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דבר ראש המועצה

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני
עיצוב גרפי: טלי בבאי

מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ. חלוצה 85515
טל. 08-6564169

גם אתם שותפים! סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

פקס. 08-6559235
adva@rng.org.il :מייל

תקציב 2015 
השכנות  הרשויות  עם  ההסכמים  לנוכח 
הכנסות,  חלקות  על  הפנים  שר  והחלטת 
המועצה  בתקציב  התאמות  לערוך  נדרשנו 
לשנת 2015. התהליך כלל קיצוץ תקציבי של 
5.5 מיליון₪ והקטנת כוח אדם, שבעקבותיהם 
הקושי  עבורי,  עובדים.  מתשעה  נפרדנו 
מאנשים  להיפרד  היה  בתהליך  העיקרי 

שקלטתי לעבודה. 
המועצה  מליאת  התהליך.  של  בסופו  אנחנו 
אישרה בחודש שעבר את התקציב, אך אנחנו 
נוספות.  התייעלות  נקודות  לבחון  ממשיכים 
והפיתוח  השירות  כי  להדגיש  לי  חשוב 
במועצה לא ייפסקו. אנו נמשיך לבנות ולפתח 
לתמוך  כדי  ספר,  ובתי  ילדים  גני  מעונות, 

בתהליכי צמיחה דמוגרפית בישובים. 

רק טיפה 
החורף בעיצומו, והחודש אף זכינו לראות בהר 
ומראות  רבה  להתרגשות  שגרם  שלג,  הנגב 
אביב  לפריחת  שנזכה  מנת  על  אך  מרהיבים. 
צבעונית אנו זקוקים לעוד טיפה, ועוד טיפה. 

לעוד גשם...

טיפת חלב
המרפאה  מנהלת  שוורץ,  שבע  בת  ביוזמת 
הצמיחה  לעידוד  חשוב  וכמרכיב  האזורית, 
להקים  החלטתי  במועצה,  הדמוגרפית 
היוזמה  למימון  אזורית.  חלב  טיפת  מרפאת 
כללית  בריאות  שירותי  את  למועצה  חיברתי 
התחלנו  עמה  מקסיקו,  ניו  קהילת  ואת 
מחלקת  שותפות.  קשרי  לרקום  לאחרונה 
הנדסה והתיישבות ניצחה על הביצוע, ובימים 

אלה אנו מתחילים להפעילה.

שלכם,    
שמוליק ריפמן     

בשבועות אלה פועל בכבישי הנגב צוות משולב 
ורשות  הירוקה  הסיירת  ישראל,  משטרת  של 
הטבע והגנים, שתפקידו טיפול מיידי בזמן אמת 
למיגור מפגעי גמלים ובעלי חיים משוטטים על 
מפקד  בהנחיית  מתבצעת  הפעילות  הכביש. 
הציבורית  הפעילות  בעקבות  דימונה,  משטרת 
הכבישים,  על  הנוסעים  לכל  פונים  אנו  בנושא. 
על  משוטט  חי  לבעל  עדים  והייתם  במידה 

הכביש או בצמוד לו, אנא חייגו 100 והודיעו על כך 
)ההודעה תוקלט ויעשה מעקב(.

על  לעבור  או  עצמכם  את  לסכן  ומבלי  בנוסף, 
החוק, במידת האפשר אנא סמסו לטלפון

050-5882211 לשם מעקב אחר הדיווחים.
   

דוברת המועצה    

צוות מיוחד יטפל בבעלי חיים על הכבישים

הנהגים מתבקשים להודיע למשטרה על זיהוי בעלי חיים

צרו 
קשר

בעונת החורף מתקבלות בשולחן היחידה הסביבתית תלונות רבות על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה דירתית, ובעיקר מהפעלת תנורי הסקה 
בעץ. עמדת היחידה הסביבתית היא כי אמצעי חימום חשמלי כגון מזגן )בעל יעילות אנרגטית גבוהה( הוא הידידותי ביותר לסביבה, מאחר והשימוש בו 

מונע פליטת מזהמים מקומית ביישוב, ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל במקורו בתחנת הכוח.
על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, קמין המופעל באמצעות גז עדיף מבחינה סביבתית על פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר. עשן 

משריפת עץ מכיל חלקיקים נשימים, ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו באופן קבוע.
בדף היחידה הסביבתית שבאתר האינטרנט של המועצה ניתן למצוא מסמך מדיניות מפורט של המשרד להגנת הסביבה, המסביר את התקנות המחייבות 

.http://rng.org.il/fireplaces :מבחינת הסקה ביתית בכלל והסקה באמצעות קמין עץ בפרט. הנחיות מלאות תמצאו בכתובת

                    הוועדה המקומית והיחידה הסביבתית רמת הנגב

היחידה הסביבתית ממליצה על חימום הבית במזגן או בגז, ולא בקמין עצים

בת שבע שוורץ נבחרה כעובדת מצטיינת

 – נגב  ברמת  כללית  למרפאת  גדולה  גאווה 
האחות הוותיקה בת שבע שוורץ נבחרה מתוך 
 .2014 לשנה  המצטיינת  לעובדת  אחיות  מאות 
דרומי,  נגב  מנהלת  של  עבודה  תכניות  בכנס 
שהתקשתה  בהתרגשות  שבע  בת  קיבלה 
להסתיר את תעודת ההצטיינות, בזכות עבודתה 
צוינה  ובקהילה.  במרפאה  והשקעתה  המסורה 
במיוחד דחיפתה להקמת תחנה למעקב גדילה 
והתפתחות בסמוך למרפאה, וכמו שאמר הצוות 

“המקום הפך לפנינה כמו במטה קסמים...”.

כי  נגב, סיפרה  חזן, מנהלת סיעוד מנהלת  רות 
לאחיות  וכתובת  לחיקוי  מודל  היא  שבע  “בת 
הוותיקות והחדשות. כל אחות שנקלטת עוברת 
הכשרה במרפאתה ויוצאת נפעמת מרמת הידע 

שרכשה אצל בת שבע. כולנו גאים בה!”

שוורץ, אחות במרפאת כללית רמת הנגב, קיבלה תעודה ממנהל המחוז
תיאטרון הילדים במדרשה

“חברים על הגשר”, תיאטרון אורנה  ילדים  הצגת 
פורת 

אודיטוריום  מקום:   17:00 בשעה   ,10.2.15 מועד: 
בן  מדרשת  גוריון,  בן  למורשת  המכון  שפרינגר, 

גוריון 
רכישת   .₪  20 מבוגר  ש”ח,   25 ילד  כרטיס:  עלות 

כרטיסים במשרדי הוועד 6532124

דוקורמת נגב *חדש * *חדש* *חדש* 
עם  ומפגש  משוגעת”  לא  “אמא  הסרט  הקרנת 

הבמאי מיכאל ורדי. 
כבר בפגישתם השנייה לקחה אמירה את מיכאל 
אל המטפל שלה, כדי שיסביר לו על מצבה הנפשי. 
מיכאל לא נבהל. היום יש להם ארבעה ילדים והם 
חיים על הקצה. מיכאל מכיר היטב את הדרך אל 
היום,  הפסיכיאטרית.  המחלקה  ואל  המיון  חדר 
מחלת  את  להסתיר  להפסיק  אמירה  מחליטה 
ולחשוף  גבולית”(  אישיות  )“הפרעת  שלה  הנפש 
את מצבה בפני הקהילה המלוכדת ביישוב הדתי 
למעלה  במשך  משפחתה.  עם  מתגוררת  היא  בו 
את  ורדי  מרדכי  הרב  הבמאי  מלווה  משנתיים 
לגדל  בחיים,  להישאר  הדרמטי  במאבק  אמירה 
את הילדים, לתחזק זוגיות, להתמודד עם דילמות 
הלכתיות, ולשאול: מה זה בעצם להיות נורמאלי? 
מועד: 17.2.15, בשעה 20:30 מקום: מועדון לחבר, 

קדש ברנע. עלות: 10 ₪ בתשלום במקום 

זהירות, קמין

תחזית תרבות

הצגת מנויים שנייה
“אמא קוראז’”, התיאטרון הקאמרי 

עגלתה  את  הגוררת  מזנונאית  קוראז’,  אמא 
ובפרנסה.  בהישרדות  דוגלת  הלוחמים,  בעקבות 
היא מאמינה שתצליח להתחכם למלחמה, לצאת 
אט  ילדיה.  שלושת  את  משיניה  ולהציל  נשכרת 
אט מתברר לה כי מי שרוצה לחיות על המלחמה 
משלמת  קוראז’  בתמורה.  משהו  לה  לתת  צריך 
קוראז’:  אמא  בתפקיד  מכל.  היקר  המחיר  את 

תיקי דיין.
גולדה  אולם  מקום:   21:00 25.2.15, בשעה  מועד: 
מוקדמת,  בהזמנה   ₪  70 כרטיס:  מחיר  ברביבים 

75 ₪ בערב המופע

הצגת ילדים
)מחזה  פורת  אורנה  תיאטרון  סבא”,  “מבצע 
של  ישראל  ארץ  משירי  משעשע  הרפתקאות 

הילדים(
יוצרים: מחזה – שירילי דשא, בימוי וכוריאוגרפיה 

– עופר שפריר
מתקבצים  שבמושב  שרוליק  סבא  של  בחצר 
סבא”.  ל”קייטנת  הגדול  בחופש  נכדיו  שלושת 
השכנים  בת  תמר,  גם  מצטרפת  הקייטנה  אל 
בכי  סבא  של  הבית  מצב  סבא.  ידי  על  שהוזמנה 
רע. הוא ישן וסבא מאד עצוב מהעובדה שייאלץ 

להיפרד מהמקום שלו, מהבית שלו, שהוא כל 
להשלים  מוכנים  לא  הילדים  אליו.  קשור  כך 
בכל  לסבא  לעזור  ומחליטים  הגזירה  רוע  עם 
הרפתקה  עוברים  הם  לפתרון  בדרכם  מחיר. 
מותחת ומשעשעת, דרך שירי ארץ ישראל של 
הילדים, ומוכיחים לנו שילדים יכולים לשנות. 
בין השירים שכתבו נעמי שמר, לאה גולדברג, 
ארץ  הקטן,  הטיול  חיטמן:  ועוזי  דור  בן  דתיה 
חבר,  לי  יש  ירחים,  עשר  שנים  שלי,  ישראל 

פזמון ליקינטון ועוד. 
מועד: יום שלישי 18.2.15, 17:30 מקום: אולם 
מיועד  כשעה.  ההצגה:  משך  רביבים  גולדה, 

לגילאי 5-9.
מחיר: ילד 20 ₪, מבוגר 35 ₪. 

ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה.

שישי ציוני
למחאה  שנים  שלוש   - הרצאות  )סדרת 

החברתית(
מה נשאר מהמחאה החברתית 

תוצאות  על  בוחן  מבט  יחימוביץ:   שלי  ח”כ 
המחאה החברתית של קיץ 2011.

המחאה  בחומה:  סדקים  יונה:  יוסי  פרופ’ 
החברתית בראי הזמן )הקצר(.

מועד: 20.2.15, בשעה 9:30 מקום: אודיטוריום 
שפרינגר, המכון למורשת בן גוריון, מדרשת בן 

גוריון 
מחיר: 30 ₪. 

shbsh@bgu.ac.il, 08-6592103 :לפרטים
פעילות  את  גם  לצמצם  נדרשנו  זו,  לשנה  המועצה  בתקציב  הקיצוצים  במסגרת 
עיתון המועצה. השקענו מחשבה רבה בניסיון לחסוך בתקציב תוך פגיעה מינימלית 
בעיתון. אומרים שכל משבר הוא גם הזדמנות, וברוח זו ניצלנו את השינוי כדי לעצב 

מחדש את התכנים בעיתון כך שיהיו יותר נגישים, קריאים ונעימים לעין.

והאנשים  האירועים  העדכונים,  את  לכם  להביא  כדי  חודש  מדי  לעבוד  נמשיך 
שהופכים את רמת הנגב למקום כל כך מיוחד. 

העיתון הוא שלכם ובשבילכם, ואם יש לכם הערות, הארות או תרומה ייחודית לעיתון 
- אנא כתבו לנו.

                               צוות העיתון

בת שבע שוורץ מקבלת את התעודה ממנהל המחוז, 
מר מיכאל מישורי-דרעי

פרופ’ יוסי יונה

מתוך “אמא קוראז’”

מתוך “חברים על הגשר’”

תושבים יקרים
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מהנעשה באגף קהילה וחינוך

הסכם הפעלה משותף של מעונות היום
בין המועצה ליישובים – כמדי שנה, נחתם חוזה 
עבודה בין המועצה למשרד הכלכלה בנושא ניהול 
מתבקשים  השנה  ביישובים.  המעונות  ותפקוד 
גם היישובים לחתום על נספח, במטרה להסדיר 
לבין  המועצה  בין  והסמכות  האחריות  נושא  את 
בהיעדר  בתחומו.  המעונות  את  המפעיל  היישוב 
ההורים  תגמולי  יתקבלו  לא  היישוב  חתימת 
המגיעים להם, וקיימת אפשרות לאבד את סמל 
המוסד. זה המקום להדגיש כי שיתוף הפעולה בין 
המועצה ליישובים, ע”י לקיחת חלק בחתימה על 
החוזה, תהווה תנאי הכרחי לסבסוד שכר הלימוד 

של המשפחות הרלוונטיות.

תרבות
שנה חדשה והתחלה חדשה. התחילה עונת מנויי 
חברים”,  “בין  הראשונה  ההצגה  עם  תיאטרון 
וקצת  לצחוק  הקיבוצים  מחברי  לחלק  שגרמה 
רמת  דוקו   – חדשה  פעילות  זמנית.  בו  לבכות 
הנגב, סרטים דוקומנטריים ומפגש עם יוצריהם, 
הסרטים  המועצה.  ברחבי  מפגשים  ארבעה 
של  ייעודו  את  וממלאים  מפתיעים  מגוונים, 
פחות  לעולמות  צוהר  לפתוח  התיעודי  הסרט 
בתחום  סרט.  כל  לקראת  יצא  פרסום  מוכרים. 

הפרוזה והשירה. 

תנועת הנוער
של  הנוער  תנועות  כרכזת  נקלטה  ליכט  שלי 
כבר  אנו  ובעזרתה  אלעזר,  ליה  במקום  המועצה 
בשישי  השנה  שיתקיים  ד’-ו’  למחנה  נערכים 

-שבת-ראשון 27-29/3. 

משלחות נוער לחו”ל
נערכים להוצאה של מספר משלחות נוער:

לחילופי  מד”צים(  )בעיקר  פעיל  נוער  משלחת   
נוער עם נוער מגרמניה

י”א-י”ב  לכיתות  לפולין  למסע  נוער  משלחת   
בפסח 2016

 משלחת נוער למחנות קיץ בדנוור, לכיתות ח’-
ט’ 

לפרטים: רכזי הנוער ביישובים.

פורום צעירי רמת הנגב
המועצה.  צעירי  פורום  מחדש  נפתח  החודש 
בטווח  צעירים,  מתנדבים  כ-20  ימנה  הפורום 
פרויקטים  לקדם  המעוניינים   ,20-40 הגילאים 
שונים באזורינו. בפגישה הראשונה עלו בין היתר 
תעסוקה  לצעירים,  נגיש  דיור  הבאים:  הנושאים 
תחבורה  לצעירים,  מפגש  מקומות  לצעירים, 
ייפגשו  הפורום  חברי  ועוד.  במועצה  ציבורית 
את  יקדמו  בה  מונחית  לפגישה  לחודש  אחת 

הפרויקטים שיבחרו לקדם.  
סטודנטית  של  בסביבה”  “פה  פרויקט  במקביל 
בקבוצת המעורבות החברתית יוצא לדרך החודש. 
ותיקים!(  )וגם  חדשים  תושבים  מזמין  הפרויקט 
לבוא ולהכיר מקומות חשובים ומעניינים במועצה, 
והשייכות  ההיכרות  תחושת  את  לחזק  במטרה 
וליצור  של תושבי המועצה החדשים עם המקום 
מפגש של משפחות צעירות. בשבת הקרובה יוצא 
וללא  מודרך  הסיור  שבטה.  העתיקה  לעיר  סיור 

תשלום. כולם מוזמנים! 
 .yaelhanoch@gmail.com :לפרטים

לוח הופעות פאב 40
 29/1 – מופע בלוז – לייזר לויד ורוני פיטרסון

 5/2 – הופעה של גראונד הייטס
 14/2 – ערב מחווה לליאונרד כהן

הפייסבוק  בדף  להתעדכן  ניתן  נוספות  להופעות 
שלנו.

נוער וצעירים
של  מפגש  הוא  הנגב  למדריכי  המחווה  סמינר 
ובפעילות חברתית,  העוסקים בהדרכה  אנשים 
למורשת  המכון  של  פעולה  שיתוף  פרי  והוא 
האזורית  המועצה  בן-גוריון,  צריף  בן-גוריון, 
שדה  ספר  ובית  בוקר  שדה  מדרשת  נגב,  רמת 
השנה  זו  מתקיים  המחווה  סמינר  בוקר.  שדה 
הנגב,  למדריכי  והערכה  תודה  כאות  העשירית, 
ובמטרה להקנות ידע, העשרה וכלים בתחומים 
בהם הם מדריכים. השנה יתמקד הסמינר באתר 
התחדש  הצריף  אתר  המחודש.  בן-גוריון  צריף 
במבני תערוכה חדשים ועדכניים, ההופכים את 
הסמינר  משמעותית.  לחוויה  במקום  הביקור 

יתקיים ביום ה’, ט’ שבט תשע”ה, 29/1.

פרידות ואחריות
במסגרת השינויים הארגוניים במועצה, נפרדנו 
זו  חיימוב.  ומנעמה  פרקש  מישראל  החודש 
הזדמנות להודות לישראל ולנעמה על עשייתם 
ותרומתם, ולאחל איחולי הצלחה בהמשך דרכם. 
את האחריות על מרכז הצעירים ימלא אייל מור 
יוסף, ודוד סבח ימלא את מקומו של ישראל. אנו 

עושים כל מאמץ שהשירות יינתן במתכונתו.

צעירי רמת הנגב מסתכלים לאמריקה

פורום חדש יוצר קשרים עם צעירי הקהילות האמריקאיות

סטודנטים  של  קבוצה  מתעצבת  אלו  בימים 
המועצה,  של  והמרוחקים  השונים  מיישוביה 
הקהילות  צעירי  בין  קשר  ליצור  במטרה 
)קולורדו  המועצה  עם  שבשותפות  האמריקאיות 
פועלים  כיצד  הנגב.  רמת  צעירי  ובין  וגאס(  ולאס 
יחדיו אנשי הקבוצה בימים אלו לקידום מטרתם, 
של  הישיבות  בחדר  ועוגיות  קפה  שתיית  מלבד 
המועצה? )אל דאגה, העוגיות לא נקנו על חשבון 

המועצה, חברינו הקיבוצניקים(.
הם למדו להכיר את הקשר האמריקאי ישראלי על 
בארה”ב,  השונות  הקהילות  את  מורכבויותיו,  כל 
יצרו  ואף  השנים  ארוכת  האמיצה  השותפות  את 
אמריקאים  עמיתים  עם  וחברות  עבודה  קשרי 

לצורכי לימוד, באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.
הקבוצה  כרגע  לעתיד?  הקבוצה  תכניות  ומהן 
בתהליכי חשיבה ויצירה של פרויקטים, שביניהם 
צעירה  אמריקאית  משלחת  של  הגעה  מתארגנת 
אל  משותף  עמוק  שורשי  למסע  לישראל, 
מורכבותה של החברה הישראלית, על כל שסעיה 

ויופייה.

צעירי המועצה חושבים ביחד על עתיד רמת הנגב
פעילות  דולקים,  אורות  שראו  מכם  לאלו 
עובדי  כל  שבהן  בשעות  המועצה  בחדרי  ורעש 
ריקה, חושך  בבית, החניה הגדולה  כבר  המועצה 
הדלק  תחנת  מעובדי  וחוץ  ובחוץ  במסדרונות 

ימי שירה במדבר  –  תודות לא שגרתיות

הפסטיבל ה-17 הסתיים בהצלחה, וזה הרגע להודות.
לפני מספר ימים הסתיים אירוע “ימי שירה במדבר”, אשר חגג את 
חלק  נטלנו  שבה  הראשונה  השנה  הייתה  זו  עבורנו  ה-17.  שנתו 
בהפקת אירוע מרשים זה, ואנו מרגישות כי זכינו להיות חלק מחוויה 
מיוחדת. מהר מאד הבנו כי מדובר באירוע מיוחד ויוצא דופן. מלאכת 
מורכבת  עדינה,  בעבודה  כרוכה  לפועל  והוצאתה  התוכנית  שזירת 
לעשותה  ומצליחים  הצליחו  ומירון  אילנה  אשר  רגישויות,  ומלאת 
בצורה נפלאה כבר 17 שנה. אנו מלאות הערכה על עבודתם המבורכת, 

רבת השנים, ולהם מגיעה התודה הגדולה מכולם.
להצלחת  הרבים  לשותפים  ולהודות  זו  במה  לנצל  מבקשות  אנו 
האירוע, אשר פעמים רבות נחבאים אל הכלים, ועשייתם לא מגיעה 

לציבור:
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובכלל זה המכונים לחקר המדבר והמכון 
תמורה,  ללא  אולמותיהם  את  נידבו  אשר  והציונות,  ישראל  לחקר 

ואנשיהם עבדו ימים ולילות להכנת ותפעול האירועים.
לקיום  מרחבים  הוא  גם  סיפק  אשר  בן-גוריון,  למורשת  המכון 

ממפגשים, כחלק מנתינתו לקהילה
המועצה האזורית רמת הנגב, ובמיוחד אגף חינוך וקהילה, אשר תמכו 

כספית ולוגיסטית באירוע.
משרד התרבות והספורט, אשר היה אחד התומכים הכספיים המרכזיים 

באירוע.
עמותת התיירות הר-הנגב, הרשות לפיתוח הנגב ומשרד נגב-גליל, אשר 

תמכו כספית בפסטיבל כחלק מקמפיין “חורף חם בנגב”.
מדרשת שדה-בוקר בנגב, אשר אירחה עשרות רבות של אמנים ויוצרים, 

הלינה אותם ודאגה לכל מחסורם.
חלק  שהיוותה  הילדים  בהצגת  כספית  תמך  אשר  המקומי,  הוועד 

מהפסטיבל.
חברת מטרופולין, אשר סיפקה שני אוטובוסים בהנחה ניכרת ואפשרה 

לאמנים ומשתתפים להגיע מהמרכז ללא עלות או בעלות סמלית.
מכללת ספיר, אשר השתתפה בעלויות מודעה בעיתון “הארץ”.

ילית אלפסי, שהמרקים שלה חיממו את המשתתפים בימים הקרים.
עמותת קשת וידידי הפסטיבל אשר מלווים את האירוע זה זמן רב.

באירועים  צפו  או  פעיל  חלק  נטלו  שהגיעו,  המשתתפים  מאות  וכמובן 
השונים...

להתראות בשנה הבאה!

          נורית גיא, דורית קורין
          נגב ברמה אחרת

מי זה מסתתר במבנה המועצה בשעות הלילה הקטנות?!

 נכנסים לתוך השותפות האמיצה עם ארה”ב

מעל 40 צעירים המשתייכים לקבוצות שונות

ולהיעזר בעוד מתנדבים שהקשר החזק אל הקהילות האמריקאיות  נשמע מעניין? נשמח לשמוע 
והמועצה חשוב להם במיוחד.

ממול לא נראית נפש חיה... אם תהיתם מה קורה 
שם, זה הזמן לגלות.

השעות  הן  האלו  השעות  שדווקא  מתברר 
הפעילות ביותר של צעירי המועצה! אחת לשבוע 

מהווים  המועצה  של  הישיבות  חדרי  לפחות 
של  שונות  ממסגרות  לצעירים  מפגש  מקום 
משותפת  ללמידה  הנאספים  הצעירים,  מרכז 
חברתיים  פרויקטים  על  משותפת  ועבודה 
שלנו  המועצה  את  יהפכו  שבעיניהם 
 40 במעל  מדובר  יותר.  טוב  למקום 
צעירים המשתייכים לקבוצות שונות: 
קבוצת  חברתית,  מעורבות  קבוצת 
גם  מהחודש  והחל  צעירה  שותפות 
צעירי  של  החדשה  הפורום  קבוצת 

רמת הנגב.
רואים  אינם  המועצה  מתושבי  רבים 
אקטיביסטי  ככוח  המועצה  בצעירי 
החברה  את  ולעצב  להשפיע  הבא 
שלנו. לאלו שאינם רואים, אנחנו גאים 
– צעירי רמת הנגב על המפה!  לבשר 
אנחנו לוקחים חלק משמעותי בעיצוב 
וחיי  שלנו  התרבות  שלנו,  הסביבה 
ההמשך  ובדור  היום  שלנו,  הקהילה 

העתיד לבוא.
פרויקטים  על  לשמוע  שמעוניין  מי 
לפנות  מוזמן  אלינו  ולהצטרף  נוספים 

לכתובת הבאה:
  .liorzluf1@gmail.com

              
ליאור זלוף

רכזת מעורבות חברתית, מרכז הצעירים,
אגף קהילה וחינוך

ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך
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 2014 בספטמבר  חודשים:  כמה  לפני  התחיל  זה 
 – המחר”  את  “מנהיגות  קורס  במועצה  נפתח 
מנהיגות  לפיתוח  מפגשים  עשרה  בת  תכנית 
קהילתית לנשים במועצה. מטרת התכנית הייתה 
להשתלב  המעוניינות  לנשים  וכלים  ידע  לתת 
או  והפוליטית,  הקהילתית  הציבורית,  בעשייה 
את  להרחיב  ומעוניינות  כיום  שפעילות  לנשים 
פעילותן. בתכנית השתלבו כ-20 נשים מרביבים, 
רתמים,  כפר  גוריון,  בן  מדרשת  בוקר,  שדה 
וכמהין,  ברנע  קדש  מילכה,  באר  עזוז,  אשלים, 
מעמותת  המצוינת  ניימן  יפעת  אותה  והנחתה 
מנהיגות  בקידום  העוסקת  נשים,  כוח   – כ”ן 
נשים. עסקנו בנושאים מגוונים כגון כיצד לאבחן 
מושגי  פוליטיקה,  מהי  הפוליטית,  הסביבה  את 
מנהיגות  מהי  הזכוכית,  תקרת  ומגדר,  פמיניזם 

אותנטית, ועוד.
מעבר ללמידה התיאורטית, התבקשנו במסגרת 
הקורס לייצר פרויקט שיצא לאור בתקופת הזמן 
עם  מדיד,  שיהיה  כזה  הקורס,  לסיום  הסמוכה 
המפגשים  מתחילת  כבר  וסוף.  אמצע  התחלה, 
עלו מקרב המשתתפות שני דגשים: האחד הוא 
על עשייה אקטיבית, והשני הוא שבאמת נתרגש 
מהעשייה. במפגש השישי התבקשנו לקיים שיח 

הקמת מליאת נשים במועצה

השקת המליאה תתבצע בכנס שיתקיים ביום האישה

להחליט  במטרה 
מה יהיה הפרויקט 
שלנו. עלו נושאים 
זה  אך  מגוונים 
זה.  היה  לא  עדיין 
השביעי  במפגש 
היינו  צריכות 

להגיע להחלטה. 
תוך  קרה.  זה  ואז 
קבוצתי  שיח  כדי 
ומפרה,  קשוב 
הרעיונות  נשזרו 

זה בזה לכדי רעיון אחד: הקמה של מליאת נשים 
במועצה. מטרת מליאת הנשים היא לייצר במועצה 
שרוצות  המועצה,  תושבות  מנשים  שיורכב  גוף 
המעסיקים  או  בנשים  הקשורים  נושאים  לקדם 
מייצגות  נשים  רבות  שפעמים  סוד  לא  נשים. 
של  המבוגרים,  של  הילדים,  של  קולם  את  גם 
הקהילה. כל מה שמעסיק נשים במרחב הציבורי 
הנשים.  מליאת  ידי  על  לטיפול  ראוי  נושא  הוא 
על  ותתבסס  קבועה,  בתדירות  תתכנס  המליאה 
השונים  הנושאים  את  שיקדמו  עבודה  קבוצות 

שיעלו. 

עונה מוצלחת לשחייני רמת הנגב

קבוצת השחייה ממשיכה להתעצם ולהתברג בין הקבוצות המובילות בדרום
התחרותיים  השחיינים  חזרו  אוגוסט  בסוף 
הצטרפו  ספטמבר  ובתחילת  הקיץ,  מפגרת 
במטרה  החוגים,  משתתפי  שאר  גם  לאימונים 
האחרונות.  מהשנים  היפה  בהתקדמות  להמשיך 
את העונה התחלנו בתחרות הארצית לזכר לוחם 
גרפו שחייני הקבוצה  בה  רודובסקי,  גל  השייטת 
לראשונה מדליות: נועם ללויה בן ה-12 מרביבים 
עובדיה  ומעין  מ’ חזה  זכה במדליית הכסף ב-50 
בת ה-10 ממשאבי שדה סיימה שלישית בין גילה 
לצעירים  הליגה  בתחרויות   .)11 לגיל  )מתחרה 
החלו השחיינים את העונה בסערה, לאחר שבשנה 
שעברה הקבוצה גרפה את מספר הפרסים הגבוה 
אף  להצליח  היא  השנה  והמטרה  בליגה,  ביותר 

יותר.
ספיר  במכללת  שהתקיים  חנוכה  במפעל 
זכו  והמרכז,  מהדרום  קבוצות  בהשתתפות 
שחיינינו ב-15 מדליות. באליפות ישראל לבוגרים 
ונוער שהתקיימה בתחילת דצמבר במכון וינגייט 
אליה  הבכירים:  הקבוצה  שחייני  שני  השתתפו 
אריאל בת ה-15 ובר ביסמוט בן ה-18. השחיינים 

הקבוצה  ושיאי  האישיים  שיאיהם  את  שיפרו 
בגילם.  השחיינים  בצמרת  והתברגו  משמעותית, 
עם  מקצה  לאותו  מזנק  בר  את  לראות  היה  יפה 
השחיינים האולימפיים גיא ברנע ויעקב טומרקין, 

אלוף אירופה יונתן קופלב ועוד.
שתיערך  הצעירים  לגילאים  ישראל  לאליפות 
במכון וינגייט בתאריכים 15-18 בפברואר התברגו 
שעמדו  לאחר  מהקבוצה,  שחיינים  תשעה 
צפויה  באליפות  השחייה.  איגוד  של  בקריטריון 
העפלה  על  יתחרו  ושחיינינו  מאוד,  גבוהה  רמה 

לגמרים ואף על מדליות!
המסע להצלחה מתחיל בחלום, התמדה ומחויבות, 
ושחיינינו מוכיחים פעם אחר פעם שעבודה קשה 

ואמונה מביאות הישגים. 
בהצלחה!

לב חולמר  
מורה לשחייה, מחלקה לספורט והעשרה  

אגף קהילה וחינוך  

המועצה שואפת להביא את כלל הגנים במועצה להסמכת גן ירוק
הסביבתית  היחידה  הרך,  והגיל  החינוך  אגף 
לקיימות  החינוך  את  מקדמים  הירוקה  והרשת 
תהליך  את  לעבור  גננות  ומעודדים  במועצה 
ההסמכה לגן ירוק, במטרה שכלל הגנים במועצה 

יוסמכו לגנים ירוקים. 
גן ירוק הוא גן הדוגל בחינוך לאוריינות סביבתית, 
הגן:  בערכי  מוטמעים  הסביבתיים  והערכים 
חיים;  אנו  שבה  ולסביבה  לטבע  לזולת,  כבוד 
על  ולהשפיע  לשנות  לשמר,  ורצון  למקום  זיקה 
פסולת;  וצמצום  הסביבה  על  שמירה  הסביבה; 
הגן  ילדי  של  פעולות  הכוללת  לפעולה  ונכונות 

למען הסביבה.

הקריטריונים להסמכת גן ילדים ירוק:
 תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת 

את נושאי החינוך הסביבתי בארבעה נושאים
 פעילות קהילתית סביבתית

 ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח 
החיים בגן

השנה הוסמכו לגנים ירוקים גן “יעלים” 
במדרשה בניהול הגננת מיה דיאמנט, 
הגננת  בניהול  באשלים  “רימון”  גן 
בניהול  ברנע  בקדש  “גפן”  וגן  גל  רינה 
החלו  עוד  קליינפלד.  שרונה  הגננת 
את התהליך הגנים “צבר” במחנה טלי 
ו”רותם” ברתמים. כל הכבוד לילדי הגן, 

הגננות, צוות הגן וההורים!

הירוקים  לגנים  מצטרפים  אלה  גנים 
טללים,   – “דרור”  במועצה:  הנוספים 
“סלעית” – מרחבעם, “אלון” – מדרשה, 
 – “הדס”  בוקר,  שדה   – “עופרים” 

משאבי שדה, “רימון” –רביבים, 
“רימון” – מדרשה, 

“ניצן” – קדש ברנע )ירוק מתמיד(.

אורלי גלאור, הרשת הירוקה  
רכזת חינוך סביבתי, היחידה הסביבתית  

פינת המתמיד

במהלך מבצע לאיסוף בעלי חיים משוטטים נתפסו שלושה חמורים ששוטטו בכביש. הם נתפסו ונלקחו בסיוע הסיירת הירוקה וכוחות משטרה. 
וזאת במסגרת לחימה בלתי מתפשרת  חולט,  ורכבו  עוכב  נוהג בכבישי המועצה. החשוד  נהיגה  רישיון  ללא  נתפס חשוד  ינואר  כן, בתחילת  כמו 

בבריונות בכביש.

באירוע השיטפונות שהיה בתחילת החודש מתנדבי המתמיד לקחו חלק נכבד בסגירת צירים וסיוע למעבר כלי רכב .

עדכונים מהשמירה על הסדר והביטחון במועצה

מובילות שינוי ביחד

 מליאת
נשים
רמת הנגב

בשלב הזה התרגשנו, מה שהיווה חיזוק לכך שנולד 
להיות  הפכה  הפרויקט  משימת  נכון.  משהו  כאן 
כשהחלטנו  עצמה  משל  ואישיות  אופי  עם  דמות 
להפיק כנס שיהווה את “יריית הפתיחה” להקמת 
)יום  ב-8.3  שייערך  הכנס,  הנשים.  מליאת 
על  יכיל שני ממדים: האחד הומוריסטי  האישה(, 
חיינו כנשות המועצה, והשני רעיוני בו נלקט מכן, 
כדאי  שלדעתכן  ותכנים  רעיונות  המשתתפות, 

לעסוק בהם במסגרת מליאת הנשים. 
וגם  בכנס,  גם  שותפות  להיות  לכן  קוראות  אנו 
נשית  שעשייה  הבנה  מתוך  הנשים,  במליאת 

עוד גנים ירוקים במועצהמשותפת תצמיח עוד קצת את כולנו.

כל מה שמעסיק נשים הוא נושא ראוי לטיפול

השחיינים החלו את העונה בסערה

הגננות הגאות עם תעודות ההסמכה

כתבה: לירון אלעד
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פינת הארכיון

זה קרה לפני 65 שנים
כך תואר יום העלייה לקרקע בקיבוץ משאבי שדה, 20.11.1949, בדף היומן שנוהל ע”י החברים

אפילו  לומר  אפשר  בבקר,  השכם  קמנו   ...“
התדפק  רבע,  פחות   3 בשעה  הלילה.  באמצע 
יגאל דגני כבר על כל דלתות החדרים1  ובצעקות 
ממטותינו.  אותנו  להקים  הצליח  וקריאות, 
עם  ויחד  עצמנו  את  העמסנו  כבר  ב-3:30 
לאחר  לביר-עסלוג’.  בנסיעה  התחלנו  הסופר2 
פיקר3,  למהנדס  חיכינו  בו  בתל-אביב,  עיכוב 

המשכנו בנסיעה.
לפרוק  התחלנו  לגבעה4!  הגענו  וב-9:00 

הערות לדף היומן:
1 חברי הכשרת גנוסר, ממקימי משאבי שדה, בילו את הלילה שלפני עלייתם לקרקע בהרצליה, במחנה של גרעין אנשי חלוצה.

.The White Motor Company, Cleveland, Ohio משאית שיוצרה בין השנים 1900-1980 בארה”ב ע”י חברת ,White Super Truck 2

3 המהנדס פיקר ליווה את הקבוצה ביום העלייה לקרקע למטרת קביעת המיקום המדויק לנקודת ההתיישבות וכן למתן יעוץ הנדסי.

4 הגבעה במשאבי שדה, שבראשה נמצאת כעת בריכת השחייה האזורית. 

5 יסודות לשני הצריפים שהוקמו לרגלי הגבעה.

6 כרמלה אלון, ארכיונאית משאבי שדה, אישרה כי אכן הייתה שתיקה. “...היינו כ”כ עייפים ואז הגיעו האורחים ופשוט שתקנו/נרדמנו מעייפות...”.

דר' עדי ולרשטיין 
חזרה לעבודה 

לאחר חופשת לידה
 )מזל טוב וברכות( 

קבלת קהל: יום  ג' בין 
השעות 12:00-13:00.

•רצוי להגיע לחיסונים עם שובר 
הזימון לחיסון שנשלח בדואר.

תודה!

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2015  סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.
בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ”ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי 

הרשויות המקומיות  )“נוהל תמיכה”(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טופסי בקשה באתר האינטרנט של המועצה:

 www.rng.org.il 
)על המועצה -< חוק ומנהל -< וועדות סטטוטוריות-< ועדת תמיכות -< תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2015(.

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     
את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ”ל המועצה עד לתאריך 30/4/15.  אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, 

והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.    

לשאלות ופרטים נוספים: 08-6564123                                     

אוכלוסיה רמת נגב

אלה נתוני התושבים במועצה ב-31.12.14, לפי משרד הפנים

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2015

“הסופר”, המשאית שהביאה את החברים לנקודת ההתיישבות

המכונית, ובהמשך העבודה העברנו את החפצים 
של  המדוקדקת  קביעתו  לפי  שנית,  למקום 
והחלו  האוהלים  הוקמו  הצהרים  עד  המהנדס. 
לא  צהרים  ארוחת  ליסודות5.  בלוקים  בהובלת 
פרימוסים,  לא  ואף  לחם,  היה  ולא  היות  אכלנו 

הסתפקנו באכילת קלמנטינות.
עם ערב באו לבקר אותנו חברי רביבים. השתיקה6 
היו  המארח  המשק  חברי  וחברית.  יפה  הייתה 
עייפים והלכו לישון, האורחים נשארו לרקוד סביב 

המדורה...”
שנה  במשך  היומן  את  לנהל  המשיכו  החברים 

תמימה.
תודה לכרמלה אלון, מנהלת ארכיון משאבי שדה, 

על הערותיה והארותיה.

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

                6427

826

793

465

328

1971

1442

602

 

2397

267

                    82

                3681

 2746

תושבים

גיל  0-5

גיל 6-12

גיל 13-17

גיל 18-21

גיל 22-40

גיל 41-60

גיל מעל 60

נשואים/ות

גרושים/ות

אלמנים/ות

רווקים/ות

סך בתי אב

גברים   3312
נשים    3115



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 202   ||   פברואר 2015       |   1011   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 202   ||   פברואר 2015

אדם, מקום

פינת הגינון המדברי

ציפורימפו 

שלג  באזורנו.  נפלאים  דברים  קורים  אלה  בימים 
יורד בהר הנגב הגבוה, וגשמים עזים שוטפים את 
ומאגרים  בורות  גבים,  וממלאים  הצמא  המדבר 

קדומים. 
דבר  עוד  קורה  בשקט,  בשקט  השורות,  בין  אך 
הרחבים  הלס  מישורי  על  ניצנה,  באזור  מעניין. 
החוברות  זכרי  להם  מתארגנים  והנוצצים, 
הקינון,  עונת  ביותר:  החשובה  לעונה  ומתכוננים 
אחרי  הריקודים.  עונת  זאת  מכנים  שאנו  כפי  או 
שנדד לצפון הנגב וחזרה, משתלט כל זכר על במת 
להתקרב.  אחר  רקדן  לאף  נותן  ולא  שלו  הריקוד 
ממש בימים אלה מתחיל הפסטיבל, שהוא בעיני 
האמיתית  הריקודים  מסיבת  רבים  טבע  חובבי 
זכר החוברה משנת  של הנגב. מדי בוקר משכים 
ייחודי  ריקוד  רוקד  שעות  מספר  ובמשך  הלילה 
הביישניות.  הנקבות  את  אליו  למשוך  שנועד 
הארץ  מכל  טבע  חובבי  אליה  מושכת  זו  תופעה 

והעולם.
ובין שורות אחרות קורה עוד דבר מעניין. ילדי חוג 
הצפרות של רמת נגב מתארגנים לקראת תחרות 

הנדידה”.  “אלופי  הצפרות 
בסוף חודש מרץ ייצאו שלושת 
הנציגים בליווי שלושה מבוגרים, 
להתחרות  ומשקפות  ג’יפ 
הבינלאומית  בתחרות 
שנייה  שנה  זו  המתקיימת 
התחרות  מטרת  ברציפות. 
מיני  שיותר  כמה  לראות  היא 
ציפורים בעשרים וארבע שעות 
שדה  משאבי  שבין  במרחב 
כשרים!  האמצעים  כל  ואילת. 
זו,  מתחרות  שנאסף  הכסף 
מכל  צפרים  מגיעים  אליה 
למאבק  ישירות  מועבר  העולם, 
בשכנתנו  חוקי  בלתי  ציד  נגד 

ממערב קפריסין.
בסוף השבוע של 

מידד  בליווי  החוג  ילדי  ידריכו  ה-20-21/2/15 
את  לראות  ניתן  ממנו  באתר  הרחב  הקהל  את 
יעזרו  זה  מסיור  ההכנסות  רוקדות.  החוברות 

החוברה המדברית ואליפות הצפרות הבינלאומית

שיא החורף הוא הזדמנות טובה לגיזום
הגנן המדברי לא חשב שאי פעם יתגעגע לשמש 
גשם  רוחות,  קור,   – ינואר  באמצע  שקרה  כפי 
קרן  ללא  שלמים  ימים   – הנגב  בהר  שלג  ואפילו 
ולשמור  קור  קצת  לאגור  היה  ניתן  רק  אם  אור. 
סוף  כשסוף  בקיץ...  נחוץ  באמת  כשהוא  אותו 

השמש הפציעה וכשהטמפרטורות עלו מעט, רץ 
לקצת  להיחשף  בחממה,  ממאורתו  החוצה  הגנן 
הקור:  נפגעי  את  ולבדוק  מעט  להתחמם  קרינה, 
בוגונביליה חיוורת, פסיפלורה שמוטת עלים ולימון 
עגום. לעומת זאת, הרתמים, הזוגנים והקרקשים 
מהקור  מתרגשים  לא 
את  לפרוח.  ומתחילים 
מהקור  שנפגעו  הצמחים 
ענפים   – לגזום  כדאי 
שבורים ויבשים, וכן ענפים 
מהקור.  נצרבו  שעליהם 
יותר  להשקות  לא  חשוב 
כי  לדשן,  לא  ובוודאי  מדי 
שילוב של דישון עם גיזום 
חדש,  צימוח  לעודד  עלול 
צימוח  ויתחמם,  ובמידה 
קור  בגל  להיפגע  עלול  זה 
לגיזומי  טוב  זמן  זה  הבא. 
חורף בכלל: עצים נשירים, 

גפנים וורדים.

פינת הצמח המדברי 
שעיר  חסידה  מקור 
Erodium crassifolium

סוג  הוא  חסידה  מקור 
המונה  קטנה  במשפחה 
משפחת   – מינים   750
המפורסם  הסוג  הגרניים. 

פלרגון,  התקני  בשמו  או  “גרניום”,  הוא  ביותר 
עליו נדבר בהזדמנות אחרת. לסוג מקור החסידה 
90 מינים ברחבי העולם ו-12 מינים בארץ. השם 
המאורכת  הפרי  מצורת  נובע  חסידה  מקור 
כאשר  קטן.  חסידה  למקור  שדומה  ומחודדת, 
הפרי מתייבש הוא נופל לקרקע ומסתלסל וכך, 

בצורה סיבובית, מחדיר את הזרע לקרקע. 
רב- )צמח  גאופיט  הוא  השעיר  חסידה  מקור 
מאד  נפוץ  בקרקע(  אגירה  איבר  בעל  שנתי 
עם  ס”מ  כ-10  בגובה  רב-שנתי  הוא  במדבר. 
כהה.  סגול  כתם  ובמרכזם  לילך  בצבע  פרחים 
שורש  פקעת  מתוך  ישר  גדלים  הצמח  עלי 
לצמח  מאפשרת  וכך  מזון  לאגירת  המשמשת 
אפשר  באביב  הקיץ.  בחודשי  בקרקע  לשרוד 
בשקעים  שעירים  זרעים  של  מצבורים  למצוא 
ובעבר  אכיל,  השורש  לשיחים.  וצמוד  בקרקע 
היום  בשדה.  בדואים  לרועים  מאכל  שימש 
במו”פ רמת נגב חוקרים את האפשרות להפוך 

את שורש מקור החסידה לענף בחקלאות.
כיום הצמח לא זמין במשתלות, כך שלא רואים 
אותו בגינות, אך בקרוב ניתן יהיה לרכוש אותו 

במשתלת קרקש ולשתול בגינה.

       גלעד מיכאלי
          משתלת קרקש

www.karkash.com          

למאבק  ולתרום  בתחרות  להשתתף  לילדים 
בציד. כולם מוזמנים. פרטים יפורסמו לקראת 
של  הפייסבוק  ובדף  המועצה  באתר  התאריך 

מרכז צפרות רמת הנגב. 

לא נותן לאף רקדן אחר להתקרב )צילום: אסף מירוז(

השורש אכיל, ובעבר שימש מאכל לרועים בדואים בשדה )צילום: ענב וידן(

104
אחים.  משלושה  הצעיר  שבע,  בבאר  נולדתי 
היו  ההורים  למיתר,  עברנו  ג’  בכיתה  כשהייתי 
מהמקימים של היישוב ואנחנו היינו המשפחה 
ה-104 שנכנסה לגור בו. למה אני זוכר 104? כי 
מאה המשפחות הראשונות קיבלו עציץ במתנה 
ואנחנו לא. ברחוב שבו גרנו לא היו בכלל בתים, 
אחת  זו  מסביב.  שממה  בלב  בודד  בית  היינו 
הסיבות שהביאו אותי שנים לאחר מכן לרצות 
להתחיל  של  תחושה  נותן  זה  יישוב,  להקים 
התרכזו  הדתיים  החבר’ה  רוב  חדש.  משהו 
שלי  ההורים  אבל  ביישוב,  הדרומית  בשכונה 
רצו בבחירה מודעת לגור בשכונה הצפונית. אז 
ואני  דתית,  הייתה  לא  שלי  המיידית  הסביבה 

חושב שזה משהו שהייתה לו השפעה עליי.

תולעת ספרים
בבאר  עקיבא  בני  בישיבת  למדתי  ה’  מכיתה 
פנימייה.  במסגרת  היה  זה  ט’  כשמכיתה  שבע, 
להיות  אהבתי  כי  הפנימייה,  את  אהבתי  לא 
הייתי  בבית.  להיות  אוהב  אני  היום  ועד  בבית, 
ילד עם הפרעות קשב וריכוז, אבל לשמחתי כן 
אותי  לימדה  הגננת  שלי  אמא  לקרוא,  אהבתי 
לקרוא עוד בגן והייתי תולעת ספרים. אז את רוב 
בכיתה,  ולא  בפנימייה  בחדר  העברתי  התיכון 
ופחות  טוב  ילד  שהייתי  העובדה  בזכות  אבל 
או יותר היו לי ציונים טובים, החליקו לי את אי 

ההגעה לשיעורים.

ארז לוזון, מרחב - עם

תורה לשמה
ואני  ואשתי   ,22 יחסית,  צעיר  בגיל  התחתנתי 
סוציאלית  עבודה  למדה  היא  שבע.  לבאר  עברנו 
ואני למדתי לימודי הסמכה לרבנות, אך לא ניגשתי 
לבחינות כיוון שרציתי ללמוד “תורה לשמה”  ולא 
זאת,  עם  יחד  ברבנות.  לשמש  שאיפות  לי  היו 
מטה  כקצין  לשמש  התחלתי  שנים  מספר  לפני 
ורב צבאי בדרגת סרן בגדוד החי”ר במילואים בו 
בבית  שנתיים  גרנו  מכן  לאחר  כלוחם.  שירתתי 
היו  שלא  והעובדה  המחיה  יוקר  בגלל  אבל  זית, 
לדרום.  לעבור  החלטנו  ביישוב,  דתיים  גנים 
לנו  אמרו  במרחב-עם  שגרו  חברים  משפחת 
יאללה, תצטרפו. עברנו בקיץ של 2005, הקיץ של 
מבחינה  קשה  תקופה  הייתה  שזו  ההתנתקות, 
ממה  חלק  זה  יישוב  שלהקים  ידענו  רגשית. 
שאנחנו רוצים לעשות, להיות במקום שבו הבית 

הוא לא רק מקום מגורים אלא חלק מהעשייה. 

סוויץ’
שאני  חשבתי  כי  עסקים,  מנהל  ללמוד  התחלתי 
התואר  בסוף  אבל  העסקים.  בתחום  אתפרנס 
נובה,  עמותת  של  לפרויקט  הצטרפתי  הראשון 
שנותנת ייעוץ עסקי לעמותות. אם עד כה רציתי 
הבנתי  פתאום  חברתית,  עשייה  בתוך  לחיות 
לי  עשה  זה  הזה.  בתחום  להתפרנס  יכול  שאני 
סוויץ’ לגבי מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. 
במסגרת העמותה ניהלתי והקמתי מרכז קהילתי 
קהילתית  גינה  היה  הדגל  ופרויקט  מוריה,  בבית 
אדירה,  הצלחה  היה  הפרויקט  אתיופיה.  ליוצאי 

בשבוע  פעמיים  לעבוד  אמורה  הייתה  הגינה 
ודאגה  הגיעה  משפחה  כל  יום  מדי  בפועל  אבל 
וזה היה מדהים. אצל אוכלוסיות  לגידולים שלה, 
לבין  ההורים  בין  נתק  יש  פעמים  הרבה  מהגרים 
הילדים, שמצליחים להשתלב טוב יותר בסביבה. 
ופה הילדים פתאום מסתכלים על ההורים שלהם, 
קשר  הרבה  עם  כפרי,  ממקום  הגיעו  שרובם 
לאדמה, עושים משהו שהם טובים בו, וזה מאוד 

עזר לחזק את דמות ההורים. 

קשר
אחרי שנתיים במתנ”ס הציעו לי לנהל את עמותת 
וגנים  ספר  בית  שבע  בבאר  שמפעילה  קשר, 
תקופה  שם  הייתי  חילוניים-דתיים.  מעורבים 
הזה.  לרעיון  התחברתי  מאוד  אבל  יחסית,  קצרה 
עם  אבל  בשכנות,  גרו  וחילוניים  דתיים  פעם 
דתיים  יישובים  של  המגמה  התחזקה  השנים 
יכול  דתי  ילד  היום  בידול.  ונוצר  דתיות  ושכונות 
זה  וגם  בצבא,  חילוני  עם  ראשונה  פעם  להיפגש 
באוניברסיטה  ואם  הסדר.  בישיבת  לא  הוא  אם 
כל  את  להעביר  יכול  הוא  דתי,  במוסד  לומד  הוא 
ולהיפך.  חילוני,  עם  משמעותי  מפגש  בלי  חייו 
ספר  בתי  של  לאידיאולוגיה  התחברתי  מאוד  אז 

מעורבים. 

גשר
היום אני עובד כמנהלן בבית ספר צין. זה לא מה 
לי לעבוד אצל  כן חינוך, וקסם  זה  שתכננתי אבל 
שנה   15 כבר  שכיר  אני  במדרשה.  שלנו  השכנים 
וזו פעם ראשונה שממש כיף לי. בית הספר עצמו 
גבוהה,  מאוד  מקיימת  תודעה  עם  ספר  בית  הוא 
בנוסף  שלי,  האידיאולוגיה  עם  משתלב  גם  וזה 
הקהילה  עם  הדתית  הקהילה  חיבור  של  לנושא 
כמה  באזור  יש  נגב.  רמת  בתוך  ועוד  החילונית, 
יישובים שונים, אבל רב הדומה על השונה. בחזוני 
חזק  חיבור  עם  בוקר  שדה  אגן  כל  את  רואה  אני 
בין שלושת היישובים, ואני מקווה שאהיה סוג של 

גשר שיידע לייצר את זה.

“הבעיה הבדואית”
מנדל  במרכז  למדתי  האחרונות  בשנתיים 
משמעותי  מאוד  חלק  וזה  בנגב,  למנהיגות 
מהזהות שלי היום, זהות מנדלית. אני עדיין פעיל 
בהרבה תכניות שונות, ואחד הדברים שאני פועל 
הבדואית  לאוכלוסייה  חיבור  הוא  בנגב  לטובתם 
סביבנו. יש נטייה לקרוא לזה “הבעיה הבדואית”, 
אלא  הבעיה  לא  הם  שהבדואים  חושב  אני  אבל 
המשמעותיים  המנופים  אחד  הם  הפתרון, 
לפיתוח הנגב. זה לא רלוונטי לתפיסה הפוליטית 
אבל  ימין  איש  אני  ימין-שמאל,  של  הקלאסית 
הם השכנים שלי, ואנחנו היהודים צריכים לראות 
איך אנחנו מייצרים שיתופי פעולה בשביל להרים 
את הנגב. ה-mission שלי בחיים זה החיבור בין 

האוכלוסיות השונות.

רציתי להיות במקום שבו הבית הוא לא רק מקום מגורים אלא חלק מהעשייה




