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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

adva@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

עושים היסטוריה
חשמל  לייצור  הכוח  לתחנת  הפינה  אבן  הנחת 
אירוע  הייתה  אשלים  באזור  סולארית  מאנרגיה 
שהצבתי  בחזון  עובדה  עוד  קבענו  עבורי.  מרגש 
לפני יותר מעשור – להפוך את רמת הנגב לעמק 

הסיליקון לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. 
של  הדגל  לפרויקט  נחשבת  שתוקם  התחנה 
היא  הסולארית.  האנרגיה  בתחום  המדינה 
של  שותפות  “מגלים”,  חברת  ידי  על  מוקמת 
שישקיעו  ובינלאומיות,  ישראליות  חברות 
מגה-וואט.   121 ותספק  בהקמתה,  מיליארדים 

השלמת הבנייה צפויה בסוף 2017.
גם  עמו  מביא  המתקן  הירוקה,  לבשורה  מעבר 
בשורה חשובה של יצירת מקומות פרנסה טובים 
שכן  בפרט,  הנגב  ולרמת  בכלל  הנגב  לתושבי 
טכנאים,  מהנדסים,  מ-1,000  יותר  יעסיק  הוא 
שנות   25 במהלך  תמיכה.  ושירותי  הקמה  עובדי 
באופן  בו  יועסקו  למגלים  המתוכננת  הפעילות 

קבוע 45 אנשי צוות מיומנים.
תודה מיוחדת לעובדי רמת הנגב שסייעו ליישום 

החזון.
משק כנפי ההיסטוריה 

“בראשית” קראנו למפגש היכרות ראשון של ילדי 
והורי בית הספר הממלכתי-דתי הראשון ברמת 
הנגב, שהתקיים החודש בקמפוס המועצה. ב-1 
א’,  בכיתות  תלמידים  כ-130  ילמדו  בספטמבר 
מאוד  התרגשתי  בשכבה.  כיתות  שתי  ו-ג’,  ב’ 
וסיפרתי בברכתי כי לו הייתי אומר לפני 10 שנים 
היו  בית ספר ממלכתי דתי ברמת הנגב,  שיקום 

אומרים עליי “הזוי”.
היגוי  ועדת  הובלת  על  דורון  לערן  גדולה  תודה 
כהן  לנתנאל  החינוך,  לצוות  ויותר,  שנה  במשך 
גדולה  זכות  והנדסה.  התיישבות  אגף  ולצוות 

לעבוד אתכם.
יוצאים לחופש

והחוגים  החינוך  פעילויות  כל  של  הסיום  אירועי 
של  תחושה  כולה  ולקהילה  להורים  העניקו 
תחושה  עם  וקהילתית.  אישית  וגאווה  חגיגיות 
זו של התרוממות רוח נצא לחופשה הגדולה. אני 
מאחל לכולם הנאה וכיף ובעיקר חופשה בטוחה. 

תחזרו בשלום.
שלכם,    

שמוליק ריפמן     

המתקן, מהגדולים מסוגו בעולם, יעסיק מעל אלף עובדים

מפריחים את הנגב באנרגיה סולארית

באמצעות  המדינה,  החליטה   2009 בשנת 
לקידום  “תוכנית  פרויקט  על  הבינוי,  משרד 
הפריפריה”, תכנית שמטרתה לסייע בהקמת 
יחידות דיור נוספות בנגב ובגליל. בשנת 2012 
קיבוצים  ב-12  התכנית  להפעלת  מכרז  יצא 
שאושרו  יחידות   60 מתוך  בדרום.  ומושבים 
סה”כ לדרום, קיבוץ רביבים זכה ב-6 יחידות. 

ניצלנו  המועצה  ע”י  שבוצע  התכנון  במהלך 
את הפלטפורמה לטובת הגדלת התכנון ל-19 
כי  הבינוי  משרד  הודיע  כשנה  לאחר  יחידות. 
לא נותר תקציב להקמת המבנים, ונשאר רק 
)520 אלף שקלים  תקציב המיועד לתשתיות 

בלבד(!
בינואר 2014 התקיימה אסיפת חברים בקיבוץ 
הקיבוץ  השתתפות  על  הוחלט  ובה  רביבים, 
התכנון  ביצוע  כדי  תוך  שקלים.  מליון   2 בכ- 
המפורט של השכונה, מליאת המועצה קיבלה 
החלטה על השתתפות המועצה בכ-2 מיליון 
שקלים, שכן מדובר בפרויקט שמשרת באופן 

מובהק את היעד המרכזי שהגדיר ראש המועצה 
והוא צמיחה דמוגרפית.

במאי 2014 החלה העבודה בשטח, שכללה ביצוע 
תקשורת(,  ביוב,  חשמל,  )מים,  תשתיות  של 
)ממ”דים(,  דירתיים  ממוגנים  מרחבים  הקמת 
שיפוצם  משומשים,  יבילים  מבנים  רכישת 

והתאמתם לדרישות הקיבוץ וחוקי הבניה.
לחץ,  של  רגעים  מעט  לא  היו  הדרך  במעלה 
אך  כעסים,  קצת  ואפילו  רצון  שביעות  חוסר 

אותו,  ובוחנים  הפרויקט  על  כשמסתכלים  כיום 
בכל  מרשים  בפרויקט  מדובר  התוצאה  במבחן 

קנה מידה:
ברביבים  האסיפה  החלטת  מרגע  בזמנים:   -
וחצי.  ועד מסירת הפרויקט עברה פחות משנה 
בכל  העומדים  מבנים   18 נמסרו  ב-16.6.15 
טופס  קיבלו  ושכמובן  והקיבוץ  התקן  דרישות 

איכלוס )טופס 4(.
אחת  דיור  יחידת  להקמת  המחיר  בתקציב:   -

)כולל הכל( עומד על פחות מ-300 אלף ₪.

פחות משנה וחצי מקבלת ההחלטה ועד סיום הבניה )תמונה: ניני כפיר(

הנדסה והתיישבות

יובל שטייניץ,  ד”ר  שר האנרגיה,  החודש, במעמד 
ראש המועצה ואורחים מכובדים, נערך טקס הנחת 
 Plot התרמו-סולארית  הכוח  לתחנת  הפינה  אבן 
לישוב  בסמוך  בהקמתה  הוחל  אלה  שבימים   ,B

אשלים. 
ידי קונסורציום  נבנה על  Plot B, באשלים  מתקן 
בייצור  עולמית  מובילה  אלסטום,  בראשות 
בטכנולוגיית  ויפעל  בצרפת,  היושבת  חשמל, 
ברייטסורס,  חברת  של  החדשני  הסולארי  המגדל 
שפותח כמקור לאנרגיה מתחדשת, יציבה, אמינה 
ואחראית, בהשוואה למקורות אנרגיה מתחדשים 
של  ייחודיים  מאפיינים  בשוק.  הזמינים  אחרים 
 250 בגובה  השמש  מגדל  את  כוללים  המתקן 
 3.15 של  בשטח  שדה  של  במרכזו  העומד  מטרים 
הליוסטטים  מ-50,000  ביותר  המכוסה  קמ”ר, 
שטח  פני  על  השמש  אחר  העוקבים  )מראות( 
מצטבר של מעל 1 מיליון מטרים רבועים. התחנה 
תפיק 121 מגה-וואט והיא צפויה לספק 320 גיגה-

הונחה אבן הפינה בתחנת הכוח התרמו-סולארית באשלים

וואט של חשמל בשנה לרשת החשמל של ישראל. 
שקל,  מיליארד  בכ-3  נאמדת  הפרויקט  עלות 
וכאשר הוא יושלם, לקראת סוף שנת 2017, מתקן 

Plot B, יהיה בין הגדולים מסוגו בעולם.
תרמו- מיזמים  שני  הכולל  אשלים,  מתחם 
 300 כמעט  יפיק  פוטו-וולטאי,  ומיזם  סולאריים 
מגה-וואט של חשמל, כ-2% מכושר ייצור החשמל 
של ישראל, ויסייע למדינה להגיע למטרה שהציבה 
ממקורות  החשמל  מייצור   10% לספק  לעצמה: 

אנרגיה מתחדשים עד לשנת 2020. 
 ,Plot B מתקן  הנקייה,  האנרגיה  ליעדי  מעבר 
באשלים יענה גם על המטרה המוצהרת של מדינת 
לנגב,  איכותיים  פרנסה  מקורות  להביא  ישראל 
עובדי  טכנאים,  מהנדסים,  מ-1,000  יותר  ויעסיק 
הקמה ושירותי תמיכה. במהלך 25 שנות הפעילות 
התפעול  קבלן  ובאמצעות  ל”מגלים”,  המתוכננת 
והתחזוקה – יועסקו בו באופן קבוע 45 אנשי צוות 

מיומנים.

השואה.  ניצולי  של  רווחתם  את  להבטיח  רבים  מאמצים  נעשים  לאחרונה 
את  למצות  יכולים  אינם  הם  ולכן  לניצולים  מגיע  המידע  כל  לא  לצערנו, 
זכויותיהם. כיוון שמידע רב מגיע אלינו, אני מבקשת מניצולי שואה תושבי 
ניצולי שואה, לפנות אלינו על מנת שנוכל  המועצה, או מבני משפחות של 

ליידע אותם על זכויות המתפרסמות מפעם לפעם.

.anat@rng.org.il ניתן לעדכן אותנו בטלפון 08-6564145 או במייל

בתודה      
ענת לב-רן      

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים      

שכונה  קמה  יום  בכל  לא  הפרויקט:  חשיבות   -
לקליטה  פתרון  שתהווה  הנגב  ברמת  חדשה 

בקיבוץ.
תודה לראש המועצה על הגיבוי והאמון, לקיבוץ 
והתקצוב,  השותפות  ההירתמות,  על  רביבים 
והתיישבות  הנדסה  אגף  עובדי  לכל  ולבסוף 
פרויקט  להצלחת  בתחומו  אחד  כל  שנרתמו 

חשוב זה.
נתנאל כהן   

מנהל אגף התיישבות והנדסה   

יקב רמת נגב – יקב מדברי ללא גבולות

יקב קדש ברנע, יקב משפחתי, חלוץ היקבים בדרום הארץ, עבר תהליך מיתוג מחדש ומתהדר בשם חדש ובסטייל איטלקי ומשובח

הסתיימה הקמת “שכונת הבריכה” ברביבים

סיפור קצר שממחיש את המורכבות שבהקמת שכונה וכיצד שילוב כוחות הוא המפתח להצלחה

“יקב קדש ברנע” הוותיק עבר לאחרונה מיתוג 
היקב,  נגב”.  רמת  “יקב  היום  ונקרא  מחדש, 
במדבר.  היקבים  חלוץ  הוא  ב-1997,  שהוקם 
של  הכבד  בחום  ענבים  לגדל  הרעיון  בזמנו 
הנגב נחשב להזוי, אבל נירה ואלון צדוק כבר 
ב-1979  בחיים:  משוגעים  יותר  דברים  עשו 
הם התיישבו בקסיימה שבסיני, ואחרי שפונו 
מסיני הקימו יחד עם חמישה חברים נוספים 
אלון  ניצנה.  שבפתחת  ברנע  קדש  מושב  את 
והיה  במדבר,  חקלאיים  בגידולים  התמחה 
שותף להקמה ולביסוס יישובים נוספים בנגב 
כמו כמהין, באר מילכה, עזוז, אשלים )מעבר 

מיישוב שיתופי ליישוב קהילתי( ומרחב עם. 
בתור  שהחלו  בארץ  מהייננים  מעט  לא  כמו 
ליקבים  שמכר  ענבים  גידל  אלון  גם  כורמים, 
בעצמו  היין  את  להכין  שהחליט  עד  אחרים, 
ופתח יקב בוטיק קטן. עם השנים גדל היקב, 
וכיום מייצרים בו כמאה אלף בקבוקים בשנה. 
הצעיר  הדור  ליקב  נכנס  האחרונות  בשנים 
במשפחה, עם הצטרפותם של הבן יוגב ואשתו 

עדן, שלמדו ייננות בפקולטה לחקלאות בפירנצה 
היקבים  אחד  אנטינורי,  ביקב  התמחות  ועברו 
המקצועיים  הלימודים  באיטליה.  הגדולים 
ביין.  היטב  מורגשים  האיטלקית  והמסורת 
את  ומתפעלים  עובדים  צדוק  משפחת  בני  כל 
היין,  בייצור  הגפנים,  בגידול  והיקב:  הכרמים 

בניהול, בפרסום, בשיווק ובמכירות.
אם כל זה לא מספיק, הענבים ברמת נגב גדלים 
המיקום  בזכות  הדברה,  חומרי  של  ריסוס  ללא 
המרוחק של היקב שמבודד מהמזיקים שפוגעים 
בלבד  מותפלים  במים  מושקית  הגפן  בגפנים. 
ואת הגזם והגפת מחזירים לאדמה, מה ששומר 

על הסביבה ומעשיר את האדמה באופן טבעי.
יקב רמת נגב פועל גם לטובת הקהילה בתחומים 
שבנגב.  השנטי”  ב”בית  הוא  מהם  אחד  רבים, 
גפנים,  של  דונם   20 נשתלו  החווה  בשטח 
הפעולה  שיתוף  מטרת  היקב.  ע”י  המפוקחים 
בזמן הגידול ולעת הבציר ובייצור היין היא ליצור 
השנטי”.  “בית  לילדי  נוספת  והכנסה  תעסוקה 
שווה  שותף  נגב  רמת  יקב  שנה  מדי  בנוסף, 

בתרומה  ג’נסיס”  ו”זרעי  נגב  רמת  מו”פ  עם 
לחלוקת מלגות לסטודנטים תושבי רמת הנגב 

הלומדים חקלאות.
יבשים  אדומים  לבנים,  יינות  מייצרים  ביקב 
חותמת  עם  כולם  פורט,  בסגנון  יין  ואפילו 
והר הנגב.  ועל טהרת ענבי רמת הנגב  כשרות 
את היינות ניתן לרכוש בחנויות נבחרות ברחבי 
יין “נווה  הארץ וגם מעבר לים. לאחרונה קטף 
יין  בתחרות  כסף  מדלית   2014 לבן”  מדבר 
הפלא  על  רבות  תשבחות  ועוד  בינלאומית, 

המדברי.
גאים  “אנו  צדוק:  יוגב  היקב  יינן  לדברי 
להשתתף בתחרויות בינלאומיות ולקבל משוב 
יצור  את  לקדם  ובכך  לישראל,  מחוץ  חיובי 
טרואר  בעל  גידול  לאזור  הייחודיים  היינות 
וייצור  גידול ענבים  בו  מדברי כמו הנגב שלנו, 
ונמשיך  יין אינם מעשים של מה בכך. הוכחנו 

להוכיח כי ניתן לייצר יין נהדר מן המדבר”.
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סיכום שנה במחלקה לספורט והעשרה - החוגים יוצאים לחופש

פרוייקט 
“מתנדבים מובילים תיירות” 

יוצא לדרך
בואו להדריך בתחנת המידע או באתרי התיירות השונים

משותפת  התנדבות  היא  משפחתית  התנדבות 
)הורים- אחת  במשפחה  דורות  שני  לפחות  של 

משפחה  בני  בה  דרך  זוהי  סבים-נכדים(.  ילדים, 
יכולים לבלות זמן יחד, לקחת חלק בחיי קהילתם 
את  מחזקים  בעודם  חיובי,  חברתי  שינוי  ולהשיג 
הלכידות המשפחתית ומייצרים חוויות משותפות 

שיתווספו לספר הזיכרונות המשפחתי.
מערכת  בחיזוק  גם  מתבטאת  למשפחה  התועלת 
הערכים המשפחתית, תורמת לקרבה ולתקשורת 
בזמן  ולעלייה  המשפחה  בני  בין  יותר  פתוחה 
זאת  תועלת  יחד.  מבלה  שהמשפחה  האיכות 
מתווספת כמובן על התועלות המוכרות והידועות 

לנו של התנדבות בכלל. 

מספרות  משפחתית  התנדבות  שחוו  משפחות 
גם  ולמחשבה  לשיחה  נושאים  מספקת  היא  כי 
לחיקוי  המודל  וכי  אחרים,  משפחתיים  במצבים 
אמונם  את  גם  חיזק  ילדיהם  עבור  ההורים  שהיוו 
של הילדים בהוריהם וגם את הזדהותם עם עולמם 
המשותפת  ההתנדבות  תורמת  גם  כך  הערכי. 

עולמם  אל  “להתחבר”  להורים 
הערכי של ילדיהם ולהבינו טוב יותר.

ההתנדבות המשפחתית תורמת גם 
לקהילה הרחבה בכך שהיא מגדילה 
המעורבים  המתנדבים  מספר  את 
לצרכיה,  מענה  ומספקים  בקהילה 
ויוצרת מורשת של התנדבות ובניית 
מעורבים.  אזרחים  של  עתיד  דור 
למעשה, חיזוק המשפחות בקהילה 
כולה,  הקהילה  חיזוק  משמעותו 
של  חיוביים  ערכים  הטמעת  ידי  על 
אכפתיות, עזרה הדדית וסולידריות. 
בימים  זאת?  עושים  איך  אז 

להתנדבות  תשתית  נבנית  אלה 
המועצה  בתוך  פרויקטים  סימון  ע”י  משפחתית 
ומחוצה לה. מקום התנדבות אחד, בעמותת לתת, 
כבר מופעל. הפעילות שם היא אריזת חבילות מזון 
 10:30 בשעות  השנה,  כל  במשך  יכולת  למעוטי 
הפעילות  השנה  וראש  פסח  ולקראת   ,16:00 עד 

תושבי  מתנדבים  להכשיר  מעוניינת  הר-הנגב  התיירות  עמותת 
האזור לשמש כמפעילי תחנת-מידע, ו/או כמדריכים באתרים שונים 
לאייש תחנת מידע תיירותית במבנה הקיים  היא  במרחב. השאיפה 
אפילו  ובעתיד  בחגים,  בסופי-שבוע,  המועצה,  במרכז  )שישופץ( 
היא לתת מידע ראשוני לתיירים  יום-יומי. מטרת התחנה  על בסיס 
לכוון אותם לאפשרויות הרבות הקיימות  ומבקרים העוברים באזור, 
ולהוות שער כניסה מזמין לביקור במועצה. זו ההזדמנות שלך לתרום 

חלק חשוב לחוויה הראשונה שחווה המבקר באזורנו!
להפעלת תחנת המידע אין צורך ברקע הדרכתי או בניסיון בתיירות. 
נדרשים רק רצון טוב, אכפתיות, היכרות ואהבת המקום, וזמן פנוי )גם 

חלקי( להתנדבות... 
תיירות  באתרי  הדרכה  לתגבור  מתנדבים  מחפשת  העמותה  בנוסף, 
שונים באזור. לתפקיד זה דרושים אנשים מתחום התיירות, החקלאות, 

המדע, ההתיישבות או ההיסטוריה, בעלי ניסיון מסוים בהדרכה. 
המתנדבים  כלל  יתרון.  הוא  נוספות  בשפות  ידע  התפקידים,  לשני 
ייעודיים  ומפגשים  בסיורים  וישתתפו  השתלמויות  מספר  יעברו 
יבוטחו  המתנדבים  התיירות.  עמותת  ע”י  שיאורגנו  השנה,  לאורך 
מסוים  יתרון  עם  הגילאים,  לכל  מתאימה  ההתנדבות  המועצה.  ע”י 

לגמלאים.

לרישום לתוכנית ולמידע נוסף נא לפנות לעמותת התיירות )אדוה גולני-
עובד( בטלפון 054-4574593 או לחני פריאל )רכזת התנדבות במועצה( 

בטלפון 050-4042335.

סיום קורס מתנדבים ב”מתמיד”

13 תושבים סיימו  בימים אלו הסתיים קורס מתנדבים ל”מתמיד רמת הנגב”. 
ביר הדאג’,   - עוואד שליבי  ביר הדאג’,   - את הקורס בהצלחה: חאלד אלוואג’ 
עמרי נחימוב - טללים, אורי נחימוב - טללים, גיקובס רייל - רביבים, משה חביב 
- רביבים,  יסעור  גיא  רון מזרחי - אשלים, ארלה הלר - מרחב עם,  - אשלים, 
דורון בכר - עזוז, נפתלי בוהדנה - ניצנה, בקי וידר - קדש ברנע, רותם ישראלי 

- כמהין.
ברכות למסיימים שיחלו את פעילותם בהקדם. 

בעקבות בקשות חדשות להצטרפות ל”מתמיד”, אנו נערכים לגיוס חדש. פרטים 
יופצו בהמשך.

רס”מ כהן חן       
מב”ס רמת הנגב       

אצלנו  תיזכר  תשע”ה  אך  באה,  שנה  הלכה  שנה 
התמדה,  יצירה,  שינויים,  של  כשנה  רב  לזמן 
בהיערכות  כבר  ופרידות.  התחלות  הצלחה, 
לקראתה נפרדנו מצוות מאמני הכדורגל הוותיקים 
תכנן  אפיק  ארזואן.  אפיק  את  לעבודה  וקיבלנו 
שנת פעילות משגשגת לכל המסגרות, אולם גילה 
הכדורגל  שחקני  של  המוחלט  הרוב  כי  לאכזבתו 
להמשך  נרשמו  לא  ומעלה(  ג’  )כיתות  הוותיקים 
פעילות בקבוצות המתנ”ס. מלא מוטיבציה וכושר 
שכנוע, החל אפיק לגייס שחקנים חדשים, והביא 
את חוגי הכדורגל למספר משתתפים מרשים של 

למעלה ממאה שחקנים. 
הלימודים  שנת  בסוף  נפרדים  אנו  במוסיקה, 
מתרצה יובל – מנהלת אלר”ן המיתולוגית. לנעליה 
מאוד  הרחבנו  השנה  גוטמן.  אוהד  ייכנס  הגדולות 
ולאלר”ן  גוריון  בן  במדרשת  הפעילות  שעות  את 
נוספו עשרות תלמידים חדשים. השנה הסתיימה 
מרכזי  ובקונצרט  כיתתיים  קונצרטים  של  בסדרה 

אחד. 
מרשימים  להישגים  הגיע  הנגב  ברמת  הכדורסל 
קבוצת  והבוגרים.  הנערים  הילדים,  בקבוצות 
דרום,  במחוז  הראשון  במקום  שזכתה  הנערים, 
גם  הלאומית.  לליגה  הנגב  רמת  את  העלתה 
ללא  שקידם  דיין,  ממאיר  נפרדים  אנו  בכדורסל 
לאות את הענף בשש השנים האחרונות. את מאיר 

יחליף יניב רבינס.
בתחום המחול באו הקבוצות לשיאן בערב מחולות 
לגמרי  התמלא  גולדה  אולם  ומרהיב.  מהוקצע 
כל  את  נתנו  הנרגשות  והרקדניות  אוהד,  בקהל 

כולן. גם בענף זה צפויים שינוי כוח אדם.
ענף השחייה הפך לענף הספורט המוביל במועצה, 

עושים גלים
של  שנה  מסיימים  השחייה  נבחרת  שחייני 

הישגים מרשימים

הילדים  נגמרה,  כמעט  הלימודים  שנת 
הגדולה  לחופשה  מתכוננים  ומשפחותיהם 
ומתרגשים לקראת עליית כיתה, החוגים נגמרים 
של  קבוצה  יש  אבל  למנוחה.  להתכונן  ואפשר 
תכניות  יש  להם  לנוח.  מתכננים  שלא  ילדים 
גדולות יותר. הם יגיעו כמו בכל יום לבריכה, יכינו 
יקפצו  השחייה,  וציוד  המשקפת  הים,  בגד  את 

למים וישחו כ-5 ק”מ )200 בריכות(. כל יום.
הם  חלומם  את  להגשים  שבשביל  יודעים  הם 
מה  את  למדו  כבר  הם  קשה.  לעבוד  יצטרכו 
יותר  ילמדו בגילאים מבוגרים  גילם  שילדים בני 
– כדי להצטיין צריך להשקיע מאמץ. ילדים אלה 
מתכוננים לתחרויות המטרה של עונת השחייה, 

בסופה יתחרו באליפות ישראל.
כלים  מקבלים  הם  החלום,  להגשמת  בדרך 
לתכנן  שצריך  יודעים  הם  בחיים:  להם  שיעזרו 
ולהיות מחושבים. הם למדו שגם כשלא מצליחים 
שלא  יודעים  הם  שוב.  לנסות  צריך  בהתחלה, 
ומבינים  תמיד מנצחים. הם תומכים אחד בשני 
את  מכבדים  הם  להצליח.  יותר  קל  שביחד 
אותם.  שיאתגרו  מוכנים  ותמיד  שלהם  היריבים 
וקשיים  כישלונות  הצלחות,  עם  מתמודדים  הם 
רבים. הם לומדים שהגוף שלהם הוא כלי שדורש 

תחזוקה – אימונים, תזונה, מנוחה, שינה.
וקבוצות  חוגי  נפתחו  מאז  השישית  השנה  זוהי 
השחייה במועצה, וההישגים היו מרשימים מבכל 
השנים הקודמות: נעם ללויה ומעין עובדיה סיימו 
על הפודיום בתחרות ע”ש גל רודובסקי ברעות. 
3 מדליות אישיות ע”י נעם  בגביע האביב הושגו 
השליחים  קבוצת  ואילו  אריאל,  ואליה  ללויה 

ההתנדבות המשפחתית מחזק את אמון הילדים בהוריהם

ושחיינינו הגיעו להישגים מרשימים. 
נבחרות השחייה נמצאת כיום בשורה 
השחייה  נבחרות  של  הראשונה 
בארץ, וחבריה משתתפים בתחרויות 
מכובדים  במקומות  וזוכים  ארציות 

מאוד. 
וולפה  מיכאל  פרופ’  של  האזנה  חוג 
עונות   31 שנרגיש  מבלי  סיים 
ויוצא להתרעננות. תודה לך  פעילות, 
הרוח  איש  המחנך,  המרצה,  מיכאל, 
זכינו  בהן  כל השנים  על  והאומנויות, 

לשמוע בצימאון את דבריך.
בין הפעילויות החדשות והמתחדשות 
בתשע”ה נמנה את חוג רכיבת אופני 
במדרשת  צעירים  לילדים  שטח 
קבוצות  ברייקדאנס,  חוג  גוריון,  בן 
חוג  ובאשלים,  ברביבים  קרוספיט 
לגו במתנ”ס ובמדרשה, חוג מחשבים 
וצילום.  ערבית  לימודי  ואינטרנט, 
במלוא  לפעול  המשיכו  בנוסף, 
הוותיקות:  הפעילויות  כל  העוצמה 
תיאטרון,  טריאתלון,  קרמיקה, 
קרקע,  התעמלות  טניס,  סיירות, 
בריא,  חיים  אורח  יוגה,  פילאטיס, 
הטיולים  וקבוצות  הזמר  חבורת 

השונות.
חופשה נעימה, נתראה בספטמבר.

דרור הראל
צוותי ההוראה, האימון והתפעול

המחלקה לספורט והעשרה

כיצד התנדבות משותפת משפיעה על בני המשפחה?

בקורס השתתפו 13 מתושבי המועצה, ואנו כבר נערכים לקורס הבא

מסיימי המתמיד

חוג טריאתלון, אחד מהחוגים הרבים במועצה 
)צילום: דרור הראל(

התנדבות משפחתית

הערב  שעות  עד  היום  כל  במשך  ונעשית  מוגברת 
המאוחרות.

אשמח לקבל תגובות, שאלות ובכלל התעניינות. 
  

חני פריאל  
chpriel@gmail.com ,050-4042335  

כן לציפור במשאבים
ילדי כיתה ו’ הכינו מגדיר ציפורים מקומי

בבית ספר “משאבים” קיימת מסורת בת מספר 
שנים של למידת צפרות דרך שיעורים וסיורים. 
את  מלווה  הצפרות,  מרכז  מנהל  גורן,  מידד 
בית הספר במהלך השנים האחרונות, ותוך כדי 
אסיה  והמחנכת  ו’  כיתה  את  “הדביק”  התהליך 
סלוצקר. ואכן, כבר שלוש שנים נפגש מידד עם 
הכיתה אחת לחודש ללמידה על הצפרות, וכעת 

הם כבר קבוצת מומחים לכל דבר!

להגנת  המשרד  איתן”,  “צוק  מבצע  בעקבות 
הסביבה הציע תמיכה ביוזמות בית ספריות ובבית 
כיתות  מחנכות  הציפורים.  על  חשבו  מיד  הספר 
למשימה  התגייסו  סלוצקר,  ואסיה  הראל  יפה  ו’, 
חינוכית. הפעילות החלה בתהליך  ולבניית תכנית 
חקר ולמידה של הציפורים בסביבתנו ושיאה היה 

הכנת מגדיר ציפורים מקומי.
מהי  למדנו  הכיתות  לשתי  משותף  פעילות  ביום 
אותן  למשוך  נוכל  וכיצד  לציפורים  מזמינה  גינה 
מורות  עם  משותפת  בפעילות  הספר.  בית  לחצר 
מהיחידה  גל-אור  ואורלי  גורן  מידד  האומנות, 
ותחנות  מעץ  קינון  תיבות   12 בנינו  הסביבתית, 

האכלה מסוגים שונים אותן פיזרנו ברחבי בית 
הספר.

התלמידים  בקן:  מתחממות  תוכניות  ועוד 
שדה  ממשאבי  קלעי  דובי  הצלם  עם  ייפגשו 
על  ולשמוע  שלו  המדהימות  בתמונות  לחזות 
חוויותיו כצלם ציפורים ואף לראות את המסתור 
ממנו הוא מצלם. בתחילת השנה הבאה מתוכנן 
ושתי  בציפורים  לתצפית  קטן  מסתור  להיבנות 
וגם  ציפורים,  להזמנת  קטנות  מים  בריכות 

אנשים...
אורלי גל-אור  

היחידה הסביבתית, הרשת הירוקה  

מעורב   50*4 במשחה  השלישי  במקום  סיימה 
בהרכב הכולל את נעם ללויה, יובל קליין, תמנע לוי 
לבריכות  ישראל  באליפות  גורבמן.  ושי  רוזנבאום 
הקבוצה:  שחייני  של  השיא  הישגי  הושגו  קצרות 
בארבעה  הראשונה  בעשיריה  סיימה  אריאל  אליה 
ואף  גמרים  לשלושה  עלתה  גורבמן  שי  משחים, 
עלה  ללויה  ונעם  חופשי,  ב-50  שביעית  סיימה 
לשני גמרים ואף השיג מדליה ראשונה והיסטורית 

לקבוצת שחייני רמת הנגב!
של  השליטה  המשיכה  המחוזיות  בתחרויות 
האזורית  כשבליגה  הצעירים,  בגילאים  הקבוצה 
 3 מתוכם  הקבוצה,  שחייני  ע”י  גביעים   13 הושגו 
תמנע  גורבמן,  )שי  הליגה  כאלופי  סיימו  שחיינים 
לוי רוזנבאום, ניב כהן(. בתחרות גמר הליגה הושגו 

קליין,  יובל  ניצח  ערד  רב  בקרב  מדליות.   27
בין  הפרידה  משניה  ופחות  צמוד  היה  כשהקרב 
1-5! בתחרות ההכנה לאליפות החורף  מקומות 
זכו שחייני הקבוצה בעשר מדליות. בנוסף כ-15 
אליה  כשבולטת  השנה,  נשברו  קבוצה  שיאי 

אריאל שמחזיקה ב-10 שיאי קבוצה!
בקיץ  שיתאמנו  התחרותיים  השחיינים  מלבד 
מגוון  יתקיימו  ודולפינים(,  עתודה  )נבחרת, 
פרויקטים ללימוד שחייה ושיפור סגנון. ניתן ואף 
השחייה  לחוגי  ולהירשם  להקדים  כבר  מומלץ 

לשנת הלימודים הבאה.
לב חולמר   

מאמן שחייה ראשי   
המחלקה לספורט והעשרה   

שחייני רמת הנגב לאחר גמר הליגה המחוזית )צילום: אולג קליין(

חינוכי, מקומי וקהילתי
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חינוכי, מקומי וקהילתי

ילדי משאבים לומדים לתת
תלמידי כיתות ג’ יצאו לפעילות בנושא נתינה

שאנו  חברתית  מעורבות  מפרויקט  כחלק 
מובילות במסגרת מרכז הצעירים ברמת הנגב,

בבית- ג’  כיתות  תלמידי  עם  מאי  בסוף  נפגשנו 
ספר “משאבים” לפעילות בנושא נתינה. מסגרת 
הפעילות, קיימנו עם הילדים שיח על משמעות 
הנתינה, שבמהלכו התבקשו הילדים לחשוב מהי 
נתינה עבורם. לאחר השיח שהתקיים בקבוצות, 
אחת  לכל  העניק  אותו  פורח,  עציץ  הכין  ילד  כל 
יום  לכבוד  “משאבים”  הספר  בית  מצוות  ואחד 
בלב  קושט  העציץ  החולף.  בחודש  שחל  המחנך 
“תודה  בית-הספר:  לצוות  הוקרה  ברכת  הנושא 
שאתם עוזרים לי לצמוח”. אנשי הצוות שקיבלו 
את העציצים מהילדים מאוד התרגשו מהמחווה.

למטרה  שם  שינוי”,  יוצרים  “ילדים  הפרויקט, 
חברתית  לעשייה  המועצה  ילדי  את  לחשוף 
דרך  בשיח,  שינוי  להכתיב  שלהם  ולאפשרות 

פעילות תרומה לחברה.
תום ורון אקיאן  

חברות מלגת המעורבות החברתית     
במרכז הצעירים  

אנשי הצוות שקיבלו את העציצים מאוד 
התרגשו מהמחווה

שגרירים צעירים בלאס וגאס
שלושה  בילו  פרידמן  ודניאל  קוריאל  הדר 

וחצי חודשים בקהילת לאס וגאס

ודניאל  קוריאל,  הדר  אני,  חזרנו  מזמן  לא 
ללאס  המועצה  מטעם  ממשלחת  פרידמן 
וחצי  כשלושה  נמשכה  המשלחת  וגאס. 
חודשים, מינואר עד אמצע אפריל. המשלחת 
ומרחיבת  מלמדת  מעשירה,  מאוד  הייתה 
השתלבנו  חדשה,  תרבות  היכרנו  אופקים. 
בקהילה היהודית שם והיינו מעין שגרירים 
צעירים של ישראל. לכל אחד מאתנו הייתה 
התקופה.  כל  גרנו  אצלה  מאמצת,  משפחה 
שנוצר  והקשר  הכל,  לנו  סיפקה  המשפחה 
שהפכנו  הרגשנו  ממש  חזק,  מאוד  איתה 

להיות חלק מהמשפחה. 
היהודי  הספר  בבית  למדנו  היום  במשך 
בלאס וגאס. בנוסף, כל יום העברנו שיעורים 
היסודי  הספר  בבית  לילדים  בעברית 
לגדולים  גם  לישראל  בנוגע  ושיעורים 
המצאות  פוליטיקה,  אקטואליה,  על  יותר: 
ופיתוחים ישראליים וכו’. הסברנו בפרט על 
ומה  שלנו  התיכון  הגענו,  מאיפה  נגב:  רמת 

מיוחד באזור זה. 
מעניינים  בחוגים  השתלבנו  הצהריים  אחר 
העיקרית  הפעילות  הספר.  בית  מטעם 
הצופים  היא  בה  מעורבים  שהיינו 
הישראליים. היה מאוד מרגש לראות ילדים 
עברית  מדברים  ישראלים-אמריקאים 
עם  וביהדות.  בישראל  ומתעסקים  בחו”ל, 
הצופים טיילנו הרבה, היינו במחנות והכרנו 

חברים מכל אמריקה. 
במשך השהייה שם הכרנו אנשים מדהימים, 
איתם  לחיים,  חברים  באמת  שהם  וחברים 
איתם  נפגשים  ואף  קשר  על  שומרים  אנו 
כשהם באים לבקר בארץ. יצרנו מין גשר בין 

ישראל ללאס וגאס. 
ופיתחה  אותנו  ביגרה  המשלחת  ספק  ללא 
וחיבור  גאווה  שייכות,  הרגשת  אצלנו 
להודות  רוצים  אנו  זו  בהזדמנות  לישראל. 
היהודית  ולקהילה  הנגב  רמת  למועצת 

בלאס וגאס שאיפשרו חוויה ייחודית זו. 

הדר קוריאל    

מחנה קיץ ד’-ו’

המחנה יתקיים השנה לראשונה ברמת הגולן

 ,2-4.8 בתאריכים  הגדול,  החופש  באמצע 
יתקיים מחנה קיץ לכיתות ד’-ו’. אחרי שבמחנה 
אזור  את  וכבשנו  רמון  במצפה  טיילנו  פסח 
של  השני  לקצה  גם  להגיע  הזמן  הגיע  הדרום, 
הארץ! לראשונה המחנה של מחוז דרום יתקיים 
נטייל  במחנה  מאוד.  מרגש  דבר  הגולן,  ברמת 
עם החניכים במסלולי מים, נחל עמוד והבניאס, 

ונישן ביער שיפון השוכן ליד קיבוץ אורטל.
והחניכים  גלויות,  קיבוץ  הוא  המחנה  נושא 
באים,  הם  מהן  בעדות  השונות,  בעליות  יעסקו 
והאחרון  ביום הראשון  ובאהבת הארץ.  בציונות 
נטייל במסלולים השונים וביום השני מחכה לנו 
יום שכולו פסטיגל אחד גדול – נבנה מחנה, נקים 
מתחם לכל יישוב והכי חשוב נעבור הכשרה כדי 

שבסוף המחנה נוכל “לעלות לארץ ישראל”.

עם  השנה  של  המסכם  הטיול  יהיה  זה  טיול 
וזו הזדמנות נהדרת לסכם את  המד”צים שלנו, 
הפעילות השנתית, לסיים את השנה בשיא והכי 

חשוב להודות למד”צים הנפלאים שלנו.
ד’-ו’ של המועצה  חניכי  כל  לראות את  מקווים 

איתנו!

מאיצים את הפיזיקה
רשמים מביקור תלמידים בצרן

לאחד  נחשבים  בתיכון  הפיזיקה  לימודי 
הם  ביותר.  והמאתגרים  הקשים  המקצועות 
והצבה  בעיות  כפתרון  התלמידים  ע”י  נתפשים 
האמיתי.  למדע  קשר  ביניהן  שאין  בנוסחאות 
היא  הפיזיקה”  את  “מאיצים  התוכנית  מטרת 
של  לפיזיקה  והמורים  התלמידים  את  לחשוף 
החלקיקים האלמנטריים ולטכנולוגיה המדהימה 
תגדיל  זו  חשיפה  בצרן.  החלקיקים  מאיצי  של 
לבחור  התלמידים  של  והמוטיבציה  העניין  את 
גם  ובהמשך  בתיכון,  פיזיקה  בלימודי  ולהתמיד 

בלימודיהם באוניברסיטה. 
משלחת  עם  יצאנו  הפסח  חופשת  לאחר  מיד 
סביבתי  לחינוך  מהתיכון  תלמידים  עשרה  של 
תלמידים   16 ועוד  בוקר,  שדה  במדרשת 
במאיץ  לביקור  בטמרה,  אל-חואריזמי  מתיכון 
הביקור  שוויץ.  ז’נבה,  שליד  בצרן  החלקיקים 

המרכז להדרכת הורים סוגר שנה
המרכז מסייע להורים לילדים ומתבגרים

השנה  בתחילת  הוקם  הורים  להדרכת  המרכז 
להקנות  מנת  על  וחינוך,  קהילה  אגף  של  ביוזמתו 
הורות  עם  בהתמודדות  המועצה  להורי  וידע  כלים 
בת זמננו. בשותפות עם בית ספר “משאבים”, בית 
“צין”, תוכנית “מצילה”, השירות הפסיכולוגי  ספר 
לתת  נועד  המרכז  הרך,  לגיל  והמחלקה  חינוכי 
לילדים  הורים  שהינם  הנגב  רמת  לתושבי  מענה 
ולמתבגרים, בנושא מעבר ילדיהם מגן חובה לכיתה 

א’ ומגיל החביון לגיל נעורים.
ההרצאות להורי שכבות ו’-ח’ בנושא המעבר לגיל 
בגיל  חסר  ותגובת  יתר  בתגובת  עסקו  הנעורים 
ההתבגרות – מה קורה להורה? )ד”ר אורית אלפי, 
במחלקה  ומלמדת  חינוכית  בפסיכולוגיה  מדריכה 
המעבר  ובנושא  גוריון(  בן  באוניברסיטת  לחינוך 
מילדות לבגרות )ד”ר אריק טאיב, פסיכולוג חינוכי 

ומרצה במכללת ספיר(.
במעבר  החובה  גן  ילדי  להורי  המיועדת  ההרצאה 
לכיתה א’ הועברה על ידי הפסיכולוג אורן אוברמן, 
ילדים  של  הפסיכולוגיים  במאפיינים  ועסקה 
לקראת כיתה א’ ובאתגרים הפסיכולוגיים הכרוכים 
לכיתה  במעבר  העוסקת  הבאה  ההרצאה  במעבר. 

א’ תתקיים ב-8.7 בבית גיל הזהב בשעה 20:30.
בנוסף, המרכז להדרכת הורים בחר השנה ב”הורות 

ההרכבים הייצוגיים ממשיכים לעשות חיל
סנד בנד קצרו שבחים במכללת ספיר ואילו ג’אזרט הופיעו בכנסת

יש סיבה לגאווה – ההרכבים המוסיקליים של רמת הנגב רצים מהופעה להופעה. הנה 
רשימה חלקית: ביום כדור הארץ במשאבי שדה הייתה תצוגה מרהיבה של כל הרכבי 
במסגרת  ספיר,  במכללת  הופיעו  החדשה(  )המהדורה  בנד  סנד  הנגב.  ורמת  אלר”ן 
לקחו  בו  בדרום,  המועצות  מכל  נוער  להקות  של  הנגב”  של  הקול  “פס  רוק  פסטיבל 
חלק קרוב ל-20 הרכבים. סנד בנד בלטו במיוחד וזכו לשבחים רבים מהנוער, המנחים 

המוסיקליים, מנהלי הקונסרבטוריונים, רכזי המוזיקה ואפילו נשיא מכללת ספיר. 
ג’אזרט, שנמצאים בכושר מצוין, נתנו בטללים הופעה מעולה מול כל הש”שים ומשתתפי 
המכינות של רמת הנגב, שרקדו בהנאה גדולה לצלילי הג’אז. ההרכב הופיע גם בפאב 40 
ופרידה משניים מהתלמידים שיוצאים לשנת שירות באוגוסט.  טללים לסיכום השנה 
אבל השיא היה בהופעה בכנסת, במהלך טקס הענקת פרסי הגלובוס הירוק, בו נכחו יו”ר 
הכנסת, שרים, חברי כנסת, מנכ”לים וכל צמרת ארגוני הסביבה בישראל. כבר בהתחלת 
הטקס הציגו מאד יפה את ההרכב ומניין בא. חברי ההרכב הצטיינו וזכו לשבחים רבים, 
לי  “הייתה  ושיבח את ההרכב מעל הבמה.  ואפילו השר לאיכות הסביבה חרג מנאומו 
הרגשה”, אומר דודי יצחקי, המנהל המוסיקלי של ההרכבים ברמת הנגב, “שבהמולת 
השינויים וסוף שנה זה קצת נדחק לשוליים, אבל אפשר לשניה לעצור, להקשיב ואפילו 

קצת להתגאות”.

פיירוז ושושנה דמארי ג’אזרט בהופעה

השנה  לאורך  מרכזי.  כנושא  המודרני”  בעידן 
טובי  ידי  על  במועצה  הרצאות  שלוש  התקיימו 
שקד;  אנאבלה   / עונשים  ללא  משמעת  המרצים: 
פי  על  מעשיים  עקרונות   – המודרני  בעידן  הורות 
גישת ה-NVR / אוהד נחום, ואהבת לילדך כמוך? 
/ שי  ניסים”  “הורות כמעשה  – הרצאה על הספר 

אור.

יושבים נושא המחנה הוא קיבוץ גלויות

החלקיקים,  פיזיקת  של  בנושאים  הרצאות  כלל 
וכן  קוסמולוגיה  המאיצים,  של  הפעולה  עקרון 
יישומים של הטכנולוגיה החדשה ברפואה, בעיקר 
מהירים.  בפרוטונים  הקרנה  ע”י  בסרטן  בטיפול 
בתחום,  שעוסקים  מדענים  ע”י  ניתנו  ההרצאות 
רובן באנגלית. ביקרנו במרכז המבקרים של גלאי 
גלאי  אל  האדמה  מתחת  מ’   80 וירדנו  האטלס 
חדשנות  של  שיא  הם  הללו  הגלאים   .CMS-ה
התלמידים  בנוסף,  הדמיון.  גבול  על  הנדסית 
אנרגטיים  חלקיקים  לגלות  כדי  ערפל  תא  בנו 
בביקור  החלל.  מן  שמגיעים  קוסמית  קרינה  של 
בניסוי ה-AMS, שהוא פרויקט משותף ושאפתני 
לנאס”א וצרן בו התקינו גלאי חלקיקים על מעבדת 
זכו להצטלם עם סמואל טינג,  החלל, התלמידים 
שמנהל את הפרויקט השאפתני וקיבל פרס נובל 

בפיזיקה בשנת 1976. 
בצרן יש קסם שמעט ממנו נקלט ע”י התלמידים, 
המחויבות  במסעדה,  הקוסמופוליטית  האווירה 
גם  התרשמו  כך  המדענים.  של  וההתלהבות 

התלמידים: “בצרן קיבלנו טעימה קטנה מהמקום 
שנמצא בחוד החנית של המדע העולמי... שמענו 
חלק  על  שאחראים  מאנשים  הרצאות  וקיבלנו 
מהתגליות החשובות בפיזיקה... חזרנו עם המון 

שאלות לא פתורות ובעיקר רצון עז לעוד...”.
ולהוציא  לנסות  הוא  הבאה  לשנה  שלי  האתגר 
ובכך  ומישראל,  מירדן  תלמידים  של  משלחת 
משתי  התלמידים  בין  שלום  של  גשר  ליצור 

המדינות השכנות. 
תודות לקרן יק”א ומדרשת שדה בוקר על הסיוע 
מיק  וד”ר  מיקנברג  גיורא  ולפרופ’  למשלחת, 

סטור על ההדרכה בצרן במהלך הביקור. 

ד”ר חזי יצחק  
מורה לפיזיקה בתיכון לחינוך סביבתי  

מקנים כלים להתמודדות עם הורות בת זמננו

במטרה  תשע”ו  לשנת  נערך  המרכז  אלו  בימים 
למנף את היקף פעילתו והמענה שניתן להורים.

נשמח לראותכם באירועים הבאים.

            דן שפירא 
            רכז מצילה, תוכניות מניעה ומשלחות נוער

            אגף קהילה וחינוך 
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

יש לי חבר שאם מתחילים לספור אותו מלמטה 
הוא מגיע, ביום טוב, למטר שישים, אבל הוא סוג 
של ענק. אף שחצה את רף השבעים-ושלוש הוא 
ממשיך להיות פעיל בכל: במשק, בפעילות למען 
קהל  ועידוד  הסביבה  לאיכות  המודעות  הגברת 
לאכילה בריאה ולפעילות ספורט. אבל יותר מכל 
הוא מוכר לי כמי שמנהל את קבוצת הטריאתלון 
של רמת הנגב. מנהל זה אומר שהוא זה שיוזם 
מתאם  נשתתף,  בהם  והתחרויות  האירועים 
איכותי  ציוד  להביא  דואג  החבר’ה,  את  ורושם 
)בריאותי(  אוכל  להביא  שוכח  ולא  למתאמנים 

ואנרגיה בזמן הפסקות של אימון מפרך.
אדם.  ואהבת  תום  של  זן  מין  שמשלב  איש 
תום כזה שעלול לעורר צחוק בבני דור הציניות 
העכשוויים. עד היום, כמו גלי ים שלא מפסיקים 
לחזור על עצמם, הוא טוען בלהט, בכל הזדמנות, 
את  השמונים  שנות  בראשית  שיזם  זה  הוא  כי 
בצורה  הנגב.  רמת  של  הטרומי  הטריאתלון  חוג 
ויגאל  הוא  ב-1981  נסעו  להפליא,  מאולתרת 
דהאן, בן אותו קיבוץ – משאבי שדה – לתחרות 
טריאתלון באילת. עם אופני קיבוץ מצ’וקמקים 
וחלודים, מצוידים ב”פתית אורז”, בבגדי רכיבה 
הנגב.  רמת  של  הכדורעף  לקבוצת  מתאימים 
על  מיושנת  מכונית  באיזו  ישנו  שלפני  בלילה 
והגיעו לתחרות מכופפים כמו מושב של  החוף, 

היה  לא  ב”אופסייד”.  מושכב  שהיה  פולקסווגן 
להם תקציב לאכסניה, ובטח לא לרכישת אופניים 

משוכללים.
פעם, לפני ההפרטות בקיבוצים, החברים הוותיקים 

היו סוג של עניים שמחים. 
לתחרויות(  הקבוע  האישי  )המספר  הברזל  מספר 
של לולו הוא בן 2 ספרות. לדור החדש כיום יש כבר 
המייסדים”.  “דור  של  ברזל  מספר  זהו  ספרות...   4
משתתפים  לא  כבר  שהתחילו  המייסדים  רוב 
בבקו”ם  ציוד”  “שהחזירו  בגלל  חלקם  בתחרויות, 

של הקדוש ברוך הוא.
אבל לולו ממשיך, כמו בטריית אנרג’ייזר, להשתתף 
מקוצר  )טריאתלון  ל”ספרינט”  מגיע  תחרות.  בכל 
גובר  הוא  בקלות  ועצבני(,  מהיר  של  סוג   – ומהיר 
על  קבוע  באופן  ועולה  יותר,  וצעירים  גילו  בני  על 
ה”פודיום”. ליצני הקבוצה אומרים שכשהוא עומד 
על הפודיום, במקום הראשון, רק במעמד הזה הוא 

מגיע לגובה של זה שזכה במקום שלישי.
החברים  שאנחנו  במיוחד  לו.  יש  סבלנות  כמה 
בקבוצה לא מבינים כלום ממה שהוא כותב לנו. גם 
כושר  בגלל  וגם  שלנו  הנקרא הלקויה  בגלל הבנת 
חגיגי  במייל  כותב  כשהוא  שלו.  העברי  הכתיבה 
“הגיעו גלים במחיר מוזל”, צריך להבין שלא מדובר 
יוליוס קיסר, ואף לא  בגלים מ”מלחמת גליה” של 
גלי הים שאין לצערנו ברמת הנגב, אלא שבמקרה 

“פוסטרופיק”  של  קוצו  את  להוסיף  יש  דנן 
מהירה  אנרגיה  חטיף  הוא  “ג’ל”  ג’לים.  ולכתוב 

למתחרים בתחרויות מפרכות. 
משאבי  קיבוץ  לחברי  נחשפתי  הזה  לולו  דרך 
שדה. מקווה שלא יישמע קצת “דביק” כשאומר 
יש  שדה  שבמשאבי  רם  בקול  הצהרתי  שפעם 
על פני קילומטר מרובע אחד את כמות האנשים 
ברגע  עליי,  מזמין  אני  בטח  בעולם.  טובים  הכי 
האחרים,  הנגב  רמת  דיירי  כל  של  ביקרות  זה, 
עשורים  משני  למעלה  חווה  שאני  מה  זה  אבל 
במחיצתם. יש לי פרספקטיבה ארוכה מהשירות 
בימיי  הטבע  להגנת  בחברה  בעבודה  הצבאי, 
באוניברסיטה ובמקומות רבים אחרים. כשפעם 
ירדו  הם  החברים,  בפני  פה  בעל  זה  את  ציינתי 
שטויות.  מדבר  שאני  ואמרו  בעצמם  עליי 
שדה  במשאבי  ואומר:  אחרת  זאת  אנסח  אז 
שהכרתי  אנשים  של  טוב  הכי  למקבץ  נחשפתי 
והכי  הזדמנות,  בכל  עזרה  שיגישו  כאלה  בחיי. 
יש  בה  מתמשכת  בפעילות  איתם  להיות  נעים 
צורך לעזרה. יכול להיות שבינם לבין עצמם הם 
לא קלים לעצמם, אבל לנו בקבוצה של הרכיבה 
במקבץ  שהכרתי  טוב  הכי  הזן  הם  והטריאתלון 
את  מהמחוללים  אחד  הוא  לולו  בחיי.  אנשים 
אנשים  בגלל  רק  אליי.  שלהם  הזו  החשיפה 

כמוהו וכמוהם אני אוהב לגור ברמת הנגב...

חינוכי, מקומי וקהילתי

מיני מד”צים ומד”צים
למדריכים  בקרוב  יהפכו  ט’  שכבה  בני  כ-40 

צעירים

כ-40  ליומיים,  יצאנו  ה-29.5  שישי  ביום 
לסמינר  המועצה,  רחבי  מכל  ט’  שכבה  ילדי 
מהווה  הסמינר  ירוחם.  באגם  מד”צים  מיני 
התכנים  סוג  מבחינת  מד”צים,  לסמינר  הכנה 

והאינטנסיביות הקשה. 
חבר’ה   40 אותם  ייצאו  מכן  לאחר  כחודש 
לעשרה ימים של סמינר מד”צים, שמטרתו היא 
להכשיר את החניכים לשנת ההדרכה הראשונה 
וכולל  עזריקם,  ביער  מתקיים  הסמינר  שלהם. 
הארץ.  רחבי  מכל  ט’  שכבה  חניכי  כ-1,800 
שמפתחות  פעולות  החניכים  עוברים  בסמינר 
את רמת ההדרכה שלהם, מעשירות את הידע 
הכללי ועוסקות בערכים המובילים את תנועת 
בני המושבים. ובעיקר, מדובר בחוויה מטורפת 

ומדהימה שלא שווה לפספס בעד שום דבר!

לולו כמשל לקבוצה 

מיני מד”צים מהווה הכנה לסמינר מד”צים

רמת הנגב מטיילת בירושלים 
הטיולים השנה הדגישו את הפן החברתי

תושבי  עם  אוטובוס  לירושלים  עלה  מאי  בסוף 
השנה  מטיילת”.  הנגב  “רמת  במסגרת  המועצה, 
ניסינו לחדש בשני מישורים – לקיים את הטיול 
בשישי בבוקר, ולהקדיש את הטיול לנושא מרכזי. 
בפן  ירושלים  את  וללמוד  להדגיש  השנה  בחרנו 
במסגרת  צבי.  בן  יד  מדריכי  בהדרכת  החברתי, 
זו נפגשנו בצריף של הנשיא יצחק בן צבי עם מר 
אורי עמדי, ראש מנהל לב העיר בירושלים בעבר. 
בהרצאה מרתקת פרש עמדי בפני המטיילים את 
שוק  סוחרי  עם  שעבד  קהילתי  כעובד  משנתו 
מחנה יהודה ויצר תהליך העצמה שהביא לפיתוח 

מנהיגות בקרב הסוחרים ושיפוץ פני השוק. 
סיורים,  לשני  הקבוצות  יצאו  ההרצאה  לאחר 
בשכונת  והשני  והשוק  נחלאות  באזור  האחד 
ונתנו  עיניים  מאירי  היו  הסיורים  מוסררה. 
החושית  החוויה  מלבד  למחשבה,  חומר  הרבה 

והצבעונית שמתלווה תמיד לכל ביקור בירושלים.
בשנה  יותר  מתאים  תאריך  לבחור  מבטיחים 

הבאה. 
אגף קהילה וחינוך    

מחלקת תרבות     

הסיורים היו מאירי עיניים

הקהילות  עם  הקשרים  את  מחזקים 
השותפות

החודש ביקרו במועצה תורמים וצעירי תגלית

לאחרונה הגיעה לבקר ברמת הנגב משפחת לויט 
מאספן, קולורדו, עם שני ילדים קטנים וחמודים. 
קהילת אספן תרמה כסף להקמת מגרש כדורסל 
לויט  משפחת  את  לקחנו  ולכן  מילכה,  בבאר 
טיילו  הם  למחרת  היישוב.  עם  היכרות  לביקור 

ברחבי המועצה והכירו את הבית שלנו. 

מפגשי צעירים  עם “תגלית” 
נוספים היו כ-50 חברי משלחת תגלית  אורחים 
מפורום  נציגים  עם  שנפגשו  וגאס,  מלאס 
הם  במפגש  הצעירים.  מרכז  של  שותפויות 
המועצה  של  המיוחד  האופי  על  הסבר  שמעו 
יהודית  וזהות  מודרנית  ציונות  על  שיחה  וניהלו 
של  דומה  ביקור  התקיים  בהמשך  בתפוצות. 
אף  שנפגשו  מקולורדו,  תגלית  משתתפי  כ-50 
“שותפויות  על  בדגש  הנגב  רמת  צעירי  עם  הם 
בפרויקט  תגלית  צעירי  ביקרו  בנוסף  ועתידן”. 

איילים ובניצנה.
ג’רד וויט     

מחלקת שותפויות     

משתתפי תגלית ניהלו שיחה עם צעירי המועצה על ציונות מודרנית

גרעין עודד רמת נגב חוגג עשור
גרעינרים  יגיעו  בקיץ  שיתקיים  לאירוע 

מעשר השנים האחרונות

ומרגש  קטן  אירוע  יתקיים  באוגוסט  ב-7 
עודד  גרעין  לפעילות  שנים  עשר  המציין 
ברמת נגב. כבר עשר שנים מוצלחות ונהדרות 
שנה  כשכל  הגרעין,  פעילות  עם  פה  עוברות 
יגיעו  לאירוע  יותר.  ואף  כקודמתה  מוצלחת 
הגרעינרים מהשנים הקודמות, לכינוס וטקס 
בחוויות  והיזכרות  נוסטלגיה  של  ביום  קצר 

מהעבר. 
את  לראות  ומצפים  מתרגשים  מאוד  אנחנו 
משפחותיהם  בני  הרכזים,  הגרעינרים,  כל 
ולהראות  להוקיר  שיבואו  הקהילה,  ואנשי 
תמיכה בעשייה החיובית במהלך עשר השנים 
את  ולהראות  הזדמנות  תהיה  זו  האחרונות. 

התרומה של כל ש”ש מן העבר ומההווה.

פרמהקאלצ’ר  ומתכנני  מתכננות  קורס 
ברמת הנגב

החברתי- התכנון  עקרונות  נלמדים  בקורס 
סביבתי

קורס  הנגב  ברמת  פועל  חודשים  כשלושה  מזה 
סביבתית  תכנון  שיטת   – פרמהקאלצ’ר  תכנון 
טבעיות  בתבניות  התבוננות  על  המבוססת 
ובתכונות החי והצומח, והתוויתן לעקרונות תכנון 
ביוזמת  שהובל  הקורס,  וסביבתיים.  חברתיים 
תחום השכלה ותעסוקה במרכז הצעירות/ים, זוכה 
לתגובות אוהדות מקרב משתתפותיו ומשתתפיו 
העמקה  מקנה  הקורס  ייחודו.  על  המעידות/ים 
בתכנון,  מעשית  התנסות  של  בדרך  תיאורטית 
בתי  בשכונת   – הארץ  ברחבי  לימודיים  ובסיורים 
“שבועת  העירונית  בחווה  לוטן,  בקיבוץ  הבוץ 

האדמה” בבאר-שבע ובמקומות נוספים. 

חברות וחברי הקורס משתפות/ים פעולה 
במטלת תכנון

תמר שטיינברג
רכזת השכלה ותעסוקה במרכז הצעירות/ים

תעודת זהות
ראשונה או בלויה: 2 תמונות + צילום ספח ת.ז של אחד ההורים  -  ללא תשלום.
אבודה או גנובה: 2 תמונות  ומסמך מזהה - 115 ש”ח )רק במשרד הפנים ב”ש(

 נוכחות חובה של המבקש
דרכונים

 ראשון או חידוש )כעבור 10 שנים מיום הוצאתו( מבוגר-  280  ₪ במזומן+ 2 תמונות + הצגת תעודת זהות.
קטין )עד גיל 18(-  140 ש”ח + 2 תמונות )כעבור 5 שנים מיום הוצאתו(. נוכחות חובה של המבקש, ילדים בליווי אחד ההורים. 

במידה וההורים לא נשואים, נוכחות חובה של שני ההורים. 
דרכון כפול-  450 ₪ 2+ תמונות - )תשלום דרך האינטרנט או במשרד הפנים ב”ש(  

הארכת תוקף דרכון מבוגר )בטווח 10 שנים( - ללא תשלום. נוכחות חובה.
שינוי מען   

יש צורך בספח תעודת הזהות ואישור תושב מהישוב - ללא תשלום. נוכחות חובה.
שינוי שם

תעודת זהות מלאה 2+ תמונות ודרכון בתוקף   115 ₪ 
לא ניתן לקבל בקשה ברשות – יש לפנות ישירות למשרד הפנים בב”ש. 

איתור מען / תעודת לידה / תעודת פטירה / בחירת שם 
 נוכחות חובה, פעם ראשונה ללא תשלום, בפעמים הבאות תשלום 20 ₪.

התשלום במועצה במזומן בלבד!
 www.gov.il )ישנה אפשרות להגיש בקשה באתר המקוון של משרד הפנים )אגרה נמוכה יותר

עלות השירות באמצעות האינטרנט לבגיר  מרץ - אוקטובר: 250 ₪, נובמבר - פברואר: 195 ₪.
עלות השירות באמצעות האינטרנט לקטין  מרץ - אוקטובר: 125 ₪, נובמבר - פברואר: 90 ₪.

שעות קבלת קהל במועצה  -  בימים א’ - ה’ בין השעות 08:00 עד 15:00

שעות קבלת קהל  במשרד הפנים ב”ש )מרכז מידע *3450(
בימים א’ ב’ ג’ ה’ בין השעות 8:00 – 12:00    |   בימים ב’ – בין השעות 14:30 – 17:00   |   בימים ד’ – בין השעות 13:30 – 17:00

לתושבי המועצה – עדכון תעריפי משרד הפנים  2015

לשאלות ובירורים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם  בטל’  6564133 - 08  סוניה רביבו - נציגת משרד הפנים, רמת הנגב
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פינת הגינון המדבריאדם, מקום

זהירות, מינים פולשים

עלתה לארץ ממקסיקו

דין התנועה
נולדתי וגדלתי ברמת גן. בתיכון הצטרפתי לגרעין 
השירות  במהלך  הגעתי  ואיתו  הצופים,  של  נח”ל 
הצבאי לשדה בוקר, וכך התגלגלתי לגור פה. בנעוריי 
“מקס  מקצועי  ספר  בבית  אלקטרוניקה  למדתי 
פיין”, ואחרי יותר מעשר שנים בהן עבדתי בשלחין 
אלקטרוניקה  הנדסאי  ללמוד  הלכתי  ובמסגריה, 
אותי  שיעניין  נושא  שזה  חשבתי  שבע.  בבאר 
לעולם.  בזה  עסקתי  לא  בפועל  אבל  בו,  להתעסק 
בדיוק באותו הזמן הוקם מפעל “דביק”, ונקראתי 
מחלקת  מנהל  הייתי  אחרות:  למשימות  לדגל 
אריזה, איש מכירות, איש שיווק, מנהל מחסן, מה 

דודו חורש, קיבוץ שדה בוקר

פעם  מדי  שנקרא.  מה  התנועה  דין  צריך...  שהיה 
הצליח  זה  לפעמים  חוץ,  לעבודות  לצאת  ניסיתי 

ולפעמים לא. 

הנגב מנצנץ
החווה  את  להקים  כשהחלו  שנים,  מספר  לפני 
יוכל  מי  בקיבוץ  שאלו  בוקר,  בשדה  הסולארית 
עבודות  בין  הייתי  אני  מחסן.  כמנהל  לעבוד 
ונשלחתי לתפקיד, שהפך אחר כך למנהל לוגיסטי 
של מנהלת ההקמה. הפרויקט היה של שיכון ובינוי, 
דומים,  פרויקטים  לעוד  אותי  לקחו  מכן  ולאחר 
גם  שם  שעבד  מישהו  בתמנע.  ובמכרות  בחצרים 
לקח אותי לפרויקט נוסף שזה עתה סיימנו, הקמת 
אחת החוות הסולאריות הגדולות בארץ, בקטורה. 
סולאריים  שדות  אתרים,  מאות  כמה  בנגב  יש 
ליזמים  שייכים  כולם  אחרים.  או  כאלה  בגדלים 
שמאוהבות  מחו”ל  זרות  חברות  ביניהם  פרטיים, 
בשמש שלנו. מי שיוצא לו לטוס לאילת רואה את 

כל הנגב מנצנץ.

שירים עבריים
זוכר את עצמי,  יותר מאז שאני  או  אני שר פחות 
אוהב שירים עבריים וכל מה שקשור בזה. המפנה 
האמיתי התחיל בערך ב-82. עד אז עסקתי בשירה 
בקיבוץ  שהייתה  רביעייה-חמישייה  במסגרת 
שנה  באותה  אבל  מקומיים.  בחגים  בעיקר  ושרה 
לילה  לינת  שהצריך  קניינות,  לתפקיד  יצאתי 
בערך  יש  אביב  תל  שבמדינת  ומכיוון  אביב.  בתל 
מיליון חבורות זמר והרכבים ששרים, וכל התחום 
שבאותו  החלטתי  פה,  מאשר  פעיל  יותר  הזה 
בזה. אז הצטרפתי  ערב בשבוע אני אנסה לעסוק 
במקביל  שנים.  כמה  בה  ושרתי  אחת  לחבורה 
הנגב”.  רמת  “זמרי  הזמר  חבורת  את  כאן  הקמתי 
שהגה  מי  היה  שנקר,  דורון  בזמנו,  שלה  המנצח 
ויזם את מיל”ה, “המרכז הישראלי לחבורות זמר”, 

אני שר פחות או יותר מאז שאני זוכר את עצמי

הייתי  ורעיונות.  חלומות  להרבה  שותפים  והיינו 
עם  ויחד  ביקורת,  ועדת  חבר  במיל”ה,  ועד  חבר 
דורון ואחרים הייתי שותף בהפקות תחת שרביטו 

במסגרת פסטיבל ערד. 

למה כאן לא
כשהתחלתי לשיר במרכז, ראיתי שיש שם כל כך 
כן  שם  למה  עצמי  את  ושאלתי  אירועים,  הרבה 
וכאן לא. אז שכנעתי כמה חבורות זמר לבוא לכאן 
27 שנים,  ומאז במשך  זה עבד מצוין,  לערב אחד, 
כל שנה, אני מפיק מופע מיוחד במועצה האזורית. 
זו התרומה השנתית שלי למועצה, מעבר לחבורה 
חבורות  טהרת  על  שהוא  אירוע  עוד  שיהיה  שלי, 
הזמר. כל שנה מגיע לפה קהל רב, גם מהאזור וגם 
ועוד מקומות  מחוץ – מקרית גת, פתחת הבשור, 
חושב  אני  אליהם.  הגיע  האלה  האירועים  ששם 
שהיום התחום הזה רק מתחזק. בשנים האחרונות 
צעירים  חבר’ה   – “בוביזמר”  שנקראת  תופעה  יש 
בליל  נפגשים  בחודש  שפעם   ,25-30 בני  יחסית, 
הולך  רק  וזה  בארץ,  אחר  במקום  פעם  כל  שישי, 
לאירוע  מגיעים  צעירים  ואלפי  מאות  ומתרבה, 
הולכות  הקיימות  הזמר  חבורות  אחד  מצד  כזה. 

ומזדקנות, ומצד שני קמות צעירות. 

גם וגם
אף  בוקר, אבל המרחק  אני מאוד אוהב את שדה 
חיים  ילדיי  כל  למרכז.  להגיע  לי  הפריע  לא  פעם 
במרכז, ואני כבר שלושים שנה מגיע פעם בשבוע 
לחיות  היכולת  את  לי  יש  במרכז.  לחזרה  לפחות 
זה  בגלל  לפספס  ולא  ובשלווה,  בשקט  פה  בכיף 
מסוגל  הייתי  לא  אביב.  בתל  לי  שחסרים  דברים 
את  אוהב  אני  אבל  אביב,  תל  כמו  במקום  לחיות 
ממה  ליהנות  וגם  פה  לחיות  וגם,  גם  של  השילוב 

ששם. 

של  ההיתוך  כור  על  דיברנו  הקודמת  בפינה 
הגלויות  למקבץ  בדומה  בישראל,  הנוי  צמחי 
במדינה  שקרה  כפי  וכך,  המדינה.  תושבי  של 
לפוליטיקה(,  להיכנס  )בלי  והצפופה  הקטנה 
חלק מהצמחים המקומיים נדחקו הצידה ומינים 
מינים  נקראים  אלה  מקומם.  את  תפסו  גרים 
פולשים. חלק מהמינים הגיעו במקרה, כשתפסו 
חדש.  בית  מצאו  וכך  בגד,  או  נעל  על  טרמפ 
לחקלאות  האדם  לצורכי  בכוונה  הובאו  אחרים 
שבמשך  טוב,  כך  כל  התאקלמו  והם  לנוי,  או 
כאלה  המקורי.  לייעודם  מעבר  התפשטו  הזמן 
הם השיטה הכחלחלה שהובאה מאוסטרליה על 
ידי הבריטים לצורך ייצוב חולות, והמלוח הספוגי 
כנפן  שהגיע מאוסטרליה לצורך שיפור המרעה. 
זהוב שהגיע מאמריקה הובא בטעות בתערובת 
האחרונות  בשנים  מתפשט  לחקלאות,  זרעים 

במהרה והגיע גם לרמת נגב. 
המשותף למינים אלה הוא שלכולם הפוטנציאל 
לדחוק מיני צמחים בגינה וכן להתחרות עם מינים 
ההתפשטות  את  לעצור  בכדי  בטבע.  מקומיים 
לזהות  קודם  צריך  בגינה  הפולשים  המינים  של 
את הצמח הפולש ואז להדבירו לפני שהוא מפיץ 
וקשה,  סיזיפית  עבודה  זוהי  ושוב.  שוב  זרעים, 
אך אם ברצוננו לשמר את הצמחים בגינה ובטבע 

עלינו להיות נחושים ועקביים!

פינת הצמח המדברי 
קליאנדרה קליפורניקה

)Calliandra californica(
)כמו  השיטים  ממשפחת  שיח  היא  קליאנדרה 

בחה  האי  מחצי  אלינו  ומגיעה  וינבוט(  שיטה 
סונורה,  ממדבר  חלק  זהו  שבמקסיקו.  קליפורניה 
המוזרים  הבשרניים  הצמחים  מבין  גדלים  שם 
קקטוסים  לצד  גדלה  הקליאנדרה  בטבע  בעולם. 
וחלבלובים, ומגיעה לגובה של 1.5 מטר ורוחב של 
בדומה  קטנים,  עלעלים  עם  מנוצים  עליה  מטר. 
כל  כמעט  אדומה  כדורית,  התפרחת  שיטה.  לעצי 
)מברשת   ”Fairyduster“ שמה  באנגלית  השנה. 
היא  והאווריריים.  העדינים  פרחיה  בגלל  פיות( 
אם  מים,  במעט  ומסתפקת  וביובש  בקור  עמידה 

ציפורימפו 

ביקור מפתיע מעזניית הנגב, שנעלמה מישראל לפני 20 שנה
כרמל,  בר  חי  בשערי  עמדתי  בבוקר  וחצי  בשבע 
כן  לפני  יום  צפונה.  נסיעה  של  ארוך  לילה  אחרי 
חובבי  בקרב  קוצים  בשדה  כמו  השמועה  עברה 
הגיעה  במינה  מיוחדת  ציפור   – בארץ  הציפורים 
לארץ באופן מפתיע. חניתי, שלפתי את הטלסקופ 
מספר  בחלוף  הירוקים.  המדרונות  את  וסרקתי 
דקות איתרתי אותה, עומדת על ענף יבש ומסדרת 
עזניית  קוראים  הכבוד  לאורחת  נוצותיה.  את 
הציפור  פרשה  המתנה  של  שעתיים  אחרי  הנגב. 
מטרים  )כשלושה  העצומות  כנפיה  את  הענקית 
אורכן( והחלה לדאות בעצלתיים, מופע כבוד מעל 
בקרב  ההתרגשות  לרכס.  מעבר  ונעלמה  לראשינו 
רובם  גדולה.  הייתה  במקום  שהתאספו  החברים 
הראשונה  הפעם  להם  וזו  מעולם,  עזניות  ראו  לא 

שעוף מיתולוגי זה נראה מבעד למשקפותיהם.
לי זו לא הפעם הראשונה. בתחילת שנות התשעים, 
בזמן שלמדתי בתיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר, 
ויותר  באזור,  האחרונות  העזניות  שתי  הסתובבו 
לא  היום  ועד  מאז  לראשינו.  מעל  חלפו  מפעם 

חזיתי ולו בעזניה אחת!
היא  הנשר,  של  משפחתו  קרובת  הנגב,  עזנית 
ק”ג  כשישה  משקלה  באזור.  הגדולים  מהעופות 
ואורך גופה מעל למטר. היא ניזונה בעיקר מפגרים. 
בעבר קיננו העזניות בנגב ובערבה, על עצי שיטים. 
שוממים  עומדים  עדיין  העצומים  מקיניהם  רבים 
על עצי שיטה בנגב, אך בסוף שנות השמונים חדלו 
אחרוני העזניות לקנן וב-1995 נעלמו מנופי ארצנו. 

לקינון,  הפרעות  עיקרן  אך  מגוונות,  לכך  הסיבות 
מסוגלת  העצום  מקורה  בעזרת  במזון.  וחוסר  ציד 
העזניה לקרוע עור של גמל. העזניה מקבלת הרבה 
הרחם  )הנשר,  האחרים  הפגרים  מאוכלי  כבוד 

והפרס( אשר יתנו לה לגשת לפגר ראשונה.
אלינו  הגיעה  כנראה  בכרמל  שנצפתה  העזניה 
קיימת  עדיין  שם  הסעודית,  ערב  מאזור  במקרה 

הגיעה לכאן ככל הנראה מערב הסעודית.    צילום: מידד גורן

יותר.  להשקות  כדאי  הצימוח  את  לזרז  כדי  כי 
ויכולה  בנגב,  לגינות  מתאימה  מאד  הקליאנדרה 
לשתול  אפשר  בצל.  וגם  מלאה  בשמש  גם  לגדול 
בודד.  וכשיח  שיחים  כמה  של  בצברים  אותה 
של  מהפרחים  צוף  לשתות  אוהבות  גם  הצופיות 

קליאנדרה ויבקרו בגינה בעקבותיה.

גלעד מיכאלי    
משתלת קרקש   

www.karkash.com   

אני  כמדריך,  הנגב.  עזניות  של  יציבה  אוכלוסיה 
העזניות  של  העצוב  סיפורן  את  מספר  תמיד 
ניזהר  לא  שאם  לשומעיי  ומזכיר  מהנגב,  שנעלמו 
סיפורים  לילדינו  מספרים  עצמנו  את  נמצא  עוד 
הדורסים  העופות  ושאר  הנשרים  על  דומים 

הנלחמים על הישרדותם בטבע הארצישראלי. 




