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דבר ראש המועצה
שלום רב

חוזרים לאופנה
רטרו בחקלאות - ענף הכותנה חוזר לאופנה. כמי 
שגידל כותנה, ואוהב לראות את השדות הלבנים 
הכותנה  ענף  כי  לראות  שמח  אני  האינסופיים, 
הולך ומתרחב ברמת הנגב )אזור שדה פקועה(. 
מתברר כי כמו ענפי חקלאות רבים, גם הכותנה 
בישראל,  מהטובות  היא  הנגב  ברמת  הגדלה 
הן בגוון והן באיכות הסיב. היא כמובן מושקית 

במים מליחים. 
מליחים  במים  הם  אף  המושקים  הזיתים  ענף 
ללא  מאזור  המסיק.  עונת  של  בעיצומה  נמצא 
האזורים  לאחד  האחרון  בעשור  הפכנו  זיתים 
הנגב  ברמת  יש  הכל  בסך   - המשמעותיים 
כ-8,000 דונם זיתים, במיוחד זיתי מאכל וזיתים 
המאכל,  זיתי  את  מוסקים  אלה  בימים  לשמן. 

ולאחריהם ימסקו את זיתי השמן. 
על  גאוותנו  מהולה  מתמיד  יותר  שהשנה  אלא 
מכוונות  עמוקה  בדאגה  האיכותית  התוצרת 
לייבוא  השוק  את  לפתוח  והממשלה  האוצר 
הענף  את  לכרות  שעלול  דבר  מכסים,  ולהוריד 

עליו אנחנו יושבים. ארץ אוכלת יושביה?
כולנו בני המקום 

בשעות הצהרים של יום ראשון לפני שבוע פשטו 
על מדשאות מרכז המועצה עשרות ילדים. קולות 
צהלה והתלהבות הפרו את שלוות השגרה. את 
הבלגאן המאורגן היטב, הרעש והמהומה הובילו 
בני נוער לבושי חולצה כחולה )ואין זה חשוב מה 
צבע השרוך(, ולאחר ארוחת צהרים יצאו כולם 
במערך  ביותר  המשמעותיים  האירועים  לאחד 
החינוך הבלתי פורמלי של בני ובנות רמת הנגב, 

"חג המעלות".
הפעילות  שנת  פתיחת  את  מסמל  המעלות  חג 
של תנועות הנוער ברמת הנגב, ואת כניסתם של 
הצעירים שבחבורה לפעילות התנועה. מדי שנה 
מהווה האירוע יום חג והתרגשות רבה, אך השנה 
האירוע   - יותר  עוד  מרגש  מוסף  לערך  זכינו 
ראשית  של  הסמל  רביבים,  במצפה  התקיים 
ההתיישבות ברמת הנגב, והשתתפו בו כל תנועות 
הנוער של רמת הנגב, חילונים ודתיים, בני עקיבא 
לצד הנוער העובד ותנועת בני המושבים. אחדות 

זו מרנינה את הלב.
גנים חדשים

בימים אלה חנכנו במדרשת בן גוריון שתי כיתות 
גן. פתיחת גני ילדים נוספים היא הביטוי המשמח 
למגמת גידול האוכלוסייה ברמת הנגב. המועצה 
החליטה כבר לפני שנה על תוספת בניה של 20 
תוספת  גן,  בכל  החינוך  משרד  לתקן  מעל  מ"ר 
זו  תוספת  יותר.  גדול  חינוכי  מרחב  שתאפשר 
כבר באה לידי ביטוי בגנים החדשים במדרשה, 

והיא תלווה אותנו בכל הגנים החדשים שייבנו. 
מכינת הנגב למנהיגות

"על פי חזונו של בן גוריון" - זה המוטו של מכינת 
הנגב למנהיגות, שפתחה השבוע את שנתה ה-11. 
במכינה, פרויקט משותף לתאגיד מדרשת שדה 
גוריון  בן  למורשת  המכון  החינוך,  משרד  בוקר, 
והמועצה, לומדים 48 חניכים מכל רחבי הארץ. 
צעירים אלה לקחו על עצמם להעמיק ולעסוק 
עוד  וזאת  ונגב,  חברה  מנהיגות,  של  בסוגיות 
לפני הצבא. אני משוכנע שהחוויות וההתנסויות 
ויהוו  משמעויות,  יהיו  והקבוצתיות  האישיות 
צידה איכותית בדרכם. יישר כוח לצוות ולעושים 

במלאכה. 
שמוליק ריפמן

תוספת מים לחקלאות בפתחת ניצנה

משלחת מנורבגיה ביקרה ברמת הנגב

בעשור האחרון גדלה צריכת המים בפתחת ניצנה ב-90%. בעקבות העלייה, תנופת ההתיישבות והקמת מתקן 
הכליאה בסהרונים, הונח החודש קו מים חדש שיוסיף 3 מיליון קוב בשנה

החודש סיירו במועצה 17 אורחים מהקהילה הנורבגית, שאימצה בשנים האחרונות את רמת הנגב

פיתחת  באזור  לחקלאים  טובות  חדשות 
ניצנה: חברת מקורות סיימה "מבצע" להנחת 
קו מים חדש לאזור. הקו החדש יאפשר תגבור 
המים  בצריכת  העלייה  לאור  לאזור,  מיידי 
בעקבות  הצרכנים  בכמות  הגידול  ולנוכח 
החלטת הממשלה על הקמת מתקני הכליאה 
בסהרונים. הנחת הקו נעשתה בהתאם ללו"ז 
שמדובר  למרות  הממשלה,  ידי  על  שנקבע 

באזור בעייתי מבחינה ביטחונית. 
קדש  ביישובים  החקלאים  יזכו  הכל  בסך 

 450 של  לתוספת  מילכה  ובאר  כמהין  ברנע, 
קוב מים בשעה, שהם תוספת של כ-3 מיליון 
קוב מים מדי שנה, וזאת לאחר שמשנת 2000 
כתוצאה  ב-90%  באזור  המים  צריכת  עלתה 
ההתיישבותית  והתנופה  החקלאי  מהפיתוח 
רמת  אזורית  ובמועצה  האזור  ביישובי 
ולחקלאים  לתושבים  בנוסף  בכלל.  הנגב 
באזור,  צה"ל  מחנות  את  החדש  הקו  ישמש 
הקבועים  הכליאה  ומתקני  החינוכית  הקריה 

לפליטים.

ראש המועצה שמוליק ריפמן אמר: "הביקוש 
שנה,  מדי  וגדל  הולך  קציעות  באזור  למים 
ותוספת המים היא הכרחית לקיום החקלאות 
והחיים באזור. אני שמח שרשות המים הבינה 
את הצרכים של חקלאי המועצה, וראוי לציין 
ידי  על  הפרויקט  של  המהיר  הביצוע  את  גם 
חברת 'מקורות'. בעתיד הקרוב אנחנו מקווים 
נחל  במאגר  השיטפונות  מי  את  גם  לנצל 
לטובת  נוספים  מקומיים  מליחים  ומים  לבן 

שימושי חקלאות".

המועצה אירחה החודש 17 אורחים מנורבגיה, 
הקהילה  והקהילה.  האזור  עם  הקשר  לקידום 
רמת  את  האחרונות  בשנים  אימצה  הנורבגית 
להשכרה,  דירות  בפיתוח  כסף  ומשקיעה  הנגב, 
במשבר  הנמצאות  נזקקות  למשפחות  בסיוע 
לילדים  רפואיים  חירום  טיפולי  ובמימון  כלכלי 

החולים במחלות קשות ונזקקים לסיוע כזה.
הקהילה  של  והמעורבות  הקשרים  לחיזוק 
הנורבגית ברמת הנגב, הם החליטו לקיים סיור 
ומדיה  עיתונות  אנשי  הקהילה,  לנציגי  מקיף 
האורחים  הסיור,  במסגרת  ובישראל.  באזורנו 
על  ושמעו  המדבר  לחקר  במכונים  ביקרו 
הצלחות המכון, ביקרו במטע הזיתים ברביבים 
ונחשפו לתהליך הפקת שמן זית, סיירו והתעניינו 
האזרחית  האוכלוסייה  בין  המיוחדים  בקשרים 
לנ"מ.  ביה"ס  מפקד  עם  ונפגשו  צה"ל  לבסיסי 
בנוסף, הם ביקרו בשנטי במדבר, בניצנה, בחוות 
צפו  האחרון  ביומם  גוריון.  בן  ובצריף  הבודדים 
האורחים בטיבוע ציפורים, ותוך כדי טיול בעין 

עבדת זיהו ציפורים שמגיעות מארצם עד לפה.
ולווה  נוהל  ובישראל  הנגב  ברמת  ביקורם 
המועצה,  של  ותיירות  שותפויות  מחלקת  ע"י 
סיור  לקיים  פניה  קיבלנו  הסיור  של  ובסיומו 
את  סיכמו  הכתבים  מדנמרק.  למשלחת  דומה 
מיוחדת,  חוויה  הייתה  זאת  במשפט:  ביקורם 

מרגש לראות את ארץ ישראל האמיתית!

רז ארבל 
מנהל תיירות ושותפויות רמת הנגב

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.

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

המשלחת הנורבגית מבקרת במרכז המו"פ

מתכוננים לרעידת אדמה

מספר תושבי רמת הנגב
על פי נתוני משרד הפנים, מספר התושבים במועצה האזורית עלה בשנה האחרונה:

1 באוקטובר 2011 - 5,400
1 באוקטובר 2012 - 5,599

במסגרת "תרגיל עורף לאומי נקודת מפנה 6" )רעידת 
אדמה(, התכנסו בעלי התפקידים וראשי מכלולים, 

בראשות ראש המועצה, לתרגול ומתן פתרונות 
למספר תסריטים ע"פ תרחיש הייחוס. במסגרת 

הדיונים וההכנות התמודדנו עם פגיעה בתשתיות 
במרחב המועצה )חשמל, מים, כבישים, תקשורת, 

הרס מבנים וטיפול בהרוגים, פצועים ולכודים(, כמו 
גם סימון אזור קליטה למפונים מחוץ למועצה וטיפול 

בעקורים במסגרת היישוב.
התובנה מהתרגיל היא כי המועצה בכלל והיישובים 
בפרט יתנו מענה מקומי, ללא אפשרות לקבלת סיוע 
חיצוני, במיוחד ב-72 השעות הראשונות, ויש צורך 

לאחד כוחות ומשאבים למתן מענה מקומי.
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 רפת חולבות חדשה 
ביישוב באר מילכה 

גנים חדשים נחנכו במועצה

 החודש נחנכה בבאר מילכה רפת שנבנתה בהשקעה של 13 מיליון ש"ח 
וצפויה לספק עד 2.3 מיליון ליטר חלב בשנה

במדרשת בן גוריון ובמחנה טלי נחנכו החודש גנים חדשים

רפת חדשה ומשוכללת נחנכה החודש בבאר מילכה. 
הרפת הוקמה בהשקעה של 13 מיליון ש"ח ותספק 
עד 2.3 מיליון ליטרים חלב מדי שנה. בטקס חנוכת 
שר  נוקד,  אורית  החקלאות  שרת  השתתפו  הרפת 
יו"ר  שמחון,  שלום  והתעסוקה  המסחר  התעשייה 
מועצת  מנכ"ל  קריצ'מן,  דני  להתיישבות  החטיבה 
החלב שייקה דרורי, ראש המועצה שמוליק ריפמן, 

תושבי באר מילכה והאזור ואורחים רבים.
הרפת הוקמה לאחר שהמושב קיבל אשור למכסת 
חלב בהיקף של 2.3 מיליון ליטר. באר מילכה שכרה 
להקמה  יעוץ"  שרותי  בר  "פרוג'קט  חברת  את 
הרפת  עובדי  שנים.  שלוש  למשך  הרפת  והפעלת 
ארבעה  מצטרפים  ואליהם  מילכה,  מבאר  הם 
סטודנטים מווייטנאם, שהגיעו לשנה כדי להשתתף 
את  ללמוד  הנגב,  רמת  של  המשתלמים  בפרויקט 
הענף ולחזור כעובדים ברפת גדולה בארצם. תקציב 
הוא  א'(  )שלב  חולבות   250 ל-  הרפת  הקמת  עלות 
סככה,  בניית  כולל  והוא  ש"ח,  מיליון  כ-13  כאמור 
ובור  גשר  משקל  יונקיה,  מזון,  מרכז  חלב,  מכון 
טבילה. הגורמים השותפים בתקציב להקמת הרפת 
הם מושב באר מילכה, החטיבה להתיישבות, משרד 
החקלאות, המועצה האזורית רמת הנגב, בנק לאומי, 
של  החדשה  למחלבה  ישווק  )החלב  טרה  מחלבת 
בעתיד  וקק"ל.  מזון  מרכז  אמבר  בנתיבות(,  טרה 
צפויה הרפת להתרחב ולהכיל עד אלף פרות, כאשר 
השקעות השלב הראשון צפויות להחזיר את עצמן 

בתוך כחמש שנים. 
בפתחת  כלכלי  עוגן  ופרויקט  מפעל  היא  "הרפת 
וחזק  ברור  מסר  נושאת  "והיא  ריפמן,  אמר  ניצנה", 
על הכוונות שלנו לגבי יישוב וחיזוק פיתחת ניצנה. 
מרחשים  הגדר  של  השני  מהצד  בהם  אלה  בימים 
מעמיקים  אנחנו  שלטוני,  וכאוס  אלימים  אירועים 
ולא  במעשים  בקרקע,  אחיזתנו  את  ומחזקים 
בדיבורים. מעבר למקומות העבודה, הפרויקט יחזק 
את החוסן הכלכלי של באר מילכה. מלאכת ההקמה 
ואני  ומקצועית,  מהירה  יעילה,  בצורה  נעשתה 
משוכנע שגם תפעולה של הרפת יהיה בסטנדרטים 
את  להרחיב  היא  כשהתוכנית  ביותר,  הגבוהים 

פעילותה בשנים הקרובות".

בשעה טובה, חנכנו החודש שני גני ילדים במדרשה 
חדש  גן  הקמת  תהליך  טלי.  במחנה  מעונות  ושני 
ומתיש.  מסובך  גם  אך  ומשמח,  מרגש  תהליך  הוא 
במלאכה,  העוסקים  לכל  להודות  ההזדמנות  זו 

שבמאמץ משותף הביאו להקמת גנים לתפארת. 
והציוד  החדשים  מהמבנים  שייהנו  נאחל  לילדים 
האירוע  את  שחגגו  הילדים  של  התרגשותם  החדש. 
בשירים ובמחולות הייתה קטנה אך במעט משמחתנו 
לדוברים  אפילו  היישובים.  של  בצמיחתם  שלנו 

המנוסים היה קשה להסתיר את התרגשותם.
מי ייתן ונזכה לראות עוד ועוד גנים חדשים מוקמים, 

ואת אוכלוסיית רמת הנגב גדלה והולכת.
 מיכל פריאל, מנהלת גיל רך גנים
אגף קהילה וחינוך

יש לעקוב אחר הפרסומים/עידכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה

מופעים
06.11.12 מופע ילדים "הקוף שלוף והקוף בלוף" באדיבות 

מפעל הפיס
יום שלישי בשעה 17.00 באולם גולדה בקיבוץ רביבים

מופע קונצרט-תיאטרון לילדים בגילאי 5-10,חוויה 
משפחתית איכותית 

עלות כרטיס: 10 ₪ ,מחיר זהה למכירה מוקדמת ובקופת 
האירוע שתיפתח ב 16.00 

14.11.12 הצגת תיאטרון "סוף טוב" תיאטרון הקאמרי
יום שלישי בשעה 21.00 באולם גולדה ברביבים

"סוף טוב" הוא מחזה חדש של ענת גוב-יוצרת ההצלחות 
"חברות הכי טובות" "עקר בית" "אוי אלוהים" ו"משפחה 
חמה" אותן ביימה עדנה מזי"א, הן משתפות פעולה פעם 

נוספת ומביאות לבמה את החיים מנקודת מבט קצת 
אחרת. 

משך ההצגה: כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה.
מחיר כרטיס בקנייה מראש ,70 ₪,בקנייה במקום 75 ₪

מכירה מוקדמת עד לתאריך 13.11.12 בשעה 12.00 ניתן 
באמצעות אתר המועצה ו/או בטל' 6564121

18.11.12 חוג האזנה "ריקוד בשניים" קונצרט ראשון 
לעונה ה-28

יום ראשון בשעה 20.30 במרכז בן גוריון בקיבוץ שדה 
בוקר

"ריקוד בשניים" - 250 שנה של מוזיקה לכינור ופסנתר, 
מוולפגנג אמדיאוס מוצרט ועד צבי אבני. 

26.11.12 סרט קולנוע "זה בוודאי המקום" במסגרת 
מועדון הקולנוע רמת הנגב

יום שני בשעה 21.00 באולם גולדה בקיבוץ רביבים
זמר רוק מזדקן עוזב את אשתו וביתו בדבלין ויוצא למסע 
חיפוש ברחבי ארה"ב אחר הקצין הגרמני שעינה את אביו 

במכנה הריכוז. מה שנראה בתחילה כצילום מהפנט עם 
עלילה מלאה חורים, מתגלה כיצירת מופת על אמריקה 

העכשווית  שנותנת לצופה להרכיב את הפאזל כראות 
עיניו. אחד הסרטים המבריקים של השנה   

אנגלית בתרגום לעברית,110 דקות
הרצאה מקדימה תתקיים בשעה 20.30

27.11.12 הצגת ילדים "שומרי הגוזלים" מעשיות 
תיאטרון

יום שלישי בשעה 17.00  באולם המורשת,מדרשת בן 
גוריון  

מחיר כרטיס:25 ₪ לילד,20 ₪ למבוגר
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הועד 08-6532124 

בלבד )לא דרך המועצה(
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס מקום פנוי 

בלבד
         

טיולים
 )הרשמה מראש במחלקת הגביה ,08-6564121  

ייתכנו שינויים בתוכנית בהתאם לצורך(
02.11.12 טיול "הולכים":  צפון הנגב יער יתיר/יער להב 

פריחת החלמוניות
17.11.12 טיול מיטיבי לכת: נחל חתירה,מעלה פלמ"ח 

,מעלה ימין
09.11.12 "נעים בגלגלים " טיול אופניים לנשים שבטה 

וניצנה
23-24.11.12 צעדת בן גוריון ה-20 )פרסום נרחב בנפרד(

30.11.12 "נעים בגלגלים " טיול אופניים לנשים נגב 
מערבי

לפרטים דנה מאיר 052-4438086
17.11.12 טיול צפרות בקיבוץ רביבים הטיול מיועד 

למשפחות, מפגש בשער הקבוץ 
בשעה 08:00 פרטים נוספים באתר המועצה,

ובטלפון 052-3689608 )מידד גורן(

תחזית תרבות - נובמבר

בעתיד הרפת תתרחב ותכיל אלף פרות. 
טקס חנוכת הרפת החדשה

הילדים התרגשו, המבוגרים עוד יותר 

בסביבתנו - פינת ועדת איכות הסביבה
איך נשמור ביחד על פינות המחזור ביישובים?

פינות  יש  המועצה  ברחבי  היישובים  בכל  כידוע, 
הפיזי  שמצבן  כללי  באופן  לומר  ניתן  אולם  מחזור. 
והתחזוקתי של פינות המחזור איננו משביע רצון - 
וראיה לכך היא מספרן הגבוה של פניות התושבים 
המחזור  פינות  נושא  בנושא.  שונים  מיישובים 
והטיפול בהן עלה על שולחן הוועדה לאיכות סביבה 
חיצוני  מכרז  יזמה  הוועדה  פעמים.  מספר  כבר 
לקבלנים שיבצעו תחזוקה וניקוי שוטפים של פינות 

המחזור. 
אולם גם אם יהיה ניקיון שבועי של פינות המחזור, 
ימשיכו  הפינות  מאתנו  אחד  כל  של  הקפדה  ללא 
למטרד  גם  ויהפכו  נעימות,  ולא  מלוכלכות  להיות 
סביבתי. בכדי למנוע זאת, נבקש להקפיד על השלכת 

פסולת לפינות המחזור בהתאם לרשימה הבאה:
● קרטוניה - כלל מוצרי הקרטון

● זכוכית - מוצרי זכוכית מופרדים לחומה, ירוקה 

ושקופה
● מתכת ואלקטרוניקה - מחשבים, טלוויזיות וכו'

● חומרים רעלים - חומצות, אקונומיקה וכו'
בעלי  הפלסטיק  בקבוקי  סוגי  כל   - פלסטיק   ●
חומרי  שמפו,  כביסה,  מרככי  קטשופ,  כגון  פקק, 
ניקוי, בקבוקי חלב וכו'. כמו כן, ניתן למחזר כל מוצר 
פלסטיק שבתחתיתו מוטבעים המספרים 1, 2, 3, 4 

או 5.
ברצוננו לחזור ולהזמין תושבים נוספים ליטול חלק 
תתקיים  הבאה  הוועדה  ישיבת  הוועדה.  בפעילות 

ביום ראשון ה-11 בנובמבר בשעה 16:30. 
שלכם, צוות ועדת איכות סביבה

גיא רותם - פרויקטור הועדה
יואב דוניץ - יו"ר הועדה
עלית וייל - רכז היחידה הסביבתית
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עשור לעמותת איילים

חג מעלות 2012 - הנוער במרכז העניינים

עם 14 כפרי סטודנטים, מאות חברים שעובדים עם עשרות אלפי ילדים, עמותת איילים ציינה עשור של קידום ההתיישבות בפריפריה

החודש חגגנו את חג המעלות, כשחניכי כיתה ט' מובילים את האירוע

ביום שלישי 16.10, בטקס חגיגי בכפר 
ציינה  אשלים,  שביישוב  הסטודנטים 
להיווסדותה.  עשור  איילים  עמותת 
שנים  עשר  לפני  הוקמה  העמותה 
סטודנטים  כפרי  לבנות  במטרה 
קבע  להתיישבות  יציאה  בסיסי  שיהוו 
תוך  ובגליל,  בנגב  חברתית  ומעורבות 
לצעירי  חדשה  הגשמה  מסגרת  יצירת 
 14 העמותה  הקימה  היום  עד  הארץ. 
ובלוד.  בגליל  בנגב,  סטודנטים  כפרי 
מ-800  למעלה  בעמותה  חברים  כיום 
למעלה  עם  הפועלים  סטודנטים 
בעיירות  ונוער  ילדים  מ-20,000 
חינוך  תוכניות  במסגרת  הפיתוח, 

מגוונות.
מטרת העל של העמותה היא להשאיר 
את אותם סטודנטים להתיישבות קבע 
באזורי הכפרים. בשנים האחרונות יצאו 
מהכפרים.  קבע  התיישבות  גרעיני   11
העמותה  מבוגרי   80% לעכשיו,  נכון 
בנגב  קבע  למגורי  להישאר  החליטו 

ובגליל.
עמותת איילים הפכה בשנים האחרונות 
הנותנת  ממש,  של  התיישבות  לתנועת 
הארץ.  לצעירי  חדשה  הגשמה  מסגרת 
אותו  אתגר  לכל  נענו  העמותה  חברי 
הציבה בפניהם המדינה ומוכיחים, כמו 
את  אחרות,  לאומיות  במשימות  גם 

אהבת הדור שלנו למדינה. 
מאלף  למעלה  השתתפו  בטקס 
שר  העמותה,  של  ובוגרים  סטודנטים 
החקלאות  שרת  שטייניץ,  יובל  האוצר 
לפיתוח  המשרד  מנכ"ל  נוקד,  אורית 
בכור,  הוזמן  אורנה  הגב'  והגליל  הנגב 
מר  הנגב  לפיתוח  מיראז'  קרן  מייסד 
האזורית  המועצה  ויו"ר  מיראז',  דיוויד 

רמת נגב שמוליק ריפמן.

דני גליקסברג, עמותת איילים
054-6929941
dany@ayalim.org.il

מסורת  הוא  הנגב  ברמת  המעלות  חג 
את  מקבלים  אנחנו  בה  שנים,  ארוכת 
ופותחים  לתנועה  ד'  כיתות  חניכי 
הפעילות  שנת  את  רמה  תרועה  בקול 
הנוער  היה דגש על  התנועתית. השנה 
במרכז העניינים. החניכים הטרומ"פים 
החלו  והפעילים  ט'(  כיתות  )חניכי 
לעמול על האירוע בהנחיית הגרעינרים, 
לפני  רב  זמן  והי"בניקים  המד"בים 

האירוע. 
של  חלוץ  לראשונה  קיימנו  השנה 
יומיים, בו לקחו חלק כ-40 טרומ"פים, 
תיכון.  גיל  משכבת  ומדריכים  פעילים 
כבר  רביבים  למצפה  הגיעו  הנוער  בני 
בשבת בבוקר ועבדו על הכנת האירוע 
עברו  הפעילים  הפירוק.  עד  והפקתו 
כל  לאורך  והודרכו  תכנים  עם  ט'  כנס 

המש"צים  י"ב  שכבת  ידי  על  הדרך 
)התותחים!(. הם בנו כתובות אש, כתבו 
את הטקס והיו שותפים בכל חלק בחג 

המעלות. 
החגיגה,  החלה  בצהריים  ראשון  ביום 
לארוחת  התאספו  חניכים  ומאות 
צהריים במתנ"ס ומשם יצאו למסלולים 
השונים. חניכי ד'-ו' יצאו למסלול רגלי 
היישובים  בנושא  הדרכות  עברו  בו 
כיתות  חניכי  במועצה.  השונים 
שלווה  אופניים  למסלול  יצאו  ז'-ח' 
אחרי  ותחרות.  חשיבה  בפעילויות 
מאחורי  החניכים  התאספו  החשיכה 
אל  והדר  בגאון  והלכו  רביבים  מצפה 
הטקס,  בסטיקלייטים.  מלווים  הטקס, 
ועסק  הטרומ"פים  ידי  על  שהונחה 
במפגש בין החלוצים של פעם לנוער של 

איכותי  היום  של  שהנוער  הראה  היום, 
ויוצר. הטקס כלל שירים וריקודים של 
את  המציג  וסרטון  אש  מופע  חניכים, 

הפעילות התנועתית ביישובים.
אנו רוצים להודות לקיבוץ רביבים על 
וקורין  צחור  ליגאל  הנפלא,  האירוח 
גילי  רביבים  מצפה  לצוות  ברגמן; 
וחנל'ה, בלעדיכן זה לא היה מתאפשר; 
ועזרו;  שנרתמו  המועצה  לעובדי 
ובעיקר בעיקר לבני הנוער מגיל תיכון, 
טרומ"פים, פעילים ומדריכים, שהם לב 

ליבה של התנועה.
פורייה  פעילות  שנת  לאחל  רוצים  אנו 

ומוצלחת לכל החניכים וההורים.
עלו והגשימו,

גערן 8, צוות המדב"ים 
ומחלקת נוער רמת הנגב

טקס העשור לעמותה

כתובות אש קיבלו את פני החניכים והאורחים

צילום: שירן מוסקוביץהדר מדריך מתנדב מסביר

פרויקט הפרדת הפסולת בבתי התושבים יצא לדרך. מועצה אזורית רמת נגב, מועצה 
ירוקה, נרתמת לשינוי שכבר קורה בכל העולם. התחלנו הדרכות בבתי התושבים 

ברביבים ורתמים, ואנחנו נהנים לפגוש תושבים משתפי פעולה ומלאי נכונות.

צילום: מזי לבל-לרנר

מצערים  מקרים  במספר  נתקלנו  האחרונה  בשנה 
)בעיקר  חיים  בעלי  ידי  על  תיירים  תקיפות  של 
שיעור  לצערנו,  השונים.  תיירות  באתרי  כלבים( 
המקרים הללו עולה, וההרגשה היא של זלזול וחוסר 
תשומת לב לסכנות הטמונות באירוח בקרבת בעלי 
חיים. כאשר אנו מדברים על תקיפה אין להבחין בין 
נשיכה, שריטה או איום מסוג אחר - מרגע שהחוויה 
השלילית התרחשה, קרוב לוודאי שהלקוח לא יחזור 

שוב לאותו מקום, וכנראה גם לא מכריו.
על פי התקנון, בעלי החיים צריכים להיות קשורים 
סכנה.  שום  תישקף  לא  שלמבקרים  כך  סגורים,  או 
במקומות  יותר  קפדנית  להיות  צריכה  ההשגחה 
בשעות  לשמור  ניתן  לא  בהם  לינה,  הכוללים 
מסוימות על התנהלות המבקרים מול בעלי החיים 

השונים.
בעלי חיים פועלים לפי ייצרם ומושפעים מהתנהגות 
על  נתפסת  מסוימת  התנהגות  אם  המבקרים.  של 
ידם כתוקפנית, הם מיד פועלים להגנתם. התנהגות 
שנתפסת כתוקפנית על ידי בעלי החיים יכולה להיות 
מילולית בלבד, ניסיון ידידותי או תמים ליצור קשר 
ניסיון  או  ידיים  הנפת  אליהם,  קריאה  החיות,  עם 
מתרחשים  התקיפה  מקרי  מרבית  נכון.  לא  האכלה 
במקומות בהם בעלי החיים הינם בעלי הבית, זאת 
לטריטוריה,  להם  פולשים  שהמבקרים  אומרת 
ומכאן ההתנהגות המגוננת שלהם. יש להיות ערים 

לכך שבתקופות מסוימות בעלי החיים רגישים יותר 
מהרגיל,  יותר  תוקפנים  להיות  ונוטים  לסביבתם 

למשל אחרי המלטה או בתקופת ייחום.
על מנת למנוע מקרי תקיפה, המובילים ליצירת שם 
רע לאתר בפרט ולאזור התיירותי ככלל, יש להשגיח 

על בעלי החיים תוך הקפדה על כללים ברורים:
מחמד  חיות  כולל  החיים,  בעלי  מכל  למנוע  יש   ●
וחתולים, להסתובב בחופשיות בקרבת  כמו כלבים 

המבקרים, בעיקר באתרים המגישים אוכל.
החיים  בעלי  בין  כפולה  גדר  על  להקפיד  יש   ●
החיים  בעלי  של  גישתם  ולמנוע  למבקרים 

לאורחים.
● באתרים המאפשרים האכלה או פינות ליטוף, יש 
במקום  שנוכח  ומתודרך  משגיח  צוות  על  להקפיד 

במשך כל הפעילות.
● הכי חשוב - להקפיד לחסן את בעלי החיים.

יש  חיים,  בעל  ידי  על  מותקף  אורח  זאת  בכל  אם 
התמיכה  את  ולתת  להסגרה,  לרשויות  מיד  לפנות 

הנדרשת לאדם שהותקף.
ויופי,  שקט  של  מדבר  תיירות  על  נקפיד  בואו 
וזלזול.  השגחה  חוסר  מסוכנת,  מתיירות  ונימנע 
תיירות במדבר היא אתגר גם ללא סכנות מיותרות 

למטיילים!
רז ארבל 
מנהל תיירות ושותפויות

מתחילים תיירות אתגרית או מסוכנת?
להפריד תקיפות בעלי חיים באתרי התיירות מוציאות שם רע לאזור כולו. כיצד נמנע את התופעה?
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מרכז הצעירים חוגג שנה

משלחת צעירים ראשונה לברלין

600 צעירים מרחבי המועצה הגיעו להופעה של מטבוחה פרוג'קט ורקדו עד קצה הלילה

משלחת של שבעה צעירים חזרה ממפגש עם צעירים גרמנים, פולנים, אוקראינים, ישראלים וערבים-ישראלים, לדון בנרטיבים לאומיים, בשואה ובעוד נושאים טעונים

לפנות  ארבע  עד  פיזזו  שעבר  בשבוע 
כ-600  הצעירים  מרכז  ברחבת  בוקר 
של  המיוחדים  לצלילים  צעירים, 
הוכיח  זה  בערב  פרוג׳קט.  מטבוחה 
מרכז  היא  הנגב  שרמת  צעירים  פורום 
להופעה  הנגב.  צעירי  של  העניינים 
הגיעו מכל רחבי הנגב להיפגש ולרקוד, 
אבל חשוב מזה הוא שכמנהגנו ההפקה 
מיומן,  מקצוע  איש  בידי  נעשתה  לא 
בעצמם.  שלנו  הצעירים  ידי  על  אלא 
הפסיקו  לא  ההופעה  שאחרי  בימים 
רק  מהאזור  צעירים  של  הטלפונים 
כדי להגיד שהיה מדהים ומחכים לעוד 

בהמשך. 
ההופעה לא יכלה להיות כל כך מוצלחת 
שנתנו  וטובים  רבים  של  עזרתם  בלי 
את  לייצר  שנצליח  כדי  המון  מעצמם 
מה שייצרנו – ותודותינו הרבות נתונות 

מאליו  מובן  לא  זה  יד!  שנתן  מי  לכל 
חברים  עבודה,  על  מוותרים  שאנשים 
והמון המון זמן לא לטובת עצמם, אלא 
על מנת שכולנו נוכל ליהנות ביחד עם 
החברים שלנו וליצור תרבות איכותית 

לצעירי רמת הנגב. 
הוא לתת  לנו  אחד הדברים שחשובים 
נגב  מרמת  צעירים  לאומנים  במה 
שמגיעים  הגדולים  לאומנים  בסמיכות 
עלו  ההופעה  ואחרי  לפני  ואכן,  לכאן. 
לנגן דיג'יי קרנף ודיג'יי צ'אבי מרביבים, 

בצמוד לדיג'יי דרוויש המדהים. 
טוב,  הסתכלתם  אם  הזה,  באירוע 
אגף  ראש  את  אפילו  לראות  יכולתם 
הנדסה שלנו שירה מור יוסף מתנדבת 
לפגוש  יכולתם  וגם  ברמנית,  בתפקיד 
צעירים  במרכז  החדשים  היזמים  את 
לנהל  ונכנסו  במכרז  שזכו  שני!(  )דור 

את הפאב לשלוש שנים – יקיר ממשאבי 
להם  שיהיה  מאשלים,  ומאור  שדה 
המון בהצלחה. דברו איתם אם יש לכם 
במקום,  דברים  של  ליצירה  מחשבות 
המקום נוצר בשביל הקהילה של רמת 
ניתן   – ליוזמות  פתוח  הוא  ולכן  הנגב 
מפגשים,  חוגים,  הרצאות,  בו  לקיים 
הופעות מסיבות ואף אירועים פרטיים.

איך  שמחפשים  צעירים  אתם  ואם 
ברמת  כאן  החיים  בעיצוב  חלק  לקחת 
מעט  מתפנים  הקרובה  לשנה  הנגב, 
מקומות בפורום צעירים וגם יש קבוצת 
שווה  אז  חדשה,  חברתית  מעורבות 

לנסות ולהתקבל.
נעמה חיימוב צנעני, 
מנהלת מרכז הצעירים

אילון צחור, מפיק 
האירוע, פורום צעירים 

בפעם הראשונה ברמת הנגב הוציאה 
משלחת  וצעירים  נוער  מחלקת 
לברלין. המשלחת, בה שבעה חברים 
לעשרה  נסעו   ,25 של  ממוצע  בגיל 
והסתיימו  בברלין  שהתחילו  ימים 
בעיירה קז'וז'ובה שבפולין. המשלחת 
יצאה במסגרת פרויקט חדש שנקרא 
עם  בשיתוף   ,Once Upon Today
מספר ארגונים ברחבי העולם וביניהם 
מרכז הצעירים שלנו. הפרויקט הפגיש 
צעירים גרמנים, פולנים, אוקראינים, 
מנצרת,  וערבים-ישראלים  ישראלים 

במטרה לדבר על הנרטיב הלאומי, עם 
מה מסכימים ולא מסכימים בו, ולהבין 
מבט  מנקודות  נראים  דברים  איך 
הפרויקט  של  המוצא  נקודת  שונות. 
היא שדווקא צעירים, שכבר נמצאים 
חשיבה  ובעלי  בחיים  בוגרת  בנקודה 
על  ומדברים  שנפגשים  ביקורתית, 
והנרטיבים,  המורכבת  ההיסטוריה 
והבנה  לסבלנות  שינוי  ליצור  יכולים 
בדור הבא, ולחזור לארצם עם נקודת 

מבט רחבה יותר. 
סיורים  עברנו  הפרויקט  במהלך 

להבין  כדי  אליה,  שהגענו  עיר  בכל 
של  המבט  מנקודת  הרגליים  דרך 
נתפסת  ההיסטוריה  איך  המקומיים 
מרתקים  סיורים  קיימנו  בעיניהם. 
וקז'וז'ובה  ובוורוצלב  בברלין,  כאלה 
החזקות  לחברויות  בנוסף  שבפולין. 
בקבוצות  דיונים  קיימנו  שנרקמו, 
מדינות,  ממספר  צעירים  של  קטנות 
נושא  לבחור  צריכה  קבוצה  כשכל 
הלאומי  הנרטיב  על  ולדבר  משותף 
ישבנו  כך  הנושא.  לגבי  לאום  כל  של 
בשולחן  נגב  רמת  ובני  נצרת  ערביי 

פשוטים,  הלא  בנושאים  לדון  אחד 
וקבענו  דבקה  יחד  רקדנו  ובערב 
להיפגש כולם לארוחה חגיגית בנצרת 

כשחוזרים לארץ. 
לצד  יהודים  ישבנו  אחר  בשולחן 
את  לזה  זה  והצגנו  ופולנים,  גרמנים 
מה שמלמדים בבית הספר על השואה 
המשימה  מהמדינות.  אחת  בכל 
רוב  איך  מהסבר  להתחיל  הייתה 
מדינה,  בכל  הנושא  את  תופס  העם 
על  חושבים  שאנחנו  למה  ולהמשיך 
זה. הדיונים היו מרתקים ונמשכו עד 
השעות הקטנות של הלילה, גם לאחר 
התוכנית.  של  הרשמי  הלו"ז  שנגמר 
דרך  גם  השונים  לנושאים  התייחסנו 
וידאו,  סרטוני   – יצירתיים  פרויקטים 
מצגות  ציורים,  צילום,  תערוכת 
מרתקות ועוד. את כולם ניתן לראות 
 Once Upon של  ובפייסבוק  בבלוג 

 .Today
השפיעה  התוכנית  אישי  באופן  עליי 
משמעותיות  חוויות  עברנו  מאוד. 
סיום  לאחר  להמשיך  אותי  שהובילו 
של  שורשים  לחיפוש  התוכנית 
פולניות  בנות  שתי  בפולין.  משפחתי 
וחיפשו  לעזור  נרתמו  מהתוכנית 

העיירות  על  מידע  בפולנית  באתרים 
הצטרפו  גם  ולבסוף  משפחתי,  של 
 – יומיים  של  חיפוש  למסע  אליי 
ישראלית גרמניה ופולניה מהתוכנית. 
הגענו לעיירות קטנות של סבי וסבתי, 
שחיו  היהודים  אלפי  שבעבר  עיירות 
התושבים,  ממחצית  מעל  היוו  בהן 
ובקושי  אחד,  יהודי  בהן  אין  וכיום 

קיים אזכור למה שהיה ואיננו.
חברויות,  נרקמו  התוכנית  במהלך 
בהמשך  לבקר  לזה  זה  והבטחנו 
ואוקראינה.  פולין  גרמניה,  בישראל, 
חברי  נשארנו  התוכנית  סיום  לאחר 
יחד  לטייל  הנגב  מרמת  המשלחת 
באזור ברלין לפני שובנו לארץ, חלקנו 
אף הגדילו לעשות ונשארו שבוע נוסף 
בפסטיבל  ולחגוג  בהרים  לטייל  כדי 

 .Oktoberfest המוסיקה הגרמני
אחראי  שהיה  הופמן  לאורן  תודה 
מטעם  הישראלי  מהצד  התוכנית  על 

פורום צעירים.

נעמה חיימוב צנעני, 
מנהלת מרכז הצעירים
אגף קהילה וחינוך
Naama@rng.org.il

ההפקה לא נעשתה בידי איש מקצוע מיומן, אלא על ידי הצעירים שלנו בעצמם

צילומים: אבישי אדריהמשלחת ליד חומת ברלין

מה צפוי במרכז הצעירים?
● קורס הפסיכומטרי הראשון במשאבים נמצא בשיאו, בקבוצה 

אינטימית ויחס אישי שלא הייתם מדמיינים לקבל בשום מקום 
אחר. בקרוב יצא לדרך קורס פסיכומטרי שני בעלות מסובסדת, 

במיוחד בשביל הצעירים שלנו.
● סדנת הכוונה לחיים לחיילים משוחררים נוספת יוצאת לדרך 

בנובמבר.
● קורס יזמות של שלושה חודשים יחל בנובמבר.

● אנחנו ממשיכים לתת ללא עלות יעוץ אישי לבחירת מקצוע 
וכיוון לימודי, ועזרה בכתיבת קורות חיים. 

מרכז הצעירים שלנו גדל והתפתח וכיום הצוות מונה גם רכזת 
השכלה גבוהה ורכז מעורבות חברתית. לקבל את כל העדכונים חפשו 

"מרכז צעירים רמת הנגב" בפייסבוק. פנו אלינו בכל עניין. נתראה!

נורית אוסדון, רכזת השכלה גבוהה
מרכז צעירים רמת הנגב
 nukiosadon@gmail.com



6 רמת הנגב מס' 178, חשון תשע"ג, אוקטובר 2012

מחלקת שותפויות חו"ל מבקשת את עזרת תושבי המועצה  במשפחות מאמצות 
לחניכי מסע מקולרדו השוהים בישראל במסגרת תוכניות שונות לתקופה של 

סימסטר לפחות.
אנו מקבלים פניות רבות של תלמידים סטודנטים המעוניינים בקשר עם משפחה 

ישראלית ברמת הנגב 
בכוונתנו לקיים בתחילת דצמבר סופ"ש של מפגש עם החניכים ולהכיר להם 

משפחה אחת שתהיה מוכנה לארח 3-4 פעמים במהלך השנה. 
הסטודנטים בגילאים 19-26 נמצאים במסגרות שונות בכל הארץ וישמח להתארח 

מפעם לפעם לשבת או לחג .
כל משפחה המעוניינת בקשר מסוג זה מתבקשת לפנות לשירה טמיר 08-6564184 

SHIRATA@RNG.ORG.IL :או במייל

קורס צלילה

מבנה הקורס:
★ שעורים עיוניים - במתנ"ס רמת הנגב

★ תרגולי מים רדודים - בריכת שחייה, קיבוץ משאבי שדה
★ צלילות לימוד והסמכה- אילת

         
עלות  לקורס כוכב 1 ) צולל צעיר ( - 1300 ₪

עלות  לקורס 2 כוכבים )צולל מתקדם – מגיל 15 (  - 1800 ₪ 

המחיר כולל: 
ציוד מלא וביטוח למשך הקורס, ספר דקומפרסיה, יומן צלילות, 

תעודת הסמכה בינלאומית.

המחיר אינו כולל:
הסעה לינה וכלכלה באילת )קיימת אפשרות לסידורי לינה מוזלים בבית ספר 

שדה אילת (.

למסיימי הקורס יוענק שי:
מסיכת צלילה + דיסק תמונות תת מימיות מהצלילות בקורס באילת.

 
לפרטים נוספים:

זאב אריאל - 052-5793022

להרשמה – 08-6564121
תאריך מפגש ראשון 13.11.12 בין השעות 18:00-21:00

מועדי המפגשים  נוספים יבחנו בהתאם לצרכי  המשתתפים

מומלץ כמתנת בת/ בר מצווה
מומלץ כחוויה משותפת להורים וילדים

מומלץ לכל מי שחלם שיבוא יום והוא עוד יצלול...

לבני נוער מגיל 12, לצעירים ולמבוגרים

מאמצים את השותפים מחו"ל

זהויות ערביות ופלסטיניות בתמורה
מקום, זיכרון ושפה כמעצבי זהות

בימת שדה בוקר תשע"ג
סמינר חוקרים בנושא:

בימת שדה בוקר תיוחד השנה לעיון בזהויות ערביות ופלסטיניות בתמורותיהן, 
לחקירת אופני התהוותן ולהבנת תוצאות התנגשויותיהן בנאמנויות אחרות. ההרצאות 

בסמינר מחקר זה יבחנו שאלות אלה בלא כל מגבלה דיסציפלינארית, למן שלהי 
המאה התשע עשרה ועד היום. משקל מיוחד יינתן בבימה לחקר השפעת תפיסות 

מרחביות, היסטוריות ולשוניות על זהויות פוליטיות ותרבותיות. נוסף על מקום, זיכרון 
ושפה כמחוללי זהויות וכמבטאיהן, תובלט בסמינר השפעתם של יסודות דתיים, 

משפטיים, סוציו-אקונומיים ואחרים על עיצובן של זהויות פלסטיניות וערביות.

הסמינר יתקיים בימי שלישי בין השעות 12:00-10:30
במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר

סמסטר א' 

כיצד לחקור תנועות חברתיות?     23.10.12 -   פרופ' עמנואל סיון 
האם אנחנו במקום? 30.10.12 -   פרופ' זלי גורביץ'  

צמיחתו של מעמד הביניים והתגבשותה של זהות    06.11.12 -   פרופ' עזיז חידר  
לאומית בקרב הערבים אזרחי ישראל       
זהות אסלאמית במורשת התרבותית  13.11.12 -  פרופ' יצחק רייטר  

של הערבים בישראל     
היהודי-הערבי: חייה ומותה של זהות מסוכסכת 20.11.12 -   ד"ר הלל כהן    

   The Israeli Discourse Regarding the   27.11.12 -   גב' נגה קדמן
                                   Palestinian Villages Depopulated in 1948     

'האם המנוח היה מתפלל?': אסלאם וקבורה בקרב  04.12.12 -   מר אמיר גלילי  
הבדווים בנגב, 2012-1900     

הערבים אזרחי ישראל בעשור השלישי: גיבוש לאומי   11.12.12 -   ד"ר שרה אוסצקי-לזר   
ומפנה פוליטי      

התחביר הפנימי של האביב הערבי:  18.12.12 -   פרופ' יורם מיטל   
כיכר תחריר כמשל     

עולים או פליטים: פרספקטיבות חדשות בחקר  25.12.12  -  ד"ר אסתר מאיר    
יציאת היהודים מארצות ערב בשנות החמישים     

  Disruptive Listening: Sound, Aesthetics 01.01.13  -  ד"ר אביגיל ווד  
 and the Narration of     

                                                                                                                                            Conflict in Jerusalem's Old City     
השורדים של הנכבה בגליל בשנת 1948:  08.01.13 -  ד"ר עאדל מנאע  

שבטיות, דת ולאומיות                     
תפיסת המולדת הפלסטינית:  15.01.13 -  ד"ר מירון בנבנישתי 

מעץ התאנה להפשטה גיאופוליטית     

הגשת הבקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון דרך אתר המועצה
פרטים נוספים ועדכונים יפורסמו באתר

לפניות בנושא:
 shiras@rng.org.il

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות לסטודנטים
תקופת הרישום 15.10.12-15.11.12

קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב
ע"ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס המנוהלת במסגרת העמותה למען התושב

 אגף קהילה וחינוך
08-6564115

אורתופד  - ד"ר ניר נזרוב 
רופא עור – ד"ר שי רם   

בברכה,
צוות המרפאה רמת הנגב 

 חידשנו  את  עבודת אורתופד ורופא העור 
במרכז הבריאות רמת הנגב:

יש להגיע עם הפניה מרופא המשפחה. 
ניתן לתאם תור במשרד המרפאה בטל: 08-6564156 

נשים לסיר הבישול
וגברים למלחמה?
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אורתופד  - ד"ר ניר נזרוב 
רופא עור – ד"ר שי רם   

מתי לאכול, מתי לא?
למה אסור לאכול כשאנחנו עייפים, אחרי פעילות גופנית מאומצת או לפני מקלחת? חלק ב' של ההקדמה לתחום התזונה הטבעית

במדור הקודם הזכרנו את הכלל הראשון 
ושתה  רעב  כשאתה  אכול  והחשוב: 
את  גם  הזכרנו  בלבד.  צמא  כשאתה 
החשיבות שיש לאכילה בתנאים נוחים 
– פיזיים, נפשיים ורוחניים. עלינו לאכול 
והחיצוניים  הפנימיים  התנאים  כאשר 
ביותר,  הטובה  בצורה  זאת  מאפשרים 
כשאנחנו רגועים ולא נסערים מבחינה 
לאכול  טוב  לא  ומחשבתית.  רגשית 
ולכן  רבות,  במחשבות  טרוד  ולהיות 
עד  הארוחה  את  לדחות  כדאי  לעיתים 

לארגון המחשבה והנושא המטריד. 
פעילות  לאחר  לאכול  אין  כן,  כמו 
לעיתים  לחכות  ויש  מאומצת,  גופנית 
עדיין  שהגוף  מכיוון  שעתיים,  עד 

פעיל ועיקר עיסוקו הוא הפניית חמצן 
תוך  נשימה  ותהליכי  השונות  לרקמות 
תאיים. יש להמתין שהגוף יפסיק להזיע 
וקצב הלב יחזור לקצב איטי וסדיר, כמו 
הקצב שלנו במנוחה. בנוסף, אין לאכול 
כשאנחנו מרגישים עייפות – אם עייפות 
נפלה עליך מוטב שתתפוס תנומה קלה 
של פחות משעה, ולאחריה כאשר הרעב 
יתעורר תשוב לאכול. אם לפני הארוחה 
שיתעמל  מוטב  לו,  שקר  מרגיש  אדם 
קמעה  ינוח  גופו,  את  ויחמם  מעט 
לציין  שראוי  כמובן  נפשו.  ישביע  ואז 
לאכול  העיכול  מבחינת  טוב  זה  שאין 
או בהליכה, אלא רק  בעמידה, בחופזה 

כאשר האדם יושב בצורה נוחה.

מיד לאחר אכילה אין לרחוץ את הגוף, 
לעבודת  להפריע  עלול  שזה  כיוון 
בטרם  מקלחת  זאת,  לעומת  העיכול. 
אכילה,  קצר  מה  זמן  ולאחר  הארוחה, 
של  יותר  טובה  הטמעה  מאפשרת 
המזון. כמו כן, אין זה בריא לישון לאחר 
כך  שעות,   3-4 להמתין  אלא  הארוחה 
או  המאוחרות  הערב  בשעות  שאכילה 
ואינה  מומלצת  אינה  הלילה  בשעות 

מתיישבת עם הבריאות. 
התזונה  שעיקרי  לי  מזכיר  תמיד  זה 
הטבעית לא מתיישבים עם האינטרסים 
של בעלי המסעדות והשפים, שמוכרים 
ביותר  ועשירים  מורכבים  מזונות  לנו 
הבריאות,  בקו  הולכים  לא  שלרוב 

ומגרי  ממכרים  בחומרים  מלאים  לרוב 
והמעי  הקיבה  את  שמגרים  חושים, 
המידה  על  יתר  לאכול  לאדם  וגורמים 
הם  ובאם  מוגזמת,  בצורה  ולשתות 
כמו  אחרים  ממכרים  בחומרים  מלווים 
האינטרס  משובח.  זה  הרי  אלכוהול 
והוא  כלכלי,  הוא  זה  מאחורי  העומד 
צבירת  ואת  כיסם  את  לשרת  אמור 
לא  הן  שהכללות  יודעים  אנו  ממונם. 
ובעלי  השפים  מעטים  אך  מדויק,  דבר 
מזון  ליצור  הוא  שרצונם  המסעדות 
סיפוק,  לו  שיגרום  לסועד  אופטימלי 
כמה  השתדלות  תוך  והנאה,  בריאות 
לגרום  ומבלי  בסביבה  לפגוע  שפחות 
כמובן  וכדומה.  חיים  בעלי  של  להרג 

שאיני יוצא חוצץ כנגד ענף המסעדנות, 
והצורך שלנו לאכול וליהנות מן המזון 
דברים  הם  במסעדה  ארוחה  ומחוויית 
נהדרים. עם זאת, ברור שאם אדם אוכל 
לו  שיהיה  להניח  סביר  במסעדות  רק 
התזונה  כללי  על  להקפיד  קשה  יותר 

הטבעית. 
התזונה  בדרך  ההולך  שזה  לזכור  יש 
הטבעית יכול להרשות לעצמו מדי פעם 
יום  שביום  בתנאי  הישר,  מדרך  לסור 

הוא שומר על הכללים בצורה טובה.
תזונה  על  שמירה  על  הצלחה  בברכת 

טובה ומאוזנת לכולנו,

ד"ר שרון קלייטמן

עשרה  יצאנו,  האחרון  הקיץ  במהלך 
נוער  המועצה,  מיישובי  נוער  בני 
הנוער,  בתנועת  מדריכים  רובנו  פעיל, 
רב  נוער  חילופי  של  ייחודית  לתוכנית 
צדדיים עם קבוצת נוער גרמנית מאזור 
וקבוצה פלסטינאית מאזור  פרנקפורט 
בית ג'אללה. הפרויקט כלל שני חלקים, 
הנגב  ברמת  והשני  בגרמניה  הראשון 

ובית ג'אללה.
כתבנו  הפרויקט  חלקי  שני  במהלך 
שעסק  עיתון  מעורבות  בקבוצות 
בפרט  המינים  בין  שוויון  של  בסוגיות 
וזכויות אדם בכלל. החיבור החברתי על 
אולי  מהצפוי,  חזק  היה  גרמניה  אדמת 
בשל אוויר הפסגות האירופאי שאיפשר 
לנו להרגיש קצת בעולם אחר. הביקור 
בארץ היה טעון הרבה יותר, מה שקצת 

של  האופטימיות  אווירת  את  טשטש 
לנו  ניתנה  עדיין  אך  הראשון,  החלק 
בני  עם  להיפגש  ייחודית  הזדמנות 
שאנחנו  לפני  רגע  הפלסטינאים  גילנו 
מתגייסים לצבא ונפגשים משני צדדים 

של מחסום.
הראיון  היה  ביותר  אותי  שריגש  החלק 
שעשינו לצורך כתבה עם אישה מבוגרת, 
ובעבר חברה  זכויות אדם  היום פעילת 
ההיטלרי.  הנוער  כדוגמת  בנות  בארגון 
שיצאנו  לפני  עוד  התכוננתי  לראיון 
בו  לבית  ובנסיעה  בגרמניה,  למשלחת 
להריץ  הפסקתי  לא  הראיון  התקיים 
אותה.  לשאול  שאוכל  שאלות  בראשי 
אליזבת'  שמה   ,93 בת  כיום  האישה, 
מהמעמד  לאיכרים  בת  היא  ברנהרד, 
כשהייתה  הנאצית.  בתקופה  הבינוני 

)ברית   BDM-ל הצטרפה   14 בת 
הנערות הגרמניות(, תנועת נוער לבנות 
הנאצית.  באידיאולוגיה  שמחזיקה 
ברנהרד הייתה קטנה ושברירית, וממש 
אישה  שדימיינתי  לאיך  התאימה  לא 

שפעם תמכה בדעות הנאציות. 
היא  אם  ברנהרד  את  שאלנו  בראיון 
לצוענים  עשו  הנאצים  מה  ידעה 
 .BDM-ל שהצטרפה  לפני  וליהודים 
העוול  את  הבינה  שהיא  ענתה  היא 
אבל  הבדולח,  מליל  עוד  להם  שנגרם 
בגלל  לא   BDM-ל הצטרפה  שהיא 
בגלל  אלא  הנאצית  האידיאולוגיה 
שזאת היתה הפעם הראשונה בה בנות 
כיפיים  דברים  ולעשות  להתאחד  יכלו 

ביחד כמו ריקודים, ספורט וכו'.
זו הייתה הזדמנות חד פעמית ומיוחדת 

במינה לפגוש אישה כזאת. חוץ מהראיון 
הזה, השתתפנו בראיונות רבים אחרים 
באירוח  בגרמניה.  שונים  אנשים  עם 
המשכנו  סוכות  במהלך  בארץ  הגומלין 
וישראל,  להיפגש עם אנשים מפלסטין 
נהלל,  תושב  שלום,  נווה  יו"ר  כמו 
פלסטיני שמייצג דעות מתונות, אישה 
ועוד.  שני  תואר  בעלת  פלסטינית 
באנגלית  ממוחשב  עיתון  ייצא  בינואר 
האנשים  על  שכתבנו  הכתבות  כל  עם 
בין  ההבדל  על  בדגש  ופגשנו,  שראינו 
בתחומים  ופעם  היום  ונשים  גברים 

שונים. 
לפני שיצאנו למשלחת אמרו לנו שזאת 
הולכת להיות משלחת נוער לא רגילה. 
בה  משלחת  לא  שזאת  לנו  הבהירו 
כל  כיף  ועושים  פארק  ללונה  הולכים 

היום, אלא יושבים ומדברים על זכויות 
הקונפליקט  עם  ומתמודדים  אדם 
לא  שהיו  למרות  הישראלי-פלסטיני. 
רציניים,  נושאים  והרבה  דיבורים  מעט 
לראות  יכולנו  בו  חופשי  זמן  גם  היה 
חברים  ולהכיר  מגרמניה,  ולהתרשם 

חדשים מלאומים שונים. 
לסיכום אני רוצה להגיד תודה רבה בשם 
לכריסטוף  הישראלית:  המשלחת  כל 
לאייל  למועצה,  המשלחת(,  )יוזם  פייס 
לניס,  לגילה,  לצוות הגרמני,  יוסף,  מור 
רובין וטל פחט המקסימים שהנהיגו את 
הקבוצה שלנו באופן הכי טוב שאפשר. 
בחיים  פעם  של  חוויה  הייתה  זאת 

ונהנינו המון.
תמר נובופלנסקי, 
מדרשת בן גוריון

נשים לסיר הבישול
וגברים למלחמה?

בקיץ האחרון שלחנו 
נציגים למשלחת 

נוער שכללה גרמנים, 
פלסטינים וישראלים. 

הצעירים עסקו בשוויון 
בין המינים בפרט 

ובזכויות אדם בכלל

אמרו לנו שזו תהיה משלחת לא רגילה. חברי המשלחת
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עיבוד לספרו של עודד בורלא. ציפור קטנה מגלה לנמר, בטוב לבה, 
שציידים אורבים לו ומצילה את חייו. הנמר מחזיר לה טובה כאשר 

מתברר כי אין מי שישמור על גוזליה מפני הנחש. 

שוכני היער; יען, זברה, קרנף ותמסח, מצטרפים לנמר וכשהנחש הערמומי מנסה 
להגיע אל הגוזלים, הם משלבים כוחות ומגרשים אותו בבושת פנים. מחזה ובימוי: 

אופירה ארכוני. משחק והפעלת בובות: עדנה גלבוע ובת שבע מארק. עיצוב תפאורה 
ובובות: שרה פלי. מוזיקה: מרט מיירוביץ. 

תיאטרון הילדים במדרשה

שומרי הגוזלים
גאה לארח את "מעשיותיאטרון" בהצגת הילדים

ההצגה תתקיים ביום ג' 27/11/12 בשעה 
17:00,באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון

עלות כרטיס לילד 25 ש"ח ולמבוגר 20 ש"ח.
ניתן לרכוש כרטיסים טלפונית בכרטיס אשראי או במזומן 

במשרדי הוועד בטלפון 086532124   .
במועד ההצגה תתאפשר רכישת כרטיסים במזומן בלבד.

מכירת הכרטיסים תהייה לפי מקומות מסומנים ) לפי 
סדר רץ של מספרי המקומות( 

ההצגה מיועדת לילדים בין הגילאים: 3-8  . נבקש בכל 
לשון של בקשה לא להביא תינוקות.

אורך ההצגה כשעה, דלתות יפתחו ב 16:50. הכנסת 
אוכל ושתייה לאולם אסורה.
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 סיפורים מהנגב
סיפר: אלון גלילי

דלעת מפנקת
ממנו  נמוך  המפורסם,  כרכום  להר  ממערב 
וקטן ממנו, מתנשא הר דלעת. הוא אינו רם 
מפורסם  פחות  וכמובן  כרכום,  כהר  ונישא 
ייחודו  יופיו,  את  לו  יש  זאת  עם  אך  ממנו, 
הר  שמשמעו  דבה,  ג'בל  היה  שמו  וחינו. 
כפה. ייחודו של ההר בכך שמפאת מיקומו, 
וסתיו  קיץ  אביב,  חורף,   - השנה  ימות  בכל 
ובאביב הרוח  - מנשבת ברומו רוח. בחורף 
קרה, אך בקיץ ובסתיו הרוח מלטפת קרירה, 

נעימה ומפנקת. 
רק  מובילים  רומו  אל  לעלייה.  קשה  ההר 
שבילי עיזים, אך משהגעת אל שיאו מיוזע 
לליטופה  ושעה  יום  בכל  זוכה  אתה  ועייף, 
זכה  זו  הרוח. על שום תכונתו  ופינוקה של 
כלומר  מדלעה",  אל  "ראס  לכינוי  ההר 
הפסגה המפנקת או הראש המפנק. התרגום 
לעברית ממדלעה לדלעת מזכיר תבשילים 

טובים, אך לא את הפינוק המרענן.

תולדות סעד ועלומים
המאה  בתחילת  אז  אי  רבים,  ימים  לפני 
שלטו  העותמנים  התורכים  כאשר  ה-19, 
בכל המזרח התיכון ובארץ ישראל, בלשונם 
"ג'ונד פלשתין", חיו בגלות בבל, עירק, שתי 
הראשונה  יהודים.  סוחרים  של  משפחות 
מעירק  העלייה  שעם  דנגור,  משפחת  היא 
הארץ,  רחבי  בכל  ומצויה  לכאן  שבה 
ומשפחת עלי שצאצאיה הקימו את המושב 
עמיעד  קיבוץ  ובין  פינה  ראש  בין  אליפלט, 
בין  בעיקרו  היה  מסחרם  העליון.  שבגליל 
שמן  ותבואה,  תמרים  מצרים:  לבין  עירק 
חובבי  לעמם  כנאמנים  שניהם,  ועוד.  בדים 
ציון, נהגו להפריש מכספם ולרכוש אדמות 
"דיר  בין  דנגור רכש אדמות  בארץ הקודש. 
ועלי  רפיח,  לבין  היום,  ארז  קיבוץ  סנד", 

ובין  לשבטה,  מצפון  בירדן,  אדמות  רכש 
רמת חובב לביר עסלוג'. שניהם אף הקפידו 
הקרקעות  במשרד  רכושם  את  לרשום 
נרשמו  דנגור  אדמות  "הטאבו".  העותמני, 
עלי  של  ואדמותיו  דנגור"  "אראדי  בשם 
עלי,  של  גבולו  משמעו,  כ"חזעלי",  נרשמו 

או "קניינו של עלי". 
בתאריך 7.2.47 עלה להתיישבות על אדמות 

עלומים,  קיבוץ  התיישבות  גרעין  "חזעלי" 
מים  למצוא  כדי  חפור  להעמיק  בתקווה 
ב"ביר חניפס" החרבה. בינתיים הובאו המים 
רתומה  בעגלה  שבע  מבאר  החדש  ליישוב 
לזוג פרדות עמוסה בחביות. משלא נמצאו 
למיקום  והועבר  היישוב  פורק  בבאר,  מים 
החדש, מצפון לכביש באר שבע-עזה. שמו 
בלב  הישן,  באתרו  סעד".  ל"קיבוץ  שונה 

עליהם  הבטון  משטחי  נותרו  החולות,  ים 
בשנת  האוכל.  וחדר  המגורים  צריפי  עמדו 
נוסף  דתי  קיבוץ  להתיישבות  עלה   1966
ליד סעד, והוא זכה בשמו המקורי של סעד 
ופורחים,  משגשגים  שניהם  "עלומים".   -
ומי  חרבה.   - המקורית  הישנה,  ועלומים 

שלא מאמין, מוזמן לצאת לחפש ולמצוא.

כרסה בין שיניה
הוריי עלו לארץ ישראל "פלשטינה" מפולין. 
בירושלים  לימודיה  בעת  אותי  הרתה  אימי 
כיאה  אביב.  בתל  חולים  בבית  אותי  וילדה 
אותי,  נשאה  לידתי  עד  אז,  כבר  וכמקובל 
הרה  אשה  על  בבטנה.   - העולם  ילדי  ככל 
אמרו חז"ל "היאך מעידים על אשה שילדה 
ולמחר כרסה בין שיניה" )רה"ש כ"ה(. רבות 

תהיתי על הביטוי המוזר כרסה בין שיניה. 
עד שהגעתי בשיטוטיי בירדן לכפר קטן ובו 
בית מלאכה לייצור תכשיטים. התכשיטניות, 
שרפרפים  על  ישבו  בערבית,  ג'ואהרג'יה 
וייצרו  ובידיהן  בכישרונן  עמלו  נמוכים, 
תכשיטים נאים. ליד אחת מהן על שולחנה 
ומקושטת  יפה  מקופלת  בד  רצועת  ראיתי 
רקמה. לשאלתי מה זה, ענתה ואמרה שזוהי 
שתרגומה  בטן",  אל  "קשט  או  "ספיפה" 
לעברית - חגורת בטן. רק משקמה להסביר 

ולהראות לי ראיתי שהיא הרה. 
הרצועה.  את  חוגרים  איך  לי  הדגימה  אז 
הרצועות עוברות מבטנה אל גבה ומשם על 
כתפיה - אחת לשמאל ואחת לימין, כך שהן 
בין  מוחזקת  החגורה  הבטן.  את  "נושאות" 
לעבודתי  פנויות  ידיי  לי,  אמרה  כך,  שיניה. 
גם כאן וגם בבית, שם אני מבשלת, רוקמת, 
ידיי  - בכריעה.  ואופה  חובצת חמאה, לשה 
פנויות וכרסי בין שיניי. כך נתברר לי פירוש 

הביטוי המסתורי.

על כנפי נשרים
רוב הנשרים היום נמצאים בדרום הארץ. למעשה, ניתן לפעמים אצלנו 

במועצה במבט אחד על פגר פרה לחזות בחצי מאוכלוסיית הנשרים בארץ

שדה  באזור  להסתובב  שאוהב  נשר  "X73הוא 
בוקר, והוא לפחות בן 7". כך אמר לי אוהד הצופה, 
והגנים,  הטבע  ברשות  ראשי  עופות  אקולוג 
אוהד  עובד  שנים  כמה  מזה  לשאלתי.  בתשובה 
במאמץ  טבע  שמירת  ואנשי  חוקרים  עם  ביחד 
להציל את אוכלוסיית הנשרים בארץ, אוכלוסייה 
אשר סובלת מנפילה דרסטית בשנים האחרונות.

אודות  האגדות  על  גדלתי  אני  גם  רבים,  כמו 
מאות נשרים ועופות דורסים אחרים שמילאו את 
מושבות  מאותן  ובהדר.  בהוד  ישראל  ארץ  שמי 
בלבד,  בודדים  היום  נשארו  ובגולן  בגליל  ענק 
בדרום  נמצאים  היום  הנשרים  רוב  ולמעשה 
הנגב  של  הגדולות  הטבע  בשמורות  הארץ, 
ומדבר יהודה. הסיבות למצב זה רבות ומגוונות, 
אך מוסכם בעיני רבים כי שני הגורמים העיקריים 
חשמלי  מתח  בקווי  מפגיעה  כתוצאה  מוות  הם 
עם  ביחד  התגייסה,  החשמל  חברת  והרעלות. 
בעיית  את  ולפתור  לנסות  טבע,  שמירת  ארגוני 
כי  אם  מאוד,  טובה  עבודה  ועשתה  המתח  קווי 
הארץ.  ברחבי  התחשמלויות  מתרחשות  עדיין 
מול ההרעלות קשה יותר להתמודד: לרוב מדובר 
מזיקים;  חיים  בעלי  כלפי  המכוונות  בהרעלות 
כלבי  מכרסמים,  צאן,  או  בקר  הטורפים  זאבים 
את  אוכלים  הנשרים  כאלה  במקרים  ועוד.  פרא 

ונפגעים  הפתיונות,  את  או  המורעלים  הפגרים 
בעצמם. 

לאחרונה נמצאו באזורנו ע"י מטיילים שני נשרים 
החולים  לבית  נשלח  חי,  נמצא  האחד  מורעלים. 
לחיות ושוחרר אחרי שהחלים. השני נמצא מת. 
לא ניתן היה לקבוע היכן הנשרים הורעלו, כיוון 
לפני  ההרעלה  ממקום  רב  מרחק  לעוף  שיכלו 
באותו  נמצאו  הם  כי  העובדה  אך  כוחם.  שתש 
מדאיגה  זמן,  באותו  גם  הורעלו  וכנראה  אזור, 
פרטים  עוד  וישנם  ייתכן  כי  ומצביעה  ביותר 

מורעלים במקומות אחרים.
מי שמטייל באזור נחל צין ועין עקב ימצא עדיין 
מספר לא מבוטל של נשרים המנצלים את מצוקי 
אצלנו  למעשה,  וללינה.  לקינון  הגבוהים  הנחל 
במועצה ניתן לפעמים במבט אחד על פגר פרה או 
בארץ.  הנשרים  מאוכלוסיית  בחצי  לחזות  חמור 
תחנות  של  רשת  מפעילה  והגנים  הטבע  רשות 
בתקווה  לנשרים  מזון  לספק  מנת  על  האכלה 
וכולנו מחזיקים למלך  לאושש את האוכלוסייה, 

העופות אצבעות. 
במקרה ומצאת נשר פצוע או מת, או בעל חיים 
אחר במצוקה, אנא התקשר ל-6911* או למידד 

.052-3689608
מידד גורן

ציפור החודש
מידד גורן

צילום: מידד גורן ההרעלות פגעו קשות באוכלוסיית הנשרים 

צילום: אלון גלילי כרסה בין שיניה
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צירוף מקרים
באמצע שנות השמונים גרנו, בקו, אני ושני 
היה  בקו  בשרון.  משמרת  במושב  ילדינו, 
חקלאי ואני התחלתי לעסוק בעיצוב חדרי 
שהוא  במקום  להתיישב  חיפשנו  ילדים. 
ולא מושב, ומצאנו את אשלים,  לא קיבוץ 
בקו  התק"ם.  של  שיתופי  מושב  אז  שהיה 
באשלים  בשלחין.  והשתלב  חקלאי  היה 
היה מפעל טקסטיל למוצרי תינוקות בשם 
התחלתי  בו  התחום  בדיוק   - "אשלית" 
לעסוק. זה היה ממש צירוף מקרים מוצלח 
במפעל  השתלבתי  כמובן  אני  במיוחד. 
לאחר  )גם  שנים  עשר  ובמשך  כמעצבת, 
שהיישוב התפרק( עשיתי עיצובי טקסטיל 
מצעים,  וילונות,  שמיכות,   - ילדים  לחדרי 
פעלולונים ועוד המון דברים יפים. היה לנו 
במפעל ליין מיוחד שעיצבתי עבור "שילב" 

- דגם הליצן המפורסם.

עבודת יד
הייתה עזיבה גדולה של משפחות באשלים, 
התפרק.  השיתופי  המושב  מסוים  ובשלב 
משפחות.  חמש  רק  למעשה  נשארנו 
קלטנו  הראש,  את  הרמנו  לאט  לאט  אבל 

כ-15  ולפני  והתפתחנו, 
יישוב  להיות  הפכנו  שנה 
נסגר,  כשהמפעל  קהילתי. 
עבדתי בבית הספר האזורי 
שנים  שמונה  "משאבים" 
חברתית  כרכזת  בערך, 
בגיל  קרב.  תכנית  ורכזת 
עסק  להקים  החלטתי   50
שני  את  שישלב  עצמאי 
אירוח   - אהבתי  תחומי 
תכנון  לאחר  ואומנות. 
ואני  בקו  קפדני,  מאד 
הראשון  הצימר  את  בנינו 
הבקתה  "צימבר"  שלנו, 
רצינו  האפריקאית. 
חווית  יחוו  שהאורחים 
כל  לכן  מיוחדת,  אירוח 

פרט ופרט בבקתה מאד מוקפד והכל נעשה 
- מהמבנה דרך הריהוט  יד שלנו  בעבודת 
ועד כלי האוכל מקרמיקה שעשיתי במיוחד 
לארוחות הבוקר אותן אני מגישה לבקתה. 

עוגיות טעימות
כלתי  עם  )בשיתוף  הקמנו  שנתיים  לפני 
לירון ובני עידן( עוד שני צימרים המעוצבים 
עם נגיעה מעולמות שונים: אסיה וים תיכון. 
הצימרים מאוד רומנטיים, מיועדים לזוגות 
אבל גם משפחות יכולות להתארח בהן. מה 
שמאפיין את הצימרים שלנו מלבד העיצוב 
מתייחסת  אני  האישי,  האירוח  זה  המיוחד 
לאורחים בצימרים כאורחים בבית הפרטי 
שלי. הם מקבלים יחס אישי, ארוחת בוקר 
מכינה  שאני  טעימות  עוגיות  מפנקת, 
לנו  יש  אישיות.  נגיעות  המון  במיוחד, 
אורחים  והרבה  ומהארץ,  מחו"ל  אורחים 

חוזרים )בעיקר אלה מחו"ל...(.

ימי ציור
נפרד  בלתי  חלק  היא  האמנות  בשבילי 
בהמון  נגעתי  שלי.  היומיומיים  מהחיים 
עץ,  אבן,  ויטראז'ים,   - ותחומים  חומרים 
פסיפס, שיפוץ רהיטים. 
אבל המשיכה הטבעית 
שלי הייתה תמיד לכיוון 
אותי  שמלווה  הציור, 
כל  השנים.  לאורך 
תקופה אני לוקחת פסק 
זמן למספר "ימי ציור". 
השראה  מקבלת  אני 
מציירת  מהמדבר, 
בנוף  נשים,  בעיקר 
אפריקאיות.  המדבר, 
אני מאוד אוהבת לצייר 
עם  בדואיות  נשים 
מרגישה  אני  הרעלה, 
החשופות  שהעיניים 
את  מדגישות  שלהן 
בחייהן.  המסתורין 

בציור שלי יש המון בדים, רכות, אולי כי אני 
באה מתחום הטקסטיל.

שקיעה קסומה
גג  על  נמצא  בר"  "סטודיו  שלי,  הסטודיו 
נוף  מול  אל  העצים,  צמרות  בין  ביתנו, 
אני  שלי  בסדנא  קסומה.  ושקיעה  מדברי 
שימושיים  כלים  בעיקר  ומעצבת  מייצרת 
אני  לעיתים  רבה.  באהבה  יד  בעבודת 
מציירת על העבודות ולעיתים אני משלבת 
מאוד  שאני  לצבעוניות  ומגיעה  גלזורות, 
אוהבת. כמו כן אני מייצרת גם גופי תאורה, 
חמסות,   - יודאיקה  מצויירים,  אריחים 
פמוטים, בתי מזוזות. אני מייצרת עבודות 
וטעמו  לצרכיו  בהתאם  אישית,  בהזמנה 
האישי של הלקוח. אני אוהבת את תהליך 
המתעוררת  השמחה  את  ובעיקר  העבודה 
מציפייה לתוצאות שתצאנה מהתנור לאחר 
השריפה. בשנים האחרונות, לאחר הפיכתי 
של  לצבעוניות  קצת  חזרתי  לסבתא, 
מעגל  סגירת  מעין  ועשיתי  הילדים,  חדרי 
לעבודתי כמעצבת המפעל "אשלית", בליין 
"רכים"  עיצובים  יוצרת  אני  "בייבי-בר" 
וייחודיות  קסם  המוסיפים  מקרמיקה 
לחדרי ילדים. העבודות המוגמרות מוצגות 
בין  לסדנא.  הסמוכה  בגלריה  למכירה 
שאר העיסוקים שלי אני מעבירה סדנאות 
הולדת,  לימי  קטנות,  לקבוצות  פסיפס 
הצימרים  אורחי  נשים,  מפגשי  למשפחות, 
הרוצים להוסיף ערך מוסף לחופשה שלהם. 

מקיימת מפגשי יצירה "אומן בא לגן" בגני 
ילדים. 

הילדים חוזרים
וסבתא  בנים  לארבעה  אמא  היום  אני 
באשלים.  גרים  וכולם   - נכדים  לשלושה 
בר עדיין איתנו )תלמיד בתיכון(, דור לאחר 
וחזר  בחו"ל  קצת  טייל  הצבאי  השרות 
וגל,  עידן  הגדולים,  הבנים  שני  ליישוב. 
גל  במרכז,  קצת  חיו  בקבע,  קצינים  היו 
התחתנו  שניהם  בחו"ל,  בשליחות  היה  אף 
וילדו ילדים. ולאחרונה הם החליטו לבנות 
חזרו  האחרון  ובקיץ  באשלים,  ביתם  את 
ליישוב עם המשפחות. בשבילנו זו הגשמה! 
לשמחתנו התחילה מגמה של בנים חוזרים 
התפתחות  בתקופת  היישוב  לאשלים. 
אדירה והילדים חוזרים הביתה... יש עתיד 

טוב באשלים. 
ממרום גילנו

והנה  מפורק.  יישוב  היה  זה  שנה   15 לפני 
היום אנחנו בתנופת בניה, משפחות צעירות 
קטנים  עסקים  ביתן,  את  ובונות  מגיעות 
הולכים  הקהילה  חיי  במקום,  נפתחים 
יחד.  חגים  וחוגגים  מציינים   - ומשתפרים 
דקות   25 רק  נגב,  רמת  במרכז  אשלים 
מבאר שבע, בקרוב גם הזמן הזה יתקצר עם 
פתיחת כביש עד צומת טללים. היינו פה רק 
חמש משפחות, ועכשיו אנחנו בסוף פיתוח 
שלב ג' שלאחרונה נמכרו בו 108 מגרשים. 
"ממרום גילנו" אנחנו רואים בזאת הצלחה.

אדם,  מקום

רותי ביסמוט, אשלים

רד עלה, עלה ורד
זאת העונה הכי שקטה עבור הגנן המדברי, אך אל תחשבו 
העצים  את  לגזום  הזמן  זה  שיטה.  תחת  בטל  שוכב  שהגנן 
והשיחים, לשתול פקעות, לבצע תיקונים במערכת ההשקיה 
ירדו,  הטמפרטורות  החורף.  לפני  רכים  צמחים  על  ולהגן 
וחלק גדול מהצמחים כבר החלו להתכונן לתרדמת החורף 
- הרימון כבר צהוב, ואילו הגפן, הפסיפלורה והתאנה החלו 
לאבד עלים ותוך זמן קצר יהיו ערומים. את העלים הנושרים 
כדאי לאסוף ולהשתמש בהם כחיפוי קרקע - בגומות עצים, 
מסביב לוורדים, ובכלל, כדאי להשאיר עלים בגינה לצורך 
העשרת הקרקע. הדשא גם הוא מצהיב - לא לדאוג. למרות 
המצויים  צמחים  להשקות  לא  חשוב  גשם,  יורד  לא  שעוד 
לשתות  היכולת  את  להם  אין  כי  המידה  על  יתר  בתרדמה 

את כל המים, והם עלולים להירקב. 

)Cactaceae( צמח החודש: קקטוסים
הקקטוס הוא סקולנט )צמח בשרני האוגר מים בגבעולים 
ומרשימים.  גדולים  פרחים  עם  קוצני,  לרוב  בעלים(,  או 
במשפחת הקקטוסים כ-3,000 מינים, כולם מהעולם החדש 

)האזורים החמים של אמריקה ואפילו קנדה. ואגב, גם שיח 
הצבר "שלנו" מקורו ממקסיקו(. במשפחה יש צמחים שונים 
ומשונים, קטנטנים, מטפסים וענקיים שמגיעים לגובה 10 
מ' ויותר. שורשיהם מאד דקים ורדודים ומתפרשים על פני 
לשתות  מסוגלים  הם  גשם  שבאירוע  כך  מאד,  רחב  שטח 

הרבה מים ולאגור אותם. 
בשרני  צמח  לכל  קוראים  גננים,  כולל  אנשים,  הרבה 
דווקא  הבשרניים  הצמחים  רוב  הדבר.  כך  ולא  "קקטוס", 
האלואים  למשפחת  משתייכים  אלא  קקטוסים,  אינם 
)Aloe(, האגבות )Agave(, היוקות )Yucca(, החלבלוביים 
של  מגוון  הכוללת  הקרסולה  ולמשפחת   )Euphorbia(

צמחים בשרניים קטנים יותר. 
היזהרו מקקטוסים קטנים וחמודים בעציץ קטן שקיבלתם 
במתנה - אלה עלולים לגדול למפלצות עם קוצים אימתניים 
מפני  כהגנה  התפתחו  לא  סבורים,  כך  הקוצים,  בגינה. 
הצמח  להפצת  וגם  הצמח  פני  על  צל  ליצירת  אלא  בע"ח, 
ע"י היצמדות פרק קוצני לבע"ח עם פרווה. מקובל לחשוב 
שקקטוסים מתאימים לנגב, אך משום מה, רוב הקקטוסים 
לא הסתגלו יפה למדבר הצחיח שלנו - אולי בגלל הקרינה 

החזקה או הקרקע הלא מנוקזת. יחד עם זאת, רוב תמותת 
הקקטוסים בגינות הנגב נובעת מעודף מים הגורם לריקבון 
)כשקקטוס ונענע נמצאים על אותו קו טפטוף, מישהו כאן 

יסבול...(, אז תוודאו שלקקטוס שלכם יש ניקוז טוב. 

גלעד מיכאלי
משתלת קרקש, מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

לפני 15 שנה זה היה יישוב מפורק, והנה היום אנחנו בתנופת בניה

 Saguaro national מפארק )Saguaro( תמונה של סגוארו
park, באריזונה, ארה"ב

אני מאוד אוהבת לצייר נשים בדואיות
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אור מהגויים ואור לגויים

הרכיבה אל המכתש

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

שיעור מהפלסטינים
 ,2 בערוץ  כתבה  ראיתי  ימים  כמה  לפני 
המראה כי הגדה המערבית מוצפת במתנדבים 
במאבק  לפלסטינים  לעזור  הבאים  מאירופה 
קצת  אנשים  מין  הישראלי.  העוול  נגד 
ובאים  הכל  עוזבים  החיים,  באמצע  הזויים 
לסייע  נעלה  מטרה  למען  עצמם  להקדיש 
ילדים,  מלמדים  זיתים,  מוסקים  למדוכאים. 
מרפאים חולים ובעיקר מתעמתים עם חיילי 
את  ומפרסמים  אירוע  כל  ומצלמים  צה"ל 
לכאורה  מתנדב  שבהם.  הפרובוקטיביים 
משדר  מצרפת  או  מאיטליה  "אובייקטיבי" 
היוטיוב  בעידן  ועדויות  תמונות  לעולם 
על  הגדול  בקרב  מפסידים  ואנו  והפייסבוק, 
ההסברה ועל הלגיטימיות של מדינת ישראל 
נרדפת  למילה  עלינו,  לא  שהפכה,  והציונות 
נוהג".  "כמנהגו  שלנו  העולם  ככה  לגזענות. 
לא הולכים להתנדב בסוריה בה מתנהל טבח 
איום, או בטורקיה המדכאת את הכורדים עד 
לא  גם  בהמוניהם  אותם  נמצא  לא  חורמה. 

בסין, אירן ושאר מדינות דיכוי מובהקות.
שמיד  הדיון  את  לפתוח  כוונה  לי  אין  ברם, 
"ייכבש" על ידי אלה שיראו את הרעה החולה 
בכיבוש ובקבוצות מתנחלים המפזרים בשטח 
עצי  ועוקרים  מסגדים  מציתים  מחיר",  "תגי 
זית, ובגללם אנו מפסידים... כל שאני מבקש 
הוא לראות בחשיבות של העסקת מתנדבים 
לך  יש  אם  ותקשורת.  מידע  של  בעידן 
מתנדבים חדורים כאותם מתנדבים מאירופה, 
הם יפיצו את המידע באופן הכי משכנע וללא 
חשד לתעמולה או עיוות. באותה מצלמה הם 
גם יצלמו את גדר ההפרדה ואת הריסות בתי 
זה מצטלם "טוב",  וכן הלאה.  הבדואים בנגב 
בתים  עוקרים  )"קלגסים"(  חיילים  לראות  כי 
והורסים ויורים ומולם נשים בוכיות ותינוקות 

זועקים, לא משאיר מקום להסברים.

אני מתגעגע למתנדבות של הקיבוץ
מי מבני הדור שלי לא זוכר את המתנדבים 
זה  והשבעים?  השישים  בשנות  בקיבוצים 

אז.  צעיר  כל  של  רטוב  חלום  בבחינת  היה 
ואפילו  או בפלחה,  בגד"ש  לראות מתנדבת 
להכירה ברפת בין הפרות החולבות שופעות 
העדפנו  נפש.  משאת  היה  זה  העטינים, 
נורבגיה,  משבדיה,  אילו  את  בעוונותינו 
המקורי,  הבלונד  ארצות  ושאר  הולנד 

שממנו נשאר לנו בעיקר חיקוי...
להשתזף  ליהנות,  באו  המתנדבים  אלה  כן 
ולחזור הביתה בשלום. החיבור שלהם לארץ 
הראה את ישראל היפה והעובדת, הנאבקת 
הללו  המתנדבים  ביסוסה.  ועל  קיומה  על 
הם  טובים.  דברים  ישראל  על  וסיפרו  חזרו 
היו יעילים מהטובים שבפקידי משרד החוץ. 
בארץ  רגשית  מעורבים  כך  כל  היו  חלק 
הלכו  המתנדבים  הזמן  עם  עליה.  שעשו 
גיאופוליטיות,  הן  מהסיבות  חלק  ופחתו. 
בגלל   – שהקיבוצים  בכך  קשורות  ואחרות 
את  שכחו   – מניב  דירה  שכר  ותעריף  נדל"ן 

הסגולות שברוח ההתנדבות.

הביקוש גדול מההיצע
כאן בקהילתנו בניצנה, במהלך חמש השנים 
את  והבנו  הכפפה  את  הרמנו  האחרונות, 
המתנדבים  במתנדבים.  הגלום  הפוטנציאל 
שבאים לכאן עובדים קשה, מקבלים כלכלה 
עם  הביתה  וחוזרים  טיולים  ומעט  ולינה 
העם  ועל  הקודש  ארץ  על  חיובית  דעה 

היושב בציון. 
כחמש  לפני  לי  שהיה  בנדנוד  התחיל  זה 
אוהבת  צרפתית  משפחה  מצד  שנים 
מחצי  למעלה  מהם  התחמקתי  ישראל. 
שנה. כל טלפון שהגיע מהחזית ההיא הביא 
אותי למגננה, שבסופה מצאתי כמה סיבות 
יכולים  הם  כבר  מה  המפגש.  את  לדחות 
הגב  על  אותם  צריך  אני  ומה  כאן?  לעשות 
וקשיים  באתגרים  מלא  שממילא  שלי, 
ולהגדיש  לי להוסיף עוד בעיה  רבים? למה 

את סאת האחריות שלנו?
בסוף נשברתי, ופגשתי בדויד ולור טוביאס 
ישראל  אוהבי  שהם  הסבירו  הם  מצרפת. 

בארץ  מעשי  באופן  ולתמוך  לבוא  ורוצים 
האמנתי  כך  כל  ולא  חשדתי  היהודים.  של 
ב"תמימות" הזו. הרי מי שבשנות השלושים 
לסוף  ובא  המהנה  צרפת  את  עוזב  לחייו 
העולם שמאלה, יש בו איזה דפקט סמוי או 

איזה מלכוד שיצוף ויסבך אותנו בעתיד...
בכל זאת, נפתחתי קצת. קנה אותי הסיפור 
הוא  בצרפת  כי  סיפר  הוא  האב.  דויד  של 
הרוב,  ידי  על  הנרדף  נוצרי  למיעוט  שייך 
הוא  כך  בשל  הוגינוטים.  הנקרא  מיעוט 
כבר  אביו  הנרדפים.  היהודים  עם  מזדהה 
אותו  ולימד  לישראל,  רבות  פעמים  הביאו 
שירי  ואת  הציונית  ההיסטוריה  כל  את 
רחל,  שירי  כל  את  מכירים  הם  החלוצים. 
שירי  את  גם  גולן,  אייל  ואפילו  שמר  נעמי 
הם  שאחריה.  ומה  הימים  ששת  מלחמת 
באו, עבדו בניקיון ובעבודה קשה, ובין לבין 
לתושבי  המספר  בצרפתית  מגזין  הוציאו 
באו  הציונית.  העשייה  פלאי  אודות  צרפת 

והביאו קבלות ממש.
העלינו  ההצלחה,  את  לנצל  מנת  על 
פנינו  ההתנדבות.  את  לחזק  הרעיון  את 
למתנדבים  האינטרנט  אתרי  באמצעות 
לבוא  והצענו  מאירופה,  צרפתית  דוברי 
ומאז,  והתנדבות.  תרומה  חודשי  לשלושה 
כל שלושה חודשים יש לנו קבוצה בת 4-6 
היא  הבוגרת  כיום  הגילים.  מכל  מתנדבים 
בת 64 )סבתא לשמונה נכדים(, ולצידה שני 
אגב,  דרך   .19 בת  וצעירה   20 בני  צעירים 
שמה בלונדין... והיא במקרה לא בלונדינית 
אבל בהחלט יפה. הם עובדים בניקיון חדרי 
והכפר  הספר  בתי  השירותים,  האכסניה, 
דבר  ובכל  באקולוגיה  עובדים  וחצרותיו, 
שמבקשים. לא נראה הגיוני שאנשים טובים 
בניצנה  לנקות  ויבואו  הכול  יעזבו  מצרפת 
זו  אבל  אוגוסט,  יולי  בחום  ולהזיע  חדרים 
)כמו  בזמן  לעבודה  מתייצבים  והם  עובדה, 

אירופאים( ועושים הכל במסירות גדולה.
יוצאים  להתאוורר,  יוצאים  הם  לעת  מעת 
אחרי  לירושלים.  גיחה  וגם  באזור  לסיורים 

ולבלגיה, הם  שהם חוזרים לצרפת, לשוויץ 
נעשים שליחי מצווה הכי טובים. חלק מהם 
אפילו רוצים לחזור שוב לחוויה הזו ולתרום 

עוד תקופה.

מוסלמית אוהבת ישראל
באחת הפעמים הסעתי לשדה התעופה אחת 
מהמתנדבות שהיו כאן אשתקד. שמה נדין. 
לפשר השם סיפרה שאביה מוסלמי מאלג'יר 
הם  נישואים  שנות  אחרי  צרפתייה.  ואמה 
התגרשו. אט אט היא נחשפה לסיפורים של 
אימה על ישראל. אחרי שביקרה כאן בעבר, 
החליטה לעשות מעשה, לעזוב הכול ולבוא 
להגשים חלום ולהתנדב כמה חודשים. זוהי 
דוגמא מחוללת שינוי, בה ילדה של מוסלמי 
ישראל.  של  גדולה  למעריצה  הפכה  מהגר 
כמו  להיות  הייתה  יכולה  רבה  בקלות  היא 

הרוב המוסלמי בצרפת האנטי-ישראלית.
חברת  מלב  למתנדבת  זכינו  החולף  בשבוע 
בסוף  קולורדו.  מאספן,  בארה"ב,  השפע 
התאהבה  בניצנה  הקצרה  ההתנדבות 
ליבה המחשבה  עולם". שבתה את  ב"תיקון 
כבר  ולנדכאים.  לחלשים  עוזרים  שכאן 
"תוך כדי תנועה" וכמחווה, מימנה לחניכים 
לה  היה  שלא  באילת  פעילות  הפליטים 

תקציב.

אור מהגויים וגם אור לגויים
יש אלפים שרוצים להתנדב, יש מכל הסוגים 
החוץ,  למשרד  מציע  אני  הגילים.  ומכל 
לפתוח  לו,  יקרה  שישראל  ארגון  לכל  וגם 
כל  ובכלל.  מאירופה  למתנדבים  שורותיו 
טוב  הכי  השגריר  להיות  יכול  מאלה  אחד 
שווה  אבל  מעט,  כלל  בדרך  עולה  זה  שיש. 
והכי  ובמסירות,  קשה  עובדים  הם  הרבה. 
חשוב שכשהם חוזרים לקמפוסים, לכנסיות 
ולשכנים שלהם, הם מספרים ממקור ראשון 
בואו  הזו.  בארץ  נפלא  ציוני  מעשה  יש  כי 
לא  גם  נקבל  אבל  לגויים,  אור  קצת  נהיה 

מעט אור מהגויים.

לכן  במכתש-רמון.  לרכוב  רציתי  תמיד 
הבנות  עם  מפגשים  שני  אחרי  החלטתי, 
ולשנות  יותר  קצת  אותן  לאתגר  בחוג, 
טובה,  ברמה  רוכבות  כבר  הנשים  אווירה. 
במכתש.  קטנה  להרפתקה  שנצא  וחשבתי 
מרכיבי  רוב  את  שמשלב  מסלול  בחרתי 
צחוקים,  פחד,  קצת  אדרנלין,   - ההנאה 

שמחה והווי של נשים. 
יצאנו לדרך עם הרבה אנרגיה חיובית. ירדנו 
תשעה  עליה  ועגלה  אחד  רכב  עם  למכתש 
זוגות אופניים. התלוצצנו בדרך על שטויות 
שישי  ביום  כי  טוב,  תירוץ  שיש  ונהנינו 
קניות,  )סידורים,  ס.ק.ס  לעשות  צריך  לא 
יצאנו  ומשם  בארות,  בחאן  חנינו  ספונג'ה(. 
לרכיבה של ארבע שעות לכיוון דרום בדרך 
רבות  עליות  היו  בהתחלה  כבר  קצא"א. 
והשמש החלה להכות בנו. הגענו להתפצלות 

של נחל גוונים, ומשם המשכנו עד כביש 40 
התצפית  גוונים.  הר  על  ועלינו  חצינו  אותו 
העולם.  גג  על  והרגשנו  מדהימה  הייתה 
הירידה הייתה טכנית ולא פשוטה, לחלקנו 
בכלל  שבחיים  מאמינה  אני  קשה.  היה 
צריך להעז, וכך גם ברכיבה. כל הבנות ניסו 
לרכוב בחלק מהירידות ואני הייתי גאה בהן 
כמו אמא פולניה. החזרה לחאן הייתה יותר 
ומלאות  מרוצות  עייפות,  חזרנו  מהירה. 
הצלחנו  האישי.  ההישג  על  עצמית  בגאווה 
בה  נהדרת,  באווירה  קל  לא  מסלול  לסיים 

נוצרו קשרים חדשים ובאחוות נשים. 
הרוכבות  לקבוצת  נשים  עוד  לצרף  נשמח 

שלנו.     

דנה מאיר מדריכת אופניים
 052-4438086

חוג רכיבת הנשים ירד לרכיבה מאתגרת במיוחד במכתש רמון

אדרנלין, קצת פחד, צחוקים, שמחה והווי של נשים

צילום: דנה מאיר



      

עכשיו, כמעט ובא הסתיו

ביטוח מתנדבים 
מתנדבים שהחלו להתנדב בשנה האחרונה , מוזמנים 

להתקשר אלי כדי שאצרפם לרשימת המתנדבים 
במועצה ואוכל לסדר עבורם ביטוח מתנדבים מיוחד .

חני פריאל ,רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים 
chpriel@gmail.com , חברתיים

דרושים מתנדבים 
ילדים צעירים המסיימים את לימודיהם בבי"ס משאבים 

,זקוקים לליווי לבריכה, לאולם הספורט ,למגרש 
הכדורגל ולאולם הכדורסל, )כולם בטווח קצר מביה"ס(.                                                       

שעות הליווי בשלב זה בטווח השעות  17:00 - 13:20.
ילדים המסיימים חוגים ומחכים בתחנות ההסעה במשאבי 
שדה ,זקוקים ל 'מבוגר אחראי' , אשר ישהה במחיצתם עד 

להסעה ,ויוודא שהילדים עולים להסעות בצורה מסודרת ובטוחה.
המוכנים לתרום מזמנם למטרה זו יפנו לדרור הראל במתנ"ס, 

dror@rng.org.il ,050-7706224

לפרוייקט "תיקון עולם" בניצנה, המטפל בנערים אריתריאים דרושים מתנדבים 
במגוון נושאים. המוכנים להיענות לאתגר יפנו לטל צמח, 

tal.tsemach@gmail.com ,052-4818779

chpriel@gmail.com , חני פריאל ,רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים




