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דבר ראש המועצה
גשמי ברכה

ימי  ארבעה  לאחר  החורף...  הגיע  אלינו  גם 
של  יפה  למנה  זכינו  ואבק,  חול  של  סופות 
האבק,  את  ששטפו  ברכה  גשמי  גשמים, 
כמובן  היו  הנגב  ברמת  עלינו  האהוב  והחלק 
כמויות הגשמים הנאות שמילאו את הנחלים 

וגרמו לשיטפונות. 
שאפיקו  רביבים,  נחל  היה  השיטפונות  כוכב 
לכך  וגרם  עוזו  במלוא  וזרם  מים  התמלא 
במשך  "נצורים"  היו  רתמים  כפר  תושבי  כי 
נחסמה  שדה  למשאבי  הכניסה  גם  יומיים. 
הנחל  אפיק  שיקום  שעות.  מספר  למשך 
באזור פארק גולדה עבר את המבחן, והאזור 

כולו הפך לאטרקציה תיירותית.
המועצה  פתחה  כאלה,  באירועים  כהרגלנו 
חדר מצב שעקב אחרי הצרכים שעלו, בעיקר 
באזור  קצר  זמן  לפרק  גם  אך  רתמים  בכפר 

פתחת ניצנה. 
עכשיו נותר לחכות לפריחת האביב המדהימה 

שצפויה לנו.

חוגגים 70 
לציון  בראשון  מ"המחנה"  יצאו  ב-1943 
על  דרומה.  בדרך  למסע  אנשים  שישה 
משאית עמוסה נוסעת החבורה לכיוון הנגב, 
ערבים.  מיושבת  ברובה  נודעת,  לא  לארץ 
עוברים את באר שבע, ומספר ק"מ אחרי ביר 
את  מורידים  המשאית,  את  עוצרים  עסלוג' 
התלם  את  וחורשים  והמחרשה  הטרקטור 
באדמת  הראשון  התלם  באדמה.  הראשון 
מזג  בתנאי  ודאות,  בחוסר  ברביבים.  הנגב, 
וקור  וגשם  וחמסין  רוחות  של  קשים  אויר 
הם מתעקשים להחזיק בנקודת ההתיישבות 

שקבעו. 
אלמלא  כי  יודעים  אנחנו  לאחור  במבט 
הזו,  החבורה  של  והאמונה  האומץ  התעוזה, 
הנגב לא היה חלק ממדינת ישראל. הם ויתרו 
על הרבה למען הכלל. הם קבעו את גבולותיה 
של מדינת ישראל. היום קוראים לכך ציונות. 

יסופר  השאר  ועל  רביבים,  קיבוץ  הוקם  כך 
השונים  באירועים  הקרובה  השנה  במהלך 

שיתקיימו לרגל חגיגות ה-70 לקיבוץ.

גאווה והתרגשות 
בטקס מרגש ומאורגן להפליא חולקו בשבוע 
תושבים,  לכ-210  דיוויס  קרן  מלגות  שעבר 
מכל ישובי המועצה ומכל הגילאים. ראשונים 
להתרגשות היו לורנס וגו'אן דיוויס, התורמים 
מלאס וגאס שכיבדו אותנו בנוכחותם. לורנס 
דיוויס לימד את כולנו פרק בלמידה ואמביציה 
- את דברי ברכתו קרא בעברית, אותה לימד 

את עצמו לקראת האירוע. 
רוח  התרוממות  של  שעה  זו  הייתה  עבורי 
ובנות  בני  של  מגוון  מקבץ  לראות  וגאווה, 
רמת הנגב. הטקס הוא שיאו של תהליך ארוך 
חשיבה  מסירות,  אכפתיות,  השקעה,  שכלל 
ותכנון של הרבה מאוד אנשים. עבודת צוות 
הערכתנו  שלוחה  שוב  מכאן  ולעילא.  לעילא 
בלאס  היהודית  ולפדרציה  דיוויס  למשפחת 
וגאס, על התרומה הנדיבה וההשקעה בעתידם 

של בני רמת הנגב והקהילה כולה.

שמוליק ריפמן

צרו קשר:

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

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

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

פקס: 08-6559235

חגי רזניק התמנה למנכ"ל 
המועצה האזורית

 רזניק, תושב רביבים, יחליף את שאול לוי שפורש 
לגמלאות מתפקידו כמזכיר המועצה

רזניק  חגי  נבחר  בחינה,  וועדת  מכרז  בתום 
המנכ"ל  תפקיד  המועצה.  של  החדש  כמנכ"ל 
מחליף את תפקידו של מזכיר המועצה. לאחר 
משאול  האחריות  תעבור  חפיפה  תהליך  סיום 

לוי הוותיק, שיוצא לגמלאות, לחגי.
צעיר  ובגיל  בירושלים,  נולד   )35( רזניק  חגי 
אחרי  משפט.  בית  בצו  הוריו  מבית  יצא 
בקיבוץ  נוער  לחברת  הגיע  שונים  גלגולים 
שורה  קיים  הצבאי  שירותו  לאחר  רביבים. 
ילדים  הדרכת  בקיבוצו:  בחינוך  תפקידים  של 
ונוער, ריכוז הנעורים וריכוז החינוך המשלים. 
מכן  ולאחר  ראשון  תואר  בהצטיינות  סיים 
תואר שני באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וכיהן 

זמן  כיהן  חגי  אלישר".  ב"מרכז  מחקר  כעוזר 
האגודה  יו"ר   – רביבים  קיבוץ  כמזכיר  ממושך 
והוועד המקומי – ובהמשך דרכו ניהל בהצלחה 
גם את הפנימייה במדרשת שדה בוקר, כשהוא 
היה  חגי  במדרשה.  זו  תקופה  משך  מתגורר 
בעבר חבר פעיל במליאת המועצה והיה מעורב 
הצוות  ויו"ר  במועצה  צעירים  פורום  בייסוד 
לגיבוש התוכנית לנושא הצעירים ברמת הנגב. 

שונים  בפרויקטים  שותף  היה  בנוסף 
ללירי,  נשוי  ובמרחב.  במועצה 
ליוגה,  ומורה  סוציאלית  עובדת 
להתגורר  לאחרונה  איתה  ושב 

ברביבים.

מתוך רצון לשיפור השירות לציבור, אנו פותחים ב-1.2.13 אתר אינטרנט 
נפרד לוועדה המקומית ברמת הנגב, בכתובת:

vaada.rng.org.il 
מה תוכלו לראות באתר?

● נגישות למעקב אחר הבקשה שלכם להיתר בניה בציון שם ומס' ת.ז. 
- ניתן לראות מה הסטאטוס של הבקשה, מה חסר להשלמת הדרישות 

ולהוצאת ההיתר.
במרחב  תוכניות  הפקדת  פרסומי   - ובניה  תכנון  בנושא  הודעות   ●

התכנוני שלנו, פרסומי הקלות ושימושים חורגים.
● פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון והבניה.

● תוכניות בניין עיר - תוכניות של כל הישובים במועצה.
● שעות קבלת הקהל והטלפונים ליצירת הקשר.

● טפסים הנדרשים בתהליך היתר הבניה וטופס 4.
● הסבר על תהליך הוצאת היתר הבניה.

שלכם  הבניה  להיתר  הקשור  שתגישו  מסמך  כל  מעתה  לב,  לשים  יש 
בבקשה.  הקשור  ת.ז.  ומס'  שם  בציון  להיתר,  הבקשה  בחיפוש  יופיע 

האתר מעודכן כעבור 24 שעות מהזנת המידע החדש.
תהליך  בהקלת  ומועיל  יעיל  נגיש,  האתר  את  תמצאו  כי  מקווים  אנו 

הבקשה להיתר בניה, וחסכון בזמן בפניה לוועדה.

היתר בניה - איך מגישים בקשה?
הגשת בקשה להיתר יכולה להתבצע מדי יום, אך אם בכוונתכם לקבל 
מידע יש להגיע בשעות קבלת הקהל: ימים א' ו-ד' בשעות 8:00-13:00. 

פניות טלפוניות בימים א' ו-ד' בשעות 13:00-16:00.
רצוי לפנות בדוא"ל עם שאלה מפורטת על מנת שנוכל לחזור אליכם עם 

תשובה מדויקת.
לוועדה,  התוכנית  עורך  את  להפנות  כדאי  העבודה  את  לייעל  מנת  על 
שכן חלק מן התשובות הן מקצועיות, ועל מנת למנוע טלפון שבור, יהיה 

לנו קל לדבר עם בעל מקצוע בוועדה. 
עומדות לרשותכם שתי בודקות תוכניות:

אתר חדש לוועדה המקומית
הוועדה המקומית מקימה אתר אינטרנט שיספק מידע מלא לכל מי שבונה, מרחיב ומשפץ

הילה שליש
hilla@rng.org.il

08-6564129

טניה רבינוביץ
Tanya@rng.org.il

08-6564142

אשלים
מרחבעם

מסוף ניצנה
מפעלי אורון

 קיבוצים )משאבי שדה, 
שדה בוקר, רביבים(

רתמים, טללים, 
מדרשת בן גוריון

חגי רזניק, מנכ"ל המועצה החדש

בטקס חגיגי, במעמד שרת התרבות והספורט לימור לבנת, הוענק למועצה האזורית רמת הנגב פרס שרת התרבות. הפרס ניתן 
למועצה על הישגיה בתחום התרבות, על השקעה יוצאת דופן מתקציב המועצה בנושאי תרבות, על עידוד היצירה המקומית ועל 

תרומה משמעותית לתרבות הישראלית. 
בתמונה: ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך, מקבל את תעודת הפרס מידי שרת התרבות והספורט
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210 סטודנטים קיבלו מלגות מקרן דיוויס

יחידת חובשים כוננים חדשה בפתחת ניצנה

קרן דיוויס חילקה השנה מלגות לסטודנטים בסך כולל של 750 אלף ש"ח 

22 תושבים התנדבו ליחידה, ובימים אלו מוכשרים ע"י מד"א

חגי רזניק, מנכ"ל המועצה החדש

גבוהה  להשכלה  שהקרן  השנייה  השנה  זו 
עם  בשיתוף  האזורית,  המועצה  של  מייסודה 
לאס  של  היהודית  והפדרציה  דיוויס  משפחת 
השנה  לסטודנטים.  מלגות  מחלקת  וגאס, 
בקשות  כ-90  למלגות,  בקשות   236 הוגשו 

יותר מאשר בשנה שעברה. 
מתוכם  סטודנטים,   210 מלגות  קיבלו  סה"כ 
104 סטודנטים לתואר ראשון, 50 לתואר שני, 

19 לדוקטורט ו-37 ללימודי תעודה. 
מלגות   21 הוקצו  המלגות  מקבלי  כל  מתוך 
הצעירים  מרכז  במסגרת  חברתית  למעורבות 
ומחלקת נוער וצעירים. מלגות אלה מוגדלות 
בפעילות  מעורבות  שעות  בעבור  וניתנות 
חברתית במועצה. הסכום הכולל של המלגות 
שחילקנו השנה עומד על 750,000 ש"ח. אגב, 
78 מהמלגאים קיבלו גם בשנה שעברה מלגה. 
משפחת  קיימו  לטקס  שקדם  השבוע  במהלך 
ברחבי  סיורים  המועצה  נציגי  עם  יחד  דיוויס 
המועצה לפגישה עם תושבים ומוסדות חינוך. 

הטקס עצמו נערך באולם ע"ש אוונס במכונים 
האוניברסיטאי  בקמפוס  המדבר  לחקר 
במדרשת בן גוריון. לפני הטקס הועבר סמינר 

במועצה  מחלקות  מנהלי  ידי  על  מועצתי 
התיישבות,  הסביבה,  איכות  בתחומים: 
ומרכז  חינוך  חוץ,  קשרי  תיירות,  דמוגרפיה, 

הצעירים. 
מספר נתונים על אופן חלוקת המלגות: 

מקבלים  ושני  ראשון  לתואר  סטודנטים   ●
3,500 ש"ח ולא יותר ממחצית משכר הלימוד. 
תעודה  ולימודי  שלישי  לתואר  סטודנטים   ●
יותר ממחצית שכר  ולא  מקבלים 2,500 ש"ח 

הלימוד. 
ברצוני להודות מקרב לב לחברי ועדת המלגות 
שהקדישו זמן רב וללא תמורה: ד"ר ניר קידר 
מקיבוץ  ברונובסקי  יאנה  גוריון,  בן  ממדרשת 
המועצה  מטעם  מכמהין.  רז  ואיילת  רביבים 
נכח בישיבות רז ארבל, מנהל מחלקת התיירות 
ושותפויות. כן ברצוני להודות לשירה שרעבי, 
שריכזה את כל הפעילות והייתה אחראית על 

הקמת המערכת הממוחשבת. 
בברכה

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך 
ויו"ר ועדת המלגות

לחירום  והמוכנות  הביטחון  חיזוק  במסגרת 
יחידת  אלו  בימים  מוקמת  ניצנה,  בפתחת 
אמורה  היחידה  בפתחה.  כוננים  חובשים 
לספק מענה כנדבך נוסף לאמבולנס המועצה 
רפואי  מענה  ולמתן  ברנע,  בקדש  הממוקם 
ראשוני עד להגעת האמבולנס לזירת האירוע. 
לנהגי  תסייע  זו  חובשים  יחידת  כן,  כמו 

האמבולנס בליווי הנפגעים לבית החולים.
ליחידה התגייסו 22 מתנדבים תושבי הפתחה, 
שבימים אלו עוברים קורס חובשים המתקיים 
בניצנה ומונחה ע"י מדריך בכיר ממד"א. בתום 
הקורס יצוידו הכוננים בערכת עזרה ראשונה 
לכשתתקבל  מירס.  ומכשירי  מתקדמת 
מד"א  ישדר  מד"א,  במוקד  לעזרה  קריאה 
כונן אשר  לכלל הכוננים את פרטי הקריאה. 
ויגיש  יגיב  יהיה פנוי וקרוב לכתובת האירוע 
עזרה רפואית עד להגעת האמבולנס. יחידות 
מסוג זה פועלות במד"א בערים הגדולות, אך 
כוננים  יחידת  שמוקמת  הראשונה  הפעם  זו 
בפריפריה. שיפור זמני התגובה והגשת עזרה 
רפואית מוקדם ככל הניתן תשפר את סיכויי 

ההישרדות של הנפגעים.
בעת  ומבקשים:  מזכרים  אנו  זאת,  עם  יחד 
הצורך יש לחייג 102, ולא לחפש חובש באופן 
הקריאה  את  להפנות  ידעו  מד"א  עצמאי. 

לאדם הנכון.
שרון צ'רי 
המתנדבים בקורס חובשיםמוטי זנה

משפחת דיוויס בטקס חלוקת המלגות

מן
טר

טכ
ה 

יק
צב

ם: 
לו

התפלגות לפי תאריםצי

התפלגות לפי יישובים

התפלגות לפי מקצועות
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רמת הנגב מקדמת 
מיזמי תיירות בדואים

רמת הנגב היא שיאנית הפרדת הפסולת

יום הניקיון והסביבה בבתי הספר היסודיים 

מקדמת  אותו  תיירותי  מיזם  במסגרת 
לקידום  הנגב  ברמת  התיירות  מחלקת 
ובשיתוף  הבדואית,  בפזורה  התיירות 
שתי  השנה  התקיימו  התיירות,  משרד 
ואחת  לגברים  אחת   - תיירותיות  הכשרות 
כלים  במתן  התמקד  הגברים  קורס  לנשים. 
בפני  לעמוד  ויכולת  להדרכה  והכשרה 
התמקד  לנשים  הקורס  ולהדריכה.  קבוצה 
הבדואיות  המלאכות  של  ולמידה  בהכשרה 
לשמר  הצורך  על  דגש  תוך  המסורתיות, 
מלאכות אלה. בהמשך יפתחו הנשים בוגרות 
בדואיות  למלאכות  סדנאות  הקורסים 
מהמוצר  כחלק  הרחב  לקהל  שייפתחו 

הבדואי התיירותי.
ההדרכה  בקורסי  רואים  הנגב  ברמת 
בדואיות  מלאכות  ופיתוח  התיירותיים 

התיירות  תחום  לקידום  מנוף  מסורתיות, 
בתחום  תעסוקה  ולקידום  בכלל  הבדואית 

התיירות בפזורה הבדואית בפרט.
מעשית  התנסות  של  ראשון  פעולה  שיתוף 
בחוויה הבדואית המסורתית התקיים החודש. 
כחלק מתוכנית הלימודים הבית ספרית, קיימו 
תלמידי התיכון לחינוך סביבתי סדנא ייחודית 
להכרת הסביבה. במהלך הסדנה שהתקיימה 
נפגשו  אריכא(  )נחל  ראייר  ואדי  כפר  באהלי 
מפגש  לאחר  הכפר.  תושבי  משפחות  עם 
בוגרי  המקומיים  התושבים  מפי  וסקירה 
לקבוצות  התלמידים  התחלקו  הקורס, 
והתנסו במלאכות עתיקות כגון טוויה, אריגה, 
ועוד.  לחם  אפיית  גששות,  צמר,  חוטי  ייצור 
את הסדנאות והסיור הובילו שישה מדריכים 

בוגרי קורס הכשרה.

לפני כשלושה חודשים יצא לדרכו הפיילוט 
להפרדת פסולת במקור של המשרד להגנת 
 31 נבחרו  הפיילוט  במסגרת  הסביבה. 
את  יביאו  שתושביהן  מקומיות  רשויות 
בשורת הפרדת הפסולת לכל אזורי המדינה. 
רביבים  היישובים  את  בחרה  הנגב  רמת 
שישתתפו  הראשונים  להיות  ורתמים 
בפיילוט, וחילקה לתושביהם עשרות פחים 
לצד  ורטובה,  יבשה  פסולת  למיון  מיוחדים 

למחזור  הנכונה  הדרך  על  הסברה  חומרי 
הפסולת הביתית ופעילות הדרכה שבוצעה 
מקסימאלי  מחזור  היעד:  התושבים.  בבתי 
רמת  יישובי  בכל  הביתית  הפסולת  של 

הנגב.
הפיילוט,  תחילת  לאחר  חודשים  שלושה 
כמויות  של  הראשונים  המספרים  נחשפים 
הנגב  ורמת  השונות,  ברשויות  המחזור 
ניכר:  בהפרש  המחזור  טבלת  את  מובילה 

במועצה  בית  משק  כל  ממחזר  בממוצע 
כמות של 2.16 ק"ג פסולת אורגנית מדי יום. 
יעקב  זיכרון  את  הנגב  רמת  מקדימה  בכך 
 ,)820( סביון  ליום(,  בית  למשק  גר'    950(

מגידו )657( וכפר סבא )550 גר'(.
חקלאית  "כמועצה  ריפמן,  שמוליק  לדברי 
ואיכות  הפתוחים  שהשטחים  ברובה, 
לא  מעייניה,  בראש  עומדים  הסביבה 
השינוי  כמבשרי  בנו  מהבחירה  הופתענו 

בתחום הטיפול בפסולת, וגם לא מהתוצאות 
הראשוניות של הפיילוט. רמת הנגב מובילה 
בהכרזה  מים,  ובמחזור  בניצול  הטיפול  את 
על שמורות טבע, וכעת גם בטיפול בפסולת, 
במלאכה  העוסקים  את  לברך  יש  כך  ועל 
בשטחי  לקדם  מקווים  אנחנו  החשובה. 
באשפה  לטיפול  מתקן  הקמת  המועצה 
ולהוביל  ייצור של חשמל,  גם  יאפשר  אשר 

את מהפכת המחזור גם בתחום הזה".

היסו הספר  בתי  התחברו  המסורת,  ־כמיטב 
הסביבתית,  היחידה  עם  וצין  משאבים  דיים 
בית ספר שדה שדה בוקר, מרכז צפרות ואגף 

־קהילה וחינוך ליום שכולו שמירה על הסבי
בה בדגש על ניקיון ובע"ח בסביבתנו, ומהווה 
הצפרות  תכנית  להמשך  הפתיחה  יריית  את 
והסביבה. אך הפעם הגדילו הילדים לעשות, 

הע חוץ  כיתות  בבניית  החלו  היום  ־ובמהלך 
ופסולת(  )צמיגים  ממוחזרים  חומרים  שויות 

וטבעיים )בוץ המבוסס על קרקעות האזור(.
הצוו של  בעזרתם  התבצעה  ־הפעילות 

לבשר  שיצאו  הספר,  בבתי  החינוכיים  תים 
בבית  והסביבה  הצפרות  תוכנית  המשך  על 

תלמי כלל  את  המקיפה  זו,  תוכנית  ־הספר. 
די בית הספר מכיתה א' עד כיתה ח', כוללת 
והסביבה  הצפרות  בנושא  פעילויות  מספר 
במהלך  השנה.  במהלך  כיתה  כל  חווה  אותה 
הפעילויות נחשפים הילדים לציפורי האזור, 
חשיבותן  על  לומדים  והנודדות,  הקבועות 
הקשר  על  וכן  אזורנו,  של  האקולוגי  למארג 
ימינו  ועד  ימימה  מימים  לציפור  האדם  בין 

לצי האוויר  חיל  בין  הגומלין  יחסי  ־)למשל 
סביבה  המושגים  הבנת  תוך  זאת  כל  פורים(, 

וקיימות.
־ביום מיוחד זה למדו הילדים על הקשר הה

דרך  לאדם  בסביבתנו  החיים  בעלי  בין  דוק 
בניקיון  והמשיכו  מייצרים,  אנו  אותו  הזבל 

־הסביבה הקרובה. ההתלהבות מהניקיון היי
למעשה:  הלכה  הטמעה  עד  כך,  כל  רבה  תה 
צין  ספר  בבית  ג'  מכיתה  תלמידים  קבוצת 
ביוזמתם  התארגנו  הניקיון  ביום  שהשתתפו 

להמשיך ולנקות את רחבי מדרשת בן גוריון. 
צה בשעת  שישי  ביום  התאספה  ־החבורה 

ריים, הצטיידה בשקיות זבל ובילתה כשלוש 
שעות באיסוף זבל ואף בהכנת "פסל סביבתי" 

מחומרים שמצאו בשטח. כה לחי!
ועל מנת להשלים את הקשר בין שמירה על 

הסביבה לטיפוחה ופיתוחה בצורה מושכלת, 
בבוץ  הבנייה  דרכי  על  הילדים הדרכה  עברו 
קבסה  וגיא  שדה  ספר  בית  מדריכי  בהובלת 
החוץ.  כיתות  בניית  כדי  תוך  ממרחב-עם 
המשך בניית הכיתות, חיזוקן וקישוטן יתבצע 
מקומיים  כוחות  בעזרת  הקרובים  בשבועות 

אשר התנדבו לעניין, כל הכבוד!
ומהתו מהתמונות  להתרשם  מוזמנים  ־אתם 

צאה בבתי הספר. המשך שנת פעילות פורייה 
לכולנו. 

עלית והילה
היחידה הסביבתית

הנשים הבדואיות יעבירו סדנאות לקהל הרחב

הילדים בונים בבוץ וצמיגים

מיזם ייחודי ברמת הנגב מכשיר בדואים לפתח מיזמים תיירותיים 
להנחלת המסורת והמורשת הבדואית לקהל הרחב

בתום הפיילוט להפרדת פסולת שהתקיים ב-31 רשויות מקומיות, התברר כי אצלנו ממחזרים פי 2 ויותר מכל שאר המועצות

בתי הספר משאבים וצין ציינו את יום הסביבה, והפעם הגדילו לעשות ובנו כיתות מבוץ
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מפגשי בחירות במרכז הצעירים

סיפורו של מקום

בפעילות  מלא  היה  האחרון  החודש 
הצעירים  מרכז  של  הבמה   – ב"ארבעים" 
רבים,  אמנים  אצלנו  התארחו  בטללים. 
מפגשי  של  בסדרה  נוסף  מפגש  והתקיים 
לדבר  הגיע  הפעם  הבר".  על  "פוליטיקאים 
 4 ומספר  דימונה  עיריית  ראש  כהן,  מאיר 
ושמעון סלומון, מספר  "יש עתיד",  ברשימת 
רבים,  נושאים  על  דיבר  כהן  ברשימה.   12
הבוער  נושא  הפריפריה,  קידום  על  ובעיקר 
שכן  דעות,  חילוקי  גם  התגלעו  במפגש  בו. 
 – החלוקתי"  "הצדק  סוגיית  את  העלה  כהן 
הוא מעוניין לקדם אג'נדה של שינוי הגבולות 
ממועצות  קרקעות  גריעת  המוניציפאליים, 
עלו  בנוסף,  הפיתוח.  ערי  לטובת  אזוריות 
האיגודים  מעמד  כמו  רבים,  נושאים  במפגש 
וכן  בנגב  הדל  הרפואי  השירות  המקצועיים, 

מצב הבדואים בנגב. 
היה כיף לראות את צעירי המועצה מתעניינים, 
עמדתם  את  ומבררים  ומביעים  שואלים 
להיות  עשויים  כאלו  תוכן  מפגשי  הפוליטית. 
הצעירים  מעורבות  של  חדש  לשיח  פתח 
במתרחש במועצה. פנינו לכל המפלגות בבקשה 
לשלוח נציגות לשיחות עם צעירי המועצה, עד 
כה הגיעו לדבר עם הצעירים נפתלי בנט ואיילת 

שקד, מירב מיכאלי ומאיר כהן.

נעמה חיימוב צנעני
מנהלת מרכז צעירים

מכיר  בצפון  המטייל  עמוד?  נחל  הוא  היכן 
אל  צפת  מהרי  היורד  עמוד"  מ"נחל  ונהנה 
"עמוד"  נראה  חוקוק  קיבוץ  ליד  הכנרת. 

הסלע הענק במרכז הנחל, נחל עמוד. 
והרים  עמוקים  בעמקים  נתברכה  ארצנו 
הרמות  גבוהות.  רמות  וביניהם  נישאים, 
הגולן,  רמת  לנו:  המוכרים  שמות  נושאות 
רמת בית שמש, רומת אל הייב, רמות מנשה, 
ויחידה  אחת  רבות.  ועוד  מגשימים  רמת 
בשפה  הוא  זה  ששם  אלא  "הרמה",  נקראת 

נקראת  היא  ובשפתנו  הדבה",  "אל  הערבית 
"רמת חדב". הנוסעים מאילת צפונה בכביש 
החוצה את הנגב, כביש 40, אחר חציית נחל 
גדולה  בקעה  "המישר",  את  פוגשים  פארן 
ישר  בכביש  לאורכה  הנחצית  ושטוחה 
כסרגל, הסרגל הארוך בארץ, ארוך אף מכביש 
הסרגל שבעמק יזרעאל. משנכנסנו לבקעה 
מכיוון דרום הרי מול פנינו צופה אלינו הרמה 
רצוף,  הנראה  סלעים  קיר  והישרה,  הגבוהה 
בצפון,  גבוהה  הרמה  מטעה.  המראה  אך 

משתפלת דרומה, וחוצים אותה ל"פרוסות" 
נחל קינן, נחל חדב, נחל ציה ואחרים. כולם 
חוברים יחדיו ל"נחל עמוד". השם ניתן לנחל 
על שם גוש סלע, "עמוד" המזדקר במרכזו. 
גם  עמוד,  נחל  יש  בצפון  רק  לא   – ומכאן 
אך  מהעמוקים,  אינו  הנחל  כזה:  יש  בדרום 

העמוד נאה ומרשים. 
השבילים  סימון  במפת  כיום  המתבוננים 
יתמהו, היכן הוא אותו "נחל עמוד"? התשובה 
טמונה במפות הישנות של הנגב, אותן מפות 

מתקופת המנדט הבריטי איתן טיילו ראשוני 
השם  מופיע  אלו  במפות  בנגב.  הסיירים 
בערבית "ואדי עמוד" ולאחר מכן גם בתרגום 
מן המפות  נעלם השם  לעברית. עם השנים 
אך  עמוד"  "נחל  את  הפסדנו  נשכח.  לא  אך 

העמוד קיים, ואנו עדיין דבקים בו.
שטח  בתחום  מצוי  הנחל  חשובה:  הערה 
באישור  מותנית  אליו  הכניסה  סגור.  צבאי 

בכתב מצה"ל. 
אלון גלילי

הופעות ב"ארבעים", הבמה של מרכז הצעירים. פתוח כל סופ"ש!

מאיר כהן, ראש עיריית דימונה ומועמד ברשימת "יש עתיד", הגיע לפני הבחירות לשוחח עם הצעירים ב"ארבעים"

גם לנו בנגב יש נחל עמוד

קולורדו 
ברמת 

הנגב
קבוצת חניכי מסע מקולורדו, 
מתוכניות שונות המתקיימות 

בארץ, התארחו החודש ברמת 
הנגב. במהלך סוף השבוע קיימו 

פעילות ומפגש משותף עם 
צעירי המועצה.
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טיולים לחודש פברואר 2013:

• טיולי ותיקים: קפיצה קטנה לצריף בן גוריון והמכון לחקר המדבר! בצריף נתרשם 
מהתערוכה החדשה המלווה בסרטונים מחודשים. במכון לחקר המדבר נסייר במכונים 

השונים )המים, האצות ואתר האנרגיה הסולרית( ונלמד על תפקודם.

הרשמה במתנ"ס בלבד 08-6564162 עד ה- 5.2.13
• טיול צפרות לכל המשפחה 9.2 במדרשת בן גוריון, מדריך: מידד גורן.

• טיול צפרות לכל המשפחה 16.2 בקיבוץ משאבי שדה, מדריך: מידד גורן.
• טיול אופנים 'באופן אחר' בהדרכת חזי יצחק 15-16.2 לאזור קומראן, 

מדבר יהודה.

• טיולי אופניים לנשים "נעים בגלגלים" בהדרכת דנה מאיר 9.2 אזור בארי ;  22.2 
אזור שדה בוקר

חדש ! מועדון הטיולים הרכובים יוצא לדרך:

במסגרת המועדון נצא לטיולים שונים:

• יחד נטייל ברחבי הארץ ליום או יומיים, נכיר חברים / תושבים חדשים ונחווה 
חוויות וארוחות משותפות.

• נהנה בטיולים מגוונים כגון -  טיולי משפחות ברכבים פרטיים, טיולים לשומרי 
מסורת, טיולי ג'יפים ברמות עבירות משתנות,

טיולי לילה, טיולי שטפונות ופריחה, טיול אבות ובנים, טיולי גברים / נשים, פנויים 
ופנויות, נשחק במשחקי ניווט רכובים, ונעבור הדרכות שטח מגוונות.

• הטיול הראשון של המועדון יצא לבעלי הג'יפים שבינינו ביום שבת ה- 2/2/13   
נצא לאזור הנגב מערבי )נחל גרר, הבשור, בתרונות בארי, יער הרועה, גשר החבלים 

התלויים( נתרשם ממרבדי הפריחה המדהימים. בהדרכת: דרור בן אור

• הטיול השני של המועדון יצא ביום שבת ה- 2/3/13  ברכבי משפחה ניסע לאזור 
ים המלח, דרך ירוחם, מכתש קטן, חניון חולות צבעוניים, מצד זוהר, עין בוקק 

המדהים וים במלח. בהדרכת: דרור בן אור

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

לפרטים נוספים פנו אלינו! מתנ"ס רמת הנגב 08-6564162

עידכון מספר טלפון בלנית, מקווה מרחב עם
חנה קרנסה  054-8714044, )בית(08-6573996

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2013 
סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש 
אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות 
המקומיות )"נוהל תמיכה"(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

 ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טופסי בקשה 
באתר האינטרנט של המועצה:

http://rng.org.il/tmichot
 

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, ולצרף 
לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     

את בקשות התמיכה יש למסור לידי מזכיר המועצה עד לתאריך 
31/3/13. אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא 

תפעל בהתאם לנוהל התמיכות. לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.                                        

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2013

מחלקת שותפויות חו"ל מבקשת את עזרת תושבי המועצה  במשפחות 
מאמצות לחניכי מסע מקולרדו השוהים בישראל במסגרת תוכניות שונות 

לתקופה של סימסטר לפחות.
אנו מקבלים פניות רבות של תלמידים סטודנטים המעוניינים בקשר עם 

משפחה ישראלית ברמת הנגב 
בכוונתנו לקיים בתחילת דצמבר סופ"ש של מפגש עם החניכים ולהכיר 

להם משפחה אחת שתהיה מוכנה לארח 3-4 פעמים במהלך השנה. 
הסטודנטים בגילאים 19-26 נמצאים במסגרות שונות בכל הארץ וישמח 

להתארח מפעם לפעם לשבת או לחג .

 כל משפחה המעוניינת בקשר מסוג זה מתבקשת לפנות 
SHIRATA@RNG.ORG.IL לשירה טמיר 08-6564184 או במייל

מאמצים את השותפים מחו"ל 

05.02.13 הצגת ילדים "הנעליים של אדון סימון", תיאטרון אורנה 
פורת

יום שלישי בשעה 17.00 באולם המורשת, מדרשת בן גוריון 
אדון סימון עוזב את ארצו ועובר לגור בארץ אחרת. בביתו החדש 

מחליט אדון סימון להיפרד מנעליו הישנות שליוו אותו כל חייו 
ולהחליפן בנעליים חדשות, אך משום מה הוא לא מצליח להיפטר 
מהישנות. בכל פעם שהוא זורק אותן, רחוק ככל שיהיה, הן תמיד 

חוזרות אליו בדרך פלא. 
הצגה מרגשת ומצחיקה שמלמדת אותנו לקבל בשמחה את 

הדברים החדשים שבחיינו ובאותו זמן להבין שאפשר גם להתגעגע 
לדברים הישנים, כיוון שהם תמיד יזכירו לנו מאיפה באנו, ומה היינו 

פעם.
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8.

מחיר כרטיס:25 ₪ לילד, 20 ₪ למבוגר
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד 08-6532124 בלבד )לא 

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

08.02.13 שישי ציוני "טשרניחובסקי - האדם אינו אלא תבנית נוף 
מולדתו"

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

ד"ר עמינדב דיקמן: שחקי שחקי
זמרי רמת הנגב בניצוחו של גדעון אפרתי בשירים מולחנים של 

טשרניחובסקי
מחיר: 30 ₪ 

shbsh@bgu.ac.il 08-6592103 :לפרטים

10.02.13 קונצרט אלר"ן - משפחות מנגנות בצוותא לרגל יום 
המשפחה

יום ראשון בשעה 18.30 במועדון בקיבוץ שדה בוקר, כניסה 
חופשית

13.02.13 הצגת תיאטרון "אמא שלו" תיאטרון בית לסין 
יום רביעי בשעה 21.00 באולם גולדה ברביבים

אמא יהודיה החיה בפרברי טורונטו מוצאת את עצמה לפתע לכודה 
ב"מעצר בית" ומוקפת בגדודי עיתונאים, בעת ההמתנה למשפט 

העתידי להתנהל נגד בנה בן ה-17 המואשם באונס. עד מהרה, עוד 
לפני המשפט ולמרות שמעשה האונס עדיין לא הוכח, מתברר לה 

לתדהמתה שהיא מואשמת על ידי התקשורת בהזנחה וחינוך לקוי 
שהובילו למעשה של הבן. סביב הבית מתבצר צבא של עיתונאים, 

המתעדים בלהיטותם ל"סקופ" כל דבר המתרחש בתוך הבית, ואמו 
של החשוד נלחמת בחירוף נפש על חיים נורמליים. 

מחזה חדש של איוון פלאסי, מחזאי קנדי צעיר, על עידן התקשורת 
החודרת לחיי האדם במטרה להפוך אותו לכותרת.

מאת: איוון פלאסי תרגום: שלמה מושקוביץ בימוי: רוני פינקוביץ 
משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה

מחיר כרטיס בקנייה מראש 70 ₪, בקנייה במקום 75 ₪
ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה ו/או בטל' 6564121

14.02.13 "קוראים בקפה" קפה וספר, שיח מקומי חופשי סביב 
נושא נבחר

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

 
23.02.13 העדלאידע - אירוע פורים המסורתי, בהפקת התיכון 

לחינוך סביבתי
יום שבת, בשעה 10.00 מתחילה התהלוכה מהתיכון לחינוך סביבתי, 

ובסיום - דוכני מכירה ומזון באזור המרכז המסחרי
החל מ-08.30 תיחסם תנועת רכבים ליציאה/כניסה ליישוב, 

ותתאפשר רק תנועה רגלית. חניה מחוץ ליישוב!

25.02.13 זמרי רמת הנגב במופע "במרחק נגיעה" מופיעים בצוותא 
תל אביב

יום שני בשעה 20.00, אולם חזן בצוותא תל אביב
לאור הצלחת המופע ברמת הנגב, הפעם בתל אביב - זמרי רמת 

הנגב שרים עיבודים חדשים לקלאסיקה ישראלית עם טעימות של 
רוק, ג'אז וגוספל.

www.tzavta.co.il רכישת כרטיסים באתר ובקופת צוותא:
03-6950156/7 

תחזית תרבות - פברואר

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה
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מתגייסים למען ניקו
מתנדבי יחידת החילוץ קוראים לעזרת הציבור בגיוס תרומות למען חבר היחידה שנפצע באימון

ניקו בימים טובים יותר

ניקו (ניקולאי) נולד בשנת 1985 בסיביר. לפני כעשר
שנים עלה עם משפחתו לישראל, למצפה רמון. לפני

מספר שנים החל ניקו להתנדב ביחידת החילוץ הר
הנגב, למרות דרך החתחתים המלווה מתנדב שלא היה 

בשרות צבאי מלא. בשנת 2010 סיים קורס טיפוס,
גלישה וחילוץ בחבלים (טג"ח) של צה"ל בהערכה

יתרה מכל מפקדיו. יכולת טכנית גבוהה ומבנה גוף
אתלטי הקנו לו את היכולת לבצע חילוצים מורכבים

וקשיים.
בתאריך 26 לנובמבר 2012 התייצב ניקו לאימון של

שלושה ימים, הנערך לכלל צוות הטג"ח ביחידה לאימון 
ותרגול השיטות לחילוץ בחבלים. בעת התרגול, החבל 

עליו התאמן נתפס בזיז סלע. הסלע, במשקל של 35
ק"ג, ניתק מהמצוק ונפל עליו מגובה של כ -4 מטר.

על ראשו הגנה קסדה, אך הפגיעה בעורף הייתה קשה
וריסקה שתיים מחוליות הצוואר וגרמה לטראומה של 
חוט השדרה. ניקו נותר למעשה תלוי בין שמיים לארץ 

על החבלים, והאימון הפך לאירוע אמת הקשה ביותר

של חילוץ חבר לצוות. הפינוי נעשה במיומנות ע"י
רופא שנכח באימון.

ניקו הובהל לבית החולים "סורוקה", שם התבררה
חומרת הפגיעה: קשיים בנשימה, יכולת מוגבלת

להניע את הידיים וחוסר תחושה ברגליים. בניתוח
שנמשך כארבע שעות, לתוך הלילה, הוסרו שברי עצם 
ונוקזו דימומים שלחצו על חוט השדרה, הותקן קיבוע 
לטיפול  ליחידה  הועבר  וניקו  השבורות  לחוליות 

נמרץ.
לאחר כיומיים עבר ניתוח נוסף ארוך וקשה ע"מ לשפר 

את מצב החוליות ולהסיר שברי עצם שנותרו קרוב
לחוט השדרה. זיהום בריאות וסיבוכים נשימתיים

שהם תוצר של אופי הפגיעה נוספו למאבק של ניקו
בפציעה ולניתוח נוסף לשיפור יכולת הנשימה.

ניקו הועבר לתל השומר ליחידה לשיקום נשימתי. הוא 
בהכרה מלאה, אך משותק בארבע גפיים. לניקו צפויה 
תקופת שיקום ארוכה וקשה של שיקום פיזי נשימתי 

ויכולת הדיבור.

אנו, מתנדבי יחידות החילוץ, יוצאים במבצע לגיוס
תרומות למימון הטיפול בניקו ומבקשים את עזרת

הציבור.

לתרומות:
חשבון הבנק "יחידת חילוץ הר הנגב למען ניקו"

בנק הפועלים 12
סניף 672 במצפה רמון

חשבון 234238

אפשר לבצע העברה בנקאית או לשלוח צ'ק לפקודת
"יחידת חילוץ הר הנגב למען ניקו". את הצ'ק יש

לשלוח לדובי רול, מדרשת בן גוריון 84990 , המשמש
נאמן לחשבון זה. לשאלות ופרטים נוספים:

dovi@tiyulacher.com
בעלי עסקים המעוניינים בפטור ממס על פי סעיף 46

לפקודת מס הכנסה מוזמנים לפנות לרמי:
mosly@bgu.ac.il

 דיירי כפר "רוח-מדבר" 
מעלים תערוכת ציורים 

טיפולית  קהילה  הינו  מדבר  רוח  כפר 
ואלכוהול.  מסמים  לנגמלים  שיקומית 
האזורית,  המועצה  בשיתוף  הוקם  הכפר 
קרן רש"י, הרשות למלחמה בסמים, מפעל 
הממשלה  משרדי  ובסיוע  וקק"ל,  הפיס 
עמותת  באמצעות  מופעל  הכפר  השונים. 
וקרן  פארמדום  ארגון  ע"י  ונתמך  יחדיו 
רש"י. הכפר נמצא בפיקוח משרד הבריאות 
על  מתוקצב  ואף  הרווחה  משרד  ובפיקוח 

ידו.
נפש  כוחות  בגיוס  מלווה  לגמילה  הדרך 
ארוך  להיות  עשוי  להחלמה  והמסע 
תהליך  הוא  האמיתי  האתגר  ומכאיב. 
נורמטיביים.  לחיים  והחזרה  השיקום 
חיובי  לשינוי  להוביל  מדבר  רוח  מטרת 
שהותם  במהלך  המשתתפים  של  במצבם 
להישאר  הסיכוי  את  משמעותית  ולהגדיל 
היום  סדר  הטיפול.  סיום  לאחר  "נקיים" 
וכולל  ערב,  עד  מבוקר  וגדוש  מלא  בכפר 
עבודות  ופרטניים,  קבוצתיים  מפגשים 
תרבותיות,  ופעילויות  ותחזוקה  תעסוקה 

ספורטיביות, אמנותיות וחברתיות.
מגיעים  בכפר  השוהים  זו,  מתוכנית  כחלק 
ויצירה.  אמנות  לחדר  לשבוע  אחת  לפחות 
האפשרות ליצור אמנות היא מתנה גדולה. 
לפגוש  הזדמנות  היא  באמנות  יצירה 
יכולות  ולהכיר  בתוכנו  שונים  מקומות 
יופי  לגלות  אפשרות  תוך  בעצמנו  חדשות 
וחשיכה.  קושי  של  במצבים  גם  וצמיחה 
בו  האופן  את  משקפת  האמנותית  היצירה 
אנו חווים את החיים. היא מאפשרת מרחב 
לגלות  פתח  ומשמשת  פנימית  להתבוננות 
את מי שאנחנו, את החיים המצויים בנו, את 
הדימויים והסיפורים האישיים, את מערכות 
הזיכרונות  את  אחרים,  עם  שלנו  היחסים 
רגשות,  של  עולם  לגלות  המהדהדים; 
התלבטויות  שאלות,  ומצוקות,  כאבים 
כל  לחיים.  פתוחה  ושמחת-לב  יופי  וגם 
היצירה  מעשה  מתוך  להופיע  יכולים  אלה 
של  והבנה  עצמנו  אודות  למידה  ולאפשר 

הדרך שלנו בחיים.
חוץ,  כלפי  גם  מבטנו  את  מפנה  האמנות 

עם  שלנו  המפגש  את  ומרחיבה  מעשירה 
שונים.  ומקומות  אנשים  טבע,  העולם: 
בכל מצב, בזמן שלווה או בשעה של קושי 
החוצה  להתבונן  ללמוד  נוכל  ומצוקה 
השמים  בתכלת  ושמחה  יופי  ולמצוא 
ובאדמה, בעצים ובציפורים; בשפע החיים, 
מפנים  אנחנו  כאשר  והצבעים.  המראות 
כבר  אנחנו  העולם  אל  החוצה  תשומת-לב 
המתבטאים  מהחיים  חלק  אנחנו  לבד,  לא 

בכל התופעות. 
ואינה  גיל,  לכל  מתאימה  באמנות  יצירה 
צורך  אין  קודמים.  ניסיון  או  ידע  דורשת 
נכונה  טובה,  לא  או  כטובה  אותה  לשפוט 
או לא נכונה; ניתן פשוט להיות בקשב עם 

היצירה, ולאפשר לה לדבר את עצמה. 
בחדר  מתחילה  הרוח"  "בגלל  התערוכה 
זועקות,  כאילו  העבודות  בכפר.  האמנות 
וצריך  שרוצה  סיפור  ומספרות  מדברות 

להישמע.
מימדים  שלושה  קיימים  היצירה  במשולש 
האמן,  האמנות:  יצירת  מתקיימת  שבגינן 

אמנות  כי  הטוענים  יש  והקהל.  היצירה 
ושפרץ  ערך  שום  כמעט  לה  אין  קהל  ללא 

היצירה של האמן זקוק לעין הצופה.
המשתתפים  מתמודדים  האמנות  בחדר 
לחלוטין.  להם  זרה  שלעיתים  שפה  עם 
המלא  לעולמה  נחשפים  המשתתפים 
אמנות  ביצירות  מתבוננים  האמנות,  של 
וביצירות איש של רעהו, פוגשים טכניקות, 
ומגלים  סוף  להם  שאין  ותכנים  חומרים 
שאת הכל מכל ניתן לבטא ביצירה. היצירה 
היא  נובע,  מעיין  היא  אינסופית.  היא 

מפתיעה ומרגשת. 
ולו  לאמנים  הופכים  כולם  האמנות  בחדר 
יצירתם  את  היוצרים  לאמנים  קלה,  לשעה 

בדרכם שלהם. 
סוחף,  שהוא  סיפור  מספרת  הרוח"  "בגלל 
את  בחובו  הטומן  סיפור  ומרתק.  עמוק 
רוחם האיתנה של מטופלי הכפר העוברים 

דרך ארוכה לשיקום חייהם.
יעל אלמוג
מורה לאמנות "רוח מדבר"

 כחלק מהתהליך השיקומי, הנגמלים מסמים ואלכוהול ב"רוח מדבר" עוסקים באמנות ויצירה. 
בימים אלה עולה "בגלל הרוח", תערוכה מציוריהם
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לבית השנטי דרושים מאד מתנדבים לפעילויות הבאות –
עזרה לימודית במקצועות שונים בשעות אחה"צ .

מבשלים לארוחת צהרים.
נהגים להסעות ) ברכבי בית השנטי (.

פרטים להתקשרות:
מורן ,052-5092703  , משרד 03-5195410

officed@shanti.org.il

ביום רביעי ,  20.2  , בשעה  17:00  ,ייערך בבית השנטי ערב מתנדבים 
שבו ניתן יהיה לשמוע על הפעילויות השונות .

חני פריאל ,
רכזת מתנדבים ,
המחלקה לשירותים חברתיים ברמת הנגב .
  chpriel@gmail.com   050-4042335

דרושים מתנדבים וגם מתנדבות

אדון סימון עוזב את ארצו ועובר לגור בארץ אחרת. בביתו החדש מחליט 
אדון סימון להיפרד מנעליו הישנות שליוו אותו כל חייו ולהחליפן בנעליים 
חדשות, אך משום מה הוא לא מצליח להיפטר מהישנות. בכל פעם שהוא 

זורק אותן, רחוק ככל שיהיה, הן תמיד חוזרות אליו בדרך פלא. הצגה 
מרגשת ומצחיקה שמלמדת אותנו לקבל בשמחה את הדברים החדשים 
שבחיינו ובאותו זמן להבין שאפשר גם להתגעגע לדברים הישנים, כיוון 

שהם תמיד יזכירו לנו מאיפה באנו, ומה היינו פעם. 

מחזה: גיל צרנוביץ ומיטל סלקמון-רטן. בימוי: גיל צרנוביץ. תפאורה 
ותלבושות: אדם קלר. איורים: ריקי מוספי. מוסיקה: טל בלכרוביץ. אביזרים: 

נרקיס מגנזי אלבה ומאיה פלג. ייצור ופטנטים: דידי אלון. ע. במאי: יונתן 
פיינסוד. משתתפים: מיכל פוליצר, אלעד מזרחי.

תיאטרון הילדים במדרשה

הנעליים של אדון סימון
גאה לארח את "תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער" 

ההצגה תתקיים ביום ג' 05/02/13 בשעה 
17:00,באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון

עלות כרטיס לילד 25 ש"ח ולמבוגר 20 ש"ח.
ניתן לרכוש כרטיסים טלפונית בכרטיס אשראי או במזומן 

במשרדי הוועד בטלפון 086532124   .
במועד ההצגה תתאפשר רכישת כרטיסים במזומן בלבד.

מכירת הכרטיסים תהייה לפי מקומות מסומנים ) לפי 
סדר רץ של מספרי המקומות( 

ההצגה מיועדת לילדים בין הגילאים: 3-8  . נבקש בכל 
לשון של בקשה לא להביא תינוקות.

אורך ההצגה כשעה, דלתות יפתחו ב 16:50. הכנסת 
אוכל ושתייה לאולם אסורה.

ראשונה או בלויה + 2 תמונות  -  ללא תשלום. תעודת זהות 
אבודה או גנובה + 2 תמונות  ומסמך מזהה - 115 ש"ח     

)רק במשרד הפנים ב"ש(   
נוכחות חובה של המבקש              

ראשון או חידוש )כעבור 10 שני מיום הוצאתו( דרכונים  
מבוגר-  275  ש"ח   במזומן+ 2 תמונות     
קטין )עד גיל 18(-  140 ש"ח + 2 תמונות    

)כעבור 5 שני מיום הוצאתו(    
נוכחות חובה של המבקש, ילדים בליווי אחד ההורים.    

במידה וההורים לא נשואים, נוכחות חובה של שני ההורים.                          

דרכון כפול-  450 ₪ 2+ תמונות - )רק במשרד הפנים ב"ש(     

הארכת תוקף דרכון מבוגר )בטווח 10 שנים( - ללא תשלום.   
נוכחות חובה.                        

יש צורך בספח תעודת הזהות ואישור תושב מהישוב - ללא תשלום. שינוי מען  
נוכחות חובה   

תעודת זהות מלאה 2+ תמונות ודרכון בתוקף   115 ₪  שינוי שם  
לא ניתן לקבל בקשה ברשות – לפנות ישירות למשרד הפנים בב"ש.    

  
איתור מען / תעודת לידה / תעודת פטירה / בחירת שם

נוכחות חובה, פעם ראשונה ללא תשלום, בפעמים הבאות תשלום 20 ₪.       

תעריפי משרד הפנים - 2013 

משרד הפנים משרת את תושבי 
המועצה בנושאים הבאים:

לשאלות ובירורים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם  בטל' - -6564133 08 
            מירי טוכטרמן, נציגת משרד הפנים, רמת הנגב 

 התשלום במזומן בלבד! ● ישנה אפשרות להגיש בקשה באתר המקוון 
 www.gov.il ● )של משרד הפנים ● )אגרה נמוכה יותר

שעות קבלת קהל במועצה 
בימים א' - ה' בין השעות 08:00 עד 15:00

שעות קבלת קהל  במשרד הפנים ב"ש 
בימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:00 – 12:00 

בימים ב', ד' – בין השעות 14:30 – 17:30 

סדנת גרפיטי

גרפיטי – אמנות רחוב המוצגת על קירות ציבוריים 
בקורס זה נכיר טכניקה אחת-הכנת שבלונה המורכבת מדימוי וטקסט

הקורס אינו מצריך ידע קודם.
מחיר עבור 2 מפגשים : 250 ₪

מפגשי הלימוד יתקיימו בבית גיל הזהב – מתנ"ס רמת הנגב 
בימי ד' בשעות 17:30-19:30

תאריכי המפגשים 6.02.13, 13.02.13
להרשמה – מחלקת הגבייה 08-6564121  

לפרטים נוספים מתנ"ס רמת הנגב 6564192 08-

בהנחיית שחר כנפו

סדנה לצעירים וצעירות ברוחם!!
אנחנו מחפשים שליחים

 ●להדרכה במחנות הקיץ בדנוור בוגרי צבא או תואר 
   ראשון לעבודה אינטנסיבית ומעניינת בדנוור קולורדו .

●שליח/ה צעיר/ה לעבודה במתנ"ס המקומי בדנוור למשך שנה עד שנתיים.

 ●שליח/ה צעיר/ה לעבודה במתנס המקומי בדנוור 
   למשך שנה עד שנתיים 

לפרטים נוספים פנו לרז ארבל, מנהל מחלקת תיירות ושותפויות  0505702099
shirata@rng.org קורות חיים לאימייל

שליחים להדרכה

● קורס להשלמת בגרויות של "לחמן" המובילים בתחום, כאן ברמת הנגב!
הקורס מתנהל בכיתה קטנה, יחס אישי לכל תלמיד מובטח.

 
● קורס פסיכומטרי של מועד יולי נפתח באפריל!

מהרו להבטיח את הרשמתכם כבר עכשיו

● אנחנו ממשיכים לתת יעוצים אישיים ללא תשלום להכוונה ובחירת 
מקצוע לימודים

לפרטים - נורית - רכזת השכלה - 054-2401056

חדש בתחום ההשכלה לצעירי רמת נגב!!!
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 מעשה בצוערת, רכזת מתנדבים 
ובור אחד מלא רצון טוב

סכנה - כאן בונים!

הנייד  19:20 באחד מערבי דצמבר.  השעה 
צוערת  הודיה,  השני  ומהעבר  מצלצל 
אמורה  הייתה  היא  בבעיה.   ,1 בבה"ד 
צוערים,  ל-30  התנדבותית  פעילות  לארגן 
לה  הודיע  והערב  לה,  הסתדר  בדיוק  לא 
כמובן  וזה   – לא  בכלל  או  שמחר  המפקד 
לעזור  יכולה  אני  אולי  אז  בחשבון.  בא  לא 
לה? ואם אפשר, אז רק בשעות הבוקר, ורק 
ל-20  לפחות  רמון,  למצפה  קרוב  במקום 
ועוד  חשוב  וגם  מעניין  ושיהיה  צוערים, 

עד  תשובה  צריכה  היא   – ושולי  קטן  פרט 
השעה 21:00... 

אליה  לחזור  מבטיחה  עמוק,  נושמת  אני 
חברים  שיש  טוב  כמה  לעבודה.  וניגשת 
במקומות החשובים. הם כל כך חביבים, הם 
מעכשיו  אבל  המשימה,  לחשיבות  מודעים 
למחר בבוקר? 20 מתנדבים? אין מצב. אולי 
שהם  יודעות  שתינו  ההוא,  במקום  תנסי 

צריכים מתנדבים והם יותר גמישים... 
ואני  האפס  לשעת  מתקרבים  אנחנו 

לעמרם,  טלפון  לפתרון.  אולי  מתקרבת 
אולי  והגנים.  הטבע  רשות  של  אזורי  פקח 
ל-20  הזקוק  באזורנו  אתר  איזשהו  יש 
מחר?  שעות  לכמה  צעירות  ידיים  זוגות 
עמרם חושב דקה, חושב בקול רם איך יוכל 
ואומר,  למחר  שקבע  הפגישה  את  לדחות 

כן. מוכן אני. השעה 20:30. 
לבור  הצוערים   20 הגיעו  בבוקר  למחרת 
חוורים, קיבלו הרצאה על חשיבות שמירת 
שעות  כמה  העבירו  והסביבה,  הטבע 

מרוצים  אך  עייפים  וחזרו  האתר,  בניקיון 
אומר  עמרם  גם  לבסיסם.  חוויות  ומלאי 
שהיה מצוין. והודיה? הודיה הצליחה לבצע 
את המשימה, עשתה היכרות עם חבל ארץ 

שלא הכירה ולא הפסיקה להודות. 

חני פריאל
רכזת מתנדבים ביחידה 
לשירותים חברתיים 
chpriel@gmail.com

כי  לספר  נשמח  שלא,  ולמי  שיודע  למי 
יש  באשלים  הנוער  לבני  וחצי  כשנה  מזה 
בני הנוער נדרשים לקבל אחריות  מועדון. 
חינוכי(,  ותהליך  )בליווי מדריך  על המקום 
את  ולטפח  לתחזק  אחראים  הם  זה  ובכלל 
המועדון בעצמם. שלב משמעותי בלקיחת 
כאשר  החל  המקום  ובטיפוח  אחריות 
בכניסה  פרגולה  לבנות  הנוער  בני  ביקשו 

למועדון. 
כחמישה  של  במרחק  זמן,  באותו  בערך 
קילומטרים מהמועדון, יזמה מחלקת ילדים 
הסביבתית  היחידה  עם  בשיתוף  ונוער 
בראשות עלית וויל שפרן סמינר למדריכים 
בנושא אקטיביזם סביבתי. מטרת הסמינר, 
איכות  בנושא  לפעילות  הנוער  בני  עידוד 
בניית  רעיון  עם  היטב  השתלבה  סביבה, 
יש  אז  באשלים.  הנוער  בני  של  הפרגולה 
נשאר  עכשיו   – ותמיכה  עידוד  יש  רעיון, 

להתחיל לעבוד. 
ובעזרת  במקום,  מדידות  ערכנו  תחילה 
קצת  עשינו  ונוער  לילדים  המחלקה 
הצעה  והגשנו  לתכנית  ושידרוג  ליטוש 
שנרתמה  הסביבתית,  ליחידה  מסודרת 
כל  רכישת  את  ואישרה  לפרויקט  בשמחה 

של  המקומי  הוועד  לבניה.  הגלם  חומרי 
אשלים נרתם גם כן לטובת שיפור הסביבה 
במימון  חלק  ולקח  ביישוב  החינוכית 

הפרויקט. 
נעלמים(:  )בלי  פשוטה  משוואה  לנו  והנה 
סמינר  ועוד  ויוזמים  חרוצים  נוער  בני 
חינוכי לעידוד פעילות סביבתית ועוד סיוע 
עזרה  ובצירוף  הסביבתית  מהיחידה  רב 
מהוועד המקומי – הנה הבשילו כל התנאים 

להתחיל לבנות את הפרגולה.
ונגרים,  מבנאים  עזרה  טיפת  ללא  וכך, 
באשלים  הנוער  בני  כשבועיים  לפני  החלו 
במועדון  אותם  שתשמש  פרגולה  בבניית 
הנוער. הפרויקט צפוי להימשך כחודשיים 
הנוער  בני  יבנו  ובמסגרתו  פסח(  )עד  וחצי 
מהם  אשר  ומנגל  חיצוני  מטבח  פרגולה, 
והקיץ.  האביב  בחודשי  להנות  יוכלו 
זו אנחנו מבקשים להודות לכל  בהזדמנות 
אלו שתרמו מזמנם, מרצם וממונם לטובת 

הפרויקט. 
לעדכן  מבטיחים   - הסקרנים  ולכל 

בהתקדמות הפרויקט.
אייל אלכסנדר
רכז חינוך אשלים

איך מוצאים תעסוקה ל-20 מתנדבים מעכשיו לעכשיו?

בני הנוער באשלים בונים בימים אלה פרגולה למועדון

מגד ירחים חוני המעגל וט"ו בשבט / ארז לוזון
חשק נטיעת האילנות

נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים
המובלט בתוקפו

בעץ החרוב
)הראי"ה קוק ,מגד ירחים שבט תרע"ד(

מסופר על חוני המעגל )כן ,ההוא מהורדת 
הגשמים(: יום אחד היה הולך בדרך, ראה 
מתי  אותו:  שאל  חרוב.  נוטע  שהיה  איש 
לו: לאחר שבעים  יניב פירות? ענה  העץ 
שתחיה  בטוח  אתה  וכי  לו:  אמר  שנה. 
אני  אדם:  אותו  לו  אמר  שנה?  שבעים 
מניב  נטוע  חרוב  ומצאתי  לעולם  באתי 
אני  כך  לי,  שתלו  שאבותיי  כמו  פירות. 

שותל לצורך בני. 
בדור  נמצאים  היום  שאנו  להגיד  נהוג 
- את הכל אנו צריכים שיהיה  האקספרס 

כאן ועכשיו, מכל דבר אנו דורשים לראות 
שאת  מסתבר  אבל  מידיות.  תוצאות 
אנו  לא  ארוך  לטווח  בחשיבה  האתגר 
להתמודד  נאלצו  קדמונינו  כבר  המצאנו, 
עם התופעה בה בני האדם מחפשים סיפוק 
הוא  המעגל  חוני  מידיות.  ותוצאות  מהיר 
המחפש  לאדם  המובהקת  הדמות  אולי 
תוצאה מיידית - כשצריך גשם הוא מצייר 
גשם  מהשמים  ותובע  לתוכו  נכנס  עיגול, 
מתפלא  מאוד  חוני  ולכן  ועכשיו!  כאן 
המסמל  עץ  חרוב,  עץ  נוטע  אדם  לראות 
המיידית  התכלית  חוסר  את  מהכל  יותר 
טענה  ישנה  מדוע  ניתנו  רבים  )הסברים 
שהעץ נותן פרות רק לאחר 70 שנה, בעוד 
יותר,  מהר  קורה  זה  שבפועל  יודעים  אנו 
מקבל  חוני  לפרט(.  המקום  כאן  לא  אבל 

לקח חשוב - ישנם דברים שלוקחים זמן, 
אבל אם לא נתחיל אותם היום הם לעולם 

לא יקרו.
אבל חוני כנראה לא משתכנע ,כי הסיפור 

ממשיך:
ישב ואכל סעודה. תוך כדי כך נרדם. עלתה 
סביבו שן של סלע ולא ראו אותו אנשים. 
כך ישן שבעים שנה. כשנתעורר ראה את 
שאל  מהחרוב.  פירות  שאוכל  אדם  אותו 
אותו: האם אתה הוא ששתלת את העץ? 

אמר לו: אני נכדו של אותו אדם שנטע.
בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, נוהגים 
כבר מראשית הציונות לנטוע עצים. אבל 
להוסיף  נוהגים  אנו  האחרונות  בשנים 
מימד נוסף לחג הזה - חג שמירת הסביבה, 
חג הקיימות. על בסיס אותו הלקח שישנם 

לעשות  צריכים  שאנו  מועילים  דברים 
מהם,  ייהנו  שלנו  הבאים  שהדורות  בכדי 
דברים  שישנם  לזכור  גם  צריכים  אנו 
אבל  עלינו  ישפיעו  פחות  שאולי  מזיקים 
ישאירו  הם  עכשיו  אותם  נשפר  לא  אם 

לדורות הבאים ארץ חרבה.
התלמוד  על  מבוסס  חוני  על  )הסיפור 

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

הפתגמים.

בלי בנאים, בלי נגרים - רק בני הנוער של אשלים

בס"ד
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משפחה מוסיקלית
למד  ילד  כל   - מוסיקלית  משפחה  היינו 
לנגן על איזשהו כלי. אחותי למדה לנגן על 
פסנתר, אבל עם הזמן היא זנחה את הכלים 
המוסיקליים לטובת כלים רפואיים, והיום 
והיום  בכינור  לנגן  למד  אחי  רופאה.  היא 
אני  הארצית.  הקיבוץ  במקהלת  זמר  הוא 
תמיד ניגנתי, ועד היום אני מנגן בקלידים, 
וסינטיסייזר.  אקורדיון  אורגן,  פסנתר, 
בעיקר  מוסיקה,  הרבה  שמענו  בבית 
ארגנטינאי.  ופולקלור  קלאסית  מוסיקה 
מסודר  באופן  מוסיקה  למדו  ההורים 
להתחקות  התחלתי  ואני  בקונסרבטוריון, 
את  שומע  הייתי  משמיעה,  אחריהם 
מנסה  והייתי  בבית  שהתנגנה  המוסיקה 
לנגן את זה על הפסנתר. עם הזמן פיתחתי 
את זה באופן אינטואיטיבי ואוטודידקטי. 
לא הכרתי עוד חברים לכיתה בארגנטינה 
משפחתי  יותר  משהו  היה  זה  שניגנו, 
וייחודי במידה מסוימת. היינו מנגנים ביחד 
משפחתיים  אירועים  מיני  בכל  האחים, 
את  איתו  מביא  אחי  היום  גם  ובחגים. 
בבית.  אצלי  ביחד  מנגנים  ואנחנו  הכינור 
באופן  תווים  למדתי  לארץ  כשעליתי  רק 

מסודר, ואף הוראת מוסיקה. 

שפת המוסיקה
מהתנועה  חלק  הייתי  בארגנטינה  כנער 
עם  בהמשך  שהתאחדה  דרור,  הציונית 
והרעיון  הציוני  הרעיון  הזמן  וכל  הבונים, 
 21 בגיל  מרכזי.  היה  לקיבוץ  עלייה  של 
ישר  והגענו  לארץ  הגרעין  כל  עלינו 
מבין  היחיד  אני  אבל  שדה,  למשאבי 
היום  עד  שנשאר  מהגרעין  החברים 
בקיבוץ. זה היה בשנת 77, אחי עלה לפניי, 
עלו  ואחותי  והוריי  כיפור,  יום  במלחמת 
מאוד  הייתי  הראשון  מהרגע  אחריי.  שנה 
פה  וילדנו  פה  התחתנתי  בקיבוץ,  מרוכז 
בת. עוד לפני שדיברתי עברית, המוסיקה 
חברי  עם  אותי  שקישרה  השפה  הייתה 
ובאירועים  בחגים  ניגנתי  תמיד  הקיבוץ, 

של הקיבוץ. 

נדבקתי בחיידק
פעם ביקרתי בביתו של איש יקר בשם נחום 
גוריון.  בן  ממדרשת  מוסיקולוג  הרציון, 
הנגינה  כלי  אוסף  את  לראות  הופתעתי 
לי  יש  להיום  נכון  בחיידק.  ונדבקתי  שלו, 
ממקומות  נגינה  כלי  שבעים  כמו  משהו 

מה  עליהם,  מנגן  לא  אני  בעולם.  שונים 
דרך  עצמם,  הכלים  הוא  אותי  שמעניין 
והמקומות  כלי  כל  של  הייחודית  הנגינה 
נוסע  שאני  פעם  כל  מגיעים.  הם  מהם 
לחו"ל אני מחפש דברים מיוחדים לרכוש 
לאוסף, והחברים והמשפחה יודעים בדיוק 

מה הם צריכים להביא לי מחוץ לארץ. 

פרס ישראל
עם נחומי השתתפתי במועדון זמר שהיה 
מתקיים בקיבוץ דביר, פעם בחודש, ודרכו 
ידועים מאוד  נחשפתי לנגינה עם אנשים 
סשה  מנור,  אהוד  כמו  הישראלי,  בזמר 
ארגוב, שמוליק קראוס ועוד. פעם נסענו 
אצלו  ארגוב  סשה  את  לבקר  נחומי  עם 
שפרס  מדהים,  לאדם  נחשפתי  בבית. 
ישראל בו זכה לא היה מונח אצלו בסלון 
והחביבות  הצניעות  בצד.  בסטודיו  אלא 

וספגתי  גדול,  רושם  עליי  השאירו  שלו 
הרבה מהעבודה איתו. עבדתי גם עם עינת 
שרוף בתחילת הדרך שלה, כשהיא הייתה 
היה  שנים.  הרבה  לפני  המועצה,  תושבת 
פרחה  היא  כך  אחר  איתה,  לעבוד  נחמד 
מהעבודה  שונה  שהוא  לכיוון  והלכה 
היה  שלו  המועדון  נחומי.  עם  שעשינו 
זה היה  כי  יותר, איך לומר, מעניין,  הרבה 
ברובד מעבר לרובד השירה בציבור, הוא 
היה מביא את המלחין והכותב כדי לשמוע 

על מאחורי השירים. 

בגובה העיניים 
מדי פעם יש מיזמים של גננות שמביאות 
את ילדי הגן אליי הביתה, כדי לראות את 
לראות  וגם  הקיר  על  התלויים  הכלים 
אליהם.  נחשפים  לא  בגן  שילדים  דברים 
כשאני פותח את הפסנתר והם רואים איך 
זה  ראו,  לא  שהם  דבר  הצלילים,  מופקים 
אני  אותם.  ומעניין  להם  מוסיף  בהחלט 
מסביר להם בדרך שלהם, בגובה העיניים. 
ואני  בכלים  ולגעת  לראות  נהנים  הילדים 
בהחלט  זה  לי  להם.  מוסיף  שזה  חושב 
ותמים  טהור  מאוד  משהו  יש  כי  מוסיף, 
לי  אומרים  אנשים  שלהם.  בהתעניינות 
"אני לא מבין במוסיקה קלאסית", אבל אני 
אומר שמוסיקה לא צריך להבין אלא צריך 
להגיע  הוא  בעיקר,  תפקידה,  להרגיש. 

אליך.

תיאוריה יפה
הוא  "הקיבוץ  פעם:  כתב  קישון  אפרים 
כן  שהיא  היא  הבעיה  יפה,  תיאוריה 
עבר  הארץ,  כל  כמו  הקיבוץ,  אפשרית". 
כואבת  ומאוד  רצינית  מאוד  מהפכה 
לפעמים. יש הרבה דברים שלא נשמרים, 
זו  אבל  ה"אנחנו",  ולא  ה"אני"  לטובת 

להיות  יכולים  לא  אנחנו  עולם.  של  דרכו 
אלא  שהיה  מה  של  זיכרונות  על  נעולים 
זה  את  לשמר  ולנסות  קדימה  לצעוד 
דברים  לקיבוץ  כשהגעתי  אחרת.  בצורה 
הדדית,  ערבות  כמו  בנושאים  אחרת  היו 
התעניינות והאכפתיות, היום זה קיים אבל 
בצורה אחרת. פעם הייתה יותר קהילתיות, 
ואני  מסוים  לכיוון  הולך  הקיבוץ  קומונה. 
זה  טוב,  לא  שזה  ולהגיד  לבקר  רוצה  לא 
פשוט שונה. הייתי שמח להחיות את חיי 
התרבות המפוארים של משאבי שדה, היו 
הרבה הרצאות ממלאות ומעשירות. הייתי 
רכז תרבות וזה תחום שקרוב אליי לא רק 
העשייה  של  השני  מהצד  גם  אלא  כנגן 
הייתי  היום.  לי  חסר  וזה  התרבותית, 
מהטלוויזיה  האנשים  את  להוציא  רוצה 
נוסף  מוסף  ערך  להם  ולתת  ומהמחשב 
לחיים הרגילים של עבודה בית, ולזה אני 

מתגעגע.

קלנועיות ואופניים
לדור הצעיר יש הרבה מעלות, ואני חושב 
דברים.  לעשות  רוצים  והם  להם  שאכפת 
להשאיר  היא  והקריטית  היחידה  הבעיה 
מהקן,  לעוף  צריך  הגוזל  בקיבוץ.  אותם 
אבל יחד עם זאת, כדי שלא תהיה מציאות 
של יותר קלנועיות ופחות אופניים, אנחנו 
בשביל  התפיסה  את  לשנות  צריכים 
וישנו  שיישארו  כדי  הצעירים,  החבר'ה 
את הקיבוץ מבחינה דמוגרפית, תרבותית, 
האחרת.  ובחשיבה  ברעננות  בעשייה, 
זאת נקודה שאנחנו צריכים לעבוד הרבה 
פרות  להרוג  אומר  זה  אם  גם  בשבילה, 
קדושות שהיו לנו פעם בנושא הקהילה, גם 
אם צריך לזרוק חכה על מנת להביא אותם 

אלינו אנחנו צריכים לעשות פשרות.

אדם,  מקום

מרסלו בן שופט, משאבי שדה

הייתי רוצה להוציא את האנשים מהטלוויזיה ומהמחשב ולתת להם ערך מוסף

החברים והמשפחה יודעים בדיוק מה הם צריכים להביא לי מחוץ לארץ
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תצפית לא מומלצת בהחלט

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

מבט משטה בערוב היום
הלכתי ביום ה-18.1, שהיה יום שמש של שיא 
החורף, לנחל המוביל למטווח הגדנ"ע, הספון 
חורף  ימי  מאותם  יום  חלוקים.  רכס  בתוך 
בהירים בהם האוויר צונן מאוד, ואם אתה בצל 
מלטפים  השמש  קרני  בחוץ  אך  קופא,  אתה 
"המאיר  כנאמר:  והנפש.  הגוף  את  ומחממים 
לארץ ולדרים עליה ברחמים"... מהוואדי ההוא 
הצהובים,  ההרים  מזרח  דרום  באופק  נראים 
מציבים  הם  בחזיתם  והנישאים.  השטוחים 
מצוק, הנקרא בפי יודעי דבר "מצוקי הצינים", 

ואומר בשפת הטבע: גבול לפניך. 
הללו  ההרים  מכל  העין  את  והשובה  היפה 
ההר  עקב,  חוד  שנקרא  המחורבן  ההר  הוא 
פעם,  אליו.  לעלות  למטיילים  לקרוץ  שאוהב 
בשנות השבעים, סיירת צנחנים, בימים שלפני 
מלחמת יום הכיפורים, פרצה את הנתיב הלבן 
בסלעי הקירטון והגיר. מאז הדרך העולה אליו 
לי,  יצא  לימים  בנוף.  לבנה  כשריטה  נראית 
כאיש בית ספר שדה שדה בוקר, לסמן אותו 

באדום.

הבדל של זווית ראיה
וראיתי  לקרוב  מהרחוק  המבט  את  סובבתי 
במקום הנוף המהפנט ההוא שורות של מצבות. 
מצבות של אנשים שאת כולם )כמעט( הכרתי. 
המועצה  של  הקברות  בית  של  המיקום  אכן, 
ברמת הנגב תפס אחלה מיקום. ממש "קדמת 

עדן", ישר ממול למדרשת בן גוריון פיתוח.
זה מזכיר לי שבזמן האחרון התרבו הביקורים 
הקברות.  לבתי  טיולים  ומדריכי  טיולים  של 
הרבה  לומדים  הקברות  בבית  הביקור  דרך 
כך  אותה.  שעשו  האנשים  ועל  התקופה  על 
שם  בכנרת.  הקברות  לבית  ההולכים  עושים 
כצנלסון,  לברל  ופוזלים  רחל  משירי  קוראים 
רומי  זה שכתב את  ולמשה הס,  כינרתי  לנוח 
כגולומב  מההנהגה  רבים  ועוד  וירושלים, 
לאחרונה  הלכתי  לובה,  הלך  ומאז  ואביגור. 
כמה פעמים גם לבית הקברות "טרומפלדור" 
בתל אביב וראיתי שהוא שכן של כל האנשים 
של  ההיסטוריה  בשיעורי  למדנו  שעליהם 
הציונות. לרובם יש רחוב שלם, שתמיד פקוק, 
בתל אביב של היום. רוקח, אלנבי, נמיר, אחד 
בשעות  תנועה  דיווחי  מרוב  לא.  ומי  העם 

העומס נדמה לך שהציונות פקוקה לנצח...
של  הקברות  לבתי  לשם,  מקרה,  בכל 
בא  אתה  נייטרלי.  בא  אתה  "ההיסטוריה", 
חשבון  על  התקופה  את  להחיות  ללמוד. 
המתים. המתים שעשו אותה... ואילו כאן בבית 
הקברות של מדרשת בן גוריון אתה בא לבכות 
את אלה שהלכו בטרם עת. הם לא היסטוריה 

רחוקה, בשבילי הם כאב של ההווה.

סטית תקן מהממוצע
ונערים  נערות  הם  שם  מהקבורים  רבים 
שלא חצו את העשרים והשלושים לחייהם, 
באמצע  לנו  שהלכו  נשים  וכמה  תינוק  ויש 

התנתקתי  החולף  בשבוע  כשבאתי  החיים. 
"זיוני  מידי  יותר  יש  כי  והטלפון,  מהסביבה 
שכל" שלא יאים למקום בו צריך להיות כולך 
עדת  ערני  בשרקרוק  פני  את  קיבלו  שם. 
זנבנים, שבאו ליום סיור באתר הזה. בכלל, 
הקברות  לבית  להגיע  אוהבים  החיים  בעלי 
ומים.  אוכל  צל  שקט,  מזמן  הוא  הזה. 
הדורבנים.  הם  כאן  גדולים  הכי  החוצפנים 
מים  מקורות  להם  כשאין  הקיץ,  בשלהי 
הטפטוף  צינורות  את  נושכים  הם  זמינים, 
לנחל  הוואדי  את  והופכים  מים,  זוב  עד 
שלוש  בטח  )ננמ"ח(...  חוכמה  מקור  נובע 
הבנות שנחות כאן, ולמדו בחינוך הסביבתי, 

ממלאות תצפיות ושולחות...

אנשים יפים
שמעוני  דוד  של  אידיליה  קראתי  פעם 
שניתן  למדתי  שם  "מצבה".  שנקראה 
כך  תובנות.  הרבה  ההיא  מהמצבה  לשאוב 
אני הולך בין המצבות ולומד מעט תובנות. 
נעמי  איריס שגיא, את  עיני את  לנגד  רואה 
בעל  אותי  שחיברה  פלמ"ח  הגר  בוסקילה, 
ואת  לב  בר  ליאור  את  הזה,  למקום  כורחי 
מכיר  ברק.  ומנשקה  גיא  רחל  ואת  הר  ד"ר 

אותם וגם את בני המשפחה שלהם.
בבית  המשפחה  בני  עם  להיפגש  מביך 
לשתוק  צריך  להגיד.  מה  אין  כי  הקברות. 
יודע  שם,  נכס  לו  שיש  מי  כל  וזהו. 
יאה. כמו אהרון שנדם עם מות  שהשתיקה 

שני בניו. לפני שאני נכנס אני נוהג לעשות 
בסביבה,  אחד  אף  שאין  ולראות  "תצפית" 
ואז להתפלח לשם... עד שלא מזמן, בשעה 
לעבור  והתכוונתי  החוצה  בדרך  שהייתי 
את  ראיתי  שלום,  להם  ולמסור  המתים  בין 
ל"מועדון"  מזמן  לא  שהצטרפה  עציון  לאה 
היינו  שלא  כפי  שהתחבקנו  זוכר  אני  הזה. 
כי  בעולם.  אחר  מקום  בשום  מתחבקים 
מין  וחיבוק.  חיבור  מזמין  ההוא  המקום 

"אידיליה" ליד "מצבה". 

ציטוט
שנהוג  התהילים  מזמורי  כל  אמירת  ואחר 
הגר  הולך למראשותיה של  אני  להגיד שם, 
מה  את  וקורא   18.1 ב-  שנהרגה  פלמ"ח 
הייתי  "אילו  הספר:  בבית  בחיבור  שכתבה 
עם  להיות  למרומים  עפה  הייתי  יכולה 
במשקפת  מלמעלה  לראות  כדי  המלאכים 

אם יש ילדים שסובלים ולעזור להם"... 
ומ"החלון" שהשארנו פעור על המצבה שלה, 
המקולל,  עקב  חוד  ואת  המדבר  את  רואים 
ועל  הענוגה.  עובדת  ברמת  שמסתווה  זה 
לחיי  ממהרות  מכוניות  שבתווך   40 כביש 
היום יום ולבילויים בחיק המדבר. מין עורק 
של ממהרים ששובר את הקצב של המדבר 
על  מסתכלים  המתים  ממנו  המקום  ושל 
אידיליה  סיפור  במעין  מסתכלים  החיים. 
"לא  אבל:  אידיליה,  אידיליה  מהמצבה. 

מומלץ בהחלט!"

רגישים לקור
לעצמו  הגנן  ממלמל  הזה?"  הקור  זה  "מה 
בצאתו לגינה, מעט אחרי הזריחה, לבחון את 
החודש.  בראשית  אותנו  שפקד  הקור  פגעי 
עלי חבלבל שרועים מכוסים  נופל על  מבטו 
בקרום קרח עדין, על צורית קטנה ומצומקת 
של  במרקם  פיג'ויה  עלי  ועל  עגבניה,  בצבע 
קורנפלקס. ואז הגנן מפלס דרכו דרך ערימות 
עלים של רימון, תות ואגס, ונס לביתו החמים, 
ליד  פריחה  שופע  זיגוקקטוס  ליד  להתנחם 

החלון הדרומי.
חורף  של  תחושה  קצת  עכשיו  יש  באמת 

אמיתי במדבר. 
במדבר,  הגנן  של  האתגרים  על  כשחושבים 
על  היובש,  על  הקיצוני,  החום  על  חושבים 
הקרינה היוקדת או על הקרקע הדלה. בעיות 
השקיה,  עם  לפתור  ניתן  אלה  סביבתיות 
תוספות לקרקע, הצללה ועוד. מעטים יודעים 
הקור  היא  ביותר  הקשות  הבעיות  שאחת 
ועצמות  הצמחים  לרקמות  בחורף  החודר 
ופלומריה  צאלון  כמו  נהדרים  עצים  הגננים. 
למרות  אבל  מתון,  אחד  חורף  ישרדו  אולי 
עם  חורף  יגיע  בסוף  הגלובלית  ההתחממות 
ניזכר,  ואז  לאפס,  מתחת  ברצף  לילות  כמה 
הוא  שאכן  המסכן,  העץ  את  בוחנים  בעודנו 

מופיע בקטלוג בקטגוריה "רגיש לקור"...
רגישים  אינם  רוב  פי  על  נשירים  צמחים 
אלה  צמחים  העלים  הנשרת  ידי  על   – לקור 
נכנסים לתרדמה, מורידים את פעילותם וכך 
יכולים לעמוד בפני טמפרטורות נמוכות. את 
לשתול  כדאי  לקור  יותר  הרגישים  הצמחים 

הם  שם  לבית,  קרוב  הדרומי/מזרחי,  בצד 
מוגנים יותר מרוחות ויתחממו מקרינה חוזרת 
לצמחים  לדאוג  יש  מקרה,  בכל  מהקירות. 
כשהקרקע  להשקותם  ולא  טוב  לניקוז 

רטובה.
למרות שרק חגגנו את ט"ו בשבט, זה לא זמן 
לשתול  כן  מומלץ  בגינה.  לשתילה  אידיאלי 
צמחים חשופי שורש כמו ורדים, גפנים ועצי 

פרי נשירים.

 Rhus פינת הצמח המדברי: אוג
ל-2  המגיע  קטנים  עלים  עם  ירוק-עד  שיח 
אינה  פריחתו  יותר.  ואף  ורוחב  גובה  מטר 
בסוף  גם  ורעננים  ירוקים  עליו  משמעותית. 
הקיץ. הוא עמיד לקור וקצב גידולו מהיר. אם 
הוא  האוג  שכניכם,  את  לראות  רוצים  אינכם 
ואינו  גדל מהר  הפתרון המושלם. הוא צפוף, 
זקוק לטיפול מיוחד או להרבה מים. לעומת 
יבלע את הצמחים  זאת, מבלי לשים לב הוא 
לעיתים  לגזמו  יש  כן  ועל  לידו,  הקטנים 
מטר   2 של  במרחק  לשתול  כדאי  קרובות. 
כגדר  אוגים  שותלים  אם  ו-1-1.5מ'  משכניו 
 Rhus( נפוצים: אוג חרוק  2 מינים  ישנם  חי. 
 Rhus( מכחיל  ואוג  יותר,  הנפוץ   )crenata
glauca( עם עלים יותר גדולים וגלדנים, עם 

קצב צימוח איטי.

גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

אם אינכם רוצים לראות את שכניכם



      

קיבלנו שטיפה




