
      

צילום שער: מנשה לוי, חבר 
קבוץ רביבים, מתוך תערוכה 
המוצגת בימים אלה במשרדי 

המועצה. התמונות צולמו 
בקורס צילום של "אלון קירה". 
התערוכה הוקמה בעזרת הקרן 

לעידוד היצירה של המועצה.

עיתון מס' 172   
אייר תשע"ב • אפריל 2012

 www.rng.org.il

כותרת

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

עיתון המועצה האזורית

גשם גשם בא

כמה תושבים יהיו ברמת הנגב ב-2020? • עמוד 2
מועדון הסרט הטוב מתחיל החודש • עמוד 5
איפה נפגשים אריתראים ומכסיקנים? • עמוד 7



2 2  רמת הנגב מס' 172, אייר תשע"ב, אפריל 2012

דבר ראש המועצה

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,
ניתן  מהיר.  בקצב  מתקדמת  מצרים  גבול  גדר 
לראות סיום עבודות עפר והרמת עמודי הגדר.

מנרב  חברת  הזוכה,  התאגיד   - הבהד"ים  עיר 
משרד  עם  הסכם  חתמו  ובינת,  אלקטרה 
קרית  את  למסור  מתחייבים  הם  בו  הביטחון 

ההדרכה תוך 30 חודשים למערכת הביטחון.
שצה"ל  האסבסט  לפינוי  עבודות   - סהרונים 
קבר במשך שנים באזור מתבצעות בימים אלה. 
שהציבה  מהתנאים  אחד  היה  האסבסט  פינוי 
המתקן.  הקמת  בטרם  המדינה  בפני  המועצה 
אנו מלווים את הפרויקט מקרוב ונוודא כי גם 

התנאים האחרים יבוצעו במהלכו.
אנו  אלה  בימים   - הנגב  רמת  משטרה  תחנת 
במתחם  משטרה  תחנת  להקמת  נערכים 
ובסיוע  טיפול  של  שנתיים  לאחר  המועצה, 
הדרג המקצועי והמבצעי של המשרד לביטחון 
פנים ומשטרת ישראל. אני משוכנע כי הקמת 
התחנה תהווה נדבך חשוב לבטחון תושבי רמת 

הנגב.
הקשה  השרשרת  בתאונת   - בשגרה  חירום 
קיפחו  קציעות,  לצומת  בסמוך  שהתרחשה 
את חייהם שלושה אנשים ועוד עשרה נפצעו. 
כשבעה כלי רכב היו מעורבים בה, והיא הייתה 
כנראה תוצאה של מפגש טרגי של שלושה גורמי 
קשים  דרך  תנאי  קשים,  ראות  תנאי  תאונות: 
לטיפול  המועצה  היערכות  האנושי.  והגורם 
באירוע היתה מיידית לפעילות בחירום. כוחות 
ההצלה והחירום הוזעקו וצה"ל הפעיל מיד את 
ופינוי  ולחילוץ  לטיפול  לסיוע  האמצעים  כל 
הפצועים. כהרגלנו, אנו בוחנים את עצמנו גם 

כאשר האירוע טופל ביעילות ובמהירות.
- החודש השתתפתי  להיות צעיר ברמת הנגב 
בפגישה עם הצוות המוביל של פורום הצעירים 
כולם  צעירים,  של  קבוצה  זו  הנגב.  רמת  של 
משימה  עצמם  על  שלקחו  המועצה,  תושבי 
הנגב:  ברמת  הקהילה  ולעתיד  להווה  חשובה 
ישובי  בכל  הצעירים  בין  קשר  ויצירת  ריכוז 
המועצה במטרה להשאירם כאן אצלנו ברמת 
רוח  מלא  שפגשתי  הצוות  נתברכנו.  הנגב. 
שלא  סוחפת,  והתלהבות  אמונה  התנדבות, 
תמשיך  המועצה  הצד.  מן  עמידה  מאפשרים 

ותסייע להם להרחיב את הפעילות. 
ברמת  קצר  לביקור  "קפצה"  דיויס  משפחת 
נוספים,  חברים  זוג  עם  ביחד  ובישראל  הנגב 
במסגרת  וגאס.  מלאס  סולומון  וסטיב  שרי 
מקבלי  סטודנטים  עם  ערב  התקיים  הביקור 
מלגות מהקרן המשותפת למשפחה לפדרציה 
מאוד,  מרגש  היה  הצנוע  האירוע  ולמועצה. 
כמו  ממש  ואנושי,  אישי  ואהבה  חום  מלא 
לורנס וג'ואן. בקיאותם במתרחש ברמת הנגב, 
לנגב  ואהבתם  רבים  סטודנטים  עם  היכרותם 
לאנשים  עמוקה  הערכה  מעוררות  ולישראל 
שנים  שלוש  לפני  שאך  האלה,  המיוחדים 
החליטו לקשור עצמם עם קהילת רמת הנגב. 

זכינו. 
שמוליק ריפמן

 הצפי לשנת 2020: 
8,800 תושבים ברמת הנגב

מאות משתתפים הגיעו לכנס 
מחקר ופיתוח חקלאי

לפניכם נתוני הסקירה הדמוגרפית, כפי שהוצגו ביום המועצה ע"י אופיר צימרינג ושירה מוריוסף

כנס המו"פ עסק השנה בנושא משק המים, והוכתר כהצלחה

בשנת 2011, כמסקנה מתוכנית פיתוח בר קיימא, 
הוחלט במועצה על הקמת פורום פיתוח. מטרות 
הפורום הן גיבוש קווי מדיניות הפיתוח של המועצה 
תיאום  ופרנסה;  חקלאות  תיירות,  להתיישבות,   -
בין מחלקות המועצה השונות, תוך דיאלוג ושיח 
משתף ויוזם; ופיתוח מושכל של הנכסים הפיזיים 
והאנושיים של רמת הנגב. הפורום מורכב ממנהלי 
ע"י  ומנוהל  פיתוח,  לנושאי  רלוונטיים  מחלקות 

עלית וייל שפרן, מנהלת היחידה הסביבתית.
הצמיחה  קצב  את  לבחון  הוחלט  בסיסי  כצעד 
במועצה. בהתאם, נבדקו מספר גורמים: המצב 
השנתית  הקליטה  יכולת  הקיים,  הדמוגרפי 
ע"פ  הזמינים  המגרשים  כמות  ישוב,  כל  של 
התב"עות של כל ישוב, ומקסימום יחידות הדיור 
הארצית  המתאר  תכנית  פי  על  המאושרות 
תמ"א 35. הנחות היסוד שלאורן עבדנו בנושא 
הקליטה בישובים נבעו מסקירת המצב הקיים 
הקליטה  ומתכניות  האחרונות,  השנים  לאורך 
הרווחה  מחלקת  עם  בשיתוף  היישובים,  של 

והעו"ס אופיר צימרינג. 
 4.1 בממוצע  כיום  יש  הנגב  ברמת  אב  בית  בכל 
בין  באמצע  הארצי,  מהממוצע  )גבוה  נפשות 
משפחה  לממוצע  חילונית  משפחה  של  ממוצע 
פרט  הוא 30-40,  הממוצע  הנקלטים  גיל  דתית(. 

לרתמים שם גיל הנקלטים צעיר יותר. 
צמיחה  גרף  לבניית  אותנו  שימשו  אלה  נתונים 
בגרף  במועצה.  האוכלוסייה  של  פוטנציאלית 
ניתן לראות כי אם חלק מהישובים ימשיכו בקצב 
יגדילו  מהישובים  חלק  ואילו  הנוכחי,  הקליטה 
קהילתית  עבודה  בעקבות  הצמיחה  קצב  את 
המתבצעת בישובים אלה – נגיע בשנת 2020 לכ-

8800 נפש. 
עבודה  ככלי  לנו  ישמשו  אלה  שנתונים  מנת  על 
חיתוכים  ביצענו  במועצה,  השונות  במחלקות 
נוספים ע"פ גילאים, אגני התיישבות, וכל ישוב בפני 
עצמו. כך למשל ראינו כי בהמשך למגמה הקיימת, 

בשנים הקרובות כמות הילדים ברמת הנגב תצמח 
ותעלה. לעומת זאת, אחוז התושבים בגיל השלישי 
יישאר נמוך ויתרכז בשלושת הקיבוצים הותיקים 

ובמדרשה.
בסקירת היישובים גילינו שהם מתחלקים לשלוש 
 15-20( מאסיבית  קליטה  עם  ישובים  קבוצות: 
מהיר,  בקצב  צמיחה  יש  בהם  בשנה(  משפחות 
אוכלוסיה עובדת והורים לילדים קטנים; ישובים 
ממוצע  בהם  נמוך,  באחוז  הקולטים  ותיקים 

ומושבים  יורד;  הילדים  ואחוז  עולה  הגילאים 
בשנה  הנקלטים  מספר  בהם  וצעירים,  קטנים 
אינו גדול, הצמיחה מתונה והאוכלוסייה מתבגרת 

בהדרגה.
בעזרה  הדמוגרפי  הסקר  את  להמשיך  כוונתנו 
מקצועית, על מנת להגיע לתכנית עבודה למחלקות 

השונות במועצה ל10-15 השנים הבאות.
בהשגת  העזרה  על  אלחייק  לאמיר  רבה  תודה 

הנתונים ובעיבודם הגרפי.

כנס הנגב למחקר ופיתוח חקלאי התקיים השנה 
במו"פ רמת הנגב במעמד שרת החקלאות חברת 
הכנסת אורית נוקד, ראש המועצה שמוליק ריפמן 
גם  השתתפו  כתמיד,  נוספים.  רבים  ואורחים 
ואקדמיה  מחקר  ממוסדות  וסטודנטים  חוקרים 
חברות  ונציגי  מגדלים  מדריכים,  הארץ,  בכל 

מסחריות, בסך הכל מעל 250 אורחים.
עם  בנגב,  המים  משק  בנושא  עסק  הכנס  השנה 
השקיה  לצורכי  שוליים  במים  שימוש  על  דגש 
באזור  החקלאות  התפתחות  על  וההשלכות 
קיבלו  המשתתפים  הסביבה.  על  וההשפעה 
הנרחבת  מהפעילות  מקרוב  להתרשם  הזדמנות 
הנעשית בתחום, תוך שילוב של הרצאות וסיורים 
הוצג  בהם  השונים,  ובאתרים  הניסיונות  בתחנת 
ענף  לפיתוח  הקשורים  מחקרים  של  רחב  מגוון 

החקלאות באזור.
הכנס נחל הצלחה הן מבחינת התכנים והן מבחינה 
ארגונית, ועל כך תודתנו לד"ר לאה צרור, מנהלת 
על  ממונה  שהייתה  גילת,  החקלאי  המחקר 
התכנים, לחברת משו"ב על הארגון ולצוות המו"פ 

על הביצוע. 
יענקלה מוסקוביץ
הכנס נחל הצלחה תכנית וארגוניתמנהל מו"פ רמת הנגב ויו"ר הועדה החקלאית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

פקס: 08-6559235
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אנשי דנוור, פעם ראשונה בנגב

קרן מלגות חדשה לחקלאות

לאחרונה אירחנו לראשונה שתי משלחות מבתי כנסת בדנוור - טמפל עמנואל וטמפל סיני. האורחים סיפרו שהביקור ברמת הנגב היה משיאי הסיור בישראל

 החודש הוענקו לראשונה מלגות מטעם קרן מלגות לקידום החקלאות. הקרן הוקמה לזכר 
פרופסור קולט צוריה ומר עמנואל שמין, שתרמו רבות לפיתוח החקלאות במועצה

"טמפל  משלחת  הנגב  ברמת  ביקרה  לאחרונה 
עמנואל". המשלחת, בראשות הרב ג'ו בלאק מבית 
הגדולה  המשלחת  היא  בדנוור,  הרפורמי  הכנסת 
הקבוצה  השנה.  בישראל  שביקרה  מדנוור  ביותר 
הנגב  לרמת  והקדישה  כשבוע  במשך  בארץ  טיילה 
קבוצה  שנה  מדי  מוציא  עמנואל  טמפל  שלם.  יום 
הטיול  שבמסגרת  הראשונה  הפעם  וזאת  לישראל, 
הנגב.  רמת  את  לכלול  הרב  הסכים  שלו  הרגיל 
להסכמה זו נלווה ביקור של שמוליק בבית הכנסת 
בשנה שעברה וישיבת עבודה שכללה מספר נושאים 

של שיתופי פעולה.
מבית  משתתפים   36 הגיעו  בלאק  הרב  עם  יחד 
תיירות  באתרי  ביקרה  הקבוצה  הרפורמי.  הכנסת 
הניסיונות  בתחנת  סיירה  גמלים,  על  רכבה  שונים, 
ובבית השנטי ובסיום התארחה לקפה אצל משפחות 
הגיעו  המבקרים  מרבית  גוריון.  בן  במדרשת 
לישראל לראשונה, והחוויה המדברית זרה וחדשה 
של  אורכו  לכל  נשמעו  הנלהבות  התגובות  להם. 
התלהבות  ויצירתיות,  מחלוציות  התלהבות  הסיור, 
מאנשים ומעשה, התלהבות מרוח וחזון. בכל מפגש 
ומפגש הצליחו המתיישבים לסחוט דמעות וליצור 
התרגשות רבה. אנו תקווה שסנונית זו מבית הכנסת 

הרפורמי הגדול "טמפל עמנואל" היא סימן לבאות.
עמנואל"  "טמפל  של  הביקור  לאחר  ימים  שלושה 
מבית  היא  גם  סיני",  "טמפל  משלחת  אלינו  הגיעה 
שמגיעה  גדולה  קהילה  שבו  בדנוור,  רפורמי  כנסת 
מדי שנה לישראל. גם הם מעולם לא ביקרו ברמת 

וזאת הפעם הראשונה שהסכימו לצאת ליום  הנגב 
אחד מירושלים ולבקר ברמת הנגב.

ריינס  המשלחת כללה 22 איש, בראשות הרב ריק 
ואשתו הרבנית סוזן ריינס. הביקור שלהם כלל את 
בכפר  והסתיים  וסביבתה,  ניצנה  הניסיונות,  תחנת 
משפחות  אצל  אירוח  עם  איילים  הסטודנטים 
ביישוב אשלים. גם משלחת זאת יצאה בהתרוממות 

ברמת  המרהיבה  מהעשייה  רבה  ובהתלהבות  רוח 
הנגב. 

את התגובות קיבלנו לאורך הסיור אבל גם במיילים 
רבים שהגיעו בעקבותיו. הנה אחד מהם:

 Shalom Raz,
 I would like to thank you for
 organizing and leading our wonderful

 experience in Ramat HaNegev. Truly,
 it was a highlight of the trip, and on
 our return to Yerushalayim the bus
 was abuzz with everyone sharing
 their impressions of the day and their
 experiences in Ashalim. Rick joins me
 in expressing our deepest appreciation,
 and we look forward to visiting Ramat
 HaNegev on future Temple Sinai trips
 to Israel.
 Chag Pesach Sameiach to you and
 your family, as well as to all our
 wonderful hosts at Mitzpeh Revivim,
Nitzana, Ayalim and Ashallim!
Susan
האירוח בבתי התושבים, בכל משלחת שאנו מביאים 
הביקור.  של  מהשיאים  אחד  הוא  הנגב,  לרמת 
ביקור  לאחר  הצדדים  משני  הנלהבות  התגובות 
ליצירת  שהדרך  למרות  כי  ספק  מתירות  אינן  כזה 
קשרי קהילה הדוקים בין תושבי רמת הנגב לתושבי 
ארוכה,  עדיין  קולרדו  בדנוור  היהודית  הקהילה 

אנחנו בדרך הנכונה.
שתמשיכו  נשמח  המארחים,  לכל  הלב  מכל  תודה 
לשמור עם האורחים מדנוור על קשר רציף שאליו 

הם כל כך צמאים.
רז ארבל

מנהל מחלקת שותפויות 

והקהילה ברמת  במסגרת העמותה למען התושב 
החקלאות,  לקידום  מלגות  קרן  הוקמה  הנגב, 
עמנואל  ומר  צוריה  קולט  פרופסור  של  לזכרם 
ומו"פ  ג'נסיס  חברת  בחסות  הוקמה  הקרן  שמין. 

רמת הנגב.
פרופ' קולט צרויה הייתה אישיות מיוחדת ובלתי 
ימיה  עד  כמעט  באשלים  שהתגוררה  נשכחת, 
הבכירים  המים  מחוקרי  הייתה  היא  האחרונים. 
של ישראל, ניהלה את מעבדת הכנרת ואת המכון 
המחקר  את  ובהמשך  והאגמים  הימים  לחקר 
והפיתוח בנגב ובערבה מטעם הסוכנות היהודית. 
ובחריצות  בכישרון  מילאה  התפקידים  כל  את 
של  והביצוע  התכנון  ביכולת  והצטיינה  רבה, 
מיזמים רבים בתחום החקלאות המדברית, ביניהם 
ייצור זרעים  יישום שימוש במים מליחים, פיתוח 
וגידולים מיוחדים שונים. בשנת 1992, כשנפגשה 
מאד  התלהבה  ניר,  ואיציק  שמין  עמנואל  עם 

ערך  בעלי  זרעים  לייצוא  בנגב  לגדל  מהרעיון 
מיוחדת  כדמות  תיזכר  צרויה  רב.  אינטלקטואלי 
והחקלאות  המחקר  עיצוב  על  בהשפעתה  במינה 

המדברית. 
של  הגדולים  מהידידים  היה  שמין  עמנואל  מר 
החקלאות בישראל, יהודי אמריקאי שרצה לראות 
מתועשת  בחקלאות  עסק  הוא  פורח.  הנגב  את 
להפצת  סיטונאיים  הפצה  מרכזי  רשת  והקים 
ב-1976  אחד".  גג  תחת  "הכל  נוי,  וצמחי  מוצרי 
ניר ומאז נקשרה דרכם,  נפגש בארה"ב עם יצחק 
עד פטירתו בינואר 2009. שמין הקים בישראל את 
קרן שמין להשתלמות מדריכים חקלאיים בחו"ל 
ואת המגמה לשיווק חקלאי בפקולטה לחקלאות 
ברחובות, עזר למדריכים חקלאיים ומכוני מחקר 
ורצה לעזור בכל מה שקשור לחקלאות בישראל. 
השתלנות  ענף  בפיתוח  ניר  ליצחק  עזר  ב-1978 
בכל  שתלנות  אנשי  עם  בקשרים  וסייע  בישראל 

ניר  ושי  איציק  עם  הקים  ב-1994  ארה"ב.  רחבי 
את חברת זרעי ג'נסיס. המטרה הייתה לפתח בנגב 
ולא עתירי תשומות. לדבריו,  ידע,  מיזמים עתירי 
הזרעים  ושטחי  באשלים  המתפתח  המרכז 
בפריחתם היו הדברים היפים ביותר שראה מימיו. 
חברים  אינספור  בארץ  לו  היו  ישראל,  את  אהב 
בפועלו  וראה  ישראל  בחקלאות  התגאה  וידידים, 

עבודה חלוצית.
ברמת  בחקלאות  העוסקים  הם  למלגה  הזכאים 
תלמידים,  ומחקר,  טכנולוגיה  מפתחי  הנגב, 
ונושאים  חקלאים  מדריכים,  מורים,  משתלמים, 
במו"פ  נערך  הטקס  לחקלאות.  הקשורים  טכניים 
רמת הנגב בתאריך 25.3.12 במעמד ראש המועצה 
מר שמואל ריפמן, מנהל חברת ג'נסיס מר יצחק ניר, 
שי ניר ומנהל מו"פ רמת הנגב יענקלה מוסקוביץ. 
בטקס הוענקו חמש מלגות לסטודנטים מתחומי 

לימוד שונים בחקלאות.

עשור למרחב עם
ביום העצמאות ציינו תושבי מרחב עם עשר שנים על הקרקע. שהחיינו!

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" – 
היסטוריה במרחב עם! החודש נכנסו שתי 

משפחות ראשונות לבית הקבע בשכונת הקבע 
– משפחת קאודרס ומשפחת פלורמן. למחרת 

נערכה חנוכת בית משותפת וקביעת מזוזות 
בשני הבתים. בעזרת ה' צפויות עד הקיץ 

להיכנס לבית הקבע לפחות חמש משפחות 
נוספות, ובתקווה שלא הרבה זמן אחר כך כבר 

נאכלס את כל שכונת הקבע הראשונה.
בנוסף, התקיימו במוצאי יום העצמאות חגיגות 

העשור למרחב עם. החגיגות החלו בשתילת 
עצים להפרחת השממה, בשיתוף הסבים והסבתות ובליווי מתנפחים ודוכנים. לאחר מכן 

נהנו התושבים מהופעה של גולן אזולאי.

תעודת עובדת מצטיינת לשנת 
2012 הוענקה למאיה אלמליח. 
במהלך הטקס נשא שמוליק 
ריפמן את הדברים הבאים:
"מאיה אלמליח – ניתנת לך 
בזאת תעודה הערכה על 
עבודתך כמנהלת יחידת תיאום 
ובקרה של אגף קהילה וחינוך 
במועצה. הקמת אגף הקהילה 
והחינוך לוו בנסיבות מיוחדות. 
במצב זה הפגנת יוזמה, 
נחישות, חריצות וכושר פעולה 
יוצא דופן, שאפשרו את עבודת 
האגף בימיו הראשונים באופן 
מיטבי. מאז ועד היום המשכת 
במסירות רבה את עבודתך 
כחלק מרכזי וחשוב בפעילות 
האגף לקהילה וחינוך".

בית משפחת קאודרס

משלחת "טמפל סיני" בעת הביקור בניצנה

חמישה סטודנטים לחקלאות מרמת 
הנגב זכו למלגה השנה
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מהנעשה בהנדסה

"בסביבותינו" - הוועדה לאיכות סביבה

מחלקת ההנדסה שמחה לשתף בחלק מהפרויקטים המתקדמים במועצה בימים אלה

הוועדה לאיכות סביבה עורכת בימים אלה סקר שמדרג את השטחים הפתוחים במועצה, ככלי עזר לקביעת המדיניות התכנונית באזור

פרויקטים הנמצאים בשלבי סיום
הרחוב  גוריון:  בן  במדרשת  השבלולים  כביש   •
לרווחת  וגינון  תאורה  מדרכות,  כעת  כולל  החדש 

הציבור.
של  פיתוח  בוצע  ברנע:  בקדש  העלמין  בית   •

חלקת קבורה על הגבעה, כולל מגרש חנייה.
באשלים:  הדרומית  בשכונה  המגרשים  פיתוח   •
שפה  אבני  כבישים,  ביוב,  מים,  תשתיות  בוצעו 
והכנות לבזק וחשמל עבור 109 מגרשים ששווקו 

זה מכבר.
לקדש  כמהין  בין  ניצנה,  בנחל  אירי  גשר   •
מהיערכות  כחלק  הגשר  סלילת  הושלמה  ברנע: 
בשנה  לטובה  עלינו  שיבואו  הבאים  לשיטפונות 

הבאה.
הכנה לשנת הלימודים הבאה

לקראת ה-1.9 אנו עמלים על ביצוע אינטנסיבי של 
מבני חינוך, בתקווה שגני הילדים ייפתחו כסדרם.

משרד  גני  גן:  כיתות  שתי  מוקמות  במדרשה   •
החינוך המיועדים לגילאי 5-6 בסמוך לבית הספר 

וכחלק מהקריה החינוכית של המדרשה.
כחלק  מעון  כיתות  שתי  מוקמות  טלי  במחנה   •

מאזור הגנים, עבור גילאי 0-3.
גם  גן  כיתות  שתי  בניית  מתחילה  אלה  בימים   •
ברתמים: גני משרד החינוך המיועדים לגילאי 5-6, 

בסמוך למעון הקיים.

 ,4-5 גילאי  עבור  יביל  גן  מוקם  עם  במרחב   •
ובקדש ברנע נבצע הרחבת גנים קיימים.

• בקיץ עתידה להיות משופצת כיתת גן נוספת גם 
באשלים, עבור גילאי 2-4.

להתרחבות  מענה  הנותנים  נוספים  ציבור  מבני 
האוכלוסיה

ברתמים,  מקווה  הקמת  תחל  הקרובים  בימים   •

שיכלול מקווה נשים ומקווה גברים, שלושה חדרי 
רחצה לנשים, כולל חדר בעל נגישות לנכים.

במדרשה  המרפאה  שיפוץ  גם  הפרק  על   •
מוקם  במרפאה  צין.  בביה"ס  הספרייה  והקמת 
חדר נוסף לרופא, וחדר נוסף לטיפת חלב. מרכז 
המשאבים בביה"ס צין יכלול חדר עיון וספרייה 
)בסיוע קרן מיראז'(. בנוסף, אנו נערכים להוספת 

המבנה הרביעי של ביה"ס צין.

עבודות תשתיות ופיתוח שכונות במועצה
מילכה  בבאר  מתקיימות  אלה  בימים   •
עבודות פיתוח תשתיות, שיאפשרו לכל הבתים 
כבישים  הביוב,  למערכת  להתחבר  והמגרשים 

ותאורה.
אנו  א',  בוקר  בנווה  הבנייה  התקדמות  לאור   •
והריצוף  המדרכות  התאורה,  את  משלימים 
ציבוריים  שטחים  פיתוח  גם  כמו  ברחובות, 

פתוחים )שצ"פים(.
הזמנית  התאורה  תחובר  הקרובים  בימים   •

בנווה בוקר ב'.
הקבע  לבתי  תושבים  נכנסו  עם  במרחב   •

הראשונים המתחברים לתשתיות חשמל ובזק.
נערכים לסיום תשתיות חשמל  בטללים אנו   •

ובזק עבור ראשוני התושבים בשכונה החדשה.
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

תכניות,  בודקת  אלינו  הצטרפה  טובה  בשעה 
בתחום.  רב  ניסיון  בעלת  רבינוביץ',  טניה 
מהחודשים  העיכובים  לצמצום  פועלים  אנו 
לייצב  מתעתדים  אנו  מאי  ובסוף  האחרונים, 
את  לתושבים  לתת  מנת  על  הוועדה  מבנה  את 

השירות הטוב ביותר בלוח זמנים סביר. 
נשמח לעמוד לרשותכם, 

שירה מוריוסף 
מהנדסת המועצה והוועדה המקומית

שטח השיפוט של המועצה האזורית רמת נגב הינו 
משטחה  כ-22%  )המהווים  דונמים  מיליון  כ-4.3 
ישובים,   12 ישראל(. בתחום המועצה  של מדינת 
כן  אם  מובן  בלבד.  תושבים  כ-5,600  חיים  בהם 
מצויים  המועצה  של  השיפוט  שטח  שבתחום 
שטחים פתוחים רבים, חלקם בעלי רגישות נופית 
ואקולוגית גבוהה מחד, ומאידך יש צורך לאפשר 
קליטה של תושבים חדשים ולהרחיב את הקהילה 

הקיימת. 
וניתוח  הפתוחים  השטחים  מיפוי  מתהליך  כחלק 
יזמה  שלהם,  והאקולוגית  הסביבתית  הרגישות 

המועצה סקר שטחים פתוחים במרחב הר חמרן-
נוספים:  גופים  חברו  לתהליך  ניצנה.  פיתחת 
והגנים  הטבע  רשות  הסביבה,  להגנת  המשרד 
של  מיסודה  ארץ(,  של  )דמותה  דש"א  ומכון 
ביצוע  החל   2011 בשנת  הטבע.  להגנת  החברה 
עירים  הר  בין  המשתרע  השטח  פני  על  הסקר 
מצרים  ישראל  גבול  ובין  בצפון  לניצנה  בדרום 
כיום  נמצא  הסקר  במזרח.  רסיסים  להר  במערב 
בשלבי גיבוש ועשייה ותאריך הצפוי לסיומו הינו 

אוקטובר 2012
עבודת הסקר כוללת איסוף מידע על החי והצומח 

והגיאולוגית,  האנושית  ההיסטוריה  ועל  במרחב 
לאחר  בשטח.  נתונים  ומאיסוף  ספרות  מתוך 
כל  של  הערכיות  מפת  בניית  שלב  מתחיל  מכן 
על  משוקלל  יחידה  כל  על  המידע  בו  נוף,  יחידת 
האקולוגיות,  חשיבותו  ייחודיותו,  ערכיותו,  פי 
הנופית, האנושית וכו'. התוצאה הסופית הינה מפה 
של יחידות שטח ובה הערכיות של כל אחת בכל 
ומסמך  והערכיות הכוללת. מפות אלו  ידע  תחום 
המדיניות  בקביעת  חשוב  כלי  בהמשך  יהוו  זה 

התכנונית-סטטוטורית במרחב. 
דוניץ,  יואב  בראשות  סביבה,  לאיכות  הוועדה 

מוזמנים  אתם  וגם  עשיה,  בתנופת  כיום  נמצאת 
ואת  ישיבות הוועדה פתוחות לקהל  לקחת חלק. 
של  האינטרנט  באתר  למצוא  ניתן  הפרוטוקולים 
ראשון  ביום  יתקיימו  הבאות  הישיבות  המועצה. 
ראשון  ויום  ביוני  ה-24  ראשון  יום  במאי,  ה-20 

ה-29 ביולי, כולן מתחילות בשעה 16:30. 

גיא רותם
רכז סקר הר חמרן מטעם מכון דש"א

פרויקטור של הועדה לאיכות סביבה, 
המועצה האזורית רמת הנגב 

הספרייה המתוכננת בבית הספר צין

מהו חוסן קהילתי?
היכולת שלנו כפרטים להתמודד עם מצבי משבר ואיומים, תלויה 

רבות ביכולת של הקהילה לתמוך בנו. סקר שיופץ בקרוב בין 
תושבי המועצה יבדוק את חוסן הקהילה שלנו

האחרונות  בשנים  חשופים  הארץ  דרום  תושבי 
לאיומים שונים. מצבי משבר, דוגמת אסון טבע, 
פיגוע טרור או משבר כלכלי, הינם בעלי השפעה 
תפקיד  לקהילה  אלו  בתקופות  האדם.  על  רבה 

הפרט  יכולת  בחיזוק  מרכזי 
להתמודד ולהתגבר. מסוגלות 
בחבריה  לתמוך  הקהילה 
קשורה למבנה החברתי שלה, 
הקיימת  ההתנהלות  לצורת 
העומדים  ולמשאבים  בה 

לרשותה. 
תתמוך  חסונה  קהילה 
יותר.  טובה  בצורה  בחבריה 
כיכולת  מוגדר  קהילתי  חוסן 
במהירות  לשוב  הקהילה 
לאחר  מיטבית  תפקוד  לרמת 

ואפילו לצאת ממנו מחוזקת  אירוע של משבר, 
מורכב  החוסן  הארוע.  לפני  למצבה  בהשוואה 
מגורמים שונים: הן מרכיבים פיזיים כמו תשתיות 
מעורבות  כמו  חברתיים  מרכיבים  והן  ומיגון, 

לחברי  שיש  והאמון  חברתית  תמיכה  חברתית, 
נתפס  האחרונות  בשנים  במנהיגות.  הקהילה 
החשובים  מהגורמים  כאחד  הקהילתי  החוסן 
עם  ואסונות.  חירום  מצבי  עם  בהתמודדות 
חשוב  הקהילתי  החוסן  זאת, 
איתנה  להתנהלות  גם  ביותר 
מכך,  יותר  בשגרה.  הקהילה  של 
יעלה  בשיגרה,  הקהילה  חיזוק 

את חוסנה לעת חירום. 
המועצה האזורית רואה חשיבות 
ולכן  הקהילה,  בחיזוק  רבה 
החליטה לבדוק מהו מצב החוסן 
המועצה.  ביישובי  הקהילתי 
שאלון  לתושבים  יופץ  בקרוב 
המרכז  עם  בשיתוף  אינטרנטי, 
למצבי  והמענה  המוכנות  לחקר 
בנגב.  בן-גוריון  באוניברסיטת  ואסונות  חירום 
מענה על הסקר יעזור לנו ליצור לעצמנו עתיד 

טוב יותר!
המח'  לשירותים חברתיים

קוד להורדת השאלון

נפתחה הרשמה לסדנת נוער לאיזון המשקל

קלי קלות
הסדנה מיועדת לגילאי 14-17

המפגשים יכללו:
★הדרכה לתזונה נכונה

★ליווי רגשי להרזיה ושינוי הרגלים
★פעילות גופנית מגוונת 

★סדנאות בישול בריא בשיתוף ההורים

ההשתתפות בסדנה תאושר ע"י ועדת התאמה 
לקבלת טופס הרשמה לפנות לרחל קלר 6564156

hannytop@walla.com שאלות לגבי הסדנה ניתן להפנות במייל לחני טופר
הרשמה עד 15-5-12 מס' המקומות מוגבל

 הסדנה תתקיים ע"י צוות היל"ה, המרפאה האינטגרטיבית, 
במהלך חופשת הקיץ בתדירות של פעמיים בשבוע
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בית הספר למחול 
מעלה מופע חדש

מחלקת תרבות ואירועים לא נחים לרגע

 לקראת סיום שנת הלימודים, בית הספר מעלה מופע חדש 
בהשתתפות כמאה רקדנים. כולכם מוזמנים

החודשים האחרונים היו מלאי כל טוב - וזה עוד כלום לעומת מה שצפוי לנו בהמשך

מחזיר  נגב  רמת  מתנ"ס  של  למחול  הספר  בית 
חדשה  הפקה  תעלה  החודש  לקהילה:  אהבה 

להנאת התושבים!
בית הספר למחול מונה כמאה רקדנים, הלומדים 
מופע  מעלה  הספר  בית  שונים.  מחול  סגנונות 
הספר  בית  תלמידי  את  המשלב  חדש,  מחול 
כל  יוזמנו  ב-30.5  הבוגרת.  הלהקה  ורקדני 
לצפות  ו"משאבים"  "צין"  הספר  בתי  תלמידי 
גולדה  באולם  והמרהיבה  המושקעת  בהפקה 
יועלה  המופע  ערב  באותו  רביבים.  בקיבוץ 
למחול.  הספר  בית  תלמידי  משפחות  בפני  גם 

יוצג המופע בפני כלל התושבים לקהל  למחרת, 
הפתוח, וללא כל עלות. 

הנאה  בחובו  משלב  והוא  כשעה,  המופע  אורך 
רצופה של סגנונות מחול רבים – ג'אז, ברייקדאנס, 
מחול מודרני, בלט קלאסי וריקוד מזרחי. המופע 
על  המנצחים  גילאים.  של  רחב  למגוון  מתאים 
ומנהל  למחול  הספר  בית  מנהל  הם  ההפקה 
של  האומנותי  מנהלה  עם  יחד  דוד,  שי  הלהקה 
גל-ים  כוריאוגרפים: אדווה  הלהקה רענן טויזר. 
וצוף יפרח. המרוויחים הם אנו התושבים ותלמידי 

בית הספר בכל מועצת רמת הנגב.

של  בהפקה  ועזרנו  הפקנו  האחרונים  בחודשיים 
)בשיתוף  אקולנוע  פסטיבל  אירועים:  מספר 
)שנדחה  פלמ"ח  הגר  ניווט  הסביבתית(,  היחידה 
הסביבתית  העדלאידע  האויר(,  מזג  תנאי  עקב 
האישה  יום  סביבתי(,  לחינוך  התיכון  )בשיתוף 
נשים לעסקים(,  ופורום  רווחה  )בשיתוף מחלקת 
וילדים  למבוגרים  הצגות  הקטן,  במדבר  צלילים 
ועוד. תודה לכל העוסקים במלאכה: עלית ונועה 
מהיחידה הסביבתית ויונת מורדוך שעזרו בהפקת 
ניווט הגר  האקולנוע, דנה מאיר שעזרה בהפקת 
פלמ"ח )והמלאכה עוד לא נסתיימה...(, חגי רזניק 
העדלאידע,  בהפקת  שעזרו  התיכון  צוות  וכל 
יום  בהפקת  שעזרו  ועירית  ענת  עינת,  אורלי, 
בכל  שמלווה  הביטחון  מחלקת  וכמובן  האישה, 

צעד ושעל ומחלקת תיירות שדוחפת ותומכת. 

הקולנוע  חגיגת  היה  המרכזיים  האירועים  אחד 
בן- למורשת  והמכון  הנגב  רמת  של  השנתית 

גוריון: סרטים ויוצרים. מה שהחל לפני 10 שנים, 
לפני עידן HOTו-YES והאינטרנט, כסוף שבוע 
למעין  והתפתח  גדל  ישראלי,  קולנוע  של  צנוע 
מוזיקה,  סרטים,  של  מורכב  תרבות  פסטיבל 
במשך  ועוד.  אוכל  חברה,  ספרות,  טלוויזיה, 
איכותי,  ישראלי  מקולנוע  נהנינו  ימים  ארבעה 
על  עיון  יום  ערכנו  כאחד,  ודוקומנטרי  עלילתי 
שנמצאים  יוצרים  עם  בטלוויזיה  דרמה  סדרות 
בחזית היצירה הקולנועית בארץ וקינחנו בתחרות 
דודו  בפנינו  הופיעו  לבין  בין  קצרים.  סרטים 
מהסרטים  שירים  עם  אנדרקאבר  להקת  טסה, 
חלי  של  הנפלא  מהקייטרינג  ונהנינו   ,Jazzert-ו

מעזוז וגבינות ויין מקומיים. 

ליגאל  תודה  הפסטיבל,  בהפקת  השותפות  על 
שמלווה,  שרגאי  ענת  וכמובן  בניהו  ענבר  צחור, 
מובילה ודוחפת את הפסטיבל מהשנים הראשונות. 
השנה ענת הודיעה על פרישתה מתפקיד הניהול 
לנצל  מבקשת  ואני  הפסטיבל  של  האמנותי 
העשייה  של  השנים  כל  על  לה  ולהודות  זו  במה 
נלאית בהבאת הקולנוע לתחום התרבות  הבלתי 
"מועדון  עם  אותנו  ללוות  תמשיך  ענת  במועצה. 

הסרט הטוב" )פרטים בכתבה נפרדת(.
אירועים  מספר  ואיתו  כאן  ממש  כבר  האביב 
הספר  ימי  לדרך:  יוצאים  שאוטוטו  מעניינים 
שר  כבר  עולם  חצי  גוריון;  בן  במדרשת  העברי 
יוון - ערב חבורות הזמר בקיבוץ שדה בוקר; ערב 
המחול  מופע  הציפור;  יום  למתנדבים;  הוקרה 
עטור השבחים "סילבר" והמופע "בבל" של קולבן 

לחכות  למה  יש  ועוד...  ותיקים;  טיולי  דאנס; 
ולצפות! 

של  מחודשת  חשיבה  עושים  אנו  אלה  בימים 
לכם  יש  באם  התיאטרון.  מנויי  תוכנית  נושא  כל 
מחשבה בנושא, רעיון או דרך לשיפור, אשמח אם 
תוכלו לשתף אותי. כמו כן, פעם אחר פעם עולה 
השאלה – כיצד ניתן לפרסם את אירועי המועצה 
לעזור  תוכלו  אם  אשמח  לתושבים.  יותר  טוב 
דלתי,  כרגיל,  יצירתיות.  דרכים  על  לחשוב  לנו 
לשמוע  פתוחים  תמיד  שלי  והמייל  הסלולרי 

הערות, הארות וגם דברים טובים...
שלכם ובשבילכם,

נורית גיא
nuritg@rng.org.il 
מנהלת תרבות ואירועים, אגף קהילה וחינוך

1.5.12 מופע מחול  קצבי 
"סילבר", בשעה 17:00 ברביבים.
מפגש המשלב בין מחול מודרני 

לבין תאטרון חזותי. המופע 
משולב באביזרים ההופכים 

לחלק מן ההבעה התנועתית: 
מקלות, צינורות אלומיניום, 

בדי לייקרה צבעוניים, כובעים, 
נורות מהבהבות, ועוד. מתאים 

למבוגרים ולילדים מגיל 10 
ומעלה.

עלות: 30 ש"ח.
2.5.12 מפגש ספרותי עם דרור 
משעני, 20:30 בספרית מדרשת 

בן גוריון.
דיון בספרו "תיק נעדר" ושיחה 

על ספרות בלשית בעברית.
עלות: 10 ש"ח.

4.5.12 "בשביל" הגר פלמ"ח, 
ניווט ילדים ונוער.

9.5.12 הצגת מנויים "פיאף" 
של תיאטרון באר שבע. 21:00 

באולם גולדה ברביבים.
מחיר כרטיס בקניה מוקדמת: 70 

ש"ח, במקום: 75 ש"ח.
15.5.12 "טיולי ירושלים" – נטייל 

בעיר הקודש משעות אחר 
הצהריים במסלולים שונים.

17-19.5.12 ימי הספר העברי, 
אירועים ברחבי המועצה.

18.5.12 שישי ציוני: החלום 
ושברו – ראשית הציונות בעטם 

של סופרים וסופרות.
בשעה 09:30 באודיטוריום 

מדרשת בן גוריון.

18.5.12 חצי עולם כבר שר יוון 
– ערב חבורות זמר בסימן הזמר 

היווני. 
21:00 במרכז בן גוריון, קבוץ 

שדה בוקר.
עלות: 15 ש"ח.

20.5.12 במסגרת חוג האזנה, 
20:30 מרכז בן גוריון, קבוץ שדה 

בוקר.
קונצרט מספר 4: ביצוע בכורה 
של האורטוריה "קהלת" מאת 

יובל ברונר, בהשתתפות זמרים 
ונגנים מן הסדנה למוסיקה 

חדישה של המרכז למוסיקה 
ירושלים, משכנות שאננים. 

מנצח: ניר כהן.
מחיר כרטיס: 25 ש"ח.

21.5.12 מופע של להקת 
"מרסדס בנד" במרכז הצעירים, 

טללים.
29.5.12  במסגרת מועדון הסרט 

הטוב, יוקרן הסרט: פרידה. 
20:30 באולם גולדה, רביבים 

)פרטים נוספים בפרסום נפרד(.

תחזית תרבות - מאי 2012 חיים בסרט
 החודש ייפתח מועדון הסרט הטוב של רמת הנגב - 

אחת לחודש יוקרן סרט חדש ולפניו הרצאה

 – הקולנוע  תרבות  לשוחרי  משמחת  הודעה 
של  הטוב  הסרט  מועדון  ייפתח  מאי  בחודש 
רמת הנגב. אחת לחודש, בימי שלישי, נקיים 
הרצאה ונקרין סרט קולנוע ממיטב הסרטים 
ההרצאה  בארץ.  לאחרונה  שהוקרנו  הטובים 
תתחיל בשעה 20:30, ובשעה 20:55 תתקיים 
שאינם  צופים  כניסת  לצורך  קצרה  הפסקה 

מעוניינים להשתתף בהרצאה. 
על  הצפייה  שחווית  היא  שלנו  היסוד  הנחת 
היא  איכותית,  מ"מ   35 במקרנת  גדול,  מסך 
במסך  צפייה  של  מזו  לחלוטין  שונה  חוויה 
הקטן. ניתן לקוות גם שההרצאה תעשיר את 

הצפייה – ואל דאגה, לא יהיו ספויילרים!
מוקדמת  בהרשמה  מותנה  הרעיון  מימוש 
נקיים  מאי-אוגוסט  בחודשים  איש.   100 של 
המשוב  איכות  לפי  נמשיך  ולאחריו  פיילוט, 

מהקהל.
ארבעה  או  שלושה  של  מנוי  לרכוש  ניתן 
כרטיסים, בעלות של 15 ש"ח לסרט )הרשמת 

מנויים עד 31.5(.
 20 עולה  מוקדמת  בקנייה  פעמי  חד  כרטיס 

ש"ח.
כרטיס בערב ההקרנה עולה 25 ש"ח.

תכנית המועדון לחודשים מאי-אוגוסט:
29.5 - פרידה

19.6 - הארטיסט
17.7 - אלגנטיות של קיפוד

7.8 - מחוברים לחיים
המנויים  חוברת  תפורסם  הקרובים  בימים 
בתאי הדואר ובאינטרנט, בה יהיה פירוט נוסף 

על ההרצאות והסרטים. 
נתראה בקולנוע!

ואירועים  תרבות  מחלקת  נוספים:  לפרטים 
.050-5545501 ,08-6564165

מחוברים לחיים. קומדיה צרפתית מעולה

המופע משלב סגנונות ג'אז, ברייקדאנס, מחול מודרני, בלט קלאסי וריקוד מזרחי
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ביפו  בנמל  אוטובוס  נחת  שבועות  כמה  לפני 
של  ח'  כיתות  ילדי   50 נפלטו  מתוכו  העתיקה. 
ברגליים  המדרכה  אבני  את  ושטפו  המועצה 
מתרוצצות. הפעם לא היה רק כדי ליהנות משאון 
העיר ומרכולתה, לא רק לעמוד בצד ולבקר, אלא 
לגעת. לגעת במגבלה, בצבעים ובצלילים, לגעת 
בעולם שאנו לא מורגלים אליו ואף זזים בחוסר 
ללא  בעולם  לגעת  קיומו.  לנוכח  מסוימת  נוחות 
כמובן  מתייחסים  אנו  להם  החושים  כל  נוכחות 
היה  לא  עולמנו.   את  מתרגמים  ודרכם  מאליו 

תודעה,  מרחיב  מסקרן,  מזמין,  היה  אבל  פשוט, 
מתסכל, מכעיס ובעיקר מרגש. 

ידי  על  המנוהל  "קפיש"  הקפה  בבית  ישבנו 
פשוטה  משימה  פתאום  חרשים.  מלצרים  צוות 
מורכבת.  נראתה  אוכל  ולהזמין  מים  לבקש  כמו 
"קשה להסתדר ככה בעולם", עוברת לה מחשבה, 
שהוגשה  הטעימה  בפסטה  מזלג  תקיעת  תוך 

לשולחן. 
הגדולה,  לעיר  הגעתנו  מעצם  זחוחים  עדיין 
לא  בתיאטרון,  להצגה  מוזמנים  עצמנו  מצאנו 

צוות  ידי  על  הסימנים  בשפת  קצר  שיעור  לפני 
המלצרים. שם באמת נגענו, נפשנו נגעה במחוזות 
פחות מוכרים. מרגש ומסקרן לראות צוות של 12 
שחקנים, חלקם חרשים או לקויי שמיעה וחלקם 
עיוורים או לקויי ראיה, מעלים תמונות מחייהם. 
ורגעים  דיברו בהצגה על משאלות, חלומות  הם 
של קיום אנושי "כמו שלנו", שמלווים את חייהם. 
המאפשר  זה  הצופה,  את  המציף  לרגש  בנוסף 
בחוש  ההצגה  התאפיינה  הלב,  דלתות  פתיחת 
הומור וסרקזם. או אז יורדת ההבנה שלא רק הם 

אלו שזקוקים ליד מנחמת מאדם אחר בסופו של 
יום כדי לפגוש את עצמם. בזה כולנו דומים. כל 

כך בסיסי, כל כך אנושי.
בקהילה  מעורבות  מתהליך  חלק  היה  הסיור 
מחלקת  ידי  על  המועצה  יישובי  בכל  העובר 
תהליך  יוסף,  מור  אייל  בראשות  וצעירים  נוער 
המבקש לנפץ את הבועה בה אנו חיים ולהראות 

כי ביכולתנו להשפיע על הסובב אותנו.
אילן יפרח
רכז נוער מדרשת בן גוריון

חגים.  שני  בין  מעבר  של  חודש  הוא  אייר  חודש 
לחשב  מצווה  שישנה  בשנה  היחיד  החודש  זהו 
ולספור בו כל יום – ע"י ספירת העומר. חיבור זה 
סתמי,  חיבור  איננו  לחג השבועות  הפסח  חג  בין 
אלא יש בו ללמד את הזיקה שבין החירות הפיסית 
הפיסית  החירות  תורה.  שבמתן  הדעת  לחירות 
החירות  אך  הנפש,  את  לשחרר  נועדה  פסח  של 
דרך  קבלת  ללא  התורה,  מתן  ללא  שלמה  איננה 
אלא  משעבוד  להשתחרר  מספיק  לא  תיקון.  של 
של  למקום  לימוד,  של  למקום  להתעלות  חובה 
תוכן. על פי זה ביאר בעל "ספר החינוך" שהימים 
ימי שמחה, מפני  של ספירת העומר הם ביסודם 
מתן  לקראת  והתכוננות  כמיהה  של  ימים  שהם 

התורה. 
ונהגו  אבל,  כימי  ידועים  העומר  ימי  זאת  אף  על 
כיצד  להסתפר.  ולא  בהם  להתחתן  שלא  ישראל 
ימי הכמיהה הפכו מימי שמחה לימי צער? בסיס 
מנהגי האבל הוא דברי הגמרא במסכת יבמות )דף 

ס"ב עמוד ב'(:
לרבי  לו  היו  תלמידים  זוגים  אלף  עשר  שנים 
בפרק  מתו  וכולן  אנטיפרס,  עד  מגבת  עקיבא, 
והיה העולם  לזה,  זה  כבוד  נהגו  אחד מפני שלא 

שמם שלא נהגו כבוד זה בזה.
אותה  התורה  בהפצת  עסקו  עקיבא  רבי  תלמידי 
אנו באים לקבל בשבועות, אך השמיטו יסוד ערכי 
בסיסי, והוא הזהירות אחד בכבודו של חברו. הם 

הבינו ככל הנראה שיש לחבר בין החירות לדעת, 
אך את היסוד ההדדי את החיבור אחד לשני הם 

השמיטו.
מתן  אי  על  אבל  ימי  הוצמדו  סתם  שלא  מקובל 
הכבוד ההדדי דווקא כהכנה למתן תורה. התורה 
סיני במילים  ישראל להר  מתארת את הגעת עם 
"ויחן שם ישראל", ומפרש רש"י לאור דברי חז"ל 
"כאיש אחד בלב אחד". האחדות שיכולה להתקבל 
אך ורק על ידי הכבוד ההדדי היא הבסיס לקבלת 
התורה של שבועות. לאור זאת מובן שגם האבלות 
על אי הכבוד ההדדי הינה חלק מההכנה לקראת 

חג השבועות.
והשמחה  האבל  ימי  גם  נכנסו  אלו  ימים  לתוך 
שיש  בכך  ההכרה  ישראל.  מדינת  תקומת  של 
שמחה  של  וגם  אבל  של  זמנים  גם  במציאות 
יכולה לשמור על האחדות בעם ולמנוע פילוגים. 
רבות  גלות  שנות  לאחר  המדינה  תקומת  אכן 
איננה  המדינה  זאת  עם  אך  לשמחה,  עילה  הוא 
דבר מובן מאליו ויש ללמוד מהעבר את הסכנות 
שבהעדר כבוד הדדי שמתגלות בעם אחת לכמה 
זמן. חובה עלינו ללמוד את החשיבות של הכבוד 
ההדדי הפרטי ביותר והכללי של אחדות העם, על 
יזכה לשוב ולקבל תורה אחת  מנת שעם ישראל 

בלב אחד.
הרב אלעזר גולדשטיין
רתמים

ניצחון הרוח על החומר

העצמת הכבוד ההדדי

ביקור במרכז "נא לגעת" ביפו הפגיש את תלמידי כיתות ח' עם חרשים ועוורים

הרב גולדשטיין על הצד הרוחני של חודש אייר

תיאטרון באר שבע
9.5.12, 21:00 , רביבים

מאת: פאם ג'מס • עיבוד ובימוי: אלי ביז'אווי • ניהול מוסיקלי: יובל שפירא
תפאורה: ערן עצמון • תלבושות: אירנה שר • תאורה: עדי שמרוני 

תרגום ושירים:דורי פרנס • עיצוב תנועה: גיא אלון
נגני התזמורת: אסף דגן )תופים(, אלון עזיזי )קונטרבס( , יובל שפירא 

)פסנתר( אתי תבל )אקורדיון(

 מחזה מוזיקלי סוחף על פי סיפור חייה המרתק 
של זמרת השנסונים הצרפתייה אדית פיאף

משתתפים: 
יונית טובי )בתפקיד פיאף(, גיא אלון, רותי אסרסאי, רון ביטרמן,                                     

שמי בן-מאיר, אמיר דוליצקי, אוהד יהודאי, אורן כהן, נילי צרויה, ירמי רייך. 

היא נולדה ברחוב, "תחת שמי פריז". היא עלתה מאשפתות וכבשה את 
העולם. המציאות לא זימנה לה "חיים בוורוד", אך אדית פיאף, אגדה בחייה, 

"לא מתחרטת על כלום", סיפור חיים שהוא כולו "המנון לאהבה".
 ההצגה מלווה בשיריה הנפלאים של פיאף, 

בביצוע חי על הבמה בליווי תזמורת.

אורך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה
 עלות כרטיס: ₪70 בקנייה מוקדמת, ₪75 במקום 

רכישת כרטיסים באתר המועצה או בטלפון 6564121

מן הביקורת: "יונית פיאף"                      
"כוכב נולד בתיאטרון באר שבע... יונית טובי מתגלה ככישרון מדהים 

שמציג קול ענק לצד רגישות מדויקת. יש בנוכחותה הבימתית הקרנה 
חזקה של הזדהות טוטאלית בגוף ובנפש, עם דמותה הטרגית של פיאף". 

)אליקים ירון,מעריב(

פיאף
הצגת מנויים:

אני הולך לספר לך סיפור. אני 
בטוח שתחשוב שהוא לגמרי 

דמיוני, פרי המצאתו של מוחי 
הקודח. אקדים ואומר שזהו 

סיפור אמיתי לחלוטין, ואם כבר 
עכשיו תפסיק לקרוא,

חבל – תפסיד. מככבים בו 
אנשים אמיתיים, בשר ודם, אני 
הרי אחד מהם, רגשות אנושיים 

מכל סוג ומין, חלקם טובים, 
חלקם פחות, וגם כסף יש 

בסיפור הזה,
הרבה כסף, וגם הרבה תסכול, 

גם הוא אמיתי. 
הסיפור מתחיל באמצע שנות 

ה-90, מדינת ישראל
החליטה סוף סוף ליישב את 

הנגב, ולהקים חוות בודדים על 
דרך היין. הלכה המדינה,

ממש כך, והוציאה קול קורא, 
למי? לנו, האזרחים, 

לבוא לנגב. אנחנו מן הדור 
הישן, קוראים לנו - אנחנו 

באים. באנו. 
התיישבנו, בנינו, הקמנו יש 

מאין. יקבים במדבר? כן! 
מחלבות וצימרים? גם כן! נהיה 

נחמד בנגב,
יש מה לעשות, אפשר אפילו 

להשתכר. באחד מימי ראשון, 
בדרך עם הילדים לבית הספר,

נשבע לך, ראיתי חיוך בזווית 
הפה,

של מי? של הזקן! יכול להיות 
שהיה קצת שתוי?

אולי! יש לך בעיה עם זה?
לא, אמרתי לך שזהו סיפור 

אמיתי!
פתאום... מקבל הסיפור תפנית,

מגיע האיש הרע, סיפורים על 
אנשים רעים אתה אוהב, אה? 

תפסתי אותך! האיש הזה רע 
במיוחד, הוא קיבל משימה מן 

המדינה, להקים את החוות 
בנגב, הקים! אז הוא איש טוב, 

לא?
בהתחלה כן. בדרך, שכח לעשות 

כמה דברים חשובים, לא נורא, 
כולם שוכחים לא?

הוא שכח - אבל בחר להאשים 
אותנו! איש ממש רע, לא? כן, 

הבטחתי לך סיפור עסיסי! טוב, 
האשים, נו אז מה? גרר אותנו 
לבית המשפט, שלח לי אפילו 

נייר, מה נייר,
ספר! הודיע לי להרוס הכול 
וללכת הביתה, התבלבלתי, 

חשבתי שאני בבית, אולי 
טעיתי? לא הרסתי, מה אתה 

היית הורס? ממש כעס האיש, 
איים, מילים לא יפות, רק שלא 

ישמעו הילדים. חיפשנו חברים, 

מצאנו! איפה מוצאים היום 
חברים? בכנסת! בכנסת? כן! 

עזרו לנו, שינינו את החוק, מה, 
כל אחד יכול לשנות את החוק? 

אם הוא צודק - כן. איזה יופי! 
נו, אז למה אתה מספר לי את 

הסיפור? כי האיש הרע, לא 
אכפת לו מהאנשים בכנסת, וגם 

לא מן האנשים בממשלה,
וגם לא מן האנשים במדינה, 

כלומר אני, וגם אתה. וואו, אני 
מתחיל להבין, הסתבכת. כן, 

 you - עלה גם הרבה כסף, עו"ד
know! אה! הפסיד בשלום, 
כלומר בבית משפט השלום, 

נו? הלך למחוזי, נשמע שהוא 
ממש משועמם? כן, ו...? הפסיד 
גם במחוזי, מאיפה יש לו כסף? 

לקח, ממך וממני, הבנתי. תנחש 
מה עכשיו? לא יכול להיות 

שהלך לעליון? כן, הלך.נו? לא 
יודע, עוד פעם יעלה הרבה 

כסף,למי? לשנינו,תראה, אני 
גם משלם פעמים, גם עלי, וגם 
עליו.נשמע שנדפקת! כן, אבל 

אני אופטימי. המשך יבוא... 
ברור!

איל יזרעאל
חוות כרמי עבדת
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בששת החודשים האחרונים תחום הצעירים ברמת 
הנגב מתפתח בצעדי ענק. מה שהחל באוקטובר 
עם חניכת "מרכז הצעירים" בטללים, יצר מומנטום 
חזק בתחום התרבות, וכיום מרכז הצעירים ששמו 
להקות  לצד  שם  בעלות  להקות  מביא   DesArt
בתחילת דרכן, וזאת בנוסף לארועי תרבות ומפגשי 
שיח בעלי עניין לצעירים. אך יותר מכל, התהליך 
החשוב ביותר שהתרחש הוא גיבושה של קבוצה 
מחויבות  שהרגישו  מקומיים,  צעירים  כ-14  של 
ורצון לפתח את רמת הנגב עבור צעירים. קבוצה 
חסות  שתחת  צעירים",  "פורום  את  מהווה  זו 
המועצה, בהתנדבות ובסיוע מלגות "קרן דייוויס", 

פועלים לתת מענה לצרכי צעירי המועצה.
סיור  הפורום  חברי  ערכו  האחרון  מרץ  בחודש 
מרכזי  עם  נפגשו  במהלכו  הארץ,  בצפון  לימודי 
אשר  מטה  אזורית  במועצה  אחרים  צעירים 
צעירים,  מרכזי  כ-40  פועלים  בארץ  ובעפולה. 
מרכז  כשכל  אזוריות,  ומועצות  עיירות  בערים, 
אותה  האוכלוסיה  לצרכי  המותאם  באופן  פועל 
הוא משרת. מטרת הסיור הייתה להכיר את אופני 
"חזון  ולגבש  הפעולה של מרכזי צעירים אחרים, 

נגב.  ברמת  לצעירים  טווח  וארוך  מקיף  צעירים" 
נוסף ללמידה חברי הפורום טיילו בעכו ובחרמון 
כדי להשלים את החוויה ולהגיע למסקנות טובות 

יותר... 
רבים  צעירים  עם  ושיחות  ארוכים  דיונים  לאחר 
היו  הפורום  מסקנות  הצרכים,  את  להבין  כדי 
המרכז  של  העיסוק  תחומי  את  להרחיב  שצריך 
ההשכלה,  בתחומי  הכוונה  של  מערך  ולפתח 
התעסוקה והיזמות, והכל כדי לתת מענה הוליסטי 
לצרכי הצעירים באזור, ותיקים או כאלה שהגיעו 
אותה  להפוך  ומעוניינים  הנגב  לרמת  לאחרונה 

לביתם.
חדשות  ליוזמות  תמיד  פתוח  צעירים"  "פורום 
מעורבות  מהשטח.  משובים  לקבל  ומעוניין 
היא  בפורום,  שפעילים  אלו  רק  ולא  צעירים, 
ליווי  יקבלו  וצורך  יוזמה  בקשה,  וכל  מבורכת, 
נגב  שרמת  בכדי  זאת,  כל  הפורום.  מצד  ומענה 

היפה שלנו תהיה המקום הכי טוב לבנות בו בית.

חנן דן, אשלים 
חבר "פורום צעירים"

בצמיחה  נמצא  הנגב  רמת  של  הצעירים  מרכז 
נציגי  מחדש  חודש  בכל  מתמדת.  והתפתחות 
מתכננים  המועצה  ישובי  מכל  צעירים  פורום 
ומוציאים לפועל יחד מגוון של ארועים ושוברים 
את הראש איך אפשר לייצר את מירב ההזדמנויות 
את  שימצאו  מנת  על  לצעירים  והאפשרויות 

מקומם באיזור. 
החודש האחרון היה גדוש ארועים לצעירים: היו 
לנו הופעות של אומנים המושמעים ברדיו; במה 
יסוסום   – מקומיים  הרכבים  שלושה  עם  פתוחה 
הנגב,  רמת  של  הג'אז  הרכב   ,Jazzert מניצנה, 
וסנד בנד, הרכב רוק שגם הוא מרמת נגב. כהרגלנו 

המקום היה גדוש עד אפס מקום; וטורניר כדורגל 
)פרטים  המועצה  מכל  קבוצות  עם  לצעירים 

בכתבה נפרדת(. 
בתרבות.  רק  מתעסק  לא  הצעירים  מרכז  אבל 
החודש קיימנו סדנה ראשונה של הכוונה לחיילים 
נוספת  וסדנה  משתתפים,   17 עם  משוחררים 
ייעוץ   של  שירות  גם  פתחנו  באוגוסט.  תפתח 
גבוהה  להשכלה  להכוונה  תשלום,  ללא  אישי, 
לכמה  לאפשר  מנת  על  זאת  מקצועית;  והכשרה 
שיותר צעירים לקבל את מירב המידע והתמיכה 

כדי לקבל את ההחלטות החשובות. 
ומה עוד בתכנון? בחודש הבא נקיים סיור בשיתוף 

נפגוש  בו  תיירות,  ומחלקת  מט"י  עם  פעולה 
עסקים ויזמויות מעניינים ברמת הנגב כדי לפתוח 
קצר  קורס  ייפתח  מכן  לאחר  הראש.  את  קצת 
ייבחרו  יזמית לצעירים, שבסופו  לפיתוח חשיבה 
היזמות  לתחום  להכנס  שירצו  צעירים  מספר 
צמוד  עסקי  לליווי  יזכו   אלה  צעירים  ברצינות. 
והדרכה בקורס מקצועי. מרכז הצעירים נועד כדי 
למנף יוזמה, יצירתיות, מנהיגות ומימוש עצמי של 

צעירי האיזור, וכולם מוזמנים להנות ממנו. 

נעמה חיימוב-צנעני, רכזת תחום הצעירים
naama@rng.org.il ,מחלקת נוער וצעירים

פורום צעירים בסיור לימודי

מה היה לנו החודש במרכז הצעירים?

חברי הפורום יצאו לפגוש מרכזי צעירים אחרים בארץ, כדי להכיר את אופני הפעולה ולגבש חזון צעירים מקיף לרמת הנגב

הופעות מוסיקה, טורניר כדורגל, סדנאות להכוונת חיילים משוחררים ועוד

ההישגים שלנו במירוץ עין גדי קיבוץ גלויות בגביע הקטרגל

השתתפו   2012 גדי  עין  במירוץ 
מעל 30 משתתפים מיישובי רמת 
מ-20  פחות  לא  מתוכם  הנגב, 
ילדים ונוער. חלק מהמשתתפים 
מקבוצת  ספורטאים  הם 
נגב,  רמת  של  הטריאתלון 
המייצגים את המועצה האזורית 
בכל תחרות שהם משתתפים בה 
- בין אם זו תחרות טריאתלון או 

"רק" תחרות ריצה.
היה  הזו  בתחרות  הגדול  ההישג 
רמת  את  שייצגו  הרצים  כמות 
מקבוצת  כמחציתם   - הנגב 
הנגב  רמת  של  הטריאתלון 
המועצה  מיישובי  הרצים  ושאר 
הנגב  מרמת  הקבוצה  השונים. 
הגדולות  הקבוצות  אחת  הייתה 
שאפו  מגיע  כך  ועל  זה,  במרוץ 

גדול לכולם!
הצעירים  לרצים  בנוסף 
במקומות  שזכו  מרביבים 

גם  - היו  ראשונים - שאפו שני 
חברים  צעירים,  רצים  שלושה 
שלנו,  הטריאתלון  בקבוצת 
שזכו אף הם במדליות במקצים 
קציר  עידו  השונים:  ובגילאים 
– מקום שלישי במקצה  מכמהין 
איתמר   ,10-11 לגילאי  ק"מ   2
שני  מקום   – מקדש-ברנע  סלע 
 ,10-11 לגילאי  ק"מ   2 במקצה 
ותומר וידר מקדש-ברנע –מקום 
שני במקצה 10 ק"מ לגילאי עד 
וזה  בלבד(.   14.5 בן  )והוא   19

השאפו השלישי. 
לכל  גדול  שאפו  מכל:  והחשוב 
הוא  באשר  בספורט  שעוסק  מי 
מקצוע  כל  או  שוחה  רוכב,  )רץ, 
ספורט אחר( – ללא הבדל מיקום 

ושיוך.

בקי וידר
מושב קדש-ברנע

ביום  מי שחלף ליד מגרש הכדורגל בקיבוץ רביבים 
בוודאי  שהוא  חשב  אולי  מרץ,  של  האחרון  שישי 
אינו רואה טוב, כשעל מגרש הדשא נמצאו בו זמנית 
קיבוצניקים, חובשי כיפה, בדואים, סטודנטים ארמנים, 
בני נוער, מקסיקנים ובני אריתראים, שכולם נאבקים 

על התואר הנכסף "אלופת רמת הנגב בקטרגל".
ברביבים  לשנה  אחת  שנערך  המסורתי  הטורניר 
ביוזמת פורום צעירי המועצה והמתנ"ס המקומי, כלל 
את הקבוצות רביבים א', כפר רתמים, מדרשת שדה 
בוקר )מורכבת מצעירים מקומיים וסטודנטים מחו"ל(, 
ממדריכים  )מורכבת  ניצנה  הנוער  כפר  הדאג',  ביר 
ב',  רביבים  אריתראים(,  וחניכים  ישראלים  וחניכים 
משאבי שדה, אשלים )מורכבת מסטודנטים ובני נוער( 
אליו  משך  הטורניר  ברביבים.  המקסיקני  והאולפן 
צופים רבים, והדרמות שהיו על המגרש הזכירו לנו 
שאפשר לשחק כדורגל יפה והוגן גם בימים שעיתוני 
של  המידרדר  מצבו  על  בכותרות  מלאים  הספורט 

הכדורגל הישראלי.
על  התמונות  אך  ב',  רביבים  זכתה  יום  של  בסופו 
המגרש הן אלו שמספרות בעצם את הסיפור הגדול 
של הטורניר: איך הספורט מצליח לנצח הכל ולאחד 
על  התרבותיות  רב  למשחק.  אהבה  תחת  כולנו  את 

הדרך,  להמשך  מעולה  שיעור  גם  לנו  נתנה  המגרש 
ואין זה פלא שזה קרה דווקא במועצה שלנו.

הצעירים,  פורום  נציג  לאילון  מגיעות  רבות  תודות 
לקבוצות,  מרביבים,  ניזרי  מיכה  מהמתנ"ס,  דרור 

לאוהדים ולכל מי ששמו נשמט בטעות. 
נתראה בפעם הבאה

אלדד ימין 

בגליון הקודם פרסמנו כתבה תחת הכותרת 
"שלוש מדליות לרמת הנגב במירוץ עין 

גדי". לפניכם דיווח נוסף מהמירוץ

תחרות גביע רמת נגב בקטרגל איחד כדורגלנים צעירים משלל 
לאומים, והוכיח שאפשר לשחק כדורגל יפה ומהנה

חברי הפורום במהלך הסיור

הישראלים והאריתראים של ניצנה משתפים פעולה

סדנת הכוונה לחיילים משוחררים
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מועצה אזורית רמת הנגב פועלת לקיום יזמות נשים 
בתחומה כחלק מפעילותה לפיתוח כלכלי- חברתי -קהילתי 
באזור. תוכניות הכשרה ליזמות ופורום עסקים קטנים 
הפועלים במסגרת המועצה תרמו  להקמת עסקים  

קטנים, פיתוח עסקים קיימים וכן ליצירת שיתופי 
פעולה. 

אנו שמחים להציע ערוץ סיוע נוסף לנשים 
המעוניניות להקים עסק או נשים שיש להן פעילות 

עסקית ומעונינות לקבל ייעוץ וכן ליווי ראשוני.
יש לך רעיון לעסק עצמאי אך מתלבטת?

יש לך רעיון לעסק וזקוקה לייעוץ ראשוני במטרה 
לקדמו?

מעונינת לעשות שינוי מקצועי ולבחון אפשרות 
להקמת עסק קטן?

בעלת עסק ונתקלת בקשיים בקידומו? 
בוגרת קורס יזמות הזקוקות לשעות ליווי לקידום 

העסק.

מוזמנת לפנות אלינו לקבל פרטים 
נוספים על מסלול הליווי האישי!!!!

ליווי ראשוני ליזמיות

הליווי ניתן על ידי עינת דורון, מנחה קבוצות ויועצת ליזמות 
עסקית עלות הליווי בהשתתפות סמלית של 25% מעלות הליווי. 

    einatmreg@gmail.com, נייד: 050-4003807  

קורס צילום

בטלפון: 054-2401374
להרשמה: אורן - מח' גביה 6564112

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

קורס פוטושופ: כולל 5 מפגשים, עלות 350 ₪ 
במסגרת הקורס יתקיימו השיעורים במתנ"ס, 

במעבדת הפוטושופ בתיכון 'נופי הבשור' 
ובאתרים צילום  שונים )ירוחם, חולות 

 מקמן,אזור שבטה וכו'(. 
ההגעה לשיעורי החוץ, הינה עצמאית.

מומלץ להתייעץ עם עזרא צחור לגבי הרשמה, 
ציוד וכו' 

 הקורס יפתח ב 13 למאי ויתקיים  בימי ראשון, בבית גיל הזהב
שבמתנ"ס, בשעה 17:00, וישלב 3 מסלולי לימוד: 

קורס צילום בהנחיתו של עזרא צחור, נדחה למאי ונותן בכך 
הזדמנות למשתתפים נוספים להצטרף..
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אנו  השנה  גם  הנגב,  רמת  של  המסורת  כמיטב 
מגרמניה.  נוער  בני  עם  נוער  חילופי  מפעילים 
נהגנו להתארח אצל  בשונה משנים עברו, בהן 
בשנתיים  בגרמניה,  היהודית  הנוער  תנועת 
האחרונות יצרנו קשרים עם ארגונים גרמנים-
בהיכרות  המעוניינים  ישראל,  חובבי  נוצרים 

ובשיח איתנו. 
בפרויקט  להשתתף  הזוכים  שלנו  הנוער  בני 
הם נערות ונערים מצטיינים חברתית, פעילים 
אנו  להם  הנוער,  בתנועות  ומדריכים  בקהילה 
שהם  הקשה  העבודה  על  לפרגן  מעוניינים 
עושים במהלך השנה. התוכנית מאפשרת להם 
נוסף לעמיתיהם המדריכים מהיישובים  חיבור 
השונים, וכן התנסות מאתגרת בתחום החברתי, 
ופיתוח  שונה  לתרבות  ופתיחות  היכרות 

האישיות והזהות.
של  הראשון  החלק  לדרך  יצא  הפסח  בחופשת 
את  בבתיהם  אירחו  שלנו  הנוער  בני  התוכנית. 
גם  וכמובן  החופשה  במהלך  הגרמנים  הנערים 
ימים  שני  של  נודד  לטיול  יצאנו  הסדר,  בליל 

בדואי,  במאהל  התארחנו  במדבר,  לילות  ושני 
בילינו בבאר שבע, דיברנו על משמעות החגים 
לקהילת  לתרום  הספקנו  ואפילו  ופסחא  פסח 
רמת הנגב – בעזרתו המקצועית של גיא קבסה 
ספסלים  בנינו  אצבעות"(  )"בעשר  המוכשר 
מקסימים בעמדת ההמתנה להסעות המתנ"ס, 
המועצה  ונערי  ילדי  ליהנות  יוכלו  מהם 
המגיעים לחוגים ופעילויות במתנ"ס )מוזמנים 
לקפוץ ולראות!(. על הספסלים הוטבעה המילה 
"חיים" בעברית ובגרמנית, כסימן לאופטימיות 

של בני הנוער לגבי העתיד.
ביולי תצא המשלחת המדהימה שלנו להתארח 
לחלוק  מבטיחים  בגרמניה,  חברינו  אצל 

חוויות.
לתגובות,שאלות ושאר ירקות:

Gilam@rng.org.il 

איל אלכסנדר, מד"ב אשלים
גילה מנביץ ואייל מור יוסף, בשם 
מחלקת נוער וצעירים רמת הנגב

כיתות  לילדי  הראשון  פסח  מחנה 
בהשתתפות  להב,  ביער  התקיים  ד'-ו' 
אשכול,  האזוריות  המועצות  יישובי 
חלק  הלוקחים  נגב  ורמת  שמעון  בני 
ונוסף  המושבים,  בני  תנועת  בפעילות 
להם גם קיבוץ רביבים בו פועלת תנועת 
הנוער העובד והלומד – שיתוף הפעולה 
המרשים נמשך כבר חמש שנים! רמת נגב 
בלטה בכמות הילדים שהגיעו מתחומה 
– 158 חניכים )מתוך 300 במחנה כולו(, 
י"ב,  עד  ט'  מכיתות  צוות  לאנשי  בנוסף 
מתנדבי שנת השירות "גרעין עודד" של 
בני המושבים, גרעין הנח"ל "גרעין יאיר" 
ברמת  שלו  המשימה  פרק  את  המבצע 

נגב, ואנשי הצוות הבוגר של המועצות. 
התבסס  המחנה  של  המסגרת  סיפור 
הועברו  ודרכו  פן,  פיטר  הסרט  על 
א"ש  מחנאית,  בניה  שכללו  התכנים 
ועוד.  שטח  בישולי  קצר,  טיול  לילה, 
מחוץ  שינה  של  לילות   2 חוו  הילדים 
לראשונה  חלקם  מקלחת,  ובלי  למבנה 
זאת בהצלחה מרובה.  והם עשו  בחיים, 
ולחניכים  במלאכה,  העוסקים  לכל 
על  תודה  נגיד  בפעילות,  שהשתתפו 
שלקח  מי  כל  של  בליבו  שייזכר  מחנה 

בו חלק.
ז'-ח',  לילדי  היתה  השניה  הפעילות 
טיול נודד בנחל צפית בו החניכים נשאו 

ובישלו  הצהרים  ארוחות  את  גבם  על 
לעצמם את ארוחות הערב. טיול מהנה 
ומלמד, בו זכו החניכים להכיר טוב יותר 
בעזרת  בשטח  ולהתמצא  המדבר  את 
כ-50  לטיול  יצאו  נגב  מרמת  המפה. 
חניכים. הטיול היה למחוז דרום של בני 
בלטה  המועצות  מבין  אבל  המושבים, 
זכו  חניכיה   – נגב  רמת  לא,  איך  אחת, 
בתחרות הניווט שנערכה ביום השלישי 
לילדי  הכבוד  כל  הטיול.  של  והמסכם 
רמת הנגב! תודה לכל החניכים שבחרו 
שתרם  מי  ולכל  בפעילויות  להשתתף 

מחלקו להצלחתן.
גרעין עודד רמת נגב 7

 חילופי נוער
שוברים את החומות, מסתכלים קדימה

 מחנות פסח 
של בני המושבים

בני נוער מצטיינים מרמת הנגב אירחו משלחת של גרמנים-נוצרים חובבי ישראל. בקרוב ביקור הגומלין

אביב הגיע פסח בא, ואיתם מחנות הפסח לילדי כיתות ד'-ח'

התוכנית מאפשרת היכרות עם תרבות שונה

מבין כל המועצות, חניכי רמת הנגב בלטו

 טיול פריחה 
לנחל המערה

הזקן זוכה בפרס

 ילדי המועצה נהנו מנוף שונה 
ומביקור במערת עטלפים

הסרט "בן-גוריון מארח" הוכתר כחביב הקהל 
בפסטיבל לקולנוע יהודי באטלנטה

א'-ו',  מכיתות  המועצה  ילדי  כל  יצאו  הפסח  בחופשת 
וחינוך,  קהילה  אגף  של  וצעירים  נוער  מחלקת  במסגרת 
לטיול בנחל המערה אשר בשפלת יהודה. ביום חם ואביבי 
כליל החורש  כלניות,  הילדים מפריחתם של רקפות,  נהנו 
אלה,  חרוב,  זיתים,  אלון,  עצי  הוורודה,  בפריחתו  המרהיב 
והעליות  הדרך  פיתולי  ואורנים.  שופע  תיכוני  ים  חורש 
ומגוונים  לנופים שונים  הילדים  ירושלים חשפו את  לכוון 

ממרחבי הנגב ומביתם.
את הטיול התחלנו סמוך ליישוב בר גיורא, עלינו לחורבת 
הכפר הערבי בית עיתאב, מבצר עתיק מהתקופה הצלבנית 
הצופה על כל אזור יהודה, שבמאה ה-19 התחדש בו כפר 
המשיכו  משם  השחרור(.  במלחמת  ברחו  )תושביו  ערבי 
הילדים למערת התאומים שנפתחה ימים ספורים קודם לכן. 
מתגוררים  ובמערה  מאחר  בחורף  סגורה  למערה  הכניסה 
החורף  בחודשי  למערה  הכניסה  עטלפים.  סוגי  ארבעה 
מתעוררים  כשהם  שכן  חייהם,  את  ומסכנת  אותם  מעירה 
עולה מיד טמפרטורת גופם וכך הם שורפים את האנרגיה 

שצברו כדי לעבור את החורף בשלום.
ירבו  כן  ארצנו.  מנופי  ונהנינו  סלעים  על  גלשנו  טיילנו, 

טיולים לילדינו.

הסרט "בן-גוריון מארח", המוקרן באתר צריף בן-גוריון והופק 
ע"י חברת "900מ' הפקות", זכה בפרס "חביב הקהל" בפסטיבל 
לקולנוע יהודי באטלנטה, שנחשב מהגדולים בסוגו בארה"ב. 
הסרט הופק בעזרת תרומתם הנדיבה והראויה לתודה של ידידי 
הקרן הקיימת בישראל באוטווה, קנדה, בראשות גב' שרה ורד. 

מיטב ברכותינו לכל מי שטרח ועמל להפקת סרט זה.
אירי קסל
המכון למורשת בן-גוריון
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גורל
אני מכפר סבא, ואשתי שיר מכרמי יוסף. לפני שמונה 
שלושה  מתוך  שלנו  הראשון  הבן  שנולד  אחרי  שנים, 
בנים, חיפשנו מה שהצעירים מחפשים היום – בית על 
לדרום  נמשכתי  אני  ילדים.  בו  לגדל  מקום  הקרקע, 
במסגרת  אליאב,  לובה  עם  שעשיתי  סיור  בעקבות 
גם דודה שגרה  לי  יש  נכה צה"ל.  עבודה שעשיתי עם 
פה, ובביקורים יצא לנו לגלות את האזור. במקור חשבנו 
שישב  הגרעין  עם  בקשר  והיינו  מילכה,  בבאר  ללכת 
בכמהין. אבל לקח עוד ארבע שנים עד שהם זזו ליישוב 
בית,  לבנות  הזדמנות  לנו  הזדמנה  הזה  ובזמן  הקבע, 
המקוריים  לבתים  מעבר  בית  שבנו  הראשונים  אנחנו 
וכך נתקענו, בלי שהדברים  היינו תקדים.  של היישוב. 
מייעד  שהגורל  לאן  כזו  בצורה  מתגלגלים  מתוכננים, 

אותנו לגור. וכך נשארנו פה שמונה שנים. 
בתולי

אחת הסיבות שבגללה באנו היא הרצון ביזמות. זה תחום 
שהוא הרבה יותר קשה במרכז, כי שם יש תחרות יותר 
גדולה. פה האזור יותר בתולי, כמעט כל מה שתעשה פה 
בו צורך. לא היה פה כלום כשאנחנו הגענו. כמובן  יש 
שיש בזה גם חסרונות. התחברנו לתחום של תיירות. אני 

מתעסק כבר 13 שנים ברפואה סינית. טיפלתי, לימדתי, עבדתי 
בקליניקה בתל אביב. הקמנו באשלים את "מרכז לוטוס", יש 
לנו שם שני צימרים, ואנחנו משלבים בין טיפולים משלימים 
לבין אירוח. זה עסק משפחתי, שיר מתעסקת בעיקר בניהול 
ואדמיניסטרציה של  התיירותי של הצימרים, אירוח, שיווק 

הכל. 
פעמיים

אבל להקים משהו זה לא מספיק, חיפשנו עוד כיוונים ליזמות 
תושב  אז  שהיה  בן-אור,  דרור  את  להכיר  לנו  יצא  במקום. 
משפחה  קרובת  לו  יש   – רעיון  הביא  הוא  באשלים.  חדש 
שיש לה האנגר גדול של בגדים בקיבוץ גבולות, והיא רצתה 
להעביר חלק מזה. ראינו שהתחום של בגדים יד שניה חזק 
במרכז וגם במצפה רמון, אז החלטנו להכניס את זה לפה. ואם 
כבר בגדים, אז גם נפתח בית קפה שישרת את המקומיים ואת 
התיירים. כך הקמנו ביחד עם דרור את "פעמיים" – בית קפה, 

בוטיק בגדים יד שנייה ואביזרי אופנה. בית הקפה מגיש קפה 
באיכות  בחומרים  בית  תוצרת  הכל  קלות,  ארוחות  איכותי, 
גבוהה. פתחנו אותו לפני פסח, ועכשיו אנחנו עובדים בעיקר 
וגם קבוצות.  יחידים  יכירו את המקום,  על שיווק, שאנשים 
אחרי הכל, אין הרבה היצע באזור. אני מכין מאפים מלוחים, 
פיצות, סמבוסק, פשטידות. אשתו של השותף מכינה מאפים 
מתוקים, מאפינז ועוגיות. היא טבעונית אז היא מכינה דברים 
מיוחדים, בלי ביצים ובלי מוצרי חלב. ויש קפה איטלקי איכותי 
שאנחנו טוחנים במקום וגלידות שמנת. זה מקום מאוד שונה 

בנוף, סגנון תלאביבי.
פירות

אבל הטמפו פה הוא יותר איטי. אנחנו מספיק זמן פה באזור 
בשביל להבין שזה קצב מדבר. זה מושג קצת קלישאתי אבל 
הוא נכון. גם יש פה מגבלה של כמות האוכלוסיה, על שטח 
שכונה  כמו  זה  אנשים,  גרים 5,500  מהמדינה  אחוז  של 20 
קטנה בעיר. האוכלוסיה מאוד מפוזרת, יש את אגן משאבים, 

אגן ניצנה, אגן שדה בוקר, וכל אחד הוא מדינה 
בפני עצמו. מי שחושב כלכלית היה אומר שזה 
בונים?  אתם  מי  על  יזמות,  לעשות  מקום  לא 
אבל אנחנו אומרים שכשאתה זורע זרע ויש לך 
סבלנות לטווח הרחוק, זה משהו שיכול להניב 
פירות. גם על הצימרים אמרו לנו מי יבוא לפה, 

אבל אנחנו רואים פה עבודה יפה. 
רפואה

לטפל  והתחלתי  פה  שהתמקמנו  אחרי 
הרופא  את  הכרתי  הנגב,  רמת  של  בתושבים 
אסי  המועצה,  של  הרופא  עכשיו  רביבים,  של 
הקמת  של  הרעיון  את  הביא  הוא  סיקורל. 
בהקמה.  עזרתי  ואני  אינטגרטיבית,  מרפאה 
רפואה  בין  השילוב  היא  אינטגרטיבית  רפואה 
מאמין  אסי  משלימה.  ורפואה  קונבנציונלית 
איכות  את  לשפר  כוללת  רפואה  של  ביכולת 
החיים בקהילה, לשפר את המניעה כדי לחסוך 
כסף על ריפוי. החלטנו להנגיש את הרפואה הזו 
אספנו  מסובסדים.  במחירים  באזור,  לתושבים 
מטפלים, וביולי האחרון הקמנו את המרפאה. לא 
היינו עושים את זה בלי תמיכת המועצה, ששמו 
כסף הלכה למעשה ואפשרה לנו להקים את המרפאה בתוך 
המרפאה הקיימת של המועצה. אם פעם אנשים היו צריכים 
לחפש מטפלים, לנסוע לבאר שבע, יש כאלה שהיו נוסעים 
תושבי  לכלל  האופציה  את  פתחנו  אנחנו  אז  אביב,  לתל 
טיפולים  לקבל  חולים,  קופת  באיזה  משנה  לא  המועצה, 

במחירים מסובסדים של 100 שקל. 
יזמים

לא באנו לפה כדי לעבוד כשכירים, כי המשכורות פה נמוכות 
כפוטנציאל  המקום  את  רואה  אני  מוגבלות.  והאפשרויות 
שלא  משהו  להביא  לחדש,  רצון  להם  שיש  אנשים  ליזמים, 
קיים. אני עשיתי את קורס היזמות של קרן מיראז', ופגשתי 
הרבה אנשים שמביאים רעיונות מאוד יפים. ככל שיהיו יותר, 
יותר טוב. כשיש הרבה, לכולם יש יותר, ואז תהיה לאנשים 
סיבה לרצות לבוא ולהתארח ולהשתמש בשירותים או לאכול 

במקומות שיש לאנשים להציע.

אדם,  מקום

אסף ארבל, אשלים

צחיחנית המדבר
אל תתבלבלו בגלל הקרניים והמסיכה השחורה - זה לא 

גיבור על, זו צחיחנית המדבר, ציפור בסכנת הכחדה

הצחיחנית הינה מין של עפרוני שתחום 
אפריקה  מצפון  משתרע  תפוצתו 
נקראת  באנגלית  התיכון.  המזרח  ועד 
זואולוג  Temminck's Lark, על שם 
קונארד  ה-19,  מהמאה  ידוע  הולנדי 
מרמז  העברי  שמו  טמינק.  ג'ייקובס 
היא מעדיפה  אותם  אזורי המחייה  על 

– אזורים צחיחים. 
הצחיחנית  גם  העפרונים,  שאר  כמו 
מבלה את רוב זמנה על הקרקע, כאשר 
לה  עוזר  האפור-חום  הכללי  צבעה 
להשתלב ולהיטמע בנוף המדברי. היא 
היא  אותם  וחרקים,  מזרעים  ניזונה 
אוספת תוך שהיא מקפצת על הקרקע. 
צחיחנית  צחיחנית,  של  אחר  מין 
דומה  והוא  בחרמון  מצוי  החרמון, 
עד מאוד. למעשה,  לצחיחנית המדבר 
אחד.  למין  השניים  נחשבו  בעבר 
לשני המינים ישנה מסיכה שחורה על 

הפנים ומעין קרניים על הראש. קרניים 
הקודם,  שמם  את  למינים  היקנו  אלו 
"עפרוני מקרין". אצל הזכרים הקרניים 

ארוכים יותר. 
את קינה בונה הצחיחנית על הקרקע, 
והוא מכיל 2-4 ביצים. תקופת הקינון 
היא בין אפריל ליוני. בחודש מאי ניתן 
ביחד,  מסתובבות  משפחות  לראות 
בדרך  מתלהקים  הקינון  עונת  ואחרי 
להם  ונודדים  פרטים  עשרות  כלל 
להקות  לראות  אפשר  אז  או  באזור. 

גדולות במקומות שונים ברחבי הנגב. 
האוכלוסיה  הוערכה  השמונים  בשנות 
זוגות אשר קיננו  בארץ בכמה עשרות 
המרכזי  הנגב  ניצנה,  באזור  בעיקר 
מצוי  זה  מין  לצערנו  הדרומי.  והנגב 
עקב  בעיקר  מהארץ,  הכחדה  בסכנת 

איבוד בתי הגידול האהובים עליה. 
מעדיפה לגור באזורים צחיחים, ומכאן שמהמידד גורן

תחום היזמות הוא 
הרבה יותר קשה 

במרכז, כי שם יש 
תחרות יותר גדולה. 

פה האזור יותר בתולי, 
כמעט כל מה שתעשה 

פה יש בו צורך

ציפור החודש
מידד גורןנמרוד בן אהרון
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נתיב השלום הוא אחד מהפסלים הסביבתיים 
אורכו. בשלהי  ק"מ  – שלושה  הארוכים בארץ 
לניצנה,  ממול  כקו  הוצב,  התשעים  שנות 
ביוזמת אריה לובה אליאב ובמעשה ידי הפסל 
דני קרוון. הפסל הארוך משתרע מגבעה אחת 
שבין תל ניצנה לניצנה שלנו, בקו ישר ומדויק 
ישראל  בין  המחבר  ניצנה,  הגבול  למעבר  עד 
למצרים. על כל עמוד חקוקה המילה "שלום" 
עמודים  מאה  יש  הכול  ובסך  אחרת,  בשפה 
ומאה שפות: יש מגוון שפות עתיקות, חדשות 
וגם שפות מתות שעברו מן העולם. אם אומרים 
במאה שפות "שלום", ומכוונים בקו ישר ומתוך 
כוונה מלאה, אולי יבוא "שלום עלינו ועל כולם... 

סלאם...".
שעל  המצב  ועל  השלום  על  לדבר  באתי  לא 
מחורבן.  די  נהיה  לאחרונה  המצב  כי  הגבול, 
החלום שהיה, שאולי ביום מן הימים איזה פסל 
מצרי ממחנה השלום ימשיך את הנתיב בתוך 
נהיה  ויגיד בשפתו "שלום", כנראה  סיני  שטח 
רחוק יותר, כי דומה שאצל האחים המוסלמים 
נכנסתי  מה  אבל  כזו.  מילה  אין  והסלאפים 
לניתוח המצב, בסך הכל רציתי לספר על פסל 

השלום... 

העמוד הנופל
מי שמחפש סימנים שהשלום הזה מלכתחילה 
כבר  מהם  אחד  למצוא  יכול  משהו,  היה  לא 
מת  ז"ל,  פרי  מיכה  המהנדס  הקמתו.  בימי 
ההצבה  העמודים.  הצבת  על  שוקד  בעודו 
הייתה כרוכה במלאכת הנדסה ממש. עם מותו 
בחורשה  נופל  אחד  עמוד  להשאיר  החלטנו 
דבר  יודעי  בקרב  שמה  לכן  למסוף,  הקרובה 
הוא: "חורשת העמוד הנופל". איש מקסים היה 
מיכה, מימיו בפלמ"ח, דרך השתתפותו בהקמת 

קרוון,  דני  של  היא  גם  הנגב,  חטיבת  אנדרטת 
את  שהקימה  העמותה  בראש  לעמידתו  ועד 

בית הפלמ"ח. 

איך אומרים שלום ביפנית?
מאז משתרע הפסל במרחב הזה הפכתי אותו 
לכלי עזר באירוח אח"מים וקבוצות מיוחדות. 
הולך  אני  מיוחדת  משלחת  שבאה  פעם  בכל 

בשפה  שלום  נאמר  שבו  העמוד  אל  איתם 
כת  המאקויה,  בני  לבקר  באו  פעם  שלהם. 
חובבי  אנשים  מיפן.  שבאה  ביופייה  מדהימה 
ציון, שאינם יהודים. זה היה בוקר מהיפים שהיו 
לאזור. הם באו בלבוש המסורתי שלהם, חיבקו 
בעיגול את העמוד היפני )שנמצא קרוב לצומת 
שרנו  המסוף(.  שליד  "גוזל"  למוצב  הפונה 
שירי שלום בעברית מעודנת כפי שרק היפנים 

יודעים לעשות.

העיוור ראה את השגיאה
בימים שאוגדה 252 ישבה באזור קציעות, עסקו 
מפקדיה הבכירים גם ב"תרומה חברתית". הם 
אימצו את עמותת העיוורים מנתניה. בכל שנה 
נהגו לערוך להם ניווט בו השתמשו במפה עם 
כתב ברייל. העיוורים כיוונו את הג'יפים לאתרים 
בשטח, תוך שהם מעיינים במפת ניווט משלהם. 
כאשר הבאתי אותם לפסל השלום, אל העמוד 
בו כתובה המילה שלום בכתב ברייל, אחד מהם 
מצא שגיאת כתיב! על זה נאמר שאלפי עיניים 
יכול  אחד  שעיוור  במה  מבחינות  לא  רואות 

לראות.

השגריר ההודי מתקן את השגיאה
ההודי  השגריר  את  גם  עסקינן.  בשגיאות  ואם 
את  וחיפשתי  עמלתי  מהפסל.  ליהנות  הבאתי 
אין  לידיעתכם:  אז  ב"הודית"...  שכתוב  העמוד 
מ-22  למעלה  יש  בהודו  "הודית"!  כזה  דבר 
שפות ו-2000 ניבים, והבלשנים שעבדו עם דני 
לשגריר  הראיתי  לשם  בדרך  מהן.  אחת  בחרו 
ההודי את בריכות המים ואמרתי לו בהתלהבות 
למאה  איש  למיליון  מים  כאן  "יש  מקומית: 
וחמישים שנים", אך הוא הסתכל עליי בעצבות 
קלה ואמר: "מיליון איש זה לא הרבה בשבילנו". 

את  המייצג  העמוד  מול  שהתייצב  אחר 
"ההודית", אמר בקול דרמטי: "יש כאן שגיאת 
האנשים  את  להביא  נאלצנו  חריפה!".  כתיב 
שעזרו לדני קרוון לתקן גם את עמוד הברייל 
וגם את עמוד ה"טאלוגו", השפה המייצגת את 

תת היבשת ההודית.

יישומי מי"ר 
גם את חניכי ניצנה הבאים ממקומות מגוונים 
אני אוהב להביא אצל הפסל. הכי מתאים הוא 
להביא את התוכנית של הצעירים יוצאי רוסיה 
ומדינות חבר העמים לעמוד ה"רוסי". שם נוצרת 
הזדהות עמוקה, כי המילה "שלום" ברוסית היא 
"מיר", ולתוכנית של הצעירים הרוסיים בניצנה 
ישראלית  "מכינה  של  קיצור  "מי"ר",  קוראים: 

רוסית". איזו התאמה נפלאה.

הקצין האנגלי 
הרב  מהכוח  לבקרנו  שבא  האנגלי  הקצין  את 
אחר  העליתי  בסיני  המוצב  האו"ם  של  לאומי 
שלום  המילה  רשומה  בו  העמוד  על  כבוד 
מ',   3.6 בגובה  למעלה,  עומד  עודו  באנגלית. 
אמרתי לו: "אם אין שלום של ממש על הגבול, 
לפחות שתהיה כוונה. שנאמר 'והעיקר הכוונה 

שנותנת אמונה'".
לסיכום: טוב ללכת לאורך הפסל הזה, שמתחיל 
בגבעת הקרב של תש"ח במבצע חורב בה נשפך 
בין ישראלים למצרים, ממשיך דרך  דם בקרב 
יערות קק"ל ומשם לשדות ולחממות של מושב 
קדש ברנע, ובדרך חוצה גם אדמת מדבר חרבה 
להגיד  נמשיך  אם  כהה.  וחמאדה  צריר  זרועה 
במאה שפות "שלום", ובלי שגיאות כתיב, אולי 
עליכם  "שלום  במילים  החבויה  להארה  נזכה 

מלאכי השלום".

דרך הייסורים ונתיב השלום
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

פרחים  עם  גדול  שיח  ליד  עוברים  אתם  אם 
אדומים הדומים למברשות בקבוקים, ופתאום, 
מגיחות  קטנות  ציפורים  עשרות  הצמח,  מתוך 
ועפות לכל עבר, זה סימן שהאביב כאן ונדידת 
הציפורים בעיצומה. בשיא עונת הנדידה מיליוני 
ציפורים עפות מאתרי החריפה שלהן באפריקה 
בנגב.  בדרך  וחולפות  באירופה,  הקינון  לאתרי 
כחסידות,  ובולטות  גדולות  ציפורים  ביניהן 
קטנות  מרביתן  אך  דורסים,  ועופות  עגורים 
ביותר ונגלות לחדי עין ואוזן בלבד. לאחר חציית 
מדבריות סהרה וסיני הציפורים הקטנות מגיעות 
הן  הפורחות  והגינות  ותשושות,  רעבות  לנגב 

תחנות רענון ותדלוק חשובות עבורן.
אותן הציפורים שעפו מתוך השיח עם הפרחים 
כיפה,  שחור  סבכי  למין  משתייכות  האדומים 
קליסטמון.  הוא  והצמח  הסבכיים,  ממשפחת 
נהנות מהצוף ומהאבקה של הפרח,  הציפורים 
ולעיתים הן אוכלות כל כך הרבה, עד שפרצופן 
נשארות  הציפורים  מהאבקה.  מצהיבים  וגרונן 
את  ממלאות  שהן  עד  ימים  מספר  באזור 
מאגרי השומן, ואז ממשיכות את מסען צפונה. 
ציפורי  שמושכים  נוספים  צמחים  מיני  ישנם 
שיטים,  מוכתמת,  ישימונית  ובהם  באביב  שיר 

אקליפטוסים ומיני אלוואים שונים. 
ימים אלה, שיא עונת הפריחה, הם הזמן המתאים 

לשתילה בגינה, אך יש לדאוג להשקיה קבועה. 
 – השוטים  מהעשבים  תתייאשו  אל  כן,  כמו 
תישא  והשקעתכם  הגינה  את  לעשב  תתמידו 
ללא  תהיה  הגינה  הבאה  בעונה  בכך  פרי, 

עשבים.

 פינת הצמח המדברי: 
Callistemon קליסטמון

הסוג קליסטמון שייך למשפחת ההדסיים אשר 
מוצאה, כמו אקליפטוסים, מאוסטרליה. בגינון 
קטנים  שיחים  למשל  וזנים,  מינים  מספר  יש 
שיחים  ג'ון",  "ליטל  קליסטמון  כמו  כדוריים 
גדולים כקליסטמון תרוג, וגם עצים כקליסטמון 

הנצרים. 
עלים  עם  ירוק-עד  צמח  הוא  הקליסטמון 
ירוקים-אפורים ומראהו כדורי. פריחתו אדומה 
ושופעת באביב. הוא חסכוני במים ואינו דורש 
מתאימים  הגדולים  המינים  בגינה  רב.  טיפול 
הקטנים  והמינים  בודדים,  כשיחים  להישתל 
איטי  הקלסטימון  גידול  קצב  במקבץ.  יותר 
את  כשרואים  משתלמת  הסבלנות  אך  יחסית, 

שמחת הציפורים סביב הצמח.

גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 
הציפורים הנודדות והגינה שלכם

איפה המצרי שימשיך את הפסל לסיני?

המזון החביב על הסבכי שחור הכיפה



      

הקומפוסטרים הינם מתוצרת 
קנדה, באיכות גבוהה במיוחד 

ועשויים פלסטיק ממוחזר בצפיפות 
גבוהה. עלותו של הקומפוסטר 
לאחר סבסוד המועצה 200 ₪ 
)במקום 450 ₪(. מהרו והזמינו 
עוד היום קומפוסטר מהיחידה 
הסביבתית. המלאי מוגבל!  

noa@rng.org.il :פרטים נוספים בטלפון: 08-6564137 או במייל

קומפוסטרים מסובסדים לתושבי המועצה

חדש

כחלק מפעילות שותפות 2000 עם קולורדו פנו אלינו 
מספר ארגונים יהודיים קהילתיים, המחפשים ליצור קשר, 

בלתי מחייב, עם משפחות ישראליות.

הקשר חשוב להם כתחליף לבני משפחה או חברים שאין להם 
בישראל ומחזק את זהותם היהודית ואת הקשר עם ישראל.

משפחות מרמת הנגב 
המעוניינות להיות בקשר מיילים , פייסבוק או 
קשר טלפוני עם משפחות מקולורדו מוזמנות 

 לפנות למחלקת שותפויות במועצה
 shirata@rng.org.il ,08-6564184 

אנחנו ננסה להתאים עד כמה שאפשר גילאים, ילדים, תחביבים וכיוב..
נשמח להשתתפותכם במשימה חשובה זו 




