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קבוצת "מאהל ומגדל" מגיעה 
לפתחת ניצנה

 אפליקציה חדשה לטובת 
תושבי המועצה

המועצה ממשיכה בשיתוף פעולה 
עם הבדואים

חברי הקבוצה עוסקים בחקלאות ומשתלמים בנושאי נגב ומדבר, ציונות ועוד

השירות יאפשר מידע נגיש לכל תושב בשגרה 
ובחירום. בנוסף, גם אתר המועצה הותאם 

לצפיה בטלפונים חכמים

החודש נערך במועצה מפגש עם ראשי השבטים הבדואים

במסגרת שיתוף פעולה של מרכז הצעירים )אגף 
החדש"  "השומר  ארגון  המו"פ,  וקהילה(,  חינוך 
הגיעה  ומגדל"  "מאהל  תוכנית  הנגב",  ו"מכינת 
כ-15  של  קבוצה  על  מדובר  ניצנה.  לפתחת 
בחקלאות  כקבוצה  לעבוד  שהגיעו  צבא,  בוגרי 
ותוך כדי כך להשתלם בערבי  למספר חודשים 

חתוכן ולימוד בנושאי נגב ומדבר, ציונות וחקל
אות. הקבוצה מתגוררת במושב כמהין ועובדת 

כאמור בגידולים החקלאיים בפתחת ניצנה.
חפתיחת התוכנית תהווה סנונית ראשונה לקבו
לע לחקלאות,  שייחשפו  נוספות  צעירים  חצות 

בודה עברית ולמגורים עתידיים בפתחת ניצנה. 

חיזוק  יהוו  הפרויקט  של  הזמנית  בתקופה  גם 
לאוכלוסיה הצעירה והפעילה במרכז הצעירים 

במועצה.
בהצלחה ויישר כוח למגשימים,

חגי רזניק 
מנכ"ל המועצה

המי שיתוף  לעידן  נכנסת  הנגב  חרמת 
דע בטלפונים חכמים. המועצה אפיינה 
אפליקציה ייעודית, והתאימה את אתר 

הח האפליקציה  לטלפונים.  חהמועצה 
את  לעדכן  לתושבים  מאפשרת  דשה 
לדווח  במועצה,  הרלוונטים  הגורמים 
לקבל  ותקלות,  מפגעים  מטרדים,  על 
הודעות ומידע אמין בזמן אמת, לקרוא 
כרטיסים,  ולקנות  תרבות  אירועי  על 
לשלם ארנונה ועוד – והכל דרך מכשיר 

הטלפון החכם )סמארטפון(. 
חהשימוש באפליקציה הוא בחינם, וני

 Google בחנויות  אותה  להוריד  תן 
ההורדה  לאחר   .App Store-ו  Play

הוד לשלוח  התושב  יוכל  חוההתקנה, 
למערכת  שינותבו  מפגעים,  על  עות 
על  בדיווח  לטפל  שיודעת  אוטומטית 
במועצה  אחראי  וגורם  סוג  מיקום,  פי 
הועד  בחר  בהם  )ביישובים  בישוב  או 

בנו באפליקציה(.  להשתמש  חהמקומי 
נושאים  לבחור  התושבים  יוכלו  סף, 
שירצו לקבל עליהם הודעות אישיות, 
לשלם אגרות ותשלומי ארנונה, לדווח 
המטפל  לגורם  ישירות  מפגעים  על 

בנושא ולקבל סטטוס טיפול.

לסלולארי  האינטרנט  אתר  התאמת 
המסך  על  ונגיש  ברור  יהיה  שהכל  כך 
האפליקציה,  השקת  גם  כמו  הקטן, 
בין  הקשר  בחיזוק  נוסף  נדבך  מהוות 
המידע  ובהנגשת  לרשות  התושב 
אינם  והאתר  האפליקציה  לתושבים. 

התקשו ערוצי  את  להחליף  חאמורים 
רת המקובלים, אך יאפשרו ערוץ נוסף 

לתקשורת עם התושב.
ראש המועצה שמוליק ריפמן בירך על 
האפליקציה  "פיתוח  השירות:  השקת 

יי מהווה  התושבים  לשירות  חוהכנסת 
שום של מטרות המועצה למתן שירות 

איכותי זמין ואמין לתושבי המועצה".
חהאפליקציה פותחה על ידי חברת סי

להטמעה  ועד   )ctconnect( טיקונקט 
ניתן  הלאה,  וכן  תקלות  גילוי  מלאה, 
oshra@rng.( קמחי  לאושרה  לפנות 

המועצה  מנכ"ל  רזניק  ולחגי   )org.il
.)Reznik@rng.org.il(

כפי שעדכנו לאחרונה, במסגרת הטיפול בנושא 
לייעץ  כהן  חמי  את  מינתה  המועצה  הבדואים, 
סיור  קיימו  המליאה  וחברי  בנושא,  בהתנדבות 

חלימודי אצל שכנינו. בהמשך לסיור האמור, הח
חליט ראש המועצה לקיים שיח עם ראשי השב

באירוח  להם  והשיב  הנגב  בהר  הבדואים  טים 
תואם במועצה. במסגרת השיח קיבלו הבדואים 
סקירה על הנעשה בסביבה הקרובה, ונפרס חזון 
הבדואית  התיירות  קידום  בדבר  המועצה  ראש 
בהר הנגב. מחלקת תיירות בראשות רז ארבל אף 

מקדמת בנושא תוכנית סדורה. 
שהתקיים  האשפה  פינוי  פיילוט  כי  נמסר  עוד 
במהלך  יורחב  )עבדת(  רועים  בכפר  בהצלחה 
ח 2014 למתחמים אחרים בהר הנגב. בנוסף, ייב
חנו שיתופי פעולה בנושאים שונים, ביניהם תר

בות, חינוך ואחרים.
ראש המועצה סיכם כי "לא מספיק מפגש אחד 
ונדרש רצף עבודה",  לייצר שיתופי פעולה,  כדי 

חוהנחה את הצוות המקצועי שעוסק בנושא לק
יים מפגש עבודה אחת למספר חודשים.

חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

דבר ראש המועצה

שלום לתושבות ולתושבי רמת הנגב 
ישוב חדש

גוריון  בן  במדרשת  שהתכנסה  הממשלה,  בישיבת 
האזכרה  ביום  חגיגי  לדיון  שעבר  החודש  באמצע 
הממלכתית לדוד בן גוריון, החליטה הממשלה לאשר 

חהקמת ישוב חדש ברמת הנגב, בצמוד לקרית המו
עצה. על פי התסקיר שהוכן לקראת הישיבה, הכוונה 
היא כי היישוב יהיה ישוב מעורב )דתיים וחילוניים( 
בן כ-250 משפחות. ההחלטה הובאה לממשלה על 
ידי שר הפנים, לאחר שהצגנו בפניו בביקורו הקודם 
ברמת הנגב לפני כחודש את יעד גידול האוכלוסיה 
2020, והפעילות הקיימת להרחח  ברמת הנגב לשנת

בת כל ישובי המועצה, על השלבים השונים בתכנון 
ובביצוע.

בהצלחה למצפה רמון
בבחי נסתיימו  שכנתנו  רמון  במצפה  חהבחירות 

רוני מרום לראש המועצה. אני מבקש להודות  רת 
לפלורה, ראשת העיר היוצאת, על השנים שעבדנו 
ביחד, ובעיקר לאחל הצלחה גדולה בשם כולנו לרוני 

חמרום. לאחר בחירתו, שוחחנו על חיזוק שיתוף הפ
בין מצפה רמון לרמת הנגב. סיכמנו  עולה שנחתם 
על שיתוף פעולה בנושאי תיירות, תחבורה, סביבה, 

חמוניציפליה וחקלאות. בימים הקרובים יתכנסו מנ
הלי שתי הרשויות לעבודה משותפת.

ועדת חקירה לחלוקת הכנסות מרמת הנגב לרשויות 
השכנות

חבתוך ים המילים ובעיקר סיסמאות שמציפים אות
נו, ברצוני לחדד שוב ולהזכיר לתושבי רמת הנגב כי 
מליאת המועצה האזורית רמת הנגב קיבלה בשנים 

האחרונות שתי החלטות: 
ח 12. רמת הנגב תעביר למצפה רמון מדי שנה 2.5 מי

יון ₪
2. רמת הנגב תעביר לירוחם מדי שנה כ-2.1 מליון ₪ 

)60% מההכנסות מעיר הבה"דים( 
השי בהקטנת  המועצה  את  יחייבו  אלה  חהחלטות 

רותים לתושב והקטנת ההשקעה בפיתוח. צוות לו 
שותפים חגי, אדוה, אליעזר ואנוכי מלווה את נושא 
זאת,  עם  ומקצועי.  ענייני  באופן  החקירה  ועדות 

חברצוני לחלוק עם כולכם את התרגשותי הרבה מה
היום,  זה. עד  התגייסות של תושבים רבים למאבק 

נשל החקירה,  ועדת  של  הציבור  שיתוף  חבהליך 
תושבים  של  מכתבים  מ-150  למעלה  לוועדה  חו 
שביקשו להביע את עמדתם ולהופיע בפניה. אין לי 
ספק שמעורבות זו היא הבעת אמון בדרך ובחשיבות 
רמת  בפני  שעומדים  והאתגרים  המשימות  יישום 

הנגב ויישוביה בשנים הקרובות.
שלכם,
שמוליק ריפמן

שיתופי פעולה בתחומי התיירות התרבות, חינוך ועוד

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

להורדת 
האפליקציה, סרקו 
קוד זה באמצעות 
הטלפון החכם:

קטיף כותנה מצרית מסוג פימה, הגדלה 
במים מליחים, בחוות הנסיונות במו"פ 

רמת נגב. היבול נחשב מהגבוהים בארץ.
צילום: מנשה לוי

הכותנה 
צומחת שוב, 

ובגדול
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מרכז גישור קהילתי נחנך במועצה
במרכז פועלים בהתנדבות כ-30 מגשרים, שיסייעו ליישב מחלוקות וסכסוכים באמצעות הידברות

גישור  מרכזי  כ-30  הוקמו  האחרונות  בשנים 
קהילתיים בעיריות ובמועצות מקומיות ואזוריות. 
מקצועיים  וליווי  לתמיכה  זוכים  הגישור  מרכזי 
השירות  בחסות  הפועלת  גישורים",  מ"תוכנית 
והשירותים  הרווחה  במשרד  קהילתית  לעבודה 

חהחברתיים, וגם ע"י הועדה הארצית לקידום ההי
דברות, יישוב הסכסוכים והגישור בקהילה. 

החיים  איכות  ושיפור  לקידום  העשייה  במסגרת 
קהילתי  גישור  מרכז  במועצה  הוקם  הנגב,  ברמת 

נוסף בסל שירותי המח חהמהווה למעשה שירות 
היא  המרכזית  הכוונה  חברתיים.  לשירותים  לקה 
לפתח, לעודד ולקיים דיאלוג המבוסס על סבלנות 

וסובלנות, ויישוב מחלוקות בהידברות והסכמה. 
מהו גישור?

וסכסוכים  מחלוקות  ליישוב  הליך  הוא  גישור 
ובתי הצדדים,  בין  ישירה  הידברות  חבאמצעות 

ווך המגשר. בשנים האחרונות ישנו שימוש הולך 
חוגובר בגישור בכל המישורים, החל במישור הבי

יותר  בתי המשפט מפנים  כך,  ועד למדיני.  נאישי 

ויותר תובענות )לפי ס' 79ג' לחוק בימ"ש התשמ"ד 
1984( בנושאים שונים לגישור.

המגשר  כאמור  אך  הצדדים,  ע"י  מונע  התהליך 
שני  בין  נייטרלי  כמתווך  ומשמש  אותו  מנהל 
)הסבר,  פורמליים  עניינים  מספר  לאחר  הצדדים. 
לכל  וכו'(,  גישור  להליך  כניסה  הסכם  על  חתימה 
הסכסוך.  קורות  את  לספר  האפשרות  ניתנת  צד 
הבהרה  בשאלות  לצדדים  ישירות  פונה  המגשר 
ולאחר מכן על פי רוב מתקיימות פגישות נפרדות 

חלכל צד ובסופן שבים לדיון משותף ולבניית ההס
התהליך  משך  שהתקבלו.  ההבנות  בסיס  על  כם 
עצמם.  בצדדים  ובעיקר  המחלוקת  בעומק  תלוי 
למספר  ועד  כשעתיים  לאחר  להסתיים  יכול  הוא 
פגישות במהלך חודש או מספר חודשים. התהליך 
מצויים  אשר  במחלוקת  לצדדים  במיוחד  מתאים 

שכ כגון  אחר,  או  כזה  קשר  להמשך  נדרשים  חאו 
נים, עובדים באותה סביבת עבודה, הורים גרושים 

וכדומה.
במה עוסק מרכז הגישור הקהילתי?

חהפעילות במרכז נעה על שני צירים מרכזיים: מני
בשלו מתקיימת  הפעילות  סכסוכים.  ויישוב  חעה 

והרשות.  הקהילה  הפרט,  משיקים:  רבדים  שה 
30 מגשרים, רובם תושבי המועצה ומקח -במרכז כ

מוסמכים,  מגשרים  כולם  שכנים.  מיישובים  צתם 
מש גישור  כגון  ייחודיות  הכשרות  עברו  חחלקם 

עושים  כאחד  וכולם  ועוד,  קהילתי  גישור  פחתי, 
זאת בהתנדבות. הגישור נעשה ע"י שני מגשרים, 
בכל  למגושרים.  ובהתאם  העניין  לפי  שנבחרים 
מקרה על שני הצדדים להסכים הן לכניסה להליך 
והן לזהות המגשרים. תהליכי הגישור ניתנים ללא 

מוצ אשר  משפחתי  גישור  תהליכי  למעט  חעלות, 
עים בעלות סמלית בלבד. 

תהליך הגישור מתאים במקרים של מחלוקות בין 
שכנים  סכסוכי  כגון   - עצמם  לבין  בינם  תושבים 
תיאום  פרידה,  )גירושין,  משפחתיים  וסכסוכים 
הורי, ירושות, בנים ממשיכים, הסכמי ממון ועוד(. 
לבין  תושבים  בין  גישור  הליך  לבצע  ניתן  בנוסף, 
מוסדות היישוב )ועד היישוב/ הקיבוץ, או גורמים 

ובין  רישמיים וא-פורמלים אחרים בתוך היישוב( 
תושבים או ועדי יישוב לבין הרשות.

הגישורית  השפה  להטמעת  המרכז  פועל  כיום 
הכש באמצעות  והרשות  הקהילה  הפרט,  חברמת 

לקדם  היא  המטרה  ועוד.  סדנאות  עיון,  ימי  רות, 
המקומית  המנהיגות  בקרב  הגישורי  השיח  את 
התלמידים,  מועצת  הורים,  ועדי  יישוב,  )ועדי 
וללוות  לעודד  ועוד(,  במרחב  וארגונים  עמותות 
ולהטמיע שיח של הידברות  דיאלוגים קהילתיים 

ויישוב סכסוכים ברשות ובקהילה.
ישי אליי  לפנות  מוזמנים  אתם  נוספים  חלפרטים 

רות, דרך מזכירות המחלקה לשירותים חברתיים, 
חאו לקרוא באתר המועצה בתוך המחלקה לשירו

תים חברתיים.
מיכל מויאל
מנהלת מרכז הגישור הקהילתי
המחלקה לשירותים חברתיים

 li.gro.gnr@ruhsig
0528-795787

עיטור מסדר ההצטיינות 
החקלאית לפרופסור 

פדרו ברלינר
שגרירות צרפת והמכון הצרפתי בישראל העניקו את 

העיטור לפרופסור ברלינר, מנהל המכונים לחקר המדבר

החודש הוענק עיטור מסדר ההצטיינות החקלאית, מטעם השגרירות והמכון 
חהצרפתי בישראל, לשני אישים: פרופסור פדרו ברלינר ואלי בן-זקן, על תרו

מתם יוצאת הדופן למצוינות החקלאות הישראלית. בטקס שנערך בשגרירות 
צרפת נכחו שגריר צרפת בישראל, פטריק מזונאב, ושר החקלאות הישראלי, 
ע"ש  המדבר  לחקר  המכונים  כמנהל  המכהן  ברלינר,  פרופסור  שמיר.  יאיר 
יעקב בלאושטיין בקמפוס האוניברסיטה בשדה בוקר, קיבל את העיטור על 
פיתוח שיטות ייחודיות בתחום הייצור החקלאי באזורים צחיחים. הוא יהיה 

הישראלי השני הזוכה בפרס מאז ייסודו.
19 לחקלח -עיטור מסדר ההצטיינות החקלאית מוענק בצרפת מאז המאה ה

אים וליצרני מזון מצטיינים, למבקרי מסעדות חשובים ולחוקרים בעלי שם 
בעיקר  מתרכזת  ברלינר  פרופסור  של  עבודתו  והמזון.  החקלאות  בתחומי 
השקיה  לטכניקות  הודות  מדבריים,  בשטחים  משגשגת  חקלאות  בפיתוח 

הו העיטור,  את  לו  בהעניקה  גידולים.  של  סלקטיבית  ובחירה  חחדשניות 
קירה צרפת את מומחיותו הייחודית, בעיקר לנוכח התחממות כדור הארץ 

חהמאלצת את מדינות אגן הים התיכון למצוא פתרונות טכניים חדשים בנוש
אי ניהול משק המים ובחירת גידולים.

פרופסור ברלינר נואם בטקס הענקת העיטור. צילום: דני מכליס, אוניברסיטת בן-גוריון

־יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכו
נים הנשלחים למזכירויות הישובים 

ובאתר המועצה

ח 06.122 שישי ציוני, בדרך אל השו
שים

יום שישי, ג' טבת, 09.30-12.30 
באודיטוריום מכון בן גוריון, מדרשת 

בן גוריון
הרב שרון שלום: המסע מסודן אל 

לב החברה הישראלית. 
שמואל וילוז'ני: אבאל'ה בוא ללונה 
פארק – אח ואחות נוסעים עם אבא 

ל'שם'.
מחיר: 30 ₪.

shbsh@bgu.ac.il, 08- :לפרטים
.6592103

ח 1212.122 "סטמפניו", הצגה של תי
טרון הקאמרי.

יום רביעי, ח' טבת, 21.00 באולם 
גולדה בקיבוץ רביבים.

מחזה חדש מאת עדנה מזי"א, עפ"י 
סיפור מאת שלום עליכם.

בימוי: עדנה מזי"א ויחזקאל לזרוב
סטמפניו, כנר מחונן, מנהיג להקת 

כלייזמרים, הנשוי בעל כורחו 
לפריידל, מתאהב ברוחל'ה היפה 
אך הנשואה. רוחל'ה חיה בכוורת 

דבש, מוקפת במשפחת בעלה. 
החותנת שלה, דבוסי-מלכה, עפר 

לרגליה, מתייחסת אליה כאל נסיכה, 
מקדישה חייה לסיפוק רצונותיה. 

אך רוחל'ה אינה מאושרת. כשהיא 
שומעת את סטמפניו מנגן, ניצתת 

אהבה אסורה. במקביל, כמראה 
זדונית, נפרש סיפור אהבה חסר 

סיכוי, שסופו שיגעון, של חברתה 
של רוחל'ה, אתל חיה, לבניומין, איש 
העולם. זהו מחזה על אנשים קטנים, 

החולים באהבות גדולות, ומשלמים 
את מחירן.

משך ההצגה כשעה וחצי ללא 
הפסקה

מחיר כרטיס בקנייה מראש 70 ₪, 
75 ₪ )יימסרו בקוח  בקנייה במקום

פת האירוע(.
ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה 

ו/או בטל' 6564121.

24.122 "דודי שמחה", הצגת ילדים 
של תיאטרון המדיטק

17.00 באוח  יום שלישי, כ"א טבת,
דיטוריום מכון בן גוריון, מדרשת בן 

גוריון
הצגה בהפקת תיאטרון המדיטק 
בשיתוף תיאטרון כפיים. ההצגה 

מבוססת על שיריו האהובים של ע. 
חהלל בשילוב בובות, חפצים ושחק

נים.
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8

מחיר כרטיס:25 ₪ לילד, 20 ₪ 
למבוגר

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

המועצה(.
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר 

על בסיס מקום פנוי בלבד ובמזומן. 

25.122 "נעים למחול", מופע מחול 
במסגרת ימי תרבות של מפעל 

הפיס.
יום רביעי, כ"ב טבת, 20:30 באולם 

גולדה בקיבוץ רביבים.
מופע מחול משולב של אורלי 

פורטל, נטע שיזף, סיגל זיו.
חמכירת כרטיסים במחיר אטרקטי

בי ופרטים נוספים יתעדכנו באתר 
המועצה.

26.122 "הכבשה שבאה לארוחת 
ערב", הצגת ילדים של התיאטרון 

שלנו, במסגרת ימי תרבות של מפעל 
הפיס.

יום חמישי, כ"ג טבת, 17:30 באולם 
גולדה בקיבוץ רביבים.

זאב ערמומי וכבשה עדינה מככבים 
בסיפור מצחיק ומפתיע על ניצחון 

חהלב על הבטן... ועל כוחה של חב
רות. כאשר אל זאביק הזאב מגיעה 
אורחת לא צפויה, הכבשה הקטנה, 

הוא מתחיל לחלום על שווארמה 
עסיסית. אבל לכבשה הקטנה יש 
חלומות משלה, היא רוצה להיות 

חחברה של זאביק. על פי הספר המק
סים מאת סטיב סמולמן.

מכירת כרטיסים במחיר אטרקטיבי 
ופרטים נוספים יתעדכנו באתר 
המועצה.

תחזית תרבות
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ותיקי רמת הנגב יצאו במהלך אוקטובר, 
בשני מחזורים, לטיול אל "פנינים בשרון". 
הם ביקרו באפולוניה, סידנא עלי, אביחיל 

ועוד. הטיולים נמשכו על פני היום כולו, אך 
היו מרתקים ושווים את המאמץ. בסך הכל 

בשני המחזורים טיילו כ-65 איש.
לקראת סוף נובמבר/תחילת דצמבר מתוכנן 
טיול נוסף )בשני מחזורים( בן יומיים לאזור 

נצרת. אנחנו מזמינים ותיקים חדשים 
להצטרף לפעילויות הטיולים.

צוות אגף קהילה וחינוך

ההשקעה המניבה ביותר
60 שנים להיווסדה. הישגי המועצה מופלאים, והיא כולח  מועצתנו חוגגת בעוד שנה
חלת כיום קהילה מגוונת החיה ביישובים פורחים ומשגשגים. הישגי החקלאות, התע

שייה, החינוך והמחקר האקדמי בתחומה, מעידים על איכות התושבים והניהול.
הגיע הזמן ובשלה השעה שלרשימת הישגיה המרשימים, תוסיף המועצה גם תיכון 

חאזורי איכותי ומתקדם לילדי המועצה. מספר גורמים חיוביים, ובראשם גידול מש
מעותי במספר ילדי המועצה ואופק צמיחה מעודד לשנים הבאות, מהווים תמריץ 
להתחיל במלאכה כבר היום. הגיע הזמן לכנס חזרה את ילדינו תחת כנפי תיכון אזורי 
אחד במועצה שלנו. הגיע הזמן להשפיע מטוב המועצה וחוזקה הפיננסי, ומהכוחות 
הניהוליים והחינוכיים שבה, על ילדינו. הגיע הזמן לצמצם את מרחקי הנסיעה היום 

חיומיים, המתישים והמסוכנים לתיכוני הנגב המרוחקים. הגיע הזמן להסיט את תק
ציבי ההסעות הנכבדים לתקציבי חינוך ישירים.

עוד לא קם פרויקט שהמועצה רצתה לקדמו, והמגבלה הייתה תקציבית. ודאי שזה 
יעלה כסף, אבל כסף לחינוך איננו הוצאה – הוא השקעה, השקעה בילדינו, ברווחתם 

ובחינוכם. בטווח הארוך זו ההשקעה המניבה ביותר.
כבר כיום ישנם למעלה מ-400 תלמידים לתיכון שש-שנתי שיכול לקום במועצה. 

חאין לי ספק כלל, כי אם וכאשר יקום התיכון, הוא יהיה אחד התיכונים הטובים והאי
כותיים. בנוסף, ישנה תב"ע מאושרת לקריית חינוך ליד המועצה.

יתרונות תיכון אזורי במועצה רבים מספור:
• חינוך איכותי, קרוב ושווה לכל ילדי המועצה

• כר נרחב לפעילות חברתית ענפה )חוגים, הצגות, מופעים(
• גיבוש זהות אזורית אחידה וחשובה ו"גאוות יחידה" בקרב התלמידים וההורים

היקפי  ומערך  אקדמאיות,  איכותיות,  משרות  כ-35  הכולל  אדיר  כלכלי  מנוף   •
תומך

• עידוד קליטת משפחות חדשות במועצה 
• ועוד יתרונות רבים

סיבות למה לא תמיד היו, ויהיו! כתושבי הנגב וכחלוצים, שמענו את הטענות "למה 
לא" אין ספור פעמים. זה לא מנע את הקמת רביבים ושדה בוקר בשממה, זה לא 

ריפה את ידי ראשוני פיתחת ניצנה.
תוך שנתיים מהיום ניתן להקים במרכז המועצה תיכון אזורי נפלא, מתקדם וחדיש, 
הקהילה  שיתוף  תהליך  של  שיאו  תהיה  אזורי  תיכון  הקמת  לכולנו.  גאווה  שיהיה 
זהו תהליך מעצים  גורמי החינוך המצויינים במועצה.  כל  ויוביל להירתמות  כולה, 

חאשר יוכל להוות אבן דרך בחיי תושבי המועצה וממנו נצא כולנו מחוזקים ונשכ
רים. 

חאינני יכול שלא להתייחס גם לנושא התיכון לחינוך סביבתי, שהוצג עד היום כאופ
ציה היחידה להקמת תיכון אזורי. מתווה שכזה יוצר התנגדות עזה בקרב כל הגורמים 
הקשורים לתיכון. במקום שהקמת תיכון אזורי תהווה נקודת חיבור ומפגש חיובי 
בין תושבי המועצה, אשר מדגישה ומעצימה את המשותף והמחבר, יגרור התהליך 

מאבק מתיש, רגשות שליליים ומפרידים, ומשקעים לעתיד.
שתשתיות  כיוון  האזורי,  התיכון  של  חדש  בינוי  ממילא  ידרש  תשתיות,  מבחינת 
40 שנה ונדרש שיפוץ יסודי. נדרש להוסיף כיתות ומעבדות ולהרח  המדרשה בנות
חיב את המתקנים הקיימים, המלאים עד אפס מקום כיום. במקום מבנה תיכון חדיש, 
נקבל   – המועצה  של  הגיאוגרפי  במרכז  בתחזוקה(  )חסכוני  ומתקדם  מעוצב  יעיל, 
תשתיות משופצות בנות 40 שנה וטלאי על טלאי. התיכון לחינוך סביבתי מתקיים 
חניכים(,  מעודף  השיווק  )הופסק  מקום  אפס  עד  מלא  שנה,   40 מזה  עצמו  בזכות 

וכולנו שמחים, מתהדרים, מפרגנים ונהנים בהצלחתו ובהישגיו. 
אין כלל צורך שהאחד יבוא על חשבון השני. להיפך, שיתוף פעולה עתידי בין שני 

חהתיכונים הסמוכים יכול להניב העצמה וסינרגיה אשר יקימו יתרונות לשני התיכו
נים, ולחזק תוך כך את המועצה ותושביה כולם. 

ביישובים  ועשייה  מי שמזדהה עם ההצעה להתחיל הליכי חשיבה  אני קורא לכל 
השונים ולקיים, בהובלת ראש המועצה והנחיית אגף החינוך במועצה, דיאלוג פורה 

ומשתף עם התושבים ועם נוער המועצה, שבסופו יקום במועצה תיכון אזורי.

ענן שיאון, קדש ברנע, חבר מליאת המועצה
osnanim@gmail.com
054-2200310

חוסר היגיון, חוסר היתכנות לשני 
בתי ספר תיכוניים ברמת הנגב

בעת האחרונה התחדשו הדיונים בנושא הקמת מסגרת תיכון אזורית עבור כלל 
תלמידי התיכון של מועצה אזורית רמת הנגב. מספר התלמידים בכיתות ט'-

י"ב כיום הוא כ-230, וייקח לפחות עוד עשור להכפיל את הכמות הזו. 
נושא הקמת תיכון אזורי, בנוסף לתיכון לחינוך הסביבתי במדרשת בן גוריון, 
נדון באינספור פגישות, בכל הרמות של משרד החינוך: עם הנהלת מחוז דרום 
של משרד החינוך, אגף מינהל, בינוי ומיפוי של המשרד, מנכ"לית המשרד ושני 
זה,  בנושא  שעוסקים  המקצועיים  הגורמים  כל  וקודמו.  הנוכחי  חינוך,  שרי 
כולם ללא יוצא מן הכלל, סברו שלא קיימת שום היתכנות לקיום שני בתי ספר 
תיכוניים סמוכים במועצה אזורית בגודל שלנו, גם בתחזית הגידול הדמוגרפי 
הכי אופטימית )ולצערי, תחזית זאת לא מתממשת בקצב הרצוי(. גם בדיקות 
נוספות שערכנו במועצות אזוריות אחרות מצביעות על אותה מסקנה – תיכון 
אזורי נוסף לא יכול להתקיים. משמעות הקמתו היא סגירה של התיכון לחינוך 

אזורי הרי סגירת  בגלל צמצום מסיבי בכמות התלמידים שלו עקב  חסביבתי, 
שום. 

על אף כל זאת, שוב גורמים שפועלים בחוסר הבנה של הנושא, זורים תקוות 
ונוהגים בחוסר אחריות משווע בכך שמציעים הצעה שאין באפשרותה  שווא 
להתקיים. גורמים אלה גורמים נזק ישיר לעשרות תלמידים, שנאלצים לנסוע 
מדי יום לבתי ספר מרוחקים מאד )כשלוש שעות נסיעה ביום(, נזק שמשפיע 
הספר,  בית  בתוך  חברתית  פעילות  לימודיים,  הישגים  ספרי,  הבית  השיוך  על 
הקשר היישובי והיכולת לייצר חברת נוער אזורית. ניתן היה לעצור את הנזק 
הזה, אבל חוסר הבנה במקרה הטוב ופופוליזם במקרה הרע גרמו לכך שעדיין 

עשרות ילדי מועצה ימשיכו לסבול. 
שלוש  להלן  כזה,  מהלך  של  וההיתכנות  ההיגיון  חוסר  את  להמחיש  מנת  על 
דוגמאות, ואני מזמין את הקוראים לבדוק אותי ככל שיחפצו. מועצה אזורית 
14,000 תושבים, איחדה את שני התיכונים שלה, לאחר שהביח  אשכול, שמונה
נה שרק על ידי הקמת תיכון אזורי אחד תוכל לספק חינוך איכותי, מגוון, ערכי 
3500 תושח -ועם תשתית חברתית טובה. מועצה אזורית חבל אילות, המונה כ
בים, מחזיקה תיכון אחד, אותו היא מתגברת עם כיתה נוספת מפרויקט נעלה 
ועוד כיתה מאילת. ועדיין, המועצה מסבסדת את התיכון ב-7000 ₪ לתלמיד 

חלשנה, פי שתיים מהרשויות שמשקיעות את הסכום המקסימלי. במועצה אזו
רית מטה אשר, בה 25,000 תושבים, יש שלושה תיכונים בלבד. 

הדמוגרפי  במצב  ברורים:  הנתונים  אבל  סיפורים,  הרבה  לספר  אפשר  לצערי 
חשל המועצה בעשור הקרוב אין שום היתכנות לקיומם של שני בתי ספר תיכו

150-200 תלמידים. המשמעות של צעד כזה היא שיח כניים, שמונים כל אחד 
עבוד כל משאבי המועצה לכך, כלומר פחות לגנים, פחות לחינוך היסודי, פחות 
לחקלאות, פחות לחוגים, פחות לתרבות, פחות לביטחון, פחות לסביבה, פחות 

להתיישבות, פחות לתיירות ולשאר השירותים שהמועצה אמונה עליהם. 
סביבתי  לחינוך  לתיכון  סמוכה  מסגרת  להקים  הוא  המוצע  הפתרון  לפיכך, 

חבמדרשת בן גוריון, שתוכל להתקיים בזיקה ארגונית, פדגוגית וחברתית. התי
יתקיים  ובנוסף  ארצי,  פנימייתי  כתיכון  במתכונתו  ימשיך  סביבתי  לחינוך  כון 
יחייב את תלמידיו לישון בפנימייה. התיכון לחינוך  מסלול לימודים אשר לא 
סביבתי הוא כנראה אחת הפנינות החינוכיות הגדולות ביותר שקיימות בשדה 
את  ולשמר  למינימום,  בו  הפגיעה  את  להקטין  צורך  יש  ולכן  בארץ,  החינוכי 
הציביון המיוחד שלו. המועצה מכירה בציביון הזה ותפעל לסייע לחזק אותו 

ולשמר אותו.
השבוע ציינו את יום השנה ה-40 לפטירתו של דוד בן גוריון. כנראה ההחלטה 
החשובה ביותר שקיבל הייתה הכרה בתוכנית החלוקה, שאיפשרה את הקמת 
קשה  יותר.  רחבים  לגבולות  שאף  גוריון  שבן  שידוע  למרות  ישראל,  מדינת 
אמיצה  החלטה  לקבל  היום  צריכים  שאנחנו  כיוון  ההשוואה,  מן  להשתחרר 
אחרת, על הקמת תיכון אזורי, מתוך הבנה עמוקה של המציאות והתמודדות 

פרגמטית ומעשית איתה. 
ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

תיכון אזורי ברמת נגב – בעד ונגד

פנינים 
בשרון

 ותיקים נהנו מהטיול. צילום: מנשה לוי
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8-11 בינואר יתקיימו ימי שירה במדח  בתאריכים
"שמחת  קצוות:  חמישה  לתכנית  "קצוות".   – בר 

והשי "שייקספיר  אלתרמן,  בהשראת  חעניים" 
"אריה  450 שנים להולדתו,  רה העברית" לכבוד 
גוריון  בן  דויד  של  האחרונות  שנותיו   – בחורף" 
יום  מלחמת  למותו,   40 במלאות  בוקר,  בשדה 
כיפור בשירה ובספרות העברית, ו"טבע הארץ" – 
על פרחי בר, קוצים, נחשים, קנאה, בגידה ומוות 
ביצירות ספרות. השנה נארח כשבעה חתני פרס 

ישראל.
"אוקספורד-יבנה  לרעיון  יוקדש  חמישי  יום 
יכללו  האירועים  שירה.  לבין  מדע  בין   – בנגב" 
הוקרה למשורר הכימאי פרופסור אבנר טרייינין 
על  אירוע  וולפסון,  עדי  פרופסור  בהנחיית  ז"ל, 
מאת  מוונציה"  "הסוחר  בהשראת  ושירה  משפט 

חשייקספיר, מפגשי שירה מיוחדים עם שמעון בו
תמיר  אדריכל-משורר  מישורי,  אפרת  ד"ר  זגלו, 

אי נקיים  בערב  ואחרים.  בז'רנו  מאיה  חגרינברג, 
רוע חגיגי: "עד קצווי העצב..." 

באירוע "אריה בחורף", על שנותיו האחרונות של 
פרופסור  ישתתפו  בוקר,  בשדה  גוריון  בן  דויד 
זאב צחור, הביוגרף אבי שילון, משוררים שיקראו 
שירים על דויד בן גוריון, המוסיקולוג נחומי הר 
ציון יציג שירי זמר על הנושא. כל אלה, בהנחיית 

פרופסור ניר קידר.
חיום שישי, במקביל ל"שישי ציוני", עם גדעון אפ

ושירת  בג'אז  הבוקר  את  נפתח  סומק,  ורוני  רתי 
ומשוררים  ירושלמי  הרכב  עם  שחורה  מחאה 
המסורתי  הארוע  את  נקיים  כך  אחר  דרומיים. 
של "נדודי האבות ביהדות, בנצרות ובאיסלאם". 

חוהפעם: דמותו של הגיבור המקראי שמשון, "נזי
רות וארוס", "אהבה, בגידה, ונקם", "לוחם- אמן", 
ארוע  יתקיים  בצהריים  ועוד.  גוף  מיתולוגיות 
"נורית  אפרתי:  גדעון  עם  זרחי  לנורית  הוקרה 
נתן  של  סרטו  יוקרן  ושירה.  בפרוזה  מתחדשת" 

למ תוקדש  שישי  ביום  נוספת  הוקרה  חליפשיץ. 
חשוררת אגי משעול. אחר הצהריים משוררים קו

ראים בפרשת השבוע "שירת הים" בבית הכנסת, 
– "סופרים שירה" עם  ומיד אחר כך מנחת סופר 

עמוס עוז על מיכאל שלי, ועם דוקטור יואב אבני 
החגיגי  הערב  היצירה.  של  הגיאולוגי  הרובד  על 
העברית  השירה  של  המייסדים  לאבות  יוקדש 

חהמודרנית ומתרגמי שייקספיר המופלאים: שלו
השחקן  גורי,  חיים  בהשתתפות  ואלתרמן,  נסקי 

חיים טופול, סופרים, משוררים וחוקרי תרבות. 
המסור המפגשים  גם  יתקיימו  ושישי  חבחמישי 

תיים בין משוררים לתלמידי תיכון ותלמידי בית 
הספר היסודי, סדנאות גופ-נפש, סיורים בסביבה 

המדברית.
מסע  תוביל  פלג  מיכל  השחר,  עלות  עם  בשבת, 
אוריון.  עזרא  של  יצירתו  בעקבות  צין  לשדה 
עשר  כשמונה  יתקיימו  הצהריים  עד  הבוקר  מן 

)ח"י( אירועים אינטימיים וסדנאות במקביל. בין 
הור יאיר  למשורר  המוקדש  מפגש  חהאירועים 

ביץ במלאות 25 למותו, מפגש על שירה יהודית 
מי פרופסור  המוסיקולוג  עם  ישורון  אבות  חועל 

של  נכדתו  קלדרון,  הדס  והשחקנית  וולפה  כאל 
יוקדש  הבוקר  מפגשי  בין  נוסף  אירוע  סוצקבר. 
קובאני,  אדוניס,  הגדולים  הערבים  למשוריים 
וכמובן, אי אפשר  דרוויש, עם תרגומם לעברית. 
האהבה  ושירי  אלתרמן  של  עניים"  "שמחת  בלי 

היפים בשפה העברית. 
חאת אירועי השבת יחתמו שלושה מפגשים מרכ

זיים: "שירים על ארץ הנגב" עם חיים גורי ומאיר 
יום כיפור  שלו; "עד עיינות הליל..." על מלחמת 

מפקד  ספקטור,  יפתח  אביטל,  גדעון  ד"ר  עם 
משור רובין,  דורון  )מיל'(  אלוף  וסופר,  חטייסת 

רים וסופרים; ולסיום "טבע הארץ", אירוע חגיגי 
שיוקדש לטבע הארצישראלי, ביצירתם של א.ב 
הנ"ל  הסופרים  בהשתתפות  שלו,  ומאיר  יהושע 

חוהחוקרים פרופ' אמוץ דפני, פרופ' עמוס בוסקי
לה ופרופ' נורית גוברין, ובהנחיית הדסה וולמן.
חמדי לילה יתקיימו קברט של שירה צעירה, מפג

עם  אינטימיות  פגישות  שירה,  קבוצות  עם  שים 
שייקס של  מחזות  על  חצות  וסרטי  חמשוררים 

פיר. 

Shirabamidbar2014@gmail.com :לפניות

לטיפולי  קליניקה  במועצה  נפתחה  כשנה  לפני 
"נוירוק שנקרא  הרפואי,  במרכז  חנוירופידבק. 

מנת  על  חדישות  בטכנולוגיות  נעזרים  ליניק", 
בלתי  בפעילות  שמקורן  שונות  בהפרעות  לטפל 

במ נפוצות  אלה  טכנולוגיות  המוח.  של  חסדירה 
קומות רבים ברחבי העולם, אינן פולשניות, אינן 

חכרוכות בנטילת תרופות כלשהן, והשפעתן המי
טיבה נבחנה במחקרים מבוקרים רבים. 

תודר,  דורון  ד"ר  חברו  הקליניקה  הקמת  לשם 
הפסיכיא החולים  בבית  החרדה  מחלקת  חמנהל 

טרי בבאר שבע, שמשמש כמנהל הנוירוקליניק, 
ור משפחה  לרפואת  מומחה  סיקורל,  אסי  חוד"ר 

פואה אינטגרטיבית, ומנהל מרפאת היל"ה ברמת 
להנגיש  במטרה  נוצר  זה  פעולה  שיתוף  הנגב. 

חעבור תושבי המועצה את שיטת הטיפול הייחו
NeuroFeedback(. חלק מהח נוירופידבק  )דית 

הפרעות  הן:  הקליניקה  מטפלת  שבהן  הפרעות 

טורט,  ותסמונת  טיקים   ,)ADHD( וריכוז  קשב 
מיגרנות,  אפילפסיה,   ,)PDD )אספרגר/  אוטיזם 
ועוד.  דיכאון, חרדה, הפרעות שינה, התמכרויות 
עד כה נרשמו במרפאה הצלחות רבות, שהשפיעו 

במידה ניכרת על איכות חייהם של המטופלים.
מ-40  למעלה  כבר  קיימת  הנוירופידבק  שיטת 
בנאס"א  ובעולם.  בארץ  תאוצה  וצוברת  שנה 
משתמשים  רבים  ורפואיים  צבאיים  ובגופים 

ביצו לשיפור  אפקטיבית  כדרך  אלה  חבטיפולים 
הנוי טכנולוגיית  באמצעות  המוח.  ואימון  חעים 

רופידבק מתקבל משוב על הפעילות החשמלית 
של המוח ונמדדים גלי המוח השונים המשמשים 

חכמדד לתרגול. השיטה פועלת על עיקרון ההת
ניה: מטופל צופה בסרט לבחירתו, המחשב קורא 

הצפ בעת  המטופל  של  המוח  גלי  פעילות  חאת 
ייה ומתגמל אותו בכל פעם שמוחו פועל באופן 
תקין. כאשר המחשב מזהה פעילות תקינה, רואה 

חהמטופל את הסרט באופן ברור וחד, כאשר המח
המסך.  מוחשך  רצויה  בלתי  פעילות  מזהה  שב 
באופן זה למעשה לומד מוחו של המטופל לפעול 

בצורה מיטבית.
שכן  כאחד,  ומבוגרים  לילדים  מתאים  הטיפול 
מדובר בטיפול ללא תרופות שאינו פולשני כלל. 
המוח  גלי  פעילות  הסדרת  כי  מראים  מחקרים 

משמ להקלה  מביאה  הטיפול  במהלך  חהנלמדת 
עדויות  שונים.  סבל  מסבי  בסימפטומים  עותית 
שונים,  מחקרים  ידי  על  שחוזקו  רבות,  קליניות 
את  שיפרו  שונים  שמטופלים  כך  על  מצביעות 
נטילת  הפסקת  לכדי  עד  והריכוז,  הקשב  יכולות 
תרופות מעוררות כדוגמת ריטלין; הפסיקו לקחת 
על  להתגבר  הצליחו  דיכאון;  ונוגדי  שינה  כדורי 

חרדות שונות; וכן הלאה. 
המתפתח  ענף  היא  האינטגרטיבית  הרפואה 
את  בתוכו  ומשלב  האחרונות  בשנים  במהירות 

חהטוב שברפואה המערבית עם הרפואה המשלי
מה. מדובר ברפואה המסתמכת על מחקר מדעי, 
הטיפולי,  הקשר  והדגשת  בחיזוק  המתמקדת 
על  הבריאות  העצמת  המטופל,  של  האוטונומיה 

חפני החולי, ושימוש בכל דרך יעילה שעשויה לס
ייע למטופל בדרכו להחלמה ובריאות.  

המרכז לרפואה אינטגרטיבית ברמת הנגב פועל 
לצמצום פער הזמינות, המחיר והאיכות בשירותי 
הפריפריה.  לתושבי  המרכז  תושבי  בין  הבריאות 
רפואה  מונעת,  רפואה  שירותי  מספק  המרכז 
משלימה ומשולבת לתושבי האזור. המרכז פועל 
שיתוף  כדי  תוך  קהילתית,  עולם  תפיסת  מתוך 

פעולה עם מוסדות קהילתיים נוספים.

יעל ואן-שפיגל 
נוירוקליניק רמת הנגב
תושבת כמהין

פסטיבל שירה במדבר יוצא לדרך
התכנית השנה תעסוק בנתן אלתרמן, ויליאם שייקספיר, דויד בן גוריון ועוד

מאיר שלוחיים גורי אגי משעול

נוירוקליניק ברמת הנגב
 קליניקה חדשה מטפלת בבעיות של ריכוז, דיכאון ואף אוטיזם באמצעות נוירופידבק - טכניקה פורצת דרך, 

לא פולשנית וללא תרופות

פינת המתמיד
המרכז המשולב נלחם לאחרונה בפריצות ובגניבות אופניים בס"ד

חהחודש נערכה מסיבת באשכול מתנדבים שכל
לה ארוחה כיד המלך, תעודות הוקרה למצטיינים, 

חשכמובן קיבלו מתנות, והופעת אמן אורח. המצ
טיין שלנו הוא קלאודיו גרניק, המתמיד התותח! 

תודה למועצה על ההסעה. 
תופעות  בשתי  החודש  טיפל  המשולב  המרכז 
התפרצויות  תופעת  ראשית,  במועצה:  פשיעה 
רבים,  מעיני  שינה  שהדירה  הקיבוצים,  באחד 

של  מאומצת  עבודה  בעזרת  לסיומה  הגיעה 
שוטרי ובלשי אורגן רמת נגב שהביאו לתפיסתו 
של הפורץ על חם. שנית, תופעת גניבת אופניים 
מקיבוץ משאבי שדה שנעצרה בעזרת סיוע של 

רכז הביטחון של הקיבוץ, שהוציא את הצילומים 
של החשודים, ורכז המודיעין של יחידת מגן יחד 

עם המש"ק שהחזירו את האופניים. 
דודו, חן, אבי, אריק ושפרה
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בסוף אוקטובר, קבוצת טריאתלון רמת הנגב יצאה 
לחצות את ישראל ברכיבה. את השחיה והריצה – 

חהשארנו לרגע בצד... יצאנו בצהרי יום רביעי חבו
רה של 28 אנשים )מתוכם 4 בני נוער ו-8 נשים( 
לכפר בלום, הנקודה הצפונית במסע. הלינה הייתה 
כרגיל בבית הילדים שהומר – או שלא – לאכסנייה. 
המקלחות  כי  מגבש,  ובעיקר  בעלויות  חוסך  זה 

והמטבח משותפים. 
ולאחר  משותפת,  בקיבוץ,  כמו  ההשכמה,  גם 
הספידומטר  לדרך.  יצאנו  קלילה  בוקר  ארוחת 
דרומה  לפדל  מתחילים  וקדימה  ק"מ   0 מראה 
לעין גדי, דרך כביש הבקעה. הנופים לצדי הכביש 

חמרהיבים, אך כמויות הזבל, החום, תנועת המכונ
יות והזבובים מקשים מעט על קטע זה של הדרך. 

וב חממשיכים ברכיבה אל המקום הנמוך בעולם, 
אופן מפתיע עולים גם כמה עליות. היום הראשון 

הסתיים לאחר כמעט 200 ק"מ.
ים המלח. את  היום השני מתחיל ברכיבה לאורך 

חהעלייה לצומת חתרורים מובילים בני הנוער בדי
ווש קליל, אלה שנולדו הרבה לפניהם לא מאחרים 
הטריאתלון  קבוצת  כי  לספר  המקום  זה  להגיע. 
מתחלקת לשניים: קבוצת הבוגרים, שמאמן כבר 

חשנים דורון דרמון, וקבוצת הילדים והנוער, שמ

נציגות  יש  משפחות  לכמה  בסקינד.  תומר  אמן 
חבשתי הקבוצות. משפחת סבדיה היא דוגמא מו

שלמת לכך: דור, הבן הבכור, הצטרף ראשון, לפי 
חהסדר הצטרפו שני האחים הקטנים, ולבסוף הצ

טרף גם האבא יעקב. אמא גלית הצטרפה כתמיד 
כמלווה, אלא שהפעם הצטרפה גם לרכיבה ממש. 

עוד תוספת נשית לקבוצה!
דימו ולקראת  רוכבים,  עדיין  היינו?  איפה  חאז 

מתכסים  והשמיים  בבית,  להרגיש  מתחילים  נה 
עד  הרטוב  הכביש  על  בזהירות  רוכבים  בעננים. 
מהר  אבל  רבה,  השמחה  שועלים.  בנחל  השטפון 

טריאתל שאנחנו  שאפילו  מבינים  אנחנו  חמאוד 
טים, וקצת שחיה זה לא בעיה, לא נוכל לחצות את 
וברגשות מעורבים עולים על  הנחל. באין ברירה 

הח ולקראת  עבדת,  בארומה  לקפה  חהאוטובוס 
שיכה ממשיכים אל נקודת הסיום של היום השני. 
רמון.  למצפה  ורעבים  בוץ  מלאי  עייפים,  הגענו 

האופניים ראשונות במקלחת!
היה  אפשר  ולרגע  להדרים  המשכנו  בבוקר 
זה  האמיתי",  ב"טור  שאנחנו  ולחשוב  להתבלבל 
שבפראנס. הכביש מלא בקבוצות רוכבי אופניים, 
בתלבושות אחידות וכולנו רוכבים בדבוקות באין 
מפריע, כמעט. עוד כמה עליות קצרות ועצבניות, 

הרבה ירידות, ומגיעים לעצירת התרעננות בנאות 
רוח  עם  הערבה.  לכביש  מתגלגלים  ומשם  סמדר 
גבית דוהרים את חלקו האחרון של המסע. אילת, 
ק"מ,   480 ימים,  שלושה  אחרי  באים,  אנחנו  הנה 
וקצת שרירים תפוסים. וכמו שהמאמנים אומרים, 

הכל בראש ובקצב, זה אפשרי, מסתבר.
כזה מת ולמעשה מסע  חרשימת התודות ארוכה, 

ועזרה  כולם  בין  הפעולה  לשיתוף  הודות  אפשר 
ניחנו  נגב  רמת  של  הטריאתלון  קבוצות  הדדית. 

ביכולת לקבל כל אחת ואחד, בכל רמת כושר, וזה 
כל האושר!

מ"תרגולת  הקרחון  קצה  רק  הם  כאן  הצילומים 
לצלם  המסע:  במהלך  שהתפתחה  אפ"  וואטס 
לפייסבוק,  כשרוכבים,  גם  שיכול  ומי  כשעוצרים 

ולוואטס אפ הקבוצתי.
נמשיך להתאמן ולהתחרות עד הפרויקט הבא!

שרה קיי ומיכל מויאל 
קבוצת הטריאתלון רמת נגב

לילדי  ראשון  מועצתי  מפגש  התקיים  החודש 
נת "בוא  ח', לפתיחת פרויקט המעורבות  חכיתות 

צהריים  ארוחת  לאחר  המפגש,  בפתיחת  ערב". 
"ער הילדים  קיבלו  הדשא,  על  ונעימה  חטעימה 

כות מעורבות", בעזרתן התייחסו לשאלות שונות 
חוהביעו את דעתם על גבי פלקטים. השאלות הת

שהם  דמויות  ביישובים,  שלהם  למעורבות  ייחסו 
וסביבתיות  חברתיות  בסוגיות  עמדתם  מעריכים, 

ודוגמאות למעורבות חיובית.
בהנחיית  קולנועי  למסע  יחד  יצאנו  השני  בחלק 
במגוון  הילדים  צפו  בו  ההדרכה,  רכז  לוי,  שניר 
סרטונים ונוצר דיון לגבי תכונות של אדם מעורב, 
ומה עוצר בעדנו, היכולת  לנו להתערב  גורם  מה 
זה  ובמה  ולשנות  להשפיע  נוער  ובני  ילדים  של 

משפיע על החברה.
חבסופו של המפגש יצאנו כולנו עם כוחות ומוטי

חבציה לחזור לישובים לתחילת עבודה על הפרו
לבחור  משימה  קיבלו  הילדים  האישיים.  יקטים 

מעור להיות  רוצים  הם  בו  שלהם  ביישוב  חתחום 
לבנות  המדריכים  הנחיית  ובעזרת  ולהשפיע  בים 

פרויקט לקידום מטרה זו. 
במהלך השנה ניפגש לעוד שלושה מפגשי פיתוח 
השונים  הפרויקטים  על  נשמע  בהם  מעורבות, 
ביישובים, נצא יחד לשטח להכיר סוגים שונים של 

נפתח  ובעיקר  באזור,  חברתית  מעורבות  מפעלי 
חכקבוצה וכיחידים את היכולות והרצון שלנו לה

יות משפיעים בחברה ובסביבה.
שהגיעו  ח'  כיתות  לילדי  כוח  ויישר  רבה  תודה 

למפגש עם המון רצון טוב מוטיבציה ויצירתיות .
צליל פלזנשטיין
מדריכת ילדים
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

בסוף שבוע שטוף שמש של סוף חודש 
חג  גוריון  בן  במדרשת  נחגג  אוקטובר, 

חהמעלות המועצתי המסורתי. חג המע
פתיחת  לציון  השיא  אירוע  הוא  לות 
המושבים,  בני  בתנועת  הפעילות  שנת 

מעו ליצירה,  חגיגית  הזדמנות  חומהווה 
רבות ואחריות של בני הנוער במועצה. 
חגגנו  משותפת,  עשייה  שכולו  באירוע 
את הרחבת מעגל החניכים והמדריכים 
לתנועת  הצעירה  ד'  שכבת  קבלת  ואת 
הנוער. השנה עסק האירוע כולו בנושא 

חהחלום והחזון, הרלוונטי כל כך לכל תו
שבי רמת הנגב, והשתתפו בו כ-300 בני 

נוער מכל ישובי המועצה. 
ביום שישי התכנסו במדרשה הפעילים 
המד"בים  הגרעינרים,  י'-י"ב(,  )כיתות 

שכבה  פעילים,  )טרום  הטרומ"פים  צוות  וכמובן 
ועוברים  הבאה  בשנה  להדריך  העתידים  ט'( 

חהשנה תהליך משמעותי של מעבר משכבה צעי
רה לבוגרת, גיבוש והכנה לקראת שנת ההדרכה. 
כוח החלוץ עמל על האירוע כולו: טקס אש עם 

חכתובות מרהיבות, טקס רשמי שכלל ברכות והצ
גה, פעילויות לטיול החניכים שנערך למחרת ואף 

עבר בעצמו פעילות תוכן ברוח תנועת הנוער.
חבשבת בצהריים הגיעו האוטובוסים עמוסי החני

כים, שיצאו לשני מסלולים על פי שכבת הגיל:
חזון  ברוח  ופעילויות  מסלול  עברו  ד'-ו'  שכבות 
הפרחת השממה, מצריף בן גוריון דרך שדה צין וגן 
הפסלים אל המדרשה. שכבות ז'-ח' טיילו בנחל 

חלו הגשמת  בנושא  פעילויות  עברו  חחווארים, 
מות, ספגו אווירה נבטית בבור חווארים, למדו על 
את  וסיימו  המדבר  לתנאי  והצומח  החי  התאמת 

המסלו בסיום  גוריון.  בן  קבר  באחוזת  חהמסלול 
לים התאספו כל השכבות לארוחת ערב משותפת, 
ומשם צעדו יחד לטקס המרכזי בו נכחו ההורים, 

המשפחות ותושבי המדרשה.
מודים  ואנו  גדולה,  כהצלחה  סוכם  המעלות  חג 
מאד(  מאד  רבים  )והם  במלאכה  המסייעים  לכל 
– למועצה האזורית רמת הנגב, לצוותי האבטחה 
ומד"א, לוועד המקומי במדרשת בן גוריון, לענבר 

ולצוותים החינו ולניס רובין, למד"בים  חגוז'נסקי 
כיים ביישובים, למדריכים המדהימים שמובילים 
את הנוער כולו, לפעילים, לטרומ"פים האדירים, 
לנוער  וכמובן  תמיד,  ומלווים  התומכים  להורים 

המופלא של רמת הנגב!
גרעין עודד רמת הנגב
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

הביטחון  מחלקת  ליד  הדשא,  על 
חומול משרדי המועצה, התחלנו בבנ

ומוקד  הפעלה  מרכז  פרויקט  יית 
כ-160  שגודלו  המבנה,  ביטחוני. 
מ"ר, בנוי כולו מבטון ומכיל עמדות 
המועצה,  ומחלקות  אגפי  נציגי  לכל 
בהן.  לשבת  יעברו  חירום  שבעת 
במכלול זה יהיו אמצעי קשר למרכז 
ולמרכזות  המועצה  של  המחשבים 
לקב"ט  חדר  יש  בנוסף  הטלפונים. 
קטן  ישיבות  חדר  המועצה,  ולראש 

וחדר שרתים.
המו ישכון  המבנה  שבתוך  חבמקלט 

קד הביטחוני, בו יהיו מסכים עליהם 
ניתן יהיה לקלוט אירועים, וכן קשר 
לגורמי הביטחון. במבנה גם מטבחון 

קטן ושירותים.
מהמועצה,  באים  המימון  מקורות 
החינוך,  הפנים,  הביטחון,  ומשרדי 
והגליל. אדריכל  והנגב  הגנת העורף 

כשלצי זאק,  אברהם  הוא  חהמבנה 
למקצועות  יועצים  צוות  הקמנו  דו 
גנרטור  יוצב  המבנה  ליד  הנדרשים. 

חירום, שישרת את צרכי המרכז והמוקד בעת 
מהלך  כל  את  ליוויתי  אני  חשמל.  הפסקת 
וגורמי  זנה  מוטי  עם  הדוק  בשיתוף  התכנון, 
א.נ.  הוא  המבצע  הקבלן  הרלוונטיים.  החוץ 

פרויקטים, והפיקוח נעשה על ידי כשלעזרתי 
התגייס ניני כפיר.

עודד ברזלי
מהנדס מחלקת הנדסה

חוצי ישראל

על מה מתערבים?

מרכז הפעלה ומוקד עולים ומגשימים
ביטחוני יוקם במועצה

קבוצת הטריאתלון דיוושה באופניים מכפר בלום ועד אילת

ילדי כיתות ח' השיקו החודש את פרויקט המעורבות

במסגרת חג המעלות, בני המושבים קיבלו את שכבת ד' הצעירה

 המבנה ישכן את נציגי המועצה בעת חירום, 
והוא כולל מרכז מחשבים ותקשורת

שלושה ימים, 480 ק"מ, וקצת שרירים תפוסים

השנה האירוע עסק בנושא החלום והחזון

מרכז הפעלה
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זוכרים את השירים
חלאחרונה קמה יוזמה יוצאת דופן ב"ארבעים טל
חלים" – פרויקט "זוכרים את השירים". הערב הרא

שון של הפרויקט היה מחווה לעלי מוהר, והופיעו 
האירוע  השונים.  הנגב  רמת  מיישובי  הרכבים  בו 

וה גבוהה ביותר. את היוזמה  וברמה  חהיה מקורי 
שדה  מקיבוץ  ויינברג  יניב  עצמו  על  לקח  הפקה 

בוקר, והעניין קרם עור וגידים ממש מהר. 
וייערך  לוין  לחנוך  יוקדש  הבא  ההרכבים  ערב 

ביצועים  מקומיים  הרכבים  יבצעו  ובו  ב-21.12, 
הדגול.  היוצר  של  ומחזאותיו  לשיריו  חדשניים 

הרכבים שמעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות. 
האחרון  בחודש  הצעירים?  בחזית  קורה  עוד  מה 

יעל דקל חפתחנו קורס מנהלי רשתות תקשורת, 
והס בארבעים  הופיעה  נחמה"(  )"הבנות  חבאום 

השלישי.  הפסיכומטרי  קורס  בהצלחה  לו  תיים 
קבוצת המעורבות החברתית התחילה את השנה 
עם פרויקטים רבים ומגוונים של יוזמות חברתיות 

שהתקבלו  הפרויקטים  המועצה.  ברחבי  שונות 
נוער,  של  לצה"ל  הכנה  של  בתחומים  הם  השנה 

חחיבור בין דתיים וחילונים ברמת נגב, חיבור צעי
רי השותפויות של המועצה מרחבי ארה"ב, קשר 
יהודים  בין  מפגש  המועצה,  את  שעזבו  בנים  עם 
ובדואים, לימוד עברית לעולים, עבודה עם הגיל 
השנה  כל  לאורך  פעילים  החבר'ה  ועוד.  השלישי 
ושוקדים על הפרויקטים שלהם במסגרת של 200 

חשעות שנתיות, ומקבלים מלגה מוגדלת מהמוע

נוסף,  מוזיקלי  פרויקט  אצלנו  יתחיל  בקרוב  צה. 
"בין השורות" - הסיפורים שמאחורי השירים, עם 
ביצועים אקוסטיים מיוחדים של אמנים מובילים. 
עם  הפרויקט  של  הראשון  הארוע  ייערך  ב-7.12 
מאור כהן, ולאחר ההופעה יתקיים ג'אם מוזיקלי 

כמו בכל מוצ"ש.
נעמה חיימוב צנעני
מנהלת מרכז צעירים רמת הנגב
אגף קהילה וחינוך

בפ הגנים  ילדי  האחרונים  חבשבועות 
גילו  גוריון  בן  ובמדרשת  ניצנה  תחת 
גם  זה  צבעים  בחמישה  סלט  שלהכין 
של  בהנחייתה  טעים.  וגם  גדול  כיף 
קעריות  הכינו  הילדים  צמח,  אוקסנה 

שו סלטים  יצקו  ולתוכן  מלא  חמקמח 
נים אותם הכינו ממגוון גדול ומרשים 
הילדים  של  ההתלהבות  ירקות.  של 

היתה גדולה!
ואוכלים  מקומי  "בוחרים  פרויקט 
בריא" נמצא בתנופה גדולה. את השנה 
בשלושה  הפיילוט  המשך  עם  פתחנו 
אשכולות גנים: פתחת ניצנה, מדרשת 
האוכל  ובחדר  רמון,  ובסיס  גוריון  בן 
בגני  התחלנו  בוקר.  שדה  קיבוץ  של 
הילדים מתוך ההבנה שהרגלים חשוב 
גדול  ושחלק  צעיר,  מגיל  להנחיל 
החינוך  במערכת  נמצא  הילד  מהיום 
עיקרי  חלק  על  אחראיים  הגנים  ולכן 
בתזונה שלו. על כן אנו פועלים באופן 
מתמיד לשיפור התפריט ולהגשת מזון 
שיכלול  ומזינה,  גבוהה  ברמה  איכותי 

הסב תוך  האפשר,  ככל  מקומי  חאוכל 
רה מקיפה על מקור האוכל וחשיבות 
התוכנית  והבריא.  המקומי  האוכל 
חשובים:  מתרכזת בשלושה מישורים 

חחינוך וקהילה, בריאות וסביבה, ושות
פים לה הילדים, הצוות וההורים. 

אז איך עושים את זה? 
והוצעו  התפריט  של  שלמה  בחינה  נעשתה   .12
שנה  מסוף  כבר  שהחל  הדרגתי  לשינוי  הצעות 

חשעברה ברוב הגנים בפיילוט. את השינוי התזונ
כמהין,  ממושב  נטורופתית  טופר,  חני  מלווה  תי 
הרכזת,  עם  ועובדת  חודש  כל  בגנים  שמבקרת 

ייעוץ  שעת  ונותנת  החינוכי,  והצוות  המבשלת 
להורים במימון המועצה. שעות הביקור של חני 

מפורסמות ע"י הרכזות, וכדאי לקבוע פגישה.
של  "המטבח  ע"י  המועברות  בישול  סדנאות   .2
הבריאה"  "טעם  שדה  ברנע,  מקדש  אוקסנה" 

הט לגני  מועברות  הסדנאות  ועמית.  חמטללים 
רום-טרום חובה עד חובה בגני הפיילוט, ובנויות 

משו ושניים  לילדים  ארבעה  מפגשים:  חמשישה 
עבר  כולו  החינוכי  הצוות  וילדים.  להורים  תפים 

ועובר סדנאות בישול והסברה ע"י אוקסנה. 

ח 3. גננות משרד החינוך עברו מספר ה
תלמויות בנושא במהלך השנה שעברה, 
ורובן הגדול מעביר פעילויות בנושא זה 

בגנים. 
ועדי  כל  עם  הסברה  מפגשי  נערכו   .4

והצ פעולה  לשיתוף  בבקשה  חההורים 
עות לייעול. בהמשך יופץ חומר הסברה 

על כל הפרוייקט לכלל ההורים. 
בוקר  שדה  קיבוץ  בחירת  עם  המשכנו 
התחלנו  מוסדי,  אוכל  לחדר  כפיילוט 

חבסדנת בישול על הדשא של חדר האו
כל אחה"צ בה נכחו כ-100 איש, ביצענו 
האוכל  בחדר  ומרכיביה  התזונה  מיפוי 
וסיימנו את  ע"י ד"ר אורי מאיר-ציז'יק 
חיים  משנת  בהרצאה  הראשון  הפרק 
להגיע  מוזמן  שהפסיד  מי   – אורי  של 

במה שיתקיימו  שלו  ההרצאות  חלשתי 
לך דצמבר.

אנחנו רוצות לציין את שיתוף הפעולה 
הגנים  רכזות  ההורים,  ועדי  של  המלא 
ההתגייסות  את  וכמובן  החינוך  וועדות 
בוקר  שדה  קיבוץ  של  והרצון  המלאה 

בע והמשיכו  כוח  יישר  שינוי.  חלעשות 
ראשוני  הינו  הפרויקט  הנפלאה.  בודה 

חוחדשני ועל כן אנו כאן כדי לקבל הע
רות, הצעות ופניות. 

עלית וייל שפרן, מנהלת היחידה 
 הסביבתית,
alit@rng.org.il

 מיכל פריאל, מנהלת גיל רך גנים, 
michalP@rng.org.il ,אגף קהילה וחינוך

ד"ר רותי ברגר, מרפאת היל"ה, 
ruti@docurel.net

מהנעשה במרכז הצעירים

סלט בחמישה צבעים?
 פרויקט "בוחרים מקומי ואוכלים בריא" מתרחב - אחרי פיילוט מוצלח, 

השנה הפרויקט מתרחב לגנים נוספים וגם לקיבוץ שדה בוקר

גם בריא, גם טעים, וגם כיף להכין

בחודש שעבר דנו בתרומתם של ההורים 
נתיי הפעם  הספר.  לבית  ילדם  חלמוכנות 

חס לנושא מרכזי - יכולת הריכוז. 
להתמקד,  היכולת  ריכוז?  יכולת  מהי 

לפעי הלב  תשומת  מירב  את  חלהפנות 
לות מסוימת לכל משך הזמן הדרוש כדי 

חלסיימה )למשל: משחק, דף עבודה, הקש
ריכוז מאפשרת  יכולת  ועוד(.  בה לסיפור 
לילד להיות עסוק ולהתמיד במשימה בלי 
בסביבתו  שמתרחשים  אחרים  שדברים 

מב רעשים  כגון  לו,  יפריעו  בתוכו  חאו 
חוץ, פעילות של ילדים אחרים, מחשבות 
שלו, רצון לספר משהו, היזכרות בדברים 
שאינם קשורים לפעילות שהוא עסוק בה 
)בגיל  ועוד. יכולת הריכוז עולה עם הגיל 
של  ריכוז  למשך  לפחות  לצפות  אפשר   5

20 דקות(. ישיבה ממושכת מול מחשב או 
ריכוז  יכולות  על  מעידות  אינן  טלוויזיה 
מכשירים   - הנכון  הוא  ההיפך  גבוהות. 
אלה מציפים את הילד בגירויים, צלילים, 
נהפך לצרכן פסיבי  הילד  ואורות,  צבעים 

חולא מפעיל את יכולות ההתמקדות והת
מדה שלו עצמו.

הוא  ריכוז  ריכוז?  יכולת  חשובה  למה 
תנאי הכרחי ללמידה. כאשר הילד מרוכז, 
המוצג  לימודי  לחומר  להקשיב  יכול  הוא 
בפניו )בדיבור, בתמונה, בסרט, במוזיקה(, 
להקדיש את הזמן הדרוש לעיבוד החומר 
ולקשר אותו לדברים אחרים  כדי להבינו 

שהוא כבר יודע - כך מתרחשת למידה. 
לחשי הבסיס  היא  תקינה  ריכוז  חיכולת 

זיכרון  גם  והגיונית.  רציפה  עקבית,  בה 

יכולת  בריכוז.  תלויים  וארוך  קצר  לטווח 
מפ לעבור  לילד  מאפשרת  תקינה  חריכוז 

עילות לפעילות בלי "ללכת לאיבוד" בעת 
יכול  הילד  ריכוז  יכולת  בזכות  המעבר. 
להעסיק את עצמו לבדו בלי תלות יתרה 
במבוגר. יכולת הריכוז קשורה גם ליכולת 
לסף  לעצמאות,  להתארגנות,  להתאפק, 

תסכול.
איך לקדם יכולת ריכוז? 

וחיצוניים  פיזיים  לתנאים  לדאוג  יש   •
עבור הילד. הילד יהיה מרוכז יותר כאשר 
פרטיות,  לו  יש  רגוע,  כשהוא  רעב,  איננו 

ואחים קטנים אינם מפריעים.
• יש לזכור כי כל אדם מתרכז טוב יותר 
שמתרכזים  ילדים  ישנם  שונים:  בתנאים 

חתוך כדי פעילות בידיים, תוך שמיעת מו

כדאי  וכו'.  קבוע,  במקום  בישיבה  זיקה, 
הטובים  התנאים  מהם  ולראות  לעקוב 

ביותר לילד.
• ניתן לפתח יכולת ריכוז על ידי הארכה 
מהילד  הנדרש  הזמן  משך  של  הדרגתית 
לביצוע מטלה. כל פעם נותנים לו משימה 
אותו  ומחזקים  זמן,  יותר  קצת  שדורשת 

על הישגו.
לחשוף  כדאי  ריכוז  יכולת  לפתח  כדי   •

חאת הילדים למשימות מגוונות, עם אמצ
עי המחשה ועם תוכן הקשור לעולמם.

לזכור תמיד לתת משוב חיובי - להתח • 
להישגים  ולא  ולהתקדמות  למאמץ  ייחס 

ולתוצרים.
צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי
אגף קהילה וחינוך

פינת הפסיכולוגית
איך נקנה לילדנו יכולת ריכוז?
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צעדת בן גוריון ה-21 התקיימה השנה בסימן 40 
50 שנה להקמת מדרשת בן גוח -שנה לפטירתו ו

ריון ומוסדות החינוך בה. במזג אויר מצוין, מול נוף 
מרהיב, צעדו כ-10,000 צועדים בשני ימי צעדה.

הגיעו  הרחב,  לקהל  פתוח  שהיה  הראשון,  ביום 
מו וביום השני צעדו  רחבי הארץ,  חצועדים מכל 
חסדות חינוך ורשויות, ביניהם מוסדות חינוך המו

עצה, בי"ס משאבים ובי"ס צין, רוח מדבר וקהילה 
התיישבותית חינוכית ניצנה.

משרד  ובראשונה  בראש  רבים,  שותפים  לצעדה 
כי"ל,  קצא"א,  מטרופולין,  והספורט,  התרבות 

מרכז  אגן,  מכתשים  חברת  ברניר,  קבוצת  קק"ל, 
הפועל והמכון למורשת בן גוריון. 

שתמכה  בוקר,  שדה  למדרשת  להודות  ברצוני 
וסייעה בהפעלת הצעדה באמצעות מכינת הנגב, 

חובית ספר שדה והתיכון לחינוך סביבתי שהעשי
נפלאות. ברצוני להודות  רו את הצעדה בתחנות 
למפיקות האירוע דורית קורין, דנה מאיר ונורית 

חגיא על המקצועיות הרבה בהפקת הצעדה המוצ
לחת. 

ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך 

קבוצת טייסי מסוקים במיל' ממספר טייסות שונות 
50 לאחד מהחבר'ה. בתוכח  יצאו לחגוג יום הולדת
נית: רכיבת אופניים במקומות שבדרך כלל מוכרים 

"ברא במלון  חגיגית  ארוחה  ולאחריה  חמהאוויר, 
שית". 

חהקבוצה הגיעה מהצפון באוטובוס עם כל האופנ
ומשם  במדבר(,  )סוכה  יתר  נחל  של  פתחו  עד  יים 
החלה הרכיבה. כטייסי מסוקים הם הכירו את יופיו 
של נחל אלה )לא אלות - אלה!( ולכן ניווטו עצמם 
לרכיבת האופניים לכיוון הנחל. אך התברר שהנחל 
ועביר למסוקים, אך כלל לא מתאים לרכיבת  יפה 
אופניים, ובוודאי לא לכל רכב אחר. כאשר במקום 
לרכב נאלצו המטיילים להוביל את האופניים ברגל, 

חמיקי, שנעל נעליים ייעודיות לאופניים אבל לחלו
טין לא מתאימות למסע רגלי, החליק על סלע ושבר 

את הקרסול - איי, כואב!
כמחלצים, המצב דרש שילוב חכם בין כלל יכולות 
לעבירות  סוסים  ביחידה:  אצלנו  שקיימות  הפינוי 
לרכב  מעבר  לרכב,  כלל  נגישים  שאינם  באזורים 
4X4 בנקודת חבירה אפשרית והעברה לאמבולנס 

שיחכה בכביש.
חשלושה סוסים מחוות האלפקות הועמסו על מש

אית והוקפצו לתחילתו של נחל יתר, שם כבר חיכו 
חנן, אפי, אדם ושני פרמדיקים באמבולנס של מד"א. 
נקודת חבירה מתוכננת  "לדקור"  כבר הספיק  אפי 
את  יחצו  הסוסים  התוכנית:  ונסגרה  הקבוצה  עם 
הסוס  על  יועמס  הפצוע  לפצוע,  ויגיעו  הרכסים 
שעליו אפי ירכב ואפי יוביל את אופניו של הפצוע, 
וכך השיירה תנוע עד לג'יפ של אדם שיקצר מרחק 

בתוך נחל יתר ויחכה למחולץ. 
מצוקונים,  ורווי  קשה  עבירות  שטח  הינו  השטח 
על  רק  מטיילים  תמיד  לא  ואילן  שאפי  בגלל  אבל 

האזור  את  היטב  הכירו  שניהם  מסומנים,  שבילים 
חונעזרו ב"נאקבים" קדומים בכדי לחצות את המצו

קים ולהגיע לנקודה )נחל אלה הוא לא שמורה כך 
שאין בכך עבירה פלילית(.

אך כשהגיעו לנקודת החבירה גילו שהיא שוממה! 
חמסתבר שהטייסים לא האמינו שנצליח להגיע אלי

הם עם הסוסים, ולכן גררו את הפצוע כשהוא נשען 
700 מטר מיותרים הרחק מנקוח -על אופניים עוד כ

שאין  שהופתעו  המחלצים,  שלושת  המפגש.  דת 
אפי  מהירה.  לסריקה  נפרשו  בנקודה,  מחולצים 
מעלה  את  סרק  אילן  גבוהה,  תצפית  לנקודת  רכב 
הנחל ועמית במורד הנחל. עמית מצא אותם, סימן 
לאפי, אפי סימן לאילן ושלושת הסוסים חברו ליד 
המחולץ. המחולץ הושב באוכף של הסוס בוספלוס 
)זה גם הסוס שסחב את הציוד במעלה הירידה של 
ארכובת  של  מיוחד  סידור  שזוכר(,  למי  ארדון,  הר 

חהאוכף איפשר שלא יהיה כל לחץ על הרגל הפגו
עה, אפי רכב על האופניים והמסע זרם דרך הנקבים 
והרכסים עד לאדם, חנן ואחד הפרמדיקים שחיכו 
על דרך הרכב בנחל יתר. משם החל טיפול ראשוני 
של הצוות הרפואי, פינוי ב-4X4 לאמבולנס, ובבית 
החולים סורוקה ניתוח, שיחזור עצמות, פלטינות - 
ולאחר יומיים חזרה הביתה לרעננה. לארוחת ערב 

ב"בראשית" הוא כבר לא הגיע.
השתתפו: חפ"ק טלפוני - איתי נווה. מפקד - חנן. 
צוות רפואי - אדם וצוות מד"א. ניווטים - אפי ואילן. 
נהגי שטח - חנן ואדם. נהג משאית - אילן. רוכבי 

חסוסים - אפי, עמית ואילן. רוכב אופניים - אפי. סו
סים - בוספלוס, עומר ומאיה. פצוע - מיקי מרעננה. 

תיאור מילולי - אילן.
אילן דביר
חוות האלפקות, מצפה רמון

עשרת אלפים צועדים 
בעקבות בן גוריון

 ,4X4 ,סוסים, אופניים
אמבולנס ופצוע אחד

צעדת בן גוריון הביאה אלפי משפחות וארגונים לשדה בוקר

מטייל ששבר קרסול באמצע נחל אלה, אילץ את צוות החילוץ 
להיות מאוד יצירתיים

הפצוע על סוס החילוץ. לארוחה ב"בראשית" הוא כבר לא הגיע 
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ונמרצת,  קטנה   ,72 בת  בוקר,  שדה  קיבוץ  חברת  חבשוש,  ברנדה 
חכולה אומרת עשייה, מתנדבת זה שנים בעמותת אנוש, עמותה יש

ראלית לבריאות הנפש הפועלת לרווחתם של פגועי נפש ומסייעת 
להם בתהליך ההשתלבות בחברה.

מספח העמק",  לבית  היישר   1964 בשנת מארה"ב  לארץ   "עליתי 
רת ברנדה. "עבדתי בעיקר בחינוך, אך תמיד היה לי קשר מיוחד עם 
הקשר  בקיבוץ.  חברים  של  הורים  בעיקר  שהיו  בקיבוץ,  המבוגרים 

הזה הוביל לעבודה מסודרת איתם".

מאין הקשר הזה לאנשים מבוגרים?
"מהבית. אבא היה חולה במשך תקופה ארוכה, ואמא טיפלה בו כל 

חהשנים. אני ליוויתי אותה מקרוב ומשם החיבור והאמפטיה לאוכלו
סייה הזו, מין רגישות מיוחדת למצוקות של אנשים מבוגרים. בגיל 
הגריאטריה.  בתחום  להתמחות  במחשבה  סיעוד  ללמוד  יצאתי   40

אהבתי מאד את הלימודים".
איך הגעת מבית העמק לדרום?

"בשנת 82' החלטנו, ציון ואני, לרדת לערבה לעזור בשיזפון, נאות 
מופרט  לא  קיבוץ  בנגב  חיפשנו  התקופה  בסיום  היום.  של  סמדר 
והגענו לשדה בוקר. זמן לא רב לאחר שהגענו, כבר חיפשתי מקום 
להתנדב והגעתי לירוחם. הייתי אז גננת, אך התנדבתי כאחות, והיו 
לי חמש משפחות אליהן הגעתי פעמיים בשבוע. זה היה נהדר. היה 
לעזור  גם  הדרך  ועל  בה,  האנשים  ואת  ירוחם  את  להכיר  חשוב  לי 

לאנשים בתחום המקצוע שלי". 
ספרי על עמותת אנוש. 

ואז  וירוחםף  רמון  במצפה  במכבי  לעבוד  התחלתי  שנה   13 "לפני 
באתי במגע גם עם קשישי מצפה רמון. נפגשתי איתם במועדון גיל 
הזהב לשיחות בנושאי בריאות. במצפה התוודעתי גם לעמותת אנוש, 
המקיימת מרכזי יום ומועדונים לתשושי הנפש. הגעתי למועדון של 
אנוש במקום, שם פגשתי אנשים בכל הגילאים, דוברי שפות שונות, 
בעלי מוגבלות פיזית ונפשית. החלטתי מיד להתנדב במועדון. אני 
נוסעת באוטובוס הלוך ושוב, פעם בשבוע, למשך שעתיים. אני באה 
פשוט כדי להיות שם איתם, לדבר, לשמוע ולשחק. אני גם מבקרת 
ועברה  בסרטן  חלתה  במועדון  שהכרתי  אשה  חולים.  בבתי  הרבה 

לב"ש ואני מלווה אותה בכלל ובתקופות האשפוז בפרט".
ואם כל זה לא מספיק, אני מבינה שיש לך בייבי נוסף חדש.

"הבית החם במדבר הוא מועדון לגיל המבוגר שהקמתי בשדה בוקר. 
אני  כאשר  הצהריים  עד  מהבוקר  בשבוע  פעמיים  פתוח  המועדון 

חהמארחת. יש לנו התעמלות בוקר, ארוחת עשר וחוגים שונים שנית
נים ע"י חברות משק, כמו מלאכת יד, קרמיקה ושיטוט באינטרנט. 
כל שבועיים אני עורכת ארוחת ארבע מוסיקלית, אליה אני מזמינה 

אנשים מבחוץ כאורחים. כל זה נעשה בהתנדבות ובשמחה רבה. 
"ההתנדבות היא חלק ממני, מובנה בתוך האישיות שלי. אני אוהבת 

את מה שאני עושה ומקבלת הרבה סיפוק מהעשייה".
למתעניינים בהתנדבות בעמותת אנוש: בבאר שבע מירב בן הרוש, 
אולגה,  רמון   במצפה   ,meravb.h.t@gmail.com  ,08-6273404

.054-5906380
למעוניינים בהתנדבות בבית החם של ברנדה, בחוג כלשהו, בהרצאה 

או פגישה חד פעמית או בכל רעיון אחר: ברנדה, 050-7579317.
חני פריאל

רכזת התנדבות ברמת הנגב 
050-4042335
hitnadvut@rng.org.il

"ההתנדבות היא חלק ממני"
ראיון עם ברנדה חבשוש, המתנדבת עם מבוגרים ופגועי נפש

רגישות מיוחדת למצוקות של אנשים מבוגרים. ברנדה חבשוש

מהנעשה בהנדסה

ח"רמת הנגב תהווה קהילה למופת לתושביה, תשאף לגידול מת
מיד ומשמעותי של מספר התושבים..." )מתוך חזון המועצה(.

אז מה עושים בפועל בכדי להביא את החזון לידי מעשה? 
ףשיז - ממועד הקמת המחנה הזמני של הישוב, מתמודדת המוח

עצה עם ערר בעניין היתר הבנייה שהוצא למקום. לפני כחודש 
החליטה ועדת הערר לדחות את הערר של החברה להגנת הטבע, 

חובפועל אישרה את מיקום המחנה הזמני הנוכחי. במקביל, קיד
מה המועצה שני מהלכים נוספים: הראשון הוא החלטת ממשלה 

חלהקמת יישוב קהילתי במרכז המועצה, והשני החזרת סמל היי
שוב שהושמט בטעות ממפות התכנון בשנת 2007. ואכן, בצירוף 
מקרים מעניין שני מהלכים אלו התנקזו לשבוע אחד ואף לימים 
סמוכים. ב-10.11, יום בן גוריון, התקבלה החלטת ממשלה על 
הקמת היישוב, ויום למחרת התקיים דיון בוועדה המחוזית על 
החזרת הסימון של היישוב. המהלך אמור להיות מושלם ב2ח6
לחזור  הסימבול  אמור  אז  אלה9,  שורות  כתיבת  )אחרי   .11.13

חלתוקפו במסגרת הדיון בולנת"ע )ועדת המשנה לנושאים תכנ
וניים עקרוניים, משרד הפנים(. לאחר מכן נעבור לשלב התכנון 

המפורט של היישוב הקהילתי שיזף במרכז המועצה.

באר מילכה נמצא בתקופה האחרונה בתנופה של התח  היישוב
ובנייה, בעקבות מספר החלטות קהילתיות שהתקבלו,  יישבות 

הישירה. בעזרת החטיבה להתיישבות  וביניהן מסלול הקליטה 
מבנים  שישה  הקרובים  בחודשים  יגיעו  משימות  אור  ותנועת 
חלק  היא  זו  פעולה  הקבע.  למגרשי  המיועדים  מבנים  ליישוב, 

חממהלך שחרור צוואר הבקבוק במחנה הזמני, שיאפשר התרח
בונות  ביישוב  עוד  חדשות.  משפחות  של  מהירה  וקליטה  בות 
בתי  לשבעה  בנוסף  שלהן,  הקבע  בתי  את  משפחות  שש  כרגע 

הקבע הקיימים. 
קיבוץ שדה בוקר, בשיתוף עם תנועת אייח  בקיץ האחרון הקים
אמיצה  החלטה  ספק  ללא  משפחות.  לקליטת  מבנים   23 לים, 
של  מיידית  קליטה  המאפשרת  בוקר,  שדה  של  דרך  ופורצת 

משפחות צעירות ובכמות גדולה.

ניצנ לוקח חלק חשוב בתהליכי הצמיחה וההתייח הכפר הנוער 
שבות בפתחת ניצנה, בהובלת דוד פלמ"ח שמקצה משאבים של 
כפר הנוער לטובת הנושא ובשיתוף החטיבה להתיישבות ואור 
25 מבנים יבילים שישח  משימות. לכפר הנוער מיועדים להגיע

משו חלק ממהלך של קליטה למשפחות בשכונה ראשונה בתוך 
ניצנה, וכעתודה לקליטה ביישובי פיתחת ניצנה בכלל. בשיתוף 
בקיבוץ  להקים  האפשרות  נבחנת  והמועצה  השיכון  משרד  עם 
של  בגודל  מבנים  כ-19  שתכלול  יבילים,  בתים  שכונת  רביבים 

כ-60 מ"ר לקליטת משפחות צעירות בקיבוץ. 

גם ביישובים נוספים במועצה נמשכת הבנייה: בשכונת ההרחבה 
בקיבוץ טללים גרות כבר 12 משפחות ובונות עוד 21 משפחות. 
בשכונת הקבע במרחב עם גרות 11 משפחות ובונות 7 משפחות 
ובונות  משפחות   3 גרות  הדרומית  בשכונה  ובאשלים,  נוספות. 
כרגע 5 נוספות. כמו כן בעזוז הוצב מבנה יביל נוסף, שהשלים 

קליטה של 4 משפחות בשנה האחרונה. 

 - המאמץ  את  לרכז  איפה  מתמדת  התלבטות  יש  הדרך  לאורך 
יישובים  בהקמת  או  הקיימים  היישובים  ופיתוח  בחיזוק  האם 

יישובים חדשים אם הת ועולה השאלה, למה להקים  חחדשים. 
אומר  רק  בקצרה  מלאה.  אינה  הקיימים  היישובים  של  פוסה 

חשהיכולת הקהילתית של יישוב ותיק לקבל כמות גדולה ומש
מעותית של משפחות היא מוגבלת. לעומת זאת, בהקמת יישוב 
היא  הראשונות  בשנים  משפחות  עשרות  להביא  היכולת  חדש 
גבוהה יותר ואפשרית. בנוסף, קידום של תכנון יישוב חדש היום 
במקרה  שנים  ועשר  חמש  בעוד  בפועל  יישוב  להקמת  מביא 
להרחיב  גם  במקביל  לעבוד  היא  במועצה  ההחלטה  לכן  הטוב, 

את היישובים הקיימים וגם להקים יישובים חדשים.
נתנאל כהן 
מנהל אגף הנדסה והתיישבות 

אגף הנדסה והתיישבות ממשיך לפתח את יישובי המועצה השונים
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שריקות של פגזים
נולדתי בשכונת נחלאות בירושלים, השני 
שני  היו  בדירה  ואחיות.  אחים  מארבעה 

חחדרי שינה, אבי ואמי בחדר אחד וכל היל
חדים בחדר השני. המטבח, המקלחת והשי

בסגנון  חצר  במין  לבית  מחוץ  היו  רותים 
לשכונת  עברנו  שש  בן  כשהייתי  ערבי. 
לנו  שהיו  המעטים  כשהרהיטים  רחביה, 
ששת  במלחמת  ועגלה.  סוס  על  מובלים 
גרנו  גויס.  ואבי  א',  בכיתה  הייתי  הימים 
בקומה הראשונה בבניין בן שלוש קומות, 
מצטופפים  בבית,  אצלנו  היה  הבניין  וכל 
ב-64 מ"ר, קראו לזה אז מקלט. אני זוכר 
ושקים  החלונות  על  דבק  נייר  של  פסים 
היינו  היום  כל  לבית.  בכניסה  חול  של 
השני,  על  אחד  ונשים,  ילדים   - יושבים 
מקשיבים לטרנזיסטור קטן, שומעים את 
שריקות הפגזים ואומדים את המרחקים. 

חכשקולו של משה חובב קרא מהטרנזיס
לצאת  אפשר  הסתיימה,  "המלחמה  טור: 
לרווחה  נשמו  המבוגרים  המקלטים",  מן 

ולנו הילדים הסתיימה חוויה מסעירה. 
כהן וכהן

בדרום  וחצי  שנה  טיילתי  הצבא  אחרי 
הגעתי  לישראל  חזרה  בדרך  אמריקה. 
עם  בבוקר,  שבת  ביום  למדריד  בטיסה 
לנסוע  הייתה  התוכנית  בכיס.  דולר   130
לקחת  שם  איטליה,  לדרום  בטרמפים 
מעבורת ליוון ובאתונה לקחת את האנייה 
של ה-55 דולר לנמל חיפה ולהפתיע את 
ההורים בערב פסח. אבל במדריד גיליתי 
שאני לא יכול להיכנס לספרד כי אז היה 
צריך ויזה. אמרו לי שאני צריך לעלות על 
 130 עלתה  הטיסה  אבל  למרסיי,  טיסה 
למרסיי  אגיע  שאני  אומרת  זאת  דולר, 

חבלי כלום. החלטתי לפתוח את ספר הט
לפונים ולחפש משפחות בשם כהן. אחרי 
כמה חיוגים עונה לי איזה כהן אחד, אומר 
לי לחפש בספר הטלפונים איזה כהן אחר. 
מצאתי את השם וחייגתי. ענה לי מישהו, 
סיפרתי לו את הסיפור שלי, והוא אמר לי: 

שיו איך  אבל  שבת,  שומר  אני  ח"תשמע, 
העברתי  טלפון".  לי  תרים  השבת  צאת 
את הזמן איכשהו בשדה התעופה, ובדקה 
חצי  תוך  שוב.  התקשרתי  השבת  שיצאה 
סידר  התעופה,  בשדה  הופיע  הוא  שעה 
מהשדה,  אותי  הוציא  העניינים,  כל  את 
לי  וסידר  מלכים,  לארוחת  אותי  הזמין 

טרנזיט לארבעה ימים. 
צ'אק נוריס ומחץ הדלתא

חבר  לבקר  הלכתי  לארץ  כשחזרתי 
חמהפנימייה, שבי גביזון, שכבר נרשם ללי

מודי קולנוע. עוד לפני שהשתחררתי היה 
לי חלום על קולנוע, והאמת ששכחתי את 
זה. אבל גביזון החליט לרשום אותי איתו. 
באוניברסיטה  הראשונה  השנה  בסוף 
היו לנו כמה חודשים של חופש, והלכתי 
לחפש עבודה בקולנוע. הגעתי למשרדים 
של גולן גלובוס. אני נכנס לשם, לא מכיר 

חאף אחד, שאלו אותי "מה אתה יודע לע
כלום  יודע  לא  "אני  להם  אמרתי  שות?", 
אבל כל מה שתתנו לי אני אעשה וגם בלי 
תשלום". ואז תופס אותי מישהו בשם דני 
בן מנחם, תאורן ראשי, בדיוק גייס אנשים 
קיבלתי  נוריס.  צ'אק  של  בכיכובו  לסרט 
משכורת של 200 דולר לשבוע, חודשיים 
וחצי של עבודה שם מימנו לי שנה שלמה 
טבילת  הייתה  זאת  ומחייה.  מגורים  של 
בהפקה  בקולנוע  שלי  הראשונה  האש 

אמריקאית ענקית. 
שעת רצון

השניח מהרשות  כסף  קיבלתי   '96  בשנת
יה לעשות סרט תיעודי על דתות באזור 
של  לבית  לירושלים,  עברתי  ירושלים. 
סבתי ז"ל, לשכונה שבה נולדתי. בתחקיר 
נזירים,   - שונות  מדתות  אנשים  פגשתי 
חכמי דת מוסלמים ולבסוף רבנים יהודים 
הסרט  מעניינים.  בתשובה  חוזרים  וכמה 
מתוך  מתחיל  הוא  רצון".  "שעת  נקרא 
מוצא  אני  לחיפוש  חיפוש  ובין  חיפוש, 
טוב: מה  אז חבר  לי  איך אמר  את עצמי. 
ירד  לא  וברקים  רעמים  שאחרי  חשבת, 
ומפיק  חוקר  אני  שנה  במשך  וכך  גשם? 
יהודי  הייתי  כבר  וכשסיימתי  הסרט,  את 
דתי למהדרין. לאט לאט אני מבין שהגיע 

הזמן להקים משפחה, עד ששידכו לי את 
דפנה, שגרה בקומה השלישית מעל לבית 
הוריי. נפגשנו כמה פעמים, התלבטנו, ואז 
כשחזרתי  לסיני.  ימים  לעשרה  נסעתי 
לאילת התקשרתי אליה ואמרתי "יאללה, 
מתחתנים?". היא אמרה "כן", ותוך חודש 

וחצי אנחנו כבר נשואים וגרים ביחד. 
מניעים אגואיסטיים

מישהי  החתונה,  לפני  חודשים  כמה 
שלי  הסרט  את  ראתה  החינוך  ממשרד 
ספר.  בבתי  קולנוע  ללמד  לי  והציעה 
באותה  כמורה.  חיי  פרק  את  התחלתי 

נולדות לנו נעמי המ חתקופה, בחסדי ה' 
תוקה ותהילה החמודה. ב"חופש הגדול" 
ושם  בירושלים,  למורים  סמינר  העברתי 
לי  שסיפרה  לייבזון,  מוריה  את  פגשתי 

מיו ישוב  עם,  מרחב  שנקרא  ישוב  חעל 
חד ומקסים בנגב, והזמינה אותנו לעבור 
במקום  משהו  היה  ביישוב.  שבת  איתם 
משהו  אלינו,  ודיבר  אותנו  שמשך  הזה 

ממני הגענו  ובאנשים.  בשלווה  חבשקט, 
מציונות,  לא  לחלוטין,  אגואיסטים  עים 
הנגב.  את  מלהציל  ולא  מהתיישבות  לא 
שלווה  לתפוס  הולכים  שאנחנו  חשבנו 

הח אישי  שבאופן  האמת  אבל  חבמדבר, 
יים הכי עסוקים שלי עוברים פה במרחב 
עם. חודש אחרי שעברנו לכאן נולד יוסף 
החסד  עולם  את  גילינו  ואז  שלנו,  הקטן 

חשבמרחב עם, כששבועיים התפנקנו בס
היי נשות  בידי  שהוכנו  מלכים  חעודות 

שוב.
אני קבלן?

בהתחלה גרנו בקרוואן, עד שלפני שלוש 

הקבע  בית  את  לבנות  התחלנו  שנים 
שלנו, ואני התחלתי להתעניין יותר ויותר 

חבעולם הבנייה. אחרי כמה חודשים החל
טתי לכוון את החיים שלי לעולם הבנייה, 
וזה הפרק שאני נמצא בו היום בספר חיי. 

חאחרי שנכנסנו לבית שלנו התחלתי לב
חנות את הבית הראשון שלי לאנשים אח

קבלן,  לעצמי  לקרוא  לי  קשה  נורא  רים. 
כי יש למקצוע הזה סטיגמה, אבל זה מה 
שאני עושה. אני נותן את השירות משלב 
מההתחלה   ,4 לטופס  עד  האדריכלות 
עולם  הוא  הבניה  של  העולם  הסוף.  ועד 
לא פשוט, עם הרבה לחץ ואתגרים, ואחד 

מק אנשי  עם  להתמודד  הוא  חמהקשיים 
מקשים  כמובן,  כולם  לא  שחלקם,  צוע 
הייתה שאני  על התהליך. ההחלטה שלי 
המקצוע  על  התפיסה  את  לשנות  הולך 

הזה, לפחות פה במדבר. 
שליחות וחסד

חיש לי רצון לחזור מתישהו ליצירת קול
בין  לשלב  ובכך  תיעודי-היסטורי,  נוע 
והיסטוריה.  קולנוע  שלי,  אהבות  שתי 
שני  לה  שיש  גדולה  שאיפה  עוד  לי  ויש 
והשני  העצמיות  פיתוח  אחד  צד  צדדים, 
שנסתרים  סודות  הרבה  יש  הנתינה.  צד 
מאתנו ואנחנו שואפים לגלות אותם לאט 
 - היוגה  ודרך  - הרוח,  לאט, דרך התורה 
הגוף. הצד השני של השאיפה הוא החסד, 
בבנייה,  בעבודתי  לשלב  מנסה  אני  אותו 
יום  מתפלל  אני  ציבורית.  פעילות  ודרך 
לשליחות  אותי  יכוונו  שמהשמיים  יום, 

שלי בעולם הזה.

אדם,  מקום

גיל פלומן, מרחב עם

נורא קשה לי לקרוא לעצמי קבלן, כי יש למקצוע הזה סטיגמה, אבל זה מה שאני עושה 

אחרי שעברנו לכאן נולד יוסף הקטן שלנו, 
ואז גילינו את עולם החסד שבמרחב עם, 

כששבועיים התפנקנו בסעודות מלכים 
שהוכנו בידי נשות היישוב

סלעית שחורת בטן
חכולנו מכירים את הסלעית לבנת הכנף, הציפור השחורה-לב

לא  אך  הנגב.  רמת  לציפור  המועצה  תושבי  ע"י  שנבחרה  נה 
היא  שגם  מרשימה,  פחות  הלא  אחייניתה  את  מכירים  רבים 
חובבת מדבר מוצהרת ומתהדרת בצבעי שחור לבן מרהיבים. 
שהיא  כיוון  מוכרת,  פחות  אולי  זו  סלעית  המועצה  לתושבי 
באזורים  להסתובב  ואוהבת  יותר  יבשים  גידול  בתי  מעדיפה 

ההרריים של הנגב ומדבר יהודה. 
והבטן התחתו הזנב  לגמרי, מלבד  חהצעירים שחורים כמעט 

באנגלית  שמה  ומשם  לבנה  כיפה  גם  יש  לבוגרים  כאשר  נה, 
על  הלבן  הזנב  ניכר  בתעופה  כיפה.  לבנת  שחורה  סלעית   –
גופה השחור כולו. הסלעיות מקננות באביב בכוכים או מתחת 

כל  לראותה  שניתן  אומרת  זאת  באזורנו,  יציבה  היא  לסלע. 
השנה.

הסלעיות עומדות לרוב בנקודת תצפית בולטת ורגישות מאוד 
לחדירה של אויבים לאזור ביתן. לכן נוהגים הבדואים למשוך 
את הסלעיות לאזור המאהל ע"י פיזור מזון וכך, כאשר יתקרב 

חנחש, תתחיל הסלעית לקרוא קריאות אזהרה אשר אותם יוכ
לו לזהות ולהיזהר. הסלעית יודעת גם לחקות קולות של חיות 
אחרות כגון חמורים, עורבים ועוד. ללא ספק ציפור מעניינת. 

באזורנו מומלץ מאוד לבקר באזור החי-רמון ומרכז המבקרים 
במצפה רמון, שם הן נראות מקפצות על הסלעים, מחפשות 

מזון או סתם משחקות אחת עם השנייה.

ציפורימפו
מידד גורן

אם שמעתם קול של חמור אבל ראיתם ציפור - זו כנראה הסלעית שחורת הבטן

זהירות, נחש
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רכיבות ומסקנות
במעמד הר סיני

בראשית נובמבר השנה, הואיל סוף סוף פיקוד 
דרום לפתוח את כביש 10, לאחר כמה שנות 
לפני   12 בכביש  שהיה  הפיגוע  מאז  שיממון. 
בבחינת  הגבול  כביש  היה  משנתיים,  למעלה 
אותנו  פקדה  גדולה  שמחה  בלבד".  "לראותו 

כשבקשתנו אושרה. 
רובם  מחו"ל,  איש   50 כ-  מנתה  הקבוצה 

חאמריקנים, כולם לבושים בטייטס מתוח ומ
ביך ובשאר אביזרי רכיבה חדשניים, והרוב גם 
הצטייד במיטב אופני כביש הנחשבים בעיני 
יודעי דבר. אני המקומי התנדבתי להוביל את 
הטור בדרכו מניצנה דרך שלוחת קדש ברנע, 

להר חריף בואכה בה"ד 1 ומצפה רמון.
חמזג האוויר היה בעדנו, ונופי הבראשית הזכי
חרו את מעמד הר סיני, שהיה גנוז בפינות אבו

דות שנשקפו בתוך נופיו המרחיבים את העין 
והת רכב  המדבר  סיני.  מדבר  של  הלב  חואת 

פתל להדום רגלינו ואופנינו. מעת לעת זכינו 
חלקריאות התלהבות, מובנות משהו, של הח

יילים המצרים, שסוף סוף ראו צלליות נשים, 
כפאטה  החמה,  נץ  עם  עיניהם,  מול  שעלו 

ומודג מובלטים  ובעכוזים  צבעונית  חמורגנה 
שים במתח שיוצרים בגדי הרכיבה. אין ספק 

שבשבילם זו הייתה ההצגה הכי טובה בעיר.

ברוך שעשני אישה
וכרוכב הייתה בדמות  הגאווה שלי כישראלי 

חהליווי של "בנות קרקל", שהובילו אותנו ואב
טחו את הסיור לאורכו. נער הייתי וגם זקנתי, 
וגם חייל בצבא ארץ הקודש הייתי, אבל יחס 
המקצועי  המחבק,  המזמין,  צה"ל  של  כזה 
והמאפשר לא ראיתי מימיי. מרוב התלהבות 

חשלחתי מכתב תודה רגשני משהו לאלוף הפי
איתי  שרכבו  האמריקנים  תורג'מן.  סמי  קוד 
התלהבו עד מאוד, בעיקר מהנערות הלוחמות 
כמה  מנוע.  מרעישי  בהאמרים  אותנו  שליוו 
יפה לראות נערות העוקפות אותנו על שביל 
הטישטוש בבט"ש מאמץ מנוע בעליה ומעלה 
אבק. הבנות הללו משרות אווירה טובה ועין 

פקוחה עושה טובה ל"אחות הגדולה"...
בתחנת התצפית שבראש שלוחת קדש ברנע, 
תצפית עוצרת נשימה גם בגלל הנוף אבל גם 
מהמח"ט  ביקשתי  המרוכזת,  העלייה  בגלל 
שבחי  ההצגה".  את  "גנב  הוא  מעט.  שיספר 

נעו ויפי  התלהבותן  ויעילותן,  הקרקל  חבנות 
בנות,  לשלוש  כאב  היום.  את  לנו  עשו  ריהן, 
האם  אותו:  שמעסיקה  דילמה  על  סיפר  הוא 

מאת כה  ליחידה  בנותיו  את  בעתיד  חישלח 
גרת? והתשובה היא כן! באותה הנשימה סיפר 
על השיגיהן הפיסיים, שלא נופלים מהגברים, 

ויעילותן המבצעית רשומה בטאבו.

"קרקל" מסיני ו"פומה" מהוואי
הסיור שהחל במזג אוויר זיווני ואביבי, עבר 
1, עד שזח  בשינויים דרמטיים לקראת בה"ד

כינו לחטוף גם מכת רוח וגשם משוגע הבא 
חמ"אפיק ים סוף" המתעתע. ריח האבק והג

געגעים  אצלי  עוררו  הקדומים  והנופים  שם 
חרדומים. אבל הם היו בבחינת תפאורה לסי

פור האמיתי. את השיא ידעתי מול אישה.
להת שלא  מראש  הזהירוני  הקבוצה  חראשי 

שתי  מול  בעליות  ולהתחרות  לרוץ  פתות 
מלאת  הדבוקה  בראש  הרוכבות  יפות  נשים 
התחרות  ויצר  לחוד  אזהרות  אבל  הגברים. 
נעימה  רכיבה  של  כשעתיים  מקץ  לחוד. 
הגענו  הבאות,  את  שיקף  שלא  טוב,  ובקצב 
לעליות של הר חורשה. עליות לא אנושיות, 
מתאימות למי שרוצה לעשות אימוני "טרנס 
ניתן  כאן  באלפים.  העליות  לקראת  אלפ" 

להעלות דופק ולקרוע את התחת...
מאותן  אחת  התקרבה  בעליה  ספון  בעודי 
מיני  כל  לשאול  והחלה  וחסודות  תמימות 
לענות  ניסיתי  הרבה  בתמימותי  שאלות. 
שואלת  שהיא  לב  שמתי  אבל  ידע,  כבעל 
לי  נשאר  לא  כי  עונה  בקושי  ואני  בטבעיות 

בע מהירות  הגבירה  היא  בריאות...  חאוויר 
ליה, ואני, "הגבר המוביל", הגברתי. בהתחלה 
כי כשנגיע לרבע עליה בטח  חשבתי לתומי 
ללב  לציון,  ובא  קמעה  ותאט  תתקשה  היא 

שהצעי אלא  גואל...  לריאות  ובעיקר  חשלי 
יכולה היא להגב חרה הפתיעה ושאלה באם 

מהתנשפות  וביעקר  טקטיים  משיקולים  יר. 
כבדה, ניצלתי את ההזדמנות להיפטר ממנה 

ואמרתי בנחישות "בטח!".
בעליה  נעלמה  והיא  דקות  כמה  עברו  לא 
הקשה בקצב שאנשים נורמאליים עושים בו 
את הירידה. לא להאמין למראה עיניי, קצב 

כזה לא רואים כל יום ועוד מאישה...
חכשהגעתי בקושי רב לשיא ולהפסקה, שאל

והם  מהקבוצה,  דבר"  יודעי  "מקורות  תי 
תח שעושה  באחת  מדובר  כי  לי  חהסבירו 

כמה  לפני  שעות!  בעשר  ברזל"  "איש  רות 
של  האימתני  באיירונמן  השתתפה  חודשים 
אליו,  מתקבלים  סגולה  יחידי  שרק  הוואי, 

ורק לאחר שהוכיחו השגים גבוהים.

מוסר השכל ונחמה פורתא
ויותר  יותר  לבקש  עלינו  האזור  כתושבי 
נכס  הגבול, שהוא  כביש  מצה"ל לפתוח את 

חנופי מהמשובחים שבארצנו הקטנטונת. נצ
חיין גם את חיילי צה"ל שהתנהגו למופת, הת

נהגות מעוררת כבוד גם בעיני בני ניכר.
ובתוך כל אלה למדתי שנשים הן כוח עולה. 

הסו שוביניסט,  להיות  להפסיק  חשוב  חהכי 
ראינו  בנות קרקל  ידיי". לצד  "עוצם  מך על 
עוד אישה שבאה מהתחרות בהוואי לתרום 

הרא והיא  הקודש,  לארץ  וממרצה  חמכספה 
חתה לנו הגברים את אחוריה המתרחקים בע

ליות הקשות והמתנשפות.
הי הנופים  ראיתי את  חאחר העלבון הצורב, 

פים של סיני והם היו לי לנחמה פורתא.

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

חבדרך כלל כששואלים על הקשיים של צמ
חחים במדבר חושבים על החום, היובש, הק

כן  על  המלוחה.  החרסיתית  והקרקע  רינה 
הבע המכשול  הוא  שהקור  לשמוע  חמפתיע 

ייתי ביותר לגידול צמחים בנגב. בחורף 2007 
הטמפרטורה ליד צריף בן-גוריון צנחה לשבע 
מעלות מתחת לאפס, ומשטחים נרחבים של 
שנים  לאחר  קפאו  טלמון  העמיד  המשתרע 
של מרבדי פריחה ורודים מרהיבים. השילוב 

חשל גובה רב מעל פני הים, יובש ושמיים בהי
גורמים לכך שבנגב בחורף יש לא מעט  רים 

ולעי חלילות עם טמפרטורות מתחת לאפס, 
תים אף כמה לילות ברצף של קיפאון. 

איך מזהים כשצמח נפגע מקור? בעקבות קרה 
)במיו הצמח  של  עלים  התייבשות  חניכרת 

שחורים  והופעת כתמים  עלים צעירים(,  חד 
הם  הנזקים  לעיתים  העלים.  על  חומים  או 
חמורים יותר, וענפים שלמים מתייבשים או 
נרקבים. אם גם השורשים נפגעו, הצמח כולו 

חעלול למות. רק באביב, כשהטמפרטורות עו
לות, אפשר יהיה לדעת אם הצמח חי או מת. 
איך נימנע מפגיעות קור? ראשית, יש להימנע 
לקור.  כרגישים  שידועים  צמחים  משתילת 
בקטלוגים של צמחי נוי של ישראל מציינים 
את הרגישות של הצמחים לקור, ולעיתים גם 

ממד שמוצאו  עץ  למשל  מוצאם.  ארץ  חאת 
לקור.  רגיש  שיהיה  סביר  צאלון,  כמו  גסקר, 

חבמשתלות, במיוחד באזור החוף, תמצאו מג
להיות  שעלולה  עשירה,  טרופית  צמחיה  וון 
רגישה לקור. במשתלות אלה לא תמיד ידעו 

חלהמליץ אם צמח רגיש לקור ומתאים לאזו
חרינו. אם בכל זאת תרצו לשתול צמחים רגי

אותם בצד הדרום-מזרחי  שתלו  לקור,  שים 
של הבית, המוגן מהרוח, ובקרבתו, שכן הבית 

חפולט קרינה בלילה. אם יש הבדלי גובה בגי
נה, שתלו את הצמחים הרגישים במדרון ולא 
בחלק התחתון של הגינה, שם קר יותר. ואם 
אתם ממש דואגים לצמח הרך, הכניסו אותו 

הביתה בחורף, וחממו אותו עם הפוך... 

 פינת הצמח המדברי:
 חרוב מצוי 

Ceratonia siliqua

אם במהלך השבועות האחרונים הלכתם לכם 
בשלווה לצד עצים גדולים וירוקים והרחתם 
גבר,  של  זרע  לריח  דומה  קצת  חריף,  ריח 
קרוב לוודאי שהרחתם ניחוח של פריחת עץ 
לריח  שמתייחסת  עתיקה  אגדה  זכרי.  חרוב 
על  מספרת  החרובים,  לפריחת  האופייני 
לבם אל  לוקחים את בחירת  הבדואים שהיו 
חרוב זכרי פורח. אם ניכר בנערה שהיא מזהה 
את הריח – סימן שיש לה ניסיון מיני, ואז היו 
מגרשים אותה. ריח פריחת החרוב, למעשה, 

וכ האבקנים,  את  שאוספים  חרקים  חמושך 
פרחים  אצל  צוף  לאסוף  בדרכם  עפים  שהם 
ומהם  הנקבה,  פרחי  את  מפרים  הם  אחרים, 

מתפתחים פירות החרוב. 
חהחרוב נמנה על מספר קטן של צמחים שנק

ראים דו-ביתיים, כלומר פרחי הזכר והנקבה 
דו-בי עצים  נפרדים.  )עצים(  בבתים  חגרים 
נפ חשקה  אם  ותמר.  תות  הם  אחרים  חתיים 

כי  העץ,  מין  את  שתבדקו  כדאי  בפרי,  שכם 
אם  יודעים  איך  פרי.  נותני  הנקבות  עצי  רק 
העץ זכר או נקבה? צריך לראות את הפריחה, 
כלומר לזהות אבקנים בפרח זכרי או צלקת 

בפרח נקבי. 
למרות שהחרוב הוא עץ ים-תיכוני ואינו גדל 

בו חרוב  עצי  כמה  ישנם  )אך  במדבר  חטבעי 
נאות(,  מחוות  הרחק  לא  למשל,  בנגב,  דדים 
הוא עץ גינון מצוין שמתאים לתנאי המדבר. 

הקס ממשפחת  ירוק-עד  עץ  הוא  חהחרוב 
הם  מהמשפחה  אחרים  )נציגים  לאפיניים 
לסדרת  המשתייכת  והצאלון(,  החורש  כליל 

כמשפ מוכרות  משפחות  )בהן  חהקטניות 
נפוץ  הוא  בטבע  והשיטים(.  הפרפרניים  חת 
מטר,   300 לגובה  עד  הארץ  ובצפון  במרכז 

חלצד אלת המסטיק. בגינה הוא גדל לאט וי
היה עץ בינוני בגובה 4-5 מטרים וברוחב של 
כ-6 מטרים. הוא מתאים לגדול בצד המערבי 
של הבית, שם הוא יחסום את הרוח ויצל על 
אחר- של  החזקה  הקיצית  מהשמש  הבית 

הצהריים. 
גלעד מיכאלי
משתלת קרקש
www.karkash.com 

פינת הגינון המדברי 

אם היא מכירה את הריח, צריך לחשוד

כותרת כותרת



      

התכנית כוללת:
 הדרכה לאורח חיים בריא

 סדנאות בישול 
 פעילות גופנית

 כלים להפחתת מתח

14 מפגשים במתנ"ס רמת נגב

איזון ברמה                                                   
איזון סוכר ולחץ דם

 מרפאת היל"ה מזמינה אתכם 
להצטרף למחזור השלישי של קורס

 בהנחיית הנטורופתית חני טופר 
ומאמן הכושר תומר בסקינד

לפרטים נוספים מרפאת רמת נגב – 08-6564154

כתוצאה מהמגעים יינתנו 10% הנחה על מחירון 
הכניסה לפארק קרסו למדע ליחידים ולמשפחות ללא 

כפל מבצעים והנחות.
ברכישת מנוי שנתי תושבי רמת הנגב יזוכו ב-5%. 

אגף קהילה וחינוך פעל בשבועות 
האחרונים להוזלת מחירי הכניסה לתושבי 
רמת הנגב בפארק קרסו למדע בבאר שבע.


