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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

adva@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

לתושבים שלום, 
שיר המעלות 

מיוחדת  בחוויה  אתכם  לשתף  רוצה  אני 
אירוע  המעלות”,  “חג  השבוע:  שעברתי 
הנוער  תנועות  של  הפעילות  שנת  פתיחת 
ברמת הנגב. למעלה מ-500 חניכים והוריהם 
 130 התקבלו  גם  בו  המרשים,  בטקס  נכחו 
הצטרפו  הראשונה  ובפעם  חדשים  חניכים 
הנגב  ברמת  רתמים.  מכפר  גם  חניכים 
שותפות לחג המעלות כל תנועות הנוער: בני 
המושבים, הנוער העובד והלומד ובני עקיבא.
מרכיב  בעיניי  היא  התנועתית  הפעילות 
ואחד.  אחד  כל  של  האישיות  בעיצוב  חשוב 
היכרות  עצמכם,  עם  היכרות  מאפשרת  היא 
עם  והתנסות  הכרה  החברים,  עם  אחרת 
צדדים שונים בקהילה ובחברה ובירור ערכים 
ובנוסף מעודדת היכרות  וחברתיים,  אישיים 

עם הסביבה וחינוך לאהבת הארץ.

תקציב 2016
משנה לשנה מלאכת הכנת תקציב המועצה 
מבורך  גידול  מחד  מורכבת:  להיות  הופכת 
גדלים  וצרכים  גיוון  התושבים,  במספר 
הקטנת  ומאידך  ובתשתיות;  בשירותים 

השתתפות המדינה וקיצוץ תקציבי. 
על אף פעולות ההתייעלות בהן נקטנו בשנת 
הידוק,  לפעולות  נדרשים  עדיין  אנו   ,2015
קיצוץ והתייעלות. מנכ”ל המועצה נפגש עם 
את  איתם  ומדייק  מגבש  המחלקות,  מנהלי 

תכנית העבודה והפעולות לשנת 2016.
לפגוע  לא  הקפדתי  רבות  שנים  במשך 
בתקציבי הוועדים, אך מסתמן כי השנה לא 
תהיה ברירה ונצטרך לבחון גם צעד כזה. אני 
משוכנע כי הקשיים הם אתגרים והזדמנויות, 
הגידול  בתנופת  נמשיך  הבאה  בשנה  וגם 

והצמיחה.

             חג חנוכה שמח לילדים ולהורים,
          שמוליק ריפמן 

מבזקון – משולחן מנכ”ל המועצה 

עדים  אנו  ותכנונים,  הכנות  של  שנים  לאחר 
הקמת  באזורנו:  רגילה  בלתי  פיתוח  לתנופת 
כוח  תחנות  הקמת  צה”ל,  של  ההדרכה  קריית 
נוספות  ותחנות  אשלים  באזור  סולאריות 
השקעות  כבישים,  שדרוג  בתהליך,  המצויות 
נוספים  ופרויקטים  ביוב  בתשתיות  גדולות 
בתהליך. מאחר ותקופה ארוכה לא עדכנתי את 
תושבי המועצה בנוגע לפיתוח הכלכלי, אז הנה 

במספר מילים על הנעשה באזורנו.

תחנות כוח סולאריות בבקעת אשלים
אשלים  באזור   211 כביש  לאורך  שנוסע  מי  כל 
פרויקטים  למספר  הקמה  עבודות  רואה 
סולאריים, אשר קמים בימים אלו בהשקעה של 
של  שותפות  “נגב”,  פרויקט   :₪ מיליארד  כ-8 
פרויקט  ובינוי,  שיכון  וקבוצת  אבנגואה  חברת 
“מגלים”, שותפות של אלסטום הצרפתית, קרן 
וולטאי של סאן  וסרייט סורס, פרויקט פוטו  נוי 
ישראל ופרויקט פוטו וולטאי נוסף שיוצא בעוד 
חודש למכרז חשבת הכללי באוצר. פרויקטים אלו 
הופכים את המועצה האזורית רמת הנגב בכלל 
המרכזי  הראווה  לחלון  בפרט  אשלים  ובקעת 
חשוב  מתחדשת.  אנרגיה  לייצור  המדינה  של 
ללא  קמים  היו  לא  אלו  פרויקטים  כי  להדגיש 
על  שאמון  כמי  המועצה.  של  עמוקה  מעורבות 
הפיתוח הכלכלי, אני מעוניין להודות בהזדמנות 
ההנדסה,  מאגף  וברני  יוסף  מור  לשירה  הזו 
לעלית מהיחידה הסביבתית ולכל עובדי המועצה 
בימים  הפרויקטים.  הקמת  בהליכי  המסייעים 
הפרויקטים,  לחיבור  עליון  מתח  קו  מונח  אלו 
לצידו יונח קו גז טבעי שיצא מנאות חובב, כמו כן 

יוסדרו צמתים חדשים לכניסה לאתרים. 

אזור תעשיה רמת הנגב
לפני מספר חודשים הושלם אזור תעשיה רמת 
הנגב בסמוך למועצה בעלות של כ-10 מיליון ₪. 
בימים אלו מוקם מפעל לגידול ועיבוד דגי דניס 
בהשקעה של 100 מיליון ₪. בימים אלו הושלמה 
קריסטל  סאן  מפעל  להקמת  מקרקעין  עסקת 
 .₪ מיליון  כ-70  של  בהשקעה  מלחים  למיצוי 
ומאות  עשרות  יעסיקו  ונוספים  אלו  מפעלים 

עובדים מאזורנו.

תחנת דלק קציעות
פעילה.  אינה  קציעות  דלק  תחנת  שנים  מזה 
הקמת  על  דלק  חברת  עם  סיכמתי  אלו  בימים 
התחנה   .₪ מיליון   2.5 של  בעלות  חדשה  תחנה 
תכלול חנות נוחות ותספק שרותי תדלוק לצה”ל, 
מצרים,  גבול  במעבר  משאיות  האזור,  תושבי 
המליאה,  להחלטת  בהמשך  ומטיילים.  שב”ס 
בעלות  שטח  לראש  תשתיות  תפתח  המועצה 

של 300,000 ₪.

מכירת מרחצאות נווה מדבר
התשעים  בשנות  הוקמו  מדבר  נווה  מרחצאות 
בשיתוף  שדה  משאבי  קיבוץ  של  מקרקעין  על 
רמת  הכלכלית  והחברה  היהודית  הסוכנות 
הונחיתי  חכ”ל  מנכ”ל  לתפקיד  כניסתי  עם  נגב. 
מכירת  על  החברה  של  המנהלים  מועצת  ע”י 
מניותינו במיזם. לאחר מו”ם ארוך ומורכב נמכרו 
מניות החכ”ל והסוכנות )74%( למר עודד דסאו. 
ובעל  גדר,  חמת  באתר  שותף  היה  דסאו  עודד 
משוכנע  אני  זה.  מסוג  אטרקציה  בניהול  ניסיון 
שמשקיע זה, יחד עם קיבוץ משאבי שדה, יצעיד 

את המרחצאות קדימה.

משולחן החכ”ל )החברה הכלכלית(

פורום מזכירי יישובים
החל מהקיץ האחרון החל בעבודתו פורום מזכירי 
האתגרים  את  ולחלוק  לשתף  שנועד  יישוביים, 
כזו  בצורה  שקיימים  היומיומיות  והתמודדויות 
היישובים  בכל  היישובים.  במרבית  אחרת  או 
יש נושאים משיקים, ועל כן הפורום הוא מקום 
בידע  שיתוף  או  משולבים  פתרונות  למציאת 
ובניסיון. בסוף החודש יחל קורס מזכירי יישובים 
לטובת  דמוגרפית,  לצמיחה  המחלקה  בשיתוף 
כלכליות  משפטיות,  ניהוליות,  סוגיות  לימוד 
של  יומיומי  בניהול  הקשורות  וקהילתיות 

יישובים במועצה אזורית.  
מעגל תעסוקה עם זכייני תחנות הכוח באשלים

פרויקט הקמת תחנות הכוח התרמו-סולאריות 
פיתוח  של  בעיצומו  נמצא  לאשלים  הסמוכות 
עד  ההקמה  בשלבי  דורש  הפרויקט  מסיבי. 
והדרגים. על מנת  עובדים בכל הרמות  כ-1,500 
את  מכירים  והאזור  המועצה  שתושבי  לוודא 
הוקם  הללו,  במיזמים  שנמצאות  ההזדמנויות 
מנגנון העברת מידע והשמה לעובדים. בפגישה 
השונות  החברות  של  הצרכים  נפרשו  הראשונה 

בזמן הקרוב. 
סיכום פורום מנהלים 15.11.15

סבירסקי,  עמיקם  של  ביקורו  בעקבות   .1
היחידה  וראש  הביטחוני-חברתי  האגף  יו”ר 
השנה  נתחיל  הביטחון,  במשרד  להתיישבות 
אגף  מנהל  קדש-כמהין.  כביש  בהרחבת  לטפל 
התיישבות והנדסה יקדם ויאגם גורמים נוספים 

לסיוע.
בשל  רתמים  סיווג  לשינוי  פועלת  המועצה   .2
מהמדינה  לקבל  יהיה  שניתן  מנת  על  מיקומו, 

תקצוב למרכיבי ביטחון ליישוב. הנושא בטיפול 
מוטי, קב”ט המועצה.

הגבוהות  העלויות  לאור   – במקור  הפרדה    .3
ראש  ידי  על  הוחלט  בשנה(,   ₪   690,000(
המועצה להפסיק את הפרויקט ב-1.1.16. כמובן 
להמשיך  המעוניינים  תושבים  ו/או  שיישובים 
לעשות  יכולים  רטובה  ביתית  פסולת  ולהפריד 
תעמוד  שיידרש,  ככל  עצמאי.  באופן  זאת 
היחידה הסביבתית לשירותכם בליווי המקצועי. 
תמשיך להשקיע )כ-200,000 ₪ בשנה( במיחזור 
קרטונים  נייר,  אלקטרוניקה,  זכוכית,  פלסטיק, 
באחריות  היישוביות.  המיחזור  מפינות  וכיו”ב 
ומנהלת היחידה הסביבתית לגבש תוך  המנכ”ל 

שבועיים תוכנית לאיסוף ופירוק התשתיות. 
4. עוזי חבשוש, מנכ”ל החברה הכלכלית, עדכן 

בנושאים הבאים:
- אושרה הקמת תחנת דלק בקציעות. 

נווה  במרחצאות  חלקה  את  מכרה  המועצה   -
מדבר.

יזמות  השמה,  קטנים,  עסקים  ליווי  נושא  כל   -
החברה  לאחריות  עובר  וכו’  דרושים  לוח  נשים, 

הכלכלית. 
שיש  הציבוריים  בכלים  פועלת  המועצה   .5
הצפויים  הנזקים  את  למזער  כדי  ברשותה 

למרבית תושבי המועצה עקב מתווה גפני 
להטבות המס של רמת הנגב. יישובים ותושבים 

מוזמנים לפעול וליזום דרכים ופועלות נוספות.  
    

מנכ”ל המועצה    
ערן דורון    

לוח דרושים
לאחרונה לקחתי אחריות על ניהול לוח הדרושים 
אושרה  בעניין(.  מודעה  פרסום  )ראו  במועצה 
אתר  מנהלת   ,)oshra@rng.org.il( קמחי 
האינטרנט של המועצה, תזין ללוח את המשרות 
ואילו  באזורנו,  העבודה  ממקומות  שזורמות 
את  תרכז   )rivka@rng.org.il( שולברג  רבקה 
מקום  במציאת  המתעניינים  הציבור  פניות 
מטעם  בעניין  הפעילות  כל  את  גם  כמו  עבודה, 
המעסיקים  לכל  קורא  אני  הכלכלית.  החברה 
זה.  במנגנון  להיעזר  העבודה  מקומות  ומחפשי 

בהצלחה לכולנו.

הנחות אזור בעסקאות מקרקעין
שמוליק  של  מאבק  לאחר  כי  לבשר  שמח  אני 
החלטת  תוקנה  האוצר  משרד  עם  ושלי  ריפמן 
הנחות  למתן  ישראל  מקרקעי  רשות  מועצת 
כידוע  יישוביים.  חוץ  למיזמים  בפריפריה  אזור 
לכולם, המועצה מקדמת פיתוח במרחב המועצה 
בודדים,  חוות  תיירות,  תעשיה,  כגון  בתחומים 
פרויקטים  זכו  לא  כה  עד  ומסחר.  ביוב  מתקני 
תיקון  אך   ,)91% לפי  )שילמו  אזור  להנחת  אלו 
שטח  לכלל  ההנחות  את  מחזיר  ההחלטה 
כפי  אלו  פרויקטים  ישלמו  ומהיום  המועצה, 
לברך  רוצה  אני  בלבד(.   31%( בעבר  נהוג  שהיה 
את ערן ראובני, מנהל מחוז דרום ברמ”י, שסייע 

רבות בעניין.

עוזי חבשוש   
מנכ”ל החברה הכלכלית   

עדכונים מהחברה הכלכלית על תנופת הפיתוח באזור

לעדכונים שוטפים ועוד חדשות מרחבי המועצה, 
 rng.org.il כנסו לאתר האינטרנט שלנו

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

זבובים ויתושים בעונות המעבר 
כיצד נמנע את התפשטות המזיקים בעונה זו

המאופיינת  מעבר  עונת  הינה  הסתיו  עונת 
ימים  מכן  לאחר  ישנם  ומאידך  גשומים,  בימים 
משטחי  של  להרטבה  גורמת  זו  תופעה  חמים. 
חומר אורגני בשטח וביישוב כמו מצעי הרפתות 
ויחד עם תנאי טמפרטורה חמים אנו  והאורוות, 
להתפתחות  אופטימאליים  תנאים  מקבלים 
זבובים. על כן עונה זו מאופיינת בעלייה בכמות 
להיקוות  גורמים  לפרקים  הגשמים  הזבובים. 
לאחר  הבאים  חמים  ימים  ומאידך  בשטח,  מים 
מכן מאפשרים התפתחות דגירות זחלי יתושים 

במוקדי מים אלו.
בהתאם  הדגירה,  במקורות  מטפלת  המועצה 
ביוב  מערכות  )נחלים,  הסביבתיים  לתנאים 
מרכזיות, מאגרים וכדומה(. הטיפולים מתמקדים 
ביולוגיים  בחומרים  ושימוש  מניעה  בטיפולי 
אינם  זו  בתקופה  הריסוסים  התפתחות.  מונעי 
יעילים כנגד יתושים בוגרים וזבובים בוגרים עקב 

חשוב  גם  ולכן  השטח,  ותנאי  הלחות  הגשמים, 
לנו מאוד לאתר את מוקדי הדגירה ולטפל בהם 

באופן ממוקד.
מתייחסת  האזור,  תושבי  אליכם,  הפנייה 
דוגרים  יתושים  כידוע  הקרובה.  לסביבתכם 
אנו  ימים.   10 מעל  העומדים  במים  ומתרבים 
פעולה  ושיתוף  לבכם  תשומת  את  מבקשים 

באיתור מוקדים אפשריים, כגון:
המשק  בחצרות  וטרקטורים  מכוניות  צמיגי   •

המכילים מים
וחביות  מזוהמות(  סתם  )או  נטושות  שקתות   •

ריקות
• עציצים וכדי-נוי ליד הבתים

מדשאות  כולל  צמחיה,  מוקפות  שלוליות   •
מוצפות

• בריכות נוי ובריכות ליד בתי-ילדים וגנים
• כל מיכל, מחצי ליטר ומעלה, שהתמלא במקרה 

במי-גשם ושלא התייבש
• איגום של מי גשמים בשטח פתוח מחוץ ליישוב

• בריכות שחייה שאינן בשימוש
• נזילות ביוב, בורות ביוב גולשים

כגון  ארעיים,  מגורים  מבני  של  ביוב  מערכת   •
מגורי עובדי חקלאות בהם הביוב זורם בתעלות 

ובורות ספיגה מאולתרים
המופיע  מהפירוט  במפגע  ונתקלתם  במידה 

מעלה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
• במידה ומדובר בכלי קיבול כל שהוא יש לשפוך 

את המים או למלא עפר עד לספיגת הנוזל
אשר  גמבוזיה  דגי  להכניס  יש  נוי  בבריכות   •

ניזונים מזחלי יתושים
יש  במפגע  לטפל  אפשרות  ואין  במידה   •

להתקשר לתברואן המועצה

אלישע קולבקר    
תברואן     

החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב לשירותכם

החברה הכלכלית מציעה שירות חדש לתושבי רמת הנגב בלבד : 

הפניית דורשי עבודה למעסיקים ברמת הנגב.
אתם תשלחו לנו את קורות החיים/ניסיון מקצועי שלכם , 

ואנחנו נעביר את פרטיכם ישירות אל מנהלי  כוח אדם הרלוונטים.

אין כאן הבטחה למצוא לכם מקום עבודה – 
יש כאן הבטחה לעשות את המקסימום !

  rivka@rng.org.il   :דוא”ל להעברת קורות חיים
לפרטים:  רבקה שולברג 08-6564160

 מעבידים/מנהלי כוח אדם, המבקשים לפרסם משרות פנויות ברמת הנגב – אתר המועצה 
 oshra@rng.org.il 08-6564194 :לשרותכם.  יש לפנות לאושרה קמחי, טל
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באש ובמים דוח לתושב

חניכי ומדריכי רמת הנגב חגגו את חג המעלות, למרות האיומים בגשם 

שנדחה  לאחר   ,17.11.2015 שלישי,  ביום 
פעם אחת בגלל מזג האוויר ולמרות האיומים 
חניכים   )!(  500 מעל  יצאנו  לגשם,  הרבים 
ומדריכים מרמת הנגב לחג המעלות המועצתי. 
וחניכי  )עץ(  נוקד  בנחל  טיילו  ד’-ו’  כיתות 
מצריף  אופניים  במסלול  טיילו  ז’-ח’  כיתות 
מנע  לא  האוויר  מזג  למרחב-עם.  גוריון  בן 
מהחניכים האמיצים לסיים את הטיול בהנאה 
החולצות  את  לקבל  ד’  כיתות  ומחניכי  רבה 

הכחולות הראשונות שלהם.
לאחר סיום הטיול אכלנו ארוחת ערב מסורתית 
לתנועות הנוער – נקניקיה בלחמניה – והלכנו 
בטקס  הטקס.  במתחם  ההורים  עם  להתכנס 
בלונים  הפרחת  עם  ד’  כיתות  את  קיבלנו 
בצבעי תנועות הנוער, כל שכבה בירכה שכבה 
אחרת בברכה לקראת שנת הפעילות והתחלנו 
שבאים  חייזרים  על  דיברה  ההצגה  בהצגה. 
ביניהם  והשוני  הפחד  ומתוך  הארץ,  לכדור 
הם  דבר  של  בסופו  למלחמה.  לצאת  רוצים 
מבינים שהם שפטו אחד את השני בלי סיבה 
מוצדקת וכי הם יכולים להיות חברים. בין כל 
שירים  ריקודים,  הוצגו  בהצגה  לסצנה  סצנה 
וסרטונים מושקעים של היישובים שהחניכים 
האחרונים.  השבועות  במהלך  להכינם  עמלו 
בסיום הטקס נהנינו כולנו ממפגן אש מרהיב 
שכלל מעל 15 כתובות אש – סמלי התנועות, 
שמות היישובים ואפילו מטאור שפגע בכדור 

הארץ.
אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות בכדי להודות 
המעלות  חג  בקיום  חלק  שלקח  מי  לכל 
)ט’ניקים(  לטרומ”פים  תודה  כל  קודם   .2015

המדהימים שלנו, שבלעדיהם לא היינו מצליחים 
ההדרכה  לצוות  תודה  המעלות.  חג  את  להרים 
בחלוץ  לראשונה  חלק  שלקח  המועצה  של 
את  והדריך  וליווה  הדברים  רוב  את  הקמנו  שבו 
אגף  לכל  תודה  המסלולים.  במהלך  החניכים 
וליוו במהלך הדרך.  וחינוך שעזרו, תמכו  קהילה 
תודה לכל שאר מחלקות המועצה שעזרו, סייעו 

בביטחון, בעבודה לקראת ובהכל. וכמובן תודה 
ענקית למרחב-עם על האירוח הביתי והעזרה 

בכל.
נתראה בשנה הבאה!

מדריכי תנועות הנוער    
גער”ן 11   

החניכים הכינו מפגן אש מרהיב שכלל מעל 15 כתובות אש

בנושא  והדרכה  מגע  קרב  מאימון  חזרנו 
התגוננות בטללים. 

חזקים  נמרצים,  מתנדבים   18 השתתפו 
ורציניים. 

ליורם  הסנדוויצ’ים,  על  כהן  למוטי  תודה 
והאולם,  הארגון  על  קמחי  ויעקב  דרור 
למדריך סרגיי וכמובן למתנדבים שהשקיעו 
מזמנם והבינו שמה שלא הולך בכוח הולך 
וגילי, עדיין כואבת  כוח!  ביותר  במוח... או 

לי היד!

שפרה בוכריס וחן כהן   
מג”ב רמת הנגב   

מתנדבי המתמיד באימון קרב מגע

למוציאים דרכון דרך אתר משרד הפנים, תעריף דרכונים – מועד חורף    - 1/11/115 עד 28/2/16 

מבוגר: 195 ₪,  ילד: 90 ₪ 

לידיעת התושבים

אימון קרב מגע
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ביקור משלחת מפאלם ספרינגס

הקיץ  למחנות  השליחים  לתכנית  ההרשמה 
נפתחה, ואנו בעיצומן של סדנאות המיון. כבכל 
כמה  לראות  שמחים  היינו  השנה  גם  שנה, 
שיותר מועמדים ושליחים מרמת הנגב שייצאו 
לקהילות השותפות שלנו למחנות בקיץ הקרוב, 

כדי להעמיק את הקשר בין השותפויות.
וניסיון  רקע  עם  וצעירות  צעירים  מחפשים  אנו 

חברי המשלחת בקבר בן גוריון

דרושים שליחים

הצטרפו לתכנית השליחים למחנות הקיץ בקרב השותפויות שלנו

מהנעשה בממ”ד )ממלכתי דתי( 
כמו המדבר אחרי הגשם, גם בית הספר הממלכתי נמצא בפריחה ושגשוג

בתקופה זו של השנה, אחרי הגשם, המדבר פורח. 
גם בית ספרנו נמצא בפריחה ושגשוג. התלמידים 
זרעו  בראשונה  חקלאיות:  גינות  שתי  להקים  זכו 
השבוע  תבלין.  צמחי  שתלו  ובשנייה  חיטה, 
התחלנו להקים גם גינת ירק. הגינה מהווה הצלחה 
הלוקחים  ביה”ס  תלמידי  שותפים  בה  מדהימה, 
אחריות על טיפולה השותף, משקים אותה, בונים 

דחלילים ודואגים לנבטים ולשתילים הרכים. 
כחלק מהפעילויות העוסקות בדמויות השנה, הגיע 
עוז קאפח הרב של מרחב-עם. הרב  לביה”ס הרב 
קאפח(  והרבנית  יוסף  )הרב  וסבתו  סבו  על  סיפר 
דמויות  עם  אמצעית  והבלתי  האישית  מהיכרותו 

מופת אלו. 
מוזיקלי  למופע  התלמידים  יצאו  החודש,  עוד 
דרכו  את  חיפש  מוזיקאי  כל  במופע,  ברביבים. 
האישית בתחום המוזיקה עד שמצא אותה דווקא 

בחיבור עם כלי נגינה שונים. 
בתחומי  בהעשרה  התחלנו  האחרונים  בשבועות 
ע”י  בדרמה  ניתנים  פרטניים  שיעורים  האמנות. 
בכך  המעוניינים  לילדים  מוזס,  דפנה  המורה 
בזמן  שישי  יום  מדי  כישוריהם  את  ומבטאים 

הכינוס.
האמנות  בתחום  פרטניים  העשרה  שיעורי 
הפלסטית ניתנים על ידי המורה אביה קטאן לאחר 
ואהבה  גישה  בעלי  לתלמידים  הלימודים,  שעות 

הטף לומדים דרך אהבה וחוויה בלתי אמצעית

חברי הקהילה היהודית סיירו ברמת הנגב

בתאריך 11.11 ביקרה אצלנו משלחת של הקהילה היהודית מפאלם ספרינגס, ארה”ב. קיימנו טקס מרגש בקבר בן גוריון, במהלכו הם נפגשו עם ראש 
המועצה שמוליק ריפמן. חברי הקהילה תומכים בהקמת מעון חדש במדרשה. 

לאחר מכן נסענו למו”פ, שם נהנינו מסקירה מרשימה על כל המחקרים, ובגבול סיני קיבלנו הסבר מחיילי צה”ל על פעילותם באזור. בנוסף, היינו בטקס 
מדהים עם ילדי ומשפחות הגן בקדש ברנע, ונפגשנו עם קהילת באר מלכה לקפה והיכרות אינטימית.

תודה רבה לקהילה היהודית בפאלם ספרינגס, מחכים לביקור הבא שלכם!

ג’רד וייט               
רכז שותפויות               

טבע  הבאים:  בנושאים  זיקה  ובעלי  בהדרכה 
ספורט  צילום,  סוסים,  רכיבת  מוסיקה,  וטיולים, 
אמונות  עם,  וריקודי  מחול  ימי(,  ספורט  )כולל 
הדרכה  עברית,  הדרכה  וטיפוס,  סנפלינג  וסוגיה, 

חברתית ועוד.
עדיין  וההרשמה  אלה,  בימים  מתחילים  המיונים 

פתוחה.

לפרטים ניתן לפנות לנעם יבין, רכז שליחים 
בסוכנות היהודית, 02-6216270

noamy@jafi.org

או לג’רד וויט ממחלקת שותפויות במועצה, 
.08-6564184

א’  וכיתות  הגנים  ילדי  התכנסו  שעבר  בחודש 
מהיישובים רתמים ומרחב-עם ומילאו את מצוות 
מתקיים  הקהל  מצוות  לזכר  הטקס  “הקהל”. 
את  “הקהל  ככתוב:  שמיטה,  שנת  כל  של  בסופה 
בשעריך,  אשר  וגרך  והטף  הנשים  האנשים,  העם, 

למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה’ אלוהיכם”. 

ידעה התורה ויודעים המחנכים שהטף לומדים דרך 
אהבה וחוויה בלתי אמצעית, באין האות הכתובה. 
זה  כך באה מצוות הקהל ומקרבת את כל ישראל 
לזה לחזק בהם את האמונה. בחזרתנו לארצנו, הפך 
טקס מיוחד זה )שע”פ הרמב”ם משחזר את מעמד 
הקהילה  אחדות  קהילות,  של  לטקס  סיני(  הר 

ואחדות בין קהילות.

מתהוות  קהילות  שתי  לראות  מאוד  אותי  ריגש 
ומרחב-עם,  רתמים  שלנו.  במועצה  שורש  ומכות 
היכולת שלכם להצטרף ליישוב היהודי בנגב מזמן 
לחיזוק  לבבות,  לקירוב  רבות  אפשרויות  לכולנו 
להיות  לי  היה  לכבוד  ההדדית.  וההערכה  ההבנה 

מוזמנת לטקס הזה ולברך את הנוכחים.
מי ייתן ונדע לנצל את האפשרויות האלה ולמצוא 
דרכים נוספות לקירוב לבבות, לאחדות בין קהילות 

וליצירת חוויות ילדות חיוביות לילדי המועצה.

מיכל פריאל    
מנהלת גיל רך גנים    

לתחום זה. בע”ה בתקופה הקרובה נתחיל בשיעורי 
שעות  במסגרת  פרטניים  כלי  ולימודי  מוזיקה 

הלימוד בבית הספר.

במלאכת  בידינו  יסייע  שהקב”ה  בתפילה  נסיים 
הקודש. 

צוות ממ”ד רמת הנגב    

כנס הקהל 

עם סיום שנת השמיטה מילאו ילדי הגנים וכיתות א’ את מצוות “הקהל” 
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פסטיבל דוקאביב יורד דרומה בשנית

נגב”  “דוקאביב  דוקומנטרי  לקולנוע  הפסטיבל 
לראשונה,  השנה,  לדרום.  השנייה  בפעם  מגיע 
גם  יגיע  בירוחם אלא  רק  לא  יתקיים הפסטיבל 
מתקיים  הפסטיבל  חובב.  ונאות  ערד  לדימונה, 

בשיתוף הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה.
יתקיימו  ב-22-24.12,  שייערך  בפסטיבל, 
הקרנות של סרטים דוקומנטריים לקהל הרחב, 
חלקם בהקרנות בכורה וטרום בכורה. בין היתר, 
במסגרת פרויקט חדש בשם “מראות” המוקדש 
אלמליח  רובי  היוצרים  יציגו  מקומית,  ליצירה 
המציגים  סרטים  של  מקבץ  אבקסיס  ומיטל 
בנוסף  מירוחם.  ומקומיים  מקוריים  סיפורים 
מפגש  מופעים,  מיוחדים,  אירועים  יתקיימו 
“עספור”  הסדרה  יוצרי  צברי,  דורון  הבמאי  עם 
סדנאות  לתלמידים,  הקרנות  אחרים,  ויוצרים 

לילדים ועוד.
פסטיבל “דוקאביב נגב” התקיים לראשונה בשנה 
“דוקאביב”  עמותת  של  והפקה  כיוזמה  שעברה 
במטרה  ירוחם,  המקומית  המועצה  עם  יחד 
בדרום  הדוקומנטרי  הקולנוע  תחום  את  לקדם 
בירוחם  המגוונות  הקהילות  בין  דיאלוג  ולהוביל 
דוקומנטריים.  קולנוע  יוצרי  ולבין  עצמן  לבין 
הקשורות  שונות  בסוגיות  עוסק  הפסטיבל 

לזהות בכלל ולזהות מזרחית בפרט.
את  גם  שנים  שבע  מזה  מקיימת  העמותה 
“דוקאביב”,  את  שנה   17 ומזה  גליל’  “דוקאביב 
בתל  דוקומנטרי  לקולנוע  הבינלאומי  הפסטיבל 
אביב. כמו כן יוזמת העמותה סדרות הקרנה של 
ביישובים  השנה  ימות  בכל  דוקומנטרי  קולנוע 

וערים ברחבי הארץ.

מתוך הסרט “תזמורת ממוחזרת”

תיאטרון נשים קהילתי יוצא לדרך

של  הראשונה  הפגישה  התקיימה  ב-15.11.15 
תיאטרון הנשים הקהילתי של רמת נגב. קבוצה 
מהיישובים  הגיעה  משתתפות  של  נכבדה 
גוריון,  בן  מדרשת  ברנע,  קדש  עזוז,  השונים: 

באר מלכה ומרחב-עם.
קבוצות  מנחת  לתאטרון,  מורה  פיימן,  עפרה 
ותושבת מדרשת בן גוריון, הובילה את הקבוצה 
בקבוצת  לנו  מהצפוי  ולטעום  היכרות  לערוך 
התיאטרון – תהליך אישי וקבוצתי המחבר בין 
התנסות  ידי  על  במועצה  השונות  הקהילות 
תהליך  לעבור  מוזמנות  המשתתפות  במשחק. 
להתנסות,  להכיר,  אחרות,  נשים  עם  יחד 
השנייה  את  אחת  וללמוד  להתערבב  להתקרב, 
תוך עיסוק בתכנים וחומרים העולים מהקבוצה 
ומשקפים את חיי היומיום באזור המיוחד שלנו.

הפתעות,  ומלא  מרגש  היה  הראשון  המפגש 
התחלות של קשרים חדשים והצצה אל עולמן 
עוד  השנה  לאורך  לנו  צפויות  האחרות.  של 

פגישות מרגשות וחווייתיות. 
נשמח לפגוש משתתפות נוספות במפגש הבא, 

ביום ד’ 13.1.16.
תודה לספי מלכיאור ולדרור הראל, אגף קהילה 

הפסטיבל לקולנוע דוקומנטרי יתארח הפעם בירוחם, דימונה, ערד ונאות חובב

החודש התקיימה פגישה ראשונה. אתן מוזמנות להצטרף!

החשובה  לעשייה  והתנופה  התמיכה  על  וחינוך 
הזאת.

בשעה  מ-13.1.16  החל  ד’  בימי  יתקיים  החוג 
ובכפוף  במתנ”ס  המחול  באולם   20:30

להשתתף  ניתן  המתנ”ס.  דרך  להרשמה 
בשיעור הראשון ללא התחייבות 

צורית  מול  מוקדם  ובתיאום 
חפר בטלפון 050-6882922. 

  צרו קשר!

של  “החזון  “דוקאביב”:  מנכ”לית  בדור,  גליה 
נגב  דוקאביב  בשטח.  לעובדות  הופך  דוקאביב 
השני  נגב  דוקאביב  למים,  קפיצה  היה  הראשון 
מוכיח שאנחנו כאן כדי להישאר. אני מזמינה את 

מסרטים  ליהנות  דרומה  לרדת  הרחב  הקהל 
דוקומנטריים ולגלות את קסמו של הנגב”.

ללא תשלום. לפרטים  וההקרנות  כל האירועים 
.http://www.docaviv.co.il/org :נוספים

בין ישן לחדש

החודש התקיים באולם גולדה, במסגרת בימות 
אמדורסקי  ואסף  גוריון  ישראל  המופע  פיס, 

שרים הדודאים. היה מפוצץ!
הקטן,  הנסיך  אמר  המדבר,  של  יופיו  סוד 
לנו,  חיים.  מים  מקור  בחובו  טוען  שהוא  הוא 
החיים כאן במדבר, ברור שהיופי טמון בצבעים 
כמובן  אך  הנוף,  ובמרקמי  בצורות  המשתנים, 
החיים  את  ומשבחים  מחיים  המים  שמקורות 
מעשירה  חיים,  מים  כמו  התרבות,  במדבר. 
לנו  ומשאירה  היומיום,  אפרוריות  את  וצובעת 
אשר  ומנגינות,  חוויות  זיכרונות,  נפלא,  טעם 

ממשיכים להתנגן בנו עוד זמן רב.
על  הפיס  מפעל  לאנשי  להודות  רוצה  אני 
הפרויקט הנפלא הזה, בימות פיס, המאפשר לכל 
אחד ליהנות מתרבות מצוינת, גם כאן בפריפריה. 
לדינה,  שלהם.  ההתגייסות  על  רביבים,  לאנשי 
ולקורין  במועצה,  החינוך  באגף  התרבות  רכזת 

אשר על האולם הקהילתי שלנו. 
הגיע  גוריון  שישראל  לאוזנינו  גונב  ואחרון, 
עוד  מכאן  לו  נאחל  אלו.  בימים  ממש  לגבורות, 
שנמשיך   – ולנו  פוריה,  יצירה  של  רבות  שנים 

ליהנות ממנו.
לחדש,  ישן  בין  שחיברה  מרגשת  להופעה  זכינו 

בין צעיר למבוגר, גם על הבמה וגם בקהל. 

ספי מלכיאור   
מנהלת אגף קהילה וחינוך    

טעם נפלא, זיכרונות, חוויות ומנגינות

10.11.2015          
לגדעון אפרתי ולזמרי רמת הנגב 

ביום שני האחרון הוזמנו לחזות בחזרה של המקהלה באולם גולדה 
איך  ולשמוע  לראות  קיימת הסקרנות  מאיתנו  רבים  אצל  ברביבים. 
נולד שיר, או יותר נכון, איך הוא גדל ומתפתח למימדים מקהלתיים, 

עם קולות, הרמוניות ועיבודים.
של  וההכנה  הלימוד  בשלבי  ותרבותית  מהנה  הצצה  לנו  אפשרתם 
ליצירות  והפיכתם  שבהם  השונים  המרכיבים  בבניית  השירים, 
ומהתוצאות  מהתהליך  עבודתכם,  מדרך  התרשמתי  שלמות.  קוליות 
המורגשות כבר בחזרות. בעיקר התרשמתי עמוקות מהדרך הנעימה 
שבה גדעון התייחס לקהל בהסבירו את שלבי העבודה, הבחירות 
המיוחדות והמעניינות של הרפרטואר או הבחירה בסגנון העיבודים, 

ואת ההסברים המעשירים הקשורים לכלי העבודה של הזמרים.
על פי התרשמותי משיחות עם שאר הנוכחים בחזרה, אני מבטא כאן 
וראוי. זאת גם דרך  גם את דעתם. ההזמנה הייתה רעיון חשוב 
יפה לקרב בין הקהל לזמרים. אני מקווה שיבואו עוד רבים לחזרות 

שיבואו בהמשך.

בברכה ובתודה        
מאירקה, רביבים      

ישראל גוריון ואסף אמדורסקי מילאו את אולם גולדה ואת לבבות הצופים

צוות תיאטרון קהילתי

  הקפואירה הינה אומנות לחימה במסווה של ריקוד אפרו-ברזילאי,
 בשילוב מתוחכם של ריקוד, מוזיקה מקורית, חברה, 

אקרובטיקה, התחמקות והתקפה. 
הקפוארה יוצאת מברזיל וכובשת את הארץ ואת כל העולם 

מקטנים ועד גדולים, 

וכעת... הגענו לפתחת ניצנה!!!
מדריך: אהרון זיתוני

קפוארה צעירים גן חובה - ג’ : יום ד’ 17:30 - 18:15
קפוארה ילדים ) בנים בלבד ( ד’ ומעלה : יום ד’ 18:15 - 19:00   
קפוארה+ נוער ומבוגרים )גברים בלבד ( - יום ד’ 19:00 - 20:00

* בפעילות קבוצת הבוגרים משולבים לימודי הגנה עצמית
וכושר גופני  בעצימות גבוהה

מיקום: משחקיית באר מילכה
מועד פתיחה 25.11.15
עלות חודשית 140 ₪

CAPOEIRA – קפואירה

  לפרטים נוספים:  
מתנ”ס רמת הנגב: 08-6564162/92   אהרון זיתוני:  054-4244223

www.rng.org.il/hugim  ,08-6564121 :להרשמה
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משולחן היחידה הסביבתית

אנרגיה בפעולה

הלמידה הייתה על אנרגיה, אבל אי אפשר לדעת 
איפה הייתה יותר אנרגיה – על הלוח או התפרצה 

מהתלמידים.
יום מרתק בנושא טביעת רגל אקולוגית התקיים 
ההכנה  מפעילות  כחלק  צין,  בביה”ס  ו’  בכיתה 
לקראת פרויקט משותף עם ביה”ס עבדה שליד 
הרגל  טביעת  את  חישבו  התלמידים  עבדת. 
הנתונים  את  ישוו  ובהמשך  שלהם,  האקולוגית 

לאלה של ילדי הפזורה הבדואית. 

כמה אנרגיה מייצר ילד?

תלמידי בי”ס צין בדקו את טביעת הרגל האקולוגית שלהם

קידום החינוך לקיימות

השנייה  השנה  זו  ממשיכה  “צין”  ספר  בבית 
מיה  המורות  בהובלת  הילדים,  מנהיגות  קבוצת 
סלע ואירן מימון, בשילוב מדריכי חוגי סיור של 

קק”ל. 
קבוצת  לפעול  התחילה  “משאבים”  ספר  בבית 
מיכל  המורה  בהובלת  הגן”,  “שומרי  תלמידים, 
קבוצה  קק”ל.  של  סיור  חוגי  ומדריכי  אקיאן 
הצמיחה  מרחב  בפיתוח  נוסף  נדבך  מהווה  זו 

והקיימות בבית הספר.
בית  יוזמות  השנה  מתקיימות  הספר  בתי  בשני 
להגנת  המשרד  של  קורא  קול  במימון  ספריות 
צפרות  מרחב  פיתוח  ב”משאבים”  הסביבה: 
תחנות  מצפור,  בניית  הכולל  הספר  בית  בחצר 
מלווה  התהליך  קינון.  ותיבות  מים  האכלה, 
מנהל  גורן,  מידד  בהובלת  חינוכית  בתוכנית 

אחד מעמודי התווך של פעילות היחידה הסביבתית הינו קידום החינוך לקיימות. לפניכם טעימה קטנה מהתוכניות לשנת הלימודים תשע”ו

מרכז הצפרות והמחנכות. ב”צין” יצירת שביל טיול 
מקיים, “בית ספר ירוק”, בחצר בית הספר הכולל 
השביל  את  ובחצר.  במבנים  שונות  עניין  נקודות 
לאורך  הירוקה  המועצה  תלמידי  ויובילו  יפתחו 

השנה.
בתחום:  השתלמויות  עוברים  הצוותים  גם  בנוסף 
בין עשרה בתי  להיכלל  זכה  בית ספר “משאבים” 
בחינוך  המשך  השתלמות  שקיבלו  בארץ  ספר 
להגנת  והמשרד  החינוך  משרד  במימון  לקיימות 
כן,  כמו  הירוקה.  הרשת  בהנחיית  הסביבה, 
השנה  מתחיל  סביבתי  לחינוך  התיכון  ספר  בית 
השתלמות לכלל מורי בתי הספר בחינוך לקיימות 
בתמיכת משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה. 

תהליך  החל  התיכון  הספר  בבית   – מהתנור  חם 
ותזונאית  האוכל  חדר  מנהל  הספר,  בית  בשיתוף 

וקידום  התזונה  תחום  שיפור  לקראת  קלינית 
בריאות ומזון מקומי מקיים.

ילדים  גני  שלושה  ניגשים  אלה  בימים  ממש 
מרחבי המועצה לתהליך הסמכה לגנים ירוקים 
הסמכת  של  היעד  מימוש  לקראת  צעד  עוד   –

כלל גני הילדים במועצה לירוקים.
ונרקמת תוכנית שיתופי  ולסיום, השנה הולכת 
מסביבנו  הבדואית  החברה  עם  אזוריים  פעולה 
מפגשים  הכוללת  מתחדשות  אנרגיות  בנושא 
צריכה  וסקרי  משותפים  סיורים  תלמידים,  בין 
בהובלתם  התחילה  התוכנית  ב”צין”  ביתיים. 
ורוני  הספר  מבית  מחנכת  רותם  עומר  של 
ביחידה  אנרגטית  התייעלות  פרויקטור  סגולי, 

הסביבתית )ראו כתבה בעמוד זה(.

בחלק השני של הפעילות ניגשנו לשלב הניסויים – 
התלמידים קיבלו את החומרים לניסויים ובקבוצות 
מרתק  היה  אותם.  וביצעו  הניסויים  את  בנו  הם 
המחשבה,  וגירוי  אמצעים  קצת  עם  איך  לראות 

התלמידים מתמודדים עם השאלות והאתגר. 
ולמה כל זה חשוב? כי אם לא נירתם כולנו ללמידה 
הארץ  כדור  משאבי  הקרובה,  בסביבתנו  ולעשייה 
לא יספיקו לזמן רב. התלמידים כבר הבינו את זה... 
את  לעומק  להכיר  בלי  מתקיימת  לא  קיימּות 

הסביבה, ולכן החלטנו השנה לשלב את לימודי 
הבדואית  הפזורה  ילדי  עם  מפגש  עם  המדעים 
פנים  אל  פנים  משיחה  חשוב  אין   – השכנים 

בימים אלה. 
תודה רבה ליחידה הסביבתית על הליווי.

עומר רותם   
מחנכת כיתה ו’ ביה”ס צין   

תנו לחיות הבר לחיות

יישובי הנגב מפוזרים במרחב אקולוגי טבעי רחב 
במדינת  מופר  הפחות  הטבעי  השטח  והוא  ידיים, 
הכלביים  ובעיקר  בטבע,  חיים  בעלי  ישראל. 
לנצל  השנים  עם  למדו  ותנים(,  זאבים  )שועלים, 
הם  ולפיכך  לתועלתם,  אדם  למגורי  הקרבה  את 
להיכנס  ואף  ליישובים  להתקרב  פחות  חוששים 
לפסולת  בעיקר  נמשכים  החיים  בעלי  לתוכם. 
המזון בפחים, למזונן של חיות הבית המונח מחוץ 
האדם  בקרבת  יותר  הזמינים  למים,  או  לדלת, 

מאשר בטבע.
הטבע  שמירת  על  האמונה  והגנים,  הטבע  רשות 
בישראל ועל שמירה על חיות הבר, מנסה להקטין 
האדם  צורכי  בין  הנוצר  החיכוך  את  הניתן  ככל 
לצורכי בעלי החיים ולשמור על האיזון העדין כל כך 
בין האדם לטבע, כשמדיניות הפעולה היא מניעת 
גישתם של בעלי החיים לגורמים המושכים אותם 

להתקרב. 
בעלי  רבים, שאינם מכירים את התנהגות  אנשים 
כאשר  איום  בהם  ורואים  מהם  חוששים  החיים, 
אולם למעשה הפוך  חודרים למרחב האנושי.  אלו 
האדם  מבני  יותר  פוחדות  הבר  וחיות  הדבר,  הוא 
וברגע מפגש אקראי עם בני אדם תמיד ינסו לברוח 

ולהתרחק מאיתנו. 
חיות בר אינן תוקפות בני אדם, מאחר ואינן רואות 
למגע  חותר  האדם  אם  אולם  לטרף.  הזדמנות  בו 
הן תנסנה לברוח או להתגונן. בדרום הארץ פועלת 
מזה מספר שנים תוכנית משותפת לרשות הטבע 
והגנים, משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים 
למיגור מחלת הכלבת, ע”י פיזור חיסונים בשטחים 
כך,  בזכות  חיות הבר.  ידי  על  הפתוחים, הנאכלים 
עם  יחד  בדרום.  המחלה  נמצאת  ולא  כמעט  כיום 
זאת יש לנקוט במשנה זהירות ולהיבדק במרפאה 
כולל  מוכרת,  שאינה  מחיה  נשיכה  של  במקרה 

חיות בית. 
את  מוחלט  באופן  למנוע  צורך  או  אפשרות  אין 
הופעתן של חיות הבר בסביבתנו, כך כולנו נהנים 
שלנו.  בגינות  פרפרים  וממעוף  הציפורים  משירת 
הדרך הנכונה והיעילה למזער את המפגש עם חיות 
המושכים  הגורמים  במניעת  הינו  רצויות  לא  בר 

חיות הבר לא נוהגות לתקוף בני אדם, אך יש דרכים למזער את המפגש איתן

הפתרונות  ומים.  מזון  מסתור,  דוגמת  אותן, 
סילוק  הגינות,  או  היישוב  גידור  הם  המוצעים 
גורמי משיכה כגון ברז דולף או מים זמינים ומניעת 
על  לשים  יש  יתרה  התייחסות  לחיות.  זמין  מזון 
נושא הניקיון והסניטציה ולהקפיד על סגירת פחי 
המהווים  גרוטאות  ואתרי  מזבלות  ביעור  אשפה, 
לכלבים  מזון  ובהרחקת  למסתור  נוח  מקום 
וחתולים מהחצרות. גם חיות בית משוטטות כגון 
לטורפים,  מזון  מקור  להיות  יכולות  רחוב  חתולי 
ולכן האכלת חתולי רחוב יש בה תרומה להחרפת 
לא  ה”פולשים”  להברחת  כלבים  מרדף  הבעיה. 

יעזור ואף עלול לגרום לתוקפנות מצד חיות הבר. 
מהווה  זו  מעין  פעולה  שביצוע  גם  לציין  חשוב 

עבירה על החוק. 
אין לפגוע בחיות הבר ללא היתר מפורש! כשאתם 
רואים חיית בר ביישובכם, תנו לה להיות, אל תעשו 
גם  נוכל  כך  בדרכה.  תמשיך  והיא  מגע  נתקו  דבר, 

ליהנות מיופיין של חיות הבר החיות בסמוך לנו.

נמרוד בן אהרון   
פקח בקעת צין, מכתש גדול   

רשות הטבע והגנים   

תמונות: ערן היימס
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

חטוף,  לביקור  לניצנה  בשנה  באים  מאות 
כאן  שיש  המיוחד  מהחינוך  עמוקות,  מתרשמים 
המיוחדת,  מהחקלאות  מההתיישבות,  בכפר, 
חדשה-ישנה,  ארץ  של  מהגילוי  ובכלל  מהנוף 
שהיו  לאלה  מתכוון  אני  עכשווית.  “אלטנוילנד” 
פעם מילואימניקים בסיני והיו עוברים דרך צומת 
משתינים  לרפידים,  או  לתעלה  בדרך  קציעות 
בצומת על איזה שיח מלוח )מכאן כנראה טעמו(, 
משחררים את הפרוסטטה וממשיכים לעומק סיני. 
אלה, וגם הצעירים יותר, נדהמים בביקורים לגלות 
העשייה  על  חמות  מילים  מרעיפים  המקום.  את 
מלאי  מעונגים,  נעשים  השליחות.  על  הציונית, 

דברי שבח והודיה וכמעט גומרים )את ה”הלל”(. 
בצומת  מקסימום  לערך,  טללים  שבצומת  אלא 
הנגב, מתחברים לווייז ונכנסים לחיים האמיתיים. 
ומתעניינים  ופקקים  עומס  על  דיווחים  מחפשים 
ההתלהבות  עוברת  אז   .100 אביב  תל  במדד 
שהייתה למבקר הממוצע מהמקום הנפלא והנידח 
עם  בבוץ  שוכבים  כאן,  הקבועים  אנחנו,  הזה. 
הכבישים  על  רצים  בחורף,  גבעתי  בא”ח  חיילי 
המאובקים בעונות המעבר לצד דיירי מתקן חולות 
מלחמת  של  הפיצוצים  הדי  את  שומעים  ובלילה 
הגדר  על  שוכבים  אנו  שבסיני.  במצרים  דעא”ש 
זה  ישראל,  ולא פחות בשביל עמנו  בשביל עצמנו 
שעבר כאן ביציאה ממצרים, השאיר כמה סימנים 
רומנטיים,  סלע  ציורי  כמה  ואולי  ארכיאולוגיים 

והחליט להתרכז במדינת תל אביב.

רגל פה ורגל שם 
בוקר אחד בא אליי נהג אוטובוס שהיה כאן בטיול 
ואמר שאחד מהחניכים האתיופים  בית ספר,  של 
אתיופים  חניכים  גם  לנו  היו  )פעם  ניצנה  של 
אביב.  לתל  ורוצה  יחף  לאוטובוס  נכנס  עולים( 
שפת  לרבות  לאומיות,  הבין  השפות  בכל  הודיע 
הסימנים, שהוא לא יורד אלא אם יסיעו אותו לתל 
אביב. הנהג הנבוך בא להתלונן. לא האמנתי שמי 
שכזה.  דבר  יעשה  מאתיופיה  העולים  מהחניכים 
מוזס,  לשם  העונה  פליט  ומצאתי  לבדוק  יצאתי 
עור  צבע  עם  ממצרים  שבא  “משה”  עוד  של  סוג 
של אשתו הכושית. הפליט חצה את הגבול, שמט 
יחף  ורץ  שם”  ונעל  פה  “נעל  הגדר  על  נעליו  את 
היישר אל האוטובוס הגואל – אל החופש. מתברר 
“תל  ישר  רוצים  חדשים”  “עולים  אפריקנים  שגם 
אביבה פינת דיזנגובה”. הם לא פראיירים להישאר 
בארוחת  המסתנן  את  האכלתי  ניצנה.  בפתחת 
הצבא,  לשלטונות  אותו  הבאתי  כבוד  ואחר  בוקר 
שחיפשו אחריו לילה שלם, על תקן “פרש תורכי” 

שנתן להם “מארס”. 

הלו משטרה
חדש  חניך  המקום.  לרשמי  טרייה  דוגמא  ועוד 
מהמכינה הקדם צבאית “דרך ארץ” שבניצנה הגיע 
מהעיר הגדולה למכינה. בלילה הראשון ללא אימא 
אזרחות  גילה  מהגבול.  פיצוצים  והדי  יריות  שמע 
את  והזעיק  במשימה  )מיותרת(  ודבקות  טובה 
לפריפריה  עיר  של  “דיסקט”  עם  בא  המשטרה. 

שוכב על הגדר

סוללת הרכבת התורכית לניצנה     צילום: Golanz67. מתוך: פיקיוויקי

נידחת על הגבול. רק שכח שכאן צריך במינימום, 
669 מוסקת עם חיפוי  בשעת הדחק, איזה יחידת 
של אפאצ’י וכמה לוחמות קרקל. ניידת משטרה זה 
מתאים לרחוב לילינבלום כשהדולר היה יותר ירוק 

וספרו אותו בלירות ולא ביריות.

מ-669 ל-667
ישראל.  לעם  חשובים  היותנו  את  מצדיקים  כולם 
מצאנו  אפילו  פרסה”.  ת”ק  לעשה  אמר  “בין  אבל 
שיש החלטת ממשלה שמספרה 667, שהמניפסט 
גדר,  סמוכי  נידחים,  ליישובים  סיוע  הוא  שלה 
מאוימים, חלוציים, שאין להם תנאי קיום בסיסיים 
וכדומה(.  קרוב  ספר  בית  קניות,  )כמרכז  סבירים 
מסתבר שאנו עונים על כל הקריטריונים ממש, ולא 
רק על אחד או שניים... למרבה האירוניה מסתבר 
שבשביל להוציא את החלטת הממשלה הזו לפועל 
ב”קדש  פעם  עוד  שיעבור  רבנו,  משה  את  נצטרך 
ברנע” ויכה בסלע או אולי יכה לביבי, לגפני, לבוגי, 
ובאותו רצף ל”כחלי” )שם חיבה( על הראש ויסביר 
להם שאין לנו הרבה מנדטים אבל יש לנו נכס גדול 
מימי המנדט. נכס של עם ישראל, שנאמר על דרך 
הנגב  בו  נכס  כמגדלות”.  ושדי  חומה  “אני  הפיוט: 
שטח  שהיה  בשטח,  ואחיזתנו  מצרים  עם  והגבול 
נהיה  לא  אנחנו  אם  בידינו.  מופקד  והפקר,  מפורז 
כאן, מישהו אחר עלול להיות כאן. אז, יצטרכו עוד 
מתקציב  מיליארדים  וכמה  ב”קריה”  שעות  הרבה 
שכיום  במקום,  אחיזתנו  על  לשמור  כדי  הביטחון 
הפראיירים בו שוכבים על הגדר ולא יושבים עליה 

בתנוחה של “רגל פה ורגל שם”...
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אדם, מקום

מוסר עבודה
עבדתי  ריחן.  השיתופי  במושב  גרנו  שנה   35 לפני 
והעבודה  ההתיישבות  את  אהבתי  בפרדס, 
בחקלאות, אבל לא הסתדרנו עם נושא השיתופיות, 
יישוב  לי. רצינו להקים  מוסר העבודה לא התאים 
לעסוק  רצון  מותך  אולי  ציונות,  מתוך  אולי  חדש, 
תנועת  של  הקליטה  ועדת  ממשי.  משהו  בהקמת 
עוד  כשהיא  ברנע,  לקדש  אותנו  הפנו  המושבים 

ישבה בניצנה. 

אלון שלו, קדש ברנע

חומה ומגדל 
ארבע  באשקובית  גרנו  בניצנה,  כלום  אז  היה  לא 
ברנע.  בקדש  הקבע  לנקודת  שעלינו  עד  שנים, 
הכי  החווית  אחת  היו  בניצנה  הראשונות  השנים 
המדבר,  באמצע  יישוב  לבנות   – לנו  שהיו  טובות 
מכלום. ממש חומה ומגדל. לא היה מסביבנו שום 
דבר. למעשה חוץ מהצבא, היישוב הכי קרוב אלינו 
היה אשלים. הגענו עם ילדה בת חודשיים. היה לנו 
מההורים,  עזרה  ובלי  ניסיון  בלי  אותה,  לגדל  כיף 

אבל אנשים עזרו אחד לשני. 

ניסוי וטעייה
בחקלאות.  לעסוק  התחלנו  הראשון  מהרגע 
אחרי  אבל  משותפת,  הייתה  החקלאות  בהתחלה 
ארבע שנים התחלנו להתנהל כמושב עובדים, כל 
מלונים,  הכל,  גידלנו  בהתחלה  שלו.  במשק  אחד 
ענבים, נקטרינות. אף אחד לא ידע מה אפשר לגדל 
שותלים,  איך  שותלים,  מה  לגדל,  אפשר  אי  ומה 
באיזה תאריך שותלים. הכל היה ניסוי וטעייה, כל 
התקדמנו  לאט  ולאט  בשרם,  על  למדו  התושבים 
על זה. בעשרים וחמש השנה האחרונות אני עוסק 

בגידול ירקות בחממות. 

עוצר בצד
עשיתי  בנערן,  בהיאחזות  בנח”ל,  כשהיית  עוד 
רישיון אמבולנס. אז כשירדתי לניצנה הבאתי איתי 
היו  לא  עוד  באזור.  היחיד  הנהג  והייתי  אמבולנס, 
חובשים, היו הרבה שנים שבדרך לסורוקה הייתי 
עוצר בצד הדרך, מטפל בפצוע ואז ממשיך לנהוג. 
הייתה אז עבודה בשפע, בעצם בגלל כל דבר היינו 
נוסעים לבאר שבע. לא הייתה אז מרפאה בקדש 
 15 בערך  היום.  כמו  פרטיים  רכבים  היו  לא  ברנע, 
שנה הייתי הנהג היחיד באזור, ולאחר מכן הצטרפה 

עוד נהגת. היום אנחנו כבר ארבעה-חמישה נהגים, 
ועוד 12 חובשים. 

לאסוף בדואים
גם בשנים האחרונות, עם התפתחות האוכלוסייה 
והתפתחות הצבא, לא חסרים אירועים. אנחנו לא 
נותנים מענה בבסיסים עצמם, אבל כשיש חיילים 
פצועים אנחנו נותנים מענה עוד לפני הצבא. לפני 
ונתנו  צבאי,  ג’יפ  פה  התהפך  שבועות  שלושה 
של  הברזל  איסוף  בתקופת  הצבא.  עם  יחד  מענה 
הבדואים, זה היה פעמיים בשבוע לאסוף בדואים 
היום  נותנים  אנחנו  בשבטה.  הרכב  עם  שנפצעו 

טיפול בכל פתחת ניצנה ועד שבטה בצפון.

הפטיש מרגיע
של  תחביב  פיתחתי  האחרונות  השנים  בעשר 
שנקרא  מה  שולחנות,  בברזל,  פיסול   – נפחות 
האריזה  בית  מאחורי  הקמתי  שימושית.  אמנות 
אני  אבל  באינטרנט,  מכירות  אתר  לי  ויש  סדנא, 
צריך  המכירות.  מאשר  יותר  מהעשייה  נהנה 
משהו בשביל הנפש, מעבר לעבודה הסיזיפית של 
היומיום. אם יש משהו שמציק לי, אז הפטיש מרגיע 
אותי. אני לא משתמש אפילו במטר, הרבה פעמים 
בזמן נהיגה באמבולנס עולה לי איזה רעיון בראש, 
ואז  חודש-חודשיים,  איזה  להבשיל  שיכול  רעיון 
אני מבצע אותו. כל הבית שלי, מהסלון והמדפים, 
זה עבודות שלי. כל פעם אני מגיע מתוח, וזה נותן 
יש  בכללה  סך הכל במועצה  ליצור.  את האנרגיות 
כמות אדירה של אמנים, חלקם באים לידי ביטוי, 
מהאנשים  מוציא  שהמדבר  חושב  אני  לא.  חלקם 
את הטוב שלהם. הצעד שעשינו כשהגענו לכאן – 

אני לא מצטער על זה היום.

פינת הגינון המדברי

עת לעשב

פירות אופייניים של סלקיים

גשמי הסתיו המפתיעים הצליחו להוציא את הגנן 
המדברי מתוך דיכאון עמוק שהתחיל באוגוסט עם 
החום המעיק. והנה החורף כבר כאן, והחד-שנתיים 
נובטים בהמוניהם. לצמחים החד-שנתיים במדבר 
לזרעיהם  המאפשרים  מורכבים  מנגנונים  יש 
ולנבוט  צפויות  ולא  ארוכות  יובש  תקופות  לשרוד 
ולהפיץ  לפרוח  לגדול,  אופטימליים  כשהתנאים 
זרעים. על כן במדבר 60% ממיני הצמחים הם חד-
כלל  אין  בהם  טרופיים,  אזורים  )לעומת  שנתיים 
אין  כמעט  שם  משתנה,  לא  המים  וכמות  עונות 

צמחים חד-שנתיים(. 
החד- הצמחים  מרבית  שלנו,  המדברית  בגינה 
ולפיכך  רצויים,  לא  עשבים  הם  שנובטים  שנתיים 
הגינה,  את  לעשב  הזמן  עתה  אותם.  לעשב  יש 
ולאחר העישוב כדאי לפזר בגינה זרעים של פרחים 
ותורמוס.  פשתה  פרג,  כגון  חורפיים  חד-שנתיים 

אלה גם הימים האחרונים לשתול פקעות.

הסלקיים  משפחת  המדברי:  הצמח  פינת 
Chenopodiaceae

בדרך  ביומו  יום  נתקל  שלא  בנגב  שגר  מישהו  אין 
בנציג  אופניים  ברכיכת  או  בוקר  בצעדת  לעבודה, 
כזה(  שהוא  יודע  אינו  )וכלל  הסלקיים  ממשפחת 
בימים  הדרכים.  ובצידי  הנחלים  בערוצי  הצומח 
נמוכים  שיחים  הכביש  לצידי  לראות  אפשר  אלה 
עם מעין פריחה בצבע צהוב, קרם, ורוד ואדום. אך 
למעשה זאת לא פריחה, אלו הפירות הצבעוניים של 
צמחים ממשפחת הסלקיים. אולי השם “סלקי” לא 
מצלצל מוכר, אבל המינים לרוב כן מוכרים: מלוח, 

מלחית, יפרוק וחמדה. ארבעת המינים האלה, יחד 
עם זוגן השיח, מהווים את מרבית הצמחים במדבר 
מהצמחייה  ש-80%  מהמר  המדברי  הגנן  שלנו; 
מהמלחית  הסלקיים.  למשפחת  משתייכת  בנגב 
החומה, אולי הצמח היחיד שירוק בסוף הקיץ וגדל 
במקומות ששום צמח אחר אינו מעז להכות שורש, 
ועד למלוח הקיפח האפור הגדול והמוכר ביותר. מי 

מתנדב לבדוק? 
על  מאובקים  לרוב  הסלקיים  ממשפחת  הצמחים 
כמו  מאביקים  למשוך  צורך  להם  ואין  הרוח,  ידי 

ציפורימפו 

אדום החזה
איך יודעים שבא חורף? מתחיל להיות קר. הלילות 
ציק.  ציק  בציק  מתחיל  זה  אצלי  גשם.  מתארכים. 
כמו בכל שנה, אני מתעורר בוקר אחד בביתי לקול 
ייחודי ובולט, מעין ציקצוק חד ומהיר אשר מלווה 
לעתים בשירה יפהפייה. הו, אני אומר לעצמי, הוא 

חזר.
ממשפחת  וחמודה  קטנה  ציפור  החזה.  אדום 
שבהם(.  המפורסם  אולי  הוא  )השחרור  הקיכליים 
מאוד קל לזהות אותה: יש לה חזה אדמדם, שואף 
מאירופה,  אלינו  מגיעים  החזה  אדומי  לכתום. 
הראשונים מגיעים כבר באוקטובר ונשארים אצלנו 

כל החורף.
ולכן  טריטוריאלית,  מאוד  ציפור  זוהי  בחורף  גם 
שהיא  הרמים  הקולות  לפי  אותה  לאתר  מאוד  קל 
משמיעה, בעיקר בבוקר אך גם בשאר שעות היום. 
לראות  קל  לא  למרחוק,  נשמע  שקולה  למרות 
אותה. זוהי ציפור שאוהבת להסתתר בסבך; שיחים 

ועצים.
עם  מהלך  סתם  או  ילדים  מדריך  כשאני  לעיתים, 
ושומע את קריאותיו של אדום החזה, אני  חברים 
אומר להם “אם תהיו בשקט תראו קסם”. אני שולף 
החזה.  אדום  שירת  את  ומשמיע  שלי  הנייד  את 
לרוב, תוך שניות ספורות אנו שומעים אותו משיב 
לנו בקריאות קצובות, ותוך מספר דקות גם רואים 
שלו.  לשטח  נכנס  מי  כבודק  לקראתנו,  בא  אותו 
ומי  הראשונה  בפעם  מי  מרגשת,  שתמיד  חוויה 

שיצא לו )כמוני( כבר לראות אותה מאות פעמים.

כתב וצילם: מידד גורן    

ראוותנית,  צבעונית  פריחה  ע”י  ופרפרים  דבורים 
אחדים  בולטים.  לא  וכלל  קטנים  פרחיהם  כן  ועל 
ממיני הסלקיים הם צמחי מאכל חשובים כמו סלק 
תרבותי ותרד הגינה. וגם קינואה – הלהיט במדור 

האוכל הבריא – הוא סלקי! 

       גלעד מיכאלי 
       משתלת קרקש

       מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com       

אוהבת להסתתר בסבך. אדום החזה

חוג תיאטרון נשים קהילתי 
ברמת הנגב
יוצא לדרך!!!

ביוזמת מליאת הנשים, נפתח חוג לעבודה 
תהליכית אישית וקבוצתית דרך משחק, 

בהנחיית עופרה פיימן

המפגשים יתקיימו במתנ”ס, בימי ד’ 
בשעות 20:30-21:30 

החל מה- 13.1.16 
 עלות 150 ₪ לחודש 

הגעה עצמית.

להרשמה באתר המעצה או במחלקת גביה 
08-6564121

http://rng.org.il/hugim2016
לפרטים נוספים :צורית 050-6882922

אם יש משהו שמציק לי, אז הפטיש מרגיע אותי



יום ראשון 13 בדצמבר יום שבת 12 בדצמבריום שישי 11 בדצמבריום חמישי 10 בדצמבר

11:00 - באולם מרכז בן גוריון
‘קונצ’רטו לליצן’ 

והתזמורת  מקרוב  פיודר  האמן-ליצן 
עידית  של  בניצוחה  אשדוד  הסימפונית 

שכטמן
המופע מתאים לגילאים 12-5

17:30 – באולם המועדון
‘בין הקלאסי לטנגו’

שלישיית “מדיטרניאן אקספרימנט” 
המוסיקה  בין  והנסתר  המיוחד  החיבור 

הקלאסית לטנגו. 

19:15 – בכיכר הפסטיבל
‘במסע שלא נגמר’

הבדואי  וההרכב  יצחקי  דודי  דלאל,  יאיר 
העם  לשירי  מוסיקאלית  במחווה  ‘שריגי’ 

הבדואים  של מדבריות הנגב וסיני.
*המופע  ללא תשלום

20:30 – באולם מרכז בן גוריון
‘ימים של שיבולים’

עובדת’  ‘שירה  לאתר  מחווה  מופע 
בהשתתפות: 

שי  זהבי,  דפנה  רודנר,  חמי  צנעני,  מרגלית 
סובול, הלל זהבי ולהקתם, מנחה: יפתח מזור

22:45 – בכיכר הפסטיבל
‘ברוח צוענית’ – להקת סומסום

צוענית  בלקנית,  מוזיקה  של  תוסס  מופע 
ומזרח תיכונית

*המופע  ללא תשלום

רמת הנגב | קיבוץ שדה בוקר | מרכז בן גוריון
2015   צלילים במדבר חנוכה תשע”ו 

ר ב מ צ ד ב  1 0  -  1 3

נוכה תשע”ו 2015    13 - 10 בדצמבר
ח

18
צלילים במדבר

17:30 - באולם המועדון 
חלק  בכורות   – ישראל’  בארץ  ושם  פה 

ראשון
ישראליים  מלחינים  של  חדשות  יצירות 

צעירים בבכורה עולמית

19:00 – כיכר הפסטיבל
‘יאללה בואי’

הרחוב  ותזמורת  גריילסאמר  מיכאל 
הירושלמית בניצוחו של עידו שפיטלניק

*המופע ללא תשלום

20:30 - באולם מרכז בן גוריון
‘בשדות מתתיהו’ 

שנה  ארבעים  לציון  משתתפים  רב  מופע 
בהשתתפות:  שלם  מתתיהו  של  למותו 
יאיר  גמליאל,  יסמין  חנה,  ויקטוריה 
אשדוד  האנדלוסית  התזמורת  אפשטיין, 

בניצוחו של מיכאל וולפה, 
גדעון אפרתי  בניצוחו של  הנגב  זמרי רמת 

ולהקת גא’זרט בהנחייתו של דודי יצחקי.

22:30 – כיכר הפסטיבל
להקת ‘רוזא’

הזמרת והיוצרת ורד דקל ולהקתה בשירים 
מוכרים ומקוריים.  

*המופע  ללא תשלום

17:30 - באולם המועדון
‘אנעים זמירות’

טבעון.  הישראלית  הקאמרית  המקהלה 
במקהלה  זמרים   55 עם  מוזיקלי  מפגש 

מהטובות בארץ.

19:15 – באולם המועדון
‘מנדולינה ישראלית’

המנדולינות  לרביעיית  וחבריו  ראובן  יקי 
עיבודים  מבחר  מציגים  ‘קרמן’  הבינלאומית 

למוזיקה פופולארית ישראלית ובינלאומית.

20:30  – באולם מרכז בן גוריון
‘סינפוניה ישראלית’ - קונצרט נעילה חגיגי 
הקאמרטה הישראלית ירושלים בניצוחו של 

שמואל אלבז.  זמר אורח: שלומי שבן

11:00 - באולם מרכז בן גוריון
‘החתול במגפיים’

הגר  והשחקנים  הישראלית  הבמה  תזמורת 
ודני ארליך. הרפתקה מוסיקלית שזורה  ריש 

מתח וצחוק. מופע לכל המשפחה.

13:00 – באולם המועדון 
מוזיקה חדישה’ – בכורות חלק שני 

אולפן פתוח עם אנסמבל ‘מיתר’, 
על  שחוברו  חדשות  יצירות  והקלטת  ביצוע 

ידי מלחינים צעירים בראשית דרכם.
*המופע  ללא תשלום

17:30 – באולם צריף בן גוריון 
מחווה למרדכי רכטמן 

מנגנת  אביב  תל  הנשיפה  כלי  חמישיית 
מרדכי  והמלחין  הבסון  נגן  של  מתזמוריו 

רכטמן, לציון יום הולדתו ה 90.

19:00 – בכיכר הפסטיבל
‘בחברה טובה’

שם טוב לוי והאורקסטרה של אבי ליבוביץ’

20:30 – באולם מרכז בן גוריון
‘אולארצ’יק - קלאסיקה’

אלון אולארצ’יק בליווי אנסמבל ‘מיתר’
אורח: אפרים שמיר

22:30 – בכיכר הפסטיבל
‘אור מסביב’

רבקה זוהר ולירון לב במופע משותף
הקלאסיקות המוכרות ושירים חדשים 

של השניים. 


