
      

עיתון מס' 192   
אדר א'  תשע"ד • פברואר 2014

 www.rng.org.il

אשלים • באר מלכה  • החוות החקלאיות בדרך היין • טללים  • כמהין • כפר רתמים • מדרשת בן-גוריון • מרחב-עם • משאבי שדה • מחנה טלי • ניצנה קהילה חינוכית • עזוז • קדש ברנע • רביבים • רוח מדבר • שדה בוקר • שיזף • שנטי במדבר

צילום: יואב דוניץ

החודש זכינו לראות בשמי רמת הנגב 
כמה שקיעות מרהיבות 

שקיעה ורודה
בין הגגות

איך חיים 
בימינו חקלאי 
 רמת הנגב? 
• עמוד 2

איך נראתה 
המועצה לפני 
 ארבעים שנה?

• עמוד 6

ומי חי פה 
לפני אלפי 

 שנים?
• עמוד 9



2 2  רמת הנגב מס' 192, אדר א'  תשע"ד, פברואר 2014

שר החקלאות סייר ברמת הנגב 
במהלך הסיור סקר השר יאיר שמיר את התוכנית להקמת בית ספר בינלאומי לחקלאות במועצה

יאיר שמיר ביקר החודש  שר החקלאות ח"כ 
בפניו  הוצגה  הביקור  במהלך  הנגב.  ברמת 

להכש בינלאומי  ספר  בית  להקים  והתוכנית 
על  סקירה  השר  קיבל  בנוסף,  חקלאים.  רת 
הובלת  לקידום  סיוע  ובהן  המועצה,  בקשות 
גז טבעי למשקים החקלאיים בפתחת ניצנה, 
להקצאות  ותוספת  החלב  רפת  ענף  הגדלת 

ומים וקרקע, שתאפשר קליטת חקלאים נוס
ופים לאזור. השר שמיר סייר לצד ראש המו
ועצה שמוליק ריפמן במספר פרויקטים חקל

איים באזור ועל תוואי גדר הגבול עם מצרים, 
ואף נפגש עם חקלאים מפתחת ניצנה ביישוב 

כמהין.
והתוכנית להכשרת סטודנטים בחקלאות מו

פעלת על ידי מו"פ רמת הנגב בשיתוף פעולה 
התע הפנים,  החקלאות,  החוץ,  משרדי  ועם 

התכנית  והאוצר.  והתעסוקה  המסחר  שייה, 
משרדי  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף  עובדת 
של  המוצא  במדינות  והחינוך  החקלאות 

מוויי משתלמים  כיום  וכוללת  והמשתלמים, 
טנאם ומיאנמר, שבאים לרמת הנגב לתקופה 
מבין  נבחרים  המשתלמים  חודשים.   11 של 

לחקל הפקולטות  של  המצטיינים  והבוגרים 
כיום  מוצאם.  בארצות  באוניברסיטאות  אות 
התכנית שוכרת כיתות לימוד ומחשבים בכפר 
הנוער ניצנה עבור הלימודים העיוניים, אולם 
בשל העלייה המרשימה במספר המשתלמים 
הוחלט להקים מבנה ייעודי למרכז ההכשרה, 

המבנה  התכנית.  לצרכי  הולם  מענה  שייתן 
וכנסים,  הרצאות  אולם  לימוד,  כיתות  יכלול 
יוקם  והוא  ומחסנים,  משרדים  מחשב,  חדרי 
המשתלמים  מרכז  בניצנה.  הנוער  בכפר 
 Negev עמותת  מ”ר.  כ-1260  על  ישתרע 
שמסייעת  אוהיו,  מקליבלנד,   Foundation
רבות לפיתוח החקלאות ברמת הנגב, נרתמה 

להק גייסה  וכבר  הפרוייקט  בהקמת  ולסייע 
אמר  הסיור  במהלך  דולר.  למיליון  מעל  מתו 
משתלמים  היום  "כבר  ריפמן:  המועצה  ראש 
במועצה חקלאים ממדינות אסיה. בית הספר 

ול המשתלמים  מספר  את  להגדיל  ויאפשר 
הכשרת  בתחום  למעצמה  ישראל  את  הפוך 

החקלאים".

להיות חקלאי במדבר 
סרט חדש מלווה את החקלאים שבחרו להוציא אוכל מאדמת הנגב

וסרט חדש מציג את סיפורם המרגש של האנ
שים שחלמו להיות חקלאים, והגשימו חלומם 

סיפו את  מלווה  הסרט  ניצנה.  פיתחת  ובאזור 
ומלווה אותם בלבטים, בהחלטות,  רם האישי, 
בהתמודדות, בקשיים, בהתרגשויות, ובתהליך 
יודע כלום, שם  שבו "אתה לוקח מישהו שלא 
אותו על קרקע מאוד אכזרית ומאוד דלה" עד 
את  הראשונה  בפעם  לייצר  מצליח  הוא  אשר 
העגבניה . "להוציא אוכל מהאדמה, מה בן אדם 

צריך יותר מזה?"
בצד הסיפור האישי, מספר הסרט את הסיפור 

מעורר הגאווה של פיתוח החקלאות המדברית 
המתקדמת בעולם במרכז לניסויים לחקלאות 
מדברית, במו"פ רמת הנגב. זהו גם סיפורם של 
העובדים  החקלאיים  והמדריכים  החוקרים 
במו"פ, ומלווים את התהליך של הקמת המשק 
האזורי  לפיתוח  ומסייעים  הבודד  החקלאי 

עש המו"פ  חוקרי  עורכים  שנה  מדי  והכללי. 
והתא טיפוח  לפיתוח,  יישומיים  ניסויים  ורות 

מה של גידולים קיימים וחדשים לתנאי האזור 
המדברי, ומגשימים בכך את החזון הציוני "על 
השתלטות בכוח המדע והחלוציות על שממת 

הארץ במרחבי הדרום והנגב".
אנו סיפור  מספר  במדבר",  חקלאי  ו"להיות 

בדרך,  ואמונה  נחישות  על  סיפור  גם  כמו  שי, 
המדבר  את  להפוך  הנגב,  ברמת  כולנו  של 

בת אלה  בימים  מוקרן  הסרט  פורח.  ולאזור 
הנגב,  רמת  של  החקלאית  הניסיונות  חנת 
במדבר"(.  חקלאי  "להיות  )חפשו  ביוטיוב   וגם 

 http://youtu.be/t7LAprsCEmM

רז ארבל
מנהל תיירות ושותפויות 

דבר ראש המועצה

אין גבולות
דיונים  מתקיימים  האחרונים  בחודשים 
והכנסות,  לגבולות  החקירה  ועדת  במסגרת 
טיעוניהם,  את  שונים  גופים  הציגו  במהלכם 
הוועדה.  חברי  בפני  ובקשותיהם  טענותיהם 

הווע ישיבות  אולם  לכותלי  ומחוץ  ובמקביל, 
דה, אנו מקדמים את שיתוף הפעולה עם מצפה 

ביטוי בפעילות לקידום המי לידי  ורמון, שבא 
זמים החקלאיים, פינוי אשפה, פעילות סביבה 
המשותפת  הנגב  הר  התיירות  עמותת  והקמת 
למצפה רמון ורמת הנגב. מכרז למנהל עמותה 
כבר יצא לדרך, ואני מקווה שבאמצע פברואר 

יתחיל את עבודתו האדם שייבחר לכך. 

משטרה
40 מצפון התגלה לפני שבוו  לנוסעים על כביש
יוצא דופן - בסמוך לתחנת הדלק  עיים מחזה 
אחד,  ביום  וקם  התרומם  המועצה,  שבאזור 
אלמנו שהובילו  משאיות   15 וכ מנוף  -בעזרת 

טים של מבנים, מבנה גדול של שתי קומות. אז 
- ככה קמה תחנת משטרה. התח ולמי שתהה 

נה תשמש כבסיס של אורגן רמת הנגב, הפועל 
כבר כמה חודשים באזורנו ללא מבנה מתאים. 
אני מקווה שבכך נאפשר תנאים טובים ובסיס 
מניעת  במשימות  המשטרה  לפעילות  מוצק 
ואבטחת  האכיפה  ובפעולות  פלילית  פעילות 

שלומם וביטחונם של התושבים באזור. 

טבעי שיש גז
הכרחי  מרכיב  הוא  הטבעי  שהגז  ברור  היום 
לפיתוח כלכלי של אזור. גם אצלנו. ולכן אנחנו 
מרמת  טבעי  גז  צינור  הנחת  לקידום  פועלים 
בעתיד  יוקם  שם  אשלים,  לאזור  עד  חובב 
סולרית.  לאנרגיה  הלאומי  הפרויקט  הקרוב 

הגור את  לשכנע  בפעולות  התחלנו  ובמקביל 
עד  הטבעי  הגז  הובלת  בחשיבות  השונים  מים 

ולפיתחת ניצנה, כדי לאפשר לחקלאים להשת
מש בגז הטבעי לחימום החממות.

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

השנה אנחנו מציינים את שנת ה-60 למועצה. 
לכבוד האירוע נבחר לוגו שעוצב ע"י טלי 
בבאי - עיצוב גרפי ומיתוג. הלוגו ילווה אותנו 
בכל הפרסומים לאורך כל השנה.

המועצה חוגגת 60

צילום אדוה לויד שר החקלאות יאיר שמיר , מנכ"ל המשרד רמי כהן וראש המועצה שמוליק ריפמן  
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לאחר 13 שנה אני מסיים תפקיד כמנהל מחלקת תיירות, וסוגר מעגל 
לרמת  משותפת  הנגב"  הר  תיירות  "עמותת  של  הפעלתה  בחידוש 
הנגב ולמצפה רמון. בימים הקרובים ייבחר מנהל תיירות חדש, ואני 

אמשיך בתפקידי כמנהל שותפויות ברמת הנגב במשרה מלאה.
לפני שאני מעביר את השרביט - קצת סיכומי ביניים. התיירות בהר 
המבקרים  במספר  ביותר  משמעותית  מדרגה  קפיצת  עשתה  הנגב 
ובמספר המתפרנסים באזור בעשור האחרון. ההערכות מדברות על 
כמיליון מבקרים בשנה ברמת הנגב ומצפה רמון, ועוד כשני מיליון 
נוסעים על כביש 40 לאילת. ברמת הנגב התיירות היא מקור הכנסה 
שני, לאחר החקלאות, ובמצפה רמון, להערכתנו, התיירות היא מקור 
ההכנסה המרכזי. הפוטנציאל התיירותי עדיין לא מוצה, ואני בטוח 

וכי הקצאת תשומות זמן, כוח אדם ומשאבים תביא לפיתוח משמעו
ותי. במהלך השנים חווינו עליות ומורדות, אך אני בטוח כי ההתפת

חות התיירותית במרחב היא פרי מאמץ משותף של תיירנים, מועצה, 
משרד התיירות והחברה הממשלתית לתיירות.

פיתוח תשתיות
פרו של  גדול  במספר  תיירותיות  תשתיות  פיתוח  מובילים  ואנו 

יקטים:
• כביש אופניים לרוכבי כביש )ב"ש- לניצנה 75 ק"מ(

• מעל 200 ק"מ של שבילי אופניים בשטח
• עשרות ק"מ של סימוני שבילים חדשים להולכי רגל

• צריף בן גוריון עובר בימים אלה שיפוץ משמעותי, בהשקעה ניו
מורשת  אתרי  מחלקת  באמצעות  הממשלה,  ראש  משרד  של  כרת 

והחברה הממשלתית לתיירות
• פיתוח תערוכה לחקלאות מדברית במו"פ רמת הנגב

• בתכנון: שביל הר הנגב )שבעה ימי הליכה, ללא צורך במנהלות, 
למטייל(, טיילת בן גוריון המחברת את צריף בן גוריון לקבר, שביל 
הגשרים התלויים מנחל חווארים למדרשת בן גוריון, טיילת פתחת 

וניצנה - ציר מחבר בין ארבעה ישובים, פארק/ חורשת תגלית לקבו
צות תגלית בכניסה לשדה בוקר, שיפור מצפורים ותצפיות, ואתרי 

קק"ל עוברים תכנון מחדש וישופרו לכיוון היזמי.

 שיווק ופרסום
לייצר  הצלחנו  לאזורנו.  תיירות  כמושכי  פסטיבלים  כמה  מיצבנו 

וחומרי פרסום איכותיים כדי לעודד סוכנים לרכוש את מוצר "תיי
הנגב  רמת  של  משמעותית  להיכרות  ולהביא  שלנו,  המדבר"  רות 
אצל מארגני תיירות ומובילי דעת קהל. עבודה מאומצת של שיתופי 

ופעולה עם "תגלית" הולידה פעילות משמעותית ברמת הנגב, והגדי
ליותר   ,2007 בשנת  לנים  מ-6,000  תגלית  קבוצות  מספר  את  לה 
מ-36,000 לנים בשנת 2013. כיום יש ברמת הנגב שישה משווקים 

ומקצועיים, העובדים לטובת אתרי תיירות ומקבלים תמיכה מקצו
עית מהמועצה.

 תחומים חדשים
• צפרות - תיירים מכל העולם ומהארץ צורכים את הפעילות הייו

תיירות  ומחלקת  המועצה  עם  התיירות  משרד  צפרות.  של  חודית 
מקדמים מצפורים, תחנת טיבוע ומרכז מבקרים.

• חרוטות הסלע - בזכות קבוצה רצינית של יזמים, מלהיב סוכנים 
ומורי הדרך, ובעתיד יתפתח לפארק משמעותי במרחב.

• התיירות במגזר הבדואי )תיירות תרבותית( תופסת תאוצה ותו
אפשר ליותר בדואים מהפזורה להתפרנס בכבוד מתיירות.

• תצפיות הכוכבים - בקרוב תוצג תכנית ראשונית ללמשרד התו
יירות.

 ליווי יזמים
ואינדיקציה טובה להתפתחות תיירותית במגזר הפרטי היא עש
ורות הצימרים והמיזמים הקטנים שהתפתחו כאן בשנים האח

רונות. רמת הנגב הגישה לחממת התיירות להכנת פרוגראמות 
59 בקו -עסקיות, לסיוע וליווי מקצועי ותמיכות אחרות יותר מ

שות ולמעלה מ-720 שעות בשנת 2012. מספרים אלה מעידים 
על הצורך והפיתוח הרב של תיירות במגזר הפרטי באזורנו.

 פיתוח מלונאי
לצערי בתחום הלינה המלונאית, לא חל שום שינוי כבר שנים 
רבות ברמת הנגב. זאת, לעומת פתיחתם של שני מלונות במצפה 

ורמון )בראשית ומלון רמון(. כל הפרויקטים המלונאים המשוו
משקיעים  ומחפשים  בתכנון,  נמצאים  עדיין  הנגב  ברמת  קים 
שיגדילו  חדרים  לכ-2,000-3,000  זקוקים  אנו  ביצוע.  להמשך 
ים  את היכולת שלנו להתחרות מול אזורי תיירות אחרים כמו 
המלח, אילת או הגליל )כיום ברמת הנגב ומצפה רמון יחד פחות 

מ-500 חדרים לתיירות חו"ל(.

 ומה לעתיד?
ואיכותי  טוב  מוצר  היא  המדבר"  כ"תיירות  הנגב  הר  תיירות 

אי ואנשים  מיוחדת  תרבות  נהדרים,  טבע  נופי  על  והמתבסס 
יותר בהנגשתו לקהל הרחב.  צריך להשקיע  ומרתקים.  כותיים 
,ובמיוחד  מהארץ  מהמבקרים  מקבלים  שאנחנו  הפידבקים 
מחו"ל, הם טובים ומפרגנים. צריך להגדיל שיתופי פעולה, לא 
אתרי  ולפתח  חדשנית  יזמות  לעודד  הוגנת,  מתחרות  לפחד 
לינה איכותיים. פעילות שיווקית נמרצת תביא אותנו להצלחה 
מקומות  וליותר  מתפרנסים  ליותר  הכנסות,  להגדלת  מתמדת, 

עבודה בתיירות.
מאחל לכולם שיתוף פעולה תיירותי ופריחה לשנים הקרובות.

רז ארבל
מנהל מחלקת תיירות רמת הנגב

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות היישובים ובאתר המועצה 

05.02.14 "מהסטודיו אל הבמה" 
יום רביעי, ה' אדר א', בשעה 19:00 באולם גולדה 

בקיבוץ רביבים
מזה עשור מעלה להקת המחול "בת-דור" באר-

שבע מופעי "ערב סטודיו". בערבים אלו מוזמן 
הקהל הרחב לצפות במגוון יצירות מחול, פרי 
יצירתם ובביצועם של תלמידי ביה"ס ורקדני 

ולהקת המחול "קמע", לצד מספר יצירות הלקו
חות מהרפרטואר העולמי. ערב זה הינו הזדמנות 
לצפות במחול במגוון רחב של סגנונות ולהיחשף 

לכישרונם של תלמידים ורקדנים מקצועיים 
כאחד.

השנה יעלה המופע בפעם הראשונה גם על הבמה 
באולם גולדה ברביבים, ביוזמת האולפן למחול - 
רמת הנגב, ובהשתתפות להקת המחול הייצוגית. 

היוצר אשר הקהל וחבר השופטים יבחרו ביצירתו 
כטובה ביותר, יזכה במלגה ע"ס 2,000 ₪.

20:30, מומלץ לכל המשפו  שעת סיום משוערת:
חה )מעל גיל 10(.
הכניסה חופשית!

06.02.14 ערב הרכבים אלר"ן
18:30 במרכז הצעיו  יום חמישי, ו' אדר א', בשעה

רים בטללים
ערב מיוחד עם הרכבי מוזיקה שונים, תוצרת 

אלר"ן. יופיעו: jazzert, sandband, חולטורה, 
הרכב הפולקלור של רמת נגב, הרכב רוק צעיר 

והרכב חלילים.
הכניסה חופשית!

07.02.14 שישי ציוני, המסע הגדול - למה הם 

עושים לנו את זה?
יום שישי, ז' אדר א', 09:30-12:30 באודיטוריום 

מכון בן גוריון, מדרשת בן גוריון
נאווה סמל, הורים בעקבות ועם הבנים. תהילה 

שדה בהצגת היחיד "ודן?"
מחיר: 30 ₪ 

shbsh@bgu.ac.il 08-6592103 :לפרטים
18.02.14 הצגת ילדים "בובו ולוסינדה", תיאטרון 

התיבה
יום שלישי, י"ח אדר א', בשעה 17.00 באודיטוריום 

המכון, מדרשת בן גוריון
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8

מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד -08
6532124 בלבד )לא דרך המועצה(

מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס מקום 
פנוי בלבד ובמזומן 

ו 19.02.14 יוני רכטר בהופעה "העיקר זה המוס
קה" 

יום רביעי, י"ט אדר א', בשעה 20.00 באולם גולדה 
בקיבוץ רביבים

המופע במסגרת ערב הצדעה לוותיקי רמת הנגב 
במלאת 60 שנים למועצה. רכטר משלב שירים 

מוכרים ואהובים לצד שירים חדשים.
כניסה חופשית לתושבי המועצה, על בסיס מקום 

פנוי.
26.02.14 הצגת ילדים "החווה של דודה טובה" 

יום רביעי, כ"ו אדר א', בשעה 16.30 במועדון 
בקדש ברנע

26.02.14 הצגת תיאטרון "ערי מדבר אחרות", 
תיאטרון הבימה

יום רביעי, כ"ו אדר א', בשעה 21.00 באולם גולדה 
בקיבוץ רביבים

ושחקנים: גילה אלמגור, עודד תאומי, איילת רובי
נסון, סנדרה שדה, עידן אלתרמן.

האב שחקן קולנוע לשעבר, רפובליקני שמרן 
ותומך בכל המלחמות של אמריקה - ידיד קרוב 

של רונלד רייגן, שאף מינה אותו לתפקיד שגריר. 
והאם - תסריטאית לשעבר, שוויתרה על הקריי
רה כדי לתמוך בפעילותו הפוליטית של בעלה. 

יהודיה. גם היא רפובליקנית אדוקה. כיום, בערוב 
ימיהם, הם מתגוררים באחת מערי המדבר של 

קליפורניה. בנם, מפיק תכנית ריאליטי בטלוויזיה, 
ובתם, שעברה בשנים האחרונות התמוטטות 

עצבים, סיימה זה עתה את ספרה החדש, שעומד 
להתפרסם בקרוב.

רק עכשיו, בערב חג המולד, בביקור הראשון שלה 
בבית מאז ההתמוטטות, היא מגלה למשפחתה 

במה עוסק הספר החדש שלה: זהו ספר זיכרונות 
על ילדותה במשפחה, ובעיקר על הצל שרובץ על 

המשפחה כבר למעלה מעשרים שנה: הנרי, הבן 
שהתאבד, שהיה מעורב בפעילות טרוריסטית, 

בפיגוע קטלני.
ובמהלך החג הזה קמים לתחייה כל השדים שמב

עתים את המשפחה, ומתפתח מאבק איתנים של 
כולם בכולם, על ערכים, על נאמנות, על אהבה, 

על החיים ועל המוות
משך ההצגה כשעתיים כולל הפסקה.

מחיר כרטיס בקנייה מראש 70 ₪, בקנייה במקום 
75 ₪ )יימסרו בקופת האירוע(.

ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה או בטל' 
.6564121

לידיעה - אין המועצה אחראית לאירועים שאינם 
בארגונה, אלא רק מפרסמת לטובת הציבור.

תחזית תרבות

שנים של תיירות13 
רז ארבל מסכם את תפקידו כמנהל מחלקת התיירות ברמת הנגב
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סו ב"סמינר  שלנו  המדריכים  השתתפו  והחודש 
הקיץ  סמינרי  מאז  לראשונה  נפגשו  בו  בלנות", 
כ-300  המושבים.  בבני  דרום  מחוז  מדריכי  כל 

יחד בבאר טוביה, לטובת המ )!( חברו  ומדריכים 
יצירת חברה סובלנית, שוויונית   – טרה העילאית 

ומכבדת יותר!
השתלמויות  מרצף  חלק  מהווה  סובלנות  סמינר 

ושנתי, שמטרתן לייצר מפגש בין המדריכים במו
להתחבר  החודש,  בתכני  להעמיק  ובמחוז,  עצה 
את  ועוד  עוד  ולהעלות  השנתי  ההדרכה  לרצף 

רמת ההדרכה בתנועה ובמועצה. 
הסובלנות  בנושא  התמקדנו  הנוכחי  בסמינר 
בשפה ובמגדר. העמקנו בתפישת המגדר בחברה, 
וההתנהגות  הגבולות  בבחינת  השפה,  במשמעות 

לחינוך לסובל ובכלים  ושל החניכים  ושל עצמנו 
הסמינר  שיא  והרחוק.  הקרוב  השונה,  כלפי  נות 

היה ביישום של "מודל הסובלנות" באופן חווייתי, 
כאשר כל מדריך בחר את הנושא בו הוא מעוניין 
ב"שולחן  ודיון  לימוד  התקיים  תחילה  להתמקד. 
יצרה כל קבוצה  עגול" על דילמות בנושא, אח"כ 
ולסיום  בהן,  שעסקו  הדילמות  את  המציג  תוצר 

התקיים "הייד-פארק" צבעוני ומרגש!
יעסקו  הקרובים  בחודשיים  לסמינר,  בהמשך 

ואקטוא בתכנים  בפעולות  והחניכים  והמדריכים 
במע האחר  וקבלת  כבוד  סובלנות,  בנושא  וליה 

גלים שונים, בהתאם לגיל המודרך. 
וטבע,  חוץ  סמינר  יתקיים  בפברואר  הלאה?  ומה 
במתכונת יישובית – הכינו את החבלים והסנאדות! 

קדימה מד"חים!
גרעין עודד רמת הנגב
מחלקת נוער וצעירים

אגף קהילה וחינוך 

בשבת האחרונה של חודש דצמבר יצא טיול ג'יפים 
ושל צעירי רמת הנגב אל עבר הר כרכום המסתו

רי. הטיול, שנודע כאחד הטיולים המאתגרים עקב 
ישוב או דרך, לקח אותנו אל  הריחוק מכל נקודת 
רחוק  לא  פראן,  נחל  באזור  המערבי,  הנגב  דרום 
הלא  לבין  השום-מקום  בין  מצרים,  עם  מהגבול 
נודע. הגישה להר אפשרית רק בצעידה של יומיים 

שלושה, או בג'יפים, לאחר נסיעה ארוכה בשטח. 
עכשיו תשאלו: מה לעזאזל יש לחפש במקום כל כך 
נידח? הרי הרים יפים יש בכל מקום! אבל הייחוד 
ההר  ראש  הגיאולוגי.  במבנה  אינו  כרכום  הר  של 

המת שנים,  אלפי  בני  סלע  ציורי  באלפי  ומעוטר 
נוודים  אותם  של  יום  היום  וחיי  הפולחן  את  ארים 
ותושבים עתיקים שחלפו במקום. אך כאן רק פתח 
סלע  ציורי  מסתוריים,  אבן  עמודי  שכן  המסתורין, 
חלקים,  לעשרה  המחולקים  לוחות  כשני  הנראים 

בקר המואר  בסלע  חור  של  האחרונה  ווהתוספת 
ני השמש הנמוכה של חודשי החורף שזכה לכינוי 
"הסנה הבוער", נראים כרומזים לתיאוריה )הבלתי 
מאוששת, יש לומר( של עמנואל ענתי שזיהה את 
יוצרים  רק  אלו  כל  המקראי.  סיני  כהר  כרכום  הר 
גם  ויש  הישראלי.  המטייל  בעיני  גדולה  סקרנות 
ארץ  בחבל  ג'יפים,  שבטיול  החוויה  שעצם  לומר 

שוממת עם נוף פראי עם אנשים טובים, כשלעצמה 
היא הרפתקה מופלאה.

לו טיול בחסות מרכז הצעירים לעבר  כך התארגן 
19 מטיילים, סטודנטים ובני משק מרו  ההר. יצאנו
חבי המועצה. אגב, המטיילת הצעירה ביותר עוד לא 
מלאו לה שנה! הלא היא שיר, ביתם של יעלי וגיא 
מרביבים. את המדריך הנפלא, נועם שלוי, והג'יפים 

סיפקו חברת "טיול אחר" ממצפה רמון.
כך נסענו נסיעה ארוכה בכבישים נידחים, ולאחר 
מכן בדרכי עפר ארוכות עוד יותר, דרך נוף פראי 

חיל האויר. כשהגענו לבסוף לב וושטחי אש של 
סיס ההר עצרנו לארוחת בוקר מפנקת )כראוי לכל 

וטיול(, וחיש מהר טיפסנו להר. תחילה מצאנו ציו
רי סלע בודדים של יעלים, אך עם כל צעד מצאנו 
ועוד ציורים מופלאים שכאילו מוסרים ד"ש  עוד 
מעולם אחר, שעבר מזמן, אך עם זאת מוכר. בסוף 
ההר  מראש  מרהיבה  תצפית   - הפתעה  המסלול 

ולעבר נופי הנגב הענקיים לצידם של מזבח עמו
הזה,  במקום  מפעמת  אכן  קדושה  רוח  האבן.  די 
וחשוב לא פחות - אנשים טובים, חברים ותיקים 

וחדשים שחולקים חוויה נדירה מעין זו.

חנן דן, אשלים

צילום: ליה אליעזר יוצרים חברה סובלנית, שוויונית ומכבדת 

צילמה: דפנה טל ראש ההר מעוטר באלפי ציורי סלע בני אלפי שנים  

סמינר סובלנות 2014

טיול ג'יפים להר כרכום

מדריכי בני המושבים עסקו החודש בסובלנות בשפה ובמגדר

מרכז הצעירים הוציא 19 מטיילים להר, שעל פי אחת התיאוריות הוא הר סיני המקראי

קפה נסנכנסים לכושר
במסגרת קבוצת המעורבות החברתית של מרכז 

הצעירים, קמה קבוצת כושר קרבי לנוער
החודש התחילה מסורת "קפה 

נודד" - מפגשים בין תיכוניסטים 
מכל רחבי המועצה ושמי אהוד אביטבול מקיבוץ רבי

בים, אני נשוי באושר לאורלי ואב 
לנעם המדהימה בת שנה וחמישה 
חודשים. לפני חצי שנה התחלתי 

בגאוגר ראשון  תואר  ולימודי 
בתחי שבילים".  "תוכנית  ופיה, 

לקבוצת  הצטרפתי  השנה  לת 
מרכז  של  החברתית  המעורבות 
הצעירים והקמתי פרויקט "כושר 
י'  מכיתה  נערים  לקבוצת  קרבי" 
במסגרת  ברביבים.  המתגוררים 
פעמיים  נפגשים  אנו  הפרויקט 
בסיסיים,  כושר  לאימוני  בשבוע 

ובנוסף עוברים תכנים שונים של ציונות והעצמה, נפגשים עם אנשי צבא ועוברים 
אתגרים מגוונים.

בחודש הבא, במסגרת הפרויקט, חברי הקבוצה ואני הולכים להשתתף במירוץ לזכר 
יוני פרידמן ז''ל, שיתקיים בערבה. הפרויקט מוסיף ערך חשוב ומשמעותי ככלי אשר 

ויסייע לנערים לרכוש ידע וניסיון לקראת גיוסם לצבא. תרומתי לחברה ולקהילה נו
בעת מהתחושה שלי כי הנערים החלו לאבד עניין בקרב גיוס קרבי משמעותי ותורם 
בצה"ל. אני שמח שמצאתי דרך להגיע אל החברה ולעזור לעודד אותם לשרת שירות 

משמעותי בצבא.
אהוד אביטבול, רביבים

בתחילת חודש ינואר התכנסו בני נוער מכל רחבי 
המועצה לתחילתה של מסורת חדשה לגיל תיכון 
מועצתית  פעילות  היא  נודד  קפה  נודד".  "קפה   -
לשכבות ט'-י"ב, שנודדת בין ישובי המועצה. זוהי 
פלטפורמה למפגשים חינוכיים וחווייתים לכל בני 
הנוער מרחבי המועצה, הפזורים בין מספר תיכונים, 

במטרה ליצור גיבוש וזהות מועצתית משותפת לכולם, תוך חשיפה ליישובים השונים הקיימים במועצה.
והקפה הנודד הראשון התארח בקיבוץ רביבים. לאחר מפגש ראשוני והיכרות עורבבו היישובים השונים, וחו

לקו לקבוצות לפי שכבת גיל. הפעילות כללה תחרות, כשהמפתח להצלחה הוא עבודה בשיתוף פעולה. הקבוצה 
המנצחת הייתה ממדרשת בן גוריון ואשלים, בזכות שילוב ידיים ועבודת צוות מצוינת. כל הכבוד!

לאחר הפעילות התחרותית והמהנה ביקרנו במבנה הנעורים ברביבים, שם אכלנו ארוחת ערב חמה וטעימה 
)המבורגר וצ'יפס...(, ולקינוח צפינו בהצגה של תיאטרון מפגשים "מין זה לא רק מין", שעסקה בשאלות וסוגיות 

ויחסים ומיניות בגיל הנעורים. ההצגה נגעה בנקודות רגישות וחשובות שעלו לכותרות העיתונים לאחרונה, וה
עלתה דיון ער בקרב בני הנוער בנושאים כמו דימוי עצמי, נורות אזהרה בחברות, תקשורת מינית בזוגיות, כיצד 

משפיע אלכוהול על התנהגות מינית, תקיפה מינית - אונס, הטרדה מינית וכו'. 
המפגש היה מוצלח, הן מבחינת כמות המשתתפים והן מבחינת שיתוף הפעולה של בני הנוער. תודה למשתתפים, 

לגרעינרים ולמדריכי הנוער ביישובים שהעבירו את הפעילות.
הקפה הנודד הבא יתקיים בפתחת ניצנה ב-20.3. רשמו ביומנים! 

כתב וצילם:דן שפירא, רכז מניעה
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

המפתח להצלחה הוא עבודה בשיתוף פעולה

מסייע לנערים לרכוש ידע וניסיון לקראת גיוסם לצבא
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לפני חודשיים פנינו, מספר הורים מאשלים, לוועד 
חורף  לפעילות  מקום  להקצות  בבקשה  המקומי, 
ברצון,  נענה  הוועד   .0-6 בגילאי  אשלים  לילדי 
וקיבלנו את אחד המקלטים. מצד ההורים הייתה 
שיפצנו,  האחרון  החודש  ובמהלך  גדולה,  היענות 
צבענו, ציירנו ותרמנו צעצועים, ספרים ומשחקים 

לגדולים ולקטנטנים. 
המועדון נפתח בשעה טובה בתחילת ינואר, הגיעו 
שאשלים  והרגשנו  הגילאים,  מכל  והורים  ילדים 

צועדת לקראת משהו חדש, טוב ומרגש.
כולל  לא  השבוע,  מימי  יום  בכל  פתוח  המועדון 
16:00 ועד 18:00. את המועו  שישי שבת, מהשעה

דון פותחים ההורים, בהתנדבות. המשפחות קונות 

50 ₪ לעשר כניסות, על מנת שנוו  כרטיסייה של
כל לתחזק את המועדון ולהפיק ממנו את המיטב. 

צבי כמו  לילדים,  הפעלות  שבונים  הורים  וישנם 
עת ויטראז'ים, פיסול בפלסטלינה, יצירת שלטים 
למועדון, ופעילות לפי חגים כמו ט"ו בשבט, שבה 

הילדים בנו מובייל ושתלו שתילים באדניות.
ואנחנו פונים על גבי העיתון לאנשי רמת הנגב, בב

ילדים, משחקי קופסא,  קשה לתרומות של ספרי 
צעצועים ומה שעולה על דעתכם.

אן  עם  בטלפון  קשר  ליצור  ניתן  לתרומות 
050336346 או רויטל 0544424630.

ההורים מתנדבים, הילדים משחקיםהורי אשלים

נפתח מועדון הקטנטנים 
באשלים

יוזמה של הורי היישוב הביאה לפתיחת מועדון במקלט

וטיולי גיל הזהב הם מתנה. מפגש עם אנשים שו
ונים מיישובי המועצה, הנהג המלווה הקבוע, יהו

דית זכאי או אריק אפרים המלווים כבר שנים את 
הטיולים בנאמנות, בשימת לב על פרטים ובחיוך 

- כל אלה רק הולכים ומשתבחים עם הזמן. 
הטיול האחרון לפארק תמנע היה מהנה בכל מובן - 
אוטובוס חדש ונוח, אנשים נעימים והמדריך גלעד 
בן-צבי שהפגין ידע רב, התמצאות וסובלנות רבה. 
וצורות  צבעים   - יפהפה  עמק  היא  תמנע  בקעת 

ורבים באבן החול, שרידים עתיקים של כריות נחו
שת מהקדומות בעולם, ציורי סלע, פולחן מסתורי, 
שלמה,  עמודי  הפטריה,  הוורוד,  בקניון  הקשתות 
תעלות  עתיקים,  חקלאות  שרידי  עברונה,  אתר 
הפלמינגו  )פוגרות(,  ק"מ   2 לאורך  קרקעיות  תת 
הוורדים בבריכות המלח ואחד בודד שחור, ממול 
היפהפה  האגם  השיטים,  וצב  הגבוהים  אדום  הרי 
בו סעדנו את ארוחת הצהרים. כל מה שנכתב לנו 
הסברי  ויותר,  מרשים  אכן  לטיול  הפרסומת  בדף 

גלעד המדריך - מאלפים, ההנאה צרופה.
כן ירבו טיולים כאלה.

כל מה שנכתב בדף הפרסומת לטיול אכן מרשים ויותרמנשה לוי, רביבים 

כן ירבו טיולים כאלה
רשמים מטיול הוותיקים לתמנע

שישה  למשך  דצמבר-ינואר,  החודשים  במהלך 
HIP השמינית במדרו  שבועות, ביקרה משלחת
22 תלמידי כתה י' מדנבר, קולוו  שת בן- גוריון.
ורדו הגיעו ללמוד עברית, ליצור קשרים עם תל

מידי התיכון לחינוך סביבתי ולחוות את החוויה 
הישראלית. 

הכל התחיל כשקיבלנו את פני הדנבראים בשדה 
התעופה, ומשם המשכנו לטיול של ארבעה ימים 
הילדים  הקדושה  מירושלים  היישר  בירושלים. 
של  האוכל  בחדר  סוערת  פנים  לקבלת  הגיעו 
התיכון לחינוך סביבתי. במהלך חמשת השבועות 
הללו למדו תלמידי דנבר כל יום בין שש לעשר 
תכנים  עם  בפעילויות  השתתפו  עברית,  שעות 
ציוניים וישראלים וכן בפעילויות משותפות עם 

ובני הנוער הישראלים במדרשה. הם שהו בפני
ילדי השכבה  יום, התארחו בבתים של  מייה כל 

ויצרו קשרים חזקים.
מהמשלחת  גדול  חלק  העברית,  מלימודי  חוץ 
היה טיולים ברחבי הארץ, ביניהם ארבעה ימים 

ובצפון, יום טיול בניצנה ובאר שבע, אירוח בדו
אי, ביקור בבסיס רמון וטיולים רגליים באזור. 

השנה שמנו דגש של החשיבות שבקשרים הבין 
ואישיים בין נוער התיכון לנוער האמריקאי. מש

לחת ICE, שבה עשרה נערים משכבת י' בתיכון 
בין  גשר  היוותה  השנה,  בתחילת  לדנבר  שטסו 

יתר תלמידי השכבה לדנוורים.
כך  על  להודות  רוצות  המדריכות  אנו  לסיכום, 

ושניתנה לנו ההזדמנות להדריך תכנית משמעו
תית שכזאת, ובו בזמן להכיר את נופי הנגב ואת 

הקהילה המיוחדת הזו.
תודה רבה,

עופרי ועדי

היפ היפ הוריי
22 תלמידי תיכון מדנבר ביקרו במסגרת משלחת HIP השמינית

וותיקי רמת הנגב ממשיכים לתור את הארץ, ונה
ואיכותיים. מסגרת טיולי  נים מטיולים מעניינים 
ותיקים מקיימת שלושה סוגי פעילויות: טיול יומי 
- אחת לחודש טיול בן יום המורכב מנקודות עניין 
היסטוריות, גיאוגרפיות ואנושיות. בחודש דצמבר 
טיילו באזור השרון, בינואר טיילו בפארק תמנע 
שני  מתוכננים  ובפברואר  נפרדת(,  כתבה  )ראה 
מחזורי טיול בירושלים. קפיצה קטנה - טיול של 
כמה שעות לנקודות עניין באזור. הטיול מתקיים 
בשעות הבוקר או אחר הצהריים. לאחרונה טיילו 
במסגרת זו במצפה רמון עם הדרכה של מדריכי 
הטיול  רמון.  במצפה  חינוכית  יוזמה  הנגב",  "אל 
"הגדול" - טיול של 2-3 ימים למרכז וצפון הארץ, 
ניתן  תמיד  שלא  עניין  לנקודות  הגעה  המאפשר 
מתוכנן  גדול  טיול  עצמאי.  באופן  אליהם  להגיע 

לאזור רמת הגולן באפריל.

אפרים  אריק  של  בראשותו  ותיקים,  טיולי  צוות 
מספר  כבר  המתנ"ס  במסגרת  פועל  מרביבים, 

חו לכמה  אחת  נפגש  הצוות  בהתנדבות.  ושנים, 
קדימה  לחשוב  שהיה,  מה  את  לסכם  כדי  דשים 
ולתכנן מסלולים אטרקטיביים. תכנון טיול לגיל 

והשלישי מעלה שאלות והתלבטויות - איך מת
והאם   ,80 ולבני   60 לבני  אחיד  מסלול  אימים 
בכלל ניתן לשלב אותם באותו טיול? כמה רחוק 
שימשוך  עניין  תחום  יוצרים  איך  לנסוע?  ניתן 
מטיילים רבים? מה מסגרת התקציב האפשרית? 
איך בוחרים מדריך "נכון" שהוא גם בעל ידע וגם 

מתאים לאופי הקבוצה? ועוד ועוד שאלות.
היישובים  למזכירויות  נשלח  הפעילויות  פרסום 
ומופיע באתר המועצה. מוזמנים להצטרף תושבי 
המועצה המגיעים לגיל 60. לפרטים נוספים ניתן 

לפנות למשרד המתנ"ס.

צנו חצאית  סרוגה,  כיפה  לבנה,  חולצה  וקחו 
עה, שני נרות ורוח קודש; תכניסו לתיק וסעו 
לכיוון ירושלים. זה כל מה שנתבקשנו לעשות, 

ושכבת ז' של רמת נגב, שהוזמנה לשבת ביישו
בים דתיים במועצה האזורית דרום הר חברון, 

במסגרת שנת בר המצווה. 
ותארו לכם שבת שבה המכשירים הקטנים והר

לבית  הליכה  הקודש,  בספרי  הוחלפו  עשניים 
הדלקת  לטיול,  הנסיעה  את  החליפה  הכנסת 
את  ההררי  והנוף  המדורה  הדלקת  את  הנרות 

המדבר...
במהלך השבת הכרנו את סוסיא העתיקה, על 
שבת  שירי  רנו  שלה,  המים  ומקווי  מנהרותיה 

בני עק ועברנו פעולה של תנועת  ומסורתיים 
ויבא/ בשבילי זאת הייתה חוויה חזקה ומשמ
ועותית, וכך גם עבור החניכים שהיו איתי מפ

תחת ניצנה וטללים.
האורחים  הכנסת  את  במילים  לתאר  קשה 

בבית  שנרגיש  העז  והרצון  האדיבות  החמה, 
ובנוח על אף השוני. שבת זו לימדה אותנו על 
זאת  ועם  אלינו  קרוב  כה  החי  הדתי,  הציבור 
שהארץ  תחושה  לנו  ונתנה  רחוק,  כה  נראה 
מצטמצמת עם הכירנו עוד מרבדיו החברתיים 
והתרבותיים של עם ישראל. הבנו שבסופו של 
הבעיות  הלבטים,  אותם  עם  אנשים  כולנו  יום 
אחד  לחיות  ממש  צריך  ולעיתים  והשמחות, 

עם השני כדי להבין זאת. 
סנ ביישובים  ולמארחים  הנוער  לרכזי  ותודה 

ותחושת  האירוח  על  יתיר  ובית  סוסיא  סנה, 
אביב  שלנו,  הנוער  למדריכות  תודה  האחדות. 
ומירב, על הארגון המופלא והאפשרות לקירוב 

הלבבות.

 ישי בן נר, מד"ב פתחה, 
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

הוותיקים ממשיכים לטייל

סוגרים שבת

מסיור של בוקר ועד לטיול בן מספר ימים, צוות "טיולי 
ותיקים" תר את הארץ

ילדי שכבה ז' בילו שבת ביישוב דתי. איך מסתדרים עם סידור 
במקום סמארטפון?

ושנה חמישית נפתחה בקבוצת השחייה של המו
התחרותיים  השחיינים  נגב".  רמת  "שחייני  עצה, 
פתחו את עונת האימונים כבר בחודש ספטמבר, 

נק אוקטובר.  בחודש  החלו  החוגים  שאר  וואילו 
ולטו שני מדריכים שהשתלבו בצורה מעולה, ובי

חד איתי מובילים את החוגים. שני תלמידי כיתה 
י"א מהתיכון לחינוך סביבתי, מהשחיינים הבוגרים 

שחייה,  מדריכי  קורס  בהצלחה  סיימו  בקבוצה, 
וביחד מדריכים כ-30 ילדים מתחילים בימי ג'. 

תח במספר  השתתפו  התחרותיים  והשחיינים 
רויות: תחרות ע"ש גל רודובסקי ברעות; קרב-רב 
ערד, בו זכו האחים ומיקה ומעיין גרוס במדליות; 

וגביע ירושלים הבינלאומי; תחרויות הליגה לבוג
רים; ו-3 מחזורים בליגת הצעירים האיזורית, בה 

הראשוו במקומות  שלנו  מהשחיינים   9  נמצאים
נים, עליהם ישתדלו לשמור בהמשך השנה. שחיין 
הקבוצה, בר ביסמוט, המייצג את בית ספרו "נופי 
בשתי  הספר  בתי  באליפות  וזכה  שחה  הבשור", 

מדליות-כסף וארד. 
ובהמשך השנה צפויים שחיינים מובילים להשת

ובוגרים.  נוער  לצעירים,  המדינה  באליפויות  תף 

לשחיינים  "מאסטרס"  קבוצת  נפתחה  במקביל 
בתחרויות  המועצה  את  לייצג  הצפוייה  בוגרים, 

מאסטרס. 
בהצלחה לצוות ולשחיינים בהמשך השנה.

לב חולמר, מאמן שחייה ראשי
המח' לספורט והעשרה, אגף קהילה וחינוך

מה חדש בבריכה פעילויות השחייה במועצה מתרחבות, ואיתן גם ההישגים
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האחרונות  בשנים  הפכה  הטבע  שמירת  פעילות 
הדבר  צין.  ספר  בית  של  מזהותו  נפרד  בלתי  לחלק 
מתבטא לא פעם בתכנים הנלמדים בכיתה, ביציאה 

וה החוץ-  השיא  ובפעילויות  לימודיים  סיור  ולימי 
תוך-בית ספריות שלנו. בחודש ינואר האחרון קיים 
הספר,  בית  לכלל  טבע  שמירת  שבוע  הספר  בית 

ובשיתוף הקהילה. פעילות חינוכית זו מאפשרת למי
הקשו ערכים  ומטפחת  וחווייתית,  משמעותית  ודה 

רים במערכת היחסים של בן האדם לסביבתו הפיזית 
ווהאנושית. השנה הוחלט להעניק לשבוע זה גם כות

רת מתאימה המעידה על תכניו, "שבוע לשם שינוי". 

ובמהלכו למדו התלמידים אודות נושאים בתחום אי
כות הסביבה, שטחים פתוחים, קיימות ועוד. פעילות 
זו יצרה הזדמנויות אמיתית ללמידה אחרת, חווייתית 

וייחודית. 
בין התכנים במהלך השבוע: הרצאות בנושא צרכנות 

"תל המדרשה,  ברחבי  ניקיון  מבצע  הפקת  ונבונה, 
מידים מלמדים תלמידים" – מעל חמישים תלמידים 
לימדו שיעורים בכיתות השונות, טיול לכפר הבדואי 

ונחל אריכא ומפגש עם תושביו, ביצוע פרויקטים כי
תתיים לשיפור חזות ביה"ס )צביעת ספסלים וקירות, 

והכנת שלטים לעצים בחצר בית הספר, הקמת תצו

שהועברו  גילאיות  רב  סדנאות  ועוד(,  גיאולוגית  גה 
על ידי מחנכים, הורים, מדריכים ואנשי חינוך מתוך 
הרכבי  ובו  ומכובד,  מרשים  טקס  ולסיום  הקהילה, 
המוזיקה בבית הספר ניגנו יצירות פרי עמלו של טל 

וגנר.
לשא תשובה  כי  נראה  משמעותית?  למידה  ומהי 

לה מורכבת מעין זו נעוצה בתובנה כי בזכותה נביא 
ולידי קידום הלומדים והיא זו שתעניק תחושת צמי

חה, ערך ומסוגלות. שבוע שמירת הטבע שלנו יצר 
משמעות. הלמידה נעשתה בקרב התלמידים, בקרב 

המחנכים ובקרב הקהילה. 

ללא עזרתם של חברינו בקהילה, שבוע זה לא היה 
ויוצא לפועל. תודה מקרב לב לעלית והילה מהיחי

דה הסביבתית על השותפות לאורך כל הדרך. תודה 
לוועד  ורז ארבל. תודה  דורון  ערן  ריפמן,  לשמוליק 
ההורים בבית הספר ולצוות החינוך הבלתי פורמאלי. 
דלתות  פתחו  אשר  הספר  בית  מחנכי  לכלל  תודה 

והכיתה, נרתמו למשימה מתוך זיקה והזדהות והבי
או לידי הגשמת החלום. תודה אחרונה לתלמידי בית 
הספר. אלה לימדו, התנסו, למדו, גילו עניין, הפגינו 

כישורים, שיתפו פעולה ו... יצרו משמעות.
אביטל בנשלום ועומר רותם 

חזרה  "יום  משאבים  ספר  בבית  התקיים  החודש 
לטבע", בניצוחה של היחידה הסביבתית במועצה, 

מדריכי בי"ס שדה "שדה בוקר" ומדריכי ניצנה. 
"הפרדה  בנושא  בכיתות  בהרצאות  החל  הבוקר 

שב החשיבות  את  הילדים  למדו  בהן  ובמקור", 
הפרדת האשפה אותה אנו זורקים לפח, מה הולך 
להטמנה ומה ניתן לבצע בו שימוש חוזר. הילדים 
קיבלו הדרכה על המתרחש ביישוב שלהם, וראו כי 
בעתיד הקרוב ניתן יהיה לבצע זאת אף בכותלי בית 

הספר.
יצירה  בהמשך היום הילדים השתתפו בפעילויות 
ח'  ומיחזור מגוונות, בהדרכתם של תלמידי כיתה 

ושהפגינו אחריות, בגרות ורצינות. חלק מהפעילו
ויות כללו הכנת תיקים מגופיות ישנות, הכנת דמו

יות מחומרים שונים, סדנאות אצטרובלים ותחנות 
משחק הקשורות להפרדות פסולת כגון מרוץ זבל, 

קליעה לפח, משחקי זיכרון, פאזלים ועוד.
השתעשעו  יצרו,  הילדים  ונעים,  חמים  יום  היה 

ולמדו רבות בנושא חשוב ומעניין זה. 
המל שדה  ספר  ולבית  הסביבתית  ליחידה  ותודה 

לאבשה,  להילה,  לעלית,  עקבי,  באופן  אותנו  ווים 
ולכל המדריכים הנפלאים של ניצנה ולחברת "איצ

טרובלים".
ותודה רבה על "יום חזרה לטבע" - על חוויה מש

מעותית לכולנו!
בהערכה רבה

בית ספר משאבים כולו

מה השתנה השבוע הזה? 

בית ספר משאבים חוזר לטבע

בית ספר צין ערך החודש "שבוע לשם שינוי" שעסק בשמירת הטבע

גם במשאבים ציינו את שבוע שמירת הטבע בלמידה ויצירה

הילדים עובדים בחצר

מארכיון המועצה
מה התרחש ברמת הנגב בשנת 1977?

בפינה זו נפרסם סיפורים, תמונות, עובדות, מכתבים ופרפראות מתוך 
אלינו  לשלוח  מוזמנים  הקוראים,  אתם,  גם  המועצתי.  הארכיון  תיקי 
תמונות וחומרים מה"בוידעם" )עליית הגג( שלכם, הקשורים לפעילות 

.)rivka@rng.org.il( המועצה האזורית

60 שנות פעילות ברמת הנגב. שורו, הבו  בימים אלה חוגגת המועצה
יטו וראו... הנה פרטים מעניינים אודות המועצה, כפי שפורסמו ב"ספר 

העיריות והמועצות" בשנת 1977 )תשל"ז(:
73668 ,057-7666864 טלפונים:   

רפי בכרך ראש המועצה:  
יצחק שרוף סגן ראש המועצה:  

יאיר לוי, דוד שלו, יגאל צחור, יעקב  חברי המועצה:  
כהן, אלימלך מנור    

עמיר עוז מזכיר וגזבר המועצה: 
4,227,000 דונם תחום שיפוט:  

5,918,567 ל"י תקציב לשנת 1976/1977: 
כ-1500 נפש אוכלוסייה:  

רוב התושבים עוסקים בחקלאות  תעסוקה:   
ובתעשייה וחלק בהוראה    

מפעלים:
"מפעל פוספטים בנגב" באורון, "חרסים וחול זך" במכתש הגדול.

חינוך ותרבות:
הבשור  במעלה  ותיכון  עממיים  בתי-ספר  קיימים  עצמם  במשקים 
ובאשל הנשיא. מדרשת שדה בוקר הוא מוסד חינוכי תיכוני ובו גם 
סמינר למורים וכן בית-ספר שדה. בקרוב יוקם במדרשת שדה בוקר 

המכון לחקר המדבר.
היישובים:

מדרשת שדה בוקר, שדה בוקר, משאבי שדה, רביבים, מושב אשלים 
וכן מתוכננים להקמה חמשה ישובים נוספים וכן מרכז אזורי. 

לא היינו לבד באזור:
במצפה רמון היו כ-2000 תושבים. ראש המועצה היה שפירא אליהו. 
בעיירה היו כבר שלושה בתי כנסת, מקווה ובית שחיטה, 350 עמודי 

ותאורה )כספית( והתחילו בפיתוח בריכת שחיה וכביש למצפה הכו
כבים.

היו  בעיר  המפעלים  המועצה.  כראש  עם-שלם  יעקב  כיהן  בירוחם 
"טמפו", "פניציה", "נגב קרמיקה", "לון" )קוסמטיקה(, "פילמית" )מפעל 
לפיברגלס(, "נובם" )מפעל לגרביונים( ו"אמרה" )טקסטיל(. היו שלושה 
בתי ספר יסודיים, בית ספר תיכון דתי אחד ו-18 גני ילדים. בשנה זו 
קיים במקום דיסקוטק ונחנכה )בנוכחות השר ספיר( בריכת השחייה. 

ממלכ יסודי  בי"ס  בהקמת  החלה  האזורית  והמועצה 
המועצה,  למשרדי  בסמוך  יוקם  הספר  בית  תי-דתי. 
את  לשלוח  המעוניינים  התושבים  לצרכי  מענה  וייתן 
ע"י  אושרה  הספר  בית  הקמת  זו.  למסגרת  ילדיהם 

ומשרד החינוך, והפיקוח על הממ"ד מלווה אותנו בת
הליך. בשל חשיבות הנושא, הוקם צוות היגוי המורכב 

ומנציגי יישובים, נציגי ציבור וגורמים מקצועיים, ומל
ווה את תהליך הקמת ביה"ס. לשמחתנו ניתנת לכולנו 
עיצובו  הספר,  בית  בבניית  שותפים  להיות  הזדמנות 
יוסף,  והשפעה על צביונו. הצוות בראשות שירה מור 
יחד  הפיזי  התכנון  על  היום  פועל  המועצה,  מהנדסת 
עובד  נוסף  צוות  הירש.  תמי  האדריכלים,  משרד  עם 

בית  של  החינוכיים-ערכיים  היסוד  אבני  מציאת  על 
זה אנו מבקשים את הציבור לענות על  הספר. לצורך 

סקר צרכים. 
עד  לידה  מגיל  ילדים  עם  למשפחות  מיועד  השאלון 

יסו ספר  בבית  ילמדו  שילדיהן  המעוניינות  כיום,  וד' 
יכולים  כן,  כמו  הממלכתי-דתי.  החינוך  במסגרת  די 
לרשום  שבכוונתם  צעירים  זוגות  בשאלון  להשתתף 
את ילדיהם בעתיד לחינוך הממ"ד. הסקר מופיע באתר 
 ,http://rng.org.il/School2014 בכתובת   המועצה 

כמו גם בפייסבוק. 
ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך

בית ספר ממלכתי-דתי - בואו להשפיע
תושבי המועצה מוזמנים להשתתף בסקר העוסק באופיו של בית הספר החדש 

היישוב הקטן על הגבעה מאחורי המועצה ממשיך לצעוד לגדול 
ולצמוח. בחצי השנה האחרונה נולדו בשיזף שבעה תינוקות - שלושה 

בנים וארבע בנות. בנוסף הצטרפו אלינו חמש משפחות חדשות 
מרחבי הארץ.

את חג היישוב בחרנו לחגוג בט"ו בשבט יחד עם חגיגת האילנות. 
השנה ציינו שנתיים לעלייתנו לקרקע בפעילות יישובית, שלאחריה 

התקיימו הרמת כוסית ונטיעת עצי פרי ושתילים בטרסות שנבנו 
לאחרונה במרכז היישוב.

בטקס החגיגי נכחו ראש המועצה שמוליק ריפמן, מזכיר היישוב ליאור 
נחמה, נציגי החטיבה להתיישבות ונציגים נוספים מיישובי המועצה.

שיזף חוגג
שנתיים

ביישוב הצעיר ציינו יום הולדת שני, 
ואת הולדתם של שבעה תינוקות
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ובעע יחסית  קצר  זמן  במשך  מתאפיין  גישור 
לות נמוכה, בהשוואה לאלטרנטיבה של הליך 
משפטי. הליך גישור יכול להסתכם בדיון אחד 
מספר  לאורך  המתמשכים  דיונים  מספר  עד 
חודשים, לעומת הליך משפטי, שבעיקר עקב 
העומס הרב בבתי המשפט, נמשך בין מספר 

חודשים עד שנים - והתשלום בהתאם. 
בו  באופן  קשורים  בגישור  נוספים  יתרונות 
גישור  להליך  הכניסה  עצמו.  ההליך  מתנהל 
נעשית בהסכמת שני הצדדים, אין צד שתובע 
המחייב את הצד הנתבע להופיע בבית משפט. 
לכן מדובר ביצירת בסיס משותף כבר מתחילת 
ההליך. הצדדים חותמים ומתחייבים להתנהל 
להן  ומחוצה  הגישור  בישיבות  מכבד  באופן 

ולאורך כל התהליך. למצער, הליך משפטי מל
צווי משפט  ווה לא פעם בהשמצות הדדיות, 

וועוד אשר גורמים להעמקת הסכסוך ולהגב
רת המועקה המלווה את שני הצדדים. 

בגישור לגירושין למשל, כאשר לשני בני הזוג 
במיוחד.  הרסני  להיות  יכול  הדבר  ילדים  יש 
הצדדים  שני  בין  שהיחסים  העובדה  לאור 
או  זו  בדרך  להסכם  הגעה  לאחר  גם  יימשכו 

אחרת, מתוקף היותם הורים לילדיהם המשותפים, שמירה על יחסים 
מכבדים תורמת לנהל וליישב את הסכסוך באופן מיטבי. יתרון זה תקף 
איפוא לכל סכסוך בו שני הצדדים צפויים להמשיך להיות בקשר כזה 
או אחר מתוקף הנסיבות: שכנים, עובדים באותו מקום עבודה, בעלי 

עסק במתחם או בתחום דומה ועוד. 
אגב סכסוך עסקי - כדאי לציין כי לא פעם הצד עימו אתם בקונפליקט 

ויכול להיות משמעותי וחשוב עבור האינטרסים העסקיים שלכם בע
תיד. האופן בו תנהלו את המחלוקת והדרך בה תיישבו אותה חשובה 

לא פחות ואף יותר מהתוצאה. 
ובתיווך  ישיר  באופן  הצדדים  שני  בין  מתנהלים  וההסכמות  הדיון 

או לכאן. כל ההבנות מת בורר או שופט שפוסק לכאן  אין  והמגשר. 
קבלות מתוך השיח בין שני הצדדים, ההקשבה האחד לשני וההבנה 
- שהולכת ונבנית תוך כדי התהליך - כי הדברים בסופו של דבר תלויים 

בצדדים עצמם המכירים את הדברים מקרוב. 
הליך הגישור כפוף להסכמה על סודיות. עובדה זו תורמת רבות לשלב 
הפגיע  בו כל צד מספר ושוטח את טענותיו. הסודיות תקפה גם במהלך
שות אישיות של המגשר עם כל אחד מהצדדים. שיחות אלו מהוות לא 

פעם גם כ"שחרור קיטור". שני כלים אלו מאפשרים לצדדים לחשוף 
בבטחה את הצרכים, הרצונות והאינטרסים האמיתיים, דבר שתורם גם 

בבואנו לבנות את ההסכמות. 
יתרון נוסף טמון בעובדה כי בגישור אפשר להגיע לפתרונות יצירתיים 

ושלא תמיד ניתן להגיע אליהם בבית משפט, בו השופט מכריע במס

מידת  גרת האפשרויות המצויות בחוק בלבד. 
הגמישות איפוא היא מרכיב חשוב בתהליך. 

סביר  מישהו,  עם  בסכסוך  מצויים  אנו  כאשר 
וכי נתקשה לדמיין שיחה ישירה איתו ואף לח

שוב על הגעה להבנות עם הצד השני. הגישור, 
משלבים  המורכב  מובנה  הליך  היותו  מעצם 

התס את  לאט  לאט  לפרק  מאפשר  וברורים, 
יום  של  בסופו  ולהגיע  ההבנות  אי  ואת  בוכת 
גם במקרים בהם  ולהסכמות. אגב,  להידברות 
בין הצדדים  היחסים  ברור,  להסכם  אין הגעה 

ולא פעם הם מגי ומשתפרים מעצם התהליך 
עים להסכמות בעצמם. 

שיחה  תוך  רק  לקרות  יכול  זה  מורכב  הליך 
כל צד  בו  בין הצדדים. בבית המשפט,  ישירה 
והמשקל  בשמו,  המדבר  דין  עורך  ע"י  מיוצג 
המכריע ניתן להוכחות ולראיות, יש קושי רב 

ו- אם בכלל - להגיע להבנה של הצרכים הא
הצדדים,  עמדות  מאחורי  העומדים  מיתיים 
ולהגיע להסכמות אשר יהיו מקובלות על שני 

הצדדים. 
המשפט  לבית  מועבר  בגישור  המושג  הסכם 

וומקבל תוקף של פסק דין, כך שבשורה התח
תונה אנו מגיעים לתוצאה דומה. בזכות הדרך, שני הצדדים מסופקים 
מההסכם )הם הגיעו אליו בעצמם( ואין צד "מנצח" וצד "מפסיד". יש 
כאן סיכוי אמיתי להתחלה של בניית מערכת יחסים שמן הסתם תהיה 
אחרת מזו שלפני הסכסוך, אך בוודאי תהיה טובה לעין ערוך לו היו 

הצדדים מעמיקים את הסכסוך. 
לסיכום, יתרונות הליך הגישור:

• משך זמן קצר
• עלות נמוכה

• מאפשר פתרונות יצירתיים בהסכמת שני 
    הצדדים

• ללא צורך להתייצב בביהמ"ש
אתם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה ועניין בתחום 

גם  ראו   - נוספים  לפרטים   .gishur@rng.org.il ,0528-795787
באתר המועצה בתוך המחלקה לשירותים חברתיים.

מיכל מויאל
מנהלת מרכז הגישור הקהילתי
המחלקה לשירותים חברתיים

יתרונות הגישור
מה מייחד את הליך הגישור, במיוחד בהשוואה להליך משפטי?

תמונת אילוסטרציה בתהליך הגישור, כל ההבנות מתקבלות מתוך השיח בין שני הצדדים  

זכויות היעדרות 
מעבודה להורים לילד 

בעל מוגבלות
חוק  הצעת  סופית  אושרה   2013 בדצמבר  ב-2 
דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת ילד(, שנועדה 

מוג עם  לאדם  הורים  שהם  עובדים  על  ולהקל 
להורים  נרחב  הטבות  סל  מעניק  החוק  בלות. 
60 יום ומו  שילדיהם מוגבלים בתפקודם למשך

עלה:
1. תשלום ממעסיק ההורה עבור דמי מחלה כבר 
מהיום הראשון להיעדרותו בשל מחלת ילדו או 
לשם טיפול בו )זאת בניגוד לשאר העובדים אשר 

אינם זכאים לתשלום עבור יום מחלה ראשון(. 
מלאים.  ימים  רק  ולא  מחלה  ימי  חלקי  ניצול   .2
שהחסיר  שעות  לפי  תיספר  היעדרות  כי  נקבע 
העובד. כך, לדוגמה, יוכל ההורה ללוות את ילדו 
שיוחסר  מבלי  לעבודתו,  ולשוב  קצרה  לבדיקה 

לו יום עבודה מלא.
 52 עד  מעבודתו  להיעדר  זכאי  יהיה  ההורה   .3
כאמור,  אחרות  לזכאויות  בנוסף  בשנה,  שעות 
ניכוי  ללא  וזאת  לילדו,  אישי  סיוע  מתן  לצורך 
משכרו. זכות זו ניתנת לניצול על ידי אדם אחד 

בלבד, לצורך הטיפול באותו ילד.

לכל  בשנה  היעדרות  ימי  שישה  של  תוספת   .4
הורה לצורך סיוע לילדו המוגבל. זאת בנוסף לימי 
המחלה והחופשה העומדים לרשותו. אם בן/ בת 
הזוג לא ניצלו את מלוא ההטבה, תתווסף יתרת 
משפחות  גם  השני.  להורה  נוצלה  שלא  הימים 
לכל  היא  זו  זכאות  זו.  להטבה  זכאיות  אומנה 

ושנה בנפרד ואינה ניתנת לצבירה לשנים שלא
חר מכן.

על  בשנה  היעדרות  ימי  שלושה  של  תוספת   .5
אם  החופשה  ימי  )או  המחלה  ימי  מכסת  חשבון 

וכבר ניצל את מלוא ימי המחלה העומדים לרשו
תו(. אם בן/ בת הזוג לא ניצלו את מלוא ההטבה, 
תתווסף יתרת הימים שלא נוצלה להורה השני. 

וימים אלה ניתנים לצבירה וגם הם חלים על מש
פחות אומנה. 

דעו זכויותיכם ועמדו עליהם!
פרטים ניתן לקבל במחלקה לשרותים חברתיים 

במועצה 08-6564145

חום אנושיהמחלקה לשרותים חברתיים

במסגרת מבצע "חום אנושי", מבצע ארצי לאיסוף ציוד חורף מציל חיים למען 
פליטי סוריה, אספו תלמידי בית ספר "צין" כמות מדהימה של ציוד חורף, 

בניצוחם של תלמידי כיתה ו'. תודה להנהלת בית הספר על שיתוף הפעולה.

לירון סטולרו
מדריכת ילדים, מדרשת בן גוריון
מחלקת נוער וצעירים 
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מזה עשור מידי חורף מעלה 
בת-דור באר-שבע, מופעי " 

ערב סטודיו" .
בערבים אלו מוזמן הקהל 

הרחב לצפות במגוון יצירות 
מחול, פרי יצירתם ובביצועם 

של תלמידי ביה"ס ורקדני 
להקת המחול קמע, לצד 

מספר יצירות הלקוחות 
מהרפרטואר העולמי.

ערב זה הינו הזדמנות לצפות במחול במגוון רחב של סגנונות ולהיחשף 
לכישרונם של תלמידים ורקדנים מקצועיים כאחד.

השנה יעלה המופע בפעם הראשונה גם על הבמה באולם גולדה ברביבים.  
ביוזמת בית הספר למחול - רמת הנגב ובהשתתפות להקת המחול הייצוגית
היוצר אשר הקהל וחבר השופטים יבחרו ביצירתו הטובה ביותר, יזכה במלגה 

ע"ס 2,000 ₪ 
המופע הינו חלק מהתוכנית ההעשרה השנתית של אולפן מחול ומומלצת 

לכל המשפחה )החל מגיל 10(
שעת סיום משוערת: 20:30

הכניסה חופשית!!

מהסטודיו אל הבמה
יום רביעי ה- 5.2.14 בשעה 19:00 באולם גולדה ברביבים

ראשונה או בלויה: 2 תמונות + צילום ספח ת.ז של אחד    תעודת זהות  
ההורים - ללא תשלום.   

אבודה או גנובה: 2 תמונות  ומסמך מזהה -   
115 ש"ח )רק במשרד הפנים ב"ש(   

נוכחות חובה של המבקש   
ראשון או חידוש )כעבור 10 שנים מיום הוצאתו( דרכונים 

מבוגר-  280  ₪ במזומן+ 2 תמונות + הצגת תעודת זהות.   
קטין )עד גיל 18(-  140 ש"ח + 2 תמונות )כעבור 5 שנים מיום הוצאתו(.   

נוכחות חובה של המבקש, ילדים בליווי אחד ההורים.    
במידה וההורים לא נשואים, נוכחות חובה של שני ההורים.    
דרכון כפול-  450 ₪ 2+ תמונות - )תשלום דרך האינטרנט או     

במשרד הפנים ב"ש(     
הארכת תוקף דרכון מבוגר )בטווח 10 שנים( - ללא תשלום.   

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

ללא תשלום.   
נוכחות חובה   

תעודת זהות מלאה 2+ תמונות ודרכון בתוקף   115 ₪  שינוי שם 
לא ניתן לקבל בקשה ברשות – יש לפנות ישירות למשרד      

הפנים בב"ש.    
איתור מען / תעודת לידה / תעודת פטירה / בחירת שם  

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

התשלום במועצה במזומן בלבד!
ישנה אפשרות להגיש בקשה באתר המקוון של משרד הפנים 

 www.gov.il)אגרה נמוכה יותר(

עלות השירות באמצעות האינטרנט לבגיר
מרץ עד אוקטובר: 250 ₪, נובמבר עד פברואר: 195 ₪.

# עלות השירות באמצעות האינטרנט לקטין  – 
מרץ עד אוקטובר: 125 ₪, נובמבר עד פברואר: 90 ₪.

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

שעות קבלת קהל  במשרד הפנים ב"ש )מרכז מידע *3450(
בימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:00 – 12:00 

בימים ב' – בין השעות 14:30 – 17:00
בימים ד' – בין השעות 13:30 – 17:00

לתושבי המועצה - עדכון תעריפי משרד הפנים  2014

לשאלות ובירורים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם  בטל' - 08-6564133 
סוניה רביבו
נציגת משרד הפנים
רמת הנגב
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מגד ירחים חופש הגוף וחופש הרוח
ֻעַ ּבִן  הַּמַזְּכִירִים ּכְרָכִים ומוקפים מִיּמוֹת יְהוֹשׁ

נּון
ְוֵרוֹשׁ ָאֵר עַבְדֵי ֲאחַשׁ ּ לֹא יּוכְלּו לְהִשׁ

)אדר א' תרע"ג(
והאם שמתם לב שהשנה בט"ו בשבט השק
ודיה עדין לא פורחת )אם כי שמש הפז בהח

לט זרחה(? והאם שאלתם את עצמכם איך זה 
שהשנה חנוכה חל חודש שלם לפני תחילת 
יוצאים  השנה האזרחית, למרות שלרוב הם 

סמוכים? אז למה זה קרה?
כלומר בחודש  ירחי,  הוא  לוח השנה העברי 
הירח,  למחזור  בהתאם  ימים   30 או   29 יש 
בעוד לוח השנה האזרחי הוא שמשי ובגדול 
הוא לוקח את 365 הימים של מחזור השמש, 
מחלק ל-12 וכך נוצרים חודשים בני 30 או 
31 ימים. הפער הזה יוצר הפרש של 11 ימים, 
וכך  השמש,  לשנת  הירח  שנת  בין  בממוצע, 
הירח  על  המבוססים  שנה  שבלוחות  יוצא 
)בוודאי  העונות  בין  לנדוד  יכולים  החגים 

ושמתם לב שיש שנים בהן הרמדאן חל בחו

רף, לעומת שנים בהן הוא חל בקיץ(. אך כיוון 
ושהמועדים היהודים קשורים בקשר בל ינו

האביב,  חג  פסח,  )בעיקר  השנה  לעונות  תק 
את  לסנכרן  הצורך  נוצר  האחרים(,  גם  אבל 
פעם  לכן,  השמשי.  הלוח  עם  העברי  הלוח 
עוד  מוסיפים  אנו  שנים  ארבע  או  בשלוש 

חודש ללוח העברי.
וכך נולד לנו חודש אדר א'. מזל טוב. אבל 
שפורים  ולמרות  אדר,  הוא  אדר  הוא  אדר 

מת אנו  א'  באדר  כבר  ב',  באדר  רק  ויחול 
חילים להרגיש אותו, והפתגם של החודש 

ומדבר כבר על פורים. למרות דברי המשו
רר "מדוע לא יבוא פורים פעמיים בשבוע", 
פורים דוקא כן מגיע פעמיים בשבוע: פעם 
אחת בי"ד אדר ובפעם השניה בט"ו באדר – 

ושושן פורים. הסיבה לשני המועדים כתו
ממלכת  שבכל  בעוד  אסתר:  במגילת  בה 
פרס המלחמה הסתיימה בי"ג באדר ובי"ד 
שושן,  פרס,  בבירת  אש,  הפסקת  הייתה 
המלחמה נמשכה עוד יום אחד והם נחו רק 

למחרת, בט"ו באדר. בעקבות כך קבעו שני 
בלי  )ערים  כרכים  יחגגו  בראשון  מועדים: 
חומה,  מוקפות  ערים  יחגגו  ובשני  חומה(, 

כמו שושן.
ישראל  ארץ  המגילה,  סיפור  של  בתקופה 
הייתה עדיין חרבה לגמרי )רק 70 שנה קודם 
כולה(,  את  והחריבה  כבשה  בבל  אימפריית 
ולא היתה בה אפילו עיר אחת מוקפת חומה, 
בארץ  שדוקא  מצב  להיווצר  עלול  היה  וכך 
ישראל לא יהיה ניתן לחגוג את שושן פורים. 
החכמים שבאותו הדור, מתוך תקווה ואמונה 
בגאולה ובחזרת עם ישראל לארצו, החליטו 
יהודים  היו  ולא  כמעט  שבזמנם  שלמרות 

ובארץ, חשוב שניתן יהיה לחגוג את שושן פו
רים גם בישראל ולכן תיקנו שהמועד הקובע 
אם עיר תיחשב כמוקפת חומה או לא, יהיה 
האם העיר הייתה מוקפת חומה בזמן יישוב 

הארץ בתקופת יהושע בן נון.
מי שיודע גם במצבים קשים לזכור את העבר 
המפואר ולהתבונן אל העתיד הטוב, לעולם 

לא יהיה עבד, ותמיד רוחו תהיה רוח של בן 
חורין.

3,000 שנה אחרי פורים, ברוסיה הקוו  כמעט
מוניסטית, היה עוד יהודי מיוחד שהכיר את 

העקרון הזה:
חופשי!  שהנך  חושב  השופט  אדוני  "אתה 

־אתה חושב כך כיוון שלאחר שייגמר המש
פט תלך לביתך ואילו אני אהיה המשועבד, 
כיוון שאלך לכלא לזמן רב. אך דע לך שמבין 
שנינו, אני הוא בן החורין האמיתי! אמנם גופי 

־יהיה משועבד, אבל רוחי, היא תישאר חופ
־שית, כיוון שארגיש שלא נכנעתי לגזרותי

כם ונשארתי נאמן לאמונתי. אך לך השופט 
קבעו מראש מה לומר! גופך אמנם משוחרר, 
אבל אינך חופשי להכריע לפי אמונתך. רוחך 

משועבדת וזה חמור פי כמה".
)נתן שרנסקי, "לא אירא רע", הוצאת ידיעות 

אחרונות 1989(

ארז לוזון, מרחבעם

בס"ד

מראשית הופעת האדם על פני כדור הארץ, 
כ-11,500  לפני  ועד  שנים,  מיליון   2.5 לפני 
אלף שנים, התקיים האדם מלקט מזון צמחי 
אלו  לקטים-ציידים  החיים.  בעלי  ומציד 
אנשים.   20-30 בנות  בחבורות  הסתובבו 

ותלותן של חבורות אלו במשאבי הטבע היי
בני  פיתחו  טרם  זו  בתקופה  מוחלטת.  תה 
להובלת  הקיומית  הטכנולוגיה  את  אנוש 
מים על פני מרחקים, ולכן נאלצו להסתמך 

ועל מקורות מים טבעיים יציבים בטבע, ולנ
צל את מה שמציעה להם הסביבה הטבעית 

בהתאם לעונות השנה.
קור עצמכם,  את  שואלים  אתם  ובוודאי 

צמחי  כגון  טבע  למשאבי  מה  יקרים,  אים 
מאכל ומקורות מים ולנגב הצחיח? אלמלא 
להנגיש  המודרנית,  הטכנולוגית  הקידמה 
מזון, מים ומותרות לכל אדם שיחפוץ בכך, 
לשרוד  יכולים  היינו  לא  בעולם,  מקום  בכל 

ובמדבר הנגב אפילו לא כמה ימים. הרי אנח
יכולים  לא  הנגב,  מדבר  ומוקירי  כמכירי  נו, 
הטבעיים  שבשטחים  הדעת  על  להעלות 
הצחיחים ישרדו בני אנוש על מקורות מים 
ובטח  להתקיים.  מזונם  את  וימצאו  יציבים, 

סי לנו  לספר  רוצה  אתה  אם  עליי:  ותרטנו 
פורים על לקטים וציידים שחיו סביב אגמי 
מים מתוקים בצפון ארץ ישראל, תמצא לך 

ואת עיתון סובב כינרת, את עיתון הירדן הה
האדם  במערות  המופץ  העיתון  את  או  ררי 

הקדמון בהר הכרמל. 
תרשו לי להדוף טענה זו בעובדות מפליאות. 
המתוארכים  ארכיאולוגים  ממצאים  פי  על 

הק האבן  תקופת  הפרהיסטורית,  ולתקופה 
)התקופה הפליאוליתית: בתרגום מי ודומה 

וונית, פליאוס - קדום, ליתוס - אבן(, מצויים 
כשב נגב  רמת  האזורית  המועצה  ובשטחי 

וכמה  כמה  ועוד  ידועים,  מגורים  אתרי  עה 
בא בהכרח  מדובר  לא  ולא,  ידועים!  ופחות 

תרים הסמוכים למעיינות השוליים של רמת 
ועין עבדת, אלא באתרים  עבדת, כעין עקב 
הפזורים ברמת מטרד, בהר בוקר, בהר חריף, 

ובהר קרן ובמישורי הדיונות של חולות שו
נרה, עגור וניצנה.

אמנם אתרים אלו הם מחנות ציידים ולקטים, 
ומי שמצפה למצוא בהם מבני מגורים עלול 
אפשר  אי  עדות.  זו  עדות  אבל  להתאכזב, 
להתכחש לכלי האבן ולכלי הצור המלוטשים 

לייצר  הטכנולוגית  היכולת  בהם.  המצויים 
וכלים לצייד ולקציר דגן טבעי, מאבנים ועצ

מות בעלי חיים, אינה דבר של מה בכך, בטח 
לא בידי חברינו השכנים הקדמונים. 

ואך עדיין לא ענינו על השאלה, מה הקדמו
ובעצם,  ליקטו?  הם  צמחים  אילו  צדו?  נים 

היית מים,  לשתות  צריכים  היו  הרי  והם 
זו לא פחות מפליאה  כן? התשובה לשאלה 

תקו על  שמע  לא  מאיתנו  מי  ומהעובדות. 
קפאה  היבשת  כל  בה  באירופה,  הקרח  פת 

ובקרחוני עד. המעניין הוא שבמקביל לאירו
פה, ארץ ישראל הושפעה גם היא, ואף הנגב 
עשיר  למרחב  הפך  מכירים  שאנו  הצחיח 
שהחלה  האחרונה,  הקרח  תקופת  במים. 
לפני  אך  והסתיימה  שנים  כ-70,000  לפני 
11,000 שנים בלבד, נגרמה מתזוזה ברצוו -כ
עות האקלים צפונה. השינויים במזג האוויר 
היו מרחיקי לכת בחצי הכדור הצפוני, בו אנו 

וחיים, אזורים גשומים הפכו למושלגים, וא
זורים יבשים וצחיחים הפכו לגשומים. 

הנגב  מדבר  שנים,  כ-60,000  לאורך  ובכך, 
והופך  מאוד,  רבה  משקעים  כמות  מקבל 
ובבעלי  בצמחייה  ומגוון  רב  חיים  למקור 

חיים. מה שנותר לקדמונינו הפרהיסטוריים 
בני תקופת האבן הוא רק לנצל את משאבי 

והטבע סביבם וליהנות מהחיים בנגב המופ
לא. שרידים המעידים על תקופה זו נפוצים 
בהר הנגב הגבוה, בצורת עצי אלה אטלנטית, 

ושגדלו אל תוך הנגב הגשום בעת ההיא, וש
רדו את חזרתו של הנגב ליובש וצחיחות על 
ידי כך שפיתחו מנגנוני הישרדות של צמחי 

מדבר.
שינויי מזג האוויר הקיצוניים בעת האחרונה 
שהתרחשו  לאירועים  צוהר  בפנינו  פותחים 
כידוע,  באזורינו.  האקלים  של  בהיסטוריה 
הנמנע  מן  ולא  מחזוריות,  קיימת  בטבע 
שבעוד כך וכך שנים צאצאינו יחזו בסביבה 

שבפר כך  לנו.  מהמוכרת  שונה  ואקלימית 
מבינינו  לדואגים  היסטורית,  ספקטיבה 
לומר:  אני מבקש  פורח",  יהיה  עוד  ש"הנגב 
אנא הסירו דאגה מליבכם, ותיהנו מכל רגע 

במדבר המרהיב, כל עוד אתם יכולים.

חיים ממליה
ארכיאולוג רשות העתיקות
שיזף

חפירות ארכיאולוגיות
הנגב כבר היה פורח

האם כך נראה מחנה ציידים-לקטים?אתר פרה-היסטורי בהר חריף
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חגיגות ט"ו בשבט מאחורינו, וכבר לא צריך 
ובהכרח לשתול כל נטע רך שהגיע  להיחפז 
כדאי  מקק"ל.  שתילים   24 של  בתיבה  מעוך 
לחכות עוד כמה שבועות עד שנתחיל לחוש 
את סימני האביב באוויר, ואז לשתול. זה הזמן 
המתאים לחשוב היכן למקם בגינה כל שתיל, 

ועץ ושיח. ובינתיים, יש הרבה מה לעשות בג
יבשים מה פירות  וינה. אם עוד לא אספתם 

שכן  מהגינה,  ולהרחיקם  לאספם  יש  אדמה, 
שם מסתתרים זחלי המזיקים שמנמנמים עד 

בוא האביב. בנוסף, כדאי לרכז עלים סביב 
גומות העצים ולגזום עצים נשירים, גפנים, 

ושיחי ורד וענפים שקפאו בקור של דצמ
בר. הקור העז עוד לא מאחורינו, ועד מרץ 

יש עדיין חשש לקרה.

פינת הצמח המדברי
Amygdalus communis שקד מצוי

יותר,  במדויק  )או  השקדייה  אלה  בימים 
שייך  השקד  לפרוח.  מתחילה  השקד(  עץ 

ולמשפחת הוורדניים – זוהי משפחה מכוב
דת הכוללת כ-1,200 מינים, בהם צמחי נוי, 
המפורסמים שבהם הם הוורדים, ועצי פרי 
כתפוח, דובדבן, שזיף ומשמש. השקד הוא 
השקד  התיכון.  מהמזרח  שמקורו  בר  צמח 
ובנגב מחליפו  נפוץ בכל האזור הים תיכוני, 
אלות  לצד  טבעי,  שגדל  הנדיר  הרמון  שקד 
שקדי  זרעי  הגבוה.  הנגב  בהר  אטלנטיות, 

אמיג הנקרא  חומר  ומכילים  מרירים  והבר 
ויוצר ציאניד, כך שלא כדאי  דלין, המתפרק 
לאכול הרבה מדי שקדי בר. השקד התרבותי 

ואינו מכיל חומר זה. מטעי השקדים התרבו
תיים הגדלים בצפון הם למעשה זני שקדים 

משופרים המורכבים על שקד הבר.

המדברי,  ולאקלים  לקרקע  מתאים  השקד 
מטר   3 של  ורוחב  לגובה  מגיע  הוא  ובגינה 
הקיץ.  אמצע  עד  מפברואר  במיטבו  ונראה 
ידי  על  קרובות  לעיתים  נתקף  השקד  בקיץ 
צורך  ואין  הקיץ  בסוף  שנעלמות  כנימות, 
משאירות  הכנימות  ברימון,  כמו  בהן.  לטפל 

מתכ לעיתים  ואלה  העלים  על  דבש  וטל 
סים בפייחת שחורה )מין פטרייה(. אין צורך 

ותח ינשרו  במילא  העלים  בפייחת,  ולטפל 
ורעננים.  חדשים  עלים  באביב  יצמחו  תיהם 
אפשר לשטוף את העלים במים, וכך להסיר 

את הפייחת.

ובנימה אישית והוקרה לעזריה אלון
ובשבת בבוקר, כפי שלעתים הזדמן לי, האזנ

"נוף   – אלון  עזריה  של  לפינה  ב'  לרשת  תי 
כפי  פטריות,  על  דיבר  הוא  הפעם  ארצנו". 
שסיפר על הטבע בארץ בתוכניתו מדי שבוע 
מעל 50 שנה )ועל כך ניתן לו שיא גינס כמגיש 

והוותיק ביותר של פינה קבועה ברדיו(. למח
רת עזריה אלון נפטר בבית השיטה, בגיל 95. 
שלא  בארץ,  הטבע  אנשי  מוותיקי  היה  הוא 
פסק מלהתבונן, לצלם, לכתוב ולהגן על החי 

ווהצומח בארץ ישראל, ונתן בפעילותו השר

אה לארבעה דורות של חובבי טיולים וטבע 
בארץ, ואני ביניהם. כילד הושפעתי במיוחד 
 77" ביתנו:  בספריית  שהיה  הספרים  מצמד 
שיחות על צמחים" )הירוק( ו-"77 שיחות על 
לראשונה  נתקלתי  שם  )החום(.  חיים"  בעלי 

בסיפורים על הטבע בארץ. 
אלון היה גם חובב גינון, וטיפח את גינתו עם 
צמחיה טבעית. מתוך ראיון עם עזריה אלון 
במהלך סיור בגינתו בבית השיטה )קובי בן-

שמחון, מוסף הארץ, 3 במאי, 2012(:
החזיתי,  הגינה,  של  הקדמי  הצד  'על   ...."

ומופקדת אשתי רות. הצד שלה הוא הצד הת
ורבותי, שם יש פרחים שאפשר לקנות במש

תלה', מדגיש אלון, כאילו זו קללה. 'כאן, בצד 
שלי, נמצאת גינת צמחי הבר. יש בה חרציות, 
בן-חצב יקינטוני, פרגים, עצי דקל ממצרים, 
רקפת אחת וקנרס, שהוא ארטישוק בר. על 
עץ האגוז יש פה גם, בקופסאות הקינון, בית 
לנו  בקעו  שעברה  בשנה  ירגזים.  של  קטן 

שמונה גוזלים'...".

גלעד מיכאלי
משתלת קרקש
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 
הגנן יוצא לקור

תולעת תמונות
אנגלי.  ואבא  הולנדית  לאימא  בהולנד  וגדלתי  נולדתי 
גדלתי במקום כפרי, אני לא city girl אלא אני מהדשא 
והפרות. מאז שהייתי קטנה אהבתי דברים שקשורים 
ליצירה. בתור ילדה אהבתי לקרוא ספרים, בעיקר בגלל 
התמונות  כל  את  לראות  אושר,  לי  גרם  זה  התמונות. 
והציורים היפים האלה. אני עוד זוכרת את כל הספרים 
הפכו  בספרים  כשהתמונות  מאוחר,  יותר  בגיל  מהגן. 
להיות פחות חשובות מהטקסטים, קצת איבדתי עניין. 

פנים של מאבק
אחרי התיכון עזבתי את הבית ועברתי לעיר ליידן, שם 

ולמדתי באוניברסיטה שפות סלביות. אבל לא הסתד
והלכתי  לכפר  חזרתי  שנה  אחרי  הגדולה.  בעיר  רתי 
ללמוד להיות אחות. מאוד אהבתי את לימודי האחיות 
אבל זאת עבודה מאוד קשה, גם מנטאלית וגם פיזית. 

מסר שנפטר  פציינט  מתים  לחדר  לקחתי  אחת  ופעם 
טן. ראיתי על הפנים שלו שהוא נאבק עם המוות. הייתי 
איתו לבד במעלית, ירדנו למטה והוא היה מתחת לסדין 
וזה היה פשוט נורא עצוב. עצוב שהבן אדם הזה נפטר, 
שהמחלה גנבה לו את החיים והוא לא היה מוכן לזה. זה 

משהו שנשאר איתך.
תיזהרו מה אתם אומרים

לקראת סוף הלימודים מסרו לנו שלא יתנו לנו עבודה כמו 
אז עזבתי  שהבטיחו בתחילת הלימודים. מאוד התאכזבתי, 
עבודות,  בין  פנויים  חודשים  שלושה  לי  היו  הלימודים.  את 
אז אמרתי לעצמי שעכשיו זה הזמן לטוס לישראל, כי תמיד 
רציתי לבוא לראות את המדינה הזאת. וכך הגעתי עם אחי 

להתנדב במושב לכיש. 
יום אחד רציתי להגיע לקריית גת כדי לקנות ירקות בשוק, 
דיברנו  אחי.  ואת  אותי  הקפיץ  מהמושבניקים,  אחד  ועידו, 
בינינו בהולנדית, ועידו פתאום אומר לנו, בהולנדית מוזרה, 
"תיזהרו מה אתם אומרים, אני מבין אתכם". התברר שהוא 
שלוש.  בן  כשהיה  שלו  המשפחה  עם  ועלה  בהולנד,  נולד 

בסופו של דבר התחתנו.
מה עשיתי?

ואז עוברים שלושה חודשים ואני צריכה לחזור להולנד. אבל 
להם  ואומרת  שלי  להורים  באה  אני  להולנד  חוזרת  כשאני 
"היה נחמד, אני חוזרת לישראל". היה להם קשה לקבל את 

זה, וגם הדודים והדודות לקחו את זה קשה: "מה את עושה 
לאימא שלך?", ואני אמרתי להם "זה ישראל, לא אוסטרליה, 

בסך הכל ארבע שעות טיסה, לא סוף העולם".
וואז אני אורזת את הכל וחוזרת חזרה לישראל. המעבר ליש

ראל היה לי קשה. ישר התחלתי ללמוד עברית, אבל הרגשתי 
אנאלפביתית. זה נורא מעצבן, אפילו את השלט ליד הכביש 
הייתה  לא  המשפחה  בודדה.  והרגשתי  לקרוא,  יכולתי  לא 
לידי ועידו עבד מהבוקר עד הלילה. אני יושבת באיזה בית 
ואומרת לעצמי "מה עשיתי?". פעם אחת ארזתי את  שכור 
המזוודות ואמרתי שאני לא יכולה יותר, אבל בסוף נשארתי. 
האהבה חזקה וגם האופטימיות שלי, של יהיה בסדר, להוכיח 

לעצמי שעשיתי בחירה נכונה בחיים.
גן עדן חלוצי

עידו ואני התחתנו בהולנד בחתונה אזרחית, ועשינו מסיבה 
בארץ. בזמן הזה עידו אומר שזה לא מה שהוא רוצה לעשות, 

והוא מרגיש חקלאי. התחלנו לחפש מקום שבו הוא יוכל לה
יות עצמאי וככה הגענו לכמהין. די מהר אחרי זה אני נכנסת 
להריון עם הראשונה שלי, ואנחנו באים לכמהין בתוך מיני-

ומיינור עם כלבה ענקית שתופסת את כל הספסל הא
חורי ואני עם בטן קטנטנה. 

והמציאות הכלכלית מאוד קשה פה, במיוחד בחקל
אות, כעצמאי. זה סוג של חלוציות מודרנית, לחיות 
בדרום, במקום שהוא מרוחק, ולפתח אותו. היופי פה 
הוא גם ויזואלי וגם רעיוני. יש פה מעט אנשים אז יש 
האוויר  עדיין,  בתולה  שהסביבה  העובדה  מרחבים, 
נקי, התחושה שיש לך מה להגיד ושיש לך אפשרות 
להשתתף בוועדות ולהשפיע, לעשות ולקדם דברים, 

לקחת יוזמה ולשנות, זה משהו שאין בעיר הגדולה. 
אחד הדברים הכי חשובים בעיניי זה שלילדים זה כמו 
שמונה,  בן  הקטן  ילדים,  שלושה  לנו  יש  פה.  עדן  גן 
האמצעית בת 12 והגדולה עוד מעט בת 16. יש פה 
את בני המושבים, מערכת שלמה שמתפקדת מעבר 
כך  כל  שעושים  טובים  אנשים  הספר,  בית  לשעות 
פשוט  וזה  הילדים,  למען  הילדים,  עם  דברים  הרבה 

מדהים. זה משהו שלא ראיתי בשום מדינה אחרת. 
במקום עוגה

תמו של  הגדלה  היא  במועצה  שתלויה  והתערוכה 
נות המשפחות במושב שצילמתי, וליד כל צילום בני 
המשפחה מספרים במילים שלהם איך הם חווים את החיים 

ובכמהין ומה הם מאחלים לעתיד. הרעיון התחיל מזה שהמו
שב חגג 25 שנה להקמתו, ואני חשבתי, מה אני יכולה לעשות 
למען החגיגות? אני לא מבשלת כל כך טובה, ואני לא כל כך 
אוהבת  שאני  הדבר  את  מצאתי  אז  אירועים,  בארגון  טובה 

לעשות ושאני יכולה לבטא את עצמי דרכו. 
M.A. באמהות

והיום אני מסיימת תואר ראשון בחינוך לאומנות ותעודת הו
ראה. בסופו של דבר הגעתי ללמוד את הדבר שאני אוהבת. 
אני מקווה להשתלב במערכת החינוך. חוץ מזה אני מקווה 
שאני אמשיך להיות אימא בסדר ושאני אהפוך להיות אימא 
יותר טובה. אני מאחלת שאני אהיה מאושרת ואגרום אושר 
לאחרים. בקטע הזה יש לי הרבה טענות כלפי עצמי, שיכולתי 
לעשות יותר טוב, ואני מקווה שאני ארגיש יותר רגועה בעניין 
ושארגיש שאני כן עושה טוב לאנשים. פחות ביקורת עצמית 

ויותר ללמוד לוותר לעצמי על דברים, זאת תהיה הקלה.

הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

ג'ניפר ברוך, כמהין

היופי פה הוא גם ויזואלי וגם רעיוני



11 רמת הנגב מס' 192, אדר א' תשע"ד, פברואר 2014

חברתי הנזירה
עם יד על הלב, כמה פעמים יצא לכם להכיר 
לפני כמה  נזירה?  אולי אפילו לחבק,  מקרוב, 

וימים היה לי הכבוד הזה. בטח יש מי מכם שה
בוו שאליו  מוגזמים,  למחוזות  להפליג  וחלו 

לוקח  בכם  המקנן  בוקאצ'ו  נוסח  הדמיון  דאי 
אתכם. אנא הפחיתו ציפיות ודמיונות. הסכיתו 

ושימעו לסיפור מרתק.

אז מה לנזירה בבית ספרנו?
ואומר:  האדבוקטים  בשפת  אפתח  ראשית 
למען הסר ספק עליי להבהיר שאני יהודי גאה, 
ושהיהדות שלי אינה מתנדנדת. בהכרתי, כפי 
יום בפני קבוצות המבקרות  שאני אומר בכל 
בניצנה, ויותר חשוב בפני עצמי: אני קודם לכל 

ויהודי, אחר כך אני ציוני, אחר כך ישראלי ולב
סוף בהכרתי אני גם בן אנוש-אוניברסלי. האני 

היהודי שלי עמוק, ואין בי הירהורי כפירה.
גם  אך  לעומק  יהדות  שלמד  כמי  מכך,  יתרה 
נצרות ואיסלם, אני לא מבין איך הסיפור של 
הצלוב מנצרת שווק כל כך טוב, הכי טוב שהיה 
אי פעם בהיסטוריה. הסיפור שלו נקנה על ידי 

ולמעלה משני מיליארד מאמינים ברחבי העו
לם. אנחנו "המקור" נותרנו מתי מעט, חבוטים 
ומפולגים. מילא גנבו לנו את המקור, אבל הכי 
גרוע, שרבים מהנוצרים הפכו לעוכרי ישראל. 
במקום להעריך את המקור ולתת לו מקום של 
כבוד, הם עשו לנו את המוות. לעיתים בדרכי 
ואת  האנושות  את  שמביישת  אינקוויזיציה, 

נזר הבריאה עד יסוד עולם.
הקרוב  זה  באמאוס,  מביקוריי  באחד  והנה, 
לפארק קנדה באיזור לטרון, באה נזירה לספר 
קהילה,  )יחסית(.  החדשה  קהילתם  על  לנו 
עם  לחיזוק  פועלת  שלה  היסוד  שבעקרונות 

מעשה  לעשות  באו  לא  הם  בארצו.  ישראל 
מיסיון, לא עלינו, אלא דווקא חיזוק "המקור", 

חיזוק העם היהודי בארצו הטבעית.

אז מה החידוש?
ויש, על פי רוב הם  יש  נוצרים אוהבי ישראל 
אוונגליסטים, כאלה שעושים נפשות לישראל 
העם  את  לחזק  במטרה  גדול  כסף  ותורמים 

ובציון. הידועה מכל היא "הקרן לידידות", שמ
נוהלת על ידי הרב אקשטיין. אז מה בכל זאת 
החידוש בנזירה ההיא ובני קהילתה, הכוללת 

ועוד נזירות ונזירים וגם "סתם" מתנדבים, שב
שפגשתי  הנזירה  להתנדבות?  מהעולם  אים 
באה  לחייה.  השלושים  בשנות  צרפתיה  היא 
ממשפחה אתאיסטית. היא עזבה הכל ו"חזרה 

ובתשובה". בחרה לשרת במנזר באמאוס בק
והילת "בני האושר". יש לה נייד והיא משתמ

מקפידה  היא  כי  ניכר  אלקטורני.  בדואר  שת 
על "והצנע לכת". לבושה בגלימה לבנה-חומה 

וכ משובחת  ואנגלית  טובה  עברית  וומדברת 
מובן צרפתית כשפת אם.

החידוש, רבותיי, הוא בעובדה שהיא קתולית! 
יתרון"  "חוק  נותנים  לא  רוב  פי  על  הקתולים 
סיימו  היהודים  בשבילם  ולישראל.  ליהודים 
כעם  קיומית  הצדקה  להם  ואין  התפקיד,  את 
של  בצנטרום  הארץ,  באמצע  והנה,  )נבחר(... 
קהילה  האחרונות  בשנים  התארגנה  הפיילה, 
קתולית שחבריה מעודדים, תומכים ומחזקים 

את היהודים ואת מדינת ישראל!

לחבק נזירה
אחרי ששמעתי את האידיאולוגיה שלה ושל 
אותה  והזמנתי  התפעלתי  שלה,  החברים 

כר לקחה  הסכימה.  היא  בניצנה.  ולביקור 
ששאלתי  עד  התלהבתי,  כך  כל  ביקור.  טיס 

התלה כדי  תוך  אותה...  לחבק  אפשר  והאם 
האפשר,  מגבולות  חרגתי  שאולי  הבנתי  בות 
אבל בעודי מתאושש מהשטות שאמרתי היא 
ענתה בצניעות רבה "למה לא"... כמובן שלא 
חשבתי פעם נוספת ומימשתי את הזיכוי. אני 
מקווה שהאלוהים )שלה( לא יעניש אותה על 

החיבוק שלי...

שניים במחיר אחד
ניצלה  והנה הנזירה  לא עברו כמה שבועות, 
את ההזמנה ושאלה אם תוכל לבוא לביקור 
היססתי  לא  מתנדבים.  וכמה  נזיר  עוד  עם 

ולרגע. כמה שיותר מאלה, מצבנו בישראל וב
עולם יהיה יותר טוב. על זה נאמר: "צדיקים 
ביום  ואכן,  נזירים".  בידי  נעשית  מלאכתם 

וזיווני ואביבי של אמצע ינואר הגיחו לכפרי
מבולדר,  לביקור  שבא  נזיר,  ועוד  הנזירה  נו 
לי  מביים  יתברך  השם  כי  חשבתי  קולורדו. 
את הסרט הכי טוב שיש, נזיר מבולדר, לבוש 
בלבוש נזירי, הגיח עם גיטרה... כמו בכל סרט 
תהיה  הראשונה  מהמערכה  הגיטרה  טוב, 
חשובה במערכה הבאה. שפשפתי את עיניי: 

מקו מתנדבים  ושלושה  נזיר  מפריס,  ונזירה 
לורדו נפלו לי מהשמיים הכחולים. על רקע 
הסלע הצף הם נראו כמו חג פורים שנפל על 

ט"ו בשבט...

שירי קרליבך וריה"ל
האורחים  התקבצנו  מקדים,  משחק  אחר 

)מה לע וועוד חברים מניצנה בביתי הדחוס 
שות, דירת סוכנות קטנה(. פתחנו בקבוק יין 

"יין נסך",  טוב. למען הסר ספק ולא לשתות 
ביקשתי מאחד היהודים הכשרים שיפתח את 
היין ושגם ימזוג, מה שבטוח בטוח. שנאמר, 
יש אמונה בגויים )אבל במגבלות(... לא עברו 
כמה דקות של חימום, והחברים החלו שרים 
לכה  ואפילו  שמר  ונעמי  רחל  שירי  קרליבך, 

ודודי וידיד נפש, והכל בעברית! הם כל כך או
הבים את עם ישראל, שהם מתחברים לשירה 

ושלנו ולערכים היהודיים. בקהילתם הם נוה
גים לעשות קבלת שבת כמו שצריך, לומדים 
לחוד(  ובנות  שבנים  מניח  )אני  עם  ריקודי 

ועוד כאלה דברים של עם ישראל במיטבו.

מה הועילו נזירים בתקנתם
לי ספק שבראש של חלק מכם עוברות  אין 
ב"שושו",  מיסיונרים  אלו  שאולי  המחשבות 
ואולי יש שיגידו דפוקים על כל הראש, ובטח 
צריכים הסתכלות. הרי ההיגיון שלנו ישאל: 
מי כבר יעזוב בית בפריס או בקולורדו, יילך 
להתנזר ובנוסף לכל הצרות גם יאהב את עם 

טו מזוכיסטי  משהו  בו  יש  בטח  וישראל? 
טאלי, ובטח מדובר באנשים שעברו "טוטאל 

לוס".
שקשר  חושב  וציוני,  ישראלי  היהודי,  ואני 
חשוב.  הוא  ישראל  אוהבי  גויים  עם  טוב 
כל  אם  היא  האמונה  רקע  על  שנאה  שהרי 

הב הוא  אותך  המכבד  לאחר  כבוד  וחטאת. 
סיס של "ואהבת לרעך כמוך". ואם יום אחד 
עם  אהבת  של  מצווה  שליחי  עלינו  נופלים 
ישראל מתוך בחירה וכוונות טובות, לא נותר 
עידוד  להם  ולתת  לחזקם  לכבדם,  אלא  לי 
נזירה  לחבק  עליי  נגזר  אם  ואפילו  וחיבוק. 

בפרהסיה...

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

הטבע  שמירת  ארגון  עם  בשיתוף  הישראלי,  הצפרות  מרכז 
צפרות  תחרות  מארגנים   ,"BirdLife Interntional" העולמי 

וראשונה מסוגה באזורנו )אירופה והמזרח התיכון(. מטרת הת
חוקי  הבלתי  הציד  מניעת  פרויקט  למען  כסף  גיוס  היא  חרות 
באזור הים התיכון. לתחרות תהיה חשיפה תקשורתית רחבה, 

שתצא גם מעבר לגבולות ארצנו.
"זרים"  תחרות  תחרויות:  לשתי  תחולק  הציפורים  אליפות 
על  קבוצות   10-15 בין  יתחרו  בראשונה  "ישראלית".  ותחרות 
התואר הנכסף "אלוף הנדידה". לתחרות מגיעות קבוצות שבין 
חבריהן כמה ממומחי הצפרות העולמית, והם יתחרו ביניהם מי 
מצליח לראות יותר ציפורים בנגב במהלך 24 שעות. בתחרות 
שוו מנקודות  בבוקר   4:00 בשעה הצוותים  ייצאו   הישראלית 
נות על פי בחירתם, וינסו למצוא כמה שיותר מיני ציפורים עד 
השעה 23:59, שבה יתייצבו באילת עם רשימת הציפורים בהן 

צפו. 
רמת  צפרי  של  קבוצה  הוא  גם  מארגן  נגב  רמת  צפרות  מרכז 
אנו  בתחרות  להשתתף  מנת  על  מוגבל.  המקומות  מספר  נגב. 
זקוקים לתרומות בסך כולל של 3,000 ש"ח לקבוצה. סכום זה 

ויכסה לינה, דלק, אוכל ותרומה צנועה למען השמירה על צי
פורינו. לכן אנחנו מחפשים: חסויות! אנו מזמינים בעלי עסקים 

צפ מרכז  של  התחרות  בפרסומי  יופיעו  ששמותיהם  ושרוצים 
רות רמת נגב ועל החולצה )ואולי אפילו מדבקות על האוטו(. 

ואנו מנסים למצוא כמה שיותר נותני חסות, ורצוי שיהיו מהמו
עצה שלנו. חסות זו תיחשב כתרומה לכל דבר. 

ועד כה יש לנו: ג'יפ )בחסות אדם סלע(, חולצות )בחסות היחי
בג'יפ(.  מקומות  שישה  )מתוך  משתתפים  ו-4  הסביבתית(,  דה 

אם יהיו מספיק נרשמים, נפתח קבוצה נוספת.
צילום: מידד גורןלהשתתפות ותרומות ניתן לפנות למידד: 052-3689608 דוחל מזרחי 

ציפורימפו
מידד גורן

מי יהיו אלופי הנדידה?
באפריל תיערך בנגב תחרות צפרות בינלאומית ראשונה מסוגה, בה תתמודד גם משלחת ממרכז צפרות רמת נגב



      

1.2.14 יום ש' -21:00 אוריה הרוש מתארח בג'אם סשן
5.2.14 יום ד' -21:00 ערב מרקים וכריכים מטפטפים

6.2.14 יום ה' -booz and blues 21:00 ערב בלוז חתרני אל תוך הלילה כניסה חינם
7.2.14 יום ו' 12:00 ועד גמר הסיר- חומוס אבוארבע 

8.2.14 יום ש' -21:00 עמי ויונתן מתארחים בג'אם סשן
12.2.14 יום ד' -21:00 ערב מרקים וכריכים מטפטפים

13.2.14 יום ה' -21:00 דיסקו פרטיזני מארחים את בלקן במחסן
14.2.14 יום ו' 12:00 ועד גמר הסיר- חומוס אבוארבע

15.2.14 יום ש' -21:00 ערן צור במסגרת פרויקט בין השורות
19.2.14 יום ד' -21:00 ערב מרקים וכריכים מטפטפים

20.2.14 יום ה' -21:00 מסיבת רגאיי- יומולדת לבוב מארלי
21.2.14 יום ו' 12:00 ועד גמר הסיר- חומוס אבוארבע

22.2.14 יום ש' -21:00 זוכרים את השירים- שושנה דמארי
26.2.14 יום ד' -21:00 ערב מרקים וכריכים מטפטפים

27.2.14 יום ה' -21:00 ערב אלקטרוניpsych desert- גואה טרנס
28.2.14 יום ו' 12:00 ועד גמר הסיר- חומוס אבוארבע

לו"ז ארבעים

אגרות וחיות אחרות

סה"כ בש"ח אגרת רישיוןמחיר חיסוןמעמד בעלי החיים

עלות 
שבב
      

 ₪74

כלב/ה מעוקרת/ 
מסורס 

 ₪14.50 ₪39 ₪53.50

כלב/ה לא מעוקרת/ 
מסורס

 ₪29 ₪344 ₪ 373

₪68 ₪39 ₪29 כלב/ה עם פטור
חתול/ה מעוקרת / 

מסורס
 ₪14.50 ₪14.50

חתול/ה לא מעוקר / 
מסורס

 ₪29 ₪29

בהתאם להנחיות השירותים הוטרינריים יגבו 
אגרות רישיון, חיסון , וסימון לכלבים וחתולים.

להלן תעריפים מחירי האגרות:

שיטת התעמלות ייחודית שמסייעת 
לשיפור הכוח הפיזי, גמישות 

המפרקים והקואורדינציה.

בתרגול מושם דגש על שילוב הנשימה בתנועות וכן 
על חיזוק שרירי הבטן, הגב ורצפת האגן.

הנך מוזמנת להשתתף בשיעורי פילאטיס שיתקיימו
בימי א'  ו-  ג' בין השעות 21:00-22:00

חדר פלדנקרייס, קיבוץ רביבים.    
תאריך פתיחה: 14.1.14.

עלות: 150 ₪ 

פילאטיס
בהדרכת:  גילה אורלן 054-2346908

בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 
2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות 

)"נוהל תמיכה"(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טופסי בקשה באתר האינטרנט של המועצה: 
 www.rng.org.il

)על המועצה -< חוק ומנהל -< וועדות סטטוטוריות-< ועדת תמיכות -< 
תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2014(.

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, ולצרף 
לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     
את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ"ל המועצה עד לתאריך 31/3/14. 

אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, והיא תפעל בהתאם 
לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.

לשאלות ופרטים נוספים: מור 08-6564123

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2014
המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 

2014 סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.


