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זהירות, כלבים טורפים
הכלבים המסתובבים חופשי בשטחים החקלאיים מהווים סכנה לבעלי החיים וגם לבני האדם. 

איך מטפלים בבעיה?

סמוך  חקלאי  לשטח  הוזעקתי  ב-24.5.14 
להשאר  שביקשה  הגברת,  ברנע.  לקדש 
במהרה,  להגיע  ממני  ביקשה  שם,  בעילום 
ואמרה כי מול עיניה מתרחשת טריפה אכזרית 
התשובה  הטורף,  לזהות  כששאלתי  צבי.  של 
ממשיך  והאחר  ברח  כבר  אחד  כלבים.  הייתה 
לנשוך, היא אמרה לי. הצבי היה עדיין בחיים 

כשהייתה עדה לאירוע המזעזע. 
כעבור כ-45 דקות הגעתי למקום וראיתי צבי, 
נקבה, מהמין צבי הנגב. יותר מזעזע, הבחנתי 
שהיה  כך  מהבטן  ונמשך  נולד  שטרם  בעופר 
הכלבה  כשהתקרבתי  בחוץ.  חצי  בפנים  חצי 
עליי.  ונבחה  אחורה  מטרים  מספר  התרחקה 
האירוע  לא  זה  וקרועה.  מתה  הייתה  הצביה 
בשטחים  מותו  את  מוצא  צבי  שבו  הראשון 
מסעדה  מהווים  הללו  השטחים  החקלאיים. 
מעבר  שטח  או  סביב,  החיים  לבעלי  נהדרת 
שבעל  ברגע  למקום.  ממקום  להגיע  כדי  נוח 
בעצם  הוא  החממות  בין  אל  נכנס  החיים 
הרבים  הכלבים  למלכודת.  למבוך,  נכנס 
שמשוטטים בשטחים החקלאיים סוגרים על 
הוא  צבי  סיכוי.  לו  מותירים  ולא  החיים  בעל 
גדול, יפה, מוכר ובסכנת הכחדה, אבל כמוהו 
נדירים  זוחלים  נדירים,  מכרסמים  גם  יש 
באזור  רק  נמצאים  חלקם  נדירים,  ועופות 

ולא בשום מקום אחר בישראל, ואת  החולות 
אחר  מקום  בשום  אפילו  נמצא  לא  חלקם 

בעולם. 
באזור  ומחריפה.  הולכת  הכלבים  בעיית 
עשרות   - רביבים  באזור  עשרות,   - אשלים 
רבות.  עשרות   - ניצנה  פתחת  באזור  ומאות, 
לטייל  יצאו  ופשוט  למישהו  שייכים  חלקם 
להם לבד ובאישור ההורה, את חלקם העובדים 

הזרים מגדלים. 
הגיוני  לא  אליכם.  פונה  אני  שבו  השלב  זה 
לגדל  לעובדים  תאפשרו  החקלאים  שאתם 
כלבים. אלו כלבים לא קשורים, לא מטופלים, 
תוקפניים  חברותיים,  לא  מחוסנים,  לא 
ובין  הלהקות  בין  היררכיה  יש  ומתלהקים. 
יש  יש להם טריטוריות.  הפרטים בכל להקה. 
כזו  שלהקה  היום  רחוק  לא  קרבות.  ביניהם 
תתקוף חקלאי, או גרוע מכך - ילד של חקלאי. 
כלבים  להקת  שנכנסה  קרה  כבר  באשלים 
לתוך היישוב וטרפה כלבה בגודל בינוני בתוך 
חצר בית, מול הבעלים, וכשזה נחלץ לעזרתה, 
הללו  הכלבים  אותו.  גם  לתקוף  החליטו  הם 
בית.  לחיית  מאשר  בר  לחיית  יותר  קרובים 
בתחומי  מבצעים  שהם  ההמוני  לציד  בנוסף 
השטחים החקלאיים, הם גם יוצאים לשטחים 
רבים  קילומטרים  של  למרחקים  הפתוחים, 

)צבועים,  כלביים  מיני  דוחקים  מה"בית", 
ואוכלים  וטורפים  אחרים  שועלים(  זאבים, 
ציפור  )מין  חובירות  למשל  ליד,  שבא  מה  כל 
וכיום בישראל,  נדיר בסכנת הכחדה עולמית, 
עזוז  בין  הזה,  המין  של  המחייה  בשטחי 

לחצרים, קיימים כ-200 פרטים בלבד(. 
כפי  עצמה  על  לחזור  שעלולה  נוספת  בעיה 
רביבים,  ובקיבוץ  כמהין  במושב  קרה  שכבר 
בצדק,  וחששן  אונים  חסר  אדם,  שיקום  היא 
רעל.  לפזר  ויחליט  לידיים  החוק  את  יקח 
במקרה הזה עשרות כלבים ימותו, אך איתם 
עשרות  גם  ימותו  משניות  הרעלות  ותוך 
ברעלים  מדובר  ושוב,  בר,  חיות  של  ומאות 
מסוכנים ביותר, שגם אם ילד או מבוגר יגעו 
בבע"ח שמת או גוסס ממנו )כלב המחמד של 
העור  דרך  יעבור  הרעל  למשל(,  המשפחה, 
חייבים  חיים!  בסכנת  יהיו  הם  וגם  לגופם 
להקדים תרופה למכה ולהתחיל בפתרון מהיר 
כלפי  גורף  איסור   - מבחינתכם  הבעיה.  של 
ובמגורים.  במשקים  כלבים  לגדל  העובדים 
במועצה יש עניין ומתעסקים המון בבעיה, גם 
בתחום  פועלים  והגנים  הטבע  ברשות  אנחנו 

שהחוק מתיר לנו לפעול בו. 
את  לדלל  ניתן  פעולה,  ובשיתוף  בעזרתכם 

אוכלוסיית הכלבים המשוטטים ברמת הנגב.

דבר ראש המועצה

שלום לתושבות ותושבי רמת הנגב.
הספר  בתי  בכל  נסתיימה  תשע"ד  הלימודים  שנת 
המתנ"ס  פעילויות  בכל  גם  כך  מרובה.  בהצלחה 
יחד  במועצה,  החינוך  מחלקת  והרבות.  המגוונות 
הצעירים  המדריכים  החינוך,  וצוותי  רכזי  עם 
ישובי  בכל  הקיץ  לפעילויות  נערכים  והבוגרים, 
ומאות  עשרות  שמבטאת  קצרה  פיסקה  המועצה. 
שעות עבודה, השקעה, חשיבה, מסירות והמון המון 
אמונה ותחושת שליחות בעבודתם. בלהט היום יום 
אנחנו לא עוצרים להביע את ההערכה והתודה לכל 
ובשמי  כפי שראוי. אז בשמכם  העוסקים במלאכה 

אני שולח את התודה וההערכה לעשייה החינוכית.
המסלול החוץ פנימייתי בתיכון לחינוך סביבתי יצא 
שישה  יצטרפו  הקרובה  הלימודים  בשנת  לדרך. 
תלמידים מכלל ישובי רמת הנגב לתלמידי מדרשת 
בן גוריון, וישתלבו בכיתות הרגילות וכלל פעילויות 

בית הספר.
ובאותו עניין – כתפוח בשל נפל לידינו הפרסום של 
המיקום  את  לראות  ניתן  החינוך.  מפת  על   ynet
הנגב.  ברמת  הספר  בתי  זכו  לו  בדירוג  הגבוה 
אך  ולהצטיינות,  לעוד  לשאוף  אפשר  תמיד  נכון, 
לעיתים גם מותר לנו לראות את חצי הכוס המלאה 

ולהתגאות. 
חולות מדבר

עבודה  למהגרי  השהייה  מתקן  חולות,  במתקן 
שוהים.  כ-2,300  נמצאים  קציעות,  באזור  שנמצא 
יכולים  בג"ץ(  ידי  על  אושר  )שאף  החוק  פי  על 
היום  שעות  בכל  למתקן  מחוץ  להסתובב  השוהים 
עד 22:00, למעט התייצבות לחתימה שלוש פעמים 
כל  במהלך  מעשה  באין  השוהים  הסתובבות  ביום. 
שעות היום יצרה מספר נקודות חיכוך, בהן נדרשנו 
לכלל  מטה  עבודת  ריכז  המועצה  מנכ"ל  לעסוק. 
לראות  שנוכל  מקווה  אני  באזור.  הפועלים  הגופים 

שינוי. 
ארץ הזדמנויות

השבוע  התקיים  המועצות,  בין  להסכם  בהמשך 
כנס יסוד של עמותת התיירות הר הנגב המשותפת 
את  לעצמה  הגדירה  בו  רמון,  ומצפה  הנגב  לרמת 
נשב  הקרוב  בזמן   .2014-15 לשנת  העבודה  יעדי 
עם ירוחם ונגדיר ביחד את תחומי שיתופי הפעולה 
שאנו רוצים לקדם ולמסד. רוח טובה של הזדמנויות 
האזור  פני  על  שורה  והקהילות  הרשויות  לחיזוק 
שלנו. אינני מתכוון להיכנע לקולות המנסים לרפות 
את ידינו, לזרוק אבנים מבחוץ ולהמעיט במאמצים, 
בצעדים וביוזמות שנוקטים כל השותפים. ביחד עם 
חבריי ראשי הרשויות של מצפה רמון וירוחם נפעל 
מדינת  של  ההזדמנויות  לארץ  האזור  את  להפוך 
תושבי  לטובת  ההזדמנות  את  נמנף  ביחד  ישראל. 

האזור.
החינוך  וצוותי  ההורים  הילדים,  לכל  מאחל  אני 
חופשה נעימה ומהנה. לבוגרינו שיוצאים לשליחות 
לאומי,  ושירות  שירות  שנת  צבאי,  שירות  לאומית, 
וחיזרו  בשלום  צאו  לכולם.  הנגב  רמת  בית  ברכת 

הביתה בריאים ושלמים.
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

צילום: ערן היימס, פקח אזורי רשות הטבע והגנים זה לא האירוע הראשון שבו צבי מוצא את מותו בשטחים החקלאיים  

מירוץ הנגב

כ-200 משתתפים, 
תושבי האזור ואורחים 
רחוקים, השתתפו 
השנה במרוץ הנגב 
השני. מכינת הנגב 
ניצחה על הארגון 
המקצועי והאווירה 
התוססת.

תודות לכל אשר תרמו 
להצלחת האירוע.
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המשתלמים סוגרים שנה
החודש סיימו 500 משתלמים מווייטנאם, מיאנמר 

ונפאל את שנת הלימודים ברמת הנגב
בחקלאות  משתלמים  להכשרת  בפרויקט 
 500 השנה  השתתפו  הנגב  ברמת  מתקדמת 
במהלך  ונפאל.  מיאנמר  מווייטנאם,  משתלמים 
עיונית  חקלאות  המשתלמים  למדו  חודשים   11
במשקי  מעשית  וחקלאות  בניצנה,  הספר  בבית 

האזור. 
בתאריך 8.6.14 נערך באולם קיבוץ רביבים טקס 
סיום לשבע הכיתות שסיימו את הכשרתן לשנה 

זו. הטקס נערך כמדי שנה במעמד ראש המועצה 
וייטנאם  משגרירויות  ונציגים  ריפמן  שמואל 
הופעות  הרבה  עם  מרגש  היה  הטקס  ומיאנמר. 

אתניות ובסיומו חולקו תעודות לבוגרי המחזור.
משתלמים  להכשרת  הפרויקט  הקרובה  בשנה 
ממשיך, ואולי אף תתווסף כיתה אחת מאינדונזיה.
ציון שמר
מנהל פרויקט משתלמים

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים 
הנשלחים למזכירויות היישובים ובאתר 

המועצה 
09.07.14 מפגש קולנוע נשי-ישראלי לסיום 

חודש המורשת 
יום רביעי, י"א תמוז, בשעה 21.00 במועדון 

בקדש ברנע
נשיות ומיניות במסגרת משפחתית. 

במפגש יוקרנו סרטים מבית "מעלה", בי"ס 
לטלוויזיה וקולנוע בירושלים, בהנחיית 

בימאית. המפגש מיועד לנשים שמחפשות 
אלטרנטיבה נשית-ישראלית לחצי גמר 

המונדיאל בערב זה...
כניסה חופשית.

07.08.14 מופע ט"ו באב מיוחד ברמת הנגב 
- האחים גת מארחים את ארז לב ארי

יום חמישי, י"א אב
מיקום ופרטים נוספים בקרוב.

 28.08.14 אירוע קיץ לכל המשפחה - 
חוגגים 60 

יום חמישי, ב' אלול, במרחצאות נווה מדבר
הפנינג חגיגי במלאות 60 שנים למועצה, על 

בסיס תוצרת מקומית.
פרטים נוספים בהמשך.

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

הציבור

תחזית תרבות

מאהל ומגדל בכמהין
ב' של  לפני מספר שבועות התחיל מחזור 
ניצנה,  בפתחת  ומגדל"  "מאהל  תוכנית 
החדש",  "השומר  לארגון  משותף  פרויקט 
מדובר  כמהין.  והיישוב  המו"פ  המועצה, 
אחרי  וצעירים  צעירות  לעשרים  בקרוב 
חקלאיים  במשקים  לעבוד  שבאים  צבא 
עוברים  הפרויקט  במהלך  ניצנה.  בפתחת 
לימודי  הכוללת  העשרה  תכנית  הצעירים 
מדבר וסביבה, ציונות וחקלאות. הפרויקט 
חושף את הקבוצה לאזור ולעבודה עברית 
בינה  חמים  קשרים  ונוצרים  בחקלאות, 

לבין היישוב והאזור. 
שינויים  חלו  התכנית  פתיחת  לקראת 
חלק  אצל  שדרשו  האחרון  הרגע  של 
לאתר  נדרשו  והמארגנים  מהמעסיקים 
בקבוצה  ביקור  ועדיין,  העסקה.  מקומות 
מלמד שהמורל גבוה וצפוי מחזור אנרגטי 
ראשונה  סנונית  מהווה  התכנית  במיוחד. 
להגיע  שיוכלו  נוספות  צעירים  לקבוצות 

לאזור במסגרות דומות; כן ירבו.

מסירות, נתינה, התנדבות
ובכל  לי מספיק להתנדב;  יוצא  לא  לצערי 
נרתמתי  האחרונות  השבתות  באחת  זאת 
יחד עם מספר מתנדבים להחליף את צוות 
הנערות  עם  עבודה  ביום  במדבר"  "שנטי 
התפנה  המסור  הצוות  ובמקום.  והנערים 
לערוך סדנת "נתינה", במסגרתה השתתפו 
השנטי  בית  לפעילות  שנחשפו  אנשים 
נתינה  הורות,  בנושא  פעילויות  ועברו 
ומשפחה, כל זאת כחלק מתפיסת "לתת זה 

לקבל".
ידי  על   1984 בשנת  נוסד  השנטי  בית 
מריומה במטרה לטפל בבני נוער שנמצאים 
בהם  ובמצבים  מיידית  סכנה  של  במצב 
הבסיסיות  זכויותיהם  מהם  נמנעות 
לשלמות פיזית ונפשית. בהמשך ובדחיפה 
משמעותית של המועצה - שמוליק ריפמן 
הפיתוח  רכז  חבשוש  ועוזי  המועצה  ראש 
המקיים  כפר  במדבר",  "שנטי  נוסד   - דאז 
נותן מערך  אך  כללי הבית בתל אביב,  את 
בכלים  שמשתמש  ושיקום  טיפול  של 

הקיימים במדבר. 
שנים אני בן בית שם, אך בשבת הזו כ"איש 

הנערים  עם  הישיר  ובמגע  לרגע"  צוות 
האחריות  גודל  על  ההבנה  את  העמקתי 
של הצוות במקום ואת היכולת לקחת נער 

בסיכון ולהביא אותו לחיים תקינים. 
זו הפעם השלישית  יתקיים  ב-8 בנובמבר 
מסע "בשביל השנטי", מירוץ שייצא מבית 
הנגב.  ברמת  ויסתיים  אביב  בתל  השנטי 
שכולו  במירוץ  ישתתפו  רוכבים  מאות 

תרומה לילדי הבית. 
בו  מתמי"ד  לקורס  נחשפנו  גם  החודש 
משתתפות  מ-18  פחות  לא  חלק  לקחו 
בוכריס  שפרה  של  בהובלה  ומשתתפים! 
וחן כהן השוטר הקהילתי עברו המתנדבים 
שוטרות,   - מגוונים  בתחומים  הכשרה 
כללים לשוטר מתנדב, סוגי עבירות, מצבי 
ועוד. חשבתי שאוכל  עזרה ראשונה  לחץ, 
לקחת חלק ולקבל "תעודת שוטר מתנדב", 

פעם.  מדי  להציץ  רק  זכיתי  לצערי  אך 
את  להשלים  אצליח  עוד  אולי  יודע,  מי 

ההכשרה כמתנדב מתמי"ד. 
לעשרות  פורה  כר  מהווה  הנגב  רמת 
מוסדות  שונים,  בתחומים  מתנדבים 
חברתית.  ונתינה  בה  שקמו  חברתיים 

אשרינו!

פתרונות סביבתיים באזור מתקן חולות 
בנושא  הממשלה  החלטת  מאז  כידוע, 
כמתקן  המתקן  מתפקד  חולות  מתקן 
יכולים לצאת מהמתקן  בו  פתוח. השוהים 
והריחוק  המתקן  אופי  היום.  שעות  ברוב 
הגיאוגרפי יצרו מצב בו השוהים מתגודדים 
ומשאירים  פתוחים  בשטחים  בקבוצות 
מפגע  שיוצרים  ולכלוך  מזון  שאריות 
פתרון  להם  שאין  מכיוון  זאת  סביבתי, 

ניתן  לא  למתקן,  מחוץ  הפסולת  להשלכת 
להכניס פסולת למתקן ולא נמצאו הכלים 

המתאימים לטיפול בכך. 
מכלול  התיישבו  המועצה  ראש  בהנחיית 
למצוא  למתקן  הקשורים  הגורמים 
בנושאים  ולחשיבה  זה  בנושא  פתרונות 
המציאות  להתאמת  הקשורים  האחרים 
בתי  שירות   - באזורנו  המתקן  פעילת  של 
ההגירה,  רשות  ישראל,  משטרת  הסוהר, 
הירוקה  הסיירת  והגנים,  הטבע  רשות 

והיחידה הסביבתית.
הפסולת  השלכת  את  לצמצם  מנת  על 
ידי השוהים  בשטחים פתוחים, בעיקר על 
התכנסנו  אחרים,  גורמים  ידי  על  גם  אך 

למספר מעגלי טיפול: 
בהם  אזורים  מופו   - אשפה  תשתיות 
יונחו  ואף  פסולת  השלכת  תתאפשר 

תשתיות לפינוי אשפה. 
השוהים  בשפת  שילוט  יונח   - הסברה 
ברור את  וטיגרית( המגדיר באופן  )ערבית 
השטחים בהם ניתן להשליך אשפה באופן 

מסודר ואת אלו שלא. 
יסונכרנו  באזור  האכיפה  גורמי   - אכיפה 
במסגרת  האפשרי  האכיפה  אופן  סביב 

המגבלות הקיימות. 
עם  מתמיד  שיח  מקיימים  אנו  בנוסף, 
ראשי היישובים והרב"שים בכדי להבין את 

האתגרים החדשים שנוצרו באזור.
 

השלמת הטיפול באשפה בהר הנגב
פזורת הבדואים בהר הנגב כוללת כארבעה 
ואדי  חווה,  משולש  עבדת,   - מתחמים 
מספר  ובנוסף   - ציפורים  ורמת  אריכא 
ראש  שהנחה  לאחר  מצומצמים.  מתחמים 
אשפה  לפינוי  פיילוט  להתחיל  המועצה 
בעבדת, קיימנו תהליך הסברה בסיוע כפר 
ובשנה  הסביבתית,  והיחידה  ניצנה  הנוער 
מסודר.  באופן  האשפה  פונתה  האחרונה 
את  להסדיר  המועצה  ראש  הורה  עתה 
פינוי האשפה בהר הנגב כולו, ובימים אלו 
בכוונה  הפרויקט  השלמת  על  עמלים  אנו 

להגיע עד סוף השנה למנגנון נכון.
בברכה,
חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

משולחן המנכ"ל

המורל גבוה וצפוי מחזור אנרגטי. מאהל ומגדל )התמונה באדיבות "השומר החדש"(

 צילום:
מנשה לוי

מופע הסיום 
כלל הופעות 

אתניות
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מספר  מזה   - כיתות  פיצול  על  איסור   .1
מובילים  ואנוכי  המועצה  ראש  חודשים 
על  החינוך  משרד  החלטת  לשינוי  מאבק 
החלטת  בתקן.  שאינן  כיתות  פיצול  איסור 
פסיקת  על  מושתתת  החינוך  משרד 
שונות.  לפרשנויות  נתונה  היא  שאף  בג"ץ 
על  נשענת  זו  בהחלטה  להיאבק  ההחלטה 
ובתי  המועצה  של  חינוכית  עולם  תפיסת 
הספר מזה מספר שנים, לפיה אנו פועלים 
גדולות.  בכיתות  הילדים  מספר  לצמצום 
תפיסה זו מקבלת אף ביטוי תקציבי ייעודי 
השקעה  גם  אולם,  זו.  למטרה  הספר  לבתי 
לא  בשנה   ₪ מ-600,000  למעלה  של 
ואז  הכיתות,  בכל  צמצום  מאפשרת  תמיד 
לכיתות  תעדוף  לבצע  נדרשים  הספר  בתי 

שאותן ניתן לפצל. 
פוליטי  ציבורי  מאבק  כוללת  פעילותנו 
המועצה  ראש  במשותף  מובילים  שאותו 
מתוקף תפקידו כיו"ר מרכז המועצות, יו"ר 
חולדאי  רון  הגדולות  הרשויות   15 פורום 
עיריית  וראש  ויו"ר מרכז השלטון המקומי 
למאבק  כי  שמח  אני  ביבס.  חיים  מודיעין 
שהתחילו  ההורים  ועדי  גם  הצטרפו 
החינוך.  משרד  על  ציבורי  לחץ  להפעיל 
הציבורית  המחאה  מתרחבת  לאחרונה 
וכיום מופעל מטה מאבק ציבורי מול משרד 
החינוך. חפשו את עמוד הפייסבוק של מטה 
בכיתות  הצפיפות  להורדת  הארצי  המחאה 

"די לצפיפות בכיתות".
בנוסף, ראש המועצה, בתפקידו כיו"ר מרכז 
המועצות האזוריות, הוציא הנחייה לראשי 
הקרובה  הלימודים  בשנת  לפיה  המועצות 
לא תיושם הנחיית המשרד, ומה שהיה הוא 
שיהיה. בתי הספר נערכים כבר לשנה הבאה 
במסגרת  האפשרויות  כל  את  ושוקלים 
הנחיות משרד החינוך. הממסד הביורוקרטי 
והמגבלות עימן נדרשות הנהגות בתי הספר 
מתקיים  אך  פשוטים,  אינם  להתמודד 
מאמץ גדול במטרה לתת מענים התואמים 
הספר  בבתי  החינוכית  העולם  תפיסת  את 

ובמועצה.
החינוך  משרד   - הקיץ  של  ספר  בית   .2
התחיל השנה בתוכנית בשם "בית ספר של 
כיתות  לתלמידי  מיועדת  התוכנית  הקיץ". 
של  מדוקדקת  בחינה  לאחר  בלבד.  א'-ב' 
המשמעויות של מימוש התוכנית, החלטנו 
על קיום התוכנית בבית ספר צין ולא בבית 

ספר משאבים. הטעמים לכך רבים.
במהלך   - בוקר  שדה  במדרשת  שביתה   .3
במדרשת  נוספת  שביתה  פרצה  החודש 
כקודמתה  השביתה  סיבת  בוקר.  שדה 
פנימיים  בעניינים  קשורה  השנה  בתחילת 
השביתה  לעובדיה.  התאגיד  הנהלת  בין 
שהתחוללו  רבות  שביתות  כמו  הזו, 
למועצה  קשר  בשום  קשורה  אינה  בעבר, 

האזורית. כמו במקרים הקודמים, המועצה 
שנת  לקראת  אפשריים  לתרחישים  נערכת 

הלימודים הקרובה. 
הספר  בית  להקמת  ההיגוי  ועדת   .4
באחת  בחרה  הוועדה   - הממלכתי-דתי 
ידי  על  שהוצגו  התכנון  החלופות  מבין 
מהתכנית  להתרשם  תוכלו  האדריכלים. 
http://rng.org. בכתובת  המועצה  באתר 

הספר  בית  הקמת   .il/?page_id=18127
מערך  עבור  האפשרויות  הרחבת  תאפשר 
השני  הצד  ומן  הטיפולי,  והמרכז  החוגים 
ולהשתמש  לקבל  הספר  לבית  תאפשר 
בחדרים שקיימים היום. ועדת ההיגוי בחרה 
את  ומבטאת  "פטיו",  המכונה  בחלופה 
)אדריכלות  הפדגוגית-חינוכית  התפיסה 
כפי  להיפך  ולא  הפדגוגיה,  את  שמשרתת 
ידי  על  שהותוותה  רבים(  במקרים  שקורה 
ועדת ההיגוי, תוך מתן פתרונות תפעוליים 
סביבתית,  בניה  כגון  עקרוניים  לנושאים 

הפרדה מגדרית ועוד. 
נוער מכל רחבי  - 30 בני  5. קורס מדצי"ם 
יישובי המועצה יוצאים לסמינר מדצ"ים בן 
11 יום סמוך לכפר החורש באזור הרי נצרת. 
ילדים אלו הם עתודת המנהיגות של תנועת 
הנוער, ויהיו חלק מרכזי ומשמעותי בעיצוב 
פני חברת הנוער של המועצה. אנחנו רואים 
הכותרת  מגולות  אחת  הנוער  בתנועת 
הנוכחי  בעידן  פורמלי.  הבלתי  החינוך  של 
מורכבות  הנוער  בני  של  ההתמודדויות 
מאד, ומהמדריכים נדרשות יכולות גבוהות 
לנסות ולייצר סביבה תומכת ומכילה לכלל 

בני הנוער. 
6. חנוכת ספרייה יישובית במרחב עם ומקום 
במסגרת   - הקוראים  בשיעור  בארץ  עשירי 
רמת  הוכרזה  בהם  הקריאה,  חודש  אירועי 
 250 מבין  העשירי  במקום  כמחזיקה  הנגב 
ספרייה  נחנכה  הקוראים,  בשיעור  רשויות 
צויידה  הספרייה  עם.  במרחב  יישובית 

בתמיכת מרכז הספריות של מינהל התרבות 
ובמעמד נציגים של הפדרציה היהודית של 
מבנה  בהקמת  שתמכו  ספרינגס,  פאלם 

הקהילה של היישוב. 
יעקב" בשנתו  "סולם  7. ערב חבורות הזמר 
ה 26 ורמת נגב מטיילת - כמיטב המסורת 
היפה של המועצה, התקיימו טיולים באזור 
שפלת יהודה בהשתתפות כ-200 מטיילים 
בפעם  התקיים  בנוסף  המועצה.  רחבי  מכל 
ה-26 ברציפות ערב חבורות זמר, אותו יוזם 
ומפיק דודו חורש מקיבוץ שדה בוקר. לערב 
מקדימה-צורן  זמר  חבורות  שתי  הגיעו  זה 
שרו  נגב  רמת  זמרי  עם  שיחד  ציונה,  ונס 
שבתאי  יעקב  גלעד,  יעקב  של  משיריהם 

ויעקב אורלנד. 
לראשונה  השנה   - משניות  חידון   .8
מחוזי  משניות  בחידון  המועצה  השתתפה 
הנערך במסגרת פעילות משרד החינוך ע"י 
את  ייצגה  בחידון  תורנית.  לתרבות  האגף 
לאחר  עם,  ממרחב  קאפח  כרם  המועצה 
המימונה  ביום  שנערך  הרשותי  שבחידון 
המחוזי  החידון  הראשון.  למקום  הגיעה 
שעודדו  חבריה  אותה  וליוו  באשדוד  נערך 
בזכייה  הנגב  רמת  את  זיכו  ואף  בקהל 
נוכל  הבאה  שבשנה  נקווה  לקהל.  בשאלה 
בשאר  וההשתתפות  הלימוד  את  להרחיב 

היישובים. 
כשלושים   - הרך  לגיל  חשיבה  מפגש   .9
תפקידים  שממלאים  אחד  וגבר  נשים 
שירות  גנים,  רכזות  כגננות,  רשמיים 
פסיכולוגי, מרכז טיפולי ונציגות של הורים, 
התכנסו לבחינה וחשיבה על הכיוון הנדרש 
למערכת הגיל הרך במועצה. מפגש זה היה 
המשכו של סקר מקדים שנערך בקרב אותו 
קהל למציאת הנושאים בהם הציבור חושב 
שמערכת הגיל הרך צריכה להתמקד. לאחר 
עבודה  שעות  וארבע  הסקר  נתוני  הצגת 
נראה כי הנושאים החשובים ביותר עליהם 

ו/ התערבות  בתוכניות  להתמקד  נידרש 
מיומנויות  טיפוח  הם  משאבים  הקצאת  או 

חברתיות ורגשיות והתמקצעות הצוותים. 
הנגב  ברמת  מתארח  אדלסון  ספר  בית   .10
הקהילה  בין  המתחזק  לקשר  בהמשך   -
הנגב,  רמת  לבין  וגאס  בלאס  היהודית 
אדלסון  ספר  מבית  י"ב  שכבת  מתארחת 
במדרשת  נוער  בני  אצל  וגאס  בלאס 
שני  שאירח  הספר  בית  זהו  גוריון.  בן 
תלמידים שלנו בשנה החולפת וכבר נמצאו 

התלמידים לשנה הבאה. 
ולאס  מדנוור  ומשלחות  מורים  אירוח   .11
וגאס - שני מורים מבתי ספר בדנוור הגיעו 
משותפות  תוכניות  ויצירת  לימודי  לסיור 
בבית ספר משאבים ובית ספר צין. המורים 
והתרשמו מהעשייה  התארחו בבתי מורות 
החינוכית. בסיומו של המפגש נקבעו אבני 
דרך להמשך העבודה המשותפת לכיתות ד' 
בבית ספר משאבים בנושא "הקהילה שלי" 
ועבודות שורשים עם תלמידי כיתות ז' בבית 
ספר משאבים. הקשר עם יהדות התפוצות 
יהודית  זהות  ביצירת  מרכזי  נדבך  הינו 
לישראל  הזיקה  וחיזוק  מחד  פלורליסטית 
זה  מארה"ב.  שלנו  השותפים  עבור  מאידך 
גם יהיה קיץ עמוס מאד עבור חניכי כיתות 
בדנוור,  הקיץ  למחנות  שיצאו  ו-ט'  ח' 
לתלמידי כיתות י' שיצטרפו לנבחרת הנוער 
של לאס וגאס למשחקי המכבייה ובמקביל 
במועצה  מדובר   IST קבוצת  של  אירוח 

בתוכנית מנהיגות של מכינת הנגב. 
צעירים  מרכז  של  מעסיקים  פורום   .12
המעסיקים  פורום  התקיים  ב-26.5   -
התעסוקה  תחום  פיתוח  במסגרת  הראשון 
נציגי  השתתפו  בפגישה  הצעירים.  במרכז 
מהמפעלים  אנוש  משאבי  ונציגי  המועצה 
קיום  של  העל  מטרת  שבמועצה.  השונים 
הפורום היא סיוע לצעירי המועצה במציאת 
קריירה  מסלולי  בפיתוח  ועזרה  תעסוקה 
הנגב.  ברמת  להתיישבותם  שיוביל  באזור, 
ראשונית  היכרות  סביב  סבבה  השיחה 
בין  פעולה  שיתופי  ותחילת  המפעלים  בין 
לבין  ובינם  הצעירים  מרכז  לבין  המפעלים 

עצמם. 
13. פתיחת שנת פעילות חדשה - כמדי שנה, 
חודש יוני היה עמוס באירועי סיום. מטבע 
לראות  להורים  גדולה  גאווה  זו  הדברים 
שנה  של  פעילות  מסיימים  ילדיהם  את 
כבר  שוקדים  אנחנו  הספר.  בבית  או  בחוג 
לשנת  הפעילות  תוכנית  יצירת  על  עכשיו 
הלימודים הבאה. הצעות לחוגים, לתוכנית 
אצל  בברכה  יתקבלו  חדשות  ופעילויות 
 דרור הראל, מנהל מחלקת ספורט והעשרה

.dror@rng.org.il 
ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

החודש באגף קהילה וחינוך

לכבוד
בת אל כספי 

מפקחת כוללת 
מחוז דרום, משרד החינוך

הנדון: זכייתו של תלמיד בית הספר "צין" באליפות ישראל - אתלטיקה קלה

שלום רב,
בית הספר "צין" גאה לשתף את מפקחת המחוז בזכייתו של תלמיד 
במהלך  שנערכה  באתלטיקה  הארץ  באליפות  ארנון,  אורי  ז',  כיתה 

חודש מאי.
אורי ארנון, בן 13, ילד נבון וסקרן, רציני וצנוע, קטף בתחרות זו שלוש 
מדליות זהב בריצה 60מ', קפיצה לגובה וקפיצה לרוחב. אורי מתאמן 

בבאר שבע ובמדרשת בן גוריון.
בית הספר מעודד את תלמידיו לטפח ולמצות את כישוריהם ואכן זו 

דוגמה חיה, נושמת ומוכשרת לכך.
ישר כוח!

אורי רבה בברכה,
מנהל בי"ס "צין"

נציגי הקהילה היהודית מפאלם ספרינגס בחנוכת הספריה
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חלפה  וכבר  התחילה  שרק  נדמה  שנה,  לה  הסתיימה  וכבר  מהר  כך  כל 

גם השנה את האופציה  ולמבוגרים אפשרו  לילדים  לה. שלל הפעילויות 

חשובים  בעיסוקים  הפנוי  הזמן  את  למלא 

רבים ברחבי הארץ,  טיולים  ולנשמה.  לגוף 

לימודים  לצד  רכובים,  ומהם  רגליים  מהם 

עיוניים. פעילות ספורטיבית ענפה ופעילות 

אישית  פעילות  מחול,  נגינה,  אומנותית. 

מופעים,  תחרויות,  בקבוצות.  ועבודה 

אלה  כל  וסדנאות.  השתלמויות  כנסים, 

היוו את שלל התחומים בהם עסקו תושבי 

והקבוצות  החוגים  במסגרת  המועצה 
השונות.

מערך  ביצירת  רבה  חשיבות  רואים  אנו 

שניתן,  כמה  עד  ורחב  איכותי  פעילות 

שיהווה מוקד משיכה, לימוד והתמקצעות 

שיסייע  מיטבי  מצע  שונים.  עניין  בתחומי 

ולפגוש  תחביבים  לגבש  הצעירים  לילדים 

מכירים.  שאינם  ובהזדמנויות  באפשרויות 

להתקדם  לנוער  שיאפשר  פעילות  כר 

לקהל  יספק  וכמובן  צעיר  בגיל  לפעול  החל  בהן  במסגרות  ולהתמקצע 

הבוגר מבחר דרכים להעצמה והתפתחות.

תחולק  אשר  הבאה,  לשנה  הפעילות  חוברת  את  מכינים  אנו  אלו  בימים 

ותיקים  חוגים  של  פעילויות  המשך  בה  למצוא  תוכלו  הקיץ.  במהלך 

ומוצלחים, לצד אפשרויות חדשות לתחומים מרתקים שיגיעו אלינו על 

מנת לרענן ולהציע כיוונים נוספים.

חופשה נעימה לכולכם ולהתראות בשנת הלימודים תשע"ה.

דרור הראל
מנהל המחלקה לספורט והעשרה

אגף קהילה וחינוך 

לכבוד
גדעון אפרתי

"זמרי רמת הנגב"
הנדון: הופעתכם בפטיו המקהלות - פסטיבל אבו גוש - שבועות 2014

עמותת הידידים לקידום תרבות ומוסיקה באבו גוש והרי יהודה

סיום שנה במתנ"ס דרור הראל מסכם את 
שנת הלימודים תשע"ד 

במתנ"ס רמת הנגב

השנה,  כל  ולאורך  בשקט,  בשקט 
מופע  לקראת  המחול  להקת  מתאמנת 
מרכזי. מתוך השקט ובעוצמה מתפרצת, 
בכל שנה עולות בנות הלהקה ומדהימות 
את הקהל במופע עליו ניתן לומר כי הוא 

לא פחות ממדהים! 
אשר  העשרה,  בגיל  צעירות  נערות 
להביא  מצליחות  מתפשר  בלתי  במאמץ 
בהנחייתה  הלהקה  למצוינות.  עצמן 
ומנהלת  כוריאוגרפית  סגל,  שיר  של 
הסובבת  מחול  יצירת  בנתה  אומנותית, 
זומבים.   – ושאפתני  ייחודי  נושא  סביב 
על  התנועה  נהדר,  בקצב  זרם  המופע 
התלבושות  מקסימה,  הייתה  הבמה 
הותאמו לכל אחת באופן אישי והאיפור... 

איזו חגיגה. 
המלצה לכל אוהבי המחול לסוגיו: עקבו 
אחרי הפרסומים ובפעם הבאה שהלהקה 

מופיעה אל תחמיצו.
דרור הראל
מנהל המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

מתקפת הזומבים
מופע הסיום של להקת המחול "מומנטום" של רמת הנגב התמקד השנה בזומבים

נערות צעירות 
מביאות את 

עצמן למצוינות

שלום רב, גידי 
ובשמי  כהן  גרשון  המפיק  הפסטיבל,  הנהלת  בשם 
על  והוקרתנו  תודתנו  את  להביע  מבקשים  אנו   –
הופעתכם בחגיגות המוסיקה של פסטיבל אבו גוש 
רבה,  להצלחה  זכתה  הופעתכם   .2014 בשבועות 
והקהל נהנה מאוד מהרפרטואר, העיבודים ואיכות 
מצוינים  וההדים  המוסיקאלי,  והביצוע  ההגשה 

ממש!
על  הזמרים  לכל  האישית  תודתנו  את  העבר  אנא 

אנו  עושים.  שאתם  והמיוחדת  הנפלאה  העבודה 
באירועי  רבות  פעמים  עוד  לראותכם  מקווים 
שהצלחתכם  וכמובן  לסוגיהם,  גוש  אבו  פסטיבל 
תסייע רבות לקידומכם אצלנו ובכל מסגרת אחרת 

בעתיד.
והצלחה  התפתחות  המשך  לכם  מאחלים  אנו 

ומצפים להמשך שיתוף פעולה הדדי בעתיד.
בהוקרה וברכה
גרשון כהן ומוטקה שלף

ההופעה זכתה 
להצלחה רבה

 צילום:
חנן אפשטיין
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אדם בתוך מקום הוא גר
הסביבה  על  השנה  לאורך  לומדים  המועצה  ברחבי  הגנים  ילדי 
הקרובה דרך הרגליים. השנה, ביוזמת אגף חינוך וקהילה, היחידה 
במדרשת  לסיור  הגנים  כלל  יצאו  הירוקה",  ו"הרשת  הסביבתית 

בן גוריון. 
מרכז  מנהל  גורן,  מידד  ע"י  מרתק  ציפורים  טיבוע  כלל  הסיור 
הצפרות, ומירב, מדריכת בית ספר שדה שדה בוקר. ילדי הגנים 
ביקרו בנחשיה וזכו לסיור והסברים מעניינים מפי מדריכות בית 
גן המשיך לפי תוכנית משלו: חלקם זכו לבקר  הספר, ומשם כל 
על  התיכון  תלמידי  מפי  הסברים  ולקבל  לעדלאידע  בהכנות 
ההכנות, חלקם ביקרו בצריף בן גוריון, אחרים בחלקת הקבר ויש 

כאלו שסיירו והתארחו בגני הילדים במדרשה.
כנס חינוך סביבתי ארצי

במכללת  ב-9.4.14  שנערך  השנתי  הסביבתי  החינוך  בכנס 
והיא  במועצה  הסביבתית  הפעילות  הוצגה  הקיבוצים,  סמינר 
הציגה  בכנס  מהארץ.  מקצוע  אנשי  בקרב  ועניין  חשיפה  קיבלה 
וייל-שפרן, מנהלת היחידה הסביבתית, את הפרויקט  ד"ר עלית 
תחילת  את  ותיארה  בריא",  ואוכלים  מקומי  "בוחרים  המועצתי 
הרעיון ויישומו לאורך השנים במערכות השונות. אורלי גל-אור 
מ"הרשת הירוקה" הציגה את הלמידה וההיכרות של ילדי הגנים 
והרחוקה בעזרת תוכנית סיורים  במועצה עם סביבתם הקרובה 
ענפה. כמו כן, הוצגו שני פוסטרים המתארים את הסיורים בגני 
 - סביבתך"  את  "הכר  צין:  בבי"ס  הסיורים  תוכנית  ואת  הילדים 
עם  להיכרות  א'-ח'  לכיתות  וספיראלית  שנתית  סיורים  תוכנית 
היישוב והסביבה בהיבטים השונים, אשר מסתמכת על המורים 

וההורים.
יוזמה בסביבה

הרביעית  השנה  זאת  המועברת  הגננות  השתלמות  במסגרת 
"יוזמות  היה  השנה  המוביל  הנושא  כאשר  הירוקה,  הרשת  ע"י 
יצאנו  ב-11.5  הרגליים".  "דרך  לומדות  הגננות  גם  חינוכיות", 
אריכא,  בוואדי  בביקור  פתחנו  הקרובה.  בסביבה  יוזמות  לסיור 
שם שמענו מפי סלמאן על כוס תה וליבה )לחם בדואי( את סיפור 
הפסולת,  כמויות  לצמצום  בכפר  ליצור  מנסה  שהוא  השינוי 
פינויה, טיפוח הכפר ורישותו במערכות סולאריות. שמענו כיצד 

הוא התחיל את השינוי שלו, הקשיים שבדרך וגם ההצלחות. 
של  הגנן  רון,  עם  בחורשה  ונפגשנו  רמון  למצפה  המשכנו  משם 

גן "קשת". זהו גן ניסויי, "גן יער" בו שלושה ימים בשבוע הילדים 
ותה  מדורה  סביב  במעגל  היום.  כל  במשך  בחורשה  לומדים 
שמענו את סיפורו של רון ואיך פועל גן כזה: כיצד ניצת הרעיון, 
כיצד מקדמים אותו, הבנייה של סדר היום, כיצד פועלים כל היום 

במרחב, הקשיים וההצלחות. 
לסיור  רמון,  מצפה  תושבת  נחליאל,  את  פגשנו  הבאה  בתחנתנו 
קצר בשכונתה. נחליאל תיארה את ההזנחה ששררה בשכונה ואת 
מאמציה לשיפור חזות השכונה. פגשנו אישה נמרצת ש"כובשת" 
פינה אחרי פינה בשכונה, מנקה, שותלת ומעצבת אותם בצמחים 
ממנה  שמענו  )סוקולנטים(.  יעלים  ע"י  אהובים  ולא  מים  חסכני 

משתמשת  נחליאל  בעיניים.  ראינו  ההצלחות  ואת  הקשיים,  על 
בייחורים שהיא עושה לבד מסוקולנטים ומשלבת סלעים, חלוקי 

נחל, חצץ וחומרים בשימוש חוזר - מכל הבא ליד. 
בסיום הסיור הגענו ל"הדסער", האנגר יפהפה שמציע מוצרי מזון 
ומקומית  טעימה  בריאה,  לארוחה  עצרנו  הנגב.  מרחבי  ואמנות 
התגלגלו  וכיצד  המקום  הקמת  סיפור  את  סער  מפי  ושמענו 
לרעיון ולמצפה רמון. שמענו כיצד הם ניצלו הזדמנויות שניקרו 

בדרכיהם ומינפו אותם לעסק.
אורלי גלאור
הרשת הירוקה

לפני יותר משנה, בראשית 2013, החליטה ועדת איכות הסביבה 
שיקדמו  עבודה  צוותי  מספר  הקמת  על  האזורית  המועצה  של 
פתוחים,  שטחים  ואנרגיה,  מים  דוגמת  שונים  בנושאים  עשייה 
במינים  להתמקד  שבחר  העבודה  צוות  ועוד.  פולשים  מינים 
פולשים נענה לקול קורא שפורסם על ידי החברה להגנת הטבע 
סכום  המועצה  הוסיפה  זה  סכום  על  לפעילות.  בתקציב  וזכה 
נוסף, וכך יצא פרויקט מינים פולשים בבתי הספר היסודיים צין 

ומשאבים לדרך. 
אותם  ולחשוף  הנושא  את  לתלמידים  להכיר  נועד  הפרויקט 
עם  להתמודד  ולקושי  הפולשים  במינים  הקשורות  לבעיות 
הבעיה. בנוסף, נועד הפרויקט להגביר את המעורבות הסביבתית 
של התלמידים ואת תחושת המחויבות הסביבתית שלהם. בבי"ס 
צין השתתפו בפרויקט תלמידי כיתות ה'-ו' ואילו בבי"ס משאבים 
שיעורים  שני  עברה  כיתה  כל  ו'-ז'.  כיתות  תלמידי  השתתפו 
בנושא: שיעור אחד שבו הושם דגש על שאלות הקשורות למגוון 
הביולוגי, ושיעור שני בו הושם דגש על מינים פולשים ועל הנזק 
אותו הם גורמים למגוון הביולוגי. בהמשך יצאו התלמידים ליום 
כנפון  הפולשני  המין  של  צמחים  עקרו  שבמהלכו  וסיור  עבודה 
זהוב והכירו את בית הגידול החולי. לסיום נערכו בכיתות שיעורי 
למינים  שיש  ובמשמעויות  בשדה  בפעילות  דנו  בהם  סיכום 

פולשים על המגוון הביולוגי הארצי והעולמי. 
 Invasive Alien( פולשים  מינים  פולשים?  מינים  מהם 
שחרגו  ופטריות  חיים  בעלי  צמחים,  של  פרטים  הם   )Species
מתחום תפוצתם הטבעי בתיווך של פעילות אנושית, במכוון או 

בשוגג, וגורמים להשפעה אקולוגית בסביבה החדשה.
מינים  ביולוגית?  מפלישה  כתוצאה  האפשריים  הנזקים  מהם 
פולשים עלולים לפגוע בשורה רבה של גורמים, החל בתשתיות, 

דרך חקלאות ועד פגיעה במגוון הביולוגי. 

פגיעה בתשתיות - פגיעה ברשת קווי חשמל, פגיעה בצנרת מים, 
חסימת שדה הראיה בצמתים ועוד. אחת הדוגמאות המפורסמות 
הגדולים  באגמים  המים  הובלת  בצנרת  פגיעה  הינה  בעולם 
פוגע  פולשת  צדפה  של  מין  ארה"ב.  בצפון  מישיגן  במדינת 
והערכת  הטיפול  עלויות  אותה.  וסותם  המים  הובלת  במערכת 

הנזק עומדות על כ-500 מיליון דולר בשנה.
לחקלאות,  המזיקים  פולשים  מינים  ישנם   - בחקלאות  פגיעה 
עשבים רעים ומפיצי מחלות. בישראל מיני אמברוסיה מתפשטים 
פוגעת  האדומה  הדקל  חדקונית  בשרון,  חקלאיים  בשטחים 
פוגע  זהוב  וכנפון  בכרמים  פוגעת  ההודית  המאניה  בתמרים, 

בשדות בנגב. בארה"ב לבדה מעריכים את עלות הנזק לחקלאות 
בכ-60 מיליארד דולר בשנה.

איתם  לשאת  עלולים  רבים  פולשים  מינים   - לבריאות  סכנה 
הפצת  תיתכן  זה  במצב  בעולם.  שונים  לחלקים  מחלה  מחוללי 
האסייתי  הטיגריס  יתוש  לדוגמה,  חדשים.  לשטחים  מחלות 
מ-20  יותר  להעביר  עלול  האחרונות  בשנים  בארץ  שהתגלה 
הקטנה,  האש  נמלת  גם  הנילוס.  קדחת  כולל  מחלות,  גורמי 
שפלשה לישראל לפני שנים אחדות ואשר עוקצת בחוזקה רבה, 

עלולה לגרום לתגובה אלרגית חריפה.
נוספות  ובמדינות  בספרד  חופים  נופש  אתרי   - לתיירות  נזקים 
אשר משכו קהל ותיירים בשל חופי הים החוליים, נסגרו למבקרים 
בנוף  לפגיעה  שהובילו  חולות  צמחי  של  מסיבית  פלישה  עקב 

ולהפסקת פעילות האתר כאתר נופש.
מרכזי  גורם  מהווים  פולשים  מינים   - הביולוגי  במגוון  פגיעה 
)ביחד עם הרס ואובדן בתי גידול( לפגיעה במגוון הביולוגי ברחבי 
מזון,  מקורות  על  מקומיים  במינים  מתחרים  אלו  מינים  בעולם. 
דוחקים  קרובות  לעיתים  נוספים.  ומשאבים  שמש  אנרגית  מים, 
לפגיעה  מביאים  ובכך  המקומיים  המינים  את  הפולשים  המינים 

בהם ולפגיעה במגוון הביולוגי.
ובעלי  צומח  מיני  של  ביולוגית  פלישה  ישנה  הנגב  רמת  באזור 
התוכי  את  למנות  ניתן  החיים  בבעלי  הבולטים  בין  רבים.  חיים 
רָרַת קְרַמֵר, אשר פרטים שלו נצפו בירוחם, מצפה רמון, קיבוץ  דְּ
שדה בוקר ולאחרונה גם במדרשה. בין הצמחים ניתן למנות את 
פולש  מין  מהווה  אשר  זהוב  וכנפון  החולות  טיונית  השיח,  טבק 
שמורת  המערבי,  הנגב  באזור  רבים  חקלאיים  בשטחים  מרכזי 

חולות עגור ופתחת ניצנה. 
גיא רותם
יועץ מקצועי לוועדת איכות סביבה

מהנעשה בסביבה - דיווחים מהיחידה הסביבתית

מהנעשה בחינוך הסביבתי

נלחמים בפולשים

הילדים בעת הסיור במדרשת בן גוריון

פעילות עם הילדים

צוות העבודה בנושא מינים פולשים ערך לתלמידי בתי הספר היכרות עם הנושא



7 רמת הנגב מס' 196, סיון תשע"ד, יוני 2014

פתרונות הקצה של פרויקט ההפרדה במקור ברמת הנגב, בהם 
מיוצר קומפוסט איכותי בכל אחד מארבעת האתרים המקומיים 
לרגל  עלייה  לאתר  הופכים  התיישבות,  אגן  בכל  הממוקמים 
מייצרים  אנו  בו  הקצה  פתרון  האחרונים.  החודשים  במהלך 
אתם  אשר  הרטובה  האורגנית  האשפה  מכל  איכותי  קומפוסט 
רביבים  בקיבוץ  כפיילוט  התחיל  במקור,  מפרידים  התושבים 
עקב כך שלא היו פתרונות אחרים זמינים; הפתרון בנוי מפינוי 
הפחים החומים ע"י צוות הנוי של רביבים ומכולות 32 קוב בהן 
מתבצע תהליך הקומפוסטציה, ע"י שילוב גזם המרוסק במקום. 
הפתרון  לגבי  ספקני  היה  הסביבה  להגנת  המשרד  בהתחלה 
הקומפוסט  תוצר  קבלת  ועם  הזמן  במהלך  אך  אנחנו,  גם  וכך 
את  בדקנו  גם  כדי  תוך  מנצח.  פתרון  לנו  שיש  הבנו  הראשון, 
"ארץ  מעמותת  לפידות  עמיעד  בעזרת  האחרות  החלופות 
כולל  בתהליך;  אותנו  המלווה  המקצועי  היועץ  שהינו  כרמל" 
פינוי לאתר דודאים, הקמת אתר קומפוסט לכלל המועצה ללא 
בכל  קומפוסט  שייצור  והבנו  הקיים,  והפתרון  במקור,  הפרדה 
ביותר,  הזול  הפתרון  הינו  מקומיים,  קבלנים  בעזרת  ואגן  אגן 
הערכי ביותר והסביבתי ביותר. על כן אימצנו פתרון זה לכלל 

המועצה. עם הזמן הביקוש לקומפוסט המיוצר בפרוייקט עולה 
קהילתיות,  לגינות  עלות  ללא  מסופק  והקומפוסט  הזמן,  כל 

לגינות בבתי הספר ובגני הילדים ולנוי ביישובים. 
במהלך החודשים האחרונים התבקשנו להרצות על הפרוייקט 
לאנשי  הקומפוסט  באתרי  סיורים  ביצענו  כנסים,  במספר 
שכיום  כך  דבר  לשם  הפך  זה  ופתרון  הסביבה  להגנת  המשרד 
מתעניינות בו רשויות מקומיות, אנשי המשרד להגנת הסביבה, 
פינוי  בתחום  העוסקות  גדולות  מחברות  פרוייקטים  מנהלי 
והטיפול בפסולת, אנשי אקדמיה ועוד. המשרד להגנת הסביבה 
לצורך  רשויות  מעט  לא  אלינו  ומפנה  זה  בפתרון  גדול  תומך 
כך  כדי  עד  לפניו,  הולך  הפרוייקט  של  שמו  והטמעה.  למידה 
מנהלי  את  שלחה  בינלאומית  בפסולת  וטיפול  פינוי  שחברת 
קיבלתם  התושבים  ואתם  אצלנו,  לביקור  שלה  הפרוייקטים 

מחמאות גדולות על איכות ההפרדה של הפסולת. 
הינה מובילה  ולהראות שרמת הנגב  ולמחזר  המשיכו להפריד 

בתחום הקיימות ואיכות הסביבה. 
בברכה

עלית וייל-שפרן
מנהלת היחידה הסביבתית רמת הנגב-מצפה רמון

מפגעי  מפני  התגוננות  מערך  מופעל  בו  הליישמניה,  פרוייקט 
בכלל  שהוא  )הידעתם  החול  זבוב  ע"י  הנגרמת  עורית  ליישמניאזיס 
יתוש?(, מתקיים זו השנה השניה במימון הממשלה. הפרוייקט מורכב 
ניסיוניות  פעולות  הנגעים;  מקור  בנושא  מחקר  חלקים:  משלושה 
בכל  גדול  הסברה  ומערך  ביישובים;  החול  זבובי  הימצאות  למניעת 

יישובי המועצה. 
במסגרת מערך ההסברה, הוזמנו בתאריך 12.06.14 כל תושבי רתמים 
המשפחות  בנושא.  וחווייתית  מהנה  הסברתית  לפעילות  והסביבה 
עברו בתחנות שהופעלו ע"י מדריכי בית שדה ספר שדה בוקר. בתחנה 
היה  אחרת  בתחנה  פיתות(.  הכנת  )כולל  ממלוח  צ'יפס  הכינו  אחת 
כל מי שזורק מקבל שאלה פשוטה לפני שהוא  בו  לילדים,  באולינג 
מתחיל לגלגל את הכדור. בתחנה נוספת זכו המשתתפים לראות במו 
עיניהם פסמון ומריון )מאכסני המאגר של הליישמניה באזורנו(, זבובי 
חול בגודל טבעי ומלכודת המשמשת ללכידת זבובי חול בעזרת קרח 
מזבוב  להיעקץ  הסיכוי  להפחתת  אישי  מיגון  על  להסבר  וזכו  יבש, 
החול. תחנה אחרת כללה סיור בסביבה הקרובה להיכרות עם הצומח 
כדי  והסרתו  המאגר,  לחיות  כאוכל  המשמש  הסלקיים  ממשפחת 
למנוע את התפשטות המחלה. לסיום נערך חידון בסגנון "כל האמת" 
בו שלושה הורים הציגו תשובות שונות, והקהל היה צריך לבחור את 
התשובה הנכונה. מיותר לציין כי הקהל ידע לענות נכונה על השאלות. 

כל משק בית קיבל חומר הדרכה )מגנטים ודף הסבר מעודכן(. 
עונת זבובי החול חלה בין אפריל לנובמבר באזורנו, וזה הזמן לרענן את 

הזיכרון בנושא אמצעי ההתגוננות האישית: 
על  למרוח   - העור  על  למריחה  המיועדים  דחייה  בתכשירי  שימוש 
למריחה  הדחייה  תכשירי  ברשימת  להיעזר  רצוי  חשופים.  איזורים 

המופיעה באתר משרד הבריאות:
http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=

 11&catid=38&pageid=2482
ללבוש ביגוד ארוך בעת שהייה ממושכת בחוץ בשעות הערב והלילה.

הפעלת מאווררים מחוץ לבית ובתוכו בזמן השינה )רצוי משני כוונים( 
יוצרת רוח המונעת מזבובי החול להתקרב ולעקוץ.

והבערת  חשמליים  נידוף  מכשירי  חרקים  דוחי  בתכשירים  שימוש 
סלילים לדחיית יתושים יוצרים הגנה מרחבית כנגד זבובי החול.

על  שמירה  וכן  חרקים  להדברת  בתכשירים  החלונות  רשתות  ריסוס 
והלילה,  הערביים  בין  בשעות  שניתן  ככל  סגורים  ודלתות  חלונות 

למניעת כניסת זבובי חול לבתים.
רצוי להיעזר ברשימת התכשירים לשימוש בסביבת האדם המופיעה 

באתר המשרד להגנת הסביבה:
http://www1.sviva.gov.il/heterim/html/hip_tacshir.

asp?search_type=hip_tacshir.asp

ד"ר רותי ברגר
מרפאת היל"ה והיחידה הסביבתית

לפרטים נוספים ושאלות בנושא ליישמניאזיס וזבובי חול ניתן לפנות 
אל: רותי ברגר 052-8339021, אלישע קולבקר 050-5922401 ועלית 

וייל-שפרן 050-5621600.

כידוע לכם, אחת לחודש נאספת הפסולת האלקטרונית ע"י חברת 
סלעית מפינות המחזור ביישובים במטרה למחזר אותה ולמנוע את 
הטמנתה. החודש, בשיתוף עמותת יחדיו, נאספה הפסולת ע"י חברת 
סלעית )ללא עלות( ונתרמה לעמותה אשר מפעילה את המרכז הרב 
נכותי "יחדיו" בדימונה. המרכז הינו מפעל שיקומי המעסיק כ-150 
איש בעלי מוגבלויות שונות, כגון בעלי פיגור קל ובינוני, נכים ובעלי 
לקות נפשית. תפקידם העיקרי הוא להקנות להם מיומנויות והרגלי 
ובמידת ההתאמה להכינם לעולם העבודה בשוק החופשי.  עבודה, 
והרכבת  חיווט  ביניהן  מגוונות,  הינן  במרכז  שמבוצעות  העבודות 
גופי תאורה, מתן שירותי כביסה למוסדות ומפעלים, קיפול ואריזת 

מוצרים.
רותם, בשיתוף  הוקמה בפארק  פעילויות מפעל השיקום,  שאר  בין 
לאפשר  במטרה  אלקטרונית,  פסולת  למחזור  יחידה  הקמ"ג, 
מקצועית  התקדמות  המאפשרת  מגוונת  תעסוקה  למשתקמים 
לצד גמול כספי הוגן. במפעל עוסקים בפירוק ומחזור של מחשבים, 
מעגלים מודפסים, שרתים, כרטיסי זיכרון, מכשירי פקס ועוד. עמותת 
"יחדיו" הינה מלכ"ר, והמשמעות היא שכל ההכנסות מעבודות אלה 

מועברות במלואן למשתקמים, כגמול חודשי על עבודתם.
ללא  שהובילה  סלעית,  לחברת  להודות  רוצה  הסביבתית  היחידה 
עלות מכולה של 24 קוב, מלאה בפסולת אלקטרונית שנאספה ע"י 

הישובים לעמותה בדימונה. כמו כן נודה לאודליה, אחראית השיווק 
בעמותה שיצרה עימנו קשר במטרה להפוך פעילות זו לאפשרית.

מול  שוטפת  בצורה  לפעול  תמשיך  הסביבתית  היחידה  כי  הוחלט 
עמותת יחדיו במטרה לעזור ולאפשר למשתקמים תעסוקה מגוונת 
המאפשרת התקדמות מקצועית לצד גמול כספי תוך שימת דגש על 

נושא מחזור הפסולת.
גופים ותושבים שבידם כמות גדולה של פסולת אלקטרונית או מידע 
הפעילות  בהמשך  לעזור  המעוניינים  תושבים  או  כזה,  מצבור  על 
השוטפת של היחידה עם העמותה, מוזמנים ליצור קשר עם היחידה 

הסביבתית במועצה.
להזכירכם, פינוי פסולת אלקטרונית מיישובי הפתחה בהם קיימים 
מתקני איסוף מתקיים כל 12 לחודש, ובשאר יישובי המועצה בהם 
יש מתקנים כל 14 לחודש. בימי שבת/ חגים יתבצע הפינוי בתאריך 
מתקן  בהם  קיים  לא  אשר  ישובים  הקבוע.  למועד  ביותר  הקרוב 
לאיסוף הפסולת ומעוניינים באחד, מוזמנים ליצור קשר עם היחידה 

הסביבתית
hilak@rng.org.il , 08-6564137/0508772888 :לפרטים

הילה קפלן
רכזת פרויקטים
היחידה הסביבתית

פרויקט ההפרדה במקור על המפה

ממשיכים להתגונן מהליישמניה

יחדיו למען בעלי מוגבלויות 

הפתרון הזול ביותר, הערכי ביותר והסביבתי ביותר

תושבי רתמים והסביבה נהנים ולומדים

הפרויקט שנולד מתוך מחסור בפתרונות אחרים, הפך להצלחה שמושכת מתעניינים מהארץ ומחו"ל

הקיץ הוא עונת זבוב החול, וזה הזמן להיזכר באמצעי ההתגוננות האישיים

חברת סלעית, האחראית על איסוף פסולת אלקטרונית, התנדבה לעזור לעמותת יחדיו

השלום והברכה.
עומדת  אדם  לכל  כי  מאמינים  "יחדיו"  בעמותת 
הזכות הבסיסית למיצוי הפוטנציאל האישי, וכי יש 
להעניק לכל אחד את ההזדמנות והכלים הדרושים 
ולהגשמת  כישוריו  ולמיצוי  לרווחתו  לשיקומו,  לו 

חלומותיו.
כמרכז  יחדיו"  "עמותת  ובשם  המשתקמים  בשם 
לשיקום ולשילוב תעסוקתי בקהילה, אנו מבקשים 
והמקדמת  החשובה  תרומתכם  על   לכם  להודות 

להבטחת המשך פעילות המיחזור האלקטרוני. 
על ההכרה בפעילות זו ועל הנכונות לתת יד תודה 

רבה ויישר כוח!
בהוקרה והערכה

שמעון אילוז, מנהל מפעל השיקום "יחדיו"
אודליה לוי, אחראית שיווק

לכבוד: 
הילה קפלן

מועצה איזורית רמת נגב
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ההתחלה - רתמים. קפ"ק. איחור לגיטימי של שעה. שמונה חבר'ה 
על עוגה של נטע. כבר התחלה טובה של אגירת פחמימות לקראת 
אני  מקטעים.  חלוקת  וחצי.  חודש  עוד  שיש  משנה  לא  המרוץ. 
זה  אותי.  ויחליף  יקפוץ  שמישהו  חשבתי  לעזאזל.  מגזים.  כמובן 

עוד יקרה. אולי. 
בינתיים, הכנות - מנסים לארגן ריצות ביחד. לכל אחד זמן אחר. 
גדעון בבוקר, אני בערב, איתן מתישהו, ארנון לקראת שבת ואיציק 

שולח תמונות מחוף הצוק. בקיצור: לא רצנו ביחד.
טרייה.  אחת  הבטטות  בכל  מחפשים  פורש.  אליצור  לפני,  שבוע 

מצאנו בסוף את אח של עמירם. להלן: אביב.
בתשע.  "מוקדם"  יוצא  אני  רכבים.  בשלושה  יוצאים  לפני.  ערב 
קרית  עד  לצפון  נוסעים  בשמונה.  לצאת  לחץ  שבועז  מזל  וחצי. 
ראיתי  האכסניה.  לפתח  עד  שנרדמתי  מזל  שלילה.  מזל  שמונה. 
קצת לכלוך במסדרון. פרשתי שק"ש. נרדמתי לשעה. קמתי. הגיעו 
חלק מהחבר'ה. נרדמתי עד לזריחה. לא כי אני מעיר את השמש, 

אלא כי לא היו תריסים. 
שישנו  לי  נראה  להגיד?  איך  שיצאתי.  חבל  החוצה.  יצאתי 
ב-24  שיש  יונים  של  חרא  כמה  שמונה.  קרית  של  הטבעת  בפי 
מדרגות. כולם קמים. מוודאים שגדעון ואיציק, שחתכו לפני וישנו 
הזינוק.  לנקודת  נסענו  ונישנוש.  קפה  תפילה.  קמו.  בהושעיה, 
הרשמה. תמונה. "טוב לרוץ בעד ארצנו". מדבר עם איתן: המסלול 

שלך? יפהפה, מלא נוף עם אקליפטוסים ליד הירדן! מדהים! 
בינתיים איציק מזנק. עם עוד חמישים חבר'ה. מה עושים? נוסעים 
לירדן לארוחת בוקר... קונים ביצים, רוטב לשקשוקה משימורים, 
מאיתן:  הודעה  לרוץ.  ממשיכים  החבר'ה  בינתיים  תענוג.  חלבה. 

"מה נסגר? ביאסתם". החבר'ה התבלבלו. כמו במרוץ הקודם. 
יוצאים מהמנוחה אל עבר נקודת הזינוק. אני מקווה שלא  אנחנו 
חום!!  איזה  בום!   - ו  הרכב,  של  מהמזגן  יוצאים  הגענו.  נאחר. 
ינעל החום!!! לא אמור להיות קר בצפון? וצל? איפה הצל שאיתן 
אמר? אין טיפת צל! אני מחכה ליד הרכב, מקווה ומתפלל שבועז 
רץ  אני  הוא!  הנה  מאוד.  מזה  חשש  הוא  הרי  בדרך,  נפצע  לא 
- שם  והוא בסיום  אני מנסה להיכנס לריצה  לכיוון התחנה.  לידו 
ספרינט. לעזאזל! אני מקבל את הצמיד ורץ בקצב מהיר מדי. בלי 
מוזיקה, בלי למדוד זמן ומרחק. אחרי קילומטר או שניים אני מבין 
שמאחורי כל סיבוב יש עוד עלייה. אני ממשיך לרוץ ושותה המון, 
איתן?  ואיפה  חם.  כך  כל  מאיפה  מבין  ולא  מים  עצמי  על  שופך 
טיפת  פה  אין  צל?  הרבה  אותו.  אראה  אני  אם  אותו  אחנוק  אני 
פתאום:  מאי.  אמצע  כבר  עכשיו  במרץ.  אולי  יפה?  מסלול  שיח. 
טרקטורון, שני חבר'ה עם כוסות מים קרים וג'ריקנים. אני שותה 
וממלא את הבקבוק. ממשיך לרוץ ושופך על הראש. איזה חום. אני 
מגיע לסיום מביא לגדעון את הצמיד וכמעט לא רואה כלום. חם 

כבר אמרתי? 

לעצמי.  וחוזר  מהכל  אוכל  אני  ושטוחים.  תמרים  מים,   - בתחנה 
אוסף את גדעון. נוסעים להושעיה. מקלחת. ארוחה. מדברים קצת. 
שינה טובה. קמים. מדברים קצת. נוסעים לנקודה הבאה. אני מגיע 
לנקודת הזינוק. מחייך. נעים. לא חם ולא נעליים. בועז מגיע ואני 
מתחיל לרוץ. התייבשתי. אני מרגיש את זה מהמטר הראשון. כואב 
לי בצד. לא מפסיק לרוץ. בעלייה הראשונה אני מאט, הולך. הכאב 
בצד נרגע. חוזר לרוץ ועוקף שניים שעקפו אותי. איזה כיף לרוץ. 

אני מגביר עד לסיום. 
שלוש  השאר.  כל  עם  ביחד  ישנים.  נוסע.  אוסף.  נוסע.  מחליף. 
שעות עם השכמה כל חצי שעה. בסוף קם, מכין קפה ונוסע לקטע 
טוב.  שיהיה  נקווה  המירוץ.  בדף  כתוב  ככה  מאוד.  קשה  האחרון. 
בועז אמור להגיע עוד עשר דקות. "משה! משה!". איך הוא כאן? 
לא עשיתי שום חימום! בועז רץ בקצב מטורף את הקטע האחרון. 
באסה.  העלייה.  הגיעה  ק"מ  חמישה  אחרי  סבבה.  לרוץ.  התחלתי 
אני רץ והולך לסירוגין. רק שייגמר. ריח של לחם. איזה כיף! אולי 
מסיימים במאפיה? מתקשר לגדעון: אני מעל מאפיה ויש מכוניות 
שם. אתה גם שם? לא. איזו מאפיה? יש ירידה. תגיע. איזו ירידה? 
דקות  עשר  עוד  לרוץ  ממשיך  משחשבתי.  לאט  שרצתי  מבין  אני 
ואז ירידה. ספרינט. סיימתי. איזה כיף! עכשיו רק לחזור לרתמים...

תודה לכם חבר'ה!
משה אמסטרדם

אני נפגשת עם ליאת טמיאט ממרחב עם, בת 43, נשואה לאלי ואם 
בבית  המדברי.  הנוף  אל  הצופה  והמרווח  הגדול  בביתם  לארבעה, 
המולת ילדים משחקים, ריח נעים של פנקייק שנוי הגדולה מכינה 
עלתה  ליאת  לדבר.  יושבות  וליאת  ואני  חברה,  של  ההולדת  ליום 
עקיבא,  לאור  נשלחה  משפחתה  ילדה.  בהיותה  מאתיופיה  לארץ 
ולאחר שנתיים עברה לקריית גת, שם בגרה, סיימה את בית הספר 
התיכון ונישאה לאלי. בשנת 2006 עברה המשפחה למרחב עם עם 
ארבעת ילדיהם נטלי, נוי, אושר ואביה. אבל יש עוד ילד אחד הקורא 

לליאת ואלי אמא ואבא.
"תמיד רצינו לאמץ ילד, ולבסוף החלטנו לנסות קודם את האפשרות 
והוא  יכולים לגדל אותו  ילד שהוריו אינם  זהו  של משפחה מלווה. 
אלינו.  מגיע  הוא  ובחופשות  בחגים  שבוע,  בסופי  בפנימייה.  נמצא 

הוא היה בן 7 כשקיבלנו אותו והיום הוא כבר בן 9". 
התייעצתם עם הילדים לפני שהחלטתם?

"כן, בהחלט. דיברנו איתם והם הסכימו ואפילו שמחו. הבת הגדולה 
התחברה אליו מיד והיא לו תמיד אחות גדולה ומקבלת, אבל כשהוא 
התמקם בבית והצעירים יותר הבינו שזה לא מה שחשבו והוא כאן 
כדי להישאר, היה קצת יותר קשה. היו וישנן תופעות של קנאה, הוא 
קורא לנו אבא ואמא, ורואה בנו הורים לכל דבר. אנחנו עובדים על 
עצמנו כל הזמן אבל אצל הילדים זה אחרת, ואנחנו עוסקים לא מעט 
בגישור בינו ובין הילדים. בשלב מסוים הפריע להם שהוא לבן ולא 
דומה להם. אצלנו צבע העור לא היה בכלל שיקול, העיקר שנוכל 
יכול  טבעי.  באופן  לקבל  היה  יכול  שלא  מה  לו  ולתת  לילד  לעזור 

להיות שבדיעבד ההחלטה הייתה אחרת".
מה היית אומרת למשפחה השוקלת מהלך שכזה?

ליאת מהרהרת, נאנחת ועונה: "הייתי ממליצה קודם כל לדבר עם 
אנשים המצויים כבר בתהליך. זה מצריך המון מחויבות, וצריך להיות 
מודעים למחויבות הזאת. לדעת שהמשפחה משלמת מחיר, וצריך 

כל הזמן לעבוד על החיבור. לדעת שיש ויהיו קשיים, אבל יש גם כל 
הזמן הרבה רגעי נחת ואושר. לפעמים הרגשתי שאולי אני לא עושה 
אותנו  המלווה  הסוציאלית  והעובדת  שצריך,  כמו  הזו  המצווה  את 
באה אלינו לשיחות. מצד שני, אני רואה כל הזמן את השינוי שחל 
בו, את המאמצים שלו להתחבר לילדים. הוא ילד חכם ובוגר שלא 
קל לו מבחינה חברתית. אני רואה את הקשר העמוק שלו למשפחה 
המורחבת שלנו, לאחים ולדודים. הוא שלנו ואי אפשר לשלוח אותו. 
גם אם הוא שונה בצבע, הוא אחד משלנו, ילד שלנו, אח שלנו. אלי 
בעלי הוא כל עולמו. יש לי כל כך הרבה חלומות בשבילו. טבעי כמו 

כל אחד מילדיי. מבחינתי הוא כאילו נולד פה". 
למיכל  להתקשר  ניתן  מלוות,  משפחות  על  בפרטים  למעוניינים 

מרגלית 054-5911364.
חני פריאל, רכזת התנדבות
hitnadvut@rng.org.il 050-4042335

מירוץ הר לעמק 2014

"מבחינתי הוא כאילו נולד פה"

בום! איזה חום!! ינעל החום!!! לא אמור להיות קר בצפון? )צילום: משה אמסטרדם(

אז מה היה שם בצפון הרחוק? 

מעבר לארבעת ילדיהם הביולוגיים, ליאת טמיאט ובעלה אלי התנדבו גם לגדל ילד פנימייה
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ארבעה  מסיעים  יום  בכל  אוטובוסים: 
שלנו  התלמידים  את  אגד  של  אוטובוסים 
והביתה  בבוקר  השונים  הספר  לבתי 
לקנות  שכדאי  ומצאנו  בדקנו  בצהריים. 
מיליון  חמש  במחיר  אוטובוסים  ארבעה 
ההסעה  את  ולבצע  לאוטובוס  ל"י 
נוספים,  יתרונות  זו  לעובדה  יש  בעצמנו. 
נבדקות  כרגע  תלמידים.  להסעות  בנוסף 
של  השונים  וההיבטים  המימון  אפשרויות 

הנושא.
מספר  כבר  פועלת  המשאית  אשפה:  פינוי 
המפוזרים  פחים   170 ומפנה  חודשים 
גדנ"ע  במחנה  שבטה,  במחנה  ביישובים, 
שדה בוקר, בבית הכלא נפחא ובחניון ביר 
עסלוג'. זוהי כמות גדולה בהרבה מהמקובל 
עזרה  הסכם  שיש  למרות  אחת.  למשאית 

ממועצה אזורית אשכול במקרי חירום, אנו 
צפויים לתקלות במקרה של קלקול רציני. 
מספר  של  נוספת  הגדלה  שצפויה  מכיוון 
הפחים, אנו זקוקים למשאית נוספת, דבר 

שייתן לנו גם יותר אמינות בשרות.
גמורה  האב  תכנית  רביבים:  נחל  פארק 
מקווים  הדרושים.  במקומות  ואושרה 

שהעבודה תתחיל בקרוב.
התיישבות חדשה באשלים: יש תכונה רבה 
בסוף  שתתבצע  נרחבת  קליטה  לקראת 
השנה. מדובר ב-20 משפחות שכבר עברו 

את רוב תהליכי המיון.
פירוש  בשיכון.  מחסור  מסתמן  בטללים: 
גידול  מפעל  גדל.  החברים  שמספר  הדבר 

התנינים פועל בינתיים רק... בעיתונים.
האחרונה.  בעת  בחדשות  הייתה  רתמים: 

חברתיות,  בעיות  קיימות  שאכן  האמת 
גרעין הצופים לקיבוץ  וכתוצאה מהן עבר 
תאוות  זמנית.  העברה  שזו  בתקווה  בארי, 
בין  מבדילה  לא  העיתונות  של  הסנסציה 
רתמים  של  המיידית  הבעיה  וסיפור.  אמת 
שפע  של  אסיף  על  להתגבר  איך  היא 
של  מאוד  המוצלחות  בחלקות  הירקות 

העגבניות והמילונים.
גדל  החברים  מספר  ברנע:  קדש  גרעין 
משבעה לתשעה. יציבותם הרבה ודבקותם 
במטרה לא פגו ולא נפגעו כהוא זה. בקרוב 
מאד יוקמו הבתים בניצנה והחברים יעזבו 
זמני,  באופן  גרים  הם  שם  אשלים,  את 
שם  קבעה  השמות  ועדת  לשם.  ויעברו 
ליישוב "ניצנה". דבר זה לא מוצא חן בעיני 
את  לעצמם  לשמר  נאבקים  והם  החברים, 

השם "קדש ברנע".
תחנת הניסיונות: בתחנה החדשה, הנמצאת 
והחלה הכשרת  ליד אשלים, הונח קו מים 
בגלל  מתעכבת  התחנה  העברת  הקרקע. 
הניסיונות,  תחנות  במסגרת  תקציב.  חסר 
שהם  סלרי,  דונם   30 זה  בחורף  נגדל  אנו 
300,000 שתילים, באופן מסחרי. כל נושא 
פיתוח המיכון לגידול זה ייעשה בשותפות 
ישובי חבל מעון, בתקווה למצוא דרך  עם 
בשדה.  הגידול  של  מלא  כמעט  למיכון 
חורפי,  גידול  הם:  הסלרי  גידול  יתרונות 
למים  עמיד  גידול  לייצוא,  רווחי  גידול 

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

היום לפני 34 שנים: תנינים בקיבוץ טללים, התיישבות באשלים וגם סנסציה בעיתונים. מתוך דיווח של יענקלה יוגב, ראש המועצה דאז, 6 ביוני, 1980
מארכיון המועצה

לסיור  הגיעה  מדנוור,  עסקים  אשת  איסרן,  באת' 
מפעילות  וכחלק  המועצה  כאורחת  הנגב  ברמת 
שהיא  לעסק  בנוסף  הנגב-דנוור.  רמת  שותפות 
מנהלת, באת' מלווה אומניות בפיתוח העסק שלהן. 
כבר בתחילת הקשר היא התחברה לפרויקט לקידום 
יזמות נשים, כמי שמאמינה ביכולת של נשים לשנות 
ולהיות  שלהן  והעסקית  האישית  המציאות  את 

מפתח לפיתוח כלכלי של האזור כולו.
היה לה חשוב להגיע שוב לרמת הנגב ולפגוש יזמיות 
והאתגרים  שלהן  העסקים  על  מהן  לשמוע  מקרוב, 
איתן הן מתמודדות, ולבחון כיצד היא יכולה לתרום 

לקידום עסקים של נשים במרחב.
שלושה  של  מרתק  סיור  ערכנו  הביקור  במסגרת 
מחנה  המדרשה,  עם,  מרחב  אשלים,  בעזוז,  ימים 
עסקים  עם  נשים   12 פגשנו  רמון.  ומצפה  רמון 
יוצא  אישי  סיפור  אחת  שלכל  יצירתיים,  סופר 
בפיתוח  דומים  אתגרים  שחולקות  נשים  דופן, 
של  מפגש  קיימנו  הסיור  של  השני  ביום  העסק. 
פורום נשים לעסקים, אליו הגיעו 40 נשים לסדנא 
על ביטחון עצמי - המפתח לקידום עסקי. המפגש 
היה חזק ומשמעותי )את תוכן הסדנא ניתן לקבל 

.)einatmeg@gmail.com בדוא"ל
באת' יצאה מאוד נרגשת מהמפגשים האישיים עם 
הנשים, העוצמה והיצירתיות. הסיור בין הנשים רק 
בפעילות  הייחוד  של  וההבנה  התחושה  את  מחזק 
דומים  אתגרים  עם  המתמודדות  נשים  הנשית. 
במרחב הכל כך אישי, המחלקות משאבי זמן ואנרגיה 
בין אמהות ופיתוח העסק, יוצרות תקשורת אישית 
כל כך בקלות, בונות את העסק מחיבור אישי ותשוקה 

גדולה. רשת של עסקי נשים היא מנוף עבורן.
הקשר עם באת' הולך ונבנה, ובימים אלו אנו בוחנים 
הפעילות  בקידום  שלה  לשותפות  ערוצים  כמה 

ליזמות נשים.
הנגב-מצפה  רמת  לעסקים  נשים  פורום  ובינתים, 
להיפגש,  המקום  זה  לפעילות.  חוזר  רמון-ירוחם 
על  פרטים  פעולה.  שיתופי  ולקדם  לשתף  ללמוד, 
רמת  לעסקים  נשים  פורום  בפייסבוק:  המפגשים 

הנגב.
עינת דורון
נשים יוזמות בנגב
פורום נשים לעסקים
יעוץ וליווי אישי ליזמיות

אורחת מדנוור במפגש עם היזמיות
במסגרת שותפות רמת הנגב-דנוור הגיעה אשת עסקים לסיור משותף עם פורום נשים לעסקים

10 כללים לשיפור התנהגויות מפריעות של ילדים
מהי התנהגות מפריעה, מה גורם לה, ובעיקר - איך נתמודד איתה?

כל  הן  ילדים  של  מפריעות  התנהגויות 
 - ככזו  מגדירים  כהורים  שאנחנו  התנהגות 
בבית  הכללים  את  תואמת  שלא  התנהגות 
מפריעה  התנהגות  היחסים.  את  ומעכירה 
של ילד לא תמיד מובנת לנו, ולא תמיד נוח 
לתקן  כדי  לשים  גבולות  איזה  לנו  ידוע  או 

את המצב. 
ילד  של  מפריעה  התנהגות  לדעת:  חשוב 
בתחושת  חסר  מתוך  תופיע  כלל  בדרך 
יכול  זה  לב.  בתשומת  ורצון  שלו  השייכות 
להיות בבית, אבל בהחלט יכול להיות קושי 
התנהגותו  על  שיקרין  בגן  או  הספר  בבית 
התגובות  את  להעצים  נטייה  לנו  יש  בבית. 
לו את  וזה מה שנותן  שלנו כשילד מפריע, 
ומקבל  הרווח שלו, ככה הוא מרגיש מנצח 

את כל תשומת הלב.
אז הנה כמה כללים להתמודדות:

בתחושת  החוסר  את  שהזכרנו  כיוון   .1
אלא  אשם,  ממש  לא  הילד  אז  השייכות, 
גבולות  וחוסר  למעשיו  שלנו  התגובות 

ברורים. חפשו את התשובה אצל עצמכם.
לא  מהתנהגות  שיותר  כמה  התעלמו   .2
את  תעצימו  אל  אך  תוותרו  אל  רצויה. 
לילד  "לנאום"  במקום  יותר  עשו  התגובות. 

כמה הוא לא בסדר. פעלו.
3. תגמלו התנהגות טובה. בעידוד. במשחק 

משותף. ביותר שימת לב לילד.
היא  הילד  של  ההתנהגות  לזכור:  חשוב   .4
וקשה  מפריע  מה  בדקו  נגדכם.  אישית  לא 

לו.
אל תטפלו בכל מה שמפריע בבת אחת,   .5

לא תעמדו בזה... צעד צעד.
סתמי,  עונש  לא  בחוכמה.  "הענישו"   .6
ולקיחת אחריות. למדו לערוך  אלא למידה 
הסכמים עם הילדים ותיאום ציפיות. שידע 

- מה יקרה אם?
שוב  לבדוק  יש   - התקדמות  אין  אם   .7

ולחזור אחורה.
8. אמרתי לך 1000 פעמים - 1001 כבר לא 

יעזור... תהיו יצירתיים. נסו שיטות אחרות.

9. חשוב לדבר על ההתנהגות בזמן מתאים 
לא  זה  כי  להתפרץ  כדאי  לא  ולכם.  לילד 

יעבוד. נסו להתאפק.
10. כעס לא משפר. אולי לטווח קצר, אבל 
אתם  איך  חשבו  מרגישים?  אנחנו  רע  כמה 
הראו  מכעס.  הימנעו  בעניין.  לפעול  רוצים 

שליטה. היו מנהיגים.
אהבו את ילדיכם ללא תנאי. כך תגדלו ילדים 

עם ביטחון עצמי וגישה חיובית לחיים.

עדינה מוסקוביץ' 
מאמנת משפחתית להורות וזוגיות
מאמנת אישית לשינוי 
והגשמת יעדים 
מנחת קבוצות הורים וגיל הזהב

לפרטים ולהזמנת אימון, 
סדנאות והרצאות:  
havera111@walla.com
 052-3847250

אהבו את 
ילדיכם 

ללא תנאי

באת׳ איסרן יצאה נרגשת מהמפגש
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נתחיל מהסוף 
המלא(  בשמו  גד  )אברהם  לאבי  נשואה  אני  מיכל.  שמי 
השניים  טפו...(.  )טפו  מקסימים  ילדים  לשישה  ואמא 
לפני  שנולדו  ובת  בן  זהים,  לא  תאומים  הם  האחרונים 
כשלושה חודשים והחזירו אותי שבע שנים אחורה בזמן, 
לטיטולים ולילות ללא שינה והפעם ב"דאבל", אבל ברוך 
ה', אין תלונות, רק טוב... אבי הוא איש קבע בחיל האוויר, 
משרת בבסיס ביסל"א ברמת הנגב, ואני אמנית עצמאית. 
בקרוואן  עם,  במרחב  מתגוררים  אנו  שנים  כשלוש  מזה 
קטן ומטופח. לשמחתנו, כבר התחלנו בבניית בית הקבע 

שלנו.
כעת, להתחלה

ומסורת  דת  שומרי  להורים  בירושלים,  וגדלתי  נולדתי 
 1949 בשנת  לארץ  עלתה  ואמי  צבר  אבי  תימני.  ממוצא 
במבצע "מרבד הקסמים". היינו חמישה ילדים, שני בנים 
)לצערנו, לפני כארבע שנים נפטרה אחותי  ושלוש בנות 
המומים  אותנו  שהותיר  דבר  נדירה,  ממחלה  הצעירה 

וכואבים, אך החיים ממשיכים בצל הזכרונות...(. 
הזכוכית  לחלונות  מבעד  להסתכל  מאוד  אהבתי  כילדה 
בסביבה  גדלנו  ומרתק.  מרגיע  משהו  בזה  היה  הישנים, 
השחום  העור  אשכנזי.  ממוצא  וברובה  חרדית  עירונית, 
שלנו, סגנון הלבוש ואורח החיים שלנו שכלל גם טלוויזיה, 
היו שונים מאופי השכונה החרדית, ועל כן לא נוצרו קשרי 
חברות משמעותיים בינינו לבין ילדי השכונה. לרוב היינו 

משחקים יחד, האחים. 
אהבנו לחפש מקומות בהם אפשר להקים "מחנה". בדרך 
כלל החיפושים היו מסתיימים בחדר פח הזבל. הריח לא 
הפריע לנו, אך מסתבר שאנחנו היינו מפריעים לשכנים, 
עצמי  את  זוכרת  אני  הביתה.  חזרה  אותנו  מפזרים  שהיו 
אוהבת  סקרנית,  שובבה,  חייכנית,  חיים,  מלאת  כילדה 
הוריי(,  מלב  פעימות  החסירו  אחת  )שלא  הרפתקאות 

מלאת דימיון ורגש.
בשביל הנשמה

תקופה  לבגרות,  מילדות  מעבר  גם  היה  לתיכון  המעבר 
קרית  באולפנת  כנערה. למדתי  אישיותי  את  עיצבתי  בה 
ארבע-חברון. בתום השירות הלאומי לא חשבתי על טיול, 
על  סגורה  הייתי  לא  והביתה.  לצפון  יומיים  מקסימום 
לימודים, והמחשבה על לעבוד ולהרוויח כסף, ללא תלות 
בהוריי, קסמה לי. כך מצאתי את עצמי כמזכירה בחברת 
עיצוב  ללמוד  התחלתי  הנשמה,  בשביל  במקביל,  נדל"ן. 

וציור אופנה במכללת מרים. בסיום הלימודים היכרתי את 
אבי ונישאנו.

התפילות עזרו
כנשואה לאיש קבע, עברנו לא מעט דירות בחיינו. כשאבי 
דרום  את  לראשונה  היכרנו  נבטים  בבסיס  תפקיד  קיבל 
לרחובות,  עברנו  כך  ואחר  שנים  שלוש  שם  גרנו  הארץ. 
שם נולדו שלושת ילדינו הגדולים. בשלב זה כבר התחלנו 
לחפש מקום מגורים קבוע ויציב, לילדים ולנו. אבי קיבל 
תפקיד במחנה טלי. היה קשה לבשר להורים על המעבר, 
הם רצו אותנו קרוב, ועל כן החלטתי לעשות זאת בצורה 
קיבל עבודה  לה שאבי  ואמרתי  עדינה. התקשרתי לאמי 
נראה  לא  מה,  בהלם:  הייתה  היא  שנים.  לשלוש  בחו"ל 
שבוע,  אותה  מתחתי  ככה  לבטל?  אפשר  אי  אתכם? 
הגזירה.  שתתבטל  עולם  לבורא  תפילות  נושאת  כשהיא 
טסים  לא  אנחנו  בסוף  "אימא,  לה  אמרתי  השבוע  בתום 
שהיא  כמה  רמון".  מצפה  ליד  תפקיד  קיבל  אבי  לחו"ל, 

שמחה, היא אמרה לי "או, ברוך השם! התפילות עזרו".
נפל האסימון 

עבודה  חדר  לי  היה  רמון,  במחנה  טובה  תקופה  הייתה 
"קול  בבי"ס  בירוחם,  לומדים  ועדיין  למדו  הילדים  גדול, 
השקט  את  אהבנו  לנו.  וטוב  להם  שטוב  ראינו  יעקב". 
והנוף המדברי, אבל עדיין לא נפל האסימון. מה שכן נפל זו 
עסקת נדל"ן על בית שהיינו אמורים לרכוש ליד ירושלים. 
ואז, אז באמת נפל האסימון! עשינו סוויץ' במחשבה: אם 

טוב, למה לעזוב?
והגענו  שלנו  החיים  אורח  את  שיהלום  מקום  חיפשנו 
החמימות,  האנשים,  של  הגיוון  את  אהבנו  עם.  למרחב 
מקום  ראינו  זאת  עם  ויחד  הפשטות,  האחדות,  הרגשת 
שניתן לצמוח בו וממנו. שנוכל לתרום בו משהו מעצמנו 
ולהרגיש את ה"ביחד". כמובן שישנם גם לא מעט קשיים 
עבורנו  היתרונות  אך  הנגב,  ברמת  קטן  ביישוב  בלגור 

גדולים ומכסים עליהם.
היצירה שלי

כיוון:  מצאתי  בסוף  ברור.  ולא  לאט  מאוד  התחיל  הכל 
אומנות יהודית, יודאיקה. בהתחלה כל העבודות שלי היו 
עבודות יד. הייתה הרבה השקעה במוצרים, אך לא כולם 
ידעו להעריך עבודת יד ולשלם תמורתה. זה הוביל אותי 
רוצה  שאני  כמו  הדברים  את  לעשות  שצריך  למחשבה 
שם  ביישוב,  קטן  סטודיו  לנו  יש  כיום  אחרת.  קצת  אבל 
במחשב  וגרפיקות  מקוריים  ציורים  יוצרת  בעיקר  אני 

ומעבירה אותם בהדפסים מיוחדים אל מגוון מוצרים, כמו 
חנוכיות מנירוסטה המשולבות עם עץ, תחתיות לסירים, 
ברכות, מגבות, תליוני קיר, תמונות, חולצות, סינרים ועוד. 
נשים  לילדים,  אומנות  סדנאות  בקיום  התחלתי  השנה 
וביישוב  לעסקים;  נשים  בפורום  שותפה  אני  ונערות; 
לבעלי  פורום  מזעקי,  יניב  עם  כשנתיים,  לפני  יזמתי 
לשנות  כוחות,  לשלב  יכולים  אנו  באמצעותו  עסקים, 

ולקדם. 
תקווה לעתיד

עצמי,  את  להגשים  וליצור,  להמשיך  הוא  לעתיד  החלום 
להתפתח מבחינה עסקית, למצוא את האיזון הנכון לקיום 
עמלנו.  מפירות  וליהנות  העבודה  לצד  המשפחה  חיי 
מעבר לחלום האישי שלי, בימים טרופים אלו אני מייחלת 

לשובם הביתה בחיים ובשלום של אחינו החטופים 
טובות  בשורות  בעז"ה  שנשמע  ואייל.  נפתלי  גיל-עד, 

ובקרוב.

הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

אלימון
מטח הגשמים העז שהיכה את האזור, גרם לכל נחל קטן אשר 
כאילו  להרגיש  רבות  שנים  זורמים  מים  של  טעמם  טעם  לא 
הוא הוא הירדן בכבודו ובעצמו. יצאנו מקיבוץ סמר שבערבה 
בשעות בוקר מוקדמות )או לילה מאוחרות, תלוי איך מסתכלים 
על זה(, שמנו פעמינו וכיוונו גלגלינו לכיוון מישוריו האינסופיים 
של הנגב הדרומי. השטפונות של ליל אמש סחפו לעיתים את 
את  מחדש  לנתב  ממש  נאלצנו  מסויימים  ובחלקים  הדרכים, 
הדרך הבוצית. מספר מדרגות חדשות בנחלים הגדולים ואחרי 
חתרנו  אליו  המיוחד  לנחל  הגענו  רגועה  נסיעה  של  כשעתיים 
להגיע. מטרת היום – ציפור קטנה ומיוחדת, כזו שמעטים בארץ 

ראו, במיוחד בשנים האחרונות. 
רחש  מוכר  והבלתי  הנידח  הוואדי  המדבר.  את  העירו  הגשמים 
בנו  הביטו  חובירות  בחדווה,  שרו  ציפורים  עשרות  חיים.  ובחש 
במבט מרחם האומר "מילא, אנחנו חיים פה, אבל מה אתם עושים 
בחור שכוח אל זה?", פראים וצבאים רעו בנחת ואפילו כח אפור 
השמש  קרני  את  סופגים  בשלווה,  להם  השתזפו  צב  וחרדוני 

החמימות.
הלאה.  המשכנו  אבל  לריאות  עמוק  הזה  היופי  כל  את  שאפנו 
מטרתנו העיקרית היא אותה ציפור, ואל לנו להסיח דעתנו ממנה. 
המשכנו ללכת, כשלפתע שמענו שריקה חדה ומיד אחריה עוד 
אחת, מעט גבוהה יותר, ועוד ועוד – והנה נגלה לנו הנסיך! כמו 

שיח  על  לו  עמד  מדברי  שייח' 
והסתכל סביבו: האלימון. 

שלא  נזהרים  לאט,  התקרבנו 
הקרקע.  על  והתיישבנו  ייבהל, 
והחלה  סביבה  הביטה  הציפור 
קצובות  שריקות  לשרוק  שוב 
שעלו לטונים גבוהים יותר, ואז 
אל  והמריאה  כנפיה  את  פרשה 
כנפיה  משתאים.  עמדנו  על. 
הפתוחות הצבועות בשחור ולבן 
כל כך בלטו, כאילו צילם מישהו 
בארץ  או  באולפן  המחזה  את 
בפוטושופ  הדביקו  ואז  רחוקה 
קשה  המדברי  הנחל  של  לרקע 
האלימון  בהגיע  הזה.  היום 
מטרים  כעשרים  של  לגובה 
אסף  נסיקתו,  את  באחת  עצר 
וצלל  מיפתח  חצי  לכדי  כנפיו 
בזיג זג אקרובטי לכיוון האדמה. 

כשנראה שעוד מעט תהיה התרסקות בלתי נמנעת, פרש כנפיו 
קסומות  דקות  מספר  בילינו  ככה  בולט.  שיח  על  ברכות  ונחת 

בחברתו של השייח', שמדי כמה דקות חזר 
על מעוף הקסם שלו, ואז עזבנוהו לנפשו, 
עדיין נפעמים מהחוויה הכל כך נדירה הזו. 
יש לו בודאי שניים שלושה גוזלים והרבה 

עבודה. שיהיה לו בשקט ובהצלחה!
הגדול  עפרוני,  של  מין  הוא  האלימון 
מקורו  שביניהם.  והנדיר  ארצנו  בעפרוני 
את  מזכירים  הייחודית  ושירתו  הכפוף 
ישראל,  של  הלאומית  הציפור  הדוכיפת, 
"עפרוני  גם קיבל את שמו האנגלי  ומכאן 
את  ואוהב  לגמרי  מדברי  הוא  הדוכיפת". 
מישורי החולות והלס שבעבר כיסו חלקים 
רחבים מהנגב והערבה. בעבר קיננו מאות 
ובערבה,  אלימונים בנגב המזרחי, בניצנה 
ואיבוד  חולות  כריית  בעקבות  היום,  אך 
חמישה  בין  לנו  נותרו  שלו,  הגידול  בתי 
בחלומותיי  המדבר.  בכל  זוגות  לעשרה 
טבע  וחובבי  תיירים  לוקח  אני  הכמוסים 
החוויה  את  ולחלוק  האלימון  את  לראות 
המכוננת הזו, אך היום אני יודע כי את מקום הימצאו אני צריך 

לשמור בסוד, ולו רק בכדי להבטיח את הישרדותו.

ציפורימפו
מידד גורן

מיכל פריזה, מרחב עם 

אני זוכרת את עצמי כילדה מלאת חיים, חייכנית, שובבה, סקרנית, 
אוהבת הרפתקאות )שלא אחת החסירו פעימות מלב הוריי(

היום אני יודע כי את מקום הימצאו אני צריך לשמור בסוד
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סיפור קפקאי מדברי
ימי הביניים של עכשיו

לימים  מתכוון  אני  הביניים.  ימי  היו  הימים 
אחריו  שבא  לזה   1982 של  המונדיאל  שבין 
הטבע  שמורת  ההם,  הביניים  בימי  ב-1986. 
הגנים  רשות  של  לאומי  גן  הייתה  עבדת  עין 
הלאומיים, כשאלה היו נפרדים מרשות הטבע. 
בית ספר שדה שדה בוקר החזיק את השמורה 
עוד  המעיין"  "אל  הולך  שהיה  עובד  והעסיק 
עובד המעיין  פגש  פעם  הופיעו.  שש"ס  לפני 
ומחרחר.  מפרכס  מוות,  סף  על  שהיה  תייר 
בחניון  שחנה  רכבו  לשוד  קורבן  היה  המסכן 
התחתון של עין עבדת. הוא היה חולה סוכרת 
פריצות  האינסולין.  זריקות  לו  שנגנבו  קשה 
החלטתי  כן  על  שבשיגרה,  דבר  היו  הרכבים 
ולהתחקות  יוזמה  לקחת  המקרה  בעקבות 

אחר השודדים, פורצי המכוניות.
בן המדבר שהפך לאבי המדבר

עד מהרה למדתי את השיטה. אחד מהחולייה 
הקניון  ממרום  התצפיתן.  היה  הגנבים  של 
שמעל לעין מור, היה מסמן בשפת הסימנים 
בעיתוי  לפעולה  להיכנס  שניים  בת  לחולייה 
אל  התרחק  תמים  זוג  כאשר  למשל  הנכון, 
הם  רומנטית.  באווירה  הקסום  הקניון  תוך 
ניפצו את שמשות הרכב, גנבו חפצי ערך ורצו 
לרמת  העולה  העתיק  המעלה  מור,  במעלה 
מבני  שהפכו  המקום  בני  היו  החבר'ה  עבדת. 

המדבר לאבות המדבר...
מור,  במעלה  חיפוש  במסע  כשעליתי  פעם 
הפנים  משרד  של  סניף  שפתחו  חשבתי 

על  פזורים  היו  ודרכונים  זהות  תעודות   -
השודדים  שזרקו  חפצים  לצד  לרוב  השביל 
לרכב  נכנסתי  פעם  ערך.  בהם  מצאו  משלא 
פיתיון תחת שמיכה, ביום חם למדי, וארבתי 
לבאים. כמעט הצליח לי, אלא שהחום בתוך 
להפתעתי  שרב".  "שבירת  הצריך  הרכב 
בדיוק בשעת יציאתי מהרכב ראיתי את אחד 
החל  משהופתע  בידו.  וסלע  קרוב  הפורצים 
לנוס במעלה מור כאיילה שלוחה, או במקרה 

שלנו, ראוי לומר כיעל נובי.
מבצע תושיה

עם המידע המבוסס פניתי למשטרה ותיארתי 
את הבעיה והצורך בפתרונה. מרוב התלהבות 
המשטרה  לשר  מכתב  כתבתי  מטופשת 
פתרון  הצעתי  בו  המנוח,  לב  בר  חיים  דאז 
לבעיה ועזרה עקב "אזלת ידה של המשטרה 
מכתב  הגיע  סבירה  תקופה  כעבור  במקום". 
מנומס מלשכת השר, בו נאמר שבודקים את 
שכחתי  הפנייה.  על  תודה  ומוסרים  הטענה 
בהם  השגרה  לחיי  חזר  המעיין  מהמכתב. 
המשיכו  הטריסטרמיות  בוא  טרם  הציפורים 
התרבו  הכחדה  בסכנת  שהיו  היעלים  לצייץ, 
קמעה, ורק עורבים שחורים חגו מעל למצוק, 
העורבים האפורים עוד היו צפונבונים. אפילו 

נשרים ורחם קיננו במצוק השמורה.
תודעת שירות

יום אחד, רגיל למדי, הגיעו אליי שני שוטרים 
נחמדים )על אמת(. שאלו אם אני מר פלמ"ח, 
את  נעלו  מיד  כן.  שאכן  יתרה  בחיבה  ועניתי 

סף  על  שהיה  ובשקט  מאחוריהם,  הדלת 
כי  לביתי  אליהם  שאתלווה  ביקשו  לחישה, 
אם  שוב  שאלתי  חיפוש.  לי  לעשות  צריכים 
לא נפלה טעות בזיהוי, והם בשלהם: אם אני 
שאי  הוסיפו  ועוד  טעות!  אין  אז  פלמ"ח,  מר 
אפשר לספר או לשחרר מידע... הכל מבוסס 

על מידע מודיעיני חסוי.
יצאנו אט, חיוור היה היום. מה זה חיוור, ממש 
בדרכנו,  הצהריים.  באמצע  מאורות  ליקוי 
ילדים  או  אישה  יש  שאם  בנימוס  ביקשו 
בבית יש להכינם, שלא ייבהלו... כבר אמרתי 
תודעת  עם  באמת,  על  נחמדים  שוטרים 
אם  לשאלתי  לקוח"...  ה"חושבים  שירות 
הביאו צו חיפוש, אמרו שאין, אבל אם יצטרכו 

יסדרו את זה בקלות.
בכל  לא  הרי  פעולה,  שיתפתי  זאת  למרות 
יום באים אליך שוטרים סוציאליים, שמגלים 
שלא  לביתי  נכנסנו  בעבריין.  התחשבות 
פניהם  על  נסכה  שמיד  לב  שמתי  נעול.  היה 
אני  אם  תעשייתי  בשקט  שאלו  קלה.  מבוכה 
הזה  כי אמרו להם שבבית  בטוח שזה הבית, 
רכב,  של  טייפים  בכמויות.  גנוב  רכוש  יש 
חשבו  מצלמות.  וידיאו,  מכשירי  טלוויזיות, 
חשמל"  "מחסני  רשת  של  סניף  שפתחתי 
בבית. משהבינו שאין לי אפילו טלוויזיה אחת, 
וכל רכושי דל, הם החלו לרחם עליי וביקשו 
בנימוס שאחתום על הצהרה כי בזמן החיפוש 
לא גרמו נזק או חבלה. חתמתי ועודדתי אותם 
הסוציאלית.  התחשבותם  על  כגמול  בחיבה, 

ביקשתי אפילו ברמיזה שיסבירו מה פתאום 
הם  אך  בית,  לביקור  באים  החיים  באמצע 

סירבו בטענה ש"המידע מודיעני מסווג".
מקום לדאגה

ותסכול.  דאגה  מרוב  חודש  איזה  ישנתי  לא 
מה קרה? מה זאת אומרת "מידע מודיעיני"? 
חצי שנה לאחר מכן, בעודי יושב תחת האשל 
שלושה  אליי  הגיעו  היום,  כחום  ביתי,  בחצר 
אחד  "סולחה".  לקיים  ביקשו  מלאכים. 
הקפה  של  לאדים  מבעד  ביקש,  הדוברים 
כי  והבהיר  התקלה  על  להתנצל  המהביל, 
למכתב  תגמול"  "פעולת  היה  בביתי  החיפוש 
את  ציינתי  ובו  לב  בר  לשר  שכתבתי  הנאצה 
"פעולת  זה  מה  המשטרה".  של  ידה  "אוזלת 

תגמול"? זה היה ממש "סיכול ממוקד"! 
כי  מודאג.  יותר  נעשיתי  סולחה  מאותה 
אפילו  לחפש  אפשר  מודיעיני"  "מידע  עם 
זוג  הייתם  כאילו  אשתך,  של  בתחתונים 
על  רבות  חלמתי  אמנם  בטהרן.  החי  איראני 
חתונה עם איזו פרסית )השם במערכת(, אבל 
לא ייחלתי לשותפות "במגעים" עם משמרות 

המהפכה... 
תובנות

גדולות  יוזמות  מיותרות.  יוזמות  תתפוס  אל 
טומנות סכנות גדולות. אם כבר תפסת יוזמה, 
אל תפגע בבעלי עניין, כי אם בעל העניין הוא 
בעל כוח וסמכות יתרה, אתה עלול לקרוא את 
ולעולם  בכלא,  "המשפט"  קפקא  של  הרומן 

לא תבין מאיפה זה בא לך...

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

לגננים המדבריים. החום בשיאו, הצמחים  זוהי שעת המבחן 
תיראה  שהגינה  נדרש  והגנן  פריחתם  שיא  את  עברו  כבר 
במיטבה. אבל איך ניתן לעשות זאת כאשר פרחי החרצית קמלו 
עליהם  ארוכים,  פרחים  הצמיחו  החינניים  התבלינים  מזמן, 
כבר לא מרנינים את כוס התה )מי רוצה תה חם בחום הזה?(, 
עלי השקד והרימון שחורים מפייחת והעלים של התות והגפן, 
שרק לפני חודשיים היו ירוקים ורעננים, עכשיו צהבהבים עם 

שוליים חומים ובכלל יש תחושה של עייפות בגינה? 
זה  הרי   - העגום  במראה  אותו  כשמאשימים  לגנן  נעים  לא 
לדכדוך.  ייכנס  לא  העמיד  הגנן  אך  בגינה.  גם  הטבע,  מחזור 
כמו שבחיים יש עליות וירידות, כך גם לגינה יש תקופות פחות 
משחיז  השוויצרית,  מזמרתו  את  מהנדן  מוציא  הגנן  טובות. 
בקרב  מוכרת  תופעה  יש  לגזום.  לגינה  ויוצא  היטב  אותה 
גננים - תסמונת הגוזם - שבה כשגנן, חובב ומקצוען, מתחיל 
לגזום, מהר מאד הוא מאבד שליטה על תנועותיו, גוזם מימין 
ראו  נעלם.  מהעץ  חצי   - מהר  וחיש  קטן,  ענף  כל  ומשמאל 

הוזהרתם: שימו עין על גנן עם מזמרה בעונה זו! 
העץ,  מנוף  מ-25%  יותר  לגזום  אין  בעצים  לזכור:  יש  ככלל, 
במקרה  השורשים.  לנפח  אנרגיה  לספק  להמשיך  שיוכל  כדי 
של שיחים, תבלינים ורב-שנתיים, דווקא ניתן לגזום "עמוק", 
יוכל להתחדש עם  עד לבסיס הצמח. לאחר הפריחה, הצמח 
צימוח חדש ורענן, ואף עשוי לפרוח בשנית בעונה זו והגינה 
תראה יותר שמחה. יש צמחים שרק מתחילים לפרוח באמצע 
הקיץ, כגון אגפנתוס, שיח-אברהם, תולבגיה והדגניים זיפנוצה 
אלה  לצד  לשותלם  כדאי  הגינה  שבתכנון  כך  ומלעניאל, 

הפורחים מוקדם.

פינת הצמח המדברי - שיח-אברהם
בטבע  הורבניים.  למשפחת  השייך  סוג  הוא  שיח-אברהם 
המין שיח-אברהם מצוי Vitex agnus-castus(( נפוץ בצפון 
ובמרכז הארץ. הוא נקרא על שם השיח בו הסתבכו קרניו של 
שיח- יצחק.  עקידת  בפרשת  ניצל  יצחק  וכך  )השה(  האייל 
ברפואת  ביותר  המוכרים  המרפא  מצמחי  אחד  הינו  אברהם 
לטיפול  נרחב  בשימוש  נמצא  הוא  מודרנית.  מרפא  צמחי 

לרכושו  וניתן  הורמונלי,  איזון  חוסר  של  שונות  בבעיות 
בתמציות. מראה העלים מזכיר במעט את צורת עלי הקנביס, 
אך בניגוד להם שפת העלה של שיח-אברהם אינה משוננת. 
זהו שיח נשיר בגובה של כ-2 מטר שפורח ביוני-יולי בסגול 
עמיד  הוא  לנחלים,  סמוך  גדל  הוא  שבטבע  למרות  ובוורוד. 
ליובש ויסתפק בהשקיה מועטה. הוא גם מושך מאביקים רבים 

ואהוב על פרפרים. 

הוא   )”Vitex trifolia ”purpurea( ארגמני  שיח-אברהם 
סגול.  בצבע  ועליו  מאוסטרליה,  שמוצאו  עד  ירוק  גדול  שיח 
יפה לשלבו עם צמחים בצבע אפור-כסוף. יתרון נוסף לצמח 
שהוא לא טעים ליעלים, כך שניתן לשותלו במדרשת בן-גוריון 

ובמצפה רמון ללא חשש. 
גלעד מיכאלי
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

לא טעים ליעלים. שיח-אברהם ארגמני

לא להגזים בגיזום



      

Save the Date האירוע המרכזי
יום חמישי ב' אלול 28/8/2014

פרטים בהמשך .... 60רמת הנגב חוגגת

 שעות העבודה של הבלנית בד"כ 
הן 20:00-22:00 

בכל מקרה נדרש תיאום טלפוני 
)ולא sms( לפחות יום מראש.

ביישוב מרחב-עם פועל מקווה 
לטובת נשות היישוב והמועצה כולה

אילנה הבלנית  זמינה לתיאום החל 
 מהשעה 16:00. 

טלפון לתיאום: 0509917114

חברת מ.א ניהול פרויקטים פיקוח 
בניה ויעוץ אדריכלי

מספקת שירותי ניהול ופיקוח 
לקבוצות או לקוחות פרטיים 

המעוניינים  בבניה פרטית הכוללים 
ליווי צמוד משלב התכנון ועד 

קבלת המפתח.
הדרך הנכונה והבטוחה לקבל את 

הבית עליו חלמתם.

חדש בית השנטי – סדנה חווייתית לאנשי מקצוע בתחום הטיפולי – חינוכי – 
אימוני שמאפשרת רכישת מיומנויות בינאישיות ע"י הפעלות עם סוסים.

דפנה שוורץ והצוות שלה מגיעים להתארח בבית שנטי במדבר.

הצטרפו גם אתם לסדנה המרגשת הזאת

לפרטים – חוות הסוסים שנטי במדבר
 052-8488641O 03-5195410 אבינועם צדוק

סוסים מובילים שינוי בעולם הטיפולי חינוכי


