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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

adva@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

משולחנו של מנכ"ל המועצה

הידוע:  בשמה  או  רשויות,  בין  פערים  לצמצום  הקרן 
ביטול "עיר עולים" לרמת הנגב

לאחר מאבק ממושך של מספר חודשים, לאור ביטול 
61 רשויות, אני  ועוד  עולים" לרמת הנגב  "עיר  סיווג 

יכול לומר בסיפוק גדול – הצלחנו! 
יוצא  פעולה  לשיתוף  הודות  שהושגה  הצלחה  זוהי 
חברי  כולנו,  של  קשה  ועבודה  נחוש  מאבק  דופן, 
של  המקצועי  והצוות  יישובים  מזכירי  מליאה, 
המועצה בשיתוף עם ראשי רשויות נוספים וגורמים 
פעלנו  שבו  מאבק  היה  זה  הממשלה.  משרדי  בתוך 
גורם  היה  שאיפתם  שמימוש  גדולים  כוחות  מול 
והאמונה  הצדק  לשמחתי,  הנגב.  רמת  למחיקת 
לא סיימה את תפקידה בספרי  בנגב  שההתיישבות 
הימים של מדינת ישראל, גרמו לעצירת חלק מרכזי 

בגזירות המתוכננות. 
המצורף  המכתב  את  ראו  ההישגים  על  לפרטים 

לעמוד זה.

אירוע בטחוני בגבול מצרים
לפני מספר שבועות התעוררנו לקול פיצוצים באזור 
החירום  צוותי  מניצנה.  הרחק  לא  מצרים,  גבול 
נוהל  פי  על  פעלו  ניצנה  פתחת  באזור  היישוביים 
לאזורים  נכנסו  והתושבים  הילדים  וגני  חירום, 
ממוגנים. לאחר תחקיר של כוחות הביטחון, המועצה 
הקשורים  פערים  מספר  התגלו  באזור,  והיישובים 
לתקשורת בין היישובים למועצה ובין כוחות הביטחון 
ונפעל לתיקונם מנת  יילמדו  בשטח. הפערים האלה 
זה  מסוג  ואירועים  במידה  מיטבית  בצורה  להיערך 
המיגון  אמצעי  את  בוחנת  המועצה  בנוסף,  יחזרו. 
המיגון  צרכי  וליישובים.  הציבור  למוסדות  הקיימים 
למרות  הביטחון.  ומשרד  העורף  פיקוד  בפני  הועלו 
שלא  היא  הצבא  של  המצב  הערכת  החריג,  האירוע 
צפויה הסלמה באזור, ועל כן הצבא ממשיך במדיניות 
בסוכות  שנעשה  כפי  למטיילים,   10 כביש  פתיחת 

וחנוכה וכפי שייעשה בפסח. 

מפגש עם מנכ"ל משרד הביטחון
למרות שטחה הרב של רמת הנגב )4.3 מיליון דונם(, 
מרבית השטח נמצא בשימוש כשטחי אש או כייעוד 
מטרת  לאומייים.  וגנים  טבע  שמורות  של  קרקע 
הפגישה עם מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף )במיל.( 
אודי אדם, הייתה להציג את צרכיה האסטרטגיים של 
רמת הנגב ל-2030 מבחינת המשך הפיתוח החקלאי, 
על  הוחלט  וההתיישבותי.  התעשייתי  התיירותי, 
הקמת צוות עבודה משותף של המועצה עם משרד 
הביטחון ואג"ת לתכנון ארוך טווח של גריעת שטחי 

אש לטובת צרכי המועצה. 

הפסקות חשמל
כידוע, קיימות לא מעט הפסקות חשמל איתן חברת 
נובמבר- במהלך  קיימנו  להתמודד.  מנסה  החשמל 

דצמבר מספר פגישות למציאת פתרונות עם הצוות 
תקלות  ישנן  לצערנו,  החשמל.  חברת  של  המקצועי 
בוחנת  החשמל  חברת  כן  ועל  מקורן,  נמצא  שטרם 
בתהליך  מדובר  אך  לפתרונות,  אפשרויות  מספר 
התשתית  עבודות  ביצוע  שסיום  מקווה  אני  ארוך. 
משמעותית  בצורה  יפחית  במועצה  שמתקיימות 

ביצוע  של  סטטוס  טבלת  מצורפת  התקלות.  את 
הפרויקטים של חברת חשמל במועצה. 

חנוכת מעון יום באשלים
אקסודוס  עמותת  מיראז',  קרן  בשיתוף  המועצה, 
חדש  יום  מעון  חנכה  והבינוי,  השיכון  ומשרד  נורד 
באשלים, שמהווה תוספת למעון הדו-כיתתי שנחנך 
מאפשר  השלישית  הכיתה  השלמת  שעברה.  בשנה 
את  ומהווה  צעירות  משפחות  של  רציפה  קליטה 
הדמוגרפית  הצמיחה  להמשך  ביותר  הטוב  הביטוי 

של המועצה ביישובייה. 

אירועים ברחבי המועצה
אירועים  זה  אחר  בזה  התקיימו  החודש  במהלך 
האזכרה  והאזורית.  הארצית  ברמה  משמעותיים 
התארח  בה  ז"ל,  גוריון  בן  ודוד  פולה  של  השנתית 
של  הבכיר  הפיקוד  סגל  עם  המשטרה  מפכ"ל 
והמטה  הרמטכ"ל  הנגב,  רמת  במו"פ  המשטרה 
בצורה  נפגש  ורוה"מ  גוריון  בן  בצריף  ביקרו  הכללי 
בן  במדרשת  הנגב  מכינת  חניכי  עם  פורמלית  בלתי 
גוריון ה-24 עם רבבות משתתפים,  בן  גוריון. צעדת 
אחרי  גם  שממשיך  ה-19  במדבר  צלילים  ופסטיבל 
של  ומצוינות  איכות  של  מקור  להיות  רבות  שנים 

מוזיקה ישראלית מקורית. 

פגישות עם שרים
במהלך התקופה האחרונה התקיימו פגישות עם שר 
עולים.  עיר  סיווג  ביטול  בנושא  דרעי  אריה  הפנים 
ישראל  התחבורה  שר  עם  פגישה  התקיימה  בנוסף, 
כ"ץ בנושא קידום כביש קדש ברנע – כמהין, תאורה 
מצומת קציעות לצומת ניצנה והסדרת צומת טללים 

וצומת חלוקים. 

עבודות ניקוז נחל רביבים
פשר  מה  לדעת  למועצה  התקשרו  רבים  תושבים 
בערוץ  שדה  משאבי  קיבוץ  ליד  שנעשות  העבודות 
רשות  של  בעבודות  מדובר  ובכן...  רביבים.  נחל 
ניקוז נחל הבשור, שמטפלת בערוץ המרכזי של נחל 
השיטפונות  למשטר  והתאמתו  להסדרתו  רביבים 
לאפשר  שאמור  הנדסי  במבצע  מדובר  והזרימה. 
הכביש  גשר  מתחת  לעבור  השיטפונות  מי  לזרימת 
כביש  עד  אגם  ולייצר  להיעצר  מבלי  התורכי  והגשר 
הכניסה למשאבי שדה. העבודות בוצעו בתיאום מלא 
המקום  זה  הנדסה.  ומחלקת  המקומית  הוועדה  עם 

להודות לרשות ניקוז נחל הבשור. 

פעילות יחידת חילוץ הר הנגב
המועצה,  יישובי  מכלל  מתנדבים  מ-80  למעלה 
ומועצה אזורית אשכול, פועלים  ירוחם  מצפה רמון, 
יום ולילה לחילוץ וסיוע למטיילים. קיימות תקופות 
הייתה  ולאחרונה  סוערות,  תקופות  ויש  רגועות 
חלקם  חילוצים,  עשרות  שדרשה  סוערת  תקופה 
על  קטן  זרקור  להאיר  ההזדמנות  זו  מאד.  מורכבים 

היחל"צ שעושים עבודת קודש, ולהגיד תודה!

לא נשכח
לפני שנתיים נהרג דוד כהן ז"ל, תושב רתמים, נשוי 
ועד  ילדים, בתאונת דרכים עם גמל. מאז  + שלושה 
היום מנסים חבריו, יחד עם גורמים נוספים, למצוא 
התרחשה  שכבר  הבאה,  התאונה  את  למנוע  דרך 
נסגר  הגמל  בעל  נגד  שהתיק  התבשרנו  לצערנו. 
מניחה  לא  הזו  המקוממת  ההחלטה  ראיות.  מחוסר 
את דעתנו, ונמשיך לפעול למצות את הדין עם בעל 
הגמל, שאחראי באופן ישיר למותו של דוד כהן ז"ל. 
מיצוי הדין הוא לא רק צעד הרתעתי ומניעתי, אלא 

גם לעשות את המתבקש – צדק. 

הבית  ליד  סרט   ,21:00 חמישי,  יום   5.1
יוקרן,  לא  הקיר"  את  "לעבור  הסרט  לב:  לתשומת 

במקומו יוקרן הסרט הישראלי "ישמח חתני" 
הסרט "ישמח חתני" מתאר את מאבקן של קבוצת 
חדש,  רב  עם  להתמודד  שנאלצות  חרדיות  נשים 
הגברים  לבין  בינן  קרע  שיוצר  וכריזמטי  צעיר 
השסועה  החברה  את  מחדש  לאחד  כדי  בקהילה. 
שלהן, הנשים מתאגדות ויוצרות כוח נגדי לגברים 

שנסחפו אחרי הרב החדש.
נחמה;  שלומית  תסריט:  שמעון;  בן  אמיל  במאי: 
אוולין  אלוש,  אביב  יפית  כהן,  איציק  שחקנים: 
הגואל, יגאל נאור, אורנה בנאי, עינת אסולין, שרון 

אלימלך.
הסרט דובר עברית ומלווה בכתוביות באנגלית.

כרטיס בעלות 25 ₪ לרכישה באתר המועצה. 

6.1 שישי ציוני בדרכים
ממסורת למודרנה בחברה הבדואית בלקיה ובחורה 
נשים מחוללות שינוי; התרבות העכשווית בחברה 

הבדואית. 
לפרטים, הרשמה וסידורי הסעה: שוש בן שטרית, 

08-6592103, המכון למורשת בן גוריון

ילדים  הצגת   ,17:00 שלישי,  יום   24.1
במדרשת בן גוריון – חוויית פלמנקו

להקת הפלמנקו הישראלית.
עלות כרטיס 25 ₪, לרכישה באתר המועצה. 

מנויים  הצגת   ,21:00 רביעי,  יום   25.1
"האבא" 

בית לסין. אולם גולדה, רביבים 
דורי פרנס; במאי:  זלר; תרגום:  פלוריאן  מחזאית: 
מאור,  חי  גבאי,  ששון  שחקנים:  פינקוביץ';  רוני 

מיכל לוי, יעל וקשטיין, טל דנינו, ירדן גז.
אותו  אן מנסה לשכנע  צעיר. בתו  לא  כבר  אנדרה 
מרווח  בבית  בעלה  ועם  איתה  יחד  לגור  לעבור 
יותר, אבל הדברים לא קורים כמצופה. אנדרה היה 

תחזית תרבות   |   ינואר 2017
פעם רקדן סטפס. הוא חי עם בתו ובעלה אנטואן. 
בחו"ל  מתגוררת  שבתו  מהנדס  בעצם  שהוא  או 
שאנדרה  הוא,  העניין  שלה?  החדש  המאהב  עם 
עדיין לובש את הפיג'מה שלו, לא יכול למצוא את 
השעון שלו, ולא מכיר את המיטה שלו. הוא מתחיל 

לתהות מה קורה לו...
המועצה,  באתר  לרכישה   ₪  80 בעלות  כרטיס 

ובערב המופע ב-90 ₪ בקופה. 

לרשום ביומנים: 
2.2.17 סרט ליד הבית, מנצ'סטר ליד הים.

גשר  תיאטרון  של  החיות"  "חוות  המנויים  הצגת 
תתקיים בתאריך 20.6.2017.

לידיעה – אין המועצה אחראית לאירועים שאינם 
באירגונה, אלא רק מפרסמת לטובת הציבור

וכרגיל – כל תכנית היא בסיס לשינויים...

לתושבי המועצה שלום רב,
הנדון:  עדכון בדבר ביטול סיווג רמת הנגב כ"עיר עולים"

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי תקציב המדינה, לשנים 18-2017 אושר בשבוע שעבר. במסגרתו, בוטל סיווג ערי עולים ל-62 רשויות ובמקומו 
הוקמה ״הקרן לצמצום פערים״ ברשויות. 

לאחר מאבק נחוש, אושר נוסח החוק אשר שונה משמעותית מנוסח החוק המקורי שמשמעותו הייתה חיסול המועצה. זוהי הצלחה שהושגה 
הודות לשיתוף פעולה יוצא דופן, מאבק נחוש ועבודה קשה של כולנו.

ההישגים המרכזים של המאבק הם:
1. הקיצוץ בארנונה )מבסיסי צה"ל ובתי הסוהר, כ- 36 מיליון ₪( יעשה בצורה מדורגת ויתפרס לאורך שמונה שנים )במקום ארבע במקור( עם 

אופציה  לעוד שנתיים.
2. הכללה של מדד פיזור גיאוגרפי בקריטריונים להקצאת כספי ״הקרן לצמצום פערים״ לרשויות . למדד זה חשיבות דרמטית עבורנו בכל הנוגע 

לעלויות מתן השירותים לתושבים לנוכח הפריסה והריחוק של הישובים במועצה.
3. הבנה והצהרת משרד הפנים כי לא יהיה כפל קנס )הקמת ה"קרן לצמצום פערים" וועדת גבולות מ-2013(. המשמעות היא בחינה מחודשת של 

הכספים שרמת הנגב נדרשת לחלק עם הרשויות השכנות )כ-10 מיליון ₪(.
הצלחנו במאבק , אולם המועצה נדרשת כבר בשנה הקרובה לצעדי התייעלות מחד ופיתוח מקורות הכנסה ופיתוח כלכלי מאידך, שיאפשרו לנו 
לעמוד ביעדי הגידול הדמוגרפי ומתן שירותים איכותיים לכם התושבים. אנחנו מתכוונים לעשות זאת באותה נחישות ובשילוב ידיים בשבועות 

הקרובים לקראת אישור תקציב המועצה. 

חשוב לנו לציין ולהדגיש את התמיכה הבלתי מסויגת של חיים ביבס,  ראש עיריית מודיעין, יו״ר מרכז השלטון המקומי ובני ביטון, ראש עירית 
דימונה וסגן יו״ר המרכז השלטון המקומי, שידעו להטיל את כל כובד משקלם ותבונתם הציבורית והפוליטית ברגע האמת. 

ברצוננו לציין את המעורבות והסיוע של תושבים רבים, של מזכירי ויושבי ראש הישובים ובמיוחד של חברי מליאה ומנהלים במועצה שלקחו 
חלק פעיל ויעיל בחשיבה ושכנוע של שורת מקבלי ההחלטות. כולנו גאים להיות חלק מקהילה אחראית ומעורבת כפי שהתגלתה קהילת רמת 

הנגב ונבחריה.

             בברכה,

                ערן דורון                                                    ארז ירדני                 
             מנכ"ל המועצה                                           מ"מ ראש המועצה
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משולחנה של היחידה הסביבתית

נפתח קורס רכזי קיימות ביישובים
והתרגשות  בשמחה  נפתח  ה-20.12  שלישי  ביום 
מיישובי  נציגים  עם  יישוביים,  קיימות  רכזי  קורס 
להגנת  המשרד  במימון  הקורס,  המועצה.  רחבי 
הסביבה, פותח על ידי צוות היחידה וכולל תוכנית 
וסדנאות.  מומחים  הרצאות  הכוללת  עשירה 
ערן  של  פתיחה  דברי  עם  נפתח  הראשון  המפגש 

דורון, מנכ"ל המועצה.
מטרות הקורס הן:

להובלת  השראה  ולתת  בקיימות  ידע  להקנות   •
חזון מקיים ביישובים. 

• לתת כלים למשתתפים להובלת שינוי בחברה בה 
הם חיים. 

• ליצור קשרים ושיתופי פעולה בתוך ובין היישובים 
בתחומי המועצה ובין פעילי קיימות. 

יוזמה  של  בהובלה  המשתתפים  את  ללוות   •
מקיימת ביישוב או בתחומי המועצה. 

למעוניינים  אחרונים  מקומות  מספר  נשארו 
להצטרף, ניתן ליצור קשר עם היחידה הסביבתית. 

צומחים עם מו"פ רמת הנגב
ומובילי  הסביבתית  היחידה  חודשים,  מספר  לפני 
יצרו  פרקש,  וליאור  סלע  מיה  הירוקה  המועצה 
רכזת  עמיחי,  מיכל  של  ובליוויה  המו"פ,  עם  קשר 
הבית  החממה  השמשת  תוכננה  ירקות,  תחום 
ספרית כך שתוכל לעבוד לאורכה של השנה ולתת 

מענה מגוון לתלמידי בית הספר.

הם  התלמידים  סיני"  "נגב  הממ"ד  הספר  בבית 
שותפים מלאים בעשייה היום יומית – ניקיון בית 
מערכת  תפעול  נגרות,  שתילה,  השקייה,  הספר, 
כך  לא.  ומה  בהפסקות,  ציוד  חלוקת  הגברה, 
הילדים מתחברים לנעשה בביה"ס. את ההפסקות 
יצרו  לאחרונה  בעצמם.  שופטים  הם  הפעילות 
הקרוב  בעתיד  יוכלו  בה  ירק  גינת  התלמידים 
ספרית.  הבית  החי  פינת  לתפעול  להשתמש 
התלמידים יוצאים להאכיל את החיות, וכך נוצרת 

להם חוויה של נתינה עילאית.
בין  גמר  במשחק  הסתיים  בנים  כדורגל  טורניר 
גם  הספר,  בית  מורי  צוות  מול  בנים  ד'  כיתות 
צוות  מול  המחניים  טורניר  גמר  את  סיימו  הבנות 
מורות בית הספר, לרקע קהל רב עם שלטי עידוד 

ומוסיקת רקע. 
הקהילה.  למען  רבות  פועלים  הספר  בית  תלמידי 
בקהילה,  להתנדבות  כיתה  יוצאת  לחודש  אחת 
והאחרונים היו תלמידי כתה ב'1 שביוזמת המורות 
קיבוץ  ותיקי  עם  יצאו  ויינשטיין  וקרן  ז'ורנו  מור 

רביבים למפגש מרגש לקראת החנוכה. 
ַוֲהֹפְך  ָּבּה  "ֲהֹפְך   – חיים  תורת  היא  ישראל  תורת 
וזוהי מגמת היציאה שלנו לטיולי  ָבּה"!  ְּדֹכָּלא  ָּבּה, 
בית הספר – לראות כיצד תורת ישראל מתגלה לנו 
ספריים  הבית  הטיולים  העיניים.  שמול  במציאות 
בשכבות  הנלמד  בעקבות  יוצאים  השנה  במהלך 
יצאנו  חשוון  בחודש  תנ"ך.  בשיעורי  השונות 
את  להכיר  מנת  על  ניצנה  לפיתחת  א'  כיתות  עם 

לומדים ונהנים

על העשייה החברתית והתרומה לקהילה בבית הספר "נגב סיני"

המועצה  חברי  יצאו  ה-29.11.16  שלישי  ביום 
הירוקה מבית ספר "צין" לסיור במו"פ רמת הנגב. 
ושמעו  בסרט  צפו  בשמחה,  הגיעו  התלמידים 
הרצאה על המקום. לאחר מכן, מיכל הדריכה את 
כולם בחממות ובמטעים, תוך מתן הנחיות להמשך 
העבודה בבית הספר. התלמידים העמיקו בהיכרות 
ובהכנת  שונות  בפעילויות  הקבוצה  חברי  בין 

ארוחה משותפת.
הפעולה  שיתוף  על  עמיחי  ולמיכל  למו"פ  תודה 

הפורה והמקצועי!

לומדים מהגדולים
"רותם"  הגנים  ילדי  יצאו  הגינה  הקמת  לקראת 
ו"הדס", בהובלת הגננות אביטל דת ושולי ארליך, 
ובשיאו סיור במרחב  גינות ברחבי היישוב,  לסיור 
מיכל  במרחב  "משאבים".  ספר  בבית  הצמיחה 
אקיאן, מובילת המרחב, קיבלה את פניהם, סיירה 
איתם והסבירה על גינת הירק, החממה והבוסתן. 
מהחממה  ישר  שרי  עגבניות  באכילת  היה  השיא 
יותר  אטרקטיביות  נראו  לא  עגבניות  מעולם   –

למאכל!

תלמידי בית ספר "צין" בסיור

המרחב הקרוב שלנו במועצה, תוך דגש על נפלאות 
הבריאה, בהקשר לנלמד בפרשת בראשית. כיתות 
לאזור  המדבר  וחיי  האבות  בעקבות  ב"ה  ייצאו  ב' 
והדיונות.  לכיש  פארק  פורה,  שמורת  שבע,  תל 
ויהושע  שמות  ספר  בעקבות  ייצאו  ג'  כיתות 
לאזור יער יתיר וסוסיא, להכיר את מרחבי המדבר 
השונים ומרכיבי הנחלות של השבטים לפי תיאורם 
בספר יהושע. במהלך השנה, במקביל לנלמד בספר 
למכון  התלמידים  יצאו  וכליו,  המשכן  על  שמות 
ספר  בעקבות  יצאו  ד'  כיתות  בירושלים.  המקדש 
הארץ  מרחבי  עם  להיכרות  הסחף  לאזור  שופטים 
ג'וברין  בית  צרעה,  והשפלה,  ההר  אזור  והנחלות, 

ומצדה.

משלחת אייס ))ICE החמישית של מועצה אזורית 
ביטוי  היא  סביבתי  לחינוך  והתיכון  הנגב  רמת 
בין  שקיים  המעולה  לקשר  נפרד  ובלתי  עיקרי 
מטרת  הנגב.  רמת  לקהילת  דנוור  יהדות  קהילת 
הקהילות  בין  הקשר  את  לחזק  הינה  המשלחת 
באמצעות יצירת קשרי חברות בין נערים ונערות 
ולהיות  ארה"ב  יהדות  על  ללמוד  הגיל,  אותו  בני 
הנגב,  ישראל,  מדינת  של  טובים  "שגרירים" 

המועצה והתיכון שלנו.
12 תלמידים  בחופשת סוכות יצאה משלחת של 
מהתיכון לחינוך סביבתי להתארח אצל הקהילה 
היהודית בדנוור, קולורדו. במהלך השבועיים בהם 
שהינו שם התארחנו אצל נערים ונערות בגילינו, 
 Denver Jewish" הלומדים בבית הספר היהודי
המשלחת,  תכנית  במסגרת   ."Day School
היהודית,  בפדרציה  בכירים  נציגים  עם  נפגשנו 
עם  נפגשנו  שונים,  מזרמים  כנסת  בבתי  ביקרנו 
בני נוער מבית הספר הבינלאומי ונוער מהמועדון 
היהודי בעיירה בולדר, והתנדבנו בבית האבות של 
 Halloween-הקהילה היהודית במהלך חגיגות ה
חווייתי  פעילות  יום  ארגנו  בנוסף,  דייריו.  של 
בנושא ישראל לשכבות הצעירות של בית הספר 
היהודי. בין לבין הספקנו לטייל מספר ימים בהרי 
הרוקי הסמוכים לעיר, לצאת לבלות ולאכול טוב. 

באחד הימים הלכנו למפגש של פעילים בפדרציה 
המתרחש פעם במספר חודשים, ובו הם דנים על 

משלחת אייס החמישית חזרה מקולורדו

בני כיתה י' מהתיכון לחינוך סביבתי יצאו לפגוש את קהילת דנוור

הנגב.  ולרמת  לישראל  הקשורים  שונים  נושאים 
והאכפתיות  האהדה  את  משקף  הזה  המפגש 

העצומה לישראל של הקהילה היהודית בעיר.
היהודים  של  חייהם  על  המון  למדנו  לסיכום, 
בדנוור ובארה"ב, ועל חשיבות הקשר בין המועצה 
בשבילנו  המקומית.  היהודית  לקהילה  האזורית 
המשלחת הייתה חוויה משמעותית, הזדמנות חד 

פעמית וזכות גדולה. נהנינו מאד מאד.
שיצרנו  החזק  והקשר  שהתכנית  מקווים  אנחנו 
עם הנערים והנערות אצלם התארחנו, ואשר יגיעו 
עוד  יימשך   ,)HIP( היפ  למשלחת  בעתיד  אלינו 

שנים רבות.
 ICE #5 תודה רבה, תלמידי משלחת  

שכבה י', התיכון לחינוך סביבתי  

המשלחת בהרי הרוקי

הולכים עם אלישע 
חוג מיטיבי הלכת ייקרא מעתה 

על שם אלישע קולבקר שנפטר לאחרונה

קולבקר,  מאלישע  נפרדנו  כחודשיים  לפני 
ברגליים.  ובעיקר  בנפש  בלב,  אמיתי  טייל 
המובילות  מהדמויות  אחת  היה  אלישע 
בקבוצת מיטיבי הלכת של המועצה האזורית 
אחת  הנפגשת  מטיילים  קבוצת  הנגב,  רמת 
לחודש ועורכת טיולים אתגריים ברחבי הארץ.
לזכרו נערך טיול מיטיבי לכת, שהחל מירוחם, 
העיירה בה גדל לאחר שעלה ארצה, והסתיים 
עד  עבד  בה  הנגב,  רמת  האזורית  במועצה 
לכתו. בסיום הטיול נערך במועצה טקס אליו 
ותיקים  מטיילים  משפחתו,  בני  הצטרפו 
הוחלט  ולהזכיר,  לזכור  מנת  על  וחברים. 
מיטיבי  לחוג  המטיילים  חוג  שם  את  לשנות 
הרוח  היה  "הוא  קולבקר.  אלישע  ע"ש  לכת 
החיה", "תמיד עם חיוך", "דאג לכולם ותמיד 

עזר", סיפרו חבריו לקבוצה. 
אלישע קולבקר, יהי זכרו ברוך.

טקס הזיכרון לאלישע קולבקר

הטרומ"פים מתגבשים

תהליך ט' הוא התהליך הידוע ביותר במסגרת בני 
חלק  מהווה  הוא  במועצה  אצלנו  וגם  המושבים, 
ראשון  ט'  בכנס  שלנו  השנה  את  התחלנו  חשוב. 
בחלוץ לחג תנועות הנוער, והמשכנו לכנס נוסף – 

כנס ט' השני השנה.
הנוער,  תנועות  מכל  במועצה,  ט'  שכבת  חניכי  כל 
התקיים  שם  כרמים,  בקיבוץ  איתנו  יחד  התכנסו 
את  כהלכה  הפותח  ט'  כנס  זהו  למעשה,  הכנס. 
תהליך ט' המועצתי. התהליך מכין את הט'טניקים 
ובאות  המתקרבות  ההדרכה  שנות  לקראת  שלנו 
הקרוב.  בקיץ  שיתרחש  מד"צים  סמינר  ולקרבת 
יישובי  בין  מעורבבות  בקבוצות  הועבר  הכנס 
הגרעינרים  ידי  על  הודרכו  והחניכים  המועצה, 
ומדריכי ט' התותחים שלנו )גם להם מגיע קרדיט(.
בכנס החניכים הכירו את תהליך ט' השנתי שמחכה 
להם ועברו יחידות שונות בנושאי לקיחת אחריות 
להבין  להם  לגרום  הזרם, שנועדו  ונגד  עם  והליכה 
להיות  בין  הזו  המעבר  שנת  של  המשמעות  מהי 
חניך לבין להיות מדריך, הרי לא סתם קוראים להם 

טרומ"פים )טרום פעילים(.
מטרה נוספת ולא פחות חשובה היא גיבוש שכבת 
ט' המועצתית. החניכים ישנו יחד ופגשו אחד את 
השני במסגרת מעט שונה, וגם למדו להכיר הרבה 
חבר'ה חדשים. בערב התבצע ערב חברתי קבוצתי 
נושאים  על  שיח  ביניהם  שיצר  קפה,  בית  בסגנון 
שונים ומגוונים בהם הם מתעסקים בחיי היום יום, 

כמו חברים, לימודים, משפחה, טיולים וכו'. הערב 
בצורה  זה  את  זה  להכיר  אפשרות  לחניכים  נתן 
ומטעמים  קפה  כוס  בתוספת  ורגועה,  נינוחה 

למיניהם.
על  השנה  את  ולפתוח  הכנס  את  לסיים  מנת  על 
לפיינטבול.  יחד  כולנו  הלכנו  ביותר,  הטוב  הצד 
התערבבנו מחדש לקבוצות חדשות והלכנו לכבוש 
את המגרש. חלקנו חזרנו צבועים לחלוטין, בחלקנו 

וחלקנו  המגרש  את  כבשו  חלקנו  בכלל,  פגעו  לא 
הפסידו אותו. מה שבטוח, כולנו נהנינו.

שלנו  היקרים  הט'טניקים  כל  את  מזמינים  אנחנו 
לבוא,  שלנו,  השנתי  בתהליך  אלינו  להצטרף 
מחכים  איתנו.  יחד  ולהתפתח  להכיר  ליהנות, 

לפגוש את כולכם בכנס הבא.
אוהבים,     
גער"ן 12     

בכנס ט' השני, החניכים החלו להתכונן לשנות ההדרכה שמעבר לפינה

לקראת קרבות הפיינטבול

תלמידי בית הספר יצאו להתנדב עם ותיקי רביבים

יותר  סוער  שנה  סיום  לבקש  יכולנו  לא 
ואוויר  סופות  גשם,  בחוץ   .2016 של  מסיומה 
40, חמים  מקפיא נשימה, אבל אצלנו, בפאב 
ונעים – המבורגר, צ'יפס וסיידר חם בכל יום, 
לצד לוח הופעות מגוון. החודש הופיעו אצלנו 
כהן@  ,AvevA לוקאץ',  הפנימית  הבמה  על 

ממשאבי  ומלכה  דובי  המקומי  והצמד  מושון 
פנסו  יוסי  ואילו  אינטימיות,  בהופעות  שדה 
השנה  את  קורע.  סטנד-אפ  בערב  הצחיק 
נסיים במסיבת סילבסטר שתקפיץ אפילו את 

הפרות השכנות.
עם  נפתח  החדשה  השנה  של  ינואר  חודש 
הפוסי של לוסי שיגיעו אלינו ב-6.1, ובהמשך: 
13.1 צמד רבטיקו )קדש  12.1 שוטי הנבואה, 
ברנע(, 19.1 אוזו בזוקה ו-26.1 כנסיית השכל.

ל-2017,  גדולות  הופעות  לכם  מכינים  אנחנו 
ולמרות שלא הצלחנו לסגור עם ג'סטין ביבר, 
יש  ועוד.  ריבו  ישי  רנד,  שולי  את  לכם  נביא 
הפייסבוק  בדף  להתעדכן  וכדאי  לצפות  למה 

של פאב 40.

על  לראות  תרצו  אתם  מי  את  לשמוע  נשמח 
הבמה שלנו! 

 
            שנה טובה ותרבותית לכולנו

            פאב 40 בטללים

חורף ב-40

בזמן שבחוץ גשם, פאב 40 
מזמין אתכם להופעות מחממות
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דב הבלונדיני

יעקב  של  לנפילתו  שנה   68 חלפו  בדצמבר  ב-26 
 25 בן  רק  היה  הוא  ניצנה.  לכיבוש  בקרב  גרנק 
נועז  לוחם  של  הקצרות  חייו  תולדות  אך  במותו, 
זה הפכו אותו לאגדה מהלכת עוד בחייו. הוא היה 
הוא  "דב הבלונדיני".  וכונה  הבריטי  אימת המנדט 
מונצח ברחוב "הסרן דב" בבאר שבע, הסמוך לרחוב 
נכתבו  ספרים  שני  לחם.  שבשורותיה   "8 "חטיבה 
עליו, ואורי צבי גרינברג כתב לאחר מותו את השיר 
ישראל".  בצבא  דב  סרן  והוא  הסיקריק  על  "קינה 
דמותו היא דמות מופת, אך היא נשכחה מהתודעה 
נפל,  בו  נגב, במקום  כאן ברמת  והזיכרון הציבורי. 

נכון שנכיר ונזכור את הגיבור הצעיר הזה.
הוא נולד בלודג' שבפולין, ובגיל 16 עזב את הבית 
והצטרף ליחידת קומנדו פולנית שלחמה על הגנת 
שמות  עשה  דב  העיר,  על  המצור  בזמן  ורשה. 
אומץ  על  לעיטור  הומלץ  ואף  כמקלען,  בגרמנים 
ליבו בקרבות, אך העיר נכנעה ונפלה לידי הגרמנים. 
עד  וברח  מהרכבת  קפץ  השבויים  למחנה  בדרכו 

לליטא, ומשם עלה לארץ והתיישב בראש פינה. 
החבלנית,  לאה  את  פגש  שם  ללח"י,  הצטרף  דב 
בתחילת  לעולמה  והלכה  לאשתו  תהיה  שלימים 
השנה. דב הפך להיות קצין המבצעים של הארגון 
את  הוביל  הוא  בשטח.  הבכיר  המבצעי  ולמפקד 
עם  זו,  אחר  בזו  נועזות  בפעולות  הלח"י  כוחות 
"טומיגאן" יורק אש ביד אחת ובידו השנייה השליך 
רימונים. הוא פיקד על ההתקפה על מרכז הבולשת 
הבריטית בירושלים, התקפת שדה התעופה בכפר 
סירקין, בה הושמדו תשעה מטוסי קרב בריטיים. 
ביפו,  הבריטי  המודיעין  בניין  על  ההתקפה  גם  כך 
הוא  בארץ.  הבריטי  העליון  הנציב  חיסול  וניסיון 
אלדד,  ישראל  ד"ר  של  ממאסר  שחרורו  על  פיקד 
אריה  פרופ'  ח"כ  של  ואביו  לח"י  הנהגת  חבר 
משטרה  תחנת  בכל  נתלו  ותמונתו  שמו  אלדד. 

סיפורו של הגיבור שנלחם למען הקמת ישראל ונפל על הגנתה

מיל"ה מסיימים את המסע

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

במהלך השנה האחרונה החלה 
מיוחדת  קבוצה  להיפגש 
מנערים  המורכבת  במינה, 
ונערות מיישובי המועצה ומבית 
ב-29.11.16  במדבר".  ה"שנטי 
בטקס  לקיצו  הגיע  יצאו  אליו  המסע 

מרגש שהתקיים בבית "שנטי במדבר".
מיל״ה )מובילים יחדיו למען הנוער(, תוכנית הדגל 
מג"ב  של  המשולב  המרכז  בהובלת  המשטרתית, 
המחלקה  עם  בשיתוף  התקיימה  הנגב,  ברמת 
של  וצעירים  נוער  ומחלקת  חברתיים  לשרותים 
נוער  בני  עם  עובדת  זו  מיוחדת  תוכנית  המועצה. 
ברמות סיכון שונות, מעניקה להם כלים ומחזקת 
נורמטיבי.  חיים  מסלול  המאפשרים  מוטיבציה 
הפרוייקט הוא במסגרת מדיניות "שיטור מבוסס 

קהילה".
במסגרת התכנית ניתנת לנערים ההזדמנות לפתוח 
דף חדש בחייהם, ולחלקם אף נמחק העבר הפלילי. 
שנערכו  מפגשים   26 ובמהלך  הפרויקט  לאורך 
הנערים  עברו  הנגב  ברמת  מג"ב  שוטרי  בהדרכת 
והנערות פעילויות גיבוש, ימי כיף, הרצאות בנושא 
סמים, אלכוהול ועבריינות נוער, דיאלוג בחשיכה, 
סדנת לקיחת אחריות, סדנאות בישול, ימי תרומה 

לקהילה ועוד.

בזה  והנערות  הנערים  עלו  המרגש  הסיום  בטקס 
אחר זה לבמה, על מנת לקבל תעודות סיום. מתוך 
של  "מקבוצה  בטקס:  הנערים  נציג  של  דבריו 
מוקדמת,  היכרות  וללא  שונים  ממקומות  נערים 
שעברנו  והתכנים  הפעילויות  למשפחה.  הפכנו 
גיבשו אותנו ולמדנו להכיר זה את זה, ולעזור אחד 
תפיסתי  את  שינה  הפרויקט  כשקשה.  גם  לשני 
ודעתי לגבי הגיוס המתקרב, החלטתי שאני רוצה 
תודה  למג"ב.  אלא  להתגייס,  סתם  ולא  להתגייס 
שהאמנתם בנו, שנתתם לנו הזדמנות, שסמכתם 

עלינו ואפשרתם לנו להכיר משטרה מסוג אחר".
מפקד מרחב דרום של מג"ב, ניצב משנה אשר לוי, 
אתם  בו  מדהים  בפרויקט  "מדובר  בנאומו:  אמר 
בחרתם לשנות מסלול בחייכם. התהליך שעברתם 
הוא יוצא דופן. אנחנו נמשיך ללוות אתכם בהמשך 
הדרך ונשמח לעמוד לרשותכם בכל אשר תבקשו".
אנו גאים ומאמינים בכל אחד ואחת מהמשתתפים 
בהמשך  רבה  הצלחה  לכם  ומאחלים  בתוכנית 

הדרך!

נדב פרץ   
עו"ס    

מחלקה לשירותים חברתיים    
ברמת הנגב   

בחודש שעבר הסתיים פרויקט מיל"ה, שמסייע להחזיר נערים בסיכון למסלול

הוא  מקומי  הוד  רובין  כמו  אך  כמבוקש,  בריטית 
המשיך לשדוד בנקים ושריוניות כדי להשיג מימון 
למחתרת. אז כבר נודע כ"אימת המנדט". הוא היה 
נועז, אך לא פזיז נטול פחד. הוא תכנן היטב, דאג 

לגיבוי והכין היטב את אנשיו, שבראשם עמד.
הוא  המדינה,  והקמת  הבריטים  עזיבת  עם 
הוצבו  הלח"י  אנשי  לצה"ל.  אנשיו  בראש  התגייס 
בחטיבה  דיין,  משה  בפיקוד   89 הקומנדו  בגדוד 
"הזקן",  שדה  יצחק  האלוף  של  המשוריינת   8
יצא  הגדוד  אלטלנה,  בפרשת  הפלמ"ח.  מייסד 
דב  של  פלוגתו  את  השאיר  ודיין  ויתקין  לחוף 
בבסיס. ישראל אלדד דרש מדב לערוק עם אנשיו 
לירושלים, אך דב סירב. הוא נשבע אמונים לצה"ל 

ולמדינה ומבחינתו תם עידן המחתרות. 
 .8 בחטיבה  המוביל  הפלוגה  כמפקד  התבלט  דב 
ההתקפות  את  להוביל  בו  בחר  "הזקן"  ושוב  שוב 
והדוגמה  ליבו  אומץ  על  עמד  הוא  החטיבתיות. 

תחת  לוחמיו  את  בראש  כשהוביל  שלו,  האישית 
הערך "אחריי!". דב השתתף בקרבות לשחרור בן 
אותו  שלף  ה"זקן"  וקולה.  לוד, טירה  כיבוש  שמן, 
לכיבוש  ההתקפה  בראש  לעמוד  קצינים  מקורס 
עיראק  משטרת   – הגבעה"  שעל  "המפלצת 
סודאן, שחלשה על נגבה. שבעה ניסיונות קודמים 
 ,8 להביסה כשלו, אך בהתקפה השמינית חטיבה 

בסיוע אש ארטילרית, הכניעה את המגן המצרי.
הטוב  הקרבי  המפקד  של  בניצוחו  "חורב",  מבצע 
 ,1948 בדצמבר  החל  אלון,  יגאל  צה"ל,  של  ביותר 
נועד  גם  הוא  המצרי.  הצבא  את  להביס  ונועד 
לסכל את יישום המלצת דו"ח ברנדוט, שכלל את 

בואו להכיר את השכנים מעדיאל

על עמותת איילים וכפר הסטודנטים באשלים

עמותת "איילים" הוקמה במטרה לחזק את מפעל 
בפריפריה  החברתית  והמעורבות  ההתיישבות 
של מדינת ישראל: בנגב, בגליל ובעיר לוד. כל אלו 
נעשים ברוח יזמית צעירה, תוך יצירת אקלים ערכי 
במאה  גם  והחלוציות  הציונות  רעיונות  ומימוש 
באמצעות  מימוש  לידי  באה  האידיאולוגיה  ה-21. 
הקמתם של כפרי סטודנטים ומשיכה של צעירים 
משכילים ואמביציוזיים לגור, להתאהב ולהשתקע 
בכל רחבי המדינה. על מנת להנגיש את הפריפריה 
לצעירים, העמותה מציעה לסטודנטים שלה מלגת 
של  סבסוד  הכולל  מוזל  דיור  שנתית,  לימודים 
האקדמי  המוסד  אל  הסעות  חודשיים,  חשבונות 
וקהילה  חברה  חיי   – מכל  ויותר  לומדים,  הם  בו 
תוססים, הכוללים אירועי תרבות ופנאי ומעורבות 
חברתית. המטרה הסופית של התהליך היא עידוד 
סיום  עם  בנגב  ולהתגורר  להמשיך  הסטודנטים 
לימודיהם, כפי שקרה בפועל עם גרעינים של בוגרי 
איילים אשר יצאו לקיבוצים כרמים, ארז וטללים, 
הקהילתי  היישוב  את  שהקים  הבוגרים  וגרעין 

שיזף.
ומתחמים  כפרים   22 מפעילה  העמותה  כיום, 
ברחבי הארץ, מתוכם 11 כפרי סטודנטים, מקרית 
בית,  המהווים  בדרום,  ירוחם  ועד  בצפון  שמונה 
של  וגרעינים  סטודנטים  ל-700  וקהילה  משפחה 

הסטודנטים  הארץ.  רחבי  מכל  שירות  ובנות  בני 
חזון  מימוש  לצורך  השנה  במהלך  יחדיו  פועלים 
הקמתם  למעט  הפריפריה;  ופיתוח  ההתיישבות 
מבנים  של  בנייה  הכוללת  הכפרים  של  הפיזית 
ומתחמים לאכלוס סטודנטים עתידיים, מתכנסים 
של  וריענון  לשיפוץ  העמותה  של  הסטודנטים 
שכונות מצוקה שונות ברחבי הארץ, נוטעים גינות 

קהילתיות, משקמים מבנים נטושים ועוד.
הראשון  הכפר  שוכן  נגב  רמת  האזורית  במועצה 
עדיאל  כפר   ,2002 בשנת  העמותה  ע"י  שהוקם 
ל-300  קרוב  תורם  סטודנט  כל  אשלים.  ביישוב 
הקהילתית.  הפעילות  לטובת  בשנה  שעות 
השירות  שנות  וחניכי  הסטודנטים  באשלים, 
מרכזים את נושא החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב, 
מתנדבים ב"רוח במדבר", דואגים להפעלת חוגים 
לילדים ומועדונית לנוער ותורמים לאירועי תרבות 
הכפר  תושבי  ואירחו  יזמו  החודש  ביישוב.  ופנאי 
שכל  ייחודית,  סטודנטיאלית  צהריים  מסיבת 
הכנסותיה הוקדשו לפעילות התרבות שמתוכננת 
פעולתו  את  שיחל  הכפרי  הפאב  הפעלת  השנה: 
באולם הקולנוע, שוק האיכרים הצפוי במאי, ציון 
חגים באירועי הפנינג ועוד. כל האירועים פתוחים 

לקהל הרחב וכולכם מוזמנים.
של  השער  ליד  עוברים  שאתם  הבאה  בפעם  אז 

הם  שהשמיים  בו  העוברים  לכל  המזכיר  עדיאל, 
הגבול, תקפצו להגיד שלום – תושבי הכפר ישמחו 

להכיר.

לפרטים נוספים: Ayalim.org.il, "עמותת איילים" 
.office@ayalim.org.il בפייסבוק או בדוא"ל

לגור, להתאהב ולהשתקע. כפר עדיאל

המרכז המשולב של 
מג"ב ברמת הנגב
המרכז המשולב של מג"ב ברמת הנגב

קורס  נפתח   2016 דצמבר  בחודש 
נוער  ובני  בוגרים  של  משולב  מתנדבים 

עוברים  והנערות  הנערים  מהמועצה. 
לסיורי  לבוגרים  ויצטרפו  והסמכה  הכשרה 

מאחלים  אנו  בגזרה.  מג"ב  ופעילות  מניעה 
הבאים  וברוכים  החדשים  למתנדבים  הצלחה 

למשפחת מג"ב רמת נגב!
ב-29.11.16 התקיים טקס סיום מרגש לפרויקט 
המרכז  בהובלת  האחרונה  בשנה  שנערך  מיל"ה, 
המשולב ובשיתוף מחלקת הרווחה של המועצה. 
הרווחה  מטעם  הפרויקטור  פרץ  לנדב  תודות 
ולעומדת בראש המחלקה, ורד חדידה, על הליווי 
הפרויקט  על  נוספים  )פרטים  והמקצועי  המסור 

בכתבתו של נדב פרץ בעמוד זה(.
במועצה,  וגניבות  פריצות  מספר  היו  לאחרונה 
במיוחד באשכול שדה בוקר. אנא, דווחו על דבר 

חריג בזמן אמת.
בפרויקטים  ממשיכים  האשכוליים  המש"קים 

קהילתיים בגזרה, ביישובים ובמוס"ח. 
אירועים  באבטחת  מסייע  המשולב  המרכז 
ויש  במידה  מראש  עדכנו  ומועצתיים.  ישוביים 

תכנון מוקדם. 
את  המצריכה  תופעה  או  בעיה  וקיימת  במידה 

התערבותנו והסיוע שלנו, פנו אלינו.
על  שלנו,  היקרים  למתנדבים  מודים  אנו 
בחיוך  שגרתיות,  לא  בשעות  הירתמותכם 

ובאהבה! 
           בברכת חורף טוב והגברת תחושת הביטחון

           מרכז משולב רמת הנגב

המבצע  היה  זה  לערבים.  הנגב  שטח  כל  מסירת 
הגדול ביותר של צה"ל במלחמה. היעד המערכתי 
)ניצנה(,  אל-חפיר  בעוג'ה  הצבא  מפקדת  היה 
בעומק המערך המגננתי. חטיבה 8, מחוזקת בגדוד 
ומפתיע  אוגף  בציר  אליו  יצאה  "הראל",  מחטיבת 
לנחל  מחלוצה  העתיקה  הרומית"  ב"דרך  בחולות 
לבן. ההתקפה של גדוד הטנקים 82 הייתה עקובה 
את  לעזרה  שלח  שדה  בלימה.  על  ועמדה  מדם 
89. דב,  פלוגתו של דב, פלוגה א' מגדוד הקומנדו 
בראש  יצא  אותו,  הסובבים  כל  על  ביטחון  שנסך 
אנשיו, משאיר אחריו תמונה עם כובע גרב שהפכה 
בו  לסמל. באש התופת שקידמה את פניהם פגע 
חייו  פתיל  את  וקטע  בזחל"ם,  עומד  בעודו  צרור 

הקצרים. 
החטיבתית  וההתקפה  רבות  פגיעות  ספג  הכוח 
היו  ובמים,  באש  אחריו  שהלכו  אנשיו,  נכשלה. 
הצליח  מותו,  את  שכאב  שדה,  ממותו.  המומים 

כישלון  של  מהשבר  החטיבה  לוחמי  את  לאושש 
ולמחרת  האגדי,  המ"פ  של  וממותו  ההתקפה 
בה  נוספת  להתקפה  החטיבה  את  הוציא  בבוקר 
כבש את היעד. המצרים נכנעו. משם נפתחה הדרך 
המצרי  הצבא  לכיתור  אל-עריש,  פאתי  עד  לסיני 
ולהבאת הגדולה והחזקה במדינות ערב אל שולחן 

המשא ומתן להפסקת האש.
באנדרטה של חטיבה 8 למרגלות תל ניצנה הונצחו 

22 הנופלים במבצע.

ארז לב-רן    
מדרשת בן גוריון    

האנדרטה לחטיבה 8 

אגדה מהלכת עוד בחייו
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בטיפולצ'יק

חשיבות המשחק להתפתחות הילד
רבים סבורים כי משחק היא פעילות חסרת תכלית 
לשעות הפנאי, אך למעשה המשחק הכרחי וחיוני 
הן להתפתחותו של הילד והן לרווחתו הנפשית של 
ופריקת  הנאה  סיפוק,  מאפשר  המשחק  האדם. 
שכליות  מוטוריות,  מיומנויות  מפתח  מתחים, 
תסכול,  עם  להתמודד  ליכולתנו  תורם  וחברתיות, 
חדש  מידע  בהטמעת  ומסייע  וחרדה,  תוקפנות 

ולמידה על העולם ועל העצמי.
בני האדם, בדומה לשאר היונקים בטבע, מגיעים 
היכולת  להתפתחות  מולדת  תוכנית  עם  לעולם 
המשחקית, וכל שעלינו לעשות כהורים הוא לספק 
את המרחב לכך. אין מדובר בציוד ואביזרים יקרי 
ואנושיים  סביבתיים  תנאים  בכמה  אלא  ערך, 
בסיסיים – אך הכרחיים – שניתן לכנותם: "מרחב 

בין גבולות". 
עולמו  שבין  הביניים  במרחב  מתקיים  המשחק 
יכול  הילד  ובו  המציאות,  לבין  הילד  של  הפנימי 
להיות אקטיבי ויוזם ולהשיג תחושת שליטה, תוך 
זה  מרחב  סביבתו.  לבין  בינו  הגומלין  יחסי  הבנת 
יכול להתקיים רק בתוך מסגרת בטוחה, המעניקה 
זמן ומרחב ושבה שגיאות וכישלונות אינם מובילים 
יותר  נתערב  כמבוגרים  אם  הרסניות.  לתוצאות 
יוכל לבטא את  יותר מדי, הילד לא  נזהיר  מדי, או 
יכולותיו  גבולות  את  לבחון  ולהעז  הפנימי  עולמו 
נשגיח  לא  אם  מאידך,  אך  המציאות.  גבולות  ואת 
עלול  הילד  בטוחים,  גזרה  גבולות  נספק  ולא  כלל 
לחרוג מהגבולות, להסתכן יתר על המידה, ובטעות 

לפגוע בעצמו ובעמיתיו למשחק.

ניתן לזהות ארבעה סוגי משחק, הבאים לידי ביטוי 
של  ההתפתחותי  לשלב  בהתאם  שונים,  באופנים 
חקירתי,  משחק  חושי-תחושתי,  משחק  הילד: 
לעיתים  דמיוני.  או  סמלי  ומשחק  חברתי  משחק 
מכמה  מרכיבים  בתוכו  להכיל  יכול  אחד  משחק 

סוגי משחק שונים.
למשמעויות  דוגמאות  מספר  בקצרה  אביא 
כמובן  השונים.  בגילאים  המשחק  של  הסמליות 
השונים,  המשחק  שלבי  בין  חפיפה  להיות  יכולה 
ושונות בגילאים בהתאם להתפתחות האישית של 

הילד.
הגוף  בהכרת  מתמקד  המשחק  שנתיים:  גיל  עד 
בניפרדותה  עסוק  הילד  הנפשי  ברובד  ותיפקודיו. 
תעלם  שמא  בחרדה  בה,  התלות  ועקב  האם,  של 
ה"קוקו"  משחק  באמצעות  אותו.  ותנטוש 
המפורסם, ומשחקים חזרתיים שבהם הילד מכניס 
את  הילד  מבסס  קופסא,  מתוך  חפצים  ומוציא 
האמונה והביטחון שגם אם אימו נעלמת לסירוגין, 

היא תחזור לדאוג לצרכיו במהרה. 
בגיל  המרכזית  ההתמודדות  שנתיים-שלוש:  גיל 
זה היא סביב ביסוס תחושת השליטה והעצמאות. 
הוריות,  מיומנויות  ולתרגל  לחקות  מרבה  הילד 
אופייניים  בהם.  התלות  הפחתת  לקראת  כהכנה 
ביצוע  בבובות,  טיפול  כגון  משחקים  זה  בגיל 
המאפיין  נוסף  משחק  וכו'.  בית  משק  עבודות 
משחק  והריסתו,  קוביות  מגדל  בניית  הוא  זה  גיל 

התורם לתחושת השליטה של הילד.
עשיר  בדימיון  מאופיין  המשחק  שלוש-שש:  גיל 

הילד  של  רצונו  את  המבטא  ואינטראקטיבי, 
להבין טוב יותר את התפקידים ומערכות היחסים 
תחושת  את  ולבסס  לה,  ומחוצה  המשפחה  בתוך 
משחקי  נראה  הבנות  אצל  שלו.  והשייכות  הזהות 
הסיפור  ויצירת  המשחק  תכנון  שבו  תפקידים, 
לעיתים חשובים אף מהמשחק עצמו, ואילו הבנים 
הקשורים  ורדיפה,  לחימה  במשחקי  עסוקים  יהיו 
להם  המסייע  דבר  איום,  של  סימבולי  לסילוק 

בוויסות רגשות של פחד וכעס.
במשחקים  העיסוק  שלב  מתחיל  חמש:  מגיל 
ספורט  ומשחקי  קופסא  משחקי  מובנים: 
תחרותיים עם כללים ברורים, בהם הדגש הוא על 
וקבלת  לקבוצה  השתייכות  חברתיות,  מיומנויות 
מהילד  דורש  המובנה  המשחק  חברתיות.  נורמות 
יכולת  כגון  שונות  אישיות  ויכולות  מיומנויות 
לדחיית סיפוקים, התמודדות עם כישלונות, ויסות 

רגשי ויכולת תכנון ושיתוף פעולה עם האחר. 
5-7 נוצרים קונפליקטים בין  פעמים רבות בגילאי 
הילדים, מכיוון שחלקם עדיין אינם בשלים לשחק 
לתיווך  לעיתים  נדרשים  כן  ועל  מובנה,  משחק 

והכוונה של מבוגר.
רגשיים  ולטיפולים  שונים,  בנושאים  הורי  לייעוץ 
הטיפולי  למרכז  לפנות  ניתן  לילד,  והתפתחותיים 

במועצה בטלפון 086564144.

יעקב ברגר   
פסיכולוג קליני וחינוכי מדריך   

מנהל המרכז הטיפולי    

על השקל – פינת הכלכלה והמיסים

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

לברוח  לכם  בא  לא  האם  שלכם,  ואבא  באימא 
בעולם  ולהסתתר  השוטף  של  והקשיים  מהשטויות 
רציתי  בן,  שאני  מכיוון  הילדים?  של  והתמים  הגנוז 
לא  זה  אבל  הפלאות",  בארץ  "עליז  שנהייתי  להגיד 

נשמע טוב... 
 – בוסתן  גן   – בניצנה  הגן  של  הגננת  האחרון  בזמן 
נכון,  יותר  או  שלה,  בגן  להתגנן  הזדמנות  לי  נתנה 
להפעיל את ילדי הגן "מחוץ לדלת" )גן: או. די. טי.(. 
בכל יום רביעי יש לי פסק זמן מהרוטינה, ואני יוצא 

למסע מופלא אל עולם הילדים.
  

שנה טובה לחווה 
צאן  מנכסי  באחד  ונזכרתי  הצעירים  את  פגשתי  אך 
שר:  אני  היום  עד  בילדותי.  בגן  לי  שנדבקו  הברזל 
לאימא".  טובה  "שנה  ובהמשך:  לחווה"  טובה  "שנה 
עם חוש השמיעה הדפוק שלי והאקצנט הלא מלוטש 
שסבבה  המציאות  בילדות,  לי  שהייתה  הגננת  של 
אותי הסתדרה טוב בתוך הטעות. היה ברור שהשיר 
ברור  כך  כל  היה  זה  חווה.  לכבוד  ומושר  נכתב  הנ"ל 
שנשיר שיר לכבוד חווה, שהייתה האחות במרפאה 
של המושב בו גדלתי. חווה הייתה נערצת עלינו וגם 
חיסון  זריקת  לנו  לתקוע  העזה  כי  מפחידה,  קצת 
בתחת. כאב לי כל כך, שעד היום כשאני שר לחווה אני 
מרגיש את הזריקה. סוג של "שנה טובה" שנדבקה לי 
שבשיר  האבא  וללא  לחווה,  האדם  כמו  החיים,  לכל 

"שנה טובה".

פורצי גבולות
בפעם השנייה שנפגשנו, נכנסתי עם הילדים ל"בית 
פנורמית  חזית  יש  הזה  בבניין  הקור.  מחמת  אורי" 
פנורמה  מין  מערב.  לפאתי  המשקיפה  ענקית, 
שמזמינה את העין ואת הלב לצאת ולשוט בחוץ. תן 
כבר  הוא  אותו,  תגביל  ואל  השקוף  החלון  את  לילד 
יפרוץ את הגבול האין סופי, זה שמערבב דמיון בריא 

ומציאות אמיתית עם מציאות מדומה.
הגננת  עם  וחילקנו  לרוב  מחיקים  טושים  אספתי 
מהילדים  אחד  כל  ל"נחלות".  החלונות  את  הנהדרת 
צייר את החוץ מבפנים לחלון השקוף. מה אגיד לכם 
הצעירים  ולהתמוגג.  מאחור  לעמוד  פשוט  חברים? 
מופלאים.  חלונות  בשבעה  עולמות  שבעה  בראו 
שליד  רוחי  בעיני  וראיתי  הרוחניות  בספירות  עליתי 
כל חלון ראוי היה להגיד "ויהי ערב ויהי בוקר"... מין 

סיפור בריאת עולמות.

טעות המנהרה החשוכה
כשכבר הרגשתי בטוח, לקחתי את ילדי הגן למוזיאון 
הארכיאולוגי בניצנה. משראיתי שיש התעניינות רבה, 
בחרתי  תנועה  כדי  תוך  המידה...  על  יתר  התלהבתי 
מדהימה.  משימה  לבצע  למדי,  נועז  שנראה  בילד, 
ויתחבא  וסמוי  אפל  לכוך  שייכנס  אוזנו  על  לחשתי 
בשקט. כשנגיע עם הילדים, יצא ויפתיע. איזה דפוק 
אני, הטלתי על ילד תמים משימה שמתאימה ל"ילדי 
המנהרות" מעזה. אך נכנס הילד לחושך, נבהל ורצה 
לצאת במהירות. כדי לפתוח לו את הפתח צריך לחזור 
ולאפשר לדלת להסתובב. הילד שנלחץ  צעד לאחור 
מהחושך לחץ פנימה, ואני מנסה מנגד לבקשו שילך 
צעד אחורנית... הוא דוחף קדימה ואני דוחף אחורה, 
לקומדיה  נקלענו  בטוחה...  יציאה  לו  לאפשר  כדי 
בהיסטריה  שנמצא  למי  תסביר  לך  טראגית.  כמעט 

שיחשוב וילך צעד לאחור. 
בלחץ שנוצר הגעתי למסקנה שעליי להחליף מקצוע 
זה  גננת  דחוף...  באופן  ילדים  מגננות  ולהתפטר 
הגננת  הייתה  אותי  שהצילה  מי  ילדים".  "צחוק  לא 
הילד  את  והרגיעה  המצוקה  את  שזיהתה  המנוסה, 

ואותי. היא החזירה אותו לאט לאט למנהרה החשוכה. 
יכול  שהוא  לכולם  להראות  החליט  ואף  נרגע  הילד 

להיכנס ואת החושך לגרש.

הקיפוד שבא לסעוד כמשל
מיד אחר הדברים הללו החלטתי לדבר על בעלי חיים 
שביקרו אצלנו: איזה כיף להתכרבל בתנועת קיפוד, 
קוצני  כדור  לתוך  להתכנס  ילד,  של  מחשבה  דרך 
ולשמוע על מקרה אמיתי של הקיפוד שבא לסעוד. 
אגב, למדתי שילדים יודעים לחרוז בלי בעיות. וכך הם 
אמרו: "הקיפוד שבא לסעוד רצה לאכול עוד ועוד...".

ועל כן הלכנו לראות את  הסיפור ריתק את הילדים, 
בכל  כמו  ביתנו.  חצר   – התרחש  הוא  שבו  המקום 
יום הנחתי אוכל לטווסים. התפריט עשיר בבוטנים, 
שיירי מזון והרבה "לה קט" – אוכל של חתולים, שגם 
לילה  בכל  קיפודים.  שגם  ומסתבר  אוהבים  טווסים 
שבא  הקיפוד  לחצרנו  התגנב  לישון  הלכנו  כשכולנו 
בדיוק  היה מחסל את הפירורים האחרונים.  לחמוד. 
הייתי  הקיפוד,  על  לשמוע  דרוכים  היו  כשהילדים 
באינטונציה מתאימה ובקול נמוך, מספר על המפגש 
עם הקיפוד. באחד מהלילות הכי קרים, בא הקיפוד 
הוא  האוכל  של  הדלי  לקצה  בעלותו  אך  לסעוד, 

אני גננת מתלהבת 
עד שנרדם.  ואכל  אכל  נפל,  הדלי.  לעומק  ונפל  מעד 
הזדהות  הקיפוד...  עם  לילדים  הייתה  הזדהות  איזו 
לקיפוד  דואגים  כאן  שלנו  הילדים  ענקית.  אנושית 

רעב שמתגנב. 
עוד  נפגעו  שבסוריה  בחדשות  הודיעו  יום  באותו 
פצועים,  ילדים  הראו  בתמונות  בקרבות.  ילדים 
שפעם  הבתים  של  בחצרות  מקור.  ורועדים  רעבים 
היו להם, לפני החורבן, אין סיכוי למצוא איזה קיפוד 
שבא לסעוד, עד שבא לצעוק: "תנו לאנשים לחיות". 

לא פחות חשוב מ"תנו לחיות לחיות"...

יצר האדם – מנעוריו 
בקרבי  הנובעת  הרוח  והתעלות  הנפלאות  אחרי 
צריך  הילדים,  של  הגנוזים  בעולמות  מהמשט 
תמימה  הלא  למציאות  ולחזור  תפקיד  שוב  להחליף 
ולדאוג  תקציבים  לעשות  לחזור  צריך  הגדולים.  של 
למאזנים. להזמין ביובית לפתוח סתימות. הכי גרוע 
אמרו  עליהם  הגדולים,  שבין  בסכסוכים  לטפל  הוא 

חכמים שהם נובעים "מיצר האדם, הרע מנעוריו".
כיום, אחרי היותי סוג של גננת מאוהבת בילדים, אני 
מעוניין לחדד ולומר: יצר האדם רע מנעוריו, אבל לא 
רע מילדותו! אלוהים אוהב את ילדי הגן ולכן אני גם!

למידע נוסף על פעילות הוועדה, יש ליצור קשר עם היחידה הסביבתית
hilak@rng.org.il  ||  050-8772888    alit@rng.org.il  ||  050-5621600

מתחילים בשינוי
וועדת איכות הסביבה מתכנסת במתכונת מחודשת!

אנו קוראים לכם, תושבים בעלי זיקה ואכפתיות לנושא הסביבה, קיימות 
ומה שביניהם, לבוא ולהיות חלק פעיל בקבלת החלטות

וקידום תהליכים בתחום הסביבה במועצה!!

מפגש ראשון
יערך ב-15.01.17

  בין השעות
16:30-18:00 

בהזדמנות זו, הוועדה קוראת לתושבים המעוניינים לכהן כיו"ר הוועדה 
להציע את מועמדותם ולהגיע לפגישה

עבודה מהבית – מה מגיע לי? 

עיסוקם  כמקום  מהבית,  עובדים  רבים  עצמאים 
זו  לבחירה  כשכירים.  לעבודתם  בנוסף  או  הקבוע 
המס.  חוקי  מבחינת  משמעויות  מספר  קיימות 
הכלל הקבוע בס' 17 לפקודת מס הכנסה קובע כי 
"רק הוצאות אשר יצאו כולן בייצור ההכנסה ולשם 
מסוימות  הגבלות  )תוך  בניכוי  יותרו  בלבד"  כך 
ההוצאות  לגבי  בחוק(.  אחרים  בסעיפים  כקבוע 
העסקיות, גם אם העסק מנוהל בבית אין מחלוקת 
לגבי הכרתן לצורכי מס, שכן הן עסקיות במהותן 
ועוברות את מחסום ההכרה בהוצאה הקבוע בס' 
17 לפקודת מס הכנסה. מצד שני, קיימות הוצאות 
שברור מעל לכל ספק שהן הוצאות פרטיות שאינן 
הן  הבולטות  ההוצאות  כאשר  לעסק,  קשורות 
הוצאות המשפחה ותחזוקת הבית )אוכל, טלוויזיה 

וטלפון, ביגוד והנעלה, ניקיון וכד'(. 
הפרטיות  לאילו  העסקיות  ההוצאות  בין  ואולם, 
פרטי  שחלקן  "מעורבות",  הוצאות  קיימות 
שהן  לטעון  ניתן  ובהחלט  עסקי,  גם  חלקן  אולם 
הכלל  ההכנסה.  לייצור  העסק  את  גם  משמשות 
אינן  מעורבות  שהוצאות  הוא  בפסיקה  שנקבע 
הוצאה  זאת,  עם  יחד  מס.  לצורכי  בניכוי  מותרות 
הפרטי  החלק  מהו  עבורה  לקבוע  בבירור  הניתן 
העסקי  החלק  בניכוי  יותר  העסקי,  החלק  ומהו 

כאשר חובת ההוכחה על הנישום. 
בדירה  שימוש  בעת  נפוצות  הוצאות  סוגי  אסקור 

לצורך עסקי:
• תקשורת )טלפון קווי, משולב אינטרנט או לא( – 

תיאום הוצאה לפי התקנות
• כיבודים ואירוח )תה/ קפה/ מים/ עוגיות וכד'( – 

יוכרו עד 80% מההוצאות.
• ביטוח, ניקיון וחומרי ניקוי, חשמל, גז ומים – ניתן 
יחסי  חלק  לפי  הכנסה  מס  לצורכי  הוצאה  לדרוש 
 – הסביר  בגבולות  לעסק  המשמש  החדר  של 
20%-15% מהערך הכולל של התשלום. אם עיקר 
 2/3 עד  לנכות  ניתן   – העסק  לצורכי  השימוש 
מהמע"מ. אם עיקר השימוש לא לצורכי העסק – 

ניתן לנכות עד 1/4 מהמע"מ.
לוודא  יש   – בית  לעוזרת  תשלומים  דרישת   •

ששולמו בגינה דמי ביטוח לאומי כחוק.
מגורים  בדירת  לעסק  שימוש   – שכ"ד  תשלומי   •
לב  לשים  יש  ראשית  מושכרת.  מדירה(  חלק  )או 
שבמידה ודירת המגורים משמשת גם לעסק, יתכן 
ונוצר ניגוד אינטרסים בין השוכר למשכיר! הפטור 
מגורים  לדירת  רק  הינו  המשכיר(  )אצל  ממס 
המשמשת בפועל למגורים. ההוצאה אצל השוכר 
לצורכי  במלואה  מוכרת  להיות  יכולה  )הדייר( 

לא תהיה פטורה ממס אצל המשכיר.  מס, אבל אז 
לא  )חייב במס(  גורם עסקי  הוא  והמשכיר  במידה 
נדרש  השוכר  ההוצאה.  את  לדרוש  בעיה  תהיה 

לנכות במקור 35%. 
במידה ומתקבלת חשבונית מס על השכירות, יותר 
המשמש  המגורים  בדירת  החלק  על  מלא  מע"מ 

לעסק.
• תשלומי משכנתא, דרישת הוצאות מימון או פחת 
חלקי  שימוש  על  הוצאות  התרת  מנגנון  קיים   –
4% פחת לשנה(, אך יש לבחון  בדירת מגורים )עד 
כנכס  הדירה  "הכנסת"  לרבות  לגופו,  מקרה  כל 
עסקי שעלול לאבד זכאות לפטור ממס שבח בעת 

מכירתו. 
על  מע"מ  החזר  לדרוש  מסוימים  במקרים  ניתן   •
החלק המשמש את העסק בדירה, אך בעת מכירת 

הדירה יתכן ותתחייב במע"מ.
המידע בכתבה זו אינו מהווה יעוץ המלצה או חוות 
רשויות  מול  עמדה  לנקיטת  באשר  פרטנית  דעת 
המיסים. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות בכתובת 
המשרד  לאתר  או   itay@mannor-cpa.co.il

.www.mannor-cpa.co.il
         איתי מנור, רו"ח )משפטן(

         מדרשת בן גוריון
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פינת הגינון המדברי

אל תקרא לו קקטוס

כמו חנוכייה בגינה

ואילו  הסתיו,  מבשרי  הם  והנחליאלי  הסתוונית 
הגנן  עבור  החורף  את  מבשרת  הקרקש  פריחת 
הפרחים  את  לראות  כבר  אפשר  ואמנם  המדברי. 
הצהובים מקשטים את הוואדיות ברחבי הר הנגב. 
ורה(  האלוי  של  )מהקבוצה  האלוואים  בגינות 
אור  נקודות  ומוסיפים  פריחתם,  בשיא  עכשיו 
בגינה בצבעים עזים. מעט המשתמשים בצמחים 
אלה בגינות, כנראה בגלל השם הרע בו הם מכונים: 
"קקטוסים". אבל לא כך הדבר: למרות שיש להם 
קוצים, הם לא דוקרים ומשפדים כמו הקקטוסים 
והאגבות, יש להם מראה פיסולי בשלל גדלים והם 
פורחים בשרביטי פריחה בחורף, כשמעט צמחים 

אחרים פורחים. 
כשהאדמה  הטובים,  הגשמים  לאחר  אלה,  בימים 
הרטוב  הלס  לגינה,  מלהיכנס  נמנע  הגנן  נספגה, 
ורגבים  עקבות  דביקה,  עיסה  ויוצר  לנעליו  נדבק 
כמה  לחכות  השיבר,  את  לסגור  כדאי  הגינה.  בכל 
ימים להתייבשות הקרקע ואז לבצע עבודות גינון 
קלות כמו עישוב, גיזום ענפים שבורים או יבשים 

וגירוף עלים. 

 Aloe( עצי  אלוי  המדברי:  הצמח  פינת 
)arborescens

אוניברסיטת  של  בקמפוס  הלכתם  פעם  אי  אם 
תל-אביב בחודש ינואר וראיתם מרחוק שרביטים 
אדומים כמו חנוכייה עצומה, קרוב לוודאי שראיתם 
את האלוי העצי הענק בקמפוס. בפינה שלנו כבר 

נתקלנו בכמה מינים של אלוי השייכים למשפחת 
העיריתיים )לשעבר משפחת השושניים( שמוצאו 
לג'ל  ורה,  לאלוי  בדומה  הדרומית.  מאפריקה 
תכונות  יש  העצי  האלוי  של  הבשרניים  שבענפיו 
רפואיות לטיפול בפצעים וכוויות, ומחקרים הראו 
מגיע  זה  מין  חיידקים.  כמות  מפחית  גם  שהוא 
גוש  ליצור  לאט  וגדל  לפחות,  מטר   3 על   3 לגודל 

הוא  חיה.  גדר  או  למסוכה  לשמש  שיכול  צפוף 
עולם  יוצר  וכך  ודבורים,  פרפרים  צופיות,  מושך 
בשמש  הגינה  בשולי  למקמו  כדאי  סביבו.  ומלא 

מלאה. הוא דורש מעט מים ותחזוקתו מועטה.  
גלעד מיכאלי, משתלת קרקש   

מדרשת בן-גוריון   
www.karkash.com   

ציפורימפו 

חופמי ערבה
נסענו  שישי.  יום  קר.  כבר  דצמבר.  חודש  ראשית 
לבקר את רועי ואביטל בבאר מילכה. לאחר ביקור 
)משק  שלהם  היפהפה  החקלאי  במשק  מעניין 
לפני  לא  הביתה,  חזרה  לצאת  התארגנו  יוסף( 
שאמרתי לרועי: "בטח יש לך פה ציפורים מעניינות. 

גם ירוק פה וגם מגוון".
דקה נסיעה לכיוון הכביש, ולפתע משכו את עיניי 
שתי ציפורים זריזות שעמדו ורצו לסירוגין. אני לא 
חוקר מוח מדופלם ולא יודע איך זה עובד, אבל עוד 
לפני שידעתי בוודאות מי הציפור ידעתי שיש סיכוי 
הרמתי  האוטו,  את  עצרתי  חושב.  שאני  מי  שהיא 
מהכביש  קצר  במרחק  טוב"...  כי  "וירא  משקפת. 
התרוצצו בשלווה שני חופמאי ערבה. הוצאתי מהר 
את המצלמה. ביקשתי ממעין שייתן לי חמש דקות 
וצילמתי את השניים.  )לא אוהב עצירות(  בכי  בלי 
חיפושיות  ריכוז  החופמאים  שני  מצאו  לשמחתי 

ליד הכביש והתקרבו אליי ללא חשש. 
עופות  החופמאים,  למשפחת  שייך  ערבה  חופמי 
אצל  לחים.  באזורים  בעיקר  הנמצאים  חוף 
מרביתן מתקשטים הזכרים בעונת החיזור בנוצות 
שאחת  בתקווה  לראווה,  אותן  ומציגים  צבעוניות 
הנקבות תבחר בו. אצל חופמי הערבה המצב הפוך. 
הוא מעדיף אזורי טונדרה ערבתיים דלים בצמחיה, 
הזכר,  בעיני  חן  למצוא  שמתאמצת  היא  והנקבה 
יותר. הם מקננים  נוצות צבעוניות  עוטה  כך  ובשל 
ובאזורים  באלפים  ואסיה,  אירופה  של  בטונדרה 
הגבוהים של סקוטלנד. אחרי שהטילה 2-4 ביצים, 
עוזבת הנקבה את הזכר, אשר נטל גידול האפרוחים 

מוטל עליו, והולכת לחפש לה בן זוג חדש.
שבין  הצרה  לרצועה  דרומה,  נודדים  הם  בחורף 
שלא  רב  לא  מספר  מקבלת  ישראל  ואירן.  מרוקו 
באזור  נראים  מרביתם  חורף.  מדי  ערבה  חופמאי 
נוצות  את  שהשילו  אחרי  הצפון-מערבי,  הנגב 

כיון  פחות.  בולטות  דהויות,  נוצות  ועטו  החיזור 
ובשל  ההסוואה  צבעי  בשל  אותם,  למצוא  שקשה 
ומרוחקים,  נידחים  באזורים  להסתובב  העדפתם 

כל מפגש איתם הוא חוויה משמחת. 
מידד גורן     

נותן לנקבה לחזר

אדם, מקום

ילדות של ים
קיימת  לא  שכבר  בשכונה  אביב,  בתל  נולדתי 
מהסרט  מכירים  אתם  שאולי  מחלול,  שכונת   –
מציצים. הייתה לי ילדות של ים. הייתי ילד די שובב, 
אני זוכר שבגיל 4 הייתי הולך עם בת דודה שלי לגן 
החיות שהיה אז ברחוב בן גוריון, נותנים יד לאיזה 
לשלם  צריכים  לא  ילדים  כי  רואים  שהיינו  מבוגר 
הוא  שהיום  למה  עברנו  משם  פנימה.  ונכנסים 
גן. הכל היה שם פרדסים,  הפארק הלאומי ברמת 
אז הייתה לי ילדות בעיר אבל בטבע. אבא שלי עבד 
בנמל תל אביב, כשהנמל עוד היה פעיל, וכשהקימו 

יובל גל ים, משאבי שדה
את נמל אשדוד הוא הצטרף לבנייה ועברנו לשם. 
אבל עוד כילד אני זוכר את עצמי אוהב את המדבר. 
מקיבוץ  היה  שלנו  המדריך  הצעיר,  בשומר  הייתי 
שם  הרבה.  באזור  מטיילים  והיינו  המערבי,  בנגב 

התחילה האהבה.

פה נגור
התחתנתי באשדוד, ולאחר שנולדה לנו בת, רצינו 
שהיה  חבר  אז  לנו  היה   . קיבוץ  או  למושב  לעבור 
אותם,  לבקר  נסענו  במדרשה,  הפנימיה  מנהל 
בוקר  שדה  לקיבוץ  קפצנו  הזדמנות  ובאותה 
זה  אחרי  שעתיים  הקליטה.  מנהלת  עם  לשיחה 
אמרתי לאשתי – פה אנחנו נגור. אני מת מת מת 
על האזור הזה. ובאמת עברנו לקיבוץ, שם גם נולדו 

שני ילדיי האחרים. 

צריך מרחבים 
כיוון  הקיבוץ,  מטעם  מצילים  לקורס  נשלחתי 
כמציל  עובד  הייתי  ובקיץ  טוב,  לשחות  שידעתי 
וכאחראי על הבריכה. בחורף עבדתי בשלחין, עבדנו 
ועוד  חיטה  אדמה,  תפוחי  אדמה,  בעיבודי  הרבה 
חורף,  של  איש  אני  זה,  את  אהבתי  מאוד  דברים. 
אני לא איש של קיץ, אז היה לי טוב לעבוד בחוץ גם 
בחורף. עשיתי כמובן כל מיני עבודות בקיבוץ, קצת 
לול, קצת מפעל, אבל קשה לי לעבוד בעבודה שאני 
 2000 אני צריך מרחבים, שמיים. בשנת  סגור בה. 
התגרשתי ועזבתי את הקיבוץ לצערי הרב. חזרתי 
לאשדוד לכמה שנים, ואז הציעו לי במשאבי שדה 
עבודה כמציל. אני המציל פה בפול טיים ג'וב כבר 
לא  תושב,  אלא  משק  בן  פה  לא  אני  שנים.  תשע 
שזה משנה, אני חי פה עם כולם ומרגיש אחד מהם.

רוכב הרבה
בנגב התחלתי לרכב חזק באופניים, ביחד עם חזי 

אני אוהב לעצור לקפה, לצלם, זה סגנון 
הטיולים שלי היום

בחודש  ופעם  סופשבוע,  כל  רוכבים  היינו  יצחקי. 
של  טיול  עשינו  גם  פעם  לשישי-שבת.  נוסעים 
שלושה שבועות במרוקו, זה היה מסלול של פעם 
כ-650  ורכבנו  האופניים,  עם  לשם  טסנו  בחיים. 
ק"מ ב-11 יום. חצינו את הרי האטלס בכיף. זה היה 
קשה אבל טוב. אני עדיין רוכב הרבה, גם אם היום 
ברמת קושי נמוכה יותר, בלי אקסטרים ועם פחות 
הרים. אני מטייל יותר בשביל הכיף, פחות מהר. אני 
אוהב לעצור לקפה, לצלם, זה סגנון הטיולים שלי 
היום. בשנה הקרובה אני מתכנן לעשות עוד טיול 
בחו"ל עם חברים, אני מתלבט בין שוויץ לפורטוגל. 

האבא הרוחני
קולנוע  למדתי  בוקר  שדה  קיבוץ  חבר  כשהייתי 
דירה  לי  שכר  הקיבוץ  שנתיים.  במשך  אביב  בתל 
תמיד  השבוע.  במשך  שם  וגרתי  סטודנט  עוד  עם 
ללמוד  והחלטתי  קולנוע,  של  הנושא  את  אהבתי 
מבוגר.  בגיל  היה  שזה  למרות  אוהב,  שאני  משהו 
שני  עשיתי  כולם.  של  הרוחני  האבא  ממש  הייתי 
היה  והשני  שכתבתי  תסריט  עם  אחד  גמר,  סרטי 
חבר'ה  ארבעה  המשכנו  הלימודים  אחרי  תיעודי. 
בניסיון להקים בתל אביב דברים, להמשיך ליצור. 
פואמות  שירים,  כתבתי  בכתיבה,  התמחיתי  אני 
אין  אם  בארץ  קשה  מאוד  אבל  תסריטים.  וכמובן 

לך גב חזק וכסף. אחרי שנה וחצי התייאשנו.

לא יודעים ליהנות
אוהב  מאוד  אני  בנגב.  שנים  ומשהו   30 כבר  אני 
אין  במדבר.  והגשם  החורף  את  המרחבים,  את 
אחרי  בוואדיות  במדבר  כשמטיילים  בטח  זה.  על 
הגשם. אני מת על הנגב, אני מכיר כל הר וערוץ. אני 
מקווה שהדור הצעיר ילך יותר על אופניים מאשר 
רוצים  לא  הזה,  הדור  עצלנים  הם  אופנועים.  על 

להתאמץ. לא יודעים ליהנות מהחיים. 




