
עיתון מס. 234 

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

מגזין רמת הנגב
 שבט תשע"ט   ||   ינואר  2019

מרחב עם ורתמים בראש טבלאות הילודה בישראל •  עמוד 6

מציינים 70 שנה לשחרור הנגב במבצע חורב •  עמוד 5

פסטיבל צלילים במדבר ה-21 הסתיים בהצלחה •  עמוד 12

ב-48' היה קר יותר...

שחזור המבצע לשחרור הנגב



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 234   ||   ינואר  2019      |   23   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 234   ||   ינואר  2019

חלוקה הוגנת
השונות  בפרסומות  נתקלתם  רובכם  ודאי 
הפנים,  משרד  של  הגיאוגרפית  הוועדה  של 
חלוקתי.  צדק  למען  עבודה  להציג  המתיימרות 
עוסקת  הדרום  אזור  של  הגיאוגרפית  הוועדה 
בחלוקת הארנונה מבסיסים צבאיים בין הרשויות 
בניהן.  הוגנת  חלוקה  ליצור  במטרה  השונות, 
בעוד כולנו נתקלנו בפרסומת שעסקה בהחלטה 
משנת 2014 המשייכת את עיר הבה"דים לירוחם, 
הוועדה הגיאוגרפית משסה בשנת 2018-19 את 
הרשויות אחת בשנייה, מכריחה אותנו לריב עם 

שכנינו ומתפארת ב"הישגיה".
יצטמצמו  המועצה  הכנסות  התחתונה,  בשורה 
וזה מקובל עלינו  משמעותית בשנים הקרובות, 
רשויות  לתקצב  במקום  אך  מסוימת.  במידה 
בוחר  העוגה,  את  להגדיל  ובכך  לכך  הזקוקות 
בצורה  ושוב  שוב  אותה  לחלק  הפנים  משרד 
של הפרד ומשול בין הרשויות המקומיות, ולכך 

אנחנו לא נסכים. 
הוגנת  חלוקה  למען  להיאבק  להמשיך  בכוונתנו 

באמת. 

תקציב 2019
מליאה  לישיבת  התכנסנו  האחרון  בחודש 
לאישור תקציב 2019. מנהלי האגפים והמחלקות 
תכניות  את  המליאה  חברי  בפני  הציגו  במועצה 

אני הצגתי  ואילו  העבודה שבנו לשנה הקרובה, 
הצעת  את  המועצה,  גזבר  עם  יחד  בפניהם, 
התקציב לשנת 2019. כל חבר מליאה קיבל ספר 
עב כרס בו מפורטים כל סעיפי התקציב, מימוש 

יעדי 2018 ותוכניות העבודה של 2019. 
המליאה  חברי  שעות  שש  כמעט  שארך  בדיון 
חקרו לעומק את התקציב, העלו בפנינו שאלות, 
אחד  פה  התקציב  את  אישרו  התהליך  ובסוף 
והמועצה קיבלה אור ירוק להמשך העבודה בשנה 
באופן  המיישם  תקציב  ליצור  הצלחנו  הקרובה. 

מלא את יעדי תכנית החומש וחזון המועצה. 
כלכלי  בפיתוח  הצורך  את  מבטא   2019 תקציב 
הגדלת  לטובת  המועצה  עבור  משמעותי 
מול הצמצום בתקציבי המועצה  הכנסותיה, אל 
המבנה  של  ההתאמה  ואת  הקרובות  בשנים 
הארגוני של המועצה לצרכים השונים. במסגרת 
הוועדים  בין  היחסים  מערכת  הסדרת  תהליך 
המקומיים למועצה וחלוקה מחודשת של תחומי 
המועצה  יישובי  בין  בשונות  הכרנו  האחריות, 
ובצרכים השונים של כל יישוב. השינויים במבנה 
ואחד  בשונות  ההכרה  את  מבטאים  הארגוני 
הביטויים המובהקים לכך היא הקמה של מחלקה 
מוניציפלית בתוך אגף שפ"ה וסביבה, שתאפשר 
בשלב ראשון מתן שירותים בתחום המוניציפלי 
ליישובים הקהילתיים. מדובר על פיילוט ראשון 
את  ישפר  שאכן  מקווה  שאני  במועצה,  מסוגו 
לעסוק  ועדים  לאותם  ויאפשר  לתושב  השירות 
בינוי קהילתי, חינוך, תרבות,  ליבה של  בתחומי 
של  התחומים  שאת  בזמן  ועוד,  קליטה  תכנון, 
כבישים  ואחזקת  תאורה  גינון,  מים,  ניקיון, 
המועצה תבצע בעצמה. חשוב לציין שאין לשינוי 
הזה משמעות תקציבית ליישוב כזה או אחר. אני 
סבור שזהו מהלך מתבקש, ובמהלך השנה נבחן 

את תוצאות השינוי ואופן העבודה. 
מנכ"לית  לויד,  לאדוה  להודות  מעוניין  אני 
המועצה, אליעזר בן סעיד, גזבר המועצה, ועוזרו 
לבניית  המשותף  המאמץ  על  אלחייק  אמיר 
לחברי  גם  להודות  אבקש  כן  כמו  התקציב. 
הנדרשת  ברצינות  וניגשו  שהתעמקו  המליאה 
לאישור תקציב המועצה. התקציב מופיע במלואו 

התושבים,  כלל  לעיון  פתוח  המועצה,  באתר 
מקדם  אני  אותה  השקיפות  למדיניות  בהתאם 

במועצה. 

סמלי אבל חשוב
החודש  סגורה,  הייתה  בהן  רבות  שנים  אחרי 
עם  יחד  בקציעות,  הדלק  תחנת  לפעול  חזרה 
חנות נוחות וכפרייה משובחת. זהו מהלך סמלי, 
להפוך  היא  שלי  האסטרטגית  והתוכנית  מאחר 
מאתיים  בו  שיש  מאזור  ניצנה  פיתחת  את 
שאפתני  יעד  זהו  משפחות.  לאלף  משפחות 
ההתיישבות  קיום  המשך  לטובת  הכרחי  אבל 
בפיתחה. מדובר על מהלך כולל שנוגע בתחומים 
חינוך,  לחקלאות,  שטחים  הכשרת  של  רבים 
האוכלוסייה  קוטן  ועוד.  תעסוקה  תיירות, 
משפיע על כל תחומי החיים, ותחנת הדלק היא 
של  לקיום  כמותו  מאין  חשוב  אבל  סמלי  צעד 
שירותי יסוד עבור תושבי האזור המרוחק ביותר 

של המועצה. 
אני רוצה להודות לעוזי חבשוש, מנכ"ל החברה 
הכלכלית, לאלון צדוק ואיציק לוי, מזכירי קדש 
היזמות  על  ברקוביץ  למתי  ובהווה,  בעבר  ברנע 
אלדן  אסתר  החברה  ומנכ"לית  דלק  ולחברת 

שפעלה לפתיחתה של התחנה. 

ובנימה אחרת
מאוד  חשובים  אנשים  משני  נפרדנו  לאחרונה 
ממפקדי  שהיה  ז"ל,  זריז  יוחנן  הנגב:  לרמת 
הפלמ"ח, חבר קיבוץ משאבי שדה וכיהן כראש 
חבר  שהיה  ז"ל,  לופו  ואלי  הראשון;  המועצה 
וספורט  חינוך  מחלקת  מנהל  רביבים,  קיבוץ 
אנשים  שני  המועצה.  מליאת  וחבר  במועצה 
חיים  אנו  בו  למקום  רבות  תרמו  אלה  נפלאים 

היום. יהי זכרם ברוך.
של  לפטירתו  שנתיים  מציינים  אנו  החודש 
חסרונו  אליו,  מתגעגע  אני  ז"ל.  ריפמן  שמוליק 

מורגש לי, זוכר ולא שוכח. 

שלכם, 
ערן דורון

עורכת ראשית: אדוה לויד
עורך: מעוז דגני  

עיצוב גרפי: טלי בבאי
מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב  

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

גם אתם שותפים! סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

idand@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

משולחן אגף ההנדסה דבר ראש המועצה
אגף ההנדסה פותח את השנה עם שלל פרויקטים ברחבי המועצה

יוחנן זריז ז"ל 

אלי לופו ז"ל

היה ממפקדי הפלמ"ח, 
משאבי  קיבוץ  חבר 
שדה, ממייסדיו ולימים 
ובשנים  הקיבוץ,  גזבר 
1954-1956 כיהן כראש 
של  הראשון  המועצה 

רמת הנגב. 

היה  רביבים,  קיבוץ  חבר 
לרמת  משמעותית  דמות 
יסוד  זכויות  ובעלת  הנגב 
החינוך  מערכת  בהקמת 
אלי  במועצה.  והספורט 
מחלקת  כמנהל  שימש 
במועצה  וספורט  חינוך 
ולאחר   ,)1995-2011(
הוא   .)2012-2018( מליאה  כחבר  מכן 
ביניהן  ספורט,  הנהלות  בשלל  חבר  היה 
ואיגוד  האולימפי  הוועד  הכדורסל,  איגוד 

הטריאתלון. 

הקמת תיכון אזורי

המשך עבודות פארק טללים השלמות פיתוח בקדש ברנע

הקמת מרכז צעירים

הדרכת ועדים מקומיים

המועצה החלה להכשיר את חברי ועדי היישובים השונים 

המועצה  בין  הקשר  מה  יישוב?  מתנהל  איך 
צריך  מה  החלטות?  מקבלים  איך  ליישוב? 
לעשות בשביל ליישם את ההחלטות שקיבל 

יישוב?
את  יודע  כשהוא  נולד  לא  מאתנו  אחד  אף 
התשובות לשאלות אלו, ודאי כשהן משתנות 
נבחרו  לאחרונה  אופיו.  לפי  ליישוב  מיישוב 

ועדים מקומיים חדשים ליישובי המועצה, ולאור 
הוועדים  חברי  של  המוחלט  שרובם  העובדה 
אופן  את  מכירים  ואינם  הנגב  ברמת  נולדו  לא 
בתהליך  המועצה  החלה  מקומי,  בוועד  העבודה 
ארבעה  יכלול  התהליך  ועדים.  הכשרת  של 
ילמדו  בהם  השנה,  במהלך  מקצועיים  מפגשים 
כל  על  יישוב,  מנהלים  כיצד  הוועדים  חברי 

הראשון  המפגש  מכך.  הנגזרות  המשמעויות 
יתקיים כבר החודש. 

על  המקומיים  הוועדים  עמלים  בינתיים 
ועדות  מקימים   ,2019 לשנת  עבודה  תכניות 
שוטפת  עבודה  לשגרת  ונכנסים  יישוביות, 
הצמיחה  ממחלקת  והכוונה  תמיכה  בליווי 

הדמוגרפית במועצה.
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מציינים 70 שנה למבצע חורב

למבצע  שנה   70 מיוחד  באירוע  ציינו  בחנוכה 
חורב, הקרב האחרון של מלחמת העצמאות. את 
האירוע, בו השתתפו מאות אנשים מרמת הנגב 
גולדה  באולם  חגיגי  בטקס  פתחנו  לה,  ומחוצה 
המשחזר  ג'יפים  לסיור  יצאנו  משם  ברביבים. 
הלא  חפיר,  אל  לעוג'ה  מרביבים  המבצע,  את 
האוויר  מזג  למרות  הדרך,  לאורך  ניצנה.  היא 
הסוער, עצרנו ושמענו הרצאות קצרות וסיפורים 
חלק  לקחנו  היום  לסיום  מהמבצע.  מרתקים 
במעגלי שיח ברוח המבצע לכיבוש הנגב, ובטקס 
תש"ח  ללוחמי  הוקרה  תעודות  הוענקו  מיוחד 
בניהם  באירוע  בנוכחותם  אותנו  כיבדו  אשר 

האלוף )מיל'( עמוס חורב ופסח עזריהו.
קצין  רבין,  של  סגנו  הייתי  "אני  חורב:  עמוס 
על  פשיטה  חורב  מבצע  לפני  תכננו  מבצעים. 
שדה תעופה באל עריש, הייתי צריך להוביל את 
הפשיטה אבל היא לא התבצעה ואז התחלנו עם 

מבצע חורב".
רגיל.  לא  משהו  היה  הזה  "היום  עזריהו:  פסח 
הנגב  בחטיבת  שלי  המפקד  היה  חורב  עמוס 
וכל כך שמחתי להיות איתו, להרגיש מה שהוא 
זיכרונות  לי כחוויה של  מרגיש... היום הזה עבר 

מהימים של מלחמת השחרור".

ותיקי מלחמת העצמאות השתתפו בשחזור המבצע לשחרור הנגב

משולחן אגף שפ"ה וסביבה

זמן גינה - בכל מוסדות החינוך במועצה, עבודת 
האדמה וגידול מזון הם חלק בלתי נפרד מתכנית 
אנשי  האחרון,  בחודש  החיים.  ואורח  הלימודים 
ונשות חינוך מרחבי המועצה עבדו במרץ, חפרו, 

עדרו, זרעו ושתלו. 
)שדה  ויעלים  גוריון(  בן  )מדרשת  אלון  בגנים 
של  המשמעותית  בעזרתם  גינה  הוקמה  בוקר( 
הורי הגן. בבית ספר צין ההורים, בראשות מיכל 
קשות  עבדו  הספר,  מבית  סלע  ומיה  עמיחי 
ספר משאבים קבוצות  בבית  בשיקום החממה. 
הצמיחה,  מרחב  בטיפוח  ממשיכות  הגן  שומרי 
בהובלת מיכל אקיאן ותמר גיא, ואילו בבית ספר 
נגב סיני, בהובלת אילנה ספיבק, הוקמה חממה 

חדשה ונזרע אזור גידולי שדה.
תורמים  שנה  שבכל  לג'נסיס,  להודות  הזמן  וזה 
זרעים ברוחב לב לכל הגנים ובתי הספר, לטובת 

יצירת מרחבים ירוקים ומשמחים.
בשעה   - כתומים  פחים  פינוי  תדירות  הגדלת 
של  הפינוי  תדירות  את  להגדיל  הצלחנו  טובה 
זמני  באופן  הפחים הכתומים לפעם בשבועיים, 
)מלבד  אשלים  באגן  המצב.  את  לבחון  מנת  על 
טללים( ופתחת ניצנה בימי שני פעם בשבועיים, 
ואילו בטללים ואגן שדה בוקר בימי רביעי פעם 
בשבועיים. בימים אלה חברת סלעית תפנה את 

הפחים החומים במקום אלכס.

גינות במוסדות החינוך, מחזור וגזם – כל מה שחדש בסביבה
ריסוק  למבצע  יצאנו   - המועצה  בכל  גזם  ריסוק 
הגזם בשלושת האגנים, והעברת הגזם המרוסק 
הגזם  רסק  במו"פ.  מעבר  לתחנת  מהמדרשה 
בגינון  צרכיהם  ולכל  הישובים  לרווחת  מוצע 

הישובים.
נופו  החודש   - לקומפוסט  אורגני  חומר  ניפוי 
ערימות החומר האורגני, ובקרוב מאוד התושבים 
יקבלו לבתיהם קומפוסט שיוצר מתוצרי הפחים 

החומים של תושבי רמת נגב. כבוד!
הוספת שני פחים מוטמנים בתחנת דלק עבדת-  
אבן  המהווה  מבוקש  אתר  הינו  עבדת  כידוע, 
המצב  ובחגים  יום,  מדי  תיירים  למאות  שואבת 

שני  במקום  הוספנו  לאחרונה  יותר.  עוד  עמוס 
עבר  החנוכה  חג  ולראשונה  מוטמנים,  פחים 

עלינו ללא מפגעי אשפה גולשת באזור. כיף!
שילוט פינות מחזור ביישובים - בעקבות כניסת 
גוברות השאלות מה הולך לאיפה.  הפח הכתום 
כל  את  המפרטים  שלטים  ייתלו  מאוד  בקרוב 

סוגי הזרמים למחזור לרווחת התושבים.
מוחלפת  אלה  בימים   - אנרגטית  התייעלות 
תאורת החוץ של היישובים קדש ברנע, כמהין, 
אשלים וטללים, לתאורת לד חסכונית באנרגיה. 
וההתייעלות  הנראות  לשיפור  נוסף  מהלך  זהו 

במועצה.

ליד האנדרטה בעוג'ה אל חפיר

תלמידי מחזור א' של התיכון האזורי רמת הנגב 
למדו וחקרו בחודשיים האחרונים שאלה שנגעה 
בביקורת בתי הספר – כיצד צריך להיראות בית 
ספר במאה ה- 21? במסגרת התהליך, התלמידים 
)חוק  האזרחות  מתחומי  נושאים  מגוון  למדו 
החינוך הממלכתי(, ספרות )שירים ויצירות סביב 
נוסדו  ומתי  )למה  והיסטוריה  נושא בתי הספר( 
בתי הספר(, וחקרו מגוון בתי ספר בארץ ובעולם. 
הפרויקט,  של  הסיכום  באירוע  להיות  התרגשנו 
40. במהלך  על הבר", שהתקיים בפאב  "קהילה 
האירוע התלמידים הקריאו יצירות שיצרו לכבוד 
ידם  על  והולחן  שנכתב  שיר  ביניהם  הערב, 
במיוחד, ושיתף את התחושות והרגשות שלהם 

סביב הלמידה האחרת. 
הנחו  אותו  קהילתי  שיח  היה  הערב  שיא 
התלמידים סביב שולחנות עגולים, ודן בנושאים 
מגוונים שקשורים לתיכון האזורי החדש שהולך 
מה  האזורי?  בתיכון  צלצולים  יהיו  האם  ונבנה: 
יהיה סדר  החשיבות של תלבושת אחידה? מה 
היום? אילו מקצועות הגברה ראוי לפתוח? כמה 
בשיח  הספר?  בבית  לתת  נכון  בחירה  חופש 
בית  צוות  אנשי  הורים,  תלמידים,  השתתפו 
ותושבים  פורמלי  הבלתי  החינוך  אנשי  הספר, 
מרמת הנגב. הדיונים עצמם היו פורים, ובמהלכם 
לצד  מעניינים,  וטיעונים  מגוונות  דעות  הוצגו 

המלצות תכנון לשנת הלימודים הבאה.

חלק  לוקחים  התלמידים  את  לראות  כיף  איזה 
במסע ההיסטורי והמרגש של עיצוב תיכון אזורי 

חדש ברמת הנגב. 
ועינת  פינקלשטיין  רן  השכבה,  למחנכי  תודה 
העבודה  על  "משאבים"  ספר  בית  לצוות  שדה, 

על  והתלמידים  ההורים  ולכל  המאומצת 
השותפות.

דפנה ארבל  
מנהלת ההקמה 
של התיכון האזורי

בית הספר של העתיד

במסגרת אירוע "קהילה על הבר", התלמידים העתידיים של התיכון האזורי רמת הנגב החלו לעצב את אופן הלימוד בבית הספר

התלמידים הנחו דיונים סביב שולחנות עגולים

לרגל יום הילד הבינלאומי פרסמה הלשכה 
ילדי  על  נתונים  לסטטיסטיקה  המרכזית 
הממוצע  הילדים  שיעור  בעוד  ישראל. 
בכ-37%,  נאמד  בארץ  כפריים  ביישובים 
דורגו  ורתמים  עם  מרחב  היישובים 
במקומות השמיני והשישי )בהתאמה(, עם 

שיעור ילדים של כ-64%! 

ערן דורון, ראש המועצה: "אין נתון שמלמד 
ישראל  מדינת  של  שהעתיד  כך  על  יותר 
ויותר  יותר  האחרונות  בשנים  בנגב.  הוא 
משפחות מבינות את איכות החיים שמציע 
ביישובי  הקהילה  חשיבות  ואת  הדרום 

רמת הנגב".

ילדים זה שמחה

מרחב עם ורתמים הם בין 
היישובים עם אחוז הילדים הגבוה 

ביותר בישראל

גידולי השדה בבית ספר נגב סיני

 Are you from Ramat Hanegev?"
"!Oh! I love that place

לא ייאמן שהמשפט שבכותרת נאמר לנו שוב ושוב דווקא בארץ רחוקה, בעיר בה גרים שלושה 
מיליון תושבים. רמת הנגב על המפה.

הקהילות היהודיות בדנוור ולאס וגאס מקבלות את פנינו בחום רב והתרגשות. נראה שהם חיכו 
להגעתנו לא פחות מאיתנו. הלו"ז צפוף ואנחנו זוכים לטייל, לראות נופים לא מוכרים, לשמוע, 
– להכיר. מכירים המון אנשים מקסימים  ובעיקר בעיקר  להשתתף בתפילות חדשות-ישנות 
האלו.  הענקיות  לקהילות  שלנו  הקטנה  המועצה  בין  המרגשת  מהשותפות  חלק  המהווים 
מתרגשים לשמוע על חשיבות השותפות עבורם. איך הקשר עם רמת הנגב מחזק אצלם את 

הקשר לישראל ואת הזהות היהודית שלהם.
המארחים שואלים אותנו על הקשר בין היישובים במועצה, על ההופעה הקרובה בפאב 40, על 

התקדמות התיכון החדש. אפשר לחשוב שהם גרים במועצה...
עתידיים,  פעולה  לשיתופי  חדשות  אפשרויות  על  ביחד  חושבים  הרבים  המפגשים  במהלך 

לומדים המון ומעמיקים במחשבות על מה כדאי לשמר אצלנו ומה אפשר ללמוד ולשפר.
ובתוך כל העומס, מוצאים רגע לחשוב ולעבד את כל מה שחווינו, את השאלות הגדולות שמסע 
כזה מזמן על זהות יהודית, על זהות ישראלית, על הבחירה לגור בנגב, על החיבור והאהבה שלנו 

למועצה – ליישובים, למדבר שלנו, לאתגרים, ובעיקר לאנשים.

תודה על הזכות.

ליאור זלוף
מנהלת מרכז הצעירים
משלחת צעירים לדנוור ולאס וגאס, דצמבר 2018.

חברי משלחת הצעירים מרגישים בבית בדנוור ולאס וגאס
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

ביום רביעי 28.11 התקיים טורניר חנוכה המסורתי 
בטורניר  )א'-ד'(.  לכדורסל  בית-הספר  לילדי 
זו  שלחלקם  החוגים,  שחקני  כ-50  השתתפו 

השנה הראשונה בכדורסל. 
ביום חמישי 29.11 התקיים טורניר כדורגל אזורי 
מרמת  בנות  קבוצות  שתי  השתתפו  בו  לבנות, 
הנגב – קבוצת בנות צעירה וקבוצת בנות בוגרת. 
של  מרהיב  מחול  מופע  התקיים  היום  באותו 

להקת  בשיתוף  הנגב,  רמת  של  המחול  להקת 
התקיים  האירוע  שבע.  בבאר  חולית  המחול 
כספים  לגייס  שנועד  ניצוצות  מופע  במסגרת 

למשפחות במצוקה. 
בתל  לטיול  יצאו  הלכת  חובבי   1.12 שבת  ביום 
ערד עם המדריך בצלאל. היה טיול מוצלח ומהנה 

במזג אויר מושלם! 
ביום ראשון 2.12 נערך מופע מרהיב של תזמורת 

כלי הנשיפה בישיבת המליאה במועצה. 
שחקני  כדורגל...  רק  לא   4.12 שלישי  ביום 
וסופגניות  מתנות  חילקו  לכדורגל  הספר  בית 
במחלקות הילדים בסורוקה )ראו ידיעה נפרדת(. 
ולסיום, נספר שבאליפות הארץ בקראטה לילדים 
ונוער לשנת 2018 השתתפו 20 ילדים מרמת הנגב 
בוכריס  אורי  ביניהם  גבוהים,  להישגים  שהגיעו 

ממרחב עם שזכה במקום הראשון!

מאירועי התקופה במתנ"ס לא עוד טיסת פינוק עם חברים

כשהתבקשנו לסכם את המסע שעברנו במסגרת 
המשלחת החינוכית של רמת הנגב לפרנקפורט, 
ניתן לתאר חוויה כל כך מעצימה  התלבטנו איך 
זאת  ובכל  ומשמעותית בכמה משפטים. מאחר 
והתחושות  המסר  את  להעביר  לנו  חשוב  היה 
שליוו ומלוות אותנו עד היום, כתבנו את הדברים 

הבאים. 
בתחילת חודש נובמבר טסנו כמשלחת המייצגת 
החוויה  גרמניה.  לפרנקפורט,  הנגב  רמת  את 
אישית,  מישורים:  הרבה  בכל-כך  אותנו  הקיפה 
חברתית, לימודית ועוד. יכולנו לכתוב ספר קטן 
רק על החלק בגרמניה, אך הדרך שלנו מתחילה 

הרבה לפני הטיסה.
בחודש אפריל, לפני כחצי שנה, התקיימו מיונים 
צוות  למשלחת.  להתקבל  שרצו  הנערים  לכל 
להיות  מתאים  מהמועמדים  מי  בדק  מהמועצה 
עוד  אז  והמועצה.  המדינה  את  ולייצג  מנהיג 
הזאת,  המשלחת  של  המשמעות  מה  ידענו  לא 
עם  פינוק  טיסת  איזו  עוד  יהיה  שזה  וחשבנו 

חברים לגרמניה. 
הטיסה  ועד  יולי  מחודש  שהתקבלנו,  לאחר 
מספר  נפגשנו  התהליך.  את  התחלנו  בנובמבר, 
פעמים לסמינרים של יום או יומיים, שבמהלכם 
הזהות  על  תכנים  עברנו  כקבוצה,  התגבשנו 
את  לייצג  איך  למדנו  שלנו,  והיהודית  האישית 
למדנו  ביותר,  הטובה  בצורה  והמועצה  המדינה 
ואפילו  המדינות,  שתי  בין  והחיבור  העבר  על 

בנינו את הלו"ז לביקור בגרמניה.
הנוער  משלחת  אלינו  הגיעה  ההכנות  במהלך 
בישראל.  שלהם  הקיץ  מחנה  במסגרת  הגרמני, 
היינו ביחד במשך יומיים, שבמהלכם עשינו ביחד 
קבלת שבת, קידוש, ארוחת שישי, טיול למצדה 
כיף.  המון  ובעיקר  המלח  לים  טיול  בזריחה, 
העברנו להם הדרכות על הארץ וסיימנו במסיבת 

בריכה. 
של  שנה  כחצי  לאחר  נובמבר,  בחודש  ולבסוף, 
אנחנו  שבו  הלילה  הגיע  והתרגשות,  הכנות 

חברי המשלחת לגרמניה מספרים על החוויה 
פרנקפורט  של  הקריר  באוויר  נחתנו  טסים. 
ויאללה מתחילים. מטרתנו הייתה להכיר ולחקור 
ובני  את הקהילה היהודית. אירחו אותנו שליחי 
נפגשנו  בגרמניה.  היהודית  התנועה  של  הנוער 
רב  אפל,  הרב  מעניינות:  דמויות  הרבה  עם 
לעבוד  זה  איך  ועל  חייו  על  לנו  הקהילה שסיפר 
מוותיקי  פולק,  בני  היהודית;  הקהילה  בתוך 
בהיסטוריית  אותנו  שריתק  היהודית,  הקהילה 
לומדים  שלא  משהו  בפרנקפורט,  הקהילה 
בספרי ההיסטוריה; ועוד דמויות שונות שהציגו 
בבית  ביקרנו  הקהילה.  על  רחבה  תמונה  לנו 
הכנסת המפואר, פגשנו שוב את הנוער הגרמני 
שהגיע אלינו והכרנו אחרים בבית הספר היהודי, 
השתתפנו בפעולות של התנועה הציונית, ביקרנו 

בבית האבות היהודי שבעיר, ועוד. 
מעבר להיכרות עם הנוער ונציגי הקהילה, טיילנו 
מוכרות  הכי  באטרקציות  היינו  העיר,  ברחבי 

ואף   – לעצמנו  ארגנו  שאנחנו   – בעיר  וכיפיות 
יצאנו לטיולי טבע בנופים המרהיבים של גרמניה. 
משמעותית  כחוויה  המשלחת  את  לסכם  רצינו 
החברתית  ברמה  גם   – מאיתנו  ואחת  אחד  לכל 
לכל  להודות  רוצים  אנו  הלימודית.  ברמה  וגם 
הגורמים שאפשרו את המשלחת הזאת, מחלקת 
נוער וילדים של המועצה ואגף החינוך, השליחים 
הגרמניים ושאר חברי המשלחת אשר הפכו את 

החוויה זאת למושלמת. 
אם את/ה חושבים שהייתם רוצים לקחת חלק 
יהודי  נוער  עם  הקשר  את  לחזק  שכזה,  במסע 
אישי  העצמה  תהליך  לעבור  ובמקביל  בעולם 
וקבוצתי – אנחנו ממליצים לכם לא לפספס את 

ההזדמנות ולנסות להתקבל למשלחת הבאה. 

מיכל שביט ושני צור חלק
חברות משלחת נוער לגרמניה 2018

חוויה חברתית, לימודית ואישית

מורידים כובע בפני המחנכים

"הרוצה לתקן עולם, יעסוק בחינוך" 
)יאנוש קורצ'ק(

כמדי שנה, אנו נפגשים לערב של הערכה והוקרה 
פעילותם  על  והערכה  הוקרה  המועצה.  למחנכי 
קבלה,  סבלנות,  מחויבות,  הדורשת  החינוכית, 
הקשבה, איפוק, חשיבה, יצירתיות והתחדשות.

הטוב  החינוך  את  לילדיו  להעניק  רוצה  אדם  כל 
ביותר שידו משגת. חינוך טוב הוא לא רק אמצעי 
למידה מתוחכמים, גנים ומעונות מרווחים. חינוך 

ערב הוקרה לאנשי החינוך במועצה

שיודעים  מחנכים  עם  מפגש  בעיקר  הוא  טוב 
באמונה  תלמידיהם,  ילדיהם,  צעדי  את  לכוון 
ופיתוח  עצמאית  עשייה  לקראת  ובאהבה, 
הסקרנות הטבעית. מחנכים שיודעים את הכלים 

לממש את יכולתם.
אנו בטוחים כי כל אחד מהמחנכים, המתבוננים 
סיפוק  של  בתחושה  מתמלאים  בעשייתם, 

וגאווה בסיומה של כל שנה.
הערכה,  המון  ועם  הלב  מכל  לכולם,  תודה 
למטפלות, לגננות, לרכזות, למורים ולמנהלים – 

על עבודה  על עבודה  על עשייה מבורכת. תודה 
יומיומית מפרכת. 

תודה על האמונה והאהבה בילדים.
שאתם  העמוקה  הביטחון  תחושת  על  תודה 
לחינוך  זוכים  שילדינו  כך  ועל  לילדים  מעניקים 

טוב באווירה טובה ומקבלת.

מיכל פריאל
מנהלת גיל רך
אגף קהילה וחינוך

בית  שחקני  אוספים  חודשים  מספר  במשך 
מתנות,  צעצועים,  הנגב  רמת  לכדורגל  הספר 
ציורים וספרים. בחג חנוכה האחרון, יצאו הילדים 
עם הוריהם אל בית החולים סורוקה, שם חילקו 
את  הילדים  במחלקות  המאושפזים  לילדים 
ניכר  היה  החג.  ברוח  סופגניות  לצד  ההפתעות, 

שכולם התרגשו והבינו את תחושת השליחות. 
פעילות זאת מתווספת למספר פעילויות העשרה 
הכדורגל,  בחוג  האחרונות  בשנים  שמתקיימות 
מתוך תפיסה חינוכית וערכית לילדי החוג שהם 
לא נמצאים רק בחוג כדורגל, אלא זוהי מסגרת 
השואפת להעניק למידה התנהגותית, חברתית, 
חינוכית ומקצועית, כפי שניתן לראות בפעילויות 
שחקנים  בה  דפסחא,  קמחא  הקודמות: 
פעילויות  בריאות,  סדנת  לנזקקים,  מזון  אספו 
נבחרת  למשחקי  נסיעה  בקהילה,  התנדבותיות 
ישראל מול ספרד, נסיעה למשחקי הפועל באר 
השנה,  במהלך  טורנירים  טרנר,  באצטדיון  שבע 
שלל  ועוד  בהם  שותפים  שההורים  אימונים 

פעילויות נוספות.

הפעילות הבאה תהיה ערב גיבוש "על האש", קריוקי וצפייה בווידאו מאימוני השחקנים של נבחרת 
עתודת רמת הנגב בבית משפחת מנור במדרשה. 

לא רק כדורגל... כבר אמרנו?  
אפיק ארזואן
מאמן נבחרת הכדורגל

לא רק כדורגל

שחקני בית הספר לכדורגל חילקו הפתעות לילדים המאושפזים בסורוקה

הילדים חילקו צעצועים, מתנות, ציורים וספרים שאספו

נלחם  היה  הגלדיאטור  העתיקה,  רומא  בימי 
עד למוות כנגד חיה מורעבת או נגד אדם אחר. 
למות  נבחרו  אחר  אחד  לכל  השווים  אנשים 
בקרב, רק כי היו ממעמד שנחשב נמוך. והקהל 
אהב לראות את זה: אנשים מחאו כפיים, הריעו, 
אולי גם צחקו קצת או החשיבו את זה לערב טוב 
את  עודדו  הם  התחתונה  בשורה  אבל  במיוחד, 

השלטון להמשיך להרוג אנשים.
פעם אנשים עם עור כהה נחשבו נחותים לאדם 
רק  בבהמה,  הגובל  עבד  של  לרמה  עד  הלבן, 
רק  התחילה  השואה  עורם.  בצבע  ההבדל  בגלל 
כי מנהיג קם ואמר שכל מי ששונה ממנו ומעמו 
הרבה  עוד  למצוא  יכולה  אני  להיכחד.  צריך 
הדומים  צדק  אי  למעשי  בהיסטוריה  דוגמאות 

לאלה.

בני אדם נשארים בני אדם 

מאמרה של ליהיא תרשיש, תלמידת כיתה ז' בבית הספר משאבים
חלף,  ההוא  שהזמן  בדעה  רווחים  אתם  בטח 
 – שונה  המציאות  אך  המשיכה.  ההיסטוריה 
בשביל  סתם  זה  את  זה  ''הורגים''  עוד  אנשים 
הכיף. ברשתות החברתיות אנשים רבים מגיבים 
שלדעתם  אדם  על  כלל  בדרך  רעות,  תגובות 
תגובות  אלפי  לעתים  מהם.  ''נחות''  או  חלש 
לאיבוד  הקורבן  את  מביאות  כאלה  נוראיות 
תיאבון, דיכאון ואף התאבדות. גם לנשים עדיין 
חברתיים  פערים  יש  לגברים,  הזהה  מעמד  אין 
עצומים, אנשים כהי עור עוד זוכים לגזענות, ויש 

עוד הרבה דוגמאות שעליהן לא ארחיב.
השתנו?  באמת  אנשים  לי,  תגידו  ועכשיו 
עם  הדבר  אותו  עצמה.  על  חוזרת  ההיסטוריה 
עם  חייתיים  רצונות  אותם  קדמה,  שינויי  מעט 

תפאורה שונה. אנשים לא השתנו. ממלכות בבל, 
ותמיד  רבים,  ורומא שלטו על אנשים  יוון  פרס, 
קיוו,  לפחות  או  חשבו,  שנפגעו  האנשים  אותם 
טוב  יהיה  הרעים  הדברים  כל  אחרי  שבעתיד, 
דוגמאות  כמה  מניתי  מקודם  האומנם?  יותר. 
אנחנו  עושים.  עדיין  שאנחנו  נוראיים  לדברים 

מסגלים דעות פרימיטיביות ללא כל צדק.
זה  אבל  ומכוער.  מזוויע  עקום,  העולם  אולי  אז 
לא אומר שהמצב בלתי ניתן לשינוי. זה לא אומר 
שלנו אין את הכוח להפוך את המציאות לשונה. 
''זה לא  כל אחד מוריד אשמה מעצמו או אומר 
אני'', אבל אם כל אחד יקח אחריות להפוך את 
העולם לטוב יותר, אנחנו נוכל יום אחד להתעורר 
למציאות אחרת ולעבור את ''המלכות הרומית''.
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

לנוכח "זריחות"

בימים אלה סיימתי רצף הקרנות בבית החולים סורוקה בבאר-שבע, לאחר מסלול שכלל ניתוח וטיפולים כימותרפיים. כבר מהפעם הראשונה, כשישבתי 
יותר  בהמתנה בהקרנות, בפרוזדור הצר במרתף בית החולים, חשתי בנוח. תשאלו "מדוע/ הכיצד"? מסיבה פשוטה: כשהסתכלתי מולי ראיתי תמונה, 
נכון, ח"י תמונות של זריחות, שצילם ראש המועצה הקודם, שמוליק ריפמן ז"ל, בשנת 2014. בזכות צירוף תמונות זה והקדשתו של שמוליק הרגשתי רוגע 

ותקווה.
אין לי ספק שאם הצלחתי לעבור את דרך החתחתים הזאת, הרי שזה הודות למעגלי התמיכה להם זכיתי; משפחה, חברּות והקהילה סביבי. לכולם אני מודה 
מקרב לב ולכל הצוותים הרפואיים המסורים שטיפלו בי בחדשים האחרונים, במדרשה, במועצת רמת-נגב ובסורוקה שלנו, במרכז בריאות השד, אשפוז 

יום אונקולוגי וההקרנות.
שולמית עמיר-זרמי

צלילים של אולמות מלאים

עם סיומו של פסטיבל "צלילים במדבר" העשרים ואחת 

ואחת  העשרים  במדבר"  "צלילים  פסטיבל 
ביותר.  מהנה  היה...  זה  פסטיבל  ואיזה  מאחורינו, 
השנה למספר רב של מופעים לא נותרו כרטיסים 
לא  האוהל  ובמופעי  הפסטיבל,  החל  טרם  עוד 
כאלה  והיו  פנויים,  עמידה  מקום  או  כיסא  נותרו 
שנותרו בחוץ. זה בהחלט משמח שקהל רב מגיע, 
אך במקביל מחייב חשיבה כיצד נוכל להגדיל את 

מספר המקומות. 
מוזיקה  פגשנו  הפסטיבל  ימי  ארבעת  במשך 
בליווי  הנפלא  רובס  מדני  במיטבה.  ישראלית 
השראה  ומלא  משותף  מופע  ועד  מיתר  אנסמבל 
של שלומי שבן וחווה אלברשטיין. חברי אנסמבל 
של  חדשות  יצירות  בנגינת  גם  הפליאו  מיתר 
מלחינים צעירים, ביניהם נציגים למגמות המוזיקה 
של  בניצוחו  רעננה  סימפונט  תזמורת  אל  בנגב. 
אנסמבל  הנגב,  רמת  זמרי  הצטרפו  אזולאי  רועי 
הסירנות ונגן המנדולינה רואי דיין, לביצוע יצירות 
נועם  הדורות.  כל  בני  ישראלים  מלחינים  של 
בנאי, מאיה אברהם ואנסמבל גלעד אפרת הביאו 
יחד  כהן,  ואיציק  מנור,  אהוד  שירי  את  לפסטיבל 
עם להקה מרשימה של נגנים וזמרים, הקדיש ערב 
בלתי נשכח ליצירתו של יוסי בנאי. במופע קהילתי 
מרגש שהוקדש לפיוטיו של רבי יהודה הלוי חברו 
רמת  זמרי  ירוחם,  קונסרבטוריון  מקהלת  יחדיו 
בליווי  בוקר,  שדה  של  הילדים  ומקהלת  הנגב 
תזמורת של סטודנטים מירושלים וממצפה רמון, 
גוריון.  בן  ממדרשת  פיימן  עפרה  של  ובהנחייתה 
אנסמבל  היו  בפסטיבל  שהשתתפו  הרכבים  עוד 
וכמובן  סווינג  ג'יפסי  כלייזמר  להקת  מודאליוס, 
ונוגע  אינטימי  במופע  גפן  אביב  והיוצר  הזמר 
והרכבים  מלחינים  השתתפו  החי  באולפן  ללב. 
ישראליים במגוון של סגנונות, ביניהם להקת פרוב 
המקומית. והיו מופעי הילדים, יהונתן גפן במופע 
"איך שיר נולד" והצגה מוזיקלית מקסימה – מסע 
תיאטרון  מדרום,  שכנינו  שביצעו  רחוקים,  להרים 

אלעד מאילת והערבה.
זו ההזדמנות להודות מקרב לב לערן דורון וד"ר ספי 
מלכיאור, ולכל אנשי אגף קהילה וחינוך, שלמרות 
התקציב,  בנושא  שקיימים  הרבים  הלחצים 
גדולה  ממשיכים לתמוך בכל לב בפסטיבל. תודה 
ככולו  רובו  הפסטיבל,  של  ההפקה  צוות  לכל  גם 

מבין חברי ותושבי קיבוץ שדה בוקר, אשר הובילו 
בהתלהבות את ארבעת ימי הפסטיבל. 

ב-25-28  יתקיים  ושתיים  העשרים  הפסטיבל 
תלונות  מספר  שקיבלנו  מאחר   .2019 בדצמבר 
לפני  עוד  שהחלה  הכרטיסים  מכירת  בנושא 
לוח  את  להסביר  הזמן  זה  התכנית,  פרסום 
שנה:  מדי  עצמו  על  החוזר  השגרתי,  הזמנים 
שבועות  כשישה  מתחילה  הכרטיסים  מכירת 
באתר  התכנית  לפרסום  במקביל  הפסטיבל,  לפני 
נשלח  לכן  קודם  עוד  המועצה.  ובאתר  הפסטיבל 
כמעט  תכנית  עם  הפסטיבל  ידידי  לכל  דוא"ל 
סופית. מי שמעוניין לקבל הודעות עדכון בדוא"ל 
שלטי  ולהירשם.  הפסטיבל  לאתר  להיכנס  מוזמן 
השערים, הפליירים והפוסטרים מגיעים ליישובים 
הזמנים  ללוח  הפסטיבל.  לפני  שבועות  כשלושה 
להיכנס  ביכולתנו  שאין  שיווקי  היגיון  יש  הזה 

תזמורת סימפונט רעננה, אנסמבל הסירנות וזמרי רמת נגב

אתר  אחר  לעקוב  ממליצים  אנו  לכן,  כאן.  לפרטיו 
מתפרסמת  מתי  לדעת  תוכלו  שם  הפסטיבל, 

התכנית ומתי מתחילה המכירה.
מחשבה לסיום: שני "צווארי בקבוק" יש בפסטיבל: 
עד  באולמות.  המושבים  ומספר  לינה,  מקומות 
והנה  לינה,  במקומות  היה  הקושי  עיקר  עתה, 
המלון  בניית  "התאזן".  שהקושי  נראה  השנה 
את  לשנות  עשויה  בוקר  שדה  לקיבוץ  בכניסה 
מבוטל  לא  מספר  ולהוסיף  הלינה,  מקומות  מפת 
של מיטות. נותר לנו אם כן לחשוב כיצד משפרים 
אולי  באולמות.  המקומות  במספר  הקושי  את  גם 
מישהו מכיר תורמים שרוצים לבנות אודיטוריום?

להתראות בפסטיבל העשרים ושתיים. 

איתן פאר
צוות "צלילים במדבר"

איך סט צילומים של שמוליק ריפמן ז"ל סייע למצבי הבריאותי

השרה בי רוגע ותקווה

מקומי באיילים

סטודנטים מעמותת איילים החלו במפגשים עם סטודנטים מהמועצה
כבר מספר חודשים, מבלי ששמתם לב, סטודנטים 
מעמותת איילים וסטודנטים המתגוררים במועצה 
העומדות  משותפות  מטרות  סביב  יחדיו  נפגשים 
במסגרת  קורה  זה  המועצה.  תושבי  כל  עיני  לנגד 
שמאפשרת  באיילים"  "מקומי  הפיילוט  תכנית 
דיון  עימו  מביא  שנרקם  החזק  החיבור  מפגש. 
במגוון  ועשייה  יזמות  של  חדשה  ורוח  מעמיק 
תרבות  אירועי  הפקת  כדוגמת  בוערים,  תחומים 

המרחב  פיתוח  התיישבות,  עידוד  לתושבים, 
המשותף והפיכתו אטרקטיבי לצעירים ועוד.

המשותפת,  מהפעילות  כחלק  האחרון,  בחנוכה 
את  רתמים  מכפר  צעירות  משפחות  אירחו 
באשלים.  העמותה  של  מהכפר  הסטודנטים 
הדלקנו נרות, אכלנו סופגניות, דיברנו על חלומות 
סיפור  על  שמענו  המדורה  וסביב  משותפים 
ההתיישבות של כפר רתמים דרך האנשים שגרים 

של  לקשר  התחלה  רק  הוא  הזה  המפגש  בו. 
הסטודנטים עם התושבים ברמת נגב.

להירתם  יקרים,  תושבים  אתכם,  מזמינים  אנחנו 
את  ולחזק  פעולה  שיתופי  ליצור  אלינו,  ולהצטרף 

הקשר בין הצעירים בנגב אל הנגב.
באיילים",  "מקומי  מלגת  מרכזת  פינסקי,  שיראל 
כפר סטודנטים באשלים
עדן אחיטוב, "מלגאית" רתמים



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 234   ||   ינואר  2019      |   1011   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 234   ||   ינואר  2019

ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

תסריט מטורף
פרטים  לספר  יכול  אני  שעכשיו  גדול  מזל 
שנים,  כעשרים  לפני  שהתרחש  הזוי  מסיפור 
שטות  מעשה  התיישנות.  עליו  חלה  שבוודאי 
בו  למצב  אותנו  להכניס  עלולה  שהייתה  גדולה, 
גובה  את  לכבות  מצליחים  היו  לא  כבאים  אלף 
הלהבות. סוג של סרט בו הבמאי מתחרע. הדרך 
לגיהינום רצופה בכוונות מטומטמות, ואני הייתי 

הטמבל המוביל.
הכול התחיל בסוף המילניום הקודם, כשבבוקר 
הידיעה  עם  בניצנה  ותיק  עובד  אליי  הגיע  אחד 
המרה שבערב שטוף רוחות ואבק, מאלה שבהם 
נעקר  והוריהם,  הגן  ילדי  על  מרחם  לא  המדבר 
האבטחה  משרשרת  שלו  החדש  הטרקטורון 
ונגנב. טרקטורון הונדה עם מנוע ארבע פעימות. 
הדאג'.  מביר  לכנופיה  לטעמו  הובילו  העקבות 
ידוע היה שמעת לעת הם באים "להשלים ציוד" 

מהמושבים שבאזור...
את  שאלתי  ה"מודיעין"  וניתוח  מחשבה  אחר 
היום  החבר'ה שהיו בתורנות ה"מתמיד" באותו 
המאפליה  בארץ  עומק  סיור  לעשות  אפשר  אם 
השכנה. נתור, ואולי במקרה יצוץ לנו הטרקטורון 
כשבעל  מניצנה,  בג'יפ  מוביל  אני  יצאנו,  הגנוב. 
לזהות  שתפקידו  הגשש  תקן  על  האבדה 
טרקטורון הונדה שחור אדום, ומאחורינו תגבור 
של ג'יפ מתמיד צמוד על שני לוחמיו החמושים.

כמו צונאמי מדברי 
המלטפים  החולות  דרך  נכנסנו  יפה  בבוקר 
הדרום  ללב  עסלוג'  ביר  שמורת  של  והענוגים 
היישוב  של  צפוי  הלא  "מהעורף"  באנו  הפרוע. 
פני  על  מפוזר  יישוב  חן.  וללא  סדר  ללא  הפזור 
לרוב,  ופחונים  מאהלים  ובו  המבולגן  המרחב 
מפוזרים כאילו עבר עליהם איזה צונאמי מדברי. 
אני מוביל כיאה למי שעוד זרם בדמו אינסטינקט 
שום  אהבלית.  מוטיבציה  חדור  גולני  קצין  של 
בג'יפים  חמוש  אתה  אם  בטח  מפחיד,  לא  דבר 

ובגיבוי.

טוויסט בעלילה
את  שמושך  מתוחכם,  במאי  של  בסרט  כמו 
פסטורלית  באווירה  אותו  ומשקיע  הצופה 
קו  על  שבראשן  זהובות  דיונות  ברקע  רגועה, 
ומשובבי  רכים  צבאים  היו  השמורה  של  התפר 
לעולם  מאירה  והשמש  נוחה  הטמפרטורה  עין. 
חשבתי  ומהנה.  יפה  יום  ברחמים.  עליו  ולדרים 
לוועדי  והמסלול  המודל  את  נציע  שאולי  אפילו 
עובדים על תקן "ספארי מדברי לארץ לא נודעת".
והתחילה  השתבש  הכול  מקום,  משום  פתאום, 
פג'ו  טנדר  בעלילה.  טוויסט  חתיכת  עם  דרמה 
עם ארגז פתוח מאחור התקרב מלפנים לכיווננו. 
הוא  אך  החולי,  השביל  את  לו  לפנות  ניסיתי 
הודעה  וללא  עלינו,  התביית  מגנט  של  סוג  כמו 

שלנו  התמימות  בחזית.  לנו  נתקע  מוקדמת 
המבוגר  הנהג  שבטח  שיערתי   – בשיאה  הייתה 
לנו  "השתפשף"  ובטעות  השליטה  את  איבד 

בטמבון. עכשיו צריך לעזור לו ואולי להתנצל... 
אך לפתע יצא המבוגר מהפג'ו, ברח לעבר אחד 
הגיחה  במקומו  ונעלם.  הקרובים  האוהלים 
אישה בריאת בשר בשנות החמישים לחייה, עם 
בצווחות  לקראתנו  ובאה  שלופה,  מטבח  סכין 
מהולות בקללות נאצה שזר לא יבין. בשלב הזה 
הבנתי שתם עידן התמימות הרומנטית שאפפה 
העיקרית,  למערכה  עוברים  ומעכשיו  אותי, 

שבראשיתה היה טרקטורון מעשן...
האישה שבאה וצווחה משכה את מלוא תשומת 
הלב של כול החבורה. בעודנו עומדים מופתעים 
עלי  וזרקה  מרחק  אלי  צמצמה  לרכבים,  מחוץ 
את סכין המטבח. היא זרקה באופן לא מקצועי, 
פרובוקטיבית  מחאה  הייתה  כוונתה  כי  שברור 
ושלא על מנת להרוג, אך הדרמה משכה את כל 

תשומת הלב שלנו.
כמו  הגיחו,  עלינו,  שסגרה  בשעה  דווקא 
או  חמישה  עילית,  יחידת  של  מבצע  בפקודת 
הקרובים,  לאוהלים  מבין  שטח  אופנועי  שישה 
בסרט  כמו  ראווה,  במופע  הדיונות  לכיוון  וטסו 
שנראו  הצבעוניים  השטח  אופנועי  אקסטרים. 
כתום  של  עזים  בצבעים  הדיונות  על  מלהטטים 
וירוק זוהרים לצד שחור ואדום מעוטרים, נכנסו 
וכך  אחדות,  שניות  שארך  מובן  הלא  לסרט  לי 

נעלמו מעבר להרים ולמדבר.
השטח  אופנועי  של  הראווה  מופע  משנעלם 
והלכה  הצווחנית  הגברת  הסתובבה  הצבעוניים, 

לה, כי תפקידה בדרמה הסתיים.

הבנת הנקרא
מבין  להגיח  החלו  נגמר,  המוטורי  כשהחלק 
שבאו  וצעירים  ילדים  הצופים,  שאר  האוהלים 
קמעה  עבר  כשההלם  טוב.  בסרט  חלק  לקחת 
שלא  הבנתי  בראש,  להסתדר  החלו  והדברים 
של  שבר  צעקות  לא  תמימה,  בתאונה  מדובר 
מסוג  אופנועים  תחרות  ולא  מבוגרת,  אישה 
"ראלי דקר" ברמת הנגב... התובנה הסבירה: אם 
אנחנו בעיניהם "משטרה" שבאה לחיפוש פתע, 
זו תגובה של מי שרצה להבריח רכבים, אנשים 

ופשעים. 
הבדיעבד  חוכמת  לי  התחוורה  אלה  בשניות 
העגומה. הרי אנחנו לא ממש משטרה, אנו כוח 
קטן ללא גיבוי נוסף, ללא צווי חיפוש וללא סמכות 
למקום  שנכנס  תמים  פטרול  סתם  משטרתית, 
שבדרך כלל נדרש לו כוחות רבים ומשולבים של 
בהחלטה  נוסף.  וסיוע  מודיעין  משטרה,  מג"ב, 
"גדול  לאירוע  נקלענו  לחבר'ה:  אמרתי  מהירה 
כמו  מורכב  משהו  ויתפתח  נסתבך  אם  עלינו". 
בכול  חמורות  השלכות  לכך  תהיינה  יריות, 
את  לקפל  הוא  מאתנו  שנדרש  מה  לכן  הרמות, 

פעמי המשיח המדברי

הזנב ולצאת במהירות מהשטח לפני ש"הבמאי" 
יכניס אותנו להמשך של סרט מלחמה. במקרה 

הזה עדיף לצאת בחלק של הפרומו של הסרט...

הנשק הנכון
רק  שלא  להבין  לי  לקח  עשורים  שני  כמעט 
רק  ולא  ביותר,  הנחוצה  משטרה,  בסמכות 
את  נפתור  החוק,  אכיפת  רשויות  בסמכויות 
הזה.  המורכב  השכנים  בסכסוך  המורכבות 
חייבים להוסיף את דרך החינוך והקשר האנושי 
ודיאלוג.  הדדי  אמון  יצירת  לכל  ראשית  הישיר. 
כנראה שזה היה "האירוע המכונן" שנטע בראשי 
את הרצון לפעול בשטח, ושלא בדרך קני רובים 
ופשיטות פתע אצל השכנים. אני יודע שזו דרך 
מאמץ  הדורשת  ופתלתלה,  ארוכה  מעצבנת, 
בר  כל  והקרבה.  האנושי  החיבור  ביצירת  עצום 
האחד  שבצידם  גדרות  יש  עוד  שכל  מבין  דעת 
עוני,  השני  ובצידם  ועושר  שפע  מידות,  בתי 
הרעב  השכן  המדינה,  של  והתעלמות  הזנחה 
שכנות  השבע.  השכן  של  המועדון"  את  "ישרוף 
רק  ולא  ומכבד,  עמוק  בחיבור  להיות  צריכה 

באמצעי מניעה נגד גניבות.
דברים  ועוד  הגנובה  ההונדה  חרפת  את  בלענו 
וחרפה.  זעם  מעוררי  הם  כי  לזכור,  נוח  שלא 
כמו  חינוך,  בפעולות  והתחלתי  כעסיי  כבשתי 
כך  אחר  הבדואים.  לילדי  וקייטנות  נוער  מחנות 
הסביבה  להגנת  המשרד  עם  פעילות  הפעלנו 
בקרב יישובי הבדואים, שעיקרם יצירת מודעות 
להקמת  התנאים  שבשלו  עד  פסולת,  למיחזור 
יש תיכון  בו  הנוער הבדואי הראשון בארץ,  כפר 
מדהימה  חקלאית  וחווה  פנימייה  עם  מושקע 
לילדי הבדואים. ההורים של הנערים הם המנוע 
ההולך  הפרויקט  ולחיזוק  להתמדה  העיקרי 
שלנו  הצוות  את  הנערים,  את  מעצים  ומעצים. 
להתערבב  שהסכימו  והערבים,  היהודים  את 
לחברה  לנערים,  טוב  עתיד  לבנות  לנסות  כדי 
הרי  ישראל.  למדינת  דבר  של  ובסופו  הבדואית 
להתאדות  הולכים  לא  המדבר",  "אדוני  הם, 
מהנגב, וגם אני לא מתכוון להיעלם שבעים שנה 
עמוק  בחיבור  יהיה  הפתרון  חורב.  מבצע  אחרי 

שמתחיל בחינוך ובכבוד הדדי. 

כמו פעמי משיח
נקשו  הקט,  במשרדי  ספון  בעודי  שבוע,  לפני 
הלומדים  בדואים  תלמידים  חבורת  דלתי  על 
ניצנה,   – מדבר  נווה  הנוער  בכפר  בניצנה  וגרים 
שמצאו כרטיס ויזה של תיירת מארה"ב מקבוצה 
את  איתרנו  דקות  כמה  תוך  בניצנה.  שביקרה 
שבסיפור  לי  ברור  התרחב.  והלב  האבדה  בעלת 
המשיח  לימות  מגיעים  לא  עדיין  נחמד  אחד 
בנגב, אבל אולי זהו שעל אחד המפעים את פעמי 

המשיח הנגבי.

המועצה האזורית רמת הנגב 
מודיעה בזאת על כוונתה 

לחלק מלגות יצירה 
ליוצרים מתושביה

הקרן לעידוד היצירה, 
בסיוע התורם אלן ברנדט, 

מעניקה סיוע כספי ליוצרים 
מכל רחבי מועצה אזורית רמת הנגב.

נהלי הועדה:
בסיוע  ודנה  לשנה  אחת  מתכנסת  הועדה   .1

ליוצרים עצמאיים מכל תחומי האמנויות.

הרכב  ויו"ר,  חברים  ארבעה  תמנה  הועדה   .2
הועדה יכלול אנשי מקצוע מתחומי דעת ויצירה 
שונים, הועדה רשאית להתייעץ עם אנשי מקצוע 

מתחומי אמנות שונים לצורך גיבוש החלטותיה.

בתקציב  ייקבע  ליוצרים  המלגות  קרן  תקציב   .3
המועצה מדי שנה.

סוג העזרה:
הועדה לעידוד יצירה מעניקה סיוע כספי להוצאה 

לאור או פרסום של יצירה בתחומים שונים.
הכרוכות  שונות  הוצאות  למימון  כספי  סיוע 
ויחסי  ההצגה  לאור,  ההוצאה  הפרסום,  במימון 

ציבור של יצירות מוגמרות .

היקף המלגה ) הסיוע( יקבע בהתאם לפרויקטים 
המוגשים ובכל מקרה לא יעלה על 5000 ₪

* הועדה לא מסייעת ברכישת ציוד/חומרים.

קול קורא

.dafnaa@rng.org.il :חובה להירשם מראש ליום הפתוח באימייל
מחכים לראותכם!

יום פתוח
יום שישי 1.2.19

מרחבי  את  להכיר  מקרוב?  יותר  קצת  האזורי  התיכון  את  להכיר  מעוניינים 
הלמידה? לחוש ולשמוע איך לומדים אצלנו? להיפגש ולשאול שאלות? 

10:00-10:15    התכנסות וכיבוד קל
10:15-10:45     פתיחה

10:45-11:45     סיור באתר הבניה של התיכון
11:45-12:30     שיח סביב שולחנות עגולים על התיכון האזורי 

עם תלמידי מחזור א' של התיכון.

היום מיועד לתלמידי והורי כיתות ט' ו-ח' שמעוניינים לבחון 
את האפשרות ללמוד בתיכון האזורי בשנת הלימודים תש"פ.

המפגש יתקיים בבית גיל הזהב, מועצה איזורית רמת הנגב

לתיכון האזורי

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2019 
סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש 
אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות 
המקומיות ]"נוהל תמיכה"[, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טפסי בקשה באתר של המועצה: 
www.rng.org.il

]על המועצה<חוק ומנהל<ועדות סטטוטוריות<ועדות תמיכות<
תמיכה במוסדות ציבור[.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטפסי הבקשה, ולצרף לבקשה 
את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.

את בקשת התמיכה יש למסור לידי מנכ"לית המועצה 
עד לתאריך 30/05/2019. 

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא תפעל 
בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2019

לשאלות ופרטים נוספים- 08-6564123
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אדם, מקום

ליד הסבתא והסבא
לפני עשר שנים נבחרתי לפקד על חטיבת שריון 
ולי  אשתי  ליעל  צפון.  בפיקוד  "הזקן"   8 מילואים 
בן  היה  ביניהם  שהגדול  ילדים,  שלושה  אז  היו 
שלוש. אשתי נולדה במדרשה. ההורים שלה, אריה 
ביישוב.  ותיקים  הכי  התושבים  הם  ברלב,  ושרה 
הרי  תובעני  בתפקיד  נמצא  אני  שכאשר  הבנו 
שהמקום הכי טוב לגדל את הילדים יהיה פה ליד 
הסבתא והסבא, ומאז אנחנו פה. היום כבר יש לנו 
ארבעה ילדים. איתמר בכיתה ה', יערה בכיתה ג', 
נעם בכיתה ב' ועפרי בגן טרום חובה. היא הייתה 

"מתנת השחרור" שלי.

מנהיגות חינוכית
לאחר  שנים,  ארבע  לפני  השתחררתי  מהצבא 
הלחימה  מנהל  הייתי  בו  איתן"  "צוק  מבצע 
משלחות  מדריך  אני  היום  בעזה.   36 אוגדה  של 
בערך  נוסע  אני  ושם.  יד  מטעם  לפולין,  במסעות 
וצה"ל,  נוער  שש פעמים בשנה עם משלחות של 
ואני גם מתכנן להוציא מסע למבוגרים מהמדרשה 
בסדנאות  מנחה  גם  אני  זה  מלבד  הקרוב.  בקיץ 
צה"לית  חינוכית  מנהיגות   – מחצבי"ם  שנקראות 
דרגי  עבור  שנערכות  סדנאות  אלה  בירושלים. 
של  בסוגיות  דנים  ובהם  בצבא,  והאל"ם  הסא"ל 
עיסוק  לצד  הישראלית  והחברה  ממלכתיות 

בכשירות חינוכית פיקודית.

הזקן 
פיקדתי  עליה  השריון,  חיל  של  "הזקן"   8 חטיבה 
השריון  חטיבת  היא  שנים,  וחצי  ארבע  במשך 
פיקד  ועליה  הקים  אותה  צה"ל,  של  הראשונה 
האלוף יצחק שדה "הזקן", והיא אשר כבשה לפני 
במסגרת  )ניצנה(  אל-חפיר  ע'גה  את  שנה   70
אלה  בימים  השחרור.  במלחמת  "חורב"  מבצע 
אני בתחילתו של דוקטורט שעוסק בגדוד 89 של 
הקים  אותו  והפשיטה,  הקומנדו  גדוד  החטיבה, 
כלל  עם  נפגשתי  המחקר,  במסגרת  דיין.  משה 
הקצינים והלוחמים שעדיין בחיים, כ-15 איש מכל 

רחבי הארץ. 

לסיים את המלחמה
הבריטים  של  הרצון  היה  "חורב"  למבצע  ברקע 

ארז לב-רן, מדרשת בן גוריון
רצף  שיישאר  כך  ערביות,  בידיים  יישאר  שהנגב 
טריטוריאלי בין מצרים, דרך עבר הירדן ועד לבגדד. 
לבן גוריון היה מאוד חשוב הנגב, כיוון שהוא הבין 
שלא  יהודי  יישוב  להתפתחות  מקום  כאן  שיש 
דרך  פעלו  הבריטים  בערבים.  מיושב  שטח  בתוך 
נציג האו"ם הרוזן פולקה ברנדוט, שהוביל החלטה 
יהיה בקו  גבולה הדרומי של המדינה היהודית  כי 
חיסל  "חורב"  מבצע  גת.  לקריית  אשדוד  שבין 
הנגב  את  לסלק  הבריטית  השאיפה  את  סופית 
מהידיים של ישראל. מדובר על שנה לאחר פתיחת  
רצתה  קמה  עתה  שזה  המדינה  כאשר  המלחמה, 
הלאומית  למשימה  ולהתפנות  אותה  לסיים  כבר 
אבל  עלייה,  קליטת  של  והחשובה  הדחופה 
המצרים לא רצו לחתום על הפסקת אש, בין היתר 
המוצלח,  המבצע  בעקבות  הבריטי.  הלחץ  בגלל 
לשבת  הסכימה  הערבי,  העולם  מנהיגת  מצרים, 
מדינות  שאר  גם  הגיעו  ואחריה  אש,  להפסקת 
המלחמה,  את  בפועל  מסיים  שהמבצע  כך  ערב. 
אילת,  לכיבוש  "עובדה"  מבצע  רק  היה  כשאחריו 
אבל זה מבצע בלי אש, מול הירדנים שכבר נסוגים 
ומוציאים את הכוחות שלהם מהשטח המנדטורי. 

נקודת ההכרעה
זהו  המבצע,  של  ההיסטורית  לחשיבות  מעבר 
הלחימה  תורת  מבחינת  מאוד  חשוב  מבצע  גם 
של  הכשרה  בקורסי  שנים  הדרכתי  צה"ל.  של 
מפקדי פלוגות וגדודים, ותמיד הקפדתי ללמד את 
החומר המקצועי דרך דוגמאות היסטוריות. מבצע 
עבור  לי  שהייתה  טובה  הכי  הדוגמה  הוא  "חורב" 
לרכז את המאמץ  מהי המהות של קרב התקפה: 
העיקרי ישירות ובאופן המהיר ביותר ישירות אל 

נקודת ההכרעה. 

שיא השלמות
ההיסטוריון והוגה הדעות הבריטי לידל הארט טען 
שלילת  ידי  על  דווקא  לאו  מוכרעת  המלחמה  כי 
יכולת האויב ללחום, כפי שטען קלאוזביץ, אלא גם 
על ידי שלילת רצון האויב ללחום – הגורם הנפשי 
הפיזי.  הגורם  מן  יותר  הרבה  חשוב  במלחמה 
האויב  כוחות  על  הסתערות  כי  טען  הארט  לידל 
איננה הפתרון האידיאלי וכי "שיא השלמות יושג 
באסטרטגיה על ידי השגת הכרעה ללא כל לחימה 

של ממש". 
על  מבוססת  העקיפה  הגישה  של  האסטרטגיה 
ההנחה כי הרושם שנוצר אצל מפקד היריב חשוב 
יותר ממצב כוחותיו בפועל. אם הוא מגיע למסקנה 
כי כוחותיו בנחיתות, הוא עשוי להחליט החלטות 
ללא  כניעה  או  זמנה  בטרם  נסיגה  כגון  שגויות, 
צורך. את הרושם מקבלים המפקדים מן המוראל 
מקריאת  מאשר  יותר  הלוחמים,  נמצאים  בו 
מצביא  אם  נמצאים.  הם  בו  האסטרטגי  המצב 
ירוד  ומוראל  תיאום  חוסר  בלבול,  ליצור  מצליח 
בקרב כוחות האויב, הוא ינצח אף אם מצב כוחות 
כדי  כוחותיו.  ממצב  בהרבה  טוב  בפועל  האויב 
לידל הארט שם דגש על תמרון,  זה,  רושם  ליצור 
על הונאה ועל הפתעה. לידל הארט ייחס חשיבות 
לצורך  במהירות  מצב  לניצול  ולאלתור,  לגמישות 
חזיתית  תקיפה  ושלל  האויב,  אצל  בלבול  יצירת 
של כוחות האויב. מבצע "חורב" היה עבורו דוגמא 

טובה לתפיסה זו.

קרב מבריק
האלוף  הוא  הזה  המבריק  הקרב  על  שפיקד  מי 

קצין  עם  יחד  הדרום,  חזית  מפקד  אלון,  יגאל 
המודיעין  קצין  ועם  רבין  יצחק  שלו  המבצעים 
זרובבל ארבל. הם מבינים איך האויב חושב, וכיצד 
שולחים  הם  אותו.  ולהפתיע  אותו  להטעות  ניתן 
רפיח  בין  טריז  לכבוש  גולני  חטיבת  את  כהטעיה 
את  להחליש  למצרים  גורמים  ובכך  עזה,  לעיר 
לתגבר  כדי  סד"כ  ולדלל  בניצנה  שלהם  המערך 
המצרית  החטיבה  את  תוקפים  הם  ואז  עזה.  את 
הדרומית שמחזיקה 25 מוצבים לאורך הכביש בין 
במקום  אבל  ניצנה.  לבין  היום  של  הבה"דים  עיר 
לעבור מוצב אחר מוצב ולהקיז עליו דם מול צבא 
מצרי שמגן עליו בנחישות גבוהה, הם מתקדמים 
ציר  שנים,  מאות  בו  נעו  שלא  נסתר  ציר  דרך 
הציר  דרך  עוג'ה-רפיח.  לכביש  שמתחבר  נבטי 
החטיבה  מפקדת  את  ישירות  תוקפים  הם  הזה 
גורמים לכל המערך  וכך  )ניצנה(,  המצרית בעוג'ה 
רביבים  מאזור  יוצאת  הנגב  חטיבת  להתמוטט. 
וכובשת במהלך מקדים וכהסחה את אזור אשלים 
את  כובשת  גורי  חיים  של  מחלקתו  היום.  של 
קרב  מתפתח  מכן  ולאחר  הראשונים,  המוצבים 
מכונה  שהיום  משלט  סביב  מדם  ועקוב  קשה 
של  כוח  לחם  בה  הצרפתי",  הקומנדו  "גבעת 
והקולוניות  מצרפת  חדשים  ועולים  מתנדבים 
חטיבה  נעה  במקביל  אפריקה.  בצפון  אז  שלה 
כיבוש  לאחר  ניצנה.  אל  ישירות  הנסתר  בציר   8
ניצנה, כוחות צה"ל נכנסים לתוך סיני עד אל עריש 
כדי לכתר את המצרים שברצועת עזה, ורק בלחץ 

המעצמות הם נאלצים לסגת. 

תעוזה וחוכמה
מדובר על קרב גבורה שהיה מונח על חוט השערה, 
ומבטא את התעוזה והחוכמה של צה"ל – לשלוח 
נחשב  שהיה  דיונות  אזור  דרך  ק"מ   50 חטיבה 
להגיע  כך  ואחר  המצרי,  האויב  בעומק  עביר  לא 
בחנוכה,  שערכנו  המיוחד  באירוע  עריש.  לאל 
ניצנה  של  הנוער  כפר  מנהל  פלמ"ח,  דוד  ביוזמת 
ובתמיכה של המועצה, שחזרנו את המבצע, מתוך 
ולהכיר  שם  שהיו  ללוחמים  כבוד  לעשות  רצון 
בין  ישראל.  ולכלל  לתושבים  והאזור  המבצע  את 
אלינו,  שהתלוו  תש"ח  ללוחמי  כבוד  חלקנו  היתר 
של  הסגן  אז  שהיה  חורב,  עמוס  האלוף  וביניהם 
פלוגה  מפקד  שהיה  ביידץ,  אורי  או  רבין,  יצחק 
תחת  שהיה  הראל  חטיבת  של  החמישי  מהגדוד 
פיקוד חטיבה 8, עמד אז בראש כוח חסימה בפתח 
נחל לבן, ובלם שלושה ניסיונות מצרים לתגבר את 
 8 חטיבה  של  הזחל"ם  אנדרטת  עד  הגענו  ניצנה. 
בניצנה, שהוצבה שם בין היתר בזכות עודד ברזילי 
עמד  וגם  המועצה  מהנדס  שהיה  רביבים  מקיבוץ 
בראשה. על הזחל"ם מצאנו זר שהניח שבוע קודם 
מג"ד 89 הנוכחי של חטיבה 8, יחד עם נפתלי ארבל, 

שהיה המ"פ שכבש את ניצנה במבצע "חורב". 

בזכות המבצע הזה
ביום ראשון, ה-26 בדצמבר 1948, פורסם בחטיבה 
8 "עלון שדה" מספר 35, שנערך "במשלט הצופה 
תחוג  "הערב  כי:  היתר  בין  נכתב  ובו  עו'גה",  על 
כשאנו  הקרב,  בשדה  החנוכה  חג  את  חטיבתנו 
כיבושי  להתפשטות  שיא  שהיו  בשדות  חונים 
היהודים  החזיקו  זמן  הרבה  לא  חשמונאים.  בני 
לא  והכידון  הרומח  מאחורי  הנכבשים.  בשטחים 
הנכבש  את  יבסס  אשר  העברי  המתיישב  הלך 
כאן  חיים  עכשיו  אנחנו  הזה  המבצע  בזכות   ."]...[

ברמת הנגב, וזוכים ליישב אותו. 

שחזרנו את המבצע מתוך רצון לעשות כבוד 
ללוחמים שהיו שם

גם אני רוצה להתנדב במד"א
קודם כל קצת רקע...

מגן דוד אדום הינו ארגון ההצלה הלאומי של מדינת ישראל. הפעילות כוללת הגשת עזרה ראשונה, התרמת דם ותפעול שרותי הדם 
ובהדרכת הציבור הרחב בקורסי עזרה ראשונה והחייאה.

טרם הקליטה לקורס על המעוניינים להתנדב לעבור ראיון אישי ולהציג אישור על בריאות תקינה.

הכשרה
ההתנדבות בתחום הצלת חיים מחייבת ידע מקצועי ברמה גבוהה מאד, שכן, מסיבות ברורות, האחריות המוטלת על כתפי המתנדבים 
היא כבדה. על מנת להתחיל ולהתנדב, יש לעבור קורס בסיסי מקיף, נדרשים לעמוד במשימות ובבחינות של קורס מגיש עזרה 
ראשונה בכיר, בהיקף של 88 שעות. הקורסים כוללים בין השאר פרקים בהחייאה, טיפול בחולים וטיפול בפצועי תאונות דרכים, 

הקורסים נערכים על פי רוב פעמיים בשבוע בשעות הערב.

ההתנדבות
מתחילים בהתנדבות פעילה על אמבולנסים בהתאם לסוג ההכשרה והוותק בהתנדבות. במשמרות מצטרפים המתנדבים לצוותי 
האמבולנס שיוצאים לטפל בחולים ובנפגעים. קריאות החירום מתקבלות במוקד (טלפון 101 )והוא שמשגר את האמבולנס. בנוסף 

לכל אלה נהנים המתנדבים מפעילות חברתית ענפה כגון מסיבות, טיולים, ימי כיף ועוד.

ההתחייבות
לאחר סיום הקורס עליכם להתחייב להתנדב לפחות 16 שעות בחודש, במשך לא פחות משנתיים.

כשנה לאחר תחילת ההתנדבות , תקבלו תעודה על סיום הקורס.

כמה זה עולה לכם...
קורס בסיסי למתנדב עולה 180 ש"ח. המחיר כולל השתתפות סמלית בהוצאות הקורס,

ספר "עזרה ראשונה להצלת חיים", חוברת עבודה לחניך.

sonya@rng.org.il | | 050-2153391 | 08-6564133 סוניה רביבו, רכזת התנדבות רמת הנגב

רוצים להצטרף אלינו? בקרוב ייפתח קורס חובשים ונהגים ברמת הנגב. 
להרשמה- אברומי 0524767341, חזי 054-2401058
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פינת הגינון המדברי

מתאים לתה משובח

הנגב,  לדרום  שהגיעו  המוקדמים  הגשמים  לאור 
הגנן המדברי יצא לחפש פריחה בנחלים הגדולים. 
קבוצת  אמיתיים.  מדבר  עצי  מעט  יש  הנגב  בהר 
העצים הגדולה היא האלות האטלנטיות בהר הנגב 
)נחל  בודדים  שיטה  עצי  יש  ושם  פה  המערבי. 
צרור, נוקד(. בנחל פארן, ציחור ויובליהם יש מאות 
למדבר  כיאה  מפוארים,  ונגב  סלילנית  שיטה  עצי 
אמיתי. אז איך זה שאין כמעט שיטים בהר הנגב? 
לשיטים  )בניגוד  הישן  העולם  של  השיטה  עצי 
מהסוואנות  מקורם  ואוסטרליה(  אמריקה  של 
של אפריקה, שם הטמפרטורה לא יורדת מתחת 
לאפס. ואילו בהר הנגב הטמפרטורות צונחות כל 
הכי  הנגב  שיטת  הקיפאון.  לנקודת  מתחת  חורף 
עמידה לקור, ועל כן אפשר לשתול אותה בגינות; 
תשרוד  היא  כן  ועל  יותר  רגישה  סלילנית  שיטה 
הסוכך,  שיטת  ואילו  מרוח;  מוגנים  במקומות  רק 
ולא  מאד  רגישה  ובאילת,  בערבה  רק  שגדלה 

תשרוד בגינות שלנו. 
יש עוד מספר צמחים שגדלים רק במדבר הקיצוני 
החם וקר להם מדי אצלנו, כמו אזוביון מדברי, צלף 
נוי,  זה, עם צמחי  ועוד. בכלל  סחוסי, סילון קוצני 
בכדי לדעת אם הם מתאימים לתנאים המקומיים, 
חשוב לדעת מה מקורם. למשל לצאלון או לבאובב 
אפריקה,  מזרח  ממדגסקר/  שמוצאם  עצים   –
לעולם  הטמפרטורה  שם  המשווה  קו  על  אזורים 

הנגב.  בהר  קר  יהיה   – לאפס  מתחת  יורדת  לא 
מאזורים  שמוצאם  אשור,  או  ארז  זאת  לעומת 
מחום.  או  חזקה  מקרינה  יסבלו  באירופה,  קרים 
אי  כבר  הגלובלית,  ההתחממות  עם  שני,  מצד 

אפשר לדעת אם יהיו לנו עוד חורפים קרים...
 

ריחני  כוכב  המדברי:  הצמח  פינת 
)Asteriscus graveolens(

כוכב הוא סוג ממשפחת המורכבים. בארץ 3 מינים 
בסוג. כוכב ריחני צמח רב-שנתי שחי עד כשלוש 
שנים. בקיץ הוא מתייבש לגמרי, אך כשמתחילים 
חיים  חסר  יבש  צמח  כמו  שנראה  מה  הגשמים, 
מתוך  רעננים  עלים  ומוציא  לתחייה  קם  פתאום 
לכוכב תפרחת צהובה כמו של  הענפים היבשים. 
חרצית והוא פורח בסוף החורף. כוכב גדל במדבר 
הכוכב  של  לעלים  הנגב(.  בהר  )לא  החם  הקיצוני 
להכין  שכדאי  לאפרסק,  דומה  נפלא,  ריח  יש 
מהם תה משובח. מין דומה לכוכב הוא פרעושית 
וגם  הכוכב,  של  גידול  בית  באותו  שגדל  גלונית, 
סגולות  יש  לפרעושית  תה.  להכין  אפשר  ממנו 

רפואיות וגם ידוע כדוחה פרעושים.
גלעד מיכאלי
 משתלת קרקש
מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

האורח הנדיר בעין עבדת

התיישבתי בשקט ברא"ִהֵנּה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָכְּתֵלנּו, 
)שיר  ַהֲחַרִכּים"  ִמן  ֵמִציץ  ַהַחֹלּנֹות  ִמן  ַמְשִׁגּיַח 

השירים ב, ט(
הרבה פינות חמד יש לנו בנגב, אך אין ספק כי אחת 
למדרשת  מתחת  ממש  נמצאת  שבהן  המובילות 
המבקרים  כמויות  למרות  עבדת.  עין   – גוריון  בן 
האדירות במקום )כ-180 אלף איש בשנה!( עדיין 
בשעות  מגיע  אתה  אם  במיוחד  למצוא,  אפשר 
הבוקר המוקדמות, לפני שהנחל מתמלא בהמולת 
ציפורים,  של  מאוד  יפה  מגוון  עליזים,  מטיילים 
בישראל  הכחדה  בסכנת  הנמצאים  עופות  חלקן 

)נשר מקראי ועיט ניצי(. 
בעין עבדת.  לאורך השנים הדרכתי מאות אנשים 
תמיד היו ציפורים להראות וסיפורים לספר. אחד 
ציפור  על  הוא  לעתים  לספר  שנהגתי  הסיפורים 
אחת מיוחדת, נדירה ביותר, שנוהגת לבקר באופן 
קבוע בישראל אבל בעיקר בצפון ותמיד במספרים 
לעין  זה קשור  איך  או שניים בשנה.  קטנים; אחד 
עבדת? ובכן, בשנות התשעים נצפתה ציפור יפה 
זו פה בעין עבדת, אך מאז 1998 לא נראתה במקום. 
מאז, אין צפר אשר פוקד את עין עבדת ולא מחפש 

זכר לקיומה.
מדי פעם הייתי מדמיין איך זה ירגיש לראות אותה 
פה... אבל כנראה שדמיונות לא מצליחים להעביר 
שבו  רגע  באותו  כי  במדויק.  הרגשה  אותה  את 
זיהיתי בזווית העין משהו אדום חזק עף הציף אותי 
ערב רב של רגשות – עוד לפני שבכלל הרמתי את 
המשקפת לוודא שמה שאני רואה זה מה ששחרר 
אותי.  להציף  שאיים  האדרנלין  שסתום  את 

המשקפת רק אימתה את מה שחשבתי. אל מול 
עיניי קיפצה לה בנון שלנטיות הציפור הנחשקת. 

שם  מצוקים,  שוכן  הכתלי  כתלי.  קוראים  לציפור 
רגליים(  ופרוקי  )חרקים  מזונו  את  מחפש  הוא 
בסדקים ובחריצים. אורכו 15-17 ס"מ ולגוף ולראש 
מטה.  כלפי  וכפוף  ארוך  המקור  בהיר.  אפור  גוון 
בפרישת כנף נחשף דגם יפהפה המשווה לו מראה 
של פרפר גדול – בסיס האברות וסוככות היד בגוון 
אדום זועק, ובאברות היד השחורות כתמים לבנים 
אנכיים  בקירות  להיאחז  מסוגל  הכתלי  גדולים. 
ואף ללכת על תקרות מערות ומצוקים כאילו היה 
עכביש. דבר זה מאפשר לו להגיע לחורים ונקיקים 
שציפורים אחרות לא יכולות להגיע אליהם ולמצוא 

בהם מזון. תפוצתו של הכתלי רחבה; מהפירנאים 
חורפים  בודדים  פרטים  במזרח.  לסין  ועד  במערב 

בישראל, לרוב בצפון, בעיקר בארבל.
מרגע הגילוי עולים לרגל צפרים וחובבי טבע מכל 
מהם  לרבים  הזו.  המרגשת  בציפור  לחזות  הארץ 
זה המפגש הראשון עם ציפור נדירה וחמקנית זו. 
אנו מקווים שהכתלי יבחר להישאר פה כל החורף, 
לעין  בואו  בינתיים  הבאה.  בשנה  יחזור  אף  ואולי 

עבדת. זה כדאי.
באם תחליט הציפור להישאר אצלנו אנו נוציא סיור 

מיוחד לתושבי המועצה. עקבו אחר הפרסומים.

 מידד גורן

ציפור נדירה וחמקנית

עץ, דע מאין באת

ציפורימפו 

הצעות להפקת כנס קהילות 
מובילות שינוי ויום כדור הארץ במועצה אזורית רמת הנגב 

קול קורא

ההצעות יבחנו וההצעה הזוכה תיבחר 
על ידי המרכיבים הבאים: 

25% - התאמה בהתחשב בהמלצות וניסיון קודם מקצועיות
25% - מקצועיות

25% - מחיר
25% - חברה מקומית מהנגב

לשאלות הבהרה, פרטים נוספים והגשת הצעת מחיר, אנא במייל בלבד: shlomit@newcommunity.co.il     הגשה לא יאוחר מ- 6.1.2019 בשעה 24:00

ב-2 באפריל 2019 יתקיים יום של חגיגה מקומית ונגבית ברמת הנגב כמטרה מרכזית - הנגב כמרחב השראה:
קהילות מובילות שינוי. הקונספט שילווה את היום הוא האדם כמחולל שינוי וכוחה של קהילה. 

האירוע יתקיים במדרשת בן גוריון. 
היום יתחיל עם כנס של הרצאות קצרות, מעגלי שיח, סיורים וסדנאות כולל ארוחות בוקר וצהריים. 

חלק הראשון ייחתם עם שוק איכרים מקומי ותוכן קהילתי.

לו"ז מוצע זמני:
10:00 - התכנסות וארוחת בוקר מתוצרת הנגב

10:30 - פתיחה וברכות
10:45 - פאנל פתיחה

11:30 - הרצאות קצרות של עשרים דקות
12:15 - מעגלי שיח

13:00 - ארוחת צהריים מתוצרת הנגב
14:00 - בימת יזמים לבחירת הקהל

15:00 - יציאה לסיורים מודרכים או סדנאות במדרשה
16:30 -  פתיחת יום כדור הארץ - הפנינג של שוק איכרים מקומי ומיצגי אמנות 

מקומיים 

התכנים לכנס ייקבעו אחרי קבלת הצעות בקולות קוראים והחלטת ועידת היגוי 
של שותפי הכנס. 

הכנס יתקיים בפעם השנייה כאשר בשנה שעברה הגיעו למעלה מ-300 איש.

חלקו השני של היום יהיה יום כדור הארץ שיחל אחרי הצהריים ויסתיים בשעות 
הערב המוקדמות. 

 הפקות מחול, מוסיקה ומתחם ספורט של המתנ"ס, סדנאות – חלק זה יהיה כולו 
סביב עשייה ויצירה מקומית יצירה, סיורים מקומיים ומתחם מזון מקומי. אירוע זה 

הינו הזדמנות למפגש רב דורי ורב יישובי.

לו"ז לדוגמה:
16:30 - הפעלות סביבתיות של החינוך הבלתי פורמלי, הגנים והמועצות הירוקות של בתי הספר 

היסודיים. 
שוק בר קיימא מתוצרת רמת הנגב וקבוצות הנוער .מופעים של הרכבים מקומיים, הופעות מחול ותאטרון 

משחקי ספורט .
שוק קח-תן וסדנאות "פרי סקול".  

18:30 - מופע מרכזי: קולולם והענקת אות הוקרה לאזרחים ותיקים התורמים לסביבה ולקהילה, ספירה לאחור והחשכת המתחם. 
 

*** בשני הלו"זים לדוגמה מדובר בלו"ז מוצע ולא סגור על מנת להמחיש את הכיוון הרצוי. 
על מגיש ההצעה לספק הצעת מחיר להפקת כל היום על כל מרכיביו, כנס קהילות מובילות שינוי והפנינג משפחות - יום כדור הארץ.

על ההצעה לכלול הצעת מחיר כולל תיאור ניסיון קודם בהפקת אירועים מרובי משתתפים, רשימת ממליצים, ניהול תקציבי ותוכנית עבודה לאירוע דומה 
בהיקף של   300 אלף ש"ח ו-1000 איש.

באחריות החברה הזוכה לדאוג לתפעול הכולל של שני האירועים: 
רישיון עסק, מד"א, מכבי אש, משטרה וכדומה. 

עיצוב, פרסום ושיווק. 
לוגיסיטקה - שירותים, ניקיון, אשפה, ציוד, במות, אביזרים ואירוח.

אספקת כ"א לתפעול השוטף 
הבאת הצעות מחיר למרכיבי ההפקה. 
איסוף צרכים מהמציגים ומתן מענה. 
תפעול שוק איכרים, ארוחות ודוכנים. 

תיאום מול ספקים, מרצים, נציגי מועצה וכיל וכן כל מי שתגדיר המועצה כשותף באירוע. 
מתן מענה טלפוני יומיים לפני יום האירוע. 

כלל ההפקה תתבצע בתיאום ובהנחייה של המועצה ונציגי כיל.



יום שלישי   |   22.1.19   |   בשעה  21:00   |   אולם גולדה ברביבים
יוגשו כיבוד קל ושתיה


