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המחלקה המוניציפלית באגף שפ"ה וסביבה
המחלקה  לראשונה  לפעול  החלה  החודש 
מנהל  המחלקה  את  הנגב.  ברמת  המוניציפלית 
שפ"ה  אגף  תחת  רביבים,  מקיבוץ  חזקיהו  אלי 

וסביבה. בהצלחה אלי! 
צעד  היא  המוניציפלית  המחלקה  הקמת 
משמעותי, שמטרתו לשפר את השירות לתושבי 

המועצה. 
גוריון,  בן  )מדרשת  להצטרף  שבחרו  היישובים 
טלי(  ומחנה  שיזף  עזוז,  עם,  מרחב  אשלים, 
)ניקיון,  המוניציפלי  בתחום  מסור  לשירות  יזכו 
העבודה  לצד  כבישים(.  ואחזקת  תאורה  גינון, 
ביישובים אלו, המחלקה תיתן שירותים נוספים 

גם לשאר יישובי המועצה. 
חשוב לציין שמהלך זה הוא חלק מתכנית החומש 
ותהליך הסדרת היחסים בין היישובים למועצה, 
של  פגישות  היישובים,  ועדי  הכשרות  הכולל 
הנהגת היישובים עם מטה המועצה לצד השקת 
וצעדים  הנגב,  רמת  יישומון  השקת   ,106 מוקד 

נוספים עליהם אנו עובדים בימים אלה.

בטיחות וביטחון
בדרכים  הבטיחות  נושא  רבים,  תושבים  כמו 
נמצאים  אנו  הזמן.  כל  אותי  מעסיק  והביטחון 
בקשר צמוד עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל, 
ועובדים על קידום תכניות שיצמצמו את מספר 
הצלחנו  לאחרונה  באזורנו.  הדרכים  תאונות 
בתחום  משמעותיים  צעדים  שני  עם  להתקדם 

הביטחון והבטיחות בתכנית החומש. 

אבטחה  מצלמות  התקנת  השלמנו  ראשית, 
בצמתים המרכזיים ובכניסה ליישובים במועצה. 
קב"ט  ישראל,  למשטרת  מאפשרות  המצלמות 
לייצר  היישוביים  הביטחון  ורכזי  המועצה 
הרתעה, ואפילו הביאו כבר תוצאות בסיוע לחקר 

תאונות דרכים באזורנו. 
נתיבי  להסדרת  בעבודות  נת"י  החלו  במקביל, 
ובהמשך גם בצומת  השתלבות בצומת חלוקים 
עומסי התנועה  ימנעו את  טללים. שינויים אלה 
מצפון  שבאים  לאלה  זורמת  תנועה  ויאפשרו 
וכך אני  לצומת חלוקים ומדרום לצומת טללים, 
מקווה שגם יצמצמו את מספר תאונות הדרכים 

בעורק התחבורה המרכזי במועצה. 
רמזור  כגון  רבות,  משימות  לפנינו  נותרו  עוד 
מתנ"א  של  האכיפה  והגברת  משאבים  בצומת 

)משטרת התנועה( לאורך כביש 40. 

חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות
אלה היו חודשיים עמוסים בביקורים של חברים 
טובים של רמת הנגב. קבוצות משימה של קק"ל 
ארצות הברית בתחומי התיירות, התרבות והמים 
סיירו בכל רמת הנגב, פגשו תושבים מתחומים 
אצלנו  השונים  מהפרויקטים  והתרשמו  אלה 
פרויקטים   ,40 פאב  קציעות,  מט"ש   – במועצה 

סולאריים ועוד.
משלחות  היו  אלינו  שהגיעו  נוספים  אורחים 
צעירות מלאס וגאס ואוסטרליה שבאו לראשונה 
ואת  הנגב  רמת  את  הכירו  האורחים  לאזור. 
הקשר,  את  להמשיך  במטרה  שלנו  הקהילה 

לחזק אותו ולבנות עתיד משותף. 
דייוויס,  וג'ואן  לורנס  היו  שבקצפת  הדובדבן 
כמיטב  ועניין.  דבר  לכל  לתושבים  הפכו  שכבר 
בכנס  סיכמנו  שלהם  הביקור  את  המסורת, 
דייוויס יחד עם כל הסטודנטים בתכנית המלגות.

לחזק  ממשיכה  במועצה  השותפויות  מחלקת 
מתוך  התפוצות,  יהדות  עם  שלנו  הקשר  את 
פרויקטים  קידום  לצד  הקשר,  שחיזוק  הבנה 
אסטרטגיים לרמת הנגב, הוא מפעל ערכי חשוב 

לשני הצדדים.

הקמת מרכזי חקר מדעים
אשכול הנגב המזרחי הינו התאגדות של דימונה, 
ערד, ערערה, חורה, ירוחם, שגב שלום, כסייפה, 

ערבה  מדבר,  נווה  קאסום,  אל  רמון,  מצפה 
תיכונה, תמר ורמת הנגב, כאשכול אחד הפועל 
משותפים  תהליכים  לקדם  פעולה  בשיתוף 
לטובת כל האזור. כיום המועצה פועלת במסגרת 

האשכול בתחום פינוי האשפה. 
נשיא  עם  יחד  לסיור  יצאנו  כשבועיים  לפני 
מרכז  ומנכ"ל  זייפמן,  דניאל  פרופ'  ויצמן,  מכון 
בשדרות  סיירנו  מיר.  רונן  ד"ר  רייסמן,  שוורץ 
המדעי  החינוך  באתגרי  ועסקנו  ובכסייפה, 
הסיור  מטרת  והמערבי.  המזרחי  הנגב  במרחבי 
היא לבחון הקמת מרכזי מדע על ידי מכון ויצמן 
ציר  מהווה  הנגב  רמת  בארץ.  מקומות  במספר 
כחלק  המדעי,  המחקר  הטמעת  בחיזוק  מרכזי 
במסגרת  מדעי  לחינוך  שלנו  העולם  מתפיסת 
בתקופה  אלה.  בימים  שמוקם  החדש  התיכון 
הקרובה אמשיך יחד עם רשויות נוספות לקדם 

את הקמת מרכזי החקר במרחב שלנו. 

בחירות 
אחרים,  רבים  כמו  אני,  מזה.  לברוח  אפשר  אי 
הידרדרה  האחרונה  הבחירות  שמערכת  מרגיש 
לצערי  ומסית.  מפלג  אלים,  שיח  של  לתחתיות 
ואת  היום,  מסדר  נדחקים  חשובים  נושאים 
מקומם תופסות רכילויות, הכפשות וקקופוניה. 
זו לא דרך רמת הנגב, וחבל שכך זה מתנהל. לגופו 
של עניין, אני פועל בחודשים האחרונים מול כל 
הנגב  ופיתוח  הנגב  לוודא שרמת  כדי  המפלגות 
עתידיים.  קואליציוניים  בהסכמים  חלק  יהוו 
גדול  שחלק  בטוח  ואני  לפינה,  מעבר  הבחירות 
מכם כבר מחכה שייגמרו כבר, אך הרשו לי לומר 

משהו קטן. 
יוצא  אם  כן  לפני  אפילו  או  לקלפי,  כשתגיעו 
לכם להגיע לחוגי בית ומפגשים כמו פוליטיקה 
עוסק  מי  הנגב.  על  בבקשה  חשבו  הבר,  על 
עבורנו  עובד  באמת  ומי  סרק,  בהצהרות 
ומקדם את האינטרס שלנו, למרות שאנחנו לא 
אלקטורט משמעותי. בתקופת הבחירות אנחנו 
שומעים המון דיבורים והצהרות, אבל הנגב רחב 
יותר מהן. זה לא עניין סקטוריאלי, חשבו על מי 

שמבין שקידום הנגב הוא אינטרס לאומי. 

בהצלחה לכולם, בשבילנו
ערן דורון   
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שעולה על דעתכם. 
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משולחן אגף שפ"ה וסביבה 

דבר ראש המועצה

הוקמה מחלקה מוניציפלית
מערכת  להסדרת  החומש  תוכנית  במסגרת 
גם  כמו  למועצה,  היישובים  בין  האחריות 
על  הוחלט  לתושב,  השירות  את  לשפר  הרצון 
שפ"ה  אגף  תחת  מוניציפלית  מחלקה  הקמת 
בהחלטה   .106 מוקד  פתיחת  עם  יחד  וסביבה, 
משותפת של חמישה יישובים והנהלת המועצה, 
המערך  בניהול  המוניציפלית  המחלקה  החלה 
מרץ.  בחודש  אלה  ביישובים  המוניציפלי 
היישובים שנכנסו למערך הם מדרשת בן גוריון, 

אשלים, מרחב-עם, עזוז, שיזף ומחנה טלי. 
על בסיס תקציב המועצה שמועבר ליישוב, יהיה 
מערך הטיפול השוטף אחראי על ניקיון, אחזקת 
תאורת  בטיחות,  על  בדגש  ומדרכות  כבישים 
פועלים  היישובים  והנהגות  האגף  וגינון.  חוץ 
בימים אלו לבניית תכנית עבודה שנתית לשיפור 
לביצוע  במקביל  השוטפת,  והתחזוקה  הנראות 
עבודות בשטח. אנו מקווים לשיתוף פעולה פורה 
משמעותי  ולשיפור  אלה,  יישובים  תושבי  עם 

בנראות השטחים הציבוריים בהקדם.

ואנו   106 למוקד  לפנות  ניתן  פנייה/הארה  בכל 
נעשה כל שביכולתנו לטפל בבעיה.

מתרחבים
שני  של  הצטרפותם  על  לבשר  שמחים  אנחנו 
חברי צוות לאגף שפ"ה וסביבה: ורד פסו, תושבת 
האדמיניסטרטיבי  המערך  על  שאמונה  טללים, 
רכז  רביבים,  תושב  חזקיהו,  ואלי  האגף;  של 
המערך  אחזקת  על  שאמון  המוניציפליה, 

המוניציפלי בחמישה ישובים.
אנחנו מאחלים לורד ולאלי בהצלחה וכניסה רכה 

למערכת.

כתום עולה
"הפח  את  להכיר  לומדים  ובגנים  הספר  בבתי 
הילדים  בגני  ההסברה  ממערך  כחלק  הכתום": 
ברחבי המועצה , עלתה ההצגה "שימי בממלכת 
הספר  בבתי  חוויה.  תיאטרון  של  הפחים" 
את  להטמיע  שמטרתה  שיא  פעילות  תתקיים 
המחזור  לפחי  מפרידים  ואיך  הנושא,  חשיבות 

הירוקה  המועצה  חברי  צין,  ספר  בבית  השונים. 
במסגרת  כתום"  "חדר  הכינו  סלע  מיה  בהובלת 
פעילות  העבירו  ובו  הטבע,  שמירת  שבוע 

לתלמידי הכיתות.

קהילה יוזמת
שנה חדשה של יוזמות תושבים החלה ב"חושבים 
 24 ולכי"ל.  למועצה  המשותף  המיזם  עושים", 
יוזמות הוגשו למיזם לשנת 2019, ומתוכן נבחרו 
עשר. הדגש השנה הוא על פרויקטים בעלי היקף 
וטיפוח  הנראות  לשיפור  הנוגע  בכל  משמעותי 
המרחב הציבורי, חיזוק הקהילה, זהות מקומית 

וקשר אדם-סביבה.
המשרד  של  ייעודי  קורא  קול  במסגרת  בנוסף, 
שתי  זכו  האגף,  הגיש  אותו  הסביבה  להגנת 
הקמת   – מהמשרד  לתמיכה  נוספות  יוזמות 
כלבים  וגינת  ברנע  בקדש  קהילתי  בוסתן 

במדרשה. 
בהצלחה לכל התושבים הפעילים, המקדמים את 

היוזמות השונות.

!DON'T PANIC

בנחילי  ותיתקלו  מאוד  ייתכן  הקרובה  בתקופה 
דבורים אשר נראות כמתמקמות על עצים. זוהי 
חיפוש  לפני  ראשון  שלב  זמנית,  התמקמות 
מלכה,  עם  חלקי  בנחיל  מדובר  קבוע.  מקום 
צעירות המתחרות  אשר קשור לבקיעת מלכות 
וחלק  המלכה  זה  בזמן  הוותיקה.  המלכה  עם 
כוורת  אחר  בחיפוש  הכוורת  את  יעזבו  מהנחיל 
אחרת. בעת החיפושים, הסיירות תרות מסביב 
להתיישבות  יותר  מתאים  מקום  ומחפשות 

והרחבת אוכלוסייתן. 
המזמזם  הנחיל  למראה  מפחדים  רבים  אנשים 
אינן  אלו  דבורים  זו  בתקופה  אך  למולם, 
הן  הכוורת  את  עזיבתן  ולפני  מאחר  מסוכנות, 
לעקוץ.  להן  קשה  ולכן  בדבש  בטנן  את  מילאו 
לאורך  מזון  להן  לספק  מיועד  שבקיבתן  הדבש 

זמן בתהליך התנחלותן סביב המלכה. 
אנו זקוקים לדבורים בחיינו. עד כמה שהן נראות 
לכם כחרק קטן, מציק, מעצבן ומזמזם, יש להן 
הפירות  לפרחים,  בתרומתן  בחיינו  חשוב  חלק 

והמערכת האקולוגית. 
צילום – יוסי אודאם נתקלתם בנחיל כזה, דווחו למוקד 106 ואנחנו 

בקטנה

משאית המנוף החדשה החלה לעבוד במרץ, וכבר 
ביעילות  שמתנקים  השטחים  את  לראות  ניתן 

ובמהירות. 

של  תלונות  בעקבות  פטנט!  המצאנו  כתום:  פח 
תושבים על חתולים שמוציאים פסולת אריזות 
התותח  האחזקה  עובד  סלאמה  הכתום,  מהפח 

לפח  שיחובר  שקוף  גומי  עשוי  מכסה  המציא 
בכל  בקרוב  חתולים.  כניסת  וימנע  ברגים  בשני 

היישובים!

המוטמנים  כל  הוחלפו  טובה  בשעה  מוטמנים: 
הכול  ועכשיו  ובמרחב-עם,  במדרשה  הישנים 

חדש ונוח לתפעול. 

פרפרים בראש

היחידות  עם  משותפת  ביוזמה 
ובירוחם,  רמון  במצפה  הסביבתיות 
לתושבים  קורס  בתכנון  התחלנו 
בנושאי פרפרים. בקורס ישתתפו מיטב 
הרשויות  בין  ינדוד  והוא  המומחים, 
מנטרי  "תושבים  להכשיר  במטרה 

פרפרים בקהילה".

והיכרות  חשיפה  מפגש  קיימנו 
של  הרצאה  הועברה  בו  למתעניינים, 
מחבר  והאגדה,  האיש   – בנימיני  דובי 
בישראל"  הפרפרים  "מדריך  הספרים 
שמחים  אנו  בישראל".  הפרפרים  ו"גינת 
התושבים  בקרב  הרבה  ההתעניינות  על 
נוספים  פרטים  בקרוב  לפרסם  ומקווים 

על הקורס המתהווה.

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מבטחים,  למקום  הכוורת  את  להעביר  נדאג 
כדי שלא תפריע לציבור. אנא מכם, למען כולנו, 

שמרו עליהן. תודה בשם הדבורים.

תודה לכל המשתתפים 
ביום מעשים טובים, אתם 
באמת משנים את העולם

מוקד 106 רמת הנגב
 077-6004033

מטלפון נייד
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מהנעשה באגף הנדסה

התקדמות הבנייה בתיכון האזורי

שלושת  עם  )יחד  משיזף  דיבינסקי  ומור  איתי 
הבנות המקסימות שלהם( נבחרו להיות הנציגים 
העתידים שלנו לקהילה השותפה שלנו בקולורדו, 
דרך הסוכנות היהודית. משפחת דיבינסקי תחל 
בקולורדו  ותשהה  הקרוב,  בקיץ  תפקידה  את 

במשך השנתיים או שלוש השנים הקרובות.
רבים  עיסוקים  לצד  שיזף,  היישוב  מזכיר  איתי, 
מחלקת  פעיל  מאוד,  מיוחד  איש  הוא  נוספים, 
ועשייה  חזון  של  ואיש  במועצה  השותפויות 
המחובר היטב לעולם התוכן היהודי. איתי יחליף 
בתום  גוריון,  בן  ממדרשת  פוקס  אסנת  את 
ארבע שנים מדהימות של עשייה שלה יחד עם 
משפחתה. אני מברך את איתי ומור ומאחל להם 

שליחות מלאה בעשייה, יוזמה והשפעה. 

מהנעשה במחלקת שותפויות

משפחת דיבינסקי תשהה בקולורדו שנתיים-שלוש 

סיום עבודות פיתוח במרכז הצעירים

סוף פרויקט החצר הלימודית בבי"ס צין

ברית כיתות תאומות שליח חדש לקהילות היהודיות בקולורדו

שותפויות  מחלקת  בין  פעולה  בשיתוף  השנה, 
ספר  בתי  לחבר  ממשיכים  היהודית,  והסוכנות 
בתפוצות.  היהודיות  ובקהילות  במועצה  שונים 
מטרת התכנית היא לחזק את הקשר בין תלמידי 
במיומנויות  שיפור  לצד  והתפוצות,  ישראל 

עברית ואנגלית. 
בלאס  אדלסון  ספר  ובית  משאבים  ספר  בית 
בנוסף,  השנייה.  השנה  זו  בקשר  נמצאים  וגאס 
סיני  נגב  ספר  בית  בין  חדש  קשר  נוצר  השנה 
נפגשו  הכיתות  לונדון.   , רובין  ננסי  ספר  ובית 
אונליין מספר פעמים, ימשיכו בכך במשך השנה 

ויעסקו בחגים ואירועים בלוח העברי.
כל הכבוד לכל הצוותים, מורות, מנהלים ורכזים 

בבתי הספר על היוזמה עבור העם היהודי.
ג'רד וייט, רכז מחלקת שותפויות

מדי שנה יוצאים אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ 
לשנת שירות בעשרות מסגרות שונות. בני נוער 
ולומדים.  חיים  משנים  מובילים,  תורמים,  אלו 
של  מיוחדת  בתוכנית  משתתפת  הנגב  רמת 
בתפוצות".  "ש"ש  בשם  היהודית  הסוכנות 
לשנת  ש"ש   172  2019 בשנת  יצאו  זו  במסגרת 
לשנה  בתפוצות  יהודיות  בקהילות  שירות 
מאתגרת, מעצבת ובונה קשר ישיר בין הקהילות 
היהודיות בתפוצות לישראל, במטרה לחזק את 

הקשר עד לדורות הבאים. 
שיתוף  של  שנה   20 חוגגת  הנגב  רמת  השנה 
פעולה עם הקהילה היהודית בקולורדו. בקהילה 
4 ש"ש מישראל, שניים מהם תושבי רמת הנגב 
גוריון,  בן  ממדרשת  מנור  ועידו  שוימר  טליה   –
הש"שים  ממטולה.  ואופק  מחולון  יעל  לצד 
פעילים בכל רחבי הקהילה היהודית בקולורדו – 
בבתי כנסת, קבוצות נוער, גני ילדים, פעילות עם 
שונים  כנסים  קיץ,  מחנות  בקמפוסים,  צעירים 

ועוד הרבה.
אז מה הם עושים? איך נראה היום שלהם? מה 

האתגרים המרכזים שלהם? 

מה המשימה המרכזית שלכם?
היהודית  הקהילה  עם  קשרים  ליצור  עידו: 
והקהילה בכלל. זה יכול להיות לשבת לקפה עם 
לגן  ללכת  ישראל,  על  פעולה  להעביר  נוער,  בני 
להעביר פעולה על חנוכה ובה לשאול "מה האור 
או  אירוע  באמצע  חולין  שיחת  בחנוכה",  שלי 
אפילו אחד על אחד. פשוט לקשר את הקהילה 
בשבוע,  יום  כל  עובדים  אנחנו  ישראל.  למדינת 
ישראל  את  אנשים  למאות  ומציגים  מפגישים 

שלנו. זה פשוט מדהים.

מה הדבר הכי מעניין שפגשתם?
מייל  קיבלתי  השלישי  או  השני  בחודש  יעל: 

ראיון עם ה-ש"שים שלנו בקהילה היהודית בקולורדו

כתבו  הם   .Bible Faith שנקראת  מכנסייה 
שהם מתכננים טקס גדול להוקרת ישראל, ורצו 
ועשינו  הלכנו  אז  בו.  לשיר  נבוא  ואני  שאופק 
ההופעה  יום  כשהגיע  אבל  נחמד,  והיה  חזרות 
עצמה, וראינו את כל התמיכה בישראל, הקישוט 
למדינה,  המופרזת  וההערצה  והאהבה  העצום 
איש   4,000 מעל  היו  אותי.  הדהים  ממש  זה 
לא  אני  בישראל!  תומכים  שכולם  בכנסייה, 
ידעתי שהתופעה הזו קיימת בקרב האוכלוסייה 
הנוצרית. הם פשוט משוגעים עלינו, הם אוהבים 

אותנו בטירוף. 

מה הדבר הכי מאתגר כש"ש?
לי.  קשה  שהכי  הדבר  בהחלט  זה  הדת  אופק: 
ואני  שהגעתי,  לפני  שנייה  בשאלה  חזרתי  אני 
 – מסוימות  בסיטואציות  לעשות  מה  יודע  לא 
דתי,  יותר  שהוא  למוסד  בשבת  אסע  אני  האם 
בבית  כיפה  ברגל? האם לשים  ללכת  או שעליי 
בתור  לא  אמנם  כשר?  לאכול  האם  הספר? 
החלטה אישית אלא יותר בתור מה שאני מייצג 
פה. לחבריי פה אני חושב שהדבר הקשה ביותר 

הוא הגעגוע לחברים ולמשפחה. 
יעל: אני חושבת שהדבר הכי קשה הוא זה שצריך 
צריך  פעם  כל  אתה  מחדש.  עצמך  את  להמציא 
רגיל,  להיות  יכול  לא  אתה  חדש,  משהו  להביא 
להמציא  ממש  ובולט,  מיוחד  להיות  חייב  אתה 

את הגלגל מחדש.

איך ישראל והבית נראים לך עכשיו מרחוק?
אוהבת  נורא  אני  כשמתרחקים,  פתאום  טליה: 
ומתגעגעת לכל דבר שעושים בארץ, פתאום הכל 
מרגיש נורא מגובש ומחובר כשהוא נעשה בארץ. 
בישראל,  שאין  מצטערת  שאני  דברים  יש  אבל 
ולקחת  משלך  חיים  אורח  לבחור  החופש  כמו 
בן  ילד  בתור  לך.  אספקטים שונים שמתאימים 

18 זה מאוד חשוב שזה יהיה קיים, ומעציב שאין 
את זה בארץ. 

מה הייתם אומרים לש"ש עתידיים?
תתייאשו.  אל  תוותרו,  אל  זה,  על  לכו  עידו: 
תרצו  אתם  ולפעמים  וקשה,  ארוך  התהליך 
לשבור את הכלים וללכת הביתה, אבל אתם פה 

למטרה יותר גדולה וזה ללא ספק שווה את זה. 
שירות  לשנת  שבהשוואה  חושבת  אני  טליה: 
וירידות.  עליות  לנו  שיש  יתרון  לנו  יש  בארץ, 
בארץ הכל זה קו ישר והשגרה רגילה, ופה בעליות 
אתה נותן את כל כולך ומרגיש כאילו אתה משנה 
כל  לפעמים  מרגיש  אתה  ובירידות  העולם,  את 
שלך  הרגשות  שכל  לכך  גורם  זה  אבל  בודד  כך 

מועצמים וזה פשוט מדהים.

הסוכנות  דרך  שירות  שנת  על  נוסף  למידע 
היהודית, מוזמנים לפנות במייל:

 Jaredw@rng.org.il או בנייד 054-7615329, 
.shlichut.org.il/shinshin או להיכנס לאתר

ג'רד וייט
רכז שותפויות

"התהליך ארוך וקשה, אבל אתם פה 
למטרה יותר גדולה". 

הכירו את קומונת 
בית השנטי

אנחנו בקומונת בית השנטי 12 ש"ש שהגיעו מכל 
גן,  ירק, מעגן מיכאל, רמת  נווה   – קצוות הארץ 
שדה נחום, יבניאל, שפיים, סריגים, כפר הנשיא, 
בין  ומצפה רמון. העבודה שלנו מתחלקת  עמיר 

בית השנטי במדבר ובית השנטי בתל אביב.

בתי השנטי הם בתים חמים לנוער בסיכון וסכנה. 
הגדולים"  "האחים  להיות  היא  שלנו  העבודה 
מה  בכל  להם  ולעזור  בהם  לתמוך  הילדים,  של 
אנחנו  היום  במהלך  בנוסף,  יכולים.  שאנחנו 
בגננות,  בחווה,  בכפר:  שונות  בעבודות  עובדים 

במטבח ובתחזוקה עם הילדים. 

וחושבים  שלנו  העבודה  את  אוהבים  אנחנו 
שהיא עוזרת לבית השנטי להתפתח, ומעבר לזה 
העבודה שלנו משפיעה על הילדים ונותנת להם 

כוח לבחור בחיים שלהם מחדש. 

בזכות בית השנטי למדנו על היתרונות של לחיות 
ולהיות  הגדולה  התמונה  את  לראות  בקבוצה, 
לסיפורים  נחשפנו  לשני.  אחד  סבלניים  יותר 
הכי  והדבר  האוכלוסייה,  קצוות  מכל  ואנשים 

חשוב שלמדנו זה שמשפחה כן בוחרים! 

בהזדמנות זו נשמח להזמין אתכם להגיע לבקר 
בכפר שלנו, לשמוע את הסיפור של בית השנטי 

ולהצטרף למשפחת השנטי. 

שמחים להיות חלק מרמת הנגב. 
קומונה ט'- בית השנטי

למדנו שמשפחה כן בוחרים
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יום האישה

מדי שנה ב-8 במרץ מציינים ברחבי העולם את 
ומהווה  העולם,  לנשות  המוקדש  האישה"  "יום 
לשוויון  המאבק  נושא  את  להעלות  הזדמנות 
בין נשים וגברים, והישגי הנשים ברחבי העולם. 
מטוסים,  מטיסות  עסקים,  מנהלות  כיום  נשים 
חיים  תוחלת  בעלות  ואגפים,  מחלקות  מנהלות 
גבוהה יותר מגברים ובאופן סטטיסטי משכילות 
מהם; אך מאידך גיסא, מרוויחות פחות וחשופות 

יותר להטרדות, כך שדרכנו עדיין ארוכה.
השנה, לרגל יום האישה, נפגשו ב"אסם" בקיבוץ 
משאבי שדה נשים מכל יישובי המועצה למפגש 
של  בברכה  נפתח  הערב  והשראה.  עוצמה  של 
 75% הנגב  ברמת  דורון.  ערן  המועצה  ראש 
מהתפקידים הבכירים במועצה מאוישים על ידי 

נשים מוכשרות.
להרצאות  הוקדש  הערב  של  הראשון  חלקו 
קצרות בפורמט "טד", שמטרתן לעורר השראה. 
מנכ"לית המועצה, הגברת אדוה לויד, שיתפה את 
קהל השומעות באתגרי חיים עם ילד בכור בעל 
צרכים מיוחדים. אושרה קמחי תיארה חששות 
במועצה  מסודר  עבודה  מקום  בעזיבת  ולבטים 
חלום.  להגשים  במטרה  עצמאית,  לדרך  ויציאה 
שהיוותה  התערוכה  את  סקרה  לבבי  ניצה  ד"ר 
במדים:  "נשים  הערב:  אותו  של  התפאורה  את 
ועד  הפלמ"ח  מימי  צבאי  בשרות  רביבים  נשות 

נשות רמת הנגב התכנסו לערב של השראה

"אחיות  של  בהצגה  סיימנו  הערב  את  היום". 
מבט  מנקודת  הנשים  חיינו  את  שתיארו  במה" 

הומוריסטית.
ברצוני להודות לרכזת התרבות נעמה פלג, רכזת 
ענת  אייזנר,  לירז  אדלר,  דפי  יהודית  תרבות 

אבמרמסקי ומירי טוכטרמן.

ניפגש  הפרסומים.  אחר  לעקוב  אתכן  מזמינה 
בשנה הבאה.

  
דורית דלריאה
יועצת לקידום מעמד האישה
רמת הנגב

צילום: גיא דלריאה

מתארחים בירוחם

ינואר יצאו כשלושים ילדי שכבת  במהלך חודש 
ז' מבית ספר צין במדרשת בן גוריון לשבת אירוח 
היישובי  המצווה  שנת  מתהליך  כחלק  בירוחם, 
והמועצתי. במהלך השבת התארחו הילדים אצל 
ילדים מירוחם, העבירו ביחד  והכירו  המשפחות 
ביישוב.  השבת  מנהגי  את  והכירו  השבת  את 
בנוסף, התקיימו פעילויות גיבוש משותפות של 
בירוחם. הילדים  בני עקיבא  כלל הילדים בסניף 
רבה  ובהתרגשות  מרומם  רוח  במצב  חזרו 
במהלך  שנוצרו  חדשות  ומחברויות  מהמפגש 

השבת. 

אל הילדים התלוו המדריכים מהתנועה ומהחינוך 
משפחות  להכיר  זכינו  ביישוב.  פורמלי  הבלתי 
ודאגו  בנוח  שנרגיש  כדי  הכול  שעשו  ומדריכים 
הילדים  את  לראות  כיף  היה  קטן.  פרט  לכל 
מתחברים כל כך מהר. המפגש בינינו היה מעניין 
ומיוחד, ולמדנו לכבד אחד את השני מתוך השוני 

שקיים בין חילוניים לדתיים. 
לעוד  בתקווה  השראה,  ומעורר  קסום  היה 

מפגשים כאלו בעתיד.

ילדי שכבת ז' בילו שבל עם בני גילם מירוחם

חוויה חברתית, לימודית ואישית

מאמא גול

הקבוצתי  הספורט  ענף  הוא  נשים  כדורגל 
בעולם.  רבות  במדינות  ביותר  והנפוץ  הפופולרי 
קבוצת  נגב  ברמת  נפתחה  השנה  בתחילת 
כדורגל נשים, באימונו של אפיק ארזואן. היוזמה 
כאשר  שעברה  בשנה  נולדה  הקבוצה  לפתיחת 
ילדיהן לחוג הכדורגל  קבוצת אמהות שליוו את 
המאמן  נשים.  קבוצת  לפתוח  למאמן  הציעו 
את  ופתחו  הכפפה  את  הרימו  והמועצה  אפיק 

החוג כחלק ממגוון החוגים שקיימים במועצה.
להן  מספק  שהחוג  מעידות  הקבוצה  שחקניות 
חיים  לאורח  שתורמת  ספורטיבית  מסגרת 
לפיכך, למרות  ומסגרת חברתית מגבשת.  בריא 
הקושי, בסיום יום עבודה מתיש וטיפול בילדים, 
במגרש  מתייצבות  המחויבות  השחקניות 
נלמדות  באימונים  מוטיבציה.  חדורות  כשהן 
אסטרטגיית וטקטיקת המשחק, לצד מיומנויות 
וכמובן  מסירות  הובלה,  בכדור,  שליטה  של 

בעיטות לשער.
נגב  רמת  של  הכדורגל  שחקניות  מרץ,  בחודש 
"שכונדיאלה"  הכדורגל  בטורניר  השתתפו 
בטורניר  אביב.  בתל  לראשונה  שהתקיים 
)טבריה,  הארץ  מרחבי  קבוצות   12 השתתפו 

רעננה, תל אביב ועוד(. קבוצת הנשים ייצגה את 
המועצה בכבוד והגיעה להישגים.

 20:45 בשעה  חמישי  בימי  מתאמנת  הקבוצה 

במגרש הכדורגל בקיבוץ שדה בוקר, האימונים 
פתוחים למצטרפות חדשות.

איילת רייטן

בעמידה מימין לשמאל: 
שרון רנן, איילת רייטן, אפיק ארזואן, כריס שני, אדית אמיר, רותי נשיץ. בישיבה מימין לשמאל: סהר נגב, נעמה 

יוגב, עפרי מצר. בשכיבה: שירלי טאג'ר )צילמה: טל סוכודולסקי(

נשות רמת הנגב התכנסו לערב של השראה

קבוצת כדורגל הנשים של רמת הנגב מזמינה גם אתכן להצטרף

משחק המלכים

"שחמט לא הופך את הבריאים למשוגעים, אלא 
את המשוגעים לבריאים" )וויליאם הרטסטון(

על  ייכתבו  ועוד  נכתבו  זה  כמו  רבים  ציטוטים 
מעולם  שאדישות  המוחות  משחק  שחמט, 
שלנו  המסע  של  סיפורו  בו.  להכות  הצליחה  לא 
בתחום השחמט ברמת הנגב מתחיל לפני כשנה, 
הטובה  חברתי  עם  שדה  במשאבי  ישבתי  אז 
נאווה אשל ושיחקנו. כמו רבים וטובים, גם נאווה 
מספקת  סבלנות  לאגור  שתצליח  חשבה  לא 
כאילו  בן-רגע,  בו  התאהבה  כמובן  אך  למשחק, 
היה זה האביר על הפרש הלבן שהגיע לשאת את 

ידה. 

סוציאלי  ועובד  אשלים  תושב  אליי,  באשר 
מסתכמים  שלי  השחמט  ימי  במקצועי, 
בהשתתפות בחוג בכיתה ב' ובוויתור על ביקורו 
קרשים  איסוף  לטובת  קספרוב  גארי  של  בארץ 
את  לחלוק  החלטנו  יחד,  בעומר.  ל"ג  לקראת 
נוספים  שחקנים  עם  שלנו  המשחק  אהבת 

מועדון השחמט של רמת נגב הולך ומתפתח

וליצור חברויות ואתגרים ספורטיביים  במועצה, 
סביב המשחק.

המסע הבא אותו בחרנו היה פניה לדרור הראל, 
ובנכונות  בחיוב  שנענתה  פניה  המתנ"ס,  מנהל 
לכך,  בהמשך  מאוד.  לו  מודה  אני  כך  ועל  רבה 
קיימנו  המעולה,   40 פאב  צוות  של  בעזרתם 
גם  הגיעו  אליו  משתתפים,  רב  חשיפה  אירוע 
ראש המועצה מר ערן דורון ובנו, ועמם ההבנה כי 
הפוטנציאל וההתעניינות במועצה גדולים מאוד. 

לאור כל זאת, ובהדרכתה של אילנה דוד, מנהלת 
ולמעשה  ב"ש  של  המפואר  השחמט  מועדון 
ילדים  חוג  הוקמו  הדרום,  של  השחמט  מלכת 
המסור,  קריבין  וג'ון  דזחצר  יוסי  של  בהדרכתם 
 – נאווה  ושל  שלי  באחריות  בוגרים  מועדון  וכן 
הלוחשת לסוסים, לרצים, ואפילו למלך לעתים. 
בנוסף, אני מאוד שמח לציין כי הפרסום שערכנו 
פרנטה,  מרקו  של  לידיעתו  הבשורה  את  הביא 
המתגורר  אמן  בדרגת  איטלקי  שחמט  מורה 

ליבו  שמטוב  מיוחד  אדם  בן-גוריון,  במדרשת 
לחברי  שיעורים  ומעביר  קרובות  לעתים  מגיע 
!Marco, thank you so much .המועדון שלנו

מכוח האינרציה והמוטיבציה הרבה של שחקנינו 
בצריחי  להכות  החלטנו  והבוגרים,  הילדים 
המשתתפות  ליגה,  קבוצות  ולפתוח  החובבנות 
מרשימים  להישגים  ומגיעות  מקצוענית  בליגה 
כבר  ליגה  להעפיל  עתידה  הבוגרים  )קבוצת 

בשנתה הראשונה!(. 

מדי  להגיע  ומוזמנות  מוזמנים  הנכם  לסיכום, 
המועצה  למתנ"ס   ,19:30-21:30 בשעות  ג',  יום 

ולהצטרף למועדון שלנו.

חברים וחברות, השחמט ברמת הנגב חי, בועט, 
ולא מסתפק בפט )תיקו(, או כמו שאמר זיגברט 
טאראש – "שחמט, כמו אהבה, כמו מוזיקה, יכול 

לגרום לכל אחד להיות מאושר".
אלעד אבלגון

מדריך מועדון שחמט למבוגרים 
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מטיילים ומגלים

תכנית "הנגב הוא ביתי" מוציאה את ילדי הגנים לטיולים בטבע

ברמת הנגב הטבע, החי והצומח בסביבת המגורים, 
אנחנו  הילד.  של  מעולמו  נפרד  בלתי  חלק  הוא 
בלמידה.  וחשוב  מרכזי  ערך  הרגלי  בטיול  רואות 
בטיול נחשפים הילדים לסובב אותם דרך ההליכה, 
האישית,  וההיכרות  הטעמים  הריחות,  המגע, 
וזוהי חוויה עמוקה עבורם. מתוך כל אלה בנינו את 
התכנית "הנגב הוא ביתי", שמטרתה להכיר לילדי 
הגנים את סביבת מגוריהם על כל רבדיה באמצעות 

טיולים.
לייחודיות  הילד  את  מחברים  אנו  הללו  בטיולים 
למקום  קשר  אצלו  ליצור  מנת  על  הנגב,  שברמת 
ומתחבר  לעצמי  מעבר  מסתכל  הילד  חי.  הוא  בו 
ואל המרחב הסובב אותו. המרחב שלנו  אל היחד 
הוא מגרש משחקים גדול, דרכו אנו יוצרים שייכות 
ולומדים עליו. דרך הלמידה אנו מכניסים ערכים – 

ציונות, התיישבות, מקומיות, סביבה וקיימות.
מימון  לקבל  ילדים  גן  כל  יכול  התכנית  במסגרת 

למספר סיורים על פני השנה ברחבי המועצה.
מיכל פריאל ואורלי גל-אור

הילד מסתכל מעבר לעצמי ומתחבר אל היחד ואל המרחב הסובב אותו

יעל של המדבר

על יעל סמואלסון, הכוהנת הגדולה של למידת החוץ 
הכוהנת  את  להזכיר  מתאימה  לא  הזדמנות  אין 
האחת  המדברית,  החוץ  למידת  של  הגדולה 
שמגדלת דורות של ילדים וגננות – יעל סמואלסון.

ותיקה מקיבוץ רביבים.  גננת  יעל סמאולסון הינה 
עם יציאתה לגמלאות ממשיכה יעל ללוות ולתרום 
ובהכרת  כיתתית  חוץ  בלמידה  הרב  מניסיונה 
המדבר. פעם בשבוע יוצאת יעל עם כל גן בקיבוץ 
ליום פעילות בחוץ לפי תכנית שנתית, וכך מקרבת 

יעל  המקומי.  הטבע  אל  וגננות  ילדים  של  דורות 
נותנת להם טעימה מכל הטבע הייחודי לרביבים: 
האריות"  "בעקבות  מסע  הטבע,  באתרי  סיורים 
יפרוק  מצמח  סבון  הכנת  הארינמל,  לחיפוש 
בחנוכה,  קנים  טיול  מלענה,  תה  הכנת  המדבר, 

היכרות עם צמחי מדבר ועוד. 
שרק נמשיך ליהנות מהידע הרב של יעל ומהחוויה 

איתה! 

שפועלים  גנים  מספר  המועצה  ברחבי 
גן  הוא  יער  גן  יער".  "גן  של  במודל 
ילדים שמתנהל כולו בחוץ, בטבע. ברוב 
אותו  בטבע,  קבוע  מקום  לגן  המקרים 
הילדים מכירים ויכולים להעמיק ולחקור 

וגם לראותו משתנה על פני השנה. 

גני היער במועצה יוצאים ליום או יומיים 
יוצא  בוסתן  גן  שבוע:  בכל  קבועים 
וחוויה  ליומיים קבועים בשבוע ללמידה 
מרתמים  צבר  גן  מילכה;  בבאר  בבוסתן 
בשבוע  קבוע  ליום  לצאת  השנה  החל 
וילדיו אפילו חגגו עם ההורים  לחורשה, 
בחורשה;  בפעילות  החנוכה  חג  את 
בן  במדרשת  ורימון  אלון  יעלים,  הגנים 
וגן  בשבוע;  קבוע  ליום  יוצאים  גוריון 
ביום  בהתנסות  מתחיל  בטללים  צופית 

קבוע בחוץ. 

יוצאים  אחרים  רבים  גנים  בנוסף, 
ורותם  הדס  גן  כמו  יום,  בכל  לסיורים 
בוקר  בשדה  עופרים  גן  שדה,  במשאבי 

ועוד.

יש בנגב גני יער

עוד ועוד גנים במועצה מאמצים 
את מודל "גן יער"

מדי חודשיים יוצאים ותיקי רמת הנגב לסיור "קפיצה קטנה" במוקדים שונים בסביבת המועצה. 
חברתיות  פעילויות  יחוו  אלו  תושבים  שגם  במטרה  הבוגר,  לקהל  ופונים  ומהנים  קלילים  הטיולים 

וייחשפו למוקדי תיירות ועניין ברמת הנגב. 
בתחילת חודש מרץ יצאנו לסיור בחוות נאות והכרנו את כפר הסטודנטים איילים שבאשלים. הסיור 

הבא עתיד לצאת לחוות רוטה ואנטיגונוס. הישארו מעודכנים, מצפים לכם. 

קפיצה קטנה

קפיצה קטנה לחוות נאות )צילום: מנשה לוי(

ותיקי רמת הנגב יוצאים לסיורים בסביבת המועצה

תערוכת צילומים של תלמידים מקשטת את קירות המועצה

"רמת הנגב: תמונת מצב" מספרת את סיפור החיים במועצה מנקודות מבט שונות
תלמידי  שצילמו  מתמונות  מורכבת  מצב"  תמונת  הנגב:  "רמת  התערוכה  הנגב.  רמת  תלמידי  של  מרהיבה  בתערוכה  התקשטו  המועצה  מסדרונות 
ותלמידות כיתות ח' בבתי הספר "צין" ו"משאבים". בתמונות, שצולמו בקבוצות עבודה בנות שלושה-ארבעה משתתפים, ביקשו הצלמים לשקף את 

תחושת השייכות ואת החיים במועצה האזורית רמת הנגב.
בתהליך החינוכי שקדם לצילום, בהנחיית המכון למורשת בן גוריון, נערכו חמישה מפגשים בקבוצות מעורבות, של תלמידים משני בתי הספר, בהם דנו 
בהיבטים שונים של החיים בנגב. המשתתפים דנו בחיים בנגב בעבר, בהווה ובעתיד, ופגשו כמה ממייסדי היישובים במועצה. כמו כן, נעשתה היכרות 
עם הצילום ככלי לביטוי והבעת עמדה. התמונות צולמו על ידי התלמידים והתלמידות אחרי שהשתתפו בסדנה מקצועית לצילום בטלפונים חכמים. 

התהליך האיר גם מושגים מרכזיים בתהליך ההתבגרות – לקיחת אחריות, בחירה וגיבוש נקודת מבט אישית.
ונוגעות בנושאים בהם עסקנו לאורך התהליך  ומגוונות, המספרות את סיפור החיים במועצה מנקודות מבט שונות,  יפות  28 תמונות  התוצאה היא 

החינוכי – תפיסות הנגב והחיים בו; קשרים בין הטבע לאדם בנגב; הנגב כאזור ספר או פריפריה; והאתגרים שמזמן הנגב לצד הפוטנציאל הטמון בו. 
אנו מזמינים אתכם לבקר במבנה המועצה ולהתרשם בעצמכם.

חלון לקדושה )שחר, לוטן ואיתי(

כל גרגיר של חול הוא עולם שלם )גב, אביעד וירין(
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הצמיחה ברמת הנגב לא מאבדת תנופה. בשדה 
בקמפיינים  לאחרונה  פתחנו  עם  ובמרחב  בוקר 
מקבלים  ואנו  ביישובים,  לקליטה  שיווקיים 
שמעוניינים  הארץ  מכל  זוגות  של  רבות  פניות 

לעבור לגור ברמת הנגב. 
אפשרויות  בוחנים  הנגב  מרמת  צעירים  גם 
כנס  קיימנו  בוקר  בשדה   – ביישובינו  לקליטה 
צעירים   40 מעל  השתתפו  בו  נוסף,  מתעניינים 

וצעירות! 
גם בפתחת ניצנה פותחים את הדלת. בשלושת 

צמיחה דמוגרפית

ממשיכים להתרחב ולקלוט משפחות צעירות

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

הימים הראשונים של חול המועד פסח יתקיים 
תוכלו  ביריד  פתוחים".  "משקים  התיירות  יריד 
לכם  שיספרו  הקליטה  ועדות  נציגי  את  למצוא 

על האפשרויות בפתחת ניצנה. 
מכירים משפחות שחושבות לעבור לרמת הנגב? 

מתעניינים בקליטה ביישובינו? דברו איתנו! 

אופיר צימרינג
מנהל המחלקה לצמיחה דמוגרפית 
050-5767460

מעל 40 צעירים וצעירות השתתפו בכנס מתעניינים

והגנים  הטבע  ברשות  התקבל  האחרון  בחודש 
דיווח שהצביע על חשד להרעלה באזור השטח 
בסריקות  שדה.  למשאבי  טללים  שבין  הפתוח 
במקום אותרו שני פגרים של שועל מצוי, פגר של 
תן זהוב ורחם תשוש שרוע על האדמה. במרחק 
מטרים ספורים בלבד מהפגרים והרחם התשוש 
ולידה כפפות חד  ריקה של בשר  אותרה אריזה 
חשד  מיד  העלו  בזירה  אלו  ממצאים  פעמיות. 

לפיתיון רעל שהוצב בשטח.
עם קבלת הדיווח על ההרעלה, פנה אגף שפ"ה 
על  הירוקה,  והסיירת  הסביבה  להגנת  למשרד 
מנת שאלו יחקרו את הנושא וימצו את הדין עם 

האחראים על ההרעלה. 
הרחם התשוש נאסף ונשלח לטיפול חירום בבית 
במקביל  גן.  ברמת  בספארי  בר  לחיות  החולים 
החולים  בבית  לבדיקה  השועלים  פגרי  נשלחו 
והכפפות  האריזה  עם  יחד  דגן,  בבית  הווטרינרי 
רעל  אותרו שרידי של  בזירה. בבדיקה  שנמצאו 

מסוג לאנט בכפפות ובאריזה.
מדגיש  והגנים,  הטבע  רשות  פקח  אוליאל,  עדן 
היא  לב  בתום  ואף  במזיד  בר  חיות  הרעלת  כי 
הבר  לחיות  והרסנית  החוק,  על  חמורה  עבירה 
והטבע בכלל. הבעיה בהרעלות הללו היא שאם 
יכול להיות אדיר  לא מגלים את ההרעלה, הנזק 
החקלאות,  על  השפעה  יש  הבר  לחיות  לטבע. 
ואנו נותנים לחקלאים פתרונות כדי למנוע פגיעה 
בחיות הבר וכדי להקטין את המגע בין הגורמים, 

על מנת שיוכלו להתקיים יחד.
הרחם הפגוע טופל בבית החולים לחיות בר, עד 
בוקר משמח אחד בו אנשי רשות הטבע והגנים, 
יחד עם אגף שפ"ה וילדי גן טללים, שחררו אותו. 
ועף  כנפיו  את  הרחם  פרש  אחדות  שניות  תוך 

חזרה אל המדבר.

הרעלה ליד טללים

מספר חיות אותרו לאחר שככל הנראה 
הורעלו בכוונה תחילה

הרחם המורעל מטופל בבית החולים לחיות בספארי

לאחרונה  היקרים!  נגב  רמת  לתושבי  שלום 
בתחום  הן  רבות,  פעילויות  בגזרתנו  התקיימו 
בתחום  והן  היוזמות  בתחום  הן  המודיעיני, 
הבריונות בכביש. כלל הפעילויות הביאו תפוקות 
יפות, ובתקווה יגרמו לכולנו לחיות במקום טוב 
ללא  מתאפשר  היה  לא  זאת  כל  יותר.  ובטוח 
כל  מודים  אנו  להם  שלנו,  היקרים  המתנדבים 
על  כולה,  הגזרה  למען  מהבית  יציאה  על  העת, 
לפעילויות  והן  שגרתית  לעבודה  הן  הירתמות 
מיוחדות, והכי חשוב – על כך שזה נעשה מהלב.

לכלל  נרגשת  בקריאה  יוצאים  אנו  אלה  בימים 
התושבים להתגייס למתמיד! 

מי שיש לו אפשרות לפנות זמן לטובת השמירה 
על הבית, מוזמן לפנות לאחד מבעלי התפקידים 

במרכז המשולב של מג"ב ברמת הנגב:
מש"ק אשכול ניצנה: 

אלעד אלמקייס, 050-5067198
מש"ק אשכול משאבים: 
ישי שאול, 050-5070632

מש"ק אשכול שדה בוקר: 
ירון ואקנין, 050-5067304

מפקד בסיס הפעלה: עירא הדני, 050-6273634
מש"ק מועצתי: אופיר קלימי, 050-5076461

פינת מג"ב

מתנדבי המתמיד ממשיכים לשמור על הסדר והביטחון

מפקדת חבל רמת נגב: 
שפרה בוכריס, 050-6276221

שפרה בוכריס

זו ההזדמנות שלכם להצטרף לצוות המתנדבים

ביום שלישי, ה14.2.19, נערך יום המדריך והפעיל 
במועצה האזורית רמת הנגב.

ההערכה  ואת  התודה  הוכרת  את  מסמל  זה  יום 
ברחבי  הנוער  תנועות  בכל  המתנדב  לנוער 
המועצה - בני המושבים, האיחוד החקלאי ובני 

עקיבא. 
במסגרתו התאספנו במו"פ באשלים והשתתפנו 
 - "שלופתא  של  אימפרוביזציה  במופע  יחד 
ארוחה  נערכה  מכן  לאחר  חברתי".  תיאטרון 
בהשתתפות  טקס  התקיים  ולבסוף  חגיגית, 

אומרים תודה למדריכים

קהילה  אגף  מנהלת  דורון,  ערן  המועצה  ראש 
ונוער  ילדים  מחלקת  רכזי  מלכיאור,  ספי  וחינוך 

וההורים.
לצוותי  הוקרה  תעודות  חולקו  הטקס  במהלך 
והערכית  המשמעותית  העשייה  על  היישובים 
שהם עושים. ובמקביל להתרחשות זו, ביישובים 
נערכו פעולות על ידי ההורים, בהן החניכים הכינו 

מחברות עם ברכות למדריכים שלהם.

מי ייתן ונמשיך בעשייה המבורכת הזו!

יום המדריך

המשפחה  כל  עברנו  שנים  וחצי  שלוש  לפני 
בין  נדדנו  נגב.  רמת  הנפלאה  למועצה  מהשרון 
הנדודים  מקל  את  שהנחנו  עד  המועצה,  יישובי 
ביישוב החמים אשלים. אחרי 15 שנים כעובדת 
סוציאלית, כיום יועצת במכינת דרך ארץ, רציתי 
לתבל את מאכלי היום יום, להוסיף טעם לבלילת 
ושמחה.  אור  יותר  להכניס  ובגדול  השגרה 

החלטתי ללכת ללמוד לתקלט!
אז בגיל 38, עם ארבעה ילדים קטנטנים )שיהיו 
שבוע  מדי  נוסעת  עצמי  את  מצאתי  בריאים(, 
והיחידה  האחת  אצל  בירושלים,  תקלוט  לקורס 
דיג'יי מירי פטל. הנשמה עלתה והשמחה גאתה, 
בכל  הסובבים,  כל  את  להדביק  הצליחה  גם  וכן 
באוטו  הגעתי  אליהם  ואירועים,  צמתים  מיני 
אבל   – שלי  מבולגן  המאוד  המקומות  שבעה 
DJ מקצועי שלא היה מבייש אף  מצוידת בציוד 

מועדון תל אביבי!
ולהעלות  להאיר  שלכן  ההזדמנות  תגיע  בקרוב 
במסיבת  מעלה  מעלה  שלכן  השמחה  את 
נשים  שתי  שוקדות  עליה  מילכה,  בבאר  נשים 

מדהימות – נעה ברנט ורויטל שלום. 
להרקיד  ובקשה  תקשורת  לכל  זמינה  אני  אז 
אתכם ואת האהובים שלכם במסע הפרטי שלי 
להאיר ולרקוד. אנשים מכל הסגנונות, המגזרים 

והגילאים מוזמנים פשוט לשמוח!
אז בברכת תרקדו בתוספת תעשו כל דבר שגורם 

לכן לחייך :( 
יעל מלאך

טוויסט באמצע החיים

בגיל 38, עם ארבעה ילדים קטנטנים, 
החליטה יעל מלאך ללמוד לתקלט

יעל מלאך

אל תפספסו- האירועים החמים הבאים: 
| תיאטרון הקאמרי  | הצגה - רומיאו ואמא   17.04

באולם גולדה ברביבים
קומדיה ישראלית מרגשת מאת  גור קורן וגלעד 

קמחי.
קרה  הארץ  שבדרום  "תקוות"  הפיתוח  לעיירת 
נס: ששי בן עטר, הכוכב הכי גדול שיצא מהעיר 
מקומי  נער  לבחור  כדי  ל"תקוות"  עכשיו  חוזר 
שיגלם את "רומיאו" בהפקה נוצצת של "רומיאו 

ויוליה". 
 

21-23.4  |חוה"מ פסח | פסטיבל משקים פתוחים 
בפתחת ניצנה

טעמים,  מרתקים,  סיורים  של  ימים  שלושה 
לכל  ופעילויות  ריחות 
המשפחה בין המשקים 
במדבר  הפתוחים 
הנסתר שבפתחת ניצנה 
ברמת הנגב - חבל ארץ 
שרק  ובראשיתי,  קסום 

מתחיל להתגלות.

תחזית תרבות

FullTrunk | 27.04 בחפלת מימונה בפאב 40
הלהקה המקפיצה שהביאה לכם את- 

 Lets go, As a stone, Hey Hey, Powerful,
Damn right  וואלק.

עם  מטורפת  מימונה  לחפלת   40 לפאב  מגיעים 
מופע עמוס בגרוב, אנרגיות וטירוף!

מופלטות וצ'ייסרים יעופו באוויר!
הכרטיסים  כל  נחטפו  שבהן  שנתיים  לאחר 

להופעות אנחנו ממליצים מאוד להזמין מראש!

לכרטיסים ופרטים נוספים היכנסו לאתר המועצה
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אדם, מקום

התאהבתי במדבר
הקשר שלי עם רמת נגב החל בתקופת הנעורים, 
התאהבתי  צעיר  בגיל  יישמע.  שזה  ככל  מוזר 
במדבר. אני ילידת רעננה. למזלי בכיתה ח' חברה 
יקרה משכה אותי להצטרף לחוגי סיירות, בזכותם 
ניצלו,  החברתיים  חיי  עיקריים:  דברים  שני  קרו 
ט'  בכיתה  במדבר.  התאהבתי  פחות,  לא  וחשוב 
לחינוך  בתיכון  ללמוד  החליטה  המושיעה  חברתי 
סביבתי. זה היה חלום שלא העזתי לחלום – מצבם 
הכלכלי של הוריי לא אפשר זאת. אבל לא ויתרתי, 
י"א,  מכיתה  החל  קרובות,  לעיתים  שישי,  ובימי 
ברעננה,  לימודים  ליום  תרמיל  עם  מגיעה  הייתי 
כפולים  חיים  חייתי  למדרשה.  ממשיכה  ומשם 

ברעננה ובמדרשה. עם השנים ידעתי שאחזור. 

להרגיש חלק
ואכן חזרתי יחד עם שבתאי, בן זוגי, ובננו הבכור אל 
להתמקם  בחרנו  שנים.  לשמונה  קרוב  לפני  הנגב 
במושב קדש ברנע. במקצועי אני מורה ומורת דרך. 
ואזרחות  היסטוריה  ללמד  התחלתי  הגעתנו  עם 
בשנים  לומדים  שבו  הבשור",  "נופי  בתיכון 
במילים  הנגב.  מרמת  ונערות  נערים  האחרונות 
אחרות, חוויתי את מה שחלק מהנוער שלנו חווה, 
וחזרה.  הספר  לבית  יומיות  נסיעה  שעות  שלוש 
להתרגל  אפשר  כמה  מפליא  האמת,  על  ונודה 
למציאות מורכבת, אבל בעצם למה? לאחר ארבע 
בנופי  משרה  וצמצמתי  נסיעות  שבעתי  שנים 
החינוך  רכזת  להיות  לי  הוצע  ובמקביל  הבשור, 
זו  בשבילי  ניצנה.  פתחת  יישובי  של  הפורמלי 
התלמידים.  הסעות  את  לשפר  הזדמנות  הייתה 
ולמונית,  למיניבוס  מאוטובוס,  מעברים  לצמצם 
יום בנסיעות חזור. פעלתי  כפי שקרה כמעט מדי 

איריס ברזאני, קדש ברנע

מחוץ  המועצה  מטעם  מיוחדות  הסעות  לאפשר 
לתלמידים  לסייע  כדי  הלימודים,  ושעות  לימי 
להיות ולהרגיש חלק, למרות שרבים מהם מעולם 
לא הרגישו בנופי הבשור "בבית". וחשוב לא פחות, 
שקראו  רבים  לאותם  להצטרף  הייתה  מטרתי 

במשך שנים להקים תיכון אזורי במועצה.

מיזם מפתה
השלב הבא היה לממש כמיהה ישנה שלי למרחב. 
את  שארגיש  מחייב  לא  במדבר  שלגור  גיליתי 
אדם  חודשים  במשך  ילדיי.  ולא  אני  לא  המדבר, 
המרחבים,  אל  לצאת  מבלי  במרחב  לחיות  יכול 
מנותק מהמדבר המופלא הזה. תכלס, הגעתי לזה 
הודות לאוקסנה צמח ושירה סלפטר היקרות מפז 
כיוון  מפתה,  מפתה.  נשים  למיזם  אותי  שמשכו 
הקבוצות,  את  הדרכתי  אני  מופלא:  היה  שהוא 
מצמח  נייר  הפיקו  שירה  של  לאומנות  בסדנה 
המדבר"  "קסם  במפעל  אוקסנה  ואצל  המתנן, 
שהתבססה  שף  מאסטר  בסגנון  לפעילות  צללו 
על תוצרת חקלאית מקומית. קראנו לזה "יוצרים 
כיף  ממש  לנו  היה   – חשוב  והכי  ונופים".  טעמים 
את  הביא  לא  אך  מאוד,  מוצלח  היה  המיזם  יחד. 

ההמונים, ולאיטו דעך. ואנחנו בטוב.

סודות העיר האבודה
לפני שנתיים בערך החל להתגבש לו חלום. לומר 
את  לדייק  זמן  מאוד  הרבה  לי  לקח  האמת,  את 
בשיחה  מהפה  לי  יצא  "שבטה!"  הזה.  החלום 
המופלאה  המטפלת  גלית  עם  שלי  הראשונה 
שהחלטתי  אחרי  שבמועצה,  למשפחה  במרכז 
לי  עושה  "שבטה  לתמיכה.  קצת  זקוקה  שאני 
טוב", עניתי לשאלה שנשאלתי. כך החלו הדברים 

להתגלגל. 
נולד  האבודה"  העיר  "סודות  התיאטרלי  הסיור 
משיזף  בנצי  שעבר.  בפסח  הנוכחית  במתכונתו 
ושירה סלפטר עזרה  עולם של תיאטרון,  לי  פתח 
וכיום  והתבסס,  התפתח  הסיור  טוב.  טוב  להדקו 
המשמעות.  מורגשת  בו.  לי  שנכון  למקום  הגיע 
הלוא שבטה הם השכנים שלנו, יש כל כך הרבה מה 
ללמוד מהחיים שהתקיימו במקום ומהרלוונטיות 
למוח  שבטה  את  להנגיש  הגיוני  רק  לכן  לימינו. 
וללב באופן קצת אחר. עכשיו כשאני חושבת על 
המטיילים  את  לחשוף  פתח  לי  פתח  הסיור  זה, 
לעולם חדש שנכנסתי אליו השנה, עולם שמרגש 
ללוות השנה שני בתי ספר  אותי מאוד. התחלתי 
בדואים ברהט, ליווי מנהלים וחדרי מורים מטעם 
"המכון הדמוקרטי". זה יותר ממרתק. זו הזדמנות 
אדירה ונדירה לשתף את הציבור בחוויית המפגש 
עם האוכלוסייה הבדואית, עבר והווה. הכל מתחבר 

בסיור. 

מימוש הדמוקרטיה
והיסטוריה.  לאזרחות  מורה  הייתי  שנים  במשך 
לימדתי על השלטון אבל אף פעם לא ממש פגשתי 
אותו. פה, ברמת נגב, זה אחרת. חלק בלתי נפרד 
מרוח היזמות והשייכות שלי למרחב נוגעת לקשר 
שנוצר עם השלטון המקומי. השלטון המקומי הוא 
אנחנו. מרבית האנשים המאיישים אותו, ובמיוחד 
לקידום  ופועלים  מאמינים  המפתח,  בעמדות 
אחד  כל  כולה,  והמועצה  הציבור  לטובת  המרחב, 
אנו  שלפעמים  ונדירה  אדירה  זכות  זו  בדרכו/ה. 
כמובנת  אותה  ומקבלים  אותה  שוכחים  קצת 
מאליה. זכות שאנו לא פעם מוכנים לצעוק ולשרוף 
שכנינו  עם  עקרוני  הסכמה  חוסר  בשל  קשרים 
שלוקחים תפקיד ציבורי. מבחינתי להיות במקום 
זה  השלטונית  הרשות  עם  תקשורת  קיימת  בו 

מימוש הדמוקרטיה.

לגלות את השפע
בנוסף להדרכת  וגם.  וגם  גם  אני  ובכן  היום?  ומה 
טיולים במרחב, הסיור התיאטרלי והליווי הפדגוגי, 
תיירות  את  לרכז  זמני  באופן  לאחרונה  התמניתי 
"פסטיבל  לידי להפיק את  ניצנה. התגלגל  פתחת 
משקים פתוחים", מעין פסטיבל חקלאי תיירותי 
בחול המועד פסח, שנושא את שמו של שמוליק 
איך  מעולה.  להיות  הולך  לדעתי  ז"ל.  ריפמן 
סיורים  אטרקציות,  שפע  נהדרים,  אנשים  לא? 
האירוע  מטרת  ועוד.  קדומות  מלאכות  חקלאיים, 
כעוגן  ניצנה  פתחת  במרחב  תיירות  לעודד  היא 
תושבי  את  להזמין  ברצוני  תושביה.  עבור  כלכלי 
למרחב  שיש  השפע  את  ולגלות  להגיע  המועצה 

להציע. 

הדרך הנכונה
שותפה  אני  כיום  הבאה.  שנה  על  במחשבות  אני 
שבית  ומעוניינת  האזורי,  לתיכון  ההיגוי  בוועדת 
הספר יהיה מהמקדמים שיש )יקדמו את ילדינו(. 
אני מאוד רוצה לקחת בו חלק. אבל רק חלק. כיוון 
ההדרכה,  על  גם  כמו  מוותרת,  לא  אני  רהט  שעל 
כמובן.  משפחתי  ועל  בשבטה,  התיאטרלי  הסיור 
כיום אני  אצטרך למצוא את הדרך הנכונה עבורי. 
עושה.  שאני  דבר  לכל  משמעות  שיש  מרגישה 
מלמטה.  המגיע  באקטיביזם  מאמינה  אני  תכלס, 

אקטיביזם שנועד לשפר את חיי כולנו. 

יש כל כך הרבה מה ללמוד מהחיים שהתקיימו במקום ומהרלוונטיות לימינו

ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

ע"ש  בפרס  ניצנה  קהילתנו  זכתה  לאחרונה 
חינוך  דרכי  מובילה  שהיא  כך  על  מאיר,  גולדה 
גולדה  השם  דרך.  פורצי  חברתי  ואקטיביזם 
המאה  של  השבעים  שנות  לראשית  אותי  שלח 
רצון  מתוך  ועברתי,  התגייסתי  אז  הקודמת, 
ומוטיבציה גדולים, מבדקי מיון קשים לצנחנים. 
פעם עשו זאת בקרבת הבקו"ם. שמו על כותפת 
צבוע  שהיה  שבע,   – זיהוי  תג  חולצתי  של  ימין 
המבחן  שעות  כמה  במהלך  הפכתי  וכך  אדום, 
התחת,  את  תרים  אדום  "שבע  אדום".  ל"שבע 
שבע אדום תרוץ, סחוב אותו פצוע, תרד משם", 
קרועי  הגענו  עילאי  מאמץ  אחרי  הלאה...  וכן 
תחת לשערי הבקו"ם. בכניסה צעק לעברי איזה 
גולדה!  של  פראייר  אתה  אדום  "שבע  ג'ובניק: 
לצנחנים!"  מתנדבים  אלא  מתים  לא  פראיירים 
בימים ההם, גולדה הייתה ראשת ממשלה חזקה 
דורי,  בני  של  לתודעה  נכנסה  היא  וכריזמטית. 
כדעתנית,  הכיפורים,  יום  מלחמת  של  הדור 
רהוטה, ישירה וממוקדת. טוב היה לחסות בצילה 
תאצ'ר  לפני  עשור  שבאה  ברזל",  "אשת  של 
ושלושה עשורים לפני מרקל. לא ייאמן שעשתה 

זאת בארץ ישראל המגדרית והשוביניסטית. 

לא פראייר של לובה
בעקבות  באתי  הקודמת,  המאה  בסוף  לימים, 
ממקור  למדתי  ניצנה.  את  לנהל  אליאב  לובה 
ביחסים  היו  לא  ולובה,  גולדה  שהם,  ראשון 
פוליטית-מדינית  תפישה  רקע  על  טובים,  הכי 
הממשלה  ראשת  הייתה  היא  אמנם  שונה. 
נפערה  תהום  אבל  "העבודה",  מזכ"ל  היה  והוא 
בוויכוח  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  ביניהם 
לובה  הפלסטיני,  והעם  שטחים  בנושאי  ההוא 
אאוט.  נוק  לו  הכניסה  היא  גולדה.  מול  הפסיד 
היתר  בין  שבעטיו  הפוליטי,  למדבר  יצא  לכן 
העבודה  שסדרן  אפוא,  יצא  ניצנה.  למדבר  בא 
העלייה  יליד  לובה,  את  שלח  ההיסטוריה  של 
שמאלה".  העולם  ש"בסוף  לניצנה  השלישית, 

סידר לי שאבוא לחסות בצל קורתו בניצנה.

בן העלייה ההמונית
ההיסטוריונים נתנו שם מחורבן לעליה של הדור 
שלי, של קום המדינה. "העלייה ההמונית". שם 
לא מחמיא בעליל! מי רֹוצה להיות חלק ממשהו 
אליה,  שנקלעתי  ההמוניות  למרות  "המוני"? 
העלייה  רוח  את  דורי  מבני  רבים  עם  ינקתי 
השנייה והשלישית, שכללה גם את גולדה ולובה. 
בדבריי  בחרתי  לכן  הצורה.  את  לנו  עיצבו  הם 
להתמקד  גולדה  שם  על  הפרס  קבלת  בטקס 
ולקקנות  בורות  במעט צדק היסטורי. לא מתוך 
לממסד ההוא, אלא מתוך ניסיון לאזן את היחס 

שנשחק כמעט עד עפר כלפי המייסדים. 
רוב העובדות כבר ידועות. ידוע שהיו גם גזענות, 
של  פוגעניות  ואמירות  פה  פליטות  התנשאות, 
זה  את  גם  ההמונית.  העלייה  בני  מול  ותיקים 
את  אוהב  לא  אני  אבל  ולהאיר,  להציף  צריך 
זה  פה  ב"סלאח  שעולה  זה  כמו  החדש  הז'אנר 
ארץ ישראל" או בסרט התעודה על "המעברות". 
כל  את  המוקד  על  שמים  הזה  החדש  בז'אנר 
הממסד ההוא ושורפים הכול. מקריבים עולה על 

חטאת. תנו לי מצלמת פילם שחור לבן ואשחיר 
לכם כל דבר. אשים בצל של האמת את התמונה 
סרטים  כשיש  "הוכחות".  עם  לעיקר  שהופכת 
הקטעים  מגמתית,  עריכה  שעוברים  ותיעוד 
חלק  ל"עובדות".  הופכים  והמודגשים  הנבחרים 
האומר:  מהמניע  פועלים  הללו  הסדרות  מעורכי 
סבלנו, עכשיו נכניס לכם בחזרה, ועד הסוף! הכל 

הופך ל"עובדות". 
אהבה  לא  שגולדה  בעליל  ברור  למשל,  כך 
אמרה  היא  הרי  שחורים,  ופנתרים  מזרחיים 
אליאב  שלובה  גם  ברור  נחמדים".  לא  ש"הם 
המדבר  בלב  עולים  הנוסעת  מהמשאית  שפך 
ואבות  המייסדים  כאילו  לחשוב  אפשר  וברח. 
האומה עשו את כל המפעל הציוני רק כדי להביא 
את העולים ולהתעלל בהם, במיוחד אם הם באו 
לצעוק  רוצה  אני  יקרים,  חברים  ערב.  מארצות 
תרומות  מביאה  הייתה  לא  גולדה  אם  ולומר: 
מיהדות ארה"ב בשנות החמישים, לא היה דלק 
לאניות שהביאו את ההורים שלי. הם באו באנייה 
החלטות  מקבל  היה  לא  גוריון  בן  ואם  "נגבה". 
ומה שנגזר  גורליות, לא הייתה מגילת עצמאות 
ממנה. אם לובה לא היה מייסד את חבל לכיש, 
גולדה  אם  לעולם.  באה  הייתה  לא  גת  קריית 
מחוקקת  הייתה  לא  )והרווחה(  העבודה  כשרת 
היינו  אז  כבר  עבודה סוציאליים בסיסיים,  חוקי 
ממצרים.  שעלו  מאבותינו  גדולים  יותר  עבדים 
איילה  השופטת  כבוד  אמרה  הדברים  בסיכום 
פרוקצ'ה, יו"ר ועדת הפרס: כל מנהיג גדול עושה 
בחייו גם טעויות. גם גולדה עשתה טעויות, אבל 
היא הניחה דברים גדולים שראוי להכיר ולהוקיר 

אותם. 

כרביבים עלי עשב
את  קיבלנו  בו  אורנים"  ב"סמינר  הצנוע  באולם 
הפרס, התרחש צירוף מקרים, ללא בימוי מראש. 
על במה אחת עמדו הנכד של גולדה שאול רחבי, 

לא פראייר של גולדה
מוותיקי  היו  גולדה(  של  )הבת  ואמו  שאביו 
גולדה.  מכון  כיו"ר  כיום  מכהן  שאול  רביבים. 
לצדו עמדה נשיאת מכללת אורנים, פרופ' יערה 
מרביבים.  און  בר  דן  פרופסור  של  הבת  און,  בר 
לצדם עמדה ד"ר מורן סבוראי, משפטנית, הבת 
של רחל סבוראי מרביבים. כילדים הם התלהבו 
לראות את המסוק שהיה מגיע מעת לעת להביא 
את גולדה והעלה אבק. גולדה ראשת הממשלה 
התאבקו  וכך  בית,  שכרה  שם  לרביבים,  באה 

הצעירים ההם בעפר רגליה. 

ריאקטור גרעיני חברתי קל"ב
ישנם  כי  לעצמי  חשבתי  הפרס  קבלת  בזמן 
גנים  יפות,  גינות  בהם  שיש  מושכים  מקומות 
מקומות  ויש  נפש.  משובב  ו"לוק"  מטופחים 
שלהם.  הנוף  תבנית  היא  שבו  האנשים  שנפש 
מעגלי  את  המודד  סרגל  איזה  שמים  היינו  אם 
מייצר,  שמקום  האנושיות  והאדוות  ההשפעה 
קיבוץ רביבים, כנראה, היה מהמקומות המובילים. 
על מנת לא להיות סוג של סוקר סטטיסטי, אלך 
בחלקי  שמח  אני  ואומר:  האישי  לדיבר  ישר 
להיות תוצר של העלייה ההמונית, שזכה לקבל 
השראה מהעלייה השנייה והשלישית ולהמשיך 
את מעשה היצירה שהם התחילו בתחום החינוך, 

ההתיישבות והאקטיביזם החברתי. 
מארבעה  השראה  מקבלים  אנו  הנגב  ברמת 
שדה  יצחק  בוקר,  בשדה  גוריון  בן  זקנים: 
בניצנה.  ולובה  ברביבים  גולדה  שדה,  במשאבי 
איפה  לתקן  מעשיהם.  להמשיך  עלינו  חובה 
ולקוות שהבאים אחרינו יתקנו היכן  שהם טעו, 
הדעת  על  יעלה  לא  פנים  בשום  טועים.  שאנו 
שלה,  והדור  גולדה  של  נבחרים  פרקים  למחוק 
היו  לא  אלה  שורות  מקוראי  רבים  שבלעדיהם 
היה  והנגב  הזו,  בארץ  וגדלים  נולדים  או  עולים 
ערביה  מהפרובינציה  כחלק  בתודעה  נשאר 

מדרום לפלשתינה סקונדה.

שחזרנו את המבצע מתוך רצון לעשות כבוד ללוחמים שהיו שם
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פינת הגינון המדברי

הגן הבוטני בעין גדי

הנגב.  בהר  השנה  במיוחד  קרים  היו  פברואר  ימי 
ליום אחד מצא הגנן המדברי מקלט מהקור במדבר 
להשתלמות  הצטרף  הגנן  המלח.  ים  סביב  החם 
צמחי  של  עת  וכתב  )מרכז  כלנית  של  בוטנית 
תצפיות  רשת   – רת"ם  נקרא  שבעבר  ישראל 
בהדרכתם  גדי.  עין  בקיבוץ  הבוטני  בגן  ומידע( 
הוותיק,  והמדריך  המדען  שמידע,  אבי  פרופ'  של 
שכבר עשרות שנים מוביל סיורים להכרת צמחים, 
הגיעו  הקיבוץ,  של  הבוטני  הגן  מנהלת  רז,  וענת 
בוטנאים וחובבי צמחים מכל קצוות הארץ לראות 

את הצמחייה המיוחדת בגן. 
בגן  הנוי  הקודמת,  המאה  של  שבעים  שנת  עד 
במרכז  קיבוצים  בהרבה  כמו  היה  בקיבוץ  הבוטני 
עפרית,  של  שיחיות  מדשאות,   – הארץ  ובצפון 
תקומית וקריסה ועצי פיקוס, מכנפים וסיגלונים. 
שונים  צמחים  לשתול  רבים  ניסיונות  אחרי 
זיהו  הגננים  האזור,  של  והיבש  החם  באקלים 
שהצמחים ששורדים את התנאים הקשים, ואפילו 
צחיחים  טרופים  מאזורים  אלה  הם  משגשגים, 
הדומים  אזורים   – ומדגסקר  הודו  אפריקה,  כמו 

לתנאים האקלימיים בעין-גדי. 
ב-1994 הוכר הגן רשמית כגן בוטני. היום אפשר 
)העץ  באובב  כמו  מיוחדים  עצים  בו  לראות 
בארץ,  ביותר  הגדול  הקטן(  מהנסיך  המפורסם 
קיגליה )עץ הנקניקים( ועצי שיטה מאפריקה. הגן 

שונים  בשרניים  מצמחים  בעיקר  מורכב  בבסיסו 
ומשונים – קקטוסים, חלבלוביים, אלוואים ועוד. 

בסוף אותה השתלמות חזר הגנן לקור עם צביטה 
קטנה בלב כי רוב הצמחים היפים שראה במהלך 
היום לא ישרדו את התנאים בגינות של רמת הנגב.

 
 Reboudia שלח-מנוצה  בן  המדברי:  הצמח  פינת 

pinnata
בן שלח הוא צמח חד-שנתי ממשפחת המצליבים. 
המשפחה  שלצמחי  מכך  נובע  "מצליב"  השם 
פריחתו  צלב.  של  בצורה  כותרת  עלי  ארבעה  יש 
מדרונות  גשום,  חורף  ולאחר  לבנה,  בן-שלח  של 
בן-שלח  שלו.  לבנים  במרבדים  מתכסים  המדבר 
 – אחרים  מצליבים  מספר  עוד  עם  יחד  נמנה 
הערבות  שלח  מדבריים,  טוריים  ערבי,  גרגיריון 
– שפורחים בהמוניהם בחורף  ומחרוזת משונצת 
בגינה.  מופיע  בן-שלח  לעיתים  במדבר.  גשום 
לא כדאי לעקרו משם שכן הוא חד-שנתי שאינו 
מכך,  ויתרה  הנוי,  בגינת  אחרים  לצמחים  מפריע 
יוצרים כתם צבע המקשט את  צברים של הפרח 

הגינה במשך כמה שבועות.
גלעד מיכאלי
 משתלת קרקש
מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

ריאליטי במצוקי הנגב
באמצע חודש ינואר, ואחרי מאמצים רבים, הצלחנו 
לממש חלום רב-שנים. בעזרת פקחי רשות הטבע 
ומתנדבים  הטבע  להגנת  החברה  אנשי  והגנים, 
הצבנו מצלמות מול קני נשרים, כאן אצלנו ברמת 
נגב! מצלמות אלו משדרות בשידור חי את הנעשה 
בגידול  אלה  בימים  שעסוקים  הנשרים,  קני  בתוך 

גוזלים רכים. ממש האח הגדול בגרסה טבעית.
על  במושבות  המקנן  חברותי,  עוף  הוא  הנשר 
מטיל  נשרים  זוג  איטית,  רבייתו  נישאים.  צוקים 
הקן  מן  הגוזל  לפריחת  עד  וגידולה  יחידה,  ביצה 
מאוד  נפוץ  הנשר  היה  בעבר  שנה.  כמעט  נמשך 

ועד  בצפון  מהגולן  ההרריים,  הארץ  חבלי  בכל 
גם  ארצנו,  מעופות  רבים  כמו  אולם  בדרום.  לנגב 
האוכלוסייה  בגודל  דרמטית  מירידה  סובל  הוא 
בישראל. אם זה בשל הפרעות בקינון או התנגשות 
ואפילו הרעלות  בחוטי חשמל, צמצום מזון טבעי 
האימתניות,  הטורבינות  חוות  הקמת  ולאחרונה 

הנשר זקוק לעזרתנו. 
חברת החשמל, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים 
והחברה להגנת הטבע, הקימו לפני מעלה מעשרים 
להצלת  הפועל  כנף",  "פורשים  פרויקט  את  שנה 
זה  פרויקט  בישראל.  הדורסים  והעופות  הנשרים 

מימן את הרכבת המצלמות בנגב.
אנו מקווים כי הצפייה בנשרים והאפשרות לעקוב 
של  וחייהם  הגוזלים  התפתחות  אחר  יום  יום 
החשיבות  את  לקהל  להעביר  לנו  תעזור  הנשרים 
שצריך  מה  כל  ארצנו.  עופות  על  השמירה  של 

לעשות זה להיכנס לאתר:
של  השידור  על  ולהקליק   www.birds.org.il

הנשרים.
צפייה מהנה!  

 מידד גורן

צילום מתוך האתר

צביטה קטנה בלב בעין גדי

ציפורימפו 

מוקד 106 רמת הנגב

 077-6004033
מטלפון נייד

חפשו 
"רמת הנגב" 

בחנויות האפליקציות 

ברוכים הבאים לאפליקצייה הרשמית 
זמין של מועצה אזורית רמת הנגב

לשירותכם
24/7 
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או סרקו 
את הברקוד
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