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דבר ראש המועצה

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני
עיצוב גרפי: טלי בבאי

מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ. חלוצה 85515
טל. 08-6564169

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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

פקס. 08-6559235
adva@rng.org.il :מייל

משולחן המנכ”ל

צרו 
קשר

פתחת  יישובי  לחיזוק  המועצה  תכנית  במסגרת 
ניצנה, קיימנו לפני כשנתיים בשיתוף עם מגן דוד 
הסוציאלי  העובד  צימרינג,  אופיר  וביוזמת  אדום 
הקהילתי במועצה, קורס חובשים כוננים ביישובי 
מתושבי   16 הכשרנו  הקורס  בסיום  הפתחה. 
הפתחה כחובשים כוננים. כל חובש קיבל לרשותו 
תיק חובש ואמצעי תקשורת. בעת אירוע חירום 
משדר מוקד מד”א קריאה ברשת המירס, וחובש 
הגעת  טרם  מגיב  האירוע  למקום  וקרוב  זמין 
עצמה,  את  הוכיחה  השיטה  לזירה.  אמבולנס 

ובזכות חובשים אלו ניצלו חיי אדם.
העתקת  על  במועצה  הוחלט  ההצלחה  בעקבות 
לפני  המועצה.  יישובי  לכלל  ההפעלה  שיטת 
הנגב,  רמת  תושבי  מתנדבים  כ-30  גוייסו  כשנה 
ומספר מתנדבים מביר הדאג’, וקיימנו את קורס 
החובשים  קיבלו  אלה  בימים  השני.  החובשים 
פועלים  וכיום  תקשורת,  ואמצעי  חובש  תיקי 
בפריסה  כוננים  חובשים  כ-40  המועצה  ברחבי 

הכוננים מתורגלים לתת מענה ראשוני לפני הגעת אמבולנס

הוכשרו 40 כוננים חובשים חדשים 

תחזית תרבות
צומת הכניסה לכפר ביר הדאג’

צילם עזרא צחור

פרס ניהול תקין
תקין  ניהול  על  פרס  המועצה  קיבלה  השנה  גם 
לרשויות  ניתן  הפרס  הפנים.  משרד  מטעם 
לקבלת  שותפים  תקין.  מינהל  ע”פ  שפועלות 
הפרס וראויים לתודה כל עובדי המועצה ובראשם 
עוזר  אלחייק  אמיר  הגזבר,  סעיד  בן  לאליעזר 

הגזבר וצביה ניסים מנהלת הנהלת החשבונות. 

התיישבות הבדואית בהר-הנגב
את  כוללת  אלינו  הסמוכה  הבדואית  הפזורה 
האזורית  למועצה  ששייך  הדאג’,  ביר  הכפר 
אלפי  שבעת  מעל  מתגוררים  בה  מדבר”  “נווה 
בדואים. הייתי שותף להחרגתם משטח השיפוט 
אז  חשבתי   – התשעים  בשנות  המועצה  של 
מהכפלת  יותר  לשאת  בשלה  אינה  שהמועצה 

אוכלוסייתה.
הר  באזור  קיימת  בהרבה  קטנה  בדואית  פזורה 
הנגב, אוכלוסייתה מונה כ-160 משפחות )כאלף 
נפש( והיא מתפרסת על מספר מקבצים קטנים. 
בימים אלה המדינה בוחנת את תוכניותיה לגבי 
התהדק  הבדואים,  ולבקשת  זו.ביוזמתנו  פזורה 
לאחרונה שיתוף הפעולה בין המועצה לבדואים 
בהר הנגב. הדבר מתבטא בפינוי אשפה, קידום 
תחומי מחזור, סביבה וקיימות, טיפול בתוספת 
 – התיירות  נושא  וקידום  האוטובוס  תחנות 
משיתוף בחשיפת ציורי הסלע לציבור הרחב ועד 

לתכנון דרך האוהלים כדרך תיירותית.
נחל  בעבדת,  כחודש  לפני  שהתקיים  בסיור 
וואדי אריכא, החליט מינהל התכנון לבחון  חווה 
מחדש את החלופה של הקמת ישוב אחד מוסדר 
בפני  עמדתי  את  הצגתי  ציפורים”.  ב”רמת 
משתתפי הסיור שהקמת יישוב אחד וכפייה על 
מסרתי  ישימה.  איננה  אליו  לעבור  המתיישבים 
מהלך  המועצה  תושבי  עם  לבחון  בכוונתי  כי 
להקמת שלושה מרכזים כפריים על בסיס מתווה 
על  לקחת  שנוכל  מאמין  אני  הקיים.  המגורים 
עצמנו את הטיפול באוכלוסיה הבדואית בשטח 

שיפוטה של רמת הנגב.
בזמן הקרוב אני מתכוון להציג את דרכי הפעולה, 

וכבר הנחיתי לקיים דיון פתוח לציבור.

שלכם,    
שמוליק ריפמן     

חברת החשמל
היישובים,  וריחוק  הקווים  אורך  בשל  כידוע, 
תדירות.  חשמל  מבעיות  הנגב  רמת  גזרת  סבלה 
למנכ”ל  המועצה  ראש  בין  שסוכם  תהליך  לאחר 
פרויקטור  מונה  כשנה,  לפני  חשמל  חברת 
המועצה  את  אישית  שמלווה  החשמל  מחברת 
השלימה  אלו  לימים  נכון  לחברה.  הקשר  בנושא 
חברת החשמל החלפה של כלל המבודדים בקווי 
מהמקומות,  בחלק  החיווט  סוג  טופל  החשמל, 
הותקנו  מועדים  ובמקומות  גישורים  הוחלפו 
אכן  הרוחות.  עם  להתמודדות  זעזועים  בולמי 
יש  תמיד  אך  החשמל,  בהפסקות  קיטון  נרשם 

מקום לשיפור נוסף.
תכנון  תהליך  החשמל  חברת  השלימה  גם  כעת 
התשתית,  ברמת  וטיוב  מהקווים  חלק  להחלפת 
כשהיא עומדת לפני שלב האישורים. אנו תקווה 
בשיפור  רק  נסתפק  לא  לעין  הנראה  שבעתיד 
משמעותי אלא נגיע למציאות של מזעור התקלות 

לרמה השואפת למינימום ההכרחי.
קיצוני  אוויר  מזג  בעת  המדינה,  כל  שכמו  כמובן 
שכאלו  בימים  שגם  נקווה  תקלות,  חווים  אנו 

תיערך חברת החשמל בהתאם.

מתקן השהייה חולות
לאחר עתירת ארגוני זכויות אדם לבג”ץ, נתן בית 
תיקון  לייצר  למדינה  האפשרות  את  המשפט 
ל”חוק המסתננים”. ב-17 בדצמבר פורסם תיקון 
לחוק, במסגרתו שונו חלק מתנאי השהייה והוגבל 
עתירה  חודש.  לעשרים  במתקן  השהייה  משך 
ארגוני  תקפו  בה  המשפט,  לבית  הוגשה  נוספת 

זכויות האדם את נחיצות החוק בכלל.
בתחילת  שנערך  בדיון  נשמעה  המדינה  עמדת 
את  ולאפשר  להמשיך  מבקשת  כשהיא  פברואר, 
המועצה  מבחינת  מקרה,  בכל  במתקן.  השהייה 
צוות  עם  בקשר  העת  כל  לעמוד  ממשיכים  אנו 
ההגירה  רשות  שב”ס,  נציגי  את  שכולל  ההיגוי 
פתרונות  לתת  מנסים  ויחד  ישראל,  ומשטרת 
משותפים לנושאי בטיחות, סביבה והמציאות של 
מתקן כזה בשטח המועצה. לאור ריבוי של תנועת 
בטיחות  תדרוך  נערך  החשיכה,  בשעות  השוהים 
של גורמי האכיפה ובסיוע המשרד לביטחון פנים 
חולקו אמצעים זוהרים וניתן הסבר בעל פה ובכתב 

הונחו  האכיפה  גורמי  בנוסף,  השוהים.  בשפת 
להגביר נוכחות על הכבישים כדי למנוע אסון. 

עמותת תיירות הר הנגב
מזה מספר חודשים שחודשה הפעולה המשותפת 
של  ביוזמה  הר-הנגב”,  תיירות  “עמותת  של 
לי  יצא  רמון.  ומצפה  הנגב  רמת  המועצות  ראשי 
מאתרי  בחלק  פרי  אפי  התיירות  רכז  עם  לסייר 
בא  אפי  בתיירנים.  ולפגוש  הנגב  ברמת  התיירות 
עם המון מוטיבציה ומעוניין לקדם, לסייע ולדחוף 
– מוזמנים ליצור קשר. יש להודות גם לרז ארבל, 
מעיתוני  באחד  בפירוט  פעילותו  את  שסיכם 
רבות  שנים  על  גדולה  תודה  הקודמים,  המועצה 

לטובת פיתוח מרחב התיירות במועצה.

צומת ביר הדאג’ 
“נווה  ומועצת  התחבורה  משרד  ישראל,  נתיבי 
מדבר” השלימו לאחרונה את צומת הכניסה לכפר 
דחיפה  גם  קיבל  זה  נושא  הדאג’.  ביר  הבדואי 
של  המשמעות  המועצה.  מראש  משמעותית 
משמעותי  שיפור  מהווה  לכפר  מוסדרת  כניסה 
יביא  וגם  שם,  המתגוררת  האוכלוסייה  עבור 
שאינן  צדדיות  בדרכים  השימוש  של  לקיטון 
בטיחותיות, סיכון בכביש והקטנת עומס התנועה 

לכפר בדרכים עוקפות.

בברכה,     
חגי רזניק     

מנכ”ל     

טקס חלוקת פרסי שר הפנים לניהול תקין 

את  החודש  קיבלה  המועצה 
תקין.  לניהול  הפנים  שר  פרס 
הפרס  את  קיבלה  המועצה 
על  הוחלט  מאז  ברציפות 
כ-15  לפני  לרשויות  חלוקתו 
קיבל  שנערך  בטקס  שנה. 
בשם המועצה את הפרס ראש 
מידי  ריפמן  שמוליק  המועצה 

שר הפנים גלעד ארדן. 

ראש המועצה מקבל את התעודה מהשר 

יום האשה ברמת הנגב 
הקמת מליאת נשים 

בחלק הראשון מופע סטנד אפ שנתפר בהתאמה 
מעגלי  השני  בחלק  הנגב.  רמת  נשות  על  אישית 
כולה  הבמה  להשפיע.  לנו  חשוב  מה  על   – שיח 

שלכן. 
ב”אסם”  מקום:   20:00 משעה   8.3.15 מועד: 

משאבי שדה. פרטים נוספים באתר המועצה.

שיר הסירים
שירה  שכולו  אירוע  מגישים:  הנגב  רמת  זמרי 
ידי  מעשה  מיוחדים  תבשילים  של  וטעימות 

הזמרים.
רמת  מו”פ  מקום:   19:30 בשעה   16.3.15 מועד: 

הנגב. עלות: 50 ש”ח 

תיאטרון הילדים במדרשה
תיאטרון  של  פנטומימה”  מה  “מי  הילדים  הצגת 
ווירטואוזי,  חוויתי  פנטומימה  מופע  המטמון. 
ודמיון פרוע. מופע שבו  המשלב קומדיה, תנועה 
כל  את  מילה,  אף  שתיאמר  מבלי  לשמוע,  ניתן 
פעמית  חד  חוויה  המילים...  מאחורי  שנמצא  מה 
המאפשרת ניתוק מהשגרה והתחברות רק לשעה 

קלה, לעולם שכולו קסם.
אודיטוריום  מקום:   17:00 בשעה   17.3.15 מועד: 
בן  מדרשת  גוריון,  בן  למורשת  המכון  שפרינגר, 
 .₪  20 מבוגר  ש”ח,   25 ילד  כרטיס:  עלות  גוריון 

רכישת כרטיסים במשרדי הוועד 6532124

שישי ציוני 
)סדרת הרצאות – שלוש שנים למחאה החברתית(
סיור: לקום ולעשות מעשה – “גרסת מצפה רמון”

jpg.תמונה: יחידת הכוננים
כיתוב: 

רחבה. 
מד”א  מוקד  כי  לציין  חשוב 
מערך  את  להפעיל  יודע 
הרפואה הדחופה של המועצה 
ומתורגל בכך, ולכן בעת חירום 
 101 להתקשר  מבקשים  אנו 
ולמסור את כל פרטי האירוע. 
נהגי  את  לחפש  צורך  אין 
החובשים  או  האמבולנס 
יודע  מד”א  אלא  ביישובים, 

לעשות זאת ומהר.
של  הדחופה  הרפואה  צוות 
המועצה מונה כיום כ-50 נהגי 
אמבולנס וחובשים מתנדבים. 
להשתלמויות  מתכנס  הצוות 
ונמצא  תקופתיות,  מקצועיות 

וכמובן,  בנגב.  מד”א  מרחב  עם  מתמיד  בקשר 
מקווים שלא נזדקק.

חברתיים  מהלכים  בעקבות  סיור  רגב:  יותם 
מחוללי שינוי במצפה רמון. 

מועד: 20.3.15 בשעה 9:30  מחיר: 30 ש”ח. 
)לסיור   shbsh@bgu.ac.il, 08-6592103 לפרטים 

יש להירשם עד יום ד’ בשבוע בו מתקיים סיור(

הצגת מנויים שלישית
“החייל האמיץ שווייק” של תיאטרון הבימה 

יוזף שווייק, סוחר קטן בכלבים גנובים, נעצר על 
יורש  רצח  בעניין  הקיסרות,  של  מלשין  בלש  ידי 
עובר  הוא  בסראייבו.  האוסטרו-הונגרי  העצר 
כשהוא  וירוס,  כמו  הקיסרות  של  הצדק  בצנרת 
ושופטים,  חוקרים  עצירים,  אצל  מבוכה  זורע 
של  חותמת  עם  לחופשי  החוצה  נבעט  ולבסוף 
ִקרָּבה  נבלע עכשיו אל תוך  לוקה בשכלו. שווייק 
הגדוד  אל  מגיע  הוא  הצבאית.  המערכת  של 
באווירת  לחזית.  היציאה  סף  על  שנמצא  שלו, 
של  ההיסטרית  והפטריוטיות  הלאומית  הפרנויה 
מדינה במלחמה, חבורה שלמה של אנשים יורדת 

מהפסים, חוץ מאדם אחד, שמצא שיטה לשרוד 
הפסים  על  לעלות  לא   – והיא  השיגעון,  את 

מלכתחילה. 
מועד: 25.3.15 בשעה 21:00 מקום: אולם גולדה 
ברביבים. מחיר כרטיס: 70 ₪ בהזמנה מוקדמת, 

75 ₪ בערב המופע. 

קונצרט סיום חוג האזנה 
דולברג,  עמית  הפסנתרן   – “טמפרה”  אנסמבל 
נגן כלי הנקישה תומר יריב, נגן הסקסופון גן לב 
וירטואוזית  בתכנית  מלצר,  יורם  החצוצרה  ונגן 
שחוברו  ועיבודים  יצירות  הכוללת  וסוחפת 
אסטור  ליגטי,  גיאורגי  מאת  להרכב  במיוחד 
פיאצולה, דימיטרי שוסטקוביץ’, משה זורמן, זיו 

סלמה ועוד, ככל שיותירו הלב והזמן. 
מועד: 29.3.15שעה: 20:30 מקום: מועדון, קיבוץ 

שדה בוקר. מחיר: 25 ש”ח לקנייה במקום 

לידיעה:
• עדלאידע במדרשת בן גוריון, 7.3.15

• קרן מלגות לעידוד היצירה: ניתן להגיש בקשות 
דרך אתר המועצה עד לתאריך 30.4.15

נוספים  אירועים  ייתכנו  פרסומה,  ליום  נכונה  *התחזית 
בהמשך

לידיעה – אין המועצה אחראית לאירועים שאינם באירגונה, 
אלא רק מפרסמת לטובת הציבור.

שרון צ’רי, כונן מתנדב   
מרכז יחידת הכוננים   

עם סיום הקורס כ-40 מתנדבים חדשים קיבלו תיקי חובש

מתוך “החייל האמיץ שווייק’”
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חדשות צמ”ד

מתנהלת  לישובים  הקליטה  שמחזוריות  מקובל 
מקיץ לקיץ. המחזוריות מושפעת מחוזי השכירות 
שמסתיימים על פי רוב בחודשי הקיץ, מחופשת 
לכן,  בקיץ.  למעבר  הנוח  האוויר  וממזג  הילדים 
להתמקד  ביישובים  הקליטה  ועדות  מתכוננות 
בשיווק ובהבאת המשפחות להליכי הקליטה עד 

סוף החורף, בואכה פסח.
האחרון  בחודש  קיימנו  הזו,  בהבנה  חמושים 
למאמץ  הקולטים  היישובים  רוב  עם  מפגשים 
משפחה  אף  נפספס  שלא  בכדי  אחרון,  כמעט 
היה  השיאים  אחד  הקרוב.  בקיץ  לקליטה 
למתעניינים  מיראז’  קרן  עם  יחד  שארגנו  סיור 
בפתחת  במושבים  ובחקלאות  בהתיישבות 
מדוקדק  וארגון  מאסיבי  שיווק  לאחר  ניצנה. 
שביצעו השותפים מקרן מיראז’, מסתבר שאנחנו 

אטרקטיביים. 
אוטובוסים,  בשני  מתעניינים   68 הגיעו  לסיור 
ילדים  ללא  הגיעו  מהעבודה,  חופשה  יום  לקחו 
בכדי לקבל את התמונה המלאה ביותר שתחשוף 
ניצנה.  פיתחת  חקלאי  של  לעולמם  אותם 
בחממות,  חקלאים  עם  נפגשו  המשתתפים 
החטיבה  המו”פ,  נציגי  בקהילות,  תושבים 
נציגי  בהדרכת  המושבים,  ותנועת  להתיישבות 
בקשר  איתם  לעמוד  נשאר  רק  כעת  המועצה. 

ולוודא שיגיעו.

מפעם לפעם, אני לומד יותר להעריך את עבודתם 
לא  משימה  זוהי  בישובים.  הקליטה  צוותי  של 
הקהילה,  לצרכי  רגישות  שמצריכה  פשוטה, 
שליטה  המתעניינים,  ושאלות  לחששות  ערנות 
בהיבט החוקי של הליכי הקבלה, מיומנות בשיווק 
ובדרכי הגעה לקהלי יעד שונים ובעיקר מוטיבציה 

מלווה בסבלנות.
המשימה חשובה, אך לא תמיד מתגמלת. לא פעם 
הם מוצאים עצמם “בין הפטיש לסדן”, מתמודדים 
טובה  קליטה  ועדת  אך  פשוטות.  לא  סוגיות  עם 
תמיד תדאג להתייעץ, לבחון את כל האפשרויות, 
הטובה  לקליטתה  ולדאוג  מהמשפחה  להתרשם 

בהמשך בקהילה. על כך מגיעה תודה גדולה.
אנו ממשיכים את משימת הצמיחה הדמוגרפית 
התשתית  בהכנת  לקליטה,  הקהילות  בהכנת 
ובשאיפה  חדשים  תושבים  להגעת  הפיזית 
דוגמה  חדשים.  יעד  לקהלי  להגעה  מתמדת 
פסח  המועד  בחול  שנקיים  מיוחד  סיור  היא  לכך 
ביישובים שונים במועצה, יחד עם מינהלת מעבר 

צה”ל דרומה.

אופיר צימרינג   
מנהל צמ”ד   

אגף הנדסה והתיישבות   

מדרכות בית הספר קושטו ב-11 משחקי רצפה צבעוניים

כך נערכים לקליטה מאסיבית בקיץ הקרוב

68 מתעניינים הגיעו לסיור בפתחת ניצנה

פינת המרכז 
המשולב רמת הנגב

המרכז ממשיך בגיוס מתנדבים

של  מסיבי  תהליך  מתקיים  אלה  בימים 
שיתקיים  א’  שלב  לקורס  מתנדבים  גיוס 
בתחילת מרץ. עדיין יש אפשרות להעביר 
פרטים בהקדם לחן המב”ס )050-6273018(. 
נוער,  מפקדת  של  גיוס  מתקיים  כן,  כמו 
טפסים  העביר  שלא  מי   .16-18 בגילאי 
קשר  ליצור  נא  בפרטים,  מעוניין  או  עדיין 

בהקדם עם דודו )050-6276242(.

חקלאיות  גניבות  של  ריבוי  יש  לאחרונה 
בכמות  עליה  וכן  הדרומי,  המרחב  בכל 
התעוזה  וברמת  הנגב  ברמת  האירועים 
הוחלט  זאת,  בעקבות  העבריינים.  של 
בלילות.  מוגברת  פעילות  על  דרום  במג”ב 
תפסו  ואף  לפעילות  נרתמו  המתנדבים 

ג’יפ צבאי גנוב.

             בברכת שקט וביטחון,
             שפרה בוכריס, חן כהן, דודו סויסה, 

             אופיר קלימי וישי שאול

בחינוך ובקהילה

זרעי ג’נסיס - ללמוד מהמומחים
תלמידי משאבים יצאו לסיור לימודי במפעל “זרעי ג’נסיס”

בבית ספר “משאבים” מתקיימת השנה תוכנית חקר לתלמידים נבחרים משכבות ז’ ו-ח’, שמטרתה 
חשיפת התלמידים לעולם המחקר המדעי והתנסות במחקר סביבתי במסגרת “מרחב הצמיחה” אשר 

מוביל בית הספר. את התוכנית מובילה נעה לוי מאוניברסיטת בן גוריון בליווי צוות מבית הספר.
בתאריך ה-02.02.2015 יצאו קבוצות החקר, בליווי מובילות הפרויקט רכזת המדעים אפרת ורד ונעה 
לוי, לסיור במפעל “זרעי ג’נסיס”. את הסיור הובילו אהוד רזיאל ועידו גולומב, בתיאום עם ענת שחף. 
ונוי,  מאכל  צמחי  בגידול  שונים  ואספקטים  פעילותו  ייעודו,  המפעל,  על  מקיפה  שיחה  כלל  הסיור 

וביקור באזור ההפקה הרטובה, בשטחי הגידול הפתוחים ובמבנים וכן במכון ניקוי הזרעים.
צוות המפעל נרתם מיד וניכרה ההקפדה על כלל הפרטים והתכנון של הסיור, שהיה איכותי ביותר. 
אהוד ועידו, שערכו את הסיור, עשו זאת בסבלנות רבה, התעכבו על הפרטים שהיו חשובים לתלמידי 
הפיילוט וסיפקו מענה מקיף וענייני לכל שאלה, ואף מעבר. הלמידה מהם תרמה רבות להבנת תהליכי 
קרקע-מים-צומח בקרב משתתפי הסיור, וההסברים המקצועיים שלהם יצרו ערך מוסף רב ומעשיר 

לתחום העשייה של התלמידים.
ג’נסיס, ככלל, על החיבור המצוין עם מערכות  זו רצינו להודות מקרב לב למנהלי ועובדי  בהזדמנות 
החינוך ברחבי המועצה, אספקה שוטפת של זרעים ושתילים לכלל הגנים ובתי הספר לאורך השנה 
ועל קיום הסיור, בפרט, בו תרמו מזמנם וממרצם על מנת לספק חוויה יוצאת דופן לתלמידי הפרויקט.

     
             נעה לוי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

             אורלי גל-אור, היחידה הסביבתית הר הנגב

מה חדש בבית ספר משאבים 

באליפות ישראל בשחייה לגילאים 
2015 שהתקיימה החודש,  צעירים 
ו’  כיתה  תלמיד  ללויה,  נעם  זכה 
במקום  במדליה  רביבים,  מקיבוץ 
הוא הראשון מרמת  נעם  השלישי. 
הוקמה  מאז  לגמר  שהגיע  הנגב 
עלה  בך,  גאים  השחייה.  נבחרת 

והצלח!

        אלה טאובה, 
        רכזת חינוך רביבים

        מחלקת נוער וצעירים

המארחים סיפקו מענה ומקיף לכל שאלה

משחקי רצפה

בית  לבש   15/2/15 ראשון  ביום 
הספר שמחה וצבע אמיתי: מדרכות 
משחקי  ב-11  קושטו  הספר  בית 
שרי  תרומת  צבעוניים,  רצפה 
הספר,  בית  תלמידי  סולומון.  וסטיב 
משטחי  את  מילאו  פנוי  רגע  שבכל 
שמחתם  את  הביעו  המשחקים, 
האגדות”,  ארץ  “כמו  כמו:  במילים 
כמו  “אין  כייפיסטים”,  הכי  “אנחנו 

משאבים” ועוד. 

וש...  תודה  אומרים  כולנו  ואנחנו 
“חלומות מתגשמים”!

סמינר יהדות

לסמינר  ז’  שכבת  יצאה  החודש  במהלך 
במהלך  המצווה.  בר  שנת  במסגרת  יהדות 
משימות  פעילויות,  התלמידים  חוו  יומיים 
בין  המקשרים  בנושאים  דנו  בהן  וסדנאות, 
לקבוצות,  חולקה  השכבה  לבגרות.  יהדות 
נוצר  וכך  צין,  ספר  מבית  גם  תלמידים  ובהן 
במהלך  הספר.  בתי  תלמידי  בין  נפלא  קשר 
נפלאה  להזדמנות  התלמידים  זכו  הסמינר 
לכותלי  מחוץ  חוויות  ולחוות  להתגבש 
הכיתה. בערב השני לסמינר התרחש מפגש 
שבו  לתלמידים,  ההורים  בין  ומיוחד  מרגש 
נעימה  ואווירה  מכוונות  שאלות  באמצעות 
משמעות  ובעלות  מעמיקות  שיחות  נוצרו 
בין  וקרבה  והייתה תחושה של משפחתיות 

הילדים להוריהם – היה ערב נפלא.

פורום צעירות/ים החל בפעילות

החודש נערך מפגש ראשון בפאב 40

רשמי  באופן  התחילה   ,9/2/2015 שני,  ביום 
פעילות פורום צעירות/ים רמת-נגב בפאב 40. 
גונן  בפגישה הראשונה ביקש מנחה הפורום, 
האישיים  הבחירה  סיפורי  את  לשמוע  רייכר, 
העלייה  בדבר  הקבוצה  וחברי  חברות  של 
לנגב או הבחירה המודעת להישאר בו. בתום 
חלק זה הובן לכל הנוכחות והנוכחים במקום 
הבחירה,  בסיפורי  האישי  על  המשותף  שרב 
שכן שתי מילים חיברו בין מרבית הסיפורים: 
את  בוודאי  ינחו  אלו  מילים  ועשייה.  קהילה 
וחברי  כשחברות  הבאים,  הפורום  מפגשי 
המרבה  אורגנית  כקהילה  יתהוו  הקבוצה 
הרחבה  הצעירות/ים  קהילת  לטובת  בעשייה 

במועצה. 

בראש  מחויב  רמת-נגב  צעירות/ים  פורום 
הצעירות/ים  קול  את  לחזק  ובראשונה 
הצעירות/ קול  כי  להדגיש  חשוב  במועצה. 
להישמע  כדי  מספיק  חזק  להיות  מבקש  ים 
לחיות  כדי  מספיק  רגיש  אבל  בתוקף, 
בהרמוניה ושותפות עם מנעד הקולות הרחב. 

סיבה טובה להאמין שהרמוניה שכזו אפשרית 
היא התמיכה של מחלקת ילדים, נוער וצעירים 
היא  תקוותנו  הפורום.  בפעילות  במועצה 
גם  תסתייע  פעילותנו  זו,  למחלקה  שבנוסף 
מידי גורמים נוספים שיוכלו לשתף פעולה עם 

ועדות הפורום העתידות לקום בקרוב.

דוגמה אחת שיכולה לשמש דוגמה לחשיבות 
הקבוצה הזו נמצאת ברוח האחריות הייצוגית 
הצעירות/ים  מפורום  חברות  שתי  שהביאה 
רהט  צעירות/ים  במרכז  במפגש  להשתתף 
הקר  ושירלי  מיטלפונקט  אורי  ב-10/2/2015. 
במפגש  נגב  רמת  של  היפים  פניה  את  הציגו 
בין  השותפות  את  לאחות  הייתה  שתכליתו 
והיהודית,  הבדואית  החברה  צעירות/ים 
האחרונים  האירועים  לאור  מאוד  שנפגעה 
כמאה  של  מרחק  נסעו  ושירלי  אורי  ברהט. 
וצעירי  צעירות  את  לייצג  כדי  קילומטרים 
כבוד  הרבו  הן  כך  בעשותן  בכבוד.  המועצה 

לכולנו. 

מדריכי בני המושבים נפגשו לדון בנורמות וקיצוניות

המושבים,  בני  של  ההדרכה  צוותי  כל  נפגשנו,  ה-5.2  חמישי  ביום 
במשאבי שדה לסמינר סובלנות. את הסמינר פתחנו בהדרכה בנושא 
ונורמה, במהלכה דנו במה היא נורמה של חברות מסוגים  קיצוניות 
שונים, וכמה נורמה של חברה אחת היא הקיצוניות של חברה אחרת.
לאחר מכן דיברנו והבנו כיצד לפני כל עשייה צריך להבין את מקור 
חוסר  של  הבעיה  מהיכן  להבין  צריך  כל  שקודם  הסכמנו  הבעיה. 

הסובלנות נובעת, ולאחר מכן ניתן להתחיל לטפל בה.
וקשובה  טובה  להיות  יכולה  שהחברה  בהבנה  חתמנו  הסמינר  את 
עובדה  בין  לסטיגמה,  אמת  בין  ההפרדה  את  לעשות  נדע  אם  יותר 

לדעה קדומה, בין מציאות קיימת למציאות שיכולה להיות.

חברי גער”ן 10       

סמינר סובלנות                                                      
מהנעשה בנבחרת השחייה
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בחינוך ובקהילה

מפגש שיתוף ציבור על בית הספר 
הממלכתי-דתי

בבית  פדגוגיים  בהיבטים  דנו  המפגש  במסגרת 
הספר

ממלכתי- ספר  בית  הקמת  תהליך  במסגרת 
דתי ברמת הנגב, התקיימו שני רבי שיח ציבורי 
לעבודת  בנוסף  הציבור,  שיתוף  במסגרת 
 70 ועדת ההיגוי שפועלת למעלה משנה. מעל 
עם  ממרחב  רתמים,  מכפר  הגיעו  משתתפים 
בקבוצות  לדיונים  במועצה  אחרים  ומיישובים 
על ההיבטים הפדגוגיים בבית הספר. המפגש 
מתהליך  חלק  שהם  מפגשים  משני  אחד  הוא 
קהילה  אגף  בהובלת  משנה  למעלה  שנמשך 

וחינוך, משרד החינוך וועדת היגוי ציבורית.

ערן דורון   
מנהל אגף קהילה וחינוך   

מעל 70 משתתפים הגיעו למפגש

על שישי ציוני, 
הרכבים מוסיקאליים 

ומה שביניהם

ההדדיות, הפרגון, העוצמה הקולית 
– יש לנו במה להתגאות

של  אלו  בבקרים  שנרקם  שנים  כמה  כבר 
“שישי ציוני” פסיפס נדיר ועוצמתי בין מרצה 
אורח “מפורסם” לבין מבצעים משלנו, מכאן, 
מוסיקאליים  ביצועים  הבמה  אל  המביאים 
מקצועיים  מעניינים,  איכותיים,  מרגשים, 
מכוונת  יד  בהם  ניכרת  ואשר  פעמיים,  וחד 
להנהיג  המצליח  אפרתי  גדעון  של  וטובה 
מהתיכון  צעירים  הרכב  בין  פעולה  שיתופי 
הנגב  רמת  זמרי  מתוך  והרכב  הסביבתי 
את  מכולם  ולהוציא  ובנמרצות  ברגישות 
המיטב. הקשר דרך המוסיקה בין הצעירים 
לבין “המבוגרים” היה מרגש. זהו קשר פורה 

ומפרה, מכובד ומכבד ונכון וחשוב. 
ההדדיות, הפרגון, העוצמה הקולית, השירה 
האיכותית, ההנהגה המקצועית, כל אלו חברו 
ביצועים שכאלו  עונג צרוף.  לחוויה של  יחד 
של  המקומי  הקהל  בפני  שיוצגו  הראוי  מן 
“צלילים  כמו  נוספות  במסגרות  גם  אזורינו 
במדבר” ואחרים. יש לנו במה להתגאות! ומי 
ייתן וירבו שיתופי פעולה איכותיים שכאלו. 

אביבה כהן     
מדרשת בן גוריון     

בתי ספר יסודיים
התיישבותית  קהילה  הבאים:  היישובים  תלמידי  ילמדו  משאבים  האזורי  הספר  בבית   .1
חינוכית- ניצנה, אשלים, קיבוץ רביבים, קיבוץ משאבי שדה, באר מלכה, כמהין, קדש ברנע, 
עזוז, קיבוץ טללים, קיבוץ שדה בוקר וחוות הבודדים: שיבטה, מעיין הנעורים, חולות מקמן, 
חוות עוף החול, חוות זוהר במדבר, חוות השחפים. מסגרת בית הספר מכיתה א’ עד סיום ח’.

גוריון  בן  ילמדו תלמידי היישובים הבאים: מחנה רמון, מדרשת  צין  2. בבית הספר האזורי 
נחל  חוות  כרמי עבדת,  חוות  קורנמל,  חוות  נאות,  חוות  זית במדבר,  חוות  וחוות הבודדים: 

הרועה, חוות אורליה, בית השנטי. מסגרת בית הספר מכיתה א’ עד סיום ח’.
3. בית ספר ממלכתי דתי לכיתות א’-ג’, במועצה בסמוך למתנ”ס: לתלמידי מרחבעם, רתמים 

ויישובי רמת הנגב. 

.maya@rng.org.il 05077487212 ,לפרטים נוספים: מאיה אלמליח
תלמידי מרחבעם ורתמים מכיתה ד’ ומעלה ילמדו בבית הספר ממלכתי התורני במצפה רמון 

או בבית ספר קול יעקב בירוחם.

בתי ספר תיכוניים
לתושבי המועצה עומדים שני תיכוניים אפשריים לרישום בשנה”ל תשע”ו: 

1. בי”ס נופי הבשור.
2. התיכון לחינוך סביבתי במדרשת בן גוריון – במסגרת מסלול פנימייתי ומסלול חוץ פנימייתי 

לתושבי המועצה.
לתשומת לבכם: החל משנה”ל תשע”ו אשל הנשיא לא ייכלל באזור הרישום של המועצה, ועל 

כן לא יתקיימו הסעות לאשל הנשיא, למעט חינוך מיוחד ותלמידי י”ב בלבד. 
במידה וקיים ביישובכם צורך נוסף, אנא פנו לדורית דלריאה, קצינת ביקור סדיר של המועצה. 
בקשה למעבר בין בתי הספר תופנה לאגף חינוך בדוא”ל, כנ”ל לגבי רישום תלמידים מחוץ 

למועצה האזורית.

בברכה,        
ערן דורון         

מנהל אגף קהילה וחינוך         

אזורי רישום לשנה”ל תשע”ו

בחינוך ובקהילה

לא מתנדבים – מעורבים!
משקיעים  בוקר  משדה  ח’  קבוצת  חברי 

בקהילה 

קבוצה  לא  היא  בוקר  משדה  ח’  קבוצת 
רגילה. מדובר בחבורה מיוחדת של בני נוער 
הקהילה  בתוך  מעורבים  להיות  שבוחרים 
מעורבים?  להיות  אומר  זה  מה  שלהם. 
מפגשי  שמעבירה  שמעיה  רותם  למשל 
יצירה כיפיים במיוחד לילדי א’-ג’, או ליאור 
את  בכדורסל  שמאמנים  וינד  ומאיה  ירדני 
וקבוצתי,  מקצועי  מאוד  באופן  א’-ג’  ילדי 
שמפעילות  טוגנהפט  ומיקה  סהר  שלו  או 
משחקית  ערב  בפעילות  ד’-ו’  ילדי  את 
ומיוחדת, וכמובן תמר שמעיה ונועה מתיוס 
ומלמדות  ד’-ו’  לילדי  אפיה  חוג  שמדריכות 
אותם להכין מגוון של מאכלים ואפילו )בדרך 

כלל( יוצא טעים! 
מתהליך  חלק  הינה  הזו  המגניבה  הפעילות 
מרכז  נתערב”.  “בוא  המועצתי  ח’  שכבה 
התהליך הוא ההתנסות של חניכים בפרויקט 
מעורבות אישית. האתגר שהצבנו לחניכים 
אחריות  עם  התמודדות  הוא  ח’  בכיתה 
ביישובים  אותם.  שמעניין  בנושא  אישית 
מזה  ח’  שכבה  חניכי  המועצה  ברחבי  רבים 
כמה שנים פועלים בעצמם בליווי המדריכים 
ורכזי התהליך מהמועצה בפרויקטים שונים 
היישובים  ילדי  בהדרכת  לעיתים  ומגוונים, 
בחנו  שונים.  אקטיביים  במעשים  ולעיתים 
לתת לקבוצת ח’ בשדה בוקר תעודת קבוצה 
שלהם  והחיבור  הנחישות  על  מצטיינת 
שמדובר  כך  על  ובעיקר  לעשייה,  הלב  מכל 
ח’  קבוצת  מעשה.  שעושה  שלמה  בקבוצה 
יחידים  דוגמה לחבורה של  היא  בוקר  שדה 

ערכיים, פעילים ושמחים. כל הכבוד! 

שניר לוי   
רכז ההדרכה   

של מחלקת נוער וצעירים   

חיבור מכל הלב לעשייה

ספונטני  אופניים  טיול 
לפארק גולדה

מדי  ארוכה  תקופה  אחרי 
ועם  לפוך  מתחת  בבית, 
כוס תה מחממת ביד, מזג 
שפקד  השמשי  האוויר 
הקשה  לאחרונה  אותנו 
אדישים.  להישאר  עלינו 
חניכי  אנחנו,  החלטנו 
מקיבוץ  ז’-ח’  שכבות 
להוציא  לצאת  טללים, 

קצת אנרגיות. 
אז בשבת 31.1 ארזנו קצת 
וקצת  מים  קצת  קמח, 
לרכיבה  ויצאנו  אופניים 
יחד  רכבנו  משותפת. 

קבוצות,  לשלוש  מיד  התחלקנו  מושלם  בתיאום  גולדה.  לפארק  הגענו  ואיכשהו  אחת  כמקשה 
האחת אחראית על הבצק, השנייה על המדורה והשלישית על הכדורגל...

זכינו להרצאה ספונטנית ומרתקת מפי אחד ממבקרי המקום הבדואים על איך להכין את הבצק 
האולטימטיבי וכיצד להדליק את המדורה המושלמת. אכלנו, שיחקנו, הסתובבנו, דיברנו קצת על 

מנהיגות, שוב אכלנו ורכבנו חזרה...
חזרנו לקיבוץ לקראת רדת החשיכה שבעים, מותשים, שמחים ונחושים לשוב ולעשות זאת שוב!

                 איילה רשביץ,  מדריכת נוער טללים 
                 מחלקת נוער וצעירים,  אגף קהילה וחינוך

חניכי ז’-ח’ מטללים יוצאים לשמש

ניצלנו את מזג האוויר השמשי שהפתיע

סיוע בהקמת אתר ליזמות המועצה

הפרויקט יממן עד 75% מעלות הקמת אתר אינטרנט שיווקי

בימים אלה נפתח סבב שלישי של פרויקט בניית אתרי האינטרנט לנשים בעלות עסקים קטנים 
אותו מובילה המועצה במטרה לקדם יזמות נשים במסגרת שותפות רמת נגב – קולורדו. המועצה 
רואה חשיבות רבה בסיוע לעסקים קטנים מתוך הכרה כי הם מהווים את אחד ממנועי הצמיחה 
המרכזיים לצמיחת כלכלה מקומית שכן בעולם העסקים של היום, אתר אינטרנט הינו הכרחי. 
באמצעות  בשנה.  יום   365 ביממה,  שעות   24 וזמינים  פתוחים  להיות  לעסקים  מאפשר  האתר 

האתר יכולים עסקים במקומות מרוחקים להגדיל את נפחי הפעילות שלהם
 ולהיחשף בפני קהל צרכנים רחב יותר. 

הפרויקט פתוח לבעלות עסקים תושבות רמת הנגב, והוא מציע מימון של 75% מעלות הפרויקט, 
עד גובה של 1,500 ש”ח לכל אחת. בניית האתר, כוללת יעוץ שיווקי לאיפיון האתר, עיצוב אתר, 
דפים  חמישה  עד  של  שיווקית  כתיבה   ,)Wix או   Wordpress )בפלטפורמות  אתר  בניית 

באתר, הדרכה לניהול עצמי של האתר וייעוץ לקידום האתר. 

הנרשמות לפרויקט יקבלו שאלון ותנאים להצטרפות לפרויקט. הכניסה לפרויקט 
עם שליחת השאלון וחתימה על הסכם, הכולל לו”ז לביצוע מיתוג העסק )שם ולוגו(. 

לפרטים והצטרפות פנו לעינת דורון,
einatmeg@gmail.com , 050-4003807 
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חינוך וסביבה

בית ספר צין למען הדורות הבאים

תלמידי בית הספר ערכו שבוע שמירת טבע

שבוע  צין  ספר  בבית  קיימנו  בשבט  ט”ו  של  בשבוע 
למען  ויצירה  עשייה  לחשיבה,  שהוקדש  מיוחד 

הדורות הבאים. לשבוע זה מספר מטרות:
1. לחשוף את תלמידי בית הספר לתכנים סביבתיים 

בדרכים חווייתיות ומגוונות.
של  משמעותית  למעורבות  פלטפורמה  לייצר   .2
במשך  ופעילות  הוראה  תכנון,  בתהליכי  תלמידים 

השבוע. 
גופים בקהילה  בין  ליצור שיתופי פעולה חינוכיים   .3

ומוסדות במרחב שלנו. 
טביעת  אודות  מרתקות  בהרצאות  נפתח  השבוע 
שלנו  החיים  אורח  של  וההשפעה  האקולוגית  הרגל 
צילומים  בתערוכת  ובביקור  הבאים,  הדורות  על 
ושיפור  “שימור  הספר:  בבית  הירוקה  המועצה  של 

במדרשה”. 
הספר  בית  ותלמידי  סגור,  היה  הספר  בית  שני  ביום 
וצוות המחנכים יצאו לטיול בית ספרי. עזבנו ברגל את 
המדרשה והעפלנו לתצפית מרהיבה על המרחב של 

אגן שדה בוקר, טיילנו לאורכו של רכס חלוקים, ובסוף היום התארחו תלמידי הכיתות הבוגרות בכפר הבדואי ברמת ציפורים וזכו לקבלת פנים לבבית 
בביתה של סלמה אבו-גלידן, העובדת בבית הספר. 

יום שלישי הוקדש לתלמידים מלמדים תלמידים. מעל 100 תלמידים לימדו בכיתות השונות במגוון רחב של נושאים. ההזדמנות ללמד בכיתה ולהיות 
מורה ליום אחד היא אחת הדרכים הטובות ביותר ללמוד. 

היום הרביעי הוקדש לסדנאות רב גילאיות. לרשות תלמידי בית הספר עמדה בחירה בכ-20 סדנאות מרתקות. שבוע שמירת הטבע נחתם בטקס 
בהשתתפות הרכבי המוזיקה של בית הספר. 

שבוע שמירת טבע יצא לפועל בזכות שיתוף פעולה עם גורמים רבים בקהילה. אנו רוצים להודות ליחידה הסביבתית ובמיוחד לאורלי גלאור, רכזת 
החינוך הסביבתי, ולהילה קפלן על השותפות האמיצה. אנו מודים לצוות התיכון לחינוך סביבתי ולתלמידי שכבה י’ על הדרכת הטיול הבית ספרי – 
שיתוף הפעולה בין בתי הספר מבורך. תודה לצוות בית ספר שדה שדה בוקר ולצוות הגרעינרים על הסיוע וההדרכה. תודה מקרב לב להורים שהתנדבו 
לאורך השבוע והפעילו סדנאות – תודה על הדרך המשותפת שהלכנו יחד השבוע במטרה לקדם למידה משמעותית בבית ספר צין. ואחרונים חביבים, 

תודה לתלמידי בית הספר שלאורך השבוע לימדו, למדו ולקחו חלק בשלל הפעילויות – ישר כוח! למדנו אתכם ומכם. 

התלמידים עלו לתצפית מרהיבה על אגן שדה בוקר

בוחרים מקומי ואוכלים בריא גם בבית ספר משאבים
תלמידי בית הספר עברו יום בסימן “מזון מקיים”

כמו בכל שנה, גם השנה פקדה היחידה הסביבתית את שערי בית ספר 
משאבים, וביחד עם צוות בית הספר ובראשם שלומית, עידית ולימור, 
עברו הילדים יום שלם בסימן “מזון מקיים”. כחלק מהיום, למדו הילדים 
כיצד להכין אוכל בריא ומקיים, הכינו בכיתות דפי אורז ממולאים וסלטים 
ממגוון ירקות, והתענגו על פיתות בדואיות, תמרים ואגוזי מלך לקינוח. 
הילדים עברו הרצאות על חשיבות המזון המקיים והמקומי, והשתתפו 
בפעילויות מגוונות על מדשאות ביה”ס בהדרכתם של תלמידי כיתות ח’.

ברצוננו להודות לצוות בית הספר, ששיתוף הפעולה עימו מתבצע בצורה 
להודות  רוצה  הסביבתית  היחידה  כן,  כמו  שנים.  מספר  כבר  מדהימה 
את  חיזק  ובכך  ירקות,  מבחר  הזה  היום  לטובת  שתרם  המו”פ  לצוות 

משמעות המשפט “מזון מקיים ומקומי”.

הילה קפלן      
רכזת פרויקטים      

יחידה סביבתית רמת הנגב  הילדים הכינו אוכל בריא ונהנו לאכול אותו     

ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

פעם, בראשית שנות השמונים של המאה הקודמת, כשהמקום המדובר עוד נקרא בפי תושביו “מדרשת שדה בוקר”, היה רפי בכרך עליו השלום והמנוחה 
פוער זוג עיניים מעבר למשקפיו המאסיביים וגוער בנו על נשיאת השם )שדה בוקר( לשווא...

נגנבו  כואבות.  אבל  קטנות  גניבות  רבותי,  גניבות...  מכת  עלינו  נחתה  אחת  שבשנה  העובדה  את  שינה  לא  גוריון”,  בן  “מדרשת  או  בוקר”  “שדה  השם, 
ואפילו העצים שבו טרם הגביהו. אפילו  יישוב שבימים ההם עדיין התפתח בעצלתיים,  ומנומנם.  ביישוב, שהיה שליו  רבים  ועדיים מבתים  תכשיטים 
החורשה המדובללת שבחזיתו, עוד הייתה מחוברת לאינפוזיה שבקושי עזרה להישרדות. מכת הגניבות הייתה כל כך לא נעימה, שיצרה חשדנות רבה. 
שמעתי כל כך הרבה הסברים למכת הגניבות, שאפילו שרלוק הולמס לא חשב עליהם. ככה זה אצלנו: בצר לנו ובאין פתרונים, אנו ממצאים דברים מגוונים. 
חוץ מרעיון על מנהרות שנחפרו מרפיח עד למדרשה, שמעתי הכול... ואם זה היה מתרחש היום, אז בטוח שמישהו היה מעלה את רעיון המנהרות גם שם...
הסיפור היה בוודאי נשכח אלמלא יום אחד חבשתי את משקפת ה”ניקון” החדישה והחלטתי לשפר את רמת השליטה שלי בציפורים החורפות ברחבי 
)זיכרונה לברכה( שהייתה ממול למחנה הגדנ”ע ועכשיו הפכה לאדמת נדל”ן. לפתע  מדרשתנו. עקבתי אחר עלווית חורף בחורשת האורנים, החורשה 
ראיתי עץ ומראהו כעין הבדולח, מנצנץ בשלל צבעים זהובים וזוהרים, כאילו היה עץ אשוח לכבוד הצלוב. אמנם משקפת “ניקון” טובה, אבל מה פתאום 
האורן המצ’וקמק נהיה לי אשוח זוהר? נתקפתי הרגשת עלי באבא שנפל לתוך מטמון. הייתה חסרה לי המערה והייתי נכנס לעולם האגדות ולא חוזר 

משם...
התקרבתי וראיתי עץ אורן מלא בכל מיני נצנצים: שעונים, מחרוזות צמידים וכומז. המחשבה הראשונה הייתה: “קח את הכסף והזהב וברח”... אבל מה, זו 

לא מציאה “רגילה”, והיכן האזרחות הטובה, זו שאימא שלנו לימדה אותנו בילדותנו? והכי חשוב: מה לעזאזל זה עושה כאן?
עוד באותו יום החלטתי לשמור את כל אשר אירע בסוד ולעשות מארב! מארבים בלילות הקרים החזירו אותי לימי המארבים בצבא. כמה לילות שברו 
אותי, עד שהחלטתי לנסות את מזלי בבוקר מוקדם... הצטיידתי בשק שינה חמים. בכל זאת זה לא גולני בגבול, עם כל הכבוד למשמעת הצבאית. באחת 
הפעמים באתי לפנות בוקר לתצפית על עץ המטמון שלי. שק השינה היה כל כך חמים, שתרדמה גדולה נפלה עלי. שברתי שמירה כמו טירון בסדרת השטח 

הראשונה שלו...
רק חום השמש שנפל עליי העיר אותי, כשרחש זבובים טורדניים נגנו לי על האפרכסות של האוזניים. זבובים כאלה מעצבנים, שאלוהים עשה לנו אותם, 
רק כדי שנזכור כמו מה אנחנו מריחים... עודי מתאושש מהשינה המחורבנת שנכפתה עליי, אני רואה מזווית העין עורב שחור, ששמו המקצועי “עורב חום 

עורף”, בין הענפים של עץ האורן המקושט, יושב לו ומסדר במקורו עוד תכשיט. על זה נאמר: “לוקח מס במקור”...
מכאן ועד פתרון התעלומה הדרך הייתה קצרה. מסתבר שמדריכי בית ספר שדה שדה בוקר, שהיו מחזור אחד מעליי, הביאו גוזל של עורב שנשמט מהקן. 
הגוזל הסתגל לחיי הכפר ולמד את רזיו, ואפילו בלי שרפי בכרך ישמע קראו לו “ְזֶּבּבֹו”, יעני הסוואה למילה “שדה בו”, בתקווה שהש”י לא יעביר מידע חיוני 

זה. הגוזל גדל והתאהב בתכשיטים, היה נכנס דרך חלונות ומרפסות לבתי התושבים ומלקט את מה שמצא חן בעיניו. אולי הכין נדוניה לבת זוגו...
מוסר השכל: לא כל ציפור שאתה מציל שומרת לך אמונים ומחזירה לך כגמולך.   כשיש מכת גניבות אל תאשימו ישר את השחורים, אפילו אם במקרה 

זה – זה היה נכון.   דעו תמיד ש”סינדרום עלי באבא” עלול ליפול עליכם יום אחד, אפילו אם יקראו לה אראלה ממפעל הפיס.

דויד פלמ”ח

זבבו העורב: סיפור אמיתי שנשמע אגדה
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אדם, מקום

פינת הגינון המדברי

ציפורימפו 

אחד  הוא  )בזיארות(  דורסים  עופות  בעזרת  ציד 
היותר  עדיין(  אולימפי  )לא  הספורט  מענפי 
שנויים במחלוקת. ראשיתו כנראה אי שם באלף 
לאורך  מסופוטמיה.  באזור  הספירה  לפני  השני 
באסיה  בעיקר  זה  ספורט  התקיים  השנים  כל 
התפשט  האחרונות  במאות  אך  התיכון,  ובמזרח 

גם לאירופה ולאמריקה הצפונית. 
במזרח  בעיקר  זה,  ספורט  נפוץ  עדיין  היום  גם 
מסוימים  במקומות  ובאמריקה.  באסיה  התיכון, 
משתמשים בשיטות האימון והאילוף של בזים על 
ציד  לכושר  פצועים  דורסים  עופות  להחזיר  מנת 
לפני שחרורם חזרה לטבע. בארץ אפילו השתמשו 
בעבר בבזים מאולפים על מנת להפחיד ציפורים 

מבריכות דגים ומשדות תעופה. 
אך לרוב משמשים העופות הדורסים המאולפים 
מתאים  דורס  עוף  כל  לא  ספורטיבי.  ציד  לצרכי 
אשר  מינים  ישנם  זו  קבוצה  ובתוך  אילוף,  לצרכי 
ו”שווים” פחות מבחינת  יותר  נחשבים ל”שווים” 
יכולות ציד, וכמובן שחלקם שווים גם יותר כסף. 

של  אוכלוסיות  הגדולה.  הבעיה  מתחילה  ופה 
כתוצאה  חמורה  בצורה  נפגעו  מסוימים  מינים 
וגוזלים  ביצים  איסוף  הכולל  חוקי,  בלתי  מסחר 
אחד  מהטבע.  פרטים  של  לכידה  ואפילו  מהקן 
מעניין  כתוצאה  חמורה  בצורה  שנפגעו  המינים 
מקנן  זה  ומרשים  גדול  בז  הציידים.  בז  הוא  זה 
והמזרח  הודו  לאפריקה,  ונודד  ובאסיה  באירופה 
זה  מין  של  שאוכלוסיותיו  ככל  בסתיו.  התיכון 

בשל  )גם  התמעטו 
גידול  בתי  איבוד 
כך  הקינון(,  בארצות 
בשוק.  מחירו  עלה 
שערכתי,  בבדיקה 
מחירו  כי  מצאתי 
יכול  אחד  פרט  של 
 275,000 עד  להגיע 
דולר! דבר זה מדרבן 
רבים  עבריינים 
מאמצים  לעשות 
רבים על מנת לתפוס 

בזים ולמכרם.
בז  מגיע  לישראל 
בחורף  הציידים 
קטנים  במספרים 
בעזרת  ציד  מאוד. 
לא  הוא  דורסים 
לא  חוקי בארץ, אבל 
מוצאים  אנו  פעם 
)בעיקר  שונים  בזים 
צוקים(  ובז  מצוי  בז 

שלרגליהם מוצמדים אביזרי ציד מעור, המעידים 
כי ברחו לבזיאר כלשהו. לאחרונה נצפו בנגב שני 
ובו  בזי ציידים )בתמונה( כשלחרדתנו נראה רכב 
שני אנשים המציבים מלכודות סמוך לנקודה בה 
עמדו. דבר זה מדליק נורה אדומה, כיוון שעד כה 

בז הציידים

זה הזמן להרכבות
ובזמן  בעיצומו,  עוד  החורף  בפתח,  אדר  חודש 
כתיבת שורות אלה עוד סופה מתקרבת והחזאים 
מזהירים משלג בפסגות הר הנגב. זה אמנם מאד 
מרגש, אך הגנן המדברי והצמחים הרכים בגינה לא 
מתלהבים מהבשורות, במיוחד כשחלק מהעצים, 
לפרוח  החלו  כבר  והתפוח,  הרימון  השקד,  כמו 

וללבלב. הצימוח החדש והפריחה עלולים להיפגע 
מהקור, וכתוצאה תימנע היווצרות הפירות.

לגננים  אבל  לשתול,  מוקדם  קצת  עוד  כן  על 
עצים  על  הרכבות  לעשות  הזמן  זה  מתקדמים 
שאינו  בגינה  עץ  יש  אם  לבלבו.  שטרם  נשירים 
מניב פרי, או עץ זכר )כמו תות(, ניתן להרכיב עליו 
שקונים  הפרי  עצי  רוב  למעשה,  פרי.  שיניב  ענף 
עם  התחתון  )החלק  הכנה  מורכבים.  במשתלות 
לתנאי  המתאימה  עמיד  מזן  היא  השורשים( 
הקרקע והאקלים, לעומת הרוכב )החלק העליון( 
שהוא זן עם פרי משובח. הרוכב מתאחה עם הכנה 
למעשה  הגזע.  של  הענפים  כאחד  להיות  והופך 
ניתן בצורה כזאת להכין עץ “קוקטייל סלט פירות” 
אשכולית,  לימון,  להרכיב  חושחש  של  כנה  על   –

תפוז, קלמנטינה ועוד...

פינת הצמח המדברי 
 Echium candicans   עכנאי הדור

שרביטים  וראיתם  גינה  ליד  במקרה  עברתם  אם 

לראות  זכיתם  אז  ענקיים,  פורחים  כחולים 
לא  הוא  השנה  רוב  פורח.  ההדור  העכנאי  את 
ומאורכים  אפורים  עליו   – במיוחד  מרשים 
העכנאי  נשימה.  עוצר  הוא  בפריחה  אבל   –
של  ההיכר  סימן  הזיפניים.  למשפחת  שייך 
המשפחה הוא שלרובם שערות או זיפים קשים 
מינים,   40 עכנאי  בסוג  והעלים.  הגבעולים  על 
בלבד  מהם  ואחד  מינים  חמישה  ישנם  בארץ 
במדבר – עכנאי שרוע. עכנאי הדור מקורו מאיי 
מדירה, קבוצת איים קטנים השייכים לפורטוגל 
ק”מ  כ-500  האטלנטי,  באוקיינוס  ונמצאים 
מערבית למרוקו. העכנאי דורש מעט מים, גדל 
מהר ומגיע להיות כדור בקוטר של כמטר. כדאי 
לגזום את התפרחות לאחר התייבשותם. הצמח 

מתנוון לאחר 4-5 שנים.

גלעד מיכאלי   
משתלת קרקש   

 www.karkash.com   
 

הדורסים  לעופות  בטוח  למקום  הנגב  נחשב 
חד  אירוע  זה  היה  כי  תקווה  כולנו  בישראל. 

פעמי שלא יחזור על עצמו.

מחירו יכול להגיע עד 275,000 דולר

פריחה עוצרת נשימה. עכנאי הדור

מאיפה את
נולדתי לפני 32 שנה למשפחת חיל האוויר, ולכן 
תמיד כששואלים אותי “מאיפה את” זו בשבילי 
שאלה מכשילה – כל שנתיים-שלוש נדדנו בין 
אותן  במהלך  אבי.  של  תפקידיו  אחרי  בסיסים 
השנים נשלח אבי ללמוד באוניברסיטת בן גוריון 
לכ-4  בוקר  שדה  למדרשת  עברה  והמשפחה 
שנים, שהיו שנים מאוד מעצבות מבחינתי, ואני 
חושבת ששם התגבשה אצלי הידיעה שאני עוד 

אחזור לנגב. זו הייתה תחנה מכוננת. 

חזרה בתשובה
אבי  בוקר  בשדה  שגרנו  התקופה  במהלך 
שהמרחבים  אמר  הוא  לתשובה.  לחזור  החל 
חזרה  הייתה  זו  קיומיות.  שאלות  אצלו  העלו 
שנים  הרבה  לקח  הדרגתית,  מאוד  בתשובה 
עד שהכיפה עלתה על ראשו. לעומתו, אמי לא 
זכינו  הילדים  אנו  זה  ובזכות  בתשובה,  חזרה 
בבית מאוד מקבל, מאוד מאפשר. יש לי אחות 
שכל  רצו  תמיד  שלנו  וההורים  זהה,  תאומה 
אנו  שלה,  הנפרדת  האישיות  את  תפתח  אחת 
צוחקים שזה הצליח להם קצת יותר מדי – היא 
היום חיה באורח חיים חילוני לחלוטין ואילו אני 
בחרתי באורח חיים דתי. אני מרגישה שהייתה 
היה  שנים  המון  הזו.  בדרך  אמיתית  בחירה  לי 
כדי  דתי,  לא  אדם  עם  אתחתן  שאני  ברור  לי 
לי.  שהייתה  הבחירה  את  שלי  לילדים  לאפשר 
אבל כשפגשתי את חנן זו כבר לא ממש הייתה 

שאלה רלוונטית...

חיה בשטח
מיוחדת.  מאוד  ילדות  לי  הייתה  לאחור,  במבט 
בשבילי  היה  צבאיים  בבסיסים  המגורים  גם 
זה  טבעי  לא  שהיה  מה  טבעי.  מאוד  דבר 
ולא  ירוקים,  מדים  על  עליתי  שכשהתגייסתי 
היינו  ילדה  כשהייתי  האוויר...  לחיל  הצטרפתי 
משפחה שמטיילת המון, כך שבחרתי להתגייס 
לתפקיד מדריכת טיולים בבית ספר שדה בכפר 
כשפרצה   ,2000 שנת  בסוף  התגייסתי  עציון. 

כרמל מגל, רתמים

הטבע  להגנת  והחברה  השניה,  האינתיפאדה 
את  ופיזרו  לתקופה  באזור  ההדרכות  את  סגרה 
צוות ההדרכה. לי אמרו “את גרת פעם בנגב, לא? 
אז את כבר תסתדרי”, וכך מצאתי את עצמי לחצי 
שנה בבית ספר שדה חצבה, מובילה קבוצות לפי 
המסלולים שלמדתי רק ערב לפני. היום אני הרבה 
שאני  מרגישה  אני  שהייתי,  ממה  טיילנית  פחות 

קצת חיה בשטח וזה ממש מספק אותי. 

הולכים לבדוק
ועד  כמובן,  )בטיול  חנן  את  פגשתי  הצבא  בזמן 
היום עוד לא נסגר הדיון מי התחיל עם מי...( ודי 
מהר התחתנו. חנן במקור מרעננה, ולקח לי הרבה 
שנים לעבוד עליו שנעבור לנגב. לי היה ברור שאת 
שואפת  אני  חמודים(  שלושה  לנו  )יש  הילדים 
לגדל באווירה בה גדלתי. היום, אחרי שגם הייתי 
כמה  מבינה  אני  רתמים,  של  הקליטה  בוועדת 
דבר  לא  זה  לנגב  מהמרכז  משפחה  של  מעבר 
מובן מאליו, כמה אומץ יש בבחירה הזו. אז אחרי 
נשארים,  לא  שבמרכז  לחנן  הבהרתי  הלימודים 
ומה שהצליח לשכנע אותו זה שאמרתי “הולכים 

רק לבדוק”. 

מה עשינו?!
הגיעה אלינו שמועה על הגרעין לרתמים, שישב 
שהחלטנו  אחרי  לבדוק.  באנו  ואכן  בטללים,  אז 
הקרוואן  על  להסתכל  שוב  באנו  זה  על  ללכת 
את  תפסנו  ופתאום  בתינו,  להיות  היה  שעתיד 
שעות  כמה  לאחר  עשינו?!”  “מה  ושאלנו  עצמנו 
הפכנו  וכך  עצמנו,  על  והתאפסנו  התאוששנו 
למשפחה ה-13 בגרעין. זה היה אושר גדול וזכות 
יש  ועדיין  הייתה  הזה.  לדבר  להצטרף  גדולה 
אווירה מיוחדת, של עשייה מאוד גדולה, הרגשה 
שכל משפחה שמגיעה מיישבת את הנגב בצורה 
הכי פשוטה. וזה גם מה שכל כך קסם לנו, העובדה 
שביום יום אתה חי את האידיאלים שלך. עצם זה 
שאתה חי כאן, ועושה את הקניות שלך במשאבי 
באופן  כאן,  שלך  שהמרפאה  ברביבים,  או  שדה 

הכי פשוט אתה מלמד את הילדים אידיאלים. 

זמן קריטי
הגרעין  כל  עם  ועברנו  בטללים,  כשנה  חיינו 
הקליטה  בוועדת  הייתי  במהלך השנים  לרתמים. 
הדוק  באופן  לעבוד  זכיתי  לשמחתי  ובמזכירות, 
באותן שנים עם דוד כהן ז”ל, שהיה אדם מדהים 
ונדיר שיישוב הנגב בער בעצמותיו, ובזכותו הגיעו 
ההרגשה  חדשות.  משפחות  עשרות  לרתמים 
אותן  להדביק  ומנסה  משפחות  מביא  שאתה 
עיר  לפני  עוד  גדולה.  מאוד  זכות  זו  הזה,  בדבר 
הבה”דים, הרגשתי שבנגב קורה משהו אחר, שזה 
שנפתחת  הזדמנות  זו  קריטי,  באמת  שהוא  זמן 
הזה  האידיאל  את  שרואים  אנשים  הרבה  בפני 
מונה  רתמים  מדהים,  זה  חלק.  בו  לקחת  ורוצים 
כבר מאה משפחות, בזכות עשייה משותפת של 

המון אנשים. 

חוכמת חיים
בהכשרתי אני עובדת סוציאלית ועוד בזמן לימודי 
התאהבתי בתחום הגיל השלישי. בחמש השנים 
גיל  “בית  היום  מרכז  את  מנהלת  אני  האחרונות 
איכותית,  מסגרת  נותנים  אנו  בירוחם.  הזהב” 
השירותים  רצף  כל  על  לענות  שבאה  יומית,  חצי 
העמותה  הכל  בסך  להם.  זקוק  המבוגר  שהאדם 
רחבי  בכל  מבוגרים  לכ-350  שירותים  נותנת 
הללו,  לאנשים  כבוד  רגשות  מלאת  אני  ירוחם. 
חלוצים אמיתיים, עם חוכמת חיים ופרספקטיבה 
מהם  נתרמת  מרגישה  צעיר  כאדם  שאני  רחבה, 

בכל יום.

חיבוק עוטף
קהילה  זו  מקסימים,  אנשים  הם  ירוחם  תושבי 
פה  יש  עוטף.  בחיבוק  אחד  כל  שמקבלת  חמה 
חום אנושי, קבלת השונה, ואני מאוד גאה להיות 
האופי  את  משקף  מאוד  זה  מבחינתי  מזה.  חלק 
המיוחד של תושבי הנגב. כשאני הולכת לפגישות 
עבודה במרכז יוצא לי יותר ויותר לשמוע אנשים 
שאומרים “האנשים של הדרום זה משהו מיוחד. 
במרכז זה אדם לאדם זאב, ואתם באים עם נחת 

רוח”. 

הכוכבים מדברים
גם  נכון  זה  אופי.  מכתיבה  מאוד  הגיאוגרפיה 
בחינוך של הילדים – הסתפקות במועט, העובדה 
תודה,  אומרים  במדבר  גשם  טיפת  כל  שעל 
צניעות, פשטות. זה מגיע לכולנו ומחלחל לילדים. 
אנחנו לא עוצרים לחשוב על זה במרוץ היום יום, 
כשאתה  ירח  ללא  בלילות  שקורה.  מה  זה  אבל 
יוצא מהבית הכוכבים מדברים בתוך השקט הזה 
ואפשר באמת להקשיב להם. זה משהו שלא קיים 
כשאני  ישראל.  מדינת  תושבי  רוב  של  במציאות 
נוסעת מרמת הנגב לירוחם, אני חוצה שני רכסים, 
ואני כל כך מרוצה, אני שואלת את עצמי מי זוכה 
גלגל”צ  וברקע  יום?  כל  לעבודה  בדרך  נוף  לכזה 

מדווחים על עומסי תנועה...

יש פה חום אנושי, קבלת השונה, ואני מאוד גאה להיות חלק מזה                                      צילום: אור אלכסנברג




