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פתיחת שנת הלימודים
סיימנו  מאחורינו,  כבר  החגים"  "אחרי  תקופת 
לסכם את שנת תשע"ח במערכת החינוך ונכנסנו 
במערכת  שערכתי  בסיור  תשע"ט.  לתוך  עמוק 
הגיל הרך וחלק מבתי הספר התרשמתי ששנת 
הלימודים נפתחה בצורה חלקה, ושמחתי לפגוש 
את הצוותים המסורים, מתקנים שמורים היטב 

ופדגוגיה מתקדמת וחדשנית.
גם מערכת החינוך הבלתי פורמלי במועצה כבר 
תנועות  מכלל  חניכים  מאות  הכוח.  בכל  רצה 
המעלות",  ב"חג  יחד  השתתפו  במועצה  הנוער 
ומספר שיא של תלמידים נרשם השנה במערכת 

החוגים!

צמיחה דמוגרפית – ממשיכים קדימה
בקיץ  הנגב!  ביישוב  קשה  לעבוד  ממשיכים 
זה  למועצה.  משפחות   88 עוד  נוספו  האחרון 
יש  כיום  יותר.  עוד  לקלוט  אפשר  אבל  חיובי, 
שנעמוד  מקווה  ואני  במועצה,  תושבים   7,670
עם  להיות  הבאה  הלימודים  לשנת  שלנו  ביעד 

8,000 תושבים.
 86 של  ראשון  שיווק  פורסם  ספטמבר  בחודש 
 32 מתוכם  גוריון,  בן  במדרשת  לבנייה  מגרשים 
המחוזית  בוועדה  למשתכן".  "תכנית  במסגרת 
 500 עד  לבניית  תכנית  אושרה  ובנייה  לתכנון 
אושרה  שנים  שבע  אחרי  בוקר.  בשדה  יחידות 
הרחבת  ואושרה  שיזף  ליישוב  מתאר  תכנית 
היישוב,  הכפלת  את  שתאפשר  הזמני  המחנה 

וניתן לו תוקף של ישוב רשמי במדינת ישראל. 
של  התב"ע  את  להפקדה  להביא  מתכוון  אני 
הקרובה,  השנה  במהלך  וכמהין  שדה  משאבי 
כשמדובר  גם  לצערי,  הבודדים.  חוות  עם  יחד 
בהרחבת יישובים קיימים, גופים רבים מערימים 
קשיים לא סבירים ובכך מונעים את התפתחותם 

של היישובים והמועצה.

קשר עם יהדות התפוצות
מאוסטרליה,  שונות  משלחות  אירחנו  החודש 
ביקורי  ובריטניה.  נורבגיה  נבאדה,  קולורדו, 
האמון  את  ביטוי  לידי  מביאים  אלו  משלחות 
לעולם  מסביב  שלנו  השותפים  של  והתמיכה 
במועצה ובפרויקטים השונים שאנחנו מקדמים 
ביישובים. אני גאה בקשר החזק של רמת הנגב 
והתמיכה  העולם,  ברחבי  יהודיות  קהילות  עם 

שאנחנו מקבלים מהן לא מובנת מאליה. 
החיים"  "עץ  הכנסת  בבית  הקשה  הפיגוע 
את  המחיש  רק  בפיטסבורג  היהודית  בקהילה 
מעבר  אחינו  לבין  בינינו  שיש  הגורל  שותפות 
לים. יהדות התפוצות היא מכפיל כוח של מדינת 

ישראל, ואסור למדינת ישראל לשכוח זאת.  

יחסי מועצה-תושבים
הוא  המועצתית  החומש  תכנית  מיעדי  אחד 
ליישובים  המועצה  בין  היחסים  הסדרת 
והתושבים, וכעת אנחנו מבצעים צעד משמעותי 

והיסטורי! אני נרגש לצאת לדרך עם "מוקד 106 
המועצה.  לתושבי  טלפוני  מוקד  הנגב",  רמת 
התושבים  בין  מקשר  גורם  יהווה  המוקד 
למחלקות השונות במועצה, ויאפשר מעקב אחר 
ודיווח. יחד  וטיפול בכל קריאה, תלונה  קריאות 
עם המוקד אנחנו משיקים גם את יישומון רמת 

הנגב, לנוחיותכם. 
את המוקד מפעילה חברת "כל יכול" המעסיקה 
גאה  אני  מוגבלויות.  עם  המתמודדים  אנשים 
בכך שרמת הנגב תומכת ומעודדת העסקה של 
השירות  את  שנקבל  ובטוח  מוגבלויות,  בעלי 

הטוב ביותר! 

חמש השנים הבאות
כידוע, לא התקיימו בחירות לראשות המועצה. 
שלי,  בדרך  מאמין  אני  מבחירות.  חששתי  לא 
בצוות המועצה ובתכנית החומש לשנים הבאות. 
יחד עם זאת, מרגשת אותי הבעת האמון אותה 
רמת  תושבי  המועצה.  מתושבי  מקבל  אני 
בעצמם,  טבע  שמורת  מיוחד,  משהו  הם  הנגב 
מקבל  אני  אותה  התמיכה  על  תודה  אסיר  ואני 
מהתושבים והזכות לשרת ציבור ולפעול לפיתוח 

המועצה, יישוביה ומדינת ישראל. 
גדול  בכאב  מלווה  נכנסתי  הקודמת  לקדנציה 
וחשוב  ז"ל,  ריפמן  שמוליק  של  לכתו  בעקבות 
שקורים  מהתהליכים  גדול  חלק  כי  להזכיר  לי 
לצד  בתקופתו,  התחילו  במועצה  אלו  בזמנים 
מהחוכמה  חלק  זו  לחלוטין.  חדשים  פרויקטים 
דורי  בין  שליחים  ממרוץ  חלק  שאנחנו  להבין   –
וציונית  ישראלית  היהודית,  הדורות  ומשרשרת 

בנגב. זו זכות גדולה להיות חלק משרשרת זו.

ועכשיו ממשיכים לעבוד...
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.

shiraa@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

דוח לתושב 

1. איתן כהן )באר מלכה(
2. צביקה טוכטרמן )טללים(

3. ארן לב רן )מדרשת בן גוריון(
4. ערן עמר )מדרשת בן גוריון(

5. מוטי אברג'יל )מדרשת בן גוריון(
6. מרדכי צבי מונין )משאבי שדה(

7. דוד פלמח )ניצנה(

נציגי מליאת המועצה הנכנסים

דבר ראש המועצה

8. ענן שיאון )קדש ברנע(
9. מיכאל בן לולו )רביבים(

10. ברוריה טאובה )רביבים(
11. אליסף פלמר )רתמים(
12. ארז ירדני )שדה בוקר(

13. יריב מילוא )כמהין(
14. משה אטס )אשלים(

ביום הבחירות לרשויות המקומיות, יום שלישי 30.10.18, התכנסה ועדת הבחירות במועצה יחד עם מנהל הבחירות לישיבה מיוחדת, בה הכריזו 
על הוועדים המקומיים ונציגי היישובים במליאת המועצה הנבחרים. 

אשלים הינו היישוב היחידי במועצה בו התקיימו בחירות, לאחר ששאר היישובים הגישו רשימה מוסכמת אחת, אותה אישר מנהל הבחירות 
כרשימה הנבחרת.

להלן נציגי המליאה הנבחרים )לא סופי(:

נאחל הצלחה רבה לכלל הנציגים ולראש המועצה, ערן דורון, בקדנציה הבאה!

כמדי שנה, אנחנו מפרסמים את תמצית הדוחות הכספיים לשנת הכספים הקודמת



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 233   ||   נובמבר  2018      |   45   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 233   ||   נובמבר  2018

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מתארים את עתיד רמת הנגבמה שבטוח – פיתוח 

תכנית  בהכנת  התחלנו  האחרונים  בחודשים 
של  ממהלך  חלק  הוא  התהליך  כוללנית.  מתאר 
כוללניות  מתאר  תכניות  להכנת  התכנון  מנהל 
מנהל  מוביל  התכנון  תהליך  את  הכפרי.  במגזר 
"לרמן-בן  המתכננים  משרד  באמצעות  התכנון 

שושן | עיר, אזור, נוף".
מה זו בכלל תכנית מתאר כוללנית?

תכנית המתאר הכוללנית הינה מסמך סטטוטורי 
פיתוח  וכיווני  תכנון  מדיניות  המתווה  )חוקי( 
עתידיים. המסמך כולל הנחיות לקידומן ואישורן 
של תכניות מפורטות ואחרות, באמצעותן יקודם 
מיישוביה  אחד  וכל  כולו  המועצה  מרחב  פיתוח 

בעשורים הקרובים. 
בצורה  המועצה  מרחב  בכל  עוסקת  התכנית 
כללית, וכוללת נושאים שונים וסוגיות מהותיות 
מערך  את  מגדירה  היא  עתידה.  על  המשפיעים 
מגורים,   – ביניהם  והקשרים  הקרקע  שימושי 
שטחים  ציבור,  מוסדות  תיירות,  תעסוקה, 
 , טבע  ושמורות  פתוחים  שטחים  חקלאיים, 

תשתיות, מערך תחבורה וכדומה, הכול בהתייחס 
לאוכלוסייה הקיימת והעתידה להתווסף בתחום 

המועצה. 
תכנית  הינו  התכנון  תהליך  של  הסופי  התוצר 
עליה  המועצה,  של  מפה   – סטטוטורית  פיסית 

יסומנו שימושי הקרקע העיקריים.
תהליך הכנת התכנית מלווה לכל אורכו בתהליך 
לשיתוף הציבור. תכנית המתאר מהווה הזדמנות 
על  בחשיבה  פעיל  חלק  לקחת  התושבים  עבור 
והיישוב  המועצה  עתיד  ועל  מגוריהם  סביבת 
הציבור  שיתוף  תהליך  מטרת  חיים.  הם  בו 
רוצים  אתם  איך  התושבים,  מכם,  לשמוע  היא 
לראות את מרחב המועצה האזורית ואת היישוב 
שלכם בעשרים השנים הבאות. מה הן הסוגיות 
הצרכים  מה  אתכם?  שמעסיקות  העיקריות 
אתגרים  אילו  עם  מגדירים?  שאתם  העיקריים 

אתם מתמודדים בחיי היומיום?
המועצה  ברחבי  לאחרונה  סייר  התכנון  צוות 
ללמוד  במטרה  היישובים  הנהגות  עם  ונפגש 

את  המעסיקות  העיקריות  התכנון  סוגיות  על 
המועצה ותושביה. בהמשך התהליך צוות התכנון 
קבוצות  המאפיינות  מיקוד  קבוצות  עם  ייפגש 
מוזמנים  אתם  הרחב.  הציבור  ועם  באוכלוסייה 
להשתתף במפגשים שיתקיימו במסגרת הכנת 
זו  ויפורסמו באמצעי תקשורת שונים.  התכנית, 
ההזדמנות שלכם להיות שותפים לתכנון עתידה 

של המועצה ועתידו של היישוב שלכם.
ניתן ליצור קשר ישיר עם צוות התכנון בכתובות 

המייל:
 mitar_rng@lerman.co.il

 neta@synergyltd.co.il
ועם מינהל התכנון בכתובת המייל:

Michalam@iplan.gov.il
של  לעולמם  נחשפים  התלמידים  ההנחיה, 
את  מקרוב  מכירים  המחקר,  ולעולם  החוקרים 
החשיבה  דרך  את  העבודה,  סביבת  ואת  הכלים 
צעיר  בגיל  כבר  וטועמים,  האקדמית,  והעבודה 

את פשר חיי המחקר המדעי-אקדמי.

שיזף – עבודות עפר נמרצות בהרחבת המחנה הזמני 

אגף ההנדסה ממשיך בתנופת הפיתוח ברחבי המועצה. לפניכם כמה מהפרויקטים הרוקמים עור וגידים בימים אלה

התיכון האזורי החדש – יוצקים יסודות

טללים – השלמות פיתוח לבתי האגודהמרכז הצעירים הולך ומוקם, ואנחנו כבר לקראת סוף השלד

בית ספר צין – הקמת חצר לימודית טללים – תחילת עבודות עפר וקירות תומכים לשטח ציבורי פתוח

המועצה בהובלת אגף  ההנדסה החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית, שתהווה את הבסיס לפיתוח המועצה בעשורים הקרובים

לתדלק בסוף העולם שמאלה

תחנת הדלק שפעלה ביישוב קדש ברנע, הנמצא 
לפני  נסגרה  מצרים,  גבול  שעל  ניצנה  בפתחת 
והמטיילים  התושבים  נאלצו  מאז  שנים.  כ-35 
לבניין  הצמודה  הדלק  לתחנת  לנסוע  באזור 
יותר  של  מרחק  שדה,  משאבי  בצומת  המועצה 
רכביהם.  את  לתדלק  בכדי  נהיגה,  שעה  מחצי 
השקעה  בזכות  האחרונות,  שבשנים  אלא 
גדולה של המועצה האזורית רמת הנגב ומשרדי 
פיתוח  תנופת  ניצנה  פתחת  עוברת  הממשלה, 
חדשים  תושבים  מאות  של  לקליטה  שהובילה 
– ולצד שנות שיא במספרי התיירים בהר הנגב, 

הפכה הקמתה מחדש של התחנה לצורך דחוף.
מפעילה  אשר  "דלק",  חברת  הודיעה  החודש 
הקמתה  על  הארץ,  ברחבי  דלק  תחנות  כ-250 

אחרי 35 שנים, תחנת הדלק בקדש ברנע תחדש את פעילותה
של תחנה חדשה בקדש ברנע, בהשקעה כוללת 
של כמיליון ₪. התחנה החדשה תתן מענה לכל 
היישובים ובסיסי צה"ל באזור, לצד עשרות אלפי 

מטיילים אשר פוקדים את האזור מדי שנה.
אסתר אלדן, מנכ"ל דלק ישראל, מסרה: "חברת 
התנופה,  מגמת  את  ממשיכה  הישראלית  דלק 
והפעם   – תדלוק  מתחמי  בפתיחת  וממשיכה 
ניצנה  בפתחת  הדרומיים  ביישובים  משקיעה 
מטעמים  ברנע,  בקדש  תדלוק  תחנת  ופותחת 
בסמוך  הגרים  בתושבים  תמיכה  של  ציוניים 

ובבסיסי צה"ל באזור".
הנגב:  רמת  האזורית  המועצה  ראש  דורון,  ערן 
להמשיך   – מטרה  לעצמנו  הצבנו  "כמועצה 
מאות  עוד  לקלוט  ניצנה,  פתחת  את  ולפתח 

תושבים חדשים באזור בשנים הקרובות, ולפתח 
כלל  לרווחת  באזור  והתיירות  החקלאות  את 
פיתחת  יישובי  חיזוק  ישראל.  מדינת  אזרחי 
החקלאי  לחוסנה  לאומית  משימה  הוא  ניצנה 
וההתיישבותי של מדינת ישראל כולה, ופתיחת 
מאומצת  לעבודה  ביטוי  היא  הדלק  תחנת 
להנגשת  דלק  וחברת  האזורית  המועצה  של 
מחדש  הקמתה  לאזור.  בסיסיים  שירותים 
ולהתפתחות  לצמיחה  עדות  היא  התחנה  של 
הגדולה  ולעלייה  ניצנה,  בפתחת  ההתיישבות 
במספר התיירים באזור הר הנגב – אשר הגיעה 

השנה לשיא במספר התיירים באזור".

כשחלום וחיות נפגשים

לשאול עשת מכמהין היה חלום, שבו ילדי פתחת 
ולהכיר  חיים  לבעלי  חשופים  להיות  יוכלו  ניצנה 
אותם מקרוב. שאול הגיש יוזמה לתכנית "חושבים 
עושים", תכנית פרי יוזמתן של המועצה האזורית 
רמת הנגב וחברת כי"ל. מטרת התכנית היא לקדם 
מרחבים  וליצור  חברתיות-סביבתיות,  יוזמות 

משותפים קהילתיים, אם בפיזי ואם ברוח.
החל  שאול  מפורטת,  עבודה  תוכנית  בניית  לאחר 
ממתנדבים  ועזרה  מקומיים  משאבים  בגיוס 
מתנדבי  גיוס  בעזרת  הראשון,  בשלב  מהאזור. 
והונחו  ההיקפית  הגדר  הוקמה  יפה,  יוסי  מפעל 
מתנדבים  בעזרת  בהמשך,  לכלובים.  התשתיות 

בניית  הצללה,  שתילה,  פעולות  החלו  מהיישוב, 
כלובים וסידור איזור מבקרים.

שנמסרו  חיים  בבעלי  מלאה  החי  פינת  כיום 
שעות  בכל  ושוקקת  פעילה  והיא  שונות,  מסיבות 
היום. ברחבי המתחם הילדים והמשפחות פוגשים 
את בעלי החיים בצורה בלתי אמצעית, חלק מבעלי 
החיים מסתובבים בחופשיות סביבם והם עוקבים 
מקרוב אחר מעגל החיים כמו המלטות ואפרוחים. 
ע"י  מופעלת  בכמהין  הקהילתית  החי  פינת 
החיים  בבעלי  שמטפלים  נוספים  מתנדבים 
במסירות ואהבה. היא פתוחה לקהל הרחב, ילדים, 

משפחות ואורחים – כולכם מוזמנים!
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ובכבישי  בכלל,  המדינה  שבכבישי  סוד  זה  אין 
מוחשית.  משטרתית  נוכחות  אין  בפרט,  אזורנו 
כתוצאה – איש הישר בעיניו יעביר רכבו ממקום 
למקום. בכוונה אינני כותב "ינהג ברכבו", מאחר 
אליה  מוסמך  להיות  שיש  משימה  זו  ונהיגה 
רישיון  לנהג,  רישיון   – המדינה  מטעם  ברישיון 
באזורנו  ואילו  מתאימה.  ביטוח  ותעודת  לרכב, 
נהיגה  ומשונות:  שונות  לתופעות  נחשפים  אנו 
נגד  נהיגה  תאורה,  ללא  נהיגה  רישיונות,  ללא 
ללא  נהיגה  רישוי,  מספרי  ללא  נהיגה  הכיוון, 
לא  או  אסורים  במקומות  עקיפות  קסדות, 

אפשריים, אי ציות לתמרורים – ומה לא...
לא  וכלום  יש  מה  "זה  למשפט  גדול  מתנגד  אני 
 – לי  אני  אין  "אם  במשפט  גדול  ומאמין  יעזור", 
מי לי". מסיבה זו הצטרפתי למשטרת התנועה. 
הדל,  בכוחנו  וננסה,  נצטרף   – שוטרים  אין  אם 
לנסות ולשנות משהו בכבישים בהם אנו ויקירינו 
ל"שומרי  הצטרפתי  בנוסף,  יום.  יום  נוסעים 
בדרך  עבירות  המתעד  התנדבותי  גוף   – הדרך" 
האכיפה  גורמי  לטיפול  ומעביר  נסיעתו,  בזמן 

החוקיים.

בשביל שיהיה אור בחדר – צריך שתהיה תחנת 
ביתנו,  עד  מהתחנה  חשמל  קווי  שיהיו  כח, 
שמישהו  צריך   – בסוף  אבל  תעבוד,  שהתחנה 
ירים את המתג בבית... המישהו הזה הוא אנחנו. 
בעבר,  ניסיתי  בשבילנו.  זאת  שיעשה  מי  אין 
פעמיים, ובימים אלה עוסק בנושא רוני קוריאל, 
בתחומי  משטרתית  תנועה  יחידת  להקים 
המועצה, תחת משטרת התנועה הארצית – נגב. 
והתאונות  העבירות  כמות  שלאור  תקווה  אני 
במהרה,  כזו  יחידה  תוקם  באזורנו  המתרחשות 

ויינתן פתרון לטירוף בכבישינו.
להתנדב  לא  למה  בחוץ,  נמצאים  אנו  כבר  ואם 
כמו  הסביבה?  להגנת  במשרד  ניקיון  כנאמן 
גם  כך  לנהג,  דו"ח  נותן  אני  שבהם  במקרים 
במקרה של מי שמשליך פסולת ברשות הרבים. 
בציבור,  התנהלות  לגבי  שלמד  מה  זכר  לא  אם 
זקוק  הנראה  ככל   – הרבים  וברשות  בכבישים 

לשיעורי עזר, ואלה עולים כסף...
הביאה  בכבישים  רבות  נמצא  שאני  העובדה 
מטעם  חובשים  קורס  בנוסף,  לעבור,  אותי 
לנפגע  לעזור  אפשרות  יש  אם  הצלה".  "איחוד 

חייו  את  ולהציל  הפגיעה  לרגע  בסמוך  בכביש 
אדם  לכל  )ובעצם  מלא  לתפקוד  לחזור  וסיכוייו 

זקוק בקרבתנו(, למה לא לנצל אותה?
משאבים  דורשים  )שאינם  אלה  כל  כדי  תוך 
העבודה  מקום  במסגרת  נשלחתי  מיוחדים(, 
בתמורה  בפולין.  ההשמדה  למחנות  למשלחת 
שואה.  ניצולי  עם  התנדבות  שנת  לתת  נדרשתי 
זכיתי ללוות ניצול שואה, שבינואר הקרוב ימלאו 
ויכולת  מדהים  זיכרון  עם  נהדר,  איש   .90 לו 
)קצת  לו  מסייע  משאני  יותר  מופלאה.  שכלית 
ענייני מחשב והתנהלות בירוקרטית(, הוא תורם 
אפלים,  ימים  מאותם  בסיפורים  שלו,  בידע  לי, 

בהישרדותו ובחייו החדשים והמלאים.
לשינוי  חיינו,  לשיפור  כח  כח.  היא  ההתנדבות 
אפשרי של תרבות הנהיגה סביבנו, עזרה לזולת 

והרגשה נפלאה של שותפות.
השונים,  ההתנדבות  לגופי  התפקדו  בואו,  אז 

ותתרמו לשינוי בחיינו – ובחייכם!

גל אלכסנדר
קיבוץ טללים 

התנדבות היא כח

אם יש אפשרות להתנדב, תסמכו על גל אלכסנדר שהוא יתנפל עליה

הישראלית  לחברה  חשוב  ערך  היא  ההתנדבות 
כולה. הנתינה של המתנדבים היא ביטוי לערכים 
מעורבות  הדדית,  אחריות  של  משמעותיים 

ציבורית ועזרה לזולת. 
חברתיים  לשירותים  המחלקה  נגב,  ברמת  כאן 
האחרונה  בשנה  ההתנדבות.  תחום  את  מובילה 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  ומשרד  המועצה 
ריכוז  לחידוש  משאבים  הקצו  החברתיים 
היא  במועצה  ההתנדבות  תחום  רכזת  התחום. 

הגב' סוניה רביבו, שמובילה את התחום, מפעילה 
ומרכזת את רכזי המתנדבים בשטח, מגבשת את 
תחת  במועצה  המתנדבים  של  הענפה  העשייה 
מטריה אחת ופועלת לקידום ופיתוח פרוייקטים 
נוספים. לפעילות התחום נקבעו יעדים מרכזיים: 
בזמן  שיסייע  מעודכן  מתנדבים  מאגר  הקמת 

שגרה וחירום ושימור ההון האנושי.
מתנדבי  לכלל  הוקרה  ערב  קיימנו  באוקטובר 
רמת הנגב באולם גולדה ברביבים. ערב זה נועד 

בקשת  פעילותם  על  המתנדבים  את  להוקיר 
מתנדבים  נכחו  בערב  עשייה.  תחומי  של  רחבה 
התכבדו  המתנדבים  המועצה.  עובדי  לצד  רבים 
ולסיום  התנדבות  סיפורי  נאומים,  עשיר,  במזנון 

מופע סטנדאפ של תמיר בוסקילה.
זאת ההזדמנות לומר לכם, המתנדבים, תודה על 

פועלכם, כי ברמת הנגב מתנדבים זה כח.
ורד חדידה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

נותנים חזרה למתנדבים

רמת נגב בורכה במאות מתנדבים, והחודש הייתה לנו הזדמנות להודות להם

צרו קשר:
סוניה רביבו, רכזת התנדבות 

מועצה אזורית רמת הנגב
sonya@rng.org.il  |  050-2153391 | 08-6564133 :טלפון
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צוללים קדימה

אחד  פורמאלי,  הבלתי  בחינוך  נוער,  עם  בעבודה 
משמעותי  תוכן  יצירת  הוא  המרכזיים  האתגרים 
ערך  להם  וייתן  הנוער  בני  את  שיעסיק  וחווייתי 

מוסף. עם השנים, אתגר זה נהיה אף קשה יותר. 
תכנית  במועצה  לפעול  החלה  החולפת  בשנה 
הכפרי,  במרחב  הנוער  למען  תכנית  להב"ה, 
ילדים  בזכות שיתוף פעולה של מחלקת  הפועלת 
מטרת  חברתיים.  לשירותים  המחלקה  עם  ונוער 
התכנית היא לראות את הנערים השונים במועצה, 
אותם  הסובבת  הקהילה  מתוך  גורמים  עם  וביחד 

לייצר פרויקטים ותכניות משמעותיות. 
במסגרת ההיערכות לקיץ האחרון, נערכה חשיבה 
מעצים  תוכן  בחובו  שיטמון  קורס  לערוך  במטרה 
ומפתח. הוחלט על פתיחת קורס צלילה של כוכב 
אחד לילדי מדרשת בן גוריון, בשיתוף עם החינוך 

הבלתי פורמאלי ביישוב. 
שיעורים  ומספר  עיוניים  שיעורים  כלל  הקורס 
מעשיים בבריכה ובמועדון הנוער במדרשה. במהלך 
השיעורים למדו הנערות והנערים את רזי הצלילה, 
תפעול הציוד, התמודדויות עם אתגרים אותם הם 
עתידים לפגוש במצולות והתנהלות נכונה כקבוצה 

התחלנו  המעשיים  בשיעורים  הצלילה.  במהלך 
עד  למים,  מתחת  הנשימה  ולאופן  לציוד  להתרגל 

שהרגשנו מוכנים להגיע לדבר האמיתי. 
לקראת סוף חודש אוגוסט ירדנו למועדון המרינה 
 3 נערות,   2 נערים,   10  – מלא  בהרכב  באילת 
ההתלהבות  מלווים.  צלילה  מדריכי  ו-2  מדריכים 
הייתה בשיאה, קיבלנו את הציוד הנדרש והתחלנו 

לצלול את דרכנו אל עבר הכוכב הראשון. 
דופן.  יוצאת  חוויה  שזאת  נספר  צלל,  שלא  למי 
יותר  שהיה  מה  אך  לפנינו.  נגלה  חדש  עולם 
ההתפתחות  היה  והאלמוגים  מהשוניות  מרהיב 
הצלילה  ומיומנות  באופן  הן  הקבוצה,  של 
הצלילות  לשני.  אחד  ובעזרה  באכפתיות  והן 
 5-8 של  יחסית  רדודים  בעומקים  היו  הראשונות 
מטרים, והותקלנו בהפתעות שצפויות לנו במהלך 
כגון מסכה שנופלת, חמצן שנגמר לאחד  הצלילה 
מחברי הקבוצה ועוד הפתעות שונות, וכל זאת על 
מנת להתכונן לכל מצב ולנסות לשמור על קור רוח 
בכל  עמדה  הקבוצה  האמיתי.  בדבר  ניתקל  באם 

הסיטואציות בצורה נפלאה. 
ביום השני כבר צללנו לעומק של 15 מטר, ועבדנו 

אות הוקרה לאזרח הוותיק 

שמונה תושבי המועצה קיבלו את האות על תרומתם לקהילה

ותיקים  אזרחים  לשמונה  הוענק  הוקרה  אות 
קיבלו  הזוכים  נגב.  רמת  לקהילת  תרומתם  על 
ותעודת הוקרה, בטקס שהתקיים במסגרת  שי 

אירוע יום כדור הארץ. 
תושבי המועצה המליצו על 12 מועמדים לקבלת 
ותורם,  המיטיב  הוותיק  לאזרח  ההוקרה  אות 

מתוכם נבחרו הבאים:
חברה  פעילות:  תחומי  )רביבים(.  לוי  מנשה   .1

וקהילה, חקלאות והתיישבות. 

במועצה.  השלישי  לגיל  הפעילויות  בתחום  יזם 
מרכז את נושא הטיולים וההרצאות.

2. ענת שרגאי )מדרשת בן גוריון(. תחומי פעילות: 
חברה וקהילה. 

מסגרת  חברותא",  "קפה  הקמת  את  יזמה  ענת 
השלישי  הגיל  לאזרחי  המיועדת  פעילות 
במדרשת בן גוריון. כמן כן, ענת מקדמת באופן 
וקבוצות  מוסדות  עם  פעולה  שיתופי  שוטף 
צין  ספר  בית  סטודנטים,  לדוגמא  שונות, 

ויישובים בסביבה. 

3. צבי בן דרור )קיבוץ שדה בוקר(. תחומי פעילות: 
חקלאות והתיישבות, חברה קהילה והתנדבות. 

צבי מתנדב בער"ן 26 שנים, לולן וותיק במועצה 
ותורם בידע. 

4. טובה אבריאל )משאבי שדה(. תחומי פעילות: 
חברה, קהילה וחינוך.

מנשה לוי

ביקור  יוזמת  לזולת,  טובה פעילה מאוד בעזרת 
חברה לתושבים ותיקים, מתנדבת בגן הדס מדי 
ומקדמת  לילדים,  סיפור  חוגי  מעבירה  בוקר, 

מפגשי שירה וספרות הפתוחים לכל.

פעילות:  תחומי  שדה(.  )משאבי  אלון  כרמלה   .5
חינוך, חברה וקהילה. 

שלימים  הקיבוצי,  הארכיון  את  ייסדה  כרמלה 
ובו  מטפחת   היא  אותו  לצריף הראשונים,  הפך 
בדרכה  כרמלה  שחפץ.  מי  לכל  סיורים  מעבירה 
לפתח  וממשיכה  הדורות  בין  לשלב  מצליחה 

רעיונות חדשים.

6. הלנה ומיכאל זייבל )אשלים(. תחומי פעילות: 
חינוך, סביבה, חברה וקהילה. 

הלנה פועלת רבות למען ילדי אשלים ובונה עבור 
מיכאל  אישית.  צמיחה  תוכנית  ואחת  אחד  כל 
תורם רבות לנראות היישוב, לקח על עצמו את 
ואוסף  ומקפיד  היישוב,  ספסלי  וצביעת  שיפוץ 

כל פיסת זבל אפשרית.  טובה אבריאל

כרמלה אלון

הלנה ומיכאל זייבל

משה אולניק

7. משה אולניק )רביבים(. 
חבר קיבוץ רביבים משנת 1949. לוחם בפלמ"ח 

בחטיבת יפתח. שימש כמנכ"ל משותף של בנק 
חברת  מזכיר  היה  שנים,   25 במשך  הפועלים 
באוניברסיטת  הביקורת  ועדת  ויו"ר  העובדים, 
בן גוריון במשך שלושים שנה. היום חבר הוועד 
המנהל באוניברסיטת בן גוריון, והקים ברביבים 

את ארכיון ומרכז תרבות גולדה מאיר.

צילם: מנשה לוי

במסגרת תכנית להב"ה, 12 בני נוער השתתפו בקורס צלילה

מה שהיה יותר מרהיב מהשוניות והאלמוגים היה ההתפתחות של הקבוצה

על יציבות ואיזון במים הן בעזרת ציוד הצלילה והן 
בעזרת שימוש בגופנו בצורה הנכונה ביותר. ביום 
המרבי  לעומק  לרדת  מוכנים  היינו  כבר  האחרון 
הטבועה  הסטי"ל  לספינת  הגענו  מטר.   20 של 
עבר,  מכל  שחו  דגיגים  אלפי  המועדון,  חופי  מול 
הספינה.  על  שגדלו  שונות  חיים  וצורות  שוניות 
החדש  העולם  את  קצת  וחקרנו  ביניהם  צללנו 

הזה, תוך שמירה על הטבע שמתחת למים. 
שהחלו  אינטנסיביים  ימים  שלושה  היו  אלו 
הימים  בלילה.  מאוחר  ונגמרו  בבוקר  מוקדם 
כללו 2 צלילות בכל יום, פעילויות חברתיות, כיף, 
כולנו  הוכשרנו  שבסופם  עיוני,  ומבחן  אתגרים 

להיות צוללים רשמיים בעלי כוכב צלילה. 
דייוורס,  רון  מחברת  כהן  גל  ע"י  הועבר  הקורס 
בהדרכת  וניסיון  גישה  עם  מקצועית  מדריכה 
גדולה  אהבה  עם  צוות  וע"י  לנוער,  צלילה  קורסי 
שלקח  מי  לכל  להודות  ברצוני  ולמועצה.  לנוער 
חלק בפרויקט המיוחד הזה, לכל מי שליווה, בנה 

וגרם לקורס הזה לקרות. 
תודה,
ניס רובין, רכז להב"ה
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עושים לנו בית ספר

בקהילה שלנו, במרחב החיים שלנו, חיים אנשים שאת חלקם אנחנו מכירים ואת חלקם עדיין לא. לרבים מהם כישרון, עסק, יכולת יצירה, מיומנות, תחביב, 
תחום עניין מסקרן שכדאי להכיר. 

כך נולד "פרי סקול פתחת ניצנה": שלושה ימים של חגיגה מקומית – סדנאות, הרצאות, סיורים, מופעי מוסיקה, שוק תוצרת מקומית ועוד. הפקה שתיתן במה 
לכל מי שרוצה לשתף את הקהילה ביכולת, תחביב או תחום עניין. הזדמנות לחשוף כישרונות חבויים ולהכיר את העושר האנושי הקיים סביבנו. האירוע יתקיים 

ברחבי הפתחה, תושבים מכל היישובים ומכל הגילאים יעבירו בו פעילויות, ומוזמנים אליו )בחינם( כל תושבי רמת הנגב.
היוזמה להפקת האירוע צמחה בשטח. אנחנו קבוצת תושבים מיישובי פתחת ניצנה שהתארגנה על דעת עצמה לפעול לחיזוק הקהילה ע"י יצירת הזדמנויות 

למפגשים משמעותיים בין תושבים. אנחנו מעוניינים להפיק פסטיבל שחוגג מקומיות, וסקרנים להיוודע לעולמם הפנימי של כל מי שגר סביבנו.
תושבי רמת הנגב, סמנו את התאריכים –

22-24.11.18, ובואו לחגיגה מקומיות בה נלמד ונכיר אחד את השניה. פרטים נוספים בדף הפייסבוק שלנו:  פרי סקול פתחת ניצנה
www.facebook.com/rngfreeschool 

בברכה,
צוות פרי סקול פתחת ניצנה 2018

שרה קיי )קדש ברנע(, יובל קיי )קדש ברנע(, אפרת גלבוע לדרפיין )קדש ברנע(, טל-שחר גלבוע )קדש ברנע(, חני טופר )כמהין(, הדס פורת )כמהין(, ענבל קפלן 
)כמהין(, רותי גיל )כמהין(, מיכל קשת )ניצנה(, עדי אפרת )באר מילכה(, יעל שניידר )באר מילכה(, ענבל משולם )באר מילכה(, בועז דרייר )באר מילכה(, גיא אמיר 
)באר מילכה(

משולחן אגף שפ"ה וסביבה

מתנות ממידברן
"פוזיטיב  המיצג  של  הקמתו  הסתיימה  החודש 
למועצה  נתרם  המיצג  מילכה.  בבאר  ריאקטור" 
מידברן.  קהילת  עם  הפעולה  משיתופי  כחלק 
יוצב בשטח פתוח  מיצג נוסף מהאירוע האחרון 
בין צומת חלוקים לטללים. בקרוב תיערך פעילות 

קהילתית לחנוכת המיצגים.

פסולת חוזרת אליכם כמתנה
הפכה  מביתכם  הנאספת  האורגנית  הפסולת 
לקומפוסט, ולאחר סינונה ע"י תלמידים שעבדו 
לבתי  הארץ  כדור  יום  באירוע  חולקה  בקיץ, 

התושבים ובנקודות מרכזיות ביישובים. 

בית חדש לאירוסים
ענבל קפלן, גננת מכמהין, שמה לב שכביש חדש 
נהגו  בה  ברנע,  קדש  ליד  בגבעה  להיסלל  עומד 
לטייל ילדי הגן ולצפות בפריחתו של אירוס הנגב. 
קשר  יצרו  וסביבה  שפ"ה  מאגף  ואורלי  ענבל 
והגנים,  הטבע  רשות  של  והאקולוג  הפקח  עם 
לפני  הפרחים.  מיקום  את  סימנו  ובהנחייתם 
שבועיים, רגע לפני התחלת עבודת הטרקטורים, 
בסיוע  האירוסים  של  השורש  קני  הועתקו 
הרבש"צ הערני ונטמנו עם ילדי גן בוסתן בביתם 

החדש בשטח המושב.

הסביבה קרובה לליבכם?
הסביבה  להגנת  המשרד  בשיתוף  המועצה 
מזמינה אתכם, קבוצות תושבים, להציע מיזמים 
בחירת  לצורך  לליבכם.  הקרובים  סביבתיים 
המיזמים תכונס ועדה מקצועית שתבחר בשתי 

ההצעות הזוכות, שיצאו לפועל בשנת 2019.
פרטים להגשה באתר המועצה:

 .www.rng.org.il
לשאלות   .28/11/2018 אחרון:  הגשה  תאריך 
נוספות ניתן לפנות לאורלי גל-אור, רכזת חינוך 

סביבתי:
 .orly@reshet-yeruka.net ,054-3291637

פח חדש הגיע לשכונה
אחד מיעדי המועצה הוא העלאת אחוזי המחזור 
עלויות  להורדת  שיוביל  דבר  ההטמנה,  וצמצום 
בכ- שנאמדים  הנגב,  ברמת  בפסולת  הטיפול 
10% מתקציב המועצה. לצורך הגשמת מטרה זו 
אנו פועלים רבות לשיפור נראות מרכזי המחזור, 
כמות  הגדלת  השונים,  הפסולת  זרמי  הרחבת 
כמות  והקטנת  למחזור  המועברת  הפסולת 

הפסולת המועברת להטמנה. 

פח  עתה  מתווסף  זו,  הטמנה  לצמצם  במאמץ 
הפח  הכתום".  "הפח   – אריזות  לאיסוף  חדש 
הכתום מיועד לאיסוף אריזות פלסטיק, אריזות 
מתכת וקרטוני משקה. לפח זה אין להשליך נייר, 

בפתחת ניצנה יתקיים החודש Free School – סוף שבוע של הרצאות, סדנאות ומופעים, שכולו על טהרת תושבי האזור
אריזות קרטון, זכוכית, צעצועים, בגדים ופסולת 
באמצעות  מתאפשרת  זו  פעילות  אורגנית. 
המחזור  תאגיד  עם  שנחתם  הסכם  הרחבת 
תמיר, אשר הוקם על ידי היצרנים והיבואנים של 
המוצרים הארוזים לצורך יישום "חוק האריזות" 

ברשויות המקומיות. 
המודעות  להגברת  פועל  וסביבה  שפ"ה  אגף 

חינוך  פעולות  באמצעות  פסולת  להפרדת 
והסברה במוסדות החינוך. 

עצמכם  ראו  קטנה:  אישית  בקשה  ולסיום 
שותפים מלאים לתהליך! שיתוף הפעולה שלכם 
גבוהה  חיים  איכות  להצלחה,  הכרחי  תנאי  הוא 
ברמת  יישוב  בכל  יותר  ובריאה  טובה  וסביבה 

הנגב.
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חגי רזניק הוציא ספר ילדים חדש

חדש  ילדים  ספר  לאור  הוציא  רזניק  חגי 
השלישי  ספרו  זהו  סמי".  של  "הספגטי  בשם 
שנכתב  והראשון  רביבים,  תושב  רזניק,  של 

לילדים. 
הספר, שראה אור בהוצאת צמרת, מספר את 
כלכלי  חברתי  מרקע  ילדים  שני  של  סיפורם 
הם  בילדותם.  שמתחברים  ויוסי,  סמי  שונה, 
מפגש  וחווים  החיים  נסיבות  בשל  נפרדים 
רות  איירה  הספר  את  בבגרותם.  נוסף  מקרי 

אריאל.
רזניק הודיע כי יתרום את כל הכנסותיו כמחבר 
מעטפת  שמעניקה  ילד",  לכל  "בית  לעמותת 

טיפולית מקיפה לילדים ומשפחות בסיכון. 
http://www.netbook.co.il/Book. ( נט-בוק  באתר  מוקדמת  במכירה  זמין  הספר 

המודפסת,  לגרסה  בנוסף  המובילות.  הספרים  בחנויות  גם  ובקרוב   )aspx?id=10434
זמינה גם גרסה דיגיטאלית שמוקראת על ידי העיתונאית הדס שטייף, שהיא הסבתא 

של ילדיו של רזניק.

כל ההכנסות מהספר "הספגטי של סמי" ייתרמו לעמותת "בית לכל ילד"

מוקד רמת הנגב שלום

לפניות  שירות  מוקד  משיקים  אנו  אלה  בימים 
צעד  זהו  הנגב".  רמת   106 "מוקד   – התושבים 
נוסף בתכנית המקיפה לשיפור והתאמת שירותי 

המועצה לתושבי רמת הנגב.
חיוג למספר 106 מטלפון קווי )או 077-6004033 
אנושי  למענה  אתכם  יוביל  סלולרי(  מטלפון 
לטיפול  הפנייה  את  ינתבו  הנציגים  במוקד. 
לנהלי  בהתאם  במועצה,  הרלוונטית  המחלקה 

מתן שירות ובקרת טיפול בפניות תושבים.
את המוקד מפעילה חברת "כל יכול", המעסיקה 
המועצה  שונות.  מוגבלויות  בעלי  עובדים 
ומוקד  קבוע  באופן  החברה  עם  התקשרה 
ידי  על  מופעל  המועצה  של  הטלפוני  השירות 
עובדי החברה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. 
חברת  עם  הפעולה  ושיתוף  המוקד  הקמת 
מדיניות  את  הן  ביטוי  לידי  מביאים  יכול"  "כל 
השירות  לשיפור  תהליך  המוביל  המועצה  ראש 
להגברת  המועצתית  התפיסה  את  והן  לתושב, 
מוגבלויות  בעלי  של  העסקה  ולאפשר  הנגישות 

וצרכים מיוחדים.
לרשותכם גם יישומון )אפליקציה( "רמת הנגב" 
לסמארטפון. ביישומון, בו יישלחו עדכוני מועצה 
מועדפים  נושאים  לבחור  תוכלו  לעת,  מעת 
לקבלת הודעות אישיות, לשלם אגרות ותשלומי 
ארנונה, לדווח על מפגעים ישירות לגורם המטפל 
כרגע  היישומון  בפנייה.  הטיפול  אחר  ולעקוב 
בתקופת הרצה עד להטמעה מלאה. במקרה של 

תקלות ניתן לפנות למור כהן
.morc@rng.org.il, 08-6564123 

המועצה השיקה מוקד פניות טלפוני הזמין לכם מסביב לשעון

תעסוקה לרווחה

המחלקה לשירותים חברתיים מציעה 
בתחום  תוכנית  המועצה  לתושבי 
משותפת  התוכנית  התעסוקה. 

לתושבי המועצה ומצפה רמון. 

22- בגילאי  להורים  מיועדת  התוכנית 
50, גברים ונשים, כאשר במשפחה יש 
לפחות  של  תעסוקה  תת  או  אבטלה 
תעסוקה  או  ההורים,  משני  אחד 
בעבודות מזדמנות ורצון לעשות שינוי 

תעסוקתי משמעותי.

המשפחה  של  במוטיבציה  צורך  יש 
אחד  ובהשתתפות  במצבה  לשינוי 
התוכנית  העבודה.  בשוק  ההורים 
שנה  במשך  המשתתפים  את  מלווה 
קבוצתיות,  ובסדנאות  פרטני  באופן 
המוביל  ומשמעותי  עמוק  בתהליך 
בסיומו לשילוב בעבודה יציבה, הוגנת, 
כישוריהם  את  ותואמת  מכבדת 

ושאיפותיהם. 
בתוכניות התעסוקה זוכים המשתתפים 

ל:
* חיזוק הביטחון העצמי ועידוד יכולת 

הבחירה האישית והמקצועית.
היכולות  השאיפות,  בחינת   *
עם  התמודדות  תוך  והכישורים, 

חסמים חיצוניים ופנימיים.
הגדרת  תעסוקתי",  ל"חלום  חיבור   *
תוכנית  ובניית  תעסוקתית  מטרה 

תעסוקתית אישית.
בתהליך  ומיומנויות  כלים  הקניית   *
לראיונות  הכנה  )כמו  העבודה  חיפוש 
בשלבי  וליווי  קו"ח(  וכתיבת 

ההשתלבות בעבודה.
* רתימת מעסיקים לשילוב בתעסוקה 
בהתאם  מקצועית  להכשרה  והפניה 

לצורך.
בקהילה  תומכים  לשירותים  חיבור   *
יזמות  בליווי  המתמחים  ולגורמים 

עסקית זעירה.

לתוכנית  בהתאם  נוספים  רכיבים 
ולצרכים:

התקציב  לניהול  כלים  מתן   *
המשפחתי.

ייעודי  תקציב   – שירותים"  "סל   *
בעבודה  בשילוב  למשתתפים  לסיוע 
סיוע  מקצועיות,  הכשרות  )כגון 
לסדנא  היציאה  בעת  בילדים  בטיפול 

הקבוצתית ועוד(.
ו/ הזוג  בן/בת  של  משפחתי  ליווי   *

תכנית חדשה מלווה את תושבי המועצה המחפשים שינוי תעסוקתי

של  הפרטני  התהליך  לאורך  כולה  המשפחה  או 
המשתתפ/ת.

* פיתוח וקידום תפיסת עתיד תעסוקתי ושאפתנות 
בקרב ילדים ממשפחות מעוטות הזדמנויות.

המפגשים הקבוצתיים יתקיימו במצפה רמון ותצא 

הסעה מיישובי המשתתפים. המפגשים הפרטניים 
יתקיימו במועצה.

לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ס היישוב 
או למחלקה בטלפון: 08-6564145.
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פינת הגינון המדברי

שיח משמים למדי, עד שהוא מתמלא בפריחה מרהיבה

כל ציפורי החורף כבר במקומן בגינה – הנחליאלי 
צועד לו בביטחון עצמי עם זנב מורם, אדום החזה 
יוצא להראות  ומדי פעם  לו בתוך הסבך  מתקתק 
לה  משקיפה  החכלילית  השמנמנה,  בטנו  את 
מענף גבוה ומדי פעם צוללת לתפוס חרק עסיסי 
כחול  וגם  האדום,  זנבה  את  מציגה  כך  כדי  ותוך 

החזה מתרוצץ לו כמו עכבר בינות לשיחים. 

קרירים,  נעשים  הבקרים  דווקא  לגנן  אבל 
לו  וקשה  מגושמות  קצת  מרגישות  אצבעותיו 
להחזיק במזמרה. הגנן גם נזכר בקור דומה שחש 
בעת החופשה בקיץ שעבר באלפים, שם הצמחים 
המדבר.  של  מאלה  מאד  שונים  הגבוהים  בהרים 
בגובה של מעל 2,000   – גם הפתעות  היו שם  אך 
מטר, מעל קו העצים בין הסלעים, בין אבני הגרנית 
בשרניים.  צמחים  קבוצת  לה  הסתתרה  והגיר 
וחי-עולם   )Sedum( צורית  מהסוג  צמחים  אלה 
בשרניים  צמחים  עושים  מה   .)Sempirevivum(
בגובה כזה? הם הרי אמורים לגדול במדבר! בהרים 
הגבוהים )האלפים והרי הרוקי( רוב השנה הקרקע 
קפואה ואין מים זמינים, וכך נוצרת סביבה צחיחה 
ומתאימה לצמחיים בשרניים. הרבה מצמחים אלה 
התאקלמו לגינות גם בארץ. קל לגדלם במיכלים. 
חול   – ומנוקזת  אוורירית  תהיה  שהקרקע  חשוב 

וטוף גרוס מתאימים כמצע גידול.

פינת הצמח המדברי:
Leucophyllum לבן-עלה

עד  אליהם,  לב  שמים  שלא  בגינה  צמחים  יש 
."לבן  שלפתע מופיעה הפריחה שמבליטה אותם 
עלה" )בעצם הוא יותר אפור עלה( הוא שיח שכזה. 
מתמלא  הוא  אך  למדי,  משמים  אפור,  שיח  הוא 
פורח  הוא  מרהיבה.  סגולה  או  ורודה  בפריחה 
יש  עלה"  "לבן  לצמח  הסתיו.  עד  מהאביב  בגלים 
מספר מינים שמקורם במדבריות של דרום-מערב 
כמו  ושמות  זנים  אינסוף  גם  יש  הברית.  ארצות 
"לבן עלה סאן חוזה", "עדן", "הבנלי קלאוד" וכו'. 
והם  מטרים  ל-2.5   1 בין  של  בגובה  שיחים  כולם 
חסכוניים במים. יפה לשלב אותם עם שיחים כמו 

"שיח-אברהם ארגמני" ו"דודונאה דנה".
"לבן עלה" שייך למשפחת הלועניתיים. למשפחה 
אין חשיבות מעשית כמו משפחות טובות אחרות, 
שהוא   ,)Digitalis( אצבעונית  אחד,  סוג  יש  אך 
תרופה   – דיגיטל  ממנו  שמפיקים  רעיל  צמח 
לטיפול בבעיות בקצב לב. נציג יותר ידוע הוא לוע 
חד-שנתי  כצמח  שנפוץ  חד-שנתי  צמח  הארי, 

בגינות וגם ממנו יש 3 מינים בישראל.
גלעד מיכאלי
 משתלת קרקש
מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

ההיסטוריה נשמרת

בוקר  הצינים.  מצוק  בראש  בשקט  התיישבתי 
לפתע  לאיטו.  מתעורר  המדבר  שקט.  מוקדם. 
ידעתי  נדרכתי.  מוכרות.  גבוהות,  קריאות  נשמעו 
הנקבה  טרף.  עם  הגיע  הבז  מעניין.  להיות  שהולך 
יצאה מהקן ועפה לקראתו, תוך כדי שהיא עונה לו 
בקריאות דומות. השניים עפו אחד ליד השני ואז, 
ברגע מהיר, ממש שנייה, הסתובבה הנקבה, שלחה 
את רגליה מעלה ולקחה את הסנונית ממקורו החד 
של בן זוגה. את הטקס הזה ראיתי מספר פעמים 
מצלמתי  את  למקד  גם  הצלחתי  הפעם  אך  רב, 

ולתעד את הרגע. 
אני נזכר בתיאור תצפית שהגיע לידיי לפני מספר 
בוגר  ז"ל,  זכאי  גידי  תיעד  התצפית  את  שנים. 
נפלא,  וצפר  במדרשה  סביבתי  לחינוך  התיכון 
שירת  עת   1990 בשנת  אווירית  בתאונה  שנפל 
על  רשומה  אשר  הציון  מנקודת  מסוקים.  כטייס 
דף התצפית מצאתי שמדובר באותו אתר הקינון. 
צפה  ישב,  שגידי  אחרי  עשורים  ארבעה  כמעט 
באותו  אני,  גם  ישבתי  עיניו,  ראו  אשר  את  ורשם 
ניניהם של הבזים אותם  ניני  מקום, ועקבתי אחר 

ראה גידי בשנת 1981. 
מה  כל  את  השחור  הבז  מסמל  רבה  במידה 
ומהירה,  אלגנטית  ציפור  המדברי.  בטבע  שיפה 
שמסתובבת באזורים הנידחים אך עם זאת היפים 
של המדבר. את קינה בונה במצוקיו הנישאים של 
את  נודדות.  בציפורים  מאכילה  גוזליה  ואת  הנגב 
בתקופת  מקיימת  היא  הגוזלים  גידול  מחזור  כל 
ראש  מורידים  החיים  בעלי  כשרוב  הלוהט,  הקיץ 
יכולה לו.  וגם  ומחכים שיעבור. היא צוחקת לחום 

כשמתחיל להתקרר היא עוזבת... כבר לא מאתגר. 
של  בדרומה  החורף  חודשי  את  שתבלה  אחרי 
לעוד  ובמדגסקר, היא תחזור אלינו שוב  אפריקה 

סיבוב של גידול גוזלים.
ממש לפני שקמתי ללכת, עשה הבז הצעיר סיבוב 

דרומה  יעוף  עוד מעט  בי בסקרנות.  והביט  מעליי 
ויעזוב אותנו. נזכרתי בתיאורו של גידי כיצד תוקף 

אותו הבז בחמת זעם. כנראה שהתרככו מאז...

 מידד גורן

הבז השחור מסמל את כל מה שיפה בטבע המדברי

אדם, מקום

גרעין קטר
במושב  משפחה  אצל  גדלתי  גן,  ברמת  נולדתי 
החקלאי  הספר  לבית  עברתי  ומשם  אביגדור, 
פרדס חנה. תמיד ידעתי שאני רוצה להיות רפתן. 
מהפנימיה  חבר'ה  עם  הצטרפתי  הגיוס  לפני 
לגרעין נח"ל של נוער לנוער. זה היה הגרעין הפרטי 
הראשון שהגיע לשדה בוקר, אחרי הפוגת גרעינים 
קטר,  גרעין  לנו  קראו  מהצופים.  היו  כלל  שבדרך 
אנחנו  הרכבת.  כל  את  מושכים  שאנחנו  אמרו  כי 
אחד הגרעינים המוצלחים שהיו כאן מהרבה מאוד 
גרעין  בני  יותר  היינו  לקיבוץ  כשהגענו  בחינות. 
מתוכם  איש.  כמאה  היינו   – קיבוץ  חברי  מאשר 
כבר  אנחנו  היום  מהגרעין,   12 בקיבוץ  נשארו 
שמונה. אני לא יודע לומר אם אנחנו אלה שהביאו 
היה,  שהוא  ממה  קדימה  אחד  שלב  המשק  את 
מאוד  גרעין  היה  משמעותיים.  מאוד  היינו  אבל 
כלל  הגרעין  האנושי,  ההרכב  מבחינת  גם  מעניין, 

שני חברי משק דרוזים. 
בובע מייסעס

פה  שתהיה  לנו  הבטיחו  גרעין  בתור  כשבאנו 
רפת. זה בסוף לא קרה... היו הרבה בובע מייסעס 
חיי  רוב  אבל  לקיבוץ.  אנשים  למשוך  בשביל 
התעסקתי בחקלאות. בשנים הראשונות עסקתי 

רמי שעיה, שדה בוקר
בגידולי שדה, באזור עש"ב – עמק שרה ביוב. שם 
המקום  את  ניהלתי  שנה   17 ובמשך  התפתחתי 
גידול  של  חווה   – למונוקולטורה  אותו  והבאתי 
פיתוח  הובלתי  העבודה  במהלך  חוחובה.  אחד, 
מנערת  על  מבוסס  היה  זה  לחוחובה.  מנערת  של 
בארצות  אותה  שמייצר  למפעל  נסעתי  אגוזים. 
ככה  הזה  החלק  את  שישנו  וביקשתי  הברית, 
הם  חודשים  כמה  אחרי  ככה.  ההוא  החלק  ואת 
שלחו את החלקים לפה, הרכבנו את הכל – ומזה 
על  זכיתי  אפילו  היום.  עד  שעובד  אבטיפוס  נוצר 
בפיתוחים.  מצוינות  על  מולכו  האחים  בפרס  כך 
הצגנו את המנערת באגריטק, תערוכה בינלאומית 
לציוד חקלאי. הגיע טורקי אחד ששאל אותי איזה 
מהנדס אני, אמרתי לו שהכי קרוב שהגעתי להיות 

מהנדס זה כשעמדתי ליד אבא שלי. 

מניעים אישיים
אני מתנדב בכמה תחומים, אבל התחום המרכזי 
שאני מתנדב בו כבר הרבה שנים זה תחום העזרה 
מתנדב  שנים   29 בכיר,  חובש  אני  הראשונה. 
במד"א ובשש שנים האחרונות גם באיחוד הצלה. 
קהילתי,  משפחתי,  אישי,  מאוד  הוא  שלי  המניע 
אזורי – אנחנו חיים בפריפריה, ובפריפריה אף אחד 
לא יעזור לנו. רציתי להיות במצב שאני יכול לתת 
בשגרה  ואחרים,  כאלה  רפואיים  במקרים  מענה 
לא  זו  )שיקרו,  אסון  באירועי  וחלילה  חס  וכמובן 
במועצה  עשיתי  מתי(.  אלא  יקרה  אם  של  שאלה 
אמבולנס,  נהגי  חירום/  רפואת  חובשי  של  קורס 
על  לשמור  כדי  יישובי.  אמבולנס  נהג  אני  ומאז 
כשירות אני מתנדב בתחנות ממש. אני יוצא בערך 

ל-200 מקרים בשנה, שזה לא מעט בפריפריה. 

פולו אפ
נותן  אני  הכיוונים.  בשני  נתינה  היא  ההתנדבות 
מעצמי ומקבל לעצמי. אם זה לא היה נותן לי, זה 
הדברים  אחד  הזו.  בתדירות  בטח  קורה,  היה  לא 
הכי משמחים, זה כשאתה בסופו של דבר מצליח 
למשל,  אותו.  שהצלת  ולראות  אדם  לבן  להגיע 
קריאה  בעקבות  קפצתי  חודשים  מספר  לפני 
פגע  בתאונת  שנפגע  אופנוע  רוכב  בפצוע,  לטפל 
שני,  הגעתי   .40 כביש  באמצע  שכב  הוא  וברח. 
שסובל  בחור  ומצאנו  רמון,  ממצפה  כוננית  אחרי 
שנינו  מחר  והנה,  פנימיות.  ופגיעות  משברים 

אותנו  לפגוש  וביקש  משתקם  הוא  אליו,  נוסעים 
ולהודות לנו. השבוע גם ליוויתי בתור חובש טיול 
באוטובוס,  חזרה,  בדרך  הנגב.  רמת  ותיקי  של 
פונה אליי אחת המטיילות שישבה לידי, ושואלת 
אמרתי  אז  אותך".  מכירה  לא  אני  אתה,  "מאיפה 
הייתי  זוכרת.  לא  רק  אותי,  מכירה  כן  "את  לה: 
בבעלך  שטיפל  מצוות  חלק  הייתי  בבית,  אצלך 
אחרי מקרה לב, וגם נסעתי אותו לצינתור". והנה, 
וגם בעלה בטיול. אלה סגירות מעגלים  היום היא 
שנותנות לכולנו את הדרייב להמשיך לעשות את 
אנחנו  מטפלים  שאנחנו  הסיפורים  ברוב  הרי  זה. 

לא זוכים לדעת מה קרה בפולו אפ.

חוסן נפשי
בשנה האחרונה עברתי קורס נוסף שנקרא חוס"ן, 
הצלה  איחוד  של  קורס  זה  נפשי.  וסיוע  חירום 
שהוסיף לי עוד משהו לארגז הכלים. זירת האירוע 
חברים  משפחה,  חברי  גם  יש  הנפגע,  רק  לא  זה 
מלראות  נפשית  להיפגע  שיכולים  בכלל,  וסביבה 
 – להיפגע  יכולים  המטפלים  אנחנו  גם  משהו. 
זה  את  שראה  מי  נוראית,  בתאונה  הייתי  השבוע 
למטופל,  ניגש  כשאני  בנו.  גם  לטפל  צריך  נחרד. 
האירוע.  את  איתי  לוקח  אני  חמור,  כשזה  בטח 
צריך איכשהו ומתישהו לפרוק את הזיכרון הזה, אז 
וגם לתת  גם כפעולה לצוותים עצמם  החוסן הוא 
להסתכל  כלים  קיבלתי  לסובבים.  ראשוני  מענה 
ראשוני  טיפול  ולתת  עצמו  באירוע  שונה  בזווית 

לנפגעים הפאסיביים באזור.

חייגו 911
רוצה  ואני  המתנדבים,  לכבוד  כנס  נערך  החודש 
זה מאוד חשוב. הייתי המום  זה תודה.  להגיד על 
שונים  בתחומים  פה  שיש  המתנדבים  ממספר 
זה,  לצד  מידה.  קנה  בכל  מדהים  זה  במועצה. 
הייתי שמח אם המנגנון של הצלת חיים היה יותר 
לנושא  להקצות  כמובן  המקומית,  ברמה  מאורגן 
ותכנון. ברמה הארצית  משאבים אבל גם חשיבה 
הייתי רוצה לראות שיתוף פעולה ללא משוא פנים 
אחד,  ומוקד  היה  הלוואי  השונים.  הארגונים  בין 
מין 911, שיזניק את כל הגורמים – מד"א, איחוד 
והצלה, איכות סביבה וכו', כדי שהכל יעבוד ביחד 
למשתמש  ומהיר  נכון  מענה  לתת  אפשר  ויהיה 

הקצה. 

אנחנו חיים בפריפריה, ובפריפריה אף אחד לא יעזור לנו

מה צמח בשרני כל כך עושה במקום קר כל כך?

ציפורימפו 

המחלקה לשירותים חברתיים רמת הנגב מזמינה אתכם ל-

סדנא לניהול כלכלת המשפחה
זה הזמן שלכם לגלות אחריות ולהכיר את הדרכים לתכנון כלכלי נכון.

בסדנא יינתנו כלים לתכנון משפחתי, בניית תקציב חודשי, קביעת סדרי עדיפויות, 
מושגים כלליים במימון וכלים לטווח ארוך ובינוני. 

 בהנחיית יועץ מוסמך.

הסדנא כוללת חמישה מפגשי לימוד ושני מפגשי ייעוץ אישי.

עלות: 500 ₪ למשפחה לסדנא.
מספר מקומות מוגבל, תינתן עדיפות לרישום שני בני הזוג לסדנא ולמשפחות חד הוריות.

פרטים נוספים יינתנו בהמשך.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לעירית בן שלום, טלפון: 08-6564145.
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מייסד ומנהל מוזיקלי: מיכאל וולפה      |      מפיק: איתן פאר

למידע אודות הפסטיבל:  6564115 - 08 
Tzlilimbamidbar.co.il

כרטיסים למופעים ולטיולים: 
 rng.org.il |     צלילים במדבר

לרכישת כרטיסים ומידע 
במשך ימי הפסטיבל: 050-5545501 

negevtour.co.il  :למידע בנושא, לינה, הסעדה, פעילויות ועוד
למידע בנושא אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה - 055-8912136

יום שבת  |  08 בדצמבר 
פארק חרותות הסלע בהר 

מחיה
11:30 עד 14:00

הר צרור נחל צרור ותצפית על 
נשרים בתחנת האכלה 

12:30 עד 16:00

הטיול 
היומי

הר  במישר  תתקיים  הטיול  לאחר  מיד 
מחיה הופעה של “דואו מדבר” .

קונצרטיול

יום רביעי  | 05 בדצמבר

17:00  באולם המועדון  |  ללא תשלום

ברוח צעירה - אנסמבל מיתר 
איתמר  מדינה,  איתן   - הצעירים  המלחינים  של  ביצירות 
נווה דוד  נועה קופל, ענבר אביגדור,  סיקורל, רותם דביר, 

ויואב ברעם.

18:45  בכיכר הפסטיבל  |  ללא תשלום

מעורב ישראלי - אנסמבל הסירנות
אנסמבל הסירנות בניצוחה של שוש לגיל 

מגישות פסיפס רב תרבותי - חנוך לוין, פרץ אליהו, פרקי 
תהילים, שירי לדינו בעיבודים חדשים, חביב שחאדה ועוד. 

20:00  באולם המרכזי  |  ללא תשלום

שבעים שנות מוזיקה ישראלית
ערב פתיחת הפסטיבל

תזמורת סימפונט רעננה בניצוחו של רועי אזולאי, אנסמבל 
הסירנות וזמרי רמת נגב, ביצירות של אפרת גרליך, פאול בן 

חיים, שחר רגב ומיכאל וולפה. 
סולן: נגן המנדולינה רואי דיין.

22:00  בכיכר הפסטיבל

איך הוא שר
דני רובס ואנסמבל מיתר 

עיבודים חדשים לשיריו המוכרים ואהובים של רובס בליווי 
נגני אנסמבל מיתר. 

עיבודים - בועז דורות.

על אדוני המדבר – בעיר עבדת  
11:30 עד 14:00 קונצרטיול

מיד לאחר הטיול תתקיים הופעה של 
נדב סגל  ברחבת מערת העיר עבדת.

17:30  באולם המועדון

באה מאהבה - מחווה למשורר יעקב רוטבליט
סדנת הזמר העברי של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים במיטב שירי 

האהבה של יענקלה רוטבליט. 
פסנתר ועיבודים מקוריים - ליאור סולץ. 

הנחיית סדנה וניהול אמנותי – מיכאל וולפה.
המופע הופק בשיתוף תיאטרון ירושלים.

19:15  בכיכר הפסטיבל  |  ללא תשלום

תפילת הלוי
האורטוריה “תפילת הלוי” מאת מיכאל וולפה. 

בניצוחו  הפסטיבל  תזמורת  בביצוע  הלוי  יהודה  רבי  של  ושירתו  חייו  על 
של המלחין, המקהלה הבין דורית של קונסרבטוריון ירוחם, זמרי רמת נגב 

ומקהלת הילדים של קיבוץ שדה בוקר.

20:30  באולם המרכזי

רובי גע בעולם  
אופרת רוק מקורית מאת שני ואלון עדר 

שיתוף פעולה חד פעמי של תזמורת המהפכה עם אלון עדר ולהקה יחד 
עם אורחים מיוחדים - חמי רודנר, אפרת גוש, יעל אייזנברג ודורון טלמון.

מנצח – רועי אופנהיים.

22:30  בכיכר הפסטיבל  |  ללא תשלום

SHAZAMAT – שאזאמאט
ההרכב הצעיר והמבטיח עושה היפ הופ כחול לבן – שנון, הומוריסטי ושמח. 

11:00  באולם המרכזי

מסע מעבר להרים 
סיפורים ממקומות רחוקים

חגיגה סוחפת זוכת פרסים של תאטרון ומוזיקה לכל 
המשפחה.  

אלעד - תיאטרון אילת והערבה

13:00  באולם המועדון   |  ללא תשלום

אולפן פתוח 
מיצירותיהם של המלחינים הישראליים נדב ויקנסקי, 
עידו שירום, קובי שם טוב, ישי ברנוביץ’, אפרת גרליך 

ויובל פרייבך.

11:00  באולם המרכזי

איך שיר נולד
מפגש מוזיקלי עם יהונתן גפן

גפן, יחד עם יונתן ארצי, מיקה קרני וורד פיקר ששרים 
מקריא  השירים,  על  הייחודית  בדרכו  מספר  ומנגנים, 
לילדים  השנים  רבת  ביצירתו  הקהל  את  ומשתף 

ולמבוגרים שעדיין מסתתר בהם ילד. 

17:30  באולם המועדון

رحه
ف
שמחה  �

אתי בן-זקן ואנסמבל מֹוַדאליּוס   
שפות.  ב-10  מוסיקלית  חגיגה  קלאסי-אתני,  מופע 
שירי-עם מהקהילות בישראל, בעיבודים מיוחדים שהלחין 

17:30  באולם המועדון

כלייזמר ג’יפסי סווינג
להקת “קלימוטקה פילהרמוניה”

במופע  אפרת  וגלעד  חוטר  יעקב  הופמן,  דניאל  הראל,  גלעד 
וירטואוזי שאסור להחמיץ.

19:30  בכיכר הפסטיבל |  ללא תשלום

ימי בנימינה 
ומאיה  בנאי  נועם  גלעד אפרת מארח את  אנסמבל 

אברהם במופע מחווה לאהוד מנור. 
מגדולי  אחד  של  לשירים  מיוחדים  עיבודים  יוצגו  במופע 
ונוגעים  ישראלי  לפסקול  שהפכו  שירים  בארץ,  הפזמונאים 

באנשים רבים. 
המופע הופק בסיוע בית אבי חי.

21:00  באולם מרכזי

אביב גפן – אינטימי
מופע אקוסטי מרגש בליווי ערן מיטלמן ועומרי אגמון 

הלהיטים הגדולים של אביב גפן.

23:00  בכיכר הפסטיבל

יוסי בנאי – שיר סיפור וגעגוע
איציק כהן, מעיין גולדברג ואייל חביב 

בערב שכולו אהבה ליוצר הענק עם מיטב שיריו.
ניהול מוסיקלי ועיבודים: אייל חביב

יום חמישי  |  06 בדצמבר

של יום שישי  |  07 בדצמבר הוירטואוזיות  ליכולותיהם  במיוחד  שטיינברג  איתן 
חברי ההרכב.

19:00  בכיכר הפסטיבל  |  ללא תשלום

שלושתנו 
חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז

שלוש אגדות שירה, מגישים יחד את מיטב שיריהם אשר 
הפכו לנכסי צאן ברזל של החברה הישראלית.

20:30  באולם המרכזי

חוה אלברשטיין ושלומי שבן
לאחד  הפך  לאלברשטיין  שבן  בין  המפתיע  המפגש 
מהשיאים המוזיקליים של השנה. הפסטיבל גאה לארח 
נגן וזמר כשרוני ויוצרת אדירה על שלל שיריה המלווים 

אותנו לאורך שנים רבות.   

22:30  בכיכר הפסטיבל  |  ללא תשלום

ג’אמאיה
אנגלית  בעברית,  טקסטים  המשלב  אנרגטי  מופע 

וערבית, הנוגעים עמוק בנשמה. 

רמת הנגב | קיבוץ שדה בוקר | מרכז בן גוריון

05 - 08 בדצמבר
2018 חנוכה תשע”ח 
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