
עיתון מס. 232 

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
 אלול תשע"ח    ||   ספטמבר  2018

המפה החינוכית   •  עמוד 5

שלום כיתה א- המדריך שיכין את ילדכם לבית הספר   •  עמוד 3

מדור ל-Door   •  עמוד 8

פותחים שנה
3,473 ילדי גנים ותלמידים 

פותחים את שנת הלימודים ברמת הנגב



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 232   ||   ספטמבר  2018      |   23   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 232   ||   ספטמבר  2018

ראיון עם ערן דורון- ראש המועצה
ח'  לכיתה  עולה  רתמים,  מכפר  הרשקוביץ  יעל 
באולפנת קמה, קפצה לראיון עם ערן דורון, ראש 
המועצה, לכבוד היום הראשון ללימודים. אז בין 
פגישות, ישיבות ואישורים על יישובים חדשים, 
ערן עצר רגע לדבר על הדברים שבאמת חשובים 

בחיים, חינוך וילדים.

שלום, ספר לי קצת על עצמך.
 23 כבר  בנגב  גר  גוריון,  בן  מדרשת  תושב  אני 
כרם  ילדים.  ארבעה  יש  ולי  זוגתי,  לעינת,  שנה. 

בת 22, גור, יינון ונדב שעולים לכיתה ב'. 
הספר  מבית  לך  יש  זיכרונות  ואיזה  למדת  איפה 

שלך?
א'  לכיתה  שעליתי  זוכר  אני  בכרמיאל,  גדלתי 
וזה  א'  בכיתה  משחקים  גן  שאין  לי  אמרו  ואז 
שבדרך  זוכר  אני  מזה  חוץ  אותי.  העציב  מאד 
גבעה מלאה בחרסים,  הייתי חוצה  לבית הספר 
שם  היה  מה  לדעת  אותי,  ריתקו  החרסים 
בתקופות קדומות יותר. נראה לי ששם התפתחה 
זיכרון  יותר.  מאוחר  לארכיאולוגיה  שלי  האהבה 
לבית הספר  בו קראו  הוא מטקס  לי  נוסף שיש 
שלי על שם יגאל אלון, לאחר פטירתו. יגאל אלון 
וחבר  חינוך  שר  וצה״ל,  הפלמ"ח  מראשי  שהיה 
קיבוץ גינוסר, היה דמות נערצת וריגש אותי מאד 
בכלל  שמו.  על  הספר  בית  שם  את  שינו  כאשר 
החיבור לפלמ״ח ולמורשתו עדיין טבועה בי ואני 
כולל כאלה  לא מעט פלמחניקים  גאה שהכרתי 
משה  ברזילי,  עודד  כמו  בקרבנו  נמצאים  שעוד 

אולניק ואחרים ברביבים ובמשאבי שדה. 
מה לדעתך שונה בין בתי ספר מהתקופה שאתה 

היית ילד לבין בתי ספר היום?
לנו  היה  הספר,  לבית  הלכתי  אני  בה  בתקופה 
אחרי הלימודים משהו שקראו לו "שכונה", בונים 
קרטינגים, מחנות, יוצאים לטיולים לבד וזה היה 
של  סוג  יהיו  הספר  שבתי  מנסים  היום   מיוחד, 
"שכונה" עם למידה רב גילאית שעושים בו "כל 
מיני סוגים של פרויקטים". בתקופתי בית הספר 
היה מאד פרונטלי והרבה פחות טכנולוגי. ללמוד 
לומר  ויש  חריג  משהו  נחשב  היה  מחשב  על 
הספר  בית  את  זוכר  כך  כל  לא  גם  אני  בכנות... 

היסודי.
במשך שנים עסקת בחינוך, היית מנהל בית ספר 
שדה בשדה בוקר והיית מנהל אגף חינוך במועצה. 

מה אהבת בתפקידך החינוך?
זה  וחינוך  שכיף  יודע   בחינוך  שעוסק  מי  כל 

מצד  ביחד.  הולכים  בהכרח  שלא  דברים  שני 
ולהשפיע  לעצב  מהיכולת  סיפוק  המון  יש  אחד 
שני  מצד  מכל.  החשוב  בדבר  שלך  הסביבה  על 
ואחריות כבדה  גדול  העיסוק בחינוך הוא אתגר 
ולעיתים רבות, עם ארגז כלים הרבה פחות חזק 
חברתיות  רשתות  לטלוויזיה,  שיש  מהשפעות 
אנשי  עבור  קשה  ונעשה  הולך  רק  האתגר  ולכן 

החינוך. 
מה אתה חושב על החינוך ברמת הנגב? 

חינוך  הוא  הנגב  ברמת  שהחינוך  חושב  אני 
ובתי  גבוהה  קהילתית  במעורבות  שמאופיין 
הספר משקפים מאד את הקהילה שממנה באים 
התלמידים והמורים. החינוך של רמת הנגב הוא 
פורמלי  והבלתי  הפורמלי  בהם  המקומות  אחד 
מחוברים ויש עוד הרבה לעשות. לא בכדי הקמנו 
שמשקף  וחינוך  קהילה  אגף  הוא  ששמו  אגף 
ועד  הרך  מהגיל  המערכות  כלל  בין  החיבור  את 

התיכון.
בנוסף, בכל מערכות החינוך שלנו ההיכרות עם 
השטח, הנגב וארץ ישראל הוא מאד חזק. החינוך 
מתמיד  לשינוי  בחתירה  מאופיין  הנגב  ברמת 

אחד  מצד  רלוונטיים  ולהיות  להמשיך  בכדי 
ומהצד השני פרויקטים של מורשת ומסורת כמו 

טיולי תש״ח והגדת לבנך ומסורות נוספות.
ומה לדעתך עוד צריך לקדם?

עם  חדשנית  הוראה  פיתוח  על  עובדים  אנחנו 
יאפשרו  דבר  של  שבסופו  רלוונטיים  תכנים 
לתלמידים ולמורים רכישת כלים להתמודד עם 
בה  לתקופה  בניגוד  היום.  שקיים  המידע  עודף 
אני למדתי בבית ספר, שהמידע היה מאד מוגבל 
והגישה אליו הייתה מוגבלת, היום אנו נמצאים 
במצב הפוך. בנוסף,  אנו פועלים לחיבור החינוך 
ללמוד,  ייהנו  שילדים  והא-פורמלי  הפורמלי 
הספר,  בבתי  המסגרות:  בכל  כיף  להם  שיהיה 

בחוגים, בתנועות הנוער. 
לשנת  הנגב  רמת  לתלמידי  מאחל  אתה  מה 

הלימודים החדשה?
מסקרן  מעניין,  להם  שיהיה  להם  מאחל  אני 
שישתתפו  מקווה  אני  בלימודים.  ומאתגר 
נוער  ובתנועות  שלנו  המפואר  החוגים  במערך 
ובעיקר  חשובה.  מאד  חברתית  מסגרת  שזו 

שיהיה להם בהצלחה.

עורכת ראשית: שירה אברהמי  
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

חינוך רמת הנגב במספרים

ו-196  הלימודים  שנת  תפתח  ימים  כמה  בעוד 
גן  מילדי  הסטטוס  את  יחליפו  ושבע  שש  בני 
לתלמידים מן השורה.  אז רגע לפני שהם כובשים 
תלמידים  מספר  גייסנו  הלימודים,  ספסל  את 
בחייהם  שתיים  או  כיתה  כבר  שעברו  וותיקים, 

כדי לתת טיפים להפגת החששות. 
קבלו את המדריך השלם, איך לעבור את כיתה א' 

ולהישאר בחיים )ואפילו ליהנות ממנה...(

חדש,  מקום  לא?  קצת  מלחיץ  זה  א'  "כיתה   •
למה  בעצם  אבל  חדש!  הכל  חדשים,  חברים 
הראשונה  הכיתה  את  לקחת  כשאפשר  להילחץ 

בבית ספר יסודי לכיף! אתם עולים לכיתה א' - 
סוף סוף חברים חדשים שאפשר לשחק ולהכיר, 
סוף סוף אתם הופכים להיות הבוגרים! אז קחו 
את כיתה א' בכיף כי בסך הכל היא הכיתה הכי 
כיפית! ואל תפחדו לטעות כי מטעויות לומדים! 
)מיכל פורטוגז ממדרשת בן גוריון, מסיים כיתה 

ח', ביה"ס צין(
את  לך  שיכיר  ממך  גדול  מישהו  לך  "תמצא   •
החוצה  לצאת  כדאי  ובהפסקות  הספר  בית 
ולהתאוורר במקום להישאר בכיתה." )שחר אל-
גד מכפר רתמים, מסיימת כיתה ה', ביה"ס נגב 

סיני(

שלום כיתה א - המדריך שיכין את ילדכם לבית הספר

מיני  מכל  חדשים  וחברות  חברים  "תפגשו   •
ישובים, תהנו מהמורים ואל תעצבנו את המורים. 
הכי חשוב לבוא עם חיוך לביה"ס כל בוקר והיום 
מסיימת  ברנע,  מקדש  פלג  )נעה  נפלא!"  יעבור 

כיתה ג' ביה"ס משאבים(
או  למורה  להגיד  אפשר  לכם,  קשה  "אם   •
לחברים הגדולים בכיתה והם יעזרו לכם..." )גוני 
כהן מבאר מילכה, מסיים כיתה א, ביה"ס בוסתן(
תהיו  בעיות.  תעשו  ואל  טובים  ילדים  "תהיו   •
תהנו  חשוב,  והכי  ולמורים   לחברים  נחמדים 
)ניב  אחת!!!"  פעם  רק  יש  א'  כיתה  מהחיים. 
ח',  כיתה  מסיים  גוריון,  בן  ממדרשת  מייזלמן 

ביה"ס צין( 
• "אני ממליצה לכם להגיע לבית הספר עם חיוך 
את  ותיקחו  בכיף  ללמוד  תשתדלו  ואופטימיות. 
הלימודים כחוויה! בהצלחה! )תמה פלמר מכפר 

רתמים, מסיימת כיתה ה', ביה"ס נגב סיני(
• "שתמצאו הרבה חברים חדשים,  תלמדו טוב 
, תקשיבו בשיעורים ושתהיה לכם אחלה שנה." 
)איתי פלג מקדש ברנע, מסיים כיתה ה', ביה"ס 

משאבים(
איזו  לעשות  רוצים  לא  אתם  אם  א,  "ילדי   •
אחרת  משימה  לעשות  למורה  תציעו  משימה, 
באותו תחום או שתסבירו למה אתם לא רוצים 
מילכה,  מבאר  כהן  )נעמה  יבין...."  והמורה 

מסיימת כיתה ד', ביה"ס בוסתן(
זה  כי  בבית,  גם  תלמד  אותך-  שמעניין   "מה   •
יעזור לך בהמשך" )אורי עטר ממדרשת בן גוריון, 

מסיים כיתה ח', ביה"ס צין(

רמת הנגב מודה למנהלי בתי הספר: שלומית אוסדון, אורי רבה, משה עינב, רן פינקלשטיין ואנשי החינוך שממשיכים 
לאתגר הבא ומאחלת בהצלחה לחן גולדמן, רועי ליפשיץ, אופיר בן פורת גבריאלה אקרמן, דפנה ארבל וכמובן לישראל 

יוקל שממשיך וכל אנשי החינוך החדשים והממשיכים וצוותי הנהלה והצוותים התומכים במסגרות השונות, לאנשי אגף 
קהילה וחינוך והכי חשוב לתלמידים שעולים לכיתה א, למחזור א' של התיכון האזורי, ולכל ילדי הגנים והתלמידים ברמת 

הנגב. שתהיה לכולם שנה מצוינת.

ברמת הנגב  

 2,598
תלמידים

35 תלמידים בשכבת ט' 
בתיכון רמת הנגב החדש

תלמיד בית ספר יסודי נוסע 
בממוצע כ-380 שעות 
בשנה בהסעה

במועצה פועלות 3 תנועות 
נוער. הגדולה שבהן 
היא "בני המושבים".

המתנ"ס מפעיל 46 חוגים 
שונים למגוון גילאים

ברמת הנגב פועלים 
כ-350 ש"ש

81% מהמורים בבית 
הספר היסודיים הינם 
תושבי המועצה

רמת הנגב הינה אחת מ-10 
רשויות בארץ שנבחרו להיות 

בתכנית אוטונומיה רשותית, תכנית 
המאפשרת פיתוח תכניות מקומיות 

ומותאמות למרחב הייחודי שלנו 
מתוך אמונה גדולה במערכת 

החינוך שלנו. שאפו לנו!

אשת החינוך הוותיקה במועצה 
היא שולי דבדה שפרשה השנה 

מבית ספר צין לאחר 34 
שנים של חינוך והשקעה. שולי, 

בהצלחה בהמשך ותודה על הכל!

שלום כיתה א', 2017 , בית ספר "משאבים"

תודה ובהצלחה
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כדי  הכיוון,  את  עבורנו  להגדיר  כדי 
החינוך  מסגרות  בין  רצפים  ליצור 
כדי לאפשר שיתופי פעולה  השונות, 
ושפה משותפת, כתבנו השנה "מפה 

חינוכית" למסגרות החינוך במועצה.
שיתוף  תהליכי  לאחר  נכתבה  המפה 
השיח  בערב  שהחלו  נרחבים,  ציבור 
 ,40 בפאב  מרץ  בחודש  המועצתי 
המורים  בחדרי  בשיחות  המשיכו 
בפורום  במועצה,  הספר  בבתי 
כל  ולבסוף,  לחינוך,  האסטרטגי 
עובדו  קובצו,  והאמירות  ההיגדים 
ואורגנו על ידי צוות "המפה החינוכית 
", שהורכב ממורים, הורים, תושבים, 

ואנשי אגף קהילה וחינוך.
החינוכית  המפה  לפניכם,  היא  הנה 
העקרונות  הערכים,  מערך  שלנו, 
במועצה,  החינוך  של  הפעולה  ודרכי 
אליו נשאף, על פיו נפעל ואותו נקדם.

המפה החינוכית של רמת הנגב

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

ראיון עם ספי מלכיאור- ראש אגף חינוך וקהילה במועצה

מנת  על  מלכיאור  ספי  של  למשרדה  קפצתי 
הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  אותה  לראיין 
ברורה  חינוכית  תפיסה  בעלת  אישה  ופגשתי 
אם  ועשייה.  חזון  מעשית,  פרקטיקה  המשלבת 
המועצתית,  החינוך  ספינת  את  מנווטת  היא 

חשבתי לעצמי, אנחנו נמצאים במסלול הנכון.
תוכלי לספר לי על הרקע שלך?

אני נשואה לאלון ולנו שלושה ילדים. ניצן בחיל 
האוויר, שחר עולה לכיתה י' ועפרי עולה לכיתה 
שאהבה  חנונית  תלמידה  הייתי  בעכו,  גדלתי  ז'. 
סיירות,  חוגי  הייתה  הגדולה  אהבתי  ללמוד. 
ומדריכה  כמד"צית  ובהמשך  כחניכה  תחילה 
כמורה  לשירות  אותי  הובילה  זו  אהבה  בוגרת. 
לעבודה  מכן  ולאחר  שדה  ספר  בבית  חיילת 
הטבע.  להגנת  בחברה  ההדרכה  במחלקת 
והיווה  אותי  ועיצב  הוביל  הזה  הרקע  מבחינתי 
את נקודת המוצא לכל הקריירה המקצועית שלי 

ומי שאני היום. 
לאחר תואר השני בסוציולוגיה ארגונית ועבודה 
בריאות  שרותי  של  ארגוני  לפיתוח  במחלקה 
כללית יצאנו לשליחות של חמש שנים במטעם 
משרד החוץ באפריקה ובקנדה. בתקופה הזאת 
שונים  בתפקידים  ועבדתי  דוקטורט  עשיתי 
פגישה  לארץ,  שחזרנו  לאחר  שנה  בנציגויות. 
מקרית עם ערן דורון, אז מנכ"ל המועצה, הובילה 
החברה  של  ומפרך  ארוך  מיון  לתהליך  אותי 
התפקיד  את  לידי  קיבלתי  שבסופו  למתנ"סים 

המאתגר של ניהול אגף חינוך וקהילה במועצה.
מה החזון שלך?

הבאים  לכל  המאפשר  חינוך  הוא  שלי  החזון  
למצות  צוות(  ואנשי  מורים  )תלמידים,  בשעריו 
השונים:  בהיבטים  האישית,  התפתחות  את 

תכניות חינוכיות מורחבות

מיקומה ואופייה המדברי של רמת הנגב מהווה 
תוואי  ולפעילות.  ללמידה  הזדמנויות  של  מרחב 
באזור,  ההיסטוריים  התהליכים  האקלים,  הנוף, 
לנו  מאפשרים  אלו  כל  התנ"כית,  התפאורה 
השדה  כאל  כולו  המועצה  למרחב  להתייחס 
ותופעות  אנשים  חוץ,  שמרחבי  כך  החינוכי, 
הנגב.  ברמת  הלמידה  ממושאי  מרכזי  חלק  הם 
ספר  בית  וההדרכה,  המחקר  החינוך,  מוסדות 
הקהילה  גוריון,  בן  למורשת  המכון  שדה, 
וקמפוס  החקלאי  המו"פ  בניצנה,  החינוכית 
שותפים  הם  גוריון  בן  במדרשת  האוניברסיטה 

מלאים בעשייה החינוכית.
הלמידה,  את  להעשיר  כדי  נועדו  אלו  כל 
ישפרו  אשר  ואסטרטגיות  מיומנויות  להקנות 
את  ירחיבו  ומאידך,  מחד,  לימודיים  הישגים 
והצטיינות  ביטוי אישי  יאפשרו  מנעד ההערכה, 
הערך  תחושת  את  יגבירו  מגוונים,  בתחומים 
מתמיד  לשיפור  להשתתפות,  המוטיבציה  ואת 

ולהצטיינות.
בהמשך לניסיון החיובי שנעשה בשנים קודמות, 
אשר  מיוחדות  חינוך  תכניות  בחרה  המועצה 
בעולמות  ולהתנסות  לגוון  לילדים  יאפשרו 
חדשים אשר מפתחים את החשיבה, היצירתיות 
אשר  מיומנויות  הצוות.  ועובדת  ההקשבה 
בו  בעולם  חשובות  ויותר  יותר  להיות  הופכות 

המידע כל כך נגיש וזמין לכולם.

חינוך מוזיקלי ובתי ספר מנגנים במועצה אזורית 
רמת נגב

הספר  בבתי  התקיימה  האחרונות,  בשנתיים 
ענפה  מוזיקלית  פעילות  במועצה,  היסודיים 
מנגן.  ספר  בית  הנקראת  ד'  ג'  כתות  לילדי 
צומחת  תכנית  של  א'  שלב  פעל  אלו,  בשנתיים 
זו, ובמהלכן למדו תלמידי בתי הספר 4 מסלולי 

לימוד : חלילית, כלי הקשה, שירה וגיטרה. 
ב'  שלב  יחל  תשע"ט,  הלימודים  משנת  החל 

בתכנית. 
הפעילות תורחב ותתמקד בקבוצות ביצוע  בשני 

החינוך  והחברתי.  הקוגניטיבי  הערכי,  האישי, 
צריך להיות פורץ את גבולותיו הפיזיים של ביה"ס, 
הפיזי  המרחב,  בכל  במשולב  להתרחש  וצריך 
כלל  עם  פעולה  שיתופי  יצירת  ידי  על  והאנושי, 
הוליסטי,  להיות  צריך  החינוך  במרחב.  הגורמים 
מאמינה  ומעורבות.  סביבתית  לאחריות  מעודד 
במתן אוטונומיה למסגרות החינוך השונות, תוך 
תרבותיות,  והתאמות  רחבות  הסכמות  בניית 

תוך הבטחת שוויון לפרטים ולקבוצות.
מהו ה"אני מאמין" שלך?

שאיפה  לקדם  צריך  שהחינוך  מאמינה  אני 
יכולות  למיצוי  כישורים,  לפיתוח  למצוינות, 
ולספק מענה לתחומי ענין שונים. מאמינה שיש 
והחדשנות  הטכנולוגיה  התרבות,  את  להנגיש 
תחושת  ולייצר  מנהיגות  לטפח  הנגב,  לתושבי 

שייכות ומחויבות לסביבה ולחברה.
חינוך  ראשית  הוא  טוב  שחינוך  מאמינה  אני 
ערכי, המחובר לסביבתו ולשורשיו. חינוך הפועל 
ומקדם ערכים חברתיים, למען הקהילה, המטפח 
ערכים של טבע וסביבה, מטפח את אהבת האדם, 
העם והארץ. ערכים אלו צריכים להיות משובצים 
חינוך  הגילאים.  ובכל  הכולל,  החינוכי  במארג 
פורמלי ובלתי פורמלי צריכים להיות שזורים זה 
אני  זה.  את  זה  ומעצימים  ומזה  זה  יונקים  בזה, 
מאמינה שיש לפעול למען יצירת רצף חינוכי, בין 
המערכות, ולבסס יחסים של הדדיות, שיתופיות 

ושפה ערכית אחת.
בתוך  בקהילות.  חיים  אנחנו  הנגב  ברמת 
הקהילות יש פוטנציאל לכוח ומשאבים עצומים. 
למלאכת  ואנשים  גופים  לרתום  להשכיל  עלינו 
החינוך  את  לחזק  שיש  מאמינה  אני  החינוך. 
הקהילתי, יש לחזק את הקהילות ואת העוסקים 

משתנים  הישובים  בישובים.  החינוך  במלאכת 
המחוייבות  תחושת  את  לשמר  וחשוב  וגדלים, 
לקהילה, השייכות, והרצון לתרום. יחד עם זאת, 
ליצור מערכת הפועלת בשיתוף, בסינרגיה, לשם 
מאמינה  אני  משאבים.  ואיגום  הדדית  למידה 
בין  הישובים,  בין  פעולה  שיתוף  לקיים  שיש 
השונים  והגופים  המחלקות  ובין  המגזרים, 

העוסקים בחינוך, על כל היבטיו. 
מה נדרש לדעתך מאנשי חינוך כיום?

באנשים.  מתחיל  איכותי  שחינוך  חושבת  אני 
עם  התלהבות,  עם  בעיניים,  ברק  עם  אנשים 
ולחולל  לאחרים,  ולתרום  לתת  רצון  עם  חזון, 
לכל  הבסיס  הם  כאלו  אנשים  לטובה.  שינוי 
החינוך,  במלאכת  העוסקים  חינוכית.  מערכת 
הפורמלי והבלתי פורמלי מהווים מודל והשראה 
עבור בני הדור הצעיר, )אך לא רק עבורם(, והם 
ענין  ומתוך  בהתלהבות,  להדביק  שיכולים  אלו 
עלינו  כאלו  אנשים  הלומדים.   את  ושמחה, 
לקבץ סביבנו, לחזק ולהעצים אותם, ולתת להם 
שיוכלו  לכך  ולדאוג  לפעול,  והכלים  המרחב  את 
זמן,  לאורך  מטרות  ולממש  תהליכים  להפעיל 

בעידוד המערכות הפורמליות ובעזרתן. 
מה את מאחלת לילדי רמת הנגב?

שכל  מאושרים.  שיהיו  להם  מאחלת  הכל,  לפני 
אותם,  המניע  התחום  את  ימצאו  ואחת  אחד 
הכישורים  את  למצות  שיוכלו  אותם,  המשמח 
בעצמם  בטוחים  שירגישו  שלהם.  והכישרונות 
ובסביבתם, שידעו שהם יכולים לשנות ולהשפיע, 
ולהפוך את המרחב שלנו ואת העולם למקום טוב 
יותר. אנחנו נעשה הכל כדי לאפשר להם לפרוח.

ראיינה: שירה אברהמי

תחומים, כלי נשיפה וכלי הקשה. 
בביה"ס "נגב-סיני" ילמדו תלמידי  כתות א' -ג' 
שיעורי מוזיקה בנושאים שונים ושירה במקהלה, 
ותלמידי כתות ד' ילמדו בקבוצות לימוד קטנות, 
בית  תזמורת  ותוקם  וממתכת  מעץ  נשיפה  כלי 
ספרית. תלמידי בתי הספר צין ומשאבים ילמדו 
וינגנו במסגרת אנסמבלים של כלי הקשה, לצד 

לימודי מוזיקה ומקהלות. 
בנוסף, מתוכנן יום שיא משותף לכלל התזמורות 
האנסמבלים והמקהלות של בתי הספר בו יציגו 
הצעירות  לשכבות  המוזיקלי  עמלם  פרי  את 

ולהוריהם.
פעילויות אלו ונוספות, הן תוצר ישיר של שיתוף 
פעולה פורה בין אגף קהילה וחינוך, אלר"ן ובתי 
החינוך.  משרד  של  ותמיכה  ובעידוד  הספר 
רחבת  מתכנית  חלק  הן  ונוספות,  אלו  פעילויות 
תחום  את  ולהרחיב  להעמיק  שמטרתה  היקף 

הנגב,  רמת  האזורית  במועצה  המוזיקלי  החינוך 
תוך מתן אפשרות לכל ילדי המועצה ללמוד, לנגן 

ולחוש את טעמה הנפלא של המוזיקה.
ותכניות  מוכנים  המורים  בדרך,  הנגינה  כלי 

הלימוד מתבשלות..  
שנת לימודים פורה ומוזיקלית. 

רובוטיקה
הפורמלית  המערכת  בשילוב  טכנולוגי  חינוך 
והבלתי פורמלית- ברמת הנגב פועלות קבוצות 
רובוטיקה ולגו, במשולב בין שתי המערכות. בגיל 
הרך ובכיתות הצעירות של בתי הספר היסודיים 
מוצעים חוגים המהווים הקדמה לחינוך טכנולוגי, 
חשיפה לעולם המתמטיקה, הפיזיקה וההנדסה, 
מכיתות  החל  ואילו  דגמים,  בניית  באמצעות 
בתי  בכל  רובוטיקה  קבוצות  פועלות  ומעלה  ד' 
העקרונות  פי  על  תחרותית,  במתכונת  הספר, 

.First המותווים ע"י חברת

קידום חינוך מדעי, הטכנולוגי והמקצועי
תכנית   – הספר  לבית  באה  האוניברסיטה 
בשיתוף המכונים לחקר המדבר של אוניברסיטת 
בן גוריון, בה לומדים תלמידים בבית הספר יחד 
בשכבות  התלמידים  וחוקרים.  סטודנטים  עם 
תוך  שונות,  חקר  תכניות  מקיימים  השונות 
ובהנחיה  האוניברסיטה  במתקני  שימוש 
העבודה  הצעירות  שבשכבות  בעוד  אקדמית. 
הבוגרות  בשכבות  כיתתית,  ואף  קבוצתית  היא 
קבוצה קטנה של תלמידים מצטרפת לסטודנט 
או לחוקר, והופכת לשותפה במחקר. התלמידים 
לוקחים חלק בתהליך כולו, החל משלב שאילת 
ועד  עיבודם  הנתונים,  איסוף  דרך  השאלות, 
להצגה בערב עבודות וביריד מדע.  מלבד איכות 
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.

ערב הוקרה מתנדבים
8 אוקטובר 2018
הזמנות ישלחו בקרוב

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

בית ספר מוזיקלי

      חניכה וליווי בדרך
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מרחב
קהילה וסביבה

"ציונות סביבתית"
רמת הנגב כמגרש משחקים - 

האזור כמרחב פעולה, למידה והשתייכות
שימוש בנכסים במרחבי המועצה

יחד
חינוך מכוון מערכות יחסים

עבודת צוות ויזמות
שותפויות ורצפים בחינוך

יחיד
תפיסת איש אשכולות
פיתוח שיח רגשי
פיתוח מסוגלות ויכולת בחירה
אוריינות המאה ה-21
אחריות והנעה לפעולה

"כי אדם אתה 
ואל אדם תשוב"

יהודה עמיחי
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סוף זהו גם התחלה חדשה...

אורי רבה, שניהל את בית ספר צין במשך ארבע שנים, נפרד מאתנו בשנה שעברה ועבר לאתגר הבא.
אורי, רצינו להספיק לומר לך תודה. תודה על ארבע שנים של השקעה והכלה, תודה על קבלת התלמידים בזרועות פתוחות בכל בוקר בשער בית הספר, 
תודה על המרץ אתו הגעת לכל פרויקט ומיזם, תודה על החיבה לחדשנות והרצון ללמוד ולהתפתח, תודה על ההקשבה, ההכלה, המילה הנכונה שתמיד 
ידעת להגיד, תודה על אלפי רגעים קטנים וגדולים שעשו את ארבעת השנים שניהלת את "צין"  לכל כך טובות. מאמינים שתמשיך להצליח גם בהמשך 

הדרך ונשמח עוד להיפגש בעתיד.

ליקטנו כמה רגעים מימים יפים

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

בית  של  האגדית  המנהלת  אוסדון,  שלומית 
הדגל  ספינת  את  שהשיטה  "משאבים",  הספר 
של החינוך הקיבוצי במשך כמעט עשור, העבירה 
גולדמן המצוינת שממשיכה  לחן  את המושכות 

את דרכה ומובילה את בית הספר בתבונה.
רגע לפני שאומרים שלום, אספנו מספר הורים 
השנים  במרוצת  ידיה  תחת  שעברו  ותלמידים 

לכמה מילות פרידה והערכה.

לשלומית היקרה,
בבית  שלי  הראשונות  השנים  שבשבע  זכיתי 

הספר משאבים את היית המנהלת.  
אלינו  נכנסת  א  כיתה  של  הראשון  ביום  כבר 
לסמוך  מי  על  שיש  הרגשה  לי  ונתת  לכיתה 
בבית ספר, ומבין המילים הראשונות שאמר הם 

"הדלת שלי תמיד פתוחה בשבילכם".
במהלך השנים למדתי להכיר אותך, את השרת 
יש  שבאמת  הרגשה  לי  נתת  ספר,  בבית  סדר 

מישהו שאכפת לו ממני  ושרוצה לשמוע אותי. 
אני זוכרת את שיעורי תנך שלך שנתת לנו להביע 
ציורים,  קומיקסים,  עם  שיעור  בכל  עצמנו  את 
סיכומים וכל אחד עם הכישרון שלו. לימדת אותי 
זמנים בעזרת התוכנית  ולסדר  כולם  לחלוק עם 
שיעור שלך. כל פעם שראית אותי עוברת בחדר 
שמחתי  ותמיד  בסדר,  הכול  אם  שאלת  מורים 
האופי  על  שמראה  משהו  עוד  זה  אותך,  לשתף 

המיוחד שלך. 
אני מאחלת לך את הכי טוב שאפשר לאחל כי זה 
מגיע לך,  מקווה שגם לך יש משהו שנותן תמיד 

את ההרגשה שהכל בסדר. 
את  לעשות  שתבחרי  דבר  שבכל  בטוחה  אני 
תעשי אותו על הצד הטוב ביותר כמו שרק את 

יודעת וכמובן שגם תצליחי בו בענק.
בעלי  ארוכים  סיכומים  לנו  שנתת  כמו  אז 

משמעות וכוונה, אני אתן לך גם אחד לסיום, 
ממני תמר מזרחי

שלומית היקרה,
רמת  טובה.  לקהילה  בסיס  הוא  טוב  ספר  בית 
אזורי  ספר  בבית  ניהולך  בשנות  התברכה  הנגב 
לקהילה  ומשמעותי  יציב  יסוד  המשמש  מצוין 

ועל כך מגיעה לך תודה, הּכרה והוקרה.
הספר  בית  את  ניהלת  מספיק,  ארוך  זמן  משך 
ומורשת,  מסורת  בו  להשאיר  כדי  שלנו, 
לאורך  הספר  בית  את  תלווה  שמשמעותם 

שנים רבות. הייתה לי הזכות להיות שותף זוטר 
שהובלת  ההשראה  מלאת  החינוכית  לעשייה 
הורים  ועד  בראש  עמדתי  כאשר  הספר,  בבית 
עול ימים שחיפש את דרכו לאיחוד כוחות יישובי 
המועצה סביב החינוך, וביקש לו שותפה נאמנה.

לשותפה  היסטוריה.  השאר  וכל  את  הגעת  אז 
בית הספר  ולמנהלת  ועד הורים  כל  כמוך מפלל 
הטוב  את  המבקש  הורה  כל  לקוות  צריך  כמוך 

ביותר עבור ילדיו.
ולכלל  לי  אפשרה  שנרקמה,  הטובה  השותפות 
הספר  בית  ובצוות  בך  מלא  אמון  לתת  ההורים 
מאליו.  מובן  בעניין  מדובר  אין  כי  להדגיש  ויש 
תוך  נעשתה  הספר  בבית  ההורים  מעורבות 
והבנה  רב  קשב  מתוך  מצוינים  מענים  קבלת 
רבה  השפעה  יש  התלמידים  להורי  כי  אמתית 
על האופן בו פוגשים התלמידים את בית הספר 
להורי התלמידים שמור מקום בבית הספר,  וכי 

להשפעה, ליצירת שינוי ולשותפות אמת.
היפות  שנותייך  על  לך  מודה  אני  שלומית, 
משאבים,  הספר  בבית  כך  כל  והמשפיעות 
וכמנהלת  הספר  בית  בהנהלת  כחברה  כמורה, 
בית הספר. ראיתי את דאגתך האישית, האנושית 
והמקצועית לכל תלמידה ותלמיד ואת היכרותך 
ילדה  כל  של  המאפיינים  כל  עם  הפנומנאלית 
וילד בבית הספר, את המבט בגובה העיניים, את 
אידיאולוגיית עידוד הלמידה והקריאה שהדריכו 
בדברים  ההתמקדות  את  ראיתי  פועלך,  את 
החשובים באמת, את שינויי האקלים ואת הרוח 

הטובה שהפחת בצוות המורים המצוין.
בין  קו,  למתוח  נהוג  בישראל  החינוך  במחוזות 
'מעורבות' הורים לבין 'התערבות'. הראשון ידוע 
כמקובל ואילו השני נחשב לחציית קו אדום, בו 
ההורים נכנסים אל תחום השמור להנהלת בית 
היכרותי  מתוך  יחד,  פעלנו  בהן  בשנים  הספר. 
עם דרכך, העזתי לחדור כמה פעמים אל מעבר 
ותמיד  ההורים  פני  מול  לכאורה  המתוח  לקו 
כך  כי  ברור  היה  לשנינו  בברכה.  התקבלתי 
נצליח יותר. מנהלת היודעת את דרכה והבטוחה 
הורית  מהתערבות  חוששת  אינה  ביכולותיה, 
ומנצלת אותה להפקת המיטב עבור בית הספר. 

וכך היה.
מצוינות  בשותפות  וזכית  לצדך  עמד  המזל  גם 
בצוות בית הספר, מורות ואנשי צוות שהאמינו 
למה  הספר  בית  את  אתך  והפכו  אתך  והלכו  לך 
שהוא היום: בראשן עדית פאר, שאת שותפותה 

ידעת להוקיר בכל רגע.
סלולה  דרך  השארת  מחליפתך,  גולדמן,  לחן 
עבורה  המהוות  איתנה,  משאבים  ורוח  היטב 
את  ותוביל  תמשיך  באמצעותם  ותנופה  מסלול 

בית הספר בשנים הבאות.
בהערכה רבה ובתודה,
חמי צמח

1.9.2006 - שנה"ל תשנ"ז בפתח.
ספר  בבית  א'  כיתה  מתחיל  שלנו  הבכור  הבן 
מקדמת  הספורט  באולם  נרגשים.  "משאבים". 
את פנינו מנהלת חדשה. גם לה זה היום הראשון 
וזוהי תחילתה  נרגשת. מאד.  וגם היא  כמנהלת. 

של ידידות מופלאה.

בית הספר זכה למנהלת ייחודית ואנחנו כהורים 
הרגשנו את זה מהיום הראשון.

 , ,האחראית  המגייסת  האכפתית,  שלומית 
האנושית ,הקשובה זו שדלתה פתוחה תמיד 

שלא  זו  מחבקות.  וידיה  טובות  שעיניה  זו 
שלה  לצוות  ולהחמיא  דמעה  להזיל  מתביישת 

בכל הזדמנות.
בר  בטקס  התלמידים  את  לברך  שמגיעה  זו 

המצווה כי ביקשנו.
זו שמובילה, שחושבת, שיוזמת, שמתייעצת.

זו שלומית ואנחנו ידענו שבית הספר על תלמידיו 
וצוותו בראש מעייניה כל הזמן.

וזה הרגיש נעים ונטע בנו בטחון ושקט.
משאבים הוא הבית שלנו הרבה בזכותך שלומית.

והנה את ממשיכה הלאה. לאתגר הבא
 ואת מביאה איתך תרמיל מלא

בכל תכונותייך הטובות, הניסיון הרב והלב.
שתהא הדרך החדשה טובה ומספקת.
מאמינם בך ,אוהבים ,מעריכים ומודים

על עשייה מבורכת של 10 שנים
נעמה כ"ץ בשם ההורים

שלומית יקרה, היית מנהלת משמעותית, נוכחת, 
חשוב  מכמה  התרגשתי  תמיד  רגישה.  קשובה, 
להכיר  חשוב  התלמידים,  עם  האישי  הקשר  לך 
ולכן בחדרך היה קלסר עם  כל אחד ואחת מהם 
יצרת  ככה  ביה״ס.  תלמידי  כל  ושמות  תמונות 
בי״ס שיש בו תחושת בית והכלה עבור הילדים, 
קשה  אחרונה  שנה  לך  היתה  והמורים.  ההורים 
הרבה  לך  מאחלת  ואני  האישי  האובדן  בגלל 
דרך  בכל  שתצליחי  בטוחה  בהמשך,  הצלחה 
חדשה שתבחרי, נשמור על קשר ועל פינה חמה 

עבורך בליבנו. 
אילת רז

שלומית יקרה. 
בכמה  משותפת  עבודה  לסכם  קשה  כמה 

משפטים ולצפות שכולם יבינו. 
עם  הורים  וועד  ראש  הייתי  שנים   4 כ  במשך 

איילת רז, במשאבים תחת ניהולך.
כשנתבקשתי

בית  לטובת  מזמני  לתרום  שאשמח  לך  אמרתי 
הספר בתנאי אחד. 

עשיה ביצועית, שיתוף פעולה מלא וחיובי, גישור 
בין הורים לבית הספר....

בלי ריבים, פוליטיקה, משחקי כוחות....
מחשבה,  בעיה,  כול  נושא,  כול  ובגדול.  היה,  וכך 
לתצומת  זכו  תמיד  ההורים  מצד  שעלו  אתגר... 
ליבך, לחשיבה וטיפול. תמיד ברגישות יתר הבנה 

ומחשבה על צרכי ההורים ובעיקר הילדים. 
תמיד אבל תמיד עמדו הילדים בראש מעייניך.

מהשעה שבע בבוקר כשפתחת את בית הספר, 
ועד השעה חמש, שש בערב כשנעלת את שעריו. 
מאחלת לך שלומית יקרה, שתדעי רק טוב, אושר 

ושמחה. כפי שמגיעה לך. 
בטוחה שתמצאי אתגרים מעניינים אחרים בהם 

תוכלי לתת ולתרום מאישיותך המופלאה. 
בהערכה גדולה ואהבה. 
לוליק.

שלומית אוסדון

זה שיר פרידה אז בואי ונגיד שלום...

רק מילה אחת או שתיים...
את  רמה  ביד  וניהל  שהקים  יוסף,  מור  אייל 
וממשיך  כנפיים  פורש   14 במשך  נוער  מחלקת 

הלאה. 
אמונה  על  מדהימה,  תקופה  על  תודה  אייל, 
והשקעה גדולה, נתגעגע. לנעליים העצומות של 
גדולות  רגליים  עם  בחור  צחור,  אלון  נכנס  אייל 
בעצמו, שניהל עד כה את הפנימייה בתיכון לחינוך 
בהצלחה  אלון,  בוקר.  שדה  במדרשת  סביבתי 

בתפקיד החדש, 

בתפקיד  גם  חיל  לעשות  שתמשיך  ספק  לנו  אין 
זה. ההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו.

צין. צילם: ארז לוזון

אלון צחור אייל מוריוסף
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מיומנה של מנהלת הגיל הרך...

ואיתה  לטובה  עלינו  באה  חדשה  לימודים  שנת 
משב רענן של התחדשות והמשכיות.

מערכת הגיל הרך במועצה, תפתח השנה עם 23 גני 
משרד החינוך לגילאי 3-6 ו29 מעונות לגילאי לידה 

עד 3.
השנה נמשיך לקיים ולקדם תכניות לימוד כגון קרן 
מוסיקה,  לשיעורי  הילדים  יחשפו  בעזרתה  קרב, 
אל  שיגיעו  קונצרטים  ואמנות,  קרמיקה  תנועה, 
באולם  תרבות  סל  במסגרת  הצגות  הגנים,  תוך 
הסופרים,  טובי  של  לספרים  ממנוי  ונהנה  רביבים 

מטעם ספריית פיג'מה.
מקומיות  חינוכיות,  יוזמות  לקדם  נמשיך  כן,  כמו 

שיעלו מן השטח באמצעות תמיכת המועצה.
מעג"ן  מצוות  תמיכה  ונקבל  נמשיך  שנה  כמידי 
)שירות  השפ"ח  ומצוות  ומעון(  גן  תומך  )מערך 

הצוות  בשיתוף  הפועלים  חינוכי(,  פסיכולוגי 
התחומים  מן  מקצוע  בעלי  של  כמערך  החינוכי, 
קלינאיות  בעיסוק,  מרפאות   – ההתפתחותיים 
ופסיכולוגיות.  פדגוגיות  מדריכות  תקשורת, 
הצוותים הם רב תחומיים המהווים גורם היוועצות 

ותמיכה למחנכים ולהורים.
הגנים  לצוותי  משותפת  מעברים  תכנית  לאחר 
לאורך  שנמשכה  הספר,  בבתי  המורים  וצוותי 
לבית  ההסתגלות  בתהליך  להקל  במטרה  השנה 
הספר, אנו נפרדים מבוגרינו העולים לכיתה א' וזו 
בדרכם  רבה  הצלחה  להם  לאחל  נפלאה  הזדמנות 

החדשה.
המועצה רואה ערך רב לקיומם של צוותים חינוכיים 
לימודי  השנה  נקיים  כן,  על  ויציבים,  מקצועיים 
אנו  במקביל,  במועצה.  מטפלות  להכשרת  תעודה 

מזמינים צעירים וצעירות להצטרף לצוותי החינוך, 
בגיל הרך, במסגרת עבודה מועדפת.

הגננות,  בישובים,  הרך  הגיל  רכזות  זו,  בתקופה 
הסייעות והמטפלות, משקיעות מחשבה רבה וזמן 
הצד  על  הלימודים  שנת  את  לפתוח  מנת  על  רב 
הצוותים  לכל  להודות  הזדמנות  זו  ביותר.  הטוב 

החינוכיים על עבודתם הנאמנה והבלתי נלאית.
מעורבותכם  על  תודה  ביישובים,  לוועדים 
על  ההורים  ולכם  החינוכית  לעשייה  ותרומתכם 
ונמשיך גם  ייתן  האמון במערכת החינוך שלנו. מי 
בשנה זו, לפעול יחד כתף אל כתף ולהעניק לילדינו 

את החינוך הטוב ביותר.
בברכת שנה טובה מלאה בסיפוק ועשייה,
 מיכל פריאל
מנהלת גיל רך גנים

אגף הנדסה נערך לפתיחת השנה

בזמן שכולכם נפשתם בחופש הגדול )טוב נו, אולי 
נפשתם זה מילה חזקה מדי לחופש שכל הילדים 
מנת  על  קשה  עבד  הנדסה  אגף  בבית...(  נמצאים 
הספר  בתי  כל  החדשה.  הלימודים  לשנת  להיערך 
בניית  ושדרוג,  להתרחבות  זכו  במועצה  היסודיים 
התיכון החדש מתקדמת ואפילו דאגנו לסטודנטים 

למרכז צעירים מפנק.
בית ספר "משאבים":

הראשונה  השכבה  לקליטת  ההכנות  במסגרת 
חדשות  יבילות  כיתות   2 הוצבו  המועצתי,  בתיכון 

לשכבת ט'.
וכיתה יבילה נוספת לשכבת א' שגדלה השנה.

בנוסף, העתקנו כיתה יבילה ממקומה בפינת בית 
הספר והצמדנו אותה לאחד המבנים.

בית ספר "צין":
במסגרת תכנית "כוחות למידה", מיזם חינוכי פורץ 
קירות  שברנו  מו"פ  אגף  בהובלת  בהוראה  דרך 
לאפשר  מנת  על  למידה  חללי  שני  חיבור  למטרת 
בקבוצות  מגוונת,  למידה  המאפשר  גמיש,  מרחב 

משתנות, דיון בקבוצות, למידה בזוגות ובמליאה.

בחצר  לימודית  חצר  מקימים  אנחנו  בנוסף, 
חוץ,  כיתת  שתכלול  הספר  בית  של  הפנימית 
ספסלי סביבה גדולים, הצללה ואלמנטים מדעיים 

חינוכיים. 
בית ספר "נגב סיני":

סיני"  "נגב  הספר  בית  של  ב'  חלק  ונמסר  הושלם 
ה'-ח'  שכבות  עבור  נוספות  כיתות  שמונה  הכולל 

הכולל חדרי עזר ופינות משחק נוספות. 
תיכון רמת הנגב:

בהתרגשות רבה אנו גאים לספר כי החלו עבודות 
העפר לתיכון האזורי הממוקם בקמפוס המועצה. 
בניית התיכון עתידה להסתיים לקראת ספטמבר 
2019. תודה לשירה מור יוסף מנהלת אגף הנדסה 
בינוי  מחלקת  מנהלת  גלודווסר,  לגד  והתיישבות, 
שמנצחים  הפרויקט  מנהל  בנדו  ולשלומי  ופיתוח 

על פיסת ההיסטוריה הזאת.
קדש ברנע - נערכים לתכנון כיתת תינוקיה נוספת 

בקדש ברנע.
וגידים  עור  קורם  הצעירים  מרכז   - צעירים  מרכז 
ליציקת  ונערכים  הכלונסאות  קידוח  והושלמו 

המועצה  מרחבי  צעירים  ישמש  המרכז  הרצפות. 
חדרי  פעילות,  חדר  ישיבות,  חדר  ויכיל  ויזמים 
עמדות   25 עם  )האב(  משותף  עבודה  חלל  ייעוץ, 

להשכרה. 

אירוע השיא של שנת המצוות בפתחת ניצנה

כיתה  בוגרי  ונערים  נערות   25 השתתפו  השנה, 
באר  כמהין,  ברנע,  מקדש  הפתחה,  ילדי  כולם  ז', 

מלכה, ניצנה, עזוז ושבטה. 
והנערות  הנערים  השתתפו  השנה,  במהלך 
צמיחה  שמטרותיהן  שונים,  מסוגים  במשימות 

אישית, גיבוש קבוצתי, ותרומה. 
 

כך למשל: התנדבות במחלקות הילדים בסורוקה, 
שיקום  הורים,  לקהילה-הוקרת  תרומה  משימת 
ערך  סנפלינג(,  בודד,  )חלוץ  אומץ  משימות  אתר, 

הכסף, עידוד לעצמאות ועוד...
ספקטור,  עמית  וליוותה  ניהלה  התהליך,  את 

המד"בית. 
בפתחת  כמדריכה  צמחה  בכמהין,  גדלה  עמית, 
ניצנה, למדה בתיכון לחינוך סביבתי וחזרה לעבוד 

עם הנוער לאחר שירות צבאי משמעותי. 
שנת  את  המלווה  המדריך  המסורת,  כמיטב 
לשנה  ונותן  בחניכים  חותמו  את  מטביע  המצוות, 

אופי ייחודי.
פתחת  של  האותנטיות  את  היטב  מכירה  עמית 

ניצנה, את שביליה, אנשיה, ילדיה...
ולפתחת  לנגב  אהבתה  את  אתה  הביאה  עמית 
והנערות,  מהנערים  אחד  בכל  האמון  את  ניצנה, 
ודרך  לחברו,  אדם  בין  כבוד  בהם  להשריש  והרצון 

ארץ. 
בקהילה  בקבוצה,  למעשה,  אלא  כסיסמאות,  לא 

ובסביבה - וכך עשתה.  
ברנע  בקדש  בבריכה  התכנסו   ,28.7 במוצ"ש, 

אורחים רבים, לחגוג עם "קבוצת סתלבט"
מחנכות השכבה מביה"ס משאבים, הורים, סבים 

וסבתות, חברים וקרובים. 
קטע קצר ממה שעמית אמרה, על הבמה, בפתיחת 

האירוע:  

"ילדי "סתלבט" ואני זה סיפור אהבה. 
זה התחיל בחיזור ארוך אבל בסוף התאהבנו.. 

הקבוצה הזו נכנסה לי ללב חזק. אני תמיד אומרת 
להם.. אני אוהבת אתכם.. אבל.. :( 

בה  התבגרנו  שכולנו  יחד  משמעותית  דרך  עברנו 
יחד.. 

הוא  ואיך  ילד  כל  ולתאר  הרבה,  לדבר  יכולה  אני 
התפתח. 

אני גם התבגרתי תוך כדי התהליך.."
המופע היה מרהיב, מושקע, מצחיק, מרגש, המגע 

האישי ניכר בכל פרט. 

במהלך המופע, ההורים שרו על הבמה שיר מקורי 
לילדי שנת המצוות, 

התפאורה, התלבושות, הטקסטים, הריקודים-כל 
אלה היו פרי עבודתם של ילדי הקבוצה, 

והביאו לידי ביטוי את עולמם של הילדים, כיחידים 
וכקבוצה, ואת ההווי שלהם. 

כל הילדים באו לידי ביטוי בערב המקסים והמראות 
היו מעוררי השראה... 

תודה רבה
ג'סיקה בשם ועדת נוער

...Door-מדור ל

נעים להכיר, תכנית חדשה ללימוד אנגלית מדוברת 
המתוכננת להתחיל לפעול השנה במועצה. בתכנית 
מתנדבים מהגיל השלישי אשר יעברו הכשרה וליווי 
ילמדו אנגלית בצורה  מקצועי של הוראת אנגלית 
חווייתית קבוצות קטנות של תלמידים ויעזרו להם 
ולחזק  המדוברת  באנגלית  השליטה  את  לתרגל 

זו  תכנית  השפה.  ברכישת  העצמי  ביטחונם  את 
לאומי  )שירות  של"מ  ותנועת  המתנ"ס  בשיתוף 
ומחברת  דורי  הבין  השילוב  את  מקדמת  למבוגר( 
לתרום  המעוניינים  אנגלית  דוברי  גמלאים  בין 
לשפר  המעוניינים  תלמידים  ובין  וניסיונם  מזמנם 
יכולות השיחה שלהם באנגלית. אז אם אתם  את 

אנגלית  דוברי  ואתם  השלישי  הגיל  בני  על  נמנים 
ומתאים לכם להתנדב למספר שעות בשבוע לשבת 
לשיחה על כוס תה ועגיות עם קבוצת ילדים וילדות 
על הא ודא וכל נושא שבעולם, אתם מוזמנים ליצור 

קשר עם נעמה פלג במייל:
 nelly@rng.org.il או בטלפון: 054-3039598

לגדול בידיים טובות

פותחת  שאני  השלישית  הלימודים  שנת  זוהי 
הקטן  הבן  האחרונות  בשנתיים  מעון.  כמנהלת 
שלי, טל, היה במעון שלי, חוסה תחת כנפיי, קרוב 
לאמא. לא פעם נשאלתי איך הוא מסתדר עם זה 
נכנסת  הרי  אני  בסביבה.  הזמן  כל  נמצאת  שאני 
ויוצאת מספר פעמים במהלך היום, האם הוא לא 
שאר  לגבי  ומה  נוספת?  פרידה  פעם  בכל  חווה 
נכון  אז  מחבקים...  רצים,  אליי,  שניגשים  הילדים 
שלו  רק  אמא  שאני  לכולם  הודיע  טל  פעם  שמדי 
מאוד  שמח  הוא  בד"כ  אבל  שיתרחקו...  וביקש 
לראות אותי, להראות לי במה הוא עסוק ולהמשיך 
בעיסוקו והפרידות המרובות לאורך היום היו דבר 
אותו  לפגוש  גדול,  כיף  היה  זה  עבורי  שבשגרה. 
באמצע היום, לראות מה הוא עושה, לקבל חיבוק 

וחיוך ולהמשיך בעבודתי. 
כשלפתע  במשרד  אמא  אצלי  ישבה  אחת  פעם 
שמעתי אותו בוכה )כמובן שזיהיתי מיד שזה הבכי 

שלו(. "איך את יכולה לשמוע אותו בוכה ולא לרוץ 
אליו מיד??" היא שאלה. "זה פשוט" עניתי, "מפני 
שאני יודעת שהוא בידיים טובות". ובאמת, ידעתי. 
זה  באופן  עצומות.  בעיניים  המחנכות  על  סמכתי 
ולא הרגישו צורך  גם המחנכות לא חשו מאוימות 
קיבלו  הן  להיפך,  מועדף.  או  מיוחד  יחס  לו  לתת 
גיבוי מלא להתייחס אליו בדיוק כמו לשאר  ממני 
ולדרוש.  להתעקש  גם  אך  וללטף  לחבק  הילדים, 

אפילו שהוא הבן של המנהלת... 
אלא  מילולי,  לא  באופן  ממני,  קיבל  שטל  המסר 
מעצם זה שכך הרגשתי, היה – אני בוטחת במקום 
ואני  טוב  מקום  שזה  יודעת  אני  נמצא,  אתה  שבו 
משאירה אותך פה בלב שקט. טל מצדו קיבל את 
המסר, ואכן הרגיש בטוח גם כאשר לכאורה עזבתי 

אותו פעמים רבות במהלך היום.
את  ביטחון,  חשה  שאת  הפלא  "מה  תגידו  אז 
והאמון  הביטחון  תחושת  אבל  המעון",  מנהלת 

גם  אותי  מלווה  החינוכי  הצוות  כלפיי  לי  שיש 
הגדולים,  ילדיי  עם  וגם  לגן.  עולה  כשהוא  עכשיו, 
הלומדים בבי"ס יסודי. אני יודעת שטל יהיה בידי 

נשות צוות מסורות הרוצות רק בטובתו. 
אני - סומכת עליהן, בטוחה שגם הוא... 

אבל מעבר לכל זה אני יודעת שמה שאני רואה בו 
הטמון  הפוטנציאל  של  קצהו  קצה  רק  זה  עכשיו 
להוציא  מתחיל  רק  הוא  ויכולות.  כוחות  של  בו, 
קשיים,  יהיו  אם  גם  הפועל.  אל  הכוח  מן  אותם 
מסוגל  שהוא  יודעת  אני  ואתגרים,  התמודדויות 

להם ויצמח מהם. הוא הרי רק מחכה לגדול.

תמי כהן 
מכפר רתמים,

אמא לארבעה, בעלת MBA במנהל עסקים, 
מנחת הורים מוסמכת בגישת "שפר" 
ומנהלת מעון כפר רתמים.

מטווח ירי רמת הנגב

בקיבוץ משאבי שדה תחת אולם הספורט   
• אימוני ירי להכשרה, חידוש רישיון הנשק )משרד 

לבט"פ(.  
לנושאי  הירי  ושיפור  לאימון  חופשי  וירי  הדרכה   •

אקדח.

• אימון בקבוצות קטנות עד 8.
• בתשלום 

 
חידוש רישיון:   ימי שני בין השעות 15:00 עד 18:00 

)למעט חגים(

בריאות  הצהרת  האגרה,  תשלום  לאחר  החידוש 
חתומה ע"י רופא. 

אימון ושיפור הירי בקבוצה יש לתאם מראש.
לתאום קמחי יעקב: 
 kimhiy@rng.org.il 050-5384493

תחילת עבודת הפיתוח בבית ספר התיכון החדש

ילדי שנת המצווה של פתחת ניצנה
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

ברמת הנגב ייבחן הכדורגל הלאומי

קשה  הכי  אבל  ביותר,  היפה  הוא  פשוט  כדורגל 
לשחק כדורגל פשוט )יוהאן קרויף(

המועצתי  מהטורניר  שהתאוששנו  אחרי  שנייה 
אליפות  לקראת  להתאמן  התחלנו  כבר  ברביבים 
בחסות  הצעירים  מרכזי  כל  של  ארצית  כדורגל 
"מדינת  ובהפקת  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד 

הכדורגל". 
עד לרגע שריקת הפתיחה לא היינו בטוחים שיש 
אבל  מתפרקת  שהקבוצה  היה  ונראה  נבחרת 
מרביבים,  ורנה  ניצן  עמית,  )ירון,  שחקנים  שבעה 
אביחי ואהל מפתחת ניצנה ואני(  הניעו את האוטו, 
נסעו לדימונה ונתנו את הנשמה. מה לא היה לנו?-

גיבוש  התרגשות,  אכזבות,  הפסדים,  נצחונות, 
והכי חשוב אווירה טובה וכיף גדול . לגמר  כנראה 
ההוגנת  לקבוצה  נבחרנו  אבל  השנה  נגיע  לא  כבר 
שיש  הוכחנו  ולגמרי  בטורניר  ביותר  והמעניינת 
השחקנים,  לכל  תודה  הנגב.  ברמת  טוב  כדורגל 
אחרי  ובירה  בהמבורגר  אותנו  שפינק   40 לפאב 

והעידוד  התמיכה  על  הצעירים  למרכז  המשחק, 
ולמחלקת ספורט במועצה.
ניפגש בשנה הבאה-בגמר!

מאת:  אריאל כהן, רכז צעירים ברתמים .
הערה: מרכז הצעירים מודה לאריאל שניהל 
את הנבחרת הספונטנית ביד רמה ועל התפעול 
המדהים של הטורניר המועצתי. 

רמת הנגב בפעולהנבחרת רמת הנגב

מתחילים שנה – עם הסביבה בתמונה

- החינוך הסביבתי  וכלה בתיכון  בגן הילדים  החל 
ברמת  החינוך  במערכת  התווך  מעמודי  אחד  הינו 
קבוצות  מקדמים  אנחנו  האחרונות  בשנים  הנגב. 
מנהיגות ירוקה ומרחבים אקולוגיים בבתי הספר, 
גני הילדים במועצה,  אורח חיים מקיים נכנס לכל 
וירוקים  ירוקים  לגנים  הוסמכו  כבר  מהם  ש-19 

מתמידים )והשאר בדרך לשם...(.   
הפעולה  שיתוף  יימשך  הקרובה  הלימודים  בשנת 
בין אגף חינוך וקהילה ואגף שפ"ה וסביבה לקידום 
הצפויות  מהתוכניות  חלק  הנה  הסביבתי.  החינוך 

לשנה זו:
הפח  בנושא  הסברה  מערך  החינוך:  מוסדות  בכל 
הכתום – בעקבות הכנסת הפח הכתום לכל יישובי 

המועצה. 
בגני הילדים: הפעלת תכנית בנושא המגוון הביולוגי 
והשטחים הפתוחים, המשך הסמכת גנים ירוקים 

ועידוד חינוך חוץ.
בבתי הספר: הפעלה וקידום של קבוצות מנהיגות 

מיוחדות  ופעילויות  שיא  ימי  קידום  סביבתית, 
בנושאים סביבתיים. 

קבוצה חברתית במרכז הטיפולי רמת הנגב

צורך  זהו  לפחות..  אחד  לחבר  זקוק  אחד  כל 
על  וחסר.  בדידות  נחוש  ובלעדיו  ובסיסי  קיומי 
בקבוצה,  להתנהל  ולדעת  חברים  לרכוש  מנת 
בזירות  החברתי"  הכושר  ב"חדר  להתאמן  צריך 
מורחבת,  משפחה  חוגים,  הספר,  בית  השונות- 
הילדים  הטכנולוגי  בעידן  שיותר.  כמה  שכונה.. 
שלנו מתאמנים פחות וילדים רבים מתמודדים עם 
קשיים חברתיים. הצורך במענה לילדים שנתקלים 

בקשיים בתחום זה עולה ודורש התייחסות.
השנה התקיימה במרכז הטיפולי במועצה, קבוצה 
נפגשה  הקבוצה  ג-ד.  מכיתות  לילדים  חברתית 
גלובינסקי  אביגיל  הנחו  הקבוצה  את  פעמים.   12
קבוצות  ומנחות  חינוכיות  יועצות  הדר-  וליאת 
חברתיות. בכל מפגש למדו הילדים בדרך חווייתית 
יעילה בחברה והתאמנו  ומהנה כלים להתמודדות 

נוצרה  בקבוצה,  שהועברו  לתכנים  מעבר  עליהם. 
שהם  זיהו  הילדים  והעצמה.  שייכות  תחושת  בה 
מתמודדים עם דברים דומים וכן את יכולתם לסייע 

ולתמוך האחד בשנייה. 
מהי  גוף-  שפת  בקבוצה:  למדו  עליהם  התכנים 
רגשות-  לשפר,  ניתן  ואיך  חשובה  מדוע  כוללת, 
אליהם,  ההתייחסות  חשיבות  זיהוי,  שיום, 
מחמאות- ראיית הטוב אצל האחר, התמודדות עם 
עלבון- הכרות עם עצמי, עם הדינאמיקה והחזרת 
יוזמות  לקבוצה,  כניסה  שלי  לידיים  השליטה 

חברתיות. 
לאור  הראשונה.  הסנונית  היתה  השנה  הקבוצה 
גם  קבוצה  פתיחת  על  עומלים  הרבה,  ההצלחה 

בשנה הבאה.
 

מעבר למלגות המפורטות בפלאייר ישנן מלגות 
נוספות )גרוס, "מקומי" איילים ותרבות יהודית. 
דרושים/ות  המועצה.  באתר  להירשם  יש 
בעיקר סטודנטים/יות עם זיקה לילדים לחניכה 
הספר  בבתי  מגוונות  בתוכניות  קבוצתית 
סטודנטים/יות  דרושים/ות  כן  כמו  ובמתנ"ס. 
הלומדים/ות מקצועות טיפוליים למלגת חונכות 

טיפולית )חונכות אישית(.
במייל  למעיין  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
maayan@rng.org.il

*לפלייר המלגות - עמוד 13

מועצה בשליחות

ציונים  שליחים  להנפיק  ממשיכה  הנגב  רמת 
השנה  בתפוצות.  היהודיות  לקהילות  ומדהימים 
החשובה  למשימה  שליחים  ארבע  עוד  יצטרפו 
פעיל  שהיה  שדה  ממשאבי  ליכטמן  אביב  הזאת: 
בשנים האחרונות כמלגאי בפורום שותפות צעירים 
ומרכז צעירים, שיצא לשליחות בפריז, עידו מנור, 
חינוך  התיכון  בוגרי  דויטש,  ויזהר  שווימר  טליה 
לשנת  יצאנו  גוריון  בן  מדרשת  ותושבי  סביבתי 

שירות בארה"ב. 
בהצלחה לשליחים החדשים שלנו בדרכם החדשה, 
בטוחים שתביאו לנו ולמדינה כבוד וגאווה ושתזכו 

בחוויה ייחודית.

ל:  לפנות  ניתן  נוסף על שליחות בתפוצות  למידע 
ג'רד וייט - מחלקת שותפויות

Jaredw@rng.org.ilצוות שליחי רמת הנגב

נעים על גלגלים, או יותר נכון... נע)א(ות על גלגלים

חוג  המתנ"ס  בחסות  מתקיים  שנים   6 מזה 
רכיבת שטח לנשים. את החוג מדריכה דנה מאיר 
מוסמכת.  אופניים  מדריכת  שהיא  מהמדרשה, 
החוג מתקיים פעמיים בחודש בימי שישי ומשלב 
יותר  במסלולים  טיולים  והן  באזור  טיולים  הן 
יומיים  של  לטיול  יוצאים  בשנה  פעם  רחוקים. 
תחתון,  גליל  הגולן,  רמת  רחוקים:  יותר  לאזורים  

ערבה ועוד.
רצינו לשתף במיוחדות של החוג ובחבורת הנשים 
השנה,  שחווינו  החדש  ובשיא  סביבו  שהתקבצה 
אופניים  לטיול  הראשונה  בפעם  יצאנו  כאשר 

בחו"ל.
בחוג - במהלך השנים הלכה והתקבצה לה חבורה 
ברובה  מורכבת  אשר  קבועה,  יותר  או  פחות 
נשים  גם  מצטרפות  ואליה  המועצה  מתושבות 
ממקומות נוספים. המגוון  של הגילאים והיכולות 
של הבנות הוא רחב. השונות והמגוון הזה הם חלק 
הקבוצה  למיוחד.  הזה  החוג  את  שעושה  ממה 
שהתגבשה היא קבוצה חברית ותומכת, שיש בה 
אחת  כל  מקבלים  כאשר  ותמיכה,  פרגון  הרבה 
בקצב שלה וביכולות שלה. סביב הטיולים התפתחו 
ישלבו  דואגת שהטיולים  דנה  וקשרי חברות.  הווי 
ואנשים,  נופים, אתרים  ומפגש עם  רכיבה בשטח 
ברמת  מתחילים  השנה  בתחילת  ומעניינים.  יפים 
עצמנו  את  מאתגרות  אנחנו  ובהמשך  קלה  קושי 
הבוגרות   . ומורכבים  קשים  יותר  במסלולים 
כסיפוק  בחוג  ההשתתפות  את  מתארות  שבינינו 
אדיר להיות בקבוצה עם נשים צעירות וכולנו חוות 

 .bonding-הרפתקה, חברויות חדשות ו ,
את  לי  שיפר  רכיבה-  מיומנויות  "למדתי 

הקואורדינצייה  ושיווי המשקל"
בקבוצה הזאת אין אגו!  זו הזדמנות נהדרת לטייל 
הדרך  ועל   , מיוחדים  ואנשים  הארץ  את  ולהכיר 
להעז  המסוגלות  ואת  העצמי  הביטחון  את  לשפר 

יותר שיפור הכושר ושחרור מפחדים. 
זמן  שלי,  רק  שהוא  משהוא  לי  נתנו  נעות בגלגלים בעוד טיול מרהיב"האופניים 

שאני משקיעה בעצמי. אנחנו חוזרות מאושרות"
אחרי כמה שנים יחד החלטנו השנה לצאת לרכיבה 
בעזרת  חלופות  מספר  בדקנו  בחו"ל.  משותפת 
חברות טיולים והחלטנו שגם את זה אנחנו יודעות 
לעשות לבד.... אחותה של הילדה זהר מחוות נחל 
בוקר שאתנו בקבוצה, הציעה לנו להתארח בבית 
הקיץ שלה שנמצא בבורגונדי צרפת באזור שנקרא  
 Le Parc naturel régional du Morvan - מורוון
קטנות  וחוות  כפרים  בה  ירוקה  טבע  שמורת    -
ושטחי  נחלים  אגמים,  יערות,  בין  המפוזרות 
מראה. נוף קסום ושונה מנופי המדבר שלנו. שכרנו 
גם  היה  החנות  ובעל  מקומית  מחנות  אופניים 
המדריך שלנו. יצאנו שמונה בנות בתחילת חודש 

אופניים  על  רכבנו  שמתוכם  ימים,  לחמישה  יוני 
לטיולים  יצאנו  הנוספים  וביומיים  מהם  בשלושה 
של  רחוקה  היותר  הסביבה  את  לבקר  כדי  ברכב 
בורגנדי. את רוב הארוחות הכנו בעצמנו ונהנינו גם 
תחת   hut tub ובה  גדולה  חצר   – הבית  ממנעמי 
נפלאים.  היו  והנופים  האוויר  מזג  השמיים.  כיפת 
והטעמים  הצחוקים  ההדדית,  העזרה  הפרגון, 
שטעמנו )קולינריים, מראות וחברות( נתנו לכולנו 
לטיולים  יחד  לצאת  להמשיך  ורצון  עוד  של  טעם 

נוספים.

להתראות על הגלגלים
סיפרה , נגה

אירוח אזרחים ותיקים 
במהלך חגי תשרי 

תשע"ט

חגי  לקראת  באה..."  שנה  הלכה  "שנה 
לשירותים  המחלקה  ובאים,  הקרבים  תשרי 
הנימנים  המועצה  לתושבי  פונה  חברתיים 
חסרי  וותיקים,  האזרחים  אוכלוסיית  עם 
להתארח  אפשרות  ומציעה  משפחתי  עורף 
לשירותים  המשרד  עם  בהסדר  אבות  בבתי 
ימים   4 או  השנה  בראש  ימים   3 חברתיים. 
בסוכות. האירוח הינו במימון מלא במהלך חגי 

תשרי וכולל טיפול אישי וארוחות חמות.

לפרטים:
לשירותים  המחלקה  מנהלת   - חדידה  ורד   *

חברתיים טלפון: 08-6564145
veredh@rng.org.il :מייל

* עו"ס היישוב

ההרשמה למלגות 
מעורבות תשע"ט עומדת 

להסתיים )02/09(.
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

בין הבר מצווה הראשונה בדגניה ל"הדתה" בחינוך

של  ישיבה  א׳  דגניה  בקבוצת  התקיימה  ב-1927 
ועדת החינוך. על סדר היום – האם לקיים את בר 
המצווה של גדעון ברץ, הבכור לילדי דגניה, שהגיע 
לא  הוחלט  ער,  פנימי  שיח  לאחר  מצוות.  לגיל 
ביאליק  ביקר   1928 בקיץ  מצווה.  בר  לנער  לערוך 
בדגניה. ״לא יספיקו לכם הכוחות אם תרצו ליצור 
הכל מחדש״, התריע בפני חברי הקבוצה. ״הכלים 
על  ]אחת[  פעם  נוצרים  המסורתיים  החגים  של 
ידי העם. אתם מבקשים להכניס בהם תוכן חדש, 
בתוך  לחיות  יכול  איני  הריקנות.  מן  כתוצאה 
הריקנות״. לאחר המפגש, החל בדגניה תהליך של 

חידוש ציוני החגים והמועדים, וגם בר המצווה.

אנשי העלייה השנייה סימנו את השבר של אנשי 
גורם  בדת  ראו  הם  לדת.  ביחס  הציונות  ראשית 
השאיפה  ואת  הציונות  התפתחות  את  המעכב 
גדלו  הם  אך  היהודית.  הזהות  של  לנורמליזציה 
בבתים שומרי מסורת, ויסודות הידע היו בידיהם, 

הגם שכפרו בהם.  כאשר נולדו הילדים הראשונים, 
ולהנחלת  לחינוך  הנוגעות  שאלות  לצוץ  החלו 
המורשת, בעיקר סביב טקסי החיים ומועדי השנה. 
הפתרון שמצאו כלל הכרה בחיוניות של המסורת, 

ושימוש חינוכי מושכל בה.

התנאים כמובן השתנו, ומעמדה של הדת בחברה 
ובשיח הציבורי והפוליטי בישראל היום הוא אחר, 
שאלות  עם  מתמודדים  אנחנו  רבה,  במידה  אך 
היום. השיח הציבורי על ״הדתה״ בחינוך  גם  אלה 
מעמיד לכאורה שני מחנות זה מול זה, אך הקיטוב 
בו הוא מתנהל מונע מאתנו לראות את הפוטנציאל 
הטמון במורשת היהודית לשימור הזהות הציונית 
מעביר  מי   – בשאלה  נעוץ  המפתח  והישראלית. 
האחרונים  בעשורים  המסורת?  את  הלאה 
התחדשות  ארגוני  של  שורה  בארץ  התפתחו 
ההעברה  סוכני  להיות  יכולת  להם  שיש  יהודית, 
של הזהות היהודית והיחס אל הדת עבור הציבור 

שאיננו שומר הלכה. המנדט לחינוך לזהות יהודית 
צריך להינתן לקהילה עצמה, שתבחר ותעצב אותו 

לפי צרכיה.

הזה  המהלך  בו  לאופן  לב  לשים  חשוב  כן,  כמו 
יכול לשרת את הצורך החיוני ביותר היום בחברה 
דתיים  בין  שלום  השכנת  והוא  הישראלית, 
לחילוניים בישראל, תוך כבוד הדדי והכרה הדדית 
של  והערכית  הקיומית  ובהתמדה  בלגיטימיות 
על  ניצבים  שאנו  התרבות  ממלחמת  השני.  הצד 
ספה כולנו נצא מופסדים. החינוך יכול וצריך להיות 
חדשה,  ישראלית  חברה  של  לעיצובה  המפתח 

המשלבת חידוש ומסורת. 
ד״ר דויד ברק-גורודצקי ,חוקר במכון בן-גוריון 
לחקר הציונות ומדינת ישראל ותלמיד רבנות 
בתנועה הרפורמית, ופעיל בקידום יהדות 
פלורליסטית במועצה. ניתן לפנות במייל - 
davidbarak1@gmail.com
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ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

חוכמת הבדיעבד
אם היה לנו את השכל של היום לנהל מצבי משבר 
שהיו לנו בעבר, היינו משפרים מאוד את התוצאות. 
כך למשל ברוב טיפשותי הרבה, בשנות העשרים 
ציפיות  ותיאום  דיאלוג  לקיים  הקפדתי  לא  לחיי, 
הנמצא  אנייה,  של  מגובש  צוות  לתוך  הגעתי  עם 
זה  כשל  וזהו.  ככה  נכנסתי  באתי,  רחוקה.  בארץ 
לי  הביא  קבוצה  עם  לעבוד  בבואך  בסיסי  שהוא 
תקלות מאתגרות שנדרש להן איפוק והרבה לימוד 
מעצבן  איש  להכיל  נדרשתי  אנוש".  "הנדסת  של 
שבמחנכים   מאופקים  שגם  פרובוקציה  שעשה 
כד  הראש  על  לו  ושוברים  מגדרם  יוצאים  היו 
לא  ואפילו  שוברים  יקרה.  סינית  מקרמיקה 
מצטערים אפילו לא על הכד היקר. הוא שהסתבר 
לי היה קונה שירותי מין מקוקסינל, העליב אותי 
התחתון.  מהעולם  הלקוחים  באיומים  עלי  ואיים 
לעשות  שצריך  חשבתי  אפילו  הגדול  כעסי  מרוב 
במשטרים  הנהוגות   בשיטות  מחדש  חינוך  לו 
שלעיתים  ותיק  מחנך  כשאני  כיום  אבל  אפלים.  
אני  ופרובוקטור,  שורר  חניך  מול  לעמוד  נקרא 
גוער בעצמי על התנהגותי אז. הציון שלי לעצמי: 
טעון שיפור!  במיוחד שהוא המעצבן הזה, התעלה 
הדפוק  אני  בפניי.  מעשיו  על  והתנצל  עצמו  על 
התבצרתי בצדקתי ולא זכרתי שבחינוך משמעותי 

נדרש לאיפוק ונחישות.
מעשה שהיה כך היה:

לא רוצה להתפוצץ עם נערת ליווי
בלי  קרבי,  אחי  הכי  משירות  השתחררתי  עת 
ביטחון  קצין  להיות  הלכתי  הרופאים,  המלצת 
בנמלי תעופה וים. פעילות חובקת עולם. כול אחד 
זה  סוג של רמבו בטח אם  להיות לפעמים  רוצה  

מכניס קצת כסף...
חשש  עקב  הוחלט  בארה"ב,  ממסעותיי  באחד 
שעגנה  ישראלית  אנייה  על  אותי  להציב  בטחוני 

בפילדלפיה.
ראש  שהכנסתי  עד  ונחמד,  מבטיח  נראה  הכול 
של  הג'ורה  לתוך  אומרת  זאת  הארי  לוע  לתוך 
זרועות    - מקועקעי  סבר  חמורי  ימאים  חבורת 

קולניים, ספוגי אלכוהול ועשן סיגריות.
בימים ההם הייתי צעיר חזק ונמרץ. יכולתי לעשות 
המתח  על  ולעלות  הפסק  ללא  סמיכה  שכיבות 
ביעילות כמו  מתאמן באתלטיקה, ולשלוף אקדח 
נכנסתי  מהסרטים.  במהירות  המכנס  מחגורת 
לאנייה מבלי להגיד שלום לבעלי הבית האמתיים 
לשכונה  "בא  של  תקן  על  הייתי  בחדרי.  ונבלעתי 
של  טקס  בגינוני  דבר   הבין  שלא   חדש"  בחור 

כניסה נכונה לטריטוריה של קבוצה קשוחה.
קשה,  להעלבה  זכיתי  ניכור  של  ימים  כמה  לאחר 
כשצעדתי במסדרון הצר, מאיש צוות. גידף וחירף 
ולבסוף אמר: "אתה עוד אשכנזי אוכל חינם". היה 

סוג של תמריר מרוקאי )פרח יפה ומריר(. 
קודם  שערב  משום  גברה  אליי  שהטינה  הסתבר 
קטלני,  פז"מ  בעלי  ימאים  לכמה  אפשרתי  לא 
להכניס לאנייה נערות מפוקפקות. הם היו רגילים 
העולם  את  להם  ומחריב  בא  ואני  כזה  לסטנדרט 
לפי  זאת   עשיתי  ציבור".  ו"שיתוף  הסבר  ללא 
הוראות הביטחון.  חשבתי שזה ברור. הרי מי ירצה 
נפץ,  חגורת  עם  מתפוצצת  מתאבדת  עם  למות 

שתבוא במסווה של זונה בלי חגורת צניעות.  

שיעור בקוקסינלים
את  לסרוק  ירדתי  השמשות,  -בין  ערב  בשעת 
שמכונית  לב  שמתי  האנייה.  של  הקרוב  המרחב 
מפוארת בצבע כחול חונה  על הרציף במרחק נימה 
מושקעת  בלונדינית  ישבה  בתוכה  מאתנו.  וחצי 

בתמרוקים.
ההנחיות  מיטב  לפי  החלטתי,  היסוסים  אחר 
את  מקרוב  ולבחון  יוזמה  לתפוס  והנהלים, 
אמות  ד'  מרחק  התקרבתי  והנוסעת.  המכונית 
בבגרות.  "עובר"  ציון  שרמתה:  באנגלית,  ופניתי 

פניתי בנימוס וביקשתי הסבר.
שלי  המחשבה  קו  את  ערערה  שבאה  התשובה 
לחלוטין. ערערה לא בגלל האנגלית המהירה, אלא 
מכך שהמראה היה מראה אישה אך הקול היה קול 
גברי בס - בריטון – בדיוק כזה שחסר לנו במקהלה 

האזורית.
גבר  שזהו  הבנתי  נגיעה,  למרחק  כשהתקרבתי 

בדמות אישה, שמחכה לטבח גבי מהאנייה...
תודה לאל שבמקרה הזה לא הייתי צריך לעשות 
וכבוד  הפרט  צנעת  על  ושמרתי  פיסית  בדיקה 
לפני  לא  לאחור,  נרתעתי  וחירותו.  מינו  האדם 
האל  יברך    : בברכת  ההיא  הדמות  את  שברכתי 
את אמריקה. הלכתי מיוסר במחשבה: איך אפשר 
להיות אישה יפה עם קול של גבר ולמה נשארו גם 

זיפים  בגין גילוח לא מוקפד בלחיים...

שהוא  ומרגיש  בבוקר  אדם  קם  פתאום 
נתקל בערס

ירדתי  הגונה  ומקלחת  הקצר  הבוקר  אימון  אחר 
בקלילות לחדר האוכל. עלי לציין שהאוכל המוגש 
עלי  ששפר  במיוחד  גבוהה...  ברמה  הוא  באנייה 

מזלי וישבתי בשולחן אחד עם הקפטן.
עלה  באוויר,  נישא  השחור  קפה  וריח  יורד  עודי 
מולי  האיש מהמטבח ובמקום ברכת "בוקר טוב", 

קילל בשפה שיהודים מהמגרב מכירים היטב.
הטבח  בחולצת  אחזתי  עמוקה  מחשבה  ללא 

הלבנה מלפנים ודחקתי  אותו למעקה בחוזקה.
הופתעתי בעצמי מכושר הביצוע שלי... הוא נכנס 

להלם מהתגובה הנחושה והמפתיעה.
ובהלם  מפוחד  שהוא  הבנתי  אחדות  שניות  אחר 
כוח  עם  לחזור  מיהר  הוא  לנפשו.  עזבתיו  כן  ועל 
תגבור. ככה הם הערסים המצויים, מה שלא הולך 
להם בכוח ילך בעוד יותר כוח... שלושה נצבו מולי 
איטלקי:   מסרט  מאפיונרים  של  בשפה  ואמרו 
"תזהר לך יא אשכנזי מתנשא, לפעמים עלול לעוף 
איזה ארגז או בלוק מהקומה העליונה של האנייה 
שיפגע בטעות בדיוק בראש שלך... הבנת?" אמרו 

והלכו.

סולחה לא צפויה
קיבל  המכונאי,  לייזר  מרעיו,  וחבר  לטבח  בניגוד 
שמח  בהתחלה  כבר  יפות.  פנים  בסבר  פני  את 
שהגיע מאבטח צמוד ששומר, כי בימים ההם רבו 
לייזר  בעולם.  ישראליות  מטרות  נגד  הפיגועים 
לא  איש  ערירי.  היה  הוא   מיוזמתו.  אותי  אימץ 
מוצא  שהיה  מהזונות,  חוץ  מקום  בשום  לו  חיכה 
ולא  משפחה  לא  אישה  לא  פורתא.  נחמה  אצלן 

ילדים... ימאי בלי נמל בית.

ציון עצמי נכשל בחינוך ובמנהיגות

לחדרי  הטוב  המכונאי  לייזר  בא  אחד  בבוקר 
הקצינים.  למועדון  לרדת  ממני  וביקש  המבוצר 
אחד  מסיבה?  זו  מה  מסיבה.  איזו  שם  יש 
הימאים הולך  להתחתן  עם איזו קשישה אמידה 
אמריקאית מקומית. הם מבקשים להרים כוסית 
מוזר  עם  פעם.  של  הימאים  היו  ככה  כולם.  עם 
מאוד, מרוב שהם מוזרים הם עשו דברים מוזרים. 
כיום ממרום ניסיוני כמחנך הם נראים לי סוג של 
כיתה טיפולית צפה. פעם יצא לי לראות אחד מהם 
אחר שתיה הגונה מנהל דו שיח ערני עם הקטשופ 
היה  לייזר  החיים...   של  אפ  סטנד  השולחן.  שעל 
אומר שזה "כלוב של זהב" יש בו הכול: אוכל טוב, 
משקאות, סיגריות, בילוים מגוונים בנמלי העגינה, 
אבל אין אחיזה במציאות יציבה. הכול זז ומתנפץ 
כמו הגלים שעושים קצף לבן ונעלמים כלא היו. גם 
חתונה חפוזה בעקבות שבוע הכרות של בני הגיל 

השלישי התקבלה שם בהבנה.  
לא  "זה  הפשוטה.  תגובתי  הייתה  יורד"  לא  "אני 
זה  העוינים.  האנשים  עם  לשבת  והזמן  המקום 
סיימתי  וחבל"  להרוס לחברים את האווירה  עלול 

בנחישות עמדתי הנחרצת.
המלעיז.  הטבח  עם  דקות  כמה  אחר  וחזר  הלך, 
על  והתנצל  עמד  ובעצמו.  בכבודו  בא  הטבח 
הדברים המיותרים שאמר ושהוא מתנצל במיוחד 
אוכלי  של  מהשורש  מרוקאי  שאני  ששמע  היום 
אשכנזי  שאני  חשב  ושסתם  כמוהו  המופלטות 

מתנשא.
ההתנצלות הייתה מפתיעה לחלוטין. עודי מתלהב 
של  הוורודה,  החולצה  המפתיעה,  מההתנצלות 
של  לזו  זהה  הייתה  והתנצל,  מולי  שעמד  האיש 
הכחולה  הקוקסינל  למכונית  יורד  שהיה  האיש 

שהמתינה בכול ערב לגבי הטבח. 
הוא  שלי,  המבולבל  במוח  הנתונים  מעבד  עודי 
הגיש את ידו ללחיצה ואמר: " נעים מאוד אני גבי 
הטבח". ועוד הוסיף:  "מעכשיו אני אדאג  לתת לך 

תשומת לב באוכל יעני כפרת עוונות".
בצד ה"מאצ'ו" שבתוכי, חשבתי לגמור אותו בעודו 
חי. להציגו כסוטה ועוכר שמתרועע עם קוקסינל.  
הבנתי  שבי,  החינוכי  מהצד  כי  מיד.  התעשתתי 
שמי שהעז ובא להתנצל הוא צדיק גמור: במקום 
שבעלי תשובה ואפילו אוהבי קוקסינלים עומדים, 
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד.  הטבח המקלל, 

המחרף והסוטה יצא צדיק! 
לעזור  שמוכן  רגיש  איש  לי  התגלה  הזמן  במהלך 
אם  הנשמה  את  שייתן  אחד  לאחרים.  ולתת 
יסמוך עליך. נהיה לי סוג של חניך מצטיין בנושאי 
עמוק  שיח  בעל  באנייה.  הנדרשת  האבטחה 

ומרתק...

שיעור לחיים
הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  המחנכים  חברי 
היה  לא  הזה  הספור  אמנם  ובאה  הממשמשת 
הספר  ב"בית  היה   זה  אבל  ספר"  "בית  במסגרת 
של החיים". לקחתי ממנו כלל פשוט בחינוך: לכל 
גם  לליבם.   גישה  יש מסלול  ואחת מחניכנו  אחד 
ולמעצבנים, שנדמה שאי אפשר איתם,  לסוררים 
נגינה, רק צריך למצוא לה את המפתח  יש תיבת 
הנכון. ושהכוח הכי חזק באמת הוא הכוח ביכולת 

האיפוק של המחנך.   

פינת הגינון המדברי

שיטה סלילנית

סוף  של  אלה  בימים  במדבר  לשוטט  שיצא  מי 
מתים,  ולכאורה  יבשים  שיחים  הרבה  יראה  הקיץ 
מלחית  כמו  ורעננים  ירוקים  צמחים  מעט  גם  אך 
 5 או   4 כבר  מים  קבלו  לא  אלה  צמחים  ויפרוק. 
בגינה  נוי  צמחי  זאת,  בעונה  לעומתם,  חודשים. 
שלא יקבלו מים מספר ימים, יראו עגומים,  ואחרי 
לגמרי.  יתייבשו  השקייה  ללא  ימים  מספר  עוד 
כך  כל  לשרוד  מצליחים  המדבר  צמחי  איך  אז 
מדבר  צמחי  לחלק  אפשר  מים?  ללא  זמן  הרבה 
היובש,  מתחמקי   – הראשונה  קבוצות:  לשתי 
הקבוצה  היובש.  עם  המתמודדים   – והשנייה 
בחורף   – מים  כשיש  רק  חיה  למעשה  הראשונה 
קבוצות  לכמה  מתחלקים  אלה  האביב.  ובתחילת 
פקעת,  וצמחי  בן-שלח,  פרג,  כמו  חד-שנתיים,   –
כמו  בקיץ  נשירים  צמחים  וחצב,  צבעוני  כמו 
סמר.  כמו  מדבר,  במעיינות  החיים  ,וצמחים  זוגן 
לצמחים  באמת,  הקשוחה  היא  השנייה  הקבוצה 
עמידים אלה יש מנגנונים המאפשרים להם לשרוד 
כל הקיץ. את אלה ניתן לחלק לארבעה קבוצות: 1. 
המים  התאדות  להקטנת  מנגנון  שפיתחו  צמחים 
ידי הקטנת שטח הפנים של העלים,  על  מהעלים 
כמו עצי השיטה. 2. צמחים שלהם עלים או ענפים 
בשרניים מלאי מים, כמו הקקטוסים. 3. צמחים עם 
מערכת שורשים עמוקה המגיעה למי התהום כמו 
רחבים  שורשים  בעלי  צמחים   .4 אטלנטית.  אלה 
מהשכבות  מים  קליטת  המאפשרים  ושטוחים 

העליונות של הקרקע כמו ינבוט.
 Acacia סלילנית  שיטה  המדברי:  הצמח  פינת 

 raddiana
ברבים  )אגב,  שיטה  עצי  על  מעט  לא  דיברנו  כבר 

כבוד  לתת  זמן  הגיע  אבל  שיטות(,  לא  שיטים   -
היא  שיטה  המקומיים.  השיטים  עצי  של  למינים 
ממשפחת השיטיים )מימוזיים( בסדרת הקטניות. 
המורכבת  קרם  בצבע  כדור  בצורת  התפרחת 
מעשרות פרחים זעירים, לשוניים. לשיטה סלילנית 
יש מראה סוכך, קלאסי של שיטה, כך שהיא נותנת 
צל רחב. השיטה הסלילנית נפוצה בערבה ובמדבר 
יהודה ובצפון הנגב. בהר הנגב קר לה, ועל כן היא 
השיטים  שלושת  בן  להבדיל  קשה  שם.  נדירה 
הגדלות בנגב במיוחד קשה לזהות שיטה סלילנית 
מסולסל,  תרמיל  יש  לסלילנית  הסוכך.  משיטת 

ציפורימפו 

לחנך לשמירה על הציפורים
כלום!  ואבנים....  חול  חם,  מדבר,  ישימון,  שממה, 
אלו המילים אשר עולות הרבה פעמים כאשר אני 

שואל ילדים "מה אומרת לכם המילה נגב?
"בסוף היום", אני עונה, "אני אראה לכם שזה בדיוק 

ההיפך".
זאת,  לעשות  וכיצד  לחפש  היכן  יודעים  אם  ואכן, 

מתגלה לנו בנגב עולם מופלא של בעלי כנף. 
ניצנה,  הישן  הכביש  על  לעזוז,  מהירה  בנסיעה 
שוממים?  שוממים.  רחבים,  מישורים  רואים 
ונחכה  משקפות  נוציא  דקות,  לכמה  נעצור  אם 
בסבלנות נגלה לפתע שבמרחק לא רב רוקד לו זכר 
בשמיים  למעלה  שלו.  החיזור  ריקוד  את  חובארה 
שלהן  הקבועות  השתייה  לבריכות  קטות  עפות 
הקטן  המדברון  לו  שר  הכביש  בצד  שיח  ומתוך 
בהתרגשות. יתירה מזאת, אם נסתכל בדקדוק על 
האבנים שלצד הדרך נראה לפתע אבן אחת בצורת 
כוס  למעשה  שזהו  ונגלה  ונביט  נעצור  ינשוף. 

חורבות, מהזן המדברי שמצוי בדרום הארץ.
אבל  יפהפה  מסלול  עבדת.  עין  לאומי  בגן  ואילו 
לרוב, הומה אדם. נגיע בבוקר עם שעת הפתיחה. 
עולם אחר לגמרי. מעלינו דואים הנשרים. עיט ניצי 
מחריד את יוני הסלע והטריסטרמיות ועל העצים 
שר לו שחור הזנב בשמחה תוך פתיחה וסגירה של 

זנבו הבולט. 
שממה? חול? כלום? לא בבית ספרנו.

את כל הדברים היפים הללו ניתן יהיה לגלות בשנה 

שיפתח  נגב  רמת  צפרות  מועדון  במסגרת  הבאה 
לפנות אליי  ניתן  והרשמה  אחרי החגים. לפרטים 

  meidadgoren@gmail.com במייל

או בנייד 052-3689608.
חופש חמים ונעים!

 מידד גורן

חוברה

זה סימן ההיכר שלה ועל כן שמה. השיטה הגדלה 
בנחל נוקד, ליד צומת חלוקים, לא נותנת פרח ופרי, 
ועל כן קשה להגדירה – אולי היא הכלאה בין שיטת 
הנגב וסלילנית? השיטה הסלילנית קוצנית, על כן 
לא מתאימה להנטע בגינה פרטית קטנה או קרוב 
לשבילים. אפשר לנטועה בשוליים של גינה גדולה 

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




