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צרו 
קשר

רצים מכל הלבעשר קטנות משולחן המנכ"ל 

עבודה  לישיבת  נפגשנו  ואנוכי  ראש המועצה   .1
הרשות  של  הנכנס  המנכ"ל  מעיין,  יאיר  עם 
מטרתנו  בנגב.  הבדואית  ההתיישבות  להסדרת 
היישוב  של  התכנון  תהליך  את  ולזרז  להתניע 
התושבים  והכללת  ציפורים  ברמת  הבדואי 
הבדואים משדה בוקר ועד מצפה רמון כתושבי 

מועצה אזורית רמת הנגב. 
דיונים אינטנסיביים עם הנהלת מחוז  לאחר    .2
דרום של המשרד להגנת הסביבה, בנוגע לאתר 
סילוק אשפה הסמוך לרוח מדבר. בתום התהליך 
במהלך  המאוחר  לכל  האתר  סגירת  על  הוחלט 
האתר  לשיקום  מתווה  גיבוש  תוך   ,2017 שנת 

והפיכתו ממפגע למשאב אזורי. 
קיימה  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  ביום   .3
המועצה את טקס האזכרה המסורתי ל-34 חללי 
קרבות חטיבת הנגב ותושבי האזור בבית עסלוג'. 
המשפחות,  נציגי  במעמד  התקיים  הטקס 
עובדי  יישובים,  נציגי  משאבים,  ספר  בית  ילדי 
הבלתי  והחינוך  עודד  גרעין  מדריכי  המועצה, 

פורמלי.
החל מ-1.4.16 עברו תושבי רתמים למרפאה   .4
כמות  משמעותי  באופן  גדלה  ובכך  האזורית, 
רתמים,  תושבי  מעבר  במרפאה.  המטופלים 
פיזית  הערכות  מצריך  היישובים,  בכלל  והגידול 
ותקנית להקמת מרפאה אזורית חדשה. בסיכום 
להקמת  תכנון  יתחיל  כללית,  חולים  קופת  עם 

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

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

המבנה העתידי. 
בית  להקמת  העבודות  נשלמות  אלה  בימים   .5
בית  נגב-סיני.  ובשמו  דתי  הממלכתי  הספר 
הקרובה  הלימודים  משנת  החל  יפעל  הספר 
ובניית השלב הבא תתחיל כבר בתקופה הקרובה.

לימודי  לסיור  יצאו  המועצה  יישובי  מזכירי   .6
בעמוד  ידיעה  )ראו  שמעון  בני  אזורית  במועצה 

זה(. 
התיכון  עם  לקחים  הפקת  ישיבת  בוצעה   .7
על  והמועצה  היישוב  נציגי  ועם  סביבתי  לחינוך 
אופן קיום העדלאידע בשנים הבאות. כל הגופים 
בוחנים את הדרכים לצמצום כמות המשתתפים 

ושיפור המעטפת הלוגיסטית והאבטחתית. 
8. אחת לחודש מתקיימים הרצאה או סיור לעובדי 
המועצה במסגרת "ארגון לומד". החודש קיימנו 
חברותא בהנחיית הרב עוז קפאח ותלמידי בית 

המדרש במרחב עם שסייעו בהנחיה. 
לקיים  מידברן  לעמותת  מסייעת  המועצה   .9
השני  בשבוע  בוקר  נחל  באזור  השנתי  האירוע 

של יוני. 
ומנהלים  המועצה  מנכ"ל  המועצה,  ראש   .10
עם  היישובים  בכל  פגישות  מקיימים  נוספים 
את  מקרוב  להכיר  מנת  על  המקומי,  הוועד 
המועצה  מטרות  עם  ההתמודדות  הצרכים, 
בבעיות  והטיפול  הדמוגרפית  הצמיחה  בתחום 

בטיחות. סבב הפגישות יסתיים בתחילת יוני. 

לתושבים שלום 
שירותים מוניציפליים לתושבים 

לאחר התייעצויות, החלטתי כי בשנת התקציב הבאה 
מוניציפליים  שירותים  במתן  שתעסוק  יחידה  תוקם 
לצרכי  מענה  לתת  באה  היחידה  הקמת  לתושבים. 
במספר  המבורך  והגידול  מחד,  תקציבית  התייעלות 
בתחומי  מאידך,  הנדרשים  ובשירותים  התושבים 
בימים  וחצרנות(.  ניקיון  תחזוקה,  )גינון,  המוניציפליה 
אלה אנו מקיימים עבודת מטה לבחינת מודלים שונים 

למתן שירות טוב יותר ויעיל יותר. 
"בנגב ייבחן העם בישראל למרות..." עושים היסטוריה 

כחלון  משה  האוצר  שר  כי  התבשרנו  השבוע  בסוף 
חתם על פטור ממכרז לכל 23 החוות בדרך היין ברמת 
17 שנה לאחר שהתחלנו ביישום תכנית החוות  הנגב. 
החקלאיות בדרך היין ברמת הנגב, אנחנו יכולים לברך 
על המוגמר. עכשיו יוכלו החוות לעשות עסקאות כמו 

כל אזרח ישראלי. 
יישומה  הנגב!  לרמת  ייחודית  היא  היין"  דרך  "תכנית 
המאמינים  אנשים  של  דופן  יוצא  פעולה  שיתוף  הוא 
בחזון יישוב הנגב, המועצה שהובילה, יזמים שהשקיעו 
לסייע  שנרתמו  ושרים  כנסת  חברי  ודמים,  יזע  הרבע 
שרצו  גורמים  מול  פשוטה  לא  דרך  עברנו  בדרך. 
לטרפד את הפרויקט, החברה להגנת הטבע וחבריהם, 
ועוד  הדמוקרטית  הקשת  עדאללה,  הפרקליטות, 
לילדינו,  שנספר  וראוי  לעצמנו  הוכחנו  רעה.  חורשי 
נחישות,  כי עם אמונה בצדקת הדרך,  הנגב,  בני רמת 
סבלנות, מסירות ועבודה קשה, ההישגים הם רק עניין 

של זמן.
מורשת בן גוריון 

לפני  ביקרו  היקרים,  מידידינו  מיראז',  ולורה  דיויד 
מספר חודשים בארכיון בן גוריון המצוי במרתפי מבנה 
ריגשה  ההיסטוריה  בדפי  הנגיעה  במדרשה.  המורשת 
אותם עד מאוד, אך גם זעזעה אותם. "כיצד יתכן", הם 
שאלו אותי, "שכך נראה הארכיון החשוב הזה של ראש 
לבית  ראוי  הארכיון  ישראל?  של  הראשון  הממשלה 
ראוי שיהיה פתוח לקהל ויאפשר להנחיל את תרומתו 

לכל תושב ותושב בארץ ובעולם". 
לפרופ'  ופניתי  הרצינות,  במלוא  דבריהם  את  לקחתי 
גוריון שהארכיון  בן  אוניברסיטת  נשיאת  כרמי,  רבקה 
להגדלת  פועלים  אנחנו  ביחד  אחריותה.  תחת  הוא 
לגיוס  וכן  גוריון,  בן  להנצחת  השוטף  התקציב 
כל  עם  ראוי  ארכיון  להקמת  הנדרשים  המשאבים 

האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים במדרשת בן גוריון. 

שלכם     
שמוליק ריפמן    

בקהילה  הנגב  מרוץ  התקיים  שעבר  בחודש 
ידי  על  המופעלת  מדבר",  "רוח  השיקומית 
רמת  האזורית  המועצה  ובשיתוף  יחדיו  עמותת 
הקדם- המכינה  ידי  על  שהופק  המרוץ,  הנגב. 
גרף  מדבר,  רוח  ידי  ועל  הנגב"  "מכינת  צבאית 
הגיעו  רצים  ל-400  מעל  מרובה.  הצלחה  השנה 
"רוח  בכפר  ההזנקה  לנקודת  שישי  יום  בבוקר 
מדבר" ויצאו לריצה בשלושה מקצים: 2 ק"מ, 5 

ק"מ ו-10 ק"מ. 
עמותת  מנכ"ל  באר,  יאיר  גם  היו  הרצים  בין 
גדי  מדבר";  "רוח  כפר  מנהלת  זיו,  לימור  יחדיו; 
הפועלת  אביב,  תל  עגול"  "שולחן  מעמותת  לוי 
לכפר  ספורט  ציוד  ותרמה  בסיכון,  נערים  למען 
המאמן  בראשות  השרון  רצי  וקבוצת  ולמרוץ; 
דיירי  את  השנה  במשך  שאימן  ג'יי,  סי  אביעד 
גם  במרוץ  השתתפו  בנוסף,  למרוץ.  הקהילה 

הכפר  של  הש"שים  מדבר,  רוח  מדיירי  כ-80 
וצעירי מכינת הנגב, שלקחה חלק פעיל בהכנות 
למרוץ. בסיום המרוץ נערך הפנינג במתחם רוח 
בני  ע"י  שהוכנו  ומוצרים  מזון  נמכרו  בו  מדבר, 
הנוער והמשתקמים. ההכנסות מהאירוע ייתרמו 

חזרה לכפר.
כפר "רוח מדבר" הינו קהילה טיפולית שיקומית 
הוקם  הכפר  ומאלכוהול.  מסמים  לנגמלים 
בשיתוף המועצה האזורית רמת הנגב, קרן רש"י, 
קק"ל  הפיס,  מפעל  בסמים,  למלחמה  הרשות 
ובסיוע משרדי הממשלה השונים. הכפר מופעל 
ארגון  ע"י  ונתמך  "יחדיו"  עמותת  באמצעות 
בפיקוח  נמצא  הכפר  רש"י.  וקרן  "פארמאדום" 
ואף  הרווחה  משרד  ובפיקוח  הבריאות  משרד 

מתוקצב על ידו.

תחזית תרבות יוני 2016

9.6.16
צורית יעיר מגיעה לשיזף

ציפורי שיר – שירי טבע, ארצישראליים, מרגשים 
ומשמחים – הופעה לכל המשפחה.

למשפחה,   ₪  50 במחיר  כרטיס   ,17:00 שיזף, 
לרכישה באתר המועצה

14.6.16

סרט ליד הבית: "חדר" 
"חדר" מספר את סיפורה של ג'וי )ברי לארסון(, 
אותה  שכלא  גבר  ידי  על   17 בגיל  שנחטפה 
בחדר מבודד, בו חלון יחיד בתקרה ודלת כניסה 
הנעולה בקוד הידוע רק לו. בתקופת השבי שלה 
בן,  לה  ונולד  להריון  אותה  מכניס  שלה  החוטף 
וג'קי בתוך  ג'וי  וכך חיים  )ג'ייקוב טרמבלי(.  ג'ק 
אוכלים,  ישנים,  מתקלחים,  הם  בו  קטנטן  חדר 
במטרה  ג'וי,  החיים.  את  חיים  ובעצם  נושמים 
את  להכיר  זוכה  ולא  בשבי  שנולד  ג'ק  על  להגן 
בעצם  הוא  הזה  שהחדר  לו  מספרת  העולם, 
מאמין  ילד,  של  בתמימות  ג'ק,  ואילו  העולם 
ולומד שהכל דמיון )מה שיש בטלוויזיה  ומקבל 
בו  החדר  זה   – בעצם  שאמיתי  ומה  ובסיפורים( 

הם חיים – עד הבריחה לעולם האמיתי...
לשחקנית   2016 באוסקר  זכתה  לארסון  ברי 

הטובה ביותר על משחקה בסרט זה. 
 ,₪ 20 אולם גולדה, רביבים, 21:00, כרטיס במחיר 

לרכישה באתר המועצה

14.6.16

הצגת ילדים במדרשת בן גוריון: "לא סתם סיפור", 
תיאטרון המדיטק

הילדים  את  מזמינה  סיפור"  סתם  "לא  ההצגה 
והדמיון  הספרים  עולם  עם  תיאטרלי  למפגש 
מנוגדות:  דמויות  שתי  בין  מפגש  באמצעות 
השוטר,  חולמנית.  ספרים  ומוכרת  שוטר 
ענייני,  קשוח,  הוא  עולם המציאות,  את  המייצג 
מוכרת  של  הרישיונות  את  לראות  ודורש  רשמי 
הספרים. המוכרת העליזה ומלאת החיים מציגה 
לו את עולם הדמיון וגורמת לו, כמעט בעל כורחו, 

להיכנס לעורן של דמויות שונות מהספרים.
אודיטוריום ע"ש שפירנגר,  17:00, כרטיס במחיר 

25 ₪. לרכישה באתר המועצה

 16.6.16
חודש הקריאה ברמת הנגב 

קובי אריאלי ושילה פרבר מציגים: "המשוררים 

הגדולים שלנו". 
אלתרמן,  משירי  ויבצעו  ישוחחו  וקובי  שילה 
הכניסה  ועוד.  גולדברג  לאה  פן,  אלכסנדר 

חופשית. 
פאב 40 בטללים, 21:00

 22.6.16
תיאטרון  ויוליה",  "רומיאו  אחרונה:  מנויים  הצגת 

באר שבע
בלבוש  הזמנים  כל  של  הגדול  האהבה  סיפור 
קפולט  משפחת  בוורונה.  לוהט  קיץ  מודרני: 
יריבות,  משפחות  שתי  מונטגיו,  ומשפחת 
מציתות מחדש סכסוך ישן, והאלימות משתוללת 
ה-14  בת  יוליה  העיר,  של  השני  בצד  ברחובות. 
מתאהבת ממבט ראשון ברומיאו. אבל יוליה היא 
אסורה  אהבתם  מונטגיו.  הוא  ורומיאו  קפולט, 
ומסוכנת ודינה אחד – מוות. בתוך שלושה ימים 
ייחתם סיפור האהבה הגדול של כל הזמנים. כדי 
להיות זה בזרועות זה, רומיאו ויוליה יילחמו נגד 
של  במסלול  המוסכמות,  כל  כנגד  הסיכויים,  כל 

דם ואש – עד הסוף המר.
לשעת  לב  )שימו   20:30  , רביבים  גולדה,  אולם 
במחיר  כרטיס  אורכה(,  עקב  המוקדמת,  ההצגה 

70 ₪, לרכישה באתר המועצה

לתושבים  נפרסם  הקרובים  בשבועות 
יעזרו  תשובותיכם  תרבות.  בנושאי  סקר 
לנו לתכנן ולהתאים את פעילויות התרבות 

לרצונות ולצרכים. 

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

ההכנסות מהאירוע נתרמו לכפר 
)צילום באדיבות רוח מדבר(

פורום מזכירים לומד
הפורום מפגיש בין מזכירי היישובים לצרכי הפרייה הדדית

יישובים, בהובלת מנכ"ל המועצה ערן  מזה למעלה מחצי שנה מתכנס אחת לחודש פורום מזכירי 
תיאום  של  תהליך  קיום  היא  הפורום  מטרת  צימרינג.  אופיר  דמוגרפית  צמיחה  על  והאחראי  דורון 
למידת  מאפשר  יישובים  מזכירי  פורום  ופרטניות.  משותפות  בסוגיות  היישובים  כלל  בין  ושיתוף 

עמיתים והפרייה הדדית, וכן מהווה צוות חשיבה למטה המועצה. 
במפגש האחרון קיימנו סיור לימודי במועצה אזורית בני שמעון, שמזכירה במאפייניה את רמת הנגב. 

הביקור התמקד ביחסי הגומלין בין ועדים מקומיים למועצה.

הפורום בסיור לימודי במועצה אזורית בני שמעון

מעל 400 רצים הגיעו למרוץ הנגב הרביעי בכפר "רוח מדבר"
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שולחן ראש המועצה לחינוך

אותי"  מוליכות  רגלי  לשם  אוהב,  שלבי  "מקום 
)תלמוד בבלי מסכת סוכה(

המועצה  ראש  "שולחן  מפגש  התקיים  החודש 
בחינוך  העוסקים  כלל  הוזמנו  אליו  לחינוך", 
הפיקוח,  נציגי  חינוך,  מוסדות  מנהלי  במועצה: 
ועדי חינוך בישובים, נציגי הורים ומנהלי תחומים 
באגף חינוך וקהילה. המפגש התקיים בנוכחותם 

של ראש המועצה ומנכ"ל המועצה.
עסקו  השולחן  על  שהונחו  המרכזיות  השאלות 
בשאלת החינוך במועצה בעוד חמש שנים: לאן 
של  המארגנים  העקרונות  מהם  שואפים,  אנו 
שתכלול,  לנו  חשוב  מה  שלנו,  החינוך  מערכת 
אותה.  להגדיר  נרצה  ואיך  לוותר  אסור  מה  על 
כבכל דבר, כאשר בוחרים את "מה שכן", חשוב 
חידוד  הדורש  תהליך  שלא",  "מה  את  להבהיר 

וזיקוק הרצונות והחלומות שלנו.
אך  בקוביות,  שיחקנו  כאילו  נראה  זה  אמנם 
בנייה  של  פשוט  לא  בתהליך  עסקנו  למעשה 
נבחרו  שבסיומו  והגדרה,  חשיבה  ובחירה, 

ההיגדים/עקרונות הבאים:

 3 לגילאי  חינוך  מערכת  קיום   •
צעירים,  עבור  ואף  חודשים-י"ב, 

בתוך תחומי המועצה
• מיצוי יכולות – איתור החוזקות של 

כל ילד והצמחתו
למאה  המותאמת  חינוך  מערכת   •
המעודדת חדשנות, מקוריות  ה-21, 

ויוזמה
איכות  של  מתמיד  ושיפור  הקפדה   •

ההוראה וכח האדם בהוראה
• אחריות לכך שכל תלמיד ותלמידה 
יקבלו מענה הולם, בהתאמת המוסד 

החינוכי המתאים לכל אחד
בין  מערכות,  בין  קהילות,  בין  פעולה  שיתוף   •
ולא  פורמאלי  חינוך  בין  חינוכיים,  מוסדות 

פורמאלי, חינוך חוצה קהילות ומחבר ביניהן
ארץ  אהבת  את  במרכז  המעמיד  ערכי,  חינוך   •
ולסביבה,  למורשת  החיבור  והנגב,  ישראל 

ומושתת על כבוד האדם
• מעורבות ושילוב הורים

תחילתה  רק  היא  החשובים  העקרונות  הגדרת 

של הדרך. כעת, יש לבחון כל היגד ולוודא שכולנו 
דבר.  לאותו  יותר,  או  פחות  ומכוונים,  מבינים 
נשאיר  אם  וחלולים  ריקים  יישארו  המשפטים 
תכניות  לבנות  עלינו  שנית,  עמומים.  אותם 
הכוונות  את  להוציא  מנת  על  ברורות,  פעולה 
נבנה  הבאים  במפגשים  הפועל.  אל  מהכח 
תכניות אלו, ונמשיך להצעיד את מערכת החינוך 

שלנו קדימה.
           ד"ר ספי מלכיאור מנהלת אגף קהילה וחינוך

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מה קורה בבית ספר משאבים?

תערוכות, חגים והכנת תכשיר טבעי נגד יתושים

כיתות  * תערוכת מסכות פרי עמלן של תלמידי 
ואיה  כץ  א'-ו' בהנחיית המורות לאמנות לאורה 
אלטמן הפכו את חצר בית הספר לחגיגה ענקית 

מרשימה ביופייה לקראת פורים.
במסורת   – בשמחה"  מרבין  אדר  "משנכנס   *
ברונדו  נהוג לקבל את חודש אדר  הבית ספרית 
ענק אותו מובילים תלמידי שכבה ח'. כל תלמידי 
מרהיבים  בריקודים  משתתפים  הספר  בית 
שנה  כבכל  השנה  גם  יפהפיות.  ובתלבושות 
במחולות  התלמידים  את  גוזנברג  דינה  הובילה 

שבישרו על הגעת החג.
* יום האישה הבינלאומי נחגג השנה בבית הספר 

בסימן הוקרה ותודה לצוות מסור ואוהב.
* קרנבל פורים – ביום שלישי 22.3 חגגו כל תלמידי 
בית הספר בקרנבל ענק בו היו כ-20 תחנות אותן 

איתנו  לחגוג  הגיעו  ח'.  שכבת  תלמידי  הפעילו 
מכל רחבי המועצה הורים וילדי הגנים של משאבי 
וכמובן  השונים  מהיישובים  החינוך  צוותי  שדה, 
צוותו של שמוליק ריפמן ראש המועצה ששימח 
קינחנו  שלו.  המסורתי  הפלאפל  דוכן  עם  אותנו 

במסיבת פורים מושקעת באולם הספורט.
משאבים  ביה"ס  תלמידי   – שם  יש  איש  לכל   *
מדליקים נר זיכרון לזכר בני משפחותיהם שנספו 
הזיכרון  יום  טקס  במסגרת  השואה  בתקופת 

לשואה ולגבורה.
* משאבים חוגגים עצמאות – זו השנה הרביעית 
שאנו לומדים על גבורתם של הלוחמים במלחמת 
הספר  בית  תלמידי  כל  הרגלים.  דרך  השחרור 
חיילינו  לחמו  בהם  בנגב  לחימה  באתרי  סיירו 
במלחמת העצמאות. במסגרת "משאבים חוגגים 

עצמאות", ביום הולדתה ה-68 של מדינת ישראל 
אמר  מברסלב  נחמן  רבי  העברי.  למחול  הצדענו 
"חייב אדם לרקוד כל יום ריקוד אחד אם במעשה 
הרוקדים  של  ההנאה  חשובה  במחשבה".  ואם 
על  לחשוב  פחות  לא  וחשוב  התנועה  ושמחת 

מנגינת הריקוד. 
* לומדים סביבה ביחד – פרויקט למידה משותף 
בנושא "אנרגיות מתחדשות" לכיתות ז' עם בית 
ואורלי  סגולי  רוני  בהנחיית  הדאג'  בביר  הספר 
כוללת  הפעילות  הסביבתית.  מהיחידה  גלאור 
מפגשים  ושלושה  משותפים  מפגשים  שלושה 
נפרדים. המפגש המשותף הראשון התקיים בביר 
הדאג'. קבלת הפנים הייתה חמה ונעימה. השבוע 
פעילות  שכלל  ספרנו  בבית  במפגש  המשכנו 
אנו  מתחדשות.  אנרגיות  בנושא  וניסויים   ODT
חובב.  בנאות  ביקור   – האחרון  למפגש  מצפים 

הפרויקט יימשך גם בשנה הבאה.
* יום כדור הארץ – ביום כדור הארץ הקימו שומרי 
עסקה  כולה  שכל  תחנה  הספר  בית  של  הגן 
דרך  יתושים,  שדוחים  מצמחים  החל  ביתושים, 
הדרכים  ועד  ונעקצת  במידה  להקלה  אמצעים 
בקבוקון  הכנת  כללה  התחנה  עקיצות.  למניעת 
שהורכב  יתושים  מפני  טבעי  הגנה  תכשיר  של 
ממספר שמנים, בניצוחם המלא של שומרי הגן 
שהיו ידידותיים לא רק לסביבה אלא גם לציבור 
ששאל והתעניין. התור הארוך שהשתרך לא נבע 
מקצב העבודה של הילדים אלא מהביקוש הרב 

וההתעניינות הגדולה. 

זה לא עוד מסע לפולין

חמי צמח, מנהל המשלחת לפולין, מסכם את המסע המשמעותי

משלחות הנוער שלנו החלו לטוס למסעות בפולין 
כבר בשנות השמונים, כשמשלחות ראשונות רק 
החלו להכיר את דרכיה, כשעדיין אי אפשר היה 
לטוס ישר לפולין, כשמסך הברזל עדיין חצץ בין 
פולין והמערב, כשוורשה עוד לא ידעה שעשרות 
נוער ישראלים ימלאו את אתריה מדי  אלפי בני 
שנה וכשאתרי ההנצחה הפולנים והיהודיים עוד 
אנו  אותה  ההיסטורית  ברוח  מעוצבים  היו  לא 

מאמצים כיום.
הנוער  בני  יצאו  האחרונות  השנים  בשלושים 
התקומה  השואה,  שמשמעות  במשלחות  שלנו 
מלווים  בליבן,  עומדות  היהודית  וההיסטוריה 
והורים שראו במשימת  ידי מדריכים, מורים  על 
חינוכית,  חשיבות  בעל  ערך  המשלחות  הובלת 

רוחנית, לאומית, לימודית ובעיקר אנושית.
לשלוש  האזור  ילדי  התפצלו  האחרונות  בשנים 
משלחות: זו היוצאת במסגרת בית הספר לחינוך 
וביניהן  הבשור,  נופי  הספר  בית  של  זו  סביבתי, 
לשמירת  הפועלת  שלנו,  הוותיקה  המשלחת 
ייחודיותה ואיכותה, אליה הצטרפו במשך השנים 

נערות ונערי משמר הנגב.
הובלת  על  האחריות  את  לידיי  קיבלתי  כאשר 
המשלחת לפני כשלוש שנים, ידעתי כי אני לוקח 
עליי משימה עם מסורת ארוכה ומצוינת ועשיתי 
המשלחות  שתי  את  להעמיד  כדי  יכולתי  ככל 
שניהלתי במדדי האיכות והייחוד כפי שהיה נהוג 

בעבר.
לאחרונה  שחזרה  האחרונה,  המשלחת  את 
אנה  שאלתיאל,  הדר  אתי  ביחד  הובילו  מפולין, 
מדריכות  ארבע   – גרבר  ומעין  עזר  גלי  חזקיהו, 
עצומה  אחריות  עצמן  על  שלקחו  מופלאות, 
ומרשים  השראה  מעורר  באופן  בה  ונשאו 
במיוחד. אני אסיר תודה על ההזדמנות שניתנה 
פעם  בכל  מהן  ללמוד  אתן,  ביחד  לעבוד  לי 
החוכמה  מלאת  בעבודתן  אותן  ולראות  מחדש 
גדולה  אחריות  מתוך  רבה,  באהבה  הילדים,  עם 

ובכישרון ייחודי.
רוזנבלום,  איז'ו  אתנו  הוביל  הזו  המשלחת  את 
את  שמדריך  למיתוס,  הפך  שכבר  המדריך 
שנים,  עשרה  שבע  כבר  שלנו  המשלחות 
וידע  עצום  ניסיון  על  המבוססת  במקצועיות 
אותי  שמפתיעות  ובהקשבה,  ברגישות  רב, 

אנשים  המשלחת  את  ליוו  מחדש.  פעם  בכל 
מצוינים מיישובי רמת הנגב ומשמר הנגב, שנתנו 
ולהעצמת  המשלחת  הצלחת  למען  מעצמם 
חווית ההשתתפות בה. באירוע נעילת המשלחת 

הענקנו לכולם תעודות הוקרה על פעלם.
את המשלחת הזו העמדנו ברמת הקושי הגבוהה 
משלחת  בנינו  לפולין.  במסעות  הקיימת  ביותר 
הטרוגנית וגיבשנו אותה במשך כחצי שנה לכדי 
ימים  שמונה  במשך  להתנהל  המסוגלת  קבוצה 
בתוך סיר לחץ מאוד לא פשוט. נסענו ביחד קרוב 
לאלפיים ק"מ )!(, התמודדנו עם קשיים אישיים 
הרגשיים  ומהאתגרים  גדול  מעומס  שנבעו 
הזמנים  בלוחות  עמדנו  לכולנו,  זימן  שהמסע 
לסוביבור,  עד  להגיע  הרחקנו  מרשימה,  בצורה 
נוער  משלחות  אין  אליו  ההשמדה  מחנה  אתר 
מגיעות, כי היה לנו חשוב ללכת בדרכים שעדיין 

לא סומנו על ידי אחרים.
אני מבקש להודות לכל מי שאפשרו לי, זו הפעם 
לפולין בדרך בה  השנייה, להוביל את המשלחת 
אני מאמין, תוך מתן גיבוי מלא לתהליך המורכב 

אותו נדרשת המשלחת לעבור בדרכה לפולין. 
זה לצד זה  כאשר הבטתי בילדים שלנו עומדים 
בטקס בבירקנאו, בראש מורכן, במקום בו יותר 
ממיליון בני אדם הוצאו אל מותם; או מחובקים 
העבר  לבין  בינינו  שחיברה  היער  בקרחת  ביחד 
הירוקה,  הגבעה  בראש  או  אחר;  דבר  מכל  יותר 
מנסים להבין ביחד את מה שקשה אפילו לדמיין; 
הבנתי שוב כי אנחנו כנראה עושים משהו נכון וכי 
המשמעות של המסע הזה היא הרבה יותר מעוד 

מסע לפולין. 
חמי צמח    

מנהל המשלחת    

חדש ברמת הנגב – פיזיותרפיה התפתחותית

המרכז הטיפולי יאפשר אבחון וטיפול בתחומי ההתפתחות המוטורית

למרכז הטיפולי ברמת הנגב הצטרפה נירה שמש, 
הפיזיותרפיה  התפתחותית.  פיזיותרפיסטית 
בתינוקות  ומטפלת  מאבחנת  ההתפתחותית 
לאורך רכישת אבני הדרך המוטוריות, דרך גלגול, 
ומאבחנת  והליכה,  לעמידה  ועד  ישיבה  זחילה, 

במפגש המיוחד דנו בפניה של מערכת החינוך במועצה

מהם העקרונות שינחו את החינוך שלנו?

תלמידי כיתה ז' עם חבריהם מביר הדאג'

החוויות העצומות שעברנו ביחד יחברו לתמיד בין כל משתתפי המסע

הגופנית  התשתית  לחיזוק  בילדים  ומטפלת 
לצורך רכישה של יכולות מוטוריות כמו קפיצה, 

ריצה, טיפוס ושיפור שיווי משקל. 

הנותן  הטיפולי  למרכז  מצטרפת  שמש  נירה 

ריפוי  הפרא-רפואי,  בתחום  מגוונים  שירותים 
בעיסוק וקלינאית תקשורת וטיפולים רגשיים. 

 08-6564144 לפרטים נוספים ניתן לפנות למלי 
mali@rng.org.il או במייל
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פתחנו במסורת – זאת השנה השניה בה מתקיים 
יום כדור הארץ ברמת הנגב, אירוע שכולו עשוי 
מכוחות מקומיים המייצרים את הקהילה שלנו, 
אירוע החוגג את העשייה החינוכית הסביבתית 
אורח  להטמעת  החותרת  החינוך  מערכת  בכל 
חיים מקיים, ואת הכישרונות הנפלאים הקיימים 
כ-1,500 תושבים  במועצה. את החגיגה הרכיבו 
שהתכנסו  המועצה,  רחבי  מכל  הגילאים  בכל 

בקיבוץ משאבי שדה.
את האירוע יזמו היחידה הסביבתית ואגף חינוך 
אחרת  ברמה  נגב  חברת  אותו  והפיקה  וקהילה, 
תכנית  קורין.  ודורית  גיא  נורית  של  בכיכובן 
שותפים  היו  ואליה  עשירה,  הייתה  האירוע 
והבלתי  הפורמאלי  החינוך  מערכות  נציגי  כל 
אלר"ן,  אולפן  המתנ"ס,  במועצה,  פורמאלי 
בצורת  נבנה  האירוע  הקהילה.  וכלל  תושבים 

מתחמים ומרחבים: 
מרחב החינוך לקיימות: כל יישוב וצוותו החינוכי 
הקימו דוכן מזון ודוכן פעילות. כלל הדוכנים היו 
בסימן סביבתי הכולל אוכל בריא, שימוש בכלים 

משולחן היחידה הסביבתית

לקידום  יוזמה  פועלת  האחרונות  השנים  בשלוש 
שנה  בכל  המועצה.  ברחבי  ומקומי  בריא  מזון 
מהנעשה  עדכון  והנה  שונים,  נדבכים  נוספים 

לאחרונה.
גיל הרך של המועצה בנושא בוחרים  סיור רכזות 

מקומי ואוכלים בריא 
עם איזה צמח ניתן לצחצח שיניים? מה טוב נגד 

צרבת? כיצד מקלים על תפרחת חיתולים?
יצאו רכזות החינוך של המועצה  בתחילת האביב 
הרכזות  אל  ניצנה.  פתחת  באזור  חווייתי  לסיור 
גנים,  רך  גיל  מנהלת  פריאל,  מיכל  גם  הצטרפו 
ביחידה  סביבתי  חינוך  רכזת  גלאור,  ואורלי 
מטעם  הירוקה.  הרשת  הנגב,  הר  הסביבתית 
הנטורופתית  טופר,  חני  הגיעו  היל"ה  מרפאת 
המלווה את הגנים בשינוי התזונתי וד"ר רותי ברגר, 
רכזת מחקרים ופרויקטים, המרכזת את הפרויקט. 
)המרפאה  היל"ה  מרפאת  בין  הפעולה  שיתוף 
האינטגרטיבית(, היחידה הסביבתית ואגף קהילה 
וחינוך במועצה הוליד סיור מלמד, מרתק וחווייתי. 
לא  המדבר",  "שירת  בחוות  הסיור  את  התחלנו 
כהן  גולן  אותנו  הדריך  שם  מילכה,  מבאר  רחוק 
שיניים  צחצוח  כמו  מרפא,  בצמחי  שימוש  על 
וטוב  הקלנדולה  מפרחי  המופק  שמן  מרווה,  עם 
משם  ועוד.  פטריות  חיתולים,  תפרחת  כנגד 
כיצד  ראינו  שם  ברנע,  בקדש  לחממות  המשכנו 
מעט  לנו  סיפר  שיאון  ענן  שרי.  עגבניות  גדלות 
החקלאי,  של  חייו  על  מכך,  ויתרה  העגבנייה,  על 
כדי  ודאות.  חוסר  והרבה  קשה  עבודה  הכוללים 
ובישראל  בפרט  ניצנה  בפתחת  חקלאי  להיות 

בכלל, יש צורך בהרבה התמדה, נחישות וציונות.
לסיום, הייתה לנו סדנת בישול בריא )ואפילו כשר 
לפסח( עם אוקסנה צמח. בישלנו בעצמנו ארוחת 
מלכים ע"פ המתכונים של אוקסנה, המכילים כמו 

ברמת הנגב בוחרים מקומי ואוכלים בריא 

רכזות החינוך בסיור באזור פתחת ניצנה

כל  יצאו  העצמאות  ויום  הזיכרון  יום  לקראת 
לצעדה  נגב  רמת  ממ"ד  הספר  בית  תלמידי 
עסלוג'.  ביר  אנדרטת  אל  הספר  מבית 
דגלים,  עם  לבנות  בחולצות  צעדו  התלמידים 
ארצישראלית  מוסיקה  התנגנה  כשברקע 
ולזיכרון  לאווירה  הוסיף  זה  כל   – מרוממת 

הלוחמים.
בדרך,  בבוסתן  הפוגה  עשינו  הצעדה  במהלך 
הקשורות  בתחנות  פעלה  כיתה  כל  שם 
המדינה.  ותקומת  צה"ל  ישראל,  למלחמות 
לאחר מכן המשכנו במרץ אל האנדרטה, שם 
דרך  מורה  עם,  ממרחב  ארז  מיכה  לנו  חיכה 
נהדר וגם אבא של אחד מתלמידי בית הספר, 
שריתק את התלמידים בסיפורים על החברים 

שנפלו בקרב בביר עסלוג'.
לשמחתנו נהנינו גם ממזג אויר טוב, ארטיקים 

צועדים בעקבות לוחמים 

בטן  על  וטריים.  בריאים  עשירים,  רכיבים  תמיד 
נבחרים מחוזר המנכ"ל של  מלאה קראנו חלקים 
חינוך  במערכות  התזונה  בנושא  החינוך  משרד 
שיצא באפריל השנה, ושוחחנו על נושא הטמעת 
נושא מזון בריא ומקומי בגני הילדים. אנו מקוות 
כי בעקבות הסיור, תהיה העמקה של הנושא בגני 

הילדים ברחבי המועצה. 
רותי ברגר בשם כל הצוות: אורלי, עלית, מיכל וחני

חולקים תובנות וידע...
ותופס  הולך  והמקיימת  הבריאה  התזונה  נושא 
והשנה  שונות.  חינוכיות  במערכות  בארץ  תאוצה 
לנושא  כולו  הכנס הארצי לחינוך סביבתי הוקדש 
היחידה  מנהלת  הרצתה  הכנס  במסגרת  זה. 
על  שפרן,  וייל  עלית  ד"ר  הנגב,  הר  הסביבתית 
הנערך  הפרויקט  ועל  מקיימת  מקומית  תזונה 
במועצה. ההרצאה עוררה הדים חיוביים ובקשות 

ילדי בית ספר ממ"ד צעדו לאנדרטת ביר עסלוג'

מרעננים ושני שומרי ראש נהדרים ממחלקת 
קמחי  יעקב   – ומעבר  מעל  שעשו  הביטחון 
שהוביל אותנו ותמך מרגע העלאת הרעיון ועד 
שאחרון התלמידים הגיע בשלום לבית הספר, 
מאחור,  שדחף  הקהילתי  השוטר  שאול  וישי 
כאן  ליצור  מתחילים  פעיל.  שותף  והיה  תמך 

מסורת...

על חגיגות יום כדור הארץ ברמת הנגב

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

אירוע החוגג את העשייה החינוכית הסביבתית במועצה

חופשת פסח מאחורינו, ואין ספק שהיא הייתה 
אנו  שנה  כל  ומוצלחים!  מהנים  בטיולים  מלאה 
מאתגרים  לטיולים  החופשה  במהלך  יוצאים 
רצינו  התנועה.  במסגרת  חלקם  שיגרה,  ושוברי 
להגיד תודה לכל מי שלקח חלק באותם טיולים, 
בין אם אלו היו החניכים שבחרו לקחת חלק ובין 
אם אלו היו המדריכים שהשקיעו כדי שהטיולים 

יתנהלו באווירה טובה וכיפית.
מחנה ד'-ו' 

שבמועצה  עזריקם  ביער  נערך  השנה  המחנה 
מזג  של  הקשיים  למרות  טוביה.  באר  אזורית 
לטיול  הגיעו  ביום,  המחנה  של  והדחייה  האוויר 
בנושא  עסק  השנה  המחנה  חניכים!   150 מעל 
דמויות  עם  הכשרות  עברו  החניכים  אגדות. 
מהאגדות בנושאים מגוונים. בנוסף לכך החניכים 

אגדות, ניווטים ואופניים – חניכי התנועה נהנו ולמדו בחופשת הפסח

טיולי פסח

וצפו  לילה  א"ש  עברו  מחנאית,  בבניה  עסקו 
בהצגות מהאגדות.

טיול ז'-ח'
טיול פסח לשכבות ז'-ח' התקיים השנה במדבר 
יהודה. הטיול התרחש ביחד עם כל המועצות של 
מהמועצה!  חניכים   80 יצאו  השנה  דרום.  מחוז 
וביום  מצדה,  סובב  באזור  הראשון  ביום  טיילנו 
השני בנחל צאלים. במהלך הטיול החניכים למדו 
על סוגים שונים של כח ועל לקיחת אחריות. היום 
 )O.D.T )Outdoor Training-השלישי התחיל ב
ומשם התקדמנו אל  לערד,  בכניסה  רן  בחורשת 
בעיר  ניווטים  ביום  סיימנו  תוך העיר. את הטיול 

ערד.
מסע אופניים ט'-י"ב

את  התחלנו  ושם  שוהם  לכיוון  מהמועצה  יצאנו 

מתכלים, הפרדת פסולת והפעלות שונות בנושא 
ישירות  חזרו  הדוכנים  רווחי  לילדים.  סביבה 
הצלחנו  ובכך  פורמאלי,  הבלתי  החינוך  לטובת 

להשאיר את הכסף שלנו בתוך הקהילה!
השנה בלטו בנוכחותם נציגי שלושת בתי הספר 
היסודיים וגני הילדים. תלמידי המועצה הירוקה 
וסיועה  צין, בהובלתה של מיה סלע  מבית ספר 
הצמוד של אורני ברזילי, הקימו בית תה מעוצב 
הבריאותיים,  היתרונות  את  שהציג  ונעים, 
מצמחים  תה  בהכנת  והחינוכיים  הסביבתיים 

המגודלים בסביבה הקרובה, לעומת תה קנוי. 
"שומרי הגן" של בית ספר משאבים, בהובלתה 
ומידע  הסבר  דוכן  הקימו  אקיאן,  מיכל  של 
מפניהם  להתגונן  נוכל  וכיצד  היתושים  בנושא 
בתחנה  ולאדם.  לסביבה  ידידותיות  בדרכים 
הכינו העוברים והשבים תכשיר התגוננות מפני 

יתושים משמן חמניות ושמנים אתריים שונים.
קבוצת תלמידים מבית הספר הממ"ד נגב סיני, 
חסכון  פינת  הקימו  דנוך,  יפעת  של  בהובלתה 
במים שכללה שאלון צריכת מים, הכנת מדבקה 

הטיול. בטיול לקחו חלק כ-30 חניכים, בשיתוף 
בראשותו  נערך  הטיול  אתגרים.  עמותת  עם 
של  הנוער  מחלקת  מנהל  יוסף,  מור  אייל  של 
בתל  הטיילת  עד  הירקון  לאורך  רכבנו  המועצה. 

אביב וסיימנו את הטיול בים.

מעל 260 חניכים השתתפו בטיולים השונים

החניכים  כל  נפגשנו  העצמאות,  יום  לקראת 
והחונכים מפר"ח )פרויקט חונכות( במועצה 
להכין  בחרנו  האחר.  למען  קהילתי  לפרויקט 
בבסיס  המשרתים  לחיילים  מנות  משלוח 
נחמד  במשחק  והתחלנו  התכנסנו  במועצה. 
של היכרות בין כלל החונכים והחניכים, אחריו 
ניגשנו למלאכת הכנת המשלוח שכלל דברים 
וציירנו.  שכתבנו  וציורים  מכתבים  טעימים, 
בצבעוניות  הכל  ועטפנו  המארז  את  קישטנו 
מאתנו  לקבל  בא  מהבסיס  מפקד  ושמחה. 
על  קצת  לנו  סיפר  לחיילים,  המשלוח  את 
החיילים ומעשיהם בבסיס, והודה לנו בשמם 
העוזרים  לכל  רבה  תודה  שלנו.  התרומה  על 

והפועלים להצלחת הפעילות. כן ירבו!
ענבר, רכזת פר"ח במועצה   

הפר"חים לצה"ל

לרגל יום העצמאות, חניכי וחונכי פר"ח 
הכינו משלוחי מנות לחיילים

טיפים  הכולל  ומגנט  במים  חיסכון  לתזכורת 
לחיסכון במים. 

הכינו  הילדים  גני  והמשחק:  היצירה  מרחב 
חוזר,  בשימוש  מחומרים  ענק  משחקי  מתחם 
והופעלו דוכני היצירה של היישובים שכולם היו 

בדגש סביבתי ומקיים.
דינה  בשיתוף  הסביבתיות:  הסדנאות  מרחב 
ארנוני, הוצעו שלוש סדנאות למבוגרים בנושא 

צמחי מרפא, גינון מקיים בפתח הבית וצילום.
מתחם  והתנועה:  המקומית  התרבות  מרחב 
הופעות של הרכבי המוזיקה של אלר"ן והופעות 
חזרות  שהציגו  המתנ"ס,  של  המחול  חוגי  של 
במתחם  משובבת.  בהופעה  וחתמו  פתוחות 
רקד  אשר  הטף  של  הכישרונות  התגלו  גם  זה 

בהתלהבות לצלילי ההרכבים.
נבנה  במתחם  המקומית:  התוצרת  מרחב 
לצד  קח-תן,  עמדת  ואף  מקומי  איכרים  שוק 
בנושא  הסביבתית  היחידה  של  הסברה  דוכן 
ואופניים  והמחזור,  האשפה  מערך  התייעלות 
נערכה תחרות  שייצרו בועות סבון. כמובן שגם 
ייחודים  פרסים  הנושאת  הירוקה,  המשפחה 

מקומיים מהנגב. 
ייחודיותו של האירוע הייתה בהיותו כולו מקומי, 
מספר  פני  על  מתמשכת  עבודה  של  תוצאה 
שנים, המציג תהליך חינוכי וקהילתי משמעותי. 
לקיבוץ  באירוע:  לשותפים  להודות  רוצים  אנו 
משאבי שדה, שפתח את שעריו לטובת הקמת 
האירוע, על האירוח הנדיב ושיתוף הפעולה בכל 
שניצחה  אחרת,  ברמה  נגב  חברת  נדרש;  אשר 
על האירוע בצורה יוצאת דופן; ולכם התושבים, 
על השתתפותכם באירוע חשוב ומקיים לסביבה 

בה אנו חיים ולכדור הארץ כולו. 
להתראות באירוע הבא!

ספי מלכיאור, אגף קהילה וחינוך   
עלית וייל שפרן, היחידה הסביבתית  

לשיתוף פעולה בעתיד.
הדרכה,  ערכת  כתיבת   – טף"  ועד  מא'  "תזונה 

עזרים ופעילויות לצוותי חינוך
מקומי  "בוחרים  בתוכנית  ביותר  משמעותי  חלק 
הצוותים  אנשי  הכשרת  הינו  בריא"  ואוכלים 
מאמץ  נערך  כך  לצורך  למהלך.  וגיוסם  החינוכיים 
לכתיבה  האחרונות  וחצי  השנה  במהלך  מרוכז 
והפקה של ערכת הדרכה, עזרים ופעילויות לצוותי 
צוות  ידי  על  ומקיים  בריא  מזון  בנושא  חינוך 
אורלי  שפרן,  וייל  עלית  ד"ר  את  הכולל  התוכנית 

גלאור, מיכל פריאל, חני טופר וד"ר רותי ברגר.
פעילות  תוכנית  כולל  הערכה  של  המרכזי  החלק 
השנה  לעונות  המותאמת  הילדים  לגני  שנתית 
בגנים.  בהפעלתה  פיילוט  החל  והשנה  והחגים 
בהמשך תכלול הערכה מבואות בתחום, מתכונים 

ורעיונות להטמעת הנושא באורח החיים בגן.

מיכה ארז ריתק את התלמידים בסיפורים
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

אותם,  מכירים  אנחנו  בינינו,  מסתובבים  הם 
מורים,  משפחות,  בעלי  שלנו,  שכנים  הם 
ומנהלים  פקחים  טיולים,  מדריכי  מהנדסים, 
הם  לנקבה(.  מתאים  זכר  שבלשון  מה  )כל 
ומחויבים  עסוקים  כולנו,  כמו  קשה  עובדים 
למשפחותיהם, לאישה, לבעל, לילדים, למקום 
כולם מתנדבי  לכולם: הם  עבודתם. המשותף 
החולצות  אנשי  הנגב.  הר  החילוץ  יחידת 
רבים  מטיילים  של  השטח  מלאכי  הכתומות, 

באזורנו. 
מהמחוז  חלק  היא  הנגב  הר  חילוץ  יחידת 
מתנדבים   80 ישראל.  במשטרת  הדרומי 
מצפה  הנגב,  רמת  יישובי  תושבי  ומתנדבות, 
רמון, ירוחם ואפילו יישובי אשכול חברים בה. 
תושב  אהרון,  בן  נמרוד  הוא  היחידה  מפקד 
הם  לחילוצים  קריאות  עשרות  בוקר.  שדה 
מקבלים במהלך ימות השנה, אך ימי חג ומועד 
הם "מועדים לפורענות". בפסח האחרון כ-30 
למטיילים,  לסייע  יצאו  היחידה  ממתנדבי 
הסתיימו  האירועים  כל  לשמחתנו  הפעם 
מלוח  מקבץ  הנה  בלבד.  קלות  בפגיעות 

האירועים של פעילות היחידה בחג: 
16.5: גבר שפרק את כתפו בהליכה על שביל 
לזוז.  יכול  ואינו  זיק  לעין  עקב  עין  בין  ישראל 
לאחר תשאול רפואי קצר הוחלט להקפיץ את 
בטיפוס  והחל  זיק  לעין  הגיע  הצוות  היחידה. 
במקביל  עליון.  עקב  עין  לכוון  שביב  מעין 
יתכן  כי  והתברר  נוסף  רפואי  תשאול  בוצע 
להזניק  הוחלט  הרפואי.  במצב  החמרה  ויש 
מסוק שחובר לצוות בשטח כרבע שעה לאחר 
במסוק  שהיה  הרופא  הפצוע.  עם  חבירה 
לפצוע  להחזיר  הצליח  בכיר(  אורתופד  )במזל 
את הכתף למקום, ובעזרת אנשי צוות היחל"ץ 
למסוק  עד  מטר  כ-10  למעלה  הפצוע  הועלה 

מלאכי השטח
כמו בכל חג, גם בפסח האחרון יצאה יחידת החילוץ לעזרת עשרות מטיילים

והוא פונה במצב קל לסורוקה.
עקב  בעין  ה"נמוך"  הקיר  על  שטיפס  גבר   :24.4
בגב  כאבים  על  ומתלונן  ישבנו,  על  ונחת  החליק 
תחתון. בוצע תשאול רפואי. צוות היחידה בליווי 
הגבים  באחד  שכב  הבחור  למקום.  הגיע  פקחים 
הצמודים לבריכה הראשית בעין עקב. המעיין היה 
מלא עד אפס מקום במבקרים )חול המועד פסח(. 
הפצוע  במקרה.  שם  שטייל  רופא  נכח  במקום 
הוצמד לקרש גב והועלה לאלונקה. משם הועבר 
באיטיות לחניית הרכבים בעין עקב. עקב רגישות 
החשש  מול  סיכון  הקטנת  על  והחלטה  קינונים 
לפגיעת גב, הוחלט על הקפצת מסוק של מד"א 
)ולא של חיל האוויר( שפינה את הפצוע לסורוקה.
26.4: שלושה מטיילים במהלך טיפוס לחוד עקב 
בשיא הצהריים ביום הכי חם בחול המועד. מטייל 
אחד חש ברע, מקיא ותשוש במדף לפני האחרון 
צוות  רפואי.  תשאול  מתבצע  בשביל.  בעליה 
הצלה  איחוד  של  חובש  בסיוע  יחסית  מצומצם 
לראש  אמבולנס  מקודם  ובמקביל  לכיוון,  יוצא 
מעלה צין. הצוות חובר למטייל, מעניק לו טיפול 
אותו  מלווים  הם  מנוחה  ולאחר  ראשוני  רפואי 

במורד השביל לרכבים ומשם לפינוי באמבולנס. 
דבר  אינה  מטיילים  ואיתור  חילוץ  סיוע  הגשת 
משקיעים  השנה  כל  במהלך  ולכן  בכך,  מה  של 
המתנדבים עשרות שעות מזמנם לתרגול ואימון 
)טיפוס,  טג"ח  אימוני  שונים:  תרחישים  של 
גלישה, חבלים(, איתור וחיפוש, ברכב, ברגל וגם 
על גבי סוסים, כדי להעמיק את ההכרה עם השטח 
אך גם ללמוד לתשאל ולהוציא מידע רלוונטי כמה 
כדי  זאת  כל  ועוד.  רפואה  אימוני  מהר,  שיותר 

לשמור על כשירות ויכולת מקצועית ומבצעית. 
ברגע  שניה  הזדמנות  אין   – יודעים  המתנדבים 
המתנדבים  שמקבלים  היחידה  התמורה  האמת. 
המשפחות  ושל  המחולצים  של  התודה  היא 

הדואגות. יחד עם זאת, אחזקת היחידה כרוכה 
החיים  מציל  הציוד  מבוטלות,  לא  בעלויות 
וגם  ביותר,  הטוב  במצב  תמיד  להיות  חייב 
האימונים עולים לא מעט. היחידה נתמכת על 
ישראל,  ומשטרת  רמון  מצפה  המועצה,  ידי 
מאירגוני  גם  ובאימונים  בציוד  סיוע  ומקבלת 

ההצלה וצה"ל. 
אדוה לויד    

דוברת המועצה    

התמורה היחידה היא התודה של המחולצים 
ושל המשפחות הדואגות )צילום: אירוס חיון(

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

ארץ ישראל נקנית בייסורים
כי  שיש,  קשה  הכי  הדבר  זה  בארץ  יישוב  להקים 
משימה  זו  יהודים  מניין  בין  פעולה  שיתוף  ליצור 
חושבים  ישר  מניין,  יש  כשכבר  אפשרית.  בלתי 
על "קדיש". מי שלא מאמין שילך אצל משה רבנו, 
הרצל או א.ד. גורדון לייעוץ. הוציאו להם את המיץ 
יודעים  וכולם  חכמים  כולם  הרי  הזדמנות.  בכל 
להתיישבות,  להצטרף  אנשים  באים  התורה.  את 
לפני שיש כביש, הורגים לך את דרך הגישה. לפני 
שאתה  ולפני  היסודות,  את  לך  עוקרים  בית  שיש 
קובע מזוזה, עושים אחד מהשני אסקופה נרמסת. 
זה  היישוב,  של  האידיאולוגיה  על  מדברים  כאשר 
הרבה יותר מסובך מסתם ויכוח על תשתית פיסית. 
שבעים פנים לתורה ושבע מאות דעות למייסדים. 
לעיתים נדמה שהמוטו המנחה בהקמה הוא "מת 
שכן  להיות  ולא  למות  עדיף  אומרת  זאת  לחיות", 
שלך. אם כבר להיות שכן של המעצבן, אזי השאלה 

היא איך אני אעשה לו את המוות. 
בעבר  קצר  מעיון  לימינו.  חדשה  תופעה  לא  זו 
הקמה  כל  ארצנו,  של  המפואר  ההתיישבותי 
"ליל  נוסח  וויכוחים  במריבות  לוותה  יישוב  של 
וגם ברמת  ילדה בארצנו  הזו  העשרים". הווכחנות 
מצפה,  מושב,  קיבוץ,  יישוב:  סוגי  מיני  כל  הנגב 
היאחזות, כפר, כפר נוער, מדרשה, מושב שיתופי, 
מושב עובדים, יישוב קהילתי, קואופרטיב )שהפך 
ירוחם(,  לכפר  )שהפכה  מעברה  רמון(,  למצפה 
הרחבה   , חילוניים  דתיים,  בודדים.  התיישבות 
)מבחינת  בלאפה  שיזף   – אחד  מעורב  ואפילו 

המיקום – "לא פה"(.
 

תסביך אדיפוס התיישבותי
שלנו  לכפר  קרא  הרבה,  בחוכמתו  אליאב,  לובה 

בתחום  התיישבותית".  חינוכית  "קהילייה  בניצנה 
ומיוחדים.  רבים  דברים  ניצנה  עשתה  החינוכי 
ולא  בחינוך  לעשות  שרציתם  מה  כל  את  כאן  יש 
שלנו,  שינים  השין  כמו  עילית  נוער  יש  העזתם. 
נוער  לצד  בצה"ל,  העילית  יחידות  את  המרכיבים 
מחו"ל,  אוניברסיטה  לבוגרי  "מסע"  תכניות  עולה, 
חממה למנהיגות של נוער בדואי ובית ספר תיכון 
מכינה  יש  כן,  כמו  בדואי.  לנוער  חקלאי-סביבתי 
בית  נפתח  ובקרוב  הפריפריה  לילדי  צבאית  קדם 
להם  האיר  לא  שלהם  שהבית  רווחה,  לילדי  חם 

פנים, ועוד. 
ניצנה  של  מהמשימה  הנגזרת  "התיישבות"  אבל 
במשוואה.  החסר  החלק  היא  "התיישבותית" 
התיישבות  לייסד  ביקשתי  לובה,  רוח  בצו  לכן, 
מתוכננת  החינוכי  הכפר  לצד  בניצנה.  קהילתית 
מחלוקות  חטפנו  ההתחלה  על  קהילתית.  שכונה 
האיכותית  מהקבוצה  שמיים(  לשם  לא  )חלקן 
משקעים  עם  נותרנו  מהם  הראשון.  ביעף  שבאה 
מנסים  נעלה,  משימה  שזו  ומכיוון  חברים.  ופחות 
ואידיאולוגית,  מובילה  קבוצה  לנותרים  לצרף 
"שכונה".  רק  ולא  "קהילה"  להקים  שמטרתה 
הנשמה שלי יוצאת שזה כבר יצליח לנו. הקמה של 
התיישבות על בסיס אידיאולוגי מבטיחה שלפחות 
ההתחלה תהיה, גם אם קשה, משמעותית וראויה. 
התיישבות  מלאכת  שעושה  מי  שכל  לי  ברור 
יש  כבר  לחומרה.  הרבה  וגם  לקולה  גם  יישפט 
חולקים ומלעיזים על עצם ההקמה. יש החולקים 
על  המתריסים  יש  והתב"ע.  המגרשים  גודל  על 
העולם  בסוף  שאנחנו  העובדה  על  אוויר,  כיווני 
פתחת  של  הזבובים  כמות  על  ואפילו  שמאלה, 
ניצנה ובוודאי על השאלה את מי לקבל ואת מי לא. 
יש כמובן גם המתנגדים להקמת שכונה באומרם 

ליל העשרים
שזו תהיה שכונה עם תסביך אדיפוס התיישבותי, 
כמו המדרשה )מבלי לפגוע בזכויות(, שבבוא העת 
השכונה תבקש להרוג את האב )המוסד המייסד(. 

מעל המגדל סביב אשקיפה 
לפני כמה ימים עליתי על המגדל של מצפה רביבים. 
הצחיח  המדבר  נחשף  ובאופק  שרב  יום  היה 
רב  לא  במרחק  דרכים.  ואבק  עלעולים  מכוסה 
המקום  חובקים  העזזמה  שבטי  אוהלי  את  ראיתי 
מכל העברים. רק כפר רתמים ציין נקודה שהחלה 
להוריק באופק הדהוי. לעומת זאת, מטע הדקלים 

והסכר של קובלנוב אט אט נמחקים מהשטח.
שבאו  לחברים  גבול  חסרת  הערצה  נמלאתי  אז 
שחייה  בריכת  וללא  קבלה  ועדות  ללא  ב-1943 
ההגנה  מחיר  ואת  המגרשים  גודל  את  ידעו  ולא 
תעשייה  מפעל  שיקימו  ידעו  לא  ואף  המקום  על 
מצליח כ"רבל". הם לא היו עם מיזוג אוויר או מים 
זורמים ואפילו לא ידעו אם זה בסופו של דבר חלק 
שהמשימה  אותנו  לימדו  הם  שבדרך.  מהמדינה 
היא  אידיאל  בה  שיש  בהתיישבות  העיקרית 
הקובעת. אחר כך יבואו בוודאי גם שאלות אחרות 
על הבריכה, נדל"ן, מהו מספר החברים הרצוי ומה 

גובה מיסי האגודה והוועד. 
תנאי  אותם  ולא  היום  של  דור  אותו  לא  אמנם  זה 
הקונקורדנציה  היא  בשבילי  רביבים  אבל  פתיחה, 
האידיאולוגיה  בלי  בנגב.  ולהתיישבות  לחיים 
בן  לא  גם  כאן.  כולנו  היינו  לא  שלהם  וההקרבה 
גוריון בשדה בוקר ולא המגרשים של המדרשה. לא 
ההרחבה של טללים, לא כפר רתמים עם המקווה 

שבו ולא חוות אשב"א שממול.
לפני שמישהו רוצה לעשות התיישבות בנגב, שילך 
ויסתכל מאיפה מתחילים. השאר  למצפה רביבים 

כבר יבוא.

פינת המרכז המשולב מג"ב רמת הנגב
סיכום אירועי העת האחרונה

בשלום,  עברו  העצמאות  ויום  הזיכרון  יום 
ולמתנדבים  לשוטרים  הודות  חריג,  ללא 
הרבים  הטקסים  באבטחת  שסייעו  היקרים 
בביר  המועצתי  הטקס  ביניהם  שהתקיימו, 

עסלוג' והממלכתי בקיבוץ רביבים. 
בוצע מבצע גדול לאיסוף גמלים באזור ירוחם 
רמת  אורגן  שוטרי  הירוקה,  הסיירת  עם  יחד 

הנגב ומג"ב. 
יציאת  לאחר   – בעיצומו  הילדים  גני  פרויקט 
הגיליון אנו כבר נהיה לאחר יום השיא בפארק 
במועצה  הילדים  מגני  ילדים   400 גולדה: 
לגן",  בא  "שוטר  בפרויקט  להשתתף  צפויים 
ועבודתם,  השוטרים  את  מכירים  הילדים  בו 

ולומדים על בטיחות וזהירות בדרכים. 
משתתפים  כיום  בעיצומו   – מיל"ה  פרויקט 
מיישובי המועצה  ונערות  נערים   12 בפרויקט 
ובית השנטי. הנערים עוברים פעילויות רבות 

גיבושים,  נסיעות,  הכוללות  מעניינות  וסדנאות 
 ODT ,סדנאות סמים, אלכוהול ומיניות, קרטינג

ועוד היד נטויה.
המש"קים האשכוליים עוסקים בעבודת שיטור 
קהילתית, ביישוב סכסוכים ובסיוע בכל הקשור 

בבעיות פליליות בישובים. 
מזכירה לכם את בעלי התפקידים במרכז המשולב:

חן כהן, מש"ק פתחת ניצנה: 0506273018.
אופיר קלימי, מש"ק אגן שדה בוקר: 0505076461

ישי שאול, מש"ק אגן משאבים: 0505070632
דודו סויסה, מש"ק מועצתי: 0506276242.

עירא הדני, מפעיל מתנדבים: 0506273634.
14 מועמדים  בוצע ערב גיוס בפתחת ניצנה: יש 
התערבות  צוות  יהוו  חלקם  למתמיד,  חדשים 
המתנדבים  פח"ע.  אירוע  של  במקרה  אשכולי 
עוברים אימונים ע"י הלוט"ר של הצבא ויחד עם 
מג"ב יקבלו את המעטפת הביטוחית לפעילותם.

אם  חדש,  מתמיד  קורס  בפני  עומדים  אנו 
המתמיד  למשפחת  להצטרף  מעוניין  מישהו 

הוא מוזמן ליצור איתנו קשר, בהקדם.
בברכה,   

שפרה בוכריס, פקד   
מחב"ל רמת הנגב   

050-6276221   

סדנא 
 לניהול
 כלכלת
המשפחה

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

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

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

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

הסדנא כוללת ארבעה מפגשי לימוד ושלושה מפגשי ייעוץ אישי.

עלות: 450 ₪ למשפחה לסדנא.
מספר מקומות מוגבל, תינתן עדיפות לרישום שני בני הזוג לסדנא ולחד הוריות.

המפגשים יתקיימו בימי שלישי החל מהשעה 20:30 בבית גיל הזהב במועצה.
מועד הסדנא יפורסם בהמשך, לאחר חופשת הקיץ.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לעירית בן שלום 08-6564145.
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פינת הגינון המדברי

יוצא להפצה

מגיע ממשפחה קטנה מאפריקה

הולכת  האביב  ראשית  של  הנהדרת  הפריחה 
את  מקשטים  וזרעים  פירות  ובמקומה  ונעלמת, 
כדי  התצוגה  רק  למעשה,  הוא,  הפרח  הצמחים. 
פרי,  נוצר  לא  אם  אותו.  שיפרו  מאביקים  למשוך 
בדרך  בגינה,  לשווא.  היה  הפריחה  מאמץ  כל  אז 
כלל, אנו רוצים לשמר את הפריחה ולמנוע יצירת 
פרי. על כן יש הרבה זנים של צמחים בגינון שעברו 
לעומת  בטבע,  פרי.  כלל  יתנו  שלא  כך  סלקציה 
זאת, עם תום הפריחה הפירות מבשילים והזרעים 
על  המדבר  ברחבי  דרכים  בשלל  נפוצים  שלהם 
הקיץ  כל  לנום  יוכלו  בה  נעימה  נישה  למצוא  מנת 
הפצה  מנגנוני  כמה  לצמחים  הגשמים.  בואו  עד 
פיזור הזרעים  בין הפצה, שהיא  לב להבדל  )שימו 
מצמח האם; לבין האבקה, שהיא התנועה של גרגר 
אבקה מהאיבר הזכרי של הצמח אל האיבר הנקבי 
של אותו צמח או צמח אחר(. בין מנגנוני ההפצה: 
לפיזור  מכאני  מנגנון  כשלצמח  עצמית,  הפצה 
הפצה  אפונה,  של  תרמיל  התפוצצות  כמו  זרעים 
באמצעות הרוח, הפצה באמצעות מים והפצה על 
ידי בעלי חיים. לפעמים אפשר לבחון את הפירות 
זרע  לדוגמא:  ההפצה.  צורת  את  לפיהם  ולזהות 
ואילו  רוח,  הפצת   – מצנח  בצורת  ציצית  עם  קטן 
פרי עסיסי – הפצה על ידי ציפורים. נסו להסתובב 

ולזהות את שיטות ההפצה  בגינה ובשטח 
של הצמחים השונים. 

אגפנתוס  המדברי:  הצמח  פינת 
  Agapanthusאפריקני

ממשפחת  צמח  הוא  האגפנתוס 
של  בדרומה  שמקורו  האגפנתוסיים 
סוג  ובה  קטנה  מאד  המשפחה  אפריקה. 
6-10 מינים )תלוי איזה  אחד בלבד הכולל 
נישא  בוטנאים שואלים(. פרח האגפנתוס 
פרחים  שושנת  ולו  ארוך  מאד  גבעול  על 
וארוכים.  סרגליים  עליו  כחול.  בצבע 
גוש של מספר  ויוצר  גדל לאט  האגפנתוס 
כמטר.  של  בגובה  תפרחת  ועמודי  צמחים 
לתוך  ונמשכת  ביוני  מתחילה  הפריחה 
הקיץ. כדאי לשתול כמה שתילי אגפנתוס 

ביחד כדי ליצור גוש בעל מראה מרשים.
  

גלעד מיכאלי   
משתלת קרקש   

מדרשת בן-גוריון   

ציפורימפו 

הבז האדום מתיישב בבאר שבע
מספר  שבע  באר  אזור  מפקח  קיבלתי  לאחרונה 
אצלו  מקננים  דבריו  שלפי  בעיר  אדם  של  טלפון 
מספר בזים במרפסת. מכיוון שאת הבוקר העברתי 
לשכונת  קפצתי  באזור,  ציפורים  אחר  במעקב 
רמות. הגעתי לכתובת, ולשמחתי מצאתי את עצמי 
אדום.  בז  של  מרשימה  קינון  במושבת  מתבונן 
ועוד  בערד  שנמצאת  לאחת  התווספה  זו  מושבה 

אחת בלהבים.
הבז האדום הינו דורס יום קטן הניזון בעיקר מפרוקי 
הזכר  אך  המצוי,  לבז  דומה  הוא  וחרקים.  רגליים 
יותר מאשר הבז המצוי. הבז  שונה בצבעיו העזים 
האדום הוא עוף חברותי הנודד מאירופה לאפריקה 
בדרך כלל בלהקות )כמו עופות רבים אחרים(, אך 
בניגוד לרובם הוא מעדיף גם לקנן במושבות. בארץ 
וצפונה,  מזרחה  הארץ,  במרכז  בעיקר  מקנן  הוא 
מושבות  ומספר  מגיע  הוא  בדרום  אלינו  גם  אבל 

נמצאו לאחרונה בבאר שבע, ערד ולהבים.
הבז האדום מסתדר לא רע עם בני האדם ומושבות 
גדולות למדי היו בעבר בירושלים. בזים אלו קיננו 
צדים  הבזים  הישנות.  בשכונות  רעפים  בגגות 
שיהיו  חשוב  ולכן  פתוחים  טבעיים  בשטחים 
בישראל  האדומים  הבזים  אוכלוסיית  לקן.  בסמוך 
עובדה   – אחוז  בכעשרים  האחרונות  בשנים  ירדה 
רבים  הבזים  איבדו  נרחב  פיתוח  בגלל  מדאיגה. 
הפתוחים  השטחים  וגם  שלהם  הקינון  ממקומות 

הלכו והצטמצמו. 
גורל,  גבעות  לשטחי  בסמוך  שוכנת  רמות  שכונת 
ולכן  )חרקים!(  טוב  בכל  עמוסים  טבעיים  שטחים 
במרפסות  מקננים  אותם  למצוא  הופתעתי  אוהב את החרקים של גבעות גורללא 

הבתים. מה שכן, הופתעתי למצוא שלושה קינים 
בהתרגשות  עוקבים  "הילדים  מרפסת!  באותה 
אחר חיי הבזים ונהנים לחזות בטבע המרגש הזה 

ממרחק מטרים ספורים מחדרם", כדברי השכן. 
מידד גורן     

אדם, מקום

גן עדן
נולדתי בגני טל שבגוש קטיף. גני טל היה ממש גן 
עדן. לגור ליד הים במושב חקלאי, קטן, בסביבות 
מאויים  היה  שהמקום  למרות  משפחות.  ה-70 
של  הרגשה  בטוחה,  הייתה  ההרגשה  ביטחונית, 
ההורים  הפינוי.  אלמלא  היום  שם  גר  הייתי  בית. 
במו  והקימו  ה-70,  שנות  בסוף  לשם  הגיעו  שלי 
ידיהם את המקום, את החקלאות. בסופו של דבר 
בגיל 60 + לצאת מכזה מקום ולהתחיל מחדש, זה 
זה מקום שנולדנו  גם מבחינה אישית,  לא פשוט. 
וגדלנו בו, ואני עדיין מלא בחוויות ילדות וגעגועים 
בננו  ונולד  הילה,  עם  התחתנתי  גם  שם  למקום. 

הבכור.
נגיש מדי

ליד בנימין, לתקופה של  נדדנו  לאחר ההתנתקות 
לחקלאות.  בפקולטה  למדתי  שם  שנים,  שלוש 
עדיין  מרכז,  בדיוק  לא  זה  בנימין  שיד  למרות 
מצאנו  אז  מדי,  יותר  ונגיש  קרוב  מאוד  היה  הכל 
לשם,  ונוסעים  לפה  הולכים  הזמן  כל  עצמנו  את 
בפנים,  להיות  במקום  עצמנו  סביב  מסתובבים 
מסוים  במובן  רצינו  המשפחה.  עם  יותר  להיות 

לצאת ממרוץ החיים.

החזון החקלאי
אנחנו מאוד אוהבים את הדרום, אז החלטנו לחזור 
ופגשנו  לרתמים,  שעלה  הגרעין  על  שמענו  לנגב. 
פה קהילה קטנה, צעירה, משהו שמאוד התחברנו 
אליו. הגרעין רק עלה על הקרקע, היו 15 משפחות, 
והתחברנו אליהם. אני גם מגיע ממשפחה חקלאית, 

נתנאל צוויג, רתמים
כך שזה זורם בעורקיי, וראינו את האופציה לממש 

את החזון החקלאי. זה לא היה פשוט אבל שווה. 

הפרחת השממה
אני עובד בבשור וברמת הנגב כאיש שדה של כצט, 
מסתובב בין החקלאים באזור. אבל עיקר העיסוק 
מטע  לי  יש  ברתמים,  חוחובה  גידול  הוא  שלי 
ביחד עם עוד שישה חקלאים, חברים שלי. בחרנו 
מבחינת  לנגב  שמתאים  כגידול  חוחובה  בגידול 
החקלאי  לעיסוק  מעבר  אבל  והאקלים.  האזור 
ממש  שזו  חושב  אני  הכלכלי,  לעניין  מעבר  עצמו, 
הפרחת השממה. אנחנו יושבים על 350 דונם, וכיף 
בעמל  נבנה  הכל  בעיניים,  הזה  הירוק  להסתובב, 
תחושת  גדולה,  מאוד  סיפוק  תחושת  ונותן  רב 
שליחות ומחויבות. יש לפעמים נזקים מהשכנים – 

לא גניבות או משהו, פשוט נזק לשם נזק. 

קריאת כיוון
אוהבים  מאוד  אנחנו  נפלא.  זה  ברתמים  לגור 
את  האווירה,  את  האנשים,  את  המקום,  את 
עושים  שאנחנו  מרגישים  אנחנו  הראשוניות. 
דברים חשובים. יש התעוררות מאוד מאוד רצינית 
כיוון –  וכיישוב אנחנו מסמנים איזו קריאת  בנגב, 
לבוא ולפתח את הנגב. זה דבר מדהים. כרגע אנחנו 
קנינו  אבל  הקיבוץ,  של  הישנים  בבתים  חיים  עוד 
הקרובים  שבחודשים  מאמינים  ואנחנו  מגרש 
שאחרי  מקווים  אנחנו  התשתית.  עבודות  יתחילו 
המיוחד  האופי  על  לשמור  נוכל  הקבע  בתי  בניית 

של רתמים.

איכות חיים
זו איכות חיים. זה מקום אופטימלי  בשבילי הנגב 
כאן  לגור  שלנו  מהבחירה  חלק  לגור.  למשפחה 
לבחור  החיים,  מהמולת  להתרחק  קצת  זה 
מרגישים  אנחנו  פה  בריצה.  ולא  במשפחתיות 
שאנחנו קרובים יותר, מקדישים יותר זמן זה לזה. 
אבל  אינטנסיביות,  מאוד  תקופות  יש  בחקלאות 
עדיין אני מרגיש שאני מצליח לווסת את הזמן עם 

המשפחה. 

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2016  סכומים מסוימים 
שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.

תמיכות  נוהל  שעניינו   ,2006 אוגוסט  מחודש  הפנים  משרד  מנכ”ל  של  המיוחד  החוזר  להוראות  בהתאם 
במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות  )“נוהל תמיכה”(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טופסי בקשה באתר האינטרנט של המועצה:

 www.rng.org.il 
)על המועצה -< חוק ומנהל -< וועדות סטטוטוריות-< ועדת תמיכות -< תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2016(.

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, 
ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     

את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ”ל המועצה עד לתאריך 30/6/16.  
אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, 

והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.    

לשאלות ופרטים נוספים: 08-6564123                                     

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2016

למרכז הטיפולי רמת הנגב

דרוש/ה 
קלינאי/ת תקשורת 
לעבודה עם ילדים 

ביחידה להתפתחות הילד 

דרישות התפקיד:
השכלה מתאימה במוסד מוכר

ניסיון קודם בתחום

נכונות לעבוד בשעות אחה"צ – יתרון
תקשורת בין אישית טובה, יכולת עבודה בצוות

mali@rng.org.il : קו"ח לשלוח למייל

לפרטים נוספים ניתן לפנות 
למלי פינקלשטיין: 08-6564144



ההצגה "לא סתם סיפור" מזמינה את הילדים למפגש תיאטרלי
עם עולם הספרים והדמיון, באמצעות מפגש בין שתי דמויות 

מנוגדות: שוטר ומוכרת ספרים חולמנית.
מאת ובבימוי: חנוך רעים  מוזיקה: אבנר קנר  תפאורה: נטליה 

אוטולנגי  שחקנים: לובה וחנוך רעים. 


