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דבר ראש המועצה

ממשיכים מחדש
וחגיגית  ראשונה  ישיבה  קיימנו  השבוע 
המועצה  מליאת  של  כהונתה  תחילת  לציון 
החדשים,  לנבחרים  הצלחה  איחלנו  החדשה. 
שכמחציתם לא כיהנו במליאה היוצאת. לאחר 
הברכות והאיחולים מיד צללנו לתוך הנושאים 
ועדות  הרכב  בניית  ובראשם  היום,  סדר  שעל 
ומוסדות המועצה. אני מאחל לנו עבודה פורייה 

להמשך פיתוח רמת הנגב. 
ניהול תקין

השבוע שוב הוענק לנו פרס שר הפנים לניהול 
הפנים  שר  בהשתתפות  חגיגי  בטקס  תקין, 
ועשרות ראשי רשויות. הפרס מוענק למועצה 
המערכת  של  ואחראי  תקין  מינהל  בזכות 
זה  פרס  כי  לציין  ראוי  והמנהלית.  התקציבית 
מוענק לנו ברציפות מדי שנה מאז הונהג, בשנת 

 .1993
אני גאה על עבודת צוות של אנשים מסורים, 
נאמנים, אחראיים ומחויבים לשירות הציבורי . 
מכאן שלוחה התודה והברכה לגזבר, להנהלת 
המחלקות  מנהלי  ולכל  למזכיר  החשבונות, 
המשותף  במאמץ  חלקם  על  המועצה  ועובדי 

של כולנו שהביא לתוצאה זו.
אנשים טובים 

בשבת האחרונה השתתפתי בערב מיוחד במינו 
ונשותיהם.  הנגב  הר  חילוץ  יחידת  למתנדבי 
המצערת  התאונה  בעקבות  התקיים  האירוע 
והקשה של מתנדב היחידה ניקו, שנפגע קשה 
ומאז  כחודש,  לפני  היחידה  אימון  בעת  מאוד 
סורוקה,  חולים  בבית  נמרץ  לטיפול  ביחידה 
משותק ומונשם אך בהכרה. חבריו המתנדבים 
לא עוזבים אותו לרגע, ובאותה מסירות בה הם 
שייקראו,  עת  בכל  לחילוץ  היסוס  בלי  יוצאים 
קשה  הישרדות  מאבק  איתו  יחד  מנהלים 
ארוכה  שיקום  תקופת  צפויה  לניקו  ועיקש. 

וקשה, ונזדקק לסיוע רב.
רגעים  על  ושיחה  דיבור  לאפשר  נועד  הערב 
קשים שבפניהם עומדים המתנדבים לא אחת, 
עם  שמתמודדים  המשפחה,  בני  גם  ולעיתים 
הקושי והחשש המלווים את פעולת ההתנדבות 
הומור עצמי של  היה מלא  המבורכת. האירוע 
המתנדבים וגם של בני ובנות הזוג. וכמו בחיים, 
כשנגמר הערב החברתי התברר כי המתנדבים 
ובנות הזוג היו צריכות  צריכים לצאת לאיתור 
לדאוג לעצמן להסעה הביתה... חבורה מופלאה. 

באמת. 
שמוליק ריפמן

צרו קשר:

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

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

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

E.A :עיצוב גרפי
מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: דפוס דימונה
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

המועצה האזורית זכתה בפרס הניהול 
התקין, וויתרה על המענק הכספי 

 רמת הנגב זכתה שוב בפרס מטעם שר הפנים. ראש המועצה בחר לוותר 
על הפרס ולהקצות אותו לרשויות הזקוקות לו יותר

האומה  בבנייני  ב-27.12  שהתקיים  בטקס 
פרס  את  ישי,  אלי  הפנים,  שר  העניק  בירושלים 
הניהול הכספי התקין לשנים 2011-2012 ל-101 
לקבלת  בתנאים  עמדו  אשר  מקומיות,  רשויות 
הפרס: ניהול כספי וארגוני תקין, הכולל את נושאי 
לתושבים  השירותים  מערך  האדם,  וכוח  השכר 
והתכנון והבניה. בין הרשויות שזכו בפרס הייתה 

גם המועצה האזורית רמת הנגב, שזכתה ברציפות 
בפרס מאז החלו להעניקו בשנת 1993 . בצעד לא 
שגרתי בחר ראש המועצה שמוליק ריפמן לוותר 
הזוכות  למועצות  שמוענק  הכספי  הפרס  על 

בתואר הניהול התקין.
לדברי ריפמן: "הדבר החשוב באמת הוא התואר 
לאיכות  עדות  בשנה,  שנה  מדי  זוכים  אנו  שבו 

קוצו  על  להקפיד  ולנכונותם  במועצה  האנשים 
מול  ולשקיפות  לניהול  האמור  בכל  יוד  של 
התושבים וכלל הציבור. הודעתי למשרד הפנים 
 – הכספי  הפרס  על  לוותר  מוכנה  הנגב  רמת  כי 
יותר  הללו  לתקציבים  זקוקות  אשר  רשויות  יש 
לחלק  יותר  נכון  ולטעמי  צריכים,  אנחנו  מאשר 

את הפרס הכספי בינן".

"מי רמת הנגב", חברת הביוב והמים בבעלותה של 
המועצה האזורית, החלה בעבודות להקמת מכון 
טיהור שפכים. המערכת תכלול קווי ביוב באורך 
של כ-14 קילומטרים ומעל שש תחנות שאיבה 
לביוב לטיהור שפכים שמקורם במחנה בן גוריון 
משאבי  באגן  המועצה  יישובי  הבה"דים(,  )עיר 
שדה ובסיסי צה"ל נוספים. היקף הפרויקט הצפוי 
הוא מעל 84 מיליון שקלים, והוא הפרויקט הגדול 
ביותר במועצות האזוריות בשנת 2012. עבודות 
ההקמה החלו, והפרויקט יוקם לפי התוכניות עד 

ליולי 2014.
מימון הפרויקט יהיה באמצעות הלוואות שנטלה 
מי רמת הנגב ותקציב מיוחד של משרד הביטחון 
המים  ברשות  ביוב  תשתיות  לפיתוח  והמנהל 
מהפכה  יהווה  הפרויקט  ביצוע  הממשלתית. 
במועצה  בשפכים  הטיפול  לאיכות  הקשור  בכל 
לעשות  יאפשר   – מכך  חשוב  ויותר  האזורית, 
שטח  השקיית  לצורך  ממוחזרים  במים  שימוש 

חקלאי של 1,000 דונמים לפחות.
בהיקף  פרויקטים  ביצוע  של  המורכבות  לאור 
כזה, הקימה המועצה  ב-2010 את מי רמת הנגב, 
חברה בבעלותה המלאה העוסקת בתחום הביוב 
והמים. החברה פועלת על בסיס עסקי, ומתחילת 
הביוב  תחום  על  האחריות  את  קיבלה  פעילותה 
ידי  על  מים  כספק  הכרה  קיבלה  וכן  במועצה, 

רשות המים הממשלתית.

ראש המועצה מקבל את הפרס משר האוצר ושר הפנים

הוועדה על רקע הר חמרן

החלה הקמת מכון טיהור שפכים 
לעיר הבה"דים ויישובי המועצה

המכון, בעלות של 84 מיליון שקלים, ימחזר מים שישמשו לחקלאות האזור

מתכנן המט"ש שמואל בדולח באתר העבודות
  צילום: עודד ברזילי
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השינוי במדיניות הטיפול 
בכלבי פרא - לא מספיק

השר להגנת הסביבה חזר לאשר ירי למניעת כלבת - אך ורק בתוך שמורות הטבע. 
לתושבים המאוימים בסמוך ליישוב זה לא עוזר

שוב ושוב אנו נתקלים בלהקות כלבי פרא בשטחים 
גם  נכנסים  אשר  הנגב,  רמת  במרחבי  ה"פתוחים" 
ליישובים ומאיימים על אנשים ובעלי חיים. התופעה 
החריפה מאוד בשנה האחרונה, וזאת בגלל הימנעות 
פקחי  להסמיך  ארדן  גלעד  הסביבה  להגנת  השר 
רשות הטבע והגנים הלאומיים לפעול ע"פ פקודת 
הכלבת, כפי שהיה עד לפני שנתיים. בעקבות פניית 
הממונה  השר  ע"י  המיוחל  האישור  ניתן  המועצה, 
סכנת  למניעת  ירי  בכלי  להשתמש  הרשות  לפקחי 
מצב  הטבע.  שמורות  בשטחי  רק  זאת  אך  הכלבת, 
זה הוא בלתי אפשרי מבחינתנו, מאחר וכלבי הפרא 

מסתובבים גם בסמוך ליישובים או בתוכם.
ירחיב  כי  ארדן  לשר  פנייתו  העביר  המועצה  ראש 

את אישורו לפקחי רשות הטבע והגנים לפעול בכל 
השטחים הפתוחים, לרבות שמורות הטבע, למיגור 
כלבי הפרא. עוד נאמר בפנייה כי בכוונת המועצה 
פקודת  של  אכיפה  תהיה  לא  אם  לבג"צ  לפנות 
תושבים  בו  המצב  המועצה.  שטחי  בכל  הכלבת 
המדבר  בשבילי  או  היישוב  בדרכי  הצועדים 
ואסור  נסבל  בלתי  הוא  פרא,  כלבי  ע"י  מאוימים 

לקבלו כגזרה משמים.
את  בכתב  יידעו  אנא  פרא,  בכלבי  נתקלתם  אם 
היחידה הסביבתית על מקום הימצאם, ואנו נעשה 

מאמץ לצמצם את מספרם.
שאול לוי 
מזכיר המועצה

03-04.01.13 "נעלם בבהוטן", הרצאה וסיור במסגרת 
מועדון הספר בקדש ברנע 

לפרטים: 052-3422397 או 050-3016969

05.01.13 ניווט הגר פלמ"ח 
פרטים מלאים בעיתון זה ובאתר המועצה

08.01.13 הצגת הילדים "המניפה הקסומה" של להקת 
הפלמנקו הישראלית

יום שלישי בשעה 17.00 באולם המורשת, מדרשת בן 
גוריון 

מחיר כרטיס: 25 ש"ח לילד, 20 ש"ח למבוגר
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד 6532124 

בלבד )לא דרך המועצה(. מכירת כרטיסים במקום 
תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד

09.01.13 הצגת התיאטרון "חוקר פרטי" של תיאטרון 
החאן הירושלמי 

יום רביעי בשעה 21.00 באולם גולדה ברביבים
אישה מגיעה לחוקר פרטי ומבקשת ממנו למצוא את 
בעלה שנעדר מביתו זה חמישה ימים. די מהר מגלה 

החוקר כי האישה הסתירה ממנו פרטים הדרושים לו כדי 
להשלים את חקירתו. למען האמת, הוא מגלה כי הוא 
עצמו מסתיר פרטים הקשורים לחקירה. על כל פנים, 

הקשר בין האנשים שהוא פוגש ורצף האירועים שהוא 
חושף מוזרים מכדי להיות מקריים. 

מאת מיכאל גורביץ ובבימויו
משך ההצגה: כשעה ועשרים ללא הפסקה

מחיר כרטיס בקנייה מראש: 70 ש"ח. בקנייה במקום: 75 
ש"ח

ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה ו/או בטל' 6564121

11.01.13 שישי ציוני: חרדים - קרובים-רחוקים, 
מתקרבים

יום שישי בשעות 09.30-12.30 באודיטורים מכון בן 
גוריון במדרשת בן גוריון

פרופ' קימי קפלן: גילויי ישראליזציה בחברה החרדית. 
יהודה משי זהב: בין הר הרצל למאה שערים

מחיר: 30 ₪
shbsh@bgu.ac.il, 08-6592103 :לפרטים

 
17-19.01.13 פסטיבל ימי שירה במדבר 

19.01.13 "אדמה ללא צל", מופע הצדעה לוותיקי רמת 
הנגב 

יום שבת בשעה 19.00 באולם גולדה ברביבים 
חיים גורי, משוררים ורונה קינן במופע משותף

מכירת כרטיסים בכניסה לאירוע: 20 ש"ח

31.01.13 בוא אליי פסוק נחמד: לקרוא בתורה ולעוף 
בחזרה

מפגש במסגרת מועדון הספר בקדש ברנע 
לפרטים: 052-3422397 או 050-3016969

 יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה

תחזית תרבות

"המניפה הקסומה". להקת הפלמנקו הישראלית

ועדת איכות הסביבה 
יוצאת לשטח

כחלק מתכנית לשימור ופיתוח תיירותי בהר חמרן, יצאו חברי הוועדה לסיור באזור

הר  את  הסובב  במרחב  מתקיים  וחצי  שנה  כבר 
הסקר  ונוף.  טבע  סקר  המערבי(  הנגב  )הר  חמרן 
ארץ(,  של  )דמותה  דש"א  מכון  ידי  על  מתבצע 
ובהם  גורמים  של  שורה  ידי  על  מתוקצב  והוא 
והגנים  הטבע  רשות  הסביבה,  להגנת  המשרד 
הסקר  מטרות  הנגב.  רמת  האזורית  והמועצה 

הינן:
שיהווה  ותכנוני  סביבתי  אקולוגי,  רקע  הכנת   •

בסיס לתוכניות שימור ופיתוח באזור זה.
לפיתוח  יישום  וכלי  תכנונית  תפיסה  גיבוש   •

בר-קיימא.
• הבטחת מסדרון אקולוגי בין הר-הנגב לחולות 

מערב הנגב.
• בניית רקע לפעילות טיול ותיירות באזור זה.

ידי  על  בחלקו  וממומן  מתוקצב  שהסקר  מכיוון 
המשרד להגנת הסביבה ובחלקו על ידי המועצה 
ועדת  חברי  את  להוציא  לנכון  מצאנו  האזורית, 
במרחב  סיור  ליום  המועצה  של  הסביבה  איכות 
בכניסה  בבוקר  שישי  ביום  התכנסנו  הסקר. 
חיכו  שכבר  הג'יפים  על  עלינו  המועצה,  לבניין 
אחד  את  המהווה  רמון,  בסיס  לעבר  ונסענו  לנו 

ה"שערים" למרחב הלא מוכר של הר חמרן.
תוספות  מרשימה.  הייתה  הוועדה  חברי  נוכחות 
של  הצטרפותם  עקב  התקבלו  והבנה  ידע  של 
אנשים נוספים מחוץ לוועדה - יואב שגיא ממכון 
דש"א, עודד נצר ונועה שטיינר מהמשרד להגנת 
מהמחלקה  ספריאל  אוריאל  פרופ'  הסביבה, 

לאקולוגיה ועוד רבים. 
הסיור, שנמשך יום שלם וכלל גם ארוחת צהרים 
פרויקט  עם  היכרות  שילב  בשטח,  שהוגשה 
שטח  תא  עם  היכרות  במרחב,  המתרחש  מרכזי 
לא מוכר וגם חוויה חברתית מגבשת, ואפשר לנו 
מרכזי הוועדה להודות לחברים על שנת פעילות 

דינמית, עשירה, מאתגרת וחווייתית.
ולכלל תושבי המועצה - אנו זקוקים למתנדבים 
אנא  האפשר.  ככל  רבים  מיישובים  נוספים 
הסביבתית  לעשייה  והצטרפו  קשר  אתנו  צרו 

המתרחשת במועצה.
בברכה,

גיא רותם - פרויקטור הועדה
יואב דוניץ - יו"ר הועדה

עלית וייל שפרן - מנהלת היחידה הסביבתית 

צילום: מנשה לויהוועדה על רקע הר חמרן
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תכנית "חיים בגיל" מתקדמת

החודש בבית ספר משאבים

נרתמים להשפיע

ביום שני, 17.12, התקיים במדרשת בן גוריון 
ברמת  ותיקים  בנושא  ציבור  שיתוף  מפגש 
ותיקים,  כ-100  השתתפו  במפגש  הנגב. 
קרוב  שהנושא  ותושבים  שבדרך  ותיקים 
היווה  המפגש  המועצה.  רחבי  מכל  לליבם, 
הצטרפה  אליה  בגיל",  "חיים  מתכנית  חלק 
הבאה  תוכנית   ,2012 בספטמבר  המועצה 
במספר  לגידול  ההיערכות  את  לתכנן 
האזרחים הוותיקים במועצה בעשור הקרוב. 

במפגש ניתן הסבר על התוכנית, וכן התקיים 
עצמם,  הוותיקים  שהעלו  בנושאים  דיון 
במסגרת פורומים שקמו בחודשיים האחרונים 
לוותיקים,  ותרבות  פנאי  המועצה:  בישובי 
התנדבות ומעורבות בגיל השלישי, והריחוק 
)הורים  למועצה  מחוץ  החיים  משפחה  מבני 

מבוגרים, ילדים ונכדים(. 
הדיון התקיים בקבוצות משותפות ליישובים 
המשותפים,  העניין  תחומי  סביב  השונים, 
רבים  רעיונות  עלו  ממנו  פורה  שיח  ועורר 
התעסוקה,  את  לשפר  ניתן  כיצד  וטובים 
התרבות והפנאי לוותיקים, כיצד ניתן להרחיב 
ומה  הוותיקים,  בקרב  המתנדבים  מעגל  את 
המשפחה  בני  את  לקרב  כדי  לעשות  ניתן 

הרחוקים אלינו ואל קהילתנו. 
הרעיונות  מוינו  הדיון  של  הבא  בשלב 
השונים בקבוצות הדיון ואף סומנו הנושאים 
"מחר  ולקדם  להתחיל  יכולים  שהתושבים 
שהם  הנושאים  מהם  ציינו  רבים   - בבוקר" 

בקידומם  להשתלב  או  לקדם  מעוניינים 
באופן אישי.

בשלב האחרון עיינו המשתתפים ב"תערוכה" 
השונות,  הקבוצות  של  הדיונים  סיכומי  של 
בעיניהם.  החשובים  הנושאים  את  ודירגו 

מפגשים  לקיום  בקריאה  הסתיים  המפגש 
משותפים נוספים, באירוח של ישוב אחר.

יוצגו  במפגש  שעלו  והרעיונות  הנושאים 
)המורכב  במועצה  התכנון  ניהול  צוות  בפני 
מבעלי תפקידים ונציגי הוותיקים ביישובים( 
הוותיקים  צוותי  ובפני  הקרובה,  בישיבתו 

ביישובים. 
סקר  הוא  התוכנית  בהתקדמות  נוסף  שלב 
לאוויר,  אלו  בימים  העולה  מקיף  אינטרנטי 
ועמדות  צרכים  על  מידע  לקבל  ומטרתו 
ואילך(   12 )מגיל  המועצה  תושבי  כלל  של 
הוותיקים,  לאזרחים  הקשורים  בנושאים 
באתר  נוספים  פרטים  וסביבתם.  משפחתם 

האינטרנט של המועצה וביישובים.

ענת לב-רן
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
ראש צוות ניהול התכנון 
תוכנית "חיים בגיל"

דורית קורין
מרכזת התכנון היישובי במועצה 
מטעם תוכנית "חיים בגיל"

הפנינג חנוכה
ערב יציאתנו לחופשת חנוכה, קיימנו פעילות 
ביה"ס.  תלמידי  לכל  החג  בנושא  יצירתית 
חברתי",  שינוי  "מובילי  ח',  כיתה  תלמידי 
המשלבות  שונות  תחנות  ב-15  התפרשו 
משחק ויצירה, והפעילו את כל תלמידי ביה"ס. 

החגיגה הייתה גדולה. הדובדבן שבקצפת היה 
הכנת לביבות בחצר ביה"ס ע"י נציגות הורית 
מרשימה, בהנהגת ראשי ועד ההורים – לוליק 

מזרחי ואיילת רז.
תערוכת חנוכיות

התלמידים  של  עמלם  פרי  חנוכיות  תערוכת 

והוריהם נערכה בשבוע שלפני חנוכה. נושא 
ערך  סביב  חנוכיות  בניית  היה  התערוכה 
חנוכיות  ואכן,  השונה".  "קבלת  כסלו:  חודש 
דירה  דיירי  בה:  הוצגו  ומגוונות  שונות 
מוסלמים,  אחת;  לחנוכיה  התאחדו  להשכיר 
ארץ  מפת  על  ידיים  אחזו  ונוצרים  יהודים 
ישראל ויצרו חנוכיה; בני האדם, החי והצומח 
התפרשו על הגלובוס והכריזו כי יש לשמור 
על כדור הארץ; בני אדם בגוונים שונים הפכו 

את העולם לצבעוני יותר; ועוד ועוד.
וליהנות  ביה"ס  לאתר  להיכנס  מומלץ 

מתמונות מרהיבות ביופיין.
שגרירי מפתח הל"ב בסימן מנהיגות

)תוכנית  הל"ב"  "מפתח  תוכנית  במסגרת 
החינוך(,  משרד  בהנחיית  ערכית  חברתית 
טלי  והמחנכת   2 ה'  כיתה  תלמידי  נבחרו 
קרטיו להיות הראשונים שיפעילו את תוכנית 
שגרירי מפתח הל"ב. שגרירים הינם תלמידים 
הפועלים ביחד עם מחנכת הכיתה ובהנחיית 
יישום  לעידוד  החברתי-ערכי,  החינוך  רכזת 

ערכים משמעותיים.
הערך  של  שילוב  היא  עסקנו  בה  התכנית 
המרכז  הנושא  עם  חברתית"  "מעורבות 
למדו  הראשון  בשלב  "מנהיגות".  השנתי, 
נמדדת  וכיצד  מנהיגות  מהי  הכיתה  תלמידי 

השני  בשלב  חברתית.  עשייה  דרך  מנהיגות 
המועצה  יו"ר  את  הכיתה  תלמידי  ראיינו 
האזורית שמוליק ריפמן ואת ערן דורון, מנהל 
אגף חינוך וקהילה במועצה, וביררו איתם כיצד 
הם פועלים כמנהיגים בקהילה. שמוליק וערן 
נתבקשו לספר על תרומתם החברתית למען 
בעיקר  התייחס  שמוליק  נגב.  רמת  תושבי 
לחזונו, יישוב הנגב ופיתוחו, וערן הדגיש את 
ואת  המנהיג  של  בעולמו  הערכים  חשיבות 
האחריות המוטלת על כתפיו. שניהם סיכמו 
ואמרו שהם עושים את עבודתם באהבה רבה, 
באהבה,  שנעשה  שמה  למדו  הם  ומניסיונם 
מוצלחים  היו  המפגשים  מצליח.  כלל  בדרך 

ומרגשים במיוחד.
בימים אלו נכנסים תלמידי כיתה ה '2 לכיתות 
אדם  של  תכונות  כיצד  יחדיו  ולומדים  ד', 
הופכות אותו למנהיג. הם בחרו לעשות זאת 
באמצעות מעקב אחר מנהיגותו של דוד בן-

מדינת  של  הראשון  הממשלה  ראש  גוריון, 
ישראל והאיש ש"עלה" אל הנגב ואמר פעמים 
רבות: "אדם נבחן לא על פי מה שהוא אומר – 

אלא על פי מה שהוא עושה".
עידית פאר
סגנית מנהלת
רכזת חינוך חברתי-ערכי

מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת 
בחירות כללית, שמעסיקה את רובנו בצורה 
תושבי  חוו  רב,  לא  זמן  לפני  אחרת.  או  זו 
לראשות  מקומי  בחירות  תהליך  המועצה 
ונציגי  המקומיים  הוועדים  המועצה, 
רתמים,  כפר  תושבי  רוב  עבור  המליאה. 
נטלו  הם  שבה  הראשונה  הפעם  זו  הייתה 
האזורית  הבחירות  במערכת  ממשי  חלק 

שלנו. 
לצד פרסום התוצאות הסופיות בהתמודדות 
על תפקיד ראש המועצה, פורסם נתון מעניין 
המשקפים  יישוב,  בכל  ההצבעה  אחוזי  של 

למעשה את מידת המעורבות של התושבים 
מהירה  מהסתכלות  הדמוקרטי.  בהליך 
הבא:  הנתון  בולט  ההצבעה,  אחוזי  בטבלת 
בעל  היישוב   – רתמים  בכפר  הצבעה   70%

שיעור ההשתתפות הגבוהה ביותר! 
מערכת  לקלפי,  הגבוהה  הנגישות  האם  אז 
"באוויר"  שנמצאת  הכללית  הבחירות 
דמוקרטיה  לילדים  להראות  וההזדמנות 
ובכלל,  העיקריים?  המניעים  היו  בפועלה 
מה מדרבן חבורה צעירה, שיחסית לא מזמן 
ולהשפיע  חלק  לקחת  במועצה,  "נחתה" 

בצורה כה דומיננטית? 

ועורך  רתמים  כפר  תושב  ביגמן,  עקיבא 
באתר האקטואליה הפוליטית ״מידה״, מנתח 
חשים  רתמים  בכפר  "התושבים  עבורנו: 
בסביבתם  בנעשה  מעורבים  להיות  בצורך 
החדשה. רובם עברו לגור בנגב מערי המרכז 
חדש  משהו  ליצור  רצון  מתוך  יו"ש  ויישובי 
ולהשפיע, ולו במעט, על מרקם ההתיישבות 
בישראל. עובדה זו, יחד עם רמת המעורבות 
הגבוהה הנהוגה בתוככי היישוב, הופכת את 
המעורבות לנורמה נפוצה בקרב התושבים. 
'מי  הסיסמא  רתמים  כפר  תושבי  עבור 
אלא  חלול,  סלוגן  איננה  משפיע'  שמצביע 

ממוצע  בנוסף,  ברורה.  יום-יומית  מציאות 
הגילאים של היישוב, העומד סביב 30, תופס 
את התושבים בדיוק בגילאים בו המעורבות 
הפוליטית מצויה בשיאה, ובו נרשמים אחוזי 
לפרלמנטים  לבחירות  גם  גבוהים  הצבעה 

ברחבי העולם".
הרצון  רתמים  תושבי  שלרוב  ספק  אין 
להשפיע ולהיות מעורבים כגורמים משפיעים 
גם  אלא  לנגב,  פיזי  במעבר  מסתכם  אינו 
מהוות  אשר  בבחירות,  מעשית  באקטיביות 

חיבור אמיתי ונכון למועצה שלנו.
חנן מגל

שיח פורה ממנו עלו רעיונות רבים וטובים

הילדים וההורים בנו חנוכיות ברוח קבלת השונה

החודש התקיים מפגש שיתוף ציבור בנושא האזרחים הוותיקים במועצה. בקרוב ייערך סקר עמדות, וגם אתם מוזמנים להשתתף

מדוע דווקא ברתמים נרשם אחוז ההצבעה הגבוה ביותר בבחירות למועצה?

צילום: מנשה לוי
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"מה אתה פראייר?!"

קורס חדש ליזמים במרכז הצעירים

מהמועצה  י"ב  שכבה  בני  עם  כשנפגשתי 
)הידוע  ירוחם-ערבה  לכנס  ההכנה  במפגש 
גם בשמו כנס ניצנה(, ענו לי החברים תשובות 
החברה  את  להכיר  כדי  ומשונות:  שונות 
הישראלית, כדי לתרום, כדי להכיר את עצמי, 

בשביל האתגר, כדי להתפתח. 
כנס ירוחם ערבה, למי שלא מכיר, הוא מסע 
בחברתם  בשטח,  ימים  ארבעה  של  אופניים 
נוער מהמועצות האזוריות  בני  של כ-1,200 
במסע  הקיבוצית.  התנועה  של  השונות 
דברים  כמה  עצמם  על  גילו  אכן  הילדים 
ברכיבה  שנאבקות  בנות  ראיתי  חשובים. 
סוף  עד  וממשיכות  מרפות  לא  אבל  הקשה 
המסע, בלי לוותר. אני בטוח שהן הכירו את 
עצמן בדרך ממש חיובית. עוד במסע נפגשנו 
עם פוליטיקאים מגוונים - ציפי לבני, נפתלי 
בנט, עופר שלח, ניצן הורוביץ ואיציק שמולי. 
בני הנוער שאלו אותם שאלו קשות וטובות, 
והשיחות היו מעניינות. היום לא מובן מאליו 
המדינה,  בעתיד  כך  יתעניינו  נוער  שבני 

ויכעסו על נציגיה כשצריך.
של  ענקיים  במתחמים  עצרנו  היום  במהלך 
המאבק   - ורבות  מגוונות  הסברה  תחנות 
ירדן,  בגבול  האמרים  נהגות  עובדים,  בניצול 

גיוס  למען  חרדים  בירוחם,  שירות  שנת 
ושירות לאומי ועוד עשרות תחנות. בערב מול 
צחוקים,  של  טובה  אווירה  והמנגל  המדורה 
וגיבוש הקבוצה, ואפילו סופגניות  אוכל טוב 

לחגוג את חג החנוכה.
בהחלט  שירות  לשנת  שיוצא  אחד  האמת, 
גדולה  מאוד  תחרות  ישנה  היום  מפסיד. 
בשוק, בדחיית שנה מהשנים הטובות ביותר 
שלך אתה נכנס לשוק שנה מאוחר. אין רווח 
כלכלי בשנת השירות, ידוע כי ש"שנים חיים 
והכי  אש"ל.  מכספי  מדהימים  לא  בתנאים 
שום  כמעט  מזה?  לך  יוצא  כבר  מה  חשוב, 
תמונה  מחניכה...  מרגש  מכתב  בפועל.  דבר 
שנים  שלוש  בעוד  טלפון  שיחת  מקייטנה... 
והוא  במשטרה  התיק  את  לו  שסגרו  מחניך 
החיים...  לכל  אמת  חברי  מחר...  מתגייס 
כל  כמעט  להרים  מסוגל  אתה  כי  הידיעה 
רק  שבה  ההיא  השכונה  עם  היכרות  דבר... 
עולים חדשים... אהבת הארץ... שינוי אמיתי 

במדינה... תחושת מסוגלות... 
באמת שום דבר.

שניר לוי
רכז הדרכה 
אגף קהילה וחינוך

במרכז הצעירים לקחנו על עצמנו את קידום 
מתוך  האזור,  צעירי  בקרב  העסקית  היזמות 
חדשים  עסקים  והצלחת  פתיחת  כי  ההבנה 
הכלכלה  לפיתוח  וגם  עצמו  ליזם  תורמת 
בתמיכה  גדולה  חשיבות  רואים  אנו  האזורית. 
המוגבל  באזור  וקידומם  צעירים  ביזמים 
נכבד  חלק  התעסוקה.  אפשרויות  מבחינת 
חשיפת  סביב  מתרכז  זה  בתחום  מהפעילות 
למגוון  והאופציונאליים  הקיימים  היזמים 
הגופים המייעצים והתומכים ביזמות עסקית. 

פתחנו  יזמות  לטיפוח  המרכז  עם  בשיתוף 
עסק",  "פותחים  קורס  של  ראשון  מחזור 
תכנית  בניית  לקראת  יזם  לקדם  שמיועד 
עסקית והשגת מימון ראשוני. אנו גם בקשר 
בעזרה  המתעסק  מלכ"ר  שמש",  "קרן  עם 
ומפעיל  קטנים  לעסקים  ראשוני  במימון 
תכנית מנטורים המחברת בין יזם צעיר לבעל 
"קרן  בתחומו.  לו  לייעץ  המסוגל  ותיק  עסק 
שמש" גם עוזרים בפניה לגופי מימון נוספים 
יזמים  ליזמים.  המוצעים  מהכלים  כחלק 

הנ"ל  מהגופים  לאחד  קשר  שרוצים  חדשים 
מוזמנים לפנות אלינו.

מופעל  בטללים  הצעירים  מרכז  בנוסף, 
נמסר  הוא   – עסקית  ליזמות  בפלטפורמה 
שמקדמים  צעירים,  יזמים  לצמד  מכרז  דרך 
חיי  של  פיתוח  הצעירים  פורום  עם  בשיתוף 
פתיחה  ימי  למקום  ותוססת.  צעירה  תרבות 
קבועים – כל חמישי ומוצ"ש מ-21:00 פתוח 
כפאב, ובימי שישי בצהריים עם טברנה. מעבר 
יותר  כבר  וערבי תוכן המתקיימים  להופעות 

משנה במקום, אנו מקווים גם לשלב אירועים 
שיאפשרו לצעירים בני האזור לקדם יוזמות 
נוספות, כגון מכירת תוצרת עצמית או שיתוף 
והצעות  רעיונות  אירועים.  בהפקת  פעולה 
מתקבלים  תמיד  התחום  ופיתוח  לחידוש 

בברכה אצלנו. 
אורן הופמן
רכז תחום יזמות במרכז צעירים
אגף קהילה וחינוך 
ohhoffman@gmail.com

צילום: דור נחום במהלך המסע הילדים גילו על עצמם כמה דברים חשובים 

מה גורם לבן נוער שפוי לחלוטין לדחות את השירות ולהתנדב במשך שנה שלמה? בכנס ירוחם ערבה שמענו כמה תשובות

במסגרת פיתוח תחום היזמות, מרכז הצעירים השיק את הקורס "פותחים עסק"

מרכז הצעירים הושק מחדש
"40", הגלגול החדש של מרכז הצעירים, אירח החודש את מירב מיכאלי כחלק מסדרת מפגשים פוליטיים לקראת הבחירות

הפתיחה  אירוע  התקיים  החודש 
להקת  הצעירים.  למרכז  המחודשת 
מזג  ולמרות  אותנו,  פינקו  איזבו 
שניבאו  העולם  וסוף  הסוער  האוויר 
המקום  וקופצני.  חם  היה  בפנים  לנו, 
ראש,  ועד  רגל  מכף  שיפוץ  עבר 
היצירתיות  כמויות  את  לראות  וניתן 
שנשפכו בו על ידי היזמים החדשים - 
שהפכו הכל והרכיבו מחדש עם עזרה 
של רבים וטובים. השקנו שם חדש - 
"40", והמקום נראה מדהים! מי שלא 
לאחד  מוזמן  עדיין,  לראות  לו  יצא 
מארבעה אירועי החודש, בנוסף לימי 
פתוח  המקום  בהם  ושבת  חמישי 
הלקוח  עד  באזור  מרגש  הכי  כפאב 
עם  צהריים  שישי  ולימי  האחרון, 

טברנה וניגובים.
העמיד  הפתיחה  לאחר  יומיים  כבר 
מפגש  מרביבים  צחור  אילון  במקום 

פוליטי עם מירב מיכאלי על עמדותיה 
העבודה  מפלגת  ברשימת   4 כמספר 
  60 חם,  וסיידר  סושי  היה  לכנסת. 
איש ששאלו שאלות קשות, ומיכאלי 
ענתה לכולן)ם( בלשון נקבה כהרגלה. 
מפגשים  מסדרת  חלק  היה  המפגש 
לקראת  ב-"40"  שנקיים  פוליטיים 
הרחב  לקהל  פתוחים  והם  הבחירות, 

ללא תשלום.  
תודה  להגיד  הזדמנות  אחלה  זו 
האירוע  על  ששקדו  מי  לכל  מיוחדת 
ובכלל על תפעול המקום והתכניות - 
חברי פורום הצעירים, וספציפית אלון 
ברזילי וגל סינה משדה בוקר ששקדו 
ההגברה  את  לדגם  כדי  ארוכות 

במקום.
נעמה חיימוב-צנעני
מנהלת מרכז צעירים רמת הנגב
אגף קהילה וחינוך

שיפוץ 
מכף רגל 
ועד ראש

צילום:
יקיר כנפי
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להוסטל “אלונים” בבאר-שבע
דרושים מתנדבים להעברת פעילויות לנפגעי נפש בגילאי 30-60 

בנושאים כמו: מוזיקה, יצירה, משחק, מחשבים ועוד.
בכל ימות השבוע, בשעות גמישות, למשך שעה ויותר

לתיאום פנו למור בטלפון: 052-6209029

לאגודת “עמי” בבאר-שבע 
עור אנשים בעלי פיגור שכלי ועיכוב התפתחותי, גילאי  .20-65 

 דרושים מתנדבים להעברת הרצאות או סדנאות בנושאים כמו: 
מצב המים, זיהום, מוסיקה, מחזור, אינטרנט, ספורט, אמנות ועוד.

מועדי ההתנדבות בכל ימות השבוע, בין השעות 17:00-20:00
בתיאום עם קארין, בטלפון: 054-8131431  או בדוא”ל - 

karin@agudatami.com

 מתנדבים למען 
בעלי מוגבלויות בבאר-שבע

לטיול יצאנו
בני תנועת הנוער בילו את חנוכה בטיול למזרח הר רמון

ההשכמות  הקרים,  הלילות  למרות 
העליות  הארוכות,  ההליכות  המוקדמות, 
וכו'  וכו'  מבושל  החצי  האוכל  נגרמות,  שלא 
טובה  וחוויה  אדיר  טיול  היה  חנוכה  טיול   -
מהתיכון  מגיע  כשאתה  במהרה.  אשכח  שלא 
קטן  טיול  שכל  חושב  אתה  סביבתי,  לחינוך 
לאותה  לחזור  ונחמד  כיף  זה  אבל  עליך, 
שוקו  אותו  מורלים,  אותם  עם  נוער  תנועת 
על הבוקר ואותה חולצה כחולה מעצבנת עם 

שרוך אדום שמתחברת אליך לבשר. 
ובעצם  רמון  הר  במזרח  עשינו  הטיול  את 
שהנוף  לחשוב  שיכולים  אנשים  יש  במדבר. 
מחוץ לבית שלי )מדרשה( נראה בדיוק אותו 
דבר כמו כל הנוף בטיול, אבל מי שיצא לטיול 
חוויות,  ולצבור  לטייל  באמת  בשביל  הזה 
השליו,  המיוחד,  היופי  את  הבין  כנראה 
השקט והרוגע של המדבר. מי שקלט את זה 

יכול לסכם את הטיול הזה כהצלחה.
אז מה בעצם עשינו שם? ביום הראשון לטיול 
מהאוטובוסים  הלכנו  אלא  טיילנו  באמת  לא 
הקמנו  בחניון  הלילה.  חניון  עד  ק"מ  כ-2 
חממה, בישלנו על המדורות כמו בכל הלילות, 

הדלקנו נרות חנוכה והלכנו לישון. 
כ-17  הלכנו  בו  החזק,  היום  היה  השני  היום 
מעלה  את  טיפסנו  המסלול  בתחילת  ק"מ. 
דקלים. הגענו להר שנקרא כרבולת חרירים, 
כל  על  מדהימה  תצפית  לנו  חיכתה  שם 
עד  ישראל  שביל  על  הלכנו  אז  רמון.  מכתש 
הנגב  שרמת  יודעים  כשכולם  הלילה,  לחניון 
נמרים – הגענו ראשונים בהפרש גדול משאר 
רגוע  מערב  נהנינו  מכן  ולאחר  הקבוצות, 

וכיפי בחניון הלילה.
ק"מ.   8 רק  יחסית,  קצר  היה  השלישי  היום 
אכלנו  שם  יהב,  בהר  תצפית  אל  טיפסנו 
הגענו  ושוב  לחניון  והמשכנו  בוקר  ארוחת 

ראשונים. 
ביום הרביעי והאחרון הלכנו מסלול מישורי 
האוטובוס  לנו  חיכה  ושם  לספיר,  עד  יחסית 

ונסענו הביתה עייפים ומרוצים.
אז מה שנותר זה להגיד תודה לגרעינרים על 

כל ההשקעה בטיול... וניפגש בטיול הבא!

כתב וצילם גל מויאל
מד"צ במדרשת בן גוריון

כשאתה מגיע מהתיכון לחינוך סביבתי, אתה חושב שכל טיול קטן עליך
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פרס מפעל חיים 
לפרופ' דיוויד פיימן

פרס מפעל חיים הוענק בימים 
דיוויד  )אמריטוס(  לפרופ'  אלה 
בן-גוריון  מאוניברסיטת  פיימן 
שדה  מדרשת  תושב  בנגב, 
בוקר. פרופ' פיימן היה ממקימי 
המכונים לחקר המדבר על-שם 
ומאחוריו  בלאושטיין,  יעקב 
ומחקר  עשייה  של  רבות  שנים 
בתחום  ופורץ-דרך  פורה 
בו  הסולארית,  האנרגיה 

המומחים  לאחד  נחשב  הוא 
שימש  הוא  בעולם.  המובילים 
בן- מרכז  של  הראשון  כמנהל 
השמש,  אנרגיית  לחקר  גוריון 
מחקר  כיום  להוביל  וממשיך 

בנושא אחסון חשמל.
מנימוקי הענקת הפרס: "הפרס 
חלוץ  היותך  על  לך  מוענק 
בעל  ומומחה  ציוני  'דרומי', 
האנרגיות  בתחום  עולמי  שם 

עבודתך  המתחדשות. 
בנגב  בן-גוריון  באוניברסיטת 
במשך  בוקר  שדה  ובמדרשת 
חוד  את  היוו  שנים   40 כמעט 
בארץ  המחקר  של  החנית 

בתחום". 
אמר  הפרס,  להענקת  בתגובה 
כמו  מרגיש  "אני  פיימן:  פרופ' 
ילד שניתן לו פרס על כך שאכל 

כמות עצומה של גלידה".

"אני מרגיש כמו ילד שניתן 
לו פרס על כך שאכל כמות 

עצומה של גלידה" 

צילום: דני מכליס, 
אוניברסיטת בן-גוריון

 אוניברסיטת בן-גוריון העניקה לפרופ' פיימן את הפרס בעקבות 
מחקריו פורצי הדרך בתחום האנרגיה הסולארית

פסטיבל צלילים במדבר הגיע לשיא
קשה לסכם בכמה מילים פסטיבל 
ותגובות  חוויות,  במופעים,  עמוס 
את  שהציף  קהל  של  דופן  יוצאות 
המופעים באולם ובכיכר הפסטיבל. 
40% במספר המבקרים  גידול של 
ל-21  כניסות   5,800 איתו  הביא 
ללא  שמונה  מתוכם  מופעים, 
שניים  הפסטיבל,  בכיכר  תשלום 
 11 ועוד  במועדון,  קאמריים 
השילוב  באולם.  מרכזיים  מופעים 
המוזיקה  של  השונים  סוגיה  בין 
ועד  מהקלאסית   - הישראלית 
רוק ומוזיקה קלה, דרך מוזיקה ים 
לטיניות,  השפעות  ג'אז,  תיכונית, 
בלקניות, אופרה, שירה מקהלתית 
 - משובחת  סאטירה  ואפילו 
כשילוב  מתגלה  הזה  השילוב 
בכיכר  לראות  היה  אפשר  מנצח. 
אנשים  רבות,  משפחות  הפסטיבל 
 - ובעצם  נוער  צעירים,  מבוגרים, 

הכל מכל.
באו  ממנו  המקור  של  קל  ניתוח 
לנו  שיש  מגלה  הכרטיסים  רוכשי 
הארץ,  רחבי  מכל  רבים  אורחים 
רב  מקום  עוד  יש  ולפסטיבל 
להתפתח ולהביא אליו אוהדים לא 

רק מהדרום ומהסביבה הקרובה. 
הצעירים  השנה?  לנו  היה  מה  אז 
היהודים,  כמו  תותחים  קיבלו 
מאיר  צור,  ערן  השכל,  כנסיית 
בנאי ושי גבסו. אוהדי הקלאסיקה 
הקאמרית  התזמורת  את  קיבלו 
האקדמיה  תזמורת  הישראלית, 

למחול ומוזיקה בירושלים, תזמורת 
נתניה הקאמרית הקיבוצית, וכמובן 
באר  הישראלית  הסימפונייטה 
שני  השנה  הרוויחו  הילדים  שבע. 
שאול  ניצה   - מקסימים  מופעים 
ותזמורת רמת גן הפליאו בתמונות 
המהפכה  ותזמורת  בתערוכה, 

הנפלאה שוב הביאה מופע קסום, 
הפסטיבל  בכיכר  לילדים.  הפעם 
וההרכב  צימבליסטה  חן  הפגיזו 
יורם  אייבינדר,  אמיל  של  הבלקני 
ציפורל'ה  ליחו!(,  נס  )לא  טהרלב 
לקופסת  האוהל  את  שהפכו 
סרדינים כאשר 550 איש הצטופפו 

שי  שלהם,  המופע  את  לראות 
סובול נתן קונצרט גיטרה מקסים, 
פיירוז  משירי  מופע   - וההפתעה 
עד  מלא  היה  הערבית  בשפה 
ומארש  ג'אלי  גם  והיו  אפס מקום. 
רגליהם  על  שהקפיצו  דונדורמה 
 - הנעילה  ובקונצרט  כולם,  את 

ליבנו  את  שבתה  פשוט  לוי  יסמין 
וגרמה לנו להתאהב בלדינו.

מערכת  המועצה  הכניסה  השנה 
חבלי  כרטיסים.  לרכישת  חדשה 
התארכו  המערכת  של  הילדות 
כאלה  והיו  למצופה,  מעבר  קצת 
כרטיסים.  לרכוש  מאד  שהתקשו 
אנחנו מקווים שעד לפסטיבל הבא 
שימוש  לעשות  כולם  כבר  יוכלו 

מהיר וחלק במערכת.
כאמור, השנה היה גידול חד בקהל 
שהגיע, ובכל זאת, מיישובים רבים 
של  בודד  מספר  נראה  במועצה 
מעלה  בהחלט  וזה  משתתפים, 
הפרסום  האם  שאלה:  סימני 
מופעי  יהאם  שאול  או  מדי,  מועט 
לכולם?  מתאימים  לא  הפסטיבל 
הסעות?  של  בעיה  ישנה  האם 
מהצפון  מגיעים  שאנשים  זה  איך 
ישנם  ואצלנו  לפסטיבל,  במיוחד 
ננסה  רגלם?  שמדירים  רבים 
אז,  ועד  הקרוב,  בזמן  זאת  לברר 
משוב  לנו  להעביר  מוזמנים  אתם 
יש  אם  ובעיקר,   - הפסטיבל  על 
לשילובים  ורעיונות  רצונות  לכם 
מוזיקליים, למופעים שטרם ראינו 
עם  קשר  צרו   - לחידושים  כאן, 
מיכאל וולפה או איתן פאר משדה 
טיפים  לקבל  שישמחו  בוקר, 

רעננים. 
להתראות בפסטיבל הבא.

איתן פאר
מפיק הפסטיבל

השילוב בין סוגיה השונים של המוזיקה הישראלית התגלה כשילוב מנצח. היהודים בהופעה

5,800 מבקרים הגיעו מכל רחבי הארץ לפסטיבל צלילים במדבר ה-15

סיפורו של מקום
מהיכן ומדוע שמה של המועצה שלנו "רמת נגב"?

בכיבוש  מנהיגנו  נון,  בן  יהושע  משזקן 
הארץ, אחר ארבעים שנות נדודים במדבר, 
בין  הארץ  את  לחלק  האל  אותו  הנחה 
יהושע הזקן  השבטים, כל שבט למקומו. 
לקרוא  מומלץ  הארץ.  את  וחלק  ביצע 
בתבונה  מפה,  בעזרת  ולחזות,  בתנ"ך 
)ספר  התפקיד  את  ביצע  בהם  ובדיוק 

יהושע פרק י"ג(. 
ששבט  לומדים  אנו  חיים  אנו  בו  באזור 

מוקפת  כשהיא  בנחלתו  זכה  שמעון 
ולא  יהודה,  שבט  נחלת  בתוך  ו"עטורה" 
זה,  שבמעשה  התבונה  השבטים.  כשאר 
המדבר  שגבול  בכך  הייתה  נראה,  כך 
בו היה מוכר  נדודים  אחר ארבעים שנות 
ניסיונות  צפויים  בו  מסוכן,  כגבול  וידוע 
מדיין,   – המדבר  שבטי  של  השתלטות 
כבר  בהם  וקדם,  אדום  עמלק,  מואב, 

נתקלנו במהלך נדודינו.

ויהי  לשמעון...  השני  הגורל  ויצא   ..."
נחלתם בתוך נחלת בני יהודה... עד בעלת 

באר רמת נגב...".
משקמה ונוסדה מדינת ישראל קבע משרד 
הפנים את שטחן וגבולותיהן של המועצות 
פי  על  נקראה  שלנו  המועצה  האזוריות. 
שם זה "רמת נגב" ואילו שכנתנו, ממערב 

לנו, זכתה לשם בני שמעון. 
אלון גלילי

סמל המועצה 
הישן

כשאתה מגיע מהתיכון לחינוך סביבתי, אתה חושב שכל טיול קטן עליך
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 מתקני הספורט בניצנה 
פתוחים לרווחת תושבי פתחת ניצנה

 חדר כושר- בהדרכת נטשה
ימים ב’,ד’,  20:00 – 18:00

 בריכת שחייה - שחייה בריאותית
ימים א’, ג’, ד’, 17:00 – 15:00. שבת 16:00 – 14:00

 בריכת שחייה - חוגי שחייה 
)בתשלום (

 חדר כושר- שעורי פילאטיס
) בתשלום ( בהדרכת יהודית אלעזרא

חדש!!! 
 ) על מנת להתאמן בחדר הכושר יש צורך באישור רופא (

 להרשמה: מח’ הגביה 08-6564121
לפרטים: מתנ”ס רמת הנגב 08-6564162
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ביקור בשיזף, קהילה ישראלית בנגב
תעודת זהות

קהילה מעורבת - דתיים וחילוניים
מספר משפחות שמתגוררות בשיזף - 10

משפחות בתהליך קליטה - 5
בנוסף מתעניינים רבים

אהבת המדבר
בשנה.  זו  בתקופה  מוקדם  עולה  הבוקר 
השעון שעון חורף, אבל הימים טרם התקצרו. 
מחלון הבית בשיזף מוארת הדיונה הקרובה, 
כשקו האור מנמיך מפסגתה עד למרגלותיה. 
בצלה  מצטופפות  הקרוואנים  שורות  שתי 
האחרון של הגבעה, תרנגול מעורר בקריאת 
בוודאי   - הסמוך  בבית  דלת  תנועת  גבר, 
השומר האחרון של הלילה מקווה להספיק 

לנוח מעט לפני עוד יום של עבודה.
עשר  חודשים,  כשמונה  לפני  לכאן  עברנו 
שיש  חלומות,  מלאות  צעירות,  משפחות 
ומוישה  והסראפן  והקוקו  מה  בשביל  להן 
והרב  השנייה  והעלייה  א'  ודגניה  סלומון 
קוק והזקן ובנגב ייבחן... טוב, מעט נסחפתי 
המדבר,  במוקדם.  מאוחר  החלפתי  וגם 
הרי  במדבר,  הסיפור  את  שאתחיל  כדאי 
אהבת המדבר היא הניצוץ הראשון שהביא 
איילים  בכפר  שנתיים  אחרי  לכאן.  אותנו 
בליבם  המדבר  אהבת  נדלקה  בדימונה, 
הוא  שהנגב  היה  ברור  ודפי.  שמיל  של 
המקום לגור בו, ונשארה רק השאלה איפה 
באזור,  השונים  ביישובים  ביקרו  הם  בנגב. 
משהו  אבל  בסביבה,  מכרים  עם  התייעצו 
התיישבות  בנגב  הייתה  חסרה  הסתדר.  לא 
חילונים  של  התיישבות  גונית,  ורב  כפרית 
ודתיים, התיישבות מעורבת בה כבוד הדדי 
אמונות  עם  ביד  יד  הולכים  טובה  ושכנות 
משהוחלט  מגוונים.  חיים  ואורחות  שונות 
להתיישבות  חילוני-דתי  גרעין  הקמת  על 
הלבבות  בין  וניתז  הניצוץ  עף  בנגב,  חדשה 
את  להפוך  התאספו  זוגות  עשר  וחמישה 

הרעיון למציאות.

גרים באמצע הטיול
עולה  השמש  גלגל  את  לראות  אפשר  כבר 
אני  הסמוכים  מהבתים  לגבעה.  מעבר 
מתעוררים,  ילדים,  של  קריאות  שומעת 
מערבבים צחוק בבכי, מתרוצצים, מתכוננים 

יש  ילדים  תשעה  ולגנים.  למעונות  ליציאה 
שלוש  בן  כבר  הגדול  בקהילה,  היום  לנו 
שבועות.  שלושה  לפני  רק  נולדה  והקטנה 
בעוד  האלו  הילדים  על  לחשוב  מנסה  אני 
מגיל  אולי הם, שיגדלו  ועשרים שנה.  עשר 
אפס בלי ההפרדה בין דתי וחילוני ובין חברי 
נוסעים  וגם  כיפות  חובשי  גם  יהיו  ילדותם 
לחברה  יגדלו  הם  אולי  בשבתות,  לטיול 
מהחברה  מפולגת  ופחות  משוסעת  פחות 

הישראלית אליה נולדו.
מדבר  והקריין  בבוקר  שבע  מצפצף  הרדיו 
החברתית  במחאה  נזכרת  אני  בחירות.  על 
שבעקבותיה  המחאה  שעבר,  הקיץ  של 
הקיץ  של  השינוי  רוחות  לקרקע.  עלינו 
עמותת  של  הטוב  לרצון  הצטרפו  ההוא 
הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  איילים, 
החטיבה להתיישבות והמשרד לפיתוח הנגב 
המועצה  בין  הונח  ראשון  וקרוואן  והגליל, 
ומיכל מים,  גנרטור  וצומת טללים. קרוואן, 

ראש  את  חגגנו  כך  כוכבים,  של  ים  מתחת 
השנים  יבואו  כיצד  שרנו  תשע"ב.  השנה 
ציפורים  ונספור  מרפסות  על  ונשב  הבאות 
אספר,  עוד  במרפסות  הישיבה  על  נודדות. 
אך בינתיים השנה הבאה כבר הגיעה ואותו 
קרוואן ראשון משמש היום כמבנה הציבורי 
במרכז שיזף, לאחר ששופץ במו ידיהם של 

אנשי הקהילה. 
השבילים  את  ממלאת  פעילות  תחושת 
מגוון  לעבודה.  יוצאים  כשהאנשים 
העיסוקים של אנשי שיזף הוא רחב - אנשי 
חינוך, אנשי מלאכה, כלכלנים, פסיכולוגית, 
ומה  טיולים  מדריכי  דולות,  מכינה,  ראש 
לא.. יפה לראות כיצד האנרגיות והכישורים 
של שכניי תורמים, לא רק לנקודה הפרטית 

שלנו אלא למועצה ולמרחב הנגב כולו.
מטפסת.  כשהשמש  מתקצרים  הצללים 
מפני  אותי  הזהירו  לשיזף  שהגעתי  לפני 
לאוגוסט  חכי  הדרום.  של  הלוהט  החום 

ותחזרי על ארבע לירושלים, אמרו לי בבית. 
מהם  הארץ,  רחבי  בשאר  שגם  מנחשת  אני 
המלעיזים  קולות  נשמעו  לשיזף,  הגענו 
פה  האוויר  מזג  חשש,  אל  הידיים.  ומרפי 
אפילו  אותו  מחליפה  הייתי  ולא  מצוין 
בצלול כיין של ירושלים. והנוף, איזו תחושה 
מרוממת זה לקום בבוקר, לפתוח את הדלת 
היפות  החול  הדיונות  גבעות  את  ולספוג 
אל  חודרות  גם  פעם  )ולא  אותנו  שמקיפות 
ביתנו...(. "אתם גרים באמצע הטיול", חברה 
ואכן,  לי כשהיא קפצה לביקור.  שלי אמרה 
מאורח  כחלק  הטבע  את  שחיים  כאנשים 
הטבע  עם  לחיות  שבחרנו  פלא  לא  חיינו, 

ולצידו.
ט"ו  וחגגנו את  הגיעו הקרוואנים  בפברואר 
בשבט בהנחת ביתנו החדש. השמש הנמוכה 
מדגישה את צבעי הבתים ואני מסתכלת על 
מתוכם  בעשרה  הקרוואנים.  עשר  חמישה 
אישורים  ומחכים.  ריקים  וחמישה  גרים 
המחליטים  הגופים  של  נכונות  אחרונים, 
וכמה טפסים ויצטרפו אלינו חמש משפחות 
נוספות. הלוואי והמקום הקטן הזה עוד יגדל 
אנחנו  בינתיים  משפחות.  למאתיים  ויגיע 
אל  ויוצאים  השקיעה  שעות  את  מנצלים 
המרפסות. הבטחתי לחזור למרפסות, נכון? 
כשהאנשים  ביותר,  עלי  האהובה  השעה  זו 
נפגשים לשיחה באור הנפלא הזה, מדברים 
המושג  את  והופכים  וגדולות  קטנות  על 

"קהילתיות" לדבר של ממש. 
מורגש  כבר  החורף  קור  עולה,  הבוקר 

בערבים, אבל בשיזף הימים מתארכים. 

***
רוצים  שאנחנו  המשותף  מהשיח  כחלק 
בשיזף  מתקיים  חודש  אמצע  בכל  ליצור, 
תושבי  כל  מוזמנים  אליו  מלא",  ירח  "ערב 
המועצה. בכל ערב כזה מתארח מרצה אחר, 
ותרבות  ישראליות  בנושאי  בט  ועוסקים 
לרשימת  להצטרף  מוזמנים  אתם  יהודית. 

התפוצה במייל, על מנת לקבל עדכונים
 .garinsheizaf@gmail.com 

כולכם מוזמנים לבוא לבקר - גם בשבת!

עמיחי ותמר הס
גרעין שיזף

על עשר משפחות צעירות, מלאות חלומות, שהניחו קרוואנים באמצע המדבר

משלחת עיתונאים מספרד ביקרה בקיבוצימר
הקבוצימר במשאבי שדה הציג לאנשי טלוויזיה מספרד את התיירות באזור

בקיבוצימר  התארחה  החודש 
של  קבוצה  שדה  במשאבי 
רשתות  מכמה  וצלמים  עיתונאים 
הקבוצה  ספרד.  מרחבי  טלוויזיה 
היין  גידול  על  לשמוע  ביקשה 
והלינה  ואפשרויות ההסעדה  בנגב 

באזורנו. 
שבו  המודרך  הסיור  במסגרת 
טעימות  להם  הענקנו  השתתפו, 
ממקומות שונים. התחלנו בביקור 
בחוות "ננה", עם סקירה על רעיון 
ימי  מאז  נגב  רמת  של  היין  דרך 
הבודדים.  לחוות  ועד  הנבטים 
יין  טעימות  כלל  כמובן  הביקור 
במו"פ,  ביקרו  בהמשך  ומאפים. 
שם הסתערו העיתונאים והצלמים 
שרי  עגבניות  מיני  של  מגש  על 
הגדלים על מים מליחים שפותחו 
במדגה  ביקרו  מכן  לאחר  בתחנה. 

של קיבוץ משאבי שדה, שם הוזמנו 
הגדל  הברמונדי  מדג  לטעימות 
הוכנו  הדגים  הקיבוץ.  בבריכות 
משאבי  מטבח  צוות  ע"י  במיוחד 
שונים  באופנים  והוגשו  שדה 
היו  התגובות  אפויים(.  )מטוגנים, 
מהיין  והן  מהדגים  הן  נלהבות, 
כדי  תוך  לארוחה.  שלווה  הלבן 
"שרשרת  על  גם  שמעו  הסעודה, 
המים:  ניצול  של  המשתמשים" 
והשקיית  חממות  חימום  מדגה, 
התמרים  ושדרת  זיתים  מטעי 
הייתה  האחרונה  התחנה  בכניסה. 
הוגשו  שם  קורנמל",  "חוות 
לאורחים מגוון מטעמים מקומיים. 
על  כללית  סקירה  שמעו  לסיום, 
אופציות התיירות באזורנו מפי רז 

ארבל.
מצפים לעוד קבוצות כאלו בעתיד.

נהנים 
מהיין 

המקומי

עשר משפחות צעירות, מלאות חלומות
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זהירות, מלח!

הבעיות  אחת  על  לדבר  טוב  זמן  זהו  גשם,  ירד  שכבר  אחרי 
– מליחות. אולי הסיבה העיקרית  הקשות בקרקע המדברית 
המליחות  היא  שלנו,  באזור  רבים  נוי  צמחי  הצלחת  לחוסר 
מדברית.  מצמחיה  חוץ  אצלנו,  הצמחים  כל  כמעט  בקרקע. 
אם זה עצי פרי, נוי, שיחים או מטפסים, כל הצמחים סובלים 
חומים  כתמים  הוא  בצמחים  למליחות  סימן  מלח.  מעודף 
יבשים בקצוות העלים. הבעיה מחמירה עם השקייה בטפטוף, 
אז  שלנו,  הכבדה  בקרקע  רדודה  לרוב  שההשקיה  מכיוון 
שורשי  לאזור  המים,  עם  האדמה,  מעומק  עולים  המלחים 
הצמח ואל פני השטח. אפשר לראות טבעות לבנות של מלח 

מסביב לטפטפות באזורי שתילה חדשים. 
אז מה אפשר לעשות? הפתרון הטוב ביותר – לשתול צמחים 
עמידים למליחות )צמחים מאזורים מדבריים או מחוף הים(. 

הפתרון השני הוא דרך השקייה – לתת השקיות עמוקות ככל 
שניתן על מנת להוריד את המלח מתחת לאזורי השורשים. 
הפתרון השלישי הוא הצפת פני השטח ע"י גשם חזק או עם 
הקרקע  פני  על  שהצטבר  המלח  את  לשטוף  מנת  על  צינור 
מאזור הצמח. בכל מקרה, זהו תהליך ארוך שיכול לקחת כמה 

שנים עד שריכוז המלח יורד בקרקע בגינה.

 פינת הצמח המדברי: 
ישימונית )ארומופילה( מוכתמת 

Eremophila maculata
פריחה  עם  צפוף,  גדול,  שיח  לפרוח  מתחיל  אלה  בימים 
כולם  מינים,   180 יש  בסוג  הישימונים.   – צהובה  או  אדומה 

מאוסטרליה. הישימונית המוכתמת גובהה ורוחבה כ-1.5מ', 
אפריל.  עד  מינואר  שפורחים  מנוקדים  צינוריים  פרחים  עם 
מאד  ועמידה  מים  למעט  זקוקה  עד,  ירוקת  הישימונית 
בתנאי המדבר. היא יכולה להתאים להסתרה ומיסוך. פריחת 
הישימונית משמחת במיוחד כי היא מושכת ציפורים בעונת 
הנדידה. במרץ ואפריל השיח עמוס בציפורי שיר )סבכי שחור 

כיפה, סבכי טוחנים, עלוויות ועוד( שחוגגות מהפריחה. 
 Eremophila(( הענפה  ישימונית  היא  נוספת  ישימונית 
polyclada, גם היא שיח גדול וצפוף. היא פורחת בלבן כמעט 
רעיית  ובפני  המדברי  הקרקע  באקלים  ועמידה  השנה  כל 

היעלים.
גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

עמידה בפני היעלים - ישימונית ענפהבעונת הנדידה מושכת ציפורי שיר - ישימונית מוכתמת

סבכי מדבר
החורף הגיע רשמית. בגלגל עולם הציפורים, מה 
הנודדות  הציפורים  שרוב  אומר  זה  אומר?  זה 
ביעדיהן  כבר  נמצאות  מזמן  לא  כאן  שעברו 
המדבר  מציפורי  שחלק  אומר  זה  באפריקה. 
משוטטות  גוזליהן  גידול  על  עמלו  שבקיץ 
זו  שבעונה  אוכל,  ומחפשות  גדולות  בקבוצות 
לא קל למצוא לבד. זה אומר שחלק מהציפורים 
כבר מתחילות לחשוב על העונה שתבוא אחרי 
או  לקן,  נחלה  למצוא  צריך  האביב!   – החורף 
על  חזקה  לתפוס  צריך  הקיים,  הקן  את  לשפץ 
האם  בה,  קורה  מה  ולראות  הקינון  טריטוריית 
מזון,  פחות  ויש  שקר  אומר  זה  השתנה.  משהו 
לאזורים  יורדות  פשוט  אחדות  ציפורים  אז 
ולכן  קר,  יותר  עוד  שבצפון  אומר  וזה  נמוכים. 
לבלות  אסיה  מערבות  ציפורים  אלינו  מגיעות 

את החורף ה"נעים" שלנו. 
זו  קטנה  ציפור  המדבר.  סבכי  הוא  כזה  אחד 
ש"ח(   10 של  מטבע  )כמו  גרם  כ-8  שוקלת 
הבולט  ההיכר  סימן  סנטימטר.  כ-12  ואורכה 
החלודי  הזנב  בהיר,  החום  הצבע  הוא  שלה 
הצהובות- ועיניו  בצידיו  לבנות  נוצות  בעל 
במרכז  נמצאים  שלה  הקינון  אזורי  מהפנטות. 
מגדל  הסבכי  למדי.  נפוצה  גם  היא  שם  אסיה, 

בין 4-6 גוזלים. 
יבשים,  אזורים  מעדיף  המדבר  סבכי  כשמו, 

ואצלנו נמצא רק במדבריות. אחרי עונת הקינון 
נודדים רוב סבכיי המדבר לאזור המשתרע בין 

ומספר  צפון מזרח הודו לצפון מזרח אפריקה, 
למצוא  ניתן  בארץ  לישראל.  גם  מגיע  קטן 

אותם באזור ניצנה )נדיר(, מרכז הנגב והערבה 
הדרומית. 

ישראליים  חוקרים  דיווחו  התשעים  בשנות 
המדבר  לסבכי  המתאימים  הגידול  בתי  רוב  כי 
סבכים  שם  נמצאו  ובקושי  יתר  רעיית  עברו 
אלו. ייתכן ורובם נאלצו למצוא מקומות אחרים 
לבלות בהם את החורף, הערבה והנגב ביניהם. 
בארץ רוב בתי הגידול של הסבכים לא מוגן אך 
עדיין שמור ולא מפותח, אולם האיום על קיומם 

קיים ומתגבר.
לסבכי  הללו,  הקטנות  מהציפורים  הרבה  כמו 
סיפור חיים מרתק, אך מעט מאוד אנשים זוכים 
ריכוז  מצאתי  דצמבר  חודש  באמצע  לראותו. 
המישר,  באזור  אלו  סבכים  של  יחסית  גדול 
ערפל  רשתות  עם  חבר'ה  ארבעה  הגענו  ומיד 
ולכדנו כאחד עשר פרטים ממין זה. זהו המספר 
ביום  שטובעו  מדבר  סבכי  של  ביותר  הגדול 
אחד בישראל! למידע שנאסף ערך רב בהבנתנו 
את המין הנדיר הזה, וכולנו תקווה שגם בעתיד 

נוכל ליהנות מיופיים.
מידד גורן

התנצלות: 
התמונה של העגורים בעיתון הקודם צולמה על 

ידי תומס קרומנייקר ולא כפי שנכתב.

ציפור החודש
מידד גורן

צילום: מידד גורן סיפור חיים מרתק
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עם ישראל, עם ישמעאל

התגוננות 
מזבובים

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

מאח  קרוב  שכן  "טוב  אומר  חכם  משפט 
הם  בנגב  שלנו  הקרובים  והשכנים  רחוק", 

הבדואים בני ישמעאל.
חש  אני  הנגב,  ברמת  מחבריי  רבים  כמו 
כלפיהם לעיתים איבה ולעיתים אהבה. ניסתי 

לנבור בבעיה הכאובה... 

שני סיפורי דרך מנוגדים
יובל הדר ממדרשת בן גוריון נתקע לא מזמן 
עם הג'יפ שלו, בבוקר יום קר, אי שם בין שדה 
בדואי,  נחלץ  לעזרתו  שדה.  למשאבי  בוקר 
מהתחנה  דלק  מיכל  לו  להביא  שהתנדב 
הרחוקה, ולאחר מכן סירב לקבל כסף בתמורה 

למעשהו הנפלא ונעלם בלי להשאיר שם... 
פתחת  תושבת  כשבוע  לפני  זכתה  לעומתו, 
שצרו  חבלה",  "מלאכי  שני  של  לליווי  ניצנה 
בשעת  ברכבה  לבדה  שנסעה  בשעה  עליה 
האחת  מכוניות,  שתי  בין  אותה  ולכדו  לילה, 
מלפניה והאחרת מאחוריה, דרך "ללא מוצא" 
ממין חדש. להם היה זה שעשוע, ולה סיוט... 

קיבלנו אישור ממנהל ניצנה
אני  השני,  הסיפור  את  שומע  אני  כאשר 
מתמלא דאגה וזעם. בתוך ארצנו הם הופכים 
את כבישינו להפקר? חוצפה! והכעס מתרחב 
בהם  ואיוולת,  חרפה  מעשי  עוד  כשנוספים 
בדואי  עבריין  של  וברח"  ה"פגע  תאונת 
שגיא  איריס  את  והרג  תקני  לא  ברכב  שנהג 
והבדואים  מהזירה,  וברח  קציעות  ליד  ז"ל 
ואלה  צה"ל,  ומבסיסי  מהחקלאים  שגונבים 
שאוהבים לקחת שלטים וברזל מכל הבא ליד 
ומעת לעת לפרק טרנספורמטור של חשמל 
שעות  שנמשכת  בעלטה  אותנו  ולהפקיר 
מורטות עצבים. אפילו בבוסתן של ניצנה הם 
מהפירות  הכנסה"  "השלמת  לקיים  ממהרים 
– עוד לא מבשילים הביכורים של עצי הפרי 

אני  לעיתים  האסיף.  "חג"  את  מחילים  והם 
על  שלנו,  בבוסתן  החמסנים  את  ומוצא  בא 
לבל  בנימוס  אליהם  ופונה  וטפם,  נשותיהם 
ייקחו הכול ושישאירו גם לאחרים... מסתכלים 
להם  שיש  ואומרים  קלה  ברחמנות  עליי  הם 
אני  מה  ובכלל  לקטוף,  ניצנה  ממנהל  אישור 
מתערב ומפריע להם בזמן העבודה. בקיצור, 
כשריסקו  "האורח".  ואני  הבית"  "בעלי  הם 
הגר  של  בקבר  המכתבים  לתיבת  הפתח  את 
ביתי ולקחו גם את הכיור הישן, הרגשתי צורך 

להציב מארב עם רובה סער ולהראות להם...

אנא אנו באים?
סיפורים  מקצת  הבאתי  שכבר  עכשיו 
שמעוררים את חמתנו, נשאלת השאלה, אנא 
האפשרות  מכאן?  ממשיכים  איך  באים?  אנו 
המהירה היא להתעלם מהבעיה ולטאטא את 
ויש הרבה מזה  האבק מתחת לחול המדברי, 
בכל  בהם  למאבק  לצאת  היא  האחרת  ומזה. 
חזקה  יד  השלטת  האמצעים.  ובכל  הכלים 
"כי רק כוח הם מבינים", אולי  נגד הבדואים, 
לאורך  אך  מקרים,  בכמה  אפקטיבית  תהיה 
גורר  כוח  היא רק תחמיר את המצב.  השנים 
לזרועות  אותם  ישלח  מתמשך  וקיפוח  כוח, 
לבחור  דווקא  יש  ואולי  הקיצוני.  האסלאם 
לקרב  מנת  על  ולפעול  השלישית  בדרך 

אותם.

תאומי סיאם נגביים
כתאומים  במלכוד  נמצאים  והם  אנחנו 
להפריד  אפשר  שאי  מולד  חיבור  סיאמים... 
הדפוק  שהגורל  לעשות  מה  לנתק.  או 
"קוזקים"  מיני  מאימת  אותנו  הבריח  שלנו 
אותנו  והביא  בגלות  השונות  לצורותיהם 
כולם  הישמעאלים.  עם  אחת  בכפיפה  לדור 
מדברים על עזה וחמאס ומשעל, אבל המצב 

מזה  מסובך  יותר  הרבה  הוא  הבדואים  עם 
שיש לנו עם הפלסטינים, כי יש להם תעודת 

זהות ישראלית. 

חשיבה מחוץ לקופסא
אחת המסקנות הבולטות של דו"ח "דרומה", 
מצב  שאם  הייתה  הנגב,  פיתוח  בעתיד  שדן 
ימריא.  לא  הנגב  ישתפר  לא  בנגב  הבדואים 
את  לקדם  זו.  במסקנה  לדבוק  עלינו  חובה 
הדבר  עצמנו.  קידום  משמעותה  הבדואים 

נכון גם מהטעם ההומניסטי.
הבדואים  בקרב  לפעול  התחלנו  כעשור  לפני 
השקענו  שנה  בכל  והחינוך.  המדע  בתחומי 
כ-100,000 דולר שנתרמו על יד יהודי ניו יורק, 
שהבינו שעתיד הנגב תלוי גם בקידום הבדואים 
ולא רק היהודים שבו. פתחנו את החמ"מ )חינוך 
הספר  בתי  אל  הלכנו  הבדואי.  מתמשך(  מדעי 
בעיירות הבדואים, ואפילו העזנו לפעול בקרב 
חלק מיישובי הפזורה הבלתי מוכרים. בשיתוף 
פעולה עם מפקח משרד החינוך במגזר איתרנו 
כיתות ומורים בהם כ-1,000 תלמידים. כל כיתה 
שהשתתפה בפרויקט בחרה נושא מדעי מעניין: 
אקולוגיה,  אסטרונומיה,  סולארית,  אנרגיה 
ניצנה,  מדריכי  ועוד.  המאמץ  של  פיסיולוגיה 
הילדים  עם  נפגשו  שינים,  והשין  הסטודנטים 
של הבדואים והציתו בקרבם את האהבה לטבע 

ולמדע ולנו עצמנו. 
מדענים  כמה  מלומדות  הוכחות  לי  אין 
זה  אבל  התוכניות,  משתתפי  מקרב  יתפתחו 
עם  המפגש  בעצם  הוא  העיקר  העיקר.  לא 
אין  וקרב.  העולמות  את  פתח  זה  הבדואים. 
לי ספק שהילד הבדואי שהלך שבי אחר שין 
שין אוהב, מחבק ומתחבר, ירצה להיות כמוהו 
בחינוך, אתה שואף  זה  ככה  אליו.  ולהידמות 
והזיזו  ליבך  את  ששבו  המודלים  כמו  להיות 
בין  מוכח  גשר  הוא  שין  השין  משהו.  בתוכך 

"האנחנו" ו"ההם"...
להגיע  נלחמים  הבדואים  פשוטה:  עובדה 
הקיץ  ולמחנות  מדע  לפעילות  לניצנה 
מצטיינים  שאנו  מכיוון  לא  שלנו.  המדעיים 
במדע ולא מכיוון שאנו מלמדים אותם אודות 
אלא  השנייה,  והעלייה  הציונות"  "מבשרי 
ואהבת  פתיחות  מביא  שלנו  שהמגע  מכיוון 

בני אדם פשוטה ומכבדת. 
הלוואי והממשלה וגופי שלטון האחרים יתנו 
את  להגדיל  תקציב  מקבילים  ולגופים  לנו 
הפרויקט הזה, שיש בו "מגע ישיר" עם אלפי 
החשיפה  עצם  הבדואים.  מקרב  נוער  בני 
לחיבור  מקור  תהווה  "השכנים"  בין  ההדדית 
פתרון  בכל  ראשוני  בסיס  שהם  ולהשראה, 

המכלול הגדול.

סיפור טלב א-סנע
לפני כמה שנים הגיעה לביקור בניצנה ועדת 
מלי  ח"כ  הוועדה  יו"ר  הכנסת.  של  החינוך 

פולישוק
גאווה  מקור  היא  "ניצנה  ואמרה:  פתחה 
לעשייה ציונית ערכית...". לא הספיקה לסיים 
המשפט, עט עליה חברה לוועדה ח"כ טאלב 
א-סנע ואמר בבוטות שהוא לא בא עד הנגב 
כדי שילמדו אותו ציונות, דבר שהצית מריבה 

גדולה ולא חינוכית בין חברי ועדת החינוך. 
לחדר  גם  והגענו  בכפר  סיירנו  לכשנרגעו, 
האוכל, שם מצאנו בין יתר החניכים 18 בנות 
בלבוש  ולבושות  מצנפות  עטויות  מכסייפה, 
מסורתי איסלאמי צנוע. א-סנע הגיע אליהן 
רבות. לאחר מכן  ושאל בשפת אימן שאלות 
לוקח  תמיד  )הוא  הדיבור  רשות  את  לקח 
"אם  ואמר:  אותה...(  מקבל  ולא  הרשות  את 
פלמ"ח  דויד  שעושה  כמו  היא  הציונות 
בניצנה, שיש בה פעילות מבורכת גם למגזר 

הבדואי, אז אני מוכן להיחשב ציוני"...

הזבובים הבוגרים מהווים מטרד קשה לבני 
אדם ובעלי חיים, בכך שהם חודרים לאזורי 

מחייתנו ולסביבתנו.
תלוי  הזבובים  של  החיים  מחזור  משך 
בטמפרטורה.  ובעיקר  שונים,  בגורמים 
לבוגר  מביצה  המחזור  מיטביים,  בתנאים 
הממוצע  החיים  אורך  ימים.  שבעה  נמשך 
תלוי  שבועות,  לשלושה  שבוע  בין  הוא 
בתנאי הסביבה. בתנאי מעבדה אורך חייו 
של הזכרים הוא 17 ימים ושל הנקבות 29 
של  דורות  שני  להקים  יכולות  והן  ימים, 
מתחילה  הזבובים  מטרדי  תקופת  זבובים. 
באביב ומסתיימת בסתיו, כאשר בתקופות 
עלייה  ישנה  והסתיו,  האביב  המעבר, 

בכמותם עקב ימים חמים ותנאי לחות.
המזיקים  רוב  של  הבולטים  המאפיינים 
קצר  בזמן  ליצור  יכולתם  הם  לאדם 
בתי  כך  לצורך  ולנצל  גדולות,  אוכלוסיות 
ניתן  האדם.  על-ידי  שנוצר  ומזון  גידול 
באמצעות  המזיקים  מפגעי  את  להפחית 
במקורות:  וטיפול  מניעה  סניטציה, 
רטובה,  אורגנית  פסולת  של  מיידי  סילוק 

ומסתור,  התרבות  ומקומות  עופות  זבל 
מפגעי  היווצרות  את  רבים  במקרים  מנעו 

המזיקים. 
ומניעה,  טיפולים  שבעזרת  מקווה  אני 
התושבים  עם  פעולה  שיתוף  ובעיקר 
והחקלאים, ניתן להתגבר ולהבטיח איכות 

חיים.
על  המועצה  לתברואן  להודיע  אפשר 
למפגעים,  הגורמים  תברואתיים  מפגעים 
כמו ערמות זבל אורגני או הצטברות מים 

הגורמים ליתושים.
אלישע קולבקר
תברואן המועצה

 הזבובים מנצלים את האוכל והזבל שלנו כבתי גידול. 
כיצד נוכל להתגונן ולהקטין את המטרד?

טיולים לחודש ינואר

• 9.1 – ) יום רביעי( טיול ותיקים קיבוצים ופלוגה אחת- 
 קיבוץ יד מרדכי וקיבוץ גת, בהדרכת: משה חרמץ 

הרשמה אצל רכזי הותיקים בישובים.

• 12 לינואר – טיול צפרות לכל המשפחה במדרשת בן 
גוריון . מדריך מידד גורן

• 18-19.1  -  טיול אופנים 'באופן אחר' בהדרכת חזי 
יצחק  לאזור תלוליות הנגב

• 12.1  - טיול 'מיטבי לכת" , בהדרכת אבשלום כהן להרי 
אילת. הרשמה במחלקת הגבייה או באתר האינטרנט

• 4.1  ו18.1 - טיולי אופניים לנשים בהדרכת דנה מאיר 
"נעים בגלגלים" 

 • 4.1 אזור חצרים,  18.1 אזור בארי.

הרשמה לכל הטיולים ) למעט טיולי ותיקים( במחלקת הגבייה 08-6564121  
פרטים באתר האינטרנט של המועצה או במחלקת ספורט והעשרה 08-6564192



      

כבר פורחים נרקיסים – בנחל חצץ




