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צרו 
קשר

הקשר בין פלאות לחינוך
ראש  בשולחן  השתתפתי  שעבר  בשבוע 
המועצה לחינוך, מפגש של כל מנהלי מוסדות 
דורון  ערן  התחיל  אותו  הנגב,  ברמת  החינוך 
כשהיה מנהל אגף חינוך וממשיכה ד”ר ספי 
תכנים  אליו  היוצקת  מחליפתו,  מלכיאור 
בדרכה שלה. ספי בחרה לקיים את המפגש 
לירון  והגשימה  שהקימה  הפלאות”  ב”חדר 
בעיתון  נפרדת  כתבה  )ראו  מכמהין  אלעד 
זו לא הייתה בחירה מקרית. נראה היה  זה(. 
שכל הנקודות מתחברות נכון: הגשמה, חזון, 
חינוך לערכים, אהבת הארץ, עשייה חינוכית, 
בחלום  והן  בניצנה  הן  מתמצים  אלה  כל 
שהגשימה לירון אלעד בהקמת חדר הפלאות 
שימשו  אלה  כל  אביה.  של  מורשתו  להצגת 
מעצמם רקע הולם וראוי לדיון שקיימו מנהלי 
לשיתוף  בדרכים  במועצה  החינוך  מוסדות 
ההוויה  והעצמת  המוסדות  כלל  בין  פעולה 

החינוכית המתרחשת ברחבי המועצה.

אבנים יכולות להרוג
השבוע שוב נזרקו אבנים על כלי רכב בכביש 
211 על ידי רעולי פנים. אני רואה זאת בחומרה 
רבה. פנינו לגורמי המשטרה בדרישה לעצור 

לאלתר תופעה זו.

חיסכון והפרדה 
בתקציב המועצה אושרו לנושא פינוי הפחים 
 ₪  670,000 )במקום  ש”ח   150,000 החומים 
בשנת 2015(. ועדת איכות הסביבה לקחה על 
הפחים  בפינוי  החיסכון  משימת  את  עצמה 
הפחים  פינוי  המשך  לאפשר  כדי  הירוקים, 

החומים. 
עם  השוטף  בדיאלוג  ממשיכים  אנחנו 
מתכנון  החל  הנגב.  בהר  הבדואים  מנהיגות 
מרכז  ותכנון  האוהלים  דרך  תכנון  הישובים, 
השירותים ברמת ציפורים. החשש מתקדים 
משרדי  במרבית  שלנו,  המהלך  שיוצר 

הממשלה, מרחף מעל כל המהלך. 

שלכם,      
          שמוליק ריפמן 

ארץ הפלאות 

חדר הפלאות בניצנה הינו מוזיאון חוויתי ייחודי 
יצחק  על אוספי הטבע של אבא שלי,  המבוסס 
ונפטר  ואספן  טבע  צלם  שהיה  ז”ל,  מובשוביץ 
לפני כמעט שלוש שנים. אבא שלי אסף אינסוף 
וגיאולוגיה,  זואולוגיה  אוספים הקשורים בטבע, 
הטבע,  את  ומדברים  מהטבע  השאובים  כאלה 
היה  שלי  אבא  מאד.  לו  המנוגדים  כאלה  וגם 
אספן של אוספים. הבית של אבא שלי היה חדר 

פלאות אמיתי.
המוזיאונים  של  אבותיהם  היו  הפלאות  חדרי 
וה-17  ה-16  במאות  והתחילו  המודרניים, 
וחקר,  מדע  אצולה,  ואנשי  אריסטוקרטים  אצל 
בתוך  מהחוץ  מיוחדים  פריטים  לשמור  שאהבו 
היו  תמיד  שלהם  הפלאות  חדרי  שלהם.  הפנים 
הבית  היה  כזה  ומעניינים.  מפתיעים  מסקרנים, 
קיבלתי  נפטר  שאבי  לאחר  יום  שלי.  אבא  של 
החלטה להקים מוזיאון עם האוספים שלו. תמיד 
גדלתי בבית שהיה חדר פלאות, אך רק במהלך 
הפלאות  חדרי  הזה.  למושג  נחשפתי  השבעה 
ומקומות  הם עולם תוכן שלם, תחום באומנות, 
החלטתי  וקסם.  פליאה  השראה,  מעוררי 

שהמוזיאון שאקים יהיה חדר פלאות.
רזניק  וחגי  דורון  ערן  ריפמן,  שמוליק  עם  יחד 
התחלתי להתניע את התהליך. כתושבת כמהין 
האחת  מרכזיות:  סיבות  משתי  בניצנה  בחרתי 
היא הקירבה לבית, למשפחתי ולילדיי, שהייתה 
ועודנה שיקול משמעותי ומכריע עבורי, ונוספה 
על כך העובדה שבניצנה יש מערך הדרכה מובנה 
חלק  להיות  יוכל  הפלאות  שחדר  היה  שנראה 
ממנו. דויד פלמ”ח נעתר להצעה והחלטנו לצאת 
חדר  את  להקים  יועדה  חיצונית  חברה  לדרך. 
הפלאות, אך משזה לא קרה החלטתי לקחת את 
אל  הזה  החלום  את  ולהוציא  עצמי  על  ההקמה 
ולקיים את מפעל החיים  ובכך להמשיך  הפועל, 
אמון  שהיה  אבימן,  גיל  עם  יחד  שלי.  אבא  של 
שמנהל  שלום,  שר  ובועז  הלוגיסטי,  הצד  על 
ההדרכה  צוות  ועם  בניצנה,  ההדרכה  מערך  את 

כמחווה לאביה האספן ולמוזיאונים של פעם, לירון אלעד מקימה בניצנה 
“חדר פלאות”

המשתלמים בחקלאות חוגגים את תחילת השנה

הבינלאומית  ההכשרה  תכנית  משתלמי  כ-500 
ב-31.12  התכנסו  נגב  רמת  של  בחקלאות 
בטורניר  החדשה  השנה  תחילת  את  לחגוג 
כוללת  ההכשרה  תכנית  ושמח.  ססגוני  כדורגל 
או  התואר  בשלב  ראשון  לתואר  סטודנטים 
מווייטנאם,  אלינו  שהגיעו  לאחריו,  בהתמחות 

מיאנמר ונפאל לתקופה של 11 חודשים. 
במהלך שהותם לומדים הסטודנטים בבית הספר 
ובנושאים  בחקלאות  עיוניים  קורסים  בכמהין 
כמו  עסק.  ובניהול  ביזמות  בישראל,  הקשורים 
כן, הם מקבלים הכשרה מעשית בעבודה בשכר 

במשקים החקלאיים באזור.
החוץ  במשרד  מאוד  מברכים  עליה  התכנית, 
דרך  ציון  מהווה  האחרים,  הממשלה  ובמשרדי 
עם  הביתה  החוזרים  המשתלמים,  עבור  חשוב 

באירוע התקיים טורניר כדורגל ומופעי ריקוד מסורתיים
תעודה רשמית וידע רב המסייעים להם להקים 
עבודה  למקומות  “להיחטף”  או  משלהם  עסק 
התכנית  בנוסף,  מוצאם.  במקום  נחשקים 
באופן  ותורמת  באזור  לחקלאים  מאוד  מסייעת 
למדינות  ישראל  בין  המדיניים  ליחסים  ניכר 

המוצא של הסטודנטים. 
מדינות  לפי  קבוצות  עשר  השתתפו  בטורניר 
האליפות  גביע  את  הענקנו  ובסופו  המוצא, 
זכינו  מכן  לאחר  מווייטנאם.  אולקו  לקבוצת 
מעט  ולטעום  ריקוד מסורתיים  ממופעי  ליהנות 

תרבות מעולם רחוק.
שתהיה שנה אזרחית טובה לכולם,

בברכה,
אלון מלכיאור   

מנהל תכנית ההכשרה   

תמיד גדלתי בבית שהיה חדר פלאות, 
אך רק במהלך השבעה נחשפתי למושג הזה

והשינשינים הנפלאים, נוצרה שותפות מבורכת 
חברת  אנשי  של  האדיבה  בעזרתם  עשייה.  של 
נור עוצב לכל אחד מקירות החדר עיצוב מותאם 
לתוכן בו יעסוק, וחדר הפלאות קרם עור וגידים. 
דופן,  יוצא  חוויתי  מוזיאון  להיות  הפך  הוא 
ושמטרתו  פלאות  חדר  של  בקונספט  המעוצב 
לעודד את יצר הסקרנות, את הרצון לחקור ואת 
הייחודיים  הפריטים  באמצעות  הידע  רכישת 
הלמידה  חוויית  על  דגש  שם  בעודו  שבו, 
לחדר  שיגיעו  המשתתפים  האוטודידקטית. 
הפלאות יקבלו משימת-על, ותוך כדי מענה על 
שאלות, חידות וקודים שונים יחקרו את המרחב 

המפתיע של חדר הפלאות.
אלה  בימים  לדרך  יוצא  בניצנה  הפלאות  חדר 
בחדר  חשיפה  מפגש  נערוך  בקרוב  ממש. 
מלווה  שיהיה  המועצה,  לתושבי  הפלאות 
בהיכרות עם סביבות הלמידה המגוונות בניצנה. 
ולקחת  ולגלות,  לחוות  לבוא,  מוזמנים  אתם 

אתכם קצת מחוויית הפלאות. 
לירון אלעד     

כמהין     
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ועמוס  מוצלח  היה  האחרון  דצמבר  חודש 
במטיילים. במקביל התקיימו ברמת הנגב מספר 
סיורי סוכנים. הראשון והחשוב מכולם היה כנס 
מחו”ל.  לסוכנים  התיירות  משרד  של  ישראל 
משרד  שמארגן  ביותר  הגדול  הסוכנים  כנס  זהו 
שמזמין  כיום  היחידי  הכנס  ולמעשה  התיירות, 
באופן מרוכז סוכנים מחו”ל. במהלך הכנס כ-150 
סוכנים מכל העולם מגיעים לחמישה ימי ביקור 
העיקריים  הביקור  מוקדי  בארץ.  אינטנסיביים 
ירושלים ותל אביב,  הם כמובן הערים הגדולות, 
השנה,  הארץ.  ברחבי  לסיור  יוצאים  חלקם  אבל 

לראשונה, אחד מהסיורים יצא אל הר הנגב. 
בזכות הקמת עמותת   – מדובר על הישג חשוב 
תיירות הר הנגב והחיבור של מצפה רמון לרמת 
לא  התיירות  שמשרד  כובד  מרכז  נוצר  הנגב, 
התיירות  משרד  של  הכרה  זוהי  ממנו.  מתעלם 
כחלק  הנגב  להר  התיירות  קידום  בחשיבות 

ממאמצי השיווק לארץ.
לביקור  5.12 הגיעו הסוכנים להר הנגב  בתאריך 
כרמי  מיקבי  טעמו  גוריון,  בן  בקבר  ביקרו  קצר, 

סיורי סוכנים בהר הנגב

סוכני תיירות מהארץ וחו”ל סיירו לאחרונה ברמת הנגב ומצפה רמון

תחזית תרבות פברואר 2016

2.2
“סרט למחשבה” – סרט + מפגש 

היימן  האחים  של  הפרסים  עטור  סרטם  יוקרן 
“מר. גאגא” על פועלו של אוהד נהרין. 

לאחר הסרט – מפגש עם היוצר. 
שמורכבת  מהפנטת,  קולנועית  שפה  ידי  על 
משהייה אינטימית בחדרי החזרות, מקטעי מחול 
משרטט   – נדירים  ארכיון  ומחומרי  ממגנטים 
תומר היימן את דמותו ואת סיפור חייו המרתק 
של אוהד נהרין, מנהלה האמנותי של להקת בת-

שבע ומי שהמציא את שפת הגאגא.

19:30, אולם גולדה, רביבים, כרטיס במחיר 20 ₪ 
לרכישה באתר המועצה

16.2
“סרט ליד הבית” – יוקרן הסרט “ילדות פרא”

חמש אחיות צעירות, פרועות ועם אהבה גדולה 
הבית  הופך  אט  אט  סבתן.  בבית  גדלות  לחיים, 
שלהן  והמגע  יותר  וקפדני  לסגור  המשפחתי 
במקום  ומצטמצם.  הולך  שבחוץ  העולם  עם 
ללכת לבית הספר הן מקבלות שיעורים בבישול 
ותפירה, ובמקום ללכת לצפות במשחק הכדורגל 
חמש  להן.  שמארגנים  לנישואים  מתכוננות  הן 
בדרכה.  אחת  כל  להיאבק,  מחליטות  האחיות 

סרט דובר טורקית

21:00, אולם גולדה, רביבים, כרטיס במחיר 20 ₪ 
לרכישה באתר המועצה

19.2
רבין  רצח  בין  הישראלית  החברה   – ציוני  שישי 

להתנתקות
השנים  בין  בישראל  פוליטיקה   – סגל  עמית 
על  שעברו  הדרמטיים  השינויים   ,1995-2015

המצביע הישראלי.
מעזה  וההתנתקות  רבין  רצח   – אשד  אלי 

)אירועים לא צפויים או מזימות קשר?(

19:30, אודיטוריום שפרינגר, מדרשת בן גוריון 

24.2
הצגת מנויים – “המקרה המוזר של הכלב בשעת 

לילה” תיאטרון בית לסין 

לכריסטופר בן ה-15 יש תעלומה לפתור. מישהו 
השכנה  של  הכלב  את  בקלשון  הרג  מסתורי 
בנחישותו  העיקרי.  לחשוד  הפך  וכריסטופר 
לפעול  מחליט  הוא  וולינגטון  את  הרג  מי  לגלות 
לשאול  מתחיל  כריסטופר  אביו.  של  דעתו  כנגד 
ולמרות  ממצאיו.  את  במחברת  ולתאר  שאלות 
הרחוב  לקצה  מעבר  התרחק  לא  הוא  שמעולם 

בשנה האחרונה נקנה והותקן באולם גולדה 
המאפשר  חדש,  מקרן  רביבים  בקיבוץ 
ומהנה. אין צורך  חווית צפייה ברמה גבוהה 
שונים,  סרטים   – שבע  באר  עד  להרחיק 
ממגוון הז’אנרים, לכל גיל ועניין, יוקרנו כאן, 

אצלנו, ליד הבית.
ליד  “סרט  סדרות:  שלוש  מתוכננות  כרגע 
הבית” – סרטים חדשים ופופולאריים, “סרט 
ולנוער  לילדים  סרטים   – המשפחה”  לכל 
בליווי  סינמטק  סרטי   – למחשבה”  ו”סרט 
ג’  בימי  יוקרנו  הסרטים  יוצר.  עם  מפגש 

ובמוצ”ש. 
פרסום  ראו  הראשונים  הסרטים  לפירוט 

בעמוד זה.

סרט – 
זה כל הסיפור 

ומכתש  רמון  במצפה  לביקור  והמשיכו  עבדת 
רמון. בערב התקיים מפגש ישיר בין התיירנים 
לסוכנים. הסוכנים התרשמו ביותר וחלקם טען 

שמדובר בחלק החשוב ביותר בביקור שלהם.
ביוזמת עמותת תיירות הר הנגב  נערך  בנוסף, 
ניצנה,  לפתחת  פנים  תיירות  של  סוכנים  סיור 
בדגש על תיירות חקלאית מתפתחת. הסוכנים 
יזמים  מספר  ואצל  הנגב  רמת  במו”פ  ביקרו 
שת”פ   – המדבר  טעם  היו  בתחום. הראשונים 
שהתחברו  יזמים  שלושה  של  ופורה  חדש 
הדבש  בית  המדבר,  שירת  אחד:  מוצר  לכלל 
ותות ברנע. לאחר מכן הם פגשו עוד שלישיית 
יוצרות מהאזור – שירה סלפטר, אוקסנה צמח 
ואיריס ברזני, יוזמות “יוצרים טעמים ונופים” – 
לחוויות של טעמים והתנסויות. בין לבין ביקרו 

בניצנה ובשבטה.
בתקווה שהסיורים יביאו עוד מטיילים לאזור.

אפי פרי   
מנהל תיירות הר הנגב   

050-6679994   

להרפתקה  אותו  תיקח  זו  חקירתו  גר,  הוא  בו 
שבו  העולם  את  עבורו  שתשנה  שיער  מסמרת 

הוא גדל וחי.
לשינוי  לב  שימו  מנוי,  כרטיס  שבידם  ]מי 

מהתאריך המקורי של הצגה זו[

21:00, אולם גולדה, רביבים, כרטיס במחיר 70 ₪ 
לרכישה באתר המועצה

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

הוועדה המקומית
 לתכנון ובניה

קבלת קהל 
יום א’ בין השעות

 14:00 – 09:00 בלבד
יום ד’ בין השעות

 14:00 – 09:00 בלבד

מענה טלפוני
יום א’ בין השעות

 15:30 – 13:00 בלבד
יום ד’ בין השעות

 15:30 – 13:00 בלבד

הילה שליש: 
טל. 08-6564129   
פקס. 08-6564188 

hilla@rng.org.il 
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משולחן אגף התיישבות והנדסה

סוגרים שנה, פותחים חדשה

אגף הנדסה והתיישבות מסכם את שלל הפרויקטים שבוצעו השנה ונותן הצצה לאלה שיקרו בשנה הבאה

הייתה  והתיישבות  הנדסה  באגף   2015 שנת 
מלאה בעשייה. פרויקטים ארוכי טווח הסתיימו, 
ילדים נכנסו למוסדות החינוך החדשים, הושלמו 
תשתיות למגורים ומבני ציבור נוספים מקבלים 

את פני התושבים. 

בקדש ברנע הוקם גן ילדים חדש בסמוך למגרש 
של  בנייתו  הסתיימה  בוקר  ובשדה  הכדורסל 
להדלקת  לשמש  כבר  שהספיק  כנסת  בית 
מצווה.  בר  ולחגיגות  הקהילה  של  חנוכה  נרות 
חדש  כנסת  בית  הקמת  הושלמה  ברתמים  גם 
שיכול להכיל את 92 משפחות הישוב. במדרשת 
הפיתוח  עבודות  של  השלמות  בוצעו  גוריון  בן 
עבודות  הושלמו  עם  ובמרחב  ב’  בוקר  בנווה 
ביישוב  בוצעו  בנוסף  א’.  שלב  של  הפיתוח 
והוקמו  הקהילתי  המבנה  סביב  פיתוח  עבודות 
גני משחקים תודות לתרומת קק”ל וסיוע תנועת 
בסיוע  חדש  חירום  מחסן  הוקם  בכמהין  אור. 
משרד הבטחון ובכפר הנוער ניצנה הוצבו עשרה 
יבילים. מבנים אלה יאפשרו קליטה של  מבנים 
השכונה  של  המייסד  לגרעין  נוספות  משפחות 
ברביבים  תכנון.  בשלבי  הנמצאת  הקהילתית 
מבנים   18 של  חדשה  מגורים  שכונת  הושלמה 
נוספות.  יחידות  ל-12  מהתשתיות  חלק  ובוצעו 
באשלים הסתיימה הקמת כיתה במעון יום חדש 
ותשתיות  פיתוח  עבודות  הסתיימו  ובטללים 
עבור שבעה בתי אגודה. במתחם המועצה הקמנו 
בית ספר יסודי דתי זמני המכיל את כיתות א’-
בזירה  הקבוע.  הספר  בית  הקמת  לסיום  עד  ג’ 
התכנונית הושלמה ואושרה התב”ע התיירותית 
של אשלים, הכוללת שני פרויקטים של אחסון 
כביש  של  התב”ע  הסתיימה  כן  כמו  תיירותי. 
קדש כמהין, שתגדיר את הכביש כמוביל לכניסה 

ראשית לקדש ברנע ותאפשר הסדרה שלו.
ברפורמת  לשינויים  נערכת  המקומית  הוועדה 
השנה,  אפריל  בתחילת  לתוקף  שתיכנס  החוק 
ממוחשב  מערך  בניית  הדורשת  רפורמה 
אדריכלים  עובדים,  הכשרת  לצד  ומתקדם, 
להדרכת  סדנה  בוצעה  השבוע  תכניות.  ומגישי 
לקליטת  הוועדה  צוות  בנוכחות  בקשות  מגישי 

התכניות בשיטה הממוחשבת החדשה. 
במהלך השנה האחרונה נסרקו כל היתרי הבנייה 
הוועדה.  ארכיון  ומוחשב  בוועדה  המאושרים 
אל  מיטבית  נגישות  לנו  מאפשר  זה  פרויקט 
הקיים  בחומר  משופרת  ושליטה  ההיתרים 
בארכיון. בקרוב יישלחו מכתבים לבעלי היתרים 
שלא קודמו על מנת לקבל חזרה את ההיתרים 

הלא מאושרים לידיהם.
 

להיבנות  ממשיכים  אחרים  פרויקטים  ובינתים 
ולהתקדם

שכונה של 32 יחידות דיור בקדש ברנע נמצאת 
ותשתיות שיספק עתודה  בסיום תהליך פיתוח 
ומגורים לתושבים ולנקלטים חדשים. בית הספר 
היסודי דתי הקבוע נבנה עקב בצד אגודל בצמוד 
בן  במדרשת  הספורט  ואולם  המועצה  למתחם 
גוריון קורם עור וגידים. במדרשה גם מתקדמת 
לקראת סיום הקמת מעון יום דו-כיתתי לילדים 
ובמרחב עם מתבצעות עבודות הפיתוח עבור 58 
השלמות  מתבצעות  בטללים  ב’.  בשלב  יחידות 
שדה  ובמשאבי  דיור  יחידות   83 עבור  פיתוח 
תנועה  מעגל  של  ביצוע  לקראת  נמצאים  אנו 
של  הפרויקטים  במסגרת  לקיבוץ.  בכניסה 
אנרגיה סולרית בסמוך לאשלים מקודם פיתוח 
נופי ביישוב. בימים אלה מתבצעים קווי הסניקה 
שיחברו את רתמים, רביבים וביר הדאג’ למערכת 
משאבים,  אזורי  מט”ש  של  הראשית  ההולכה 
ובהמשך יוקמו גם תחנות השאיבה שיסנקו את 

השפכים אל המט”ש.

הבאות:  התב”עות  נמצאות  תכנונית  בעבודה 
שכונה  המסדירה  ניצנה,  הנוער  כפר  תב”ע 
קהילתית של 100 יח”ד הכוללת את 40 היחידות 
קהילתי,  ישוב  ניצנית,  תב”ע  כיום;  הקיימות 
הנוער  לכפר  בצמוד  דיור  יחידות  כאלף  עבור 
כמהין  תב”ע  הפקדה;  לקראת  נמצאת  ניצנה, 
תב”ע  נחלות;   100 עבור  המושב  את  מסדירה 
ל-500  עד  היישוב  את  לפתח  תאפשר  אשלים 
בוקר  שדה  רביבים,  תב”עות  דיור;  יחידות 
שלקראת  בתהליך  נמצאות  שדה  ומשאבי 
עד   400 של  קיבוציות  הרחבות  עבור  הפקדה 

מקודמת  גוריון  בן  במדרשת  דיור;  יחידות   500
בטללים  בוקר;  נווה  של  הבאים  לשלבים  תב”ע 
יחידות  לכ-400  היישוב  את  מגדילה  התב”ע 
דיור; במרחב עם שלבים ג’ וד’ מוסדרים תב”עית 
דיור  יחידות   250 של  תב”ע  מקודמת  ובשיזף 
בשלב א’. בתחום חוות הבודדים נמצאות שלוש 
תכניות בשלב מתקדם ובהובלת רשות מקרקעי 
ישראל. יתר התב”עות של החוות הועברו לניהול 
המועצה האזורית ויקודמו על ידינו בשיתוף עם 

החוות. 

ועם כל אלה נכנסנו לביצוע של פרויקטים חדשים 
במועצה שלנו

 45 פיתוח  השלמת  עבודות  החלו  אלה  בימים 
יחידות דיור בבאר מילכה והחל תהליך של תכנון 
נצא  ב-2016  נוספים.  מגרשים  ל-54  מפורט 
לפיתוח של 59 מגרשים ברתמים, שכונת הקבע 
באשלים  הפרק  על  כן  כמו  ביישוב.  הראשונה 
יום  למעון  נוספות  כיתות  שתי  להקמת  מכרז 
והשלמות פיתוח ל-109 יחידות שיכללו תאורת 
רחוב ושטחים ציבוריים. במרחב עם מתבצעות 
כיתתי  תלת  יום  מעון  עבור  למכרז  ההכנות 

הצורך  ונבדק  היישוב  ילדי  לכל  מענה  שייתן 
בגן ילדים נוסף. כמו כן יבוצעו השלמות למבנה 
התכנסות.  ואולם  חוגים  חדר  כולל  הקהילתי, 
פיתוח  עבודות  בקרוב  לדרך  יוצאות  בקציעות 
ידי  על  שתחודש  הדלק  לתחנת  ותשתיות 
חברת דלק ותשרת את תושבי האזור. גן ילדים 
ועבור  למכרז,  התכנון  בשלבי  נמצא  בטללים 
התכנון  עבודת  הושלמה  בוקר  בשדה  ממ”ד 
הקבלן  ברנע  בקדש  המכרז.  הכנת  בשלבי  ואנו 
מתארגן לביצוע השלמות הפיתוח ברחוב השני 
ישמש  החקלאות  ממשרד  שהתקבל  ותקציב 
הספר  בבית  ביישוב.  המרכזית  החנייה  לביצוע 
רצופה  עבודה  תימשך  הקבוע  היסודי-דתי 
לשלב ב’ להשלמת ביה”ס לכדי 16 כיתות. בבית 
ארבע  של  הרחבה  מתוכננת  משאבים  ספר 
כיתות. שטח ציבורי פתוח בקיבוץ טללים נמצא 
בהשלמות תכנון אחרונות ובשלב גיוס הכספים 

ובכמהין על הפרק הגדלת המחנה הזמני. 

השלמות פיתוח במרחב עם

מעון יום אשלים

פיתוח רחוב שלישי קדש ברנע
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נערכים לקליטה

במחלקה לצמיחה דמוגרפית החורף הוא דווקא העונה החמה

עם  תמיד  משתלבת  אזרחית  שנה  תחילת 
מחזוריות הקליטה ביישובים. יוצא שהתקופה 
עיקר  את  מרכזת  לפסח  חנוכה  בין  של  הזו 
עבודת השיווק והליכי הקבלה, זה הזמן בו על 
פי רוב המשפחה המיועדת בוחנת את המשך 
דרכה ובוחנת מקום מגורים אליו תעבור בקיץ. 
על כן, זהו זמן טוב לסרוק את הנעשה עד כה 

ואת מה שעתיד להיעשות בשנה הקרובה.
באשלים חידשנו את ועדת הקליטה, התחלנו 
לקידום  נערכים  ואנו  המגרשים  במיפוי 
עם  יחד  הריקים.  במגרשים  בניה  ואכיפת 
הקשר  את  נקדם  )בהצלחה!(  החדש  המזכיר 
מילכה  בבאר  הסולארי.  הפרויקט  מול  הנכון 
המגרשים  כלל  שווקו  מלא,  הקיים  המחנה 
ונתחיל בקרוב תהליך חברתי ביישוב יחד עם 
לא  בטללים  חברתיים.  לשירותים  המחלקה 
לקליטה  מתארגן  הקיבוץ  פנוי,  בית  תמצאו 
אגודה  בתי  שבעה  בניית  אחרי  זאת  לאגודה, 
חדשים וקבלת חברים חדשים. במקביל שווקו 

15 המגרשים האחרונים בהרחבת טללים.
המשפחות  לקבלת  נפלא  ערב  ערכו  בכמהין 
החדשות שנכנסו למבנים שהתווספו למחנה 
ב’  שלב  לשיווק  נערכים  עם  ובמרחב  הוותיק 

השנה אחרי ששלב א’ הסתיים.
במדרשת בן גוריון חווים שנה מלאה במפגשי 
היישוב,  הגדלת  לקראת  בהיערכות  קהילה 
הוקמה ועדת קהילה, הוקם צוות תכנון וביחד 
היישוב  תכנית  הוסכמה  השיכון  משרד  עם 
ביישום  לפנינו  עבודה  עוד  הבאים.  לשלבים 

ובהכנת הקהילתית לצמיחה.
חדשה  מזכירה  נבחרה  שדה  משאבי  בקיבוץ 

הישיבות מתקיימות כל חודש ביישוב אחר

וכבר  התחדשות,  של  רוחות  עימה  שמביאה 
בקיבוץ  הדמוגרפית  הצמיחה  את  הגדירה 
היישוב  את  לקדם  נוכל  יחד   – עליונה  בעדיפות 

לצמיחה מיטבית.
לו  נאחל  חדש,  מזכיר  נבחר  רביבים  בקיבוץ  גם 
הקיבוץ  את  להביא  יחד  נעבוד  רבה.  הצלחה 

לצמיחה אליה הוא שואף.
בניצנה גרות 10 משפחות המהוות את תחילתה 
של שכונה קהילתית חדשה אליה יצטרפו גרעיני 
מלבד  להביא.  שוקדים  אנו  אותם  התיישבות 
שבהצבת  והפיזי  השנה  שבוצע  התכנוני  הפן 
מבנים, נקדם את ההיבט המשפטי והסטטוטורי 

שבהקמת ישוב קהילתי חדש במועצה.
קדש ברנע ממשיכים בקליטה והפוטנציאל גדול 
עם פיתוח השכונה השלישית ביישוב. בעזוז עוד 

תימצא הדרך לצאת להסדרה ולבניה.
שיזף צועד קדימה בהליכי התכנון ליישוב קבע, 
למשפחות  קבלה  ועדות  מתקיימות  במקביל 
המעוניינות להצטרף ליישוב וזאת למרות שאין 
את האפשרות לעשות זאת פיזית באופן מיידי. 
מעורב  ישוב  להקמת  המהלך  את  לרכז  נמשיך 

לדתיים וחילוניים ברמת הנגב.
תכנית  לבניית  צמ”ד  צוות  הוקם  ברתמים 
ואלה  הקרובות  בשנים  הישוב  של  הצמיחה 
שאחריו. היישוב נערך השנה לפיתוח התשתיות 

של לבתי הקבע הראשונים.
שדה בוקר עשה צעד משמעותי השנה והחליט 
על קבלת “חבר חדש” לקיבוץ, מהלך חשוב מאוד 

שמעלה את הקיבוץ בדרך הוודאית לצמיחה. 
נמשיך  איתם  שנעשו,  אזוריים  מהלכים  ישנם 
מתעניינים,  סיורי  כמו  הקרובה,  בשנה  גם 

פרסום ושיווק והצגה בירידי התיישבות, תמיכה 
התיישבות  גרעיני  איתור  עלייה,  בקליטת 
רמת  בוגרי  מבין  כאלה  וגיבוש  פוטנציאליים 
את  לאחרונה  חידשנו  אלה  לכל  במקביל  הנגב. 
ועל  הקהילה,  ומנהלי  היישובים  מזכירי  פורום 
מקצועי  קשר  על  לשמור  מצליחים  אנו  כך  ידי 
דרך פורום צמיחה וקליטה. זוהי קבוצת עמיתים 
ומשותפים  שוטפים  נושאים  סביב  שנפגשת 
מורכבת  שהיא  למרות  הקהילות.  בניהול 
מיישובים בסטטוס שונה ובגיל שונה, אנו מגלים 
שקיים ניסיון מצטבר ומשמעותי סביב השולחן 

ושניתן ללמוד המון אחד מהשני. 
פיננסי  לניהול  קורס  במועצה  סיימנו  החודש 
בניהול  עסקנו  ובו  היישובים,  למזכירי  מעשי 
דוחות  ובנינו  תקציביות,  בעיות  ופתרון  תקציב 
דיני  וביקורת,  בקרה  בוחן,  מאזני  פיננסיים, 
נעסוק  השנה  בהמשך  מזומנים.  ותזרים  עבודה 
ובהיערכות  הקהילה  ניהול  של  שונות  בסוגיות 

לצמיחה דמוגרפית בהיבטים השונים בישוב.
מתושבי  אחד  לכל  אישית  בקשה  לסיום, 
לקליטת  אופציות  מספר  ישנן  המועצה.  וידידי 
היישובים  להגדלת  במועצה  התיישבות  גרעיני 
הקיימים, ולהקמת היישובים החדשים במועצה. 
להפנות  ויכול  מכיר  המועצה  מתושבי  מי  אם 

אלינו קבוצות רלוונטיות להתיישבות – נשמח. 
מאחל לכולנו שנה של צמיחה,

אופיר צימרינג   
מנהל מח’ צמיחה דמוגרפית   

אגף הנדסה והתיישבות   
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פרויקט פר”ח במועצה יוצא לדרך

פר”ח, פרויקט חונכות במועצה האזורית רמת הנגב, כבר יצא לדרך. בפתיחתה 
של הפעילות בין החונכים לחניכים המתגוררים במועצה, עשינו עצירה קלה 
למפגש בבתי הספר, יום עיון המהווה מפגש משותף של רכזת פר”ח ויועצת 
החונכים  את  להעשיר  נועד  זה  יום  הנהדרים.  החונכים  עם  יחד  הספר  בית 
בידע ולציידם בכלים לחונכות מוצלחת, מעבר להיכרות עם בית הספר של 
כל  של  מפגש  התקיים  המפגש  בסוף  שלהם.  יום  היום  וסביבת  החניכים 
חונכ/ת עם המחנכ/ת, אשר תורם להבנת מעגלי החיים של החניכ/ה. מתוך 
חשיבה מעמיקה על החניכ/ה, מתקיים שיח מתמיד בין הורי החניכ/ה, צוות 

בית הספר והחונכ/ת, אשר נעשה בליווי רכזת פר”ח במועצה.
הלאה”,  זה  את  “תעביר  פר”ח  כרטיס  גם  קיבלו  החונכים  המפגש  בסוף 
מעשה  לעשות  משותפת,  משימה  קיבלו  והחניך  החונך  לשמח.  שמטרתו 
המשמח מישהו אחר, אליו הם יעבירו את הכרטיס. ככה שאם אתם מקבלים 
את הכרטיס... כנראה שמישהו חשב עליכם, ועכשיו תורכם לעשות מעשה 

טוב למישהו אחר ולהעביר לו את הכרטיס.
בהצלחה!

עם תחילת הפרויקט ביקרו החונכים בבתי הספר למפגש עם הצוות החינוכי

שקט, משדרים

לפני כחודשיים נפתח לראשונה במועצה קורס רדיו ייחודי וחווייתי, המקנה 
למשתתפים בו את הידע המקצועי והטכני להגשה ושידור. הקורס הוא השלב 
הראשון בפרויקט להקמת תחנת רדיו אינטרנטי-קהילתי במועצה, והתכנים 

שמועברים הותאמו אליו במיוחד. 
התלמידים במחזור א’ מתנסים בהפעלת ציוד אולפן ולומדים איך לעבוד עם 
תוכנות עריכת סאונד ועריכה מוזיקלית. בנוסף, הם הספיקו להתארח בסיור 
עובדים  כבר  החדשים  והשדרנים  שבע,  בבאר  דרום”  “רדיו  באולפני  מיוחד 

במרץ על הקלטת התוכנית הראשונה שלהם. 
וליווי  בשיתוף  רדיו,  ושדרן  מקצועי  קריין  גלעדי,  יניב  מוביל  הפרויקט  את 
של מרכז הצעירים, המתנ”ס והמועצה. אז מי שבדמו גלי “רדיו חזק”, מוזמן 

לעקוב אחר הפרסומים, ואפילו להצטרף למחזור הבא. נשתמע.

במועצה נפתח לראשונה קורס רדיו

התלמידים לומדים איך לעבוד עם תוכנות עריכת סאונד ועריכה מוזיקלית

מעבירים את השמחה הלאה

אחרי חודשיים שיפוצים, פאב 40 חוזר עם תכנית משודרגת

אז ככה: “יש בירה?”, שואלים אותי כל יום. אחרי למעלה מחודשיים 
בערב  חיובית!   – סוף  סוף  התשובה  אינטנסיביים,  שיפוצים  של 
הרחב  לקהל   40 פאב  שערי  נפתחו  החדשה  האזרחית  השנה 
בגאווה וברעש גדול. לכבוד התקופה החדשה שבפתח הזמנו את 
מטבוחה פרוג’קט הענקיים, ולפני ואחרי ניגנו מיטב הדיג’יים שיש 

לנו ברמת הנגב.
אבל התקופה המעניינת באמת מתחילה כעת. כבר התחלנו לסגור 
עם מיטב האמנים שיש לארץ השופעת שלנו להציע – מוזיקאים, 
סטנדאפיסטים, מרצים, אמנים פלסטיים... התפריט והמטבח עוד 

בהקמה, אך מובטחות חוויות קולינאריות בשפע.
תישארו מעודכנים בדף הפייסבוק שלנו, “פאב 40”, שם נספר על 
מועדי הפתיחה הצפויים, האירועים, ההופעות, התפריטים ואפילו 

השירים האהובים עלינו !
מצפים כבר לראות אתכם אצלנו ולתת לכם שירות מעולה.

צוות “40”       

חוזרים ל-40

חינוכי, מקומי וקהילתי

השיפוץ מאחורינו, הבירה לפנינו

שותה ולא שוטה

צוותי החינוך עברו הדרכה בנושא התמודדות עם אלכוהול
אלכוהול  עם  התמודדות  בנושא  עיון  יום  התקיים  ה-17.1  בתאריך 
במועצה  נוער  ובני  ילדים  ומלווה  שעובד  מי  לכל  נוער,  בני  בקרב 
בתי  עו”ס,  חינוך,  רכזות  נוער,  מדריכי  וצעירים,  לנוער  )המחלקה 
הספר, התיכון לחינוך סביבתי ועוד(. מטרתו של יום זה היא להעלות 
את המודעות לנושא האלכוהול במועצה ולתת מידע ודרכים אפשריות 
להתמודד עם סוגיה זו. יום העיון עסק בהשלכות שיש לאלכוהול על 
מוח המתבגר וכיצד ניתן לייצר שיחה פתוחה ואפקטיבית מול ילדים, 

בני נוער והורים.

               דן שפירא
               רכז תכנית מניעה ומשלחות נוער

כיצד ניתן לייצר שיחה אפקטיבית עם בני הנוער?
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יופי של שפה

החל  יהודה,  בן  אליעזר  של  הולדתו  יום  לרגל 
במשך  “צין”  ספר  בבית  ציינו  בטבת,  כ”א  ביום 
משמעותית  ולמידה  פעילות  ומלא  שלם  שבוע 
את שבוע השפה העברית. השנה, שבוע השפה 
בעברית”  לשון  “מטבעות  בסימן  צוין  העברית 

וחידושי מילים. 
החלה  העברית  השפה  שבוע  לקראת  הלמידה 
כחודש לפני מועד זה: בכיתות ג’-ח’ נלמדו מדי 
בסיוע אתר  ונאספו  לשון שנבחרו  יום מטבעות 
בית  לרוח  ובהתאמה  עברית,  ללשון  האקדמיה 
ולתלמידיו. הכניסה לבית הספר קושטה  הספר 
ואף  לנושא  לחשיפה  כלי  שהיו  לשון  במטבעות 
הכיתות  תלמידי  של  פעילה  ללמידה  בסיס 

השונות. 
אודות  שירים  הספר  בבית  הושמעו  יום  מדי 
אליעזר בן יהודה וחידוש השפה העברית; תלמידי 
אליעזר  של  דמותו  אודות  למדו  א’-ב’  כיתות 
בעברית;  לשון  חידושי  על  למדו  וכן  יהודה  בן 
תלמידי שכבה ג’ ערכו הפסקה פעילה המשלבת 
שעשועים  לבין  העברית  בשפה  חידושים  בין 
ד’-ח’  בכיתות  ואילו  הגופני;  החינוך  בתחום 
בנושא.  ושעשועונים  פעילה  למידה  התקיימה 
במסגרת ההכנות למסיבת הסיום של כיתה ח’, 
בעברית”  “מכירה  התקיימה  הספר,  בית  בוגרי 
בה תלמידי הכיתה מכרו מאכלים ששמם חודש 
יהודה, ביניהם חביתה, ריבה,  בן  ידי אליעזר  על 

עוגת גלידה, תירסה )פופקורן( ועוד. 
חידון  היה  השבוע  את  המסכם  השיא  אירוע 

אירועי שבוע השפה העברית בבית ספר “צין”

התלמידים מאיירים חידושי מילים

מלגאי  כ-53  נפגשו  ה-17.1.16  ראשון  ביום 
 .40 בפאב  משותף  לערב  הקהילה  פיתוח 
בערב זה למדנו מד”ר ספי מלכיאור על קהילה 
הקואופרטיב  רעיון  על  שמענו  משפיעה, 
ממשהו  חלק  שאנחנו  וגילינו  רמון  במצפה 

גדול יותר. 
קבוצות  של  שונים  מסלולים  חמישה  ישנם 
במקומות  המועצה,  ברחבי  הפועלות 
לתרום  לפתח,  מנת  על  שונים  ובתחומים 

וליצור למען כלל קהילת המועצה.
1. פר”ח – סטודנטים חונכים ילדים מהמועצה 

הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
2. מעורבות חברתית – קבוצה של סטודנטים 
קהילתי  חברתי  לפרויקט  רעיון  בעלי 
השנה  לקדם.  מעוניינים  הם  אותו  כלשהו 
מלגאית  ביניהם  פרויקטים,  כשמונה  ישנם 
המוציאה טיולים ומכירה את סביבת המועצה 

מלגאי פיתוח קהילה

צוותי החינוך עברו הדרכה בנושא התמודדות עם אלכוהול

מכיתות  הנבחרים  הנציגים  בו  העברית”,  “אלוף 
מילים  החריזה,  האיות,  בתחום  נבחנו  ג’-ו’ 
בעברית.  לשון  ומטבעות  נושאים  א”ב  נרדפות, 
כלל תלמידי כיתות אלה היו קהל הצופים בחידון, 
ובסיומו הוכרזו “אלופי העברית” של בית הספר 
ג’, הצעירים שלקחו  וביניהם גם תלמידי שכבה 
אביגיל  העברית:  לאלופי  ברכות  בחידון.  חלק 
דוניץ ודביר קוריאל )כיתה ג’(, יונתן שני )כיתה 

ד’(, אלעד בילר )כיתה ה’( ואיה איתן )כיתה ו’(. 

במועצה פעילים 53 מלגאים במסלולים שונים – תרבות, מעורבות חברתית ועוד

למשפחות, מלגאי אחר הרוצה לרכז את הקהילה 
שרואים  ושניים  ונגינה,  שירה  של  ג’אם  בערב 
לרחבי  המגיעים  חבר’ה  ב-150  פוטנציאל 
לחבר  ודואגים  ומכינות  שירות  לשנת  המועצה 

אותם לקהילה.
בעלי  סטודנטים  של  קבוצה   – שותפות   .3
ובפרט  ארה”ב,  יהודי  עם  ליחסים  וזיקה  עניין 
 – חלק  לוקחת  המועצה  בהן  השותפויות 
המלגה  וגאס.  ולאס  בדנוור  היהודיות  הקהילות 
מאפשרת להכיר חבר’ה צעירים מארה”ב וליצור 

איתם שיח ופרויקטים משותפים.
4. תרבות – אלו הצעירים המפעילים את פאב 40 
בטללים ורואים לנגד עיניהם את הצלחת הפאב 
ברמת  התרבות  בתחום  שואבת  לאבן  והפיכתו 

נגב.
5. מעורבות טיפולית – מסלול חדש הנפתח בשנה 
הטיפול  למקצועות  סטודנטים  זה  במסלול  זו. 

מתנסים בבניית תכנית ליווי והוצאתה לפועל 
עם ילדים מרחבי המועצה.

 19 עם  הקשר  לשמירת  מיועד  אחרון  מסלול 
סטודנטים שלומדים וגרים במהלך הלימודים 
מסלול  נקרא  זה  מסלול  למועצה.  מחוץ 
בחופשים  מגיעים  אלו  סטודנטים  החופש. 
ודואגים  שלנו  הילדים  עם  לטיולים  ויוצאים 

למנהלות הטיולים המועצתיים.
המועצה ומרכז הצעירים משקיעים מאמצים 
הקהילה,  פיתוח  בקבוצת  רבים  ומשאבים 
אזרחית  עשייה  לקדם  יש  כי  אמונה  מתוך 
קידום  לצורך  הקהילה  תושבי  של  פעילה 

האזור. 
במהלך  הסטודנטים  לכלל  בהצלחה  נאחל 

השנה ובתקופת המבחנים הקרובה.
ליטל לוי  

רכזת פיתוח קהילה, מרכז צעירים   

של  שיא  אירוע  היווה  העברית  השפה  שבוע 
אליה  ספרית,  בית  ועשייה  משמעותית  למידה 
הדעת  בתחומי  המורים  צוות  כלל  התגייסו 
זה  שבוע  הספר.  בית  תלמידי  כלל  וכן  השונים 
לחידושי  להיחשף  הספר  בית  לקהילת  אפשר 
יומיים  יום  לשימושים  וכן  העברית  השפה 
שגורים  היו  לא  אינם  אשר  לשון  במטבעות 
יהפכו  כי  מקווים  ואנו  כה,  עד  התלמידים  בפי 

לשימושיים.
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חינוכי, מקומי וקהילתי

מליאת הנשים מתכנסת שוב

ביום שני 28.12 נפגשה שוב מליאת הנשים של 
במהלך  בוקר.  שדה  בקיבוץ  והפעם  הנגב,  רמת 
של  הפעולה  ודרכי  המטרות  הוצגו  המפגש 
התוצרים  המשתתפות  בפני  והוצגו  המליאה, 
ייסוד  עם  שהתקיים  המועצתי  הנשים  כנס  של 

המליאה. 
בהמשך שיתפה כל אישה את האחרות בתחומים 
לקדם.  לה  שחשוב  ובנושאים  פעילה  היא  בהם 
ונוצרו  משותפים  פרויקטים  מספר  עלו  בשיחה 
יועצת  הנושאים:  בין  חדשים.  עבודה  צוותי 
לקידום מעמד האישה במועצה, שיתופי פעולה 
והיכרות עם נשות מליאת המועצה וקידום נשים 

לעמדות ציבוריות.
בפרויקט  לשתף  שמחות  אנו  זו  בהזדמנות 
שיתוף  של  תוצר   – הקהילתי  הנשים  תיאטרון 
הנגב.  רמת  ומתנ”ס  הנשים  מליאת  בין  פעולה 
רחבי  מכל  נשים  בתוכו  וכולל  לדרך  יצא  החוג 
המועצה ששמחות להיפגש, להכיר ולעבוד יחד. 
חשק  ועשה  וכיפי  מרומם  היה  האחרון  המפגש 

לעוד!

במפגש נוצרו צוותי עבודה והושקו פרויקטים משותפים

חודש  כל  מתקיימות  הנשים  מליאת  ישיבות 
ביישוב אחר על מנת להנגיש את השיח לכל אחת 
רביבים  במועדון  יתקיים  הבא  המפגש  ואחת. 

ב-9.2.16 בשעה 20:30. 
לפרטים: אלה חן 050-5646277.  מצפות לכן. 
     מליאת הנשים רמת הנגב

כונני רמת-נגב שלום

היא  כן  כשמה  החייאה  והמשפטיות,  הרפואיות  ההגדרות  לכל  מעבר 
– להגיע לנפגע מת ולהשיבו לחיים. ישנן מספר מערכות בגוף, אשר 
קיום  על  מיידית  שמאיים  אקוטי  לכשל  תגרום  מהן  באחת  פגיעה 
רפואי  צוות  של  התערבות  נדרשת  מהמקרים  בחלק  בנפגע.  החיים 
מספר  ידי  על  חיים  להציל  ניתן  הגדול  בחלקם  אך  ומאובזר,  מיומן 
חיים  מצילות  פעולות  הכרת  לבצע.  יכול  אחד  שכל  פשוטות  פעולות 
אלו חשובות ביותר בעיקר באזורי הפריפריה, בהם הגעת צוות רפואי 

מיומן עלולה לקחת זמן רב.
לאדם לא מיומן ובלתי מנוסה ישנן שתי פעולות חיוניות אשר בעזרתן 
רגוע. דע שבאפשרותך להציל  – הישאר  יוכל להציל חיים: הראשונה 
את חיי הנפגע. הדבר תלוי בעיקר ביכולתך לתפקד בצלילות וביעילות 

בדקות הקרובות למרות הלחץ. 
מוקדנית  לך  תענה  לקו  מעבר  למד”א.   101 חייג   – השנייה  הפעולה 
השיחה.  את  לנהל  לה  תן  פראמדיקית.  או  בכירה  חובשת  מיומנת, 
הגדר לה את מה שאתה רואה ואת מיקומך המדויק. ענה על שאלותיה 
כוננים,  מיידית  לקראתך  יזניקו  מקוונות  מערכות  וברוגע.  בקצרה 
אמבולנס ובמקרה הצורך מסוק. המוקדנית תנחה ותדריך אותך בדבר 
צוותי רפואת  ותלווה אותך עד להגעת  נדרשות לפי המקרה,  פעולות 

החירום.
במקרים רבים, פעולה פשוטה שלך, כמו עיסויי חזה או פתיחת נתיב 
לעבור  חשוב  למוח.  הפיך  בלתי  מנזק  או  ממוות  להציל  יכולה  אוויר, 
בכירים,  חובשים  ממנו  תצאו  לא  כשעתיים.  בן  בסיסי  החייאה  קורס 
אבל בפעם הבאה שתראו מישהו במצוקה, תדעו לזהות זאת ולהגיש 
וחיונית אשר עשויה להציל את חייו. קורסים שכאלו  עזרה ראשונית 
יישוב  בכל  להתארגן  אפשר  עלות.  ללא  המועצה,  ביישובי  מבוצעים 
קטנים,  לילדים  להורים  ביותר  חשוב  והדבר  שכזו,  הדרכה  ולתאם 

מבוגרים, ולכל אחד.
בברכת “שלא נזדקק”.

ענן שיאון       
כונן/חובש       
קדש ברנע       

מהי החייאה, ומהן שתי הפעולות העיקריות שבעזרתן תוכלו להציל חיים?

המפגש האחרון היה מרומם ועשה חשק להמשך עשייה

שומרים על שוויון

ביום שישי 15.01 יצאו 28 מדריכים מרמת הנגב לסמינר של יומיים בנושא 
סובלנות ושוויון ערך האדם. במהלך הסמינר דנו בהיבטים שונים ומגוונים 
של שוויון בין בני אדם: למדנו שכדי שיתקיים שוויון בין בני אדם, כל אחד 
צריך להכיר בכך שהוא שווה בערכו גם לאחרים; בדקנו אם יש שוויון מגדרי 
מעגל  לנושא  צללנו  בנידון;  לעשות  יכולים  אנחנו  ומה  וגברים  נשים  בין 
העוני, הכרנו את המושגים משכורת מינימום וקו עוני, ושאלנו את עצמי 

על מי מוטלת האחריות לחלץ אדם ממעגל העוני; ועסקנו בפער העדתי.
במקביל להדרכות ליווה אותנו צוות פרויקטים שהמחיש את חוסר שוויון 
ערך האדם ע”י הצגות בנושא מונופול – כיצד המעמדות משפיעים עלינו 

ואיך כולנו רק כלים שמונעים ע”י קוביות שנזרקות מלמעלה.
את התכנים שלמדנו בסמינר, נעביר בפעולות בתנועה בחודש הקרוב.

מדריכי רמת הנגב השתתפו בסמינר בנושא סובלנות ושוויון 

סמינר רעיוני

יוצאים לחקור  פרויקט במהלכו אנחנו   – גיחה  לאחרונה התחלנו במשימת 
נושא מסוים, ולוקחים הפסקה קצרה מהעבודה שלנו במושב. בתחילת חודש 
אותו  ולחקור  אותנו  שמרתק  ספציפי  נושא  לבחור  משימה  קיבלנו  דצמבר 
נוער  ויהודים, דמוקרטיה בבתי ספר,  בין ערבים  )לדוגמא: הסכסוך  לעומק 
עם בעיות בבית ועוד(. הנושאים היו חייבים להיות קשורים לחמשת ערכי 
התנועה: סוציאליזם, ערך העבודה, שוויון ערך האדם, ציונות ודמוקרטיה. כל 

זוג בחר נושא, כתב שאלות מחקר, וקבע פגישה עם מומחים בתחום. 
לאחר יום הגיחה, נפגשנו כל הגרעינרים מכל המועצות לסמינר בעמק חפר, 
והרצה  הסביר  זוג  וכל  לקבוצות,  התחלקנו  בסמינר  רעיוני.  סמינר  הנקרא 
על הנושא שהוא חקר. הגיחות המרתקות ביותר הוצגו מול הגרעין הארצי, 
לאחר שנבחרו בקפידה על ידי חברי הקבוצה. טובי המרצים נשלחו להרצות 

לנו על ממד השנאה, עיר עמים וסוציאליזם. בהחלט חוויה מרתקת!

גער”ן 11        

יצאנו לחקור את הנושאים שבלב ערכי התנועה
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

לא כל גזרה הורגת
שאין  הגזירה,  שלנו,  במועצה  עלינו,  שנחתה  מאז 
מימון ל”הפרדה במקור”, לקחתי את העסק לידיים. 
התחלתי לטפל בהפרדה ממש במקור של המקור, 
מחשבות,  הרבה  בלי  שלי.  לגינה  מהבית  ז”א 
בפוזה  ששכב  הטרקטור,  של  הצמיג  את  הפכתי 
של עציץ בחצר ביתי, לתחנת קצה. בתוכו פתחתי 
למען  ביתי.  של  הרטובה  הפסולת  לאיסוף  סניף 
ייסדתי  ישן. שם  זה התחיל כרעיון  הגילוי הנאות, 
אותי.  שאימצו  הטווסים  לצמד  האכלה”  “פינת 
טווס  איך  האמיתי,  הסיפור  את  אספר  פעם  אולי 
מאמץ אדם... הקיצר: מעת לעת הפכתי את אדמת 
העקשנית.  הפסולת  את  בחול  וכיסיתי  הצמיג 
טאטאתי את האשפה “מתחת לשטיח”, שלא יראו 
יריחו. ובא לאדמתנו הקדושה שנגאלה אחרי  ולא 

שלושת אלפים שנים ולציון גואל...

קומפוסטר מתוחכם 
פעם בשבוע אני חופר גומחה בצד אחד של הצמיג 
ומשקיע בתוכה את הפסולת הרטובה. כשהטווסים 
המפונקים מסיימים אני מכסה את השאריות בחול. 
פרימיטיבי.  קומפוסטר  בניתי  בעצם  משים,  בלי 
כך התנהל העסק במשך כמה חודשים. מעת לעת 
נדרשו תיקוני קוסמטיקה על מנת להיפטר באופן 
לגינה  שמשווים  מזון,  שיירי  מיני  מכל  אלגנטי 
מראה כאלו הייתה פרומו בדרך לחירייה – בימים 
הטובים שלה. אם השאריות לא מכוסות היטב הן 
הפנים”  “על  נראית  שממילא  הגינה,  את  מאירות 
ממהר  שאני  שבדיוק  מעצבן  הכי  מוזנח.  באור 
לעבודה באופן דחוף, העין צדה את קליפות הביצים 
הזוהרות  תפוזים  קליפות  לצד  בלבן  הפזורות 
בכתום וגלעיני אבוקדו, שלא מוותרים בקלות על 

הצורה הטבעית שלהם.

התייעלות אנרגטית
ובניגוד  הדעת  היסח  של  טעות  מתוך  אחד,  יום 
סלמון  דג  שיירי  כמה  שכחתי  היצרן”,  ל”הוראות 
בתוך  היטב  מוסווה  היה  הזבל.  בתפזורת  אפוי 
טעות  כתומים.  פירות  של  וקליפות  ירקות  שיירי 
טובה, שהביאה להמצאה גאונית. בבוקר המחרת, 
ראיתי  שלי,  העצובה  הגינה  פני  על  כשחלפתי 
החול  את  לי  וערבב  רכות  חפירות  חפר  שמישהו 
ממש  אלגנטי.  באופן  הרטובה  הפסולת  ושיירי 
סנטה  שאיזה  חשבתי  למהדרין.  מקצועי  ערבוב 
קלאוס מטעם המשרד להגנת הסביבה בא לעזור 
במקור.  הפרדה  עבור  פטור  לקבל  שרוצה  לאזרח 
לאיכות  היחידה  לא  וגם  קלאוס,  סנטה  לא  אבל 
הסביבה מהמועצה... פשוט ריח הסלמון המכוסה 
בחול חפיף שיגע את בעלי החיים אוהבי הבשר... 
שהחתולים  לראות  בנקל  אותי  הביא  קצר  מחקר 

שהריחו את הדג האפוי היטב חפרו לתומם. 

“שיתוף ציבור” 
מאז המשבר של שאלת ההפרדה במקור ועד היום 
זאת  עושה  ממש  אני  התהליך.  את  מטפח  אני 
בשיתוף הציבור – זאת אומרת החתולים, הכלבים 
וגם הטווסים. חשבתי לרשום פטנט על קומפוסטר 
חצי אוטומטי. שמים קצת בשר, הכי טוב דג מסריח 
יבוא.  בוא  והערבוב  והפירות,  הירקות  שיירי  בין 
מרוב התלהבות התחלתי לפזר במרחבי הגינה את 
תוצר הקומפוסט. רק שלא יצמח לי איזה דג מלוח 
מהשאריות... ממש קומפוסטר אינסטנט. עובדים 
עם  השקעה  החזר  ומקבלים  מינימום  בשכר  עליו 

תשואה טובה. 

החיים בזבל – על שיתוף ציבור בהפרדה במקור 
חרא של עבודה

הכל היה טוב ויפה. בכל יום עלתה ההתלהבות שלי 
וכמעט הודיתי לשמוליק ריפמן על הגזירה להפסיק 
אגיד  מה  אבל  במקור.  ההפרדה  בפינוי  התמיכה 
לכם, כשאתה מתאם את העבודה עם פועלים חרא, 
חנכנו  כשבוע  לפני  בך.  מתנקם  שזה  תתפלא  אל 
הגעת  לכבוד  עמיר.  אלי  הסופר  בית  את  בניצנה 
הסופר לביתנו, מירקתי את הבית ואת השטיחים 
המוזנחת  בגינה  סדר  קצת  לעשות  יצאתי  ואפילו 
שיירי  היה  מכל  יותר  לכסות  שרציתי  הדבר  שלי. 
כיסיתי  הזנחה.  מעט  והשרו  לצדדים  שעפו  המזון 
ונסעתי  הסביבתיים  המפגעים  כל  את  בשמחה 
בוקר  ארוחת  לאכול  בא  האיש  האיש.  את  לאסוף 
בביתנו הקט. בדיוק, אבל בדיוק, בזמן שאני מספר 
האקולוגיה  לימוד  של  התהליך  על  סיפורים  לו 
והסביבה הלכה למעשה בניצנה, ואפילו על המעבר 
ביטויים  ושאר  מליחים  במים  להשקיה  שעשינו 
הארץ,  כדור  של  החולות  ברעות  התחשבות  של 
שלי  אוטומטי”  ה”חצי  לקומפוסטר  קרוב  כשהגנו 

השתנקתי וכמעט חטפתי התקף לב...
בקומפוסטר  חפר  ורעב  פראי  חתול  או  כלב  איזה 
ועשה  באדמה  חצב  חפר?  זה  מה  בהתלהבות. 
מוצנעת  שהייתה  הכבודה,  כל  את  הפך  מכרה. 
אל  המוביל  והשביל  האדמה  פני  על  בחול,  עמוק 
של  רחבה  כמו  נראתה  לביתי  המבואה  ביתנו... 

השוק ברמלה בסוף יום המסחר.
לך תסביר לסופר שזה קומפוסטר מתוחכם, ושרק 
הפועלים החדשים עשו עליו עבודה מחורבנת... בא 
לנו  ריפמן, באימא שלך החזר  לצעוק: שמוליק  לי 

את “ההפרדה במקור”. החיים שלי נהיו בזבל.
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אדם, מקום

מה זה ירוחם
5-6, עם אבא,  אני יליד הודו. עליתי בשנות ה-60 לארץ, בגיל 
סבתא, אחיי ועוד ילדים בלי הורים שאבי הביא איתנו. עלינו דרך 
טהרן, מכיוון שלא היה אפשרי להגיע לפה ישירות. כשהגענו, 
העמיסו אותנו בלוד על משאיות ואמרו לנו שנוסעים לירוחם. 
לא ידענו בכלל מה זה ירוחם. הגענו באמצע הלילה לאיזה הר, 
יהיו כפרים  הודו,  כמו  וזהו. חשבנו שזה  הורידו אותנו במקום 
שונים, אבל לא היה כלום. בבוקר קמנו וראינו רק הרים, אבא 
שלי אומר “מה זה? זה הציונות?”. קיבלנו מיטות סוכנות כאלה 
עם קוצים. את הילדים האחרים שהגיעו איתנו לקחו לקיבוצים, 
ואנחנו נשארנו לגור בדירת 48 מ”ר. אבא שלי עבד בכל עבודת 
דחק, העיקר להסתדר. ולמרות הכל, הייתה תקופה מאוד יפה. 
אני זוכר את משאית הקרח עוברת כל בוקר, היינו עושים ימי 

אלישע קולבקר, אשלים
שישי ביחד בבית הספר וכל שבוע היינו הולכים לאגם ירוחם 
אווירה  טובה,  אווירה  הייתה  חברות,  הייתה  פיקניק.  לעשות 

של קיבוץ.

בן גוריון
עם  גוריון,  בן  מדרשת  את  הקים  גוריון  בן  יסודי,  כשסיימתי 
ודימונה  ירוחם  ילדי  את  מביא  היה  הוא  והפנימיה.  התיכון 
בן  קטנה.  בכיתה  שם  לומדים  היינו  בוקר.  מדי  באוטובוסים 
היה  תמיד  הוא  חזרה  ובדרך  בוקר,  להליכות  יוצא  היה  גוריון 
יום בכיתה אחרת, מסתכל עלינו,  מתיישב איתנו בכיתה, כל 
מדבר איתנו. כל יום הוא היה תופס ילד בכיתה ומדבר איתו. 
בערב בחדר אוכל הוא היה תמיד מגיע עם פולה. קיבלנו חינוך 

של ארץ ישראל, הפלמ”ח, ציונות. אני מאוד התחברתי לזה.

חיי קיבוץ
אחרי  כי  בהמשך,  עליי  שהשפיעו  הדברים  אחד  שזה  יתכן 
שהתחתנתי החלטנו לעזוב את ירוחם, רצינו שינוי, אז עברנו 
לי  אמרו  בזה,  תמכו  לא  בירוחם  החברים  גולן.  מרום  לקיבוץ 
איך להתנהג,  ידעתי  לא  בהתחלה  ובאמת  לא אסתדר.  שאני 
חלק  בה.  גדלתי  שאני  מהבית  שונה  מאוד  חברה  הייתה  זו 
יותר  מהחברים שלי הלכו למושבי עובדים, שם המעבר היה 
מיני  לכל  אותנו  שלחו  קשה,  לנו  היה  הראשונה  בשנה  קל. 
השתלמויות, להבין מה זה קיבוץ ומהם חיי קיבוץ. חיינו שם 
12 שנים, ונולדו לנו שם גם שלושה בנים. הקיבוץ מאוד פיתח 

אותי, לימד אותי להשתלב, להכיר חברה אחרת. 

מכיר את כולם
ב-87 ראיתי שהקיבוץ מתחיל להשתנות. היה שם גרעין של 
שעזבנו.  כעסו  מאוד  בקיבוץ  ועברנו.  המטעים,  של  החבר’ה 
מבחינתם הקיבוץ לימד איתי, שלח אותי ללמוד, קיבל אותי 
למרות שבאתי מרקע אחר. מה עוד שגם אנשים נוספים עזבו 
אותנו במושב בבקעה, אבל בסוף עברנו  הזמן. קיבלו  באותו 
בגלל  שיתופי.  מושב  היה  עוד  זה  תקופה  באותה  לאשלים. 
מטע  את  לנהל  לי  נתנו  התק”ם  בחקלאות,  ניסיון  לי  שהיה 
מכרז  היה  ב-92  התפרק.  המושב  בסוף  אבל  האפרסקים. 
מאשלים  אותי  הכיר  המועצה  מזכיר  במועצה,  לתברואנים 
והציע לי לגשת למכרז, אז ניגשתי והתקבלתי. עשיתי קורס 
מדבירים, אחר כך שלחו אותי לשנתיים קורס תברואנים בתל 
ועד היום אני תברואן המועצה, מדביר, מתעסק  ומאז  אביב. 
אני  לכן  הרבה,  מסתובב  אני  הזו  בעבודה  הסביבה.  באיכות 

מכיר את כולם במועצה, מהמבוגרים ועד הילדים. 

מיטיבי לכת
בירוחם לא הייתי יושב עם כל הילדים, אני והחבר’ה שלי היינו 
אחרי בית הספר שמים נעליים והולכים לטייל, באגם, בהרים. 
המון  למעיין  יורד  הייתי  לטייל.  אהבתי  מאוד  בצופים  גם 

כשלמדתי במדרשה. 
היום  ועד  לכת,  מיטיבי  של  לקבוצה  הצטרפתי  גולן  במרום 
המבוגרים  בין  אני  האזור,  של  לכת  מיטיבי  של  בקבוצה  אני 
בקבוצה. הייתי בהמון טיולים בעולם, הייתי בקילימנג’רו, אלבניה, אנאפורנה. פעם יצאתי 
עם קבוצה לטרק בחבל לדאק, על הנהר זנסקר. בקיץ הנהר סוער, עושים עליו רפטינג, אבל 
זה בחורף, כשהנהר קופא. בדרך חזרה כל הקבוצה התקדמה,  רק המשוגעים עושים את 
הקרח היה דק, והחבר שהלך לפניי פתאום נפל לבור בקרח. ניסיתי לעזור לו וגם אני נפלתי 
למים, עם כל הציוד, המצלמה, הבגדים. ישר באו להציל אותנו, הם לא כל כך הצליחו, בסוף 

הם שכבו על הקרח והוציאו אותי לאט לאט, כמו גלגל. 
הייתי רטוב ובקור של מינוס 20 מעלות, מהר מצאנו איזה בית מקומי, הכניסו אותי וחיממו 
אותי בתנור. המדריכים המקומיים הפשיטו אותי מהר, ייבשו אותי וכל אחד מהחבר’ה נתן 
לנו משהו ללבוש. לאחרונה חליתי בסרטן הערמונית, ולמרות זאת יצאתי לטרק עם המחלה 

בהודו. 
זה היה טרק מאוד קשה, באזור כלכותה, טיפסנו להר השני הכי גבוה בעולם. 

אני  הייתי חלש, אבל אם  ישנו באוהלים, הלכנו בערפל. אחרי הטרק  גשם,  היה  כל הדרך 
ארגיש טוב אני אצא בספטמבר לעוד טרק, זה החלום שלי אחרי שאני אבריא.

לאחרונה חליתי, ולמרות זאת יצאתי לטרק – להר השני הכי גבוה בעולם
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פינת הגינון המדברי

אז מה זה בעצם אורגני?

מקור השם חרצית מהמילה חרוץ, שפירושה זהב. פריחת חרציות בכרמל

המדברי  לגנן  התקשר  מישהו  ימים  מספר  לפני 
במשתלה  אורגניים  ירקות  שתילי  על  ושאל 
ענה  הגנן  משלו.  פרטית  בחממה  גידולם  לצורך 
דשן  עם  מדשן  או  כימיקלים  עם  מרסס  שאינו 
כימי, כך שהשתילים יכולים להיחשב “אורגניים”. 
את  לבדוק  המדברי  לגנן  גרמה  זו  תמימה  שאלה 
קצת  הנה  אז  “אורגני”.  המילה  של  המשמעות 
הוא  אורגני  המילה  מקור  ההרהורים:  מתוצאות 
מיוונית – organum, שפירושו כלי שעובדים אתו. 
 organ-ל התגלגלה  המילה  ההיסטוריה  במהלך 
)איבר בגוף( ול-organism )ייצור השלם(. המילה 
פירושה תרכובת המכילה פחמן  בכימיה  “אורגני” 

ומימן, ורק יצורים חיים מכילים תרכובות אלה. 
ה-40  בשנות  החל  בחקלאות  “אורגני”  השימוש 
רק  הדברה  דישון  העובר  חקלאי  כתוצר  והוגדר 
לחקלאות  הראשונה  הגישה  וצומח.  חי  ממקור 
שהגדיר  שטיינר,  רודולף  עם  החלה  אורגנית 
על  שממבוססת  הביו-דינמית”  “החקלאות  את 
ה-80  בשנות  האנתרופוסופית.  הפילוסופיה 
רשמית  היכרות  של  תהליך  החל  הברית  בארצות 
של תוצר אורגני על ידי הממשלה, ומאז פיקוח על 
מזון אורגני בכל העולם. בשנת 1995 ארגון התקנים 
את  הגדיר   )NOSB( בארה”ב  הלאומי  האורגנים 
גידול  שיטת  היא  “אורגני  כך:  האורגני  המזון 
מינים,  במגוון  ותומכת  מעודדת  אשר  אקולוגית 
מחזורים ביולוגיים ופעילות ביולוגית בקרקע, היא 
לא  חומרים  של  מינימאליות  הוספות  על  בנויה 
שומרות  שמשמרות,  גידול  שיטות  ועל  טבעיים 

ומעודדות הרמוניה אקולוגית”. 
בגישה  מאמינים  קרקש  ומשתלת  המדברי  הגנן 
לאזור,  מתאימה  צמחייה  שתילת  ידי  על  זאת, 
ללא  מינימאלי  ודישון  בקומפוסט  מרבי  שימוש 
ג’נסיס  הזרעים  חברת  הדברה.  בחומרי  שימוש 
באשלים, בהנהלת שי ניר, מייצרת זרעים אורגניים 

 – לקהילה  תורמת  שנים  וזה  ירקות,  צמחי  של 
הספר  ובתי  קרקש  משתלת  דרך  מחלקת  ג’נסיס 

במועצה זרעים בחינם לתושבים.

פינת הצמח המדברי:  
Chrysthanthemum חרצית

 200 ולו  המורכבים  ממשפחת  סוג  הוא  חרצית 
מינים הגדלים באזורים הממוזגים של כדור הארץ. 
חרצית  נפוץ:  שמאד  אחד  מין  גדל  בטבע  בארץ 
נרחבים  שטחים  צהוב  בצבע  מכסה  היא  עטורה. 
באזורים מופרעים בחבל הים תיכוני. מקור השם 
חרצית מהמילה חרוץ, שפירושה זהב: “ְקֹנה ָחְכָמה 

ַמה ּטֹוב ֵמָחרּוץ ּוְקנֹות ִבּיָנה ִנְבָחר ִמָכֶּסף”. 
בגינון יש עשרות מינים וזנים בכל הצבעים. חרצית 

הגננים היא ה”כריזנטמה” הקלאסית, ולה תפרחות 
שיחית  חרצית  צהובה.  עין  עם  לבנות  ארוכות 
צבעים.  בשלל  צפופה  פריחה  עם  כדורית  היא 
של  לגובה  ומגיעה  החורף  בסוף  פורחת  החרצית 
פריחתה  לאחר  לגזום  כדאי  החרצית  את  כמטר. 
חומרים  מכיל  החרצית  צמח  יפה.  שתתחדש  כדי 
הנקראים פירתרינים )pyrethrins( שהם רעילים 
לחרקים, וכך מגנים עליו מפני טורפים. הפירתריום 
ונחשב  ומזיקים  לחרקים  הדברה  כחומר  משמש 

חומר הדברה אורגני.

גלעד מיכאלי    
משתלת קרקש    

מדרשת בן-גוריון    

חינוך  צוותי  יצאו  ה-29.12.15  שלישי  ביום 
אירן  את  כללה  הקבוצה  לסיור.  הנגב  מרמת 
מימון ומיה סלע )בית ספר צין(, יפעת דנוך )בית 
ספר הממ”ד נגב סיני(, מיכל אקיאן )בית ספר 
משאבים(, אורלי גורן )בית הספר התיכון לחינוך 
סביבתי(, אלה לוי ברנד וטל בוכניק )נציגות ועד 
הורים מרכזי “צין”( וחברות היחידה הסביבתית 

עלית וייל שפרן, עדי נק ואורלי גל-אור.
את היום פתחנו בביקור בפארק אריאל שרון על 
ראש הר חירייה, וראינו כיצד שוקם “הר הזבל” 
לאתר טבע עירוני. שוחחנו על יתרונות השיקום 
העלויות,  ברמת  מאידך,  ומורכבותו  מחד 
בקרב  להיווצר  שעלול  המסר  לגבי  וכן  העבודה 
במקום  למטמנות  קל  פתרון  שיש  התלמידים 

לצמצם את הפסולת במקור.
לאחר מכן נפגשנו במרכז לחינוך סביבתי חירייה 
עם מנהלת המרכז ריבה ולדמן, ממנה שמענו על 
המיוחד  והעיצוב  המקום  את  וראינו  פעילותם 
מלמדים  בה  המרכז  של  לגישה  נחשפנו  שלו. 
חשיבה ביקורתית על נושא הפסולת והצרכנות.
העין,  בראש  “אפק”  ספר  לבית  נסענו  משם 
שם נפגשנו עם מנהלת בית הספר דפנה רודיק 
שסיפרה לנו על משנתה החינוכית ועשתה לנו 
סיור ברחבי בית הספר והחצר. בית הספר הינו 

סיור בסביבה
צוותי החינוך יצאו לסיור בנושא קיימות

בית ספר ניסויי המקדם קיימות ועובד במודל של 
קבוצות עניין רבות בתחומים שונים בהן האחריות 
בהובלת  עניין  קבוצות   23( לילדים  מועברת 
המורים(. בית הספר והחצר נבנים כמוזיאון חינוכי 
ואלמנטים  מרחבים  נוספים  שנה  בכל  בו  פתוח, 

שונים. 
מנהל  חמדאן,  פריד  עם  גם  נפגשנו  הספר  בבית 
הפרויקט  על  ממנו  ושמענו  “גלוב”,  פרויקט 

המרתק.
הערך  אבל  ופורה,  מעניין  היה  הסיור  לסיכום, 
נציגי  בין  הבינאישי  המפגש  היה  לדעתנו  הגדול 
שיח  והתחלת  במועצה  השונות  החינוך  מערכות 

לעבודה משותפת.

של  בליבן  שקינן  חלום  שנים,  כמה  לפני 
אקולוגי  גן  והוקם  וגידים  עור  קרם  הגננות 
מחוץ לגני הילדים. הגן ממוקם בשטח ציבורי 
וכולל עצים ושיחים מקומיים, צמחים מושכי 
ציפורים, עצי פרי, פינות ישיבה, צמחי תבלין 
גני  הורי  הראשונית,  ההקמה  לאחר  ועוד. 
שנה  בכל  מתגייסים  ו”צבר”  “עופר”  הילדים 

לניקוי השטח, עישוב וסידור.
ונדרשה  פרא,  גדל  הגן  מתמיד,  יותר  השנה, 
עבודה יסודית ותוכנית לטיפול בו. לאור זאת 
לגיוס  מעבר  שכללה  שנתית  תוכנית  נבנתה 
ילדים והורים לטיפול בגן, בניית צוות מוביל 
ומהיחידה  מהמועצה  תקציב  גיוס  פרויקט, 
גילי מיכאל ממשתלת  ייעוץ עם  הסביבתית, 
קרקש ומפגשים ופעילויות ששולבו בתכנית 
מובילות  הפרויקט  את  השנתית.  הלימודים 
הגננות בליווי היחידה הסביבתית: טלי דרור, 

יעל שמעיה והשנה הצטרפה מירב בוהדנה.
בט”ו בשבט נחגג יום שיא לפרויקט, בו נפגשו 
לפעילות  האקולוגי  בגן  והוריהם  הגנים  ילדי 
משותפת שכללה נטיעת עצים, טכס, תחנות 

הפעלה ומעגל מתופפים.

נפגשים מחדש 
בגן האקולוגי

ילדי מחנה טלי והוריהם שיקמו את הגן האקולוגי




