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שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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צרו 
קשר

משולחנו של מנכ"ל המועצה

תקציב 2017
ודאות  אי  קיימת  הקודם,  בעיתון  שפורסם  כפי 
מעמד  ביטול  לאור   ,2017 תקציב  לגבי  גדולה 
גודל  בסדר  שפוגע  צעד  עולים,  כעיר  המועצה 
של כ-37 מיליון ₪ בשנה. בשבועות האחרונים 
קיימנו פגישות במשרד האוצר ובמשרד הפנים, 
אך התמונה לא ברורה ורב הנסתר על הגלוי. עם 
זאת, ברור שתקציב המועצה הולך להיפגע, ועל 
לטיפול  צוות  הוקם  המועצה  ראש  הנחיית  פי 

בנושא בשיתוף חברי מליאה ומזכירי יישובים. 

היסטוריה במועצה – הקמת בית ספר תיכון אזורי
התכנסות  המעמד!  את  לתאר  אחרת  דרך  אין 
ראשונה של ועדת היגוי להקמת בית ספר תיכון 
ומוסדות  היישובים  נציגי  בהשתתפות  אזורי 
ההתרגשות  אבל  לפנינו,  העבודה  רוב  החינוך. 
להביע  שמעוניין  מהתושבים  מי  מאד.  גדולה 
היישוב  לנציג  לפנות  מוזמן  בנושא,  דעותיו  את 

בוועדה או לאגף קהילה וחינוך. 

הסכם היסטורי בפיתחת ניצנה
להגיע  הצלחנו  ממושך,  ומתן  משא  לאחר 
של  לגריעה  והגנים  הטבע  רשות  עם  להסכמה 
כ-2,500 דונם משמורת טבע ושטחי אש לטובת 
המרכזי  ההישג  מילכה.  לבאר  חקלאות  שטחי 
בהסכם זה הוא בכך שזו אחת הפעמים היחידות 
זה  שטח  טבע.  שמורות  מתוך  שטחים  שנגרעו 
יאפשר את המשך קליטת המשפחות לחקלאות 
בבאר מילכה, אך אין בכך די להגיע לכמות הנחלות 
הנדרשת לעתיד, כאשר מדובר על 100 משפחות 
ליישוב. על כן הוחלט, בתיאום עם רט"ג ומשרד 
החקלאות, לבצע עבודת מיפוי לשנים הקרובות 

למציאת כ-10,000 דונם נוספים. 

עשור לכפר רתמים
הנגב.  לרמת  להגעתו  עשור  חגג  רתמים  כפר 
האם  היישוב,  מניין  את  סופרים  ממתי  הדיון 
ההתיישבות  מרגע  או  לאזור  ההגעה  מרגע  זה 
בנקודת הקבע, הוא מבחינתי ויכוח מיותר בשלב 
זה. מה שרלוונטי הוא שכיום יש כ-90 משפחות 
נוספים  מגרשים  ו-104  ילדים   400 עם  ביישוב, 
בדרך  בנתינה,  מיוחדת  קהילה  ובעיקר  בבנייה, 
ובחיבור  היישובי  בחזון  במרחב,  בשילוב  ארץ, 

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

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

בן  שלו  תחושה  לי  יש  והלאומי.  האזורי  לחזון 
גוריון היה חי היום הוא היה כותב להם כפי שכתב 
לתושבי קיבוץ שדה בוקר, כשעבר לידו ב-1952: 
"לא קינאתי מעולם באיש או בקיבוץ אנשים, לא 
ברכוש ובתואר ובסגולות שיש לאנשים... אולם 
מעין  בלבי  לדכא  לי  קשה  היה  אצלכם  בביקורי 
רגש של קנאה: למה לא זכיתי להשתתף במעשה 

מעין זה?" מזל טוב ליישוב המופלא הזה! 

המועד  בחול  מטיילים  לתנועת   10 כביש  פתיחת 
סוכות 

שגיא,  חטיבת  מח"ט  עם  משותפת  בעבודה 
10, שהוא אחד היפים  הוחלט על פתיחת כביש 
בארץ ובנגב, לתנועת מטיילים. מדובר על הכביש 
שרוצה  למי  שגיא,  והר  חריף  הר  ועד  עזוז  בין 
לנסוע להר כרכום. ניתן להגיע דרך כביש 171 או 

מעזוז. הציבור מוזמן.

תרגיל עמידה איתנה
במסגרת  גדולה,  בהצלחה  תירגלה  המועצה 
להיערכות  איתנה"  "עמידה  הארצי  התרגיל 
יחד  חירום,  לשעת  המטה  עבודת  את  העורף, 
עם ראשי המכלולים. התרגיל איפשר בחינה של 

היכולות, הפתרונות והפערים שקיימים. 
ביישובים,  צח"י  צוותי  יתורגלו  הבא  בשלב 
או  מפונים  של  קליטה  לתרחישי  להיערך  בכדי 
מסתמן  לצערי  באזור.  ממשיות  פגיעות  של 
זה  האם  איננה  להישאל  שצריכה  שהשאלה 
כן חובתנו להיערך לעתיד  ועל  יקרה, אלא מתי, 

לקרות. 

ביקור שר החקלאות והחטיבה להתיישבות
החטיבה  על  הממונה  השר  הוא  החקלאות  שר 
החטיבה  נעמד  הוסדר  לאחרונה  להתיישבות. 
לתמוך  תחזור  והיא  בכנסת,  להתיישבות 
החקלאות  שר  עם  המפגש  באזור.  ביישובים 
לתחום  הקשורים  מיידים  צרכים  להעלות  נועד 
סיוע  בדרכים,  טיפול  כגון  ההתיישבות, 

לחקלאים, תכנון עתידי ועוד. 

ערן דורון    
מנכ"ל המועצה    

שלום לכם, 

ביטול סיווג עיר עולים וקיצוץ בארנונה 
הממשלתית לרמת הנגב

ל-60  לבטל  החלטה  קיבלה  ישראל  ממשלת 
רשויות, בהן גם רמת הנגב, את הסיווג שאיפשר 
הממשלה  ממתקני  ארנונה   100% לקבל 
וממחנות צה"ל הפזורים באזורנו. כידוע לכם, על 
אף שטחה הגדול של המועצה, מרבית השטח 
הוא שמורות טבע ושטחי צבא ושב"ס, וממילא 

אחוז ניכר מהכנסות המועצה היה מארנונה זו. 
 70% של  קיצוץ  משמעותו  הסיווג  ביטול 
השלכות  לכך  שיהיו  כמובן  אלה.  בהכנסות 
קשות על כולנו! ברור שלא נוכל לתת לתושבים 
בהיקף  הנדרשים  השירותים  את  וליישובים 

ובכמות שהיו עד כה. 
הציבוריים,   – הכלים  בכל  כעת  פועלים  אנחנו 
המשפטיים והפוליטיים – שברשותנו כדי למתן 
את רוע הגזירה. מעורבותכם במאבק המשותף 

לקיומנו תתבקש. 

ובנימה יותר אופטימית 
של  החינוך  מוסדות  בכל  הלימודים  שנת 

המועצה נפתחה כסדרה וללא תקלות. 
הספר  בית  של  הקבע  מבנה  את  חנכנו  השנה 
את  מזמין  אני  הנגב.  ברמת  דתי  הממלכתי 
והמזמן  ולראות את המבנה היפה  כולכם לבוא 
אקלים בית ספרי ראוי ומכובד למערכת החינוך 

שלנו. 
ההיגוי  ועדת  לעבוד  התחילה  אלה  בימים 
קהילה  אגף  מנהלת  של  בראשותה  הציבורית, 
וחינוך, להקמת בית הספר התיכון האזורי שלנו. 
גם הצוותים המקצועיים החלו בהכנות ובקבלת 
לפעול  הגורמים  כל  את  הנחיתי  האישורים. 
תלמידי התיכון  ילמדו   2018 כך שבשנת  במרץ 

של רמת הנגב בבית הספר האזורי שלנו. 
יהיה  השנה  ראש  אליכם,  זה  עיתון  כשיגיע 
ואילו  פריחתו  את  סיים  כבר  החצב  מאחורינו. 
יופייה במשטחי שדה  הסתוונית פורחת בשיא 
ובערבים  השמים,  את  כבר מנקדים  עננים  צין. 

מתחיל להיות קריר. זה סימן שבא הסתיו. 

שנה טובה וחג שמח     
שלכם, שמוליק   

הכל פתוח

הגדולה  האזורית  המועצה  היא  הנגב  רמת 
פתוחים  בשטחים  ומתאפיינת  בארץ,  ביותר 
נופי,  משאב  המהווים  ומגוונים,  איכותיים 
האדם  ולפעילות  ליישובים  וכלכלי  סביבתי 
מחד,  המועצה  של  הגיאוגרפי  מיקומה  באזור. 
מאידך,  הארץ  למרכז  וגדלה  ההולכת  והנגישות 
מאפשרים  זאת  ועם  בפיתוחה,  אתגר  מהווים 
ומתחושת  ונופיים  טבעיים  מערכים  ליהנות  לה 
הארץ,  במרכז  ומתמעטים  ההולכים  מרחב 
נוסף  בהם.  הטמון  התיירותי  הפוטנציאל  על 
ייחודיים  אקלים  תנאי  למנות  ניתן  לאלה 
מתקדמת,  מדברית  לחקלאות  המתאימים 
מתחדשת,  אנרגיה  לפיתוח  פוטנציאל  ומהווים 
חברתית  לכידות  על  המבוססים  יישובים  וכן 
של  לפתחה  מונחים  ועוד  אלו  כל  וקהילתית. 
המועצה  בשטחי  פתוחים  לשטחים  אב  תכנית 

אשר יוצאת לדרך בימים אלו.

התכנית לשטחים פתוחים ברמת הנגב, שיזמה 
המועצה  מהנדסת  בראשות  המועצה  ומובילה 
משרד  של  מקצועית  בהובלה  יוסף,  מור  שירה 
ארצי  ממהלך  חלק  הנה  ואזור,  עיר  תכנון  לרמן 
רחב יותר לקידום והגברת מעורבות תכנון וניהול 
את  האזוריות.  במועצות  הפתוחים  השטחים 
המועצות  מרכז  הארצית  ברמה  מוביל  המהלך 
וברמה  הממשלה,  משרדי  מול  האזוריות 
האזורית במועצות אזוריות שונות ברחבי הארץ. 
העתיד  דמות  בגיבוש  למועצה  תסייע  התכנית 
ומטרתה  בתחומה,  הפתוחים  לשטחים  ביחס 
יצירת מסגרת ותנאים תכנוניים מיטביים לניהול 
ובכלל  לסוגיהם,  במועצה  הפתוחים  השטחים 

ולפיתוח  לשימור  מנחים  עקרונות  קביעת  זה 
השטחים. התכנית נמצאת כעת בשלב הראשון 
)שלב  הקיים  המצב  לימוד  העבודה:  תהליך  של 

א'(.
הזדמנות  מהווה  פתוחים  לשטחים  האב  תכנית 
בתהליך  פעיל  חלק  לקחת  התושבים  עבור 
דמותם  עתיד  ועל  מגוריהם  סביבת  על  חשיבה 
של השטחים הפתוחים ברמת הנגב. כיצד ייראה 
מה  לשמור?  צריך  מה  על   ?2040 בשנת  האזור 
הפתוחים?  השטחים  יראו  כיצד  לשנות?  כדאי 
המענה  הילדים?  עם  ולשחק  לבלות  נלך  לאן 
לשאלות אלו ונוספות צריך להתבסס על ההכרה 
התכנית  במקביל,  המועצה.  של  הייחודי  באופי 
ולא  צפויים  שינויים  עם  להתמודד  נדרשת 
צפויים דוגמת הקמת תשתיות ארציות לאומיות, 
תיירות  אזורי  פיתוח  החקלאות,  דמות  שינוי 

והאפשרות להקמת ישובים חדשים במועצה. 

התכנון,  מתהליך  ומוביל  נפרד  בלתי  כחלק 
בהליך  מלווה  פתוחים  לשטחים  האב  תכנית 
שיתוף ציבור המאפשר לתושבים להפוך מגורם 
העבודה  תהליך  אורך  לכל  למשפיע.  מושפע 
תיערך חשיבה משותפת עם הקהילה המקומית 
אתכם  מזמינים  אנו  שונים.  שיתוף  בערוצי 
להכנת  ולתרום  הציבור  שיתוף  למפגשי  להגיע 
תושביו.  ולצרכי  הנגב  לרמת  מתאימה  תכנית 
ויופצו ביישובים ובאתר  יפורסמו  תוצרי התכנון 
המועצה באופן שוטף, במקביל לסיכום כל שלב.

בכתובת  התכנון  צוות  עם  ישיר  קשר  ליצור  ניתן 
.R.Negev@lerman.co.il :המייל

המועצה זכתה בפרס הניהול התקין )כרגיל(

שעברו,  השנים   23 בכל  כמו  השנה,  גם 
בגין  הוקרה  בתעודת  הנגב  רמת  זכתה 
ניהול כספי תקין לשנים 2014-2015. פרס 
לרשויות  מוענק  התקין  הכספי  הניהול 
המידה  באמות  שעמדו  לאחר  מקומיות 
ומינהל,  עבודה  סדרי  כגון  שנקבעו, 
העסקת עובדים וניהול ההון האנושי, ניהול 
לחירום,  היערכות  העירוניים,  התאגידים 
וביצוע  כספית  יעילות  עסקים,  רישוי 

התקציב.
רשויות  לכ-100  השנה  הוענק  הפרס 
חגיגי  בטקס  הפנים,  שר  מידי  מקומיות 
 20 שני  ביום  בירושלים  שהתקיים 

בספטמבר. 
ראש  ריפמן  שמוליק  אמר  "הפרס", 
האנשים,  של  בזכותם  "הוא  המועצה, 
בראשם הגזבר והמערכת הכספית, הנהלת 
הנורמה  ובזכות  והגבייה,  החשבונות 
הניהולית הנהוגה ברמת הנגב כדרך חיים".

הפרס ניתן למועצה זו השנה ה-24 ברציפות

בואו לקחת חלק בתכנון עתיד השטחים הפתוחים באזור 

שר הפנים מעניק את הפרס

ציון לשבח לצוות שחקני 
החוג לתיאטרון שלנו 

גוריון  בן  במדרשת  לתיאטרון  החוג  חברי 
אור,  בר  נועה  ברגר,  יעקב  שמש,  מיכל   –
אלישע  רביב,  בוזי  מימון,  רונית  גור,  רחל 
צור גיל )מקיבוץ שדה בוקר( ולאה איפרגן 
קבוצות  במרתון  השתתפו   – )מירוחם( 
במה"  הארץ  "כל  מבוגרים  תיאטרון 
 34 עם  יחד  אביב,  תל  בצוותא  שהתקיים 
ההצגה  את  העלה  החוג  נוספות.  להקות 
עופרה  של  בבימויה  שייקספיר",  "שייק 
ותשבחות.  לתשואות  שזכתה  פיימן, 
להעניק  השופטים  החליטו  האירוע  בשיא 
לקבוצה ציון לשבח מיוחד על ההתמודדות 

עם קלאסיקה בתיאטרון באופן מיוחד. 

צילום: לאה עציון
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ברכה לתחילת השנה

"כדי להגשים חלום אחד ישן
יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם

כדי להגשים חלום אחד ישן
יש צורך במיליון חולמים שלא אוטמים את אזניהם

שמוכנים אל החלום להתקרב
שעוד זוכרים איך להקל את הכאב

שיכולים להתאהב, להתחייב
ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב"

אהוד מנור     

גננות,  מורים,  יקרים,  הורים  יקרים,  תלמידים 
במלאכת  העוסקים  וכל  מטפלות,  מנהלים, 

החינוך,
היא  רבה.  התרגשות  איתה  מביאה  חדשה  שנה 
מביאה עימה הזדמנות להתחלה רעננה, ותקווה 
חברות,  חלומות,  מימוש  חלומות,  להגשמת 
גילוי  פליאה,  התפתחות,  יצירתיות,  אתגרים, 

וחוויה.

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

אז מה נאכל היום בגן ובבית הספר?

במסגרת פרויקט "בוחרים מקומי ואוכלים בריא", הכנו עבורכם המלצות לארוחות שיתרמו לקשב, 
לריכוז וליכולת הלימוד 

בשעה טובה ובשמחה גדולה נפתחה שנת הלימודים בבית הספר הממלכתי-דתי "נגב סיני". השנה 
הייתה לנו שמחה כפולה ביום הראשון של הלימודים – גם לקראת השנה החדשה וגם על המבנה 

החדש והמפואר בו נלמד השנה.
העבודות על המבנה ארכו זמן רב, והיו שותפים להן אנשים רבים. זו ההזדמנות להודות לכל האנשים 
ואיכותי  נעים  כה  מקום  יהיה  שלילדינו  בכדי  האחרונה  בשנה  ועמלו  רבות  כה  שטרחו  במועצה 

שנה טובה    ללמידה.       
צוות ממ"ד רמת נגב "נגב סיני"        

ברגל ימין

בית הספר "נגב סיני" חנך את המבנה החדש שלו

ועל  הרוח  מצב  על  משפיעה  איכותית  תזונה 
לפני  בבית  לארוחה  ובגן.  בכיתה  ההתנהגות 
קמים  הילדים  גדולה;  חשיבות  ללימודים  היציאה 
וחשוב  אכילה,  ללא  שעות  לאחר  הלילה  משנת 
דרושה  כך  לשם  ומרוכזים.  רעננים  לכיתה  שיגיעו 
איכותי  חלבון  ויטמינים,  שמכילה  מזינה  ארוחה 

ושאינה מכילה סוכר.
ארוחת בוקר בבית

)בגיל  אפשר לבחור בין מיני אגוזים שהילד אוהב 
אגוז  מלך,  קשיו,  שלמים(:  אגוזים  לתת  לא  הרך 
ברזיל, פקאן, שקדים לא מלוחים ולא קלויים. הם 
 .3 באומגה  ועשירים  וסידן  ברזל  חלבון,  מכילים 
 B קרקר מדגנים מלאים מעניק פחמימות וויטמיני

שחשובים לריכוז ולמצב רוח טוב.
את  מחזקים  רעננות,  מעניקים  טריים  פירות 

מערכת החיסון ותורמים לריכוז.
דייסת שיבולת שועל )קוואקר( מחזקת את הגוף 

ואת יכולת הריכוז ונותנת אנרגיה זמינה.
 B ויטמיני  מלאה,  פחמימה  חלבון,  מכילה  היא 

וברזל. מומלץ לגוון בין האפשרויות.
במידה וילדכם אוכל דגני בוקר, שימו לב בבחירתם: 
מלאים  דגנים  של  מירבית  כמות  שיכילו  רצוי 
מאכל  צבעי  יכילו  ושלא  מינימלית,  סוכר  וכמות 
וממתיקים מלאכותיים. אפשר לבחור פצפוצי אורז 

מלא, שלווה ועוד.

אני מאחלת לכולנו שנצליח להתחדש ולהגשים, 
לייצר חיבורים משמעותיים ומפרים בין הצוותים 
הקהילה  וחברי  ההורים  התלמידים,  החינוכיים, 
וסביבתית,  חברתית  אחריות  לגלות  האחרים, 

ולהתחבר לערכי האדם והמורשת.
צמיחה.  של  בסימן  השנה  את  פותחים  אנו 
השנה  יתחנכו  הנגב  רמת  האזורית  במועצה 
ועד  ביישובים  מהמעונות  החל  תלמידים,   2,607
לבתי הספר התיכוניים. זהו גידול של כמעט 200 
תלמידים מהשנה החולפת. בבית ספר צין ובבית 
ספר משאבים ילמדו השנה כ-20 תלמידים יותר 
הממלכתי- הספר  בית  החולפת,  בשנה  מאשר 
לצמוח,  וימשיך  שלו  הקבע  למשכן  ייכנס  דתי 
שישה גנים ומעונות חדשים נפתחים ביישובים, 

והמגמה הולכת וגדלה.
חינוך  אנשי  נפלאה,  חינוך  מערכת  לנו  יש 
חינוך  של  שלם  ומערך  ומסורים  מקצועיים 
משלים ששואף להביא לביטוי ולמימוש היכולות 
של כל ילד וילדה, נער ונערה. גם השנה אנו נשאף 

ביותר  הגבוהה  ברמה  חינוך  ולהעניק  להמשיך 
להתאים  נמשיך  ומעשירות,  מגוונות  ותכניות 
התייחסות  תוך  ב-21,  למאה  ההוראה  דרכי  את 
הרגשיים,  הקוגניטיביים,  הרבדים  לכל  כוללת 
ובעזרת  והקהילתיים,  הערכיים  החברתיים, 
שילוב כל המערכות השונות העומדות לרשותנו.

הצעירים,  א'  שכבת  לתלמידי  מיוחדת  ברכה 
הנכנסים לראשונה בשער בית הספר ומצטרפים 
ומחבקת,  רחבה  למשפחה  עצומה  בהתרגשות 
שתזכו  מאחלת  ומיוחד.  שונה  חדש,  כשהכל 
לחדוות למידה ואתגר שתלווה אתכם במהלך כל 

שנות לימודיכם בבית הספר.
לכל אנשי הצוות  ואיחולי קליטה מהירה  ברכות 
החדשים ברמת הנגב. למורים, לגננות, לסייעות 
חדשה  התחלה  זוהי  לכם  שגם  ולמדריכים, 

ואחרת...
ולכל התלמידים והצוותים, מאחלת לכולנו שנת 

עשייה , יצירה, עניין, הנאה ואהבה.
שלכם, ספי     

פתח  עמה  מביאה  תשע"ז  הלימודים  שנת 
חדשים  למחוזות  להגיע  הזדמנות  לחידוש, 
וכן זמן לרקום חלומות ולהגשימם זאת עבור 
כל באי בית הספר – תלמידים, צוות המורים 

והעובדים וקהילת ההורים והיישוב. 
תכניות הלימודים לשנה הקרובה מתייחסות 
לדרישות משרד החינוך, השגת היעדים אשר 
בחרנו, צרכי התלמידים ורוח בית הספר. אנו 
עמלים על בניית תכניות לימודים מותאמות 
הערכה  ואמצעי  מותאמים  תכנים  הכוללות 
רלוונטיים. צעד חשוב זה הינו חלק מהמסע 
החינוכיים  הכלים  ובחירת  באיתור  שלנו 

הטובים ביותר עבור הילדים. 
הלמידה בבית הספר מועשרת בתכנית תל"נ 
וועד  המועצה  בשיתוף  נבנתה  אשר  מגוונת 
שיעורים  יתקיימו  השנה  המרכזי.  ההורים 
והמוזיקה  הרובוטיקה  האומנות,  בתחום 
במסגרת תכנית "בית ספר מנגן" ובו שכבות 
נגינה  לכלי  חשיפה  בשיעורי  ישתתפו  ג'-ד' 
של  ה-130  הולדתו  יום  ציון  לרגל  שונים. 
אירועים  הספר  בבית  יתקיימו  גוריון  בן  דוד 
משמעותית  למידה  ומתוכננת  מיוחדים 

בנושא בשיתוף המכון למורשת בן גוריון. 
מונו  ארגוניים,  שינויים  חלים  הספר  בבית 
תחומי  את  ויקדמו  יובילו  אשר  מקצוע  רכזי 
חדשים  מורים  הצטרפו  השונים,  הדעת 
ומחנכים  כיתה  מחנכי  בתפקיד  לשורותינו 
מקצועיים ואלה מרעננים את הלמידה ברוח 
חדשה ואנרגיות של עשייה וכן מונתה סגנית 

מנהל לבית הספר. 
מקום  את  העתיק  פורמלי  הבלתי  החינוך 
מוקד  הפך  אשר  הספר,  בית  אל  פעילותו 
הצהרים  אחר  בשעות  גם  תוסס  חברתי 
השייכות  תחושת  מתגברת  גם  כך  ומתוך 
של תלמידינו לבית הספר תוך מתן מעטפת 
החינוך  וצוות  הספר  בית  ידי  על  מקומית 
קפה  את  ונארח  נמשיך  השנה  גם  המשלים. 
את  להעמיק  ונמשיך  ספרנו  בבית  חברותא 

הקשר עם ותיקי היישוב. 
בימים אלה נבנית הנהגת הורים רחבה בבית 
ויישום  בעיצוב  שותפה  תהיה  אשר  הספר 
משותפים  יעדים  בחינת  הספר,  בית  חזון 
נבחרות  וכן  הספר  ובית  התלמידים  להורים, 
ועדות הורים אשר יטפחו עם צוות בית הספר 
והתלמידים את הלמידה, תחושת השייכות, 
האקלים החברתי ומרחבי הלמידה המגוונים 

הפתוחים בפנינו. 
אנו מאחלים לכלל באי בית החינוך שלנו שנת 
וצמיחה.  בלמידה  מלאה  מוצלחת,  לימודים 
החינוכיים  חלומותינו  את  נגשים  בה  שנה 

והאישיים ונמשיך לשאוף להגיע רחוק. 

חלומות ותכניות לשנת 
הלימודים

בית ספר צין מקדם בברכה את השנה

מקום נעים ואיכותי ללמידה תלמידים בבתי הספר ברחבי המועצה האזורית רמת הנגב לשנת תשע"ז

בית ספר משאבים: 508 תלמידים
בית ספר צין: 346 תלמידים

בית ספר נגב סיני: 191 תלמידים
בית ספר קול יעקב )ירוחם(: 41 תלמידים

בית ספר תורני סביבתי )מצפה רמון(: 14 תלמידים
סך הכל תלמידי יסודי: 1,100 תלמידים

תיכון לחינוך סביבתי: 360 תלמידים
אשל הנשיא: 9 תלמידים

נופי הבשור: 112 תלמידים
לבב שלם: 18 תלמידים

קמה: 23 תלמידים
מוסדות חינוך במסגרת הדתית מחוץ לאזור הרישום: 18 תלמידים

סך הכל תלמידי תיכון: 540 תלמידים
תלמידי חינוך מיוחד )מצפה, ירוחם, ב"ש, י-ם, למעט נופי הבשור(: 17

רישום תלמידי רמת הנגב לבתי ספר אחרים )אנתרופוסופי, דמוקרטי, חרדי, טכני(: 10 תלמידים
חינוך ביתי: 20 תלמידים )מתוכם 14 ילדי גן ו-6 תלמידי יסודי ותיכון(

מעונות יום: 356 ילדים
גנים: 545 ילדים

סך הכל ילדים במעונות יום וגנים: 901

סך הכל תלמידים במועצה: 2,588 תלמידים )לעומת 2,439 בתשע"ו(
מתוכם 1,460 תלמידים בבתי הספר במועצה

בביה"ס ובגן
או  מלא  מקמח  לחמניה(  או  פיתה  )לחם,  כריך 
ומעניק  וסיבים   B ויטמיני  ברזל,  מכיל  שיפון 

אנרגיה ויכולת ריכוז.
ניתן לגוון בממרחים שונים: אבוקדו, חומוס ביתי, 
ממרח  גבינות,  פסטו,  מלא,  משומשום  טחינה 
תמרים, ממרח חלבה ביתי )ע"י ערבוב של טחינה 
ממרח  )כמו  ביתי  שוקולד  ממרח  דבש(,  ומעט 

חלבה בתוספת קקאו ואבקת חרובים(.
רצוי להוסיף ירקות בכריך או בצד.

הפסקה שנייה
בוקר  דגני  ואגוזים,  יבשים  פירות  העונה,  פרי 
מקמח  פנקייק  חתוכים,  ירקות  מלאים,  מדגנים 
שועל  שיבולת  עוגיות  וגרנולה,  יוגורט  מלא, 
מעובדים,  ממזונות  להימנע  כדאי  וחמוציות. 

חטיפים וכדומה.
רצוי לשלוח את ארוחת הבוקר בקופסת אוכל רב 

פעמית עם מפית נייר וללא שקית.
להתייעצות נוספת ניתן לפנות לדף הפייסבוק:

www.facebook.com/groups/MazonMeko
בתיאבון ולבריאות!

היחידה הסביבתית, מרפאת היל"ה   
ומחלקת קהילה וחינוך רמת נגב  
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ובשאר  הנגב  ברמת  הקומונה  שנה,  בכל  כמו 
 – תורנו  הגיע  והשנה  משתנה.  בארץ  המועצות 
לכאן  להגיע  מאוד  מתרגשים  אנחנו   !12 גער"ן 
ולמעמד הזה, להיות הגרעינרים החדשים של רמת 

נגב. 
של  בשבועיים  שלנו  השירות  שנת  את  התחלנו 
חפיפה עם גער"ן 11, במהלכה למדנו על המועצה, 
מהגרעינרים  שלנו  והתפקידים  היישובים 
וחווייתית.  מיוחדת  הייתה  החפיפה  היוצאים. 
וככה  גמלים,  לטיול  אותנו  לקחו  הראשון  בבוקר 
שהדבר  ספק  אין  במדבר.  באמת  שאנחנו  הבנו 
הסתכם.  לא  זה  פה  אבל  מאוד,  אותנו  הלהיב 
ואחרי  עקב,  לעין  וכיפי  קצרצר  במסלול  המשכנו 
ארוחת בוקר טעימה וטבילה במעיין עלינו לטיול 
ג'יפים מודרך ולמדנו להכיר את הסביבה שבה אנו 

עומדים לגור בשנה הקרובה.
שעברנו  החוויות  כל  את  לעכל  הספקנו  לא  עוד 
וכבר ירדנו לראשונה ליישובים. הכרנו את החניכים 
וצוותי  היישובים  את  י"ב,  ועד  ד'  מכיתות  שלנו, 

ההדרכה ואת ההווי התנועתי במועצה.
אז כדי שתוכלו גם אתם להכיר אותנו טיפה יותר, 

בעיטת פתיחה

מסגרת  הינו  הנגב  ברמת  לכדורגל  הספר  בית 
דגש  שמה  אשר  וספורטיבית,  לימודית  חינוכית, 
שחקני  על  ומקצועיים.  התנהגותיים  היבטים  על 
בית הספר מוטלת אחריות להוות דוגמה אישית 
אנוש,  מיחסי  החל  והרחוקה,  הקרובה  בסביבתם 
העיסוק  בתחומי  להישגים  להגיע  שאיפה  דרך 
השונים וכלה בשמירה על הגוף, הנפש והסביבה. 
כאחד  כולם  המחייה  ומרחב  החברה,  המשפחה, 
מהווים כר צמיחה לשחקני הכדורגל, עליו ברצוננו 
יכולות  ולמיצוי  יסוד  ודרכו לחנך לערכי  להתבסס 

וכישורים. 
הפעילות  עונת  את  החל  לכדורגל  הספר  בית 
החדשה עם מספר קבוצות חדשות, ביניהן קבוצת 
הפועלות  הנגב,  רמת  של  העתודה  וקבוצת  בנות 
לצידן של קבוצות ילדים מגילאי גן חובה ומעלה. 
בפרויקטים  ישתתפו  השחקנים  השנה  במהלך 
נחבר  באמצעותם  העשרה,  ובפעילויות  חינוכיים 
למספר  אחת  ולקהילה.  לערכים  השחקנים  את 
חודשים השחקנים ייפגשו לטורניר גדול שיפגיש 
את  המגבשת  גדולה  לחוויה  הקבוצות  כל  את 

השחקנים, ההורים והקהילות. 

בית הספר לכדורגל פותח עונה עם קבוצות חדשות ותכנית לחינוך ערכי ומקצועי כאחד

על שחקני בית הספר מוטלת אחריות להוות 
דוגמה אישית

תכירו את גער"ן 12

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

כדאי שנציג את עצמנו:
אזורית  שבמועצה  איילה  עין  ממושב  כהנא  עידו 
גולש  גוריון,  בן  במדרשת  גרעינר  כרמל,  חוף 

סנואובורד וחובב סקי מושבע.
שבמועצה  ציון  מסילת  ממושב  קרילה  אבישג 
גרעינרית  עדולם(,  )גיזו  יהודה  מטה  אזורית 
כבר  מנגנת בפסנתר  בוקר,  ושדה  במשאבי שדה 

12 שנים.
טל ארביב ממושב צור משה שבלב שרון, גרעינרית 

בטללים ואשלים, רוקדת כבר 13 שנה.
שרון,  שבדרום  נירית  ממושב  אביב  בן  דניאל 
גרעינר בטללים ומשאבי שדה, מנגן על גיטרה כבר 

6 שנים ומוזיקה זה בדם שלו.
אזורית  שבמועצה  ברנר  גבעת  מקיבוץ  ברנר  גל 
ברנר, גרעינרית במדרשת בן גוריון ובמחנה רמון, 

מתעמלת קרקע ומחייכת עם כל הלב.
נעם אוריון מקיבוץ יד חנה שבעמק חפר, גרעינרית 
אוהבת  ומאוד  ספרים  תולעת  ניצנה,  בפתחת 

לכתוב.
במהלך השנה הקרובה נלמד להכיר אחד את השני 
קטנה  טעימה  רק  הייתה  וזו  הזדמנויות,  במגוון 

שתשאיר טעם לעוד.
נרגשים ושמחים לעבוד ולהכיר אתכם!   

גער"ן 12  

הגרעינרים החדשים מתרגשים להכיר אתכם

ככה הבנו שאנחנו באמת במדבר

אז איך פתחנו את השנה? יום הפעילות הראשון 
מהיישובים  חלק  חשיפה,  יום  מעין  היה  שלנו 
עשו "חפש את המדריך" וחלק מהיישובים בחרו 
מעין  הוא  המדריך"  את  "חפש  אחרת.  במתכונת 
נדרשים  הצעירים  החניכים  בו  משימות,  מרוץ 
שלהם.  הישן(  )או  החדש  המדריך  מי  לגלות 
לפגישה  והתרגשו  נהנו  השתתפו,  החניכים 

הראשונה עם המדריכים שלהם. 
שבוע לאחר מכן כבר התחילו הפעולות ביישובים, 
את  מילאה  חדשות  התחלות  של  ואווירה 
המועדונים והקינים במועצה. שנת הדרכה חדשה 
התחילה, צוות הדרכה חדש, שכבה ד' שמוזמנת 
לראשונה לתנועה... ההתרגשות בשיאה, ועל מנת 
סמינר  את  קיימנו  החגיגית  האווירה  את  לנצל 

המדריכים הראשון לשנה – סמינר ארגון.
סמינר ארגון הוא סמינר שנועד לתת כלים נוספים 
למדריכים, בין אם הם בשנת ההדרכה הראשונה 
נחשפנו  הסמינר  במהלך  שלהם.  השנייה  או 
לתכנים כמו "מקורות הכוח של המדריך" ולמדנו 
מלווי  התנועתית,  הקבוצה  של  חשיבותה  על 
החדש,  תפקידם  את  והגדירו  למדו  ההדרכה 
ביניהם  דיברו  הבוגרות  השכבות  של  והמדריכים 

על הייחודיות שיש לשכבות אלה. 
מטרה  בסמינר.  עברו  פרקטיים  תכנים  רק  לא 
נוספת שהצלחנו לכבוש היא גיבוש צוות ההדרכה 
במצב  נמצאים  אנחנו  השנה  במועצה.  הכולל 
שיא – צוות ההדרכה המועצתי הוא הגדול ביותר 
שהיה במועצה אי פעם! אין ספק שזהו הישג גדול 
לטפח  מאוד  לנו  חשוב  ולכן  כשלעצמו,  ומרשים 

פותחים את שנת הפעילות בסמינר ארגון

אותו.
על מנת לעשות זאת, ניהלנו את הסמינר בקבוצות 
מועצתיות מעורבות, ועברנו סדנת אקרובאלאנס 
להכיר  בצוות  המדריכים  לכל  שגרמה  מטורפת 
לסמוך  וללמוד  טוב  יותר  טיפה  השני  את  אחד 
תמיד  אנחנו  המועצתיים  בסמינרים  זה.  על  זה 
ומורל גבוה  משתדלים לשמור על אווירה שמחה 
– על מנת שזה יקרה ערכנו הרקדה, ערב חברתי 

ועוד.
השנה הזו תצמיח רק יותר ויותר מפגשים כאלה 
אחד  וכל  ייתן  ומי  המועצה,  יישובי  של  ואחרים 
בסמינר  שהיה  כמו  ומהנה  טובה  בצורה  יתנהל 

ארגון.
ומלאת  טובה  פעילות  שנת  זו  בהזמנות  נאחל 
חניכים לכל המדריכים שלנו ברחבי המועצה. עלו 

והגשימו!

בסמינר קיבלו המדריכים כלים חדשים לעבודה

סדנת אקרובאלאנס מלמדת ומגבשת

תנועות  של  הגדול  באירוע  נפתחת  שנה  כל 
השנה  גם  לו  מחכים  וכולם  במועצה,  הנוער 
– חג המעלות. השנה בחרנו בנושא מלהיב – 
אפריקה. אנו מזמינים אתכם ללמוד ולהתפעל 
אפריקה  של  הפראית  מהסוואנה  איתנו  יחד 

ב-25.10. 
בנחל  בטיול  האירוע  את  יתחילו  ד'-ו'  כיתות 
ז'- כיתות  טללים.  ועד  גולדה  מפארק  היימן, 
ח' יפתחו את הבוקר במסלול אופניים משוגע 
מאשלים ועד טללים, שם ייערך הטקס. הטקס 
הורי  כל  עם  יחד   ,18:00 בשעה  יתחיל  עצמו 
מועצתית,  מהצגה  כולנו  נהנה  ובו  המועצה, 

טקס אש והשבעה לכיתה ד'.
של  השנה  פתיחת  באירוע  ומדובר  מאחר 
הניתן  ככל  מנסים  אנחנו  שלנו,  הפעילות 
לערב כמה שיותר חניכים בהפקתו. החניכים 
וידאגו  אש,  וכתובות  הופעות  יכינו  ביישובים 
לפרסם את האירוע כדי שכולם יגיעו. החניכים 
הבוגרים יותר יוזמנו לארגן את האירוע ברמה 
המועצתית – להכין כתובות אש, להרים מבני 

אש, לצייר תפאורה, להציג ועוד ועוד.
אנחנו מתרגשים מאוד מחג המעלות, ומקווים 
המועצה  ותושבי  החניכים  כל  את  לראות 

באירוע!
אצל  נמצאים  החג  לגבי  נוספים  פרטים 

הגרעינרים או אצל המדבי"ם ביישובים.

חג המעלות המסורתי 
מתקרב

נושא  תחת  השנה  יתקיים  הנוער  תנועות  חג 
"אפריקה"

השירות  הקודמת,  הלימודים  שנת  במהלך 
החל  הנגב  ברמת  החינוכי  הפסיכולוגי 
להורים".  ספר  "בית  שנקרא  בפרויקט 
גנים  ארבעה  נבחרו  הפרויקט  במסגרת 
)משאבי שדה, מדרשה, קדש ברנע ואשלים( 
השפ"ח  מטעם  פסיכולוגיות  העבירו  בהם 
סמכות,  כגון  בנושאים  להורים  סדנאות 
הרך.  לגיל  עצמי  ודימוי  גבולות  השלמה, 
הצהריים  אחר  בשעות  התקיימו  הסדנאות 
ללא תשלום, וילדי הגנים נהנו במקביל מזמן 
איכות משלהם, עם מופעי קוסמות ובלונים 

שהועברו אף הם על ידי תושבי המועצה. 
לאור הצלחת הפרויקט והמשובים החיוביים 
סבב  הקרובה  בשנה  נערוך  שקיבלנו, 
מוזמנים  נוספים.  בגנים  סדנאות  של  נוסף 

בשמחה!

צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי

בית הספר להורים 
פותח שנה נוספת

צפו לסבב נוסף של הדרכות הורים

הסיפורים שמאחורי בית כנסת "תפארת עזרא" במדרשת בן גוריון
פרק שלישי ואחרון: על נסיבות מותו של עזרא נאצר

בן  שבמדרשת  עזרא"  "תפארת  הכנסת  בית 
גוריון נתרם על-ידי יעקב ז'ק נאצר לזכר אחיו – 
עזרא, שניהם בנים לאחת המשפחות היהודית 

העשירות בעולם, שמוצאה מחלב שבסוריה.
בחלקים הקודמים של סיפור זה סיפרנו כיצד 
השנייה  העולם  מלחמת  בזמן  התנדב  עזרא 
החטיבה  "הבריגדה",  במסגרת  הבריטי  לצבא 
היהודית הלוחמת )חי"ל(. לאחר שירות בצפון 
לעצור  לנסות  ליוון  נשלחה  יחידתו  אפריקה, 
את הפלישה הגרמנית, אך עזרא היה בין 9,000 
עבודה  למחנה  ונשלח  בשבי,  שנפלו  לוחמים 

בפולין.

כשנתיים עשה עזרא נאצר בשבי הגרמני, ושם 
גילה אומץ לב ורוח התנדבות. ב-13 בפברואר 
1943 עזרא התנדב להחליף את חברו בעבודה 
במכרות הפחם. כאשר מפקח העבודה הפולני 
גידף את עובדי הכפייה היהודים, עזרא שמר על 
כבודם של היהודים והתריס כנגדו. בין השניים 
בעזרא  ירה  המפקח  ובמהלכה  תגרה,  פרצה 
את  לזרוק  הספיק  נפילתו  אגב  והרגו.  בגבו 
פנסו ברוצח אך החטיא. הוא נקבר ללא טקס 

צבאי על יד גדר בית העלמין הפולני ביבוז'נו. 
על  הכריזו  והיהודים  הבריטים  השבויים 
על  מכריזים  הגרמנים  ועבודה.  רעב  שביתת 
מרד, אולם לבסוף פותחים במו"מ עם השבויים 
בנוסף,  פנימית.  בחקירה  פותחים  ובמקביל 

בס"ד

תהלוכה  נערכה  האדום  הצלב  התערבות  לאחר 
עזרא.  של  זכרו  את  לכבד  העלמין  לבית  צבאית 
העלמין  בבית  למנוחות  הועבר  המלחמה  בסוף 

הצבאי הבריטי רקוביצ'ה, בקראקוב שבפולין.

לצדו, בין הקברים של השבויים הבריטים שנהרגו 
מגן  ועליהן  מצבות   12 עוד  ישנן  פולין,  אדמת  על 
דוד של חבריו מארץ ישראל. הם נפטרו, נהרגו או 
נרצחו בשבי בנסיבות שונות, ובהן ניסיונות בריחה 
כנגד  כיהודים  כבודם  על  שמרו  כאשר  ותגרות 
פולנים או גרמנים שגידפו אותם. שניים מהם אף 

זכו לאחר מותם לצל"ש על תעוזתם.

השבי בידי הנאצים לאחר קשיים ראשונים, הצליח 
חברתית  מבחינה  מהיישוב  החיילים  את  ללכד 
צרותיהם  בתוך  לאומית.  מבחינה  אותם  ולגבש 
בשליחותם,  להמשיך  הדרכים  את  מצאו  שלהם 
ואף  המלחמתי  למאמץ  יכולתם  על-פי  לתרום 
לסייע ליהודים שנקרו בדרכם – במחנות העבודה, 
הם   – המלחמה  סוף  ימי  של  באנדרלמוסיה  וגם 
סייעו לשארית הפליטה, ובאימוץ ילדים משארית 

הפליטה והעלאתם לארץ.

בספרו  רשומות  נאצר  עזרא  של  מותו  נסיבות 
כי  זכינו  ואנו  שבי",  "בכבלי  סלודש  שלמה  של 
בבית  במניין  ולהתפלל  להתכנס  נוכל  במדרשה 

כנסת המוקדש לזכרו.

מארץ  תלמידים  ומשלחות  צה"ל  משלחות 
 13 של  קברם  את  לפקוד  ממשיכות  ישראל 
הבריטי  העלמין  בבית  שקבורים  החללים 

בקרקוב.

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.  
ארז לב-רן  

המקצועי.  הפן  נמצא  החינוכי,  ההיבט  של  לצידו 
השחקנים יעבדו לפי תכנית שנתית שתכיל לימוד 
יסודות ענף הכדורגל, בסיוע ציוד מקצועי ומתקדם 
כמיטב מועדוני הכדורגל בעולם. שערי בית הספר 
פתוחים לכל אורך השנה לכל המבקשים להצטרף. 

פרטים נוספים במזכירות המתנ"ס.
אפיק ארזואן

מנהל מקצועי, בית הספר לכדורגל רמת הנגב
המחלקה לספורט והעשרה

קברו של עזרא נאצר, קראקוב, פולין
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בזכות  שהתאפשר  ישן,  חלום  עוד  להגשים  יוצאים 
בחווה  נשארים  הם  אביגל.  ורעייתו  אביתר  בננו 
שנה וחצי – אנחנו מטיילים. אחרי ארבעה חודשים 
מופלאים באפריקה, חזרנו לחתונה של הזוג הצעיר, 
והנה אנחנו בדרכנו לגלות את העולם החדש. רכובים 
שנה  לחצי  מצויידים   ,BMW 1200 GS זורו,  על 
של מסע מפרודו ביי שבצפון אלסקה ועד אושואיה 

שבדרום ארגנטינה. 
 220-250 של  ממוצע  על  ששומרים  מראש  החלטנו 
ק"מ ביום, שלא נוסעים בלילה ו/או בגשם, ועוצרים 
הרבה   – ועדיין  ק"מ,   60 כל  לפחות  להתרעננות 
יש  סביב.  ומתבוננים  בשתיקה  רוכבים  אנחנו  זמן 
הריחות  מופעל...  אינו  הוא  לרוב  אבל  אינטרקום, 
מזכירה  הרוח  הדרך,  בצד  מתחבא  מה  לנו  מגלים 
שקר או חם – מ-3 מעלות בנקודה הצפונית ועד 30 
בדרום קנדה – והמחשבות רצות. כשמרגישים קצת 
רדומים – שרים. כל רוכב אופנוע שר לעצמו – בלחש, 
הכל.  מכסה  הרוח  רעש  ממילא  ובצרחות.  בקול 
הנופים מתחלפים עם הדרך – הרים מושלגים, יערות 
ירוקים, מישורים ירוקים וגם מדבר. אבל בכל מקום 
כמעט יש מים, ואנחנו לרוב ישנים ליד נהר או אגם. 

למחנה  מאד  מהר  הופכת  בערב  זורו  של  פריקה 
קטן, וכל בוקר האריזה מפליאה מחדש – איך כל זה 
שונים,  בגדלים  בתים  בהרבה  שגרנו  אחרי  ייכנס? 
ותמיד היה חסר לנו מקום )אפילו בחווה...(, מדהים 
איך כל מה שאתה באמת צריך מצטמצם ויכול לעלות 
על אופנוע! בארגז העליון נמצא הציוד של האופנוע 
כיסוי  עבודה,  וכלי  קומפרסור  ושרשרת,  מנעול   –
גשם. גם המחשב שלנו וכל ה"חשמלים" כדי להטעין 
כמו  ונחוצים  קטנים  ומכשירים  דרכונים  מכשירים, 
האוויר  מזרון  קשור  הארגז  מעל  וכו'.  פנס  לדרמן, 
שמעורר  ביותר  הגדול  הפריט  לניפוח,  והמשאבה 
צחוק בכל פעם שמשתמשים בו, אבל  מה לעשות, 
שמאל  בארגז  בנוחות.  לישון  רוצים  המופלג  בגילנו 
לכל  חולצות  וארבע  מכנסיים  זוגות  שני   – הבגדים 
לקח,  גדי  כמה  אספר  )לא  ותחתונים  גרביים  אחד, 
אני לקחתי יותר!(, שתי חולצות פליז, ציוד הרחצה 
שלנו, שתי מגבות ותיק התרופות, לכל מקרה. בארגז 
ימין המשרד והמטבח, ניירות שחשוב שיהיו, תכניות 
של החווה כדי שנוכל לתכנן את העתיד אם יתחשק 
קערות,  שתי  קטן,  וסיר  גזיה  יום,  לטיול  תיק  לנו, 
שתי כוסות לקפה, סכו"ם וקופסת רטבים ותבלינים. 
– כמה  ואוכל  ,כי אנחנו מכורים,  צנצנת קפה כמובן 
שנכנס. יש אפילו מקום לשקית ערכת הסריגה שלי 
עמידים  השחורים  התיקים  שני  ספרים.  וארבעה 
שתי  כפול,  שינה  שק  האוהל,  ארוזים  ובהם  לגשם 

מחוות נאות לארגנטינה )דרך אלסקה(
לאה נחימוב מספרת על הטיול שאחרי הצבא של ההורים

קר  אויר  למזג  הרכיבה  וציוד  סנדלים  פליז,  שמיכות 
מקום  אין  כי  כלום  קונים  לא  כלום.  חסר  לא  וגשום. 
לשמור ואין הרגשת פספוס – המזכרות יהיו התמונות 

והזיכרונות. 
אז מה עושים כשחוזרים לחיים הרגילים? מן הסתם 
להיות  ונחזור  הזו  המופלאה  התובנה  את  נשכח 
בורגנים מצויים, נמשיך לאגור חפצים ורכוש, ונרדוף 

כולם. עד הטיול  כמו  זאת.  כדי לאפשר  אחרי הכסף 
הבא. 

מי שרוצה לקרוא על הטיול עצמו מוזמן להכנס לאתר 
baragua.co.il, וכמובן שנשמח לתגובות דרך הבלוג 
להוסיף  שרוצה  מי   .gadi nachimov בפייסבוק  או 
אנשים  של  כתובת  או  לפספס  שאסור  אתר  טיפ, 

טובים בדרך להפסקה – יבורך!

לא חסר כלום, לא קונים כלום כי אין מקום לשמור

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

טוב שכן קרוב מאח רחוק.
יש פרויקטים  יודע כמה מכם שמעו שבניצנה  אינני 
מעדיפים  אנו  כי  שמעתם  לא  בחינוך.  דרך  פורצי 
לעבוד "מתחת לרדאר". על זה נאמר: "לעשות בשקט 

את כל מה שרציתם לעשות בחינוך ולא העזתם".
בין יתר הפרויקטים שפועלים מתחת לרדאר, הקמנו 
התיישבותי  לחינוך  המנהל  בשיתוף  שלם  נוער  כפר 
עם  תיכון  ספר  בית  ובו  הבדואים,  של  מנהיגות  ועם 
פנימייה לילדי הבדואים. הוא הראשון והיחיד מסוגו 
ניצנה".   – מדבר  "נווה  החדש  לכפר  קוראים  בארץ. 
"מקווה  או  ה"כדורי"  כמו  הוא  הבדואים  בשביל 
ישראל" עבורנו. בשנה שעברה התחלנו עם כיתה ט', 
השנה צמחנו לכיתה י' וכך בעוד שנתיים, אינשאללה, 
ובאיכות  בחקלאות  בגרות  עם  י"ב  לכיתה  נגיע 

הסביבה.
ספר  בית  קם  היהודית  הסוכנות  של  במוסד  דווקא 
חברתית  משימה  זו  כי  למה?  הבדואים.  לילדי 
בקושי  לכאן  שמגיעים  הילדים  רוב  נעלה.  ואזרחית 
מדברים עברית. בעבורם זה הלם תרבותי להתערבב 
כאן. בהתחלה, כצפוי, זה לא קל. אבל אחרי זמן קצר, 
וסבלנות, אנחנו מתחברים. הבוגרים של  עם אמונה 
ולראות  איתם  לדבר  מרגש  מדהימים.  שעברה  שנה 
לקדמם  היא  שלנו  המטרה  שעברנו.  התהליך  את 
אנו  המודרני.  בעידן  לחיים  אותם  ולהכין  בלימודים 
מקפידים שישמרו על הזהות שלהם כמוסלמים ועל 
בדואים  מורים  גם  להם  יש  לכן,  הבדואית.  התרבות 
מין  יהיו  הם  לנו,  יצליח  אם  יהודים.  מורים  וגם 
כבוד  ומקשרים טובים מתוך  מנהיגים בקהילותיהם 
בין אזרחי הנגב היהודים והבדואים. הרי הבדואים לא 
הולכים "להתאדות", וכך גם לא אנחנו. לכן, המסקנה 
קרוב.  לשכן  התחברות  להתחבר.  היא  המתבקשת 
זה שחולק אתנו את אותו הכביש, סופרמרקט, בית 

חולים, אוניברסיטה ואותו שוק בב"ש.
הלם תרבות

להיחשף  מרוחק  מכפר  שיצא  לנער  פשוט  לא  זה 
ב"מנת יתר" למקום מרוכז בגוונים אנושיים מרהיבים 
מצרפת  ומתנדבות  מתנדבים  יש  בה  בניצנה,  כמו 
את  ולנו  להם  שמנקות  להתנפל...(,  לא  )חבר'ה, 
כל  ועוד  השירותים,  את  ואפילו  השבילים  החדרים, 
זה בהתנדבות. לא קל להם גם לעבור במדרכה הצרה, 
כשממול ערימות של עולים ועולות מברית המועצות. 

שפה אחרת, צבעים אחרים, לבוש אחר. הלבוש צנוע 
למי  מהמקום  יוצאות  העיניים  בצורה.  ולא  בגודל 
הישראלים  את  גם  יש  אלה  כל  לצד  מתורגל...  שלא 
של ההתיישבות העובדת היפה – השין שינים, ולצדם 
המכינה הקדם צבאית המעורבת, שיש בה גם ותיקים 
וגם עולים ואתיופים ואפילו ארמני אחד. דווקא בגלל 
זה החלטנו לא לבודד אותם, אלא להיחשף ולחשוף 

במידה הראויה להם ולנו.
ליל הגשרים

את  הללו  והמגוונים  המוזרים  למחזות  נוסיף  אם 
לטיולים  הבאים  מחו"ל  והנוער  התיכונים  תלמידי 
מגוון  לנו  הרי  השנה,  לאורך  באלפים  שנתיים 
כל  ובאופן משגע.  שמתחלפות מהר  יפות  שקופיות 
אחד  בלילה  כמו  להשתגע  אותנו  שהביא  משגע,  כך 
למדו  שלנו  המדבר  נווה  תלמידי  אפריל.  אמצע  של 
כי הילדים מהטיולים השנתיים, אלה ה"צפונבונים", 
יוצאים בלילה השני לטייל בחולות ונעדרים חצי לילה. 
בשלב הזה, מאיסוף מודיעין מסודר, הם למדו שהם 
משאירים את המכשירים היקרים, כולל הניידים הכי 

חדשים, בהטענה בחדרים הלא נעולים.
עלתה.  והעצבנות  מהחולות  השפע  ילדי  חזרו  אך 
חמישה מכשירי איפון חדישים, עם המטענים שלהם, 
נעלמו מהחדרים. המורה האחראית דרשה "משטרה 
עכשיו"  מ"שלום  גבוהה  יותר  בנחישות  עכשיו" 
רק  נשארה  הללו,  המקרים  בשני  עכשיו"...  ו"משיח 
אבל  מטלפן.  לא  משיח  וגם  בא  לא  השלום  סיסמא. 

היא לא התבלבלה בדרישה. 
עד שהאש תתלקח, עבדנו על זמן שאול. מנהל בית 
וביקש  החניכים,  את  לקח  המחונן  הבדואי  הספר 
את  להציל  היה:  שלה  שהמוטו  חכמה,  בשפה  מהם 
הכבוד של הבדואים בניצנה ולמצוא את האבדה. לא 
עברה שעה קלה, וכל המכשירים חזרו עם המטענים, 
עצמם  להסגיר  הגנבים  באו  ועוד  ובריאים,  שלמים 
במקום  וכבוד  גבורה  גילוי  של  סוג  ולהתנצל.  מרצון 
נייד  מחשב  החזירו  גם  שוונג  באותו  צפוי.  לא  הכי 

שנלקח שבוע קודם לכן...
מחוף  הצפוני  הספר  בית  תלמידי  את  אספתי  מיד 
המביכה.  התקלה  על  בפניהם  והתנצלתי  השרון 
לקחנו  בו  אמיץ,  מהלך  עושים  שאנו  הסברתי 
הרבה  אין  הבדואים.  לאחינו  להתחבר  עצמנו  על 

גשר על פני מים סוערים
לגדל  עצמם  על  לקחת  שמוכנים  יהודים  ישראלים 
בתוכם ממש את האחר, את מי שאולי נחשב מתוך 
בורות "אויב", ואנחנו הופכים אויב לאוהב. ברור לנו 
שלא הכול יהיה ורוד. חלק מהמפגש יהיה טעון כמו 

דחף ל"השלמות ציוד".
של  ציוד  בשום  שלנו  הילדים  נגעו  לא  המקרה  מאז 
ניתן  נכונה  עבודה  עם  כי  אותנו  שמלמד  מה  זרים, 
כפיצוץ  התחיל  המקרה  ולחיבורים.  לתובנות  להגיע 
"ליל הגשרים" הידוע. בלילה ההוא עמדתי ביני  כמו 
נפתור  לא  אם  המשמעות.  את  שוקל  עצמי,  לבין 
יגידו "כל הבדואים גנבים", ויש מי שיגידו: "לא באים 
לניצנה כי שם מפלחים ציודים". לך תסביר מה שלא 

ניתן.
הגשרים של מחוז חוף השרון

תודה לאל, האירוע הסתיים לא רע, אבל מה שקרה 
חודשים  כמה  עברו  טוב.  יותר  אלף  פי  היה  כך  אחר 
טלפון  מקבל  אני  אחד  בהיר  וביום  המקרה,  מאז 
זאת  השרון,  חוף  הספר  בית  של  השכבה  מרכזת 

שטבעה את המימרה: "משטרה עכשיו". 
ברור שהשם שלה הביא אותי לחשוב על איזו תביעה 
בדרך... ככה חושב מרוקאי כמוני, שנדבקו לו גנים של 
פולנים. אבל עד שגלגלי החדשות הרעות יעבדו את 
מבקשים  "אנו  השני:  בצד  האישה  אמרה  הנתונים, 
הבדואי  הנוער  כפר  ילדי  עם  תאום  ספר  בית  לקיים 
שלכם". לקח לי זמן להבין מה היא שחה, אבל מהר 
באה  ההוא  הגשרים  ליל  מפיצוץ  התלהבתי.  מאוד 

מורה חברתית אינטליגנטית ובונה גשרים מחברים.
אלף כבאים לא יצליחו

מהמקום  דווקא  הסיזיפי.  בחינוך  השיא  רגעי  אלו 
כפירה,  הרהורי  לך  עלו  בו  לך,  שהיה  מחורבן  הכי 
נהיה לך המקום הכי טוב. אלף דוקטורים לא יצליחו 
לספר  יצליחו  לא  ספרים  ואלף  שכזה,  חיבור  לחבר 
את הסיפור הזה. זו דוגמא לאקטיביזם חברתי מעז. 
למגר  ולרצות  אותו  ולתייג  להרוג את האחר  במקום 
אותו, הכי נכון לחבר אותו. הילדים הללו רובם שכנים 
ואנו  היטב  אותנו  יכירו  הם  אם  הנגב.  מרמת  שלנו 
אותם, האיום הקמאי יפחת, ואולי יהיה חיבור פחות 

אלים. כי טוב שכן קרוב מאח רחוק.
אף אחד מהצדדים לא הולך להתאדות בדור הקרוב 

מהשטח! כבר אמרנו?

מהנעשה במרכז המשולב

שינויים  מספר  חלו  הנגב  רמת  של  המשולב  במרכז 
והחליף  חוף,  ממג"ב  אלינו  הגיע  הדני  עירא  השנה. 
כהן  חן  המתנדבים.  מפקד  בתפקיד  כהן  חן  את 
דוד  ניצנה.  פתחת  של  אשכולי  מש"ק  תפקיד  קיבל 
סויסה עזב, ובמקומו נכנס להיות המש"ק המועצתי 
שאול  ישי  בטללים(.  להתגורר  )שעבר  קלימי  אופיר 
נשאר מש"ק אשכולי של אשכול משאבים. אנו עוד 
ממתינים להגעתו של מש"ק אשכולי חדש לאשכול 

שדה בוקר.
יישובי  מכל  מתנדבים  כמאה  על  כיום  עומדים  אנו 
המועצה וקצת מחוץ, המבצעים כ-80 סיורי מתמיד 

בחודש. לאחר החגים ייפתח קורס מתמיד, בו נכשיר 
מתנדבים חדשים.

חשודות  מכוניות  חשיש,  ק"ג  כ-80  נתפסו  החודש 
ובוצעו  פליליים,  באירועים  חשודים  ומספר  כגנובות 
בכבישים  הבריונות  בעקבות  יזומים  תנועה  מבצעי 
שהפריעו  לבעיות  בהתאם  יזומות  ופעילויות 
לפעילויות  יצאנו  במקביל  ביישובים.  לתושבים 
קהילתיות הן בגני הילדים, הן בבתי הספר בשיתוף 
הנוער  בקרב  והן  המועצה  של  החינוך  מחלקת 
וכמובן  השנטי  בית  בשיתוף  מיל"ה,  )בפרוייקט 

מחלקת הרווחה של רמת הנגב(.

ובלילות  בימים  שעושים  למתנדבים  מודים  אנו 
לטובת בטחון כולנו, ללא תמורה, ברעות, באכפתיות 
ובאהבה אמיתית. אנחנו יודעים שזה לא מובן מאליו! 

תודה רבה!
שתהיה לכולנו שנה עם תחושת ביטחון טובה יותר, 

בריאות, שמחה, סיפוק והצלחה!
אנו שבים ומזכירים לעדכן אותנו על כל אירוע חריג, 

בעדיפות לזמן אמת.  
חן כהן – מש"ק ניצנה, ישי שאול – מש"ק משאבים, 
מפקד   – הדני  עירא  מוא"ז,  מש"ק   – קלימי  אופיר 

מתנדבים ושפרה בוכריס – מפקדת חבל.

בסוכות חופרים ביחד במדבר
בואו להיות שותפים לחוויה מרגשת! חפירה  מרתקת באזור ייחודי 

בחול המועד סוכות תשע"ז רשות העתיקות תקיים חפירה ארכיאולוגית בכנסייה וביישוב הביזנטי בחורבת סעדון - ואתם מוזמנים להשתתף!

מתי?
ימים שלישי-רביעי- חמישי )18-20 באוקטובר( חול המועד סוכות. שעות העבודה: 07:00-14:00 מקום מפגש: כניסה לישוב אשלים  שעת מפגש: 06.15 

מי יכול להשתתף?
מתנדבים מגיל 16 ומעלה, ההגעה לשטח באופן עצמאי לבעלי רכב 4X4, כ-20 דק' נסיעה בשטח עד לאתר החפירה. 

מוזמנים להצטרף רק מי שמוכנים לעבוד לפחות יום אחד מלא, בעלי כשירות רפואית לעבודה בשטח. 

מה צריך להביא?
יש להגיע עם נעלי עבודה, מכנסיים ארוכים, מים ואוכל לכל היום, )מינימום 3 ליטר מים(, כובע וחולצות )לא גופיות(. 

 aflalo@israntique.org.il  052-4284406 ההרשמה מראש: אורית אפללו
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ציפורימפו 

קול קורא לנדוד
איתן  ונשאו  הציפורים  אחרוני  לדרכן  יצאו  "כבר 

אחרוני השירים..."

התרחשות  מורגשת  אוגוסט  חודש  סוף  לקראת 
הלימודים  לשנת  מתכוננים  הילדים  באוויר. 
מול  אחד  סוף   – באופק  החופש  סוף  החדשה, 
התחלות מרגשות. למי בינינו שחי לפי לוח השנה 
זה  מקום(  בכל  כאלה  כמה  )ויש  הציפורים  של 
מבחינתנו  כלות,  עד  מזיעים  שאנו  למרות  ידוע. 
הסתיו הגיע. זרמים אדירים של חסידות מתחילים 
של  האחורי  )ובעמוד  ארצנו  שמי  מעל  להיראות 
נדידת  של  הרשמיות  המבשרות  אלו  היום(.  עיתון 
עוברת  הגדול  שלמזלנו  מרשימה  נדידה  הסתיו, 
ממש מעל ראשינו, בגינותינו ולמעשה בכל מקום. 
לפני  רבות  לציפורים  אחרונה  ירוקה  תחנה  אנו 
שיחצו את המדבריות הגדולים של אפריקה בדרכן 

למעוזי החורף החמימים.
בעוד אנו מתפלאים מלהקות הענק של החסידות, 
מתחילות להופיע להקות מרשימות לא פחות; אלו 
בגודל  דורס  היא  הצרעים  אית  הצרעים.  איות  הן 
במרבית  דלילים  ביערות  עצים  על  המקנן  בינוני, 
אית  נקראת  היא  לאסיה.  ומזרחה  אירופה  שטחי 
הצרעים על שום המאכל החביב עליה – זחלי צרעות 
המתאימות  וקצרות  חזקות  רגלים  לאיה  ודבורים. 
לפריצת כוורות וחפירתן, ונוצות צפופות וקשיחות 

המגנות עליה מעקיצות. 
האיות אינן מקננות בישראל, אולם כמיליון פרטים 

הנדידה  נתיבי  ארצנו.  שמי  מעל  שנה  מדי  נודדים 
בדרכן  שבסתיו,  בעוד   – עונה  מדי  משתנים 
ארצנו,  מערב  את  האיות  מעדיפות  לאפריקה, 
במזרחה.  דווקא  באביב  המרכזי  הנתיב  מתרכז 
לראות  אפשר  מאי  בואכה  אפריל  סוף  לקראת 
 2015 את האיות בעשרות אלפים מדי יום. באביב 
כחצי  בלבד  יומיים  במהלך  אילת  הרי  מעל  נספרו 
אף  האומרים  ויש  עולמי  ארצי  שיא  איות,  מיליון 

אולימפי.

ממינים  ציפורים  אלפי  מאות  לבדן.  אינן  האיות 
שונים חולפות בימים אלה באזורנו בדרכן דרומה. 
ציפורים  מודאגים  תושבים  מוצאים  לעתים 
תשושות שלא חישבו נכונה את דרכן ואת עצירות 
פקחי  עם  קשר  ליצור  ניתן  כזה  במקרה  האוכל. 

רשות הטבע והגנים, שיידעו לתת פתרון הולם.

שנה טובה!
מידד גורן

אדם, מקום

יצירה משמימה
ילדים,  ארבעה  בת  למשפחה  שבע  בבאר  נולדתי 
אבא עבד בקמ"ג ואמא כמנהלת מועדון לקשישים 
עיוורים. בנערותי ניגנתי כינור, בין היתר בתזמורת 
נהניתי  הקונסרבטוריון.  של  לנוער  הפילהרמונית 
על  חזרה  נערכה  שבו  ליום  עד  שם,  לנגן  מאוד 
מוכן  לא  שאני  והחלטתי  משמימה,  רוסית  יצירה 
לנגן אותה. ברגע שהנחתי את הכינור על הברכיים 
קרה,  מה  ושאל  התזמורת  את  עצר  המנצח 
כי  היצירה  את  לנגן  מסוגל  לא  שאני  וכשאמרתי 
לתמיד.  החוצה  אותי  העיף  הוא  משעממת,  היא 
התגברתי בקלות יחסית, ובשנים הבאות המשכתי 
ביניהם  חברים,  עם  ורוקנרול  בלוז  להנאתי  לנגן 
מאיר בנאי, שנים לפני שהתפרסם הופענו בפאבים 

בבאר שבע ובאוניברסיטה.

חבורות רחוב
בדימונה.  רחוב  חבורות  כמדריך  שירתתי  בצבא 
לעבוד  אהבתי  אזרחי.  על  והייתי  דירה  קיבלתי 
בסדר  שמדובר  למרות  הזה,  המיוחד  הנוער  עם 
מעצר  בחדרי  בבוקר  מוקדם  שהחל  תובעני,  יום 
של  הקטנות  בשעות  והסתיים  משפט  ובתי 
השירות  בתום  ברחוב.  או  הלילה  במועדון  הלילה 
ואני  בעיר  הרווחה  במערכת  להשתלב  לי  הציעו 
סירבתי בנימוס, באומרי שאחרי שלוש שנים אותן 

הקדשתי לאחרים הגיע הזמן להקדיש לעצמי. 

מהצד השני
שבע  באר  לתיאטרון  התקבלתי  השירות  לאחר 
דאז  השחקנים  גדולי  עם  עבדתי  הצגה.  כמנהל 
וביניהם ג'טה לוקה, יוסף שילוח, גדעון שמר, נתן 
יצאתי עם תרמיל על  ועוד. בכסף שחסכתי  דטנר 
שנה  שנמשך  באירופה  לטיול  וכינור  גיטרה  הגב, 
ניגנתי ברחובות  וחצי. למחייתי מכרתי פוסטרים, 
בשם  פאב  חברים  עם  פתחתי  מאוחר  ויותר 
רציתי  כי  סתם  שבגרמניה,  הנובר  בעיר  "בלאגן" 
של הבר. לאחר  להיות מהצד השני  זה  איך  להבין 
נפרדתי  לי,  שהספיק  החלטתי  חודשים  חמישה 

משותפיי והמשכתי לטייל.

מוקי אזולאי, קדש ברנע

צופה מהמרפסת
את גילה הכרתי בבאר שבע לקראת סוף השירות 
הצבאי, אחותה הגדולה עברה לגור בשכנות לבית 
אחותה,  את  לבקר  מגיעה  הייתה  וכשגילה  הוריי, 
ומחכה  מהמרפסת  בה  צופה  עצמי  את  מצאתי 
לאחר  היסטוריה...  השאר  וכל  הבאה...  לפעם 
השתחררה  וגילה  באירופה  מהטיול  שחזרתי 
לזאת  זה  שנועדנו  הבנו  בנח"ל,  הצבאי  מהשירות 

והחלטנו להתחתן. 

הלב מתרחב
מכירות  כאיש  לעבודה  התקבלתי  החתונה  לאחר 
בחברה להספקה לחקלאות, ובמסגרת זאת נתתי 
היתר  בין  בנגב,  השונים  החקלאות  לענפי  שירות 
הדרך  ומתמיד,  מאז  ברנע.  קדש  הצעיר  למושב 
וניצנה,  שבטה  שדה,  משאבי  לכיוון  שבע  מבאר 
הרגשה  בי  מציפה  הייתה  למרחבים,  היציאה 
ההיכרות  הלב...  של  התרחבות  מין  מיוחדת, 
שהזדמנה לי עם החברים בקדש ברנע הייתה מין 
שילוב גורלי, וכשהצעתי לגילה לעבור למושב היא 
הבכורה  כשהבת  הראשון.  ברגע  ברעיון  התאהבה 
כדי  ותוך  לכאן,  עברנו  שנה  בת  הייתה  טל  שלנו 
ירקות,  לגדל  התחלתי  להספקה  בחברה  עבודה 
רמי  האולטימטיבי  החונך  של  ובהנחייתו  בעזרתו 
ואין ספור כוסות  ולילות  צדוק, איתו ביליתי ימים 
 12 הכל  בסך  ברנע  בקדש  היו  ב-1989  אז  קפה. 
ולרע.  לטוב  אינטימית  אוירה  הייתה  חברים, 
התאהבנו במקום, בהווי המיוחד, התנדבנו לוועדות 
ומהר מאוד מצאתי את עצמי בוועד היישוב. כיהנתי 
וזכיתי  הועד,  כיו"ר  סוערות  שנים  כעשר  במשך 
בהזדמנות להיות שותף בעיצוב דמותם של המושב 
וחיי הקהילה. גילה מנהלת כבר למעלה מ-20 שנה 
גני  אשכול  את  הערכה  והמון  רמה  ביד  ומחזיקה 
הילדים בפתחת ניצנה, ולאחר טל, שכבר משלימה 
בקרוב תואר ראשון, נולדו כאן עוד שלושה ילדים – 
רותם, אופיר ואלון בן ה-13, שלאחרונה החל לנגן 

על גיטרה בס באחד ההרכבים של האולפן. 

ארוחת דגים
קטנטן  אזור  הייתה  ניצנה  פתחת  תקופה  באותה 
בראש  לב.  לתשומת  זכה  שלא  המועצה  בשולי 
ברנע  בקדש  שביקר  בכרך,  רפי  אז  עמד  המועצה 
ארוחת  לו  שהובטחה  אחרי  רק  בלבד,  אחת  פעם 
דגים במדגה המקומי. למזלנו אחריו נכנס לתפקיד 
תושב  כל  הכיר  קצר  זמן  שתוך  ריפמן,  שמוליק 
השנים  במהלך  עניינים.  להזיז  והחל  אישי  באופן 
והתעבו  גדלו  ניצנה  פתחת  ואזור  ברנע  קדש 
קהילתית  פעילות  מתקיימת  ובאזור  משמעותית, 

ותרבותית ענפה ומגוונת. 

פוקר בשמש
אהבתי את העבודה בחקלאות התרגשתי כל פעם 
לאחר  אבל  בשדה,  חדשה  הצצה  לזהות  מחדש 
ארבע שנים אינטנסיביות הבנתי שמדובר בתחביב 
בשמש.  פוקר  למשחק  לפעמים  שדומה  יקר 
בהדרגה הקטנתי את השטחים החקלאיים ופתחתי 
פרויקטים  ביצעתי  ופיתוח.  תשתיות  לגינון,  עסק 
וחצרים,  שבע  בבאר  המועצה,  רחבי  בכל  רבים 
תחת שרביטו ועינו הבוחנת של אדם מיוחד במינו, 
מהנדס המועצה לשעבר עודד ברזילי, שידע לתת 

הבס לימוד אותי להיות ממושמע

מרגיש  אני  אחריות.  לקחת  וגם  אישית  דוגמא 
שלמדתי ממנו המון ומתגעגע אליו ולשכמותו.

עו"ד מדברי
ישנה  החלטה  בליבי  גמלה  שנים  כעשר  לפני 
נושנה ללכת ללמוד, ובחרתי בלימודי תואר ראשון 
במשפטים. לאחר ההתמחות פתחתי בקדש ברנע 
שירותים  שנותן  דין  לעריכת  ויעיל  קטן  משרד 
למפעלים  לאגודות,  האזור,  לתושבי  משפטיים 
של  הזה  הפלא  בארץ.  ברחבי  שונים  וללקוחות 
בזכות  מתאפשר  המדבר  באמצע  עו"ד  משרד 
המהיר  והאינטרנט  הפקס  מכשיר  הטכנולוגיה, 
שמקשר  החכם  הכרטיס  של  בזכותו  ובעיקר  וגם 
בקשות  להגשת  בארץ,  משפט  בית  לכל  אותי 
וכתבי טענות. אני פותח חברות בע"מ בתוך ימים 
ספורים בלי לצאת מהמשרד, ורק כאשר נקבע דיון 
אני עוטה עליי את הגלימה ומופיע בבתי המשפט. 
את  להרחיב  שלי  העסקי  היעד  את  אשיג  כאשר 
כלל  תושבי  מתוך  המשרד  של  הלקוחות  מעגל 

יישובי המועצה, זה יהיה מושלם.

לא לפטפט
לפני מספר שנים הקמתי עם חברים מפתחת ניצנה 
את להקת "המריצה". אנחנו מנגנים בלוז ורוקנרול 
לנגן באופן קבוע  בעיקר בשביל הכיף, משתדלים 
מופיעים  פעם  ומדי  במושב  לנו  שהקצו  במקלט 
באירועים בפתחת ניצנה ובמועצה. בתחילת הדרך 
ניגנתי בכינור, עד שיום אחד הציע לי חברי ומנהלנו 
על  לנגן  לנסות  קרטס,  אמיר  לשעבר,  המוסיקלי 
תקנה...  ללא  והתאהבתי  נעניתי  אני  בס,  גיטרה 
לבס יש תפקיד מוגדר, הוא למעשה נותן ביחד עם 
הנגינה  כלי  יתר  יושבים  עליו  הקצב  את  התופים 
הרמוני  תפקיד  גם  לו  יש  במקביל  אבל  והשירה, 
שהתרגלתי  שנים  אחרי  הזאת,  מהבחינה  מיוחד. 
להרמוניה  שלי  הגישה  כל  בכינור,  כסוליסט  לנגן 
השתנתה והבס מהווה עבורי כלי נגינה מחנך, דרכו 
למדתי להיות ממושמע, לא "לפטפט" מדי בנגינה 
נחשב  שפעם  מתפקיד  בגדול  ליהנות  ולהצליח 

בעיניי בטעות למונוטוני ומשעמם.

פינת הגינון המדברי

זה הסתיו

חסכוני במים ועמיד בתנאי המדבר

והשגרה  באיחור,  קצת  הפעם  כאן,  שוב  החגים 
אחרי  שנוצרה  המדברי(  הגנן  של  )ביומו  הקצרה 
אך  הופיע,  טרם  הנחליאלי  הופרה.  הגדול  החופש 
להם  מתעופפים  כבר  וסבכיים  חכלילות  חנקנים, 
בשיא  המדבר  בחוץ  חרקים.  לצוד  הגינות  ברחבי 
נקודות  נותנות  מלחיות  ושם  פה  ישימונותו, 
ירוקות בעיניים. נקווה שכבר בטור הבא נכתוב על 
היורה. בגינה הפריחה מועטה, אך זהו זמן התהילה 
של הדגניים – זיפנוצה עם זנבו הארגמיני התפוח, 
מלעניאל הצהוב המתנועע קלות ברוח ומולנברגיה 
בוהקת כשברקע קרניים אחרונות של השמש. כל 
כשיושבים  ויוצרים,  בגינה  תנועה  מוסיפים  אלה 
וכשסופרים  נושבת  מערבית  כשרוח  במרפסת 

ציפורים נודדות, אווירה סתווית מיוחדת. 
עכשיו,  בגינה?  לעשות  מה  אבל  ויפה,  טוב  זה  כל 
זה  לחורף.  הגינה  את  להכין  כדאי  הגשמים,  לפני 
והזדמנות אחרונה לדשן  לפזר קומפוסט  זמן טוב 
וגם לשתול. אם אתם שותלים עצים גבוהים, כדאי 
יד הצבת  להכינם להתמודד עם רוחות החורף על 
2 סמוכות גבוהות בצידי העץ עם רצועות קשירה. 
כדאי גם להוריד את תומך הבמבוק שבא עם העץ 

כדי שזה לא יפצע את העץ זמן בגדילה.

צמח החודש: בולבין שיחני
)לשעבר  העיריתיים  למשפחת  שייך  בולבין 
הרבה  כמו  אפריקה,  מדרום  ומוצאו  שושניים( 
לבולבין  במשפחתו.  אחרים  בשרניים  צמחים 
פריחה  גבעולי  עם  ובשרניים  ארוכים  צרים,  עלים 

גושים  יוצר  הוא  כתומים.  או  צהובים  גבוהים 
כדוריים בקוטר 50 ס"מ, ופורח מהסתיו עד האביב. 
הבולבין חסכוני במים ועמיד בתנאי המדבר. כדאי 
לשתלו במקבצים כדי ליצור משטח משתרעים או 
בעלי  צמחים  עם  לשלבו  יפה  במסלעה.  בבודדים 

אית צרעים צעירה בדרכה לאפריקה

מיני  או  קנרי  עדעד  כמו  כחולה,  או  סגולה  פריחה 
מרווה.

גלעד מיכאלי, משתלת קרקש   
מדרשת בן-גוריון   

www.karkash.com   



-פניה לתושבים-
מבצע 

עיקור/סירוס חתולים
יוצא לדרך!

מבצע עיקור/סירוס חתולי רחוב 
יוצא לדרך בימים הקרובים.

אנו מבקשים מכל מי שיודע על ריכוז חתולי רחוב 

ליידע את מזכירויות הישובים על מנת שיעבירו 

באופן מרוכז את המיקום לוטרינרית.

 חשוב לציין:
ישובים אשר מבצעים עיקורים באופן רצוף ושוטף, 

מביאים להפחתה משמעותית במפגעי חתולי הרחוב 
לאורך זמן ותורם לשיפור איכות חיי התושבים!

                           בברכת הצלחה,

דר' ולרשטין עדי
רופאה וטרינרית רשותית

רמת נגב – קרן המלגות לעידוד המצוינות בתחומי הספורט, 
המוסיקה, המחול, המדעים, האומנויות וההעשרה

המועצה האזורית רמת נגב שמחה לעדכן כי השנה נחלק מלגות 
לתושבים העוסקים ומצטיינים באחד מתחומי הספורט, מוסיקה, מחול, 

מדעים, אומנויות )כולל אומניות הבמה( ותחומי העשרה נוספים, 
מתוך מטרה לעודד את המצוינות בתחומים אלו בקרב תושביה.

קהל היעד הינו: כלל תושבי המועצה, עם העדפה לעידוד ילדים ונוער. 

מועמדים העומדים בתנאי הסף מתבקשים להגיש בקשה אלקטרונית 
 .http://rng.org.il :דרך אתר המועצה בלבד

מועד אחרון להגשת הבקשה, הגשת ההמלצה ולהגעת המסמכים 
הנלווים במתנ"ס 16.11.2016. 

לגבי פרטים נוספים לגבי מועד קבלת התשובות ומועד הטקס 
יש לעקוב באתר המועצה.


