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צרו 
קשר

משולחנו של מנכ"ל המועצה

פרוייקט אשלים 
הכנסת שותף חדש ל-PLOT A – לאחר עיכוב 
שליליות  כתבות  מעט  ולא  חודשים  מספר  של 
ובינוי  שיכון  חברת  חתמה  אשלים,  פרויקט  על 
הכנסת  על  אוגוסט  של  הראשונה  במחצית 
שותף חדש, חברה ספרדית גם כן, לתוך פרויקט 
אשלים מדרום לאשלים. כרגע שני הפרויקטים 
מ-1,500  למעלה  ומעסיקים  בקצב,  מתקדמים 
הנגב  רמת  יישובי  תושבי  שחלקם  עובדים, 
נבנה בקצב של  ויישובי הסביבה. מגדל השמש 
מטר ליום ומתחיל לתפוס גובה, ולאלה שעוברים 

באזור, המגדל יהיה פי ארבע מגובהו הנוכחי.
הבנייה צפויה להסתיים במהלך שנת 2018. שני 
שנקרא  נוסף  קטע  עם  ביחד  הללו,  הפרויקטים 
PV, יהיו חלק ממתחם עצום ויחיד במינו שלאט 

לאט יהווה חלק מהנוף האזורי.  
בדואים

אירוע קשה, שהתחיל  אוגוסט התרחש  במהלך 
בפעילות של יחידת האכיפה של משרד האוצר 
האירוע  בעקבות  הריסה.  צווי  לתלות  שבאה 
הושלכו אבנים על תושב כפר רתמים, בתקרית 
האירוע  לאחר  בנו.  ובחיי  בחייו  עלתה  שכמעט 
בדרישה  המשטרה  למפכ"ל  המועצה  ראש  פנה 
לפעולה מיידית, וכשבוע לאחר מכן פשטו כוחות 
ביידוי  החשודים  למציאת  מתוגברים  משטרה 

האבנים ולהחרמת כלי רכב לא חוקיים. 
של  מתמשך  לחץ  ולאחר  לראשונה  בנוסף, 
המועצה על גורמי האכיפה של משרד החקלאות, 
ניתן דו"ח וקנס לבעלי גמלים משוטטים שחדרו 

לתוך שטחי רביבים. 
ללא  לפעול  ממשיכה  שהמועצה  לציין  חשוב 
הבדואית  ההתיישבות  להסדרת  לפעול  לאות 
התכנון  מתחיל  אלה  בימים  וממש  הנגב,  בהר 
נעשה  זה  תהליך  ציפורים.  רמת  של  האדריכלי 
בשיתוף מלא של האוכלוסייה הבדואית של הר 
הנגב, שתהיה בסופו של תהליך חלק מתושביה 

של מועצה אזורית רמת הנגב. 
תחילת שנת הלימודים

אין במהלך השנה מראה מרגש יותר מאשר ילדי 
כיתה א' הפוסעים לתוך בית הספר. השנה יהיה 
מרגש במיוחד לראות את ילדי כיתה א' של בית 
שלהם  הקבע  למשכן  שייכנסו  נגב-סיני,  ספר 
שהסתיים במועד המתוכנן. זהו ללא ספק אחד 
באזור.  שתוכננו  והיפים  המיוחדים  המבנים 

תושבי המועצה מוזמנים להיכנס ולהתרשם. 
יהיה  הלימודים  בשנת  האתגרים  אחד  כתמיד, 
נושא ההסעות, ובימים אלו הושלם מכרז הסעות 
עובדי  והסעות  מיוחד  חינוך  הסעות  תלמידים, 
תקווה  וכולנו  מורכבים,  מכרזים  אלו  הוראה. 
ימשיך.  במועצתנו  הנהוג  האיכותי  שהשירות 
ההורים,  התלמידים,  הילדים,  לכל  מאחל  אני 
צוותי החינוך והצוותים המנהליים שנה מוצלחת 
באהבה  תיעשה  הזו  הקודש  ושעבודת  ובטוחה, 

גדולה בשכל ישר. 
שביל ישראל לאופניים 

שביל ישראל לאופניים, שבסיומו יגיע לאורך של 
כ-1,200 ק"מ, מגיע לשלב הבנייה בין מצפה רמון 
לשדה בוקר, בהמשך לקטע שכבר בוצע מאילת 
ועד מצפה רמון. הקטע ייבנה במהלך השבועות 
הקרובים ומארגני העבודות מחפשים מתנדבים 

שרוצים לסייע. 
פארק גולדה

תושבים רבים פנו לאחרונה למועצה לגבי מצבו 
האחרונים  בחודשים  ובכן,  גולדה.  פארק  של 
הופסקה ההזרמה של מי העודפים של מרחצאות 
האגם  התייבש  מכך  וכתוצאה  מדבר,  נווה 
ובמהרה גדלו קנים. בתקופה הקרובה מתוכננת 
על  שיתבצעו  ופעולות  המרכזי  הערוץ  הסדרת 
ידי רשות הניקוז וקק"ל. בנוסף, הוכשרו מספר 
חניות נכים והוספו מספר משמעותי של נקודות 
הערוץ  הסדרת  לאחר  ישיבה.  ומקומות  צל 
המרכזי, יוזרמו לאפיק מים על מנת להחזיר את 

הבריכה למצבה לפני ייבושה. 

המלצה לסרט – "דוד בן גוריון – אפילוג"
הוזמנתי על ידי המכון למורשת בן גוריון להקרנת 
בכורה של הראיון הגנוז עם דוד בן גוריון, שנערך 
כיפור.  יום  מלחמת  לפני  ה-70,  שנות  בתחילת 
במאי הסרט יריב מוזר ויעל פרלוב המפיקה יצרו 
סרט נהדר על ראיון גנוז שקיים עם בן גוריון יצחק 
החברה  בתחום  מוערך  פרופסור  לימים  ביילי, 
הבדואית. אני ממליץ לראות את הסרט המרתק, 
שיש בו הזדמנות לראות חלק מנופי הנגב בשנות 
של  מדהימות  תובנות  והרבה  ו-70,   60 ה-50, 
בנושאים  תקופה  באותה  הנעשה  על  גוריון  בן 
ומדינה,  דת  כמו  היום,  גם  רלוונטיים  שעדיין 
הסוגיה הפלסטינית, פיתוח הנגב, ירושלים ועוד. 
מנת  על  גולדה  באולם  יוקרן  שהסרט  ביקשתי 

שתושבי האזור יוכלו לראות וליהנות. 

ערן דורון    
מנכ"ל המועצה    

שלום לכם, 

תקציב המדינה לשנת 2017 ועתידה של רמת הנגב 
אחרי  הכנסת  לאישור  שיוגש  ההסדרים,  בחוק 
החגים, נכללת החלטת ממשלה לביטול סיווג "עיר 
ואזוריות,  מקומיות  ורשויות  ערים  ל-60  עולים" 
בהן גם רמת הנגב. הסיווג איפשר לרשויות "עיר 
המדינה,  ממתקני  ארנונה   100% לגבות  עולים" 
שכולם  כפי   .30% רק  לגבות  יכלו  שאחרות  בעוד 
יודעים, עבור רמת הנגב, ש-98% משטחה מהווה 
שטחי אש ושמורות טבע , מתקני הצבא והשב"ס 
הסיווג  ביטול  הארנונה.  לגביית  מרכזי  מקור  היוו 
העצמיות  בהכנסות   70% של  קיצוץ  משמעותו 

)ארנונה( של המועצה בתקציב 2017. 
ברור שקיצוץ בסדר גודל כזה מציב אתגר תקציבי 
את  בספק  להעמיד  שעלול  ביותר,  משמעותי 
התושבים,  לכם  ראויים  שירותים  לספק  יכולתנו 
שהצבנו  הדמוגרפי  הגידול  יעדי  במימוש  לפגוע 
 – משמעותי  מעמד  לשינוי  ולגרום  לעצמנו, 
ממועצה איתנה שזוכה בכל שנותיה לפרסי ניהול 
הממשלה.  שולחן  על  הנסמכת  לרשות  תקין, 

עבורי תוצאה כזו אינה באה בחשבון. 
כדי להתמודד עם הנושא בכל הכלים והאמצעים 
שיש בידינו, הקמתי צוות שכולל בנוסף אליי את 
גזבר המועצה אליעזר  דורון,  ערן  מנכ"ל המועצה 
חבשוש,  עוזי  הכלכלית  החברה  מנהל  סעיד,  בן 
אבי  המשפטי  היועץ  לויד,  אדוה  המועצה  דוברת 
להן ואלי חורי מנכ"ל חברת מגע"ר )גביה(. הצוות 
לצורך  ופעולות  צעדים  לבחון  והחל  נפגש  כבר 

המאבק על יכולת קיומנו. 

אופטימיות לשנה החדשה
בפתחה של שנת הלימודים החדשה, התפרסמה 
רשימת אחוזי הזכאות לבגרות ביישובים, וממנה 
בארץ  ה-12  במקום  מדורגת  הנגב  רמת  כי  עולה 
עם 83 אחוזי זכאות. נכון, הבגרות אינה חזות הכל, 
ובעיניי החינוך לערכים, לאהבת הארץ ולאזרחות 
המדדים  אחד  זהו  אולם  יותר.  עוד  חשוב  טובה 
למערכת החינוך, והנתון שלנו הוא טוב אך משמש 

תמריץ להמשיך ולהתאמץ ולהשקיע. 
ההורים,  התלמידים,  לכל  לאחל  מבקש  אני 
והבלתי  הפורמלי  החינוך  וצוות  הגננות  המורים, 

פורמלי – שנת לימודים פורייה ומהנה.

שלכם     
שמוליק ריפמן    

תחזית תרבות

15.9.16, 17:00, מועדון באר מלכה
ללא תשלום 

מפגש סופר: נשיקה בכיס עם שלומית כהן-אסיף

שלומית  ולמבוגרים.  לילדים  חווייתי  מפגש 
ופרוזה, משוחחת על  קוראת מיצירותיה, שירה 
הכתיבה שלה, מספרת על עצמה ועל החלומות 
שאלות.  על  ומשיבה  קליפים  מקרינה  שלה, 

מיועד לילדים מעל גיל 5. 
שלומית כהן-אסיף היא מבכירי סופרי הילדים, 
כלת פרס ביאליק ופרס אקו"ם על מפעל חיים.
וסיפור  אגדות  )שירה,  ספרים   68 פרסמה 
הזמרים  מיטב  ע"י  מבוצעים  שיריה  מצוייר(, 
ולסרטי  להצגות  מופקות  ויצירותיה  בארץ 

אנימציה.

ְּבתֹוְך ַהֵלּב/ שלומית כהן אסיף
ְּבתֹוְך ַהֵּלב ֶׁשִּלי

ֵיׁש עֹוד ֵלב,
ִּבְפִנים עֹוד ֵלב

ְועֹוד ֵלב. 
ַבֵּּלב ֲהִכי ָקָטן

חניות נכים חדשות בפארק גולדה

ֵיׁש ְנֻקָּדה.
ִמיֶׁשהּו ָנַגע ָּבּה

ְוִהיא ָרֲעָדה. 
                              מתוך הספר: "נשיקה בכיס"

16, 20:30, אולם גולדה רביבים
כניסה בעלות 10 ₪ 

הבמאית  עם  ומפגש  "הוטליין"  הסרט  הקרנת 
סילבינה לנדסמן

לא  עמותה  היא  ולמהגרים  לפליטים  המוקד 
חסרי  של  זכויותיהם  על  המגנה  ממשלתית 
פעילי  אל  מתלווה  "הוטליין"  בישראל.  מעמד 
הקפקאית:  בביורוקרטיה  המנווטים  הארגון 
המוקד,  משרדי  של  החם  בקו  הקהל  קבלת 
מקבלי  עם  פגישות  הכליאה,  במתקני  ביקורים 
ליווי  המשפט,  בבתי  דיונים  בכנסת,  ההחלטות 
זאת  כל   – השונות  ההגירה  לרשויות  הלקוחות 
אביב.  תל  בדרום  הנפיצים  היחסים  רקע  על 
רחבה  תמונה  מספק  המקומית  הזירה  תיעוד 
העבודה  מהגרי  סוגיית  של  הבנה  המאפשרת 

מעלה  כן  וכמו  בכללותה,  המקלט  ומבקשי 
תובנות על הגירה ופליטות כסוגיות גלובאליות.

יתקיים  לנדסמן  סילבינה  הבמאית  עם  מפגש 
לאחר הקרנת הסרט, שאורכו 99 דקות. 

בעברית  בכתוביות  ומלווה  עברית  דובר  הסרט 
בקטעים בהם דוברים אנגלית.

20.9.16, 17:00, מדרשת בן גוריון
כרטיס בעלות 25 ₪ לרכישה באתר המועצה.

הצגת הילדים "שבת זהב", תיאטרון ארנה פורת

 ,17:00 ,22.9.16
פותחים שנה במחנה טלי 

משחקים,  הפעלות,  של  קהילתית  חגיגה 
מופעים, בית קפה "רמת נגב", אירועים לכל גיל 
ושוק ראש השנה של חקלאי ואומני רמת הנגב. 

בשיאו של האירוע יופיע הזמר גידי גוב. 
ניתן  הרשמה,  כולל  האירועים,  של  מלא  פירוט 

יהיה לראות באתר המועצה בימים הקרובים. 

דרך היין חזרה לדרך המלך

בחודש שעבר אישרה ועדת הכלכלה, בראשותו 
של ח"כ איתן כבל, את הכללים להסדרת הקמת 
חוות בודדים חדשות בנגב. יותר מעשור פועלת 
המועצה האזורית לשכנע את משרדי הממשלה 
ישראל  מקרקעי  רשות  ואת  בדבר  הנוגעים 
להוציא למכרז שש חוות בודדים נוספות ברמת 
הנגב. תכנית דרך היין, יוזמה משותפת למועצה, 
ולשר  ז"ל  איתן  רפאל  לשעבר  החקלאות  לשר 
יצאה  ז"ל,  שרון  אריאל  הלאומית  התשתיות 
לדרך בשנת 1999. התוכנית, שאושרה במוסדות 
מיקומים  כוללת  שנים,  מספר  לפני  התכנון 
קיימות   23 מהן  חקלאיות,  חוות  לשלושים 
בפועל. כתוצאה מתהליכים ביורוקרטיים ארוכים 

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה הוצאת מכרז לשש חוות בודדים חדשות 

ומורכבים, התעכבה במשך שנים ארוכות הוצאת 
מכרזים על ידי רשות מקרקעי ישראל לשש חוות 
נוספות. כללי הרשות לפיתוח הנגב נועדו לקבוע 
במיזמים  להכרה  מידה  ואמות  תנאים  הוראות, 
חקלאיים תיירותיים חדשים בנגב )חוות בודדים 
ולא על  יחולו על מיזמים חדשים  והם  חדשות(, 

חוות הבודדים שכבר קיימות.
האישור,  לפני  ספורים  שבועות  רק  כי  נזכיר 
כנסת  שחברי  ולמרות  בכללים,  דנה  הוועדה 
לנעול  היו"ר  נאלץ  תמיכה,  בהם  הביעו  רבים 
חברי  היעדרות  בשל  הצבעה  ללא  הישיבה  את 
הקואליציה. היעדרות זו כמעט חזרה על עצמה, 
כשבישיבה האחרונה נכחו רק כבל ואיתן ברושי. 

והצטרפותו  כבל  ח"כ  של  התעקשותו  זאת  עם 
לאישור  הביאו  מהקואליציה  ועקנין  ח"כ  של 

הכללים.
ריפמן  בתגובה לאישור הכללים, אומר שמוליק 
אירוע  "זהו  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  ראש 
שנים  הרבה  כך  כל  אחרי  עבורנו.  היסטורי 
מכרזים  להוציא  ניתן  ביורוקרטיים,  ומכשולים 
סוף  סוף  נוכל  וכך  חדשות,  בודדים  חוות  לשש 
להשלים את פרויקט דרך היין להקמת 30 חוות 
חקלאיות ברמת הנגב. אני מבקש להודות לח"כ 
על  ועקנין  וח"כ  ברושי  ולח"כ  שהתעקש  כבל 
הצבעתם. חברי הכנסת הבינו שפיתוח הנגב אינו 

עניין של קואליציה או אופוזיציה".

ספטמבר הוא חודש מלא כל טוב – בעזרת "ימי תרבות פיס"

מתוך הסרט "הוטליין"
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גלגולו של ספר תורה

ביום חמישי 4.8.16 כ"ט בתמוז תשע"ו, זכינו אני 
ובני משפחתי בהכנסת ספר תורה עתיק ומיוחד 
למשפחתי לבית הכנסת של הקיבוץ. סיפורו של 

הספר מתחיל לפני כ-150 שנים.
הספר הוכנס בפעם הראשונה לבית כנסת יהודי 
בכפר בשם ברלאד ברומניה, ע"י סבא רבא שלי. 
בעיר  שגשגה  אז   ,1900 שנת  בתחילת  היה  זה 
שהיוותה  נפשות,   5,000 בת  יהודית  קהילה 
זו נודע  כרבע מתושבי העיר. על תחנה ראשונה 
פינקלשטיין  יחיאל  שלי,  סבא  של  מעדותו  לנו 
ז"ל, שאביו אברהם קנה את הספר וביקש ממנו 
הספר  הסיפור,  פי  על  ישראל.  לארץ  להעלותו 
הראשון  והניסיון  מגולגל,  שטיח  בתוך  הוסתר 
היה להעלותו לארץ ישראל באנייה סטרומה. רצה 
המשפחה  ולכן  רב,  היה  העולים  ומספר  הגורל 
סטרומה  ואילו  למחרת;  ביום  להגיע  התבקשה 
נפגעה מטורפדו ששוגר על ידי צוללת סובייטית 
כאשר עגנה במימי הים השחור, ובטביעה שרד 

רק ניצול אחד מתוך 768 נוסעים.
לבסוף הועלה ספר התורה לארץ ישראל בשנת 
 P( קֶרֶסנט  ָפּאן  בשם  באנייה  סבי,  ידי  על   1944
אסרו  שהבריטים  ולאחר  לחיפה,   )Crescent
לבסוף  לקפריסין.  גורשו  לא"י  להיכנס  עליהם 
הגיעו למעברה בשם זרנוגה ברחובות, שם הספר 
נשמר בתוך ארון מאולתר באוהל במשך כשבע 

שנים.
שכונת  ברחובות  הוקמה  ה-50  שנות  בתחילת 
הכנסת  לבית  אז  הוכנס  התורה  וספר  ותיקים, 
בית  ותיקי  ממקימיו.  היה  שסבי  יהודה",  "היכל 

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

קיץ סגול

הכירו את מיכלי איסוף הזכוכית החדשים

בימים אלה מסתיים מחזור הלימודים של -2015
ששהו  משתלמים  כ-500  השתתפו  בו   ,2016
המשתלמים,  החולפת.  השנה  במהלך  באזורינו 
 17 למדו  ונפאל,  מיאנמר  מוייטנאם,  שהגיעו 
ניהול  מתקדמת,  חקלאות  בתחומי  קורסים 
ויזמות וכן בנושא ישראל. במקביל קיבלו הכשרה 
החקלאיים.  במשקים  עבודה  במהלך  מעשית 
סיימו  משתלמים  כשלושים  התכנית,  בוגרי  בין 

בהצטיינות וכשמונה סיימו בהצטיינות יתרה.
אנו  בעבר,  מהמשתלמים  חלק  עם  מקשר 
שנרכשו  וההכשרה  שהידע  ללמוד  שמחים 
לפעילות  רבים  במקרים  ומיושמים  מתורגמים 
לצד  וכך,  הבוגרים.  של  המשפחתיים  במשקים 
מיאנמר  ערבות  וייטנאם,  בחופי  האורז  שדות 
עגבניות,  גידול  גם  לראות  אפשר  נפאל,  והרי 
התפוקה  ישראליות.  בשיטות  ועוד  תותים 
לשווק  שניתן  כך  יותר,  גדולה  אלו  בשיטות 
ולשפר  המקומי  לשוק  רבה  איכותית  תוצרת 
נוספים  בוגרים  המשפחתית.  ההכנסה  את 
חקלאיים  קואופרטיבים  או  בחברות  משתלבים 

באזור מגוריהם, ומשמשים כיועצים ומדריכים.

איך הגיע ספר תורה דהוי מרומניה לבית הכנסת בטללים

הוסתר בתוך שטיח מגולגל

שמחים  אנו  התכנית,  לבוגרי  היתרונות  לצד 
וצמיחת  לחיזוק  התכנית  תרומת  את  לראות 
ביחסי  חיובי  חלק  לקחת  שמחים  וכן  האזור, 
החוץ של מדינת ישראל עם מדינות המוצא של 

המשתלמים.

מחזור לימודים חדש, 2016-2017, צפוי להתחיל 
הצלחה  לאחל  המקום  וזה  אוגוסט,  באמצע 
לחקלאים  למשתלמים,  ובעבודה  בלימודים 

ולכלל תושבי המועצה.

500 משתלמים מהמזרח סיימו מחזור

מחזור נוסף מתחיל בימים אלה

היחידה הסביבתית שמחה לעדכן כי כחלק מהסכם שנחתם עם תאגיד תמיר, הוצבו לאחרונה ברחבי 
הקיימים,  המתקנים  את  להחליף  מיועדים  הם  זכוכית.  מיכלי  לאיסוף  חדשים  מתקנים  היישובים 
שנאספו עד כה על ידי המועצה. חלק מהמתקנים הקיימים ישנו את ייעודם ויוסבו לאיסוף פסולת 

רעילה. נודה לסבלנותכם בביצוע ההחלפה.
הילה קפלן        

רכזת פרויקטים, יחידה סביבתית        

פחים סגולים

מאוד"  "מבוקש  היה  הספר  כי  זוכרים  הכנסת 
בקרב המתפללים בגלל שהיה נוח לקריאה וקל 
משקל )קראו לו "הספר הקטן"(. אבי ז"ל סיפר 
דהות  בגלל  הימים  ברבות  ניפסל  הספר  כי  לנו 
שנות  ובמהלך  הספר,  בקלפי  וקרעים  האותיות 
ארון  בתחתית  קטן  לארון  הועבר  הוא  ה-70 
למצוא  ז"ל  אבי  ניסה  השנים  במהלך  הקודש. 
סופר סת"ם שיסכים להשמישו, אך ללא הועיל 
– כל מי שבדק אותו טען כי הספר פסול ולא ניתן 

לטיפול והשמשה.
כי  הכנסת  בית  גבאי  אליי  פנה  כשנתיים  לפני 
יש סופר סת"ם שבדק את הספר, ומוכן לנסות 
חדשות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  אותו  לתקן 
על  מאוד  שמחתי  נוספים.  מיוחדים  ואמצעים 
18 חודשים,  הבשורה, ולאחר עבודה ארוכה של 

על ידי שני סופרי סת"ם, הושמש הספר.
בקיבוץ  הכנסת  לבית  להכניסו  מאוד  שמחתי 
חיים  ישראל  אבי  נשמת  לעילוי  טללים, 
מעגל  סגירת  הייתה  זו  ז"ל.  פינקלשטיין 
זוכר כמה היה חשוב לאבי  ואני  היות  מבחינתי, 
להשמיש את ספר התורה של משפחתי. כמובן 
שהמקום שבחרנו הינו בקיבוץ טללים – מקום בו 
אני ובני משפחתי עוגנים לתמיד, מתוך אמונה כי 
זה מקומו של ספר התורה ושלנו, בלב הנגב, עם 

תושבים שערבים ואוהבים זה את זה.
בשמחת  שהשתתף  מי  לכל  להודות  רוצה  אני 
ולקח חלק במעמד מיוחד  הכנסת ספר התורה, 

זה.

           בועז מלי, שחר אורי גיל ואלעד פינקלשטיין

הנהגים בטיול ברמת הגולן

זה לא מובן מאליו בכלל, אבל זה קרה גם השנה – 
שנת הלימודים הסתיימה ללא פגע ובלי תאונות, 
בבטחה  ילדינו  את  שמסיעים  הנהגים  חלילה. 
כל  את  עושים  השונים  ולטיולים  הספר  לבית 
ובבטיחות.  בשלום  כולם  את  להביא  המאמץ 
כמיטב המסורת, נפגשנו לארוחת ערב עם ראש 
מנהלי  וכל  חינוך  אגף  ראש  המנכ"ל,  המועצה, 
ומנהלני בתי הספר השונים במועצה. היה מרגש 
כלפי  שמופנים  וההערכה  התודה  את  לראות 
הנהגים. כל נהג קיבל מאגף החינוך שי – צידנית 
קטנה עם ברכה אישית. תודה גם לכל בתי הספר 

שהודו באופן אישי ומחמם את הלב.
למחרת יצאנו כל הנהגים לטיול בן יומיים לגולן, 
סיירנו  דורון.  ערן  המועצה  מנכ"ל  בראשות 
וגם  מרתקים  הסברים  שמענו  יפים,  במקומות 
תפוחי  מבוסתן  היישר  שווים,  פירות  קטפנו 

בראשית. בין לבין אכלנו ונהנינו מאוד.
העוסקים  לכל  רבה  תודה  לומר  המקום  זה 
לעבוד  כיף  החם.  והיחס  הפירגון  על  במלאכה, 
במועצה! תודה לנהגים היקרים, מאחלים ששנת 

מהקהילות  נוער  בני  שמונה  שלחנו  הקיץ 
בפעילות  להשתתף  הנגב  ברמת  השונות 
בני  בקולורדו.  היהודיים  הקיץ  במחנות 
הכנה,  של  וחצי  כחודשיים  עברו  הנוער 
הקהילה  עם  עמוקה  היכרות  שכללה 
למדו  הם  במהלכה  בארה"ב,  היהודית 
ופלורליזם,  יהדות  אמריקה,  תרבות  על 

מנהיגות ועוד. 
מחנות  לשלושה  התחלקו  הנוער  בני 
הרוקי  בהרי  וראנץ'  רמה  שוואדיר,   –
חלק  לקחו  הם  הקיץ  במהלך  בקולורדו. 
על  רכיבה  טיולים,  כגון  שונות  בפעילויות 
טבע  לימוד  יהדות,  לימוד  ספורט,  סוסים, 
מארה"ב  הנוער  בני  עם  ויחד  הרבה,  ועוד 
בנו קשר טרנס-אטלנטי יהודי. חלק מחברי 
נוספים  ימים  מספר  נשארו  אף  מהקבוצה 
אחרי המחנה, כדי להתנדב בקהילה ולהכיר 
יותר לעומק את החיים היהודיים בקולורדו.

"פורום  מתנדבת  רצון,  לדניאל  רבה  תודה 
על  הצעירים,  מרכז  של  צעירה"  שותפות 
נוער  משלחת  רכז  שפירא,  דן  ההכנה; 
היהודית  הקהילה  האזורית;  במועצה 
המרשים;  הפעולה  שיתוף  על  בקולורדו, 
על  ומשפחותיהם,  הנוער  בני  וכמובן 

השתתפותכם בתוכנית.

        ג'רד וייט
        רכז מחלקת שותפויות

הלימודים הבאה תעבור בצורה מוצלחת לפחות 
כמו הקודמת.

יעל גרינוולד  
אחראית היסעים, מחלקת תחבורה  

משלחת למחנות הקיץ 
בקולורדו

שמונה בני נוער מרמת הנגב השתתפו 
במחנות קיץ של הקהילה היהודית

עושים כבוד לנהגים

נהגי רמת הנגב סגרו עוד שנה ללא תאונות, וציינו את זה במגוון אירועים

המשתלמים צפויים לחזור לביתם וליישם את הידע והניסיון שרכשו

כלבים משוטטים
הודעה לציבור – המחלקה הווטרינרית

כלב משוטט, בין אם יש לו בעלים ובין אם 
כלב  לציבור.  ומטרד  סכנה  מהווה  לו,  אין 
בכך  יש  משוטט  ונמצא  בעלים  לו  שיש 
מוכר  שכבר  וכפי  לכך  אי  החוק.  על  עברה 
רואה  המועצה  נגב,  רמת  תושבי  לציבור 
ומסוכן  קשה  מטרד  המשוטטים  בכלבים 
ולכן פועלת ותפעל למיגור התופעה על כל 

היבטיה.
הסר  למען  החקלאיים,  לישובים  באשר 
ספק: כלבים שיימצאו באזור שטח חקלאי 
החלקה.  לבעל  כשייכים  ייחשבו  מסוים 
ידי  על  ויוחזקו  יואכלו  שיטופלו,  כלבים 
השייכים  ככלבים  הם  גם  ייחשבו  פועלים, 
לחקלאי האחראי על אותם פועלים, על כל 

המשתמע ונובע מכך.
אכיפה וענישה תתבצע בנידון. דאגו לחסן, 
לעקר ולסרס את הכלבים, ולדווח למזכירות 

היישוב על כל כלב שאינו שייך.

קחו זאת לתשומת לבכם, ראו הוזהרתם!
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קורס מד"צים
יצאו לקורס מד"צים כארבעים טרומ"פים  השנה 
מהמועצה, שעברו עשרה ימים אינטנסיביים ביער 
חדשים  חברים  עם  היכרות  כלל  הקורס  עזריקם. 
לקראת  בהדרכה  מעשיים  כלים  לימוד  בקבוצה, 
שנת ההדרכה הראשונה שלהם, וגם לא מעט כיף.

קורס מד"מים
י"א.  כיתה  בוגרי  כשלושים  יצאו  מד"מים  לקורס 
על  דיברו  מתקדמים,  הדרכה  כלי  קיבלו  בקורס 
ביישובים  הקבוצות  עם  השנה  שעברו  התהליך 

והתכוננו לקראת שנת ההדרכה הקרובה.
קורס מש"צים

שלמדה  מובחרת,  נציגה  שלחנו  מש"צים  לקורס 
הקרובה.  בשנה  ההדרכה  צוות  את  ללוות  כיצד 
הקורס התנהל בניהול עצמי, בו החניכים אחראים 
את  לנצל  רוצים  אנו  בקורס.  התחומים  כל  על 
ולאחל המון בהצלחה לצוות ההדרכה  ההזדמנות 
של רמת הנגב לשנת 2016-2017, אנחנו בטוחים 

שתהיו מדריכים מעולים!
מסע פלמ"ח

ועברו  לפלמ"ח,  הקיץ  התגייסו  ז'  שכבה  חניכי 

צלילו של ליל קיץ

יום האהבה תחת שמי  ב-18 באוגוסט חגגנו את 
יזהר  של  מיוחדת  בהופעה  המלא,  והירח  המדבר 
40, הבמה של מרכז הצעירים של  אשדות בפאב 
רמת הנגב. יזהר אשדות, אחד האמנים המוערכים 
להקת  את  ייסד  הישראלית,  במוזיקה  והפוריים 
תיסלם והלחין את מרבית שיריה. מאז גם פיתח 
הפיק  ובנוסף  מצליחה,  עצמאית  סולו  קריירת 
עשרות אלבומים שזכו למעמד של זהב ופלטינה, 
סקעת,  הראל  ברוזה,  דויד  חזה,  כעפרה  לאמנים 
אדם, רונה קינן, מוניקה סקס, החברים של נטשה, 
מחלוצי  הוא  יזהר  אחרים.  ורבים  סחרוף  ברי 
השימוש בארץ במחשבים וכלי נגינה אלקטרוניים 

ובשימוש באינטרנט לצרכי מוסיקה וקידומה.
את  יזהר  ליווה   40 בפאב  אצלנו  המיוחד  במופע 
קצת  ואקוסטיות,  חשמליות  בגיטרות  עצמו 
מהרפרטואר  בשירים  ובעיקר  אלקטרוניקה 
העשיר והעמוק שלו. האווירה האינטימית בחסות 
הנגבי  הקהל  עם  לחלוק  ליזהר  איפשרה  המדבר 
השירים.  שמאחורי  והסיפורים  מהחוויות  חלק 

יזהר אשדות הופיע בפאב 40 בט"ו באב

אווירה אינטימית, חוויות וסיפורים

במופע זכה יזהר לאוורר שירים שלא ביצע מזמן, 
אלבומי  דרך  תיסלם,  מתקופת  משירים  החל 
הסולו המצליחים שלו ועד שירים שכתב לאחרים, 
וספונטניים  מיוחדים  בביצועים  גם  הפתיע  ואף 

לשירים שהוא אוהב במיוחד.

סיכום מפעלי קיץ 

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

האירוע  לקראת  אותם  שהכינו  הכשרות  סדרת 
המסע  את  לביריה!  המוצלחת  הפריצה   – הגדול 

סיימו החניכים בפלי"ם בחופי הכנרת.
מסע בעקבות לוחמים לשלום

חניכי שכבה ח' התחילו בחרמון, סיימו בקיאקים 
בכפר בלום, ובין לבין שמעו מורשת קרב על חיילינו 
עסקנו  המסע  בסיום  ישראל.  במלחמות  שלחמו 
בשאלה כיצד אנו רואים את השלום בעתיד, ומה 

אנו חושבים שיש לעשות למענו.
מחנה ד'- ו' חלוצי מחוזי

וכשלושים מדריכים למחנה  יצאנו כמאה חניכים 
הקיץ שהתקיים במטה יהודה. חזרנו אחורה בזמן 
לימי העלייה השניה והשלישית, ועסקנו בדילמות 
ובקשיים שהיו לחלוצים שבסופו של דבר הובילו 
בלטו  המועצה  חניכי  המדינה.  את  לבנות  אותם 
בכישורי הבנייה המחנאית, וקיבלו על כך תשבחות 

רבות.
שהקדישו  המדריכים,  לכל  להודות  רוצים  אנו 
ספק  אין  הקיץ.  בטיולי  חלק  ולקחו  מזמנם 

שהצלחת הטיולים היא בזכותכם! 
גער"ן 11     

האירועים שעשו את הקיץ בתנועות הנוער

חניכי ד'-ו' חזרו לימי העלייה השנייה 
והשלישית

לאחר תקופה ארוכה של 13 חודשים מלאי חוויות, 
עליות וירידות, צחוקים, בכי, התרגשות ועוד המון 
הזמן  הגיע  לתאר,  שאפשר  מילים  שאין  רגשות 

להיפרד.
מה לא היה לנו השנה? ימי פעילות שוטפים, כנסי 
יוסי יפה, חג מעלות, טיול חנוכה, טיול חורף,  ט', 
סמינרים  אופניים,  טיול  פסח,  מחנה  פסח,  טיול 
הקיץ  פעילויות  כל  לפני  עוד  וזה   – מגוונים 
המטורפות שכללו טיול מים, רפסודיה, מחנה ד'-

ו' וכמובן גם מסעות. 
זו הייתה השנה הכי מדהימה שרק יכולנו לבקש. 
אנו רוצים להודות לכל מי שלקח חלק בשנה הזאת 
והפך אותה למשמעותית ומדהימה בשבילנו. לא 
שקיבלנו  התמיכה  בלי  זאת  לעשות  יכולים  היינו 
ההזדמנות  את  לנצל  רוצים  אנו  מקום.  מכל 

גער"ן 11 אומר שלום

ובמיוחד  שלנו,  מהשנה  חלק  שהיה  למי  ולהודות 
למשפחות  הצמוד,  הליווי  על  הנוער  למחלקת 
חשוב  והכי  וכמובן  השנה  במהלך  אותנו  שאירחו 

לחניכים המדהימים של המועצה. 
 ,2016-2017 הנגב  לצוות ההדרכה רמת  בהצלחה 
נשארת  שהמועצה  ויודעים  בכם  מאמינים  אנו 
מאחלים  אנו  לדמיין.  שיוכלנו  טובות  הכי  בידיים 
עכשיו  שנכנסים   ,12 לגע"רן  בהצלחה  המון 
למשפחת רמת הנגב האוהבת והמחבקת. סומכים 

עליכם ובטוחים שתהיה לכם שנה מדהימה.
לבית  שהפך  מהמקום  להיפרד  נאלצים  אנחנו 
שלנו, מהאנשים שהפכו למשפחות שלנו וחניכים 
שנכנסו לנו ללב. אוהבים המון ומודים על כל רגע. 

סתיו, דור, אלה, דן, יואב ורות
גער"ן 11     

אחרי 13 חודשים אינטנסיביים, הגרעינרים נפרדים

גער"ן 11 בפוזה לא אופיינית

ישראל  אליפות  הסתיימה  שבועות  מספר  לפני 
המועצה  את  ייצגו  בה  הצעירים,  לגילאים  בשחייה 
הצליחו  הנגב  רמת  שחייני  הפעם  גם  שחיינים.   14
לנגב  כבוד  הרבה  והביאו  רציני  חותם  להשאיר 
פעמים   24 התברגו  הקבוצה  שחייני  ולמועצה. 
פעמים   11 כך  מתוך  באליפות,  הראשונים   20 בין 
תפסו מקום בעשירייה החזקה, ושני נציגים )שחיין 
במקום  הפודיום  על  לעמוד  זכו  אף  ושחיינית( 

השלישי!
במהלך התחרות נשברו מספר שיאי קבוצה )למרות 
שחייני  וכל  צעירים(,  שחיינים  הם  שהשחיינים 
השיא  תוצאות  את  משמעותית  שיפרו  הקבוצה 

האישי שלהם.
בלטו במיוחד נעם ללויה עם מדלית ארד ב-100 חזה 
ב-100  ארד  מדליית  עם  ספוזניק  הלל   ,13 לגילאי 
הרביעי  במקום  שסיימה  גורבמן  שי   ,12 לגילאי  גב 
ב-50 חופשי לגילאי 11 )3 מאיות בלבד ממדליה!(, 
 10 בין  שהתברגו  רוזנבאום  לוי  ותמנע  קליין  ויובל 
לציין  גם  חשוב  זו  בהזדמנות  לגילם.  הראשונים 
הראשונה  בפעם  שהשתתפו  הקבוצה  שחייני  את 
באליפות – שישה שחיינים בני 10-11 בלבד, כאשר 
יהל יפת, רום מה-יפית ולירון עמר הצליחו להתברג 

ל-20 החזקים לגילם.
ומוכנים  ומוטיבציה  אמונה  חדורי  חזרו  השחיינים 
את  להגשים  מנת  על  וחזק  קשה  להתאמן 
בקבוצה  שחיין  כל  בשחייה.  להצליח  שאיפותיהם 
לתוצאות,  מגיעים  קשה  עבודה  שבעזרת  לומד 
הנלמדים  ושהערכים  משתלמת  שההתמדה 
וגם מחוצה  יתרמו להם בעולם השחייה   – בבריכה 
לו. אם גם אתם רוצים שילדיכם ישאפו למצוינות, 
הזמן  זה   – וחוויות  חברים  להצלחה,  כלים  ירכשו 

להצטרף למשפחת שחייני רמת הנגב!

        אולג קליין )אבא לשחיין ושחיינית(

הישגים באליפות ישראל 
בשחייה לצעירים

14 שחיינים צעירים ייצגו את המועצה בכבוד רב

בהחלט עוד חוויה בלתי נשכחת אצלנו בפאב 40. 
ליצור איתנו קשר בטלפון  אנחנו מזמינים אתכם 
052-2250523 ולהציע לנו מופעים נוספים שתרצו 

לראות על בימתנו. 
אבישי

הסיום  אירוע  נערך  אוגוסט  חודש  בסוף 
לשנת הפעילות הראשונה של מרכז הצעירים 
ביתיות".  בירות  "ערב   – גוריון  בן  במדרשת 
"מלך  חגיגות  של  המסחררת  ההצלחה  לאחר 
האטומי",  "הפלאפל  ערב  ולאחר  החומוס", 
נערכה חגיגת הסיום בג'ומעה, הפאב המקומי. 
מהמדרשה,  שונים  תושבים  התגייסו  לאירוע 
בירה  להכין  כדי  ומרצם  מזמנם  שתרמו 
נצפו  תושבים  עשרות  משובחת.  ביתית 
הרווקיות,  מן   – המדרשה  רחבי  מכל  נוהרים 
חלק  לקחת  כדי   – ועוד  השבלולים  המעונות, 
הביתיות.  הבירות  טועמי  בין  ולהיות  בחגיגה 
האירוע התקיים במסגרת פרויקט המעורבות 
החברתית של מרכז הצעירים. במדרשה כבר 
מורגשת דריכות גבוהה לקראת שנת הפעילות 

הבאה.
           רועי רם

           רכז צעירים במדרשת בן-גוריון

"מי שתה מהבירה שלי?"

ערב סיום הפעילות של מרכז הצעירים במדרשה

עשרות תושבים הגיעו לטעום מהבירות הביתיות

נהלי הסעות תלמידים בשנת תשע"ו
נהלים אלה מתייחסים גם להסעות לבתי הספר וגם להסעות חוגים או כל 

פעילות מועצתית. 

ולכן  ילדינו,  עבור  החינוכי  היום  בסדר  מרכזי  נושא  הינו  בדרכים  הבטיחות  נושא 
אבקשכם לשוחח עם ילדיכם בנושא ולהקפיד על כללי הבטיחות הבאים:

 חובה על כל תלמיד/ה להיחגר בעת הנסיעה
 חובה להמתין לאוטובוס בתחנת ההסעה בלבד

 העלייה לאוטובוס תיעשה בצורה מסודרת
 בנסיעה יש לשמור על שקט וישיבה במקום

 הירידה מהאוטובוס תיעשה בצורה מסודרת ללא דחיפות
 אין לאכול בהסעה

 מומלץ לחשוב מחשבות חיוביות 

 המועצה תפעל בנחישות למניעת מקרים של התנהגות פרועה במהלך הנסיעה.
 נהגי המועצה קיבלו הנחיה לא להמשיך בנסיעה אם התלמידים מתפרעים. 

 כל נזק לרכוש או השחתה של ציוד באוטובוס יגרום להשעיית התלמיד באופן מיידי 
מההסעה למשך שבוע ימים ועל הורי התלמיד/היישוב יהיה לשאת בנזק הכספי.  

 במקרה של אלימה מילולית או פיזית, הנושא יעבור לבירור בית הספר, ולאחר מכן
יוחלט על ענישה )השעיה מההסעות(.  

 במקרה של הרחקה מההסעות, אחריות ההורים להגעת התלמיד לביה"ס והחזרתו.
 במקרים של אי שמירה על כללי הבטיחות )חגורת בטיחות, עמידה במהלך הנסיעה, 

מעבר בין המושבים( או כל הפרעה אחרת למהלך התקין בנסיעה ואי הקשבה   
להנחיות הנהג, ייצא מכתב אזהרה. במידה והנושא יחזור על עצמו, התלמיד יוזמן   

לשיחת בירור עם הוריו.  
 אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם, ההורים, בכדי להבטיח שמירה על היקר 

לכם מכל – ילדיכם.  
בברכה,       

ד"ר ספי מלכיאור       
מנהלת אגף קהילה וחינוך       
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

עזרא  נענה  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
נאצר, לוחם "ההגנה", שעל שמו קרוי בית הכנסת 
"תפארת עזרא", לקריאת מוסדות הישוב והתגייס 
לצבא הבריטי. הוא היה אחד ממיליון וחצי חיילים 
יהודים שלחמו במלחמת העולם השנייה בצבאות 
כ-62,000  שירתו  הבריטי  בצבא  הברית.  בעלות 
חיילים  כ-30,000  עוד  הצטרפו  אליהם  יהודים, 
מתנדבים מהיישוב היהודי בארץ ישראל. הם בחרו 
לתוך  ולחזור  המובטחת  הארץ  חופי  את  לעזוב 
מיעוטם,  באירופה.  המשתוללת  המלחמה  אפלת 
כ-5,500 איש, שירתו כלוחמים בחטיבה היהודית 
הלוחמת )חי"ל( – "הבריגדה", שהבריטים התרצו 
עוד  הבריגדה  המלחמה.  סוף  לקראת  להקימה 
במרץ  איטליה  בצפון  בקרב  להשתתף  הספיקה 
ישראל  דגל  יהודים תחת  לוחמים  בו לחמו   ,1945

כנגד לוחמים גרמנים. 
שהתנדבו  ישראל  מארץ  היהודים  של  רובם  אבל 
לצבא הבריטי, נאלצו בהתחלה להסתפק בלתרום 
את חלקם למאמץ המלחמתי של העולם החופשי 
אחד  היה  עזרא  עזר.  בחילות  תפקידים  דרך  רק 
הנמלים,  תפעול  בפלוגת  הוצב  והוא  מהם, 
שמספרה היה 1039. הוא שירת בצפון אפריקה – 

במצרים, במרסה מטרוך, בנמל סולום ובטוברוק. 
בעוד הבריטים נלחמו נגד רומל במדבר, התרגשה 
עליהם חזית נוספת – ביוון. צ'רצ'יל היה אובססיבי 
יצא  שלו,  הגנרלים  לדעת  בניגוד  זו.  מדינה  לגבי 
פלישת  את  לעצור  שמטרתו  משימה  כוח  ליוון 
הגרמנים לארץ זו – חיל המשלוח הקיסרי הבריטי. 
פרייברג,  ברנרד  זילנדי  הניו  עמד  האוגדה  בראש 
ותוך  שקולים,  היו  לא  הכוחות  אך  יהודי.  הוא  גם 
כוח המשימה  יוון.  שבועיים הגרמנים הכניעו את 
 1941 אפריל  בסוף  שהגיע  עד  שבוע,  במשך  נסוג 
לחוף קלמאטה, שם נאלץ להיכנע לגרמנים. מתוך 
כ-1,500  היו  בשבי,  שנפלו  בריטים  חיילים   9,000

יהודים, שלושה מתוכם קצינים. 
אפשר רק לדמיין מה עבר עליהם באותו יום בחוף, 
כשהם יודעים שאין להם לאן לסגת. הם מורעבים. 
תשושים נפשית ופיזית. ליפול בשבי זו חוויה קשה 

הסיפורים שמאחורי בית כנסת "תפארת עזרא" 
פרק שני: איך התגלגל עזרא נאצר מארץ ישראל לאיי יוון 

נכון  זה  בגורלך.  השליטה  חוסר  הידיעה,  חוסר   –
לכולם, אבל חמור שבעתיים עבור היהודים מארץ 
ישראל. הם יודעים מה היחס של הגרמנים ליהודים 
באירופה. חלק מהחיילים היהודים באו משם טרם 
לא   – החלטה  מקבלים  הקצינים  לארץ.  עלייתם 
להתפנות בנפרד, אלא להישאר עם אנשיהם. אחד 
מהם, יצחק בן אהרון, יהיה לימים ממנהיגי מפ"ם – 

ח"כ, מזכ"ל ההסתדרות ושר התחבורה. 
מעצר,  למחנות  השבויים  את  שולחים  הגרמנים 
הם  היהודים.  עם  לעשות  מה  מתלבטים  בעודם 
מעדיפים שהבריטים יוקיעו את היהודים מקרבם, 
ומעודדים אותם לכך. אבל נציגי השבויים הבריטים 
הבהירו כי כזאת לא יקרה אצלם. במקביל, הגרמנים 
ממשלת  כי  האדום,  הצלב  דרך  אזהרה,  מקבלים 
בריטניה עומדת על כך שיינתן יחס שווה לשבויים 

היהודים. 
עם  החדשים  לשבויים  הודיע  אמנם  גרמני  קצין 
דינכם  בעינינו  אבל  פלשתינאים,  "אתם  כי  בואם 
כדין שבויים בריטים". אבל עדיין זו הייתה "צפרדע 
הודיעו  הם  לכן  הגרמנים.  עבור  לעיכול"  קלה  לא 
תחולקנה  לא  מבריטניה  האדום  הצלב  חבילות  כי 
לשבויים הארצישראליים. נציג השבויים הבריטים 
הודיע כי במקרה כזה, יסרבו גם השבויים הבריטים 
גם  כך  ויתרו.  הגרמנים  חבילותיהם.  את  לקבל 
הבריטים התעקשו לקיים את אמנת ז'נבה גם לגבי 
היהודים, ובין היתר זכותם של המש"קים לא לצאת 

לעבודות כפייה נשמרה. 
בפולין  מעצר  למחנות  נשלחו  הבריטיים  השבויים 
שעבדו  יהודים,  אסירים  כפייה.  בעבודות  ועבדו 
בעבודות כפייה, שמעו לפתע שהשבויים הבריטים 
בעברית.  עצמם  לבין  בינם  מדברים  שלצדם 
היו  מרגש.  היה  והמפגש  גדולה  הייתה  תדהמתם 
אף כאלו שפגשו קרובי משפחה. כאשר השבויים 
הם  שלהם,  המצוקה  על  עמדו  הארצישראליים 
שיחוד  תוך  ותרופות,  סיגריות  מזון,  עבורם  גייסו 
לחלק  הסכימו  אף  הבריטים  הגרמנים.  השומרים 
באופן שונה את המזון, כך שיהיה ניתן להעביר עוד 

אוכל לאסירים היהודים. 

מהסיפור.  נפרד  בלתי  חלק  היא  מהשבי  הבריחה 
כ-200 חיילים מארץ ישראל הצליחו לברוח – מעל 
הגיעו  חלקם  בשבי.  מהנופלים  אחוזים  עשרה 
אירופה,  יהודי  גורל  על  וסיפרו  הארץ  עד  בחזרה 
ואילו  וביוגוסלביה,  ביוון  לפרטיזנים  חברו  חלקם 
של  ומקרה  מקרה  כל  ונכשלו.  ניסו  נוספים  רבים 
רוב  עצמו.  בפני  הרפתקאות  סיפור  הוא  בריחה 
הבריטיים,  לכוחות  והגיעו  שנמלטו  השבויים, 
התנדבו  אף  מהם  ואחדים  בשירותם,  המשיכו 

לתפקידים מיוחדים.
ועזרא נאצר? כשנתיים עשה עזרא בשבי הגרמני, 

ושם גילה אומץ לב ורוח התנדבות. 
בגיליון  נספר   – נאצר  עזרא  של  מותו  נסיבות  על 

הבא.
ארז לב-רן     

כרזת גיוס לצבא הבריטי

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

נחמו נחמו עמי
ירד  מעט  ו"עוד  נסתלקה"  האילנות  מראש  "החמה 
עלי  נפלה  כאילו  לחוץ  ואני  הטוב",  שבת  יום  אלינו 
למרות  החזה,  על  לי  היה  כבד  לחץ  שובה".  "שבת 
פרשה  "עקב",  פרשת  שבת  אלינו  תרד  מעט  שעוד 
ההפטרה  בסיומת  דנחמתא.  שבתות  משבע  אחת 
של  אלא  פוליטיקאים  של  לא  הבטחות,  שורת 
ואיזו  אחרית  איזו  כעדן".  מדברה  "וישם   – הנביא 
רק  שמאלה.  העולם  בסוף  שגר  למי  נהדרת  תכלית 
פשוט  מיישמת,  לא  עדיין  הממשלה  שבינתיים  מה, 
הוא  שאם  בתואנה  לקב"ה  העבודה  את  משאירה 

הבטיח, אז שהוא יקיים!
אבל בדקות ההן לא התפניתי לדון בסוגיות שברומו 
נהג  לייבו,  לתמיר  הבטחתי  הכל  בסך  עולם.  של 
בניצנה,  אצלנו  שגר  ממטרופולין,  המסור  האוטובוס 
שיזכה  חשבתי  המניין.  מן  שלא  למניין  שאדאג 
הסתלק  מאז  ראשונה  בשבת  קדיש  להגיד  לפחות 

מעליו אביו מולידו.
על  דווקא  נפלתי  לחוד.  ומציאות  לחוד  הבטחות 
השבת האחרונה של החופש הגדול של סוף אוגוסט. 
לספור  תגיע  לא  בטיח.  ואין  חניכים  אין  אנשים,  אין 
של  מיוחד  בהיתר  בחשבון  תביא  אם  אפילו  מניין 
משרד הפנים את הגרים יוצאי אריתריאה והנוצרים 

יוצאי צרפת שגרים איתנו.
הפרומו לפסטיבל "מידברן"

הזמן אוזל, והשמש המאדימה באופק מערב מאירה 
לנו  מגיעים  הזה  בקיץ  ברחמים.  עליה  ולדרים  לארץ 
עצמי  את  מאוורר  השרב.  יום  בסוף  רחמים  קצת 

קלות ומחשב את המסלול מחדש. אולי אלך לחיילים 
שליד ניצנה, אלה שבכוננות טנקי המרכבה? בטח יש 
שם איזה הסדרניק לרפואה... או שאולי אביא בעזרת 
שאפילו  הגמורים,  החילוניים  את  מתון  פיסי  לחץ 
בשבילם  כי  הכנסת,  לבית  באים  לא  הכיפורים  ביום 
כשבהיכל  ושטריימל,  קפוטה  לבוש  זה  כנסת  בית 

מסתתר חרדי שזורק אבנים וצועק: "שאבעס"...
במקום  מניין  אביא  מאיפה  מתקתק.  השעון 
שהממשלה ואלוהים שכחו? פעם המקום שלנו היה 
בכותרות. החבר'ה של גוש דן מעם ישראל עברו פה 
מצרים.  יציאת  בזמן  שנים.  אלפים  כשלושת  לפני 
"מידברן"  פסטיבל  את  כאן  ועשו  התעכבו  בדרך 
המקורי, פסטיבל עם חצי מיליון משתתפים – במדבר 
חתיכת  סוכות.  דמויי  זולות  שם  בנו  ברנע.  קדש 
ותיק  אבטחה  סדרנים,  בלי  למשה,  הייתה  הפקה 
רישיון עסק. אהרון, העוזר של המפיק הראשי, עשה 
על אמת עגל זהב רציני, ואפילו מיחזר זהב לטובות 
דק,  עד  חלקיו  את  וטחנו  אותו  שרפו  בסוף  הבנייה. 

רעיון שהעתיקו אלה של פסטיבל מידברן של היום.
הקלות מס

פסטיבלים המוניים זה יפה, אבל לנו כאן ועכשיו אין 
אפילו מניין. ברגע הלחץ ההוא חשבתי שאולי צריך 
לעשות החלטה ב"מועצת גדולי התורה", שבמקומות 
סוג  ממניין.  פטור  לקבל  צריך  ניצנה  כמו  מרוחקים 
של הקלות במס. נניח, יתפשרו על חמישייה במקום 

עשירייה...
לפתע באה לי הכרעה! נזכרתי שהשין שינים נמצאים 
בקומונה  השירות  בשנת  שלהם  האחרונה  בשבת 

מניין מדברי 
שאמורים  החידה,  בכתב  להם  נכניס  אם  בניצנה. 
במסלול,  כתחנה  הכנסת  בית  את  גם  הערב,  לקיים 
נשיג  הערביים,  בין  לשעת  לשם  ההגעה  את  ונתזמן 

מצווה מתוך שלא לשמה...
ממדבר מתנה

רק התאספו מניין הבנים ועוד מניין בנות וכבר פתחנו 
ב"ידיד נפש", שירה שלשומע הרגשן שכמוני, גורמת 
הפסוק:  בנו  התקיים  ממש  שמחה.  מרוב  לבכות 
עשבים  שירת  של  סוג  רצונך".  אל  עבדיך  "משוך 
את  רמה  בזמרה  הרעדנו  כך  אחר  תפארתה.  במלוא 
בית  את  המעטרים  המקסימים  הוויטרז'  חלונות 
הכנסת, חלונות המכניסים אור נגוהות של ערב שבת 
בצבעי שקיעה. בתווך מול ההיכל עמדו השין שינים 
– בני התשחורת היפים, שהביאו את הקדושה מטה: 

"ממדבר – מתנה".
יתגדל ויתקדש

וקריאת  לשבת  נוספים  מזמורים  קריאת  אחר 
"שמע", עמדנו, בסוף העולם שמאלה, כולנו כאגודה 
אביו,  על  יתום  לייבו, שאמר קדיש  לצד תמיר  אחת 
"עושה  וכשאמר:  קדושה.  ובנעימה  ברורה  בשפה 
עמו  כל  ועל  עלינו  שלום  יעשה  הוא  במרומיו  שלום 

ישראל", הבנתי למה נלחצתי למניין החשוב הזה.
אחר התפילה קראנו בהדגשה יתרה את סוף הפטרת 
ששון  ה'  כגן  וערבתה  כעדן  מדברה  "וישם  "עקב": 

ושמחה ימצא בה, תודה וקול זמרה".
רציתי לשלוח את האזכור היפה הזה לחברי הכנסת, 

אבל נזכרתי שהם בפגרה כבר ארבעים שנה ויותר.

חושבים להיות ש"ש בחו"ל 
בשנה הבאה?

בואו להיות מנהיגים בקהילה יהודית בחו"ל!

ערב חשיפה - ש"ש בתפוצות 

תאריך: 09.08.2016 
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מיקום: מועצה אזורית רמת הנגב, חדר מליאה
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ציפורימפו 

יריד צפרות בינלאומי – יש דבר כזה!
אנגליה,  בלוטון,  התעופה  בנמל  ההגירה  פקיד 
"איפה אמרת שאתה  הסתכל עליי במבט משונה: 
הצפרות  "ביריד  הקרוב?".  בשבוע  לבלות  הולך 
הפטיר,  טוב",  "נו,  עניתי.  בראטלנד",  הבינלאומי 
אותי  ושיחרר  בדרכוני  חותמת  מהלומת  הנחית 

לדרכי.
חודש  של  שלישי  שבוע  סוף  בכל  בשנה,  פעם 
תבל  קצווי  מכל  מיוחד.  אירוע  מתקיים  אוגוסט, 
כולם  שכל  ימים  לשלושה  אנשים  מאות  מגיעים 
מתחיל  הסיפור  ציפורים.   – אחד  נושא  סביב 
ב-1987, אז ישבו שני צפרים בריטים חביבים, טים 
שם  )על  הפינצ'ס  בפאב  דיוויס,  ומרטין  אפלטון 
הציפור פרוש( וחשבו לאן הם ממשיכים עם אירוע 
אחרי  מרובה.  בהצלחה  הפיקו  עתה  שזה  הטבע 
שנתי  אירוע  הפקת  על  הוחלט  ארוך  דיונים  ליל 
סביב נושא הצפרות, הקרוב מאוד לליבם. וכך נוסד 
וגדל  שהתפתח  הבריטי,  הצפרות  יריד  ב-1989 

והפך ליריד הצפרות הגדול בעולם. 
ביריד מציגים כ-450 דוכנים של אמני טבע, חברות 
מצלמות  משקפות,  חברות  וצפרות,  טבע  טיולי 
מקומיות,  טבע  שמירת  עמותות  וטלסקופים, 
ועוד.  וצפרות  טבע  ספרי  וממשלתיות,  אזוריות 
היריד,  על  חולשים  מבקרים  כ-24,000  שנה  מדי 
הממוקם בלב שמורת טבע יפהפייה בסמוך לאגם 
שנה  עשרים  מזה  שם.  דוכן  יש  לנו  גם  ראטלנד. 
להגנת  החברה  של  הצפרות  מרכז  אנשי  מגיעים 
ופרויקטים  הצפרות  אירועי  את  לפרסם  הטבע 

בעזרת  מוקם  זה  דוכן  הצפרות.  בתחום  שונים 
משרד התיירות.

בחמש השנים האחרונות ייצגתי את מרכז צפרות 
הפסטיבלים  לפרסום  במקביל  ביריד.  נגב  רמת 
מספר  אני  הצפרות,  ומרוץ  החולה  ובאגם  באילת 
ומתעניינים  בדוכן  שעוצרים  האנשים  למאות 
טיולים  סוכני  עם  קשרים  יוצר  הנגב,  ציפורי  על 
על  ומספר  לישראל  מהעולם  צפרים  המביאים 
)והישנים(  החדשים  וההסעדה  הלינה  מקומות 
שקיימנו  מיוחד  באירוע  הנגב.  ברמת  הקיימים 
השנה בדוכן, לכבוד מרוץ הצפרות "אלופי הנדידה" 
כמאה  הגיעו  הנגב,  רמת  ילדי  גם  משתתפים  בו 

אורחים שלגמו והתרשמו מיין מדברי תוצרת יקבי 
רמת הנגב.

"זייס"  מחברת  בכיר  כאשר  בגאווה  התמלא  לבי 
הגדולות  האופטיקה  מחברות  אחת  העולמית, 
בעולם, הביט בגלויה של סיליה ודרור מעזוז, שבנו 
ובחיוך  שלהם,  לדיר  סמוך  לקטות  שתייה  בריכת 
רחב סיפר שביקר באתר באביב האחרון, ושזה כבר 

אתר מפורסם מאוד!
המפגש הישיר עם אנשי ציפורים מכל העולם מוביל 
לשיתופי פעולה מוצלחים, החותרים כולם לשמירה 

על ציפורים בכל העולם. וזו בעצם המטרה! 
מידד גורן     

אדם, מקום

אתגרים
היה  המקום  באריאל.  העברתי  ילדותי  רוב  את 
אהבתי  מאוד  בשבילי.  לא  אבל  הכל,  בסך  בסדר 
לטייל, בארץ בכלל ובעיקר באזור השומרון. הייתי 
חניך ולאחר מכן גם מדריך בקבוצה מטעם החברה 
מטיילים,  היינו  אתגרים,  שנקראת  למתנסים 
שירות  לשנת  יצאתי   18 בגיל  לשדאות.  יוצאים 
בניצנה. חיפשתי שנת שירות בדרום בלבד, בתחום 
את  אהבתי  ותמיד  טיולים,  והדרכת  שטח  של 
היו  פה  המכריע  הרוב  בזמנו  המדבר.  את  הדרום, 
חבר'ה מקיבוצים, זה היה פחות נפוץ להגיע מהעיר. 
הייתה לי שנה מאוד טובה, עסקתי בעיקר בהדרכת 
טיולים בבית ספר שדה, פעם בשבוע או שבועיים 
הדרכנו טיולים שנתיים של בתי ספר. אבל מעבר 
לזה הייתי אחראי גם על האוסף חי, היינו נוסעים 
מקומות,  מיני  בכל  להתנדב  שבע  לבאר  לפעמים 

נדב סוויסה, ניצנה

והחאן שיש לי היום זה פרויקט שהתחלתי כבר אז. 

שיישנו בשטח
כמה חודשים אחרי הצבא חזרתי לניצנה. העליתי 
יתן  שבעצם  אירוח,  חאן  להקים  של  הרעיון  את 
במקום  אותו.  וישלים  ההדרכה  למרכז  שירותים 
בשטח.  שיישנו  אז  באכסניה,  יישנו  שהילדים 
בניצנה מאוד אהבו את הרעיון, כי זה שירת באופן 
את  להקים  התחלנו  אז  הצדדים.  כל  את  חיובי 
ושירותים,  מקלחות  גדולים,  אוהלים  עם  החאן, 

מטבח גדול לקבוצות שרוצות לבשל לעצמן.

לאסוף אבנים
בהתחלה היה מאוד קשה, הכל הייתי צריך לבנות 
בנחל  אבנים  לאסוף  של  לרמה  עד  לבד,  לגמרי 
בשביל לבנות. לאט לאט התחילו לטפטף מטיילים, 
גם בתי ספר וגם קבוצות פרטיות. את העבודה מול 
של  ההדרכה  מרכז  בעזרת  פיתחתי  הספר  בתי 
ניצנה, אבל במטיילים הפרטיים הצמיחה לא באה 
רק  אתה  ראשונות  שנים  בשלוש-ארבע  רגע,  בין 
שורד, עושה כל חלטורה שקיימת בפתחת ניצנה. 

מפה לאוזן
מהלקוחות   80% והיום  שלו,  את  עשה  הזמן  אבל 
שמעו  או  בעבר,  פה  היו  שמגיעים  הפרטיים 
משהו  בונים  לאט,  לאט  פה.  שהתארחו  מאחרים 
מפה לאוזן, וכל מי שסיפרו לו בסוף מגיע. הסבלנות 
נבנה  שהכל  העובדה  גם  כמו  עצמה,  את  הוכיחה 
ובקיץ  היום המקום כבר עומד על הרגליים,  לאט. 
הקרוב אני אפילו מרחיב את המקום – אם עד היום 
ל-300  נגדל  אנחנו  אז  אנשים,   120 להלין  יכולנו 

איש, נוכל לכוון גם לבתי הספר הגדולים. 

לבוא בהתחלה
ככה המקום התגלגל עם השנים, אבן על אבן. אם 

לאט לאט, בונים משהו מפה לאוזן, וכל מי שסיפרו לו בסוף 
מגיע

כשכל  בהתחלה,  לבוא  עדיף  ולפתח,  ליזום  רוצים 
יש  לעשות,  מה  עוד  ויש  קיימות  עוד  האופציות 
תחומים שעוד לא נגעו בהם ואפשר לפתח אותם. 
מהמקרים  ב-99%  נחמדים,  אנשים  עם  עובד  אני 
זה אנשים שכיף להיות איתם, לעבוד איתם. אבל 
השבוע  באמצע  כי  יוצא,  כך  כל  לא  אני  לחופשים 
בונים  ובקיץ  יש בתי ספר, בסוף השבוע קבוצות, 
אבל  תיירות,  מבחינת  פה  מת  בקיץ  ומשפצים. 

ההפוגה הזו טובה לכולנו.

גרעין התיישבות
אני היום גר בשכירות בניצנה. מאז שעברתי לכאן, 
להקים  על  דיבור  יש  השירות,  שנת  מאז  ואפילו 
ביישוב גרעין התיישבות. עד לפני שנה זה היה רק 
דיבורים, אבל עכשיו כבר הגיעו משפחות, המהלך 
שגר  מי  בעצם  יקרה.  זה  בסוף  אבל  נתקע  קצת 
ניצנה זה רק מי שעובד כאן, אבל החזון הוא שיהיה 
לעשייה  קשור  בהכרח  שלא  התיישבות  גרעין  פה 
את  יחזק  זה  התיישבות  פה  תהיה  אם  החינוכית. 

המקום. 

סגנון צנוע
לא חסר לי שום דבר, חוץ מאנשים. הפתחה היא 
מקום קטן, חברים וחברה יש גם במושבים מסביב. 
יהיה נחמד אם גם פה יהיה יישוב. אנשים שהם פה 
30 שנה יגידו שהם חיו פה בלי כלום, וגם לפני עשר 
יש  שנים לא היה כלום, אבל היום יש פה בחירה, 
הרבה  קניות,  לצאת,  ומקומות  תרבות  של  שפע 
שלא  שנים,  שלוש-ארבע  לפני  שהיה  למה  מעבר 
רוצה להמשיך לפתח  יותר. אני  או  לדבר על עשר 
את החאן, אבל לא יותר מדי, לשמור על זה כמשהו 
צנוע ולאפשר עלות זולה וסגנון צנוע. משהו פרטי, 
אישי, לא מפלצת אלא משהו שאני אוכל לעשות 

בעצמי. להמשיך כמו שהדברים היום, זה מצוין.

פינת הגינון המדברי

מפגש לא צפוי בין גנן וקרקש

מכיל שמן אתרי ריחני, המשמש בתעשיית הקוסמטיקה

בעת כתיבת שורות אלה הגנן המדברי משוטט בין 
עצי ערמון, סקוויה, אדר ושדר. שמות לא מוכרים 
סיביר  ערבות  כמו  נשמע  באזורינו?  עצים  של 
אלה  רחוק,  כך  כל  לא  זה  אז  קליפורניה?  צפון  או 
הגולן,  בצפון  גולן,  מרום  קיבוץ  של  בגינות  עצים 
הקרקע  מאד...  רחוק  זה  הקרקע,  מבחינת  אך 
למים  מאפשרת  והאוורירית  העשירה  הבזלתית 
לעומק,  מתפתחים  העצים  שורשי  עמוק,  לחלחל 
זאת,  לעומת  מרשימים.  לגבהים  גדלים  והעצים 
כמעט  המים  מהר,  נאטמת  הנגב  הר  של  הקרקע 
להתפתח  קשה  ולשורשים  לעומק  חודרים  ולא 

בתנאים מגבילים שכאלה. 
הצפין  חוץ-לארצית,  באווירה  הגולן,  וממרום 
התגלה  מטר   2,040 ובגובה  החרמון,  למרומי  הגנן 
צהובים  פרחים  עם  מהנגב  מוכר  שיח  לפתע  לו 
ותרמילים נפוחים. החמצן הדליל בגובה לא בלבל 
לא  זהו הקרקש, אך  הגנן, שזיהה את הצמח:  את 
זה הצהוב מהר הנגב, אלא הקרקש הקליקי, הגדל 

בארץ רק בחרמון.

)לוונדר(  אזוביון   : המדברי:  הצמח  פינת 
Lavandula

)אזוב,  אחרים  תבלינים  הרבה  כמו  אזוביון, 
למשפחת  השייך  סוג  הוא  ועוד(,  קורנית  מרווה, 
הים  מאגן  הנפוצים  מינים,   37 בסוג  השפתניים. 
מינים  שלושה  יש  בארץ  ואילו  סין,  ועד  התיכון 
בו  ריחני,  אתרי  שמן  מכיל  האזוביון  בר.  שגדלים 
בגינון  הקוסמטיקה.  בתעשיית  רב  שימוש  יש 
עלים  )בעל  הרפואי  באזוביון  בעיקר  משתמשים 

ירוקים(  עלים  )בעל  המשונן  ובאזוביון  אפורים( 
כשיחים גדולים וריחניים )העלים הם מקור הריח( 

הפורחים זמן קצר באביב. 
אך יש גם מין נוסף בגינות: אזוביון מנוצה, הפורח 
ריח  אין  ולעליו  קטן  יותר  הוא  השנה.  כל  כמעט 
פרחי  שאר  כמו  האזוביון,  של  הפרח  לאחיו.  כמו 
השפתניים, מורכב משתי שפתיים ומכיל בבסיסו 
בדרכה  דבורים.  במיוחד  חרקים,  שמושך  רב  צוף 

לצוף, הדבורה דוחפת את עמודי האבקנים, ואלה 
הדבורה  גבה.  על  אבקה  ומדביקים  מתכופפים 
גבה  על  האבקה  גרגרי  וכך  אחרים,  פרחים  תבקר 
הפרח(  של  הנקבי  )החלק  הפרח  לצלקת  יגיעו 

והפרח יופרה. 
 

גלעד מיכאלי   
www.karkash.com   

אני וחברים מקניה ליד דוכן רמת הנגב ביריד

פותחים שנה
מחנה טלי, 22 בספטמבר

גידי גוב בהופעה
שלל פעילויות מהנות לכל גיל ומצב: יריד מתנות לחגים, שוק איכרים, ספורט אתגרי, סדנה והעפת עפיפונים, מסלול אופניים, 

הפעלות, יצירה, מופעים, בית קפה "רמת הנגב",  ועוד ועוד....חוויה כייפית שמתאימה לכולם. 

הארוע יתחיל בשעה 17:00 
ניתן לרכוש כרטיסים במחיר 20 ש"ח באתר המועצה. שימו לב - ניתן להירשם להסעות מהישובים.  ההרשמה אף היא באתר המועצה.  

ברמת הנגב
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PROTECT פרוטקט
מיגון מתקדם לבתים ולעסקים

תכנון והתקנת מערכות תקשורת

מצלמות אבטחה

מערכות אזעקה מתקדמות

גלאי עשן לפי תקן 1220

מערכות שמע וכריזה

אינטרקום ובקרות כניסה 
)מקודדים תגי קירבה, קורא טביעת אצבע וכו(

שנות ניסיון מעל 20 אזור רמת הנגבשרות בכל 


