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דבר ראש המועצה

לתושבים שלום
חזון ראש המועצה לאנרגיה מתחדשת

מזה שנים רבות אני מאמין כי האלטרנטיבה 
מזה או  נפט  פחם,  על  שלא  חשמל  ולייצור 

אנרגיית  באמצעות  לייצרו  היא  אחרים,  מים 
הנגב  וברמת  בכלל  בנגב  רואה  אני  השמש. 
ליצירת  ביותר  המתאים  האזור  את  בפרט 
ורבי,  ממורי  מתחדשת.  לאנרגיה  התשתיות 

לה ביכולתנו  שיש  למדתי  פיימן,  דוד  ופרופ' 
אנרגית  לייצור  שדות  הנגב  ברמת  כאן  קים 

שו בטכנולוגיות  שימוש  באמצעות  וחליפית 
נות ומגוונות. 

כאתר  הוכרז  אשלים  שאתר  מקרה  זה  אין 
מדינת  של  סולרית  אנרגיה  לייצור  הלאומי 
של  עתודות  שמרנו  השנים  במשך  ישראל. 

ליי תשתיות  הקמת  לטובת  חקלאית  וקרקע 
צור אנרגיה סולרית, וזאת מתוך הערכה כי יש 

וליצור מסה קריטית של ייצור אנרגיות מתח
דשות ובכך להגדיל את האטרקטיביות שלנו 
היישובים  את  ועודדנו  פעלנו  מוביל.  כאזור 

וה הרפתות  הציבור,  מבני  גגות  על  ולהתקין 
לולים מערכות סולריות לייצור חשמל, ובכך 

לעודד שימוש באנרגיות מתחדשות. 
המתח האנרגיות  תחום  כי  משוכנע  ואני 

וקיימות,  יזמות  חדשנות,  המשלב  דשות, 
פוטנ בחובו  שטומן  משמעותי  מנוף  והוא 

ולשלב  ופיתוח,  מחקר  לאזור  להביא  ציאל 
גורמי  אקדמיים,  מוסדות  מקומיים,  גורמים 
ממשלה וכמובן גם את המגזר העסקי ואיתו 

המער מרכיבי  לייצור  ותעשיות  והשקעות 
האנרגיות  בנושא  רואה  אני  הסולריות.  כות 
מקורות  ויצירת  לפיתוח  מנוף  המתחדשות 
והנגב  הנגב  ותעסוקה לתושבי רמת  פרנסה 
ההכנסה  מקורות  להגדלת  והזדמנות  מחד, 

של המועצה מאידך. 
אני נחוש בדעתי לממש את התוכניות להקמת 
מתקנים לייצור אנרגיות מתחדשות שהצבנו 

ישובי המו ולעצמנו בעשור האחרון, לטובת 
עצה ותושביה. 

שמוליק ריפמן

 כיכר העיר בפלונסק שבפולין 
תיקרא "כיכר בן גוריון"

דיון ציבורי בהקמת יישוב בדואי 

חברי המשלחת מטעם המועצה היו אורחי הכבוד בטקס

170 תושבי האזור, בדואים ויהודים כאחד, התכנסו לדון באפשרות הקמת יישוב ברמת ציפורים

דוד  של  הולדתו  עיר  שבפולין,  פלונסק  העיר 
בן גוריון, קראה את הכיכר המרכזית ע"ש ראש 

הת האירוע  ישראל.  של  הראשון  והממשלה 
נצי בו  והשתתפו  השואה,  ליום  בסמוך  וקיים 

גים מישראל ומפולין. חברי משלחת המועצה 
המועצה  ראש  בראשות  הנגב,  רמת  האזורית 

ע"י ראש עיריית פלו ריפמן, הוזמנו  ושמוליק 
של  הכבוד  אורחי  להיות  העיר  ומועצת  נסק 

האירוע.
בן גוריון נולד בפלונסק בשנת 1886, והתגורר 
בה 20 שנה עד עלייתו לישראל בשנת 1906. 
15 שנה מקיימת פלונסק קשרים הדוו -מזה כ

קים עם המועצה האזורית רמת הנגב, בה קבור 
ראש הממשלה הראשון. במהלך השנים הללו, 
בשיתוף פעולה הדוק, משקיעה העיר פלונסק 
רבות בשימור מורשתו של בן גוריון ומשפחתו 

בשו שנכחדה  היהודית  הקהילה  וובהנצחת 
אה. משאבים רבים הושקעו בשימור חצר בית 
המשפחה, בו גם הקימה רמת הנגב עץ ממתכת 
מדי  בעיר  המבקרים  הנוער  בני  תולים  עליו 
ומגן  הקבוצה  שם  חרוט  בו  מתכת  עלה  שנה 
בן  ע"ש  ארכיון  הקימה  העירייה  בנוסף,  דוד. 
גוריון בסיוע המכון למורשת בן גוריון והציבה 
שלטי הנצחה לתיעוד מורשת הגטו. מדי שנה 

ומשלחת בני הנוער של רמת הנגב לפולין מגי
ונפ ועה לפלונסק, מקיימת טקס בחצר הבית 

גשת לשיחה עם בני נוער מקומיים.
"קריאת הכיכר היא שיאו של תהליך בן 15 שנה 
העיר  בן  גוריון,  בן  דוד  של  מורשתו  להנצחת 
היהודית  הקהילה  ותיעוד  ולהנצחה  פלונסק, 
אמר  בשואה",  השמדתה  עד  בעיירה  שהייתה 

ושמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית, במה
אני לא  כי  אני אומר  "בפני עמיתיי  לך הטקס. 
שוכח ולא סולח, אולם עלינו להסתכל קדימה 
עצמנו  את  לחזק  מנת  על  הקשר  את  ולחזק 

ולהבטיח כי לעולם תהיה שואה נוספת".

במדרשת  ציבורי  דיון  נערך  ה-29.4  שני  ביום 
ובן-גוריון, בנושא הקמת כפר בדואי ברמת צי

הגיעו  בוקר.לדיון  שדה  לאגן  הסמוכה  פורים 
מעל 170 איש, ביניהם ראש המועצה, שמוליק 

וריפמן. הדיון היה מרתק,מעניין, מלמד ומשמ
ועותי בעבור שתי האוכלוסיות – הבדואית וה

יהודית. יש לציין את הייצוג הרציני, המרשים 
הבדואית  הפזורה  כל  של  לטובה  והמפתיע 

סאל הבדואים  בשם   דברים  נשאו   – ובמרחב 
מן סאדן )ואדי אריכא(, סאלם אבו בלייה )נחל 
דארג'  איבן  עיד  )עבדת(,  טאסן  לאבד  חווה(, 
)רמת  אבו-ג'לידאן  ועילאייל  ציפורים(  )רמת 
להסדרת  הרשות  אנשי  לצערנו,  ציפורים(. 
דבר  להגיע,  שלא  בחרו  בנגב  הבדואי  היישוב 

הדיון  במהלך  שנשמעו  הקולות  באיזון  שפגע 
והותיר מספר שאלות באוויר.

ההחלטה  בדבר  מורכבות  סוגיות  הועלו  בדיון 
רמת  פזורת  תושבי  למעט  היישוב.  להקמת 

נח מתנגדות  האחרות  הפזורות  כל  וציפורים, 
הוא  מבחינתן  הפתרון  ליישוב.  למעבר  רצות 

והכרה בפזורה שלהם, או הקמת היישוב בשט
שהמוע הצדדים,  כל  מצד  עז,  רצון  הובע  וחן. 

ולאחר  היישוב,  הקמת  על  אחריות  תיקח  צה 
המו ראש  ובניהולה.  בתחומה  יישאר  ושיוקם 
שבמי ואמר  חזר  אך  זה,  רצון  שלל  לא  ועצה 

דה ולא יקום יישוב בדואי, הוא יפעל להקמת 
ישוב יהודי ב"סימבול" של רמת ציפורים. כמו 
כן נעשתה פנייה מצד הציבור לראש המועצה 

להקמת "ועדה ציבורית" בנושא הבדואים. 
אנושית  מורכבות  ובעל  מאתגר,  הנושא 
מרתקת. הרצון הרומנטי להכרה בכל הפזורות 

ויש למצוא פתרון יציר והקיימות אינו מעשי, 
תי, אשר ייטיב עם אלו אשר יעברו ברצון לכפר 
"חוות  מספר  הקמת  אף  אולי  ציפורים.  ברמת 

בודדים" בדואיות בתמיכת המועצה?
בפנייתו  ריפמן  לשמוליק  להודות  מבקש  אני 

ואליי להקמת הדיון, ולחמי כהן, איש יקר ומיו
חד, שהרבה בזכותו האולם היה מלא בתושבים 
הבדואים. מי ייתן וזו רק תחילתה של הידברות 

והקשבה בין שתי האוכלוסיות. 
אבשלום כהן
מנהל בית ספר שדה שדה-בוקר

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

צילום:פטריק מזוזרבים מהבדואים מתנגדים למעבר ליישוב החדש
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07.05.13 דומיניק צייד הצבעים, הצגת ילדים 
של תיאטרון אירית בשן.

יום שלישי, 17.00, באולם המורשת במדרשת בן 
גוריון.

וסיפור מסע אגדי על צבעים ותחושות. כשהק
שת לא בשמיים, איפה היא מתחבאת? דומיניק 
מוכרח לחפש אותה. במסע הרפתקאות מפתיע 
הוא מגלה את הצבעים, ואיתם עוד המון חיות, 

חוויות וריגושים.
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8.

מחיר כרטיס:25 ש"ח לילד, 20 ש"ח למבוגר.
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד -08

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

מקום פנוי בלבד ובמזומן.

08.05.13 ירושלים שירים סביב לה - מופע 
לכבוד יום ירושלים במסגרת חודש המורשת.

יום רביעי, 21.00, במדשאה בכפר רתמים.
השירים האהובים, והסיפורים הלא-מוכרים 

שמאחוריהם. המופע משלב שירה בציבור בליווי 
נגינה, סיפורים ירושלמיים, מצגת מולטימדיה 

מעוצבת בשילוב סרטים )ארכיוניים ומקוריים(, 
תמונות ומילות השירים אשר שוזרים את 

הסיפורים מתש"ח ועד תשכ"ז. מופע חווייתי 
ירושלמי בלב הנגב.

כניסה: 10 ש"ח בערב האירוע, ישיבה תחת כיפת 
השמיים.

לפרטים 08-6564115.

09.05.13 "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" - 
הרצאה במסגרת סדרת ההרצאות.

יום חמישי, 20.00, במרכז הבין תחומי במדרשת 
בן גוריון.

השפעת הסביבה על תרבות שבטי הסמבורו 
והמסאי, הרצאתו של ד"ר אברהם ארבל.

עלות: 20 ש"ח.
roni. 052-8820369 לפרטים נוספים: רוני בילר

.boker@gmail.com

10.05.13 שישי ציוני - סיור בחוות הבודדים 
ברמת הנגב.

יום שישי, פרטים נוספים יינתנו ברישום.
סיור "שישי ציוני" בחוות הבודדים ברמת הנגב, 

היכרות עם פרויקט חוות הבודדים על דרך היין, 
חלוציות והתיישבות ברמת הנגב.

מחיר: 50 ש"ח, בהרשמה מראש בלבד.
 shbsh@bgu.ac.il, 08-6592103, :לפרטים

.054-3059243

16.05.13 סוד הקשר - מופע לילדים במסגרת 
חודש המורשת.

יום חמישי, איסרו חג שבועות, 16.30 במועדון 
מרחב-עם.

מופע לילדים מבית תיאטרון פסיפס, מופעים 

ערכיים לזהות יהודית. על נתינה מתוך כבוד 
הזולת, מופע משולב במשחק, שירה והשתתפות 

הילדים.
מיועד לילדי כיתות א'-ו'.

כניסה: 10 ש"ח במעמד המופע.
לפרטים 08-6564115.

16.05.13 קצרות
יום חמישי, 20.00, במרכז הצעירים בקיבוץ 

טללים.
שלוש נשים, שלושה סרטים קצרים - סרק/

מיכל ויניק, על מרתה לעוף/מעיין ריף, שלום/
לי גילת.

הקרנה, שיחה עם היוצרות, אוכל טוב ובירה.

21.05.13 למה לא באת לפני המלחמה - הצגה 
של תיאטרון באר שבע.

יום שלישי, 21.00, באולם גולדה ברביבים.
ומחזה: עינת ברנובסקי. בימוי: חגית רכבי ניקו

ליבסקי. 
מחזה ישראלי, המבוסס על ספרה הביוגרפי 

עטור השבחים של ליזי דורון.
המחזה מספר את סיפור ילדותה והתבגרותה 

של ליזי, בת להלנה, אם חד-הורית ניצולת 
שואה, בתל אביב של שנות ה-60, והוא עוסק 

בשתיקת הניצולים מנקודת מבטם של ילדי 
הדור השני. דרך תחנות התבגרותה של ליזי 

הצברית בשכונה התל אביבית הקטנה על שלל 
טיפוסיה, נפרשים היחסים הטעונים בין הבת 

לבין אמה, הלנה.
ומשך ההצגה: כשעה וארבעים דקות ללא הפס

קה.
כרטיס: בקנייה מראש 70 ש"ח, בקנייה במקום 

75 ש"ח. הכרטיסים יימסרו בקופת האירוע 
שתיפתח ב-20.30.

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

23.05.13 " חִּנּוךְ ּומַנְהִיגּות ּבֲַחבֵרָה הַּבֶדּואִית 
הַּמָסָרְּתִית" - הרצאות ירח מלא בשיזף.

יום חמישי, 20.30, בבית הראשונים בשיזף.
הרצאה מפי סלמאן סדאן מהכפר אריכא.

לפרטים נוספים: רוני 050-6392985.

28.05.13 חיות הדרום הפראי - סרט קולנוע 
במסדרת מועדון הקולנוע רמת הנגב.

21.00, באולם גולדה בקיבוץ רביו  יום שלישי,
בים.

2012, 91 דקות, אנגלית בתרגום לעברית. 
משחק: קוונז'יין וואליס, הנרי דווייט. בימוי: 

בן צייטלין )זוכה פרס הסרט הטוב בפסטיבל 
סאנדנס ופרס מצלמת הזהב לסרט ביכורים 

בקאן(.
עלילת הסרט מתרחשת בשוליים הדרומיים 
ושל מדינת לואיזיאנה, באזור המכונה "האמב

טיה", בה קהילה מעורבת של שחורים ולבנים 

חיה במזבלה ססגונית המועדת לסכנה מתמדת 
של הצפה וניזונה מציד ומדיג. במרכז הסרט - 
האשפאפי בת ה- 6 ואביה הקשוח. האשפאפי 

מתגעגעת אל אמא שלה, שנעלמה מזמן. זה 
ואיננו סרט של עלילה אלא של התבוננות, המת
רחש דרך עיניה של האשפאפי. פנטזיה קסומה 
ועל חיים שבריריים שהמים הבאים, לעתים מצי
פים ולאחר מכן נסוגים, הם הדימוי המרכזי בה

לא תתקיים הרצאה מקדימה לסרט זה.
כרטיס ברכישה מוקדמת: 20 ש"ח, לרכישה 

באתר המועצה או ב-08-6564121. הכרטיסים 
יימסרו בקופת האירוע החל משעה 20.30.

כרטיס בקופת האירוע: 25 ש"ח. 

29.05.13 בין הדף למסך: אתגר קרת
יום רביעי, 19.00, בספרייה במדרשת בן גוריון.

מפגש עם הסופר אתגר קרת, מתרגם וקולנוען, 
על יצירה בסוגות שונות.

השתתפות: 20 ש"ח בהזמנה מוקדמת, 30 ש"ח 
במעמד ההרצאה.

להזמנה מוקדמת ורישום להסעה: אורן -08
.6564121

shiras@rng. לפרטים: שירה 08-6564115 או
.org.il

הזמנה מוקדמת עד יום ראשון 26.05.13.
והמעוניינים בהסעה נדרשים לבצע הזמנה מוק

דמת ולהירשם מראש.

ס 30.05.13 "אין סוסים שמדברים עברית" במ
גרת מועדון הספר בקדש ברנע.

יום חמישי, 20.30, במועדון קדש ברנע.
הרצאתה של הסופרת, המשוררת והפזמונאית 

חנה גולדברג.
הרצאה מרתקת, סוחפת וכנה בה מגלה חנה 
סודות מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה 

והספרות הישראלית.
לפרטים: אוקסנה 052-3422397 או איריס 

050-3016969. מומלץ להתעדכן לפני האירוע.

31.05.13 "בערב הזה נעשה בחירות" - ערב 
חבורות זמר.

יום שישי, 21.00, במרכז בן גוריון בקיבוץ שדה 
בוקר.

מופע זמר ייחודי, בו הקהל בוחר את השירים 
מרשימה ובהנחיית אסף אשתר.

חבורות הזמר המשתתפות - רמת הנגב, כרמים, 
טללים ותוצרת הארץ.

כרטיסים: 20 ש"ח ברכישה מוקדמת החל מה-
19.05.13 באתר המועצה או במחלקת הגביה 

בטל' 08-6564121, וכן בערב האירוע.
הסעות יינתנו ליישובים שיתארגנו בקבוצות של 

לפחות 10 נוסעים ובהרשמה מראש
עד לתאריך 28.05.13 בטלפון 08-6564115.

* יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות הישובים ובאתר המועצה.

10-11.5.13 טיולי אופניים לנשים "נעים 
בגלגלים".

וגליל תחתון )סינגל אלון הגליל, סינגל שימ
שית, סינגל בית קשת(. בהדרכת דנה מאיר. 

4.5.13 טיול בסדרת הולכים.
והרי יהודה )עמינדב, ח'רבת סעדים, ציר המע

יינות, עין חנדק, מנזר יוחנן במדבר(. בהדרכת 
בצלאל )צולי( כהן.

24-25.5.13 טיול אופניים "באופן אחר".
טיול לאזור צפת - "נתיב חכמי המסתורין". 

בהדרכת חזי יצחק.

ס 17.5.13 טיולי אופניים לנשים "נעים בג
גלים". 

יער יתיר. בהדרכת דנה מאיר.

17.5.13 טיול צפרות לכל המשפחה.
מרחב עם, בהדרכת מידד גורן.

הרשמה במחלקת הגבייה 08-6564121 
או באתר המועצה.

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

טיולים מהנים לכולם!

תחזית תרבות

סוגרים את עונת הטיולים
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עלות השתלמות: 50 ש"ח
 , ronib.boker@gmail.com להרשמה נא ליצור קשר עם רוני בדוא"ל

לפרטים נוספים: מידד – 052-3689608

מפגש ראשון יתקיים ב: 9-10/5/13
נושא המפגש: מקנני המצוקים: נשרים, רחמים, ובזים. 

תכנית: נפגש ביום חמישי 9/10/13 במרכז הבינתחומי )בין המרכז המסחרי 
לפארק קבר בן גוריון( בשעה 18:00.

18:30: הרצאת ערב: נשרים, רחמים ובזים. עופות דורסים בנגב. מה ידוע 
לנו? מה רוצים לדעת?

יום שישי 10/5/13
בשעה 06:30 נצא לטיול רגלי לכיוון עין עקב דרך רמת דבשון. בסיור 

נחפש רחמים, נשרים ובזי צוקים המקננים באזור. כמו כן נתור אחר שוכני 
המצוקים האחרים; עקבים עיטיים, סיסים, סנוניות ועוד. בעין עקב נכיר את 

ציפורי המדבר הבאות לשתות ממי המעיין ונשוב למדרשה על גבי רכבים 
שיחכו במעיין.

הסיור הינו בדרגת קושי בינונית. 
סיום משוער: 13:00

להביא: משקפת, כובע, מים, סנדוויצ'ים, נעלי הליכה, קרם הגנה.
מספר המקומות מוגבל, אנא הרשמו בהקדם!

מרכז צפרות רמת נגב מקיים סדרת השתלמויות חודשיות בנושא 
ציפורים. ההשתלמויות תהיינה בנויות מהרצאות ערב וסיורים 

בבוקר למחרת ויועברו ע"י מיטב מומחי הציפורים בארץ.
ההשתלמויות מיועדות לקהל הרחב המעוניין להרחיב ידיעותיו 

בתחום ציפורי הנגב.

זהירות, פרופסור בפאב!השתלמויות צפרות 
אירועי "מדע על הבר במדבר" הפגישו את צעירי המועצה עם מדע פופולארי

אירועי  מהסוף:  נתחיל 
במדבר"  הבר  על  "מדע 
נגב  ברמת  שהתקיימו 
גדוו הצלחה  היו   11.4 -ב

 - מוקדים  ארבעה  לה. 
קפה  בטללים,   "40 "פאב 
במדרשת  "ג'ומעה"  עזוז, 

במ ו"מתילדה"  ובן-גוריון 
את  פתחו   - שדה  שאבי 
האזור,  לתושבי  דלתם 
שהגיעו בהמוניהם להאזין 
בתחומי  הרצאות  לשש 

התכ הפופולארי.  והמדע 
האווירה  המרתקים,  נים 

הפתו הדיונים  והנהדרת, 
הפסי שלא  והבירה  וחים 

קה לזרום הפכו את הערב 
הזה לבלתי נשכח. 

האירוע אורגן על ידינו, שישה סטודנטים מכפר 
איילים,  לעמותת  השייך  )אשלים(,  "עדיאל" 
השנה,  בתחילת  לאוויר  שנזרק  כרעיון  והתחיל 
כשחיפשנו דרך לפלפל את חיי הלילה ברמת נגב 
מתוך עולמנו כסטודנטים. "מדע על הבר" הוא 
שנים  כבר  שמתקיים  ומוצלח,  מוכר  קונספט 
הרצאות  בסדרת  מדובר  בארץ.  שונות  בערים 

ושמתקיימות במקביל על ידי מרצים מהאוניבר
סיטה במספר פאבים מקומיים, ופתוחות לקהל 
את  לחזק  הייתה  שלנו  נוספת  מטרה  הרחב. 
בין הסטודנטים בכפר לבין תושבי רמת  הקשר 

לאי כשהגענו  היישוב.  לכותלי  מחוץ  גם  ונגב, 

רועים שונים במועצה בכדי לפרסם את הערב, 
וחילקנו פלאיירים  ישבנו בערבי פאב מקומיים 

ביישובים, הרגשנו שהמשימה בהחלט הושגה. 
ובתי  הפאבים  לבעלי  תודה  לומר  המקום  זה 

או ואירחו  המשותפת,  ליוזמה  שנרתמו  והקפה 
תנו באהבה רבה. תודה גם לפורום הצעירים של 
שהצלחת  ספק  אין  רבות.  לנו  שעזר  המועצה 

האירוע השאירה בכולנו טעם לעוד.
נתראה באירוע הבא!

יונתן וטרמן, גל שקד, שירי טייכר, 
מור הרפז, שחר כהן וחן פרץ
כפר הסטודנטים "עדיאל" )אשלים(

התכנים האווירה והבירה הפכו את הערב לבלתי נשכח

החודש במרכז הצעירים
טיולים, סדנאות וערב סטנדאפ בלתי נשכח

והחודש האחרון היה עמוס במרכז הצעי
רים. 

טיול של חבר'ה בגילאי 20-30 הוציא 35 
הנחל  במי  לצעוד  קלט,  לוואדי  צעירים 
נוף מדברי מסוג אחר.  ולנשום  היפהפה 

וכיוון שרצינו לשמר אינטימיות, לא אפ
אלה  להירשם,  נוספים  לצעירים  שרנו 
יצטרכו להמתין מעט לטיול הבא שייצא 

בחודש הקרוב. 
של  הבמה  טללים,  ב"ארבעים"  בינתיים 

ומרכז הצעירים, היו הופעות לרוב, ובל
גדי  של  הסטנדאפ  הופעת  במיוחד  טה 
וילצ'רסקי עם המיקרופון המפורסם, בה 
ו 150 איש התגלגלו מצחוק לנוכח השט
יות שהוא אמר. בחודש האחרון הופיעו 
גם משפחת דקל האהובה, אפרים שמיר 

ורוקפור. שלא תגידו שמשעמם.
יום  באותו  שהחודש  לראות  מרגש  היה 

ונפתחו גם סדנת ההכוונה השנתית לח
יילים משוחררים, וגם המחזור השני של 
כאן   EZWay של  הפסיכומטרי  קורס 
במועצה. הסדנה הייתה נדירה ומרתקת, 

וזכ ווכרגיל נתנה כלים חשובים לחיים, 
תה לתגובות נלהבות מצד המשתתפים.

בימים אלו אנו שוקדים במרכז הצעירים 
פרו ועל  תעסוקה,  תחום  פיתוח  ועל 

יקטים רבים ומגוונים. אנחנו מזמינים צעירים שרוצים ליזום אירוע או הרצאה לכלל המועצה 
דרך לשתף  נמצא  בפורום. בטוח  היישוב  נציג  דרך  אלינו  לפנות  ב"ארבעים"  או  ביישוב שלהם 

פעולה, להנחות ולעזור. בכל שאלה, מחשבה או רעיון, אנחנו תמיד פה בשבילכם.

נעמה חיימוב צנעני, מנהלת מרכז הצעירים 08-6564112
נורית אוסדון, רכזת השכלה ותעסוקה 054-2401056
אבישי אדרי, רכז מעורבות חברתית 052-2250523
מאור חדד ויקיר כנפי, יזמי פאב "ארבעים"

ופורום צעירים - אלון ברזילי, גל סינה, אילון צחור, 
אורן הופמן, ענר אנטולוגי, מורן אפרת ובן שר
חפשו אותנו בפייסבוק: "מרכז צעירים רמת הנגב"

נוף מדברי מסוג אחר

סדנה נדירה ומרתקת

צילום: מידד גורן
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ספר  בית  פתח  האחרון  העצמאות  ביום 
"משאבים" במסורת חדשה. תחילתו של 
היום המיוחד, פרי שיתוף פעולה של צוות 

ובית הספר וועד ההורים, הוא למידה ער
וכית חווייתית של מורשת הקרב והמער

כה לשחרור הנגב בעקבות לוחמי תש"ח. 
לסיורים  יצאו  הספר  בית  תלמידי  כל 

בא שונים  במסלולים  לוחמים  ובעקבות 
זור: כיתות א'-ב' סיירו בניצנה ולמדו על 
והקושי בלחימה  חשיבות הקרב בניצנה 
ביד-מרדכי,  ביקרו  ג'-ד'  כיתות  במדבר; 
למדו על קרב שהיה במקום ונפגשו עם 
ביקרו  ה'-ו'  כיתות  תש"ח;  מלוחמי  אחד 
באזור נירעם-סעד הישנה ונירים הישנה 

להת כמפתח  המים  על  ולמדו  ו)דנגור(, 
על  בהגנה  גבורה  וסיפורי  בנגב  יישבות 
הבית; וכיתות ז'-ח' סיירו בניצנים ובגשר 
תוך  באזור,  הקרב  על  ולמדו  הלום  עד 

הבנת הדילמה - כניעה מול חירוף נפש.
לשח לוחמים  בעקבות  הסיורים  ובסיום 
ורור הנגב, הגיעו התלמידים לפארק גול

דה, שם חיכו להם נציגי ההורים שהכינו 

והפתעות שילדים אוהבים. חלק זה הסתי
ים בטקס קצר בהנחיית מדריכי בית ספר 
שדה שדה בוקר, בשירת "המנון הפלמ"ח" 
וב"רונדו שירי יום העצמאות" שאורגן על 

הס המיוחד  היום  ח'.  כיתה  תלמידי  וידי 
שהוקדש  אייר,  חודש  ראש  בטקס  תיים 
ליום העצמאות ה-65 של מדינת ישראל, 

ובשירה בציבור באולם ברביבים.
עידית פאר 
בי"ס משאבים

לאחר האירועים קיבלנו 
את המכתב הבא:

לשלומית ולכל צוות בי"ס משאבים,
לטיול  כמלווה  הצטרפתי  חמישי  ביום 

יום העצמאות של ביה"ס ונה וולאירועי 
מהפעילות  להנאה  מעבר  מאוד.  ניתי 
ומהילדים, לא יכולתי להפסיק להתפעל 
מכל ההפקה הזאת. החלטתי לכתוב לכם 

ועל זה, כי בעל-פה לא יספיקו לי המיל
פשוט  הייתה  הרעיון  הגיית  ראשית,  ים. 
מופלאה. השילוב בין שלושת חלקי היום 

היווה איזון מדויק בין טיול, הקניית ידע 
ומופע  בית-ספרי  ובילוי  מפגש  וערכים, 

תרבותי. 

עליו,  שחשבו  ניכר  הזה,  ביום  פרט  כל 
ובדקו ותכננו אותו. הסיור שהמחיש לתל
ומידים את קירבתם ההיסטורית של קר

הסברים,  שילב  העצמאות,  מלחמת  בות 
ותצפיות. המפגש הבית-ספרי  משחקים 

ובפארק גולדה היה מאורגן בצורה מפלי
הנציגים  המסומנות,  המחצלות  עם  אה, 
מהכיתות, שעלו לבמה ושיתפו את כולם 
באדיבות  הפינוקים  הכיתתיות,  בחוויות 
ועד ההורים בשיתוף - אני מניחה - עם 
ונתנה  נעימה  הייתה  האווירה  ביה"ס. 
המופע  בית-ספרי.  "ביחד"  של  תחושה 

והשמח ברביבים השלים את החלק האו
מנותי ואת כל היום המיוחד הזה.

והחשיבה הרבה והתכנון המדוקדק שני
ביטוי  לידי  היום, באו  כרו בכל שלב של 
גם באופן הטכני של "תקתוק" העניינים: 
תיאום  לאוטובוסים,  בעליה  היעילות 
הזמנים, סידור המקום לילקוטים וסימון 
הם  אלה  כל  כבר;  שהזכרתי  המחצלות 
מבצעים מורכבים שתכנון מוקדם וניסיון 
רב דרושים להשגתם. הרעיון היה מצוין 

והביצוע - מרשים ביותר. 
תודה רבה לכולכם,

נועה שאול

ובשעה ששאלת היסוד של מערכת החינוך עוד מר
חפת באוויר, וכשעוד לא ברור איך בדיוק מעלים את 

תל של  הערכי"  "הרף  את  מכך,  ויתרה  הציונים,  ורף 
שנים  שמונה  מזה  במועצה  מתקיים   - ישראל  מידי 
"מסע  ושמו  וייחודי  מרשים  חינוכי  מפעל  ברציפות 
עלייה לרגל". המסע, פרי יוזמתו של שי חולדאי, הוא 
של  השונים  הפעולה  שיתופי  מבין  הגדול  הפרויקט 
חניכי מכינת הנגב שבמדרשת שדה בוקר והמועצה 
על  ומנוהל  מתוכנן  ככולו  רובו  הנגב.  רמת  האזורית 

ידי חניכי המכינה.
באייר,  י"ג  ה-23.4,  שלישי  ביום  החל  המסע  השנה, 
בתקופה שבין יום העצמאות לבין יום ירושלים. יצאנו 
עם תלמידי כיתות ז' משני בתי הספר של רמת הנגב  
"צין" ו"משאבים", ובנוסף תלמידי פנימיית "נווה חנה" 

ומקריית גת, למסע של שלושה ימים מהנגב לירוש
לים. מסע זה הוא נקודת שיא בשנת הבר ובת המצווה, 
מסע בעקבות הזהות היהודית, הישראלית והאישית 
הפורצים  מאנדרטת  ברגל  יחד  עלינו  במסע  שלהם. 
התלמידים  העתיקה.  העיר  לעבר  ירושלים  שבהרי 
יהדות,  נושאי  במגוון  המכינה  חניכי  ידי  על  הודרכו 

וטבע ומורשת. ההדרכות הועברו בדרכים שונות וח
ווייתיות ובהן המחזות, דיונים והפעלות. ביום האחרון 
אף התנסו התלמידים בהדרכה בעצמם )ועשו עבודה 

מרשימה למדי!(.

השנה יצאו למסע העלייה לרגל גם תלמידי פנימיית 
"תיקון עולם" שבניצנה, למעין מסע מקביל משלהם, 
דומה אך... שונה. תלמידי הפנימייה הם נערים בגילאי 
ו 14-18, פליטים ומבקשי מקלט, רובם נוצרים מאר
תריאה. לראשונה יצאו הנערים למעין "טיול שנתי" 
פניה.  שלל  על  ישראל  את  מקרוב  והכירו  משלהם 
במסע ביקרו באתרים הקדושים לנצרות ונחשפו גם 
בזכות  יצא לפועל  והיהודי. המסע  לעולם הישראלי 
עבודה קשה ומרובה של חניכי המכינה: מפגשי הכנה 
עם התלמידים, ישיבות חשיבה ותיאום עם המורות 

לוגיס ההדרכות,  הכנת  הספר,  בתי  של  ווהמנהלות 
טיקה וכו'. בטקס הסיום, כשניצבנו מול הנוף המרהיב 

והנשקף מטיילת ארמון הנציב, נשמנו לרווחה והרג
שת הסיפוק הייתה בשיאה. בסיומו של מסע חווייתי, 
מלמד ומעשיר, אך לעיתים גם קשה ומעייף, היה טוב 
לראות שניתן לחזק את העשייה הבית ספרית ולחנך 
אחרת:  בדרך  גם  וערכים  יהדות  לציונות,  תלמידים 

דרך הרגליים.
ובהזדמנות זו גם נוקיר תודה לשותפים הרבים שסיי

עו למסע להצליח: המועצה האזורית רמת הנגב, בתי 
מדרשת  תאגיד  בניצנה,  החינוכית  הקהילייה  הספר, 

שדה בוקר ולחברת מטרופולין על תרומתה הנדיבה.
דור מנה, מחזור י"א
מכינת הנגב

למידה ערכית חווייתית של מורשת הקרב

צילום: מיכל פלגההדרכות הועברו בדרכים שונות וחווייתיות 

ביה"ס משאבים חוגג עצמאות

מסע התבגרות

ילדי בית הספר יצאו למסע בעקבות לוחמים לשחרור הנגב

מסע העלייה לרגל התקיים החודש זו השנה השמינית ברציפות. 
הפעם הצטרפו גם חניכי פנימיית "תיקון עולם" שבניצנה

farm@kornmehl.co.il | www.kornmehl.co.il

ashbafarm@gmail.com | www.ashba.co.il

 nahal.boker@gmail.com

www.rng.org.il

info@naotfarm.co.il www.naotfarm.co.il

 
farm@orlyya.co.il www.aragan.lanegev.co.il

 kishfarm@gmail.com 

rotawinery@walla.com www.rotawinery.com
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הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:

במבנה - יש להיכנס לממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר פנימי מוגן, בהתאם לזמן העומד לרשותנו, ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ - יש להיכנס למבנה קרוב, בהתאם לזמן העומד לרשותנו. אם אין מבנה בקרבת מקום, או אם נמצאים בשטח פתוח, יש 

לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך 

פרק הזמן העומד לרשותנו, יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. במקרה שלא ניתן לצאת 
מהרכב, יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

• אם לא ניתנה הנחיה אחרת - לאחר 10 דקות ניתן לצאת ממיגון
• חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ. במקרה כזה, יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

• יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

 

הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו
את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או הישמע קול נפץ, לפי סדר העדיפות הבא:

• ממ"ד )מרחב מוגן דירתי( או ממ"ק )מרחב מוגן קומתי( הם הבחירה המועדפת.
• מקלט בבניין משותף - בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי, ללא 

תלות בזמן ההתרעה.
• מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.

• באין ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

ביום העצמאות התקיים במשאבי שדה 
בן  השנה  הקיבוץ  בנים.  מחזורי  כנס 
מחזורים   37 בו  היו  זו  לשנה  ועד   ,64
הופעלו  היום  במהלך  י"ב.  סיימו  אשר 

בנוסטל העוסקים  שונים  ומרכזים 
סרטונים  ראשונים,  בצריף  ביקור  גיה: 
שצולמו במשאבי שדה במהלך השנים 
תמונות  של  תערוכה  במועדון,  הוקרנו 
שירים  עם  נייר  ממגזרות  קיבוציות 
המלווים את התמונות. בנוסף, הופעלו 
שההורים  כדי  לילדים  הפעלה  מרכזי 

מת מתקנים   – בנחת  להיפגש  ויוכלו 
נפחים, מרכז יצירה מרשים, ומשחקים 
של פעם כמו חבל קפיצה, חמש אבנים 

ואחרים. 
וקיבוץ משאבי שדה שם לו כמטרה עי

קרית להחזיר את הבנים ליישוב, ואחת 
הבמות בכנס הוקדשה במיוחד לנושא 
במלוא  שנכנסה  הקליטה,  ועדת  זה. 

הצי דוכן,  הקימה  לעניינים,  והמרץ 
גה בפני הבנים את התהליך, ענתה על 

תק כולנו  מתעניינים.  ואספה  ושאלות 
ווה כי מראה הקיבוץ ביום הכנס, מלא 

וגדוש, יהפוך להיות כבדרך קבע.
וכל אלו ומזג האוויר שהיה לצידנו אפ

מפגש  הנאה,  ששילב  מיוחד  יום  שרו 
היכולת  על  גאווה  תחושת  וגם  חברים 
היום  לסיום  כזה.  יום  ולהרים  להקים 

והתקיימה אחר הצהריים על הדשא הו
פעה של מתי כספי, שהוסיפה עוד טעם 

של פעם והעלתה חיוך. 
מיו עצמאות  יום  השנה  היה  ולכולנו 

הקולקטיבי  בין  שילב  אשר  מאוד,  חד 
שיש  הכוח  את  לכולנו  והזכיר  לאישי 
בעשייה, במפגש ובביחד. תודה לקיבוץ 

ומשאבי שדה ולמועצה האזורית שאפ
שרו הפקת יום זה.

חן גולדמן 
היום הסתיים בהופעה של מתי כספימשאבי שדה

הבנים חוזרים למשאבי שדה
קיבוץ משאבי שדה חגג עם בוגרי 37 מחזורים מהעבר

הזמן העומד לתושב ברמת נגב -

דקה אחת

שבוע חירום לאומי 26-30/5/13
1. בין התאריכים 26-30/5/13 יתקיים תרגיל התגוננות ארצי במתווה 

מלחמה.
2. במסגרת התרגיל יתרגלו כל משרדי הממשלה, הרשויות וכוחות 

ההצלה והחירום במדינת ישראל. 
3. מתווה התרגיל:

א. 26/5/13, יום א' - יתקיימו פורומים שונים במוסדות החירום.
ב. 27/5/13, יום ב' - יתקיים תרגיל התגוננות אזרחית לכלל העורף 

האזרחי בשטח מדינת ישראל ויתורגל פעמיים:
• 12:30 - תישמע צפירה בכל הארץ. מוסדות החינוך יתרגלו כניסה 
למקלטים או למיגון אחר )הכי מוגן שיש( וכן כלל האוכלוסייה בארץ.

• 19:30 - תישמע צפירה נוספת בכל הארץ. כלל האוכלוסייה יתרגלו 
בשנית כניסה למקלטים או מרחבים מוגנים )הכי מוגן שיש(.

• התושבים מתבקשים לתרגל כניסה למרחב מוגן, כמו כן הנחיות 
התגוננות יופצו באמצעי התקשורת.

• 28/5/13, יום ג' - פתיחה של מרכזי הפעלה ביישובים ותרגיל מטה 
החרום של הרשות וזאת בהתאם לתרחיש הייחוס.

• 30/5/13, יום ה' - יתקיימו משחקי מלחמה במטה כוחות ההצלה.
• לסיכום: 

• התרגיל מהווה הזדמנות בתרגול התושבים למצב מלחמה.
• נצלו תרגיל זה לשיפור המוכנות כל אחד בתחומו.

• עם סיום התרגיל יופץ סיכום של התרגיל ותיקון ליקויים. 
• רצ"ב הנחיות התגוננות ובחירת מרחב מוגן.

בברכה,
מוטי זנה
קב"ט המועצה



7 רמת הנגב מס' 184, אייר תשע"ג, מאי 2013

 Our goal, with the help of   
 teachers, is to bring a little of
 the magic of CERN into the
classroom

בתחילת אפריל יצאנו עם תלמידי מגמת 
הפיזיקה בכיתה י"ב, ובליווי אסא באומר 
מנהל התיכון לחינוך סביבתי, לביקור בן 

וחמישה ימים בצרן שליד ג'נבה, בה ממו
והמפורסם  הגדול  החלקיקים  מאיץ  קם 
LHC. הרעיון היה לחשוף את התלמידים 

מד לפגוש  המדע,  שבחזית  ולמחקרים 
ענים ישראלים שעובדים שם, להתרשם 

וממראה עיניים מאחד הפרויקטים המד
עיים המדהימים ביותר שבנתה האנושות 
וכל זאת כדי לעודד את התלמידים לבחור 
במקצועות מדעיים בהמשך דרכם בחיים 
חיקוי.  וכמודל  כהשראה  להם  ולשמש 
כל  ללא  נעשתה  שהנסיעה  לציין  חשוב 
מימון חיצוני, כלומר היא מומנה ע"י הורי 

התלמידים שהשתתפו במשלחת. 
הלכה  ומאז  ב-1954,  הוקמה   CERN
מעין  ליצור  הייתה  המטרה  והתפתחה. 
תשובה אירופאית להגמוניה האמריקאית 
במדע, בייחוד בתקופה שלאחר מלחמת 
הפיזיקאים  גדולי  בה  השנייה,  העולם 

איינשטיין(.  אלברט  )כמו  לארה"ב  היגרו 
כיום צרן פועל עם תקציב של מיליארד 
שקו מיליארד   4 )כ שוויצרים  -פרנקים 
2,300 אנשי סגל קבועים, שמתוו -לים( ו

כם רק 70 פיזיקאים תיאורטיים והשאר 
חומרים,  מהנדסי  ניסיוניים,  פיזיקאים 
מקצוע  ואנשי  מחשבים  אלקטרוניקה, 

ואחרים שמנהלים את הקומפלקס המור
כב הזה. למקום שלוש מטרות מוצהרות: 
דור  אימון  וטכנולוגית,  מדעית  חדשנות 
העתיד של המדענים והמהנדסים וחינוך. 
דגלם  על  לחרות  מתביישים  לא  הם  כן, 
את המילה חינוך, וזה מאד מצא חן בעיני. 
ופיזיקה,  מדעים  מורי  ובעיקר  המורים, 
מקבלים כאן חשיבות גדולה משום שהם 
מעין "מכפיל כח" - כל מורה פוגש במשך 
חייו מאות תלמידים, ומורה שהקסם של 
צרן דבק בו יעביר את זה הלאה, ומי יודע, 
בעבודה  ישתלב  מהם  חלק  בעתיד  אולי 
נובל.  יזכה בפרס  ואולי אחד מהם  בצרן 
כאן  לגיטימית  מטרה  הוא  נובל  פרס 
לציין  הרצאה  בכל  שוכחים  ולא  בצרן, 
אלו מדענים שעבדו כאן זכו בפרס נובל 

בפיזיקה. 
מציאת  של  המדעיות  המטרות  מלבד 
אבני הבניין היסודיות של החומר וחיפוש 

אחר החומר האפל ומה התרחש בסמוך 
והיא  נוספת  מטרה  ישנה  הגדול,  למפץ 
אנשים  בין  לחבר   - חשובה  פחות  לא 
ממדינות ותרבויות שונות, כאשר השפה 
מעין  היא  צרן  המדע.  היא  המשותפת 
מגדל בבל מודרני, בו עובדים ומבקרים 
אנשים מכל העולם שכולם חיים זה לצד 
שראשו  עצום  בבל  מגדל  בשלום,  זה 

ובשמיים ורגליו בתוך נבכי החומר הקט
נים. מספיק לבקר במסעדה בה סועדים 
מדי יום מאות אנשים, המגיעים ממדינות 
מדעית  בעבודה  עוסקים  וכולם  שונות, 
אפשר  אי  לשני.  אחד  אותם  שמקרבת 
להיות אדיש לקסם הזה שנמצא באוויר, 
המתגבר גם על המבנים הישנים של צרן. 

והמדע המודרני הוא גלובלי, ומצריך שי
תופי פעולה בין מספר מדינות.

ובמהלך הביקור, התלמידים שמעו הרצ
ואות של פרופ' גיורא מיקנברג ממכון ויצ
ומן למדע, שאחראי על המשלחת הישר

אלית לצרן )ישראל תהפוך לחברה מלאה 
בצרן בסוף השנה(, וכן של ד"ר ארז עציון, 

ופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב האחר
ואי על בדיקת תיאוריות אקזוטיות, כלו
הסטנדר למודל  שמעבר  תיאוריות  ומר 

טי, שהוא המודל הפיזיקלי שמתאר את 

גם  גיורא  התנהגות החלקיקים הקטנים. 
דאג לביקור שלנו בגלאי אטלס, שנמצא 
100 מטר מתחת לאדמה. 20 שנים חלפו 
הפרויקט   - הקמתו  ועד  התכנון  משלב 
מאז  האדם  ע"י  שנבנה  ביותר  המורכב 

וומעולם. גיורא התפאר בחלקה של הת
ועשייה הישראלית בבניית מרכיבים שו

על  אחראי  היה  הוא  וכן  הגלאי,  של  נים 
כ-3,000  מעסיק  האטלס  גלאי  הקמתו. 

לתלמי סיפר  גיורא  וטכנאים.  וחוקרים 
דים שבפעם הראשונה שהגלאי עבד הוא 

בכה מרב התרגשות. 
התלמידים ביקרו גם בגלאי CMS, שהוא 
חלקיק  את  לגלות  שנועד  השני  הגלאי 
כל אחד מהגלאים אמור לקלוט  ההיגס. 

ואת האינפורמציה מההתנגשות של אלו
ומת הפרוטונים שנעות במאיץ. בכל אלו

1011 פרוטונים, שממוקדים לעוו  מה יש
בי של שערה. התנגשות מתרחשת כל 25 
מתרחשות  שנייה  וכל  שנייה,  מיליוניות 
כמיליארד אינטראקציות בין הפרוטונים. 
כ-10  במאיץ  נעה  פרוטונים  אלומת  כל 
שעות, שבמהלכן היא מבצעת 400 מיליון 
הקפות במאיץ. כמות המידע היא אדירה, 
רק  שמסננים  למחשבים  מועברת  והיא 
את הנתונים שיש בהם עניין. התלמידים 

גם התנסו בבניית גלאי תא בועות פשוט, 
שבאמצעותו עקבו אחר חלקיקי הקרינה 

הקוסמית שמגיעה מן החלל. 
ביקרנו גם באחד הפרויקטים המעניינים 
ביותר, AMS02, שיתוף פעולה בין צרן 
על  חלקיקים  גלאי  הותקן  בו  לנאס"א 
מעבורת החלל. רק לפני שבועיים טענו 

רא סימנים  שנתגלו  הפרויקט  ומדעני 
שונים לגילויו של החומר האפל - אחת 
האסטרופיזיקה  של  הגדולות  הבעיות 

הנוכחית. 
ועמוסי  ביעף,  חיש  להם  חלפו  הימים 
על  אל  טיסת  על  עלינו  ורשמים  חוויות 
מקווים  אנו  הביתה.  אותנו  שהחזירה 
שהחשיפה למדע המודרני תישא פירות 
באחד הימים, ושהתלמידים נוכחו לדעת 
שפיזיקה היא מדע חי ותוסס ולא אוסף 
בבחינת  ושאלות  יבשות  נוסחאות  של 

הבגרות. 
ותודות לפרופ' גיורא מיקנברג ממכון ויצ

שבלעדיהם  סטור,  מיק  ולד"ר  למדע  מן 
הביקור לא היה יוצא לפועל. 

ד"ר חזי יצחק 
בי"ס תיכון לחינוך סביבתי, 
מדרשת שדה בוקר

משלחת נוספת של תלמידי פיזיקה חזרה מביקור במאיץ החלקיקים ב-CERN שבשוויץ

צילום: באדיבות מדרשת שדה בוקרהפרויקט המורכב ביותר שנבנה ע"י האדם מאז ומעולם

המאה ה-21 
מגדל בבל של

"

"
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הודעה לציבור, המשך מבצע עיקור סירוס חתולי רחוב

המועצה לשירות התושבים 
במטרה לשפר ולייעל את שירות אגף ההנדסה לתושבים, תתקיים:

קבלת קהל לפניות 
GIS-בתחום ה

בכל יום בשעות 10:00-12:00
מומלץ לתאם מראש 08-6564106 

ע"י ברני רוזנפלד, רכז תחום תכנון

חלוקת ערכות מגןחלוקת ערכות מגן מועצה אזורית רמת-נגב ממשיכה במבצע עיקור/סירוס חתולי הרחוב שבתחומה. 
אציין כי בישובים בהם בוצע המבצע באופן מסודר עוקרו וסורסו כל החתולים 

שבו וכיום אין בו חתולים שאינם מעוקרים.אוכלוסיית החתולים מאוזנת,החתולים 
בריאים והישוב סובל הרבה פחות ממטרדי חתולים באופן כללי.

במהלך החודשים הקרובים ילכדו החתולים שימצאו ברחוב,יעברו הליך סירוס/
עיקור ויוחזרו למקום ממנו נלקחו.

בברכה
נתנאל כהן

מנהל אגף הנדסה והתיישבות 

טיולי תל אביב
שיתקיימו בתאריך05/06/2013 כ"ז סיון יום רביעי
www.rng.org.il פרטים מלאים באתר המועצה

ובלוחות המודעות ביישובים

אגף קהילה וחינוך מזמין אתכם להצטרף למסורת: 

● יש להצטייד בתעודת זהות/רישיון נהיגה.
● ניתן לקבל לכל בני המשפחה.

● למי שיש בביתו ערכות מגן ישנות יש להגיע 
    עם הערכות על מנת לקבל ערכה חדשה.

 מוטי זנה
קב"ט המועצה       

להלן מיקום התחנות ותאריכי החלוקה!

12/5/13 ● מועדון חבר קיבוץ רביבים 
   13/5/13 ● בית נוער במדרשה  

● מועדון צוות                                                                          
     16/5/13     כפר הנוער ניצנה   

● בית הפיס מועצה אזורית
  19/5/13     רמת הנגב    

תושבים יקרים
בהתאם לתוכנית העבודה של פיקוד העורף 

תבוצע חלוקת ערכות מגן
לתושבי רמת הנגב ובני משפחתם ע"י דואר ישראל.

בין השעות
15:00-19:00

תושבים מתבקשים לגלות ערנות ואכפתיות ו:
1. אלו שיש להם חתול ביתי שאינם מעוניינים 

שילכד בטעות יסמנו אותו בקולר על צווארו 
וישמרו אותו בתחומי הבית ולא יניחו לו לשוטט.

2. אנשים שיודעים על ריכוז של חתולים במקום 
מסוים אשמח אם יידעו אותי במייל.
3. מתנדבים לנושא יתקבלו בברכה.

      
שלכם,

דר' עדי ולרשטיין
הרופאה הוטרינרית הרשותית 

למען שמירה על איכות-חיינו 

וצעידה עם הקדמה.

מועדון הנחות והטבות לאזרחים ותיקים

"ותיקים ונהנים" הוא מועדון צרכנות לאזרחים ותיקים, שהוקם ביוזמת המשרד 
לאזרחים ותיקים .

מועדון "ותיקים ונהנים" פועל לטובת כלל האזרחים הוותיקים בישראל, 
באמצעות שיתוף פעולה עם חברות וגופים מסחריים, על מנת להציע מגוון רחב 

של פעילויות, הטבות ושירותים בתחומים הבאים:
קניות וצרכנות, תרבות הפנאי, ספורט, טיולים ונופש בארץ ובחו"ל, לימודים, 

תקשורת, שירותים עד הבית ועוד.

מיהו עמית "ותיקים ונהנים"?
כל אזרח ותיק )נשים מגיל 62, גברים מגיל 67( זכאי להנות מהטבות שונות, אך 

על מנת לקבלת גישה להטבות הניתנות באמצעות זיהוי אישי, יש לבצע הרשמה 
באמצעות אתר: www.8840.co.il או למלא טופס הצטרפות ולשלוח לפקס 

03-5039225, או לכתובת המייל info@style.co.il או בדואר לכתובת: סרלין 
40, חולון 58298. או להתקשר לטלפון: 8840*

תושבי רמת הנגב!!!
הירח הולך ומתמלא, מוסיף ועולה ובשיזף ממשיכים עם המסורת החדשה.

פעם בחודש בלילות של ירח מלא נפגשים בשיזף לשיחות והרצאות
במגוון רחב של נושאים שנוגעים בכולנו.  

והפעם אנחנו שמחים להזמינכם לשמוע את  ההרצאה

ית"  ָסְרתִּ דּוִאית ַהמָּ ֲחֵבָרה ַהבֶּ " ִחּנּוְך ּוַמְנִהיגּות בַּ
מפי סלמאן סדאן מהכפר אריכא

ית"  ָסְרתִּ דּוִאית ַהמָּ ֲחֵבָרה ַהבֶּ " ִחּנּוְך ּוַמְנִהיגּות בַּ
מפי סלמאן סדאן מהכפר אריכא

לפרטים נוספים: רוני – 050-6392985
*במידה והנכם מעוניינים להרצות אשמח שתצרו עמי קשר

ביום חמישי ה23 למאי, י"ד סיוון, בשעה 20 וחצי.
בואו בשמחה,

ההרצאות מתקיימות בבית הראשונים שלנו.
קהילת שיזף

בואו בשמחה,
ההרצאות מתקיימות בבית הראשונים שלנו.

קהילת שיזף

גרעין שיזף
"הנגב טומן בחובו את ההבטחה הגדולה ביותר – להתחיל כל דבר מראשיתו"

)דוד בן גוריון(.
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החטפית - בשחור ולבן
בנחילי  מדובר  לא  לא,  הנגב.  את  אדיר  גל  שוטף  אלה  בימים 

וארבה וגם לא סופות אבק צהובות. מדובר במליוני ציפורים קט
נהרות  וימים,  מדבריות  באומץ  שחצו  אחרי  אלינו  שהגיעו  נות 
ואגמים. חלקן הגיעו כל הדרך מדרום אפריקה, אחרות ממזרח 
וחושים  עוף  להצפין  להן  קורא  מסתורי  קול  השחורה.  היבשת 

חדים מורים להם את הדרך. 
יישובי הנגב הן למעשה הנקודות הירוקות הראשונות שרואות 
סיני.  וחצי האי  ציפורים אלו, אחרי שעפו מעל המדבר המצרי 
ובריכות המים השונות מוצאות הן  בינות לעצי הנוי, שיחי הגן 
מסתור, אוכל ומים. חלקן נשארות איתנו ימים אחדים עד שהן 
צוברות מספיק "דלק" בכדי להמשיך במסען הארוך, מי למזרח 
אירופה, מי לרוסיה הרחוקה וחלקן אף ירחיק עד לסקנדינביה 

ובריטניה.
אחת מאותן עוברות אורח קטנות היא החטפית. חמישה מינים 

ועוברים באורח קבע בנגב. שלושה מהם מיוחדים בצבעם הש
מתוך  החטפית  קבלה  שמה  את  הזכרים(.  )רק  הבולט  חור-לבן 
תולעים  חרקים,  אחר  בתורה  בולטת  נקודה  על  לעמוד  מנהגה 
וזחלים. משאיתרה את מזונה, תזנק ותחטוף אותו, מיד תחזור 

לענף ותאכל בתיאבון.
שכונות המגורים צפופי העצים, שביניהם פרושים משטחי דשא 
בימים  ליד.  ככפפה  לחטפית  מתאימים  חרקים,  ורוויי  ירוקים 

ואלה ממש אפשר למצוא אותן בכל ישוב ברחבי המועצה. מומ
לץ ללכת למדשאת המרכז המסחרי במדרשה )מאחורי גיאופן(, 
פארק קבר בן גוריון, מדשאות שדה בוקר, משאבי שדה ורביבים 
או לחורשת בארותיים ליד עזוז ולשבת בשקט. החטפיות הינן 
ציפורים פעלתניות, ה נוטות להישאר באותו אזור, ולכן לא קשה 
למצוא אותן. אחרי שאיתרתם אחת, שבו בשקט והן אולי אפילו 

יתקרבו מרחק מטרים ספורים מכם. חוויה נהדרת. בהצלחה! 

מידד גורן

ציפור החודש
מידד גורן

צילום: מידד גורן הגיעה לתדלק אצלנו בדרך צפונה

מגד ירחים לחדש במידה הנכונה
יצא  וכך  ביניהם,  והלועזי לא תמיד מתואמים  הלוח העברי 
נפספס  שלא  בשביל  אז  בסיוון.  יוצא  מאי  של  שהגיליון 

נתעמק החודש גם במשפט של אייר וגם בזה של סיון.
אייר

ֶל ּתַלְמִידי רַּבִי ֲעקִיבָא  הַּגְבּורָה העילאה שׁ
ֵי הַּקְהִּלוֹת ֶל קְדוֹשׁ וְהַּצָפונָה שׁ

ּבִ"י  ְ ֶל רַשׁ מִתְחַּבְרוֹת יַחַד ּבָאוֹצָר הַחַּיִים שׁ
)הראי”ה קוק, מגד ירחים, אייר תרע”ד(

חודש  היה  היהודית  ההיסטוריה  אורך  לכל  אייר  חודש 
המערבב בתוכו שמחה עצומה ועצב נוראי, אבל כנראה שזה 
חלק מסוד קיומנו. לפי אחד הפירושים המקובלים, 24,000 
תלמידי רבי עקיבא שנהרגו בימי ספירת העומר היו בעצם 
שנים  מאות  כמה  כוכבא.  בר  מרד  בכישלון  שנהרגו  חיילים 
מאורעות  אירעו  העומר,  ספירת  בתקופת  שוב  כך,  אחר 
אלפי  נטבחו  הצלב  ממסעות  כחלק  בהם   ,)1096( תתנ"ו 
יהודים בקהילות המרכזיות באשכנז באותה תקופה )שפייר, 
גבורתם  בין  היום,  גם  הקיים  הזה,  המתח  וורמיזה(.  מגנצא 

הנרצחים  של  גבורתם  לבין  בקרב  הנהרגים  החיילים  של 
פתרון  לקבל  קוק,  הרב  לפי  יכול,  לטבח"  "כצאן  המובלים 
בעזרת תורת הסוד של רבי שמעון בר יוחאי )שיום ההילולה 
שלו בל"ג בעומר( - תורת הסוד היודעת לחבר בין ניגודים 

ולתת להם משמעות.
נדמה לי שאם הרב קוק היה חי לאחר קום המדינה אולי היה 

כותב את המשפט כך:
הגבורה העילאה של חיילי צבא הגנה לישראל

והצפונה של קדושי השואה
מתחברות יחד בעוצמת החיים של חג עצמאותנו 

סיון
שִׂמְחַת מַּתָן ּתוֹרָה

ּתִגְּדַל לְפִי רֹב בכוריה
לְהַּתִיר חָדָשׁ ּבַּמִקְּדָשׁ

ּבְמִּדָה נְכוֹנָה.
)הראי“ה קוק, מגד ירחים, סיוון תרע“ב(

ה"חדש" הוא הכינוי לתבואה החדשה שגדלה באותה שנה. 
לפי התורה אסור לאכול מהתבואה הזו עד אחרי פסח, ואסור 
להשתמש בה בבית המקדש עד אחרי שבועות. כפרפראזה 
החרדים  נוהגים  איש(,  לחזון  )המיוחסת  "חדש"  המונח  על 
אסור  לשיטתם,  כלומר  התורה".  מן  אסור  "חדש  להגיד: 

לחדש או לשנות שום דבר מהמסורות הקדומות.
אבל אפשר גם להתמקד במותר ולא באסור. חג מתן תורה הוא 
הזמן בו כבר מותר לגמרי לאכול מהחדש. השמחה הגדולה 
יותר היא דווקא בחדש, דווקא כשמחדשים דברים חדשים, 

אבל כמו בכל דבר גם זה צריך להיות "במידה הנכונה".
ארז לוזון, מרחב עם

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

הפתגמים.

בס"ד

בבית  אונקולוגי  יום  אשפוז  במחלקת 
רפלק לעוד  זקוקים  סורוקה  והחולים 
וסולוגים מתנדבים. הטיפול הרפלקסו

לוגי בחולי סרטן הוכח כברכה והקלה 
ית למצווה  ושותפים  לחולים,  וגדולה 

קבלו בשמחה. 
מספרת יוכי גורדון ממדרשת בן גוריון, 
במחלקה:  המתנדבת  רפלקסולוגית 

מגי החולים  אונקולוגי  יום  ו"באשפוז 

עים בבוקר, מקבלים טיפול כימותרפי 
בן כמה שעות וחוזרים הביתה. החולים 

ו- צעירים ומבוגרים - יושבים בכורס
ומחוברים  במיטות  שוכבים  או  אות 
החומרים  החדרת  לצורך  לאינפוזיה 
לגופם. בזמן הטיפול אנחנו המתנדבים 
מפנקים אותם בעיסוי ברגליהם שעוזר 
מאד, מקל על תחושת הנימול ברגליים 

שאב מהתחושה  חלק  להם  וומחזיר 

והידיים.  הרגליים  באצבעות  להם  דה 
בטיפול  ראשונה  התנסות  זוהי  לרובם 
הפעם  לאחר  תמיד  אך  רפלקסולוגי, 

הראשונה יש דרישה לטיפול חוזר. 
החו את  מעודדת  אני  הטיפול  ו"בזמן 

עיניים,  לעצום  בכורסא,  להתרווח  לה 
לנשום נשימות עמוקות ולתת לדמיון 
רוצה  הכי  היה  בו  למקום  אותו  לקחת 
לאחר  הטיפול,  בסוף  זה.  ברגע  להיות 

וחצי שעה, המטופלים הרבה יותר רגו
עים. הם מופתעים מן ההקלה הפיזית, 
שהטיפול  והפסיכולוגית  המנטלית 

תורם להם, ואותי זה מאד משמח. 
רק  לי  שיש  הוא  אותי  שמעציב  "מה 
לדחות  צריכה  אני  תמיד  ידיים.  שתי 

מטופלים וזה באמת עצוב". 
המו  - וגברים  נשים   - ורפלקסולוגים 
במחל בשבוע  יום  להתנדב  וכנים 

בסורו אונקולוגי  יום  לאשפוז  וקה 
יוכי  עם  קשר  ליצור  מוזמנים  קה, 
בדוא"ל  או   050-7225642 בטלפון 

.gordonyochi@gmail.com

חני פריאל, רכזת מתנדבים 
המחלקה לשירותים חברתיים

 050-4042335
hitnadvut@rng.org.il

קריאה לרפלקסולוגים להתנדבות 
בית החולים סורוקה זקוק לעוד מתנדבים שיעזרו להקל על חולי הסרטן
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ים
נולדתי ברמת גן וגדלתי בתל אביב, על יד 
הים. בילדות שלי, ולאורך השנים גם, היה 
לי מאוד קשה להיפרד מהים. גדלתי איפה 
זה  עכשיו  מכלול.  שכונת  פעם  שהייתה 
אזור המלונות של תל אביב, בירידה לים 
של  שכונה  הייתה  זו  אז  גורדון,  מרחוב 
צריפים, של אנשים קשי יום. לפני הצבא 
יום לים, גם בחורף, גם  יום  היינו הולכים 
בגשם, לא משנה. אני זוכר את "אלטלנה". 
בתותחים  האנייה  את  הפגיזה  כשההגנה 
והיא נדלקה, פינו את כל התושבים, כולל 

ואת המשפחה שלי, עד ששככה האש וש
ככו ההתפוצצויות. 

נגרות
המקצועי  הספר  בבית  נגרות  למדתי 
"שבח". היה אפשר ללמוד שם כל מקצוע, 
רוצה  שאני  מההתחלה  ידעתי  אני  אבל 
עבדתי  הצבא  לפני  שנה  נגרות.  ללמוד 
פריטים  כמה  עדיין  לי  ויש  עץ,  בחרטות 
שהכנתי באותה תקופה. אני זוכר את כל 
מה שלמדתי בשיעורי הנגרות, וזה מיושם 

אצלי עד היום. 

סטאלג
הצופים,  לתנועת  הצטרפתי  י"א  בכיתה 
הייתה  הטירונות  כגרעין.  לנח"ל  והלכנו 
אבל  חודשים,  חמישה  להימשך  אמורה 
את  לנו  האריכו  אז  סיני  מבצע  התחיל 
הטירונות. ב-1957 הלכנו להכשרה בכפר 

ורופין, אבל לא נתנו לנו לסיים את ההכש
רה כי היו חסרים אנשים בשדה בוקר. זה 
לא כמו היום שיש ירק, יש בתים ויישובים 
מסביב, אז לא היה פה כלום. קראנו למקום 
וגדרות  צריפים  רק  פה  היו  כי  "סטאלג", 
תיל. המדריך שלנו, יהושע כהן, היה איש 
לח"י שהגיע לשדה בוקר בשנה הראשונה 
להקמתו, וכשבן גוריון הגיע הנה הוא היה 

מצחיק  שזה  כמה  עד  שלו,  ראש  השומר 
שאיש לח"י שומר על בן גוריון. 18 מתוך 

הצ השירות  אחרי  נשארו  הגרעין  וחברי 
באי, אבל עם הזמן כולם, עזבו והיום רק 

אשתי ואני נותרנו כאן מהגרעין.

חתימה מבן גוריון
בצופים  קודם,  עוד  הכרנו  ואני  אשתי 
בתל אביב, אבל רק פה נוצר הקשר. היינו 
הדשא  על  התחתנו,  ואז  שנתיים  חברים 
כמובן.  צריף  אז  שהיה  האוכל,  חדר  ליד 
בן גוריון לא היה באותו זמן בקיבוץ אבל 

חתי עם  שלו  ספר  במתנה  לנו  נתן  והוא 
באירו לטיול  נסענו  החתונה  אחרי  ומה. 

פה, מתנה שקיבלנו מההורים, וכשחזרנו 
התחלנו לגדל ילדים. היום יש לנו ארבעה 
ילדים, מתוכם רק אחת נשארה פה, ו-12 
נכדים. אשתי למדה באוניברסיטה, סיימה 
הוראה,  תעודת  גם  ועשתה  ראשון  תואר 
משק,  רכזת  גם  והייתה  ספר  בית  ניהלה 

שזה פחות או יותר לנהל את הקיבוץ.

חולב וטרקטוריסט
נכנס נגרות,  שלמדתי  בגלל  ובהתחלה, 

שהיו  ענפים  היו  אבל  לנגרייה.  ישר  תי 
ביניהם מטע  ידיים עובדות,  חסרים בהם 
ברפת,  עבדתי  שבהכשרה  וכיוון  וצאן, 

הכ לחליבת  תמיד  אותי  שלקחו  וכמובן 
ובשים. וכשלא היה מי שייצא איתן למר

היו  שלב  באיזשהו  יוצא.  הייתי  אני  עה, 
צריכים טרקטוריסט, היה פה מטע גדול, 
אפרסקים,  נשירים,  פירות  של  דונם   450
שזיפים אירופים ומשמשים, אז עבדתי גם 

שלוש שנים בתור טרקטוריסט. 

עניין בבניין
אז  אריזה  בית  לבד  פה  בנינו  מכן  לאחר 

שב חושב  אני  ולבניין.  לנגריה  וחזרתי 
לבד  בנינו  עניין.  הכי הרבה  בניין מצאתי 

הגדלת  אריזה,  בית  סככת  גנרטור,  בית 
עשינו  בקיבוץ  המדרכות  כל  את  לולים, 
במו ידינו. אהבתי את התחושה של ליצור 

ומשהו מאפס. היינו עושים גם ריהוט ליל
דים, מיטות, שולחנות וכונניות וגם ריהוט 
המועצה  בית  את  כשבנו  הילדים.  לבתי 

וא מפקח,  להיות  ממני  ביקשו  והראשון 
חרי כן ביקשו ממני לפקח על בניית בית 

הספר במשאבי שדה. 

חוזר לים
מבוגרים,  מאוד  היו  כבר  שלי  כשההורים 
אותם  לבקר  איך  גדולה  בדילמה  הייתי 

שיח מישהו  וחיפשו  המקרה  רצה  ויותר. 
לק סחורה של המפעל "דביק", שהיה אז 
בחיתוליו, ולקחתי את זה על עצמי. וככה 
העבודה  בסיום  בשבוע  פעמיים  לפחות 

ההו את  לבקר  הולך  הדרך,  על  והייתי, 
אימא  הביתה  מגיע  כשהייתי  תמיד  רים. 
שלי הייתה אומרת לי "נו, אתה לא הולך 
היה  זה  כי  לים  קופץ  הייתי  אז  לים?", 
קופץ  יחף,  ים,  בגד  עם  רק  קרוב,  באמת 

לים וחוזר. 

התקף לב
התקף  וחטפתי  הגורל  רצה  שבעים  בגיל 
לב, סיימתי עם העבודה המסודרת ונהייתי 
התחלתי  לעצמי,  שחזרתי  אחרי  פנסיונר. 

תי של  קטנות  עבודות  מיני  בכל  ולעבוד 
קונים בנגרייה וגם עשיתי עבודות יד בעץ, 
עד שהחלטתי לקנות מחרטת עץ. מאז אני 

ומתעסק בחרטות. אני הולך כל בוקר לנג
וריה למשך חצי יום או שש שעות, לא מפ

ספס אף יום, ויש תוצאות. 

שכחנו מה זה
ולפי דעתי שדה בוקר הוא כבר לא ממש קי

בוץ, אבל כל הקיבוצים משתנים אז כנראה 
שזה עובר גם עלינו. העקרונות של הקיבוץ 
הם שכל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי 

והד מיושם,  כך  כל  שלא  דבר  וזה  וצרכיו, 
בר השני הוא איזשהו שוויון. אף פעם לא 

וחשבתי שאנשים נולדו שווים ושיכול לה
יות שוויון מלא, אבל זה היה פחות או יותר 
אני  ועכשיו  אתו,  שחיינו  מקובל  סטנדרט 
השיתופיות  אז  זה,  מה  שכחנו  שדי  חושב 

היא לא מה שהייתה.

אדם,  מקום

עוזי פופר, שדה בוקר

זהירות, בולבולים
בימים אלה מתחילים להבשיל הפירות על עצי הפרי ברחבי 

הפי לקטיף  הסלים  את  מכינים  שאתם  לפני  רגע  והגינות. 
רות, כדאי שתיערכו לתחרות קשה עם בולבולים חצופים 
ושאר זחלים רעבים שיקדימו אתכם וינגסו מהפרי הנכסף 
עוד טרם הבשיל. ראשון להבשיל בפירות העונה הוא שסק, 
אפרסק,  שזיף,  משמש,  תות,  ההבשלה:  סדר  לפי  ואחריו 

ונקטרינה, תאנה, תפוח, אגס, רימון וזית. הדרך הטובה ביו
צפו ברשת  העץ  את  לעטוף  היא  הפירות  על  לשמור  ותר 

וגם תמנע חדירת חרקים  פה שתגן על הפירות מציפורים 
מעופפים. 

לא מתאימים  הפרי  עצי  כל  לא  עסקינן,  פרי  בעצי  וואם 
וככל  ומנגו(,  )למשל עצים טרופיים כמו אבוקדו  זור הנגב 
קשים.  יותר  הגידול  תנאי  כך  בגובה,  ועולים  שמדרימים 

ובפתחת ניצנה התנאים יותר טובים לצמחים, הקרקע החו
שניתן  כך  יחסית,  מתון  והחורף  טוב,  ניקוז  מאפשרת  לית 

לגדל מגוון גדול יותר של עצי פרי, כמו תפוזים.

Acacia פינת הצמח המדברי: שיטה
השיטיים  מתת-משפחת  צמח  של  סוג  היא  שיטה 
כ-  בסוג  הקטנתיים.  לסדרת  ששייכת   Mimosaceae((

ו 1300 מינים. לאחרונה שייכו את המינים לחמישה תת ס
גים, אך הגנים הבוטניים המלכותיים באנגליה,KEW , אינם 
מקבלים את המיון החדש )כנראה שהם לא רוצים להתחיל 
לשנות את כל השלטים של שמות השיטים...(. ניתן למצוא 
רוב  כאשר  הארץ,  כדור  על  החמים  האזורים  ברוב  שיטים 

המינים מקורם באוסטרליה.
ולשיטים תפרחת עגולה המורכבת מעשרות פרחים קטנט

נים בצבע צהוב וקרם. למינים מאפריקה ואמריקה יש עלים 
לשיטת  קוצניים.  לרוב  ואלה  קטנים,  עלעלים  עם  מנוצים 
באורך  קוצים  יש  אפריקה  בדרום   )Acacia karoo( הקרו 
10 ס"מ ויותר, והגנן המדברי צריך קסדה בזמן גיזום העץ. 

ובארץ הקוצים של עצי השיטה צנועים יותר, אך עדיין מה
השיטים  ג'יפים.  של  ולצמיגים  יחפות  לרגליים  סכנה  ווים 
האוסטרליות יותר עדינות – אין להן קוצים ועליהן ארוכים. 
אך יש שיטה אחת אוסטרלית )לא כל כך סימפטית(, שיטה 
אין   – בארץ  אחד  מספר  הפולש  למין  שנחשבת  מכחילה, 
שיטה  של  קטן  יער  ,בלי  בארץ  ובכלל  בנגב,  יישוב  כמעט 

מכחילה. 
בארץ שלושה מיני שיטה מקומיים הגדלים במדבר: שיטת 
מלבינה  שיטה  בנוסף,  והסוכך.  סלילנית,  שיטה  הנגב, 
הנגב,  בדרום  גדלים  והסוכך  סלילנית  שיטה  בצפון.  גדלה 

בים המלח ובערבה, ועל כן הם רגישים לקור. שיטת הנגב 
מ',   8 של  לגובה  מגיעה  נשירה,  היא  לגינון.  יותר  מתאימה 
מתקלפת.  קליפה  עם  יפה  גזע  לה  ויש  מהר  יחסית  גדלה 

ושיטה נוספת המתאימה לאזורינו היא השיטה המשתלש
לת מאוסטרליה. כשמה, יש לה ענפים המשתלשלים מטה 

בצבע אפור, והיא ירוקת עד.
גלעד מיכאלי
משתלת קרקש מדרשת בן-גוריון
 www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

אני הולך כל בוקר לנגריה למשך חצי יום או שש שעות, לא מפספס אף יום, ויש תוצאות

גדלה יחסית מהר, שיטת הנגב
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דעה וסיפור על מקום מזן נדיר 
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

בית ספר שדה לחיים
ואני אוהב את המקומות שבהם יש קסם חבר

תי כמעין המתגבר, כזה שמתמיד ומעמיק, כמו 
המצוק של עין מעריף. כך הם השין-שינים של 
ניצנה. כל אחד מהם, שבא לכאן לשנת שירות, 
יזם של איזה  נראה לי רמטכ"ל פוטנציאלי או 
לא  פעם  שאף  ה"ילדים"  חברתי.  סטארט-אפ 

תו במהירות,  מזדקנים  שאנו  בזמן  ומתבגרים 
מנהי אחלה  בניצנה  שירות  שנת  אחרי  ופסים 

גות. מאיישים את השדרה המרכזית של כוחות 
העילית בצה"ל ואחר כך מיטיבים עם החברה 
האזרחית. הסטטיסטיקה לא טועה, ובכל שנה 

היבול משתבח. 
ולכאן, לניצנה, הגעתי מאותו מודל בדמות בית 

לע קרוב  ביליתי  בו  בוקר,  שדה  שדה  וספר 
בהם  שהנגיעה  מקומות  מאותם  הוא  גם  שור. 
מעצבת לך את הצורה והמחשבה לכל החיים. 
בינוניים  אנשים  אפילו  מעוררת  שם  השהייה 

מעמי דברים  כמה  ולעשות  להתעצם  וכמוני 
קים וחיוביים. זהו בית ספר המשביח את האדם 
שבו, והאדם משביח אותו באופן הדדי. עכשיו, 
אני לא צריך  לגיל ארבעים,  בית הספר  בהגיע 
את ד"ר מינה צמח כדי לראות תמונה מכלילה. 
ולהסתברות.  לסטטיסטיקה  מעבר  מגמות  יש 
ליצירת אנשים  הוא חממה  זה  בית ספר שדה 

שתורמים לחברה ולסביבה.
הידעתם שבית ספר שדה שדה בוקר הוא אחד 
מהמוסדות החינוכיים שהביאו לרמת הנגב הכי 
הרבה מתיישבים קבועים? כאלה שבאו לשנה 
שנתיים, הסניפו קצת אבק מדברי ו"לקחו ללב 
שאול",  ההוא  המדריך  עם  הטיול  את  ולריאה 

מר שדה  ספר  בית  בוגרי  להיגמל...  יכלו  וולא 
המועצה  של  החברתיות  השכבות  את  בידים 
מתקופת ה"קריתיקון תחתון" ויוצרים השקעה 

חברתית )יבשתית(...

התלהבות יתרה
הזה?  המוצלח  המרשם  כולל  לעזאזל  מה  אז 
אולי השילוב המרתק בין מורות חיילות ושין-
בוגרים  לכמה  תשחורת  בני  צעירים  שינים 
)הסולארית(  האנרגיה  את  מולידים  ותיקים 

לל באים  הצעירים  הקצוות.  את  ושמבעירה 
נגמרת האנרגיה. מין  ולהם לא  ולהתלהב,  מוד 
העולם  ב"תיקון  אמונה  חדורי  אנרגיה  פצצות 

וובשמירה על הטבע". אלה מתייצבים מול הבו
גרים בצוות, שיודעים יותר ולא נותנים להם זמן 
להתעייף, כי ליד "הנוער לשלטון" הזה, אתה לא 
בכל  מאותגר  אתה  ומהוסס.  איטי  להיות  יכול 
שתאבד  ביום  חיוני.  להישאר  עליך  ולכן  דקה, 
את הנוסחה הממריצה הזו, עשה טובה לעצמך 
ולצוות ולך להתברגן בנחת. האווירה של לימוד 

ומתוך אהבה ושליחות חיונית יוצרים את המת
ורוח  התלהבות  ויש  משימה  שיש  במקום  כון. 

ועשייה, אלף כבאים לא יצליחו לכבות את הע
שייה והאהבה עד שתחפץ. 

מודל  כזה  פירון:  הרב  החדש  החינוך  שר  הלו, 
צריך להביא למערכת החינוך המשמימה שלנו 
כיום. צעירים שבאים לקרוע את התחת מרצון. 
אפילו שהם אחרי ה"בגרויות", הם באים ללמוד 
על ביולוגיה ואקולוגיה והרבה גיאולוגיה, וללא 

וחובת תעודת בגרות בסוף. הם מתלהבים ורו
צים לשמוע ולדעת. בשליחות הפנימית שלהם 
כדור  עתיד  כתפיהם  על  שמונח  חושבים  הם 
הארץ  אהבת  יימחקו  פעילותם  וללא  הארץ, 

ושמירת הטבע שלה.
אני מודע לכך שבעיני המתבונן הספקן והציני, 

ולא אק והלימוד שלהם לא מקצועיים  והידע 
ההבדל  את  שעושה  מה  זה  אבל  דיים.  דמיים 

בין ידע מקצועי של אקדמיה, שמטרתו מחקר 
וומדע, לבין ההליכה המדבקת, שנובעת מההת

מחוברים  אבל  פחות  שיודעים  מי  של  להבות 
יודעים  צעירים.  ומלהיבים  ומתלהבים  יותר 

מוריקנ של  פריחה  בלהראות  אפילו  ולהלהיב 
דיה מבריקה, והאזניים שלהם מתחדדות, והם 
יכולים מתוך השקט שבמדבר "לשמוע בלילה 

איך שורשים צומחים", כמו שאמר ס. יזהר.

הבוגרים הם מנוע החיפוש 
הצעירים  גם  הבוגרים,  של  האווירה  ללא  אבל 
היו כבים. ולמען הסבר הטענה הזו אביא סיפור 
ינואר,  ימי  היו  הימים  עשרות.  מיני  אחד  זוטא 
עימם  ולהביא  לבוא  מקדימים  הלילות  בהם 
חודר  המדבר  של  הקור  גדושות.  קור  מנות 
בלילה לעצמות, עד שאפילו צעירים מרגישים 
ההיא  בשבת  מתקדם.  ראומטיזם  של  כאבים 
של אמצע שנות השמונים נשארתי בבית כשכל 
כרכום,  בהר  נחשק  לטיול  נסעו  הצוות  אנשי 
כאילו ביקשו לחזות במעמד הר סיני המתחדש, 

אליבא דעמנואל ענתי. 
לבוש  רטוב  בחור  דלתי  על  דפק  היום  בערוב 
)אני(  המתבונן  שבעיני  מהקור  רק  למחצה. 
שלושה  לו  שיש  הסביר  הוא  הגב...  לי  נתפס 
חברים שתקועים בתוך עין מעריף. הם ירדו עם 
חבל סנפלינג, רק שכחו, חמורי הגרם הללו, שיש 
שם סדרה של בריכות הנופלות בסדרת מפלים 
מחרבוני  נובעת  הזו  החלקלקות  חלקלקים. 

אלפני היונים שבחגווי הסלע ובצל המדרגה.
והצטיידתי  איתו  נסעתי  זמן  לבזבז  לא  כדי 
ותרו מטר   100 סנפלינג  חבל  שמיכות,   10 -ב

ניתוח  בליבי לאור  מוס חם. ההחלטה שגמלה 
והמצב הייתה שאין מה לעשות בחושך, יש לצ

ייד אותם בציוד חם ולעבור את הלילה. בהגיעי 
לשפת המצוק יצרתי קשר צעקות עם התועים. 
אך השיחה הייתה כמו אותן שיחות שהיו בקווי 
הטלפון שפעם היו נותנים לנו כשהיינו חיילים 

ובסיני כדי לדבר עם הבית - לא מבינים ולא שו
מעים כלום. בסוף השיחה מסתבר שלא דיברת 

עם אבא אלא עם אמא...
ומהבדיקה הבנתי כי שניים נמצאים במפל הע

ליון, ועוד אחד בבריכה יותר תחתונה, ולפניהם 
עוד חמש בריכות עמוקות וקרות. הקור העצום 

ניבאו טובות, לא לניצו ווהחושך המוחלט לא 
בטרם  למוות  שקפאו  שלי,  לביצים  ולא  לים 

ועת... משלוח השמיכות שניסיתי לשלשל אלי
הגיעו  השמיכות  חרוץ.  כשלון  נחל  בחבל  הם 
למקום הלא נכון, והטרמוס נשבר. הרחתי את 
ניחוח הנענע עולה כאד מתוך הקניון... הערכת 
המצב הייתה עגומה, והבנתי כי אחד הצעירים 

הלכודים מקיא.
ובהתייעצות מהירה עם שרה האחות וד"ר בי

טון הרופא המיתולוגי של המדרשה )שנמצא 
שם עוד מהתקופה של יואב בן צרויה(, הבנתי 
צה"ל,  את  הפעלתי  עזרה.  להזעיק  שחייבים 
והם נעתרו לשלוח את 669 לטיפול בסוגיה. 
בינתיים הצוות משדה בוקר חזר בשני ג'יפים 

ומהר כרכום. מיד שברו כיוון והגיעו כל המופ
לאים. אלה הם אותם בוגרים עליהם דיברתי 
לעיל, שמשלימים את העשייה של הצעירים 

ואח עומק  הרבה  ומביאים  שדה  ספר  ובבית 
ריות ונתינה לאין קץ, תוך לקיחת סיכון למען 
הזולת וללא פרסום כמו בתוכניות הריאליטי 
הישרדות  עשינו  כאן  אינסטנט.  כהישרדות 

ישר על רטוב... 
נחת  חילוץ  צוות  עם   212 בל  מסוק  בינתיים, 
)בטרם הייתה כאן  בחניון העליון של המעריף 
הם  והגנים(.  הטבע  רשות  של  מסודרת  כניסה 
ניסו לשלשל לוחם עם כבל לתוך הקניון, אך זה 
מהרוטור  הרוח  ערבול  של  מהסחרור  התעלף 
של המסוק בתוך הקניון הצר. אחרי שהמחלץ 
חולץ בשלום, נפלה ההחלטה לרדת עם חבלי 
סנפלינג ולהגיע לאבודים. אייל יזרעאל, שעבר 

וקורס גלישה וידע את רזי הקניון בחושך, הצ
טרף לגולשים. כולם התעטפו בחליפות "אמבו" 

על מנת שלא יקפאו בכניסה למים הקרים.

מזרון ים בחצות הלילה 
של אמצע החורף

המחלץ  הרופא  תהה  והדאגה,  ההמולה  בתוך 
איך מעבירים את הניצולים דרך בריכות המים 
המקפיאות ללא הרטבת הגוף, כי הם כבר גילו 

תגמור  למים  והכנסתם  היפותרמיה  סימני 
נדב  הקטן  בני  אמר  מתלבטים  בעודנו  אותם. 
פלמ"ח, שהיה בן שבע והצטרף בכל הזדמנות 
ים  לכוח החילוץ, כי אפשר להביא להם מזרון 
- רעיון מבריק שהתקבל מחוסר ברירה... אבל 
קפוא  חורף  של  הלילה  באמצע  משיגים  איפה 
המורה  דלת  על  מהוסס,  דפקתי,  ים?  מזרון 
דבר  יודעי  שמקורות  הרציון,  נחומי  למוסיקה 

וזכרו שיש לו מזרוני ים. הלה הסתכל עליי בר
חמנות, כשהעליתי את הבקשה המוזרה למזרון 
ים בשעת חצות באמצע החורף. לצד הלוחמים 
ומדריכי בית ספר שדה שגלשו, עיגנו חבל מצד 
לצד של הקניון ועליו תלינו בטבעת את המזרון 
המתנפח, ושלשלנו אותו בדיוור ישיר ללוחמים 

שהיו בתחתית.
הני בהובלת  קשות  עמלנו  בבוקר  שבע  ועד 

צולים והעברתם המבוקרת במצב "יבש" מעל 
לכל הבריכות. הכי קשה היה לצלוח את בריכת 
קשרנו  כאן  מטרים.  כ-70  שאורכה  ה"נקניק" 
ובכל  הבריכה,  של  הגדות  שתי  בין   100 חבלי 
פעם השטנו ניצול אחר עד שזה הגיע יבש לסוף 

המסלול.
ובסיכום הלילה ההוא, כל הארבעה חולצו בש

לום ולכוחותינו שלום גם כן. המופלאים של בית 
וספר שדה, שהכירו את הטבע על בוריו, לא היס

סו לחלץ את חסרי האחריות האלה, כפי שעשו 
בעוד מקרים אחרים - מיונה השמנה, שאתגרה 
את החזקים מביניהם, ובגלל פחד הגבהים ממנו 
סבלה גם סירבה לרדת ותקעה את 30 חבריה 

להת שניסתה  הקופצת,  הניה  ועד  ולקבוצה, 
אבד בקפיצה היישר לבריכת מפל עין מעריף, 
אך כמו שהחיים לא הצליחו לה גם הנפילה לא 

הצליחה להרוג אותה. 
המבקרים  כל  ובשם  המחולצים,  כל  בשם  אז 
קיפח  ומלוח  מבריקה  מוריקנדיה  מהי  שלמדו 
ההוא,  האיש  של  הקבר  שמעל  מהנוף  ונפעמו 
שנשקף על פני מצוקי הישימון, וגם בשם אלה 
שיצאו רטובים ובריאים מהמים של עין מעריף 
שדה  שדה  ספר  בית  למדריכי  תודה  נסביר   -
בוקר ונשמור את טבע המקום שמו יתברך ברוך 

הוא.

צילום: מדרשת שדה בוקרבית ספר שדה הוא חממה ליצירת אנשים שתורמים לחברה ולסביבה
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