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בית ספר ממלכתי דתי יוקם במועצה

שוטר בא לגן

בבית הספר צפויים ללמוד, החל משנת הלימודים תשע"ו, כיתות א'-ג'

במסגרת פרויקט "אני והשוטר שלי" יכירו ילדי הגן את פעילות המשטרה

לפני 12 שנה הוקם ברמת הנגב היישוב מרחב 
באזור.  בהתיישבות  מפנה  נקודת  שהיה  עם, 
ברמת  חדש  יישוב  הוקם  שנים,  הרבה  לאחר 
הגיע  אחריו  שנים  מספר  בכלל.  ובנגב  הנגב 
לטללים גרעין רתמים, שלפני ארבע וחצי שנים 
קיבוץ  שהיה  היכן  שלו,  הקבע  למשכן  עבר 
רתמים. היום בשני היישובים הללו יש כ-130 
הדברים,  מטבע  ילדים.   300 וכמעט  משפחות 

צעי משפחות  היו  שהגיעו  התושבים  כמרבית 
רות שהצורך המרכזי שלהן היה במערכת גנים 
והמלאכה  זה,  אחר  בזה  הוקמו  אלה  רך.  וגיל 

טרם הושלמה. 
במסגרת התכנון ארוך הטווח של המועצה יחד 
עם משרד החינוך, הוחלט על הקמת בית ספר 

לתוש מענה  ייתן  זה  ספר  בית  דתי.  כממלכתי 
המועצה  לתושבי  גם  אך  הללו,  היישובים  בי 
המעוניינים בחינוך דתי לילדיהם, ויש ביישובי 
הספר  בית  כאלה.  מעט  לא  השונים  המועצה 
גם  ולהוות  עתיד לקום סמוך למבני המועצה, 

כאת ההרחבה של המתנ"ס מבחינת כיתות פעי
בשנת  לקום  עתיד  הספר  בית  ומתקנים.  לות 
יהיו בו שתי  הלימודים תשע"ו, ובשלב ראשון 
כיתות א', ב' וג'. הכיתות הגבוהות יותר ימשיכו 

לנסוע למוסדות הלימוד שלהם. 
הי ועדת  עבודתה  את  מתחילה  אלה  כבימים 

בית  צביון  ביצירת  לסייע  אזורית, על מנת  גוי 
בווע עקרוניות.  שאלות  על  ובהכרעה  כהספר 

דה יושבים נציגי אגף קהילה וחינוך ומחלקות 

מועצה נוספות, וכן נציגי משרד החינוך, נציגי 
נציגי  וכן מספר  ורתמים  היישובים מרחב-עם 

ציבור מן היישובים הנוספים. 
דבר  אינה  שלנו  כמו  באזור  ספר  בית  הקמת 

כמובן מאליו ואינה שכיחה כלל. על כן יש בכ
וונתנו לקיים תהליך שיתופי רחב ככל שניתן, 
ובת  טובה  תהיה  הסופית  שהתוצאה  מנת  על 
בהם  יש  אשר  תושבים  רבות.  לשנים  קיימא 
צורה  בכל  הספר  בית  הקמת  לנושא  לתרום 

שהיא מוזמנים לפנות אליי.
בברכה

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

"אני  פרויקט  בהפעלת  התחלנו  אלה  בימים 
נועד  הפרויקט  המועצה.  בגני  שלי"  והשוטר 
לחשוף בפני הילדים, באופן בלתי אמצעי, על 
השוטרים  פעילות  את  האישית,  החוויה  דרך 
בפרויקט  רואים  אנו  תפקידיהם.  מכלול  ואת 

החיו התדמית  להעלאת  הזדמנויות  חלון  כזה 
הילדים.  בעיני  ותפקידיה  המשטרה  של  בית 
במסגרת זו יכירו הילדים את השוטר ואת מדיו, 

כויבינו את תפקידיה של המשטרה בחברה דמו
קרטית. כך יוכלו להתייחס לדמות השוטר ללא 

דעות קדומות.
מפגשים  ארבעה  יתקיימו  הפרוייקט  במסגרת 

עם כל גן, בהם יועברו הנושאים: 
1. מדי השוטר וציודו האישי

כ 2. התנהגות ברכב, חגורות וכסא בטיחות וה
רת הניידת

3. חפץ חשוד וכיצד לנהוג
4. כיצד לפנות לעזרה כשצריכים

כבסיום הפרויקט יתקיים יום שיא בו תוצג תע
פרשים,  מופע  ניידות,  הכוללת  משטרה  רוכת 
המשטרה  תזמורת  חבלה,  ורובוט  כלבנים 

ועוד.
מרכז שיטור קהילתי 
רמת הנגב

דבר ראש המועצה

שלום לתושבי רמת הנגב
"חולות" 

בעיצומה של סערת השלגים והגשם שפקדה את 
ישראל, אוכלס על פי החלטת הממשלה והכנסת 
מתקן השהייה "חולות" בכ-500 שוהים שהועברו 
כמתקן  הוגדר  המתקן  הסמוך.  סהרונים  ממתקן 

שהגי עבודה  מהגרי  לדייריו,  שמאפשר  כפתוח, 
תוך  היום  שעות  כל  במהלך  לצאת  לישראל,  עו 
עד  ולחזור  ביום  פעמים  שלוש  לחתום  שעליהם 
המתקן   6:00 ועד   22:00 מהשעה   .22:00 השעה 

סגור.
לא  החלטנו  עלינו.  נכפתה  הממשלה  החלטת 
מצדנו  כי  הבהרנו  אך  התנגדותנו,  את  להביע 

האי בביטחון  פגיעה  כלפי  סובלנות  אפס  כתהיה 
שי של תושבי המועצה. מתוך מודעות לחששות 

הוו ולחוסר  האישי  בביטחון  לפגיעה  כהתושבים 
הנובעות  והעקיפות  הישירות  מההשלכות  דאות 
מהפעלת מתקן חולות, ערכנו שורה של פגישות 
בנוסף,  לנושא.  האחראים  שונים  הגורמים  עם 
את  תיגברנו  המתקן  לאכלוס  הראשונים  בימים 
מנת  על  ניצנה,  פתחת  ביישובי  האבטחה  מערך 
אנו  בישובים.  זרים  של  הסתובבות  לאפשר  לא 
עומדים מול סיטואציה אנושית מורכבת, ואנחנו 
נמשיך לעקוב ברגישות אך לעמוד בנחישות על 

האינטרסים שלנו.

תקציב 
המועצה  תקציב  את  אישרה  המועצה  מליאת 
2014. התקציב קוצץ ב-8.5% ביחס לתקכ  לשנת
בהסכם  לעמוד  שנוכל  מנת  על  וזאת   ,2013 ציב 

וגזי כלחלוקת הכנסות עם מצפה רמון, קיצוצים 
רות של משרדי הממשלה, ויחד עם זאת להמשיך 
ביעדי  ולעמוד  לתושבים  ראוי  שירותים  במתן 

הפיתוח בתוך היישובים וביניהם כפי שקבענו.

עברית שפה יפה
הספר  מבית  י'  כתה  ילדי   22 של  נוסף  מחזור 
היהודי בדנבר הגיע לרמת הנגב במסגרת תוכנית 
כ HIPP, לשישה שבועות של לימודי עברית ולימ
די ישראל בתיכון לחינוך סביבתי במדרשה. זוהי 

כהשנה השמינית שאנו מקיימים תוכנית זו, שמה
ווה חוליה מרכזית וחשובה בחיזוק הקשרים בין 
ישראל ויהודי צפון אמריקה, בעיקר בקרב הדור 
הדגל  מתוכניות  אחת  נחשבת  היפ  תוכנית  הבא. 

של כלל השותפויות בארץ. 
שמוליק ריפמן

צרו קשר:

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

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

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

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

פקס: 08-6559235

פינת המתמיד

בפעילות של צוות מתמיד רמת הנגב באמצע החודש שעבר, נתפס טרקטורון שנגנב כשבוע קודם מתושב 
המדרשה. הטרקטורון נתפס בשגב שלום הודות לפעולתם של מתנדבי המתמיד מוחמד שליבי, תומר 

סגל, רוי ואן רור ואלון ברזילי. עוד סיפור של התמדה ומסירות המתנדבים בשמירה על הבית.

                  חן כהן, מפקד בסיס הפעלה
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במדבר"  "צלילים  אירוע  התקיים  האחרון  בחנוכה 
זו השנה ה-16 ברציפות. בשנים האחרונות מקבע 
עצמו הפסטיבל כאירוע מגוון שמביא אליו קהלים 
לתוך  שונות,  העדפות  עם  שונים,  מסוגים  שונים, 
קיבלנו  במיוחד  השנה  עשירה.  מוזיקלית  חגיגה 

שמ לה,  ומחוצה  במועצה  מאנשים  רבות  כתגובות 
עלים על נס את האווירה המיוחדת, את המופעים 

כהמהנים שהיו בכיכר הפסטיבל ואת האפשרות למ
כצוא מופע איכותי ומעניין מקהל חובב מוזיקה קל

אסית, דרך קהל צעיר, דתי, ילדים ועד לחובבי זמר 
עברי ומוזיקת עולם.

בתקצי משמעותי  באופן  השנה  קוצץ  כהפסטיבל 
תקציב,  עתירי  פרויקטים  מהבאת  נמנענו  ולכן  בו, 
לפסטיבל:  מיוחדים  פרויקטים  נוצרו  זאת  עם  אך 
וידידי  מוכשרים  אומנים   - ואנשיו  מיתר  אנסמבל 
מלחינים  של  יצירות  והקליטו  ביצעו   - הפסטיבל 

יונתן ואהרן רזאל ריגשו עד דמעות במו כצעירים. 
פע משותף עם אנסמבל מיתר, תומר יוסף ואסתר 
בהפקה  הראשונה  הפעם  זו  פעולה  שיתפו  רדא 
מיוחדת של הפסטיבל, התזמורת הקאמרית נתניה 

כהקיבוצית אירחה כוכבי זמר מזרחי וישראלי - דק
לון, אביבה אבידן, מאיה אברהם ולצידם עפר כלף 
המוכר היטב לבאי הפסטיבל - בערב מחווה לאביהו 
מדינה, הפקה יוצאת דופן ועתירת השקעה. וכמובן 
ערב המחוה לצבי אבני, המוזיקאי הצנוע והמיוחד, 

שכיבד אותנו משך יומיים והאזין לכל המופעים.
לצד ההפקות הגדולות בלטו הפקות קטנות שהסבו 
הנאה צרופה )כמו סרט ברחוב אלם(, כמו גם מופעי 
ילדים מצוינים שהביאו קהל גדול - שרלוק הולמס 

והמחזמר "בטח יש ילד".
כיכר הפסטיבל אירחה את אנשי הארון )ואיזה מופע 
זה היה...(, אריאל הורוביץ המצוין, בום פם ויהודה 
קיסר )הפגזה( קובי אפללו )שבמקביל להיותו זמר 
שזכו  חווה  נשות  בחסד(,  כסטנדאפיסט  התגלה 
אלפאראבי,  טריו   - הפתעה  ועוד  רמות  לתשואות 
מוזיקה קלאסית ערבית, עם האורחת מרים טוקאן 

כ- מופע לא קל, שהגיע אליו קהל גדול והריע למב
משתתפי  לנו  אמרו  המופע  לאחר  ארוכות.  צעים 
הטריו: "מעולם, לא במופע לקהל יהודי ולא לערבי, 

לא זכינו לקבלת פנים כזו".

את הפסטיבל חתם יום קלאסי, עם שני גופים של 
המקהלה   - בירושלים  ומוזיקה  למחול  האקדמיה 
ישראליים  מלחינים  של  שירים  במופע  הקאמרית 

רודן. לשני האי כוהתזמורת הסימפונית ע"ש מנדי 
כרועים האלו הגיע פחות קהל, אך מי שנכח יכול לה

עיד: הנאה צרופה.
בשלוש השנים האחרונות הופך הפסטיבל לאירוע 
קהילתי גדול מימדים. אירועי החוץ הוסיפו לו נדבך 
בתשלום  או  תשלום  ללא  שהם  והעובדה  חוויתי, 
כמחצית  ונאמן.  גדול  קהל  הביאה  במיוחד,  נמוך 
והחצי  המועצה  מיישובי  מגיעים  הפסטיבל  מבאי 
שחרב  לב  בכל  מקווים  אנחנו  הארץ.  משאר  השני 

הקיצוצים לא תשמוט את הקרקע תחת יכולתו של 
כהפסטיבל להביא לפריפריה אירועים מושקעים ויי

חודים ושיתופי פעולה שיהיה קשה למצוא במקום 
אחר.

משהו על סאונד ורמת דציבלים: קיבלנו לא מעט 
תלונות על ווליום מוגזם במופעי הכיכר, ולעיתים גם 

כבמופעים באולם. על אף שגובה הסאונד הוא כנר
אה עניין סובייקטיבי, שהרי לכל אחד רגישות שונה 
לקול, על אף שעשינו מאמץ לבקש מכל הלהקות 
לא  נתקלנו  סביר,  ווליום  על  לשמור  והמשתתפים 
אלה  בעיקר  ההגברה,  צוותי  של  בהתנגדות  אחת 
שייצגו את האמנים שהופיעו. לקראת השנה הבאה 

כאנחנו נערכים אחרת לעניין, ואנו תקווה שהוא ייפ
תר לשביעות רצון של הקהל כולו.

זו ההזדמנות להודות שוב לאנשי קיבוץ שדה בוקר 
שהפכו את צלילים במדבר לפרויקט קהילתי, לאלה 
בחיוך  והכל   - והמארחים  המסייעים  המתנדבים, 
ובהנאה. לאנשי המועצה - ערן ושירה - שמהווים 

כהבסיס האיתן עליו עוגנת ספינת הפסטיבל, ולמוע
צה האזורית רמת הנגב שיודעת להכיר בחשיבותה 

של תרבות - כי זה בנפשנו.

מיכאל וולפה - מנהל אמנותי, 
איתן פאר - מפיק הפסטיבל

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים למזכירויות הישובים 
ובאתר המועצה

02.01 הצגת תיאטרון "הפרדס", תיאטרון בית לסין
יום חמישי, א' שבט, בשעה 21.00 באולם גולדה בקיבוץ רביבים

כקומדיה רומנטית ושובת לב מאת יוסף בר יוסף, חתן פרס ישראל, בבי
מוי אבישי מילשטיין. משתתפים: יונה אליאן-קשת, פלורנס בלוך, יצחק 

חזקיה, אברהם סלקטר, אור ברכה-וצר, לירון ויגדור, סיון כהן.
אידה, מורה לבלט עולה חדשה מרוסיה, נקלעת אל הפרדס היפהפה של 
ראש המועצה מנשה צירקין, כשהיא מחפשת תלמידות לחוג בלט שהיא 

כרוצה לפתוח בחסות המועצה. מראה הפרדס הישראלי וניחוחותיו מח
זירים לה את האהבה ליופי, שאבדה לה קצת עם עלייתה לארץ, ומנשה 

צירקין, הפרדסן האלמן, הופך מיד למושא אהבתה. סיפור אהבתם 
כהבלתי צפוי נתקל בהתנגדות עזה מצד אחיו ואחותו של מנשה, הלו

טשים את עיניהם אל הפרדס. הם מתקשים להשלים עם יופיה, שמחת 
החיים שלה ועם השינוי שצירקין המאוהב עובר. ונראה שגם צירקין 

ואידה בעצמם מתקשים להכיל את האושר שפקד אותם... והסוף? הוא 
חמצמץ-מתקתק, כמו המציאות, כמו תפוז!

"מחזה מצוין בביצוע מרשים ומרגש של ארבעה מטובי השחקנים על 
במותינו" )הבמה(

משך ההצגה כשעה וחצי ללא הפסקה.
מחיר כרטיס בקנייה מראש 70 ₪, בקנייה במקום 75 ₪ )יימסרו בקופת 

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

כ 08-11.01 ימי שירה במדבר - "קצוות", מפגשי שירה וספרות במ
רשת בן גוריון

חמישי-שבת, ח-י' בשבט. פרטים בפייסבוק "ימי שירה במדבר"

10.01 שישי ציוני, הדרך ארוכה היא ורבה
09.30-12.30 באודיטוריום מכון בן גוריון, מדרכ  יום שישי, ט' שבט,

שת בן גוריון
מסעות בשירה ובזמר עם זמרי רמת הנגב ועם רוני סומק, בניצוחו 

ובניהולו של גדעון אפרתי.
מחיר: 30 ₪ 

shbsh@bgu.ac.il 08-6592103 לפרטים

19.01 קונצרט האזנה "קאיה שרה שושנה" במסגרת חוג האזנה 
יום ראשון, י"ח שבט, בשעה 20.30 במרכז בן גוריון בקיבוץ שדה 

בוקר
כהזמרת קאיה, נגן כלי הנקישה מוטי שוורץ והפסנתרן דני רונן במו

פע מחווה לזמרת שושנה דמארי. בתוכנית: מבחר משירי שושנה 
דמארי. בין היצירות יסופרו סיפור חייה של הזמרת וסיפורם של 

השירים שבתוכנית. 
מחיר כרטיס: 25 ש"ח

 מכירת כרטיסים במחיר אטרקטיבי ופרטים נוספים 
יתעדכנו באתר המועצה.

תחזית תרבות

זו השנה ה-16 שפסטיבל "צלילים במדבר" מתקבע כאירוע מגוון, מהנה וסוחף

הצלילים ממשיכים להתנגן

צילום: זהר ראובני "אנשי הארון" במופע מחווה סוחף ללהקת כוורת 
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בחודש אפריל תצא משלחת הנוער של רמת הנגב 
של  אדמתה  על  ימים  שמונה  בן  למסע  לפולין, 
המדינה שראתה יותר דם מכל מקום אחר על פני 
נוער,  בני   42 חלק  ייקחו  במשלחת  הארץ.  כדור 
משמר  מקיבוץ  ומקצתם  המועצה  מיישובי  רובם 

הנגב. 
כל  עבור  במינו  מיוחד  מסע  הוא  לפולין  המסע 

כחברי המשלחת, מורכב מאד מבחינה רגשית ומ
עמיד את השותפים בו בפני התמודדות עם סיפור 
חייהם ומותם של שישה מיליון יהודים, שהושמדו 
על אדמתה של אירופה בתעשיית הרצח הנוראה 
היו  בו  הזה,  המקום  אל  האנושות.  שידעה  ביותר 
חיי קהילה עשירים של מיליוני יהודים, בו למדו, 
שולחת  שנים,  אלפי  במשך  עמנו  בני  וחיו  עבדו 
אלפי  עשרות  ישראל  במדינת  החינוך  מערכת 
לראות  כדי  שם,  להיות  כדי  שנה,  בכל  תלמידים 

כמקרוב, כדי לנסות להבין וכדי להתחבר אל האי
כרוע בעל המשמעות הרבה ביותר בחיי העם היהו

די במאות האחרונות ואולי אי-פעם.
כהמסע לפולין הוא חוויה חשובה, משמעותית ומ

להיות  זכו  אשר  אנשים  הנוער.  בני  עבור  עצבת 
חלק ממשלחות לפולין בצעירותם, מציינים לרוב 

כאת התהליך שעברו, ככזה שהשפיע מאד על חיי
הם בנערותם ולעתים אף ממש שינה את חייהם. 
על מנת שבני הנוער המשתתפים במשלחת יוכלו 

כלעבור חוויה מחזקת ומשפיעה, הם נכנסים בשבו

עות אלו לתהליך הכנה ממושך, אשר החל בגיוסם 
ידי אנשי החינוך בישובים והמשיך  למשלחת על 

כבראיון אישי מקיף ביחד עם הוריהם. החודש נפ
למפגש  והצוות  ההורים  המשלחת,  חברי  כל  גשו 
פתיחה חגיגי ומיוחד, בשעות אחר הצהרים בחוות 

הניסיונות החקלאיים ברמת הנגב. 
כמעתה ועד ליציאת המשלחת, יעברו הנערים והנ

ערות תהליך הכנה מגוון ועשיר שמטרתו להביא 
אותם לרמת מוכנות גבוהה לקראת המסע. ההכנה 

יק שבהם  מאתגרים  סמינרים  בשלושה  כתתמקד 
יימו כל חברי המשלחת פעילות משותפת במשך 
הארץ.  ברחבי  אתרים  בשלושה  רצופים  יומיים 
הכנה  תהליכי  המשלחת  מדריכי  יובילו  בנוסף, 
מקיפים בכל יישוב בנפרד, בשעות אחר הצהרים, 
יעברו שיעורים  אחת לשבועיים. חברי המשלחת 
עיוניים, סדנאות, יסיירו ביד ושם ובאתר משֹּואה 

כבתל-יצחק, ייפגשו עם ניצולי שואה, יקיימו דיו
על  אישי  תחקיר  ויקיימו  רבים  סרטים  יראו  נים, 
דמות משמעותית מתחום השואה, שכל אחד מהם 

יבחר בעצמו.
המשל תקיים  לפולין,  המתוכנן  המסע  כבמסגרת 

חת סיורים מודרכים בערים ורשה, לובלין, לודז', 
כקראקוב, פלונסק, לאנצוט, טרנוב, ויליצ'קה ובכ

המחנות  באתרי  תבקר  המשלחת  אוזרקוב.  פר 
אושוויץ-בירקנאו, טרבלינקה, מאידנק ופלאשוב. 

כבמהלך המסע יקיימו חברי המשלחת טקסים בא

תרים שונים אשר יוכנו על ידי הנערים והנערות, 
יקיימו מפגש עם בני נוער פולנים בעיר פלונסק, 
בוורשה  היהודי  הכנסת  בבית  בתפילה  ישתתפו 
בכפר  היהודי  הקברות  בית  בשיקום  חלק  ויקחו 

כאוזרקוב. את המשלחת ידריך בפולין איז'ו רוזנב
לום מקיבוץ ניר אליהו, אשר הדריך בהצלחה רבה 

את משלחות רמת הנגב בשנים הקודמות.
עם  ביחד  ראיינתי  האחרונים,  השבועות  במהלך 
הנערים  כל  את  המדריכים-המלווים  ארבעת 

פגש למשלחת.  להצטרף  ביקשו  אשר  כוהנערות 
תי בני ובנות נוער בני 17-18 אשר נושא השואה 

מס אותם,  מעניין  היהודי  העם  של  כוההיסטוריה 
כקרן אותם ומעורר אצלם רגשות רבי עוצמה ומו

בנושא  פגשתי  לא  מימיי  במיוחד.  גבוהה  טיבציה 
רבה  בהתלהבות  אליו  להתחבר  נוער  לבני  שגרם 
מרגש  משותף  במכנה  מדובר  ספק,  ללא  כל-כך. 
ומלכד, המשלב בתוכו ערכים ישראליים, יהודיים 
והומאניים ראשונים במעלה. אני רואה במשלחת 

כלפולין הזדמנות חינוכית ייחודית, בה ניתן להש
הלמידה  ובנכונות  הגבוהות  במוטיבציות  תמש 
החריגה של בני הנוער, כדי לחזק אותם בתהליך 
ידי  על  המונעים  משמעותיים  כאנשים  עיצובם 

כערכים ראויים, השואלים שאלות ומבקשים תשו
בות, מחוברים להיסטוריה של עם ישראל ומבינים 

את משמעות תקומתו במדינת ישראל.
אני מבקש להודות למנהלי מערכת החינוך ברמת 

המשלחת  משימת  את  בידיי  שהפקידו  על  הנגב, 
דורון,  ערן  לעשייה:  שותפים  להיות  וממשיכים 

כאייל מור יוסף ודרור הראל. את המשלחת המשו
ביחד  יובילו  הנגב  ולמשמר  הנגב  לרמת  תפת 

הנ קבוצת  על  האחראית  שאלתיאל,  רותי  כאיתי 
ערים והנערות ממשאבי שדה ושדה בוקר; נטליה 
אשלים,  היישובים  קבוצת  על  האחראית  איזקוב, 
טללים, קדש ברנע, כמהין ומחנה רמון; עודד גולן, 

כהאחראי על קבוצת רביבים; ואוהד בן שחר, האח
המדריכים-המל הנגב.  משמר  קבוצת  על  כראי 

ומובילים  גדולה  לוקחים על עצמם אחריות  ווים 
בהשקעה  ביישובים,  חשובים  חינוכיים  תהליכים 
גם  תודה  להביע  מבקש  אני  השראה.  מעוררת 
למאיה אלמליח, אורלי זרחין וישראל פרקש, על 
והתיאום  המנהלה  ענייני  בכל  והסיוע  התמיכה 
מערכות  לאנשי  גם  תודות  המשלחת.  בפעילות 
החינוך ביישובי המועצה ובמשמר הנגב, המביעים 
בפעילותם עם הנערים והמדריכים את החשיבות 

הרבה שהם מקנים לנושא המשלחת לפולין.
כלסיום אני מבקש לאחל הצלחה לכל חברי המש
כלחת, הנערים והנערות מיישובי רמת הנגב ולמש

פחותיהם המלוות אותם במסלול החשוב שבחרו 
ללכת בו. עלו, הצליחו, הגשימו וקבלו על עצמכם 

את האחריות הגדולה הזו בלב שלם וברצון.
חמי צמח
ראש משלחת פולין 2014

הדרך לפולין מתחילה עכשיו
משלחת הנוער של רמת הנגב מתחילה את הכנותיה למסע לפולין 

פעילויות הנוער - מסכמים את תחילת החורף

כנס מאסטר ט' במשאבי שדה 
כבסוף נובמבר נערך בקומונת גרעין עודד במשאבי שדה ערב מהנה וטעים במיוחד לשכ

בה ט' המועצתית. כחלק מתהליך הטרומ"פים )"טרום פעילים"( המתמקד בהכנה לקראת 
שנת ההדרכה המתקרבת, נערכים מדי שנה מספר כנסים, בהם נפגשת ומתגבשת שכבת 

ט' מרחבי המועצה לפעילויות מגוונות. מטרת הכנס הפעם היתה היכרות, גיבוש וכיף 
משותף בתחרות בישול "מאסטר ט'". 

כהט'ניקים הגיעו אחה"צ בתום הלימודים היישר אל הקו
מונה. הפעילות כללה תחרות משימות קבוצתית, תכנון 

תקציב, בחירת מצרכים, בישול קבוצתי וכמובן – ארוחה 
כמפנקת! החניכים הפגינו יכולות אלתור מרשימות ויציר

תיות, היה כיף, האווירה היתה טובה וללא ספק נשאר לנו 
טעם של עוד. נתראה בכנס ט' הבא – ב- 23.1!

טיול חנוכה ז'-ח'
מה עושים בחופש חנוכה? במקום לשבת בבית החם, 

לשחק בסביבונים ולזלול סופגניות.... ארזו שכבות ז'-ח' 
את התרמילים ויצאו השכם בבוקר לשלושה ימי טיול 
במדבר יהודה. טיילנו באזור ואדי קלט – נחל פרט, עין 
קלט, עין מבוע, והתארחנו בלילות בחאן בישוב מצפה 

יריחו. היה מרגש במיוחד לראות את כמויות המים הנדירות 
כל כך בלב המדבר, להשתכשך בפינות חמד קסומות בנוף 

המשגע ולבלות ביחד שלושה ימים מדהימים. הנכונות להתמודד עם אתגרים, החברות 
הטובה, העזרה ההדדית והיכולת של הנוער להוביל את העשייה, הבישולים וההתארגנות 

כולה, מעוררת בנו התפעלות בכל פעם מחדש! 

סמינר מדריכים "יחיד בקבוצה"
רגע לפני סיום חופשת חנוכה, נערך במתנ"ס סמינר "יחיד בקבוצה" לצוות ההדרכה 

המועצתי של בני המושבים. במהלך שנת ההדרכה 
לוקחים המדריכים חלק בחמישה סמינרים, לפי רצף 

ההדרכה התנועתי השנתי. מטרת הסמינרים להכשיר 
ולהעשיר את המדריכים, להעמיק את העיסוק בתוכן 

חינוכי ערכי ובאקטואליה, בשאיפה לשיפור מתמיד של 
רמת ההדרכה בפעילות התנועתית בישובים. 

הסמינר הנוכחי התמקד בתחום הקבוצה: במפגש עם 
כתופעות ומגמות חברתיות כמו חברת המון וחב

רה מופרטת, בכוחה של הקבוצה, בהעמקה בדמות 
המדריך ובקשר שבין המדריך לקבוצה המודרכת. תודה 
והערכה רבה לצוות המדריכים המופלא של רמת הנגב!

גרעין עודד רמת הנגב 
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

משכשכים רגליים במים. צילום: מאיה שיקהחניכים הפגינו יכולות אלתור מרשימות ויצירתיות

יושבים ומדברים. צילום: מאיה שיק
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השלג שנפל על כל הארץ בסופה הגדולה קצת הזניח אותנו 
ברמת הנגב, אבל אם לשפוט על פי הפייסבוק שלי, תושבים 
רבים מרמת הנגב החליטו שאם השלג לא יבוא לרמת הנגב, 

כרמת הנגב תבוא אל השלג. משפחות רבות ארזו מעילים, כפ
כפות, כובעים, מצלמות וילדים ויצאו צפונה ליום של כיף בע

רבות השלג של יהודה ושומרון.
אבל לא לכולם היה כיף בשלג, ולא כולם נסעו בשביל לכייף. 
מוקדם  "קמתי  עם:  מרחב  תושב  שינקולבסקי,  ישי  מספר 
י' בטבת,  יום שישי בשביל להספיק לאכול לפני צום  בבוקר 
ונתקלתי בהודעה שפירסם ארגון 'לב אחד' בפייסבוק: 'ילדים 
אחד  לב  בירושלים...  אוטובוסים  ב-5  שעות  כ-10  תקועים 
ועיריית ירושלים פונים אליכם בדחיפות - כל בעלי הג'יפים 

כשיכולים לתת מענה - אנא צרו קשר'. חשבתי גם לעזור לאנ
שים וגם נוף יפה וחוויה, אז יצאתי לדרך וחזרתי הביתה לפני 

שבת, חזרה לשמש".
כישי לא נסע לבד, ולקח איתו עוד כמה מתושבי מרחב עם. וב

יום ראשון שוב יצאו לדרך רכבים ממרחב עם ועלו לירושלים 
לא  והפעם  הנצורים.  השומרון  לישובי  הצפינו  ואף  הנצורה, 
רק המבוגרים נסעו, אלא גם הילדות הצטרפו ועזרו באריזת 

חבילות מזון בחמ"ל שפתח "לב אחד" בירושלים.
כל הכבוד למתנדבים, בתקווה שבפעם הבאה הנסיעה לשלג 

תהיה אך ורק בשביל ליהנות.
ארז לוזון, מרחבעם

אנשי המדבר לעזרת אנשי ההר
תושבי מרחב עם התגייסו לחלץ ירושלמים נצורים בשלג

מהמתרחש במרכז הצעירים
מעורבים חברתית

כאולי לא שמעתם עליהם, לא ראיתם אותם, ואפילו לא יד
עתם עליהם - אבל בטוח שכולכם הרגשתם את מה שהם 

עשו מתישהו! אז עכשיו הגיע הזמן להכיר רשמית את 
קבוצת המעורבות החברתית של מרכז הצעירים. זו השנה 

השנייה בה מתקיים פרויקט מעורבות חברתית במרכז. 
במסגרת הפרויקט נבחרו מספר מצומצם של סטודנטים 

מהמועצה, שכל אחד מהם מפעיל ומקדם פרויקט חברתי 
משלו בקהילה. הצעירים נבחרים בהתאם לפרויקטים 

כאותם הם רוצים לקדם וליכולתם, ומקבלים מלגה משמ
עותית מקרן דיוויס. 

השנה, הקבוצה מונה שמונה חברים המריצים פרויקטים 
כחברתיים שונים, ביניהם ארגון טיולים לצעירי המוע

צה, הקמת קבוצת הכנה לצה''ל לבני נוער, השבת בנים 
חוזרים, ארגון הצגות ילדים, חיבור בין קהילות דתיות 

וחילוניות במועצה, חיזוק קשרי צעירי המועצה עם צעירי 
דנוור קולורדו )במסגרת שותפות המועצה(, הקמת מועדון 

חיילים באשלים וקיום מפגשים בין תושבי רמת הנגב 
והבדואים באזור במסגרת פרויקט "ניפגש במזרח".

אחת לחודש חברי הקבוצה מתכנסים כדי לעבור תכנים 
והרצאות ולדון בפיתוח הפרויקטים האישיים. כל אחד 

מחברי הקבוצה מקדם את הפרויקט שלו באופן עצמאי, 
ונתמך ומלווה על ידי מרכז הצעירים. 

ליאור זלוף, ניצנה
רכזת מעורבות חברתית
מרכז צעירים רמת הנגב, אגף קהילה וחינוך 

צעירים בחקלאות 
בנובמבר החל המחזור הראשון של תכנית "מאהל ומגדל - 
אפיקים בנגב". שלושה עשר משתתפי התכנית המופלאים 
מגיעים מכל קצווי הארץ. הם אחרי צבא או שירות לאומי, 

ויש בהם דתיים, מסורתיים וחילונים. כולם גרים בכמהין, 
ועובדים במשך השבוע בעבודה חקלאית בחממות של 
המושב, כעבודה מועדפת. בשעות הערב ובסופי שבוע 

כחברי הקבוצה מתנדבים במגוון פרויקטים בסביבה, מטיי
לים, וגם לומדים על החברה הישראלית, זהות יהודית, 

מנהיגות, קיימות, נגב, חקלאות ועוד. 
הפרויקט קם בהובלת שלושה גופים: ארגון השומר החדש, 
מכינת הנגב - מג"ל ומרכז צעירים רמת הנגב. במרץ עתיד 

להיפתח המחזור השני, ואנו מקווים שרבים מהחבר'ה 
כהצעירים יתאהבו באזורנו עד סיום התכנית ויבחרו להיש

אר לחיות כאן. 
והנה קטע מפרי עטו של אחד מחברי הקבוצה.

מה, אני לא נורמלי להיות נורמלי?!
השעה כבר מוקדמת, והרחובות עדיין ריקים. מסתובב 

מצד לצד, מפחד לבדוק מה השעה, לך תדע אולי תגלה 
שהגיע הזמן לקום...

שעון מעורר. אינספור דילמות, נודניק לעוד 5 דקות? 
למה בכלל עשיתי את זה? מה, אני לא נורמלי?!

־מחליטים להתעורר, קור קפאים שורר מחוץ לאזור המו
גן של הפוך, רועדים מקור, בחוץ הגשם מזליף ומטרטר 

כבר כל השבוע, בפנים מזגנים, קומקומים, טוסטרים 
וברזים פועלים בשצף קצף, הבית מתחיל להתנהל 

כמכונה, אחד שוטף פנים, שני מכין קפה, שלישי מתלבש, 
רביעי )ואני( עדיין מתעורר...

־הבגדים זרוקים על הרצפה, מלוכלכים משבוע של עבו
דה, מסריחים מעגבניות וספוגים מזיעה מהולה בחול. 

־ככה נראה )ומריח( פועל! לבוש באין-ספור שכבות, שב
שעת הצורך לא יחממו מהקור ולא יקררו מהחום. רגע 
לפני שעולים על הטרקטור )שוב הוא הקדים, שוב אני 

מאחר( מוזג לכוס מים רותחים, מוסיף קצת סוכר, שיהיה 
חזק, מורח סנדוויץ' שוקולד, חובש כובע, מוסיף כפפות 

ופליז ליתר בטחון, מעיר את השמש ויוצא עם חבורה של 

12 ישראלים לא נורמלים לעוד יום עבודה בחממות.
בוקר טוב.

"מגיע רגע בחייו של אדם שבו, כדי להגיע ליעדו -
בהיעדר דלתות או חלונות -

עליו לעבור דרך קיר". 
ברנרד מלמוד
עמר חננאל
תכנית מאהל ומגדל, מושב כמהין

"מצלמים מקום" 
בסוף חודש ינואר "מצלמים מקום" תשיק את התערוכה 

השלישית של הפרויקט. התערוכה באה לייצר תמונה 
קולקטיבית שמורכבת מהתפיסות השונות של המרחב 

כהמשותף שלנו -רמת הנגב. המטרה היא לשלב כמה שיו
תר צלמים מתחומי המועצה, ושהעשייה תניב פרויקט של 
קהילה - מיזם שמקיים שיח פעיל של חוויה משותפת עם 
המדבר, ובאותו זמן גם מקיים את עצמו, מבחינה כלכלית. 

הצילומים שנבחרו לתערוכה, מתוך צילומים שהוגשו מכל 
רחבי המועצה, יוצגו בגלריה של פאב "ארבעים" בקיבוץ 

טללים ויעמדו למכירה. 
פן נוסף של הפרויקט הוא עידוד עשייה תרבותית של 
תושבי המועצה. בין אם מדובר ביוצרים מתחילים או 

מנוסים, התוצר הסופי הוא תערוכה איכותית ברמה גבוהה 
שמייצרת רובד תרבותי נוסף למרחב. "מצלמים מקום" 

בא לעשות בדיוק את זה - לתת תמונה רחבה של מקום, 
של חוויה. הנושא של התערוכה הקרובה הוא חיי הלילה 

ברמת הנגב - כל מה שקורה בין שקיעה לזריחה. 
ב-23 לינואר בשעה 20:00 תתקיים פתיחה חגיגית של 

התערוכה, בשילוב מופע מוסיקלי. 
דנה אבידן

חיי הלילה של רמת הנגב, דרך עדשת המצלמה"מסריחים מעגבניות וספוגים מזיעה מהולה בחול"

ישי שינקולבסקי 
מחלץ מונית תקועה
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כפר  של  הראשון  הבוגרים  טקס  התקיים  החודש 
כ"רוח מדבר פארמאדום" לנגמלים מסמים ומאל

ומבוגרים  צעירים   35 השתתפו  בטקס  כוהול. 
שנגמלו מסמים ומהתמכרויות לאלכוהול. בעצם 
ההכרה שהם מקבלים במעמד זה, טקס הבוגרים 
שסיימו  לבוגרים,  ומשמעותי  חשוב  חלק  מהווה 
בכפר,  שנה  של  וקבוצתי  פרטני  טיפולי  תהליך 

ככשלב נוסף בדרכם לחיים נורמטיביים ולהשתל

בותם בחברה.
יחדיו, מיסודה של קרן  את הטקס ערכה עמותת 

כרש"י המפעילה את תכניות הרווחה בדרום, והש
הבריאות,  משרד  הרווחה,  משרד  נציגי  בו  תתפו 
למלחמה  הרשות  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה 

בסמים ומנכ"ל קרן רש"י. 
משי עצמה  על  לקחה  הנגב  שרמת  גאה  כ"אני 
האחרו בשנים  והפכה  לאומיות  חברתיות  כמות 

מדבר'  ש'רוח  חברתיים,  לפרויקטים  לחממה  נות 
הוא מהבולטים בהם", אמר בטקס ראש המועצה 
שמוליק ריפמן. "לפרויקטים אלו ערך התיישבותי 
לאזור, אך עיקר חשיבותם היא התרומה לקהילה 
שנעשית  הקודש  עבודת  את  בישראל.  ולחברה 

המסו והארגונים  האנשים  ידי  על  מדבר'  כב'רוח 
רים והמקצועיים )עמותת יחדיו, קרן רש"י, משרד 
העבודה והרווחה ופארמאדום(, לא רבים מכירים 

עדיין, אך עבור הבוגרים זהו ההבדל בין להיות או 
כלחדול. אני מברך את בוגרי המחזור הראשון ומ
כאחל להם השתלבות בקהילה. זו תהא התודה וה

ולכל השותפים  והמסור  לצוות המקצועי  הוקרה 
המאמינים בפרוייקט".

אדוה לויד 
דוברת המועצה

אף אחד לא מכין אותך לרגע הזה. בדיקה שגרתית 
על  הצוות  עם  חודש תשיעי, התבדחויות  באמצע 
אין  ופתאום  אולטרסאונד  עושים  הגדלה,  הבטן 

דופק...
כאובדן הריון נפוץ הרבה יותר ממה שאנשים חוש

בים. כולנו מכירים את הסטטיסטיקות של הפלות 
בחודשים הראשונים: בשבוע 6-8 רואים דופק, עוד 
מתח עד סוף חודש שלישי ואז הרגשה של שחרור 
כי "עברנו את השלב המסוכן". בפועל, כשמדברים 
על  קצת  וגם  ומכרים מסביב,  עם חברים, קרובים 
בכל  האובדנים  כמה  עד  מבינים  הסטטיסטיקות, 
שלב של ההריון נפוצים וכואבים. לידות מוקדמות, 
גנטיים, כריכה של חבר הטבור, התנתקות  מומים 

הריון מתר אובדני  עוד ארוכה.  והרשימה  כשלייה 
חשים בכל המעמדות, בכל האוכלוסיות, בהריונות 

כקלים וקשים, להורים עם ובלי גורמי סיכון, בהריו
המקרים  ברוב  ילדים.  מספר  ואחרי  ראשונים  נות 
גם אחרי נתיחה לא יודעים מה גרם למות העובר. 
אני למשל הייתי צעירה, בריאה, בלי מחלות רקע 

או גורמי סיכון כלשהם.
לנשום,  לחיות עם האבל. בהתחלה קשה  לומדים 
קשה לקום מהמיטה בבוקר והכל נראה תפל וחסר 
משמעות. החיים עוברים לידך ובדרך כלל התפקוד 
ביום יום הוא על אוטומט. אט אט חוזרים לעבודה, 

לפעמים אפילו מצליחים לראות עגלה של תינוק 
סרט  רואים  פעם  מדי  בריצה.  הביתה  לברוח  ולא 
טוב וחיוך עולה על הפנים. לומדים שהתינוק שלנו 
אבל  נעלם,  לא  פעם  אף  הכאב  מאיתנו,  חלק  הוא 
בסופו של דבר הוא משתלב עם החיים. לא מעט 
או  האח  האובדן.  אחרי  נוסף  ילד  ללדת  מצליחים 
האחות שמגיעים אינם תחליף, אף פעם, אבל הם 

מאירים את הבית והלב.
האובדן  אחרי  תמיכה  לקבלת  רבה  חשיבות  יש 
יום.  היום  לחיי  והחזרה  השיקום  מתהליך  כחלק 

כחשוב לזכור שכל מה שאתם מרגישים הוא לגיטי
מיף ומותר לכעוס ולהתאבל. 

בשבועות הקרובים ייפתח בחסות המועצה פורום 
לאבות ואמהות, שחוו אובדן בכל שלב של ההריון 
ומיד אחריו, גם אם זה קרה לפני זמן רב. זה המקום 

כלדבר עם אנשים שחוו ועברו את מה שאתם עבר
תם, לשאול שאלות, לפשפש בזכרונות ולקבל אוזן 
קשבת. המפגשים ללא תשלום ויונחו על ידי הורים 

שחוו בעצמם אובדן של תינוק. 
לפרטים ניתן לפנות לטלי 
נעם )תושבת המדרשה(,

 talynoam1@gmail.com ,053-4200271
או לענת לב-רן, המחלקה לשירותים 
.anat@rng.org.il ,08-6564145 ,חברתיים

פורום אבות ואמהות 
שחוו אבדן תינוק

בשבועות הקרובים ייפתח פורום לאבות ואמהות שחוו אובדן בכל 
שלב של ההריון ומיד אחריו, גם אם זה קרה לפני זמן רב

התמודדות עם מחלת הסרטן היא אתגר המצריך משאבים אישיים ומשפחתיים 
מרובים. אחת הדרכים המסייעות להתמודדות עם תקופה משברית זו היא קבוצת 

תמיכה שחבריה נמצאים במצב דומה. אנו בוחנים אפשרות לקיים מפגשים 
לתושבים הנמצאים בתקופת התמודדות עם המחלה.

לבירור פרטים ניתן לפנות למרפאת היישוב, לעובד הסוציאלי של הישוב או 
לענת לב-רן, מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים, בטלפון 08-6564163 או 

.050-7282943

אנשים בעלי לקות ראיה בכל גיל במצבים הבאים:
• היעדר גמור של הראיה

• חדות ראיה שאינה עולה על 3/60 מ' בעין הבריאה
• צמצום שדה הראיה - זוית מירבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה
מוזמנים לבדוק זכאותם לתעודת לקוי ראיה/עיוור ושירותים נוספים.              

נא לפנות לעובד הסוציאלי של הישוב, עם מסמכים רפואיים מתאימים.
לשירותכם
המחלקה לשרותים חברתיים
08-6564145

"עבור הבוגרים זהו ההבדל בין להיות או לחדול". צילום: אדוה לויד

קבוצת תמיכה לאנשים 
המתמודדים עם מחלת הסרטן

סיוע ללקויי שמיעה וראיה
אנשים בעלי לקות שמיעה של לפחות 50DB  וגילם מ-16 שנים עד גיל 

זכאות לקצבת זקנה – מוזמנים לבדוק זכאותם לשירותי תמיכה לתקשורת. 

טקס בוגרים ראשון בכפר 
"רוח מדבר" 

35 נגמלים 
מסמים ואלכוהול 
סיימו תהליך בן 

שנה בכפר
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מתי בפעם האחרונה עמדתם על ערימה של אוכל 
שזרקתם לפח )החום כמובן(? ולא רק על הירקות, 
גם על הבשר, מוצרי  והשאריות שלהם?  הפירות 

כהחלב והביצים שזרקתם לפח? על התבשיל שנ
שאר?

במהלך צעדת בן גוריון שהתקיימה בנובמבר, ילדי 
בית ספר צין אכן הלכו על האוכל שלהם, וגם אתם 
מוזמנים! בית ספר צין, כיתות ז'-ח' של משאבים 
בצעדה,  בגאון  שצעדו  המועצה  עובדי  וכמובן 
בוקר,  שדה  בקיבוץ  הקומפוסטציה  באתר  ביקרו 
הקומפוסט  בו  בוקר,  שדה  אגן  כל  את  המשרת 
ראו  המועצה  ועובדי  הילדים  מוכן.  כבר  הראשון 

כבמו עיניהם כיצד מתבצע התהליך, מזריקת האש
כפה האורגנית הרטובה אל מכולת הקומפוסט, כי

כמו  הקומפוסטציה.  תהליך  ותחילת  בגזם  סוייה 
כן הם הריחו )הריח טוב ולא שמענו מישהו אומר 
לניפוי,  ונגעו בקומפוסט המוכן שמחכה  "איכס"( 

כעל מנת שיוכל לחזור לדישון גינות היישובים וה
תושבים, וכך נסגר לו מעגל: האוכל שלנו שהגיע 
מהאדמה חוזר אליה על מנת לדשן אותה ולהפוך 
עוד  "והנגב  אמר:  גוריון  שבן  כפי  לפורייה.  אותה 

יהיה פורח". 
אז חווינו התרגשות גדולה באתר שדה בוקר תוך 
כדי סגירת המעגל, אך התרגשות גדולה לא פחות 
קיבוץ  של  הקומפוסט  באתר  למחרת  יום  חווינו 
צוות  רתמים.  וכפר  רביבים  את  המשרת  רביבים, 

כהנוי של רביבים אשר אמון על פינוי האשפה הר
טובה והטיפול באתר הקומפוסט, הינו צוות מסור 

כויצירתי בצורה בלתי רגילה. הם לקחו מכונת אי
אותה  והפכו  ישנה,  זיתים  של  וקילוף  ניקוי  סוף, 
מאוד  גבוהה  באיכות  קומפוסט  המוציאה  לנפה 

כומפרידה את כל החומר הלא אורגני )באתר ההפ
רדה במקור תוכלו לצפות בסרטון בנושא שצולם 
ע"י גיל רביב(. נגענו, הכנסנו ידיים והירחנו, איזה 
נמצא  כבר  זה  קומפוסט  טובה!  אדמה  של  ריח 
יחזור  ובקרוב  רביבים  של  הנוי  בגינות  בשימוש 
וגם לכפר  לגינות הפרטיות של התושבים עצמם 

רתמים. 
אז סגרנו מעגל אחד: אוכל שיוצא מהאדמה חוזר 

כאליה, ולקחנו אחריות על האשפה אותה אנו מיי
נוסף:  מעגל  סגרנו  גם  נובמבר  במהלך  אך  צרים, 

לפרוייקט  נכנסו  במועצה  האחרונים  היישובים 
את  קיימנו  נובמבר  באמצע  במקור.  ההפרדה 

כההפנינג האחרון בקיבוץ משאבי שדה, כרגיל הנ
כעורים של הקיבוץ הכינו לתושבים בית קפה לת

בוקר הכין פעילויות  בית ספר שדה שדה  פארת, 
יצירה והסברה מוצלחות, וחזינו בסרטון ההסברה 
קישוט",  דון  של  "מיחזורו  ובהצגה  המועצה  של 
בה ילדי הקיבוץ היו שותפים נלהבים. היה מאוד 
חייבת  אני  התושבים.  השתתפות  לראות  מרגש 

היישו מכל  שקיבלנו  הפעולה  שיתוף  את  כלציין 

בים ללא יוצא מהכלל, וההתגייסות של התושבים 
היא  עצמם  על  לקחו  שהם  האחריות  לפרויקט, 
המניעה את תהליך השינוי. זה לא שאין בעיות, יש 

כבעיות וגם יהיו בהמשך הדרך, אך לצורך זה, אנח
נו פה כל הזמן ומנסים לטפל בכל בעיה במהירות 
ונשמח  בשטח  שלנו  העיניים  אתם  האפשרית. 

לשמוע ולקבל פניות, הערות, הצעות ועוד. 
 5 במקור,  המפרידים  ישובים   13 לנו:  יש  מה  אז 

המו ופיקוח  בהפעלת  מקומיים  קומפוסט  כאתרי 
ומועצה  לתושבים,  הקומפוסט  יחזור  מהם  עצה, 

מק מועצה  היותה  לקראת  בזכותכם,  כהצועדת, 
המשאבים  שמירת  תוך  לסביבתה  הדואגת  יימת 
מתחיל,  רק  התהליך  מפה  אבל  הבאים.  לדורות 
תחזוקת  לצורך  נמשכת  שלנו  הקשה  והעבודה 

הפרויקט והמשך העלאת המודעות והאכפתיות. 
כזה המקום להגיד הרבה תודה לכל השותפים לע

בודה הקשה, לצוותי הפינוי של האשפה הרטובה, 
כלילות  ימים  אותנו  שמלווה  לפידות  לעמיעד 
והילה  מוסקוביץ  לשירן  פתרונות,  מוציא  ותמיד 
קפלן העובדות ללא לאות ובמסירות אין קץ, לכל 

היי ונציגי  הקיבוצים  מזכירויות  היישובים,  כועדי 
שובים שבלעדיהם לא היינו איפה שאנו נמצאים 

היום, ולעוד הרבה הרבה אנשים שהיו שותפים!
אז תמשיכו להפריד ולמחזר!

לשאלות נוספות, הערות והצעות: 
היחידה הסביבתית רמת הנגב

    08-6564137/168
Hafrada@rng.org.il

 rng.org.il/Hafrada
עלית וייל-שפרן
מנהלת היחידה הסביבתית

ללא  רופאים  לארגון  להשתייך  רציתי  כי  רפואה  ללמוד  הלכתי 
"גבולות", לעבוד איפה שאין רופא, מול איתני הטבע... בקיצור, 

כראיתי יותר מדי פרקים של "ד"ר קווין רופאה במערב". כשהת
מספר  לפני  בהאיטי  האדמה  לרעידת  לסיוע  המשלחת  ארגנה 
שנים, היה לי ברור שאצטרף. כבר היה לי ניסיון במדינות עולם 

כשלישי, מיון ילדים וקורסי החייאה. מה רבה הייתה אכזבתי כש
אבל  מצויינים,  אנשים  אמנם   - צבאית  משלחת  שנסעה  הבנתי 

כולם רופאים ואחיות במילואים.
 Eastern ב-8 בנובמבר היכה במספר איים בפיליפינים שנקראים
היו  לא  הטייפונים  למודי  שהתושבים  אדיר,  טייפון   Visayas
נזקי רוח  מוכנים לעוצמתו. בצד המזרחי של האיים לא היו רק 
והתמוטטות מבנים, אלא גם נזקים אדירים מגל בגובה 8 מטרים 
החזאים  מהחוף.  קילומטר  בדרכו  שהיה  מה  כל  והטביע  ששטף 
השתמשו במושג storm surge על מנת לתאר את תופעת הגל 
שנוצר עקב הטייפון, תיאור שלא היה מוכר למקומיים שחלקם 

הגדול לא התפנה - אולי היה אחרת אם היו אומרים "צונאמי". 
העיר שספגה את ההרס הרב ביותר הייתה טקלובן ופרבר גדול 
Samar הנזק היה דומה, אך עם אוכלוכ  בשם פאלו. לאורך מזרח
כסייה יותר דלה. רק על מנת להמחיש את חוסר המוכנות - ביומ
כיים שלפני הטייפון, משפחות רבות פונו למרכז קונגרסים מאסי

בקומה  שהיה  מי  כל  הסערה  פרוץ  עם  אבל  הים,  ליד  שהיה  בי 
הראשונה טבע. שנתיים לפני כן הייתי בטקלובן על מנת לארגן 
טרופי,  מקום  זהו  לרפואה.  ביה"ס  במסגרת  סטודנטים  חילופי 

כשהיה רווי קוקוסים ומנגו, מרפאות כפר המאויישות על ידי מיי
לדות ואחיות לרוב ומיעוט רופאים והרבה מאד קדחת דנגי.

ויתרתי על הסיכוי להשתתף, כשהבנתי ששוב מתארגנת  כמעט 
משלחת של "החברה הטובים". מה רבה הייתה הפתעתי למשמע 

כטלפון ביום שישי, המזמין אותי להצטרף למשלחת אזרחית שיו
צאת ביום רביעי המתקרב, ובה חמישה אנשי צוות.

מים  בלי  חשמל,  בלי   - המוני  פיגוע  זירת  להיות  הפכה  טקלובן 
כועוצר אחרי חמש בערב כדי למנוע פשיעה. כל הפרנסה של מג

דלי הקוקוסים נמחקה, כשהצמרות עפו ברוח ונותרו רק גזעים. 
רופא שהכרתי משם כתב לי שהוא מאושפז עם חתך גדול בירך 
היו  השורדים  בקרב  הסופה.  בתחילת  עליו  עף  כשמדף  שספג 
ואוזניים  ריאה  דלקות  והרבה  נוקו  שלא  וחתכים  פציעות  המון 

מכך שאנשים היו רטובים במהלך שעות.

מטרתו  בטראומה.  שמתמחה  פסיכולוג  גם  היה  שלנו  במשלחת 
כהייתה להכין את השטח לקראת התערבות קהילתית נוסח "שד

רות/קרית שמונה" שתבצע משלחת שתגיע אחרינו. בזמן שהוא 
כסוקר ונפגש, אנחנו הרופאות "נתנו עבודה" יחד עם צוות מאר

טטנוס  לחיסוני  שדאג   Operation Blessing בשם  מקומי  גון 
למי שנפצע. יחד טיפלנו בכ-200 מטופלים ביום. כל יום שהיינו 
אוהלים,  עיירת  בנו  שם  כביש,  פינו  כאן   - ושיקום  שינוי  ראינו 

כהתארגנות מרשימה של הקהילות שנפגעו. החיים במנילה מת

נהלים כרגיל, וכולם אומרים "תודה" כששומעים שבאנו לתרום 
באסיה  היחידה  המדינה  היו  שהפיליפינים  מסתבר  חלקנו.  את 
שפקד  מזה  חוץ  אז  השואה,  בזמן  ליהודים  שעריה  את  שפתחה 
אותם אסון - ושבזכותם יש טיפול מדהים ומסור למבוגרים שלנו 

- אנחנו מחזירים להם עבור טובה של פעם.

ד"ר ענבל פוקס-פולישוק
חוות מתנת מדבר

מתי בפעם האחרונה עמדת על האוכל שלך?

כמו זירת פיגוע המוני

רמת הנגב כולה מפרידה וממחזרת

ד"ר ענבל פוקס יצאה עם משלחת רפואית לסייע לקורבנות הטייפון בפיליפינים

צילום עלית וייל שפרן ואף אחד לא אמר "איכס" 

טיפלנו בכ-200 מטופלים ביום
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בגיל  השפה  נושא  יומנו  סדר  על  החודש 
ולהעשיר  לפתח  יכולים  ההורים  ואיך  הגן, 
החשוב  הכלי  היא  שפה  ילדיהם.  שפת  את 
ביותר שיש לאדם לצורך חשיבה ותקשורת. 

כרכישת השפה היא תהליך מתפתח והדרג
ומושפע מאוד ממידת  בלידה  תי, המתחיל 

החשיפה של הילד לדיבור.
בהתייחסות  חשובים  מרכיבים  שני  ישנם 
להבנת  היכולת  והבעה.  הבנה   – לשפה 
ובדרך  להבעה,  מהיכולת  מוקדמת  השפה 
כלל השפה הפסיבית )שהילד מבין( עשירה 

כיותר מהשפה האקטיבית )שבה הילד מש
תמש(.

5 לערך מצופה שלילד יהיה אוצר מיכ  בגיל
צו צבעים,  של  מושגים  שיכלול  ניכר  כלים 

רות, כמות, מרחב, זמן, מידות ועוד, ושיבין 
רצף פשוט של הוראות. כשהילד מביע את 
משפטים  שירכיב  זה  בגיל  מצופה  עצמו, 
בסיסיים.  דקדוק  בכללי  וישתמש  ארוכים 
ולהביע  קצר  סיפור  לספר  יכול  כבר  הילד 

את מחשבותיו ורגשותיו בצורה מובנת. 
הבסיס  היא  השפה  חשובה?  השפה  למה 

משתמ ילדים  הסביבה.  עם  קשר  כליצירת 
לשתף  רצונם,  את  להביע  כדי  בשפה  שים 
השפה  ולהתייעץ.  דעה  לחוות  בחוויות, 
אינה  השפה  חברות.  קשרי  יצירת  מקדמת 

מאפ היא  אלא  מחשבות,  להבעת  כלי  כרק 
השפה  החשיבה.  את  ומפתחת  הבנה  שרת 
כמו  רגשות  עם  להתמודד  לילד  עוזרת  גם 

כפחדים וכעסים, ולהביע אותם לעולם הסו
כבב אותו. כמו כן, השפה מאפשרת לילד לה

בין את רגשי הזולת, להבין נורמות ומצבים 
היא  השפה  התפתחות  וכמובן,  חברתיים. 
הקריאה  ולרכישת  בכלל  ללמידה  מרכזית 

והכתיבה בפרט.

להתפתחות  לתרום  יכולים  ההורים  כיצד 
השפה?

• לדבר בפני הילד ולשוחח איתו. ניתן לעוכ
ומזמינות,  ידי שאלות פתוחות  דד שיחה על 

כלבקש את חוות דעתו, להתעניין מה הוא מר
גיש. 

יומיומיים בתיאור מילולי,  • ללוות אירועים 
הכנסת  תוך  בדיבור  משותפת  עשיה  לתאר 

רהי רכב,  כלי  אוכל,  )כלי  מכלילים  כמושגים 
כטים(, לתת שמות לרגשות )"אני רואה שעכ

שיו אתה מאוכזב"(.
• חשוב שההורים ישתמשו בשפה מדוייקת 
את  "תביא  אלא  משם",  הזה  את  "תביא  )לא: 

הכדור האדום מהמדף התחתון"(.
• לעזור לילד לחבר בין רעיונות, בין חוויות, 

בין אירועים.
• להרבות בהקראת סיפורים. במהלך הקריאה 

כניתן להראות לילד את התמונות בספר ולעו
דד אותו לתאר אותן במשפטים. רצוי לשבת 
עם הילד בעת הצפייה בטלוויזיה, לענות על 

שאלות ולוודא את הבנת הנאמר.
כאשר  הילד  של  ההבעה  את  לקטוע  אין   •
הוא טועה, לדבר במקומו או להשלים בשבילו 
משפטים. רצוי לתת לילד את הזמן הדרוש לו 
על  לחזור  אלא  אותו,  לתקן  לא  להתבטאות, 

הדברים בצורה נכונה. 
ולא לשכוח! התפקיד המרכזי של ההורים הוא 
לעזור לילד לבנות דימוי עצמי חיובי, תחושה 
לכן  דברים.  לעשות  לו  ושכיף  מסוגל  שהוא 
ההמלצה היא תמיד להתחשב בקצב של הילד 
ולהתייחס  חיובי  משוב  תמיד  לתת  וברצונו, 

ול להישגים  במקום  ולהתקדמות  כלמאמץ 
תוצרים.

צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי
אגף קהילה וחינוך

פינת הפסיכולוגית
פיתוח השפה בגילאי הגן

ביטוח מתנדבים לשנת 2014
2013 מתקרבת לסופה, וזה הזמן לעדכן את 

רשימות המתנדבים ברמת הנגב ולוודא שכולם 
מבוטחים. הביטוח נעשה על ידי המשרד 

לשירותים חברתיים בירושלים, ומכסה את 
המתנדב בדרכו למקום ההתנדבות, בזמן 

ההתנדבות ובדרך חזרה הביתה. עלויות הביטוח 
מכוסות גם הן ע"י המשרד לשירותים חברתיים. 

מי שהחל להתנדב השנה, או לא בטוח שהוא 
ברשימת המתנדבים, מוזמן לשלוח לי במייל 

פרטים על מקום ההתנדבות, מס' ת.ז., כתובת 
ומס' טלפון נייד. מתנדבי המתמיד ויחידת 
החילוץ מכוסים מבחינת הביטוח ופטורים 

מהדיווח אליי.
תודה ,בתקווה לשנת התנדבות פורייה

חני פריאל
רכזת התנדבות ברמת הנגב
050-4042335 hitnadvut@rng.org.il
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מגד ירחים מה מקום השמיטה בימינו אנו?
מַּטָעֵי עָצֵי ּפְרִי עַל אַדְמַת קֹדֶשׁ 

יַפְרִיחּו ּתִקְוַת ּדוֹר ּדוֹרִים
)מגד ירחים, שבט תרע"ב(

לא  זו  אבל  הפסקה,  חודשי  בשלושה  היה  המדור  אמנם 
שנה  לפני  בשבט  בדיוק  להיווסדו.  שנה  לחגוג  לא  סיבה 
ביותר  עלי  האהוב  הפתגם  עם  הראשון,  המדור  פורסם 

מכל פתגמי מגד ירחים:
חשק נטיעת האילנות

נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים
המובלט בתוקפו 

בעץ החרוב
)מגד ירחים, שבט תרע"ד( 

אבל, כאמור, כבר כתבתי עליו בשנה שעברה, אז החודש 
נתמקד בפתגם משנה אחרת שלמען האמת מדבר על עניין 
די דומה. כל ענף חקלאות מחייב את העוסק בו לסבלנות 
היא  התוצאה  גד"ש  של  בחקלאות  בעוד  אבל  ואמונה. 

מטעי  של  חקלאות  שנה,  תוך  ומתקבלת  מהירה  יחסית 
דווקא  ולכן,  רוח.  ואורך  יותר סבלנות  פרי דורשת הרבה 
אחרת  חקלאות  מכל  יותר  מסמנים  פרי  עצי  של  מטעים 
תקוות  של  הפריחה  את  וממילא  בקרקע,  ההיאחזות  את 

הגאולה שעברה מדור לדור.
לחלוצים  גדולה  וחיבה  מיוחד  קשר  היה  קוק  לרב 
זה  פתגם  כתיבת  לאחר  שנתיים  במושבות.  החקלאיים 
ל"מסע  רבנים  יצא בראשות משלחת של עשרה  אף  הוא 
נוסף  ביטוי  בצפון.  החלוצים  מושבות  בין  המושבות" 
השמיטה  שנת  בנושא  היה  לחקלאים  האמיץ  לקשר 
חל  השמיטה  בשנת  כידוע,  הבאה(.  בשנה  שוב  )שתחול 
וכן חל איסור לסחור בפירות  איסור לעבוד את הקרקע, 
מאוד  קשה  בעיה  יצר  הזה  האיסור  הקרקע.  מן  היוצאים 
– השבתה של כל ענף  במושבות, שגם כך חיו מהיד לפה 
החלקות למשך שנה היה יכול לגרום להתמוטטות גמורה 
את  קוק  הרב  הוביל  הזו,  המצוקה  לאור  החקלאים.  של 

הדומה  –פתרון  המכירה"  "היתר  על  להסתמכות  המהלך 
את  מוכרים  ולפיו  פסח,  לפני  חמץ"  ל"מכירת  במקצת 
הקרקעות היהודיות לגויים בשנת השמיטה, ובעקבות כך 

לא חל האיסור לעבד את הקרקע.
הוא  הפולמוס,  שהתחיל  אחרי  שנים  ממאה  יותר  היום, 
מתגבר  רק  הוא  שמיטה  שכל  ונדמה  וקיים,  חי  עדיין 
הרוחניים  בנושאים  לעסוק  במקום  כי  וחבל.  והולך. 
הסביבה,  על  בשמירה  השמיטה,  של  והרלוונטים  היפים 
ועוד,  לחלשים  בעזרה  משאבים,  של  שוויונית  בחלוקה 
בשביל  ובדיוק  הטכניים.  בדברים  בעיקר  מתעסקים  אנו 
מובילה  אותה  נפלאה,  יוזמה  שעברה  בשנה  התחילה  זה 
עמותת "טבע עברי", ליישום מעשי של היסודות הרוחניים 
בגוגל  חפשו  לפרטים,  הזו.  השנה  של  חשובים  כך  הכל 

"שמיטה ישראלית".
חג אילנות שמח לכולם

ארז לוזון, מרחבעם

בס"ד

המורשת  ועדת  הכריזה   2005 יולי  בחודש 
הבשמים  דרך  על  אונסק"ו  של  העולמית 

כובכללה שבטה כ"אתר מורשת עולם". בש
העיר  הייתה  צריכה  זו  נכבדה  יוקרה  ביל 
שבטה לעמוד בקריטריון הבינלאומי בו היא 
מהווה עדות ייחודית או לפחות יוצאת דופן 
לתרבות שנעלמה מן העולם. ואכן, שרידיה 
המרשימים של העיר מהווים עדות אילמת 
אח  לה  שאין  אדריכלית  חומרית  לתרבות 

ורע בערי מדבר בעולם. 
בכדי להבין מה מקורה של תרבות זו, ראוי 
לדעת כי הקשר בין אוכלוסיית העיר שבטה, 
על החקלאים ואנשי המקצועות החופשיים 
הנוודים-סוחרים  ובין שבט  בה,  שהתגוררו 
לא  בנגב,  הגדולה  ממלכתם  על  הנבטים 

עש כמה  ביניהם  הפרידו  ואף  ישיר,  כהיה 
רות אם לא מאות שנים! ייתכן כי קיים היה 

כקשר גנטי בין תושבי העיר לאבותיהם מה
שבט הנבטי; ואף ייתכן מאוד, כי סב או אם 
העיר  של  היוקרה  מרובעי  מאחד  בורגניים 
שבטה ישבו עם ילדיהם לעת ערב והפליגו 
בסיפורים ואגדות אודות אבותיהם הנוודים, 
לקפלם  היה  שניתן  באוהלים  התגוררו  איך 
ולהעמיסם על גמל במחצית השעה בלבד, 

הג במדבר  מים  מקורות  לזהות  ידעו  כואיך 
דול על פי סימנים הידועים אך ורק במסורת 

הנוודית-הנבטית. 
זה את תו כקצרה היריעה מלספר מעל דף 

סימני  כמה  נציין  אך  בנגב,  הנבטים  לדות 
דרך כרונולוגיים. הממלכה הנבטית הגדולה 
בנגב, שאזרחיה היו שבט נודדים וסוחרים, 
168 לפני ספירת הנצכ  התקיימה בין השנים
רות ועד שנת 106 לספירת הנצרות. שבטה 

כנבנתה כיישוב קבע רק בשלהי המאה הרא
ואם של ממש הפכה  וכעיר  שונה לספירה, 

להיות ככל הנראה רק במאה הרביעית.
המלך  זרע  בשבטה  הקבע  יישוב  ניצני  את 
70-106 לספיכ )הנבטי האחרון, רבאל השני 
משבר  בעקבות  שהנהיג,  הרפורמות  רה(. 

ככלכלי שפקד את הממלכה, היו מעבר מכל
ככלה המתבססת על סחר לכלכלה המתבס

קבע.  ליישוב  ומנוודות  חקלאות,  על  סת 
מעבר זה היה רב מערכתי והתפרס על פני 
הכשרת  וכלל  הנרחבת,  הממלכה  שטחי 
על  המתבססים  עצומים  חקלאות  שטחי 
ניצול  תוך  חקלאיות,  וטרסות  חוות  בניית 
יעיל של אגירת מי הגשם המועטים במדבר 
בניצול  הנבטי  השבט  של  כישוריהם  הנגב. 

מירבי של מקורות המים המעטים בנגב היה 
ידוע עוד מכבר, והיסטוריונים בני התקופה, 
כגון ההיסטוריון היווני דיודורוס מסיציליה, 

מפליגים בתיאור כישורים אלו. 
הכשירו  העיר  של  לתקומתה  הקרקע  את 
הסנט  מטעם  שנשלחו  הרומאים,  הנציבים 
כדי לנהל את ענייני הפרובינקיה המדברית 

כהמרוחקת בדרום-מזרח הממלכה; "פרובינ
קיה ערביה", כך היא נקראה, סופחה בשנת 
טריאנוס  ידי  על  רומי  כמחוז  לספירה   106
קיסר, תוך ניצול הוואקום שנוצר במותו של 

המלך האחרון רבאל השני. 
הלכה למעשה, בשלב זה סיפורה של שבטה 

הופ שנים  מאות  כשלוש  תוך  מתחיל.  כרק 
מרשי נוצרית  לעיר  המרוחקת  העיר  ככת 

הקיסרות  שלטון  לפניה.  הולך  ששמה  מה 

נפילת  אחרי  במרחב  ששולט  הביזנטית 
מקבל  לספירה(   324( הרומית  האימפריה 
לידיו את הפרובינקיה כפרי בשל, ובפיתוח 
מואץ מוקמים בה רובעי מגורים מפוארים, 
מים  בור  הכוללים  מרווחים  פאר  בתי  בהם 
וכנסיות רבי רושם  פרטי בכל בית, מנזרים 

כשלא יביישו את גדולי האדריכלים והמהנד
כסים הביזנטים, מערכת ניקוז מרכזית ומסו

עפת שהובילה מים לבריכות ענק ציבוריות 
ועוד מתקנים רבים ומגוונים. 

כסופה של שבטה לוט בערפל. נראה כי בש
ארוך  דשדוש  אחרי  התשיעית,  המאה  להי 
הכיבוש  מן  שנים  ממאתיים  למעלה  בן 
638(, ננטשה העיר המרהיכ  המוסלמי )שנת
בה. הכנסיות המפוארות נותרו בשיממונם, 
ומתקנים חקלאיים יעילים כגתות ובתי בד 

כפסקו מלהפיק את תוצרתם. זאת, ראוי לצ
יין, לא לפני שנבנה בה מסגד קטן ששימש 

לתפילה במקביל לכנסייה. 
העיר  של  הלאומי  בגן  המומלץ  הביקור 
וכמה  כמה  המבקר  בפני  יחשוף  שבטה 

טפחים, שלא ניתן היה לתארם כאן. 
ובאם תשאלו מה בין שבטה לדרך הבשמים, 
שהרי על בסיס דרך זו הוכרה כאתר מורשת 
עולם, אבקש לענות כי זו "שאלת קיטבג", זו 
הרי עיר נפלאה, היא מרהיבה ומרשימה את 
כל מבקריה, למה לשאול שאלות מיותרות 
מורשת  כאתר  בה  להכיר  לא  למה  ובכלל, 

עולם... מגיע לה...
חיים ממליה
ארכיאולוג רשות העתיקות
שיזף

שבטה, עיר מדברית ללא הפסקה

צילום: חיים ממליה רובעי מגורים מפוארים, מנזרים וכנסיות רבי רושם 

עתיק במועצה
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"למה מועד ט"ו בשבט נבחר לחג לנטיעות?
באו  לבני-אדם,  ראש-השנה  שניתן  ראו 
השדה'.  עץ  האדם  'כי  בתורה  כתוב  ואמרו: 
מה  כך,  ואם  לאדם.  ועץ  לעץ  אדם  נמשל 
הוא  בדין  עץ  אף  ראש-השנה,  לו  יש  אדם 

אי שדיברו  וכיוון  ראש-השנה.  לו  ־שיהיה 
דבריהם.  נתקבלו  טעם  של  דברים  לנות 
אמרו להם: באיזה חודש נקבע ראש-השנה 
צריכים  שאנו  כיוון  אילנות:  השיבו  שלכם? 

למים קבעוהו בשבט שמזלו דלי". 
מתוך סדר טו-בשבט )הימן הירושלמי(

שקופ הקטנים  השורשים  על  חושב  ־"הגנן 
־אים באדמה המתה והקשה כאבן, על הענ
הי ברוח  לשד  עד  הקפואים  הקטנים  ־פים 

הקופאים,  הניצנים  על  כקרח,  והקרה  בשה 

שבתוכם ארז הצמח בסתיו את כל רכושו. 
אילו ידע שזה עשוי לעזור, היה עוטף את 
היה  הערער  ועל  במעילו  המצוי  האדר 
מלביש מכנסיו. למענך, אזיאלה של הים 

־השחור, אסיר את הכותנת שלי. אוך הווי
לא  קוראופסיס,  ולך,  בכובע.  אכסה  כרה, 

נותרו אלא הגרביים שלי, הסתפק בהם".
תרגמה  הגנן",  "שנת  צ'אפק,  קראל  מתוך 

מצ'כית רות בונדי

באמצע  באמת  והפעם  מגיע,  בשבט  ט"ו 
החורף, והגנן המדברי שוב מתלבט: לנטוע 

או לא לנטוע? 
כהסופה הראשונה של החורף מאחורינו וה

גנן המדברי קם מדי בוקר, מנגב שכבת קרח 
מעלי הצמחים הרכים ובודק את נזקי הקור. 
לא  והנה,  מהקור,  הוזהרתם  הקודם  במדור 

הטמפר החורף  בראשית  וכבר  שבוע,  כחלף 
שטרם  וצמחים  לאפס,  מתחת  צנחו  טורות 
זאת,  ועם  מהכפור.  נכוו  עליהם  את  השירו 

ככבר החלה הפריחה הטבעית: הנרקיסים פו
מבצבצים  והחד-שנתיים  חצץ  בנחל  רחים 
גשמים  לעוד  נקווה  הלחות.  הלס  בגומחות 

ולפריחה מרהיבה בגבעות.
לגזום את הצ זה הזמן לעשות סדר:  כבגינה 

חס  העלים.  את  ולגרף  בקור  שנפגעו  מחים 
וחלילה לא לזרוק אותם, אלא לרפד עמם את 

מגי חיפוי  בשכבת  והשיחים  העצים  כגומות 
נה ומפנקת. עכשיו העשבייה מתחילה לצוץ, 
העשבים  את  ונכשו  לקור  צאו  תתעצלו,  אל 

לפני שיגדל לכם ג'ונגל בגינה וזרעי העשבים 
יתפשטו.

צמח החודש: דודונאה "דנה" 
Dana" Dodonaea"

כהדודונאה, שמגיעה אלינו מאוסטרליה, שיי
כת למשפחת הסבוניים בה יש יותר מ-1300 
למינים  והחמים.  הטרופיים  באזורים  מינים 
רבים יש חומר בגבעול שיכול לשמש כמעין 
אחרים  נציגים  המשפחה.  שם  כן  ועל  סבון, 
ממנו  המייפל  )עץ  אדר  ליצ'י,  הם  במשפחה 
מפיקים סירופ מייפל( ועץ הנוי הנפוץ פנסית 

)קלורוטריה(.
הנוי  בנוף  ותיק  מין  היא  דביקה  דודונאה 

הוא  "דנה"  הזן  חיה.  כגדר  ומשמשת  בארץ, 
בחורף.  הארגמן  בצבע  שבולט  גנני  מכלוא 

כהפרחים אינם בולטים, אך צבעי העלווה וה
פירות הארגמניים יוצאים דופן בנוף המדברי. 
וצורכת  ולמליחות  לקור  רגישה  אינה  היא 
לגובה  ומגיעה  מהר  צומחת  היא  מים.  מעט 
של 2.5 מטר ורוחב של 1.5 מטר. יפה לשלבה 
כמו  אפור  בצבע  עצים  או  שיחים  עם  בגינה 

זית, שיטה, דרדר מאפיר ואחרים.

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

פינת הגינון המדברי 
הגנן יוצא לקור

קרבי זה הכי
בדימונה  גדלתי   .16 מגיל  מדים  על  אני 
ללכת  והחלטתי  אחים,  ארבעה  עוד  עם 

כלפנימייה צבאית כי חשבתי שלהיות בפ
נימייה זה להיות עצמאי, בלי אימא ואבא 
שמרגיזים כל היום ומנהלים כל היום. שם 
אני אהיה אחראי על עצמי. הייתי נוסע כל 
יום ראשון מדימונה לחיפה, זה היה משהו 

כגדול באותם זמנים. אם הייתי נשאר בפני
מייה הייתי מחויב להתגייס לחיל האוויר, 
מחשוב  שזה  אליו,  שהוכשרתי  למקצוע 
ובקרה. אבל אני רציתי קרבי, אז בסוף י"א 

עזבתי את הפנימייה והתגייסתי לגולני. 
כוח  לי  והיה  צעיר  הייתי  השירות  אחרי 
הייתי  משמעותי.  משהו  לעשות  ורצון 
ללא מקצוע, אז הלכתי ללשכת העבודה. 
לעשות?",  יודע  אתה  "מה  אותי:  שאלו 
עניתי "להיות לוחם". לא ראיתי את עצמי 
יושב באיזשהו משרד, אבל גם לא רציתי 

למש להתגייס  לי  הציעו  בבית.  כלשבת 
התפקידים  לאחד  להתגייס  רציתי  טרה. 
שירתתי  ליס"מ.  הגעתי  וכך  הקרביים, 
בלש  הייתי  כך  אחר  שנים,  שלוש  ביס"מ 
בדימונה במשך שש שנים, ואז המשפחה 
ואני עברנו לגור באשלים והפכתי להיות 

השוטר הקהילתי של המועצה. 
שלח לי שקט

הכרנו  שם  מדימונה,  במקור  אשתי  גם 
היה  כשהקטן  ילדים.  שני  לנו  נולדו  ושם 
שהוא  הזמן  כל  בודק  הייתי  שנתיים,  בן 
משחק ושהוא בסדר, לא יכולתי לתת לו 
נעים  שיהיה  מקום  חיפשנו  לבד.  לצאת 

עצמנו  את  ומצאנו  הילדים,  את  בו  לגדל 
באשלים, מקום נידח יחסית, שהיה אז די 
ריק. היתרון הכי גדול בלגור במקום קטן 
זה גידול הילדים. הילדים גדלים בחממה 
ובתחושת משפחתיות. אנחנו מכירים את 

מו משפחה  מעין  זאת  פה,  שגר  מי  ככל 
כל  את  נחבר  אם  בעיר.  שאין  מה  רחבת, 
מי שגר באשלים זה לא ימלא בניין אחד 
שנתיים  בת  ילדה  לי  יש  היום  בדימונה. 
ואין  לבד  במתקנים  לשחק  לה  נותן  ואני 
לי בעיה עם זה, כי אני מכיר את כולם אז 

יש לי תחושת ביטחון. 
כמה שנים אחרי שהגענו לאשלים אחי 
גם  הגיע  ואחריו  אלינו,  הצטרף  הקטן 
אחים  שלושה  אנחנו  היום  הגדול.  אחי 

שגרים כאן. הם ראו שטוב לנו ביישוב 
כוהחליטו לשנות גם הם את הא

שיש  החיים  דרך  ואת  ווירה 
בישוב  חיים  לטובת  בעיר 

קהילתי. 
שומרים על הבית 

רמת  האזורית  המועצה 
במיקום  נמצאת  נגב 

מש מתחנת  כמרוחק 
משטרה  וכוחות  טרה 
את  שיאבטחו  גדולים 

שוט לנו  אין  כהישובים. 
יסיירו,  שיסתובבו,  רים 
ויש נוכחות  יראו  כישמרו, 

את  עושים  אז  ביטחון,  רו 
האזר המשמר  מתנדבי  כזה 

גרים פה,  חי, "המתמידים". הם 

ולהגיע  מהבית  לצאת  להם  פשוט  יותר 
עוברים את  קורה. הם  לאירוע קרוב, אם 

ויוצ שוטר,  של  הבסיסית  ההכשרה  ככל 
אים לפעילויות בניידת משטרה עם מדים 

ונשק וכל הסמכויות של שוטר. 
משחק שכונתי

ערב  לארוחת  ישבנו  האחרון  שישי  ביום 
שיחקנו  שאנחנו  המשחקים  על  ודיברנו 

כלעומת המשחקים שהילדים שלנו משח
קים היום. לנו לא היו מחשבים, ולא 
ברחוב  והיינו  טלוויזיה,  הייתה 
את  וגוגואים.  גולות  משחקים 

קי שלי  הראשונות  כהאופניים 
מצווה,  לבר   13 בגיל  בלתי 
וכבר  נולדים  הילדים  כשהיום 
רוצים  והם  אופניים  להם  יש 

כש חשמלי.  כקורקינט 
לנו  היו  ילד  הייתי 

כחבורות בשכונה וה
יינו משחקים לרוב 
בחוץ.  למטה, 
משחקים  היינו 
משחקי  הרבה 
בכלל  הם  כדור. 
מכירים  לא 
המשחקים  את 

האלה. 
שני  לנו  יש  היום 
בנות.  ושתי  בנים 
המון  יש  לילדים 
יש  בישוב,  פעילויות 
"הנוער  תנועת  את 

כהעובד", יש להם מועדון נוער שהם פעי
וי כלים בו, הם משחקים הרבה משחקים 

רטואליים, הולכים לחברים באופן חופשי 
יכולים לישון בשקט. מה שטוב  וההורים 
עדיין  אין  ביישוב  הוא שלילדים שגדלים 
את הקטע של מסיבות גדולות שגורמות 
להורים לא לישון בלילה עד שהם חוזרים. 
היום יש הרבה פיתויים לבני הנוער, הרבה 
דברים שהם יכולים להימשך אליהם, אבל 
הולכים,  הילדים  לאן  יודע  אני  ביישוב 
האכפתיות  המשפחות.  כל  את  מכיר  אני 
של ההורים האחרים לילדים שלי ולהפך, 
היא גדולה, כי הם גדלו ביחד, הם מכירים 
התופעות  את  פחות  גם  אצלנו  יש  מהגן. 
וילדים  ממסיבות  רעש  של  העיר,  של 

ששותים בפארקים. 
מרכז תמיכה

מפקד   - חדש  לתפקיד  עכשיו  נכנסתי 
המתנד המתמידים.  של  ההפעלה  כבסיס 

לדעת  בשביל  בעיקר  זה  את  עושים  בים 
אז  הקהילה.  למען  משהו  תורמים  שהם 

ושי תמיכה  כנותן  עצמי  את  רואה  כאני 
יוכלו להגשים  רות למתנדבים, כדי שהם 
את מה שהם מאמינים בו. אני אדאג להם 
כבר  עבודה.  לסידור  לציוד,  להכשרות, 

כהיום אני מרגיש שיש יותר פניות של חב
כרים שמתקשרים ומעוניינים לצאת לסיו

רים. זאת השאיפה שלי, שהאנשים עצמם 
יותר  לסיורים,  לצאת  ויבקשו  אליי  יפנו 
שנוח  לי  יראה  זה  אליהם.  אפנה  משאני 
להם בהתנדבות הזאת ושהיא עושה להם 

טוב ושהם מסופקים מהתפקיד.

אדם,  מקום

חן כהן, אשלים

אם נחבר את כל מי שגר באשלים זה לא ימלא בניין אחד בדימונה

צמחים שטרם השירו את עליהם נכוו מהכפור

הפירות הארגמניים יוצאים דופן בנוף המדברי
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לעבדה ולשמרה
רואים גם וגם

כאני אוהב להביט מהחלון של הבית שלי בני
בוקר  של  במבט  משם,  מערב.  לפאתי  צנה 

כמוקדם, כשאור השמש בגב, רואים אלפי דו
נמים של חממות מחופות רשתות ולהן גגות 
גמלוניים. בתווך שביניהן יש גם מין "שוקינג 
משתקפים  בה  ברפלקציה  בך  המכה  בלו", 
חלקם  המלוחים.  האגמים   – מים  אגמי  כמה 

טור בצבע  מהם  ואחד  ואפור  כחול  כבצבעי 
כקיז, שמושך את המחשבה לאיים פסטורא

לקידום  שעושים  בפרסומות  שרואים  ליים, 
של  ירוק  גם  יש  אקזוטיים.  פירות  של  מיץ 

חורשות נטע ידי אדם. 
חדי  אמנם,  ממש.  מדבר  יש  דרום  לפאתי 
אונס  עבר  הזה  שהמדבר  בנקל,  יראו  העין 
קבוצתי לא פעם אחת. בתוכו שרידי נבטים 
וחוות  חורשות  בדמות  ביזנטיים   – רומיים   –
קדומות, גם טורקים עשו כאן את צרכיהם... 
הם בנו עיר ומסילה והשאירו הרבה קברים 
הכפייה.  עבודות  באמצע  להם  שמת  מי  של 

כוכמוהם גם האנגלים המנדטוריים עשו מע
שים. סללו כאן כביש לסיני ושיקמו בארות 
הרבה  יש  לאלה,  ומעל  לבין  בין  ושקתות. 
מאהלי  תמצא  אתה  בשטח  צה"ל.  מסימני 
סדרות של צה"ל, שנעשו בשנות החמישים 
והשישים המתוחות. כשמסיירים במישורים 
תוואים  רואים  לעזוז  ניצנה  שבין  הרחבים 

כשל חיילים, שהיום הם בטח חטייארים לא
המחנות  ואת  אימונים  כאן  עשו  הם  ללה. 
הקימו בפקודת רס"רים עצבניים, שהקפידו 

המ באחד  נמרץ.  בדיוק  האבנים  יישור  כעל 

קומות, מצפון לחמוקי ניצנה, מצאתי מאהל 
בוה נחל  בחלוקי  שרטטו  ממש,  כשבמרכזו, 

קים מגן דוד שלם – לתפארת מדינת ישראל. 
רס"פ  איזה  היה  ההיא  שלפלוגה  לשער  יש 
המגן  של  מדוייקת  גאומטריה  עשה  כפייתי. 
הזבל  את  אבל  הלאום,  בסמל  והשקיע  דוד 
של המחנה, עשיר בקופסאות שימורים של 

כמנות קרב ובארגזי תחמושת בלויים ובקבו
קי "קריסטל" ו"טמפו", הוא וחייליו השליכו 
לעמק, שהיה מולם וכיום הוא ידוע כ"חמוקי 
ניצנה". יש לדעת שהעמק הרומנטי, העוטה 

גוונים של לבן עדין כמו מלמ היום  כבערוב 
לה של שמלת כלה, היה פעם מזבלה צבאית 

ישנה...

צלקות
בנוף,  כאסח"  "הכי  בבחינת  שהם  הדברים 
הנגבה.  העין  מלוא  מביט  כשאתה  נחשפים 
שם בנו את מה שנקרא בפי העם: מרת"ח. בו 

תחמו שנים,  עשרות  כמה  במשך  כהחזיקו, 
שת. לכן, מטעמי בטיחות, חפרו וצילקו את 
האזור ועשו פניו ככברה. עכשיו משפינו את 
הבסיס, נותרו הצלקות הבוהקות כמראה פני 
שנותר  בעורו  קשה  שחין  מכת  שעבר  אדם 
מצולק לעד. אין לי ספק שעוד יבואו ציונים 
טובים ויגאלו את המקום וישקמו את נופיו. 

כזה עניין של בשלות. ככה זה איתנו: בהתח
"כולה  לה אנחנו לא מבינים על מה מדובר, 
מעט  וגם  וטרשים  אבנים  של  גבעות  כמה 
כך,  אחר  מתכחשים.  גם  כך  אחר  חולות". 
עובד  היהודי  המוח  ואז  ומפנימים,  מבינים 
להמציא פטנטים... ביום שישוקמו הצלקות 

ב"ניתוח פלסטי" טוב, נדע שהציונות עברה 
עוד מהלך בתהליך ההתבגרות שלה ושלנו.

סתם גרביל דביל
אם נסוג קמעא מהמראה הרחוק ההוא ונחזור 
למה שרואים מחלון ביתי בניצנה, ממנו רואים 
אוהב.  אני  הרבה  הכי  שהכי,  וגם",  "הגם  את 
טבעים  שני  להכיל  מצליח  אני  הזה  במבט 
או שתי ישויות )לא כאלה שהדביקו לצלוב(, 

כישויות שכאילו סותרות ונאבקות זו בזו. היי
שות של המעשה ההתיישבתי הציוני בפתחת 
הטבע  על  לשמור  הצורך  ואת  מחד,  ניצנה 
לבחירה.  פשוטה  לא  דרך  זו  מאידך.  ולכבדו 
תיגע"  ה"אל  גישת  עם  הטבע  שומרי  בעיני 
המתיישבים  ובעיני  טרפה,  נחשבים  אנחנו 

שנ כפי  האיתנה",  וידנו  החזקה  "ידנו  כנוסח 
עשתה בשנים של טרום המדינה ובראשיתה, 

כאנחנו נבלה... אלה רוצים רק טבע צרוף ושב
כני אדם יתקפלו בתל אביב ושלא יבואו להפ

ריע לשבלולים להיזדווג, ואלה רוצים שהכל 
שיפתח  האדם,   – הבריאה"  "נזר  מעשה  יהיה 
של  וכבישים  שבילים  מזבלות,  בתים,  שדות, 
אדריכלים שחושבים שהם מייפים את מעשה 
איכפת  לא  אלה  לאנשים  האל.  של  היצירה 
שמפריע.  עכבר  סתם  זה  בעיניהם  מהגרביל, 
פעם אמר לי חקלאי מהאיזור, בהיסח הדעת 
"במחילה  כמשל,  הגרביל  על  ויכוח  ובשעת 

ממנו, שימצא לו מחילה אחרת...".

פראיירים חיוביים
"המקצוע" בו בחרו רבים ממתיישבי הפתחה 

המדי של  חיובי"  "פראייר  להיות  הוא  ככאן 

אישיים.  שיקולים  ומתוך  בחירה  מתוך  נה. 
כפו הגלייה  או  גזרה  עקב  בא  לא  אחד  כאף 

חשוב,  הוא  כאן  ההתיישבותי  המעשה  ייה. 
על  "שוכבים  למעשה  כאן  המתיישבים  כי 

כהגדר" – גדר הגבול – בשביל שאר העם היו
מישהו  כאן,  נהיה  לא  אנחנו  אם  בציון.  שב 
לומדים  שאין  למדנו  וכבר  כאן.  יהיה  אחר 
ואין מקימים התיישבות  שחייה בהתכתבות 
צריך  אילמות.  מפות  על  ריבונות  ועושים 
להתיישב ולייצר גם את הלחם מהאדמה ולא 
להיות נטל על השאר. הטבע הזה הוא ברור 
ואני עצמי מנסה לקיימו הלכה למעשה.  לי 
ויותר  באזור,  כאן  הממושכת  בישיבה  גם 
וגם  ועצמות  עור  קורמת  אלה  בימים  מכך, 
קצת גידים, שכונה קהילתית חדשה בניצנה 
תובב"א )תבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן(. 
החוכמה היא לראות את הבנייה החדשה ואת 
ההרחבה של ההתיישבות ולעשותה בבחינת 
"סוף מעשה במחשבה תחילה". למשל בנייה 
"צמודת דופן", שרואה בשטחים ש"בין לבין" 
גם את ה"גם וגם", גם שטחים פתוחים וטבע, 

מכבו ובמחילה  וקיפוד  גרביל  גם  בו  כשיש 
דם... כי ללא הטבע ההוא ההתיישבות תהיה 
דוד של הרס"ר ששם את  פגומה. כמו המגן 

כל הזבל בחמוקי ניצנה...
וכבר דרשנו בספר בראשית פרק ב': כי האל 
"לעבדה  בבחינת  האדמה  את  לאדם  נתן 
נראית  זה  לציווי  שלי  הפרשנות  ולשמרה". 
לשלב  ונדע  והלוואי  בניצנה,  ביתי  מחלון 
אותה גם בעתיד. כך נחזק הקהילות במקום 
ייגמר  נידח ונשכיל לשמור על הטבע, שלא 

לעולם...

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

בז 
גמדי

החורף, שהגיע החודש במלוא כוחו, מביא 
איתו מדי שנה גם ציפורים אותן אנו לא 
רואים בעונות אחרות. באופן כללי, בחצי 
הכדור הצפוני, החורף הוא התקופה שבה 
נמנעות הציפורים מלגדל גוזלים. מיעוט 
את  לעזוב  רבות  לציפורים  גורם  המזון 
ארצות  אל  דרומה  ולעוף  הקינון  אזורי 

חמות יותר, בהן שפע מזון גדול יותר. 
עוף  גם הבז הגמדי.  נמנה  מינים אלו  בין 
מגיע  ארצנו,  בדורסי  הקטן  זה,  דורס 

הא עד  ונשאר  החורף  בתחילת  כאלינו 
הבז  צפונה.  ויחזור  כנפיו  יפרוש  אז  ביב, 
אשר  ומהיר  זריז  קטן,  דורס  הוא  הגמדי 
הוא  ניזון בעיקר מציפורים קטנות אותן 
הוא  ונמוך.  מהיר  מעוף  כדי  תוך  מפתיע 
ועפרונים.  זרזירים  לאכול  אוהב  מאוד 
החיצוני.  במראם  שונים  והנקבה  הזכר 

ככמו במרבית הציפורים גם כאן הזכר צב
עוני יותר, והוא גם קטן מהנקבה.

ובאמריקה.  באירופה  מקנן  הגמדי  הבז 
עורבים  ובקיני  הקרקע  על  מקנן  הוא 
פתוחים  אזורים  מעדיף  זה  בז  נטושים. 

כומישוריים. מקום טוב למצוא אותו בא
שם  המערבי,  הנגב  בשדות  הוא  זורנו 
ניתן לצפות בו רודף אחר ציפורי השיר 

קטנות.

ציפורימפו
מידד גורן

 אוהב לאכול זרזירים ועפרונים



      

דרושה מתנדבת לביקור שבועי אצל  אשה 
מקסימה לצורך  שיחה והפגת הבדידות, 

באחד הישובים הגדולים במועצה.

תכונות נדרשות – אהבה לאנשים באופן 
כללי, עניין באחר ויכולת הקשבה

לפרטים – חני פריאל ,
hitnadvut@rng.org.il – 050-4042335 או במייל

שש-עשרה
מלאו לנער




