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אין פתרון לביוב של מתקן סהרונים

תוכנית ניצנית הוחזרה 
לשולחן הדיונים

 בתכניות שהגיש משרד הביטחון להקמת מתקן הכליאה סהרונים, לא תוכננה מערכת 
טיפול שפכים סבירה. לאור זאת, במועצה מסרבים לאשר את הקמת המתקן 

המועצה הארצית לתכנון ובניה דחתה את החלטת הוועדה המחוזית 
לבטלה, והורתה להחזירה להמשך טיפול

דבר ראש המועצה

אלפי  היום  כבר  מאכלס  סהרונים  מתקן 
המתקן  עתידים  התוכניות  פי  ועל  שוהים, 
עד  לאכלס  לו  שצמוד  קציעות  וכלא 
זאת,  למרות  ואסירים.  מסתננים  כ-10,000 
כוללת  לא  סהרונים  של  הבינוי  תוכנית 
מתקן טיהור שפכים, בניגוד להנחיות ועדת 
לאישור  לאחרונה  שהוגשו  בתוכניות  ענבר. 
מציג  ובניה,  לתכנון  המקומית  הוועדה 
המתקן  לשידרוג  תוכנית  הביטחון  משרד 
קציעות  מט"ש  על  הסתמכות  תוך  הזמני, 
ואינו  מענה  נותן  אינו  היום  שכבר  הקיים, 

עומד בדרישות החוק.
המט"ש הקיים הבנוי מאגני עפר פתוחים לא 
אטומים בשטח כולל של כ-70 דונם. מט"ש 
זה נבנה כפתרון לשופכי מתקני הצבא באזור, 
ועם מעבר מתקן הכליאה לשב"ס נתן מענה 
גם לשופכי הכלא. עם הקמת מתקן סהרונים 
ליד כלא קציעות, נעשו פעולות לשיפור מצב 
המט"ש. קולחי המתקן משמשים להשקיית 
המועצה  פניות  למרות  שדה.  גידולי  מספר 
הגורמים  עם  שיחות  באינספור  האזורית 
האחראים במשרד הביטחון, נכון להיום אין 

הקמת  לתכנן  ו/או  לתקצב  המשרד  בכוונת 
מתכוונת  המועצה  זאת,  עם  כנדרש.  מט"ש 
לתחילת  האישורים  מתן  את  להתנות 
שעלותה  טיהור  מערכת  בהכללת  העבודות 

כ-40 מיליון ש"ח. 
לא  כבר  ואנחנו  הבריטי  המנדט  ימי  "נגמרו 
נאפשר  "לא  ריפמן.  אומר  הביניים",  בימי 
ולהקים  כולנו  על  לצפצץ  הביטחון  למשרד 
ביוב  מערכת  ללא  אנשים  לאלפי  מתקן 
לערכאות  נפנה  צורך,  יהיה  אם  ראויה. 

משפטיות".

הוועדה  החליטה  משנה  למעלה  לפני 
הפקדת  את  לבטל  ובניה  לתכנון  המחוזית 
האזורית  המועצה  ניצנה.  פתחת  תוכנית 
הגישה ערר על ההחלטה, וביקשה להשיבה 
לוועדת ההיגוי לצורך הפקדתה בשנית. כעת 
באופן  לקבל  הארצית  המועצה  החליטה 
לא  התוכנית  שהפקדת  כך  הערר,  את  חלקי 
תבוטל, ומינהל מקרקעי ישראל יהיה רשאי 
הוטל  המינהל  על  התוכנית.  את  להשלים 
נוספים  ומסמכים  סביבתי  תסקיר  להגיש 
סטוטוריים.  הליכים  מספר  להשלים  וכן 
ההליך  ומיצוי  הפרטים  השלמת  לאחר  רק 
בידי  מצוי  יהיה  המידע  כשכל  התכנוני, 
אם  הוועדה  תחליט  המחוזית,  הוועדה 
לדחות את התוכנית או לקבלה, כפי שקובע 

החוק לגבי כל הליך תכנוני אחר.
בין  התבססה  הארצית  המועצה  בהחלטתה, 
התכנית:  טופלה  שבו  הרב  הזמן  על  היתר 
שאין  שנים  רב  תכנוני  הליך  ב...[  "]מדובר 

מקום להתעלם מקיומו ויש להביאו בחשבון 
הפקדת  על  ההחלטה  החלטה.  קבלת  בעת 
2006 וההפקדה בפועל  התוכנית היא מיולי 
רבי  הליכים  ביטול   .2009 בסוף  בוצעה 
יביא  מחדש  ותחילתם  אלה  בנסיבות  שנים 
הרבה  שנים  עוד  תסתובב  זו  שתוכנית  לכך 
בצנרת התכנונית... הימשכות הליכי התכנון 
לשרשה  כדי  לפעול  שיש  חולה  רעה  היא 
ולאפשר הבאתן של תוכניות לקו הגמר בזמן 

סביר", כך כתבה המועצה בהחלטתה.
פתרון  בהחלטה  רואים  האזורית  במועצה 
השיקולים  כלל  בין  המאזן  ראוי,  ביניים 
ריפמן:  שמוליק  לדברי  בערר.  שהובאו 
הארצית,  המועצה  החלטת  על  מברך  "אני  
מכה  זוהי  הנגב.  רמת  טיעוני  את  שקיבלה 
מביעה  היא  שכן  המחוזית  לוועדה  קשה 
הוועדה  של  טיפולה  אופן  על  ביקורת 
להמשך  אותה  ומחזירה  ניצנית  בתוכנית 

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

ואנחנו מפרסמים.

חגיגה דמוקרטית
נושא הקמת בית ספר תיכון אזורי יוכרע בישיבת 
מליאת המועצה הקרובה. בעת כתיבת שורות 
אלו אינני יודע מה תהיה ההכרעה, אך ברור כי 
הדיון הציבורי הער סביבו מעיד על חשיבותו 
של  לעתידה  שלו  והרלוונטיות  הנושא  של 
החינוכי  בהיבט  רק  לא  הנגב,  ברמת  הקהילה 
אלא גם בהשלכות החברתיות שלו והשפעתו 

על סיכויי הצמיחה הדמוגרפית.
של  החינוך  צוותי  עסקו  ויותר  שנה  במשך 
ערן  של  בראשותו  המועצה,  יישובי  כלל 
דורון ובסיוע גורם חיצוני, בליבון הנושא תוך 
כל  של  והעמדות  הדעות  למגוון  התייחסות 

המשתתפים.
שלוש  הוצגו  חודש  לפני  המועצה  במליאת 

חלופות:
הנגב  רמת  ילדי   - הקיים  המצב  השארת   .1
ובתיכון  הנשיא  אשל  הבשור,  בנופי  לומדים 

לחינוך סביבתי.
2. הקמת בית ספר לא פנימייתי בסמוך לתיכון 

לחינוך סביבתי בקמפוס מדרשת בן גוריון.
3. הקמת בית ספר תיכון אזורי במרכז האזורי 

בסמוך למשרדי המועצה .
אין  לי ספק כי מדובר באירוע מכונן, וההחלטה 
החינוך  של  עתידו  לגבי  משמעות  הרת  תהיה 
אשר  ההחלטה  תהא  הנגב.  ברמת  יסודי  העל 
תהא – המועצה על מחלקותיה תפעל ליישום 
החלטת המליאה באופן הטוב ביותר, כפי שאנו 

פועלים בכל נושא ועניין.
אני מבקש לשלוח לכם ולכל בני ביתכם ברכת 

התחדשות, פריחה ושגשוג, חג שמח וכשר

שמוליק ריפמן

סיכום יום המועצה
 ביום המועצה הרביעי דנו התושבים וחברי המועצה במבנה הדמוגרפי של היישובים, 

ובשמירת הרצף הבין-דורי. להלן הסוגיות שעלו והתייחסות ראש המועצה

המועצה,  יום  התקיים  פברואר  חודש  בסוף 
השנה  זו  הנגב,  רמת  הניסויים  במרכז 
זה,  ביום  המשתתפים  מיעוט  הרביעית. 
המפגש  אופי  לגבי  לחשיבה  אותנו  מחייב 
לא  בקבוצות  הדיונים  הבאות.  בשנים 
שיחה  התקיימה  זאת  במקום  התקיימו, 
רונית  של  בהנחייתה  באודיטוריום  פתוחה 

יצחקי.
המשתתפים  בפני  שהוצג  המרכזי  הנושא 
היה המבנה הדמוגרפי של קהילות הישובים, 

ושמירת הרצף הבין-דורי.
המשתתפים העלו מספר סוגיות:

האוכלוסיה  הגדלת  את  כחזון  לקבוע  יש   
לשם  שנים.  עשר  בעוד  תושבים  ל-20,000 
שיאפשר  צוות  עכשיו  כבר  להקים  יש  כך, 

להגיע אל היעד על פי אבני דרך.
גם  לקלוט  צריכים  החקלאיים  הישובים   •
אוכלוסיה שאינה מתפרנסת מחקלאות, כדי 

שיוכלו לגדול.

צריכה  ניצנה  בפתחת  התושבים  הגדלת   •
גדול  קהילתי  ישוב  מהקמת  בעיקר  לבוא 
בישובים  חקלאיות  לא  משפחות  ניצנית.   –

החקלאיים יערערו את המרקם החברתי.
לכוחות  גדול  קהילתי  ישוב  להקים  יש   •
צה"ל  ובסיסי  ההדרכה  )קרית  הבטחון 

באזור(.
היישובים  את  "לדחוף"  המועצה  על   •
צריכים  והיישובים  האוכלוסיה,  להגדלת 

"להתיישר".
הישובים  לפרנסי  לסייע  המועצה  על   •
)למשל,  בפתרונות תעסוקה בתוך הקהילות 

הסרת חסמים במינהל מקרקעי ישראל(.
סבירים  במחירים  להשכרה  דירות  אין   •

בישובי רמת הנגב.
שמוליק התייחס לדברים:

• אם לא תהיה הסכמה/התאמה בין התפיסה 
הכוללת של המועצה לבין הראיה הישובית, 
מהלכים  בקידום  להמשיך  נכון  יהיה  לא 

תכנוניים ביישובים ע"י המועצה. 
בניה  בנושא  פתרונות  אין  למועצה   •
משקיע/ מחפשת  והיא  להשכרה,  ציבורית 
נווה בוקר שלב  כי בשכונת  תורם. מתכננים 
ג' תהיה עדיפות לבני/ות רמת הנגב ברכישת 

מגרשים לבניה.
המועצה  מעורבות  מידת  של  בסוגיה   •
הניהול  על  לשמור  יש  הישובים,  בניהול 
העצמי ביישובים וחיזוק ההנהגה המקומית. 
תעסוקה  בעיית  אין  המאקרו  ברמת   •
העבודה  למקומות  ההגעה  זמן  במועצה. 
חלקי  בשאר  מהמקובל  יותר  קצר  בסביבה 

הארץ. 
אשמח  ולהשמיע.  לשמוע  שבאתם  תודה 
שנלמד  כדי  והצעות  הערות  לקבל  מאוד 

להשתפר!

שאול לוי
מזכיר המועצה

עדו הופמן ממדרשת בן גוריון, 
תלמיד התיכון לחינוך סביבתי 

במדרשת בן גוריון, זכה במקום 
השני בחידון הארצי "סובב 

ישראל". החידון, המתקיים ביוזמת 
הפיקוח על הוראת הגיאוגרפיה 

במשרד החינוך, מתקיים זו 
השנה השמינית. בחידון נבחנים 

התלמידים על נושאים סביבתיים, 
גיאוגרפיה בארץ ישראל ויחסי 

גומלין בין אדם לסביבה

חג שמח וכשר לכל תושבי המועצה
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משלושה יוצא אחד
ברמת הנגב התגבשה קבוצה של מתחרי טריאתלון, ילדים ומבוגרים, שיתחרו באליפות אירופה הקרובה

המון"  "מוסיף  הטריאתלון  הספורט,  ענפי  מכל 
יותר מכולם. זהו ענף אתגרי ומגוון, בו כל תחרות 
מתחילה בשחיה, עוברת לרכיבה ולקינוח ריצה. 
האורכים משתנים – ממקצים מהירים )ספרינט( 
ועד היותר ארוכים ומתישים )אולימפי, חצי איש 
ברזל ואיש ברזל(. בתחרות איש הברזל, למשל, 
 180 לרכב  ק"מ,   3.8 לשחות  צריך  המתחרה 
לשמוע,  תתפלאו  מרתון.  בריצת  ולסיים  ק"מ 

שעשו,  "משוגעים"  כמה  יש  בקבוצתנו  אבל 
עושים ויעשו את  התחרות המפרכת הזו, שהיא 

המאתגרת מכולן.
הקבוצות  אחת  היא  נגב  רמת  טרי  קבוצת 
מאוד  קבוצה  זו  בענף.  והמוערכות  הותיקות 
דורות  שילוב  עם  זוגות(  )חמישה  משפחתית 
שטחי  ברוב  המפוזרים  וחברים  וילדים(  )הורים 
 35 בה  יש  הכל  ובסך  מעבר(,  )וגם  המועצה 

בוגרים ו-25 ילדים מגיל 11 עד 70. את הקבוצה 
שמתחרים  בסקין,  ותומר  דרמון  דורון  מאמנים 

גם הם.
ותחרויות  במרוצים  מתחרים  הקבוצה  חברי 
הראשונה  הטרי  בתחרות  הארץ.  בכל  רכיבה 
של העונה, בעמק הירדן, ישתתפו כ-30 חברים, 
מתוכם שלושה בתחרות חצי איש ברזל. בנוסף, 
באילת,  אירופה  אליפות  מתקיימת  השנה 

הקבוצה  מחברי   15 בארץ.  הראשונה  בפעם 
בספרינט  ויתחרו  האליפות,  לקריטריון  נכנסו 

ואולימפי.
לאנשים  להודות  מבלי  לסיים  אפשר  אי 
שתורמים ביום יום להצלחת הקבוצה: המועצה 
המאמנים  המתנ"ס,  חברי  בראשה,  שעומד  ומי 

ועוד רבים וטובים אחרים. 
בשם הקבוצה, לולו טלמור

מימין למעלה: נועם חבשוש, נועה מנור,עדי וינד, יערה שביט, רוני וקנין, מורן לוי. 
מימין למטה: עמית קלוסקי, ניצן אלעזרא, נועם סרגוסטי, נריה אלעזרא. 

שוכבות: מאיה וינד, אליה אריאל

ילדי קבוצות הכדורסל של רמת 
הנגב אספו מאות מוצרי מזון 
לקראת החג. בסיועו של הרב 

סוויסה, חולקו המוצרים לנזקקים 
ולעמותות תמיכה ברחבי הדרום.

מושלמות
קבוצת הקט-סל בנות של רמת הנגב לא מפסידה אף משחק

עושה  בנות  הקט-סל  קבוצת  בשקט,  בשקט 
את  סיימה  הקבוצה  נגב.  לרמת  היסטוריה 
בדרכה  והיא  הפסד,  ללא  השני  הסיבוב 
היו  הניצחונות  רוב  דרום.  מחוז  לאליפות 
מערים  קבוצות  מול  גם  גדולים,  בהפרשים 
גדולות כגון מכבי אשדוד, אליצור יבנה ומכבי 

גדרה. 

ראוי לציין לטובה את המאמן יהב חדד שעושה 
להישגים  ומוביל  הבנות  עם  נהדרת  עבודה 
ואת  וינד  קתי  הקבוצה  מנהלת  את  גבוהים, 
ובכך  ועניין  דבר  בכל  שמסייע  ההורים  צוות 

תורם רבות להצלחת הקבוצה.
כל הכבוד! המשיכו כך!

מאיר דיין, רכז כדורסל רמת הנגב

שלוש מדליות לרמת 
הנגב במירוץ עין גדי

 נבחרת רמת הנגב חזרה ממירוץ עין גדי עם שלוש מדליות, 
את כולן הביאו הילדים המהירים שלנו

יצאנו  וחצי,  חמש  בשעה  אחד,  שבת  בבוקר 
קבוצה של ילדים ומבוגרים למרוץ עין גדי ה-29. 
באותו ערב חזרנו לרביבים עם לא פחות משלוש 
חייבים  אנחנו  מההצלחה  ניכר  חלק  מדליות! 
לפול הנדי, המאמן האנגלי, שהאמין ולא ויתר. גם 
אנחנו לא האמנו שאחרי אימון קצר ילדינו יעקפו 
לקבוצת  השייכים  ילדים  משמע,  תרתי  בסיבוב, 

טריאתלון.
בנים הגיע  הזוכים: למקום הראשון לגילאי 6-7 
בנים   8-9 לגילאי  הראשון  למקום  לייטה,  עידן 
 10-12 גילאי  השני  ולמקום  ללויה,  נעם  הגיע 

למקומות  הגיעו  בנוסף  ללויה.  עדן  הגיעה  בנות 
אורי  סיקורל,  איתמר  פריאל,  נטע  גם  מכובדים 
יוסף  את  גם  נשכח  לא  לייטה.  ותומס  לייטה 
ללויה, אלי לופו ופול הנדי שרצו 10 ק"מ והגיעו 
גם הם למקומות מכובדים. ונוסיף תודה לאמהות 
שבסיום המירוץ שרצו במרחצאות עין גדי והגיעו 

לתוצאות מרשימות במרקם העור...
ה-30.  למרוץ  ומצפים  מאושרים  חזרנו  כולנו 
אנחנו קוראים לכל הילדים להצטרף אלינו בשנה 

הבאה. 
סיגל לייטה, רביבים

הזוכים עם המאמן

מהסהרה לארץ המכתשים, בריצה
קווין לין התפרסם ברחבי העולם כרץ 

ללא גבולות, כחוצה מדבר הסהרה 
)7,500 ק"מ ברציפות( וכרץ שהשלים 

את דרך המשי )11,000 ק"מ ברציפות(. 
לין בחר להקדיש את ההישגים מעוררי 
ההשתאות שלו לטובת ילדים יתומים 

ברחבי העולם. החודש הוא הגיע 
לנגב על מנת לעזור בתכנון מרוץ ארץ 
המכתשים 2013, שיהווה חלק מריצת 
אולטרה מרתון חוצת יבשות הנקראת 

.Trans The World
לין והצוות המלווה ביקשו להיפגש 

עם ילדי האזור, לשוחח איתם ולרוץ 
איתם. וכך כינסתי באחד הבקרים לפגישה מעניינת את נערי קבוצת 

הטריאתלון מהתיכון הסביבתי ואת הרץ הטיוואני האגדי והסביבתי. 
החיבור היה מצוין והנערים הספורטיביים וחובבי הטיולים האתגריים 
התעניינו בכל פרט הקשור להכנות ולהתנהלות במרוצים האתגריים. 

הפגישה התארכה מעבר למתוכנן, וקווין הצנוע סיפר על ילדותו 

בפנימייה בטייוואן, על אתגרים 
על אנושיים ועל ניצחון הרוח 
והמוח על הגוף. קווין נתן לנו 

פרופורציות חדשות למושג קושי.
מרוץ ארץ המכתשים ייצא 

לדרך בעוד שנה, ואנחנו מקווים 
שיתפוס את מקומו כמרוץ 

האולטרא המרשים, האתגרי 
והטוב בישראל. אורכו כ-200 
ק"מ במהלך ארבעה ימים. על 

המסלול יתחרו ביניהם בודדים 
וקבוצות של רצים ורוכבי 

אופניים, מרחבי ישראל והעולם.
הריצה בארץ המכתשים תחבר את המשתתפים לשבילים המיוחדים 

של המכתשים, מהר הנגב הגבוה ועד המקום הנמוך בעולם, ים המלח, 
וכל זאת בדגש על שיתוף התושבים והקהילות המקומיות באירוע. 

תומר בסקינד, מאמן הנערים

קווין לין, הרץ בעל השם העולמי, התארח ברמת נגב 

לין ונבחרת הטריאתלון
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חגיגות צפרות
9-11.4.12 מרכז צפרות רמת הנגב מזמין אתכם לחגיגות 

צפרות בנגב בסימן "עת לנדוד ועת לדגור". בעזרת מדריכי 
צפרות מנוסים נכיר את רזי הציפורים, נצא לטיולי ג'יפים, סיורי 

לילה ויום, פעילויות טיבוע ויצירה לכל המשפחה.
הזמנות: ביס"ש שדה בוקר 08-6532016. 

לבירורים: 052-3689608.
יום פתוח בכפר אריכא 

ביום א' חוה"מ פסח 21/4 - סיורים וביקור בכפר המסורתי 
אריכא "הכפר הניסתר". החל מהשעה 10:00-16:00 יצאו 

סיורים בכל שעה עגולה. הכניסה לכפר בק"מ 106.3, כ-4 ק"מ 
לפני צומת בה"ד 1 למגיעים מצפון. 050-5702099 )רז ארבל(.

פסטיבלים
9-10.4 שמש ולילות ירח בניצנה 

סיורים במרכז ההפרדה והמחזור, טיולי שקיעה ותצפית 
אסטרונומית, סיורי צפרות, טיולי אופניים, לכל המשפחה. -08

.6561435/468
9-11.4 פסטיבל פסח באדמה

שלושה ימים של ריקודים, מוסיקה, תנועה ואהבה בהאנגר 
אדמה מצפה רמון. 

בכורה עולמית של ליאת דרור ניר בן גל הלהקה "אפצ'י דאון 
צ'י".

אריק ברמן - מופע אקוסטי. ריקוד נטו - כתב תנועה.
.08-6595190

טיולים
ביס"ש שדה בוקר

8-13.4 מגוון פעילויות וטיולים, למשפחות, זוגות ושאר 
המטיילים והמתארחים באזור.

לפרטים: גילי אדוורדסון 050-2050584. הרשמה: -08
.www.boker.org.il :6532016 שלוחה 1. אתר האינטרנט

כל הטיולים והפעילויות מותנים בהרשמה של מינימום 
משתתפים מראש!

טיולי אופניים - קפה עזוז 
8-12.4 בשעה 15.00 יצאו טיולי אופניים מודרכים של שעה 

לכל המשפחה, סובב עזוז.
רשות הטבע והגנים

חגיגת טיולים ברמון, ביום ובלילה, ברגל וברכב. בהרשמה 
ותשלום ב"כוכבית בטבע" 3639*.

סיורים בחוות בודדים
שירת המדבר - חווה וחוויה בין עשבי תבלין

פעילות מיוחדת למשפחות ולקבוצות למשך חוה"מ פסח והחג 
השני.

• סיורים חוויתיים בגן צמחי המרפא והתבלין יצאו כל שעתיים
• סדנאות והפעלות לילדים

• מגוון מוצרים מהחווה
במהלך החג החווה פתוחה למבקרים כל יום מ-9:00 עד 16:00.

לפרטים: גולן 052-7021650.
פעילויות לכל המשפחה בחוות האלפקות

טיולי סוסים, פיקניק לאמה וסיורים בחווה. 052-8977010.
חוות קיש דרך ארץ 

8-12.4 סיור מודרך בחווה וביקב הכוללים טעימות יין בשעות 
.14:30 ,09:30

לפרטים: דניאל קיש050-5260768 .
מופעים

12-14.4 צלילים במדבר הקטן
סוף שבוע קלאסי בקיבוץ שדה בוקר.

כרטיסים במקום. פרטים: 050-5545501.
 JAZZERT

12.04 הופעה בקפה עזוז בשעה 21.30. 
פעילויות נוספות

"השוק הנבטי" – חוויה בת 2000 שנה
רחוב השוק המקורי מתעורר לחיים.

8-13.4 החל מ-10:00 חוזרים אל הבזאר בממשית ברחוב 
השוק הקדום לאירוע בן 12 שנה, להתחבר אל ניחוחות העבר, 

להתרגש מחוויה "היסטורית" צבעונית וקסומה של מראות, 
ריחות וטעמים.

סוחרים אותנטיים פורשים את מרכולתם: שלל שטיחים, 
"ענתיקות", כלים, דברי נחושת, תבלינים, מור ולבונה, לצד 

דוכני אומנים. כל זאת בליווי מוזיקה, ריקוד ואווירה ציורית 
שקשה להסביר במילים. 08-6556478.

חי רמון
כל ימות הפסח, ספורים גדולים של חיות קטנות – לראות את 

בעלי החיים הקטנים מתמודדים עם המדבר הגדול!
www.parks.org.il 08-6588755

גן לאומי שבטה - "אל סמטאות העבר"
8-12.4 בשעות 09:00, 11:00, 14:00. סיור אל סמטאות שבטה, 
המרשימה שבערי המדבר, שהוכרזה כאתר מורשת עולמית על 

ידי אונסק"ו.
נפגשים בכניסה לגן הלאומי. הסיורים והכניסה לאתר חינם. 

גן לאומי עבדת - אתר מורשת עולמית

8-12.4 מרכז נבטי, סרטון, ממצאים ומבואה לביקור בעיר 
הקדומה היושבת על דרך הבשמים, סיורים והדרכות אל 

סמטאות העיר הנבטית רומית שהוכרזה כאתר מורשת עולמית 
ועל סיפורו של עם קדום. 08-6551511 

חי נגב וצריף בן גוריון 
בכל ימי חול המועד פסח פתוחים לציבור, במסגרת פרויקט 

"פועלים למען תרבות, טבע ויופי". 
www.bankhapoalim.co.il

מו"פ רמת הנגב
8-12.4 סיורים בשעות 11:00 ו-14:00. הסיורים מיועדים 

למבוגרים וילדים, בנושא גידול חקלאי במים מליחים וחקלאות 
בנגב בעבר ובהווה בכלל, והפעלות לילדים. משך הסיור כשעה 

וחצי. על כביש 211 מצומת טללים לכיוון ניצנה, כ-6 ק"מ 
מהצומת )יש שילוט(. 054-6209040.

פסח ברמת הנגב
ציפורים, שירים, ריקודים וסיורים - כל הפעילויות שמחכות לכם בחג החרות 

הכפר המסורתי אריכא 
צילום: טל גליק

9.4.12  הרצאה במסגרת פעילות 
צפרות:

הציפורים של ישראל ושמירת 
הטבע בארץ – כיצד שומרים על 

תופעות מעופפות?
20:30. על המקום המדויק ראה 
בפרסום  נפרד. עלות: 10 ש"ח 

לתושבי המועצה.
11.4.12 הצגה לילדים "עלילות 
הנסיך ככה" של תיאטרון ארנה 

פורת 
משך ההצגה כשעה, מתאים 

לגילאי 6-10.
17:00 אולם גולדה, רביבים. 

ההצגה ללא עלות. 
12-14.4.12 "צלילים במדבר 

הקטן", סופשבוע קלאסי 
במועדון לחבר, קבוץ שדה בוקר.

• מופע משירי שושנה דמארי 
עם הזמרת יונית שקד-גולן 

.20:30 ,12.4.12
• רביעיית היידן הישראלית 
במבחר רביעיות של המלחין 

יוסף היידן.
קונצרט 1: 13.4.12, 20:30; 

קונצרט  2 )תכנית שונה( 
.11:00 ,14.4.12

• שלישיית "עתר" במבחר 
מוסיקה קאמרית צרפתית.

.20:30, 14.4.12
מחיר כל קונצרט: 25 ש"ח. 

15.4.12 הצגה "למה לא באת 
לפני המלחמה", תיאטרון באר 

שבע. 
21:00  אולם גולדה, רביבים. 
כרטיס בהזמנה מוקדמת: 60 
ש"ח, בקנייה במקום 70 ש"ח.
20.4.12 סיור במסגרת "ששי 

ציוני": טכנולוגיה בשירות 
הביטחון.

תכנית טיולים לחודש:
14.4.12 טיול צפרות למישור 

ומכתש רמון, בעקבות 
העפרונים.

21.4.12 טיול משולב למיטיבי 
לכת ו"הולכים" אל הכרמל 

– אזור נחל בית אורן, עין אלון – 
בעקבות השריפה.

20-21.4.12  טיול אופניים 
לדרום רמת הגולן.

יום האישה ברמת הנגבתחזית תרבות - אפריל 2012
 חברות הפורום לעסקים קטנים ציינו את יום האישה 

במפגש מיוחד, סדנאות ומופע סטנדאפ

לציון  מוקדש  היום  במרץ.  ב-8  שנה  מדי  העולם  ברחבי  מצוין  הבינלאומי  האישה  יום 
רחבי  בכל  הנשים  זכויות  שוויון  למען  בהווה  גם  ולוחמות  שלחמו  נשים  של  הישגיהן 
העולם. ב-8 במארס 1857 פתחו פועלות במפעלי טקסטיל בניו יורק בשביתה כמחאה 
יותר  טוב  לשכר  בדרישה  יורק  בניו  נשים  אלפי  צעדו   1908 בשנת  העסקתן.  תנאי  על 
ולזכות הצבעה. בשנת 1910 נערך כינוס בינלאומי ראשון של נשים ובשנת 1911 צויין 

יום האישה במדינות שונות באירופה. 
בשנת 1977 האו"ם החליט על ציון ה-8 במארס כיום המוקדש לזכויות האשה ולקידום 
נכנסה  נגד נשים"  "ביעורן של כל צורות האפליה  השלום העולמי. אמנה המצהירה על 

לתוקף בשנת 1981 לאחר שחתמו עליה 20 מדינות, בכללן מדינת ישראל.
הנושאים העיקריים לדיון בנושא זכויות הנשים בישראל:

• השתתפותן של הנשים בתחומי הניהול והפוליטיקה – השפעתן הציבורית של הנשים
• דיני האישות, המשפחה והירושה

• חקיקה סוציאלית ודיני עבודה 
השנה ציינו את יום האשה הבינלאומי במועצה במפגש נשים, בו אירחו חברות הפורום 
לעסקים קטנים את נשות המועצה. השתתפו כ-90 נשים! קיימנו חמש סדנאות מרגשות, 
בהם  שונים  פעילות  מתחומי  ולהתרשם  לחוות  הזדמנות  המועצה  לנשות  ניתנה  בהן 
שכולה  ערב  בארוחת  הסתיים  והערב  סטנדאפ  מופע  היה  מכן  לאחר  נשים.  עוסקות 

מטעמים מעשה ידינו.
להצטרפות  אשמח  במועצה,  נשים  לפעילות  ותכנון  חשיבה  צוות  לאסוף  בכוונתנו 

מעוניינות.
 ענת לב-רן, 
ממונה על קידום נשים
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העדלאידע ה-15 קצרה הצלחה

סרטים, סיורים ואנרגיה סולארית

ביקור במגדל בבל של המדע

גם השנה, העדלאידע הסביבתית של המדרשה תוכננה ובוצעה על ידי התלמידים, ומשכה אלפי מבקרים מכל הארץ 

סיכום פסטיבל אקולנוע במדבר השלישי

 משלחת תלמידים מהתיכון לחינוך סביבתי ביקרה במאיץ החלקיקים בשוויץ, בו מדענים 
מכל העולם מאחדים כוחות כדי לענות על השאלות המסקרנות ביותר על היקום ועל עצמנו

העדלאידע  מתבססת  האחרונות  בשנים 
הסביבתית כאירוע שיא בתיכון לחינוך סביבתי 
במדרשת בן-גוריון, אליו מגיעים אלפים לצפות 
שאומרים  יש  התיכון.  תלמידי  של  במיצגים 
הגדול  הקהילתי  האירוע  היא  שהעדלאידע 
בישראל.  תיכון  תלמידי  ע"י  המאורגן  ביותר 
שנה  ובכל  שנה,  כ-15  מזה  מתקיים  האירוע 
רחבי  מכל  איש  מ-5,000  למעלה  בו  מבקרים 

הארץ.
כחלק מניהול עצמי, שהוא מרכיב מרכזי בבית 
הספר, כ-250 תלמידים הם אלו שעושים הכל: 
משלב הרעיון, דרך העיצוב והתכנון, ועד הבנייה 
וההפקה של בובות הענק הצבעוניות הצועדות 
בעצמם  מכינים  והנערים  הנערות  בעדלאידע. 
התחפושות,  כמו  המופע,  חלקי  יתר  כל  את  גם 

התהליך  הקהל.  עם  והאינטראקציה  הריקודים 
התהלוכה.  קיום  לפני  וחצי  חודשיים  מתחיל 
כגון  ממוחזרים,  חומרים  עשויות  הבובות 

בקבוקים, נייר, צינורות השקיה ועוד. 
השנה השכבות בחרו נושאים מגוונים במיוחד: 
"הקמת   – י'  שכבה  מתיקה",  "דברי   – ט'  שכבה 
המדינה", שכבה י"א – "קרנבל ברזילאי" ושכבה 
מתמודדות  השכבות  לסוגיהם".  "קופים   – י"ב 
אחת כנגד השנייה על מקוריות, גימור, יצירתיות, 
אחרים.  שונים  ואלמנטים  כוריאוגרפיה  הומור, 
ל"ג(.  )מחזור  י"ב  שכבה  בשנית  ניצחה  השנה 
טקס הכרזת הדירוג עבר השנה בפרגון הדדי בין 
כל השכבות ובאווירה ספורטיבית נדירה, בכלל 

האירוע כולו הוכתר כמוצלח.
טהרת  על  כולו  הוא  הפירוק  שגם  לציין  חשוב 

של  מלאה  הפרדה  ומתקיימת  הסביבתיות, 
החלקיקים  לרמת  עד  והפסולת,  החלקים  כל 

הקטנים ביותר.
תהלוכת העדלאידע של התיכון לחינוך סביבתי 
שמח  לעשות  היה  כיף  דבר.  לשם  מזמן  הפכה 
לאורחים, טוב היה לדעת כי חלק מאלו שתכננו 
באתרים  שבוטלו  אחרות  לתהלוכות  להגיע 
ושמחה  נחמה  מצאו  רקטי  ירי  בידי  שאוימו 

בקרנבל שלנו בשדה בוקר.
לפרויקט  הרבים  השותפים  לכל  להודות  חשוב 
תאגיד  המופלאים,  והתיכון  הפנימייה  צוות   –

מדרשת שדה בוקר וכמובן המועצה האזורית.
שנתראה בשמחות,

חגי רזניק, מנהל הפנימייה, 
מדרשת שדה בוקר

זו  התקיים  במדבר  אקולנוע  פסטיבל 
בין  פעולה  בשיתוף  השלישית,  השנה 
ועמותת  הנגב  רמת  הסביבתית  היחידה 
הפסטיבל  השנה  הארצית.  אקולנוע 
ונפתח  המועצה,  רחבי  בכל  התקיים 
המרשים  המיחזור  מרכז  חניכת  באירוע 

במרחב-עם. 
נפתח  גוריון  בן  במדרשת  הפתיחה  ערב 
מתחרות  נבחרים  צילומים  בתערוכת 
שכללה   ,"5 העדשה  בעין  "הסביבה 
השופטים  מרשימה.  ילדים  קטגוריית 
וחנן אפשטיין.  זיו  דובי קלעי, אמנון  היו 
אמנות  של  תערוכות  שתי  הוצגו  בנוסף, 

סביבתית, של האומנים דפנה ארגמן, טלי מרסלנד 
וצבי שילוני, מהם למדנו שכל פסולת יכולה להפוך 

לאומנות.
יום שישי נפתח בכמהין ביריד איכרים נפלא, שאורגן 

ע"י לירון אלעד, עם סדנאות להכנת כלי נגינה ויצירה 
מחומרים ממוחזרים. ההגברה ועמדת השייקים היו 
על טהרת האנרגיה הסולארית. מהיריד יצאו סיורים 
"שירת  ולחוות  אקולוגית  בנייה  על  מילכה  לבאר 

התרופות  ארון  שכל  למדנו  שם  המדבר", 
שלנו יכול להיות טבעי ובגינה הפרטית שלנו. 
"צלילי  זה הסתיים בהופעה של  נפלא  בוקר 
הכינו  אותם  ובכלים  בילדים  שנעזרו  פלא", 
יום  את  ועוד.  בקבוקים  השקיה,  מצינורות 
שישי חתמנו בקיבוץ שדה בוקר, במצגת של 
ובסרט  ואנחנו",  "היעלים  על  אפשטיין  חנן 

"המונית הסולארית". 
ובסיורים  ציפורים  בטיבוע  נפתח  שבת  יום 
מרתקים במכון לחקר המדבר. הבוקר הסתיים 
על  המדבר  כחול",  "זהב  הסרט  בהקרנת 
הקשר בין מים לתאגידים הגדולים, ובפתיחת 
יריד איכרים נהדר במרכז מדרשת בן גוריון, 
התקיימו  ליריד  במקביל  יצחק.  עפרה  ע"י  שאורגן 
סדנאות יצירה והופעה של ד"ר מולקולה, בה למדנו 
ברור  )לא  המים  תכונות  על  למדי  מבדרת  בצורה 
מי יותר נהנה, הילדים או ההורים(. בהמשך הוקרן 

הכפרים  על  ספיר  ממכללת  סטודנטים  של  סרט 
לפרויקט  והתוודענו  מוכרים,  הבלתי  הבדואים 
מדהים של חפירת בארות לאוכלוסיות המקומיות 
המדבר.  לחקר  מהמכונים  סטודנטים  ע"י  בזמביה 
מקומיים  נוער  סרטי  בתחרות  נסגר  הפסטיבל 
מחלקת  בזכות  שנערכה  סביבה,  איכות  בנושא 
ילדים ונוער במועצה, ובתמונות מחוויותיו של דובי 
קלעי והשלדג בבריכה ליד קיבוץ משאבי שדה. את 
הערב חתם אייל ברטוב במצגת על תופעת הנדידה 

של בעלי חיים ובסרט על השבת נשרים לטבע. 
מרתקות  וחוויות  באירועים  מלא  שבוע  סוף  על 
והמון למידה, רצינו להודות בעיקר לנורית גיא, על 
נחליאלי  ונועה  מורדוך  ליונת  המדהימה,  ההפקה 

ולכל מי שהיה שותף.
עלית וייל-שפרן
היחידה הסביבתית מ.א רמת הנגב

משלחת  ביקרה  האחרון  פברואר  בחודש 
התלמידים הראשונה מישראל במאיץ החלקיקים 
הגברה  תלמידי   14 מנתה  הקבוצה  בשוויץ. 
מתיכון  ו-7  סביבתי  לחינוך  מהתיכון   7 פיזיקה, 
קרן  במימון  יצאה  המשלחת  שבע.  בבאר  אמי"ת 
שדה  ומדרשת  נגב  רמת  אזורית  המועצה  רש"י, 
בוקר. הביקור במאיץ החלקיקים בשוויץ התקיים 
יחידות   2 של  בהיקף  בפיזיקה  פרויקט  במסגרת 
רמון  אילן  במרכז  שמתבצע  ה-5(  )מתוך  לימוד 

לנוער שוחר פיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. 
מדענים  עם  נפגשו  התלמידים  הביקור  במהלך 
על  הרצאות  שמעו  בצרן,  שעובדים  ישראלים 
וביקרו  האלמנטאריים  החלקיקים  של  הפיזיקה 
הביקור  של  הכותרת  גולת  בצרן.  אתרים  במספר 
הייתה הביקור בגלאי אטלס בהדרכת פרופ' גיורא 
מיקנברג ממכון ויצמן למדע. הגלאי, שגובהו כ-25 
מטרים ואורכו 45 מטרים ומורכב ממיליוני רכיבים 
)מורכב יותר ממעבורת החלל(, הוא שיא טכנולוגי 
שמספר חברות ישראליות היו מעורבות בבנייתו. 
הייתה לחשוף את  המטרה העיקרית של הביקור 
בפיזיקה,  המדעית  המחקר  לחזית  התלמידים 
וההתלהבות  הרצון  הסקרנות,  את  בהם  ולעורר 
להמשיך וללמוד מדעים וטכנולוגיה בעתיד, שכן 
הם  הפיזיקאים  בפני  כיום  הניצבים  האתגרים 

גדולים. 
מאיץ ההדרונים )LHC( הגדול מרכז התעניינות 

המיתקן  בדבר:  פלא  ואין  תקדים.  חסרת  מדעית 
פרוטונים  אלומות  של  מהירותם  את  מאיץ 
ומגנטיים  חשמליים  בשדות  העברתם  על-ידי 
שתי  האור.  למהירות  מאוד  הקרובה  במהירות 
מקומות  בארבעה  מתנגשות  הפרוטונים  אלומות 
לאורך טבעת המאיץ, ותוצרי ההתנגשות נבדקים 
מדהים  טכנולוגי  הישג  שהם  גלאים,  באמצעות 

בפני עצמם. 
למחקר  האירופי  האיגוד  שהיא   ,)CERN( צרן 
והתפתחה.  הלכה  ומאז  ב-1954  הוקמה  גרעיני, 
אירופית  תשובה  מעין  ליצור  הייתה  מטרתה 
כיום המרכז פועל  להגמוניה האמריקאית במדע. 
שוויצרים  פרנקים  מיליארד  של  תקציב  עם 
קבועים,  אנשי-סגל   2300 שקל(,  מיליארד  )כ-4 
והשאר  תיאורטיים  פיסיקאים  הם   70 שמתוכם 
מהנדסי  חומרים,  מהנדסי  נסיוניים,  פיסיקאים 
ואנשי-מקצוע  מחשבים  מהנדסי  אלקטרוניקה, 
הזה,  המורכב  הקומפלקס  את  שמנהלים  אחרים 
שיש לו שלוש מטרות מוצהרות: חדשנות מדעית 
המדענים  של  העתיד  דור  אימון  וטכנולוגית, 

והמהנדסים, וחינוך. 
בצרן מנסים למצוא תשובות לשאלות שנמצאות 
בחזית המחקר בפיסיקה: מהו מקור המסה )אותו 
חלקיק היגס המפורסם המעניק לשאר החלקיקים 
לשבירת  המקור  מהו  שלהם(;  המסה  את 
חוקרים  האלקטרו-חלש;  הכוח  של  הסימטריה 

את הסימטריה היסודית בין חומר לכוחות; מנסים 
אין  )מדוע  האנטי-חומר  תעלומת  את  לפענח 
ביקום אנטי- חומר(; משתדלים ליצור איחוד בין 
תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית )משאת 
עד  התגשמה  שלא  איינשטיין,  אלברט  של  נפשו 
המרחב  של  הממדים  מספר  מהו  חוקרים  כה(; 
מהי  אפל;  חומר  מהו  המיתרים(;  לתורת  )קשור 
אנרגיה אפלה שגורמת להאצת התפשטות היקום 

)התעלומה הגדולה היותר באסטרופיסיקה(.
פחות  לא  מטרה  עוד  יש  אלה  מטרות  מלבד 
ותרבויות  ממדינות  אנשים  בין  לחבר   – חשובה 
המדע.  שפת  לכולם,  המשותפת  בשפה  שונות 
ועצום, שראשו  צרן היא מעין מגדל בבל מודרני 
אי שם בשמים ורגליו בתוך נבכי החומר הקטנים, 
ועובדים ומבקרים בו אנשים מכל העולם, שכולם 
חיים בשלום זה עם זה. האג'נדה הגלובלית הזאת 
ואת  המרכז  קיום  את  להצדיק  מנסה  צרן  של 
המשאבים האדירים המושקעים בבניית המאיצים 
והגלאים. כשמסבירים לאדם ממוצע מה חוקרים 
שיש  יטען  הוא  כלל  בדרך  במאיץ-החלקיקים, 
לאנושות בעיות הרבה יותר חשובות לפתור, כמו 
את  מדגישים  צרן  אנשי  ומלחמות.  מחלות  רעב, 
ההיבטים היישומיים של המחקר התיאורטי, כמו 
בעולם  בסרטן.  בטיפול  באנטיפרוטונים  שימוש 
הרפואה.  בשירות  מאיצי-חלקיקים   17,000 יש 
הטכנולוגיה שפותחה בגלאים מיושמת במכשירים 

לאבחון רפואי. ואין לשכוח את טכנולוגיית המידע 
וה- ב-1989(  בצרן  הומצאה  האינטרנט  )רשת 
Grid, שהיא מערכת המחשבים האדירה המנתחת 
את הנתונים המועברים מן הגלאים ופרושה ברחבי 

הגלובוס. 
בז'נבה,  סיירו  התלמידים  במאיץ  הביקור  מלבד 
הזמן  רב  שהיו  ומהטמפרטורות  מהשלג  נהנו 
מתחת לאפס, שכן הסתבר לכולנו שבשדה בוקר 

הרבה יותר קר מאשר בז'נבה... 
חזי יצחק

מתוך התערוכה "הסביבה בעין העדשה"

גלאי אטלס, שגובהו כ-25 מטרים 
ואורכו 45 מטרים

הצוות המנצח, 
תלמידי י"ב
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ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך במועצה, מציג 
אזורי  תיכון  ספר  בית  הקמת  המועצה:  עמדת  את 

במדרשת בן גוריון
ט'- בכיתות  תלמידים   211 כיום  יש  הנגב  ברמת 

י"ב, שמרביתם לומדים בשלוש מסגרות תיכוניות: 
תיכון אשל הנשיא, ליד קיבוץ משמר הנגב; ביה"ס 
לחינוך  והתיכון  מגן;  לקיבוץ  סמוך  הבשור,  נופי 
כשנתיים  לפני  כבר  גוריון.  בן  במדרשת  סביבתי 
על  הנגב  ברמת  אזורי  תיכון  הקמת  סוגית  עלתה 
היבטי  של  מקיפה  עבודה  הציבורי.  היום  סדר 
הסוגיה שהובילה ד"ר אביבה כהן הוצגה בפני חברי 

המליאה.
מתוך הכרה והבנה כי הגיעה העת לשנות את המצב 
החלטה  משנה  למעלה  לפני  התקבלה  הקיים, 
ליבון  את  להאיץ  המועצה  ראש  עם  משותפת 
הסוגיה ולבחון אותה לקראת קבלת החלטה. סברנו 
כי השארת המצב הקיים, בו תלמידינו מפוזרים בין 
בתי הספר שונים ורחוקים מבתיהם, גובה מקהילת 
רמת הנגב מחיר חינוכי חברתי וקהילתי גבוה. בין 
השאר ניתן לציין פגיעה בחוסן הקהילתי ובחברת 
הנעורים ביישובים שתלמידיהם לומדים בשלושה 
על  ארוכות  בנסיעות  המתבזבז  יקר  זמן  מוסדות, 
הלימודים  שלאחר  בפעילויות  השתתפות  חשבון 
כמו חוגים ותנועות נוער, וקשיים לימודיים ואחרים 

עקב המרחק בין בית הספר והישוב. 
היישובים.  נציגי  בהשתתפות  עגול  שולחן  הקמנו 
בהקמת  רצונם  את  הביעו  המשתתפים  מרבית 
מדובר  ספק  ללא  רבות  שנים  ואחרי  אזורי,  תיכון 

במהפך שקשה להפריז בחשיבותו. 
לאור זה נבחנו שתי חלופות מרכזיות:

למשרדי  סמוך  היסוד  מן  ספר  בית  הקמת   .1
המועצה. 

גוריון,  בן  במדרשת  אזורי  תיכון  של  הקמה   .2
בשיתוף עם התיכון לחינוך סביבתי.

במהלך הדיונים עלו חלופות נוספות, כגון בית ספר 
ראשי  אך  רמון,  ומצפה  ירוחם  עם  משותף  תיכון 
כזה,  למהלך  מתנגדים  אלה  ביישובים  הרשויות 

אלא אם כן יהיה ביישובם, ובצדק. 
בבואנו לבחון את הסוגיה, חשוב להבין שבמציאות 
הגדילה  תחזיות  פי  על  וגם  הנוכחית  הדמוגרפית 

הקרובות,  שנה  לעשרים  ביותר  האופטימיות 
אחד  על-יסודי  ממוסד  יותר  לקיום  ההיתכנות 
אינה אפשרית. בשנת 2020 יהיו במועצה האזורית 
לפיכך  דתיים.  כ-20%  מתוכם  תושבים,  כ-8,000 
לא יהיה ניתן להקים תיכון אזורי בתחום המועצה 
 236 לומדים  בו  סביבתי,  לחינוך  לתיכון  בנוסף 
אפשרות  המועצה.  תושבי  שכמחציתם  תלמידים 
זו אינה סבירה מכל היבט: פדגוגי, חברתי וכלכלי. 
 8,000( בני-שמעון  כגון  משלנו  גדולות  במועצות 
אשכול  תושבים(,   25,000( מטה-אשר  תושבים(, 
)20,000 תושבים(, מגידו )13,000 תושבים( ודרום 
השרון )30,000 תושבים( סוגרים אזורי רישום ובתי 

ספר בשל בעיות תפעוליות וחברתיות. 
המקומות בהם יש בתי ספר קטנים הם כאלה שאין 
השירות  את  מספקים  והם  אחרת,  ברירה  להם 
לתושביהם במחיר יקר מאין כמותו ביחס לתקציב 
איילות  חבל  אזורית  מועצה  לדוגמא,  הרשות. 
משקיעה כ-7000 ש"ח בשנה בכל תלמיד, בנוסף 
במיליוני  מדובר  החינוך.  משרד  של  לתקבולים 
שקלים שבאים כמובן על חשבון שירותים אחרים 

ופיתוח עתידי.
גם אגף המיפוי של משרד החינוך הביע עמדה חד 
משמעית לפיה הוא מתנגד מקצועית להקמת בית 
התיכון  עם  ושילוב  באיגום  תומך  אך  חדש,  ספר 
העיקרון  על  מתבססת  זו  עמדה  סביבתי.  לחינוך 
פחות  עבור  כדאית  אינה  ספר  בית  הקמת  לפיו 
הידיעה  לנוכח  ובעיקר  בשכבה,  תלמידים  מ-140 
שתיכונים הקטנים מ-650 תלמידים אינם מסוגלים 
לשחר  נאלצים  הכלכלי,  בהיבט  עצמם  את  לקיים 
על הפתחים ולרוב אינם מסוגלים לתת מענה טוב 
הקבצות,  מיוחד,  חינוך  )מגמות,  הפדגוגי  בתחום 
שעות שילוב, מרכזי למידה וחדשנות(, בתשתיות 
 12 לעבור  ייאלצו  לא  )שילדינו  החברתי  בצד  וגם 

שנות לימוד עם אותם ילדים(.
מכיוון שאיננו פועלים בחלל ריק ולא ניתן להתחיל 
מבראשית, הקמת בית ספר סמוך למשרדי המועצה 
לחינוך  התיכון  של  לסגירתו  במישרין  תגרום 
סביבתי. לדעתנו מהלך זה הוא חסר אחריות, ויפגע 
במוסד חינוכי מיוחד עם היסטוריה מפוארת ובעל 
ולמערכת  באזור  להתיישבות  משמעותית  תרומה 

החינוך הארצית. 
במדרשת  לתיכון  בחיבור  רואים  שאנחנו  מכאן 
באפשרויות  ביותר  הנכון  המהלך  את  גוריון  בן 
הקיימות. מאידך ברור שגם התיכון לחינוך סביבתי 
על  האיומים  בצד  אשר  התאמות,  לבצע  יידרש 
צביונו יש בהם גם הזדמנות להתחדשות ולצמיחה. 
המציאות הנוכחית היא תוצר של מה שהיה רלוונטי 
לפני עשרים שנה. היום יש לנו הזדמנות לעצב את 

עתידנו לשני העשורים הבאים. 
ערן דורון

היגוי  בצוות  וחבר  ברנע  קדש  תושב  שיאון,  ענן 
מפיתחת ניצנה, מציע הקמת בית ספר תיכון אזורי 
לפניכם  "משאבים".  ספר  לבית  בצמוד  שש-שנתי 

נייר עמדה המשמש הצעה לדיון והתייחסות
אזורית  מועצה  מתקיימת  שנים  עשרות  במשך 
ילדי  המועצה.  לילדי  אזורי  תיכון  ללא  נגב  רמת 
ע"י  "מיוצאים"  תיכון  לגיל  המגיעים  המועצה 
גורם  הדבר  השכנות.  המועצות  לתיכוני  המועצה 
נזק רב ומתמשך למועצה ולתושביה, ובעיקר סבל 
ק"מ  כ-200  עד  לנסוע  שנדרשים  לתלמידים  רב 
האופציה  יום(.  כל  שעות   3.5( וחזור  הלוך  ביום 
הינה  מהתלמידים  חלק  לרשות  העומדת  הנוספת 
תיכון פנימייתי סביבתי, שאף כי הינו פנינה חינוכית 
התלמידים  לכלל  מתאים  אינו  לעילא,  ואיכותית 
והוריהם, ומבחני הכניסה אינם מאפשרים לימודים 

לכולם.
הגיונית,  חלופה  התושבים  בפני  להציב  ברצוני 
המועצה.  במרכז  תיכון  להקמת  ואיכותית  ישימה 
משכיל  פורה,  דיון  תפתח  זו  שהצעתי  מקווה  אני 

וקונסטרוקטיבי בנושא.
ההצעה

כלל  את  תשמש  אשר  נרחבת  חינוך  קריית  תוקם 
ספר  לבית  בצמוד  תוקם  הקריה  המועצה.  תושבי 
"משאבים" )או בקרבתו(, בלב הגיאוגרפי והדמוגרפי 

של המועצה.
הקריה החינוכית תכלול:

א. תיכון אזורי רמת נגב שש-שנתי )ז'-יב'(.
ספר  בבית  שש-שנתי  יסודי  ספר  בית  ב. 

"משאבים". 

ג. בית ספר ממלכתי דתי שש-שנתי )יוקם בשנים 
הקרובות, צמוד גדר לבית ספר משאבים(.

מגרשי  הכולל  לנוער  ותרבות  ספורט  מרכז  ד. 
ספורט ואולם מופעים.

ה. מרכז מתנ"ס וחינוך בלתי פורמאלי הכולל חדרי 
הדרכה, לימוד והכנת שיעורים.

ו. מרכז הצעירים הסמוך בטללים ישתלב בפעילות 
הקריה החינוכית והתיכון.

עם  אחת  כחטיבה  לוגיסטית  תנוהל  כולה  הקריה 
מערך אבטחה, מערך הסעות, תחזוקה ולוגיסטיקה. 
המתנ"ס  פעילות  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  מערך 
לזמני  בהתאם  וינוהלו  יותאמו  הנוער  ומחלקת 
כך  הלימודים,  סיום  לשעות  ויוצמדו  הלימודים 
הלוך  ביום  אחת  פעם  ורק  אך  ייסע  תלמיד  שכל 

וחזור מביתו לקריית החינוך. 
יהפכו  ומשאבים  צין  העממיים  הספר  בתי  שני 
לתיכון  התלמידים  יעלו  ובסיומם  לשש-שנתיים, 
האזורי המשותף. בית ספר צין ימשיך לשמש את 
בתיכון  ישתלבו  ובוגריו  והסביבה,  המדרשה  ילדי 
האזורי או בפנימייה לפי רצונם. התיכון הסביבתי 
יישאר במתכונתו הפנימייתית  גוריון  במדרשת בן 
בכך,  שירצו  מהמועצה  תלמידים  לקלוט  וימשיך 

בזהה למצב השורר כיום. 
תלמידים

תיכון  ספר  בית  פתיחת  כנגד  העיקרי  הנימוק 
המועט  מספרם  השנים  כל  לאורך  היה  במועצה 
אין ספק שגם במשרד  ילדי התיכון המתוכנן.  של 
החינוך מודעים לבעייתיות הדמוגרפית בפריפריה, 
אך  קטנים  בתיכונים  להתבונן  ניתן  וכדוגמא 
בערבה  "שיטים"  תיכון  דוגמת  שהוקמו  מוצלחים 

ו"מעלה שחרות" באיילות. 
דורון  ערן  מר  שהציג  המועצה  תלמידי  נתוני  לפי 
בישיבת המועצה, עולה כי ללא שינוי במצב הקיים, 
ולפי מספרי התלמידים אשר מתגוררים נכון להיום 
ביישובי המועצה, בית הספר התיכון ימנה עם סיום 
חישוב  מימין(.  טבלה  )ראה  תלמידים  הקמתו 513 
הסביבתי,  בתיכון  המועצה  ילדי  את  כולל  אינו  זה 
וצמיחה  הסביבה  מיישובי  חוץ  תלמידי  תוספת 
דמוגרפית )תוספת מתוכננת של כ-200 ילדים כל 

שנה ב-9 השנים הבאות, על פי פרסומי המועצה(.
החינוכיים  הכוחות  בעזרת  כי  ספק  לי  אין 
ביחד  במועצה,  הקיימים  האיכותיים  והארגוניים 
הניהול  ויכולת  הכלכלי  הקהילתי,  חוסנה  עם 
משרד  ובתמיכת  שנים,  זה  המוכחת  המקצועית 
אזורי  תיכון  במועצה  להקים  נוכל  החינוך, 
איכותית  חינוכית  בקריה  ישתלב  אשר  לתפארת, 
לכולנו  וגאווה  אזורי  מרכז  שתהווה  ומרשימה 
אחרים  מועצות  לראשי  מודל  החינוך,  ולמשרד 

ומוקד משיכה לתושבים חדשים.
של  והמפורט  המלא  הנוסח  את  להעביר  אשמח 
ההצעה, ובו התייחסות מלאה גם לחלופת הקמת 

התיכון במדרשה: 054-2200310,
ananseaon@gmail.com

ענן שיאון

בי"ס תיכון אזורי ברמת נגב 
בימים אלה נידון במועצה עתיד החינוך העל יסודי, ובמרכזו השאלה היכן להקים בית ספר תיכון חדש. לפניכם שתי התייחסויות לנושא

מספר תלמידים - בית ספר תיכון אזורי 6 שנתי רמת נגב )צפי (

ממוצע סה"כיב'יא'י'ט'ח'ז' 
כיתותלשיכבה

2014819459   234788

201571819459  3057611

201610071819459 4058115

201780100718194594858018

201887801007181945138518

קבלו את האספרגוס הלבן
בתחילת חודש מרץ החל הקטיף בחלקת 

האספרגוס. האספרגוס הלבן נשתל בחודש 
אפריל 2010 בחלקה מסחרית במושב כמהין, 

במשק עדי שביט, בהיקף של כ-10 דונם. 
הגידול נערך בקרקע חול דיונה. הזן הוא זן 

 )Vitali( הולנדי המיועד לשיווק כאספרגוס
לבן. הוא נשלח באריזה אטומה לשיווק 

בשרשרת קירור, ובאופן זה שומר על צבעו 
הלבן. 

מהלך הקטיף נמשך בהתאם לגיל הצמחים 

– כאשר הם בני שנה עד שנתיים תקופת 
הקטיף נמשכת כחודשיים, בגיל מטע בוגר 
יותר עד כשלושה חודשים. ההשקיה היא 
במים מליחים ללא מהילה במים שפירים. 

הגידול נמשך כעשר שנים, והיבול מגיע 
לשיא בערך בשנה הרביעית משתילה. כרגע 

נדרש כוח אדם מועט לקטיף, כשניים עד 
שלושה ימי עבודה לכל יום קטיף לעשרה 

דונם. השיווק כרגע הוא לשוק המקומי, 
ויתכן כי שנה הבאה ישווק לאירופה.

מושב כמהין החלו בענף חדש לייצוא: אספרגוס לבן. החודש החל הקטיף הראשון

האספרגוס 
נשלח 

באריזה 
אטומה, וכך 

שומר על 
צבעו הלבן
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שלום משפחה יקרה,
להיות  היה  צריך  זה  הלילה...  אבן  כמו  ישנתי 

המשפט המסיים!
בשבועות  פחות  ומי  יותר  מי  אותי,  מלווים  אתם 
בסיפור  הקשורות  בהתפתחויות  האחרונים, 
שנראה  מה  וכמובן,  הסינית.  בחווה  החילוץ 
והתגבשה  הלכה  מהעבר,  הזיה  מן  בהתחלה 
לתמונה חדה וברורה ומוחשית. אכן, לא שיתפתי 
אתכם בכל מעללי העבר, גם כי השנים חלפו להם 
והשנים  הבגרות  את  צריך  כנראה  כי  וגם  בנחת 
שתחלופנה להן, כדי להיפתח ולספר את סיפור חיי 

בנחת ובהשלמה.
ובמקרה הזה, שהיה חריג הן בעת המעשה עצמו 
והן בנסיבות שהביאו לחשיפתו, אתם כולכם הייתם 
סביבי וגרמתם לי להרגיש כי טוב היה להמתין כל 
כך הרבה שנים ולזכות בכזו אהבה של ילדיי ונכדיי. 
אולי יותר מהכל התרגשתי ושמחתי על נוכחותם 
של נכדיי הגדולים, שאוזניהם היו כרויות ועיניהם 
סביבי...  שהתרחש  מה  כל  את  לקלוט  פעורות 
"הגדולים" ניגשו ולחשו לאזני: "סבא, אנחנו גאים 

בך!"
פאתטי,  ומעט  מוזר  נראה  זה  בהתחלה  נכון,  אז 
אחרי כל כך הרבה שנים. אבל הנבירה בצילומים, 
שעולים  הזיכרונות  מהעבר,  סיפורים  על  החזרה 
וצפים, אפילו מראות מאותם ימים – מערבבים את 
הכל בבטן ומסחררים את הראש. ואז בסוף, נופלים 
)חזרו  זוכר  אינני  שמזמן  וחזקה  עמוקה  לשינה 

למשפט הראשון...(.
לחצתי,  לא  איתי.  שחלקתם  לכם  תודה  אהוביי, 
אבל עכשיו אני מבין יותר שאוי לכם אם לא הייתם 

מגיעים!
אבא

בעל  חץ,  יקי  )מיל(  רס"ן  היה  החילוץ  כוח  מפקד 
במלחמת  התחמושת  גבעת  מקרב  העוז  עיטור 
ששת הימים. לאחר שפרשת החילוץ צפה מחדש, 
לפני שנים ספורות, הוא פירט לראשונה את סיפור 

הגבורה, במכתב לתא"ל אגאי יחזקאל
אגאי שלום

לבחון  הרמטכ"ל  החלטת  את  מעריך  מאד  אני 
שוב את פעולת החילוץ שלנו בחווה הסינית. אם 
הייתה  לא  שהפעולה  בע"פ  משיחתנו  השתמע 
משהו מאד מאד מיוחד וחריג, ברצוני להבהיר שזה 
היה פשוט מבצע חילוץ תחת אש מטורפת, שעד 

היום לא כל כך סיפרתי עליו )טעות שלי(.
 )55 )חטיבה  צנחנים  מ"מ  סגן  הייתי  ב-17.10.73 
נתק'ה  של   217 חטיבה   ,142 גדוד  של  בפלחו"ד 
היינו  בבוקר  התעלה.  את  לצלוח  במשימה  ניר, 
מזרחית  כקילומטר  ההשקיה,  בתעלת  ממוקמים 
הסינית.  בחווה   890 גדוד  של  ההיתקלות  לאיזור 

שמעתי  בשטח,  פצועים  שיש  בקשר  שמעתי 
בגלל  אישי,  באופן  חילוץ.  ניסיונות  וראיתי 
לסייע  יכולתי  לא  בפלחו"ד,  להיות  מחויבותי 
בחילוץ. בערך ב-15:00 שמעתי שחולצה חבורת 

הצנחנים והשריונרים האחרונים שנשארו בשטח.
נדחתה.  שהצליחה  לנו  הודיעו  ב-15:30  בערך 
מדווח  הטנקיסטים  שאחד  שמעתי  דקות  באותן 
מאחר  הגופות.  באיזור  יד  תנועות  רואה  שהוא 

והצליחה נדחתה, יצאתי מיד ביוזמתי )לא קיבלתי 
פקודה ולא ביקשו ממני( לנסות לחלץ את הפצוע 

הזה.
לקחתי שישה לוחמים וניסיתי להגיע אליו רגלית 
טרטור(  ציר  יד  )על  בדרך  ההשקיה.  תעלת  דרך 
יאירי וקציני מטה  פגשתי את איציק מרדכי, עוזי 
על  מרדכי  איציק  את  לתחקר  ניסיתי  שהכרתי. 
ידיעתו כל  לי שלמיטב  והוא אמר  מיקום הפצוע, 
הפצועים חולצו ואין לי סיבה להיכנס לשם כי אני 

איהרג.
דיווח התנועות שמסר  יודע על  לא  הבנתי שהוא 

הלוחמים  ששת  עם  רגלית  המשכתי  הטנקיסט. 
שלי. אחרי כ-300 מטר התעלה הסתיימה. ראיתי 
שעד איזור הגופות, כ-300 מטר ממני, יש "פלטו" 
חשוף לעמדות המצרים. חשבתי שיהרגו אותנו אם 
נלך רגלית ב"פלטו", ובטח בדרך חזרה עם פצוע, 
שלי  בנגמ"ש  שייכנס  לוי  משאול  ביקשתי  ולכן 
במסלול שראיתי שדרכו נכנסו בחילוצים הקודמים 
)סגן שור וסגן דברוצקי ז"ל(, ואני נשארתי כרתק 

וכמפקד הפעולה בקצה התעלה.
אירגנתי חיפוי ארטילרי כבד ועשן והם נכנסו. היו 
הנגמ"ש  סוקניק.  של  פגועים  טנקים  ארבעה  שם 
ביותר.  המערביים  הטנקים  שני  עד  הגיע  שלי 
הגופות,  את  ובדקו  ירדו  צבי  בן  ועוזי  לוי  שאולי 
שוב  התקשרתי  ויצאו.  מתים  שכולם  לי  אמרו 
לטנקיסט שדיווח על תנועה של "גופה", וקיבלתי 
שוב  לשאול  הסברתי  זז.  מישהו  שעדיין  אישור 
בקשר היכן הפצוע צריך להיות, וביקשתי שייכנסו 
שוב. הם נכנסו, הקיפו את הטנק הקיצוני, לא ראו 
)שהיו  המצרים  מעמדות  אש  וחטפו  זז  מישהו 

בכיוון  לא  שהם  ראיתי  מטר(.  כ-100  של  בטווח 
הנכון וקראתי להם שיצאו ואני אעלה לנגמ"ש.

חיפוי  שוב  ארגנתי  עליו,  עליתי  לנגמ"ש,  רצתי 
ארטילרי )כולל רסיק אויר וזרחן( ונכנסנו שוב עם 
לטנק  הגענו  מזוגזגת.  מהירה  בנסיעה  עשן  נרות 
הגופות  לאיזור  מערבה  לצאת  רציתי  הקיצוני, 
שעל ה"פלטו". נתתי מכת אש כבדה )שני מאגים 
ו-0.5( על עמדות המצרים שהיו כ-100 מטר ממני. 
ממכת האש ראיתי פתאום בחפירות דמויות זזות, 
לא הייתי בטוח אם אלו חיילים שלנו או לא )העשן, 
מצרים  שהם  החלטתי  אבל  בעיניים...(  הזיעה 
וצעקתי "תירו בהם". פגענו בכמה והיתר ברוח )היו 

שם כ-15 מצרים(. 
מטר  כ-150  עוד  מערבה  נכנסתי  שברחו,  אחרי 
צנחנים,  של  גופות  כ-20  שם  )היו  הגופות  עד 
התחלתי  מהנגמ"ש,  ירדתי  ונורא(.  איום  מראה 
הרגשתי  הצוואר,  על  יד  שמתי  הראשון,  לבדוק 
על  והנחתי  אותו  סחבתי  חי,  שהוא  חשבתי  חום, 
כבש הנגמ"ש הפתוח )כל האחרים המשיכו לירות 
מהנגמ"ש על עמדות המצרים(. הראשון היה קל, 
הצלחתי לבד, השני היה מאוד כבד וביקשתי עזרה 
לי:  אמר  הוא  ואז  לי,  לעזור  ירד  שאולי  בסחיבה. 
"אתה לא רואה שהם מתים?". הגופות באמת היו 
מאוד נוקשות. הן היו חמות מהשמש )מה לעשות, 

היית רגיל למתים קרים ולא למתים חמים...(.
ואז התחלתי להסתכל מסביב ופתאום ראיתי כ-50 
בנגמ"ש.  אליו  טסנו  יד.  מזיזה  "גופה"  ממני  מטר 
הוא היה פצוע קשה, מלא חורים מדממים ומעיים 
בחוץ, אבל חי. העפנו אותו לנגמ"ש וטסנו החוצה. 
שחבש  שלי,  החובש  מורג,  לטוביה  אותו  הבאנו 
הוא  לתאג"ד.  אותו  ושלח  אינפוזיה  הכניס  אותו, 

ניצל. זהו גורי ששון.
המעשה הזה היה פעולת החילוץ ביוזמה עצמית 
הכי מטורפת, הכי מסוכנת, הכי נועזת, הכי עמוקה 
פעולות  כל  מבין  שלמה(,  )כשעה  ממושכת  והכי 
החילוץ שנעשו בחווה הסינית. החילוצים שבוצעו 
לעיטורים  )שזכו  ז"ל  דברוצקי  וסגן  שור  סגן  ע"י 
פחות  אחת,  כניסה  של  היו  להם(  הגיעו  שבאמת 
עמוקה. אנחנו נכנסנו למעשה ארבע פעמים! פעם 
שהצלחנו  עד  נגמ"ש,  עם  פעמים  ושלוש  רגלית 

להוציא את גורי.
מספר  שאני  ראשונה  פעם  למעשה  זוהי  היום, 
לי  חשוב  האמיתי.  הסיפור  את  בכיר  למפקד 
שלי  החיילים  עבור  בעיקר  המעשה,  על  שידעו 
שהסתכנו מאד מאד כדי להציל פצוע חי. היום, עם 
זאת  פעולה  מאוחר,  יותר  שלמדתי  העובדות  כל 
כבוד  שייתן  ביותר  מכובד  לעיטור  זכאית  הייתה 

ללוחמים ולצה"ל.
בברכה, 
יקי חץ )חיימוביץ(, רס"ן )מיל(

צל"ש, ארבעים שנה אחרי
במלחמת יום הכיפור ערך כוח קטן מבצע חילוץ נועז. היום, כמעט ארבעים שנה לאחר מכן, הם זכו לקבל את הצל"ש שמגיע להם, בטקס מרגש 

בו השתתף גם החייל אותו הצילו ממוות. מזכיר המועצה שאול לוי היה אחד מחברי הכוח, והנה דברים שכתב למשפחתו לאחר הטקס

פורום צעירים: על מה ולמה?
לפני מעט יותר משנה שאלו אותי אם אסכים להיות נציג 
המדרשה בפורום צעירים האזורי המתגבש. בלי לחשוב 

הרבה הסכמתי, והיום אני מוצא את עצמי מדבר על יזמות 
עסקית, דיור לצעירים ופיתוח אזורי. בין לבין אני ושאר 

חברי הפורום מארגנים הופעות וערבי תוכן לצעירים, 
אירועי ספורט, טיולים, וחומוס מעולה.

הפורום הוא גוף התנדבותי של צעירים מהיישובים השונים, 
אשר מנסה להחיות את החברה הצעירה של המקום לטובת 

יצירת קהילה אזורית צעירה. זה התחיל מארגון פעילויות 
משותפות, ולאט לאט מתפתח. מתפתח לאן? זה תלוי. תלוי 

במי שפעיל בו באופן קבוע, תלוי ביוזמות השונות שמגיעות 
מצד הצעירים, והעיקר, תלוי ברמת ההשתתפות של קהל 

היעד בתהליך. החל מהרעיונות והיוזמות שיעלו במרכז 
צעירים החדש, דרך האנשים שמפעילים אותו, ועד לקהל 

הרחב שבא ליהנות, אנו תלויים ברצון של הצעירים פה 
לקיום הפעילות, ובהשתתפות הפעילה שלהם ביצירתה.

הקמת חממה ליוזמות בנגב, אשר מקודמת במשרד לפיתוח 
הנגב והגליל, בעמותות כמו שתי"ל וקרן מיראז', ובמועצות 

המקומיות, תצליח להרים את קרנו של הנגב, זאת בתנאי 
שיקומו האזרחים וייזמו. אני מקווה שיהיו אלה הצעירים 

בני המקום, שידאגו גם לשמר את מה שמייחד את האזור. 
הצעירים הם מנוע הצמיחה של הכלכלה והחברה. הם 

אלו שמקימים עסקים קטנים, ומועסקים בהם. הם אלו 
שלומדים את מקצועות המחר, והם אלו שיקבלו את 

המושכות של הכלכלה בעתיד. בחזון שלי, האנשים האלה 
גם ידאגו לקיים חברה קהילתית, שתהיה מקור החוזק שלנו 

באזור הזה. 
אורן הופמן
סטודנט במכון ללימודי מדבר 
וחבר בצוות פורום צעירים 

לאן פורום צעירים שואף להגיע? לאן שאנחנו ואתם נחליט לקחת אותו

"ששת המופלאים". מימין: שאול לוי, איתמר ברי"ל, יקי חץ, ידידיה פינסקי, מפקד פיקוד 
הדרום אלוף טל רוסו, עוזי בן צבי, תא"ל אגאי יחזקאל, מנחם רביד, גורי ששון

"ואז התחלתי להסתכל מסביב ופתאום 
ראיתי כ-50 מטר ממני 'גופה' מזיזה יד. 
טסנו אליו בנגמ"ש, העפנו אותו פנימה 
וטסנו החוצה. הוא ניצל. זהו גורי ששון"
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 • נפתחה ההרשמה לקורס הקמת עסק בתחום המזון 
)פאב/מסעדה/קייטרינג/קונדיטוריה ועוד( -6 מפגשים בעלות של 360 ₪ .

פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים.

• קורס 'יוזמים עסק' – הקורס הינו קורס יזמות ייחודי וחוויתי שנותן היכרות מקיפה 
עם כל התחומים הנדרשים לבעל עסק: שיווק )כולל באינטרנט(, פרסום, הנהלת 

חשבונות, יעוץ משפטי, הקמת העסק בפועל ועוד. 
מחיר הקורס 287 ₪ בלבד 

משך הקורס 14 מפגשים )56 שעות אקדמיות(.

החלה ההרשמה לקורס יזמות נוסף
מתאים גם לעוסקים בתיירות ובחקלאות

 להרשמה לכלל הפעילויות ניתן להתקשר למשרדי המט"י 
)לציין שנרשמים לקורסים ברמת נגב(
בטלפונים: 08-6553044, 08-6563239 

יואל רובין )מנהל המט"י ברמת נגב(: 050-2005988
 yoelru@gmail.com :או במייל

בעל עסק או יזם!
 מעוניין ביעוץ עסקי בסיבסוד המדינה )70% סיבסוד( 

אנא פנה למט"י 050-2005988 )יואל(

צריך הלואה להרחבת העסק? לפתיחת עסק חדש?
 פנה למט"י ונפנה אותך לקרנות יעודיות לעסקים בנגב ונממן 

בעבורך עד 80% מהתוכנית העסקית לקרן או לבנק

 אם אתם אנשי חינוך, מדע, תכנון, כלכלה או 
שנושאי סביבה חשובים בעינכם

בואו להיות פעילים בועדת איכות הסביבה המועצתית. 

 אם אתם בעלי יכולת הובלה, רצון להתנדב 
 ונושאי הסביבה 'בוערים' בכם 

נשמח אם תגישו מועמדות לתפקיד יו"ר הועדה.

נשמח לראותכם עמנו

 לאחר הפוגה קלה ועדת איכות הסביבה 
של המועצה האזורית מתכנסת שוב

 לפרטים נועה נחליאלי 08-6564137 
noa@rng.org.il או במייל
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איך לטפל בתינוק בוכה?
לאחרונה שמענו בתקשורת על מקרים מצערים בהם הורים טלטלו תינוקות 

וגרמו להם נזק בלתי הפיך ואפילו מוות. אין ספק שלעיתים קשה לטפל בתינוק 
בוכה, אך על ההורה לפעול בצורה אחראית ולהימנע מפגיעה בתינוק

את  שמסיעים  הורים  המועצה  ביישובי  יש 
בין  יושב  הילד  כאשר  הנהג  ברכי  על  ילדיהם 
המנהג  חוק  פי  שעל  כמובן  ההגה.  לבין  ההורה 
ולצערי,  כידוע,  אבל  בהחלט,  אסור  הזה 
היישובים,  בתחום  פועלת  אינה  המשטרה 
כמו  להתנהג  לעצמם  מרשים  אלה  והורים 

שבחיים לא היו מתנהגים בעיר.
אבל החוק אינו מה שצריך לקבוע, אלא השכל 
הישר. כדי שתבינו את הסיכון שבמנהג הזה הנה 
מותקנות  היום  המכוניות  ברוב  נתונים:  מספר 
כריות אוויר. מיקום כרית האוויר נקבע על ידי 
כך  שונים,  סטטוטוריים  גופים  ובפיקוח  היצרן 
אבל  הנוסעים,  על  תגן  היא  המקרים  שברוב 
ושומרים  בטיחות  חגורת  חוגרים  שהם  בתנאי 

לשמור שלא יהיו חפצים "חופשיים" בין הכרית 
לבין עצמם, כגון טלפונים ניידים וכו'. 

למעלה,  הכתוב  של  החשיבות  את  להבין  כדי 
"פיצוץ"  ע"י  מנופחת  שהכרית  שתדעו  כדאי 
לה  הגורם  גז,  של  גדולה  כמות  המשחרר 
תוך  נפתחת  הכרית   – במהירות  להתנפח 
 322 של  ובמהירות  מהפעלתה  שניות   0.04
או  חגור  לא  נהג  כלומר,  בשעה.  קילומטרים 
יקבל מכה מהכרית  ילד היושב על ברכי הנהג 
ובמהירות  ההתנגשות  מרגע  שניות   0.04 תוך 
פציעה  לגרום  עלולה  זו  מכה  קמ"ש.   322 של 
הייתה  עצמה  שהתאונה  מזו  בהרבה  חמורה 
על  המונח  נייד  טלפון  דומה,  באופן  גורמת. 
של  במהירות  ממקומו  "ישוגר"  האוויר  כרית 

322 קמ"ש.
אם ילד שיושב על ברכי הנהג, כמובן לא חגור, 
קמ"ש,   20 של  במהירות  מתנגש  שהרכב  בזמן 
הוא ימשיך לנוע קדימה במהירות של 20 קמ"ש 
עד שיתנגש בהגה )דבר הדומה לנפילה מגובה 
בכרית  ולא  בטון(,  משטח  על  מטר  כשני  של 
קירבת  בגלל  כראוי  להתנפח  הספיקה  שלא 
עדיין  הכרית   – הכל  לא  עוד  וזה  אליה.  הילד 
הפלסטיק  חלקי  עם  ויחד  התנפחות,  בתהליך 
נעה  הצידה,  לעוף  אמורים  והיו  אותה  שכיסו 
לכיוון הילד במלוא המהירות והעוצמה. במקום 
שהיא תגן על הנהג, היא פוגעת בילד במהירות 

של 322 קמ"ש.
ואז יבוא הסיום המר – ההורה שנהג, וגם לא היה 

חגור, יתנגש בילד במהירות הנסיעה, 20 קמ"ש, 
שזה כאמור דומה לנפילה על הילד מגובה של 

כ-2 מטר. 
לנהג  מפריע  שהילד  כך  על  דיברנו  לא  ועוד 
רק  לא  מסכן  ובכך  במלאכתו,  וריכוזית  פיזית 
את נוסעי הרכב עצמו אבל גם את המשתמשים 

האחרים בכבישים.
יודע  אני  רבים,  בפצועים  המטפל  כפרמדיק 
שהרבה יותר חשוב וקל למנוע פציעות מאשר 
לטפל בהם. לכן אני קורא לכם לנהוג באחריות, 
את  לחגור  ולהקפיד  היישובים,  בתחום  גם 
עצמנו ואת ילדינו – כל אחד במקומו המתאים 

והנכון. 
אדם סלע

ואושר,  שמחה  איתם  מביאים  ילדים 
הורות  ואתגר.  קושי  גם  לעיתים  אך 
לעיתים  אך  ומעשיר  נפלא  דבר  היא 
יכולה להיות קשה ומתסכלת.  גם  היא 
למצבים  להגיע  יכול  נפלא  הורה  כל 
אובדן  ואפילו  עייפות  תסכול,  של 
בלתי  בכי  לנוכח  במיוחד  עשתונות, 
עוזר  לא  שכלום  תינוק  של  פוסק 
ואובדן  תסכול  להבין  אפשר  להרגיעו. 
שהדבר  אסור  לעולם  אך  עשתונות, 

יביא לפגיעה בתינוק.
בכי הוא לא סימן להורות לקויה!

כל תינוק בריא בוכה. כך התינוק מעביר 
מסר להוריו ולסובבים אותו על תחושות 
כגון רעב, כאב, אי נחת ועייפות. ידוע כי 
ברורה:  סיבה  ללא  גם  בוכים  תינוקות 
גם לאחר שהאכלנו אותם, החלפנו להם 
חיתול וטיפלנו בהם. יש שמסבירים את 
כחלק  התינוק  של  מוסבר  הבלתי  הבכי 

מתהליך הסתגלותו אל העולם. 
מהו טלטול תינוק?

וחזקה  חדה  תנועה  הוא  טלטול 
אוחז  מבוגר  אדם  כאשר  המתבצעת 

בתינוק, בזרועותיו או בצלעותיו או 
בכוח  אותו  ומנענע  גופו,  בצידי 

מכך  כתוצאה  ואחורה.  קדימה 
נע ראשו של התינוק במהירות 

קדימה  שליטה,  וללא 
ואחורה.

מה קורה בזמן טלטול?
גדול  התינוק  של  ראשו 
לשאר  בהשוואה  וכבד 

הגוף. שרירי צווארו חלשים 
וכמעט לא קיימים. כשמטלטלים תינוק 
קדימה  במהירות  נע  ראשו  בחוזקה, 
נחבטים  הדם  וכלי  המוח  ואחורה. 
בדופן הגולגולת, וכתוצאה מכך עלולים 
דם  ושטפי  מוחיים  נזקים  להיגרם 

פנימיים. 
מדוע הטלטול מסוכן כל כך?

שנגרמו  והנזקים  טלטול  של  התוצאה 
ללקות  להביא  עלולים  הגולגולת  בתוך 
מוגבלות  חירשות,  עיוורון,  למידה, 
מוות.  ואפילו  מוחי  נזק  אחרת,  פיסית 
ניכרים  אינם  הנזקים  קרובות  לעיתים 
לאחר  רק  שיתגלו  ויתכן  מיידי,  באופן 

זמן, ואפילו לאחר לשנים.
מה מותר לעשות?

חשוב לזכור כי משחק רגיל עם תינוקכם 

ידי  על  הנגרמות  לפגיעות  מוביל  אינו 
צריכים  אינכם  ולכן  התינוק  טלטול 
להפסיק לשחק עם ילדיכם ולעשות את 

כל הדברים שתינוקכם  אוהב לעשות.
כדי  תוך  הידיים  על  קל  נענוע   - מותר 

תמיכה של ראש התינוק.
מותר - נענוע קל של עגלת התינוק או 

העריסה.
התינוק  של  קלה  תזוזה   - מותר 

במנשא.
שמכוונת  עדינה  תנועה  כל   - מותר 

להרגעה ולמשחק עם התינוק.
עם זאת, רצוי מאד שלא להניף תינוקות 

באוויר במטרה לתפוס אותם בחזרה, גם 
זה עלול להיות מסוכן.

איך צריך לטפל בתינוק בוכה?
בצרכים  ולטפל  לבדוק  יש  ראשית 
צורך  עייפות,  רעב,  הבסיסיים: 
בהחלפת טיטול, כאב מחלה או גזים, 
או  שעמום  וחיבה,  במגע  צורך 

עודף גרייה, בהלה, קור או חום.
ואם הבכי לא מפסיק?

אם כל מה שעשיתם לא עוזר והבכי 
סיבה  כל  וללא  מכן  לאחר  גם  נמשך 
או  באחת  לפעול  ניתן  לעין,  נראית 

יותר מהדרכים הבאות:
באמצעות  ילדכם  את  הרגיעו   *

מגע, חיבוק, ליטוף
אמבטיה  לילדכם  עשו   *

חמימה
* הניחו לילדכם לשמוע רחש 

של מים זורמים
* השמיעו מוזיקה

* קחו את ילדכם לטיול באוויר 
הצח

לנסיעה  ילדכם  את  קחו   *
במכונית

* בעת הצורך, בקשו עזרה מאדם 
בעל ניסיון

ועוד כמה עצות...  
את  להוביל  עלול  ממושך  בכי 
של  למצב  המטפל  או  ההורה 
חשוב  לפיכך  שליטה.  איבוד 
לתגובותיכם,  לה  שתשימו 
שאתם  חשים  כשאתם  ועצרו 
במצב  שליטה.  לאיבוד  קרובים 

כזה:
* נשמו עמוק ונסו להירגע

קחו  בטוח.  במקום  ילדכם  את  שימו   *
כמה רגעים כדי להירגע, לכו לחדר אחר 

ובדקו את ילדכם אחת לכמה דקות.
משפחה  בן  קרוב,  למישהו  התקשרו   *

או חבר.
עליו  סומכים  שאתם  ממישהו  בקשו   *
לוקחים  שאתם  בזמן  לתינוקכם  לדאוג 

פסק זמן.
"הפרויקט למניעת  נלקח מתוך  החומר 
טלטול תינוקות", מועצה לשלום הילד 

ומשרד הבריאות.
ורד חדידה
פקידת סעד לחוק הנוער
מחלקה לשירותים חברתיים

הורים רבים נוהגים בתוך היישובים כשעל ברכיהם יושבים ילדיהם. במקרה של תאונה ולו הקלה ביותר, כרית האוויר עלולה לפצוע באופן קשה את הילד

תאונה חזיתית במהירות 322 קמ"ש
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סנדביץ'
כרמי,  שלי  אבא  שם  בפנמה,  נולדתי  ז'.  בכיתה  בת 13,  אני 
דוקטורט,  פוסט  עבודת  עשה  לעטלפים,  פרופסור  שהוא 
אבל חזרנו לארץ כשהייתי בת חצי שנה, ומאז אנחנו גרים 
חמישה  אנחנו  שקטים.  כיפיים,  במדרשה  החיים  במדרשה. 

ילדים, ואני הסנדביץ' - שניים מעליי ושניים מתחתיי. 
במקרה

הכל התחיל במקרה. בקיץ הייתי בקייטנת תיאטרון ובתחילת 
השנה פנו לאמא שלי, דורית )עורכת פטנטים וגם מארגנת 
עוד  חיפשו  כי  בנגב"  הקלה  "האופרה  מקבוצת  כנסים(, 
"אוליבר".  השנה,  מעלים  שהם  במחזמר  שישתתפו  ילדים 
הקבוצה הזו היא משהו שונה, הכל פועל על התנדבות אבל 
מקצועית, וכבר 31 שנים הם מעלים מחזות זמר באנגלית. 
הלכנו למפגש שבו הם הציגו את הקבוצה ואת המחזמר. אני 
מאוד התלהבתי בפגישה. התיאטרון לא חדש לי ואני אוהבת 
לשחק, אבל לא חשבתי שאני שרה הכי מדהים, אז פחדתי 
ללכת לאודישנים ולשיר. אבל החלטתי שאני רוצה לנסות, כי 

לא מקבלים את ההזדמנות להשתתף בהצגה כזאת כל יום. 
שרלוט

שרלוט  של  שהתפקיד  וידעתי  מקודם,  הסיפור  את  הכרתי 
הוא בערך היחיד שמתאים לגיל שלי. הם אמנם אמרו שבנות 
יכולות להיבחן לאוליבר, אבל לא חשבתי שאני יכולה לקפוץ 
קטע  לעשות  צריכה  הייתי  באודישן  ראשי.  לתפקיד  ישר 
ריקוד, שירה ומשחק, והתכוננתי עם אחי הגדול, ראם, שהוא 
 The" במגמת תיאטרון בתיכון הסביבתי. בחרתי לשיר את 
Only Exception" של Paramore. הייתי ממש לחוצה לפני 
האודישן, ובעצם גם אחרי. במהלך האודישן קצת התבלבלתי 
בשורות, אבל חוץ מזה אני חושבת שהיה בסדר. אחרי כמה 
שעות אמרו לי שלא קיבלתי את התפקיד של שרלוט, אבל 
שכן התקבלתי לקבוצה, לחבורה של הילדים. שמחתי מאד 

להיות "בפנים".
בקטנה

להקראה  השחקנים,  כל  את  הזמינו  הראשונה  לחזרה 
אפשר  היה  אבל  שורות,  היו  לא  לי  הטקסט.  של  ראשונית 
אם  שאלו  כשהגעתי,  ההצגה.  כל  את  לשמוע  כדי  לבוא 
של  נוסף  לאודישן  ולהתכונן  החוצה  רגע  לצאת  יכולה  אני 
התפקיד של אוליבר עד ההפסקה, תוך משהו כמו שעה. זו 

הייתה סיטואציה ממש מלחיצה למרות שלא חשבתי שהם 
קשת  הבמאי,  יעקב  בהפסקה  כאוליבר.  אותי  רוצים  בכלל 
הכוריאוגרפית ודייויד המנהל המוסיקלי באו לעשות לי את 
האודישן, ואחרי כמה דקות הם חזרו ואמרו "מזל טוב. את 
ואמרתי  התרגשתי,  נורא  שלי,  לאמא  התקשרתי  אוליבר". 
לה: "נתנו לי תפקיד בסוף, בקטנה. אוליבר". היא אמרה "את 

צוחקת?!". 
אדרנלין

אז התחילו כמה חודשים של חזרות, בבאר שבע. החזרות היו 
משבע  בשבוע,  חזרות  ארבע  עד  שלוש  ומעייפות,  ארוכות 
בערב בדרך כלל עד עשר וחצי או אחת עשרה ולקראת הסוף 
בית  זה  בגלל  פספסתי  קצת  מטורף.  כיף  אבל  יותר,  אפילו 

ספר. 
ובהצגות  ילד,  עוד  עם  חלקתי  אוליבר  של  התפקיד  את 
עשר  לנו  היו  מהחבורה.  אחת  בתפקיד  הייתי  האחרות 
בתיאטרון  הופעות  שתי  היה  )השיא  הארץ  בכל  הופעות 

ירושלים מול כמעט אלף איש(, ואלה שלא הייתי אוליבר היו 
הרבה פחות מלחיצות. בכל מקום הקהל מתנהג אחרת: יש 
מקומות שהקהל מאוד חי ומוחא כפיים וצוחק, ויש מקומות 
שפחות. כל הצגה היא באורך שעתיים וחצי, אבל אחרי כל 
החזרות, הופעה מרגישה כמו חצי שעה. זו הצגה עם הרבה 
ריקודים ושירים, ממש תיאטרון חי. במהלך ההצגה אני מלאת 
אדרנלין, אבל את העייפות מרגישים בסוף. ההצגה האחרונה 
הייתה הצגה שלי, והיא הייתה מבחינתי ההצגה הכי טובה. 
כל המשפחה באה, וגם כל הכיתה שלי. אתה מודע לזה שכל 
דבר שאתה עושה, זו הפעם האחרונה שאתה עושה אותו על 
הבמה. מבאס שזה נגמר, אבל בגלל שעכשיו חופש אני עוד 
אני  וללימודים  לשגרה  כשנחזור  בטח  זה.  את  מרגישה  לא 

ארגיש כמה זה חסר לי. 
חלום

הם  הבאה  בשנה  אבל  הקבוצה,  עם  להמשיך  רוצה  הייתי 
לא  אם  גם  אבל  ילדים.  בה  מתוכננים  שלא  הצגה  מעלים 
אבוא  שאני  בטוחה  ואני  לבקר,  אוהב  תמיד  אני  אשתתף, 
לשחק.  רוצה  מאוד  מאוד  אני  ובכלל,  ההצגה.  את  לראות 
זה  ואיך  בהצגה  להתנסות  הזדמנות  לי  שהייתה  עכשיו 
להופיע, זה רק גורם לי לרצות להמשיך. כשאני אהיה בתיכון 
בטח אני אהיה במגמת תיאטרון, ואמנם עכשיו אמצע שנה 
ואי אפשר להצטרף לחוגים, אבל בשנה הבאה, זה לא שאני 
קשה  שלי?  חלום  זה  האם  כלום.  אעשה  ולא  בבית  אשב 
להגיד. אני רוצה להמשיך לשחק, אבל מי יודע איפה ומתי 

,יש לי עוד זמן לחשוב על זה, לא?

אדם,  מקום

מרווה קורין, מדרשת שדה בוקר

אבי גולן, מדרשת בן גוריון
צוואה חיה

הוריי היו ניצולי שואה. במהלך חייהם הם לא סיפרו לי ולאחיי 
הרבה על כך, כי פחדו לזעזע אותנו, ואולי חשבו שאף אחד לא 
יאמין. אבל בערוב ימיהם מה שהדאיג אותם יותר מכל, לאור 
תופעות של הכחשת השואה, היה שלא ירחק היום ומה שקרה 
שם לא ייזכר. לאחר מות הורינו, אחיי ואני הקמנו לזכרם קרן 
מלגות לסטודנטים מצטיינים שעשו עבודת מאסטר בנושא 
לבית  בתרומה  או  בבניין  אותם  להנציח  רצינו  לא  השואה. 
כנסת, אלא במשהו חינוכי. זו צוואה חיה שכל שנה מחייבת 
אותנו להיות מעורבים, ותומכת בכך שהנושא לא ירד מסדר 
היום. כל שנה מוגשות לשיפוט עבודות מדהימות ויוצאות מן 

הכלל. השנה תוענק המלגה בפעם ה-13.
משהו למען העולם

ביולוגיה,  למדתי  אביב  ברמת  י'(  )עירוני  אליאנס  בתיכון 
רצו  "פולנים",  להורים  בן  בתור  הטבע.  בעולם  והתעניינתי 
שאני אלמד רפואה. אבל אני הייתי אידיאליסט, ואז בשנות 
ה-60 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. את האידיאולוגיה לא הגשמתי, אבל 

חקר צמחים של אזורים צחיחים נמצא בכל זאת בכיוון. 
שורשים ארוכים

מבחינה מקצועית לא רציתי להמשיך להתעסק בביוכימיה 

של חלבונים גרידא, אלא לחקור את צמחי הסביבה המדברית 
היחיד  שהעץ  להבנה  הגעתי  מסביבי,  התבוננות  תוך  שלנו. 
העצים  מכל  למה  האטלנטית.  האלה  זו  הנגב  בהר  הגדול 
דווקא הוא שרד? התשובות מאוד מורכבות, אבל הבנו שהוא 
פיתח מנגנונים של עמידות – יש לו שורשים ארוכים, ומנגנוני 
הגנה מגוונים מפני יובש. למשל, במהלך המחקרים שערכנו, 
)פיסטשיה,  אמיתית  מאלה  דהידרין,  חלבון,  של  גן  בודדנו 

פיסטוק(, שנותן הגנה לתאי-הצמח מפני התייבשות.

פיסטוק חלבי
לסוג "אלה" יש 11 מינים, והיחיד ביניהם עם ערך מסחרי 
כלכלי הוא האלה האמיתית, מה שקוראים פיסטוק חלבי. 
האמיתית.  לאלה  ככנה  משתמשים  האטלנטית  באלה 
מהאלה  הוא  השורש   – היבריד  שהוא  עץ  מתקבל  כך 
האטלנטית, שהיא עמידה ליובש ומליחות, ועליה גדל עץ 

שנותן פירות.
שימור המגוון הגנטי

יש לנו במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין מאגר 
גנטי חי, שאין כמוהו בעולם, של שבעה מינים של הסוג אלָה, 
ממקומות שונים מסביב לאגן הים התיכון, מרכז אסיה וסין 
– אלה אמיתית, אלה אטלנטית, אלת המסטיק, אלה ארץ 
סינית.  ואלה  הטרבינטוס  אלת  החינג'וק,  אלת  ישראלית, 
יש עוד ארבעה מינים שחסרים באוסף, ואני בקשרים עם 
http//:www.bgu.ac.il/( להשלימו  כדי  בעולם  אנשים 

הביולוגי  המגוון  שימור  על  מדברים  הזמן  כל   .)pistacia
מבחינה  רגילה  בלתי  הזדמנות  יש  ופה   ,)biodiversity(
חינוכית לראות מינים שונים של אותו סוג. לרוב מיני האלה 
אין שימוש מסחרי, אך הם מפארים את הנוף. אריכות החיים 
ששימרה  טבעית  ברירה  על  מעידים  עקה  בתנאי  שלהם 
עדיין  שנמצא  ביוטכנולוגי  פוטנציאל  האלות  של  בגנום 
יהווה  האלות  של  הגנטי  שהמאגר  מקווה  אני  בחיתוליו. 

מרחב חינוכי ומחקרי לסטודנטים ואזרחים מתעניינים.

בדרכים אחרות עשיתי משהו למען העולם

כל הצגה 
היא באורך 

שעתיים וחצי, 
אבל זה מרגיש 

כמו חצי שעה

אני אוהבת לשחק, אבל לא חשבתי שאני שרה הכי 
מדהים, אז פחדתי ללכת לאודישנים

צילומים: ערן כהנא

במדור בהשתתפותו של אבי גולן, שפורסם בגיליון הקודם, חלו מספר טעויות. לפניכם חלקים נבחרים מהראיון המתוקן
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הישנה  קציעות  בין  פזורות  רבות  אנדרטאות 
בארץ  רבים  במקומות  כמו  החדשה,  לניצנה 
עוד  ושקט  מנוחה  ידעה  שלא  שלנו,  הכואבת 
הימים  עצם  ועד  הקמתה  טרם  של  מהימים 
האלה. חלקן דוממות ושכוחות, שהזמן הקהה 
ההורים,  את  הזקין  הזמן  לברכה.  זיכרונן  את 
את  והשכיח  ולטפח,  להגיע  להם  קשה  שכבר 

החברים שאת כולם נשא הרוח. 

"עליי לא יתאבלו" 
אנדרטה  לאתר   2 ערוץ  של  בקשה  בעקבות 
מ"פ  שהיה  חרוד,  מעין  צבי  בן  רמי  לזכר 
בגבעתי ונהרג בלבנון ב-1987, יצאתי לסלעים 
האנדרטה  את  מצאתי  הדוממות.  ולמתכות 
בן  רמי  שבקציעות.  גבעתי  בסיס  לרגלי  הזו 
מדבריו  ציטט  שמישהו  מיוחד  מ"פ  היה  צבי 
הנוקבים, שנחרתו על סלע הבזלת של המצבה 
לזכרו: "עליי לא יתאבלו, עליי מותר רק לשמוח 
ולהמשיך את שהתחלתי, לבנות את שתכננתי, 
לא לספוד ולא לבכות, לשמוח בדרך שהלכתי 

ולהנחילה למי שבא אחריי".
מי  ידי  על  שנכתבו  למילים,  יש  עוצמה  איזו 
בקרב  למות  עלול  שהוא  בחשבון  שלקח 
ולהעביר הלאה את המסר. אימו של רמי זקנה, 
אביו נשטף למוות במי השיטפון שהציף לפני 
חושבת  האם  בצפון.  העמק  את  שנים  כמה 
חובתנו  מה  הזיכרון.  גם  וכך  הוזנח,  שהמקום 
מאיתנו  שהלכו  לאלה  האדמה  פני  על  כאן 
יש  הזמן  רצף  על  ממש?  בגופם  שהגנו  בזמן 
שני כוחות מנוגדים: כוחות השכחה, שהם כל 
הזיכרון.  כוחות  ומאידך  וחזקים,  טבעיים  כך 

זיכרון שיש בו מסר מלמד הוא העדיף בעיניי. 
המילים הנ"ל של רמי בן צבי הן דוגמא למסר 

לא שיגרתי. הוא לא משאיר אותך אדיש.

"בדממה המחרישה הזו"
המסע ההוא לקח אותי גם לגבעות החובקות 
ניצנה.  של  המשוחזרת  הקדומה  החווה  את 
שם ניצב סלע גיר לבן ועליו חרותות המילים: 
"בדממה המחרישה הזו, אין אתה יכול לשמוע 
כלום, אלא אם תצעד צעד נוסף, שיוליכך אל 
המצוק, אל האין סוף, אל השממה, אל הצייה, 

אל תוך תוכך".
בקיבוץ  שגדל  הזה,  לילד  הייתה  עוצמה  איזו 
צובה פלמ"ח, וכתב מילים אלו מתוך ההשראה 
וחשיפה למקום מדברי במרחב ניצנה, עת היה 
בשנת השירות כאן. מפעל שהוא ייסד בעצמו. 
אלפי בני נוער הבאים לניצנה עוברים בטיולי 
האופניים שלהם ליד הסלע, והש"שים הצעירים 
עוצרים את הכבודה וקוראים את המילים שעל 
לאנשים,  שיש  ההשפעה  על  ומספרים  הסלע 
משמעות  על  במותם,  צעירים  היו  הם  אם  גם 
כי  מסכמים  הם  לתת.  הצורך  ועל  ההתנדבות 
מי שנותן גם מקבל, והרבה. והנערים ההולכים 
לוקחים  פתאום  ההתבגרות,  גיל  של  בציניות 
צעד לאחור ומתחברים אל המצוק, אל השממה, 

אל הצייה ואל רוח ההתנדבות... 
המילים הן של נדב ישראלי, שייסד לפני גיוסו 
שירותו  במהלך  בניצנה.  השירות  שנת  את 
מטען  מהתפוצצות  נהרג  הוא  בלבנון  הצבאי 
צד. למעלה מעשרים מחזורים באו אחריו לכאן, 
והם נקראים על שמו; מחזור נדב כ"ד כבר כאן.

מתנדבי  של  ל"סיירת"  נחשבים  הש"שים 
מגודל  לניצנה  להתקבל  קשה  השירות.  שנת 
שכאן  הבוגרים  גדלה.  רק  והדרישה  הביקוש, 
משמעותי.  צבאי  לשירות  כלל  בדרך  הולכים 
טייסים  מתריסר  שלמעלה  ספרו  דבר  יודעי 
בגרו כאן בשנת השירות בניצנה. אתה תמצא 
אותם גם בכל הסיירות ויחידות העילית, עושים 
חינוך... הם לא הכירו את  והרבה  גם מלחמות 
המרתק  והמסר  שלו  הרוח  אבל  ישראלי,  נדב 
בו  שיש  חשוב  זיכרון  הם  נדב  מסלע  שעולה 
אותו  והופך  הזיכרון  את  שמעצים  ערכי,  מסר 

מגוש אבן ומתכת למשהו שנוגע ברוח.

"הסיקריק האחרון" שביניהם
לוחמים  לזכר   8 חטיבה  אנדרטת  היא  כזו 
מתכות  בה  יש  חורב.  מבצע  תש"ח,  מקרבות 
לו  שיש  מרתק,  קרב  וסיפור  נופלים  בה  ויש 
מלחמת  תוצאות  על  היסטוריות  השלכות  גם 
הקרב  וברקע  הארץ.  וגבולות  השחרור 
בהן  מיתולוגיות,  דמויות  הופיעו  והכרעותיו 
יגאל אלון, חיים בר לב, יצחק רבין, נחום שריג, 
יצחק שדה ועוד אנשים ששמם השפיע רבות 
וההתקפה  הקרב  כך.  אחר  שבאו  הדורות  על 
על  שרכבו  המצריים  המוצבים  על  הראשונה 
תל ניצנה )חנוכה, דצמבר 1948( נכשלה, והיה 
צריך לאזור אומץ, נחישות ואמונה כדי לתקוף 

בשנית ולהבקיע, וכך היה למחרת. 
יש  כאלה(   22( וההרוגים  הסיפורים  כל  בתוך 
גרנק, המכונה  יעקב  את הסיפור המופלא של 
בשיר  לו  ספד  אצ"ג  שהמשורר  הבלונדי,  דב 
היה  הבלונדי  דב  האחרון".  "הסיקריק  נעלה 

השתייכותו  במסגרת  חת.  ללא  עשוי  לוחם 
ללח"י הוא ערך מבצעים נועזים נגד הבריטים 
ופירקו  צה"ל  את  הקימו  כאשר  אך  והערבים. 
את המחתרות והכוחות השונים, הוא עזב את 
לכוח  והצטרף  והאצ"ל  הלח"י  מיוצאי  פלוגתו 
חטיבה 8, החטיבה המשוריינת הראשונה של 
צה"ל, שבראשה עמד לא פחות ולא יותר מאשר 

יצחק שדה האגדי, מייסד הפלמ"ח. 
כיצד  המחשבה,  אצלי  נתפסת  לא  לעיתים 
עוינים בנפש וחלוקי דעות עד מוות השכילו 
להתאחד לכוח אחד וללחום יחד ולמות יחד. 
שהיו  אז,  של  השמאל  ואנשי  הימין  אנשי 
קיצוניים במחלוקותיהם הרבה יותר מהיום! 
על  לעיתים  נשאה  אז  של  האידיאולוגיה 
אפילו  ובאלטלנה  רובים,  של  וקנים  סכינים 
זהו  זה,  רקע  על  דווקא  תותחים...  קני  על 
המסר שאני מעביר באנדרטה של חטיבה 8, 
נעלה  משימה  ניצבת  שכאשר  האומר  מסר 
למחלוקות  להניח  טוב  מדינה,  הקמת  כמו 
ומשאבים  אנרגיה  התובעות  הרסניות 
אותן  ולהניח  אותן  לרסן  ושנאות,  וקנאות 
 – החשוב  המעשה  בעשיית  ולהתמקד  בצד 

הקמת המדינה. 
להישען  ניתן   ,1948 מימי  ההוא  בזחל"ם  שם, 
על המתכות ולוחות הזיכרון שהחלידו ושגנבי 
לא  אם  גם  מהם.  חלקים  בזזו  כבר  המתכות 
והמתים  הלוחמים  את  אישי  באופן  הכרנו 
שבזכות  עכשווית,  ציניות  ללא  חש,  אני  ההם, 
האנשים ההם אנו יכולים לצאת לשוח במרחב 
הזה, לתכנן תוכניות לפתחת ניצנה בסוף העולם 

שמאלה באופן טבעי ולגיטימי.

בין סלע נדב לסלע רמי בן צבי, ודוב הבלונדי שביניהם

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

זמן   - הגיע  הגנן  של  ביותר  המרגש  הרגע  מאחורינו,  הזה  והיבש  הקר  שהחורף  בתקווה 
השתילה! אך לפני שאתם מניפים את הטורייה, צריך קודם לדון בבחירת הצמח במשתלה. 
כשקונים צמחים, כדאי לשים לב לכמה דברים: עלי הצמחים צריכים להיות רעננים, זקופים 
וללא כתמים. חפשו צמיחה חדשה – עלים קטנים רכים בקצה הענף. בדקו את שורשי הצמח. 
זכותכם המלאה לבחון זאת על ידי הפיכת השתיל והוצאתו מהעציץ – השורשים צריכים 
מתפוררת  האדמה  אם  אחד.  כגוש  האדמה  את  להחזיק  כבכדי  מספיק  מפותחים  להיות 
מהשורשים, השורשים לא מספיק מפותחים, ואם השורשים סבוכים סביב הגוש, אז העציץ 

קטן מדי ולצמח יהיה קשה לקלוט מים. 
כשתגיעו לגינה, ודאו קודם כל שהקרקע נקייה משאריות מלט, סיד, חול ים וכו'. חפרו בור 
בקוטר לפחות פי 3 מרוחב גוש השורשים, ומעט עמוק יותר מהגוש. ערבבו היטב כ-20% 
קומפוסט עם האדמה )אפשר גם להוסיף טוף גרוס ועלים כדי להעשיר ולנקז את הקרקע(. 
הורידו את המיכל מבלי למשוך בגזע. אם השורשים סבוכים, הפרידו בזהירות את הקצוות 
ושיתלו. הכינו גומה )גם לצמח קטן( והשקו מיד, כל יום, עד שהצמח נקלט, ואז הגדילו את 

מרווחי ההשקיה. 

Colutea istria פינת הצמח המדברי: קרקש צהוב
בימים אלה, פורח בערוצים בנגב שיח גבוה עם ענפים מרובים ופריחה צהובה גדולה הדומה 
הפרפרניים.  טובה:  למשפחה  שייך  הקרקש  ורותם,  תורמוס  אפונה,  כמו  ריחנית.  לאפונה 
קול  משמיעים  שכשמתייבשים  אדמדמים  נפוחים  תרמילים  מתפתחים  הפריחה  אחרי 
קרקוש ברוח, ועל כן שמו. בגינה הקרקש יכול לשמש כשיח גבוה ליד קיר או גדר ושילובו 
עם רותם וצמחייה מדברית נמוכה ייצור נוף פראי בגינה, הייחודי לנגב. הקרקש גם מושך 
פרפרים, ובפרט, הוא הפונדקאי הבלעדי של כחליל הקרקש, פרפר קטן ונדיר בצבע תכלת 

מתכתי. משתלת קרקש במדרשת-בן גוריון קרויה על הצמח היפה והחשוב הזה שלנו.

גלעד מיכאלי
www.karkash.com

*התנצלות: תמונת הפרגים שהבאנו בגיליון הקודם צולמה על ידי ישי הופמן

פינת הגינון המדברי 
הגיעה העת לשתול!

כך תבחרו צמח נכון ותשתלו אותו

מיהו המקרקש ברוח?



      

גיבור

מרפאת שיניים נפתחה במרכז המסחרי במדרשת בן גוריון ) ליד הדואר(
ד"ר עודד לרמן תושב האזור מזה 10 שנים

בוגר אוניברסיטת תל אביב עם וותק של 25 שנה ברפואת שיניים

במרפאה: 
★ ניתנים כל הטיפולים כולל שתלים ושיקומים נרחבים על גבי שתלים

★ וכן יישור שיניים והלבנה למבוגרים
★ בשלב זה לא ינתן טיפול לילדים עד להסדרה עם קופות החולים

לקביעת תור  
רות: 052-3939632 

עודד: 052-2201101 

חדש
מה עושים קופים בשדה בוקר? • עמוד 5

היכן יוקם התיכון האזורי החדש? • עמוד 6
איך הפכה ילדה קטנה לכייס שובב? • עמוד 10




