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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

adva@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

טבלת אגרותשר השיכון והבינוי יואב גלנט ביקר במועצה

שר השיכון והבינוי השר יואב גלנט וצוות המנהל 
לבנייה כפרית בראשותה של אסנת קמחי הגיע 
כאורחי  הנגב,  רמת  האזורית  במועצה  לביקור 
ראש המועצה שמוליק ריפמן. מטרת הביקור – 
לעמוד מקרוב אחר תנופת הבנייה ביישובי רמת 
הנגב ולבחון את צרכי היישובים בתחום השיכון 
כ-2,400  להקמת  תכניות  הנגב  לרמת  והדיור. 
יחידות דיור ביישובים הקיימים. אגף התיישבות 
והנדסה במועצה הכין לשר סיור במספר ישובים 
משרד  מסייע  ולהם  הרחבות,  מתבצעות  בהם 
וביצוע.  מפורט  תכנון  תב”עות  בקידום  השיכון 
עם  עבודה  פגישת  התקיימה  הסיור  לאחר 
מזכירי היישובים, בה העלו המזכירים את צרכי 
היישובים, הקמת מבני ציבור לקהילות הגדלות 

וכן סיוע המשרד בהרחבות נוספות.
השר גלנט, שהיה בעבר אלוף פיקוד דרום ומזכירו 
הצבאי של ראש הממשלה אריאל שרון ז”ל, הביע 
“אני  ההתיישבותית:  העשייה  לתנופת  הערכתו 
והיא  שנה,  מ-20  למעלה  הנגב  רמת  את  מכיר 
החלוצית  העשייה  שבו  לאופן  כמודל  משמשת 
לאזן  הצורך  את  הדגיש  השר  להתבצע”.  צריכה 
לפיזור  למדינה  שיש  הממלכתית  האחריות  בין 
ההתיישבותית,  השטח  ולתפיסת  האוכלוסייה 
מרוחקים,  ובאזורים  הגבולות  לאורך  בייחוד 

לעדכונים שוטפים ועוד חדשות מרחבי המועצה, 
 rng.org.il כנסו לאתר האינטרנט שלנו

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

תחזית תרבות מרץ 2016

 1.3.16
תיאטרון הילדים במדרשת בן גוריון 

בשעה  המילה;  תיאטרון  הקופסא”;  את  “לפתוח 
17:00 באולם מורשת בן גוריון, מדרשת בן גוריון 

צבעים.  בשלל  וקרטונים  ליצנים  לשני  פנטזיה 
המחזה מספר על שני הליצנים – קרש ושטות, 
אשר עובדים במפעל אריזה וכל תפקידם לארוז, 
לסגור ולחתום קופסאות קרטון. שטות, הסקרן 
סקרנותו  על  להתגבר  מצליח  לא  שניהם,  מבין 
גדולה  קרטון  קופסת  פותח  מסוים  ובשלב 
למסע  השניים  יוצאים  מכאן  לתוכה.  וקופץ 
שמעז  מי  רק  מגיע  אליהם  בעולמות  פנטסטי 
ססגונית  מוזיקלית,  פנטזיה  קופסאות.  לפתוח 
בירן  רועי  שחקנים:  המשפחה.  לכל  ומהפנטת 

והראל קרטס.
כרטיס במחיר 25 ₪ לרכישה באתר המועצה. 

 8.3.16
גולדה,  אולם  “קרול”,  הסרט   – האשה  יום  לכבוד 

רביבים 
ענת  בהנחיית  פתיחה  שיחת   19:30-20:15

שרגאי על קפה ומאפה; 
20:30 הקרנת הסרט.

בימוי: טוד היינס. שחקנים: קייט בלאנשט, רוני 
מארה, שרה פולסון, קייל צ’נדלר.

שנות החמישים השמרניות בארה”ב. קרול היא 
היא  תרז  ואלגנטית.  אמידה  יפה,  נשואה  אישה 
צעירה שרק מתחילה את דרכה בחיים, לא לגמרי 
מפגש  להיות.  תגדל  היא  מי  או  היא  מי  בטוחה 
מקרי בחנות מצית חברות יוצאת דופן בין שתי 

נואשת.  לאהבה  ותתפתח  שתמשיך  הנשים, 
הסיכון?  את  שווה  הזה  האסור  הרומן  האם  אך 
ביניהם  אוסקר,  פרסי  לשישה  מועמד  הסרט 
ושחקנית  ביותר  הטובה  הראשית  השחקנית 

המשנה הטובה ביותר. 
כרטיס במחיר 20 ₪ לרכישה באתר המועצה.

 16.3.16
הצגת ילדים; “שכנים” – תיאטרון הנפש

17:00 אולם גולדה קבוץ רביבים 
זה  מאד  שונים  אנשים  שני  כאשר  קורה  מה 
מזה נאלצים לגור בשכנות? מה קורה כשהשכן 
קורה  ולפתע  חייך  את  לחיות  לך  מפריע  שלך 
משהו המאלץ אותך לשתף איתו פעולה? הצגה 
את  המספרת  מילים,  ללא  ומרגשת,  מצחיקה 
סיפורם של שני שכנים המגלים שלעיתים ידידך 
בבית   – צפוי  לא  הכי  במקום  נמצא  האמיתי 
וחברות.  האחר  קבלת  בנושא  הצגה  הסמוך! 
זוכת 6 פרסים בפסטיבל חיפה הבינלאומי ה-22: 
יותר/המחזה/הבימוי/השחקן/ הטובה  ההצגה 

המוסיקה/התלבושות.
גילאי גן-כיתה ג’, ולכל המשפחה. כרטיס במחיר 
www.rng.org.il 25 ₪ לרכישה באתר המועצה

 18.3.16
אופניים  טיול   , אבי”  “בשביל   – אופניים  רכיבת 

אתגרי לזכרו של אבי כהן 
לנחל  רכיבה  שדה,  משאבי  בשער  פגישה   8:00
אטדים, הר שחר וחמוקי נחל רביבים. בהדרכת 

ד”ר חזי יצחק. 

במהלך הביקור הבטיח השר לסייע ליישובים במאמץ הבנייה

דרומים בשלג
ונסענו  ז’-י”ב,  200 ילדים מיישובי המועצה השונים בכיתות  ביום שישי ה-5.2.2016 השכמנו קום, 
וגלשנו  בשלג  שיחקנו  ברכבל,  עלינו  חם,  התלבשנו  ונהנו.  הגענו  לבסוף  אך  הרבה,  נסענו  לחרמון. 
במזחלות. חזרנו בערב ליישובים עייפים אך מרוצים.  אחרי הכל – לילדי המדבר לראות שלג זאת לא 

חוויה יומיומית!

השר יואב גלנט וראש המועצה שמואל ריפמן, 
ליד בית הנבנה בקיבוץ טללים בסיוע משרד 

השיכון )צילום: אדוה לויד(

מיליון  לכשני  דיור  פתרונות  במתן  הצורך  ובין 
משרדו  כי  הבטיח  השר  הארץ.  במרכז  תושבים 
משרד  כי  והבטיח  ברשותו  שיש  בכלים  יסייע 
השיכון יתכנן הרחבות בכל יישוב שיש לו תב”ע 
מאושרת, ויסייע לתוכניות הצמיחה הדמוגרפית, 
ולכן המשרד  כי המשאבים מוגבלים  אך הדגיש 

ייתן עדיפות לישובים הסמוכים לגבול.

שדה.  משאבי  במועדון  מפגש  הרכיבה  בתום 
הרכיבה ללא עלות אך מחייבת הרשמה מוקדמת 
במחלקת  או  המועצה,  באתר  החוגים  במערכת 

הגבייה 6564121.

 29.3.16
הצגת מנויים: “המוגבלים”, תיאטרון בית לסין 

21:00 אולם גולדה קבוץ רביבים
קבוצת תיאטרון של אנשים עם מוגבלויות אינה 
ייצוג  לצורך  הדרוש  הכסף  את  לגייס  מצליחה 
מוגבלויות  לבעלי  תיאטרון  בפסטיבל  המדינה 
מפתיע,  באופן  נחלצת,  לעזרתה  במקדוניה. 
סמים  להברחת  עסק  בעלת  פשע  משפחת 
ל...  במיוחד  גדול  משלוח  להבריח  שחייבת 
הפושעים  בין  אפשרי  הבלתי  החיבור  מקדוניה. 
של  בעיצומן  הנמצאים  המיוחדים,  לשחקנים 
לסיטואציות  מוביל  ויוליה”,  ל”רומיאו  חזרות 

מטורפות ואבסורדיות.
באתר  מוקדמת  לרכישה   ₪  70 במחיר  כרטיס 

המועצה, ובערב המופע בקופה במחיר 75 ₪. 

כדאי לדעת: 
עדלאידע במדרשת בן גוריון 19.3.16 

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

החיבור היהודי
השותפות  צוות  יצא  פברואר  חודש  במהלך 
ניו  בארה”ב:  השותפות  בקהילות  לביקור 
מקסיקו, שאנו נמצאים בתהליך בניית הקשר 
וקהילת  האחרונות,  השנים  בשלוש  עמה 
לנו עמה קשר של כ-16 שנים,  קולורדו, שיש 
גאים  שאנו  התוצרים  אחד  ורחב.  חם  במארג 
פוקס  אסנת  הקהילתית  השליחה  הוא,   בו 
שני  גם  הבאה  ובשנה  הנגב,  רמת  תושבת 
רמת  תושבי  יהיו  )ש”ש(  הצעירים  השליחים 

הנגב, טולי דויטש וברק מנור. 
רבות  מאות  אותנו  ביקרו  השנים  במהלך 
בגילאים  הנגב  רמת  בני  וגם  קולורדו,  מיהודי 
השונים ביקרו בקהילות במחנות הקיץ, נפגשו 
השונים  האתגרים  את  ולמדו  גילם  בני  עם 
בקולורדו  היהודית.  והמורשת  הזהות  בשימור 
בקהילה  רבים  החלטות  מקבלי  עם  נפגשנו 
וועדות  המקצועית  ההנהלה  לחברי  והצגנו 
ובהם  חדשים,  לפרויקטים  בקשות  השותפות 
יהודית  הקמת קרן למצוינות, קידום מנהיגות 
שיתוף  מהלך  לקידום  וסיוע  פלורליסטית 

האוכלוסייה הבדואית ברמת הנגב.
בניו מקסיקו אנו בתחילת הדרך, וקיים צימאון 
לקשר עם קהילה בישראל. המנכ”ל החדש של 
עם  חיבורים  ביצירת  רבות  השקיע  הקהילה 
הקהילה, ועבורו השותפות עם רמת הנגב היא 
אמצעי חשוב ללכד ולחבר מחדש את יהודי ניו 

מקסיקו. 
צידי  משני  לכולנו,  המשותף  השוני,  למרות 
העולם,  הוא הרצון ותחושת הנחיצות להעמיק 
ולחבר את חלקי הפאזל הרבים ליצירת החיבור 

היהודי. 
תקציב 

של  בהיקף   ,2016 לשנת  המועצה  תקציב 
המועצה.  מליאת  ידי  על  אושר   ,₪ מיליון   80
בתקציב דגש על יישום וקידום מטרות המועצה 
ביטחון  חינוך,  תשתיות  דמוגרפית,  צמיחה   –
בפרויקטים  המועצה  השתתפות  וכן  ובטיחות 
בעיתון  חיצוני.  מימון  להם  יביאו  שהיישובים 

הבא נציג פרטים נוספים על התקציב. 

שלכם     
שמוליק ריפמן    

ותיקי רמת הנגב 
ממשיכים לנוע

במסגרת “קפיצה קטנה”, סיירו הוותיקים בקהילת 
הסברים  בלוויית  בדימונה,  החדשים”  “העבריים 
מתנ”ס  נציג  אילן,  עם  נפגשו  מכן  לאחר  ואירוח. 

דימונה, לשיחה על העיר – היסטוריה, הווה ועתיד.
להצטרף  מוזמנים  חדשים  וגמלאים  ותיקים 

לפעילות!     

צילום: מנשה לוי
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תלמידים מלמדים תלמידים על חינוך לקיימות - איך עושים את זה הלכה למעשה?

למשך יום לימודים אחד, תלמידי בית ספר צין הפכו למורים

בבית  הנערך  טבע”  שמירת  “שבוע  במסגרת 
במתכונת  לימודים  יום  התקיים  “צין”  הספר 
א’-ח’  משכבות  תלמידים  כ-100  מיוחדת. 
לימדו את תלמידי ביה”ס. ביום זה המורים לא 

היו המבוגרים, אלא התלמידים עצמם.
תחת   27.1 בתאריך  התקיים  זה  פרויקט 
יום  תלמידים”.  מלמדים  “תלמידים  הכותרת 
פעילויות  גדוש  לשבוע  שיא  יום  היווה  זה 
קיימות  טבע,  לשמירת  הקשורים  בנושאים 
התלמידים  שבחרו  הנושאים  בין  וסביבה. 
בתים  בניית  נדירות,  חיות  קיימות,   – ללמד 
אוכל  של  היתרונות  צור,  אבני  סיתות  מבוץ, 
תוצרת בית לעומת קנוי, מחזור, יערות הגשם 

ועוד נושאים רבים ומגוונים.
שיעורים  הכינו  והתנדבו  שנרתמו  התלמידים 
ויצירה.  משחקים  מצגות,  שכללו  מעניינים 
בהכנות  לתלמידים  סייעו  הכיתות  מחנכות 

האם חינוך לקיימות הוא חינוך שעוסק בהפרדת 
מתחדשים  טבע  משאבי  על  ולמידה  פסולת 

ומתכלים? בעיניי לא, או לפחות לא רק.
של  בדיאלוג  שעוסק  חינוך  הוא  לקיימות  חינוך 
שעוסק  חינוך  ומבוגרים,  ילדים   – התלמידים 
ובחיבור  נשכחת  ובלתי  משמעותית  בעשייה 
התוכן  לתחומי  רגשית  מבחינה  התלמידים 
לקיימות  חינוך  בעיניי,  כך  לומדים.  שעליהם 
ספר.  בבית  הלימוד  תחומי  בכל  להתקיים  יכול 
משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, יחד עם 
החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה, סיכמו על 
שרוצים  חינוכיים  גופים  שינחו  עקרונות  שבעה 

לפעול ברוח הקיימות: 
מחויבים,  מנהל  בראשות  ביה”ס  צוות   .1
מעורבים ונותנים דוגמא אישית. הלימה בין מסר 

גלוי למסר סמוי.
ומתחשבת  מכבדת  יחסים  מערכת  קידום   .2

באדם ובסביבה )אקלים בית ספרי מיטבי).
לצמצום  מתמיד  באופן  פועל  הספר  בית   .3

טביעת הרגל האקולוגית ותרבות הצריכה שלו.
ויישום  למידה  מקום:  מבוססת  למידה   .4
למידה  ומרחבי  היישובי  למרחב  רלוונטיים 

מקיימים בבית הספר.
חזון,  הכוללת  ספרית,  בית  עבודה  תכנית   .5
השנה  לאורך  ציון  ונקודות  פעילויות  אירועים, 

בסימן הקיימות.
בסיס  הרחבת  המדגישה:  לימודים  תכנית   .6
חשיבה  חווייתית-משמעותית,  ופדגוגיה  הידע 
למידת  כיתתית,  חוץ  פעילה  למידה  ביקורתית, 

חקר ופתרון בעיות בסביבה ועוד.
7. בית הספר מנהל דיאלוג מתמיד עם הקהילה 
מעגלי  הרחבת  תוך  והיישובית  ספרית  הבית 

הקיימות  לעידוד  ידע(  הפצת  )ומרכז  השפעה 
ושיתופי פעולה.

בבית ספר צין מתקיים כבר שנים רבות “שבוע 
בנושאי  עוסקים  שבו  שבוע   – טבע”  שמירת 
סביבה וקיימות. בשנים האחרונות עיצבנו מודל 
על  לענות  משתדלים  אנו  שבו  מיוחד  הפעלה 
מוקדש  יום  כל  הזה  במודל  שפורטו.  העקרונות 

לעשייה ולמידה מסוג אחר:
יום ראשון – הרצאות מבוא בנושא שלו הוקדש 
ניקיון,  )בנייה,  הקהילה  למען  ועשייה  השבוע 

תחזוקה(.
יום שני – סדנאות רב גילאיות המופעלות על ידי 
סדנאות  כ-15  מארגנים  אנו  מהקהילה.  אנשים 
וכל תלמיד בוחר באיזו סדנא להשתתף. הסדנא 
כוללת לרוב למידה תיאורטית והתנסות מעשית 

קצרה. 
יוצאים  אנו  ספרי.  בית  טיול   – שלישי  יום 
משתדלים  )מאוד  ספרנו  לבית  הקרוב  למסלול 
ידי  על  מתבצעת  ההדרכה  רגלי(,  באופן  לצאת 
תלמידי התיכון ומדריכי בית ספר שדה. ההליכה 
הם  הטיול  כשמובילי  כיתות,  פי  על  מתבצעת 

כיתות א’ המכתיבים את קצב ההליכה.
יום רביעי – תלמידים מלמדים תלמידים. תלמידי 
להעביר  מוזמנים  הכיתות  מכל  הספר  בית 
קיימות  בנושאי  השונות  בכיתות  שיעורים 
ושמירה על הטבע. כל תלמיד מקבל מורה-חונך 
המלווה אותו בבניית השיעור והכנתו. יש שכבות 
שמתגייסות כולן למשימה – כל קבוצת תלמידים 
אחת  קבוצה  אותו  מעבירים  והם  שיעור  מכינה 
לשנייה. השנה, כ-100 תלמידי ביה”ס לקחו חלק 

בהכנת והעברת הפעילויות! 
ההנהגה  חברי  פעילה.  הפסקה   - חמישי  יום 

הצעירה בתחום החברתי ובתחום החינוך הגופני, 
הספורט  ומועצת  התלמידים  מועצת  תלמידי 
הכינו והפעילו הפסקה פעילה יצירתית במיוחד 

בנושא שנקבע. 
יום שישי – טקס בית ספרי מסכם.

לאורך כל השבוע מתקיימות פעילויות במסגרת 
החינוך הקהילתי המשלים שנבנו ברוח השבוע, 
לאתר  שהועלתה  צילומים  תערוכת  הוקמה 
ביה”ס בנושא מזון מקיים וכמו שתקראו בהמשך 
התקיימה פעילות משמעותית ומלמדת שהוכנה 
 – הקיימות  בתחום  הצעירה  ההנהגה  ידי  על 

המועצה הירוקה. 
על  הובל  השונים,  מרכיביו  כל  על  כולו,  השבוע 
– רכזת הטיולים ומחנכת כיתה  ידי עומר רותם 
בעזרת  והופעלה  נבנתה  הפעילות  כן,  כמו  ו’. 
 – הסביבתית  היחידה  של  האדירה  התמיכה 
די  אין   – נק  ועדי  גלאור  אורלי  וייל שפרן,  עלית 

מילים להודות לכן. 

הסדנאות  למפעילי  גם  להודות  המקום  זהו 
להכין  ומרצם  מזמנם  שהקדישו  היקרים 
עדי  סגולי,  רוני  ומעניינות:  מיוחדות  פעילויות 
מקייטרינג  ישראל  אריאלה  גלאור,  אורלי  נק, 
רבה,  אורי  המדבר,  שירת  מחוות  גולן  ארניקה, 
ממשק  יוסף  אביטל  ביטון,  יואב  ליבמן,  עתליה 
יוסף לחקלאות אורגנית, גיא רותם, מיכל שמש, 
איילת  דומוש,  ענת  כהן,  תמרה  דב,  בן  הילה 
סטקבק, ילית אלפסי, ענת קורנמל, ונטלי לביא 

– תודה רבה לכולכם! 

חשובה  עשייה  להמשך  וברכות  כוח  ישר 
ומשמעותית מעין זו!

לקראת השיעורים, וכך התלמידים נחשפו ולמדו 
על שיקולים פדגוגיים בבניית שיעור. 

למשל  וכך  הספר,  בית  בכלל  לימדו  התלמידים 
כיתה ח’ זכתה לקבל שיעור מתלמידת כתה א’, 
בכיתה ו’ הועבר שיעור מתלמידות כיתה ב’ ועוד.
וכל  יכול ללמד  כל אחד  כי  המסר של היום הוא 
יש  לכולנו  לגיל.  קשר  בלי  ללמוד,  יכול  אחד 
תחומי עניין וכולנו יכולים ללמד אחרים וללמוד 

מהם.
הספר  בית  מתלמידי  כשליש  היום  במסגרת 
בעוד  ולהתנסות בהוראה,  להעביר שיעורים  זכו 
דופן.  ויוצא  מעניין  מיום  נהנו  התלמידים  שאר 
בכל הכיתות נרשמה ליום הצלחה והוא יצר רצון 
התלמידים,  ידי  על  שיועברו  נוספים  לשיעורים 
וכך גם בשבועות שלאחר מכן המשיכו תלמידים 

להעביר שיעורים בנושאים שונים בכיתות.

חינוכי, מקומי וקהילתי

שומרי הגן

קבוצת תלמידים ב”משאבים” מובילה את נושא הקיימות בבית הספר

השנה  לפעול  החלה  “משאבים”  ספר  בבית 
הגן”,  “שומרי  בשם  ילדים  מנהיגות  קבוצת 
על  שאחראית  אקיאן,  מיכל  המורה  בהובלת 
שומרי  קבוצת  הספר.  בבית  הצמיחה  מרחב 
וצמד  מיכל  בליווי  לשבוע  אחת  נפגשת  הגן 
במהלך  לישראל.  הקיימת  מהקרן  מדריכים 
שונים  נושאים  לומדים  התלמידים  המפגשים 
מרחב  לקידום  ופועלים  הקיימות  מעולם 

הצמיחה והקיימות בבית הספר.
מערכי  “השומרים”  הכינו  בשבט  ט”ו  לקראת 
בנייר  וחיסכון  צמצום  בנושא  ומצגות  פעילות 
הספר.  בית  בכיתות  הפעילויות  את  והעבירו 
למידת חומר חדש,  בבניית מערך,  הם התנסו 
הכנת מצגת ופעילות מעניינת והדרכה בכיתות 

האחרות. 
ראש חודש אדר נפתח בטכס מרגש של חברי 
“שומרי הגן” לכלל תלמידי בית הספר. הטכס 
נפתח בברכתה של מנהלת בית הספר שלומית 
על  בשיחה  הגן  שומרי  לתלמידי  אוסדון 
בקטעי  המשיך  הטכס  החודש.  ערך  אחריות, 

כמות  מרשים.  וריקוד  נגינה  שירים,  קריאה, 
אף  הייתה  הטכס  בהכנת  שהשתתפה  הילדים 

היא מרשימה – כ-60 ילדים!
סיור  ליום  הקבוצה  חברי  המשיכו  הטכס  לאחר 
תחום  רכזת  את  פגשו  שם  הנגב,  רמת  במו”פ 
ירקות מיכל עמיחי, שאירחה אותם והסבירה על 
המו”פ. לאחר מכן הם צפו בסרט וסיירו בחממות, 
וגם  שם שמעו הסברים מעמיקים על הניסויים 

אכלו עגבניות, פלפלים ואפילו קישוא טרי. 
ימשיכו  הם  הילדים  שלמדו  מה  כל  את 
ליישם במרחב הצמיחה ויעבירו את המידע 
שיתוף  על  למו”פ  תודה  התלמידים.  לשאר 
ולמיכל  הלבבי  והאירוח  המקצועי  הפעולה 

אקיאן על ההובלה המרשימה.
              אורלי גל-אור

                 היחידה הסביבתית, הרשת הירוקה

פועלים לקידום מרחב הצמיחה והקיימות בבית הספר

כל אחד יכול ללמוד וכל אחד יכול ללמד

בית התה

על פעילות המועצה הירוקה בשבוע שמירת הטבע

המועצה  נציגי  טבע,  שמירת  שבוע  במסגרת 
 – וחווייתית  מיוחדת  פעילות  הכינו  הירוקה 
כיתת  הוקצתה  כך  לשם  תה”.  “בית  הקמת 
הרבה  ולחריצות  ליצירתיות  שהודות  לימוד, 
של התלמידים, שינתה פניה והפכה לבית תה 

למשך שבוע ימים. 
בבית התה ביקרו כל תלמידי בית הספר. נציגי 
להם  ונתנו  התלמידים  את  הדריכו  המועצה 

צריכים  היו  הם  שבו  חקר,  בתהליך  להתנסות 
ללמוד על ההבדל בין הפקת תה תעשייתי לבין 
כמשל  התה  סיפור  צמחים.  מחליטת  תה  הכנת 

לקיימות!
של  משתייה  התלמידים  נהנו  הפעילות  במהלך 
חליטות צמחים שונות, ולבסוף קיבל כל תלמיד 

צמח תבלין אותו הוא שתל בכוס מתכלה. 
מדריכים  המועצה  נציגי  את  לראות  מרגש  היה 

כל  של  ההתגייסות  ואת  התה,  בבית  ומפעילים 
הצוות והתלמידים בהכנות.

הפעילות עברה בהצלחה ונשארנו עם טעם של 
עוד, מחכים כבר לשנה הבאה!

מיה סלע  
מורה למדעים, מנחת המועצה הירוקה  

ירוק בגן

מניין הגנים הירוקים במועצה עלה ל-16

אתכם  מעדכנים  אנו  הזו,  בתקופה  שנה  כבכל 
הגנים  למעגל  שנוספו  חדשים  ירוקים  גנים  על 
החינוך  אגף   .)19 מתוך   16( במועצה  הירוקים 
הירוקה  והרשת  הסביבתית  היחידה  הרך,  והגיל 
מקדמים את החינוך לקיימות במועצה ומעודדים 
ירוק,  לגן  ההסמכה  תהליך  את  לעבור  גננות 
במועצה  הגנים  כלל  הסמכת  של  היעד  לקראת 

לגנים ירוקים. 
גן ירוק הוא גן הדוגל בחינוך לאוריינות סביבתית 
הגן:  בערכי  מוטמעים  הסביבתיים  והערכים 
חיים;  אנו  שבה  ולסביבה  לטבע  לזולת,  כבוד 
על  ולהשפיע  לשנות  לשמר,  ורצון  למקום  זיקה 
פסולת  וצמצום  הסביבה  על  שמירה  הסביבה; 
הגן  ילדי  של  פעולות  הכוללת  לפעולה  ונכונות 

למען הסביבה.
הקריטריונים להסמכת גן ילדים ירוק:

1. תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת 

את נושאי החינוך הסביבתי בארבעה נושאים
2. פעילות קהילתית סביבתית

3. ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח 
החיים בגן

גן צבר במחנה טלי בניהולה של  השנה הוסמכו 
הגננת טלי דרור וגן רותם ברתמים בניהולה של 
בשיאו  מצויים  אנו  כעת,  אלפסי.  מינה  הגננת 
של תהליך הסמכה של גן רותם בקדש ברנע, גן 
סלעית  וגן  טלי  במחנה  עופר  גן  ברוש ברתמים, 

במרחבעם לקראת גן ירוק מתמיד.
כל הכבוד לילדי הגן, הגננות, צוות הגן וההורים!

הנוספים  הירוקים  לגנים  מצטרפים  אלו  גנים 
במועצה: דרור – טללים, סלעית – מרחבעם, אלון 
– מדרשת בן גוריון, עופרים – שדה בוקר, הדס – 
משאבי שדה, רימון – רביבים, רימון – מדרשת 
גן  מתמיד(,  )ירוק  ברנע  קדש   – ניצן  גוריון,  בן 
וגן  רימון באשלים  גן  גוריון,  בן  יעלים במדרשת 

גפן בקדש ברנע.

    אורלי גל-אור
    היחידה הסביבתית, הרשת הירוקה

הגננות הגאות עם תעודות ההסמכה
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לפני מספר חודשים נכנסתי לתפקידי כמנהלת 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית 
רמת הנגב, לאחר פרישתה של ענת לב-רן. בימים 
המחודשת  המחלקה  התארגנות  הושלמה  אלו 

עם כניסתם של עו”סים חדשים.

ברצוני לנצל את ההזדמנות ולפרוס בפניכם את 
שירותי המחלקה. המחלקה לשירותים חברתיים 
פועלת לרווחת תושבי המועצה ברבדים שונים: 
ועדות  עם  מערכתית  עבודה  ומשפחה,  פרט 
היישוב  קהילת  למיניהן,  קבוצות  ביישובים, 

וקהילת האזור.

ומתן  ייעודה באיתור, עזרה  המחלקה רואה את 
מענים למצבי משבר, מצוקה ונזקקות, הפוגעים 
והקהילה,  המשפחה  הפרט,  וברווחת  בתפקוד 
עם  פעולה  שיתוף  תוך  חדשים  מענים  וביצירת 

גורמים אחרים בקהילה.

פי  על  ובראשונה  בראש  היא  שלנו  המחויבות 
מטעמה  הניתנים  השירותים  אך  המדינה,  חוקי 
אינם עוסקים באוכלוסיות אלו בלבד. ייעוץ, סיוע 
והכוונה הם חלק מחיי היומיום: בשגרה, במצבי 

מעבר שונים ובעיתות חירום ומשבר.

אנחנו פועלים על פי תפיסה מערכתית הדוגלת 
ממערכת  כחלק  ובמשפחה  בפרט  בטיפול 
חברתית, קיבוץ, מושב או יישוב קהילתי, ומתוך 
שמירת הזיקה והאחריות של הקהילה לפרטים 

החיים בתוכה.

עבודה  של  משולב  במודל  פועלת  המחלקה 
סוציאלית מרחבית ביישוב ובהתמחויות שונות. 
הפנייה לעו”ס נעשית באופן ישיר לעו”ס היישוב, 

קבלת הקהל מתקיימת לרוב ביישוב. 
השונים.  לצרכים  סוציאלי  עובד  היישוב  לרשות 
שירותי המחלקה ניתנים תוך הקפדה על שמירת 

סודיות. 

צוות המחלקה:
ורד חדידה  08-6564163 

עו”ס  חברתיים,  לשירותים  המחלקה  מנהלת 
לחוק הנוער, יו”ר וועדות לבניית תכניות טיפול, 

מהנעשה במחלקה עם כניסתה של ורד חדידה לתפקיד המנהלת

הישגים באליפות ישראל בשחייה

12 שחיינים בגילאי 10-13 מרמת נגב השתתפו 
במכון  שהתקיימה  ישראל  באליפות  החודש 
ביותר  הגדול  השחיינים  מספר  זה  היה  וינגייט. 
יפים  היו  ההישגים  וגם  המועצה,  את  שייצג 

מאוד.
החזה,  במשחי  הצטיין  ה-13  בן  ללויה  נעם 
 )1:17.32( מ’  ב-100  הרביעי  במקום  כשסיים 
לשיאיו  ניכר  שיפור  תוך   ,)2:53.59( מ’  ו-200 
נגב.  רמת  שיאי  את  גם  המהווים  האישיים, 
ביסמוט  בר  של  שיאו  את  נעם  שיפר  בנוסף, 

ב-200 מ’ גב וקבע 2:39.00.
הרביעי  במקום  היא  אף  סיימה  גורבמן  שי 
תמנע   .32.10 בתוצאה  חופשי,  מ’   50 במשחה 
ל-200  המפרך  במשחה  הצטיינה  רוזנבאום  לוי 
בתוצאה  השביעי  במקום  כשסיימה  פרפר  מ’ 

 .3:14.27
ספוזניק,  הלל  קליין,  יובל  השתתפו  כן  כמו 
קמילה הרשקוביץ, לירון עמר, רום מה יפית, איה 
בן ציון, ירדן הורביץ, עפרי דולינסקי והדר שקד. 
שיא  במוטיבציית  מהתחרות  חזרו  השחיינים 
ההכנות  את  החלו  וכבר  השנה,  המשך  לקראת 

לקראת אירועי ותחרויות הקיץ. 

הנבחרת הצעירה שברה שיאים

המשלחת מרמת הנגב הייתה הגדולה ביותר עד כה

למימוש  והכרחי  ראשון  תנאי  היא  נגישות 
מוגבלות  עם  אנשים  של  הטבעית  זכותם 
בחוק  שמעוגנת  זכות  בחברה,  להשתלבות 
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ”ח 
– 1998. אחד מעקרונות היסוד של החוק הוא 
שאדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות באותו 
המקום בו הוא ניתן לכלל הציבור. המשמעות 
בין  שירות,  אספקת  על  שאחראי  שמי  היא 
מטרות  ללא  שניתן  ובין  בתשלום  שניתן 
עם  ללקוחות  עצמו  את  להתאים  חייב  רווח, 
מוגבלות. לפיכך, נקבעה בחוק החובה למנות 
לפחות,  עובדים   25 שמעסיק  ארגון  בכל 
אחריותיו  סמכויותיו  לו  והוגדר  נגישות,  רכז 

ומטלותיו. 
הוא  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון 
עיקרון על – אחד מביטוייו הוא הנאה מחיים 
בקהילה.  להם  מסוגל  שאדם  ככל  עצמאיים 
עקרון השוויון קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי 
ככל אדם אחר ליהנות באותה איכות המכוונת 
השירותים  מהמשאבים,  הציבור  לכלל 
הציבור.  כלל  בפני  שפתוחים  והמקומות 
הכרחי  תנאי  היא  הציבורי  המרחב  הנגשת 
וראשון במעלה להבטחת עיקרון השוויון. ללא 
המעבר  חזון  את  להגשים  אפשר  אי  נגישות 
מבידול אנשים שיש להם מוגבלות לשילובם 

המלא והאפקטיבי בחיי החברה.
נגישות היא תפיסת על חובקת כל, שמחייבת 
ולנקוט  מעשה  לעשות  בה  המחזיקים  את 
כי  קבע  המחוקק  לכן   – ליישומה  בצעדים 
הציבור  לכלל  שירות  שמספקים  ארגונים  על 

רמת נגב נגישה

ישראל  אליפות  לאחר 
ברמת  התקיימה  הגדולה, 
לילדי  קטנה  תחרות  נגב 
הפגינו  הילדים  החוגים. 
מרשימות  שחייה  יכולות 
עוד  שהעתיד  והראו 
שלנו  בתחרות  לפנינו. 
כולם מנצחים, ולכן כל ילד 
ששחה זכה מיד עם סיום 

המקצה במדליית זהב! 
החמה,  העונה  לקראת 
כולם  את  מזמינים  אנו 
למשפחת  להצטרף 
הנגב.  רמת  שחייני 
אפשר  השחייה  לקבוצות 
שלב,  בכל  להצטרף 
שחייה  לימוד  וקורסי 
במהלך  ייפתחו  מהבסיס 

פסח.
)ניתן  וביוטיוב  בפייסבוק  אותנו  למצוא  ניתן 
חפשו  ותחרויות(.  מאימונים  בסרטונים  לצפות 

“שחייני רמת הנגב”.

על חובת הנגישות, ועל האחראי לכך במועצה

עם  ללקוחות  עצמם  להנגיש  החובה  מוטלת 
הוגדרו  המיוחדים  מהסידורים  חלק  מוגבלות. 
יש  האחרים  את  הנגישות,  בחקיקת  מראש 
לאופיו  ובהתאם  הצורך  לפי  לארגון  להכניס 
לתכנן  צריך  פעילות  שמתכנן  מי  כל  המיוחד. 
מראש את הצרכים הנוספים שיש לאנשים עם 

מוגבלות כדי שהם יוכלו להשתתף בה. 
כדי לייצור ממשק איכותי בין הארגון ללקוחות 
רכז  למנות  יש  כי  החוק  קבע  מוגבלות  עם 
מערכתית,  ראיה  קשוב,בעל  שיהיה  נגישות, 
שידע להסיר חסמי נגישות במהירות וביעילות, 
להתמודד  מוגבלות  עם  אנשים  על  ולהקל 
רק  שייפתרו  נגישות  חסמי  עם  ולהשלים 

בעתיד לבוא.
ימסור  אשר  נגישות,  רכז  מונה  הנגב  ברמת 
השירות  של  נגישותו  אודות  על  לציבור  מידע 
הציבורי או המקום שבו הוא ניתן. על התאמות 
על  ובמקום,  בשירות  שבוצעו  הנגישות 
אמצעים ושירותי עזר שניתן לקבל לפי בקשה, 
ניתן  אליו  חלופיות,  נגישות  התאמות  ועל 

לפנות בכל נושא הקשור לנגישות.
ניתן למצוא באתר האינטרנט  נוספים  פרטים 
מוגבלות  עם  לאנשים  שוויון  נציבות  של 

במשרד המשפטים.
)לפי טקסט של יעל דניאלי להב – ארכיטקטית 

ומורשה לנגישות השירות(
ממחלקת  רוזנפלד  ברני  הוא  הנגישות  רכז 

הנדסה. 
 08-6564106   054-7279277 בטלפון  לפנות  ניתן 

berni@rng.org.il או במייל

נערות  עו”ס  בסיכון,  פעוטות  לחוק  ועדה  יו”ר 
במצוקה, ממונה למניעת הטרדה מינית במועצה, 
מנהלת היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי, ריכוז תחום 
חינוך  פורום  וריכוז  ומל”ח  פס”ח  צח”י,   - חירום 

רווחה.

עירית בן שלום  08-6564145 
מזכירת המחלקה, עובדת זכאות.

שלומית ולרשטיין  08-6564197 
תחום  מרכזת  ומרחבעם,  ברביבים  מרחבי  עו”ס 

חירום ועו”ס לסדרי דין.

אסתר תמיר  08-6564110 
ברנע,  קדש  רתמים,  בוקר,  בשדה  מרחבי  עו”ס 

כמהין, באר מילכה, עזוז וכפר הנוער ניצנה.
מרכזת תחום סיעוד, עו”ס לימודיה בקדש ברנע.

נדב פרץ  08-6564116 
עו”ס מרחבי במדרשת בן גוריון ובמחנה רמון, עו”ס 

לחוק הנוער.

אושרת דהן  08-6564140 
עו”ס מרחבי במשאבי שדה, אשלים וטללים.

תחומי פעילות:
א. במישור האישי, פרטני ומשפחתי מול התושב

הנפש,  בריאות  בסיכון,  ילדים   – החוק  תחום   .1
נכות, קשישים, אלימות במשפחה, הסדרי ראייה.

2. תחום הבריאות – נכויות שונות, אבחון ושיקום, 
מתאימות,  למסגרות  הפנייה  הנפש,  בריאות 
המצריכות  מגבלות  או  מחלות  עם  התמודדות 

התייחסות מיוחדת לפרט ומשפחתו.

בגילאים  התנהגות  בעיות   – החינוך  תחום   .3
השונים, בעיות ביחסי הורים-ילדים, אבחון ועזרה 

בעבודה מול גורמי החינוך השונים.

4. טיפול בשעת משבר.

ב. במישור המערכתי 
והדרכה לבעלי תפקידים,  ליווי   – ליווי מערכתי   .1

אנוש  משאבי  רווחה,  בריאות  חינוך,  צוותי 
ביישוב.

הרווחה  וועדות  וליווי  ייעוץ   – רווחה  וועדות   .2
היישוביות.

3. חירום – ייעוץ וליווי צוותי חירום וחוסן יישובי 
)צח”י(.

ובני  – בעת קליטת תושבים חדשים  4. קליטה 
מומלץ  מיוחדים,  צרכים  בעלי  משפחותיהם 
לבחון עם עו”ס היישוב את המענים והשירותים 
המועצה  בשטחי  המחלקה  מטעם  הקיימים 

בפרט ובאזור בכלל.

ג. קהילתי 
אירגוניים,  תהליכים  ליווי   – קהילתי  בינוי   .1

מערכתיים וקהילתיים.

2. מועדונית ולימודיה – מועדונית נוער באשלים 
ולימודיה בקדש ברנע לילדי פתחת ניצנה.

3. ותיקים 
א. בתים חמים לוותיקים בישובים משאבי שדה, 

מדרשת בן גוריון ושדה בוקר. 

ב. מועדוני מופ”ת במשאבי שדה וברביבים.

באמצעות  ותיקים  ליווי   – “והדרת”  פרויקט  ג. 
בנות שירות לאומי.

4. כלכלת המשפחה – הפעלת קבוצות לכלכלת 
המשפחה.

יפורסמו  שונים  בנושאים  נוספות  קבוצות   .5
במהלך השנה.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ועניין.

 
בברכה  

ורד חדידה   
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  

אנוסי ספרד מחפשים שורשים... בעזרת הנורווגים

קבוצת Exodus Nord תקיים במשאבי שדה כנס בנושא אנוסי ספרד 

תושבי אשלים כבר התרגלו למחזה הקבוע של 
בלונדינים ובלונדיניות המסתובבים בחיוך כחול 
עיניים בשבילי היישוב. מדובר בנורווגים, אוהבי 
שהקימו   ,Exodus Nord מקבוצת  ישראל, 
הנורווגי”,  “הבית   – באשלים  פעילות  מרכז 
הקבוצה  חברי  אילסן.  גרטה  של  בניהולה 
פעילים ומגיעים לרמת הנגב כמה פעמים בשנה 

ואף מרימים תרומות לפעילות המועצה.

השנה הקבוצה מקיימת אירוע מיוחד: כנס בנושא 
אנוסי ספרד, שיתקיים בתאריכים 23-25.3.2016, 

בקיבוץ משאבי שדה. מושבי הכנס יתחילו 

ביום  ויסתיימו  בבוקר   10:00 בשעה  רביעי  ביום 
מומחים  חלק  ייקחו  בכנס   .13:00 בשעה  שישי 
והדמוגרפיה,  ההיסטוריה  מתחומי  אורחים, 
חמישי,  ביום  ובחו”ל.  בארץ  מאוניברסיטאות 

20:00, בבית המרכז הנורווגי  24.3.2016, בשעה 
בהשתתפות  מוזיקלי  ערב  יתקיים  באשלים, 

חבורת “זמרי רמת הנגב”.

במושבי  להשתתף  מוזמנים  המועצה  תושבי 
הכנס במשאבי שדה ובערב המוזיקלי באשלים. 
המעוניינים להשתתף בערב המוזיקלי – הרשמה 

בטלפון 08-6564160.

  
לב חולמר   

רכז שחייה   
המחלקה לספורט והעשרה   

מליאת  שוב  נפגשה   9.2.16 שלישי  ביום 
בקיבוץ  והפעם  הנגב,  רמת  של  הנשים 
רביבים. בפגישה עברנו על עבודת הצוותים 
לבירור  סוגיות  בהתפתחויות,  ועדכנו 
שהוצגו  הנושאים  העבודה.  של  והתוצרים 

ונדונו: 
• רצון לחיזוק הקהילה ולטיפול בנושאים 

החשובים לכלל התושבים  
• התיאטרון הקהילתי

• מינוי יועצת קידום מעמד האישה במועצה
• יידוע וחיבור נשות מליאת המועצה 

לעבודתנו  
• אירוח פורום חברות מליאה ביישובים – 

אזור דרום )גדרה עד אילת( במועצה שלנו    
בסיוע עמותת כ”ן  

ישיבות מליאת הנשים מתקיימות כל חודש 
ביישוב אחר על מנת להנגיש את השיח לכל 
תתקיים  הקרובה  הישיבה  ואחת.  אחת 
רתמים  במועדון   20:30 בשעה  ב-14.3.16 

)בית הכנסת הישן(. מצפות לכן!
לפרטים: נועה ברנט 052-3379031.  

שיהיה חודש מעולה  

עדכוני מליאת הנשים

מהנעשה בישיבת המליאה האחרונה

מובילות שינוי ביחד

 מליאת
נשים
רמת הנגב

המחלקה לשירותים חברתיים – עם הפנים קדימה
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

הדרך לגיהינום
חברי  אותי  הלהיב  החמים  הקיץ  מלילות  באחד 
הטוב מימי השירות בצבא, שבינתיים הפך מלוחם 
לפרופסור המתמחה באנתרופולוגיה פיזית, לבצע 
משמעות  את  למדתי  לכם,  אגיד  מה  משימה. 
דרך  זו  מה  קשה.  הכי  בדרך  הזו  האנתרופולוגיה 
אפקטים  עם  לגיהינום,  הדרך  כמו  קשה  קשה? 
הייתה  לא  שאצלי  רק  ג’ונס,  אינדיאנה  סרט  של 

הפסקה לקנות פופקורן ופפסי קולה.

אחר צהרים פסטורלי
המאה  של  השמונים  שנות  באמצע  היה  זה 
לעיר  שובבית  בהתלהבות  באתי  הקודמת. 
העתיקה רחובות שבנגב, מה שקוראים: רוחייבה. 
חברי  עבור  מיוחד  מטען  של  העברה  לבצע  באתי 
היא  רוחייבה  שם.  שחפר  האנתרופולוג,  הטוב, 
אחת מהערים הנבטיות-ביזנטיות שבנגב. מאותם 
כמה  ומסתירים  טפח  המגלים  אתרי ארכאולוגיה, 
וכמה טפחים. בקיץ ההוא עמלו שם חופרים מכל 
השקועה  המסתורית  העיר  רזי  גילוי  על  העולם 
בחול מדבר. לקראת ערב, כשהשמש נפלה באופק 
ולילך,  וורוד  אדום,  סגול,  של  גוונים  בשלל  מערב 
האוויר החל לחוס על הארץ והדרים עליה ברחמים. 
ריחמתי בעיקר על החופרים והחופרות לבני העור 

מחו”ל, שעורם נחרך ונראה וול דאן... 

תפשתי ראש על הכיפאק
והחופרים התפזרו איש  יום העבודה  עת הסתיים 
עין צברית,  לאוהלו, ביקשני חברי הטוב, בקריצת 
ספר  מבית  שהבאתי  והעגלה  הג’יפ  על  להעמיס 
היה  אחת  כל  על  קרטון.  קופסאות  כמה  שדה 
מספר וקוד זיהוי. לא ייחסתי חשיבות לקופסאות 
הקרטון. מה כבר יכול להסתתר בקופסת נעליים? 
החלטתי  למחרת,  גם  לבוא  שביקשני  מכיוון 
לחזור  כדי  בוקר  לשדה  לנסוע  ולא  רעיון  לדפוק 
במעמקי  למחר,  המשימה  עם  לחכות  אלא  שוב, 
את  להכניס  החלטתי  לכנסייה.  מתחת  האדמה, 
כל הקופסאות היקרות ואת עצמי לתוך הקריפטה 
יותר טוב מלילה שקט ואקזוטי  של הכנסייה. מה 
מתחת לאימא אדמה הרגועה והשקטה? הכנסתי 
וזהירה  מבוקרת  בצורה  קופסאות  כ-20-25 
שבדקתי  אחר  הקריפטה.  בפינת  אותן  והצבתי 
את כל הסביבה שאין איזה שלד או קבר של איזה 
מרטיר בקריפטה, הלכתי לתפוס ראש על הכיפאק, 
כיאה למי שעבד קשה וסבל בגבורה יתרה יום שרב 

קשה.

ברוך הבא לגיהינום
והאפלוליות  הכנסייה  בתחתית  הממוזג  האוויר 
עד  רגועה,  אוירה  עלי  השרו  לשם  שהתגנבה 
שבמהרה נפלה עליי תרדמה, כמו על אברהם בברית 
בין הבתרים. ישנתי כל כך עמוק עד שנחרתי בקול. 
אולי בגלל זה התחילו להתעורר המתים. השאננות 
נתחלפה  מהחוץ  אור  מעט  עם  בטוחה  כניסה  של 
וכאשר הקצתי מהשינה העמוקה, חושך  בבעתה, 
עמוקה  קריפטה  בתוך  שאני  הרעיון  שרר.  מצרים 
העיר בבת אחת את כל ממלכת השדים והליליות, 
שהגיחו מהשאול ישר למוח שלי. התחלתי לפחד 
אמונות  גדושי  האפלים,  הביניים  מימי  ילד  כמו 

טפלות וסיפורי רוחות ושדים מזוויעים. 
קפצתי ממקומי וחיפשתי את פתח היציאה. בשל 
בקופסאות  חזיתית  בהתנגשות  נכנסתי  העלטה, 
מעוצמת  התפרק  הגדול  שחלקן  הקרטון, 

נוספה  הגדול,  לפחד  בנוסף  עכשיו,  ההתנגשות. 
לדאוג  אותי  שהשביע  חברי,  של  לאוצר  דאגה 
לדברים ולא לפתוח אף קופסה בשום פנים באופן. 
לחירום  שומר  שאני  גפרורים,  הדלקתי  פנס  באין 

בתרמילי. 
מה אגיד לכם? שלא תדעו דבר כזה בחייכם. תשע 
שבור  פה  בחצי  עליי  הסתכלו  אדם  בני  גולגולות 
הקריפטה  קרקעית  לרווחה.  פעורות  ובעיניים 
במוזיאונים  כמו  גולגולות,  של  אתר  נהייתה 
בקמבודיה  פוט  פול  של  הפשעים  את  המראים 
לברוח  לי  בא  לגיהינום”.  הבא  “ברוך  כאומרים: 
ולצעוק. אלא שהשתנקתי, כי צעקה גדולה עלולה 
הייתה להעיר לי פתאום את כל המתים המפורקים 
בקופסאות. זה בדיוק מה שהיה חסר לי שם. ועוד 
ירצו שיהודי כמוני  נוצרים כשרים, שלא  כולם היו 

ישלים להם מניין.
סוג  מהיר,  מגע  וניתוק  שקטה  מנוסה  על  הוחלט 
מזוהה,  הלא  הפתח  לכיוון  במנוסה  התאדות.  של 
קרטון  קופסאות  בערימת  פעם  עוד  נתקלתי 
ועוד גולגולות הצטרפו לחגיגה. נהייה לי מצב של 
“שוליית הקוסם”, רק שהפעם במקום מים נוספו 

סביבי גולגולות לחגיגה.

הסיטרה אחרא
זוג מתנדבים  יצאתי מפתח הקריפטה, ראיתי  אך 
ערב  המבנה.  צלע  על  להנאתם  מתגפפים  מחו”ל 
מעניין עבר עליי. לא רק חזון העצמות היבשות בא 

ישן עם שלדים 
השכל  וחווה.  לאדם  בלונדינית  גרסה  גם  אלא  לי, 
שהשתבש לי הביאני למסקנה שאלה שלוחיו של 
לתחתיות  אותי  להכניס  שבאו  אחרא,  הסיטרה 
השאול. צווחתי צווחה שלא הייתה מביישת זאבי 
עם  יללות  בהשמעת  המתמחים  תנים  או  ערבות 
מאוול מסולסל. הצווחה הבריחה את הזוג המסכן 
לכולם  תסביר  לך  סקרנים.  למקום  והזעיקה 
חשבוני.  על  לביקור  שקפצו  מהמתים  שחזרתי 
הוסווה  שחיוורונן  בפנים  אמרתי  בסדר”,  “הכול 

במראות הלילה. הקהל התפזר בשקט מופתי. 
הפרופסור  חברי  עם  נכנסתי  החמה  הנץ  עם 
לאסוף את השברים והמתים. הוא הסביר כי אסף 
על מנת לחקור  וגולגולות מבית הקברות,  שלדים 
את המורפולוגיה של שלדי האנשים. ועוד הוסיף, 
בנגב  כי אנשי הערים העתיקות  שהגיע למסקנה, 
אותם  נשארו  השלטון.  החלפת  עם  השתנו  לא 
אלילים,  עובדי   – “נבטים”  בתחילה  שהיו  אנשים 
לנוצרים,  הביזנטית,  בתקופה  הזמן,  עם  שהפכו 
באו  לא  למוסלמים.  המוסלמי  הכיבוש  ובתקופת 
אנשים אחרים, אלא תושבי הנגב של אז שינו את 

הדת והתרבות בהתאם לכובש ושלטון החדש.
למה  אבל  יפה,  שהמסקנה  ספק  אין  לו,  אמרתי 
ערימת  בתוך  מעורב  להיות  צריך  אני  לעזאזל 
ואחרים.  ערבים  נוצרים,  של  וגולגולות  שלדים 
כשתהיה תחיית המתים יאשימו אותי שהחלפתי 
וערבבתי בין גולגולות לשלדים של אנשים שונים. 
לאיזה טרנסג’נדר  אולי בעוונותיי ערבבתי חלקים 

קדום בלב הכנסייה. 

חינוכי, מקומי וקהילתי

מי אמר שהנגב זה רק חולות

מדבר  מציאות  סובלת  אינה  ישראל  “מדינת 
בתוכה”... “אם המדינה לא תחסל את המדבר – 
עלול המדבר לחסל את המדינה” – כך אמר דוד 

בן גוריון.
השממה  להפרחת  קרא  השלום  עליו  גוריון  בן 
כשהתפטר  אישית  דוגמה  ושימש  בנגב, 
בשדה  חודשים  כ-14  לגור  ועבר  מהממשלה 
בוקר. אז, בזמנו, קרא לכל הצעירים לבוא וליישב 
עשורים  מחמישה  יותר  עברו  מאז  הנגב...  את 
ויישבו  שירדו  נלהבים  צעירים  חסרים  ועדיין 
באחוזת  ביקור  אחרי  הזאת,  השבת  הנגב.  את 
נווה מדבר הנמצאת בלב הנגב, בין אתרי תיירות 
ושמורת החולות בסמוך לכביש 40 המוביל מבאר 
שבע לאילת, אני אומרת לכל המלעיזים – בנגב 

יש גם מרחצאות וספא, לא רק חולות ומדבר.
לקחתי את הרכב בשמש החמימה של הבוקר, בין 
הצחה  הרוח  עם  המדבריים,  והחולות  השבילים 
חיפשתי  אפשרי,  כיוון  מכל  לחלונך  שמגיעה 
מקום להירגע, חיפשתי מקום שינקה את הנפש, 
ויזרים  העצמות  את  יחלץ  הגוף,  את  לי  יפרק 
מקום  חיפשתי  אחד.  בכיוון  הדם  את  שוב  לי 
במחיר  והכל  נפש,  חשבון  בו  לעשות  שאפשר 
נמצא במקום  ב”חור” אבל  אחד. מקום שנמצא 
תרמו-מינרליים,  מים  עם  שאפשר,  שקט  הכי 
מקו  המשתרע  ענק  תת-קרקעי  מים  באקוויפר 
באר שבע בצפון ומסתיים בסיני בדרום... נדמה 
אלפי  במשך  האדמה  בעומק  השוהים  שהמים 
והקרבה  מינרלים שונים,  שנים סוחפים אליהם 
להתחממותם  גורמת  כדור-הארץ  לליבת 
לקידוח  בהתאם  משתנה  המים  צבע  הטבעית. 
ממנו מקבלים את המים באותו יום, בגוונים של 
גוריון  בן  את  להעיר  מתה  לאפור...  ירקרק  בין 

לתחייה ולשאול אותו מה דעתו.

מחשבות שעלו בעקבות טבילה בנווה מדבר

מודעות  לא  שנים,  כבר  בנגב  שגרה  אני,  זה  איך 
לנפלאות שקיימים שם? אז מי אמר שהנגב זה רק 

חולות מדבר.
שיפוץ,  תיקון,  שינוי,  מחייבים  דברים  הרבה  נכון, 
אביב  תל  מדינת  בין  גדול  פער  קיים  זאת  ובכל 
הנגב  מדינת  לבין  בתקשורת,  שמשתקפת 
שבמציאות. כדי לתאר את מצב הנגב עם כניסתו 
לשנת ה-68 לקיומו נחוצות לנו כמה מילים לועזיות: 
של  פריקית  אני  פרנויה.  סכיזופרניה,  דיכוטומיה, 
תקשורת, קוראת עיתונים, מכורה לאתרי חדשות 
קורס  שהכול  ומבינה  טלוויזיה  רואה  באינטרנט, 
וכל כך שונה ולא מפותח בנגב, מבינה שמדינת תל 
אביב מסתיימת בכניסה לקסטינה, בית ג’וליס של 
החזון  של  כישלונו  הוא  הנגב  שאולי  מבינה  פעם. 
הציוני, נדמה כי הכל חלוד כאן. החינוך על הפנים, 
מבחן  את  עובר  לא  הניקיון  בגסיסה,  הבריאות 

משרד התברואה, התעסוקה באבטלה מתמדת. 
שלבושים  אנשים  ופוגשת  לרחוב  יוצאת  אני  ואז 
משודרגים,  באייפונים  מדברים  ילדים  היטב, 
נבנים,  חדשים  בניינים  מלא  בשיפוץ,  בתים 
חצי  בחגים  מפוצצים,  סופרים  חדשות,  מכוניות 
מהאוכלוסייה משחקת בגני השעשועים החדשים, 
בתי קפה מלאים, מועדוני לילה תוססים, האמנות 
פורחת, התרבות בצמיחה מתמדת, ילדים רוכבים 
בשבילי אופניים, מדרחוב בימי שישי ושלישי, ויש 

גם נווה מדבר אחד. בנגב יש חיים טובים! 
שמשתקפת  אביב  תל  מדינת  בין  גדול  פער  קיים 
במציאות.  שנגלית  נגב  מדינת  לבין  בתקשורת, 
התקשורת עוסקת בביקורת לא מאוזנת, ובכך היא 
יוצרת  התקשורת  זאת  עם  הציבור.  את  משרתת 
אווירה לא הוגנת של דכדוך ושל חידלון, ובכך היא 
ואפילו  טובים.  בנגב  החיים  מהמציאות.  רחוקה 
מצאתי בה ספינת מדבר מינרלית. נכון שאין כיום 

אידאלים כמו שהיו פעם, ואין אידאליזציה, ואין 
שהשתדרגנו,  מסתבר  אבל  אידאולוגיה,  אולי 
דרומה,  הגיעו  ממשלה  משרדי  והרבה. 
חזית  מטורף.  בקצב  התפתחה  אוניברסיטה 
מדבר  ונווה  נבנו,  נוספים  כבישים  ירוקה.  העיר 

אחד עם הרבה דברים טובים.
גוטפריד  הפילוסוף  שטען  כמו  אומרת,  אינני 
העולמות  כל  בין  “הטוב  הוא  שעולמנו  לייבניץ, 
האפשריים”, אבל אני כופרת בכך שבגלל מספר 
כתבים או מחזיקי עטים הנגב לא מפותח, ועדיין 
אביב.  לתל  לעבור  משוועים  הנגב  תושבי  כל 
פגמים,  חושפת  שהיא  בכך  צודקת  התקשורת 
אבל היא חוטאת כאשר היא יורה בכל דבר יפה 

שקורה כאן בנגב!
אני אוהבת את האבק שנכנס לכל חור ופינה. יש 
פה יותר אבק ממים. אני אוהבת את השקיעות 
של  בזהב  המתכסים  הדקל  עצי  שברקע 
שמכסות  החול  סופות  את  אוהבת  אני  שמש, 
ופרח  חיה  אבן,  כל  אוהבת  אני  הריסים,  את  לי 
שנמצאים באזור הזה, אני פוחדת תמיד שמחר 
הנוף  את  אוהבת  אני  הנגב.  לי  שנגמר  יודיעו 

הבתולי שכל צייר יכול לצייר.
לאורך  דברים  הרבה  עבורי  מהווה  שבע  באר 
מחשבות,  של  קופסה  בית,  בעיר:  חיי  שנות 
מרחב חיים, ידו של זמן. אף אחד מהם לא היה 
שיממון או עזובה. הדימוי הזה של חיי פריפריה 
משעממים הוטמע בנו, ונראה לי שהשתחררתי 
בשממה,  באבק,  סקסי  משהו  יש  ממנו. 
ב”חור”  כאן  שמאלה,  העולם  בסוף  בפריפריה, 

הזה שנבנה בלב המדבר. “נווה מדבר”.
בואו לנגב!

ציפורה חלפון     

פסטיבל רוח נגבית הראשון

החודש התקיים פסטיבל ייחודי לפיוט ומוסיקה יהודית
זכור,  שבת  ועד  בראשית  משבת  החורף,  בשבתות 
עזרא  היה  ארוכים,  והלילות  קצרים  כשהימים 
הוא  מהלך  לבקשות.  השחר  עלות  קודם  משכים 
לאיטו בחשכה בסמטאות שכונת מחנה יהודה אל 
בית הכנסת עדס. השמים זרועים כוכבים והרחובות 
ריקים ושוקטים. הטיול לאחר חצות ליל בירושלים 
וכשהיה  של שבת היה לו טעם מעין עולם הבא, 
מהלך לאיטו היו צפים בזה אחר זה פיוטי הבקשות 
מלאי  והניגונים  ההרגשות  עמוסות  המילים  עם 

הכיסופים…
בית הכנסת הולך ומתמלא זקנים צעירים וילדים. 
ממקומם  קמים  והכל  נכנס,  מהבאים  אחד  כל 
ומנענעים בראשם לכבודו... חכם יוסף חכם הג’רבאי 
עם שקיות סוכריות צבעוניות של “חביליו” לחלק 
לילדים. חיים מזרחי השמש הותיק כבר עובר עם 
מגש הנחושת העגול והנוצץ מלא כוסות תה עם 
נוטל  ולידן קערת תמרים מתוקים. כל אחד  נענע 
כוס תה, מברך בקול ובהטעמה “שהכל נהיה בדברו”, 
והכל עונים אחריו אמן. חיים מזרחי כבר מכיר את 
כולם ויודע מי שותה תה עם לימון ומי עם מקל 

קינמון, מי שותה תה מתוק ומי אסור שיטעם גרגר 
סוכר, וכל אחד ואחד זוכה בחלקו.

פתחו בבקשות.
)מתוך “כעפעפי שחר”, חיים סבתו(  

החודש התקיים לראשונה ברמת נגב פסטיבל פיוט 
האחרונות  בשנים  נגבית”.  “רוח  יהודית  ומוסיקה 
של  המסורתית  המוסיקה  הבמה  למרכז  חוזרת 
יהודי המזרח וצפון אפריקה – כמעט ואין זמר בעל 
של  אחרת  או  כזו  בהפקה  מעורב  היה  שלא  שם 

הסגנון המוסיקלי המורכב והאיכותי הזה. 
את  המועצה  לתושבי  הביא  רק  לא  הפסטיבל 
שילובים  יצר  גם  אלה  הזו  הנהדרת  המוסיקה 
יוסף,  בן  רוחמה  הופיעה  רביעי  ביום  מדהימים. 
זמרת יוצרת ממרחב עם, ביחד עם נשים בדואיות 
מרמת ציפורים להופעה נשית מרגשת, שבסיומה 
פרצו ריקודים ספונטניים של נשים יהודיות, דתיות 
וחילוניות, עם נשים בדואיות, והיוו מודל לדרך בה 
המשותף  האנושי  המרקם  את  לראות  רוצים  אנו 

ברחבי המועצה.
שחקר  אנסמבל  ה”לובים”,  הופיעו  חמישי  ביום 

את המוסיקה של יהודי צפון אפריקה ביחד עם 
הזמר ארז לב ארי, ובמוצ”ש מילאו את פאב 40 
דוד  והרב  ידידות  שיר  אנסמבל  עם  הרוש  יגל 
והבבלית.  המרוקאית  הבקשות  בשירת  מנחם 
שתי ההופעות המצוינות האלו ריגשו את כל מי 
שבא לשמוע אותם – בעיקר היה מרגש לשמוע 
יותר שסיפר על סף דמעות  את הקהל המבוגר 
איך המוסיקה החזירה אותו לילדותו בבית הוריו.
קבלת  עשה  אזולאי  גולן  בצהריים  שישי  ביום 
הגיעו  אליה  הצינים,  מצוק  על  מוסיקלית  שבת 
יותר ממאה מתושבי המדרשה. ובשבת התארחו 
במדרשה ברתמים ובמרחב עם גולן אזולאי, הרב 
דוד מנחם ויגל הרוש, שהיו חזנים בבתי הכנסת 
אחרי  שבת”  ל”עונג  התושבים  את  אירחו  וגם 

ארוחת הערב של שבת. 
יהפוך  הזה  שהפסטיבל  נקווה  ההצלחה  לאור 

למסורת נוספת במועצת רמת הנגב.
       

         ארז לוזון
         רכז תרבות תורנית רמת הנגב
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אדם, מקום

מוצר טוב 
אני חברת קיבוץ שדה בוקר מזה 33 שנה. במסגרת 
הלנתי  פורמלי,  הבלתי  החינוך  כרכזת  עבודתי 
שהיה  “עפרוני”,  הילדים  בבית  מטיילים  קבוצות 
של  הפוטנציאל  את  זיהיתי  רבות.  שנים  נטוש 
הבית ואת הביקוש ללינה מהסוג הזה. כשסיימתי 
את תפקידי ב-2008, החלטתי לקחת על עצמי את 
הבית, לשפץ ולהפוך אותו לבית לאירוח משפחות 
וקבוצות מטיילים. ידעתי שיש לי מוצר טוב, ייחודי 
ביקוש  שיש  ידעתי  להצליח,  פוטנציאל  ובעל 

ללינות באזור שלנו.

יצאתי למסע
לשמחתי הרבה, ממש בתחילת הדרך השתתפתי 
עינת  בהדרכת  המועצה  של  נשים  יזמות  בקורס 
דורון. בהמשך הקמנו את הפורום לנשים בעסקים, 
ואני אחת הנשים שצמחו ועברו במקביל לעבודת 
במיתוג,  סדנאות  שכלל  התהליך,  כל  את  הפורום 
שיווק, עבודה באינטרנט ועוד ועוד. יצאתי למסע זה 

שנטל גל ים, שדה בוקר
ללא ידע בתיירות. קיבלתי עזרה מקצועית ותמיכה 
התיירות  ומחממת  במועצה,  התיירות  ממחלקת 
הלמידה  שונים.  בתחומים  חונכים  לי  שסיפקה 
שלי נעשתה בשטח, את רוב הידע בתחום קיבלתי 
מהפשטות  מהמקום,  שהתלהבו  מהלקוחות 
הצרכים  על  אותי  לימדו  הם  שבו.  ומהייחודיות 
שלהם בחופשה ואני ניסיתי להתאים עצמי אליהם, 
חוזרים,  לקוחות  הם  “עפרוני”  לקוחות  רוב  ואכן 
חלק  לחבריהם.  המידע  את  שהעבירו  או  בעצמם 
גדול מקבוצות המטיילים שמתארחים ב”עפרוני” 

הם רוכבי אופניים, ג’יפאים ומשפחות מטיילים.

ביתי השני
קיבוץ שדה בוקר החליט לסגור את הפעילות של 
מכיוון  השנה,  פסח  לאחר  ייסגר  והאתר  “עפרוני” 
ישראל  מקרקעי  למנהל  לשלם  נדרשים  שאנו 
עבור הסבת המבנה לייעוד תיירותי, ובנוסף, אנחנו 
נדרשים להחליף את מערכת כיבוי האש הקיימת. 

עפרוני  את  וטיפחתי  אהבתי  כך,  על  מאד  לי  צר 
קראו  )בקיבוץ  השני  ביתי  היה  זה  השנים.  לאורך 
שאוהבים  נפלאים,  אנשים  הכרתי  “שנטליה”(,  לו 
כאלה.  מקומות  ומעריכים  הרגליים,  דרך  לטייל 
בעפרוני  העבודה  בזכות  גדולה,  מתנה  קיבלתי 
זכיתי לגלות הרבה דברים על עצמי – שאני יזמת, 
שאני נאמנה לעצמי, שיש לי קשר טוב עם אנשים, 
הלקוחות.  את  ומכבדת  שרות  לתת  אוהבת  שאני 
את  להכיר  זכיתי  בעפרוני  שלי  הפעילות  בזכות 
שכניי מיישובי המועצה. במסגרת פעילות מחלקת 
התיירות ביקרתי ביישובים שונים והכרתי תיירנים, 
לי  אין  ויזמים בתחומים שונים.  אומנים, חקלאים 
ספק שהאזור שלנו תפס תאוצה תיירותית גדולה 

פינת הגינון המדברי

ולהיטיב בהרכבה

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

החגיגית,  הלבנה  פריחתה  בסוף  כבר  השקדייה 
בוורוד  פורחים  והנקטרינות  האפרסקים  וכעת 
ירוקים- רכים  עלים  עם  מלבלב,  הרימון  עז. 
מאחרי  והתאנה,  התות  שהגפן,  בעוד  אדמדמים, 
המדברי  הגנן  שינה.  ימי  כמה  עוד  צריכים  הקום, 
אחר  בחיפוש  הגינות  בין  לו  ומתרוצץ  משכים 
ענפים טובים של עצי פרי נשירים בשביל הרכבות 
ענף  מחברים  בה  פעולה  היא  הרכבה  והשרשות. 
מאותה  אחר,  זן  או  ממין  ענף  של  ריבוי  אברי  עם 
משפחה של עצים. הענף העליון נקרא רוכב, והענף 
על  המורכב  הרוכב  כנה.  נקרא  מרכיבים  שעליו 
הענפים  כאחד  להיות  והופך  עמה,  מתאחה  הכנה 
כשל  הפרי  תכונות  יהיו  המורכב  בצמח  הגזע.  של 
כגון  בקרקע,  הצמח  של  והתכונות  הרוכב,  פירות 
עמידותו למחלות ולמזיקים, כושרו לקלוט חומרי 
קרקע  לתנאי  ועמידותו  האדמה,  מן  ומים  מזון 
שונים – כשל תכונות הכנה. הכנה היא בדרך כלל 
צמחים  במשפחות  המשפחה.  מאותה  מיוחד  מין 
המתאימות  שונות  כנות  עשרות  ישנן  מסוימות 
למיני פרי שונים, ולתכונות קרקע ואקלים שונים. 
על  מורכב  פיסטוק  שכאלה:  לשידוכים  דוגמאות 
אלה אטלנטית, תפוז ולימון על חושחש ומשמש, 
ואפרסק על שזיף בר או שקד מר. הרכבות  שזיף 
בוגר  עץ  על  או  במשתלה  ענפים  על  לעשות  ניתן 
בגינה. במידה ועץ פרי אינו מניב פרי, פירותיו אינם 
)תות,  פירות  מניב  ואינו  זכרי  שהעץ  או  טעימים 
חרוב(, אז אפשר להרכיב רוכבים מניבי פרי על העץ 

שישמש ככנה.

Senecio פינת הצמח המדברי - סביון
ענק,  סוג  הוא  המורכבים,  ממשפחת  סביון,  הסוג 
המונה כ-2,000 מינים על כל כדור הארץ, ובו צמחים 

שונים מאוד זה מזה, ביניהם אפילו עצים ושיחים 
וצמחים בשרניים דמויי-קקטוס, אך לכולם מבנה 
בעלת  ציצית  הוא  הפרי  והפרי.  הפרח  של  דומה 
ומכאן  סבא,  ראש  כמו   – מרובות  לבנות  שערות 
שם הצמח. פרח הסביון, התפרחת, כמו בחמנייה, 
נקרא קרקפת – ומורכבת ממאות פרחים צינוריים 
דו-מיניים במרכז, ופרחים לשוניים נקביים בהיקף. 
מיני סביונים. הסביון הנפוץ  נפוצים שישה  בארץ 
שיוצר  האביבי,  הסביון  הוא  הארץ  ובצפון  במרכז 

אני מתרגשת מחדש מכל שטפון ומכל פריחה של פרח

נחשב  שם  אך  לגינה,  מגיע  וגם  צהובים  מרבדים 
סביון  אותו  מחליף  במדבר  אצלנו  רע.  לעשב 
בשיא  לראותו  אפשר  אלה  שבימים  הערבות, 

פריחתו בכל רחבי הנגב ומדבר יהודה. 

   
גלעד מיכאלי    

משתלת קרקש    
מדרשת בן-גוריון    

ציפורימפו 

כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר
שאנו  באלו  מדובר  לא  הפעם  המינים.  ארבעת 
יום  מדי  שעפים  באלו  אלא  הסוכות,  בחג  נוטלים 
עשרות קילומטרים על מנת להרוות את צימאונם 
חיים  קטות  של  מינים  ארבעה  מתוקים.  במים 
זנב,  חדת  קטה  גדולה,  קטה  הנגב:  ברמת  אצלנו 

קטת הכתר וקטה סנגלית. 
היונים,  של  מדבריות  משפחה  קרובות  הקטות, 
יום.  מדי  לשתות  חייבות  ולכן  מזרעים  ניזונות 
יתרה מזאת, על מנת להשקות את אפרוחיהן אשר 
סופחות  במים,  הבטן  נוצות  את  טובלות  הן  בקן, 
אליהן נוזלים יקרים ועפות חזרה להשקות את דור 

ההמשך.
בעשורים האחרונים אנו עדים לירידה משמעותית 
במספר הקטות בנגב. ההערכות מדברות על ירידה 
היא  לכך  הסיבות  אחת  באוכלוסייה.   90% עד  של 
צימאונן  את  מרוות  הקטות  רבות  שנים  שמזה 
הרבות  החימצון  בבריכות  צאצאיהן  וצימאון 
הפזורות במרחבנו. דבר זה אמנם לא גורם לתמותה 
מצבן  על  להשפיע  עלול  הסתם  מן  אך  מיידית, 

הבריאותי ולגרום לבעיות רבות.
רשות  לאישור  לאחרונה  העביר  הצפרות  מרכז 
הטבע והגנים )רט”ג( תכנית מתאר לטיפול בנושא. 
כוונתנו לגרום לקטות לשתות רק מים נקיים. רט”ג 
אישרו ואנו כבר יצאנו לדרך בפרויקט ראשון מסוגו. 
בית הספר לתותחנות שדה  בבריכת החימצון של 
מדי  לשתות  קטות  ומאות  עשרות  באות  וכיתתו חרבותם לבריכות שתייהבשבטה 

שבו  לטבע”,  הגנה  “צבא  פרויקט  במסגרת  יום. 
תוכננה  סביבתם,  על  אחריות  מפקדים  לוקחים 
בריכת שתייה לקטות בתוך תחומי הבסיס, מרחק 
הקיימת.  החימצון  מבריכת  מטרים  עשרות  כמה 
קטן  ערוץ  בקטות,  תצפית  מסתור  תוכנן  בנוסף, 
ופרגולת תצפית. כל זה בכדי שהקטות ישתו מים 
סף  שעל  הטבע  את  להכיר  יוכלו  והחיילים  נקיים 

ביתם.

השבוע החלו חיילי הבסיס לבנות את התשתיות 
יבנו את רוב האתר במו ידיהם. זהו  לאתר. הם 
חלק חשוב מאוד בתהליך החינוכי של המיזם. 
ואנו  המבצע,  את  מנהל  הבסיס  מפקד  סגן 
מקווים  אנו  בקרוב  המקצועי.  הצד  את  מלווים 
ליד  צימאונן  מרוות  הקטות  את  לראות  שנוכל 

התותחים, ולא במים כוזבים... 
מידד גורן     

זה  שתהליך  מקווה  ואני  האחרונות  בשנים  מאד 
ימשיך להתפתח.

מתוצרת הבית
את  להגדיל  רצוני  במסגרת  כשנתיים,  לפני 
לעסוק  התחלתי  “עפרוני”,  של  ההכנסות 
קטנות,  לקבוצות  ארוחות  מכינה  אני  בקייטרינג. 
כריכים לקבוצות מטיילים, “סל מטעמים” מעשה 
ריבות,  זיתים,  ממרחים,  גבינות,  לחמים,  עם  ידיי 
עוגות ועוד, שיכולים לשמש כמתנה ללידה, לחנוכת 
בית או סתם לשמח חברה. בחודש הבא אני יוצאת 
לפנסיה, אבל אני רוצה להמשיך לעבוד ולפתח את 
הקייטרינג שלי “מתוצרת הבית”, אני רוצה לצאת 
נוסף  ידע  לרכוש  על-מנת  קונדיטוריה  ללימודי 
ולהתמקצע. במקביל אני רוצה ללמד נשים לאפות 
ולבשל את האוכל שבני הבית אוכלים, וללוות אותן 

במטבח הביתי שלהן.

מתרגשת מחדש
בקיבוץ,  הכנסת  בית  נפתח  כחודשיים  לפני 
ההקמה.  מצוות  וחלק  שותפה  להיות  שמחתי 
זכינו  השחר”  “אילת  עמותת  של  סיוע  בזכות 
לנו בית כנסת מכובד משלנו. בית הכנסת  שיהיה 
לקיים  מתכננים  ואנו  שישי,  בימי  תפילות  מקיים 
ופעילויות  השבוע  פרשת  חודש,  ראש  שיעורי  בו 
בחגים. אני אוהבת את הקיבוץ, אוהבת את האזור, 
של  פריחה  ומכל  שטפון  מכל  מחדש  מתרגשת 
מתלמידות  אחת  היא  אדוה  הבכורה  ביתי  פרח. 
משמשת  היא  והיום  במועצה,  הראשונות  המחול 
ומתגוררת  עובדת  נופר  במתנ”ס.  למחול  כמורה 

בתל-אביב, ונמרוד חי בקיבוץ בצפון. 

שירותי אבחון
במועצה האזורית 

רמת הנגב

השירות ניתן בתשלום ופתוח גם לתושבי 
מועצות שכנות. 

לפרטים: 08-6564145

אנו שמחים להודיע 
על שירות חדש במועצה: 

עריכת אבחונים פסיכולוגיים מכל 
הסוגים:

 אבחונים פסיכודידקטיים 
)כולל פסיכו-דידקטיים מורחבים(

 אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים

האבחונים יערכו על ידי פסיכולוגיות 
מהשירות הפסיכולוגי-חינוכי ותחת 

פיקוחו, במסגרת השפ”ם 
)שירות פסיכולוגי משלים(



“...כ..שרה, רבקה, רחל ולאה...” 
מפגשים נשיים 

פתאום באמצע החיים, רגע אחרי שהילדים הקטנים כבר פחות נזקקים, 
יש לנו זמן לשתות קפה ולחשוב קצת על החיים, על עצמנו, 

על העתיד לבוא. 

אני מזמינה אותך לעשות את זה יחד, בקבוצה אינטימית, 
דרך לימוד והכרות עם דמויות נשים מרתקות מהתנ”ך, 

דרכן נבחן איך הדילמות שהן מעלות פוגשות גם אותנו בחיינו היום יום.

נושאים לדוגמה: על בחירה חופשית, בין כלה לחמות, 
בכורה ובחירה, אחות או חברה, אמהות ובנות ועוד...

מנחה: הדס רייס,  מנחת קבוצות מוסמכת מטעם “קולות בנגב”,
יהודיה-חילונית בהגדרתה, תושבת ירוחם,

הקימה והנחתה קבוצות נשים בתחומים שונים,
מנהלת את עמותת “עתיד במידבר”,

מגיעה מעולם העסקים והתקשורת, 
עסקה רבות ביזמות בכלל ויזמות נשית בפרט.

10 מפגשים אשר יערכו בימי שלישי  בשעה 20:00 
במתנ”ס רמת הנגב

מפגש ראשון 1.3.16  עלות 300 ₪ 

hadas@nooryarn.com :לפרטים נוספים: הדס 054-6448811 מייל  
www.rng.org.il/hugim  08-6564121 :להרשמה


