
עיתון מס. 209 

אשלים | באר מלכה | החוות החקלאיות בדרך היין | טללים | כמהין | כפר רתמים | מדרשת בן גוריון | מרחב-עם | משאבי שדה | מחנה טלי | ניצנה קהילה חינוכית | עזוז | קדש ברנע | רביבים | רוח מדבר | שדה בוקר | שיזף | שנטי במדבר

הג’ונגל שמסתתר לנו מתחת לאף  •  עמוד 8

ענת לב-רן נפרדת  •  עמוד 10

מגזין רמת הנגב

)צילום: אופיר צימרינג(

מה הכי מטריד את תושבי רמת הנגב?  •  עמוד 2

מקיץ לסתיו לחורף 

 חשוון תשע”ו   ||   נובמבר  2015



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 209   ||   נובמבר  2015       |   23   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 209   ||   נובמבר  2015

דבר ראש המועצה

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני
עיצוב גרפי: טלי בבאי

מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ. חלוצה 85515
טל. 08-6564169

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, 
גשמי ברכה

השבוע  בתחילת  עלינו  נפתחו  לוהט,  קיץ  לאחר 
השמים.  ארובות  אוקטובר  חודש  של  האחרון 
במשך  הנגב  רמת  על  ירדו  מ”מ  מ-14  למעלה 
רוותה,  האדמה  נשטף,  האבק  שעות.  מספר 
לעיניים,  חגיגה  התמלאו.  והגבים  זרמו  הנחלים 

חגיגה למטיילים וחגיגה לאוהבי הנגב. 
נצלו את הימים הבאים וצאו לראות את המרחבים 
את  לראות  ללכת  מהרו  בעיקר  אך  השטופים, 
בוקר  ברכס  בוקר,  בנחל  שפורחות  החלמוניות 

וליד ירוחם.
ועבודה  עשיה  בתנופת  התחיל  החגים”  “אחרי 
רבה בכל מחלקות המועצה. מעבר לניהול שגרת 
והשירותים  הפרויקטים  המשימות,  המטלות, 
נערכים לקראת שנת  הניתנים לתושבים, אנחנו 
התקציב הקרובה 2016. כחלק מתהליך זה למדנו 
שביעות  סקר  תוצאות  של  המשמעויות  את 
)עיקרי  המועצה  תושבי  בקרב  שנערך  הרצון 
באתר  ובמלואם  כאן  מפורסמים  הסקר  ממצאי 
עדיפויות  סדרי  ונדונו  המועצה(  של  האינטרנט 

ודרכים למתן מענה בנושאים שעלו. 
יעדי הפיתוח לשנת 2016 

האחרונות,  בשנים  הנגב  לרמת  שהגיעו  אלה 
ובוודאי הוותיקים ביניכם, יכולים לראות כי האזור 
לקראת  והתפתחות.  גידול  בתנופת  נמצא  כולו 
היעדים   2016 לשנת  המועצה  תקציב  הכנת 
בתקציב  העדיפויות  סדרי  בראש  שהצבתי 
“הפנוי” של המועצה הם צמיחה דמוגרפית, סיוע 
ביישוב,  התושבים  מספר  בהגדלת  ליישובים 
והשתתפות  ובטיחות  חינוך  מוסדות  הקמת 
המועצה במקורות תקציביים שהיישובים יגייסו 

למימון פרויקטים קהילתיים. 
הטבות המס 

ליישובי  המס  הטבות  למתן  גפני”  “מתווה 
למעט  הנגב,  רמת  יישובי  בכל  פוגע  הפריפריה 
בתחילת  הגבול.  סמוכי  ניצנה  פיתחת  יישובי 
הדרך נקבע כי יישובי מרכז המועצה לא יזכו כלל 
להטבת מס. במאבק שכללי המשחק בו הם של 
הצלחנו  משקל,  כבדי  פוליטיים  וכוחות  לחצים 
להחזיר ליישובים אלה שיעור זכאות של 7% עד 
תקרת הכנסה שנתית של 120,000. אך זהו שיעור 
זכאות שאינו מקובל עלינו, שכן הוא מהווה אבדן 
בכוונתי  בשנה.  משפחה  לכל  שקלים  אלפי  של 
לרשותנו  שעומדים  האמצעים  בכל  לפעול 

ולהחזיר את הטבות המס להיקפן בשנת 2015. 

שלכם ,    
שמוליק ריפמן     

מה הכי מטריד את תושבי המועצה?

לשירותים  המחלקה  עוברת  אלה  בימים 
של  פרישה  עקב  מגוונים  שינויים  חברתיים 

עובדים משמעותיים ואהובים. 
בספטמבר האחרון, לאחר 16 שנות עבודה, סיימה 
המחלקה,  כמנהלת  תפקידה  את  לב-רן  ענת 
ופרשה לגמלאות. ענת עוזבת לאחר שנים רבות 
הנגב.  ברמת  והקהילה  הפרט  למען  עשייה  של 
לשירותים  מחלקה  בנתה  היא  השנים  במהלך 
עבודת  את  השרישה  תחומים,  רחבת  חברתיים 
העו”ס ביישובים השונים ופיתחה מענים שונים 
ביחס לצרכים המשתנים בחשיבה של כל קהילה 
יודע שהיא עשתה  וקהילה. מי שמכיר את ענת 
רחבה  ובחשיבה  רבה  במקצועיות  עבודתה  את 

לצד צניעות, ענווה ורגישות גדולה. 
ענת תחסר מאוד לי ולצוות המחלקה כיד מכוונת, 
אוזן קשבת וכמקור להשראה, ואני בטוחה כי גם 
לאנשים רבים בקהילה. בהצלחה בהמשך דרכך!

גולני.  שלמה  הוא  לגמלאות  שפרש  נוסף  עובד 
במשך  שנים.  כ-11  במחלקה  עבד  שלמה 
בוקר,  שדה  קיבוץ  את  בעבודתו  ליווה  השנים 
ומספר  עם  במרחב  תקופה  בן-גוריון,  מדרשת 

שנים במשאבי שדה. העבודה כללה ליווי ילדים 
ומשפחות המתמודדות עם קשיים שונים, ליווי 
השונות,  היישוביות  המערכות  של  והדרכה 
חינוך,  וצוותי  שונות  ועדות  יישוב,  ועדי  ביניהן 
ההזדמנות  זאת  קהילתיים.  תהליכים  ליווי  וכן 
הרבה,  המקצועיות  על  היקר  לשלמה  להודות 
העבודה ללא לאות ובכל שעה ביממה ועל החום 

האנושי שהקרין לכולנו. 
ילדים,  ואם לשלושה  נשואה  אני  עליי:  אז קצת 
מתגוררת בבאר שבע ועובדת כ-19 שנה במועצה 
רמת  מקהילת  נפרד  בלתי  חלק  ומרגישה 
שונים,  תפקידים  מילאתי  השנים  במשך  הנגב. 
לחוק  סוציאלית  עובדת  הינו  ביניהם  שהעיקרי 
מהזהות  חלק  הוא  שמבחינתי  תפקיד  הנוער, 
המקצועית שלי. מילאתי ואמשיך למלא תפקיד 
ובני  לילדים  לסייע  עז  ורצון  גדולה  באהבה  זה 

משפחותיהם. 
ניהול  של  גדולות  לנעליים  אלה  בימים  נכנסתי 
עם  מהיכרותי  חברתיים.  לשירותים  המחלקה 
השאירה  ענת  כי  יודעת  אני  המחלקה,  עבודת 
את  יודעת  אשר  ואיתנה,  מקצועית  מחלקה 

שינויים במחלקה לשירותים חברתיים

הרצון  שביעות  סקר  תוצאות  פורסמו  החודש 
לאחרונה  שנערך  האזורית,  המועצה  משרותי 
סמית  ממכון  פניאל  ואולגה  סמית  רפי  ידי  על 
טלפוני  ריאיון  באמצעות  בוצע  הסקר  למחקר. 
תושבי  של  מייצג  כמדגם  בית  משקי   310 של 
ומעלה. הנשאלים   18 הישובים במועצה בגילאי 
לגודל  בפרופורציה  המועצה,  יישובי  מכל  הגיעו 

היישוב. 
המועצה  תושבי  של  הרצון  שביעות  הסקר,  לפי 
 84% כאשר  האחרונות,  בשנים  במעט  גדלה 
במועצה  השירותים  רמת  כי  ענו  מהנשאלים 
טובה, טובה מאוד או מצוינת, לעומת 83% בסקר 
ב-2007.  שנערך  בסקר  ו-80%  ב-2010  שנערך 
ההערכה בקרב תושבי הקיבוצים הייתה גבוהה 

במיוחד.
מבין הנושאים הדורשים טיפול על ידי המועצה, 
ציינו התושבים בעיקר את נושא התשתיות )32% 

סקר שבוצע לאחרונה ברמת הנגב מצא כי התושבים מרוצים משירותי 
המועצה, אך אינם מרוצים מנושא התשתיות

באזור  הכלכלי-מסחרי  הפיתוח  מהנשאלים(, 
 .)19%( קטנים  עסקים  של  וליווי  והקמה   )20%(
מעניין לציין שסוג היישוב השפיע על התשובות, 
כדחוף  נמצא  הנ”ל  מהנושאים  אחד  כל  כאשר 
ביותר על ידי תושבי המדרשה, תושבי המושבים 

ותושבי היישובים הקהילתיים, בהתאמה. 
ענו  מהנשאלים   63% הבדואית,  הפזורה  בנושא 
המועצה  ראש  שמוביל  ביוזמה  תומכים  הם  כי 
וצירופם  קיימים  בדואיים  בריכוזים  להכרה 
לרמת הנגב, אם כי גם בנושא זה נמצאה שונות 
לבין  לתמיכה,  יותר  שנטו  המדרשה,  תושבי  בין 
 47% רק  ביניהם  הקהילתיים,  היישובים  תושבי 

תומכים לעומת 36% המתנגדים ליוזמה.
אתם מוזמנים לקרוא את התוצאות המלאות של 

הסקר באתר המועצה, בכתובת:
 .http://bit.ly/1O8jpX3 

עבודתה. עם זאת, אני מאמינה שתמיד יש מקום 
לצמיחה מקצועית שתיתן את המענה האיכותי 

ביותר לקהילת רמת הנגב המתפתחת. 

 
ארגון  על  מחודשת  חשיבה  נעשית  זו  בתקופה 
מתוך  השונות,  בקהילות  ועבודתה  המחלקה 
יישוב  לכל  וצרכיה.  קהילה  כל  על  הסתכלות 
ניתנים כיום שירותים של עובד סוציאלי יישובי 
מרחבי המתערב ברמה הפרטנית, המשפחתית, 
איתור,  כולל  עיסוקו  והקהילתית.  המערכתית 
סיוע  ומתן  סנגור  תיווך,  טיפול,  תמיכה, 
קריטריונים.  פי  על  בקהילה,  לתושבים  חומרי 
ילדים  פעילותו היא מול אוכלוסיות שונות, בהן 
ומשפחות, בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ועוד. 
צוותים,  בנוסף, העו”ס מסייע לבעלי תפקידים, 
ועדות וגופים שונים בקהילה לשפר את תפקודם 

ולפתח מנהיגות יישובית.
        בברכה

        ורד חדידה
        מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

לאחר פרישתם של ענת לב-רן ושלמה גולני, נכנסת ורד חדידה לתפקיד מנהלת המחלקה

10.11.15 הצגת ילדים במדרשת בן גוריון, 
ג’ק ואפון הפלא / תיאטרון החלום

ההצגה מיועדת לילדים מגיל 3 ומעלה. 
 בקצה הכפר עומד בית בו גרים אמא ג’ק והפרה. 
מה  הפרה.  את  למכור  נאלץ  ג’ק  ברירה  בלית 
לעננים?  מעבר  בטירה  גר  מי  בתמורה?  יקבל 
מרהיבות  בובות  משחק,  עבודת  באמצעות 

ואביזרים, הסיפור הקסום מתעורר לחיים. 
עלות כרטיס: 25 ₪ לרכישה באתר המועצה.

הולכים  14.11.15
קושי  בדרגת  טיולים  )סדרת  הכרמל  לחוף  טיול 

קלה בהדרכת בצלאל כהן(
מיטיבי לכת – טיול לנחל יטבתה )סדרת טיולים 

בדרגת קושי גבוהה בהדרכת אבשלום כהן(
פרטים מלאים באתר המועצה.

“ישראל  מופע  פיס”  “בימות  במסגרת    18.11.15
גוריון ואסף אמדורסקי שרים הדודאים”.

21:00, אולם גולדה ברביבים

תחזית תרבות

שיזף בונה סוכת שלום
סיפור לחג שמתחיל בהריסה ונגמר בבנייה

בערב חג סוכות הגיעו שני צעירים לסוכת התצפית שליד היישוב שיזף, בסמוך לצומת טללים, הרסו 
אותה וברחו לכפר הסמוך ביר הדאג’. תושבי היישוב, שהיו נרעשים וחשו חוסר ביטחון מהפגיעה 
לו  וסיפר  בן היישוב, שוחח עם חברו מביר הדאג’  נופר,  ניגשו מיד לתיקון ההריסות. סלע  ברכוש, 
אודות האירוע, וזה לא רק שהתנצל, אלא שהביא עימו למחרת חבר נוסף והצטרף לחידוש ושיקום 

הסוכה.
בעקבות האירוע אמר סלע: “שכנות טובה בין חילונים ודתיים, יהודים ושאינם יהודים, צריכה להיות 
כי הסוכה שנבנתה ביחד תהווה סוכת  ובחברה הישראלית בכלל. אנו מקווים  בנגב בפרט  הנורמה 

שלום”. 
אנו מאחלים שנה של שכנות טובה ובניה משותפת לכל תושבי הנגב והמדינה.

שכנות טובה צריכה להיות הנורמה בנגב

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

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

וכובש  ממשיך  הנצחי,  הילד   – גוריון  ישראל 
איך  יודע   – אמדורסקי  אסף  לחבק.  שבא  עד 
מתמודדים עם המורשת הענקית והקול המיוחד 

של אביו.
בין השירים: “שיערך הארוך”, “החליל”, “שיירת 

הרוכבים”, “סימן שאתה צעיר” ועוד ועוד...
מי שמגיע למופע מגיע מגעגוע – געגוע לשפה, 
לאיכות, להקפדה – געגוע אל עצמנו ואל מי ומה 

שהיינו. 
עלות כרטיס: 30 ₪ לרכישה באתר המועצה. 

20.11.15 שישי ציוני,
 9:30 במדרשת בן גוריון )החברה הישראלית בין 

רצח רבין להתנתקות(
יאיר שלג: החברה הדתית לאומית בין רצח רבין 

להתנתקות
ושיחה  “התנערי”  סרטה  הקרנת  חזני:  מנורה 

בעקבות הצפייה 

21.11.15  צעדת בן גוריון 

25.11.15  הצגת ילדים “ענן על מקל”, 17:30, 
אולם גולדה ברביבים 

המופע מיועד לילדים מגיל ארבע עד תשע.
האהובה  הילדים  סופרת  של  המרגשים  שיריה 
סוחפים  לחנים  כנף  על  ממריאים  הופר  רינת 
ומאירי פנים. ירדן בר כוכבא, עידן אלתרמן, טל 
שנונים  שירים  מבצעים  שחר  ודידי  בלכרוביץ’ 
וקסומים. תמונות חיים קטנות של ילדה ושמה 

המציאות  את  שחווה  חולמנית  ילדה  עמלי, 
בדרכה המשעשעת ומלאת הדמיון. 

עלות כרטיס: 25 ₪ לרכישה באתר המועצה.

28.11.15  אתם זוכרים את השירים – מחווה לשירי 
סשה ארגוב

פאב 40, 21:30, הכניסה חופשית

אירועים  ייתכנו  פרסומה,  ליום  נכונה  התחזית 
נוספים בהמשך.

לידיעה – אין המועצה אחראית לאירועים שאינם 
בארגונה, אלא רק מפרסמת לטובת הציבור.
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חינוכי, מקומי וקהילתי

משלחת מרכז הצעירים – לאס וגאס ודנוור כל כך נעים לראות גן פתוח

סיגל.  גן  חנוכת  ברביבים  התקיימה   ,18.10.15 בתאריך 
הגן שימש שנים רבות כבית ילדים, אך לפני מספר שנים, 
ג’ימבורי.  לחדר  הגן  הוסב  ילדים,  במספר  מיעוט  עקב 
השנה, בעקבות גידול במספר הילדים, השקיעו המועצה 
תהילת  את  לגן  והשיבו  וכסף  זמן  משאבים,  והקיבוץ 
ומכך שהגן  העבר שלו. הבאים יתרשמו מיופיו של הגן 
כולו שופץ בכוחות מקומיים )ענף האחזקה של הקיבוץ(.

הגיל הרך  ומנהלת  בירכו ראש המועצה  בטקס המרגש 
של רביבים, שרון פליישמן. 

שנת  כולה  הרך  הגיל  ולמערכת  סיגל  גן  לילדי  נאחל 
גידול  המשך  רביבים  ולקיבוץ  ומהנה,  פורייה  פעילות 

וצמיחה.

מיכל פריאל    
רכזת גנים וגיל רך    

אגף קהילה וחינוך     

שנת תשע”ה הסתיימה עם לא פחות מ-94% זכאים לבגרות

זכאים  תשע’’ה,  בוגרי  סביבתי,  לחינוך  התיכון  מתלמידי   94%
מהשנה   15% של  קפיצה  מהווה  זה  הישג  בגרות.  לתעודת 
הקודמת. צוות המורים והמחנכים עשו לילות כימים כדי להגיע 

ליעד זה. 
שהצבנו  היעדים  כי  לזכור  חשוב  שקיבלנו,  התשבחות  לצד 
לפנינו גבוהים יותר. זכאות לתעודת בגרות היא לא “עגל הזהב” 
עבורנו, היא הפלטפורמה הבסיסית ליעדים אקדמיים-פדגוגיים-

ערכיים-חברתיים גבוהים יותר.

ד”ר סמדר כהן, מנהלת בית הספר התיכון לחינוך סביבתי   

הגן שופץ כולו בכוחות מקומיים     צילום מנשה לוי

בית הספר לכדורגל של רמת הנגב פתח את העונה בטורניר גיבוש
לטורניר  הפתיחה  שריקת  רביבים  בקיבוץ  הדשא  במגרש  נשמעה   8.10.15 חמישי  ביום 
הגיבוש וההיכרות של ביה”ס לכדורגל רמת הנגב. בטורניר ניתן היה לראות את השילוב 
 – והעשרה  לספורט  המחלקה  חזון  לבין  בקבוצות  שנעשית  מקצועית  עבודה  בין  הפורה 

חיבור והיכרות בין כל שחקני קבוצות הכדורגל הפרוסות כמעט בכל יישובי המועצה. 
ביה”ס לכדורגל מקבל את חניכיו בצעדיהם הראשונים בתחום, החל מגיל גן ועד לנערים. 
צוות  לכולם.  החוג  את  להנגיש  מנת  על  חדשים  מוקדים  במספר  קבוצות  נפתחו  השנה 
האימון עובד בצורת יסודית, תחת בקרה ותכנית עבודה, על מנת להקנות יסודות מקצועיים 
של ענף הכדורגל. ביה”ס חרט על דגלו שיתוף פעולה בין חינוך לספורט, כשהדגש החינוכי 

באימון בולט כמו הדגש המקצועי. 

להצטרפות למשפחת הכדורגל, 
פנו לאפיק ארזואן - מנהל מקצועי   050-2248143. 

המחלקה לספורט והעשרה, אגף קהילה וחינוך 
הדגש החינוכי באימון בולט כמו הדגש המקצועי

בתיכון הוקמה קבוצת כדורסל חדשה, שכבר החלה את העונה 
בשני ניצחונות

במסגרת שיתוף הפעולה בין אגף קהילה וחינוך במועצה לבין התיכון 
לחינוך סביבתי, הוחלט להקים קבוצת כדורסל בנים, אשר תתאמן 
לאורך שנת הלימודים ותתחרה במסגרת ליגת התיכונים של משרד 
קבוצות  מול  מתקיימת  המשחקים  סדרת  של  תחילתה  החינוך. 
מתיכונים באזור הקרוב יחסית. במידה ותצלח דרכה של הקבוצה, 
היא תעפיל לסדרה נוספת מול קבוצות מנצחות במחוז דרום ולאחר 

מכן מול קבוצות מנצחות מכל רחבי הארץ. 
יניב רבינס, רכז הכדורסל של רמת הנגב, נבחר לאמן את הקבוצה. 
אימוני  י’-י”ב.  בכיתות  נערים  עשר  חמישה  התגבשו  יניב  סביב 
הקבוצה מתקיימים פעמיים בשבוע בשעה 06:30 בבוקר, ומיד בתום 
יום הלימודים. סדרת המשחקים  האימון מתחילים התלמידים את 
מרשימים  ניצחונות  בשני  החלה  כבר  מקבילות  תיכון  קבוצות  מול 
קבוצות  לראות  נשמח  הדרך  בהמשך  סביבתי.  לחינוך  התיכון  של 

נערות ונערים מענפי ספורט נוספים מייצגים את נוער רמת הנגב.
   

דרור הראל    
מנהל המחלקה לספורט והעשרה,     

אגף קהילה וחינוך    

שירותי אבחון
במועצה האזורית רמת הנגב

השירות ניתן בתשלום ופתוח גם לתושבי מועצות שכנות. 
לפרטים  - 08-6564145

אנו שמחים להודיע על שירות חדש במועצה: 

עריכת אבחונים פסיכולוגיים מכל הסוגים:
  אבחונים פסיכודידקטיים )כולל פסיכו-דידקטיים מורחבים(

  אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים

האבחונים יערכו על ידי פסיכולוגיות 
מהשירות הפסיכולוגי-חינוכי 

ותחת פיקוחו, במסגרת השפ”ם )שירות פסיכולוגי משלים( 

שישה צעירים פעילים יצאו לפגוש את הקהילות השותפות שלנו בארה”ב

מכל  וצעירות  צעירים  שישה  שלחנו  החודש 
רחבי המועצה )משאבי שדה, מדרשת בן גוריון, 
איילים, רביבים וניצנה( לביקור מעניין ומיוחד בן 
שבועיים בשתי קהילות שותפות שלנו בארה”ב 
בחרנו  המשתתפים  את  ודנוור.  וגאס  לאס   –
במועצה,  הפעילים  הצעירים  מבין  בקפידה 
הסטודנטיאליים.  ובחיים  בשותפויות  בחינוך, 
להעמיק  מנת  על  ונסעה  התגבשה  המשלחת 
את ההיכרות של הצעירים במועצה עם הקהילה 
היהודית בארה”ב, להבין את האתגרים המלווים 
לעבוד  היהודיות,  בקהילות  הצעירים  חיי  את 
יחד על תכניות עתידיות משותפות לשיפור חיי 

הצעירים בקהילות וחיזוק הקשר.
אותנו  אירחו  דייוויס  וג’ואן  לורנס  וגאס,  בלאס 
הכרנו  היהודית.  הפדרציה  עם  יחד  לב,  ברוחב 
חלק  לוקחים  אשר  יהודים  צעירים  מאות 
בהרים  טיילנו  היהודית,  הקהילה  בפעילות 
הסובבים את העיר, סיירנו ב”סטריפ” המפורסם 
את  שלנו  המארחים  עם  יחד  וחווינו  וגאס  של 
כנסת  בבתי  ביקרנו  העיר.  וקסמי  נפלאות 
מרכז  של  בפעילויות  השתתפנו  מקומיים, 
הצעירים המקומי ודנו בהתפתחותה ועתידה של 
הקהילה היהודית. ביקרנו בקמפוס אוניברסיטת 
על  מצליח,  הילל  מרכז  פועל  בו  וגאס,  לאס 
היהודי  ולעם  לישראל  סטודנטים  לחשוף  מנת 
בישראל  שתומכים  קונגרס  נציגי  עם  ונפגשנו 
באופן פעיל. זהו הביקור הראשון )ולא האחרון( 

של משלחת צעירים מהמועצה בלאס וגאס.
נציגי  ואהבה  בשמחה  אותנו  קיבלו  בדנוור 
התארחנו  קולורדו.  של  היהודית  הפדרציה 
שחשפו  היהודית,  הקהילה  צעירי  של  בבתיהם 
שוחחנו  דנוור.  של  היפות  הפנים  את  בפנינו 
הקהילה  אתגרי  על  המקומי  השלטון  נציגי  עם 
הגופים,  בין  המשותפת  העבודה  ועל  היהודית 
ביהדות  שונים  מזרמים  כנסת  בבתי  ביקרנו 
הלאומיים  בגנים  טיילנו  ביניהם.  בהבדלים  ודנו 

המקיפים את העיר בהרים מושלגים.
למדנו  שלנו  השותפות  הקהילות  בשתי  מביקורנו 

מספר דברים:
- הקהילות היהודיות נלחמות בהתבוללות המרובה 
לשורשים  אותם  לקרב  ומנסות  צעיריהן  של 

באמצעות מרכזי הצעירים ופעילות קהילתית.
- הציונות ואהבת ישראל הן ללא ספק מנת חלקם 

של רבים מהצעירים בקהילות.
בארה”ב  ובקהילות  בישראל  הצעירים  חיי   -

חולקים תחומי עניין משותפים רבים.
- העבודה המשותפת של צעירי המועצה עם צעירי 
ועוד  הצדדים  שני  את  מפרה  בארה”ב  הקהילות 

תמשיך להתפתח ולהתחזק בעתיד.

הקהילות  צעירי  אותנו  לבקר  יבואו  בקרוב 
את  להכיר  מנת  על  בארה”ב  שלנו  השותפות 

קהילתנו וצעירי המועצה מקרוב.
וג׳ואן,  לורנס  דיוויס,  למשפחת  מיוחדת  תודה 
עובדי  לכל  תודה  בלעדיהם.  קורה  היה  לא  זה 
לפועל.  לצאת  למשלחת  וגרמו  שעזרו  המועצה 
את  לפועל  איתנו  שהוציאו  לפדרציות  תודה 
הצעירים  לכל  נשלחות  רבות  תודות  המשלחת. 
מבורך  פעילות  והמשך  במשלחת  חלק  שלקחו 
של  הצעירים  מרכז  של  שותפויות  בפורום 

המועצה.
ג׳רד וייט    

מחלקת שותפויות     

צעירי רמת הנגב מייצגים אותנו בארה”ב

ברכות לתיכון לחינוך סביבתי 
על הישגיו הלימודיים

רביבים חנך מחדש את גן סיגל

שיהיה ברגל ימין

התיכון לחינוך סביבתי עולה לסל
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בנות הקבוצה ואנוכי מזמינות גם אותך להצטרף 
לחוג בשנת הפעילות הבאה. אל חשש! הטיולים 
לכל  בדרגות קושי שונות, אולם הם מתאימים 
ברכיבה  עצמה  את  לאתגר  המעוניינת  רוכבת 

אתגרית במסגרת חברותא נשית.
לפרטים נוספים: 052-4438086

www.negev4you.co.il 
דנה מאיר  

מדריכת אופניים ומדריכת טיולים  
המחלקה לספורט והעשרה  

נוספת של סיוע לסטודנטים  אנו פותחים שנה 
דיוויס.  קרן  מלגות  באמצעות  הנגב  רמת  של 
מלגות  במתן  יסייע  הפיס  מפעל  השנה 
באופן  המלגה  סכום  יגדל  ובכך  המעורבות, 
המלגות,  ועדת  ע”י  מלווה  הקרן  משמעותי. 
הקרן  תעניק  השנה  גם  ציבורית.  ועדה  שהיא 
הגבלה  תהיה  אך  הנגב,  רמת  לתושבי  מלגות 
למספר הזכאים, ולכן מומלץ להירשם בהקדם. 

הינו  מלגה,  לקבלת  הכרחי  תנאי  להזכירכם, 
נמצאת מתאים  כי  בן רמת הנגב. לאחר  להיות 
לפי  תהיה  החלוקה  הנגב”,  רמת  “בן  להגדרה 

השתייכות לקבוצה אחת מתוך שתיים:

1. מסלול מלגת תושבות
מסלול המיועד לתושבי המועצה בעלי משפחה 
גובה המלגה עומד על כ-2500   .35 גיל  או מעל 
₪. קריטריונים נוספים לקבלת מלגה זו ייקבעו 

בהתאם לביקוש.

2. מסלול מלגת מעורבות 
מעורבות  הכולל  הנגב,  רמת  בני  של  מסלול 
הנגב.  רמת  בקהילת  שעות   170 של  בהיקף 
של  ותפעול  פיקוח  תחת  הם  זו  מלגה  מסלולי 
מרכז הצעירים ומפעל הפיס, וצריכים לעמוד גם 

במהלך חופשת סוכות יצאנו עם חניכי המועצה 
במסורת  והמשכנו  יפה  יוסי  שם  על  למפעל 
התקיים  השנה  לזכרו.  המפעל  של  הנפלאה 
המפעל בפעם ה-38, כשהוא סוחב איתו שנים 
ליערות  נפלאים  טיולים  של  שנים  גבי  על 
שונים, ושם דגש על עבודה במטרה לנקות את 
הייתה  זו  ולדאוג שייראה במיטבו. השנה  היער 
להצטרף  הטרומפים  של  הראשונה  ההזדמנות 

למפעל המכובד. 
חוף  האזורית  במועצה  השנה  התקיים  המפעל 
כרמל, שאירחה אותנו, וישנו ביער עופר, מקום 
לחבר  היא  המפעל  מטרת  בחן.  ומלא  מקסים 
ז”ל,  יפה  יוסי  של  ופועלו  לדמותו  החניכים  את 
שמירה  חקלאית,  לעבודה  חייו  את  שהקדיש 
את  במושבים.  הנוער  חינוך  וכמובן  המדינה  על 
דרך  ובעיקר  חינוכיות  פעילויות  דרך  עושים  זה 
עבודה בידיים – כל יום קמנו ב-4:30 בבוקר כדי 
לעבוד באתר עבודה אחר ולטייל באזור המועצה.

הטיול עצמו היה מהנה ביותר: טיילנו במסלולים, 
פעולה  שיתפנו  הבוקר,  על  ביסקוויטים  אכלנו 
יערות  בשיפוץ  החדש  השומר  ארגון  עם 
האחרון  בערב  ים.  חוף  ניקינו  ולבסוף  קֻק”ל 
הגיעה  אליו  יפה,  יוסי  של  לזכרו  טקס  התקיים 
רקדנו  הטקס  ובסיום  יוסי,  של  משפחתו  גם 

במסיבה עברית מהנה במיוחד.
אין ספק שהשנה יוסי יפה הוכיח את עצמו שוב 
איתנו  התגבשו  החניכים  שבו  מוצלח,  כאירוע 

הגרעינרים, ובהחלט ייזכר כחוויה מוצלחת.

גער”ן 11     

חינוכי, מקומי וקהילתי

אופניים – אתגר, טיולים, טבע וחברותא

שלנו,  האופניים  חוג  הוא  בגלגלים”  “נעים 
באזור  שנים  ארבע  מזה  המתגלגל  הנשים, 
טיוליו  מחוזות  את  הרחיב  ולאחרונה  הדרום 
גם לאזור ירושלים והצפון. החוג מיועד לנשים 
מהמועצה  סבתא(  גם  לנו  )יש  הגילאים  מכל 
מסל  חלק  ומהווה  הנגב,  רמת  האזורית 
הקבוצה  הנגב.  רמת  מתנ”ס  של  הפעילויות 
נפגשת אחת לשבועיים, בשישי בוקר, לרכיבה 

מיוחדת במינה. 
אבנים,  הרבה   – פשוטה  לא  בדרום  הרכיבה 
קבוצת  ולכן  ממש,  של  ואתגרים  עליות  הרבה 
הנשים של רמת נגב התגבשה לחבורה חזקה, 
תומכת, מפרגנת ומעצימה. הטיולים הרכובים 
של  בנושאים  והעשרה  עניין  משלבים  שלנו 
הכושר.  לשיפור  רבות  ותורמים  הארץ  הכרת 
– קבוצת הרכיבה הנשית  לא פחות חשוב  אך 
להתפתחות  הזדמנות  משתתפת  לכל  נותנת 
החברתיים.  הקשרים  וחיזוק  העצמה  אישית, 
וגיבוי  הדרכה  מקבלות  מתחילות  רוכבות 

ומגיעות לרמת הקבוצה בזמן קצר יחסית.
אזורים  והכרנו  רכבנו  החולפת  השנה  במהלך 
וירושלים,  רמון  מכתש  להב,  יער  כמו  חדשים 
בשנת  הגולן.  ברמת  טיול  ביומיים  וסיימנו 
הפעילות תשע”ו נמשיך להכיר את ארץ ישראל 
ונסיים אותה בטיול  היפה דרך טיולי אופניים, 

בן יומיים בגליל העליון.

עם “זמרי רמת נגב”
בניהולו המוסיקאלי של גדעון אפרתי 
סדרת חזרות פתוחות ביישובי המועצה

כיצד מילה מתחברת לצליל? כיצד מילים 
וצלילים מתחברים לעיבודים? וכיצד נוצר 

הקסם של הרמוניה קולית קבוצתית?
לקראת פסטיבל “צלילים במדבר” החליט 

האנסמבל הקולי לפתוח את שעריו בסדרה 
של חזרות פתוחות שתתקיימנה ביישובים 

שונים. החזרות מאפשרות הצצה אל מאחורי 
הקלעים של תהליכי העבודה הקוליים-

מוזיקליים וטעימה מהצפוי בפסטיבל הקרוב.
כולכם מוזמנים!

......................................................................
תאריכי מפגשים ומקומות:

יום שני 9.11 בשעה 20:00 בקיבוץ רביבים 
)אשת קשר חני פריאל 050-4042335(

יום שני 16.11 בשעה 20:00 במועדון קדש ברנע 
)אשת קשר נעמה כץ 054-4990503(

יום שני 23.11 בשעה 20:00 במדרשת בן גוריון 
)אשת קשר ורדית מקובר 054-4908709(

לומדים דרך הידיים 

חניכי המועצה יצאו לחוף הכרמל במסגרת המפעל על שם יוסי יפהארץ ישראל שלי יפה

הגרעינרים יצאו לסמינר ארגון
במסגרת הסמינר התכוננו לקראת השנה הקרובה

ההדרכה  צוות  כל  עם  נפגשנו  ספטמבר  בסוף 
עוברים  זה  בסמינר  ארגון.  לסמינר  המועצתי 
המדריכים הצעירים הכשרה זריזה בת יומיים לקראת 
השנה שמצפה להם. השנה התארחנו בקן של הנוער 
מדי  זאב.  נווה  בשכונת  שבע,  בבאר  והלומד  העובד 
שנה הגרעינרים בוחרים נושא שונה שיהווה את הפן 
היצירתי של הסמינר, והשנה בחרנו בנושא “לשבור 
שקשורות  פעילויות  היו  בסמינר  ולכן  הקרח”,  את 

לקרח.
דיברנו על משמעות ההדרכה, החשיבות של החינוך 
הסביבה  על  המדריך  של  ההשפעה  בתנועה,  הערכי 
ועל החניכים. המדריכים קיבלו מגוון כלים בהדרכה 
פחות  לא  כמובן,  הדרך.  בהמשך  להם  שיעזרו 
ונהנינו  רקדנו  אז   – וגיבוש  הכרות  שתהיה  חשוב, 
ישיבת  עברו  הצעירים  המדריכים  בנוסף,  ביחד. 
להם  שיעזרו  הדרכה  חוברות  וקיבלו  ראשונה,  צוות 

בפתיחת השנה ובגיבוש הקבוצות.
אבל הכיף לא נעצר פה: השנה הוזמנו לסמינר שתי 
אמניות גרפיטי שהעבירו לנו סדנת גרפיטי מחאתי. 
במסגרת הסדנה קיבלנו חולצות לבנות, אותן ריססנו 

בספריי בשבלונות שכל מדריך יצר לעצמו.
אין ספק שהסמינר היה גדוש בהרבה כיף ואחריות, 
בשנה  יעבירו  שהמדריכים  מאמינים  אנו  אותם 

הקרובה בפעולות לחניכים שלהם.

גער”ן 11     
הגרעינרים שוברים את הקרח

קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה האזורית רמת הנגב

ע”ש משפחת דיוויס וקרן הפדרציה היהודית בלאס וגאס המנוהלת במסגרת העמותה למען התושב
בשיתוף עם מפעל הפיס מודיעה על פתיחת ההרשמה לבקשת מלגות לסטודנטים לשנת הלימודים תשע”ו

מאחורי הצלילים 
ולפניהם... 

בקריטריונים של מפעל הפיס: לימודי תואר ראשון 
המועצה  ע”י  המוכרים  ובמסלול  במוסד  שני  או 
להשכלה גבוהה )אין אפשרות לכפל מלגות ממפעל 
הפיס(. גובה המלגה 10,000 ₪ . במסגרת מסלולי 
המעורבות יידרשו המלגאים להשתתף במפגשים 
אישיים וקבוצתיים ולמלא דוח על הפעילות שלהם 

בקהילה.
א. מסלול מלגת חופש:  

מסלול המיועד לסטודנטים בני המועצה אשר    
אינם מתגוררים כרגע במועצה עקב לימודים   
ומעוניינים לקחת חלק פעיל בפעילויות קיץ   

מועצתיות בימי התנדבות מרוכזים בימי הקיץ   
ובחופשים )פרויקטים, פעילויות, טיולים   

ומסעות(. מיועד לצעירים עד גיל 35.  

ב. מסלול מלגת פר’’ח מוגדל:  
מסלול המיועד לסטודנטים וכולל חניכה של   

ילד מרמת הנגב. החניכה תתבצע במקום מגורי   
התלמיד/ רחבי המועצה. המלגת תלווה על ידי   
פר’’ח מחוז דרום. למלגה זו יש להירשם באתר   

המועצה וגם דרך פר”ח.  

ג. מסלול מלגת מעורבת חברתית:  
מסלול המיועד לסטודנטים בעלי מוטיבציה   

המבקשים לעודד ולקדם עשייה חברתית   
קהילתית. מיועד לצעירים עד גיל 35.  

ד. מלגת מעורבות טיפולית:  
מסלול המיועד לסטודנטים במקצועות   

הטיפולים והחינוכיים-טיפוליים המעוניינים   
להתנסות ולהתמקצע בתחום לימודיהם.  

ה. מלגת שותפות:  
מסלול המיועד לסטודנטים בעלי זיקה   

ליחסים עם יהודי ארה”ב ובפרט עם   
השותפויות של המועצה. מלגה זו מחייבת   

אנגלית טובה. מיועד לצעירים עד גיל 35.  

ו. מלגת תרבות:  
מסלול המיועד לסטודנטים בעלי זיקה לתחום   
זה – סאונד, שיווק, גרפיקה, צילום, לוגיסטיקה   

ובינוי. אלה יסייעו בקידום והצלחת פאב 40,   
מרכז הצעירים של רמת הנגב. מיועד לצעירים   

עד גיל 35.  

תקופת הרישום 13/10-15/11/15.
מקוון  טופס  באמצעות  תעשה  הבקשות  הגשת 

www.rng.org.il :בלבד דרך אתר המועצה
orly@rng.org.il :לשאלות ופרטים
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

נחיתה מאובקת
לפני כמה שבועות הגיע בקול שאון הליקופטר 
עשה  ניצנה,  של  הצנטרום  בתוך  ונחת  מנהלים 
הלך  ונחוש.  נאה  חסון,  איש  חמק  ומתוכו  אבק 
“דרך  ניצנה  צבאית  הקדם  המכינה  ילדי  לפגוש 
מהשמיים  מסוק  אלינו  יורד  יום  בכל  לא  ארץ”. 
ולוקח אותנו למרום... אפילו כמה עולים חדשים, 
שמסוק מערבב חול במדבר עושה להם את זה, 

שלחו תמונות לחבר’ה.

חוצפה ישראלית
ראשי  בין  טעון  במפגש  היה  הסיפור  ראשית 
תוצרת  מצליח  עסקים  איש  לבין  המכינה 
וזיכרון  קרב  למורשת  בן  הוא  האיש  לבן.  כחול 
קולקטיבי מיוחס. ראשי המכינה באו לספר על 
מיוחדת  הפריפריה.  לילדי  צבאית  קדם  מכינה 
לא לנוער “עלית”, שמחזיק מעצמו, אלא לילדים 
הפריפריות  ושאר  שמש  בית  רמלה,  מלוד, 
לסיים  הספיקו  לא  והחברתיות.  הגיאוגרפיות 
פיסי  ב”לחץ  ועפו  צעקות  חטפו  הרעיון,  הצגת 
דרדקים,  של  חוצפה  באשמת  מהמשרד  מתון” 
שלא יודעים וכבר מבקשים. קודם שיעשו כמה 

דברים, ואם יביאו הוכחות יש על מה לדבר... 

חמש שנים מאוחר יותר
העזו  המכינה  וראשי  יוקדות,  שנים  חמש  עברו 
לו  אמרו  כבר?  אמרנו  “חוצפה”  טלפון.  להרים 
עוד  ויש  בניצנה,  מכינה  יש  שנים  חמש  שמזה 

לאיש  כיאה  הייתה,  התשובה  נוספות.  שתיים 
לנחות  אפשר  “איפה  וישיר:  יודע  מבין,  עסקים 
בבוקר  כך,  שלכם?”.  ‘הסיפור’  את  לראות  מחר 
יום שישי אביבי וזיווני, הגיח מסוק מנהלים שחור 

ונחת אצלנו בכפר. 

תיאום הציפיות על הפנים
הייתה  פריפריה”  ל”ילדי  התורם  של  הפרשנות 
בוזגלו”(  )“מבחן  המבחן  בשאלת  כבר  מוגזמת. 
תיקים  “כמה  שאל:  האווירה,  לחימום  שעשה 
לאחרונה  “מתי  לך?”,  יש  השקעות...(  תיקי  )לא 
תעודת  לו  יש  בכלל  ו”מי  בסמים?”  השתמשת 
בגרות בחדר הזה?”. הילדים היו בהלם... פריפריה 
בחלופת  שוליים  נוער  לא  זה  אבל  פריפריה, 
מעצר... לא צריך מ”צ לגייס אותם... מדובר בילדים 
בגרויות  זכויות,  להם  יש  אבל  בפריפריה  שגדלו 
ומוטיבציות גדולות. לא תיקים ולא עבריינים ולא 

נעליים.

לשחק ב”תוספת הזמן”
כשהיה  לביקור,  פציעות  זמן  רק  שנותר  מכיוון 
בדרך למסוק חשבנו להפגישו עם אנשי התוכניות 
עוד  להישאר  ובמקום  המהפך,  בא  אז  בניצנה. 
עשר דקות שקבע בהתחלה, ביקש מהטייס לעכב 
מהעולים  התלהב  האורח  וחצי.  בשעה  ההמראה 
“באבי  מאזור  שבאה  ילדה  על  וכששמע  מרוסיה, 
יאר” קיבל ברק בעיניים. מסתבר שהוא תורם גדול 
לניצולי שואה, וזו אחת מדאגותיו הפילנטרופיות. 

אוהבי  הנוצרים  מהצרפתים  התלהב  כך,  אחר 
הוריד  הדרך  על  בניצנה,  שמתנדבים  ישראל 
תכנית  בוגר  לחניך  העגילים  את  בכוח(  )כמעט 
מאריתריאה  פליטים  לקטינים  עולם”  “תיקון 
ולבסוף התלהב מהפרויקטים עם נוער הבדואים 
בתלמיד  שמדובר  גיליתי  איתו  בסיור  בניצנה. 
מרשים.  כללי  ידע  ובעל  היסטוריה  מבין  חכם, 
על  נבטים,  על  הרבה  ידע  העתיקות  במוזיאון 
מצפה  לא  שאתה  דברים  ועל  אומיה”  “בית 
את  לאהוב  התחלתי  לדעת.  עסקים  מאנשי 
שבתה  שואה  בניצולי  שלו  ההשקעה  האיש. 
אותי, וכך גם העזרה שלו לילדים עם בעיות קשב 

וריכוז, כי הוא מעיד על עצמו ככזה...

סלפי עם סלב
אמרתי  צריך?”  אתה  “מה  שאל:  למסוק  בדרך 
לו: “כלום!” הסתכל עליי בפליאה וביקש לעשות 
מהמעמד.  הסמקתי  גילי  למרות  “סלפי”.  איתי 
לא בכל יום מיליונר מבקש לעשות אתך סלפי... 
הנגב  את  נחצה  שבינואר  שקבענו  הוא  החשוב 
טובים  דברים  עוד  עושים  איך  ונחשוב  ברכיבה 
שבעליות,  נראה  חברתית.  ובהשקעה  בחינוך 
כשיהיה לי פחות חמצן במוח, אחשוב על דברים 
חשובים מאלה שעם רמת חמצן תקינה אתה לא 
שוכחים  שלא  עשירים  הרי  מבקש.  ולא  שואל 
ממש  הם  חברתית  עזרה  ומהי  חמלה  מהי 

צדיקים שמלאכתם נעשית בידי אחרים...

חינוכי, מקומי וקהילתי

מלאכתם של עשירים ג’ונגל בלב מדבר

בשמורת  בוקר,  לשדה  דרומית  קילומטר  כ-10  המדבר,  בלב 
הטבע “מצוק הצינים”, תמצאו פלא בריאה של ממש – עין זיק 
רבה  בצמחייה  המעוטרים  מרהיבים  מדבר  נאות  שביב,  ועין 
ייחודי לבעלי חיים רבים,  גידול  ומגוונת. אזור זה מהווה בית 
קרקל  צבועים,  זאבים,  דורבנים,  שועלים,  יעלים,  ביניהם 

וחתולי בר, מיני זוחלים וציפורים. 
בעלי החיים נהנים ממי שתיה הנובעים בשתי נקודות: אחת 
בעין זיק ואחת בעין שביב. את הנביעות לא קל לראות, כיוון 
שהצמחייה הרבה במקום מסתירה אותן. עם זאת, בעלי החיים 
להשתמש  ומסוגלים  הן  היכן  היטב  יודעים  באזור  הנמצאים 
בהן על אף שמדובר בנביעות קטנות, בגודל של קערת סלט 
יורד, אנו חופרים מעט  לכל היותר. לעיתים, כשמפלס המים 

בקרקע כדי לחשוף את המים בשנית. 
רבה  ובצמחיה  מים  במקורות  מתאפיינים  מדבר  נאות 
החום/ המדבר  בלב  דופן  יוצא  ירוק  כתם  של  מראה  היוצרת 

תנאים  בשל  המגיעים  גבוהים,  תהום  מי  הינם  המים  צהוב. 
את  וממלאים  קרקעית  תת  בזרימה  מיוחדים  גיאולוגיים 
האקוויפר המקומי. כשתגיעו למקום תוכלו להבחין בחורשות 
של  מראה  הנותנות  הפרת,  וצפצפות  דקל  עצי  של  גדולות 
ג’ונגל פראי המצביע על כמות מים רבה מתחת לפני הקרקע. 
אם תסתכלו טוב, תוכלו להבחין בעקבות רבות ובגללים של 
הרחב  המגוון  את  לנו  הממחישים  שונים  בגדלים  חיים  בעלי 

של אוכלוסיית בעליי החיים המתקיימת במקום. 

יבגני קמינסקי     
עין עבדת ובקעת צין צבוע נהנה מהנביעות הטבעיות    

הקץ לזבל?

ישראל  אזרחי  הצריכה  תרבות  בהשפעת 
וגם  פסולת,  טון   6,000,000 שנה  מדי  מייצרים 
2015 המדינה לא מצליחה להשתלט על  בשנת 
כבר שנים  בניגוד למצופה,  הכמויות העצומות. 
שהמחזור אינו מצליח להתרומם מעבר ל-15% 
הפסולת  יתרת  שנה  ומדי  הביתית,  מהפסולת 

)85%( מוטמנת או נשרפת.
לאור נתונים קשים אלו, הקמנו בשנת 2014 את 
קבוצת “חברה ללא פסולת”. מטרתה לשנות את 
המדיניות המשקיעה את רוב משאביה במחזור, 
פסולת.  במניעת  השקעה  שתשלב  למדיניות 
רבים,  וכלכליים  סביבתיים  יתרונות  למניעה 
מיליארדי  כ-3  לרשויות  לחסוך  עשויה  והיא 

שקלים מכספי משלם המיסים.
העלאת  לצורך  שיצרנו  הפעילויות  אחת 
הפסולת  לבעיית  הציבורית  המודעות 
“הקץ  תערוכת  היא  למניעתה,  ולאפשרות 
בנושא  וקריקטורות  קומיקס  תערוכת  לזבל”, 
אומני  מיטב  נרתמו  לתערוכה  פסולת.  מניעת 
לין,  מושיק  ביניהם  והקריקטורות,  הקומיקס 
דוש,  פרס  וזוכה  מעריב  עיתון  קריקטוריסט 
הקומיקס,  איגוד  יו”ר  לשעבר  חזקיהו,  ניסים 
כלכלה  הבלוג  קריקטוריסט  פרידלר,  רועי 
אמיתית, שלמה כהן ואחרים. התערוכה עוררה 
התעניינות רבה בקרב המשרד להגנת הסביבה, 
איגודי ערים, קמפוסים ירוקים באוניברסיטאות 

ובתי ספר ברחבי הארץ.

על הנסתר בעין זיק ועין שביב

קבוצת “חברה ללא פסולת” פועלת לצמצום כמויות הזבל במדינה

זורמת  הסביבה  שאיכות  מי  זאת,  בהזדמנות 
לבעיית  המודעות  את  לקדם  ומעוניין  בדמו 
מוזמן  אותה,  למנוע  ולאפשרות  הפסולת 
תרגום  כגון  התנדבותית,  לפעילות  להצטרף 
טקסטים, אקטיביזם, הדרכה, עיצוב, מחקר ועוד 
המון דרכים לעזור – כל מתנדב מוצא את הדרך 
להצטרפות  למעוניינים  לתת.  שלו  הייחודית 
בדוא”ל  קשר  ליצור  ניתן  המתנדבים  לצוות 

 waste.free.society@gmail.com

נפתלי בוהדנה   
חבר ועדת איכות הסביבה רמת נגב   
מייסד קבוצת “חברה ללא פסולת”  

קריקטורה של רועי פרידלר מתוך התערוכה “הקץ לזבל”

המתמיד אתכם 
בימים לא פשוטים

המתנדבים הרבים מגבירים את הביטחון 
ברחבי המועצה

בוגרים  מתנדבים   109 מונה  המתמיד  כיום 
אלו,  פשוטים  לא  בימים  נוער.  בני  ו-10 
מבצעים  לסיורים,  יוצאים  המתנדבים 
בניה,  באתרי  ובדיקות  מיוחדות  פעילויות 
מבקרים את גני הילדים ובתי הספר ברחבי 
הגזרה  כל  את  מתגברים  ואפילו  המועצה 
הכפרית. כל זאת כדי לתת לכולנו תחושת 
ביטחון. כמו כן, מתקיים שיתוף פעולה עם 

כלל גורמי האכיפה במועצה.

בא  “שוטר  פרויקט  יתחיל  הבא  בחודש 
הקהילתי  השוטר  מגיע  שבו  פרויקט  לגן”: 
על  להם  ומסביר  הילדים  עם  למפגשים 
וביטחון. בסופו  עבודת המשטרה, בטיחות 
גני  כלל  של  שיא  יום  יתקיים  התהליך  של 

המועצה.

שלוקחים  היקרים  למתנדבים  מודים  אנו 
חלק משמעותי בפעילות.

            בתקווה לימים שקטים!
              חן, אופיר, ישי, דודו ושפרה

לאור ההצלחה משנה שעברה, 
המחלקה לשירותים חברתיים שמחה לפתוח סבב שני 

של סדנא לניהול כלכלת המשפחה. זה הזמן שלכם לגלות 
אחריות ולהכיר את הדרכים לתכנון כלכלי נכון.

בסדנא יינתנו כלים לתכנון משפחתי, קביעת סדרי עדיפות, 
בניית תקציב חודשי, מושגים כלליים במימון למשפחות 

וכלים לטווח ארוך ובינוני. הסדנא בהנחיית יועצת מוסמכת.

הסדנא כוללת ארבעה מפגשי לימוד 
ושלושה מפגשי ייעוץ אישי.

עלות: 400 ₪ למשפחה לסדנא
מספר המקומות מוגבל, תינתן עדיפות להשתתפות 

שני בני הזוג לסדנא ולמשפחות חד הוריות.
המפגשים יתקיימו בשעות הערב, 

בבית “גיל הזהב” במועצה.

סדנא לניהול כלכלת המשפחה

לפרטים והרשמה: עירית בן שלום, טלפון 08-6564145
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פינת הגינון המדבריאדם, מקום

הכן גינתך לחורף

סמל מובהק של המזרח התיכון ושל נאות מדבר

רצון לעזור
למדתי  שם  בירושלים,  וגדלתי  אביב  בתל  נולדתי 
מתוך  סוציאלית  עבודה  העברית  באוניברסיטה 
לקדם  אפשר  איך  לראות  לאנשים,  לעזור  רצון 
אחרי  ומשפחתיות.  אישיות  בעיות  ולפתור 
לא  שאנחנו  החלטנו  ואני  לשעבר  בעלי  הלימודים 
או  קיבוץ  וחיפשנו  בעיר,  ילדינו  את  לגדל  רוצים 
מושב. התלבטנו בין הצפון לדרום – והדרום ניצח. 
בדקנו כמה יישובים באזור הנגב ושדה בוקר כבשה 
אותנו. הגענו לכאן בשנת 1976, וכאן נולדו ארבעת 
ילדינו. בשנים הראשונות עבדתי בקיבוץ, במערכת 
החינוך, כיוון שהיה נהוג שחשוב להיקלט בקיבוץ 
ולהכיר אותו על מאפייניו השונים. אחרי כמה שנים 

ענת לב רן, שדה בוקר

יצאתי לעבוד בעבודה סוציאלית ביישובים מטעם 
התנועה הקיבוצית, ושוב חזרתי לעבודה במזכירות 

המפעל. 

מפרט לקהילה
16 שנים התחלתי לעבוד כמנהלת המחלקה  לפני 
לשירותים חברתיים במועצה. היו במחלקה אז רק 
עובדת וחצי, בנוסף אליי. במשך השנים, המחלקה 
מצד  ההכרה  ועם  האזור  של  הגדילה  עם  גדלה, 
ובחשיבות  הסוציאלי  בשירות  בצורך  המועצה 
התפקיד הזה, והדחיפה שלי להבטיח שלכל יישוב 
במועצה יהיה עובד סוציאלי שיהיה הכתובת וייתן 
את המענה לצרכים. מכיוון שהיה פחות כוח אדם, 
המיקוד היה בצרכים מאוד דחופים וחיוניים, אבל 
חייב  הסוציאלי  שהעובד  הייתה  שלי  התפיסה 
חי  בו  מטפלים  שאנחנו  האדם  בקהילה.  לעבוד 
במשפחה, והמשפחה חיה בקהילה, וכדי לתת את 
המענה הנכון לפרט העובד הסוציאלי חייב להכיר 
את  היישוב,  את   – חי  הפרט  שבו  המרחב  כל  את 
המענה  ואז   – התפקידים  בעלי  את  שלו,  האופי 
שניתן לפרט הרבה יותר נכון ומלא. ניקח למשל אם 
חד הורית, שחיה בשכונה שהיא לא מרוצה ממנה. 
אם חד הורית היא ככלל בחלקים המוחלשים של 
ייתכן  לה  לעזור  כדי  שלה.  ביישוב  גם  החברה, 
שהעובד הסוציאלי צריך לעשות פעולות של תיווך 
וגם  וסינגור. כשהוא מכיר את הנפשות הפועלות, 
הפתרון  היישוב,  של  והצרכים  הקשיים  את  מבין 
לפרט  גם  שמתאים  המיטבי,  הפתרון  הוא  שניתן 
הם  האינטרסים  לכאורה  אם  גם  ליישוב,  וגם 

סותרים.

סיר לחץ
קטן  וביישוב  קטנים,  הם  היישובים  הנגב  ברמת 
ולפעמים  השני,  את  אחד  טוב  מכירים  אנשים 
היישוב הופך לסיר לחץ מאוד גדול, והפרט לפעמים 
מאוד בודד בו. המשפחות מרוחקות בדרך כלל, אין 
עזרה ותמיכה שיש לרבים בעיר – אם זה מהסבתא 
שקרובה ויכולה לעזור. לכן צריך להיעזר בקהילה, 
לעודד  שצריך  זה  הוא  הסוציאלי  העובד  ולפעמים 

את התמיכה של הקהילה בפרט. 

העובד הסוציאלי חייב להכיר את כל המרחב שבו 
הפרט חי – את היישוב, את האופי שלו, את בעלי 

התפקידים

בינוי קהילתי
יש מספר יישובים צעירים, שאין להם עוד דפוסי 
התנהלות וארגון של יישוב ותיק, ואני ראיתי כדבר 
מאוד חשוב לסייע בבינוי הקהילתי של היישובים. 
הצמדנו לוועדים המקומיים אנשי מקצוע – עובדים 
את  לגבש  שיעזרו   – ארגוניים  ויועצים  סוציאליים 
ההתנהלות.  דרך  את  ולאורו  היישוב  של  החזון 
לפי  לו,  שמתאימה  הדרך  את  גיבש  יישוב  כשכל 
קהילתית  מתפיסה  חלק  זה  האנשים.  של  האופי 
התרבות  ואת  היישוב  של  המנהיגות  פיתוח  של 

הארגונית והניהולית של היישוב. 

חוסן יישובי
עם  טוב  מאוד  פעולה  שיתוף  היה  השנים  במשך 
המחלקות השונות במועצה. עם מחלקת הביטחון 
שקידמנו  ובכך  ביישובים,  הצח”י  צוותי  את  יצרנו 
החוסן  את  שהעלינו  מאמינה  אני  הנושא  את 
היישובי. ברגע שיש צוות שיכול לפעול גם בעיתות 
היישוב  תושבי  ואם  חירום,  בעיתות  וגם  שגרה 
יודעים שיש צוות שאמור לעזור להם בשעת צרה, 

זה מגביר את התחושה שיש על מי לסמוך.

שינוי מחשבה
בשנים  למדתי  לגמלאות.  פורשת  אני  וכעת 
התנהגותי  טיפול  שנקראת  שיטה  האחרונות 
קוגנטיבי, CBT, ובכוונתי לעבוד כמטפלת בשיטה 
רגש  מחשבה,  בין  הקשר  על  מדברת  השיטה  זו. 
והתנהגות, איך על ידי שינוי מחשבה אנחנו יכולים 
שיטה  זו  הרגש.  על  וגם  ההתנהגות  על  להשפיע 
תוצאות  עם  רחב,  מאוד  מחקרי  ביסוס  לה  שיש 
חרדות  עם  באנשים  לטיפול  ומתאימה  טובות, 
עם  שנים,   16 אחרי  עוזבת  אני  ופוסט-טראומה. 
בצורה  עבדנו  גדל.  אבל  מספיק  לא   – שגדל  צוות 
מאוד מקצועית, עם הדרכה צמודה, וגיבשנו צוות 
לכל  להירתם  שמוכן  מקצועי,  ומאוד  מחויב  מאוד 
אני  הלילה.  ושל  היום  של  שעה  בכל  שצריך  מה 
מוצקים  מאוד  יסודות  אלה  בשנים  שנבנו  בטוחה 
דרכי  בחלקו,  יתחלף  הצוות  אם  שגם  כך  וטובים, 

הפעולה יהיו הבסיס להמשך.

זה הזמן לחזור לפעילות מלאה בגינה אחרי הקיץ 
ולפני שהחורף מגיע – שתילת פקעות, פיזור זרעי 
ועשבוניים  שיחים  גיזומי  חורף,  וירקות  פרחים 
לחורף  הגינה  הכנת  ובכלל  לפרוח,  שסיימו 
את   – לצמחים  קומפוסט  פיזור   .1 דרכים:  בכמה 
הצמחים  סביב  בקרקע  להצניע  יש  הקומפוסט 
בזהירות לא לפגוע בשורשים. הקומפוסט לא רק 
מוסיף מינרלים לקרקע, הוא גם מיטיב את מרקם 
הקרקע ומאזן את החומציות. 2. פיזור חיפוי )עלים, 
שבבי עץ או חלוקים( על האדמה מעל השורשים 
בכדי להגן בפני הקור, בייחוד על צמחים רגישים 
מרוחות  להגנה  צעירים  בעצים  תמיכה   .3 ורכים. 
שנפלו  מהקרקע  פירות  סילוק   .4 העזות.  החורף 
מהעצים, כגון רימונים ותפוחים, שלעיתים מהווים 

בית חם לזחלים של זבוב הפירות בחורף.
 )Phoenix( פינת הצמח המדברי: תמר

מינים   14 עם  הדקליים,  ממשפחת  סוג  הוא  תמר 
המצוי  התמר  הארץ.  כדור  של  החמים  באזורים 
הידוע  הדקל  הוא   )Phoenix dactylifera(
זנים  לתמר  המתוקים.  הפירות  את  לנו  שנותן 
שרובם  ועוד(,  חלאווי  דקל-נור,  )מג’הול,  רבים 
סמוך  בר  כעץ  גדל  המצוי  התמר  מעירק.  הובאו 
 Phoenix( למעיינות ולמלחות במדבר. תמר קנרי
באיים  שמקורו  אחר  מין  הוא   )canariensis
הקנריים, אך הוא נפוץ בארץ כעץ נוי. לא תמיד קל 
להבדיל בין התמר המצוי והקנרי. למצוי גזע יותר 
וזקוף  רחב  גזע  לקנרי  עקום.  ולעיתים  וגבוה,  דק 
וכפותיו יותר קשתיות. השדרה בכניסה למדרשת 
בחלק  קנרי  התמרים:  משני  מורכבת  בן-גוריון 

הקרוב לכביש 40, ומצוי בחלק הקרוב לשער. 
זכריים  עצים  יש  כלומר  דו-ביתי,  הוא  התמר 
בין  להפריד  ניתן  בוגר  כשהעץ  רק  אך  ונקביים, 
הזויגים – רק הנקבה נותנת פרי. התמר מגיע לגובה 

של עד כ-15 מ’, ובגבהים כאלה בגינה הפרטית כל 
מה שרואים מהעץ זה הגזע, שלא נראה שונה הרבה 

מעמוד חשמל.
ושל  התיכון  המזרח  של  מובהק  סמל  הוא  התמר 
נאות מדבר. הוא גם משמש נקודת ציון מצוינת, אך 
וקוצני  צל  נותן  אינו  הוא  בספק:  מוטל  הגנני  ערכו 
מאד. וכבר אמרנו שהוא דומה לעמוד טלפון? רוב 
שדרות הדקלים בארץ )עתלית, פרדס חנה-כרכור( 
הן בכלל דקלי וושינגטוניה, בעלי כפות כמו מניפה 

שמקורם ממקסיקו ונעשו מין פולש בישראל.
חדקונית הדקל האדומה היא מזיק הגורם לתמותה 
של דקלים בכל העולם. לארץ היא הגיעה ב-1999, 
בחקלאות  לנזקים  וגורמת  מתפשטת  היא  ומאז 

ציפורימפו 

בין בית ראשון לשיבה הביתה
גשמי הברכה של חורף 2015 הביאו עלינו מטר של 
עניינים מעניינים בעולם הציפורים של הנגב. מרבדי 
הירק ששלטו במרחב באביב העידו כי במקום ישנו 
זו לא חמקה כנראה מעיניהם של  מזון רב. עובדה 

כמה משוכני המדבר המכונפים.
מים  בור  רמון  מכתש  ליד  נבנה  ראשון  בית  בימי 
עגול ויפה, בור חמת. בור זה עבר שיפוץ לאחרונה 
עד  הגב  התמלא  השנה  מאוד.  יפה  מים  ומחזיק 

סופו.

הצפוני  מצוקו  על  לי  ישבתי  האחרון  האביב  בימי 
שמעתי  לפתע  שקיעה.  לקראת  רמון  מכתש  של 
שמעתיה  לא  מזמן  אך  מוכרת,  מוכרת.  שירה 
זכרים  שלושה  לא.  כאן,  כן.  יהודה  במדבר  בנגב. 
שרו כל הערב את שירת האהבה שלהם. השלושה 
שום  על  גבתון  מדבר.  גבתון  שנקרא  למין  שייכים 
ה”גבעונת” שעל מקורו. זו עוזרת לו לפצח זרעים, 
בעשור  השנה.  חודשי  רוב  לאורך  ניזון  הוא  מהם 
הר  באזור  מדבר  גבתוני  נצפו  ולא  כמעט  האחרון 
הנגב. במדבר יהודה לעומת זאת הם נפוצים למדי. 
למחרת נסעתי לבור חמת. מספר זוגות של גבתוני 
דרוריות  כמה  גם  איתם  יחד  לשתות.  באו  מדבר 
בנגב  מקננת  אשר  ציפור  )מין  אצבעות  קצרות 
במהלך  מדבר.  חצוצרני  והרבה  גשומות(  בשנים 
האביב והקיץ ביקרנו בבור שמונה פעמים, ובעזרת 
רשתות ערפל טיבענו אלפי ציפורים במקום. מחקר 

להיכנס  אפשר  החדקונית  על  נוסף  למידע  ובנוי. 
לאתר:

www.moag.gov. i l/NR/rdonlyres/ . . . ‘
.FE36.../chedkonit_hadekel_klali.pdf

       גלעד מיכאלי 
       משתלת קרקש

       מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com       

*התנצלות: בגיליון הקודם לא ציינו שאת תמונת 
חבצלת הנגב צילמה עינב וידן. עם הצלמת 

והקוראים הסליחה

קצר זה לימד אותנו הרבה על ציפורים קטנות אלו. 
סה”כ נלכדו כ-1,250 ציפורים, מתוכם 293 גבתוני 
שדה  באזור  גם  נצפו  גבתונים  עשרות   .)!( מדבר 
חזרו,  הגבתונים  כאילו  נראה  וירוחם.  עזוז  בוקר, 

חזר לבקר בהר הנגב

ובגדול! השאלה היא, האם יקננו גם בשנה הבאה? 
קצת סבלנות ותיכף נדע...

כתב וצילם: מידד גורן
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החברה הישראלית בין רצח רבין להתנתקות

ִשיִשי ִציֹונִי
המכון למורשת בן-גוריון שמח להזמינכם לסדרת הרצאות וסיורים

המפגשים יתקיימו בימי שישי 
בין השעות 09:30 ל-12:30

באודיטוריום שפרינגר במדרשת בן-גוריון

הסיור יתקיים בין השעות 09:00 – 13:00 
ויצא מנקודת מפגש שתימסר למשתתפים

י' בחשון  //  23.10.2015
רבין  רצח  בעקבות  הישראלית  החברה  קריב:  גלעד  הרב 

וההתנתקות.

הרב יוסף בן פורת: "פולסא דנורא" – מיתוס או מציאות?

ח' בכסלו  //  20.11.2015
יאיר שלג: החברה הדתית לאומית בין רצח רבין להתנתקות.

מנורה חזני: הקרנת סרטה "התנערי" ושיחה בעקבות הצפייה.

ו' בטבת  //  18.12.2015
סיור  בעיניים.  ההתנתקות  את  לראות  המערבי:  לנגב  סיור 

ומפגשים עם תושבים.

ה' בשבט  //   15.1.2016
"אין לי ארץ אחרת..." 

עם  הישראלית  החברה  על  ושירה  הרצאה  המשלב  מפגש 
מרעננים  עיבודים  עם  אפרתי  גדעון  המוסיקאי  ולצדו  מן,  איזי 
צעירים  והרכבים  סולנים  בביצוע  וחדשות,  ישנות  לקלסיקות 

ובוגרים של המועצה האזורית רמת הנגב.

י" אדר א'  //   19.2.2016
עמית סגל: פוליטיקה בישראל בין השנים 1995-2015 – השינויים 

הדרמטיים שעברו על המצביע הישראלי.

אלי אשד: רצח רבין וההתנתקות מעזה – אירועים לא צפויים או 
מזימות קשר )קונספירציה(?

כב' באדר ב'  //   1.4.2016
פוליטי  חינוך  ייתכן  האם   – בחזית  מורים  תמיר:  יולי  פרופ' 

במערכת החינוך?

אברהם שלום לוי בהצגת יחיד – "כהנא צדק?" צפייה בהצגה 
ושיחה עם השחקן.

כח' בניסן  //   6.5.2016
האלוף )במיל.( עמוס ידלין: ההתנתקות כאסטרטגיה להסדרת 

היחסים עם הפלשתינים בעבר ובעתיד.

הרב שי פירון: חזון בן-גוריון על חברת המופת אחרי רצח רבין 
וההתנתקות.

לפרטים, הרשמה וסידורי הסעה:
shbsh@bgu.ac.il שוש בן שטרית, טלפון: 054-3059243; 08-6592103  //  דוא"ל

2015-2016 תכנית שישי ציוני תשע"ו   //   

מידע לגבי הסיור כולל שעת יציאה ונקודת מפגש 
יימסר כחודש לפני מועד היציאה.
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באימונים ישולבו:
אימוני כושר, קואורדינציה, מנהיגות, משמעת עצמית, יסודות כדורסל

החוג יהווה בסיס לקבוצת בנות בליגת  קט-סל תחרותית 
מאמנת הקבוצה: טל מוסאי

ימי החוג: יום חמישי, 13:15 עד 14:15
עלות החוג: 155 ש”ח     ||      אימון ראשון יתקיים ביום ה’ בתאריך 22.10.15 .

שלום לכל תושבי המועצה,
מתופפים או מתופפות, המעוניינים או מעוניינות לקחת חלק 

בעשייה מוזיקלית מרתקת מאתגרת ומחייבת, 
מוזמנים לפנות אל מנחה ההרכבים דודי יצחקי .

עלות ההשתתפות בהרכב: 
לנגנים מאלר”ן – 90 ₪ לחודש .

לנגנים חיצוניים – 165 ₪ לחודש .

להרכבי אלר”ן הייצוגים  
דרושים מתופפים

מספר הטלפון של דודי  לבירורים – 054-2503781 

חוג כדורסל בנות כיתות ב’-ד’ 
במשאבי שדה

www.rng.org.il/hugim, 08-6564121 :להרשמה
לפרטים ניתן לפנות אל:   יניב רבינס, רכז הכדורסל  טל. 052-5450555   

Basketball.rng@gmail.com


