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צרו 
קשר

המלגות הוענקו ל-13 סטודנטים מרמת הנגב 

חלוקת מלגות לקידום החקלאות

קשרים חמים
הנחנו  וביקורים. בתחילתו  אירועים  גדוש  חודש 
הבינלאומי  הספר  לבית  פינה  אבן  בכמהין 
גם  הנגב   ברמת  הלומדים  בין  למשתלמים. 
החגיגית  באווירה  וכך  נפאלים,  סטודנטים 
המדבר,  בקצה  עצמנו  מצאנו  והבינלאומית 
בהשתתפות אורחים נכבדים מן הארץ וממדינות 
אוהיו  מקליבלנד  נגב  מעמותת  אסיה,  מזרח 
לאירוע  שהצטרפו  המבנה  להקמת  התורמים 
פינה  אבן  מניחים  קונפרנס,  וידיאו  באמצעות 
אסון  נספי  לזכר  נר  ומדליקים  העתיד  למען 

רעידת האדמה. 
אותנו  מבקרים  וכבר  מתקיים  זה  אירוע  עוד 
לרמת  שמגיעים  וג’ואן,  לורנס  דייויס,  משפחת 
אנחנו מקיימים  לביקור במהלכו  הנגב מדי שנה 
את  לתאר  קשה  המלגות.  חלוקת  טקס  את  גם 
עוצמת הקשר שמתקיים בין קהילת רמת הנגב 
חברות,  על  שמושתת  קשר  דייויס,  ומשפחת 
בסיום  האנשים.  בין  ונאמנה  אמיתית  שותפות 
הביקור הודיעה המשפחה כי הקשר בינינו יימשך 

בעשור הקרוב.
בהמשך אירחנו משלחת נציגי קהילת יהדות ניו 
מקסיקו, שבאה להכיר אותנו ולחתום על אמנה 
אתגר  עוד  הקהילות.  שתי  בין  פעולה  לשיתוף 

חשוב לפתחנו. 
קולטים אנרגיה 

בסמוך  לראות  יכולים   211 כביש  על  הנוסעים 
גדולים.  מרחבים  פני  על  עפר  עבודות  לאשלים 
הלאומי  האתר  להקמת  העבודות  הן  אלה 
לאנרגיה סולרית. בשלב זה פיתוח שני מתחמים,  
אחרת.  בטכנולוגיה  נקי  חשמל  ייצר  אחד  שכל 
המועצה מלווה את ההקמה הן מבחינה הנדסית 
יוצעו  לפיו  התעסוקתי,  בהיבט  והן  סביבתית 
משרות ותפקידים בפרויקט לתושבי ביר הדאג’ 
הפרסומים  אחר  לעקוב  מוזמנים  הנגב.  ורמת 

במדור הדרושים באתר המועצה.
גאווה מקומית 

חג השבועות הוא חג החקלאות וחג יצרני החלב 
היצרנים  את  לראות  גאה  אני  בכלל.  והגבינות 
הקטנים שלנו זוכים לחשיפת התוצרת המקומית 

במדיות הארציות. נעים להתגאות!
שלכם,    

שמוליק ריפמן     

הספר נתרם על ידי משפחה לרגל בר המצווה של בנם הסובל מפיגור

מבניין המועצה, בו הושלמה כתיבת הספר, יצאה 
תהלוכת המונים. לקול תרועת שופרות, בריקודים 
משפחות,  חברים,  חוגגים,  מאות  עשו  ובשירה 
העפר  דרך  את  הארץ,  ומרחבי  המועצה  מיישובי 
החופה,  תחת  ההולכים,  בלב  לשיזף.  המתפתלת 
היו ספר התורה ובר אשר, חתן בר מצווה מהיישוב 
אשר  ומשפחת  עמוק,  מפיגור  סובל  בר  סנסנה. 

תרמה את ספר התורה לכבוד יום הולדתו ה-י”ג.
ובין  אשר  וגיא  זהר  בין  החיבור 
לתנועת  תודות  נוצר  שיזף  קהילת 
התורה  ספר  בהענקת  אור. 
רוח  את  לחזק  המשפחה  ביקשה 
שתי  בין  המפגש  ההתיישבות. 
בית  לחנוכת  הביא  הקהילות 
נוסף  צעד  ואיתו  בשיזף,  הכנסת 

במסע הארוך של יישוב הנגב.
בית  לפתח  התורה  ספר  כשהגיע 
השעה  הייתה  בשיזף,  הכנסת 
אחת  של  סבה  שקיעה.  שעת 
חדשה  מזוזה  קבע  התושבות 
תפילת  ולקול  הקרוואן,  במשקוף 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  “שהחיינו 
הקודש.  לארון  הספר  הוכנס  הזה” 
הרב בני לאו נשא דברים, בירך את 
משפחת אשר ואיחל לקהילת שיזף 
השבוע  בפרשת  והכתוב  שתזכה 

“והתהלכתי בתוככם” אמנם יתקיים בה.
הערב נחתם בסעודת מצווה על הדשא שבמתחם 
שילבו  נוספים  רבים  וגופים  המועצה  המועצה. 
ידיים כדי שהערב המיוחד הזה ירקום עור וגידים. 
בר אשר מסנסנה חגג בר מצווה והביא חג לשיזף 

ולמועצה כולה. 
עמיחי הס    

שיזף    

צעד נוסף במסע הארוך של יישוב הנגב

ספר תורה ראשון הוכנס לבית הכנסת בשיזף

13.5.2015

עובדי המועצה ומנהליהלתושבי המועצה

הנכנס אלוף )במיל’( יואב גלנט לכהן כיועץ לשר.ברצוני לשתף אתכם כי לאחרונה קיבלתי פנייה אישית משר השיכון והבינוי הנדון : אגרת אישית
וקיבלתי את ברכתו של ראש  ורק לאחר שנועצתי  המועצה – נעתרתי.לאחר התלבטות מורכבת 
למרות סביבה פוליטית שאיננה בהכרח וודאית, זוהי זכות והזדמנות לשרת את 
כמו גם אפשרות ללימוד מרתק על מערכות השלטון. מדינת ישראל מהזירה הלאומית, דבר שיאפשר לי לסייע גם לנגב ולהתיישבות, 
הנדרש ולפעול להעברה מסודרת של התפקיד.בחודש הקרוב, במקביל ללימוד המערכת החדשה בה אפעל, אמשיך לנהל את 
תפקיד המנכ”ל מוגדר כמשרת אמון, וראש המועצה יפעל לפי הבנתו למינוי 
של מנכ”ל חדש ומתאים לתפקיד. אני סמוך ובטוח שיחד עם שמוליק והכוחות 
המצוינים המצויים במועצה, ותיקים וצעירים, תמשיך המועצה המיוחדת הזו 
להתפתח ולקיים אווירה של עשייה ושירות לתושב, כפי שכבר הושרש לפני 

ימיי כאן.
לחיי,  העשרה  בשנות  חוץ  כילד  לשביליה  הגעתי   – עבורי  בית  היא  נגב  רמת 
התחנכתי בה, כיהנתי בעבר כמזכיר קיבוץ רביבים, כמנהל הפנימייה במדרשה 
כאן  להתגורר  ואמשיך  כולו  לאזור  מאוד  מחובר  אני  המועצה;  מליאת  כחבר קיבוץ רביבים.וכחבר 
מרתק  מלמד,  וציבורי  אישי  במסע  שמוליק  עם  יחד  הייתי  שנים  כשלוש 
חוויה  היא  שמוליק  לצד  העבודה  למנכ”ל.  שמוניתי  ולאחר  לפני  ואינטנסיבי; 
יוצאת דופן ואני מודה על הזכות המפעימה והמלמדת לעבוד תחתיו בתקופה 

המרתקת הזו.
ותושביה.  הנגב  רמת  במרחבי  קשור  ואני  חיוביים  כוחות  במועצה  מצאתי 
ואהיה  הביניים  תקופת  במהלך  גם  מכם  ואחד  אחת  לכל  זמין  להיות  בהערכה גדולה,זמין עבורכם תמיד גם לאחריה.אמשיך  חגי רזניק       מנכ”ל              

אגרת אישית ממנכ”ל המועצה

במסגרת העמותה למען התושב והקהילה ברמת 
החקלאות  לקידום  מלגות  קרן  הוקמה  הנגב, 
ברמת הנגב לזכרם של פרופסור קולט צוריה ומר 
עמנואל שמין, בחסות חברת ג’נסיס ומו”פ רמת 
לסטודנטים  ל-13  מלגות  הוענקו  השנה  הנגב. 
תושבי  כולם  בחקלאות,  שונים  לימוד  מתחומי 
הנגב,  רמת  במו”פ  שנערך  בטקס,  הנגב.  רמת 
נכחו יענקלה מוסקוביץ, מנהל מו”פ רמת הנגב, 
נציג  גולומב  ועידו  הנגב  רמת  מיקב  צדוק  אלון 

חברת ג’נסיס.
פרופ’ קולט צרויה הייתה אישיות מיוחדת ובלתי 
נשכחת לכל מכריה. מחוקרי המים הבכירים של 
המכון  ואת  הכנרת  מעבדת  את  ניהלה  ישראל. 
את  ניהלה  בהמשך  והאגמים.  הימים  לחקר 
המחקר והפיתוח בנגב ובערבה מטעם הסוכנות 
בכישרון  מילאה  התפקידים  כל  את  היהודית. 
ובחריצות רבה, והצטיינה ביכולת התכנון והביצוע 
של מיזמים רבים בתחום החקלאות המדברית, 
ייצור  פיתוח  מליחים,  במים  שימוש  יישום  כגון 
בשנת  ועוד.  שונים  מיוחדים  וגידולים  זרעים 
ניר,  ואיציק  שמין  עמנואל  עם  כשנפגשה   ,1992
ערך  בעלי  זרעים  לגדל  מהרעיון  מאד  התלהבה 
תיזכר  קולט  לייצוא.  בנגב  רב  אינטלקטואלי 
עיצוב  על  בהשפעתה  במינה  מיוחדת  כדמות 

והחקלאות  המחקר 
בנגב  המדברית 
התגוררה  ובערבה. 
עד  כמעט  באשלים 

ימיה האחרונים. 
מר עמנואל שמין היה 
מהידידים הגדולים של 
בישראל.  החקלאות 
הנגב  את  לראות  רצה 
אמריקאי  פורח. 
שעסק  יהודי  ממוצא 
מתועשת  בחקלאות 
מרכזי  רשת  והקים 
סיטונאיים  הפצה 
וצמחי  מוצרי  להפצת 
גג  תחת  “הכל  נוי, 
נפגש  ב-1976  אחד”. 
בארה”ב עם יצחק ניר, 

 .2009 בינואר  פטירתו  עד  דרכם,  נקשרה  ומאז 
שמין הקים בישראל את קרן שמין להשתלמות 
לשיווק  המגמה  ואת  בחו”ל  חקלאיים  מדריכים 
עזר  ברחובות,  לחקלאות  בפקולטה  חקלאי 
לעזור  ורצה  מחקר,  ומכוני  חקלאיים  למדריכים 
בכל מה שהיה קשור לחקלאות ישראל. ב-1978 
עזר ליצחק ניר בפיתוח ענף השתלנות בישראל, 
רחבי  בכל  שתלנות  אנשי  עם  בקשרים  וסייע 
את  ניר  ושי  איציק  עם  הקים  ב-1994  ארה”ב. 
חברת זרעי ג’נסיס. מטרתם הייתה לפתח בנגב 
ולא עתירי תשומות. לראות  ידע  מיזמים עתירי 
ואת  באשלים  המתפתח  המרכז  את  שנה  מדי 
שטחי הזרעים בפריחתם, היו לפי דבריו הדברים 
ישראל.  את  אהב  מימיו.  שראה  ביותר  היפים 
התגאה  וידידים,  חברים  ספור  אין  בארץ  לו  היו 
בחקלאות ישראל וראה בפועלו בראיה עתידית 

כעבודה חלוצית.
הזכאים למלגה הם העוסקים בחקלאות ברמת 
תלמידים,  ומחקר,  טכנולוגיה  מפתחי  הנגב, 
משתלמים, מורים, מדריכים, חקלאים ונושאים 
טכניים הקשורים לחקלאות, כולם מתושבי רמת 

הנגב.

זוכי המלגות                      צילום: מנשה לוי

טקס הנחת אבן הפינה לבית הספר להכשרת משתלמים

משתלמים  כ-500  הנגב  לרמת  שנה  מדי  מגיעים  ובמסגרתו  שנים,  מעשר  למעלה  פועל  מתקדמת  בחקלאות  מחו”ל  משתלמים  להכשרת  הפרויקט 
מווייטנאם, מיאנמר ונפאל. המשתלמים לומדים אחת לשבוע לימודים עיוניים, ובשאר הזמן 

עוסקים בהכשרה מעשית במשקים באזור.
גדול,  ואודיטוריום  לימוד  כיתות  שיכלול  ספר  בית  מבנה  להקים  הוחלט  האחרונות  בשנים 

וישמש את פרויקט המשתלמים. המבנה, אותו תכנן האדריכל אברהם ז’אק, יוקם בכמהין.
אורחים  כ-300  בהשתתפות  הספר,  בית  למבנה  הפינה  אבן  הנחת  טקס  התקיים  החודש 
מהמדינות המשתתפות בפרויקט ומהארץ. הטקס התקיים במקביל גם בקליבלנד, באמצעות 

דרך מערכת וידאו-קונפרנס, שם השתתפו למעלה מחמישים מוזמנים. 
4 מיליון  2 מיליון דולר מתוך עלות הקמת המבנה שעומדת על  עמותת הנגב הבטיחה לגייס 
דולר. התורמים העיקריים הינם בני משפחת מלץ, שתרמו מיליון דולר עבור הפרויקט, ובזכות 

כך המבנה ייקרא על שמם.

מאות התלמידים מהמזרח הרחוק ייהנו ממבנה בכמהין

המבנה יכלול כיתות לימוד ואודיטוריום גדול

סדנא לכלכלת 
המשפחה

בסדנא ניתנו כלים לקביעת תקציב 
משפחתי וקביעת סדרי עדיפויות

בחודשים פברואר-מרץ התקיימה במועצה 
נולד  הרעיון  המשפחה.  לכלכלת  סדנא 
צוות המחלקה לשירותים  מתוך הבנה של 
קושי  ישנו  רבות  למשפחות  כי  חברתיים 
ברמה  השתכרות  אף  על  כלכלית  להתנהל 
עם  יחד  בנינו  הסדנא  תכני  את  סבירה. 
הגב’  המשפחה,  לכלכלת  מומחית  יועצת 
רוני בנימיני רוסו, שגם העבירה את הסדנא. 
כלכלי  לתכנון  כלים  ניתנו  במפגשים 
בניית  עדיפות,  סדרי  קביעת  משפחתי, 
במימון  כלליים  מושגים  חודשי,  תקציב 

למשפחות וכלים לטווח ארוך ובינוני. 
במפגשים  נעשו  התיאורטיים  הלימודים 
מפגשים  התקיימו  ובנוסף  קבוצתיים, 
את  ולהטמיע  להתאים  מנת  על  אישיים 
אחד  ומשפחה.  משפחה  לכל  התהליך 
שני  בהשתתפות  הכרחיות  היה  הדגשים 
דפוסים  לשינוי  להביא  מנת  על  הזוג  בני 
בו  משוב  הועבר  התוכנית  בסיום  מיטבי. 
משתתפי התהליך דיווחו על שביעות רצון 

גבוהה מתכני הקורס ודרך העברתם. 
בימים אלו נעשית הערכה לבחינת אפשרות 
מוזמנים  המעוניינים  נוספת,  סדנא  קיום 
חברתיים  לשירותים  למחלקה  לפנות 

בטלפון 08-6564145.

          שלומית ולרשטיין
          עובדת סוציאלית
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חינוכי, מקומי וקהילתי

עונים לקולות הקוראים
אגף ההנדסה הגיש לאחרונה 14 קולות קוראים 

למשרד החקלאות

אנשי יחידת חילוץ הר הנגב בראש מאמצי ההצלה בנפאל

רמון  ממצפה  נצר  עדי  ד”ר  המשפחה  רופא 
ניהלו  גוריון  בן  ממדרשת  סלע  אדם  והפרמדיק 
החירום  ארגוני  משלחת  של  השדה  מרפאת  את 
בקבוצה  יצאו  השניים  בנפאל.  ההתנדבותיים 
במסגרת  לקטמנדו,  מתנדבים  ואחד  עשרים  של 
הצלה”,  “איחוד  של  המשותפת  הסיוע  משלחת 
יחידות  של  הגג  ארגון   – פירסט  ועמותת  זק”א 
קרן  איגדה  המשלחת  את  בישראל.  החילוץ 

ישראלייף. 

קופ”ח  במרפאת  משפחה  רופא   ,)40( נצר  ד”ר 
רמון  מצפה  בין  השבוע  ימות  את  המחלק  כללית, 
לרמת השרון, בחר לשמש רופא במרפאה במצפה 
רמון מטעמים אידיאולוגיים. כמו כן, ד”ר נצר הוא 
בן  נמרוד  הנגב.  הר  החילוץ  ביחידת  מתנדב  רופא 
אהרון, מפקד יחידת החילוץ הר הנגב, מספר: “מיד 
שהוא  ראינו  ליחידה  נצר  ד”ר  של  הצטרפותו  עם 
באירועי  שעושה  צנוע  ואדם  רציני  מקצוע  איש 
חילוץ עבודה מצוינת. שמחנו מאוד כשהוא קיבל 

את ההזמנה שלנו להצטרף למשלחת לנפאל”. 
הפרמדיק אדם סלע )51( מתנדב ב”איחוד הצלה” 

נשוי  הוא  הנגב.  הר  החילוץ  וביחידת 
 )24( נדב  לשניים,  ואב  לחבצלת 
ב”איחוד  כחובש  הוא  גם  שמתנדב 
 .)19( וטל  החילוץ  וביחידת  הצלה” 
במשפחה  כי  מספרת  חבצלת  אשתו 
לעזור  יוצא  שהוא  לשמוע  שמחו 
ברור  לי  “היה  האדמה:  רעש  לנפגעי 
שהוא  ומה  ינחת  שאדם  שאיפה 
הצד  על  יעשה  הוא  לעשות,  יתבקש 

הטוב ביותר”.

נצר וסלע היו שותפים לכל המשימות 
עם  והקימו  הקבוצה,  של  העיקריות 
שדה  מרפאת  נוספים  מתנדבים 
למספר  סמוך  אסטרטגי  במיקום 
כפרים שנפגעו באורח קשה מרעידת 
ביקרו  הקמתה  מאז  האדמה. 
פצועים  מאות  השדה  במרפאת 
נפאלים, חלקם עם פציעות שעלולות 

מוטי  לדברי  חיים.  מסכנות  להיות 
וחבר  הצלה”  “איחוד  דובר  אלמליח, 

הכפר  לפיתוח  קורא”  “קול  החקלאות  משרד  פרסם  לאחרונה 
בניית  תכנון,  הכולל  רב  חומר  איסוף  לאחר   .2015-2017 לשנים 
בשעה  סיימנו  ורקע,  עמדה  ניירות  וכתיבת  פרויקט  לכל  מצגות 

טובה הגשה של 14 קולות קוראים!
לשם  ואם  לתכנון  אם  תקציב,  ביקשנו  עבורם  הפרויקטים  בין 
ביצוע: פיתוח מוקדי משיכה תיירותיים ושיפור פני היישוב )פארק 
ושביל  גוריון  בן  טיילת  התלויים,  הגשרים  טיילת  הסלע,  חרוטות 
אופניים מעיר הבה”דים לנווה מדבר(; קידום תכניות תב”ע ומתאר 
יישוביות ואזוריות )תב”ע באר מילכה, תב”ע עזוז, תוכנית מתאר 
במועצה,  הפתוחים  לשטחים  מתאר  תוכנית  גוריון,  בן  למדרשת 
נופי ושיפור פני היישוב ביישובים שונים(; קורסי הכשרה  פיתוח 

לבעלי תפקידים בנושא צמיחה דמוגרפית; ועוד.
מיליוני  עשרות  של  ובהיקף  נושאים  במגוון  בפרויקטים  מדובר 
המקוונת  הממשלתית  למערכת  הועלו  הבקשות  שקלים. 

)“מרכבה”( וגם הוגשו בדפוס. 
האחרונים  בשבועות  כימים  לילות  שעשו  ומור  לצורית  תודות 
ואופיר  לברני  מאוד,  גבוהה  ברמה  הנכסף  ביעד  לעמוד  מנת  על 
ההתגייסות,  על 
כולם  ומעל 
שהובילה  לשירה 
התהליך  כל  את 
סופו  ועד  מתחילתו 
רבה  במקצועיות 
גבוהה,  וברמה 
מאוד  מעט  עם 
בבית.  שעות 
רק  לנו  נותר  עכשיו 
ולראות  להמתין 
התקציב  מהו 
ולאילו  שנקבל 
על  מהפרויקטים. 

כך נעדכן בהמשך.

   
נתנאל כהן,

הנדסה  אגף  מנהל 
והתיישבות

ממשיכים בצמיחה הדמוגרפית

הפסח,  שלאחר  הימים 
הזמן  הם  האביב,  תחילת 
לעבוד  להתחיל  האידיאלי 
בשנה  לקיץ  הקליטה  על 
קורה:  כך  ואכן  הבאה, 
התקיים  טללים  בקיבוץ 
מתעניינות,  משפחות  יום 
חדשות  משפחות  ו-15 
בהרחבה;  מגרש  רכשו 
כנס  התקיים  בוקר  בשדה 
מיקמנו  בניצנה  בנים; 
חדשים  קרוואנים   10
למתעניינים;  סיור  וקיימנו 
את  מאכלסים  ברביבים 
פרנסה  כבר  יש  ברתמים  ב’;  שכונה  על  במרץ  עובדים  עם  במרחב  הקרווילות; 
דוכן  את  להרים  במשותף  מתארגנים  ניצנה  פיתחת  ובמושבי  לאדריכלים; 

ההתיישבות בתערוכת “אגרומשוב” בסוף יוני.
יחד עם זאת, אנו מגיעים גם לקהלי יעד חדשים – קבוצות של סטודנטים ברחבי 
הארץ העומדים לקראת סיום לימודיהם בתחומים שונים. הרעיון הוא לתפוס 
את הזוגות הצעירים רגע לפני המחשבה מה הם עושים בסיום הלימודים. רובם 
במועצה.  להתיישב  נכונות  ומביאים  הנגב,  ברמת  מהנעשה  מתלהבים  ככולם 
כמובן שלחלקם זה בבחינת “שלח לחמך על פני המים”, אך חלקם כבר דוחקים 
בי לבחור מגרש. המפגשים נולדו בפייסבוק ביוזמתו של נתנאל כהן, מנהל אגף 

הנדסה והתיישבות, ובעזרתן האדיבה של אושרה קמחי ואדווה לויד. 
הערב  את  שארגנה  המלגאים,  מתכנית  סטודנטית  למפלץ,  לנוי  ענקית  תודה 

הראשון בבאר שבע.
ומהיום  קליטה,  של  שגרירים  להיות  אתכם  הזמנתי  האחרון  המועצה  בעיתון 
“לגור  החדש  הפייסבוק  דף  את  ושתפו  היכנסו  פשוט   – יותר  קלה  המשימה 
ליצור קשר  והמשפחה שלכם(  )החברים  יוכלו המתעניינים  הנגב”, שם  ברמת 

ולקבל פרטים.
                 ממשיכים לצמוח ולגדול,

                 אופיר צימרינג,
                 צמ”ד רמת הנגב, אגף הנדסה והתיישבות

יום כדור הארץ ברמת הנגב 

ביום שלישי ה-12.05.15 התקבצו כאלף תושבים 
יום  לציון  שדה,  משאבי  בקיבוץ  הגילאים  בכל 
המקורי  התאריך  אומנם  העולמי.  הארץ  כדור 
משום  אך  באפריל,  ה-22  הוא  העולם  ברחבי 
לציין  החלטנו  הנגב  ברמת  הזיכרון,  ביום  שחל 
אותו בתאריך אחר באירוע שלם בסימן סביבתי, 
חינוכי וקהילתי כאחד. את האירוע הגתה היחידה 
פורמאלי,  הבלתי  החינוך  בשיתוף  הסביבתית, 
והפיקה אותו חברת נגב ברמה בכיכובן של נורית 

גיא ודורית קורין.
שלושה  הקים  שלו  החינוכי  והצוות  יישוב  כל 
והפעלה.  אוכל  למכירה,  מוצרים  שכללו  דוכנים 
אוכל  הכולל  סביבתי  בסימן  היו  הדוכנים  כלל 
פסולת,  הפרדת  מתכלים,  בכלים  שימוש  בריא, 
הפעלות בנושא מחזור וסביבה לילדים וכן דוכני 
ממכר אשר יוצרו מחומרים בשימוש חוזר. רווחי 
הבלתי  החינוך  לטובת  ישירות  חזרו  הדוכנים 
פורמאלי, ובכך הצלחנו להשאיר את הכסף שלנו 

בתוך הקהילה.
צין  ספר  בית  של  הירוקה  המועצה  תלמידי 
וכן  ולשינוי”  “לשימור  צילומים  תערוכת  הקימו 
הפעילו תחנת יצירה. במתחם נבנה שוק איכרים 
מקומי, ואף פעלה תחנת הסבר והדגמה בנושא 

סיור בעקבות נשים וצמחים
צוות בית ספר “משאבים” סיכם שנה של חינוך לקיימות

בלמידה  שנתית  מוסדית  השתלמות  של  סיכום  הינו  הסיור  וצמחים.  נשים  בעקבות  לסיור  “משאבים”  ספר  בית  צוות  יצא  הפסח  חופשת  לאחר  מיד 
משמעותית בשילוב חינוך לקיימות. את הסיור התחלנו בארוחת צהריים מפנקת שארגן צוות בית הספר, ומשם נסענו לתל שבע לביקור ב”בת המדבר”. 
שם נפגשנו עם מרים אבו רקיק ושמענו את סיפורה האישי המרתק על העצמת נשים בחברה הבדואית, דרך קוסמטיקה טבעית מסורתית. כמובן שסיימנו 

בקניית מוצרים טבעיים.
עירונית, שם פגשנו את מורן סקלמון מנכ”לית עמותת  והחווה לחקלאות  “קלישר” בבאר שבע  בגינה הקהילתית במרכז קליטה  לסיור  משם המשכנו 
“שבועת האדמה” שסיפרה לנו על חזונה לחקלאות עירונית בבאר שבע. לסיכום הסיור ביקרנו בגינה הטיפולית בבית העיוור, שם נפגשנו עם ניצה דהן, 

מטפלת בגינון, וראינו כיצד הגינה משרתת מטרות טיפוליות ושיקומיות.
בסיור פגשנו נשים המשפיעות ומשנות את סביבתן בדרכים שונות ומגוונות. המפגש עורר חשיבה אודות סוגיות בהן עסקנו לאורכה של ההשתלמות כולה.

שלומית אוסדון, מנהלת בית ספר משאבים           
אורלי גל-אור, היחידה הסביבתית, הרשת הירוקה           

 “השניים הצילו את חייהם של עשרות”

פרויקטים במגוון נושאים ובהיקף של 
עשרות מיליוני שקלים

אנרגטית.  התייעלות 
בצד השני של האירוע 
בה  במה  הוקמה 
הופיעו הרכבי מוזיקה 
ונערכה  מקומיים 
המשפחה  תחרות 
נושאת  הירוקה 
סיור  כגון  פרסים 
שובר  הסלט,  בשביל 
למדע  קרסו  לפארק 
בבאר  ללונדע  ושובר 

שבע. 
האירוע  ייחודיות 
אירוע  בהיותו  הייתה 
קהילתי,  מקומי, 
נמוכות,  עלויות  בעל 
 – ביותר  וחשוב 

חינוכי!
לשותפים  להודות  רוצה  הסביבתית  היחידה 
באירוע: החינוך הבלתי פורמאלי, בראשות אייל 
מור יוסף, דן שפירא ושניר, שהוביל את האירוע 
ביד רמה; קיבוץ משאבי שדה, שפתח את שעריו; 
בצורה  האירוע  על  שניצחה  ברמה  נגב  חברת 
ולכם התושבים, על השתתפותכם  יוצאת דופן; 
חיים  אנו  בה  לסביבה  ומקיים  חשוב  באירוע 

רופא ופרמדיק מהיחידה ניהלו את מרפאת השדה 

המשלחת לנפאל: “ללא ספק, השניים הצילו את חייהם של 
עשרות נפגעים בנפאל”.

אנו ממשיכים לשווק את המעבר למועצה בקרב קהלים חדשים

מפגש עם 21 סטודנטים מתעניינים

מי מפחד מזבוב החול?
בן  במדרשת  ייחודית  פעילות  עברו  הגנים  ילדי 

גוריון

הגנים  ילדי  הגיעו  האחרון  החודש  במהלך 
זבובי  בנושא  ייחודית  ופעילות  לסיור  במועצה 
גוריון. הילדים הכירו מקרוב  בן  החול במדרשת 
למעגל  ששותפים  החיים  ובעלי  הצמחים  את 
סיפורים  ובעזרת  הליישמניאזיס,  של  ההעברה 
בפני  להתגונן  כיצד  למדו  שונים  ומשחקים 
עקיצות זבוב החול. כל ילד קיבל חומרי הסברה 

ומשחקים הביתה.
בהמשך יקבלו גני הילדים ערכות הדרכה והסברה 
הכוללות חומרי רקע, סיפור, משחקים, תמונות 
ועוד. הערכות נכתבו ונערכו על ידי מרפאת הילה, 
בשיתוף  הירוקה  והרשת  הסביבתית  היחידה 
מהתוכנית  כחלק  שדה,  ספר  בית  עם  פעולה 

הארצית להפחתת מפגעי ליישמניאזיס. 

מרפאת  ומחקרים,  פרויקטים  רכזת  ברגר,  רותי 
הילה

אורלי גל-אור, היחידה הסביבתית, הרשת הירוקה
קהילה  אגף  גנים,  רך  גיל  מנהלת  פריאל,  מיכל 

וחינוך

רווחי הדוכנים חזרו ישירות לטובת החינוך הבלתי פורמאלי

ולכדור הארץ כולו.
  

   עלית וייל-שפרן, מנהלת היחידה הסביבתית 
   הילה קפלן, רכזת פרויקטים 

   אורלי גל-אור, הרשת הירוקה, היחידה   
   הסביבתית

הידעתם? מספר התושבים ברמת הנגב 
בנובמבר 2014 – 6325,  במאי 2015 – 6532 

)נתוני משרד הפנים(
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חינוכי, מקומי וקהילתי

שותפות חדשה לרמת הנגב
הקהילה  עם  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם 

היהודית בניו מקסיקו 

נשיאת  בראשות  נציגים,  שמונה  בת  משלחת 
החודש  ביקרה  מקסיקו,  ניו  היהודית  הפדרציה 
ברמת הנגב במטרה להכיר את המועצה, לעמוד 
פעולה  לשיתוף  הסכם  על  ולחתום  אתגריה  על 
חברי  נפגשו  הסיור  במהלך  הקהילות.  שתי  בין 
במוסדות  וביקרו  האזור  תושבי  עם  המשלחת 
הגבול  לאורך  ישובים  חקלאות,  מפעלי  חינוך, 

ואתרי תיירות. 
בטקס צנוע וחגיגי, בהשתתפות נציגי קהילת ניו 
מקסיקו ומנהלי מחלקות המועצה נחתם הסכם 
בין  הקשרים  טיפוח  פעולה,  לשיתוף  עקרונות 
חברי הקהילה היהודית בניו מקסיקו לבין רמת 
הנגב, התחייבות משותפת לקדם עשייה הדדית 
שיתוף  דרך  משותפת  יהודית  לזהות  וחיבור 
הקהילות  יחליטו  עליהם  שונים,  בתחומים 
במשותף באמצעות ועדת היגוי משותפת. כמו 
משלט  הלוט  את  המשלחת  חברי  הסירו  כן, 
חלב  טיפת  במרפאת  מזוזה  ותקעו  התרומה 
מקסיקו  ניו  שקהילת  במועצה, 

תרמה להקמתה.
האמנה  וחתימת  המשלחת  ביקור 
התאפשרו הודות לפעילות של שנה 
ופעולות  שיחות  נתקיימו  בהם  וחצי 
שתי  בין  ואמון  היכרות  ליצירת 

הקהילות. 
זהו  שלחלקם  המשלחת,  חברי 
התפעלו  בישראל,  הראשון  הביקור 
עמוקות מהאזור וציינו כי הם מצפים 
פיתוח  לקראת  רבה  בהתרגשות 
בישראל,  קהילה  עם  גומלין  יחסי 
קשרים שחשובים עבורם כמו עבור 

רמת הנגב. 
ריפמן,  שמוליק  אמר  ברכתו  בדברי 
היא  זו  שותפות  כי  המועצה,  ראש 
לפיו  המועצה,  בחזון  נוסף  נדבך 
מוטלת עלינו החובה לפעול להבטחת 
ויצירת איכות חיים  הזהות, הפיתוח 
עם זהות יהודית ליהודים באשר הם.  קהילת ניו מקסיקו תרמה להקמת מרפאת טיפת חלב

ל-148  מלגות  חילקה  דייויס  קרן 
סטודנטים

בני הזוג ביקרו החודש במועצה

דייוויס  וג’ואן  לורנס  את  אירחנו  החודש 
מלאס וגאס, שעל שמם הקמנו קרן מלגות 
הפדרציה  עם  בשותפות  גבוהה,  להשכלה 
וגאס, המועצה האזורית  היהודית של לאס 
ופר”ח. הקרן חילקה השנה, בפעם הרביעית, 
מלגות ל-148 סטודנטים מרמת הנגב, בשווי 

כולל של 850,000 ₪.
השנה  דייויס,  קרן  חזון  וברוח  לשמחתנו, 
המעורבות  מפרויקט  חלק  היו  מלגאים   89

החברתית שהפעיל מרכז הצעירים.
ללא ספק, מאז החל הקשר עם לורנס וג’ואן 
שותפים  ילדיהם  וגם  הם  הפכו  דייויס, 
מלאים וחמים, התורמים, מעורבים ופעילים 
הנגב.  רמת  ופיתוח  לקידום  בעשייה 
דייוויס מגיעה לבקר ברמת הנגב,  משפחת 
ורבים  הפכה להיות חלק אמיתי מהמועצה 
מכירים  כבר  ומהתושבים  מהסטודנטים 
אותם. גם השנה הם רצו לראות את שלומית 
אוסדון, מנהלת בית ספר משאבים, והפיתוח 
בן  ביקור בארכיון  כלל  הנפלא שם. הביקור 
שמצא  פורטוגז,  עדי  ד”ר  בהובלת  גוריון, 
מכתב מבן גוריון ליהודים מלאס וגאס למען 
בנוסף  זאת  וכל  במדרשה!  תיכון  הקמת 
מרתקים  מפגשים   – עליהם  האהוב  לחלק 
בסיום,  הצעירים.  מרכז  של  החבר’ה  עם 
עוד  “כל  לורנס:  אמר  במו”פ,  מרגש  בטקס 

אני חי, מפעל המלגות ימשיך”.

ערן דורון  
מנהל אגף קהילה חינוך ושותפויות   

“כל עוד אני חי, מפעל המלגות ימשיך” 
צילום: מנשה לוי

משאבים חוגגים עצמאות

ילדי בית הספר יצאו לטיול בעקבות הלוחמים 
לשחרור הנגב

בית  אירוע  ברציפות  שלישית  שנה  כשמציינים 
ואכן,  כמסורת.  זאת  להגדיר  מתחילים  ספרי, 
יצאו  עברו,  בשנים  כמו  שהשנה,  שמחים  אנו 
כל תלמידי בית הספר והצוות החינוכי בהדרכת 
“שדה  שדה  ספר  מבית  הנפלאים  המדריכים 
בוקר”, עם תגבור של הש”ש של ניצנה, לטיולים 
במלחמת  הנגב  לשחרור  הלוחמים  בעקבות 

העצמאות.
ועד ההורים ארגן עשרות הורים מתנדבים שליוו 

בריא  ואף  טעים  לכיבוד  ודאגו  הטיולים,  את 
ההורים  מהטיולים.  הילדים  של  הגעתם  עם 
ילדיהם.  עם  חצר  משחקי  תחנות  הפעילו  גם 
גבורה  מטיולי  המעבר  היה  שבקצפת  הדובדבן 
מרגש  בטקס  העצמאות,  יום  לחגיגת  ולחימה 
שבו השתתפו במחול ובשירה כ-220 תלמידים 

ותלמידות.
העצמאות  יום  את  ולחגוג  להצליח  החלום 
משאבים,  קהילת  כל  בהשתתפות  למדינתנו 
באופן משמעותי הן ברמה החווייתית והן ברמה 
אנו  גדולה.  בגאווה  אותנו  ממלא  הלימודית, 
מברכים את בית ספר צין שהלכו בדרכנו וחגגו 
אף הם השנה את יום העצמאות בטיול ובטקס 
בית ספרי. הלוואי וכל תלמידי רמת הנגב יצטרפו 

בשנה הבאה לפרויקט זה. 

נבחרת אשכולות החשיבה זכתה במקום השלישי
הנבחרת השתתפה באולימפיאדת החשיבה

השתתפה  צין  ספר  בית  של  החשיבה  אשכולות  נבחרת 
באולימפיאדת החשיבה ה-19. התלמידים הגיעו למקום השלישי 
והמכובד על ידי צבירת נקודות קבוצתית. במסגרת האולימפיאדה 
השתתפו הילדים בטורניר קורידור )מעיין סטקבק(, דמקה )איתי 
ואוקטי )אוהד דויטש(. את הנבחרת  )נועם כהן(  וייסבורד(, אבלון 
הספר.  בבית  חשיבה  לאשכולות  המורה  אוזנה,  נחמה  הובילה 
ספורטיבית  התנהלות  והפגינה  מכובדת  בצורה  התנהגה  הקבוצה 

והומניסטית לאורך כל התחרות.
    

אורי רבה     
מנהל בית ספר צין  הקבוצה הפגינה התנהלות ספורטיבית    

דרום  ליגת  אלופת   – ב’  נערים  קבוצת 
בכדורסל

הנערים, תלמידי כיתה ט’, התגברו על כל הקשיים 
וניצחו

קבוצת  את  מאמן  אני  בה  השלישית  השנה  זוהי 
נערים ב’, חבורה של שחקנים המתאמנים ברצינות 
מכיתה א’. במשך השנים, עזבו שחקנים והצטרפו 
הקבוצתית  והלכידות  הנשמה  הלב,  אך  חדשים, 

הולכים עימה פועמים וגדולים לאורך כל הדרך.
הליגה  באליפות  זכו  ה’  בכיתה  הנערים  היו  עת 
עונה  לאחר  וכעת,  סל  קט  לקבוצות  המחוזית 
מוצלחת במיוחד, זכו שוב וחגגו את אליפות מחוז 
הקבוצה  הגיעה  האחרונות  בשנתיים  הדרום. 
וקבוצתי,  אישי  תהליך  ובעקבות  ו-5,   4 למקומות 
בבית,  השקיעו  השחקנים  שנים  שלוש  במשך  בו 
הגיעו לאימונים באופן קבוע, עבדו יחד בזמן אימון 
לאימון  מאימון  הקבוצה  השתפרה  לו,  ומחוצה 
ומשנה לשנה. הקבוצה הפכה לחבורה שאיימה על 
העונה  מתחילת  שניסו  בטבלה,  הצמרת  קבוצות 

לעצור אותה מלהגיע לאליפות.

פסח בתנועה
חברי גער”ן בטיולים וסיורים

החופש  את  לסכם  סוף  סוף  אפשר  מאחורינו,  כשפסח  עכשיו, 
שבת  ביום  מוקדם   ,28.3 בתאריך  כולנו.  על  שעבר  המטורף 
את  לבנות  המועצה  של  המדהימים  הטרומפים  יצאו  בבוקר, 
המחנה לקראת בואם של החניכים. 200 חניכי ד’-ו’ של המועצה 
ופרסת  סהרונים  הר  האמוניטים,  קיר  רמון,  במצפה  טיילו 
בכל  עמדו  והחניכים  מצרים,  יציאת  היה  המחנה  נושא  נקרות. 
וריקודים.  בשירים  ממצרים  ויצאו  בהצלחה  שלהם  המשימות 
תותחים  היו  המדריכים  רבה,  בהצלחה  עבר  המחנה  הכל  בסך 

ובלי הטרומפים לא היינו מסתדרים!
דרום.  מחוז  של  פסח  לטיול  ז’-ח’  חניכי   50 יצאו  למחרת  כבר 
הטיול היה לא פשוט, אבל הם עמדו בו בהצלחה רבה, וגם הגשם 
לא שבר אותם. עכשיו הכל זכור כחוויה שלא נשכח לעוד הרבה 

זמן!
כל הכבוד למדריכים המדהימים שמשקיעים, מתמידים ולעולם 
חניכים  הביתה  שהחזרתם  בטוחים  אנחנו  מתייאשים.  לא 

עייפים אך מאושרים, עם חיוך ענק על הפנים. אין עליכם!
בחול המועד, קומונת גער”ן 10 עברו במספר יישובים במועצה – 
טללים, שדה בוקר ואשלים, שם ערכנו הפנינג עפיפונים. שמחנו 
לעבור ביישובים ולהכיר את המשפחות והקהילה של החניכים 

שלנו, ואנו מקווים שההפנינג יהפוך למסורת בשנים הבאות!

גער”ן 10      

לטיול יצאנו – הצגת ילדים מוסיקלית
ההצגה המקומית סיכמה שנת פעילות המושתתת על שירי נעמי שמר

אני גיטרה
הרוח מנגן עלי
בחילופי עונות

אני גיטרה
מישהו פורט עלי

בחילופי המנגינות

כך כתבה נעמי שמר באחד מהיפים שבשיריה הרבים. בהפקה שהועלתה החודש, ציינו 
את פועלה של נעמי שמר המשוררת ואת אורנה חולתי שלנו ז”ל – אשת חינוך, חברה, 

אם ושותפה לדרך. 
ידעה  נעמי שמר,  ומעלה. כמו הגיטרה בשירה של  אורנה הייתה אשת חינוך משכמה 
אורנה ליצור מנגינות מהרוחות החולפות. כל שינוי בטבע, כל אירוע בחצר, כל שיר או 
סיפור, הפכו בידיה של אורנה לכלי למידה, לאמצעי חינוכי. הייתה לה יכולת מופלאה 
להביא את העולם כולו אל ילדי הגן בנגיעות מדודות. וכך הפכו שירים, סיפורים, חגים 
ושינויים בטבע לתכניות חינוכיות מפורטות, למערכים מובנים שמטרתם להעשיר את 
הילדים וללמוד מן החוויה. כל מי שהכיר את אורנה למד ממנה. הלימוד, ההדרכה, היו 

חלק ממנה. 
שמר.  נעמי  של  שיריה  פי  על  שבנתה  חינוכית  תכנית  מצאנו  אורנה  של  פטירתה  עם 
וחולקה לגננות המועצה. רצה המקרה, או  זיכרון  התכנית החינוכית הודפסה כחוברת 
נעמי  של  לפטירתה  עשור  ציינו  השנה  ובאותה  מלמעלה,  מכוונים  באמת  שהדברים 
שמר. הגננות, מטבע הדברים, ניצלו את החוברת ועסקו במהלך השנה בגן בשיריה של 

נעמי שמר. אך טבעי היה שמסיבות הסיום יעסקו אף הן בנושא זה.
את  הרימה  תמר  דוד.  תמר   – למוסיקה  נפלאה  מורה  בגנים  השנה  לנו  יש  לשמחתנו, 
הכפפה, הצטרפה אליה אנה חזקיהו על הכתיבה והבימוי, ועם צוות מנצח שכזה נולד 
לנו הערב הזה, ערב סיכום שנת הפעילות בגנים, המושתת על שיריה של נעמי שמר, 

בהשראתה של אורנה חולתי. 

החניכים חזרו עייפים אך מאושרים

לציון עשור לפטירתה של נעמי שמר             צילום: מונה רפאלי

מופעי סיום של חוגי המחול
חוגי המחול יחגגו סיום שנה במופע פתוח

הנה הם מתקרבים וכבר הם כאן – מופעי הסיום 
ללא  ברביבים.  גולדה  באולם  המחול  חוגי  של 
ספק זאת כבר מסורת, וביום רביעי 10.6.15 יצפו 
ילדי בתי הספר של צין ומשאבים במופע הסיום 
של 150 ילדי החוגים למחול של מתנ”ס רמת נגב. 
והמשתתפים  שונים,  בסגנונות  ריקודים  במופע 
לספסל  הקרובים  חבריהם  יהיו  ספק  ללא 

הלימודים בכיתה, אלה שהם פוגשים בהפסקה.
18:00, יתקיים מופע מורחב לכלל  בערב, בשעה 
התושבים ובכניסה חופשית. המופע מיועד לכל 
פעילות  שנת  של  סיומה  את  ויציין  המשפחה, 
השאר  בין  נגב.  ברמת  למחול  המרכז  של  ענפה 
יבוצעו ריקודים בסגנונות ג’אז, מודרני, היפ הופ, 
מתוך  קטעים  גם  בו  וישולבו  ובלט,  ברייקדאנס 
מופע להקת המחול מומנטום, הלהקה הייצוגית 

של רמת נגב, “מתקפת החייזרים”.
כולנו  נתכנס   20:00 בשעה   11.6.15 למחרת 
את  במלואה  שתחשוף  הלהקה  במופע  לצפות 
באולם  זאת  גם  החייזרים”,  “מתקפת  היצירה 
עם  הלהקה  עבדה  השנה  ברביבים.  גולדה 
הכוריאוגרפית/ רקדנית /יוצרת הגברת שיר סגל.

המחלקה לספורט והעשרה    

השנה הייתה מאתגרת במיוחד, כתוצאה מעליית 
נופי  לתיכונים  והצטרפותם  ט’  לכיתה  השחקנים 
ולתיכון לחינוך סביבתי, הקשיים בתיאום  הבשור 
הדרישות  והקבוצה,  התיכונים  פעילות  זמני 
בליגת  מדרגה  ועליית  לימודית  מבחינה  הגבוהות 
איכותיות  קבוצות  עם  התמודדות  תוך  הכדורסל 
נרתמו  אלו  קשיים  בזכות  ואולי  למרות  מאוד. 
השחקנים להשקעה גדולה והגבירו את מחויבותם 

לקבוצה. 
ברצוני להודות לצוות המחלקה לספורט והעשרה 
דיין,  למאיר  העונה;  כל  לאורך  והסיוע  הליווי  על 
לאמן  אפשרות  לי  שנתן  על  הכדורסל,  תחום  רכז 
גיל,  לרותי  המקצועית;  ההכוונה  ועל  זו  קבוצה 
התמידי  הסיוע  על  ההורים  לכל  הקבוצה;  מנהלת 
בכל דבר ועניין; ולשחקני הקבוצה: אלון ענבר, נטע 
סיגל,  אביב  חן,  רז  רפאלי,  רנה  גיל,  עידו  פריאל, 
מיכאל גוניקמן, שקד פרקש, סהר שליש, עדי וינד, 

נדב נייאגו, שחר שלום ובר עדות.

יניב רבינס   
מאמן כדורסל   

המחלקה לספורט והעשרה   
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

“הוא משלנו”
לביקור  לניצנה  לובה  שבא  הפעמים  באחת 
השבועי, הקפצתיו בסיום היום לב”ש. שם חיכה 
הציוד,  העמסת  בזמן  שהתעניין,  מונית  נהג  לנו 
קלה  במבוכה  ביקשתי  משלנו”.  לובה  “האם 
שיפרש כוונתו, והוא ענה: “הוא בטח עירקי, אולי 
סורי, יענו חלבי או משהו כזה”. אמרתי בנחרצות 
שהוא נולד במוסקבה! התעשת הנהג המאוכזב 
ואמר: “אין דבר, הוא כמו משלנו”. כך היה לובה, 
למרות האשכנזיות שבו והדעות של שמאל חזק, 
התחבב על העם והיה אצל רבים שפגשו בו אחד 

“משלנו”. 
מנהיגות בשתיקה

מקייטנת  אתיופי  נער  להדיח  רציתי  אחד  בקיץ 
יותר  קיץ. הוא הגדיש את הסיאה ועשה בעיות 
החלטתי  מאי.  ממחזור  גולני  פלוגת  מאשר 
לשלוח אותו במונית לביתו באשקלון. כך נזדמנו 
למשרדי נהג מונית עצבני, שעישן בשרשרת כמו 
עזרא מהשיר “משיח לא בא”, אני, הנער האתיופי 
ולובה, שנקלע באותו ערב לביקור ונשאר לישון. 
גבול  כל  שעבר  לנער,  כמחנך,  להבהיר,  ניסיתי 
ולכן הוא צריך “להיות גבר” ולשלם את המחיר. 
לו,  שנוותר  ואמר  התחכם  מצוי,  ערס  כמו  הוא, 
ושההורים שלו בכלל לא בבית, ואם נשאיר אותו 
ללא השגחה הוא יתבע אותנו ועוד כמה טריקים 
מאלה. הילד הזה או שיהיה הרמטכ”ל האתיופי 
השחורים  “הפנתרים  ארגון  ראש  או  הבא, 
טיעונים  ולהביא  בלב  לגעת  יודע  הוא  חדשים”. 
חזקים מהולים בדמעות, שבא לך לוותר ולאמץ 
מזה  ארוך  שהיה  ומתן,  משא  אחרי  כילד.  אותו 
שהפעם  סיכמנו  הפלסטינים,  עם  שמתנהל 
ייסע. יחד עם זאת, מכיוון שהוא מתחרט ורוצה 
להוכיח את עצמו, יבוא שוב למחנה הבא בשבוע 
שיחות  של  שעות  ארבע  חדש.  דף  ויפתח  הבא 
אני  אור קלוש, הנער,  לילה עם  במשרד. מנורת 
ולובה. מדי פעם נהג המונית הכניס את הראש, 
מלא במסך עשן, ללחוץ שנסגור עניין. כשהילד 
ענה  והוא  שתק,  מדוע  לובה  את  שאלתי  נסע, 
בכל  סיוע  לקבל  צריך  המנהל  הטיפול  שבשעת 
בנער  שהטיפול  ובגלל  בשתיקה.  אפילו  תחום, 
היה נחרץ, הומני, מכבד אך אסרטיבי, הוא שתק 
ואהדה. אני לא מכיר רבים  שתיקה של תמיכה 
במשבר  טיפול  בזמן  שעות  כמה  יושבים  שהיו 
גילם  ממרום  הצעה  מציעים  או  מעירים  ולא 

וניסיונם. לובה שתק! שתיקה תומכת.
ח”כ סניטר בבית חולים

כבוגר מלחמת יום הכיפורים, אני מבין כמו בני דורי 
את הטראומה שאחזה בנו. לובה הח”כ, שכבר כיהן 
“העבודה”,  מזכ”ל  היה  ואף  בכנסת  כמה קדנציות 
החליט לעשות מעשה. היה מתייצב יום יום בחלוק 
לבן בבית החולים בתל אביב ונהיה לסניטר מתנדב. 
רצפות  מנגב  היה  וחשובה.  פשוטה  מלאכה  עשה 
ממקום  החמצן  בלוני  את  מעביר  החולים,  מסחי 
יום  מוגבלים.  שהיו  מי  של  עגלות  ודוחף  למקום 
יום התייצב בחלוק לבן. מעת לעת היה מעביר זמן 
החולים ב”סמול טוק”. פעם אמר מנהל המשמרת 
ההוא  “המתנדב  לובה:  על  מצביע  בעודו  לחברו, 
הרופא  חברו  שאל  קוקו...”.  קצת  מה,  אבל  מצוין, 
מדוע הוא מייחס לו את אי השפיות, ענה המנהל: 
מה,  אבל  וביעילות,  באהבה  דבר  כל  עושה  “הוא 

שהוא  שמועה,  להפיץ  דואג  הוא  מגלומן.  קצת 
חבר כנסת”... חברים: הראו לי כמה ח”כים מאלה 
יהיו מוכנים להתנדב בבית  בזמן האחרון  שנבחרו 
חולים  מיני  כל  של  התחת  את  ולנקות  חולים 

ופצועים? 
עלייה שנייה )מאוחרת(

בן  בטקס הסיום של הש”שים, כשלובה היה כבר 
85, התגרו בו כמה צעירים וביקשו ממנו תמונה על 
“הסלע הצף”. הסלע הצף הוא פסל בחזית משרדי 
בגובה  בטון  קורות  שתי  על  תלוי  סלע  ובו  ניצנה, 
כמה מטרים. העלייה אליו דורשת תושייה ומשנה 
תוך  לא”.  “למה  להם:  ואמר  התבלבל  לא  זהירות. 
רבע שעה הגיע סולם, וכל השאר היסטוריה. בעליה 
גבהים קשה,  פחד  יש  לב שללובה  שמתי  למעלה 
הרגלים שלו רעדו. למרות הפחד והגיל המתקדם, 
בעד  מדברת  התמונה  ועשה!  אמר  בבחינת  היה 

עצמה. 

מועצה אזורית רמת הנגב, 
פותחת בשנה”ל הבאה, בי”ס ממ”ד לתלמידי רמת הנגב.

בית הספר יפתח את שעריו לתלמידי כיתה א-ג 
בספטמבר 2015.

לפרטים נוספים ולהרשמה נא לפנות לערן דורון ומאיה אלמליח,

הורים ותלמידים יקרים!

maya@rng.org.il :מייל

חינוכי, מקומי וקהילתי

אורחים אבל בני בית
לחברי  המועצה  את  מחבר  חדש  פרויקט 

המכינות, שנות שירות וגרעינים 

מכירים  חלקנו  מאד,  מקרוב  מכירים  חלקנו 
אבל  עליהם.  שמענו  רק  וחלקנו  במרחק  קצת 
מקום  כל  מחיים  מאיתנו,  חלק  ממש  פה,  הם 
נותנים  מתנדבים,  תורמים,  נמצאים,  הם  שבו 
אלה  ומגשימים.  חולמים  משקיעים,  מעצמם, 
המועצה,  וגרעיני  ש”שים  המכינות,  חניכי  הם 
איכותיים  צעירים,  חבר’ה  ל-200  קרוב 
רחבי  מכל  למועצה  שמגיעים  ומדהימים 
שונות  הן  המסגרות  בלבד.  אחת  לשנה  הארץ 
העשייה  היא  לכולן  המשותף  אך  ומגוונות, 
הבלתי פוסקת למען פעילויות שונות ומשימות 

מיוחדות תחת גגה של מועצתנו.

אז מלגאית  ענבר סאלר,  לפני כשנה התחילה 
במרכז  החברתית  המעורבות  בקבוצת 
לתחושת  המוקדש  פרויקט  הצעירים, 
19, במטרה  השייכות של אותם מתנדבים בני 
שירגישו במהלך השנה שלהם פה שהמועצה 
ממש  ביתם,  הם  בפרט  הצעירים  ומרכז  ככלל 

כפי שהם הבית של כל שאר צעירי המועצה.

המעורבות  לקבוצת  אני  גם  הצטרפתי  השנה 
הפרויקט  את  להמשיך  ובחרתי  החברתית, 
של ענבר מתוך הבנה עד כמה הוא חשוב לנו. 
יצרתי קשר עם כל המסגרות, נפגשתי איתם, 
האפשרויות  ועל  הצעירים  מרכז  על  סיפרתי 
ואפילו  השנה  במהלך  בפניהם  העומדות 
אחריה. בהמשך השנה המשכתי לחשוף אותם 
יוזמות,  בפיתוח  לסייע  מועצתיות,  לפעילויות 
ליצור מפגשים בין המסגרות השונות, לפרסם 
פעילויות  ועוד  ידם  על  שאורגנו  פעילויות 

קטנות וספונטניות.

40 ערב הוקרה,  ייערך בפאב   2.6 ביום שלישי 
לכל  מהמועצה  בלבד(  )זמנית  ופרידה  סיום 
יום  מתוכנן  יולי  ובמהלך  האלה,  הצעירים 

התנדבות משותף של כולם למען המועצה.

שנטי  לקומונת  גדולה  תודה  לבינתים  אז 
סביבתי,  לחינוך  התיכון  קומונת  במדבר, 
מדריכי בית ספר שדה שדה בוקר, מכינת הנגב, 
דרך  מכינת  המדבר,  כוכבי  אשלים,  קומונות 
יוצר.  וגרעין  עודד  גרעין  ניצנה,  קומונת  ארץ, 
עד  תרגישו  הזו  השנה  שלאחר  מקווים  אנחנו 
ותצטרפו  שתחזרו  רוצה  הצעירים  מרכז  כמה 

להיות חלק מאיתנו גם בעתיד.

         שי כסה, ניצנה
         סטודנטית בקבוצת המעורבות  

         החברתית של מרכז הצעירים

סדנת אורח חיים בריא
על הסדנא שבמסגרת פרויקט מעורבות חברתית 

במרכז צעירים 

לנטורופתיה.  ג’  שנה  סטודנטית  מוריה,  אני 
של  החברתית  המעורבות  בקבוצת  כמלגאית 
בחודשים  העברתי  הנגב,  ברמת  הצעירים  מרכז 
לתחום  שקשורות  הרצאות  מספר  האחרונים 
הנטורופתיה במועדון מושב קדש ברנע. בשלושת 
לאורח  הגישה  עקרונות  הועברו  הסדנא  מפגשי 
והדרכה  הבריאות  לשימור  דגשים  בריא,  חיים 
המידע  ניתן  שבמסגרתה  מהגוף,  רעלים  לניקוי 
הדרוש כדי לבצע את תהליך הניקוי באופן עצמאי 
בסדנא  הרחב.  הידע  לעולם  קישור  תוך  כמובן,   –
האחרונה חילקתי למשתתפות חוברות מסכמות, 

תפריטי מזון בריא ותוכן העשרה.
תאורטי,  חומר  כלל  בהרצאות  שהועבר  החומר 
והיבטים  ופיזיולוגיה  אנטומיה  על  בדגש 
כן,  התנהגותיים של הגוף במצבים מסוימים. כמו 

הסדנאות נגעו בעקרונות בסיסיים בביוכימיה של 
המזון והמסלול הפיזיולוגי שלו, בהתאם לתפיסת 
הגוף  איך  להבין  צריך  אדם  לפי  הטבעית  הרפואה 
שלו פועל. גישה זו גורסת שרק כך יכולים אנשים 
להתייחס אל גופם באופן ראוי, בניגוד למצב שבו 
הם פועלים על גופם מתוך היצמדות לכללי אצבע 
תאוצה  שתפסו  קלורי  ערך  דלי  לתפריטים  או 
תת  של  מסוימים  למצבים  רבים  אנשים  והביאו 

תזונה.
נהנו  להרצאות,  הגיעו  ניצנה  פתחת  תושבי 
והשתתפו, אך לא רק הם. לי, באופן אישי, היה כיף 
בהעברת  להתנסות  המפגשים,  את  להעביר  גדול 
הידע שרכשתי בלימודיי ולשתף אותו עם אנשים 
זו ההזדמנות להוקיר תודה לכל  הצמאים להכירו. 
ידע  שלא  ומי  האלה.  במפגשים  חלק  שלקח  מי 
להירשם  בשמחה  מוזמן  להגיע,  היה  יכול  לא  או 
לפיקניק בריא שייערך בשבת 30.5 בחורשת ניצנה. 
קשר,  עמי  ליצור  מוזמנים  המועצה  תושבי  כל 

בטלפון: 052-4049995.
           מוריה פיליפוב

סיפורים קטנים ולובה גדול. במלאת 5 שנים להסתלקותו

יוני חם בפאב 40

Lazer Lloyd Blues Band - 4/6

10/6 - אביתר בנאי

13/6  - איה כורם

20/6 - אתם זוכרים את השירים – 
   ערב מחווה ליוסי בנאי

25/6 - קרולינה בהופעה חיה

פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק
 של פאב 40 ושל מרכז הצעירים

אמר ועשה! לובה ואני על הסלע הצף
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פינת הגינון המדבריאדם, מקום

היסטוריה לצד נוף עוצר נשימהכשצמחים עושים עלייה
לבקר  הוא  המדברי  הגנן  מ”מטלות”  חלק 
חדשים  צמחים  ולהכיר  הארץ  ברחבי  במשתלות 
לשרון,  עד  הצפין  הגנן  הפעם  לדרך.  חברים  וכן 
ידידיה.  בכפר  מלצר  במשתלת  הפתוח  ליום 
גם  זמן  נותן השראה, אך באותו  ביקור כזה תמיד 
נראים  תמיד  זה  באקלים  הצמחים  כי  מתסכל, 
במדבר.  מאשר  ופורחים  ירוקים  גדולים,  יותר 
סימה כגן הרצתה על עבודתה במכון וולקני, משרד 
מאקלמת  היא   – פרחים  במחלקת  החקלאות, 
צמחי נוי לארץ )זוהי העבודה הכי נחשקת בעולם 
ברחבי  מסתובבת  שהיא  שנה   30 זה  הגנן(.  בעיני 
ודרום  ארה”ב  אוסטרליה,  כמו  בארצות  העולם, 
להתאים  שעשויים  צמחים  ובוחרת  אפריקה, 
מעניינים,  ואנשים  צמחים  פוגשת  היא  לגינות. 
בוטני.  כל-טוב  מלאה  מזוודה  עם  חוזרת  ולבסוף 
בארץ, לאחר שנערכות בדיקות לבריאות הצמחים 
כמינים  שבהשתלטותם  הסיכון  והערכת  בהסגר 
פולשניים )על זה נרחיב בפינה הבאה(, היא מרבה 
הנבחרת  לארץ  זיקתם  את  בודקת  הצמחים,  את 
ולבסוף מפיצה אותם בקרב משתלות. וכך הגינות 
בארץ מורכבות, כמו אוכלוסיית התושבים, מבליל 
מברזיל,  בוגונביליה  העולם:  מקצוות  מהגרים  של 
ונציץ  מסין  היביסקוס  מאוסטרליה,  קליסטמון 

מדרום אפריקה.
וחזרה לגינתנו הקטנה במדבר, הפריחה בשיאה וכל 
להגדיל השקיה,  הזמן  זה  גידולם.  הצמחים בשיא 

להמשיך לעשב עשבים מתחרים, וגם לדשן. 

פינת הצמח המדברי
 Senna corymbosa סנא )כסיה( סוככנית

הסנא שייך למשפכה מיוחסת – משפחת הכליליים 
)כמו חרוב וכליל מסדרת הקטניות(. מקורה מדרום 
אמריקה. הסנא, שיח פרוע המגיע לגובה של מטר 
וקוטר של 1.5 מ’, פורח מאפריל-דצמבר בפריחה 
צהובה שופעת. בחורף יש לגזום אותו עד הקרקע. 
מיוחדים.  תנאים  או  מים  הרבה  צריך  אינו  הוא 
הוא במיטבו בשמש מלאה או צל חלקי. הוא יכול 

לשמש לכיסוי קרקע או לאורך גדר או חומה.
 

גלעד מיכאלי,    
www.karkash.com   

הדרך  בצד  השוכן  המבנה  מהו  פעם  תהיתם 
עוברים  רבים  מטיילים  צין?  למעלה  בסמוך 
החשיבות  את  להכיר  מבלי  יום  מדי  שם 
זה.  מקום  של  התרבות  ערכי  ואת  ההיסטורית 
כשלושה קילומטרים משדה בוקר, בגן הלאומי 
דרום  והגנים,  הטבע  רשות  של  הפסלים”  “גן 
מזרחית לראש מעלה צין, מצוי מצד מהתקופה 
לספירה(,   5-6 )מאות  ישראל  בארץ  הביזנטית 

הוא מצד צין.
הנצרות  בין  הטריטוריאלי  מהמאבק  כחלק 
לאסלאם בתקופה זו, חלה נסיגה של האימפריה 

הארץ.  פנים  לתוך  הביזנטית 
צין שימש אז כמוצב קדמי  מצד 
שמגן על השיירות שהגיעו בדרך 
פטרה  מכיוון  א-סולטאן”  “דרב 
המצד  עזה.  הנמל  עיר  לעבר 
פני  מעל  מטרים  כ-150  ממוקם 
בקעת צין, מיקום שהיווה נקודת 
השיירות  על  טובה  שליטה 
צין  למישור  צין  מבקעת  שהגיעו 

והמשיכו לחלוצה. 
ב-1938  לראשונה  נסקר  האתר 
נחפר  אך  קירק,  א.  ידי  על 
בחפירה  ב-1971  לראשונה 
בראשות  העתיקות  אגף  מטעם 
רודולף כהן. בחפירה התגלו מבנה 
בגודל 12.40 על 15.50 מטר, שני 
עובר  שביניהם  רבועים  מגדלים 

בישול  וסירי  קנקנים  של  שברים  כניסה,  שער 
מהתקופה הביזנטית.

נוספת  ארכאולוגית  חפירה  התבצעה  ב-1999 
מטעם רשות העתיקות, בראשות יגאל ישראל, 
מהתקופה.  וחרסים  מטבעות  גם  נמצאו  בה 
המבנה  את  לשמר  הוחלט  החפירה  לאחר 
לטובת הציבור, בסיוע משפחתו של נועם ברנע 

שנפל בדרום לבנון ב-1999.

יבגני קמינסקי וצור נצר  
רשות הטבע והגנים, מצוק הצינים  

בא ממשפחה מיוחסת

המקום שימש כמוצב קדמי שמגן על השיירות מפטרה

משפחה רחבה
השיטה,  לבית  עברו  כשהוריי  חודשיים  בת  הייתי 
ילדותי הראשונות, עד שעברנו  שם חייתי בשנות 
אחרי  ממש  שבע  לבאר  הגיע  שלי  אבא  לחולון. 
מפעל  כמנהל  עבד  והוא  ב-1948,  שלה  הכיבוש 
 .11 בת  כשהייתי  אליו  הצטרפנו  ואנחנו  חרסה, 
כשהגעתי לבאר שבע הכל היה מאוד קטן, והייתי 
מאוד מחוברת דרך ההורים שלי למפעל ולעשייה 
שבו. גם הכיתה שלנו הייתה מאוד קטנה. אז באר 
שבע הקטנה הזו הייתה מעין משפחה רחבה שלי.

בזכות המדריך
שנים  ז’.  לנגב  גרעין  במסגרת  הגעתי  לרביבים 
רבות רביבים ארגנה גרעינים פרטיים, שלא כחלק 
מתנועות הנוער, מתוך הבנה שכדי לגדול צריך כל 
שנה לארגן גרעין. את בני הנוער ארגנו מתוך בתי 
היינו  אנחנו  חקלאיים.  ספר  בתי  עירוניים,  ספר 
קבוצה של חבר’ה בתנועות נוער, אני הייתי בגרעין 
את  להשלים  צריך  שהיה  המאוחדת  התנועה  של 
במסגרת  לרביבים  הגענו  י”א  בסוף  גבים.  קיבוץ 
שרות לאומי, והבנות נקשרו כולן למדריך. במהלך 
שלה,  התנועה  את  עזבה  מאתנו  אחת  כל  י”ב 
בעלי.  היום  הוא  מדריך  אותו  לגרעין.  והתגבשנו 
16 חבר’ה בלבד, אבל היו פה גם  היינו גרעין קטן, 

גרעינים של 40-50 איש.

קריירה מאוחרת
ובמעלה  ברביבים  ספר  בבית  מורה  הייתי  בעבר 
בית  וניהול  הוראה  שנות  כמה  לאחר  הבשור. 
המקוריים  המבנים  רביבים.  למצפה  הגעתי  ספר 
שנשארו על תילם שופצו, שוחזרו והפכו למוזיאון, 
כדי  שלו.  המנהלת  רבות  שנים  במשך  הייתי  ואני 
אֹוֱצר,  למנות  נדרשנו  כמוזיאון,  יוכר  שהאתר 
שיהיה אחראי על פיתוח תערוכות. החלטתי שזה 
לימודי  במסגרת  אוצרות  ולמדתי  אותי  מעניין 
וכך,  אביב.  תל  באוניברסיטת  שני  ותואר  תעודה 
כאוצרת  לעבוד  התחלתי  מאוחר,  יחסית  בגיל 
במוזיאונים ובאתרים היסטוריים. היה בזה שילוב 
ותכניות  להוראה  היחס  ההיסטוריה,  אהבת  של 
הפעלה של קבוצות תלמידים, והרבה יצירתיות. כל 
החיים שלי נמשכתי לכך שאני מקבלת לידיי משהו 
התאימה  מאוד  האוצרות  בעצמי.  אותו  ומעצבת 
לאופי שלי. כשאתה אוצר, אתה חוקר לעומק את 
הנושא, נפגש עם אנשים, שומע מה הרצון שלהם, 
מכיר את הממצאים והמוצגים שהם רוצים להציג, 

בונה רעיון ומפתח אותו. 

ניצה לבבי, רביבים

צמתים מרכזיים
כאוצרת התחברתי למעצבת טובה, רונית לומברוזו, 
הפרויקטים  אחד  ביחד.  עובדות  אנחנו  היום  ועד 
המשותפים האחרונים שלנו היה בבית אשל. בית 
אשל היה אחד משלושת המצפים שהוקמו באזור 
פלשו  המצריים  כשהכוחות  המדינה.  קום  לפני 
במצור  הייתה  אשל  בית  העצמאות,  הכרזת  אחרי 
מהמצפים  בשונה  וכך,  חודשים.  שמונה  כמעט 
גבולות ורביבים, המקום נחרב. כשהוחלט לשחזר 
את המקום מחדש כחלק מפארק נחל באר שבע, 
בקרוב.  רשמית  שתיפתח  תצוגה,  שם  אצרתי 
ראשונים”  “צריף  הוא  שהקמתי  נוסף  פרויקט 
במשאבי שדה, בשיתוף עם רונית ושני חברי קיבוץ 
לאחרונה.  שנפטר  אלון  ואבישי  כרמלה  יקרים, 
וניסינו  האתר,  של  רחבה  היגוי  ועדת  עם  ישבנו 
והחלטנו  הקיבוץ,  בחיי  מרכזיים  צמתים  לאתר 
הצריכה  המשותפת,  הלינה  בנושא  להתמקד 
סביב  מליחים.  במים  והחקלאות  המשותפת, 

אני יכולה לחיות רק במקום שבו אני מרגישה עניין 
ומיצוי של היכולות שלי

את  וארגנו  הסרטים  את  הפקנו  האלה  הנושאים 
התערוכה. אז גם זה היה מעשה ידיי. 

לא בגלל מזג האוויר
למעשה מגיל 11 חייתי בנגב, ויש לי באזור שורשים 
שהייתי  מזה  חלק  היה  לרביבים  המעבר  חזקים. 
קשורה למקום, לאווירה, לקרבה בין האנשים. אין 
לי אהבה מיוחדת לנופים של הנגב, בטח לא למזג 
האוויר, אבל אני אוהבת את הפריפריה, לא אוהבת 
את ההמונים ואת הרעש. רביבים זה מקום מאוד 
מיוחד, האיכות של האנשים, החיים התרבותיים, 
לצערי  הזה.  למקום  נקשרתי  ייחודי.  משהו  הם 
הרב הילדים שלי מאוד רחוקים, הם בחרו מקומות 
איפה  את  רק  ואוהבת  מכירה  אני  אבל  אחרים, 
אני  שבו  במקום  רק  לחיות  יכולה  אני  שאני. 
מרגישה עניין ומיצוי של היכולות שלי. אני שמחה 
פה בגלל הדברים שאני עושה ובגלל האהבה שלי 

אליהם, וזה סוד ההרגשה הטובה שלי. 

הסיפור מאחורי מצד צין

חוג   תאריך סיום  

פעילות סיום חוג כדורגל )רביבים(  1.6.15

פעילות סיום – חוג טניס )מגרש טניס,משאבי שדה(  3.6.15

סיום חוג התעמלות קרקע )שדה בוקר(  8.6.15

פעילות סיום חוגי שחייה )משאבי שדה(        8.6.15

מופע סיום חוגי מחול )אולם גולדה ,רביבים(  10.6.15

מופע – להקת המחול )אולם גולדה ,רביבים(  11.6.15

מופע סיום חוג דרמה )מורשת בן גוריון(  12.6.15

פעילות סיום חוגי כדורסל )אולם ספורט, משאבי שדה(  14.6.15

פעילות סיום חוג מחול מדרשה )מתנ”ס(            17.6.15

פעילות סיום חוגי קראטה )מתנ”ס(  19.6.15

פעילות סיום חוגי לגו )לא סופי( מתנ”ס , מדרשת בן גוריון  24.6.15

סיום חוגי קרמיקה )פ.ניצנה / מחנה טלי(  29+30/6/15

שעות האירועים הם אחר הצהריים, מקביל לשעות החוגים.
הודעות מפורטות יועברו למשתתפים. 

תאריכי סיום חוגים



לתושבים שלום,
מליאת  באישור  ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש  ביוזמת 
מחד  הנגב  רמת  תושבי  עם  להיטיב  רצון  מתוך  המועצה, 
ולתמוך ולחזק במועצת חוף אשקלון ותושביה מאידך, הוסכם 
בין שתי המועצות האזורית, על כניסה חופשית לתושבי רמת 

נגב לחופי "זיקים" "וניצנים".
האישור תקף לכל ימות השבוע 

בעונת הרחצה 2015.

יש לשים לב, כניסה לחופים תתאפשר 
אך ורק בהצגת תעודת זהות.

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות למזכירות המועצה, 
סוניה רביבו 08-6564111

אנו מאחלים לכם קיץ בטוח ומהנה!


