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 המועצה מטפלת בנושא 
הלכלוך סביב "חולות"

צוק איתן: המועצה נרתמת לעזרה 

נציגי רמת הנגב חברו לצוות של משרד הפנים שדן בהשלכות הסביבתיות של מתקן השהייה

המועצה, היישובים והתושבים תרמו כמיטב יכולתם לתושבי עוטף עזה והחיילים

החודש השתתפו נציגי המועצה בפגישת ועדת 
ההיגוי בנושא ההשלכות הסביבתיות של מתקן 
לאחרונה  רק  הפנים.  שר  בראשות  חולות, 
סיימה המועצה הכנת תכנית היערכות מלאה 
סביב  הפתוחים  בשטחים  בלכלוך  לטיפול 
משולב  מערך  יצרה  ההיגוי  ועדת  המתקן. 
בשפות  שילוט  למתקן,  מחוץ  הצללות  הכולל 

השוהים ומערך פינוי אשפה. 
גורמי השטח  בנוסף, איגדה המועצה את כלל 
היכולים לסייע בנושא האכיפה – רשות ההגירה, 
רשות הטבע והגנים, הסיירת הירוקה, המשרד 
הסביבתית(,  היחידה  )דרך  הסביבה  להגנת 
ומערך  ישראל  משטרת  הסוהר,  בתי  שירות 
להציף  מכוונים  כשכולם  המועצתי,  הביטחון 

את הבעיות האמורות מעלה.
המפגע הסביבתי בשטחים הפתוחים, בשמורה 
נדרש  ועדיין   – ובשטחי האש היה בלתי נסבל 
מעקב וטיפול. עם זאת אנחנו מאמינים שתוך 
המורכב  לפתרון  להביא  נוכל  פעולה  שיתוף 

מהסברה, תשתיות ואכיפה. 
סוגיה אחרת שנמצאת כעת בטיפול שר הפנים 
שר  המתקן.  לשוהי  וההעשרה  ההעסקה  היא 
ילווה  אותו  צוות  הקמת  על  הודיע  הפנים 
סמנכ"ל המשרד. הודענו לשר כי נשמח להביא 
לשילוב רמת הנגב כחלק ממערך זה. אי פעילות 
מהגורמים  הם  מעש  וחוסר  השוהים  של 

הראשונים שמייצרים תסיסה ונקודות חיכוך.
חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

תושבים  נערכו  איתן  צוק  מבצע  תחילת  מאז 
לסייע  והמועצה  השונים  היישובים  רבים, 
הפוגות.  בסבבי  ולחיילים  עזה  עוטף  לתושבי 
חום  בהרבה  המשפחות  מאות  את  עטפנו 
שקט  גג,  קורת  מקלחות,  מזון,  בהרבה  ואהבה, 
ושלווה, מקום לצאת מהבית בלי חשש ו)כמעט( 
בלי אזעקות. השתדלנו להנעים להם את הזמן 
הנוער  בני  ואמנים.  מתנפחים  של  בפעילויות 
והעבירו  לנדוד  הרחיקו  ואף  לסייע  התגייסו 
אחרים,  בישובים  במקלטים  הפוגה  פעילויות 
נגני להקת  יישובי המועצה.  וגם בכל  בסורוקה 

ג'אזרט גם יצאו להופיע ביישובי עוטף עזה.
צהובים  אוטובוסים  תרמה  המועצה  במקביל, 
לימי  אלינו  עזה  מעוטף  תושבים  והביאה 
במקביל  וכמובן  האש.  מקו  הרחק  התרעננות, 
המון המון יוזמות התנדבות של ילדים, בני נוער 
סתם  או  חמה  ארוחה  שי,  חבילות  ומבוגרים, 

הזמנה להתרחץ בבריכה ולהירגע. 
וקצת מספרים:

מקיימים  שדה  ומשאבי  רביבים  בקיבוצים   •
ביום(  שעות  שש  מדריכים,  )שמונה  הנוער  בני 
הכמות  כי  עזה,  עוטף  לילדי  פעילות  מועדון 

המערכות  בתוך  להכילה  מכדי  מדי  גדולה 
הקיימות.

עזה,  עוטף  מיישובי  איש   200 ברביבים,   •
כ-180 איש כל יום מאז תחילת המבצע. 

מאזור  איש   50 נגב  בחי  אירחה  המועצה   •
צאלים.

קשישים  כ-100  התארחו  במרחצאות   •
מיישובי אשכול.

משפחות  כ-35  מתארחות  שדה  במשאבי   •
בממוצע כל יום.

• בשדה בוקר מתארחים 30 איש.

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים
לא ברור מתי ואיך יסתיים מבצע צוק איתן. עברנו 
כבר למעלה משלושה שבועות בהם חווינו מספר 
בשטחים  טילים  של  נפילות  מספר  ואף  אזעקות 
שלי  העבודה  הנחת  המועצה.  בתחום  פתוחים 
הייתה ונשארה כי "רמת הנגב היא המקום הבטוח 
יהיה  ויש להקפיד לשמור שכך  ביותר בישראל", 
בימי המבצע ולאחריו. מאידך, בכל נושא טיפלנו 
מופתעים.  נהיה  שלא  מנת  על  הראויה  ברצינות 
דגש מיוחד ניתן ליישובי פתחת ניצנה, הקרובים 
תושבים  באירוח  הרבה  עסקנו  מצרים.  לגבול 
בגזרה,  הנמצאות  צבאיות  ויחידות  עזה  מעוטף 
מתוך  הפוגה  לפעילות  אלינו  שהגיעו  כאלו  או 

הלחימה בגזרות השונות.
על  המועצה,  תושבי  לכולכם,  להודות  רוצה  אני 
עם  ביחד  פאניקה,  ללא  אחראית  ההתנהלות 
גילויי התנדבות, התגייסות, מעורבות וסולידריות 
המוקד,  לצוותי  מיוחדת  תודה  גאווה.  מעוררות 
שעושים  הרבים  והמתנדבים  התפקידים  בעלי 

עבודתם נאמנה. 
כל  של  בשלום  לשובם  נייחל  הנגב  רמת  מבית 
בנינו, נאחל החלמה מהירה לכל הפצועים ונחבק 
ונשלח את השתתפותנו הכנה בצער  חיבוק חזק 

המשפחות שאיבדו את יקיריהן בהגנה על הבית.
הימים  של  לשגרה  חירום  של  בימים  ומהשגרה 
ממשיכות  המועצה  מחלקות  שיבואו.  השקטים 
הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  בהכנות 
ביישובים  פרויקטים  של  גדול  מספר  ובהשלמת 
השגרה  על  לשמור  דרכנו  היא  העשייה  וביניהם. 

בחירום ולהתכונן לימים טובים ושקטים. 
מי יתן

שלכם 
שמוליק 

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

ועדת ההיגוי יצרה מערך משולב הכולל הצללות, שילוט בשפות השוהים ומערך פינוי אשפה

צילום: מנשה לוי תושבי עוטף עזה מתרעננים בבריכה ברביבים 

1. מה שמה של הוועדה מטעם האו"ם שביקרה ברביבים 
באוגוסט 1947, ובעקבותיה הומלץ לאסיפה הכללית של 

האו"ם על הכללת הנגב כחלק ממדינת ישראל? 
2. מה שמו של ראש המועצה האזורית הראשון?

3. באיזו שנה עבר דוד בן גוריון לשדה בוקר?
4. מה היא הפסגה הגבוהה ביותר ברמת הנגב? 

5. על שם מי קרוי חניון הרועה?
6. מה היה שמה של ניצנה בתקופה התורכית? 

7. מה היה הקשר של גולדה מאיר ז"ל למועצה?
8. על שם איזו טלי קרוי מחנה רמון? 

9. מה היה השם המקורי של קיבוץ משאבי שדה, ועל שם 
מי הוא נקרא כיום?

10. מהי ציפור רמת הנגב?

התשובות בעמוד 11

עד כמה אתה מכירים 
את רמת הנגב?

לרגל חגיגות ה-60 למועצה, לפניכם עשר שאלות 
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400 שניצלים על האש

כל עם ישראל הינם איברים בגוף אחד 

טל גרליץ מקייטרינג "טל במדבר" תורם ככל יכולתו במהלך "צוק איתן"

 למעלה מ-400 מתושבי רמת הנגב, ירוחם ומצפה רמון השתתפו 
בעצרת הזדהות עם הנערים החטופים

הנערים  עם  ההזדהות  בעצרת  לראשונה  ראיתי  גרליץ  טל  את 
למעלה  במשך  שעמד  גבוה  איש  עם.  במרחב  שנערכה  החטופים 
משעה וחתך ופרס אבטיחים, אחד אחרי השני, מניח אותם בזריזות 
על מגשים עגולים גדולים, פרוסות פרוסות, מסודרות בצורה נאה. 

ותיקה  מתנדבת  טובה,  חברה  בטלפון.  שוחחנו  הבאה  בפעם 
שלושה  כבר   8 בצו  מגויס  בנה  עזרה.  בבקשת  אלי  פנתה  במסל"ן, 
ימים, הפלוגה יושבת לא רחוק מביתי, והם מחפשים מקום בו יוכלו 
להשיג לערב שבת ארוחה חמה, במקום מנות הקרב. יום שישי לפני 
הצהרים, בשני הקיבוצים הגדולים מפונים רבים ומנהלי ענף המזון 
מודיעים לי בצער שלא יוכלו לספק 60 מנות בהתראה כה קצרה... 
בשדה בוקר לא עונים, ואני פונה לטל גרליץ, מקייטרינג טל במדבר 
- אולי הוא יכול לעזור? טל לפני נסיעה והמטבח ריק, אבל - הוא 
מצווה,  בר  מסיבת  בערב  אתמול  הייתה  בוקר  "בשדה   - לי  מגלה 
אני  אוכל..."  המון  ונשאר  אורחים  הרבה  הגיעו  לא  המצב  ובגלל 
לי שאפשר  מודיעים  ותוך עשר דקות  בוקר,  מצלצלת שוב לשדה 
ועשירה  חמה  ערב  ארוחת  הוציא  בוקר  שדה  מטבח  לקחת.  לבוא 
ל-70 חיילים שרצו וקיבלו קצת תחושה של בית בארוחת ליל שבת. 
שלנו.  הפלוגה  עם  גסטרונומי  קשר  כבר  מתכנן  טל  ראשון  ביום 
לי  התברר  )"פשוט  לגדוד  לארוחה  צומח  העניין  לפלוגה  מארוחה 
שלכל הגדוד לא הייתה אספקת מזון"(, מיקום הארוחה משתנה עם 
הזזת הכוחות, 400 שניצלים, אורז, ירקות וסלטים ואפילו אבטיחים 

טלפון  שיחת  עודפים,  ונשארו  הארוחה  וכשמסתיימת  לקינוח. 
מעט  הותירו  ואפילו  הם  גם  שנהנו  באזור  דובדבן  חיילי  מזמינה 

לשנטי במדבר...
טל, מהו הדחף הזה? 

"זה משהו שאני מביא מהבית, העניין של הנתינה. פה זה בר מצווה 
למי שאין לו במחיר עלות בלבד, ושם זו עבודה עם עמותות אתגרים 
שלנו  הצימרים  בשני  אירוח  או  במיוחד,  זולים  במחירים  וגלגלים 
לרתום  מצליח  אני  כלל.  תשלום  ללא  העימות  מקו  משפחות  שתי 
השניצלים  את  בהתנדבות,  בא  שלי  העובד  מסביבי.  אלה  את  גם 
לגדוד טיגן אחד האורחים בצימר ואת הכלים החד פעמיים בארוחה 
השעות  עד  הערב  כל  אותי  שליוותה  השש,  בת  יערה  חילקה  הזו 

הקטנות של הלילה". 
מיכל שריר, רעייתו של טל, מטפלת הוליסטית, מתערבת בשיחה: 
ולא  הצימרים,  את  ארגנו  ולא  לבית  עברנו  רק  ענן  עמוד  "במבצע 
החמצה.  של  תחושה  לנו  הייתה  המבצע  בתום  אירוח.  על  חשבנו 
וההדים  ברור שאנחנו מארחים,  היה  זה, לשנינו  דיברנו על  הפעם 
היו טובים מאד. שנינו דומים בקטע הזה. אם אנחנו יכולים לעזור 
זה  עניין.  מזה  לעשות  בלי  זאת  עושים  אנחנו  עזרה,  שצריך  למי 
משתדרג כשאתה הופך להורה. אתה חושב איך אתה רוצה לחנך את 

הילדים וזה נותן דחיפה".
סוכם  הגדוד,  של  פנייה  לאחר  מאוחרת,  ערב  בשעת  הראיון,  ביום 

על ארוחת ערב בליל שבת, ארוחה שתועבר לגדוד במקום מפגש 
לוי  אביבה  של  בעזרתה  שוב  טורח  טל  שישי  יום  במהלך  שנקבע. 

מהמדרשה, שוב 400 מנות שנרקחו באהבה.

רמת הנגב נותנת מכל הלב
המועצה,  תושבי  בקרב  ההתנדבות  רוח  את  לציין  מבקשת  אני 
מצוקה.  בעתות  שאת  ביתר  ביטוי  לידי  ובאה  השנה  בכל  הקיימת 
כולה  עם,  במרחב  שהתקיימה  ההזדהות  בעצרת  כבר  החל  זה 
בהתנדבות, כולל הכיבוד, ציוד ההגברה והמגביר, ההסעות, האמנים 
לאייש  נדרשנו  החירום,  למצב  הכניסה  עם  הילדים.  והפעלת 
נענתה  שלי  פנייה  וכל  השבוע,  בסופי  במועצה  החירום  מוקד  את 
ברצון, גם כשהיה מדובר בשעות לילה מאוחרות. היישובים שקלטו 
משפחות מפונים ועשו זאת במאור פנים ורוחב לב, בדאגה לכל פרט 
ולכל צורך שעלה מהשטח. כאשר נוספים ליישוב עשרות רבות של 
והתושבים  רחבה,  ואנושית  לוגיסטית  הערכות  מצריך  זה  מפונים, 
מזמנם  ותורמים  לקריאות  נענים  אנשים  הלב.  מכל  זאת  עושים 
וכספם. אני גאה להיות חלק מהמקום הזה, חלק מהאנשים הטובים 

שכאן.
חני פריאל
רכזת התנדבות ברמת הנגב
hitnadvut@rng.org.il, 050-4042335

קצת קשה להיזכר, בשטף האירועים העוברים עלינו, אך לפני כחודש 
נערכה במרחב עם עצרת הזדהות ותפילה, כאשר טרם נודע מה עלה 
בגורל שלושת הנערים החטופים. ייחודה של עצרת זו, שהשתתפו 
בה למעלה מ-400 איש, התבטא בשני מרכיבים עיקריים: ראשית, 
האירוע נערך תוך שיתוף פעולה מרשים בין שלוש רשויות ושלוש 
בהפקה  והן  בתכנון  הן  הנגב.  ורמת  ירוחם  רמון,  מצפה   - קהילות 
שותפים היו תושבים משלושת הקהילות, ובתמיכת שלוש המועצות. 
למשימה  חברו  מלאה!  בהתנדבות  כולה  התקיימה  העצרת  שנית, 
גופים שונים, עסקים ואנשים פרטיים, והתברר כי כשיש רצון וחזון 

משותף, הגורם הכלכלי אינו מהווה מכשול.
בעצרת נשאו דברים הרב אלישע וישליצקי מירושלים, אל"מ במיל' 
גבע ראפ והרב עמרם יפרח - סבו של הנער החטוף אייל יפרח ז"ל. 
בנוסף, השתתפו בעצרת רבים מתושבי המועצה, מירוחם וממצפה 
רמון. הרב יפרח חזר והדגיש עד כמה המשפחה מרגישה שכל העם 
השונים  הפרצופים  שכל  מהידיעה  שואבים  שהם  הכח  ואת  איתה, 

בעם ישראל הינם איברים בגוף אחד.
כשיצאנו לדרך, הרגשנו שנכון ליזום עצרת כזו, כיוון שחשנו צורך 
בביטוי הרצון להיות שותפים, וכמובן מתוך הכרה בערכה של תפילת 
שפנינו,  מקום  בכל   - חזק  הרצון  כמה  עד  שיערנו  לא  אולם  רבים. 
נענינו הרבה יותר משביקשנו, ויוזמות נוספות אף זרמו אלינו בטרם 

פניה. 
דומה כי כל מי שנכח בהתכנסות זו יצא מחוזק מעצם ההליכה יחד, 
החברה  בתשתית  חיוניים  ערכיים  יסודות  ביטוי  לידי  הביאה  אשר 
שלנו. גם כשהתברר, להוותנו, למחרת, כי הנערים נרצחו, כוחה של 
ההתכנסות והיכולת לפעול יחד לא פג. אנו מרגישים אותו היטב גם 
בימים אלו ובנסיבות הנוכחיות. התכנסות זו הולידה רצון לשיתופי 

פעולה נוספים, שאנו מקווים לראות מהם פירות בעתיד הקרוב.
שלו  יצחק  הרב   - המועצות  רבני  השותפים:  לכל  להודות  ברצוננו 
מירוחם, הרב מאיר סויסה שלנו והרב דניאל בר מוחא ממצפה רמון 

שהובילו, ראשי המועצות - רוני מרום, מיכאל ביטון ושמוליק ריפמן 
שתמכו, ראשי הישיבות - הרב אליהו בלומנצויג מירוחם והרב צבי 
קוסטינר ממצפה רמון, ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך, חברת 
כשנחת  אותנו  שריגש  החברה  מנכ"ל  הסעות,  שתרמה  מטרופולין 
טללים  דפוס  לעצרת,  מגיע  שהוא  והודיע  אחה"צ  באותו  מחו"ל 
נוער  ישנו על העיצוב הגרפי,  נעמה  איי פרינט מבאר שבע,  ודפוס 
ירוחם, נוער מרחב עם ונוער מצפה רמון, המשפחות שתרמו הסעות, 
מאד  שריגשו  משה  ויאור  סעדו  יהודה  מרחוק,  שהגיעו  הדוברים 
"טל במדבר" שהתייצב עם  גרליץ בעל קייטרינג  בשירת רבים, טל 
ואבטיח בחום הכבד, בית  והשיבו נפשות בשתייה קרה  נוסף  עובד 
מרחב עם על המבנה, הארגון, הסדרנות והציוד, דימה מרביבים, בעל 
חברת ההגברה "תשמע תראה", שהגביר )תרתי משמע( את ההקשבה 
קרן  הציוד,  על  נגבית"  ו"חוויה  עם"  מרחב  "חאן  הצלמים,  לנאמר, 

מלקוש רכזת הגרעין במצפה רמון ואורה רובין רכזת גרעין ירוחם.
בתפילה לאירועים נוספים בגוון שמח,

המארגנים
מרחב עם

הצעירים מקרינים 
את המונדיאל

ביום ראשון ה-13.7 יצאה משלחת של צעירי 
המועצה להקרין את גמר המונדיאל בפני 
חיילי סדיר ומילואימניקים בשטחי כינוס 

בעוטף עזה. המשחק הוקרן בשלושה מוקדים 
שונים, כשבכל מוקד התאספו לפחות מאה 
חיילים מגדודי גולני, הנדסה ושריון לצפות 

בגמר הגדול. האירוע לא היה יכול להתקיים 
ללא עזרת המועצה, תושביה ועמותת איילים, 

שסייעו בתרומת ציוד, בהסעות ובתמיכה.

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים 
הנשלחים למזכירויות היישובים ובאתר 

המועצה 

ימי פיס ברמת הנגב
09.09.14 "מתחיל בבום נגמר בטראח", 

תיאטרון גושן
יום שלישי, שעה 17.30, באולם גולדה 

בקיבוץ רביבים
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8. לא 

תותר כניסת תינוקות.
כרטיסים במחיר מוזל - 10 ₪ בלבד באתר 

המועצה.
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס 

מקום פנוי בלבד ובמזומן.

15.09.14 מופע מוזיקלי "תזמורת בקצב 
ותנועה", סינפונייטה באר שבע

יום שני, שעה 17.30, באולם גולדה בקיבוץ 
רביבים

המופע מיועד לכל המשפחה. ילדים מעל גיל 
3. לא תותר כניסת תינוקות.

כרטיסים במחיר מוזל - 10 ₪ בלבד באתר 
המועצה.

מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס 
מקום פנוי בלבד ובמזומן.

היכונו לעונת תיאטרון 2014-15
תוכנית המנויים ומכירה תתפרסם ביישובים 

ובאתר המועצה.

תחזית תרבות

אחת המזכרות שהוכנו לעצרת

מאות חיילים מחכים לגול
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יוזמות חינוכיות בגני הילדים

קומפוסט - טוב או רע?

בריאות, קיימות ואוריינות: גננות המועצה הובילו יוזמות בשלל תחומים

ילדי כיתה ג' בבי"ס צין ערכו ניסוי מורכב בגידול חסות. התוצאות מפתיעות

יוזמות  בנושא  הגננות  השתלמו  שחלפה  הלימודים  שנת  במהלך 
גננת  כל  ההשתלמות  בעקבות  הירוקה.  הרשת  בהנחיית  חינוכיות 
כללו  היוזמות  השנה.  לאורך  בגנה  חינוכית  יוזמה  וביצעה  תכננה 
שטחים  אימוץ  בריא,  חיים  ואורח  מזון  קידום  שונים:  נושאים 

ביישוב, פיתוח דרכי הוראה אינטגרטיביות ועוד.
יוזמות המקדמות מזון ואורח חיים ובריא בגן: שולי ארליך, שרונה 

קליינפלד, הדר עתל, קרן קולבקר, קרן אומר, נדיה קפלון.
שפה,  פיתוח  חברתיות,  רגשיות,  מוטוריות,  מיומנויות  פיתוח 
אחריות ועצמאות דרך בישול ואפייה לאורך השנה. התוכניות כללו 
סדנאות  גן(,  לילדי  )מותאמים  אורייניים  מתכונים  מתאים,  לבוש 
הסביבתית,  היחידה  ביוזמת  ולהורים  לילדים  בתזונה  העשרה 
לגינת  וחיבור  ירקות  אכילת  לעידוד  שבועי  ירק  קידום  סיורים, 

הירק, לסביבה ולתכנית הלימודים בגן. 
כמו כן, התקיימו יוזמות העוסקות בתנועה וזהירות בדרכים: הקמת 
לזהירות  וחינוך  חוזר  בשימוש  מחומרים  בגן  חופשי  תנועה  מרכז 
והתנסות בכל תחומי הגן: קשר  בדרכים תוך למידה אינטגראלית 
חצר,  חשבון,  משחק,  ממנו,  הדרכה  ועזרי  הקהילתי  השוטר  עם 

ספרות, יצירה, הכנת שילוט ביישוב, פעילות בגנים שכנים ועוד.
וטיפוחו:  הציבורי  המרחב  על  אחריות  לקיחת  המקדמות  יוזמות 

ציפי זריז, טלי דרור, יעל שמעיה,ורד גוטקה, מיה דיאמנט
אקולוגי  גן  פיתוח  הקהילתית,  בגינה  שותפות  כללו  היוזמות 
בור  שטח  אימוץ  והקהילה,  הילדים  לטובת  לגן  הסמוך  בשטח 
במדרשה )ליד בית ספר שדה( והקמת גן המינים - גן שכולל את 
שבעת וארבעת המינים סמוך לגנים, כך שילדי הגנים יוכלו לעקוב 
וההורים  הילדים  הללו  ביוזמות  הצמחים.  אחר  מקרוב  וללמוד 
ושתילה,  זריעה  השטח,  הכשרת  בניקיון,  השנה  לאורך  פועלים 
חוקרים  עוקבים,  וכמובן  שונים  ומתקנים  שילוט  שבילים,  הכנת 
פעולה  בשיתוף  בגן.  הלימודים  בתוכנית  האזור  את  ומשלבים 
ייחודי עם צוות בית ספר שדה הילדים והמדריכים פעלו במשותף 
צל  פינות  שבילים,  יצרו  גזמו,  ניקו,  במדרשה:  השטח  לאימוץ 

ושילוט מתאים. 

יוזמות המקדמות העצמת ילדים, אוריינות ולמידה רב תחומית בגן: 
ענבל קפלן, ענת איפרגן, רוני בראו 

את  להציג  ילד  לכל  במה  ניתנה  ילדים"  מלמדים  "ילדים  ביוזמה 
תחומי העניין שלו. התהליך לווה בהנחיה אישית והכנה ע"י הגננת 
צילום  תוך  הגן  ילדי  את  הדריך  הילד  הפעילות  ביום  וההורים. 

הפעילות בווידיאו, ובסופה קיבל משוב ע"י ילדי הגן וחוברת מסכמת 
של התהליך. 

יוזמות נוספות כללו כתיבה, איור והוצאה לאור של ספר בעקבות 
סיפור של פאול קור, על ידי ילדי הגן, ו"טיולים בעקבות השירים" - 
פיתוח למידה רב תחומית סביב שירים המתארים מקומות בישראל. 
הלמידה התייחסה לאזור בשיר סביב הטבע במקום, שמו, מאפייניו 
יצירה  המשורר,  עם  היכרות  ולספרות,  לתנ"ך  הקשרו  המדעיים, 

ותנועה בעקבות השיר ופיתוח מיומנויות אורייניות.
יוזמות המקדמות הכרות ויצירת גשר בין-תרבותי: סיגל ממן, מינה 

אלפסי, שרון פליישמן
היוזמות כללו הידוק קשרים מקומיים ועולמיים: מפגשים ופעילות 
משותפת בין ילדי גן חילוני ודתי שכנים במועצה לאורך כל השנה 
ילדים  גן  עם  קשר  משותפות.  חוויות  ויצירת  למידה  להיכרות, 
בדנוור קולורדו: בניית קשר לאורך כל השנה הכולל היכרות הדדית, 
אישית ומרחבית, בניית פעילויות ממשיכות בין הקהילות ושימוש 

בטכנולוגיות שונות לשמירה על קשר.
יוזמות המקדמות חינוך לקיימות בגן: עירית גולדמן, רינה גל

בהמשך לקידום הקיימות בגנים נבחרו עוד יוזמות ייחודיות, ביניהן 
חקר  תחומי:  רב  חינוכי  כתהליך  קומפוסט  והכנת  פסולת  הפרדת 
הקומפוסט, סיורים, פעילויות חינוכיות ויצירתיות סביב קומפוסט, 
הגן  ילדי  הקומפוסטר.  של  שוטפת  הפעלה  וכמובן  ומיון  הפרדה 
סיננו את הקומפוסט המוכן, שקלו ומדדו וקיבלו 16 ק"ג קומפוסט 

איכותי לשימוש בגינת הגן!
פיתוח יחס חיובי לבעלי חיים והגברת אחריותנו לגידול בעלי חיים: 
כלביהם  צואת  לאיסוף  התושבים  לעידוד  קמפיין  יצרו  הגן  ילדי 
בשימוש  שקיות  עם  מתקנים  הכינו  הציבורי,  המרחב  על  ושמירה 
חוזר לאיסוף הצואה, כתבו אמנה ליחס לבעלי החיים, היכרות בע"ח 

בסביבה ואף "הזמינו" אותם לחצר הגן.
אורלי גל
אור הרשת הירוקה
אגף קהילה וחינוך ויחידה סביבתית

בבית הספר שלנו למדנו על נושא הצמחים בכיתה, כחלק משיעורי 
המדעים עם המורה אביטל. כחלק משיתוף הפעולה בין בית ספר 
ביחד  בחסות,  ניסוי  לעשות  החלטנו  המדבר,  לחקר  למכונים  צין 
עם חוקרים מהאוניברסיטה. כדי לקיים את הניסוי הוקמה חממה 

שלמה בתוך שטח בית הספר שלנו.
לחסות?  ביותר  היעיל  הוא  קומפוסט  איזה  היו:  המחקר  שאלות 

האם הקומפוסט רק מועיל או אולי אפילו גם מזיק לסביבה?
 - חיים  בעלי  קומפוסט  קבוצת  קבוצות:  לשלוש  אותנו  חילקו 
שקנינו  בע"ח,  בקומפוסט  ודישנו  חסה  של  שתילים  שתלנו  שם 
במשתלה; קבוצת קומפוסט ביתי - שם שתלנו שתילים של חסה 
ודישנו בקומפוסט ביתי שקיבלנו מרביבים; וקבוצת ביקורת - שם 

שתלנו חסות בחול ולא שמנו קומפוסט בכלל. 
אחר  לעקוב  צריכים  היינו  בעציצים,  החסות  את  ששתלנו  לאחר 
דף  ומילאנו  החממה  אל  הגענו  בשבוע  פעם  החסה.  התפתחות 

מספר  הצמח,  גובה  העלווה,  לקוטר  התייחסנו  שבו  קבוע  תצפית 
העלים וצבע העלים. אחרי כמה שבועות שמנו בתוך העציצים גם 

כוסיות, שבתוכן מדדנו את הגזים הנפלטים מהאדמה. 
תוצאות הניסוי היו מעניינות: הבנו שהחסה צריכה את הקומפוסט 
כדי לגדול טוב יותר. גילינו שקומפוסט בעלי חיים טוב יותר לגידול 
גזי  פולט  שהקומפוסט  לגלות  ונדהמנו  ביתי,  מקומפוסט  חסות 

חממה, שהם כמובן לא טובים לנו.
בחממה,  מהתצפיות  והמיוחדת,  השונה  מהלמידה  נהנינו  מאוד 
את  לראות  נהנינו  הכי  אבל  ובמעבדה.  באוניברסיטה  מהביקור 
כמובן  שנוצר  הטעים,  הסלט  את  ולאכול  גדלות  שלנו  החסות 

מהחסות שלנו.
מהאוניברסיטה:  בפרויקט  שלנו  לשותפים  להודות  רוצים  אנחנו 

נעה בלבן, פרופ' עמית גרוס, ד"ר טלי ברונר וד"ר רועי פוסמניק. 
ילדי כיתה ג' ולילך המורה, בית ספר צין

צילום: ציפי זריז גינה קהילתית בטללים 

צילום: טלי ברונרפעם בשבוע הגענו אל החממה ומילאנו דף תצפית קבוע

מתכוננים לחוגים סיכום שנת המעורבות
השנה יחולו מספר שינויים במערך החוגים במתנ"ס ילדי שכבת ח' ערכו מפגש מסכם של פרויקט 

המעורבות החברתית
צוות המתנ"ס עסוק בימים אלו בהכנות לשנת פעילות 
זו הרחבנו את סגל המורים  החוגים תשע"ה. במסגרת 
החוגים  את  ולמקצע  לקדם  מנת  על  והמדריכים 
מגוון  ולהציע  הקיים  על  לשמור  ניסינו  הניתנים. 
כך,  תוך  למבוגרים.  והן  לילדים  הו  חדשות  פעילויות 
שפע  עם   - גופנית  לפעילות  ניתנה  רבה  לב  תשומת 
אפשרויות לעסוק בספורט על גווניו השונים. במקביל, 

נפרדנו ממספר מורים שבחרו לעזוב אותנו.
כמו  ומלא,  תוסס  חוגים  מערך  בקיום  הרצון  עם  יחד 
בעוד מערכות במשק, אנו עומדים בפני הצורך לצמצם 
מאיתנו  הצריך  הדבר  השונות.  הפעילויות  בעלויות 
הרבה מחשבה, שבסופה הוכנסו מספר שינויים במערך 

הפעילות: 
• עודכנו מחיריהן של מרבית הפעילויות.

• הסעות - בימי שני וחמישי מערך ההסעות יפעל עד 
השעה 18:30 בלבד )החוגים ימשיכו לפעול עד השעה 

20:00 ומעבר לכך, הגעה אליהם באופן עצמאי(.
בבריכת  להתקיים  ממשיכה   - בריאותית  שחייה   •

משאבי שדה, אך מהשנה בתשלום סמלי.
הרשמות לחוגים ללא דמי רישום עד לתאריך 30.8.14, 
לאחר  הרשמה  הפעילות.  פתיחת  לפני  רגע  עד  ממש 
להקדים  מומלץ  לכן  רישום.  בדמי  תחויב  זה  מועד 

ולהירשם. 
פיתוח  עבודת  השנה  במהלך  צפויה  המתנ"ס  בסביבת 
שטח נרחבת לקראת הקמת בית הספר הממלכתי-דתי. 
ייעשה כל מאמץ לשמור על סביבה בטוחה, הן באזור 

הלימודים והן באזור תחנת ההסעה. 
עושים  במתנ"ס  אנו  הסביבה,  איכות  לנושא  כנאמנים 
ולכן  פעמיים,  חד  בכלים  להשתמש  לא  מנת  על  הכל 
אוכל  בכלי  התלמידים  את  לצייד  מאד  מבקשים 

ובקבוקי מים. 
צוות המתנ"ס עומד לשירותכם בכל פנייה. 

בברכת שנה טובה לכולנו!
דרור הראל

מנהל המחלקה לספורט 
והעשרה, אגף קהילה וחינוך

הערב- בשעות   ,13.7 ראשון  ביום 
ח'  שכבת  ילדי  התקבצו  לילה, 
חוויתי  למפגש  המועצה  מרחבי 
ואחר בשטח. נפגשנו בשעה 21:00 
מרחק  צעדנו  המועצה,  בחניית 
קצר שהוביל אותנו אל השקט של 
והמדורה  הירח  לאור  ושם  המדבר, 
פתחנו  רעש!  לעשות  התחלנו 
בה  גרוטאות,  על  תיפוף  בסדנת 
גילינו את הכישרונות החבויים בכל 

קבוצות  לשתי  התחלקנו  השני  בחלק  קבוצתי.  קצב  יחד  ליצור  כיף  וכמה  אחד 
והבענו את עצמנו על לא פחות מאשר פיצה וחולצות. החבר'ה התנסו בציור על 

חולצות בעזרת שבלונות ועיצוב פיצות בלתי שגרתיות עם שלל תוספות.
מסביב המדורה, עם ניחוחות המרשמלו הצלוי, סיכמנו את השנה בטקס חלוקת 
תעודות הוקרה למפעילי הפרויקטים ההתנדבותיים בישובים. ערב זה היה סיכום 

מוצלח לשנת מעורבות משמעותית, והוכיח לכולנו שוב איזה נוער נפלא יש לנו!
צליל פלזנשטיין
רכזת חברת הילדים ברביבים, אגף קהילה וחינוך

סיכום מוצלח לשנת מעורבות משמעותית
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בשבוע שעבר חזרו בני הנוער של רמת הנגב מהרפסודיה. בכל 
מסוים,  לנושא  הרפסודיות  מפרשי  את  זה  מפעל  מייחד  שנה 
כל   – עזה  עוטף  עם  לסולידריות  המפרשים  כל  ייוחדו  והשנה 
למשל:  עזה.  בעוטף  יישוב  איתו  "לקח"  רפסודה  שבנה  יישוב 
"זיקים תהיו חזקים". חלק מהאירוע מהווה תחרות על מידת 
שלרבים  ניצנה,  מפתחת  הנוער  בני  וההשקעה.  הסולידריות 
עם  שלום  פיתחת  את  לקחו  עזה,  עוטף  ביישובי  חברים  מהם 

הסיסמא: "פיתחת ניצנה, פיתחת שלום, כולנו פיתחה אחת". 
שבו  האחרון,  בפסח  להתרקם  החלה  משמעותית  תוספת 
בעקבות התנדבות של מספר תושבי המועצה נוצר חיבור עם 
מועדון הרוכבים כבדי הראיה "אתגרים". קיימנו טיול אופנים 
ועבור  חוויה חזקה עבורם  טיול שהיה  לכנרת,  משותף מצפת 
בני רמת הנגב. בסיום הטיול, כשהגענו לכינרת לקראת פרידה, 
החבר'ה מרמת הנגב סיפרו לאתגרים כי בעוד שלושה חודשים 
בספונטניות  וכך,  הרפסודיה.  לכנס  לכנרת  שוב  מגיעים  הם 
לבוא  האתגרניקים  של  ההזמנה  נולדה  נוער,  לבני  טבעית 

לרפסודיה כקבוצה משותפת של רמת הנגב ואתגרים. 
קבוצת השונים הפכה להיות קבוצת השווים. בני הנוער מרמת 
לפיתות  ולעשות  סנדות  לקשור  העיוורים  את  לימדו  הנגב 
זמנים  ללוח  שרגילים  אתגרים,  קבוצת  ופתאום  מקצועיות. 
יכולתם.  בכל  שלנו  לנער  משתווים  ומוגדר,  מסודר  מאוד 
החוט  את  מחפשת  קשר,  לעשות  הולכת  עיוורת  לראות 
המתאים, עושה לפיתה כמו שלימדו אותה – זו חוויה עוצמתית 
מאין כמוה. זה נתן לילדים שלנו להסתכל אחרת על מגבלות 
היכולת של כל אחד ואחד מאתנו, כי הרי לכל אחד יש מגבלות. 
בקבוצה  נצא  כשבועיים  בעוד  נוספת:  תוכנית  כבר  ויש 

משותפת למרוץ סוף הדרך.
 אייל מור יוסף,
מנהל המח' לנוער וצעירים 
אגף קהילה וחינוך

שני קייצים

מלגות קרן דיוויס לשנת הלימודים תשע''ה

אייל מור יוסף מספר איך עורכים קיץ מלא אירועים על רקע המצב הביטחוני

השנה סכום המלגות גבוה יותר ומספרן קטן יותר - הקדימו להירשם

"היה מדהים. בעצם קיימנו שני קייצים" 
)הודעה שנשלחה לקבוצת האמהות(

יוסף,  כך נפתח ראיון בלתי שגרתי עם אייל מור 
הרגשתי  במועצה.  וילדים  נוער  מחלקת  מנהל 
אפילו  הציבור  לידיעת  להביא  חייבת  שאני 
הנוער,  בני  שקיימו  הענפה  מהפעילות  טעימה 
וכל זאת תוך רגישות מופלאה של הצוות החינוכי 

למציאות הסובבת אותנו.
בעצם, סיפר אייל, קיימנו שני קייצים: אחד הוא 
הקיץ המתוכנן, והשני הוא הקיץ המתעדכן החל 
מתחילת האירועים. "היינו קשובים לכל הקולות, 
מנסים  אנחנו  היה:  שלנו  המרכזי  הכיוון  אבל 
לייצר לילדים מציאות אחרת. כל מצב המלחמה 
שלנו  הם  הטלוויזיה  מול  להסתגר  והרצון 
למשל,  אחרים.  צרכים  יש  ולילדים  המבוגרים, 

אם אני שומע על הרוגים רבים, אני המבוגר רוצה 
הטלוויזיה.  מול  ולשבת  להסתגר  הבית  לחזור 
רוצים  הם  אחר,  צורך  יש  לילדים  זאת,  לעומת 
להיות ביחד, לכעוס ביחד, להיות עצובים, אבל גם 
לעשות ביחד. זו הייתה בעצם מדיניות המועצה – 
ממשיכים בשגרה, עושים שמינית כדי שפעילויות 
זה היה המסר. מה שאפשר לעשות  יתבטלו.  לא 

עשינו, ושינויים נעשו רק 'בקטנה'.
אחראיים.  דברים  רק  שנעשה  הייתה  "ההחלטה 
משרד  של  המצב  חדר  להנחיות  צמוד  עבדנו 
ההורים  העורף.  פיקוד  של  וכמובן  החינוך 
של  הרגישות  באחריות.  פועלים  שאנחנו  הבינו 
בהקשבה  היינו  הזמן  כל  מדהימה.  המדריכים 
ובכל ערב נבחנו התוכניות. במידת הצורך ערכנו 

התאמות און ליין עם המדריכים".

איך עושים זאת בפועל?
שינויים  עשינו  הלחימה  התגברות  כדי  "תוך 
לקחנו  קרסו  פארק  במקום  לדוגמא,  והתאמות. 
את הילדים לעין גדי. או למשל טיול ז-ח, שהיה 
לקראת  פעם.  אי  שהוצאנו  ביותר  הגדול  הטיול 
היציאה הרגשנו דאגה הולכת וגוברת של הורים, 
פתחנו  אז  דואגים,  לא  כלל  שבדרך  כאלה  גם 
דואגות  'אמהות  בשם   WhatsApp קבוצת 
הן  אמהות.   96 הצטרפו  אליה  אוהבות',  הם  כי 
'קמנו  תמונה:  עם  הודעה  שעה  כל  ממני  קיבלו 
ואכלנו ארוכת בוקר' + תמונה, 'התרחצנו ויצאנו 
מהבניאס' + תמונה, וכך עשינו בכל הטיול. הן ראו 
הדיאלוג,  את  המשכתי  לא  אני  מאושרים.  ילדים 
להורים  עזר  מאוד  זה  הבשר.  את  לו  ייצרתי  רק 
הילד  של  לאמא  גם  בהיי,  הילדים  את  לראות 

הפרטי שלי. ומאידך, אף אחד מהילדים לא ראה 
גם  לפרטיותם.  חדירה  להורים  התמונות  ברצף 
ביטולי השתתפות שנבעו מחשש לצאת נתקבלו 

בהקשבה. 
"בסופו של דבר, למעט היציאה ללונה פארק שאין 
נדחתה  ולכן  לה תחליף בשום מקום אחר בארץ 
הפעילויות  שאר  כל  את  קיימנו  אוגוסט,  לסוף 
מוזיאון  למשל  כמו  המתבקשות,  בהתאמות 
אך  סיכון,  באזור  אינו  )שאמנם  בחולון  החשיכה 
למנוע  שרציתי  חוויה  זו  בחושך  אזעקה  לשמוע 
מהילדים(, או ההחלקה על הקרח שהוחלפה עם 

מוזיאון הדולפינריום וההחלקה באילת". 

אדוה לויד
דוברת המועצה

סיוע  של  נוספת  שנה  על  לבשר  שמחים  אנו 
לסטודנטים מרמת הנגב באמצעות מלגות קרן 
דיוויס לשנת הלימודים הקרובה. השנה הוחלט 
הגבלה  תהיה  אך  מוגדלות,  מלגות  מתן  על 
בהקדם  להירשם  מומלץ  ולכן  הזכאים,  למספר 
זוכה.  הקודם  כל  בסיס  על  תהיה  החלוקה  כי 
לתושבי  לסיוע  מעבר  המלגות,  שמטרת  כיוון 
ברמת  להתגורר  צעירים  לעודד  היא  המועצה, 
אופן חלוקה שונה של  הנגב, הוחלט השנה על 

המלגות.
ראשית, תנאי הכרחי לקבלת מלגה, הינו להיות 
בתחום  ברציפות  שמתגורר  מי   - הנגב  רמת  בן 
זמן  פרק  במשך  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
של לפחות שנתיים המסתיימות במועד הפנייה 
בתחום  בעבר  שהתגורר  או  מלגה,  לקבלת 
המועצה תקופה של לפחות שנתיים וחלפו לכל 

היותר חמש שנים מאז עזב את תחום המועצה, 
בתחום  ברציפות  מתגוררים  שהוריו  ובלבד 
שנתיים  לפחות  של  זמן  פרק  במשך  המועצה 

המסתיימות במועד הפנייה לקבלת מלגה. 
"בן  להגדרה  מתאים  נמצאת  כי  לאחר  שנית, 
השתייכות  לפי  תהיה  החלוקה  הנגב",  רמת 

לקבוצה אחת מתוך שתיים:
המיועד  מסלול  תושבות:  מלגת  מסלול   .1

לנשואים, בעלי משפחה או מעל גיל 35. 
המיועד  מסלול  מעורבות:  מלגת  מסלול   .2
מעורבות  הכולל   ,35 לגיל  מתחת  לרווקים/ות 
זו  מלגה  מסלולי  הנגב.  רמת  בקהילת  כלשהי 
הצעירים  מרכז  של  ותפעול  פיקוח  תחת  הם 
זלוף(.  לליאור  לפנות  ניתן  בנושא  )לפניות 
המלגאים  ידרשו  המעורבות  מסלולי  במסגרת 

למלא דוח על הפעילות שלהם בקהילה.

 3 נפתחו  שונים,  צרכים  מגוון  על  לענות  בכדי 
מסלולי מעורבות שונים:

המיועד  מסלול  קיץ:  מלגת  מסלול  א. 
מתגוררים  שאינם  המועצה  בני  לסטודנטים 
ומעוניינים  לימודים,  עקב  במועצה  כרגע 
מועצתיות  קיץ  בפעילויות  פעיל  חלק  לקחת 
בימי התנדבות מרוכזים בימי הקיץ ובחופשים. 
עדיפות  שנתיות.  שעות   80 במסגרת  המסלול 
באזור  לומדים  שאינם  לסטודנטים  תינתן 

הדרום.
המיועד  מסלול  פר''ח:   מלגת  מסלול  ב. 
מהאזור  ילד  של  חניכה  וכולל  לסטודנטים 
תתבצע  החניכה  שנתיות.  שעות   120 במסגרת 
במקום מגורי התלמיד/ רחבי המועצה. המלגה 

תלווה על ידי פר''ח מחוז דרום.
מסלול  חברתית:  מעורבת  מלגת  מסלול  ג. 

במלגה  המעוניינים  לסטודנטים  המיועד 
משמעותית יותר. המסלול כולל ניהול פרויקט 
של  יוזמות  לעידוד  במטרה  במועצה,  חברתי 
אזורינו  על  להשפיע  שאיפות  בעלי  צעירים 
לעשייה  והמסגרת  הפלטפורמה  את  ולתת 
המסלול  נגב.  ברמת  הקהילה  קידום  לטובת 

במסגרת 170 שעות שנתיות.
החל  המועצה  באתר  ייעשה  למלגות  הרישום 
מוגבל,  המקומות  מספר   .24.8.14 מהתאריך 
ולכן  זוכה",  הקודם  "כל  פי  על  הינה  וההרשמה 

מומלץ להקדים ולהירשם.
לפרטים נוספים לגבי מלגות קרן דיוויס: אורלי, 
מלגות  בנושא  לפרטים   .orly@rng.org.il

.liorzluf1@gmail.com מעורבות: ליאור

 אגף קהילה וחינוך

עיוורים למגבלות
ברפסודיה השנה שטו בני הנוער של רמת הנגב יחד עם כבדי ראיה

קבוצת השונים הפכה להיות קבוצת השווים
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הרחבות ופיתוח ההתיישבות:

ב'  לשלב  הפיתוח  השלמות  מתבצעות  גוריון  בן  במדרשת   •
בשכונת נווה בוקר.

• במרחב עם עבודות פיתוח להשלמת שלב א' ביישוב. במקביל, 
לקראת  המפורט  התכנון  עם  מתקדם  והשיכון  הבינוי  משרד 

יציאה לביצוע שלב ב'.
אלו  בימים  מותקנת  וטללים  באשלים  החדשות  בשכונות   •
תאורת רחוב זמנית עד להשלמת הפיתוח. אנו תקווה שתאורה 

זו תקל במקצת על המתיישבים החדשים.
ברביבים מוקמת שכונה חדשה של 18 מבנים יבילים בגודל   •

69 מ"ר כל אחד. 
שיפוץ  בתהליכי  הנמצאים  יבילים  מבנים   8 הוצבו  בכמהין   •

עבור קליטת משפחות. 
• ברתמים הסתיים פרויקט הצבה ושיפוץ של 13 יחידות דיור 
יבילות, ובחודש הקרוב יאוכלסו כל המבנים בנקלטים חדשים. 
• קדש ברנע - יש קבלן זוכה ובימים הקרובים יצא צו תחילת 
מגרשים   32 מוכנים  להיות  אמורים  וחצי  כשנה  בתוך  עבודה. 

לשיווק למשפחות חדשות.
סטטוטוריים,  אישורים  תכנון,  דורשת  אלה  שכונות  הקמת 
עבודות פיתוח ושיפוץ וכמובן - לא מעט תקציב. זוהי הזדמנות 
על  והשיכון  הבינוי  ולמשרד  להתיישבות  לחטיבה  להודות 

התמיכה המאד משמעותית בפיתוח ההתיישבות ברמת הנגב. 

בביצוע:

• בבית ספר צין במדרשת בן גוריון הושלמה בנייתו של שלב ב'. 
בימים הקרובים תבוצע מסירה סופית לפרויקט.

• בבית ספר משאבים מבוצעת חממה לימודית כחלק ממרחב 
הצמיחה.

התיכון לחינוך סביבתי - שתי כיתות יבילות עתידות להגיע   •
בתחילת שנת הלימודים.

שדה  במשאבי  ילדים  גני  בארבעה  אסבסט  גגות  החלפת   •
וברביבים. 

על  יוכרז  יצא מכרז. ב-10.8.14   - ביוב באר מילכה  עבודות   •
הקבלן הזוכה. 

• במדרשת בן גוריון הסתיים השיפוץ במרפאה.
בבניית  נתחיל  הקרובים  החודשיים  במהלך   - ספורט  אולם   •

אולם ספורט חדש במדרשה. 
המרפאה  מול  ושופץ  הוצב  חלב  טיפת  לשירותי  יביל  מבנה   •

האזורית במועצה. 
• במרכז האזורי הולכת ונבנית תחנת משטרה חדשה. במסגרת 
החנייה  ולמגרש  המועצה  למחסני  התאמות  בוצעו  העבודות 
של  ומהיר  יעיל  ביצוע  על  כפיר  לניני  תודה  לאוטובוסים. 

הפרויקט. 
• הושלמה בנייתו של מרכז ההפעלה האזורי במועצה. המרכז 

כולל ציוד מתקדם שישרת את המועצה בזמן חירום. 

     בקיבוץ שדה בוקר יוקם בית כנסת בגודל 120 מ"ר. הוכרז 
הקבלן הזוכה ואנו ממתינים לתחילת עבודה בקרוב. 

קבלן  קיים  כאן  גם  חדש.  כנסת  בית  יוקם  רתמים  בכפר   •
זוכה ובשבועות הקרובים ניכנס לעבודה.

• בקיבוץ משאבי שדה מבוצע בימים אלה כביש גישה לבית 
הספר. במסגרת העבודות נשלים את כביש האספלט מאולם 

הספורט ועד בריכת השחייה.
עבודה  תחילת  צו  ניתן  ב-20.7.14   - ביטחוניות  דרכים   •

לקבלן, ומיד אחרי הרמדאן הוא נכנס לביצוע.
הנגב  רמת  התעשייה  לאזור  הפיתוח  עבודות  מבוצעות   •
הגדול  מהמכתש  מהיציאה   - אורון  למפעלי  הגישה  וכביש 

ועד למפעלים. 

לקראת מכרז:

• גן ילדים בקדש ברנע.
• בית ספר דתי אזורי שיוקם בסמוך למועצה.

• מעון יום במדרשת בן גוריון.
לטובת  ניצנה  הנוער  לכפר  יבילים  מבנים   10 הזמנת   •

קליטה של משפחות לשכונה הקהילתית.
• תשתיות לשישה מבנים לקיבוץ טללים.

נתנאל כהן
מנהל אגף הנדסה והתיישבות

מהנעשה באגף הנדסה והתיישבות
 •

מדרשת בן גוריון - שלב ב' בבית ספר צין

מדרשת בן גוריון - ספרייה בבית ספר צין

המועצה - התאמת המחסנים

רביבים - מבנים יבילים

רתמים - מבנים יבילים

מרחב עם - השלמת פיתוח
המועצה - בניית מרכז הפעלה

אזור תעשייה רמת הנגב - עבודות פיתוח

מדרשת בן גוריון - מרפאה

טללים - 
תאורה זמנית 

בית הספר הדתי במועצה 
)סקיצה(

כמהין - מבנים יבילים

המועצה - טיפת חלב

משאבי שדה - כביש גישה

נווה בוקר - השלמת פיתוח

בית ספר משאבים - 
הקמת חממה לימודית
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מרחב עם - השלמת פיתוח

הפרויקט  את  מקדמת  אשר  ובינוי",  "שיכון  חברת 
הסולארי "נגב" בפלוט A )ממערב לאשלים(, יזמה 
וערכה ערב למתן מידע והיכרות עם תושבי אשלים.
בהיקף  שטח  תא  על  מתפרש   A בפלוט הפרויקט 
ומיועד   ,211 לכביש  מצפון  דונם,  כ-4,500  של 
להקמת תחנת כח תרמו-סולארית בשיטת השוקת 
הפרבולית. ייצור החשמל במתקן יבוצע בטכנולוגיה 
הפקת  לצורך  השמש  קרינת  של  ריכוז  שעיקרה 
)חום( והמרתה לחשמל באמצעים  אנרגיה תרמית 
שימוש  תוך  קיטור(,  )טורבינת  קונבנציונאליים 
ייצור  ותוך  בלבד,  תגבור  לצרכי  טבעי  בגז  מזערי 

חשמל נקי ומזעור פליטת מזהמים לאוויר.
ומועדון  מכובדת,  הייתה  התושבים  היענות 
מסוקרנים,  חלקם  בתושבים,  התמלא  היישוב 
חלקם מתוסכלים וחלקם חוששים. היזמים הציגו 
שאלות  נשאלו  והתהליך.  התוכניות  את  לתושבים 
בצמוד  כזה  פרויקט  של  ההשלכות  לגבי  רבות 
הקרקע  עם  היזם  בהתמודדות  החל  ליישוב, 

בתהליך, ועד רעש ונושא ההשלכה הנופית. 
אין ספק כי נושא הפיתוח מסביבנו הוא נושא לא 

פשוט לעיכול לעיתים, ואולי שנוי במחלוקת. מצד 
את  משפרות  הנגב  אל  שמגיעות  התשתיות  אחד 
איכות חיינו, ומאידך הפיתוח לצד היישובים עשוי 
המדברי.  בנוף  לחיות  שבחרו  לתושבים  להפריע 
משרדי  לדרישות  צמוד  במעקב  פועלת  המועצה 
הממשלה ולתקנים אשר נקבעו בתוכנית הארצית.

של  התחייבות  קיימת  הפרויקט  הקמת  במסגרת 
החברה לפיתוח סביבתי נופי בגבול היישוב אשלים, 
הפונה אל הפרויקט. פיתוח זה ייעשה דרך המועצה 
היישוב.  של  התכנון  ועדת  ובשיתוף  ובאחריותה, 
הפרויקט עתיד להתחיל בחודשים הקרובים, ויוקם 

במהלך השנתיים הקרובות. 
בקיבוץ  האזורי  האולם  בלובי  מוצגת  במקביל 
רביבים תערוכה של ההצעות האדריכליות להקמת 
הם  אף  שמתקדמים   ,B בפלוט  הסולארי  המגדל 
צבאיים  מנפלים  השטח  בפינוי  להתחיל  ועתידים 

בחודשיים הקרובים. 

שירה מוריוסף, מהנדסת המועצה,  
אגף הנדסה והתיישבות

תושבי אשלים פוגשים את הפרויקט הסולארי
יזמי פרויקט פלוט A הציגו את תכניותיהם בפני היישוב השכן

 מתנות לחגים? תיקונים ומוצרים חדשים לבית? קנו עכשיו מעסקים מקומיים.

 יש לכם אירוע בחודשים הבאים? בדקו כבר עכשיו באילו שירותים מקומיים אתם יכולים להיעזר, והזמינו היום.

 דוחים כבר הרבה זמן הזמנת תיקון בבית? עשו זאת היום.

 למרות המצב, צאו לבלות באטרקציות שיש לנו בסביבה, בבתי הקפה ובמסעדות.

 שתפו אחרים ש"באזור שלנו רגוע". המליצו לחברים, מכרים וחברי פייסבוק על אתרי לינה ואטרקציות באזור.

אתרי הלינה, המסעדות והאטרקציות למיניהן סובלים ממכת ביטולים! הפעילות בעסקים הקטנים ירדה 
באופן דרמטי. העסקים הם הכוח הכלכלי באזור, ומרכיב חשוב במרקם הקהילתי שלנו.

http://rng.org.il/?page_id=126 :רשימת העסקים באינדקס עסקים מקומיים

אז מה אנחנו יכולים לעשות?

לעזור להם לעבור את התקופה הקשה!

בתקופה הזו, יותר מתמיד... 
מחזקים את העסקים באזור הדרום

נבחרת ההדרכה החדשה שלנו
בוגרי כיתות ט' יצאו לסמינרי הדרכה ופעילים

בסוף חודש יוני, ביום הראשון מיד לאחר סיום 
ט'  כיתות  בוגרי  קבוצת  יצאה  הלימודים,  שנת 
של  ופעילים  הדרכה  לסמינרי  המועצה  מרחבי 
בני המושבים. סמינרי ט' הם סמינרים ארציים, 
בני עשרה ימים, בתנאי שטח ביער כפר החורש. 
מטרתם היא לתת כלים ולהכשיר את המדריכים 

לקראת שנת ההדרכה הבאה. 
בסמינר  עברה  שלנו  הגיבורים  נבחרת 
תוכן  מלאי  ומפרכים,  עמוסים  חמים,  ימים 
חברים  מאד  הרבה  פגשה  וכמובן  והתמודדות, 
הסמינר  לקראת  התהליך  הארץ.   מכל  חדשים 
היה ארוך )כנסים מועצתיים לאורך כל השנה(, 
מדריכים  עשר  שבעה  אלינו  הצטרפו  ובסיומו 

ומלאי  שזופים  מחייכים,  חדשים,  ומדריכות 
מוטיבציה לעשייה משמעותית בכלל ולהדרכת 

הקבוצות הצעירות במועצה בפרט. 
מדריכים ופעילה יקרים שלנו: אלון, מרוה, נעמי, 
ג'וש,  נעמה,  דנה,  ג.,  דניאל  פ.,  דניאל  סיהקא, 
ועדי  נועה  עוז,  הדר,  טמיר,  שוהם,  אביב,  נטע, 
ומאחלים  בכם  גאים  אתכם,  אוהבים  אנחנו   -
סובלנות  יצירה,  מלאת  הדרכה  שנת  לכולנו 

ועשייה!
ליה אליעזר
רכזת בני המושבים
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

מחייכים, 
שזופים 

ומלאי 
מוטיבציה 

לעשייה 
משמעותית

החברה התחייבה לפיתוח סביבתי נופי בגבול היישוב
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שימו לב - חשוב!!:
השנה )בניגוד לשנים עברו( מספר מקבלי המלגות יוגבל ל-170 סטודנטים, 

וקבלת המלגה היא על בסיס כל הקודם זוכה!!!

הגשת הבקשות תעשה באמצעות טופס מקוון בלבד דרך אתר המועצה

 www.rng.org.il
השנה יהיו שני מסלולי קבלת מלגה:

1. מסלול מגורים:
המתייחס לבן/בת רמת נגב המתגורר במועצה 

והוא/היא מעל גיל 35 ומתגורר/ת במועצה )לפחות שנתים( / נשוי – 
בעל משפחה 

2. מסלול מעורבות חברתית:
המתייחס לבן רמת הנגב שהוא רווק עד גיל 35

ועליו לבחור באחד משלושת מסלולי המעורבות הבאים:
א. מלגת קיץ )פעילות חד פעמית(.

ב. מלגת חונכות פרח- דרך פרויקט פרח לחונכות ברמת הנגב .
ג. מלגת מעורבות )פרויקט מתמשך(.

שימו לב: לאחר ה- 1/11/14  תינעל המערכת ותחסם הגישה 
לטפסים

)לא יתקבלו בקשות או השלמת טפסים לאחר מועד זה!(

קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב
 ע"ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס 

המנוהלת במסגרת העמותה למען התושב

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת 
מלגות לסטודנטים

לשנת הלימודים תשע"ה
תקופת הרישום 24/8/14-1/11/14

מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת 
מלגות לסטודנטים

לשנת הלימודים תשע"ה
תקופת הרישום 24/8/14-1/11/14

לפניות בנושא-
 orly@rng.org.il
אגף קהילה וחינוך, מח' נוער וצעירים

בחודש אוגוסט תערכנה שתי פגישות של פורום הורים לתמיכה 
ביחידים ומשפחות שחוו אובדן של תינוק בכל שלב של ההריון ומייד 

אחריו. הפורום מאורגן על ידי הורים שחוו בעצמם אובדן. מטרת 
הפגישות היא שיהיה למשפחות מקום "בטוח" לדבר, לשתף, להתייעץ 

ובעיקר כדי לדעת שאתם לא לבד ויש מי שישמח להיות שם בשבילכם. 
 הפגישות תערכנה ב-13 וב-27 לאוגוסט 

)ימי רביעי, אחת לשבועיים( בשעה 19:30

talynoam1@gmail.com 053-4200271 לפרטים: טלי נעם

קול קורא 
לקבלת מלגת השתלמות בנושא:

חקלאות: לימוד, הוראה, מחקר, גידול, שיווק בכל התחומים
תלמידים, מורים, מדריכים, חוקרים ומגדלים    זכאים למלגה:  

ברמת הנגב הפעילים בענפים הנ"ל.    
סיוע בלימודים ובהשתלמות קצרת מועד, בארץ   מטרת המלגה:   

או בחו"ל.     
קידום ענפי החקלאות המגוונים שברמת הנגב. מטרת ההשתלמות: 

מקבל המלגה יידרש, לאחר מועד ההשתלמות,       
להגיש דו"ח מסכם מודפס בלווי הרצאה ומצגת      

קצרה להנהלת הקרן.    
תקופת ההגשה:   24/8/14-1/11/14  

במהלך חודש ינואר יוחזרו תשובות לפונים עפ"י      
החלטת הועדה הציבורית    

ההגשה מתבצעת דרך אתר המועצה באמצעות    אופן ההגשה:   
טופס מקוון    

agr_exp@netvision.net.il לפניות בנושא:  

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

נציג הועדה הציבורית רמת הנגבהעמותה למען התושב והקהילה
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מו"פ רמת הנגב החל לאחרונה לגדל את פרי הגוג'י 
)Goji, )Lycium barbarum, פרי ייחודי הנחשב 
כמזון על )Super Food( וזאת משום שהוא אחד 
)אנטי- חמצון  לנוגדי  ביותר  העשירים  המקורות 
הוא  ברי  הגוג'י  בטבע.  הקיימים  אוקסידנטים( 
גם  המכונה  הסולניים,  ממשפחת  שנתי  רב  שיח 
אטד פראי, ומגיע ממדבריות סין ומונגוליה. פריו 
אדום וגודלו כשל אוכמנייה, הוא מניב באשכולות 
של  שילוב  מזכיר  וטעמו  הסתיו  ועד  מהאביב 

אוכמנייה, צימוק ותות בר.
שימוש  שנים  אלפי  עושה  כבר  הסינית  הרפואה 
בפרי ובעליו. הוא נצרך כשהוא טרי או כצימוק, וכן 
בחליטות ומשחות. לפי האמונה ביכולתו להגן על 
הכבד, לחזק את מערכת החיסון, להאריך תוחלת 
הראייה,  את  לחזק  הדם,  מחזור  את  לשפר  חיים, 
ותכונות  והפוריות  המיני  התפקוד  את  לשפר 
גילו את  ומערב אירופה  נוספות. בארצות הברית 
הוא  ה-2,000  שנות  ובמהלך  ברי,  הגוג'י  נפלאות 
מדעיים  מחקרים  הבריאות.  מתפריט  לחלק  הפך 
לגוף  חיוניים  מינרלים   11 נוכחות  על  מצביעים 
סידן  סלניום,  אבץ,  ביניהם  קורט,  יסודות  ו-22 
 B, ויטמינים  קרטנואידים,  רבה(,  )בכמות  וברזל 
מערביים  תזונאים  שומן.  חומצות  ועוד   E-ו  C
אף סבורים כי גוג'ים מחזקים את מערכת החיסון, 

מפחיתים  בגוף,  האנרגיה  רמות  את  משפרים 
חולשה ועייפות וכן ממתנים תיאבון ובכך תורמים 

לתחושה טובה. 
בתחנת הניסיונות ברמת הנגב ישנו חיפוש מתמיד 
הנגב  לתנאי  שיתאימו  חדשים,  גידולים  אחר 
הקיצוניים ואף יקנו יתרון לחקלאי האזור. החיפוש 
מוביל לבחון זנים חדשים של גידולים נפוצים )כמו 
גידול  בשיטות  להשתמש  או  ופלפלים(,  עגבניות 
זאת,  עם  השקייתו.  או  הצמח  בעיצוב  ייחודיות 
לעיתים מגיע לידינו צמח חדש שעדיין לא מוכר 
את  לבחון  הוא  המו"פ  ותפקיד  בישראל,  כגידול 
הפוטנציאל שלו. כך הגיעו ברמת הנגב לניסיונות 

איקלום של הגוג'י ברי. 
של  יבול  הראשונה,  השנה  זו  נקטף,  אלה  בימים 
ממקדים  החוקרים  הניסיונות.  בתחנת  זה  פרי 
קטיף  גידול,  דרכי  בפיתוח  מאמציהם  את  עתה 
המטרה  הטרייה.  התוצרת  של  המדף  חיי  ושיפור 
היא להגיע לפרי טרי איכותי הניתן לשיווק כגידול 
ניתן לקנות  )כיום  נישה לייצוא ולחנויות בריאות 
בחנויות טבע בארץ גוג'ים מיובאים בצורת צימוק 
בלבד, באריזות קטנות ובעלות גבוהה של 120 ₪ 
לק"ג ויותר(. חוקרי המו"פ מקווים כי בתוך כשנה 
יתאפשר גידול מסחרי של הגוג'י כמוצר נוסף של 

חקלאי רמת הנגב.

גידול חדש במו"פ 
רמת הנגב: גוג'י ברי

היישר ממדבריות סין ומונגוליה מגיע פרי חדש, 
טעים ובעל סגולות רפואיות

בשלות ומוכנות לכיתה א'
מהם ארבעת התחומים המשפיעים על הסתגלות הילד לבית הספר?

הוא  הסתגלות  על  ביותר  המשפיעים  המרכיבים  אחד 
בסיסיים  לכישורים  זקוק  הילד  הילד.  של  הבשלות  מידת 
שיאפשרו לו להשתלב בלמידה הבית ספרית. בעבר הדגש 
בכך  מכירים  היום  אך  השכלי,  התחום  על  בעיקר  היה 
שישנם ארבעה תחומים חשובים להסתגלות בבית הספר: 
והתחום  התחום המוטורי, התחום השכלי, התחום הרגשי 

החברתי. 
התחום המוטורי

התחום המוטורי מחולק לשני תחומים עיקריים: מוטוריקה 
את  כוללת  הגסה  המוטוריקה  עדינה.  ומוטוריקה  גסה 
ריצה  הליכה,  כגון  שונות  פיזיות  פעילויות  לבצע  היכולת 
לפעולות  מתייחסת  העדינה  המוטוריקה  ואילו  וקפיצה, 
לעודד  ניתן  והעתקה.  ציור  גזירה,  כגון  הידיים  אצבעות 
 – השונות  המוטוריות  במיומנויות  להתאמן  הילד  את 
חוברות עבודה, גזירה והעתקה מעיתונים, השחלת חרוזים 
ומשחקי הרכבה שונים שייסעו בידו לפתח מיומנויות אלו.
ביטוי  לידי  הבא  ילדכם  אצל  מקושי  מתרשמים  אתם  אם 
במסורבלות בפעילויות הפיזיות היום יומיות, הימנעות או 
איטיות בהעתקה וציור או קושי באחזקת כלי כתיבה, כדאי 

לפנות לאבחון אצל מרפאה בעיסוק.
התחום השכלי

תחום זה כולל יכולות מילוליות, ידע כללי, זיכרון, תפיסה 
כמותית ויכולות קשב וריכוז. אפשר לסייע לילד בתחום זה 
על ידי מתן התנסות בשיח משמעותי בבית. אפשר להקריא 
סיפורים ולדבר על תוכנם, לשאול את הילד מה הוא רואה 
כמו  היום החולף.  אירועי  על  לשאול  או פשוט  בטלוויזיה 
הטבעית  הלמידה  תחומים.  במגוון  עניין  לעורר  חשוב  כן 
והמשמעותית ביותר עבור הילד היא הלמידה החווייתית, 
ילד  להכריח  ניתן  לא  יום.  היום  מחיי  מנותקת  שאינה 
ללמוד, כל שביכולתכם לעשות הוא לספק גירויים, לעורר 
סקרנות ולאפשר לו לשאול שאלות כדי שיוכל לפתח את 

החשיבה, השפה והידע הכללי שלו. 
אם ילדכם מתקשה לנסח רעיונות באופן מילולי, או נוטה 
בלמידה,  עניין  או  סקרנות  מגלה  ואינו  מדיבור  להימנע 

כדאי לפנות לייעוץ מקצועי.
התחום הרגשי

ורצונות באופן  זה כולל את היכולת לביטוי רגשות  תחום 
חופשי, ויסות רגשי והתמודדות עם תסכול וכישלון, דחיית 

סיפוקים, עצמאות ואחראיות אישית. 
ילד בעל קשיים בתחום זה לעיתים יתקשה להתנהל באופן 
עצמאי ויזדקק לתיווך רב. הוא יתקשה לקבל את כללי בית 
הספר, המצריכים לעיתים דחיית סיפוקים, יתקשה לעמוד 
בתסכול הכרוך במטלות בבית הספר ויחווה תנודות ותגובות 

רגשיות לא מווסתות כגון התקפי כעס וחרדה.
התחום החברתי

משא  לנהל  מסוגל  יהיה  תקינה  חברתית  יכולת  בעל  ילד 
משימות  בביצוע  גילו  בני  ילדים  עם  פעולה  לשתף  ומתן, 
ולהפסיד  לוותר  מסוגל  יהיה  לצורך  ובהתאם  ובמשחק, 
יחסים  ליצור  ילדכם  את  תעודדו  שכהורים  חשוב  בכבוד. 
להתמודד  בידו  ותסייעו  גילו,  בני  עם  מגוונים  חברתיים 
ודרכי  רגשותיו  על  עימו  פתוח  שיח  באמצעות  קשייו  עם 

התמודדותו במצבים חברתיים.

קונפליקטואליים,  ליחסים  נטייה  או  חברתית,  הימנעות 
עשויים להצביע על קשיים בתחום זה. 

איך אתם כהורים יכולים לעזור?
לתמיכה  פוטנציאלי  כמקור  גדולה  חשיבות  לכם  יש 
וזמין  קשוב  ולהיות  הילד  את  ללוות  חשוב  ולביטחון. 
לצרכיו ולשינויים במצב רוחו, תוך מציאת האיזון הנכון בין 
מתן עזרה, לבין מתן עצמאות ואחראיות. הביעו התעניינות 
לשתף  לו  ואפשרו  שניתן  ככל  פתוחות  שאלות  באמצעות 

אתכם במה שהוא בוחר. 
מותאמים  ושולחן  כסא  הכוללת  נוחה  לימודים  סביבת 
גירויים  פחות  עם  וסביבה  מספקת  תאורה  הילד,  לגובה 
יסייעו לו להתרכז בשיעורי הבית. סדר יום קבוע ואווירה 
רגועה בבית יתרמו אף הם למידת פניותו ללמידה. אפשרו 
לו  ועזרו  יום,  מדי  הספר  לבית  התיק  את  לסדר  לילדכם 

בהכוונה מילולית במידה והוא זקוק לה. 
פעמים רבות סוגיית הכנת שיעורי הבית הופכת לנושא רווי 
מתח וקונפליקט. זכרו כי אין למידה כשאנו נמצאים תחת 
לחץ נפשי. בכיתה א' יותר חשוב להקנות הרגלים ואווירה 
נעימה ללמידה, מאשר להספיק את כל שיעורי הבית. ברגע 
 – סבלנות  וחסרי  כעוסים  וילדכם  שאתם  מבחינים  שאתם 
זה הזמן להפסיק. תנו למורים ללמד ושימרו על תפקידכם 

הייחודי כהוריו התומכים של הילד. 
ההורים  בין  הפעולה  ושיתוף  האמון  התקשורת,  רמת 
הילד  של  הביטחון  לתחושת  הם  אף  חשובים  הספר  לבית 

ולרווחתו הנפשית. 
ההצלחה  במידת  מזה  זה  שונים  הילדים  הדברים  מטבע 
שבאמת  מה  בלמידה,  מתקשה  ילדכם  אם  וגם  הלימודית, 
חשוב זה שהוא ילך לבית הספר ברצון ויחזור עם חיוך. לכל 
יכול להצטיין: כדורגל, ציור או  יש תחומים בהם הוא  ילד 
מוסיקה, ומאוד חשוב לעודד ולחזק תחומי עניין אלו, כדי 

שיהוו מקור לביטחון עצמי ולגאווה.
מלבד זאת, אם עולות שאלות ואתם זקוקים לסיוע מקצועי 
מקצועי  הרב  הצוות  מספק,  הספר  שבית  לסיוע  מעבר 
במרכז הטיפולי במועצה עומד לרשותכם בטל': 6564144.

יעקב ברגר
פסיכולוג קליני וחינוכי מומחה
מנהל המרכז הטיפולי לילדים ונוער

צילום: עופר גיא מאריך את תוחלת החיים, מחזק את הראייה ומשפר את התפקוד המיני 
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כלניות
שעלו  להורים  בן   ,1937 בשנת  בנס-ציונה  נולדתי 
החלה  ילדותי  מפולין.  כן  לפני  ספורות  שנים 
בתקופת המנדט הבריטי, וזכורים לי היטב החיילים 
עם הכומתות האדומות )הכלניות( שישבו במשאיות 
החולפות בלב המושבה. כשהחלה מלחמת השחרור 
המושבה  בני  על  גדולה  בהערצה  הסתכלתי 
היריות  את  ושמעתי  ראיתי  בנשק.  שמתאמנים 
שעבדו  ערבים  חקלאים  לעבר  לביתי  סמוך  שנורו 
בשדותיהם. מאוחר יותר שוטטתי בין בתי הערבים 
הערבים  בתי  בין  השוטטות  חווית  שהסתלקו. 
משקופים  )דלתות,  ופורקו  שנבזזו  וחנויותיהם 
נשארה  לא(  ומה  רעפים  גגות  מים,  צנרת  חלונות, 

חקוקה בזיכרוני שנים רבות לאחר מכן.
ילד טבע

הספר.  לבית  ללכת  אהב  שלא  טבע  ילד  הייתי 
נוצלו עם קבוצת חברים  שעות הפנאי הרבות שלי 
לטיולים בשטחים שמסביב למושבה, אלה שהתפנו 
הטיולים  של  הכותרת  גולת  הערבים.  מתושביהם 
הייתה פעמיים בשנה. בחורף רכבנו על אופניים דרך 

ליבנה,  עיינות  שבין  בביצות  נרקיסים  לקטוף  עובד  בית 
שם  למושבה,  שממערב  הכורכר  לגבעות  טיולים  ובאביב 
"התמחינו" בקטיפת האירוס ההדור שהיה מצוי בשפע רב. 

לנגב!
יש להניח ששנות ילדותי במשק חקלאי זעיר ושהות רבה 
בטבע הסובב אותו קבעו את המשך דרכי והביאו אותי אל 
שערי בית הספר החקלאי מקווה ישראל. שנים אלה של 
לימוד חקלאות, החיים בפנימייה, רחוק מאבא-אמא, חיים 
חברתיים תוססים וכמובן בנות המין השני, היו בין השנים 
בן 14-17. במקווה למדתי חקלאות, אך  היפות בחיי נער 
שם גם נזרעו זרעי תרבות היחד, תרבות החיים בקבוצה, 
וייתכן שזו גם הייתה הכשרה ראשונית לחיי קיבוץ. קיבוץ 
רביבים החל לארגן אז גרעין נוער פרטי, שהתבסס על כמה 
בתי ספר חקלאיים. לא זכור לי כיום אם ידעתי מה זה נגב, 
כיתה לבאר  לכן, פרט לטיול  בנגב קודם  טיילתי  או האם 

שבע.
מים גנובים ימתקו

השתייה.  מי  הייתה  ברביבים  ההתאקלמות  מבעיות  אחת 
ברביבים שתו עד שנת 1956 מים מבאר מקומית שמימיה 
היו מלוחים. זה היה מין נוזל בלתי אפשרי להחדרה לגוף 
להתחיל  יכולה  המים  של  טעמם  הגדרת  נורמלי.  אדם 
לי  גרמו  האלה  המים  אחרת.  הגדרה  לכל  ועד  מזוועה 
בקיץ.  בעיקר  רב,  ולסבל  ומשונות  שונות  עיכול  לבעיות 
וכדי החלב  ברפת לא חלמו עדיין על מיכל קירור לחלב, 

ברז  יצא  זה  קירור  ממתקן  קרים.  מים  בבריכת  אוחסנו 
לסבול  היה  ניתן  המלוחים  השתייה  מי  את  קרים.  מים 
בטמפרטורה נמוכה, כך שמתקן זה היה חיוני לכל היישוב. 
גלידות  יצרני  שם  על  "ויטמן",  לשם  זכו  והכיור  הברז 

האיכות של תל אביב. 
לישון בחדר

התגייסנו בשלהי 1955, ועם השחרור נכנסנו לשגרת חיי 
קיבוץ. קיבוצים ותיקים נהגו אז לעזור ליישובים צעירים 
וחלשים יותר בהדרכה בכל תחומי החיים, ובין ה"מגויסים" 
הרבים גם אני הגעתי ל"אייל". שהיתי שם שנה, תרמתי כפי 
יכולתי ושם גם הכרתי את אשתי לעתיד, דבורה, איתה גם 
חזרתי לרביבים. ברביבים נולדו חמשת ילדינו טל, אסנת, 
יואב, עירית וערן. גידול ילדים במערכת החינוך המשותף 
נראה לי טבעי לגמרי, ודומני שלא עצרנו אף פעם להרהר 
הילד  של  הולדתו  עם  הקיבוצית.  הדרך  של  בטיבה 
החמישי, החלו להתגלות לנו הסדקים הקיימים במערכת 
הלינה המשותפת והרגשת חוסר הנוחות. לא היינו בודדים 
רבים  ילדים  הילדים.  מבית  "עריקה"  והחלה  זו,  בהרגשה 
למערכת  נוחה  הייתה  שלא  תופעה  בחדר",  "לישון  החלו 
ילדיהם בבית  ולהורים שהמשיכו להשכיב את  הקיבוצית 
הילדים. גם אנחנו היינו בין אלה שילדיהם ישנו כמה לילות 

בשבוע ב"חדר".
עשייה משמעותית

של  וחצי  עשור  היו  ברביבים  שלי  המשמעותי  העיסוק 

עבודה עם ילדים ובעלי חיים בפינת החי. ברביבים 
הייתה קיימת פינת חי במשך שנים רבות. התנועה 
הקיבוצית ייחסה חשיבות רבה לקיום "מוסד" מעין 
זה במערכת החינוך. אחת המטרות הייתה חשיפת 
נוספת:  מטרה  גם  הייתה  הטבע.  ללימודי  הילדים 
המשק  להכרת  רך  בשלב  כבר  הילדים  הכנסת 
ככל  חקלאות.  על  ברובו  אז  שהתבסס  הקיבוצי, 
שנקפו שנות עבודתי בפינת החי, התחלתי להבין 
עם  ילדים  מעורבות  של  העצומה  החשיבות  את 

בעלי חיים. את הערך החינוכי שאין ערוך לו.
החי.  בפינת  מלאה  לעבודה  נכנסתי   1982 בשנת 
תוך זמן קצר התחלתי להבין שאין עתיד להמשך 
פעילות במקום כל כך מיושן ובמיקום בלתי הולם. 
מלבד הקשיים הפיזיים החלו לצוץ בעיות נוספות. 
הילדים התחילו לבוא לפינת החי רק אחרי הצהרים. 
סירבו  והילדים  חובה,  הייתה  במקום  עבודתם 
להגיע. הייתה בעיה נוספת, שכיניתי אותה "בעיית 
רכז  נמצא  ארוכות  שנים  במשך  למעשה,  הלבד". 
פינת החי במצב שאין לו כמעט שותפים למעשיו. 
כל פעילותו בתוך משק הילדים נעשית לבד, ללא 
אפשרות להתייעץ בשלל בעיות, שצצות חדשות לבקרים. 
מערכת החינוך ברביבים הותירה אותי להתמודד עם שפע 
לעיתים  לכך.  הכשרה  ללא  וטיפוליות  חינוכיות  בעיות 
התגנבו מחשבות לליבי, מדוע אני חייב לשאת בכל אלה כל 
כך לבד? דומני שרק החשיבות הגדולה שייחסתי לפעילות 
של ילדים בין בעלי חיים והידיעה שאין ערוך לחשיבותה 

החזיקו אותי במקום.
למיקום  העברתה  עם  רביבים,  מנופי  נעלמה  החי  פינת 
לילדי  אין  אחדות  שנים  כבר  ל"חאן".  והפיכתו  החדש 

רביבים אתר טבע חינוכי משמעותי.
כושר גופני 

החומרים  את  לאסוף  זמני  התפנה  לגמלאות  יציאתי  עם 
עניינה  עסלוג'  ביר  חדש.  שדה  בסקר  ולשלבם  הישנים 
אותי מאז הגיעי לרביבים. התוצר: חוברת על תולדות ביר 
עסלוג'. לאחר ניתוח לב והחלמה ארוכה, הגעתי לסוללת 
ערכתי  גופני.  כושר  בחינת  כמשימת  התורכית  הרכבת 
סקר סוללת הרכבת התורכית ממלחמת העולם הראשונה. 
עם  שלי.  הבלוגים  באתר  מתפרסמים  והחוברת  הסקר 
המנדט  מתקופת  אתרים  סוקר  אני  אלה  עיסוקים  סיום 
הבריטי, ביניהם הכביש המנדטורי באר-שבע - עוג'ה אל 
חפיר )ניצנה( וגשריו המעניינים. ככל שהזמן מאפשר אני 
מחדש את אתרי סקר הנוף רמת נגב, כאלף במספר, ומטפל 

באתרים קטנים מעניינים באזור ניצנה.
הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

אמנון ליבנה – בוצי, רביבים

שנים אלה של לימוד חקלאות בבית הספר החקלאי מקווה ישראל היו בין השנים היפות בחיי

הקטות של סיליה ודרור
אני  כאלה,  בשעות  בבוקר.  וחצי  שש  השעה  צילצל,  הטלפון 
את  שמעתי  השני  מהעבר  ואכן,  ציפורים.  ענייני  רק  זה  יודע, 
קולה של סיליה. "הקטות הגדולות ירדו לשתות הבוקר", אמרה 
מעיזות  האלה  שהשתיים  הראשונה  הפעם  זו  בהתרגשות. 
להתקרב לבריכה, אחרי כמה ימים שבהם הזכר רק עומד באזור 

וסורק את סביבתו בחשש.
לפני כשלוש שנים הבחינה סיליה בקבוצה של כעשרים קטות 
ושל  שלה  העזים  בדיר  פזורים  זרעים  לאכול  יום  מדי  שמגיעה 
דרור, בעלה, בעזוז. עוד ראתה שהציפורים שותות מנזילה קטנה 
ובבדיקה שעשתה  יום,  כל  שהייתה בשטח. הקטות חזרו אליה 
גילתה כי אלו הן קטות כתר. קטת כתר היא הנדירה שבקטות של 
הנגב; לא יותר ממאתיים זוגות מקננים באזורנו. עשתה מעשה 
ובנתה לציפורים בריכה קטנה, מרוחקת מעט מהדיר. מאז הפכה 
הבריכה לאתר מספר אחד בארץ לתצפית בקטות כתר. הפרגולה 
שלהם  הגבינות  וחנות  המחלבה  ליד  וסיליה  דרור  שבנו  היפה 
הנדירות  בקטות  ולצפות  בניחותא  לשבת  לצופים  מאפשרת 

באות לשתות בוקר בבוקרו, בשעות קבועות יחסית.
מסתור  לבנות  לה  והצעתי  לסיליה  פניתי  חודשים  מספר  לפני 
מיוחד שיאפשר לצלמים לשבת קרוב לבריכה ולהוציא צילומים 

יפים של הקטה, מין שקשה מאוד לצלם באופן כללי. שני חברים 
בתחום  מהמובילים  שניהם  אשבול,  ויוסי  פרלמן  יואב  טובים, 
שנתנו  אחרי  באתר.  לסיור  הגיעו  בארץ,  טבע  וצילום  הצפרות 
בנו  לפעולה,  נכנסו  ושרטוטים  עצות  רשימת  וסיליה  לדרור 

מסתור צנוע ושפצו את הבריכה כך שתהיה גם יפה וגם אופה. 
ובאתרי  החברתיות  ברשתות  חזק  פרסום  ובעזרת  אט,  אט 

בארץ  הטבע  צלמי  בקרב  השמועה  פשטה  והצפרות,  הצילום 
ועשרות צלמים כבר ביקרו באתר. כתבה יפה אפילו התפרסמה 
בתכניתו של עודד בן עמי. השהייה במסתור היא בתשלום, ככה 
הבריכה  ושימור  בטיפוח  להשקיע  גם  יכולים  ודרור  שסיליה 

ואפילו לשדרג אט אט את התנאים במסתור. 
בארץ  הקטות  מאוד.  גדולה  לקטות  הזו  הבריכה  של  החשיבות 
נמצאות בבעיה, מספריהן יורדים לאט לאט וכל מקום כזה עוזר 
"היופי של האתר, מלבד  להן לשרוד את תנאי המדבר הקשים. 
ציפורי המדבר  ושאר  כמו שעון  והאוירה, הקטות שבאות  הנוף 
שמגיעות", אמר לי חבר, צלם טבע ותיק, "הוא שאתה לא יודע 
יבוא". שועלים, נחשים, צבאים ואפילו זאבים  אף פעם מה עוד 

כבר נצפו בשלולית המיוחדת הזו. 
שבאה  פרטית  ליוזמה  נהדרת  דוגמא  הוא  סיליה  של  המסתור 
מתוך אהבה אמיתית לבעלי חיים. ואם אפשר גם לאפשר לאוהבי 
התמונות  למאגר  צילומים  ולהוסיף  וליהנות  לבוא  אחרים  טבע 

שלהם, אז למה לא?

במקום  שחור  בז  של  תמונה  בטעות  פורסמה  הקודם  בגיליון   *
אלימון. עם הקוראים הסליחה

ציפורימפו
מידד גורן

לא יותר ממאתיים זוגות מקננים באזורנו. קטת כתר
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חילוץ מסריח
קמיקזה 

יום קר, משהו של  היה זה אחר צהריים של 
חיילים  קבוצת  עם  עמדתי  אוקטובר.  סוף 
והסברתי  חינוך,  בסדרת  שהיו  מהשייטת 
וצפונותיו.  ירוחם  אגם  על  בהתלהבות 
מידות,  גדול  חיוויאי  מעלינו  חג  בשמיים 
טוב  מדריך  כמו  הלב.  תשומת  את  שמשך 
הגדול,  לעוף  הלב  תשומת  כל  את  ייחסתי 
שהיה כל כך קרוב עד שראיתי לו את הצהוב 
יכול  מה  נחש.  השתלשל  מפיו  שבעיניים. 
מתחיל?  למדריך  מזה  טוב  יותר  להיות 
באה לי הדגמה בהזמנה. יצאתי מגדרי. "אין 
קיפל  דברים כאלה", צעקתי. לפתע פתאום 
כמו  לצלול  והחל  כנפיו  את  המרשים  העוף 

מטוס קמיקזה למים...
פחות מסוכן מהקישון

אבל  עז,  בכחול  ביופיו  בלט  אמנם  האגם 
השמונים  שנות  ראשית  של  ההם  בימים 
ביוב.  במי  עשירים  שיטפונות  מי  הכיל 
"בוגרי  כמה  היו  שניות  בתוך  ביוב,  לא  ביוב 
הקישון" בתחתונים בתוך המים. עודי עושה 
ועדת  ועל  המים  מצב  על  מצב,  הערכות 
כניסה  מנעתי  שלא  על  לי  שתהיה  החקירה 

למים המזוהמים, חזר שחיין מעולה, מאלה 
שמשחקים בקיבוץ כדור מים, כשידו האחת 

מורמת ונושאת עוף גדול מעולף טוטאל.
החייאה בשטח

סיבת המוות הייתה ברורה – חנק. מסיבה כל 
לבלוע  החל  הנחשים  חובב  החיוויאי  שהיא 
נחש  השתלשל  מפיו  חי.  חצי  שהיה  נחש 
בתוך  היו  וזנבו  שראשו  מקופל,  קו  ארבע 
הלוע של כבודו. נחש ארוך למדי, שלא מת 
עד הסוף ותוך כדי בליעה חנק את החיוויאי 
באינסטינקט  האגם.  שמי  מעל  שט  בעודו 
טבעי משכתי את הנחש מהפה של החיוויאי. 
לא  הערס  אבל  קשה,  פצוע  היה  הנחש 
"תמות  והחליט:  סתם  ככה  למות  התכוון 
נפשי עם חיוויאים"... אך שלפתי את הנחש, 
עמוקות  נשימות  לנשום  החיוויאי  החל 

ולגלגל את עיניו, שזהרו בצבע צהוב.
הדרכה חלום

מה יכול לבקש מדריך ביום אחד? גם צהוב 
של  צהוב  מים,  של  כחול  וגם  מדבר  של 
נחש  וגם  דורס  עוף  גם  גדולות,  חלמוניות 
ויותר מכך סיפור הצלה הרואי. ממש נהייה 
לי סרט נשיונאל ג'יאוגרפיק, חי. סיפור יפה 

הניסיונות  עזרו  לא  מסריח.  זה  מה  אבל 
הקרים  המים  לחלל.  אותו  להפריח 
התנצלתי  דחוף.  פינוי  דרשו  והטראומה 
הרווח  )השם  ה"טילטולית"  על  עלינו  ומיד 
במהירות  וחזרנו  המדרשה(  לטיולית 

אמבולנס בלי הזמבורה.
או אני או העוף

נכנסתי לביתי כשהעוף עטוף בחולצת דגמ"ח 
צבאית. ביקשתי בדחיפות את הגרילר הנייד. 
אמרה  בגריל",  עוף  להכין  מתכוון  לא  "אתה 
לנסות  שמוטב  הסברתי  שתחייה.  אשתי 
לחמם אותו בעזרת החלק העליון, המתלהט, 
של הגריל, כי הוא סובל מקור וצריך לייבש 
אותו. מי שלא הריח את הריח שעלה מהעוף 
אחרי  באמת.  מסריח  סיפור  מהו  מבין  לא 
לי  אמרה  נסבל,  בלתי  באמת  נהיה  שהבית 
האישה "או אני או העוף". לא ידעתי עד כמה 
עם  נשארתי  העתיד.  את  היטב  ניבאה  היא 

העוף, היא לקחה את הגריל...
פול בורד

עכברים  כמה  לו  הבאתי  כבר  בבוקר 
אכל  והוא  שדה,  ספר  בית  של  מהנחשייה 
אותם בקלי קלות, תוך שהוא מוחץ באלימות 

עוד  העכבר...  את  שהחזיקו  אצבעותיי,  את 
טעות של "רופא חיות" טירון. עברתי לכפפות 
כמה  ובמשך  ההאכלה,  בזמן  עבות  אסבסט 
שבועות הוא התחזק עד שנראה היה שהוא 
– אבל לא רצה לעוף.  מתגבר על הטראומה 

למה שיעוף אם יש לו מלון פול בורד...
רכוב  ההוא,  התכשיט  הגיע  רומן  של  בסופו 
חורים.  עם  קרטון  תיבת  בתוך  אופנוע,  על 
נסע בהנהגתו של עופר שמואלי, שפעם היה 
בי.אס.אי.  אופנועי  חובב  וג'נטלמן  מדריך 
נסעו לגן הזואולוגי באבו כביר. הלכו לביקור 
היינריך  אצל  אופיניון"  ל"סקנד  מומחה 
יודעי  מקורות  האגדי.  הזואולוג  מנדלסון, 

דבר מסרו שהתאקלם יפה בגן הזואולוגי... 
תובנות

ורואה  לשמיים  עיני  נושא  שאני  פעם  בכל 
עוף דורס אני משנן את התובנות הבאות:

O אין טסים בשעת הסעודה.
אם כבר אוכלים נחש, צריך לעשות אותו   O

"וול דאן".
O לא כל מה שנראה טוב מריח טוב... 

עם  תסתבך  אל  לעולם  הוא:  חשוב  והכי   O
האישה בגלל עוף וגריל.

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

תשע"ה,  שנת  הקרוב,  השנה  בראש 
שביעית  שנה  שהיא  שמיטה,  שנת  תחל 
השמיטה  בשנת  שנים.  שבע  של  במחזור 
הגידולים  את  להפקיר  מצווה  ביהדות 
כי  לאדם  להזכיר  בכדי  הכלל  לטובת 
עולם  בורא  ידי  על  לנו  ניתנה  הארץ 
של  השני  הפן  הקרקע.  בעל  אינו  והוא 
שנת שמיטה על פי הרמב"ם הוא שביתה 
אילן,  מעבודות  ושביתה  שדה  מעבודות 
מה  לנוח.  ולצמח  לאדמה  לתת  כלומר 
משמעות שנת שמיטה לגבי הגינה על פי 
על  לשמר  יש  שמיטה  בשנת  המסורת? 
שינויים  לבצע  ולא  בלבד  הקיימת  הגינה 
הגינה,  את  לתחזק  כלומר  מהותיים. 
את  לעבד  לא  לדשן,  לא  לשתול,  לא  אך 
משמעותיים,  גיזומים  לבצע  ולא  הקרקע 
לתפעול  הנחיות  קיימות  כרגיל.  השקיה 
גינת נוי בשנת שמיטה שנתנו ע"י משרד 
באתר  אותן  לקרוא  ניתן  החקלאות, 
http://www.gardening.org.i l/

.articles/art_shmita.htm
אחרת,  קצת  דברים  רואה  המדברי  הגנן 
וכאן הוא פותח דיון לציבור הרחב בנושא 
אינו  המדברי  הגינון  בגינה.  שמיטה  שנת 
שדורש  סטנדרטי  כגינון  אינטנסיבי 
תחזוקה וטיפול רב כל הזמן. מלכתחילה 
במינרלים  ענייה  המדברית  הקרקע 
חיוניים לצמחים, ובלי עזרה קבועה מאתנו 
הגננים, הצמחים לא היו יכולים להתקיים. 
תחזוקה ברמה נמוכה - השקיה, זיבול עם 
עם  מיטיבה  זמן  לאורך  וגיזום  קומפוסט 
הקרקע, וכך גם עם הצמח. על כן, הגישה 
היא  שמיטה  בשנת  המדברי  הגנן  של 
העבודה  רגילות:  בשנים  לגישתו  בדומה 
ובמינון  המדברי  בקצב  בגינה  הקבועה 
עדין גורמת להנאה מהגן לאורך זמן. בכל 
כלל  בגינה  העבודה  המדברי  לגנן  מקרה, 
משמח  יותר  מה  ל"עבודה".  נחשבת  לא 
בנחל  שנאספו  מזרעים  רותם,  מלשתול 
לתפארת  שיגדל  ידיו,  במו  והונבטו  צרור 

יצירתי  יותר  מה  העדין?  ריחו  את  ויפיץ 
אבני  של  בגינה  פסיפס  ליצור  מאשר 
צמחיה?  עם  מושלם  בשילוב  וצור  גיר 
בערוגת  לשבת  מאשר  מרגיע  יותר  ומה 
קטנים  עשבים  ולשלוף  ריחנית  תבלינים 

באצבעות חשופות? 

צמח החודש - מלעניאל דקיק 
Stipa tenuissima

שוב אנחנו חוזרים לסוואנה האפריקאית 
ג'ירפות,  שיטה,  עצי  של  בנופים  ונזכרים 
זברות וצבאים מלחכי עשב. זאת התחושה 
לגנן המדברי  שהמלעניאל הדקיק מעלה 
על  ומביט  נח?(  באמת  )הגנן  נח  כשהוא 
גינתו כאשר רוח אחר הצהריים משחקת 
מולנברגיה  הזיפנוצה,  שיבולי  עם 
למשפחת  שייך  המלעניאל  ומלעניאל. 
בגודלה  הרביעית  המשפחה  הדגניים, 
ופרפרניים(.  מורכבים  סחלבים,  )אחרי 

את  המספקת  חשובה  משפחה  זאת 
מוצרי המזון העיקרים שלנו )תירס, אורז, 
וחיטה -דגניים מלאים כמובן!(. המשפחה 
כוללת צמחים רב-שנתיים וחד-שנתיים, 
בתי  ובכל  העולם  חלקי  בכל  ומשתרעת 
מהווים  שהדגניים  הערכה  יש  הגידול. 
הצמחי  הכיסוי  מכלל  אחוז  מ-30  יותר 

בעולם. 
אך נחזור לגינתנו הקטנה עם המלעניאל 
נראים  הדגניים  הקיץ  בסוף  הדקיק. 
במיטבם בגינה, ולמרות שהם לא בהכרח 
בגינה:  עניין  המון  יוצרים  הם  צבעוניים, 
כשהשמש  ואור  תנועה  עדינות,  מרקם, 
המלעניאל  את  השיבולים.  מבין  חודרת 
צמחים  מספר  של  בגוש  לשתול  אפשר 
כדי לקבל אפקט מרשים, או בודד בסמוך 

לסלע כדי ליצור ניגוד בין הצמח והאבן.
גלעד מיכאלי 
משתלת קרקש

פינת הגינון המדברי 

לא בהכרח צבעוניים, אך יוצרים המון עניין בגינה

לקראת שנת השמיטה

 לרישום נישואין בקלות ובנוחות
 במועצה על ידי הרב סויסא 
 בטלפון 050-7282947 

נרשמו לנישואין 
מלצמן רועי - מודיעין - רווק

לויד ניקול - מדרשת בן גוריון - רווקה
אורוביץ יואב מיכאל - אשלים - רווק

סודרי יסמין - זכרון יעקב - רווקה
פרץ אורן - הר גילה - רווק

שחר אדווה - רביבים - רווקה
שאלתיאל דור - משאבי שדה - רווק

כהן הדר - משאבי שדה - רווקה
כהן דור מרדכי - מצפה רמון - רווק

למפלץ נוי - מדרשת בן גוריון - רווקה
תדהר גד - להבים - רווק

רום יעל - מודיעין - רווקה

לשכת הרבנות-רמת הנגב

 UNSCOP( 1. ועדת אונסקופ
 – United Nations Special
)Committee on Palestine

2. חגי אבריאל ז"ל
3. 1953, לאחר פרישתו מן 

הממשלה בעקבות "עסק הביש"
4. הר רמון, 1,035 מ'

5. ברברה פופר ז"ל, רועת 
הצאן של שדה בוקר שנרצחה 

מערבית לקיבוץ בספטמבר 
1952

6. עוג'ה אל חפיר
7. ביתה הייתה חברת רביבים

8. ע"ש הדווריות שעבדו בבסיס
9. משאבים, יצחק שדה

10. סלעית לבנת כנף

תשובות לשאלות בעמוד 2



      

 חוגגים 60 לרמת הנגב 
בארוע הגדול של הקיץ

 28.8 יום חמישי, ב‘ אלול 
     במרחצאות נווה מדבר

 הנגב
ת רמת

תוצר

20:00
המופע

”חוגגים שישים“

18:00-20:00
שוק איכרים
ויריד אמנים

16:00-18:00
חגיגת פעילות
לכל המשפחה


