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גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 
שעולה לכם לראש. אתם שולחים 

ואנחנו מפרסמים.

שלום לתושבי רמת הנגב
)מנהלת  ארבל  רז  ביקרנו,  האחרון  בחודש 
תחום שותפויות( ואנוכי, בקהילות השותפות 
של רמת הנגב בארה"ב, במטרה לשמר ולחזק 
הזדמנויות  וליצור  הקיימים  הקשרים  את 
ו-5  ימים   10 טיסה,  שעות   36 נוספות. 

קהילות. 
עמותה  פועלת  בה  אוהיו,  בקליבלנד, 
 – החקלאות  ופיתוח  למחקר  סיוע  שמטרתה 
גיוס משאבים לטובת מחקר חקלאי ולהקמת 

בית ספר למשתלמים בניצנה.
שלנו,  השותפות  קהילת  קולורודו,  בדנבר, 
בין  הפדרציה.  עם  עבודה  פגישות  קיימנו 
ביקור הגומלין  ונבחנה תוכנית  נדונה  השאר 
סביבתי  לחינוך  התיכון  הספר  בית  ילדי  של 
כ-20  עם  נפגשנו  כן,  כמו  הקרוב.  בקיץ 
משפחות חדשות שלא הכירו את רמת הנגב 
לביקור  להגיע  ומעוניינות  השותפות  את  או 
היא  זו  מבחינתנו  הנגב.  וברמת  בישראל 
האנשים  עם  קשרים   – השותפות  תמצית 

שמרכיבים את הקהילה.
ביקרנו,  בה  השלישית  הקהילה  וגאס,  בלאס 
קרן  את  התורמת  דיוויס  משפת  עם  נפגשנו 
אותנו  לרגש  מצליחה  פעם  שבכל  המלגות, 
שלהם  והמדהים  החם  ובקשר  באכפתיות 
הורחב  כאן  גם  והאנשים.  הנגב  רמת  כלפי 
מעט מעגל הקשרים שטווינו, בהרצאות בפני 
ובמכון  בטלויזיה  ראיון  יהודים,  סטודנטים 
נוואדה, איתו אנו מקווים  המים הלאומי של 
לפתח קשרי גומלין ועבודה משותפת בתחום 

פיתוח המים.
קהילה  ספרינגס,  פאלם  הרביעית,  הקהילה 
ברמת  פרויקטים  למספר  תרמה  שכבר 
הנגב, אולם בביקור זה הנחנו יסודות לקשר 
עם  הן  יותר,  ורחב  יותר  עמוק  משמעותי 
האנשים והן עם הנהלת הקהילה. בפגישותינו 
ברמת  היום  סדר  שעל  הנושאים  את  הצגנו 
הקהילה  בתחום  שונות  ותוכניות  הנגב 
במשותף  לקדם  רוצים  היינו  אותן  והחינוך, 

עם הקהילה. 
שבו  מוצלח,  ביקור  זה  היה  כי  ספק  לי  אין 
את  וזרענו  הקיימים,  הקשרים  את  חיזקנו 
הזרעים לקשרים משמעותיים שיצמחו ויניבו 

פירות של שותפויות ופעילויות משותפות.

שמוליק ריפמן

1,000 חבילות, 22,000 קופסאות, 44,000 סיגריות - זהו השלל 
שנתפס מפעילות צה"ל כנגד מבריחים בגבול מצרים. 

 שר הרווחה משה כחלון 
ביקר ברמת הנגב

השר ומשלחתו ערכו סיור בפרויקטים חברתיים במועצה והתרשמו מהעשייה

והשירותים  הרווחה  שר  כחלון,  משה  השר 
ראש  הנגב.  ברמת  החודש  ביקר  החברתיים, 
המועצה אירח את השר, ביחד עם הרמטכ"ל 
קרן  כיו"ר  כיום  שמכהן  אשכנזי,  גבי  לשעבר 
רש"י, מנכ"ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ', 
קרן  ובכירי  הרווחה  במשרד  אחרים  בכירים 

רש"י השותפים לפרויקטים.
במסגרת הביקור סיירה המשלחת בפרויקטים 
חברתיים: בכפר השיקום לנגמלי התמכרויות 
"רוח מדבר", ב"שנטי במדבר" ובחוות הבודדים 
הראשון  הביקור  לו  שזה  השר,  עבדת.  כרמי 
מהעשייה  עמוקות  התרשם  הנגב,  ברמת 

החברתית.

החלה  כדין,  ההיתרים  כל  קבלת  לאחר 
כפר  שיזף,  בהקמת  איילים  עמותת  החודש 
את  טללים.  לצומת  בסמוך  חדש  סטודנטים 
המרכז,  מאזור  סטודנטים  יאכלסו  הכפר 
בקיץ  להתאגד  שהחלו  ודתיים,  חילונים 

האחרון כגרעין כמענה למחאה החברתית.
חמישה עשר קרוואנים ראשונים כבר הונחו 
ביניהם  מהעמותה,  צעירים  וכמאה  במקום, 
המכינה  וחניכי  שירות,  ושנת  סטודנטים 

התגייסו  בניצנה  ארץ"  "דרך  צבאית  הקדם 
הכפר.  שטח  לפיתוח  העבודות  לביצוע 
דרכי  ופילוס  חיבור תשתיות  העבודה כללה 
יעברו  הקרובים  בשבועות  למגורים.  גישה 
לכפר  הסטודנטים ראשונים, שיהיו פעילים 
במעמד  נערך  הכפר  חנוכת  טקס  באזור. 
המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב 
והגליל סילבן שלום, וראש המועצה שמוליק 

ריפמן.

תמיכתם  בזכות  התאפשרה  הכפר  הקמת 
החטיבה  והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד  של 
נגב,  רמת  האזורית  המועצה  להתיישבות, 
לדברי  נוספים.  ותורמים  מיראז'  משפחת 
"העמותה  דהן:  מתן  איילים,  עמותת  מנכ"ל 
יהווה  החדש  הסטודנטים  כפר  כי  מאמינה 
ולקדם  הנגב  את  לפתח  בניסיון  חשוב  נדבך 
והחברה  התרבות  החינוך,  תחומי  את 

באזור".

המשלחת 
מבקרת 
ב"שנטי 
במדבר"

סטודנטים ראשונים יעברו בקרוב לכפר )בתמונה עם השר סילבן שלום(

כפר סטודנטים חדש ברמת הנגב
עמותת איילים ממשיכה ליישב צעירים בנגב ובגליל - החודש נחנך כפר הסטודנטים "שיזף"

מצאו שלל רב

שוטרי מג"ב רמת 
הנגב מעבירים 

את השלל לטיפול 
משטרת ישראל.

בתמונה:
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מדבר בצל הגשם
מסלול האופניים לקח אותנו אל שבילי הרועים העתיקים של מדבר יהודה 

המדבריות  לרצועת  ששייך  שלנו,  מהנגב  להבדיל 
קטן  מקומי  מדבר  הוא  יהודה  מדבר  העולמיות, 
האחרון  בטיול  יהודה.  הרי  של  הגשם  בצל  הממוקם 
בין  המדבר,  ברמת  עתיקים  שבילים  במספר  רכבנו 
שימשו  אלו  קדומים  שבילים  גדי.  ועין  דרגות  מצוקי 
בעבר בעיקר רועים שירדו בחורף עם עדרי הצאן מגב 
שבילים  אלו  המדבר.  רמת  אל  המדבר  ומספר  ההר 
הליכה  גם  מחייבים  פעם  ומדי  לרכיבה,  מדהימים 
משבט  בדואים  פגשנו  בדרך  הגב.  על  האופניים  עם 
עונתי,  נדודים  מחזור  מקיימים  שעדיין  הראשיידה 
רק שהשנה החורף הכזיב ואין כמעט מרעה לצאן. הם 
ועל תקוותם  לנו על החיים הלא קלים שלהם  סיפרו 

שהמשך החורף יהיה גשום. 
אחת  א-נקה,  לרוג'ם  רכבנו  הטיול  של  השני  ביום 
בשנות  שנבנו  ירדניות  משטרות  של  משרשרת 

מזג  לישראל.  ירדן  בין  הגבול  קו  לאורך  החמישים 
האוויר היה סגרירי ועננים כבדים כיסו את השמיים, 
אבל מבין קרעי העננים בצבצו קרני השמש שהאירו 
את המדבר באור מדהים. נכנסנו לתוך מבנה המשטרה 
של  דורות  ע"י  שנעשה  בגרפיטי  והמעוטר  הגדול 
חיילים ומטיילים, לנוח ולתפוס מחסה מהרוח הקרה. 
בעבר המקום שימש כאכסניה למטיילים שירדו בדרך 
ומעטים  השתנו,  הזמנים  גדי.  לעין  מתקוע  העתיקה 
המטיילים שיורדים בדרך זו, אבל הפוטנציאל עדיין 
קיים ואולי יום אחד יגיע המשוגע שיגאל את המקום 

משממונו. 

תמונות נוספות ומפות המסלול באתר
 biking.boker.org.il
חזי יצחק

2.3.12 שישי ציוני
"בין הדת לטורייה" )א. פרויקט 

קדמה, ב. ד"ר מוטי זעירא, ג. לאה 
שקדיאל(

09:30 אודיטוריום בן גוריון, מדרשת 
בן גוריון

 5.3.12
"אהבה ארץ ישראלית", הצגת 

מבוגרים בביצוע "תיאטרון חני"
מונודרמה מאת פנינה גרי ובבימויה. 

שחקנית: עדי בילסקי
פגישה מקרית מציתה "אהבה ממבט 
ראשון" על רקע האירועים הסוערים 

של קום המדינה. דרמה מרגשת 
ואינטימית שמאירה את הזמן 

והמקום. מבוסס על סיפור אמיתי.
21:00 במועדון לחבר, קבוץ שדה 

בוקר. מחיר כרטיס: 25 ש"ח
 10.3.12

עדלאידע סביבתית מדרשת בן גוריון 
 13.3.12

יום האשה המועצתי בשיתוף פורום 
נשים לעסקים. מפגש נשים, סדנאות 

שונות, מופע סטנדאפ וארוחה 
משותפת. פרטים בהמשך.

 21-24.3.12
פסטיבל סרטים ויוצרים ישראליים 

פרטים בפרסום נפרד
 27.3.12

מפגש "אמנות בת זמננו" "מתעלות 
ונציה אל חוף ירושלים". מרצה: 
תהילה פרידמן, אמנית ואוצרת

20:00 במועדון לחבר, משאבי שדה 
 28.3.12

הצגת מנויים "בעל  למופת", 
תיאטרון הבימה 21:00 באולם 

גולדה, רביבים 

טיולים:
2-3.3.12 טיול אופניים "באופן אחר" 

מצופר ליהל
2.3.12 "הולכים" אל שפלת יהודה
17.3.12 טיול מיטיבי לכת אל הרי 

יהודה
17.3.12 טיול צפרות באזור מצפה 

רמון.

תחזית תרבות - מרץ 2012

מבנה המשטרה 
הירדנית הנטוש

פסל סביבתי חדש במתנ"ס

ערב הרכבים באלר"ן

 לפני כשלושה חודשים, עלה במוחי רעיון לשים לפני המתנ"ס כינור 
ג ד ו ל. לשמחתי, ערן אהב את הרעיון. לאחר הצבת הכינור, ערן הציע 

שנוסיף גם חצוצרה וגיטרה. אחרי שהצבנו גם אותם, באה בקשה לרקדנית 
על מנת ליצור פסל סביבתי שיתאים לכל באי המתנ"ס. 

אשמח להזמנות נוספות, כל אחד ע"פ דרישתו או לחילופין ע"פ עיצוב שלי.

אריק יצחקי , רביבים

החודש התקיים במועדון לחבר בקיבוץ שדה בוקר ערב ההרכבים 
השנתי של אלר"ן. בערב השתתפו הרכבי נגינה הפועלים באופן שוטף 

באלר"ן: הרכב כלי הקשה, הרכבים קלאסיים, הרכב גיטרות, מקהלת 
ילדות, הרכב רוק צעיר ובוגר, הרכב קולי והרכב ג'אז. בסך הכל לקחו 

חלק בערב למעלה מ-50 נגנים, ביניהם ילדים, נוער ומבוגרים. בין 
החידושים השנה: מקהלת ילדות והרכב מבוגרים. 

תרצה יובל, מנהלת אלר"ן, אגף קהילה וחינוך

הקורס יחל ב-15/4 ימי ראשון, בבית גיל הזהב שבמתנ"ס, בשעה 17:00.
הקורס ישלב 3 מסלולי לימוד:

• קורס צילום למתחילים - כולל 12 שיעורים, עלות : 700 ₪  
• קורס מתקדמים - כולל 7 שיעורים, עלות: 500 ₪

• קורס פוטושופ - כולל 5 מפגשים, עלות 350 ₪ 

       בקרוב יפתח קורס צילום בהנחיתו של עזרא צחור

קורס צילום

מח' ספורט והעשרה
אגף חינוך וקהילה

ניתן להתייעץ עם עזרא צחור לגבי הכוונה, ציוד וכו' 
בטלפון: 054-2401374

במסגרת הקורס יתקיימו השיעורים במתנ"ס, 
במעבדת הפוטושופ בתיכון 'נופי הבשור' 

ובאתרים צילום  שונים )ירוחם, חולות 
 מקמן,אזור שבטה וכו'(. 

ההגעה לשיעורי החוץ, הינה עצמאית.
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שבוע ירוק בתיכון לחינוך סביבתי

שבוע שמירת טבע בבית ספר "צין"

התיכוניסטים ארגנו שבוע של מודעות סביבתית, עם הרצאות ממומחים בתחום וסדנאות עשייה

ילדי בית הספר ביקרו במכוני מחזור, למדו על פסולת וערכו סדר ט"ו בשבט

ההכנות  לגמר  שנכנסים  לפני  ורגע  החודש, 
לעדלאידע, קיים ביה"ס התיכון לחינוך סביבתי 
"שבוע ירוק". השבוע התנהל לפי רציונל חינוכי 
הסביבה  איכות  ועדת   – הירוק"  "הגוף  שהתווה 
וגרמו  שעיצבו  והם   – הספר  בית  תלמידי  של 

לקיומו. 
ותשוקה  סקרנות  בלעורר  התחיל  השבוע 
בעשייה  יותר  הקשורים  לתחומים  וגלש  לידע, 
אחר,  בנושא  ממוקד  היה  יום  כשכל  פרקטית, 
אקולוגיים  וקיימות,  סביבה  בענייני  בעיקר 
הרצאות  למגוון  נחשפו  התלמידים  ואנושיים. 
מאנשים שעומדים בחזית העשייה הסביבתית. 

ששילב  בובות  בתיאטרון  נפתח  השבוע 

ובהמשך  הנוער,  עבודת  פרי  וסאטירה,  מחאה 
אביב  העיתונאי  של  מחשבה  מעוררת  הרצאה 
והסביבתי  האקולוגי  בתחום  שמתמחה  לביא 

בישראל.
ביום השני הועמק נושא הידע ושאלת השאלות. 
דיבר  כי"ל,  קבוצת  דובר  בשן,  שגיא  למשל, 
שפרן  עלית  בתחום,  תקשורתיות  מגמות  על 
דיבר  שר  קים  השיח,  את  העמיקה  מהמועצה 
לנושאים  חברתיים  מהלכים  בין  הקשר  על 
הירוקה  מהתנועה  תדהר  ורחלי  סביבתיים 

דיברה על מגמות סביבתיות משתנות.
סביבתי  "שינוי  מיוחדת,  סדנה  קיימנו  בהמשך 
ברנע  מקדש  חיות  איתן  ובעזרת  פחד",  בלי 

נחשפנו גם לחיות שלא רואים ביום-יום.
סדנאות  התקיימו  שדה  ספר  בית  בשיתוף 
בסביבה  הידע  את  להעמיק  כדי  מיוחדות 
לילה,  התנהלות  גששות,   – אלינו  הקרובה 

הדלקת אש, תצפית, מדבר ועוד.
ואקולוגית  ירוקה  בעשייה  השבוע  את  סיימנו 
ישנות,  מחולצות  תיקים  הכנת  יום-יום:  לחיי 
טבעית,  קוסמטיקה  סדנת  מרפא,  צמחי  סדנת 

הכנת קומפוסטרים חדשים ועוד. 
נתראה בעדלאידע,

יוני גליציאנו
רכז חברתי ורכז ההדרכה 
בתיכון לחינוך סביבתי

בלוח  בלבד  יחיד  ליום  זכה  לאילנות  השנה  ראש 
שבוע  חגגנו  "צין"  ספר  בבית  אבל  העברי,  השנה 
נותן הזדמנות  שלם של שמירת הטבע. שבוע זה 
מצוינת לצאת לסיורים, לעבוד בחוץ וללמוד כיצד 

לשמור ולהגן על הסביבה.
ב'  א',  מכיתות  הצעירים  התלמידים  עשינו?  מה 
ו-ג' ביקרו בניצנה, ונהנו מאוד מהדרכה איכותית 
ומרתקת:  מסקרנת  פעילות  ומסביבת  ומקצועית 
על  למדו  הם  בו  המחזור  ומכון  מים  מחזור  מכון 
עקרונות הקיימות. כיתות ד', ה' ו-ו' ביקרו באתר 
כמויות  על  הסברים  ושמעו  דודאים  הפסולת 
ועל  בישראל  יום  מדי  המיוצרות  האדירות  הזבל 
אופן הטיפול בפסולת. במקום ישנה טיילת פיסול 
מחומרים ממוחזרים ופעילות בנושא לתלמידים. 
ו-ח' עתידים לבקר בחודש הקרוב  ז'  ילדי כיתות 
במרכז המבקרים ברמת חובב, שם הם ילמדו על 

פינוי פסולת רעילה בישראל.
מה עוד? כיתות ז'-ח' יצאו לטיול אופניים אתגרי 
הפליאו  התלמידים   – חלוקים  ורכס  צין  בשדה 
ונהנו מאוד מההזדמנות לדווש  ביכולות הרכיבה 

ביחד!
בבית  התקיימו  השבוע  לאורך  כן!  משהו?  עוד 

הספר סדנאות בנייה בבוץ ובניית פסיפס. המורות 
לאורה ואורני הובילו את הילדים בעבודה מאומצת 

שתרמה לעיצוב חצר בית הספר. בנוסף, בכיתות 
טעמו  במהלכם  בשבט,  ט"ו  סדרי  נערכו  השונות 

התלמידים פירות יבשים ויין בצבעים שונים ושרו 
שירים. כיתות ד' ו-ה' שתלו מטפסים לאורך גדר 

בית הספר. 
זהו? לא! תלמידי בית הספר נהנו מההצגה "מחזורו 
של דון קישוט", בו חוזר הגיבור הידוע לתקופתנו 
ביום   – לקינוח  הסביבה.  למען  להיאבק  במטרה 
הציפורים  כניסת  לרגל  וחגגנו  רקדנו  האחרון 

לפינת החי בבית הספר. 
הסביבתית  היחידה  לחברי  להודות  רוצים  אנחנו 
ונועה  וייל-שפרן  לעלית  ובמיוחד  במועצה 
הסיורים  בארגון  הפעולה  שתוף  על  נחליאלי 
הספר  בית  מורות  ע"י  אורגן  זה  יום  וההצגה. 
בתמיכת המנהלת, והתאפשר הודות למלגה שקיבל 
בית הספר מהמועצה המקומית התעשייתית רמת 
חובב לביצוע "תכנית הכר את סביבתך", פעילות 
לצוות  ההורים  בין  פעולה  בשיתוף  המאורגנת 

החינוכי. 
שמירת טבע, טיולים ולמידה בחוץ אינם פעילויות 
שחינוך  מקווים  אנו  בשנה.  בלבד  אחד  לשבוע 

סביבתי יתווה את דרכנו במהלך כל השנה. 

אביטל בנשלום,  בי"ס צין 

התלמידים מתיידדים עם השכנים

הילדים מחפשים ציפורים

דמיינו את עצמכם מבלים ערב מהנה 
יחד עם חבריכם הטובים ביותר. אתם 
מול  אל  ספה  על  בנינוחות  שרועים 
אחת  ביד  נשימה,  עוצר  מדברי  נוף 
צלוי  האש  על  בשר  שיפוד  מחזיקים 
היטב וביד השנייה מתפנקים על כוס 
לאכול?  סיימתם  צוננת.  קוקה-קולה 
למנה  לעבור  אפשר  עכשיו  מצוין! 
שיפיל  סטנד-אפ  מופע  העיקרית: 
שלא  תיזהרו  )רק  מצחוק  אתכם 
כבר  צחוק(.  מרוב  הקולה  את  לשפוך 

בקרמבו,  לקנח  הולכים  אתם  עכשיו  כי  מאוד,  חבל  שבעתם? 
עוגיות, ופלים ועוד המון פינוקים... נשמע לכם דמיוני? אז זהו 
צעירים  במרכז  כשבועיים  לפני  באמת  התרחש  זה  כל  שלא! 

בטללים.
הכוכבים הראשיים של הערב הזה היו המד"צים והמד"ציות של 
רמת נגב, הנערים והנערות התותחים שבין המבחנים לעבודות 
פעולות  להכין  כדי  זמן  מוצאים  פייסבוק(  "טיפה"  )ובאמצע 
"בני  והילדים שלנו בתנועת  מושקעות עבור החניכים שלהם 
איך  ועוד  מושקע?  ערב  להם  מגיע  לא  תכל'ס  המושבים". 

מגיע!

אז מה עוד היה לנו שם? מלבד האוכל 
במתנה  לקבל  המד"צים  זכו  המפנק, 
מחלקת  סמל  עם  אדומים  פליזים 
בנוסף  המועצה.  של  והנוער  החינוך 
עודד  גרעין  חברי  עבורם  הפיקו 
קליפ  המועצה  מיישובי  והמד"בים 
הערכה מרגש. וכמו בכל ערב הוקרה, 
חמות  מילים  הרבה  הורעפו  כאן  גם 
שזוכים  במועצה,  החינוך  אנשי  מצד 
את עבודתם החשובה  לראות  יומיום 

של המדריכים.
בהמשך השנה מתוכננים אירועים נוספים לצוות המד"צים, אות 
להערכה על עבודתם המסורה. באותה הנשימה חשוב שנזכור 
זו  שהתגמול האמיתי והמשמעותי ביותר של עבודה חינוכית 
כשהם  שבוע,  מדי  החניכים  של  המאושרות  פניהם  על  נראה 
שבים לביתם מעוד פעולה כיפית, מהנה וחינוכית )ובטח אחרי 

שלושה ימים מתישים של מסע פסח – בקרוב מאוד(.

איל אלכסנדר, מדריך נוער באשלים
מחלקת נער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

ערב סטנד-אפ זה לא צחוק
המד"צים של רמת נגב נהנו מערב הוקרה במרכז הצעירים, עם אוכל טוב, קליפ הערכה ומופע קורע

נפלנו מצחוק

חדשות מהבריכה

קבוצת השחייה של רמת הנגב התחדשה במסלולים 
תחרותיים חדשים. המסלולים יאפשרו קיום תחרויות 
אזוריות וארציות, ויעזרו בהמשך פיתוח ענף השחייה 
במועצה. אנו מזמינים ילדים ומבוגרים בכל הגילאים 

להצטרף להצלחה!
לב חולמר, מאמן שחיה
מחלקה לספורט והעשרה 
אגף קהילה וחינוך
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הפועל רמת נגב עושה צעד וחצי

הנוער מתגייס לקמפיין נבטים

קבוצות הכדורסל של ילדי הפועל רמת הנגב רושמות הצלחה, כשבראשן קבוצת קט סל בנות שמובילה את הליגה

בני הנוער החליטו לסייע במאבק להקמת שדה תעופה בנבטים. קבוצה מכיתה ז' הצטיינה במיוחד והפיקה סרטון מרגש בנושא

הכדורסל,  לענף  השנתית  התכנית  במסגרת 
בירוחם  הנגב  מרמת  קבוצות  בדצמבר  התארחו 

למשחק ידידות. 
את  ג'-ד'  וחוג  א'-ב'  חוג  ילדי  אירחו  החודש 
שחקני ירוחם באולם הספורט במשאבים.  בסיום 
וחולקו  הסלים"  "מלך  תחרות  נערכה  המשחקים 
במשחק.  ולמצטיינים  בתחרות  לזוכים  מדליות 
מפגשי משחק כגון אלה מהווים נדבך חשוב מאוד 
כניסה  לקראת  הצעירים  השחקנים  הכנת  בהליך 

לקבוצה תחרותית. 
בנוסף, אירחו קבוצות הקט סל א' + ב' את הקבוצות 
המקבילות מהפועל ערבה למשחק ידידות. בשני 
המשחקים ניצחו שחקנינו את הקבוצה האורחת. 

רמת נגב שלחה שלושה שחקנים מקבוצת ילדים 
שליסר(  ואמיר  אלקראט  אדם  רדין,  )סשה  א' 
ישראל.  נבחרת   – קדטים  לטרום  קבלה  למבחני 

אנו מאחלים לשלושה הצלחה רבה.
בסיכום מחצית העונה בקבוצות רמת נגב בליגה, 
קבוצת קט סל א' במקום 2, קט סל ב' במקום 3, 
ואילו   ,6 במקום  הבוגרים   ,3 במקום  א'  ילדים 
קבוצת קט סל בנות במקום הראשון בליגה, ועושה 
דרכה לזכייה באליפות. אנו מחזיקים להן אצבעות 

עד לסיום העונה. 
תנופה  במגמת  נמצא  הכדורסל  ענף  ספק,  ללא 
לציין  ראוי  הבאות.  בשנים  להתרחבות  ובצפי 
יד  ונותנים  שעוזרים  השחקנים  הורי  את  ולשבח 
בכל המתבקש, ומהווים חלק בלתי נפרד בעשייה 

למען הילדים ולמען הקבוצות. 

מאיר דיין – רכז כדורסל
מחלקת ספורט והעשרה 
אגף קהילה וחינוך

שדה  להקמת  המאבק  החל  האחרונה  בתקופה 
תעופה בנבטים לעורר עניין רב גם אצלנו ברמת 
הנגב. החלטנו שכמו בכל נושא חשוב, יש לעורר 
את בני הנוער ולערב אותם. המדריכים ביישובים 
העבירו פעולות ודיונים בנושא התיישבות ופיתוח 
הנגב, פערים חברתיים, יתרונות וחסרונות בפיתוח 
זה  את  לקחו  הצעירים  מהיישובים  בחלק  ועוד. 
צעד קדימה ובחרו להשתתף בתחרות עליה הכריז 
לקידום  ממשי  צעד  נקטו  וכך  המועצה,  ראש 
הרעיון בו הם מאמינים. בלטה בעיקר קבוצה של 
ארבעה נערים מכיתה ז' במדרשה, שצילמו סרטון 
מרגש שפורסם בפייסבוק של המועצה ושל נוער 
במקום  זכו  הנערים  צפייה!  שווה   – הנגב  רמת 

הראשון בתחרות ויזכו ביום כיף באזורנו. 
"עשינו  מספר:  התהליך,  את  שליווה  המד"ב  ניס, 
נוקב  דיון  אחרי  בנושא.  ז'-ח'  כיתות  עם  פעולה 
וביקורתי, בו עלו דעות בעד ונגד, הוחלט לתמוך 

מחאה  סרטוני  על  מחקר  קצת  עשינו  ברעיון. 
שלטים  הכינו  הילדים  תסריט.  לכתוב  והתחלנו 
ומייגע  ארוך  צילומים  ביום  השקענו  וססמאות, 
המדהים  התוצר  התקבל  וכך  עריכה,  של  ושעות 

שלפניכם!". 
בסרט השתתפו נעמה אופיר, נדב קידר, איל לייזר 
ועוז מוסבי. עוז מספר: "ברגע שהבנתי שהירוקים 
מבחינה  העדיפה  האופציה  ושזו  בנושא  איתנו 

אקולוגית, השתכנעתי". 
אנחנו מודים בשם מחלקת נוער לצוות המדריכים 
ביישובים, וכן לשופטים שמוליק ריפמן וערן דורון. 
כל הכבוד לנערים שבוחרים להיות מעורבים במה 

שקורה אצלנו ולהשפיע על עתידם בנגב!

גילה מנביץ
מצילה 
אגף קהילה וחינוך

ענף הכדורסל 
נמצא במגמת 
תנופה ובצפי 

להתרחבות

הצוות מאחורי 
הסרט המנצח

ה-14   - הזה  והחורף  הגפן  בציר  השנה,  עונות 
לשלכת  מבעד  נוסף  מבט  מזמינים   - פה  שלי 
על פרויקט חוות דרך היין ברמת הנגב. הקושי 
של הגפן להתאקלם בקרקע הלס הדהד במהלך 
חוות  את  לעכל  המתנגדים  של  לקושי  השנים 
היין  דרך  שתוכנית  השינויים  ואת  הבודדים 
הדלייה  טיפחנו  בהן  שנים  ליצור.  עתידה 
מטפורה  היוו  ושברירית  רזה  לגפן  והשקיה 
המבקרים  בין  סימפטיה-אנטיפתיה  ליחסי 
התחזקה.  הגפן  אבל  מרחוק.  למבקרים  בפועל 
פרויקט שנחשד תחילה כעלה תאנה למדיניות 
בבקבוקים  וזורם  יין  ענבי  מניב  חתרנית, 
למדתי  ההצלחה.  ולאור  ירח  לאור  הנפתחים 
אור  אך  הקופחת,  השמש  עם  להסתדר 
הזרקורים של התקשורת תפס אותי לא מוכנה 

ועורר בי אי שקט.
מול  התנגדויות  של  סדרה  הציגה  העיתונות 
באמצעות  הנגב  בהר  שינוי  להוביל  האפשרות 
צורת חיים נוספת. עלו שאלות רבות, כמו האם 
יש זכות קיום לחוות בודדים בארץ, האם צורת 
החיים הזו מתאימה למטרות שייעדו לפרויקט 
האם  נבחרנו,  אנחנו  דווקא  למה  הזה,  המסוים 

יש ממש בפגיעה הנופית כתוצאה מעלייתנו על 
הקרקע, האם ההתיישבות הזו באה לחסום את 
ההשתלטות של הבדואים על קרקעות מדינה, 
ומדוע המדינה משקיעה באנשים פרטיים ולא 
שהיו  ובבדואים  ביישובים  הפיתוח,  בעיירות 
בתי  אל  הפניה  התקשורת,  אחרי  קודם.  כאן 

המשפט לא אחרה לבוא. 
רובם  הרמים,  הקולות  נשמעו  מבחוץ  רק  לא 
קולות  גם  אלא  שנאה,  רוויי  חלקם  כעוסים, 
לגבי  אישית  ודאות  חוסר  בי  הציפו  פנימיים 
היכולת שלי להיות חלק מפרויקט כל כך טעון. 
וחמקתי  קול  מלהשמיע  נמנעתי  ששנים  אני, 
מכל במה אפשרית, מצאתי עצמי מתמודדת עם 
שאלות שלא הערכתי את חשיבותן להתפתחות 
האם  למתנגדים?  לענות  האם  שלי.  האישית 
מוצגים?  אנחנו  בה  צדדיות  החד  מול  לשתוק 

ולמה כל כך מפריעה לי ההתנגדות?
ככל שנמנעתי להגיב, כך ההתנגדות החיצונית 
גברה והפכה עבורי לסיוט. ביום שהישרתי מבט 
לי  אפשרו  בחווה  החיים  איך  לראות  והסכמתי 
עמוק  לנשום  יכולתי  וכאם,  כאישה  להתפתח 
שאמר  בתוכי,  וטוב  אותנטי  למקום  ולהתחבר 

הזדמנות  כל  קודם  היא  הזו  החווה  "עבורך 
מחשבות  לתרגם  באדמה,  שורשים  לפתח 
לי  אין  ולתרום".  בחופשיות  לבחור  למעשים, 
בצמצום,  וחיים  קשה  עבודה  של  ששנים  ספק 
ייסורים של הקמה, חקירה עצמאית של השטח, 
חלופיים,  פתרונות  ומציאת  שעשינו  טעויות 
מקום  ופינו  השריון  מעטפת  את  מעליי  השילו 

להתהוות פנימית חדשה.
אני שמחה על הזכות שניתנה לי להיות שותפה 
בעשייה  רואה  אני  בנגב.  היין  דרך  ליוזמת 
הפועלים  הכוחות  כאחד  בחוות  המתרחשת 
בהר הנגב ומעודדים את התפתחותו של האזור. 
בחקלאות  לעסוק  המדינה  שנתנה  המנדט 
בין החוואים,  ותיירות בחוות פרטיות, השונות 
על  המבוססים  ופיתוח  בתשתיות  ההשקעה 
העלו  והיצירתיות  האישי  הקול  עצמי,  הון 
מדינת  של  התיירות  מפת  על  הנגב  רמת  את 
ישראל. משפחות המטיילות בסביבה או תיירים 
המגיעים באוטובוסים יכולים ליהנות מתחנות 
דרכים חדשות המציעות גבינות עזים, שמן זית, 
ביקור ביקבים, לינה ועוד. ההצלחה התיירותית 
החדשות  בשכונות  להרחבות  תרמה  גם 

בן  ומדרשת  טללים  אשלים,  כמו  ביישובים 
מושך  תיירותית  המצליח  איזור  שהרי  גוריון, 

אליו גם תושבים.
החוות,  דפוס  את  אימצו  הפיתוח  עיירות 
לדרך  מכבר  לא  שיצא  מדבר"  "שפת  ופרויקט 
חקלאיות  תיירותיות  חוות  להקים  מאפשר 
סביב מצפה רמון. כתושבת מצפה רמון לשעבר, 
העיירה  על  העוברים  השינויים  את  רואה  אני 
שנוספו  צימרים  עשרות  תיירותית,  מבחינה 
בשנים האחרונות, מלונות חדשים ומגוון עשיר 
שכנינו  גם  ופעילויות.  אירוח  אפשרויות  של 
הבדואים מזהים בחלקם את הפוטנציאל הטמון 
באירוח אותנטי, ולאחרונה אנו עדים לאוהלים 

הנפתחים לאירוח והסעדה גם אצלם. 
משולש  את  קדימה  לפרוץ  ניסיונות  של  שנים 
עיירות  הנגב,  רמת  מיישובי  המורכב  הכוחות 
הפיתוח והפזורה הבדואית עלו בתוהו. כל אחד 
סתום.  למבוי  נקלע  השונים  צרכיו  על  מהם 
ההתחדשות  להתאחד.  בוששו  פנימיים  כוחות 
התאפשרה דווקא תוך הוספת צורת חיים חדשה 
ולא ממרכזי הכוח של ההתיישבות  להר הנגב, 

הותיקה. 

כרמי עבדת ואני
מבט לאחור אל עבר 14 שנים מלאות תהפוכות בחוות בודדים • חנה יזרעאל



6 רמת הנגב מס' 170, אדר תשע"ב, פברואר 2012

לעוף עליהן
מועצה אזורית רמת נגב ומרכז צפרות רמת הנגב 

גאים להכריז על פתיחת שנת הבחירות לתואר 

נציגי  עם  משותפת  בעצה  הנגב.  רמת  ציפור 

המועצה ומומחים בעלי שם, אותרו עשרים בעלי 

כנף חינניים וחינניות. כל ציפור ייחודית בדרכה 

והמדבר  שהנגב  הוא  לכולן  המשותף  אך  היא, 

וכולן  חייהן,  במעגל  ביותר  חשוב  חלק  מהווים 

בלי יוצא מן הכלל מגדלות בו את גוזליהן.

במהלך חודש פברואר נערכו בחירות מקדימות 

צין  הספר  בבתי  תרצו(  אם  )הפריימריס, 

ומשאבים, בהובלת תועמלני בית ספר שדה שדה 

בוקר. הילדים למדו על הציפורים, אורחות חייהן 

ומצעיהן הפוליטיים-חברתיים, ומיד נטלו פתקי 

מעודדות  תוצאות  הקלפי.  על  ועטו  הצבעה 

הרבה  אין  הצבעה!  אחוזי  מאה  הראו  ראשונות 

דברים כאלה.

אנו שמחים להציג כאן בגליון חגיגי זה את עשר 

במהלך  הילדים.  ידי  על  שנבחרו  המועמדות 

על  רבות  תשמעו  הקרובים  החודשים  שלושת 

המועצה,  תושבי  לכם,  מאי  בחודש  המועמדות. 

תהיה הזכות לבחור אחת מהן לתואר ציפור רמת 

ובמדיה  נייד  בקלפי  יתקיימו  הבחירות  הנגב. 

השיא  ביום  יתגלו  ותוצאותיהן  האלקטרונית, 

המשימה  תוטל  הנבחרת  הציפור  על  ב-24.5. 

יתר  ואת  ציפורינו  את  אותנו,  לייצג  המכובדת 

אזרחי הנגב בארץ ובחו"ל ולכן תהליך הבחירה 

צריך להיות רציני ומחושב. 

אנו מודים מקרב לב לצלמים שתרמו את תמונות  

הציפורים לטובת הפרוייקט.

בחירות נעימות!

צוות פרויקט "ציפור רמת הנגב"

 עיט זהוב 

צילום: דובי קלעי
 נשר מקראי

צילום: דובי קלעי

 בז שחור

צילום: אבי מאיר

 לילית מדבר

צילום: רוני לבנה

בעוד שלושה חודשים תוטל על תושבי המועצה משימה חשובה מאין כמותה – 

לבחור את ציפור רמת הנגב. לפניכן עשר המועמדות לתואר • מידד גורן
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לעוף עליהן

 שחור זנב

צילום: מידד גורן

 רץ מדבר

צילום: דובי קלעי

 סלעית 

 לבנת כנף

צילום: דובי קלעי

 מדברון

צילום: ליאור כסלו(

 ורדית סיני  

צילום: אבי מאיר

 חוברה 

 מדברית 

צילום: גל שון
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 פנסי ראש איכותיים
מבצע היכרות 10% הנחה

מפות טיולים של שביל נט מבצע 1+1

מגבות שטח מיוחדות מתאימות לחיילים 
במבצע  %15 הנחה

שקי שינה של AZTEC במגוון מחירים

מזרוני שטח, שלוקרים, כלי אוכל רב פעמיים ועוד..

 מחפשים לחדש 
את ציוד הטיולים שלכם?

נסו אותנו!

יוצאים לטיול? 

קורס תבליטי גבס

הקורס מיועד להתחיל בתחילת חודש מרץ, בימי חמישי , בין 18:00 – 20:00 
עלות 350 ש"ח לשישה מפגשים. 

 על מנת שאכן נוכל  לפתוח קורס זה אנא הירשמו בהקדם.

ביה"ס "השלום" לאומנויות ומדעים מצפה רמון מודיע:

פורום נשים לעסקים פועל לקידום העסקים הקטנים ברמת הנגב

נפתחה הרשמה לשנה"ל תשע"ג

 מתנס רמת נגב
מח' ספורט והעשרה 6564162
אגף חינוך וקהילה

בתבליט משולבות טכניקות עבודה מתחום הפיסול ואשלתיות ציורית.
בקורס זה ניצור תבליטי גבס לפי שיטות מסורתיות ומודרניות, 

באמצעותן נוכל לחוש את האפשרויות הרבות של העבודה בחומר זה. 
הידע שמקנה הקורס והזמינות הגבוהה של החומרים מאפשרים 

המשך יצירה עצמית גם לאחר סיום הקורס.

קורס האומנות הבא אותו אנו מתכננים לפתוח הינו קורס תבליטי גבס 
את הקורס יעביר שחר כנפו  מורה לאומנות, המתמחה בפיסול 

בביה"ס לומדים מז'-י"ב. ביה"ס מציע מגוון מגמות לימוד, 
פעילות חברתית עניפה, מעורבות בקהילה, ימי שדה והיכרות 

מעמיקה עם הסביבה. ביה"ס קולט תלמידי חוץ במסגרת 
הפנימיה המחודשת למנהיגות ועשייה חברתית

בתאריך 15 למרץ ירד לדפוס אינדקס העסקים של רמת הנגב
באינדקס יופיעו בחלוקה לקטגוריות כל בעלי העסקים ונותני 

השירותים  השונים ברמת הנגב
זה הזמן לבדוק האם העסק שלכם מופיע באינדקס 

הכנסו לאתר המועצה ובדקו

בוא ללמוד 

בלב פנינת 
מדבר!

לפרטים:
08-6588322 ,08-6588748
hashalom.m.r@gmail.com

עזרו לנו 

הוספות, תיקונים ניתן להעביר לעינת דורון:לעזור לכם
einatmeg@gmail.com ,050-4003807
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במתמיד.  מתנדבים  מהמועצה  נוער  בני   13
נפגשתי עם שמונה מהם כדי לשמוע ולהבין מהו 
עדן  טויזר,  עדן  בר,  שי  סויסה,  ירדן  הקסם:  סוד 
רון  ון-רור,  גל  גרניק,  סיימון  ברגר,  דותן  הראל, 
גרינברג ואילת ח, כולם תלמידי י"ב המתנדבים זו 

השנה השנייה בנוער מתמיד.
איך התחלתם?

סיימון: "כשראיתי את אבא יוצא עם מדים ונשק 
לסיור פעמיים בשבוע, לא יכולתי לחכות עד שגם 
לצאת  י'  בכיתה  כבר  התחלתי  לצאת.  אוכל  אני 
לסיורים עם אבא ומבוגר נוסף, ובכתה י"א הייתי 

כבר מתנדב בזכות עצמי".
ואחותי  שרה  ביד  מתנדב  שלי  "אבא  אילת: 
מתנדבת בפרויקטים שונים. כשעלה הנושא של 

המתמיד, החלטתי להצטרף".
את  ומצאתי  להתנדב  מקום  "חיפשתי  דותן: 

מתמיד, ואני לא מצטער לרגע".
בקורס  בהשתתפות  כרוכה  למתמיד  הצטרפות 
נוספת  הכשרה  ואז  התנדבות  תקופת  מג"ב,  של 
וביצוע  בנשק  אימון  לאחר  נשק.  לנשיאת 
הנערים  נשק.  עם  לסיור  לצאת  ניתן  מטווחים, 
לסיורים,  בשמחה  יוצאים  שהם  מעידים  כולם 
בוגרים,  מתנדבים  שני  בלוויית  תמיד  כמובן 
מבית  ובחופשות  שעות,   3-5 נמשך  סיור  כשכל 
יותר. חלקם עושים זאת פעם בשבוע  הספר אף 
ברצון  תמיד  אך  יותר,  נמוכה  בתדירות  ואחרים 
ואפילו בהתרגשות מה ולא כעול. מעבר לסיורים 
ע"י  מאורגנות  כיף  פעילויות  גם  יש  השגרתיים, 
המתמיד,  מתנדבי  כל  נפגשים  שם  המועצה, 
משם  יוצא  לא  אחד  כשאף  ובוגרים,  צעירים 

רעב.

מה מושך אתכם דווקא למתמיד?
בעיקר כשיש מרדפים.  ואדרנלין מטורף,  "אקשן 
השקט  על  ולשמור  לתרום  שלי  הדרך  זוהי 
גניבות  מניעת  האזור,  תושבי  של  והביטחון 
פח"ע  פעילות  מניעת  שניתן,  ככל  חקלאיות 
והברחת סמים, מניעת גניבות של תשתיות חשמל 
גם  וכן,  נוכחות  להפגין  זה  במתמיד  להיות  ומים. 

עלינו,  שסומכים  אומר  זה  נשק,  עם  להסתובב 
נותנים לנו משהו שאנחנו אחראים עליו, גם אם 
אנחנו יודעים שאין להשתמש בו אלא רק במקרה 

של סכנת חיים אמיתית".
עם  והסתובבנו  גוריון  בן  בצעדת  "כשאבטחנו 
חשוב.  משהו  עושים  שאנחנו  הרגשנו  הנשק, 
משהו  זה  סיור  שלוש  לשעתיים  לצאת  בשבילי 

להתגייס  מתכוון  אני  מהמסגרת.  שמוציא  כיפי 
למג"ב וזאת הכנה טובה בשבילי".

איך היחסים עם המתנדבים הבוגרים?
"נוצרים קשרים. יש כאלה שמתייחסים אלי כאילו 
אני אחד מהם, בן 40, עם ארבעה ילדים ומשכנתא. 
יש שמספרים סיפורים מצחיקים, עוצרים לקפה 

בשטח, נזכרים במרדפים שהשתתפו בהם".
או  שלכם  לאחים  כך  על  ממליצים  הייתם 

לחברים?
יחד.  גם  וחשובה  כיפית  פעילות  זו  כן,  "בהחלט 
להיות בנוער מתמיד זה להשתייך למשהו חשוב 
משהו  לעשות  זה  שלנו,  לסביבה  ממש  הקשור 
התורם לשני הצדדים, גם לך וגם לסביבה. אנחנו 
בהחלט רוצים שיתנדבו יותר. דיברנו כבר בינינו 
על  החדשים,  המתנדבים  את  נקבל  איך  על 
לנו  ויהיו  לשכנע  שנצליח  מקווים  חונכות.  טקס 

ממשיכים".
למרות הסופרלטיבים וההתלהבות, ואולי דווקא 
מתנדבים  נמצא  אם  "גם  מעיר:  סיימון  כך,  בשל 
לסיורים,  לצאת  מי  עם  אין  לפעמים  חדשים, 
אנחנו  גם  ואז  בוגרים  מתנדבים  חסרים  לפעמים 

לא יכולים לצאת".
מתמיד  לנוער  חדש  קורס  ייפתח  בקרוב  ממש 
להתקשר  מוזמנים  אתם  צבא.  לבוגרי  קורס  וגם 
אבי  לפרטים:  במועצה  הביטחון  למחלקת 

רוזנצוויג, מפקד הפעלה חדש, 050-5064469.

חני פריאל
רכזת מתנדבים ברמת הנגב
המחלקה לשירותים חברתיים
chpriel@gmail.com 050-4042335

לא צעירים מדי בשביל להתנדב

ארוכת  מסורת  היא  קילומטרים   42.2 של  ריצה  תחרות 
שנים. כשהייתי נער אני זוכר שריצת מרתון הייתה שמורה 
נאמרה  והמילה  בלבד,  מוכשרים  ולאצנים  למקצוענים 
בהדרת כבוד. עצם ההשתתפות וסיום המרוץ הייתה מקור 
לגאווה. כיום, המדבקה Club 42.2 מתנוססת על אלפי כלי 
תחרות  התקיימה  הקטנטונת  בארצנו  מזמן  לא  עד  רכב. 
נוספו  האחרונות  בשנים  בטבריה.  בשנה,  אחת  מרתון 
בירושלים,  גם  שעברה  משנה  והחל  אביב  בתל  תחרויות 
בהן ניתן לראות מאות ואף אלפי משתתפים. ישראל אינה 
שיש  כך  על  שמעיד  הזה,  בטרנד  המערבי  מהעולם  שונה 
יותר  וגם  יותר לחץ לפרוק  יותר זמן פנוי אך אולי גם  לנו 
מודעות לחשיבות הפעילות הגופנית. גם אצלנו במדרשת 
במעלה  הטיילת,  לאורך  הריצה  סצנת  מתפתחת  גוריון  בן 

הסרפנטינות ובשדה צין.
אז האם גם אתם יכולים לרוץ מרתון? אני מאמין שכל אדם 
בריא שרוצה ומוכן להתחייב לאימונים יכול לעשות זאת. 
כרונולוגי  וגיל  מאחר  במספרים,  לנקוב  אוהב  איני  ככלל 
אינו בהכרח גיל ביולוגי, אלא שלעניין ריצת מרתון מדובר 
לאדם  משמעותי.  להיות  יכול  והגיל  גדול  גופני  במאמץ 
להתחיל  ומבקש  ספורטיבי  חיים  אורח  ניהל  שלא  בריא 
יותר.  קל  יהיה  הדבר   40 גיל  עד  מרתון,  לקראת  להתאמן 
מעבר לגיל 40, התהליך הופך להיות מורכב וארוך יותר אך 

בהחלט אפשרי.
תוכלו להיעזר בארבעת נקודות הביקורת הבאות כדי לברר 

אם אתם בשלים להתחיל להתאמן למרתון:
חדוות הריצה: אם אתם רצים מתחילים, חשוב מאוד להגיע 
למצב בו תרגישו נוח מבחינה פיזית ומנטאלית בעת הריצה 
ותפתחו את מה שאני מגדיר כחדוות הריצה: כיף לכם לרוץ, 
ההרגשה לפני, אחרי ותוך כדי היא טובה ומרוממת, הנשימה 
יציבה, השרירים מגיבים ודינמיים, וכל שביל מתפתל עושה 
לכם חשק לרוץ. בהדרגה ובעזרת תכנית מתאימה או בליווי 
להשתתף  והתחילו  השבועי,  בקילומטרז'  התקדמו  מאמן 

באירועי ריצה ל-5, 10, 15 ו-21 ק"מ.

שאתם  ודאו  השרירים:  וסבולת  האירובי  הבסיס  בניית 
רצים לפחות שנה ברציפות לפני שאתם מתחילים להתאמן 
השינויים  את  להטמיע  לגוף  הדרוש  הזמן  זה  למרתון. 
הפיזיולוגיים הדרושים. ודאו שנפח הריצה השבועי במשך 
שלושה-ארבעה חודשים עומד על 25-30 ק"מ כדי ליצור 
את הבסיס הנכון. אל תסתפקו בריצה רק על מסילה בחדר 

כושר, אלא שלבו לפחות 30% מהריצות בחוץ.
הזמן  את  לכם  שיש  בדקו  תומכת:  וסביבה  הזמן  משאב 
בלא  מדובר  האימונים  שיא  בתקופת  באימונים.  להשקיע 
פחות מעוד משרה חלקית, ורצוי לקבל מראש את התמיכה 
יותר  עוד  גדלים  ההצלחה  סיכויי  הקרובה.  מהסביבה 
אפילו  או  מאמן  של  ליווי  כשיש  בקבוצה,  כשמתאמנים 

פרטנר לאימונים.
משקל תקין: כל קילוגרם מיותר אותו אנו נושאים למרחק 
על  מיותרים  לעומסים  וגורם  מקשה  מורגש,  ק"מ   42 של 
הזדמנות  זו  והשרירים.  העצמות  המפרקים,  הרצועות, 
מעולה להתכנס ל-BMI )Body Mass Index( תקין. תוכלו 

לבדוק את מצבכם במחשבון BMI )חפשו באינטרנט(. 
בשלים  אתם  התנאים,  ארבעת  כל  על  וי  סימנתם  אם 
להתחיל להתאמן למרתון. כעת ודאו שיש לכם סיבה טובה 
מה  יהיה  שלא  סביר  בלעדיה   – מרתון  לרוץ  ומוטיבציה 
שיקים אתכם מהמיטה מוקדם בבוקר או יגרום לכם לצאת 
לריצה אחרי יום עבודה מעייף. חמישה-שישה חודשים הם 
זמן טוב לתוכנית – זכרו שקיצור תהליכים בהכנה למרתון 
זו הדרך הבטוחה להיפצע, להישחק ובסופו של דבר לשנוא 

ריצה. 
אני משוכנע שגם לנו ברמת נגב יהיה מרתון ייחודי משלנו, 

זו רק שאלה של זמן. יש למה לחכות וכדאי להתחיל לרוץ.

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

מועדון 42
טרנד המרתון מתפשט בישראל, וגם אצלנו ברמת נגב. למי זה מתאים, ואיך מתחילים? • תומר בסקינד

לא מעט בני נוער מתנדבים במתמיד, שם הם נהנים מסיורים בשטח, הכשרה לנשיאת נשק והרבה אדרנלין

"לפעמים המתנדבים המבוגרים מתייחסים אלי כאילו אני אחד מהם, בן 40 עם ארבעה ילדים ומשכנתא"
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מרד נעורים
ניצולי  היו  הוריי  המלחמה.  אחרי  של  בגרמניה  נולדתי 
גם  בו  למינכן,  מדרום  עקורים  במחנה  נפגשו  הם  שואה, 
התחתנו וילדו אותי. ב-1949, כשהייתי בן כמה חודשים, 
בשנות  אבל  גולדהירש,  אבי  בשם  נולדתי  ארצה.  עלינו 
ל"גולן".  השם  את  לעברת  החלטתי  שלי  הטיפש-עשרה 
זה היה חלק ממרד נעורים. כשהתחלתי לפרסם עבודות 
כתלמיד מחקר, רציתי לשמר את הקשר להוריי, אבל לא 
לחזור בי לגמרי, לכן מאז ועד היום אני מפרסם תחת השם 

גולן-גולדהירש. 

צוואה חיה
כי  במהלך חייהם הוריי לא סיפרו לנו הרבה על השואה, 
פחדו לזעזע אותנו, ואולי חשבו שאף אחד לא יאמין. אבל 
בערוב ימיהם מה שהדאיג אותם יותר מכל, לאור תופעות 
של הכחשת שואה, הוא שלא ירחק היום ומה שקרה שם 
קרן  לזכרם  הקמנו  ואחיי  אני  נפטרו,  כשהם  ייזכר.  לא 
מלגות לסטודנטים שעשו עבודת מאסטר בנושא השואה. 
כנסת,  לבית  בתרומה  או  בבניין  אותם  להנציח  רצינו  לא 
מחייבת  שנה  שכל  חיה  צוואה  זו  חינוכי.  במשהו  אלא 

ירד  לא  שהנושא  בכך  ותומכת  מעורבים,  להיות  אותנו 
מן  ויוצאות  מדהימות  עבודות  יש  שנה  כל  היום.  מסדר 

הכלל, והשנה נעניק את המלגה בפעם ה-14.

משהו למען העולם
בתיכון אליאנס ברמת אביב למדתי ביולוגיה, והתעניינתי 
בעולם הטבע. בתור בן להורים "פולנים", רצו שאני אלמד 
ה-60  בשנות  ואז  אידיאליסט,  הייתי  אני  אבל  רפואה. 
חשבתי שהדרך להגיע לפתרון בעיות המזון בעולם היא 
דרך החקלאות. ההורים לא שמחו מכך, אבל הלכתי ללמוד 
בפקולטה לחקלאות ברחובות, שם עשיתי מאסטר בתחום 
של ביוכימיה חקלאית. זו הייתה אידיאולוגיה שלא בטוח 
שהגשמתי אותה, אבל בדרכים אחרות עשיתי משהו למען 

העולם. 

סבא לארבעה
אחרי לימודים ארוכים בחו"ל, חזרנו לישראל – אשתי רות, 
שתי בנותיי ואני. באקדמיה הישראלית מאוד קשה למצוא 
תקנית,  משרה  לי  הציעו  גוריון  בן  ובאוניברסיטת  מקום, 

בתחום  להישאר  הזדמנות  שזו  וחשבתי 
זיהיתי  ביוכימאי,  בתור  הצמח.  מדעי  של 
הזדמנות לשלב את הידע שלי עם נושאים 
ב-1985,  וכך,  מדבר.  בצמחי  שקשורים 
נולדה  גם  ופה  גוריון,  בן  למדרשת  הגענו 
בתנו השלישית. הבנות עזבו מאז את הבית, 

והיום אני כבר סב לארבעה נכדים.

שורשים ארוכים
להמשיך  רציתי  ,לא  מקצועית  מבחינה 
אלא  חלבונים,  של  בביוכימיה  להתעסק 
תוך  המקום.  של  הצמחים  עם  להתעסק 
שהעץ  להבנה  הגעתי  מסביבי,  התבוננות 
היחיד שרואים בנגב זו האלה האטלנטית. 
שרד?  הוא  דווקא  העצים  מכל  למה 
הבנו  אבל  מורכבות,  מאוד  התשובות 
יש   – עמידות  של  מנגנונים  פיתח  שהוא 

למשל,  מהתאיידות.  הגנות  לו  יש  ארוכים,  שורשים  לו 
במהלך המחקרים שערכנו, בודדנו גן של חלבון של האלה 

האטלנטית, שנותן הגנה לתאים מפני התייבשות.

פיסטוק חלבי
לסוג "אלה" יש 11 מינים, והיחיד ביניהם עם ערך מסחרי 
כלכלי הוא האלה האמיתית, מה שקוראים פיסטוק חלבי. 
האמיתית  לאלה  כקנה  משתמשים  האטלנטית  באלה 
מרכיבים  ועליו  אטלנטית,  אלה  של  שורש  לוקחים   –
היבריד  שהוא  עץ  מקבל  אתה  כך  האמיתית.  האלה  את 
ליובש  עמידה  שהיא  האטלנטית,  מהאלה  הוא  השורש   –

ומליחות, ועליה גדל עץ שנותן פירות.

שימור המגוון
יש לי אוסף חי שאין כמוהו בעולם של שבעה מינים של 
התיכון  הים  לאגן  מסביב  שונים  ממקומות  אלה,  הסוג 
אלה  המסטיק,  אלת  אטלנטית,  אלה  אמיתית,  אלה   –
ואלה  הטרבינטוס  אלת  החינג'וק,  אלת  ישראלית,  ארץ 
סינית. יש עוד ארבעה מינים שחסרים לי, ואני בקשרים 
עם אנשים בעולם כדי להשלים את 
האוסף. כל הזמן מדברים על שימור 
 ,)biodiversity( הביולוגי  המגוון 
רגילה  בלתי  הזדמנות  יש  ופה 
מינים  לראות  חינוכית  מבחינה 
הגעתי  אני  סוג.  אותו  של  שונים 
הולכים  שהעצים  ראיתי  כי  לזה 
ונכחדים, כי אין להם שימוש )למעט 
יש  בטוח  אבל  האמיתית(.  האלה 
בהם משהו מיוחד – העמידות, אורך 
מחלות  שורדים  שהם  איך  החיים, 
ושינויים קיצוניים בסביבה, יש להם 
בגנום משהו שמאפשר להם לשרוד. 
יהווה  הזה  שהאוסף  מקווה  אני 
ללמוד  מחקרי  וגם  חינוכי  שטח 
שלהם  הביו-כימיות  התכונות  מה 

ולמצוא להם פוטנציאלים נוספים.

אדם,  מקום

אבי גולן, מדרשת בן גוריון

ציפור החודשסלעית שחורת בטן
נמרוד בן אהרון

 White-crowned Wheatear הסלעית שחורת הבטן, באנגלית
Oenanthe leucopyga((, הינה ציפור שיר ממשפחת הקיכליים 
)Turdidae( הבולטת בגודלה ביחס למיני סלעיות אחרים. צבעם 
וזנבה  כיפה לבנה  זהה, שחור מלא כשלראשה  של שני הזוויגים 
לבן אף הוא )להבדיל מהסלעית הנזירה, ה"חובשת" כיפה אף היא, 
אך בטנה שחורה לגמרי ולא לבנה(. בפרטים צעירים הזנב לבן אך 

חסרה הכיפה הלבנה, שמופיעה אצל הבוגר בערך בגיל שנה.
הסלעית שחורת הבטן נפוצה בכל האזור הסהרו-ערבי, ממרוקו 
בית  וירדן.  ישראל  הסעודית,  לערב  ועד  אפריקה  צפון  כל  דרך 
הגידול המועדף עליה הוא נוף של קניונים פתוחים יבשים וזרועי 
אבנים ומצוקים, ולעיתים ניתן לראותה אף בקרבת ישובי אדם )אם 
כי לא כמו הסלעית לבנת הכנף או בן דודן, שחור הזנב(. בישראל 
שחורת הבטן יציבה בחבל המדברי – מדבר יהודה וים המלח, הנגב 
ניתן  והערבה. במקומות שונים בצפון אפריקה  והדרומי  המרכזי 
למוצאה אף באזורים גבוהים יחסית, עד לגובה של 3000 מ', אולם 
מכתש  באזור  יותר.  וחמים  נמוכים  אזורים  מעדיפה  היא  לרוב 
רמון ניכרת העדפתה זו לתוך המכתש, ונראה אותה פחות באזור 
הגבוה )שם שולטת לבנת הכנף(. מאחר והביולוגיה של הסלעית 
שחורת הבטן דומה מאוד לזו של לבנת הכנף, ולשתיהן צרכי מזון 
ניתן תכופות לראותן נאבקות על טריטוריות  ובית גידול דומים, 

אותן הן מחזיקות גם מחוץ לעונת הקינון.

מזונה העיקרי של שחורת הבטן מורכב מחרקים שונים הכוללים 
חיפושיות, חגבים, צרעות ובמיוחד זבובונים ונמלים. לעיתים היא 
מגוונת בזרעים ובפירות. כמו הסלעית לבנת הבטן ומיני סלעית 
גבוהות על מנת לאתר  בנקודות תצפית  היא משתמשת  אחרים, 

את מזונה ממרחק ומשם היא גולשת לקרקע ללכוד את הטרף.
יוני.  תחילת  עד  פברואר  מסוף  הם  בישראל  והדגירה  הקינון 
תלוי  )מאוד  דונם  כ-10-100  של  טריטוריה  תחום  ממצב  הזכר 
בעושר המזון בטריטוריה(. הקן נבנה בכוכי סלע, מתחת לאבנים, 
הקן  פתח  נטושים.  במבנים  אף  ולעיתים  אבנים  בגלי  בנקיקים, 
מרוצף באבנים קטנות שטוחות רבות, אותן הנקבה אוספת ומניחה 
לפני שהיא בונה את הקן, כמנהג מיני סלעיות אחרות. הקן בנוי 
כסלסלת זרדים ועשבים גדולה ועדינה, ומרופד בנוצות וחומרים 
רכים שונים. בתטולה 3-5 ביצים בצבע קרם-לבן או ירקרקות עד 
עסקת  והנקבה  אדמדמות,  חומות  נקודות  משובצות  כחלחלות 
בדגירה במשך כשבועיים לבדה. לאחר בקיעת הגוזלים, מאכילים 
אותם בתחילה שני ההורים, ולאחר מכן בעיקר הנקבה במשך עוד 

כשלושה שבועות.
לראותה  וניתן  מאוד  יציבה  הבטן  שחורת  הסלעית  שלנו,  באזור 
כמעט בכל טיול, אם כי היא פחות נפוצה מהסלעית לבנת הכנף. 
גם שחורת הבטן מאוד אוהבת להתקרב לכבישים, מאחר וכמות 
המזון הזמין ליד הכביש גבוהה יותר וכן יש יותר מקומות גבוהים 
מהם ניתן לצוד ביתר קלות. אולם קרבה זו לכביש מסוכנת להן 

ולא אחת הן נדרסות. 
נמרוד בן אהרון
www.canonimo.com

הסלעיות שחורות הבטן מאוד אוהבות להתקרב לכבישים, 
אבל לא אחת הן נדרסות

בדרכים אחרות עשיתי משהו למען העולם

למה מכל העצים בנגב שרדה 
דווקא האלה האטלנטית?
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יונתן  היהודית  לסוכנות  באו  כשנה  לפני 
קישינובסקי, עובד סוציאלי, ועו"ד אבי כהן 
והחליטו להקים מכינה קדם צבאית מיוחדת. 
הם  טבעי  ובאופן  הצליח,  הראשון  השידוך 
באו לניצנה, לפלטפורמה שלנו שמשתדלת 
השנה  תחום.  בכל  לקופסא"  מחוץ  "לחשוב 
הבאה  ובשנה  השבוע,  מסתיימת  הראשונה 
תיפתח  בנוסף,  המשתתפים.  מספר  יוכפל 

מכינה במודל זה גם בירוחם.
קסם  להן  ויש  בארץ  יש  רבות  מכינות 
ערכית-חינוכית  הכנה  מוסיפות  הן  וייחוד. 
משמעותית למשתתפיהן לפני גיוסם לצה"ל. 
יש בהן השלמה עצומה לתחומי דעת וידע, 
כי  ערכי,  ולימוד  ערכיות  שאלות  וארץ,  עם 

בתיכונים של היום זה לא מספיק. 
"רגילה"  חניך המשתתף במכינה  עלותו של 
כ-40-45  על  עומדת  חודשים  עשרה  בת 
אלף שקל בממוצע. סכום מכובד שלא תמיד 
כן  ועל  מיידי,  באופן  תוצאותיו  את  רואים 
צריך מעוף ואמונה כדי להבין שיש בהשקעה 
יהיו  המכינה  משתתפי  גדול.  מוסף  ערך  זו 
ללא ספק מודעים לעומק הדברים הכרוכים 
היסטורית  מודעות  לחברה,  תרומה  בגיוס, 
שאלות  של  עצמית  עמוקה  בחינה  ערכית, 

אישיות ועל העם היהודי בכלל. 
שהשתתפו  ומפקדים  חיילים  כי  ספק  אין 
לעשייה.  בשלים  יותר  יהיו  הללו  במכינות 
בו  יש  צבאי,  תמרון  סתם  אינו  יעד  כיבוש 
משאבי  ניהול  מוסריות,  דילמות  דילמות. 

לא  נשק,  טוהר  שאלת  לחץ,  תחת  אנוש 
נושאים  ועוד  בשטח  פצועים  משאירים 
בני  כתפי  על  לעיתים  שמופקדים  כבדים, 
זה.  בכל  לגעת  מנסים  במכינות  העשרים. 
ערכיות  שאלות  ממשיכות  הצבא  לאחר  גם 
להוביל את חיינו, ולכן ההשקעה של המכינות 
אינה מסתיימת בשירות צבאי. במכינת הנגב, 
יחזרו  מבוגריה  שחלק  מצפים  אנו  למשל, 
ליישב את הנגב. לכן, החשיפה האינטנסיבית 
לנגב ולאתגריו חשובה, והיא מקפלת בתוכה 
נושאים עמוקים כהגשמת החזון הציוני, דיון 
הבדואים,  עם  יחסינו  הפריפריה,  בשאלת 

שמירת טבע ועוד.

ארץ"  "דרך  מכינת  בין  ההבדל  מה  אז 
שבניצנה לבין שאר המכינות? ובכן, המכינה 
שהקימו שני הצעירים הללו, שיכלו למצוא 
לעצמם עיסוקים ראויים במרכז הארץ, באה 
ה"רגילה"  המרכזית  בשכבה  דווקא  לטפל 
שאין  אלה  ה"רגילים".  ישראל  עם  ילדי  של 
לשנת  אותם  שידחפו  וחברים  הורים  להם 
בסביבה  מכינה.  להם  לברור  או  שירות 
כ"ללכת  הדבר  ייתפס  שלהם  הקרובה 
"פראייריות"  מין  הגיוס,  לפני  שנה"  ולבזבז 
מיותרת. הנערים שבאים למכינת דרך ארץ 
בית  גת,  קריית  דימונה,  לוד,  מרמלה,  באים 
הפריפריה  יישובי  ושאר  ירושלים  שמש, 
הגיאוגרפית והחברתית. כן, רבותי, ירושלים 
עיר הבירה שלנו מלאה במסה גדולה של מה 

בחלק  אגב,  גיאוגרפית".  "פריפריה  שקרוי 
מהמקרים ההורים מתנגדים להגעת ילדיהם 

למכינה. 
לקהל  והתאמה  חידוש  להביא  רצון  מתוך 
כחצי  רק  שתארך  מייסדיה  החליטו  היעד, 
שנה. כך המשתתפים לא דוחים את השירות 
דבר  מרץ,  בחודש  מתגייסים  אלא  בשנה, 
הצבא  שלטונות  עם  אחד  בקנה  העולה 
של  הגבוהים  המספרים  את  אוהבים  שלא 
עקב  שמתקיימים  שירות(  )דחיית  הדח"ש 
השירות  שנת  בתוכניות  אלפים  השתתפות 

ושאר המכינות. 
מכיוון שאין את בעיית הדח"ש והפוטנציאל 
נדלה,  בלתי  כמעט  הוא  משתתפים  למספר 
לעוד  המודל  את  לשכפל  הרעיון  עלה 
מקומות. האימפקט של מכינות כאלה יעלה 
הפריפריה.  מאזורי  המתגייסים  את  וישביח 
את  בהתחלה  כבר  זיהה  ריפמן  שמוליק 
עוזר  הוא  ולכן  המודל  של  הפוטנציאל 
ומטפח גם את המכינה הזו כפי שהוא עושה 

עם מכינת הנגב.
ראוי,  שינוי  יעשה  שהדבר  ספק  לי  אין 
מכמות  מודאגים  כולנו  שבו  בעידן  במיוחד 
אמירות  עשור.  בעוד  שתהיה  המתגייסים 
נחרצות כאלה לגבי הצלחת המכינה חייבות 
להתבסס על משהו. ובכן, אין בידי מחקר או 
מעקב מלומד, אבל יש לי ניסיון אישי, שנותן 
פיתוח  בעיר  גדלתי  אני  בנושא.  אמונה  לי 
שהייתה בשנות השישים שכוחת אל, קריית 

ישוב הנמצא בסוף העולם,  אז  גת, שהייתה 
עמוס עולים, רובם מארצות האסלאם. 

והתמימות  הרחוקות  לשכונות  באו  אז 
שלנו אנשים טובים מההתיישבות העובדת, 
הם  עצומה.  חברתית  מודעות  שהביאו 
הצטרפתי  ואני  הנוער,  תנועות  את  הקימו 
ודיברו  בתוכנו  ישבו  ל"השומר הצעיר". הם 
הייתה  ההוא  לדיבור  העיניים.  בגובה  איתנו 
של  עתידה  על  דווקא  לאו  גדולה.  השפעה 
מפ"ם ומשנתם של יערי וחזן, הם היו מקורות 
השראה והשפעה עצומים על עשייה אישית 

וחברתית והגשמה אישית.
מכיוון שמחזור הגיוס שנועד לי נקבע לסוף 
חופש"  "חודשי  לכמה  זכיתי   ,)1972( השנה 
זלינגר  יזהר  ממש.  לגיוס  ועד  י"ב  כיתה  בין 
להתנדב  עליי  השפיע  מנחם  כפר  מקיבוץ 
המקומית.  בקומונה  ו'  כיתות  כמדריך 
עם  בנתינה  עסקתי  בה  ההיא,  השנה  חצי 
באופן  עליי  השפיעה  ערכיים,  מדריכים 
לי  שגרמה  כנראה  היא  ומשמעותי.  מכריע 
גם  בשירות  להמשיך  לצנחנים,  להתנדב 
בחברה  לעבוד  כך  אחר  ולקצונה,  לפיקוד 
והחיות,  להגנת הטבע ולשמור על הפרחים 
ומחנך  מורה  להיות  גם  הימים  וברבות 
ולדרכו  אליאב  ללובה  ולהתחבר  בפריפריה 

בנגב בסוף העולם שמאלה – בניצנה. 
לכן אני מאמין בהשפעה של מכינות כ"דרך 
ארץ" גם עם ילדי הפריפריה, כי בתוכם גנוזה 

השפעה ערכית שלא תסולא בפז.

"דרך ארץ" בסוף העולם שמאלה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

מרץ הוא החודש בו הגנן המדברי יוצא מתרדמת החורף ואט אט חוזר לפעילויות בגינה. 
אדמה,  הפיכת  עישוב,   – לאביב  הגינה  את  להכין  הזמן  זה  כה,  עד  זה  את  עשיתם  לא  אם 
זיבול וגיזומים אחרונים של צמחים שטרם פורחים או מלבלבים. עכשיו גם אפשר לבחון 
את הצמחים שנראו מתים כל החורף ולבדוק אם הם מתים לגמרי, או דווקא "מתים ברובם" 
– אם  או "קצת חיים"*, כלומר שאפשר להציל אותם. גרדו עם הציפורן את העץ המיועד 
יש צבע ירוק, השקו וחפשו ניצני לבלוב בימים הבאים. אם יבש, נסו לגרד יותר נמוך בגזע. 
אותו  והרחיקו  העץ  את  נסרו  ואז  לגמרי",  כ"מת  העץ  על  להצהיר  אפשר  יבש,  עדיין  אם 
מהגינה. אם יש חורים קטנים על הקליפה, שרפו את העץ היבש )למנוע הפצה של חיפושית 
מזיקה(. עכשיו רצוי לחזור לכוון את מערכת ההשקיה להשקיות סדירות: השקיה עמוקה 

פעם בשבוע עד שבועיים תספיק לרוב הצמחים הרב-שנתיים המבוססים. 

 It just so happens that your friend here is only MOSTLY dead.”* 
 There's a big difference between mostly dead and all dead. Mostly
 dead is slightly alive. With all dead, well, with all dead there's usually
 only one thing you can do... Go through his clothes and look for loose
”.change
)מתוך הסרט "הנסיכה הקסומה"(

)Pappaver( צמח החודש: פרג
בימים אלה מתחיל לפרוח בכל הארץ הפרג המצוי. בסוג פרג יש כ-50 מינים – בארץ יש 
שבעה מיני פרג אדומי פרחים, כשפרג אגסני נפוץ יותר בצפון ובמרכז, והפרג הסמור מחליף 
אותו במדבר. הפרגים הם חד-שנתיים )חיים רק עונה אחת(. בגינה כדאי לפזר זרעים בסתיו 
באזורי טפטפות וליהנות מהפריחה בסוף החורף. מהלקטים של הפרג התרבותי, פרח גדול 

וצבעוני )שאסור לגדלו על פי חוק(, מפיקים את האופיום, ואת זרעיו אוכלים. 
מקור המאכל "אוזני המן" הוא בקהילות יהדות אשכנז העתיקה, ומשם נפוץ לכלל העולם 
היהודי. אוזן המן כונה במקור ביידיש "מָאן טַאשן" – "מאן" הוא פרג, "טאשן" הוא כיס, וביחד 
"כיסי פרג". המאכל היה נפוץ בקהילות אשכנז בחג פורים, ובמהלך השנים הוסבה המילה 
"מאן" למילה המן, והמילה "טאשן" למילה "טאש", אוזן. אין ספק, "אוזני המן" – הרבה יותר 

ציורי.
גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 
מת לגמרי או מת ברובו?

אוזני המן כן, אופיום לא



      

טעות בניווט
13.3.2012 - פרופ' חדווה בן - ישראל מדינת לאום דמוקרטית: מציאות או סתירה? 

20.3.2012 - ד"ר אריה קרמפף - עיצוב מנגנוני המשילות הכלכליים של ישראל בתקופתה 
הפורמטיבית: המדיניות הכלכלית במעבר מיישוב למדינה

22.3.2012 - מפגש מיוחד לפתיחת הסמסטר עם מר יוסי שריד - יום ה' בשעה 10:30   
'לפיכך נתכנסו' – מבטים על מפעל התקומה הציוני    

27.3.2012 -  ד"ר נתן ארידן - לידתו של הלובי למען ישראל בעקבות הקמת המדינה

3.4.2012 - ד"ר רחל ברגר - התגשמות של חלום וצללי העבר: הביטוי האמנותי לשואה בעשור 
הראשון להקמת המדינה

17.4.2012 - ד"ר צבי צמרת - לידתו של חוק החינוך הממלכתי: פער בין חזון להגשמה

24.4.2012 - פרופ' אורי ביאלר - בין 'אור לגויים', 'עם לבדד ישכון' והריאליזם המדיני: מדיניות 
החוץ של ישראל והתמודדות מול חזון

1.5.2012 - פרופ' תמר אלאור - 'עקבות צעדיה של בבתא': אנתרופולוגיה וסגנון ישראלי

8.5.2012 -   פרופ' מיכאל קרן - שיח הריבונות הישראלית בראשית שנות המדינה 

15.5.2012 -  פרופ' שלמה אהרונסון - מעבר מישוב למדינה: מהלכיו של בן-גוריון ולקחיו 
בתקופת המעבר עד להתפטרותו הראשונה בשנת 1953

22.5.2012 -  ד"ר נסים ליאון - מגלות למדינה בחרדיות המזרחית

29.5.2012 -  פרופ' נורית יערי - התיאטרון הישראלי כ'מדורת השבט': קרעי החלום וביקורת 
המציאות

5.6.2012 - ד"ר טלילה אלירם - 'אומרים שהיה פה חלום נהדר... יכול להיות שזה נגמר?' – החלום 
אז והיום בזמר העברי               

12.6.2012 - מפגש מיוחד לסיום הסמסטר עם פרופ' דן לאור - 'מגש הכסף': הרקע, השיר, 
ההתקבלות 

19.6.2012 - 20.6.2012  - '1948 ואחרי': סדנת מחקר - בשיתוף מכון בן-גוריון לחקר ישראל 
והציונות ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה

הסמינר יתקיים בימי שלישי בין השעות 10:30-12:30
במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 

קריית האוניברסיטה בשדה בוקר

סמסטר ב' 

בימת שדה בוקר תשע"ב
סמינר חוקרים בנושא:

בעקבות 1948: התמודדויות עם הגשמתו של חלום

ביוני השנה יערך מפגש הוקרה חגיגי למתנדבי רמת הנגב .                                                               
כדי להיערך כראוי ברצוני לעדכן את רשימת המתנדבים הקיימת אצלי

בחודשיים הקרובים עומד להיפתח קורס מתמי"דים .  
אנחנו מזמינים אתכם  להצטרף לקורס. נשים וגברים שעומדים בתנאי הסף: 

ללא עבר פלילי
בגילאי 52-21

בעלי בריאות תקינה
נכונות לצאת לשני סיורים בחודש

המוצרים הגיעו גם לדרום
ניתן לרכוש אצלי את המוצרים הבאים:

• שמן עיסוי להריון: לעיסויי כללי בזמן ההריון. מסייע במניעת סימני מתיחה.
• שמן פירינאום: לעיסויי הגמשה והכנה של איזור החיץ לקראת הלידה.

• ג'ל תפרים: לאיחוי כל סוגי החתכים, קרע, תפרים ושיקום לאחר הלידה.
• שמן עיסוי ללידה: לעיסויי הגוף והרגעה בזמן הלידה, בזמן צירים.

• משחת הנקה: לטיפול בפטמות סדוקות, כאב בפטמה, חתכים ופצעים.
• חליטת צמחים הכנה ללידה

להזמנה ולמידע נוסף
גרטלר דקלה
מדריכת הכנה ללידה ודולה

מוצרי המרפא והבריאות של " אמא טבע" נרקחים בגליל 
בעבודת יד ובמקצועיות. מופקים מחומרי גלם מובחרים, 

שמנים טהורים, צמחי מרפא ובעלי ניחוח טבעי נפלא. 
מלווים את האישה, האם והמשפחה לאורך הדרך...

תודה,
חני פריאל, רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים ברמת הנגב

chpriel@gmail.com :טל': 050-4042335, דוא"ל

מפגש הוקרה למתנדבי רמת הנגב

בואו לעזור לנו לשמור על הבית!

 אנחנו זקוקים למתנדבים חדשים שירעננו את השורות, 
יצטרפו לצוות הקיים ויעזרו לנו לשמור על הבית שלנו.

מתנדבי המתמי"ד מבצעים סיורים בג'יפ משטרתי המכוונים להרחבת נוכחות של 
נציגי החוק, למניעת פעילות חבלנית עוינת ולמניעת גניבות חקלאיות וגניבות רכוש.
כבר תקופה ארוכה שלא הצטרפו מתנדבים לצוות המתנדבים המסור וכדרכו של 

עולם הצוות הולך ומצטמצם

אם את/ה מתנדב/ת  בארגון כלשהו ועדיין לא נוצר קשר כלשהו בינינו, אשמח 
לקבל מכם בטלפון או בדוא"ל  שם , כתובת ופרטים על מקום ההתנדבות

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות 
 למזכירות המכון בטלפון: 08-6596936 

או בדוא"ל:  elcabir@bgu.ac.il • רכז אקדמי: ד"ר עופר שיף

054-8007085 
08-6553515

אריק יצחקי
לפרטים נוספים:

בסיס הפעלה                08-6564128
אריק יצחקי - מב"ה       054-2401162
אבי רוזנצוייג- מב"ה      050-5064469
שפרה בוכריס -מחב"ל   050-6276221
חן כהן- מש"ק              050-6273018

תהליך ההכשרה כולל  קורס יח"מ 
)יחידות מתנדבים מיוחדות( בן 

4 מפגשים בשעות אחה"צ בהם   
נלמדים עקרונות השיטור הבסיסי  

ומטווח. הקורס יתקיים במועצה.

אנא פנו אלינו!




