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דבר ראש המועצה

שלום לתושבי רמת הנגב
לבסוף הוא הגיע 

שיטפונות בנחלי הנגב זיכו אותנו באקורד מרהיב 
את  מילאו  הרבים  המים  שחון.  חורף  של  לסיומו 
הנחלים ומילאו את לבנו בשמחה רבה. אין ספק, 

תמראה של נחלים זורמים בנגב הוא מהיפים ביו
תר.

רשות איתנה
בישראל  רשויות   24 מתוך  אחת  היא  הנגב  רמת 
ידי משרד הפנים כרשויות איתנות,  שהוכרזו על 
בחוק  הקבועים  פרמטים  של  שורה  פי  על  וזאת 

תשאושרו בכנסת. רשות איתנה היא כזו שלא מק
בלת מענקי איזון מהמדינה ואין לה גירעון שוטף. 
שקבע  מדדים  של  שורה  פי  על  נבחנת  הרשות 
השוטפת.  להתנהלותה  וקשורים  הפנים  משרד 

עצמ האיתנות  לרשויות  מאפשר  החדש  תהחוק 
אות והקלות במספר נושאים בכל הקשור לתלותן 
בשלטון המרכזי, כמו פטור מהצורך לקבל אישור 
מהצורך  פטור  מקרקעין,  עסקאות  ביצוע  בעת 

ופטור מה את תקציביהן  תלאשר במשרד הפנים 
אני  כלפיהן.  חובות  למחיקת  אישור  לקבל  צורך 
זו  בהגדרה  ורואה  הנגב  רמת  של  בהישגה  גאה 
הבעת אמון מצד המדינה לניהול התקציבי התקין 

והאחראי של המועצה במשך שנים רבות.
מחזקים קשרים

הקהילות  עם  הקשר  את  לחזק  ממשיכים  אנו 
של  קטנה  משלחת  אמריקה.  בצפון  היהודיות 
לקונגרס  יצאה  הנגב  רמת  בני  צעירים  ארבעה 
)ראו כתבה  משותף של הדור הבא בניו אורלינס 
זה(. בדרך הם עצרו למספר ימים בדנוור,  בגליון 
קהילת  אנשי  עם  פגישות  במספר  השתתפו  שם 
מכל  שקיבלנו  התגובות  ואחרים.  צעירים  דנוור 
עבר שיבחו מאוד את הייצוג המכובד ביותר של 

תבני רמת הנגב, הן בדנוור והן בניו אורלינס. לטע
מי אין מקריות - השקעה בערכים ובחזון מחזירה 

את עצמה. כבוד! 
עוד זכינו החודש לביקורה של הגב' קתרין מיראז', 
תורמת ציונית ואוהבת רמת הנגב שתרמה רבות 
לאזורנו. וכמובן לביקורם השנתי של לורנס וג'ואן 
דיוויס, תורמי מלגות קרן דיוויס, שבאו עם סטיב 
ושרי סלומון שנדבקו אף בחיידק אהבתם והרצון 

תלהיות שותפים לעשייה ברמת הנגב. מערכת הי
חסים שאנו מטפחים עם ידידינו מצפון אמריקה 
ואהבה  אמונה  אמיתית,  שותפות  על  מושתתת 
מוצק  בסיס  זהו  הנגב.  רמת  ובפיתוח  בישראל 
היהודית  הקהילה  ולעתיד  לעתידנו  שחשיבותו 

לא תסולא בפז.

אני רוצה לאחל לכל תושבי רמת הנגב "שימלאו 
אסמינו בר ובתינו יהמו מתינוקות".

חג פסח כשר, חג אביב שמח.
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

 כנס שיתוף ציבור בנושא 
ההתיישבות הבדואית

המרכז המשולב רמת הנגב

מלגות לסטודנטים בתחום החקלאות

בכנס השתתפו נציגים מהמועצה, הרשות להסדרת התיישבות הבדואים, תושבי הכפרים הבדואים ועוד

בפעילות המרכז נתפסו החודש טרקטורונים, שב"חים וסמים

עשרה סטודנטים קיבלו את המלגה לזכרם של פרופסור קולט צוריה ומר עמנואל שמין

הת להסדרת  הרשות  ערכה  מרץ  תבתחילת 
בכנס,  ציבור.  שיתוף  כנס  הבדואים  יישבות 
גוריון, השתתפו כ-100  שנערך במדרת שבן 
הדרום  מחוז  על  הממונה  ביניהם  אנשים, 

תבמשרד הפנים אבי הלר, ראש המועצה האזו
רית שמוליק ריפמן, מנכ"ל הרשות להסדרת 

תוש בכר,  יהודה  בנגב  הבדואים  תהתיישבות 
בי הר הנגב הבדואים, נציגי עמותות, תושבי 
שדה בוקר, נציגי משרדי ממשלה, מתככנים, 

אנשי תיירות ואדריכלי נוף.
לשתף  שמחים  "אנו  כי  בכנס  אמר  ריפמן 

תפעולה עם התושבים הבדואים החיים בשט
לעמק  עימם  נגיע  כי  ובטוחני  המועצה,  חי 
ומכובד  ראוי  קבע  מגורי  מקום  לגבי  השווה 
ולצאצאיהם  להם  וייתן  לצרכיהם,  שיענה 

תע המועצה  ורווחתי.  חברתי  כלכלי,  תעתיד 
מוד לרשותם ותתמוך בהם". 

תיהודה בכר הסביר כי "באנו לשמוע את תוש
תבי הר הנגב הבדואים, מתוך רצון כנה ואמי

כל  עם  מסודר  מגורים  מקום  להם  לתכנן  תי 

ותר מסורתם  פי  על  הנדרשות  תהתשתיות 
הפעולה  שיתוף  את  לשבח  ציין  הוא  בותם". 
בין משרד הפנים והמועצה האזורית, והדגיש 
בניית  אך  ומאתגרת,  ארוכה  אמנם  "הדרך  כי 

והח והסרת המחסומים  בין הצדדים  תהאמון 
תששות הם חלק חשוב בתהליך הסדרת התיי
תשבותם של תושבי הר הנגב. במקביל להסד

להעניק  דואגים  אנו  ראוי,  מגורים  מקום  רת 
מנת  על  ורווחה,  חינוך  כלכלית,  מעטפת  גם 
בכבוד  להתפרנס  יוכלו  במקום  שהתושבים 
בכוחות  שיקום  החדש  היישוב  את  ולהחזיק 

עצמם".
נחל  חווה,  בנחל  הבדואים  התושבים  נציגי 
לבמה  עלו  ועובדה  ציפורים  רמת  אריכא, 
לכל  כמו  שווה  הזדמנות  להם  לתת  וביקשו 

תאזרחי מדינת ישראל. התושבים ביקשו הש
קעה מאסיבית בחינוך לילדיהם: "בלי חינוך, 

תשום הסדר לא יוכל לצאת לפועל", ציינו והו
תסיפו: "אנחנו רוצים לראות את רצינות הממ

ספר  ובתי  בגנים  השקעה  באמצעות  שלה 

לילדים שלנו. עוד לפני שאנו נדון על מיקום 
פרנסה,  ואפשרויות  מגרשים  מדויק,  מגורים 

אנחנו דואגים לדור העתיד שלנו". 
כע שהכין  תוכנית  הציג  מריות  אריאל  תד"ר 

מקומית  התיישבות  בנושא  דוקטורט  בודת 
דני  יחד עם התושבים בעובדה.  של בדואים, 

הכלכלית-תיירו המעטפת  על  הרצה  תגור 
יוקם  התכנון  פי  על  באזור.  המתוכננת  תית 
בוקר,  רמון לשדה  בין מצפה  שביל מטיילים 
גידול  שטחי  בדואים,  אירוח  אוהלי  יהיו  ובו 

תושטחי מרעה. מטיילים יוכלו להתארח ולה
כיר מקרוב את המסורת ואורחות חייהם של 

האוכלוסייה הבדואית.
תעל פי לוח הזמנים הצפוי, בחודש הקרוב תת

והתוכנית  קבל החלטה לגבי המשך התהליך 
יגובשו  לפרסום,  במקביל  בציבור.  תפורסם 
יחד עם התושבים קווים כלליים לתוכנית אב 
וחברתית,  תעסוקתית  הכלכלית,  למעטפת 

תויקום צוות "שולחן עגול" שיורכב מכל הגו
פים המעורבים לצורך המשך התכנון.

רבים  מבצעים  בוצעו  החודש  פעילות  במהלך 
ומתנד האורגן  שוטרי  מסוק,  מתנ"א,  תבשיתוף 

בים. נתפסו תפוקות רבות, בינהם טרקטורונים, 
חוקיים  בלתי  שוהים  רישיונות,  ללא  חשודים 

וסמים. 
פעילות  מבצעים  המתמיד  סיורי  כי  לציין  יש 
של  הביטחון  תחושת  לטובת  רבה  מניעתית 

התושבים, הן בביקורים בשטחים החקלאיים והן 
תביישובים ובחוות הבודדים. אנו מודים למתנד

באהבה  וממרצם  מזמנם  ותורמים  שבאים  בים 
ובמסירות למען ביטחון האזור.

ואנו  האחרונה,  בישורת  נמצא  הגנים  פרויקט 
תלפני הילק"מ המתוכנן באחד במאי בפארק גול

דה, בו יטלו חלק יחידות המשטרה השונות.

איתנו  ופועל  יוזם  צין משתף פעולה,  בית ספר 
בנושאים כמו זהירות ומוגנות, בטיחות בדרכים 
בבי"ס  להדרכות  מגיעים  השוטרים  וונדליזם. 

לטובת לימוד, הסברה ומניעה.

חודש טוב!
חן, דודו, ישי ושפרה

10 מלגות לסטודנטים מתחומי לימוד 
תבחקלאות הוענקו החודש בטקס שנ

ערך במו"פ רמת הנגב, במעמד ראש 
המועצה מר שמואל ריפמן, מר שי ניר 

תמנהל חברת ג'נסיס, ויענקלה מוסקו
הנגב. המלגות  מו"פ רמת  ביץ, מנהל 

תהן מטעם קרן מלגות לקידום החקל
אות ברמת הנגב לזכרם של פרופסור 

תקולט צוריה ומר עמנואל שמין, בח
הנגב,  רמת  ומו"פ  ג'נסיס  חברת  סות 
למען  העמותה  במסגרת  שהוקמה 

התושב והקהילה ברמת הנגב 
אישיות  הייתה  צרויה  קולט  פרופ' 

מיוחדת ובלתי נשכחת לכל מכריה. מחוקרי המים 
הבכירים של ישראל, שניהלה את מעבדת הכנרת 
ואת המכון לחקר הימים והאגמים ובהמשך את 
המחקר והפיתוח בנגב ובערבה מטעם הסוכנות 

תהיהודית. את כל התפקידים מילאה בכישרון וב
חריצות רבה, והצטיינה ביכולת התכנון והביצוע, 
לרבות מיזמים רבים בתחום החקלאות המדברית 
ייצור  פיתוח  מליחים,  במים  שימוש  יישום  כגון 
 ,1992 בשנת  שונים.  מיוחדים  וגידולים  זרעים 
כשנפגשה עם עמנואל שמין ואיציק ניר, התלהבה 

תמאד מהרעיון לגדל זרעים בעלי ערך אינטלקטו
אלי רב בנגב לייצוא. קולט תיזכר כדמות מיוחדת 
במינה בהשפעתה על עיצוב המחקר והחקלאות 
המדברית בנגב ובערבה. היא התגוררה באשלים 

כמעט עד ימיה האחרונים. 
של  הגדולים  מהידידים  היה  שמין  עמנואל  מר 
החקלאות בישראל, ורצה לראות את הנגב פורח. 

תאמריקאי ממוצא יהודי שעסק בחקלאות מתוע
שת, והקים רשת מרכזי הפצה סיטונאיים להפצת 
ב-1976  אחד".  גג  תחת  "הכל  נוי,  וצמחי  מוצרי 
נפגש בארה"ב עם יצחק ניר, ומאז נקשרה דרכם, 

הקים  שמין   .2009 בינואר  פטירתו  עד 
להשתלמות  שמין  קרן  את  בישראל 
המגמה  ואת  בחו"ל  חקלאיים  מדריכים 
לחקלאות  בפקולטה  חקלאי  לשיווק 
חקלאיים,  למדריכים  ועזר  ברחובות, 
מכוני מחקר ועולם החקלאות הישראלי 
ניר בפיתוח  בכלל. ב-1978 עזר ליצחק 
ענף השתלנות בישראל, וסייע בקשרים 
ארה"ב.  רחבי  בכל  שתלנות  אנשי  עם 
את  ניר  ושי  איציק  עם  הקים  ב-1994 
חברת זרעי ג'נסיס, במטרה לפתח בנגב 
מיזמים עתירי ידע ולא עתירי תשומות. 
המתפתח  המרכז  את  שנה  מדי  לראות 
באשלים ואת שטחי הזרעים בפריחתם, היו לפי 
הוא  מימיו.  שראה  ביותר  היפים  הדברים  דבריו 

תאהב את ישראל, היו לו בארץ אינספור חברים וי
תדידים, הוא התגאה בחקלאות ישראל וראה בפו

עלו בראיה עתידית כעבודה חלוצית.
הזכאים למלגה הם העוסקים בחקלאות ברמת 
תלמידים,  ומחקר,  טכנולוגיה  מפתחי  הנגב, 

ונוש חקלאים  מדריכים,  מורים,  תמשתלמים, 
אים טכניים הקשורים לחקלאות, כולם תושבי 

רמת הנגב.

למתנדבים תושבי המועצה
כחלק מנוהל ביטוח מתנדבים חדש שהועבר אלינו ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים בירושלים, על כל מתנדב למלא טופס ביטוח אישי שיהווה את "פוליסת 
הביטוח" שלו, ובלעדיו לא יינתן כיסוי ביטוחי. הביטוח מכסה את המתנדב בדרכו למקום ההתנדבות, בזמן ההתנדבות ובדרכו חזרה הביתה. הטופס כולל את פרטיו 

האישיים של המתנדב, ויש לחדשו בכל תחילת שנה. אנשי צח"י בכל ישוב יקבלו את הטפסים בדואר, וכן מתנדבים הרשומים אצלי. מתנדבים שלא יקבלו בשבועיים 
הקרובים את טופס הביטוח מוזמנים לכתוב אליי. מתנדבי המתמיד ויחידת החילוץ מבוטחים בנפרד.

בברכה
חני פריאלרכזת התנדבות
hitnadvut@rng.rng.org.il

המלגאים בטקס הענקת המלגות
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תפרויקט משמעותי להתייעלות אנרגטית החל החו
דש בקיבוץ משאבי שדה, במסגרת מבצע החלפת 

תדודי החשמל של משרד התשתיות הלאומיות, הא
יותר  כבר  שפעלו  חשמל  דודי   220 והמים:  נרגיה 
שמש  בדודי  יוחלפו  הוותיק,  בקיבוץ  שנים  מ-20 
הודות  מתבצע  הנרחב  ההחלפה  מבצע  חסכוניים. 
הלאומיות,  התשתיות  משרד  שמעניק  לסבסוד 
ויביא  וביוזמת המועצה האזורית,  האנרגיה והמים 
הנאמדת  בשנה,  קוט"ש  כ-400,000  של  לחיסכון 
כל  שנה.  בכל  חממה  גזי  טון  כ-300  של  בצמצום 
בית אב בקיבוץ צפוי לחסוך מדי שנה לפחות כאלף 

שקלים בממוצע בהוצאות החשמל הביתי.
ביותר  הגדול  הוא  החשמל  דודי  החלפת  פרויקט 
רמת  החלה  שבו  האנרגטית  התייעלות  בתהליך 
נאמדת  הפרויקט  של  עלותו  כשנתיים.  לפני  הנגב 
במסגרת  מתאפשר  והוא  שקלים,  אלף  בכ-600 

וה האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  משרד  תמבצע 
900 שקלים מעלותו במסגרת התת  מים, המסבסד

מריצים שהוא מעניק להחלפת דודי חשמל בדודי 
תשמש. חברת אמקור, שזכתה במכרז המשרד לבי

מבני  במאות  ההחלפה  את  תבצע  הפרויקט,  צוע 
הקיבוץ. 

מהלך ההתייעלות האנרגטית שבוצע בבית הספר 
כספי  לחיסכון  הוביל  כבר  שבמועצה  "משאבים" 
בבית הספר בהיקף של כ-30 אלף שקלים בשנה. 
אנרגטית  התייעלות  סקר  יחל  הקרובים  בשבועות 

תגם בעסקים קטנים, שייערך בשיתוף משרד התש
בשיתוף  ומט"י.  והמים  האנרגיה  הלאומיות,  תיות 

עם חברת "יוזמה פרויקטים סביבתיים בע"מ" 

האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות  משרד  מנכ"לית 
והמים, אורנה הוזמן בכור: "מבצע החלפת הדודים 
מצטרף לשורת מבצעים מוצלחים שהמשרד הוביל 

בתחום ההתייעלות האנרגטית. משמח לראות שכל 
ממנו,  מרוויחים  כזה  במבצע  המעורבים  הצדדים 
אלפי  מאות  יחד  שיחסכו  הקיבוץ  מתושבי  החל 
שקלים בכל שנה, וכלה במשק כולו שמצמצם את 
צריכת החשמל ונמנע מפליטות גזי חממה. סבסוד 
הדודים נתן תמריץ אדיר לנצל את אנרגיית השמש 

הזמינה בחינם, במיוחד באזור כמו הנגב". 
תשמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית: "זהו הפרו

תיקט הראשון שלנו בהיקף כה רחב בתחום ההתייע
לות האנרגטית, שאני בטוח שיהיה אחד מיני רבים. 
ההתייעלות  בתחום  ולעסוק  להמשיך  בכוונתנו 
בשנים הקרובות, ואני מברך את חברי הקיבוץ על 

היותם חלוצים גם בנושא זה בישראל".
היחידה הסביבתית במו וייל שפרן, מנהלת  תעלית 

ולא  בשמש  מים  מחימום  לבית  "החיסכון  עצה: 
דרמטי  צעד  בשנה.  קוט"ש  כ-1,800  הוא  בחשמל 

כמו החלפת 220 דודים שקול להורדת 55 מכוניות 
ביתית  פסולת  טון   100 של  לצמצום  או  מהכביש, 
וגם  כך שנראה שאפשר לחסוך הרבה כסף  בשנה, 
ימשכו  ההצלחות  כי  מקווים  אנו  לסביבה.  לדאוג 
נוספים ברמת  ועסקים  קיבוצים  דומים  לתהליכים 

תהנגב. המועצה גם מובילה את הרשויות המשתת
פות בפיילוט הפרדת הפסולת, וזהו עוד צעד בדרך 

למטרה של הפיכת המועצה לירוקה בישראל".

־יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים למז
כירויות הישובים ובאתר המועצה 

01.04.14 הצגת ילדים "נסיכת הירח", תיאטרון 
רחוק

יום שלישי, א' ניסן, בשעה 17.00 באודיטוריום 
המכון, מדרשת בן גוריון

ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8.
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד -08

6532124 בלבד )לא דרך המועצה(.
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס 

מקום פנוי בלבד ובמזומן.

02.04.14 הצגת תיאטרון "קיזוז", תיאטרון 
הקאמרי

יום רביעי, ב' ניסן, בשעה 21.00 באולם גולדה 
בקיבוץ רביבים

מאת: אילן חצור, בימוי: אלון אופיר
שחקנים: שמואל וילוז’ני, לימור גולדשטיין/שירי 
גדני, אודיה קורן, רוני שובל/ נעמה שיטרית/ הגר 

דנון, ועוד.
סקס, בגידות וארץ ישראל השלמה. כנסת 

ישראל, ערב הצבעה גורלית על פינוי מספר 
ישובים ביהודה ושומרון. העם והכנסת חצויים, 
והמחלוקת מאיימת להתדרדר למלחמת אחים. 

מצב הקולות הוא של שוויון וכל קול קובע. כמה 
שעות לפני ההצבעה ההיסטורית נעלמים לפתע 

חברת הכנסת תמרה ירדן וחבר הכנסת בני שבות. 
כל המאמצים לאתר אותם נכשלים, לא ידוע 

מקום הימצאם ומדוע הם נעדרים, לא סביר שיש 
קשר בין שתי ההיעלמויות. השניים מתעבים 

אחד את השניה, מתעמתים ומשמיצים על כל 
במה אפשרית ולא מסוגלים להסכים ביניהם מה 

השעה. היא מהאופוזיציה, הוא מהקואליציה. היא 

אשה ליברלית פנויה, שמאלנית ותל אביבית, הוא 
גבר דתי, נשוי, ימני ומתנחל. זו כמובן מקריות 

שדווקא שניהם נעדרים מההצבעה, הרי לא יעלה 
על הדעת שמעבר ליריבות הפוליטית והאישית 

הקשה והמרה מסתתר לו סוד.
קומדיה ישראלית מקורית על היצרים, המזימות 

והפיתויים שמאחורי המליצות והקלישאות 
של הפוליטיקה ישראלית - מתחילה בוויכוח 

אידיאולוגי ונגמרת כפארסה.
מן הביקורת: " הצגה קולחת ומשעשעת עם תזמון 

קומי… " )כלכליסט( 
משך ההצגה כשעה וארבעים ללא הפסקה.

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

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

06.04.14 קונצרט "כינור ופסנתר ", קונצרט 
חגיגי לסיום עונת חוג האזנה ה-30

יום ראשון, ו' ניסן, בשעה 20.30 מרכז בן גוריון, 
קיבוץ שדה בוקר

הכנרת ז'אנה גנדלמן והפסנתרנית מרינה 
ארצקי. 

סונטות לכינור ולפסנתר מאת קלרה שומאן, 
רוברט שומאן ויוהאנס ברהמס.

עלות כניסה: 25 ₪.

25.04.14 שישי ציוני, אילו כל הציפורים
יום שישי, כ"ה ניסן, שעות יינתנו בהרשמה, 

באודיטוריום מכון בן גוריון, מדרשת בן גוריון
מידד גורן, סיור והרצאה בעקבות ועל נדידת 

הציפורים.
shbsh@bgu.ac.il, 08- :לפרטים והרשמה

 6592103

13.05.14 הצגת ילדים "חמש מכשפות הלכו 
לטייל ", תיאטרון המטמון

יום שלישי, י"ג אייר, בשעה 17.00 
באודיטוריום המכון, מדרשת בן גוריון

ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8.
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד -08

6532124 בלבד )לא דרך המועצה(.
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס 

מקום פנוי בלבד ובמזומן.

21.05.14 טיולי י-ם ת"א בגרסה המחודשת
יום רביעי, כ"א אייר, סיורים לאזור שפלת 

החוף
הרשמה לסיורים בתאריכים 24/04-15/05.
פרטים נוספים יישלחו ליישובים ויעודכנו 

באתר המועצה.

30.05.14 ערב חבורות הזמר "סולם יעקב" 
יום שישי, א' סיוון, בשעה 21.00 במרכז בן 

גוריון בקיבוץ שדה בוקר
משירי יעקב הולנדר, יעקב גלעד ויעקב 

שבתאי.
בהשתתפות זמרי רמת הנגב, חבורות הזמר 

"זמר לך", "שמיים", "הכל דבש".
רכישת כרטיסים ופרטים נוספים באתר 

המועצה.

היכונו לחודש הקריאה וחודש המורשת
אירועים רבים ומגוונים ביישובים, פרטים 

יפורסמו בהמשך

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

הציבור

תחזית תרבות

המבצע שקול להורדת 55 מכוניות מהכביש

דודי שמש חסכוניים במשאבי שדה
הקיבוץ מחליף 220 דודי חשמל, במהלך שיחסוך כ-220 אלף שקל בשנה
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והפיקו  יזמו  גוריון  בן  במדרשת  צין  בי"ס  תלמידי 
החודש יריד ייחודי – "יריד מהלב". במסגרת היריד 
מכרו תלמידי בית הספר מוצרים שונים פרי עמלם, 
וכן תרומות של תוצרת חקלאית, פריטים יד שנייה, 

תיצירות אמנות ודברי מלאכה. בנוסף, נערכו פעילו
להשיג  הייתה  האירוע  מטרת  לקהילה.  שונות  יות 
סכום מכובד שייתרם לקרן לרווחה לנפגעי השואה 
היריד  במהלך  הספר.  בית  מאמץ  אותה  בישראל, 
אספו התלמידים ותושבי רמת הנגב כ-22,000 ש"ח. 
באירוע לקחו חלק מרכזי קהילת הלומדים, הצוות 

החינוכי של בית הספר, ההורים ותושבי המועצה. 
ועשייה  למידה  תהליך  של  שיא  אירוע  היה  היריד 

תחינוכית, המטפחת ערכי נתינה ועשייה למען הס
תביבה בקרב התלמידים, ויצירת מפגש קהילתי מש

בית  ממנה.  חלק  עצמו  רואה  הספר  שבית  מעותי 
ספר צין רואה עצמו כארגון חינוכי ייחודי, השואף 

וה ומושכל לסביבתו האנושית  תליצור קשר ערכי 
פיסית. התפישה ההומניסטית, שעל יסודותיה בית 

תהספר נשען, מייחסת חשיבות רבה לערכי הסוליד
ריות, הנתינה והכבוד שבין איש לרעהו.

ת"המטרה העיקרית של אומנות הקראטה אינה טמו
נה בניצחון או בתבוסה אלא בשאיפה לאופי מושלם 

של המתאמן" )מאסטר ג'ישין פונאקושי(
תהשם קראטה מורכב משתי מילים – "קרא", שמשמ

עותה ריק, ו"טה" שמשמעותה יד. יחד – אומנות היד 
הריקה. מעבר למשמעות המילולית של לחימה ללא 
להתייצב  שכדי  היא  הפילוסופית  המשמעות  נשק, 
ריקות,  בידיים  לבוא  עלינו  עוצמה  רבי  יריבים  מול 

– ריקה מאגו, מחול תבמנטליות חזקה ובנפש ריקה 
מוגזמת  עצמית  מחשיבות  שליליות,  ומטרות  שות 

ומשנאה, זלזול או חוסר כבוד לזולת.

למתאמן/ת  להקנות  היא  הקראטה  אימוני  מטרת 
התמודדות  יכולת  התמדה,  דיוק,  עצמית,  משמעת 
גופני,  כושר  לזולת,  כבוד  ומיקוד,  ריכוז  קשיים,  עם 
ביטחון עצמי ויכולת הגנה עצמית. על מנת להתאמן 
בקראטה לא צריך כושר גופני מיוחד או יכולת פיזית 
טובה, הקראטה מיועד לכולם ועם המתאמנים נמנים 
ילדים וילדות מגיל 6 ועד לנשים וגברים מעל גילאי 
מכל  מוגבלויות  עם  אוכלוסיות  וגם  בריאים  גם   ,70

תהסוגים. המתאמן מתחיל ומתקדם בקצב שלו, בהת
אם לאופיו, מבנה גופו ורמת ההשקעה שלו באימונים. 
ההתמודדות האמיתית באימון הקראטה היא אישית 

תלכל אחד מול עצמו, בהתמודדות עם חולשותיו ומג
בלותיו המנטאליות והפיזיות ובהתגברות עליהן.

עמותת שוטוקאן קראטה דו בישראל נוסדה ב-1970 
ע"י מאיר יהל ז"ל, דאן 5, שלמד בצרפת אצל מאסטר 

תצוטומו אושימה )תלמידו הישיר של פונקושי(, שהי
נו ראש השיטה בעולם כיום. בעולם השיטה קיימת 
בעמותה  חברים  בישראל  מדינות.  מעשרים  ביותר 
)דוג'ואים(  מועדונים  מ-40  ביותר  איש  כ-2,000 

ברחבי הארץ.
קבוצת הקראטה של רמת הנגב הוקמה בשנת 1996, 
פעלה בתחילה בקיבוץ רביבים וכיום פועלת במתנ"ס, 

בו אנו מתאמנים עד היום. בקבוצות מתאמנים ילדים/
ות בגילאים שש עד שתים עשרה )בקבוצת הילדים( 

ונוער ומבוגרים, נשים וגברים, החל מגיל 12 ואילך.
המסגרות  בכל  האלימות  התגברות  של  אלו  בימים 
להתנסות  מוזמנים  אתם  אישי,  ביטחון  חוסר  ושל 

תוליהנות ממשהו קצת אחר, להתאמן ולחזק את עצ
מכם, באוירה אחרת.

יאן אלעזרא
מאמן קראטה, דוג'ו רמת נגב
המחלקה לספורט והעשרה

אגף קהילה וחינוך 

מדי שנה מתכנסים כמה מאות צעירים בגילאים -23
30 לכנס הגדול "TribeFest" של ארגון הפדרציות 
הכנס  מתקיים  השנה   .JFNA בארה"ב,   היהודיות 

תבניו אורלינס, בירת המוזיקה של ארה"ב. המשתת
פים מגיעים לארבעה ימים, בהם עוסקים בנושאים 
לחברה  היהודי,  לעולם  הקשורים  אוניברסליים 

תהיהודית, לערכים יהודיים, לקשר של יהודים אמרי
קאים צעירים עם ישראל ועוד.

היהודית  הפדרציה  תומכת  בהן  שנים  מספר  לאחר 
המועצה  הנגב,  רמת  של  הצעירים  במרכז  מדנוור 
והפדרציה החליטו ליצור משלחת להעמקת הקשר 
מפגש  דרך  הקהילות  משתי  צעירים  של  וההיכרות 
אישי. ועדת Young Adults של הפדרציה החליטה 
לארח למשך ארבעה ימים את הקבוצה הישראלית 
בדנוור, לחגוג ביחד את פורים ובמקביל לייצר דיאלוג 
והכנה לקראת יציאתם של 40 צעירים מדנוור לכנס 

.TribeFest
מתוך  נבחרה  הנגב  מרמת  הישראלית  המשלחת 
מספר רב של פונים על פי היכולת האישית שלהם, 
רמת השפה, הסיפור האישי ורמת המעורבות שלהם 

תבמרכז הצעירים או בחיי הצעירים ברמת הנגב. נב
חרו למשלחת: מוריה בן עמי מקיבוץ רביבים כראש 
משלחת, אמיר פאר מקיבוץ שדה בוקר, ליאור זלוף 

תמניצנה, ספיר ביטון ממדרשת בן גוריון ומעיין וינגר

טן מכפר הסטודנטים באיילים.
תהמשלחת תייצר נטוורקינג עם צעירים רבים בקהי
גורמים רבים בקהילה ותח תלה בדנוור, תיפגש עם 

זק את הקשרים בין הקהילות. המימון למשלחת זו 
משותף לרמת הנגב ולקהילה היהודית בדנוור.

תתודות לנעמה חיימוב, מנהלת מרכז הצעירים במו
עצה, על מפגשי ההכנה ועל תהליך המיון.

רז  ארבל , מנהל מח' שותפויות

בית הספר מאמץ 
את הקרן לרווחה 

לנפגעי השואה

צילום: חנן 
אפשטיין

תלמידי "צין" אספו 22,000 ש"ח לקרן לנפגעי השואה

אמנות היד הריקה

משלחת צעירים לניו-אורלינס

במסגרת "יריד מהלב" מכרו התלמידים מוצרים שהכינו, יצירות אמנות ועוד

קבוצת הקראטה של רמת הנגב מזמינה אתכם להתאמן ולרכוש ביטחון עצמי, משמעת וכבוד לזולת

TribeFest-המועצה הוציאה משלחת לכנס צעירי העולם היהודי, ה

חדר מחשבים ומדיה חדש בבית ספר משאבים
החדר נתרם על ידי משפחת סולומון מלאס וגאס

תהחודש נחנך בבית ספר משאבים חדר מחשבים ומד
וגאס. בטקס  יה, תרומת סטיב ושרי סולומון מלאס 
המרגש השתתפו משפחת סולומון, משפחת דיוויס, 
הספר  בית  מנהלת  ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש 
שלומית אוסדון, מורים ותלמידים. המרכז הוא חלק 

מיוזמה חינוכית חדשה, "מרחב של צמיחה".
המנהלת אוסדון נשאה בטקס את הדברים הבאים:

חגיגי  ביום  מאוד  נרגשת  אני  שלנו,  יקרים  "אורחים 
זה. אני מבקשת להודות מעומק ליבי לכל מי שתרם 
שבחנוכת  ולגאווה  לשמחה  אותנו  והביא  מעצמו 

המקום המיוחד הזה. 
"ראשית, אני מביעה תודה עמוקה באהבה רבה לשרי 

תוסטיב סולומון ולמשפחת דיוויס, שבזכותם אנו חונ
כים היום את החדר, שהוא חלק מתפיסה כוללת של 

תמקום בו אנו צומחים ומצמיחים את תלמידינו – לל
זה  עם  זה  פעולה  ולשיתוף  להבנה  לחשיבה,  מידה, 
התכנסויות  חדר  יצרנו  בעזרתכם  מגוונות.  בדרכים 

תשיש בו אפשרות להיעזר במדיה ובתקשוב, וכן הכנ
סנו מחשבים לכיתות האם של תלמידי ו'-ח'.

"כשג'ואן הגיעה אלינו לבית הספר, אמרתי לה שאני 
רואה אתכם שותפים שלנו, ואני שמחה כל כך שאכן 

כך קרה ואתם שותפי אמת. 
"בנוסף, אני מביעה תודתי לפדרציה היהודית בלאס 

תוגאס ולמר אליוט קסורפ, שמסייע באופן שוטף למו
עצה ולמשפחות מווגאס לבנות קשרי שותפות עזים 

עם רמת הנגב.
ת"לשמוליק ריפמן ולערן דורון – תודה! אתם המגשי
תמים חלומותינו בדרך עקבית ובאופן יומיומי, ובתמי

ערכית  חינוכית  סביבה  לייצר  מצליחים  אנו  כתכם 
ספר  בבית  המתחנכים  האזורית  המועצה  ילדי  לכל 
מעודד  בית  שהוא  במקום  להיות  וזוכים  משאבים, 

ומצמיח!
"המשך ביקור נעים בבית החינוך שלנו".

התורמים סטיב ושרי סולומון עם מנהלת בית הספר שלומית אוסדוןרז ארבל, מנהל מח' שותפויות
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197 בני רמת הנגב קיבלו החודש את מלגות "קרן 
די משפחת  של  מיסודם  גבוהה,  להשכלה  תדיוויס" 

וויס מלאס וגאס, הפדרציה היהודית של לאס וגאס 
חגיגי  בטקס  הוענקו  המלגות  האזורית.  והמועצה 

סו ומשפחת  דיוויס  משפחת  במעמד  תשהתקיים 
ריפמן.  שמוליק  המועצה  וראש  וגאס  מלאס  לומון 
תעודה  ללימודי  ש"ח   2,000 בין  נע  המלגות  סכום 
ו-4,000  שני  לתואר  ש"ח   3,000 מקצוע,  לרכישת 
ש"ח לתואר ראשון. כ-20 סטודנטים קיבלו מלגות 

וקהיל חברתית  ועשייה  מעורבות  עבור  תמוגדלות 
תית במסגרת מרכז הצעירים. סך כל המלגות עומד 

על כ-708 אלף ש"ח.
בטרם הטקס השתתפו כל מקבלי המלגות בסמינר 
במהלכו  המועצה,  יישובי  עם  יום  חצי  של  היכרות 
סיירו ביישובים השונים ונחשפו למגוון הזדמנויות 

ההתיישבות שמציעה המועצה.
נוסדה  גבוהה  להשכלה  הנגב  רמת  דיוויס  קרן 
2011. הקרן שמה לה למטרה לעודד לימות  בשנת

דים במוסדות להשכלה גבוהה ולימודי תעודה, תוך 
דגש על ותמרוץ מעורבות ועשייה קהילתית ועידוד 
הנגב.  לרמת  לימודיהם  בתום  לחזור  הסטודנטים 
למען  בעמותה  ציבורית  ועדה  ע"י  מנוהלת  הקרן 
התושב ברמת הנגב, שקובעת את הקריטריונים ואף 

ואנ נציגי ציבור  כוללת  גובה המלגה. הוועדה  תאת 
שי מקצוע מהיישובים ברמת הנגב: פרופ' ניר קידר 
ממדרשת בן גוריון, יאנה ברונבסקי מרביבים, איילת 

תרז מכמהין, רז ארבל, מנהל מחלקת שותפויות וה
תיירות, אדווה לויד, דוברת המועצה ונעמה חיימוב, 

תמנהלת מרכז הצעירים. בתום תהליך שארך כשלו
שה חודשים, במהלכם בחנה הוועדה הציבורית את 

תהבקשות בהתאם לאמות המידה שפורסמו ואף רא
יינה את מבקשי המלגות, אושרו כאמור 197 מלגות 
מתוך כ-260 בקשות שהוגשו. 53 בקשות נדחו בשל 

אי עמידה בתנאי המלגה.
בטקס המרגש אמר מר לורנס דיוויס לסטודנטים: 
"תודה שאתם מאפשרים לנו להיות חלק ממשפחה 

אחת גדולה ולסייע לכם ולרמת הנגב להתפתח". 
שבש הסטודנטים  לכלל  נמסר  הטקס  תבמעמד 

נה הבאה יינתן דגש להגדלת מלגות עבור פעילות 
הקרובים  הסטודנטים,  לכלל  שתותאם  קהילתית 
לחיזוק  מרכזי  אמצעי  יהיה  זה  כאחד.  והרחוקים 

תהקשר בין סטודנטים בני ובנות רמת הנגב עם הא
זור והתפתחותו. 

ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך 
ויו"ר ועדת המלגות

197 סטודנטים קיבלו את מלגת קרן דיוויס
הקרן חילקה השנה מלגות לימודים בסך כולל של כ-708 אלף ש"ח

מהמתרחש במרכז הצעירים

תחום התעסוקה במרכז הצעירים
היא  השנה  עצמנו  על  שלקחנו  המטרות  אחת 
הרחבת העשייה בתחום התעסוקה. במסגרת זו 
מתקיימים כעת שני קורסים מקצועיים בתחום 

תהמחשוב. הראשון הוא קורס מנהלי רשתות תק
שורת, שנפתח בתחילת חודש נובמבר ומסתיים 
אינטנסיבי.  קורס  של  שנה  חצי  לאחר  בקרוב 
זו נאחל המון בהצלחה למשתתפים  בהזדמנות 
שייגשו בקרוב למבחן החיצוני של חברת סיסקו 

תהבינלאומית. הקורס השני הוא קורס בניית את
רים, קורס שנפתח בתחילת חודש ינואר ויימשך 
אתם   - בדרך  נוספים  קורסים  וחצי.  כחודשיים 
שמעניינים  קורסים  ולבקש  לפנות  מוזמנים 

אתכם, דלתנו תמיד פתוחה. 
ייעוץ  תשלום  ללא  לצעירים  מעניקים  אנחנו 
וייעוץ  אישי מקצועי לבחירת מקצוע לימודים, 

תלכתיבת קורות חיים והכנה לראיון, ובנוסף מק
לחיילים משוחררים עם  הכוונה  יימים סדנאות 

תמגוון כלים לבניית העתיד המקצועי שלהם. לא
לוח  שלנו  החדש  הפייסבוק  בדף  פתחנו  חרונה 
משרות חמות בו אנו מפרסמים משרות עדכניות 
בין הצעירים  ומשמשים כמתווכים  ורלוונטיות, 

לגלוש  מוזמנים  למעסיקים.  עבודה  המחפשים 
ולהיעזר.

תמר שטיינברג
רכזת תעסוקה והשכלה
אגף קהילה וחינוך

מעגל נשים סביב המדורה

ביום חמישי, לפני יום האישה, נפגשנו עשר נשים 
לשלוש  שיזף  המעורב  ביישוב  ודתיות  חילוניות 
שעות של כיף מסביב למדורה והפרשת חלה. את 

תאחר הצהריים המלא שמחה והעצמה הזה העבי
תרה לנו מיכל, תושבת האזור. המפגש בין החילו

ניות והדתיות היה מעניין, ועלו הרבה שאלות על 
דיונות  כל  בין  פה  שנמצא  הזה  המקסים  היישוב 

תהחול. התחלנו בהיכרות קצרה ודיברנו על גדול
תה של האישה ביהדות, על שלושת המצוות אותן 
היא צריכה לקיים ומה זאת בכלל מצווה. החיבור 
קסומה,  הייתה  והאווירה  רגע  בן  נוצר  כולנו  בין 
השונים  המצרכים  על  בירכנו  ונעימה.  שקטה 
את  אחת  בירכנו  תפח  וכשהבצק  החלה,  בהכנת 
בין  שנוצרה  הקצרה  מההיכרות  בברכות  השנייה 

את  שריגשה  החלה  הפרשת  את  ביצענו  כולנו. 
ואפינו אותו על המדורה.  כולנו, לשנו את הבצק 
חדש,  טעם  היה  והטעם  קסומה,  היתה  החווייה 
מלא בעוצמה ובסיפוק של עשייה. לאחר ששרנו, 
אכלנו ושבענו, נפרדנו כולנו בטעם של עוד לפעם 

הבאה... 
נוי למפלנץ, מדרשת בן גוריון

פעילה בפרוייקט מעורבות 
חברתית במרכז הצעירים
אגף קהילה וחינוך

עידוד התיישבות בקרב בוגרי 
תכניות חינוכיות ברמת הנגב

הת לעידוד  פרויקט  השנה  יוזם  הצעירים  תמרכז 
והמסגרות  התכניות  בוגרי  של  במועצה  יישבות 
השונות והרבות שברמת הנגב - גרעינים, מכינות 
ושנות שירות. מרכז הצעירים מקיים מכלול של 
תרבות,  כגון  הצעירים,  לצרכי  העונים  תחומים 
מקצוע,  ובחירת  גבוהה  להשכלה  מקצועי  ייעוץ 
יזמות,  עידוד  באזור,  תעסוקה  במציאת  עזרה 

מעור של  שונות  מסגרות  מקצועיות,  תהכשרות 
בות חברתית, מלגות לסטודנטים ועוד. במסגרת 
הפרויקט, מענים אלו נפרשים לא רק בפני צעירים 

תושבי המועצה אלא גם בפני בוגרי המסגרות. 
מעו מלגת  במסגרת  היא  בפרויקט  תהשתתפותי 

בתחום  ללימודיי  לי  המוענקת  חברתית  רבות 
החינוך המיוחד במכללת קיי. הפרויקט כולל שני 

במו הפועלות  המסגרות  עם  פגישות  תמישורים: 
בינן  ראשוני  קשר  ויצירת  הנוכחית  בשנה  עצה 
ופנייה לבוגרי מסגרות אלו  לבין מרכז הצעירים, 
מרכז  לגביהם.  הרלוונטיים  המענים  של  ופרישה 

פו המסגרות  בבוגרי  רואים  והמועצה  תהצעירים 
תטנציאל להתיישבות ומקווים כי המעטפת הנית

נת להם תעודד אותם למימוש ההתיישבות בנגב. 
המפגשים עם המסגרות השונות מאוד מוצלחים 

תומהנים, ואני פוגשת צעירים בעלי רצון עז להש
תלב במה שקורה בתחום הצעירים באיזור ובכלל 

להשתלב במועצה.
ענבר סאלר, מדרשת בן גוריון

פעילה בפרוייקט מעורבות 
חברתית במרכז הצעירים
אגף קהילה וחינוך

מקבלי המלגות בעת סיור בשיזף

הש"שים בסיור בבית השנטימיכל מדריכה את הבנות
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לפני קצת יותר משנה נכנסה המועצה, בחסות המשרד 
לאזרחים ותיקים, לתהליך תכנוני בשם "חיים בגיל", 
שנועד לבנות היערכות מועצתית לאזרחים הוותיקים 
של רמת הנגב. בימים אלו הגיע התהליך לסיומו, כפי 
שצויין בשני אירועים: ערב מחווה לוותיקי רמת הנגב 

וכן מפגש סיכום חגיגי עם הנהלת התוכנית.
לוותיקי  המחווה  ערב  נערך  פברואר  חודש  במהלך 
60 שנה למועצה, ולציון סיום תהת  המועצה, במלאת

ליך תכנון "חיים בגיל". לחדר האוכל ברביבים הגיעו 
כ-120 ותיקים מהיישובים השונים, אשר לפני מופע 
מוצלח מאוד של יוני רכטר, שמעו סקירה מערן דורון, 

תמנהל אגף חינוך וקהילה, ענת לברן, מנהלת המחל
קה לשירותים חברתיים, וחגי רזניק, מנכ"ל המועצה. 
דורית קורין, מרכזת התכנון היישובי מטעם תוכנית 
והמסקנות  התכנון  תהליך  את  הציגה  בגיל"  "חיים 
העיקריות העולות מהתהליך. במעמד זה הודו מובילי 

התוכנית לעשרות התושבים ובעלי התפקידים שנטלו 
חלק בגיבוש התוכנית, לרבות ימי התכנון המרוכזים. 

במסגרת תהליך התכנון הוגדרו ארבעה צוותים סביב 
נושאים שנמצאו כמרכזיים: צוות תשתיות פיזיות, 
רווחה  בריאות,  צוות  ומעורבות,  השתתפות  צוות 
ואורח-חיים בריא, וצוות תשתיות מידע. כל צוות 
המרכזיות  המשימות  את  וזיהה  מטרות  הגדיר 
לשנים הקרובות. חלק ניכר מהנושאים כבר נכנסו 
לפעילות ועשייה במהלך השנה שחלפה. כך למשל 

תהוגדרה והופעלה מדיניות היסעים לאירועים לוו
היישובים,  וועדי  המועצה  בשיתוף  המועצה  תיקי 
הציבור  מבני  הנגשת  בתחום  יסודית  עבודה  נעשית 
המועצה  פעילות  של  תגבור  יש  המועצה,  ושירותי 

ותי לאזרחים  הגופנית  והפעילות  הטיולים  תבתחום 
תקים, אזרחים ותיקים נוטלים חלק פעיל בוועדת הת

רבות המועצתית, נבדקת אפשרות להקמת "קהילה 

תתומכת", מתגבשת תוכנית להפעלת מועדונים חבר
תיים ביישובים ועוד. 

הקרובות  לשנים  העבודה  תוכנית  התכנוני,  המסמך 
תוהמצגת שהוצגה בערב המפגש, זמינים לעיון באמצ

עות אתר המועצה.
תיש לציין כי צוות התכנון המליץ על הגדרת מנגנון מו

עצתי חדש, שישלב רכז תחום ותיקים )תפקיד חדש, 
בדומה לרכז צעירים(, יחד עם עבודת צוותי ותיקים 

תביישובים, הנהלה המורכבת מבעלי תפקידים במוע
צה ונציגי היישובים והוותיקים, וכן התכנסות רחבה 
של מליאת ותיקים. בשלב זה אין רכז ותיקים בשכר, 
והאחריות לנושא מתחלקת בין ערן דורון וענת לברן 
איש  יש  ותיקים  יש  ביישובים בהם  במועצה, כאשר 
קשר המרכז את הנושא ונמצא בקשר עם הגורמים 

במועצה.
תושבי המועצה הוותיקים ובני משפחותיהם מוזמנים 

תלפנות לאנשי הקשר הבאים ביישובים בכל עניין הק
שור לרווחת האזרחים הוותיקים במועצה, פעילותם 

ומעורבותם: 
• קיבוץ רביבים: לימור שגב 

• קיבוץ משאבי שדה: יהודית אלישע
• קיבוץ שדה בוקר: איריס טריקי / פנינה מלמד

• מדרשת בן גוריון: ענת שרגאי / ועד היישוב
• אשלים: לוסי אוחיון / רחל קלר
• פיתחת ניצנה: עדינה מוסקוביץ

תהעשייה מרובה, וכל התושבים שנושא זה יקר ללי
בם מוזמנים לפנות אל אנשי הקשר המופיעים כאן, 

המוע או  האזור  הישוב,  ברמת  בעשייה  תולהשתלב 
צה. באתר המועצה יש אף קישור לטופס הצטרפות 

לפעילות.
דורית קורין , מרכזת הפרוייקט, 
המחלקה לשירותים חברתיים

זכו לחשיפה מעניינת במס תחברי מועדון הוותיקים ברביבים 
תגרת "קפה מדלן" )הפעם במועדון לחבר( של פרויקט הסטודנ

רמת  האזורית  המועצה  במו"פ  אסיה  ממזרח  החקלאיים  טים 
חקת כעובדים  המועצה  ליישובי  מגיעים  משתלמים   500  נגב.
חקלאיים,  בנושאים  ללימודים  מוקדש  בשבוע  כשיום  לאיים, 

תבטכנולוגיות המודרניות שפותחו בארץ כולל מחשוב. הם שו
11 חודש וחוזרים לארצותיהם עם ידע רב שיתת -הים בארץ כ

רום לארצות מולדתם המתפתחות. הקבוצה מורכבת משלוש 
מדינות: וייטנאם, מיאנמר )בורמה לשעבר( ונפאל.

זה על  נציגי שלוש הקבוצות, דוברי אנגלית, סיפרו בזה אחר 
ארצם ועל הפרויקט, וליוו את דבריהם במצגת תיירותית. כמה 
וארוחת  תלבושותיהן המסורתיות,  עם  הגיעו  מבנות הקבוצה 

לנוכ הוגשה  המדינות  לשלוש  האופייניים  מהמאכלים  תערב 
חים.

אביטל שרון, מרכזת הפרויקט מטעם המו"פ, פתחה את הארוע 
הנו בכפר  מתקיימים  הלימודים  הנציגים.  דברי  את  תותרגמה 

ער ניצנה והכוונה לבנות במו"פ מרכז מיוחד עם כיתות לימוד 
ומחשוב, תכנית שכבר החלו במועצה לגייס בעבורה כספים.

הפרויקט כבר כבן עשר, וזוכה להצלחה גדולה. מעורבים בו 
הסטודנטים,  של  מוצאם  ובארצות  בארץ  ממשלה  משרדי 
כמו משרדי החוץ והחקלאות. חלקם הגדול של הסטודנטים 
החוזרים למדינותיהם ממשיך בעבודה חקלאית ממשלתית 
או פרטית והם הופכים, בין השאר, לשגרירים של רצון טוב 

תלישראל. מנשה לוי, האיש שלנו במו"פ, הוסיף פרטים נוס
פים בנושא והחברים הגיבו בענין ושאלו את נציגי המדינות 

שאלות הבהרה.
מאירקה לוין, רביבים 

הסתיים תהליך התכנון "חיים בגיל" לוותיקי המועצה

חשיפה למזרח

במסגרת הפרויקט נקבעה תכנית עבודה לשנים הקרובות, ופעילויות רבות אף החלו

הוותיקים פגשו את המשתלמים בחקלאות ממזרח אסיה

צילום: מנשה לוי שגרירים של רצון טוב לישראל 

דרושים מתנדבים
כפר רוח מדבר

כפר רוח מדבר היינו קהילה טיפולית שיקומית 
באזור  הראשונה  ואלכוהול,  מסמים  לנגמלים 
הנגב והדרום. הקהילה מעניקה טיפול ושיקום 

בוג הארץ,  חלקי  מכל  לנגמלים  ומקיף  תכולל 
פנימייה,  בתנאי   ,18-65 בגילאי  וצעירים  רים 
 12 וברוח  הטיפולית  הקהילה  לגישת  בהתאם 

הצעדים.
חודשים,   12 במשך  בכפר  שוהים  המטופלים 
לחיים  הכנה  ותקופת  טיפול  תקופת  הכוללים 
שיעניקו סיכוי אמיתי לחזור ולהשתלב בחברה. 

סוצי טיפול  שונים:  טיפולים  כולל  היום  תסדר 
פיזי, טיפולים אלט ושיקום  תאלי, טיפול רפואי 

רנטיביים, חשיפה למגוון תחומי עניין והתנסות 
תרבות,  מחשבים,  )ספורט,  פנאי  בפעילויות 

מיו הקניית  העשרה,  פעילות  וכדומה(,  תאמנות 
הכולל  תעסוקתי  שיקום  חיים,  וכישורי  מנויות 

תהכנה לעולם התעסוקה והתנסות בעבודה כהכ
נה לעתיד. 

הדרך לגמילה מלווה בגיוס כוחות נפש והמסע 
תלהחלמה עשוי להיות ארוך ומכאיב. האתגר הא
תמיתי הוא תהליך השיקום והחזרה לחיים נורמ

טיביים. מטרת קהילת "רוח מדבר" היא להוביל 
לשינוי חיובי במצבם של המשתתפים ולהגדיל 
משמעותית את הסיכוי להישאר "נקיים" לאחר 

תסיום הטיפול. סדר היום בכפר מלא וגדוש מבו
ופרטנ קבוצתיים  מפגשים  וכולל  ערב,  עד  תקר 
ופעילויות תר ותחזוקה  תיים, עבודות תעסוקה 

בותיות, ספורטיביות אמנותיות וחברתיות.
משמ בעשייה  להשתלב  מעוניינים  אתם  תאם 

סדנאות/  בפעילות/  ערך,  בעלת  נתינה  עותית, 

פרויקטים/ העשרה חד פעמיים או קבועים, צרו 
קשר: עדי מאיר, 054-4445985 או חני פריאל, 

 .hitnadvut@rng.org.il ,050-4042335

שנטי במדבר
בשני  מתנדבים  מאד  דרושים  במדבר  לשנטי 
ומבשל/ת  לנערים,  ספורט  מדריך   - תחומים 
באחד מימי א', ד' או ה' )רצוי ביום קבוע(. המטבח 
מזמין ונוח, יש עזרה מהנערים וצריך לבשל רק 
30-40 איש. לוותיקי המטבח הקיבוצי - מתת -ל

כון נפלא לחידוש הנעורים ורוח ההתנדבות.
052-8982226 או חני פרית  למתלהבים - דורית,

.hitnadvut@rng.org.il ,050-4042335 ,אל

פעילות בחירום 
במועצה,  שהתקיים  האחרון  החירום  בתרגיל 

עלתה דרישה ממנהלי מכלולים להפנות בשעת 
תחירום מתנדבים לעזרה שאיננה בהכרח מקצו
תעית, אך כזו שתשפר את המענה לצרכים השו

נים העולים במצבי חירום. 
במרפאה האזורית - מתנדבים לרישום נפגעים, 

לקשר טלפוני עם המשפחות ולהרגעה.
תלמחלקה לשירותים חברתיים - מתנדבים לרי

שום, קשר טלפוני, ליווי אישי ותמיכה.
ואיסוף  תקשורת  על  האמון  שליטה,  למכלול 
המידע מהשטח וסנכרון בין המכלולים השונים 
- מתנדבים בעלי יכולת ארגון והעברת מסרים 

ברורה.
תושבי המועצה שאינם מרותקים למקום עבודה 
או לצבא, ואשר רואים עצמם כשירים לפעילות 
050- פריאל,  לחני  לפנות  מוזמנים  זו,  חשובה 

.hitnadvut@rng.org.il ,4042335
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מארכיון המועצה
מתוך "ספר היובל" של קיבוץ שדה בוקר – כמה עובדות היסטוריות

חברי   עם  לראשונה  בן-גוריון  דוד  נפגש  מתי 
שדה בוקר? במאי 1953 הוזמן ראש הממשלה 
דאז לראות את פריצת הדרך לאילת ב"מעלה 
ראה  לשם  בדרכו  רמון.  במכתש  העצמאות", 
בדרך כמה צריפים ואוהלים, נכנס ליישוב עם 
הפמליה, והשאר היסטוריה... ב-17 באוקטובר 
של אותה שנה, הוחלט באסיפת חברי הקיבוץ, 
ברוב של שבעה בעד ושני נמנעים, על קבלת 

פולה ודוד בן-גוריון ל שדה בוקר.
"כביש דרומה משדה בוקר" - מי אמר ומתי? 
בוקר  משדה  הכביש  יסתיים  קצר  זמן  "בעוד 
ועד קצה הנגב בדרום, ואולי לא רחוק היום... 
רבת  הדרך  אם  על  עצמו  ימצא  בוקר  ושדה 
אלה  דברים  וחזרה...".  לדרום  מצפון  התנועה 
נכתבו ע"י דוד בן-גוריון ונקראו על-ידו ב"חג 

החמש" של שדה בוקר, ב-15 במאי, 1957.

מהו מקור השם "שדה בוקר"? מקור השם הוא 
השמות העבריים שפורסמו באותו זמן במפות 
של הנגב: לוואדי בקר קראו "נחל בוקר" ולהר 
רמה,  על  שוכן  הקיבוץ  בוקר".  "הר  הבקרה 
 - מואב"  "שדה  כמו  בוקר",  "שדה  נקרא  ולכן 

רמה גבוהה.
כמה בדיוק היו "מייסדי שדה בוקר"? מייסדים 
נחשבו אלה שהיו רשומים באגודה השיתופית 
עם העלייה על הקרקע. מייסדי שדה בוקר היו 
11 בחורים ושתי בחורות )ברברה פרות  בדיוק

פר ויהודית אלכסנדרוני(.
מתי הגיע קו המים הראשון לשדה בוקר? קו 
1955. קוטת  המים הראשון הגיע בתחילת מרץ
6 )15 ס"מ(, וכמות המים היומית היית "רו היה 

תה 300 מ"ק.
מתי הגיע לשדה בוקר הטלפון הראשון? טלפון 

אלחוטי הגיע בחורף 1958. מספרו היה 6342, 
ואז הותקנו במשק שני טלפונים: אחד בצריף 
האקונומיה.  ליד  והשני  הטכנית  המזכירות 
ב-3.10.1965,  הותקן  הראשון  הקווי  הטלפון 
הדואר  משרד   .057-2262 המספר  את  וקיבל 
לא הסכים להשאיר את הרדיו-טלפון ל"שעת 

המזכי ליד  הותקן  שנים  כמה  לאחר  תחירום". 
רות טלפון נוסף לשימוש החברים. בספטמבר 

1984 הותקנו טלפונים בכל חדרי החברים.
הראשונות  בשנים  לשדהבוקר  קראו  למה 
עצים  היו  לא  הראשונות  בשנים  "סטאלאג"? 

וג חשמל  עמודי  היה  הבולט  והנוף  תבקיבוץ, 
למחנות  שניתן  השם  היה  "סטאלאג"  דרות. 
והגדרות  השנייה,  העולם  במלחמת  שבויים 
האלה,  המחנות  את  הזכירו  החשמל  ועמודי 
לפחות כפי שהרבו להראותם בסרטי הקולנוע 

באותה תקופה.
שהגיע  הראשון  המתנדב  "סטיב"?  זה  מה 
לשדה בוקר נקרא סטיב. במקרה לגמרי היה זה 
גם שמו של המתנדב השני. מאז ולאורך שנים 
 ,1975 שנת  ועד   1967 מינואר  לפחות  רבות, 

קראו למתנדבים בשדה בוקר "סטיבים".
הישראלית  הסרטים  תעשיית  בין  הקשר  מה 
"גבעה  הידוע  הישראלי  הסרט  בוקר?  ושדה 
24 אינה עונה" )1954( צולם בחלקו בחורבות 

תעבדת, ורפי בכרך ז"ל )חבר קיבוץ וראש המו
עצה( היה אחד השחקנים בסרט.

ליקטה וערכה: רבקה שולברג 
rivka@rng.org.il

תודה לאביבה פופר, 
ארכיונאית קיבוץ שדה בוקר

ב-24-25 באפריל ייערך בפארק ירוחם ביו-בליץ 
בזמן  שמתקיים  ביולוגי  מגוון  סקר   -  )BioBlitz(
מוגדר.  ובאזור  שעות(   24 כלל  )בדרך  מאוד  קצר 
זהו הביו-בליץ הראשון שנערך בישראל. בפעילות 
ומתנדבים  טבע  חובבי  מדענים,  של  קבוצות  זו, 
עורכים סקר שדה, במקרים רבים בשיתוף הציבור 
הרחב, מתוך מטרה להמחיש את המגוון הביולוגי 

שנמצא ממש ליד הבית.
הביו-בליץ הראשון בעולם נערך בפארק ליד העיר 

כמעט  זוהו  זה  באירוע   .1996 בשנת  וושינגטון 
1,000 מינים שונים של בעלי חיים. מאז, ארגונים 
הקונספט.  הצלחת  על  חזרו  העולם  ברחבי  רבים 
שונים באוסטרליה,  באתרים  נערכים  ביו-בליצים 
ספרד,  פורטוגל,  אירלנד,  אנגליה,  קנדה,  ארה"ב, 

וטובגו. בביו-בליץ שנ ואפילו בטרינידד  תטייוואן 
ערך בסנטרל פארק בניו-יורק בשנת 2013 תועדו 

כמעט 460 מינים שונים.
הביו-בליץ בפארק ירוחם ייערך מספר ימים לאחר 

עם  פארק  הסנטרל  את  לעקוף  ניסיון  תוך  פסח, 
מגוון מינים אף יותר גדול. במקביל לסקר המינים 
לכל  פעילויות  מודרכים,  סיורים  בפארק  יתקיימו 
המשפחה של החווידע ושל קק"ל, הרצאות קצרות 
ומצגות של מדענים וחובבים )גם אתם יכולים אם 
יש לכם תצפיות או צילומי טבע מעניינים מהאגם(, 
סיורי אופניים, דוכני מזון, דוכני מכירת ציוד מדעי 

לחובבים ועוד.
מיום חמישי, 24 באפריל בשעה  ייערך  הביו-בליץ 

ת 14:00 ועד יום שישי, 25 באפריל בשעה 14:00. ה
24 שעות של פעילות( בתשת -ניסה לקהל הרחב )ל
24 ש"ח לאדם. מחיר מיוחד למשת  לום סימלי של
בת.ז.(.  רישום  )ע"פ  המשפחה  לכל  ש"ח   98 פחות: 

הנחה לתושבי רמת הנגב - 20 ש"ח למשתתף.
לפרטים נוספים:

 bioblitz.israel@gmail.com
או בדף הפייסבוק של 
האירוע: ביו-בליץ ישראל

היכונו לבליץ על פארק ירוחם

מפלאי העדלאידעמפלאי העדלאידע

סקר ביולוגי ייחודי ייערך בפארק ירוחם, תוך ניסיון למפות מקסימום מיני בעלי חיים תוך 24 שעות
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המלגות נועדות:
 להשתתפות בהוצאה לאור של ספרים )בתחומי הספרות, 

השירה, המחקר הספרותי וההיסטורי, התיאטרון, האומנות 
והדוקומנטציה שמתעדת את אזור רמת הנגב(. 

 להצגת תערוכות )ציור, צילום, פיסול וכו'( במקומות ציבוריים. 
 להפקת סרטי קולנוע.

 המועד האחרון להגשת הבקשות:  30/04/2014

מידע מלא , כולל טופס הרשמה, ניתן למצוא באתר המועצה.

שר החינוך, הרב שי פירון, קיבל את ההחלטה בדבר השינוי בתאריך פתיחת שנת 
הלימודים, לאחר שאמץ את מסקנות הוועדה המקצועית, בראשותה של מנהלת 
מחוז דרום, הגב' עמירה חיים. בתוך כך, לוח החופשות של השנה הבאה, תשע"ה, 
לא יכלול רצף ימי חופשה בין כיפור לסוכות. כמו כן,  התלמידים יקבלו 4 ימי לימוד 
נוספים - חופשת חנוכה תתקצר ביומיים וחופשת פסח אף היא תתקצר ביומיים. 

כזכור, הוועדה מונתה לצורך הפקת לקחים בנוגע לשינוי במועד פתיחת שנת 
הלימודים. הוועדה מצאה, כי קיצור חופשת הקיץ לא השיג את מטרותיו. במסגרת 

דיוני הוועדה הסכימו כל החברים בה – נציגי התעשייה, ארגוני המורים, ההורים, 
התלמידים, כי יש להשיב על כנו את התאריך המקורי. 

לצד השינוי בלוח החופשות, לראשונה, בחופשת הקיץ הקרובה תוטמע התכנית 
"בתי הספר של החופש הגדול". משרד החינוך ייפתח את בתי הספר ויקיים בהם 

פעילויות חינוכיות כהמשך ישיר לשנת הלימודים. בין הפעילויות יונהגו: למידה 
באמצעות העשרה, ספורט, חינוך סביבתי, מעורבות חברתית, למידה באמצעות 

מרכזי למידה אינטראקטיביים, פתיחת מועדון קריאה וסדנת כתיבה יוצרת. 
בפעילויות ישולבו גם ימי שיא סביב נושאים ערכיים. 

בתי הספר של הקיץ יפעלו במשך שלושה שבועות ברציפות )החל מהתאריך ה- 
21.7.2014-1.7.2014(, בין השעות 08:00 – 13:00, במשך חמישה ימים בשבוע 
)א-ה(. התכנית תפעל באופן הדרגתי, כאשר השנה יכללו בתכנית תלמידי כיתות 

א' ו-ב' ועוד כ- 30,000 תלמידי כיתות ג'-ה' מהפריפריה הגיאוגרפית 
והחברתית. בשנתיים הבאות )תשע"ה, תשע"ו( תורחב התכנית גם לילדי 

הגנים ולתלמידי כיתות ג', ד' ו- ה', באופן מלא. 

המועצה האזורית רמת הנגב מודיעה בזאת על כוונתה 
לחלק מלגות יצירה ליוצרים מתושביה

שנת הלימודים הקרובה, תשע"ה, קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב
תפתח בתאריך ה- 1.09.2014
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השת )באלף  שנים   4,000 מ למעלה  -לפני 
לפני הספירה( התחוללו בארץ- ני-שלישי 
פני  על  רבות  שהשפיעו  אירועים  ישראל 

הארכיאו במחקר  מכונה  זו  תקופה  תהנגב. 
אכן   ."1 התיכונה  הברונזה  "תקופת  לוגי 
 400 של  קצרה  יחסית  לתקופה  ארוך  שם 
מוגדרים  הארכיאולוגיה,  היא  כך  אך  שנה, 
בתרבות  מועד  קצרי  לשינויים  שמות  בה 
החומרית; עד כדי כך שלעיתים שמות של 
לכותב  לכלות  עשויים  מסוימות  תקופות 

כמעט שורה שלמה.
בארץ-ישראל  היישוב  שעובר  הזעזוע 

תבתקופה זו רב מאוד. ערים מבוצרות, שנו
האנו בציוויליזציה  הראשונה  בפעם  תלדו 

הברונזה  לתקופת  קודם  שנים  כאלף  שית, 
רפאים.  לערי  והופכות  ננטשות   ,1 תיכונה 
משהו גרם לתושביהן לנטוש; ייתכן כי חוסר 

בש לשני  בסמוך  אחד  בלהתקיים  תהניסיון 
לום, יצר מלחמות התשה בין תושבי הערים. 
יודעים  נוספות שאין אנו  ייתכנו סיבות  אך 
אף  הקדומה,  ערד  לנו,  השכנה  העיר  מהן. 

היא ננטשת בתקופה זו.
שנעשו  הנגב  בהר  ארכיאולוגיים  בסקרים 
של  והשבעים  השישים  החמישים,  בשנות 
לסקר  "האגודה  ידי  על  הקודמת  המאה 
ממצאים  התגלו  ישראל",  של  ארכיאולוגי 
כפרים  מתחמי  בהם  זו,  מתקופה  מרתקים 
התקיימו  אלו  למחצה.  נוודים  של  קטנים 

הנ בעמקי  עונתית  ומחקלאות  תממרעה 
שלאחר  בדור  הנגב  בהרי  והשתכנו  חלים, 

נטישת הערים הגדולות.
של  בחייהם  חשוב  חלק  תפס  אלים  פולחן 
עשויים  מתחמים  הזו.  בעת  הנגב  שוכני 
אבן, בנקודות בולטות בשטח, בהם סלעים 
מוצבים אנכית וסדורים זה ליד זה, מציגים 
בפנינו אתר טקסים בו אלוהויות רבות. אין 
אחר  להתחקות  בכדי  מידע  מספיק  בידינו 
פולחן זה, ונראה כי רק אלוהיהם נחשף לרזי 

הטקסים.
מחייהם  חלק  היה  הוא  אף  המתים  פולחן 
כך  על  מעידים  אלו.  למחצה  נוודים  של 

תמאות רגמים מעוגלים של אבן בקוטר ממו
לוחות  ארגז  ובתוכם  מטרים,  כשני  של  צע 

אבן לקבורה. אלו מכונים טומולי, טומולוס 
הנגב  הר  ברחבי  הפזורים  הטומולי  ביחיד. 

נמצאו ברובם ריקים מעצמות, ככל הנראה 
תבנדודיהם ארזו נוודים אלו את עצמות קרו

ביהם, ולקחו עימהם את צרור העצמות. 
קו מרתק, בנוי אבנים, ששרידיו מצויים בן 

מקוד בנגב,  הגבוהים  ההרים  פסגות  תשתי 
קודו של הר רמון )1,037 מ' מעל פני הים( 
)1,022 מ' מעל  ועד קודקודו של הר רומם 
קו  הפולחן.  תעלומת  את  מעצים  הים(,  פני 
למת ממזרח  ונמתח   ,K קו מכונה  זה   ישר 
מ',   1.2 רוחבו  ק"מ.  כ-4.6  של  לאורך  ערב 
גובהו למעלה מ-70 ס"מ, וניכר כי בבנייתו 

רי נמצאו  קצותיו  בשני  רב.  עמל  תהושקע 
פולחן  ומתחמי  )טומולי(,  קבורה  רגמי  כוזי 
כיוונו;  היא  נוספת  מעניינת  עובדה  אלים. 
מבדיקות שנעשו, קו אבנים זה נבנה בזווית 
ביום  כיוונו  ושוקעת עם  זורחת  בה השמש 
21 ביוני(, עד כדי שצת )הארוך ביותר בשנה 

לליתו כמעט ואינה ניכרת.
הציעו  זה  קו  של  משמעותו  את  להבין  כדי 

שרו יש  ומגוונות.  רבות  השערות  תחוקרים 
קו  בו  יש שרואים  והגנה,  ביצור  קו  בו  אים 

תהמתחם מכלאות צאן, ועוד. ההסבר המש
כנע ביותר הוא קו שמשמעותו פולחן מתים 
לכוהנים  רק  היו  ידועים  שצפונותיו  קדום 
הקדומים של אותם כפרי הנוודים למחצה. 

הר  שקרקעות  בזמן  בו  החורף,  תום  עם 
הנגב הגבוה עוטות על עצמן מרבדי פרחים 
מרהיבים, יזמין את עצמו כל אדם שחשקה 
קלה  שעה  בן  לסיור  רוח  נחת  במעט  נפשו 
בפסגת ההר הגבוה ביותר של ארץ-ישראל 
בדרום,  אילת  ועד  בצפון  העליון  מהגליל 
הוא הר רמון. וללא חשש מדלילות החמצן 
שרידי  מול  אל  רוחו,  בעיני  יחזה  באוויר, 
התחולל  אשר  את  הקדומות,  הפולחן  אבני 

שם בעת הקדומה.  
על אף שרב הנסתר על הגלוי, קחו בחשבון 
כי פשר הפולחן אשר עלה בדמיונכם, ייתכן 

והתרחש.
חיים ממליה

ארכיאולוג רשות העתיקות
שיזף

פולחן מתים קדום ועלום בהר הנגב

חפירה ארכיאולוגית

תהליך הגישור מוכר כתהליך אליו מפנה שופט את הצדדים הניצים, 
על מנת שינסו להגיע להסכמה מחוץ לכותלי בית המשפט. הגישור 
מתבצע באמצעות מגשר, המתווך בין הצדדים, מתרגם במילים שלו 
את הנאמר ומציג את הסכסוך מנקודת מבט חדשה עד להגעה פתרון 

מוסכם או חזרה לבית המשפט. 
- כל אחד מאיתנו  נוספת להרוויח מכלי הגישור ושפתו  יש דרך  אך 

תיכול לנהל מצבי סכסוך ברוח מגשרת, באמצעות לימוד והתנסות בכ
לים אלו. במאמר זה אתאר את הבסיס לרעיון של שימוש בכלי הגישור 

תבחיי היום-יום, ואתן טיפים מעשיים להתנהלות במצבי סכסוך בתחו
מי חיים שונים - עבודה  חברים, בני משפחה. 

האמת היא סובייקטיבית!
 - הגישור מתבסס על ההבנה שתפיסת המציאות היא סובייקטיבית 
ונותן  שונים  למשקפיים  מבעד  המציאות  את  רואה  מאתנו  אחד  כל 
לה פרשנות שונה ולעיתים סותרת. כאשר יש לנו חילוקי דעות בנוגע 
לאירוע, נתקשה לקבל את האמת של האחר, במיוחד כאשר היא שונה 
מהותית משלנו. קושי נוסף הוא היכולת לראות איך תרמנו ל"תקלה" 
ולקחת על כך אחריות. הנטייה האנושית היא להתעלם ואפילו לשכוח 
את תרומתנו לסכסוך. הכרת כלי הגישור ושפתו והפנמתם, מאפשרת 

לפתור מצבי סכסוך ביתר קלות ולמנוע אותם. 

הקשבה בראש פתוח לאמת של האחר
ההכרה בעובדה שהאמת של האחר היא לגיטימית, מהווה שער דרכו 

נוכל לקיים הקשבה פתוחה - כזו המבקשת להבין איך האחר תופס 
את הסכסוך. הקשבה כזו מאפשרת לכל צד להציג את תפיסת הסכסוך 

ולהתמקד בנקודות אי ההסכמה וההסכמה של הצדדים. 
שלנו.  האמת  על  להגן  במטרה  להקשיב  היא  הנטייה  סכסוך,  במצבי 
מבלי  מקשיבה  אני  אם  כהסכמה:  נתפסת  אמיתית  הקשבה  לעיתים, 
להגן על האמת שלי, יש "סכנה" שאסכים איתך ועלול להשתמע מכך 

שאני ה"אשמה" בסכסוך. 
הקשבה פתוחה יש לתרגל על-מנת להצליח בה. כדי לנצל את הכלי 
בצורה מיטבית, חשוב לזכור שהכוונה בהקשבה היא להבין את נקודת 

המבט השונה של האחר, אך להבין אינו אומר להסכים! 

השיקוף והשאלות הפתוחות 
להעמקת ההבנה נוכל להשתמש בשני כלי גישור נוספים - השיקוף 
כדי  האחר,  של  המבט  לנקודת  ההקשבה  בזמן  הפתוחות.  והשאלות 
להבטיח שאנחנו מבינים את כוונתו נוכל לבקש לעצור ולשתף אותו 

תבמה שהבנו עד כה. זהו כלי השיקוף - הצגת הדברים שנאמרו, במי
אני  כגון:  במשפטים  יתחיל  שיקוף  הבנה.  לוודא  במטרה  שלנו,  לים 
מבין שאת אומרת ש..., כשאתה אומר X אתה מתכוון ל..., אם הבנתי 
אותך נכון... וכו'. השיקוף הוא כלי חזק אבל דורש אימון ותרגול. על 
מנת שהשיקוף לא יעורר סכסוך משני, חשוב להתמקד על הבנתנו את 

הדברים שנאמרו, ולהימנע מהדחף לתת הסבר משלנו.
שאלות פתוחות משמשות אותנו להבנה מעמיקה של נקודת המבט 

תשל האחר. שאלות אלו מעודדות את המספר לשתף במחשבות, בר
הן אלו  ובהבנת הסיבות למהלך העניינים. השאלות הפתוחות  גשות 

תעליהן לא ניתן לענות בכן או לא, לדוגמה: מה חשבת על ...?, איך הר
גשת כאשר...?, מה אתה חושב ש....? כדאי מאוד להימנע מתחקור או 
התרסה באמצעות שאלות כמו למה לא עשית...? או האם חשבת ש...? 

אלו עלולות להעמיק את הסכסוך.
לסיכום, ככל שנפתח יכולת הקשבה, נוכל לזהות את הסיבות שהובילו 
ולמצוא  למצב אליו נקלענו, להבין איך כל אחד מאיתנו תרם למצב 
היום-יום,  בחיי  המעורבים.  הצדדים  על  מוסכם  פתרון  קלות  ביתר 
כאשר ניתקל בסכסוך, נוכל לעצור ולהציע בירור משותף המבוסס על 

הקשבה פתוחה, שיקוף ושאלות פתוחות. 
רותי יפה, מגשרת במרכז הגישור

הגישור ככלי לניהול מצבי סכסוך 
כיצד נוכל להשתמש בטכניקות של גישור בחיי היום-יום?

קו K, בין הר רומם להר רמון
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המפלצת
תנולדתי בירושלים. הילדות שלנו לא היי

ילדות  היתה  היום,  של  הילדות  כמו  תה 
היינו  כדורגל.  בשכונה,  משחקים  של 
מטיילים הרבה, לעין כרם, למעיין, לפסל 
בגיל  ביטחון.  תחושת  הייתה  "המפלצת". 
שש פרצה מלחמת ששת הימים. אני זוכר 
את המלחמה, את כל השישה ימים בתוך 
המקלט. בהפוגות היינו יוצאים להסתכל, 
לנשום קצת אוויר ולראות, היינו אוספים 

רסיסים. 
ביחד

גת. באחד  הייתה בקיבוץ  אחותי הגדולה 
אותי  מעניין  לא  אמרתי  שלי  הביקורים 
לגת,  עברתי  ואז  קיבוץ,  רוצה  אני  כלום, 
נכנסתי לעליית הנוער והתחנכתי שם עד 
הצבא. אהבתי את הנושא של השותפות, 
מאוד נהנינו מהטיולים, מהאווירה, כולם 
ביחד,  מכבסים  הדבר,  אותו  את  מקבלים 

האוכל משותף. 
מורשת

של  מסלול  ועשיתי  לצנחנים,  התגייתי 
מדהים.  היה  זה   .202 בגדוד  שנים  שלוש 

האנדר הפחד,  הצניחה.  את  אהבתי  תאני 
היום  עד  לתאר.  שקשה  משהו  זה  נלין, 
אני צונח. זו חטיבה עם מורשת ייחודית, 

שנ זו  היא  ההיסטורית  שלי  תהמחלקה 
אני  היום  עד  התחמושת.  בגבעת  לחמה 
משרת במילואים כרס"ר גדוד. המילואים 
זה משפחה. כל אחד שנמצא שם מרגיש 
את הצורך לתרום. אנחנו חבורה די גדולה 
של חברים במילואים שחשוב להם להיות 
ממש  העבודה  את  ועושים  ולתת,  ביחד 
להמשיך  היא  שלנו  המטרות  אחת  בכיף. 
את המורשת, להעביר את ההרגשה שלנו 

לצעירים. 
ארכיאולוגיה

הצבא,  אחרי  וגם  כשלמדתי  גם  הזמן,  כל 
עבדתי במוסך מסגרייה, שם מתקנים את 

כל  ועושים  המכוניות  את  הטרקטורים, 
עבדתי  למיניהן.  מסגרות  עבודות  מיני 

אדמיניסטר הייתי  בארכיאולוגיה,  תגם 
טור בשתי משלחות ארכיאולוגיות, אחת 
רבדים.  ליד  מקנה  בתל  ואחת  דוד  בעיר 
כד,  חפץ,  איזשהו  לגלות  אדיר  פשוט  זה 
אחרי  בו  שנוגע  הראשון  שאתה  מטבע, 

תקופה של מאות ואלפי שנים.
שנה

התחתנתי עם טל, בת הקיבוץ. נולדו לנו 
להיות  התחיל  ואז  ובר.  ,ליעד  בנים  שני 
לקנות  להתקדם,  קצת  רוצים  כי  קשה 
דברים, ואין מספיק תקציבים בקיבוץ. אז 
החלטנו שנצא לשנת חופש. הלכנו לכיוון 
איזושהי  ראינו  ואז  גננת,  שהיא  טל,  של 
מודעה בעיתון של הקיבוצים שמחפשים 
זה  איפה  אותה  שאלתי  בטללים.  גננת 
אחרי  בדרום,  לי  אומרת  היא  אז  טללים, 
מה  לה  אמרתי  צאלים...  ליד  שבע,  באר 
למקום  מגיע  לא  אני  מצב,  אין  פתאום 
בצבא,  הייתי  שם  וחום,  שם  יבש  הזה, 
אני לא מוכן להגיע לשם. אז היא שכנעה 
אותי, בוא נלך רק לראות. אמרתי יאללה, 
בסדר. ונסענו לטללים, נוסעים והדרך לא 
היא  ונראה,  נלך  בסדר,  אמרתי  נגמרת... 
ואז הגענו  ניסינו.  תהיה מרוצה שלפחות 

ומ חינוך  הרכזת  איתה  וישבה  תלקיבוץ, 
אוד התלהבה ממנה. אז אמרתי רגע, אתם 
משהו  פה  יש  אבל  בסדר,  אותה,  רוצים 
שאני יכול לעשות? אז הרכז שואל אותי 
שאני  לו  אמרתי  לעשות?  יודע  אתה  מה 
יופי, יש לנו פה  מכונאי, מסגר. הוא אמר 
איזשהו מבנה שהיה פעם מוסך מסגרייה, 

תנעסיק אותך שם. ואז כבר לא יכולתי לח
תזור חזרה. אמרתי יאללה, שנה אחת ונח

זור, אין בעיה. החלטתי לזרום. והתאהבתי 
באנשים. עברה שנה ואז החלטנו להישאר 
עוד שנה. אחד הדברים שהקסימו אותנו 
זה שטללים התחיל לעבור שינוי מקיבוץ 

לעניין  התחיל  וזה  מופרט,  לקיבוץ  רגיל 
אותנו כי גם המשכורות גדלו, אפשר היה 

לקנות אוטו, ראינו שאפשר להתקדם. 
טייקון

ולקחתי  עצמאי  עסק  לפתוח  החלטתי 
מס מוסך  פתחתי  בטללים,  המבנה  תאת 

שירות  לתת  התחלתי  השנים  ועם  גרייה 
באוני התחלתי  חברות.  מיני  לכל  תגם 

ואחר  סולרית,  לאנרגיה  בחקר  ברסיטה 
של  דגם  שהקימה  סולל מערכות  עם  כך 
כך  ואחר  בוקר  בשדה  סולארית  מערכת 
מזמן  לא  הדגם.  את  שהמשיכה  סימנס 
ניסיוני  שמש  קולט  עוד  להקים  סיימתי 
ואני בקשרים  בפארק התעשיות ברותם, 

באש להקים  שהולכת  ובינוי  שיכון  תעם 
לים ועם פרייסוס שהולכת להקים מגדל 
גבוה  יותר  מטר,   245 של  שמש  קולט 

תמי שירות,  להם  נותן  אני  תמעזריאלי. 
כה לוגיסטית, הרכבות של דברים כאלה 
ואחרים. כמובן שזה לא פרויקט שלי, אני 
אחד הקבלנים הקטנים אפשר להגיד, לא 
מחפש להיות איזה טייקון או משהו, אני 

אוהב מאוד לעבוד אבל אני אוהב גם את 
הזמן הפנוי שלי. 

מתמיד
תהבית שלי זה בית פתוח. החברים של היל
תדים תמיד באים. גם כשהילדים לא נמצ
תאים בא חבר של אחד הילדים ורוצה לי

שון, נכנס לישון. הילדים שלי מאוד מאוד 
הילדים  כל  בכלל,  הדרום.  את  אוהבים 
בטללים מאוד מאוד אוהבים את הדרום, 
החופשיות,  את  הפתוחים,  המרחבים  את 
אחרי  סוף  סוף  לנו  שיש  הנקי  האויר  את 
שרמת חובב השתפרה. אני חושב שכל מי 
שנמצא בדרום, חייב לתרום משהו, חייב 

במת שנים  כבר  אני  לאזור.  משהו  תלתת 
תמיד, משתתף כל הזמן בסיורים, בין התפ

קידים שלי בקיבוץ אני גם רכז הביטחון, 
גם חבר מזכירות, גם חבר הנהלה כללית 
בטללים, וגם חבר ועד מקומי של היישוב 
את  מרגישים  שנותנים  ברגע  המשותף. 

תהשייכות, שזה שלך, אי אפשר לגור באיז
שהו יישוב ולהיות אאוטסיידר. 

הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

יורם דרור, טללים

אחת  זעקה  קמיקזה!",  ממש  זה  "ייאאוווו, 
הצופות. "הוא עוד ירסק אותו". צלילה, נסיקה, 

מפגש אווירי מהיר ואלים.
תלא, זו לא סצנה הלקוחה מסרט פעולה אמרי

לא פרק מסדרת תעודה על מלחמת  וגם  קאי 
לפני  התרחשה  הזו  הדרמה  השנייה.  העולם 
מספר שבועות בגן לאומי עין עבדת. עיט ניצי 
לכיוון  גברבר צלל ללא פחד, פעם אחר פעם, 
נשר תמים שהעז לעוף קרוב מדי לקן העיטים, 

הק את  ועזב  ה"רמז"  את  הבין  שהאחרון  תעד 
ניון. 

בגן הלאומי עין עבדת חיים זה לצד זה, בשלום 
וזוג  מקראיים  נשרים  של  זוגות  מספר  יחסי, 

תאחד של עיט ניצי. מלבד אירועים כמו זה שמ
תקריות  מדי  יותר  נצפות  לא  בתמונה,  תועד 

דיפלומטיות.
הניזון  בינוני  בגודל  דורס  הוא  הניצי  העיט 

תבעיקר מעופות, יונקים קטנים ובינוניים בגוד
תלם וזוחלים. זנבו הארוך מקנה לו יכולת תמ

מהירות,  צבירת   – הרחבות  וכנפיו  גבוהה,  רון 
עי ביותר.  הגבוהה  ברמה  כיוון  ושינוי  תהאצה 

טים ניציים נפוצים באפריקה, אירופה ואסיה, 
תעד לאינדונזיה במזרח. בעבר קינן העיט הני

בנגב,  ארצנו;  במצוקי  מכובדים  במספרים  צי 
ובגולן. היום נשארו לנו  יהודה, בגליל  במדבר 

זה  זוגות בכל הארץ. מצב  יותר מעשרה  קצת 
מדאיג מאוד, ובעזרת פעולות שמירה על קנים 
האוכלוסייה  על  לשמור  מנסים  אנו  ידועים 

לבל תיעלם לנו. 
תהעיט הניצי הוא אחד משני מני עיטים המק

)העיט  בנגב  גם  מקננים  שניהם  בארצנו.  ננים 
יותר נמוכים אפילו(. שניהם  הזהוב במספרים 
ובונים  נשארים באזור הקן בכל עונות השנה, 
לרוב  קינון.  אתר  בכל  אחד  מקן  יותר  לעתים 
אלא  עוקבת  בשנה  קן  לאותו  חוזרים  לא  הם 

לזה הסמוך לו.
בעין עבדת, אחד מאתרי הטבע הפופולאריים 
מעל  ממש  לקנן  ניציים  עיטים  זוג  בחר  בנגב, 
לשביל ההליכה עליו צועדים מדי שנה מאות 
כולם  )לא  ורעשניים  צוהלים  מבקרים  אלפי 
כמובן(. עובדה זו לא ממש מפריעה להם. לפני 
באופן  הגדולה  הנקבה,  נעלמה  שנים  כארבע 
נקבה  מיד  תפסה  מקומה  ואת  מהזכר,  ניכר 
יודעים  אנו  הניציים  העיטים  גיל  את  צעירה. 
ג'ינג'ים,  הצעירים   – הנוצות  צבעי  לפי  לקבוע 

תוככל שמתבגרים מחליפים את נוצותיהם לנו
שהזוג  שנים  שלוש  מזה  ולבנות.  חומות  צות 

יומיו ונראה באופן  תשומר אמונים אחד לשני 
מי בגן הלאומי. השנה, אחרי שבמשך שלושת 
כי  נראה  קינון,  נצפה  לא  האחרונות  השנים 
בימים  אהבתם.  את  ליישם  החליטו  השניים 
ביצים.  על  ודוגרת  בקן  הנקבה  יושבת  אלו 
יהיה למצוא  ניתן  יהיה בהמשך? עדכונים  מה 
הצפרות: מרכז  של  החדש  הצפרות   באתר 

 www.birds.org.il. שיהיה להם בהצלחה!

אי אפשר לגור באיזשהו יישוב ולהיות אאוטסיידר

עיט ניצי מגרש נשר שהתקרב מדי לקן

ציפורימפו
מידד גורן העיט הניצי
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זורם, רטוב וחם בנגב
כאפיקים בנגב

שמאלה,  העולם  בסוף  הנמצא  כשלנו,  ומנומנם  נידח  איזור  גם 
יכול לצאת מהשלווה. גם אנו זוכים, שלא באשמתנו, מעת לעת 
לסיפור טוב, חם ורטוב. וכמו שאומרים: "כאשר הארועים באים, 

הם באים בצרורות כמו הצרות". 
באחד האמשים של ראשית מרץ נשמעו רעמים והבהיקו ברקים. 
היה זה ראשיתו ליל גשם סוחף ומבטיח. הגשמים החלו יוצרים 
נגר, שהלך והצטבר ביובלים הקטנים, שאט אט הפכו לנחלים עד 
בגאון.  וסלעים  מים  הדוחפים  אפיקים  בנגב",  ל"אפיקים  שנהיו 

תרחש המים הבהיר את הערגה של משורר ספר תהילים למש
ברור  בנגב".  כאפיקים  שביתנו  את  "השיבה  של  המלאה  מעות 
היה שזה לא הולך להיות "סתם ערב אבוד". שעת הלינה הפכה 

תליקיצה של ממש, יקיצת לילה לטבע הסובב. תחילה באה התע
רורות ב"זרימת פרומו" של נחל רות ואחריו החל מפכה נחל לבן, 
עד שבאה זרימה גם לענק והמסורבל מכולם, שהתעורר לחיים 
חדשים – נחל ניצנה. נראה שהקב"ה ביקש לעשות "שנת בדק" 
ולבחון את טיב העבודה שעשו על הגשר החדש, זה שנבנה אחרי 
במאה  פעם  שבא  זה  הגדול,  בשיטפון  התמוטט  הישן  שהגשר 

שנים.

שמעתי "ירים" אני נשכבת 
ברקע  משהו.  רומנטית-מדברית  מעט  באווירה  לישון  הלכתי 
הצעירים,  וצהלות  המתרגשים  האנשים  המיית  את  שמעתי 
אחרי  אמיתי.  שיטפון  עם  להיפגש  הראשונה  הפעם  זו  שלהם 
ולאחריו  גדולה: מטח היריות היה ארוך  ניעורתי בבהלה  חצות 
יריות בבודדת ושוב מטח. אפקט הירי הזכיר לי את הימים בהם 

תהייתי חייל לוחם, כשלצערי הבנתי יותר מדבר וחצי דבר במשמ
עות של להיות בצד הלא טוב של קנה יורה... צחוק צחוק, כנאמר 
אני  "נשכבת"  במקום  ואני  ירים"  "שמעתי  האלמותי:  בפיליטון 

"קופצת"! באופן בהול... דחוף...

כמו ב"מת לחיות" 
פתחתי במהירות את חלונות ביתי, הנמצא על החלק המורם של 
ניצנה. זהו בית סוכנותי, לא משהו, אבל יש לו יתרון אחד: הוא 
משקיף לכל העברים, ובמיוחד לכביש 211, כביש שלפתע נהיה 
לי רקע של סרט חדש מסדרת "מת לחיות". היה שם הכל: מרדף 
מהיר של שני ג'יפים צבאיים שדלקו אחרי ג'יפ עם לוק של רכב 

שודים, וכל זה היה מלווה ביריות במרדף מסחרר. 
היה ברור לי שהנה באה לפתע התקפת המחבלים, שהוזכרה לא 
יריות, מרדף  לי:   ב"מידע המודעיני" מסיני. הכל הסתדר  אחת 
מכונית נסה, והכי סידר לי את העניינים שהג'יפ הבורח פתאום 

תנעמד על נחל ניצנה )על הגשר( ועלה בלהבות. היו גם כמה פי
צוצי משנה ואש מדורה... פתאום פורים התחלף לי בל"ג בעומר 

בלי טקס עדלאידע.

תחנת זברה לא עונה
קורסת.  זו  אז  תקשורת  צריך  כשאתה  אמיתי,  אירוע  בכל  כמו 
מוקדי החירום לא ענו. כמו שנאמר: "תחנת זברה לא עונה"... בלי 
לחשוב הרבה שמתי מכנס קצרצר ומעיל דק ויצאתי שלוף אם-
16 ופנס לקבל את פני הרעה. ועוד אמרתי לעצמי: "פלמ"ח, מה 
אתה צריך עכשיו בגילך את כל החרא הזה"... כדי להכעיס עוד 
יותר, מיד עם צאתי מהבית החם, גשם כבד קיבל את פניי ואת 

לבניי, לרבות תחתוניי החדשים.
אחרי הכניסה למים הקרים החלטתי קר או לא קר, אהיה נחוש 
לראות  מנסה  עודי  בחורף".  קורות  "מלחמות  כי  מגע  לקראת 
לאיזה כיוון למשוך, פיצוץ מהג'יפ שבער על גשר ניצנה משך את 
העין והוא נהיה ליעד מועדף. בדרך לשם ראיתי את הצעירים של 
ניצנה מתלהקים כמו בטריבונה של משחק דרבי טוב... הם נהרו 

תלשם כדי לראות מה קורה. פתאום באמצע הלילה, אפילו השי
טפון לא עמד בתחרות מול המרדף המחשמל ההוא. הצגה יומית 

בחינם באמצע הלילה. זו הייתה ההצגה הכי טובה בעיר )בכפר(.

סיפור הדז'ה וו
התחלתי לקפל את הצעירים, שמא יהיו חשופים לירי של כדור 
תועה או תהיה ח"וח טעות בזיהוי. הרי אנחנו עדיין חיים בסרט. 
כי לא מדובר  מקץ כמה דקות, סוף סוף ענה המוקד, שהסביר 
בהתקפת מחבלים, אלא במרדף אחר מבריחים בדואים. מסתבר 
שהם הספיקו לנטוש את הרכב הבוער, לעלות על רכב מילוט 

תאחר ולקרוע את הכביש עד שנעלמו. נגולה אבן מעל ליבי וה
עברתי את האם-16 למצב "תלה".

בדרך חזרה ממקום האירוע נזכרתי כי לפני כשש שנים נהרגה 
איריס שגיא ז"ל. היא נהרגה בשעת מרדף דומה, שהיה גם כן אחר 
רכב של מבריחים בדואים. הרכב הבורח התנגש בעוצמה ברכבה, 
ואיריס הטובה והמסורה מתה כאשר נקלעה בטעות לזירה הלא 

נכונה.
חלפה בליבי המחשבה שלא צריך לגור בפתח תקווה או בנתניה 
על מנת להיקלע ליריות, מטעני צינור ורכבים בוערים. מבחינה 

זו, גם אנחנו על המפה...

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

מהתבוננות  החיים  על  תובנות  רוכש  המדברי  הגנן  לפעמים 
בגינה, במיוחד לאחר אירועים מרגשים כמו השיטפון הגדול 
שאירע ערב פורים השנה. והתובנה הפעם היא: ניקוז זה אחד 
נתמקד  אבל  ובגוף.  בבית  בגינה,   – בחיים  החשובים  הדברים 
ובחצר, אז  נכונים במרפסת  אין שיפועים  בתחום הגינה. אם 
האחורית,  לחצר  המרזב  דרך  והתנקז  גגכם  על  שירד  הגשם 
יזרום הישר לפינה הנמוכה בגינה וייצור גב קטן, שלאט לאט 
המים שבו יחלחלו לאדמה ומשם ייספגו לטיח שעל הקירות, 

ליסודות הבית ולשורשי הצמחים. 
גם  זקוקים  הם  אך  מים,  צריכים  הצמחים  ששורשי  כמובן 
לחמצן. אם שורשי הצמחים יושבים בקרקע לחה לאורך זמן, 
לא יהיה להם מספיק חמצן והצמח עלול להירקב. זה רלוונטי 

תבמיוחד לצמחים מדבריים ובשרניים, שבניגוד לצמחים טרו
הקטן  הקקטוס  אם  ניקוז מצוין.  חייבים  ביצות,  ושוכני  פיים 
ישב  שהוא  הסיכויים  רוב  בעציץ,  שרד  לא  שלכם  והחמוד 

הרבה זמן במים, ולמרות כל קוציו המאיימים, פשוט טבע. 
החול  גרגרי  ניקוז:  של  בעיה  אין  הנגב  מערב  של  בחולות 
משורשי  הרחק  עמוק,  לחלחל  למים  מאפשרים  הגדולים 
הצמח. בגינה עם קרקע חולית יש להשקות בכמויות קטנות 

תלעיתים קרובות. בקרקע חרסיתית )לס(, לעומת זאת, החל
בין הגרגירים קטנים, ומתמלאים במים, הקרקע נעשית  לים 
השיטפונות  וכך  הקרקע  פני  על  במהירות  נגר  ונוצר  רווייה 
לחכות  צריך  חרסיתית  קרקע  עם  בגינה  כן,  על  מתחילים. 
לשפר  בכדי  להשקיה.  השקיה  בין  להתייבש  לקרקע  ולתת 
לעומק  הקרקע  את  לתחח  יש  חרסיתית  בקרקע  הניקוז  את 
מרבי ולהוסיף קומפוסט, וכן יש להמנע מהידוק הקרקע על 
ידי דריכה. לקראת השתילה, במיוחד של עצים, יש להכין בור 

להח השתילה  ולאחר  הקרקע,  את  לתחח  שניתן,  ככל  תרחב 
לעץ  מסביב  קומפוסט  בתוספת  המאווררת  הקרקע  את  זיר 

הצעיר. שתילות טובות ואביב שמח!

Limonium פינת הצמח המדברי - עדעד
תבימים אלה מתחיל לפרוח בגינות צמח קטן עם תפרחת גדו
תלה ומרשימה בצבע כחול, זהו העדעד הקנרי. העדעד משת

יש 800 מינים ברחבי העולם.  ייך למשפחת העפריתיים, בה 
לפרחי העדעד עלי גביע צבעוניים, שנשארים על גבי הצמח 

זמן רב לאחר שעלי הכותרת נושרים, וכך נראה שהפרח פורח 
זו  תכונה  בשל  לעד".  "חי  עדעד,  שמו  ומכאן  רבים,  חודשים 
נפוץ העדעד בסידורי פרחים יבשים. בגינות הנוי בארץ ניתן 
הנפוץ  הוא  הקנרי  כאשר  עדעד,  של  מינים  שלושה  למצוא 
ביותר. זהו צמח רב-שנתי קטן עם תפרחת על גבעול בגובה 
של כ-40 סנטימטר. למרות שמו, משך חיי העדעד בגינה לא 
יותר משלוש שנים. בגינה כדאי לשתול בסמוך אליו צמחים 

נמוכים שיסתירו את עליו שעל פני הקרקע, שכן אלה לעיתים 
תמתייבשים. בנגב יש שני מינים של עדעד בבר: עדעד המד

בר )תכול(, צמח חד-שנתי הפורח בצבע תכלת במרס, ועדעד 
מאובק, צמח רב-שנתי, הפורח בוורוד בסוף האביב.

גלעד מיכאלי, משתלת קרקש
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 
בשבחי הניקוז

נראה שהוא חי לעד, אבל שורד לא יותר משלוש שנים
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