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כוחו של צוות החירום היישובי

נחנכה שכונה חדשה בכפר רתמים

צוותי חירום יישוביים הוקמו ופועלים במרבית 
יישובי המועצה. תפקיד הצוות הוא מתן מענה 
גם  לצערנו  אך  חירום,  בשעת  היישוב  לצרכי 
להתמודדויות  הצוות  נדרש  רגיעה  בעתות 
שונים.  משבר  מצבי  מול  מעטות  לא  קשות 
מפתיע  באופן  מתרחש  משבר  כלל  בדרך 
אונים.  חוסר  תחושת  ומעורר  צפוי  ובלתי 
ביותר להתמודדות עם תחושה  הדרך הטובה 
זו היא ביוזמה ועשייה אקטיבית למען עצמנו.

הלוקחת  לקהילה  מענה  לתת  בא  צח"י 
היטב  מכיר  הצח"י  חייה.  עיצוב  על  אחריות 
את התושבים, ומהווה גורם מקומי משמעותי 
הנוספים.  המקצועי  הסיוע  גורמי  לכל  בנוסף 
רבה  תרומה  לחירום  מוקדמת  להיערכות 
התושבים  של  והקהילתי  האישי  לחוסנם 

במצבי  לטיפול  התארגנות  עמידתם.  ולכושר 
משבר מגבירה את החוסן הקהילתי, ומשפרת 
והשיקום בעקבות  את תהליך החזרה לשגרה 

אירועים קשים.
שכל  תפקידים,  בעלי  ממספר  מורכב  הצח"י 

אחד מהם מופקד על תחום אחר: אחראי
אחראי  והקהילה,  המשפחה  הפרט,  לרווחת 
אחראי  לבריאות,  אחראי  החינוך,  לנושאי 
וכמובן  הדוברות  לתחום  אחראי  לוגיסטיקה, 
הרב"ש האחראי לתחום הביטחוני. בעת משבר 
יישובית  מצב  תמונת  מגבש  הצח"י,  מתכנס 
ופועל בהתאם לתמונה המתגבשת תוך ניצול 
עם  בשילוב  הישוב  של  הפנימיים  הכוחות 

גורמי הרשות המקומית.
היישוב  מכבר.  לא  צח"י  הוקם  רתמים  בכפר 

עבר  הצוות  הרצינות:  במלוא  לעניין  התייחס 
מספר הכשרות, למד בעזרת העובד הקהילתי 
תרגילים  מספר  קיים  ואף  לפעול  יש  כיצד 
המועצה,  קב"ט  בהשתתפות  רגיעה,  בעת 
מפקדת משמר הגבול ובעלי תפקידים נוספים 
במועצה. כל אלה באו לידי ביטוי בהתארגנות 
לטיפול  היישוב  של  המופתית  הקהילתית 
באסון תאונת הדרכים בה נהרג תושב היישוב, 
דוד כהן ז"ל. יישר כוח על העבודה המסודרת 
התומכת  הקהילתית  ההתארגנות  ועל 
במשפחה האבלה. אנו מחזקים אתכם באבלכם 

הכבד.

ענת לב-רן
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

ציינו  שעבר  בחודש  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
שכונת  של  הקמתה  את  רתמים  כפר  תושבי 
לאכלס  יועדה  אשר  נוספת,  קרוואנים 
ליישוב  שהגיעו  הקליטה  משפחות  את 
נכחו  בטקס  במספר.   13 כ-  האחרון,  בקיץ 
בחטיבה  דרום  חבל  מנהל  המועצה,  ראש 
תנועת  ונציג  בר  איציק  מר  להתיישבות 
מעל  הלוט  את  שהסירו  מרחבי,  אסף  "אור" 

שלט הכניסה ליישוב.
ראשית מחשבת הקמתה של השכונה נולדה 
מהצורך לענות על ביקושי הקליטה ליישוב, 
אשר, ברוך ה', נמצא בתפוסת מבנים מלאה. 
בניצוחו של נתנאל כהן ואנשי אגף ההנדסה 
תהליך  החל  להתיישבות  החטיבה  ובביצוע 
אפריל  בחודש  אי-שם  השכונה  תכנון 

תנועת  המשפחות.  הגעת  לקראת   ,2014
עם  ויחד  קרוואנים,  להביא  התגייסה  "אור" 
שכונה  הוקמה  להתיישבות  החטיבה  מבני 
בגדלים  קרוואנים   13 המונה  לתפארת 

שונים.
כיום גרות בשכונת הבשור משפחות ותיקות 
לצד  יותר  גדולים  מהיישוב שעברו למבנים 
שונים  ממקומות  שהגיעו  חדשות  משפחות 
המלאכה  רתמים.  לקהילת  להצטרף  בארץ 
עובדים  השונים  והגופים  תמה,  לא  עוד 
גל  לקראת  השכונה  הרחבת  תכנון  על  כבר 

הקליטה של הקיץ הקרוב בעזרת ה'.
האמונה  על  לשמוליק  להודות  המקום  זה 
אגף  של  היקרים  ולאנשים  ביישוב, 
אנשי  שירה,  צורית,  ניני,  נתנאל,  ההנדסה: 

וסייע  שעזר  מי  וכל  המקומית  הוועדה 
החטיבה  אנשי   - וכמובן  השכונה.  להקמת 
שמשמשים  "אור",  ותנועת  להתיישבות 
כמעט  כבר  שלנו  לדרך  נאמנים  שותפים 

עשר שנים.
המועצה  תושבי  כל  את  מזמינים  אנחנו 
לבוא ולהתרשם מהעשייה, מתנופת הפיתוח 

ומההתרגשות הגדולה שכולנו חווים כאן. 
נתראה בכפר רתמים - הקפה עלינו...

דבר ראש המועצה

אישור תקציב המועצה 
את  המועצה  מליאת  אישרה  החודש  בתחילת 
תקציביות  מטלות  לנוכח   .2015 לשנת  התקציב 
הכנסות  להעביר  עלינו  לפיהם  עלינו,  שהוטלו 
התאמות  לערוך  נדרשנו  בנגב,  אחרות  לרשויות 
מאוזן  תקציב  על  לשמור  מנת  על  תקציביות 
כנדרש מחד ולאפשר את המשך פיתוח היישובים 
הללו  ההתאמות  מאידך.  נאותים  שירותים  ומתן 
 ₪ מיליון  כ-5,500  של  תקציבי  קיצוץ  כללו 
ולהיפרד  משרות  לצמצם  צורך  וגם  בפעולות, 
ממספר עובדים מסורים. אין זה מהלך פשוט, והוא 
אחריות  תוך  ובעיקר  דעת  שיקול  מתוך  נעשה 
רבה לסמכותי כראש המועצה ומחויבותי לשמור 
על המועצה מפני הידרדרות למקום מפוקפק של 

רשות גרעונית. 

גמלים על הכביש - סכנה
נהרג  רתמים,  כפר  וממייסדי  תושב  ז"ל,  כהן  דוד 
רתמים  קהילת  בגמל.  מפגיעה  הביתה  בדרכו 
התפעמות.  מעורר  באופן  משפחתו  את  חיבקה 
סופי  האין  במאבק  שווא  קרבן  הוא  דוד  לצערי 
דוד  המשוטטים.  הגמלים  תופעת  מול  והעיקש 
על  התריע  הוא  ביותר,  מהמודעים  היה  כהן 
ניסינו  השנים  במהלך  רבות.  פעמים  התופעה 
מנת  על  רעיון  שום  פסלנו  ולא  דרכים  ספור  אין 
איסוף  מוקד,  מהסברה,  החל  הסכנה,  את  למגר 
וערנות. איסוף  ציבורית  גמלים, העלאת מודעות 
נתונים מהמשטרה מציג מספר של 27,191 פניות 
ודיווחים בשבע השנים האחרונות על בעלי חיים 
פניות  עשר   - הנגב  מרחב  כבישי  על  משוטטים 

ביום!

צלילים במדבר
רצוי  קטנים.  מרגעים  מורכבים  שהחיים  אומרים 
שיהיו בעיקר טובים ומרגשים. פסטיבל "צלילים 
של  ארוכות  שעות  לנו  העניק  ה-17  במדבר" 
אירוע  איכותית.  ממוסיקה  צרופה  והנאה  חוויה 
בלב  כאן  לרכז  יכולתנו  על  גאווה  לנו  שמעניק 
ויוצרים  הארץ בשדה בוקר מוסיקאים מוכשרים 
מחוננים, כולם תוצרת הארץ. נפלה לנו הזכות כי 
חבר מתוך קהילתנו הוא פרופ' מיכאל וולפה, איש 
ענק וגם צנוע שמצליח לסחוף אותנו שנה אחרי 

שנה למפעל הייחודי הזה. 
תודה לכל מי שהיה שותף להנאה ולגאווה.

שמוליק ריפמן

צרו קשר:

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 
אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

E.A :עיצוב גרפי
מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: דפוס דימונה
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

צח"י רתמים הפגין התארגנות קהילתית למופת

בשכונת הבשור 13 קרוואנים חדשים

צילום: בועז רוטשילד פתרון ליישוב שנמצא בתפוסת מבנים מלאה 

במסגרת ביקורת של פיקוד העורף בנושאים 
שונים לשעת חרום, המועצה זכתה בדגלי 
יופי עבור מקלטים שבהם בוצעה הביקורת.
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ג'אזרט הופיעו בפני 
צוערי משרד החוץ

נחנך אתר צריף בן-גוריון החדש

למה ליעל יש עגיל?

הרכב הג'אז השתתף בטקס סיום קורס הצוערים

באתר תצוגות חדשות, משחקי מחשב וסרט המציג את מנהיגותו של ראש הממשלה הראשון

סימון היעלים מאפשר לנו להבין את עולמם והתנהגותם

בנר ראשון של חנוכה ארזנו את מעוז צור בקצב 
הסווינג, שיר נבואי קוסמי עליז, את קטעי הג'אז 
הייצוגי  הג'אז  הרכב  ג'אזרט,  חברי  ונסענו,  שלנו 
שם  בירושלים.  החוץ  למשרד  הנגב,  רמת  של 
לשרות  צוערים  קורס  של  הסיום  בטקס  הופענו 
 30 סיימו  המכובד  באירוע  א'.  מחזור  המדינה 
מועמדים   1,700 מתוך  שנבחרו  מצטיינים 

להתמקצע ולהשתלב בהנהגת שרות המדינה.
היו שם ברכת הנשיא, נציב שרות המדינה, מנכ"לי 
 ,jazzert-ו הצוערים  הממשלתיים,  המשרדים 
שנבחרו כהרכב של מוזיקאים צעירים מצטיינים 

המתאימים למעמד. 
שנים!   12 כבר  אלר"ן  במסגרת  פועלים  ג'אזרט 
במהלכן הופענו מעל ל-150 פעמים בארץ, הגענו 
 GA-ה במסגרת  הופעות  לשש  לארה"ב  עד 
ניתן  אותם  מקסימים,  אלבומים  שני  והקלטנו 
לרכוש דרך המתנ"ס. חברי ג'אזרט 2014 הם יותם 
טל  גולן,  עידו  אליעזר,  אלון  קלנגר,  גיא  יזרעאל, 
דודי  של  המוזיקלי  בניהולו  גליק,  וקאי  דויטש 

יצחקי. 
תרצה יובל, מנהלת אלר"ן 
דודי יצחקי, מנהל מוסיקלי

והפיתוח של אתר צריף בן-גוריון  עבודות התכנון 
ה-27.11.14  חמישי  ביום  שנים.  כשלוש  נמשכו 
חנכנו את האתר המחודש. הטקס התקיים בנוכחות 
כ-200 איש, ביניהם ראש הממשלה, ואנשי הגופים 
שתרמו לפרויקט: נציגים ממשרד ראש הממשלה, 
בעיקר מאגף מורשת; התורם של קרן היסוד, שרול 
פרייס, בני משפחתו וחבריו; חברי המועצה לשימור 
אנשי  לתיירות;  הממשלתית  והחברה  אתרים 
חברת העיצוב "בריז קריאטיב" וכן אנשי המועצה 

האזורית, חברי קיבוץ שדה בוקר ועוד. 
התגובות היו נלהבות - המשתתפים נהנו מהתצוגות, 
ובכלל מהטקס הנחמד,  מהגינה, מהמרחב הפתוח 
בו שר הרכב קאמרי מרמת הנגב. בסיום שרנו את 

התקווה עם ילדי גן החובה של קיבוץ שדה בוקר.
במסגרת העבודות שופצו שלושה מבנים חדשים, 
דוד  של  ובפעילותו  בדמותו  היבטים  המציגים 
ניהול  ישראל,  מדינת  להקמת  במאבק  בן-גוריון 

המדינה בימיה הראשונים וחייו בנגב.
תצוגה - בן-גוריון וקיבוץ שדה בוקר וחזון הנגב

המבנה שבו ממוקמת התערוכה הוא מבנה מקורי 
"בית הגבס", מהבתים הראשונים של  הידוע בשם 
הקיבוץ. החדר עוסק בבן-גוריון וקיבוץ שדה בוקר 

וחזון הנגב.
משחקי מחשב - משנתו של בן-גוריון במבחן הזמן 
מגע  מסך  גבי  על  משחקים  שלושה  זה  בחדר 
הנגב  וחזון  והנוער, צבא העם,  בן-גוריון  בנושאים 
על  מוגדלות  קריקטורות  לצד  בן-גוריון,  של 
הקשורים  שונים  מוצגים  עם  וויטרינות  הקירות 
הקיר  על  העבודה.  משולחנות  הנובעים  בנושאים 

הרחוק מכתבים נהדרים של בני נוער לבן-גוריון.
סרט על מנהיגותו של בן-גוריון

הקשורות  סיטואציות  של  כרצף  מובא  הסרט 
מייצגות  הסיטואציות  בן-גוריון.  של  במנהיגותו 
סוגי מנהיגות שונים, וכך מציגות את פניו השונים 

של בן-גוריון המנהיג.
השבוע  בסופי  בן-גוריון  לצריף  חופשית  הכניסה 

הקרובים )עד ה-17.1.14(.
מירי פלמ"ח

כבר יצא לכם להבחין ביעל שיש לו עגיל פלסטיק 
צבעוני? ה"עגילים" הם בעצם תגי סימון שקיבלו 
היעלים במדרשת בן גוריון ובמצפה רמון, ומטרתם 
את  ולחקור  לעקוב  והגנים  הטבע  לרשות  לעזור 
אוכלוסיית היעלים המתקיימת בסביבת הר הנגב. 

מה בודקים? כמה שורד בטבע כל פרט; האם יש 
הבדלים בין היעלים שמגיעים ליישובים לבין אלה 
של  ההשפעה  מהי  הטבעית;  בסביבה  הנשארים 
לשינוי  גורמת  היא  והאם  היעלים  על  האדם  בני 

אבולוציוני באוכלוסיית היעלים.

הוא  בטבע  החיים  בעלי  אחר  והמעקב  המחקר 
כך  והתנהגותם.  עולמם  בהבנת  מאוד  חשוב  כלי 
למשל, ובנוסף לסימונם, פעם בשנה באופן קבוע 
מתבצעת ספירת יעלים מקיפה באזור כולו. הבנת 
על  לשמור  שיעזור  חשוב  כלי  תהווה  עולמם 

האוכלוסייה מפני הידרדרות. 
קצת על היעל: היעלים שייכים למשפחת הפריים, 
היונקים.  ממחלקת  הפרסה,  מכפילי  מסדרת 
וסלעים.  בהרים  מדבריים,  באזורים  נפוצים  הם 
היעלים חיים בעדרים נפרדים של זכרים ונקבות, 
לכ- עד  מגיעה  עדר  בכל  הפרטים  כמות  כאשר 

מותאם  וגופם  חזקות  רגליהם  שרירי,  גופם   .20
תלולים  סלעים  בין  לדלג  מסוגלים  הם  לטיפוס. 
כ-50  הזכר  משקל  מרשימה.  ובקלות  בהצלחה 
ק"ג ואורך קרניו עד 130 ס"מ, ואילו משקל הנקבה 
כ-35 ק"ג ואורך קרניה עד 40 ס"מ. לזכר קרניים 
את  לבסס  שנועדו  לאחור,  ומתעגלות  ארוכות 
מעמדו בעדרו, ואילו קרני הנקבות קצרות וישרות 
מגיעה  חייהם  תוחלת  טורפים.  לתקוף  נועדו  והן 
סופרים  היעל,  גיל  את  לדעת  כדי  שנים.  לכ-18 
את הרכסים בקרניים, מחלקים בשלוש ומוסיפים 
שנה. למשל, אם פגשתם יעל שלו תשעה רכסים, 
חלקו את הרכסים בשלוש ותוסיפו שנה, וכך תגלו 

שהיעל בן ארבע. 
רביית היעלים מתרחשת בחודשי הסתיו. בתקופת 
למטרת  המינים  שני  עדרי  נפגשים  הייחום 
וגרבי  כהה  פרווה  יש  המיוחם  לזכר  הזדווגות. 
ועל  מתעבים  צווארו  שרירי  לרגליו,  כהים  פרווה 
מנת לשפר את מעמדו בקבוצה הוא נלחם בזכרים 
אחרים על ידי הצמדת הראשים וסיכול הקרניים 

צמוד לבסיסן. כאשר הזכר מחזר אחר נקבה הוא 
מפריש חומר ריח מבלוטות מיוחדות שבאחוריו, 

מוריד את ראשו ומפשיל את שפתיו.
ההיריון נמשך כחמישה חודשים. לקראת ההמלטה 
עוזבת הנקבה את עדרה, ממליטה במסתור וחוזרת 
המלטה  בכל  ההמלטה.  לאחר  ימים  כמה  לעדרה 
נולדים ולד אחד עד שניים. הגדי הנולד נעמד על 
רגליו בתוך 15 הדקות שלאחר ההמלטה. הגדיים 

מגיעים לבגרות מינית בגיל שנתיים. 
נפוצה,  צייד  מטרת  היוו  היעלים  בעבר, 
ממשית.  בסכנה  הייתה  בישראל  והאוכלוסייה 
בעקבות  בארץ  הצייד  הופסק  ה-50  בשנות 
חקיקת החוק להגנת חיית הבר ופעולות ההסברה 
מוגנים.  חיים  כבעלי  הוכרזו  והיעלים  הרבות, 
בעקבות זאת נבלמה הכחדתו של מין זה מישראל, 
הצלחת  התאוששה.  היעלים  אוכלוסיית  וכיום 
ההתאוששות של אוכלוסיית היעלים היא הסיבה 
הטבע  רשות  של  בסמלה  לשילובו  העיקרית 

והגנים.
שמירת  של  אי  מהווה  ישראל  כי  לזכור  ראוי 
חיים  בעלי  אוכלוסיות  התיכון.  במזרח  טבע 
סף  על  נמצאות  באזורינו  שמתקיימות  רבות 
היעל  אמנם  לנו.  השכנות  מהמדינות  היעלמות 
לפעמים מצטייר בפנינו כמזיק לגינון, כבעל חיים 
אך  שרידות,  בעיית  וללא  מפחד  שלא  טריוויאלי 
ביותר,  פגיעה  היא  זו  אוכלוסייה  כי  לזכור  חשוב 
היא מה שיש לנו, ובמקרה ותיפגע, ילדינו ונכדינו 

לא יזכו ליהנות ממנה.
יבגני קמינסקי
רשות הטבע והגנים, עין עבדת ובקעת צין

מעל 150 הופעות ב-12 שנים

צילום : חנן אפשטיין  משחקי מחשב על גבי מסך מגע 

צולם במצלמה אקולוגית בבקעת צין הבנת היעלים תעזור לנו לשמור עליהם 
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 מפגשי חינוך רמת הנגב - 
מצפה רמון - ירוחם

מנהלי  בראשות  חינוך  צוותי   - מסורת  כבר  זו 
אגפי החינוך של רמת הנגב, ירוחם ומצפה רמון 
נפגשים אחת לחודש לפתח את האופק הבלתי 
מבוסס  התהליך  הזה.  במרחב  החינוך  של  נודע 
על  ומלווה  ומונחה  חדשנות,  מעבדת  מודל  על 
ידי אחד המוחות החדשניים והיצירתיים ביותר 
רשת  של  המייסד  הכט,  יעקב   - ובעולם  בארץ 

ערי חינוך. 

טיולי חנוכה ופעילות נוער

משרד החינוך צמצם את חופשת החנוכה באופן 
שפגע בכל רחבי הארץ בפעילויות תנועות הנוער. 
אף על פי כן, ילדי ונוער רמת הנגב יצאו לטיולים: 
כ-24 תלמידי י"ב יצאו לכנס י"ב מירוחם לערבה; 
50 חניכי כיתות ז'-ט' להרי אילת, כולל היכרות 
כ-200  עברונה;  במלחת  האקולוגי  האיזון  עם 
חניכי ד'-ו' יצאו לטיול בנחל אבוב וסייעו לרשות 
הטבע בניקיון הנחל המדהים הזה, שיורד מרכס 
כיתות  חניכי  וכ-200  חימר;  נחל  לתוך  זוהר 
א'-ג' יצאו לטיול באזור הר הנגב הגבוה, לאחר 

שהשתתפו בקונצרט במסגרת צלילים במדבר. 

תרבות
במדבר"  "צלילים  פסטיבל  התקיים  החודש 
המוצלחים  מהפסטיבלים  אחד  זה  היה  ה-17. 
הגבוהה  ברמה  עומד  הפסטיבל  כה.  עד  שהיו 
שלו,  ההופעות  ומגוון  איכות  מבחינת  ביותר 
ההתגייסות  חשוב  פחות  ולא  המקור  הפקות 
שאינה  בוקר,  שדה  קיבוץ  קהילת  תושבי  של 
השראה  מעוררת  ובהחלט  מאליה  מובנת 
מיכאל  לפרופסור  להודות  רוצה  אני  וגאווה. 
וולפה, המנהל האומנותי של הפסטיבל, לאיתן 
פאר, מפיק הפסטיבל, ולצוות מחלקת התרבות 

של המועצה על הפקה מקצועית מאד. 

פעילות תלמידי מרכז מחוננים
27 תלמידי רמת הנגב לומדים במרכז המחוננים 
בדימונה מדי יום רביעי. מרכז המחוננים מנסה 
יוצאי  ויכולות  הישגים  עם  לתלמידים  לתת 
שלהם.  הפוטנציאל  את  למצות  אפשרות  דופן 
וגיליתי  במרכז  ביקרתי  האחרונים  בשבועות 
מגיעים  המרכז  מתלמידי  מחצית  שכמעט 
תמי  המחוננים,  מרכז  מנהלת  הנגב.  מרמת 

גבעון, מחפשת מורים למרכז. 

 משלחת נוער פתחת ניצנה 
לפאלם ספרינגס

לראשונה  התארחה  וחצי  שנה  שלפני  לאחר 
דרום  ספרינגס,  מפאלם  נוער  בני  משלחת 
קליפורניה, בפתחת ניצנה, יצאו השבוע 16 בני 
היא  המשלחת  גומלין.  לביקור  מהפתחה  נוער 
תולדה של שותפות עם הקהילה היהודית של 
שנים  מזה  במועצה  שתומכת  ספרינגס,  פאלם 
הנגב, מבנה  רמת  מו"פ  כגון מבנה  בפרויקטים 
בפתחת  חובשים  קורס  עם,  במרחב  קהילתי 
הרב,  מניסיוננו  ועוד.  ברנע  בקדש  גן  ניצנה, 
משמעותי  לחיזוק  גורמים  זה  מסוג  מפגשים 
הישראלים  הנוער  בני  של  היהודית  בזהות 
נוער  בני  אצל  ישראל  למדינת  הזיקה  וחיזוק 

אמריקאים. 

מפגש צוותי החינוך של רמת הנגב 
עם מועצה אזורית חוף כרמל

צוות החינוך הפורמלי של מועצה אזורית חוף 
החינוך  צוות  עם  ונפגש  לביקור  הגיע  כרמל 
המועצה  בגודל  השוני  למרות  המועצה.  של 
נקודות השקה  יש  ובנוף,  )כ-25,000 תושבים( 

הרשויות  בשתי  למשל,  המועצות.  בין  רבות 
עובדת הרשת הירוקה, שעושה עבודה נהדרת 
עלו  רבים  נושאים  הספר.  ובבתי  הילדים  בגני 
לדיון, כגון למידה חוץ כיתתית, הזיקה לנושאי 
קיימות וסביבה, חיבור בין קהילות ועוד. הצוות 

שלנו מצפה בכיליון עיניים לביקור גומלין. 

ערן דורון 
מנהל אגף קהילה וחינוך 

במפגש עם יעקב הכט

 יהונתן גפן בהופעה. צילום: לילך ירדני

אנשי חוף הכרמל בביקור במועצה

 חיזוק הקשר עם התפוצות הוא יעד אסטרטגי

איגרת מנהל אגף קהילה וחינוך

כ-300 מתלמידי בתי הספר צין ומשאבים 
דופן  יוצא  כדורסל  באירוע  השתתפו 
בחסות  "משאבים".  באולם  שהתקיים 
הפועל  קבוצת  התארחה  הפיס,  מפעל 
העל  בליגת  המשחקת  אילת,  פתאל 
בכדורסל, למפגש עם ילדי בתי הספר. מול 
הקבוצה האילתית התייצבה קבוצת ילדים 

א' )כיתות ז'-ח'( של הפועל רמת הנגב.
נחוש  ידידות  משחק  שיחקו  הקבוצות 
הדרך.  כל  לאורך  בניקוד  מאוד  וצמוד 
קליעה  תחרות  נערכה  המשחק  בהפסקת 
המשחק  ובסיום  הצופים,  קהל  בקרב 
נערכה תחרות שלשות בין זוגות מעורבים 

של שחקני רמת הנגב ושחקני ליגת העל.
הקבוצה  את  עודד  הסוער  האוהדים  קהל 
המקומית באופן מרשים מאוד, ולא שכח להריע 
גם לקבוצה האורחת. בתום הפעילות הצטלמו 
וזכו  האילתיים  השחקנים  עם  הספר  בתי  ילדי 

בחתימות.
הזמנה  א'  ילדים  לקבוצת  העניק  הפיס  מפעל 

במהלך  בחולון  שיתקיים   All Star לאירוע 
שירדה  האילתית,  הקבוצה  פברואר.  חודש 
נהנתה  כי  למסור  ביקשה  מהמגרש,  מיוזעת 

מאוד מהמפגש.
דרור הראל

מנהל מח' ספורט והעשרה, 
אגף קהילה וחינוך

של  ד'-ו'  כיתות  חניכי  יצאו  החנוכה  במהלך 
וצוות  הנפלאים  המדריכים  בליווי  המועצה, 
הורים מלווים מקסימים, לטיול בנחל אבוב שליד 
זהו  כי  יודעים  המסלול  את  המכירים  אלה  ערד. 
לאחר  בעיקר  אתגרית,  מעט  באווירה  מסלול 
גדולים  וסלעים  גובה  מעברי  מים,  גבי  הגשמים. 
מוציא  בדיוק  כזה  מסלול  אבל  בדרכנו,  עמדו 
ואכן  לטבע.  שביציאה  המדהים  הפוטנציאל  את 
איחרו  לא  נעורים  ורוח  חברות  מנהיגות,  גילויי 

מדהים  היה  הראשון.  המפחיד  מהמעבר  לבוא 
לראות חברים עוזרים זה לזה במקומות הקשים, 
מדריכים מדרכים, כן, מהמילה "דרך", לא רק דרך 
פיזית אלא דרך של חינוך, לקבוצה, לשותפות. כל 
זה לצד הפעלות מהנות וכמובן הרבה חטיפים. כל 

הכבוד לכולם!
שניר לוי

רכז ההדרכה, מחלקת נוער, 
אגף קהילה וחינוך

בחנוכה יצאו כ-20 בני נוער מהיישובים השונים 
במועצה למסע י"ב של התנועה הקיבוצית. היה 
מדהים לפגוש 800 י"בניקים מכל רחבי הארץ 
ומועצות אזורית( שבאו להיות חלק  )קיבוצים 
פעילה  אזרחות  לקדם  שמטרתו  זה,  מפרויקט 
שירות  שירות,  שנת  דרך  הנוער  בני  בקרב 
הבוערות  לשאלות  וחשיפה  בצה"ל  משמעותי 

בחברה הישראלית.
בירוחם  שמתחיל  אופנים  טיול  הוא  המסע 
המלח.  ים  שבדרום  הכיכר  בנאות  ומסתיים 
עקרבים,  מעלה  הגדול,  במכתש  עובר  המסע 
מושב עידן ורכיבה לאורך הגבול עם ירדן. חוץ 
היו  המסלול  לאורך  המדהים,  והנוף  מהרכיבה 
תחנות עצירה ומידע שמפגישות את הי"בניקים 
בחברה  שפועלים  חברתיים  ארגונים  עם 
בנטל  שוויון  שתיקה,  שוברים  כמו  הישראלית 
נוער  פנימיות  נוער,  מתנועות  ש"שים  ואג'ק, 
וקצינים.  צה"ל  יחידות  עם  ומפגש  וכו'  בסיכון 
ציבור  אנשי  עם  חנוכה  נר  הדלקנו  ערב  כל 
מגוונים שבאו לדבר עם בני הנוער, ביניהם ח"כ 

ציפי לבני, ראש עריית ירוחם מיכאל ביטון, ח"כ 
עופר שלח ונוספים.

משמעותי  לשיח  פורייה  קרקע  יצר  זה  מסע 
מעמיקה  והיכרות  מהמועצה  הנוער  בני  עם 
שמחתי  מועצתי.  י"ב  תהליך  להמשך  שתוביל 
לדעת שבני הנוער שלנו רוצים לתרום מזמנם 
משמעותי  לשירות  ושואפים  לש"ש  וללכת 

בצה"ל.

קטנים מול גדולים

טיול ד'-ו' לנחל אבוב

מסע י"ב מירוחם לערבה
 קבוצת הכדורסל של כיתות ז'-ח' אירחה למשחק 

צמוד את בוגרי הפועל פתאל אילת

המסלול האתגרי הוציא את החברות ורוח הנעורים

 הי"בניקים יצאו על אופניים כדי ללמוד 
על האפשרויות לשירות משמעותי

המסע יצר קרקע פורייה לשיח משמעותי עם בני הנוער

הקבוצה האילתית ירדה מיוזעת מהמגרש

גבי מים, מעברי גובה וסלעים 
גדולים עמדו בדרכנו
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מרחב הצמיחה ב"משאבים"

בית ספר "צין" - בית עבור התלמידים, בית עבור הקהילה

בית הספר חנך השנה אזור ללמידה חוץ כיתתית

בבית ספר "משאבים" הולך ונרקם לו חלום שנבט במוחי ובליבי כבר 
ל"מרחב  הכיתה  מחדר  יוצאים  ילדים   – ובחלומי  שנים.  מספר  לפני 
כיתתית  חוץ  ללמידה  מקום  שמהווה  הספר,  בית  בחצר  צמיחה" 

המחברת בין התלמיד לנגב בדרך של למידה פעילה וחווייתית. 
בשנים שעברו, הלמידה הלכה והתכנסה אל כתלי החדר, תוך צפייה 
לעבודת  אמצעי  הבלתי  מהקשר  והתרחקות  בסביבה  וירטואלית 
כפיים וחיבור למורשת החקלאית המקומית. בבית ספר "משאבים" 
השכלנו להבין כי חצר בית הספר היא משאב יקר מציאות, המהווה 
מקצועות  ממגוון  תחומית  רב  ולמידה  הוראה  להזדמנויות  מקור 
הלימוד. המרחב תוכנן כך שיביא לידי ביטוי שתי תפישות מרכזיות 

בחזון בית הספר: 
ולמורשת  בנגב  לביתו  לקהילתו,  התלמיד  בין  הקשר  חיזוק   •

החקלאית המקומית, תוך חינוך לאהבת הטבע ושמירתו. 
תחושת  חיזוק  תוך  המגוונים,  צרכיהם  על  הלומדים  הצמחת   •
התנהגותי  חברתי,  הרגשי,  בתחום  להישגים  והגעה  המסוגלות 

ולימודי. 
לפני כמה שנים החל צוות ההיגוי לרקום את החלום למעשה. לצוות 
המוביל  הצוות  הדרך:  לאורך  נפלאים  אנשים  שותפים  היו  ההיגוי 
ויועצת בית  של בית הספר, הכולל את סגנית המנהלת עידית פאר 
הספר ענת ניר, הצוות החינוכי של בית הספר, יושב ראש המועצה 
דורון, עלית  וקהילה ערן  חינוך  אגף  ריפמן, ראש  האזורית שמוליק 
ממחלקת  ארבל  רז  הנדסה,  אגף  הסביבתית,  מהיחידה  שיפרן  וייל 

בתמיכה  זכה  הספר  בית  הירוקה.  והרשת  מו"פ  ושותפויות,  תיירות 
לגייס  הצליח  וכן  החינוך,  משרד  של  קורא  קול  במסגרת  תקציבית 
בשטח  ליישום  גויס  מיד  החממה.  להקמת  תרומה  המועצה  בעזרת 
גיא קבסה ממרחב עם, ולליווי התוכנית והפרויקט כולו אלי קרנסה 

מנהלן בית הספר.
בקיץ החלו העבודות בשטח, וכיום המרחב כולל:

• פיתוח תשתיות תומכות: תוספת אדמה, מערכת השקיה ממוחשבת, 
שבילים, גשרים וסככות. 

• אזורי צמחייה וחקלאות: חממה שמשמשת לגידול צמחים, ניסויים 
וחקר, בוסתן עצי פרי, גינת ירק, גינות מזמנות ציפורים ופרפרים, עצי 

צל, קומפוסטר ועוד.
• אזורי כינוס, שהייה ומרגוע: כיתות חוץ מוצללות ללמידה, פינות 
ישיבה אינטימיות ומדשאה למשחק, פעילות ומנוחה. בנוסף, החלה 

העבודה על ערוץ נחל שיסתיים בבריכת מים קטנה. 
התוכניות הן עוד רבות ומגוונות: אזור צמחי תבלין ומרפא בשיתוף 
בציפורים,  תצפית  איזור  בניית  חוץ,  מטבח  בניית  הספר,  בית  הורי 

מתקני חקלאות קדומים, בניית ספסלים לכיתת חוץ, ועוד...
במסגרות  הספר  בית  אוכלוסיית  כלל  את  משרת  הצמיחה  מרחב 
בית  צוות  בהנחיית  תלמידים  וקבוצות  כיתתיים  שיעורים  שונות: 
הנגב  ממכינת  מתנדבים  בהנחיית  ופרטניות  קטנות  קבוצות  הספר, 
ומהקהילה )דור שלישי(, חונכות כיתות א'-ו', ולאחרונה אף התחיל 
פרויקט חקר לכיתות ז'-ח' בהובלתה של נעה אוחנה. להובלת מרחב 
הצמיחה הצטרפה השנה מיכל אקיאן מצוות בית הספר. כדי להפוך 
את מרחב הצמיחה לחלק מהאקלים הבית ספרי, כלל צוות בית הספר 
התוכנית  במסגרת  משמעותית  בלמידה  השנה  להשתלם  ממשיך 
המשולבת לחינוך לקיימות, בדגש על למידה חוץ כיתתית בהנחייתה 
מעוררת ההשראה של אורלי גל-אור מהרשת הירוקה, שמובילה את 

התוכנית כולה מראשיתה.  
שלומית אוסדון
מנהלת בית ספר "משאבים"

כארגון  עצמו  רואה  גוריון,  בן  מדרשת  "צין",  היסודי  הספר  בית 
חינוכי ערכי אשר מושתת על תפיסת חינוך הומניסטית, ושואף 
לפעול תוך הקשבה מתמדת ומכבדת. האמונה כי למחנך ולסביבה 
הלימודית יש חשיבות רבה בתהליך החינוכי, הלימודי והחברתי, 
כשותפה  הקהילה  את  ותרתום  המחנכים,  העצמת  לידי  תביא 
הלומדים  בפני  ידגישו  הספר  בבית  התרבות  פעילויות  בתהליך. 
הזולת  כלפי  מוסרית  רגישות  פיתוח  תוך  ללמידה  האחריות  את 
והחברה, וכן טיפוח ציונות סביבתית כלפי הנגב, המדבר והמרחב 

הציבורי.

אוקספורד עברי בנגב
ועל  בנגב  עברי  "אוקספורד"  הקמת  על  גוריון  בן  של  חלומו 
בניית מקום אשר יהווה כמסד ליצירה רוחנית קורם עור וגידים 
קדימה.  "צין"  קהילת  צועדת  האחרונות  בשנים  ענפים.  ומצמיח 
המאופיין  חינוכי-ממלכתי  מוסד  הינו  "צין"  היסודי  הספר  בית 
וקידומם  התפתחותם  ולקידום  ההומניסטית,  לתפיסה  בזיקתו 
הרעיון  בלב  והלימודי.  החברתי  הערכי,  בתחום  התלמידים  של 
ניצבים ערכי אהבה, אמונה, כבוד ולמידה. ערכים אלה משקפים 
אישיות  ובטיפוח  האדם  לכבוד  חינוך  באמצעות  כי  ההבנה  את 
רב-צדדית של התלמידים יוכלו הלומדים בבית הספר להתקדם 
עצמם;  את  המממשים  "כיחידים  מרכזיים:  תחומים  בשלושה 
בחברה,  והמעורבים  התורמים  ואכפתיים  מעורבים  כאזרחים 
ולתרבות  ישראל  לתרבות  וזיקה  רחב  ידע  בעלי  אדם  וכבני 
1998, להיות אדם(. בית הספר רואה  נ.,  )אלוני  האנושית בכלל" 
יהודיים  הומניסטיים,  לערכים  המחנך  חינוך"  כ"בית  עצמו 
ואוניברסאליים. במקביל שואף בית הספר להביא לידי מיצוי את 
ובצרכיהם  האדם  בני  בין  בשונות  התחשבות  תוך  הפרט,  יכולת 

המיוחדים.

חזון והנהגה כמצפן למדיניות ומעשה

בית  ש"ילדי  הוא  חלומו  כי  מספר  הספר,  בית  מנהל  רבה,  אורי 
למידה,  וחדוות  שמחה  סקרנות,  חיוך,  עם  בבוקר  יגיעו  הספר 

כשנה  לפני  טובות".  ועיניהם  שמח  כשליבם  היום  בסוף  ויצאו 
וחצי קיבל אורי את תפקיד מנהל בית הספר, ומאז הוא עמל על 
הובלת בית הספר. אורי מגדיר עצמו כאיש חינוך, לוחם חברתי 

ומושבניק.
בבית  פורמאלי  הבלתי  לחינוך  מכובד  מקום  להעניק  בחר  אורי 
הספר: צהרון, חוגים, טיולים, הפסקות פעילות ותכניות חברתיות 
פורמאלי  הבלתי  "החינוך  בשותפות.  המתקיימים  ולימודיות 
משלים את תהליך החינוך שמתחיל בבית התלמיד וממשיך בבית 
הספר". התפיסה היא הוליסטית וכל המשתנים חשובים בתהליך.

כחלק ממשימותיו, בחר אורי לנסח עם צוות המורים, התלמידים 
וההורים חזון לבית הספר אשר לדבריו החזון יהווה "כוכב הצפון" 
של קהילת "צין". תהליך כתיבת החזון בבית הספר כולל שלושה 
שואף  הספר  בית  ליבה.  וערכי  עתיד,  תמונת  תכלית,  מרכיבים: 
ועתיד  הווה  לממש  ביכולתה  שתאמין  לומדים  קהילת  להצמיח 

לפי רצונה, ותגלה אחריות ומעורבות כלפי החברה בה היא חיה.

אמות המידה האידיאליים
מתפתחת  הספר  בבית  האדם".  "כבוד  הינו  הנלמד  הבסיסי  הערך 
זו מכירה  תרבות שבסיסה ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים. גישה 
ולהגנתם  לרווחתם  דאגה  מגלה  שונים,  להיות  הלומדים  בזכות 

מחויבות  המדגישה  בסביבה  ושייכות  קבלה  תחושת  הענקת  תוך 
חברתית.

ירגיש  הספר  בית  בשערי  הנכנס  שכל  לנו  ש"חשוב  מוסיף  אורי 
אחריות  שיתוף,  מעורבות,  מפתחים  אנו  לכן  למקום,  שייכות 
ואכפתיות של כל הקהילה". אביטל בנשלום, מחנכת ומורה לאמנות, 
רכזת חברתית ואימא לשני תלמידים בבית הספר, מספרת כי לאחר 
לבית  בחו"ל,  מתמשכת  שהות  אחרי  משפחתה  עם  ארצה  שחזרה 

ספר "צין" היה תפקיד חשוב בקליטתם בקהילה.
חיים  המשלבים  הספר,  בבית  מהמחנכים  מרבים  אחת  היא  אביטל 
ומחנכות  אימהות  היישוב,  "כתושבות  אחת.  קהילה  בתוך  ועבודה 
הצרכים  של  ורחבה  הוליסטית  לראייה  זוכות  אנו  הספר,  בבית 
החברתיים בבית הספר, ויוצרות קשר בלתי אמצעי עם התלמידים. 

אנו גאות לשלוח את ילדינו לבית הספר בו אנו עובדות".

"צין" כמוביל תהליך בינוי קהילתי

בנוסף להפיכת בית הספר למרחב קהילתי במשך היום, מתקיימים 
בבית  החברתי  החינוך  תכנית  השנה.  לאורך  קהילתיים  אירועים 
ערכיים,  בנושאים  שיעורים  היתר,  בין  וכוללת  עשירה  הספר 
חודש  ראש  וטקסי  ערכים  שגרירי  פעילות  פעילות,  הפסקות 
שמירת  "שבוע  הם  הספר  בית  של  הדגל  אירועי  שלושת  עברי. 

הטבע", "יריד מהלב" ו"כנס מחולות".
בו  הטבע",  שמירת  "שבוע  דגל:  אירועי  שלושה  הספר  בבית 
באמצעות  סביבתיים  לנושאים  הספר  בית  תלמידי  נחשפים 
גילית  רב  סדנאית  למידה  ובה  חווייתית  כיתתית  חוץ  למידה 
ויציאה לטיול בית ספרי; "יריד מהלב" השואף לכנס את קהילת 
ותוצרת  התלמידים  ידי  מעשה  הכולל  ססגוני  בשוק  נגב  רמת 
נזקקים;  לארגוני  מכובד  סכום  נתרם  שבסיומו  מגוונת,  מקומית 
יוצרת  כיתה  כל  בה  ייחודית  ריקודים  חגיגת  מחולות",  ו"כנס 

ריקוד משלה. 

במספר  הפיזי,  בגודלו   - צומח  ספר  בית  הוא  "צין"  ספר  בית 
התלמידים ובחזון ההולך ומתממש.

החלום הופך אט אט למציאות

על תפיסת החינוך בבית הספר
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300 תושבים חדשים ב-2014

טיפת חלב

מקווה ברתמים

ספרייה בבית ספר צין

טיפת חלב

הסבת חדר אוכל למועדון לחבר טללים

מבנים יבילים בכמהין

מרכז הפעלה במועצה

פיתוח 32 מגרשים בקדש ברנע

בית ספר צין

יריד התיישבות

מרכז הפעלה

עבודות בכביש משאבי שדה

השלמות פיתוח במרחב עם

הצללת גן משחקים בבאר מלכה

מבנים יבילים ברתמים

מרפאה מדרשה

פיתוח במדרשה נווה בוקר

הקמת גן ילדים בקדש ברנע

אגף הנדסה והתיישבות    2014
הסבת חדר אוכל למועדון לחבר טללים

החלפת גג במרפאהגן ילדים קדש ברנע
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פיתוח במדרשה נווה בוקר

תב"ע אשלים

שיפוץ כביש גישה למשאבי שדה

שיפוץ בריכת פעוטות בטללים

תב"ע נווה בוקר

קרוואנים ברביבים

תב"ע מרחב עם
תב"ע רתמים

שיפוץ מגרש משולב בתיכון

שיפוץ כביש גישה לבי״ס  משאבים

תכנון בית ספר דתי

תאורה זמנית בטללים2014

תחילת עבודה בית כנסת רתמים
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ועדות קליטה
ועדות  נציגי  התכנסו  החודש 
הקליטה ביישובים, יחד עם ראש 
של  ראשון  למפגש  המועצה, 
הודגשה  במפגש  קליטה.  פורום 
חשיבות הצוותים כמי שמייצגים 

את היישוב כלפי חוץ. 
למקצועיות  מחויבים  הצוותים 
והקליטה  הקבלה  בתהליך 
לצרכי  רבה  ברגישות  ומצוידים 
צוותי  הנקלט.  ורצונות  היישוב 
הקליטה הם אלה שאחראים יחד 
תכנית  על  היישובים  ועדי  עם 
ביישובם,  הדמוגרפית  הצמיחה 
בחלק  אלה  בימים  שנבנית  כפי 
הוצגו  בנוסף  המועצה.  מיישובי 
דמוגרפיים  נתונים  במפגש 
שנאספו  כפי  המועצה,  של 
בהרצאת  וסיימנו  מהיישובים, 
למפגשים  רצון  שהשאירה  תוכן 
נוספים שיתקיימו במהלך השנה. 
שחלקם  הנתונים,  בניתוח 
עולה  בתרשימים,  כאן  מובאים 
תמונה של קליטה שונה מיישוב 
קולטים,  כולם  כמעט   - ליישוב 
אך הקצב שונה מאוד. היישובים 
המובילים באחוז הקליטה בשנה 
האחרונה הם היישובים הדתיים, 
מרחב עם ורתמים. ראש המועצה 
לקליטה  תמריצים  הגדיר 
העברת  והתנה  דמוגרפית, 

קולטים  ליישובים  תב"רים 
ולצורך צמיחה דמוגרפית בלבד!

יריד התיישבות

המשרד  מארגן  שנה,  כמדי 
יריד  והגליל  הנגב  לפיתוח 
המרכז,  באזור  התיישבות 
נציגות  ישנה  קבע  באורך  בו 
הנגב.  רמת  האזורית  למועצה 
בנר הראשון לחנוכה,  גם הפעם, 
בתוצרת  קישטנו  דוכן,  הצבנו 
לשאלות  וענינו  מקומית 
המבקרים  אלפי  של  הרבות 
המועצה  ביתן  ליריד.  שהגיעו 
ונקווה  רבות,  למחמאות  זכה 
תושבים  בדמות  פרי  יישא  שגם 

חדשים למועצה. 

חנוכת שכונה בניצנה

ערב  לחנוכה,  השלישי  בנר 
התכנסנו  הלפיד,  מרוץ 
בניצנה לטקס חנוכת השכונה 
משפחות   15 הקהילתית. 
השכונה,  את  מאכלסות  כבר 
עוד  לקלוט  הוא  והתכנון 
הקרוב.  בקיץ  משפחות  עשר 
השותפים  השתתפו  בטקס 
השכונה,  להקמת  השונים 
של  תחילתו  את  שמסמלת 
הישוב הקהילתי בניצנה: ראש 
הסוכנות,  יו"ר  סגן  המועצה, 

והחטיבה  "אור"  תנועת  נציגי 
להתיישבות. 

 סיור התיישבות 
בפתחת ניצנה

בהתיישבות  שמתעניין  למי 
מארגנים  אנו  ניצנה,  בפתחת 
ב-  סיור  מיראז'  קרן  עם  יחד 
14.1.2015 שיעבור בין המושבים 
כמהין, באר מילכה וקדש ברנע, 
למגורים  האפשרויות  את  יכיר 
ויענה  בחקלאות  ולעיסוק 
אם  המתעניינים.  שאלות  על 
משפחה  חברים/  מכירים  אתם 
שמתעניינים, חברו אותם לסיור. 

פרטים באתר המועצה.

צומחים דמוגרפית ברמת הנגב
עדכונים מהצמ"ד על התקדמות ההתיישבות ביישובי המועצה

תקופה   ,2014 את  מסכמים  באגף  אנחנו 
ראינו  בה  תקופה  וביצוע,  בתכנון  עמוסה 
בתים  מפותחות,  קרקעות  בעמלנו,  ברכה 
חדשים  ילדים  וגני  מתחדשים  כבישים  נבנים, 
להביא  השתדלנו  השנה  במהלך  מתמקמים. 
אותם  מהפרויקטים  מעט  הציבור  לידיעת 
ביצענו, ובעמודים הקודמים יכולתם להתרשם 

מחלק מהתמונות שליוו את העשייה. 
סקירה קצרה על הנעשה בחודש האחרון: 

• הסתיימו השלמות הפיתוח בשכונות הקבע 
גוריון  בן  במדרשת  בוקר  ובנווה  עם  במרחב 

ע"י משרד השיכון.

מבורכת,  וילודה  בריאה  צמיחה  בעקבות   •
ברנע  בקדש  חדש  ילדים  גן  למקם  נהנינו 
השנה,  תחילת  עד  ניצנה.  פתחת  ילדי  לטובת 

המבנה יחובר לתשתיות. כן ירבו.
• בשעה טובה, חודשו כבישי הגישה למשאבי 
שדה והכביש לביה"ס משאבים. סעו בזהירות.

קרוואנים   13 של  שכונה  נחנכה  ברתמים   •
שהוצבו ואוכלסו במשפחות בקיץ האחרון, כל 
זאת בשיתוף פעולה עם החטיבה להתיישבות 
ותנועת אור. מקווים ששם השכונה, "הבשור", 
יהפוך לבשורה עבור פיתוח הקבע של הישוב 

)ראו ידיעה נפרדת(.

יצאה  ובניה  לתכנון  המקומית  הוועדה   •
להשתלמות ארוכה ומשמעותית בנושא תיקון 
מהרפורמה  כחלק  והבניה,  התכנון  לחוק   101
במינהל התכנון במדינה. הדבר יאפשר הגדלת 
סמכויות לוועדה המקומית וישפר את השירות 

לתושב.
• החלפנו את גג האסבסט במרפאה במועצה, 

לבריאות כולנו.
פחות.  לא  חשוב  עשינו  לא  שעוד  מה  כידוע, 
אנו   2015 ובשנת  לפנינו,  רבה  עבודה 
מתכוונים לקדם אישור של 7 תב"עות חדשות 
נרחבת  קליטה  שיאפשרו  המועצה  ליישובי 

דתי  ספר  בית  בניית  ילדים,  גני  הקמת  יותר, 
אזורי, בניית בתי אגודה, הקמת מבנים נוספים 
ופיתוח  חדש  אזורי  ספורט  אולם  להשכרה, 
במועצה.  לבנייה  נוספים  מגרשים  מאות  של 
קליטה  תכניות  מיסוד  המשך  תוך  זאת  כל 
יישוביות ותהליכי צמיחה דמוגרפית במועצה, 
שתקראו  כפי  הישובים,  הנהגות  בשיתוף 
צמיחה  אודות  אופיר  של  בכתבה  בהרחבה 

דמוגרפית.
להמשך צמיחה והתחדשות.

נתנאל כהן
מנהל אגף הנדסה והתיישבות

מהנעשה באגף הנדסה והתיישבות
באגף מסכמים שנה של פעילות אינטנסיבית, ומתכוננים ל-2015

חברי קבוצת הטריאתלון של רמת הנגב זכו בהישגים יפים באליפות ישראל

אנחנו מזמינים את כולם לגלות עמנו 
את היופי והקסם הטמונים באזור  

הזמנה לגיבוש טריאתלון - לא מה שחשבתם
קהילתי והכרת 

הסביבה אליפות  באילת  התקיימה  החודש 
ומבוגרים.  לילדים  בטריאתלון  ישראל 
מתושבי  רבים  השתתפו  באירוע 
המועצה, החברים בקבוצת הטריאתלון 
של רמת נגב, ובהם גם משפחת סבדיה 
בקטגוריית  הראשון  במקום  שזכתה 
התותחיות:  הנשים  שלישיית  שליחים; 
יהודית אל עזרא, יעל קציר ומיה סלע 
מהתיכון  נערים  השני;  במקום  שזכו 
משאבים:  ספר  מבית  ילדים  הסביבתי; 
כץ, איתמר  לב, עידו קציר, אהוד  יאיר 
ספר  מבית  וילדים  סבדיה;  ורועי  סלע 
צין: אלון בנשלום, עידו הרצברג, עומר 
וענבר  פרידמן  יוני  רימון,  אופק  פרג, 
עמיחי. כולם הגיעו להישגים יפים וחוו 

חוויה נהדרת!
ספורט  על  שמעתם  כבר  אולי 
הכל  למה?  וחשבתם:  הטריאתלון, 

שלושה  בזכות  שנה   40 לפני  התחיל 
רוכב  השני  שחיין,  האחד  חברים, 
מי  שהתערבו  רץ,  והשלישי  אופניים 
והחליטו  ביותר  הטוב  הספורטאי 
שלושת  את  המשלבת  תחרות  לקיים 
העיקר  זכה,  מי  חשוב  לא  הענפים. 
שזכינו בספורט נפלא ומגוון המאפשר 
שאנחנו  הדברים  מכל  ליהנות  לנו 

אוהבים.
בסגנון  כלל  בדרך  שוחים  בשחייה 
השנה  ביותר.  המהיר  שהוא  חתירה, 
באילת זכינו לראות צב ים ענק וידידותי 
הרכיבה  הקרקעית.  על  אותנו  שליווה 
מתבצעת על כבישים סגורים עם אופני 
כביש מהירות, אבל אפשר גם להתחיל 
עם אופני שטח. הסרפנטינות הן הנשק 
בעליות  ושם  באימונים,  שלנו  הסודי 
אנחנו מתחזקים ולומדים ללחוץ, אבל 

האחרון,  החלק  היא  הריצה  תגלו.  אל 
כבר  אנחנו  כי  ביותר,  הקשה  ולעיתים 
הכוחות  כל  את  לגייס  וצריכים  עייפים 
השריר  את  להפעיל  וגם  לנו,  שנשארו 
החשוב ביותר, זה שנמצא בין האוזניים 
- תופתעו כמה כוח עוד נשאר לכם גם 

כשאתם מרגישים גמורים...
מתחרה  אחד  כל  שבטריאתלון  למרות 
מתאמנים  אנחנו  באימונים  לבד, 
כקבוצה, עוזרים אחד לשני ומעודדים, 
אחד  כל  יחד.  מבלים  תחרות  ואחרי 
להתאמן  להתחיל  יכול  שרוצה 
להשתתף  דבר  של  ובסופו  בקבוצה, 
הוא  האמיתי  הניצחון  בתחרויות.  גם 
ההישגים  את  לשפר  עצמך,  מול  שלך 

האישיים ולדעת שנתת הכול.
תומר בסקינד
מאמן הקבוצה

של  חברתית  מעורבות  פרוייקט  במסגרת 
מרכז הצעירים, מתארגנת קבוצה של צעירים, 
בוגרים ומשפחות של תושבים חדשים וותיקים 
יותר.  קצת  המועצה  את  להכיר  המעוניינים 
ללא  מודרך,  קצר,  סיור  ייצא  לחודש  אחת 

תשלום, לאתרים שונים ומגוונים ברמת הנגב. 
טיולים  וכמובן  כיף  טובה,  אווירה   - בתוכנית 
נבחרים  לאתרים  המשפחה  לכל  קצרים 

ויישובים ברחבי המועצה. כולם מוזמנים!

לפרטים והרשמה: 
yaelhanoch@gmail.com

סיגל שאלתיאלי, מנכ"לית משרד נגב גליל, בביתן רמת הנגב ביריד ההתיישבות. 
מאחוריה אופיר צימרינג ומור צפריר מהמועצה
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הקרן הוקמה כדי לעזור לתושבי המועצה שנקלעו למצוקה בריאותית 
ועקב כך הוצאותיהם הכספיות רבות ומכבידות.

ניהול הקרן מתבצע בהתנדבות על ידי מספר תושבי המועצה, אשר 
מתכנסים אחת לתקופה ודנים בכל בקשה בתשומת לב מיוחדת.

הקרן עזרה עד כה לתושבי המועצה באלפי שקלים  ועל כך גאוותה.

התרומות מגיעות מתורמים אשר מבינים את חשיבותה של הקרן ובכך 
מעניקים עזרה אמיתית לתושבי המועצה.

אני מאחל לכולנו כי  בשנה הקרובה לא יהיה צורך בפניות לקרן, ויחד עם 
זאת,  אנו כאן לשרות התושבים, במידה ונתבקש.

 לצורך פניה – יש למלא טופס הנמצא באתר המועצה ולהפנותו 
לענת לב-רן, המחלקה לשירותים חברתיים. לפרטים: 08-6564145.











בברכת שנה טובה ,
דובי רול
יו"ר הקרן.

קרן אוריאל יערי להצלת חיים
 הוקמה לפני מספר שנים, לזכרו של אוריאל יערי 
בן לתושבי מדרשת בן גוריון, שנפטר בגיל צעיר.

מרכז צעירים בפאב 40:
1.1 ג'ירפות

10.1 אפרת גוש
14.1 הרצאה של הנווד המודרני

17.1 עמוס צימרמן במופע מחווה לניל יאנג
24.1 אלון אולארצ'יק

29.1 לייזר לויד ורוני פיטרסון
31.1 זוכרים את השירים

תיאטרון הילדים במדרשה, הצגת ילדים "יואל אמר" של 
תיאטרון הקרון 

13.1.15 בשעה 17:00, אודיטוריום שפרינגר, המכון 
למורשת בן גוריון, מדרשת בן גוריון 

ילד 25 ₪, מבוגר 20 ₪ 
הצגת מנויים ראשונה, "בין חברים" של תיאטרון באר שבע

דרמה פיוטית עזה המתרחשת בסוף שנות החמישים 
בקיבוץ דמיוני. עשר דמויות, בחמש פרשיות הנשזרות זו 

בזו במהלך שבוע סוער אחד של חג החנוכה. 
15.1.15 בשעה 21:00, אולם גולדה ברביבים 
70 ₪ בהזמנה מוקדמת, 75 ₪ בערב המופע. 

ניתן לרכוש באמצעות אתר המועצה או בטלפון 6564121 
במחלקת הגבייה.

ימי שירה במדבר - "גוף הופך למקום"
15-17.1, מדרשת בן גוריון, אולמות שונים ברחבי 

המדרשה 
עקבו אחר הפרסומים לפרטים מלאים 

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

תחזית תרבות
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יקלקלו אותי
נולדתי בתל אביב. חיים אבן-טוב, סבא שלי מצד אמי, היה 
נפוצה  בטרשת  חלה  אבי  צעיר  מאוד  בגיל  מייסדיה.  בין 
כיסא  על  לשבת  שנאלץ  עד  אותו,  שיתקה  לאט  שלאט 
בו.  לטפל  לאימי  בלעזור  ביליתי  נעוריי  רוב  את  גלגלים. 
זה יצר אצלי רגישות רבה לאנשים עם מוגבלויות ונכויות 
מכל הסוגים, ואני עד היום עובדת עם אנשים כאלה דרך 

הדרמה-תרפיה. 
אמא  גם  בו  אביב,  בתל  "ביאליק"  הספר  בבית  למדתי 
היו  ביאליק,  של  למותו  השנה  ביום  שנה  כל  למדה.  שלי 
לקרוא  הזמינו  ואותי  לזכרו,  טקס  ביאליק  בבית  עורכים 
משיריו. שם גם התחילה האהבה שלי לתיאטרון. בילדותי 
הייתי שחקנית בתיאטרון הילדים "בימתנו", שהיה מסונף 
אשר  עד  הצגות,  בכמה  שיחקתי  "אוהל".  לתיאטרון 
לי  ואמר  מולכו,  סמי  לדרמה  המדריך  הספר  לבית  הגיע 
שבתיאטרון רק יקלקלו אותי. הוא ביים הצגה לכיתה ח', 
ואותי הפספוסה בכיתה ז' הוא לקח כעוזרת הבמאי שלו. 
ולעבודתי כבמאית  זרע האהבה שלי לתיאטרון  פה נטמן 

תיאטרון. 

על המקום
ביום שסיימתי את השירות הצבאי בנח"ל, נסעתי באוטובוס 
שלמחרת  שמעתי  ברדיו  להשתחרר.  המזוודה  עם 
מסתיימת ההרשמה בבית הספר לאמנות הבמה "בית צבי" 
ברמת גן. כשהגעתי לתחנה המרכזית בתל אביב השארתי 
את המזוודה בשמירת חפצים, ובלי להגיד לאף אחד נסעתי 
לרמת גן, לבית הספר. אמרתי שהיום השתחררתי מהצבא 
שבשביל  לי  אמרו  והם  הספר,  לבית  להתקבל  רוצה  ואני 
אני צריכה לעבור למחרת אודישן. התאמנתי על שני  זה 
הפסלנית"  "הכלה  שנקרא  משל  בעבר,  שהצגתי  קטעים 
"אנטיגונה" של סופקלס,  נוסף מתוך  וקטע  מאת קרילוב 
אותה שיחקתי בהצגת בית ספר בכיתה י"א. התקבלתי על 

המקום.

ארץ התיאטרון
בעבודת  בחיי,  משמעותיות  שנים  שלוש  התחילו  וכך 
תיאטרון מפרכת תחת שרביטה של פאני לוביץ' )מראשוני 
המיתולוגית  המורה  שהייתה  ומי  "הבימה"  תיאטרון 
גם  אבל  ממנה  פחדו  שגם  שחקנים,  הרבה  של  למשחק 
הלימודים  כדי  תוך  מאוד(.  הרבה  ממנה  שקיבלו  הודו 
התקבלתי לשחק בתיאטרון "אוהל", ולאחר מכן בתיאטרון 
האימפרוביזציות של פיטר פריי במשך שנתיים. בתקופתי, 
החלום של כל שחקן היה להגיע ללונדון, ארץ התיאטרון 
מיוחדת  מאוד  מלגה  קיבלתי  ולשמחתי  ביותר,  המקצועי 
מארגון התיאטרון הבינלאומי לנסוע ללונדון כאורחת של 
בחזרות  )נוכחתי   Royal Shakespeare Company-ה

על "חלום ליל קיץ" בבימויו של פיטר ברוק המפורסם(. 

אלתרמן בעברית
שאספה  פרינג',  תיאטרון  של  במאית  הכרתי  בלונדון 
במה,  ואנשי  כותבים  שחקנים,  ביניהם  יצירתיים,  אנשים 
וביחד העלינו מחזה שנקרא "Images", על משורר שתחת 
התפקיד  ביטויים.  מיני  כל  קיבלה  יצירתו  סמים  השפעת 

שלי היה הדמות המתחלפת בהזיות שלו, והבמאית נתנה 
לי לדבר בעברית, לדבר בג'יבריש, לרקוד, לאלתר ולשחק 
זוג  הגיע  ההצגות  לאחת  לי.  שנראה  כפי  אחדות  דמויות 
הפוסט  את  אז  שעשה  דייויד,  בשם  חבר  עם  שלי  חברים 
אליהם  הלכנו  ההצגה  אחרי  באוקספורד.  שלו  דוקטורט 
וכל  הביתה,  אותי  לקח  דייויד  שבסיומה  ערב,  לארוחת 
הדרך ציטט לי מתוך שירי אלתרמן בעברית, מה שמאוד 

הדהים והרשים אותי.

הצגות במעבדות
עברתי לגור איתו באוקספורד, שם עבדתי כעוזרת במאי 
לגור  חזרנו  אבל  בארץ  התחתנו  הסטודנטים.  בהפקות 
באוקספורד, שם נולד הבן הראשון שלנו. אז דייויד קיבל 
הידוע  המדעי  במרכז  נוסף,  דוקטורט  לפוסט  הזמנה 
הוזמן  הוא  ואז  שנתיים,  בז'נבה  גרנו  שבשוויץ.   CERN
החלקיקים.  של  לפיסיקה  למחלקה  ויצמן,  למכון  לבוא 
הגענו ארצה בשנת 1973, עם ילד בן שנתיים, שבוע לפני 
כל  אבל  ללמד,  צריך  היה  דייויד  הכיפורים.  יום  מלחמת 
הסטודנטים שלו היו מגויסים, ולכן גם הוא התנדב לעשות 
תיאטרון  הקמתי  ויצמן  מכון  בתוך  בעיר.  אזרחי  שירות 
במעבדות  הצגות  העלינו  וספרנים.  לבורנטים  למדענים, 

וחללים בלתי מובנים מאליהם כתיאטרון. 

מייבש שיער
חברתי נעמי בלומנטל )לימים חברת כנסת( הייתה שחקנית 
בכורה  להצגת  אותנו  הזמינה  היא  שבע.  באר  בתיאטרון 
עם  דייויד  את  להפגיש  רוצה  שהיא  ואמרה  שבע,  בבאר 
מישהו אחרי ההצגה. היא הזמינה אותנו לביתה, שם פגשנו 
הפקולטה  דיקאן  לשעבר  ריצ'מונד,  עמוס  פרופסור  את 
למדעים, שהגה, חזה, הקים וניהל את המכון לחקר המדבר 
הדרך  וכל  הלילה,  כל  שוחחו  ודייויד  הוא  בוקר.  בשדה 
הביתה העיניים של דייויד נצצו: הוא מצא את ההגשמה של 
והחליט לעזוב את האנרגיה  והציוני שלו,  החלום המדעי 
של החלקיקים, ולעבור לחקור אנרגיה סולארית, כי זה מה 
למדבר,  לעבור  החלטנו  מכל.  יותר  לישראל  נחוץ  שהיה 
למדרשת שדה בוקר, ולהצטרף למכון. לא היה פה כלום, 
לא היו פה מעבדות, וכדי לבצע ניסויים היה לוקח מביתנו 
חפצים כמו מייבש שיער ושואב אבק. לעבור ממכון ויצמן 

לכאן היה מהפכה מרגשת ומאתגרת לשנינו.

הישראלי האחרון
לחינוך  התיכון  של  ההוראה  לצוות  התחברתי  מיד  אני 
ילמדו  כי הייתה חשיבה שראוי שכל התלמידים  סביבתי, 
הקמתי  יותר  מאוחר  הספר.  בית  מתכנית  כחלק  דרמה 
בבית הספר את המגמה לתיאטרון. למעלה מעשרים שנה 
הקמתי  השתתפתי,  השנים  ובמשך  תיאטרון,  פה  לימדתי 
בעיקר  הגילאים.  לכל  תיאטרון  וחוגי  קבוצות  ולימדתי 
נהניתי במשך עשר שנים לעבוד בתיאטרון קהילתי ברמת 
הנגב, בו השתתפו אנשים מרביבים, משאבי שדה, טללים, 
שנה  בכל  גוריון.  בן  ומדרשת  אשלים  בוקר,  שדה  קיבוץ 

העלינו הצגה, מתנה לכל תושבי המועצה.
קבוצות  ומנחה  מביימת  משחקת,  אני  האחרונות  בשנים 
ב"תיאטרון הנגב" הנמצא בקיבוץ מגן, ואותו הקים שמוליק 

שילה. לפני המלחמה האחרונה עבדנו בתיאטרון תחת ירי 
קסאמים. איש הביטחון אמר שבזמן אזעקה יש לנו שמונה 
שניות למצוא מחסה, ומצידו גם תחת השולחן יספיק. כל 
מתחת  מסתתרים  מבוגרים   13 לראות  אפשר  היה  שעה 
לשולחן, וכשבאה הרגיעה ממשיכים כאילו דבר לא היה. 
ונקראה  שכתבנו  בהצגה  מרכזי  להיות  הפך  הזה  המחזה 
"הישראלי האחרון", שעסקה במציאות של האנשים הגרים 
בעוטף עזה, יום יום, שעה שעה, תחת קסאמים. יצירה זו 
נולדה מתוך הרגשה שלי שבעזרת התיאטרון אפשר לעזור 
אמנותי.  למבע  קשה  מצב  או  טראומה  להפוך  לאנשים 
לצאת  יכלו  לא  הם  לפעמים  שלנו.  לשחקנים  עזר  זה 
מהיישובים, אבל עבדנו ויצרנו, כי זה מה שאנחנו יודעים 
לעשות. עבודה דומה עשיתי לפני שנתיים עם מורים בבית 

הספר הדו לשוני, ערבי-יהודי, בבאר שבע.

אני והיעלים
אני באתי למדבר לפני 38 שנים בעקבות בעלי, אבל אני 
מאוהבת במקום. לא היה פה כלום כשהגענו, אבל הייתה 
שנים  שמונה  מאין.  יש  הכל  להתחיל  גדולה  התרגשות 
הייתי ראש ועדת תרבות ולא היה לי אפילו טלפון, הייתי 
לעשות  "בואו  ולקרוא  מגפון  עם  בחוץ  לעמוד  צריכה 
תרבות", ואנשים הגיעו לחדר, לבית, למועדון ולכל מקום 
בו יכולנו ליצור ביחד. למרות שדייויד יצא לפנסיה וגם אני 
כבר לא מלמדת, אנחנו לא חושבים לעזוב את המקום, כי 
אנחנו לא רואים את עצמנו גרים בשום מקום אחר. כל יום 
יום  וכל  עבדת,  בעין  המעיין  אל  בדרכי  לטייל  יוצאת  אני 

מגלה מחדש את המדבר - אני והיעלים.

אדם,  מקום

עפרה פיימן, מדרשת בן גוריון

אני ופאני לוביץ', המורה המיתולוגית למשחק
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עיט השמש 
החורף הגיע, ואיתו חגיגת ציפורים אמיתית. עופות רבים מגיעים 
אלינו מארצות צפוניות בהן הם מקננים, ומוצאים את מזג האויר 
בו את חודשי החורף. אחד המיוחדים  ומתאים לבלות  נח  שלנו 
שבהם הוא עיט השמש, מהעופות הדורסים המרשימים שנראים 
בארצנו. עיט זה הוא חזק ועוצמתי. אורכו כתשעים ס"מ ומוטת 
יותר מהבוגרים,  כנפיו כשני מטרים. הפרטים הצעירים בהירים 
ולבושם מרשים ביותר בגווניו החומים-בהירים. הבוגרים דומים 
מאוד לעיט הזהוב המקנן בנגב, אך צלליתו בתעופה שונה מעט 
ותחום  ועופות,  מיונקים  ניזון בעיקר  הוא  יותר.  והוא מעט קטן 

תפוצתו ממזרח אירופה ועד מרכז אסיה. 
מין זה מוגדר כמין בסכנת הכחדה עולמית, משום שאוכלוסייתו 

גידול,  בתי  אובדן  עקב  ירידה  במגמת  נמצאת  יחסית  הקטנה 
ניתן  בארץ  הטבעי.  מזונו  והתמעטות  נדידתו  צירי  לארוך  ציד 
לראות עיטי שמש בעמק החולה, בשפלה ובנגב המערבי, בעיקר 
בחודשי החורף אך גם בעונות הנדידה. בנגב המקום הטוב ביותר 
לצפות בעיטים מרשימים אלו הוא באזור השדות החקלאיים של 
קיבוץ אורים. סריקה מדוקדקת של עמודי קו המתח הגבוה תניב 
כמעט תמיד פרט אחד או שניים, העומדים וסורקים את הסביבה 

בתורם אחר טרף.
ודבר  האחרונות,  בשנים  מחושמלים  נמצאו  אחדים  פרטים 
בסכנה  נמצא  זה  מין  כי  העובדה  לאור  בעיקר  מאוד  מדאיג  זה 

קיומית ממשית.

ציפורימפו
מידד גורן
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סוף העולם שמאלה 
ימותו הקנאים

עם יד על הלב, כמה פעמים קורה לכם בחיים 
)צעירה  אמריקאית  אישה  עליכם  שנופלת 
המקום  ועם  אתכם  ומזדהה  נאה(  ואפילו 
שלכם הזדהות מוחלטת, עוד לפני שאמרתם 
כבר  בא  זה  אצלי  לידיעתכם,  מילה?  איזו 
פעמיים! עכשיו אתם בוודאי מתחלקים לשתי 
עליי,  ששפר  במזל  מקנאה  אחת  קבוצות: 
והשנייה אומרת שלעת זקנה התחלתי לפנטז.
אז הריני להצהיר: אני לא מפנטז, ואפילו יש 

לי הוכחות חותכות )ראו התמונות(.

בואי נעשה לנו חג
ביום העצמאות שלפני כשבע שנים היה מזג 
הקט  ממשרדי  יצאתי  ואביבי.  זיווני  אוויר 
ומולי התהלכה אישה אצילית,  ניצנה,  שבלב 
עטורה כיסוי ראש שחור, עם פנים מדויקות 
כמו מעשה ידי אומן שצייר אותה בפחם. היא 
מבטא  עם  כבדה  בעברית  שלום  לי  הקדימה 
אנגלי משהו, מיד עניתי שלום ואפילו כמעט 
עברתי לדום או לדקה דומייה. מי זאת עולה 
לי  יפה כמו בשיר השירים, באה  מן המדבר? 
ההלם  אמרה.  ניצנה",  "אני  הכנות?  בלי  ככה 
שלי גבר. מיד חיפשתי את המצלמה הנסתרת 
המשיכה:  והיא  אותה"...  אכלת  "חייך  של 
חלום  להגשים  באתי  העצמאות,  יום  "לכבוד 
הייתה  )הכפר(  ניצנה  ניצנה".  זה  מה  ולראות 
שקטה וריקה, כי כל החניכים יצאו לחופשה, 
מישהו  שיזמין  האחרון  המקום  כמו  ונראתה 

לחגיגות יום העצמאות.

אני ניצנה
הבחורה  הבנה,  אי  של  רגעים  כמה  אחרי 
הצליחה להבהיר לי שהיא היא "ניצנה", זאת 
ניצנה.  הוא  )ובקנדה(  בישראל  שמה  אומרת 
שלפה  היא  מיותר  מבוכה  זמן  לחסוך  כדי 

מדינת  של  תקנית  כחולה  זהות  תעודת 
השם  ברור  באופן  כתוב  היה  ובה  היהודים, 
איך  לגמרי,  מבולבל  נפלתי  כבר  אז  "ניצנה". 

איזו ליז טיילור נהייתה לי "ניצנה".

שבועה
העצמאות  ביום  עליי  שנפלה  הזו  הניצנה 
הקיר  על  הסתכלתי  יפה.  ניצנה  הייתה 
התעודה  את  ראיתי  במשרדי,  שמאחוריי 
שקיבלנו מטעם המועצה לארץ ישראל יפה, 
וחשבתי שאת זה צריך להעביר למי שבאמת 
יפה... אבל למה שקנדית תהיה ניצנה? מתברר 
מלחמת  שלפני  ההמתנה  במהלך  שאביה, 
נשבע  והוא  ניצנה,  באזור  היה  הימים,  ששת 
יחזור בשלום מהמלחמה יקרא  לעצמו שאם 
התחנכה  גדלה,  בינתיים  היא  ניצנה.  לבתו 
מקיימים  הם  בנקאי.  עם  והתחתנה  בקנדה 
לישראל,  עלתה  לימים  דתי.  חיים  אורח 
ולבוא  חג  לעשות  העצמאות  ביום  וביקשה 

לראות את המקום ממנו נבע שמה.

עוד פיס בחיים
חנוכת  על  שהכרזנו  ביום  כחודש,  לפני 
השכונה הקהילתית החדשה ניצנה, נפלה עליי 
יותר  וצעירה  גבוהה  שהייתה  יפהפייה,  עוד 
ולא  מיהרתי  אמריקאית.  הפעם  מקודמתה, 
היה לי זמן לשיחות חולין, בטח לא אקראיות. 
יחד עם זאת, שומו שמים, היא באה עם בעלה 
המקום  את  להם  להראות  ממני  ביקשו  ויחד 
שנקרא ניצנה, כמו שמה של הגברת הצעירה... 
לשם  ולחשתי  העיניים  את  שוב  שפשפתי 
יתברך שיפסיק להפיל עליי מתיחות של יהודה 

ברקן באמצע החיים.

סיפור טוב
שאלתי באנגלית ברורה האם היא אמרה ששמה 
"כן".  משמעית:  חד  הייתה  התשובה  ניצנה? 
הפעם נשלף דרכון והשם המפורש "ניצנה" היה 
שם. בחורה מקסימה שהאירה את החדר באור 
נגוהות, ושמחה להראות ששמה באמריקה הוא 
ניצנה... אצלה השם נבע מכך שהוריה היהודיים 

ידעו שתיוולד באביב, ולכן החליטו לקרוא לה 
ניצנה - אביבה. ממש ניצנים נראו נראו בארץ... 
שלפני  כשסיפרה  היה  מרתק  היותר  הסיפור 
חמש שנים עברה תאונה קשה והייתה בקומה 
התאוששותה  עם  חודשים.  כמה  )"צמח"( 
לבוא  והחליטה  התחתנה  לחיים,  וחזרתה 
לראות את המקום על הגלובוס שנקרא כשמה. 
מיד הענקתי לה סידור תפילה שהוצא בניצנה 
עם ההדפס "ניצנה". שמתי עליה חולצת ניצנה 
והבאתי את חברי ועדת הקליטה של השכונה 
)ראו  למופע  עדים  להיות  ניצנה  הקהילתית 

תמונה(.
שיגידו  ביניכם  יהיו  בוודאי  כי  תמונות  הבאתי 
הזוי  זה  הרי  הסיפורים.  את  ממציא  שאני 
שבקנדה ובארה"ב תהיינה נשים נאות שייקראו 

להן ניצנה.
דרך אגב, אני מחפש את זו שקוראים לה עוג'ה, 
על שם עוג'ה אל חפיר... הבטחתי לעצמי שאם 
מחו"ל  "ניצנה"  איזו  עוד  עלי  תיפול  במקרה 

אעניק לה לאות הוקרה את פפירוסי ניצנה...

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

בינתיים הקור הגדול עוד לא הגיע אלינו. בניגוד 
לשנה שעברה, אז הקור הפתיע כבר בדצמבר, 
המוקדם.  בכפור  קרסו  הרגישים  והצמחים 
טובים  גשם  אירועי  כמה  היו  כבר  השנה 
פריחה  והבטיחו  היטב  הקרקע  את  שהספיגו 
החורפי  האוויר  מזג  באביב.  חד-שנתיים  של 
ומחשבות  תהיות  הגנן  בקרב  מעלה  תמיד 
עמוקות על היווצרות הגינות ועל יחסי גומלין 
בין אנשים, אבנים, צמחים ומאבקיהם. וכך הגנן 
ומתארגן  השתילות  מן  פסק  עושה  המדברי 
ונערך לאביב. חשוב לקחת פסק זמן ולתכנן את 

הגינה, וזה זמן אידיאלי לעשות זאת. 
בראשית התכנון יש לקחת בחשבון את הצרכים 
הפונקציונליים של הגינה, כמו שבילים, אזורי 
במיוחד  חשוב  האחרון  בגינה.  וניקוז  שירות 
בחורף. כדי לבדוק אם אין בעיות ניקוז בגינה, 
ולוודא  בבית  המרזבים  מיקום  את  לבדוק  יש 
שהשיפוע שסמוך למרזב מאפשר למים לזרום 
ולהרחיק את המים מהבית; אם לא, יש ליצור 
כאלו  תשתית  בעיות  לעיתים  מתאים.  שיפוע 
ערוץ  כמו  יצירתיות,  בדרכים  להיפטר  יכולות 
לנצל  גם  כדאי  בגינה.  עיצובי  כאלמנט  נחל 
להעביר  ניתן  הגינה:  את  להשקות  אלה  מים 
את המים לאגן ניקוז בגינה, כל עוד הוא מספיק 
רחוק מהבית, במקום להעביר את המים לרחוב. 
גדולות  גינות  בתכנון  ובמיוחד  גינות,  בתכנון 
)300 מטר רבוע ויותר(, הולכים לעיתים איבוד 
כשמסתכלים על השטח המיועד לגינון. שטח 

הגינה שמנוצל בפועל הוא לרוב קטן )50 מטר 
רבוע( והוא בצמוד למרפסות. כך שכדאי לחלק 
את סך כל השטח הגדול של הגינה הממוקמת 
מרכז,   - אזורים  לשלושה  מדבריים  באזורים 
מעבר ושוליים )ראו איור(. המרכז הוא גרעין 
הגינה, הוא השטח שמנוצל בפועל, והוא ירוק, 
מוצל ונעים כל השנה - דשא, צמחייה טרופית 
ופריחה. אזור המעבר יכול להיות יותר יובשני, 
למשל בסגנון ים תיכוני - בוגנוויליות, חרציות 
הגדול  השטח  הוא  השוליים  אזור  ומרוות. 
ביותר בגינה, שבה יהיו צמחי מדבר מקומיים 
כמו הצומח בטבע מחוץ לגדר - רותם, קרקש, 
של  רצף  לאפשר  יכול  שכזה  תכנון  וכו'.  זוגן 
והגינות  הטבעי  השטח  בין  מקומית  צמחיה 
חלוקת  על  שמחליטים  לאחר  לו.  הסמוכות 
תכנון  את  להתחיל  אפשר  בגינה  האזורים 

הגינה הפרטני. 

פינת הצמח המדברי:
Aloe ferox אלוי איום

"איום" בגינה? האלוי  מי רוצה צמח עם השם 
האיום הוא סוקולנט ענקי בעל שושנת עלים 
בשרניים וקוצניים, ומכאן שמו )איום(. אך קוצי 
מסוכנים,  באמת  מאשר  מאיימים  יותר  האלוי 
האיום  האלוי  על  ליפול  יעדיף  המדברי  הגנן 
שזה  תמרים  כפות  או  סברס  שיח  על  מאשר 

עתה נגזמו. 
העיריתיים.  למשפחת  השייך  סוג  הוא  האלוי 
האלוי  צמח  על  פה  שנכתב  האחרונה  בפעם 
)האלוי ורה( הוא היה שייך למשפחה אחרת - 
השושניים - וככה ביום בהיר אחד, ובלי ליידע 
את  חטפה  אחרת  משפחה  המדברי,  הגנן  את 
אותם לחיקה  ואימצה  למיניהם  האלוואים  כל 
)ככה זה בעולם הצמחים - יום אחד את נולדת 
החיים,  באמצע  אותך,  לשאול  ובלי  שושנה, 

משנים אותך לעירית(. 
של  שבעלים  לג'ל  ורה,  אלוי  לצמח  בדומה 
האלוי האיום יש סגולות רפואיות לבעיות בעור 
משתמשים  וכך  וכוויות.  עקיצות  פצעים,  כמו 
באלוי האיום לתכשירים רפואיים ובקוסמטיקה 
באזור  הכף  חבל   - הגאוגרפי  מוצאו  באזור 
המדברי בדרום אפריקה. המאביקים של האלוי 
שונות  צבעוניות  צופיות  מיני  ציפורים,  הם 
החדש,  בביתו  בארץ,  כאן  שלנו.  מהצופית 
האלוי מסתדר יפה עם הצופית המקומית שלנו. 

בשרביטים  החורף  באמצע  פורח  האלוי 
בעונה  בוערת.  חנוכייה  כמו  ונראה  אדומים 
הזאת הפריחה בגן מועטה, כך שהאלוי מוסיף 
עניין  יוצר  הוא  פורח  לא  כשהוא  גם  עז.  צבע 
העלים  צומח. שושנת  כמו פסל  ונראה  בגינה, 
צומחת על גבעול אחד שאינו מתפצל, בניגוד 
למיני אלוי אחרים. הוא מגיע למטר וחצי בגובה 
המתאימה  הבמה  את  לו  לתת  וכדאי  וברוחב, 

בגינה כצמח בודד ומיוחד.

גלעד מיכאלי, משתלת קרקש
מדרשת בן-גוריון

פינת הגינון המדברי 
כך תתכננו את הגינה הביתית

ניצנה הקנדית, שהגיעה אליי ב-2007

חלוקה לאזורים בגינה המדברית

ניצנה האמריקאית עם חברי ועדת הקליטה של השכונה הקהילתית ניצנה אופיר צימרינג, יהודה אבני, רון סגל 
ובתיה ולין, וכמובן בעלה ואני שהגענו לה עד הקורקבן

פפירוס ניצנה - תוצרת אמריקה וקנדה



      

ותיקי רמת הנגב עושים היסטוריה!

ארכיון בן גוריון שבמדרשת בן גוריון זוכה בשנים האחרונות לפריחה, 
ומקבל לידיו עשרות אוספים היסטוריים מרתקים, במסמכים, בתצלומים ובהקלטות.

ותיקי רמת הנגב - אנו זקוקים לעזרתכם!
> במיון ועריכת החומר.

> בפענוח ושקלוד של מקורות שמע.

אנו מזמינים אתכם לסייע לנו בהתנדבות בארכיון בן גוריון, 
להתנדב בסביבה נעימה ולהיחשף ראשונים לחומר היסטורי מרתק.

אנחנו מזמינים אתכם לעשות היסטוריה!
קפה, עוגה ומפגשים אינטלקטואליים – עלינו.

צרו עמנו קשר:
צוות הארכיון
08-6596956

אגף קהילה וחינוך | מחלקת תרבות

האם אתם עונים על אחת מהשאלות הבאות באופן חיובי?
O חושבים פעמיים אם לרשום את ילדכם לחוג?

O מחזיקים אצבעות לשלומם של מכשירי החשמל, כי אין אפשרות לחדש?
O מקבלים דואר מהבנק או חברות ביטוח ולא מעזים לפתוח?

זה הזמן שלכם לגלות אחריות ולהכיר את הדרכים לתכנון כלכלי נכון.

המחלקה לשירותים חברתיים רמת הנגב מזמינה אתכם להשתתף בסדנא ולקבל 
כלים פרקטיים לניהול כלכלת המשפחה, בהנחיית יועצת מוסמכת.

הסדנא כוללת ארבעה מפגשי לימוד ושלושה מפגשי ייעוץ אישי.

עלות: 350 ₪ למשפחה לסדנא.
מספר מקומות מוגבל, תינתן עדיפות לרישום שני בני הזוג לסדנא ולחד הוריות.

המפגשים יתקיימו בימי שלישי החל מ10/02/15 בשעה 20:30 בבית גיל הזהב במועצה.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לעירית בן שלום 08-6564145

סדנא לניהול כלכלת המשפחה


