב, למען הבדואים 
והיהודים, ולמען עתיד ישראל כולה - הגיע הזמן 
לקבל החלטה ולעשות מעשה. כל דחייה נוספת 
שאת  ביתר  אותנו  שתכה  לדורות  בכיה  תהיה 

בעתיד.
מספר  לפני  כי  לציין  מבקש  אני  הדברים  בשולי 
חודשים פנו אליי ממשרד ראש הממשלה בבקשה 
ליישום  המטה  יו"ר  תפקיד  את  עצמי  על  לקחת 
הבדואית  ההתיישבות  להסדרת  גולדברג  דו"ח 
תוך  ולעומק  ברצינות  ההצעה  את  בחנתי  בנגב. 
הקשורות  הרבות  הסוגיות  על  הדו"ח  לימוד 
ארוכות  שיחות  לאחר  דבר,  של  בסופו  ליישומו. 
עם ראש הממשלה ועם מנכ"ל משרדו, החלטתי 

להשיב בשלילה להצעתם.

צרו קשר:

adva@rng.org.il :פקס: 08-6559235, דוא"ל

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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שמים קו
במסגרת פרויקט משותף למועצה ולמשרד הביטחון, יונחו בקרוב קווי הביוב לעיר הבה"דים וליישובי הסביבה

מהנעשה בהנדסה
אגף ההנדסה קלט לאחרונה עובדים נוספים, ובמקביל ממשיך בקידום פרויקטים ברחבי המועצה - מחשמל בשדות של באר מילכה עד פינות מחזור במדרשה

אגף ההנדסה מתפתח וגדל. בחג הפסח הצטרפו אל 
תושבי  כולם  ולשמחתנו  נוספים,  עובדים  שורותינו 
המועצה - צורית חפר ואורלי זרחין על הלוגיסטיקה, 
ברני רוזנפלד מנהל תחום תכנון, ודוד כהן מחליף את 
וכמובן,  בניה.  ופיקוח  עסקים  ברישוי  מרשון  ליליה 
על  מה  במרץ.  ממשיכים  יותר  הוותיקים  העובדים 

שולחננו?
להקמת  התיירות  מחלקת  עם  יחד  פועלים  אנו 
מבאר  המתוכנן  למסלול  שיצטרף  אופניים  מסלול 

שבע לצומת הנגב, ויימשך עד לניצנה.
לאחר שנים של תכנון ועבודה עקבית, מערכת הביוב 
לדרך  יוצאת  הבה"דים  לעיר  שתחובר  המרכזית 
במכרזים ראשונים - ועל כך הרחבה ברשימתו של 

עודד בעיתון זה.

והתאמות  לתיקונים  פועלים  אנו  הקיץ  לקראת 
במערכות הגיל הרך ברחבי הישובים.

במרכז  כנסת  בית  טובה  בשעה  מוקם   - אשלים 
הישוב.

השטחים  אל  החשמל  סופסוף  הגיע   - מילכה  באר 
תחנת  לפעול  החלה  מוצלחת  ובשעה  החקלאיים, 
הסניקה המחברת את הישוב למכון השפכים המרכזי 
בקדש ברנע. במהלך חודשי הקיץ מתוכנן להתפרסם 
מכרז נוסף על ידי משרד השיכון להשלמת התשתיות 

לכל 45 היחידות בישוב.
הציבור  מבני  כל  חזיתות  בקרוב  ישופצו   - טללים 

במרכז היישוב, ומתוכננת בריכת פעוטות.
המיועדות  האשקוביות  שיפוץ  מסתיים   - כמהין 
תכנון  תהליך  ומתחיל  בישוב,  הקליטה  להגדלת 

היישוב מחדש, בהתאמה לצרכים המשתנים לאורך 
השנים.

קבלן  ייבחר  הקרוב  בחודש   - גוריון  בן  מדרשת 
מדרכות,  כולל  השבלולים  ברחוב  הפיתוח  לשיקום 
לרחוב  תאורה  התקנת  מחדש,  האספלט  ריבוד 
להחלפת  פועלים  אנו  כן  כמו  מחזור.  פינת  והקמת 
במימון  ובסמינר,  התיכון  בפנימיות  האסבסט  גגות 

משרד החינוך.
רתמים - לאחר ריקוד מתמשך של צעד קדימה וצעד 
המקווה.  להקמת  חדש  למכרז  יוצאים  אנו  אחורה, 

כמו כן פורסם מכרז למגרש כדורסל בישוב.
קדש ברנע - בשבועות הקרובים ייבחר קבלן להקמת 
בית העלמין האזורי של פתחת ניצנה. אנו נערכים גם 

למכרז להשלמת תשתיות ברחוב השני.

הקהילתי  המרכז  בהקמת  החל  הקבלן   - מרחבעם 
במחנה  החשמל  מערכת  להטמנת  תכנון  והחל 

הזמני.
של  הקשה  מצבו  ובעקבות  המועדון,  שופץ   - עזוז 
עוקף  כביש  לסלילת  נערכים  אנו  התורכי,  הגשר 

לגשר דרך היישוב.
אנו מקווים כי העבודות ברחבי המועצה מורגשות, 
ופועלים לשיפור מתמיד בשירות לתושבים ובקידום 
לעמוד  שמחים  אנו  המועצה.  ברחבי  הפרויקטים 

לרשותכם תמיד בדוא"ל:
tsurit@rng.org.il 

מספר הטלפון במשרד: 08-6564102

שירה מור יוסף , מהנדסת המועצה

סיור  לאור  בא  הבאות  השורות  לכתיבת  הדחף 
 ,1.6.2011 בתאריך  במועצה  שהתקיים  הקבלנים 
להנחת קווי הביוב לפרויקט המשותף לנו ולמשרד 
עם  יחד  עוסקים,  שאנו  מספר  שנים  הביטחון. 
ח.ג.ם. בע"מ, בתכנון של תוואי  חברת המהנדסים 
קורמים  הדברים  והנה  השאיבה,  ותחנות  הקווים 

עוד וגידים.
על הקבלנים שנבחרו ע"י החברה למשק וכלכלה 
הצעות  להגיש  בע"מ",  "כחלית  המנהלת  והחברה 

לשלושת חלקי הפרויקט:
1. מעיר הבה"דים בצומת הנגב ועד משאבי שדה, 

באורך של כ-9,500 מ'.
2. ממשאבי שדה ועד למט"ש המרכזי ליד ביסנ"מ, 

קווים  מ'  כ-3,500  ועוד  מ'  כ-5,800  של  באורך 
משניים.

המרכזי,  למט"ש  ועד  מדבר"  ו"רוח  מאשלים   .3
קווים  מ'  כ-1,000  ועוד  מ'  כ-4,500  של  באורך 

משניים.
לפרויקט עצמו עשרה חלקים ובהם הנ"ל, תחנות 

שאיבה ועוד.
משרד  ע"י  וייבחנו  ירוכזו  כולן  המכרזים  תוצאות 
הבטחון, בתקווה שיעמדו במסגרת התקציב הכולל 
לפרויקט. או אז יינתן אור ירוק לביצוע. עם השלמת 
פעולה זו, בעוד מספר שנים, תיפתר באופן מסודר 

ומרוכז בעיית השפכים ב"אגן משאבי-שדה".
מדבר"  "נווה  חיבור  את  מסיימים  אנו  אלה  בימים 

התקציב  שדה.  משאבי  למט"ש  המדבר"  ו"ספינת 
לנ"ל ניתן מהחברה הממשלתית לתירות, בפעילותו 
המבורכת של ארז ירדני ובתכנון של חברת אפיק. 
מבני  של  השפכים  בעתיד  יצורפו  זה  לפרויקט 
יהיה  זה  גולדה. כל  המועצה, תחנת הדלק ופארק 

חלק בלתי נפרד מהפרויקט הגדול שהוזכר לעיל.
ובינתיים  עתה,  נבחן  ורביבים  לרתמים  פתרון 
שתמנה  רתמים,  של  הישן  המט"ש  את  שידרגנו 
שדה  ב"אגן  משפחות.  שבעים  מעל  השנה  בסוף 
מ'(  )כ-3,500  הביוב  קו  והולך  מסתיים  בוקר" 
מעגל  סוגרים  ואנו  בוקר,  לשדה  עד  ממרחב-עם 
תכנוני וביצועי, שהחל לפני שנים רבות עם הקמת 
למדרשה  גדול  ומט"ש  שאיבה  תחנות  שלוש 

הישוב  חובר  ניצנה"  פתחת  ב"אגן  בוקר.  ולשדה 
באר מילכה למט"ש המרכזי בקדש-ברנע, וקיימת 
תכנית אב לחיבור העיר ניצנית )כאשר תקום(, כלא 
עוד   – לזאת  ניצנה.  ומסוף  קציעות, מחנות הצבא 

חזון ומועד.
לביצוע  וחתירה  התמדה  אמונה,  כן,  כי  הנה 
את  לוקח  הדבר  אם  אפילו  עצמם,  את  מוכיחים 
הזמן שלו ולפעמים הרבה מאד זמן. אסיים ואומר 
אולם  ויוזמים,  מבצעים  הנדסה  במחלקת  שאנו 
עשו  התקציבים  והשגת  החשובות  ההחלטות  את 
חבשוש  ועוזי  ריפמן  שמוליק  לעשות  וממשיכים 

)ועל כך עוד ידובר(.
עודד ברזלי

הדמיה של המרכז הקהילתי הנבנה בימים אלה במרחב עםהדמיה של שביל האופניים

 המועצה תרגלה תסריט של מלחמה 
גם רמת הנגב השתתפה בתרגיל החירום הלאומי. המועצה התאמנה 

לתרחיש שבו מתפנים 10,000 אזרחים מהארץ לרמת הנגב
החירום  תרגיל  הארץ  ברחבי  התקיים  החודש 
תורגלה  זו  במסגרת   ."5 מפנה  "נקודת  הלאומי 
כולל,  ביוני במתווה של מלחמה  המועצה ב-20 
לחירום.  המועצה  היערכות  את  לשפר  במטרה 
אוכלוסיה  קליטת   – היו  שתורגלו  התרחישים 
מתפנה בהיקף של כ-10,000 איש לאזור המועצה, 
ולאשלים.  ניצנה  פיתחת  לישובי  מים  חלוקת 
ההישגים הנדרשים: הפעלת ועדת המל"ח )משק 
לשעת חירום( של המועצה, הפעלת נוהל הערכת 
מצב, עבודה מול גורמי חירום, עבודה מול מטה 

מל"ח מחוזי והצפת פערים.
ראש המועצה סיכם את התרגיל: "בחירום תשאף 

המועצה לספק שירותים כמו בשגרה, תוך דגש 
באוכלוסיה  טיפול  חיים,  מצילות  פעולות  על 
שנפגעה וטיפול בהשלכות של מצב החירום על 
באשר  דעת  שיקול  תפעיל  המועצה  התושבים. 
לשירותים שאותם צריך לתגבר ולחילופין לאלה 
לזמן  מצב  להערכת  בהתאם  לצמצם  שניתן 

נתון".
מוכנותנו  את  לשפר  העת  כל  להמשיך  עלינו 

ויכולותינו לאירוע חירום ברחבי המועצה. 

מוטי זנה
קב"ט המועצה 

 תל אביב ברגל, 
 באוטובוס ובאופניים 

 200 מתושבי המועצה הצטרפו לטיול האחרון שערכנו לתל אביב, 
שכלל מספר מסלולים חדשים

מזג אוויר נאה וים קורץ קידמו את פני 200 
מתושבי המועצה שבחרו לקחת חלק בטיולי 
ללא  העיר  את  שוב  גילינו   .2011 אביב  תל 
הוצעו  שלא  מסלולים  כמה  בעזרת  הפסקה 
בעבר: רכיבת אופניים בעיר )הגיבורים רכבו 
22 ק"מ...(; סיור באוטובוס הפתוח שמאפשר 
של  המסחר  לעולם  הצצה  מלמעלה;  הצצה 

תל אביב; סיור רגלי לאורך הטיילת והיכרות 
שבה  המורכבות  על  ביפו  עג'מי  שכונת  עם 

והפיתוח המדהים שנעשה סביבה.
ולחזור  פינה,  עוד  להכיר  לצאת,  טוב  תמיד 
הקבוצות  לראשי  למטיילים,  תודה  למדבר. 

ולהתראות בשנה הבאה. 
אגף קהילה וחינוך 
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בכפר  נערך  מאי  חודש  בשלהי 
שוק  באשלים  הסטודנטים 
איכרים. בין כל הדוכנים הרגילים 
נראו כמה דוכנים מיוחדים - דוכני 
קודש  הכנסותיהם  שכל  מכירה 
ל"בית הגלגלים" שבקיבוץ אורים. 
מספקת  הגלגלים  בית  עמותת 
שירותים  מגוון   1979 משנת 
שיתוק  בעלי  ובוגרים  לילדים 
ומחלות  שרירים  ניוון  מוחין, 
נוספות הגורמות לפגיעה ביכולת 

התנועה.
עמדה  האלה  הדוכנים  מאחורי 
 14 בת  נערה  גרינברג,  לילוש 
חודשים  כמה  שבמשך  מאשלים, 
לילוש  הפרויקט.  על  שקדה 

תיאמה, אספה, התרימה ונדנדה, וביום השוק 
חשבו  כולם  בהתחלה  התוצאות.  את  ראינו 
שמיזם כזה אינו בר ביצוע, אך לילוש כמנהגה 
ומכרו  עמדו  הדוכנים  אחרת.  לנו  הוכיחה 
ובסוף נאסף סכום כסף מכובד. גולת הכותרת 
בשוק הייתה ביקורם של חניכי בית הגלגלים.

בני  מטעם  מד''בית  איילה,  עזרו  ללילוש 
רעות,  באשלים;  חינוך  ורכזת  המושבים 
הטובות  חברותיה  הסטודנטים;  כפר  מנהלת 
וכמובן  אורן;  ושיר  הראל  נעם  לילוש  של 

תושבי אשלים והוועד אשלים שתרמו.

חשוב לפרסם וליידע ברבים על המיזם המבורך 
הרבה  בתחילה  לו  נתנו  שלא  למרות  הזה. 
וההתמדה  העקשנות  בזכות  ורק  סיכויים, 
כולי  בגדול.  והצליח  לפועל  יצא  לילוש,  של 
תקווה שעוד בני נוער יהיו חשופים ורגישים 
יותר  ויהיו  ולחברה,  לסביבה  האישית  ברמה 
הנגב  ברמת  חברתיים,  בפרויקטים  מעורבים 

וגם מחוצה לה.
והמשיכי  תבורכי  יקרה,  לילוש  ולסיום, 

בדרכך.
יעל גרינברג

בשעה טובה, אחרי שנתיים של עבודה מאומצת  הותקנה בבית משפחת אוח 
בשיבטה, מערכת פוטו וולטאית off-grid של 3.5 קילוואט. התקנת המערכת 

התאפשרה הודות לעזרת המועצה האזורית, קרן Exodus North, משרד 
התשתיות ומימון עצמי של משפחת אוח.

לילוש גרינברג עם שתיים מחניכות בית הגלגלים

מכת שמשבזכות המעורבות
לילוש גרינברג, בת 14 מאשלים, הצליחה בעקשנות והתמדה להרים דוכני 

התרמה למען מוגבלי תנועה

על עצים וציפורים

טיפול אינטרגטיבי

בכתבה בגליון הקודם בנושא הצפרות, נשמט פרט חשוב - מאין הגיעו העצים אליהם מגיעות כל אותן ציפורים?

במרפאת רמת הנגב יושקו בקרוב שירותי רפואה אינטגרטיבית, בעזרת של רופאים ומטפלים מקצועיים, תושבי רמת הנגב

על שער הגליון הקודם של ירחון זה הופיעה תמונת 
ילד חמוד עם ציפור ביד. בתוך אותו העיתון )עמ' 3, 
התיירות  עונת  על  תמים  דיווח  הופיע  גורן(  מידד 
צוות  ידי  על  מתבצע  "...הטיבוע  ציפורים:  של 
מקצועי בעזרת רשתות ערפל מיוחדות, אותן אנו 

פורשים בין העצים והשיחים...". 
שמעתם  האם  מדובר?  ושיחים  עצים  אילו  על 
אם  ובכן,  הנגב?  בהר  ים-תיכוני  חורש  ראיתם  או 
לא ידעתם, הרי לכם: במשך שנים נבנה ומתבסס 
בן-גוריון  אוניברסיטת  המדבר,  לחקר  במכונים 
אֵלה,  מיני  של  חי  אוסף  בוקר,  שדה  קריית  בנגב, 
שבעמל רב הובא מארבע כנפות תבל. האוסף הוקם 
ההסתגלות  על  מדעיים  ולניסויים  שימור  לצורכי 
עצים  כ-600  באוסף  האֵלות.  של  והאבולוציה 
)מתוך 11 הקיימים בסוג  אֵלות מ-7 מינים  ושיחי 

אֵלה(.
אוסף האֵלות ייחודי בעולם, הן במגוון והן בשונות 
מינים.  ובתוך  מינים  בין   )biodiversity( הגנטית 

כר  אבולוציוניים,  לקשרים  חיה"  "מעבדה  זאת 
פעולה לא רק לחוקרים מקצועיים אלא גם לבוגרים 
וטף להתרשם ולקבל מושג מה הוא מגוון ביולוגי. 
מאז גדילתם של עצי ושיחי האֵלה, הם משמשים 
נודדות  לציפורים  מזון  ומקור  וצל  מסתור  מקום 
בחורש  מרכזי  מרכיב  מהוות  האֵלות  ויציבות. 
ההיסטוריה  ובמהלך  ליופיו  מוסיפות  תיכוני,  הים 

שימשו את האדם כמקור מזון, רפואה ופולחן.
עד  ממחישות  והיום  ההקמה  לפני  האתר  תמונות 
כמה לא ציפורים ולא צפרות היו פה לולא עבודת 
ישמח  אלה  שורות  כותב  שנים.  ארוכת  נמלים 

להציג את האוסף לכל מעוניין בתאום מראש.

פרופ' אבי גולן
המכונים לחקר המדבר 
ע"ש יעקוב בלאושטיין
מדרשת בן גוריון
08-6596753

יולי  בחודש  כי  להודיעכם  שמחים  אנו 
לרפואה  שירות  הנגב  רמת  במרפאת  ייפתח 
בתמיכת  משלימה,  רפואה   – אינטגרטיבית 
מטפלים  עם  לבית,  קרוב  האזורית.  המועצה 
הנגב.  רמת  תושבי  שכולם  ומנוסים,  מקצועיים 
סיקורל,  אסי  ד"ר  של  בפיקוחו  יינתן  השירות 
שהתמחה  וילדים  משפחה  לרפואת  מומחה 

בתחום הטיפול האינטגרטיבי. 
תקופת  הינם  הראשונים  החודשים  שלושת 
שלישי  בימי  תפעל  המרפאה  ובהם  הרצה, 
בשעות הבוקר ואחה"צ. השירות כרוך בתשלום. 

לפנות  ניתן  תורים  וקביעת  נוספים  לפרטים 
לרחל במשרד המרפאה: 6564156.

צוות המרפאה האינטגרטיבית:
סינית,  לרפואה  מומחה   -  LIC.AC ארבל  אסף 
שנים   12 של  ניסיון  מרפא.  צמחי  סיני,  דיקור 

בטיפול במגוון רחב של מחלות.
בשילוב  רפואי  בעיסוי  מתמחה   - שדה  חלי 
הרות  נשים  ובעיסוי  מהמזרח  טכניקות 

ותינוקות.
חני טופר, נטורופתית מוסמכת - הדרכה לאורח 
חיים בריא באמצעות תזונה, צמחי מרפא, פרחי 

באך, מודעות וחשיבה חיובית.
יהודית אלישע – מטפלת בסייקי שיאצו. 

קלינית  פסיכולוגית   - הירש  ליטבק  טל  ד"ר 
לחץ,  מצבי  עם  בהתמודדות  עוסקת  מומחית, 
בגישה  עובדת  ושינוי.  חיובית  חשיבה  פיתוח 
בטכניקות  ונעזרת  ונפש,  בגוף  טיפול  המשלבת 

כמו הרפיה, דמיון מודרך וביופידבק. 
ד"ר רותי ברגר, אפידמיולוגית - מרכזת המחקרים 

ביחידה האינטגרטיבית. 
בת שבע שוורץ - אחות ומנהלת המרפאה. 

רחל קלר – מזכירה.

וונדי כהן סולל - מתאמת אדמיניסטרטיבית.
ברמה",  "איזון  תכנית  במרפאה  תיפתח  ביולי 
בקרב  בדם  הסוכר  רמת  איזון  שמטרתה 
סכרת  לחולי  מיועדת  התכנית  משתתפיה. 
סיכון  בקבוצת  ולנמצאים  התחלתיים  בשלבים 
חני  הנטורופתית  ע"י  תונחה  התכנית  לסכרת. 
הדרכה  ותכלול  הירש,  טל  והפסיכולוגית  טופר 
לאיזון סוכר באופן טבעי, תזונה בריאה, עבודת 

גופנפש, תנועה, סדנאות בישול וליווי רפואי. 
לשירותכם, צוות המרפאה האינטגרטיבית 

מרכז בריאות רמת הנגב

אתר האוסף לפני ההקמה )בתמונה הקטנה( והיום
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האזורית  המועצה  החלה  שנים  כארבע  לפני 
סיוע   – המטרה  ליזמיות.  הכשרה  קורסי  להעביר 
שנה  מדי  קטנים.  עסקים  של  ופיתוח  בהקמה 
הקורסים  את  עברו  היום  ועד  נוסף,  מחזור  נפתח 
מהן  אחוז  כ-30  ההערכה,  פי  על  נשים.  כ-80 
פתחו עסקים חדשים במועצה. לפני כשנה הוקם 
יזמיות  עשרות  חברות  בו  לעסקים,  נשים  פורום 
בין  פעולה  שיתופי  ולקדם  ללמוד  המעוניינות 
העסקים. בנוסף למפגשים החודשיים, הפורום גם 
של  החשיפה  להגדלת  משותפים  פרויקטים  יוזם 

העסקים החברים בו.
סוציו-אקונומי  פתרון  היא  לנשים  עסקית  יזמות 
מוגבל,  בו  התעסוקתי  שההיצע  לאזור  מבורך 
והיא יכולה להוות מחולל כלכלי-התישבותי. אבל 
התאמה  דורשים  הנגב  של  הייחודים  המאפיינים 
הנגשה  שיווק,  הכשרה,  כמו  בהיבטים  והיערכות 
ופיתוח שווקים. בנוסף לקשיים רגילים של יזמים, 
בעיות  עם  מתמודדות  הדרום  באזור  היזמיות 
נוספות, ביניהן כח קנייה נמוך ומרחק רב ממרכז 
תפקיד  יש  האזוריות  למועצות  כן,  על  הארץ. 

משמעותי במציאת פתרונות מערכתיים. 
למה יזמיות צריכות כלים ייחודיים?

ההכרה כי קידום יזמות נשים מחייב טיפול מערכתי 
מבחינת מגוון הכלים והסיוע שניתן ליזמיות, הביא 
אותנו ליזום את כנס "נשים יוזמות בנגב", שנערך 
הייתה  הכנס  של  העיקרית  המטרה  ביוני.  ב-13 

להעלות את חשיבות יזמות נשים כמנוע לפיתוח 
כלכלי אזורי, ויצירת שיתופי פעולה בין המועצות 

לקידום הנושא. 
מהפקולטה  שוורץ  דפנה  פרופ'  פתחה  הכנס  את 
לניהול באוניברסיטת בן גוריון, בהרצאה שעסקה 
בהיבטים הכלכליים של יזמות נשים בנגב. לדברי 
באמצעות  בנגב  נשים  יזמות  עידוד  שוורץ,  פרופ' 
של  כלכלי  לפיתוח  יביא  ייעודים  כלים  פיתוח 
יש  האזוריות  שלמועצות  כמובן  כולו.  האזור 

תפקיד משמעותי בתהליך זה. 
עסקית  יועצת  דביר,  זוהר  הרצתה  מכן  לאחר 
ביקשה  דביר  "שילובים".  חברת  של  והבעלים 
באזורים  לפתח  יש  ומסגרות  כלים  אילו  להסביר 
כלים  לייצר  יש  מדוע  לשאלה  בתשובה  השונים. 
מדובר  אין  כי  דביר  הסבירה  ליזמיות,  ייחודים 
בצרכים  אלא  הגברים,  מול  אל  הנשים  בחולשת 
יזמיות  כי  מהעובדה  בעיקר  שנובעים  ייחודים 
מתמודדות עם חסמים שונים ופועלות באופן שונה 
ואפשרויות  דוגמאות  הוצגו  מכן  לאחר  מגברים. 

לתמיכה ביזמיות. 
ראשי  פאנל  התקיים  הכנס  של  זה  חלק  בסוף 
המועצות, בהשתתפות שמוליק ריפמן )רמת נגב(, 
עזרא רבינס )ערבה תיכונה(, דב ליטבינוף )תמר(, 
אלון שוסטר )שער הנגב(, חיים ילין )אשכול( ונתן 
המועצות  ראשי  הנגב(.  לפיתוח  )הרשות  ג'יבלי 
לקידום  ולפעול  להמשיך  מעוניינים  הם  כי  אמרו 

יזמות נשים. 
מפגש  זה  היה  היזמיות.  בין  במפגש  נחתם  הכנס 
מרגש ומעצים שכלל תצוגה של עשרות מוצרים 

מכל רחבי הנגב.
מה מעכב את היזמויות?

נשים.  יזמות  בנושא  סקר  יזמנו  הכנס,  לקראת 
רואיינו  ובמהלכו  סמית,  מכון  ערך  הסקר  את 
מ-400  למעלה  מתוך  עסקים,  בעלות  נשים   170
ב-8  הפועלים  נשים,  של  בניהולן  קטנים  עסקים 
מועצות בדרום הארץ. מטרת המחקר היתה אפיון 
היזמיות  של  מסופקים  הלא  והצרכים  העסקים 
לבחינת  תשתית  להניח  רצינו  בכך  הדרומיות. 
באזורים  נשים  יזמות  של  הכלכלית  התרומה 
להשקיע  ההחלטות  מקבלי  את  ולשכנע  כפריים, 
ושל  בכלל  יזמויות  לעידוד  נוספים  כלים  בפיתוח 
נשים בפרט. זו הפעם הראשונה שסקר כזה נערך 

באזור הנגב.
ליזמות  הסקר,  ממצאי  פי  שעל  לגלות  שמחנו 
נשים יש תרומה חשובה לפיתוח הכלכלי של הנגב. 
הסקר מצא כי 46% מהיזמיות סבורות כי לרשות 
המקומית יכולת ותפקיד משמעותי להעניק סיוע 

בשלבי ההקמה והפיתוח של עסקים קטנים. 
רוב בעלות העסקים )41%( הינן בגילאי 40-54, 90% 
מדווחות  וכמחציתן  ילדים,  ובעלות  נשואות  מהן 
על הכנסה מעל לממוצע. כ-60% מהעסקים בסקר 
העיסוק  תחומי  האחרונות.  השנים  בחמש  הוקמו 

העיקריים: תיירות )19%(, מקצועות טיפוליים כגון 
רפואה אלטרנטיבית, טיפולי גוף ונפש, אימון אישי 
וכדומה )18%(, מקצועות חופשיים מתמחים כגון 
 ,)18%( וספרות  תרבות  אמנות,  גרפיקה,  צילום, 
ומזכרות  נוי  מוצרי  זעיר,  ועיצוב   ,)10%( הסעדה 
אישית,  בבעלות  נמצאים  מהעסקים   61%  .)6%(
20% מעסיקות עובדים )ברובם המוחלט מהאזור( 

וחלקן נמצאות בשותפות עם הבעל )26%(. 
לרשות  ההקמה  בשלבי  שפנו  הנשים  מתוך 
 57% עזרה,  או  ליווי  תמיכה,  בבקשת  המקומית 
ו-29%  הניבה עזרה במידה רבה  פנייתן  כי  מצאו 
במידה מסויימת. אלו שמצאו כי הרשות המקומית 
ברשויות  כי  העירו   )14%( הציפיות  על  ענתה  לא 
וכן  ופרסומי,  שיווקי  מימוני,  לליווי  כלים  חסרים 
ותמיכה  הכרה  המאפשרים  ביורוקרטים  כלים 
מענה  קיבלו  כי  ציינו  חלקן  תיירותיים.  בעסקים 

טוב יותר בבנקים המסחריים.
צרכים  יזמיות  לנשים  יש  כי  מעריכות  היזמיות 
בעקבות  בעיקר  יזמים,  לגברים  מאשר  שונים 
בית,  עם  וקריירה  עבודה  לשלב  והצורך  הרצון 
ילדים ומשפחה. באפיון המעצורים בצמיחת העסק 
תשתיות  הכולל  גאוגרפי",  "מיקום  במיוחד  בולט 
לא מפותחות, שילוט, תחבורה, מזג אוויר ותנאים 

קשים בקיץ, אוכלוסיה דלה וכדומה.
עינת דורון
מנהלת פרויקט נשים יוזמות בנגב

החודש התקיים כנס "נשים יוזמות בנגב". בכנס דנו בהשפעה של יזמות נשים על 
הכלכלה האזורית, וביכולת של המועצות האזוריות לתרום לתהליך. הכנס הוא פרי 

שיתוף פעולה יוצא דופן בין המחלקה לשירותים חברתיים של רמת הנגב, נציגי מועצות 
אזוריות ברחבי הנגב, הרשות לפיתוח הנגב, מט"י, יזמיות וגורמים נוספים

כנסו
כנסו

צילום: מזי לבל אין מדובר בחולשת הנשים אל מול הגברים, אלא בצרכים ייחודים  
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ויוצא  ארוך  מסע  הנגב  מרמת  יצא  כחודש  עוד 
דופן. מסע של משפחה אחת, שהוא אולי מסע של 
מדינה שלמה. משפחת צמח מקדש ברנע עומדת 
לארוז את עצמה, לצאת לעולם הגדול, ולספר את 
סיפורה לעשרות אלפי אנשים ומשפחות בעשרים 

ושבע מדינות תוך שנה אחת. 
עוד קודם,  אבל המסע של משפחת צמח מתחיל 
לפני כתשע שנים, במעבר מהמרכז למדבר. "הכל 
אב   ,)41( חמי  אומר  הכיריים",  על  כאן  התחיל 
המשפחה, ומצביע לעבר המטבח הריחני והגדוש. 
חמי ואשתו אוקסנה )43( הקימו מפעל קטן לייצור 
הגדלים  וירקות  מפירות  ורטבים  ממרחים  ריבות, 
באזור. המפעל צבר עניין בקרב תיירים ומטיילים, 
ורבים מהמדריכים ומורי הדרך ממליצים על בית 
משפחת צמח כחוויה הכרחית באזור. "בתור תייר, 
אתה בדרך כלל לא מגיע למפגשים אישיים, אתה 
אנחנו  מבפנים.  הדברים  את  לראות  מצליח  לא 
באנו  למה  אנחנו,  מי  לספר  אנשים,  לשתף  רצינו 
ואוקסנה  מסביר,  הוא  עושים",  אנו  ומה  לפה 
מוסיפה בחיוך: "כשדופקים לנו על החלון קל לנו 

לפתוח את הדלת". 
למה החלטתם לעבור לנגב?

"זה תהליך שהתבשל אצלנו במשך כמה שנים, בהן 

פיתחנו אהבה עמוקה למדבר", מספר חמי. "במרכז 
הרגשנו מובלים, במעין מערבולת חסרת שליטה. 
הרגשנו שאנחנו לא במקום הנכון, חיפשנו לצאת 
מהעיר ומהפקקים, חיפשנו יותר חופש התבטאות, 
השפעה על חינוך הבנות שלנו וחיי קהילה". כיום 
נראה כאילו הדברים התהפכו לחלוטין, ומשפחת 
ועד  יו"ר  חמי   - להם  הנוגע  בכל  מעורבת  צמח 
החינוך  בוועדת  וחבר  משאבים  בי"ס  של  ההורים 
ריכזה  אוקסנה  ניצנה,  פיתחת  ישובי  של  והנוער 
 )22( יוליה  במושב,  התרבות  את  שנים  שש  במשך 
הסטודנטים,  באגודת  בר-אילן  מכינת  נציגת  היא 
גל )13( מעורבת בפעילות שנת בר-מצווה במושב 

ותמר )10( עובדת בחופשים עם ילדי הגן.
המשפחה,  בני  של  הקהילתית  העבודה  מלבד 
כלי  על  מנגנים  כולם  כישרונות.  מלאת  המשפחה 
משמיעה  שכבר   )4( הקטנה  מיכל  כולל  נגינה, 
אקורדים ראשונים בגיטרה. גל ותמר רוקדות ג'אז, 
גל כותבת ומלחינה, מיכל מציירת, אוקסנה מבשלת 
והרשימה עוד ארוכה. את ביתם של משפחת צמח 
משפחת  בנות  של  חבריהם  ילדים,  הרבה  פוקדים 
של  הגדול  החיבור  את  בבירור  לראות  ניתן  צמח. 
אנרגיה  שואבים  הם  וכיצד  למקום,  המשפחה 
מביתם החם והמקבל. "הרבה מהיכולת והידע שלנו 

מבוססים על המקום בו אנו גרים. זה המנוע שלנו, 
מפה אנו נבנים - מקדש ברנע, מהנגב, מהבית שלנו, 

מהמעורבות שלנו פה", מסביר חמי.

מרחיבים את התמונה

לא  הקרובה  בסביבתם  שלהשפיע  כנראה  אבל 
הספיק למשפחת צמח, והם החליטו לקחת את זה 
עם  מתמודדת  ישראל  "מדינת  הגלובלית.  לרמה 
"התנגדות  חמי,  מסביר  מהעולם",  התנגדות  הרבה 
מדינת  ידע.  מחוסר  כולה  לא  אם  ברובה  שמונעת 
ישראל היא מקום עשיר ומגוון. יש פה סכסוך, אבל 
אי אפשר להסתכל על ישראל רק דרך נקודת מבט 

זו, וזה מה שקורה היום בעולם".
עצמי  את  ושואלת  בבוקר  קמה  לא  "אני  אוקסנה: 
מה אנחנו עושים עם הפלסטינאים, אני שואלת את 

הילדים מה לשים להם בסנדוויץ'". 
חמי: "תפיסת העולם שלנו קוראת לנו להרחיב את 

התמונה, לתת יותר מידע". 
ולהציג  לעולם  לצאת  צמח  משפחת  החליטה  וכך 
ישראלית  משפחה  של  הנורמלית  המציאות  את 
אחת. "הסברה ישראלית יצירתית" הם קוראים לזה. 
במהלך המסע, הם עומדים להיפגש עם אנשים וכלי 

של  סידרה  מציעים  הם  העולם.  ברחבי  תקשורת 
כחמישה מפגשים לבחירה לפי קהל היעד – למשל 
או  מוזיקה,  בנושא  ותמר  גל  עם  נוער  בני  מפגש 

מפגש נשים עם אוקסנה במטבח. 
לאחר שרעיון מסע ההסברה עלה, פנתה המשפחה 
למספר גופים וזכתה להתעניינות רבה מצד חלקם. 
של  המותג  אותם  שמעניין  גופים  כמה  "חיברנו 
ישראל  של  המיצוב  וקידום  הישראלית  משפחה 
הרבה  לערב  מתכוונים  "אנו  חמי.  מספר  בעולם", 
גופי תקשורת בכדי להעצים את הפרויקט", מוסיפה 
אוקסנה. המסע יתועד על ידם, ויהפוך לסדרת דוקו-
דרמה )בשיתוף עם אתר וואלה!(, בה יוכלו הגולשים 

לצפות במסע דרך עיניהם של משפחת צמח.
קשה להאמין עד כמה חמי ואוקסנה נראים שלווים, 

ביחס לאנשים שעומדים לעזוב את הבית לשנה. 
יש לכם חששות מהמסע?

לנו  יש  ודאגות,  חששות  בשביל  זמן  לנו  "אין  חמי: 
עוד כל כך הרבה דברים לסדר". 

יוליה  למעט  מלא,  בהרכב  למסע  תצא  המשפחה 
הבכורה. יוליה מסיימת בימים אלה את המכינה בבר 
שיתחילו  הקרימינולוגיה  ללימודי  ומתכוננת  אילן, 
בקרוב. את המשפחה היא מתכוננת לפגוש במספר 
נקודות על ציר המסע. הילדות הצעירות יותר ילמדו 
עם ההורים, לפי תכנית לימודים שתיקבע בתיאום 

עם המנהלת ויועצת בית הספר.
מה מבחינתכם ייחשב להצלחה של הפרויקט?

הקהל  דעת  את  שנשנה  חושבים  לא  "אנחנו  חמי: 
העולמית, אבל אנחנו סבורים שנצליח ליצור שינוי 
אצל אותם האנשים שנפגוש. אנחנו מקווים לחזור 
עם מטען של ידע ויכולות שיאפשרו לנו למנף את 
הפרויקט, ולהכשיר עוד משפחות שיערכו מסעות 

דומים בעתיד".
אוקסנה: "אנו מקווים שאחת מתוצאות הלוואי של 

המסע, תהיה הגעה של יותר תיירים לנגב".
חמי: "בלי האנשים המצוינים שגרים כאן לא היינו 
לחזור  מחכים  כבר  אנחנו  זה.  את  לעשות  יכולים 

ולהיות שוב בבית, במושב, ברמת הנגב".
אליהם  להצטרף  אתכם  גם  מזמינה  צמח  משפחת 
www. למסע, דרך דף הפייסבוק שלהם, או בבלוג

il-family.com, המשפחה תצטרך תמיכה ועזרה 
מכל סוג שהיא במהלך המסע, אז אם יש לכם מכרים 
תהססו  אל  המסע,  יעבור  בהן  המדינות  מן  באחת 
ההצלחה  המשפחה.  לבין  ביניהם  חיבור  ליצור 

שלהם היא ההצלחה שלנו.

כל פעם שפורץ משבר דיפלומטי, כולם מתלוננים 
על ההסברה הישראלית. משפחת צמח מקדש ברנע 

החליטה לקחת את ההסברה לידיים – בקרוב בני 
המשפחה יצאו למסע בן שנה מסביב לעולם, בו הם 

יציגו את ישראל האמיתית, היומיומית • אייל גולדברג

משפחה
שכזו

אוקסנה: "אני לא קמה 
בבוקר ושואלת את 

עצמי מה אנחנו עושים 
עם הפלסטינאים, אני 

שואלת את הילדים מה 
לשים להם בסנדוויץ'"

חמי: "רצינו לשתף אנשים, לספר מי אנחנו, למה באנו לפה ומה אנו עושים". משפחת צמח בהרכב מלא
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מה גורם לעשרים ואחד בני נוער להתנתק 
קילומטרים  מאות  לנסוע  בבית,  מהחיים 
אחרי  מבודד?  במקום  ולהשתקע  דרומה 
עוד  בוקר,  בשדה  גרעין  כבן  שלמה  שנה 
לא גיליתי את התשובה לשאלה הזו. אולי 
שאנחנו  לפני  ספורים  שבועות  עכשיו, 
עוזבים את הקיבוץ, הגיע הזמן לברר את 

הסוגיה אחת ולתמיד.
הזו  החיים  דרך  בקיבוץ,  לגור  "רציתי 
נמרוד  לי  מספר  מאוד",  אותי  עניינה 
משהו  "יש  סבא.  מכפר  במקור  אורדמן, 
של  מקבוצה  חלק  בלהיות  מושך  מאוד 
שלי.  כמו  ואידיאות  מטרות  בעלי  אנשים 
ליצור  עוזרים  הזה  והמסלול  המקום 
לפעול  המעודדת  חשיבה  אחרת,  חשיבה 
היום רק  כל  ולא להסתכל  למען הקבוצה 

על התחת של עצמך".
ואתה חושב שנמשיך עם זה גם בעתיד?

וכל  הצבא  שאחרי  הוא  שלי  "החלום 
המסלול הארוך הזה, נבחר לגור ביחד. לא 
משנה איפה. אולי זה יהיה כאן, אולי אפילו 
נפתח קיבוץ עירוני. הרעיון הוא להמשיך 
את החיים האלה ולשמור על ערכי הרעות 
והשיתוף בכל מקום בו אנו נמצאים. לברוח 

מהמרדף אחרי הכסף". 

לחץ חברתי

יוצר"  "גרעין  על  לראשונה  כששמעתי 
בקבוצה  שמדובר  בטוח  הייתי  בקיבוץ, 
במוזיקה,  העוסקים  צעירים,  אמנים  של 
הזמן  עם  אבל  וכדומה.  פיסול  ציור, 
וההיכרות, היצירה החלה לקבל משמעות 
אינו  לאמנות  שהקשר  הבנתי  אחרת. 
גרעין  בני  מעט  לא  לנו  יש  אמנם  הכרחי. 
אך  אלו,  בתחומים  העוסקים  מוכשרים 
הרעיון  התכנסנו.  כך  לשם  לא  בהחלט 
בבסיס "הגרעין היוצר" הוא שכל אחד יוכל 
למצוא את תחומי העניין שלו, ואת החופש 
שלנו  היצירה  כאן.  אותם  ולקדם  לפתח 
שיתופית  קבוצה  בהקמת  גם  מתבטאת 
חברתיות  פעילויות  ארגון  ומגובשת, 
בקיבוץ, התנדבות וגם עבודות בנייה וגינון 

משותפות. 
בשונה מהמצב אצל ש"שים אחרים, אנחנו 
כבולים  ולא  עצמאות,  מהרבה  נהנים 
לתנועת נוער או מסגרת אחרת. "אותי זה 
מספרת  להדריך",  מלהמשיך  יותר  משך 
לציון,  מראשון  גרעין  בת  אלגרנטי,  ליהי 
ילדים  של  ורשג"דית  מדריכה  לשעבר 
"אהבתי  הצופים.  בתנועת  אוטיסטים 
להדריך ונהניתי מזה, אבל רציתי להתקדם 
הלאה, למקום שבו מתייחסים אליך כאדם 
לשתות',  'אסור  של  החוקים  בלי  בוגר, 
'אסורים מגורים משותפים של בנים ובנות'. 
האחריות על הצלחת הגרעין מוטלת עלינו 

בלבד. לדעתי זו הגישה הטובה ביותר". 
את לא מתגעגעת לפעילות החינוכית?

להשפיע  לך  שמאפשר  בתפקיד  "הייתי 
על אחרים, וגם לקבל הרבה מאד הערכה 
שקיבלתי  הסיפוק  כן,  אז  העשייה.  על 

מהחניכים חסר לי. אבל כאן אני מרגישה 
שאני בונה לעצמי את החיים, אני בוחרת 
איתם,  להיות  רוצה  שאני  האנשים  את 
חברתי,  לחץ  כמו  דברים  עם  ומתמודדת 
מגורים משותפים, ולקום כל בוקר לעבודה 

אינטנסיבית". 
טוב, אז נחזור לפה ביחד אחרי הצבא?

יפה  דרך  היא  הקיבוץ  של  החיים  "דרך 
מאוד, אבל נכון לרגע זה אני לא מסוגלת 
בת  רק  אני  פה.  נשארת  עצמי  את  לראות 
להספיק.  דברים  מיליון  עוד  לי  ויש   19
יש פה את השלווה ואת השקט, זה מקום 
את  פה  חסר  אבל  ילדים,  בו  לגדל  מעולה 
האקשן של העיר, בה הכל נגיש. אם פתאום 
קורנפלקס  של  מסוים  סוג  לך  מתחשק 

אתה צריך לייבא אותו מבאר שבע".

מתכוננים לסוף

שמענו את הצד שלנו, בני הגרעין. אבל כדי 
להבין  חייב  הייתי  התמונה,  את  להשלים 
העיקרית  "המטרה  מזה.  לקיבוץ  יוצא  מה 
דמוגרפית  צמיחה  לעודד  היא  מבחינתנו 
בקיבוץ", מסבירה גלי גרוס, רכזת הגרעינים 
בני  לקלוט  רוצים  "אנחנו  בוקר.  בשדה 
הזאת  במסגרת  המאמינים  ותיקים  גרעין 

ובערכים העומדים בבסיסה".
וזה מצליח לכם?

שמחליטים  הגרעין  בני  מספר  "בפועל, 
להישאר בקיבוץ לאחר סיום המסלול נמוך 

מאוד, מדובר רק על כמה בודדים כל מחזור. 
ותרבותית  חברתית  מבחינה  דווקא  אבל 
לקיבוץ.  הרבה  תורמת  הגרעין  נוכחות 

הדוגמה הכי טובה זו הבמה הפתוחה". 
הבמה הפתוחה! למי שלא זכה להשתתף או 
לפחות לראות, אספר שמדי כמה חודשים 
מתכנסים חברי הקיבוץ ובני הגרעין ומעלים 
או  מוכנים  וטקסטים  מערכונים  שירים, 
שנם  שמונה  לפני  התחיל  "זה  מקוריים. 
כיוזמה של בני גרעין 'לוטוס', והפך לחלק 
בקיבוץ.  הגרעינים  מתרבות  נפרד  בלתי 
זה מאפשר ביטוי לכישרונות החבויים של 

חברי הקיבוץ", משכנעת אותי גלי.
נגמרת.  הזאת  והשנה  רגע  עוד  זהו.  אז 
הכרזת  עכשיו  נמצאת  מעיינינו  בראש 
)ב-8  הגדולה  הסיום  מסיבת  הגרעין, 
ביולי, הכניסה חופשית(. באירוע צפויים 
ואנחנו  אורחים,  ל-500  מעל  להשתתף 
את  ושירים  במערכונים  להציג  הולכים 
עסוקים  כבר  אנחנו  הראשון.  השל"ת 
מעל הראש בכתיבת הטקסטים ובחזרות. 
הבולטות  המסורות  אחת   - ראש  ואגב 

בני  ראשי  גילוח  היא  בהכרזה  ביותר 
הנושא  אצלנו  אבל  הבמה,  על  הגרעין 
תתחיל  ההופעות  אחרי  במחלוקת.  שנוי 
ההורים  את  נשלח  ולמחרת  מסיבה, 

הביתה יחד עם כל הציוד. 
כבר  והגעגועים  לפינה,  מעבר  ממש  זה 
הייתה!  זו  שנה  איזו  להציף.  מתחילים 
חיפשנו דרך חיים אחרת, מנוכרת פחות, 
תמיכה  המספקת  שוויונית  בקבוצה 
הרבה,  למדנו  בתוכה.  לפרטים  מלאה 
חוויות  עברנו  לעצמנו,  אדונים  היינו 
הדברים  את  למנות  קשה  מעצבות. 
התכונות  את  עצמי,  על  שגיליתי 
בינינו  חזקים  קשרים  יצרנו  שפיתחתי. 
עם  וגם  הקיבוץ  חברי  עם  עצמנו,  לבין 

האופי של הקיבוץ. 
עשרים  של  מהמראה  יותר  יפה  דבר  אין 
לקידום  בהרמוניה  יחד  העובדים  חבר'ה 
מטרה אחת משותפת. גם את הצבא נעבור 
יחד. נילחם, הבנים וגם הבנות, כתף לכתף. 
אני  לפה,  ונחזור  השני.  על  אחד  נשמור 

מבטיח.

כבר שנה שאני פה, בלב שכונת הקרוואנים בקיבוץ שדה בוקר, עם 20 חבריי 
לגרעין, ועדיין אני מתקשה לענות על השאלה – מה בעצם אנחנו עושים פה? 

יצאתי להכיר מחדש את גרעין "זרעת". אתם מוזמנים להצטרף • ליעד גז

סודות הגרעין
כל פעם שפורץ משבר דיפלומטי, כולם מתלוננים 

על ההסברה הישראלית. משפחת צמח מקדש ברנע 
החליטה לקחת את ההסברה לידיים – בקרוב בני 

המשפחה יצאו למסע בן שנה מסביב לעולם, בו הם 
יציגו את ישראל האמיתית, היומיומית • אייל גולדברג

משפחה
שכזו

ליהי אלגרנטי: "רציתי להתקדם הלאה, 
למקום שבו מתייחסים אליך כאדם בוגר, 
בלי החוקים של 'אסור לשתות', 'אסורים 

מגורים משותפים של בנים ובנות'"

חבורה של צבועים. גרעין "זרעת"
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ילדים  בקרב  ההשמנה  תופעת  האחרונות  בשנים 
יחסית  טוב  מצבנו  הנגב  ברמת  תאוצה.  צוברת 
לסביבה עירונית, אך איננו מפגרים הרבה מאחור. 
ילד  של  הסיכוי  לדעת:  שכדאי  נתונים  כמה  הנה 
8 להיות מבוגר שמן הם מעל ל-50%.  בגיל  שמן 
ההתבגרות  בגיל  שמנים  ילדים  של  סיכוייהם 
להפוך למבוגרים שמנים עומד על 75%. נתון נוסף 
מצביע על גידול של פי עשרה ויותר במקרי סכרת 
)מסוג 2 ( ויתר לחץ דם בהשוואה לתקופה בה אני 
הייתי ילד – ואני רוצה לחשוב שזה לא היה כל כך 

מזמן... 
הסיבות לכך הן רבות, ביניהן זמינות של משקאות 
מהיר  מזון  קלוריות,  עתירי  וחטיפים  ממותקים 
פרסומות  מזיקים,  חומרים  מעט  לא  המכיל 
המעודדות צריכתם של כל אלו, ישיבה ממושכת 
דרסטית  ירידה  וכמובן  השונים  המסכים  מול 

בפעילות הגופנית של ילדים ובני נוער. 
מנגד, מייחסים חשיבות מופרזת למראה רזה, שאינו 
בהכרח נובע מבריאות. ילדים שמנים כמעט תמיד 
מתמיד.  יותר  והיום  נמוך,  עצמי  מדימוי  סובלים 
ניסיונות  שבמסגרת  מראים  סטטיסטיים  נתונים 
ובמיוחד   - נוער  בני  במשקלם,  העלייה  לוויסות 
על  מדלגים  צמים,  בסיגריות,  משתמשים   - בנות 
ארוחות ואף נוטלים כדורי הרזיה ומדכאי תיאבון 

למיניהם. 

נטייה  יש  שמנים  לילדים  לעזור  רוצים  כאשר 
להתמקד בירידה במשקל. ובכן, זו טעות. התרכזות 
ואף  לתסכול  להוביל  עלולה  בלבד  בדיאטה 
)שגילו  ההתבגרות  וגיל  מאחר  אכילה.  להפרעות 
הביולוגי יורד( מאופיין בשינויי מצב רוח ובמגמות 
קיצוניות, הרי שהקושי הוא גדול במיוחד. הפתרון 
ובעקבותיה שינוי בהרגלי  גופנית,  טמון בפעילות 
האכילה. אגב, יש מיתוס נפוץ כאילו אימוני כושר 
מחקרים  ילדים.  אצל  גדילה  מעכבים  ומשקולות 

רבים מראים באופן חד משמעי את ההיפך. 
ילדים  בקרב  גופנית  פעילות  של  היתרונות 
העיקריים  את  רק  כאן  מביא  ואני  רבים,  הם 
השומן  בכמות  ירידה  ביותר:  והמשמעותיים 
בצפיפות  עלייה  הבריאותיים,  והסיכונים 
הגדילה  בתקופת  בייחוד  העצם,  ובמסת  העצם 
10- בגיל  בנות   ,12-14 בגיל  )בנים  המואצת 

בהרכב  שיפור  המחזור(,  קבלת  לפני  עדיף   ,12
הגוף )יחס בין מסת הגוף הרזה והשמן(, הקטנת 
ואף  ונקעים  שברים  כגון  פציעות  שיעורי 
תומכות,  חיבור  רקמות  חיזוק  עקב  מניעתן 
שיפור היציבה ושיווי המשקל סביב המפרקים, 
שיפור בקואורדינציה, עלייה בכוח השריר )אצל 
לעליה  מביא  אינו  השריר  בכח  השיפור  ילדים 
שיפור  יותר(,  מאוחר  קורה  זה   – השריר  בגודל 
בביצועים המוטוריים, ואחרון אבל חשוב, אולי 

הכי חשוב, הוא עלייה בביטחון ושיפור הדימוי 
העצמי.

ההרגלים  את  לאמץ  לילדינו  נגרום  כיצד  אבל 
בבית:  מתחיל  החינוך  דבר,  בכל  כמו  הנכונים? 
אגב,  ותמיכה.  נכונה  הכוונה  המודעות,  פיתוח 
אורחות החיים של  זו הזדמנות מצוינת לשינוי 
במכה  ציפורים  שתי  להשיג  ניתן  כך  ההורים. 
אחת גם דוגמא אישית וגם סביבה תומכת – אם 
זה  יותר,  בריאה  לתזונה  יעברו  הבית  בני  כל 

ימנע פיתויים בארונות המטבח ובמקרר.
מבחינת פעילות גופנית כדאי לפרוס בפני הילד את 
מגוון הפעילויות – וברמת נגב התברכנו באפשרויות 
רבות. אפשר שייקח קצת זמן עד שיימצא הכיוון. 
לכדורסל,  מכדורגל  נודד  הילד  אם  בסדר  זה 
מפעילות כזו לאחרת, ומחפש את מה שמתאים לו. 
אין טעם להכריח או לדחוף לפעילות מסוימת. עם 
זאת, יש יתרון לפעילות עם אימפקט גבוה, כלומר 
כח  ואימון  כדורסל  כדורגל,  ריצה,  כגון  פעילויות 

בחדר כושר. הגיוון בחדר הכושר מאפשר לשמור 
על רמת קשב ועניין גבוהים יותר והסיכוי שהילד 

יבחר בפעילות גופנית נוספת גדול. 
חשוב במידת האפשר לשלב בין כמה ענפי ספורט. 
הגיוון חשוב לא רק בהיבט של יצירת עניין אלא גם 
בכדורסל  גם  העוסק  ילד  לדוגמא,  הפיסי.  בהיבט 
וגם ברכיבה על אופניים משפר את הקואורדינציה, 
המהירות והזריזות, מחזק את השרירים המייצבים 

וגם את שיווי המשקל וסיבולת לב הריאה. 
שאין  לומר  יכול  אני  יותר,  אישית  ובנימה  לסיום 
הן בהיבט הפיזי  יותר מרגש מילד שמתחזק  דבר 
והן בהיבט המנטלי. זו ערובה לבגרות טובה, יציבה 

ובטוחה יותר. 

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

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

ילד שמן הוא ילד פחות בריא, שסובל פעמים רבות מדימוי עצמי נמוך. הטעות הנפוצה היא 
לדחוף את הילד למשטר דיאטה, דבר שמוליד הרבה פעמים תסכול ועלייה חזרה במשקל. הדרך 

הנכונה להתמודד עם התופעה היא פעילות גופנית, המשולבת עם שינוי בתזונה

השמנה בקרב ילדים ונוער 
מה עושים?

תהיו לי בריאים תומר בסקינד

ה
רמ

ב נגב 

מגזין הטלויזיה                     של רמת הנגב

ץ 98 ערו
21 ימי רביעי בשעה 30:
10 ימי שבת בשעה 30:

לנית: 052-3909473 אי ק: 052-2718022                          פטרי
i lanitmazuz2@gmail.com   /    www.ramat-negev.org.i l

 41 מגזין מס' 
1/07 ולאורך כל החודש ישודר החל מה - 

החודש במגזין:

1. כנס סיכום צפרות בגני הילדים. 
2. אירוע לזכרו של השייח עודה מנצור אבו 
מעמר ז"ל ־ ממקימי יחידת הגששים.

3. פסטיבל מהדף למסך ־
מפגש בין הספרות לקולנוע

4. חלוקת מלגות ליוצרים וסטודנטים - 
חנן אפשטיין צלם שקיבל מלגה וקיים תערוכה

5. חוג רכיבת אופניים לנשים - יוצא לרכיבת 
סיכום שנה בחמוקי ניצנה  ובעזוז

כל  הכתבות מופיעות גם באתר האינטרנט של 
המועצה. לתגובות ורעיונות ניתן לכתוב בפורום 

המועצה 
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מגדיר ציפורים
של  שליחות  בזמן  במקסיקו,  נולדתי 
בן  כשהייתי  קק"ל.  מטעם  שלי  ההורים 
בירושלים,  והשתכנו  לארץ  חזרנו  שנתיים 
שלגדות  גב  עין  לקיבוץ  עברנו  ומשם 
לי  זכורות  בקיבוץ  שלי  מהילדות  הכנרת. 
וגם  לטבע  שקשורות  חוויות  מאוד  הרבה 
המון טיולים. בגיל קטן התחלתי להתעניין 
עם  למעקבים  יוצא  הייתי  בציפורים. 
בכוננות  ציפורים  מגדיר  לי  והיה  משקפת 
בתחום  לעסוק  חלמתי  אז  כבר  מתמדת. 
מטיילים  היינו  כשהתבגרתי,  כשאגדל. 
עוף  שזה  בנשרים,  וצופים  עמוד  בנחל 
מאוד מרשים. אני זוכר שכשהייתי בכיתה 
הצעירות  הכיתות  של  טיול  הדרכתי  ח' 
בנחל מיצר ושם ראיתי ציפור בשם עוזניה 
שחורה ונתקפתי פרץ התלהבות. אף אחד 

לא הצליח להבין למה אני מתלהב כל כך.

סכנת הכחדה
את  לעזוב  החלטתי  י'  בכיתה  כשהייתי 
לחינוך  בתיכון  ללמוד  הלכתי  הבית. 
סביבתי בשדה בוקר. גם שם לא עזבתי את 
תחום הצפרות, מצאתי חברים שהתעניינו 
ולטבע  לחפש  לראות,  יוצאים  והיינו  בזה 
מרכיבים  שבו  תהליך  זה  טיבוע  ציפורים. 
מעקב  לצורך  טבעת  ציפור  של  רגל  על 
ומחקר. בכיתה י"א יצאתי עם חברים לטיול 

ציפור  מעלינו  ראינו  כשפתאום  זיק,  בעין 
בשם עוזניית נגב שנמצאת בסכנת הכחדה. 
לא בזבזנו זמן וקראנו לכל הצפרים באזור 
חשבו  כולם  בהתחלה  לראות.  שיבואו  כדי 
ראינו  למקום  כשהגענו  אבל  טועה,  שאני 
והצלחנו  נגב,  בעוזניית  מדובר  שבאמת 
אפילו למצוא עוד אחת באזור. לצערי אחרי 

כמה שנים העוזניות נעלמו מהאזור.

מעין חתונה
בהדרכת  עסקתי  והצבא  התיכון  אחרי 
של  ההדרכה  מרכז  את  ניהלתי  טיולים, 
ובשלב  רמון,  והגנים במצפה  רשות הטבע 
אפריקה,  לדרום  לטוס  החלטתי  מסוים 
התמזל  עולם.  ולראות  כיוון  קצת  לשנות 
מפרויקט  חלק  להיות  שם  לי  והוצע  מזלי 
שש  ים.  בעופות  שמתעסק  לאומי  בין 
השנים שם היו אחת התקופות המעניינות 
עם  עבדתי  בחיי.  ביותר  והמעצימות 
זוגיות  חיי  שחיים  ים  עופות  אלבטרוסים, 
ארוכים ביחד, מעין חתונה. הדייגים באזור 
ולוכדים  וקרסים  רשתות  בים  פורסים 
שלא  אחרים,  ועופות  תועים  אלבטרוסים 
שורדים לאחר מכן בדרך כלל, והדבר הביא 
את האלבטרוסים לסף הכחדה. הייתי מבלה 
ימים ושבועות על ספינות דייגים, ובעזרת 
את  להוריד  ניסינו  ומדענים  מהנדסים 
אחוזי התמותה של האלבטרוסים כתוצאה 

פיזית  הצלתי  אפילו  לפעמים  מהרשתות. 
עוף שנתקע ברשת. 

קרוב לבית
ובתקופת  מרובה  הצלחה  נחל  הפרוייקט 
תמותת  את  להוריד  הצלחנו  שם  שהותי 
האלבטרוסים בדרום אפריקה ב-85%. אני 
כמו  לציפור  נקשרתי  פעם  שאי  זוכר  לא 
חייהם  ולצורת  אלה  לעופות  שנקשרתי 
המיוחדת. הרגשתי עדיין קרוב לבית משום 
ששהותי בים הזכירה לי את החיים במדבר. 
אך  חיים,  וחסר  שומם  נראה  הים  פניו  על 
את  לך  מגלה  מעמיק  ומבט  ארוכה  שהות 
העצום.  החיים  מגוון  ואת  הכמוסים  רזיו 
על מנת באמת להנות ולהבין את הים צריך 
קשים  לפעמים  ובתנאים  רב  זמן  לבלות 
ביותר. צריך איזו "שריטה" על מהת להיות 

מסוגל לזה, כמו במדבר.

אטרקציה תיירותית
לפני חצי שנה חזרתי מדרום אפריקה ישר 
את  מקים  אני  כאן  בוקר.  שדה  למדרשת 
של  יוזמה  שהוא  נגב,  רמת  הצפרות  מרכז 
שמואל ריפמן שמוקם בעזרת רשות הטבע 
המדרשה,  הטבע,  להגנת  החברה  והגנים, 
המכון לחקר המדבר ואוניברסיטת בן גוריון. 
מטרתו היא לקדם את נושא הצפרות בארץ 
ואת השמירה על בתי הגידול הטבעיים של 

הציפורים. אנו עושים זאת במספר דרכים: 
חינוך לילדים ומבוגרים, העלאת המודעות 
לאטרקציה  הציפורים  והפיכת  לציפורים, 
תיירותית בגלל המגוון הגדול שקיים כאן. 
רווי  שטח  בתור  ידועה  ישראל  מדינת 
ציפורים משום שהיא מהווה מרכז של נתיב 
נדידה גדול מאוד של עופות שמבלים את 

החורף באפריקה.

מתחמקת ממני
שמטרתם  פרויקטים  מבצעים  גם  אנחנו 
לשמור על מקומות הקינון הטבעיים ובתי 
הצלחנו  למשל,  הציפורים.  של  הגידול 
בעזרת חברת גיאופן, רשות הטבע והגנים 
שביל  להסיט  הטבע  להגנת  והחברה 
אופניים שהיה אמור לעבור באמצע איזור 
ציפור הנמצאת בסכנת  קינון של חוברות, 
ליום  להגיע  רוצה  אני  ממשית.  הכחדה 
למועצה  דגל  של  סוג  יהוו  שהציפורים 
להכניס  מקווה  אני  בה.  הטבע  ולשמירת 
את הצפרות גם לחינוך, וחשוב לי גם להיות 
גורם משמעותי בחיי הקהילה והנגב. וברמה 
האישית, יש ציפור אחת שמתחמקת ממני 
דרך קבע, והייתי שמח מאוד לראות ולצלם 

אותה – פרס.

הביא לדפוס: נמרוד ברנשטיין

אדם,  מקום

הים הזכיר לי את החיים במדבר. אפשר להסתובב שעות בלי לראות כלום, ופתאום אתה מוצא מקום שיש בו מגוון ענק של מינים

מידד גורן, 
מדרשת 
בן גוריון
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וגואה  ההולכת  הפליטים  בעיית  לאור 
על  מטילה  זו  שבעיה  האסטרטגי  והאיום 
הנוקבת:  השאלה  נשאלת  ישראל,  מדינת 
לפליטים  ספר  בית  לפתוח  נכון  האם 
יודע,  שלא  למי  ובכן,  בניצנה.  קטינים 
לאחרונה הוקם בית ספר כזה עם פנימייה 
היא  הכוונה  ניצנה.  החינוכית  בקהילייה 
 ,16 עד   14 בני  חניכים  כ-40  לקלוט 
האו"מ  של  מקצועית  בעגה  שנקראים 
"מבקשי מקלט". אחרי שעות הלימודים יש 
להם העשרה בפנימייה, ובחלק מהימים הם 
גם משתלמים בעבודות בסיסיות. המטרה 
בכל  בחיים,  להסתדר  אותם  להכשיר  היא 
מקום בעולם אליו יפנו אחרי שיסיימו את 

הלימודים בניצנה.
מאריתריאה  מגיעים  הללו  הקטינים 
פי  ועל  כידוע,  שבסודן.  דארפור  ומחבל 
דו"ח האו"ם, במקומות אלה מתרחש רצח 
בעלי  הם  משם  שבאו  הילדים  רוב  עם. 
היחשפות  בשל  קשות,  אישיות  טראומות 
קרובי  של  ואונס  רצח  של  למקרים 
חלקם  בביתם,  נשארים  היו  לו  משפחה. 
היו עלולים להיחטף ולהפוך לחיילים בעל 

בלחץ  מהנערים,  חלק  החיים.  לכל  כורחם 
)שממילא  הקופה  כל  על  הימרו  הקרובים, 
הייתה ריקה( ויצאו למסע תלאות ובריחה. 
במסע הזה הם נחשפו לאלימות ואונס מצד 
המובילים הבדואים שלהם בסיני. מובילים 
אלה נוהגים להשאיר קרוב משפחה בשבי 
לארץ  שעברו  שקרוביו  בתקווה  בסיני, 

ישלחו כופר נפש, והרבה. 
האחרון  בחג  פסח  של  בהגדה  כשקראתי 
את  מבינים  הללו,  הפליטים  שהם,  הבנתי 
המשמעות העמוקה של "חייב אדם לראות 
לא  הם  ממצרים".  יצא  הוא  כאילו  עצמו 
הזה.  בסרט  היו  הם  כך,  לחשוב  התאמצו 
אחרי שהגיעו לארץ הם שהו במחנה מעצר 
בכלא חדרה )מת"ן(. אנשי השב"ס השתדלו 
לתת להם תנאים אנושיים, אבל איך שלא 

נסתכל על זה, מדובר בכלא.
סוגיית  את  בחנה  ישראל  שממשלת  אחרי 
הפליטים עם האו"ם היא החליטה החלטה, 
יש  עוד  כל  להחזירם  שלא  בעיניי,  ראויה 
פליטים,  שהם  ומכיוון  מלחמה.  בארצם 
ולימודים  חינוך  להם  להעניק  אנו  חייבים 
לחינוך  המנהל  פנה  כך  ספר.  בבית 

התיישבותי במשרד החינוך אליי, בבקשה 
לקלוט קבוצת פליטים בבית ספר בניצנה. 

עם בוא הבקשה נשאלו שאלות נוקבות:
בילדי  ממשלתי  כסף  להשקיע  מדוע   •
מעיירות  ישראל  בילדי  במקום  הפליטים 
לא  הוא  שגם  הבדואי,  ומהמגזר  הפיתוח 

במצב מרנין?
מי  של  התנהגות  עם  נתמודד  כיצד   •
שעברו טראומות והיו במלחמת הישרדות 

כל חייהם?
שלילי  דימוי  תיצור  התנהגותם  האם   •

למקום?
יהיו  האם  חינוכי.  נופש  כפר  היא  ניצנה   •
לשהות  מתלהבים  בדיוק  שלא  מבקרים 
באותו חדר אוכל או בריכת שחייה עם מי 
שצבע עורם אחר? לצערי נתקלתי בכאלה 

לא אחת...
אנשים  עם  התייעצנו  הנושא,  את  למדנו 
ולבסוף  ריפמן,  שמוליק  ביניהם  שונים 
זו  החלטה  קיבל  ניצנה  של  המנהל  הוועד 

ליישום. והיו לנו כמה נימוקים לכך:
• מבחינה כלכלית, הממשלה נושאת בנטל 
אחזקתם וחינוכם. לפחות מבחינה זוף הם 

אינם נטל על הכפר.
בפתחת  משרות  כמה  ייצר  הפרויקט   •

ניצנה ובאזור.
היהודים  שכל  חושבים  הרחב  בעולם   •
בציון הם צמאי דם ומדכאים עמים אחרים. 
בסיוע  עוסקים  שאנו  שיראו  וטוב  ראוי 

הומניטרי לפליטים.
• לדעתי מי שמשקיע באחר, סופו שהוא 
בחמלה  שיתנהג  מי  ממש.  בעצמו  משקיע 

לזר סופו שיחמול גם על אחיו.
• אחרי כל אלה, הכי חשובה היא גישתנו 
הזו  בארץ  רובנו  הרי  עולם".  ל"תיקון 
מארצות  שברחו  פליטים  בני  פליטים 
אומות  "חסידי  היו  יפים  במקרים  מוצאם. 
ראוי  והצלה.  סיוע  לנו  שהגישו  עולם" 
שנהיה כמו החסידים ההם שמעשיהם לא 
מובנים היו לשכניהם, ולא נדמה לרודפים 

האכזריים.
לא פשוט לעסוק ב"תיקון עולם". כדי לתקן 
את העולם שלנו צריך ארגז כלים של מוסך 
ענקי. אבל אפשר וצריך להתחיל בקטן. אם 
כחלק  לגויים",  "אור  במעט  ולו  נהיה  בכך 

מהציווי הקדמון שלנו, אשרינו וטוב לנו.
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בית ספר לפליטים צעירים
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

באנגלית:   )Hieraaetus Fasciatus( הניצי  העיט 
65-( בגודלו  בינוני  דורס  עוף  הוא   ,Bonelli’s Eagle

70 ס"מ, מוטת כנף 150-180 ס"מ( החי בעיקר בדרום 
העולמי  תפוצתו  תחום  תיכונית.  הים  בסביבה  אירופה 
הודו-סין  ועד  ואיבריה  אפריקה  מערב  מצפון  הוא 
היא  ביותר  והיציבה  הגדולה  האוכלוסייה  הצפונית. 
הרים  הינו  אלו  לעיטים  המתאים  הגידול  בית  בספרד. 
בסביבות  מ'(   1,500 של  גובה  )עד  ונמוכים  בינוניים 

מצוקיות וגם בשטח הפתוח. 
ונקבה  זכר  כלומר  מונוגמי,  מין  הינו  הניצי  העיט 
הנשארים נאמנים זה לזו למשך כל בגרותם. הזוג המקנן 
לשישה(  אחד  )בין  קינים  מספר  המצוק  בגובה  בונה 
קרובים זה לזה, בהם הם משתמשים במשך עונות קינון 
)קוטר  הזמן  עם  אותם  מגדילים  שהם  כדי  תוך  רבות 
יכול להגיע לכשני מטרים(. בעונת הקינון מטילה  הקן 
הנקבה שתי ביצים ודוגרת עליהן עד לבקיעתן, כשהזכר 
מטפלים  הגוזלים,  שבקעו  לאחר  מזון.  לה  לספק  דואג 
בהם ההורים ומביאים להם טרף כל היום. זוגות מקננים 
)בצפון  מתבגרים  פרטים  בעוד  טריטוריאליים,  הם 
צפיפות  עם  נמוכים  באזורים  מפוזרים  אירופה(  מערב 
עד  קבועה  טריטוריה  על  שומרים  ואינם  גבוהה  מזון 

לבגרותם. 
חוגלות,  בינוני:  בגודל  מטרף  בעיקר  ניזון  הניצי  העיט 
יוני סלע, זוחלים וארנבות אותם הוא צד על הקרקע או 

באוויר.
עיט זה הינו מין מוגן הנמצא בסכנת הכחדה. הוא נדיר, 

התיכון,  הים  סביב  אחידה  לא  עולמית  תפוצה  בעל 
ספרד  באזור  היא  הידועה  האוכלוסייה  מרבית  כאשר 
השמונים  משנות  זוגות.  מאלף  פחות  ומונה  וצרפת 
נרשמה ירידה משמעותית )כ-25%( באוכלוסיית ספרד, 

שמהווה כ-75% מאוכלוסיית המין באירופה.
בישראל העיט הניצי נדיר אך יציב. בעבר קיננו עיטים 
אולם  ישראל,  של  המצוקיים  האזורים  בכל  ניציים 
כיום  ונעלמו.  וכמעט  התמעטו  האחרונים  בעשורים 
המקום  כאן  זוגות.  מעשרה  פחות  בישראל  מקננים 
לציין כי אצלנו, בתחומי המועצה, ישנו זוג עיטים יציב 
יכולים  בגן  בתחומי הגן הלאומי עין עבדת, והמבקרים 
לא אחת לחזות בגיחות הצייד האירובטיות המרהיבות 

של הזוג הצד יונים בקניון של נחל צין.
האיומים העיקריים על אוכלוסיית העיטים הניציים הם 

צייד, פגיעות התחשמלות מעמודי/ חוטי חשמל וירידה 
בזמינות המזון כתוצאה מפעילות האדם כגון חקלאות 
של  הרבות  ההתחשמלות  פגיעות  משנה.  והרעלות 
הטבע  שמירת  בארגוני  האיצו  ספרד  בתחומי  העיטים 
החשמל  עמודי  את  ולמגן  מעשה  לעשות  באירופה 
הדורס  התחשמלות  נגד  לפגיעה  המועדים  באזורים 
את  לאושש  מעט  לא  שעזרה  פעולה  הזה,  המרשים 

האוכלוסייה האירופית. 
בשנת 2003 ביצעה רשות הטבע והגנים פרויקט רבייה 
ולאחר  כרמל,  בחי-בר  ניציים  עיטים  זוג  של  בשבי 
שלושה חודשים פרחו מהקן ושוחררו לטבע שני פרטים 
אולם  סיני,  ברחבי  משוטט  תועד  מהם  אחד  צעירים. 

השני, למרבה הצער, מת כעבור חודש מזמן שחרורו.

עיט ניצי
גאווה אזורית בגן לאומי 

עין עבדת

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

הזכר והנקבה נשארים נאמנים זה לזו למשך כל בגרותם 
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ישראל בכלל ורמת הנגב בפרט מתמלאות בפליטים, שברחו מאימת המלחמה בארץ מוצאם. 
האם עלינו לפתוח בניצנה בית ספר לבני הנוער שביניהם?



      

התקשרו אלינו עוד היום  052-6470640          
www.way2jerusalem.com

TrueWisdom - חכמת אמת 
חנות תאורה סולארית וגאדג'טים ירוקים

דרושים מתנדבים

אמאל'ה שבדרך.... 

אני דקלה, תושבת רתמים, 
דולה-תומכת לידה ומדריכת 

הכנה ללידה )קורסי הכנה 
ללידה לזוגות / בקבוצה(.

אשמח לפגוש בך ובבן 
זוגך לפגישת היכרות ללא 
התחייבות, מזמינה אותך 

ליצור קשר.

מתבלטים ? סקרנים? קצת חוששים?
יש המון שאלות.... ויש גם תשובות !

מבחר מנורות ופנסים הנטענים 
מאור השמש, 

אנו מתמחים בפתרונות תאורה 
ללא חיבורי חשמל, 

החל מגינות ועד לאירועים תחת 
כיפת השמיים, תאורת גינה, 

תאורת אווירה קסומה, 
תאורת חירום לקמפינג, טיולים 

ועוד. 
המוצרים שלנו יעילים ושימושיים, 

השרות שלנו אישי וידידותי.

כתוצאה מהמעבר למרכז השירותים החדש של יד שרה, באר שבע,
 אנו מרחיבים את השירותים הקיימים ואף פותחים שירותים חדשים – 

הכול במטרה להעניק שירות טוב ומועיל יותר לתושבי באר שבע והאזור. 
כיום משמש המרכז בבאר שבע כ"מרכז לוגיסטי" לכל 16 סניפי יד שרה בדרום 

)מקריית מלאכי ואשדוד ועד לאילת(. 
סניפים אלה מקבלים את אספקת הציוד הרפואי-שיקומי שהם משאילים מהמרכז 

בבאר שבע  וכן ציוד מקולקל או טעון תיקון ושיפוץ המטופל בבתי המלאכה של 
המרכז החדש בבאר שבע.

 ציוד שעד כה הושאל רק מירושלים )כמו מנופים ומיטות בית חולים( מושאל 
היום במישרין מבאר שבע.   התפתחויות אלה מחייבות גיוסם של מספר רב של 

מתנדבים למגוון רב של תפקידים ומשימות .

♦
♦
♦

♦
'חכמת אמת' - מוצרים ירוקים ואיכותיים, מוצרים חכמים לאנשים אמתיים!

הדרכה וליווי לידה בנגב ובדרום

diklaemal@gmail.com :טלפון: 054-8007085, 08-6553515, מייל

ועדה מקומית לתכנון ובניה
משרדי הועדה פתוחים לקבלת קהל בימים 

ראשון ורביעי בין השעות 8:00-13:00.
מענה טלפוני יינתן בימים ראשון ורביעי 

בשעות 12:00-15:30. 
ניתן להשאיר תוכניות בתיבת שירות 

בכניסה למשרד הועדה.
לצורך השארת תוכניות אין צורך בתאום 

מראש, או בנוכחות אנשי הועדה.
ליצירת קשר עם הועדה בכל ימי השבוע 

  hilla@rng.org.il :ניתן לפנות במייל
או בפקס מס' 08-6564188.

נודה לכם על שיתוף הפעולה כדי לאפשר 
את עבודת הועדה 

בצורה יעילה וטובה לטובת כולנו.

דוד כהן נכנס לתפקיד רישוי עסקים במקומה 
של ליליה מרשון.

דוד ישמח לסייע בכל נושא, ויושב בבניין ההנדסה.
davidc@rng.org.il :מייל

טלפון: 08-6564170  פקס: 08-6564100
משרדי הועדה המקומית פתוחים בימים ראשון ורביעי 

בין השעות 8:00-16:00 אנא תאמו הגעתכם מראש.

רישוי עסקים

המעוניינים להתנדב יפנו ישירות ליד שרה 050-2607076 
או לחני פריאל 054-6958866

יש היום למעלה מ-250 מתנדבים ביד שרה, באר שבע – וזה לא מספיק!. 




