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750 ק"מ של כבישים מצאו אבאדבר ראש המועצה

המגזין הקהילתי מגיע לביתכם

שר התחבורה ישראל כ"ץ הציג בפני ראשי המועצות האזוריות בדרום תכנית לטיפול בכבישים "יתומים" 

 מדי חודש, לכל אורך השנה, צוות המגזין הקהילתי מתעד את הפעילויות השונות במועצה. 
בימים אלה אתם מקבלים לבתים DVD המרכז את הכתבות מהשנה האחרונה

שר התחבורה ישראל כ"ץ, מנכ"ל משרדו וצוות 
מועצות  ראשי  עם  החודש  נפגשו  מקצועי 
תכנית  את  בפניהם  והציגו  בדרום,  אזוריות 
לבין  מע"ץ  בין  האחריות  לחלוקת  המשרד 
המועצות האזוריות לאחזקת כבישים בכל רחבי 
משרד  של  עבודה  פרי  היא  התוכנית   . הארץ 
התחבורה לטיפול בכבישים ללא אבא, כבישים 
האחריות  את  מע"ץ  השיל  השנים  שבמהלך 
)בה"ד  הרוחות  צומת  כביש  למשל  לטיפולם, 

-1והר חריף 171(. 
לשיפוץ  והאחריות  התקצוב  הטיפול,  נושא 
עמד  האזוריות  במועצות  אבא  ללא  הכבישים 
מרכז  בין  מחלוקת  של  במרכזה  רבות  שנים 
עם  הממשלה.  ומשרדי  האזוריות  המועצות 
כניסתו של השר כ"ץ לתפקידו החליט השר על 
משאבים  הקצאת  כולל  בנושא,  מרוכז  טיפול 

לשיפוץ כבישים בהיקף של 500 מיליון ש"ח.
שמוליק ריפמן בירך על מעורבותו האישית של 
השר בנושא: "למרות שכבישים אלה משרתים 
בסוגית  המחלוקת  הביאה  הציבור,  כלל  את 
אני  אדם.  חיי  לסיכון  ואף  להזנחתם  האחריות 
מאמין כי החלטת המשרד לקחת על עצמו את 
האחריות לתהליך תביא בשורה אמיתית לנושא 
הכבישים 'היתומים', שתאפשר נסיעה בטוחה". 

כל  עם   DVD לביתכם  יגיע  אלה  בימים 
האחרונה  השנה  במהלך  ששודרו  הכתבות 

במסגרת מגזין הטלוויזיה הקהילתי. 
במגוון  בפעילויות  עשירה  המועצה 
בפיתוח  בספורט,  בחינוך,  בתרבות,  תחומים: 
באומנות  בחקלאות,  בתיירות,  ההתיישבותי, 
אלה  כל  ומגוונים.  שונים  פרויקטים  ועוד 
ותושבים  אנשים  שלל  בזכות  מתקיימים 
רוח  זו  ואהבה.  במסירות  זאת  שעושים 

המועצה במיטבה. עם זאת, בשל הגיאוגרפיה 
האזורית חלק מן הפעילות אינו מגיע לידיעת 

הציבור הרחב וגם לידיעת תושבי המועצה. 
לאורך  חודש  מדי  מתועדות  אלו  פעילויות 
כל השנה על ידי צוות הטלוויזיה הקהילתית, 
השונים  האירועים  מזוז.  ופטריק  אילנית 
בחרנו   .98 ערוץ  במסגרת  לשידור  עולים 
ששודרו  המגזינים  כלל  את  אליכם  להעביר 
מהנעשה  להתרשם  שתוכלו  מנת  על  השנה, 

במועצה. אולי תגלו שאתם מופיעים בסיקור 
להשתתף  תרצו  ואולי  מסוים,  אירוע  של 

בפעילויות שלא ידעתם עליהם. 
ומקווים  נעימה  צפייה  לכם  מאחלים  אנחנו 
שנזכה להמשך עשייה פורייה ובעיקר המשך 

עשייה משמעותית ופורייה ברחבי המועצה. 

בברכה, ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

בסוף אוקטובר ביקר ברמת הנגב מר עמיקם סבירסקי, עוזר 
שר הבטחון לעיניני התיישבות. לאחר ישיבת עבודה במועצה 

בה הועלו בפניו נושאים ובקשות לסיוע מהיחידה להתיישבות, 
נערך סיור באזור רתמים, עזוז וקדש ברנע. בסיכום אושרו 

רכש גרור כיבוי אש, הקמת מחסן חירום במועצה, תוכנת מוקד, 
גנרטור למחלקת הביטחון, רכישת ציוד לכיתות כוננות ופיתחת 

ניצנה, סיוע בשיתוף קק"ל לשדרוג דרך בין קדש לכמהין, וכן 
סיוע בשיקום והרחבה של "ציר החממות"באזור קדש ברנע.

מוטי זנה קב"ט המועצה

עוזר שר הביטחון 
סייר במועצה

החודש הוצב הרמזור הראשון בשטח המועצה האזורית - בצומת הנגב. 
זהו הרמזור הכי דרומי בישראל, למעט באילת. שנאמר: אם זה טוב ואם 

זה רע, אין כבר דרך חזרה.

מתקרבים למרכז? החודש הוצב בעבדת עמוד פירסומת. 
בנוסף, מע"צ הציבה עמודי התאורה בצומת, ובקרוב הצומת 

תואר, כמו גם צומת כלא נפחא.

השר כ"ץ, שמוליק ריפמן וצוות המשרד בעת הצגת התכניות

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים: דוד פלמ"ח, נמרוד בן אהרון, נמרוד ברנשטיין
E.A :עיצוב גרפי

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

צרו קשר:

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

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

ואנחנו מפרסמים.

שלום רב,
 13 כמעט  כבר  בעצם  מעשור,  למעלה  מזה 
עם  שותפות  של  קשר  מקיימים  אנו  שנה, 
זו  שותפות  בולדר.  דנבר/  יהודי  קהילת 
טבועה בחזון המועצה, המדגיש את חשיבות 
ובין  בתפוצות  יהודיות  קהילות  בין  הקשר 
1999 החליטו  העם היהודי בישראל. בשנת 
לקשור  ניצנה  הנגב/  ורמת  בולדר  דנבר/ 
קשרי שותפות בין הקהילות. במשך השנים 
אנשים  בין  אישית  יחסים  מערכת  נרקמה 
ובין הקהילות משני צידי האוקיינוס, מרחק 
מאות  טיסות.  של  יממה  מחצי  למעלה  של 
הנגב  ברמת  ביקרו  בולדר  דנבר/  מתושבי 
בשנים שחלפו, הן במסגרת של משלחת והן 
בקשרים  הכותרת  גולת  פרטיים.  בביקורים 
החמים והעמוקים שנרקמו היא תולדה של 
ביקורי הדור הצעיר, תוכנית ללימודי עברית 
בת שישה שבועות אותה עושים ילדי דנבר 
בתיכון לחינוך סביבתי, וכן תוכנית מנהיגות 
צעירה ומחנות הקיץ בדנבר אליהם יוצאים 

ילדי רמת הנגב בשנים האחרונות. 
ובאחריות  בחשיבות  ליבי  בכל  מאמין  אני 
צפון  יהדות  בין  הקשר  לחיזוק  לנו  שיש 
אמריקה וישראל. חיזוק הקשרים והשותפות 
גם  כמו  בולדר,  דנבר/  יהדות  קהילת  עם 
בצפון  נוספות  קהילות  עם  קשרים  יצירת 
אמריקה, הם חלק מיעדי המועצה ומוטמעים 
בתוכנית העבודה הרב שנתית שלנו. עתידה 
מדינת  של  בגורלה  תלוי  ארה"ב  יהדות  של 
ישראל  מדינת  קשורה  ומנגד  ישראל, 
העושה  אמריקה  צפון  יהדות  של  בחוזקה 

רבות למענה.
אל לנו לזלזל ולהמעיט בחשיבות הקשר, כמו 
גם בגודל המשבר וההתרחקות בין הקהילות 
בישראל וצפון אמריקה. לנו יש את הקשיים 
מתמודדות  היהודיות  הקהילות  אך  שלנו, 
בשנים האחרונות עם התרופפות הקשר עם 
זרמים  של  ומגמות  תהליכים  עם  ישראל, 
של  ומשברים  יהודיים  ואנטי  ציוניים  אנטי 
בפעולותינו  הדגש  עיקר  כן  על  התבוללות. 
הצעיר  הדור  בין  הקשרים  לחיזוק  מוקדש 
את  מכשירה  זו  פעילות  הקהילות.  בשתי 
היהודית  ומותירה חותם המורשת  הלבבות, 
דור  בטיפוח  ההשקעה  לישראל.  וקשר 
מארג  את  טווה  הקהילות  שתי  של  העתיד 
אנו  שלקיומם  המחבר,  והדבק  הקשרים 
העולם  של  עתידו  למען  לדאוג  מחוייבים 

היהודי
שמוליק ריפמן
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כשנוער רמת הנגב פוגש את הגרמנים

 הילדים עולים 
למגרש

משלחת מד"צים פעילים חזרה לאחרונה מביקור בגרמניה, שם ביקרו במחנה עבודה ממלחמת העולם השניה ופגשו בני נוער מקומיים

קבוצת הכדורגל של ילדי רמת הנגב הצטרפה לראשונה לליגה העירונית בבאר 
שבע. משחק הפתיחה היה ניצחון משכנע, ויש לקוות שהעונה תמשיך כך

של  שנים  ארוכת  מסורת  קיימת  הנגב  ברמת 
מתפתחת  זו  מסורת  לחו"ל.  נוער  משלחות 
ומתעצמת משנה לשנה, במסגרת פעילות מחלקת 
נוער וצעירים. השנה זכינו להוציא לחילופי נוער 
פעילים  מד"צים  של  משלחות  שתי  גרמניה  עם 
בתנועת  אחת  שנה  לפחות  שהדריכו  בקהילה, 
המשלחות.  אחת  את  ללוות  זכינו  אנו  הנוער. 
במסגרת החילופים אירחו בני הנוער שלנו בבתיהם 
את חברי הקבוצה הגרמנית במשך חמישה ימים, 
בהם הכרנו, טיילנו, בישלנו, רכבנו על גמלים וגם 

דיברנו על דמוקרטיה והיחס לזר. 
לאחר כחודש טסנו לשבוע לגרמניה, שם הנערים 
באזור  טיילו  הגרמנים,  חבריהם  בבתי  התארחו 
פרנקפורט ומעבר לכיף התיירותי ולשופינג חוו גם 
שנים  מספר  לפני  שהתגלה  עבודה  במחנה  ביקור 
בזכות  הנצחה  לאתר  והפך  גרמנים  נערים  ידי  על 
עם  יחד  השואה  בנושא  העיסוק  חווית  פועלם. 
אך  מחד,  פשוטה  לא  הייתה  הגרמנית  המשלחת 

מעניינת ומשמעותית מאידך. 
שאלנו את הנערים מה היו החוויות המשמעותיות 
למדו  ומה  החילופים  במסגרת  שלהם  ביותר 
מהחוויה. מאי ברגמן מרביבים מספרת: "התקשורת 
אתגר  מבחינתי  הייתה  הגרמנים  הנערים  עם 

גיל  יובל  משמח".  וזה  עליו  להתגבר  שהצלחתי 
מכמהין: "הייתה חוויה קצת מלחיצה להכיר נוער 
בהתחלה  חששתי  גרמנים.  אחרת,  ממדינה  נוצרי 
דרור  עידן  ונהניתי".  סבבה  שהם  גיליתי  אבל 
את  להכיר  למדתי  ראשון  "דבר  מספר:  מטללים 
והיחס  המורכבות  השונה,  התרבות  את  האנשים, 
כיום של הצד הגרמני לשואה. חוץ מזה, יצא לנו גם 
לדבר איתם על אקטואליה ועל הסכסוך הישראלי-
פלסטיני. זה היה לי מעניין לשמוע מה הם יודעים 
וגם להסביר להם את הצד שלנו. וחוץ מזה היה כיף 
חיים!" דורון זיו ממשאבי שדה מספרת: "אני אזכור 
את כל המשלחת כחוויה שחיזקה אותי. בחיים לא 
ולמדתי  נהניתי  דבר,  כזה  לעשות  שאוכל  חשבתי 
שאני  ממה  ליותר  מסוגלת  שאני  למדתי  הרבה. 
חושבת שאני יכולה. וגם נהניתי מאד עם הגרמנים 
ואני מקווה שזה יהיה קשר שימשיך, שנשמור על 

קשר ואולי נעשה עם זה משהו".
חוויות  עוד  שלנו  הנוער  לבני  מאחלים  אנחנו 
של  תענוג  הייתם  רבות.  ומלמדות  משמעותיות 

קבוצה!
שחר קדמון, רכז הנעורים, משאבי שדה

גילה מנביץ, רכזת מצילה והתנדבות 
נוער, מחלקת נוער וצעירים רמת הנגב.

לראשונה,  הכדורגל.  עונת  נפתחה  טובה  בשעה 
לליגה  הנגב  מרמת  ילדים  קבוצת  הצטרפה 
הראשון  המשחק  אל  שבע.  בבאר  העירונית 
הנרגשים,  הקבוצה  כדורגלני  הגיעו  בעונה 
קרב  ברוח  וחדורים  ייצוגית  בתלבושת  לבושים 
הפועל  מול  למשחק  למגרש  ועלו  ספורטיבית, 

באר שבע.
מידע מוקדם שנאסף על הקבוצות בליגה הצביע 
בבירור כי מדובר בקבוצה חזקה במיוחד. הכנה 
מנטאלית נערכה מבעוד מועד והוראות לחיזוק 

מערך ההגנה נמסרו לשחקנים. ליריבה לא היה 
מידע מודיעיני על הקבוצה החדשה שאיש עדיין 
שהתחולל  את  לצפות  יכלו  לא  ולכן  מכיר,  אינו 

במשחק. 
רמת הנגב שלטה בכדור מרבית הזמן, שחקנינו 
הדפו את התקפות באר שבע וניהלו את המשחק 
הסיום  תוצאת  היריבה.  של  המגרש  במחצית 
על  לחשוב  יכולנו  לא  הנגב.  לרמת   5:1 הייתה 

פתיחת עונה טובה יותר.
דרור הראל

מובילים שינוי
כיתה ט', שכבה ל"ו בתיכון לחינוך סביבתי, עברה החודש 
סמינר של יומיים בנושא מניעת שימוש בסמים. הסמינר 

היה מלווה בשלל סדנאות והרצאות מרתקות, וצוות 
השכבה יצא בהרגשה שהחניכים התעניינו ונהנו מהחוויה 

והתוכן גם יחד. כל הכבוד לזויה גורבמן, היועצת הכי 
טובה בארץ, על הארגון והביצוע.

חברי המשלחת בגרמניה

הכדורגלנים הצעירים מקבלים תדרוך מהמאמן

1.12.11 דיויד ברוזה והתזמורת 
האנדלוסית החדשה

חיבור מוסיקלי ותרבותי מרתק 
המפגיש על "מיצר ג'ירלבטר" בין 

הסגנונות הספרדים השונ ת סוערות. 
לצידו של ברוזה ישיר זמר הפלמנקו 

יהודה שוויקי שכבש את במת 
התזמורת בטמפרמנט ובלהט שירתו. 
קונצרט ייחודי שטרם נראה על במות 
ישראל, ונתרם ע"י מפעל הפיס החוגג 

.60
אולם גולדה, רביבים, בשעה 21:00.

מחיר כרטיס: 20 ש"ח, לרכישה 
באתר הכרטיסים או במחלקת הגביה 

.6564121
2.12.11 שישי ציוני

צריף בן גוריון, בהתאם לפרסום
20.12.11 הרצאה בנושא אומנות

הביאנלה לאמנות בונציה - רשמי 
ביקור והקדמה למסע, עם תהילה 

פרידמן.
בית גיל הזהב, בשעה 20:00. 

מחיר כרטיס: 20 ש"ח בתשלום 

מראש במחלקת הגביה או במקום.
21-24.12.11 פסטיבל צלילים במדבר 

ה-14
קיבוץ שדה בוקר. פרטים באתר 

http://www. צלילים במדבר
tzlilimbamidbar.co.il

28.12.11 הצגת ילדים  
ההצגה מבוססת על שירים וסיפורים 
של לאה נאור, ומיועדת לגילאים 3-8.

אולם גולדה, רביבים, בשעה 17:00.
הכניסה חופשית.

טיולים מתוכננים )יש לעקוב אחר 
הפרסומים(:

3.12 - טיול צפרות משפחתי בניצנה 
עם מידד גורן

3.12 - טיול מיטיבי לכת למדבר 
יהודה, נחל צאלים

9.12 - טיול לאוהבי הטיול )"הולכים"( 
במדבר יהודה עם בצלאל כהן

9-10.12 - טיול אופניים למזרח הנגב 
והערבה עם חזי יצחק

17.12 - טיול מיטיבי לכת להרי אילת, 
הקניון האדום 

תחזית תרבות: דצמבר- 2011
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בואו לטיול חנוכה

פותחים את שנת המצווה

חג מעלות רמת נגב

רמת הנגב היא המועצה היחידה שבה לכל ילד יש טיול בחנוכה. הטיולים קשים אבל מהנים, ויכולים לטעת בילדים תחושה של מסוגלות אישית

ילדי כיתה ז' של בית ספר צין יצאו לסדנת שטח מאתגרת ומגבשת. מרוה קורין, אחת התלמידות, מספרת על החוויות

בסוף החודש יתקיים חג המעלות המועצתי השביעי לרמת הנגב, לציון פתיחת שנת הפעילות התנועתית בתנועה

האינטנסיבי  לחופש  להיות  הפך  חנוכה  חופש 
ביותר של החינוך הבלתי פורמלי, והכוונה היא לא 
למכירת כרטיסים לפסטיבלים ופסטיגלים כי אם 

לטיולי שטח אמיתיים, כאלה של פעם.
עצמנו  על  לקחנו  הנגב  רמת  האזורית  במועצה 
מספר מסורות של תנועת בני המושבים והתנועה 
שלם  טיולים  למערך  אותן  ומינפנו  הקיבוצית, 
המועצה  היא  הנגב  רמת  המועצה.  ילדי  כל  עבור 
טיול,  יש  ילד  לכל  חנוכה  בחופשת  שבה  היחידה 
מסוג הטיולים שקשה מאוד להירשם אליהם ועוד 
שחוזרים  בשעה  אך  היציאה,  בבוקר  קשה  יותר 

הביתה כולם שמחים וגאים בעצמם.
ואף  ילדיכם  את  לרשום  אתכם  מזמינים  אנחנו 
מודרכים  הטיולים  מלווים.  כהורים  להצטרף 
ע"י מדריכי הילדים והנוער שביישובכם, לאחר 
)לימוד  מתאימה  מקצועית  הכנה  עוברים  שהם 
המסלול והנושאים הרלוונטים - בטיחות וכו'(. 
אנו מודעים לכך שהטיולים הם קשים למרבית 
הילדים, אלה בהחלט לא מסוג הטיולים שעושים 
בחיק המשפחה, אך הם אפשריים ויכולים לטעת 

בילד תחושה עמוקה של מסוגלות אישית.
להלן פירוט טיולי חנוכה 2011:

עליון.  צפית  נחל   :27/12/11 א'-ג',  טיול   .1

משך המסלול כ-5 שעות, חזרה הביתה לקראת 
ארוחת הערב, עלות למשתתף: 50 ש"ח. 

תחתון  צפית  נחל   :27/12/11 ד-'ו'  טיול   .2
חזרה  שעות,  כ-5  המסלול  משך  תמר.  נחל   +
הביתה לקראת ארוחת הערב, עלות למשתתף: 

50 ש"ח.
כולל  אילת.  הרי   :25-26/12/11 ז'-ח'  טיול   .3
מסלולים אתגריים ולינת שטח בחניון לילה נחל 
צחוק  והרבה  הילדים  של  עצמי  בישול  אמיר, 
 180 למשתתף:  עלות  למדורה,  מסביב  ושמחה 

ש"ח.
למזרח  טיול   :25-27/12/11 ט'-י"א  טיול   .4
יחד עם כל השכבה הבוגרת של תנועת  הרמון, 
הבא.  בעיתון  יפורסמו  תמונות  המושבים.  בני 

עלות למשתתף: 280 ש"ח.
5. כנס י"ב 25-28/12/11: לקראת שירות משמעותי 
מרמת  מתגלגל  אופניים  טיול  שירות,  ושנת  בצה"ל 

הנגב לערבה. עלות למשתתף: 380 ש"ח

מצפים לראותכם!
אייל מור יוסף 
מחלקת נוער וצעירים
אגף חינוך וקהילה

בסוף חודש אוקטובר יצאנו לסדנת שטח כפתיחה 
הסדנה  המצווה.  שנת   – מיוחדת  לימודים  לשנת 
ארכה שלושה ימים ושני לילות מאתגרים בשטח, 
שמטרתם לגבש ולאחד את הכיתה דרך טיול בנוף 

המדברי שלנו.
לפני היציאה לסדנה התחלקנו לוועדות העוזרות 
לארגן את הטיול, ולהפוך אותו למהנה יותר: ועדת 
וכתבה  הימים,  לכל  התפריט  את  תיכננה  אוכל 
רשימת  את  הכינה  ציוד  ועדת  מצרכים;  רשימת 
ועדת  ואילו  אותו;  וארגנה  לטיול  המלאה  הציוד 
לאורך  אותם  וחילקה  צ'ופרים  הכינה  צ'ופרים 

הטיול.
קרקש,  בנחל  ירדנו  הספר.  מבית  ברגל  יצאנו 
מעלה  מעלה  טיפסנו  עבדת,  לעין  המשכנו  משם 
במדרגות עד שלבסוף הגענו לחניון הלילה סמוך 
את  הקמנו  משותפת  בהתארגנות  עבדת.  לעיר 
האוהלים והתחלנו להכין את ארוחת הערב יחד עם 
ההורים המלווים. המדורה הייתה מהנה ומגבשת, 

והלכנו לישון בתחושה טובה.
ביום השני התעוררנו בחמש וחצי בבוקר, וזה ממש 
פתיחה  ושיחת  בוקר  ארוחת  אחרי  קל.  היה  לא 
קילומטרים   11 היום,  של  הארוך  למסלול  יצאנו 
עליון.  עקב  ועין  עקב  נחל  דרך  קשה  הליכה  של 
כשהגענו  השתלמה  הזאת  ההליכה  גם  אבל 
לפסגת ההר והבטנו בנוף המפעים שנפרש מולנו. 
הטיול  אחרי  זיק.  בעין  בחניון  בילינו  הלילה  את 
הארוך שעברנו, כולנו רצינו לפרוק קצת ולנוח, אז 
ישבנו מסביב למדורה וסיפרנו בדיחות וסיפורים. 
הרבה אמרו שהלילה השני היה המהנה ביותר, איך 

שכולנו ישבנו ביחד ובילינו את הלילה בכיף.

עדיין  אך  יותר  לאט  פתחנו  השלישי  היום  את 
עיניים,  לשפשף  לכולם  נתנו  לאט  לאט  מוקדם. 
זיק.  לעין  ויצאנו  מושקעת  בוקר  ארוחת  אכלנו 
ומשחקי  חברתיות  פעילויות  קיימנו  זיק  בעין 
קבוצות של שיתוף פעולה. כל אחד קיבל זמן אישי 
בטבע, לכתוב, לצייר ואפילו סתם לסייר בחורשה. 
סיימנו עם שיחת סיכום הסדנה, בה כל אחד סיפר 

לסיום,  שלו.  השיא  ורגעי  האישיות  החוויות  על 
חזרנו בג'יפים לאחוזת הקבר של בן גוריון, נסיעה 
את  פגשנו  נרגשים,  ישבו  כולם  בה  ומהנה  קצרה 
ההורים לטקס פתיחת שנת המצווה, וכמובן משם 

ישר למקלחות :(
במקלחות  החוסר  הארוכה,  ההליכה  למרות 
והגעגועים לאוכל של אמא, הסדנה הייתה מאוד 

מהנה לכולנו. היינו צריכים להישען אחד על השני 
כשקשה וזה גרם לכיתה להתגבש. הטיול גרם לנו 
ופחות כקבוצות.  יותר ביחד, ככיתה אחת,  להיות 
את  שראינו  אחרי  שעכשיו  שאמרו  היו  אפילו 
לצאת  הזמן  הגיע  ואכלנו,  התקלחנו  ההורים, 

לטיול נוסף!
מרוה קורין

אירוע  גולדה  בפארק  יתקיים  ב-29.11.2011 
הרשמי  האירוע  זהו  המעלות.  חג   - גדול  תנועתי 
מסמן  והוא  התנועתית,  הפעילות  בשנת  הראשון 
את תחילתה. חג המעלות מביא לידי ביטוי את כלל 
כוחות ההדרכה הפועלים במועצה במסגרת תנועות 
הנוער: תנועת בני המושבים )אשלים, באר מילכה, 
טללים, כמהין, קדש ברנע, מדרשת בן גוריון, שדה 
)רביבים(  עזוז(, הנוער העובד  בוקר, משאבי שדה, 

ובני עקיבא )מרחב עם(.
תנועות הנוער השונות מבטאות את החינוך הבלתי 
פורמאלי במועצה. סוג זה של חינוך בא לענות על 
הצורך של החברה להקנות ערכים לצעירים בנוסף 
ללימודיהם בבתי הספר. בין התנועות השונות קיים 
שוני רב, אך לכולן מטרות על דומות: לעזור ולקדם 
מאמינים  אנו  כולה.  החברה  את  ודרכו  הנוער,  את 
בשנים  מאד  התחזקו  במועצה  הנוער  שתנועות 

האחרונות, ומקווים שכך זה יימשך גם בעתיד. 
לחורשה  יגיעו  החניכים  כאשר  יחל  המעלות  חג 
שמול פארק גולדה בהסעות מסודרות מבתי הספר, 
בספורט  ייפתח  האירוע  צהריים.  ארוחת  ויקבלו 
וכמובן  ערכיות  אתגריות,  תחנות  יהיו  שבו  טבלאי 
מהנות. לאחר מכן הילדים יגיעו לטקס, שם ההורים 
בשעה  למקום  שיגיעו  להורים  להם.  יחכו  כבר 
18:00 יחכה כיבוד קל ומידע על פעילות התנועה. 

חניכי  של  הרשמית  הכניסה  תיערך  הזה  בשלב 
אש.  בשער  מעבר  דרך  הנוער,  לתנועת  ד'  כיתות 
הטקס שיתחיל מיד אחר כך יכלול הצגות ונאומים 
כמיטב  לבבכם.  את  וירטיטו  זמנכם  את  שינעימו 
המסורת, יינעל האירוע בטקס מרשים ששיאו יהיה 

מפגן אש. 
תבואו  לאירוע.  מוזמנים  המועצה  תושבי  כל 

בהמוניכם, חוויה מהנה מובטחת!

בהחלט לא מסוג הטיולים שעושים בחיק המשפחה

הטיול גרם לנו להיות יותר ביחד, ככיתה אחת
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על תרומה והתנדבות בתיכון לחינוך סביבתי
פעילויות במוסד לבעלי פיגור שכלי, משמר אזרחי, פרויקטים ירוקים ועוד - מה קורה בשטח ההתנדבות בתיכון לחינוך סביבתי? 

גילה מנביץ' חברתי הטובה ממחלקת הנוער ביקשה 
ההתנדבות  בשטח  הקורה  על  מעט  לכתוב  ממני 
שהרי  בשמחה,  הסכמתי  סביבתי.  לחינוך  בתיכון 
סביבה  גם  לכלול  בהחלט  ניתן  "סביבה"  במושג 
סקירה  להלן  ו...  למקלדת  ניגשתי  אז  אנושית. 

קצרצרה של מעגלי הפעילות השונים שלנו.
המועצה  בסיוע  מפעילים  שאנו  השנייה  השנה  זו 
"טללים"  מעון  עם  פעולה  שיתוף  של  פרויקט 
שכלי.  פיגור  בעלי  דיירים  מתגוררים  בו  בדימונה, 
בית- בחתך  משלחת  שבוע  מדי  מוציא  התיכון 
הפעילות  משותפת.  פעילות  לקיים  מנת  על  ספרי 
מתחילה בפעילות קבוצתית – היכרות, יצירה, ריקוד 
והפעלות, ובהמשך מקבלת גוון של קשר אישי יותר. 

הנערות והנערים שמובילים את הקבוצה בלהט הם 
חבר'ה שהתנסו בפעילות בשנה שעברה. הקבוצה 
מקבלת תמיכה וליווי מבוגר מצוות הפנימייה שלנו 
ובמקביל ייעוץ וליווי גם מגורמים מקצועיים במעון 

"טללים".
ב"מתמיד", הגיוס הוא חיצוני והכוח הוא בין היתר 
קברניטי  החלו  שעברה  בשנה  כבר  נערינו.  מתוך 
נוער  תוכם  אל  לגייס  במועצה  והחינוך  הביטחון 
על  קורא  קול  אזרחי.  ומשמר  שיטור  למשימות 
ונערים  נערות  כתריסר  מצא  המודעות  לוחות 
ההכשרה  מתחילה  השנה  גם  בפעילות.  שהתמידו 
שנשמעות  העדויות  תימשך.  שההצלחה  ונקווה 

באוזנינו חיוביות, נקווה לטוב.

מרכז המוסיקה שלנו בראשות יואל כהן גם הוא פעיל 
לאוכלוסיות  מוזיקליות  הפקות  לעיתים  ומוציא   –
שונות. בשנה האחרונה פעל המרכז לקיים סדנאות 
שבחים.  ונרשמו  ביישוב  הילדים  לגני  מוסיקליות 
ושואפים  העבודה  גרף  את  מעצבים  אנו  השנה 

להמשיך ביוזמה.
יוצאות  הבוגרות  כשהשכבות  שנה  מדי  אגב, 
באזורים  חוויתית  למידה  של  הסתיו  לסדנאות 
שונים בארץ, נשארת שכבה ט' בפנימייה ומקיימת 
"סדנת הכנה לעשייה תורמת". במסגרת זו עוברים 
החבר'ה הכנה ורקע תיאורטי בנושאים של תרומה, 
התנדבות ונתינה. הם עוסקים בתכנים כמו מעגלי 
שייכות, אוכלוסיות מוחלשות, צדק וצדקה, פערים 

למחויבות  תשתית  היא  זו  סדנה  ועוד.  חברתיים 
שבועית של השכבה בקבוצות עשייה שונות – סיוע 
בגני ילדים, לימודיה במרכז הנוער ביישוב, שיפוץ 

ופיתוח שבילי רכיבה וגינה קהילתית. 
של  הסביבה(  איכות  )ועדת  הירוק"  ה"גוף  ולסיום, 
בית הספר משתדל להיות מעורב מדי שנה במספר 
של  ובקידום  הקרובה  בסביבה  ירוקים  פרויקטים 

אורח חיים פנימי ירוק יותר. 

שמחתי לדווח,
חגי רזניק
מנהל הפנימייה
התיכון לחינוך סביבתי

אחר צהרים של שבת, ואני בדירת משפחת פליישמן ברביבים. חנן 
)40(, שרון )38( והילדים - שחר בת 10, שני בת 8, אופיר בן 7 ואוהד 
בן 3 חודשים. אני פוגשת גם את משה )שם בדוי(, בן 12.5, שהצטרף 
למשפחה לפני שלוש שנים, והוא - כך מסכימים כולם - כבר "ממש 
בן משפחה". אנחנו נפגשים כדי לדבר על הקשר בין משה והמשפחה, 

והילדים פתוחים ומוכנים לשיחה.
מתי ואיך התחיל הכל? 

חנן: "כשהיינו עדיין רווקים ודיברנו על העתיד שלנו יחד, חשבנו על 
משהו כמו חווה בה יגדלו הילדים שלנו עם ילדים אחרים. בסופו של 
דבר נשארנו ברביבים, נולדו שלושת הילדים הגדולים, אך המחשבה 
הייתה שם תמיד וידענו שזה יגיע. לפני שלוש שנים ראינו מודעה 
המתגורר   9 בן  לילד  מארחת  משפחה  המחפשת  רביבים  בעלון 
לאם,  מיד  התקשרנו  שבוע.  לסוף  לשבועיים  אחת  ויוצא  בפנימייה 
נפגשנו עם משה ברביבים והיה חיבור נפלא בינו ובין כולנו. הבנות היו 

שותפות להחלטה ולא היה כל היסוס - משה מצטרף למשפחה".
שחר ושני זוכרות את היום הראשון של משה ברביבים: "חיכינו לו 
אח  לנו  שיהיה  שמחנו  ירד,  כשהוא  והתרגשנו  האוטובוס  בתחנת 
גדול". אופיר היה אז רק בן 4, אך קיבל בשמחה את השותף החדש 

להיות  מאד  "רציתי  הראשונה:  הפעם  את  זוכר  משה  גם  לחדר. 
במשפחה בקיבוץ, כמו שני האחים שלי". ילד שביעי בין 10 ילדים, 
ההורים גרושים, "אמא שלי שכנעה אותי לצאת למשפחה מארחת 
כשאני יוצא מהפנימייה בסופי שבוע, כי פחדה שאסתובב ברחובות 
ואעשה שטויות. בהתחלה היה קשה. חשבתי שהכל חופשי ואפשר 

לעשות ולקחת מה שרוצים, ועכשיו אני מבין שזה לא היה נכון". 
בתום השנה הראשונה עזב משה את הפנימייה בדרום והועבר, בצו 
בית משפט, למרכז חירום בבאר שבע, מוסד סגור שבו שוהים לרוב 
זו  ימים. גם בתקופה  שלושה חודשים, אך משה בילה שם שנתיים 
שמרו על קשר – בהתחלה המשפחה הורשתה רק לבקר אותו בתוך 
לאחר  שלם.  שבוע  לסוף  אותו  קיבלו  בהדרגה  אך  החירום,  מרכז 
שנתיים לא קלות הועבר משה לפנימייה בצפון, שם החזיק מעמד 
לבית  שבוע  סוף  כל  ולהגיע  הביתה  לחזור  הורשה  שבסופה  שנה 

בקיבוץ. 
והנחישות להתעקש ולשמור על הקשר עם  נתן לכם את הכוח  מה 

משה? 
לצאת  מאד  רצה  שהוא  יודעת  אני  מאד.  לנו  חשוב  "משה  שרון: 
לו  נותנים  שאנחנו  לדעת  נהדרת  הרגשה  וזוהי  בקיבוץ,  למשפחה 

את מה שכל כך רצה, מאפשרים לו להיות חלק ממשפחה מסודרת 
מימד  גם  כאן  יש  ואהבה.  חום  הרבה  לו  ומעניקה  אותו  המקבלת 
חינוכי לילדים. הנושא של נתינה, של להתחלק עם ילד נוסף בהורים, 

בחדר, במשחקים...". ושחר מעירה: "ובאופניים".
היו לכם חששות מהמהלך הזה? 

חנן: "בודאי. לא ידענו איך זה ישפיע על הילדים, איך זה ישפיע עלינו 
כמשפחה. לאחר שראיתי אותו בבאר שבע מסתובב במקומות שילד 
לא אמור להסתובב בהם, תפסתי מה אנחנו עושים בעצם. הצלחנו 
ליצור אצלו אמון וקרבה, תחושת בית, בית אמיתי. הוא אפילו קורא 

להורים שלי סבא וסבתא...". 
ומעריך,  מכבד  הוא  איתנו,  נמצא  כשמשה  ורוד.  הכול  "לא  שרון: 
מקשיב ועוזר בבית ומשחק יפה עם האחים. הבעיה היא כשהוא יוצא 
החוצה לבד, אז הכל מותר, אפשר להתחצף, לא לספר תמיד את כל 

האמת. יש עדיין על מה לעבוד". 
הייתה תקופה שבחופשות מבית הספר משה היה מגיע לכמה ימים 
ניסיון  היה  זה  בקיבוץ.  הילדים  חברת  של  בפעילויות  ומשתתף 
קשה למשה ולמשפחה. הוא לא הצליח להבין ולקבל את הכללים 
והחוקים, וההורים נקראו תכופות לשיחות עם המדריכים. "החלטנו 
יחד להגביל את הביקורים לסופי שבוע בחיק המשפחה כדי להתעסק 

פחות בקטע השלילי". 
מה הייתם מייעצים למשפחה המתעניינת באפשרות להיות משפחה 

מארחת, מה נדרש? 
"קודם כל הסכמה של כל המשפחה, כולל הילדים. לחשוב טוב אם 
סבלנות  המון  והשונה,  האחר  של  קבלה  יכולת  להכיל.  מסוגלים 
ואהבה גדולה. אבל בסופו של יום יש הרגשה טובה לכל אחד ואחד".

ומשה מסיים את השיחה: "הכי הייתי רוצה להיות בן יחיד בבית בבאר 
ומגיל 5 היה  שבע. אבל אם אני חושב על אחי, שעכשיו הוא חייל 
מגיע למשפחה שלו ברביבים בסופי שבוע, אני בטוח שאם לא הייתה 
לו כאן משפחה שמגיל צעיר הראתה לו את הדרך, שצריך ללכת כאן 
ואיפה לעצור, הוא לא היה בצבא עכשיו. כאן  וכאן שמאלה  ימינה 

מראים לי את הדרך וזה טוב לי".
חני פריאל
רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים
050-4042335 chpriel@gmail.com

כאן מראים לי את הדרך
משה, בן 12.5, לא זכה לגדול במשפחה נורמטיבית, אבל משפחת פליישמן 

מרביבים החליטה לתת לו תחושה של בית. סיפור של משפחה מתנדבת

אם גם אתם חושבים על משפחה מארחת כערוץ התנדבות לכל 
המשפחה, אתם מוזמנים להתקשר לרחל, העוגן הקהילתי בב"ש, 

 08-6208043, או לתמר, 08-6208038, 
.tamar@haogen.org, eilon@haogen.org-או לכתוב ל

בראיון עם משה טוביה בגליון הקודם נשמטו כתובות להתקשרות 
לעמותות שנזכרו בראיון. שתיהן ישמחו לקלוט מתנדבים חדשים: 

 מסל"ן - מרכז סיוע לנשים נפגעות אלימות ותקיפה מינית, 
 .08-6422626

עמך - עזרה לקשישים ניצולי שואה )מגוון פרויקטים להתנדבות(, 
הילה הולצברג, 08-6270224.

"יש כאן גם מימד חינוכי לילדים. הנושא של נתינה, של להתחלק עם ילד נוסף בהורים, בחדר, במשחקים"
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הוא   )General Assembly) GA כנס 
הכנס השנתי של כלל הפדרציות והארגונים 
קהילת  נבחרה  והשנה  בארה"ב,  היהודיים 
דנוור לארח את הכנס, אליו הגיעו כ-3500 
נערכה  הקהילה  שונות.  מקהילות  נציגים 
והזמינה  הכנס,  לקראת  מועד  מבעוד 
להשתתף  הנגב  מרמת  גדולה  משלחת 
גובשו  הכנס  לקראת  השונים.  באירועים 
המיוחד  הקשר  את  להציג  שונות  דרכים 
שקיים כבר 12 שנה בין רמת הנגב לקהילה 

היהודית בקולרדו.

Negev Card
היהודית  והפדרציה  הנגב  רמת  כי  סוכם 
לשתי  משותף  וביתן  תצוגה  יחלקו 
הכולל  מעוצב  דוכן  נולד  כך  הקהילות. 
הנגב  הרי  ואת  ימין  מצד  הרוקיס  הרי  את 
משמאל, עם טעימות שמן ויין מהנגב לצד 
את  המאפיינים  רכיבה  ואופני  סקי  מגלשי 
קהילת דנוור. נציגות המועצה, שירה טמיר 
ונירית פורטוגז, הסבירו למאות המבקרים  
והקהילה  הנגב  רמת  בין  השותפות  על 
היהודית בדנוור, וחילקו את כרטיס החבר 
אורח.  לכל  הנגב  רמת  לידידי  החדש 
הכרטיס, שמעניק הטבות ייחודיות באתרי 
רמת הנגב, מחולק חינם לכל המעוניין, אך 

מחייב הרשמה באתר המועצה.
החברים.  מועדון  את  לקדם  ממשיכים  אנו 
תושבי המועצה הנמצאים בקשר עם תושבי 
הקהילה בקולורדו מוזמנים לתרום למאמץ 
להירשם  לים  שמעבר  חבריהם  את  ולכוון 
ולקבל את כרטיס החבר, המיועד לכל אורח 
האישי  הקשר  בחיזוק  שמעוניין  מחו"ל 

ניתן  את הכרטיס  הנגב.  רמת  עם  והקהילתי 
לקבל דרך אתר האינטרנט של המועצה.

Jazzert
הג'אז  הרכב  הצטרף  לדנבר  המשלחת  אל 
דודי  בראשות   ,Jazzert המועצה,  של 
יצחקי. אל ההרכב המצומצם שיצא מהארץ 
נגנים מהקהילה היהודית  גם שני  הצטרפו 
בחמישה  ניגנו  הם  וביחד  המקומית, 
מאושרים.  מאזינים  אלפי  מול  קונצרטים 
עוד פרטים ורשמים תוכלו לקרוא בכתבתו 
החיוביות  התגובות  זה.  בעמוד  דודי  של 
כי  ספק  הותירו  לא  הופעה  כל  בסיום 
הבחירה בהרכב הייתה נכונה והשאירה את 

הרושם הרצוי. 
פגישות עבודה

חברי  שאר  נפגשנו  השבוע  כל  במהלך 
המשלחת - ראש המועצה שמוליק ריפמן, 
קהילה  אגף  מנהל  לויד,  אדווה  הדוברת 
התיירות  מחלקת  ומנהל  דורון  ערן  וחינוך 
והשותפויות רז ארבל – עם עשרות אורחים 
עבודה  פגישות  לצד  שונות.  מקהילות 
נרחבות עם פאלם ספרינגס, וגאס, דאלאס 
וכמובן דנוור, התקיימו גם פגישות מסדרון 
לפיתוח  יביאו  שבעתיד  רבות,  אקראיות 

קשרים חדשים.

Why Negev?
שיאו של הביקור היה ביומו השני של הכנס, 
למעורבות  כיעד  הנגב  על  דיון  קיימנו  בו 
תחת  בפיתוח.  והשקעות  פילנתרופית 
תורמים  Why Negev?,התכנסו  הכותרת 

ומנהיגים חשובים של הקהילות היהודיות, 
וכולם התייחסו לחשיבות שבפיתוח הנגב. 
באולם התכנסו למעלה מ-250 משתתפים 
משמעותיות  תוכניות  מעשר  נציגים  וכן 
לקידום  לשינוי  שפועלות  הנגב  ברחבי 
היו  המרכזיים  הדוברים  הנגב.  ופיתוח 
מנכ"ל  ריטר,  ביל  לשעבר  קולורדו  מושל 
ססרמן,  דאג  בדנבר  היהודית  הפדרציה 
והיזם  ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש 
בדיון  מיראז'.  דיוויד  והפילנטרופ   בעלים 
הוצגו תוכניות כמו אור משימות לאומיות, 
למלגות,  הנגב  ורמת  דיוויס  קרן  איילים, 
בית השנטי, קרן רש"י ועוד. התחושה היא 
הבמה  לחזית  הנגב  את  להביא  שהצלחנו 

ולעורר בקהילות נוספות עניין להכיר אותו 
כיעד מועדף למעורבות ופיתוח.

לקדם  הצליחה  המועצה  משלחת  לסיכום: 
קהילות  עם  משמעותיים  פעולה  שיתופי 
במיוחד  קיימים,  קשרים  ולחזק  חדשות 
עם קהילת קולורדו. ההיערכות המוקדמת 
והמיקום הנכון באירועי הקהילה המרכזיים, 
לנו  אפשרו  הרלוונטיים  ובדיונים  בדוכן 
להציג בפני הקהילה את חוזקה וחשיבותה 
ובקהילה  בפרט  בפדרציה  השותפות,  של 

בכלל.

רז ארבל
מנהל תיירות ושותפויות

משלחת המועצה חזרה מכנס הארגונים היהודיים בארה"ב. באמצעות מגוון 
פעילויות ודיונים, המשלחת הצליחה גם לחזק את הקשרים הקיימים עם קהילת 
קולורדו ואחרים, וגם לשווק את האזור לקהילות חדשות כיעד להשקעה ופיתוח

כנס GA: חברים ותיקים, חברים חדשים

הרי הרוקיס מצד אחד, הרי הנגב מהצד השני

שבעה ימים, חמש הופעות, אלפי צופים והמון תגובות נלהבות • דודי יצחקי מסכם את מסע ההופעות הראשון של Jazzert מעבר לים

ג'אז מדברי בשלג האמריקאי
בהתרגשות גדולה נחתנו בדנבר המושלגת, חמושים בכלי 
 Jazzert של  הראשון  ההופעות  למסע  ומוכנים  הנגינה 
מעבר לים. במקום חברו אלינו אבי הלזל, מתופף ומנהל 
זמרת  ה-16,  בת  ססרמן  וג'ורג'י  בדנוור,  היהודי  ביה"ס 
יצאנו  והופ,  חזרות  כמה  היהודית.  מהקהילה  וחלילנית 

לנגן.
מול  היהודי,  בביה"ס  התקיימה  הראשונה  ההופעה 
השניה  ההופעה  שבת.  בערב  ומשפחותיהם  תלמידים 
ובני   GA-ה באי  צעירים,  לכ-600  במועדון  הייתה 
מיראז'  דיויד  שערך  בכנס  התקיימה  השלישית  המקום. 
לראשי הפדרציות היהודיות באמריקה. הרביעית נערכה 
החמישית  ואילו  נשים,  כ-1500  למול  ענק  נשים  בערב 
בערב גברים ענק לא פחות. סך הכל חמש הופעות בשבעה 

ימים, אלפי אנשים והמון תגובות נלהבות. תענוג. 
הקהילה  בקרב  ביקורים  ערכנו  להופעה  הופעה  בין 
נעם  שהכין  רבין  יצחק  לזכר  מרגש  טקס  היהודית, 
לבבות  קירוב  וארוחת  היהודי  במתנ"ס  הצעיר  שליחינו 
שבישל שמוליק ריפמן למשפחות יהודיות. זכינו לשמוע 
היינו  לפליטים,  הפנימיה  על  מספר  פלמ"ח  דויד  את 
ביקרנו  וכמובן  המקצועי  הצוות  של  קץ  אין  בפגישות 
ובסוף  ונירית.  שירה  עם  הנגב  רמת  של  ההסברה  בדוכן 

כל יום, המון חיוכים ומוסיקה של ג'אזרט...
בסקינד.  משפחת  אצל  התארחנו  שהותינו  כל  במשך 
ואהבה  חום  דאגה,  הרעיפו  האלה  המדהימים  האנשים 
שמשקף  מה  בבית,  ולהרגיש  להתרגש  לכולנו  שגרמו 
הקהילה  בין  שיש  והאוהדת  החמה  האווירה  את  ככלל 

היודית בדנבר לרמת הנגב.
גוריון,  בן  ממדרשת  סיני  נעמי   - ההרכב  חברי  ולגבי 
מעזוז.  ארזוני  ורז  סביבתי  לחינוך  מהתיכון  גולן  אוריה 
שלושה מוסיקאים נפלאים אלה הפגינו לאורך כל הדרך 
האחראים  ספק  ללא  הם  והומור.  סבלנות  מקצוענות, 
הרשמיים להמסת כל השלג בדנבר, בעזרת צלילים וקסם 
אישי, וייצגו באופן יפהפה את רמת הנגב, את אלר"ן ואת 
לחבורה  מנחה  להיות  בחלקי  נפלה  גדולה  זכות  עצמם. 
בהזדמנות  האמונה  את  מחזקים  כאלה  הישגים  הזאת. 
הרבה  כך  כל  שמאפשרות  ובמסגרות  הזאת  המדהימה 

ביטוי, צמיחה והכנה לעולם המוסיקה, ומטופלות בצורה 
יוצאת דופן כאן אצלינו באלר"ן.

אדוה,  שמוליק,  תרצה,  ערן,  לרז,  שלוחות  תודות  המון 
והאמון,  ההזדמנות  הניהול,  חכמת  על  ונירית  שירה 
על  היקרה  למשפחתי  וסיני,  גולן  ארזוני,  למשפחות 
הסבלנות והתמיכה, למיכל ולנעם השליחים בדנבר ולכל 

מי שתרם ולקח חלק. 
מוזמן  ג'אזרט  את  שמע  לא  שעוד  מי   - חביב  ואחרון 
המתנ"ס.  דרך  דיסק  לרכוש  או  להופעה  ולהגיע  לעקוב 
מוזמן  להרכב  להצטרף  או  הופעה  להזמין  שמעוניין  מי 

לפנות אליי או לתרצה יובל, מנהלת אלר"ן. 

ולמי שלא מכיר
שמונה  מזה  הפועל  לימודי  ג'אז  הרכב  הוא   Jazzert
של  למוסיקה  האולפן  במסגרת  הנחייתי  תחת  שנים 
רמת הנגב )אלר"ן(. ההרכב מיועד לתלמידים מתקדמים 
איכותי,  רפרטואר  הכנת   - הבא  באתגר  שמעוניינים 
נגינה מקצועית כפרטים וכהרכב, בשאיפה לרמה גבוהה 
שלא נופלת מהרכבים דומים במרכז או בכל מקום אחר. 
ג'אזרט מהווה בית לגידול וטיפוח של מוסיקאים צעירים 
שרוצים להתנסות בנגינה מקצועית מול קהלים מגוונים 
ובהקלטות. כפי שנראה עד כה, עוד נשמע מהם ככוכבים 

הבאים של המוסיקה בארץ ואולי גם בעולם.
באלר"ן פועלים עוד הרכבים המאפשרים ביטוי וצמיחה 

לתלמידיו. שווה ללמוד לנגן ברמת הנגב!
דודי יצחקי

בהופעה בבית הספר היהודי
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פורום נשים לעסקים מתרחב
 פורום נשים לעסקים רמת נגב מהווה בית חם ליזמיות. דרך שלל פעילויות היזמיות זוכות לחשיפה, ייעוץ, 

ידע וכלים שיאפשרו להן להזניק את העסק למעלה. את בעלת עסק או חושבת להקים עסק? את מוזמנת להצטרף

רמת  האזורית  במועצה  לעסקים  נשים  פורום 
הנגב הוקם על ידי עינת דורון. מטרת הפורום היא 
להעניק ליזמיות בית חם בו יוכלו להעשיר את הידע 
שלהן בתחומי הניהול העסקי, לקבל כלים לפיתוח 
העסק, להתייעץ, לחשוף את עסקיהן, לקבל הפניות 

עסקיות ולבנות שיתופי פעולה. 
יזמיות  השתתפו  הראשונה  הפעילות  בשנת 
מהמועצה בלבד, והשנה נפתח הפורום גם לבעלות 
עסקים קטנים מירוחם וממצפה רמון. המטרה היא 
על  היזמיות  של  העתידי  הפעולה  כר  את  להרחיב 

ידי חשיפה ורישות של היזמיות לקהל רחב ומגוון 
של נשים באזור נרחב יותר.

עסקים  אינדקס  יצא  הפורום,  פעילויות  יתר  בין 
קטנים של נשים. האינדקס יצא במהדורה פנימית 
לכל עובדי המועצה ושלוחותיה, במטרה להעלות 
למוצרים  ההחלטות  מקבלי  של  המודעות  את 
ולשירותים של חברות הפורום, מה שעשוי להעלות 

את הרכש של המועצה מעסקים מקומיים.
בשיתוף  פתוחים  ימים  ארוע  נערך  פסח  בחוה"מ 
מבקרים  תנועת  ליצור  במטרה  התיירות,  מחלקת 
העסקים  את  לחשוף  לה,  ומחוצה  המועצה  מתוך 

של חברות הפורום ולייצר יום שיא במכירות.
ביוני נערך כנס נשים יוזמות בנגב. השתתפו בו ראשי 
הונחה  בכנס  יזמיות.   150 ומעל  בדרום  המועצות 
המועצות  בין  פעולה  לשיתוף  ראשונית  תשתית 

האזוריות לקידום יזמות נשים בנגב.
מחלקת  בשיתוף  הפורום,  מוציא  אלה  בימים 
מקומיים  עסקים  אינדקס  הנגב,  ברמת  התיירות 
שיחולק לכל בתי האב במועצה, במטרה להשאיר 
את הכסף באזור שלנו, מה שנקרא: קידום כלכלה 

מקומית.
לחודש,  אחת  קבועים  מפגשים  מתוכננים  השנה 
הראשונה.  מהשורה  מקצוע  אנשי  בהשתתפות 
המפגשים יכללו הרצאות וסדנאות שונות לחיזוק, 

הנשים.  של  העסקיות  המיומנויות  ושיפור  לימוד 
ועסק  נובמבר  בתחילת  נערך  הראשון  המפגש 

בחשיבה יצירתיות לפיתוח עסקים קטנים. 
הפורום,  הרחבת  של  בתנופה  אנחנו  במקביל, 
כולו  מהאזור  קטנים  עסקים  ובעלות  יזמיות  ולכן 
לטובת  ההזדמנויות  את  ולנצל  להצטרף  מוזמנות 

קידום העסק.
השנתית  התוכנית  לקבלת  לפורום,  להרשמה 
ולפרטים נוספים: עינת דורון 050-4003807 ואורלי 

שריר 050-9800069.

תערוכה חדשה של המכון למורשת בן-גוריון מציגה אוסף קריקטורות ותרשימים על חייו ופועלו של 
דוד בן-גוריון. בתערוכה קריקטורות מתקופת חייו של בן-גוריון לצד קריקטורות מהתקופה האחרונה, 

המוכיחות עד כמה דמותו של דוד בן-גוריון והגותו רלבנטיים גם בימינו. הקריקטורות, הקומיקס 
והאיורים מביאים התייחסות מיוחדת, מעוררת מחשבה, על תקופות בחיי המדינה וגם על ימינו אלו. 

התערוכה מציגה נושאים מגוונים: אירועים מתולדות המדינה, הנגב וחשיבותו, ערכי החברה הישראלית 
ודילמות חשובות בחיינו, אורח חייו המיוחד של בן-גוריון ועוד ועוד. מיטב הקריקטוריסטים והמאיירים 

נותנים בתערוכה ביטוי לנושאים המעסיקים אותנו בחיי היום-יום.
התערוכה מיוחדת במינה ומומלצת לכל בני המשפחה. זו גם הזדמנות לבקר בביתם של דוד ופולה בן-

גוריון, לצפות בתערוכה הצמודה לו ולחזות בסרט החדש "בן-גוריון מארח" ברחבות ההסבר באתר.
התערוכה מוצגת באתר צריף המגורים של דוד ופולה בן-גוריון בקיבוץ שדה-בוקר.

ימים א'-ה' 08:30-16:00 | ימי ו' וערבי חג 08:30-14:00 | ימי שבת וחג 10:00-16:00 | 
יש להגיע כשעה לפני שעת הסגירה

דוד בן-גוריון בשחור לבן ובצבע
באתר צריף בן-גוריון בקיבוץ שדה-בוקר עולה תערוכת קריקטורות מאז קום המדינה ועד ימינו
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לכאבי גב

החוג לאמנות בת זמננו

חוג מחול לנערות ונשים
חוג מחול לנשים ונערות )מיועד לנשים מגיל 20+(,  החל את פעילותו בימי שלישי 

ב-1.11.2011 בין השעות בין השעות 20:00- 21:30, באולם המחול שבמתנ"ס. 

רשמי ביקור והקדמה למסע
11.12 – הרצאה בנושא אומנות

הביאנלה לאמנות בונציה

מצגת וסיפור מסע 
אישי בתערוכה 
בינלאומית של 

אמנות בת זמננו, 
והקדמה למסע 
משותף אפשרי 

אל  שפת האמנות 
ודובריה העכשוויים.

מאת: תהילה 
פרידמן  - אמנית , 

אוצרת  וכותבת. 

החוג בסגנון ג'אז וג'אז מודרני, כולל חימום 
חלקי הגוף עבודה על חיזוק השרירים, גמישות, 

קורדינציה, לימוד טכניקה בסיסית באווירה 
טובה ונעימה לצלילי מוסיקה ישראלית.

החוג בהדרכתה של מיכל לאופר, בוגרת 
האקדמיה למוסיקה ומחול  ע"ש רובין בירושלים.

מחיר לחודש: 140 ₪ 
לפרטים, ניתן לפנות למיכל : 050-6804918

אנא מהרו להירשם להבטחת קיום החוג.

יתקיים במתנ"ס )בבית גיל הזהב(, בשעה 20:00. עלות: 20 ₪ למשתתף 
)ניתן יהיה להירשם מראש ו/או לרכוש כרטיסים בכניסה(

אנא עקבו אחר העדכונים

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  45' מגזין מס                                        
 לאורך כל החודשו 3/12 –ישודר החל מה                         

 
 :החודש במגזין                           

                                
 ת כל מה שרצי 1 -ה –אן 'פסטיבל הפינג  .1

 ...ועודהבדואי על הכנת הקפה לדעת       
                                  

 על חתונות וחיזורים  –והיגדת לבנך  .2
 מימי החלוצים    

                   
 בית העלמין ברביבים הופך לפנינה תיירותית .3

 
 מבלגיה וזמרי    La cle' des chantsזמרי  .4

 רמת הנגב במופע משותף                              
 טיול סתיו עם אלון גלילי בפתחת ניצנה .5

        
 
 
 

 גם באתר האינטרנט של המועצה מופיעותהכתבות   כל                                           
 קבלו בברכהתסיפורים מעניינים י                                       

                                    
 

סיגלית לנדאו- הביאנלה בונציה 2011, ברונזה. צילמה:תהילה פרידמן

המחלקה לספורט והעשרה, אגף חינוך וקהילה
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הסיבות השכיחות לכאבי גב
החוליות התחתונות של עמוד השדרה נושאות את משקלו של 
פלג הגוף העליון בעזרת מערכת שרירים התומכת בהן. זהו עומס 
גמיש  חזק,  להיות  האזור  על  בהצלחה  עמו  להתמודד  וכדי  רב, 
האלמנטים.  שלושת  של  שילוב  היא  המנצחת  הנוסחה  ופעיל. 
לדוגמא, אדם חזק אך עם טווח תנועה מוגבל בשל חוסר גמישות 
וכואבים בחוליות הגב התחתון, למרות  גדולים  יגרום לעומסים 

שריריו החזקים.
אחד הגורמים לשכיחות כאבי הגב נעוץ באורח החיים ה'יושבני' 
העבודה  ככלי  גופנו  שימש  בעבר  אם  המודרנית.  החברה  של 
הניעו  שחיזקו,  צורות  במגוון  בו  להשתמש  וחויבנו  העיקרי 
בדרך  במכונית  יושבים  אנו  הדבר.  כך  לא  היום  אותו,  והגמישו 
מגיעים הביתה  ולבסוף  מול המחשב,  יושבים בעבודה  לעבודה, 
ופגיע,  לחלש  הופך  הגב  הטלוויזיה.  מול  שוכבים  או  ויושבים 
ואפילו פעולה חד פעמית תמימה של הזזת שולחן, הרמת ילד או 

עבודה בגינה עלולה להוביל לגב תפוס ואפילו פריצת דיסק. 
גם אצל עובדי כפיים עלולים להיווצר כאבי גב. הסיבה במקרים 
אלו טמונה על פי רוב בפעילות הנעשית באופן לא נכון. כך למשל, 
על מנת להרים משקל רב יש לכופף את הברכיים כך שהרגליים 
הם אלו שיישאו במרבית הנטל, ולא להתכופף ולהרים את המשא 

עם הגב. אגב, זה נכון גם בפעילות יומיומית!
גורם נוסף, הקשור גם הוא במידה רבה לאורח החיים המודרני, 
הוא גורם רגשי. לחלק גדול מאיתנו יש לא פעם חרדות, מתח או 
דיכאון, וכבר ידוע כי יש קשר בין גוף לנפש. המתח עלול לפגוע 
בזרימת הדם, ליצור מתח בשרירים, הגוף מותש ועייף וכאבי גב 

עלולים להופיע. 

טיפול ומניעה 

רוצים או לא רוצים, קשה לזנוח את אורח החיים המודרני. לכן, 
פעילות  מלאכותית  בצורה  להוסיף  עלינו  גב  כאבי  למנוע  כדי 
די  ואין  כמכלול,  עובד  שגופנו  להבין  חשוב  בריאותנו.  למען 
בחיזוק ספציפי של שרירי הגב אלא נדרשת פעילות מגוונת של 
כל הגוף, כולל כאמור טיפול רגשי במידת הצורך. להלן המלצות 
סובלים  אתם  אם  גב.  כאבי  במניעת  שיעזרו  ספורט  לפעילויות 
תחילת  לפני  מומחה  רופא  עם  להיוועץ  עליכם  גב  מכאבי  כבר 

הפעילות.
הרכיבה  שתנוחת  לחשוב  טועים  רבים  כביש:  אופני  על  רכיבה 
האווירודינמית באופני כביש תגרום לכאבי גב. נהפוך הוא, רכיבה 
המחבט  מיתרי  כמו  לחזקים  הגב  זוקפי  את  הופכת  זו  בתנוחה 
בעמידה  רכיבה  של  שילוב  מתקדמים,  לרוכבים  נדאל.  של 
וזרימת  גם את התנועתיות  יוסיפו  נקודות אחיזה בכידון  ושינוי 
להצטרף  ניתן  ומקיפה.  נהדרת  פעילות  לכם  והרי  מוגברת,  דם 
לקבוצת הטריאתלטים המאושרים ברמת נגב בניהולו של לולו 

ולרכב בצוותא.
שחייה: גם היא פעילות מצוינת לחיזוק שרירי הגב, כאשר מומלץ 
גב ואחריו סגנון חתירה. אם אתם מתעייפים מהר  בעיקר סגנון 
בשחייה, כנראה שאינכם שוחים בסגנון נכון, וזו הזדמנות מעולה 
לקחת מספר שיעורים או להצטרף לחוג של לב במשאבי שדה. 
יש  השדרה,  עמוד  של  תנועתיות  כמעט  אין  שבשחייה  מכיוון 
להוסיף פעילות תנועתית משלימה כגון פילאטיס, יוגה או חדר 

כושר.
פעילות אירובית מתונה: יש ערך מוסף אדיר לפעילות אירובית 
אנו  בה  נכונה  הליכה  כדוגמת  ומעלה,  דקות   20 למשך  מתונה 

אין  אם  אותנו.  ומייצבים  עובדים  הגוף  ליבת  ושרירי  זקופים 
כאבים אז מומלץ לרוץ בקלילות ולהתחזק אף יותר.

פעילות בחדר כושר: אימון מושלם הוא כזה הכולל את כל מרכיבי 
מהירות,  שריר,  וכוח  סבולת  לב-ריאה,  סבולת  הגופני:  הכושר 
בחדר  שלכם  שהתוכנית  ודאו  משקל.  ושיווי  גמישות  זריזות, 
הכושר מטפלת בכל המרכיבים ושלבו תרגילים ייחודיים לגב כמו 

פשיטת גב בספה רומית.
להתייחס  בחרתי  הבטן  לשרירי  העמוקים:  הבטן  שרירי  חיזוק 
גב רבה מאוד. תפקידם של  כי חשיבותם במניעת כאבי  בנפרד, 
שרירי הבטן העמוקים הוא לשמש כחגורת גב מייצבת ותומכת 

בחוליות עמוד השדרה. פילאטיס היא אחת הדרכים היעילות 
לעורר ולחזק את השרירים המייצבים העמוקים כדי שישובו 

למלא את תפקידם. 

תרגילים ביתיים

לפניכם מספר תרגילים ביתיים לחיזוק, לגמישות ולתנועתיות 
של עמוד השדרה. יש לבצע אותם על מזרן דק וקשיח.

1. בעמידת שש, כפות הידיים ברוחב הכתפיים מתחת לכתפיים, 
ברכיים ברוחב האגן ומתחת לאגן, עורף ארוך, מבט מעט למטה. 
קמרו את הגב כמו חתול, כשהדגש הוא שהאגן מוביל את התנועה 

ולא הגב העליון. 5-10 חזרות.
2. בעמידת שש, כפות הידיים ברוחב הכתפיים מתחת לכתפיים, 
ברכיים ברוחב האגן ומתחת לאגן, עורף ארוך, מבט מעט למטה. 
הישארו  קדימה,  ידיים  ופרשו  העקבים  אל  הישבן  את  הביאו 

במתיחה 10 שניות וחיזרו לעמידת שש. 3-5 חזרות.
בעמידת שש, הרימו ויישרו את יד ימין ורגל שמאל. הישארו   .3

 3-5 ימין.  ורגל  שמאל  יד  עם  זאת  בצעו  שניות.   10 במצב 
חזרות.

4. פשיטת גב - בשכיבה על הבטן, כפות הידיים משולבות 
סנטימטרים  מספר  הראש  את  הרימו  לסנטר.  מתחת 

למזרן.  אותו  והחזירו  שניות   2-3 למשך  מהמזרן 
5-10 חזרות.

הגב  על  בשכיבה   - הבטן  שרירי  חיזוק   .5
הרגליים  כפות  כאשר  כפופות,  ברגליים 

לכיוון  ידיים  הושיטו  המזרן.  על  מונחות 
מעלות.  כ-30  והתרוממו  התקרה 

הקפידו על צוואר ישר בהמשך לעמוד 
השדרה. 10-15 חזרות.

במייל  אליי  לפנות  מוזמנים  אתם 
בכל שאלה לעניין התרגילים. אם 
אתם סובלים מכאבי גב, מומלץ 
מקצועי  גורם  עם  להתייעץ 
קופצני  מספורט  ולהימנע 
זומבה,  אירובי,  מחול  דוגמת 
בחרו  ריצה.  או  כדור  משחקי 
מרגישים  אינכם  בו  בספורט 
את כאבי הגב וזכרו שהספורט 
זה  הוא  עבורכם  ביותר  הטוב 

שתתמידו בו לאורך זמן!

הכותב הינו מאמן בכיר וטריאתלט.
לתגובות, שאלות ועזרה בהנעת התהליך, כתבו 

Tomer.Baskind@smart-sport.co.il. לדוא"ל

לכאבי גב
כאבי גב תחתון הם צרת רבים אלא שאין בכך נחמה - הסטטיסטיקה 

מראה ששמונים אחוזים מבני האדם יסבלו בחייהם מכאבי גב תחתון. מהן 
הסיבות לכאבי גב, ואיזה אורח חיים בריא יסייע לנו למנוע ולטפל בהם?

הסיבות השכיחות
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האלוי הוא 
מרכיב חשוב 

בעיצוב הגינה 
המדברית 

בשל צורתו 
הפיסולית, 

צבעי פריחתו 
העזים וזמן 

פריחתו - 
בחורף

לא קונבנציונאלית
נולדתי בראש הנקרה ולא הרבה אחרי זה 
נשארתי  שם  להרצליה,  הוריי  עם  עברתי 
עד אחרי הצבא. במהלך תקופה זו פגשתי 
ממושב  במקור  שהיא  גלי,  אשתי,  את 
גדולה  אהבה  חלקנו  והיא  אני  קידרון. 
נרקם  הזה  הבסיס  ועל  ולמדבר,  לטיולים 
ועברנו  זמן  הרבה  עבר  לא  בינינו.  הקשר 
שנים.  לכמה  שלה  במושב  ביחד  לגור 
הרבה  ובילינו  טיילנו  זו  תקופה  במהלך 
המדבר  את  אהבנו  מאוד  ובנגב.  בסיני 
בו.  להתיישב  מקום  לחפש  התחלנו  ולכן 
לא  אבל  בודדים  חוות  חיפשנו  בהתחלה 
דבר  של  בסופו  מקום.  משום  התלהבנו 
ממבט  במקום  והתאהבנו  לעזוז,  הגענו 
שזאת  מהעובדה  התלהבנו  ראשון. 
ומאוד  קונבנציונאלית  התיישבות  לא 
התחברנו למרחבים שסובבים את היישוב 
ולרעיון ההתיישבותי שלו, ובסופו של דבר 

כאן בחרנו להקים את הבית שלנו.
המשוגעים עם החמורים

בבעיה  נתקלנו  בעזוז  שנים  כמה  אחרי 
המרכזית ביישוב - חסרים הרבה מקומות 
אבל  בחקלאות  להתעסק  ניסיתי  עבודה. 
נולד   1990 בשנת  הצליח.  מאוד  לא  זה 
חייבים  והיינו  רותם,  הראשון,  הילד  לנו 
לי  עלה  למשפחה.  רצינית  יותר  פרנסה 
לטיולי  שלי  האהבה  את  להפוך  רעיון 
והיינו  שטח למקצוע. קנינו כמה חמורים 
מביאים אנשים לחצי יום של טיולי רכיבה. 
עם  "המשוגעים  אותנו  כינו  בהתחלה 
לזה קהל,  כי לא חשבו שיהיה  החמורים" 
מחפשים  לנגב  שבאים  האנשים  רוב  כי 
אנחנו  גרנדיוזיים.  ומופעים  ג'יפים  טיולי 
מחפשים  שלא  האנשים  אותם  אל  כיוונו 
מחפשים  אלא  שבנגב,  הפלצניות  את 
מהחיים  וההתנתקות  השקט  הרוגע,  את 

הרגילים שלהם. 

שיטה טובה
היינו  שלנו  הרכיבה  טיולי  במהלך 
הכי  השיטה  עץ  ליד  עוצרים  תמיד 
גדול בכל האזור. תחתיו היינו עושים 
כמה  אחרי  קלה.  לארוחה  הפסקה 
מתחת  אוהל  הקמנו  כבר  חודשים 
אוהל  אותו  המטיילים.  לטובת  לעץ 
הסוכה  לסוכה,  כן  אחרי  קצת  הפך 
לבקתה והבקתה לבקתת בוץ. וככה 
ליד  החאן,  להיבנות  בעצם  התחיל 

עץ השיטה המוכר והטוב.

בקצב המדבר
כל העבודה על החאן היתה עצמית. 
או  פועלים  חומרים,  הרבה  היו  לא 
כלים כבדים. את רוב העבודה עשיתי 

והחברים,  המשפחה  של  עזרה  עם  לבד, 
מאוד  והרבה  בשטח  שמצאתי  מחומרים 
ואת  המדבר,  בקצב  הייתה  הבנייה  בוץ. 
מהבנייה  יותר  הפקתי  האמיתית  ההנאה 
לחאן  לקרוא  החלטתי  מהתוצאה.  ופחות 
"בארותיים" משום שזה היה השם הקודם 
של עזוז, בגלל שתי בארות שקיימים פה 
אורך  לכל  לכאן  אנשים  ומשכו  באזור 
ההיסטוריה. אין שום תקופה שדילגה על 

המקום הזה, משום שהיה פה מקור מים.

כמו משפחה
עוד  לאט  לאט  הכנסתי  הזמן  במהלך 
כל   .15 כבר  יש  וכיום  לחאן,  עובדים 
עובד הביא איתו שיפור קטן של הדברים 
ממשיכים  עדיין  ואנחנו  בחאן,  הקיימים 
אנחנו  אלה  בימים  לדוגמא,  בבנייה. 
בשטח  סולארי  חשמל  להתקין  מסיימים 
כאן  חיים  ממש  שלנו  העובדים  החאן. 
ממש  בינינו,  גדולה  מאוד  קירבה  ונוצרה 
מתוך  זוגות   11 כבר  חיתנו  משפחה.  כמו 
אצלנו  שסיימו  עובדים  וחמישה  הצוות, 

באזור,  דבר  של  בסופו  להשתקע  בחרו 
בבאר מילכה וקדש ברנע. חוץ מזה, כיום 
אנחנו  שאיתו  גמלים  עדר  גם  לנו  יש 
עשרה  עד  אחד  יום  בני  טיולים  עורכים 
כל  ביותר,  הארוכים  בטיולים  גם  ימים. 
הציוד שלנו רכוב על הגמלים ואנחנו לא 
משתמשים במכוניות כדי להביא אספקה. 
כזה  טיול  בשנה  פעם  עושים  גם  אנחנו 
לצוות שלנו, אליו יכול להגיע כל מי שעבד 

פה אי פעם.

מוקפים באנשים
היא  בעסק.  מלאה  שותפה  גלי  אישתי 
אחראית על כל נושא האוכל ועל המטבח 
שותפים  היו  הילדים  גם  בעזוז.  שנמצא 
כיום  ואחזקתו.  החאן  בבניית  מלאים 
רותם בן 22 ונועם בת 21 ושניהם בצבא, 
הביתה  לסופ"שים  חוזרים  כשהם  וגם 
לראות  שלהם  החברים  את  מביאים  הם 
את החאן ולעזור במה שצריך. גם חברים 
בדרך  קרובות,  לעיתים  לפה  מגיעים  שלי 
תמיד  שאנחנו  כך  אחד,  מיום  ליותר  כלל 

מוקפים באנשים עם נכונות לעזור 
ואהבה למקום.

לקחת בפרופורציה
מפעל  של  הפריווילגיות  אחת 
החיים הזה היא שהעבודה והיומיום 
הם מיקשה אחת. אני לא קם כל יום 
והולך לעבודה, אני חי את העבודה 
בכל רגע. אני מתעסק במה שתמיד 
בשטח,  וטיולים  -בנייה  אהבתי 
ההבדל  על  להצביע  לי  קשה  וכבר 
בין העבודה הזאת לתחביבים שלי, 
האלה  בחיים  אחד.  נעשו  הם  כי 
אני משתדל לקחת גם את הדברים 
כשיש  וגם  בפרופורציה,  הרעים 
מתגברים  אנחנו  קשות  תקופות 
אוהב  לא  שאני  משהו  כמעט  אין  עליהן. 

בזה, אולי רק את הביורוקרטיה.

לחיות את השממה
שאני  מה  את  להמשיך  היא  שלי  הכוונה 
להגדיל  כוונה  לנו  אין  היום.  עד  עושה 
ולהרחיב את החאן אלא רק לשפץ ולשפר 
את מה שכבר קיים. אני מאמין שלא באתי 
לנגב כדי להפריח את השממה, אלא באתי 
כדי לחיות את השממה, לשמור על הנוף 
מה  זה  הזה.  האזור  של  המיוחד  והאופי 
את  שמביא  מה  וזה  לפה  אותי  שהביא 
לפה  באים  אנשים  החאן.  של  האורחים 
להתנתק, אין פה אפילו קליטה סלולארית. 
האטרקציה היא המדבר. בכל לילה עושים 
המקום,  לבאי  וקפה  תה  ומגישים  מדורה 
בסופי שבוע זה מגיע למאה איש ובחגים 
אני  אבל  אורחים.   300 להיות  יכולים 
נהנה מהדרך ולא מהמטרה וכך אני רוצה 

להמשיך לחיות.

הביא לדפוס: נמרוד ברנשטיין

אדם,  מקום

לא באתי לנגב כדי להפריח את השממה. באתי כדי לחיות 
את השממה, לשמור על הנוף והאופי המיוחד של האזור 

עופר הרטוב, חאן בארותיים

לעשות.  מה  יש  תמיד  בגינה  אך  חורף,  כבר  אמנם 
מכיוון  לשתול,  כדאי  לא  פברואר  עד  מדצמבר 
נכנסים לתקופה של תרדמה  זאת צמחים  שבעונה 
ועוד(  גפן  )תאנה,  מהם  וחלק  גדלים,  לא  הם  שבה 
אף משירים את עליהם. לכן צמח שתשתלו בחורף 
מדי  יותר  יקבל  ואם  להתפתח,  בלי  במקומו  ישב 
מים, עלול להירקב. עלים רכים עלולים להיפגע גם 
מקרה. לכן חכו בסבלנות עד סוף מרץ ואז תשתלו 

המון. 
ומי שבכל זאת חייב להטמין את ידיו בקרקע, תשתלו 
הן  פקעות  וכו'.  נרקיסים  נוריות,  כלניות,   – פקעות 
פתרון פשוט להוספת צבע לגינה בחורף בלי תוספת 
שנים  ובמשך  אחת,  פעם  בקרקע  טומנים  השקיה. 
נהנים מפריחה. זה זמן לעדכן את משטר ההשקיה 
גשם  וכשירד  ההשקיה,  מרווחי  את  הגדילו  בגינה: 

סגרו את השיבר עד שהקרקע תתייבש.

)Aloe( צמח החודש: אלוי
פותח את המדור צמח האלוי. לאלוי שושנת עלים 
בשרניים עם גבעולי פריחה גבוהים בצבעים אדום-

)זאת  קקטוס  בטעות  לו  קוראים  כתום-צהוב. 
ואכן הוא צמח  נדבר(,  עוד  זה  ועל  משפחה אחרת, 
מינים  כמאתיים  בסוג  בעליו.  מים  האוגר  בשרני 
החצב  של  משפחה  )אותה  השושניים  ממשפחת 
הנציג  הדרומית.  מאפריקה  שמוצאם  והצבעוני(, 
לא   .)Aloe vera( האמיתי  האלוי  הוא  המפורסם 
שימו  אז  רפואי,  לשימוש  מיועדים  האלוי  מיני  כל 
למרוח  הג'ל  את  מוציאים  אתם  ממנו  שהעלה  לב 
פריחה  יש  לו  האמיתי,  מהאלוי  אכן  הוא  כוויה,  על 

צהובה. 
המדברית  הגינה  בעיצוב  חשוב  מרכיב  הוא  האלוי 
וזמן  העזים  פריחתו  צבעי  הפיסולית,  צורתו  בשל 
למשוך  האלוי  כמו  אין  בנוסף,  בחורף.   - פריחתו 
צופיות עם הצוף השופע בפרחיו. ניתן לשלב אותו 
בגינה עם צמחים נשירים שפורחים בקיץ, וכך יהיו 
לבקר  מומלץ  בקיץ.  וגם  בחורף  גם  ועניין  פריחה 
בקיבוץ שדה-בוקר כדי לראות את האוסף המרשים 

של האלווים שפורחים כל החורף. 
גלעד מיכאלי
משתלת קרקש

מדרשת בן-גוריון

פינת הגינון המדברי 
גם אתם מטפחים גינה? מדור חדש יעזור לכם להתחבר לאקלים המקומי ולגנן גינה לתפארת
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יהודים זה גם מקצוע עם הרבה מקוריות
הנגב,  מרמת  אנשים  כמה  חזרנו,  השבוע 
שנקרא  מה  הג'י.איי.,  של  מכינוס  מדנבר 
הקודש  ובשפת  אנסמבל  ג'נרל  בלעז 
הייתה  גדולה  אכן,  הכללית.  ההתכנסות 
היו  יהודים  מ-3,000  למעלה  התכנסות. 
כך  כל  ימים.  כמה  במהלך  מחיצה  באותה 
הרבה יהודים במקום אחד, שכבר בעובדה 

זו אתה מזדמן לבעיות ולאתגרים... 
איתם  שהביאו  יהודים  השתתפו  בכנס 
לחשוב  יכולים  שיהודים  דברים  מיני  כל 
עליהם, חלק ניכר מהם היו אפילו ביזאריים 
אפתח  לתיאורים,  שנכנס  לפני  ותמוהים. 
מעט את ה"פריים" של התמונה: ובכן, בכנס 
הזה כל נציג שמכבד את עצמו ויהדותו, פתח 
דוכן, בשפה שלנו "באסטה". לצד הדוכנים 
על  ונאומים  כנסים  עצרות,  גם  התקיימו 
נושאים העומדים בפני העולם היהודי, ארץ 
פני  על  הפזור  ישראל  עמך  ושאר  ישראל 
האיראני,  האיום  על  שם  דיברו  הגלובוס. 
על פיתוח הנגב, על איחוי השסעים בחברה 

תחת אוהל כחול גדול ומה לא.
ארגונים  לראות  ציפיתי  הבאסטות  בין 
ותוכניות כ"תגלית", "אור משימות" וכאלה, 
נושאים  שקידמו  דוכנים  גם  היו  אבל 
את  להפיץ  בקשו  המארגנים   – כמקוואות 
כתיבת  גם  יישוב.  בכל  המקווה  חשיבות 
הצעה  בנוסח  שם  הייתה  תורה  ספרי 
לקנות  היה  שהוצע  הרעיון  יפה.  מסחרית 
לטקס  לתזמן  ניתן  סיומו  שאת  תורה  ספר 
שם  המצדה,  על  למשל  בארץ,  מצווה  בר 
גם  והדר.  עם  ברוב  הספר  כתיבת  תיחתם 

לעמותה  כסף  לגייס  באו  בודדים  חיילים 
העיתונאים  בהחלט.  להם  ומגיע  שפתחו 
עשו  באנגלית  ו"הארץ"  פוסט"  "ג'רולזם 
לחיזוק  תנועות  גם  היו  מכירות.  קידום 
צעירות  עמותות  מאתיופיה,  העולים 

שמבקשות תמיכה והכרה. 
השותפויות,  עולם  את  גם  פגשנו  כמובן 
שיש  כמו  שותפויות  מ-50  למעלה  החובק 
של  רבים  דוכנים  גם  היו  לדנבר.  בינינו 
היהודים  של  המקומיים  הצרכים  "מכירת" 
וצריכים  המזדקנים  הרווחה  בארצות 
בארצות  ליהודים  גם  כן,  לב.  תשומת 
הרווחה יש צרכים, והרבה! בכל דוכן ראיתי 

כי המוח היהודי ממציא עוד פטנטים...

ראיתי מעט אור בקצה המנהרה של הנגב
עצמם,  את  המכבדים  טובים  יהודים  כמו 
השוק  אצל  הלכה  הנגב  רמת  משלחת  גם 
להשפיע  שרוצה  מי  שהרי  יוקרתי,  הכי 
הצורך  את  הביאה  שלנו  הבסטה  אליו.  בא 
הנגב  ורמת  בכלל  הנגב  ופיתוח  בקידום 
יפות  הכי  שהיו  שלנו,  הדיילות  בפרט. 
את  קידמו  דנבר,  של  הבאסטות  בעולם 
ובהם  המיוחדים  הנגב  בטעמי  הבאים 
השמן, היין התמרים ומה לא. מזל שהן היו 
שם, כך השלמתי פחמימות וחלבונים בזמן 
הגישו  תמיד  לא  רעב.  התקפות  שנתקפתי 
הלא  במסעדות  אוכל  לא  ואני  בכנס,  אוכל 
כשרות שסבבו את היכל התהילה הדנבראי. 
שקרא  המושקע,  בדוכן  למאמץ  בהמשך 
מושב  גם  התקיים  מהמבקרים,  רבים  אליו 
שלם שבו הוצג עתידו של הנגב. השתתפו 

בו שמוליק, דיויד מיראז' והמושל לשעבר 
ידידות  ביחסי  שנשאר  קולורדו,  של 
ופעילות עם הפדרציה של דנבר ועם רמת 

הנגב. 
ממשמש  בנגב  הפריחה  שקידום  ספק  אין 
ובא, השאלה איך מקצרים את זמן הלבלוב. 
הפדרציה,  ידי  על  שנעשית  הדחיפה  לכן 
אחרים,  טובים  ואנשים  שלנו  המועצה 
לנו  שהתמהמה  משיח  פעמי  את  מזרזת 
תקוע  נשאר  הרעיון  החמישים.  משנות 

בצריף של בן גוריון בשדה בוקר...

היינו יחד במעמד הר סיני
בך  מתחזקת  בניכר,  שם  כשאתה  רק 
של  האוטומטי  החלק  בך  ונדלק  התחושה 
מאות  עם  כשאתה  היהודי.  העם"  "אחד 
אנשי פדרציה יהודים שמזדהים עם ישראל 
בעתידו  יום  יום  שעוסקים  היהודי  והעם 
מעשה  היהודי.  העם  של  קיומו  ובהמשך 
יש  שבהתחלה  נכון  ממש.  השראה  מעורר 
עם  אבל  התחברות,  וחוסר  מבוכה  מעט 
לזרם  מתחבר  אתה  לזה,  כשנכנסים  הזמן 
המרכזי של "חברת החשמל" היהודית, שיש 
הרבה  לאוויר  שמספק  עתיק  גנראטור  לה 
קילוואטים של חשמל... כולם מתחשמלים 
מזה. אפילו אם אתה חצי דתי, רבע דתי או 
חילוני מוחלט או שהדתיות שלך מעוררת 
שהקרח  אחרי  ראשוני.  גיחוך  מין  באחר 
יהודים  של  הזו  למסה  נכנס  אתה  נשבר 
רוחשים בוחשים ואתה חושב לעצמך שכך 
כנראה היינו במעמד הר סיני - מבולגנים, 
מחולקים  אחידים,  לא  ממושמעים,  לא 

מתנגדים.  יש  החלטה  כל  ועל  לשבטים, 
לכל דור יש את קורח ועדתו... אבל בסופו 
סיני,  בהר  ההוא,  מהמעמד  משהו  דבר  של 
 DNA-ל מאיתנו  ואחת  אחד  לכל  הכניס 
איזו מוטיבציה להתחבר, לחבר ולהשפיע. 

קסם הערבות
אין לי הסבר אלא לומר שהערבות הזו טבועה 
בתוך הנשמה היהודית, ממש "בילט אין". היא 
שליט  גלעד  לשחרור  במאבק  לפרוץ  יכולה 
)מצווה גדולה ביהדות לשחרר שבויים(, והיא 
המצוקה  יהודי  בהבאת  בסיוע  להיות  יכולה 
אפילו  אחרות.  וארצות  ואתיופיה  מברה"מ 
אתה  לו,  עוזר  שאתה  מי  את  מכיר  לא  אתה 
עוזר לו מכיוון שהוא קורא לעצמו יהודי. זו 
כמו  נצחית  מחייבת.  אבל  פשוטה  הנוסחה. 

היהודי הנצחי. 
פעם ישראל הייתה חלשה ונזקקת, היום היא 
התחזקה, ומנגד יש סימנים לכך שחלק ניכר 
בהיחלשות  העולם  ושאר  אמריקה  מיהדות 
וחלילה,  חס  נזקקים  לא  עדיין  הם  כלכלית. 
אבל חלקים מהם עלולים להגיע להצטרכות, 
זה  החסר.  לחלק  יעזור  אחר  חלק  ואז 
של  אירופה  מזרח  פליטי  פעם  המשחק. 
למבוססים  שהפכו  הקודמות,  המאות 
שעזרה  לישראל,  עזרו  ובקנדה,  בארה"ב 
ליהודים מרוסיה ומאתיופיה, וכך הלאה. זהו 
זה  בתוך  חי  שלא  מי  הדדית.  הערבות  קסם 
לא מבין מהי. אבל כשאתה בתוך הגנראטור 
הזה אתה מתלקח ונהיה חלק ממנו. רק בגלל 
יהודים כאלה שנדחפו ודחפו אותי בכנס הג'י.

איי. אני שמח שאני שייך לעם ישראל.

גם אני חתמתי ערבות
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

)באנגלית:  הגרון  שחור  הדוחל  של  שמו  מקור 
 Saxicola מדעי:  שם   ,Common Stonechat
שמשמעותה  "דחל"  הערבית,  מן  הוא   )torquata
זו נוהגת להרעיד את זנבה  רעד. זאת מאחר וציפור 
הקיחליים.  במשפחת  נוספים  מינים  כמו  במהירות 
לעומת זאת, מקור שמו האנגלי הוא בקולו, המזכיר 

נקישות של שתי אבנים האחת בשנייה.
כ-12.5  גופה  אורך  קטנה,  שיר  ציפור  הינו  הדוחל 
גרם.   13-17 ומשקלו  ס"מ  כ-21  כנפיו  מוטת  ס"מ, 
לזכר )בתמונה( ראש שחור וגרון שחור עם צווארון 
ערמוני,  חום  בצבע  הגוף  וצידי  החזה  לבן.  רחב 
הבטן לבנה. בצידן העליון של הכנפיים בולט כתם 
לבן. המקור קצר ושחור. לעומתו, הנקבה בצבעים 
עדינים יותר, מפוספסת בחום וכהה מעל, פס הגבה 
בצבע לבנבן מעורפל וכך גם הצווארון. כתם הכנף 
לבן וקטן משל הזכר. החזה וצידי הגוף בצבע כתום-
נוצותיהם  את  מחליפים  הדוחלים  בהיר.  ערמוני 
ואילו  דהוי,  הנוצות  צבעי  שלאחריו  הקיץ,  בסוף 

לקראת האביב הם נעשים עזים ובולטים. 
את  וכוללת  רחבה,  הדוחלים  מיני  של  תפוצתם 
וחלקים  ישראל  אפריקה,  צפון  אסיה,  אירופה, 
בלבנון,  גם  דוגר  הוא  ערב.  האי  חצי  ומרכז  מצפון 
אוכלוסיותיו  הטרופית.  ובאפריקה  אפריקה  בצפון 
בדרום ומערב אירופה יציבות, אלו של מרכז ודרום 
מזרחה של אירופה ואלו של אסיה נודדות. בישראל 
)Rubicola(, אולם  נפוץ בעיקר תת המין האירופי 
הוא אינו מקנן כאן אלא רק מבלה את החורף וניתן 

המין  תתי  לפברואר.  ספטמבר  בין  בעיקר  לראותו 
באירופה  אלא  כאן  דוגרים  אינם  בארץ  הנצפים 
צמחיה  עם  פתוחים  שטחים  מעדיף  הדוחל  ואסיה. 
אזורים  בשולי  לראותו  ושכיח  ובינונית  נמוכה 

חקלאיים וליד מקומות מיושבים. 
הקן לרוב על הקרקע או סמוך לה, חבוי בין העשבים 
או מתחת שיח סבוך. הוא בנוי מעשב, נוצות, עלים, 
שער וצמר המחוזקים ברישול. הנקבה מטילה 4-6 
ונקודות  בבהרות  מגוון  כחלחל  ירוק  בצבע  ביצים 
כשבועיים.  הדגירה  משך  חומות-אדמדמות. 

הצעירים מגיעים לבגרות מינית בגיל שנה.
חרקים  בעיקר  החוליות,  חסרי  הוא  העיקרי  מזונו 
לצוד  נוהג  הוא  אותם  וזחליהם  ובינוניים  קטנים 
מנקודת תצפית בשטח. לפעמים גם זרעים ופירות 
טריטוריאלי.  הוא  שחור-הגרון  הדוחל  קטנים. 
מחזיק  הזוג  הכנף,  לבנות  לסלעיות  בדומה 
של  הזוגיות  עליה.  ומגן  החורף  במהלך  טריטוריה 
ואינה  בלבד  הטריטוריה  לשמירת  משמשת  החורף 
גודל  הקינון.  במקום  בקיץ  שייווצר  לזיווג  קשורה 
וידוע  הטריטוריה באירופה מגיע עד לעשרה דונם 
בעונת  מקום.  לאותו  חורף  מדי  שבים  פרטים  כי 
או  עמוד  בראש  לעמוד  נוהגים  הזכרים  החיזור 
ולהכות  זנבם  את  להרעיד  שיח,  בראש  חשוף  ענף 
זה מבליט את צבעיו של הזכר כדי  נוהג  בכנפיהם. 

למשוך את בת זוגו ולהזהיר פולשים. 

www.canonimo.com

דוחל שחור גרון
רועד לכבוד החורף, שהגיע...
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