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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

מקהלה עליזהמשולחנו של מנכ"ל המועצה

ומשרד  מטרופולין  עם  יישובים  מזכירי  מפגש   .1
התחבורה 

יישובים  מזכירי  פורום  של  החודשית  בפגישה 
משרד  ונציג  מטרופולין  חברת  מנכ"ל  זומנו 
התחבורה לשמוע ולהסביר את מערך התחבורה 
קשיים  הציפו  היישובים  מזכירי  הציבורית. 
קיימים  כיום  לשימור.  נקודות  וגם  ואתגרים 
ברחבי המועצה 19 קווים, ונשקלת הכנסת קווים 
תחבורתית  זמינות  לאפשר  מנת  על  נוספים 

גדולה יותר. 
2. יום עיון לניהול היישוב הכפרי 

מזכירי יישובים ונציגים מהמועצה פקדו את יום 
העיון השנתי שעסק בניהול המרחב הכפרי. יחסי 
הם  למועצה  המקומיים  הוועדים  בין  הגומלין 
אצלנו,  וגם  בארץ,  המועצות  בכל  שנמצא  נושא 
בבחינה מתמדת, ובהגדרת התחומים שנמצאים 
באחריות  שנמצאים  ואלה  המועצה  באחריות 
לניהול  ספר  הושק  העיון  ביום  המקומי.  הוועד 
באתר:  בו  לעיין  מוזמן  והציבור  הכפרי  היישוב 
http://www.mifam.org.il/?CategoryID=1

.905&ArticleID=2981

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

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

3. ניקיון ואשפה
נושא האשפה הוא אחד מאתגרי האזור הגדולים 
את  שפוקדים  מטיילים  אלפי  מאות   – ביותר 
ועוד  ניצנה  אזורינו, מתקן חולות באזור פיתחת 
משאירות  רבות  שלעיתים  פעילויות  אינספור 
פסולת ואשפה. מעבר לעלות הגבוהה של פינוי 
האשפה וטיפול בה )כ-10% מתקציב המועצה(, 
החיים  איכות  על  ישירה  השפעה  לנושא  יש 
התרבות  ועל  שלנו  הסביבה  איכות  על  שלנו, 
ולתושבינו.  לילידנו  להנחיל  רוצים  אנחנו  אותה 
שקיימת  האשפה  מן  חלק  אחת  לא  לצערי, 
קשורה  לא  במישרין  ומשפיעה  היישובים  בתוך 
מתקן  שוהי  קבלנים,  אורח,  עוברי  למטיילים, 
הנגב.  רמת  תושבי  אל  אלינו,  אלא  ועוד,  חולות 
לכן תושבים יקרים, אנא שמרו על הניקיון – זה 

לא שייך לאף אחד אבל זה שייך לכולנו!

ערן דורון    
מנכ"ל המועצה    

לתושבים שלום 

ביקורים
הגיע  זמיר  אייל  האלוף  הדרום  פיקוד  מפקד 
הוצגו  האלוף  בפני  במועצה.  היכרות  לביקור 
סוגיות ביטחון, בעיקר ביישובים הסמוכים לגבול, 
וסוגיות בתחום ממשקי עבודה וצרכי הפיתוח של 
הבטיח  האלוף  הביטחון.  מערכת  מול  היישובים 
נוכחנו לדעת  ולטפל בנושאים. מהר מאוד  לבחון 
כי דברינו נפלו על אוזניים קשובות – לא עבר זמן 
שפסולת  קציעות,  מטווח  ועל  הביקור,  מאז  רב 
רבה הייתה פזורה בו, פשטו החיילים וערכו מבצע 

ניקיון מקיף.
שר החקלאות אורי אריאל ביקר בפיתחת ניצנה. 
מכסות  בתוספת  לדון  הרפתנים  עם  נפגש  השר 
במספר  ביקור  ערך  וכן  האזורית,  לרפת  החלב 
חלק  הוא  הביקור  באזור.  חקלאיים  משקים 
ממאמץ לקדם את ההתיישבות בחבל ארץ מיוחד 

זה.
איצקוביץ',  נחום  עם  במועצה  שנערך  בסיור 
עם  פגישות  התקיימו  ההשקעות,  מרכז  מנהל 
באזור  הדגים  ומפעל  הקיבוציים  המפעלים  נציגי 
סקרו  המפעלים  נציגי  הנגב.  רמת  התעשייה 
סוגיות  והעלו  השונים  במפעלים  הפעילות  את 

שקשורות לתוכניות ההשקעה.

בית ספר תיכון אזורי
המועצה החליטה על הקמת בית ספר תיכון אזורי 
מתגבשת  אלה  בימים  המועצה.  קמפוס  באזור 
ועדת ההיגוי, שתורכב מנציגי היישובים, ותעסוק 
בעיצוב אופיו ודמותו של בית הספר. בראשה של 
אגף  מנהלת  מלכיאור,  ספי  תעמוד  ההיגוי  ועדת 

קהילה וחינוך.
של  חייה  בסיפור  משמעותי  דרך  ציון  זהו  עבורי 
המועצה האזורית רמת הנגב. נכון שהקמתו אמנם 
זוהי גם לבנה  גידול האוכלוסייה, אך  מבשרת על 
משמעותית במערכת החינוך בפרט ובבניית זהות 
בכלל,  הנגב  רמת  של  וקהילתית  מקומית  גאווה 
שללא ספק תוסיף לחוזקות ולהזדמנויות שרמת 
הנגב מציעה עבור אוכלוסיות שרוצות להקים את 

ביתם באזור. 

קיץ קריר ומהנה,

שלכם     
שמוליק ריפמן    

בן  במדרשת  התקיים   24-25.6.2016 בתאריך 
גוריון כנס הרכבי א-קפלה רב משתתפים.

את הכנס אירגנה והפיקה עמותת מיל"ה – 
המרכז הישראלי למקהלות ולחבורות הזמר.

של  בניהולם  אמן  כיתות  גם  התקיימו  בכנס 
מוסיקאים בינלאומיים שהגיעו במיוחד מחו"ל. 

מוראבצ'ק  בתיה  האירוע  את  לסכם  היטיבה 
במדבר,  "א-קפלה  מיל"ה:  של  ההפקה  מצוות 
וזמרות בכיתות של אומני א-קפלה  150 זמרים 
מן  כהד  אליהם  חוזרת  והשירה   – בינלאומיים 
המדבר  ומשוכני  הנחל  ומקירות  המרחבים 

למיניהם".

מיל"ה הגתה והוציאה לפועל את האירוע בעזרת 
ראשון  צעד  שזהו  בתקווה  שדה,  ספר  בית 

בהתגבשותה של מסורת חדשה בנגב.
   

דודו חורש    
מנהל מחוז דרום    

מיל"ה    

תחזית תרבות

9.8.16
אולם   ,21:00 בדרכך";  "ללכת  הבית:  ליד  סרט 

גולדה רביבים

לואיזה 'לו' קלארק )אמיליה קלארק( גרה בעיירה 
קטנה באזור הכפרי של אנגליה. ללא כיוון ברור 
עוברת  והיצירתית  המוזרה  הבחורה  בחייה, 
למשפחתה  לעזור  כדי  לאחרת  אחת  מעבודה 
עומדת  שלה  האופטימיות  החודש.  את  לגמור 
למבחן כשהיא עומדת בפני אתגר חדש בקריירה 
שלה: היא לוקחת עבודה חדשה והופכת להיות 
קלאפלין(  )סאם  טריינור  לוויל  ומטפלת  מלווה 

שר החקלאות עם ראש המועצה, נוטעים עץ זית

המדרשה אירחה כנס מקהלות על 
טהרת הא-קפלה

150 זמרות וזמרים השתתפו בכנס

גלגלים.  לכיסא  המרותק  ועשיר  צעיר  בנקאי   –
של  חייו  שנתיים,  לפני  שעבר  תאונה  מאז 
הנשמה  אינו  כבר  הוא  לחלוטין:  התהפכו  וויל 
על  שוויתר  וניכר  פעם,  שהיה  ההרפתקנית 
החיים, כלומר, עד אשר לו מחליטה להראות לו 
שיש בשביל מה לחיות. הם יוצאים יחד לסדרה 
של הרפתקאות, שבמהלכן גם וויל וגם לו מגלים 
ולבבותיהם  חייהם  שציפו,  ממה  יותר  שקיבלו 
קלאפלין,  סם  שחקנים:  לדמיונם.  מעבר  ישתנו 

אמיליה קלארק במאי: תיאה שרוק 
כרטיסים במחיר 20 ₪ לרכישה באתר המועצה

ועוד חדשות תרבות לחודשים הקרובים 
– מידע ראשוני

מפעל  בעזרת  טוב  בכל  משופעים   - בספטמבר 
הפיס: 

מפגש   – פיס"  תרבות  "ימי  במסגרת  אירועים  א. 
עם  ומפגש  דוקומנטרי  סרט  הקרנת  סופר;  עם 

יוצרו – כל הפרטים בהמשך. 

ב. אירוע פתיחת שנה בתמיכת "בימות פיס"
ברמת הנגב פותחים את השנה החדשה באירוע 

ברמה אחרת:
יום חמישי 22.9.2016 במחנה טלי

 – לכולם  מהנה  יהיה  שמח,  יהיה  מגוון,  יהיה 
ולסבתות,  לסבים  להורים,  הנוער,  לבני  לילדים, 
וגם  משלנו,  הרבה  יהיה  ולחברות.  לחברים 

הופעה של גידי גוב!

פרטים בהמשך.

ג. עונת מנויי תיאטרון 2016-2017
כרטיסי  רכישת   .2016 בנובמבר  תיפתח  העונה 
על  מידע  ספטמבר.  במהלך  תתאפשר  מנוי 
הפעילויות  בחוברת  למצוא  יהיה  ניתן  ההצגות 

של המתנ"ס. 

המשך קיץ נעים!

שרנו ביטלס בקולות 

מפגש חבורות הזמר השנה היה ערב נוסטלגי מצד אחד, וחי ובועט מצד שני, עם שירי ה"ביטלס". 
של  והכיף  הניחוח  ועם   – מגוונות  מוסיקליות  ופרשנויות  שונים  במקצבים  באנגלית,  בעברית, 

המנגינות המוכרות. במפגש השתתפו זמרי רמת הנגב, חבורת הזמר מיתר וחבורת הזמר שירן.
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דוברי היישובים מתכוננים

השגרה היא הזמן הטוב ביותר להתכונן לחירום. 
התפקידים  בעלי  ותירגול  ממוכנות  כחלק 
ביישובים, הקמנו לאחרונה פורום דוברי ישובים, 
והתייעצות  ללמידה  עמיתים  קבוצת  שמהווה 
תקשורת  וניהול  לציבור  מידע  מתן  של  בסוגיות 
מה  כי  חירום,  בעת  ובוודאי  בשגרה   – מושכל 

שעובד טוב בשגרה יעבוד טוב גם בעת חירום.
הפורום נפגש בחודשים האחרונים שלוש פעמים: 
ושתי  צרכים,  ומיפוי  הגדרה  היכרות,  פגישת 
פגישות להשתלמות בהנחייתה של רונית מינקר, 
שנים  אשכול  אזורית  מועצה  דוברת  שהייתה 
תקשורת  בניהול  עסקנו  הראשון  במפגש  רבות. 
בשעת חירום – שמירה על חוסן היישוב בשעת 
משבר: מה תפקיד דובר היישוב, מה ארגז הכלים 
לראיון,  מתכוננים  איך  לו,  שיש  המקצועיים 
השני  המפגש  ועוד.  מתראיין  מי  המסרים,  מה 
עסק רובו ככולו בהתנסות ותרגול של ראיון מול 
קיבלו  הדוברים  מזרחי.  יוסי  הכתב  עם  מצלמה 
תובנות  את  ליישם  צריכים  והיו  חירום  תרחישי 

המפגש הקודם. 
עבור  חיוני  אמצעי  היא  לגווניה  התקשורת 
המנהיגות המקומית, שנועד לתת הנחיות ומידע 
החיוניים  המסרים  את  ולשקף  לציבור  אמין 

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

ספרים ברשת

הספרייה האזורית במדרשת בן גוריון השיקה אתר אינטרנט חדש

הספרייה האזורית רמת הנגב במדרשת בן גוריון 
והמרכזית  הראשית  הציבורית  הספרייה  היא 
כ-50,000  עם  הנגב,  רמת  האזורית  במועצה 
כותרים, ומכילה אוספים ייחודיים בארץ בתחומי 
ומדעי  סביבתי  חינוך  גיאולוגיה,  הסביבה,  מדעי 
תושבי  כלל  את  משרתת  זו  ספרייה  הסביבה. 
קורא,  כרטיס  פתיחת  להם  ומאפשרת  המועצה 

וכן מספקת שירותי השאלה וייעוץ. 
הקוראים  לטובת  הקימה  הספרייה  לאחרונה, 
של  רחב  מגוון  שמנגיש  חדש,  אינטרנט  אתר 
מידע שלא היה זמין או מרוכז במקום אחד לפני 

כן. 
כתובת האתר:

 .ramatnegev.library.org.il 

באתר זה תמצאו:
ומכל  מהבית  חיפוש  המאפשר  מקוון  קטלוג   •
רישום.  וללא  הספרייה  אוסף  בכל  בעולם  מקום 
ניתן לחפש לפי כותר, לפי מחבר, לפי סוג חומר 

וכו’.
• אזור אישי / כרטיס קורא מקוון המאפשר לבצע 
החזרה,  ותאריכי  נוכחי  השאלות  מצב  ולראות 
אישיים  פרטים  עדכון  השאלות,  היסטוריית 
והזמנת פריטים מושאלים )בעת החזרת הפריט 

המבוקש, הקורא יקבל הודעה(.
המתקיימים  האירועים  מגוון  על  פרסומים   •

בספרייה ואשר גם פתוחים לכלל תושבי המועצה. 
בין האירועים: מופעים, סדנאות, הרצאות, מפגשי 
סיפור  שעות  לחוקרים,  הרצאות  הצגות,  סופר, 
כנסים,  עיון,  ערבי  תערוכות,  ובאנגלית,  בעברית 
ועוד. עקב אופייה הייחודי, הרצאות  ערבי שירה 
מוקדשות  הספרייה"  "בימת  במסגרת  רבות 
הסביבה,  איכות  זואולוגיה,  אקולוגיה,  לנושאי 

ארכיאולוגיה, תרבויות, בוטניקה וכד'.
• רשימת ספרים ופריטים חדשים שהוספו לאוסף 
הספרייה )ספרי קריאה, עיון, סרטי DVD, מפות, 
ספרי  לא  וחומר  קוליים  ספרים  טיולים,  מדריכי 

אחר(.
• רשימת הפריטים המושאלים ביותר – הספרים 
הכי  בהם  התעניינו  הספרייה  שמנויי  והסרטים 

הרבה במהלך השנה האחרונה.
מטעם  הדרכה  סרטוני   – משתמש  מדריך   •
הספרייה, שלב אחר שלב, באשר לשימוש באתר, 

בקטלוג המקוון ולהזמנת פרטים מושאלים.
)חומר  סביבתי  לחינוך  הארכיון  של  קטלוגים   •
ארכיוני מאז הקמתה של המדרשה על מוסדותיה 
והיסטורי  סביבתי  לחומר  וארכיון  השונים( 
)מגדירים לצמחים ובעלי חיים, ארכיאולוגיה של 

הנגב, היסטוריה של הנגב וכו').
כגון  הספרייה,  של  מידע  למאגרי  קישורים   •
להיות  יכולים  אשר  ומאגרים  חיפה",  "מפתח 
וכן  השו"ת",  "פרוייקט  כגון  מהבית  זמינים 

מתבייתים ברמת הנגב

כנס בפאב 40 נתן לתושבים כלים ראשוניים לבניית בית

"ברגע שהבנת איזו מכפות הרגליים היא כף הרגל 
מהן  מי  התלבטויות  הרבה  לך  אין  כבר  הימנית, 
באיזו  הבעיה  נותרת  ואז  השמאלית,  הכף  היא 

מהן להתחיל ולצעוד" )פו הדב, א.א. מילן(
להביט  אני שמחה  בעיצומה של חופשת הקיץ, 
של  שנה  בסיפוק  ולסכם  החולפת,  השנה  על 
עשייה פורייה, חדווה וחיבור משמעותי לסביבה 

ולמי שאנחנו.
בתי  דרך  הילדים,  מגני  החל  הכוללת,  העשייה 
הספר והחינוך הבלתי פורמלי על גווניו השונים, 
והסטודנטים  הצעירים  של  בפרויקטים  וכלה 
שלנו, מושתתת על בסיס ערכי איתן, המתייחס 
וציונות, אקולוגיה,  לכבוד ואהבת האדם, יהדות 
סביבה וקיימות, כאל כוכבי הצפון, המנחים את 

העשייה ומתווים את הדרך.
בהצלחה  הוא,  גם  סיים,  הממ"ד  הספר  בית 
מרובה את שנתו הראשונה, ונוסף לנוף החינוכי 
ברמת הנגב. בבתי הספר, בגני הילדים, בחוגים 
השונים, בתנועות הנוער ואף בפעילות המבוגרים 
המועצה,  ברחבי  התרבות  ובאירועי  והוותיקים 
קרו השנה דברים כה רבים, שעל חלקם קראתם 

הדוברים עברו הכשרה לעבודה נכונה עם התקשורת

מסקנה:  עמידה מול מצלמה – זה לא פשוט... 

זו  מלהציגם.  היריעה  ותקצר  בעיתון,  כאן 
הזדמנות טובה להודות מקרב לב לכל העוסקים 
לגננות,  הקהילתית,  והעשייה  החינוך  במלאכת 
למסייעות ולמטפלות, למורים, למנהלים ולצוותי 
בתי הספר, למדריכים הרבים בתחומים השונים, 
ביישובים ובמועצה, לרכזים ולכל צוות האגף, על 

עשייה והשקעה מכל הלב.
ומה צופנת בחובה השנה הבאה עלינו לטובה?

• מתוך רצון לקיים מערכת חינוך אשר תתן מענה 
לכל ילדי ונערי המועצה, הוחלט להקים בית ספר 
ועדת  מתגבשת  אלו  בימים  במועצה.  יסודי  על 
היגוי, הכוללת נציגי ישובים, אנשי חינוך וארגון 
ונציגי מועצה, כדי להבנות את אופיו וזהותו של 

בית הספר.
• בבתי הספר שלנו יפעלו בשנה הקרובה תכניות 
העשרה חדשות, כגון בית ספר מנגן, במסגרתו 
ותכניות  רובוטיקה  תכנית  לנגן,  הילדים  ילמדו 
חקר להעמקה וחיזוק לתחום המדעים והסביבה.
• בתחום הקהילה, במסגרת פעילויות המתנ"ס, 
בין  החיבורים  את  ולהרחיב  להעמיק  נמשיך 
הנגב. במסגרת  ובין התושבים ברמת  הקהילות 

התרבות  אירועי  הנוער,  תנועות  החוגים, 
היכרות  מפגשים,  נייצר  והאירועים הקהילתיים 
כל  מזמינה  אני  אחרים.  ולמען  למעננו  ועשייה 
אחד ואחת מכם לקחת חלק, להשתתף ולתרום 

בוועדות, בהתנדבויות ובמסגרות השונות.
לעידוד  הקרן  את  נחדש  ספטמבר  בחודש   •
נוער  בילדים,  נתמוך  במסגרתה  המצויינות, 
בתחומי  והמתמידים  המצטיינים  ומבוגרים 

ספורט, אמנות ולמידה. עקבו אחר הפרסומים.
גדלים,  אנחנו  לשמחתנו,  הבינוי,  בתחום   •
ולפתוח  לבנות  מתעתדים  אנו  הקרובה  ובשנה 
בטללים,  חדש  גן  עם,  במרחב  חדשים  מעונות 
בבתי  השהייה  תנאי  ואת  הנגישות  את  לשפר 
הספר, ולפתוח במהלך השנה את אולם הספורט 

במדרשת בן גוריון.
וממלא  מהנה  נעים,  קיץ  המשך  לכולנו  מאחלת 

בכוחות,
שלכם,

ד"ר ספי מלכיאור,    
מנהלת אגף חינוך וקהילה   

עת  וכתבי  מידע  למאגרי  וקישורים  רשומות 
חופשיים, כולל מאגרים כלליים כגון "סנונית" או 
מאגרים  "פאר",  האלקטרוניים  הספרים  מאגרי 
"בריינפופ"  מדעיים  סרטונים  מאגר  כגון  לילדים 
וכן מאגרים וכתבי עת בתחומי מדעי  או דף דף, 

הסביבה.
• רשימת סניפים ודרכי התקשרות עם כלל ספריות 
הספר  את  מוצא  אינו  והקורא  במידה  המועצה. 
ההתקשרות  דרכי  שלו,  היישוב  בספריית  הרצוי 
עם הספרנית של היישוב השכן או עם הספרייה 
הרצוי  הפריט  באם  בדיקה  יאפשרו  האזורית 

נמצא שם.
של  המקוונים  ולקטלוגים  לאתרים  קישורים   •
ספריות נוספות ברשות. בנוסף לספרייה האזורית 
לספריות  גם  הוקמו  אינטרנט  אתרי  במדרשה, 
ברביבים, קיבוץ שדה בוקר, קיבוץ משאבי שדה 
וכן מרחב עם. לפיכך, במקביל לאפשרות למצוא 
פרטי התקשרות עם ספרניות הישובים, הקוראים 
של  בקטלוגים  גם  מהבית  לחפש  עתה  יכולים 

הספריות הללו במידה ומחפשים ספר מסוים.
• שעות פעילות וקבלת קהל בספרייה.

 ,08-6532812 הספרייה:  עם  קשר  ליצירת  פרטים 
 ,ziv1.boker@gmail.com

 .facebook.com/librarysdeboker
מנהל הספרייה: זיו יופה

מהנעשה באגף חינוך וקהילה

מנהלת האגף פורסת את התכניות לשנה הבאה

ביישוב,  נקלטתם  הנגב,  ברמת  התעניינתם 
לעצמכם  אמרתם  בו  הרגע  והגיע  דירה  שכרתם 
"זה ביתי". עכשיו רק צריך להבין, איך מתחילים 

לבנות אותו?! 
השאלה  את  עצמכם  את  שאלתם  אתם  גם  אם 
הזו, דעו לכם כי אתם ממש לא לבד – אגף הנדסה 
והתיישבות ומרכז הצעירים זיהו את השאלה הזו 
אצל רבים אחרים גם כן. יחד יזמנו כנס במטרה 
ברמת  בית  בניית  לקראת  ראשוניים  כלים  לתת 

הנגב.
מתחום  מקצוע  אנשי  ביריד  פתחנו  הכנס  את 
התכנון, הבניה והפיקוח. הייחודיות הייתה שכל 
מסתבר  המועצה,  תושבי  מתוך  היו  המציגים 
הכלכלה  חיזוק  ומלבד  כאלה,  מעט  לא  שיש 
אנשי  בהחלט  שהם  לגלות  שמחנו  המקומית 

מקצוע מוצלחים.
יוסף  מור  שירה  תוכן:  הרצאות  בשתי  המשכנו 
הראתה  המקומית  והוועדה  המועצה  מהנדסת 
החוק,  פי  על  האפשריים  הגזרה  גבולות  את  לנו 
טובים  טיפים  ועוד  בקשה  להגשת  הנכון  ההליך 
על הדרך. האדריכלית נאווה בז'ה נתנה לנו טעימה 
המשפחה  בפני  העומדות  השונות  מהדילמות 
לקראת בניה, וחשיבות קבלת ההחלטות הנכונות 
בשלבים השונים בהתחשב ברצון, ביכולת ובצורך 

)שלנו ושל השכנים והקהילה(.
בירה  עם  וחמימה  אינטימית  מאווירה  נהנינו 

שקיבלו  איש   100 כמעט  יחד   ,40 בפאב  צוננת 
אם  הערב.  באותו  שהועבר  המידע  את  בדוא"ל 
גם אתם מעוניינים לקבל מידע ולשמוע על קורס 
אתם  במועצה,  לקיים  מתכוונים  שאנו  הבונים 

מוזמנים לשלוח מייל- 

כמעט 100 איש נהנו מהטיפים ובירה צוננת

אני  הביטחון.  תחושת  ולחיזוק  תיפקוד  להמשך 
מאמינה שיותר מכל הבינו משתתפי ההשתלמות 
בזמן  ותירגול  הכנה  התנסות,  חשובים  כמה  עד 

השגרה. 
נציגיהם  שלחו  המועצה  יישובי  כל  שלא  חבל 
שני  עוד  השנה  סוף  עד  לנו  נותרו  להשתלמות. 

בעבודה  בעיקר  שיעסקו  השתלמויות,  מפגשי 
לראות  מקווה  ואני  החברתיות,  ברשתות  נכונה 

בהן את נציגי כל היישובים. 
  

אדוה לויד     
דוברת המועצה    

. mercaz-tzeirim@rng.org.il
ניפגש בכנס המתבייתים הבא. 

ליאור זלוף, מרכז הצעירים  
אופיר צימרינג, צמיחה דמוגרפית  
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שישה  התאספנו,  הלימודים  שנת  בתחילת 
זר,  )אילון  במועצה  שונים  מיישובים  סטודנטים 
נעה ספיר, טל ווזנר, טל קולב, רועי רם, אוהד רייב(, 
בהנחיית תמר שטיינברג ממרכז הצעירים, ולקחנו 
ביישובים",  צעירים  "רכזי  מלגת  את  עצמנו  על 
הוא  הרכז  תפקיד  השנה.  שנפתח  חדש  מסלול 
ומעלה(   18 )גילאי  ביישוב  הצעירים  את  לחבר 
לשירותים ולפעילויות השונות שבמרכז הצעירים. 
בנוסף, ניסינו גם לגרום לחבר'ה הצעירים ביישוב 
להיות לא רק צרכנים של שירותים שונים – אלא 
שיתרחשו  רוצים  שהם  הפעילויות  את  ליצור  גם 
ולהיות  פעיל  חלק  לקחת  ובכך  בעצמם,  במועצה 

שותפים בעשייה המועצתית.
ומפגש  פעילות  ערבי  לארגן  גם  היה  מתפקידנו 
על בסיס חודשי לצעירי היישוב, כך שגם הגיבוש 
את  לחבר  פעלנו  כך  ייזנח.  לא  הפנים-יישובי 

עושים בית ספר לאקדמיה

גוריון פועלים מוסדות חינוך שונים,  בן  במדרשת 
אוניברסיטת  של  המדבר  לחקר  המכונים  ביניהם 
אלו  מוסדות  סביבתי.  לחינוך  והתיכון  גוריון  בן 
הביעו עניין לאורך השנים בקיומו של קשר קבוע 
חלק  התיכון  תלמידי  ייקחו  במסגרתו  ביניהם, 
הלימודים  בשנת  במכונים.  מחקרית  בפעילות 
שיתוף  פרויקט  את  הקמתי   )2012( תשע"ג 
הפעולה בהנחיית עבודות חקר, ומאז ועד היום אני 
מנהלת את חלקו של התיכון בפרויקט. את חלקם 
של המכונים בפרויקט מנהלים החל מיום הקמתו 

פרופ' עמית גרוס ופרופ' יצחק מאיר. 
בשנת הלימודים תשע"ד )2013( החלה המועצה, 
וחינוך  קהילה  אגף  מנהל  דורון,  ערן  של  ביוזמתו 
המחקר  לתלמידי  מלגות  לממן  דאז,  במועצה 
ערן  את  שהחליפה  מלכיאור,  ספי  ד"ר  המנחים. 
המועצה  תמיכת  את  ממשיכה  האגף,  בניהול 
של  קיומו  את  מאפשרת  זו  תמיכה  בפרויקט. 

הפרויקט לאורך השנים.
ייחודי. הוא  פרויקט שיתוף הפעולה מהווה מודל 
אינו מיועד לתלמידי תיכון מחוננים או מצטיינים, 
אלא לכל תלמיד השואף להתנסות בחוויית חקר 
לחשוף  הינה  הפרויקט  מטרת  אקדמית.  ברמה 
תוך  מדעית  מחקר  לעבודת  התיכון  תלמידי  את 
גירוי סקרנותם ולהכיר להם שיטות חקר מדעיות 
בתחומי דעת שונים, תוך בניית יכולת הסתכלות 
בהנחיית  מתבצעת  עבודתם  ביקורתיות.  והבנה 

על שיתוף הפעולה הייחודי בין התיכון לחינוך סביבתי לבין אוניברסיטת בן גוריון

החוקרים נהנים לא אחת מדרך החשיבה 
המקורית של התלמידים

סופ"ש IST בקיבוץ רביבים
ביקור  רביבים  החודש אירחנו באהבה בקיבוץ 
 Israel Study Tour של 24 בני נוער מתוכנית
הנוער  בני  בקולורדו.  היהודית  מהקהילה 
מרביבים אירחו את האמריקאים בבתיהם, יחד 
עם משפחותיהם. האורחים הכירו מקרוב את 
החיים שלנו ברמת הנגב ובמיוחד בקיבוץ, חגגו 
טיילו  בבריכה,  נהנו  האוכל,  בחדר  יחד  שישי 

באזור ובעיקר בנו קשרים אישיים חזקים.
ברזילי  וירון  ברגמן  צוף  חזקיהו,  לאנה  תודה 
הנוער  לבני  וכמובן  ברביבים,  הנוער  מצוות 

מהנעשה במחלקת שותפויות - משלחות מכאן לשם ובחזרה

תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי, חוקרי בתר-
נקודת  להם  ונותנת  בוגרים,  וחוקרים  דוקטורט 
מבט חדשה על תהליך החקר המדעי: על שאילת 
ניתוח  ועריכתם,  ניסויים  תכנון  חקר,  שאלות 
והפקת  מסקנות  הסקת  הניסויים,  תוצאות 
תחומי  כל  על  מתפרסים  אלה  מחקרים  לקחים. 
ביניהם  המדבר,  לחקר  במכונים  המדעי  העיסוק 
טיהור שפכים, התפלה, מים אפורים, הידרולוגיה, 
והשקיה  קרקע  ביוטכנולוגיה,  מיקרוביולוגיה, 
אנרגיות  מדברית,  אקולוגיה  צחיחים,  באזורים 

חלופיות, טיפול בפסולת והפיכתה למשאב ועוד.
המחקר  אנשי  מספר  הפרויקט,  הקמת  מאז 
ותלמידי התיכון הלוקחים בו חלק עולה בהתמדה. 
מגוונות,  הן  במסגרתו  שנערכו  החקר  עבודות 
וגיאוטופ.  אקוטופ  ביוחקר,  גמר,  עבודות  וביניהן 
מחקר  אנשי   12 הדריכו  תשע"ו  הלימודים  בשנת 
בפרויקט  חלק  שלקחו  התלמידים  תלמידים.   30
עד כה מדווחים על כך שעברו חוויה משמעותית. 
אמיתי,  במחקר  פעיל  חלק  שלקחו  חשים  הם 
המדע.  בחזית  לעיתים  הנמצאים  בנושאים 
אקטיביים  להיות  מהם  דורש  לאקדמיה  החיבור 
ויוזמים, וכן לגלות משמעת עצמית גבוהה. הקשר 
המדעי עם סטודנטים וחוקרים צעירים גורם להם 
והסטודנטים  החוקרים  רב.  ולסיפוק  להתלהבות 
של  המקורית  החשיבה  מדרך  אחת  לא  נהנים 
בתחום  לעיתים  אותם  המקדם  דבר  התלמידים, 

ומשפחותיהם על האירוח.

בני נוער במחנות הקיץ יהודי בקולורדו
נערים  שמונה  התחילו  וחצי  כחודשיים  לפני 
יצאתם  לקראת  בהכנה  המועצה  מרחבי 
לשלושה  נשלחו  הנציגים  בדנוור.  למשלחות 

מחנות קיץ שונים. 
הגענו  הראשון  "למפגש  מספרים:  הנערים 
ידע בנוגע למשלחת. לאט  חסרי ביטחון וחסרי 
לאט, לאחר מספר מפגשים בהם דנו בחששות 
גם  ואיתה  עלתה  שלנו  הידע  רמת  ובפחדים, 

רכז צעירים ביישוב?! יש חיה כזו
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שלעיתים  היישובית,  בקהילה  השונות  הקבוצות 
לצערנו, חוץ מלחלוק את אותו מקום מגורים, לא 

יוצא להן להרגיש שיש להם עוד מן המשותף. 
מוקפים  אנחנו  כי  ראינו  השנה  לאורך  מהעשייה 
צעירים שרמת הנגב חשובה להם, ושקיים הרצון 
שבו  מהמקום  חלק  ולהרגיש  להיתרם  לתרום, 

אנחנו גרים.
 תכנית רכזי הצעירים ביישובים נועדה לחבר את 
את  מכירים  שאינם  לאלו  לשטח,  הצעירים  מרכז 
הפלטפורמה שהמרכז מעניק. לכל ישוב במועצה 
שונים,  צרכים  ובעלת  שונה  צעירים  קהילת 
ומרכז הצעירים שואף לתת מענה לאותם צרכים 
המקומיות,  הצעירים  קהילות  את  לחזק  במטרה 
מתוך אמונה מלאה כי הצעירים הם לב-ליבה של 
המועצה – יש בהם הכוח לשנות, להשפיע ולעצב 

את עתיד קהילת רמת הנגב.
המחקר האישי שלהם. הישגיהם האקדמיים של 
החינוך  משרד  של  חיצוניות  בבחינות  התלמידים 
עבודות  ישנן  ביותר.  גבוהים  שונות  ובתחרויות 
תלמידים שהוצגו במסגרת הסמינרים השבועיים 
מפרסום  חלק  להיות  מיועדות  ואף  המכונים,  של 
הפעולה  שיתוף  שפרויקט  מקווים  אנו  מדעי. 
הלוקחים  התלמידים  ושמספר  להתפתח  ימשיך 

בו חלק יגדל.

ורדית מקובר  
מורה למדעים בתיכון לחינוך סביבתי  

כך מחברים בין הצעירים ביישובים השונים לבין הקהילה

תחושת הביטחון שלנו. במשך תקופת המפגשים, 
דניאל ודן הכינו אותנו למה שצפוי להיות במחנה, 
בין אם זה לדבר אנגלית בביטחון, להתנהג בהתאם 
אותנו  לימדו  ואף  לכללים,  ולהישמע  לתרבותם 
קצת על עצמנו... בתקופה הזו התגבשנו כקבוצה, 
ואנחנו מאמינים שהיא לא תתפרק לאחר הביקור 
בדנוור, אלא תמשיך לפרוח ולתרום לרמת הנגב".

אנחנו מאחלים לנערים משלחת מהנה, מעצימה 
ומאתגרת.

בפורום  מתנדבת  רצון,  לדניאל  מיוחדת  תודה 
הכבוד  כל   – הצעירים  מרכז  של  צעירה  שותפות 
על הכנת בני הנוער והליווי. אין כמוך! וכמובן לדן 
שפירא, רכז נוער ומשלחות – אוהבים אותך תמיד.

ג'רד וייט   
רכז – מחלקת שותפויות    

ששת רכזי היישובים 
עם תמר שטיינברג ממרכז הצעירים

משלחת בני נוער פאלם ספרינגס ופיתחת ניצנה

שלנו,  האזורית  למועצה  הגיעה  ספרינגס  מפאלם  האמריקאית  כשהמשלחת 
הנוער  עם  המפגש  ותקשורת.  פעולה  שיתוף  חיבור,  של  כזו  לרמה  ציפינו  לא 
האמריקאי מקליפורניה היה מדהים ומעשיר, ולמדנו בו המון על התרבות השונה 

והמיוחדת של היהודים ברחבי העולם. 
מיד כשהגיעו נוצר בינינו חיבור ישיר, בין אם בבדיחות שסיפרנו להם או בשיחות 
במרכז  התרגשנו  רמון,  במצפה  היינו  המדרשה,  באזור  טיילנו  שניהלנו.  הרבות 
המבקרים, היינו בדיונות, בנינו בבוץ – וזאת רק ההתחלה של שותפות מופלאה 
זו היא אחת מבין שותפויות  לבין פאלם ספרינגס. שותפות  בין המועצה שלנו 
רבות, וזאת בעזרת הנוער הדוחף והסקרן ללמוד תרבות הזרה להם אך מחוברת 

אליהם ממש עד השורשים היהודיים.
ספרינגס  פאלם  עם  שלנו  הקשר   – לנו  שניתנה  האדירה  להזדמנות  מודים  אנו 
ובכלל עם ערים בכל רחבי העולם הוא נכס שלא יסולא בפז לכל תושבי המועצה. 
במשלחות אלה יש ערך מוסף, ואנו זוכים לצאת מהבועה המועצתית ולהתחבר 

לעולם היהודי בפרט ולמקומות אחרים בכלל.
אנו רוצים להודות בראש ובראשונה לאנשי המועצה וג'רד בפרט, שליווה אותנו 
לאורך כל התהליך. בנוסף היינו רוצים להודות למשלחת הנוער מפאלם ספרינגס 
שהגיעה עד למדינתנו הקטנה כדי ללמוד ולהתחבר מחדש לשורשיהם היהודים.

              
בני הנוער מפיתחת ניצנה ומפאלם ספרינגס המשלחת מפאלם ספרינגס     
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הכנסת  לבית  ובמועדים  בחגים  נכנס  שאני  שנים 
מבלי  גוריון,  בן  שבמדרשת  עזרא"  "תפארת 
לשים לב לשלט הקטן שבכניסה. באחת הפעמים 
את  שתרם  מי  השלט.  את  בעיון  וקראתי  עצרתי 
בית הכנסת הוא יעקב ז'ק נאצר לזכר אחיו עזרא, 
שניהם בנים לאחת המשפחות היהודית העשירות 

בעולם, שמוצאה מחלב שבסוריה. 
מסתבר שז'ק תרם את הכסף לבניית בית הכנסת 
התרומה  לאחר  פעמיים.  אחיו  לזכר  המוקדש 
לתאגיד  דולר  אלף   150 של  הנדיבה  הראשונה 
ז'ק  המתין   ,1984 בשנת  בוקר  שדה  מדרשת 
לטלפון שיבשר לו על מועד גזירת הסרט. למרות 
שנאצר ידע שיש מושג כזה בלבנט שנקרא "קצב 
מדברי", נראה היה לו ששמונה שנים הן די והותר 
זמן להסכים על מיקום למבנה. בשנת 1992 הגיע 
לברר  שניסה  ברנד,  סול  מהמחנך  מכתב  לידיו 
את  אישר  המכתב  התרומה.  את  ביטל  ז'ק  למה 
חששותיו כי כספי התרומה שהעביר ירדו לטמיון 
במצולות נחל צין, והושקעו ככל הנראה במקומות 
ז'ק  יותר.  כדחופים  התאגיד  ראה  אותם  אחרים 
והקצה  מהסיפור,  שערורייה  לעשות  לא  החליט 
שוב את סכום הכסף הנדרש להקמת בית הכנסת. 
הקדש זה לאחיו היו עבורו משאת נפש וגם "ברכה 
למדרשה, שיהיה בית כנסת יפה במקום כה מיוחד 

ומכובד".
וכך היה.

בי  עלה  הכנסת  בית  בפתח  השלט  מקריאת 
על  הסדר  ליל  בערב  חם  מאירוח  מתוק  זיכרון 
שבמנילה  בביתם  נאצר,  משפחת  של  שולחנה 
בחדר  כי  לי  התחוור  כן  כמו  הפיליפינים.  בירת 
בה  תמונה  שנים  כמה  כבר  תלויה  שלי  העבודה 
אני עומד במדים ומצדיע על קברו של עזרא נאצר. 

הסיפורים שמאחורי בית כנסת "תפארת עזרא" 
פרק ראשון בסדרה על בית הכנסת במדרשת בן גוריון

הגעתי  אליו  בריטי,  צבאי  עלמין  בבית  טמון  עזרא 
במסגרת משלחת "עדים במדים" לפולין.

 1920 בשנת  ורפאל  לפרחה  עזיז  בשם  נולד  עזרא 
בתורכיה. כשהיה בן שנתיים עקרה המשפחה לחלב 
"אליאנס",  ספר  בבית  עזרא  למד  שם  שבסוריה, 
לארץ-ישראל.  משפחתו  עם  עלה   14 בן  וכשהיה 
בגלל קשיי הקליטה נשא עזרא יחד עם אביו בעול 
הפרנסה. ואז חל מפנה באישיותו של הנער: הצעיר 
עבודתו  בצד  ואחראי.  מבוגר  לאדם  נהפך  השובב 
ובארגון  העובד  הנוער  בתנועת  פעיל  גם  היה 

על  וברכיבה  בשחייה  התאמן  שבשורותיו  הפועל, 
ואהבת  הלאומיות  ברוח  שהתחנך  כמי  אופניים. 
הארץ הצטרף בימי מאורעות 1936-1939 לשורות 

ה"הגנה" ופעל רבות בתחומי ההגנה וההעפלה.

להיטמן  ישראל  מארץ  נאצר  עזרא  התגלגל  איך  על 
הבריטי  העלמין  בבית  בקבר  בפולין  אדמת  על 

רק'וביצה שבעיר קרקוב – נספר בגיליון הבא.
   

ארז לב-רן     

ז'ק תרם את הכסף לבניית בית הכנסת המוקדש לזכר אחיו פעמיים

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

מת ללטף את השבדי
הכי הרבה אני אוהב את אלן, שיושב צמוד למפתח 
הטבעת הסגורה, לאמור ה"רינג", ולשבדי היפה עם 
השפתיים שנפתחות בקלות של סיבוב במגע עדין. 
כל אלה הם אהבתי הגדולה ותחביבי השני, אחרי 
העיסוק בספורט. לסובב את ה"אלן" ולהחזיק את 
השבדי המוכסף והיפה בקלות ידיים זה תענוג גדול.
התחלה  כמו  נשמע  זה  מכם  למישהו  אם  חברים, 
לא.  היא  התשובה  אז  אופנתי,  להט"בי  סיפור  של 
זהו תיאור תמים לאהבתי לארגז כלי העבודה שלי. 
ארגז פשוט, אבל יש בו הכל, כל תיקון של בית או 
ראצ'רים,  מברגים,  עם  מבולגן  ארגז  אופניים.  של 
הג'אפקה...  היא  חשובה  והכי  רינגים,  בוקסות, 

אומרים שקוראים לה "פלייר פטנט". 
אין כמו ג'אפקה! רק חשוב להקפיד שכשאתה נועל 
אותה על אובייקט, עשה זאת הרחק מהגוף שלך. 
קרוב   – רגיש,  במקום  צלקת  לי  שיש  לכם  נשבע 
הג'אפקה  של  סגירה  בשל   – הקודשים"  ל"קודש 
תוך כדי מאבק ולחיצה קשה. בלי לשים לב קרבתי 
את הידיות לפלג הגוף התחתון... מה אגיד לכם, לא 
שלכם.  שבאויבים  לגרוע  אפילו  הדבר  את  מאחל 
זו צביטה שמכניעה גם מזוכיסטים חובבי עינויים 
וראיתי  מעלפון  התעוררתי  שלי  במקרה  מלידה. 
בכוח,  לשחרר  מנסים  משפחתי  מבני  כמה  מעליי 
מבלי לדעת איך משחררים את הפטנט של הפלייר 

שננעל... הוסיפו חטא על ג'אפקה... 
שחורות  אצבעות  כמה  ועוד  הזו  הפגיעה  למרות 
שיש לי מדפיקות לא מדויקות, אני אוהב את ארגז 
הכלים שלי. כמו שאומרים: בלעדיו "אני רק חצי בן 

אדם"...

סנדלר יחף
גם כשהגעתי לניצנה, ארגז הכלים שלי היה הנשק 
וברכב,  בבית  ותיקונים  בבעיות  בטיפול  הסודי 
אינסטרומנטלי  לנכס  נהיה  הוא  חשוב,  פחות  ולא 
וחניכים בניצנה.  ביצירת קשר עם שכנים, חברים 
זאת אומרת, בעזרת הארגז הפכתי לא פעם לעוזר 
של אלה שנתקלו בתקלה כבדה באופניים, ביניהם 

השין-שינים והעולים שגרים בקרבת ביתי.
עד  חשבתי  כך  לפחות  לי,  שהיה  טוב  הכי  הלקוח 
לפני כמה חודשים, היה עולה חדש שהגיע במסגרת 
היה  זה  קיבוץ".  "אולפן  שנקראה  לעולים  תכנית 
שפתו  למרות  שנים.  מ-15  למעלה  לפני  בניצנה 

העילגת, היה העולה ההוא בן שיחה מעניין מאוד. 
אותיות  ושברי  מילים  בחצאי  נלאה.  בלתי  דברן 
גם  הולדתו.  ארץ  מולדובה  על  דברים  אותי  לימד 
של  שם  למעשה  הוא  משפחתו  ששם  למדתי 
מתברר  סנדלר.  לאמור  "סספושניקוב",   – מקצוע 
ביתי  לחצר  תדיר  מגיע  שהיה  הזה,  שהסנדלר 
לתקן את אופני הטרנטה, שאלתר בעצמו מחלקים 
ניצנה, היה סוג של סנדלר שהלך  שאסף במחסני 

יחף ודאג שגם השכנים שלו ילכו יחפים.

הארגז הנעלם
חדוות היצירה שלי נפגעה ברגע אחד, כשהתברר 
לי שהארגז נעלם. אחר חיפוש יסודי בבית, באוטו, 
במחסן מתחת לבית ומתחת לאדמה התחוורה לי 
התמונה שהארגז הלך לעולמו בטרם עת. לא הערך 
ואכזבה  גדול  דיכאון  בי  העביר  הארגז  של  הכספי 
לילה  ובין  לי  נעלמו  שהכלים  העובדה  אלא  רבה, 
נעשיתי סוג של נכה ללא נגישות. איך אמשיך בחיי 
היום יום ללא המראה האצילי של השבדי הבינוני? 
לי  תהיה  ומתי  פתיחה.  לכל  כמעט  שמתאים  זה 
בורג  על  הג'אפקה  נעילת  של  העילאית  התחושה 
על  תבוא  ופתיחתו   WD40 עליו  שמתיזים  עקשן 

אפו, חמתו ואימא שלו הצולעת.
שליווה  הארגז  על  הצער  ימי  לחלוף  הספיקו  לא 
אותי למעלה משני עשורים, התבשרתי שגם הדי.
משוכללת  שמע  מערכת  עם  שקנינו  החדש  וי.די. 
לקיים  אפילו  הספקנו  לא  נגנב.  הצוות  למועדון 
החדשה"  "הפירוטכניקה  עם  תרבות  ערב  איזה 
את  לא  וגם  והגיענו"  "שהחיינו  ברכת  את  ולומר 
"ברכת הנהנין", שנאמרת על הפעלת הנאה חדשה 

על חושים שונים. 
גניבות ברצף במקום כל כך  ברגע שהצטברו כמה 
שקט, רגוע ובטוח כמו ניצנה, פקדה אותי טלטלה 
כואבת. נאלצתי להטיל ספק בכל הגישה החינוכית 
שלי ולערוך חשיבה מחדש. איפה טעינו? התחלנו 
לחשוב אפילו על הצבת מלכודות ומעקבים ודברים 

שכאלה...
אלא  נוספות,  גניבות  כמה  היו  מאי  חודש  באותו 
חזרה  השלווה  באחת.  נגמרו  יוני  חודש  בוא  שעם 
קשורות  הגניבות  שאולי  הבנתי  אז  כבר  לכפר. 
החדשים  העולים  תוכניות  ממשתתפי  לאחד 
ברבות  נשכח  העניין  אך  הסתיימה,  שתוכניתו 
הבתים  דלתות  בהם  לימים  חזרנו  שוב  כי  הימים, 

ארגז תיקון הנפש
שרכשתי  החדש  הכלים  ארגז  ואפילו  ננעלות,  לא 
נשאר כמה וכמה פעמים ללא השגחה בחצר, גלוי 

לעין כל וללא מנעולי ביטחון.

הטלפון הגואל
לפני חג השבועות, במקרה או שלא, קיבלתי טלפון 
היה  ושוטפת  סבירה  עברית  שדיבר  איש  מוזר. 
מעבר לקו. ניכר שהייתה איזו מין כבדות בדיבורו, 
מפעיל  היה  לא  אילו  עמוק.  ממקום  שמדבר  אדם 
הייתי  "סספושניקוב",  ואומר  הזיהוי  "קוד"  את 
ההזויה  מהשיחה  ומתנתק  הטלפון  טורק  בוודאי 

ההיא. 
מניצנה  שלך  שכן  סספושניקוב.  זה  דויד,  "שלום 
בא  הייתי  "אני  והמשיך:  אמר  זמן",  הרבה  מלפני 

לבית שלך לתקן אופניים הרבה, הרבה...".
ולעורר נשכחות,  כך המשיך לחזק את ההקשרים 
"אתה  לב.  קורע  בגילוי  ואמר  לתכלית  שהגיע  עד 
יודע שאני רוצה להצטער מולך, כי זה אני שגנבתי 
הווידאו  גנבתי  ואני  העבודה,  של  הכלים  לך 
הוסיף:  ממושכת  שתיקה  אחרי  מהמועדון...". 
הסמים  זה  לקחתי,  אני  לא  זה  בסמים.  "נפלתי 
את  אמר  שלבסוף  עד  לדבר...  המשיך  כך  לקחו", 
המשפט הגואל: "עכשיו אני נקי ואני כבר בן אדם. 
לקחתי  שאני  לך  לספר  יכול  אני  נקי  כשאני  רק 

וגנבתי. אתה צריך לסלוח לי בבקשה".
הגוף  על  לי  שלחץ  המונולוג,  את  המשיך  כך 
הארגז  עליי...  שננעלה  מהג'אפקה  יותר  והנשמה 
האהוב שלי נמכר בנזיד מנת סמים, של אדם שלא 

היה הוא עצמו.
מוכן  שאני  לעצמי  חשבתי  שלו,  המונולוג  בסוף 
והעיקר  שלי,  האהוב  הכלים  ארגז  על  שוב  לוותר 
חזרתו  עד  הגנב  על  לייסורים  גרם  ההוא  שהארגז 

למוטב ועל שנגמל מהסמים.
חג  ערב  שהייתה  השיחה,  רקע  על  שלו,  במקרה 
השבועות, חשתי באמת סוג של "תיקון". חשבתי 
תיקונים,  ארגז  בבחינת  היה  שלי  שהארגז  לעצמי 
לא רק של ליל שבועות אלא תיקון ליל כל החודשים 

והשנים.

את  שוב  לפגוש  שמחתי  ימים,  כמה  מקץ 
איך  לי  להסביר  ידע  הוא  במיטבו.  סספושניקוב 

מחליפים את הקנרק בגלגל של החיים.

ברמת הנגב פותחים את השנה החדשה 
באירוע ברמה אחרת!

פיתחו יומנים ורישמו את התאריך
יום חמישי 22/9/2016 במחנה טלי

יהיה מגוון  ||  יהיה שמח
יהיה מהנה לכולם – לילדים, לבני הנוער, להורים, לסבים ולסבתות, לחברים ולחברות.

יהיה הרבה משלנו, יהיה גם מופע של גידי גוב,

כולנו נהיה שם!

חיים ברמה אחרתרמת הנגב

פרטים בהמשך.......

הודעה לציבור
מבצע עיקור/סירוס חתולי רחוב יוצא לדרך

המועצה נערכת למבצע נוסף של עיקור/סירוס חתולי רחוב. נבקש כי פניות על מוקדי ריכוז של חתולים ישלחו 
אל מזכירויות הישובים אותם הם יעבירו באופן מרוכז אל הרופאה הוטרינרית של המועצה.

שיתוף פעולה, וריכוז יעיל, הינם ערובה להצלחת המבצע ותרומה לרווחת התושבים.
בתקווה למבצע מוצלח ופורה.

דר' עדי ולרשטיין,   הרופאה הוטרינרית הרשותית האזורית



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 217   ||   אוגוסט  2016      |   1011   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 217   ||   אוגוסט  2016

ציפורימפו 

העיט מאפריקה
הצפרות  בעולם  ביותר  המרגשים  האירועים  אחד 

מתרחש כאשר מגיע אורח נדיר לאזורנו.
לפני ארבע שנים העברתי קורס צפרות במדרשה. 
אולגה.  בשם  בחורה  הייתה  המשתתפים  בין 
צופה  ומאז  ובגדול,  אליה,  נדבק  הצפרות  חיידק 
אולגה באופן הדוק בציפורים באזור מגוריה, הנגב 
מוזר.  עיט  אולגה  צילמה  שעבר  בשבוע  המערבי. 
לאחר בדיקה עם מומחים עולמיים הסתבר כי זהו 
באפריקה  מקנן  זה  עיט  סוואנות.  עיט  ממין  עיט 
הוא  בארץ  ולכן  קבוע  באופן  נודד  לא  הוא  ובהודו, 
של  הכל  בסך  השישית  התצפית  זוהי  נדיר.  מאוד 
מין זה בארץ. כמובן שלמחרת נסעתי לאזור צאלים, 
שם נצפה העיט. הגעתי מוקדם מאוד ולכן הספקתי 

ליהנות מזמן איכות לבד עם העוף המרשים הזה. 
אך  חי,  מטרף  קרוביו  כשאר  ניזון  הסוואנות  עיט 
מסוגל גם לאכול פגרים ואף לחמוס טרף מעופות 
עיט  אחר,  עיט  של  מין  לתת  נחשב  בעבר  אחרים. 
ערבות, הנודד במספרים גדולים מעל הארץ בעונות 
בינו  המפרידים  העיקריים  הזיהוי  סימני  המעבר. 
המקור  הם  דומים  אחרים  חומים  עיטים  לבין 
זנב  הכנף,  בתחתית  צפופים  אורך  פסי  המאסיבי, 
אלה  סימנים  בהיר.  הזנב,  מעל  תחתון,  וגב  חלק 

זוהי התצפית השישית בלבד של עיט הסוואנות בישראלנראים היטב בתעופה. 

ציפורים  חובבי  עשרות  כה  עד  אליו  משך  העיט 
האורח  את  ולתעד  לראות  באו  אשר  טבע  וצלמי 

יוצא הדופן הזה לפני שיעזוב אותנו חזרה לארץ 
הולדתו. 

מידד גורן     

אדם, מקום

חוץ מים
ירדנו  שנה  בת  כשהייתי  אביב,  תל  ילידת  אני 
עשינו  נהדרת:  הייתה  בדימונה  הילדות  לדימונה. 
היה  מקום,  בכל  עושים  שילדים  מה  בדיוק  שם 
הראשון  הספר  היה  שלי  אבא  מים.  חוץ  הכל  לנו 
בדימונה, הייתה לו מספרה שבהמשך הפכה לסלון 
בצבא  כשהייתי  למתנות.  חנות  מכן  ולאחר  כלות 
ההורים שלי עברו לאשדוד, ואני החלטת להישאר 
כי כל כך אהבתי את העיר. בשבילי זו הייתה ה-עיר. 

כל החיים
את מנחם הכרתי בצבא. לאחר שהתחתנו התלבטנו 
איפה נרצה לגור, והחלטנו לבנות את החיים שלנו 
גדלתי  אני  יישוב.  להקים  רצינו  צעיר,  במקום 
בצבא  רביבים,  בקיבוץ  בגרעין  הייתי  בדימונה, 
שרתתי בצאלים, כך שבשבילי הנגב היה כל החיים 
וביקרנו  חיפשנו  פה.  להישאר  שנבחר  טבעי  והיה 
להצטרף  והחלטנו  ובבקעה,  בערבה  ביישובים 
הפינוי  בתקופת  היה  זה  ברנע.  קדש  של  לגרעין 
מסיני, מלבדנו היו פה רק שבעה רווקים. הסוכנות 
השכירה לנו בתים באשלים, והיינו נוסעים כל יום 
ומסעדה.  דלק  תחנת  לנו  הייתה  שם  לקציעות, 
בקציעות  שבנו  הרבים  והבסיסים  הפינוי,  כל  עם 
ביום,  משאיות  מאות  שם  עוברות  היו  ובאזור, 

חיילים, קבלנים, והמקום היה מאוד פעיל. 

סופות חול
היה  שם  לניצנה,  עברנו  באשלים  שנתיים  אחרי 
היישוב הזמני שלנו, ולאט לאט התחילו להתווסף 
את  לראות  שבאנו  הראשונה  בפעם  חברים. 
לחדר  קיר  היה  בנוי  שהיה  היחיד  הדבר  היישוב, 
השנייה  בפעם  אבל  שהיה.  מה  כל  זה  גנרטורים. 
שבאנו לבקר אפילו הקיר לא היה, היו רק סופות 
חול. ובכל זאת החלטנו ששם אנחנו רוצים לחיות, 
בגלל האידיאולוגיה של מנחם, הרצון שלי להישאר 
משותפים  חיים  להתחיל  שלנו  וההחלטה  באזור 
והרבה חברים התייאשו  זה לא היה פשוט,  ביחד. 
היו  לא  כביש,  היה  לא  צרכניה,  הייתה  לא  בדרך. 
צאת  עד  החמה  מצאת  עבדנו  בריאות.  שירותי 

רותי צפריר, קדש ברנע
הנשמה בחקלאות, היה לנו צינור של שלושת רבעי 
צול שממנו גידלנו 15 דונם של חצילים ומלפפונים.

יישוב הנגב
את  וכינס  הגיע  אליאב  לובה  שנים  מספר  כעבור 
בונים  שאנחנו  ידע  הוא  במועדון.  התושבים  כל 
יישוב קבע, וביקש מאיתנו לתת לו את היישוב כדי 
להקים את כפר הנוער. לא היה ויכוח – הוא דיבר 
רצינו.  אנחנו  שגם  הדברים  ואלה  הנגב,  יישוב  על 
לפה.  עבר  כשהוא  זזו  דברים  והרבה  חזון,  לו  היה 
אריק שרון, שהיה אז שר, הגיע, ראה את העדרים 
"בואו נקים את היישוב פה".  ואמר  של הבדואים, 

וכך התחלנו לעבור לקדש ברנע. 

בונים את השטחים
בפועל  אבל  השמונים,  בשנות  הוקם  ניצנה  מסוף 
בנייה  כשהתחילה  אבל  מאוייש.  היה  לא  הוא 
ביוזמתו  בפרט,  ובשטחים  בכלל  בארץ  רצינית 
בלוקים  לייבא  התחיל  הקבלנים  שרון,  אריק  של 
לשנע  איך  ידעו  לא  שהם  היא  הבעיה  ממצרים. 
משטחים  מעמיס  מנחם  את  ראו  במקרה  אותם. 
ומפה  כי טוב  לעזור, ראו  עם מלגזה, ביקשו ממנו 
שלוש  במשך  כך  איתו.  סגרו  הקבלנים  כל  לשם 
שנים הוא היה מעמיס לבד במסוף ניצנה. ואז יום 
את  "בונים  שהמצרים  פרסם  ישראלי  עיתון  אחד 
למחר  ומהיום  זה  את  קראו  במצרים  השטחים", 
הבנייה  מוצרי  ייצוא  את  לעצור  החליט  מובארכ 
לישראל. נכנסנו לתקופה ארוכה של יובש. לבסוף 
בנו,  ולהיעזר  המסוף  את  חזרה  לפתוח  הוחלט 
מנחם פתח חברת שינוע ואני עבדתי שם במקביל 
כפקידת רישוי בחברת עמילות מכס. עד אז עבדתי 

כמזכירה טכנית ביישוב. 

אני מאה אחוז
הדרגתי  שינוי  חל  האחרונות  השנים  במשך 
מהחברים,  נתק  להיות  התחיל  שלי.  בהתנהגות 
לאט לאט גם מהמשפחה. יום אחד החלטתי שאני 
עוזבת את העסק, לא היה אכפת לי שמישהו יקח 
לזרוק  שקולה  לא  החלטה  קיבלתי  פשוט  אותו, 
עסק של 20 שנה. וכל הזמן הזה חשבתי שאני מאה 
אחוז וכל העולם לא בסדר. זה גם הגיע לבית, מנחם 
ואני הגענו למצב שאנחנו כבר לא מדברים, פשוט 
כבר  הוא  בנפרד.  אבל  הבית  באותו  שנתיים  חיינו 
לו:  והן ענו  הודיע לבנות שהוא עומד לעזוב אותי, 

"אנחנו רואות את המצב בבית – ואתה צודק". 

הצילה לי את החיים
ואז יום אחד, לפני שנה וחצי, חליתי בדלקת ריאות. 
לבת הבכורה שלי, אבל אחרי  לבוא  הייתי אמורה 
כמה שעות שלא הגעתי היא התחילה לדאוג, באה 
באותו  מחום.  קודחת  אותי  ומצאה  אותי  לראות 
התעקשה  היא  החיים.  את  לי  הצילה  היא  הרגע 
לקחת אותי לבית חולים, התקשרה למנחם ואמרה 
בטוחה  הייתה  היא  ומבולבלת,  קודחת  שאני  לו 

שעברתי אירוע מוחי. 

כדור טניס
מנחם חיכה לנו בבית החולים, שם נתנו לי אקמול 
לשחרר  רצו  כבר  טוב.  יותר  הרגשתי  שלאחריו 
שעברתי  התעקשה  המשפחה  אבל  הביתה,  אותי 
שהם  ומזל   .MRI לי  לעשות  ושצריך  מוחי  אירוע 
במוח,  גידול  בו  גילו  צילום  לי  כשעשו  התעקשו. 
 20 15 או  בגודל של כדור טניס, שכנראה היה שם 

עברנו ממצב של שנתיים שבהן כמעט לא דיברנו, למצב 
שאנחנו לא מפסיקים להיות ביחד

שנה. הוא ישב מקדימה, במוח הפרונטלי, והשפיע 
היה  פתאום  ההחלטות.  וקבלת  ההתנהגות  על  לי 
ברור מה עבר עליי, מה קרה לי כל השנים האלה. 
אמרו למשפחה שאני אצטרך ניתוח ראש ולאחריו 
ביקשו  כבר  הבנות  לוינשטיין.  בבית  ארוך  שיקום 
אותי  לסעוד  לבוא  בשביל  מהעבודה  חופשה 
במשמרות. אבל בעזרת קרוב משפחה רופא, הגענו 
לרופא מומחה שביצע לי תוך ימים ספורים ניתוח 
ייחודי – הוא הוציא לי את הגידול דרך ארובת העין. 
12 שעות, אבל  זה היה ניתוח מאוד ארוך ומסובך, 
לאחר מכן תוך כמה ימים כבר הייתי חזרה בבית, 

על הרגליים. 

דלק וכמון
אבל פה לא נגמר הסיפור. הניתוח גרם לי לאיבוד 
זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך, כרתו לי את תעלות 
הטעם והריח – אז עכשיו יש ריחות מסוימים שאני 
לא יכולה לסבול, כמו דלק או להבדיל כמון )למרות 
שפעם מאוד אהבתי את התבלין הזה(. עברתי שנה 
שאני  החלטתי  אבל  הניתוח,  אחרי  קשה  מאוד 
משקמת את עצמי, חוזרת למה שהייתי. התחלתי 
פסיכולוגים,  פסיכיאטרים,  למומחים,  בנסיעות 
ותל  שבע  לבאר  נסיעות  הזמן  כל  בעיסוק,  ריפוי 

אביב, כל מה שאפשר לעשות.

תמיכה מהקהילה
לנס  מעבר  אבל  קשה,  מאוד  תקופה  הייתה  זו 
תומכת.  וסביבה  חדשה  משפחה  גיליתי  הרפואי, 
אם אלה הבנות שהיו לצידי, הקהילה שבה אני חיה 
או מנחם שהפך להיות הנהג שלי. עברנו ממצב של 
שאנחנו  למצב  דיברנו,  לא  כמעט  שבהן  שנתיים 
לא מפסיקים להיות ביחד. אני חייבת להודות גם 
בעיר,  קורה  היה  זה  אילו  לי.  שעזרו  החברים  לכל 
אני לא חושבת שהייתי מצליחה להשתקם בצורה 
אנשים  מאותם  מהקהילה,  התמיכה  בלי  כזו, 
שהתייאשו  אנשים  שנים,  כבר  מהם  שהתרחקתי 
ממני. אני הרגשתי שאני חייבת להתנצל בפני כל 
אחד שעשיתי לו רע. התקשרתי לכולם, אחד אחד, 
מסבירה שזה בעצם לא אני וכמה שאני מצטערת.

מעל ומעבר 
היום  לעבודה.  כשירה  שאני  החלטתי  שנה  אחרי 
ובמועדונית  אני עובדת כמזכירה במושב בכמהין, 
מאוד  מעצמי,  מרוצה  מאוד  אני  ברנע.  בקדש 
מסביב  עובדת  אני  עושה,  שאני  ממה  מרוצה 
משפחה  גיליתי  סיפוק.  ומלאת  מרוצה  לשעון, 
זוגיות  חדשה,  אהבה  ונכדים,  נכדות  חדשה, 
ובעל, שעשו מעל ומעבר  נהדרת, בנות מקסימות 
לשיקומי. וכמובן החברים שלהם אני מודה מקרב 

לב על הסבלנות, התמיכה והעידוד. 

החור הזה
אז יש לנו ארבע בנות. שתי הגדולות נולדו בניצנה, 
בבית של 24 מ"ר, ושתי הקטנות נולדו כבר בקדש 
והיום היא  גרה בקדש ברנע  ברנע. שרית הבכורה 
מגדלת פה את ילדיה, מור היא ממייסדי שיזף, טל 
הזקונים  בת  ואיילת  באשלים,  בית  ובונה  עוברת 
ורואה את העתיד  השתחררה לפני שבוע מהצבא 
הבאתם  "מה  אמרו  הן  ילדות  היו  כשהן  פה.  שלה 
בילויים",  ואין  חברים  אין  הזה,  לחור  לפה  אותנו 
אבל היום כשהן נשואות זה המקום היחיד שבו הן 
רוצות לגדל ולחנך את הילדים – ולי יש זכות גדולה 

שאנחנו כולנו פה ביחד, בנגב.

פינת הגינון המדברי

לקראת אוגוסט 

מתאימה לעמוד של פרגולה או על גדר רשת

אוגוסט בפתח, ואם אתם והגינה שרדתם עד כה, אז 
המשיכו עוד קצת וההקלה בחום תגיע בקרוב. אם 
לא יצאתם לחופש באזורים קרירים וירוקים, זאת 
הזדמנות להשלים משימות בגינה. אז מה עושים? 
אם  הזריחה.  לפני  עוד  לעבוד  להתחיל  יש  קודם, 
לכם  תהיה  לא  באביב,  ועישבתם  התעצלתם  לא 
הרבה עשבייה עכשיו. כדאי לבצע גיזומים קלים – 
תספורת למשתרעים שמכסים שביל, גיזום ענפים 
וקיטום  במעברים  המפריעים  ועצים  שיחים  של 
לפרוח.  שסיימו  ורב-שנתיים  שיחים  של  פרחים 
לחשוף  לא  כדי  חזקים  גיזומים  לעשות  כדאי  לא 
את הגזעים לקרינה חזקה של אמצע הקיץ. בכלל, 
יש להיזהר מלשתול או להעתיק צמחים שהיו בצל 
גם צמחים שנחו להם במשתלות  )כמו  עד עכשיו 
בגינה.  מלאה  בשמש  אותם  ולשתול  מוצלות( 
צמחים אלה עלולים לקבל כוויה )מפתיע שדווקא 
הצמחים הבשרניים, כמו קקטוסים, רגישים ביותר 
כדאי  הבעייתי.  בצד  ולהתייבש  כאלה(  למעברים 
לחכות לסתיו לשתילות בגינה, כדי שצמח רך לא 
ימצא את עצמו לבד בגינה בחום אוגוסט, כשבדיוק 
הסוללה של מחשב ההשקיה מתה, ואתם נופשים 
לכם בקרירות ב-3,000 מטר גובה בצל המחטניים 

בהרי הדולומיטים.

ורודה  פודרית  המדברי:  הצמח  פינת 
Pandorea ricasoliana

הנציג  הביגנוניים;  ממשפחת  מטפס  היא  פודרית 
עץ  הוא  בנוי  המשפחה  של  ביותר  המפורסם 
מינים,   750 ובה  קטנה  יחסית  המשפחה  הסיגלון. 
ועל כן הרבה  וצבעוניים,  כשהפרחים לרוב גדולים 
מינים מצאו את דרכם לגינות. מקור הפודרית הוא 

ורוד,  וצבעו  משפך  צורת  לפרח  אפריקה.  בדרום 
נשירה  היא  פודרית  נובמבר.  עד  ממאי  והפריחה 
ונוף  גזע עם שרביטים ארוכים  שצומחת מהר על 
פרוע. מתאים להדלות אותה על עמוד של פרגולה 
כדאי  גפן,  כמו  רשת.  גדר  על  לטפס  לה  לתת  או 

לשתול אותה בצד הדרומי של הבית, כדי שתיתן 
צל בקיץ ותאפשר לשמש לחדור בחורף. 
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