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דבר ראש המועצה
שלום לתושבות ותושבי רמת הנגב 

וחג פסח עמוס מטיילים וגדוש פעילויות מאחו
רינו, וכבר אנו בפתחם של הימים הנוראים - יום 
השואה ויום הזיכרון, שלאחריהם אנו חוגגים 66 

ושנים לעצמאותה של מדינת ישראל. כך זה אצ
ולנו, העצב נמהל בשמחה והשמחה מהולה לעי

תים בכאב ובעצב.
גאווה מקומית 

שמחה כזו הגיעה ממש בערב החג עת נחת על 
ושולחני מכתב מראש אכ"א, האלוף אורנה ברבי
האזו המועצה  כראש  לי  מבשרת  היא  בו  ובאי, 

רית רמת הנגב כי ביום העצמאות הקרוב יוענקו 
לארבעה מבני ובנות רמת הנגב פרסי הצטיינות 
מידי נשיא המדינה והרמטכ"ל: שדמה בר, ישראל 

ומוסקוביץ', לילך ירדני ושי משה הברקורן )המכ
תב בעמוד זה(. נמלאתי גאווה עבור הזוכים, עבור 
לי  אין  והמועצה.  היישוב  הבית,  ועבור  הוריהם 
ספק כי אלה הניצנים שפורחים מתוך חינוך ערכי 

ושיש בו תרומה לקהילה, התגייסות ושירות מש
מעותי בצה"ל ובחברה הישראלית בכלל. 

אחרי החגים
ממש ערב החג הושבעה ממשלה חדשה למדינת 
ישראל. הבחירות כבר מזמן נשכחו, ועכשיו זוהי 
הממשלה של כולנו. אחרי החגים, על פי תוכנית 
עבודה שקבעתי, בכוונתי להשקיע רבות ללמידה 

ווהיכרות עם שריה החדשים/ ישנים של הממש
הפנים  שר  עם  כבר  נתקיימו  כאלה  פגישות  לה. 
ואף עם שר השיכון, שני שרים מרכזיים לפיתוח 
רמת הנגב. אני מאוד מקווה כי הממשלה החדשה 

יותר בפיתוח הנגב ממה שכתוב בהסכ ותעסוק 
מים הקואליציוניים )ואולי זה סימן טוב...(.

וכבר צריך לעמוד על המשמר: ממש עם תום החג 
ירוחם.  רמון,  מצפה  של  רשויות  ראשי  נפגשנו, 
והחלטנו  הנגב  ורמת  נתיבות   , אופקים  דימונה, 

ולצאת למאבק משותף כנגד כוונות האוצר לבי
טול חוקי הנגב )הקלות המס(.

משלחת לפולין
משלחת של המועצה, מורכבת מנציגי המליאה 
ועובדיה, תצא לפולין ולפלונסק, העיר התאומה 
של רמת הנגב בה נולד דוד בן גוריון. המשלחת 
תשתתף במצעד החיים, ולאחר מכן על פי הזמנת 
ראש העיר של פלונסק נהיה אורחי הכבוד בטקס 
גוריון. הכיכר  קריאת כיכר העיר על שם דוד בן 
נמצאת ממש ליד הבית בו נולד. לא הרחק משם, 
הקימה  שנשאר,  הקטן  היהודי  הקברות  בבית 
המועצה לפני כעשור עץ זית עשוי מתכת, עליו 
תולים בני ובנות רמת הנגב היוצאים למשלחות 
פולין עלה עשוי אף הוא מתכת ועליו חרוט שמה 
זה אינו עומד  ותאריך ביקורה. עץ  של הקבוצה 

ובשלכת אף פעם, והוא מתמלא בעלים. זוהי הע
דות שלנו ל"נזכור ולעולם לא נשכח". 

חשמל זורם - עצמאות מקומית 
לכולנו  מורגשות  הנגב  ברמת  החשמל  בעיות 
לאחר  רבים.  מתח  ונחשולי  חשמל  הפסקות   -
שאיתרנו ייעוץ משפטי שמתמחה בנושא ומומחי 
חשמל מתאימים, אישרה מליאת המועצה לצאת 

ולמאבק משפטי ולהוביל בסדר דין תביעה לאכי
לרמת  סדירה  חשמל  אספקת  של  הסדרה  פת 

והנגב. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרא
שותנו לטיפול בנושא במישור הציבורי, המנהלי 

והמשפטי.
חג עצמאות שמח לכל 
התושבים ולמשפחותיהם,

שמוליק ריפמן 

הדיון יתקיים ביום ב' ה-29/04/13 
בשעה 20:00 באודיטוריום המכון 
לחקר ב"ג )בכניסה למדרשה(. 

בראשית הדיון יוצג הנושא 
ולאחריו יערך פאנל ודיון 

בשתתפות: ראש המועצה, נציגי 
הרשות להסדרת ההתיישבות 

הבדואים בנגב, נציגי הבדואים, 
נציגי הגופים הירוקים, ונציגי 

התושבים. השתתפותכם חשובה.
 לפרטים: אבשלום כהן-ביס"ש 

שדה-בוקר. 050-2050580

בית ספר שדה, שדה-בוקר מזמין 
את  תושבי המועצה לדיון ציבורי 

בנושא: "הקמת היישוב 
הבדואי ברמת ציפורים"  

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

 עובדי המועצה 
בסיור לימודי

כל עובדי המועצה יצאו ללמוד מעמיתיהם במועצות אזוריות אחרות. מה דומה ומה שונה?

ותפיסת העבודה הארגונית של המועצה מבוס
וסת בין היתר על ערך הלמידה. העובדים לוק
לימוד וסיורים  עיון  ימי  בהרצאות,  חלק  וחים 

זו, מקיימים מדי שנה כל עובדי  יים. במסגרת 
על  המבוסס  יומיים,  בן  לימודי  סיור  המועצה 
שונות   – אזוריות  במועצות  עמיתים  מפגשי 
ועל  נפגשים  מתרשמים,  לומדים,  ודומות. 
חשוב  שהוא  חברתי  גיבוש  גם  מתקיים  הדרך 

לא פחות.
במו שהתמקד  יומיים  בן  למסע  יצאנו  והשנה 

ויואב.  בנימין  מטה  לכיש,  האזוריות  עצות 
כשאושרה קמחי מתאמת את מכלול הפרטים 
את  תופס  המועצה  ראש  ושמוליק  להפליא 
של  ליומיים  לדרך  יצאנו  הפיקוד,  מיקרופון 

חוויות ולימוד.

הפיתוח  על  שמענו  לכיש  האזורית  במועצה 
יוצ המתיישבים  קליטת  על  וההתיישבותי, 

הקיימים.  ביישובים  השינוי  ועל  קטיף  גוש  אי 
לאחר מכן המשכנו למטה בנימין, קיימנו סיור 

וותצפית, סיירנו בשלה הקדומה ונחשפנו לנו
פים הבראשיתיים שמעבר לקו הירוק. שם גם 

וקיימנו מפגש עמיתים ראשון – ראינו את השו
הנגב  רמת  האזורית  המועצה  בין  והדומה  נה 
לשישים  קרוב  שכוללת  אזורית  מועצה  לבין 
שונות  עם  ההתמודדות  את  תושבים!  אלף 
דמוגרפית, מגוון אוכלוסיה ויישובים שהולכים 

ומשתנים עם הזמן.
לאחר לינה בירושלים, ערב קריוקי למעוניינים 

יצאנו בבוקר שלמח ווערב חופשי בירושלים, 
רת למועצה האזורית יואב. שמענו על תהליך 

וגיבוש חזון המועצה והתאמת החזון לכדי תכ
פי סדר  על  ולאחר מכן התחלקנו  נית עבודה, 
המחלקות כשכל עובד פגש את המקביל אליו.

ירוקות  ריאות  מרתקת,  נופית  בהצצה  סיימנו 
לעולם(  ייגמר  )שלא  הארץ  במרכז  אינסופיות 
– מהיציאה מבניין המועצה בצומת מסמיה ועד 
היסטוריה  קצת  ספגנו  לסיום  ישעיהו.  לגבעת 
במערות בית גוברין, ושבנו לנוף החולי ולנחילי 

הארבה של רמת הנגב. 
של  מגוון  עם  שבנו  רבה.  בהצלחה  סוכם  הסיור 
להמשיך  ורצון  דעות  החלפת  רעיונות,  חוויות, 

ללמוד, לחקור ולעשות לבית שלנו ברמת הנגב. 
נמשיך לעדכן.

חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

צילום: אדוה לוידאיך זה לנהל מועצה בת שישים אלף תושבים?
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הקהילייה החינוכית 
 "ניצנה" - על שם 
לובה אליאב ז"ל

זהירות, ארבה

אליאב, חתן פרס ישראל, הוא ממקימי הקהילייה ומגדולי מיישבי הנגב

 העיתונים סיקרו, התושבים צילמו, החקלאים דאגו והמטוסים ריססו - 
כך התמודדנו עם מכת הארבה ברמת הנגב

הסוכנות  יו"ר  וחברים,  משפחה  בני  במעמד 
היהודית נתן שרנסקי, ח"כ עמיר פרץ, הסופר 
וכ- פינס-פז  אופיר  לשעבר  ח"כ  עמיר,  אלי 
1,000 צעירים ממשיכי דרכו החינוכית, נערך 

התיישבו החינוכית  הקהילייה  קריאת  וטקס 
תית "ניצנה" שבנגב על שמו של אריה )לובה( 
עצרת  התקיימה  הטקס  לאחר  ז"ל.  אליאב 
בהשתתפות כ-1,000 צעירים ממכינות קדם 
שינים(,  )שין  שירות  שנת  צעירי  צבאיות, 
צעירות,  קהילות  וחברי  לאומי  שירות  חניכי 

שמבקשים להשפיע על עתיד הנגב. 
1921-2010(, מבכירי תנוו )לובה אליאב ז"ל 

שר.  וכסגן  כח"כ  כיהן  לשעבר,  העבודה  עת 
תרומתו  על  ישראל  בפרס  זכה   1988 בשנת 

פעילו במסגרת  ולמדינה.  לחברה  והמיוחדת 
בשנת  הקים  וההתיישבותית,  החברתית  תו 
התיישבותית  החינוכית  הקהילייה  את   1986

על  היהודית,  הסוכנות  של  מיסודה  "ניצנה", 
זכה בפרס   2003 גבול ישראל מצרים. בשנת 

ובן גוריון על מפעל חיים בקליטת עליה וביי
שוב הנגב. 

בקהילייה  כי  ציין  פלמ"ח,  דוד  ניצנה,  מנהל 
וחינו ערכית  פעילות  שנה  מדי  ומתקיימת 

כית לאלפי בני נוער וצעירים מרחבי העולם 
ומישראל. בין היתר נערכים בניצנה סמינרים 
כמו  ציוני-אקולוגי.  בדגש  חינוכיים  קצרים 
המכינה  ובהן  ארוכות  תכניות  מתקיימות  כן 
קליטה  אולפני  ארץ";  "דרך  צבאית  הקדם 
לעולים צעירים בעלי יכולות לימוד גבוהות; 
בדגש  מהתפוצות  לצעירים  "מסע"  פרויקט 

אלי לובה  וברוח  במדבר;  אתגרי  ספורט  ועל 
"תיקון  ובשיתוף משרד החינוך, פנימיית  אב, 
עולם" לקטינים מבקשי מקלט בלתי מלווים 

שהגיעו בגפם מאריתריאה ושהו במעצר.

בין פורים לפסח החלה פלישה של נחילי ארבה 
במשך  הנגב.  רמת  באזור  לישראל  ממצרים 

וכשלושה שבועות התמודדו אנשי משרד החק
לאות, בשיתוף ותיאום עם פקחי רשות הטבע 
נחילי  פלישת  עם  הנגב,  רמת  ואנשי  והגנים 

מצ דרך  אפריקה,  ממדבריות  שהגיעו  וארבה 
רים וסיני אל שטחה של ישראל. הארבה חדר 
קרן,  הר  שבטה,  ניצנה,  פיתחת  באזור  בעיקר 

אשלים, פארק גולדה, רביבים ורתמים. 
הפלישה החלה עם נחיל קטן יחסית, שהתמקם 

המוקד הבוקר  בשעות  ורוסס  כמהין,  ובאזור 
מות שלמחרת היום. אולם זה היה רק הקדימון 

ולדבר האמיתי. כעבור יומיים, בצהרי יום שלי
שי, החלה פלישה של נחילים נוספים - מיליוני 
חגבים כיסו את פני השמים, תופעת טבע שלא 

ונראתה כמותה מאז מכות מצרים. משרד החק
לאות העלה לאוויר שני מטוסים קלים במטרה 
לאמוד ולעקוב אחר היקף הפלישה ולאתר את 
הארבה  )חגבי  הלילה  למנוחת  נחיתתם  מקום 
אינם פעילים בשעות הקור והלילה, ולכן הזמן 

בש הוא  הריסוס  לפעולות  ביותר  והאפקטיבי 
עות הבוקר המוקדמות(. 

הלאו ברמת  לאטרקציה  היו  החגבים  ומיליוני 
מית, וכל אמצעי התקשורת הגיעו לצלם ולסקר 
את התופעה הנדירה. גם הפועלים התאילנדים 

כמו טיגון  לאחר  לצלחת,  אותם  לקבל  ושמחו 

בן. קצת פחות נלהבים היו החקלאים, שעקבו 
הה ופעולות  החוזרות  הפלישות  אחר  ובמתח 
החקל מרבית  המזל,  למרבה  שננקטו.  ודברה 

אות ברמת הנגב היא בתוך בתי רשת וחממות, 
ורק מקצתה היא בשטחים פתוחים, כמו גידולי 

תפוחי אדמה, רימונים ועצי זית. 
ובה  יומיומית,  שיגרה  מתקיימת  כחודש  מזה 
וניטור אחר  נכנסים, נערך מעקב  נחילי ארבה 
יוצאים  שחר  ועם  נחיתתם,  ומקום  מעופם 

מתק זו  פעילות  ריסוס.  לפעילות  והמטוסים 
יימת בעיקר בשטח שבין הר קרן לאשלים ובין 

רביבים ורתמים לכיוון הנגב המערבי. 
כיום  נכון לכתיבת שורות אלו, הארבה הנכנס 
לארץ הוא במצב של רבייה וצבעו צהוב. במצב 
הזה חגבי הארבה אינם אוכלים ולכן לא מזיקים 

ולסביבה. אך כשיתחילו ההטלות ויבקעו הזוח
לים תחל הבעיה האמיתית; הארבה הזוחל הינו 

זללן שאוכל ומחסל כל מה שירוק בסביבתו.
ולצערנו לא זכינו לשיתוף פעולה עם השלטו

נות המצריים. לו היה קיים שיתוף פעולה כזה, 
הוא היה מאפשר מידע בזמן אמיתי וגם יכולת 

התמודדות טובה ואפקטיבית יותר. 
ועם צאת החג , גם מכת הארבה הסתיימה ) בי

נתיים( והעיקר ללא נזקים....

אדוה לויד, דוברת המועצה

צילום: אדוה לוידעם שחר יוצאים המטוסים לפעילות ריסוס

סדרה חדשה
08.04.13 "בין הדף למסך": ביקורת הקולנוע עם יעל שוב

יום שני, 17.30, בספרייה במדרשת בן גוריון
TimeOut, על ביקורת הקולו  יעל שוב, מבקרת הקולנוע של

נוע כסוגה ספרותית-קולנועית, חילוקי דעות בין מבקרים, 
תפקידה החברתי-תרבותי של הביקורת ועוד. 

עלות: 20 ₪ בהזמנה מוקדמת )עד יום חמישי 4.4(, 30 ₪ 
במעמד ההרצאה.

להזמנה מוקדמת ורישום להסעה: אורן 08-6564121.
.shiras@rng.org.il לפרטים: שירה 08-6564115 או

10.04.13 הצגת התיאטרון "אמנות" של תיאטרון חיפה
יום רביעי, 21.00, באולם גולדה ברביבים

מאת: יסמינה רזה; תרגום: ניסים אלוני; בימוי: נתן דטנר; 
ותפאורה: אבי שכוי; תלבושות: אורן דר; מוסיקה: רן בגנו; תאו
רה: חני ורדי; משתתפים: נתן דטנר, נורמן עיסא, אוהד קנולר.

מה היית עושה אם חברך הטוב היה משלם הון עבור חתיכת בד 
וצבועה לבן וקורא לזה "אמנות"? חבר אחד רוכש ציור מודר
ני שכולו מלבן לבן. חברו הטוב שונא את הציור, ואילו חבר 
ושלישי מנסה לגשר בין השניים, מה שמוביל לתוצאות קטס

טרופליות, המפרקות חברות שעמדה איתנה זה 15 שנה.
המחזה שואל "מהי אמנות?", ובו זמנית מנתח את טבעם של 

רעות גברית, חיים ואנושיות. אמנות הדיון היא תירוץ כדי לדבר 
על אהבה, סובלנות ואנשים שחושבים אחרת. המחזה מתרכז 

ובוויכוח לא פחות משהוא מתרכז בדרמה. המחזאית הצר
פתייה-יהודייה יסמינה רזה נמנית עם דור המחזאים הצעירים 

הבולטים של ימינו. 
משך ההצגה: כשעה ורבע ללא הפסקה.

70 ₪, בקנייה במקום 75 ₪ )יימו  עלות כרטיס: בקנייה מראש
סרו בקופת האירוע(.

ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה ו/או בטל' 6564121.

ו 12.04.13 שישי ציוני: הכסדום היינו?! תקשורת, משפט ודמ
קרטיה בישראל 2013

יום שישי, 09.30-12.30, אודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת 
בן גוריון

משה נגבי: תקשורת משפט ודמוקרטיה בישראל 2013.
ועו"ד צבי האוזר: לו בן גוריון היה צריך להכריז על הקמת מדי

נה כיום - משילות.
מנחה: ד"ר ניר קידר.

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

23.04.13 סרט הקולנוע "הניצוד", במסגרת מועדון הקולנוע 
רמת הנגב

שלישי, 21.00, באולם גולדה בקיבוץ רביבים  
בימוי: תומאס וינטרברג; משחק: מאדס מיקלסן, אניקה 

ודרקופ, תומאס בו לארסן, זוסה וולד, לאסה פוגל סטרום; 
2012, 115 דקות, דנית עם תרגום לעברית.

כאש בשדה קוצים מתפשטת שמועה בעיירת ציידים זעירה 
בדנמרק ומכניסה את התושבים להיסטריה. לוקאס בן ה-40 

)מיקלסן, שזכה בפרס פסטיבל קאן על משחקו(, גנן בגן הילדים 
המקומי שמנסה לשקם את חייו מגירושיו הכואבים, נותר לבדו 

ולהילחם על חפותו, הקשר עם בנו וכבודו. גישה מורכבת, לע
תים מעורפלת, לסוגיית האדם הנרדף על לא עוול בכפו בסרט 

המעלה שאלות לגבי החברה הדנית.
20:30 הרצאה, 21:00 הקרנת הסרט.

כרטיסים ברכישה מוקדמת )יימסרו בקופת האירוע( 
בעלות 20 ₪.

לרכישה באתר המועצה או ב-08-6564121.
כרטיסים בקופת האירוע בעלות 25 ₪ )החל משעה 20:15(.

25.04.13 "בוא אליי פסוק נחמד לקרוא בתורה ולעוף בחזרה", 
במסגרת מועדון הספר בקדש ברנע
חמישי, 20.30, במועדון קדש ברנע

קפה וספר, שיח מקומי חופשי.
לפרטים: אוקסנה 052-3422397 או איריס 050-3016969. 

מומלץ להתעדכן לפני האירוע.

תחזית תרבות - אפריל

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה
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הוועדה לאיכות הסביבה מסכמת שנה

ההפרדה מתפשטת

ענבי קיץ באמצע החורף

מהווים   2013 והתחלת   2012 שנת  סיום 
המו של  הסביבה  לאיכות  בוועדה  ועבורנו 

הפעילות  לסיכום  הזדמנות  האזורית  עצה 
הפעילות  ותיכנון  שחלפה  בשנה  שביצענו 
2012 התאפיינה בחיו  בשנה הקרובה. שנת
לופי כוח אדם ביחידה הסביבתית ובוועדה: 
נחליאלי,  נועה  את  החליפה  קפלן  הילה 

בא היחידה  כרכזת  עבודתה  את  ושסיימה 
מצע 2012. גם בוועדה היו שינויי כח אדם 
של  פרויקטור  לתפקיד  נכנס  רותם  גיא   -
הקיץ  במהלך  נכנס  דוניץ  ויואב  הוועדה, 
לכך  כן  אם  הוביל  זה  מצב  יו"ר.  לתפקיד 
הוועדה  של  הראשוניות  המטרות  שאחת 
רצף  על  ושמירה  מחדש  התייצבות  הייתה 

פעילות. 
הגדרנו   2012 במהלך  זו,  למטרה  בנוסף 

לוועדה מטרות נוספות:
ו 1. להוות גוף מקצועי בנושא סביבה, שע
ודותיו מהוות משקל בתהליך קבלת ההחל

טות במועצה
ו סבי וסוגיות  פניות  המרכז  גוף  להוות   .2

תיות העולות מקרב תושבי המועצה
שהוועדה  מראה  ב-2012  הפעילות  בחינת 

והתכנסה לדיונים שש פעמים. בנוסף, ביצ
סיורים  שני  סיורים:  שלושה  הוועדה  עה 
למרחב  אחד  וסיור  האוהלים"  "עיר  לשטח 

הווע התמקדה  השנה  במהלך  חמרן.  והר 
מינים  בנושא  האוהלים,  עיר  בסוגיית  דה 
בסוגיית  זהוב(,  כנפון  המין  )בדגש  פולשים 
פינות  ניקיון  ובסוגיית  במדרשה  היעלים 

המיחזור בישובים.
סוגיית עיר האוהלים העסיקה את הוועדה 

ולתקופה ארוכה. במהלך תקופה זו דנה הוו
עדה בנושא זה בשיתוף ציבורי נרחב במשך 
שני  הוועדה  קיימה  בנוסף,  ישיבות.  שלוש 
תושבים  שיתוף  כדי  תוך  לשטח  סיורים 
לשטח  הסמוכים  מהיישובים  ועדים  וחברי 

העבודות. 
עלתה  זהוב"  "כנפון  במין  הטיפול  סוגיית 
הוועדה.  של  שונות  ישיבות  בשתי  לדיון 
הוועדה המליצה וכיוונה את המשך שיתוף 
האזורית  המועצה  בין  המתקיים  הפעולה 
הטבע  ורשות  הנגב  רמת  מו"פ  הנגב,  רמת 

והגנים בכדי להמשיך ולטפל בבעיה זו.
לדעתנו  מהווה  במדרשה  היעלים  סוגיית 
לה  להכרה  סמלית  משמעות  בעלת  נקודה 

וזוכה הוועדה בקרב ראש המועצה, שכן סו
גיה זו הונחה לפתח הוועדה על ידי שמוליק 

וריפמן שבחר להמתין לקבלת עמדת הווע
דה בנושא זה, וזאת למרות לחצים לפעולה 

מהירה שהופעלו מכיוון ועד המדרשה. 
ביישובים  המחזור  פינות  ניקיון  סוגיית 

סמ חשיבות  בעלת  נקודה  היא  אף  ומהווה 
הוב זו  סביבתית  בעיה  שכן  בעינינו,  ולית 

רבות  ציבור  פניות  הוועדה עקב  אה לפתח 
מהתהליך,  כחלק  שונים.  ישובים  מתושבי 

חי קבלנים  להפעלת  מכרז  הוועדה  ובנתה 
המחזור.  פינות  את  וינקו  שיתחזקו  צוניים 

תהליך המכרז טרם הושלם. 
ולסיכום, כאשר בוחנים את התנהלות הווע

2012 לאור המטרות שהוו  דה במהלך שנת
צבו לעיל, עולה שהוועדה הצליחה לשמור 
על פעילות יציבה למרות חילופי כח האדם 

ושחלו בה. בנוסף, נראה שמעמדה של הוו
בעיני  התחזק  סביבתי  מקצועי  כגוף  עדה 

המוד אולם,  במועצה.  ההחלטות  ומקבלי 
עות הציבורית של הציבור הרחב לפעילות 
זו  מטרה  ובמימוש  נמוכה  נשארה  הוועדה 
שהצבנו לעצמנו - ההצלחה חלקית ביותר. 

ביו נמצאת   2013 לשנת העבודה   תוכנית 
השנה  וגיבוש.  תכנון  של  בתהליך  אלו  מים 
אנחנו מעוניינים לשנות במעט את מערכת 
לוועדה  הסביבתית  היחידה  בין  היחסים 

תה שהוועדה  כך  ידי  על  סביבה,  ולאיכות 
פוך לעצמאית יותר ותייצר סדר יום שיביא 

ולתהליך של דיון משותף עם היחידה הסבי
בתית. בנוסף, אנחנו מעוניינים לייצר בתוך 

בנוש שיתמקדו  עבודה  קבוצות  והוועדה 
שט ביישובים,  קיימות  כגון  יזומים,  ואים 

חים פתוחים במועצה, איכות סביבה בקרב 
האוכלוסייה הבדואית ועוד. מצב זה יאפשר 
למועצה  סביבתי  יום  סדר  יצירת  לטעמנו 

לוו "מגיבה"  מוועדה  הוועדה  את  וויהפוך 
עדה "יוזמת".

נוספים  לתושבים  שוב  לקרוא  המקום  זה 
המעוניינים לקחת חלק בפעילות הוועדה. 

בברכה,
יואב דוניץ, יו"ר הוועדה
גיא רותם, פרויקטור הוועדה
עלית וייל-שפרן, מנהלת 
היחידה הסביבתית
הילה קפלן, היחידה הסביבתית

עברה חצי שנה מאז ה-22 לאוקטובר 2012, 
את  הכירו  ורתמים  רביבים  תושבי  בו  היום 
הפחים החומים והתחילו להפריד בין אשפה 
יבשה, תוך כדי הקפדה על  רטובה לאשפה 
זכוכית,  בקבוקים,  נייר,  קרטונים,  מחזור 

ומתכת, פסולת ביתית רעילה ופסולת אלק
טרונית. 

מאד,  מוצלח  אפילו  מוצלח,  היה  הפיילוט 
ובעיקר  התושבים  של  התגייסותם  בזכות 

הפרו של  התפעול  על  האמונים  והאנשים 
יקט ביישובים אלו; מדובר על צוות הגינון 
האשפה  פינוי  על  שאחראי  רביבים,  של 
רק  שלא  צוות  רביבים.  באגן  האורגנית 
קנאי  אלא  הרטובה,  האשפה  את  מפנה 
להפרדה ונהנה מהעשייה, כאשר מול עיניו 

במ ההפרדה  של  החזון  ביומו  יום  ועומד 
לפידות,  עמיעד  גיבש  הזה  החזון  את  קור. 
הוגה הפרויקט והאדם שהצליח להביא את 
מיליוני  להשקיע  הסביבה  להגנת  המשרד 
שקלים על מנת להפוך את האשפה ממטרד 
אנו  בו  למצב  שנגיע  לכך  ולשאוף  למשאב 
גם  להזכיר  חייבים  פסולת.  אפס  מייצרים 
את הנהלות היישובים שנרתמו לנושא ואת 
צוות חדר האוכל של רביבים בראשות חזי. 

ואמנם צצו ועלו בעיות ועדיין עולות, כדוג

ומת הזבובונים בפחים החומים, קושי בהפ
מחפשים  אנו  אך  ועוד,  האוכל  בחדר  רדה 
לשמוע  לנו  וחשוב  שוטף  באופן  פתרונות 

מה כלומר  מהשטח,  המתמיד  המשוב  ואת 
בבעיות  לטפל  שנוכל  מנת  על  תושבים, 

באופן מיידי.
ומאז עברה הרבה אשפה רטובה בפחים החו

אשפה  טון  כ-33  למעשה  ובמכולות,  מים 

הושק  הפרויקט  פברואר  ובתחילת  רטובה, 
הת המרשימה  הפתיחה  בוקר.  שדה  ובאגן 
ובמר בוקר  שדה  בקיבוץ  בהפנינג  וקיימה 

בית  על  הנוער  בני  אמונים  היו  בו  חב-עם, 
במה התושבים  את  ששירת  הנפלא  והקפה 

שדה  שבקיבוץ  לציין  )וחייבים  האירוע  לך 
בוקר אפשר לפתוח קונדיטוריה נפלאה רק 
ממאפים תוצרת בית של אמהות בני הנוער(. 

מהאתר  כחלק  אינטרנט  אתר  הועלה  וכבר 
)אליו  בפייסבוק  דף  פתחנו  המועצה,  של 
אתם מוזמנים להיכנס כדי לשאול שאלות, 
ועולות  הצצות  בבעיות  עינינו  את  להאיר 
מקיבוץ  נוסף  פינוי  צוות  הכשרנו  ועוד), 
את  פיזרנו  חדש,  הדרכה  וצוות  בוקר  שדה 
הפחים החומים והדרכנו בבתי התושבים - 

והנה עוד שני ישובים מפרידים.
אגן  את  להשלים  מנת  על  שנשאר  מה  וכל 
שדה בוקר הוא להיכנס למדרשת בן גוריון, 

ההפ פרויקט  יחל  אפריל  חודש  בסוף  ווכך 
יוטמע  גם במדרשה. הפרויקט  רדה במקור 
בשיתוף פעולה עם מכינת הנגב, שבעזרתם 
ודפי  מגנטים  נחלק  נסביר,  בית,  בכל  נבקר 

ותק ברצון  במתנה,  פחים  ניתן  וגם  והסבר 
ווה להפרדה טובה ואיכותית גם ביישוב זה. 

הפנינג הפתיחה ייערך ביום חמישי 9.5.13.
מחכים לשמוע מכם באתר האינטרנט, בדף 
הפייסבוק ובשאר דרכי ההתקשרות איתנו: 

היחידה הסביבתית, 08-6564137
.hafrada@rng.org.il ,08-6564168

חג שמח 
והעיקר שתפרידו בכיף!

היחידה הסביבתית

מתחי מורגלים  אנחנו  אליה  הענבים  ועונת 
כל  לאורך  ונמשכת  מאי  חודש  בתחילת  לה 
כמו  הבשלה,  מקדימי  חמים,  באזורים  הקיץ. 
בקעת הירדן והערבה, היא מתחילה גם באביב 
המוקדם )סוף מרץ-תחילת אפריל(. מגמות של 
אז  החורף,  בחודשי  גם  הפרי  לצריכת  ביקוש 
הביאו  לק"ג,   ₪ ל-20-30  מגיע  הגבוה  מחירו 
אגרו-טכנולוגיה  לפיתוח  הנגב  רמת  מו"פ  את 
שווים  במחירים  מאכל  ענבי  גידול  שתאפשר 

לכל נפש באמצע החורף.
מזה מספר שנים עובדים במו"פ רמת הנגב על 

הגפן  את  "מאלצים"  בהם  וטכנולוגיות  פיתוח 
באזור  הקריר  הסתיו  החורף.  בחודשי  להניב 

צי מקנה  הוא  שכן  יתרון,  מהווה  נגב  ורמת 
מהרגיל.  מוקדמת  זמירה  ומאפשר  לגפנים  נון 

והחוקרים ערכו ניסויים של מועדי זמירה מוק
early- דמים, ספטמבר-אוקטובר, בזן הבכיר

בוצעה  הזמירה  לאחר  סוויט(.  )ארלי-   sweet
התעוררות מאולצת של הגפנים על ידי אלזודף 
)חומר שמזרז התעוררות של צמחים(. הגפנים 
על  באוקטובר  כבר  פלסטיק  במנהרות  כוסו 
מנת לייצר תנאי חום. יצירת תנאי חום בחודשי 

והחורף הקרים הביאה להבשלת הענבים וקב
כבר  של החורף,  בעיצומו  ומתוק  טרי  פרי  לת 

באמצע ינואר, ובמועד נוסף בסוף פברואר. 
עסיסי  פרי   - בינתיים  המתקבלות  התוצאות 

ובעל איכויות גבוהות. לאור הצלחת הניסוי, נע
רכים במו"פ רמת נגב לביצוע ניסוי רחב יותר 
בחממות גדולות, במטרה לספק ענבים טריים 
מקווים  אנו  קר.  חורף  של  בעיצומו  ומתוקים 
הנגב,  רמת  במו"פ  הנעשה  המחקר  שבעזרת 
בתקופה הקרובה נוכל למצוא אשכולות ענבים 

טריים גם בחורף במחיר השווה לכל נפש. פרי עסיסי בעל איכויות גבוהות, גם בשיא החורף

קנאים להפרדה ונהנים מהעשייה. צוות הגינון של רביבים

מה היו האתגרים והיעדים שעמדו בפני הוועדה ב-2012, ומה צפוי ב-2013?

אחרי ההצלחה ברביבים ורתמים, גם מרחב עם וקיבוץ שדה בוקר הצטרפו לפרויקט הפרדת האשפה, ומדרשת בן גוריון הבאה בתור

במו"פ רמת נגב מפתחים טכנולוגיה שתאפשר לגדל ענבים שיבשילו מחוץ לעונה החמה

וי
 ל

שה
מנ

ם: 
לו

צי

צילום: שירן מוסקוביץ
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עלייה בתפוקת החקלאות ברמת נגב

שגריר וייטנאם ביקר ברמת הנגב

מכינת הנגב והמועצה האזורית

וחמים עם  יחסים קרובים  נגב מקיימת  רמת 
וייטנאם מזה מספר שנים, במסגרת הפרויקט 
מתקדמת.  בחקלאות  משתלמים  להכשרת 

ובשנה שעברה נחתם הסכם ברית ערים תאו
מות עם מחוז Hai Phong בווייטנאם, ממנו 

מגיעים חלק מהמשתלמים. 
לתפקידו  שמונה  בישראל,  וייטנאם  שגריר 
לפני מספר חודשים, החליט לאחרונה להגיע 

ולרמת הנגב על מנת לחזק את הקשרים ולל
ומוד על הפרויקט להכשרת משתלמים. במס

גרת הביקור, השגריר התארח ברפת ובמדגה 
בקיבוץ רביבים, וערך סיור בתחנת הניסיונות 
ובמרכז הלימודי בכפר הנוער ניצנה. השגריר, 

עם  נפגש  השגרירות,  צוות  רוב  עם  שהגיע 
ומשתלמים מוייטנאם בכיתות הלימוד ובמש

קים באזור. הביקור הסתיים בארוחת צהריים 
הצטרף  אליה  הניסיונות,  בתחנת  משותפת 
השגריר  ריפמן.  שמואל  מר  המועצה  ראש 
הביע את שביעות רצונו הן מהחקלאות באזור 
והן מפרויקט ההכשרה, וביקש לשלב בתחנת 
מאוניברסיטאות  שיגיעו  חוקרים  הניסיונות 

ובוייטנאם וירכשו ניסיון מעשי בניהול מחק
רים יישומיים אותם יישמו במדינתם.

ציון שמר
מנהל תחנת הניסיונות רמת הנגב

כמדי מספר שנים, גם השנה אספנו את נתוני 
ההכנסות של ענפי החקלאות ברמת הנגב. גם 
2012 יש ביטוי למגמת העלייה שראיו  בנתוני
נו בשנים קודמות. סך ההכנסה הגיע ל-629 
מיליון שקלים - עליה של 26 מיליון שקלים 

)4.3%( ביחס לשנת 2010. 
לשינוי הביאו מספר גורמים: ההכנסה מגידול 
עגבניות עלתה בשנתיים ב-50 מיליון שקלים 
)כ-31%(, המשך של המגמה החיובית מאמצע 
העשור הקודם. בגידול עופות גדלה ההכנסה 

בכ-13 מיליון שקלים )6.2%(. 
לעומת זאת, בשני ענפים אחרים תנאי השוק 
תפוחי  מגידול  ההכנסות  המצב.  את  הרעו 
 .)28%( שקלים  מיליון  בכ-17.5  ירדו  אדמה 
השינוי הבולט ביותר היה גידול זיתים לשמן. 

ומאמצע העשור הקודם שטחי הגידול הוכפ
מטע  דונם  )כ-1,000  דונם   7,000 כדי  עד  לו 
צעיר(. אבל בשנתיים האחרונות, דווקא כאשר 
נכנס  התפוקה,  למעגל  רבים  דונמים  נוספו 
הענף למשבר. עקב המשבר הכלכלי באירופה 
)בעיקר בספרד, יוון ואיטליה( ובשאר העולם 

הצטברו בשוק העולמי מלאים, ומחירי השמן, 
ושהיו נמוכים יחסית לרמתם בארץ, ירדו באו

פן משמעותי. גורם נוסף שהשפיע על המצב 
בדרום  הייצור  של  משמעותי  סיבסוד  היה 
אירופה. יחד עם כל אלה התרחב הייבוא של 
)בעיקר מאירופה( והצטברו מלאים  זית  שמן 

ושל שמן מיובא. התוצאה הייתה ירידה משמ
עותית במחירי השמן המיובא והשמן מייצור 
ההכנסה  כתוצאה,  הישראלי.  בשוק  מקומי 
בכ-5  ירדה  נגב  ברמת  לשמן  זיתים  מגידול 

מיליון שקלים )כ-25%(.
וגם בצריכת המים אנחנו במגמת עליה. צרי

כת המים לחקלאות בשנת 2012 עמדה על 
8 מיליון קוב מים  16.8 מיליון קוב, מתוכם 
ו-2  שפירים  מים  קוב  מיליון   6.8 מליחים, 
2010 צרכו החקו -מיליון קוב מי שפד"ן. ב
15.7 מיליון קוב, מתוכם  לאים ברמת הנגב 

7.5 מיליון מים מליחים, 6 מיליון מים 
שפירים ו-2.2 מי שפד"ן.

ד"ר דוד סיוון, כלכלן

מכינת הנגב היא מכינה קדם-צבאית ציונית 
גל למנהיגות צעירה  הפועלת כחלק ממרכז 
מדרשת  החינוכי  התאגיד  מן  וכחלק  בנגב, 
החינוך  משרדי  לתמיכת  מעבר  בוקר.  שדה 
ותכנית  ארגונית  נתמכת  המכינה  והביטחון, 

האזו המועצה  בוקר,  שדה  מדרשת  ידי  ועל 
רית רמת הנגב, קרן אביחי והמכון למורשת 

בן גוריון.
ומכינת הנגב קוראת לבני הנוער להוביל מג

ולקחת  הישראלית,  בחברה  שינוי  של  מות 
וב בצה"ל  יגיעו,  אליו  מקום  בכל  ואחריות 

ולהוביל  מנהיגות  לגלות  האזרחית,  חברה 
פורצת-דרך.  ועשייה  יוזמה  של  תהליכים 
את  ינהיגו  בוגריה  המכינה,  מחזון  כחלק 

והחברה הישראלית וינחילו במשפחה, בקהי
המופת  חברת  ערכי  את  ובמדינה  בצבא  לה, 

ו– ערבות הדדית, צניעות, שוויון, כבוד למסו
חתירה  קיימות,  והצדק,  השלום  רדיפת  רת, 
למצוינות וטוהר המידות – תוך שהם נוהגים 
מכינת  ודרך-ארץ.  כבוד  ובסביבתם  בעצמם 
יהודית- זהות  גיבוש  על  דגש  שמה  הנגב 
ומתוך בחירה  ידע רחב  ישראלית, על בסיס 

הישר בחברה  למנהיגות  כבסיס  וחופשית, 
והתנסות  לימודים  משלבת  המכינה  אלית. 
בהיקף נרחב, עשייה תורמת, רמה גבוהה של 
אתגרי  עם  להתמודדות  והכנה  עצמי,  ניהול 
לפיקוד  לפנות  עידוד  תוך  הצבאי  השירות 
להכשיר  שואפת  המכינה  בנוסף,  והדרכה. 
את  בו  בונים  לנגב,  השבים  בוגרים  קבוצת 

ביתם, ושותפים בעיצוב עתידו.
ליום  יוצאים  המכינה  חניכי  בשבוע,  פעם 
תחומי  הנגב.  ברחבי  התנדבות  של  מרוכז 
אוכלוסיות  וכוללים  מגוונים,  ההתנדבות 
בחברה  התנדבות  מיוחדים,  צרכים  בעלות 
נוער,  העצמת  הדאג',  ביר  בכפר  הבדואית 

וה הטבע  רשות  בשיתוף  וקיימות  וסביבה 
"במדבר",  במסגרת  חברתית  ועשייה  גנים, 
בית מדרש יוצר בירוחם. במסגרת זו מכינת 
הנגב משתפת פעולה עם המועצה האזורית 

נגב ומסייעת לה בתחומים רבים. חני ורמת 
"רוח  המעצר  בחלופת  מתנדבים  המכינה  כי 
בפנימיית  סהרונים,  כליאה  במתקן  מדבר", 

תלמי של  ובחונכות  בניצנה,  עולם"  ו"תיקון 
סבי לחינוך  ובתיכון  "צין"  הספר  בבית  ודים 

בתי.
מצווה",  "בר-בת  הוא  נוסף  חשוב  פרוייקט 

לתלמי מעבירים  המכינה  שחניכי  וסמינר 
ו"משאבים".  "צין"  הספר  מבתי  ז'  כיתות  די 
בפני  התלמידים  את  לחשוף  נועד  הפרויקט 
במסורת  היהודית,  בזהות  הקשורים  תכנים 
היהודית ובתהליך ההתבגרות, תוך מתן כלים 
זהותם  את  ולפתח  להתחיל  להם  שיאפשרו 

היהודית. 
"עלייה  פרוייקט  מתקיים  אפריל  בחודש 

לב מילדות  המעבר  מתהליך  כחלק  ולרגל". 
הספר  מבתי  ז'  כיתות  תלמידי  יעברו  גרות, 
עולם"  "תיקון  ופנימיית  "משאבים"  "צין", 
במסע  לירושלים.  לרגל  עלייה  מסע  בניצנה 

וזה חניכי המכינה יעבירו לתלמידים את הע
רכים, את המורשת ואת המסורת היהודיים. 

ליווי  הוא  המכינה  של  נוסף  עשייה  תחום 
"משאבים"  הספר  בית  תלמידי  של  הסעות 

חוז התלמידים  ניצנה.  בפתחת  וליישובים 
רים בשעות הצהריים, כאשר הנסיעה אורכת 
נאלץ  הנהג  הנסיעה,  במהלך  ורבע.  כשעה 
יכול  ולא  רבות,  משמעת  בבעיות  לטפל 

את  מלווים  המכינה  חניכי  בנהיגה.  להתרכז 
וסי שירים  פעילויות,  ומעבירים  וההסעה, 

נסיעה  לתלמידים  לאפשר  במטרה   – פורים 
נעימה ומהנה לאחר יום לימודים ארוך.

חניכי המכינה התגייסו למען ניקו, מתנדב של 
יחידת החילוץ שנפצע בזמן תרגיל ומשותק 
את  פרסמו  בו  פייסבוק  דף  פתחו  גופו,  בכל 
יעד רחב  ופנו לקהל  סיפורו, עוררו מודעות 
עזרו  גם  החניכים  תרומות.  לגייס  מנת  על 

ובקיום אירוע התרמה בזמן העדלאידע במד
המכינה  הקרובים  בשבועות  גוריון.  בן  רשת 
במקור  ההפרדה  בפרויקט  למועצה  תסייע 
הראשון",  הנגב  "מרוץ  ובקיום  במדרשה, 

שיחתום את שבוע הספורט של המועצה.
ומכינת הנגב שואפת לחיזוק הקשר עם המו

ועם תושביה, תוך  עצה האזורית רמת הנגב 
יוז וגילוי מנהיגות והובלה, לקיחת אחריות, 
ומה ועשייה. אנו מצפים להמשך שיתוף הפ

עולה בעתיד.

רותם שליטא
חניכה במכינת הנגב מחזור י"א

שגריר וייטנאם במהלך הסיור

סיכום שנתי של הכנסות החקלאות מראה עלייה משנים קודמות, בעיקר בזכות העגבניות והעופות - ולמרות ירידה בהכנסות מגידול זיתים

השגריר החדש הגיע על מנת לחזק את הקשרים ולהכיר את 
הפרויקט להכשרת משתלמים

חניכי המכינה פעילים במספר רב של פרויקטים התנדבותיים במועצה

צילום: מנשה לוי
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מנח ועד אבודים

חניכי תנועת הנוער ברתמים עושים סדר

את  פותחים  המושבים  בני  בתנועת  כרגיל, 
הראשון  השבוע  את  וטיולים!  במחנות  פסח 
התחלנו במחנה לכיתות ד'-ו' ובטיול לכיתות 
הנגב,  רמת  של  המשותף  פסח  מחנה  ז'-ח'. 
נבטים ואשכול בנושא "תיבת נח" התחיל כבר 
ביום שבת ה-16.3, כאשר הטרומפים )כיתות 
אותם  שהדריכו  י"ב  צוות  עם  ביחד  יצאו  ט'( 
ועם הצוות הבוגר )מד"בים, גרעינרים ורכזים( 
האוויר  מזג  קשיי  על  התגבר  הצוות  לחלוץ. 
והמבול שירד, והצליח להקים מחנה מדהים 

לקראת בוא החניכים. 
ביום ראשון הגיעו חניכי ד'-ו' ליער המלאכים, 
בבנייה  בנו  טיילו,  בהם  ימים  שלושה  ועברו 
מחנאית ובסופם הוכיחו כי הם ראויים לעלות 
המחנה  לאורך  המבול.  את  ולשרוד  לתיבה 
הם עברו פעילויות שהועברו ע"י המדריכים 

בהצל הסתיים  המחנה  והטרומפים.  ושלהם 
חה גדולה ובהנאה רבה של החניכים! השנה 
הם  במחנה,  מרכזי  תפקיד  לקחו  הטרומפים 

והעבירו פעילויות שונות ומגוונות לכלל הח
וניכים, שיחקו בהצגות ועזרו במנהלה ובאקו

נומיה. בנוסף לשכבה זו, גם שכבת י"ב לקחה 

עוד  ובתכנון  המחנה  בהקמת  מרכזי  תפקיד 
הבוגר.  מהצוות  חלק  והיוו  הראשון,  מהשלב 

והם בחרו נושא, בנו הדרכות והעבירו את הה
כנות למחנה. הם פעלו בכמה צוותים – צוות 

וט' בו הם הדריכו את הטרומפים בהכנה ובמ
חנה, צוות הדרכה בו שימשו לצד עוד גרעינר 

וכמובילי פלוגה, וצוות המנהלה בו היו אחר
אים על כלל הציוד במחנה.

ובהזדמנות זו יש להגיד תודה למדריכים, לט
רומפים, לשכבת י"ב ולצוות הבוגר. בזכותכם 
ועברו  נהנו  במחנה  שהיו  החניכים   350 כל 

חוויה משמעותית ומגבשת!
מיד לאחר מכן, ביום רביעי, יצאו חניכי כיתות 
באזור  דרום  מחוז  כל  של  נודד  לטיול  ז'-ח' 
"אבודים",  היה  הטיול  נושא  הגדול.  המכתש 
היומיים הראשונים  ימים.  והוא ארך שלושה 
יום החניכים  היו ימי טיול מלאים, ובסוף כל 
ארוחת  את  בישלו  בו  הלילה  לחניון  הגיעו 
עברו  החניכים  מדורות.  על  בעצמם  הערב 
הדרכות שהתייחסו למציאת הזהות האישית 
והקבוצתית, תוך מתן דגש על האזור בו אנו 
ביומו  בו.  והחיים  שלו  ההיסטוריה  מטיילים, 

והאחרון של הטיול עברו החניכים שתי פעי
לויות חווייתיות בעיר ירוחם – פארק חבלים 
שהוקם במיוחד באגם ירוחם וכלל פעילויות 
ו מש ומרוץ   ,)ODT )Outdoor Training

מות בעיר, שכלל משימות ושאלות הקשורות 
לעיר, להיסטוריה שלה ולסיפור המסגרת.

החניכים  של  המדריכים  הדריכו  הטיול  את 
הם  ביניהם.  פעולה  שיתוף  תוך  מהיישובים, 
הצטיינו מבין כל המועצות, ברמת ההדרכות, 
ראשונים  והלכו  הובילו  גם  ובנוסף  באווירה 

המון  קיבלו  הם  כך  על  המסלולים.  רוב  את 
רמת  על  ובזכותם  הטיול,  מצוות  מחמאות 

הנגב שמעו בכל מחוז דרום!
אחרי שבוע עמוס וגדוש פעילויות, נשאר רק 
להגיד שאנו נהנינו מכל רגע. מאחלים לכולם 

מוצל פעילויות  הרבה  בעוד  אתכם  ושנראה 
חות!

גרעין עודד רמת הנגב 8
הוד, נעה, אופיר, נורית, ניצן ומאיה
גילה מנביץ, אגף קהילה וחינוך

על "חודש ארגון" ברתמים כבר שמעתם? בכפר 
ורתמים ישנה תנועת ילדים הנקראת "עוז". במס

גרת התנועה מתקיים פעם בשנה חודש המכונה 
הנושא  על  לומדים  הילדים  בו  ארגון",  "חודש 

והשנתי, מסיידים ומציירים על קירות הסניף, ונ
ערכים לקראת המופע שיעלה בשבת האחרונה 
של החודש - שבת ארגון. אין ספק שבחודש הזה 
הילדים רואים את הסניף יותר מאשר את הבית, 

ועל כך יעידו ההורים...
של  הכוח  "אחדות":  היה  השנתי  הנושא  השנה 
שלנו,  ובעם  בקהילה  שלי,  בקבוצה  ה"ביחד" 
קבלת השונה והחושב אחרת ממני. בשבת ארגון 
הזמנו את כל תושבי הכפר להתרשם מהקירות 
עם  משותפת  ארוחת  אכלנו  שצבענו,  היפים 
משפחות הילדים, ובמוצאי שבת התכנסנו כולנו 
להדלקת כתובת אש מרשימה ומופע "מיומנה" 
היו  הילדים  אופניים.  ותרגילי  קפוארה  בשילוב 
הוכיחה  חודש  של  שעבודה  ונראה  מקסימים, 

ואת עצמה... והקהל כמובן היה נרגש וגאה בבו
שהכניסו  מ-ת-ו-ק-י-ם,  ילדים   19 הכפר,  גרי 

רעש וצבע ליישוב בחודש הזה.
אלינו  הצטרף  ארגון  לשבת  ההכנות  במהלך 

ואושר, תלמיד הישיבה בירוחם המתגורר במר
חב-עם. אושר נענה ברצון להיות אצלנו מדריך 
לילדים  פעילות  להעביר  ליישוב  להגיע  חוץ, 
פעם בשבועיים וליצור קשר אישי עם הילדים. 
מהרגע הראשון שהילדים פגשו בו הם התאהבו. 
וכשאושר התארח ביישוב בשבת ארגון, הילדים 
לא נתנו לו לנוח לרגע... הוא העביר פעילויות, 

ושיחק עם הילדים ועשה איתם הרבה כיף. אנח
נו שמחים ומודים על שיתוף הפעולה עם נוער 
בתוך המועצה ומקווים שזו תחילתה של ידידות 

נפלאה.

מירי, רעות ועדן
מדריכות קבוצת הילדים בכפר רתמים

בכל מחוז דרום שמעו עלינו

זה לא קשה, זה מאתגר

על טיולי פסח של תנועת בני המושבים

מה מסובך בלהכין תה?
ואיתו  בא...  פסח  הגיע  אביב  רבה,  שמחה 
הנוער  לבני  השמחה,  למרבה  הארבה.  גם 
לפעילות  לצאת  הפריע  לא  זה  באשלים 

הרא מימיה  באחד  ומאתגרת.  מהנה  ושטח 
נחל  לעבר  יצאנו  פסח  חופשת  של  שונים 
הבשור הצמוד ליישוב. כאן חשוב לציין: על 
אף שאנחנו גרים קרוב מאוד לנחל הבשור, 

הרא הפעם  זו  הייתה  מאיתנו  רבים  ועבור 
שונה בה טיילנו רגלית בסמוך ליישוב. 

וראשית, פגשנו את ג'ק, מנחה הפעילות, בי
הוא  הסטודנטים.  כפר  ליד  מהיישוב  ציאה 
ובשקים  בדליים  סגור  ציוד  לפנינו  הניח 
וביקש שניקח אותו על מנת שישמש אותנו 
הפעולה  שיתוף  זה  שבשלב  אלא  בהמשך. 
מצדנו היה בינוני )אין לי כוח... עזוב אותך!( 
את  עבורנו  לקחת  נאלצו  המדריכים  ולכן 
השיטה  עץ  לעבר  בהליכה  התחלנו  הציוד. 
ואז קיבלנו משימה פשוטה  הגדול שבנחל, 

שה אלא  תה.  לעצמנו  להכין   - ו)לכאורה( 
הציוד  שכל  התברר  אחת:  בעיה  רק  ייתה 
נועד  בעצם  והדליים  השקים  בתוך  שהיה 

ולהכנת התה, ומאחר שלא לקחנו אותו אי

את  לקבל  בשביל  קשה  לעבוד  נאלצנו  תנו 
מורכ משימות  עלינו  הטיל  ג'ק  והדברים. 

ובסופה  מאוד,  ומאתגרות  קבוצתיות  בות, 
שהיה  אחד  פריט  קיבלנו  משימה  כל  של 
לאחר  לבסוף,  בשטח.  התה  להכנת  חיוני 
היה  סוף  כשש משימות קבוצתיות, כשסוף 
הכנת  את  וסיימנו  הדרוש  הציוד  כל  בידינו 
התה, יכולנו לשבת בנחת תחת העץ הגדול, 

לשתות תה ולאכול עוגיות.
הפעילות הייתה מאתגרת מאוד וחווייתית. 
המסר העיקרי שניסו להעביר לנו באמצעות 
בשביל  יחד  לעבוד  שעלינו  היה  הפעילות 
להצליח לעמוד במטרות ובמשימות החיים 
קשים  שנראים  שדברים  הבנו  המורכבות. 
אפשריים  אתגרים  הכל  בסך  הם  בהתחלה, 
תמשיך,  שהפעילות  מאוד  מקווים  ומהנים. 

ווניפגש עם ג'ק גם בסדנאות נוספות, מאת
גרות אפילו יותר.

חג שמח!
איל - רכז חינוך אשלים
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

בני הנוער באשלים עברו משימות מאתגרות בטיול פסחבני הנוער באשלים עברו משימות מאתגרות בטיול פסח

במהלך "חודש ארגון", חניכי תנועת "עוז" חידשו את הסניף והרימו מופע כתובות אש

הילדים ראו את הסניף יותר מאשר את הבית

צילום: אייל אלכסנדר

צילום: אייל אלכסנדר
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את אסנת סנד מרביבים אני מכירה שנים רבות. בחצי 
בן  ודניאל  אסנת  עם  נפגשת  אני  האחרונה  השנה 

וזוגה פעמיים בשבוע, ומלווה אותם בהתנהלות היו
שונים  ובנושאים  המשפחה  תקציב  בניהול  מיומית, 
אחרים. חלק חשוב מהשיחות שלנו קשור לעבודתה 
של אסנת כמתנדבת במחלקת הילדים בבית החולים 

סורוקה בבאר שבע. 
על  קצת  ספרי  ההתנדבות,  על  לדבר  שנתחיל  לפני 

עצמך. 
להוו בכורה  בת  שנים,   38 לפני בירושלים   "נולדתי 
מגיל  דאון.  בתסמונת  הלוקה  חייכנית  תינוקת  ריי, 
שנתיים עד ארבע הייתי בגן רגיל, ואח"כ עברתי לגן 
12 שנות הלימוד עשיתי בבתי ספר לחיו  מיוחד. את
רציתי ללכת לצבא,  סיום הלימודים  מיוחד. עם  נוך 
לאומי.  שירות  לעשות  והחלטתי  פטור  קיבלתי  אך 
זאת בפעוטון. אהבתי מאד את העבודה עם  עשיתי 
הילדים, והחלטתי לצאת לקורס מטפלות של ויצ"ו. 
הייתי היחידה בקורס עם תסמונת דאון. בזמן התיכון 
ויחסיה  דאון  נערה עם תסמונת  שיחקתי בסרט על 
להראות  הייתה  הסרט  מטרת  והסבתא.  האם  עם 

והוא הו ילדים חריגים,  ואיך החברה מתמודדת עם 
לראיונות  הוזמנתי  הסרט  בעקבות  בטלוויזיה.  קרן 

רבים". 
איך הגעת לרביבים? 

"דניאל ראה את הסרט שעשיתי והתקשר אליי, וכך 
התחיל הרומן בינינו שנמשך ארבע שנים. דניאל רצה 
שאקלט ברביבים כדי שיכירו גם אנשים שונים בעלי 
תסמונת דאון. לא הייתה לי כל כך היכרות עם קיבוץ, 
החתונה  בחינוך.  בעבודה  והשתלבתי  הגעתי  אבל 
שלנו ליד הבריכה לפני 13 שנה הייתה מאורע מרגש 

מאד לנו, וכמובן למשפחה ולאורחים". 
כיום את מתנדבת בבית חולים. 

הסוציאלית  העובדת  חדידה,  ורד  של  היה  "הרעיון 
של רביבים. המטרה הייתה לעשות שינוי ולחלק את 
בבית  ועבודה  ברביבים  בין עבודה בפעוטון  השבוע 
מגיעה  אני  ילדים.  במחלקת  כמובן  בחרתי  החולים. 
עד  מהבוקר  עובדת  בשבוע,  פעמים  שלוש  לשם 
לעזור  היא  שלי  התרומה  רגע.  מכל  ונהנית  אחה"צ 

ולאחיות שהנטל עליהן גדול מאד. המתנדבים אמו
רים לשחרר את האחיות מכל המטלות שלא קשורות 

וישירות לטיפול, אלא מסביב – להביא תרופות למח

ולקה, לקחת בדיקות למעבדה ועוד. אני היחידה מה
מתנדבים שעובדת במחלקת ילדים, כי תמיד רציתי 
שעובדים  נכים  מתנדבים  ישנם  ילדים.  עם  לעבוד 
בישיבה, עונים לטלפונים, מסדרים קלסרים, כל מה 
שלא דורש כוח פיזי. אבל כל מתנדב כזה מפנה זמן 
שאם  אומרת  אני  עצמם.  בחולים  להשקיע  לאחיות 
מקבל  הוא  הלב,  ומכל  מאהבה  לעבוד  בא  מתנדב 

הרבה הרבה יותר". 
איך היחסים עם האחיות והרופאים במחלקה? 

ו"נהדרים. יש שם כל כך הרבה אנשים נחמדים ואכ
ופתיים. לפני כמה חודשים יצאתי עם כל הצוות, רו

פאים, אחיות ומתנדבים, לטיול גיבוש בירושלים. יש 
גם ערבי גיבוש כל פעם בדירה של מישהו מהצוות, 

עם הרצאה וארוחת ערב". 
יש לך איזה סיפור מיוחד מהעבודה במחלקה? 

 .3-4 בת  ילדה  עם  בדואית  אמא  הגיעה  אחת  "פעם 
הס האמא  דאון.  תסמונת  עם  שהילדה  מיד  וראיתי 

תכלה עליי כל הזמן ואח"כ שאלה 'הבת שלי כמוך?' 
שם  עושה  אני  מה  אותי  שאלה  היא  שכן.  אמרתי 
ואמרתי לה שאני עובדת במחלקה. כשנכנסתי שוב 
לחדר היא קראה לי ושאלה 'את חושבת שגם הילדה 
שלי תוכל לעבוד בבית חולים?' אמרתי לה כן, אבל 
את צריכה להיות שם כל הזמן בשבילה, כי את האמא 
שלה. תחבקי אותה הרבה וכל הזמן תראי לה כמה את 

אוהבת אותה. היא קמה וחיבקה אותי חיבוק חזק". 
ולסיום, אני שואלת את גלית, האחות הראשית במח
לקת הילדים, על השתלבותה של אסנת במחלקה. 

"אסנת אצלנו כמעט שנה וזה מרגיש הרבה יותר. היא 
והשתלבה באופן מדהים, כל משימה מבוצעת באח

ריות ובמסירות. אסנת כולה נתינה ממקום של אהבה 
זכינו. ההתנד וואופטימיות, הלוואי על כולנו. ממש 
בות העצימה אותה והיא מבחינתנו חלק מהצוות". 

אם גם אתם מעוניינים להתנדב בסורוקה, צרו קשר 
יוסי במשרד המתנדבים, טלפון 6403030. אחד  עם 

בש יומיים  לפחות  של  עבודה  הוא  הקבלה  ומתנאי 
בוע. 

חני פריאל
רכזת מתנדבים במחלקה 
לשירותים חברתיים
050-4042335
 hitnadvut@rng.org.il

"כל מתנדב מפנה זמן לאחיות להשקיע בחולים עצמם". אסנת סנד עם בעלה דניאל

 אהבה 
ואופטימיות
גם תסמונת הדאון לא עצרה את אסנת סנד מלהתנדב עם ילדים בסורוקה

אירועי החודש במרכז הצעירים
11.4 - הרצאה על סקס במסגרת "מדע על הבר במדבר"

המועצה,  ברחבי  בפאבים  המומחים  הרצאות  מסדרת  כחלק 
נשמע אצלנו ב"ארבעים" טללים את ההרצאה המרתקת "מהיר 
ועצבנית - ניפוץ מיתוסים על סקס". סקס הוא דבר שמשותף 
לכולם. המידע על סקס מגיע אלינו ממקורות שונים:  )כמעט( 
הטלוויזיה, האינטרנט, כתבות בעיתונות וגם שיחות עם חברים. 

ואבל מה מכל המידע הזה נכון ומדויק? מה צריך לקרות כדי שי
היה לנו סקס נפלא? ומה קורה אם יש בעיות?

במחקרים  תיעזר  מינית,  ומטפלת  פסיכולוגית  פלג-שגיא,  טל 
מדויק  מידע  ולהעביר  סקס,  על  מיתוסים  לנפץ  כדי  רציניים 

ולפעמים מפתיע על מה זה סקס טוב.
16.4 - גדי וילצ'רסקי במופע סטנד-אפ בועט

אלינו  מגיע  במיוחד,  ונועז  ביקורתי  קומיקאי  וילצ'רסקי,  גדי 
לפאב "ארבעים" בטללים! אתם מוזמנים לשיחה אינטימית עם 

גדי במפגש שכולו צחוק.
20.4 - קורס הפסיכומטרי של חברת EZ-WAY יוצא לדרך

יחס  עם  קטנות,  בכיתות  "משאבים",  הספר  בבית  ייחודי  קורס 
אישי ובמלגה במימון המועצה.

נותרו מקומות בודדים!
24-25.4 - סדנת הכוונה לחיילים משוחררים

בבחירו המשוחררים  החיילים  את  ומכווינה  המסייעת  וסדנה 
להם  הדרוש  המידע  כלל  את  להם  ומעניקה  העתידיות,  תיהם 
זכויותיהם כאזרחים. הסדנה של חברת מומנטום תעסוק  לגבי 
זכויות  ועבודה,  לימודים  כלכלי,  תכנון  כגון  חשובים  בנושאים 

וחובות חיילים משוחררים ועוד. יש להירשם מראש.
1.5 - רוקפור בהופעה מחשמלת

והלהקה המצליחה רוקפור מגיעה אלינו למופע חד פעמי בהח
לט!

2.5 - הופעה של תומר יוסף במסגרת פסטיבל מקורוק
האמן  את  אלינו  מביאה  הצעירות  הלהקות  תחרות   - מקורוק 

האגדי תומר יוסף. 
מומלץ להצטייד בכרטיס מראש.

כל יום שישי מ-12:00 עד 16:00 - שישי בריא 
שמ אנשים  ולפגוש  מקומית  בוטיק  תוצרת  על  להתענג  ובואו 

מקומחות,  בידיים  שלהם  גדולה  הכי  התשוקה  את  לכם  גישים 
במאפים שחוממו באהבה ועם ליקרים שהמרכיב הסודי שלהם 

הם הזיכרונות מבית אבא. 
נוספים  אנשים  מחפשים  אנחנו   - מתרחבת  המשפחה  בנוסף, 
 - לפרטים  המקומית.  תוצרתם  את  שישי  בימי  אצלנו  שימכרו 

מאור 054-6644530

שימו לב! 
בבחי המעוניינים  לצעירים  הייעוץ  במפגשי  ממשיכים  ואנו 

הכוונה  מפגשי  בשלושה  מדובר  וקריירה.  לימודים  מסלול  רת 
ושאורכים כשעה וחצי-שעתיים, ללא עלות. מהרו להירשם, וכ

אשר יגיע תורכם תזומנו למפגש ראשון.

לפרטים - נורית 054-2401056
אבישי אדרי, נורית אוסדון
מרכז צעירים רמת נגב
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

הירדן,  בקעת  אזור  אחר",  "באופן  אופנים  טיול   :18-20.4.13
בהדרכת חזי יצחק.

ניצנה,  סינגל  בגלגלים",  "נעים  לנשים  אופניים  טיולי   :19.4.13
בהדרכת דנה מאיר.

בהדרכת  ניצנה,  בפתחת  המשפחה  לכל  צפרות  טיול   :20.4.13
מידד גורן.

יעלה להר  יהודה, מהר  20.4.13: טיול למיטיבי לכת, אזור הרי 
שמשון, בהדרכת אבשלום כהן.

טיול ותיקים מעמק בית שאן עד עמק המעיינות   :23-25.4.13
ו)סבב שני(. טיול מגוון ומומלץ ביותר! סיור בחומה ומגדל, בי

קור בסחנה, תצפית מהגלבוע ומצפה שמיר, גן לאומי בית שאן, 
ביקור  רופין,  בכפר  צפרות  טיול  הישנה,  גשר  ביו",  "ביו  מפעל 
במעיינות העמק, קשת הקנטרה, קניון הבזלת ומחצבת "חפצי 

בה", לינה בקיבוץ טירת צבי. 
ושימו לב! ההרשמה במחלקת הגבייה ולא דרך הרכזים בקיבו

צים.

ההרשמה לטיולים במחלקת הגבייה 08-6564121 
.www.rng.org.il או באתר המועצה

לפרטים נוספים פנו אלינו! אגף קהילה וחינוך 08-6564162.
טיולים מהנים לכולם!

טיולי החודש 
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צעיר יתום: צעיר שאביו ו/או אמו נפטרו.
צעיר חסר עורף משפחתי: צעיר שבילדותו נעזב ע"י שני הוריו, או 

שניטש ע"י הורה אחד וההורה השני נבצר ממנו למלא דרך קבע 
את חובותיו כלפי הילד. לעיתים קיבל בילדותו  קצבת ילד נטוש(.

המועצה האזורית רמת נגב תעניק מידי שנה מלגות לתושביה העוסקים בספורט, 
מוסיקה, מחול, מדעים, אומנויות )כולל אומניות הבמה( ותחומי העשרה נוספים, מתוך 

מטרה לעודד את המצוינות בתחומים אלו בקרב תושביה.
הועדה מגדירה מצוינות בתחום כשילוב של יכולת מקצועית, התמדה והשקעה כפי 

שבאים לידי ביטוי בקריטריונים ותנאי הסף המפורטים בהמשך.

קהל היעד הינו: כלל תושבי המועצה, עם העדפה לעידוד ילדים ונוער. שווי המלגה יהיה 
בהתאם להכנסות הקרן.

תנאי הסף להגשת בקשות לסיוע הקרן הינן:
א. מגיש/ת הבקשה  עוסק/ת באחד מתחומי הקרן )ספורט, מוסיקה, מחול, מדעים, 

אומנויות )כולל אומניות הבמה( ותחומי העשרה( ברמה גבוהה של התמדה ומצויינות.
ב. מינימום ותק במועצה )שנתיים(*

ג. ותק רציף של לפחות 3 שנים בתחום הגשת הבקשה.
ד. תידרש הוכחת השתתפות בפעילות על ידי גוף רשמי*.

ה. ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה חוזרת לאחר תום שנתיים מיום קבלת מלגה ע"י הקרן 
בעבר. 

ו. לא תינתן מלגה לפונה אשר קיבל מלגה אחרת ע"י המועצה, באותה שנה. 
ז. המלגה לא מיועדת למי שמתפרנסים מתחום הפעילות )כגון מורים, מאמנים, בעלי 

מקצוע וכד'(
ח. יידרש מכתב המלצה מהמאמן/מורה על-גבי טופס אלקטרוני באתר המועצה.

ט. מבקשים אשר יש להם חוב לפעילות המתנ"ס או המועצה, יוכלו לקזז את חובם 
באמצעות המלגה, אך לא יוכלו לקבל מלגה מבלי לטפל בחוב.

*נדרשים טפסים נלווים )פירוט תחת "אופן הגשת הבקשה"(

מיון ותעדוף הבקשות:
הבקשות יקבלו ניקוד ע"פ קריטריונים מוגדרים מראש, לרבות גיל הפונה, ותק בתחום, 

השתתפות בהרכבים/קבוצות תחרותיות, המלצת המאמן/מורה ועוד. הנוסח המלא 
והמחייב לקריטריונים ולתנאי הסף לקבלת המלגה מפורט בתקנון הקרן, כפי שמפורסם 

באתר המועצה.
ניקוד מינימום לקבלת מלגה ייקבע מדי שנה מחדש לפי מספר הפונים )במידת האפשר 

תוך התייחסות נפרדת לכל תחום בקשה( ולפי הסכום העומד לרשות הקרן באותה שנה.  

אופן הגשת הבקשה:
מועמדים העומדים בתנאי הסף מתבקשים להגיש בקשה אלקטרונית דרך אתר המועצה 
בלבד: http://rng.org.il. במקביל, על המועמד/ת לוודא שהמאמן/מורה מגיש טופס 

המלצה אלקטרוני )גם הוא דרך אתר המועצה(.
בנוסף יש להכין את המסמכים הנלווים )העתק תעודת זהות בה רשום המועמד, אישור 

תושבות של המועמד או אחד מהוריו, הוכחת רישום ו/או תשלום לפעילות(  ולשלוח בדואר 
עבור אגף קהילה וחינוך- לידי מור צפריר. 

מועד אחרון להגשת הבקשה, הגשת ההמלצה ולהגעת המסמכים הנלווים במתנ"ס 
 .28.04.2013

החלטת ועדת המלגות תשלח לכל פונה באמצעות דוא"ל עד ה-12.5.2013.
ניתן יהיה לערער על תשובת הועדה עד לתאריך 19.5.13. תשובות לערעור יימסרו עד 

תאריך 26.5.13
טקס קבלת המלגות )השתתפות בטקס מהווה תנאי לקבלת המלגה( ייערך בתאריך 

.30.05.2013

בברכה,
דורית קורין, יו"ר ו. מלגות

רמת נגב – קרן המלגות לעידוד המצוינות בתחומי הספורט, 
המוסיקה, המחול, המדעים, האומנויות וההעשרה

צעיר יתום: צעיר שאביו ו/או אמו נפטרו.
צעיר חסר עורף משפחתי: צעיר שבילדותו נעזב ע"י שני הוריו, או 

שניטש ע"י הורה אחד וההורה השני נבצר ממנו למלא דרך קבע 
את חובותיו כלפי הילד. לעיתים קיבל בילדותו  קצבת ילד נטוש(.

כללי:
1. המלגות נועדות להשתתפות בהוצאה לאור של:

• ספרים )בתחומי הספרות, השירה, המחקר הספרותי וההיסטורי, 
התיאטרון, האומנות והדוקומנטציה שמתעדת את אזור רמת הנגב(. 

• להצגת תערוכות )ציור, צילום, פיסול וכו'( במקומות ציבוריים. 
• להפקת סרטי קולנוע.

2. תקציב קרן המלגות ליוצרים ייקבע בתקציב המועצה מדי שנה. אם לא 
חולק כל הסכום בשנת תקציב אחת מסיבה כלשהי, תצורף היתרה מאותה 

שנה, לסכום שיתוקצב בשנה שלאחריה.
3. מליאת המועצה ממנה ועדה ציבורית בת שלושה חברים לקרן המלגות  

עדין קוה - יו"ר, עפרה פיימן, איתן פאר, אריה שורק, ונציג המועצה, ערן 
דורון

קריטריונים לחלוקת המלגות:
1. תושב המתגורר בישובי המועצה לפחות שנתיים.

2. המלגה תוענק ליוצר אחד או ליוצרים אחדים אשר אין זה עיסוקם 
העיקרי לפי החלטת הוועדה הציבורית. 

3. יוצר שקיבל מלגה יוכל להגיש בקשה לקבלת מלגה נוספת לאחר 
3 שנים מהמלגה הקודמת. לא תחולק מלגה ליוצר אחד יותר משלוש 

פעמים.
4. אומן רשאי להגיש רק בקשה אחת בתחום יצירה אחד.

5. מלגות המועצה נועדו  להבטיח הוצאה לאור של היצירה או הצגת 
התערוכה וזאת בתוך שנה, לכל המאוחר, מיום קבלת המלגה.

6. הסיוע יינתן ליצירות שהובטחה הוצאתן לאור ע"י הוצאת ספרים מוכרת 
ולתערוכות שנמצא להן  מקום ציבורי להצגתן. בבקשת המלגה יש לציין 

את הוצאת הספרים או מקום התערוכה העתידית.
7. מלגה אחת תינתן ליוצר צעיר )בגילאי 18-30( גם אם אין לו תאריך יעד 

לפרסום.
8. הוועדה תחלק מלגות גם ליוצרים שפרסמו במהלך השנה הקלנדרית 

לפני ישיבת הנהלת הקרן.
9. הוועדה תחלק מלגות גם ליוצרים שפרסמו בשנה קלנדרית קודמת אבל 

לא הספיקו להגיש בקשה לקרן.
עדין קוה, יו"ר

לתשומת לב מבקשי המלגות:
1. הבקשה מתייחסת לשנת  תשע"ב-תשע"ג – 2012/13 בלבד.

2. המועד האחרון להגשת הבקשות:  28/04/2013
3. המועצה תיתן פרסום להחלטת הוועדה הציבורית. החלטת ועדת מלגות 

תישלח בכתב לכל פונה )חיובית/ שלילית( במהלך חודש מאי. חלוקת 
המלגות תתקיים בטקס שיערך במו"פ ב- 30.5.2013.

4. על היוצרים למלא טופס בקשה למלגה ולהגיש עבודתם לוועדה )כתב 
יד מוגמר,אלבום צילומי תמונות, סרט וידאו(. הוועדה לא תבקר בסדנאות 

האומנים. את הטופס ניתן להוריד באתר המועצה.
5. על מקבלי המלגה לאזכר את עזרת המועצה בעת פרסום היצירה 

והצגתה.

קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב
המועצה האזורית רמת הנגב מודיעה בזאת על 
כוונתה לחלק מלגות יצירה ליוצרים מתושביה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מועצה אזורית                           יישובי
 הנגב-רמת                                  הנגב-רמת

 
 

 ל"ביום הזיכרון הכללי לחללי צה
 .15.4.13ג  "באייר תשע' יום שני  ה

 נתייחד עם זכר לוחמינו שנפלו במערכות ישראל
 

 .10:00  -יתקיים בשעה   –' עסלוג-נדרטת בירטקס ליד א
 .11:00ממלכתית בבית העלמין בקבוץ רביבים בשעה  אזכרה

 
 :סדרי תחבורה

 .אביב-תל, בתחנת הרכבת ארלוזורוב מרכז 07:15המשפחות מתכנסות בשעה 
 .אביב ויעבור דרך יד מרדכי-ייצא האוטובוס מתל 07:30בשעה 
 .'עסלוג-ייצא האוטובוס מיד מרדכי דרך צאלים לביר 08:30בשעה 
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משתקעים במרחב עם 

 הקטנים יוצאים זו לא לאפה, זו מצה
לראות פריחה

שמחה משולשת במרחב עם בערב חג הפסח - 
אחרי שבדיוק באותה תקופה לפני שנה נכנסו 
בשכונת  לבתיהן  הראשונות  המשפחות  שתי 
שלוש  עוד  נכנסו  השנה  עם,  במרחב  הקבע 
מתגוררים  להיום  נכון  וכך,  לביתן.  משפחות 
ל-31  )בנוסף  משפחות   11 כבר  הקבע  בבתי 

המשפחות במחנה המייסדים(.
בית  מיוחדים:  סיפורים  יש  מהבתים  לשניים 
משפחת שפיר נבנה בפיקוחו של גיל פלורמן, 
גם הוא תושב היישוב. לפני שנה סיים פלורמן 
לבנות את ביתו, ובתהליך הבניה נדבק בג'וק 
בניין הארץ והחליט, אחרי שנים ארוכות בהן 
הסבה  עושה  שהוא  ובהוראה,  בקולנוע  עסק 

משפ בית  הבניה.  לתחום  ונכנס  ומקצועית 
חת שפיר הוא הבית הראשון עליו הוא פיקח 
מתחילתו ועד סופו, אבל כעת הוא מפקח על 
עוד ארבעה בתים ביישוב ועוד בתים אחרים 

מחוץ למרחב עם.
ואבל הסיפור של בית משפחת בן זאב הוא מיו

בן זאב החליט לפני כמה  יותר. אסף  חד עוד 
ידיו,  במו  ביתו  את  לבנות  רוצה  שהוא  שנים 
החליט וביצע. במשך תקופה ארוכה הוא עבד 
והשתלם  מהאזור  קבלנים  אצל  בניין  כפועל 
במקצועות הבניה השונים. לפני שנתיים הוא 
התחיל סוף סוף לעבוד בשביל עצמו בבניית 
אדריכל  של  בתכנונו  הבית,  חלומותיו.  בית 
בתוכו  משלב  אסף(,  של  )אביו  זאב  בן  יהודה 
אלמנטים עיצוביים מדבריים, טכניקות בנייה 
המוגמר  והתוצר  ייחודיים,  וחומרים  מגוונות 

לא ישאיר אפילו מבקר אחד אדיש.
הראשו הקבע  בשכונת  נותרו  להיום  ונכון 

פנויים.  מגרשים  שלושה  רק  עם  במרחב  נה 
יהיו  כבר  רובם  הבא  פסח  שעד  מקווים  אנו 
שכונת  של  התשתיות  ובמקביל  מאוכלסים, 
הקבע הבאה של מרחב עם כבר יהיו מוכנות 

וערוכת לקליטה של משפחות נוספות.

ארז לוזון, מרחב עם

מרחב  תושבי  התאספו  השנה  גם  שנה,  כמדי 
עם לאפיית מצות שמורות לליל הסדר. אמנם 
המתכון להכנת המצות הוא פשוט שבפשוטים, 
הרי המרכיבים היחידים בהם מותר להשתמש 
תהליך  והן  המרכיבים  הן  אבל  ומים,  קמח  הם 
ההכנה דורשים ידע ומיומנות ייחודיים. הקמח 
כבר  עליו  ששומרים  מיוחד  קמח  הוא  למצות 
משלב הקצירה שלא יבוא במגע עם אף טיפת 
מים, וזאת בניגוד לקמח הרגיל הנמכר בחנויות, 
הוא  ולכן  במים  משתמשים  הכנתו  שבתהליך 
חמץ גמור. המים הם "מים שלנו" )מלשון לינה(, 

אותם שאבנו מעין עקב יום לפני כן ונתנו להם 
ולנוח טוב טוב בלילה, כיוון שרק אז מותר להש

תמש בהם לאפיית המצות.
גם בתהליך ההכנה עצמו יש להקפיד על כללי 
ברזל – אסור שיעברו יותר מ-18 דקות מהשלב 
האחרונה  שהמצה  ועד  בקמח  נגעו  המים  בו 
הבצק  את  משאירים  לא  מהתנור;  אפויה  תצא 
מבלי להתעסק איתו )בלישה, ברידוד או באפיה( 
אפילו לרגע; את הבצק המרודד מחוררים מכל 
כיוון בכדי שלא יתנפח בזמן האפייה; ומקפידים 
קיפול  אפילו  יהיה  לא  לתנור  ההכנסה  שבעת 

אחד בבצק.
וטף,  נשים  גברים,  חלק  לקחו  המצות  באפיית 
כשבמשך כל הזמן הרב עוז קאפח, רב היישוב, 
ובודק  לכללים  בהתאם  נעשה  שהכל  משגיח 

בסטנדר עומדת  מהתנור  שיוצאת  מצה  ושכל 
טים ההלכתיים המחמירים ביותר.

הרווח במבצע הלא פשוט הזה הוא כפול ומכופל 
– גם מצווה, גם פרויקט קהילתי מגבש, גם הנאה 
וכמובן בסוף כל משפחה שלקחה חלק בתהליך 

תאכל בליל הסדר מצות מעשה ידיה להתפאר.
כזו  בונוס: חלק מהמצות הוכנו בצורה  גם  ויש 

ושגם לאחר האפייה הן נשארות רכות )כמו לא
פות(. את המצות הרכות מכניסים להקפאה מיד 
לאחר האפייה ומפשירים אותן ממש לפני ליל 
רכה,  מצה  הסדר  בליל  לאכול  ניתן  וכך  הסדר, 

טרייה וכשרה לפסח למהדרין.
חג שמח!

עונת  של  בעיצומה 
מאד,  רטובה  גשמים 
א'-ג'  שכבות  ילדי  יצאו 
מרחבי המועצה  ו-ד'-ו' 
בשביל  פריחה  לטיול 
שדות  בין  בארי.  סובב 
נחל סחף,  לערוץ  חיטה 

מדו מכתש  מעין  ונוצר 
זו  בעונה  המתמלא  מה 
צבעונית  פריחה  בשלל 
המסלול,  ומרשימה. 
כחמישה  של  באורך 
בנחאביר,  החל  ק"מ, 
הישנה,  בארי  היא  הלא 

הביט בית  עומדים  ובה 
חון ומגדל המים. מעבר 
שרידי  ראינו  לכביש 
הגנה.  ותעלות  עמדות 

מרבדי  תוך  אל  בהליכה  המשכנו  משם 
הב לכביש  עד  ויפים,  צבעוניים  ופרחים 

טון המנדטורי. המשכנו דרומה אל מכרות 
בימי  הבריטים  ידי  על  שנחפרו  הגופרית 
ניתן  עוד  באזור  השנייה.  העולם  מלחמת 

להריח באוויר את שאריות הגופרית... 
יחד  נהנו משפע של פריחה  ילדי המועצה 

מעניינים.  היסטוריים  באתרים  ביקור  עם 
התרשמנו,  הכרנו,  הרחנו,  ראינו,  טיילנו, 

והופתענו מטבע מרשים ומדהים ביופיו וח
זרנו הביתה לנוף המדברי שלנו, עייפים אך 

מרוצים. 
גלית טמיר, מדריכת 
א'-ג', קיבוץ טללים
מח' נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

עוד ועוד משפחות חונכות את בתי הקבע שלהן

תושבי מרחב עם אפו מצות שמורות לפסח

ילדי בתי הספר היסודיים יצאו לטיול פריחה באזור בארי

מגד ירחים האביב של העולם כולו
יציאת ישראל ממצרים 

תישאר לעד האביב של העולם כולו.
)הראי"ה קוק, מגד ירחים ניסן תרע"ד(

וחגי ישראל ומועדיו קשורים באופן ישיר לעו
נה בה הם חלים. ההקשר המיידי הוא ההקשר 
בעונה  כי  הקציר,  חג  הוא  שבועות  החקלאי: 
האסיף,  חג  סוכות,  החיטים;  קציר  מתחיל  זו 

וכי בעונה זו גומרים לאסוף כמעט את כל פי
רות הקיץ; חנוכה, חג האור והשמן, בעונה זו 
גם מתחילים ימי החורף להתארך וגם נגמרת 
עונת מסיק הזיתים; פסח, חג האביב, החג בו 
מתחיל  הטבע  הארוכה,  החורף  עונת  נגמרת 
את  להוציא  מתחילים  והצמחים  להתעורר 

פירותיהם.
ואך כמובן שיש משמעות עמוקה יותר מחגי

גות כלכליות של עולם חקלאי, תקופות השנה 
וגם מבטאות תהליכים עמוקים בחיי האדם וה

אומה. שבועות, חג מתן תורה, כמו הקציר, זה 
הזמן בו מקבלים את חומר הגלם הבסיסי אך 
ממנו עוד צריך לייצר את המשמעות. סוכות, 
חג האסיף, החג שבו אנו מסיימים לאסוף את 

וכל המעשים של השנה שעברה ועושים חש
בון נפש לקראת השנה המתחילה. חנוכה, בו 
גם  האור  נקודות  את  ומוצאים  מחפשים  אנו 
במציאות שלפרקים היא חשוכה. וכמובן פסח, 

וחג האביב והחרות - הזמן בו כל הטבע מת
עורר ומחדש את כוחותיו הוא הזמן המתאים 

ביותר ליציאה לחרות של אנשים ועמים.
ואך למרות שהפוטנציאל הזה של העונות וה

חגים קיים במציאות, עדיין צריך להוציא אותו 

לפועל. בהגדה של פסח אנו קוראים "וְאִּלּו לֹא 
הוֹצִיא הַּקָדוֹשׁ ּבָרּוךְ הּוא אֶת ֲאבוֹתֵינּו מִּמִצְרַיִם

ֻעְּבָדִים הָיִינּו  ֲהרֵי ֲעדַיִין אָנּו ּובָנֵינּו ּובְנֵי בָנֵינּו מְשׁ
לְפַרְעֹה ּבְמִצְרָיִם". בקריאה ראשונה זה נשמע 
כמו הגזמה פראית. מה, אם לא היינו יוצאים 
עדיין  שנה,  מ-3,000  יותר  לפני  ממצרים 
היא  שהתשובה  כנראה  אבל  עבדים?  היינו 

וכן, אפשר עדיין להסתכל על העולם שמס
ולראות איך אפילו היום ישנם עמים  ביבנו 

ושבשורת החרות לא הגיעה אליהם. העוצ
מה והחשיבות של יציאת מצרים לא הייתה 
רק החרות שהוענקה לאבותינו ולנו. יציאת 

ומצרים הייתה האירוע שמימש בשביל העו
בחג  הטמונה  החרות  אפשרות  את  כולו  לם 

האביב.

הכי  אולי  שהחג  מבינים  זה  על  כשחושבים 
לאומי שלנו, החג בו נהפכנו ללאום, הוא בעצם 
גם החג הכי אוניברסלי, דרכו בשורת החרות 

נפוצה לכל אומות העולם.
שנזכה לאביב שמח של חרות.

ארז לוזון, מרחב עם

* מגד ירחים - הרב אברהם יצחק הכהן קוק 
זצ"ל )1865-1935( היה הרב הראשי הראשון 
לישראל. במשך מספר שנים נהג לפרסם מדי 
חודש פתגם/שיר קצר על מהותו של אותו 
חודש. בע"ה בתקופה הקרובה נשתדל ללכת 
בעקבותיו ולכתוב מדי חודש משהו המבוסס 

על אותם הפתגמים.

כבר 11 משפחות 
מאכלסות בתי קבע

בס"ד

שילוב בין פריחה להיסטוריה מעניינת

גם מצווה, גם פרויקט קהילתי מגבש

צילום: ארז לוזון
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צילום: גלית טמיר
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משחקי ילדים
נולדתי במצרים, וכשהייתי בת שנה עלינו ארצה 
כשנה  באוהלים  גרנו  לבאר-שבע.  ישר  והגענו 
משפחתיים  דו  לבתים  עברנו  זה  ואחרי  שנתיים, 
אנשים  של  שכונה  הייתה  זאת  דרום.  בשיכון 
אז  מחשבים,  אז  היו  לא  ומפרס.  ממצרים  שעלו 
בחבל,  בקפיצה  ומשחקים  החוצה  יוצאים  היינו 
הייתה  השכונה  הילדים.  משחקי  ובכל  בגולות 
מאוד מגובשת, כמו משפחה גדולה, היינו הולכים 
לבתים אחד של השני באופן חופשי. זאת הייתה 
תקופת הצנע, ההורים היו מקבלים תלושים כדי 
של  תלושים  החודשית,  המזון  מנת  את  לקחת 

היל מספר  לפי  ושוקולד,  קמח  מרגרינה,  וסוכר, 
מאוד  משהו  היה  לסרט  שללכת  זוכרת  אני  דים. 

משמח, היה קולנוע אחד אז בבאר שבע. 
הקלדה עיוורת

תקופה  באותה  באופניים.  נוסעת  הייתי  לתיכון 
למד בגרות.  הייתה  לא  כיתות,  י"א  לומדים  והיו 

תי פקידות, הדפסות, משרדאות והקלדה עיוורת 
עוב מאוד,  מזה  נהניתי  הישנות.  הכתיבה  מכונות  ועל 

דה שעסקתי בזה עד עכשיו. אחרי התיכון התחלתי ישר 
 18 ובגיל  בעיר,  שנפתח  חדש  דין  עורכי  במשרד  לעבוד 
התגייסתי לצבא ושירתי בלשכת אלוף פיקוד דרום בבאר 
שבע. השרות לא היה כמו שחשבתי, רציתי להיות רחוק 
מהבית, אבל אחרי שעתיים שלוש בצריפין החזירו אותי 
לבאר שבע ומאוד התאכזבתי. זה היה כמו עבודה, הייתי 
קמה בבוקר, הולכת למשרד וחוזרת בשעה ארבע-חמש 

הביתה. 
גלידה מונטנה

בצבא הכרתי קבוצה של חבר'ה שהיינו יוצאים ביחד. היה 
כביש ראשי בבאר שבע שהיינו הולכים עליו ברגל לגלידה 

ומונטנה. כל יום שישי ושבת היינו הולכים לשם, כל הנו
ער וכל הצעירים היו נפגשים שם. היינו רוקדים ריקודים 
סלונים וריקודי עם והיה כיף. באותה תקופה היה לי חבר 
אבל לא התחברתי אליו. ואז באחת המסיבות התחיל איתי 
התחתנו.  שנה  ואחרי  לצאת,  והתחלנו  אריה  בשם  בחור 
את החתונה עשינו באולם האירועים הראשון בבאר שבע, 
אולמי הוד. הייתי חיילת אז זאת הייתה חתונה צבאית, עם 

רב צבאי וכתובה צבאית. זאת הייתה החתונה הראשונה 
"הה תזמורת  חגיגה.  ממש  הייתה  וזאת  שלי,  ובמשפחה 

לירן  ליאור,  ילדים,  לנו שלושה  נולדו  ניגנה אצלנו.  דים" 
וליאת, והיום כבר יש גם תשעה נכדים.

מועצה של שלושה
וכשהיא  נגב,  רמת  האזורית  במועצה  עבדה  שלי  השכנה 

והלכה ללמוד היא הציעה לי להחליף אותה. המועצה היי
תה ממוקמת אז בבאר שבע, באותו הבניין שבו התחתנתי, 
מועצה,  ראש   - קטנה  מאוד  הייתה  המועצה  הוט.  בניין 
עברנו  הזמן  במשך  שלושה.  של  מועצה  זהו,  ואני,  גזבר 
חשבונות,  הנהלת  עוד  התווספו  שם  ההסתדרות,  לרחוב 

וגם שם התח וגזבר. אחר כך עברנו לרמת הנגב,  ומזכיר 
לנו במבנה קטן של שישה-שבעה חדרים עם מעט מאוד 
מחלקות,  עוד  ונוספו  גדלה  המועצה  לאט  לאט  עובדים. 

ותיירות, רווחה, תרבות, הנהלת חשבונות חיצונית. משלו
שה אנשים הגענו לחמישים-שישים איש, ומולי עברה כל 

וההיסטוריה של המועצה, הקמת חוות הבודדים, התפת
וחות הנגב, ישובים חדשים, שרים ומנכ"לים שהגיעו אלי

נו. 

עמדת מפתח
במשך כל השנים האלה עבדתי כמנהלת לשכה עם 
עבדתי  ריפמן  שמוליק  עם  מועצות.  ראשי  שישה 
ו 22 שנה. התפקיד דרש ממני רמת מקצועיות גב
והה והרבה אחריות. הצלחתי גם בזכות קשרים טו
ובים עם כל הגורמים במוסדות השונים, כולל מש

טובת  את  עיניי  לנגד  ראיתי  ותמיד  ממשלה,  רדי 
המועצה. הייתי בעמדת מפתח, אבל ידעתי תמיד 
שכל פנייה מצד גורם כלשהו היא בעלת חשיבות 
שאם  ידעו  אנשים  מיהו.  משנה  ולא  גורם  לאותו 
יחס. בשנה  יקבלו  יתקשרו ללשכה הם תמיד  הם 

שעברה אפילו קיבלתי תעודת הצטיינות. 
לא עוזבת

אנחנו ארבע אחים במשפחה, שני בנים ושתי בנות. 
ואני  באזור הדרום, האחים בלהבים  נשארו  כולנו 

וואחותי בבאר שבע. אימא שלי, בת שמונים ושמו
נה, עדיין חיה וגרה בבאר שבע, בבית יונה. זה בית 
אבות אבל אני קוראת לזה מלון חמישה כוכבים. 
מהילדים שלי רק הבת נשארה בדרום, שני הבנים 
עזבו בגלל שאין פה מקומות עבודה. יש חשיבות גדולה 
לפיתוח הנגב ובעיקר למציאת מקומות תעסוקה שהשכר 
בהם יהיה גבוה. כל הסטודנטים עוזבים אחרי הלימודים 
כי אין פה תעסוקה, יש רק מפעלים קטנים עם שכר נמוך. 
אבל אני את הדרום לא עוזבת, אני אוהבת את באר שבע 

ואת האזור, את האוויר, את האנשים שהם מאוד חמים.
כמו משפחה

במועצה  האווירה  בעבודה.  לאנשים  מאוד  אתגעגע  אני 
משפחתית, כולם מפרגנים אחד לשני ולא היו אינטריגות, 
אין  אבל  לעזוב  קשה  לי  היה  שנה.   42 שהחזקתי  עובדה 
ברירה. כשעזבתי עשו לי מסיבת פרידה מהממת, בחי נגב. 
איתם  שעבדתי  המועצות  ראשי  כל  הגיעו,  העובדים  כל 
במשך השנים ושעדיין חיים, המשפחה שלי הגיעה, חברי 

מהח תמונות  של  מצגת  עשו  ספר.  בתי  ומנהלי  ומליאה 
יים שלי, כל העובדים בירכו אותי ושישה מהנכדים שלי 
הקריאו גם כן. היה מאוד מרגש. חשבתי שאני לא אעמוד 
בזה בגלל ההתרגשות אבל הצלחתי. כל החיים את נמצאת 

שם, מבוקר עד ערב, יותר מאשר בבית, זה כמו משפחה.

אדם,  מקום

זיוה בר, באר שבע

עבדתי כמנהלת לשכה עם שישה ראשי מועצות, עם שמוליק ריפמן עבדתי 22 שנה

ואין תקופה יותר שמחה לגנן מהתקופה הזאת של שיא הפרי
חה בגינה. בעונה זו הגנן המדברי מתרגש מהלבלוב של עלי 
הגפן הצעירים ושל ניצני היסמין האדמדמים. אבל השמחה 
חור  מתוך  לו,  מציץ  העלים  מבין  פתאום  כאשר  מושבתת 
בעלה של נענע, ראש של זחל רעב, או לפתע, מתחת לעלה 

ופלומה לבנה צמ כנימות כתומות,  וגפן, מתגלה מצבור של 
מהלבלוב  מתענג  שהגנן  כמו  לימון.  של  עלה  עוטפת  רירית 
הרך, כך גם הכנימות, הנמלים, האקריות, זחלים וחיות אחרות 

חוגגים על העלים הרעננים בגינה. 
אז מה עושים עם כל גן החיות שהחליט להתנחל בגן הבוטני 
הפרטי שלכם? דבר ראשון צריך לזהות את המזיק: ממהרים 
דלתם  על  ודופקים  בן-גוריון  במדרשת  נווה-בוקר  לשכונת 

ושל אחד מעשרות האנטומולוגים או חוקרי העכבישים. הי
דעתם שביישוב הקטן שלנו בנגב, ברדיוס של פחות מ-100 
מטר, מצויה צפיפות חוקרי "פרוקי הרגליים" הגבוהה בעולם? 

ואז סוחבים את החוקר לגינתכם, מראים לו את העלה, שלפ
ני שבוע היה כה עדין ויפה ועכשיו מכוסה בציצית 
לבנה. אז החוקר ישלוף את הלופה )זכוכית מגדלת( 
המוצץ  את  ארוכות  יבחן  בכיסו,  נמצאת  שתמיד 
הזעיר, ויצהיר בחגיגיות שזאת נימפה של איצריית 
כי  לחשוש  מה  אין  ואגב,  ראשונה.  בדרגה  ההדרים 

בדיוק זבובה טפילית הטילה עליו ביצה.
מה  בסביבה  פרופסור  כשאין  זאת,  ובכל  נרגעתם. 
אפשר לעשות? רוב המזיקים בגן הנוי לא עושים נזק 

ופטאלי לצמח, לרוב כמה עלים צעירים יעוותו והצ
מח יתאושש. גם אם לא מטפלים וממתינים מספר 
שבועות, הצמח יתגבר על המזיק. טורפים טבעיים 
כמו חיפושית המושית )פרת משה רבנו( יורידו את 
הצמח:  לסביבת  לדאוג  חשוב  המזיק.  אוכלוסיות 
עלולים  ומלח  יובש  כנימות,  יעודד  מים  מדי  יותר 

להביא מזיקים אחרים.

ניתן לגזום את העלים הנגועים, כמו כן  אם הפגע לא נרחב, 
נרחב  יותר  לנגע  במים.  העלים  את  לשטוף  או  לנגב  כדאי 
של  טיפות  כמה  עם  קטן  במרסס  העלים  את  לרסס  אפשר 
יותר קטלניים, אך אלה לא  כימיים  גם חומרים  יש  מי סבון. 
מומלצים לגינון, הן בגלל רעילותם לבני-אדם, והן בגלל שהם 

פוגעים באיזון העדין בין המזיקים וטורפיהם הטבעיים. 

פינת הצמח המדברי: מיאפורון קטן עלים 
Myoporum parvifolium

מיאפורון הוא צמח רב-שנתי ממשפחת המיאפוריים שמוצאו 
ומאוסטרליה. יש חמישה זנים של המין בגינון, וכולם משת

רעים בגובה של 10 ס"מ עד מטר. הם מצטיינים בכיסוי קרקע 
של שטחים נרחבים. הפריחה לבנה באביב. מיאפורון מתאים 
ובקור.  ביותר לאזור שלנו, שכן הוא עמיד ביובש, במליחות 

ויתרון נוסף הוא שאינו מתייבש בבסיסו כמו משתרעים בשר
וניים רבים. כך שאם יש לכם שטחים גדולים בגינה ואתם רו

צים פתרון לכיסוי קרקע חסכוני במים - פרסו צינור טפטוף 
מיאפורון.  של  מהזנים  אחד  ושיתלו  מטר,  של  מרווחים  עם 
המיאפורון גם אינו ערב לטעמם של היעלים - אפשר לראות 
הוא שורד את  בן-גוריון, שם  גדולים שלו בפארק  משטחים 

התנאים הקשים למעלה משלושים שנה.
גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 
לא רק אנחנו נהנים מהלבלוב האביבי בגינה - גם הכנימות והזחלים

זיוה בר, מנהלת לשכת ראש המועצה,  פרשה החודש לגמלאות לאחר 42 שנות עבודה במועצה האזורית

היעלים לא אוהבים אותו, 
אולי אתם תאהבו

וי
 ל

שה
מנ

ם: 
לו

צי
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הגינה של ניצנה כפרפראזה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

גחלון למזרח התיכון
יש לי במטבח חלון קטן שפונה לגינה, ובה 
השנה.  ימות  ברוב  מבולגנת  קטנה  מרפסת 

ובקצה הדרומי שלה יש תחנת האכלה לצי
אני  ובה  שנים,  כמה  לפני  שבניתי  פורים, 
נוהג להניח את כל שאריות האורז וחתיכות 

והלחם. השנה הנחתי גם פירורי "מצה שמו
ורה", שגם הציפורים יזכו לקיים מצוות מה

מהדרין שבמהדרין. הציפורים באות בלהק, 
וע מחרבנות  מצייצות,  אוכלות,  ומנקרות, 

פות. אין להן נימוסים או תודות – לא תציע 
משהו טוב, ישאירו אותך עם הזבל. 

ובדרך כלל מתלהקים הדרורים. אלה חמול
אבא,  של  גיבוי  עם  באים  רעשנים,  תיים, 
לידם  הערסים.  הדודים  וכל  האחים  אמא, 

הבולבו ולהתברג  הגודל  את  לנצל  ומנסים 
ולים, ומעת לעת נוחתים גם הצוצלות והתו

רים. הדרורים לא פראיירים, יש להם נקודת 
תצפית מקדימה מעל עץ הגויאבה. ככה זה 
בן  דרור  סתם  להיות  קשה  התיכון,  במזרח 
בזירה, הלך  נוחת טוב  חורין... אם אתה לא 

הח מפתח  בעמדות  לך  אורבים  כאן  ועליך. 
בין  דם  להרגיש  צריכים  שלעיתים  תולים, 
שייצרו  בבונזו  רק  להסתפק  ולא  השיניים 
מבינים  שלא  אשכנזים  של  חרושת  בבית 
רובם  הם  לכאן  שבאים  החתולים  באוכל. 
אחרים.  מחיה  ממקומות  שהיגרו  פליטים 
חופשים  יש  כשבניצנה  מחריפה  הבעיה 
אשפה  של  טונות  אין  אז  נסגר.  והמטבח 
ובאין מקורות, הם באים למקומות  בפחים, 

ושיש בהם פעילות כלכלית שוטפת ומתמי

ודה כמו הבית שלי... תמיד יש בו מזון ותח
נת האכלה לכמה חתולים מקומיים שאינם 

שב"חים.

טעם מזרחי אחר
פרו של  הווייטנאמיות  המורות  הגעת  ועם 
התח שלנו,  בשכונה  לגור  המשתלמים  ויקט 

זקו המקורות האמינים של המזון. שמתי לב 
שבתרבות שלהן הן דואגות לכל דכפין, כולל 
החתולים  זרים".  "עובדים  תקן  על  חתולים 
בשכונה  קבועים  לשב"חים  שנהיו  הפליטים 
ביותר.  השרדניים  הם  האחרון  המצות  בחג 
הם אפילו לא ממתינים מחוץ לבית לפירורי 

במ "ניכוי  לעשות  התרגלו  כבר  הם  והאוכל, 
קור", אוכלים מהסירים והצלחות של המורות 
הווייטנאמיות החינניות. מישהו אמר לי כי הן 
עושת זאת כהשקעה לזמן ארוך, הרי מדובר 

באוכל פוטנציאלי...
שאריות  כל  את  אספתי  הפסח  חג  לקראת 
ככה  גדולות...  כמויות  לי  היו  לצערי  החמץ. 
לנו  יש  אוגרים.  של  עם  הישראלים,  אנחנו 
מזון  ימ"ח  לנו  שיהיה  שדואג  שבב,  במוח 
היה  יכול  שפרקתי  המזווה  שאחרי".  ל"יום 

"מחס ברשת  בינוני  בגודל  סניף  ולפרנס 
וחתומות  שלמות  אריזות  אספתי  השוק".  ני 
תבלינים,  טונה,  פחיות  אורז,  ספגטי,  ובהם 
שימורים ועוד. עשיתי כמה נאגלות לשכנות, 
יצאו  הן  כאילו  עצמן  לראות  חייבות  שאינן 
בעודי  חמץ.  ביעור  מצוות  ולקיים  ממצרים 
שעל  שהחתולים  ראיתי  הסחורה,  את  פורק 
תקן מהגרי העבודה, מהשכונה השכנה, באים 
בחוצפה כאילו היו בעלי הבית ואפילו גונבים 

תוך כדי הבישולים מהמטבח... אחרי שראיתי 
ואת המחזה, ארגנתי את המחשבה ביני לעצ

מי וקבעתי שאמנם הן, הבנות, יפות, אבל עם 
טעם לגמרי אחר משלנו.

מדינת משטרה
שת בזמן  בוקר,  בכל  כמו  שלמחרת,  ובבוקר 

יית הקפה הבטתי מחלון המטבח ובדקתי איך 
על  דיברו  בחדשות  האמיתי.  העולם  מתנהל 
אובמה, ביבי ואבו מאזן, ואפילו בא לי לקפה 
גם הארדואן המעצבן. אבל כל אלה  הטורקי 

שנו המאולתרת  הקומונה  את  עניינו  ולא 
החתולים  את  החג.  ערב  מאז  ביתי  מול  צרה 
של  רק החלק האחורי השעיר  עניין  הזכרים 
בכל  בחצר.  אצלנו  שגרה  העדינה  החתולה 
יללו, השתינו לסמן טריטוריה,  הזדמנות הם 
רבו בקרבות רחוב קולניים וחיפשו להרשים 

מת לא  ממש  הללו  הזכרים  המקומיות.  ואת 
חשבים, הם אפילו לא נתנו לגברת המקומית 
להם  מלאו  שטרם  הגורים,  את  לגדל  צ'אנס 
וניהלו  לחץ  הפעילו  הם  חודשים.  שלושה 
קרבות רחוב כאילו היינו שכונה ליד התחנה 
המרכזית של תל אביב... ככה זה עם מהגרים. 
ופרנסה,  אוכל  לילה, מחפשים  באים באישון 
ומפריעים  למטרד  הופכים  גם  חלקם  אבל 
עוד  בסוף  הקבועים.  התושבים  של  לשקט 

נארגן כאן הפגנת נגד.
כל  דין,  ואין  פיקוח  אין  שאם  לי  אמר  משהו 
לגמרי  המצב  יצא  שלא  וכדי  גבר...  דאלים 
ויוצא  שלי  הקפה  את  מפסיק  אני  משליטה, 

התי במזרח  כי  מג"ב.  בסגנון  סדר.  ולעשות 
של  האפקט  העם",  אל  "לדבר  אפשר  אי  כון, 

זה יהיה כמו לדבר לעצים ולאבנים, צריך רק 
התקהלויות  לפיזור  אמצעים  מביא  כאסח. 
מפעיל  השכונה.  של  הפרחחים  את  ומרחיק 
"צ'אקה לאקה" וסירנה, שידעו שיש כאן בעל 
נותן חסות  בית תקיף, ובמשך דקות ארוכות 
שצריכים  המקומיים,  הישע  לחסרי  והגנה 

לאכול את המנה היומית.

טיול בוקר מחורבן
בין  להלך  צריך  אני  הזו  ההמולה  כל  בתוך 
החירבונים של הטווסים. למען הגילוי הנאות, 
לפני כשנתיים אימץ אותי טווס פליט תרבות, 
כנראה מפליטי טווסי קדש ברנע. זה עלה על 
הגבעה הגבוהה של ניצנה והתנחל קרוב לבית 
שלי. האוכל של החתולים מצא חן בעיניו, וכך 

והחל להגיח מעת לעת לשולחן האכילה שב
ולהביא  הוותיקים  את התושבים  להזיז  גינה, 
סדר עולמי חדש מהמזרח... אוכל רק חתיכות 
בונזו אדומות, הוא לא נוגע בחלקים החומים 
האיקליפטוס  על  עולה  בלילות  והצהובים. 
באוזניי,  קולות.  בקולי  וצווח  שממול  הגבוה 
שבא  המואזין  של  המעצבן  הקול  כבר  עדיף 

זה שבזמן הא הגבול,  ומהמסגד שליד מסוף 
חרון הגביר ווליום שאפילו מתחרה ב"פול מון 

ופארטיז" שנוחתות עלינו, כמו המסיבה שה
ייתה בגבעת שיזף בחג האחרון...

ככה זה אצלנו בשכונה, לא אובמה ולא קפה 
ארדואן הטורקי. כאן צריך לחיות ממשהו. מי 
שנרדם בשמירה נטרף, ומי שפותח את הבית 
ללא פיקוח סופו שיהיה אורח בבית של עצמו. 
אם כבר אתה מאפשר לחבר'ה לבוא לשולחן 

החג, שיידעו כולם את חוקי המשחק מראש.

ציפורימפו
ואי האביב,  שהגיע  לפני  וקצת 

הגיע  הנודדות,  הציפורים  שלל  תו 
במבט  ומיוחד.  קבוע  אורח  אלינו 

ומרחוק מזכיר הרחם המדברי חסי
דה קטנה. כנפיו הרחבות, הצבועות 
בשחור ולבן ועוזרות לו לדאות ללא 
החסידה,  את  מזכירות  אכן  מאמץ, 

אך כאן מסתיים הדמיון. 
הרחם שייך למשפחת הנציים, ואנו 
לנשר  קרוב  אותו  למקם  נוטים 
למרות  הפגרים,  אוכלי  ולעזנייה 
ולא  כמעט  ביניהם  חזותי  שדמיון 
בעלי  לאכול  מסוגל  הרחם  קיים. 
צבים,  כמו  ואיטיים  קטנים  חיים 

הקר על  ושומט  מרים  הוא  ואותם 
קע. אך עיקר מזונו הינם פגרי בעלי 
הרחם  של  והצר  הדק  מקורו  חיים. 
פינות  לו להגיע לכל אותן  מאפשר 
נסתרות אליהן לא הצליחו הנשרים 

הגדולים להגיע. 
אלינו  מגיעים  הרחמים  ראשוני 
למדו  באפריקה  בינואר.  מאפריקה 
לגוון  אפשר  פגרים,  מלבד  כיצד, 
עסיסיים,  יען  בביצי  התפריט  את 
שקשוקה אפריקאית אם תרצו. על 

הקשה  הקליפה  את  לשבור  מנת 
של הביצים הגדולות בעולם, למדו 
עד  מגובה  אבן  להשליך  הרחמים 

ושהביצה נשברת, וכך להגיע לתוכ
נה המזין.

שנות  של  הגדולות  להרעלות  עד 
הרחם  את  למצוא  היה  ניתן  ה-60, 
מאז  בארץ.  לשמו  ראוי  מצוק  בכל 
המקננים  הזוגות  של  מספרם  פחת 

הת ולמרות  משמעותית,  ובצורה 
היום למצאם  ניתן  יחסית  אוששות 
בעיקר בחבל הארץ המדברי. מספר 
מוגדר  הרחם  בגולן.  גם  מקנן  קטן 
כיוון  כמין בסכנת הכחדה עולמית, 

ושרוב אוכלוסיותיו באסיה ובאפרי
ירידה משמעו וקה נמצאות בסימן 

הנגב  רמת  צפרות  מרכז  השנה  תי. 
מתכוון לערוך סקר קינון בנגב, על 

אוכ מצב  מה  ולקבוע  לנסות  ומנת 
לוסיית הרחם המדברי בנגב.

מי שרוצה לראות רחם מוזמן לבקר 
בעין עבדת, שם קל יחסית לראותו 
דואה מעל מצוקי נחל צין, או לטייל 

בעין עקב ואזור הר צרור. 
מידד גורן

ציפור החודש
מידד גורן

מאכל אהוב: שקשוקה אפריקאית

הרחם המדברי
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