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דבר ראש המועצה
לתושבי רמת הנגב,

להסתכל על חצי הכוס המלאה 
זה להחליט לקום בבוקר ולראות את הזריחות 

ברמת  המדהימות 
יהנגב, לראות את הע

אחרי  הירוקים  רוצים 
לשמוע  ינואר,  גשמי 
על פקק תנועה )פעם 

טל מצומת  יבשנה( 
גו בן  למדרשת  ילים 

ריון, לדעת כי הכביש 
אלפי  בזכות  עמוס 
את  שפקדו  האנשים 
לצפות  כדי  האזור 

בתהליך  גאה  ולהיות  הסביבתית,  בעדלאידע 
יהחינוכי שעוברים תלמידי התיכון לחינוך סבי

בתי שמביא לתוצאה המופלאה של מיצגי ענק, 
תחפושות וריקודים. 

מכינת הנגב 
ימזה עשור אני מלווה את מכינת הנגב במדר

שת בן גוריון. הכרתי וליוויתי את חבלי הלידה, 
את הילדות, את ההתלבטויות, את הקשיים, אך 
בעיקר את בני הנוער המופלאים שהגיעו והיו 
צידה  ורכשו  חוו  התבוננו,  למדו,  איתנו,  כאן 

ילחיים. ההשקעה במכינה היא רבה, אך בהער
כי בשנים האחרונות  לציין  רוצה  אני  רבה  כה 

המכי  – משמעותית  דרך  פריצת  יהתחוללה 
הנושאים  וקשת  מקצועית,  להיות  הפכה  נה 
על  שלקחו  בהם, האתגרים  עוסקים  שחניכיה 

המעור ובעיקר  בהם  העיסוק  עומק  יעצמם, 
משמעותיים  לקשרים  שהובילה  הפעילה  בות 
עם הסביבה והקהילה הקרובה והרחוקה הפכו 

אותה לחלק מרמת הנגב, לנכס מנכסיה. 
עידוד המחקר החקלאי 

הקי האזורית  והמועצה  ג'נסיס  זרעי  יחברת 
מו קרן מלגות משותפת ע"ש מני שמן וקולט 
צרויה, המעניקה מלגות לסטודנטים למחקרים 
בתחום החקלאות. המטרה היא לעודד צעירים 

ילחקור את החקלאות, שהיא אחת מאבני הי
סוד לאחיזתנו בקרקע במדינת ישראל. בטקס 

מקב שמונה  סיפרו  המלגות  להענקת  יצנוע 
המחקר  במכוני  סטודנטים  כולם  המלגות,  לי 
באוניברסיטת בן גוריון במדרשת בן גוריון, על 
והערכה  גאווה  התמלאתי  שלהם.  המחקרים 

היציר החשיבה  המקצועיות,  המצוינות,  יעל 
ותרומתם  במחקרים  הטמון  והפוטנציאל  תית 

לפיתוח החקלאי. 
60 על 40 

בעקבות ההחלטה )המבורכת כשלעצמה( של 
ימשרד התחבורה על תגבור מערך קווי האוטו

בוסים הישירים למצפה רמון, תגבור התחבורה 
40 ושינויים במועדי הנסיי  הציבורית על כביש
עות ותחנות העצירה, עסקנו בימים האחרונות 

יבדיאלוג עם הגורמים הרלוונטיים בניסיון לה
גיע לאיזון עם מספר הקווים הנכנסים ליישובי 

ירמת הנגב. התהליך נמצא בעיצומו, ואני מע
ריך כי בימים ובשבועות הקרובים נסיים אותו 

כך שיינתן מענה מאוזן לכלל המשתמשים.
לקראת החג

אני  הפסח.  את  כולנו  נחוג  כשבועיים  בעוד 
מבקש לנצל את ההזדמנות ולאחל לכם תושבי 

רמת הנגב ולכל בני משפחותיכם חג שמח .
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

 מסוף גבול ניצנה ייקרא 
ע"ש לובה אליאב

המסוף הוא מעבר הגבול היבשתי המרכזי בין מצרים לישראל 

ימסוף גבול ניצנה, מעבר הגבול היבשתי המר
יכזי בין ישראל למצרים, ייקרא ע"ש לובה אלי

אב. החודש התקיים טקס ההכרזה על השם, 
יבנוכחות שר התחבורה ישראל כץ, ראש המו

עצה שמוליק ריפמן, ח"כ לשעבר אופיר פינס, 
להנצחת  העמותה  הצבי  ארץ  עמותת  יו"ר 
רשות  התחבורה,  משרד  ונציגי  אליאב,  לובה 

הנמלים והרכבות והסוכנות היהודית.
ולמושב  ניצנה  הנוער  לכפר  בסמוך  המסוף, 

יקדש ברנע, הוא מעבר הגבול היבשתי המר
יכזי בין ישראל ומצרים, ועוברים דרכו מטע

נים וסחורות מסוגים שונים ומגוונים, ביניהם 
ימוצרי מזון )בעיקר לתחומי הרשות הפלסטי
ינית), כימיקלים, מוצרי נייר גולמי, מלט ומוצ

קפואים,  ירקות  וזרעים,  גרעינים  בנייה,  רי 
ניילון,  דגים מצוננים, מוצרי טקסטיל, מוצרי 
פי  על  ועוד.  זכוכית  חשמל,תבלינים,  מוצרי 
נתוני רשות שדות התעופה, בשנה האחרונה 
וכ-2,000  משאיות  כ-11,000  במסוף  עברו 

למ לאומי.  הרב  הכוח  אנשי  בעיקר  יאנשים, 
בחודשים  גם  ניכרת  במצרים,  האירועים  רות 

האחרונים פעילות מסחרית ענפה. 
סגן  כנסת,  חבר  היה  ז"ל  אליאב  לובה  אריה 

ההעפ ממנהיגי  "ההגנה",  חבר  סופר,  ישר, 
מיוזמי  ערד,  והעיר  לכיש  חבל  ממקימי  לה, 
ומגשימי הקהילה החינוכית בניצנה. חתן פרס 

ישראל לשנת 1988 על תרומה לחברה, מורה, 
איש שלום ואיש רוח.

ידי  על  התקבלה  השם  שינוי  על  ההחלטה 
למועצה  משותפת  ליוזמה  שנעתר  כץ,  השר 

האזורית רמת הנגב ולעמותה להנצחת לובה 
יאליאב "ארץ הצבי", שפועלות במשותף להנ

פיתחת  אזור  לפיתוח  הגדולה  תרומתו  צחת 
ניצנה.

צילום: אדוה לויד11,000 משאיות ו-2,000 אנשים בשנה. מעבר הגבול

אנו מרחיבים את שירות הייעוץ וההכוונה לנושאי תעסוקה לתושבי רמת הנגב:
השירות מכוון לעזרה בשלבים השונים של תהליך חיפוש עבודה:

הרחבת הדרכים לכיווני חיפוש והרחבת מעגלי קשרים בנושאי עבודה, הכנה ראשונית למבחני מיון, דרכי התמודדות 
עם תקופות אבטלה, קשר עם חברות השמה ומעסיקים,  ניסוח והתאמה של קורות החיים, הכנה לראיון עבודה.

תושבים שמעוניינים מוזמנים לפנות לרונית יצחקי - 054-2401180

ייעוץ בנושאי תעסוקה והכוונה

מאוד מאוד אכפת לנו שאין מספיק תמיכה במפעל החשוב "ימי שירה 
במדבר". הצרכנים העיקריים הם ותיקי המועצה, שמאוד מעוניינים 

להשתתף במאורע חשוב זה. לרבים מהם אין אפשרות להגיע כי אין 
תחבורה מסודרת, והם לא נוהגים. רבים וטובים מכל הארץ שמחים 

להגיע למדרשת שדה בוקר ולשמוע את מיטב הסופרים והמשוררים.
אני רוצה לקוות שהמועצה שלנו תתן יד להצלחת מפעל חשוב זה, עם 

דאגה לתחבורה לטובת ותיקי היישובים.
בתודה
טובה אבריאל

לטובה אבריאל 
תודה על המכתב והפנייה, להלן תשובתנו.

בנושא הסעות ותיקים לאירועי תרבות, ברור לנו שזה צורך אמיתי שעולה לאחרונה. בישיבה 
שכינס ראש המועצה, עוד לפני קבלת המכתב, הוגדר בבירור: "המועצה צריכה לוודא שאזרחיה 

הוותיקים אינם נשארים בבית כיוון שאינם ניידים או אין להם נגישות לאמצעי תחבורה. היישובים 
השונים מתוקצבים וצריך יהיה לדרוש מהם לוודא שבמסגרת התקציב שמעבירה המועצה ידאגו 

גם להסיע את הותיקים, ע"פ קריטריונים שיוגדרו מראש".
לאור מורכבות הנושא, הנחה ראש המועצה את המחלקות הקשורות לקיים מיפוי צרכים 
ולהעביר המלצות לביצוע בתוך מספר חודשים. נמשיך לעדכן בנושא את ציבור הותיקים.

 לגבי אירוע שירה במדבר - אין ויכוח לגבי חשיבותו של הפרויקט. המועצה והעומד בראשה 
שבו והדגישו את התודה ליוצרים והמבצעים אילנה ומירון שחף, ואנו שוב מודים להם על מפעל 

תרבותי חשוב זה.
 בברכה,
אדווה לויד
דוברת המועצה

לעיתון המועצה האזורית
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טיולים לחודש מרץ

תחזית תרבות - מרץ

פעילויות פסח

8.3.13 טיול צפרות לכל המשפחה בפתחת ניצי      
נה, בהדרכת מידד גורן.

עמק  באזור  אחר'"  "באופן  אופנים  טיול   8.3.13  •
האלה, בהדרכת חזי יצחק.

בגלגלים"  "נעים  לנשים  אופניים  טיולי   8.3.13  •
באזור עבדת, בהדרכת דנה מאיר.

• 9.3.13 מיטבי לכת הר הנגב הגבוה - נחל ניצנה, 
הר עקרב, מאגורת כביר, בהדרכת אבשלום כהן.

בגלגלים"  "נעים  אופניים לנשים  טיולי   23.3.13  •

באזור יער יתיר, בהדרכת דנה מאיר.
חדש: מועדון הטיולים הרכובים

במסגרת המועדון נצא לטיולים שונים ברחבי הארץ 
יליום או יומיים, נכיר חברים / תושבים חדשים ונ

בטיולים  נהנה  משותפות.  וארוחות  חוויות  חווה 
טיולים  פרטי,  ברכב  משפחות  טיולי  כגון  מגוונים, 

ילשומרי מסורת, טיולי ג'יפים ברמות עבירות מש
טיול  ופריחה,  שיטפונות  טיולי  לילה,  טיולי  תנות, 
ופנויות.  פנויים  נשים,   / גברים  ובנים, טיולי  אבות 

הדרכות  ונעבור  רכובים  ניווט  במשחקי  נשחק 
שטח מגוונות.

הטיולים בהדרכת דרור בן אור.
עקבו אחר מועדי הטיולים הבאים באתר המועצה!

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

לפרטים נוספים פנו אלינו, מתנ"ס רמת הנגב
.08-6564162/92 

• 06.03.13 "אהובתי היא כמו ארץ מדבר", מופע 
משיריו של מאיר אריאל

20.00, בחדר האוכל של התיכון לחיי  יום רביעי,
נוך סביבתי

מנחה וזמר אורח: אהוד אריאל 
בהפקת התיכון לחינוך סביבתי ומכינת הנגב

וכי קלה  שתיה  יימכרו  במקום  חופשית,  יכניסה 
בוד

מולדי נוף  תבנית  אלא  אינו  "האדם   07.03.13  •
תו", הרצאה במסגרת סדרת ההרצאות

יום חמישי, 20.00, במרכז הבין תחומי במדרשת 
בן גוריון

יהשפעת הסביבה על התרבות והדת המצרית הק
דומה - גליה דורון
השתתפות: 20 ₪

לפרטים נוספים: רוני בילר, 08-6599705,
roni.boker@gmail.com

"נשים פורצות דרך -   - ציוני  08.03.13 שישי   •
יום האישה הבינלאומי בישראל"

גוי בן  אודיטורים מכון   ,09.30-12.30  יום שישי,
ריון במדרשת בן גוריון 

רב שיח בהשתתפות פרופ' רבקה כרמי, ד"ר סראב 
אבו רביע, סיגל מורן ועינת דורון 

הצגת יחיד: ענבל לורי, "האישה שיכולתי להיות" 
מחיר: 30 ₪ 

shbsh@bgu.ac.il, 08-6592103 :לפרטים

ילי הצגת  סיפורים",  סורגת  "סבתא   12.03.13  •
דים, תיאטרון הקרון

בן  במדרשת  המורשת  אולם   ,17.00 שלישי,  יום 
גוריון 

אורלב,  אורי  של  ספרו  על  המבוססת  הצגה 
י“סבתא סורגת”. סיפור שסבתא נהגה לספר לנכ
ידתה בילדותה ערב ערב קם לתחייה בפגישה בי

ניהן, לאחר שנים רבות. זהו סיפור אודות סבתא 
שסרגה את כל עולמה מצמר - הבית, הגן, המיטה 
ואפילו התה והעוגה! לבסוף גם את נכדיה… אולם 
“אין  מצמר:  נכדים  לקבל  מתקשה  סביב  העולם 
כאן מקום לילדים סרוגים!” אומרים הכל. סבתא 

יסורגת יוצאת להילחם עבור נכדיה כשהיא חמו
ישה בזוג מסרגות ובפקעות צמר, ומלחמתה נוג

עת ללב, קסומה ומצחיקה לא פחות…
הצגה על האומץ ליצור, על כח הדמיון ועל אהבה 
גדולה לספרים ולסיפורים, שמקרבת בין הדורות. 
ההצגה מאושרת על-ידי סל תרבות ארצי ואמנות 

לילדים  השנה  הצגת  בפרס  זכתה  ההצגה  לעם. 
בובות  עיצוב  ובפרס  ד’  כתה  עד  חובה  גן  גילאי 
הבמה  פרסי  בתחרות  השנה,  של  במה  ואביזרי 

בתחום התיאטרון לילדים ונוער 2006.
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8

כרטיס: 25 ₪ לילד, 20 ₪ למבוגר
08- הוועד  במשרדי  טלפונית  כרטיסים  מכירת 

6532124 בלבד )לא דרך המועצה(
בסיס  על  תתאפשר  במקום  כרטיסים  מכירת 

מקום פנוי בלבד

12.03.13 "בתוך הבית", סרט קולנוע במסגרת   •
מועדון הקולנוע רמת הנגב

שלישי, 21.00, אולם גולדה בקיבוץ רביבים
יבימוי: פרנסוא אוזון, משחק: פבריסי לוקיני, אר

נסט אוהאור, באסטיין אוגטו, קריסטין תומאס 
קלוד מגיש למורה לספרות ז'רמן חיבור המתאר 

יסוף שבוע בביתו של ראפה חברו ללימודים. בעי
ידוד מורהו ממשיך קלוד ומתעד את חיי המשפ

ז'אן נסחפים לחיבורי התלמיד  ז'רמן ואשתו  חה. 
בבדיה.  מציאות  וטינה,  בקנאה  מידע  המשלבים 
עצמו  היצירה  בתהליך  אוזון  עוסק  זה  בסרט 
בהתהוות  הצעיר  הסופר  של  דמותו  את  ומעצב 

אי מבנה  כבעל  אף  ואולי  מניפולטור  יכמציצן, 
טוען  אוזון  האם  פסיכופתי.  ואפילו  מסוכן  שיות 

בסרטו שאלו תכונות הדרושות לאמן?
20:30 הרצאה, 21:00 הקרנת הסרט 

האי בקופת  )יימסרו  מוקדמת  ברכישה  יכרטיס 
רוע(: 20 ₪

לרכישה באתר המועצה או ב-08-6564121
כרטיס בקופת האירוע: 25 ₪, החל משעה 20.15 

מועדון  במסגרת  יוצרת"  "כתיבה   14.03.13  •
הספר בקדש ברנע 

חמישי, 20.30, במועדון קדש ברנע
שי אוחיון  משה  והמשורר  המורה  עם  ימפגש 

שאותם  ולשיריו  היצירה  לתהליך  אותנו  חשוף 
ילווה בנגינה

לפרטים: אוקסנה 052-3422397 או איריס
050-3016969

• 17.03.13 יום האישה הבינלאומי ברמת הנגב
גיל הזהב במועצה האזורית  בית   ,17.30 ראשון, 

רמת הנגב
יבתוכנית: כיבוד, סדנאות חווייתיות, מופע פליי

בק, ארוחת ערב משותפת
פרטים נוספים באתר המועצה

או במייל   08-6564145 הרשמה מראש בטלפון 
irit@rng.org.il

• 22.03.13 "יריד אביבי שמח וישראלי", קהילת 
שיזף מארחת

שישי י"א ניסן, 10.00-14.00, ביישוב שיזף
שוק איכרים משגע, דוכני אוכל טעימים, תוצרת 
מתחם  שנייה,  יד  חנות  וטעימה,  מקורית  נגבית 
זולה לנוף המדבר, הפעלות לילדים, סיור ברחבי 

שיזף כל שעה עגולה וב-11.00 הצגה לילדים.
לפרטים: רון 050-5505760 

להקמת דוכן: מיטל 054-7300988
כניסה חופשית

הארץ  אליפות  ניצנה",  "דואתלון   22.03.13  •
בדואתלון )ריצה ואופניים(

פרטים נוספים באתר המועצה

31.03.13 "שרתי לך ארצי" קונצרט במסגרת   •
חוג האזנה עם סיוון רותם

שדה  בקיבוץ  לחבר  במועדון   ,20.30 ראשון, 
בוקר

כניסה: 25 ₪ 

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות היישובים ובאתר המועצה.

חגיגות צפרות 28-30.3 
ימים של פעילויות מרתקות לכל המשפ ישלושה 

חה עם מרכז צפרות רמת הנגב - טיבוע ציפורים, 
וציפורים  נדירים  דורסים  עופות  בעקבות  טיולים 

נודדות, ערב עטלפים ותצפיות מרתקות. 
לפרטים נוספים והרשמה - 

מידד גורן 052-3689608
יום פתוח במו"פ רמת הנגב 28.3 

ייום פתוח בתחנת הניסיונות החקלאית לכל המשפ
חה. נבקר בבתי הרשת והחממות, נלמד על הצומח 
והמים המיוחדים לאזור, נכין עציצים ונשתול בהם 
תתאפשר  שרי.  עגבניות  ונטעם  וירקות  תבלינים 

קניה של מוצרי האזור - דבש ושמן זית. 

סיורים מודרכים ייצאו בשעות 10:00 ו-14:00. 
לתיאום והרשמה - גדי 054-6209040

"בעקבות יציאת מצרים" 27-28.3
יומיים של פעילויות לכל המשפחה בניצנה - ניווט 

פירמי בניית  תחרות  רבנו",  "משה  בעקבות  ילילי 
הסולארי,  בפארק  הבוער"  "הסנה  אקולוגיות,  דות 
פינות יצירה מחומרים ממוחזרים, סיורים במרכזים 
האקולוגים בניצנה, טיולי אופניים, דוכני יד שניה, 

שוק קח תן, בריכה. 
מחיר כניסה ליום בודד: 50 ₪ למשתתף. 

מחיר כניסה לכל הפסטיבל: 85 ₪ למשתתף. 
תשלום מגיל 2 ומעלה. 

 www.nitzana.org.il 08-6561420/68

גיאופן
וא אופניים  השכרת  מציע  אופניים  רכיבת  ימרכז 

ביזרים במשך כל חול המועד.
טיולים מודרכים שיצאו במהלך החג:

- מסלול לתת  - רגע לפני פסח, הר ערקוב   22/3
בראש - רמה טכנית גבוהה.

29/3 - טיול אופניים למשפחות בעקבות ציפורים. 
נפגשים ב-14:30 בבית ספר שדה.

י מד בינונית+.  רמה   - רוכבות  משפחות   -  30/3
שה-מרחבעם-הר קטום-לימן צרור-שדה צין.

לפרטים והזמנות 08-6553350
חופשה נעימה  
רז ארבל, שירה תמיר - מחלקת תיירות ושותפויות 

•

לפני כחודשיים החלה המועצה להפעיל 
אתר חדש לקניית כרטיסים. האתר החדש 
היה אמור לאפשר קניית כרטיסים באתר 

מבלי להתקשר טלפונית כפי שבוצע בעבר, 
ועל ידי כך לשפר את השירות ולייעל 

אותו. 
לצערנו הרב, האתר לא שיפר את השירות 

אלא סרבל אותו, ותושבים רבים חוו 
שירות גרוע. אני רוצה להתנצל על כך. יחד 

עם זאת אני שמח לבשר שבזמן הקרוב 
יעלה אתר חדש לקניית כרטיסים, שבאמת 

ישפר וייעל את שירות רכישת כרטיסים 
לאירועי המועצה. אתכם הסליחה. 

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך
eran@rng.org.il

התנצלות
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הסעות תלמידים במועצה

אנחנו כאן כי איכפת לנו 

במועצה  השפעה  ורב  מורכב  ההסעות  נושא 
תל מאות  יוצאים  יום  מדי  שלנו.  כמו  יאזורית 

מידים וצוותי חינוך לנסיעות למוסדות החינוך 
נוספות.  מועצה  ופעילויות  לחוגים  ובהמשך 
עד  מורכב  המועצה  של  האוטובוסים  מערך 
מאד, ודורש בחינה מדוקדקת של הצרכים אל 
וחינוך,  קהילה  אגף  הקמת  עם  היכולות.  מול 

שדו היסעים  כמתאם  פרקש  ישראל  ינקלט 
קצין  סבח,  דויד  עם  יחד  היומיומי  לתפעול  אג 
הבטיחות בתעבורה של המועצה. בשנת 2012 
נסעו האוטובוסים של המועצה האזורית רמת 
הנגב כמעט 1,000,000 קילומטר בעלות כוללת 

של 7 מיליון ש"ח. 
כמרכיב  ההסעות  את  רואה  המועצה  מדיניות 
משמעותי בחינוך הילדים. אנו פועלים על מנת 

ילהבטיח סביבה בטוחה ובטיחותית. נהלי ההס
יעות נקבעו על מנת להבטיח את ביטחון היל

דים ולוודא מזעור נזקים במקרה של תאונה חס 
יוחלילה. במהלך שנת הלימודים האחרונה נכנ

סו לליווי ההסעות חניכי מכינת הנגב, המלווים 
ניצנה,  לפתחת  הנסיעה  קווי  את  בשבוע  פעם 
וכך גם הגרעינרים שבשנת שירות מועצה. עדיין 
אנחנו חסרים מלווים שיוכלו לעשות זאת, וכל 

עזרה מהקהילה תתקבל בברכה. 

התקשורת  אמצעי  משמעותית  שופרו  השנה 
בחירום עם כלל האוטובוסים של המועצה, עם 

גיאו זיהוי  ומערכת  אינטרנט אלחוטי  יהתקנת 
עוברים  ואנוכי  המועצה  ראש  בנוסף,  גרפית. 
בכל כיתות המועצה להעביר מסר ברור בנושא 
התנהגות בהסעות. בשנה הבאה נתחיל שוב את 

פרויקט "נאמני הסעות" עם כיתות ח'.
במהלך השבועות האחרונים אנחנו מזהים עלייה 

יבמספר אירועי התנהגות בעייתית. על כן הוח
לט להחמיר במדיניות הענישה כלפי הנוסעים 
במערך ההסעות, מתוך מחשבה כי הדבר ירתיע 
תלמיד  פברואר,  מחודש  החל  התלמידים.  את 

שידווח על ידי הנהג המסיע בשל התנהגות לא 
ראויה, יקבל אזהרה. במידה ויתקבל דיווח נוסף, 

יהתלמיד יושהה מההסעות לבית הספר או לחו
גים למשך שבוע. 

מאיתנו  מצפים  התלמידים  שהורי  בטוח  אני 
מנת  על  הנדרשים  הבטיחות  באמצעי  לנקוט 
להבטיח את שלום ילדינו. אנא עזרו לנו לעשות 

ובטי ביטחונם  על  לשמור  נצליח  ויחד  יזאת, 
חותם. 

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך
eran@rng.org.il

מדיניות המועצה רואה את ההסעות כמרכיב משמעותי בחינוך הילדים. כיצד זה בא לידי ביטוי?

במדרשת בן גוריון החלה לפעול סיירת הורים, ובקרוב יוקמו סיירות גם ביישובים נוספים

שעות הפעילות טלפון מנהלת ספריה ספריה 

ספריה אזורית 
מדרשת שדה בוקר  

מרים שילוני
 

054-8076660
יום א'-ה' 08:00-13:00 
יום א'-ה' 14:00-18:30

054-7915906שגית יצחקיבאר מלכה 
יום ב' 16:00-18:00
יום ד' 16:00-18:00

יום א' 054-797197817:00-18:30אביה שפרמרחב עם 
יום ב' 052-578693517:00-20:00טלי תורג'ימןטללים

יום ג' 052-338860717:00-19:00גילה אזולאיקדש ברנע

050-2772229איילת רוטשילדרתמים
יום א' 16:00-18:00
יום ג' 16:00-18:00
יום ד' 20:30-21:30

08-6560403אביבה פופרקיבוץ שדה בוקר 

יום א' 10:00-12:00
יום ב' 10:00-12:00
יום ג' 16:00-18:00

 20:30-21:30
יום ש' 16:00-18:00

 20:30-21:30
יום ג' 052-260705617:00-18:30מירב ישראלי כמהין

08-6565316רבקה קדם קיבוץ משאבי שדה 
יום א'-ו' 09:00-12:00
יום א-ה' 17:00-19:00

יום ש' 17:00-19:00

08-6557483יעל גרינברגאשלים
 יום ב' 16:00-18:00 
 יום ד' 16:00-18:00 

054-2401999בלה בן עמיקיבוץ רביבים

יום א'-ה' 07:00-13:30
יום א' 17:00-19:00
יום ב' 19:00-20:00
יום ד' 17:00-19:00
יום ה' 19:00-20:00
יום ש' 11:30-12:00

11 וחצי בלילה, רוצים ללכת ליי  יום שישי,
שון... איפה הילדים? הם רק יצאו. לאן? מתי 
חוזרים? עם מי הם מבלים? מה הם עושים? 

אלכו לגבי  ומה  בחוץ?  בטוחים  הם  יהאם 
זה  ש"לנו  פעם  חשבתם  האם  סמים?  הול? 
זה  האם  יקרה?  כן  זה  אם  ומה  יקרה"?  לא 
ודומות  אלו  שאלות  מדי...  מאוחר  יהיה  לא 
מעסיקות את כולנו והורים רבים ביישובים 

אחרים בכל הארץ.
לפעול  החלה  האחרונים  החודשים  במהלך 
הנקראת  יישובית  הורים  סיירת  נגב  ברמת 
הוקמה  החלוצה  הסיירת  ערים".  "הורים 
הינה  הסיירת  הקמת  גוריון.  בן  במדרשת 

יחלק מתכנית "מצילה" שהחלה לפעול במו

2010. להקמתה של הסייי  עצה במהלך שנת
לביטחון  המשרד  הארצית  ברמה  שותף  רת 

יפנים, הנותן את הכלים המקצועיים וההכש
סיירת  היישובית  ברמה  סיירת.  להקמת  רה 

יההורים הינה שיתוף פעו
לה בין מחלקת נוער רמת 
נגב לוועד המדרשה, צוות 
והורי  במדרשה  החינוך 

המדרשה.
ביישובים  מתקיים  הורים  סיירות  פרויקט 
רבים בארץ, מתוך אמונה שלהורים תפקיד 
בכלל  ילדיהם  על  בשמירה  והכרחי  חשוב 
ובני הנוער בפרט, בעיקר בשעות הלילה. בין 

סבי יצירת  ההורים:  סיירת  של  ימטרותיה 

צמצום  תוך  ביישוב  הנוער  לבני  בטוחה  בה 
בתר הורית  מעורבות  הגברת  סיכון,  ימצבי 

דיאלוג  יצירת  הנוער,  בני  של  הפנאי  בות 
שלהם  הבילוי  בסביבת  נוער  מבוגרים-בני 

ואמי אחריות  יויצירת 
לנורמות  קהילתית  רה 

התנהגותיות בישוב.
המתנדבים  ההורים   
לסיירת עוברים בימים 

גיל ההתבג על  רקע  יאלו הכשרה, הכוללת 
רות, אופני הבילוי המקובלים היום, שימוש 
בסמים ובאלכוהול, תרגול דרכי תקשורת עם 
בני הנוער והתנסות בסימולציות של מקרים 
המתנדבים  יצאו  ההכשרה  לאחר  מהשטח. 

22:00- השעות  בין  שישי  יום  מדי  לשטח 
בלילות  מסתובבים  הם  היום  כבר   .02:00

הקרים כדי להיות שם עבור בני הנוער.
מעוניינת  הנוער  מחלקת  הקרובה  בתקופה 

ביישו הורים  סיירות  עוד  ולהקים  ילהרחיב 
נוספים, כחלק מהערכות לקראת חופ יבים 
ישת פסח והקיץ. הורים שמעוניינים להצט

רף לסיירת במדרשה או שמעוניינים להקים 
יסיירת ביישוב שלהם, יכולים לפנות בטלפו

נים 08-6564182  ו-052-6950220.

דן שפירא
רכז מצילה ומשלחות נוער 
אגף קהילה וחינוך

יהעידן הנוכחי אינו עושה חסד למילה הכתובה ולא לספר. הטלוויזיה, האינ
בכמות  דרסטי  לפיחות  גרמו  אמצעים  שלל  ועוד  הגרפיקה  יוטיוב,  טרנט, 
הקוראים ובעיקר באיכות הקריאה. לא צריך להתבלבל עם המבצעים של 
הרשתות הגדולות – מבצעים אלה מייצגים בדיוק את הפיכת הספר למוצר 

מדף כאילו היה קרמבו )התנצלותי לקרמבו(. 
למזלנו הרב תושבי רמת הנגב חיים באזור שבו יש עדיין גם מקום למילה 
הכתובה וגם מקום בו אפשר לקרוא אותה. מקום שבו אפשר פשוט ללכת 
סיפורי  לתוך  האדם,  נפש  נבכי  לתוך  רחוקים,  לעולמות  במסעות  לאיבוד 
היסטוריה רחוקים ומרתקים, לתוך פרשיות ריגול עלומות, לתוך גלקסיות 
נידחות ומצולות חשוכות. את כל אלה ניתן לעשות בספרייה היישובית רק 

דרך ספרים. 
האזוריות  בספריות  התמיכה  גודל  את  שלוש  פי  המועצה  הגדילה  השנה 
לעומת השנה שקדמה לה, בסיוע משרד התרבות והספורט, האגף לספריות 

כספר גוריון  בן  ממדרשת  שילוני  מרים  של  עבודתה  במסגרת  יציבוריות. 
נית אזורית, הצלחנו לתקצב את כלל יישובי המועצה בסכומים ניכרים של 
אלפי ש"ח להתחדש בספרים, ציוד ופעילות לתושבים. פעילות זו היא ביטוי 
לעידוד המועצה את נושא הקריאה ופעילויות משלימות כגון שבוע הספר, 
הצגות לילדים, שעת סיפור, מועדוני קריאה וקרן לעידוד היצירה. אני מקווה 

ישתמצאו בספריית יישובכם או ביישובים הסמוכים את מיטב הספרים הח
דשים וגם הישנים. מצורפת רשימת הספריות, אנשי הקשר ושעות הפעילות 

להנאתכם.
תתחדשו ותקראו

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך 
 eran@rng.org.il

miriam.boker@gmail.com

ברמת הנגב יש עדיין מקום למילה הכתובה 
- השנה הגדילה המועצה פי שלוש את 

התמיכה בספריות האזוריות

 חוזרים 
לספרייה
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נערי בר המצווה מאמצים אתר

עושים שבת 

משלחת הנוער הגרמני בדרך אלינו

החודש יצאו כיתות ז' במסגרת שנת הבר מצווה 
יליום אימוץ ושיפוץ אתר. האתר שנבחר למשי

מה הוא אנדרטת הטיס רמי איילי, בקרבת מבני 
המועצה. למה אנדרטת הטייס? ובכן, לאתר זה 
קשר חשוב עם אזור המועצה בכלל ועם קיבוץ 
משאבי שדה בפרט. ותיקי משאבי שדה יודעים 
לספר על יום נפילת המטוס ב-1958 כאילו היה 

אתמול.
בישיבת  "ישבנו  המשק:  מוותיקי  אחד  מספר 
מזכירות בצריף, כשלפתע פתאום ראינו עמוד 
מהקיבוץ.  וחצי  כקילומטר  במרחק  שחור  ענן 
לא  תקופה  באותה  אלינו,  שפרט  לציין  מיותר 
היו,  לא  בתים  או  עצים  גם  מסביב,  כלום  היה 

יאפילו הכביש לניצנה עבר אז רחוק יותר מאחו
ירי הרכס. הבנו מייד שמשהו נורא התרחש ויצ

אנו לכיוון העשן. המחזה היה נורא, שברי 
יהמטוס היו פזורים על שטח ענק וגו
פת הטייס נמצאה ישובה בתוך כיסא 

שהאירוע  חברים  מספר  המפלט. 
הותיר אותם המומים בנו במקום 
את גלעד האבנים שנמצא שם עד 

היום".
ניתן ללמוד מאתר  מי היה רמי? 
חללי צה"ל על הנער, שככל שאנו 

ובחי אישיותו  על  יותר  ילמדים 
ההנצחה  משימת  הופכת  רותיו 

לחשובה עוד יותר. רמי היה מדריך 
לא  במושבו  וכשההדרכה  בתנועה, 

בשבוע  פעם  נוסע  היה  לו  הספיקה 
לעיירה יוקנעם כדי להדריך. 

חללי  של  ההנצחה  במפעל  רמי  על  כתוב  כך 
צה"ל:

במרחשון  ד'  ביום  נולד  ומאשה.  אלכסנדר  בן 
תרצ"ח )9.10.1937( בבית-השיטה. התפתחותו 

בכ ונמשכה  בבית-שערים  התחילה  יהרוחנית 
יפר-יהושע ובכל מקום הסב נחת להוריו ולמו
יריו, כי הצטיין בלימודיו - ההומניסטיים והרי

אליים כאחד. השתייך לתנועת "הנוער העובד". 
היה מקובל על חבריו אשר אהבוהו וכן על כל 
שקט  היקרות:  סגולות-נפשו  על  אנשי-הכפר 
היה מטבעו ולבו היה מלא אהבה לציפור, לצמח 

יולמשק כולו. כן התעניין באמנות וחיבב מוסי

קה. בעודנו ילד עזר במשק-
הוריו ועבד בו מתוך אהבה ואת 
חייו בעתיד )אחרי סיימו לימודיו 
את  וגמרו  התיכון  בבית-הספר 
בתחום  ראה  בצה"ל(  שירות-החובה 
מצא  לא  לגיל-הגיוס  שהגיע  לפני  עוד  אך  זה. 

ישלוה בנפשו, כי שאיפתו הייתה לתת את שי
רותו כטייס בחיל-האוויר. רצון זה נתעורר בלבו 

יבנעוריו, אחרי שנזדעזע עד עמקי-נפשו למר
אה נפילתם של שני מטוסים בקרבת-ביתו; אז 
התחיל לראות את הטייס כתפקיד חשוב בצבא 
והיה אומר: "אם אני לא אהיה מוכן לעשות זאת, 
מי יעשה?" אך היותו טייס יחייב אותו ליותר מן 
וכיצד   - שירות-החובה  של  הרגילה  התקופה 

ייוכל להיעדר מן הבית ולעזוב את המשק לתקו
שנת-לימודיו  על  ויתר  ולכן  ארוכה?!  כה  פה 
גיוסו לצבא עבר  האחרונה בבית-הספר. אחרי 

קורס-טיס ונחשב כחניך מצטיין בו. נפל בשעת 
מילוי תפקידו ביום ח' באדר תשי"ח )28.2.1958( 
והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בבית-
שערים, מקום מגורי-הוריו. גלעד במקום-נפלו 

הוקם לזכרו בנגב ליד קיבוץ משאבי-שדה. 
נוער  בני  בבוקר,  שישי  יום  לפרויקט.  ועכשיו 
בחוץ,  חורף  כזו,  בשעה  לישון  אמורים  רגילים 
אך 60 בני ובנות כיתות ז' אוחזים במגרפות, אתי 

יחפירה, מעדרים וציוד השקיה. נפגשים במוע
צה ופוסעים לאנדרטה. באנדרטה כבר מחכים 
גברים חסונים ממגורי הסטודנטים "שיזף" אשר 

קמו בסמוך.
קבוצה  קבוצות:  לשתי  מתחלקים  הנוער  בני 
אחת עובדת בשיפוץ, קבוצה שנייה בונה שביל 
אופניים שמטרתו להגביר את הנוכחות באתר. 
כשהגענו היו שם עשבים בגובה של 4 מטרים. 
הקבוצה הראשונה תפקידה היה לעקור, לסדר, 

עצים,  שתלה  השנייה  הקבוצה  בורות.  ולחפור 
למנוחה  ספסל  ובנתה  וצבעה  טפטוף,  סדרה 

למגיעים למקום. 
בימים  לאיטה  שתמשיך  עבודה  הרבה  יש  עוד 

וק יהקרובים, אך כשהגיעה משפחתו של רמי 
יימנו טקס קטן במקום ההתרגשות והגאווה היו 

גדולות.
במשך שנים היה האתר מטופח ומוזנח לסירוגין. 

יהשנה, בעקבות שיתוף פעולה עם כפר הסטו
דנטים שיזף שהתחייבו להפגין נוכחות במקום, 
נצליח  כי  גדולה  תקווה  אנו  ולשומרו,  לעובדו 

להפוך את המקום לפינת חמד.
נתראה במשימה הבאה שתהיה "שירי סבתא", 

ועל כך בעיתון הבא.
אייל מוריוסף 
מנהל מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

הוחלט  הפסקה,  שנות  כ-15  לאחר  השנה, 
המסורת  את  ולחדש  לישנה  עטרה  להחזיר 

במס דתי"  ביישוב  "אירוח  הישנה  יהקיבוצית 
גרת שנת הבר מצווה. 

שמונים וארבעה )פ"ד( ילדים, בני ובנות שכבת 
ז' מהמועצה, יצאו חמושים בכיפות ולבוש צנוע 
אל עבר היישובים ניצן, סוסיא ומרכז שפירא, 
המטרה  דתי.  בבית  אירוח  של  שלמה  לשבת 

הייתה לחשוף אותם לאוכלוסיה אחרת ואורח 
חיים שונה בחברתנו ולמסורת היהודית, כחלק 

מתהליך גיבוש הזהות שלהם. 
ובקן  המשפחות,  עם  השבת  את  בילו  הילדים 

ומדריכי השכ בליווי מדריכי הקן  יבני עקיבא 
בות מהיישובים השונים במועצה. עושה רושם 
כי החוויה הותירה רשמים חיוביים ביותר, על 
במהלך  השעמום  מפני  הראשוני  החשש  אף 

השבת, הביישנות והחיבור הלא פשוט בין נוער 
דתי לחילוני.

מרשים  היה  לפעילות  שיצא  הילדים  אחוז 
)!(, ונרי 84 מתוך 95 ילדים בשכבת ז'   מאוד –

אה כי נוצר חיבור טוב מאוד עם הנוער הדתי. 
פייסבוק  בעזרת  קשר  על  שומרים  הילדים 
)כמובן( וכבר הולך ונבנה לו מפגש במקומותינו 
של חלק מהיישובים הדתיים, שהחליטו שעל 

הקושי שבביקור ביישוב חילוני ניתן להתגבר, 
והילדים כבר מצפים לקראתם.

בהדרכה  בארגון,  חלק  שלקח  מי  לכל  תודה 
יוצאת  בגרות  הראו  שבאמת  ולילדים  ובליווי, 

דופן, התעניינות וסובלנות.
אילון זר, מד"ב פתחת ניצנה
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך 

היא  גרמניה  עם  הנוער  חילופי  משלחת 
מסורת רבת שנים. המשלחת של רמת הנגב 
שפעילים  י'  משכבה  נוער  מבני  מורכבת 
מד"צים(.  )רובם  לקהילה  ותורמים  חברתית 
הנוער  את  לחשוף  הינן  המשלחת  מטרות 

הו ערכים  חיזוק  כדי  תוך  אחרת  ילתרבות 
לחברו,  אדם  )בין  ואוניברסאליים  מאניים 
לסביבה הקרובה והגלובלית(, חיזוק הזהות 

מסו תחושת  ויצירת  והישראלית  יהיהודית 
גלות. 

במסגרת חילופי הנוער, משלחת רמת הנגב 
של  צוות  ע"י  והכשרה  הכנה  תהליך  תעבור 
איזקוב.  ונטליה  שפירא  דן  הנוער,  מחלקת 
בנושאים  השנה  לאורך  ייערכו  המפגשים 
של הסברה, יהדות, דמוקרטיה, יחסים בינ"ל 

יומנהיגות – נושאים שיבואו לידי ביטוי במפ

גש עם המשלחת הגרמנית. 
הנוער  בני  יארחו  פסח  המועד  חול  במהלך 
מהמועצה את המשלחת מגרמניה בבתיהם. 

ייצ והגרמנים  הישראלים  המשלחת  יחברי 
22-( לאילת  המועצתי  האופניים  לטיול  או 

המשפחות  עם  פסח  סדר  את  יחגגו   ,)24/3
המארחות, ייצאו לטיול נודד בפינות החמד 
קסומה.  מדברית  באווירה  וייפרדו  באזורנו 

בתחילת  לגרמניה  תצא  גומלין  משלחת 
שם.  הנוער  בני  בבתי  ותתארח  יולי,  חודש 

נמשיך לעדכן בהמשך.

דן שפירא, רכז תוכניות 
מניעה ומשלחות נוער
מחלקת נוער צעירים
אגף קהילה וחינוך

במסגרת שנת בר המצווה, כיתות ז' שיפצו את אנדרטת הטיס רמי איילי

ילדי הבר-מצווה התארחו ביישובים דתיים, ולמרות הפחד משעמום הצליחו ליהנות וללמוד

בני משלחת חילופי הנוער מתכוננים לביקור האורחים מגרמניה

צילום: מור צפריר

הטיס רמי איליי ז"ל
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ההצגה ה מבוססת על ספרו של אורי אורלב, "סבתא סורגת". סיפור שסבתא נהגה לספר לנכדתה 
בילדותה ערב ערב, קם לתחייה בפגישה ביניהן, לאחר שנים רבות. 

זהו סיפור אודות סבתא שסרגה את כל עולמה מצמר - הבית, הגן, המיטה ואפילו התה והעוגה! 
- לבסוף גם את נכדיה... אולם העולם סביב מתקשה לקבל נכדים מצמר: "אין כאן מקום לילדים 

סרוגים!" אומרים הכל. סבתא סורגת יוצאת להילחם עבור נכדיה כשהיא חמושה בזוג מסרגות 
ובפקעות צמר, ומלחמתה נוגעת ללב, קסומה ומצחיקה לא פחות...

הצגה על האומץ ליצור, על כח הדמיון ועל אהבה גדולה לספרים ולסיפורים, שמקרבת בין הדורות. 
ההצגה מאושרת על-ידי סל תרבות ארצי ואמנות לעם. ההצגה זכתה בפרס "הצגת השנה 

לילדים גילאי גן חובה עד כתה ד' - ובפרס עיצוב בובות ואביזרי במה של השנה - בתחרות פרסי 
הבמה בתחום התיאטרון לילדים ונוער 2006.

עיבוד, הפעלה ומשחק: ציפור פרומקין. עיצוב במה ואביזרים: אריקה ספיר, נטליה רוזנטל ,רויטל 
אריאלי . מוסיקה: איתי רוזנבאום תאורה: אורי רובינשטיין הפעלה טכנית: מרים זלצברג

תיאטרון הילדים במדרשה

סבתא סורגת סיפורים
גאה לארח את "תיאטרון הקרון" בהצגה 

ההצגה תתקיים ביום ג' 12/03/13 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.
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קורס פסיכומטרי נוסף ייפתח במרכז הצעירים

ראשון בין שווים

בקורס  שנרשמה  הרבה  ההצלחה  בעקבות 
יהפסיכומטרי שנערך לפני כחודשיים, החלט

נו לפתוח קורס פסיכומטרי נוסף בבית הספר 
לקורס  ההרשמה  אלה  ובימים  "משאבים", 
חברת  ע"י  נערך  הקורס  בעיצומה.  נמצאת 
שמציי  ,EZ-WAY המובילה  הפסיכומטרי 
יעה לתלמידיה יחס אישי, תוכנת לימוד ממו

חשבת ומתקדמת וספרי לימוד המתעדכנים 
הפסיכומטריות.  לבחינות  בהתאם  העת  כל 

ערבים  שני  במשך  נערך  הפסיכומטרי  קורס 
יבשבוע בבית הספר "משאבים", בכיתות קט

נות מאוד )עד 15 תלמידים בכיתה(.
המתענ את  מזמין  נגב  רמת  צעירים  ימרכז 

יינים לחסוך נסיעות מייגעות לב"ש, ליהנות 
ממלגת מועצה ייחודית המוזילה את הקורס 
שלא  אישי  ביחס  לזכות  משמעותית,  בצורה 

ולהצט אחרות  פסיכומטרי  בכיתות  יקיים 
רף לקורס הקרוב שיחל כבר בחודש אפריל. 

מהרו להבטיח את מקומכם!
ממשיכים  אנו  הפסיכומטרי  קורס  עם  יחד 
ומזמינים  ההשכלה,  בתחום  הענפה  בעשייה 

האפש ממגוון  ליהנות  המועצה  צעירי  יאת 
ללא  הצעירים,  מרכז  עבורם  שמציע  רויות 

עלות: 
• ייעוץ אישי לבחירת מקצוע והכוון לימודי  

• ייעוץ אישי לכתיבת קורות חיים
• השלמת בגרויות חורף עם בית הספר המוי

ביל "לחמן" בבית הספר "משאבים"
• ובקרוב - סדנה לכתיבת קורות חיים והכי

נה לראיון עבודה
לפרטים נוספים: 054-2401056, 
  nukiosadon@gmail.com
נורית אוסדון
רכזת תעסוקה והשכלה
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

סמינר  התקיים  חורפי  שבוע  סוף  במהלך 
כל  של  למדריכים  סובלנות,  בנושא  העשרה 
בנושא  התמקד  השנה  הסמינר  דרום.  מחוז 
על  שלי  הבחירות  של  וההשפעה  הבחירה, 
היה  הסמינר  את  שהוביל  הסיפור  החברה. 
השונות  ובחירותיה  הפלאות"  בארץ  "אליס 

במהלך הסיפור.
ופעילים  שמש"צים  מסורת  ישנה  בסמינר 
הגרעינרים.  לצד  אותו  מדריכים  י"ב  בכתה 
השנה יצא דור נחום, מש"צ מאשלים, להדריך 
הגרעינר  ריינר,  ניצן  עם  ביחד  הסמינר  את 

ישלו. דור פעיל בתנועה מאז שהתחילה לפ
את  שאלנו  בה.  מדריך  והיום  במועצה,  עול 
ההדרכה  ועל  עצמו  על  שאלות  מספר  דור 

בסמינר.
מה זו התנועה בשבילך?

"התנועה היא כלי שנותן מענה לשעות אחר 
הצהריים ומעניק לחניכים ולמדריכים בגרות 

ובטחון בעמידה מול קבוצה".
למה רצית להדריך בסמינר סובלנות?

הוא  השונה  וקבלת  סובלנות  של  "הנושא 
לחניכים.  ולהעביר  לקדם  רוצה  שאני  נושא 
להיחשף  צריך  חניך  שכל  חשוב  נושא  זהו 
האישית  ברמה  לחניכים  מאוד  ונוגע  אליו, 
את  שעבר  מדריך  בתור  בנוסף,  והקבוצתית. 
כמשמעותי  אותו  זוכר  אני  בעבר,  הסמינר 
וחיוני בשבילי, והייתי רוצה שהוא יהיה כזה 

גם למדריכים הבאים".

איך הייתה ההדרכה בסמינר?
עליות  היו  ומספקת.  מהנה  הייתה  "ההדרכה 

יומורדות, אני מרגיש שהעברתי הרבה למדרי
כים ומקווה שהם קיבלו והפנימו את הערכים 

מחני בשונה  בוגרים,  הם  המדריכים  יהאלה. 
כים, והיה הרבה יותר קל להעביר להם דיונים 

מאשר משחקים והפעלות. זאת הייתה חווית 
הדרכה שונה מזו שעברתי בעבר".

איך התכוננת לסמינר?
לפני.  והכנה  השקעה  הרבה  דרש  "הסמינר 

יישבנו ביחד ניצן ואני, התעמקנו בשביל עצ
וראינו  הדיונים,  את  פיתחנו  בהדרכות,  מנו 

ומתו ולשפר הפעלות  יאיפה אפשר להוסיף 
דות שהופיעו בחוברת. בסמינר עצמו ישבתי 
שהגעתי  עד  אותה,  למדתי  יחידה,  כל  לפני 
כמה  להתאים  ניסינו  הסמינר  כדי  תוך  מוכן. 

ראי שלנו,  לקבוצה  ההדרכות  את  ישיותר 
ושינינו  פחות  ומה  יותר  איתם  עובד  מה  נו 

בהתאם".
האם ההדרכה בסמינר שינתה בך משהו?

"ההדרכה נתנה לי ניסיון בהדרכה של קבוצה 
בוגרת, דבר שלא עשיתי בעבר. היא נתנה לי 
אותי  ולימדה  שלי  ההדרכה  ביכולות  בטחון 

הרבה".
מה ההדרכה בסמינר נתנה לך להמשך?

"ההדרכה עזרה לי להבין מה צריך בהדרכת 
יקבוצה, להתמיד, להיות רציני בהדרכות וב

דיונים אבל עדיין לזכור שהחניכים הם בכל 
זאת ילדים, וכך גם אני".

מה התוכניות שלך להמשך?
"אני רוצה לצאת לשנת שירות בגרעין עודד, 

ילהגיע למועצות שקשה בהן חברתית והתנ
ועה בהן לא חזקה, לקדם שם ולתמוך. להפיק 

ולהפוך חניכים לפעי ימכל אחד את המיטב 
לים בתנועה".

מאחלים בהצלחה רבה בהמשך!

גרעין עודד 8, בני המושבים רמת הנגב
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

חברת הפסיכומטרי EZ-WAY תקיים במרכז הצעירים קורס נוסף שייפתח באפריל

דור נחום, מש"צ מאשלים, מספר על סמינר סובלנות, בו הדריך את חבריו להדרכה

גם בשבועות האחרונים מרכז הצעירים של רמת נגב המ

י
שיך בפעילותו התוססת. עשרות הצעירים שהגיעו להופ

י
עות בפאב המחודש שלנו, פאב 40, נהנו מהפאב המשופץ, 

מהאווירה המיוחדת ומשלל ההופעות וערבי התוכן.

60 הצעיי החודש ביקר אצלנו דן דן בולוטין, שריתק את
 

ייחודי  קיאקים  מסע  על  בסיפוריו  למפגש  שהגיעו  רים 

השנייה  בפעם  כבר  אצלנו  מרצה  דן  דן  צ'ילה.  לקרחוני 

ההתעניי על  מאוד  שמח  הוא  המרכז,  של  פתיחתו  מאז 

י
נות הרבה של צעירי רמת נגב ואף הבטיח לחזור להרצאה 

חם  ממרק  שוב  ליהנות  שהספיק  כמובן  בינתיים  נוספת. 

ומפנק, הפעם בהכנתם של מאור ויקיר, יזמי פאב 40. 

בראדרס  הסחבק  את  החודש  אירחנו  המוזיקלי  בתחום 

במופע מחווה מטורף לג'וני קאש, ואת יונתן שמש במופע 

בלוז מכל הזמנים. בזמן כתיבת שורות אלה אנחנו מתכו

י
ננים בהתרגשות רבה למופע של אפרים שמיר.

ומה מצופה לנו בהמשך במרכז הצעירים? 

כל יום שישי מ-12:00 עד 16:00 - "שישי בריא"

בואו להתענג על תוצרת בוטיק מקומית ולפגוש אנשים 

בידיים  שלהם  גדולה  הכי  התשוקה  את  לכם  שמגישים 

מקומחות, במאפים שחוממו באהבה ועם ליקרים שהמר

י
כיב הסודי שלהם הוא הזיכרונות מבית אבא. 

בנוסף, המשפחה מתרחבת - אנחנו מחפשים אנשים נו

י
ספים שימכרו אצלנו בימי שישי את תוצרתם המקומית. 

לפרטים - מאור, 054-6644530

מוצ"ש 16.3 בשעה 21:30 - הופעה של יסוסום

רוח  הרכב מדברי מקומי מיוחד במינו, המביא אלינו את 

מוזיקה  של  בקרנבל  וחליל,  תוף  עוד,  צלילי  עם  המדבר 

אתנית שלא תשאיר אתכם אדישים. ההרכב צמח בניצנה 

וחבריו היום מצויים ברחבי הארץ. לרגל ההופעה אצלנו 

והזדמנות  "יסוסום"  של  נדיר  לאיחוד  נזכה  ב"ארבעים" 

מעולה לפתוח שבוע באווירה הנכונה.

2.4 )אחרי חג שני של פסח( - סבבה והקול, משש  שלישי
פחת דקל

כמיטב המסורת אנחנו ב"ארבעים" מסיימים את חג הפסח 

שת האגדית,  דקל  משפחת  עם  עברית  מימונה  בחגיגת 

י
ביא עלינו את מכת הבחורות, מכת הבחורים וארבה ארבה 

בירה ונשירה! מסיבה עברית חופשית שתימשך עד הש

י עות הקטנות של הלילה. 

 EZ-WAY חברת  של  הפסיכומטרי  קורס   -  20.4 שבת 

ב"משאבים"

ייחודי בבית הספר "משאבים" בכיתות קטנות, עם  קורס 

יחס אישי ובמלגה במימון המועצה.

משוחש לחיילים  הכוונה  סדנת   -  24-25.4  רביעי-חמישי
ררים

המשוחררים  החיילים  את  ומכווינה  המסייעת  סדנה 

בבחירותיהם העתידיות, ומעניקה לחיילים את כלל המי

י
דע הדרוש להם לגבי זכויותיהם כאזרחים.

אבישי אדרי, נורית אוסדון

מחלקת נוער וצעירים

אגף קהילה וחינוך

אוכל, מוסיקה ופסיכומטרי
מה צפוי לנו החודש במרכז הצעירים?

"הנושא של סובלנות וקבלת השונה נוגע מאוד לחניכים ברמה האישית והקבוצתית"
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פרוייקט הפרדה במקור - 
צעד לקראת החיים ללא פסולת

"אם תפרידו בין פסולת יבשה לפסולת רטובה אולי תהיה עוד תקווה" 
נעם ושחר, כיתה ג', בי"ס צין, מתוך קמפיין שכתבו ילדי בית הספר ביום הפנינג "הפרדה במקור"

בגאווה  צפינו  האחרונים  החודשים  במהלך 
מפרי רתמים  וכפר  רביבים  קיבוץ  יבתושבי 
פב ובאמצע  ליבשה,  רטובה  אשפה  בין  ידים 

רואר המשכנו לאגן שדה בוקר, לקיבוץ שדה 
גוריון  בן  במדרשת  כאשר  ומרחב-עם,  בוקר 
בעיתון  כך  )ועל  פסח  אחרי  יתחיל  הפרויקט 

יהבא(. אך לאחר ששמעתם כיצד נראה הפרו
שתשמעו  רצינו  שלנו,  הראייה  מזווית  יקט 

העוב והאנשים  התושבים  של  מצידם  יקצת 
דים בשטח. להלן מוגשות לכם מספר כתבות 

יהמתארות כיצד נראים החיים כאשר התוש
הם  אותה  האשפה  על  אחריות  לוקחים  בים 
מייצרים. במידה ואתם רוצים גם אתם לשתף 
אותנו, נשמח מאוד לשמוע מה בפיכם, אתם 
שלנו:  באימייל  קשר  איתנו  ליצור  מוזמנים 

.hafrada@rng.org.il
מקווים שתיהנו.

עלית וייל-שפרן
מנהלת יחידה סביבתית רמת הנגב

מס האחת  בידו  מחזיק  החמש  בן  יאיתמר 
ובידו השנייה קליפת בננה,  טיק שפג טעמו 

יותוהה בינו לבין עצמו: מה לעשות עם המס
טיק?! מצד אחד גומי, ומצד שני לעיסה. לפח 
הרגיל או לפח החום? בסוף נופלת ההכרעה 
אחר  נשלח  והמסטיק  ניצח,  הירוק  הפח   -
כבוד להטמנה. לגבי קליפת הבננה לא הייתה 
לו שום התלבטות, הוא כבר ידע, הפח החום 

הוא התשובה. 
הפחים  נכנסו  בערך  חודשים  שלושה  לפני 
רתמים  ובכפר  ברביבים  למטבחים  החומים 
- "מפרידים במקור" קוראים לזה. זו חובתנו 
בהתאם לציווי האלוהי על האדם לשמור על 
שנראה  מה  ולשומרה".  "לעובדה  האדמה, 

ירו ארגוני  של  מופרך  כפרויקט  יבהתחלה 
קים בשוליים, הפך לחלק משגרת 
שמתרגלים  מתברר  המטבח, 
מהר וזה אפילו נוח. היום זה כבר 

ינראה מוזר להגיע להורים במר
ולראות איך בפח אחד  כז הארץ 
נזרקים להם יחדיו שקית ניילון, 
שאריות אוכל וקופסת פלסטיק. 

יהלו, לא שמעו אצלכם על מח
וסביבה שם, בפריפריה של  זור 

הנגב?
אם תרצו, "הפרדה במקור" היא 

ימשל לפחד משינוי המצב הק
ייים, גם אם הוא מסריח. כשמ

שהשינוי  רואים  לשנות  עזים 
במקום  נורא.  כך  כל  לא  הוא 
מוקד ריח אחד קיבלנו שניים, 
במאמץ  חלקנו  את  ותרמנו 
המשותף לשמור על הסביבה. 
 - מופרך  נשמע  שזה  ולמי 

וה הוא  איתמר,  את  ישישאל 
חברים שלו מפרידים במקור.

איציק צור 
רתמים

איסוף  לפרויקט  ההתגייסות  כי  להודות  יש 
יהאשפה הרטובה לוותה בחששות לא מבוט

לים. הרעיון הוא כל כך נכון ומתאים, אבל בכל 
זאת, אשפה... רק הצליל מעלה את זכרונו של 

ישובל הריח שמשאירה אחריה משאית האש
פה, ואומר לי: "משוגע, תברח עכשיו, כל עוד 
אתה יכול!". כמו שנאמר בבדיחה הוותיקה - 

"כשר אבל מסריח". 
מתעקש  הפרויקט  עם  ההיכרות  בפגישת 

החב כרמל,  ארץ  )מעמותת  לפידות  יעמיעד 
מקפידים  אם  כי  הפרויקט(  את  המלווה  רה 
על טיפול נכון בפחי האשפה ובאתר האיסוף 
יימנעו מפגעי הריח. הוא נשמע משכנע, אבל 
קול אחר לוחש: הם רק רוצים שתגיד כן, אחר 

כך הוא יהיה שם ואנחנו בפח האשפה.
סיכמנו על סיור בצפון, היכן שפעולה כזו כבר 
מתבצעת. הגענו לעין כרמל, אתר הקומפוסט 
מהמכונית,  יורדים  אנחנו  אכן,  עמיעד.  של 
הביתית  האשפה  מערימות  בודדים  מטרים 

ישל כל תושבי זכרון יעקב, והפלא ופלא, אנח
נו מתיישבים, מקבלים הדרכה והרצאה, ניחוח 
קל באוויר אבל שום דבר שמזכיר את הצחנה 
המוכרת של אשפה עומדת. הסוד הוא כנראה 
הפסולת  התפרקות  האירובית,  בהתפרקות 

האורגנית עם חמצן זמין.
הפיסי.  מהקושי  גם  היו  מעטים  לא  חששות 
לפי ההערכות המוקדמות כל איסוף היה אמור 

ילהיות למעלה מטון, שיהיה פזור בכמה עש
פעמים  מספר  להניף  נאלץ  אותם  פחים  רות 
יום הפקודה,  גווינו הזקנים. הגיע  בשבוע על 
התבדו  והחששות  הראשון  לאיסוף  נערכנו 
ריחות  אין  מהמתוכנן,  קצר  האיסוף   - כולם 
יחסית.  בקלות  הושלמה  והמשימה  חריגים 
נכון, ידענו, הכמויות יעלו עם עליית המודעות 
והגברת שתוף הפעולה של הציבור. בהמשך 
ייכנס לפעולה איסוף האשפה של ענף המזון 
ברביבים, שמהווה חלק משמעותי מאוד מסך 

כל האשפה הנאספת.
שהתחלנו  מאז  חודשים  וחצי  כשלושה  היום, 
את האיסוף, ניתן לערוך סיכום בינים ולקבוע 
גדולה  ואינה  אפשרית  לחלוטין  המשימה  כי 
ממידותינו. הצוות התגייס, עושה זאת בחשק 
ובמרץ, ואף עם מידה של גאווה. שיתוף 
שמשתקף  כפי  הציבור  של  הפעולה 
ברמת הההפרדה הוא יפה ואף למעלה 
מזה. עדיין יש מקום לשיפור, נמצאות 

ישקיות ניילון בפחים החומים, אבל בכ
מות שניתן לכנות נסבלת. יוצאים מכלל 
זה הם הפחים של שטיפת הכלים בחדר 
עדיין  השאלה  סימני  זאת,  עם  האוכל. 

זבובו מטרדי  בנושא  למשל  יקיימים, 
)נוזלים  בתשטיפים  טיפול  בפחים,  נים 
הפיכת  ודרך  האשפה(  ממצבור  נקווים 
מבורך  לקומפוסט  הנצברת  האשפה 
לשימוש בגן. אבל אני יכול לאמר גם בפה 
מלא ששאלות אלה ואחרות אינן מעבר 
כשנגיע  נתמודד  שאיתו  נוסף  לאתגר 
בביצוע  ספק  להטיל  עוד  בהן  ואין  אליו, 

האיסוף ובטיפול באשפה.
גיל רביב
מנהל צוות הנוי ברביבים
אחראי על קו פינוי האשפה 
הרטובה ברתמים ורביבים

מה קורה כאן?! אווירה של "משהו חדש מתחיל..." ולא, זה לא היה 
זה של מרצ.  לא  וגם  היהודי,  קמפיין הבחירות האחרון של הבית 
רביבים  כחבר  הנגב".  "רמת  של  במקור  ההפרדה  פרויקט  היה  זה 
שאסף לפני מספר חודשים את דברי הדואר שלו, גיליתי בתא מדי 
פעם פתקה, ברכת "מזל טוב" תמוהה, פלייר ומכתב אישי לתושב. 

משהו  קורה  שהפעם  להבין  התחלתי  בנושא,  להרצאה  כשהגעתי 
רציני, והמועצה נכנסת לנושא בכל הכוח. לפעמים כשמדברים על 
"ירוק" ו"סביבה" זה מסתכם בפעולות מקומיות, לא בהכרח בשינוי 
של אורחות חיים. היחידה הסביבתית במועצה, במסגרת הפיילוט 
אורחות  של  שינוי  להשריש  התחילה  וברתמים,  ברביבים  שלה 

חיים, ועתה הנושא עובר בהדרגה למועצה כולה. 
יותר  בהסברים  המשיך  מוזרים,  פרסומים  אותם  עם  התחיל  זה 
גילינו  הבתים.  בתוך  והדרכות  הסבר  עלוני  הרצאות,  מפורטים, 

יפחים חומים בכל מיני גדלים; קטנים לבית, בינוניים למוסדות וג
דולים בחוץ. חברים פלסטיים חדשים, חומים ומבהיקים לאחיהם 

הפחים הירוקים הדהויים והמוכרים לכל.
יאפילו לחדר האוכל הקיבוצי חדרו אנשי היחידה הסביבתית. בשי

סוגי  בה  וסודרו  מעץ  הפרדה  גדרת  נבנתה  הענף  אנשי  עם  תוף 
יבשה.  פסולת  היא  ומה  רטובה  פסולת  מהי  למדנו  כולנו  הפחים. 
היום מי שיסעד ברביבים, או שייצא לפנות את הזבל מחוץ לדירתו, 
יידרש לזרוק את הנייר במקום אחד, פחיות במקום אחר, וכמובן 

שיפריד פסולת יבשה ורטובה. 
משחקים,  מוסיקה,  ביתנים,  סביבה,  שכולו  בהפנינג  חלק  לקחנו 

אור לפסולת  שמיועדים  לבתים  אישיים  פחים  וחלוקת  יהסברים 
יגנית. הבנו את הערכים המוספים של ההפרדה - חיסכון של אנר
יגיה, כלכלה מקיימת, מודעות, חינוך לשמירה סביבה והשארת הכ

דור שלנו במצב קצת יותר טוב. לא תמיד פשוט להתרגל - לזרוק 
היתר  ואת  החום  בפח  מזון  מוצרי  בנפרד;  הרטובה  הפסולת  את 
בפח הרגיל; להפריד בין נייר, קרטון ופחיות. אבל בסוף מתרגלים. 

ועתה המועצה מרחיבה את הפרויקט, והתבשרנו כי ביתר יישובי 
המועצה ייכנס בהדרגה מערך ההפרדה. מרחב עם ושדה בוקר גם 
כבר בתמונה, המדרשה בדרך והיד עוד נטויה. אז כשתתחילו לקבל 
בתא הדואר פליירים מוזרים, אל תתפלאו... כנראה שהקומנדו של 

היחידה הסביבתית מתקרב.
הפעם כיף לי במיוחד שהתבקשתי לדווח, יש לי את הזכות לחתום 
בהפרדת  השיאנית  שהיא  התבשרנו  שלאחרונה  במועצה  כעובד 

הפסולת במסגרת הפיילוט הארצי בנושא!
בברכת ימים טובים וירוקים,

חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

איתמר בן החמש ניצב 
בפני דילמה קיומית

אשפה - לא מה שחשבת זה מתחיל בהפתעה בדואר

גיל רביב, ארנון ועידן חולתי מצוות גינון ופינוי אשפה רטובה של רביבים עומדים על מכולת הקומפוסט
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העדלאידע
שוברת שיאים

למעלה מ-7,000 משתתפים מכל רחבי הארץ 
תלמידי  של  הסביבתית  לעדלאידע  הגיעו 
גוריון.  בן  במדרשת  סביבתי  לחינוך  התיכון 
מיצגי  כללה  והססגונית  הגדולה  התהלוכה 
ענק בנושאים ירוק, סין, אריות וקרקס, אותם 

בתחפו שהפליאו  בעצמם,  התלמידים  ייצרו 
שות, ריקודים ושירים תואמים. 

חינו הוא מסע  יתהליך ההכנה של המיצגים 
כי מרתק, בו התלמידים לוקחים אחריות על 
כל  ושיתוף  הביצוע  התכנים,  הנושא,  בחירת 

יהתלמידים, כל אחד לפי יכולתו. תהלוכת הע
דלאידע היא שיאו של המסע, והשנה נראה כי 
נשבר גם שיא המבקרים. בשעה עשר בבוקר 

נרשמו פקקים מחוות נחל בוקר...
למח כך!  ואכן  ירוקה?  עדלאידע  יאמרנו 

רת האירוע, בהפנינג פירוק גדול בבית ספר, 
יהפרידו הנערים את כל חומרי המיצגים לסו

שניתן  מה  כל  שלחו  וכמובן  השונים,  גיהם 
למחזור. 

בואו גם בשנה הבאה ליהנות מהפנינג מדברי 
ססגוני,  שמח והכי חשוב – לא מזיק לסביבה. 

 7,000 איש הגיעו מכל רחבי הארץ לראות את 
העדלאידע הסביתית במדרשת בן גוריון 

צילום: אושרה קמחיתהליך ההכנה של המיצגים הוא מסע חינוכי מרתק

צילום: חנן אפשטיין אנשי המקצוע משבחים 

אר
 פ

ת
די

עי
ם: 

לו
צי

 ילדים נגיעה בצוותא
מובילים שינוי

אחרי מופע בכורה סוחף ומרגש שהתקיים 
זמרי  הפליגו  האחרון,  בנובמבר  ברביבים 
רמת הנגב היישר ל"צוותא" בתל אביב ונתנו 
שואו מרגש ומלהיב. מחיאות הכפיים בתום 
ההדרן  כולו,  המופע  כל  ולאורך  שיר  כל 
גם  כמו  קטעים,  לעוד  והדרישה  המדליק 
של  והסופרלטיבים  הנלהבות  הביקורות 

יאנשי מקצוע ששיבחו את החומרים, העיבו
דים, הביצועים, עיצוב המופע, שילוב קטעי 
במה  שיש  שוב  לנו  הוכיחו  ועוד,  הסטילז 
להתגאות. יש לנו קבוצה רצינית, דינאמית 

יועסיסית של זמרות וזמרים המקרינה אנר
בכל  ונוגעת  לקהל  הבמה  מן  מטורפת  גיה 

נימי הנימים של הנפש. חוויה טוטאלית.

שבוע שמירת טבע בבית ספר "צין" 
נבונה".  "צרכנות  בסימן  עמד השנה 
אורח  כיצד  לראות  הייתה  מטרתנו 
הסביבה,  על  משפיע  שלנו  החיים 
לעשות  ניתן  קטנים  שינויים  ואילו 
את  שיותר  כמה  לצמצם  מנת  על 

יהפגיעה הסביבתית, או במילים אח
ירות – להקטין את טביעת הרגל הא

קולוגית שלנו. 
הספר  לבית  הגיעו  השבוע  לאורך 
מרצים רבים ששוחחו עם התלמידים 
מקומית,  צרכנות  כגון  נושאים  על 
כחלופה  קואופרטיבית  התארגנות 
החקלאות  השפעת  נבונה,  צרכנית 
חיים,  בעלי  על  הגנה  הסביבה,  על 

הקשר בין מותגים לסביבה ועוד. תודה רבה 
וייל-שפרן,  ועלית  קפלן  הילה  ברגר,  לרותי 
ערן דורון, רוני סגולי, גיא רותם, אבשלום כהן 

ויובל הדר על ההרצאות מרתקות!
בקבו התלמידים  למדו  השבוע  יבמהלך 

צות מחקר רב גילאיות שהובילו מורות בית 
הספר. זו הייתה הזדמנות מצוינת ללמוד על 
הערב  ארוחת  מגיעה  "מאיפה  כגון  נושאים 
על  והשפעתה  החיים  בעלי  תעשיית  שלי", 

יהסביבה, והקשר בין פרסומות לצרכנות ול
סביבה. בנוסף, כל התלמידים קיבלו משימה 
משפחתית: לתעד את כל האוכל שהמשפחה 

יאוכלת בשבוע, או את כל הצעצועים והבג
ידים בבית. זהו פרויקט המשך לפרויקט עול

מי. הגיעו אלינו תמונות מדהימות, כל הכבוד 
לכל המשפחות שהשתתפו. 

יום   – שיא  ימי  שני  ערכנו  השבוע  במהלך 
סיורים בית ספרי ויום בו ערכנו הפנינג לרגל 
שיושק  במדרשה,  במקור"  "הפרדה  פרויקט 
לאחר פסח. במהלך יום הסיורים יצאו כיתות 
כיתות  תלמידי  ניצנה.  פיתחת  לאזור  א'-ח' 
'"שירת  מחוות  מאוד  והתרשמו  טיילו  א'-ד' 
המדבר", שם קיבלו את פניהם בתה צמחים 

ימתוק, סיור במקום, היכרות עם צמחי התב
לין השונים והסבר על עקרונות הקיימות על 
פיהם פועלת החווה. תודה לגולן מהחווה על 
ביקרו  היום  בהמשך  וחווייתי.  מלמד  ביקור 

פיתו על  ולמדו  אשלים,  במו"פ  יהתלמידים 
חים אחרונים בתחום החקלאות. 

תלמידי  לכל  בהרצאות  נפתח  ההפנינג  יום 
בית הספר על פרויקט ההפרדה במקור, מפי 

יעלית וייל-שפרן והילה קפלן מהיחידה הס
ביבתית. בהמשך היום הפעילו תלמידי כיתה 

יח' תחנות חווייתיות בנושאים סביבתיים, בי
ניהן מרוץ שליחים בו כל תלמיד קיבל פיסת 
והיה צריך להשליכה לפח המתאים,  פסולת 
ועוד. בתחום  ישנות  מגופיות  חולצות  הכנת 
מחומרי  ביצירה  התלמידים  התנסו  האמנות 

יטבע ומחזור מקסימים במסגרת סדנה שהו
פעלה ע"י חברת "אצטרובלים". בנוסף ציירו 
התלמידים על חלוקי נחל שיקשטו את בית 
בית  בגינת  מקסימות  עבודות  ויצרו  הספר 
הספר. להפנינג הגיעו ילדי הגנים במדרשה, 

וכך נוצר אירוע קהילתי מקסים!
קיבלו  בו  קח-תן  בשוק  חתמנו  השבוע  את 

יתלמידי בית הספר שלושה "קופוני צין לצרי
כה אחראית" איתם יכלו להחליף מוצרים. 

יכל הפעילויות במהלך שבוע התקיימו בעז
רת הסיוע הארגוני, רעיוני וכספי של היחידה 

יהסביבתית, ועל כך נתונה להם תודתנו הע
מוקה!

יחשוב כמובן שעקרונות הקיימות והשיח או
ידות השפעתנו על הסביבה לא ייתחמו במס

גרת שבוע אחד בשנה, אלא ילוו אותנו כבית 
ספר וכקהילה במהלך היום יום. 

אביטל בן שלום 
בית ספר צין

 זמרי רמת הנגב קיבלו תשואות במופע 
"במרחק נגיעה" על במת מועדון צוותא 

על שבוע שמירת הטבע העמוס והמלמד בבית ספר "צין"

תמונה משפחתית עם מזון שבועי. משפחת ברגר

מרחב הצמיחה בבי"ס "משאבים"
בבית הספר היסודי פועל מרחב ללימוד הצומח והטבע

אחד הפרויקטים המרכזיים שלנו לשנה זו 
ייצא לדרך. מרחב הצמיחה, הממוקם בס

מוך לכיתות ה'-ו' ואותו מרכז גיא קבסה 
ממרחב עם, הוא מרחב פתוח בו לומדים 
אודות הצומח והטבע הסובב אותנו, בדרך 
פעילה, הן במסגרת כיתתית והן במסגרת 

אישית.
במסגרת  ד',  כיתות  עוסקות  אלה  בימים 
במרחב.  ספסל  בהקמת  האמנות,  שיעורי 
תשתיות  מכינות  ב'-ג'  כיתות  במקביל, 
תהליך  מלימוד  כחלק  פתוחות  לערוגות 
בשיעורי   - הפרי  אל  מהזרע   - הנביטה 

המדעים. 
טקס  במרחב  קיימנו  החודש  בראשית 

נטיעת בוסתן כחלק מפרויקט החונכות של 
כיתות ו'-א'. שטח הנטיעות התמלא ב-114 
שתלו  עצים,  נטעו  רקדו,  ששרו,  תלמידים 

פרחים ועבדו בשיתוף פעולה פורה ומפרה.
ומודים  זה  חלום  בהגשמת  מאוד  גאים  אנו 

לשמוליק, לערן ולעלית שתמכו במימושו.
שלומית אוסידון

טקס נטיעת הבוסתן במרחב הצמיחה
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רמת הנגב אוכלת נכון
המועצה האזורית היא חלוצית גם ביצירת קהילה בריאה יותר. החודש נמשיך את התוכנית לשינוי תזונתי. בואו ללמוד איך לאפות לחם טעים, בריא ומקומי

ביולי התחלנו בתוכנית מיוחדת לשינוי תזונתי ברחבי רמת-
וחינוך  קהילה  אגף  הסביבתית,  היחידה  של  בהנהגתם  הנגב, 
אבל  יומרני,  קצת  נשמע  זה  אולי  במועצה.  היל"ה  ומרפאת 
אחרי הכל - כשמגלים כמה מידע חשוב יש בידינו ואינו מגיע 
לעבור  חייב  הזה  הידע  הצד.  מן  לעמוד  קשה  הצרכנים,  אל 

מהמעבדות ומדפי ההיסטוריה לכולם.
על  משפיע  המזון  בהן  הדרכים  על  אגרנו  ידע  הרבה  כל-כך 
איכות  את  לשפר  הדרכים  על  והקהילה,  הסביבה  הבריאות, 
חיינו וחיי סביבתנו בעזרת שינויים קלים בתזונה. הידע קיים 
עדויות  הוא  הצרכנים,  אלינו,  שמגיע  מה  שכל  נדמה  אבל 

סותרות על אופי השוקולד - האם הוא טוב או מזיק? 
החשוב  המידע  את  להביא  הדרך  את  למצוא  הוא  האתגר 

יבאמת אל האוזניים שצריכות לשמוע אותו. נדיר מאוד למ
יצוא רשות מקומית שמבינה את החשיבות של התזונה וצרכ

נות המזון לבריאות התושבים וחוזקה של הקהילה, ומתגייסת 
כדי לשפר את החיים שלנו באופן כל-כך יסודי ובסיסי. נדיר 

מאוד ומרגש מאוד. 
ההיענות ביולי הייתה נהדרת, למרות שהתחלנו בשבוע החם 
ביותר הקיץ. עשרות תושבים הגיעו והשתתפו, כל אחד ואחת 
בנייה  - הרצאות, סדנאות בישול,  יותר  למה שמעניין אותם 

יבבוץ... בזכות ההיענות הנהדרת אנחנו מרחיבים את הפעי
יגיעו  הסדנאות  הרצאות,  יותר  אליכם  נביא  הפעם   - לות 
אליכם ממש לשכונה ורוח האביב המתקרבת תישא את ריח 

האוכל.
על  ההרצאות  אחרי  אפייה.  סדנאות  יהיו  הפעם  הסדנאות 
מלא,  בקמח  השימוש  חשיבות  את  הדגשנו  בהן  וקמח  סוכר 
שאלו אותנו תושבים רבים: "טוב, אבל מה עושים עם הידע 
ניקח  השכונתיות  האפייה  בסדנאות  התשובה:  והנה  הזה?". 
אחרי  נלוש.  ו...  מים  נוסיף  מקומית(,  )מחיטה  מלא  קמח 
שתשתתפו בסדנת אפייה תוכלו להכין בעצמכם בבית לחם 
שאור מלא משובח, בקלות ופשטות. לחם שהוא גם טעים וגם 

בריא יותר מכל לחם קנוי. 
אבל לא רק לחמים - על בסיס הבצק שנכין נוכל בקלות רבה 
מלוח,  מתוק,   - שונים  מילויים  עם  נוספים,  מאפים  לאלתר 
עם  יותר  בריא  יצא  אוהבים  שאתם  טעם  כל  חריף...  אפילו 

הבצק הזה. ותמיד אפשר לשתף את הילדים בחדוות ההכנה. 
במהלך הסדנא אספר לכם סיפורים מההיסטוריה של הקמח 

וכמובן בסופה נסעד את ליבנו.
בהרצאות נדבר הפעם על הבשר, שעולה די הרבה לכותרות 
מגדלים  כיצד   - המקומי  האוכל  בסיפורי  ונמשיך  לאחרונה, 
את הבשר? מה הוא עובר בדרך לצלחת? מה אכלו ציידים-
לקטים? ואיך זה קשור לאורך החיים שלנו? כן, ממש לאורך 
החיים, וגם לאיכות החיים. הכל על בשר ועל מזון מן החי. גם 
לייצר  נוכל  כך  רק   - לטבעונים  וגם  מושבעים  בשר  לאוהבי 
על  עוד  ואספר  ארחיב  וכמובן  השומעים.  לכל  שיתרום  דיון 
ממחצית  המקומיים  והכלכלה  האוכל  בתחום  הרפתקאותיי 

השנה האחרונה. 

לגיל הרך,  במקביל נמשיך את התהליך עם מערכות החינוך 
ישעקב בצד אגודל מבצעות שינויים משמעותיים לא רק בהר

כב המזון שמקבלים הילדים, אלא גם באופן שבו הוא מוגש 
ומוצג כך שיגדלו כחלק מתרבות סביבתית בריאה ומקיימת.

בקיץ התקבלנו משפחתי ואני בחום ובאדיבות על-ידי אנשי 
הזה,  והמגוון  המיוחד  המקום  את  להכיר  למדנו  רמת-הנגב. 
את הקהילות המיוחדות ואת הרוח החלוצית שעוד מפעמת 
ולעשות  לעת-אביב  לשוב  שמחים  אנחנו  המדבר.  הרי  בין 
ברמה  ובריאותי  תזונתי  שינוי  יצירת   - ישראלית  היסטוריה 

ימועצתית. אנחנו מתרגשים להיות חלק מהמהלך הנדיר וה
חשוב הזה.

ד"ר אורי מאיר-צ'יזיק

התרגשתי לראות ילדים וילדות מפרגנים ומעודדים אחד את השני

שוחים היסטוריהאם זה לא מאתגר...
הש אביבי  שבת  יביום 

תושבי  עשרות  תתפו 
רמת נגב במרוץ הנמוך 
בעולם לחצי מרתון, 10 
ק"מ ו-2 ק"מ לצעירים. 

המח מסורתי,  יבאופן 
לקה לספורט והעשרה 

ומ תומכת  יבמועצה 
התושבים  את  עודדת 
באירוע  חלק  לקחת 
לשנה  משנה  הססגוני. 
רצים  עוד  נוספים 
ומשפחות ליום הפנינג 
בנופי  ספורט  של 
הקסומים  בראשית 
השנה  המלח.  ים  של 

כתו חולצות  יקיבלנו 
נצבע   90 וכביש  מות, 
בנחש רצים כתום. מזג 

הרוח  בלי  אפשר  ואיך  אביבי,  היה  האוויר 
הדרומית שאתגרה אותנו בהלוך ועזרה לנו 

בדרך חזרה לקו הסיום.
קבוצת רמת נגב הייתה מהבולטות במקום 
וגם קטפה לא מעט גביעים. אבל הניצחון לא 
נמדד רק בגביע, רבים מהמשתתפים הגיעו 
אישיים,  שיאים  שיפרו  נפלאים,  להישגים 
הרבה  וקיבלו  הגבולות  את  מחדש  הגדירו 

ימוטיבציה להמשיך ולאתגר את עצמם למ
רות ואולי בגלל הקושי.

יהתרגשתי מחברי קבוצת הטריאתלון בתי
כון הסביבתי. חלקם רצו לראשונה 21 ק"מ 
10 ק"מ. התיכוניסטים שלנו מתאמי  וחלקם
נים בתנאים לא פשוטים, וכשחבריהם עדיין 

יישנים ולעיתים בקור ובגשם, הם זוכים לר

ריצה  כדי  תוך  יפות  הכי  הזריחות  את  אות 
על רכס חלוקים. התרגשתי גם מילדי כתה 
ז' ו-ח' שרצו לראשונה 10 ק"מ כמו גדולים. 

יהתרגשתי לראות כיצד בני המשפחה נסח
פים אחר הילדים ונדבקים בחיידק הידידותי 
של הריצה, שהרי התמיכה המשפחתית כל 
כך חשובה. התרגשתי לראות ילדים וילדות 
קו  על  השני  את  אחד  ומעודדים  מפרגנים 
הזינוק ומיישמים אחר כך אסטרטגיות של 

תכנון קצבים. כמה שזה חשוב לחיים.
משנה  לא  זה  אתכם,  מאתגר  לא  זה  אם 

אתכם.
תומר בסקינד
מאמן טריאתלון
המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

בחודש פברואר התקיימו אליפויות ישראל 
בשחייה לבוגרים, נוער וצעירים. לראשונה 
נגב  מרמת  שחיינים  בתחרויות  השתתפו 

הצעי הקבוצה  ואת  המועצה  את  ישייצגו 
בתחרויות  ההשתתפות  עצם  מהדרום.  רה 
אלו היא הישג, מכיוון שהן מחייבות עמידה 
בקריטריון נוקשה לבוגרים ונוער, או עלייה 
16 הטובים עולים( לצעיי  מהמוקדמות )רק

רים.
סטיב  ביסמוט,  בר  שחו  הבוגרים  באליפות 

יביקובסקי וים אריאל. שלושתם שחו במש
חה 50 חופשי, ותוצאותיהם: בר 27.5 שניות, 
28.6 ואילו סטיב התבשר על פסילה למי  ים
ירות שחייה מהירה. באליפות הצעירים הש

 200 במשחה  ששחה  ביקובסקי,  בוב  תתף 
ה-14  במקום  ודורג   2:47 בתוצאה  חופשי 

המכובד.
העיקרית  המטרה  הצעירה,  קבוצתנו  עבור 
צבירת  הייתה  אלה  בתחרויות  בהשתתפות 

ניסיון, ומטרה זו הושגה במלואה. השחיינים 
תחרותית  משקפת   – מהקבוצה  שי  קיבלו 
עונת  מתחילת  השקעתם  על  הוקרה  כאות 
האימונים ועל מנת לתת מוטיבציה להמשך 

הדרך.
אי להמשך  מתפנים  אנו  התחרויות  ילאחר 

העברת  בקבוצות,  שינויים  בתכנון  מונים. 
מתקדמות  לקבוצות  שהשתפרו  שחיינים 
המשך  בפורים,  מיוחד  אימונים  יום  יותר, 

אזורית בה שח יהשתתפות בליגת צעירים 
בתמונת  נמצאים  מקבוצתנו  רבים  יינים 
אזוריות  בתחרויות  השתתפות  הגביעים, 

יוארציות והכנה לקראת אליפות ישראל בב
ריכות ארוכות שתתקיים בחודש אוגוסט.

בהצלחה לשחיינים,
לב חולמר
מאמן ראשי - שחייני רמת נגב
המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

השתתפות היסטורית לשחיינים מרמת נגב באליפות ישראלרצי רמת הנגב הגיעו להישגים נפלאים במרוץ עין גדי

בוב ביקובסקי, 
מקום 14 בין 

הצעירים

יה
בד

 ס
קב

יע
ם: 

לו
צי
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שולחן ראש המועצה לחינוך

תקופת השומר

יהחודש התכנסו כל מנהלי מוסדות החינוך של המועצה הא
ואלה שנמצאים בתוך המועצה למפגש ראשון מסוגו.  זורית 

ימפגש זה הסב סביב שולחן אחד את מנהלות בתי ספר היסוד
ייים שלומית אוסידון וטליה ריפמן, מנהל התיכון לחינוך סבי

בתי אסא באומר, מנהל מחלקת נוער וצעירים אייל מור יוסף, 
מנהלת היחידה האסטרטגית אדווה לויד, מנהלת הגנים והגיל 
הראל,  דרור  והעשרה  חוגים  מחלקת  מנהל  פריאל,  מיכל  רך 
יואב דוניץ, נציג המכון למורשת בן גוריון  ראש מכינת הנגב 
יותם רגב, מנהלת היחידה הסביבתית של המועצה עלית וייל 
שפרן, רכזת תנועות הנוער גילה מנביץ ורכז תוכניות מניעה 

ומשלחות נוער לחו"ל דן שפירא. 
מטרות שולחן ראש המועצה הן: 

1. הצגת הערכים, החזון והתפיסה החינוכית של המועצה
2. הטמעת יישום הערכים והחזון בפעילות המוסדות

3. גיבוש מדיניות בנושאים עקרוניים ומערכתיים
4. חיזוק הקשר בין המוסדות.

הדיון הראשוני נסוב סביב ערכי המועצה ואופן השילוב של 

ערכים אלה בפעילויות מוסדות החינוך, הפורמליים והבלתי 
פורמליים, בהלימה ובהשלמה. התהליך הזה בא לחדד ערכים 
ייחודיים לתושבי המועצה האזורית שברצוננו להנחיל אותם 
ביתר שאת ובעדיפות גבוהה יותר לילדינו ותושבינו. יש רצון 
בבתי  הפעילות  בין  המשכיות  לייצר  המסגרות  כל  בין  הדדי 
ובמסגרות  בחוגים  בתנועה,  כך  אחר  שקורה  מה  לבין  הספר 
למסגרת  יותר  שמתאימים  תלמידים  יש  זאת,  עם  נוספות. 

יאחת לעומת מסגרת אחרת, ולכן יש חשיבות רבה בראייה כו
ללת ולא רק דרך פריזמת בית הספר או התנועה. 

חשוב  הערכים  מן  איזה  השאלה  עולה  ערכי,  דיון  בכל  כמו 
האדם  כבוד  האם  מיהדות?  יותר  חשובה  ציונות  האם  יותר: 
חשוב מקיימות? כמו תמיד יש רצון שנעשה גם וגם, אבל יש 
גם  ותעדוף,  ערכית  הכרעה  יידרשו  שתמיד  בחשבון  לקחת 
בשל משאבים מוגבלים וגם בשל קונפליקטים מובנים, למשל 
הכל  לעשות  לכולם  שווה  הזדמנות  לעומת  למצוינות  חינוך 

נפ לא  היררכיית הערכים  הגוונה(. שאלת  זאת  לכנות  י)נהוג 
תרה, אך ישנה הסכמה גורפת שניתן לחלק את סט הערכים 

לארבע קטגוריות משנה: 
יהודיות  קהילות  עם  קשר  היהודי,  הספרים  ארון  יהדות:   .1

בתפוצות, זהות יהודית ומסורת ישראל
2. ציונות: התיישבות, קהילתיות, חקלאות, חדשנות

כלכלה  וסביבה,  טבע  שמירת  פתוחים,  שטחים  קיימות:   .3
מקומית

י 4. כבוד האדם: מימוש עצמי, שוויון הזדמנויות, מגוון אפשר
יות, הכלת האחר והשונה

ערכיות  סוגיות  לבחון  חודשים  למספר  אחת  יתכנס  הפורום 
רכזי  פורום  עם  יתאחד  ובעתיד  החינוך,  מוסדות  בפריזמת 

החינוך היישוביים שמתכנס בתדירות גבוהה יותר. 
אני מזמין את ציבור תושבי המועצה להביע את דעתם על סט 

הערכים שהוצג כאן, ולהציע דרכים להשגת המטרות. 

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך
eran@rng.org.il

"מידת השמיים מעל לראשו של עם כמידת הקרקע מתחת 
", כתב ח.נ. ביאליק. עם מחשבה זו בראש, יצאתי  לרגליו 
לפגוש את בועז רוטשילד, בן 31, חבר כפר רתמים, נשוי 
י 1+, בוגר לימודי גיאוגרפיה ופיתוחי סביבה בבן גוריון ו

יום רכז שטח מרחב דרום בארגון "השומר החדש" ומרכז 
את פרויקט "מאהל ומגדל" בנגב.

ספר קצת על הפרויקט.
פרויקט  הוא  עברית'  עבודה   - ומגדל  'מאהל  "פרויקט 

יחדש של ארגון 'השומר החדש', המיועד לחיילים משוח
ררים ובוגרי שירות לאומי, ומוכר כעבודה מועדפת. המצב 
כיום בנגב הוא שאין כמעט ישראלים העובדים בשטחים 
החקלאיים בעבודות העונתיות - קטיף, בציר ומסיק. דור 
ההמשך מנותק מהאדמה. אנחנו ב'השומר החדש' רואים 
בפרויקט  הכוונה  ביותר.  חשוב  ערך  הזה לאדמה  בחיבור 

יהזה למסד אצל הצעירים משהו אחר, אמירה של חזון וע
רכים בתקופה כל כך משמעותית בחייהם. 

בקיבוץ  יחד  הגרים  חבר'ה   20 בת  קבוצה  לנו  יש  "כרגע 
בקטיף  העובדים  וחילונים,  דתיים  ובנות,  בנים  חולית, 
הדרים ביישובי מעון. קבוצה קטנה בין תאילנדים, בדואים 
ושב"חים מדרום הר חברון. התוכנית היא לחצי שנה שבה, 

ימעבר לעבודה החקלאית, הם לומדים יהדות, ציונות, היס
הבדואית,  התרבות  כמובן  כולל  הסביבה,  ותרבות  טוריה 

תרבו ואת  השכנים  את  להכיר  ביותר  חשוב  לדעתנו  יכי 
תם. בסופי השבוע שומרים חברי הקבוצה בחוות בודדים 
ובישובים באזור. נכון להיום הם עושים זאת בקיבוץ סעד, 

שחווה לא מעט גניבות וחבלות קשות בזמן האחרון".
יש רק קבוצה אחת כזו?

"זו הקבוצה הראשונה, הפיילוט. במאי יתחיל מחזור קיץ 
הראשון  המחזור  את  לפתוח  רוצים  אנחנו  ובאוקטובר 

יברמת הנגב. המועמדים עוברים ראיונות אישיים. הם צרי
שהיא  הזו,  במשימה  לעמוד  מסוגלים  שהם  להוכיח  כים 
חקלאות,  של  לתפיסה  מתחברים  שהם  קלה,  לא  בהחלט 

אדמה ועבודה עברית ומוכנים ליישם אותה בשטח". 
איך נרשמים?

 www.shomer-israel.org החדש,  השומר  של  "באתר 
יהיה  בסוף פברואר יתקיים מפגש מתעניינים בתל אביב, 

גם יום ראיונות אישיים ויום נוסף של עבודה חקלאית". 
ספר קצת על פרויקטים נוספים של השומר החדש. 

י"יש לנו את תכנית המנהיגות שהקים און ריפמן, המיועדת לבו
גרי י"ב לפני גיוס במסגרת שנת שירות. התכנית מבקשת לתת 
מענה למציאות בשטח ולאתגרי התקופה, ושואפת לחנך דור 
של צעירים בעלי סיפור משותף, דור הפועל להגשמת הרעיון 

יהציוני. במהלך התכנית מקיימים החניכים שגרת חיים של עבו
דה, למידה ושמירה, תוך ליווי אישי והדרכה קבוצתית. זו כבר 

השנה השלישית של תכנית המנהיגות ויש לה ביקוש רב". 
עד כה דיברנו על תכניות לצעירים לפני גיוס ולאחר השחרור. 

אני מבינה שיש מקום גם למתנדבים בוגרים, איפה ואיך?
כי  פשוט  הארגון,  שמגייס  מתנדבים  של  רבה  פעילות  "יש 

אנח מתנדבים.  להרבה  וזקוקים  לעזרה  קריאות  הרבה  ייש 
ויעשו  שיקומו  האזור  תושבי  אצל  מודעות  לעורר  מנסים  נו 

ימעשה. יש צורך במתנדבים לשמירה ומתנדבים לעזרה בע
בודה חקלאית ותיקון נזקים שנגרמו בעקבות חבלות וגניבות. 
התנדבות למתמיד חשובה ביותר. זוהי שמירה על הבית ועל 
האדמה. התנדבות בחוות הבודדים מייצרת נוכחות בשטחים 

יהחקלאיים ומסייעת לחקלאים להגן על השטחים, וגם מפחי
מאד  נחוצה  חקלאיות  בעבודות  עזרה  גם  הפשיעה.  את  תה 

לשם מתנדבים שעו ואנחנו מפנים  מחוות הבודדים,  יבחלק 
שים עבודה חשובה ביותר". 

איך מגיעים אליכם?
"נשמח מאד להגיע ליישובים לשיחה על הפעילות שלנו. ניתן 

כמובן למצוא אינפורמציה באתר של ובעמוד הפייסבוק 
שלנו". 

ליצור  מוזמנים  החדש"  ל"השומר  להתנדב  המעוניינים 
קשר עם קרן 050-5738615 ובועז 050-5651615,

.boaz.ro@gmail.com
בתאריך 21-23 למרץ יתקיים אירוע התנדבות בעבודה 
1. לאירוע מתוכי  עברית בכרם של ערן רז, הסמוך לבה"ד
שונות  בעבודות  שיעבדו  מתנדבים  עשרות  להגיע  ננים 

בכרם. האירוע פתוח לכל מתנדב שיוכל וירצה להגיע. 

"אין ספק שהגניבות 
החקלאיות פחתו" 

זקן  אולי  הוא  גוריון,  בן  ממדרשת   ,74 בן  גלילי,  אלון 
מתנדבי "השומר החדש" ברמת הנגב, אך הוא מלא מרץ 
כעלם צעיר. רק סיפורי האוספים התלויים על קירות ביתו 
יכולים למלא כמה כתבות לא קצרות, אך בחרתי להתרכז 
הפעם בסיפורי השמירה שלו ובתובנות בהן בחר לשתף 

בשמי מתנדב  אלון  הזאת.  ההתנדבות  בעקבות  יאותי 
רה פעם בחודש ללילה שלם: "אני מתחיל את השמירה 

יבשעה שבע בערב, לאחר יום עבודה, נשאר ער כל הלי
לה עד השעה שש בבוקר ואח"כ יוצא לעבודה. כשפונים 
אליי, אני מגיע. השמירה היא ברמת הנגב וגם באזור להב. 

יהכל מאד מאורגן. יש פנסים, קפה, תה וקופסאות סרדי
יושבים מסביב למדורה  )ואני אוהב מאד סרדינים(.  נים 

ומשוחחים, וכל פרק זמן עושים סיבוב מסביב לגדר. 
למה  שבח  מילות   1001 הארגון.  הקמת  על  מברך  "אני 
אבל  פחתו.  החקלאיות  שהגניבות  ספק  אין  שעושים. 
לדעתי צריך לשנות את השיטה. אני אומר שצריך לצאת 
ולתפוס את הגנב בפתח דלתו, ולא לחכות לו שיגיע לגדר 

ישלי. צריך להסתובב יותר בשטח, לצאת מחוץ לגדר. לד
עתי לא צריך לרדוף אחרי הגנבים, צריך לדעת למנוע את 
בשטח.  ולהסתובב  לצאת  היא  היחידה  והדרך  המעשה. 

אבל עם כל מה שאני חושב, כשקוראים לי - אני בא!"

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

אילו ערכים ברצוננו להנחיל לילדינו ולקהילות שלנו? בעלי התפקידים בתחום החינוך במועצה נדרשו החודש לסוגיה

על התנדבות ומתנדבים, ועל פעילות "השומר החדש" ברמת הנגב

כתובת הדואר האלקטרוני של היחידה להתנדבות 
במחלקה לשירותים חברתיים שונתה, והיא 

hitnadvut@rng.org.il - עכשיו
אתם מוזמנים לכתוב, לספר, לשאול ולהגיב. 

שינוי כתובת 

"זוהי שמירה על הבית ועל האדמה". בועז רוטשילד
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לבד וביחד במדבר

מגד ירחים כוסו, כיסו וכעסו/ ארז לוזון

מתוך  יבדלו  האלה  בתכונים   - בישראל  ליחד  אלה  "והיות 
מושב אנשי העוול ללכת למדבר"

סרך היחד, ח, 12-14

שברחו  חוק  לפורעי  מפלט  מקום  היה  המדבר  ומתמיד  מאז 
הריקים  במרחבים  אותם  להשיג  שהתקשה  השלטון,  מאימת 
אזור דמדומים  כעין  אזורי המדבר הם  והצוקים.  ובין הגאיות 
בין אור לחושך ובין קדושה לחול. המדבר מושך אליו גם כאלה 
כסמל  במדבר  ורואים  החברה  של  השחיתות  בחיי  שמאסו 

לטוהרה ולצניעות, הרי לא לחינם ניתנה התורה בסיני.
בטיול האופניים האחרון ביקרנו בשני מקומות שמייצגים שתי 

העי החברה  של  והעוול  מהשחיתות  שברחו  שונות  יקבוצות 
רונית אל צפון מדבר יהודה - כת האיסיים והנזירים הנוצרים. 

ירכבנו ממישור אדומים לכיוון מר סבא שמעל נחל קדרון. רכ
בנו בשביל שעובר על המצוק המזרחי של נחל קדרון, ופתאום 
נגלה לנו המראה המדהים של המנזר התלוי על המצוק שמנגד. 

ימערום של מבנים המגובבים זה מעל זה וכיפות מוכספות הת
לויים להם מעל המצוקים. גם לאחר התבוננות של מספר דקות 
קשה לעין להבין ולקלוט את כל הפרטים - וזה אולי סוד קסמו 
של המקום שהקים הנזיר מר סבאס שברח אל המדבר בשנת 
478 לספירה. על פי האגדות גר במערה במשך חמש שנים יחד 
עם אריה ששמר עליו מפני לסטים. לאחר חמש שנים הצטרפו 
אליו מתבודדים נוספים, וכך נוצרה הקהילה של מנזר מר סבא 
- מתבודדים שחיים ביחד. צפינו על המנזר ממרומי המצוקים 

בגדה שמנגד, ובינינו למנזר הפריד נחל קדרון שהוא למעשה 
נהר שבו זורמים בקצף מי ביוב, שבאופן סמלי אולי מייצגים 

את מה שצריך לעבור כדי להתעלות מעל לחיי היומיום. 
יממנזר מר סבא המשכנו מזרחה בשבילי רועים קדומים שחי

ברו את אזור ספר המדבר עם החלק המזרחי של מדבר יהודה, 
סככה  לנחל  נכנסנו  מרעה.  כאזור  משמש  הגשמים  שלאחר 
מצוק  ממרומי  שיורד  קומראן  מעלה  לראש  ערב  עם  והגענו 
ההעתקים לחורבת קומראן. ירדנו עם האופניים בהליכה ברגל 
בשביל הקדום שעובר מעל הקניון של נחל קומראן, ושבעבר 

יהלכו בו האיסיים בדרכם לעבד את שדותיהם בבקעת הורק
ניה. לתחתית המעלה הגענו כבר בחושך. 

שבו  היישוב  מרכז  שהיה  הארכיאולוגי  באתר  סיירנו  בבוקר 
חיו האיסיים, שקראו לעצמם אנשי עדת "היחד", שכן במקום 
מרוחק ומבודד זה הם ניהלו חיי שיתוף מופלאים ולמעשה היו 
הקיבוצניקים הראשונים. כמו שכתב עליהם יוסף בן מתיתיהו: 
אצלם,  הרכוש  שיתוף  הוא  ונפלא  העושר,  בחיי  מואסים  "הם 
הבולט  הפרט  בנכסים".  מופלג  איש  בקרבם  נמצא  לא  כי  עד 
בביקור באתר הוא המספר הגדול של מקווי הטהרה. האיסיים 
הקפידו מאד על הטהרה וטבלו במקווה לפני כל ארוחה ולאחר 

עשיית הצרכים. 
אורח  התפתח  והנזירים,  האיסיים  הקבוצות,  שבשתי  מעניין 
בקבוצה.  שיתוף  וחיי  התבודדות  על  המבוסס  מיוחד  חיים 
במבט ראשון אלו שני הפכים, אבל אם נעמיק לחשוב ניווכח 

ישזה גם שמאפיין אותנו ברמת נגב - מתן מרווח לפרט להת
בודד, אבל גם ליצור מסגרת קבוצתית של חיי שיתוף. הכיבוש 
הרומאי בשנת 68 לספירה שם קץ לישוב מיוחד זה, לא לפני 
שאנשי המקום הטמינו בכדי חרס במערות באזור את המגילות 

שכתבו, מגילות שנודעו לימים בתור המגילות הגנוזות.
 

חזי יצחק
מדריך טיולי אופניים
המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

בס"ד
לא רק איש בכוסו יוכר

כי אם הגוי כולו
)הראי"ה קוק, מגד ירחים אדר ב' תרע"ד(

ובכיסו  בכוסו  ניכר  אדם  דברים  בשלשה  אילעאי  רבי  אמר 
ובכעסו ואמרי ליה )ואמרו לו( אף בשחקו 

)בבלי, עירובין ס"ה ע"ב(

האדם  פשוטה:  מאוד  אמיתה  אומר  הידוע  העממי  הפתגם 
נוטה לעיתים קרובות להיות עוטף עצמו במצגת שווא, ובעצם 
מנסה לשוות לעצמו זהות לא אותנטית כלפי אחרים ולפעמים 
גם כלפי עצמו. אבל ישנם שלושה מקרים )ואולי ארבעה( בהם 

האישיות העצמית שלו נחשפת, גם אם לא ירצה בכך:
בכוסו - כאשר הוא מתחיל להתבשם ואולי אף להשתכר. ניתן 
להסביר שהכוונה היא עצם העניין האם הוא משתכר או לא, 
אבל סביר יותר להניח שהכוונה היא כיצד הוא מתנהג כאשר 

הרגילים  והחסמים  להשתכר,  ואולי  להתבשם  מתחיל  הוא 
נעלמים ואינם.

בכיסו - כאשר הוא נדרש להוציא כסף,על מה הוא מוציא את 
הכסף ועל מה הוא בוחר שלא להוציא.

בכעסו - כאשר הוא כועס, בין אם זה על מה הוא כועס ועל מה 
הוא לא כועס ובין אם זה כיצד הוא מתנהג כאש הוא כועס.

אף בשחקו - כאשר הוא צוחק/משחק. זו תוספת פחות ידועה 
על הפתגם המקורי, אולי בגלל שנדמה לנו שבשעת צחוק אנו 
ניתן לבחון את האדם,  יותר בשליטה. אך כמדומני שגם כאן 

מה הם הדברים שמשעשעים אותו ומצחיקים אותו .
שלב  עוד  אותנו  מעלה  אדר,  לחודש  שלו  בפתגם  קוק,  הרב 
כולה  האומה  גם  אלה  בכוסו,  ניכר  האדם  רק  לא  למעלה. 
חג  כידוע,  "עם"(.  כמובן  היא  "גוי"  של  הפשוטה  )המשמעות 
פורים שחל בחודש אדר עוסק רבות בשתיית אלכוהול, החל 
מהמשתים הרבים עליהם מסופר במגילת אסתר, דרך מאמרי 

ישראל שלקחו חלק במשתה ההול הן על חטאם של  יחז"ל 

לות של אחשוורוש, ועד הציווי לעתיד "חייב איניש לבסומי 
בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" - חייב אדם 
המן  בין  להבדיל  ידע  שלא  עד  בפורים  להתבשם/להשתכר 

הארור למרדכי הברוך )בבלי,מגילה ז' ע"ב(.
יהאומה נבחנת במשקה שלה - האם היין משמש בצורה מבו

קרת ככלי תרבותי בשביל להשיג התעלות תרבותית ורוחנית, 
או שהאלכוהול משמש ככלי לפורקן והסרת כל עול וממילא 

להרס תרבותי ולעיתים קרובות גם פיזי.
המועצה שלנו התברכה בכרמים ויקבים משובחים המייצרים 

ייין שמשמח לבב אנוש. נישא תפילה שיין זה ישמש רק להת
עלות ולברכה.

1865-( זצ"ל  קוק  הכהן  יצחק  אברהם  הרב   - ירחים  מגד   *
1935( היה הרב הראשי הראשון לישראל. במשך מספר שנים 
נהג לפרסם מדי חודש פתגם/שיר קצר על מהותו של אותו 

יחודש. בע"ה בתקופה הקרובה נשתדל ללכת בעקבותיו ולכ
תוב מדי חודש משהו המבוסס על אותם הפתגמים.

מסע אופניים ממנזר מר סבא לחרבות קומראן

מנזר מר סבא

החל מיום 01.02.13 כל תשלום עבור בעל חיים ישולם מראש במחלקת הגבייה במועצה. ניתן לשלם במחלקת הגביה בכל אמצעי תשלום )שיקים, אשראי, מזומן(. 
טלפון מחלקת הגביה: 08-6564179, 08-6564121. לא יינתן שירות למי שלא הסדיר את התשלום מראש.

פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת יקבלו כלבים אשר:
1. כלב שטרם מלאו לו שישה חודשים.

2. כלב מעל גיל שמונה שנים ואשר יוכלו בעליו להציג 8 רישיונות אחרונים.
3. כלב שהינו טהור גזע ויש ברשות בעליו תעודות יוחסין מארגון הי"ל.

4. הצגת אישור מרופא וטרינר פרטי המאשר כי הכלב חולה במחלה שאינה מאפשרת ניתוח עיקור/סירוס.
5. כלב שאומץ לאחרונה ותוגש בקשה לקבלת רישיון, יציג בעל הכלב תוך 30 יום אישור שהכלב סורס/עוקר.

לשם קבלת פטור יש להגיש בקשה בכתב עד 30 יום לפני מועד חידוש הרישיון.

הודעה חשובה לציבור – תשלום עבור בעלי חיים

סה"כרשיוןחיסוןסוג השירות
52.5 ₪ 38 ₪ 14.5 ₪ כלבה מעוקרת / כלב מסורס

367 ₪ 338 ₪ 29 ₪ כלבה שאינה מעוקרת / כלב שאינו מסורס ללא פטור
67 ₪ 38 ₪ 29 ₪ כלבה שאינה מעוקרת / כלב שאינו מסורס עם פטור

החל מיום 01.02.13 עודכנו התעריפים, להלן תעריפים מעודכנים: כדאי להזדרז לעקר ולסרס ובכך גם לחסוך כסף, גם לתרום לבריאות 
הכלב וגם לתרום לרווחת בעלי-החיים ולתושבי המדינה.

למען חיים בריאים, טובים ושלווים לכולנו!

ד"ר עדי ולרשטיין
הרופאה הווטרינרית הרשותית

08-6564172
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פטריות אחרי הגשם
והנושא  הכרם,  בית  בשכונת  גדלתי  בירושלים,  נולדתי 

יהמרכזי שעניין אותי כנערה היה הצופים. הייתי ילדת צו
15 גם עסקתי בהדרכה - להכין הדרכות, לעי  פים, ומגיל
מדריכה,  הייתי  צוות.  בישיבות  לשבת  מדריכים,  עם  בוד 
רשג"דית וראש שבט צעיר בי"ב. הייתה לי ילדות מעולה 

יבעיר, היינו מטיילים הרבה בטבע ובסביבה, קוטפים פט
ריות אחרי הגשם. זה בטח שונה ממה שזה היום. 

הרומן מתחיל 
שדה  שדה  ספר  בבית  מדריכה  להיות  התקבלתי  בצבא 
בוקר, וכאן בעצם מתחיל הרומן שלי עם המקום. מבחינתי 
זאת הייתה חוויה מעצבת כי מסלול חיי השתנה, מהרגע 
שאני  המקום  שזה  והרגשתי  התאהבתי  למקום  שהגעתי 
רוצה לחיות בו. השהייה המאסיבית בשטח חיברה אותי 
ולהתאהבות  והסביבה  הטבע  לאהבת  המדבר,  לאהבת 
להישאר  החלטתי  מהצבא  כשהשתחררתי  במדרשה. 
לשנה שלישית בתור מדריכת עזר קבועה, אבל כשעזבתי 
אמרתי לעצמי שאני מאוד אשמח שהחיים הבוגרים שלי 

יתקיימו כאן, במדרשה.
חינוך והיסטוריה

וחזרתי חזרה  ערב מלחמת המפרץ עזבתי את המדרשה 
והיסטוריה  בחינוך  ראשון  לתואר  למדתי  לירושלים. 

במחל משרה  בחצי  לעבוד  והמשכתי  ישראל,  עם  ישל 
תקופה  באותה  הטבע.  להגנת  החברה  של  ההדרכה  קת 
עבר לירושלים רז, אותו הכרתי בבית ספר שדה כמדריך. 
חברים  הפכנו  לשם  מפה  אבל  לדירה  כשותפים  התחלנו 
והתחתנו. ב-1994 רז התקבל כמנהל בית ספר שדה שדה 
לימודי  )מרכז  מל"ש  של  הניהול  את  קיבלתי  ואני  בוקר 
ברור  היה  נשוי.  כזוג  בוקר  לשדה  וחזרנו  דימונה,  שדה( 

לשנינו שאנחנו רוצים לגור בשדה בוקר. 
יותר שלמים

אחרי שילדתי את עמר עזבתי את החברה להגנת הטבע 
והתחלתי לעבוד בתיכון לחינוך סביבתי, התחלתי כמחנכת 

ורכזת  מנהל  סגנית  להיות  הפכתי  מסוים  ובשלב  ומורה 
פדגוגית. מאוד אהבתי את העבודה החינוכית המתמשכת 
בתיכון. ילדים שהגיעו עם אדישות מסוימת או חוסר עניין 
בסביבה, עם הלימודים נפתחו לנושא. אני רואה חשיבות 
מאוד גדולה לכך שאנשים יגדלו עם זיקה לטבע. זה הופך 

אותם ליותר רגועים, יותר טובים, יותר שלמים. 
זמן שאול

מטעם  בקולורדו,  קהילתית  לשליחות  יצאנו  ב-2007 
היא  בקולורדו  הקהילה  הנגב.  ורמת  היהודית  הסוכנות 
קהילה מאוד חמה, ועשרות משפחות פתחו לנו שם את 

יהבית לערבי שישי. נסענו וטיילנו ביוטה, באריזונה ובפ
כמעט  וטיילנו  הרוקי  להרי  מתחת  סקי  עשינו  לורידה, 

שא למצב  הגענו  קרוון.  עם  באלסקה  שבועות  ישלושה 
נשים מקומיים בקולורדו באו להתייעץ איתנו איפה כדי 

לטייל, כי כשאתה נמצא על זמן שאול אתה דוהר. 
עובדים בטורבו

כסגנית מנהל במכון למורשת  כשחזרנו התחלתי לעבוד 
במכון.  וההדרכה  התוכן  לכל  אחראית  הייתי  גוריון.  בן 

מבחינתי זה היה נס, כי נפלו עליי שני תחומים שאני מאוד 
אוהבת, גם תוכן והדרכה וגם היסטוריה. בתחילת שנה זו 
החלפתי את אירי קסל בניהול המכון, והיום בעצם אני כאן, 
עם צוות קבוע של 25 איש שעובדים בטורבו, עם הרבה 
ברק ואהבה בעיניים, גם למכון, גם לתכנים וגם למורשת 
גוריון. אנחנו במעבר ממשרד התרבות למשרד ראש  בין 
הוא  הזה  התהליך  בכל  המון  לנו  שמסייע  ומי  הממשלה, 

שמוליק ריפמן. 
המורשת של הבוס

יהמכון הוא לא מכון היסטורי, הוא מכון חינוכי שבא ואו
ונבדוק איך  גוריון חשב והגה  מר בוא נראה את מה שבן 
לקבל  מתרגשת  מאוד  אני  כאן.  שלנו  לחיים  מתחבר  זה 
על עצמי את התפקיד החדש, אני חושבת שנפלה בחלקי 
ובחזון שלו  גוריון  זכות גדולה. העיסוק האינטנסיבי בבן 
משלים את כל החיים שלי פה בדרום - גם התיישבות, גם 

יחינוך, גם משפחה, גם ציונות וגם טבע. אני לא קמה בבו
קר, מסתכלת במראה ואומרת "בן גוריון", אבל אני ממש 
מרגישה שאנחנו, בלי יותר מדי שמאלץ, מגשימים פה את 

החזון. 
יעל בגינה

ימשהו בנגב גורם לך להיות קצת יותר מחובר לעצמך, לה
יות יותר צנוע, להתרגש משיטפון, מצבעוני פורח. זה דבר 
יכולה לדבר על זה שבוע. הצוות  שגורם לי לשמוח, אני 

ישלי צוחק עליי שכשיורדים גשמים אני כותבת כמה מש
קעים ירדו ומתלהבת מעשרה מילימטרים, אבל זה באמת 

ימרגש אותי. גשם מרגש אותי, פרחים מרגשים אותי, לר
אות יעל בגינה שלי מעצבן אותי אבל גם מרגש אותי. אני 
מרגישה שזה משפיע על הילדים שלי, כשאנחנו הולכים 
איזה  "אמא,  אומר  הקטן  שלי  והבן  לראות שיטפון  ביחד 
גן  זה מין  זה עושה את כל הכיף.  גרים פה",  כיף שאנחנו 
עדן כזה, אני מאושרת שזה הצליח, שאנחנו פה, שאנחנו 
המורשת  את  מנחילים  ושאנחנו  האלה  בתכנים  עוסקים 

הזאת.

אדם,  מקום

דפנה ארבל, מדרשת בן גוריון
זיקה לטבע הופכת 

אנשים ליותר 
רגועים, יותר טובים, 

יותר שלמים

סוף גינה במחשבה תחילה
יהשקדיה כבר פורחת וריח אביב באוויר. ניצני העצים הנשי
ירים שמנמנים, ורחש הדבורים סובב את פרחי הרוזמרין וה

מרווה. החורף התברכנו בגשמים: מיד לאחר כל אירוע גשם, 
המטאורולוגית  הרשות  אתר  את  לבדוק  המדברי  הגנן  רץ 
שהצטברו  משקעים  של  המילימטרים  במספר  ולהתעדכן 
מאז תחילת העונה. בו זמנית, חושב הגנן בליבו "בקיץ אזמין 
באינטרנט תחנה מטאורולוגית ביתית לגינה". ואכן, הנתונים 
שעברנו  כך  על  מצביעים 

הרב-שנ הממוצע  יאת 
לנו  שתהיה  אומר  וזה  תי, 
חד- של  מרהיבה  פריחה 
והן  בשדה  הן  שנתיים 
בגינה. אם בסתיו פיזרתם 

עונ בר  פרחי  של  יזרעים 
פשתה,  פרג,  כמו  תיים 
ואחרים,  חטמית  חרצית, 
נהנים  אתם  עכשיו  אז 

פיז לא  )ואם  ימפריחתם 
זאת  לעשות  זכרו  רתם, 

בסתיו הבא(. 
לא  מבשרת  זאת  תקופה 

הצמ התעוררות  את  ירק 

חים, היא גם מוציאה את בעלי הגינות ממחילותיהם בבתים 
יבכדי להזעיק את הגנן שטרם התאושש מהטמפרטורות בי
גינת תב ישיבה,  פינת  פרי,  רוצים דשא, עצי  "אנחנו  ינואר. 

ומינימום  צבע  הרבה  מלכלכים,  שלא  פורחים  עצים  לינים, 
אההה,  פסח".  עד  הגינה  את  רוצים  אנחנו  ואגב,  תחזוקה. 

פסח, חג האביב וסיום הקמת כל הגינות.
לח רק  לא  ורצוי  בגינה.  שתילה  על  לחשוב  הזמן  זה  יאכן, 

שוב, צריך לתכנן. אם רק עברתם לבית חדש עם 500 מטר 
גינת לס/חול שמחכה לכם, או אם יש לכם פינה בגינה ותיקה 

ישכבר שנים מחכה לעץ המתאים, צריך לתכנן לפני השתי
לה. גינה לא מורכבת רק מצמחים: יש בה גם שבילים, פינות 
ישיבה, הצללות, טרמפולינות, ארגזי חול, בריכות נוי, גן ירק 
ועוד ועוד. כדאי להקדיש זמן לצרכים, לרצונות ולחלומות 
רצוי  פרטנית.  שיותר  כמה  לגינה,  תוכנית  ולהכין  שלכם, 
להיעזר בגנן-מתכנן, וכשהכל מצויר על הנייר, רק אז לצאת 

למשתלה, לרכוש את הצמחים, ולשתול.

 פינת הצמח המדברי: זוגן השיח
 Zygophyllum dumosum )משפחת הזוגניים(

והפעם - צמח מדברי משלנו. הזוגן הוא שיח שקוטרו כחצי 
ימטר עד מטר וחצי, והוא פורח בלבן מינואר עד אפריל. הזו

אנדמי  מין  ונחשב  הלס,  במדרונות  ביותר  נפוץ  בר  צמח  גן 

)קיים באזור תפוצה מצומצם( לנגב ולסיני. מיכאל אבן-ארי, 
ושחזר  חקר  בה  עבדת,  חוות  את  ב-1959  שהקים  בוטנאי 
את החקלאות הנבטית הקדומה, מצא שלזוגן כמה מנגנוני 
התמודדות עם היובש. על ידי עיכוב נביטה, הזוגן נובט רק 
בשנים גשומות. כמו כן, לכל ענף יש מערכת שורשים משלו, 

יכך שבקיץ הצמח יכול לייבש חלקים ניכרים מעצמו ולהת
חדש בסתיו. בנגב נמצאו זוגנים בני 250 שנה. 

גנן, אלא  ידי  זוגנים שנשתלו על  ולא תמצאו  בגינה, כמעט 
אם כן הגיעו בעצמם. עם השקיה, הזוגן ירוק ורענן כל השנה 
וזמן הפריחה מתארך. הוא יכול לשמש כגדר חיה, שיח רקע 
או משתרע ירוק, צפוף בגינה. במשתלת קרקש אנחנו מנסים 
לפצח את סוד הריבוי של הזוגן, ומקווים שבקרוב ניתן יהיה 

להציעו לגינות.
גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

פסח מתקרב, וכולם רוצים להתחדש בגינה מפוארת. אבל לפני 
שרצים לשתול, כדאי לתכנן היטב את התוצאה

חכם יותר מהיובש המדברי. הזוגן
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השפעות משפיעות בשרשרת

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

השבוע חגגנו בירוחם את סיום מחזור 2 של 
מכי בניצנה,  שנוסדה  ארץ"  "דרך  ימכינת 

אחות  לה  יש  שכיום  לייט,  צבאית  קדם  נה 
תאומה בירוחם. כבר כתבתי בשבח המכינה 

וש שנה  כחצי  רק  שנמשכת  הזו,  יהמיוחדת 
מנהליה מתעקשים לחפש ולשכנע בוגרי י"ב 
לבוא  והחברתית  הגיאוגרפית  מהפריפריה 
בהכרח  שלא  צעירים  מחפשים  לשורותיה. 
הרעיון  עם  הראשונה  המכה  על  מתחברים 
לרובם  מחייהם.  ארוכה  תקופה  "בזבוז"  של 
אין בבית או בשכונה מי שידחוף אותם, יפקח 

ויי משמעותי  שירות  לעשות  עיניהם  יאת 
טע בהם מוטיבציה גבוהה להגשמה עצמית 
תוך מיצוי הפוטנציאל הגנוז בכל אחד ואחת 

מאיתנו.

השתקפות חיי
אני  נערי הפריפריה הללו  מול  כשאני עומד 
רואה ביונתן קישינובסקי ובאבי כהן, מנהלי 
המכינה )אחד עורך דין ואחד עובד סוציאלי(, 

יאת ה"יזהר זלינגר" שלי. יזהר בא אלינו לעיי
רה המנומנמת קרית גת מקיבוץ כפר מנחם. 
הוא חיפש נערים מתבגרים כמוני. בסך הכול 
הייתי בחור טוב אבל האופק שיכולתי לראות 
והאפורים  הארוכים  הבלוקים  ידי  על  נחסם 

עסו שהייתה  יום,  קשת  פיתוח  עיירת  ישל 
קה במצב הרתיחה של סיר כור ההיתוך הרב 

תרבותי. 
במקרה  מאתנו,  המבוגרים  השכונה  גיבורי 
הטוב, התגייסו לצה"ל ללא בעיות והשאיפה 

ישלהם מהצבא הייתה "להרוויח" מקצוע שי
מושי, כמו נהגות, טבחות ומכונאות... האופק 
הכי רחוק של המובילים שביניהם היה ללכת 
ולהיות  האוויר  חיל  של  הטכני  הספר  לבית 

היי ימכונאי מטוסים. תקרת החשיבה שלנו 
תה מובנית ומוגבלת....

הנוכחות של יזהר, שבא מכוכב אחר, החלה 
עוף  רבע  אפילו  שאפתנית.  רוח  בנו  להפיח 
השאפתנות  ההיא.  במוטיבציה  נדבק  כמוני 
מולידה אמונה עצומה, שגרמה לי להתחצף 
 60 שקלתי  )בקושי  שלי  המולדים  לנתונים 

ובלי  בבקו"ם  התייצבתי  חוצפה  ברוב  ק"ג(. 
במקום  צנחן...  להיות  ביקשתי  להתבלבל 
בעצמך  האמונה  השאפתנות,  שהתעצמה 

ואח צניחה(,  )של  כנפיים  גם  יתכף מצמיחה 
ריה הפיקוד והקצונה, וכל השאר היסטוריה 

שהתחילה במפגשים עם יזהר וחבריו.

תמונת ראי
מקץ ימים רבים בגרתי והשתחררתי ואפילו 

יהלכתי רחמנא ליצלן לאוניברסיטה, עד שה
יום אחד,  בוקר.  לבית ספר שדה שדה  געתי 
באחד ממסעות הפסח, נקלעתי לחבורה של 

ישומרי מסורת. הצעירים הללו כל כך התחב
במדבר  נוער  חוג  לפתוח  וביקשו  למדבר  רו 
טבועה  כבר  שהייתה  ה"זלינגריות"  לדתיים. 
בי עמוק קלטה את הרעיון, ובמהירות ייסדנו 
הידוע בשמו  הנוער שומר המסורת  חוג  את 

חנש"מ.
את  שעבר  בשבוע  חיפשתי  סקרנות  מתוך 
וראיתי  המייסדים,  בין  שהיו  אלה  כל  שמות 
להפתעתי שכל אחד ואחת מהם הרחיב את 
דלת אמותיו ולקח אחריות והשפעה על רבים 
אחרים. היה קל לאתר אותם בעידן הגוגל, כי 

לרבים מהם יש כבר ערך בוויקיפדיה... 
גיגלתי "יואב בן אור" וקיבלתי שוק: לא מכבר 
נבחר להיות מנהל קרנות הפנסיה הוותיקות 
יואב,  שסכומן נאמד ב- 150 מיליארד ש"ח. 
המדבר,  את  לספוג  כדי  מהלימודים  שברח 
היה לטייס קרב ועכשיו בעסקים. הסקרנות 
לא נתנה לי מנוח, וחיפשתי את ישראל רוזנר 
ומצאתי שהוא מפיק ובמאי תכניות טלוויזיה 
מוערכות כ"עובדה" ו"המקור". אחיו שמואל 
היה עורך בכיר ב"הארץ" וכיום עורך ספרים 
ואפילו  הזמן  כל  שהרגיז  ה"תכשיט"  מוערך. 
לא מפסיק עד היום להרגיז היה דרור אטקס. 
של  ובניה  תזוזה  כל  מתעד  צדק,  חדור  זה, 
המתנחלים, על מנת לעצור את שלדעתו הוא 

בבחינת עושק לערבים.
ביקשתי לחפש גם את הבנות אבל כאן היה 

ילי קשה למצוא, כי רובן החליפו שמות מש
שמי מצאתי  באקראי  חתונתן.  עם  יפחה 

כיאה  ילדים,   7 וילדה  שהתחתנה  סימון,  כל 
לבנות  צבאית  קדם  מכינה  הקימה  לדתיים, 
נהיה  שלא  אחד  היה  לא  "צהלי"...  הנקראת 

לפעיל משפיע.

ידעתי עד שאחטוף שטוזה
היה  החנש"ם  של  הראשונים  המייסדים  בין 

שק מקסים,  נער  שיער,  וכהה  שחום  יבחור 
לזכור את  לו מורנו. בחיים לא טרחתי  ראנו 
השם המלא, כי מורנו בקבוצה יש אחד וזהו 

יזה... טיפוס של סייר בנשמה, מתעניין באב
נים ובגאיות ורואה למרחוק. בניגוד לחברים 

יהציניים שהיו בקבוצה, היה מורנו שקט וצ
נוע. לא שמעתי אותו מלהג בזמן ההליכה או 
מסביב למדורה. כשהגיעה הידיעה במלחמת 
עמנואל  סא"ל  של  מותו  על  השנייה  לבנון 
זה  אולי  כי  המחשבה  במוחי  חלפה  מורנו, 
ניסיון של  זנחתי את הרעיון במין  הוא, אבל 

בריחה מהמציאות האיומה. 

יום אחד אני מרצה למפקדי פו"ם, שאליהם 
ההרצאה  בסוף  עמנואל.  של  אביו  התלווה 
לי האיש, שעמנואל בנו דיבר על חלק  אמר 
משמעותי בחייו כשהיה בפעילות בחנש"מ... 
המידע שהיה כלוא ב"הולד" במוח שלי זינק 

ממעמקי הנשמה והלם בי...
המיו האיש  על  שנכתב  מה  בכל  יעלעלתי 

הזה, שנחשב לאחד מהלוחמים הטובים  חד 
ההנצ שבאתר  ומצאתי  ישראל,  לעם  ישהיו 

נוער  גם הזכירו שהשתתף בחוג  חה לכבודו 
החנש"מ של שדה בוקר.

מכי בוגרי  את  כשפגשתי  אלה,  יבימים 
האנשים  לסיפורי  וחזרתי  ארץ"  "דרך  נת 
משהו  עוד  הבנתי  גם,  עצמי  ולתוך  הנ"ל 
מידת  זו  בחינוך?  ההצלחה  מהי  חינוך.  על 
ההשפעה שקיבלת מדמויות מפתח בחייך, 

בהמ ממנה  להשפיע  שלך  היכולת  יומידת 
והשפיעה  ההשפעה  שגודל  בתקווה  שך, 

בהמשך יעלו על המקור.

ָמֶן אָשִׂים ּבֲָערָבָה ּבְרוֹשׁ  ּטָה וֲַהדַס וְעֵץ שׁ ִ "אֶּתֵן ּבַּמִדְּבָר אֶרֶז שׁ
ּור יַחְּדָו" )ישעיה, מ"א( ּתִדְהָר ּוְתאַּשׁ

יהיורד בימים אלה לערוציו הרחבים של נחל צין וממשיך במ
הדרך.  כל  לאורך  השיטה  עצי  את  לפגוש  יוכל  לערבה,  סעו 
וידועה גם  ידועים לכל,  שלושת מיני השיטה הנפוצים בנגב 
חשיבותם למינים רבים של בעלי חיים אשר ניזונים מעליהם, 

יפירותיהם והחרקים שחיים בם ונהנים מהצל שמטילים הע
צים כל השנה. 

אך ישנו תושב קבע אשר בשל חיבתו הלגמרי טוטאלית לעצי 
לא  למדי.  ואנונימי  ביישן  קטן,  הוא  שמו.  את  קיבל  השיטה 
הרבה מכירים את סבכי השיטים. כיתר אחיו הסבכיים, אשר 
שוטפים את הארץ במליונים בעונות הנדידה ואשר חלקם גם 
דוגרים בארץ, אוהב הוא את הסבך ומעדיף להסתתר בינות 

לענפי העצים רוב הזמן. 
ולמעשה  השיטה,  לעצי  מיוחדת  חיבה  פיתח  השיטים  סבכי 

ינוכל למצוא אותו תמיד בינות לענפיה הירוקים. ראשו הש
חור וגרונו הלבן, הזנב השחור והארוך יחסית אשר נע מעלה 

מל נוסכים  לענף,  מענף  השקולים  ודילוגיו  באיטיות,  ימטה 
כותיות מסוימת שאינה כה מובנת מאליה כשמדובר בציפור 

בארץ  בלבד.  סנטימטרים  עשר  כחמישה  אורכה  שכל 
נמצא אותו רק בערבה, בין עידן בצפון ליטבתה בדרום.

בימים אלו ממש מקנן סבכי השיטים בינות לעצי השיטה 
בקרוב מהקן  יפרחו  גוזלים  לארבעה  שניים  בין  בערבה. 
ויתמודדו עם מציאות מסובכת. מסתבר שהבתים שלהם 
סבכי  של  זוגות  מאות  חיו  השמונים  שנות  עד  נעלמים. 
מאז,  עיקריים.  ריכוזים  בשני  בעיקר  בערבה,  השיטים 
למה  בערבה.  רבים  שיטה  עצי  התייבשו  בולט,  ובאופן 

יומדוע הדעות חלוקות, אך העובדות בשטח נראות. מח
זות עצובים של עצים יבשים לאורך כביש הערבה נעשים 

יותר ויותר נפוצים.
של  זוגות  ארבעה  נמצאו  ב-2009  שנערך  מקיף  בסקר 
סבכי שיטים בכל הערבה... ירידה קיצונית זו באוכלוסייה 
מדליקה אצלנו ים של נורות אזהרה. פעולות מניעה כבר 

ינעשות. שתילת שיטים ונסיון שיקום ושמירה של סווא
נות שיטים בערבה כבר יצאו לדרך. האם נציל את הציפור 
וגדלה  היפה הזו, או שתתווסף אף היא לרשימה הולכת 

אופטי על  שומר  עדיין  אני  בארץ"?  פעם  היו  "היו  ישל 
מיות!

ציפור החודש
מידד גורן

15 סנטימטרים של מלכותיות

סבכי השיטיםציפורימפו

www.pini-ginun.co.il

לי-אור בגן מתמחה במתן פתרונות בתחום הגינון והנוי.
לי-אור הוקמה בכדי לתת מענה בייעוץ כולל לעיצוב תכנון 

והקמה של גינות נוי וכן בשיקום והקמה של גינות בכל גודל 
החל בגינות פרטיות קטנות

וכלה בגינות ציבוריים גדולות במיוחד.
כמו כן, ליאור בגן מתמחה בהקמת בריכות נוי ובשיקומן.

לי אור בגן נותנת מענה כולל ומטפלת גם בנושא תאורת הגן,
מערכות ההשקיה והקמה של גינות חסכוניות



      

שרים בצוותא
זמרי רמת הנגב זכו לתשואות בהופעה 
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