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הסכם היסטורי בין ירוחם לרמת הנגב
 עיר הבה"דים תעבור מתחום רמת הנגב לירוחם, והרשויות 
יפעלו במשותף להקמה ופיתוח של מיזמים מניבי ארנונה 

שנים ארוכות של סכסוך בגין חלוקת הכנסות 
החודש  נחתם  היסטורי  הסכם  לקיצן:  הגיעו 
והמועצה  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  בין 

עו שגובש,  ההסכם  בבסיס  ירוחם.  קהמקומית 
קריית  של  שטחה  העברת  על  ההחלטה  מדת 
רמת  של  משטחה  הבה"דים(  )עיר  ההדרכה 
ירוחם, והגדרת שטח נרחב  הנגב לשטחה של 
מצומת הנגב בצפון ועד למכתש הגדול במזרח 

לפי במשותף  הרשויות  שתי  תפעלנה  קשבו 
תוח מיזמים משותפים חדשים, מניבי ארנונה, 
שהכנסותיהם יתחלקו 50% לכל רשות. כמו כן 

קתפעלנה שתי הרשויות במשותף בתחומי הת
קרבות, תעשייה, תיירות, חקלאות, חינוך, קהי

לה, איכות סביבה וכל נושא אחר למען שיפור 
רמת ואיכות החיים לתושבי הרשויות.

בין  האחרונים  בחודשים  שנרקם  ההסכם, 
רמת  האזורית  המועצה  יו"ר  ריפמן,  שמוליק 

קהנגב, ובין מיכאל ביטון, ראש המועצה המקו
מית ירוחם, הושלם החודש לאחר שאושר על 
ידי שתי מליאות הרשויות. השגתו של ההסכם 
התאפשרה לאחר חודשים של הידברות ומו"מ 
משותפת  הבנה  ותוך  המועצות,  ראשי  בין 
ליצירת מודל חשיבה מחוץ לקופסא שמטרתו 

איחוד כוחות אזורי במקום מחלוקות.
ירו המקומית  המועצה  ראש  ביטון,  קמיכאל 

סוגית  את  להכריע  המשותפת  :"ההחלטה  חם 
נגב לירוחם היא  הגבולות וההכנסות בין רמת 
לכת  ומרחיקת  היסטורית  משמעות  בעלת 

קעבור ירוחם, עבור רמת הנגב, כלל הנגב ובמ
ידה מסוימת עבור מדינת ישראל כולה. עבור 

המועצה  לביסוס  בהזדמנות  מדובר  ירוחם 
ומלא  משמעותי  חיבור  באמצעות  והקהילה 

קר אלינו  צמוד  המתפתח  הכלכלי  העוגן  קאל 
להגיע  מנת  על  הבה"דים.  עיר   - ההדרכה  יית 
להסכמה נדרש מכל אחת מהרשויות והנהגתן 

להכר ונחישות  ציבורי  לב  לאומץ  קלוויתור, 
עת הסוגיה. פשרה היסטורית זאת מאפשרת 

פעו לשיתופי  ומאמצים  מבט  להפנות  קלנו 
התעשייה,  בתחומי  ומשמעותיים  גדולים  לה 
התרבות,  החינוך,  הכלכלי,  הפיתוח  התיירות, 
שיו"ר  מאמין  אני  ועוד.  החקלאות  הקהילה, 
ועדת הגבולות יאמץ את המסקנות במהירות 
ח"כ  הפנים  ששר  לכך  נפעל  ויחד  האפשרית 
גדעון סער ייתן לפשרה זו תוקף חוקי ומעשי 

עוד בשנת 2014".

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים
המקומית  המועצה  עם  הסכם  על  החודש  חתמנו 

קירוחם, הסכם שהוא לא פחות מהיסטורי )ראו ידי
עה נפרדת בעמוד זה(. כמי שליווה, דחף וקידם מאז 
ובמשך למעלה מעשור את הקמת קריית  הולדתה 
ההדרכה, ביחד עם אריאל שרון, חשבתי כי ההחלטה 
של  השיפוט  שטח  לתחום  ולהעבירה  עליה  לוותר 
ירוחם היא הביטוי הנכון לבחירה בהקמתה באזור – 

יצירת מנוף לפיתוח האזור כולו למען תושביו.
מעבר לפרטי ההסכם, הכולל העברת שטחים וכסף 
להגיע  שלנו  היכולת  על  מעיד  הוא  המועצות,  בין 
לעמק השווה עם שכנינו. בסופו של יום, הפיתוח של 
הנגב הוא אינטרס משותף לכולנו, ואת הפירות של 

ההסכם הזה כולנו נקטוף.
אני מלא הערכה לשיתוף הפעולה עם מיכאל ביטון, 
שמנהיגותו תרמה לגיבוש הסכם חשוב זה ותאפשר 

קלכולנו להתמקד בתנופת הפיתוח שתצעיד את הא
זור. טובת התושבים והאזור כולו היא המניע החשוב 
אני מאוד מקווה שיישום ההסכם  לגיבוש ההסכם. 

לא יתעכב, ויאושר על ידי כל הגורמים במהרה. 

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

פינת המתמיד
במסגרת פרויקט שוטר בא לגן התקיים יום שיא לילדים

ילק"מ 
בתאריך 1.5.14 נערך יום שיא של פרויקט 
שוטר בא לגן, שהתקיים בכל גני המועצה 
עברו  היום  במהלך  הנגב.  רמת  האזורית 
בנושא  ומגוונים  רבים  נושאים  הילדים 
הניידת,  הכרת  בדרכים,  זהירות  משטרה, 
הילדים  ועוד.  חשוד  חפץ  השוטר,  הכרת 
קיבלו תעודות שוטר עם התמונה שלהם. 
הילדים עברו בין התחנות השונות: כיבוי, 

התנ משטרת  חילוץ,  יחידת  קאמבולנס, 
מג"ב,  של   101 יחידת  של  אופנועים  ועה, 
אופנועים של סיירת מתנ"א, צה"ל, מג"ב, 
מיול, צוות אורגן, פיזור הפגנות ועמדת ירי 
צבע בה הילדים התנסו בירי על בקבוקים. 

לניי נכנסו  אופנועים,  על  טיפסו  קהילדים 
התנדנ חיילים,  עם  אלונקה  על  היו  קדות, 

ולמדו  החילוץ  יחידת  עם  העצים  בין  דו 
הם  המשטרה.  של  השונות  היחידות  על 
וקיבלו  בדרכים  זהירות  בעמדת  הצטלמו 

מגנטים, התקררו עם קרטיבים, צפו בתצוגה 
ולסיום  שלו  הרובוט  עם  וחבלן  פרשים  של 
קיבלו חולצות וכובעים ירוקים עם סמל של 

המשטרה והמרכז המשולב ברמת הנגב. 
כשמסוק  הגיע  השיא  של  השיא 

וכרז  הילדים  מעל  מעוף  ביצע 
להם ואף נחת במצפור טלי.

ביום נטלו חלק שוטרים, מש"קים 
קובעלי תפקידים מהמפקדה הכפ

רית נגב של מג"ב. באו לביקור המ"פ, 
קצין המתנדבים והסממ"ר. כמו כן הגיעו 

האחראים על זהירות בדרכים במרחב.
במלאכה,  והעוסקים  המסייעים  לכל  תודה 
ובמיוחד למתנדבים: יורם דרור, עומר ארליך 

ואברהם דויטש.

קורס מתמיד
משתתפים!   18 עם  מתמיד  קורס  נפתח 

המוע ברחבי  סיורים  מבצעים  קהמתנדבים 
ומשתתפים  לאירועים  מענה  נותנים  צה, 

ואבט מיוחדות  פעילויות  קבמבצעים, 
חת אירועים. כיום יש 79 מתנדבים, 
באותו  ייגמר  שהקורס  ובתקווה 
התחיל  בו  משתתפים  של  מספר 
נוסף ומשמעותי  ויהווה מכפיל כוח 

למועצה. בהצלחה לחברי הקורס!
פקד שיפרה בוכריס
מפקדת החבל

מג"ב 
אפשר  אי  ובכלל,  במלאכה  העוסקים  לכל 
זה  תודה!  לומר  מבלי  כזה  יום  לסיים 

קהמקום להביע את מלוא ההערכה לשוט
לכל  ודודו,  חן  שפרה,   - הנחמדים  רים 
החילוץ,  הכיבוי,  על  הנפלאים  הצוותים 

האמבולנס, החיילים, המתמיד ועוד...
קפרויקט "שוטר בא לגן" הוא הזדמנות נפ

לאה להראות לילדים ולהורים ששוטר זה 
חביב  מוכר,  מכאן.  מישהו  אלא  בלגן,  לא 

קועוזר, בקיצור, שוטר שהוא חבר. אני מק
פעולה,  שיתוף  של  רבות  שנים  לעוד  ווה 
כדי שכל ילד קטן יזכה לראות "שוטר בא 

לגן".
תודה רבה, 

מיכל פריאל
מנהלת מחלקת גנים
אגף קהילה וחינוך

הילדים הכירו מקרוב את המשטרה על תפקידיה השונים

סיור חברי 
המליאה

חברי המליאה סיירו החודש וסקרו את 
ההתרחשויות ביישובים ופרויקטים שונים 

ברחבי המועצה. בסיכום היום התכנסו לישיבת 
עבודה בעזוז יחד עם מנהלי המחלקות.

בתמונה: ראש המועצה וחברי 
המליאה מקבלים סקירה על 
הפיתוחים האחרונים ב"זרעי 
ג׳נסיס" )צילום: שי ניר(

רונית מקייטרינג "רוניתא" פינקה את 
קבוצת הוותיקים באוכל מכל הלב

 התנדבות בטעם 
של עוד

קבאחד הימים צלצלה אליי רונית, בעלת הק
שהיא  וסיפרה  במדרשה,  "רוניתא"  ייטרינג 
לוותיקי המועצה,  רוצה לעשות מחווה  מאד 
כמו  שבהתנדבות  ומכיוון  כמובן.  בהתנדבות 
שבנו,  המיטב  את  נותנים  אנחנו  בהתנדבות 
זה  מאד  טוב  לעשות  יודעת  שרונית  ומה 
לבשל, הצעתי לה להכין ארוחת צהרים קלה 
לקבוצת הוותיקים המתכנסת כל יום חמישי 
את  קיבלה  רונית  במו"פ.  הרצאות  לסדרת 
להפליא  יפה  מזנון  ופרסה  בשמחה,  ההצעה 
וטעים לא פחות. הוותיקים אכלו ונהנו, והודו 

לרונית במחיאות כפיים.
את  להוציא  לנו  שעזר  לוי,  למנשה  תודה 

לרו תודה  וכמובן  הפועל,  אל  היפה  קהרעיון 
ניתא של רונית.

חני פריאל
רכזת מתנדבים, מח' 
לשירותים חברתיים

בס"ד
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המיליונר מצ'ילה תרם ספר תורה לבאר מילכה

ממשיכים לבחור מקומי ולאכול בריא

הפילנטרופ היהודי-צ'יליאני לאונרדו פרקש ביקר החודש ברמת הנגב

תשעה מגני המועצה עוברים לתפריט המכיל דגנים מלאים, קטניות, ירקות ופירות )והרבה פחות סוכר(

אנטוניו  עם  תקציב  עתיר  לסרט  צילומים  בזמן 
המולטי-מיליו החודש  קפץ  שין,  ומרטין  קבנדרס 

ובאר  סופה  ליישובים  פרקש  לאונרדו  היהודי  נר 
ידוע,  ובעולם לנדבן  מילכה. פרקש נחשב בארצו 
ולאחרונה התחיל להביע עניין בסיוע להתיישבות 

בנגב. 
לטקס  לישראל  אור  תנועת  ביוזמת  הגיע  פרקש 

גן שעשועים שתרם לקיבוץ סופה שבמו קחניכת 
עצה האזורית אשכול, ולאירוע הכנסת ספר תורה 
שתרם לבית הכנסת בבאר מילכה. תוך דקות הפך 

האירוע למסיבה גדולה שנמשכה לתוך הלילה.
עד לאחרונה, פרקש היה מוכר בעיקר כפילנטרופ 
גדול בארצו ובעולם, אך בחודשים האחרונים שמו 

קמוזכר רבות דווקא במדורי התרבות והרכילות כש
חקן קולנוע המצטלם בימים אלו יחד עם אנטוניו 
הצפוי  לסרט  נוספים  וכוכבים  שין  מרטין  בנדרס, 
לצאת לאקרנים בקיץ הקרוב. בסרט, המספר את 
בקק שנלכדו  הצ'יליאנים  הכורים   33 של  סיפורם 
ריסת מכרה למשך 69 ימים, ישחק פרקש בתפקיד 
עצמו - בעל המכרה שקרס, לצד בנדרס שישחק 
את  ששבר  הראשון  הכורה  ספולבדה,  מריו  את 

השתיקה והתפרסם בתקשורת העולמית כ"סופר 
מריו".

פרקש, שבשנותיו הראשונות התפרנס בעיקר כנגן 
בין הופעות ברחבי ארצות הברית,  קלידים שנדד 
לאחר  למולטי-מיליונר  האחרונות  בשנים  הפך 

קששב לארצו, החל לנהל את העסק המשפחתי וה
ביא אותו לשיאים חדשים. פרקש הוא בעל עסקים 
רבים, כשהמשמעותיים בהם הם המכרות בצ'ילה 

ובעבר אף התפרסם כמועמד לנשיאות המדינה.
שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת נגב: 

בי היא  מילכה  באר  לישוב  התורה  ספר  ק"הכנסת 
טוי ציוני נפלא לאמונה ולקשר שבין העם היהודי 

ולש להמשיך  נוכל  כי  מקווה  אני  הנגב.  קליישוב 
וההתיישבות  היהדות  הציונות,  לחיזוק  ידיים  לב 

ברמת הנגב".
ק"לאונרדו הוא חבר ותיק של המשפחה", אמר או

פיר פישר, סמנכ"ל תנועת אור להתיישבות בנגב 
ובגליל ובנו של הזמר דודו פישר, שהופיע לא מעט 

קפעמים עם פרקש בימיו כנגן. "לאחרונה נוצר בי
ואני  החברי,  לקשר  מעבר  מקצועי,  קשר  גם  נינו 

מקווה שפרקש ירחיב את התעניינותו בנגב".

קהילה  ואגף  הסביבתית  היחידה  היל"ה,  מרפאת 
"בו בפרוייקט  שנייה  שנה  זה  ממשיכים  קוחינוך 

ילדי אשכולות  חרים מקומי ואוכלים בריא". 192 
הגנים של הפיילוט בקדש ברנע, מדרשת בן גוריון 
ומחנה טלי )בסיס רמון( נהנים ממעבר לתפריטים 
בריאים יותר. בכל אשכול התהליך מעט שונה, אך 

קהקווים המנחים הם מעבר לדגנים מלאים, הפח
תת צריכת הסוכר, העלאת מגוון הירקות והפירות 
בהם  בגנים  )קטניות(.  מהצומח  חלבון  ותוספת 
בן  )מדרשת  משנה  יותר  כבר  הפרוייקט  מתקיים 

קגוריון, קדש ברנע( כבר חל שינוי משמעותי בתפ
ריט, ומרבית הילדים אוכלים את המנות בהנאה. 

המונים  החינוך,  משרד  גני   9 הפרוייקט  במהלך 
יחד 192 ילדים, עברו סדנאות חוויתיות, טעימות 

קויצירתיות, חלקן נערכו בשיתוף ההורים. את הס
צמח  אוקסנה  המועצה  תושבות  העבירו  דנאות 

קמקדש ברנע, חלי שדה מטללים ועמית מלכה מר
תמים. בנוסף, צוותי החינוך עברו סדנאות בישול 

נטו טופר,  חני  הנושא.  עם  יותר  טובה  קלהיכרות 
רופתית מרפאת היל"ה תושבת כמהין, מלווה את 
הפרוייקט מבחינה מקצועית, נפגשת עם הרכזות 
עם  פרטניות  פגישות  גם  צורך  וכשיש  והצוות, 

ההורים.
נעזרנו ביועצת כלכלית מטעם חממת ניצנים של 
הרשות לפיתוח הנגב, על מנת שנוכל להעריך את 
בריא  לתפריט  השינוי התקציבי בעקבות המעבר 
לפי  אך  להשגה,  קשים  היו  מהנתונים  חלק  יותר. 
מה שהתקבל )בעיקר מהחומר של גני מדרשת בן 
גוריון( ניתן לראות כי לאורך זמן השינוי התזונתי 

וא הגנים,  של  המזון  בתקציב  לחריגה  הביא  קלא 
בתפריט  התקציב  לעומת  מעט  לחסוך  יכול  פילו 
אנו מעוניינים לקדם צריכת  הקודם. בשלב הבא, 

קתוצרת מקומית של רמת נגב )בעיקר ירקות ופי
רות( בגנים. 

קהילתיות  גינות  להן  וצומחות  הולכות  בנוסף, 
הפרוייקט  לבין  הישובים  בין  פעולה  בשיתוף 
בישובים משאבי שדה, רביבים, מדרשת בן גוריון 
ישובים  בוקר.  משדה  פנייה  גם  וקיבלנו  וטללים, 

קנוספים המעוניינים בהקמת גינה קהילתית מוזמ
נים לפנות ליחידה הסביבתית.

חפשו אותנו גם בפייסבוק - 
מתכונים, עדכונים ועוד: 
www.facebook.com/groups/
MazonMekomi
ד"ר רותי ברגר

מרפאת הילה 

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים למזכירויות הישובים 
ובאתר המועצה 

●חודש הקריאה וחודש המורשת בעיצומם. פרסום ביישובים ובאתר 
המועצה, שווה לעקוב!

●כל תאריכי סיום החוגים מופיעים באתר המועצה.

●05.06.14 תיקון ליל שבועות מאוחר עם אנסמבל שיר אדמה "מדרק
שיר"

יום חמישי, ז' סיון, בשעה 21.00 בפאב 40, קיבוץ טללים
ערב שירה בציבור מיוחד, בו התורה הופכת לשיר. על הקשר בין רבקה 

אמנו למיכה שיטרית, ובין יעקב רוטבליט לסנה הבוער, בשירי ארץ 
ישראל היפה והקשר שלהם לתורה.

מוזמנים צעירים וצעירים ברוחם. כניסה חופשית.

●10.06.14 הצגת ילדים "דויד וגולית", תיאטרון אורנה פורת
יום שלישי, י"ב סיון, 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.

●16.06.14 הצגת תיאטרון "רק אתמול נולדה" תיאטרון באר שבע 
יום רביעי, י”ח סיון, בשעה 21.00 באולם גולדה, קיבוץ רביבים

הארי ברוק, טייקון מושחת וגס רוח, מגיע לוושינגטון. המטרה: לשחד 

פוליטיקאי מרכזי בממשל כדי להשיג השפעה וכוח. הבעיה: בילי, 
בת זוגו הסקסית, רקדנית מועדונים לשעבר, חסרת השכלה וטאקט, 

המצליחה להביך אותו שוב ושוב באירועים החשובים ביותר ובכך 
לאיים על הצלחת התכנית. הפתרון: הארי שוכר את שירותיו של פול 
קורול, עיתונאי צעיר, על מנת ש"יחנך" קצת את בילי ויגרום לה להיש

מע מעט יותר חכמה. מכאן העניינים רק הולכים ומסתבכים. פול, 
שמופתע לגלות תלמידה פתוחה, ישרה וצמאת דעת, הולך ומתאהב 

בה, ובילי מצדה מתחילה להבין את גודל השחיתות שבה מעורב הארי. 
יחד הם מחליטים לחשוף בתקשורת את הפרשה הגדולה. אבל להארי 

הזועם והאלים אין שום כוונה לאפשר לזה לקרות והוא מחליט לעצור 
אותם בכל מחיר. קומדיה סאטירית שנונה, נוקבת, מפתיעה ומותחת, 

קעל הקשר בין הון לשלטון, בין ניצול לבורות ועל בחורה צעירה שנא
בקת על עצמאותה ומנצחת כנגד כל הסיכויים.

משך ההצגה כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה.
הצגה אחרונה לעונת המנויים.

מכירת כרטיסים מוקדמת בעלות 70 ש"ח באתר המועצה עד 
15.06.14 בשעה 12.00.

ניתן לרכוש גם בקופת האירוע החל מ-20.30.

●07.08.14 היכונו למופע קיץ למבוגרים... פרטים בהמשך

●28.08.14 היכונו לחגיגות פתיחת שנת הלימודים בסימן 60 למועק
צה... פרטים בהמשך

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

תחזית תרבות

צילום: אור אלכסנדר , תנועת אור הכנסת ספר התורה הפכה למסיבה אל תוך הלילה 
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במעמד  ציפורים,  גן  ברנע  בקדש  נחנך  לאחרונה 
כל מי שתמך, עזר ויעץ ובנוכחות ילדי גני הפתחה. 
ענבל קפלן, גננת בקדש ברנע, מספרת כיצד נולד 
ומומש הרעיון: "הכל התחיל מביקור של שמוליק 

קבגנים. הוא שאל מה חסר לכל גננת, מה היא היי
קתה רוצה. בגלל האהבה שלי לציפורים )אני חוב

ואף  בת ציפורים מגיל צעיר, עברתי קורס טיבוע 
עבדתי במרכז לצפרות בירושלים(, רציתי לעשות 

קמשהו מיוחד שמתקשר לנושא, מקום בו אוכל לה
נחיל את אהבתי לילדי הגן ולאחרים. הבנתי שאין 

שהד והרגשתי  בקדש  מוצלים  מקומות  קמספיק 
לו, הוא איזשהו מקום מסתור  זקוקה  בר שהייתי 
המשולב עם מקום התכנסות – כיתת שדה, מוצלת, 

שאפשר לשבת בה ולהעביר מפגשי חוץ.
ק"לשמחתי הגדולה, שמוליק נענה מאוד מהר לב

קשה שלי. גיליתי שציפורים זו אהבה מאוד גדולה 
תחנת  את  שניהל  בלבן,  אמיר  את  זימנתי  אצלו. 
הציפורים בירושלים, לייעץ לנו איך כדאי להקים 

גורן היו מעורבים  מקום כזה בקדש. אמיר ומידד 
בתכנון הראשוני, כאשר המטרה היא ליצור נקודת 

לציפו מים  מקור  וגם  בציפורים  לצופים  קמסתור 
רים הנודדות שזקוקות למים ומזון במהלך מסען. 
לאחר התכנון הראשוני הוכנה תכנית מפורטת על 
המושכת  צמחייה  לתכנן  כדי  נוף,  אדריכלית  ידי 

ציפורים. 
"תודה לריפמן שדחף, התלהב מהרעיון, לקח את 
זה ברצינות ומימש זאת. אני בטוחה שגן הציפורים 
ישמש את הילדים של היום ואת הדורות הבאים, 

מטיילים ומשפחות".
אני מצטרפת לדבריה של ענבל ומקווה שהמקום 
ישמש ילדים ומשפחות ויסייע לנו להקנות לילדים 
את אהבת הטבע בכלל וללמדם את טבעה הייחודי 

של רמת הנגב גם בתחום הצפרות.

מיכל פריאל
מנהלת הגיל הרך, אגף קהילה וחינוך

1. הכרה בשירות הפסיכולוגי החינוכי - לאחר שנים רבות 
קהכיר משרד החינוך בשירות הפסיכולוגי החינוכי של המו

השפ”ח,  מנהלת  מוכרת.  כתחנה  הנגב  רמת  האזורית  עצה 
היא  שמשמעותו  המהלך  את  בנחישות  הובילה  קצר,  אנה 
עבודתם  תקופת  על  הכרה  יקבלו  מתמחים  שפסיכולוגים 
בצעד  מדובר  לכאורה  מוכרת.  לא  לתחנה  בניגוד  בשירות, 
טכני, אך משמעותו רבה, בשל היכולת להשיג פסיכולוגים 

קאיכותיים שיעבדו במרחב גיאוגרפי כמו שלנו. תהליך ההכ
רה שלווה בתוספת תקן וחצי של פסיכולוגית לתיכון לחינוך 
של  ההכרה  את  אפשר  חדשה,  עולה  ופסיכולוגית  סביבתי 

התחנה ועיבוי מערך התמיכה החינוכי.
ק 2. אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות ברחבי המועצה - כמ
די שנה התקיים טקס יום הזיכרון באנדרטת ביר עסלוג'( מול 
פארק גולדה(, בו המועצה ציינה את חללי מלחמות ישראל 
ובפרט את חללי קרבות מלחמת השחרור בביר עסלוג' שגבו 
הנגב.  חטיבת  ולוחמי  רביבים  תושבי  ביניהם  הרוגים,   32
הממלכתי  לטקס  הנופלים  משפחות  עברו  הטקס  לאחר 
בבית הקברות הצבאי בקיבוץ רביבים. ביום חמישי שקדם לו 

קשרו כל תלמידי בית ספר משאבים את המנון הפלמ”ח במס
השנה  זו  שמתקיים  תש"ח"  לוחמי  "בעקבות  פרוייקט  גרת 

השנייה.
3. ערב יום העצמאות - התקיים אירוע מועצתי של שירה 
בציבור במתחם פאב 40. האירוע הוא חלק מחגיגות ה-60 
ניחר.  שגרונם  עד  וצהלו  שרו  משתתפים  כמאה  למועצה. 
ברחק לסיורים  מטיילים   150 כ יצאו  שלמחרת  -בבוקר 
אינו  המועצה  מתושבי  גדול  שחלק  במקומות  המועצה,  בי 

אורלייה, באר מילכה, פארק  חוות  חוות אשבא,  כגון  מכיר, 
ציורי הסלע, מצפה רביבים ועוד.

ויום הזיכרון הם  4. ועדות השמה - הימים של יום השואה 
מהימים הקשים בשנה. בנוסף, לחלק מאיתנו יש את הימים 
לילדים  זכאות  שנותנות  ועדות  אלו  ההשמה.  ועדות  של 

לצע רגילות.  כיתות  של  במסגרת  ללמוד  יכולים  קשאינם 
רי, חלק מן המקרים שבאים לוועדה חושפים בפנינו ילדים 
יום מורכבים  יום  ומשפחות שנדרשות להתמודד עם קשיי 
באופן בלתי רגיל. הוועדות הסתיימו... במקרים רבים זו רק 

התחלה של עבודה.
החלה   - סביבתי  לחינוך  בתיכון  פנימייתי  חוץ  מסלול   .5
ההרשמה לשנת הלימודים תשנ"ה למסלול החוץ פנימייתי 
בתיכון לחינוך סביבתי, לבוגרי כיתות ח' של רמת הנגב. זהו 

קמסלול חדש שמאפשר לתלמידי האזור ללמוד בתיכון לחי
קנוך סביבתי במדרשת בן גוריון וללון בביתם. לפרטים נוס

פים ושאלות ניתן לפנות אליי ישירות 050-5545502 ולבית 
הספר 08-6532801.

שלל  עם  הקריאה  חודש  החל  החודש   - הקריאה  חודש   .6
אירועים, מפגשים והופעות. החודש השנה הוא בסימן "זמן 
אישה", ומפגשים מרתקים עם הופעות וסיורים יהיו בכל רחבי 

http://rng.org.il/?p=12569 המועצה. לפרטים נוספים
- כמסורת השנים האחרונות, במהלך  נגב מטיילת  7. רמת 
הנגב  רמת  תושבי  של  סיורים  מתקיימים  מאי-יוני,  חודש 
ברחבי הארץ, בעיקר בירושלים ובתל אביב. השנה החלטנו 

קלטייל בשפלת יהודה ובמישור החוף הדרומי. לפרטים נוס
.http://rng.org.il/tours2014 פים

8. פרויקט הדרים - במסגרת מעבר צה"ל לנגב עם יחידות 
ההש שיעור  את  לשפר  ניסיון  יש  והטכנולוגיה,  קהתקשוב 

15 תלמיק  תתפות של בנות ביחידות אלה. השבוע התכנסו
דות כיתות י"א הלומדות 4 ו-5 יחידות מתמטיקה, מהתיכון 
לחינוך סביבתי ומבית ספר השלום במצפה רמון, לחשיפה 

קלפרויקט הדרים. הפרויקט מציע לתלמידות כיתה י"א לע
הצבאי  בשירות  ולהשתלב  י"ב  במהלך  מקצועי  קורס  שות 

קבמערך התקשוב של צה"ל על פי בחירתן, ובכך לרכוש מק
ייחודי  פרויקט  זהו  גם לאחר הצבא בתחום ההיי-טק.  צוע 
נא ליצור קשר  יוצאת דופן עבור בנות. לפרטים  והזדמנות 

עם ד"ר סמדר כהן 052-2916426.
לאירועי  נערכים  אנחנו   - חוגים  פעילות  סיום  מסיבות   .9
http://rng.org. הפעילות  סיום  תאריכי  לכל  השנה.  סיום 

.il/?p=17822
במועצה  השירות  שנת  מסגרות  לכלל  הוקרה  כנס   .10 
האזורית רמת הנגב - ברמת הנגב יש היום כ-200 צעירים 
וצעירות שנמצאים בשנת השירות במסגרות שונות )ניצנה, 
קיבוץ  והגנים,  הטבע  רשות  ארץ,  דרך  מכינת  הנגב,  מכינת 
שדה בוקר, בית ספר שדה שדה בוקר, איילים ועוד(. הכנס 

קהינו יוזמה של מרכז הצעירים להוקיר את הנוער על בחי
רתם לעשות שנת שירות בנגב, ומצד שני לדבר על העשור 
קדימה כפוטנציאל להתיישבות בנגב ולעשייה תורמת. הכנס 
אורגן על ידי ענבר סאלר, במסגרת מלגת מעורבות חברתית 

של קרן דיוויס להשכלה גבוהה.
ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך

ביומה  נפגשו  החג  מסורת  כמיטב 
קבוצות  הפסח  חופשת  של  האחרון 
מיישובי  היטב  ומאומנות  תוססות 
השנתי.  הרגל  קט  לטורניר  המועצה 

קכל הקבוצות הפגינו כושר גופני מעו
בנות  ובנחישות.  בהגינות  ושיחקו  לה 
המיומן,  ההדרכה  צוות  בעזרת  ובנים, 

קייצגו בכבוד רב את יישוביהם והשקי
להבקיע  מנת  על  רבים  מאמצים  עו 
הזמן  בפרקי  הניתן  ככל  רבים  שערים 

מש מספר  משחק.  כל  של  קהקצובים 

חקים בהם לא הושגה הכרעה בדקות 
בעיטות  בחגיגת  הסתיימו  המשחק 
הנלהב.  הקהל  עידוד  לקול  פנדלים, 
כבר  שכזה  וחברתי  ספורטיבי  אירוע 

מזמן שלא נראה ברמת הנגב.
להצלחתו,  תרמו  אשר  לכל  תודות 

המו ולשחקנים  לשחקניות  קובראשם 
החינוך  לצוותי  למעודדים,  כשרים, 
לקיבוץ  המלווים,  ולהורים  היישוביים 
רביבים שאירח אותנו, לצוות הכדורגל 

של רמת הנגב ולשופטים המתנדבים.

מאי 2014 – אגף קהילה וחינוך

הקבוצות הפגינו כושר גופני מעולה

צילום: דרור הראל "גן הציפורים ישמש את הילדים של היום ואת הדורות הבאים" 

גן ציפורים נחנך בקדש ברנע

טורניר קט רגל לילדי כיתות א'-ח'

הגן משלב בין מקור מים לציפורים ונקודת מסתור לצופים

בטורניר שנערך ברביבים שיחקו כל הקבוצות בהגינות ובנחישות

דרור הראל
מנהל מח' ספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

אייל מוריוסף
מנהל מח' נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך
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הפסח  חופשת  של  הראשון  בשבוע 
יצאו כ-150 חניכי שכבות ד'-ו' למחנה 

קפסח המועצתי המסורתי של בני המו
השיא  אירוע  הוא  פסח  מחנה  שבים. 
וההדרכה  הפעילות  שנת  של  המרכזי 

והמדרי יוצאים החניכים  בו  קבתנועה, 
קכים לפרק זמן ממושך מהיישוב לחוו

יה נדירה בשטח.
ועסק  להב  ביער  המחנה  נערך  השנה 

סי ברוח  וקיימות,  חברות  קבשוויון, 
פוריו המופלאים של ד"ר סוס. בבוקר 
את  החניכים  השאירו  הראשון  היום 

מא והסלולארי  המחשב  קהטלוויזיה, 

ונכנסו  המחנה,  אל  למסע  יצאו  חור, 
עיצבו  בנו,  חיו,  הם  בו  דמיוני,  לעולם 
ויצרו במשך שלושה ימים ושני לילות. 

הקבו מדריכי  את  כלל  המחנה  קצוות 
ט'  שכבה  חניכי  י'-י"א,  משכבות  צות 
שהקימו ותפעלו את המחנה, י"בניקים 
והצוותים,  הפלוגות  את  שהובילו 
הנוער  ומחלקת  מד"בים  גרעינרים, 

במועצה.
לאט  קסומה,  הייתה  במחנה  האווירה 

האמי מ"החיים  הילדים  עברו  קלאט 
שלושה  הילדים.  עולם  לתוך  תיים" 
עמוסי  בשטח,  אינטנסיביים  ימים 

חינוכי  תהליך  ייצרו  ותוכן,  פעילות 
גיבוש  רגילה:  בלתי  בצורה  משמעותי 
שייכות,  תחושת  עצמאות,  קבוצתי, 

מסו חוויית  אתגרים,  עם  קהתמודדות 
גלות וכמובן כיף גדול.

א"ש  טיולים,   - המגוונות  הפעילויות 
יצירה,  פעילות  מחנאית,  בניה  לילה, 
סיפורים,  דיונים קבוצתיים,  משחקים, 
 - אתגרית  ופעילות  תחרויות  הצגות, 

קיצרו מארג של תוכן ערכי ומקום לבי
טוי אישי לילדים, שחזרו הביתה מלאי 

חוויות, עייפים, צרודים ומאושרים.
שז על  תודה  אישית,  בנימה  קולסיום, 

מסור  חינוכי  צוות  עם  לעבוד  כיתי 
הלב  מכל  תודה  כמותו.  מאין  ואיכותי 
המועצה,  לצוות  לפעילים,  למד"צים, 
חלמו,  אשר  ולמד"בים,  לגרעינרים 
חשבו, תכננו, עבדו, ליוו, הזיעו, חיבקו 

ונתנו את כל כולם כדי להוציא לפועל 
את "מחנה נבטה" 2014.

ליה אליעזר, רכזת בני המושבים
מחלקת נוער וצעירים, 
אגף קהילה וחינוך

כל  התאספו   11.5-12.5 התאריכים  בין 
אנשי החינוך הבלתי פורמאלי מכל ישובי 

בס חברתי.  אקטיביזם  לסמינר  קהמועצה 
מחנ אנחנו  למה  המשתתפים  בחנו  קמינר 

כהזדמנות  הקיץ  לתקופת  והתכוננו  כים, 
חינוכית. 

קהסמינר היה מורכב מגיחות חינוכיות שנב
בחר  צוות  כל  מצומצמים,  צוותים  ע"י  נו 
נושא שחשוב לו לבחון ולקבל עליו נקודת 
מבט נוספת. הנושאים שבהן עסקו הגיחות 
תקשורת  נוער,  מחנך  נוער  חלוציות,  היו: 
צדק  וסביבה,  טבע  אחר,  חינוך  חיובית, 
חברתי. במהלך הגיחות כל קבוצה נפגשה 

עם אנשים מעוררי השראה וקיבלה זוויות 
ראיה ורעיונות חדשים כיצד לחנך להעביר 

ולהנחיל ערכים תוך כדי השראה חינוכית.
מגבש  חברתי  ערב  עברנו  הראשון  בערב 

קומיוחד על חוף הים, שנבנה ע"י צוות החי
נוך של המדרשה. ביום השני של הסמינר 
הגיחות  עיבוד  נושאים:  במספר  עסקנו 

קהחינוכיות, הקיץ כהזדמנות חינוכית, הה
סיכון(  מצבי  )מניעת  הקיץ  של  פתעות 
וארגז כלים למדריכים. בנוסף עברנו סדנה 
ספק  שללא  התלהבות,  ד"ר  ע"י  מיוחדת 
כיצד  ולהבין  לרגש  אותנו,  לעורר  הצליח 

עושים חינוך תוך כדי התלהבות.

זמן  הרבה  בחובו  טומן  שהקיץ  ספק  אין 
פנוי לילדים ולנוער, ולכן הוא יכול לשמש 
כהזדמנות חינוכית מדהימה, לסגירת שנה 
וחיזוק תהליכים חינוכיים. מאידך הוא גם 

ומ יודע  אני  שואבת.  לאבן  להפוך  קיכול 
שוכנע שיש לנו במועצה צוות ערכי, מסור 
שיעשו  מבחירה  חינוך  אנשי  של  ומגובש 

קאת המירב כדי להפיק את המיטב, מכל אי
רועי הקיץ המשותפים והיישוביים.

דן שפירא 
מחלקת נוער 
אגף קהילה וחינוך

הנה זה מתקרב וכבר כאן - מופעי הסיום 
גולדה ברביבים.  של חוגי המחול באולם 

רבי וביום  מסורת,  כבר  זאת  ספק  קללא 
עי 11.6.14 יצפו ילדי בתי הספר של צין 
ומשאבים במופע הסיום של ילדי החוגים 
שיתקיים  נגב,  רמת  מתנ"ס  של  למחול 
יכלול  המופע  ברביבים.  גולדה  באולם 
והמשתתפים  שונים,  בסגנונות  ריקודים 

מספ הקרובים  חבריהם  יהיו  ספק  קללא 
סל הלימודים בכיתה, אלה שהם פוגשים 

בהפסקה. 
בערב יתקיים מופע מורחב לקהל הפתוח 
לכל  מיועד  המופע  חופשית.  ובכניסה 

קהמשפחה ויציין את סיומה של שנת פעי
לות ענפה של המרכז למחול ברמת נגב. 
בין השאר יבוצעו ריקודים בסגנונות ג'אז, 

וי ובלט,  ברייקדאנס  הופ,  היפ  קמודרני, 
שולבו בה גם קטעים מתוך מופע להקת 
של  הייצוגית  הלהקה  מומנטום,  המחול 

רמת נגב.
כולנו  נתכנס   20:30 בשעה  למחרת 

קלצפות במופע הלהקה שתחשוף את יצי
גולדה  באולם  זאת  גם  "זומביזון",  רתה 

הכו עם  הלהקה  עבדה  השנה  קברביבים. 
סגל,  שיר  יוצרת  רקדנית/  ריאוגרפית/ 
בשילוב עבודה של שמרית ברקאי, מורה 

קמתוך סגל המורים במרכז למחול והמא
פרת הראשית של הלהקה.

שי דוד, רכז תחום מחול
המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

קסם של מחנה פסח

סמינר אקטיביזם

מופעי סיום חוגי מחול במתנ"ס

בני המושבים יצאו למחנה ברוח סיפוריו של ד"ר סוס

החודש התכנסו אנשי החינוך הבלתי פורמאלי במועצה לדון בהכנות לקיץ

במופע יבוצעו ריקודים בסגנונות ג'אז, מודרני, היפ הופ, ברייקדאנס ובלט

שלושה ימים בלי מחשב, טלוויזיה וסלולארי

צילום: גלית טמיר  הקיץ יכול לשמש כהזדמנות חינוכית מדהימה 

בחופשת הפסח יצאו ילדי כיתות א'-ג' מרחבי המועצה לטיול ברכס שיירות. 
הרכס משקיף על הדרך לירושלים, בה עברו השיירות עם האוכל, המים 
והתרופות לירושלים הנצורה בחודשים הראשונים למלחמת העצמאות.

היה מעניין ומהנה! 

במסגרת תהליך ז' של גיבוש זהות, יצאו בתחילת חופשת הפסח ילדי כיתות 
ז' מהמועצה לפרויקט בר מצווה. הפרויקט כלל משחק משימה חווייתי בשוק 

מחנה יהודה וביקור משמעותי במנהרות הכותל, במטרה להתחבר לעומק 
המורשת היהודית שלנו.

לירון סטולרו, מדריכה מדרשת בן גוריון
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

מירב קאודרס, רכזת נוער מרחבעם
מחלקת נוער וצעירים, אגף קהילה וחינוך

כחלק משיתוף הפעולה בין המועצה לאגף לתרבות תורנית, נערך לראשונה 
ברמת הנגב חידון משניות. בחידון זכתה במקום הראשון כרם קאפח ממרחב 

עם. כרם תייצג את המועצה בחידון המחוזי שיתקיים באשדוד – בהצלחה!
אז אם ככה, למה מישנונה? כי החידון התקיים ביום המימונה, ואחרי 

המופלטות והמתוקים  הנבחנים היו יותר מרוכזים...

המופע יציין את סיומה של שנת פעילות ענפה

בני המצווה בירושליםטיול לרכס שיירות

מה זה מישנונה?
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קוראים לי יעל, נולדתי וגדלתי במדרשת 
קבן גוריון והיום אני סטודנטית לתואר רא

שון בחינוך וניהול באוניברסיטת בן גוריון. 
במלגה  משתתפת  אני  האחרונה  בשנה 
למעורבות חברתית במועצה ומקדמת את 
תחום היזמות העסקית וקורסים וסדנאות 

העשרה לצעירי המועצה. 
חלק  לקחת  רצון  מתוך  למלגה  הגעתי 

להש ובמטרה  חברתית  בעשייה  קפעיל 
וחסרים  פיע בתחומים שבעיניי חשובים 
לצעירי המועצה. לדעתי, מגוון הקורסים 
והסדנאות המוצעים לצעירים בתחומים 
ספורט  יזמות,  יד,  מלאכת  אמנות,  כמו 
מעוניינת  אני  מצומצם.  מאוד  וכדומה, 
שמי  לכך  ולהביא  בנושא  לשינוי  לגרום 
מסוים  בתחום  מועשר  להיות  שרוצה 

קלא יצטרך לנסוע עד המרכז בשביל לל
מוד אותו. אני חושבת שמעבר להעשרה 
הם  הסדנא  או  הקורס  תעודה,  ולרכישת 
עוד  עם  והיכרות  למפגש  הזדמנות  גם 

בתחו שמתעניינים  מהמועצה  קצעירים 
חזקים  קשרים  ולפיתוח  משותפים  מים 

יותר בתוך המועצה.
קדרך המלגה נוכחתי לגלות עד כמה המו

יוזמות,  מעודדים  הצעירים  ומרכז  עצה 
המו מתושבי  העולות  ובקשות  קרעיונות 

מהצעירים  שהרבה  חושבת  אני  עצה. 
לא מודעים לכך ש"יש עם מי לדבר" ולא 
מנצלים את הבמה הזו בשביל ליצור שינוי 

ולהשפיע. 
קבימים אלו מועבר באינטרנט שאלון בנו

גע לקורסים וסדנאות ההעשרה במועצה, 

אשמח מאוד שכל אחד יפנה מספר דקות 
שבאמת  במה  וישפיע  עליו  יענה  מזמנו, 

מעניין אותו!
יעל גיא

מלגאית למעורבות 
חברתית של קרן דיוויס
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

חמי של  חבורה  יצאנו,  מרץ  קבחודש 
שה צעירים מיישובים שונים במועצה, 

לדנ הראשונה  הצעירים  קלמשלחת 
הקהילה  עם  השותפות  במסגרת  וור 

המשל במסגרת  בקולורדו.  קהיהודית 
חת נפגשנו עם צעירים בגילנו מדנוור 

משות באירועים  אצלם,  קוהתארחנו 
המיוחד  הקשר  על  מהם  שמענו  פים 
שלהם לישראל, שהוא אוהב מאד אבל 
צעירים  חבר'ה  גילינו  מאד,  מורכב  גם 
בקיאים ביותר ופעילים ביותר בהקשר 
של ישראל בארה"ב. בנוסף, נפגשנו עם 

היהו בקהילה  שונים  תפקידים  קבעלי 
וחווינו  המושלגים  בהרים  טיילנו  דית, 

גם את חיי הלילה בדנוור. 
לכנס  אורלינס  לניו  המשכנו  משם 
לשנתק אחת  המתקיים   Tribefest -ה

צפון  מכל  יהודים  כ-1500  ומארח  יים 
 Happy hour בין  זה,  בכנס  אמריקה. 
זאת,  )בכל  ג'אז  למסיבת  יציאה  לבין 

יהודים צעי נפגשנו עם  קניו אורלינס(, 
שמקדי ואיכפתיים,  מעורבים  קרים 

היהודית  לקהילה  מחייהם  הרבה  שים 
על  המון  שלמדנו  ספק  אין  ולישראל. 

החברים בצד השני של השותפות ועל 
עצמינו, וזכינו בחוויה מטורפת!

אנחנו ממשיכים את המפגש בין צעירי 
הקהילות בדרכים ופורומים שונים. מי 
שמעוניין לשמוע יותר ולהצטרף מוזמן 

ליצור קשר במייל:
liorzluf1@gmail.com 

מוריה בן עמי, קיבוץ רביבים
חברת משלחת הצעירים לדנבר
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

ומדריכת  דרך  מורת  אני  מאיר,  דנה  שמי 
במו פתחתי  שנים  שלוש  לפני  קאופניים. 

עצה חוג רכיבת אופניים לנשים. מקבוצה 
של שבע נשים הגענו היום כבר לקבוצה 
נהנות  אשר  נשים,   12 של  משמעותית 
להיפגש פעמיים בחודש לרכיבה משותפת 
מיישובים  מגיעות  הרוכבות  הנגב.  ברחבי 
שדה-בוקר,  )המדרשה,  במועצה  שונים 
פתחת ניצנה, רביבים, חוות בודדים מרחב 

עם וטללים( והן ברמות רכיבה שונות. 
כבר הרבה זמן גלגלתי את הרעיון לקחת את חוג הנשים למסע 

קשל יומיים על אופניים באזור הערבה, והשנה התכנון יצא לפו
שביל  לאורך  הנמצאים  מקסימים  רכיבה  בקטעי  ובגדול,  על, 
ישראל לאופניים: הקטעים שבין חולות כסוי לנאות סמדר ובין 

קצוקים לפארן. שביל ישראל לאופניים הינו פרויקט לאומי להק
מת שביל אופני הרים, לאורכה של המדינה מהחרמון בצפון ועד 

לים סוף בדרום. 
כסוי  חולות  של  המדהימים  מהנופים  התחלנו  הראשון  ביום 
)כולל הליכה קצרה בין הדיונות(, עלינו לנוף עוצר נשימה לעבר 
הערבה וסיימנו בפונדק בנאות סמדר. מרבית הרכיבה הייתה על 

סינגלים זורמים. בלילה ישנו בשטח בפארק ספיר.
קלמחרת השכמנו קום, הגענו ליישוב צוקים, שם רוב הבתים בנו

יים מבוץ. משם ירדנו לוואדי, שם חברנו לסינגל צוקים, שביל 

ישראל  שביל  במסגרת  שהוכשר  חדש 
כללי  בכיוון  נמשך  השביל  לאופניים. 
דרומה ועובר במערכת יובלים היורדים 

קלנחל הערבה. בדרך חלפנו על פני תופ
עה גיאומורפולוגית מיוחדת של סלעים 
כתוצאה  שנוצרו  )"הצבים"(  מעוגלים 
פארן  נחל  את  חצינו  מים.  של  מבלייה 

וסיימנו בכיף גדול במושב פארן.
הטיולים הרכובים המשותפים משלבים 

לברי תורמים  ובוודאי  והעשרה  קעניין 
אות, אך לא פחות חשוב – קבוצת הרכיבה הנשית נותנת לכל 
משתתפת הזדמנות להתפתחות אישית, העצמה וחיזוק מערכת 
הקשרים והסיוע ההדדי עם נשים אחרות באזור. המשתתפות 
בטיול סיכמו את החוויה: "חוויה קסומה", "חברותא מקסימה", 

"אין על אחווה נשית".
בשנת  לחוג  להצטרף  אותך  גם  מזמינות  הקבוצה  ובנות  אני 
יש   – משתנה  הפיזי  לחשוש! האתגר  מה  אין  הפעילות הבאה. 

קטיולים קלים ואחרים יותר מאתגרים, אך כולם אפשריים ומת
אימים לכל רוכבת המעוניינת לאתגר את עצמה בחברה טובה 

ותומכת. ואני כבר חושבת על הטיול הגדול הבא...
דנה מאיר, מדריכת רכיבה
המחלקה לספורט והעשרה
אגף קהילה וחינוך

מעורבים חברתית

משלחת הצעירים לדנוור

הנשים יצאו לדווש בערבה

יעל גיא, ממקבלות המלגה למעורבות חברתית, מזמינה אתכם להשפיע על היצע הקורסים והסדנאות לצעירים

חמישה מצעירי המועצה יצאו להכיר את בני גילם היהודים מקולורדו

קבוצת הרכיבה לנשים יצאה לראשונה למסע בן יומיים

למדנו המון על החברים בצד השני של השותפות, וזכינו בחוויה מטורפת

הזדמנות להתפתחות אישית והעצמה

טיול מאתגר בנחל רחף
יצאנו כ-20 צעירים מהמועצה לטיול אתגרי  ביום שישי ה-2.5 
במיוחד – נחל רחף המצוקי שבמדבר יהודה. השכם בבוקר יצאנו 

קלדרך והגענו לחניון שבתחתית הנחל. התחלנו את המסלול בהת
העלייה  כל  לאורך  כאשר  לנחל,  במקביל  קצרה  בעלייה  נשפות 

יכולנו לראות את המפלים בהם נגלוש בסנפלינג.
לאחר תדריך קצר ניגשנו נרגשים ואמיצים ישר לעניין והתחלנו 
זו הייתה הפעם הראשונה שעשינו  לגלוש. עבור רובנו המכריע 
סנפלינג, ועבור חלקנו זו הייתה התמודדות לא קלה. בעזרתם של 
המדריכים הסבלניים והמקצועניים של בית ספר שדה שדה בוקר 

קזו הייתה חוויה כייפית ומהנה לכולנו, גם לאלו שכל גלישה וגלי
שה הייתה להם אתגר. המסלול היה בנוי בהדרגתיות, כשהמפל 

הראשון הוא בגובה כמה מטרים בודדים והמפל השישי והאחרון 
בגובה 45 מטרים!

כשסיימנו את המסלול כבר הייתה שעת צהריים חמה, לא ויתרנו 
קובדרך עצרנו לטבילה מרעננת בבריכות המים של עין בוקק. עיי

פים ומרוצים חזרנו הביתה עם ציפייה לטיול הצעירים הבא.
עומר גדיש, כפר עדיאל
פעיל בפרוייקט מעורבות חברתית במרכז הצעירים
אגף קהילה וחינוך

עושים פסיכומטרי
קורס הפסיכומטרי של מועד יולי נפתח בסוף חודש אפריל. הקורס 
מועבר על ידי חברת EZWay. הקורס מקצועי, ולא פחות חשוב 

פרטני. אנחנו מאחלים הרבה הצלחה לתלמידים החרוצים! 

קלמעוניינים, הקורס הבא ייפתח בחודש ספטמבר. לפרטים נוס
פים: תמר, רכזת השכלה ותעסוקה, 054-6605913, 

.marulst@gmail.com

הופעות בפאב 40
זכינו  השורות",  "בין  פרוייקט  במסגרת   ,40 בפאב   10.5 במוצ"ש 
רחבי המועק מכל  צעירים   120 כ אלון.  גבע  של  מדהים  -למופע 
צה הגיעו ונהנו מההופעה. מוזמנים להגיע גם להופעות הבאות... 

ב-7.6 מופע מרגש עם חמי רודנר!

מרכז צעירים
אגף קהילה וחינוך

מהנעשה במרכז הצעירים

חוגגים ומטיילים 66
יום העצמאות השנה התחבר לשנת ה-60 למועצה

יום העצמאות השנה נחגג באווירה מועצתית לכבוד שנת ה-60 למועצה. 
בערב החג שרו ורקדו בפאב 40 בטללים אל תוך הלילה עם מיטב השירים 
הישראליים. ביום למחרת טיילו מספר סיורים ברחבי המועצה. בין היתר 

קביקרו המטיילים באתר ציורי הסלע ובחוות אורלייה, במצפה רביבים וב
)ובבית  עזוז  מילכה,  באר   – השונים  ניצנה  פתחת  וביישובי  אשב"א,  חוות 
הקפה המיוחד שבו( ובניצנה. אנו מודים לכל המארחים והמדריכים שתרמו 

להצלחת היום!
שירה שרעבי
רכזת תרבות, אגף קהילה וחינוך

הסיורים טיילו בכל 
רחבי המועצה

צילום: ארז לוזון
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בראש  עמדו  מהנגב  נוער  בני  וארבעה  שלושים 
הגבעה הקטנה, בלב היער, והביטו סביב במבטים 
בית  להימצא  היה  צריך  בדיוק  כאן  אמון.  חסרי 

כי לכאן  אוז'ורקוב,  העיירה  של  היהודי  קהקברות 
בית  ליד  זר הפרחים שעמד  וון אותנו הפולני עם 
הקברות הנוצרי וגם הזקנה שפגשנו בדרך אמרה 
ואין זכר  שזה כאן. המבטים סורקים את הסביבה 
למקום  שהגענו  כנראה  כי  הידיעה  קברות.  לבית 
והאכזבה  בתודעה  מקום  תופסת  כבר  נכון  הלא 

מתחילה לחלחל אל בין השורות.
ה- 19 באפריל הוא היום השלישי למסענו בפולין. 

ויוצאים לדרך הא קהיום אנחנו עוזבים את ורשה 
לנו  צפויות  בדרך  לקראקוב.  נגיע  שבסופה  רוכה 
פעילויות בעיירה אוז'ורקוב ובעיר לודז'. אוז'ורקוב 
היא סיפור על חלום קטן ומיוחד שעלה והתגשם. 
אליי  פנתה  למסע  יציאתנו  לפני  חודשים  מספר 
יהיה  ניתן  אם  ושאלה  מאשלים  גרינברג  לילוש 
במשך  משפחתה  חיה  בה  בפולין  בעיירה  לבקר 
דורות רבים. אל הבקשה היא צירפה שתי כתובות 
מדויקות של שני בתים בהם גרה המשפחה בעבר 

והבטחה כי הבתים הללו עדיין קיימים. 
בשבועות הבאים עסקתי בתכנון מסלול המשלחת 

קבפולין בהתייעצות עם כל מי שאני מכיר שכבר הו
ביל בעבר משלחות דומות. אל מלאכת המחשבת 
הזו של תכנון מוקפד ודקדקני של המסלול ניסיתי 
נוסף שהצבתי  יעד  לשזור את העיירה אוז'ורקוב. 
משהו  בפולין  להשאיר  עלינו  כי  הוא  למשלחת 

קמאיתנו, משהו טוב אחד לפחות. באחד הימים הת
קשר אליי בהתלהבות גדולה איז'ו, המדריך, ואמר 
שמצא באינטרנט תמונות של בית הקברות היהודי 
של אוז'ורקוב, וכי יש לו רעיון מצוין איך נחבר בין 
שתי המשאלות שלי: ניסע לאוז'ורקוב ונשפץ את 
בית הקברות היהודי הישן, שעל פי התמונה נראה 
מוזנח מאד. מה שהוא שכח לספר לי, זה שהתמונה 
צולמה בשנת 1946, ושמאז אף יהודי לא דרך בבית 

הקברות.
הגענו  שעתיים  וכעבור  מוורשה  יצאנו  בבוקר 

קלאוז'ורקוב. הנהג הוביל את האוטובוס אל הכתו
קבת שלילוש מסרה ו... הבית היה בדיוק שם. ההת

לבית  עד  הלכנו  כולם.  אצל  גדולה  היתה  רגשות 

קולילוש סיפרה לנו את סיפורה של הקהילה היהו
המלחמה  בתחילת  היהודים  רוב  בריחת  של  דית, 
וגירושם אחר כך של אלה שנותרו בעיירה. הליכה 
קצרה ואנחנו בכתובת הנוספת, ליד עוד בית שהיה 
המשותפת,  לחצר  בשקט  נכנסנו  למשפחה.  שייך 
לילוש בחיבוק קבוצתי  חיבקנו את  קראנו קדיש, 
מלא התרגשות ואז עלינו לאוטובוס, לכיוון המקום 

בו אמור להימצא בית הקברות היהודי. 
קנסיעה קצרה ואחריה הליכה לא כל כך ארוכה. נכ

נסים אל תוך היער, מחפשים, בודקים, אבל הוא לא 
קשם. עומדים באמצע היער הקטן אובדי עצות ושו

אלים את עצמנו איפה לעזאזל נמצא בית הקברות. 
קהעצים צפופים למדי, האדמה שחורה, מעט רטו

בה, משהו פה לא מסתדר לי, אני מסתכל שוב על 
שזה  מבין  אני  ופתאום  האדמה  על  ושוב  העצים 
זה באמת  בדיוק כאן. כאן, באדמה מתחתינו, כאן 

קבית הקברות. אני מבקש מהנערים והנערות שית
חילו לחפש, עד שימצאו, זה חייב להיות כאן. אני 

לא יודע מה אנחנו מחפשים, אבל נחפש. 
קכולם מתפזרים לכל הכיוונים, יחידים, זוגות, קבו
מת ענפים,  מזיזים  משהו,  מחפשים  קטנות,  קצות 

ופתאום...  באוויר  נשאר  השקט  לאדמה,  כופפים 
לכיוון  ללכת  מתחיל  אני  אבן".  כאן  "יש  צעקה: 
קורא  נוסף  קול  אבל  הקול,  בקע  שממנו  המקום 
אחד:  עוד  כך  אחר  אבן",  כאן  "יש  השני:  מהעבר 
"הנה אבן אחת". היער מתמלא בצעקות, ואבן אחר 
אבןמתגלים שברי מצבות, שברים קטנים, כל אחד 
מהם בגודל כף יד, חלק פחות מכך, חלק קצת יותר 

קבו חלקם  שלושים,  אולי  עשרים,  אולי  קגדולים. 
אבל  בירוקת,  מכוסים  חלקם  באדמה,  מעט  רים 

השבו העבריות  האותיות  את  לפספס  אפשר  קאי 
רות שאומרות שפעם היה כאן בית קברות אמיתי, 

בעיירה.  הרוב  היו  שתושביה  יהודית  קהילה  של 
במשך מאות שנים הם קברו את מתיהם ביער הזה, 
כאן באדמה שמתחת לרגלינו. הכל עוד כאן, חוץ 
נלקחו,  ברחו,  נרדפו,  העיירה  יהודי  מהמצבות. 
יהודית  קהילה  יותר  אין  עוד.  אינם  והם  הושמדו 

באוז'ורקוב ואין מי שישמור על בית הקברות.
ביום רביעי הראשון של חודש מאי מתאספים חברי 

קהמשלחת, הצוות וההורים, באולם תחנת הניסיו
ומלאי  נרגשים  נות החקלאיים ברמת הנגב. כולם 
חוויות משותפות שיחברו בין כולנו לתמיד. עברנו 
מסע עמוס אירועים, ראינו, היינו והתרגשנו ביחד 
אותו.  מבינים  אנחנו  שרק  משותף  משהו  לנו  ויש 

מהי תמונות  קצר,  סרט  מוקרן  הגדול  המסך  קעל 
ער, האבנים המתגלות בזו אחר זו, חומרי הניקיון 

קשחושפים את האותיות מתוך הבוץ, הידיים בכפ
פות העבודה המסורבלות, התדהמה על הפנים. 

הניצב על הבמה  נגמר. את השולחן הקטן  הסרט 
בולטות  גבעות  ושתי  כחולה  בד  יריעת  מכסה 
מסיר  אני  האור  את  שמדליקים  אחרי  מתחתיה. 
מצבות  שברי  שני  כאן:  הם  הנה  הכחול.  הבד  את 
ניצנה.  מנחל  כבדים  נחל  חלוקי  לשני  מחוברים 
האחד לרמת הנגב, השני לקיבוץ משמר הנגב. על 
כל אחד מהפסלונים שלט קטן ובו כתובה הכתובת 

הבאה:
ישנה  שבפולין,   OZORKOW העיירה  בקצה 

גבעה ועליה פיסת יער
ובאדמתו נטמנו יהודי העיר במשך מאות שנים.

אבן  שברי  רק  היום  נותרו  והמצבות  מהקברים 
המושלכים בין העצים,

רסיסים אחרונים מקהילה יהודית תאבת חיים.
־שניים מהשברים הובאו בכבוד רב לישראל וחוב

רו אל אבני המדבר
כסמל להמשכיות החיים היהודיים בנגב,

ארץ מבחנו של העם היהודי.
מתנת משלחת רמת הנגב ומשמר הנגב - 2014

]עיצוב וביצוע: שירה וליאור סלפטר[

חמי צמח
ראש משלחת פולין 
אגף קהילה וחינוך

מסביב,  ירוק  והכל  כחולים,  השמיים  נעימה,  אביבית  שמש  בחוץ 
פרחי אביב צהובים ואדומים. האם יתכן שבכל היופי הזה התרחשה 

פעם שואה? 
נכנסנו בתוך השער שבו נכנסו הרכבות ברעש גדול. איז'ו המדריך 

קשלנו מתחיל לספר לנו מה קרה מהרגע שנכנסו הרכבות. אני מתחי
לה לשמוע את הרעש, את הצעקות, את נביחות  הכלבים ואת בכי 
הילדים, את הפחד והצעקה הגדולה. נכנסנו לצריף הארוך, החשוך, 

קהצריף שנבנה כאורווה לסוסים ולא לבני אדם. אין אויר פה, רק דר
גשים, ובנוסף לקולות ששמעתי קודם התווסף הריח. אני מרגישה 

שאני לא יכולה לנשום פה.
כבר  וכאן,  והמשרפות,  המקלחות  למקום  והגענו  ללכת  המשכנו 
היו צעקות, הייתה דממת מוות.  הרגשתי את המוות. כאן כבר לא 
ופתאום, כמתוך הסיפור, רץ לו במבי צעיר בתוך השילוב הזה של 
הזוועה האיומה והעשב הירוק והפסטורלי. בלב לחשתי לו תברח, 

תברח מפה מהר, כאן יש רק מוות.
ציורי  וקיר  המזוודות  הבגדים,  הנעליים,  ערימת  את  וראינו  עברנו 

קהילדים שציירו את הזוועה הזו. ואז הגענו לרשימת השמות. בהתר
גשות פתחתי באות h ופתאום ראיתי אותם, את שמות בני משפחתי, 
משפחתה של אימי. עכשיו לכל הצעקות, הפחד, נביחות הכלבים, 

הבכי, הזעקה, הריח ודממת המוות נוספו גם השמות והפנים.
אושוויץ בירקנאו, אביב 2014.

התרחשה  שפה  העובדה  את  הלאה  ולהעביר  לזכור  עלינו  חובה 
שואה!

נעם הראל, אשלים
משלחת נוער רמת נגב-משמר הנגב לפולין 4102
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

אבנים עם לב אדם

אושוויץ בירקנאו, אביב 2014

את המשפט המפורסם "יש אבנים עם לב אדם" כתב המשורר יוסי גמזו כמה שעות לאחר כיבוש הכותל המערבי בירושלים, לפני 
ארבעים ושבע שנים. חברי משלחת רמת הנגב ומשמר הנגב, שחזרו לא מזמן ממסע בפולין - מצאו כאלו בלב היער בפולין

חברת משלחת הנוער לפולין מספרת על חוויותיה במחנה ההשמדה

אי אפשר לפספס את האותיות העבריות השבורות שאומרות שפעם היה כאן בית קברות

חובה עלינו לזכור ולהעביר הלאה
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אובייקט  שיהפוך  בכדי  ישראל,  במדינת  החוק  הגדרת  לפי 
ארכיאולוגי,  לממצא  היסטורי  ממוצג  כלשהו  נייח  או  נייד 
נדרש הממצא להתקיים קודם לשנת 1700 לסה"נ, היינו מה 
שנוצר קודם לשנת 1700 הוא ממצא ארכיאולוגי. מה שנבנה 
או שינה את צורתו הטבעית על ידי אדם לאחר שנה זו – לא 
מגן על הממצאים  חל עליו חוק העתיקות. חוק העתיקות 
הארכיאולוגיים בכך שהפוגע בהם עובר עבירה פלילית. אך 
גדושה לעייפה בממצאים  כי ארצנו הקדושה  לציין  מיותר 
אח  לה  שאין  מחקרית  וחשיבות  רב  ערך  בעלי  היסטוריים 

ורע, בעיקר מהתקופה העות'מאנית )1517-1917(. 
קבשתי הכתבות הבאות אחרוג ממנהגי, אניח אחר כבוד ליי
קשוב העתיק מן הזמן הארכיאולוגי, ואקדישם לפרקים היס

טוריים חשובים בתולדות הנגב, שאירועו בשטחי המועצה. 
תשומת לב חריגה מלווה את אירועי שני הפרקים הקרובים, 

מבי הראשון  כמשמעו.  פשוטו   – עזים  בפיצוצים  קומלּווה 
בין ערביים של  זו: בשעת  ניהם התרחש בזמנה של כתבה 
יום חמישי ה-24 בחודש מאי שנת 1917, פיצוץ עז החריד 
עוג'ה אל-חפיר. בפיקודו של  את מרחבי העיירה הנטושה 
מהנדס הצבא המלכותי הבריטי ומפקד המבצע, ובביצועם 
מקורפוס  הרכובה  החטיבה  חילות  של  החבלה  יחידת  של 
הגמלים האוסטרלי ניו-זילנדי )ה-אנז"ק(, מולכד גשר אבן 
מרשים, בן שמונה קשתות, מעל ואדי אלחפיר )נחל ניצנה(. 
חומר הנפץ הרב שהעיד על מוטיבציה מרובה בקרב לוחמי 

קהקורפוס, גרם לקריסה של חלק מהקשתות, הנותרות הת
ערערו, קרסו, פורקו ואבניהן נשדדו עם השנים.

קהימים הם ימי מלחמת העולם הראשונה, וחזית הנגב וסי
ני כבר כמעט והוכרעה בניצחון של הבריטים על הספיחים 
העות'מאניים והגרמנים באזור. אני נוהג כבר שנים להאשים 
לספס,  דה  פרדיננד  בשם  צרפתי  זכיין  בצדק(  שלא  )אולי 
בכך שבמלחמה הגדולה הזו נפתחה חזית נוספת, היא חזית 
זיכיון לנהל את כריית תעלת  סיני והנגב. פרדיננד, שקיבל 
האינטרסים   .1869 בשנת  בשטח  העבודה  את  סיים  סואץ, 
בתעלת  והצרפתיים  הבריטים  והטריטוריאליים  הכלכליים 

שבש למרות  העות'מאניים.  של  בעוכריהם  עמדו  קסואץ 
נים אלו מכנים ההיסטוריונים את האימפריה השולטאנית 

הבו על  "הגוסס  וגוועת  שהולכת  המפוארת  קהעות'מאנית 
באיסטנבול  העליון"  ב"השער  היושב  הסולטאן  ספורוס", 
הרחוקים,  ובסיני  בנגב  כוחותיו  בשארית  להיאחז  מנסה 
בכדי לקבל נתח מהתנובה הרבה של נתיב השיט העצום – 

תעלת סואץ. 
לכשהבשילו התנאים, לא היה מנוס ממאבק מזויין באזור, 
1915. קרבות מלחמת העולם הראשונה במרק  שהחל בשנת
חב סיני והנגב היו קשים מנשוא, תנאי הסביבה דרשו מערך 
לוגיסטי כמעט בלתי אפשרי, כזה שיהיה מבוסס על שינוע 
כוחות על פני מרחקים ואספקה מסודרת של מים. תנאים 

לבנות  הגרמנים  בריתם  ובני  העות'מאניים  את  הביאו  אלו 
קאת עיירת החזית "עוג'ה אל-חפיר". עיירה זו נבנתה על חו

רבות היישוב הקדום בניצנה, ושמותיהם הערבים של נחל 
את  הפכו  אלחפיר(  )ואדי  ניצנה  ונחל  אלעוג'ה(  )ואדי  עזוז 

שם המקום ל"עוג'ה אל חפיר". 
מקורות המים הנגישים בבארות מי התהום הגבוהים בניצנה 

האי השטח  ותוואי  ערך,  יקר  למשאב  בשטח  לכוחות  קהיו 
והמורדות  מצפון  חלוצה-עגור  חולות  מישורי  בין  דיאלי, 
המחורצים של רמת עבדת מדרום )במקביל לתוואי הכביש 
בטופוק ברזל  מסילת  סוללת  בניית  אפשרו   ,)211  המודרני
גרפיה נוחה לנסיעת רכבת ולשינוע כוחות אל שדה הקרב. 
הסוללה  שמתכנני  הנחלים  מערוצי  אחד  היה  ניצנה  נחל 
)בהם היו מהנדסים גרמניים ויהודים( ביקשו לחצות בעזרת 

בניית גשרי קשתות איתנים. 
הכוחות  את  שימשה  אל-חפיר  עוג'ה  החזית  מחנה  עיירת 
עד  יחסית.  קצרה  תקופה  בשטח  העות'מאניים-גרמניים 
בריטית  לשליטה  עברו   ,1917 -1916ראשית  שנת  לשלהי 
מורדות מרחבי אגני הניקוז של ואדי אל-עריש ונחל ניצנה, 

ובכללם העיירה המרשימה. 
כגולת  הברזל  מסילות  מערך  את  מה,  ובצדק  הרואים,  יש 

קצרה  באזורינו.  הטורקית-גרמנית  הבנייה  של  הכותרת 
קהיריעה מלתאר את מכלולי מתקני העזר שנדרשו להפע

לת מסעפי המסילה החיג'אזית, שהשתרעה עם כל סעיפיה 
2000 ק"מ. תת הסעיף אליו אנו ממוקק -על פני למעלה מ

דים יצא מבאר-שבע, עבר בניצנה ואף חדר לחצי האי סיני, 
עד לקצ'יימה ולפאתי ואדי אל-עריש, והתמשך לאורך של 

כ-130 ק"מ.
מערך  את  ששימשו  המפוארים  מהגשרים  חלק  של  סופם 

ניצ נחל  גשר  של  כסופו  היה  באזור  העות'מאני  קהרכבות 
סוללת  בשרידי  נתקל  לא  המועצה  כתושבי  מאתנו  מי  נה. 
מסילת הברזל ואומנות הגשר הגדול בסמוך למשאבי שדה 
לאשלים  בסמוך  הסוללה  בתוואי  עסלוג'(,  ]ואדי[  )תחנת 
לשרידי  לניצנה.  באר-שבע  בין  המודרנית  לדרך  ובמקביל 
מורשת  ערכי  שבה,  המים  ומעברי  הגשרים  על  זו,  סוללה 
היסטורית ייחודיים. עלינו לשמרה ולא חלילה להפוך אותה 
למטרד המונע מחקלאים להגיע לשטחי העבודה, ובוודאי 

ומתפת ההולכות  לתשתיות  כמכשול  אליה  להתייחס  קלא 
חות במרחבי המועצה ללא הרף.

חיים ממליה
ארכיאולוג רשות העתיקות, שיזף

גשר נחל ניצנה בסוללת מסילת הברזל העות'מאנית 

הפיצוץ של גשר מסילת הברזל מעל נחל ניצנה. 
מודגש משמאל: מבנה בית החולים הגרמני-עות'מאני 

על גבי גבעת היישוב הקדום 
Reginald Filleul צילום: לוחם חיל הפרשים הבריטי

השנים הראשונות של המתיישבים במחוזנו 
לא היו קלות - בצורת מעיקה, משטר צנע, 
ידיעות  מדינה בתחילת הדרך... הנה מקבץ 

קועובדות מקיבוץ רביבים, כפי שנכתבו ביו
מני הקיבוץ בשנים 1950-1951, והמעיד על 

רוחם האיתנה ונחישותם של המתיישבים.
שבועות

כל  התאספו  בין-הערביים  בשעת  אתמול 
חג,  בבגדי  בכורנו,  יואב  וביניהם  החברים, 
ליד ערמת החציר, לטקס הבאת הביכורים. 
הביכורים  נושאי  נתקבלו  ובשירה  בקריאה 
שצעדו בזה אחר זה. הנה הם ביכורי הרפת, 

קהלול, הפלחה, המטעים, גן הירק, ואף המס
לשבת  היה  טוב  מתוצרתה.  הביאה  גריה 
פרי  את  המעלים  החברים  בפני  ולחזות 

עמלם המעט - שי לקרן הקיימת, שי לעם.
חברים  גם  בטיולם  נזדמנו  החגיגה  בשעת 

בריקודים.  הסתיים  הטקס  יגור.  ממשק 
קלאחר ארוחת הערב נסעו חברים רבים וה

נוער, לחג החשמל בתל-ירוחם.
הבו שמות לפרות ותזכו ב- פ ר ס

לפרות  שמות  למתן  בתחרות  פותחים  אנו 
הצעותיהם  את  יעבירו  החברים  החדשות. 
נותניהם  יזכו את  והשמות שיתקבלו  ליומן 

קבמנה יפה של... ק צ פ ת ! כל אחד יכול לה
קציע שישה שמות, ואם ארבעה מהם מתקב

לים - יהא הוא הזוכה.
הקץ לביזיונות - לא עוד יחמץ חלב אצלנו - 

סוף-סוף קיבלנו מקרר
קבלת המקרר צוינה באופן מוחשי מאד. ליד 
המקרר הוקם בר ושם ניתן לו - "בר ניחוח" 
קר,  משקה  הוגש  וכו'(.  "ניחוח"  הזבל  )ריח 

הס לגדר  מעבר  הפרות  ועוד.  קרה  קגלידה 
שלא  הרפתנים,  על  תמהות  בעיניים  תכלו 

עליהם,  עבודה  בגדי  ולא  לרגליהם  מגפיים 
עם  נקיים  ובגדים  מבריקות  נעליים  אלא 
סינורים לבנים, ואינם חולבים אלא נחלבים 
ע"י הציבור הרב בקריאות "כושי - גלידה!", 

"הדסה - בירה!" וכו'.
שימוש במקלטי רדיו

בוועדת חברים, בישיבה האחרונה שהייתה, 
הבאים  לחדרים  הרדיו  מקלטי  את  קבעו 

למשך תקופה של חצי שנה:
חדר של אברהם שלום )צריף 5 חדרים(

חדר של טובה וצ'ובה
חדר של מיכל ומשה

5 חדרים ליד חדר האוק )צריף גד   חדר של 
כל(

למקל ביחס  עמדתנו  את  סיכמנו  כן,  קכמו 
קבלת  את  שוללים  איננו  פרטיים:  רדיו  טי 
המקלטים כמתנה וכן, אנו רוצים להגיע לכך 

שבמשך כמה שנים יהיה בכל חדר רדיו.
קצת מזה וקצת מזה

בדלקת  וחלה  פלחים  לקורס  יצא  ליבל   •
קריאות. הוא נלקח לבית חולים בחיפה. חב

רים המגיעים לחיפה מתבקשים לבקרו.
• יהודה שקדי חזר מהצבא וכבר נשמעים 

במשק קולות שירה.
• לחדר המוסיקה הגיע, מקרובים בארה"ב, 

התקליט: סימפוניה מס.1 לברהמס.
חשמל  להשאיר  לא  מתבקשים  החברים   •
להחזיר  יש  כן,  לצורך.  שלא  בחדרים  דולק 

נורה שרופה כדי לקבל תמורתה חדשה.

ליקטה וערכה: רבקה שולברג 
 rivka@rng.org.co.il
תודה מיוחדת לרויטל אלפנדרי, 
ארכיון קיבוץ רביבים

מהווי השנים הראשונות להתיישבות באזור
מארכיון המועצה

חפירה ארכיאולוגית
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רשימת מכולת 
נולדתי בירושלים. אבא שלי היה במשך כמה שנים אחד 
העוזרים של דוד בן-גוריון והושפע ממנו מאד. כשנתיים-
שלוש אחרי שבן-גוריון נפטר, אבי נקרא לסייע בהקמת 

קהמכון למורשת בן-גוריון. לפני כמה חודשים מצאתי בא
רכיון של המכון פיסת נייר שעליה היו כתובות, כמו איזו 
רשימת מכולת, מהן הפעולות שצריכות להיעשות במהלך 

קהקמת המכון. הייתה שם גם רשימת האנשים שיבואו לע
בוד במכון, והשם הראשון שמופיע הוא זה של אבי, יגאל 
דוניץ. הנייר הוא משנת 1976. ולמצוא את זה ככה בארגז 
ארכיוני, בייחוד כיוון ששני ההורים שלי כבר נפטרו, היה 

מאוד מרגש.

ילדים מאומצים
חי מוסד  כאן  הובילה  היא  נדירה.  מחנכת  הייתה  קאימא 

נוכי שנקרא "הנתיב לקליטת עלייה". הגיעו לכאן חבר'ה 
צעירים מצפון אמריקה, דרום אמריקה וממדינות שונות 
עברית.  ללימוד  אולפן  לקיים  הייתה  והמטרה  באירופה, 
אני זוכר כתמונת-ילדות את הבית שלנו מלא בתלמידים 
שלה. וזאת הייתה ממש חוויה, אתה, כילד, גר במדבר הזה 

קוחווה חוויה קוסמופוליטית. היו המון חבר'ה צעירים, נע
רים ונערות יהודים, שבאו מתוך ציונות כדי ללמוד עברית 
ולעלות לארץ, ומצאו בבית שלנו מרחב חמים ומשפחתי. 

קאימא שלי הייתה אישה מסורה לתלמידיה, כך שהיו אצ
לנו המון ילדים "מאומצים", כמו שקראו לזה. בהמשך היא 
הזה  הפרק  וגם  סביבתי,  לחינוך  התיכון  ממייסדי  הייתה 
אלינו  והגיעו  בפנימייה  שלמדו  תלמידים  של  חוויה  כלל 
הביתה. בכלל, החיים סבבו סביב העשייה החינוכית של 

קאימא והעשייה המחקרית-חינוכית של אבא. ילדות מאו
שרת.

פתק ורוד
היה  זה  בי'-י"א.  כשהייתי  התיכון  את  ניהלה  שלי  אימא 
משונה כי לא הייתי התלמיד הכי ממושמע בבית הספר. 
אם היית מפריע היו שולחים אותך למזכירות והיית צריך 

חתי לשתי  מקום  היה  שבתחתיתו  ורוד",  "פתק  קלמלא 
מות, חתימת ההורים וחתימת המנהלת. התחביב שלי היה 
וגם  בתחושה,  המקומות.  בשני  שלי  אימא  את  להחתים 
ואפילו  מוערכת  דמות  הייתה  אימא  בדיעבד,  מסיפורים 
ואני לא  גאה בה  הייתי מאוד  ידי התלמידים.  נערצת על 

אומר את זה רק בראייה רטרוספקטיבית. הרגשתי שאני 
חלק ממשפחה ערכית ומשמעותית ומאימא שהיא מודל 

לחיקוי. 

פריעת שטר
לחיל  עברתי  פציעה  ובעקבות  כלוחם,  לצבא  התגייסתי 

קהחינוך. בהתחלה המעבר היה קשה, אבל ברגע שהרגש
תי שיש לי אפיקים לתרומה משמעותית, ובמיוחד אחרי 
משמעותיים  תפקידים  של  ושרשרת  לקצונה  היציאה 
שביצעתי, התחלתי להרגיש שאני משפיע. היכולת לבנות 
הכשרות איכותיות ולתת כלים לקצינים ולמפקדים, היה 
כמימוש  שטר,  פריעת  של  סוג  כמו  עוצמתי,  משהו  בזה 
ובבגרות.  בנערות  בילדות,  באוויר  שהייתה  הבטחה  של 

שם בעצם התחלתי ללכת בעקבות ההורים. 

מה הסיכויים
קבשנה האחרונה של השירות פגשתי את מי שעתידה לה

יות רעייתי, הילה. התחתנו בגיל מאוד צעיר, רק בני 23, 
היינו ממש בין הראשונים שהתחתנו בחבר'ה. היה מאוד 
ירושלים,  באזור  גרנו  גדולה.  אהבה  בינינו  שיש  ברור 
כמרפאה  הילה   – ומספקות  מצוינות  משרות  היו  לשנינו 
ואני  בירושלים,  "אלין"  השיקומי  החולים  בבית  בעיסוק 
מטעם  המדינה  בשירות  הבכיר  לסגל  התכנית  כמנהל 
שש  לפני  אבל   – הג'וינט  וארגון  המדינה  שירות  נציבות 
שנים ומשהו החלטנו שהאזור פחות מתאים לנו. התחלנו 

קתהליך קבלה לקיבוץ נתיב הל"ה, ואני זוכר ששלחו אלי
נו טפסים, והילה שאלה אותי "על מי בעצם אתה עובד? 
אתה הרי רוצה לנגב שלך, מה עכשיו לגור בנתיב הל"ה?". 
כבר באותו הערב התחלנו לחפש באינטרנט בתים בנגב, 
ונתקלנו במקרה במודעה על בית למכירה במדרשת בן-
היינו  כבר  למחרת  הסיכויים?  מה  מופתע.  הייתי  גוריון. 

קבמדרשה לראות את הבית, וכעבור שלושה חודשים עבר
נו לגור בו. לי עדיין לא הייתה עבודה, להילה לא היה ברור 
מה יהיה, וזה נהדר עד כמה כשמקבלים החלטה ערכית, 

הכל מסתדר ומתיישב. 

6,000 קילומטר בחודש
כשרק הגענו למדרשה, שימשתי כמנכ"ל הרשת הירוקה, 

שנ כעבור  סביבתיים.  ולערכים  לקיימות  המחנך  קארגון 
תיים ו-6,000 קילומטר בחודש, קיבלתי טלפון משמוליק 

קריפמן, שאמר שהוא מאוד ישמח אם אגיש מועמדות לע
מוד בראש מכינת הנגב, מכינה קדם צבאית במדרשת בן-

גוריון. בהתחלה לא התלהבתי מהעניין אבל באתי לשמוע 
קוהוקסמתי. אלו היו שלוש שנים של חוויה חינוכית עמו

קה ואמיתית. בתקופה האחרונה אני עובד במכון למורשת 
קבן-גוריון, שזאת סגירת מעגל בשבילי, שם אני שותף לה

קמה של הקתדרה למנהיגות, שתעמיד מרחב של למידה 
למעצבי ולקובעי מדיניות מהשירות הציבורי ומהמגזרים 
השלישי והעסקי. בנוסף, אני משמש כיועץ לענייני חינוך 
החינוך  מערכת  את  לחזק  הוא  כשהרעיון  רמון,  במצפה 
של היישוב החשוב הזה, ולהיות שותף לשינוי המשמעותי 

שמתחולל שם. 

מעבר לציונות
קהרעיון לעלות לנגב היה מעבר ערכי. ציונות וערכים. מי

לים שאני מרגיש נוח להגיד בלי להתנצל או לגמגם. וגם 
אוכל  אני  ערכי  מרחב  שבתוך  הידיעה  זאת  לזה,  מעבר 
לתת לילדים שלי חוויה של מרחבים פתוחים, בלי תיווך 
יודעים  הם  מבול,  כשיורד  שבו  מרחב  לחוץ.  הפנים  בין 
שעוד רגע נרד לנחל כדי לראות אם כבר יש זרימה, והם 

קיודעים שבאביב ובסתיו כדאי לסגור קצת יותר את התרי
סים, כי יש עלעולי-אבק. והם יודעים שאנו חיים במרחב 
שאנחנו שומרים עליו, אוהבים אותו, מטיילים בו וחווים 

אותו ככל שרק אפשר.
הביאה לדפוס: הילה סגיב

אדם,  מקום

אלופי הנדידה
ארגון  עם  בשיתוף  הישראלי,  הצפרות  מרכז 
מיוחד  פרויקט  יזמו  הבינלאומי,  "בירדלייף" 

הציפו על  לשמירה  תרומות  גיוס  קשמטרתו 
רים הנודדות מעל ארצנו. עשרות אלפי עופות 

מוצ שנה  מדי  הנגב  מעל  הנודדים  קדורסים 
אים את מותם במהלך נדודיהם כתוצאה מירי 
בתופעה  להילחם  לעזור  מנת  על  חוקי.  בלתי 
את  והפיק  הישראלי  הצפרות  מרכז  נרתם  זו 

מירוץ הצפרות בנגב ובאילת.
ק בע מהמובילים  צפרים  של  צוותים   16
משקפותיהם  על  מרץ  בסוף  לארץ  הגיעו  לם 
תשעה  בארץ  התארגנו  כן  כמו  ומצלמותיהם. 
צוותים של צפרים מקומיים, ביניהם גם צוות 
למירוץ  והתכוננו  נגב,  רמת  צפרות  מרכז  של 
אשר התקיים באחד באפריל )וזו לא מתיחה(. 
הארוע קיבל חשיפה תקשורתית גבוהה מאוד 

בארץ ובעולם. 
המטרה היא פשוטה – לראות כמה שיותר מיני 
ציפורים במהלך עשרים וארבע שעות בתחום 

קהנגב ואילת. התחרות התחלקה לשניים: בינ
קלאומית, בה התמודדו הצוותים מחו"ל, וישר

אלית. הצוותים מנו בין 3-6 משתתפים כאשר 
החוקים פשוטים – כל ציפור אשר זוהתה ע"י 

נר קולה,  נשמע  רק  אם  גם  הצוות,  חברי  קכל 
אחרון  מסר  בחצות  ברשימה.  מין  כעוד  שמה 
הצוותים את רשימתו לצוות השופטים שישב 
באילת, ולמחרת נמסרו התוצאות בטקס חגיגי 

שהתקיים במלון הילטון באילת.
קהצוות הנגבי, שהיה גם אחראי על נושא בטי

סלע  אדם  את  כלל  בנגב,  המשתתפים  חות 
שתרם את הג'יפ והיה גם הנהג המסור, הראל 
דומיניק  אהרון,  בן  נמרוד  גור,  אילון  כדורי, 
סטנדינג ומידד גורן. יצאנו לדרך בארבע וחצי 

קבבוקר. כביש ניצנה עזוז נראה כמו בזמן תר
של  הצוות  עם  קפה  רכבים.  מלא  צבאי,  גיל 
ומתחילים  בירושלים  ציפורים  לחקר  התחנה 
לעבוד. חוברה, כוס, רץ מדבר וקטות סנגליות, 

קחדות זנב וגדולות היו המינים העיקריים שר
צינו לראות שם, בנוסף לעוד ציפורים נודדות 
משם  הקרקע.  על  התרוצצו  או  מעל  שעפו 
נסענו לקיבוץ שדה בוקר והוספנו עוד מינים 

נחמדים ואפילו קצת נדירים. 

משהו  לעשות  החלטנו  משותפת  בהתייעצות 
שונה: במקום לראות כמה שיותר מינים, ננסה 
לראות ציפורים מיוחדות שאף צוות לא יראה. 
ירדנו  שלנו.  היתרון  הוא  אדם  של  הלנדרובר 
לראות  הצלחנו  שעתיים  ובמשך  עקב  לנחל 

קעיט זהוב ועורב שחור, שני מינים שרק אנח
נו ראינו. הוספנו בז צוקים )לא הרבה צוותים 

קראו( ורצנו דרומה. בדרך עצרנו במישר, אמר
ששימש  מהמדרשה  נוריק  לאביתר  שלום  נו 
הוספנו קטה  ובטיחות במירוץ,  ביטחון  כאיש 
לאילת.  והמשכנו  לרשימה  רביעית  )כתר( 
בגלל  אחה"צ.  חמש  אחרי  קצת  הגענו  לאילת 
באתרי  חשוב  זמן  איבדנו  עקב  בנחל  הסיבוב 
רוב  אספו  שם  אילת,  של  ה"כבדים"  הצפרות 
במהלך  שלהם.  המינים  מירב  את  הצוותים 
להוסיף  והצלחנו  לאות  ללא  עבדנו  שעתיים 
והכי  חדשים,  מינים   )!( מחמישים  למעלה 
קטה  הודית.  קטה  קטה,  של  מין  עוד   – חשוב 
זו מגיעה לשתות מדי ערב לאתר שתייה קבוע 
ישבו  צפרים  מחמישים  למעלה  אילת.  ליד 
שיבואו  קטות  לחמש  וחיכו  מופתי  בשקט 

מחיאות  שעזבו,  אחרי  באו.  הקטות  לשתות... 
קכפיים ובזה סגרנו את כל מיני הקטות של יש
קראל. ההתרגשות הייתה רבה. היינו הצוות הי

חיד שראה את כל חמשת מיני הקטות. אחרי 
גמדי  ועיט  תנשמת  הוספנו  שבו  לילי  סיור 
שישן על עץ, נסענו למלון אגמים והגשנו את 
מקום   - ציפורים  מיני   143 שכללה  הרשימה 

שלישי ומכובד! 
זכו  הבינלאומית  בתחרות  הראשון  במקום 

האמרי והצוות  הישראלי-פלסטיני  קהצוות 
הכל  בסך  מינים.  מ-160  למעלה  שראו  קאי, 
נצפו על ידי כל הצוותים כ-274 מיני ציפורים, 
ישראל  של  הציפורים  ממיני  כמחצית  שהם 

כולה, נתון מדהים כשלעצמו. 
המשתתפים,  כל  ע"י  לשבח  שצויין  בפרויקט, 
גויסו כ-60 אלף דולר לטובת פרויקט מניעת 
הוענק  הסכום  בגאורגיה.  חוקי  הבלתי  הציד 
הוא  אף  שהשתתף  הגיאורגי  לצוות  במקום 
שאנו  גדולה,  כך  כל  הייתה  ההנאה  בתחרות. 
נגב  מרמת  קבוצות  שתי  על  מפנטזים  כבר 

שיתחרו בשנה הבאה!

ציפורימפו
מידד גורן

צוות צפרים מרמת הנגב השתתף במירוץ הצפרות הבינלאומי הראשון בארץ

יואב דוניץ, מדרשת בן-גוריון

התחתנו בגיל מאוד צעיר, רק בני 23, היינו 
ממש בין הראשונים שהתחתנו בחבר'ה

צילום: איתמר דוניץ
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האלצהיימר שאיבד עצמו לדעת*
איך נעלמים גיבורים

איך נעלמים לנו גיבורי הילדות, ויותר קשה 
לאבד את גיבורי הבחרות...

קלו ניתן היה להפוך סיפור פרוזה לשיר, היי
"האלצהיימר  במילים:  בוודאי  משתמש  תי 
שאיבד עצמו לדעת". הייתי מתוודה בפניכם, 
המח"ט  את  שהערצנו  ההערצה  על  חבריי, 
האגדי, שהיה יפה כמו פסל יווני. כזה מיוחד, 
גבוה וכרזימטי. נכח בסביבה כמו ספינקס או 

כאו זקוף  שעומד  אובליסק  אובליסק.  קמין 
חשוף  בטון  העשויים  מזדקרים  עמודים  תם 
כבמצפה  רבים  במקומות  בפסליו:  שיצק 
שם  לירוחם.  ובכניסה  סדום  במערת  גדות, 
עמודים  שני  על  אל  הזקיף  לירוחם  בכניסה 

תמירים תחת השם "פסל הזהות".
קתמיד חשבתי שהוא מאותם בני אנוש שרו
קצים לגעת במעשי האל יתברך. מאלה שמת

גרים בטבע ומוסיפים מעצמם לבריאה במין 
משאי שלא  מחלוקת,  מעוררת  קהתערבות 

ה"מתנגדים"  ואת  החסידם  את  אדישים  רה 
של  הטבע  למעצב  שמך"  "מי  שאומרים: 

האל?

על  פסלים  שהשאירו  הטומולוס,  אנשי  כמו 
ראשי ההרים בנגב

כמצוקי  בתוליים  שטחים  על  עלה  עזרא 
מול  אפילו  תיגר  וקרא  ארדון  והר  התייה 
בשליחת  לעשות  הגדיל  הוא  האנאפורנה. 

פסל לחלל בשיתוף נאס"א... רבים המקומות 
בטבע הצרוף בהם קבע טורי אבנים, שהוליכו 
אותך שולל אל האופק המתעתע. כי בסופם 
לתהום  הגעת  המקום,  לעבר  צעדים  של 
לנפילה  מגיעים  ההליכה  בסוף  שהסתתרה. 
שהתחבאה מאחורי "טעות אופטית". כך הם 
אחת  אופטית  טעות  בבחינת  שהם  החיים, 
המקשר  האופק  אל  קדימה  הולכים  גדולה. 
של  בסופו  שמגיעים  עד  לארץ,  שמים  בין 

דבר לתהום פעורה ב"מרווח טקטוני" חריף.
רבים  בעיני  אוריון  אדם-מקום,  במשוואה 

קהוא "המקום" עצמו. הוליך בקסם את השו
מעים והמתבוננים. היה כמי שהורד מפסגת 
האולימפוס ונשאר מעט "מורם מעם". מורם 
אותו  ישבו  לא  והשיבה  הזקנה  כאילו  מעם 

קלנצח... עד שהותקף על ידי חילות האלצה
יימר השקטים. 

גיבור כמו עוזניית הנגב 
שדה  ספר  בית  מנהל  שהיה  אידלמן,  עמיר 
שדה בוקר והובא על ידי עזרא לרשת אותו, 
היה דעתן ולוחם ורצה להגדיר את העצמאות 
שלו כבר בתחילת תפקידו. עמיר לא הבין מי 
הבין  לא  המנהל.  לחדר  ערב  בכל  לו  פולש 
מי אוכל ומטנף את השולחנות בשיירי מזון. 

פתחו "תחנת האכלה" על שולחן המנהל...
החיילות  היו  הראשון  שבשלב  ומצא  חקר 
של בית ספר שדה שדה בוקר, ה"צמחוניות", 

מטיולי  שחזר  המזון  שיירי  את  אוכלות 
זיתים  צהובה,  בגבינה  הסתפקו  הן  השטח. 
הארוחה,  את  שכילו  אחר  פשוטים.  ודברים 
ה"טורף  העוזניה   – הנשרים  נשר  מגיע  היה 

על" – עזרא, ומנשנש מהסעודה...
היה  יכול  לא  הבעייתיות,  את  הבין  כשעמיר 
לקחת את המפתח מעזרא. הרי לא אומרים 
"לא" למלך השמיים. לא לקח המפתח, אבל 
ה"אלים"  שגם  מסתבר  הצילינדר...  החליף 
שירדו במרכבות מהאולימפוס פגיעים כאחד 
חילות  אליו  התגנבו  האדם  כאחד  האדם. 
ל"ראש  לו  ובאו  בשקט  בשקט  האלצהיימר 
שבמוח.  התודעתי  ל"מפיק"  לו  וחדרו  צין" 

מאז הוא למעשה "איבד עצמו" מלדעת. 

חמשת אלפים לפנות ערב
משלו.  בשפה  הרבה  ואמר  מעט  דיבר  עזרא 
ניב של הר הנגב...  נגבי מיוחד.  אוצר מילים 
לפנות  אלפים  "חמשת  רץ  היה  יום  בכל 
"השריטה הלבנה", שהיא  רץ עד  היה  ערב". 
"דרך  על  שעברה  הבהירה  הג'יפים  דרך 
הנפט" ועלתה במעלה צין. היה זורם על פני 
השטח, כמו מים הניגרים בתעלות ה"בוזזות" 

מיו דימויים  עולם  הנבטיים.  לבורות  קמים 
יתדות" שזור  "כתב  חד משלו. מין בליל של 
ואזכורים  עמארנה"  "אל  ממכתבי  במושגים 
בזמן  המקרא  זמן  את  ערבב  שישק...  ממסע 
בשפתו  הייתה  בדואים  חבורת  ולכן  הווה 

"אורחת ישמעאלים".

אין מי שרוכב על מרכבות האלים
בילדותי  אותי  הפליא  דניקיין  פון  אריך 
כל  הביא  האלים".  "מרכבות  המרתק  בספרו 
שמיימיים  חייזרים  לנוכחות  הוכחות  מיני 

קמעולמות אחרים, שפקדו את אבות אבותי
ולסמן  כזו  מרכבה  על  לרכוב  רצה  עזרא  נו. 
לנוכחות  ענק  אוטוסטרדות  הנגב  במרחבי 
צין  שדה  ועל  ארדון  הר  על  במדבר.  האדם 
נחשפים  מפתיע  באופן  בו  לניצנה  ובכביש 
לאופק הרחוק של נופי סיני שם הציב אבני 
"שינניות"  מין  מצבות,  הציב  מזדקרות.  דרך 

קמודרניות בדרך לסוף העולם שמאלה. הפס
לים המערבבים את נוכחות האדם מול האל 
נותרו בשטח, אבל בא אלצהיימר ארור הכל 
לרכב  שרצה  מי  את  גם  ומגביל  "אנושי"  כך 

על "מרכבות האלים".
קלעיתים יש בי ערגה לחזור לערב של שקי

עה אדומה מעל פני שדה צין, להלוך לאורך 
קטורי האבנים, כשלפני פסל ה"אנשים במד

בר", ולראות את הדמות ההיא רצה "חמשת 
אלפים לפנות ערב", לפנות הערב של החיים, 
טעות  מאחורי  שהתחבא  למצוק,  שמגיעים 

אופטית ובסופה תהום פעורה...

*מחווה לעזרא אוריון לקראת 
ימי שירה במדבר – בניצנה

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

מהאקלים  הופתע  שוב  המדברי  הגנן  השנה 
ההפכפך באזורינו. דצמבר היה קפוא עם הרבה 
גשם, ינואר-פברואר היו חמים בלי טיפת גשם, 

קבמרץ ירד מעט גשם, אפריל היה יבש וחם, ופת
אום, במאי, כשהגנן כבר שם את שמיכת הפוך 

קבארון, עדכן שעות העבודה לקיץ, רעמים ובר
קים וגשמי חורף שטפו את ההרים, את הנחלים 
ואת הגינה. כשכל הגשמים פסקו, שמש נעימה 
הגדרת  את  שוב  בדק  והגנן  הפציעה.  ומלטפת 
– "אזור שהתנאים בו מאפשרים מחיה  המדבר 
וחיות",  צמחים  של  מאוד  קטנה  לאוכלוסייה 
200 מילימטר משק -ו"אזור שבו יורדים פחות מ

קעים בשנה". אבל הגדרה זו לא מתאימה למה 
קשקרה השנה. אולי צריך להוסיף להגדרה שמד

ובכמות  בטמפרטורה  בקיצוניות  מאופיין  בר 
ופיזור משקעים בלתי צפויים. 

חוסר הוודאות מקשה על הצמחים. האם לאחר 
הגשם הראשון כדאי לנבוט? איך ניתן לדעת אם 

קיגיעו עוד מים לאפשר לצמח לגדול? אז לצמ
עם  להתמודד  שונות  שיטות  יש  במדבר  חים 
חוסר הוודאות לגבי המשקעים. למשל, בקליפה 

מעכ יש  חד-שנתיים  צמחים  של  זרעים  קשל 

נביטה רק בתנאי לחות  נביטה שמאפשרים  בי 
מסוימים. במכונים לחקר המדבר באוניברסיטת 

בן גוריון חוקרים שאלות שכאלה. 
כאן,  שהקיץ  ובהנחה  הקטנה,  לגינתינו  וחזרה 
ולמרות שמי יודע ואולי ירד איזשהו מטר חולף, 
אומרת  זאת  בגינה.  קיץ  להתנהלות  לעבור  יש 
להגדיל השקיה, לבצע שתילות אחרונות, לנכש 
עשבים טרם הפיצו זרעם, לגזום עצים ושיחים 
שסיימו את פריחתם ולאסוף זרעים של פרחים 

חד-שנתיים בגינה.

 פינת הצמח המדברי 
 Chilopsis linearis כילופסיס סרגלי

משפחת הביגנוניים
:מוצא מדבריות דרום מערב ארה"ב וצפון מקק

סיקו
במדבר  אצלנו  והשיחים  העצים  שמגוון  מכיוון 
מצומצם, הגנן המדברי נאלץ לנדוד למדבריות 
ברחבי העולם בחיפוש אחר צמחים מתאימים 

קלאזורינו. מקורם של הרבה מצמחי הנוי החס
אפריקה  מאוסטרליה,  הוא  בארץ  במים  כוניים 
הכילופסיס.  מגיע  משם  ארה"ב,  מערב  ודרום 
באריזונה,  סונורה  מדבר  הטבעי,  גידולו  בבית 
וכינויו  ואגבות  קקטוסים  לצד  גדל  הכילופסיס 
המדבר(.  )ערבת   Desert Willow באנגלית 
מדבר זה דומה יותר לחורש הים תיכוני מאשר 
לנגב המוכר. כמות המשקעים אמנם מתאימה 
להגדרה כמדבר )ממוצע שנתי של 200 מ"מ(, אך 
המשקעים, שלא כמו בנגב, מתפזרים על שתי 
עונות: חורף וסוף הקיץ )מונסונים(. הכילופסיס 
עץ קטן ונשיר שמגיע ל-4 מטר גובה ורוחב עם 
הוא  סגול.  או  ורוד  בצבע  משפך  דמויי  פרחים 

קפורח כל חודשי הקיץ. הוא חסכוני במים ויסת
פק בהשקיה שבועית בקיץ.

גלעד מיכאלי 
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

      

הוא הספר הראשון שמגולל את ההיסטוריה  נושבת"  צל לארץ  ללא  "מאדמה 

כאחד   ¨±π¥≥ בשנת  הנגב  קרקע  על  עלה  מאז  רביבים  קיבוץ  של  המפורטת 

משלושת המצפיםÆ שם הספר נגזר משם ספרם הראשון של יונת ואלכסנדר סנד 

 Æ"אדמה ללא צל" ומספרם הנוסף "כבר ארץ נושבת"

הספר מתאר איך הוכפלה כמעט פי ∞∑ קבוצה של ≥± חברים לאוכלוסיה של 

היינו הישוב הדרומי  ייסוד הנקודה  נפש בשנת ה�∞∑ לרביביםÆ עם  ל�∞∞∏  קרוב 

Æביותר בארץ ועדיין נשארנו ישוב בעל חשיבות מיוחדת בגלל מיקמונו בארץ

בשנת ≤¥π± חיו כאן צעירים בתחילת שנות העשרים שלהם וכיום רביבים הוא 

ישוב שוותיקיו מתקרבים לגיל ∞π וחיים בו ארבעה דורותÆ לאחר ניסיונות מגוונים¨ 

שעלו בממון רב ובאכזבות לא מעטות¨ מקורות הפרנסה הבסיסיים לא השתנו: 

Æענפי בעלי חיים¨ חקלאות צמחית¨ מפעלי תעשיה ועבודות חוץ

הספר מגולל את סיפור ההתיישבות האנושי והכלכלי¨ יצירת התרבות הקיבוצית 

Æואנקדוטות שליוו את האנשים וחיי הקיבוץ

עדין קוה¨ עורך הספר שכתב חלקים נרחבים ממנו¨ שאב את המידע מהתפקידים 

החברתיים הרבים שמילא בחמישים השנים האחרונות ומהפרסומים ההיסטוריים 

כותב  המחבר  אקדמי¨  משקיף  של  אינה  כתיבתו    Æבעבר שהוציא  רביבים  על 

Æמאהבה תוך ביקורת מרומזת

      

רביבים ≠ ∞∑ שנה במדבר הוא הספר הראשון שמגולל את ההיסטוריה המפורטת של 

קיבוץ רביבים¨ מאז עלה על קרקע הנגב בשנת ≤¥Æ±π כותרת המשנה נגזרה משם ספרם 

Æ¢הראשון של יונת ואלכסנדר סנד ¢אדמה ללא צל¢ ומספרם הנוסף ¢כבר ארץ נושבת

 ±≤ של  מקבוצה   ¨∑∞ פי  כמעט  רביבים  אוכלוסיית  הוכפלה  במדבר  השנים   ∑∞ במשך 

חברים ל�∞∞∏ נפש בקירובÆ עם ייסוד הנקודה היה רביבים היישוב היהודי הדרומי ביותר 

בארץ ישראלÆ במאה העשרים ואחת¨ רביבים הוא עדיין קיבוץ בעל צביון ייחודי המושפע 

Æלא מעט ממיקומו

בשנת ≤¥π±¨ חברי רביבים היו צעירים¨ בתחילת שנות העשרים¨ וכיום חיים בו ארבעה 

כרוכים  שהיו  מגוונים¨  ניסיונות  לאחר   Æתשעים לגיל  נושקים  היישוב  כשוותיקי  דורות¨ 

בהשקעת ממון רב¨ בתקוות ובאכזבות¨ מקורות הפרנסה של הקיבוץ השתנו לחלוטין¨ 

חקלאות  החיים¨  בעלי  ענפי  בהתחלה∫  שהונחו  היסודות  את  היום¨  גם  כוללים¨  אבל 

Æצמחית¨ מפעלי תעשייה ועבודות חוץ

הספר מגולל את סיפורם של האנשים¨ המשנה החינוכית¨ ויצירת התרבות הקיבוצית 

הייחודיתÆ בצד המעשים הגדולים מובאים סיפורים משעשעים שליוו את האנשים ואת 

Æחיי הקיבוץ

נרחבים ממנו¨ שאב את המידע מתפקידיו  עורך הספר¨ שגם כתב חלקים  עדין קוה¨ 

החברתיים¨ בחמישים השנים האחרונות¨ ומהפרסומים ההיסטוריים על רביבים¨ שהוציא 

Æנקודת מבטו היא של משתתף מעורב ולא של משקיף אקדמי Æלאורך השנים

הגיע אלינו מאריזונה

גם לצמחים קר



      

בימים אלו מוקם במועצה פורום הורים 
לתמיכה ביחידים ומשפחות שחוו אובדן 

של תינוק בכל שלב של ההריון ומייד 
אחריו. הפורום מאורגן על ידי הורים שחוו 

בעצמם אובדן. מטרת הפגישות היא שיהיה 
למשפחות מקום "בטוח" לדבר, לשתף, 
להתייעץ ובעיקר כדי לדעת שאתם לא 

לבד ויש מי שישמח להיות שם בשבילכם. 
לפרטים: טלי נעם 053-4200271

חושבים להתנדב ? רציתם אבל לא ידעתם מה ואיפה?
הנה עוד כמה אפשרויות  - 

בית החולים סורוקה נעזר ביותר מ 400  
מתנדבים קבועים במגוון גדול מאד של 

עיסוקים ועדיין זקוק לעוד אנשים בעלי רוח 
התנדבות ובעלי רצון ויכולת לעזור לזולת .  
על המתנדבים להתחייב לפעמיים בשבוע 
, 4 שעות בכל פעם ,ועליהם לעבור תהליך 

קבלה לא קצר ,אך בהתאמה הסיפוק 
בעבודה ההתנדבותית במקום גדול מאד .

אז מהן האפשרויות להתנדבות בבית 
החולים?

במחלקות - סיוע לחולים, חלוקת אוכל', 
,טיפול בניירת ועוד.

במרפאות - וידוא תורים , תזכורות טלפוניות 
לבעלי תור .       

● פרוייקט מיוחד במחלקה הפנימית ביוזמת 
המשרד לאזרחים ותיקים הנוגע לעזרה 
למטופלים במתן מידע לא רפואי ,אלא 

דווקא במישור האזרחי ,כמו מיצוי זכויות 
ועוד .                      

● עמדות מודיעין ליד חדרי 
הניתוח. מדובר בליווי של משפחות        

המנותחים הממתינים מחוץ לחדרי 

הניתוח . הדרישה בעיקר לנשים 
במשמרות בוקר או אחר הצהריים.                                                                           

● מתנדבות לטיפול בנערות עם הפרעות 
אכילה. יש כוונה לארגן קבוצת מתנדבות 

ללווי הנערות בתוך המחלקה או באשפוז יום.
● במודיעין בית החולים ליודעי שפות מעבר 

לעברית .
בית החולים משתתף בהוצאות הנסיעה .

המעוניינים מוזמנים לפנות 
לטל' 6403030 – 08 ליוסי או תמי .

ל'רוח מדבר' דרושים מתנדבים בוגרים ,בעלי 
גישה לבני נוער, לרכיבת שטח עם נערים 
הנמצאים בכפר במסגרת חלופת מעצר. 

הפעילות מתקיימת בימי שני אחה"צ , 
כשעתיים עד שלש שעות .   הנענים לאתגר 

מוזמנים להתקשר לדנה מאיר 052-4438086 

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

 מתנדבים חדשים - 
צרו קשר כדי שאוכל לבטח אתכם !




