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דבר ראש המועצה
שלום לתושבי רמת הנגב

גשם , תן קצת גשם...
בחסדי  תלויה  אינה  הנגב  ברמת  החקלאות  מרבית 
50% ממי ההשקיה מליי  שמים, אלא במים. כמע ט
חים, ונמצאים בשפע עמוק באקויפר הנמצא כ-800 
מ טר מתחתינו. במהלך השנים למדנו להשתמש עוד 

החק הגידולים  השקיית  ל טובת  אלה  במים  יועוד 
לאיים. ובכל זאת בלי מים אין חיים, ה טבע סביבנו 
זקוק לגשם, ישראל זקוקה לגשם! לחקלאות, למשק 
משלו  חוקים  ל טבע  נכון,  האקולוגי.  ולמאזן  המים 

וקרוב לוודאי שאין לנו יותר מדי יכולת להשפיע.
ואת  ההתיישבות  את  לפתח  מנת  על  זאת,  לעומת 

מאמ העת  כל  משקיעים  אנו  באזורנו  יהחקלאות 
צים בפיתוח מקורות מים נוספים. בעקבות עבודה 
מנהל  מוסקוביץ,  יענקל'ה  של  ומסורה  מאומצת 
על  והחל טה  דרך  פריצת  על  התבשרנו  החקלאות, 
השקעה של כחצי מיליארד שקל בפיתוח מקורות 

ימים ברמת הנגב. לכשייסגרו כל הפר טים נרחיב ונ
ספר, ועד אז נשמח לקצת גשם, ולו רק שיעשה  טוב 

לאביב הקרב. 

מתנדבים בע"מ
על מתנדביה של יחידת חילוץ הר הנגב נמנים תושבי 

ירמת הנגב, אשכול, ירוחם, מצפה רמון ובדואים תו
שבי הפזורה. המתנדבים נכונים לכל קריאת מצוקה, 
בכל יום, שעה ועונה – עבודתם מופלאה ומ טיילים 
רבים חבים להם את חילוצם. בשנה האחרונה עברה 
ניקו,  ממתנדביה,  אחד   – פשו ט  לא  משבר  היחידה 
ולסייע  לחלץ  נרתמו  היחידה  מתנדבי  קשה.  נפצע 
לחברם, נסעו, אספו, כתבו, עזרו, נתנו, סיידו, שיפצו 

ושוב נסעו ושוב ביקרו ושוב נקראו להמשיך. 
ילפני מספר שבועות נבחר מפקד חדש ליחידה, נמ

רוד בן אהרון. נפגשתי איתו וסיכמנו כי נפעל ביחד 
לחזק את היחידה בכל מה שנדרש. מתנדבי יחידת 
חילוץ הר הנגב הם נכס לאזור ולקהילה. אנו יודעים 

להעריך ולשמור על הנכסים.

מדברים עם השטח 
באפיקים  מתמיד  דיאלוג  מתקיים  האחרונה  בשנה 
בין מנהיגי הבדואים באזורנו לבין המועצה.  שונים 
שבהן  פגישות  מספר  קיימנו  האחרונים  בחודשים 
פיתוח  )כמו  שונים  נושאים  ומלבנים  מדברים  אנו 
מעבר  התקדמנו  ואפילו  גמלים(,  ושו ט טות  תיירות 
לכך. עיקר הדיאלוג נועד על מנת להסדיר את חזון 
הקמת ישוב בדואי ברמת ציפורים, ואולי ישוב נוסף. 

יהסוגיה מורכבת ואינה תלויה רק ברצונה של המוע
צה או של המנהיגות הבדואית, אך אין ספק שהליכה 
משותפת תוכל להביא תוצאות  טובות יותר. הקמת 

יתווס שלא  בכך  מותנית  ציפורים  ברמת  יהיישוב 
שהמשפחות  ובכך  נוספות,  בדואיות  משפחות  פו 
הקיימות באזור יתחייבו להכנס ליישוב. תהליך לא 

פשו ט. 
מנגד, התחלנו בקידום נושאים ופעילויות שיש עימן 

"דרך האוהלים", פיתוח פרויק ט תיי יתוצאות, כמו 
רותי בדואי לאורך כביש 40, בין מצפה רמון לשדה 
מאהלי  בין  עובר  הוא  שגם  הנגב,  הר  שביל  בוקר; 

מתיי להתפרנסות  תרומתו  את  ותורם  יהבדואים 
רות; ובקנה שילוב הבדואים באזור בפארק חרותות 

הסלע, שעוד ידובר ויסופר בו.

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

שיתוף הציבור בנושא ניצנית 
במסגרת קידום התכנית ליישוב חדש בפתחת ניצנה, התקיים מפגש לשיתוף הציבור

16.2.14 התקיים מפגש לשיתוף הציי  בתאריך
בשל  אולי  ניצנית.  החדש  היישוב  בנושא  בור 
השעה שהיא שעת ארוחת הערב המשפחתית, 

יאולי בגלל המרחק, ואולי כי לא כ-ו-ל-ם רו
ובאו למו יאים בחשיבות המפגשים, התקבצו 

עדון בכמהין קומץ תושבים שבאו לשמוע על 
השינויים שחלו בתוכנית ליישוב החדש.

ינתחיל בקצת תזכורת והיס טוריה: מ טרות היי
שוב ניצנית – יצירת ישוב קהילתי מוביל באגן 

וכן אפ יניצנה, המהווה מרכז למתן שירותים, 
שרות למגורים שאינם חקלאיים במרחב. גודל 
1800 מגרשי מגורים, שיי -היישוב המתוכנן כ

היישוב  של  התוכנית  שלבים.  בחמישה  וקמו 
זה  ישראל  מקרקעי  מינהל  ידי  על  מקודמת 
מספר שנים, וכאשר הגיעה לתקופת ההפקדה 
ניצנה  פתחת  מאזור  רבים  תושבים  התאחדו 
והתנגדו לה, מתוך ראייה כי היישוב מוקם על 

יש טח רגיש נופית ופוגע באתרים המהווים פני
נים תיירותיות ומקומיות.

בצעד אמיץ, יזם עוזי חבשוש פגישה מחודשת 
של כלל הגורמים השותפים לקידום התוכנית. 

ינערך סיור בש טח בשיתוף גורמים רבים – נצי
גי לשכת התכנון של מחוז דרום, רשות ה טבע 
והגנים, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה, החברה 
נציגי  ישראל,  מקרקעי  רשות  ה טבע,  להגנת 
הנוער  כפר  נציגי  בעבר,  שהתנגדו  התושבים 
לבחון  הייתה  המ טרה  המועצה.  ונציגי  ניצנה 
הגבעות,  מן  היישוב  ל"ירידת"  פשרה  הצעת 

יומיקומו צמוד ומעבר לכביש לכפר הנוער ני
והתוכנית  השינוי,  על  בירכו  כל הצדדים  צנה. 
– בתוספת מימון של רשות מקרקעי ישראל – 

חזרה ויצאה אל הדרך.
כיום אנו למעשה מקדמים את החלופה הנ"ל. 

יהחלופה הוצגה ללשכת התכנון בפגישה מוק
ידמת, וכן עברה דיון מול המשרד להגנת הסבי

בה, שדרש סקר השפעה על הסביבה ופיר ט את 
דרישותיו וכיום עמלים על השלמתן. התוכנית 

יעדיין לא הועברה לדיונים ס ט טו טוריים בווע
דה המקומית או במחוזית. 

במקביל, רצינו לוודא כי אנו ממשיכים בשיתוף 
המשמעותי  לשינוי  שותף  שהיה  ציבור  אותו 
לתוכנית, וכן פורסים את התוכנית בפני תושבי 

את  ערכנו  לכן  יחסית.  מוקדם  בשלב  הפתחה 
המפגש האחרון, שמ טרתו הייתה הצגת תהליך 
התכנון ותוצרי חלופות התכנית, במ טרה לקבל 
התייחסויות והצעות מציבור מתיישבי האזור. 

התכנית הוצגה באמצעות מצגת הכוללת דברי 
הסבר ומפות שנמסרו לנציגי התושבים בתום 
הדיון. התושבים העלו נושאים רבים ומגוונים, 
ייעודיות  לאוכלוסיות  שיווק  רעיונות  ביניהם 
בקצב  היישוב  את  ולפתח  להצליח  מנת  על 
לגודל  הצעות  לתעשייה,  רעיונות  יותר,  מהיר 
לגודל  השלום,  לפסל  והתייחסות  המגרשים, 

ולמ התיירותית  ליזמות  הפתוחים,  יהש טחים 
ערך התנועה בתכנון החדש. 

הוו לאתר  הקרובים  בימים  תועלה  יהמצגת 
תושב  לכל  אפשרות  ותינתן  המקומית,  עדה 
רמת הנגב לקבל את הנתונים במלואם. כמו כן, 

יצפויים מפגשים נוספים לאורך התהליך והתו
בהעלאת  ולהשתתף  להמשיך  מוזמנים  שבים 

הרעיונות ובסקירת התכנון.
שירה מוריוסף, מהנדסת המועצה 
אגף התיישבות והנדסה

רמת הנגב שוב זכתה בפרס ניהול תקין

לא שכחנו אף אחד!לא שכחתם מישהו בדרך?

המועצה זכתה בפרס שר הפנים מדי שנה מאז 1993

בעקבות הסרט "להיות חקלאי במדבר"

גם השנה זוכים בפרס: 
פרס שר הפנים לניהול 

תקין לרמת הנגב. 
הפרס מוענק לרשויות 

מקומיות בגין שורה של 
קריטריונים הנבדקים 
על ידי משרד הפנים, 

ובהם ניהול כספי תקין, 
ניהול ארגוני תקין, 

שכר, כח אדם, מערך 
השירותים לתושבים 
ומערך התכנון ובניה. 

ראוי לציין כי פרס 
הניהול התקין מוענק 
לרמת הנגב ברציפות 
מאז 1993, עת החל 

משרד הפנים בהענקתו. 
"הפרס", אומר שמוליק 

ריפמן, "הוא אות 
הערכה לגזבר, למחלקת 

הנהלת החשבונות, 
למנכ"ל ולכל עובדי 

המועצה על כל 
מחלקותיה על עבודה 

מסורה ואחראית".

שר הפנים 
גדעון סער 
מעניק את 

הפרס לראש 
המועצה

ראיתי את הסר ט "להיות חקלאי 
במדבר" פעמיים: פעם בלימודי 
האירועים  באולם  חמישי  יום 
ביו טיוב.  ואח"כ  המו"פ,  של 

בדק בדקתי  השנייה  יבצפייה 
לא  שאולי  משום  וזאת  דקנות, 
אמירה  שהיא  ואיזו  לב  שמתי 

כנר אבל  ממני,  חמקה  יק טנה 
אה שלא  טעיתי: יואל דה מלאך 
ז"ל אפילו לא מוזכר בסר ט, ולו 
של  פה  פלי טת  באיזו  או  ברמז 
ח"ן  יודעי  מהדוברים.  מישהו 
אמרו לי שיש איזה אזכור עקיף 
על  כהן,  שבתאי  בדברי  ק טן 
משהו בדבר "היישר מהמעבדה 
לי  שידוע  כמה  שעד  לחקלאי", 

זו הייתה סיסמתו של יואל...
מניח  ואני  יודע,  שלא  למי  אז 
הסר ט  להפקת  שהאחראים 

זה  )הרי  הי טב  יודעים  הזה 
המו"פ(,  של  הבית  באתר  כתוב 
יואל דה מלאך הוא זה שהקים 
את המו"פ ברמת הנגב. תקציר 

הת זה  הקודמים:  יהאירועים 
חקלאית  נסיונות  בתחנת  חיל 
רביבים, שהלכה  ק טנה בקיבוץ 

שהגי למה  והגיעה  יוהתפתחה 
עה היום, והשאר, כאמור, באתר 

המו"פ...
לכן  טוב יעשו מזמיני הסר ט אם 
וימצאו דרך  יתקנו את השגיאה 
של  במילה  או  בהערה  להזכיר, 
גוריון  בן  שבין  הדוברים,  אחד 

ילבין שבתאי כהן, יענקל'ה מוס
יקוביץ' וציון שמר, היה עוד מיש
הו "שולי" בשם יואל דה מלאך.

גדעון )גיצי( פרידברג
קיבוץ רביבים

גיצי שלום, 
ביחס  מכתבך  את  קיבלתי 
מתייחס  בכוונה  הסר ט  לסר ט. 
רק להתיישבות החדשה ברמת 
ההיס טוריה  לכלל  ולא  הנגב, 

החקל פיתוח  של  יהמפוארת 
אות באזור – כך נקבע בוועדת 
הפקת  את  שליוותה  ההיגוי 

היי הועדה  מ טרת  יהסר ט. 
שבין  הקשר  את  להראות  תה 
החקלאים הצעירים ומו"פ רמת 
הרלוונ טיות  את  ולהציג  הנגב, 

שבהתיישבות החקלאית.
התיי המרכז  גם  כולו,  יהמרכז 
הכ בחלל  לקום  ההולך  ירותי 
לני המרכז  וגם  ובפ טיו,  יניסה 

סויים חקלאיים, ייקרא על שם 
יואל דה מלאך ז"ל. הסר ט הוא 

הפרו בתוך  ק טנ טן  חלק  ירק 
מרכז  הקמת  של  הגדול  יק ט 

הסברה  ביקור,  מידע,  הנצחה, 
וחוויה להיכרות עם החקלאות 
אנו  אלה  בימים  הנגב.  ברמת 
לביצוע  משאבים  גיוס  בשלבי 
הרחבה  והפרוגרמה  התוכנית 
על  המבקרים  מרכז  להקמת 

שם יואל דה מלאך ז"ל.
אזור  נקבע  התצוגה  בתוך 

חלו סיפור  את  המספר  ישלם, 
ברמת  החקלאיים  הניסויים  צי 

המד מיוחדת  פינה  ובו  יהנגב, 
גישה את פעילות אנשי רביבים 
– ויואל ביניהם. יומנו של יואל 

באמצ יומחש  זה,  באתר  ייוצג 
עים  טכנולוגיים חדישים, ויהיה 
הבסיס להווייה החקלאית בכל 

רמת הנגב.
בברכה

רז ארבל
מנהל מחלקת תיירות
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העדלאידע יוצאת לדרך
בפורים ייערך כמדי שנה הפנינג סביבתי מדברי בהובלת תלמידי בית הספר התיכון לחינוך סביבתי

יובי יתלמידי בית הספר התיכון לחינוך סביבתי 
הירוקה,  הסביבתית  העדלאידע  את  בפורים  לו 
שתיערך גם השנה במדרשת שדה בוקר. האירוע 
המועצה  בשיתוף  ה-15.3.14,  שבת  ביום  ייערך 

האזורית. 
9:00  יצעדו שכבות בית הספר התיי  החל משעה
בתהלו המדרשה,  ברחבי  סביבתי  לחינוך  יכון 

יצרו  אותם  מיצגים  גבי  על  וססגונית  גדולה  כה 
יבעצמם. העדלאידע היא אירוע שיא בשנת הלי

מודים, ולקראתה מתארגנות השכבות במרץ רב. 
מתכננים  השכבתי,  הנושא  את  בוחרים  החניכים 
מייצרים  התלבושות,  את  מעצבים  המבנים,  את 
ריקודים וכל זאת בתהליך עצמאי המלווה על ידי 
נושא  על  עובדת  כל שכבה  הצוותים החינוכיים. 
משלה, כשהשנה נבחרו הנושאים גמדים ) ט'(, זמן 

)י'(, אינדיאנים )י"א( ומשוגעים )י"ב(. 
יבסיום התהלוכה יתקיים בדשא המרכזי של היי

האיזור,  ואמני  אמנות  ממי טב  מכירות  יריד  שוב 

ושתיה.  מזון  ודוכני  ומנוחה  יצירה  פינות  הכולל 
)צימ פרסים  נושאת  הגרלה  תתקיים  יבנוסף, 

מדבר",  "נווה  בספא  פינוקים  עיסויים,  יין,  רים, 
ועוד - הכל  ועוד  ג'יפים, פעילות סנפלינג   טיולי 

עס את  המפעילים  האיזור  תושבי  של  יבתרומה 
קיהם באיזור המדרשה(. התשלום להגרלה, בסך 
של 5 ש"ח לכר טיס, יסייע לשכבת י"א, המנהלת 
שיתקיים  לפולין  המסע  במימון  העדלאידע,  את 

בתחילת השנה הבאה. 

ואכן כך! למחרת האי ירוקה?  יאמרנו עדלאידע 
התיכון  ספר  בבית  גדול  פירוק  בהפנינג  רוע, 
לחינוך סביבתי, יפרידו התלמידים את כל חומרי 
המיצגים לסוגיהם השונים, וכמובן ישלחו כל מה 

שניתן למחזור. 
בואו ליהנות מהפנינג מדברי ססגוני ושמח, והכי 

חשוב - לא מזיק לסביבה. 
מכן  לאחר   ,08:30 לשעה  עד  רכבים  עם  הגעה 

החניה מחוץ ליישוב.

)תוכנית  10/ב/1  תמ"א  אושרה   8.4.13 בתאריך 
ימתאר ארצית(, אשר נושאה הקמת תחנת כח סולא

רית בסביבות אשלים. מ טרת התוכנית הייתה הוספת 
תחנת כח שתספק חשמל ותאפשר למדינה ישראל 
מכמות   10% הפקת   - שלה  האנרג טי  ליעד  להגיע 

תצרוכת החשמל באמצעים אל טרנ טיביים.
קצת מספרים: התחנה כוללת שלושה מיזמים - שני 

סולא תרמו  תחנות  של  ימיזמים 
פו טו-וו מתקנים  של  ותחנה  יריות 

כ-12,500  התוכנית  ש טח  ל טאיים. 
דונם, וסך הייצור באתר כולו כ-250 

מגה ווא ט.
תאי  שלושה  כולל  אשלים  אתר 
ש טח: תא ש טח בהיקף של כ-4,500 
 PLOT(  211 לכביש  מצפון  דונם 
כח  תחנת  להקמת  המיועד   ,)A
השוקת  בשי טת  סולארית  תרמו 
של  בהיקף  ש טח  תא  הפרבולית; 
 211 לכביש  מצפון  דונם  כ-4,300 
)PLOT B(, המיועד להקמת תחנת 
בשי טת  שניה  סולארית  תרמו  כח 
מגדל השמש; תא ש טח בהיקף של 
 211 לכביש  מצפון  דונם  כ-1,370 
להי המיועד   ,PLOT A ל -בסמוך 

קמת תחנת כח פו טו-וול טאית.
גז  של  תשתית  תוקם  הכח  לתחנת 
 טבעי, שתוואי ההולכה שלה אושר 
 .40 כביש  לאורך  נפרדת  בתוכנית 
התוכנית גם קבעה דרישות ליזמים 

מצו בו  נופי,  פיתוח  של  ילנושא 

מרכזי  להקמת  ואפשרות  מצפורים  שני  הקמת  יין 
מבקרים.

מראות  מאלפי  מורכבת  המערכת   ,PLOT B-ב
240 מ טר, שמרי  המכוונות במעגל אל מגדל בגובה
כז את קרינת השמש אל דוד קי טור שעומד בראשו. 
בדוד מחוממים המים ליצירת הקי טור ב טמפר טורה 
ל טורבינה  מוזרם  הקי טור  ביותר.  גבוהים  ובלחצים 
בכל  כמו  החשמל  את  שיוצרת 
קי טור.  המבוסס  חשמל  מתקן 
הקי טור  מקורר  מכן  לאחר 
המים  לדוד  וחוזר  למים  חזרה 

ילשימוש חוזר )ולכן תרמו- סו
לארי(. 

לע היזם  מן  דרשה  יהתוכנית 
לעיצוב  אדריכלים  תחרות  רוך 
המגדל. התחרות נערכה בניהול 
עמותת האדריכלים, המהווה את 

יהגוף המקצועי בארץ לרוב תח
ני לתחרות  האדריכלים.  ירויות 

35 משרדי אדריכלים שהי  גשו
האדריכלים  וזוג  הצעות,  גישו 
ערן זיו ויזהר קדמי זכו בתחרות 

העי כי  לציין  יש  כספי.  יובפרס 
צוב לא היה פשו ט לאדריכלים, 
שכן המגבלות ההנדסיות במגדל 
היו לא פשו טות וכמע ט ולא היו 
גמישות. שופ טי התחרות פיר טו 
כי הבחירה בהצעה זו התבצעה 

חד עיצובית  "תפיסה  יבעקבות 
"אני הפרויק ט  וישימה",  ישנית 

יצירת אפק טים של אור  וכן "מאפשר  וגמיש"  גמ טי 
יוצל". האדריכלים מצידם הדגישו את בדיקתם לעו

מק כי הפרויק ט ישים, ופשו ט להקמה ולתחזוקה.
מגדל השמש הראשון שהוקם בישראל נמצא במכון 
64 מראות. בשנים האחי  ויצמן למדע ברחובות, ובו
ירונות הוקם עליו קול ט שמש חדשני ששיפר את בי

צועיו ומגיע ל טמפר טורות גבוהות. מגדל נוסף קיים 
בפארק התעשייה רותם.

לאדריכלים  הפרסים  הענקת  ב טקס  דבריי  מתוך 
מקודמות  האחרונה  בתקופה  הנגב  "ברמת  הזוכים: 
כמקום  בנגב  עוסקות  גם  מהן  רבות  רבות.  תוכניות 
ארוך  תהליך  לאחר  הסולארית.  לאנרגיה  אידיאלי 
ומהחלק  אני שמחה להיות חלק ממימוש התוכנית 
המעשי שלה. ראויים להערכה עורכי התמ"א שפתחו 

ונת אדריכלים  לתחרות  המגדל  נושא  את  יודרשו 

הזה.  העצום  ההנדסי  למתקן  עיצובית  הזדמנות  נו 
תושבים ברמת הנגב גאים אך יחד עם זאת חוששים 
לא מע ט לשינויים הגדולים המתקרבים אלינו, ואני 
מקווה שנמצא את עצמנו גאים ונשכרים מהפרויק ט 
הזה, גם כמוקד עליה לרגל עבור תיירים ומזדמנים 
באמת  כמשהו  באובייק ט  וגם  בתהליך  שיתעניינו 
ראשוני שמוקם בארץ בהיקף כזה. ישר כח למגישים, 
ליצירתיות ולתהליך כולו שהיה מאד מכבד ומעניין, 
ובהצלחה ליזמים בדרך המימוש. אנחנו כבר שוקדים 

על בדיקת התוכניות לאישורן".
התחנות צפויות להתחיל לפעול בשנת 2016-2017 
הבניה  רישוי  לתהליך  הועברו  כבר  וחלקן  בהדרגה, 

בוועדה המקומית לתכנון ובניה.
שירה מוריוסף
מהנדסת המועצה, אגף התיישבות והנדסה

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים 
למזכירויות היישובים ובאתר המועצה 

04.03.14 שיחות על ספרים, חיים יקרים מאת 
אליס מונרו

שלישי, ב' אדר ב', 20:30 במדרשת בן גוריון
פגישת קבוצת הקריאה במדרשה מזמינה אתכם 
להצ טרף. המפגש מתקיים בבית משפחת קידר, 

הפעם בהנחיית אביבה כהן. 
השתתפות ללא תשלום אך יש להירשם 

מראש אצל ענת שרגאי, 054-3059254 או 
anatshragai1@gmail.com

06.03.14 "כושילאימאשלהם" - הרכב מוזיקה 
שחורה

חמישי, ד' אדר ב', 21:00 במועדון קדש ברנע
"רעב" צובעים את השממה בשחור. שירים 

מהאסופה בליווי מוסיקות שחורות ומשונות 
עם דויד בומבם פרץ. 

הכניסה חופשית.

15.03.14 עדלאידע - אירוע פורים המסורתי, 
בהפקת התיכון לחינוך סביבתי

שבת, י"ג אדר ב', 10.00, התהלוכה מתחילה 
מהתיכון לחינוך סביבתי 

בסיום - דוכני מכירה ומזון באזור המרכז 
המסחרי.

הכניסה חופשית.
תנועת כלי רכב תחסם ליציאה/כניסה ליישוב 

החל מ-08.30. תתאפשר רק תנועה רגלית. 
חניה מחוץ ליישוב.

24.03.14 הצגת ילדים "המשאלה של צבי"
שני, כ"ב אדר ב', 17:00 במועדון בקדש ברנע

27.03.14 איתי פרל שר ליאונרד כהן
חמישי, כ"ה אדר ב', 21:00 במועדון בקדש 

ברנע
הכניסה חופשית.

28.03.14 שישי ציוני, חיפושים לאורך השביל
שישי, כ"ו אדר ב', 09.30-12.30 באודי טוריום 

מכון בן גוריון, מדרשת בן גוריון
יותם יעקובסון - מסעות במרחק, מסעות בלב.

ריקי כהן, מירה שנער וניצה דוידוב - נשים 
נוסעות, על המיוחד במסעות נשים.

מחיר: 30 ₪. 
.shbsh@bgu.ac.il, 08-6592103 :לפר טים

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

תחזית תרבות

תפיסה 
עיצובית 
חדשנית 
וישימה. 
הדמיה של 
מערכת המורכבת מאלפי מראות המכוונות במעגל. הדמיה של אזור Plot Bהמגדל

ומהשמש עוד תופק אנרגיה
במסגרת הקמת תחנת הכח הסולארית באשלים, ייבנה מגדל בגובה 240 מטרים. החודש 

הסתיימה התחרות לבחירת התכנית האדריכלית המוצלחת ביותר למגדל
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החלל(  )מעבדת   SpaceLab התוכנית  במסגרת 
בינואר  ולרגל שבוע החלל, התקיים  של קרן רמון 

במ בארץ  ספר  בתי  משבעה  לתלמידים  שיא  ייום 
כון ה טכנולוגי חולון. תלמידי הגברה פיזיקה בכיתה 
הזו. האירוע  היוקרתית  נו טלים חלק בתוכנית  י"א 
כלל מפגש מיוחד עם האס טרונאו טית אנה לי פישר 

ימנאס"א, וכן מפגש מרגש עם רונה רמון. רמון הד
המשפחה  הם  הפרויק ט  שתלמידי  בדבריה  גישה 
המורחבת שלה, שממשיכה את דרכו של אילן רמון 

ז"ל. 
הבול מהאס טרונאו טיות  אחת  היא  פישר  לי  יאנה 

 טת והוותיקות של נאס"א. את דרכה בעולם החלל 
החלה כמועמדת לנאס"א בשנת 1978, ותוך שנתיים 
בסוכנות  תפקידיה  רוב  חלל.  למשימות  הוכשרה 
מערכות  טכנולוגיות  של  בבדיקות  התרכזו  החלל 
למסלול  תקשורת  לוויני  שני  החזרת  מתקדמות, 
שלהם ופרויק טים במעבורת החלל, בתחנת החלל 
לה טסת  החדשני  "אוריון"  ובפרויק ט  הבינלאומית 
במשימות  הירח.  על  לנחיתה  מתקדם  חלל  רכב 
של  עבודה  בחלל.  שעות  מאות  צברה  היא  אלה 
שנים השיגה לה תארי כבוד רבים, ביניהם מדליית 
"אם   – לא פחות חשוב  ותואר  נאס"א  השירות של 

השנה". 
פישר סיפרה לתלמידים, בליווי שיקופיות וסר טים, 
תחושות  על  לחלל,  ה טיסות  במהלך  חוויותיה  על 

יחוסר הכבידה, על החיים במעבדת החלל ועל הח
לבסוף  החלל.  בתחום  המחקר  המשך  של  שיבות 
היא ענתה על שאלות התלמידים והצ טלמה איתם 
אדם  לפגוש  לנו  יוצא  יום  בכל  לא  אכן,  למזכרת. 

ששהה בחלל. 
תוכנית SpaceLab היא פרויק ט שמ טרתו לחשוף 
בני נוער לתחום הלוויינות, החלל והיכולת של בני 

יהאדם לחיות בסביבה מאתגרת ומרתקת זו. הפרו

יק ט מאפשר לבני נוער לבצע ניסוי על גבי תחנת 
יהחלל הבינלאומית בתנאים של חוסר משקל, בס

מתכננת  התלמידים  קבוצת  אס טרונאו טים.  יוע 
תלווה  החלל,  לתחנת  שלו  בשיגור  תשתתף  ניסוי, 
ותנתח את תוצאותיו.  זמן שהייתו בחלל  כל  אותו 

יתב ניסוי  אותו  בחלל,  שיתבצע  לניסוי  יבמקביל 
רגילים. תו פני כדור הארץ בתנאי כבידה  יצע על 

ויקבלו  מדעיים  במאמרים  יתפרסמו  הניסוי  צאות 
חשיפה בינלאומית. הפרויק ט מבוצע בסיוע חברת 
י NanoRackss האמריקאית, המעלה ניסויים לת
נת החלל בשיתוף NASA. בשל העלויות הגבוהות 
מבחנה  בתוך  להתבצע  חייב  הניסוי  השיגור,  של 
ק טנה שניתן לחלק אותה למספר תאים והוא חייב 

ילעמוד בכל  טל טלות השיגור. השיגור מתוכנן לחו
דש מאי 2014. תחנת החלל הבינלאומית מקיפה את 
כדור הארץ בגובה ממוצע של 400 ק"מ ובמהירות 
וצפויה לפעול עד  כ-28,000 קמ"ש,  ממוצעת של 
שנת 2020. בפרויק ט שותפות מספר מדינות, והוא 

יבי טוי ליכולת האנושית להתגבר על מחלוקות אר
ציות ל טובת מחקר משותף עתידי בתחום החלל. 

היא  בפרויק ט  סביבתי  לחינוך  התיכון  השתתפות 
תודות למימון של קרן יק"א, מועצה אזורית רמת 

נגב, קרן רמון ומדרשת שדה בוקר. 
חזי יצחק
התיכון לחינוך סביבתי, מדרשת בן גוריון

כנס ט' - שוויון ערך האדם
כחלק  שלישי,  כנס  ט'  התקיים  ינואר  חודש  בסוף 

ימתהליך ה טרומ"פים ) טרום-פעילים( השנתי. לאו
רך השנה נפגשת יחד שכבה  ט' המועצתית, סופגת 
ערכים, מתעצבת ומתגבשת לקראת שנת ההדרכה 
המתקרבת. בכנס הנוכחי, שעסק בנושא שוויון ערך 

יהאדם, נסענו לבאר שבע לתחרות משימות מאת
גרת במיוחד )"סיימון"( בגרנד קניון. 

המתחרות  שהקבוצות  המגניבות  המשימות  בין 
ביצעו, נחשפו ה ט'ניקים בדרך חווייתית לתופעות 
חברתיות וכלכליות ולפערים בחברה בה אנו חיים. 
גבוהה של  הצלחה בביצוע המשימות דרשה רמה 
מע ט  ולא  יצירתיות  חשיבה,  תעוזה,  צוות,  עבודת 

הומור )עצמי...(.
לאחר התחרות אכלנו ארוחת ערב והמשכנו לדיון 

קבוצתי משמעותי בנושא שוויון ערך האדם.
הכנס היה מושקע, מצחיק ומוצלח - והשתתפו בו 

מספר רב של חניכים מכל ישובי המועצה.

כנס שנת בר מצווה - שיפוץ 
האנדרטה לזכר רמי איילי ז"ל

פברואר,  חודש  בתחילת  שמש  ש טוף  שישי  ביום 
במסגרת תהליך שנת הבר-מצווה המועצתי, יצאו 
במגרפות,  חמושים  לש טח,  ז'  כיתות  ונערות  נערי 

י טוריות והרבה רצון ומצב רוח  טוב. בעבודה משות

פת, תוך שעות בודדות, שופצה האנדר טה לזכרו של 
ה טייס סג"מ רמי איילי ז"ל, שנהרג בתאונה במהלך 
והשומם   טיסת אימון בשנת 1958, בש טח הפתוח 
של אז, הנמצא היום ממערב לכביש 40, בין מבנה 

המועצה לישוב שיזף. 
כבר בשנה שעברה החלה מסורת שיפוץ האנדר טה, 
והשנה המשכנו במ טרה לתחזק אותה ולהרחיב את 

יהחורשה שני טעה סביבה. במהלך היום נחלקו הנע
רים והנערות לשלוש קבוצות, שהתחלפו ביניהן כל 
שעה. קבוצה אחת עבדה באזור האנדר טה, עסקה 

בניקוי וניכוש הש טח, שתילת עצים חדשים ותיחום 
יהאזור. הקבוצה השנייה שיפצה את שביל האופנ

הקבוצה  לאנדר טה.  ומוביל  במועצה  המתחיל  יים 
הע יום  בסוף  באזור.  באופניים  יהשלישית  טיילה 

בודה נערך  טקס מרגש במיוחד, בנוכחות משפחתו 
של סג"מ רמי איילי ז"ל, והונחה אבן לזכרו. 

מעבודה  יותר  וחזקה  מדהימה  דרך  בעינינו  אין 
פיזית, עשייה ויצירה למען מ טרה משותפת, בשביל 
להרגיש את אהבת הארץ והשייכות למקום המיוחד 
הזה שאנחנו חיים בו. בזמנכם הפנוי, שווה לקפוץ 

ובנות שנת הבר  לבקר בפינה הקסומה שיצרו בני 
מצווה, או לפחות להציץ בזהירות מכביש 40 לאזור 

המת האנדר טה  את  ולראות  למועצה  שיזף  ישבין 
חדשת. 

טיול חורף עם בני המושבים
בסופשבוע בתחילת פברואר נערך  טיול חורף ארצי 
באזור  המושבים  בני  תנועת  של  לשכבות  ט'-יב' 
של  במתכונת  מאורגן  החורף  ניצנים.  טיול  חולות 
הכל  כמע ט  עושים  הנוער  בני  כלומר  חוג",  " טיול 
התפרי ט,  את  מראש  בקבוצה  מתכננים  בעצמם: 

ימצ טיידים באוכל וציוד בישול, מבשלים את הארו
יחות על מדורות בש טח, בונים חממות לשינה בלי

לה ומ טיילים בקבוצות ק טנות.
ביום שישי אחר הצהריים יצאנו בסיירת מועצתית 
מובחרת אל חניון ניצנים, התמקמנו, ערכנו קבלת 
שבת באווירה חגיגית, ניגנו ושרנו מסביב למדורה 
ובשמורת ה טבע  כמו פעם. בשבת  טיילנו בדיונות 

יניצנים, מוקפים בנוף מרהיב וחיות בר, עברנו פעי
להיות  נהנינו  ובעיקר  האזור  על  והדרכות  לויות 

ביחד בש טח.
להתראות  קסום...  חורף  היה  טיול  שזה  ספק  אין 

ב טיול אביב!
גרעין עודד רמת הנגב
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

לא כל יום פוגשים אדם ששהה בחלל

צילום: דניאל אביבי המשך המסורת משנה שעברה. שיפוץ האנדרטה                                                               צילום: אייל מור-יוסף הנערים נחשפו לפערים בחברה. כנס ט' 

צילום: ניס רובין בטיול הזה בני הנוער עושים כמעט הכל בעצמם. טיול חורף 

כח משיכה 

חורף חם לנוער 

תלמידי הפיזיקה היו מרותקים להרצאה של אנה לי פישר, אסטרונאוטית ותיקה מנאס"א
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ב- 21.1 התקיים כנס ח' השני, שהפגיש את בני 
הנוער עם אנשים שחלמו וביצעו שינוי חברתי 

יאמיתי. החניכים התחלקו מראש על פי בחיר
נסעה  אחת  קבוצה  מפגש:  קבוצות  לשתי  תם 
לפגוש את רכזת הסניף של כנפיים של קרמבו 
שמדריכים  גילם  בני  מד"צים  עם  שבע,  בבאר 

לפנימיית  נסעה  השנייה  הקבוצה  ואילו  שם; 
חניכי  את  פגשו  שם  שבניצנה,  עולם  תיקון 

יהפנימייה ועברו פעילות משותפת כיפית ביו
תר. לאחר מכן נפגשו החניכים עם דוד פלמ"ח, 
מנהל הפנימייה, לשיחה על אחריות במציאות 

של ימינו.

יקרב ובא האירוע האחרון של פרויק ט "בין השו
רות" הייחודי, במסגרתו מגיע כל חודש אמן מוכר 
שמאחורי  הסיפורים  על  לספר  ארבעים  לפאב 

יהשירים האהובים שכתב, ומשלב ביצועים אקוס
 טיים מיוחדים. עד כה הופיעו במסגרת הפרויק ט 
בהופעות אינ טימיות מאור כהן, קורין אלאל וערן 
לכל  ליבם.  מהגיגי  הקהל  אותנו  ששיתפו  צור, 

יההופעות נגמרו הכר טיסים מספר ימים  טרם הא
להו כר טיסים  ולרכוש  להקדים  מומלץ  אז  ירוע, 

רונה קינן  פעה האחרונה בפרויק ט, הופעתה של 
ב-22.3. שאפו ליזם הפרויק ט אילון צחור מפורום 

הצעירים. 
 - לילה במדבר"  "חיי  החודש חנכנו את תערוכת 
התערוכה השלישית של פרויק ט "מצלמים מקום", 
שמאירה על ההיב טים המגוונים שקיימים במדבר 
במהלך שעות הלילה: שקיעות מרהיבות, תרבות 
לאור  מרחבים  כוכבים,  וחיות,  אנשים  של  לילית 
ירח ועוד - והכל פרי יצירתם של צלמים מקומיים. 

יבתערוכה הציגו עבודותיהם עשרה צלמים מרח
בי רמת הנגב, ובאירוע ההשקה הייתה אווירה של 
להגיע  מוזמנים  נגבית.  רמת  אמיתית  קהילתיות 

ולהתרשם בימי הפתיחה של פאב ארבעים. 
אז מה עוד קרה החודש במרכז הצעירים? פתחנו 
הגיעו  צעירים,  ל טיול  יצאנו  אתרים,  בניית  קורס 

ילהקפיץ בלקן במחסן במסגרת הליין דיסקו פר

י טיזני, ראיינו צעירים למשלחת לדנבר וניו אורלי
נס ובחרנו חמישה צעירים מרחבי המועצה שייצגו 
את צעירי רמת הנגב בכנס צעירים וזהות יהודית, 
המתאימות  חמות  משרות  לוח  בפייסבוק  הקמנו 

יי ילצעירים, המשכנו להעניק לכם ללא תשלום 
עוץ אישי על מנת שתגיעו לבחירה הנכונה ביותר 
עבורכם של מקצוע לימודים, ועוד ועוד. כאן מגיע 
שאפו לשלושת הרכזים של מרכז הצעירים - תמר 
ואבישי  מניצנה  זלוף  ליאור  מ טללים,  ש טיינברג 
את  שמנהל  כנפי  ליקיר  וכמובן  מאשלים,  אדרי 

פאב ארבעים ביצירתיות ומסירות רבה. 
בימים אלה אנו שוקדים ומתכוננים לקראת כנס 
במסי  ,26.3 ב שיתקיים  לס טודנ טים  -התיישבות 
יגרתו ייצאו שלושה סיורים ברחבי המועצה לקהי

לות שמעוניינות לקלו ט צעירים, לראות בעיניים 
וברגליים מה מתפתח במועצה מבחינת אפשרויות 
התיישבות ולפתוח קצת את הראש. בנוסף, אנחנו 
עובדים בימים אלה על הקמת מערך מילגות פר"ח 
לס טודנ טים ברמת הנגב לקראת שנת הלימודים 

יהבאה, במהלכה צעירי רמת הנגב יוכלו לחנוך אי
שית ילדים מהקהילות שלהם לאורך השנה. 

שיהיה סוף חורף נעים.
נעמה חיימוב-צנעני
מנהלת מרכז צעירים רמת הנגב
אגף קהילה וחינוך

לאחר מפגש מוצלח ומהנה בקיבוץ רביבים, קפה 
הפעם  ניצנה.  פתחת  לעבר  בדרכו  ממשיך  נודד 

הנו בכפר  יתכנסו  ) ט'-י"ב(  תיכון  גיל  חניכי  יכל 
ער ניצנה למפגש חווייתי, מהנה ו טעים. בתוכנית 
משחק משימות, מפגש עם אורח מיוחד וארוחה 

וינוהל ע"י החניכים המ י טעימה. הערב מתוכנן 
דהימים של ישובי פתחת ניצנה, בליווי אילון זר, 

ירכז הנוער של הפתחה, וצוות "גיל תיכון" מוע
צתי. 

19.3 בשעות אחרי הצי  המפגש יתקיים בתאריך
הריים עד שעות הלילה. פר טים נוספים בהמשך.
דן שפירא
רכז תוכניות מניעה ומשלחות נוער
אגף קהילה וחינוך

הנוער  מדריכי  כל  יחד  יצאנו   11-12.2 בתאריך 
המדריכים  בהשתלמות  להשתתף  המועצה  של 
של המרחב הכפרי בבית שאן. תוכן ההשתלמות 
עסק בחינוך לדמוקר טיה, והפגיש את המדריכים 
כולל  הכנס  החינוך.  מעולם  רבות  דילמות  עם 

המוע ומכל  הארץ  רחבי  מכל  מדריכים  יבתוכו 
צות האזוריות. אייל מוריוסף, מנהל יחידת נוער 

יוצעירים, ושניר לוי )בגי(, רכז ההדרכה של מח
לקת הנוער, לקחו חלק בכנס כמדריכי קבוצות 
המדריכים  של  המעורבות  הקבוצות  עם  ועבדו 

לאורך הסמינר.
שניר לוי 
רכז הדרכה מח' נוער וצעירים 
אגף קהילה וחינוך 

התלמידים פוגשים את בני גילם בניצנה

בלקן במחסן מרקידים את "ארבעים"

המדריכים התמודדו עם דילמות רבות מעולם החינוך

כנס ח' - בוא נתערב

מהמתרחש במרכז הצעירים

קפה נודד מגיע לניצנה 

כנס המרחב הכפרי

תלמידי כיתה ח' יצאו ללמוד מקרוב איך יוצרים שינוי חברתי

"בין השורות", תערוכת "מצלמים מקום" ועוד אירועים ופעילויות

הפעם בתכנית: משחק משימות, אורח מיוחד וארוחה טעימה

מדריכי הנוער יצאו להשתלמות בנושא חינוך לדמוקרטיה

מירוץ עין גדי
כ-30 רצים מהמועצה ייצגו אותנו בכבוד ואף חזרו עם פרסים

ב-8.2.14 התקיים מירוץ עין 
גדי הבינלאומי ע"ש גיורא 
ותומר רון, שחגג השנה 31 
שנים לקיומו. מרמת הנגב 
השתתפו כ-30 רצים בכל 

הגילאים, ביניהם ילדים 
רבים, זוגות, בודדים ותופעה 

מיוחדת של משפחות - 
הורים וילדים ששילבו 

כוחות ורצו ביחד. הרצים זכו 
לריצה איכותית, במזג אוויר 
נאה, וחלק מהרצים אף זכו 

להישגים מכובדים. 

דרור הראל
מנהל מחלקת ספורט 
והעשרה, אגף קהילה וחינוך 

יום המעשים 
הטובים ברמת נגב

יישובי המועצה ותושביה מתגייסים להקמת פרויקטים קהילתיים

מחלקת נוער וצעירים הצטרפה לפרויקט יום המעשים הטובים, כדי לקחת חלק באירוע שנתי בו מאות אלפים 
ברחבי הארץ חוגגים יחד את רוח הנתינה ועשיית הטוב. היכולת לקום ולעשות משהו למען מישהו אחר היא 

מתנה נפלאה שמחברת אנשים וקהילות. השנה יתקיימו ברוב היישובים פרויקטים שתוכננו ע"י צוותי החינוך 
ותושבים פעילים, ויבוצעו בעזרת הורים, ילדים ונוער. הפרויקטים שתוכננו הם לטובת הקהילה, ביניהם הקמת 

גינות קהילתיות, שיפוץ וחידוש מועדוני נוער, מבוגרים, תחנות הסעה ועוד.
אני מזמין אתכם לברר מה קורה ביישוב שלכם בתאריך ה-10.3, ולקחת חלק בעשיית הטוב.

דן שפירא
רכז תוכניות מניעה ומשלחות נוער
אגף קהילה וחינוך גאולה צ'יבוטרו הגיעה למקום השלישי במקצה 10 ק"מ
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ההורים והילדים התחרו יחדיו

הילדים מבקרים את הגינה לפחות פעם בשבוע

ביום שישי, ה-31 לינואר, חברת הילדים של קיבוץ 
שדה בוקר פתחה מסורת חדשה - יום הפנינג ביום 
המשפחה, בדגש על פעילויות של ילדים והורים 
יחדיו. מדריכי כיתות א'-ח' הצליחו להרים אירוע 
מרשים בתקציב נמוך מאוד, שכלל בתוכו מספר 
תחנות שונות בהן יכלו ההורים לשחק ולהשתתף 
יחד עם ילדיהם. בין התחנות היו תחנת ריקוד עם 
WII על מסך גדול, כדורגל "ס טרי ט בול", "שולה 

יהמקושים", "מסלול מכשולים" )הורה מכוסה עי
ניים מובל על ידי ילדיו(, פיתות ב טאבון, בית קפה 

שו משפחתיות  בתחרויות  נחתם  ההפנינג  יועוד. 
נות, ביניהן ריצה על חביות, הליכה על מגלשיים 

ארוכים ולימבו משעשע. 

אילן יפרח, רכז חברת הילדים בקיבוץ שדה בוקר 
אומר כי "ההפנינג, באופן שבו הוא נערך, מייצר 

וזו עיקר מ טרתו. בנוסף, הוא מה יהמון שמחה, 
לשחק  מהשגרה,  לצאת  לקהילה  הזדמנות  ווה 
יחד ופשו ט להיות. ההפנינג יצר שותפות, חידוש, 
ובשמחה".  בהתלהבות  מהולים  ויצירתיות  עניין 
עוד הוסיף כי "צוות המדריכים השקיע המון זמן 
ביצירת האירוע, תוך שימוש בחומרים פשו טים 

יועם המון יצירתיות ומחשבה על כל פר ט. האי
ומהווה  המשפחה  ביום  מסוגו  ראשון  היה  רוע 

יתחילתה של מסורת - הרצון לייצר מסורת מצ
ביע על הצלחתו".

ליעד גז

הגינה  חנוכת  את  ב טללים  חגגנו  שעבר  בחודש 
הקהילתית. הקהילה הצומחת של קיבוץ  טללים, 
יחד עם ההרחבה הקהילתית והס טודנ טים בוגרי 
"איילים" שהצ טרפו לקהילה לאחרונה, כולם יחד 
מכספם(  גם  לציין  )ויש  ומרצם  מזמנם  השקיעו 
להפוך את מה שפעם הייתה פינת החי של הקיבוץ 

לגינה קהילתית. 
הכוכבים - ילדי כוללת נשר שאימצו את הגינה - 

יעברו בכל רחבי הקיבוץ והתרימו מכל תושבי  טל
לים ל טובת הקמת בוסתן עצי פרי מפואר. אסור 
לשכוח את ילדי כוללת אנפה שבאו במרץ לנכש, 
לסקל, לעדור, לחפור ולשתול. אפילו ילדי גן דרור 

וגנון יען באו לעזור להפוך פינה נשכחת לגן פורח. 
יבראש השנה של האילנות הדרך רק התחילה, הע

רוגות נזרעו, והילדים מבקרים את הגינה לפחות 
פעם בשבוע כדי ל טפח את גן הירק שלהם.

יחייבים בהזדמנות זו להודות לעלית וליחידה הס
ביבתית במועצה שנתנו בנו אמון ועזרו להניע את 
ופיני שהיו שם  הפרויק ט, לבית+ ב טללים, לאורי 

שצ מה  אצלם  למצוא  אפשר  ושתמיד  יבשבילנו 
ריך, ולכל מי שה טה שכם להקמת הגינה. 

הזרי יעכשיו אפשר להיכנס לשגרת הקומפוס ט, 
עה, הק טיף והסל ט. 

להתראות בשבועות :(

יום המשפחה בשדה בוקר

 חנוכת הגינה 
הקהילתית בטללים

 שמש נעימה, דשא ירוק וילדים מתרוצצים בין רגלי הוריהם - 
ככה נראה הפנינג יום המשפחה 

ילדי ובוגרי הקיבוץ התגייסו להפוך את פינת החי לגינה
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ההורים והילדים התחרו יחדיו

הילדים מבקרים את הגינה לפחות פעם בשבוע

פינת המתמיד

במבצעים האחרונים שנעשו יחד עם המתנדבים, אורגן 
ירוקה, פיצו"ח ומסוק נתפסו אופנו יביר הדאג', סיירת 

עים חשודים כגנובים,  טרק טורונים ואופניים, והתבצעו 
יפעילויות לסייע לסיירת הירוקה בפעולות אכיפה בש ט

חי אש. תודה לכל המתנדבים שהשתתפו בפעילויות!

ייפתח  - תחילת חודש אפריל  סוף חודש מרץ  במהלך 
יקורס מתנדבים חדש. כרגע אנו אוספים רשימות ומכי

נים  טפסים למתנדבים חדשים. 
יפרויק טים קהילתיים: כרגע המש"ק בעיצומו של פרו

יק ט גני ילדים בכל המועצה.

לתרום  ומעוניינים  שיכולים  חדשים  למתנדבים  נשמח 
מזמנם לשמירה על הבית!

חן כהן 0506273018
שפרה בוכריס 0506276221
דודו סויסה 0506276242

מה מתרחש במרכז המשולב רמת הנגב - תפיסת כלי רכב גנובים, קורס מתנדבים ועוד

מארכיון המועצה
לקט עליצות פורימית המתייחס לנושאים שונים שהעסיקו את המתיישבים במחוזנו לפני כמעט 40 שנה, מתוך עלון קבוץ משאבי שדה, פורים 1976

מכונית לנופש גלגלים
מלך מסר שמוצעת לנו מכונית אמריקאית, עם 
- במחיר מוזל!  ונגרר לפיקניק  שמונה מושבים 
תייר אמריקאי עשיר שהביא אותה איתו לארץ 
ונסע איתה באזורנו בגג פתוח, ח טף מכת-שמש 
למשק  קרוב  שנשארה  המכונית  לארה"ב.  וחזר 
מוצעת למכירה לנו במחיר סמלי. רביבים ערערה 
רפי, כהצעת פשרה,  לנו...  דווקא  במועצה, למה 
ותמכור  דומה  מכונית  תקנה  שהמועצה  הציע 
אותה במחיר סמלי לרביבים על-מנת שעבודת 

המועצה התקינה תימשך.

סעיף כלבים
ועדת בריאות דרשה מהמזכירות להשמיד את כל 
הכלבים או לפחות לדאוג שבלילות יהיו שק טים. 
הרבה חברים סובלים מנדודי שינה בגלל נביחות 
איזה  בגלל  והכל  הכלבים  של  הזוועה  ויללות 

כלבה דורשת.

כך.  להימשך  יכול  לא  שהמצב  סוכם  במזכירות 
הת הוא  בפתרון.  לעזור  התנדב  עלי  הפעם  יגם 

האחריות  את  עצמו  על  ולקח  רעל  לפיזור  נגד 
להשקי ט את הכלבים בלילות. הוא יקנה סוכריות 
לכלב  מכלב  יעבור  נביחות  של  וברגע  מיוחדות 
וייתן סוכריה כזו, וכמו שידוע - כלב שמוצץ אינו 

נובח וכך יהיה שק ט עד לגמר הסוכריות.
את  לחסל  מוכנים  שהם  נמסר  הצעירים  מחוג 
עגול,  מקל  זול.  וציוד  פשו טה  בצורה  הפרשה 
ש טוח בקצהו, הניתן על ראש הכלב בצורה של 
זבתה איומה ושק ט ישתרר מהר מאד. המזכירות 
החלי טה לתת לעלי לנסות את שי טתו עד הדיון 

הבא בנושא.

דיון בהוצאות קיום
סוכם  לא  וכרגיל...  קיום  בהוצאות  הדיון  נמשך 

נמשך אל תוך הלילה עד שה הדיון  דבר.  ישום 
משתתף היחידי היה המזכיר. בתשובה לשאילתה 
בעניין הרחבת חדר האוכל, הסביר מרכז הבניין 

במאה  האוכל:  בחדר  המתמדת  הבניה  ענין  את 
20 יש כל הזמן שכלולים בפר ט בענייני אכיי -ה
לה וכדי להיות בין המחדשים, עלינו להיות במצב 

ישל "פרפ טום מובילה" או בעברית - בנייה והר
יסה לסירוגין....

בפלחה
מי- את  סוף-סוף  קיבלנו  ממושך,  לאחר  טיפול 
הביוב של קריית-גת לשימושנו הבלעדי. דומה כי 
לאחר קלושמרל, אין עוד ישוב כיישובנו, המוקף 
ונתון לחסדי הביוב על חמשת מקורותיו: באר-

ומחנה  משאבי-שדה  ירוחם,  קרית-גת,  שבע, 
יהקרוואנים של גרעין "אשלים". נראה כי מתקיי

מים בנו דברי הכתוב: "...נחל פישון גרפם...".

מטעים
את   ,26 לעומת   27 של  ברוב  אישרה  האסיפה 
יעקב,  דוד,  )יפתח,  מ טע  לענייני  הוועדה  הצעת 
והגדלת  הייצוא  עצירת  שלאור  ודייגי(  יענקלה 

וה השתנתה  התחזית  באזור,  האבוקדו  יש טחי 
המגמה  הפסדים.  כיום  מב טיח  שהב טיח,  גידול 
תהיה לעקור כל שנה כ-30 דונם מ טע אבוקדו 
ענבים  כרם  לנ טוע  ובמקומו  פרי  לתת  שיתחיל 
ויתרונו  זן מיוחד ליין חריף,  זה  מהזן "אפיפיור". 
על  פשי טות  שמונע  דבר  ומרים,  קשים  ענבים 
הכרם של כל מיני נוסעי מכוניות עוברות ומחנות 
בסביבה. והעיקר לעניין ההורדה - הדבר נראה 
עובדות.  ידיים  כמע ט  יחייב  ולא  ביותר  פשו ט 
מהניסיונות שנעשו בזן זה התברר שניתן להוריד 
את הפרי בעזרת שואבן )בלואר בלעז(, המתקרב 
לעץ ומושך בעוצמה רבה את כל העלים ואז קל 
מאד לראות את הפרי ולגזום אותו למיכלים, דבר 

ישיכול להיעשות במחצית ימי העבודה שהיו מו
שקעים בהורדת האבוקדו.

 תודה לכרמלה אלון,
ארכיונאית קיבוץ משאבי שדה
 ליקטה וערכה: רבקה שולברג
rivka@rng.org.il 

על אדמה חולית של מדבר בתוך תחומי היישוב כפר 
רתמים נמצא אוצר  – מאות פקעות של סתוונית, נץ 

יחלב וחבצלת הנגב המפוזרים בש טחי היישוב. ביי
שוב חדש כמו כפר רתמים, כשמתכננים תב"ע ודנים 
בכל פר ט ק טן, אפשר לחשוב גם על הסביבה בה אנו 
חיים. וכך, מתוך יוזמה של תושב עברה הבקשה לרכז 
הפנים וליחידה הסביבתית שבמועצה לשמור ולהגן 

על פרחים אלו לקראת בניית בתי הקבע ביישוב. 
בהדרכתו של ערן היימס, פקח רשות ה טבע והגנים, 
להעתיק  במ טרה  הפרחים  פקעות  את  לסמן  יצאנו 
את מקומם לש טח פתוח, בו יד אדם לא תיגע ורק 

ליהנות מהיופי שב טבע. ל טובת העניין התגייסו ילדי 
גן רותם עם מגדיר פרחים, מקלות סימון וסר ט בכדי 
לסמן את פרחי הסתוונית והחבצלת הפורחים קרוב 
לבית. הילדים וצוות הגן שותפים לפרויק ט ולוקחים 

יחלק חשוב בהכרת הסביבה, הלמידה החינוכית וה
עשייה למען הגנת ה טבע. 

יתודה לעלית וייל שפרן והילה קפלן מהיחידה הס
ביבתית שנרתמו בשמחה כדי לעזור לנו לקדם את 

הפרוייק ט. 
איילת רוטשילד
רכזת חינוך, כפר רתמים

מצילים את הסתווניות
לקראת בניית בתי הקבע בכפר רתמים, התגייסו 

התושבים להעביר פקעות פרחים למקום מבטחים

אנשים  עם  נפגשתי  האחרונות  השנים  במהלך 
ההתנד נושא  סביב  לה  ומחוצה  במועצה  ירבים 

מבית  חוויות  על  דיברו  המתנדבים  רוב  בות. 
ההורים הקשורות בהתנדבות, על חוויית הנתינה 
והסיפוק שבנתינה, על מעין דחף פנימי לעשות 
למען הזולת. בביקוריי ביישובי המועצה עלו גם 
ההתנדבות,  למקום  מהבית  יציאה  של  קשיים 
בבית,  צעירים  ילדים  להשאיר  הקושי  בשל  אם 

יקשיי תחבורה למקום ההתנדבות, או חשש להי
כנס למחויבות שלא יוכלו לעמוד בה לאורך זמן. 
ההתנדבות  את  להביא  דרכים  חיפשתי  פעם  לא 

יישו מפעילות  כחלק  היישוב  לתוך  או  יהביתה, 
במעשה  חלק  לקחת  לאנשים  המאפשרת  בית, 

ההתנדבות גם מבלי לצאת מהבית.
בדירה  רתמים.  לכפר  אותי  שהביאה  הסיבה  וזו 
דיקלה,  עם  נפגשת  אני  ברתמים  וחמימה  ק טנה 
חברתית.  למעורבות  הוועדה  חברי  ו טליה,  יקי 
מעורבות  של  שונים  פרויק טים  על  שומעת  אני 
וכאלה  בפועל  מבוצעים  שכבר  כאלה  חברתית, 
שעדיין בשלב התכנון, פרויק טים המערבים את 

הקהילה כולה בתוך הישוב.
איך זה התחיל?

ממרכיבי  אחד  רתמים,  כפר  של  הדגלים  "אחד 
יהחזון של היישוב, הוא מעורבות חברתית. הפרו

יק ט הראשון שהתחלנו בו לפני שלוש שנים הוא 
יאירוח נערים מפנימיית בית אשל, פנימייה לנע

7-10 נערים מלווים במדריכים מגיי  רים בסיכון.
עים אחת לחודשיים לסוף שבוע ברתמים. היישוב 

ידואג לכל הצרכים. כל שני נערים עם מדריך מת
ליל שבת,  ארחים אצל אחת המשפחות לסעודת 
לכל  משותפים  למחרת  השבת  וסעודת  הקידוש 

היישוב עם הנערים וכך גם בסעודה שלישית". 
מה קורה במהלך השבת?

משפחות  של  נורמ טיבית  חוויה  זוהי  "לנערים 
ביישוב  שקורה  ממה  חלק  הם  ק טן,  ישוב  בתוך 
בשבת. תפילות בבית הכנסת )לא חייבים, רק מי 

לנע פעילות  מעביר  מהיישוב  מישהו  ישרוצה(, 
על  משחקים  בילדים  במשפחות,  פוגשים  רים, 

הדשא. 

אי נתיב',  'שבת  הוא  היישוב  של  נוסף  י"פרויק ט 
רוח של חיילים המשתתפים בקורס גיור. גם כאן 
שני  ביישוב,  משפחות  אצל  מתארחים  החיילים 
נוצרו קשרים  חיילים בכל משפחה. במשך הזמן 

עם החיילים גם בסיום הקורס". 
לחברי הוועדה למעורבות חברתית בכפר רתמים 
שעוד  ב טוחה  ואני  בקנה,  פרויק טים  כמה  עוד 
ויוצאת  הצלחה  להם  מאחלת  אני  עליהם.  נשמע 

והאכ הנתינה  ורוח  כשהחום  הקר,  הלילה  יאל 
פתיות שקרנו בחדר עדיין איתי. 

חני פריאל 
רכזת מתנדבים, המחלקה 
לשירותים חברתיים

מביאים את ההתנדבות הביתה
חברי הוועדה למעורבות חברתית בכפר רתמים מערבים את הקהילה במעשה ההתנדבות

גם ילדי הגן התגייסו
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מגד ירחים חצי הכוס המלאה
אות ומופת לנו ימי הפורים
דברי המגילה לעד שמורים

רחמי ה' יסוככנו ככנפי נשרים
)הראי“ה קוק, מגד ירחים, אדר, תרע"א(

 
אז  זה,  על  כשחושבים  מוזר.  חג  הוא  פורים 
כלומר,  מיוחד.  דבר  שום  בו  קרה  לא  בעצם 
היה תכנון של המן להרוג את היהודים, אבל 
התכנון הזה לא יצא אל הפועל, וכנראה אם 
המגילה לא הייתה מספרת לנו על התככים 

הפולי טיים בארמון, גם לא היינו יודעים עליו 
משהו  השתנה  לא  גם  מזה,  יותר  מדי.  יותר 
הם  פורים  נס  לפני   - היהודים  בחיי  דרמ טי 
נשארו  הם  פורים  נס  אחרי  וגם  בגלות  היו 
בגלות. חז"ל באמת התלב טו אם להכניס את 
בקושי  נראית  היא  כי  לתנ"ך,  אסתר  מגילת 
ספר קודש, אלוהים לא מוזכר בה אפילו פעם 

אחת.
אבל אולי דוקא בגלל זה לפורים יש חשיבות 

עלו היינו  אסתר  מגילת  בלי  כך.  כל  יגדולה 

לים לחיות במין ציפייה תמידית להתערבות 
אלוהית גלויה וניסית, שתסדר את כל הדרוש 
סדור כך שנחיה באושר ועושר עד עצם היום 

הזה. אבל המציאות היא לא כזו.
פורים הוא החג שמלמד אותנו להסתכל על 
חצי הכוס המלאה, לדעת להתבונן במציאות 
הלא מושלמת בה אנו חיים ובכל זאת לגלות 
בתוכה את השיפור, את ההתקדמות, את מה 
שהיה עלול להיות גרוע הרבה יותר ואת מה 
בזה  ולשמוח  להשיג,  זאת  בכל  שהצלחנו 

שמחה גדולה.
ולעד  ומופת,  לאות  לנו  הם  ימי הפורים  לכן 

יהם יהיו שמורים אצלנו, כי הם מלמדים אות
נו להסתכל על המציאות במב ט מפוכח אבל 

אופ טימי. 
יפורים גם מלמד אותנו עוד משהו - שלפע

מים בשביל להצליח להתבונן בצורה כזו, לא 
יזיק לשתות איזו כוסית או שתיים.

פורים שמח ומבדח
ארז לוזון, מרחבעם

בס"ד

הפעם  הגן,  בגילאי  שמתפתחים  הכישורים  מכלול  בתוך 
תחומים  לשני  לחלק  שניתן  מו טוריים,  כישורים  על  נדבר 

עיקריים: מו טוריקה גסה ומו טוריקה עדינה.

מוטוריקה גסה
של  הגדולים  השרירים  הפעלת  זוהי  גסה?  מו טוריקה  מהי 
השרירים  אלו  והכתפיים.  הרגליים  הזרועות,  בעיקר  הגוף, 
כדור,  טיפוס  תפיסת  קפיצה,  ריצה,  הליכה,  המאפשרים 

יוכדומה. בין השרירים הגדולים נדרשת קואורדינציה, כלו
מר תיאום בין התנועות השונות. כמו כן נדרשים גם שיווי 
משקל ודומיננ טיות של אחד הצדדים )ימני או שמאלי(. כל 

הכישורים האלו מתפתחים עם הגיל.
למה חשובה מו טוריקה גסה? דרך הגוף הילד )והאדם( לומד 
ומכיר את עולמו וסביבתו. למשל, מושגים של מרחב ושל 
כיוונים )למעלה, למ טה, ימין, שמאל( הילד לומד קודם כל 
גם  ינקות  הילד מתבסס מגיל  גופו. הדימוי העצמי של  על 
על דימוי הגוף שלו. ילד שמרגיש ב טוח עם הגוף, ששול ט 

יבגוף שלו והגוף שלו "משרת" אותו בצורה  טובה, יפתח ב ט
חון עצמי.

ניתן  הגסה?  המו טוריקה  בתחום  ילד  ולפתח  לקדם  כיצד 
והתנסות. פעילויות מומ ידי אימון  ילד בתחום על  ילקדם 

לצות לדוגמא: ריצה,  טיפוס על מתקנים, קפיצות, משחקי 
כדור, רכיבה על אופניים, נדנדות, הליכה על גדר וכדומה.

מוטוריקה עדינה
מהי מו טוריקה עדינה? זוהי היכולת לשלו ט ולבצע פעולות 

יק טנות בידיים, השימוש בשרירים העדינים של כף היד וה
אצבעות. המו טוריקה העדינה תלויה מצד אחד בהתפתחות 

יהפיזית והנוירולוגית של הילד, ומצד שני גם בהתנסות וב
אימון. נדרש תיאום בין העין ליד לצורך דיוק בביצוע.

היא מאפשרת לבצע פעוי  למה חשובה מו טוריקה עדינה?
לות יומיומיות פשו טות, כמו התלבשות, אכילה, מניפולציות 
עם חפצים וכדומה. וכמובן, היא תנאי הכרחי ליכולת לצייר 

ולכתוב.
העדי המו טוריקה  בתחום  ילד  ולפתח  לקדם  ניתן  יכיצד 

גזירה,  של  לפעילויות  הילדים  את  מעודדים  בגן  כבר  נה? 
השחלה, הדבקה, ציור ועוד. הילדים עוסקים במהלך היום 
בפעילויות אלו באופן  טבעי, על פי העדפותיהם. עם זאת, 
בצק,  לישת  כמו  משותפות  לפעילויות  אותם  לעודד  ניתן 
תליית כביסה, קיפול גרביים, משחקי הרכבה )לגו(, שריכת 
שרוכים, וכו'. חשוב לפתח את הבסיס למו טוריקה העדינה 
וחיזוק  כדי הפעלת חגורת הכתפיים  תוך  גסה(  )מו טוריקה 

ישרירי הידיים )לדוגמה דחיפת שולחנות, משיכת חבל, זרי
קה למ טרה,  טיפוס(.

בסגנון  כל  קודם  להתחשב  להורים  ממליצים  אנו  וכתמיד, 
בתוצאות  ולא  בתהליך  להתמקד  הילד,  של  האישי  ובקצב 

ולעזור לילד לפתח עצמאות והתמודדות עם קושי. 
צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי
אגף קהילה וחינוך

תמורת ההורים לפיתוח כישורים מוטוריים בגיל הרך

פינת הפסיכולוגית

של  הראשון  המפגש  התקיים   2013 באוק טובר 
קבוצת אורח חיים בריא בקיבוץ  טללים. 25 חברים 
הגיעו למועדון החמים וציפו לעוד הרצאה על הרבה 
דברים שאנחנו כבר יודעים אבל לא כל כך עושים. 
בארבעה  ראשוני  כללי  הסבר  של  דקות   10 אחרי 
שקפים, ביקשתי מכולם לצאת החוצה לאימון חיזוק 
לנו. בחודשים  הכי  טוב מה מצפה  ראשון שהסביר 
האחרונים למדנו שריצה נכונה היא לא מילה גסה, 
חיזקנו שרירים ששכחנו מקיומם,  טיפלנו בנוקשות 

יובתנועתיות, הבנו שאיכות חשובה הרבה יותר מכ
מות, שסולם מאמצים נכון ישמור עלינו, שלספסל 
בעצם  טובים,  הם  ושמכרעים  שימושים  המון  יש 
להפוך  יכול  וספור ט  גבול  אינם  שהשמיים  ולמדנו 

בהחל ט לזמן איכות. 
יהיוזמה של הקמת קבוצות אורח חיים בריא במוע
יצה נולדה בעקבות צורך שעלה בשלב הסקר בתוכ
ינית האב לספור ט במועצה. התגלה כי התושבים רו

צים לצאת מפתח ביתם ולהתאמן עם תוכנית, מאמן 
יומתקנים ראויים, ולא להיכנס לאו טו אחרי יום עבו

דה ולנסוע לחוג.
רמות:  לשתי  מחולקת  הקבוצה  עובד?  זה  איך  אז 
"חזקים" ו"יותר חזקים" )אין חלשים, כי מי שהקים 

מקבלת  קבוצה  כל  חזק!(.  כבר  הוא  ובא  עצמו  את 
עצמאיים  אימונים  משני  הבנויה  אימונים  תוכנית 

בשבוע, ואימון קבוצתי עם מאמן. הכוח של הקבוצה 
יחשוב, מושך מעלה ומחזק. עם הזמן הולכים וק ט
ינים הפערים ברמות הכושר, וגדל גם הבי טחון העצ

מי. ויש עוד כמה תופעות לוואי שקורות על הדרך: 
אנרגיות  טובות, ירידה באחוז השומן, חי טוב, שיפור 
בתפקוד היומי וכמובן לחץ דם תקין, כולס טרול וכו'. 
גם בני המשפחה נחשפים לאורח חיים בריא ופעיל, 

יהם מלווים ומשתתפים באירועי ריצה וספור ט אלי
יהם אנו הולכים כקבוצה ונסחפים להתמכרות חיו

עם  והיכרות  ביישוב  לגיבוש  דרך  טובה  גם  זו  בית. 
שכניך. המ טרה בסופו של דבר היא לה טמיע הרגלים 
נכונים לכל החיים ולא כפרויק ט חד פעמי, לשבור 

מיתוסים ופחדים וללמוד לאהוב ספור ט!
בימים אלה צפויות להיפתח קבוצות נוספות מ טעם 
המתנ"ס בעוד ישובים. נשמח לראותכם משקיעים 

בעצמכם ולוקחים חלק בשינוי.
תומר בסקינד
מאמן ראשי בתוכנית אורח חיים בריא
המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

קבוצת אורח חיים בריא מאפשרת לתושבים להיכנס לתכנית אימונים עם חבריהם

לחץ קבוצתי
תהיו לי בריאים תומר בסקינד

קבוצת טללים במרוץ עומר
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רחובות פריז
נולדתי ברחובות. כשהייתי בן שנה עברנו 
לצרפת. גרנו בפרברים שליד פריז. הייתה 
לי ילדות נורמלית לכל דבר. בתור ילדים 
היו  לבית  מסביב  בחוץ.  משחקים  היינו 
משחקים  היינו  ירוקים,  פתוחים,  שדות 
בשו טרים וגנבים או בכדורגל. הייתה שם 
את  הכירו  כולם  קהילתיות,  של  תחושה 
כולם. לילדים בבית ספר היה קשה לב טא 

לפע מציקים  היו  הם  אז  שלי,  השם  יאת 
פשו ט  אנ טישמי,  ממקום  לא  אבל  מים, 
היו  מבוגר  יותר  בגיל  ילדים.  של  הצקות 
כבר  היה  זה  אבל  אנ טישמיות,  הצקות 

בגיל שאתה מבין מה זה. 

אבא הולך
שלי  ההורים  עשר  או  תשע  בן  כשהייתי 
גם  הוא  עזב.  פשו ט  שלי  אבא  התגרשו. 
לא הגיע ממש לבקר. זאת הייתה תקופה 
לא פשו טה. אימא שלי מצאה את עצמה 

ילבד עם שלושה ילדים. המשפחה הקרו
החלי טה  היא  אז  במרסיי  גרה  שלה  בה 
כי  וגם  לה  שיעזרו  כדי  גם  לידם,  לעבור 
לחיות במרסיי יותר קל, יש שם שמש וים. 
ואז פתאום אנחנו עוברים לגור ליד הים. 
זה אחרת, באר שבע כזו רק עם ים. מקום 
הררי, אבל באווירה זה יותר שנ טי, רגוע. 
הולכים לבית הספר בנעלי אצבע, לוקחים 
אופניים ו טוס טוסים. בפריז יורד גשם אז 

אתה לא נהנה מדברים כאלה. 

ארץ אחרת
חשוב  חלק  הייתה  דרור  הבונים  תנועת 
מהחיים שלי, היא השפיעה על הכל. עצם 
זה שאנחנו פה בארץ זה מהתנועה. בגיל 
חבר'ה  שישה  של  גרעין  עם  נסעתי   18
בצפון.  ברעם  לקיבוץ  נשלחנו  לישראל. 

ולה לישראל  לעלות  התרגשנו  ימאוד 
אחרת,  לארץ  מהבית  לצאת  גרעין.  קים 

באוניברסי ללמוד  או  לעבוד  ללכת  ילא 
חלק  להיות  בקיבוץ,  להיות  פתאום   טה, 
מהחיים של האנשים כשבסוף אתה אמור 
להיקל ט. קיבוץ זה מקום שחלמתי להגיע 

שאפ מקום  שזה  משוכנע  הייתי  יאליו, 
למופת.  קיבוץ  זה  וברעם  בו.  לחיות  שר 
זה  היום  עד  אידיאולוגיים.  מאוד  היו  הם 
מאוד  מסגרת  הייתה  זאת  אמיתי.  קיבוץ 
תומכת בשביל חייל בודד. אתה לא צריך 
להוציא כסף כי אתה מגיע ביום שישי ויש 

לחדר  הכביסה  את  זורק  אתה  אוכל,  לך 
כביסה, מקבל את הכל נקי פיקס, באהבה. 

חלק מהחיים
בתל  עשינו  טירונות  לנח"ל,  התגייסנו 
עושה  שהייתי  משהו  לא  זה  אבל  ערד. 
חלק  זה  כי  זה  את  עשיתי  אחר.  במקום 
אתה  חייל  כשאתה  בישראל.  מהחיים 
שלך.  ההתנהגות  את  משנה  זה  משתנה, 

ההת מדפוס  יוצא  אתה  השחרור  יאחרי 
נהגות הזה, אבל הצבא עובד על זה חזק 
והוא הופך אותך למין... לא יודע בדיוק. 
צריך  אבל  אותו.  אוהב  שאני  משהו  לא 
את הצבא אז עושים את זה. גם מבחינה 

יהיס טורית אנחנו חייבים לשמור על עצ
זה  היום  עד  להחזיק  הצלחנו  ואם  מינו. 

בשיניים. 

חוצפה ותעוזה
אני מסיים את הצבא וחוזר לצרפת, כרכז 
סניפים של התנועה. אחרי שנתיים, בשנת 
נסעתי  ברעם.  לקיבוץ  חוזר  אני   ,1994
עם החבר'ה של הקיבוץ לדרום אמריקה, 
כבר  לארץ  וכשחזרנו  צבא,  אחרי   טיול 
צריך  שאני  הרגשתי  אביב.  לתל  עברתי 
פתחתי  אביב  בתל  אחר.  משהו  לעשות 

חנות פרחים. אני לא  טיפוס שמתאים לו 
להיות שכיר אז חשבתי למכור משהו וזה 

יהיה נראה לי מגניב. התנדבתי בחנות פר
חים אחרת כדי ללמוד את העבודה ואחרי 
הייתי  החנות.  את  פתחתי  חודשים  כמה 
צעיר, החוצפה והתעוזה עזרו לי פה, יותר 

מזל משכל. 

פגי
ידע פגי.  אשתי  את  פגשתי  אביב  יבתל 

משם,  היא  גם  במרסיי,  עוד  היא  מי  תי 
וגם נפגשנו פעם אחת בפריז, אבל בארץ 
בירושלים  גרה  הייתה  פגי  קשר.  התחלנו 
תקופה  באותה  אביב  לתל  עברה  והיא 
כמוני. נפגשנו במקרה, סביר להניח שאני 
התחלתי איתה, דיברנו והחלפנו  טלפונים 

וככה זה התחיל. 

רוצים שינוי
רצינו  אלי.  לנו  נולדה  שלב  באיזשהו 
משהו אחר, החל טנו שאנחנו עוזבים את 
לגרעין של  ואז הגענו לדרום,  תל אביב. 
וחיכה  בכמהין  שהתיישב  מילכה  באר 
להכיר  והתחלנו  שם  כשגרנו  לקרקעות. 
את האזור גילינו את עזוז. זה אזור פראי, 
היישוב  מבחינת  וגם  ה טבע  מבחינת  גם 

כולו  טל ס טנדר טי,  ישוב  לא  זה  יעצמו. 
שזה  הרגשנו  מיוחד.  מאוד  אים  טלאים, 
בדיוק מה שאנחנו רוצים. בתקופה הזאת 
נולדה לנו הבת השנייה, גפן, ואחרי שנה 

עברנו לעזוז. 

בא אלינו
בב עובדים  והיינו  כזה,  נגרר  גזלן,  יקנינו 
שהת עד  וכאלה.  דלק  תחנות  יסיסים, 

ייאשנו והפכנו אותו לסוג של חדר אירוח 
קפה.  בית  ופתחנו  סוכה  בנינו  הבית,  ליד 
שלנו,  בחיים  קורים  הדברים  כללי  באופן 
שאנחנו  משהו  לא  אלינו,  בא  קצת  זה 
רעיון  איזה  יש  אם  הרבה,  עליו  חושבים 

מנסים אותו ואם זה מצליח אז סבבה. 

אוכל חברים
אנחנו  שם,  מכינים  אנחנו  האוכל  כל  את 
קוראים לזה אוכל חברים. אנחנו פותחים 
רוצה.  שהוא  מה  לוקח  אחד  וכל  שולחן 
המנות שלנו צמחוניות חלביות. זה אוכל 
בחומר  משתמשים  אנחנו  מאוד.  איכותי 
יין.  דבש,  ירקות,  זית,  שמן  מקומי,  גלם 
כל האוכל מוכן במקום, אין הכנות מראש 

יכמו במסעדות רגילות. היה ברור לנו שצ
מאוד  זה  לנו.  הצליח  וזה  כזה  מקום  ריך 
רק  ולא  עניין  יש  אבל  ל טובה  מפתיע 
מקומי, גם מתל אביב ומבאר שבע. אנחנו 
פתוחים חמישה ימים בשבוע, מיום רביעי 
עד ראשון, מבוקר עד ערב, רק ביום שישי 
מערב  ליהנות  כדי  מוקדם  סוגרים  אנחנו 

משפחתי בבית. 

מתנה
בעזוז יש חופש שלא הרגשתי בשום מקום 
אחר. זה סוג של ברכה, הבית קפה, כל מה 
מין  שלנו,  הסיפור  וכל  זה  סביב  שקורה 
מתנה כזאת. אנחנו מאוד שלמים עם מה 
אנחנו  אותנו,  מספק  זה  עושים,  שאנחנו 

והסבי מהלקוחות  גדול  פרגון  ימקבלים 
לא  בתוכנית  טלוויזיה  השתתפה  פגי  בה. 
מזמן, "משחקי השף", והיא התקבלה שם 
מאף  נפלה  ולא  רחוק  והגיעה  יפה  ממש 
עושים  שאנחנו  מה  כל  כי  יפה  וזה  אחד, 
אלה דברים שלא למדנו אותם, זה משהו 
שאנחנו עושים מתוך הבנתנו. אז בגלל זה 

זאת סוג של מתנה. 

הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

אייל טובול, עזוז

התחמסים הם בין המעניינים והמוזרים שבציפורי ארצנו. בארץ 
אפשר לראות שלושה מיני תחמסים – התחמס האירופי החולף 
בארץ )ואולי אף מקנן נדיר בצפון(, התחמס המצרי, חולף נדיר, 
נאות  באזור  ביותר  נדיר  יציב  הנובי,  והתחמס  במדבר,  בעיקר 

הכיכר והערבה הצפונית.
ניזון מח יהתחמס הנובי, כשאר התחמסים, פעיל בלילה. הוא 

קרים מעופפים ובעיקר מעשים בגודל בינוני אותם הוא מאתר 
יבעזרת חוש ראייה מפותח )עיניים גדולות ורגישות לאור(. הת
יחמס הנובי נוהג לשבת על הקרקע, מצוייד בלבוש מוסווה בר

מות הגבוהות ביותר, מסתכל לשמיים ובעזרת אור הירח מאתר 
את ארוחת הערב שלו. 

אלתרמן כינה את התחמס בשם "חולב העיזים", על שום מנהגו 
לאכול בקרבת עדרי צאן, שם מצויים חרקים לרוב. יש שכינו 
תחמס,  השם  סיס.  לציפור  דמיונו  שום  על  הליל",  "סיס  אותו 

שמקורו בתנ"ך ובא להעיד על מנהג החמס והדריסה, מתאים 
לת זה  שם  ניתן  למה  לתחמס.  מאשר  דורסים  לעופות  ייותר 

חמס? זו חידה.
יהתחמס הנובי נפוץ במזרח התיכון, חצי האי ערב ובמזרח אפ

ריקה. למרות שאינו נמצא בסכנת הכחדה עולמית, בעבר היה 
הסורי-אפריקאי,  השבר  לאורך  נדיר  לא  מקנן  הנובי  התחמס 

)אוכלו לתת-מין  השייכת  ק טנה  אוכלוסייה  נשארה  כיום  יאך 
סייה מבודדת השונה מבחינה גנ טית מע ט משאר האוכלוסייה 
ורק כאן, ומספר הזוגות נאמד בכ-55  בעולם( אשר נמצא אך 

זוגות. 
התחמסים לנים ומקננים במלחות האשלים ההולכות ונעלמות 
מארצנו, וצדים בשדות החקלאיים של יישובי ים המלח. בשנים 
האחרונות נערך מחקר מקיף על אורח חייו, ונעשות פעילויות 

משותפות לשמירה על אוכלוסייה זו.

אנחנו פותחים שולחן וכל אחד לוקח מה שהוא רוצה

אלתרמן כינה אותו "חולב העיזים"

ציפורימפו
מידד גורן התחמס הנובי
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אחד אלוהינו וסלע קיומנו
נען ניצנה

ילפני כמה ימים יצא לי הכבוד לארח ולהדריך בניצנה את ותי
קי קיבוץ נען. התרגשתי מהמעמד הזה עד מאוד. בשביל אדם 
מהיישוב נען הוא עוד קיבוץ, במקרה ה טוב הוא תחנת רכבת 
מימי המנד ט בין באר שבע לרמלה ולוד. אבל בשבילי זהו שם 

של מקום עם סיפור חמוץ מתוק של ילדותי.

סלע קיומנו
לפני שנקשור את נפשי באירוע המכונן והמביך עם קיבוץ זה, 

ישהיה בשנות החמישים, יאה לספר את תפארת המקום. הקי
בוץ הוא ממש מאבני סלע קיומנו. נוסד בשנות השלושים על 
ידי צברים, שעסקו בבציר ברחובות והחלי טו לעשות מעשה. 

יידוע גם בממ טרות המשובחות. ממנו באו אנשים  טובים ומפו
רסמים בתחומי ההנהגה כמו ישראל גלילי, הארכיאולוג שמריה 
גו טמן, המעצבת מיכל נגרין, המלחין דוד זהבי ואפילו הכדוסלן 

עודד גינדין... בקיצור מקום משובח.

פלפל אדום, קארי ופול מצרי מעורבבים
הימים ימי שנות החמישים, ומול נען נוסד מושב עולים, שהחל 
כמו רבים בנחשלות. כמו כל דבר  טוב, הדרך לגיהנום רצופה 
בכוונות  טובות. מיישבי הארץ ראו בחזונם יצירת בסיס, הנשען 
על עבודת אדמה עברית ובו כור היתוך של רב עדתיות שיונקת 
מהעברי הצבר. כשעושים את זה לא נכון, כל פק טור במשוואה 
הזו הופך לק טלני... לא עבודה עברית, לא מיזוג ולא ב טיח. אי 

יאפשר באינס טנ ט למזג קראים, הודים והרבה מרוקאים. זה הז
יכיר לי ערבוב של פלפל אדום חריף עם קארי ופול מצרי שעו
ישה הרבה גזים... הדיאלוג בתוך המושב היה רע, שאפילו ה ט

ריבונה של בית"ר ירושלים במשחק נגד סחנין, נראית מנומסת 
יותר ממה שהלך שם.

תלמיד א.ד. גורדון
עלה  לחייו,  העשרים  בשנות  שהיה  הצעיר,  אבי  זה  כל  לתוך 
ונקלע עם שפה עברית דלה – שפת הקודש – לניהול דיאלוג עם 
החיים שבין המושב לקיבוץ. ישר התאהב בקיבוץ נען ובאנשיו. 
פעם היה בערב זמר וליבו נשבר מאהבה. במכה אחת התאהב 
בארץ ישראל העובדת והחלוצית. לימים מו טיבציה זו תעבור 
בגנ טיקה לילדים. מזה אני כנראה "נדפקתי". עד שיקבל משק 
במושב ההוא, החלי ט לעבוד בפרדס בקיבוץ בשכר מינימום. 

יילמד עבודת כפיים ומיומנויות שדה ויהיה לאיש אדמה כתל
מיד של א.ד. גורדון. שם למד עקרונות, שבסוף זיכו אותו בפרס 

חקלאי מצ טיין, שיוענק לו על ידי שר החקלאות משה דיין.
והוא המשיך  הכמיהה לחלוציות היפה לא שיבשה את דעתו, 
בבית  שלמד  מצוות  כמה  על  הקפיד  ישתבח.  באל  באמונתו 
אבא. אלא שבכל בוקר היה מגיע אליו קיבוצניק נודניק, מאלה 
שהנחו את עבודתו בקיבוץ, והיה מקני טו ב"איפה האלוהים". 
שהרי אין אלוהים. אלוהים מת מזמן, ואם יש סימן והוכחה על 
אבי להביא. בכל בוקר מירר את חייו בשאלות מביכות על האל 

ועל עבודת האללים שהוא מקיים.

אחד אלוהינו
יאבא, המאוהב במשק ובאווירה, לא ידע את נפשו מרוב מצו

קה והחלי ט ללכת עד הסוף. הוא הב טיח לנודניק להראות לו 
את אלוהים באחד הבקרים. מקץ ימים רבים, בעודו עומד על 

יסולם ק טיף התפוזים, הגיע הנודניק והקדים את שאלת הוכ
חת קיום האל. אפילו לא הקדים שלום. ללא כחל ושרק עלה 

ילאבי המרוקאי לראש, הוא הפשיל את מכנסיו, הראה לנוד
ניק את כבודו ואמר לו: "הנה אלוהים שאתה מחפש"... אמר 

ונמל ט כמו הצדיק הכפרי, ששרק ביום כיפור בבית הכנסת.

צחוק צחוק, אבל...
יסיפור נען ליווה אותי כל חיי ב טעם חמוץ מתוק. אילו היי

תי המחנך של אבא הייתי קורא לו לסדר ונוזף בו קשות על 
זה הצחיק אותי עד  ילד  התנהגות בלתי הולמת, אבל בתור 
פניו  מול  מופשלים  במכנסים  שלי  אבא  את  לראות  דמעות. 
המובכות של הנודניק הקיבוצניק, חסר האמונה להכעיס, זה 

מצחיק.
מסנן  אולי  או  זוכר,  לא  ב טח  הוא  אלצהיימר,  עם  כבר  אבא 
נען  ותיקי  לו שבתוך הקבוצה של  את הארוע. רציתי לספר 

יאולי בא אותו מדריך ותיק שהיה נודניק. להראות לו שהא
ווירה הנפלאה של נען בכל זאת עברה אליי. משהו שבשנות 

יהחמישים ההן עיצב לי את האישיות והרצון להיות חלוץ ומ
חנך בסוף העולם שמאלה. כאן אני מקפיד שלא לשאול אף 

עולה חדש על האלוהים שלו... 

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

לו חיכה הגנן המדברי כמע ט שנה שלמה: תחילת  זה הזמן 
למרות  השתילה.  עונת  ותחילת  בגינה  והלבלוב  הפריחה 
שכמות המשקעים החורף הייתה מאכזבת, בגינה אנחנו לא 

יתלויים בגשם והפריחה רק מתחילה. אז צאו לכם מהמחי
והשחיזו  והמכוש,  ה טוריה  החפירה,  את  את  הוציאו   - לות 
את המזמרה )בעצם את המזמרה הייתם כבר צריכים בשביל 

יגיזומים בחורף, וזוהי ההזדמנות האחרונה לגזום את הנשי
רים המאוחרים כמו גפן, תאנה ואגס(. 

הייתה  בדצמבר  הממושכת  הקרה  אם  לבדוק  הזמן  גם  זה 
כמה  רק  האם  כלומר  ש טחית,  "רק"  או  לצמחים  ק טלנית 
או שגם השורשים קפאו.  נפגעו,  ענפים של צמחיה צעירה 
אז איך בודקים? אם יש לבלוב צעיר על הענפים, אז מצבנו 
ונסו  קליפתם  את  מע ט  גרדו  יבשים,  ענפים  ישנם  אם   טוב. 
לראות אם הרקמה ירוקה או ר טובה. אם הענף יבש אז גזמו 
אותו ושוב גרדו את הענף שמתחתיו. אם כל הענפים יבשים 

יאז מצבנו עגום וכנראה שהצמח הלך לעולמו. אבל זאת הז
זכרו  דמנות להחליף, לחדש ולהתרענן: אז קדימה לשתול. 
קומפוס ט,  להוסיף  בנין,  מפסולת  לנקות  רחב,  בור  להכין 

ב טפ להשקיה  ולדאוג  הק טנים(  לצמחים  )גם  גומה  ילהכין 
 טוף. שתילות  טובות ואביב שמח.

פינת הצמח המדברי - משפחת המצליבים 
Brassicaceae

הבר  פרחי  של  מהפריחה  ליהנות  בודדים  ימים  עוד  נותרו 
יבגבעות הסובבות. אמנם הפריחה של צמחי בר היתה מוע
י טה העונה, אבל עדיין ניתן למצוא כתמים של פרחים צהו

יותר  מע ט  הצ טברו  שם  הכביש,  בצדי  ולבנים  ורודים  בים, 
בצידי  המכונית  חלון  דרך  שרואים  החינניים  הפרחים  מים. 
הדרכים כשחולפים על פניהם במהירות של 100 קמ"ש, הם 
קרוב לוודאי ממשפחת המצליבים. השם ניתן למשפחה על 
שם הפרחים שלהם, המורכבים מארבעה עלי כותרת בצורת 
3,000 מינים, שמוצאם בעיקר באי  צלב. זוהי משפחת בעלת
זורים הממוזגים של העולם. בארץ 136 מינים, ובמדבר שלנו 

ינפוצים במיוחד בן-שלח מנוצה, מחרוזת משונצת, בן-חר
דל מצוי ו טוריים מדבריים. אלה ואחרים פורחים ראשונים 
מבין החד-שנתיים בחורף, ובעונה גשומה מכסים מדרונות 

ישלמים בפריחה קצרה, אך מרהיבה. בעונות גשומות במיו
חד הגרגיון הערבי, עם פריחתו הריחנית, מכסה את המדבר 
במרבדים צהובים. מוריקה מבריקה, שיח ק טן רב שנתי גם 

פורח בימים אלה בסגול. 
יישנם גם נציגים של מצליבים בשולחן האוכל שכולנו מכי

כיום  ביותר  המפורסם  המצליב  וצנון.  ברוקולי  כרוב,  רים: 
יבעולם המדע הבו טאני נקרא ארבידופסיס, או בעברית תו

דרנית לבנה )Arabidopsis thaliana(. צמח זעיר זה ממש 
מחזור  את  משלים  הצמח  המדע.  למען  עצמו"  את  "הקריב 

חייו בתוך זמן קצר )פחות מחודשיים(, ותוך כך מייצר אלפי 
זרעים מכל פר ט. הוא משמש כצמח מודל למחקרים גנ טיים 

י- כמות החומר הגנ טי בתאיו ק טנה והגנום שלו רוצף במלו
או כבר בשנת 2,000. באמצעותו ניתן לחקור את הקשר בין 

שינוי תכונות של הצמח לשינויים במבנה החומר הגנ טי. 

גלעד מיכאלי
משתלת קרקש
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

יוצאים מהמחילות

מחרוזת משונצת, אחת מ-3,000 מיני מצליבים



      

1.3.14 שבת: שבת שב –ערב פאב ברגוע
5.3.14 רביעי: ערב מרקים קונספטואלים

6.3.14 חמישי: ערב בלוז
7.3.14 שישי צהריים:  טברנלך - חומוס יווני אסלי אורגינאל ואוזו.

8.3.14 שבת: זוכרים את השירים, הפעם : מאיר אריאל
12.3.14 רביעי: ערב מרקים קונספטואלים

13.3.14 חמישי: קרנבל פורים אפריקאי קאריבי
14.3.14 שישי צהריים: טברנלך - חומוס יווני אסלי אורגינאל אוזו ופיצריקס

15.3.14 שבת: סדנת אקרו-באלנס וערב פאב
19.3.14 רביעי: ערב מרקים קונספטואלים

20.3.14 חמישי:  Psycho Desert הליין האלקטרוני של ארבעים
21.3.14 שישי צהריים: טברנלך - חומוס יווני אסלי אורגינאל אוזו ופיצריקס

22.3.14 שבת: רונה קינן בפרוייקט בין השורות- הסיפורים שמאחורי השירים 
וביצועים אקוסטיים מיוחדים

26.3.14 רביעי: ערב מרקים קונספטואלים
27.3.14 חמישי:  בינת אל פאנק בהופעה חגיגה של פאנק אתני מטורף. 

28.3.14 שישי צהריים: טברנלך  חומוס יווני אסלי אורגינאל ואוזו ופיצריקס
29.3.14 שבת: יציאת חרום בהופעה

 אנחנו פתוחים ב: ימי רביעי מ-21:00 • ימי חמישי מ-21:00 
• ימי שישי מ-12:00 עד-16:00• ימי שבת מ-21:00

חפשו אותנו ב:

מרץ בפאב ארבעים:

 יום ג' , 4 למרץ, 2014. 16:00 – 20:00
אולם כנסים מדרשת בן גוריון

סדר היום: 
 דברי פתיחה

 הצגת תהליך שיתוף הציבור
 הצגת דוגמא לתוכנית מעטפת כלכלית

 הצגת פרוגרמה לתיירות
 הצגת עמדת הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב

 הצגת עמדת מועצה איזורית רמת נגב
 הצגת עמדת התושבים הבדווים.

 סיכום

משתתפים: התושבים , מועצה איזורית רמת נגב , משרד 
הפנים – ועדה מחוזית , נציגי הגופים הרלוונטים .

הבדווים בהר הנגב.
כנס התיישבות


