
      

עיתון מס' 186   
תמוז תשע"ג • יולי 2013

 www.rng.org.il

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

צילום: אמיר גרבר

ככה מפריחים את השממה בשיזף

עיתון המועצה האזורית לא מבזבזים זמן
על דיבורים

מנכ"ל חברת החשמל מבטיח למצוא פתרון • עמוד 3

סיכום שנת הלימודים בחוגי המתנ"ס • עמוד 6

מה ההתמכרות למסכים עושה לילדינו? • עמוד 9



2 2  רמת הנגב מס' 186, תמוז תשע"ג, יולי 2013

דבר ראש המועצה
שלום תושבות ותושבי רמת הנגב 

לחופשת  תלמידינו  כל  יוצאים  אלה  בימים  ממש 
והקיץ. סיום השנה הוא גם סיומה של תקופת הי

לדות ותחילת הדרך של בגרות, שיש בה בחירות 
יתגייסו  מבוגרינו  חלק  אחריות.  ולקיחת  אישיות 
לצה"ל,  השנה  ובמהלך  הקרובים  בשבועות  כבר 
אחרים בחרו להתחיל את הדרך בשנת שירות או 

ובמכינה ובשירות לאומי. בפני כולם עומדת משי
מת ערכית מן הדרגה הראשונה - השירות והנתינה 
רוצה לקוות שציידנו  אני  ישראל.  ולמדינת  לכלל 
אותם, אתם המשפחות ואנחנו הקהילה כולה, בסט 

באו להתמודד  בידם  שיאפשרו  והכלים  והערכים 
שיעמדו  והאתגרים  הבחירות  עם  ביותר  הטוב  פן 

ובדרכו. ניפרד מהם בברכת דרך צלחה, שובו הבי
תה בשלום. 

ובכיתות,  הספר  בבתי  צויין  הלימודים  שנת  סיום 
במוע שהתקיימו  השונים  החוגים  במערכת  וואף 

צה. מפאת לוח הזמנים הצפוף הצלחתי להגיע רק 
ולחלק מהאירועים, שהיו מושקעים ומעוררים גא

ווה רבה ותמריץ נהדר לדורות חדשים של נגנים, 
שחיינים, רקדנים, שחקנים. אין לי ספק כי אירועי 
הפעילות  לרמת  ומרשים  אמין  ביטוי  נתנו  הסיום 
המתקיימת ברמת הנגב, הן מבחינה מקצועית והן 
המורים,  לכל  כח  יישר  כך  על  קהילתית.  מבחינה 
קהילה  אגף  עובדי  האוטובוסים,  נהגי  המדריכים, 
וחינוך וכל מי שנתן יד להפעיל את המערך המורכב 

של כלל הפעילויות המתקיימות אצלנו.
ככל הנראה תקציב המדי יאושר  ובחודש הקרוב 

נה, הכולל קיצוצים וגזירות שיושתו על האזרחים 
אך גם על הרשויות המקומיות. מתוקף אחריותנו 
גם  אך  התושבים,  לכם  וראוי  נאות  שירות  למתן 
בכוונתנו לבחון את  על שמירת מסגרת התקציב, 
את  ולהתאים  התייעלות  צעדי  לנקוט  ההוצאות, 
שהושתו  החדשות  ולהוצאות  לקיצוצים  התקציב 

עלינו.
חברי  מספר  של  לביקורם  זכינו  האחרון  בחודש 
כנסת ושרים, ביניהם שר החינוך, שר התיירות ושרי 
סיעת הבית היהודי. לצד העשייה והפיתוח המואץ 

והמתרחש במועצה, הצגנו בפני האורחים המכוב
דים, כל אחד בתחומו, גם את תפיסת העבודה של 
רמת הנגב בנושאים המרכזיים, האתגרים, וגם את 
הקשיים החסמים והבעיות שעמם אנו מתמודדים. 
האורחים הביעו התרגשות רבה, כמילות שירה של 
נעמי שמר: "המון דברים יפים ראו עיניי". בכוונתנו 
להמשיך ולהזמין שרים ומנכ"לי משרדי ממשלה, 
שכן  הראשונה,  מהשורה  ההחלטות  מקבלי  שהם 

ובדרך זו אנו יוצרים בסיס איתן וטוב לעבודה משו
תפת עם מקבלי ההחלטות במשרדים השונים. 

100 ימים ויותר התמוו  יום אחד הם פשוט נעלמו...
אפשריים  נזקים  מפני  החשש  עם  החקלאים  דדו 
"לוחמי  התמודדו  ימים   100 הארבה.  חגבי  של 
השר  ובראשם  החקלאות  משרד  אנשי  הארבה", 
להגנת  היחידה  אנשי  והנכנס(,  )היוצא  והמנכ"ל 
מטוסי  טייסי  והגנים,  הטבע  רשות  פקחי  הצומח, 

והריסוס, חקלאים ועובדי המועצה מול גלי הנחי
לים שלא רצו לעזוב אותנו. 

אל יקל הדבר בעיניכם - אנחנו היינו השכפ"צ של 
החקלאות במדינת ישראל. ההתמודדות העיקשת 

הש העבודה  נזקים.  ולמזעור  לתוצאות  והביאה 
קטה, הסיזיפית, העקשנית, 24 שעות למשך 100 
ימים ויותר, הצליחה. יום אחד הם פשוט נעלמו... 

תודת כולנו שלוחה ל"לוחמי הארבה".
שיהיה לכולנו קיץ נפלא ובטוח,
שמוליק ריפמן

שר החינוך ביקר במועצה 

גם שר התיירות ביקר אצלנו

השר פירון גילה הערכה עמוקה לגישת החינוך הייחודית לרמת הנגב

השר עוזי לנדאו התרשם מההיצע התיירותי במועצה, והבטיח לסייע בפיתוח מקומות לינה

שר  האזורית  במועצה  לסיור  הגיע  החודש 
הנהלת  עם  יחד  פירון,  שי  ח"כ  הרב  החינוך, 

ומחוז דרום של משרד החינוך בראשות עמי
ורה חיים. בביקורו למד השר על מפעלי החי

נוך השונים במועצה, כגון מכינת הנגב ומכינת 
דרך ארץ, רוח מדבר, בית השנטי ופרויקטים 

ונוספים. השר נחשף באופן בלתי אמצעי לגי
לאגד  שמנסה  הנגב,  רמת  של  הייחודית  שה 
אחת  מערכת  לכדי  החינוך  מערכות  כלל  את 
קוהרנטית, המבוססת על סט ערכים משותף. 
בביקורו בבית ספר משאבים ובשיחה ארוכה 
עם שלומית אוסידון, מנהלת בית הספר, הוא 
הביע הערכה עמוקה לאופן מכילים ומטפחים 
"כיצד  הייתה  הישירה  שאלתו  וילד.  ילד  כל 

למקו כאן  עושים  שאתם  מה  את  ומשכפלים 

מות נוספים בארץ?". הביקור כלל גם את כפר 
נערכה  שם  סביבתי,  לחינוך  התיכון  רתמים, 
במכון  ביקור  התלמידים,  עם  קצרה  שיחה 
למורשת בן גוריון ומפגש קצר אך משמעותי 

עם חניכי מכינת הנגב. 
איתם  המרכזיים  האתגרים  הוצגו  השר  בפני 

והשל ההסעות  מערך  מתמודדת:  והמועצה 
כותיו, הקמת תיכון אזורי, בית ספר ממלכתי 
צרכים  עם  לילדים  ייחודיים  ופתרונות  דתי 

מיו קשר  נוצר  הרבה  לשמחתנו  ומיוחדים. 
הקשר  והתחזק  לשר,  המועצה  ראש  בין  חד 
בין הנהלת המחוז ואגף קהילה וחינוך, שזכה 
לשבחים על פעילותו. בסיכום, הוסכם כי מה 
שטרם  מה  יותר  חשוב  אך  חשוב,  שנעשה 

הושג.

ושר התיירות ד"ר עוזי לנדאו, מנכ"ל מש
רדו אמיר הלוי וסמנכ"ל בכיר פיתוח ערן 
ניצן הגיעו החודש לביקור ברמת הנגב. 
הביקור נועד להציג בפני צוות המשרד 
את המוצר התיירותי שאזור רמת הנגב 
התפתחות  על  מקרוב  ולעמוד  מציע, 
סקר  המועצה  ראש  במועצה.  התיירות 
העולם  תפיסת  את  וצוותו  השר  בפני 
התיירותית שלפיה פועלת המועצה, הן 
בהיבט הציבורי והן בסיוע ובליווי יזמים 
שיתופי  של  והובלה  ותמיכה  פרטיים 
שיתוף  את  ציין  ריפמן  שונים.  פעולה 

עם  התיירותי  השיווק  בתחום  הפעולה 
אין  "לתיירות  מצפה רמון, שכן לדבריו 

גבולות מוניציפאליים".
רז ארבל, מנהל התיירות במועצה, סקר 
את התוכניות והפרויקטים התיירותיים 

והמתוכננים לשנים הקרובות. השר הת
והייחודי  המגוון  מההיצע  מאוד  רשם 

וכ שטח  אופנים,  מסלולי  האזור:  ושל 
ביש, צפרות, ציורי סלע, מורשת, תיירות 
חקלאית ותיירות בדואית. השר הבטיח 
ללוות את הפרויקטים השונים תוך דגש 

על פיתוח מקומות לינה.

פעילות עם 
השכנים הבדואים

המועצה פועלת להגברת שיתוף הפעולה עם הבדואים. 
בין היתר התחיל החודש פרויקט פינוי אשפה בכפר 

רועים )עבדת( בשיתוף כפר הנוער ניצנה

מתפשרת  הבלתי  הדרישה  לצד 
להביט  והיכולת  התושבים  לביטחון 
בעיניים,  מפוכחת  בצורה  למציאות 
כפי שנכתב בעיתון המועצה הקודם, 
של  בפעילות  מעורבת  גם  המועצה 

הב עם  יחד  שעוסקים  שונים  וגופים 
ודואים בעשייה משותפת. גופים חינו

כיים ואחרים הקשורים למועצה, כמו 
משקיעים  פרטי,  באופן  תושבים  גם 
ממרצם בהידוק קשרי שכנות טובה. 
נקודות  בכמה  לעדכן  לנכון  ראיתי 

שנוספו לאחרונה.
חמי כהן, מבניה הראשונים של רמת 
איש  ז"ל,  כהן  יהושע  של  ובנו  הנגב 
עתיר זכויות כשלעצמו שפעל אף הוא 
רבות בנושא שיתוף הפעולה, גויס על 

וידי ראש המועצה כיועץ לנושא הב
עתה  מקיים  חמי  בהתנדבות.  דואים 
פגישות וסיורים עם גורמים קשורים 
ישתלב  ובהדרגה  ובמרחב,  במועצה 

בעבודת מטה שתתקיים בנושא.
שמוליק  של  להתחייבות  בהמשך 

ובפאנל לנושא עתיד ההתיישבות הב
ודואית בהר הנגב שהתקיים לפני כח

לפיילוט  האחרון  בחודש  יצאנו  ודש, 
)עבדת(.  רועים  בכפר  אשפה  פינוי 

הנו את  לבחון  לנו  יאפשר  והפיילוט 
שא וללמוד אותו לעומק. זאת בנוסף 
למכולות ספורות בנקודות השקה עם 
פיזרה  שהמועצה  אבו-בסמה,  שטחי 
ניצנה  הנוער  כפר  את  רתמנו  בעבר. 

ושהתגייס מיד לנושא, ויחד עם המנ
היגות המקומית בכפר רועים )עבדת( 
קו  ויישור  ראשוני  בניקיון  התחלנו 

ותוך הסברה משותפת בכפר על הח
באשפה  מוסדר  הטיפול  של  שיבות 
אנו  מוסדר.  פינוי  התחיל  במקביל   –

ומקבלים הדים של שביעות רצון, נמ
שיך לעקוב ולעדכן.

מנסה  המועצה   – אחרונה  ולנקודה 
ולסייע ולקדם תכנית מנהיגות לצעי

מלא  בשיתוף  שנבנית  בדואים  רים 
במקומות  בדואית  אוכלוסייה  עם 

ושונים בארץ. הרעיון הוא לקדם צעי
רים בדואים וליצור שיח של מנהיגות, 
אמנם  שיתוף.  וחיי  הובלה  ערכים, 
התכנית עתידה להתקיים רק לקראת 
הראשונים  הזרעים  אך   ,2014-2015

כבר כאן.
נמשיך לעדכן,

חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

צרו קשר:

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 
אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני
עיצוב גרפי: איתן אבני

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

השר והמשלחת בקבר בן גוריון

שר התיירות שומע סקירה על תחום הצפרות ממידד גורן

פעילות קיץ 2013 - מח' נוער 
וצעירים - פעילות לפי שכבות גיל:

א-ג
9/7 ספארי )26/6 סיום הרשמה(

18/7 סופרלנד(  7/7 סיום הרשמה )
25/7 מוזיאון המדע )15/5 סיום הרשמה(
31/7 טיול ערב חולות ניצנה )22/7 סיום 

הרשמה(

ד-ו
9/7 שפיים )26/6 סיום הרשמה(

18/7 סופרלנד   )7/7 סיום הרשמה( 
 22/7 טיול לילה חולות ניצנה 

)14/7 סיום הרשמה(
30/7-1/8 מחנה קיץ )16/7 סיום הרשמה(

6/8 עיר דוד )25/7 סיום הרשמה(

ז-ח
8-10/7 טיול מים בצפון )27/6 סיום הרשמה(

18/7 סופרלנד  )7/7 סיום הרשמה( 
21/7 סיום תהליך ח' )17/7 סיום הרשמה(

 4-7/8 מסעות פלמח ובעקבות לוחמים 
)28/7 סיום הרשמה(

גיל תיכון
23/6-2/7 סמינרי ט )16/6 סיום הרשמה(

5-14/7 משלחת נוער לגרמניה
23-25/7 רפסודיה   )7/7 סיום הרשמה(

8/8 מרוץ סוף הדרך ) 30/7 סיום הרשמה(
11-14/8 מסע מנהיגים ט ) 4/8 סיום הרשמה(
9-15/8 קורסי הדרכה מתקדמים )לצוותי הדרכה(

הרישום מתבצע באמצעות מדריכי הנוער 
בישובים, בצירוף אישור הורים

הזדרזו להירשם... נשמח לראותכם!
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חברת החשמל פועלת לפתרון הבעיה
ראש המועצה נפגש עם מנכ"ל חברת החשמל, שהתחייב לשפר את אספקת החשמל ביישובי רמת הנגב

ולפני כשבועיים נפגש ראש המועצה שמואל ריפ
מן עם מנכ"ל חברת החשמל אלי גליקמן, המשנה 
הדרום  מחוז  מנהל  חאין,  )יאשה(  יעקב  למנכ"ל 
ריפמן  המחוז.  של  המקצועי  והצוות  הירש  דודו 

נציגי חברת החשמל את חומרת בע והציג בפני 
יות החשמל ברמת הנגב. בעקבות הפגישה הנחה 
מנת  על  ביותר  גבוהה  בעדיפות  לפעול  גליקמן 
לשפר את אספקת החשמל בישובי המועצה. בין 
חברת החשמל למועצה נקבע לו”ז מעקב חודשי 
לפגישות עדכון שיתקיימו עד להגעה לתוצאות 
משביעות רצון. לאור זאת, ראש המועצה הנחה 

ולהקפיא לעת עתה את הערוצים המשפטיים וה

ציבוריים בהם הורה לפעול. 
ועל מנת לרכז ולקדם את הנושא מונה מנהל מח

לקת התפעול של נפת באר-שבע, שלום בוחבוט, 
מנכ"ל  עם  רציף  בקשר  העומד  פרויקט  כמנהל 

בק שיבוצעו  והעבודות  הפעולות  בין  והמועצה. 
החשמל  עמודי  שעל  זרם  מבודדי  החלפת  רוב: 

ובסמוך לקיבוץ רביבים )החלפת המבודדים תח
ייב הפסקה מתואמת עם הקיבוץ(. כמו כן, צוותי 
ביצעו פעולות של בדיקת מתקן  חברת החשמל 
מתקני  של  ובדיקה  ברביבים  הפרטי  החשמל 
ולאתר  לנסות  מנת  על  שבאזור,  מקורות  חברת 
במיוחד  להפסקות,  הגורמות  אפשריות  בעיות 

לאורך  מקיפות  בדיקות  החלו  כן,  כמו  הרגעיות. 
וקווי החשמל ברחבי המועצה על מנת לנסות ול

זהות כשלים או בעיות נקודתיות. חלק מעבודות 
התחזוקה מבוצעות תחת מתח חי )מבלי להפסיק 

ואת אספקת החשמל(, על מנת לא לגרום להפס
השיפו עבודות  במהלך  החשמל  באספקת  וקות 

רים. בנוסף, חלק מההפסקות נגרמות בכדי לאתר 
כשלים. 

גורמי  עם  גם  פעולה  משתפת  החשמל  חברת 
לבחון  כדי  לסיור בשטח  וצפרות, שיצאו  סביבה 
ולבחון  הציפורים,  ונחיתת  קינון  תנועות,  את 
האם התקנת מגני פלסטיק מיוחדים על קטעים 

בקווים.  הפרעות  תמנע  החשמל  בקווי  מסוימים 
מתח  קו  של  הקמתו  החברה  השלימה  לאחרונה 
גבוה  מתח  וקו  ק"מ,   40 של  תוואי  לאורך  גבוה 
אמינות  את  שישפר  דבר  להיבנות,  מתוכנן  נוסף 
אספקת החשמל. חלק מהבעיות אינן ידועות עד 
בינתיים  הבעיות.  של  ומיפוי  זמן  ויידרש  הסוף, 
נבקש את סבלנותכם ואת המשך שיתוף הפעולה 
המועצה  ומנכ"ל  המועצה  ראש  השוטף.  בדיווח 

וגור יישובים  חשמל,  חברת  עם  בקשר  ועומדים 
מים קשורים. נעדכן לפי התפתחות.

אדווה לויד
דוברת המועצה

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה.

14.07 בין הדף למסך: חימו מלך ירושלים - עם 
לכתו של הסופר יורם קניוק

יום שני, בשעה 20.00, בספרייה במדרשת בן 
גוריון

עלות השתתפות: 20 ₪ בהזמנה מוקדמת, 30 ₪ 
במעמד ההרצאה

להזמנה מוקדמת ורישום להסעה: אורן, -08
6564121 )עד לתאריך 10.7(

לפרטים: שירה, 08-6564115, 
shiras@rng.org.il

18-19.07 פסטיבל לילות ירח במדבר בחאן 
השיירות

בהשתתפות החברים של נטאשה, יהודה פוליקר 
וואמיר דדון טיולי גמלים, סיורי לילה ועוד ופעי

לויות לכל המשפחה. להזמנת כרטיסים חייגו 
.*8949

פרסום בנפרד ובאתר המועצה. מחירים מיוחדים 
לתושבי המועצה - 99 ₪ ללילה!

23.07 אהבה, AMOUR - סרט במסגרת מועדון 
הקולנוע רמת הנגב

יום שלישי, בשעה 21.00, באולם גולדה בקיבוץ 
רביבים

2012, 120 דקות, צרפתית עם תרגום לעברית
ובימוי: מיכאל האנקה. משחק: ז'אן לואי טרנטי

ניאן, עמנואל ריבה, איזבל הופר.
ג'ורג' ואן )ז'אן-לואי טרנטיניאן ועמנואלה ריבה( 

בני ה-80 הם מורים לפסנתר הנשואים כ-60 
שנה. אחרי שאן לוקה בשבץ קל ומצבה הולך 

ומידרדר, ז'ורז', שהבטיח לאשתו כי לעולם לא 
יאשפז אותה במוסד, מטפל בה ככל יכולתו, אך 

המטלה נעשית קשה יותר ויותר והיא סוחטת 
ואת נשמתו. האהבה הגדולה של בני הזוג הנפ

לאים עומדת למבחן בלתי אפשרי - אובדן צלם 
האנוש של אדם.

כרטיס ברכישה מוקדמת בעלות 20 ₪ לרכישה 
באתר המועצה או ב-08-6564121. הכרטיסים 

יימסרו בקופת האירוע החל משעה 20.30.
כרטיס בקופת האירוע בעלות 25 ₪. 

25.07 חגיגות ה-70 לקיבוץ רביבים
יום חמישי, בשעה 19.30, ברחבת הדשא בקיבוץ 

רביבים
מופע "והגדת לבנך" במעמד נשיא המדינה 

שמעון פרס ומופע "שירת רבים"
tz.yigal@gmail.com : להרשמה

25.07 "פרח השכונות" - קומדיה מוזיקלית
יום חמישי, בשעה 20.30, במשכן לאומנויות 

הבמה בבאר שבע
מחזה, שירים וניהול מוזיקלי - קובי אוז

משתתפים: עמי ילין הגואל, גיא זוארץ / שי פלד, 
מאיר סוויסה, לירז צ'רכי, שלומי קוריאט, אמיר 
קריאף / אורי זגורי, מירב שירום, מעיין תורג'מן 
ותלמידי ובוגרי גודמן ביה"ס למשחק בנגב: קרן 
אדרעי, נופר אילדיס, יקיר אליהו וקנין, לירון בן 
וזקן, לי גורל, אלירן הרוש, אורי סברי, אדר סידל

יק, רעות פיש, עופר פרימן, כנרת קדוש קינן.
להקה: נתי אוחנה, שחר ימפולוסקי, ניר מוצרי, 

קובי קלאר, מאיר שיטרית.
בעיירה דרומית, מגלה מסעוד בוזגלו באר של 

ארק בחצר ביתו. התגלית הפלאית מטלטלת 
את חייו של יוסי, בנו הבכור. עכשיו כשמסעוד 
נפטר ומקבל כנפיים בבקו"ם של גן עדן, מנסה 

מסעודה האם לאחות את הקרעים כשהיא 
מוקפת בחבורת שכנותיה המרוקאיות, יוסי בנה 

שבור הלב שננטש ע"י אהובת נעוריו אורית, 
וסברינה בתה הפלפלית שחוזרת במלוא עוצ

מתה ממיאמי, וסמי וסומו המתמחים בלסבך 
את כולם בצרות ובוחשים בקדרה ללא לאות. 

תוסיפו את עמיליהו, שבכל פעם שהוא מרים 
את ידיו מתחוללת קללה, תוסיפו את תל אביב 

והמשגעת והמשוגעת, וחתונה מאוחרת שנמ
צאת בסימן שאלה, ותקבלו את פרח השכונות, 
קומדיה מוסיקלית המספרת על אנשים קטנים 

החיים בצלו של נס גדול, או אולי נס קטן הקורה 
לאנשים גדולים.

כרטיסים במחיר מוזל לתושבי רמת הנגב, כולל 
קפה ומאפה: 80 ₪.

וכרטיסים ברכישה מוקדמת בלבד באתר המוע
צה או בטלפון 08-6564121, עד לתאריך 22/07 

או עד גמר המלאי, כל הקודם זוכה!
הגעה עצמאית, לא תצאנה הסעות.

תחזית תרבות

השוק הירוק במדרשת בן גוריון 
ימי חמישי בין השעות 16:30-19:30, במרכז 

המסחרי במדרשת בן גוריון

ליין הופעות קיץ בקפה עזוז )054-5808433(
04.07 ערן צור - מופע סולו עם מיטב השירים

18.07 כתם פז - רגאיי יהודי חילוני/ דתי
01.08 מארק אליהו, חיים לרוז ואלון אמנו 
- שלושה וירטואוזים של מוזיקה קלאסית 

פרסית עתיקה  בשילוב מוזיקה אלקטרונית
15.08 דותן מלאך פולק - רוק אתני עם וידיאו 

ארט
18-19.07 סדנת בניה באדמה בעזוז -054

2224908

28.07-15.08 תל חי כיתות אומן לפסנתר 
www.masterclasses.org.il

17-18.08 פסטיבל בוסתן בניצנה 

מחלקת תיירות מזמינה לערבי 
קיץ באתרי רמת הנגב 

לגדעון אפרתי ולזמרי רמת הנגב שלום
ברצוננו להודות לך גדעון - מנצח ומוסיקאי שהוא גם מנהיג אמיתי - ולזמרי רמת 
הנגב, על הופעתכם בשבת תרבות בראשון לציון, בהנחיית העיתונאי איתן דנציג. 

בתום ההופעה, בה הצגתם קטעים נבחרים מתוך תכניתכם החדשה "במרחק נגיעה", 
הקהל הרב, כמו גם פאנל המרואיינים והמנחה, הריעו לכם ממושכות בהתלהבות 

רבה ורצו לשמוע עוד ועוד. השירה הנוגעת ומלאת העוצמה, העושר והגיוון בבחירת 
הקטעים, העיבודים הכל כך מיוחדים ומפתיעים העניקו לכולנו חוויה בלתי נשכחת. 

כמו שאמר אחד המשתתפים בקהל: "אתם מקרינים כל כך הרבה חיוניות ואהבת 
שירה, וסוחפים את הקהל למחוזות נעימים ביותר". אנחנו מודים לכם מעומק הלב 

על תרומתכם להצלחת בוקר יפה זה, ונשמח מאוד להמשך שיתוף פעולה אתכם. 
בברכת המשך עשייה מוסיקלית מבורכת, בשמי ובשם איתן דנציג

עופרה כהן
Music4life מפיקה

כינור, פסנתר, אורגנית, גיטרה וגיטרה בס, חלילית, חליל-צד,חצוצרה, קלרינט, 
סקסופון, בסון, פיתוח-קול וכלי-הקשה. )כלי נגינה נוספים- בהתאם לביקוש(.

*הרשמה מוקדמת מבטיחה מקום!!!
לפרטים ולייעוץ- תרצה יוֵבל, מנהלת אלר"ן: 077-9150297,  050-6417420     

    
טופס הרשמה- במשרד המתנ"ס )בהמשך גם באתר המועצה באינטרנט.(

הלימודים באלר"ן מתחילים ב 27.08.13 *הרשמה= מילוי טופס הרשמה ותשלום

 ההרשמה ללימודי נגינה באלר"ן- 
לשנת הלימודים תשע"ד כבר בעיצומה

הלימודים כוללים שיעורים יחידניים והרכבים שונים.
הלימודים פתוחים בפני כל הגילאים- ילדים, נוער ומבוגרים. כלי הנגינה הנלמדים באלר"ן:



4  רמת הנגב מס' 186, תמוז תשע"ג, יולי 2013

כנס  במסגרת  בפאנל  להשתתף  החודש  הוזמנתי 
 McCann Valley במשרדי  שנערך  בלוגריות 
הגיעו  סלונה,  האתר  בשיתוף  לכנס,  רמון.  במצפה 
אושיות תל אביביות מפורסמות מה"בלוגוספירה" 

ולספר, לעודד ולחזק נשים לעשות עוד צעד משמ
עותי בדרך להתקדמותן. המקום היה מלא עד אפס 
מקום, מה שלימד בעיניי על תשוקה ורצון ללמוד, 

לדעת ולפרוץ.
סלונה היא פלטפורמה שהוקמה לפני ארבע שנים, 
אתר תוכן שבו הנשים הן אלו שכותבות, מתוך הבנה 
כי נשים הן כוח העתיד, אלו שבונות את סדר היום 
תמיד  שלא  כזה  איכותי,  שיח  ומפתחות  הציבורי 
עומד בקנה אחד עם סדר היום התקשורתי. נשים 
רוצות לדבר על העולם שלהן, לשתף אותו, ומתוך 

וכך עולות שאלות אוניברסליות חוצות מיקום גיאו
גרפי – וסלונה נותנת את הפלטפורמה לכך. 

לנשים  מאפשרות  והטכנולוגיה  הקידמה  כיום, 
להצליח ללא קשר למיקומן הגיאוגרפי. ניתן לעבוד 
מבית, להצליח, ליצור ולמכור לכל העולם, גם אם 

ול והבית נמצא במדבר. אפשר להוביל דעת קהל 
גרום לשינוי, להגיד את מה שיש לומר מבלי לצאת 

מהטריטוריה הפרטית ובלי לפגוע בגידול הילדים, 
בשיעורי  עזרה  ועד  חמה  צהרים  ארוחת  מהכנת 
הבית בערב. רשתות חברתיות הן פלטפורמה בעלת 
פשוט  או  אג'נדות,  עסקים,  לקידום  פורייה  קרקע 
לספר על אורח חיים מיוחד. ברגע שנשים נחשפות 
קצת לרשת החברתית, הן מביאות איתן את הכלים 

הטבעיים שלהן, כמו יכולת תקשורת מפותחת, והן 
מצליחות בה יותר מגברים.

"אמא  הבלוג  כבעלת  פנימה?  משתלבת  אני  איך 
למה  הבלוג,  על  לדבר  הוזמנתי  גרפית",  מעצבת 
במה,  לי  נתן  הוא  לי.  עשה  הוא  ומה  אותו  פתחתי 

ומקום לנשמה, מקום לעצמי בתוך בליל המשפח

ההורים.  הבעל,  העסק,  האמהות,  הילדים,  תיות: 
הבלוג הוא המקום הפרטי שלי.

העסקים  בעלות  הנשים  כל  את  לעודד  רוצה  אני 
באזור )אני יודעת שאנו הרבה(, וגם מי שלא בעלת 
זו  פה  לגור  אותנו.  לא לתת למיקום לחסום  עסק, 
רוצות,  אוהבות,  שאנו  מה  את  לעשות  הזדמנות 
היחידה  המועצה  היא  שלנו  המועצה  משתוקקות. 
הנשים.  יזמות  תחום  את  מתקצבת  שממש  כרגע 
את  לעשות  לנשים  ועוזרת  מאמינה  נותנת,  היא 
ליווי  פורומים,  מפגשי  קורסים,  באמצעות  הדרך 
הנשים  צרכי  של  מעמיקה  והבנה  הרצאות  אישי, 

כבעלות עסקים. 
– תתחברו לרשתות החבר ולכן אני קוראת לכולן 
ותיות, פתחו עסק. אל תפחדו. זה אפשרי. אתן תצ
וליחו. רק תקפצו למים ותעשו את מה שאתן אוה

בות.
צאו לחלום, להאמין, להגשים.

טלי יחיה, מעצבת גרפית
 מחנה טלי
ובבלוג "אמא מעצבת גרפית"

ילדי  נפגשו  בוקר מוקדמת,  ביום שישי, בשעת 
הוריהם,  בליווי  טלי  במחנה  ועופר  צבר  הגנים 
השוכן  ציבורי  בשטח  אקולוגי  גן  יחד  והקימו 
צמוד לגנים. הרעיון נבט במוחן של הגננות טלי 

וב שנים,  שלוש  לפני  כבר  שמעיה  ויעל  ודרור 
יו"ר  הירוקה,  היחידה הסביבתית, הרשת  עזרת 
השיכון וגלעד מיכאלי ממשתלת קרקש הוא גם 

יצא לפועל. 
מטרת הפעילות הייתה טיפוח שטח ציבורי ע"י 
ילדי הגנים, והפיכתו למתחם המאפשר למידה 
פינת  וכן  הגנים,  לילדי  סביבתית  כיתתית  חוץ 
התוכנית  והחיילים.  התושבים  לקהילת  חמד 
כללה בניית גן אקולוגי, שהוא גן המקיים עצמו 

בפגיעה  או  ארוך  לטווח  התערבות  במינימום 
וב במטרות  התחשבות  תוך  בסביבה,  ומזערית 

שימושי הגן. בתכנון הגן ניסינו להתחשב בנוף, 
נעשה  בגן  והקרקע.  האקלים  ובגורמי  בסביבה 
וצמחים  לאזור  מותאמים  בצמחים  שימוש 

שמושכים ציפורים ופרפרים. 
בחום  שתלו  והילדים  ההורים  הפעילות,  ביום 
וארבעת  המינים  משבעת  ושיחים  עצים  הכבד 
שתלו  ושעורה,  לחיטה  חלקות  הכינו  המינים, 
ארץ  עצי  וקרקש,  רותם  כמו  מקומיים  צמחים 

ציפו מושכי  וצמחים  ושקד  חרוב  כמו  וישראל 
שביל  הכינו  וחמניות,  פיגם  כמו  ופרפרים  רים 
ושתי  הגן  לכלל  ישיבה  פינת  מיקמו  תבלינים, 

החלה  רק  ובזאת  שביל.  והכינו  קטנות  פינות 
חי רבות:  עוד  לעתיד  התוכניות  כי  והפעילות, 
קומפוס מיקום  הצמחים,  וסביב  השביל  ופוי 

שילוט,  מהגן,  האורגנית  הפסולת  למחזור  טר 
הקמת פינת אש מוסדרת, הכנת מתקני שתייה, 

האכלה וקינון לציפורים ועוד.
מלכה,  לסייעות  הגננות,  ויעל  לטלי  הכבוד  כל 
לאה, מלי, אלונה, יוספה ואסנת, לכל השותפים 

והכי חשוב - לילדים והוריהם.

 אורלי גלאור, 
הרשת הירוקה, יחידה סביבתית 
ואגף קהילה וחינוך

צילום: אירוס חיון רוזנפלדנשים הן כוח העתיד, אלו שבונות את סדר היום הציבורי ומפתחות שיח איכותי

ההורים והילדים שתלו עצים ושיחים משבעת 
המינים וארבעת המינים

הרשת כמקפצה לנשים

גן אקולוגי חדש במחנה טלי

 החודש התקיים כנס בלוגריות בשיתוף אתר הבלוגים "סלונה" וחברת מקאן ואלי ממצפה רמון. 
בכנס דנו הנשים כיצד בלוגים ורשתות חברתיות מאפשרים לקדם עסק, להפיץ אג'נדה או פשוט להתבטא

ילדי הגנים והוריהם הקימו גן שישמש כמתחם למידה חוץ כיתתית ופינת חמד לתושבים ולחיילים

שדרוג תשתיות במשאבי שדה וברביבים
בימים אלה מסתיים בקיבוצים הוותיקים פרויקט ייחודי של חידוש הדרכים הישנות

בישיבת הממשלה שהתקיימה בדגניה באוקטובר 2012 לרגל 
100 שנים לתנועה הקיבוצית, הוכרז על פרויקט בהיקף של 
יחולק  שנה  בכל  במסגרתו  שנים,   10 לאורך  ש"ח  מיליארד 
יגישו בקו היישובים אשר  בין  100 מיליון ש"ח  -סכום של כ

כי  שותיהם לשדרוג תשתיות. ההחלטה באה מתוך מחשבה 
ובמשך שנים לא חזרו ושיפצו תשתיות במרכז היישובים הוו

תיקים, וכי נוצר פער בין ההרחבות והשכונות החדשות לבין 
השכונות הוותיקות, הכניסה ליישוב או מרכז היישוב.

המועצה  נדרשה  הללו,  התקציבים  לקבלת  התנאים  בבסיס 
בשלב הראשון להגיש שלושה ישובים כהצעה לפרויקטים – 
המועצה האזורית החליטה בזמנו להגיש את היישובים על פי 
ותק, ולכן התחלנו מרביבים ומשאבי שדה. היישובים עצמם 
ניגשו לבחור את האזורים אותם הם מעדיפים לשקם, לסדר 

ולעצמם את סדרי העדיפויות ואת מטרות השיקום. שני הקי
– הגדרת התנועה בתוך  בוצים מתמודדים עם בעיות דומות 
היישוב, קביעה לאן ייכנס רכב ולאן לא, היכן להחנות את כלי 

הרכב, ואיך להגדיר מה גבולות הדרך כאשר לא רוצים מדרכות. 
וגם  הקיבוץ,  חברי  אצל  גם  מתרבים  לעבר,  בניגוד  הרכב,  כלי 
הצורך  בבית,  בישול  עקב  מתגבר  לבית  קרוב  להגיע  הצורך 
בקניות לבית, ותרבות הצריכה בכלל שמתפתחת גם ביישובים 
הצביון  על  לשמור  האינטרס  עומד  לכך,  בניגוד  השיתופיים. 
הקיבוצי, על איכות החיים בישוב אשר בו הילדים יכולים לשחק 

על  לשמור  ובקיצור  בטוחים  ולהרגיש  ללכת  הכבישים,  על  גם 
היישוב כמו שכולנו רוצים ליהנות ממנו.

קיימים  בו  ברביבים,  שונות:  היו  ביישובים  ההחלטות  זאת,  עם 
החיצונית,  הטבעת  לאורך  חיצוניים  חניה  מגרשי  שנים  לאורך 

הכלבו מול  מרכזי  חניה  ממגרש  התכנון  את  להתחיל  והחליטו 
לית, אשר ישרת את כל באי הקיבוץ וחברי הקיבוץ. לעומת זאת, 

ובמשאבי שדה החליטו להיכנס לעומקו של הקיבוץ ולשד
ורג את הדרכים והחניות לאורכן, ולהגדיר בכל דרך את גבו

לות הגזרה של הרכב אל מול הנוי.
כאשר  עבודות,  של  קלה  לא  תקופה  עברו  היישובים  שני 
בשל החלטה של משאבי שדה להיכנס לעובי הקורה ולתוך 

הקי בתוך  המעבר  חודשים  כחמישה  מזה  היישוב,  ועומק 
ובוץ קשה לילדים, לעגלות תינוקות, לוותיקים עם קלנוע

יות וכו'. עם זאת, יש לציין את הסבלנות של כל התושבים 
נראה כמותו  ייחודי, שלא  כי מתבצע פה פרויקט  וההבנה 
בצורה  היישוב  חזית  את  משנה  ואשר  הקרובות  בשנים 

משמעותית.
לקראת  הוא  שדה  במשאבי  הסתיים,  הפרויקט  ברביבים 
ומקווים  התוכניות  את  לממש  שהצלחנו  גאים  ואנו  סופו, 
שקדם  ממה  טובה  יותר  קצת  תהיה  שנוצרה  המציאות  כי 

לה. תיהנו.
ומה הלאה? נכון להיום החליטה הממשלה החדשה לקצץ 
30 מיליון ש"ח. אנו ממתיו -תקציב זה, והוא ירד השנה כנראה לכ

נים להודעות מטעם משרד החקלאות כיצד יתייחסו לבקשותינו 
לשנים הקרובות, בהן הגשנו גם את יתר היישובים במועצה. 

שירה מוריוסף , מהנדסת המועצה, 
אגף הנדסה והתיישבות

שידרוג תשתיות במשאבי שדה
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אנו  הצעירים:  במרכז  חדשים  כיוונים 
אחרי  חבר'ה  בו  פרויקט  ליצור  מנסים 

וצבא יגיעו לעשות עבודה מועדפת בפ
שתה בשכונה  יחד  לגור  ניצנה,  ותחת 

פוך צעירה ומגניבה, להתגבש כקבוצה 
וגם ללמוד פעם בשבוע תכנים שונים. 
איתנו  יחד  מובילים  מהפתחה  צעירים 
שבקרוב  מקווים  ואנו  הזה  המהלך  את 
הפרויקט  את  וגידים.  עור  ירקום  הוא 
מלווה חגי רזניק ושותפים לו מו"פ רמת 
שמסייע  החדש"  "השומר  וארגון  הנגב 
בנגב  החקלאית  ההתיישבות  לחיזוק 
ובגליל. חשוב לנו לנסות ולייצר ברמת 

נגב פתרונות שמשלבים תעסוקה ודיור 
לצעירים.

תיאוריית  בנושא  ערב  קיימנו  החודש 
מקרטני  שפול  שטוענת  הקונספירציה 
מת, בה היממו אותנו עם מלא הוכחות 
פול  שהוא  חושבים  שאנחנו  שמי  לכך 
מקרטני הוא בעצם כפיל! ממש משכנע. 
ליינים  ב"ארבעים" טללים התחלנו עם 
של אירועים קבועים. הראשון הוא ליין 
דיסקו פרטיזני שמתרחש אחת למספר 
בוקר.  משדה  חבר'ה  בהפקת  שבועות 
בקרוב תיערך עוד מסיבה משוגעת, אז 
עקבו אחרי הפרסומים. התחלנו עם ליין 

באים  לשבועיים  אחת   - מדליק  סלסה 
ללמוד לזוז ולאחר מכן לרקוד במסיבה 

לטינית הפתוחה גם לקהל הרחב.
לחבר'ה  לעזור  התחלנו  האחרון  בזמן 

הישו בתוך  אירועים  ליזום  וצעירים 
בים, כך שאם אתם רוצים להפיק אירוע 
ולקדם את הסצנה הצעירה באזור, אתם 
צעירים.  פורום  לנציגי  לפנות  מוזמנים 

טיול מעי עוד  לנו החודש  היה  ובנוסף 
טיילו  בו  ירושלים,  בהרי  הפעם  נות, 
חנות  מחירבת   20-30 בגילאי  החבר'ה 

כמו למדורה  מסביב  בערב  חוד.  ולעין 
ופיתות  פוייקה  בלי  אפשר  היה  לא  בן 

ובטאבון, ועם בוקר התרעננות של ארו
חה ליד המעיין. הטיול התחיל בחמישי 
רגוע  בחומוס  והסתיים  הצהריים  אחר 
של שישי בצהריים ב"ארבעים". תענוג.

מתגייסים  מסיבת  תתקיים  ב-14.7 
י"ב  מסיימי  לכל  שמיועדת  משוגעת 
כנס  המועצה.  ברחבי  שירות  ושנות 
קצר למתגייסים יקדים את המסיבה ובו 
לשירות  טיפים  תיקים,  יקבלו  החבר'ה 
מרכז  של  הצוות  עם  קצרה  והיכרות 
הצעירים ומה המרכז מציע להם. קורס 
מתקרב  במועצה  השני  הפסיכומטרי 
לקורס  בהרשמה  כבר  ואנחנו  לסיומו, 

למועד  ויכין  בספטמבר  שיתחיל  נוסף 
לק התחדשות  בסימן  אנחנו  ודצמבר. 
את השו ומרעננים  וראת השנה הבאה 

רות- אפשר להצטרף לפורום הצעירים, 
למלגת מעורבות חברתית לשנה הבאה, 
ובכלל ליזום מה שמעניין אתכם ולקבל 

גב מאיתנו.
ומחשבות:  רעיונות  ,דיבורים,  לפניות 

yam@rng.org.il
נעמה חיימוב צנעני
מנהלת מרכז צעירים רמת הנגב
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

וחינוך  קהילה  אגף  פעילות  במסגרת 
התקיים ברחבי המועצה חודש הקריאה. 
ברחבי  והאירועים  הפעילויות  שלל  בין 
עם  למבוגרים  מפגשים  נציין  היישובים, 
אבי  צימרמן,  בארי  עוז,  עמוס  הסופרים 
על  שיחה  קורן;  ויהודה  נגב  אילת  רט, 
איתמר  עם  נדירים  ספרים  בין  מסעות 
לוי, שיחה על מוסיקה מלווה מסע יווני 
עם פרופ' יצחק מאיר; ומפגשי "בין הדף 

אתגר  עם  המדרשה  בספריית  למסך" 
התושבים  גם  ריקליס.  צבי  ודינה  קרת 
הקריאה  בחגיגת  השתתפו  הצעירים 

ובשעות הסיפור ביישובים וביריד המסו
רתי במדרשה.

התאפשרה  והמגוונת  הענפה  הפעילות 
היי בין  פעולה  ושיתוף  ליוזמה  והודות 
ההזדמ זו  וחינוך.  קהילה  לאגף  ושובים 

נות להודות לאילנה שחף ומירון נומיס, 

יצחק  פרופ'  שרגאי,  ענת  שילוני,  מרים 
ההורים  תיאטרון  קידר,  ניר  ד"ר  מאיר, 
היישובים  ספרניות  גוריון,  בן  ממדרשת 
אשלים, מרחב עם, רתמים ובאר מילכה, 
רכזי התרבות ביישובים, אורה דת בשדה 

ובוקר ויגאל צחור ברביבים, יוזמות מוע
דון הספר בקדש ברנע איריס ואוקסנה, 

ולכל מי שסייע להצלחת החודש !
כ-150  יצאו  והשיחות  המפגשים  בין 

אביב  תל  סיורי  ליום  המועצה  מתושבי 
ברחבי  נערכו  הסיורים  רוב  המסורתי. 
תל אביב-יפו וסיור אחד הרחיק לכת עד 
אזור  בין  התחלקו  הסיורים  ברק.  לבני 

ויפו והנמל, ביקור בסטודיו של רמי מאי
סיבוב  יוצרות,  נשים  בעקבות  סיור  רי, 
לפינות  וסיור  הנודע  רוטשילד  ברחוב 
קסומות מימי ת"א הצעירה. הסיור בבני 
רב,  לביקוש  זכה  מפתיע  שבאופן  ברק, 

צעד  וצבעונית,  מקומית  בשדכנית  פגש 
ברחבי העיר ההומים ועמד על האבחנה 

בין קיגל לקוגל וכמובן גם נשנש... 
ובסיום נערך סקר בין המשתתפים שיס
ייע בבחירת יעד הסיורים לשנה הבאה.

שירה שרעבי
מחלקת תרבות
אגף קהילה וחינוך

החודש במרכז הצעירים

על ספרים, סיורים ומפגשים 

סלסה, תעסוקה ופסיכומטרי - על מה עובדים במרכז הצעירים?

חודש הקריאה הפגיש בין תושבי המועצה לבין שלל סופרים וספרים

דקל,  משפחת  הגיעה  האחרון  בשישי 
ניצנה.  לפתחת  והקול,  סבבה  להקת 
עוד 60 תושבי הפתחה,  אליה הצטרפו 
המועצה ותל אביב, לערב שמח באווירה 
ארגנו  האירוע  את  מדבר.  בלב  ייחודית 

וצעירי הפתחה על בסיס התנדבותי במ
טרה לקיים אירוע במחירי עלות למען 

והקהילה, בדגש על האוכלוסייה הצעי
רה. ובתקווה שיהיו עוד אירועים כאלה 

ובהמשך! הרעיון היה לתת לחבר'ה צעי
עד  להגיע  טובה  סיבה  מהמועצה  רים 
נענה  הצעירים  מרכז  לפתחה.  אלינו 
ונוצר  וליווי  לתמיכה  היוזמים  לבקשת 

שיתוף פעולה מוצלח בין המרכז לבין צעירי היישובים. תודה לכל מי שבא ולכל מי שלקח חלק בארגון! 
צוות הווי ובידור חד פעמי, פתחת ניצנה.

פורום צעירים, מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

כמדי  הלימודים,  שנת  סוף  לקראת 
ורכזות  גננות  מטפלות,  נפגשו  שנה, 
של  צהריים  אחר   – המחנכת"  ל"יום 
גיבוש חברתי. המפגש הוא בסימן של 

במוס פעילותן  על  והוקרה  והערכה 
שבכל  נדמה  השונים.  החינוך  דות 
הערך  בעל  המקצוע  במסגרת  שנה, 
המוסף שבו הן עוסקות, הן מוסיפות 
הזו  החוויה  וידע.  ניסיון  הבנה,  יותר 

המטפ לצוות  הן  ותורמת  ומעשירה 
לות, והן לחניכים הצעירים. 

החינוך,  בצורת  והתלבטויות  קשיים 
יצי פתרונות  מציאת  ספק,  והטלת 
והת ואחרים,  כאלו  לקשיים  ורתיים 

מקצעות – מעידים על איכות גבוהה 
ושל עבודה, על מחויבות ועל הכרה בחשיבות המקצוע. אני בטוחה שכל אחד המתבונן בעשייתן של המ

חנכות, מתמלא בתחושות של סיפוק וגאווה, כשמסתיימת לה עוד שנת לימודים עמוסה. 
מיכל פריאל, מנהלת הגיל הרך
אגף קהילה וחינוך

ערב שמח באווירה ייחודית בלב מדבר, סבבה והקול
איכות גבוהה, מחויבות והכרה בחשיבות המקצוע

וי
 ל

שה
מנ

ם: 
לו

צי

מה יגרום לכם לצאת 
לבילוי בפתחת ניצנה?

גם להן מגיע

להקת סבבה והקול הביאה קהל של 60 אנשים עד לקצה העולם

יום המחנכת הוא הזדמנות למטפלות, הגננות והרכזות לצאת 
מהשגרה וליהנות בסיומה של עוד שנת לימודים עמוסה

ב-23.06 יצאו 27 נערות ונערים בוגרי כיתה ט' אל שלב חדש בחייהם 
ו- לקיחת אחריות ונתינה. מגיל צעיר מאד, זוכים ילדינו לפעילות חבר
ותית מלאה בכל טוב - פעולות ופעילויות בישובים, טיולים, מחנות ומ

סעות. על חלק גדול מהפעילות אמונים מדריכים בוגרים, עובדי חינוך 
מסורים. חלק נוסף, לפעמים קטן יותר מבחינה כמותית אך חשוב אף 
יותר מבחינה מהותית, הוא המקום של בני הנוער במרקם החברתי-
חינוכי המיוחד. בני הנוער שבוחרים לקחת אחריות על החיים בקהילה 
ולצאת להדרכה, מתחייבים לשנת הדרכה אחת לפחות, במהלכה הם 
מקבלים קבוצת חניכים מיישובם, מעבירים להם אחת לשבוע פעולה 
אותה הם בונים ומפרסמים בעצמם, מדריכים את הילדים גם במפעלי 
השיא - חג המעלות, טיולים ומחנות - ובעיקר מלמדים את החניכים 
שלהם מתוך דוגמא אישית איך יכול להיראות נוער טוב ולאן אפשר 
לשאוף. הם מוכיחים לחניכים ולקהילה כי לא עוזר לקטר "משעמם, 

אין מה לעשות" ויוצרים בעצמם פעילות וכיף. 
נפלא לראות את הצמיחה במועצה בכמות החניכים שבוחרים לקחת 
את האחריות שבהדרכה ולצאת לסמינרי הדרכה. השנה, בנוסף ל-27 
החניכים שיוצאים לסמינרי ט', בהמשך הקיץ ייצאו עוד קרוב ל-20 
יוכשרו  מדריכים צעירים מנוסים לקורסי ההדרכה המתקדמים, שם 

לתפקידים מובילים בצוות ההדרכה.
בהזדמנות זו אני רוצה לברך שוב את הצעירים הנפלאים שלנו, לאחל 
הצלחה רבה בסמינרים עצמם ובעיקר בשנת הפעילות הבאה עלינו 

לטובה, אתם נפלאים ואנו גאים בכם. עלו והגשימו!

גילה מנביץ, רכזת הנוער
גער"ן 8, צוות המד"בים וצוות מחלקת הנוער

אגף קהילה וחינוך 

לוקחים אחריות, בונים קהילה
כמעט 50 חניכי תנועת הנוער יוצאים הקיץ לסמינרי הדרכה

לא מקטרים ש"משעמם, אין מה לעשות"
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ספורט
ובתחום זה נרשמו הישגים מרשימים, כאשר נב

חרת הילדים שלנו בכדורגל זכתה באליפות ליגת 
היטב  השתלבו  הנגב  רמת  שחייני  שבע.  באר 
מדליות  וקטפו  הישגים  שיפרו  הדרום,  בליגת 
רבות וגביעים. ספורטאי הטריאתלון כבשו פעם 
אחר פעם את פודיום המנצחים. פתחנו קבוצות 
הכדורסל  ובטניס.  קרקע  בהתעמלות  חדשות 

ושמר על רמתו הגבוהה, הקראטיסטים התמקצ
עו ותלמידי הטאי צ'י והיוגה שיפרו את החיבור 
בין הגוף לנפש. בנות הפילאטיס התחזקו, רוכבי 
הסוסים התקדמו ומסוגלים כעת לבצע תרגילים 

מורכבים. 
הפעי את  להגביר  בכוונתנו  הקרובה  ובשנה 

לות הספורטיבית לאוכלוסייה הבוגרת ולפתוח 
ואירובי  זומבה  וביניהן  שונות  ספורט  קבוצות 

במתנ"ס ופילאטיס ביישובים. 

ידיעת הארץ 

ברחבי  רבים  טיולים  מוציא  הנגב  רמת  מתנ"ס 
שתי  פועלות  שלנו,  הטיולים  במסגרת  הארץ. 

וקבוצות רכיבת אופניים )אחת מהן מגדרית ומיו
עדת לנשים בלבד( ושתי קבוצות הליכה )האחת 
והשנייה לאלו  לגמוע מרחקים  לאלו השואפים 
מעוניינים בטיול קצר יותר(. גם ותיקי רמת הנגב 
זוכים לתור את הארץ במסגרת "קפיצה קטנה" 
אשר מבקרת באתרים באזור ובטיולים ארוכים 
יותר מצפון ועד דרום. במסגרת טיולי המשפחות 
במועצה,  אחר  ביישוב  חודש  בכל  מבקרים  אנו 
ובהדרכת מידד גורן לומדים על הציפורים החיות 
באזורינו. בנוסף, פועל במתנ"ס חוג סיירות לבני 
נוער, אשר נפגשים אחת לשבוע ולומדי לימודי 

שטח ומעת לעת יוצאים לטיולים ייחודיים.
ובשנה הבאה יתווספו מסגרות טיול נוספות וא

טרקטיביות: טיולי משפחות ברכב פרטי, סיורים 
"ראש  במסגרת  סיור  לחודש  ואחת  עירוניים, 
חדש", אשר יפגיש אותנו עם מקומות ומנהגים 

יהודיים.

העשרה 

אשר  תיאטרון,  קבוצות  פעלו  זה  גדול  בתחום 
מקסים  מופע  העלו  ובסיומה  השנה  כל  למדו 
לחוגי  הצטרפו  רבים  תלמידים  רב.  קהל  מול 

והקרמיקה ויצרו בחומר יצירות מופלאות. קיימ

נו סדנאות שונות באומנות, אפינו מאפים, זמרי 
על  והופיעו  במרץ  לעבוד  המשיכו  הנגב  רמת 
ואילו  הארץ,  וברחבי  הנגב  ברמת  שונות  במות 
חוג ההאזנה האיכותי שלנו בעונתו ה-29 שבר 
שיא במספר המשתתפים ולימד אותנו פרק על 
ותיקי  מוסיקה.  על  וקולנוע  בקולנוע  מוסיקה 
והגיעו לסדרת הרצאות בבקרים  האזור הוזמנו 

במסגרת "חמישי בבוקר". 
בשנת הלימודים הבאה יוצעו לציבור פעילויות 
חדשות - לילדים חוגי סיפור ואומנות, מבוכים 
ותחומי  חרוזים  סוכר,  בבצק  עיצוב  ודרקונים, 
ייחודיים. לצעירים ובוגרים אנו מציעים  מחשב 
סדנאות שף, מחשבים, ציור וחידוש מסורת של 
למידת פרשת השבוע מזווית מרעננת של שירה 

עברית.

אלר"ן - אולפן למוזיקה רמת נגב

מלאת  הייתה  באלר"ן  תשע"ג  הלימודים  שנת 
של  השוטף  מקיומם  חוץ  והתפתחות.  עשייה 
שיעורים  )כ-150  הרבים  היחידניים  השיעורים 
שבועיים(, פעלו באופן קבוע לא פחות מתשעה 
הרכבים: הרכב כלי הקשה, הרכב גיטרות, הרכב 
מפוחיות, הרכב פולקלור, הרכב רוק צעיר, הרכב 
במתנ"ס  מבוגרים  הרכב  ג'אז,  הרכב  בוגר,  רוק 

והרכב מבוגרים בפתחת ניצנה.
מרכזיים.  קונצרטים  שלושה  קיימנו  השנה 
בראשון נטלו חלק ההרכבים השונים שפעילים 
השנה,  בו  שהתחלנו  חידוש  הוא  השני  באלר"ן. 
"קונצרט  והוא  למסורת,  שיהפוך  החלטנו  וכבר 

המש ביום  שהתקיים  זה  בקונצרט  ומשפחתי". 
סבים  הורים,  אחים,  נגנים:  קבוצות  ניגנו  פחה, 
אוזן  עין,  ושילובים משפחתיים שונים, משובבי 
ולב. ולסיום, לאחרונה קיימנו את קונצרט סיום 

והשנה בכמהין. בנוסף, קיימו מרבית המורים קו
נצרטים כיתתיים.

שני פרויקטים התקיימו השנה בבתי הספר של 
המועצה - פרויקט היכרות עם עולם המוסיקה 

ובכיתות ד' בבתי הספר "צין" ו"משאבים", ופרו
יקט הזמר העברי ב"משאבים".

וההרכבים הייצוגים שלנו, בניצוחו של דודי יצ
באירועים  רבות  הופיעו  וסנדבנד,  ג'אזרט  חקי, 

"מקו בפרוייקט  ביניהם  השנה,  במהלך  ושונים 
מקורית  מוסיקה  יוצרים  נוער  בני  שבו  רוק", 
הרכב  גם  מהמקורות.  טקסטים  על  המבוססת 

שחף  של  בניצוח  והמבטיח  הצעיר  הפולקלור 
בימים  "צין".  בבי"ס  א'-ד'  כיתות  בפני  הופיע 
הדיסק  של  הפקתו  להסתיים  אמורה  הקרובים 

השני של ג'אזרט. 
וגנר  נוספו לצוות אלר"ן שני מורים: טל  השנה 
ובוריס  ובמדרשה,  במתנ"ס  גיטרה  שמלמד 

אברמוב שמלמד חצוצרה. 
ומטרות אלר"ן לשנה הקרובה: חידוש לימודי כי

נור, הרחבת מחלקת החצוצרה, העמקת הקשר 
ועם בתי הספר של המועצה, כניסה לנושא החי

העשרה  פעילויות  הרך,  בגיל  הטרום-כלי  נוך 
כל  פיתוח  המשך  וכמובן,  ולמורים,  לתלמידים 

הקיים.
שנת  תחילת  עם  תתחדש  באלר"ן  הפעילות 
כיוון  ב-27.08.13.  החינוך  במערכת  הלימודים 
שהסעות המועצה יפעלו רק מתחילת אוקטובר, 
תיבנה בחודש זה מערכת לימודים נפרדת. החל 

המס קבועה  מערכת  עם  נעבוד  ומאוקטובר 
לאלר"ן  ההרשמה  המועצה.  הסעות  על  תמכת 
ולהירשם  ורצוי להקדים  בימים אלה,  בעיצומה 

כדי להבטיח מקום.
תרצה יובל
מנהלת אלר"ן
המחלקה לספורט והעשרה

המרכז למחול 

כיום  מונה  הנגב  רמת  של  למחול  הספר  בית 
כ-120 רקדניות, החל מגיל 6 ועד לקבוצת נשים 
החוגים  את  שונים.  סגנונות  במבחר  הרוקדות 
מלווים מיטב המורים בתחום מהאזור: אדווה גל 
זריהן, עדי רבין, מיכל  נופר  נדה,  ים, נעמה מור 

הלה על  והאחראי  האומנותי  המנהל  ולאופר, 
קה הייצוגית רענן טויזר ומנהל התחום שי דוד. 

ועיקר הפעילות מתבצע בסטודיו במתנ"ס, וחל
קה מתבצע במקלט הגנים שבמדרשת בן גוריון.

יוני העלה בית הספר שלושה מופעים,  באמצע 
קבוצות  בנות  כל  ענק  בהפקת  השתתפו  בהם 

והמחול הצעירות. שני המופעים הראשונים הת
קיימו בבוקר בפני ילדי בתי הספר צין ומשאבים, 

וואילו מופע הערב יועד למשפחות ואורחים נו
וספים. המופע הרב גוני שיקף למעשה את פוע

גילויי הערכה רבים  לו של בית הספר, תוך כדי 
לתחומי המחול השונים. במופע הועלו ריקודים 

ובסגנונות הג'אז, בלט מודרני, היפ הופ ובלט קל
אסי.

מבכירות  המורכבת  הנגב,  רמת  המחול  להקת 
בערב  הופיעה  למחול,  המרכז  של  הרקדניות 
מרהיבים  מחול  קטעי  תשעה  והעלתה  משלה 

בניהולו המו "סנדבנד"  ובליווי הרכב המוסיקה 
סיקלי של דודי יצחקי. ההופעה, כשאר הופעת 
איכותי  מוצר  של  חדש  רף  העמידה  הלהקה, 

ומבית רמת הנגב וזכתה לתגובות נלהבות ולשב
חים רבים.

מוזמנות  ובתומה  הקיץ,  בחופשת  נמצאים  אנו 
בכוחות  לשוב  והוותיקות  החדשות  הרקדניות 

ומשגש פעילה  ריקודים  שנת  לעוד  ומחודשים 
גת.

שי דוד
רכז תחום מחול
המחלקה לספורט והעשרה

הפעילויות  ברוב  תחל  תשע"ד  הלימודים  שנת 
הס נבחרות  תשרי.  חגי  לאחר  מיד  ובאוקטובר, 

באוקטובר  הנפתחות  בליגות  המשחקות  פורט 
יחלו להתאמן כבר בספטמבר, בינות לחופשות. 
יחד עימן יחלו לפעול חוגי אלר"ן במתכונת שונה 

במעט. הסעות לחוגים יחלו באוקטובר.

ולסיכום השנה, שבה לשמחתי גדל היקף הפעי
מספרי  מבחינת  והן  ההיצע  מבחינת  הן  לות 

למשתת ראשית  להודות  ברצוני  והמשתתפים, 
ופים, אשר סיימו תקופה אינטנסיבית של לימו

דים בתחומים שונים; למשפחות אשר תומכות 
בתלמידים לאורך כל השנה; למתנדבים: הורים, 

ומנהלי קבוצות, רכזי ועדות ביישובים ועוד אנ
שים טובים המוכנים להירתם למשימות; לצוות 

באצב אוחז  אשר  הנפלא  והמדריכים  והמורים 
עותיו את התחומים השונים ומניף אותם מעלה; 
למזכירות המתנ"ס המהוות את מרכז השליטה 
תומך,  אשר  וחינוך  קהילה  לאגף  הפעילות;  של 

עוזר, יוזם ומבקר את כל פעולות המחלקה.
הלימודים  בשנת  ולהתראות  נעימה  חופשה 

וח ותיקות  למידה  אפשרויות  שלל  עם  והבאה, 
דשות.

דרור הראל
מנהל מח' ספורט והעשרה, 
אגף קהילה וחינוך

רף חדש של מוצר איכותי מבית רמת הנגב. מופע הסיום של חוגי המחול

סיום שנת פעילות - מתנ"ס רמת הנגב
 שנת החוגים, הקורסים והטיולים של מתנ"ס רמת הנגב הסתיימה, לאחר שלמעלה מ-1,200 איש 

השתתפו במסגרות הפעילות השונות. מה קרה השנה ומה צפוי בשנה הבאה?
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קבוצת  משתתפת  בה  השנייה  השנה  זו 
הכדורגל של רמת הנגב באליפות הליגה 
המקומית  בליגה  שבע.  בבאר  המחוזית 
ירוחם,  מעומר,  קבוצות  גם  חלק  נוטלות 

נמ המשחקים  עונת  ועוד.  שבע  ובאר 
שבוע  כשבכל  חודשים,  כחמישה  שכת 
מתקיים מחזור בו משחקות הקבוצות זו 
נגד זו. קבוצת רמת הנגב הראתה יציבות 
ועליונות, כששמרה לאורך כל העונה על 

מקומה בצמרת הליגה. 
בשני מחזורי הליגה האחרונים, השחקנים 
אופי,  הרבה  והראו  עצמם  מעל  התעלו 
מיקומם  את  גמורה  בהפתעה  כששינו 
את  הנגב  רמת  פגשה  ראשית  בטבלה. 
הייתה  שלו  למשחק  שבע,  באר  הפועל 

הא ממאבק  יוצאת  הייתה  בו  ומפסידה 
אורכו,  לכל  מותח  היה  המשחק  ליפות. 
הובילו  שבעים  הבאר  סיום  כשלקראת 
3:2. אך שער דרמטי השווה את התוצאה 

ל-3:3 והשאיר את רמת הנגב בתמונה.
המשחק השני, בו נחרצו הגורלות, הפגיש 
מבאר  נוספת  קבוצה  עם  נגב  רמת  את 

ושבע. למרות שהשחקנים הבינו את הח
שיבות הגדולה של המשחק והשקיעו בו 
דיברו,  והמעמד  הלחץ   – מרצם  כל  את 
ככל   .0:1 ליתרון  עלתה  ב"ש  והמארחת 

ולא המתח,  ירד  גם  כך  חלפו  ושהדקות 
גולדמן  רועי  הצליח  החמצות  סדרת  חר 
להשוות ל-1:1 במחצית. כיוון שצברו את 
תוצאת  הסדירה,  בעונה  הנקודות  מירב 
תיקו הייתה מביאה את שחקני רמת הנגב 

ולזכייה בכתר האליפות. אך אלה לא הס
תפקו בכך, וממש לקראת סיום המשחק 
עומרי בבאי בעט בעיטה מדויקת לשער 

וקבע 2:1 ענק! 
החגיגות  החלו  לסיום  השריקה  עם 
הקפת  את  ביצעו  השחקנים  והשמפניה. 
ושמחה  בגאווה  המגרש  סביב  האליפות 

המועצה  ודגלי  ישראל  דגלי  עם  גדולה, 
הנגב". להתראות בשנה  "רמת  המקומית 

הבאה בליגת האלופות!
סגל הנבחרת: 

בן-שחר  בבאי,  עומרי  אדאמוב,  מאריק 
דומוש,  דורון  גולדמן,  רועי  בר-משולם, 
ירמי  הירשפלד,  רפאל  הירשפלד,  יותם 
טוביאס,  אילן  טוביאס,  יגאל  טוביאנה, 
רז,  פלא  קרן,  איתי  עטר,  רן  לייטה,  אורי 
עומר שריר, קשת רוזנפלד, איתי אוחיון, 

מאי פרץ, יאיר לב.
המחלקה   – וחינוך  קהילה  לאגף  תודות 
ההקשבה  העזרה  על  והעשרה,  לספורט 

והנתינה.
לכל סוף יש התחלה חדשה ורעננה! 

פיני איפרגן ויאן אולגרט
מאמני כדורגל
המחלקה לספורט והעשרה

אליפות הנגב
בתחילת החודש התקיימה אליפות הנגב, 
ומדליסט  האולימפי  השחיין  ארגן  אותה 

ואליפות אירופה גיא ברנע. התחרות היי
תה הפנינג חגיגי שכלל תחרות בין שחייני 

והנגב ומשחי ראווה של שחיינים אולימ
פיים, ביניהם ברנע, יעקב טומרקין )מקום 
7 באולימפיאדת לונדון(, גל נבו )מקום 10 
)חצי  עברי  עמית  לונדון(,  באולימפיאדת 

וגמר באולימפיאדת לונדון(, אניה גוסטמ
לסקי, אמרי גניאל, נמרוד שפירא בראור 

וועוד אלופי ושיאני ישראל.בתחרות, שה
רשמו  מרשימה,  בצורה  מאורגנת  ייתה 
מדליות,   11  – מעולים  הישגים  שחיינינו 
ביקובסקי  לבוב  זהב  מדליות  שתי  בהן 

ומעיין גרוס.
אירוע סיום השנה

ובאירוע סיום השנה בבריכה הביתית במ
של  ראווה  משחי  התקיימו  שדה  שאבי 
שחייני  בין  ותחרויות  הנבחרת  שחייני 
הוקרה  תעודות  הוענקו  בנוסף,  החוגים. 
דהן,  ויגאל  אלעזרא  יהודית  למאמנים 
וגביעי הצטיינות שנתיים לשחיינים מעיין 
גרוס )נבחרת בוגרת( ותמנע לוי רוזנבאום 
החגיגי  השליחים  במשחה  )דולפינים(. 
ניצחו שחייני מדרשת בן גוריון את נציגי 
הקיבוצים. למקום השלישי הגיעו קבוצת 

והמושבים, בחיזוק שחייני בסיסי חיל הא
וויר. מנהל מחלקת ספורט והעשרה, דרור 
הראל, העניק פרס מאמן מצטיין למאמן 

הראשי לב חולמר.
ליגה לצעירים

בכל  מתקיימת  האזורית  הצעירים  ליגת 
מיועדת  התחרות  ספיר.  במכללת  שנה 
בה  ומשתתפים   ,7-14 בגילאי  לשחיינים 
רחבי  מכל  מקבוצות  שחיינים  כ-400 
הנגב  שחייני  שבע,  באר  הפועל  הנגב: 

ו)הקבוצה המארחת(, דולפין נתניה )המת
אמנים בעומר(, הפועל ערד, כרישי עומר, 

קבוצת "אלוף" הנגב, להבים ועוד. 
שח לראשונה  השתתפו  שנתיים  ולפני 

יינים מרמת הנגב בתחרויות גמר הליגה. 
ה"יבול" בשנה הראשונה היה צנוע וכלל 4 

ומדליות. בשנה שעברה כבר הגיעו השח
יינים להישגים גבוהים יותר, שכללו גביע 
הליגה.  בגמר  מדליות  ו-12  אחד  שנתי 

והשנה, לאחר עבודה מאומצת של השח
הראו  השחיינים  המקצועי,  והצוות  יינים 
יכולות גבוהות מתחילת השנה ובקבוצות 
גיל רבות נלחמו על המקומות הראשונים 
לאורך כל השנה. את השנה סיימו עם 7 
ו-26 מדליות  ליגה אחת  גביעים, אלופת 
בגמר הליגה, וכך הראו שהעבודה הקשה 
כמה  הראו  מכל,  ויותר  לחינם  הייתה  לא 

פוטנציאל עוד קיים בשחיינים הצעירים 
האלה.

כל הכבוד!
איך עושים זאת?

מבוטל  בלתי  כח  הם  הנגב  רמת  שחייני 
שבשנים  מצפים  ואנחנו  האזורית,  ברמה 
הקרובות גם ברמה הארצית הגבוהה יגיעו 

שחיינינו להישגים. אז איך עושים זאת?
ברמה  אימונים  מתקן  לנו  יש  ראשית, 
חומר  מהמועצה,  גדולה  תמיכה  גבוהה, 

מו חדורי  שחיינים  בדמות  נהדר  ואנושי 
טיבציה, הורים תומכים ומאמנים נחושים 
שיטתית,  בצורה  עובדים  אנו  ומנוסים. 
ומטרות  טווח  ארוכות  מטרות  מגדירים 
ביניים. חשובה לנו טובת השחיינים, ואנו 
מאמינים שחינוך נכון מביא הישגים והוא 
הבסיס לשחיין טוב, אזרח טוב ואדם טוב.

השחיינים התחרותיים מצידם מתאמנים 
3-4 אימונים )דולפינים( ל-5-6 אימוו  בין
כוללים  האימונים  בשבוע.  )נבחרות(  נים 
שחייה.  ואימוני  טכניקה  גמישות,  כושר, 

ובכל אימון שחייה גומעים השחיינים הבו
גרים כ-4-5 ק"מ, ואילו שחייני הדולפינים 
החוגים  בקבוצות  השחיינים  ק"מ.  כ-1.5 

ולומדים לש ומתאמנים פעמיים בשבוע 
חות בארבעת הסגנונות, תוך פיתוח כלל 

מש המצטיינים  הגופני.  הכושר  ומרכיבי 

תתפים גם באימוני תוספת עם הדולפינים 
ואף משתתפים בתחרויות.

מהצלחת  חשוב  חלק  הם  ההורים  גם 
לאימונים  אותם  מסיעים  הם  השחיינים: 

וותחרויות, מתכננים את החופשות בהת
ומגיעים  והאימונים  התחרויות  ללוח  אם 

לרוב התחרויות לעודד ולתמוך.
אנו מזמינים אתכם להצטרף ולהיות חלק 

הקבו של  מההצלחה  חלק  ומהמשפחה, 
הקבוצות  למגוון  הרישום  והמועצה.  צה 
החל והאלופים של היום מחכים לאלופי 

המחר!
לב חולמר
מאמן שחייה ראשי
מחלקת ספורט והעשרה

המעבר מגן הילדים לבית הספר הוא 
והמשפחה.  הילד  בחיי  חשוב  צומת 
הילדים  למעבר  נערכים  במועצה 
לבית הספר ע"י בניית תכנית שנתית 
ומורות  גני חובה  גננות  משותפת של 
לאורך  מתבצעת  התכנית  א'.  כיתה 
ולהוריו  לילד  מאפשרת  והיא  השנה 
להכיר את בית הספר בצורה הדרגתית 
סביבת  הכרת  כגון  שונים,  ומהיבטים 
הלמידה,  לדרכי  חשיפה  הספר,  בית 
מפגש  שולחן,  ליד  בישיבה  התנסות 
עם  והיכרות  וההפסקות  הצלצול  עם 

ומנ מורות   - הספר  בבית  והדמויות 
הלת. בחלק מהפעילויות המשותפות 

לוקחים חלק גם הורי הגן.
ההו עם  הפעילות  משאבים  ספר  ובבית 
ורים כללה מפגש אחה"צ של ילדים והו

השכבה  והורי  ילדי  כל  הספר.  בבית  רים 
החדשה נפגשו יחד ועברו מספר תחנות 
השונות  התחנות  המורים.  סגל  בהדרכת 
וכתיבה.  יצירה  בתנועה,  פעילות  כללו 

ופעילות נוספת, ללא ההורים, נערכה בש
נהנו  הגן  ילדי  הספר.  בבית  הבוקר  עות 
ילדי  עם  משותפת  חווייתית  מפעילות 

משו ומשחק  כתיבה  קריאה,   – א'  וכיתה 
תף.

תכנית  השנה  התקיימה  צין  ספר  בבית 
של  משותפת  ביוזמה  מיוחדת,  מעברים 

כעש הספר.  ובית  במדרשה  אלון  וגן 
בין  השנה  במהלך  נערכו  מפגשים  רה 
ילדי הגן והשכבה הצעירה בבית הספר. 
בית  ילדי  של  בביקור  החלו  המפגשים 
הספר בגן, נמשכו בהשתתפותם של ילדי 

והגן בפעילויות שונות בבית הספר והס
פסיכו בהנחיית  להורים  בסדנא  ותיימו 

בנושא  עסקה  הסדנא  חינוכית.  לוגית 
וההורים  הילדים  של  ומוכנות  בשלות 
התכנית  הספר.  לבית  המעבר  לקראת 
כי  מקווים  ואנו  חיוביים  להדים  זכתה 

תשתמר כמסורת לאורך השנים.
מיכל פריאל רכזת גיל רך 
, אגף קהילה וחינוך

הביאו הביתה גביע

אלופי הבריכה

מעבר קל לבית הספר

 אחרי שני משחקים מותחים, קבוצת הילדים 
בכדורגל זכתה באליפות הליגה המחוזית

חודש יוני האיר פנים לשחייני רמת הנגב. הנה תקציר התחרויות והאירועים שעברנו

תכניות מיוחדות מנסות להקל על ילדי הגן את הכניסה לכיתה א'

השחקנים התעלו מעל עצמם. ילדי הקבוצה חוגגים את הזכייה באליפות

התכנית מאפשרת לילד ולהוריו להכיר את בית הספר בצורה הדרגתית

צילום: בר ביסומוט

אל
רי

 פ
כל

מי
ם: 

לו
צי

שחייני רמת הנגב הם כח בלתי מבוטל ברמה האזורית
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הסרט "סיני בטייק אויי"
בימוי: סבסטיאן בורנשטיין, ארגנטינה 2013, 93 דקות

משחק: ריקרדו דארין, הונג שנג הונג
מפגש בינתרבותי בדרמה אנושית עדינה עם יסודות קומיים

יוקרן בתאריך 06/08/13 , ל' אב יום שלישי
באולם גולדה ברביבים בשעה 21.00

בשעה 20.30  תתקיים הרצאה
 )ולא הסרט "ארגו"  כפי שתוכנן , 

בעקבות אילוצים טכניים(

www.rng.org.il כרטיסים ברכישה מוקדמת בעלות 20 ₪ באתר המועצה
וכן בקופת האירוע החל מהשעה 20.30 בעלות 25 ש"ח

ההצגה תוצג בתאריך- 25-7-2013 יום חמישי, בשעה- 20:30
בתיאטרון באר-שבע, במשכן לאמנויות הבמה

מחיר מיוחד לאחר סבסוד – 80 ₪ 
כולל קפה ומאפה

כרטיסים באתר המועצה www.rng.org.il ,לפרטים 08-6564115 
מחלקת תרבות ,אגף קהילה וחינוך

עדכון מועדון הקולנוע

המחזמר "פרח השכונות"
בתיאטרון באר-שבע

במחיר מיוחד לתושבי רמת הנגב –
הקדימו לרכוש כרטיסים,מספר מקומות מוגבל

בתרגיל החירום האחרון שהתקיים במועצה 
,עלתה דרישה ממנהלי מכלולים להפנות 
בשעת חירום מתנדבים לעזרה שאיננה 

בהכרח מקצועית, אך כזו  שתשפר את המענה 
לצרכים השונים העולים במצבי חירום.

תושבי המועצה שאינם מרותקים למקום עבודה או לצבא, 
ואשר רואים עצמם כשירים לפעילות חשובה זו , מוזמנים 

 לפנות  לחני פריאל, רכזת התנדבות, 050-4042335, 
hitnadvut@rng.org.il ורצוי מאד במייל

דרושים מתנדבים לפעילות בחירום 

כאשר אתם רואים תקלה כלשהי בכבישים, כמו: 
תאורה לא דולקת, עמוד תאורה פגוע, שילוט דהוי או 

חסר, בור בכביש וכל פגע וכשל אחר

דיווח על תקלות בכבישים

 אנא התקשרו ל-*2120, שלוחה – 3 
ומסרו את פרטי התקלה ומיקומה.

ישנה התיחסות מהירה, התיקון מתבצע ומדווח.
 עודד ברזלי , 
מהנדס אגף הנדסה והתיישבות
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מגד ירחים שביבי אור ישועה
ּגִילַת עִם

ּועָה בִיבֵי אוֹר יְשׁ ְ ּבִשׁ
ר הָרְסָה  ֶ ּתְקוֹמֵם ֲאשׁ

ל חִּנָם ֶ ּבִכְיָּה שׁ
)הראי“ה קוק, מגד ירחים, מנחם אב, תרע“ד(

 
במדבר  משנה  יותר  קצת  אחרי  במדבר.  ישראל  בני 
והם עומדים בגבולה של  לו חיכו  מגיעים סוף סוף לרגע 
הם  הכניסה  לפני  ממש  המובטחת.  הארץ   – ישראל  ארץ 
הבטיח  הקב"ה  הרי  בטחון,  ליתר  רק  מרגלים,  שולחים 
להם שזו ארץ זבת חלב ודבש ושהם יכבשו אותה בקלות, 
מילים  ובפיהם  חוזרים  המרגלים  מרגלים.  זאת  בכל  אבל 
קשות – אמנם הארץ טובה מאוד, אבל אין לנו שום סיכוי 
להבטחותיו  להאמין  במקום  ישראל,  ובני  אותה.  לכבוש 

ומתחילים  למרגלים  להאמין  מעדיפים  האלוקים,  של 
לבכות.

זהו חטא המרגלים המפורסם, שבעקבותיו מבטיח הקב"ה 
בכיה  לכם  אקבע  אני  לפני,  חנם  של  בכיה  בכיתם  "אתם 
עמוסי  היו  אלו  ימים  ההיסטוריה  לאורך  ואכן,  לדורות". 
אסונות לעם היהודי, חורבן בתי המקדש הראשון והשני, 

חורבן העיר ביתר, גירוש ספרד ועוד.
גם לנו זה קורה הרבה פעמים, לפעמים גם כשהמצב טוב 
וזוהי  שחסר,  במה  רק  בשלילה,  רק  להתמקד  נוטים  אנו 
אותה "בכיה של חינם" של חטא המרגלים שברור שהיא 

דורשת תיקון.
במבט  לפעמים  משהו.   לא  באמת  המצב  לפעמים  אבל 
עושים  מה  הטוב.  על  גובר  הרע  בהם  מצבים  יש  מפוכח 
אז? אומר לנו הרב קוק שגם במצבים כאלו צריך לחפש 

את נקודות הטוב. מציאת נקודות הטוב גם בתוך הרע היא 
בתוך  ברע  להיתפס  להתעקשות  המתאים  התיקון  בדיוק 

הטוב. האופטימיות היא התיקון לבכיה של חינם.
היה  קשה  קוק,  הרב  של  בתקופתו  הציונות,  בראשית 
היה  עדיין  העם  רוב  ישועה".  אור  מ"שביבי  יותר  למצוא 
בגלות, וגם מי שהיה בארץ חווה משברים קשים, רוחניים 
בכל  הזה,  הרב  הבלגן  כל  בתוך  גם  זאת,  ובכל  וגשמיים. 

זאת חיפש ומצא שמחה עם אותם שביבים של ישועה. 
ואיכות  שפע  של  דור  גאולה,  של  בדור  היום  שחיים  לנו, 
נכון,  תוקף.  משנה  לקבל  צריכה  הזאת  ההוראה  חיים, 
זאת  בכל  אבל  יהיה,  תמיד  וכנראה  לתקן,  מה  יש  עדיין 

בואו ונגיל באור הישועה.
חודש טוב

ארז לוזון

בס"ד

החודש זכינו לשמוע הרצאות מרתקות מפי תמיר 
הנו לתרבות  ומומחה  יישומי  אנתרופולוג  ולאון, 

הבלתי  החינוך  צוותי  לכל  יועדה  הראשונה  ער: 
והשנייה  השונים,  המועצה  מיישובי  פורמאלי 
להורים.  יועדה  גוריון  בן  במדרשת  שהתקיימה 
חינוך  ורכז  מטה  החתום  ע"י  אורגנה  ההרצאה 

מדרשת בן גוריון אילן יפרח. 
לאון, בשנים האחרונות חלו שינויים  לדבריו של 

והצעירים, שעי וניכרים בתרבות הילדים, הנוער 
מול  שהות  אל  הפנאי  תרבות  של  מעבר  קרם 

קונסו סלולארי,  טלוויזיה,  )מחשב,  ומסכים 
ולות משחק וכו'(. למעבר זה השלכות משמ

בינם  ילדים מתקשרים  בה  עותיות על הדרך 
היחסים  המבוגרים,  לבין  ובינם  עצמם  לבין 
ואפילו  השייכות  תחושת  המשפחה,  בתוך 

הדרך בה הם חווים רגשות.
של  ביותר  הקשה  ההתמכרות 

בני נוער בימינו היא ההתמכרות 
למסכים. גם כשיש להם הזדמנות 
ולאינטראקציה חברתית, הם מפספ
מול  תקועים  ונשארים  אותה  סים 
המסך הפרטי שלהם. וכך, החשיפה 
והמוגברת למסכים שוברת את הקבו

צה החברתית. והתכנים עצמם? התכנים העוברים 
ובמסכים מעודדים אלימות, תככנות, האדרת החי

צוניות והעדר ערכים.
לחוסר  מביאה  ועכשיו"  "כאן  של  תרבות  בנוסף, 
פאסיביות,  שטחיות,  סיפוקים,  לדחיית  יכולת 
נתק  )למשל  ונתקים  בריכוז  קושי  גבולות,  העדר 
בהקשבה שנוצר עקב קבלה או משלוח של מסרון 

המשוו הבנת  וחוסר  הרצאה(  או  שיעור  ובמהלך 
אה לפיה להתנהגות יש תוצאות. בעידן הפייסבוק 
יש לכל אחד מאות חברים וירטואליים אך 
הנוער  בני  אמיתיים.  חברים  מאוד  מעט 
המסך  מול  שלהם  התדמית  את  בונים 

וויש פער מאוד גדול בין "חייהם הא
שלהם  המסך  גיבורי  לבין  פורים" 
בוגדים  תחמנים,  רזים,  )יפים, 
יצירי  הם  ה"סלבס"  ונוצצים(. 
ונעדרי  חיצונית  מבחינה  פנטזיה 
כל עומק. הם רואים עולם מנוכר, 

ואלים, מדגיש חיצוניות ומבחי
נתם הוא מאוד מאיים.

התגלה  ומחקרים  מתצפיות 
אלכו שותים  נוער  בני  וכי 

הול לא מתוך שעמום, אלא מתוך 

המסכים  בעידן  שתייה.  ללא  לדבר  יכולת  חוסר 
היכו מהם  לרבים  אבדה  המיידיים,  ווהמסרים 

לת לתקשר זה עם זה. כמו כן, נמצא כי החשיפה 
שמו מעוותת  מציאות  תפיסת  מייצרת  ולמסכים 

בילה לשיח אלים ומנוכר. 
של  לבדידות  גרם  המואץ  הטכנולוגי  הפיתוח 
)משחקים  השתייכות  קבוצות  אין  לרובם  הנוער, 
בשכונה, פעילות תנועת נוער( וקשה להם לחוות 

ואת הרגע )כולם מדווחים איפה הם, מתייגים, מס
מסים ומצלמים(.

אז מה אפשר לעשות? 
מתוך  זהות  לעצמו  לבנות  רוצה  מתבגר  כל   .1

חיוב קבוצות  לעודד  עלינו  לקבוצה.  והשתייכות 
נוער, טיולים, פעולות התנד )חוגים, תנועת  ויות 

בות וכו'( ולמנוע קבוצות שליליות. 
2. קיימת חשיבות עצומה לעשייה משותפת ושפה 
משותפת של כל המבוגרים המקיפים את הנוער: 
הורים, אנשי חינוך, קהילה. לא די בלהיות הורים 
התאגדות  מתואמים.  להיות  גם  עלינו  מעורבים, 
של הורים להסכמה משותפת על ערכים חינוכיים 

וובנייה של דרכי פעולה, תוכל לסייע להורה הבו
דד בהתמודד מול ילדו בלחץ המוכר "אבל לכולם 

מרשים". 
הנוער  בני  הרגישות:  בשעות  הורית  נוכחות   .3
צמאים לדבר עם המבוגרים בגובה העיניים, וקל 
)מרחבים  שלהם  בטריטוריה  זאת  לעשות  יותר 
מאפשרת  ההורית  הנוכחות  בלילות...(.  ציבוריים 
להורים לדבר עם בני הנוער ולהציב להם גבולות 

פעי מאידך.  הורים  כקבוצת  ביחד  ולפעול  ומחד 
לות משותפת זו היא הסיכוי לחולל שינוי!

בחופש הגדול, שהוא זמן המועד לפורענות, שבו 
ידאגו  שההורים  חשוב  עוגן,  ואין  יום  סדר  אין 

יקפידו על ארוחות ערב מש ולתעסוקה חיובית, 
פחתיות ובעיקר יתעניינו במעשי הילדים ויסייעו 
נכונה  בצורה  שלהם  הפנוי  הזמן  את  לתכנן  להם 
מתואמים  להיות  צריכים  הורים  בנוסף,  ויעילה. 
זה  יתמכו  שילדיהם  לדאוג  אחרים,  הורים  עם 
בזה, ולהגדיר שעת חזרה מדויקת - השעון מחזיר 

אותם למציאות ולא מאפשר להם להיסחף.

דן שפירא
רכז מצילה ותוכניות מניעה
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

סומן  והגנים,  הטבע  ורשות  גוריון  בן  אוניברסיטת  של  משותף  במאמץ 
 GPS בתחילת החודש פרא זכר באזור הר הנגב, וכעת הוא מתהלך עם קולר
לצווארו. הקולר אוגר ומשדר נתונים על מיקומו של הפרא, לצורך מחקר 
ותכנון מדיניות השמירה על מין זה. הוא הורדם בחץ הרדמה על ידי וטרינר 
רשות הטבע והגנים ד"ר רוני קינג, ואיסוף המידע ממנו מתבצע על ידי ד"ר 

שירלי בר-דויד ופרופסור עמוס בוסקילה מהאוניברסיטה. 
הפרא הוא חמור בר, יצור כלאיים של חמור וסוס. פראים שחיו בעבר בנגב 

ונכחדו בתחילת המאה שעברה, ותתי-מינים שמקורם באיראן ובטורקמניס
טן הושבו למרחבי הנגב על ידי רשות הטבע והגנים בין השנים 1982-1993. 
שנה  מדי  מתווספים  צעירים  ופרטים  היטב  נקלטה  הפראים  אוכלוסיית 

לאוכלוסייה המשתקמת.
וכעת, בשיתוף פעולה עם פרופסור אלן טמפלטון מארה"ב, תלמידיהם וטכ

בנגב  אוכלוסייתם של הפראים  נאי המחקר, מבררים החוקרים את מצבת 
מיקומו,  את  משדר  כבר  החודש  שסומן  הפרא  האחרונות.  השנים  במהלך 
והנתונים שנאספים ממנו במהירות מצטרפים לנתונים שנאספו מפרא נוסף 
שסומן באוקטובר 2012. משדור הפראים הוא חלק ממחקר בעל היקף רחב, 
בקרב  המתרחשים  והדמוגרפיים  הגנטיים  התהליכים  את  לבחון  שמטרתו 

והפראים בנגב. מסקנות המחקר יאפשרו בעתיד להעריך את צרכי האוכלו
סייה בכדי להבטיח את שרידותה לאורך זמן. המחקר ממומן בעיקר על ידי 

הקרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב, ובתמיכת רשות הטבע והגנים.
עמוס בוסקילה
אוניברסיטת בן גוריון

דור המסכים

מחשב מסלול מחדש

איך משפיעה על ילדינו החשיפה המתמדת למחשב, טלוויזיה וסלולארי - וכיצד אנחנו ההורים יכולים למתן את האפקט השלילי?

במסגרת מחקר שמטרתו מעקב אחרי אוכלוסיית הפראים בנגב והגנה עליהם, הולבש החודש משדר GPS על פרא

מצטרף לפרא נוסף שסומן באוקטובר 2012
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אורווה בעיר
אני  סוסים,  אהבתי  תמיד  כילדה  ברלין.  במערב  נולדתי 
בתוך  פוני.  על  יושבת  ארבע  בגיל  כבר  עצמי  את  זוכרת 

וברלין יש אורוות, כך שאין צורך לנסוע רחוק, אפשר לה
גיע ברכבת התחתית לאורווה. אבא שלי גם רכב כשהיה 
ילד והוא לקח אותי לחוגי רכיבה, אבל החלום שלי מאז 
התחלתי   18-19 בגיל  סוס.  לי  שיהיה  היה  ילדה  שאני 

תס עם  ילד  שם  זוכרת  אני  לרכב.  אחרים  ילדים  וללמד 
הייתה  איתו  לרכיבה  ששימשה  הפוני  סוסת  דאון.  מונת 
באופן כללי סוסה לא הכי נחמדה ולא הכי סבלנית, אבל 
עם הילד הספציפי הזה היא הייתה עומדת רבע שעה בלי 
לזוז עד שהוא יעלה עליה, והייתה הולכת לאט לאט שלא 

יקרה לו כלום. 

חופש פנימי
אלך  הבגרויות  את  שכשאסיים  החלטתי   17 או   16 בגיל 
להתעניין  לי  גרם  השואה  של  הנושא  בקיבוץ.  להתנדב 
בישראל, זה נושא מאוד חזק בדור שלי. גדלתי ברובע שבו 

ובכל כמה מטרים יש שלט שכתוב בו איזשהו חוק שהנא
שבו  שלט  יש  המרקחת  בית  מול  לדוגמא,  חוקקו.  צים 
כתוב ממתי אסור למכור ליהודים תרופות בבית מרקחת, 
ליהודים  אסור  תאריך  מאיזה  שכתוב  שלט  יש  ובפארק 
לשבת על הספסלים בפארק. באתי להתנדב בקיבוץ ארז. 
של  תחושה  הרגשתי  הראשונים,  הימים  את  זוכרת  אני 

חופש פנימי. 

כל החיים ברפת
שלי  ההורים  בהפסקות,  בקיבוץ  שחייתי  שנתיים  אחרי 
התחילו לשאול אותי "את רוצה לעבוד כל החיים ברפת?", 

ואז חזרתי לגרמניה ללמוד חקלאות, אבל תוך שנתיים חז
רתי לארץ כי הבנתי שאני רוצה לחיות בישראל. המשכתי 

ואת התואר הראשון ברחובות, וגרתי בקיבוץ ארז. באיזש
והו שלב הציעו לי ללמוד תואר שני במדרשה, בהידרולו

גיה. בשנה הראשונה גרנו ברתמים, אבל שמעתי שזוהר, 
האחראית המיתולוגית של האורווה במדרשה המון שנים, 
שנה  אחרי  לסוסים.  חזרתי  וככה  מדריכה,  צריכה  הייתה 

החלטנו לעבור למדרשה.

מנהיג בעדר
זה  את  מתארת  אני  להריון.  להיכנס  התחלתי  במדרשה 

וככה כי בעצם זה היה תהליך ממושך של חמש שנים שנג
יותר ברצף. אחרי שילדתי  או  ילדים, פחות  מר בארבעה 

ואת הילד הראשון, חברה מקורס מדריכים פירקה את הח
ווה שלה. היה לה סוס אחד שהיה קרוב לליבה והיא רצתה 
וכך בגיל 30  ואני קניתי אותו ממנה.  שיגיע למקום טוב, 
באורווה,  עדיין  פלאקו  שלי.  הילדות  חלום  את  הגשמתי 
לי  ומביא  בעדר  מנהיג  הוא  בעולם,  טוב  הכי  הסוס  והוא 

המון גאווה. 

לרכב להצלחה
סוסים עושים טוב לילדים. אנחנו רואים ילדים שפוחדים, 

שמו רגשיים  מחסומים  להם  שיש  או  והיפראקטיביים, 
היא  סוס  והסוסים ממקדים אותם.  נעים מהם להתקדם, 
חיה תקשורתית, חיה שקולטת מיד את הבן אדם שעומד 
מולה. ברכיבה יש את תחושת ההצלחה, אני רואה מה זה 
עושה לילד כשהוא פתאום מצליח לרכב על חיה גדולה 
הישג  זה  פעולה  משתפת  וכשהחיה  פחד,  על  ולהתגבר 

שגורם לילד להיפתח ולפרוץ את הגבולות שלו. 

אימא יובל
ויובל הוא האימא אצלנו. אני כל הזמן אומרת לו שהמח

יובל  אישה.  כמעט  שהוא  היא  שיש  ביותר  הגדולה  מאה 
ובגלל  אוהב,  מאוד  שהוא  עבודה  מחקרי,  כטכנאי  עובד 
הילדים  בילדים.  לטפל  יכול  הוא  הבית  ליד  עובד  שהוא 

ושלי מדהימים, ולכל אחד מהם יש יחס שונה לסוסים. הג
דול לא מעניינים אותו הסוסים, הוא אוהב כדורגל. הבת 

שלי אוהבת לשבת על הסוס ולהרגיש גדולה ומלכותית. 
הבן השלישי מטורף על סוסים, וזה היה ככה מההתחלה, 

אולי זה גנטי. והבן הקטן, זה עוד מוקדם להגיד. 

הבועה המדברית
אני אוהבת את הבועה פה, אנחנו רואים את זה כשאנחנו 
נוסעים לבקר את ההורים של יובל באבן יהודה, וזה כמו 
ארץ אחרת. הלחץ והתפיסה היא אחרת לגמרי, החומריות 
במרכז מאוד מורגשת ולנו אין את זה, גם הקצב חיים הוא 

ואחר. אבא שלי מגיע כל ארבעה חודשים, הוא נוסע מת
ואנחנו  שלו  הנכדים  עם  קשר  על  לשמור  לו  חשוב  מיד, 
מאוד מחוברים אליו. יש לו גם קשר טוב גם עם ההורים 
של יובל שהם הסבא וסבתא האולטימטיביים. הם עוזרים 

לנו מאוד ומפנקים.

אדם,  מקום

קריסטיאנה שני, מדרשת בן גוריון

שמים ברז
כה  שהוא  ההשקיה  לנושא  נשוב  בשיאו,  כשהקיץ  עכשיו 
במערכת  והחשוב  הראשון  המרכיב  זאת.  בעונה  קריטי 
ההשקיה הוא ראש המערכת. זהו סידור הברזים השולטים 
ידניים,  מברזים  מערכת  ראש  להרכיב  ניתן  ההשקיה.  על 
או על ידי מגופיים חשמליים המחוברים למחשב השקיה. 
מחשב יכול לפעול על ידי סוללות או על ידי חשמל ביתי. 
תמיד  לא  אך  יותר,  זול  חשמל  ע"י  המופעל  מערכת  ראש 
ניתן למצוא שקע נגיש. יש מחשבים המפעילים ברז אחד 
הביתית  לגינה  יותר.  או  ארבעה  המפעילים  ויש  בלבד, 

בדרך כלל מספיק מחשב עם ארבעה קוים. 
חשוב  הברזים.  של  החלוקה  על  להחליט  צריך  מכאן 
לסוגים  בהתאם  הברזים  את  וכך  ההשקיה  את  להפריד 

בגינה טיפוסית מחו והשונים של הצמחים. ראש השקיה 
לשיחים  ברז  לעצים,  ברז  לדשא,  ברז  הבא:  באופן  לק 
וברז למשתרעים רב-שנתיים/תבלינים. אם יש גם גן ירק 
זאת  חלוקה  ברזים.  עוד  נדרשים  אז  בעציצים  צמחים  או 

ומאפשרת להשקות את העצים בכמות גדולה של מים במ
בכל  מים  שצריכים  העציצים  לעומת  ארוכים,  זמן  רווחי 
יום לפרק זמן קצר. את המחשב צריך לעדכן ארבע פעמים 
בשנה בהתאם לעונה. בעידן הסמארטפונים העושים הכל, 
טכנולוגית מחשבי ההשקיה נראית כדבר מיושן ומסורבל, 
ואכן הרבה אנשים מתבלבלים עם תכנות מחשב ההשקיה, 

מי קחו  אז  ידנית.  להשקות  ונאלצים  מתוסכלים  ויוצאים 
שהו עם גישה לתכנות ובקשו שפעם אחת ולתמיד ידריך 

בפי בשקט.  לישון  שתוכלו  כך  המחשב  בתכנות  ואתכם 
הצנרת  ההשקיה:  מערכת  חלקי  שאר  על  נדבר  הבאה  נה 

והטפטפות.

Agave פינת הצמח המדברי - אגבה
תהיתם מה זה העמוד המוזר הצומח בצורה של אספרגוס ענק 
זהו סיפור  אז  יבש?  בגובה 3 מטרים שיוצא מתוך צמח בשרני 
דרמטי/טרגי על צמח מדברי הנקרא אגבה. האגבה היא סוג צמח 
ממשפחת האגביים עם שושנת עלים בשרניים בבסיסו. מוצאים 
את האגבות לצד הקקטוסים, הקאובויים והאינדיאנים בערבות 

וארצות-הברית ומקסיקו. האגבה מאד דומה לסוג אחר של סו
וקולנט )צמח בשרני( - האלוי - עליו דיברנו בפינת הצמח המד

ברי בעבר. למרות המראה הדומה שלהם, שושנת עלים בשרניים 
בבסיס הצמח, אין קירבה משפחתית בין הקבוצות. שושנת עלים 

ובשרניים היא התאמה לתנאי יובש, ושתי משפחות פיתחו התא
ומה זו בנפרד בחלקי עולם אחרים: משפחה אחת התפתחה בד

רומה של אפריקה והשנייה במדבריות צפון אמריקה. להיווצרות 
תכונות משותפות של יצורים ממוצא שונה ובאופן בלתי תלוי זה 

בזה קוראים אבולוציה מתכנסת. 
ומוות.  פריחה  של  טרגי  סיפור  הוא  האגבה  של  החיים  מחזור 
האגבות פורחות פעם אחת בחייהן, וזה יכול לקחת עשרות שנים 
שהוא  סברו  כי   ,"Century plant" הוא  לאגבה  כינוי  )באנגלית 
מרשים  תפרחת  עמוד  היא  הפריחה  שנים(.  למאה  אחת  פורח 
המתנשא לגובה 3 מטר ואף יותר. לאחר הפריחה הצמח מת, אך 
בדרך כלל מפזר סביבו תינוקות - צמחים קטנים שהתפתחו על 

עמוד התפרחת - לדור הבא.
ובארץ ניסו לגדל את האגבה לתעשייה של חבלים בשנות החמי

עדיין  אך  כלכלית,  כדאיות  חוסר  בגלל  נזנחה  זאת  יוזמה  שים. 
בצפון  דרכים  בשולי  ענקיות  אגבות  של  שורות  לראות  אפשר 
הטקילה  משקה  את  מיצרים  במקסיקו  זו.  ליוזמה  כשריד  הנגב 
Agave Tequilana. רוב האגבות גדולות וקוו  ממין אגבה בשם

צניות כמו האגבה האמריקאית הענקית, לה עלים מתפתלים עם 
פסים צהובים. צמחים אלה לא מתאימים לגינה הפרטית. צריך 
להיזהר לא לשתול בגינה כל אגבה קטנה וחמודה שגדלה בעציץ 
קרמיקה, כי חלק מהאגבות עלולות תוך זמן קצר להפוך למפלצת 

ודוקרנית שיכולה לשפד כלב קטן. אך יש כמה אגבות רכות שמת
אימות לגינה הפרטית - האגבה הרכה ואגבה תמנונית. הן יפות 
צמחיה  עם  יפה  ומשתלבות  המדבר  לתנאי  מתאימות  ועדינות, 

רב-שנתית פורחת.

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

פינת הגינון המדברי 

סיפור טרגי של פריחה ומוות. אגבה רכה

סוס היא חיה תקשורתית, 
חיה שקולטת מיד את הבן אדם שעומד מולה
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אני כבר נרשמתי לגיהינום, ואתם?
משיח עכשיו

ופעם בא אליי יהודי, שנראה כמו המשיח התי
מני, לשיחה מרתקת. התפעלתי למראה האיש 
אמרתי  מדבר,  עודו  המוצקות.  ואמירותיו 
לעצמי שסוף סוף נדפוק את הממסד: אם לא 
קיבלנו רמטכ"ל תימני, נלך על שדרוג – נביא 
משיח או נביא תימני. החמור שיהיה לבן כמה 
שרוצים, אבל האיש שיהיה משלנו! שחום עור 

וומקורזל שיער להפליא. היהודי היה כל כך מק
סים, שארבע ציציותיו השתלשלו מבעד לדש 
שלפניי  שהנביא  שהשתכנעתי  עד  חולצתו, 
יהיה למשיח כשר למהדרין, משיח שעומד גם 

בקריטריונים של ההלכה. 
חברים וחברות, כמה פעמים בא אליכם המשיח 
והתדפק על דלתכם? כל כך היה מקסים, שמיד 
ערכית  ציונית  עסקה  איתו  לעשות  הסכמתי 
הרב  משיחית.  ציונות  עסקה  ממש  וחשובה, 
קוק זצ"ל היה בוודאי גאה בי. החלטנו לשדרג 
חלקת אלוהים קטנה של כפרנו ולעשותה לגן 
בה  שיש  טובה  עסקה  המדבר.  באמצע  פורח 
הכלל: זה נותן וזה לא חסר. הסכמתי להתקדם 
חוזה  עושה  מי  וחוזים.  ביטחונות  בלי  ואפילו 
עם משיח? חשבנו שנעשה מהפירות של הגן 
אדמות.  עלי  עדן  גן  שטעמם  ומוצרים  ריבות 

למי יש סבלנות לחכות לעולם הבא?

משיח לא בא
ולא הספקתי להתלהב מהצעדים הטובים וה

עליו  ללובה  אמרתי  ועוד  שעשיתי,  מיטיבים 
את  לקדם  גדולה  זכות  בידי  שנפלה  השלום 
ימות המשיח, והנה מקץ ימים אחדים קיבלתי 
מכתב נאצה שזעזע אותי, עד כדי כך שאמרתי 
לעצמי שזו הסיבה שהמשיח עוד לא בא והוא 

וגם לא יבוא. איזו עמותת "אחים" )השם במע
מה אפילו  מתקדם  מודיעין  לה  שיש  ורכת(, 

מודיעין שאנו מפעילים באירן, כתבה לי ללא 
כחל וסרק שאני בהווייתי נולדתי להיות עוכר 

וישראל, שאני משחית ארץ ואדמה וחוטא חט
להיצלות  לצלן  רחמנא  חייבים  שעליהם  אים, 
באש הגיהינום ארבעים שנה, עד שיעלה עשן 

והכבשן מעצמותיי וימורקו חטאיי. בשל המכ
תב ההוא החלטתי כבר אז שאיני חפץ בעולם 

הבא. 
נבהלו עצמיי והבנתי את המקרה מתחילתו עד 

וסופו. הם טענו שיהודי משיחי לפניי, ושמאחו

ריו עוד חברים, ואל לי לתת לו מנכסי המדינה. 
כדי  המשיח.  ימות  לקידום  הרעיון  את  גנזתי 
לא להתמהמה קיבלתי מכתב מההנהלה שלי 
בירושלים לעצור כל מגע עם האיש בהוראת 

המלכות.

הגר הגר בתוכנו
הנה עברו ימים רבים, המשיח טרם בא ואפילו 
ובו במהותי  אני   .SMS שלח ולא  צלצל   לא 
והכרתי מחשיב עצמי קודם לכל יהודי בן יהו

דים, אחר כך ציוני גאה הממשיך את המורשת 
מהתנ"ך ועד לפלמ"ח, ואחר כך בעוונותיי גם 
בסוף  ורק  אישי,  ומספר  תעודה  עם  ישראלי 
מעגלי ההכרה שלי אני גם יהודי שיש לו מעט 
מודעות למעשה חסד של "תיקון העולם", ובה 
עזרה לגר הגר בתוכנו ולאחר. אני רואה בעזרה 

ולגויים מין סוג של יישום משמעות "עם סגו
ולה" ו"אור לגויים". התקנאתי קנאה גדולה בח

סידי אומות העולם, שהעזו לאורך ההיסטוריה 
ותוך סכנת חיים להציל ילדים יהודים, כי זהו 
צו אלוהי עליון לפני החלוקה לדתות ולכתות. 

חיכיתי שתיפול בידי הזדמנות כזו.
ציו בניצנה כמה תוכניות  ואכן עזרתי לפתוח 

מרוסיה  לעולים  התוכנית  כמו  ערכיות,  ניות 
וסל"ה, תוכנית "מסע" לצעירים יהודיים מהעו

לם, השתתפתי בקליטת יהודי אתיופיה ואפילו 
המכינה  הקמת  בהתלהבות  וקיבלתי  סייעתי 
קדם צבאית לילדי הפריפריה "דרך ארץ", ואני 
אף מלמד הלכה למעשה את בני יהודה "אהבת 

הארץ".
פליטים  קטינים  בניצנה  קולטים  אנו  בנוסף, 
בלתי מלווים מאריתריאה, שאין להם אף אחד 
ונקלעו לארץ הזו מתוך טעות וצוק העתים. הם 
ומאז הגעתם שהו  רבים אחרים,  כמו  הסתננו 
בכלא. אנו ביקשנו להביאם לפנימייה בניצנה, 

וכאן יקבלו כל מה שילדים זכאים וצריכים, וא
פילו נוכרים המה. אוכל, לינה, לימודים, עבודה 
ויביאו  בעולם  יסתדרו  למען  ארץ  דרך  ומעט 

וטוב לאחרים כמו שהיטבנו איתם. הרגש היהו
די החזק שלנו צריך לעורר אותנו לעזור להם 

ולגרים, כי גרים היינו גם אנו בקרב הגויים.

ימי תשעה באב בשושן פורים
לאותו  נקלעתי  פורים,  שושן  בימי  פעם, 

בהת אליי  בא  הוא  הקודם.  מהסיפור  ומשיח 
חריפות,  מילים  ממני  חסך  לא  חזיתית,  קפה 

ואף שהרעיף עליי אהבה קלה צלב אותי ללא 
ומשפט – ואפילו הצלוב זכה למשפט אצל פונ

טוס פילטוס. חברי הלז הגיע למסקנה נחפזת 
שאין לי ביצים ושאני כמו היהודים החלושים, 

ולא עומד על שלו ומגלה מורך לב, ובגלל שכ
עלינו  יעלו  והגויים  נחלש  ישראל  עם  מותי 
שלנו  לכפר  להביא  מעז  אני  כיצד  לכלותינו. 
פליטים מאפריקה, שיגזלו את אדמתנו ויפתו 
את בנותינו החסודות? לא הספקתי להשחיל 

מילה ולהגיב כי ההתקפה הייתה התקפת פתע, 
מה  כשכל  כבדים,  כלים  של  רתק  עם  מארב 
פורים  וששושן  לאחור"  "חילוץ  היה  שרציתי 
יהיה לתשעה באב, אז אוכל להתפלל על מר 

החורבן ועל שנאת החינם.
הוא,  לעצמי:  חשבתי  מהאיש  מתנתק  בעודי 

ושתנועה של יהודים פסלה אותו על שום משי
חיותו, פוסל בעוז את האחר? על זה נאמר ללא 

הבדלי צבע: "הפוסל, במומו פוסל".

עיט זהוב
הייתי  שתמיד  זוכר  אני  כילד  עיט?  או  נשר  נשר?  או  עיט 
מתקן את חבריי כאשר עבר מעלינו נשר גדול )בתקופה שהיו 
ידעני שיכולתי לגייס הייתי  ובטון הכי  הרבה נשרים בגולן( 
צוואר  "לנשר  מוסיף  והייתי  עיט",  "זה  או  נשר",  "זה  אומר: 

קירח ולעיט צוואר מנוצה". 
רק שני מיני עיט מקננים בארץ: העיט הניצי, שבאזורנו ניתן 

ולראותו בעין עבדת, והעיט הזהוב במצוק הצינים. העיט הז
הוב הוא מגדולי העיטים בעולם. בתרבויות רבות הוא מייצג 
למעלה  כנפיו  מוטת  מטר,  כמעט  אורכו  וגאווה.  עצמה  כח, 
בעולם  קילוגרם.  לחמישה  להגיע  יכול  ומשקלו  מטר  משני 
ניתן למצוא את העיט הזהוב מאמריקה הצפונית ועד מזרח 

אסיה. 
כל  כמעט  לצוד  המסוגל  מאוד,  חזק  עוף  הוא  הזהוב  העיט 
ואף כאלה העולים עליו בגודלם. הוא  בעל חיים קטן ממנו 

וניזון בעיקר מיונקים כגון ארנבות, שפנים ואף שועלים ואיי
לים, אך גם מזוחלים ואף ידוע ביכולתו לפצח צבי יבשה על 

שריונם הקשה על ידי השלכתם מהאוויר.
בעוד  עצים,  על  הזהוב  העיט  מקנן  בעולם  רבים  במקומות 

ושבארץ נמצא את קניו האדירים על מצוקים. בשנות השמו
נים קינן זוג אחד על עץ אורן בהרי ירושלים. בנגב ובמדבר 
ובונה  מתאים  אתר  העיט  בוחר  שלו,  המחייה  אזורי  יהודה, 
מספר קנים סמוכים זה לזה. כל שנה "ידלג" מקן לקן. הקנים 

עצומים ואדם יכול לשבת בתוכם בנוחות )מסוימת(.
יומין לאלף את העיט הז ובעוד שבאסיה קיים מנהג עתיק 

הוב לצורך ציד יונקים )בזיארות(, בארץ העיט הוא עוף מוגן. 
ובעבר הלא רחוק קיננו בנגב ובמדבר יהודה למעלה משלו

מעשרה  יותר  לא  מכירים  אנו  היום  עיטים.  של  זוגות  שים 
מדאיגה  זו  עובדה  בנגב!  מהם  מחצי  למעלה  בארץ,  זוגות 
ביותר, בעיקר לאור העובדה שהעיט הוא טורף על הנמצא 

ובראש שרשרת המזון, וירידה באוכלוסייתו מרמזת על שי
נויים בסביבה הטבעית. 

אחד המקומות הטובים לראות אצלנו עיט זהוב הוא למרבה 
הפלא על כביש שדה בוקר-מצפה רמון, בסמוך לחוות כרם 

ובהר הנגב, ליד כלא נפחא. שם ניתן לעתים לראות את העי
וטים עומדים על עמודי החשמל וסורקים את החווה שמתח

תם בתורם אחר טרף פוטנציאלי.

ציפורימפו
מידד גורן

ידוע ביכולתו לפצח צבי יבשה על שריונם הקשה על ידי השלכתם מהאוויר 
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ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

קורס צלילה

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

★ תרגולי מים רדודים - בריכת שחייה, מדרשת בן גוריון
★ צלילות לימוד והסמכה- אילת       

   
★ עלות  לקורס כוכב 1 ) צולל צעיר ( - 1300 ₪

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

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

תעודת הסמכה בינלאומית.
המחיר אינו כולל:

 הסעה לינה וכלכלה באילת 
)קיימת אפשרות לסידורי לינה מוזלים בבית ספר שדה אילת (.

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

לפרטים נוספים:
זאב אריאל - 052-5793022

להרשמה – 08-6564121
תאריך מפגש ראשון 02.07.13 בין השעות 18:00-21:00

מועדי המפגשים הבאים יקבעו בהתאם לצרכי המשתתפים

מומלץ כמתנת בת/ בר מצווה
מומלץ כחוויה משותפת להורים וילדים

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

לבני נוער מגיל 12, לצעירים ולמבוגרים



      

 בעקבות ההצלחה האדירה 
קורס פסיכומטרי נוסף נפתח ברמת נגב!!!

מהרו להבטיח את מקומכם! מספר המקומות מוגבל.
פתיחת קורס - ספטמבר, למועד בחינה - דצמבר.

nukiosadon@gmail.com 054-2401056 - לפרטים - נורית

 כיתה קטנטנה, מלגת מועצה - 
מחיר קורס 4150 ש"ח במקום 7500, יחס אישי בלתי רגיל.

יש ליצור קשר עם רישוי עסקים במועצה  08-6564170 
פלאפון  0506568044  למילוי בקשה

 בהנחיות משרד החינוך נדרש להוציא 
רשיון עסק להפעלת קייטנה 

לכל מפעילי הקייטנות בישובים 

כהן דוד  קיץ מהנה ובטח 

החגיגה תתקיים ביום חמישי , ט"ז אלול 22.08.13, בקדש ברנע

כמיטב המסורת, גם השנה נחגוג את

אגף קהילה וחינוך

פתיחת שנת הלימודים
הפנינג ספורט ענק וייחודי לכל המשפחה

פרטים נוספים בהמשך...




