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רדו מההר

 אושרה הקמת תחנת כוח 
תרמו-סולארית במועצה

המועצה האזורית פועלת להורדת גרעין הראל מההתיישבות הבלתי חוקית בהר אלדד

 התחנה תוקם בקיבוץ משאבי שדה ותכלול טורבינת חשמל בהספק 60 מגה ואט, 
שתחובר לרשת הולכת החשמל הארצית

בשם  צעירים  קבוצת  עלתה  אוגוסט  בתחילת 
פיסגת  על  התיישבות  והקימה  הראל"  "גרעין 

אישו ללא  נעשתה  זו  התיישבות  אלדד.  בהר 
רים, תיאומים או הסכמות של המועצה או מי 

שנ שנים  מספר  מזה  המוסמכים.  במהגורמים 
ציגי המועצה וראש המועצה מקיימים דיאלוג 
ודיונים עם חברי הגרעין, במהלכן הוצעו להם 
להתיישב  להם  שיאפשרו  מגוונות  חלופות 

בבנגב, לרבות הצטרפות ליישובים קיימים במו
עצה, ואף באר שבע, ירוחם ומצפה רמון.

מסיבות  ההצעות,  כל  את  דחו  הגרעין  חברי 
לע בכוונתם  כי  והודיעו  להם,  רק  בהידועות 

רגיש  אזור  אלדד,  הר  באזור  להתיישבות  לות 
המדר מן  מורשת  ערכי  ובעל  נופית  במבחינה 

התיישבות  מאפשרים  שאינם  הראשונה,  גה 

והסביבה.  הטבע  בערכי  לפגוע  מבלי  במקום 
בתגובה, בשיחות שקיים ראש המועצה עמם, 
לשתי  משתמע  שאינו  באופן  להם  הודיע  הוא 

ויעלו להר אלדד, תפעל המו בפנים כי במידה 
אוגוסט,  בתחילת  זאת,  למרות  לפנותם.  עצה 

במבצע חשאי ומתוכנן, הם עלו להר אלדד. 
הנגב  היא חד משמעית: רמת  עמדת המועצה 
מתנגדת בתוקף להתיישבות הבלתי חוקית של 

בגרעין הראל ולמצג השווא ההתיישבותי אקו
פועלת  המועצה  להציג.  מנסים  שחבריה  לוגי 

בבאמצעות כל הכלים שבידיה, המשפטיים וה
ציבוריים, על מנת לפנות את גרעין הראל מהר 
אלדד. בהתאם לעמדה זו, הוציאה המועצה צו 
מניעה  צו  הוציאו  גרעין  חברי  והריסה.  פינוי 

בעק ההריסה.  את  למנוע  אחד  צד  בבמעמד 

לבית  תגובתה  את  המועצה  הגישה  זאת  בות 
בהמשפט, ואנו ממתינים לדיון המשפטי. במק

ניקיון לחברי  ביל נקטנו בצעד של הוצאת צו 
הגרעין, לנוכח הנזקים הסביבתיים שקבוצה זו 

מייצרת באזור זה.
בכל  "כמו  המועצה:  ראש  ריפמן,  שמוליק 
מאבק, מופעלים עליי לחצים פוליטיים כבדים 
או  אלדד  בהר  הקבוצה  את  להשאיר  מנת  על 
להעבירה למקום אחר ברמת הנגב. אני מבקש 
להבהיר באופן ברור את מה שאני אומר לכל מי 

אני כראש המועצה מתנ בנושא:  בשפונה אלי 
גד לכל פשרה בעניין גרעין הראל. הם צריכים 

לרדת מההר, תרתי משמע".
אדוה לויד
דוברת המועצה

הפ שר  בראשות  פנים  לענייני  השרים  בועדת 
נים, גדעון סער, אישרה פה אחד את התוכנית 
תחנת  להקמת   )50 )תת"ל  לאומית  לתשתית 
פי  על  שדה.  במשאבי  תרמו-סולארית  כוח 
התוכנית, תחנת הכוח תכלול טורבינת חשמל 

בהספק של כ-60 מגה וואט. 
התחנה תופעל בשיטת CSP, הידועה בכינויה 
ממראות  בנויה  תהיה  והיא   ,"Trough "שוקת 
לשוקת,  בצורתן  הדומות  ארוכות  פרבוליות 

בשמרכזות את קרני השמש לכיוון מוקד הפר
בולה. בכל מוקד יהיה צינור הולכה שיכיל נוזל 
השמש  קרני  חום  את  לקלוט  שאמור  אורגני 

קי ייצרו  והחום  הנוזל  בתוכו.  אותו  בולאגור 
טור המניע את טורבינת החשמל. תחנת הכוח, 
קיבוץ  של  החקלאית  במשבצת  שתמוקם 
החשמל  הולכת  לרשת  תחובר  שדה,  משאבי 

הסמוכה לתחנה.
שר הפנים, גדעון סער: "לפרויקט יש חשיבות 

אי שיפור  האנרגיה,  משק  גיוון  בשל  בלאומית 
צמצום  עקב  תחלואה  והפחתת  הסביבה  כות 

השימוש בדלקים מזהמים". 
האזורית:  המועצה  ראש  ריפמן,  שמוליק 
"להחלטה יש משמעות לחיזוק ייצור האנרגיה 
זה  המתחדשת כחלק מיעדי המדינה. פרויקט 
מתווסף לתחנת הכוח באשלים, ויחד הם יהפכו 
את רמת הנגב לאסם האנרגיה הסולארית של 

ישראל".

דבר ראש המועצה

לתושבים שלום 
התייעלות תקציבית 

בשבועות האחרונים אנו עוסקים בבחינת מערך 
זו  בחינה  השונים.  בתחומים  המועצה  פעילויות 

התקצי ההתייעלות  בתהליך  מרכזי  מרכיב  בהיא 
ובב  2013 בשנת כבר  לבצע  הנחיתי  שאותו   בית 
בניית תקציב 2014. אף כי רמת הנגב היא מועצה 
המתנהלת באחריות תקציבית לאורך שנים רבות, 

ופועלותי פעילויותינו  את  לבחון  מחוייבים  באנו 
הצפויים  והאתגרים  המטלות  לנוכח  ובוודאי  נו, 
נגזרות  חלקם  הקרובות,  ובשנים  בחודשים  לנו 
מתקציב המדינה וחלקם מתוקף החלטות מליאת 

המועצה: 
א. על פי ההסכם של רמת הנגב עם מצפה רמון, 

בעליו דווחנו בעיתון הקודם, תחלק רמת הנגב הכ
נסות עם שכנתנו בהיקף של 2.5 מליון ש"ח.

ב. על פי החלטת הכנסת בתקציב המדינה שאושר 
ביולי, רמת הנגב, כרשות איתנה, נדרשת להעביר 
למדינה 2 מיליון ש"ח. זהו חלקנו בהסכם שהושג 

בבין המדינה לשלטון המקומי, לפיו הרשויות הח
זקות יעבירו למדינה הלוואה של 450 מליון ש"ח, 

בובתמורה לא יקוצצו תקציבי האיזון אותן מעבי
רה המדינה לרשויות החלשות יותר. 

בשירו המדינה  בהשתתפות  קיצוצים  בנוסף,  בג. 
בתים לאזרחים מחייבים אותנו להתאים את ההו

צאות הנוספות להיקף ההכנסות שלנו. 
בבמקביל, אנו פועלים לקדם תוכניות ויוזמות שו
וי בנות שיביאו בעתיד להגדלת תקציב המועצה 
באפשרו לנו להשקיע עוד בפיתוח בתוך ובין היי

שובים, וכל זאת כדי לעמוד במימוש ויישום יעד 
בהמועצה להגדלת מספר התושבים על כל המש

היא  הנגב  לרמת  אוכלוסיה  תוספת  מכך.  תמע 
וכל פעולה ופעילות  המטרה אליה אנו מובילים, 
חייבים לממש את יישום חזון זה בד בבד עם מתן 

שירותים איכותיים לתושבי כל ישובי המועצה.

שנה של אתגרים
הנגב.  רמת  בפיתוח  אתגרים  של  שנה  לפנינו 

בכמעט כל יישובי המועצה נמצאים בתנופת הרח
בות, פיתוח וקליטה של משפחות שבאות לבנות 
כולנו,  את  יחייב  זה  גידול  הנגב.  ברמת  ביתן  את 

בהן ביישובים והן במועצה, להיערך בהתאם בשו
לא  אנחנו  זאת,  עם  יחד  נושאים.  של  ארוכה  רה 
לביקוש  ההולמת  התשובה  את  לתת  מצליחים 

בלהתגורר ברמת הנגב, שלהערכתי ילך ויגבר בש
נים הקרובות.

דרכן  ועשו  בצנרת  ארוכות  שנים  שהיו  תוכניות 
לנגד  ומתממשות  הולכות  הבירוקרטיה,  בנבכי 
הפרוייקט  הנגב,  בצומת  ההדרכה  קריית  עינינו: 
תחנה  אשלים,  באזור  סולרית  לאנרגיה  הלאומי 

בתרמו-סולארית נוספת באזור משאבי שדה, ופרו
)בין  התעשיה  באזור  דגים  ולעיבוד  לגידול  ייקט 
הגדולים.  הפרויקטים  הם  מדבר(  לנווה  המועצה 
לתפוס  מתחיל  הקטנות  היזמויות  של  חלקן  גם 

נפח בתמהיל התעסוקה והפרנסה באזורנו. 
החינוך  מסגרות  בכל  הנוער  ובני  הילדים  מספר 
גדל )כן ירבו( ובשנה הקרובה נתמודד באזור רמת 
הנגב עם הקמת בית ספר ממלכתי דתי. זהו ביטוי 

המתה היישובים  באוכלוסיות  לגיוון  במשמעותי 
ווה באזורנו בעשור האחרון. מרכז הצעירים הפך 
מרעיון למעשה, ומציע שפע של פעילויות לדור 
הוותיקים  אוכלוסית  וגם  הנגב,  ברמת  הצעיר 

מתחילה "להתמסד".
משות ואתגרים  משימות  ספור  אין  עוד  בקיימים 

פים לכולנו. תכלה שנה של מעשים, תחל שנה של 
מעשים רבים. 

אני מאחל לנו שנה של שגשוג וצמיחה, בריאות 
בישובינו  בביתינו,  ושותפות  שיתוף  ופרנסה, 

וברחבי המועצה כולה.
שמוליק ריפמן

עורכת אחראית: אדווה לויד • עורך ראשי: מעוז דגני • עיצוב גרפי: איתן אבני • מו"ל: מועצה אזורית 
רמת נגב • הפקת דפוס: דפוס דימונה • ד.נ חלוצה 85515 • טל: 08-6564169 • פקס: 08-6559235

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

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

הבעת תודה
17.8.2013, יום שרבי במיוחד, נקלע קיבוץ משאבי שדה למצוקת מים בעקבות פיצוץ באחד הצינורות הראשיים. בשם חברי הקיב  בשבת
בוץ, הריני להעלות על שבח את פעולתך בנדון: הסיוע המהיר והמסור, התמיכה והדאגה לתושבי הקיבוץ, מציאת פתרון מיידי לאספקת 

מים במשלוח מיכלי מים במהירות לקיבוץ, פעולה שהקלה מאד עלינו.
הרבה הערכה על מסירותך,

בברכה, צבי אלמוג, בשם תושבי קיבוץ משאבי שדה

לכבוד
חגי רזניק, מנכ"ל מועצה אזורית רמת נגב

צילום אילוסטרציה"רמת הנגב תהפוך לאסם האנרגיה הסולארית של ישראל" 
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רתמים - מה עומד על הפרק?

מקבלי מענק בונה טרה לשנת 2013

התב"ע החדשה של רתמים, העומדת לפני אישור, כוללת בין השאר הגדלת שטחי המגורים, 
התיירות ומבני הציבור על חשבון השטחים הירוקים

השנה זכו שבעה מיזמים חקלאיים מהאזור לקבל את תמיכת הקרן בפרויקטים מיוחדים

עצמו,  ליישוב  שהגיע  רתמים  של  הראשון  הגרעין 
כי הוא למעשה מתיישב בתוך קיבוץ.  נהנה לגלות 
מכלי  המוגן  המרחב  הפתוחים,  הירוקים  השטחים 
יותר  צפופים  מבתים  המתקבלת  הקהילתיות  רכב, 
וקטנים למדי, הם חלק ממה שסייע לרקום את אופי 

בהחיים ביישוב. כשבאו נציגי היישוב וישבו יחד אי
בלי  לחיות  ניסו  הם  החדש,  היישוב  את  לתכנן  תנו 
ולהרגיש עם - כלומר לנסות ולשמור על האווירה 
שקיימת כיום ביישוב, אך לתת לכל משפחה מרווח 
היישוב  את  להתאים  ולמעשה  יותר,  גדול  נשימה 

לאופי קהילתי יותר ושיתופי פחות.
רתמים, על פי התב"ע הקיימת, עדיין מתוכנן כקיבוץ 
קהילתי-דתי,  ליישוב  אותו  להתאים  מנת  על  קטן. 
אנו עורכים תב"ע ל-485 יחידות דיור, כולל שטחים 
מגרשים  ובעיקר  ציבור,  ולמבני  למגורים  לתיירות, 
לגני ילדים ולמעונות יום, לבתי כנסת ולכל הצרכים 

של האוכלוסייה, כפי שאנו צופים בשנים הקרובות.
ניתן לראות כי נכון להיום בתב"ע יש הרבה שטחים 
החדשה  בתב"ע  פתוחים.  ושטחים  חקלאי  לייעוד 
הצבע הצהוב )למגורים( הוא השולט, ואילו הצבעים 

להרשות  יכולה  שקהילה  למה  מותאמים  הירוקים 
בלעצמה לממן בהשקייה ובתחזוקה. מי כמונו, שח

יים ברמת הנגב, יודעים שהיכן שלא נתחזק, יישארו 
מדבר או קוצים. לצערנו ירוק לא צומח פה לבד, ולכן 
המחשבות על כמות השטחים הפתוחים בתב"ע הן 

מחשבות מרכזיות.
במחשבה חשובה נוספת היא סוג הרחוב שרוצים ליי

צר - מה רוחב הכביש, איך התנועה של האופניים 
ייסע האוטו בוהולכי הרגל מתבצעת ביישוב, איפה 
בבוס )צריך לקחת בחשבון שביישוב גדול לא מספי

קה תחנה אחת בכניסה(.
בכמו כן, היו דיונים ארוכים אם לייצר שכונות "קיבו

ציות" שהגישה אליהן ברכב תהיה מבחוץ, או אולי 
הרכב יגיע לכל בית ולכל מגרש. בסופו של דבר כוח 

וק "רגיל"  יישוב  לקדם  והוחלט  יותר,  חזק  בהחיים 
בהילתי שבו לכל בית תהיה גישה עם רכב, אך הדר

כים בתוך השטחים הירוקים והגישה האלטרנטיבית 
תהיה  ומוגנים  פנימיים  שבילים  עם  היישוב  לתוך 

נרחבת.
הראשונים  בו  מצב  למנוע  ביקשו  רתמים  תושבי 

ולכן בכל מנה  תופסים את כל המגרשים הגדולים, 
יפותחו 20% מגרשים בגודל של דונם, 30% בגודל 
של 750 מ"ר ו-50% בגודל של 500 מ"ר. במגרשים 

בהגדולים יינתנו זכויות לבניית שני צימרים חוץ מי
יהיו בהיקף  חידת המגורים. בהתאם, מגרשים אלה 
היישוב ולא ברחובות הקטנים. הרחובות הפנימיים 
ולהם  יותר,  הקטנים  מהמגרשים  בעיקר  מורכבים 

גישה אינטימית יותר למרכז היישוב.
בהתב"ע הועברה לוועדה המחוזית ואנו תקווה שתו

על  ההחלטה  לאחר  הקרוב.  בחודש  להפקדה  עבר 
נושא  את  וביישוב  בעיתונות  לפרסם  יש  ההפקדה, 
ההפקדה, ומיום הפרסום האחרון נמנים 60 יום בהם 

בניתן להגיש התנגדויות לתוכנית. במידה ויהיו התנג
בדויות ייקבע דיון להתנגדויות בסיום ההפקדה. במי

דה ולא, תקודם התב"ע לאישור. אנו מקווים לקבל 
אישור לתב"ע במהלך מחצית השנה הראשונה של 
הראשונים  המגרשים   60 לפיתוח  ולפעול   ,2014

אשר ייחשבו כשלב א' של יישוב הקבע. 

שירה מוריוסף מהנדסת הועדה המקומית

קרן בונה טרה נוסדה לאחר מלחמת העולם השנייה 
בעל ידי בנו של יהודי אמיד, שעיקר עיסוקו היה אי

סוף יצירות אומנות ותעשייה כבדה. הבן דגל בפיזור 
ומשטר  שבמידה  כך  בעולם,  היהודית  ההתיישבות 
ולהשמיד  הנאצים  מעשה  על  לחזור  ירצה  כלשהו 
את היהודים, הדבר יקשה עליהם עקב פיזור היהודים 

בבעולם. לכן הקים את הקרן לתמיכה ביהודים העוס
קים בחקלאות מחוץ לפלסטינה. 

יהודים  נותרו  ולא  כמעט  השואה  לאחר  זאת,  עם 
מחוץ למדינת ישראל העוסקים בחקלאות, וכך נוצר 
מצב שהקרן צברה רווחים ללא חלוקתם. לפני מספר 

בשנים הצליחו לבטל את ההגבלה הזו במשרד המש
פטים בשוויץ, ומאז קרן זו תומכת מדי שנה במספר 
מיזמים חקלאיים, והסכום הכללי הולך ועולה משנה 
ידי פרופסור אביגד  לשנה. הקרן מנוהלת בארץ על 

וונשק מאוניברסיטת בן גוריון ומר יחיאל אדמוני.

לשנת  מיזמים  עבור  קורא  קול  נשלח  אלה  בימים 
2014. לכל המעוניינים יש לפנות למו"פ רמת הנגב 

)לציון שמר( לקבלת פרטים.
לשנת 2013 הקרן החליטה לתמוך בשבעה המיזמים 

המפורטים להלן.
• הובלת מים לחלקת החוחובה - חקלאי רתמים

ואלעד  - אלון איפרגן  גידול שרימפס באקווריום   •
ואן שפיגל )מושב כמהין(

• ממיינת לרימונים - איציק לוי )באר מילכה(
• מנערת לזיתים - ישי אדלר, ירון מדליה, דורון עקב

יבא )עזוז(
• גידול ענבי מאכל אורגניים - גל תושיה )באר מילב

כה(
• גידול מלון מר - שרון צ'רי )מושב כמהין(
• ייצור יין לבן - אייל זרעאל )כרמי עבדת(.

צילום: מנשה לוי מקבלי המענק 

רתמים - מצב מוצע

לקרקע( למניעת חדירת דורבנים לאתרהיא כוללת גם "מסרק" )גדר רשת נוספת החודרת העלמין בקבוץ רביבים, ולאחר מאמציו המיוחדים בניצוחו של עודד ברזילי הוקמה גדר סביב בית מהמתרחש באגף הנדסה

צין. שנת לימודים מהנה ופוריה!העבודות להקמת ספרייה בביה"ס בנוסף, מסתיימות בשעה טובה 

נסתיימו העבודות 
אוויר באולם הספורט להתקנת מערכת מיזוג 
במשאבים, על מנת 

לאפשר בשעה טובה 
לתלמידי ביה"ס, 

הצוות וההורים שנה 
של פעילות נעימה 
וקרירה בשיעורי 
ספורט, חוגים 

ואירועים באולם. 
כל זאת בניהולו 

של ניני כפיר, מנהל 
הפרויקטים באגף 

ההנדסה

נמוך ומתח גבוה עבור כ-100 מגרשיםהחשמל מאות מטרים של כבלי חשמל במתח החדשה באשלים חופרים ומניחים אנשי חברת עוד בטיפולו של עודד, בשכונה הדרומית 

עוד בניהול ניני 
כפיר: במדרשת בן 

גוריון עבודות שפוץ 
המרפאה בעיצומן, 

המבנה מחולק 
מחדש ועובר שפוץ 

נרחב ושדרוג 
לרווחת התושבים

עם פתיחת שנת 
הלימודים נערכנו 
לקבלת הילדים 

במבני חינוך 
משופצים. במרחב 

עם מתבצעות 
עבודות שיפוץ 

הפעוטונים 
והוספת ממ"דים 
ע"פ תקן התמ"ת

 נתנאל כהן , מנהל אגף התיישבות והנדסה

ציון שמר , מנהל תחנת הניסיונות רמת הנגב
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ואנשי  מורים  מחנכות,  גננות,  לעמיתיי 
חינוך במועצה האזורית רמת הנגב,

שנת  תחילת  עם  לכם  לאחל  ברצוני 
מוצ לימודים  שנת  תשע"ד  בהלימודים 
משמ גידול  חל  השנה  במיוחד.  בלחת 

במועצה,  החינוך  מסגרות  בכל  עותי 
הלימודים.  שנת  את  התחילו  וכ-2,000 

בנפתחו שלוש כיתות א' בבית ספר מש
צין.  ספר  בבית  א'  כיתות  ושתי  אבים, 
הגיל  במערכות  ילדים  מ-770  למעלה 
תיכון, מתוב 400 תלמידי  כ ועוד  -הרך, 
סביבב לחינוך  התיכון  תלמידי   280  כם
תי, ש-140 מהם הינם תושבי המועצה. 
ייסעו לנופי הבשור ו-43  74 תלמידים 
לחינוך  הנשיא.  לאשל  ייסעו  תלמידים 
הדתי יש כבר למעלה מ-150 תלמידים 

שנוסעים לירוחם ולמצפה רמון. 
נכתבו על חשיבות  הרבה דברי מליצה 

בעצם  החינוך  אנשי  כמה  ועד  החינוך, 
המי כמות  לו   .' קודש  עבודת  בעושים 

המקצוע  חשיבות  את  שתיארה  לים 
כבר  כולכם  לאגורה,  מתורגמת  הייתה 
רב.  ממון  ובעלי  עשירים  מזמן  הייתם 
כמו בהרבה נושאים, קל יותר לדבר או 
לכתוב, ופחות לשנות את הסדר הקיים. 
כל  בסדר הקיים, מקצועות החינוך על 
מעובדים  נחות   לתגמול  זוכים  גוניהם 
אחרים בשירות הציבורי. כנראה שכסף 
הוא לא המניע של אנשי חינוך והשכלה 
– ואולי טוב שכך. רבים טוענים שלו היו 

לחי מגיעים  היו  גבוה,  שכר  במשלמים 
נוך אנשים טובים יותר. האמת, זה קצת 

במעליב, כי על פי הטיעון הזה מי שנמ
צא היום במערכת אינו מספיק טוב. אני 
מצוינים  אנשים  ומאות  עשרות  מכיר 
למרות  בה  לעבוד  שמוכנים  במערכת, 

טשטוש  נסבלת,  בלתי  ביורוקרטיה 
למחנכים,  הורים  בין  מוחלט  גבולות 
אף  ירודה.  ציבורית  והכרה  נמוך  שכר 
כן, בוחרים אנשים רבים, טובים  פי  על 

מאד, לעסוק בחינוך. 
מצוינים  אנשים  הרבה  מכיר  אני  מנגד, 
מסיבה  בחינוך  לעבוד  מוכנים  שלא 

בפשוטה – זה מאד קשה! זו בחירה לגי
הכל  לכרוך  לגיטימי  פחות  אך  טימית, 
וברור  תמים,  אינני  הכספי.  בהיבט  רק 
שונות  מסיבות  במקצוע  שבחרו  שיש 
כגון  צרופה,  אידיאולוגיה  רק  שאינם 
נוחות תעסוקתית, שעות טובות )שכבר 

בלא קיימות ברפורמות החדשות(, חופ
ועוד. אבל אף אחד לא הולך לע בשים 

אדם  אוהב  לא  הוא  אם  בחינוך  סוק 
ובעל רצון לאמירה משמעותית. 

ערכים  מספר  רואה  האזורית  המועצה 

החי בעבודת  ומרכזיים  בכמשמעותיים 
נוך במרחב שלנו: 

• כבוד האדם ומימוש עצמי הינם נדבך 
ילדים והק והכרחי במפגש עם  במרכזי 

הילה. אינני רואה את הילד במרכז אלא 
את האדם במרכז על ערכיו, שאיפותיו 
חיים בסדר  כבוד האדם מאפשר  וחייו. 
לידי  שבא  כפי  שונות,  שמכבד  חברתי 
במועצה  היישובית  בהטרוגניות  ביטוי 

ומול שכניה וסביבתה. 
הבסיס  הן  ישראל  ומורשת  יהדות   •
כקבוצה,  לקיומנו  וההיסטורי  המוסרי 
לעבודה  גם  הסיבה  זו  וכקהילות.  כעם 

יה עם  מקיימת  שהמועצה  בהמאומצת 
דות התפוצות, בעיקר בצפון אמריקה.

שביטוייה  הציונות  צמחה  זה  מתוך   •
וח יצירתיות  תעוזה,  הם  הנגב  בברמת 

חקלאות,  כגון  רבים  בתחומים  דשנות 

אדריכ מתחדשות,  אנרגיות  בהיי-טק, 
לות, תרבות והתיישבות. 

• בעידן הנוכחי ברור לנו שבכדי לקיים 
באת הציונות בצורה המיטבית שלה חיי
בבים לאמץ תפיסת עולם שרואה במש

לשמור  שצריך  מרכזי  ערך  הטבעי  אב 
וברצוננו  סביבתית,  ציונות  זוהי  עליו. 
אהבת  הארץ,  לאהבת  ילדינו  את  לחנך 
הנגב והכרתו בדרך בלתי אמצעית ולא 

דרך המחשב או הכיתה. 
באני מאחל לכם שתוכלו בשנה הזו לע
משמעו אמיתית,  חינוך  עבודת  בשות 

ונטולת פניות. אני מאחל  תית, עמוקה 
ותזכו  מעשייתכם  תיהנו  שפשוט  לכם 
לראות את פרי פועלכם בהמשך הדרך. 

ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

למושב  הגיעו  וילדים  תושבים  כ-800 
קדש ברנע כדי לחגוג את פתיחת שנת 
נדד השנה לפתחת  הלימודים. האירוע 
ומזון בריא.  והיה בסימן ספורט  ניצנה, 
לצורך זה התגייסה היחידה הסביבתית, 

בבשיתוף חברת סוויץ' המתמחה באירו
עים מסוג זה, והוקמו שלל אטרקציות 
ואומגה,  טיפוס  קיר  ביישוב:  פינה  בכל 
מתנפחים רטובים ויבשים, טרמפולינות 
תיפוף,  כדורי  וסומו,  קיקבוקסינג  ענק, 
זהירות  מתחם  אתגרי,  אופניים  מגרש 
אפיית  נהיגה,  סימולטור  עם  בדרכים 

פיתות בדואיות ומרכז אוכל מגוון.
הירוק  מהשוק  נהנו  התושבים  בנוסף, 

לקדש  שנדד  גוריון,  בן  מדרשת  של 
בברנע, ומהופעות של שתי להקות מקו

בתרועות  הקהל  ע"י  שהתקבלו  מיות 
וההר זמני(  )שם  הפתחה"  "להקת  ב– 

פרויקט   – הפתיעו  עוד  "סנדבנד".  כב 
בחקל שעובדים  הזרים  בהסטודנטים 

במשחקי  ומעוצב,  מושקע  בדוכן  אות 
פחות  ולא  הפיליפינים  נוסח  מקלות 

בחשוב – במאכלים טעימים מעשה ידי
של  הופעתם  התקיימה  לקינוח  הם. 
הקהל  דרישת  שלנוכח  צנחני,  האחים 
אחרון  עד  לשיר  והמשיכו  נשברו  לא 

הצופים. 
מחוץ  מיישובים  רבים  הגיעו  לאירוע 

לפתחת ניצנה. חלקם העידו שזו הפעם 
בהראשונה שהם מבקרים בפתחה – שי

מחתם מאד את תושבי האזור!
תודה גדולה לאנשי קדש ברנע ופתחת 

בניצנה, בראשות שירן מוסקוביץ' שלק
חה על עצמה משימות רבות וארגנה את 
המקום ביעילות והשקעה. תודה לדרור 
לקמחי  הסביבתית,  מהיחידה  ועלית 
ומוטי מהביטחון, לשירה וישראל, לדוד 
סבח ממחלקת התחבורה ולכל השאר, 

שעזרו וסייעו למשך הארוע. 

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך
איתן פאר, מפיק האירוע

במועצה,  לפעול  החל  השנה  בינואר 
בשיתוף המועצה המקומית מצפה רמון, 

הלאו התוכנית  של  היישום  בתהליך 
תוכנית  בסיכון.  נוער  ובני  לילדים  מית 
החינוך,  הרווחה,  למשרדי  משותפת  זו 
הבריאות, הקליטה ובטחון הפנים. מטרת 
מצבי  היקף  את  לצמצם  היא  התוכנית 
ולשפר  נוער  ובני  ילדים  בקרב  הסיכון 
בריאות,  חיים:  תחומי  בכמה  מצבם  את 

למי למשפחה,  השתייכות  בהתפתחות, 
ובריאות  רווחה  מיומנויות,  ורכישת  דה 
רגשית, השתייכות והשתתפות חברתית, 

בהגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגו
יות מסכנות שלהם עצמם. 

נמצאים  הגדולות  להצהרות  מתחת 
פעוטות וילדים, נערים ונערות, שהחיים 
וסביבתיים  אישיים  מצבים  להם  זימנו 
עם  מתמודד  בסיכון  ילד  כל  מורכבים. 

ולעי לתפוס  קשה  שלעיתים  במצוקות 
בתפיסה  התייחסות.  מעט  דורשים  תים 
כך  יותר  מוקדם  שהאבחון  ככל  שלנו, 
יהיה קל לטפל בבעיות שמתעוררות. עם 
זאת, החיים דינאמיים ומזמנים אתגרים 

לא פשוטים. 

שבו  התוכנית,  של  הראשון  בשלב 
הילדים  כלל  של  כולל  מיפוי  נעשה 
כ-115  אותרו  במועצה,   3-18 בגילאי 
הילב מכלל   10% כ שמהווים  -ילדים 

עומד  הארצי  הממוצע  במועצה.  דים 
על 15%, ולהערכתי הפער נובע מפער 
הגיל  בתחום  בעיקר  שנעשה  במיפוי 

לה נוספת  אינדיקציה  והנוער.  בהרך 
הרשות  שאנחנו  מכך  נובעת  זו  ערכה 
היחידה בארץ שיש בה יותר מטופלים 
ממאותרים, ולכן ניתן להניח שחלק מן 

המטופלים לא אותרו.

הן  הנוער  בני  בקרב  המרכזיות  הבעיות 
זה  ההורים.  עם  ובקשר  הרגשי  בתחום 
נראה מובן מאליו, אך בשונה מבני הנוער 
שאותרו ברשויות השכנות ובארץ בכלל, 
יש מובהקות יוצאת דופן לעניין זה. אני 
מקווה שבעתיד נוכל להבין טוב יותר את 

המשמעויות והגורמים לשונות.
המועצה,  תפיסת  את  תואמת  התוכנית 

ועד בג בשעוקבת אחרי הילדים מלידה 
רות, לאורך כל השנה, גם כשהם במסגרת 
יש חשיבות  וגם כשהם מחוצה לה. לכן 

היי החינוך  ועדות  של  לנוכחות  ברבה 

)תנועת  פורמלי  שוביות, החינוך הבלתי 
הנוער, חוגים ופעילות יישובית(, מערכת 
ועובדים  סוציאליים  )עובדים  הרווחה 
הפורמלית  החינוך  ומערכת  קהילתיים( 

)בתי ספר וגני ילדים(. 
אפשר  הדו"ח  ולמצגת  נוספים  לפרטים 

להיכנס לאתר המועצה. 
ענת לב רן

מנהלת המחלקה 
לשירותים חברתיים
ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך

דברי פתיחה לשנת הלימודים

פותחים את השנה בקדש ברנע

מטפלים בילדים ונוער בסיכון

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך, מברך את אנשי החינוך במועצה

חגיגת פתיחת שנת הלימודים המסורתית התקיימה לראשונה בפתחת ניצנה באירוע רב משתתפים ואטרקציות

התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון החלה לפעול במועצה, עם מיפוי של בני גילאי 3-18 ביישובים השונים

לכבוד
חגי רזניק

מנכ"ל מועצה אזורית
רמת נגב

התפלגות התלמידים במערכת החינוך

צילום: מנשה לוי האירוע נערך בדגש ספורט ומזון בריא 

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

12.09 עלמה זהר במופע אקוסטי
ביום חמישי, "ארבעים" – הבמה של מרכז הצעי

רים, קיבוץ טללים.
פתיחת שערים 21:30, הופעה 22:30.

30 ש"ח יימכרו בכניסה לאיב  כרטיסים בעלות
רוע בלבד.

12.09 סיור סליחות
יום חמישי, בשעה 23.20, מאיצטדיון ורסמיל 

ועד לשכונה ה'. 
בלאחר מעמד הסליחות באיצטדיון ניפגש לקרי

אה יצירתית בסליחות ובתפילות יום הכיפורים, 

ונסיים בסליחות בסגנון אחר בבית כנסת קטן 
בשכונה ה'.

עלות: 80 ש"ח למשתתף. 
הגעה עצמית, שעת סיום משוערת 04:30 

לפנות בוקר.
22-24/09 פעמי מדבר, חגיגת פיוט וניגון 

בירוחם
חול המועד סוכות, ירוחם.

פרטים נוספים בפרסום נפרד.
ב* אין המועצה אחראית לאירועים שאינם באר

גונה, אלא רק מפרסמת לטובת הציבור.

מחלקת תרבות, אגף קהילה וחינוך  

תחזית תרבות
גנים ומעונות: 739 תלמידים

בי"ס משאבים: 459 תלמידים
בי"ס צין: 276 תלמידים

חינוך דתי: 120 תלמידים
סך הכל יסודי: 783 תלמידים

תיכון לחינוך סביבתי: 277 תלמידים
תיכון אשל הנשיא: 41 תלמידים

נופי הבשור: 74 תלמידים
סך הכל תיכון: 392 תלמידים

חינוך מיוחד בבאר שבע: 10 תלמידים
חינוך ביתי: 10 תלמידים

סך הכל בבתי הספר: 1195 תלמידים
סך הכל ילדים במערכת החינוך: 1934 תלמידים
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הדרך  סוף  מרוץ  התקיים  ב-8.8.13 
)הפעילות  המועצה  של  הנוער  לבני 

מח של  ט'-י"ב  פעילות  במסגרת  בהיא 
לקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך(. 
בבוקר המרוץ אכלנו יחד בחדר האוכל, 
למתנ"ס.  ביחד  ויצאנו  סנדויצ'ים  הכנו 
לבניין  הגיעו  היישובים  מכל  הנערים 

המ תחילת  לקראת  נרגשים  בהמתנ"ס, 

קיבל  יישוב,  נער, מכל  כל  רוץ השנתי. 
ועוד  שלו,  הקבוצה  של  בצבע  חולצה 
את  הרגשנו  הראשונה  המשימה  לפני 

לק הקבוצות  התגבשות  ואת  בהמתח 
ראת היום המצפה לנו.

ובנכונות  היום התאפיין באווירה טובה 
לאורך  כוחנו.  את  ולמצות  להשתתף 

במרח במיניבוסים  נסענו  בהמרוץ 

פיצחנו  למקום,  ממקום  רצנו  הנגב,  בי 
יצי משימות  וביצענו  שונים,  ברמזים 

לנקודות  הגענו  היום  במשך  רתיות. 
איילי  רמי  של  לזכרו  האנדרטה  רבות: 

במצ המים  מגדל  הרועה,  חניון  בז"ל, 
ועתיקות  במדרשה  הנחשייה  רמון,  פה 

בעבדת. במשימות התבקשנו לבנות טי
סנים ולהטיס אותם, להוביל עדר עיזים 

אנ לראיין  ביד,  נחש  להחזיק  בלמרעה, 
שים שונים ועוד.

שהייתה  המרוץ,  של  האחרונה  בתחנה 
בפסל "שומר הנגב" שליד נאות חובב, גי
ועם הג בלינו שאנחנו במקום הראשון, 

גולדה קיבלנו ברכות על  עתנו לפארק 
בארוחת  הסתיים  היום  במרוץ.  הזכייה 

בערב בפארק, שם שיתפנו את כולם בח

וויות הרבות, ונחנו לאחר היום הארוך. 
ננצל הזדמנות זאת כדי להודות לחברי 
מחלקת הנוער במועצה, ששקדו והכינו 

באת היום המוצלח הזה. הנכונות והתרו
מה הורגשו על ידי כולם, ואנו מעריכים 

זאת מאוד.
עינת גולדמן
נעורים קיבוץ שדה בוקר

בהקיץ הוא זמן שיא הפעילות של תנו
עת הנוער, ואנחנו בבני המושבים חגגנו 

באת חופשתם של החניכים בשלל פעי
לויות - סמינרי הדרכה, מסעות ומחנה 

לקטנטנים.
 30 יצאו  הלימודים,  שנת  סוף  עם  מיד 
הרבה  )הכי  מהמועצה  ט'  כיתות  בוגרי 
 - ההדרכה  לסמינרי  פעם!(  אי  שיצאו 

הכ אחרי  ופעילים.  מד"מים  במד"צים, 
נסעו  והם  הגיע,  באמת  זה  רבות  נות 

אינטנסי ימים  לעשרה  עזריקם  בליער 
ביים עם עוד כ-1,500 טרומ"פים מכל 
רחבי הארץ, במהלכם למדו את יסודות 

ההדרכה והתנסו בעמידה מול קבוצה.
חניכי כיתות ד'-ו', יחד עם המדריכים, 
יצאו למחנה קיץ בנושא "חומה ומגדל" 

שלו נמשך  המחנה  בריטניה.  בבפארק 

שה ימים, והחניכים בנו "יישוב" בבנייה 
הסתתרו  בו  לילה  א"ש  עברו  מחנאית, 

מהבריטים, בישלו לעצמם ועוד.
פלמ"ח  למסע  יצאו  ז'  כיתות  חניכי 
ונחל  מירון  הר  באזור  העליון,  בגליל 
שם  קיבל  מהחניכים  אחד  כל  עמוד. 
ואת  אז  של  השפה  את  למד  פלמ"חי, 
הפלמ"חי.  להווי  ונכנס  הפלמ"ח,  ערכי 

בבשיא המסע החניכים שיחזרו את הפ
ריצה למצודת בירייה.

למסע  ח'  כיתות  חניכי  יצאו  במקביל, 
אי  שהתחיל  לשלום,  לוחמים  בעקבות 
במעיין  והסתיים  הרחוק  בחרמון  שם 
ברוך. במהלך המסע למדו החניכים על 
מלחמות ישראל, דנו בנושאים ערכיים 
כמו מהו שלום ומה יש לעשות בשבילו, 
עסקאות שבויים, ההשפעה שיש לקולו 

של העם )ארגון ארבע אמהות( ועוד. 
המנו המדריכים  יצאו  החופש  בלסיום 

לסמינרים  וי"א,  י'  כיתות  בוגרי  סים, 
לסמינר  יצאו  י'  בוגרי  המתקדמים. 
בכפר  מתקדמים(  )מדריכים  מד"מים 
להדרכה  נוספים  כלים  למדו  סילבר, 

בוהתעמקו בהבנה של בניית קבוצה וע
בבודה עם חניכים. בוגרי י"א יצאו לסמי

נר מש"צים )מנחה שכבה צעירה(, אותו 
הם בנו לעצמם - החליטו אילו הרצאות 
מעניין אותם לשמוע, מה מעניין אותם 

לראות ועל מה חשוב להם לדבר. 

גער"ן 8, המד"בים וגילה מנביץ
צוות בני המושבים תשע"ג
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

המוע המעלות  שחג  מאמין  היה  במי 
איך שהזמן   - לפני שנה  כבר  היה  צתי 
עובר מהר כשנהנים. הסתיימה לה שנה 
וזה  חוויות,  ועמוסת  פעילות  מלאת 
ששנת  לעשות  מה  לעזוב.  שלנו  הזמן 
שירות כשמה כן היא - נמשכת שנה - 
ואנו צריכים להמשיך את דרכנו לצבא. 
מקסימה,  למועצה  להגיע  זכינו  השנה 
במדבר.  ולהתאהב  ומשפחתית  חמה 

המוע ביישובי  עבדנו  השנה  בבמהלך 
צה השונים במסגרת תנועת הנוער בני 

בהמושבים. העברנו פעולות לכל הגיל
אים, יצאנו למחנות ולטיולים, למסעות 
פלמ"ח ובעקבות לוחמים לשלום ועוד 

ועוד. צברנו חוויות וזיכרונות שיישארו 
איתנו לכל החיים.

אז עכשיו הגיע הזמן להיפרד, אבל רגע 
ענקית  תודה  לכם  לומר  רצינו  לפני 
ולמחלקת  האזורית  למועצה  הכל!  על 

ואפ בשבילנו  תמיד  שם  שהיו  בהנוער 
שרו לנו לעשות כמעט ככל העולה על 
והיו  ועזרו  עודדו  תמכו,  תמיד  רוחנו. 
אותנו  שליוו  למד"בים  כמשפחה.  לנו 
בלתי  חלק  והיו  מהיישובים  אחד  בכל 
תושבי  לכם  ובעיקר  מהעשייה.  נפרד 

ולה לעבוד  לנו  שאפשרתם  בהמועצה, 
בכיר את הנוער, את הילדים שלכם. אי

רחתם, חיבקתם, הייתם בית חם ואוהב 

טובה  להכי  שלנו  החוויה  את  והפכתם 
שיכולנו לבקש!

ומשאי הולכים  לא  אנחנו  דאגה,  באל 
אלינו  הגיעה  החודש  לבד.  אתכם  רים 
שבעה   -  9 גער"ן  החדשה,  הקומונה 
ומלאי  רציניים  מקסימים,  גרעינרים 
ביישובי  ולפעול  לעשות  מוטיבציה 
בהצלחה  המון  להם  נאחל  המועצה. 
בדרכם החדשה ושתהיה לכולכם שנת 

פעילות מוצלחת!
אוהבים וכבר מתגעגעים!

גער"ן 8
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

סוף הדרך של מרוץ!

גם הקיץ - כולם תמיד בתנועה

לכל סיום יש התחלה חדשה

מרוץ בני הנוער של המועצה התקיים באוגוסט והגיע לכל רחבי הנגב

צוות תנועת בני המושבים מסכם קיץ מוצלח ומלא בטיולים, מחנות, סמינרים ושאר פעילויות

גרעין גער"ן 8 נפרד מתושבי המועצה ומפנה מקום לגרעין החדש

בוגרי כיתות ט' בסמינר ההדרכה

צברנו חוויות וזיכרונות שיישארו איתנו לכל החיים

נפגש במזרחדיסקו פרטיזני

ליין המסיבות הראשון בפאב 40  דיסקו פרטיזני, 
הופ עם  שלישי  אירוע  החודש  חגג  בשבטללים, 

הגיעו  עה של משפחת אלייב הנהדרים. להופעה 
בכמאתיים איש שמחים, שלא הפסיקו לרקוד ולח

ייך לצלילי הגרוב הבוכרי של חברי המשפחה. 
בהליין דיסקו פרטיזני הוא שיתוף פעולה בין מפ

מקיבוץ  פאר  ואמיר  ירדני  ולירון   40 פאב  עילי 
שדה בוקר. אמיר מתפקד כדי.ג'יי במסיבות, עם קו 
של מוזיקה שמחה ומקפיצה מרחבי העולם. הליין 
מתקיים מדי חודש ביום חמישי, וכעת מתכוננים 
ממליצים  אנו  במספר.  הרביעית  למסיבה  בפאב 

לכולם לבוא ולפזז יחד עם הדיסקו הפרטיזני! 
אמיר פאר

ראשון  ערב  המדבר  ספינת  בחאן  התקיים  שעבר  בחודש 
"נפגש במזרח". באירוע נכח קהל מעורב מהכפר  מסוגו - 
להאזין  שהגיע  הנגב,  רמת  ומיישובי  ביר-הדאג'  הבדואי 

ידי הרכב מיוחד שהו בלצלילי מוזיקה ערבית שנוגנה על 
קם לכבוד האירוע. ההרכב כלל שלושה מוזיקאים מיישובי 

הרא הופעתו  הייתה  לא  זו  מביר-הדאג'.  ואחד  בהמועצה 
שונה של ההרכב וגם לא האחרונה - בחודשיים האחרונים 
הספיק ההרכב להופיע שלוש פעמים בפאב 40 שבטללים, 

ומילא את המקום בקהל מגוון הצמא למוזיקה חדשה. 
בההרכב הוקם על ידי המוזיקאי אור צרפתי, במסגרת פרו

יקט המעורבות החברתית של מרכז הצעירים רמת הנגב. 
בהמשך אמור הפרויקט לגדול ולהוות מקום מפגש ויצירה 
משותפת בין האוכלוסיות השונות ברמת הנגב. אירוע נוסף 

בשל "נפגש במזרח" צפוי להתקיים בחאן ספינת המדבר בק
רוב - פרטים נוספים בדף הפייסבוק "נפגש במזרח".

אור צרפתי
יוזם הפרויקט ונגן בהרכב
קבוצת מעורבות חברתית במרכז צעירים

מאתיים איש פיזזו לצלילי משפחת 
אלייב, במסיבה השלישית של ליין 

המסיבות בפאב 40 

פרויקט דו-קיום מוזיקלי התקיים 
לראשונה בחודש שעבר ברמת הנגב

מקום מפגש ויצירה משותפת בין האוכלוסיות השונות ברמת הנגב



7 רמת הנגב מס' 188, תשרי תשע"ג, ספטמבר 2013

בימים אלו אנו בשלבי סיכום שנה של 
בפעילות עם כל אחת מהשותפויות, וב

ותמיכות  תקציבים  לקבלת  היערכות 
מר היהודיות  הקהילות  הבאה.  בלשנה 
וה הנגב,  ברמת  הפעילות  את  בחיבות 

בני  רבות של  שנה התברכנו בקבוצות 
לאחר  הקהילות.  מכל  ומבוגרים  נוער 
הקיץ המוצלח אנו נערכים לעוד ארבע 
באוקטובר  אותנו  שיבקרו  משלחות 
קולורדו.  דנוור,  מקהילת  ובדצמבר 
לכנס  בנובמבר  יגיעו  הקהילות  נציגי 

ובהמ בירושלים,  היהודיות  בהקהילות 
שך השנה נראה משלחות נוספות.

קהילת לאס וגאס

הקמת  לפרויקט  נרתמה  הקהילה 
מש הספר  בבית  צמיחה  של  במרחב 

בצורה  התרומות  את  והגדילה  אבים 
של  אירוח  יזמה  הקהילה  משמעותית. 
הנגב  מרמת  י'  כיתה  תלמידות  שתי 

אדל הספר  בבית  לימודים  בלסמסטר 
סון בווגאס, למשך שישה חודשים החל 
מינואר הקרוב. קהילת וגאס מעוניינת 
הנגב,  מרמת  צעירים  משלחת  לארח 

הקהילה  זו.  יוזמה  לקדם  פועלים  ואנו 
בקרן  לתמוך  ותמשיך  מאד  מעורבת 
דיוויס  משפחת  של  הגדולה  המלגות 

והפדרציה היהודית של וגאס.

קהילת פאלם ספרינגס

משלחות  שתי  השנה  ששלחה  לאחר 
תורמים   15 של  הראשונה   - לישראל 
לפתחת  נוער  בני  עשרה  של  והשנייה 
עוד.  של  טעם  בקהילה  נוצר   - ניצנה 

בהקהילה מעוניינת לקדם שיתופי פעו
חי בפעילות  הנגב  לרמת  ותסייע  בלה 

לחיזוק  בקהילות  בתמיכה  נוער,  לופי 
המרכז  לפעילות  בסיוע  ניצנה,  פתחת 
ובסיוע לחוג  צין  הטיפולי בבית הספר 
זאת  השנטי.  בבית  הסוסים  רכיבת 

בפא הקהילה  שבה  הראשונה  בהפעם 
פעילה  לשותפה  הופכת  ספרינגס  לם 
בפעילויות ברמת הנגב, ולא רק בבניית 

מבנים.

קהילת דנוור

קהי עם  לנו  שיש  החזקים  בהקשרים 
בלת דנוור הביאו להחלטה של הפדר

ציה לחתום על הסכם הבנות לשיתוף 
בין שתי הקהילות.  פעולה אסטרטגי 
אלו,  בימים  ומתגבש  הולך  ההסכם 
רמת  כי  הפדרציה  של  הכרה  ועיקרו 

שות שלושה  מתוך  אחת  היא  בהנגב 
כספית,  לתמיכה  משמעותיים  פים 

בלפעילות חינוכית, לחיזוק זהות יהו
דית ולחיזוק ההתיישבות.

בנועם דהרי, בוגר ניצנה, מסיים בהצ
צעיר  כשליח  תפקידו  את  רבה  לחה 
את  וימשיך  בדנוור  המקומי  במתנ"ס 
פעילותו שליח חדש ומצוין בשם יוני 
אילון. יוני התל אביבי התקבל לאחר 
שלא מצאנו צעירים מתאימים מרמת 
הנגב. ננסה בעוד שנתיים שוב. נודה 

ופ נפלאה  עבודה  על  דהרי  בלנועם 
ריצת דרך בפעילות הנוער בדנוור.

ברצוננו להרחיב את תחום השליחות 
הק את  לרתום  מנסים  ואנו  בבדנוור 
בהילה לקבל שני בוגרי י"ב לשנת שי

בוגרי  לכל  ייצא  בעניין  )פרסום  רות 
י"ב במהלך דצמבר(.

הקהילתית  השליחה   - בדנוור  עוד 
שנתה  את  מסיימת  עוזיהו  מיכל 

שלישית.  לשנה  וממשיכה  השנייה 
הקיץ  בסוף  הנגב  ברמת  ביקרה  היא 

בוהציגה תוכנית עבודה להרחבת שי
תופי הפעולה עם רמת הנגב.

מרמת  י'  כיתות  של  משלחת   ,ICE
יו סביבתי,  לחינוך  ומהתיכון  בהנגב 

שבועיים  של  לסמינר  בסוכות  צאת 
וחצי בבית הספר היהודי בדנוור. את 
ביחד  השליחה  מיכל  תוביל  הסמינר 
בוקר,  שדה  מקיבוץ  שניידר  גיא  עם 
שנמצא כרגע בדנוור לאחר ההדרכה 

במחנות הקיץ.
מספר  את  שנה  מדי  מגדילים  אנו 
קיץ.  למחנות  היוצאים  המדריכים 
קיבוץ שדה בוקר רותם באופן קבוע 
במחנה  לעבודה  הקיבוץ  צעירי  את 

בראנץ' קאמפ. יישר כוח לדוחפים ול
פניות  לקבל  מאד  נשמח  מתגייסים. 
של צעירים בוגרי צבא להדרכה בכל 
אחד מארבעת המחנות בדנוור, מיוני 

עד לאמצע אוגוסט.
בכוונתנו לנסות ולהוציא השנה כמה 
צעירים,  משלחת   - לדנוור  משלחות 
נציגות  קיץ,  למחנות  נוער  משלחת 

של פורום נשים ועוד.
דנוור הפכה בהרבה מובנים בית שני 
שכבר  הנגב  רמת  מתושבי  לרבים 
לטייל  מעוניינים  או  אירחו  מכירים, 
הרוקי.  הרי  של  המדהימים  בנופים 
לקבל  שנוסע  מי  לכל  לסייע  נשמח 
היהודית  מהקהילה  ויחס  אירוח 

החמה בקולורדו.
מיוחדות  פעילויות  התקיימו  השנה 

אינ אתרי  קידום   - דנוור  בבתרומת 
חובשים  קורס  יזמיות,  לנשים  טרנט 

הצעי למרכז  סיוע  ניצנה,  בבפתחת 
ברים, סיוע למרכז הטיפולי, קשרי אנ

שים לאנשים ועוד.
הן  השותפות  פעולות  כל  לסיכום: 
הקהילות  בתוך  אנשים  של  יוזמה 
ואנו שמחים לקבל כל רעיון או יוזמה 

השות ועדת  לשולחן  אותם  בולהביא 
פויות בארץ ובחו"ל.

רז ארבל
מנהל מחלקת 
תיירות ושותפויות
raz@rng.org.il

 08-6564184

משפחת  בשיתוף  בוקר,  שדה  ביס"ש  נוער  חוג 
אבריאל, משפץ בימים אלה את מצפה חגי ע"ש 
חגי אבריאל. חניכי חוג הנוער עבדו שלושה ימים 
האבודה  לעיר  נוח  גישה  שביל  יצרו  במצפור, 
ושיקמו את רחבת המצפה. נדב אבריאל, בנו של 
חגי, מקים בימים אלה "פסל צל" לצורך הסדרת 

בצל מעל הרחבה, ומחדש את הפנורמות שנשב
רו במהלך השנים בעזרתה של הגרפיקאית זהר 

גנות. 
של  הנוער  חוגי  ע"י   1989 בשנת  הוקם  המצפה 
של  שיפוצים  מספר  ועבר  בוקר,  שדה  ביס"ש 
המועצה, קק"ל וחניכים ובני נוער מקיבוץ שדה 

בבוקר. המועצה האזורית מסייעת תקציבית לפי
תוח המצפה, שהפך לנקודת עצירה משמעותית 
לטיולים  יציאה  ולנקודת   40 בכביש  לנוסעים 
לקבוצות ההולכות לצריף בן גוריון דרך המסלול 

של אתר העתיקות "העיר האבודה".
אב משפחת  בני  הצטרפו  העבודה  ימי  בבמהלך 

ופועלו  חגי  וסיפרו לצעירים על  לחניכים,  ריאל 
להקמת קיבוץ שדה בוקר ומצפה רמון. העבודה 
העלו  הצעירים  שהביאו  והאנרגיות  המשותפת 

ונת החלוצים  ומתקופת  עברו  מימים  בזיכרונות 
את  לכתוב  )אבריאל(  אמזלג  למיכל  השראה  נו 

השורות המובאות מטה.

ילדה של נגב

רוח  כמו  בתוכי  לחיות  התחיל  הוא  מת,  כשאבא 
פראית הנושבת ונושבת ולא מבדילה בין שמים 
לה  מלאו  לא  שעדיין  ילדה  בשביל  אפילו  וארץ. 
שבע, זה היה נועז להבין כי גופו של אבא התמזג 
שהתרחשה  השולית  התופעה  הנגב.  באדמת  לו 
בבית הקברות לא נחשבה, בעיניי היה אבא בכל. 
כשטיפסתי על גב הרכס הייתי רכובה על כתפיו. 
ומשם  הלבן  הגיר  מחשוף  אל  בזהירות  החלקתי 
האפלולי  החבוי  המקום  והWנה  המים.  בור  אל 
לבנה,  גופיה  לובש  שהוא  שעה  שחיו,  בית  של 
בשבת בבוקר. הנוף הצהבהב היבש עם השיחים 
היה  ונחושת,  חום  בגוון  והאבנים  בו  הפזורים 

במשטחי העור. נצמדתי אל האדמה, באותה קיר
הגוף,  אביו, מדוגדג משיער  בגוף  נוגע  בה שילד 
נרגע מהחום, מהריח המוכר הבוקע ממעמקים. 
רך  בקול  ואגדות  סיפורים  לי  מספר  היה  אבא 
וחזק, בשלווה שקטה של אחרי העבודה. מוריד 
את השמש אל תוך ההרים ומדליק כוכבים, מרים 
לפתע ענן אבק ומנחית אותו אי שם. שקט ורחב 

הוא הקשיב כשבכיתי, כששרתי לו שירים. 
תודה לאחי נדב, שהיה רק בן שנה כשאבא הפך 
למדבר. תודה על פסל הצל היפהפה שבנה במו 
ידיו במצפה חגי, המשקיף על בקעת שדה בוקר 
בואכה נחל צין והרי מואב ואדום. תודה לנערים 
והנערות מחוגי הסיור של שדה בוקר על עבודות 

האבן, המדרגות והשבילים. 

סביב  לו  משתרע  ואבא  כאן,  עומדת  אני  עכשיו 
ואנחנו  אמא,  ושל  שלו  הגדולה  המיטה  על  כמו 
חדש  סיפור  לנו  מספר  והוא  קטנים  מתקבצים 
או בהמשכים. והוא אוהב אותנו בסבלנות, שקט 

ורחב וחכם.
רז ארבל
מנהל מח' תיירות ושותפויות

ביחד עם השותפים

משפצים את מצפה חגי 

הקשרים של רמת הנגב עם הקהילות היהודיות בדנוור, לאס וגאס ופאלם ספרינגס הולכים ומתחממים. עדכון מצב

המצפה הנודע הסמוך לקיבוץ שדה בוקר מתחדש בימים אלה על ידי חוגי הנוער של בית ספר שדה שדה בוקר

נקודת עצירה משמעותית לנוסעים בכביש 40

מקום מפגש ויצירה משותפת בין האוכלוסיות השונות ברמת הנגב

לקראת ראש השנה אנו מזמינים את כל קהילת רמת הנגב לשלוח גלויה, מכתב, ברכה, מייל או כל פורמט אחר של "שנה טובה" לפחות לאדם אחד או משפחה אחת שאירחתם או היכרתם מאחת הקהילות 
היהודיות בארצות הברית. זאת הזדמנות נהדרת להזכיר להם שיש להם משפחה מעבר לים, כאן ברמת הנגב, ולתת להם הזדמנות לחזק קשרים. עודדו את בני הנוער להיות שותפים ולשלוח גם הם מייל או גלויה. 

.shirata@rng.org.il :אם אין לכם כתובת יעד ואתם מעוניינים לשלוח גלויית שנה טובה או מייל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשלח לכם כתובת של משפחה באחת מהשותפויות. הכתובת שלנו
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מאחו אוטוטו  בהחופש 
הילדים,  עם  נהנינו  רינו. 

הבי את  חווינו  בכייפנו, 
גם התעייפנו,  - אבל  חד 
נפרצו,  בבית  הגבולות 
בזמן.  ישנים  לא  הילדים 

לשג לחזור  רוצים  בוזהו, 
יש  חששות  הרבה  רה. 
פתיחת  לקראת  לכולם 

השנה:
יודע  מבולבל,   - הילד 
להסתגל  אמור  שהוא 
אולי  הגן.  לחוקי  מחדש 
חדשים,  חברים  יצטרפו 
או  גננת  תתחלף  אולי 

במטפלת, פרט מאוד מש
הוא  הילד.  בחיי  מעותי 
אותו  שיבינו  רוצה  רק 

קצת  בוכה  הוא  אז  לו.  כשקשה  עליו  יכעסו  ולא 
בזמן  בהורים  תלותי  יותר  מפריע,  או  לפעמים, 

הפרידות.
לשג לחזור  כבר  העז  רצונם  למרות   – בההורים 

הילד  של  ההסתגלות  תהיה  איך  חרדים:  הם  רה, 
השנה? מיהו צוות הגן? אם תהיה מטפלת חדשה, 
האם הילד יסתגל אליה? האם יאהב אותה? האם 
לשגרה?  חזרה  יסתגל  האם  פעולה?  ישתף  הוא 
הישנים,  לגבולות  לחזור  שיש  יבין  בבית  האם 
שבדרך כלל נפרצים מעט בחופש? ואז, בכל זאת 
יותר  והחרדים  בבוקר...  להיפרד  להורים  קשה 
מתקשרים במשך היום לשאול אם הכל בסדר. זה 

הגיוני ולגיטימי.
חדשה.  שנה  לקראת  מתארגנים   – החינוך  צוותי 
ומהירה  טובה  שגרה  אווירת  ליצור  להם  חשוב 
ככל האפשר. ידוע שיש ילדים שייקח להם יותר 
הזה.  לתהליך  הסבלנות  כל  את  יגייסו  והם  זמן, 

בחשוב להפגין ביטחון מול ההורים והילדים. מטפ
הרמוניה  תהיה  האם  תשתלב?  האם  חדשה?  לת 

בצוות או חיכוכי עבודה על רקע תפקוד?
שנה,  פתיחת  בכל  חוששים  קצת  שכולם  נראה 
ויש לקחת את בפרופורציה. אז  וזה מובן והגיוני 
כדי שנעבור את תחילת השנה בקלות יחסית – יש 
לקיים פגישות מוקדמות של היכרות עם הנפשות 
המעורבות, ובהן להכין את ההורים לפני פתיחת 
צוות החינוך  בגן השנה. על  הגן לכל מה שיקרה 

בלהיות אמפאטי וסבלני לכל שאלה ודאגה שמת
עוררת. ככל שההורה יהיה שלו ורגוע יותר בקשר 

וגם  לילדו  זאת  יקרין  הוא  ויקרה,  שקורה  למה 
הילד יהיה יותר רגוע ובטוח.

בעל ההורים לקיים בבית שיחות עם הילדים ולת
באם ציפיות לגבי החזרה לשגרה, נהלים בבית, זמ

נים, השכמה. וזה כולל גם את ההורים המאחרים 
לקום... 

ילד  הלימודים?  תחילת  לאחר  מתמודדים  ואיך 
בוכה בגן בתחילת שנה זה דבר לגיטימי. יש להכיל 
לצאת  לאמא  לגרום  לנסות  ולא  ולהרגיע,  אותו 
יותר סבלנות  יירגע. קצת  מהר מהגן כדי שהילד 

וביטחון, והכל יסתדר. 
הורים, זה בסדר להתעניין ולשאול כל מה שעולה 
בכל  להתעניין  פתוחה  הזמנה  לכם  יש  בדעתכם. 

לה החינוך  צוות  ועל  ילדיכם,  עם  שקורה  במה 
במיוחד  אבל  השנה,  כל  זאת.  ולאפשר  זאת  בין 
החינוך,  לצוות  סבלניים  היו  זאת,  עם  בתחילתה. 
צריכים  הם   – שנה  בתחילת  קשה  מאוד  שלהם 

יל לסגל  עליהם,  ולשמור  חוקים  לקבוע  בלארגן, 
של  התסכול  את  להרגיע  למערכת,  חדשים  דים 

ילד שקשה לו ועוד ועוד.
במאחלת לכם שנת חינוך פורייה ונעימה ושנה נה

דרת לכולם.
עדינה מוסקוביץ'

מאמנת משפחתית להורות, 
זוגיות וגיל הזהב
מנחת הורים וצוותי חינוך
052-3847250
Havera111@walla.com

סבלנות, אמפטיה ותיאום ציפיות בריא בין 
הילדים, ההורים והצוות החינוכי - הם כל מה 

שצריך כדי לעבור את ספטמבר בשלום

 כיצד נעבור בשלום 
את פתיחת שנת הלימודים

ילדי שדה בוקר בטקס עליה לכתה א'

בגן הילדים בכפר רתמים

צילום: ערן דורון



9 רמת הנגב מס' 188, תשרי תשע"ג, ספטמבר 2013

מגד ירחים הכלי השבור הוא לא התיקון
ּובָה שׁ רְאָה הֵם נִיר הְַתּ ִּ פֶשׁ וסילוד הַי ֶּ ּבוֹן הַנ חְֶשׁ

ית ּתְבּואָתָּה ִ עַת וְצֲַהלַת הָרּוחַ – רֵאשׁ אֹמֶץ הַדַּ
)מגד ירחים, תשרי תרע"ב(

העברנו  אלול  חודש  את  חדשה.  התחלה  תשרי,  חודש 
מה  כל  את  ולתקן  בתשובה  לחזור  וניסיון  נפש  בחשבון 
שחלפה.  השנה  במהלך  טוב  מספיק  לא  או  רע  שעשינו 

ועכשיו הגענו באימה ויראה לראש השנה – ליום הדין:
זַר  ְּ ב אֶת ג בְנֵי מָרוֹן... וְתִכְתֹּ כִּ אֵי עוֹלָם יַעַבְרּון לְפָנֶיךָ  "וְכָל בָּ

תֵבּון..." ָּ נָה יִכ רֹאשׁ הַָשּׁ ינָם... בְּ דִּ
ואחרי ראש השנה, אנחנו עדיין לא רגועים ממשיכים בכל 
הכח להשתדל לעבוד ולתקן ולהתחיל את השנה החדשה 

כמו שצריך, עד לשיא ביום כיפור:
המיוחס  תוקף,  ונתנה  יֵחָתֵמּון...")פיוט  ּפּור  כִּ צוֹם  "ּובְיוֹם 

לר' אמנון ממגנצה(
אבל שלא נתבלבל. התהליך הזה של חשבון הנפש והיראה 
והחשש הוא לא התשובה עצמה. הוא אמנם חלק מהותי 
וחשוב ממנה, אבל מי שנשאר רק בו פשוט לא הבין כלום. 
מתוקנים  שלמים,  חיים  לחיות  היכולת  היא  התשובה 
כדי  לפעמים  הדעת.  והרחבת  ועזוז  שמחה  עם  ובריאים, 
ברור  אבל  אותו,  לשבור  קודם  צריך  עקום  כלי  לתקן 
שהכלי השבור הוא לא התיקון, אלא רק ההתחלה ממנה 

צריך לצמוח כלי שלם ויפה.
ולכן  הזה,  הסוד  את  יודע  גם  העברי  השנה  לוח  למזלנו, 

מיד לאחר הימים המדכאים של אלול, ראש השנה וכיפור, 
מפורש  ציווי  לנו  יש  בו  הסוכות,  חג  השמחה,  חג  מגיע 

"וְשָׂמַחְּתָ, ּבְחַּגֶךָ... וְהָיִיתָ, אַךְ שָׂמֵחַ" )דברים ט"ז, י"ד-ט"ו(.
אם  כי  והסליחה,  התשובה  ימי  רק  לא  הם  ותשרי  אלול 
האתגר  בחינוך  הלימודים.  שנת  תחילת  של  הימים  גם 
ומורים  הורים  כולנו,  שלבים.  אין  כי  יותר,  מורכב  אפילו 
)וגם התלמידים(, צריכים להשכיל ולייצר מערכת שמצד 
ובד  מסגרות,  לתוך  ולהכניס  גבולות  להציב  תדע  אחד 
עַת וְצֲַהלַת  בבד תאפשר לילדינו להיות מלאים באֹמֶץ הַדַּ

הָרּוחַ.
שתהיה לכולנו שנה טובה.

ארז לוזון, מרחבעם

בס"ד

הרגע הגדול הגיע – לאחר שנתיים וחצי 
שמחה(,  )של  ודמעות  יזע  עמל,  של 
בהשקעה של למעלה מ-60 אלף שקל, 
האתר  להשקת  סופסוף  מתקרבים  אנו 
זמר  וקידום  לשימור  עובדת"  "שירה 

ההתיישבות העובדת. 
הזמר הקהילתי לא מגיע בדרך כלל לקהל 
הרחב. זוהי תרבות שלמה שלרוב הציבור 
אין גישה אליה. רק לעתים נדירות יוצאים 
היישובים  לגבולות  מחוץ  אל  החומרים 
והופכים לנחלת הכלל. דוגמאות ידועות 
הן "אגדת דשא" שנכתב לחתונה בקיבוץ 
משמרות, "החיטה צומחת שוב" שנכתב 
והולחן לחללי קיבוץ בית השיטה ו"ביתי 

המשק  חג  לכבוד  שנכתב  גולן"  מול  אל 
של קיבוץ שער הגולן. 

מוזיקלי  פרויקט  הוא  עובדת"  "שירה 
ביוזמתו  כשנתיים  לפני  שהחל  ייחודי, 
ובניהולו המוזיקלי של  של יפתח מזור 
וולפה.  מיכאל  פרופ'  והפדגוג  המלחין 
הפרויקט  מתנדבי  של  עיניהם  לנגד 
עמדו שני יעדים: לשמר ולהנגיש לכלל 

התרבו היצירה  את  הישראלי  בהציבור 
שנוצרה  הקהילתית  תית-מוזיקלית 
לאורך  העובדת  ההתיישבות  ביישובי 

הקהיל היצירות  את  ולקדם  בהדורות; 
הישר בחברה  ביותר  הטובות  בתיות 

ואם  התקשורת  באמצעות  אם  אלית, 

במופע מיוחד שיוקדש כל כולו לנושא.
שיב  2,500 מ יותר  נאספו  היום  -עד 
המת החומר  מקוריים.  מולחנים  ברים 

שם  טבנקין,  יד  לארכיון  מועבר  קבל 
ארכיוני.  ושימור  דיגיטציה  עובר  הוא 

אלי מועברים  הדיגיטליים  בהקבצים 
סטודנטים  ידי  על  לאתר  ומועלים  נו 
מיוחדת  מלגה  שמקבלים  קיבוצים  בני 
עבור תרומתם. בימים אלו אנו בשלבים 

האחרונים של בניית האתר. 
הסתיימה,  לא  עוד  השירים  העלאת 

החו בארגון  רבה  עבודה  עוד  בוישנה 
בדחי זקוקים  אנו  הועלה.  שכבר  במר 

בארגון  אם  האתר,  בבניית  לעזרה  פות 

החומר בתוכו ואם בהעלאת החומרים. 
הצעות לעזרה יש לשלוח ליפתח מזור 
 shiraovedet@gmail.com באימייל 
רק  נדרש   .054-6905614 בטלפון  או 

ידע בסיסי במחשבים. 
חשוב להדגיש: מכיוון שהפרויקט הוא 
השיר  לחן  מוזיקלי,  פרויקט  כל  קודם 

מקו להיות  חייב  שיישלח  היצירה  באו 
מכל  להיות  יכולות  השירים  מילות  רי. 

שי לשלוח  שמעוניין  מי  שהוא.  במקור 
שמותאמות  מקוריות  מילים  עם  רים 
זאת  לעשות  מוזמן  קיימים,  ללחנים 
של  מדור  הכולל  הסיפורים  אתר  דרך 

שירי הקיבוצים. 

מטעם  הוא  האינטרנט  שאתר  למרות 
יכול  לא  הפרויקט  הקיבוצית,  התנועה 

בהיה לצאת אל הפועל לולא עזרתם הנ
)מקבוצת  פיין  קרן  של  ועידודם  דיבה 
והמועצה  יד-טבנקין  ארכיון  חבצלת(, 

האזורית רמת הנגב.
ולכם הקהל היקר, חובב התרבות והזמר, 

באני בטוח שתהנו מהאתר הנפלא הזה ות
בעזרו להפיץ את שירתו גם אל מחוץ לגבו

לות היישובים:
 .http://shira-ovedet.kibbutz.org.il 

בברכה, יפתח מזור
חבר צוות "שירה ע)א(ובדת"

שירה עובדת כבר לא אובדת
האתר "שירה עובדת", המאגד שירים ויצירות מהזמר הקהילתי של חברי היישובים, הושק החודש לאחר שנתיים וחצי של עבודה

המועצה האזורית רמת הנגב נתברכה באתרי 
הגיאוגרפי  מיקומה  רבים.  ומורשת  עתיקות 
בפאתי מדבר הנגב הביא אנשים להשתכן בה 
עוד משחר ההיסטוריה. אלה הותירו בה את 
חומרית  תרבות  עינינו  לנגד  ופרסו  חותמם, 
קבוצות  ארצנו.  בעתיקות  ורע  אח  לה  שאין 
נוודים קדמונים הותירו בשטח שרידי מחנות 
מלכים,   – ולאחריהם  פולחן,  ואתרי  נדודים 
זרוע  שלחו  וסולטנים  ח'ליפים  קיסרים, 
אסטרטגי  שליטה  נתח  לקבל  בכדי  ארוכה 
הממלכה  לעשות  הגדילה  הנגב.  ארץ  בחבל 
מפוארות  ערים  במרחב  שנטשה  הנבטית, 
בשיממונם. בסדרת הכתבות החדשה "עתיק 
עתיקות  אתרי  אל  צוהר  אפתח  במועצה" 
ברחבי  הפזורים  מגוונים  היסטורית  ומורשת 

המועצה.
כראשונה,  לשמש  נבחרה  חלוקים  חורבת 
כבוד  ומתוך  ההיסטורית  חשיבותה  בשל 
לאבות אבותינו שקיימו בה מארג חיים ייחודי 
שהתבסס על משק חקלאי קטן לצרכי קיום 
המשפחות המקומיות. לרבים מאתנו חלוקים 
היא צומת דרכים על אם הדרך ירוחם–טללים–
חלוקים  רכס  במפה,  שיעיין  מי  בוקר.  שדה 
הרכס  במורדות  הדרו.  במלוא  בפניו  ישתרע 
כלפי מזרח, בנקודה הנושקת לצומת מצפון, 

מצויה חורבת חלוקים. 
מורכב  באתר  הארכיאולוגי  הממצא  עיקר 
כפולה  בחומה  המוקפת  סגלגלה  ממצודה 
מבנה  ומשרידי  סוגרים"  "חומת  המכונה 
"בית  הארכיאולוגים  בפי  המכונה  מגורים 
ארבעת המרחבים", על שם ארבעה החדרים 

שבו. בנוסף, ייחשפו לפני המבקר בורות מים 
וטרסות חקלאיות. חשיבותם של מבנים אלו 
בשנים  יהודה  מלכי  לימי  בתיארוכם  היא 
מעבר  הנצרות.  ספירת  לפני   586 עד   1000
החרס  וכלי  באתר  המבנים  אדריכלות  לכך, 
שנמצאו בו מהווים עדות שאזור זה היה חלק 

בלתי נפרד מהממלכה שבירושלים. 
שכמותה  אתרים  וכארבעים  חלוקים  חורבת 
מצויים בהר הנגב. יש המכנים אותם "מצודות 
"היאחזויות"  בהם  הרואים  ויש  ישראליות", 
להיאחזויות  בדומה  הממלכה,  גבול  בקצה 
הנח"ל שעלו על הקרקע בראשית קיומה של 
מדינת ישראל, בקצה הטריטוריה, בכדי להגן 
מפני האויב. התגוררו בהם משפחות בכסות 
אזרחית, אך תפקידם היה בטחוני ואסטרטגי 
– להגן על הדרך העוברת בממלכה שביהודה 
נוודים, פולשים ובוזזים. דרך  מפני עמלקים, 
)במדבר  הידועה  האתרים"  "דרך  הינה  זו 
כ"א(. איוש אתר זה לא הסתיים עם דעיכתה 
לפנה"ס.  השישית  במאה  יהודה  ממלכת  של 
במקום יש עדויות למיצד נבטי-רומי שחלש 
על דרך חשובה הסמוכה לו, אך קצרה היריעה 

מלפרט אודותיו. 
על  במעט  אך  נראים  המבנים  שרידי  אם  גם 
פני השטח, וגם אם תוואי היישוב באתר אינו 
בו,  לבקר  כבוד,  לו  לרחוש  ראוי  דיו,  נהיר 
קדום  חוואי  אתר  שכן  אותו,  ולשמר  לשמור 

זה ושכמותו, חשובים לדורות הבאים.

חיים ממליה
ארכיאולוג רשות העתיקות, שיזף

צילום: חיים ממליהשדה צין, קיבוץ שדה בוקר וקווי רכס הר הנגב

חפירה ארכיאולוגית
היאחזויות הנח"ל הקדומות

חורבת חלוקים חונכת את המדור הארכיאולוגי החדש, שפותח צוהר אל אתרי עתיקות הפזורים ברחבי המועצה
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כפפה ליד
במשך שנים עבדתי לפרנסתי כצלם טכני 
בדפוס. יום אחד הלכתי לגרפולוגית והיא 

באמרה לי שאני בכלל בנוי לעבוד לבד בג
לזה  התייחסתי  לא  צמחים.  ובגידול  ינון 
יותר מדי, אז זה נראה לי מופרך. ב-1980 

בהגעתי לקיבוץ שדה בוקר והתחלתי לע
לא  נחמדה,  הייתה  העבודה  בלול.  בוד 

ביותר. כשנתיים לאחר מכן קראו לי למר
פאה, אמרו לי שב, והודיעו לי שאמי חולה 
היום  סדר  מאז  קצוב.  שלה  והזמן  מאוד 
שלי השתנה, והתחלתי לטפל באמא שלי, 
החבר'ה  עבודה.  שעות  על  גם  לפעמים 

בבלול הבינו שזה לא יכול לעבוד ככה, וה
בקיבוץ הציע שאעבור בינתיים לנוי. החי

כפפה  כמו  שזה  הרגשתי  מיידי,  היה  בור 
ליד, ממש נבואה שמגשימה את עצמה.

שק מלא זרעים
בתחילת שנות ה-90, אני ואולי רווה ז"ל, 
הגננית,  ולתפיסה  לדרך  שותפי  שהיה 
בכל  המשתלה  רעיון  על  ללכת  החלטנו 
שבמקום  כזו  תפיסה  לנו  הייתה  הכוח. 

בלקנות שתילים לקיבוץ, נגדל משלנו וני
הקש את  להפעיל  התחלנו  לחברים.  בתן 

צמחים  ואספני  משתלות  עם  שלנו  רים 
להביא  רצינו  יפה.  מאגר  ונוצר  בארץ, 
אז  בארץ,  שאין  כאלה  מיוחדים,  דברים 
אפריקה  מדרום  אחת  למתנדבת  פניתי 
היא  אם  אותה  ושאלתי  בקיבוץ,  שעבדה 

ביכולה להביא לי כמה זרעים כשהיא חוז
רת חזרה. אחרי כמה חודשים היא הגיעה 
עם שק מלא זרעים, בלי הבחנה של זן או 
סוג, כנראה מישהו נתן לה חופן, אז פשוט 

התחלנו לזרוע בכמויות. 
עתיד כלכלי

התחלנו לגדל סוקולנטים ברחבי הקיבוץ, 
המתאי הצמחים  שהם  מחשבה  במתוך 

– הם  ישראלי  ביותר לאקלים הארץ  מים 
מצריכים מעט מאוד השקיה, בערך פעם 
עמידים  והם  אותם,  לגדל  קל  בשבוע, 

בפני טמפרטורות קיצוניות. יש לזה עתיד 
בכלכלי מבחינה גננית, גם מעט מים ואח

זקה נמוכה. יותר ממחצית המדינה שלנו 
נמצאת במדבר ומים נהיה מצרך יקר. גם 

בתפוצת הציפורים גדלה מאז שתילת הח
לקות, הצמחים ששתלנו מוציאים פרחים, 
כמו  ועופות  הצוף  את  שותות  הציפורים 
להסתובב  התחילו  ובולבולים  פשושים 

יותר באזור. 
למלא את הבית בצמחים

זכור כאחד החורפים הקרים   2008 חורף 
בבשנים האחרונות ומשתלות רבות וגידו

נמדדו  אצלנו  מאוד.  ממנו  סבלו  שדה  לי 
ברגע   .5 ממינוס  שנמוכות  טמפרטורות 
שיש כמה ימים רצופים כאלה, הצמח לא 
מספיק להתאושש והוא פשוט הולך. היה 

שהשתילים  ראיתי  שבו  ספציפי  שבוע 
את  למלא  התחלתי  אז  בסכנה,  נמצאים 

הניסיו כל  למרות  בצמחים.  שלי  בהבית 
נות היצירתיים להגן על הגידולים, באותו 
שבוע נקטלו 25 אחוזים מהמשתלה. אני 
והצפון  מהמרכז  ללקוחות  אומר  תמיד 
שאם הצמחים עברו את כור ההיתוך כאן, 

בנגב, אצלכם זה יהיה מעולה.
סגולות מרפא

הסוקולנטים  ממשפחת  האלוורה,  צמח 
מרפא.  סגולות  כבעל  ידוע  הבשרניים, 
וצנצנות.  זה בשפופרות  הרבה קונים את 
מה שלא ידוע לרוב האנשים, זה שבתהליך 
הזה אתה לא מקבל את המיצוי המלא של 
הצמח. אמנם מכניסים את החומר הפעיל, 
כדי  גם חומרים אחרים  לו  אבל מוסיפים 

לעשות יותר כסף. לפני עשרות שנים היה 
לי איזה חצ'קון, והלכתי לפלסטיקאי כדי 
מיני  כל  לי  הציע  הוא  זה.  את  לי  שיוריד 
לא  שעדיף  החלטתי  אז  כימיים,  חומרים 
להתעסק עם זה ולחכות. ניסיתי בינתיים 
אותו  פתחתי  האלוורה,  בצמח  להשתמש 

לר הופתעתי  ימים  כמה  אחרי  בומרחתי. 
אות שלא היה לפצע זכר. 

מחלה קשה
ב-93 לקיתי בסרטן הדם, סרטן מאוד לא 
סימפטי. לקחתי הפסקה קצרה מהעבודה 
אצל  ובדיקה  לחופשה  לארה"ב,  וטסתי 
רופא מומחה. הגעתי אל הרופא והוא אמר 

לע שיכולה  תרופה  פה  לי  יש  שמע,  בלי, 
זור לך, אבל למה לך לקלקל את החופש 
ולשלם עשרת אלפים דולר לשבוע טיפול, 
תסתובב, תיהנה, ותוך זמן קצר היא תגיע 
לארץ ותיכנס לסל התרופות. ובאמת, חצי 

מה התקשרו  לארץ  שחזרתי  אחרי  בשנה 
במרפאה ואמרו לי לבוא לקבל את התרו

מאושר.  הייתי  למזלי.  עבדה,  והיא  פה, 
בלמרות המחלה הקשה מעולם לא הפסק

תי לעבוד. היה צריך המון כוחות נפשיים, 
אתה מרגיש רע כל הזמן, ומרוב הזרקות 
כבר לא נשאר לך איפה לדקור. מצד שני 
זה  עושה,  שאתה  מה  את  אוהב  אתה  אם 

בנותן לך את הכוח להמשיך, וזה תקף כמו
בן גם להיום.

כשהמכונה תשבוק
הרומן שלי עם הצמחים והגידולים התחיל 
ב-82, ואני מאמין שהוא ייגמר כשהמכונה 
תשבוק. לצערנו אנחנו לא נהיים צעירים 
עם השנים, וכולי תקווה שיגיע למשתלה 
אדם  צריך  עבודתי.  את  שימשיך  אדם  בן 
את  שיעשה  מי  ארוכים,  למרחקים  שרץ 
לשרוד  יוכל  לא  וסבלנות  חשק  ללא  זה 
בנפשו.  להיות  צריך  זה  שכזו,  בעבודה 
וללמד אותו כל  אשמח למצוא אחד כזה 

מה שאני יודע.
הביא לדפוס: ליעד גז 

אדם,  מקום

איסר ווינברג, שדה בוקר

הגנן המדברי חזר מחופשה נחוצה, באקלים ממוזג, עם נופים 
גב על  רענן,  עשב  בשלווה  מלחכות  שמנמנות  כבשים  בשל 

עות ירוקות ליד חופי אירלנד הצפונית. ביקור בגנים הבוטנים 

המלכותיים )KEW Gardens( שליד לונדון הזכיר שיש עוד 
כמה סגנונות עיצוב גינות מלבד "הגן המדברי". בעיצוב גנים 
הגינון  כמו  מסוימות,  לארצות  גנים  סגנונות  לשייך  מקובל 
האנגלי, הצרפתי, היפני; או לאזורי אקלים כמו הטרופי, הים 
תיכוני והאלפיני. לכל סגנון יש את מבחר הצמחים שלו, למשל 
הסגנון הים תיכוני כולל צמחים כגון רוזמרין, לוונדר, חרצית 
ובוגונביליה, ואילו הטרופי כולל צמחים עם עלים רחבים כמו 
פילודנדרון, ציפור גן-עדן ושרכים. הגנים היפנים הם העתק 
נותנים השראה  גני הזן  ואילו  נופים טבעיים,  מיניאטורי של 

בלהתבוננות פנימית ומדיטציה על ידי סידור מוקפד של אב
גאומטריים.  ובקווים  בסימטריה  מתאפיין  הצרפתי  הגן  נים. 
שיא הגינון הצרפתי היה בגני ורסאי שעוצבו עבור לואי ה-14 
במאה ה-17, והסגנון רווח באירופה באותה תקופה. סגנון הגן 
האנגלי התפתח במאה ה-18 והתפשט באירופה. הגן האנגלי 

במקבל השראה מהטבע ומציורי נופים ולא מהמבנים הסמו
כים, בניגוד לתפיסה הצרפתית של הגנים. הצמחים ממוקמים 
בצורה אורגנית עם קווים לא ישרים, ויחד עם שילובי צמחייה 
הגן האנגלי בהחלט  בגן. סגנון  נותנים מראה טבעי  מגוונים, 

מתאים בגישתו לאזור המדברי, במיוחד לגינה הפרטית.

Punica granatum פינת הצמח המדברי: רימון מצוי

בכיאה לראש השנה וראשית תקופת החגים, נבחר צמח משב
בעת המינים המבשיל פירותיו בימים אלה. הרימון שייך למש

שהופץ  באיראן  הכספי  הים  מאזור  ומוצאו  הרימוניים,  פחת 
לים התיכון לפני כ-4,000 שנה. הרימון הוא עץ-שיח נשיר, 
הפורח באביב עם פרחים גדולים אדומים. בחורף מראהו אינו 
לבלובו  אך  הרבים.  הדקיקים  הערומים  ענפיו  בגלל  מלבב, 
באביב, פרחיו האדומים, עליו הרעננים בקיץ ופירותיו בסתיו 

מפצים על מופע השלכת בחורף.
המד לתנאי  ביותר  העמידים  הפרי  מעצי  אחד  הוא  בהרימון 
הא הפרי  צבע  בגינה.  מקום  בכל  אותו  לשתול  ואפשר  בבר, 

דום לא בהכרח קובע את טעם הפרי. הזן הנפוץ ביותר בארץ 
חמצמץ.  וטעמו  אדומים  וגרגיריו  קליפתו   – "וונדרפול"  הוא 
זן "ראש הפרד" פחות מושך את העין – צבעו ורוד, אך גרגריו 

מתוקים. 
לרימון מייחסים סגולות רפואיות רבות – מניעת כולסטרול, 
כל  ועוד.  ודלקות  הערמונית  סרטן  מניעת  דם,  לחץ  הורדת 
אלה גרמו לעליה בביקוש מיץ רימונים ברחבי העולם. מטעי 
מ-5,000  האחרונות  השנים  בעשר  גדלו  בישראל  הרימונים 
בעיב גדול,  היצע  עודף  מסתמן  אבל  דונם,  אלף   25 ל -דונם 

קר בשוק המקומי. תוך שלוש שנים ירדו המחירים לחקלאי 
בכל  בספק.  מוטלת  הנגב  לחקלאי  שהכדאיות  כך  ב-50%, 

מקרה כדאי לשתול רימון בגינה הפרטית!

גלעד מיכאלי
משתלת קרקש במדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

המחירים יורדים, אבל המתיקות עולה

צילום: ניר גונןאני בין שלושה סוגי אלוה נדירים ומיוחדים
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15 באב ואם 16
האב, הבן ורוח המדבר

הירח המלא נשק לאופק רצוף הרי השולחן 
של רמת עבדת, המציירים בדימיון המתבונן 
מישור אבוד, שנוצר פעם מזמן מתחת לים. 
"מה  אומר  אתה  כזה  אחד  מבט  בשביל  רק 
רבו מעשיך", וכשזה יותר ממבט, אלא סרט 
קולות  בשני  עולם"  "אדון  שר  אתה  שלם, 
ו"מגמר" עם "עלינו לשבח" וב"לכו נרננה"... 
הירח היה כל כך גדול, עד שניתן היה לראות 
לו את החצ'קונים על הפנים. מין ירח מלא, 
המאיר לארץ ברחמים ומזמין לצאת ל"לילה 
תעתיק  ולא  אמיתי,  לבן  לבן,  במדבר.  לבן" 
תל אביבי מאולץ, שהלבן בא לו מנורות נאון 

ושלטי חוצות...
מיד כשהירח עשה לנו "פרומו" מעל האופק, 
הבן שלי נדב ואני הלכנו לתפוס רכיבת לילה 

הבנ חמישי,  יום  באותו  הבשמים.  דרך  בעל 
תוכ אין  פורמאלית,  לא  טלפון  משיחת  בתי 

את  סוקר  בעודי  האש.  בשטח  ל"רטוב"  נית 
בהדרך הנוחה, ששימשה את הנבטים וגמלי
בהם עמוסי המור והלבונה, ראינו על השלו

חה איזה מין רכב שלל מצרי המוצב כמטרה 
בשטח. כמי שחווה את החוויה המפוקפקת 
של להיות צנחן במלחמת יום כיפור בתעלה, 

אמרתי: "זהו בי. אר. די. אם".
המהבהבים  האורות  "מה  הבן:  שאל  לפתע 

בהללו שממול?" הלשון שלי נשתנקה... הס
ברתי בחופזה: "אלו גוזניקים ששמים בלילה 
ירי. אם יפתחו באש, עלינו לברוח  למטרות 
הוספתי  ועוד  הכוח".  בכל  שמשמאל  לעמק 
בהרגעה עצמית מטומטמת: "היום ערב יום 
אין  בטלפון,  לי  שהסבירו  מה  ולפי  חמישי 

סיכוי שמישהו מתאמן בשטח".
נפת וכבר  מצב,  הערכת  לתת  הספקתי  בלא 

כדורים  מאות  מרוכזת.  אש  מכת  עלינו  חה 
שרקו ונותבים שרטו את שמי הלילה. ממש 
מכוונת  האש  כי  שהבהירה  לעיניים,  חגיגה 
אלינו. קפצנו עם האופניים למורד משמאל 
בחייו  חווה  שלא  מי  אחורי.  למדרון  וירדנו 
כדורים שורקים, ועוד כשאתה עם הבן שלך, 

בלא מבין כלום. וכדי להכעיס, הבן שלי הש
לים לי מידע חשוב שהאוזנים שלי שנדפקו 
בצבא לא שמעו. "אבא, הרגע עבר לך כדור 
גם  בא  ואז  אחד...".  עוד  הנה  הראש...  ליד 

נותב שהראה כמה קרוב העסק ביש.

ניתוק מגע
דורבן,  של  מחילה  מצאתי  למטה  בוואדי 
פלמ"ח  נדב  את  לדחוף  בהיסטריה  וניסיתי 
לתוכה. מזל שלא השתמתשתי במחילה של 
שטוח  היה  שהבן  אחרי  פסמון...  או  גרביל 

בעל הריצפה, יצאתי לחפש את הנייד ולהת
שיפסיקו   ,1 בה"ד  של  למדריה  שוב  קשר 
גיליתי  קריטי  הכי  ברגע  דווקא  אבל  האש. 
מהנרתיק  נפל  הכול  פנס,  ואין  טלפון  שאין 
לעמדה  חזרתי  המנוסה.  בזמן  האופנים  של 
צמודת הקרקע של בני והערכתי שאם תהיה 

הה מגיא  לברוח  נוכל  ארוכה,  אש  בהפסקת 
ריגה ולצאת מטווח היורים.

אכן, אחר מכת האש הראשונה, שארכה כמה 
כשעתיים  עוד  עברו  שעות,  שנראו  דקות, 
ללא אש. הביצים שלי, שצנחו מפחד, החלו 
קופאות מקור. זו הייתה סיבה טובה לצאת 
למסע מנוסה. שילוב של ריצה ורכיבה על 
שנות  באמצע  פעם,  שביל.  ללא  בולדרים 
שלנו,  הסיפור  שהתרחש  בזמן  התשעים, 
אופני השטח היו ברזלים מאסיבים וכבדים. 
אמצעי השיכוך שלהם התבססו על שרירי 
נשבר  הגדול  מהעומס  הרוכב...  של  התחת 

בציר הגלגל האחורי של אופניי הישנים וה
חבוטים, כיאה ליום רצוף תקלות. אם כבר 
וכואבים  מג'עג'עים  הרחקנו  ברם,  כבר.  אז 
כברת דרך הגונה ויצאנו מטווח ירי הנק"ל. 
תוך כדי מנוסה אמרתי לבני שבאנו למצוא 

ט"ו באב ומצאנו הרבה אם 16...

השגחה עליונה
שהיה  הצעיר,  בני  את  העברתי  שחר  עם 
לג'יפ שעבר בשטח  י"א,  בימים ההם בכתה 

בושלחתי אותו למדרשת בן גוריון. אני ביק
שתי לחפש את הטלפון הנייד, שהיה מצרך 
הראשונה,  האינתיפאדה  בימי  וחשוב  נדיר 
מילואים.  משירות  לחופשה  יצאתי  ממנה 
לא  שעוד  שישי,  יום  בבוקר  מדווש  בעודי 
להגיע  במטרה  בני  של  אופניו  על  התחמם, 
די.  אר.  לבי.  הגעתי  מאמש,  האש  לשדה 

באם. ומצאתי את העקבות של צמיגי האופ
הצמיגים  שסימני  עד  עקבתי  מאמש.  נים 

מה אותם  הרמנו  המנוסה  בזמן  כי  בנעלמו, 
שביל לעמק. בהתלהבות של מציאת החוט 
לחפש  ויצאתי  אופניי  את  הנחתי  המקשר, 

את הנייד.
המשיך  המחורבן,  הלילה  שהתחיל  כמו 
היום שלמחרת. חיפשתי במעגלים מעגלים 
את הנייד, אך אין נייד ואין סימנים. כשכבר 
התייאשתי ממנו, חיפשתי את האופניים עם 
מעיניי.  נעלמו  הם  וגם  שעליהם,  המימיה 
ראשי סחרחר ואין אופניים ואין מים, ואנה 

אני בא?
על  להליכה  עברתי  שלי,  הביטחון  למען 
לפחות  אז  מחולשה,  אפול  שמא  ארבע, 
הפעם  הייתה  זו  בסלעים...  יחבט  לא  ראשי 
ארבע  טיול  שעשיתי  והאחרונה  הראשונה 

בעל ארבע, ללא ג'יפ... אחרי שהתייאשתי לג

מרי, התחלתי לראות את העורבים שממעל 
"משלימים הכנסה" מגופתי. כמו בסיפור על 
אילו של אברהם אבינו עליו השלום, בצר לי 
שמעליי  במפלס  וראיתי  עיניי,  את  הרמתי 
את הבהק האופנים המנצנץ בשמש. עשיתי 
ולגמתי  לאופניי  הגעתי  בזחילה,  הדרך  את 

בין האונה הש נוצר קשר  במהמים. אט אט 
מאלית לימנית במוח שלי. 

ליד  ראיתי  מהמים,  בשקיקה  לוגם  עודי 
הגלגל האחורי של אופניי את הסוללה של 

חיב הנייד...  גוף  את  ממנה  וכמטר  בהנייד, 
ניתן לאמר,  זה  רתי את החלקים, שבמקרה 

חיבר אך  מהשלם.  בהרבה  גדול  בשסכומם 
שתחיה,  מאשתי  צילצול  קיבלתי  וכבר  תי 
חזרה,  בדרך  בסופר,  שאעבור  שביקשה 
לאישה  תסביר  לך  לשבת.  מצרכים  ואביא 
שזה עתה אני חוזר לחיים חדשים, ושאין לי 
עט לרשום את הרשימה, ובקיצור שתרד לי 
מהוורידים, שממילא אין בהם תזרים ראוי... 
נשים  עם  זה  ככה  בשלה.  המשיכה  היא  אך 
משימתיות. צמא? עייף? לא משנה, לך הבא 

את המצרכים. בלעדיהם אל תחזור.
הדומ אופניי  על  הסתכלתי  מלהגת,  בעודה 

ממש  שהיה  הטלפון,  של  המקום  ועל  מים 
הה שיד  ספק  שאין  לעצמי  חשבתי  בלידם. 

שגחה העליונה הייתה בדבר. איך לא ראיתי 
ובו  שלם,  שיעור  כאן  יש  הנייד?  את  קודם 

מצ והרבה  עשה  מצוות  עם  השכל  במוסר 
וות לא תעשה! מעל לכל נדרש הסבר למה 
עם  כשדנתי  דווקא  לסיפור,  נכנסה  אשתי 
העליונה...  ההשגחה  בדבר  בתובנות  עצמי 
אז יצאה לה בת קול ואמרה שלצד ההשגחה 

תחתו השגחה  מעשי  יש  הנעלה,  בהעליונה 
נה, זאת אומרת אשתי עם רשימת הקניות... 

אלו ואלו דברים אלוהים חיים.

תורית זנבנית 
יודעים  והצוצלת.  היונה  התור,  את  מכירים  כולם 
התור  קריאות  השלום,  את  מביאה  שהיונה  להגיד 
את הקיץ והצוצלת מטילה את ביציה בעציצים שעל 

דודניתם הע רבים מכירים את  לא  באדן החלון. אך 
הרחוקה  מאפריקה  אלינו  שהגיעה  והיפהפיה  דינה 

אר מיוני  הקטנה  היא  התורית  הזנבנית.  התורית  ב– 
צנו. היא הגיעה אלינו מאפריקה )מכאן מקור שמה 

בהאנגלי – תור ארץ הנמקוואה, חבל ארץ בדרום אפ
הראשונה  בפעם  התורית  נצפתה  למעשה,  ריקה(. 
בארץ בשנות השמונים בערבה ובאילת. מאז גדלה 
וצפון  הבקע  לאורך  צפונה  והתרחבה  אוכלוסייתה 
כנראה  קשורה  זו  התפשטות  הצפוני.  לנגב  מערב 
להתרחבות החקלאות בארצנו ואיתה זמינות אתרי 

שתייה. 
ואדום  צהוב  מקור  שחורה,  מסיכה  ועדין,  דק  גוף 
הזכר  כחול הם מסימני ההיכר הבולטים של  וראש 
בולטים  כנפיו,  בזמן עמידתו. כאשר הוא פורש את 

בש צבוע  ארוך  וזנב  אדמדמים  חלודיים  בכתמים 
חור. הנקבה חולקת את הכתמים האדומים, אך בזמן 
השחורה.  המסיכה  בלי  יותר  אפורה  נראית  עמידה 

באת התורית ניתן לראות בדרך כלל עומדת על נקו
דות בולטות כמו גדרות, ענפי עצים או חוטי חשמל. 

קרו לעתים  לשתות  צריכה  היא  היונים  שאר  בכמו 
בנגב  אצלנו  מים.  גופי  ליד  לראותה  ניתן  ולכן  בות, 
ניתן לראות את התורית הזנבנית בשדות שדה בוקר, 
לא  כי  אם  ניצנה,  ובפתחת  רביבים  שדה,  משאבי 
פשוט למצוא אותה. לאחרונה החלה לקנן גם בנחל 

צין, באזור עין עקב.

ציפורימפו
מידד גורן

הדודנית 
היפהפיה 
של היונה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח



      

קבוצה 1:
כל אלה, לאחר הגשת תביעה למענק לימודים בפעם הראשונה, יקבלו 

אוטומטית את המענק לחשבון הבנק שלהם בשנים הבאות.
● משפחה חד הורית )=גרוש\ה, אלמן\ה, רווק\ה( 

● משפחה עם 4 ילדים המקבלת אחת מהגמלאות: הבטחת הכנסה, מזונות, 
נכות, זקנה, שארים.

● מי שבהחזקתו ילד שהתייתם משני הוריו.
● מי שבהחזקתו ילד נטוש\יתום כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה. 

)ילד יתום = ילד תושב ישראל ששני הוריו נפטרו או שאחד מהוריו 
נפטר והשני "נעדר" – גר כדרך קבע בחו"ל או שלא ידוע היכן הוא.                                                                                                                            

ילד נטוש = ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב ישראל, והוא 
ננטש ע"י, או שננטש ע"י אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר 

עמו ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד(
● מי שבהחזקתו ילד שעלה ארצה ללא הוריו.

● מי שמקבל גמלה להבטחת הכנסה בנפרד מבן הזוג.
הורה גרוש, שים לב, כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה, עליך 

להגיש טופס בקשה לפיצול תיק וטופס תביעה למענק לימודים, ולצרף 
צילום פסק הדין המציין מי מחזיק בילדים. 

קבוצה 2:
עליהם להגיש כל שנה את טופס התביעה למענק:

● נשוי\אה שפתח\ה בהליך רשמי לפרידה במשך שנתיים ובהחזקתו\ה 
ילדים החיים עמו ואינו\נה חי\ה עם ידוע\ה בציבור(.

● אשה עגונה )=אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה 
שבעלה נמצא בחו"ל, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות(.

● אשה במקלט לנשים מוכות – בתנאים מסויימים.
● עולים חדשים - הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובן הזוג לא 

עלה לארץ ואינו מתגורר בה.

גובה המענק לשנת תשע"ד
בעד כל ילד שנולד בתקופה מ- 06.1202 עד 09.12.207  - 1,528 ₪  

בעד כל ילד שנולד בתקופה מ 10.12.99 עד 05.12.02 -  849 ₪

ט.ל.ח • נמסר ע"י המחלקה לשירותים חברתיים

 לצריף בן-גוריון דרושים מתנדבים בתחומים שונים: 
קבלת קהל, הדרכה, אחזקה וגינון.

 לפרטים נוספים אנא פנו למירי בטלפון: 08-6560469  
zrif.bg@gmail.com :או למייל

מתנדבים לצריף בן-גוריון

לידיעתכם
מענק לימודים עבור ילדים - ע"י הביטוח הלאומי

המענק משולם למשפחות זכאיות בעד כל ילד בגיל 6-14 שנים, בתחילת שנת הלימודים.
זכאים למענק:

משתתפים: רמי הויברגר, נורמן עיסא, שרון אלכסנדר, אסתר רדא/ נצנת מקונן 
תקציר ההצגה: שלושה עורכי דין בפירמה מצליחה מקבלים לידיהם תיק חדש: הם 

נדרשים להגן על צ'רלס סטריקלנד, גבר עשיר ומפורסם, הנאשם באונס של צעירה שחורה. 
סטריקלנד הכוחני מאמין כי מגיע לו לקבל את הצדק שעבורו הוא משלם. תוך כדי העיסוק 

בשאלת אשמתו של סטריקלנד, מוביל המחזה המותח לדיון ולבחינה מורחבת יותר של 
נושאים כמו אפליה, פרנויה, מצפון חברתי, חרטה ובושה. 

הביקורות משבחות:
" נאור יצר הפקה קצבית, אינטליגנטית... ליהוק שיוצר רובד חדש ומגרה 

של מתח בין גזעי...הצגה מהנה ביותר, אפילו מבריקה... "
שי בר יעקב, ידיעות אחרונות

"מחזה שנון, קצבי, מותח... הצגה מרתקת, מספקת ומבדרת. הצגה טובה. 
אפילו מאוד. אני מודה: נהנתי. אפילו מאוד. ואני לא מבטיח לא לעשות 

זאת שוב."
מיכאל הנדלזלץ, הארץ

פותחים את עונת מנויי התיאטרון 2013-14

מחזה נשכני מאת דיוויד מאמט, זוכה פרס פוליצר וטוני
 תרגום יוסף אל דרור במאי משה נאור תפאורה ערן עצמון 

תלבושות אורן דר תאורה חני ורדי מוסיקה רועי ירקוני 

 
יום רביעי,י"ט חשוון 23/10 בשעה  21.00 באולם גולדה בקיבוץ רביבים

כרטיסים במכירה מוקדמת באתר המועצה , ובקופת האירוע החל מהשעה 20.30.
לפרטים shiras@rng.org.il מחלקת תרבות,אגף קהילה וחינוך

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות לסטודנטים גזע- תיאטרון חיפה

תקופת הרישום: 15/8/13-3/10/13
סגירת ההרשמה ב-3/10/13 בשעה 23:00

קרן מלגות לסטודנטים 
תושבי המועצה 

האזורית רמת הנגב

קרן מילגות ע"ש משפחת דיוויס וקרן 
הפדרציה היהודית בלאס וגאס המנוהלת 

במסגרת העמותה למען התושב
orly@rng.org.il :לפניות בנושא

כבכול שנה מוענקות ע"י "מרכז מולכו בנגב" מלגות לימודים 
לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר, בנושאים הקשורים לקידום 

החקלאות בנגב. 

המלגות יוענקו במסגרת טקס האזכרה לזכרו של חיים מולכו ז"ל.
א. גובה המלגה לתואר שני או שלישי כ- 5,000 ₪ לשנה.

ב. גובה המלגה לתואר ראשון כ- 2500 ₪ לשנה.

התנאים לקבלת מלגות:
א. תלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, במוסד מחקר והוראה 

מוכרים, שיבצעו עבודת מחקר באזור הנגב , תינתן עדיפות על ביצוע 
בתחנת הניסיונות גילת או הבשור.

הצעת המועמד תוגש בכתב בשפה העברית ותכלול:
1. תקציר הצעת המחקר וחשיבותה לחקלאות הנגב.

2. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.
3. קורות חיים.

4. מכתב המלצה של המנחה או מנהל המחלקה.

ב. תלמידים לתואר ראשון
1. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.

2. קורות חיים.
3. אישור המועצה האזורית על מגורים בישוב במועצה.

מלגות  לתואר ראשון יוענקו רק לסטודנטים לחקלאות ולתחום 
איכות הסביבה תושבי המועצות האזוריות: בני שמעון, אשכול, 

מרחבים,רמת נגב, שער הנגב ושדות נגב.

את ההצעות יש להפנות אל הח"מ עד לתאריך 30.9.2013
לכתובת : קבוץ משמר הנגב ד.נ הנגב  85315  לידי גילי מולכו.

   gili.molcho@gmail.com ● 050 – 5432965 לפרטים נוספים

המרכז למחקר ויישום חקלאי ע"ש חיים מולכו

 קול קורא למלגות מרכז "מולכו" 
לחקר החקלאות בנגב

naama@rng.org.il :לפניות בנושא

agr_exp@netvision.net.il :לפניות בנושא

 מלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב - 
ע"ש פרופ' קולט צרויה ומר עמנואל שמין 

הגשת הבקשות תיעשה באמצעות טופס מקוון 
בלבד, באתר האינטרנט של המועצה:

 
)פרטים נוספים ועדכונים יפורסמו דרך האתר(

www.rng.org.il

מסלול מעורבות חברתית )למלגה מורחבת( - מותנה בראיון 
קבלה ובשעות התנדבות בפרויקטים של מרכז הצעירים


