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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 לכולם
האחרונים  אוגוסט  ימי  מחדש,  שנה  בכל 
לקראת  אינטנסיביות  בהכנות  מתאפיינים 
פתיחתה של שנת הלימודים. ואכן, גם השנה, 
במאמץ אינטנסיבי ומשולב של כל הגורמים 
צוות  הספיקו  השעון,  סביב  כמעט  ובמרוץ 
במועצה  החינוך  ומחלקת  ההנדסה  מחלקת 
שיפוצים,  בניה,  הכל;  את  כמעט  וביישובים 
וכך,  ועוד.  ועוד  אישורים  תוכניות,  צביעה, 
בצד ההכנות של צוותי החינוך לתכנים, הגענו 
הלימודים  שנת  של  חלקה  כמעט  לפתיחה 

בגני הילדים ובתי הספר. 
תושבי  פותחים  הראשונה,  בפעם  השנה, 
של  בצלה  הלימודים  שנת  את  ניצנה  פיתחת 
לבד  אינם  הם  אחרת.  ביטחונית  מציאות 
באתגרים שמציאות זו תציב. בכוונתנו להיות 

ערניים לכל התפתחות ולסייע בהתאם.
בבית   46  – א'  לכתה  השנה  עלו  ילדים   104
 23 מהם  משאבים,  ספר  בבית  ו-58  צין  ספר 
ניצנה. בכל מסגרות החינוך  מיישובי פיתחת 
מרמת  תלמידים   1,895 השנה  ללמוד  החלו 
דרישתנו,  פי  ועל  השנה  פתיחת  עם  הנגב. 
כיתות  שש  הקמת  החינוך  משרד  אישר 
נוספות בבית ספר צין. הצוותים המקצועיים 
שנת  של  תחילתה  שעד  כך  בעבודתם  יחלו 
הלימודים הבאה הן תהיינה מוכנות לקליטת 

התלמידים.
הפורמאליות  מסגרותיו  כלל  על  החינוך, 
והבלתי פורמאליות, הינו נדבך מרכזי בקיומה 
בו  משקיעים  אנו  הנגב.  ברמת  הקהילה  של 
משאבים ארגוניים ותקציבים כדי למצות את 
כל האפשרויות על מנת לשפר ולהשתפר. אני 
מאמין כי בצד ההישגים הלימודיים והשאיפה 
סט  את  להעניק  מחויבים  אנו  למצוינות, 
החברה  של  לקיומה  ההכרחיים  הערכים 
מורשת  ארץ,  דרך  סולידריות,  סובלנות,   –

ואהבת הארץ, ציונות ויהדות. 
אני מבקש לאחל שנת לימודים פורייה ומהנה 

לכולם,
שנת  טובה,  שנה   - המועצה  תושבי  ולכל 
בני  ולכל  לכם  ובריאות  הצלחה  שגשוג, 

ביתכם.

שמוליק ריפמן

פינת ועדת איכות הסביבה

צלילים ראשונים מהאורגן

נשים רוכבות אל האופק

תושבי מדרשת בן גוריון סובלים יותר ויותר מיעלים משוטטים. הוועדה התכנסה החודש להציע פתרונות

בימים אלה מוקמת במתחם המועצה נקודת משטרה חדשה שמכונה "אורגן", וכבר מביאה תוצאות. 
להלן תקציר פעילות היחידה בחודש יולי

בקבוצת האופניים של רמת הנגב, נשים לומדות להתמודד לא רק עם החוויה הפיסית אלא גם עם זו המנטלית

לאחרונה הגיעו למועצה תלונות של תושבים 
נכנסים  שיעלים  כך  על  גוריון  בן  ממדרשת 
פוגעים  הגינות,  את  אוכלים  הבתים,  לחצרות 
מקצת  אצל  ומייצרים  ובגדרות  בצנרת 
תקבל  בטרם  נוחות.  אי  תחושת  התושבים 
לוועדה  שמוליק  פנה  החלטה,  המועצה 
בבקשה שתקיים דיון בנושא. לישיבת הוועדה 
הטבע  רשות  נציגי  זומנו  בנושא  שעסקה 
והגנים, פרופ' דייויד זלץ מהחלקה לאקולוגיה 
ועד  ונציגי  גוריון  בן  באוניברסיטת  מדברית 
כך  הגיעו תושבים מתענים,  בנוסף  המדרשה. 
בישיבה מספר רב של  נטלו חלק  שבסך הכל 

משתתפים. 
המתבצעות  היעלים  ספירות  נתוני  פי  על 
עובדת  חוורים-עין  המדרשה-נחל  במרחב 
והגנים,  הטבע  רשות  ידי  על  הצינים  ומצוק 
יותר  או  פחות  במרחב  היעלים  אוכלוסיית 

כ-120  על  עומדת  והיא  בגדולה  קבועה 
פרטים. בניגוד לתחושה של תושבי המדרשה, 
יתכן  אולם  גדלה,  איננה  היעלים  אוכלוסיית 

ויותר פרטים נכנסים לישוב עצמו. 
)בהנחיה  רענן  נועם  ידי  על  שנערך  ממחקר 
של דייויד זלץ( התברר שיעלים מראים סימני 
סף  את  בדק  המחקר  אדם.  לבני  התרגלות 
המרחק - המרחק בו בעל חיים מפנה את גבו 
ומתרחק ממקום סכנה - אצל יעלים שנחשפו 
אצל  התוצאות,  לפי  רמון.  במצפה  אדם  לבני 
המרחק  סף  אדם  לנוכחות  שהתרגלו  יעלים 
אדם  לנוכחות  מתרגלים  הם  משמע  קטן, 

ומפסיקים לראות בו איום. 
החל  המדרשה  שוועד  התברר  הדיון  במהלך 
שתקיף  גדר  להקמת  עלויות  בירור  בתהליך 
היעלים.  כניסת  את  ותמנע  המדרשה  את 
חלופות  בבחינת  לעזור  הציעה  הוועדה 

של  צוות  הוקם  כך  לצורך  בבעיה.  לטיפול 
תושבי המדרשה הכולל את חיים ברגר, עופר 
רותם  גיא  לידרמן.  ומריאלה  פלג  מיכל  יפרח, 
ילווה את הצוות מטעם ועדת איכות הסביבה. 
תפקיד הצוות כפי שהוגדר הינו לחפש ולבחון 
חלופות, כך שההחלטה שתתקבל על ידי ועד 
מידע.  מבוססת  תהיה  והתושבים  המדרשה 
חלק  ליטול  המעוניינים  נוספים  תושבים 

בצוות מוזמנים ליצור קשר עם גיא. 
הסביבה  איכות  ועדת  של  הבאה  הישיבה 
בשעה  בספטמבר  ה-9  ראשון  ביום  תתקיים 

16:30 במעוצה האזורית. נשמח לראותכם.
שלכם, צוות ועדת איכות סביבה

גיא רותם - פרויקטור הועדה
יואב דוניץ - יו"ר הועדה
עלית וייל - רכזת היחידה הסביבתית

התפרצויות  שמונה  על  תלונה  בעקבות   ●
שהיה  מיעוטים  בן  נעצר  גוריון,  בן  במדרשת 
עובד במדרשה. על פי מידע רכז הביטחון, צחי 
החשוד  כנגד  בחקירתו.  הודה  הנער  אזולאי, 
הוגש כתב אישום כולל בקשה לתום ההליכים.

תושב  חשוד  נעצר   222 כביש  על  בפעילות   -
ביר הדאג' עם טויטה לנדקרוזר, לאחר שניסה 
ורכבו  נעצר  הנ"ל  היחידה.  של  רכב  לנגח 
למשאבי  סמוך  נעצר  הדאג'  ביר  תושב  חולט. 

לאחר  טרקטורון  על  נוהג  הנ"ל  כאשר  שדה, 
ע"י  הוחרם  הטרקטורון  משטרה.  רכב  שניגח 

המשטרה.
● בחיפוש על פי צו ביישוב ביר הדאג' נתפס 
חומר חשוד כסם מסוג חשיש במשקל 1.4 ק"ג, 

וכן רכב מזויף. נעצרו שני חשודים.
)שוהים  השב"ח  תופעת  כנגד  בפעילות   ●
 48 יולי  חודש  במהלך  נעצרו  חוקיים(,  בלתי 
שהלין  אחד  תושב  כולל  השטחים,  תושבי 

באזור ביתו תשעה תושבי השטחים.
● נערך כנס ביטחון בנוכחות קב"ט המועצה, 
של  הביטחון  ורכזי  הדאג'  ביר  אורגן  מפקד 
ישובי המועצה, בו ניתן הסבר על מבנה האורגן, 
הסמים,  בתחום  תקיפה  ודרכי  שהועלו  בעיות 

נהיגה פרועה, תשתיות רכוש ועוד.
● בנוסף נתפסו שבעה כלי רכב מסוג "סופה" 
שהסתובבו  סיוע  כוחות  עם  פעולה  בשיתוף 

בתחומי שטחי אש.

מהמרכז  עברתי  שנים  שמונה  לפני 
עסקתי  אלה  שנים  במהלך  הנגב.  אל 
ובהפקת  הרך  לגיל  תנועה  בהוראת 
מורי  בקורס  למדתי  ובמקביל  אירועים, 
אהבתי  תמיד  אופניים.  והדרכת  דרך 
והאופניים  הפתוחים,  המרחבים  את 
הנוף  בין  הטבעי  החיבור  את  אצלי  יצרו 

לפעילות מאתגרת זו. 
רוכבות ברמת הנגב פועל מזה  חוג נשים 
כשנתיים בהדרכתי. חוויית הרכיבה אינה 
רק פיסית, אלא גם מנטאלית. פעילות זאת 
רבים,  אתגרים  עם  התמודדות  מחייבת 
את  מעצימה  רק  נשים  שאנו  והעובדה 
החוויה. האופניים הם כלי לשיפור הכושר 
ההתגברות  מזה.  יותר  גם  אך  הגופני, 

בדרך  שונות  תקלות  ועל  הרכיבה  קשיי  על 
נותנת סיפוק והנאה צרופה, ובסופו של דבר 

משליכה על חיינו.

שנטל גל-ים, אחת הרוכבות, מספרת: "שנים 
שהעזתי  עד  שטח,  רוכבי  בקבוצות  קינאתי 
הייתה  לא  דנה. ההתחלה  לחוג של  ונרשמתי 

עם  באזור  מדובר  זאת  בכל  קלה, 
וכשאין  מאתגרות,  דרכים  שפע 
זה   - ומיומנויות  ידע  מספיק  לך 
מאד,  מהר  אבל  פשוט.  לא  ממש 
בהדרכתה הצמודה של דנה, למדתי 
שטח  באופני  כהלכה  להשתמש 

ונשביתי בקסמו של ספורט זה".
אלינו  להצטרף  אותך  מזמינה  אני 
רוכבות.  נשים  של  מיוחדת  לחוויה 
ניפגש פעמיים בחודש, בימי שישי, 
יפים  רכיבה  מסלולי  נכיר  ויחד 
בארץ.  נוספים  ובמקומות  באזורנו 

לפרטים: 052-4438086.
המפגשים הקרובים:

7.9 - אזור אגן שדה בוקר )חצי יום(
21.9 - אזור אגן שדה בוקר )חצי יום(

19.10 - מכתש רמון )יום שלם(
דנה מאיר 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

נורית גיא מסיימת את תפקידה
אחרי שנה כמנהלת תרבות ואירועים, נורית גיא נפרדת

לפני שנה בדיוק קיבלתי את תפקיד מנהלת 
תרבות ואירועים, תפקיד מלא וגדוש בעשייה 
במועצה.  האוכלוסייה  שכבות  כל  לטובת 
ניסיתי לעשות את הכל על הצד הטוב ביותר, 

כשתמיד עמדה לנגד עיניי טובת הקהילה.
מקווה  אני  התפקיד,  את  עזיבתי  עם  היום, 

חיובי,  לכיוון  דברים  כמה  להזיז  שהצלחתי 
הרבה  עוד  שיש  בטוחה  אני  זאת  עם  ויחד 

במה להשתפר. 
מי  לכל  תודה  לומר  רוצה  אני  זו  בהזדמנות 
המועצה  עובדי  החולפת:  בשנה  לי  שעזר 
ביישובים,  התרבות  רכזי  ככולם,  רובם   -

רכזות סל תרבות של בתי הספר, חברי ועדת 
רפרטואר )שבזכותם יש לנו תוכנית מדהימה 
קהילה  לאגף  וכמובן  התיאטרון(  למנויי 

וחינוך במועצה.
שיהיה לכולנו הרבה הצלחה בהמשך.

נורית גיא

ההתגברות על קשיי הרכיבה נותנת סיפוק והנאה צרופה
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 שותפות רמת הנגב 
פאלם ספרינג, קליפורניה 

ברוס  מר  ספרינג  מפאלם  הפדרציה  מנכ"ל 
לנגרטן, ואיתו הנשיא לשעבר מר אלן נומן, קיימו 
במהלכו  הנגב,  ברמת  ימים  ארבעה  בן  ביקור 
האנשים  האזור,  עם  משמעותית  היכרות  ערכו 
והפרויקטים. מטרת הביקור הייתה לבנות שיתוף 
הקהילות,  שתי  בין  ועמוק  משמעותי  פעולה 
קהילת  עם  השנים  עם  שנבנה  הקשר  כדוגמת 
עמוקות  התרשמו  ואלן  ברוס  קולורדו.  דנוור, 
ממגוון  הנגב,  ברמת  והחקלאים  מהחקלאות 
החברתיים  ומהפרויקטים  העסקיות  היוזמות 
עם  האורחים  נפגשו  הסיור  במהלך  המרשימים. 
תושבים, ביקרו בעזוז ובניצנה, התרגשו מהבניה 
של  העשייה  את  לעומק  והכירו  מילכה  בבאר 

מחלקות המועצה. 
קהילת פאלם ספרינג תרמה בעבר למבנה המו"פ 
ההולך  הקהילתי  למרכז  האחרונות  ובשנתיים 
ומסתיים במרחב עם. בעקבות עבודתנו המשותפת 
המתמשכת ובעקבות כמה ביקורים משמעותיים, 
עם  שותפות  להתחיל  ספרינג  בפאלם  החליטו 
רמת הנגב, שאנו מקווים להרחיבה בשנים הבאות. 
השנה פאלם ספרינג תקצבו את המרכז הטיפולי 
ואת תוכנית החוסן הקהילתי בפתחת ניצנה בסכום 
דולר לכל פרויקט. משלחת תורמים  של 50 אלף 
ולרמת  לישראל   2013 בשנת  כבר  תגיע  ראשונה 
להגיע  מתוכננת  נוער  בני  משלחת  ואילו  הנגב, 

בקיץ 2013.

שותפות רמת הנגב - קולורדו
השותפויות  ועדת  חברת  מדנוור,  סלומון  פאם 
ארבעה  למשך  בניצנה  התארחה  הפדרציה,  של 
תדמית  סרטון  ולהפיק  ללמוד  במטרה  ימים 
בית   - עולם  תיקון  לפרויקט  תרומות  לגיוס 
ואריתראים  סודאנים  פליטים  לילדי  הספר 

בניצנה. אתם מוזמנים לצפות:
http://youtu.be/O9LuPL_GZ_w 

ברמת  היהודית  הפדרציה  מנכ"ל  ססרמן,  דאג 
הנגב, ביקר אותנו בחודש יוני. דאג ביקש להכיר 
של  לתמיכה  שנכנסו  החדשים  הפרויקטים  את 
שותפות 2000, ביניהם המכינות הקדם צבאיות 
במדרשה ובניצנה, פורום נשים לעסקים, החיזוק 
במו"פ,  הפעילות  ניצנה,  בפתחת  הביטחוני 

פעילות קרן מיראז', בית השנטי ועוד.
ביקרה   JCC-מה מדנוור  משפחות  משלחת 
אותנו ליומיים והתארחה בכפר הנופש משאבים. 
הביקור החל בקבלת פנים של משפחות צעירות 
ילדיהם  עם  שיחד  שדה,  משאבי  מקיבוץ 
חוץ  משחקי  של  בהפנינג  השתתפו  הצעירים 
ותחרויות נחמדות. בהמשך ביקרו בניצנה, טיילו 
בעין עבדת, רכבו על גמלים וקינחו בארוחת ערב 
בדואית עם המשפחות ממשאבי שדה. התגובות 
על  לחשוב  יכולנו  "לא  מרגשות:  היו  מהביקור 
ביומנו  כך  כל  ונעימה  כך  כל  חמה  פנים  קבלת 
שהגענו  הרגשה  לנו  נתתם  בישראל.  הראשון 
הביתה. מרגש היה לראות את הקטנטנים הרצים 
ללא  השני  עם  אחד  ומתקשרים  המשחקים  בין 

שפה ושמחים ומתרגשים לפגוש אחד את השני 
יום אח"כ בטיול הגמלים או בארוחת הערב".

ויקי טראכטנשוורץ ורוב שוורץ, ידידים ותיקים 
ותורמים מקולורדו הגיעו לביקור בניצנה וברוח 
והבטיחו  עמוקות  התרשמו  ורוב  ויקי  מדבר. 
תיקון  בהם  הנגב,  ברמת  לפרויקטים  לסייע 

עולם.
בחרו  ילדיהן  על  מדנוור  משפחות  שלוש 
ברמת  שלהם  השנתית  החופשה  את  לקיים 
הריחוק.  ולמרות  החמים  הימים  למרות  הנגב, 
שלושה  שכרו  החוות,  אחת  עם  קשר  יצרו  הם 
טיולים,  של  תוכנית  בנו  ובעזרתנו  אירוח  חדרי 
לאחר  הנגב.  ברמת  ומנוחה  מסעדות  ביקורים, 
שלושה ימים ולילות היה להם קשה לשכנע את 
הילדים לעלות בחזרה למכוניות ולצאת להמשך 

החופשה בצפון. 
בוגרי  חניכים   13 יצאו  יוני-אוגוסט  בחודשים 
כיתות ח' למחנות קיץ בקולורדו. מנהלי המחנות 
ההכנה  ועל  האנשים  איכות  על  מאד  שמחו 
את  להרחיב  ישמחו  ובהחלט  להם,  שנעשתה 

מספר החניכים מרמת הנגב בשנים הבאות.

מנכ"לית  של  מעניין  לביקור  זכינו  ביולי 
קרמר,  קרמר.  סוזן  טקסס,  בדאלאס,  הפדרציה 
שבעבר עבדה בפדרציה בקולורדו, הגיעה ביחד 
עם נשיא הפדרציה על מנת ללמוד מאיתנו כיצד 
כדאי לנהל שותפות. בסופו של הסיור ציין נשיא 
את  לאמץ  מתכוון  הוא  כי  בטקסס  הפדרציה 
כאן  השותפות  מושתתת  שעליהם  העקרונות 
ועכו(  )מטה אשר  גליל מערבי  אזור  ולחייב את 

לעבוד בפורמט זהה.
)ICE (Israel Colorado Exchange - בסוף 
אוגוסט יצאה בפעם הראשונה משלחת של בוגרי 
כיתה ט' מהתיכון לחינוך סביבתי לביקור גומלין 
תוכנית  בדנוור.  הקהילתי  היהודי  הספר  בבית 
תלמידי  בה  מסוגה,  ראשונה  תוכנית  היא  זאת 
כתה י' )מרביתם מרמת הנגב( יוצאים לדנבר שם 
יפגשו ויכירו  את הקהילה היהודית ואת העשייה 
פלורליזם  יעסקו במשמעות של  של הפדרציה, 
יהודי דתי, יכירו את המוסדות היהודיים, יתנדבו 
ויסייעו  היהודים  הספר  בבתי  נמוכות  בכיתות 
נוער  בני  עם  שייפגשו  כמובן  עברית.  בלימודי 
ובמרכזי  בקפיטול  יבקרו  ציבוריים,  ספר  בבתי 

עם  וייפגשו  קולורדו,  מדינת  של  השלטון 
תורמים ופעילים בקהילה היהודית.  בני הנוער 
שבעוד  ט'  כיתה  בוגרי  של  בבתיהם  מתארחים 
שישה  למשך  אלינו  יגיעו  חודשים  כשלושה 

.HIP שבועות במסגרת תוכנית

שותפות לאס וגאס 
שתי משלחות תגלית של קהילת לאס וגאס, נבדה 
ביקרו ברמת הנגב וזכו להיפגש עם ראש המועצה, 
לבקר באיילים, להיפגש עם סטודנטים מהמדרשה, 
השותפות  על  וללמוד  הנגב  רמת  במו"פ  לבקר 
ההולכת ונרקמת בין הקהילה בווגאס לרמת הנגב. 
הוא  בווגאס  הפדרציה  ממנכ"ל  שקיבלנו  במייל 
של  העתיד  בניית  הם  אצלכם  "ביקורים  כותב: 
העולם היהודי בקהילת וגאס". אנחנו גאים לעשות 

זאת ולחזק את השותפות.
ממשיכה  וגאס  מלאס  דיוויס  ע"ש  המלגות  קרן 
בימים  מתחילים  ואנו  פעילותה,  את  השנה  גם 
המלגות  לחלוקת  הקריטריונים  הכנת  את  אלה 
בשיתוף משפחת דיוויס, הפדרציה בווגאס והועדה 

הציבורית העוסקת בכך במועצה.

המשלחת מפאלם ספרינג פוגשת את הנשיא שמעון פרס

המשלחת מדנוור בטיול גמלים

דאג ססרמן, מנכ"ל הפדרציה היהודית מדנוור, רוכב עם קבוצת הטריאתלון

קיץ של שותפויות
רמת הנגב
בחודשים האחרונים נהנינו מזרם מעודד 
של ביקורים ומשלחות בין הקהילות 
השותפות שלנו לבין רמת הנגב
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אנחנו יודעים מה עשיתם בקיץ
מהקטנים ועד הגדולים, מהקייטנות ועד המחנות, מעובדת ועד הכינרת - צעירי המועצה נהנו מקיץ מלא בפעילויות

המועצה  ילדי  יצאו  החמים  יולי  מערבי  באחד 
)א'-ו'( לביקור בתל עובדת, אתר מרשים וחשוב 
אונסקו.  ע"י  עולמית  מורשת  כאתר  שהוכרז 
ומערות  מים  בורות  נחפרו  כנסיות,  נבנו  בעיר 
וחשיבותה  מלאכה,  וכבתי  כמחסנים  ששימשו 
העיר  את  פקדה   630 בשנת  עלתה.  החקלאית 

רעידת אדמה והיא ננטשה. 
את  המדמה  קצר  בסרטון  צפינו  לתל  בהגיענו 
דרך  לאורך  נדודיהם  את  ומתאר  הנבטים  חיי 
חופי  עד  מפטרה  המדבר,  את  החוצה  הבשמים 
בו  מעניין,  לסיור  לתל  עלינו  חשיכה  עם  עזה. 
סוחר  הרחוק:  העבר  מן  נבטיות  דמויות  פגשנו 
שעסק  העיר  תושב  בשוק,  המוכר  הבשמים 
שנותר  מסתורי  ונזיר  השמיים  כוכבי  בפענוח 
בסיורנו  המשכנו  הביזנטית.  מהתקופה  בעיר 
בסמטאות העיר המשוחזרת, ישבנו לנוח סמוך 
לגת עתיקה, ולמדנו כי עושרם של הנבטים הגיע 
על  המדבר  אדוני  היו  ושהם  הבשמים  מייצוא 
שום כישוריהם ויכולתם לחיות ולהתאים עצמם 
עלינו  ומהנה,  קצר  סיור  לאחר  המדבר.  לחיי 
ומשכילים  עייפים  לביתנו  ושבנו  לאוטובוסים 

יותר. 
רותי גיל
מחלקת נוער וצעירים,
אגף קהילה וחינוך

ביקור בתל עובדת - ילדי א'-ו'

לחשוב  לנו  גורם  החום  עומס  שנה  בכל 
ולצנן  על  להקל  כיצד  יצירתיות  דרכים  על 
הפעילות  לסל  הוספנו  והשנה  ילדינו,  את 
החל  זה  יום  המימדיון.  את  המועצתית 
כשעתיים  ולאחר  ומרגשת,  ממוזגת  בנסיעה 
חום  עומס  של  וגל  נפתחו  האוטובוס  דלתות 
שכבר  הילדים  המוני  ואיתו  פנינו,  את  קיבל 
הפריע,  לא  שזה  כמובן  לילדים  שם.  היו 
עד  חיכו  הילדים  הארוכים.  התורים  לא  גם 
הופכת  ירידה  מול  ראשון  לעמוד  שזמנם 
עוברים  החלו  רבה  ובהתרגשות  הגיע,  בטן 
מתחנה אחת לשנייה, כשהם חוזרים לנקודת 
נהנו  כולם  מים.  לשתיית  בעיקר  האיסוף 
אפשרי.  מתקן  כל  האחרון  הרגע  עד  ומיצו 
בתור זה הממתין בנקודת האיסוף לבואם של 
כאילו  נראה  לפעם,  מפעם  לשתות  הילדים 
הם חוזרים מקרב קשה עם איתני הטבע )בני 
אנוש אחרים, תורים אכזריים וטבע המתקן(, 
והתרגשות  עז  חיוך  עם  קרה  זה  וכל  ומאחר 
רבה, לא נותר לי להתפלא מעוצמת החוויות 

הפוקדות אותם.

אילן יפרח, רכז נוער מדרשת בן גוריון
מחלקת נוער וצעירים, 
אגף קהילה וחינוך

המימדיון - כיתות ד'-ו'

להוציא  שמצליחה  המדהימה,  המסורת 
לא  המועצה,  ילדי  כלל  את  כמעט  לפעילות 
צבעו  הנגב  רמת  ילדי  המוני  הפעם.  גם  עצרה 
את אתר הלונה פארק בצבעי חולצות הקייטנה 
ובודדים,  חבורות  וגדולים,  קטנים  השונות. 
בכל  והתנסו  השונים  המתקנים  בין  התהלכו 
של  אומץ  הדורשים  אלה  גם  אפשרי,  מתקן 
והם  כלו  לא  הילדים  אנרגיות  סיירת.  לוחם 
ורק  מתקנים,  ועוד  עוד  על  לעלות  ביקשו 
כשהכרוז הודיע על סגירת המקום נאלצו כולם 
בהכנעה קלה לעזוב לכיוון האוטובוסים. ציפינו 
שבנסיעה הביתה יתפסו תנומה קלה אחרי יום 
לוותה  הנסיעה  התבדינו.  אולם  ומהנה,  מעייף 
עם  אחד  חוויות  והחלפת  קולניות  בשיחות 
נשכח  לא  לשני  אחד  שהעמידו  האתגר  השני, 
וכבר עפו הבטחות הדדיות לאתגר הבא בשנה 

הבאה. 
אנחנו נהיה שם. רוצים לראות גם אתכם.

שלומית שמחון
מחלקת נוער וצעירים - 
אגף קהילה וחינוך

הלונה פארק בתל אביב - א'-ח'

חזרה  פריסבי  אולטימייט  שחקני  משלחת 
בדבלין,  שהתקיימה  לנוער  העולם  מאליפות 
הייתה  במשלחת  באוגוסט.  ב-10-20  אירלנד 
נוכחות גבוהה של נערים ונערות מרמת הנגב ובית 
הספר התיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון, 
לצד ספורטאים ערבים מהצפון ואחרים. המשלחת 
התאפיינה באווירה טובה, רוח ספורטיבית, גיבוש 

חברתי והתלהבות.
במשלחת היו שלוש נבחרות: בנים עד גיל 17, בנים 
המשלחות  שלושת   .20 גיל  עד  ובנות   20 גיל  עד 
עמדו ביעדים שנקבעו: הבנות הגיעו למקום ה-14, 
 ,20 מתוך  ה-10  למקום  הגיעו   20 גיל  עד  הבנים 
במקום  שזכו   ,17 גיל  עד  הבנים  לעשות  והגדילו 

השלישי וחזרו עם מדליית ארד! 
ברכות לספורטאים ותודות לערן דורון ולמועצה 

על התמיכה בהסעות.

נבחרת האולטימייט פריסבי - 
אליפות העולם לנוער

לא, קייטנת רתבים זו לא קייטנת "מאסטר שף סלטים" 
לילדי  ספר  בית  ילדי  קייטנת  זוהי  בסגנון.  משהו  או 
אוחדו  לראשונה,  השנה,  רביבים.  וקיבוץ  רתמים  כפר 
לקייטנה אחת. הקייטנה  ומרביבים  א'-ג' מרתמים  ילדי 
נפגשנו  בוקר  ומדי  בקיבוץ,  הצעיר  בתלתון  התקיימה 
למיליון  המרוץ  שונים:  בנושאים  משותפת  לפעילות 
ברחבי הקיבוץ, חיפוש אחר ארינמלים בטבע, יום סרטים, 

פעמיים בשבוע בבריכה, יום צבע ועוד. 
נקשרו  לציפיות,  מעל  הצליח  הזה  שהחיבור  ספק  אין 
ונוצרו חברויות מדהימות. המפגש גם הביא אותנו לדבר 
דתיים  כילדים  שלנו  החיים  באורח  הקיים  השוני  על 
קיבלנו  הצהריים  ארוחת  את  לדוגמא:  יחד.  וחילוניים 
לארוחה  הצטרפנו  ולא  המעולה,  הבשלנית  שבע  מבת 
בחדר האוכל. במקום שחייה בבריכה, ילדי רתמים חזרו 
לפעילות ביישוב, ולקראת "יום האוכל" בו בישלנו הבאנו 
את  הכשיר  מרתמים  והורה  הילדים  כל  לשימוש  כלים 
התנור לטובת כולם. נשמע מסובך? בכלל לא! כשרוצים 
עומד  לא  דבר  ושום  לכל  פתרון  מוצאים   - יחד  להיות 

בפנינו.
תוכו  "אין  המושג  על  למדנו  בקייטנה  מהימים  באחד 
ממהרים  אנו  לפעמים  איך  הבנו  בה  פעילות   - כברו" 
לשפוט אנשים לפי המראה החיצוני ושוכחים להתבונן 
הפעילות,  בסוף  הטובות.  והתכונות  האופי  על  פנימה 
בחרנו באיזה משתי עוגות נרצה לאכול, ומי שלא כל כך 

הפנים את הנושא זכה בעוגה יפה אך מלוחה במיוחד...
רתמים,  ילדי  אנחנו,  זכינו  בקייטנה  האחרון  שישי  ביום 
לארח את החברים מרביבים. ההתרגשות הייתה גדולה. 
יחד חלות לשבת, הרב אלעזר  התכנסנו במועדון, הכנו 

על  והסביר  הכנסת  בבית  סיור  לכבודנו  ערך  מרתמים 
ספרי התורה ואורח הפעילות התורנית שם. ערכנו קבלת 

שבת יחד, שיחקנו ונהנינו. 
שנוצרו  החדשים  הקשרים  את  לשמר  מקווים  אנחנו 
ולהמשיך ליהנות מקיץ גדוש בחוויות. זו הזדמנות טובה 
אלה,  מונה,  חן,  מיכה,  עירא,  מרביבים:  לצוות  להודות 
טל, רז ונטע, לליאור נחמה מזכיר היישוב וועדת חינוך 
וישראל  זרחין  אורלי  יוסף,  מור  לאייל  וכמובן  רתמים, 

פרקש על העזרה הרבה, התמיכה והפרגון.

עדן אחיטוב, רתמים
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

קייטנת רתבים - ילדי א'-ג'
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ז'-ח' לאחד הטיולים הרטובים והמהנים ביותר. השנה יצאו 80 ילדים לטיול  כל שנה זוכים ילדי 
כי הרגליים לא  מים שהחל באופן מאוד רגוע, עם הליכה נעימה בנחל שכללה מדי פעם טבילה 
הטיול.  יתפתח  לאן  לפרש  המנסים  מבטים  והרבה  המים  במעברי  קלה  גלישה  לקרקעית,  הגיעו 
ולינה בכנרת וטבילה בבריכת הקצינים הקפואה,  וכך, באופן הדרגתי אך אינטנסיבי, דרך רחצה 
הגענו ביום השלישי למפל השחור בנחל הזוויתן. הילדים עוד לא יודעים מה מצפה להם, וכבר 
בתחילת ההליכה בנחל החלו מביעים קולות טוענים עד ש... הנה הגיעה ההפתעה. גלישת חבלים 
בארבעה מפלים, שניים מהם גבוהים במיוחד. גם למבוגרים שבינינו גלישת החבלים בנחל בעוד 
המים זורמים מעליך הייתה מאתגרת. חווית ההצלחה שפקדה את כולם חיזקה אותנו, גם את אלה 
שחשבו בתחילה שלא ישתתפו מכל מיני סיבות. אכן, ילדים אמיצים. מלבד הגלישה נהנו הילדים 
להשתכשך בבריכות העמוקות והמרעננות. נראה כי מזג האוויר החם בקיץ הפסיד במאבק לשפע 

המים הקרים, לכנרת, לקייאקים ולסנפלינג, ואנחנו רק נהנינו מכך.
אילן יפרח
מחלקת נוער וצעירים - אגף קהילה וחינוך

יצאנו לרפסודיה חדורי מוטיבציה, כשמטרה אחת עמדה לנגד עינינו: צליחת הכינרת 
ומפרש  תורן  חביות,  מבמבוקים,  המורכב  שייט  כלי  רפסודה?  מהי  רפסודה.  גבי  על 

נסיעה  ונוסעים  בבוקר  השכם  קמים  ככה:  בערך  נראה?  זה  איך  נוער.  ע"י  הנבנה 
ארוכה ומתישה לחוף חוקוק בכינרת. בירידה מהאוטובוס 
מקבלים זבנג רציני של חום ולחות, והשעה רק 12... חלקנו 
רצינו לחזור אל חיק המדבר היבש, אבל ברגע שהתעשתנו, 

תפסנו את הציוד וריכזנו אותו במתחם שהוקם יום קודם.
האמת  לבנות.  נוכל  תחתיה  צילייה,  מקימים  ראשון  דבר 
היא שהתאמנו על בניית צילייה ביום שלפני, כך שהמלאכה 
הייתה פשוטה. ואז מביאים ציוד, החסונים יותר והחסונים 
פחות שכם אל שכם בעבודה משותפת. מתחילים במלאכת 
לשנות  נאלצנו  פעם  לא  מדוייקות.  מידות  ע"פ  הבנייה 
עובדים עד  כדי להתאים למידות הרצויות.  ולכפות מחדש 
שהידיים כואבות, ואז עובדים עוד קצת. בין כפיתה לכפיתה 

משוחחים, צוחקים והולכים לחוף לשכשוך וטבילה. 
בערב אכלנו ארוחה דשנה ומלאה וישבנו במעגלי שיחה עם 

אורחים מכל הקשת הפוליטית ומכל קצוות החברה: רבנים, פעילים חברתיים, מפוני 
גוש קטיף, מתנחלים, חברי כנסת - כולם באו לדבר עם הנוער לשעתיים תמימות על 

כל הנושאים כולם. ואח"כ מסיבה אדירה עד השעות הקטנות.
התקיימה  השנה  המפרש.  על  ובציור  בבנייה  והמשכנו  דגנים  אכלנו  קמנו,  בבוקר 
תחרות מועצתית על המפרש המבטא מסר נגד אלימות - ואנחנו זכינו! המפרש נהגה 

וצוייר ע"י חברי וחברות נעורי משאבי שדה.
היה  השנה  מאוד.  חזקה  רוח  מספקים  השמיים  בהם  אחה"צ,  לשעות  מחכים  ואז 
בקשר  משהו  חזקה,  מספיק  תהיה  לא  שהרוח  גדול  חשש 
ללחץ הברומטרי ולחום, ובעצם אני לא באמת יודע. אנחנו 
מפקד  יוסי,  של  לסימן  ומחכים  במצופים  חגורים  יושבים 
ועייפה  מפעל הרפסודיה, לצאת לדרך, אבל הרוח חלשה 
בלוק  ים  אופנוע  על  רכוב  יוסי,  ומחכים.  מחכים  ואנחנו 
שעוגנות  הרפסודות  בין  משייט  אקשן,  מסרט  שלקוח 
ונראה מודאג. מחצאי דברים אנחנו מבינים שיש  במפרץ 
ויכוח בין שני מביני דבר על הרוח שתבוא או לא. המתח 
של  בסופו  ארוך.  אינו  ההזדמנויות  שחלון  מכיוון  בשיאו 
יוצאים לדרך והרוח נושאת אותנו על גלים,  עניין אנחנו 
ואז  דרומה  קודם  באופק,  מטושטשת  לנקודה  מנווטים 
צפונה עד לחוף המבטחים, חוף לבנון, בצד המזרחי של 

הכינרת.
יחדיו חברי הנעורים  בעבודה משותפת שאין דומה לה הקמנו 
רפסודה לתפארת. זה לא היה קורה ללא העבודה המשותפת והרוח הטובה. תודה לכל 

מי שאפשר את קיום המפעל המרשים הזה בצורה הטובה והבטוחה ביותר.

שחר קדמון, רכז נעורים קיבוץ משאבי שדה
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

טיול מים לצפון - כיתות ז'-ח'

רפסודיה בכנרת - חברות הנעורים

בין  בקיבוצניקים.  נעזר  ולכן  לחסום  כדי  לכבוש  הוטל  השמיני  על  חידה:  כתב  קבלו 
הפותרים נכונה יוגרל פותר שלא ענה נכונה... זוהי רק חידה אחת מתוך 15 כתבי חידה 

אותם פתרו בני הנוער שהשתתפו במירוץ סוף הדרך 2012.
גם השנה יצאו בוגרי כיתות ט'-י"ב מיישובי המועצה למירוץ מטורף של 10 שעות, 15 
כתבי חידה ומשימות ובעיקר המון אקשן ואדרנלין! שישה יישובים לקחו חלק במירוץ: 
יישובי פיתחת ניצנה, אשלים, רביבים, משאבי שדה, שדה בוקר ובפעם הראשונה גם 
קבוצת נערים ונערות מבית השנטי. במהלך היום נדרשו בני הנוער לפצח כתבי חידה 
באמצעות תמונות, מפות, אותיות בערבית ורוסית ואפילו כתב מורס. לצד כתבי החידה 
נתקלו בני הנוער במשימות מאתגרות עד מאוד; משימות שדרשו מאמץ פיזי רב לצד 

משימות אחרות שהכריחו את המשתתפים להניע את גלגלי המוח. 
אפילו הטלפונים החכמים לא תמיד הספיקו לפתרון כתבי החידה, והיה צורך לשתף את 
ולהיעזר בהם לפתרון. למשל, כאשר הגיעו הקבוצות לאופקים  התושבים המקומיים 
הן קיבלו כתבי חידה ברוסית - ומה יותר הגיוני מאשר לבקש את עזרת המוכר הרוסי 

בקיוסק?! 
נסעו  המשחק  במהלך  קבוצתי.  וגיבוש  הנאה  כיף,  על  היה  השונות  במשימות  הדגש 
קיבוצים,  עתיק,  תל  ביניהם  רבים,  במקומות  וביקרו  קילומטר  כ-300  הקבוצות 
פארקים, ערים, עיירות פיתוח, אזור תעשייה, מצפים מראשית ההתיישבות ועוד. תוך 
כדי המירוץ גם למדו הנערים והנערות על נושאים רבים הקשורים בנגב כמו היסטוריה, 
גיאוגרפיה, ציונות, תנ"ך, ניווט, מורשת קרב ועוד. לסיכום, היה כיף גדול לצד אתגרים 
שונים אשר דרשו גיבוש קבוצתי ומוטיבציה לנצח... המירוץ הסתיים בצומת רביבים 

בארוחה בדואית מפנקת ומשביעה ב"ספינת המדבר".
וכמו כל מירוץ - כמובן שיש גם מנצחים, והשנה היו אלו בני הנוער מאשלים. ליאל 
כהן, אחד מבני הנוער מאשלים, מספר: "בשבילי זו היתה החוויה של החופש הגדול! 

ממש סוף הדרך! אהבתי מאוד לראות שהטיול הזה גיבש אותנו כקבוצה. הכי נהניתי 
לבנות בליסטרה ולשגר ממנה את פצצות המים. הכרתי מקומות חדשים שלא ידעתי 

על קיומם וראיתי נופים חדשים".
איל אלכסנדר, מדריך נוער, אשלים
אגף קהילה וחינוך

סוף הדרך - ט'-י"ב



6 רמת הנגב מס' 176, אלול תשע"ב, אוגוסט 2012

להסתכל אחורה ולחתור קדימה
עם פתיחת שנת הלימודים, ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך, מציג את התפיסה החינוכית שלו

להורים, לתלמידים ולתושבים שלום,
מלווה  מטבעה  לימודים  שנת  פתיחת 
בהתרגשות רבה וחששות לא קטנים. בוודאי 
א',  לאלה שזו תהיה שנתם הראשונה בכיתה 
ויש לנו למעלה ממאה תלמידים כאלה. בוודאי 
יתרגשו אלה שיפגשו לראשונה מורה או גננת 
חדשה, וברמת הנגב יש למעלה מ-750 ילדים 
וגני  היום  מעונות  את  שיפקדו   0-6 בגילאי 
הילדים. בוודאי תהיה התרגשות גדולה לאלה 
שיגיעו לכיתות ט', אחרי שסיימו את שמונה 
וכאלה  והחטיבה,  היסודי  ספר  בית  שנות 
גדולה  התרגשות  תהיה  בוודאי  זו  כ-59.  יש 
האחרונה  שנתם  שזו  י"ב,  כיתות  לתלמידי 
במערכת החינוך, ואני מקווה בשבילם שיזכו 
אף  י"ב  כיתה  שבאמת  להבין  השנה  במהלך 
פעם לא תחזור שוב )למרות שאני יודע שיהיו 
והם  טובות  היו  לא  נעוריהם  ששנות  כאלה 

ישמחו לוותר עליהם(. 
 ,3 מגיל  חינם  חינוך  חוק  יתחיל  השנה 
האם  טרכטנברג.  ועדת  המלצות  בעקבות 
החוק במתכונתו הוא טוב? מבחינת המעמסה 
הכלכלית על ההורים תהיה כאן הקלה, אולם 
בגילאי  ילדי  ל-35  חינם  חינוך  נותן  החוק 
החינוך  זהו  האם  בלבד.  וסייעת  גננת  עם   3
אותו אנחנו רוצים לתת לילדינו? סביר להניח 
הרשות  איתן  לבעיות  טובה  דוגמה  זו  שלא. 
המקומית יחד עם הקהילה צריכות להתמודד, 
ברצון להעניק לילדים סביבה תומכת, מכילה 
מערכות  עם  יחד  מנסה  המועצה  ומאפשרת. 
סביבה  לייצר  והאזוריות  היישוביות  החינוך 

אך  טרכטנברג,  לוועדת  ישיר  קשר  ללא  כזו. 
בשנה  הדמוגרפי,  לגידול  חשוב  קשר  עם 
הקרובה ייפתחו ארבעה גנים חדשים )שניים 
בפתחת  ואחד  רתמים  בכפר  אחד  במדרשה, 

ניצנה(.
יקבלו  הנגב  רמת  שילדי  לוודא  מנת  על 
הזדמנות שווה לאחר שירותם הצבאי, הקימה 
והפדרציה  דיוויס  משפחת  עם  יחד  המועצה 
היהודית של לאס וגאס קרן מלגות להשכלה 
גבוהה. בשנת 2011 הקרן חילקה 140 מלגות 
תחלק  הקרן  ש"ח.   722,000 של  כולל  בסך 
במהלך  תחל  וההרשמה  מלגות,  השנה  גם 
לפעילות  גם  סייעה  דיוויס  קרן  אוקטובר. 
ומאפשר  בטללים  שהוקם  הצעירים  במרכז 
תכנים  ליצוק  מהאזור  וצעירות  לצעירים 

ופעילויות שטרם היו באזור.

חינוך זה לא רק בכיתה
היכולות  את  למועצה  יש  הרבה,  לשמחתי 
ועדיין  ילד,  לכל  שווה  הזדמנות  לאפשר 
מתחיל  שהחינוך  לכולם  שברור  מקווה  אני 
רוצים להטיל את  היינו  בבית. למרות שמאד 
את  להאשים  ונוטים  אחר  למקום  האחריות 
היא  האמת  בהכל,  כמעט  החינוך  מערכת 
שבית הספר, עם כל חשיבותו וההשקעה בו, 
הוא פחות משמעותי מהסביבה הביתית. אבל 
אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו 

עושים בבית? 
את  שמוצאים  רבים  ילדים  יש  מזו,  יתרה 
מקומם דווקא בחינוך הבלתי פורמלי, בתנועת 

בלמצוא  הסיירות,  חוגי  של  בטיולים  הנוער, 
או  ובמחול  בתנועה  תווים,  וללמוד  אקורדים 
המועצה  זו,  תפיסה  מתוך  כדורגל.  במשחק 
בחינוך  רבים  משאבים  שנה  מדי  משקיעה 
הבלתי פורמלי, בלאפשר לילדיה וגם בוגריה 
למצוא דרכים נוספות לפיתוח האישי, האזורי 
כ-2,000  השתתפו  תשע"ב  בשנת  והיישובי. 
הבלתי  החינוך  בפעילויות  ומבוגרים  צעירים 

פורמלי. 
שמתקיימת  התרבות  פעילות  גם  לתפיסתי, 
מרכזי  נדבך  מהווה  וביישובים  במועצה 
מופע,  הצגה,  טוב,  סרט  החינוך.  באלומות 
אישית  יצירתית  פעילות  ובעיקר  תערוכה 
של אנשים, יש בהם להשפיע רבות על האדם 
שייך  אני  החינוך?  אלומות  מהן  הסביבה.  ועל 
לאסכולה שגורסת שהחינוך אינו מתקיים רק 
אינטגרלי  חלק  הוא  אלא  החינוך  במוסדות 
לרחוב,  למדרכה,  כולה.  הסביבה  מתוך 
ולדברים  לאדריכלות  לשפה,  לגינון,  לשלטים, 
לדבר  שלא  אדירה,  השפעה  יש  נוספים  רבים 
על "ארטילריית" האלקטרוניקה של טלוויזיה, 
אינטרנט, רשתות חברתיות ועוד. כל אלה הם 
הילדים  של  והעיצוב  החינוך  ממערכת  חלק 
והחברה כולה - אלה הן אלומות החינוך )למען 
הצדק ההיסטורי חשוב לי לציין שהרעיון של 
אלומות חינוך שאוב מביטויו של האמן עזרא 
אוריון, על אלומות דרכי הבשמים ולא על דרך 

אחת(. 
אני מניח שאנשי חינוך, כמו גם הורים ותושבים, 
שואלים את עצמם מהו החינוך המיטבי שניתן 

שנכתבו  והמאמרים  הספרים  לילדינו?  לתת 
בעניין זה יכולים למלא את מכתש רמון. אבל 
בהרבה  כמו  תלויה  שהתשובה  היא  האמת 
ובעולם  שלנו  המציאות  בתפיסת  מקרים 
הערכים שאיתו אנחנו חיים. על מנת לברר טוב 
יותר האם קיים עולם ערכים מועצתי )למשל: 
וקיימות,  סביבה  שמירת  ההתיישבות,  ערך 
ועוד(  בתפוצות  היהודי  העולם  עם  קשר 
שמאגד  מועצתי,  חינוך  פורום  השנה  הקמתי 
יישוביהם  מטעם  מונו  אשר  יישובים  נציגי 
לדון בסוגיות מסוג זה. זה הפורום אשר ישמש 
כמעין ועדה מייעצת עבור אגף קהילה וחינוך 

ועבור ראש המועצה בסוגיות עקרוניות. 
לסיכום, האתגרים בתקופה זו הופכים להיות 
וכנראה  השאלות  גם  כך  יותר,  מורכבים 
והלבן,  השחור  ימי  והתשובות.  הפתרונות 
התחלפו  והשגוי  הנכון  והרעים,  הטובים 
ואפשרויות.  מציאויות  ובריבוי  במורכבות 
חושב  אני  והדרכים,  האפשרויות  שלל  בתוך 
שצריכים לחפש בהירות ונתיב ברור לפעולה. 
לאותם  משולה  לנקוט  רוצה  אני  בה  הדרך 
הם   – ובאוקספורד  בקיימברידג'  חותרים 
כפי  קדימה.  חותרים  אבל  אחורה  מסתכלים 
שנאמר במסכת אבות "דע מאיפה באת ולאן 
לאחור  נסתכל  שנפעל:  ראוי  כך  הולך".  אתה 

בזמן שנחתור קדימה. 
שנה טובה

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך 
 eran@rng.org.il

בתי ספר יסודי 
400 בית ספר "משאבים"   
256 בית ספר "צין"   
656 סך הכל     

בתי ספר על יסודי 
270 תיכון לחינוך סביבתי   

45 אשל הנשיא )כולל חינוך מיוחד( 
76 נופי הבשור )כולל חינוך מיוחד( 

 391 סך הכל    

בתי ספר ממלכתי דתי
90 מצפה רמון, ירוחם ודימונה    

מסגרות חינוך מיוחד
 10 באר שבע והסביבה   

 1,147 סך הכל תלמידי בית ספר   

הגיל הרך 
312 מעונות יום )גילאי 0-3(   
423 גני משרד החינוך )גילאי 3-6(  
 735 סך הכל תלמידי גיל רך/גנים  

חינוך ביתי
7 משפחות

13 סך הכל תלמידים   

סך כל במערכות החינוך השונות במועצה 
– 1895 תלמידים

* הנתונים מעודכנים לתאריך 19.08.2012

כמה כמה?
לפניכם מספרי התלמידים במוסדות החינוך 

השונים במועצה בשנת הלימודים תשע"ג 

עיצוב גרפי: יעל קציר 
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לאכול כשאנחנו רעבים, 
לשתות כשאנחנו צמאים

עם שאלות קיטבג

איך נדע לאכול נכון, ולהתאים את התזונה לגוף שלנו ולצרכים שלנו? הקדמה לתחום התזונה הטבעית

פורום הצעירים ערך כנס מתגייסים ראשון, אליו הגיעו כ-30 צעירים סקרנים לקראת גיוס

שואלים  בי  שפוגשים  אנשים  לאחרונה 
כמובן  במשקל.  לרדת  הצלחתי  כיצד  אותי 
שבשיחת סלון רגילה זה די מאתגר להתחיל 
להסביר כיצד ומה הן השיטות, אבל בכל זאת 
אני מוצא את עצמי מתחיל להסביר בראשי 
התזונה  של  הכלליים  הקווים  את  פרקים 
לתזונה  "הקדמה  מכנה  שאני  מה  הטבעית, 
הטבעית". ניתן לחלק את הנושא הגדול הזה 

לשתי שאלות: איך ולמה.
ראשית כל יש להכיר את האיך – כיצד על אדם 
גופו בהקשר  שרוצה להיות בריא לנהוג עם 
לאכול  מתי  לאכול?  כיצד  המזון?  לצריכת 
ובשאר  בצהריים  בבוקר,  לאכול  מה  וכמה? 
פיזיולוגית  מבחינה  נכון  ומה  היום?  חלקי 
ולמה? האם יש כללים שחלים על כולם, או 
שהתזונה, כמו כל דבר היום ברפואה, הולכת 
האישי  הכיוון  הגיוני,  מאוד  שנשמע  לכיוון 
מראהו,  לפי  לאדם  המותאם  כזה  והפרטני, 

אופיו, נטיותיו, הרגלי חייו, עבודתו והסביבה 
השאלות  על  לענות  אנסה  אני  חי?  הוא  בה 

הללו פה ובהמשך, ואתם מוזמנים לעקוב.
ראשית, יש לפתוח בכלל החשוב ביותר, והוא 
תורה,  משנה  הרמב"ם   – ממקורותינו  לקוח 
ב':  פסוק  ד'  פרק  דעות  הלכות  המדע,  ספר 
רעב;  כשהוא  אלא  אדם,  יאכל  לא  "לעולם 
ישהה  ואל  צמא.  כשהוא  אלא  ישתה,  ולא 
נקביו, ואפילו רגע אחד, אלא כל זמן שצריך 

להשתין או להסך את רגליו, יעמוד מיד". 
כן, הכלל החשוב ביותר הוא לאכול כשאתה 
זה קמו  ולשתות כשאתה צמא. בנושא  רעב 
רוויית  חמה  בארץ  במיוחד  רבים,  מיתוסים 
שמש כשלנו, ובפרט בנגב. הרבה פעמים אנו 
בעקבות  ואוכלים  באכילה,  מפלט  מוצאים 
או  כאלו  רגשות  וסערות  נפשיים  מתחים 
הרגל,  של  כוחו  מתוך  אוכלים  או  אחרות, 
"צריך לאכול שלוש פעמים ביום" )משפטים 

מבית אמא, ולא, הם לא רק של הפולנים, הם 
כלום  להשאיר  "לא  וכמובן  עדתיים(,  כלל 

בצלחת". 
שאנו  העובדה  את  להזכיר  רוצה  לא  אני 
שלנו  הבילויים  ורוב  העיניים,  עם  אוכלים 
עם עצמנו ועם חברינו ומשפחותינו קשורים 
לאכילה. זה טבעי ונכון, אך לעיתים מתבצע 
מכבידה  השפעה  לה  שיש  מוגזמת  בצורה 
מי  שלנו.  הבריאות  ועל  הגוף  על  מאוד 
מאיתנו לא חווה עייפות ורצון לתנומה לאחר 
אכילה, במיוחד אם נעשתה בצירוף לא נכון 
)הריכוז  תודה  לומר  בלי  גדולה,  ובכמות 
את  מעלים  האכילה  בטרם  הברכה  ואמירת 
מהירה  בצורה  המזון(,  של  האנרגטי  התדר 
להמריץ  אמור  האוכל  וכו'.  שתיה  ריבוי  עם 
את האדם, לתת לו כוחות ואנרגיה, להיטמע 
להיפך.  ולא  ומלאה  טובה  בצורה  בגוף 
אכילה שלאחריה האדם חש עייפות, משמע 

בצורה  נעשה  לא  אכל  האדם  שבו  שהאופן 
בשפתנו  קרויה  כזו  אכילה  ומלאה.  טובה 

אכילה גסה. 
ההליכה בדרך התזונה הטבעית היא משימה 
אותה  מבצעים  לא  אנו  ולעיתים  מאתגרת, 
גם אני מוצא את עצמי טועה  בצורה טובה. 
הלימוד  אך  מושלמת,  לא  בצורה  ואוכל 
נפשי  פיזי,  תהליך  היא  ההרגלים  והקניית 
מתונה,  בצורה  שיקרה  שעדיף  ורוחני 
מתוך  או  פתאומית  ולא  ורציפה  מושכלת 
כשמתחילים  פעמים  הרבה  הרי  אימפולס. 
אותו  עוזבים  גם  דבר  איזה  בהתלהבות 
במהרה. מהטעויות שלנו אנו לומדים בצורה 
לרפות  להן  לתת  לנו  ואסור  ביותר,  הטובה 

את ידנו, אלא לגרום לנו לנסות שוב ושוב. 
בברכת הצלחה על שמירה על תזונה טובה 

ומאוזנת לכולנו,
ד"ר שרון קלייטמן

כנס  התקיים  הערב,  בשעות   ,4.8 בשבת 
צעירים  פורום  של  הראשון  המתגייסים 
בהשתתפות  בטללים,  הצעירים  במרכז 
וש"ש  י"ב  בוגרי  וצעירות  צעירים  כ-30 
הצטרפו  הצעירים  אל  המועצה.  מיישובי 
גם מנהל מחלקת נוער וצעירים, מנהל אגף 

קהילה וחינוך וראש המועצה. 
שהעביר  ריפמן,  שמוליק  פתח  הכנס  את 
בברכת  אותם  וברך  לצעירים  ממשנתו 
לאחר  משמעותית.  שרות  ושנת  קל  גיוס 
קצינים  שני  ע"י  לדרך"  "צידה  חולקה  מכן 

גלילי  חגי  רביבים,  מקיבוץ  משוחררים 
וחגית חולתי, שנתנו מעט טיפים מניסיונם 
השרות  ולתקופת  הגיוס  ליום  האישי 
של  בברכתה  הסתיים  המפגש  הצבאי. 
פורום צעירים,  רכזת  חיימוב-צנעני,  נעמה 
הצטרפותם  עם  המשתתפים  את  שבירכה 
וסיפרה על  לשכבת הצעירים של המועצה 
צעירים  בפורום  עושים  מה  המזלג  קצה 
ישבנו  עוד  לסיום  הצעירים.  ובמרכז 
נעימה  באווירה  מוסיקה  לצלילי  ושוחחנו 

של יחד.

מעל דפי העיתון אנו קוראים לחבר'ה לקחת 
חלק ולהשתתף בפעילויות הרבות והמגוונות 
שמתקיימות לאורך השנה. היוצאים לשנת 
לפנות  מוזמנים  לצבא  והמתגייסים  שירות 
hagit.hulati@gmail. חולתי  חגית  אל 

הנוגע  בכל  הפורום,  מטעם  מקשרת   ,com
ובמהלך  לשרות  בהכנה  הקשורים  ללבטים 

השרות עצמו.
חגית חולתי
פורום צעירים רמת הנגב, 
שמוליק ריפמן מברך את המתגייסיםאגף קהילה וחינוך 

חשוב  הלימודים,  לשנת  החזרה  לרגל 
משפרת  בוקר  ארוחת  שאכילת  לזכור 
את  ואף  הקליטה  יכולת  את  הריכוז,  את 
ההתנהגות של התלמידים. מספיק לאכול 
להגיע  כדי  ומאוזנת  קטנה  בוקר  ארוחת 
לא  הבוקר  שארוחת  חשוב  לתוצאות. 
או  שוקו  דוגמת  פשוטים  סוכרים  תכיל 

דגני בוקר.
דוגמאות לארוחת בוקר מזינה:

פרוסת לחם מקמח מלא עם אבוקדו/   .1
חומוס 

לטעמכם  פרי  או  טרי  תפוח  פרוסות   .2
קלויים,  ולא  מלוחים  )לא  אגוזים   2-3  +

אפשר מלך, פקאן, קשיו וכו'(
3. קרקר מחיטה מלאה + 2-3 אגוזים

4. דייסת קוואקר
את כל אלה אפשר ללוות בתה צמחים.

בברכת שנת לימודים פורייה

חני טופר, נטורופתית מרפאת הילה

גם הבטן מתחילה 
שנת לימודים
כך תעזרו לילדים לפתוח 
את הבוקר באופן בריא 

לרגל ציון 60 שנה להקמת קיבוץ שדה בוקר, התקיים בקיבוץ האירוע השנתי לפתיחת שנת הלימודים. 
כ-1,500 תושבים, קהל נפלא שמייצג את הפסיפס האנושי המדהים של רמת הנגב, הסתובבו בין 

עשרות דוכנים ומופעי רחוב שהפכו את מדשאות שדה בוקר ליריד מרהיב.  צילום: מנשה לוי
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החוג יועבר ע"י ד"ר שרון קלייטמן, רופא 
משפחה המתרגל באדיקות מזה כ- 13 

שנים עם ניסיון רב שנים בלימוד במסגרות 
קבוצתיות, אישיות ובחינוך המיוחד.

השיעורים מתקיימים בימי חמישי, בשעה 20:30, 
בחדר הכושר, קיבוץ שדה בוקר.

לתיאום מפגש היכרות ראשון חינם, 052-8325580.

בריגהו יוגה
חוג חדש לבריגהו יוגה ברמת נגב

הבריגהו יוגה שייכת לזרם בעלי משפחות ומתאימה לאלו הרוצים להקים 
חיי משפחה תוך כדי שילוב עם עשייה רוחנית. בשיעורי הבריגהו יושם 

דגש על תרגולי תנועה פיזיים, תרגולי נשימה מגוונים, הכרת מבנה 
הצ'אקרות ותרגולי ריכוז מנטליים בעלי אופי מדיטטיבי. 
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מופעים
11.9.12 הצגת ילדים "אנחנו כבר גדולים" אולם 

המורשת,מדרשת בן גוריון
יום ג',בשעה 17.00  מחיר כרטיס:25 ₪ לילד,20 ₪ למבוגר

מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הועד 08-6532124 
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד
11.9.12 הצגת מנויים "שחק אותה סאם" תיאטרון באר שבע

זוכת פרס התיאטרון 2010 הקומדיה של השנה
יום ג' בשעה 21:00 אולם גולדה,קבוץ רביבים 

מחיר כרטיס בקנייה מראש: 70 ₪ , בקנייה במקום: 75 ₪ 
ניתן לרכוש כרטיסים באתר המועצה עד לתאריך 10/09 

בשעה 12.00
תשלום במחלקת הגביה 08-6564121

בכניסה להצגה יחולקו כרטיסי מנויי התיאטרון לשנה זו
21-22.9.12  פסטיבל רגאיי במדבר 5  חאן השיירות

פתיחת שערים: יום שישי 16:00
נפרדים לשלום: מוצ"ש 18:30

כניסה לילדים מתחת לגיל 8 ללא תשלום
www.reggaedesert.co.il כל הפרטים באתר

טיולים
1.9.12 טקס זריחה מסורתי של התיכון לחינוך סביבתי 

לפתיחת שנה
הטקס מתקיים בהר צרור בשעה 05:30. אין כניסה לשמורה 

לפני שעה 04:00.
חניה במנחת שדה בוקר.

7.9.12 "נעים בגלגלים" - נשים רוכבות, אגן שדה בוקר 
21.9.12 "נעים בגלגלים" - נשים רוכבות, אגן שדה בוקר

22.9.12  טיול צפרות בקיבוץ משאבי שדה
סיור בבריכות הדגים ובגינות הקיבוץ והכרות עם הציפורים 

המבקרות בקבוץ בדרכן לאפריקה. משקפות ומגדירים 
יסופקו על ידי מרכז הצפרות. 

הטיול מיועד למשפחות )ילדים והורים(, יציאה משער הקבוץ  
בשעה 8:00.

תחזית תרבות - ספטמבר 2012

זכאים למענק:
קבוצה 1:

כל אלה, לאחר הגשת תביעה למענק לימודים בפעם הראשונה, יקבלו אוטומטית את 
המענק לחשבון הבנק שלהם בשנים הבאות.

• משפחה חד הורית )=גרוש\ה, אלמן\ה, רווק\ה( 
• משפחה עם 4 ילדים המקבלת אחת מהגמלאות: הבטחת הכנסה, מזונות, נכות, 

     זקנה, שארים.
• מי שבהחזקתו ילד שהתייתם משני הוריו.

• מי שבהחזקתו ילד נטוש\יתום כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה. 
     )ילד יתום = ילד תושב ישראל ששני הוריו נפטרו או שאחד מהוריו  

     נפטר והשני "נעדר" – גר כדרך קבע בחו"ל או שלא ידוע היכן הוא.                                                                                                                            
     ילד נטוש = ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב ישראל, והוא 

     ננטש ע"י, או שננטש ע"י אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו 
     ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד(

• מי שבהחזקתו ילד שעלה ארצה ללא הוריו.
• מי שמקבל גמלה להבטחת הכנסה בנפרד מבן הזוג.

     הורה גרוש, שים לב, כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה, עליך להגיש 
     טופס בקשה לפיצול תיק וטופס תביעה למענק לימודים, ולצרף צילום פסק הדין 

     המציין מי מחזיק בילדים. 

קבוצה 2:
עליהם להגיש כל שנה את טופס התביעה למענק:

• נשוי\אה שפתח\ה בהליך רשמי לפרידה במשך שנתיים ובהחזקתו\ה ילדים החיים 
     עמו ואינו\נה חי\ה עם ידוע\ה בציבור(.

• אשה עגונה )=אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה שבעלה 
     נמצא בחו"ל, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות(.

• אשה במקלט לנשים מוכות – בתנאים מסויימים.
• עולים חדשים - הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובן הזוג לא עלה 

     לארץ ואינו מתגורר בה.

ט.ל.ח
נמסר ע"י המחלקה לשירותים חברתיים
מבוסס על אתר:
http://www.btl.gov.il/benefits/children

מענק לימודים עבור ילדים - ע"י הביטוח הלאומי
המענק משולם למשפחות זכאיות בעד כל ילד בגיל 6-14 שנים, בתחילת שנת הלימודים

לידיעתכם

החוג יועבר ע"י ד"ר שרון קלייטמן, רופא 
משפחה המתרגל באדיקות מזה כ- 13 

שנים עם ניסיון רב שנים בלימוד במסגרות 
קבוצתיות, אישיות ובחינוך המיוחד.

השיעורים מתקיימים בימי חמישי, בשעה 20:30, 
בחדר הכושר, קיבוץ שדה בוקר.

לתיאום מפגש היכרות ראשון חינם, 052-8325580.

בריגהו יוגה
חוג חדש לבריגהו יוגה ברמת נגב

הבריגהו יוגה שייכת לזרם בעלי משפחות ומתאימה לאלו הרוצים להקים 
חיי משפחה תוך כדי שילוב עם עשייה רוחנית. בשיעורי הבריגהו יושם 

דגש על תרגולי תנועה פיזיים, תרגולי נשימה מגוונים, הכרת מבנה 
הצ'אקרות ותרגולי ריכוז מנטליים בעלי אופי מדיטטיבי. 

שעות פעילות - לחוג כדורסל
במדרשת בן גוריון  – השלמת מידע

מח' ספורט והעשרה , אגף קהילה וחינוך

חוג כדורסל במדרשת בן גוריון יפעל במועדים הבאים:

כיתות א' –ב'   בימים א' +ג' 
בין השעות  13:30 – 14:30

כיתות ג' –ד'     בימים א'+ג'     
בין השעות  14:30 – 15:30

כבכול שנה מוענקות ע"י "מרכז מולכו בנגב" מלגות לימודים לסטודנטים המבצעים עבודות 
מחקר, בנושאים הקשורים לקידום החקלאות בנגב. 

המלגות יוענקו במסגרת טקס האזכרה לזכרו של חיים מולכו ז"ל.
א. גובה המלגה לתואר שני או שלישי כ- 5,000 ₪ לשנה.

ב. גובה המלגה לתואר ראשון כ- 2500 ₪ לשנה.

התנאים לקבלת מלגות:
א. תלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, במוסד מחקר והוראה מוכרים, שיבצעו עבודת מחקר 

באזור הנגב , תינתן עדיפות על ביצוע בתחנת הניסיונות גילת או הבשור.
הצעת המועמד תוגש בכתב בשפה העברית ותכלול :
1. תקציר הצעת המחקר וחשיבותה לחקלאות הנגב.

2. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.
3. קורות חיים.

4. מכתב המלצה של המנחה או מנהל המחלקה.
ב. תלמידים לתואר ראשון

1. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.
2. קורות חיים.

3. אישור המועצה האזורית על מגורים בישוב במועצה.

את ההצעות יש להפנות אל הח"מ עד לתאריך 30.9.2012
לכתובת : קבוץ משמר הנגב ד.נ הנגב  85315  לידי גילי מולכו.
   gili.molcho@gmail.com  050 – 5432965 לפרטים נוספים   

המרכז למחקר ויישום חקלאי ע"ש חיים מולכו
ע"ר  58-024-098-4

אוגוסט 2012

קול קורא למלגות מרכז "מולכו" לחקר החקלאות בנגב

מלגות  לתואר ראשון יוענקו רק לסטודנטים לחקלאות ולתחום איכות הסביבה תושבי 
המועצות האזוריות: בני שמעון, אשכול, מרחבים,רמת נגב, שער הנגב ושדות נגב.

יש לעקוב אחר הפרסומים הנשלחים למזכירויות הישובים
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אלא לשתוק
הייתי  בכרמיאל.  שנה   40 לפני  נולדתי 
שהכרתי  כך  סיירות,  בחוגי  שנים  הרבה 
הנופים  הנגב,  את  אהבתי  הנגב.  את  טוב 
האנשים   – חשוב  פחות  ולא  החזקים, 
וכך  למדרשה,  לעבור  רצון  אצלי  יצרו 
עשיתי כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטת 
את  לנהל  התחלתי   26 בגיל  גוריון.  בן 
ונותר  שהיה  בוקר,  שדה-שדה  ספר  בית 
בארץ.  שדה  הספר  שבבתי  לטוב  לדעתי 
מאוד  שהוא  שדה  ספר  בבית  משהו  יש 
מאוד ממכר, אתה כל הזמן נמצא בשטח, 
מסורים  מאוד  אנשים  של  קבוצה  עם 
ומחוברים שאפשר לומר שיש בהם אפילו 
הזמן  כל  אתה  מסוימת.  תמימות  איזו 
בתהליך של חקר מתמיד של המרחב הזה, 
הנגב, המדבר, על כל רבדיו – מהפיזי עד 
הדרכה  של  הנושא  את  הדגשנו  האנושי. 
ערכית ולא רק ידע, פתחנו אזורים חדשים 
לטיילות – באזור אגן נחל פארן, שהיה עד 
מסלולים  פתחנו  לג'יפים,  רק  נגיש  אז 
חווית  הייתה  זו  ימים.  ל-4-5  רגליים 
חיים שאי אפשר להשתחרר ממנה: אתה 
מאוד  אנשים  עם  אינטנסיבית  בעבודה 
במלוא  הנגב  של  התפאורה  בתוך  טובים, 
הדרו. ימים רבים אתה מסיים בשק שינה 
לפסגות  מגיעים  כשהיינו  מדורה.  מול 
יפות, ויש בנגב הרבה, הייתה אמירה: "לא 

נותר אלא לשתוק".
מנהיגות חינוכית

למדתי בבית ספר למנהיגות חינוכית של 
שנתיים  במשך  בירושלים.  מנדל  מכון 
למדתי חינוך, פילוסופיה, יהדות, מנהיגות 
ומדיניות ציבורית. בעבודה המעשית שלי 
עסקתי בשאלות של פיתוח הנגב, רציתי 
מקובלות,  הכי  היסוד  הנחות  את  לאתגר 
הישראלי  במובן  פיתוח?  זה  מה  כגון 
אבל  התיישבות,  הוא  פיתוח  הקלאסי 
אולי למעשה צריך להתייחס לאוכלוסיה 
הקיימת? אולי פיתוח זה בכלל טיפוח הון 
אנושי? התחזקה אצלי ההכרה שהפיתוח 

בנגב צריך להיות מבוסס פעילות מקומית. 
אם בהר הנגב כבר 15 שנה מחפשים את 
בערבה  אז  מלון,  שיבנה  הגדול  היזם 
התיכונה היו בזמן הזה 40 יזמים שהקימו 
בערך  זה  בצימרים.  אירוח  חדרי   250
אותו סדר גודל, אבל הכסף נשאר באזור. 
כלכלית  יזמות  מקדמת  עינת  אשתי 
נשים  פורום  את  מובילה  היא  לנשים, 
והתרחב  הנגב  ברמת  שהתחיל  לעסקים, 
גם לערבה, מצפה רמון, ירוחם והר חברון. 
זה שאני דיברתי על  אני תמיד צוחק על 
אחד  ספק  ללא  עושה.  ואשתי  זה,  כל 
האתגרים שלנו באזור הוא לייצר את מה 
שמכונה כלכלה מקומית מקיימת, כלכלה 
המקומית  האוכלוסייה  את  שמטפחת 

מחד ולא מכלה את משאביה מאידך.
שינוי ארגוני

אגף  את  לנהל  התחלתי  וחצי  שנה  לפני 
מחלקת  המתנ"ס,  אז  עד  וחינוך.  קהילה 
חינוך וספורט ומחלקת הגנים והגיל הרך 
עבדו בנפרד. זה גרם לאבסורדים שקשה 
ללמוד  רוצה  היית  אם  לדוגמא,  להסביר. 
קרטה היית הולך למתנ"ס, אבל אם היית 
למחלקת  הולך  היית  ג'ודו  ללמוד  רוצה 
של  והתפיסה  ההכרה  מתוך  הספורט. 
וקורה  הרך  בגיל  שמתחיל  חינוכי,  רצף 
הבנה  הייתה  הספר,  לבתי  מחוץ  גם 
אחד,  למקום  כולם  את  להכפיף  שנכון 
כולם  את  שמכליל  ארגוני  מבנה  לייצר 
אינטגרטיבית.  עבודה  שתאפשר  בצורה 
לתפיסה  וערכי,  ארגוני  שינוי  פה  היה  אז 
כוללת שרואה את כל השלבים, לאורך כל 
החינוך  מתהליכי  משמעותי  כחלק  היום, 
לתושבים.  גם  אבל  לילדים  שקורים 
מתחנכים  כמבוגרים  אנחנו  גם  מבחינתי 
עם  שיעור  רק  לא  הוא  חינוך  הזמן.  כל 
הנוער.  בתנועת  פעולה  לא  וגם  המורה 
השפעות  יש  ולעיצוב  לאדריכלות 
לטלוויזיה,  בוודאי  החינוך,  על  אדירות 
אנחנו  החברתיות.  ולרשתות  לאינטרנט 
כוחות  עם  מתמודדים  שלנו  והילדים 

יחסי  באופן  לשמחתי,  גדולים.  מאוד 
מרבית ילדי המועצה נמצאים בפעילויות 
במגע  באים  פחות  הם  ויחסית  ומסגרות 

עם האגרסיביות של תרבות הצריכה. 
פדגוגיה אחרת

בשנה שעברה הכנסנו לבית הספר פרויקט 
שנקרא "הזמר העברי בראי ההיסטוריה". 
חוויה  זה  נגינה  כלי  עם  ילד  של  המגע 
בכיתה. המפגש עם  אחרת מאשר לשבת 
הלמידה  חווית  את  הופך  חיה  מוסיקה 
למשהו מאוד משמעותי. החלטנו להיעזר 
המוסיקה  ואולפן  המתנ"ס  של  בכוחות 
בשביל ללמד. המורים של המתנ"ס כתבו 
של  חיה  הופעה  הוספנו  לימודים,  תכנית 
מהעלייה  מוסיקה  על  ולימדנו  הלהקה 
השניה ועד The Voice. זו בדיוק דוגמא 
פדגוגיה  בין  סינכרון  עושים  אנחנו  לאיך 
אחרת עם ערכים שאני מאמין בהם, כמו 
ציונות, התיישבות, מורשת, שהם ערכים 
להטמיע  צריכים  אלא  ליחם  נס  שלא 

אותם מחדש. 
מנעד חדש

הולדתי,  יום  שזה  ה-2.1.2011,  בבוקר 
המועצה.  של  הנהלה  בישיבת  הייתי 

מסוכנות  טלפון  קיבלתי  פתאום 
שהפונדקאית  לי  שסיפרה  הפונדקאות 
בתשע  בהודו.  חולים  לבית  בדרך  שלנו 
לנו  שנולדו  לי  אמרו  כבר  בבוקר  וחצי 
שני תאומים. זו כנראה המתנה הכי טובה 
היום  באותו  פעם.  אי  ואקבל  שקיבלתי 
שמאוד  חברים  שני  עם  להודו  טסתי 
אחרי  בדיוק  חודש  ויׂשה.  דובי   – לי  עזרו 
גורי  זה נחתתי בארץ עם שני התינוקות, 
נולד בסורוקה נדב,  וינון. אחרי חודשיים 
את  מצאתי  חודשים  שלושה  תוך  ב-2.3. 
שהצטרפו  ילדים,  לשלושה  אבא  עצמי 
ואל כרם, שהייתה אז בת  אל עינת, אליי 
יש  י"א.  בכיתה  כבר  היא  והיום  וחצי   14
בשלישיה עוצמה אדירה. זו תקופה קשה 
אבל אני לא סובל ויש בזה כיף גדול. אמנם 
ישנתי  שטויות,  אבל  ישנו,  לא  וחצי  שנה 
הרבה שנים לפני זה. בן גוריון עצמו ישן 
שלוש-ארבע שנים בלילה והספיק הרבה 
אצלי  פתחה  שאבהות  גיליתי  דברים. 
ואחד  אחד  כל  רגשות.  של  חדש  מנעד 
איך  לראות  מדהים  וזה  שונה  מאד  מהם 
לאותם הורים יוצאים ילדים עם אופי כל 

כך שונה.

אדם,  מקום

ערן דורון, מדרשת בן גוריון

דשן, קומפוסט ומה שביניהם
ירוק,  ובנוף  קריר  באקלים  ונחוצה  קצרה  חופשה  \אחרי 
המדבריות.  ולגינות  הנגב  למחוזות  המדברי  הגנן  חוזר 
צמחים צריכים לא רק מים, הם גם צריכים לאכול. בדרך כלל 
הקרקע הטבעית מזינה את הצמח, אבל אצלנו הקרקע דלה 
המקומית  לקרקע  רגילים  שאינם  שהצמחים  כך  במיוחד, 

נשארים רעבים ועל כן נראים חיוורים ושדופים. 
מה עושים? נותנים תוספי מזון. המינרלים החיוניים לצמח 
נוספים  מינרלים  וכן   ,)K( ואשלגן   )P( זרחן   ,)N( חנקן  הם 
קומפוסט  ואבץ.  מנגן  ברזל,  כמו  יותר,  קטנות  בכמויות 
מקורו מחומרים טבעיים כמו זבל בקר, שאריות מזון וגזם. 
הוא מכיל את כל המינרלים הדרושים לצמח במינון נמוך, 
שמספיק  כך  רב,  זמן  לאורך  באיטיות  לצמח  מגיע  והוא 

לפזר קומפוסט פעמיים-שלוש בשנה. 
דשן כימי זמין באופן כללי בשתי צורות: נוזלי או גרגרים. 
להוסיפו  יש  אך  הצמחים,  על  מיידית  פועל  נוזלי  דשן 
לעיתים קרובות. מקובל להשתמש בדשן נוזלי עם מדשנת 
המחוברת למערכת ההשקיה, או בהשקיה ידנית עם "-20

משפך.  או  דלי  עם  ומשקים  במים  ממיסים  אותה   ,"20-20
 3-6 לאורך  פועל  בגרגרים  איטי  בשחרור  דשן  לעומתו, 
כדי  היטב  ולהשקות  בקרקע  בגומה  להצניעו  יש  חודשים. 

שהגרגירים יומסו ויגיעו לשורשי הצמח. 
על  מצוינים  המינרלים  כשערכי  בשקית,  מגיע  הדשן 
זרחן   6% חנקן,   20% פירושו   20-6-12 לדוגמא:  האריזה. 
איזה  להחליט  כדי  במשתלה  להתייעץ  יש  אשלגן.  ו-12% 
הקרקע  את  לשפר  מנת  על  הפינה:  המלצת  מתאים.  מינון 
לטווח ארוך כדאי ורצוי להוסיף קומפוסט, וכדי לתת חיזוק 

מיידי לצמח אפשר לתת דשן.

Vitis vinifera פינת הצמח המדברי: גפן היין
הגפן היא מטפס ממשפחת הגפניים. מוצאה של הגפן הוא 
וקווקז. היא אחד מצמחי  מאזור קדמת אסיה, הים הכספי 
בארץ  שנים.  אלפי  מזה  וידועה  ביותר,  העתיקים  התרבות 
היום היא גדלה בר בסמוך לנחלי איתן בצפון. הגפן נשירה 
מצליחה  כן  ועל  בחורף,  וקור  ויובש  בקיץ  חום  ואוהבת 
יש  או סוכה  ותכסה פרגולה  בהר הנגב. בכדי שגפן תטפס 
עם  מעוצה  יחיד  גזע  של  צימוח  לעודד  כלומר  להדלותה, 
ותמיכת  תחתונים  ענפים  גיזום  ידי  על  עליונים  ענפים 
הגזע. הזמן לגזום הוא בסוף החורף, לפני שהגפן מתחילה 
כדאי  כנה.  על  מורכבת  הפרי,  עצי  רוב  כמו  הגפן,  ללבלב. 

לבדוק שהכנה מתאימה לאזור הנגב; כך למשל כורמי הר-
הנגב מגדלים זנים שונים של ענבי יין כמו קברנה סוביניון, 
מרלו ועוד על כנה בשם "רוג'רי". הגפן אידיאלית לשימוש 
כדי  לבית,  בסמוך  מדרום  שתילתה  ידי  על  לבית  אקלימי 
עליו  ולהצל  בחורף  לבית  להגיע  השמש  לקרינת  לאפשר 

בקיץ. 
גלעד מיכאלי
משתלת קרקש במדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

הגפן היא אחד מצמחי התרבות העתיקים ביותר

עבודה אינטנסיבית עם אנשים מאוד טובים, בתוך התפאורה של הנגב במלוא הדרו
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והמחאה  הסביבה  איכות  אירן,  על  מחשבות  של  בימים 
החברתית של רחוב רוטשילד )הקשורה גם למחירי הדיור(, 
עולה ביתר שאת מה שקודמינו התחילו ואנו ברוב עוונותינו 
לא השכלנו ליישם די. אין לי כוונה "לנאום" בפניכם אודות 
הדברים  כי  לנגב,  והחשיבו  ייעדו  וממשיכיו  גוריון  שבן  מה 
ידועים ונדושים משהו. כולם יודעים כמה שטח הנגב מהווה 
ממדינתנו הקטנטנה, כולם שמעו על חשיבות מדיניות פיזור 
האוכלוסין גם בעת התקפה על המרכז הצפוף, על חשיבות 
הפתח לים האדום, על הצורך בשטחי אש ואימונים במרחבים 

גדולים של צה"ל, על צורך בשמורות טבע גדולות ועוד.
אבל כדי להתחיל רומן צריך להתחיל קודם במפגש היכרות. 
ללא המפגש אין סיכוי לאהבה. ילדי "מדינת זבולון" )השבט 
שישב לחוף ימים( שבין חדרה וגדרה לא יתאהבו בנגב אם לא 
יבקרו בו, ומה לעשות, שדווקא מהם בעיקר יצאו המיישבים 

העתידיים של הנגב. 
הייתי,  עדיין  השישים  בשנות  עלומיו  את  שהעביר  כילד 
כבני דורי, חשוף לאידיאל שגנוז בטיול השנתי. עדיין ניכרה 
תנועות  הפלמ"ח,  דור  של  ההשפעה  וחשיבותו  באופיו 
ודומיהם. הכרת הארץ כאקט בדרך ל"אהבת הארץ"  הנוער 
טרום  של  באידיאולוגיה  טבועה  הייתה  אליה  והתחברות 
מדינה וראשיתה. הטיולים ההם היו מינימליסטים בתנאים, 

אך מקסימליסטים בחשיפה לארץ ולנופיה. 
אלף כבאים לא יצליחו לכבות אצלי את זיכרון שנות השישים 
להם  קרא  )כך  מור"  "עין  של  הברזל  בסולמות  יורד  אני  בו 
המורה למלאכה יוסף מרדכי, וכיום אני יודע שמדובר בעין 
עבדת שסמוכה לעין מור(. אני זוכר את החריטה של מישהו 
על  השנה  את  שהטביע  בוקר,  שדה  קיבוץ  של  מהמסגרייה 
היעלים  המים,  בריכת  המהמם,  הקניון  של  המראה  הסולם. 
וראשם התמיר של הקנים )שהמורה שלי קרא להם בטעות 
"קנה סוף"( המזקיפים קומתם מעל המים ומשתקפים בירוק 
טורקיז... כן, משהו שם בחום היום הטבוע בנשמה של ילדים 

אהבה  אהבה.  של  מולקולות  וקושר  הטבע  עם  מתערבב 
ההתרחקות  עם  נעצב  הלב  את  שמשאירה  ראשון,  ממבט 
מהמראה היפה... המורים שלנו אז היו פחות מתודיים, פחות 
משכילים בנושאי טבע וסביבה מהמדריכים "בעלי תו תקן" 
של היום, אך הם חיברו אותנו לנשמה של האדמה הזו. הם 

גישרו, הם הרשו לנו לחוש ולגעת בדבר האמיתי.
שמנה  ט'-י',  כיתה  ילדי  של  האינסופי  הטור  גם  לי  זכור 
מאות תלמידים ההולכים על רמת המדבר בבגדי חאקי )יענו 
גדנ"ע(, בראשם מורה גדנ"ע צנום שלא בגר אוניברסיטה או 
סמינר למורים, המבין אולי בקשר מוט אבל לא בגיאולוגיה 
מעלה  את  "לכבוש"  הלהט  את  בנו  יצר  אבל  בבוטניקה,  או 
הנגיעה  האגדית.  למצדה  הנחש  בשביל  ולהעפיל  האיסיים 
ההבנה  את  לרבים  שנתנה  היא  בארץ,  הזו  אמצעית  הבלתי 
למה אנחנו כאן. כמו שלומדים בשיעורי הדרמה: "מי אני, מה 

אני".

ולהורינו, היה כסף?
נהנתנית  והיותר  מתקדמת  היותר  לישראל  עברנו  בינתיים 
שטח  זיעה,  בו  שיש  הטיול  בנוחות.  למצוינות  ושואפת 
לעבור  עדיף  למסויג.  הפך  חודר  וקור  יוקדת  שמש  מאובק, 
בשינה  ולקנח  וממוזג,  מפואר  באוטובוס  "התלאות"  את 
במלון... לזה נוספים נהלי משרד החינוך )כמו כל דבר בארץ(, 
בצדק  רבים  במקרים  לטיול,  היציאה  כללי  עם  שהחמירו 
וכתגובה לאירועים מצערים שנבעו מ"חיפוף". מאז, היציאה 
המורים  של  לקריירה  ומסוכנת  למאוסה  הפכה  לטיול 

ולמנהלי בתי הספר.
גם פרשנות לקויה למצב הכלכלי, שאומצה אצל שרי חינוך 
השרה  מימי  קביעה  השנתי.  הטיול  ב"סל"  פגעה  קודמים, 
לא  למשתתף  ש"ח   200 של  כולל  בסך  יהיה  שהטיול  לבנת 
החלופה  בנגב.  יממות  כמה  ולטייל  לבוא  אפשרות  מותירה 
לי  אין  יחכה.  והנגב?  לבית.  קרוב  הארץ,  במרכז  טיול  היא 

החמישים  שנות  של  הפיתוח  מעיירות  שלהורינו,  ספק 
אך  היום,  של  ההורים  מרוב  אמצעים  פחות  היו  והשישים, 
סדר העדיפויות היה אחר. הטיול השנתי היה חובה לאומית. 
את  לממן  לסייע  מנת  על  תפוזים  לקטיף  התגייסנו  אפילו 
הטיול למעוטי יכולת. ממש עשו לנו "תורה ועבודה וגם דרך 

ארץ".
ובנוסף  הזו,  האידיאולוגיה  את  שוב  תאמץ  הממשלה  אם 
עד  שחסר  מה  למרכז,  הנגב  ובחיבור  בתשתיות  תשקיע  גם 
לעשור האחרון, או אז הוא יהיה הלכה למעשה חלק מהמפה 

של העשייה הלאומית וימלא את הייעוד האסטרטגי שלו.
שמאלה,  העולם  בסוף  הגרים  אנו  מהיום:  אישי  ומשהו 
פריירים  מין  עצמנו  רואים  הנגב,  וברמת  ניצנה  בפתחת 
שהרי  הגבולות.  ועל  האדמות  על  כאן  ששומרים  חיוביים, 
והאנשים  ההתיישבות  ידי  על  מוכתבים  והבעלות  הגבול 
החיים במקום, ולא על סמך מפות אילמות. הפריירים האלה 
ומראים  והאנרגיה,  ההתיישבות  החקלאות,  את  מפתחים 
עגבניות,  זית,  שמן  יין,  עם  נושבת  ארץ  להיות  יכול  שהנגב 

מים מותפלים, אנרגיה סולארית ועוד.
שלי,  הפתיחה  בדברי  להיות  שעלולה  הנוסטלגיה  ללא  גם 
חובה על מערכת החינוך לשגר את ילדי ישראל גם ובעיקר 
מדינת  של  הבא  הגדול  הציוני  האתגר  צפון  בנגב  כי  לנגב. 
בשייח'  הנוער  של  הכנס  מימי  מחכה  עדיין  הנגב  ישראל. 
מוניס בו ניסה בן גוריון להלהיב את הנוער אך לא הסתייע 

בידו. הרעיון אז גווע בטרם עת.
שאיני  סער,  גדעון  החינוך  לשר  מחמאות  לתת  גם  ומותר 
עליון  ערך  הוא  השנתי  הטיול  כי  שראה  מפלגתו,  על  נמנה 
ישראל.  ילדי  לכל  מעלותו  ל-80%   40% בין  לממן  והחליט 
ויישום.  המצב  הבנת  של  אלא  כסף  של  בעיה  לא  זו  עכשיו 
במדינת  שלו  האסטרטגי  הייעוד  את  ימלא  שהנגב  מנת  על 
הזו  באהבה  בו.  להתאהב  להכירו,  צריך  לכל  קודם  ישראל, 

גנוז כל הסיפור.

הטיול לנגב – צורך לאומי אסטרטגי
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

ציפורים בראש - הבז השחור
עד שינדוד בסתיו לאזורים חמים יותר, יש לנו הזדמנות לצפות בבז השחור מחפש טרף

בשבוע שעבר, בעודי מהלך לי לאיטי במדרכות המדרשה 
לקראת חשיכה, הבחנתי במספר גדול של סיסים מעופפים 
מחרקים  ניזונים  הבתים,  גגות  מעל  גבוהה  במהירות 
חשוכה,  כהה,  צללית  הופיעה  מכן  לאחר  דקה  מעופפים. 
ובדממה חשאית חתכה את האויר. היה זה בז שחור, שבין 

היתר חיפש כנראה איזה סיס לא זהיר לארוחת ערב.
הבז השחור הינו דורס קטן, בגודל יונה, בעל כנפיים חדות 
הצהוב  מקורו  ובסיס  ורגליו  כחול-אפור  צבעו  וארוכות. 
בולטים בזמן ישיבה. בז זה מקנן בצפון אפריקה, מלוב ועד 
לפקיסטן במזרח. בארץ מקנן הבז השחור מאילת בדרום 
ועד למדבר יהודה בצפון. זהו האזור הצפוני ביותר בעולם 
מין  נכנס  לאחרונה  כאשר  לקנן,  השחור  הבז  מגיע  אליו 
זה ל"ספר האדום" של מיני בעלי החיים הנתונים בסכנת 
זו השנה השנייה  הכחדה. מרכז צפרות רמת הנגב מקיים 
סקר קינון מקיף על מנת לקבוע מהו גודל האוכלוסיה של 

הבז השחור בארץ והאם יש חשש קיומי למין זה בארץ.
מציפורים  ורק  אך  כמעט  ניזון  זה  ואלגנטי  מהיר  מעופף 
גם  לצוד  יכול  אך  בתעופה,  לוכד  הוא  אותן  קטנות, 
שפיריות ועטלפים. את קנו בוחר הבז למקם על מצוקים 
הוא  בשנה.  גוזלים   2-3 לרוב  ומגדל  ונידחים  גבוהים 
מתזמן את גידול גוזליו לחודשים אוגוסט-אוקטובר, שיא 
עוזבים  אוקטובר  סוף  לקראת  השיר.  ציפורי  נדידת  עונת 
הבזים השחורים את הארץ ועפים למדגסקר ודרום מזרח 
שוב  אלינו  יחזרו  אשר  עד  החורף  את  יבלו  שם  אפריקה, 

בסביבות חודש מאי.
על מנת לראות עוף יפה זה אפשר להצטרף לסיורי מרכז 
הצפרות בסוכות, או ליצור קשר עם מידד לגבי הצטרפות 

.meidadgoren@gmail.com :לסקר הקינון

צילום: מידד גורןמידד גורן בז שחור זכר בזמן סידור נוצות )אפשר לראות נוצת גוף עפה משמאל( 

ציפור החודש
מידד גורן
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מכירת  מנוי מוזל לסדרת קונצרטים לכל המשפחה

של הסינפונייטה הישראלית באר- שבע לעונה 2012-13
הזדרזו לרכוש כרטיסים במחיר 188 ₪ 

למנוי  בטלפון 08-6564121
המכירה תסתיים ב13.09.12

קורס מורי דרך בדגש מדברי בבית יציב בבאר שבע
הקורס  יפתח ב-28.10.2012 וימשך שנתיים

מבנה הקורס:
ערב אחד בשבוע לימודים )יום ראשון(, יום סיור שבועי )יום שלישי(. פעם בשלושה 

שבועות, בימי ששי - למודי בוקר . יתקיימו 3 קמפוסים  מרוכזים בני 5 ימים רצופים.
הקורס יכלול  התמחות מדברית ומיועד לאנשי הנגב.

לפרטים נא להתקשר ללירז, מזכירת הקורס:
  050-3399164  או ליאיר ארזי: נייד  5014282 - 052

לקבלת מלגת השתלמות בנושא:
חקלאות: לימוד, הוראה, מחקר, גידול, שיווק בכל התחומים

תלמידים, מורים, מדריכים, חוקרים ומגדלים ברמת הנגב    זכאים למלגה:  
הפעילים בענפים הנ"ל.    

סיוע בלימודים ובהשתלמות קצרת מועד, בארץ או בחו"ל.  מטרת המלגה:  
   

קידום ענפי החקלאות המגוונים שברמת הנגב. מטרת ההשתלמות:  
מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות, להגיש דו"ח         

מסכם מודפס    
בלווי הרצאה ומצגת קצרה להנהלת הקרן.       

תקופת ההגשה:   15.10.12-30.11.12  
במהלך חודש דצמבר יוחזרו תשובות לפונים עפ"י החלטת       

הועדה הציבורית    

אופן ההגשה:               ההגשה מתבצעת דרך אתר המועצה באמצעות טופס מקוון

 agr_exp@netvision.net.il             :לפניות בנושא

העמותה למען התושב והקהילה ברמת הנגב }ע"ר{

מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב
ע"ש פרופ' קולט צרויה ומר עמנואל שמין 

קול קורא 
קרן מיסודם של זרעי ג'נסיס בע"מ, מ.א. רמת הנגב ומו"פ רמת הנגב




