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צרו 
קשר

פקדו  מרץ  חודש  של  אביבית  בשבת 
אלפי אנשים, מבוגרים וילדים כאחד, את 
בעדלאידע  לצפות  כדי  גוריון  בן  מדרשת 
אותה  ממחוזרים,  מחומרים  הסביבתית 
האחרונים  החודשים  במהלך  הכינו 

תלמידי התיכון לחינוך סביבתי. 

מיצגים   – אכזבה  לא  כמובן  והתוצאה 
ביופיים  מהממים  ויצירתיים,  אדירים 
ובאיכותם, תחפושות צבעוניות, ריקודים, 
איתה  הביאה  שמחה  המון  והמון  שירים 
בנוסף  שותפים  היו  לה  התהלוכה, 
המדריכים,  המורים,  גם  לתלמידים 
התהלוכה  והאחיות.  האחים  ההורים, 

והשמחה לא השאירו את הקהל אדיש.

פקקים נרשמו בכניסה למדרשת בן גוריון 
איש  מ-6,000  כשיותר  האירוע,  תום  עד 

גדשו את היישוב.

מעל 6,000 איש מכל רחבי הארץ הגיעו לאירוע המסורתי של התיכון לחינוך סביבתי

העדלאידע הסביבתית ממשיכה להפתיע

תחזית תרבות

אמר  הבוחר  מאחורינו,  לממשלה  הבחירות 
את דברו. אני מקווה שבהקדם תקום ממשלה 
כדי שיאושר תקציב מדינה שיאפשר משילות 
פרויקטים.  ולקדם  מדיניות  לבצע  ויכולת 
תמצה  שהממשלה  תמיד  כמו  מקווה  אני 
וגם  זה טוב למדינה   – ימי כהונתה  את מלוא 

לדמוקרטיה.

בית  להקמת  תקציב  קיבלנו  אלה  בימים 
הנגב  לרמת  מכונן  אירוע  דתי,  ממלכתי  ספר 
היא  ספר  בית  הקמת  בפרט.  ועבורי  בכלל 
באזורנו,  הדתית  הקהילה  להשתרשות  ביטוי 
שנטמעה ונקלטה היטב. בהזדמנות זו ברכות 
לפקד שפרה בוכריס ולאמיתי על הולדת הבת 

התשיעית במספר – כן ירבו!

במעבר  הריבסים  מפריחת  מוריק,  המדבר 
ערוד דרך צבעונים בהר הנגב ברכס חלוקים, 
והאירוסים במלוא הדרם בחולות. אני לא זוכר 
השנה  כמו  בפריחתה  מרשימה  כך  כל  שנה 

הנוכחית. צאו וטיילו!

ובני  הנגב  רמת  תושבי  לכל  וכשר  שמח  חג 
ביתם.

שלכם,    
שמוליק ריפמן     

נחנך מרכז ההפעלה החדש

במעמד  החודש,  נחנך  הנגב  רמת  הפעלה  מרכז 
בצלאל  מר  לאומית(  חירום  )רשות  רח”ל  ראש 
עמיקם  להתיישבות  היחידה  ראש  טרייבר, 
נציגי  ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש  סבירסקי, 
משרד הפנים והחינוך, מנהלי המחלקות במועצה, 

נציגי היישובים ואורחים. 
ברשויות  שקיימים  מהמשוכללים  המבנה, 
כולו  בנוי  מ”ר,  כ-160  גודלו  בישראל,  המקומיות 
הרשות  לניהול  ובטוח  מוגן  מקום  וישמש  מבטון 

במרכז  חירום.  בשעת 
אגפי  נציגי  לכל  עמדות 
אשר  המועצה,  ומחלקות 
לשבת  יעברו  חירום  בעת 
בהן. במכלול זה יהיו אמצעי 
המחשבים  למרכז  קשר 
ולמרכזות  המועצה  של 
לקב”ט  חדר  הטלפונים, 
חדר  המועצה,  ולראש 
שרתים  חדר  קטן,  ישיבות 
ומוקד ביטחוני, שבו מסכים 
לקלוט  יהיה  ניתן  עליהם 
אירועים וכן לקיים קשר עם 

גורמי הביטחון השונים. 
באים  המימון  מקורות 
וממשרדי  מהמועצה 
החינוך,  הפנים,  הביטחון, 
והגליל.  והנגב  העורף  הגנת 
אדריכל המבנה הוא אברהם 
הקמנו  כשלצדו  זאק, 
למקצועות  יועצים  צוות 

הנדרשים.

בדברי ברכתם בטקס אמרו נציגי מערכת הביטחון 
כי  לוודאי  קרוב  האזורית,  המציאות  “לנוכח  כי 
ראוי  איכותי  ומוקד  שליטה  מרכז  יהווה  הוא 
למקום וליושביו” שמוליק הודה בברכתו למשרדי 
המבנה,  להקמת  השותפים  השונים  הממשלה 
לאתגרים  ששותפה  בקולורדו  היהודית  לקהילה 
אגף  לצוות  וכן  ובחירום,  בשגרה  הנגב  רמת  של 
ההנדסה, לעודד ברזילי ולאברהם זק וכמובן למוטי 

זנה שהתעקש ולא ויתר על הקמת המרכז. 

המרכז ישמש לניהול המועצה האזורית בשעת חירום 

מפגש ציבור בנושא הקמת ישובים בדואים

במפגש נידונה התכנית להקמת שלושה ישובים באזור הר הנגב

הציבורי  בשיח  הראשון  המפגש  התקיים  החודש 
שיזם ראש המועצה שמוליק ריפמן בנושא הקמת 
ישובים בדואים בהר הנגב, לפיו “המועצה האזורית 
ישובים  לקידום הקמת שלושה  הנגב תפעל  רמת 
בדואים בשטח השיפוט שלה, באזור הר הנגב. כל 
זאת בכפוף לגיבוש תוכנית עבודה סדורה, רתימת 
מתאימים  מימון  מקורות  ומציאת  השותפים  כלל 

למשימה” 
המועצה,  מיישובי  תושבים  כ-80  הגיעו  למפגש 
נציגי הבדואים מהר הנגב וכן נציג הרשות להסדרת 
לענייני  ומומחה  יועץ  עצמון,  אלי  הבדואים. 
הבדואים, הציג בפני המשתתפים את ההיסטוריה, 
תכנוניות,  ודילמות  דגשים  וכן  הדמוגרפיה 
האוכלוסייה  של  מהיבט  ותרבותיות  חברתיות 
מחד  קיים  לדבריו  בתהליך.  הכרוכות  הבדואית 
אי אמון בממסד הישראלי, מצב כלכלי תעסוקתי 
ירוד וחשש רב מפני הריסות, ומאידך רצון )מסויג( 
של המנהיגות הצעירה בקבוצת המשפחות ליצור 
של  הדילמה  עם  להתמודד  רצון  לשינוי,  הזדמנות 
הפרט  לצרכי  התאמה  תוך  המסורת  על  שמירה 
הנגב  רמת  האזורית  במועצה  אמון  וכן  ועתידו 

והעומד בראשה. 
הבדואים,  להסדרת  הרשות  נציג  משה,  משה 
בצומת  להקים  יש  לפיה  הרשות  עמדת  את  הציג 
הנגב.  בהר  המשפחות  לכלל  היישוב  את  ציפורים 
התושבים  את  שיתף  המשפחות,  נציג  סלימן, 
בהר  המשפחות  על  שעוברים  השינוי  בתהליכי 
רצונן  על  בו,  שהתפתח  התיירותי  הפן  על  הנגב, 

לשמור על שבטיות ומשפחתיות אך לחפש עתיד 
טוב יותר ביישוב מוכר ומוסדר, על שיתוף הפעולה 
תושבי  לבין  באזור  המתגוררות  המשפחות  בין 
שנוצר  הקשר  ועל  רמון  ומצפה  גוריון  בן  מדרשת 

והאמון שהתפתח עם המועצה. 
להקמת  והצעתו  עמדתו  עיקרי  את  הציג  ריפמן 
הסדרת  “אי  לדבריו  הנגב.  בהר  ישובים  שלושה 
הנגב  רמת  לפיתוח  חסם  הוא  הבדואים  נושא 
סבור  גדל”,  הנגב  רמת  של  הנשיאה  כושר  והנגב. 
ריפמן, “וכך גם האיזון הדמוגרפי. מה עוד שבאזור 
)כ-1,000  משפחות  בכ-160  רק  מדובר  הנגב  הר 
נפש(, בשונה מתהליך שעברנו בהקמת ביר הדאג’, 
רמת  מאוכלוסיית  גדולה  הייתה  שאוכלוסייתה 
את  שם  הגדילה  המועצה  היום  כבר  דאז.  הנגב 
לתושבים  והשירות  המוניציפליים  השירותים  סל 
בהר  מלא  פעולה  לשיתוף  שזכה  מהלך  בתשלום, 

הנגב”
בסיכום הערב, שכלל שאלות רבות מהקהל, הציג 
העקרוני  המתווה  את  רזניק  חגי  המועצה  מנכ”ל 

להמשך התהליך: 
להמשך  ונקודות  מהקהל  התייחסות  קבלת   .1

בדיקה לקראת גיבוש תוכנית מפורטת.
לנושא  עבודה  ושלבי  מפורטת  תוכנית  גיבוש   .2
תכנוניים  חברתיים,  בהיבטים  טיפול   – הפרויקט 

ומימוניים.
3. דיון והחלטת מליאת המועצה, שתהיה פתוחה 
השונות  לנקודות  התייחסות  תהיה  בה  לציבור, 

שעלו.

“נסיך מצרים”
הצגת ילדים ברביבים לקראת חג הפסח 

מופע מרהיב וססגוני המביא את אחד מסיפורי 
משה  של  סיפורו  והמרתקים,  הסוחפים  התורה 
רבנו ויציאת מצרים. באמצעות תנועה, תיאטרון 
הסיפור  עלילת  לתוך  נשאבים  אנו  וידאו  ומיצגי 
המתחילה בהולדת משה, ממשיכה בהתבגרותו 
ומסתיימת  פרעה  מצרים  מלך  של  בארמונו 

ביציאת בני ישראל ממצרים, מעבדות לחירות. 
מיועד לגילאי 5-9.

“אולם  מקום:   17:30 בשעה   01.04.15 מועד: 
מבוגר   ,₪  20 ילד  כרטיס:  מחיר  רביבים  גולדה” 

35 ₪, לרכישה באתר המועצה.
 

דוקוקולנוע רמת נגב
הקרנת הסרט “שם קוד:רפיח”, מפגש עם היוצר 

גדי אייזן 
סיפור טביעת אוניית המעפילים רפיח למרגלות 
בזכותו  הנס  לצד  סירנה,  בשם  ביוון  בודד  אי 
לאחר  וחולצו  הספינה  מעפילי  מרבית  ניצלו 
בו  שורשים  למסע  מביא  אי,  מאותו  ימים  כמה 
מגלה התינוק שלמה, שניצל מטביעה עם הוריו, 
פרטים חדשים אודות הפרשה. זהו מסע חיפוש 
הפרשה  גיבור  השני.  הדור  בעיות  בצל  נפשי 
האמיתי, איש מוסד שבזכותו ניצלו המעפילים, 
“קם לתחייה” באנימציה ומספר מה באמת קרה 

שם בחורף 1946.
מועד: 13.04.15 בשעה 20:30 מקום: אודיטוריום 
בן  מדרשת  גוריון,  בן  למורשת  המכון  שפרינגר, 

גוריון  עלות: 10 ₪, תשלום במקום. 

דוקוקולנוע רמת נגב
הקרנת הסרט “נסיך ירוק“, מפגש עם גונן בן יצחק 
מותחן דוקומנטרי המגולל את סיפורו של אחד 
ופעל  שגויס  השב”כ,  של  הבכירים  ממקורותיו 
כמרגל בצמרת תנועת החמאס למעלה מעשור. 
מערכת היחסים הייחודית בין המקור הפלסטיני 
לבין מפעילו הישראלי חושפת סיפור מטלטל על 
וחברות  אפשריות  בלתי  בחירות  בגידה,  טרור, 

חוצת גבולות.
 ,40 פאב  מקום:   21:00 בשעה   25.4.15 מועד: 

קיבוץ טללים עלות: 10 ₪, תשלום במקום.

תיאטרון הילדים במדרשה
הצגת ילדים “בן-לי ותות”, תיאטרון נוח 

הילדים  עם  רב  העולם,  עם  מסתדר  לא  בן-לי 
יום  אבל  ומתוסכל,  בודד  הוא  כולם.  על  וכועס 
אחד, בדרך מקרה, הוא נתקל בכלב רחוב עזוב. 
וקסומה,  מותחת  הרפתקה  מתחילה  מכאן 
הרפתקה שתוביל לחברות שתשנה את חייו של 

בן-לי. 
אודיטוריום  מקום:   17:00 28.4.15 בשעה  מועד: 

בן  מדרשת  גוריון,  בן  למורשת  המכון  שפרינגר, 
גוריון  עלות: ילד 25 ₪, מבוגר 20 ₪.

הצגת מנויים רביעית
“האמת”, תיאטרון בית לסין 

הם נשואים, לא זה לזו. היא רוצה לגלות לבעלה 
את האמת על הרומן שלהם, הוא מגלה שהסתרת 
האמת מביאה לשורה ארוכה של הפתעות, ואולי 
דרמה  אשתו.  של  מהאמת  שונה  שלו  האמת 
יש  האם  האמת?  זו  מה  בשאלה:  ודיון  קומית 

אמת אחת?
מועד: 29.04.15 בשעה 21:00 מקום: אולם גולדה 
70 ₪ בהזמנה מוקדמת,  מחיר כרטיס:  ברביבים 

75 ₪ בערב המופע. 
.rng.org.il לרכישה באתר המועצה

לידיעה: 
• במהלך אפריל תחנך המקרנה החדשה שנרכשה 

לאולם גולדה באירוע מיוחד.

• רמת הנגב מטיילת – חוזרים השנה לירושלים, 
פרטים   .22.5.15 לתאריך  מתוכננת  הפעילות 

בהמשך!

אין המועצה אחראית לאירועים שאינם באירגונה, 
אלא רק מפרסמת לטובת הציבור

ראש המועצה ואורחיו מסירים את הלוט

מיצגים אדירים ויצירתיים, מהממים 
ביופיים ובאיכותם

       פסח כשר ושמח!
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בחינוך ובקהילה

גשם של פלאפל

ראש המועצה טיגן למעלה מ-3,000 כדורי 
פלאפל במסיבת פורים

בחינוך ובקהילה

מרוץ הנגב ה-3 התקיים ביום שישי ה-20.3.15, 
כ”ט באדר. המרוץ אורגן ע”י מכינת הנגב למנהיגות 
הנגב  רמת  האזורית  המועצה  ובשיתוף  חברתית 
חלופת  מהווה  אשר  שיקומי  מוסד   – מדבר  ורוח 
מעצר לנערים וקהילה שיקומית לנגמלים. מסלול 
הריצה עבר במטעי הזיתים המרהיבים שמקיפים 

את רוח מדבר. 
יום פעילות עמוס וגדוש  יום הוקרה למדריך – 
של  הנוער  תנועות  של  הצעירים  למדריכים  נערך 
את  “סוחבים”  אלה  מדריכים  האזורית.  המועצה 
התנועה על גבם ומהווים את הדלק של הפעילות 
35 מדריכות ומדריכים זכו מהגרעינרים  החשובה. 
שלנו ומההורים שלהם לחיבוק גדול והרבה פרגון. 

הנה הדברים שנשאה באירוע שלי ליכט:
הורים, גרעינרים, מד”בים ומד”צים יקרים!

להיות מדריך בתנועת נוער זו אחריות מאוד גדולה. 
החניכים,  כל  עם  לדבר  פעולה,  לבנות  שבוע  כל 
השתלמויות,  הנחיות,  צוות,  ישיבות  להם,  לדאוג 
טיולים עם חניכים... הדבר הופך להיות אפילו יותר 
מדריכים  או  מד”בים  גם  בתמונה  כשיש  מורכב 
כאלה  ניסיון,  עם  מבוגרים,   – נוספים  אחרים 

שיודעים מה שהם עושים.
אפשר  צעירים?  מדריכים  צריך  בכלל  למה  אז 
הפעמים  רוב  הכל...  את  יעשו  המבוגרים  שפשוט 
שתלמדו,  מכם:  רוצה  מסביב  שהעולם  מה  גם  זה 
שתעשו מה שמבקשים מכם. בבחירות הקרובות 

הרי גם אין לכם זכות הצבעה.
למה  למה?  אז  עצמי,  את  שואלת  אני  זאת,  ובכל 
צעירים,  מדריכים  צריך  צעירים?  מדריכים  צריך 
ילד,  להיות  זה  מה  שזוכר  גדול,  אח  צריך  הילד  כי 
לעזור  ולרצות  איתו  ולהזדהות  לו  להקשיב  ויכול 
ביישובים  כי  צעירים,  מדריכים  צריך  באמת.  לו 

מהיישוב,  לו  שאכפת  נוער  של  הנהגה  צריך  שלנו 
שעושה מהלב ורק מהלב. צריך מדריכים צעירים, 
מה  ושוכחים  מתבלבלים,  המבוגרים  לפעמים  כי 
באמת חשוב, והם צריכים אתכם שתזכירו להם – 
שהעתיד שלכם ושל הילדים הוא הכי חשוב. צריך 
קשה  צעירים,  מדריכים  בלי  כי  צעירים,  מדריכים 
ויכול  אפשרי  ושזה  יותר,  טוב  לנו  שיהיה  להאמין 
כי בעולם שבו   – לקרות. מאוד מאוד צריך אתכם 
גם  יש  אז  נוער,  תנועת  ויש  צעירים,  מדריכים  יש 

תקווה ויש גם יכולת לשנות.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולבקש מכם: 
על  אחריות  לקחת  ותמשיכו  להדריך,  תמשיכו 
שזה  ומבינה  יודעת  אני  שלכם.  ביישוב  התנועה 
קשה, ושיש לכם הרבה בגרויות ומבחנים, אבל מה 
שאתם עושים – אף אחד אחר לא יכול לעשות טוב 

כמוכם!
מעריכה אתכם מאוד, ומקווה להמשיך לפגוש בכם 

גם בשנה הבאה.
עלה והגשם

יריד מהלב – ביום שלישי כ”ג באדר, 24.03.2015, 
טיפוח  היא  היריד  מטרת  מהלב”  “יריד  התקיים 
ופיתוח ערכי נתינה ועשייה למען הסביבה. במסגרת 
היריד מכרו תלמידי בית הספר מוצרים שונים פרי 
עמלם, במטרה להשיג סכום מכובד שייתרם לקרן 
לרווחה לנפגעי השואה בישראל, אותה מאמץ בית 
הספר. באירוע לקחו חלק מרכזי קהילת הלומדים, 

ההורים וכל תושבי מועצה אזורית רמת נגב.
 – חיובי  חינוכי  אקלים  ליצירת  סדנא 
במסגרת קידום תוכניות מניעה, קיימנו סדנא של 
שלושה ימים של צוותי החינוך הבלתי פורמלי של 
ורכזת  מדריכים  מחנכים,  )מורים,  ו’-ח’  שכבות 
ההורים  עם  ומפגש  גוריון,  בן  במדרשת  החינוך( 

ימים  שלושה  במשך  התקיימה  הסדנא  והילדים. 
מחנך/ בהשתתפות  ביה”ס,  במסגרת  רצופים 
מחנכת הכיתה ומדריך מהחינוך הבלתי פורמאלי. 
הסדנאות הכיתתיות בעלות אופי דינאמי, מורכבות 
לתלמידים  המאפשרים  חווייתיים,  מתרגילים 
הזדמנות אמיתית להציב סימני שאלה לגבי האופן 
בו מתנהלים חייהם כיום בכיתה ובבית הספר ולגבי 

אופן התמודדותם עם אלימות חברתית לסוגיה.
נגב,  רמת  של  המחול  להקת  מומנטום, 
סטודיו  מופע  במסגרת  הופעות  סדרת  קיימה 
בהשתתפות להקת בת דור. הבנות הופיעו מספר 
פעמים בב”ש, ולסיום במופע מרהיב באולם גולדה 

ברביבים. 

בברכה  
ערן דורון, מנהל אגף קהילה וחינוך  

תלמידי  של  פורים  במסיבת  השנה  גם  האחרון,  בעשור  כמסורת 
ריפמן  שמוליק  המועצה  ראש  עמד  משאבים  האזורי  הספר  בית 

בבית הספר וטיגן אלפי כדורי פלאפל לתלמידי בית הספר.
ההכנות החלו ערב קודם בהשריית 30 ק”ג חומוס, ונמשכו בתיבול, 
9:00 בבוקר התייצבו ריפמן וצוות  ערבוב, טעימה וטחינה. בשעה 
העוזרים הקבוע ללבב את הכדורים, לטגן ולהגיש פלאפל מפורסם 

לילדים )וגם הורים רבים(.

שיר הסירים
חבורת הזמר הזמינה את התושבים 

לחגיגה מוסיקלית וקולינרית

רמת  במו”פ  התכנסנו  ה-20,  לכנסת  הבחירות  לפני  ערב   ,16.3.15 שני  ביום 
הנגב לארוע שכולו שירה וטעימות של תבשילים מיוחדים מעשה ידי הזמרות 
והזמרים. חגיגת זמר מיוחדת במינה, כאשר הלב מייחל לשפיות מדינית נכנסנו 
כתשעים מתושבי האזור לסלון המפואר של חבורת הזמר. ערב אביבי נעים, מלא 
ריחות ניחוח ומיני מזונות כיד המלכה והמלך. נפגשנו עם מכרינו באולם המואר 
באור ירקות, חיבוק, טפיחה על השכם והרגשה שהולך להיות פה משהו מיוחד.

החבורה במלוא הדרה וקולותיה המרנינים, ובראשה גדעון אפרתי האחד והיחיד, 
מפסיק  ולא  דופן  יוצאת  ובצניעות  רמה  ביד  מנצח  הזה,  הערב  את  שהגה  מי 
להודות לקהל שבא לשמוע שירה מצויינת וגם לשיר ביחד, למחוא כפיים ולחייך 
פנינו  את  קיבל  בהפסקה  ומפרגנים.  אוהבים  כשותפים  בנחת  לחייך  פשוט   –
שולחן מלא בכל טוב, בצבעים וטעמים משובחים. אני חושבת שלא היה אחד 

בקהל שלא נפעם ממראה עיניו, כל שכן מהטעם. 
החבורה  הזה.  בערב  היו  שייכות  ותחושת  אהבה  כמה  לראות  גאווה  הרגשתי 
שרה בסגנונות שונים: שיר תימני מסתלסל, שיר ספרדי בקצב הסמבה, תלמה 

אליגון, ז’אק ברל, לאה גולדברג, אלתרמן ועוד רבים וטובים.
לומר בצחוק  ונוכל  בית,  לנו  ויש  לנו ארץ,  נרגיש שיש  ויחד  ירבו ערבים כאלה 

רחב:
איזה ליל, איזה ים, 
איזה צל, כמה חם,

הסתכל בן אדם
כן, הכל זהב הכל זהב.

תודה לגדעון אפרתי וחבורתו, מקווים להיפגש שוב.

יהודית שפר        
רביבים        

אורי ארנון – אתלט מצטיין

אורי  השתתף  האחרון  פברואר  חודש  בסוף 
ארנון בתחרות “קרב-רב” ארצית עד גיל

15, וקטף את מדליית הכסף )מקום שני(!
הוא  צין  בביה”ס  ח’  כיתה  תלמיד  אורי, 
ספורטאי מצטיין וילד נבון במיוחד. במסגרת 
התחרות השתתף בריצת 60 מ’, קפיצה לגובה, 
במהלכה  מ’,   600 וריצת  ברזל  כדור  הדיפת 

שבר אורי ארנון את כל שיאיו האישיים.

גאים ואוהבים    
קהילת צין    

לומדים מגיל אפס
הכשרת צוותי החינוך בגיל הרך

רבי  חשיבה  ומעגלי  מיפוי  תהליכי  בעקבות 
משתתפים שנערכו בשנה שעברה, הוחלט שאחד 
היעדים המרכזיים השנה יתמקד בהכשרת צוותי 
החינוך בגיל הרך, מלידה ועד גיל 6. כך נבנתה לה 
מתחומים  מומחים  עם  ייחודית  הכשרה  תכנית 
מרשימה  בנוכחות  מצטיינים  המפגשים  שונים. 

ופעילה של נשות החינוך מהגיל הרך.
המפגש הראשון עסק בקבלת שבת ויום הולדת 
המפגש  יסעור.  טל  ידי  על  והועבר  ובגן,  במעון 
השני עסק בנושא חצר פעילה בגן בהנחיית אורלי 
היחידה  של  הסביבתי  החינוך  רכזת  גל-אור, 
שוחחנו  במפגש  הירוקה.  הרשת  הסביבתית, 
וראינו דוגמאות כיצד לתכנן ולבנות חצר פעילה 

יום המדריך 2015
הזדמנות להוקיר את המדריכים ולהודות להם

ביום שלישי ה-24.2.15 יצאנו כל צוות ההדרכה 
הוקרה  יום   – המדריך  ליום  המועצה  של 
למדריכים שנועד להודות להם ולהראות שגם 
“הגדולים” מעריכים אותם ושעבודתם חשובה. 
במצפה  אדמה  להאנגר  נסענו  היום  במהלך 
ואקרובטיקה.  תנועה  סדנאות  ועברנו  רמון 
לארוחת  שדה  במשאבי  התכנסנו  מכן  לאחר 
בנוכחות  מרגש  ולטקס  במיוחד  מפנקת  ערב 

ההורים.
פעילות  ימי  התקיימו  המדריך,  ליום  במקביל 
ביישובים בשיתוף עם הורים ובוגרים נוספים, 
על  שמעידים  וציורים  ברכות  הכינו  והחניכים 

האהבה הגדולה למדריכים שלהם. 
היישובים  מכלל  המדריכים  השתתפו  בטקס 
המדריכים  קיבלו  ובסיומו  הנוער,  ותנועות 
פליזים יפים ומושקעים של המועצה, וכמובן, 

את הברכות היפות שנכתבו ע”י החניכים.
תודה למדריכים היקרים שלנו! אוהבים אתכם.

עלה והגשם!
נכתב ע”י גער”ן 10    

צעירי רמת הנגב בסיור העשרה בשדרות
המלגאים מקבוצת המעורבות והשותפות למדו 

על לכידות וחוסן תחת אש

מלגאיות/ים  יצאו   ,13.3.2015 שישי,  ביום 
מרכז  של  והשותפות  המעורבות  מקבוצת 
הפורום  מקבוצת  ומתנדבות/ים  הצעירות/ים 
לסיור בשדרות. זהו סיור ראשון מסוגו, בו מרבית 
מרתק  לסיור  יחדיו  חברו  הצעירים  מרכז  פעילי 
והפעילות  במהלכו למדנו על מצב העיר שדרות 
החברתית המתרחשת תחת מרכז הצעירים של 

שדרות.
שנועד  קצר  טקס  התקיים  היום  בראשית 
החל  מכן  לאחר  ומיד  בין-קבוצתית,  להיכרות 
הסיור בעיר בהנחייתו של שניר )באגי( לוי, תושב 
העיר המשמש כרכז הדרכה במועצת רמת הנגב. 
מנקודת תצפית במאגר נחל עוז ניתן היה להבחין 
המערכה  לאחר  כשהיו  שנותרו  עזה,  בחורבות 
העיר  של  מגדליה  עמדו  אלה  מול  אל  האחרונה. 
היישובים  של  המוריקים  והשדות  אשקלון 
הסמוכים. בנקודת התצפית המקוטבת הזו, באגי 
אש”ף  שיצר  הוואקום  תולדות  קיצור  את  סקר 
בטרור  ותודלק  בשנאה  התמלא  עזה,  ברצועת 

כלפי ישראל מידי תנועת חמאס. 
משם המשיך הסיור לגן משחקים שכונתי במרכז 
שדרות, שמתקניו הם למעשה יציקות ממוגנות 
את  המדגימים  ובעיטורים  בצבעים  המוסוות 
כ-15  כבר  בה  מצויה  שהעיר  החירום”  “שגרת 

להקת המחול מומנטום בהופעה

ראש המועצה מעל הסירים

אורי ארנון

ומה  וחומרים בשימוש חוזר,  מחומרים טבעיים 
נחשפנו  בהמשך  בה.  חינוך  כנשות  תפקידנו 
לקראת  התנסינו.  אף  ובחלקם  שונים  לרעיונות 
עם  הסביבתית  היחידה  נשות  נפגשו  המפגש 
ישראל דגן מאשלים ואספו ממנו משחקים רבים 
בשימוש  מחומרים  הפנאי  בשעות  מכין  שהוא 
חוזר. במפגש חולקו המשחקים לגנים – על כך 

תודה רבה לישראל!
מיריק  האהובה  הסופרת  עם  השלישי,  המפגש 

שניר, עסק בסיפור ובספר. 
המפגשים הבאים יעסקו בארגון סביבת משחק 
והגשת חומרים ע”י הילה ענבר, מדריכה פדגוגית, 
בגיל  השפה  והתפתחות  בייקר,  תכנית  בוגרת 

הרך ע”י דפנה שיין, קלינאית תקשורת.

מיכל פריאל    
רכזת הגיל הרך    

המדריכים נהנו מסדנאות תנועה 
ואקרובטיקה בהאנגר אדמה

קפה קומונה
חברי קומונת גרעין עודד אירחו את הנוער בביתם

את  לאחרונה  אירחו  עודד  גרעין  קומונת  חברי 
י’-י”ב  ל”קפה קומונה” במשאבי  הנוער מכיתות 
שדה. מטרת ההתאספות העיקרית הייתה הכיר 
לנוער את הקומונה ולהראות להם היכן הגרעינרים 
חיים, שכן לחלק ניכר מהחניכים שהגיע זו הייתה 
הפעם הראשונה בקומונה. בנוסף, מטרת המפגש 
הייתה ליצור מקום חיובי ומעודד קשרים חיוביים 
כל אחד  ולרגע אחד לצאת  כל המועצה,  ילדי  בין 
מן היישוב שלו ולהכיר וליהנות עם ילדי המועצה. 
את המפגש פתחנו, בהתאם לשמו, בהרבה קפה, 
ובעיקר  דאנס  ג’אסט  רקדנו  ודיבורים,  עוגיות 

נהנינו עם החניכים.
הזדמנות להכיר לנוער היכן הגרעינרים חיים

גרעין עודד

על  דיון  התקיים  המשחקים  גן  בספסלי  שנים. 
קיומיות  סכנות  על  מתמיד,  איום  בצל  השגרה 
שסעים  ועל  בטחונית  מערכה  בכל  שמזדמנות 
הפגיעה  את  להעמיק  המאיימים  חברתיים 

בתושבי העיר פנימה. 
ומורן  ניר  עם  הצעירות/ים  נפגשו  מכן  לאחר 
מ”נתיבים”, מרכז הצעירות/ים בשדרות, ושמעו 
הקהילות  אחדות  למען  המרכז  של  פועלו  על 
בכל  השני  כחוט  שעבר  המסר  בעיר.  הצעירות 
תחנות הסיור היה שחוסן ולכידות בתוך הקהילה 
המצב  נוכח  החיונית  חברתית  ברזל  כיפת  הם 
הביטחוני הרעוע שבו העיר שרויה. הסיור נחתם 

בארוחת צהריים מושקעת בפאב 40 בטללים.
ליאור זלוף ועוזי ברמי

איך מקיימים שגרה בצל איום מתמיד?
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בחינוך ובקהילה

חגיגות יום האישה

סמינר ציונות של בני המושבים 

180 גרעינרים מכל הארץ השתתפו בסמינר

ציונות  סמינר  מתקיים  מרץ  בחודש  שנה  מדי 
של  רצף  חותם  זה  סמינר  הארצי.  הגרעין  של 
הקודם,  במאי  שהחלו  הכשרה  סמינרי  חמישה 
בסמוך להודעה לצעירים על קבלה לשנת שירות 
בבני המושבים. נושא הסמינר הינו ציונות: מילה 

גדולה, רבת משמעות ופרשנויות שונות.
כחול”:  “דרום  בסימן  הסמינר  התקיים  השנה 
בחרנו להדרים ולקיים את הסמינר ביישובי עוטף 
עזה, נתיב העשרה ויד מרדכי, דווקא בזמן שגרה. 
במהלך הסמינר בחנו את משמעות המילה ציונות 
לעבר  ובהסתכלות  בהווה  בעבר,  הזמן  רצף  על 
העתיד, כמחנכים וכאנשים הרוצים להשפיע על 
נציגי  הובילו  הסמינר  את  בישראל.  החברה  פני 
מג”א )מועצת הגרעין הארצי( בשיתוף עם חיילי 

פרק משימה של הנח”ל.
הסמינר החל בשיחה עם סגן אלוף בצלאל שניד, 
את  ששיתף  הנח”ל,  בחטיבת   932 גדוד  מפקד 
בשירות  החשיבות  כלפי  במשנתו  הגרעינרים 
משמעותי בצה”ל וחלק במעט מסיפורי הקרבות 
הגדוד  לוחמי  את  הוביל  שם  איתן,  צוק  במבצע 

לפעילות מבצעית. 
הסמינר המשיך בסיור מרתק בקיבוץ יד מרדכי, 
תוך  לתקומה”,  “משואה  במוזאון  ביקור  שכלל 
גטו  במרד  הנוער  תנועות  של  מקומן  הדגשת 
אנילביץ’  מרדכי  לזכר  באנדרטה  ביקור  ורשה, 
של  המפורסמת  הקרב  מורשת  עם  והיכרות 
הגרעינרים  יצאו  בהמשך   .1948 בשנת  הקיבוץ 
נציגי  עם  נפגשו  שם  העשרה,  נתיב  למושב 
של  ההיסטוריה  את  בפניהם  שהציגו  היישוב 
המושב שהוקם לראשונה בפתחת רפיח שבסיני, 
פינוי סיני  והוקם מחדש לפני כ-30 שנה לאחר 
שיחה  כלל  הביקור  מצרים.  עם  השלום  והסכם 
קהילה  בחיי  החשיבות  על  התושבים  נציגי  עם 
חשיבות  על  ובחירום,  בשגרה  קהילתי  ובחוסן 
העיסוק בחקלאות ועל המשמעות להיות מושב 
2015. לאחר השיחה קיימנו  גדר בישראל  צמוד 

סיור במושב ולאורך גדר הגבול.
משמעותיים  ומפגשים  חוויות  עמוס  יום  לאחר 

אותנו  שאירח  עירון,  עין  למושב  והגענו  הצפנו 
“בחירות  בסימן  ערב  התקיים  בלילה  העם.  בבית 
משמעותי  שיח  לקיים  הייתה  שמטרתו   ,”2015
לחברה  הקשורים  וחשובים  שונים  בנושאים 
רגע  חשובות  שאלות  ולעורר  בישראל,  וממשל 
הראשונה  בפעם  לקלפי  פעמיהם  שישימו  לפני 
נציגי מפלגות שונות  הוזמנו  לערב  גרעינרים.   180
בצורה  התקיים  והוא  הפוליטית,  הקשת  מכל 
שיחה  נושאי  שמונה  סביב  עגולים  שולחנות  של 
שנבחרו בהצבעה אינטרנטית ע”י כלל חברי הגרעין 
הארצי בימים שקדמו לסמינר. הנושאים הנבחרים 
הם: יוקר המחייה, הסכסוך הישראלי פלסטיני, דת 
ומדינה, הגברת המודעות לפעילות שנות השירות, 
פורמאלי,  חינוך   ,2015 בישראל  גזענות  ביטויי 
פורמלי.  בלתי  וחינוך  הגאה,  הקהילה  זכויות 
הייתה  עגולים  שולחנות  של  במתודה  הבחירה 
במטרה לאפשר שיחה משמעותית ומכבדת סביב 

תחומי עניין מגוונים. 
יום  התקיים  שישי,  יום  בבוקר  הסמינר,  בסיום 
הגרעין.  חברי  של  משפחותיהם  בני  לכל  הורים 
חברי  חלק  לקחו  בו  מרגש  טקס  כלל  ההורים  יום 

הגרעין במועצה אזורית מטה יהודה ועוד מספר 
יום  ונגינה. מטרת  גרעינרים בעלי כישורי שירה 
ולהורים  הגרעין  לחברי  להוקיר  היא  ההורים 
תודה על פועלם ועל התמיכה הרבה במשך חצי 

השנה האחרונה.
לסיום, אבקש להודות לכל העוסקים במלאכה: 
לנציגי מג”א, לתנועת המושבים ולעומד בראשה 
מר מאיר צור, למזכ”לית התנועה שירי ארדיטי-
נחום, לחברי הצוות המרכזי, למחלקת מפעלים 
של  המשימה  פרק  לחיילי  הדרכה,  ומחלקת 
ולצוות  במועצות  המושבים  בני  לרכזי  הנח”ל, 
מנהלת  יוגב,  לאילנה  מיוחדת  תודה  המנחים. 
ממחלקת  איילון  לסער  וקהילה,  חברה  אגף 
רצבי  ולמתן  דוד  בן  ולחנן  וצעירים  חיילים 
הנתינה  ועל  העזרה  על  מנשה  אזורית  ממועצה 

ללא גבולות.
בהצלחה לכולם במפעלי פסח.

בהערכה רבה,   
רוני עירון   

רכזת שנות שירות והגשמה   
בני המושבים   

במהלך הערב נידונה הקמת מליאת נשים במועצה
החודש התקיים ערב מרגש, בו ציינו נשות המועצה את יום האישה הבינלאומי. 
את הערב הפיקה קבוצת נשות המועצה שהשתתפו בתכנית “מנהיגות את המחר” 
לחיי  הומוריסטי  ביטוי  לתת  שניסה  סטנדאפ,  מופע  התקיים  הראשון  בחלק 
הנשים ברמת הנגב. החלק השני הוקדש למעגלי שיח נשי בנושאים המטרידים 

נשים תושבות המועצה, בהם נטלו חלק כ-80 נשים. 
גוף  זהו  במועצה.  נשים  מליאת  של  הקמה  הייתה  להנאה,  מעבר  הערב,  מטרת 
או  בנשים  הקשורים  נושאים  לקדם  שרוצות  המועצה  תושבות  מנשים  שיורכב 
המעסיקים נשים במרחב הציבורי. המליאה תתכנס בתדירות קבועה, ותתבסס 
על קבוצות עבודה שיקדמו את הנושאים השונים בהם יוחלט לעסוק. אספנו את 

הנושאים שעלו במעגלי השיח ומהם נמשיך יחד.
כל אישה שמעוניינת להיות פעילה ולתרום בחשיבה ובמעשה – מוזמנת. המפגש 

הראשון יתקיים ב-28.4.2015 בשעה 20:00, באולם פיס לגיל הזהב במועצה.
      

ענת לב-רן       
ממונה על קידום נשים       

050-7282943       

הקמת בוסתן לילדי הגיל הרך בקדש ברנע

ההורים והילדים שתלו את ארבעת המינים ושבעת המינים
כבר מספר שנים שגילה אזולאי, רכזת גיל הרך בפתחת ניצנה, חולמת להקים בוסתן 
אנרגטיות  אימהות  ששתי  עד  השנים,  עוברות  והנה  לגנים.  הצמוד  בשטח  לימודי 

נכנסות לתמונה: שירן מוסקוביץ והילה קפלן, רכזת פרויקטים ביחידה הסביבתית. 
וכך, לכבוד ט”ו בשבט, הגיעו הורי הגן ליום עבודה והכשרת השטח. על עבודת הכנת 
וסידרו,  ניקו  גנן היישוב. ההורים  זיבר,  ניצח דותן  ופריסת מערכת ההשקיה  השטח 
תיקנו את החממה, הכינו ערוגות עץ לגן הירק, והכינו פינת ישיבה מבולי עץ מהסביבה, 
ערוגת חיטה ושילוט. את היום סיימנו בשתילות משותפות עם ילדי הגנים של שבעת 

וארבעת המינים ופרדס קטן, וקבלת שבת משותפת בבוסתן.
תודה רבה לכל השותפים, ובייחוד להורים על עבודה מדהימה!

זהירות, זיהום אור

מהו זיהום אור, איך הוא משפיע על סביבתנו 
ומה נוכל לעשות בנידון?

אתם  בלילה,  במדבר,  טיול  במהלך  מדוע  לעצמכם  חשבתם 
מאשר  יותר  ברור  החלב  שביל  ואת  הכוכבים  את  רואים 
יישובים?  בין  או  העבודה  הבית,  בסביבת  נמצאים  כשאתם 
ההסבר נעוץ בתופעה הנקראת “זיהום אור” זיהום אור נוצר 
כאשר  גם  לתפקד  לנו  עוזר  אחד  שמצד  מלאכותי,  אור  ע”י 
השפעות  לו  יש  שני  מצד  אך  בחשיכה,  השמש,  שוקעת 

אקולוגיות חמורות.
של  רבים  מקורות  ייצרה  המודרנית/תעשייתית  התרבות 
תאורת  כמו  היומיום,  בחיי  אותנו  המשמש  מלאכותי  אור 
וכו’. אנו נהנים  רחוב, תאורת משרדים, תאורת בתי מגורים 
מסוג  שלתאורה  יודעים  לא  אך  זו,  תאורה  של  מיתרונותיה 
זיהום  יוצרת  שהיא  לכך  מודעים  ואיננו  רבים,  חסרונות  זה 
סביבתי של ממש הפוגע בחיות הבר, ובסופו של דבר גם בנו.

למשל,  ולסביבה.  לטבע  נזק  עמו  מביא  אקולוגי  אור  זיהום 
לפתוח  שאמורים  הצומח  מיני  על  משפיע  המלאכותי  האור 
להיפתח  להם  מאפשר  לא  הוא   – בלילה  רק  פרחיהם  את 
)מאחר ויש אור גם בחשיכה( וכך נוצר מעגל שלם: הפרח לא 
נפתח, החרק לא בא לאכול מהפרח, העוף לא בא לאכול את 
החרק, הטורף לא בא לאכול את העוף וכך מופר מארג המזון 

ונפגעת המערכת האקולוגית כולה.
בעלי  על  רבה  השפעה  האקולוגי  לזיהום   – נוספת  דוגמא 
גורם  חייהם,  אורך  על  ומשפיע  מפריע  הוא  הליליים.  החיים 
לאוכלוסייתם לקטון, משבש את השעון הביולוגי שלהם, גורם 
מצטמצמת.  הטבעית  וסביבתם  האור  ממקורות  לנסיגתם 
להיות  הופכים  יום  פעילי  מינים  לראות  ניתן  רבות  פעמים 
פעילי לילה, ובכך דוחקים את המינים פעילי הלילה שגם כך 

מוטרדים מהאור שהתווסף.
אור  לפי  דרכן  את  המנווטות  נודדות  ציפורים  למשל,  כך 
וסוטות  המלאכותית  מהתאורה  מסתנוורות  הכוכבים 
ממסלולן, מה שגורם להן להתנגש במבנים או לאבד את דרכן. 
הביצים,  מן  בוקעים  הם  כאשר  נוספת:  דוגמא  הם  הים  צבי 
הם נעזרים באור הירח המשתקף על פני הים כדי להגיע אל 
המים. כיום, הם מתבלבלים מהתאורה המלאכותית הבוהקת 
שם  לכביש,  ומגיעים  לכיוונה  זוחלים  הים,  של  הנגדי  מצידו 

הם נדרסים או נטרפים.
אז מה ניתן לעשות בעניין? 

לתכנן את תאורת הרחוב בצורה חכמה ויעילה יותר, לצמצם 
תאורה מיותרת ולהתקין פנסי תאורה אקולוגיים חסכוניים. 
אינה  היא  וכך  מטה,  כלפי  מופנית  להיות  צריכה  התאורה 
אלה  פעולה  דרכי  השמיים.  את  מאירה  ואינה  מהצד  נראית 
יצמצמו במידה רבה את חשיפת בעלי החיים לזיהום האור, 
שהיה  למה  יותר  קרוב  חיים  אורח  להם  לאפשר  נוכל  וכך 

אילולא האדם היה מתערב בסביבתם.

יבגני קמינסקי     
רשות הטבע והגנים     

אתר מצוק הצינים     

בחנו את משמעות המילה ציונות בעבר, בהווה ובעתיד

כ-80 נשים צפו במופע הסטנדאפ והשתלבו במעגלי השיח 
)צילום: דורית דלריאה(

ההורים מכשירים את הבוסתן
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

אל תרוקנו לי את הבור

מתגייסים לעמותת אור שלום

בואו לראות כיצד נוכל לעזור לנוער וילדים בסיכון

לטיפול  בישראל  ביותר  הגדול  רווח  מטרות  ללא  ארגון  הוא  שלום  אור 
והועברו  משפט  בית  בצו  מבתיהם  שהוצאו  בסיכון,  ונוער  בילדים 
ו/או  למסגרות חוץ ביתיות עקב חוסר תפקוד הורי, התעללות נפשית 
נכון להיום מטפלים באור שלום ב-1,300 פעוטות,  ו/או הזנחה.  פיזית 
באור  לצרכיהם.  מותאמות  ומסגרות  תכניות  במגוון  נוער,  ובני  ילדים 
שלום מקבלים הילדים את מה שנמנע מהם – הגנה מיידית, מזור לגוף 
לו  זקוק  שילד  מה  וכל  עוטפת  משפחה  מחבקת,  יד  חם,  בית  ולנפש, 
באור  מפעילים  והחגים  החופשות  במהלך  תקינה.  התפתחות  לצורך 
את  הקולט  מלאים,  פנימייה  בתנאי  חירומי-טיפולי,  מחנה  שלום 
הילדים/נערים שהחזרה לביתם ולו רק לכמה ימים מהווה עבורם סכנה 

אמיתית עקב סביבה הורית פוגענית ומתעללת. 

בכל חופשה משתתפים בקייטנה המתקיימת בניצנה כ-45 מילדי אור 
כל  ואין  בלבד,  תרומות  על  נסמך  החופשות  בכל  המחנה  מימון  שלום. 
הנגב  אזורית רמת  או אחר התומך בקיומו. מועצה  כזה  גורם ממלכתי 

נענתה לבקשתי ועוזרת בהסעות לניצנה וממנה. 

הפסח,  ניקיונות  לקראת   – המועצה  תושבי  אליכם,  מגיעה  אני  וכאן 
וספרים במצב  יש ברשותכם צעצועים  ילדי אור שלום. אם  על  חישבו 
שניתן  או  בשימוש  שאינם  וכו’(  חסרים  חלקים  קרוע,  )לא  ותקין  טוב 
לוותר עליהם למען ילדי אור שלום – נשמח לקבלם. את התרומות ניתן 
להביא למזכירות היישובים באשלים, טללים, ניצנה, קדש ברנע, רביבים 
ורתמים. בנוסף, ניתן להביא בכמהין למשרד האגודה, במדרשה למבואת 
גן יעלים )ליד המטבח(, בעזוז למשפחת חן, במרחב עם למשפחת ישנו, 
ובשדה  הטכנית  למזכירות  שדה  במשאבי  דיוינסקי,  מור  אצל  בשיזף 

בוקר אצל שי בכלבו.

חני פריאל       

שומרים על העובדים גם בחג

אילו זכויות מגיעות לכם בחג המתקרב?

כל  כחוק,  שדינו   1/7/00 מיום  ההרחבה  צו  פי  על 
יום  ימים,   2 השנה  )ראש  חג  ימי  ל-9  זכאי  עובד 
ימים,   2 פסח   ,1 תורה  שמחת   ,1 סוכות   ,1 כיפור 
יום העצמאות 1, שבועות 1(. צו ההרחבה חל על כל 
העובדים במשק )גם אם מדובר בעובד משק בית, 
תשלום  עובד  יקבל  אלה  מנוחה  ימי  בגין  למשל(. 

רגיל – דמי חגים. 

עובד בשכר ועובד במשכורת
לעניין דמי חגים יש להבחין בין עובד בשכר )עובד 
המכירות(  מן  עמלות/אחוזים  לפי  או  יומי  שעתי, 
נועדו  חגים  דמי  חודשית.  במשכורת  עובד  לבין 
פחות  שהועסק  מכך  שנפגע  בשכר  עובד  לפצות 

שעות או ימי עבודה.
שמקבל  עובד  הוא  חודשית”  במשכורת  “עובד 
העבודה  ימי  למספר  קשר  בלי  קבועה,  משכורת 
בחודש. עובד חודשי לא יקבל תשלום נפרד עבור 
דמי חגים, אבל גם אם נפלו חגים בחודש הראשון 
עובד  ממשכורתו.  הורדות  יהיו  לא   – לעבודתו 
לאחר  רק  חגים  דמי  יקבל  זאת,  לעומת  בשכר, 

שהשלים שלושה חודשי עבודה. 
חג שנופל בשבת

עובד לא יהיה זכאי לדמי חגים עבור יום חג שנפל 
ביום מנוחה )שבת(. 

היעדרות יום לפני ויום אחרי החג
יום  יום חג אם נעדר  עובד לא יקבל תשלום עבור 

לפני ויום אחרי החג, אלא בהסכמת המעביד.

עבודה בימי חג
תוספת   50% מעביד  ישלם  בחג  שהועבד  לעובד 
הארצי  הדין  בית  פסיקת  הרגיל.  לשכרו  לפחות 
לעבודה קובעת שאם הועבד עובד בחג שלא מתוך 

בחירתו – יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו.

עבודה בחול המועד
שעות העבודה הן כבימים רגילים, אלא אם כן נהוג 
במקום העבודה לעבוד פחות שעות או נקבע הסדר 
אחר בהסכם קיבוצי, חוזה אישי או צו הרחבה ענפי.

יום חג שנופל בתוך חופשה שנתית
חופשה  ימי  ובתוך  שנתית  חופשה  עובד  נטל  אם 
ימי  במסגרת  החג  יום  את  לכלול  אין   – חג  נפל 
החופשה, כוון שחופשה שנתית באה בנוסף לימי 

חג.
חופשה מרוכזת בחול המועד וימי גשר 

לחופשה  העובדים  את  להוציא  רשאי  המעביד 
בתשלום,  “גשר”  יום  או  המועד  בחול  מרוכזת 
השנתית  החופשה  מועדי  את  הקובע  זה  הוא  כי 
מדובר  שאם  היא  היחידה  המגבלה  עובדיו.  של 
בחופשה שנתית של 7 ימים ומעלה, יש להודיע על 

כך לעובדים שבועיים מראש.

והסכמים  עבודה  במקום  נוהג  אישיים,  חוזים 
קיבוציים/צווי הרחבה ענפיים

נקבעו  בהם  עבודה  מקומות  או  ענפים  ישנם 
הסדרים מיטיבים לגבי חגים, למשל: יותר מ-9 ימי 
חג בשנה, שי לחג, יום עבודה מקוצר בחול המועד, 

גדי  של  האלמותי  במערכון  להיזכר  יאה  תמיד 
סוגרים  “תצאו,  שמכריז:  זה  “המציל”   – יגיל 
כששמעתי  שלי  התחושה  הייתה  זו  הים”..  את 
הטבע  רשות  ואחריות  דאגה  שמרוב  לאחרונה 
והגנים מרוקנת את בור חמת )מה שפעם קראו 
ביקש  לטוב  הזכור  אוריון  עזרא  ניצנה”  “בור  לו 

מוועדת השמות לדייק ולשנות(.
בור חמת הוא יפהפה, ממש בור “דוגמן” חפשו 
בגוגל בור חמת ותראו כמה הוא באמת יפה. בור 
מתקופת הברזל, כמו זה של בורות לוץ ו”בורות 
הוא  שהבור  להגיד  שאוהבים  יש  הקצינים” 
אלה  יהודה.  מלכי  של  הישראלית  מהתקופה 
שהעזו ולקחו אחריות על הנגב, שלושת אלפים 
שנים לפני שבן גוריון אמר את זה ולפני שסילבן 

נהיה השר לפיתוח הנגב.
הפלמ”ח  מסיירי  עצמו,  את  שמכבד  טייל  כל 
וראשוני החברה להגנת הטבע, הכירו את הבור 
צנועה  אטלנטית  אלה  לצדו  הזה.  המקסים 
שמוסיפה לו חן. בכל חורף )כמעט( הבור מחזיק 
משמשים  בו  המים  במדבר  חם  ביום  מים. 
לשתייה ולא פחות חשוב לטבילה מרעננת. אילו 
לכאן  בא  היה  אותו,  מכיר  היה  המטביל  יוחנן 

לקדם את ענייניו. 
לנו  הלכה  ואחת  העשרים  המאה  בהגיע  אבל 
כאן,  שחווינו  מהסוג  התמונות  כל  הרומנטיקה. 
בגיל  כשהיה  פלמ”ח,  נדב  שלי  הבן  למשל  בהן 
מעל  שצפה  גיגית  בתוך  ישב  )ב-1982(,  שלוש 
פני המים הצוננים, ולא נותר אלא להגיד: “קדמת 

לגן  המבואה  שזו  מרגיש  שאתה  מהרגעים  עדן” 
בהר  המים  בורות  את  מיפינו  ההיא  בשנה  עדן... 
הנגב והכרתי הכרות אישית כל אחד מהם, ואת זה 

אהבתי מכל.
כבר  אלה  דברים  הציוויליזציה,  בוא  עם  עכשיו, 
לא מתאימים. עם השנים הפך המקום, בצדק רב, 
לחלק משמורת טבע מוכרזת. לכן הרשות נושאת 
למנהליה  שגרמה  אחריות  בבור.  לקורה  באחריות 
בור פתוח, עמוק  להיות מודאגים מהעובדה שיש 
)4 מ’(, סמוך לכביש, שהפך “פארק מים” לקפיצות 
על  בשמירה  גם  בעייתיות  נוצרה  וסלטות.  ראש 
מטיילים  של  מוונדליזם  להינזק  שעלול  האתר, 
ש”מתחרעים” על הטבע, ולא פחות חשוב יש בעיה 

של סכנת טביעה.
לפיהן  שמועות  שמעתי  ואחריות,  דאגה  מרוב 
בנוסח:  משהו  בבור.  המים  את  לרוקן  הוחלט 
אלא  הצעד,  את  להבין  אפשר  הים”  את  “סוגרים 
שלדעתי זו גישה מפריזה. גישה שעברה את גבול 
בה  בארצנו,  שהתרבו  גישות,  מאותן  היא  הסביר. 
ברור  עצמנו.  של  מהטבע  התנתקות  עוברים  אנו 
גם  בה  יש  אבל  כנה,  מאחריות  נובעת  שהיא  לי 
את  לגדר  יש  זו  שיטה  לפי  הרי  כסת”ח.  של  סוג 
כל המצוקים הקרובים לשבילים, לרוקן את המים 
בעין עקב )שם המים בעומק 7 מטרים(, לרוקן את 
בתוך  הן  )גם  רמון  מכתש  בתוך  החרסית  בריכות 

שמורה( וכדומה.
החוק חשוב ויש לכבדו, אלא שכאן החוק יצא לנו 
משליטה. אימת עורכי הדין והדיינים קובעת דברים 

שאינם עולים בקנה אחד עם החיים הרגילים. הפה 
מתקנת.  חקיקה  להוביל  יכול  החוק  את  שחקק 
אסורה”  “הרחצה  האומר:  שלט  להציב  למשל 
חוף  או  בצת  חוף  שעל  הטבע  בשמורות  גם  הרי 
ולא  גדולה,  בטבע  והפגיעה  הטביעה  סכנת  ינאי, 
מתאים,  שילוט  מציבים  אלא  הים,  את  “סוגרים” 
אזהרות ופיקוח. במקרה של בור חמת ניתן לשלט, 
לחנך וגם לערוך סיורים של פקחי שמורת הטבע. 
נכנסים  שאין  למד  המטייל  ישראל  עם  שרוב  כפי 
תעלותיו  הטיית  או  הבור  ריקון  אש...  לשטחי 

שימנעו מילוי הם פתרון לא ראוי.
יחד  משהו,  לא  כבר  הם  בנגב  הבורות  רוב  לצערי, 
עם זאת יש לפחות כעשרים או שלושים שבחורף 
טוב לוקחים מים ונעשים עמוקים והם מוסיפים חן 
למדבר כמו פרחים יפים, חסידות נודדות ושכיות 

חמדה עם מים.
חברים, מה שאני רוצה להגיד, זה שאם תרוקנו לנו 
מימי  בנגב  שנשארו  הקטנות  האמבטיות  כל  את 
הוא  ברוך  שהקדוש  וגבים  נביעות  או  הקדמונים, 
צעד  עוד  זה  במהלך  יהיה  במשורה,  בנגב  לנו  נתן 
שישכיח מאתנו את המגע והמראה של אימא טבע. 
המראות שהם הם המנוע שדוחף אותנו לצאת אל 
הטבע הפראי, להיות אורחים שלו, להתחבר אליו 
ולהתפעם ממנו, כמו במראה מפל עין מעריף בזמן 
שתשמור  הדרך  את  למצוא  וחשוב  צריך  שיטפון. 
שלא  לזכור  חשוב  זאת  עם  והמבקרים.  הטבע  על 
ההתנהגות  כללי  כל  את  הפראי  הטבע  אל  להביא 
שבפארק  המים  ולאגמי  לחניונים  הכניסה  של 

יהושע בתל אביב...

פינת הארכיון
דוד בן גוריון צועד בשדה בוקר, ינואר 1959

1959, ורואים בה את דוד בן גוריון  56 חורפים, בינואר  תמונה זו צולמה לפני 
בצעדת אחה”צ בשדה בוקר. מצולמים לצידו יהושע כהן, חבר הקיבוץ וחברו 
הקרוב של בן גוריון, בנו חמי כהן, ומזכיר האו”ם דאז דאג המרשלד, שמצא 
ה”מחויטת”  לצעידה  לב  שימו  טרגית.  מטוס  בתאונת  יותר  מאוחר  מותו 

)עניבות(.  

ליקטה: רבקה שולברג   
תודה לאביבה פופר, ארכיון קיבוץ שדה בוקר   

תוספת גבוהה יותר מ-50% עבור עבודה בחג, 
תשלום דמי חגים גם עבור ימי חג שנפלו בשבת 
וכו’. במקרים כאלה ינהגו לפי ההוראה הטובה 

יותר לעובד.

     רחלי אידלביץ, עו”ד, תושבת רמת הנגב
0545-747824       

       משפט אזרחי, מנהלי, דיני עבודה והגירה
 www.idelevichlaw.com     

מכון הבריאות והיופי של מוניקה 
מרחיב שירותים

צעדת אחה”צ בעניבות

מוניקה – 0542401296   ||   קיבוץ רביבים

טיפול בציפורניים חודרניות, לחסוך טיפול רפואי בהמשך.
התמחות מיוחדת בפדיקור על סוגיו.
כולל טיפול פדיקור לחולי סוכרת.

פילינג עמוק.
הבהרת כתמי עור, טיפול באקנה.

עיסוי – ראש, פנים , כתפיים.
שאווה, גבות צבע ותספורת.

והכול במחירים שווים לכל נפש



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 204   ||   אפריל 2015       |   1011   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 204   ||   אפריל  2015

אדם, מקום

פינת הגינון המדברי

ציפורימפו 

הצפר – עוף משונה

על הפריחה המרהיבה של החורף הזה

יש אנשים שמטפסים על הרים 
יש אנשים שצונחים מגבהים 

יש אנשים שרוכבים על סוסים...
ויש כאלה שמחפשים ציפורים.

לפני מספר ימים לקחתי קבוצה של צפרים מחו”ל 
לתצפית אחר הצהריים באזור אילת. החבר’ה כבר 
כל  את  כמעט  וראו  באזור,  שלם  שבוע  אחרי  היו 
רוצים  היו  מה  כשנשאלו  להציע.  לאזור  שיש  מה 
עוד לראות, ענו לי: סבכי שיטים יהיה נהדר. סבכי 
שיטים הוא אחד מהמינים הנדירים בארץ, אבל אני 
אותו.  למצוא  יהיה  אולי  ניתן  בו  אחד  מקום  מכיר 

בסדר, בואו נלך לחפש אותו.
לחיים  סמוקי  צפרים  כעשרים  בשקט,  צעדנו 
קולות  שמעתי  כשלפתע  ואני,  מצח  ואדומי 
הצבעתי  מיד  בקול.  לחשתי  פה,  הוא  מוכרים. 
לכיוון מקור הקול, ואכן כעבור מספר שניות מצאנו 
אחת,  ווטסאפ  הודעת  הנחשקת.  הציפור  את 
וכעבור עשר דקות הגיעו מתנשפים חבריי הדרום 
אפריקאים, שזכו לראות את הסבכי הקטן והנדיר 

בפעם הראשונה בחייהם. 
אותי.  אפילו  הפתיעה  שקיבלתי  התודות  כמות 
ילדים  כמו  התרגשו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולם, 
בחנות צעצועים. ההתרגשות לא שככה עד הערב 
המאוחר, כשישבנו בפאב והרצנו את קורות היום 

שוב ושוב.
דוקא  ולמה  צפר?  להיות  אדם  בן  מחליט  איך 
ציפורים? זו שאלה שאני נתקל בה לעתים קרובות 
אחד  כל  תשובה.  לי  יש  תמיד  לא  האמת,  ביותר. 
לפגוש בצד הדרך  עלולים  מאותם אנשים שאתם 
זה  לטבע  אהבה  שונה.  ממקום  זה  לתחביב  מגיע 

בדרך כלל הנושא המשותף לכולם.
הצפר הממוצע הוא טיפוס משונה. כשאתה מדבר 
איתו נדמה לך שהוא חמישים אחוז איתך וחמישים 

על  קולחת  שיחה  כדי  תוך  אחרת.  בספירה  אחוז 
להקשיב,  לרגע,  להיעצר  עלול  הוא  דיומא  ענייני 
עיניו יתמלאו בניצוץ ילדותי והוא יחייך בהתנצלות 
ויפטיר: “קטות גדולות עפו עכשיו מעלינו. זה טוב”, 

משאיר את בן שיחו תוהה ומבולבל.
רב,  פנאי  זמן  מצריך  התחביב  צפר.  להיות  קל  לא 
מוקדמת  יקיצה  אויר,  מזג  תנאי  עם  התמודדות 
גם  רבים  ממקומי.  אומר  אני  זאת  רבה.  ונחישות 

יודעים שלמעשה יותר קשה זה לחיות עם צפר...

מדי כמה שנים הנגב מתכסה במשטחים אדומים, 
באביב  הפריחה  זאת  וורודים.  לבנים  צהובים, 
הגיעה  השנה  והנה,  לה.  משתוקקים  שכולנו 
זוכרים  לא  גנני הר-הנגב  זקני  הפריחה המיוחלת. 
פריחה כה מרהיבה ומתמשכת כמו זאת של מרץ 
2015. בזמן כתיבת שורות אלה ריחו של הגרגריון 
ומשכיח  המדברי  הגנן  של  אפו  את  ממלא  הערבי 
גרגריון,  של  נחילים  הבחירות.  תוצאות  יגון  את 
מרבדים של בן שלח, ואדיות מכוסים בכתמי מקור 
חסידה, ציפורני חתול וקחוונים, גבעות שמשונים, 
נוריות  כלניות,  של  ועמקים  צבעונים  משעולי 
ופרגים. כל פיסת לס או חול לחה הפכה מאפרפרה 

לצבעונית. 
בכחודש.  מתאחרת  בגינה  הפריחה  בגינה?  ומה 
בזמן זה, בנוסף לעשבייה )שאם עוד לא טיפלתם 
וצומח.  מלבלב  גדל,  הכל  בצרות(  אתם   – בה 
התפוח  בעוד  פירותיו,  לחנוט  מתחיל  כבר  השקד 
מלבלב  התות  עץ  פריחתם.  בסוף  והאפרסק 
נקבה(  זאת  )אם  עין  וכהרף  לפרוח,  מתחיל  וכבר 
מבשילים תותים קטנים. אם עוד לא גזמתם עצים 
נשירים זאת הזדמנות אחרונה לגזום, אבל רק את 

אלה שעוד לא מלבלבים.

פינת הצמח המדברי
Cercidium floridum צרצידיון פרחוני

הפרפרניים  ממשפחת  עץ  הוא  צרצידיון 
ארצות  מערב  דרום  במדבריות  שמקורו 
 Palo Verde הברית. בספרדית הוא נקרא 
)מקל ירוק( בגלל גזעו וענפיו הירוקים. בארץ 
שקרוב  שמין  למרות  בגינון,  נפוץ  לא  הוא 
נפוצה  מאוד  שיכנית,  פרקינסוניה  אליו, 
נוף  פולש.  למין  נחשבת  ואף  דרכים  בצדי 
הצרצידיון סוככני, כך שלצד הינבוט ושיטת 
במדבר.  לגינה  נופית  מתאים  הוא  הסוכך, 
פריחתו צהובה ושופעת ומושכת מאביקים 
רבים. הוא מגיע לחמישה מטר גובה ורוחב 
גדל  הוא  הטבעי  גידולו  בבית  קוצני.  ומעט 
סאגרו  והקקטוס   )Opuntia( הצבר  לצד 
הענקי באריזונה. בגינה אצלנו הוא מתאים 
לעיתים  אותו  לגזום  חשוב  פורח.  צל  כעץ 
את  ולחשוף  הנוף  את  להרים  כדי  קרובות 
הגזע הפיסולי שלו. ניתן למצוא צרצידיונים 

במשתלת קרקש במדרשה.

סבכי

צפרים מדרום אפריקה ומידד, מתרגשים אחרי התצפית בסבכי

לא נפוץ בגינון, אבל מתאים כעץ צל פורח. 
צרצידיון פרחוני

www.karkash.com

יד שנייה
ואני  שבע,  לבאר  עברנו  וכתינוק  בנהריה,  נולדתי 
מבחינתי באר שבעי. הייתה לי ילדות מדהימה בבאר 
והסתובבתי  כדורסל  הרבה  שיחקתי  אמנם  שבע, 
הרבה בשכונה אך בניגוד לתדמית המאצ’ו רקדתי 
ייצוגית של  ריקוד  הנגב”, להקת  “איילות  בלהקת 
פסטיבלים  להרבה  נסענו  גם  איתה  שבע,  באר 
העלייה  בתקופת  י”ב,  בכיתה  כשהייתי  באירופה. 
פתחנו  שלי  וחבר  אני  המועצות,  מברית  הגדולה 
חנות לבגדי יד שנייה בעיר העתיקה. מאוד אהבנו 
את הארכיטקטורה, הבניינים הגבוהים, הפטיואים. 
כולם הכירו אותנו שם, למשפחה שלי כבר הייתה 
שם מסעדה. בשנת 91 חנות יד שנייה הייתה דבר 
חדשני. זה התחיל באופן חובבני ונמשך כשנה, ואז 
סגרנו את זה כדי שנוכל להתרכז בבגרויות. יש לנו 
פוטנציאל  לזהות  יזמי,  משהו  המשפחתי  באופי 
בו  לתחום  חשובה  תכונה  שזו  חושב  אני  וליזום, 

מצאתי את הייעוד בחיי הבוגרים, החינוך.

זכות לסייע
התגייסתי לגבעתי, לגדוד צבר. כשהדרכתי בקורס 
מהנח”ל,  משקים  בני  של  קבוצה  קיבלתי  מ”כים 
בהתחלה קצת היה קשה להם לקבל אותי כי באנו 
זו הפכה לאהבה. חייל מגבעתי,  מרקע שונה אבל 
באר שבעי, שעוד קוראים לו אלמליח. הייתי עושה 
ועד  חידה,  עם  שמירה  שימון  מסדרי  בלילה  להם 
לישון.  הולכים  לא  הם  החידה  את  פותרים  שלא 
קשר  על  איתי  לשמור  המשיכו  הקורס  אחרי 
המחזורים השונים ועד היום נוצרו חברויות. אפילו 
היה חניך אחד מיטבתה, שבסיום הקורס שלח לנו 
משאית מלאה מהקיבוץ – במחזור שאחרי זה חיינו 
על מוצרי חלב. זו הייתה תקופה מאוד משמעותית 
הבנתי  החיילים  עם  המפגש  כשמתוך  מבחינתי, 
חזרה  מהם  מקבל  אני  לאנשים  נותן  שכשאני 
הבנתי  שם  דרכו.  את  לכוון  לאדם  לסייע  זכות  וזו 
לראשונה שהייעוד שלי הוא חינוך, שזה נותן לי את 

התחושה הכי שלמה שאני מרגיש. 

הרשת החברתית
אחרי הצבא שיפרתי בגרויות ועשיתי תואר ראשון 
בתקופה  ספיר.  במכללת  ציבורי  ומנהל  במדיניות 
בשנה  אבא.  הייתי  כבר   24.5 בגיל  התחתנתי,  הזו 
האחרונה ללימודים קיבלתי טלפון מחבר משדרות 
הספר  לבית  אבוא  שאני  רצה  הוא  איתי,  שלמד 
משרה,  בחצי  התחלתי  חברתי.  כמדריך  היסודי 
אבל אחרי חודש כבר הייתי במשרה וחצי, עם כל 
המקומית  המועצה  דרך  שיזמנו  פרויקטים  מיני 
בשדרות. אחד הפרויקטים היה פנימיית יום לילדי 
דרך  הלימודים,  אחרי  חברתית  פעילות   – שדרות 
פרויקט שנקרא “הרשת החברתית” של קרן קרב. 

חבורות רחוב
ביסודי  עבדתי  לירוחם.  עברתי  תקופה  אחרי 
ובתיכון, ובמקביל התחברתי לשתי חבורות רחוב. 
מוחלטת  בנשירה  שחלקם  נוער  בני  היו  אלה 
ממסגרת לימודית, וחלקם בנשירה סמויה – עדיין 
בעלי  היו  הם  תפקדו.  לא  אבל  המערכת  בתוך 
כלפי  גם  מאוד,  ואלימות  סיכוניות  התנהגויות 
הקשר  ונדליזם.  כולל  הסביבה,  כלפי  וגם  עצמם 
לבית  הגיעו  שכן  ילדים  אותם  דרך  נוצר  הראשוני 
הספר, ולאחר שעות הלימודים התחלתי להתחבר 
לקבוצה. בהתחלה הם היו בטוחים שאני בלש סמוי 
מהשיטור, זה לקח כמה חודשים עד שרכשתי את 
אמונם. לאט לאט התחלנו ליצור תהליך של שיחות 
הספר,  בבית  ליווי  בית,  ביקורי  כולל  והתקדמות, 
 52 במחסן  הפעילות  הרווחה.  גורמי  מול  טיפול 

ממשיכה ומתנהלת עד היום.

מוני אלמליח, מדרשת בן גוריון
קבוצה נחשקת

הם היו מאוד מחוברים למוסיקה 
סאונד,  של  ולנושא  אלקטרונית 
לקראת  בזה.  להשתמש  רציתי 
לראש  פניתי  העצמאות  יום 
במקום  לו:  ואמרתי  העיר 
שתשלם 100 אלף שקל לחברת 
50 אלף  לנו  הגברה חיצונית, תן 
את  לך  יארגנו  והנערים  שקל 
ראשוני,  ציוד  נקנה  אנחנו  הכל. 
שירותים  ניתן  אנחנו  ובעתיד 
לעירייה בחינם, או שלכל אירוע 
מחברות  מחיר  חצי  ניקח  אחר 
בני  עם  הקמנו  וכך  חיצוניות. 
מקומית,  הגברה  חברת  הנוער 
ונתנה  כלכלי,  כגוף  שפעלה 
הציבוריים  לגופים  גם  שירותים 
שבאו  לגופים  וגם  ירוחם  בתוך 
הייתה  זו  בירוחם.  להופיע 
קבוצה מאוד נחשקת להשתייך 

הייתה  אחד  ולכל  שארגנו  חולצות  לנו  היו  אליה, 
קוברה עם אזניה באוזן.

לא לראות ירח
המשברים  ואחרי  שנים,  שלוש  בירוחם  גרתי 
לפתח  עברתי  התקופה  את  שאפיינו  הפוליטיים 
מעל  מאותגר.  נוער  של  פנימייה  וניהלתי  תקווה 
מאתיים בני נוער, 70% מהם עולי אתיופיה. זו הייתה 
של  ההיכרות  בחיי,  ומשמעותית  מרתקת  תקופה 
העולם הפנימייתי וגם הצורך להיות אחראי במשך 
24 שעות על נוער עם קשיים משמעותיים. עבודה 
עם גופים כמו רווחה, בתי חולים ודברים מורכבים. 
במרכז,  שגרתי  בחיי  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
וזה היה נורא מבחינתי. לא לראות ירח, לא לראות 
שקיעות. המרחבים, היכולת להתבונן, להבין כמה 
אתה קטן מול כל המרחב הזה – זה עושה טוב לבן 
המכולת  את  לה  שהייתה  דודה  לי  הייתה  אדם. 
צעיר  מגיל  ועוד  גוריון,  בן  במדרשת  הראשונה 
אהבתי לטייל כאן במרחב, במכתשים, בבקעת צין. 
מבחינתי זה היה מקום אידיאלי לגור בו ולגדל בו 

את הילדים, אז החלטנו לעבור לשם.

משפחה נפלאה
סביבתי.  לחינוך  בתיכון  כמדריך  לעבוד  התחלתי 
התפרקו,  שלי  הנישואים  חודשים  כמה  אחרי 
ובעקבות מאבק ממושך ותהליך גירושים הילדים 

כשאני נותן לאנשים אני מקבל מהם חזרה, וזו זכות 
לסייע לאדם לכוון את דרכו

ו-3,   5  ,8 בני  אז  היו  הם  שלי.  במשמורת  נשארו 
מאבק  במהלך  בעצמי.  אותם  לגדל  והתחלתי 
הגירושים למדתי תואר שני ביהדות במכון שכטר 
לשמחתי  בהיסטוריה.  הוראה  ותעודת  ירושלים 
ומדהימה  נפלאה  משפחה  היא  שלי  המשפחה 
שתמכה בי לאורך כל הדרך. אני הכי קטן, והאחים 
והאחיות הגדולים שלי, אמא שלי ז”ל ואבי יבדל”א 
המדרשה  גם  התקופה;  באותה  רבות  לי  עזרו 
תודה  להם  מכיר  ואני  לי,  סייעו  העבודה  ומסגרת 

עד היום. 

בית חדש
מאיה,  להיום,  אשתי  את  הכרתי   2009 בשנת 
הקמנו  במועצה.  וחינוך  קהילה  באגף  שעובדת 
ב-2011  ילדים.  חמישה  עם  ומתחדש  חדש  בית 
כאן.  שלנו  הילדים  את  באושר  ומגדלים  התחתנו 
במקביל עשיתי בתיכון תפקידים שונים, בפנימייה 
ובבית הספר. אני מחנך, מורה להיסטוריה ואחראי 
הוא  סביבתי  לחינוך  התיכון  שונים.  פרויקטים  על 
זה  הישראלי.  בנוף  מאוד  ייחודי  דופן,  יוצא  מפעל 
אדם  של  הקשר  את  שמחזק  מקום  ציוני,  מפעל 
להתיישבות.  חזרה  ומעודד  לנגב,  ובמיוחד  לארצו 
ומרגיש  רואה  אני  גסה.  מילה  לא  זאת  בנגב  לגור 
איכותי,  לנוער  מובילה  באמת  בתיכון  שהעשייה 
ובעתיד גם לאזרחים איכותיים, שיבואו להתיישב 
בנגב. אני רוצה להתפתח בתחום החינוך, ובעתיד 
של  וההעצמה  החינוך  על  יכולתי  ככל  להשפיע 
הגיאוגרפית   – ישראל  של  בפריפריה  התלמיד 

והחברתית.

צריף בן-גוריון
ביתו המקורי 

של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל
יש חדש בצריף ישן! שלושה חדרי פעילות המציגים את חזון הנגב, חייו של בן גוריון בנגב, 

מנהיגותו ועוד. הם כוללים סרטונים, פעילויות ממוחשבות, מוצגים מיוחדים ועוד.

שעות פתיחה:  ימים א’-ה’ 08:30-16:00, ימי ו’ וערבי חג  08:30-14:00 ימי שבת וחג 10:00-16:00
יש להגיע עד שעה לפני שעת הסגירה.

zrif.bg@gmail.com  |  קיבוץ שדה בוקר 84993  |  טלפון: 08-6560469    

מופע אור קולי -  דוד בן-גוריון – הכרעות מעצבות
מופע אור-קולי החושף הכרעות ›בן-גוריוניות’:

דת ומדינה, העלייה הגדולה, בניית הצבא, העלייה לנגב, ההכרזה על הקמת המדינה.
במכון למורשת בן-גוריון  )סמוך לאחוזת הקבר במדרשת בן-גוריון(.

המופע יופעל בימי חול המועד פסח, בימים א’-ה’,  בין השעות 11:00 ל- 16:00.




