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דבר ראש המועצה

מרכז הצעירים ייקרא על שמו של שמוליק ריפמן

כנס המלגות השישי של קרן דיוויס 

ביום עיון שנערך החודש באוניברסיטת בן גוריון 
ביוזמת שר הפנים, לזכרו של שמוליק ריפמן ז"ל, 
מרכז  ויו"ר  הנגב  רמת  האזורית  המועצה  ראש 
המועצות האזוריות, הכריז השר אריה דרעי, חברו 
הקרוב של ריפמן, על הכרה רשמית של המשרד 
והגליל במרכז הצעירים של רמת  הנגב  לפיתוח 
הנגב. מרכז הצעירים יפעל על פי תו תקן רשמי, 
שמעתה  הוכרז  בנוסף,  בהתאם.  תיקצוב  הכולל 

ייקרא המרכז על שם שמוליק ריפמן. 

"זוהי התרגשות גדולה לקבל את הכרת המשרד 
למנהיגות ולעשייה של ריפמן ושל צוות האנשים 

 rng.org.il לעדכונים שוטפים ועוד חדשות מרחבי המועצה, כנסו לאתר האינטרנט שלנו
או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

כראש  לתפקידי  נכנסתי  מעורבים  ברגשות 
המערכת  בהם  חודשים  שמונה  לאחר  מועצה, 
מכהן.  מועצה  ראש  חסרה  הייתה  המועצתית 
המועצה,  מנהלי  עם  יחד  פעלתי  זו  בתקופה 
את  להמשיך  המליאה  וחברי  המועצה  עובדי 
תפקוד המועצה באופן המיטבי, מתוך תחושת 
אחריות גדולה לבית של כולנו. הבחירות הללו 
הותיר  שמוליק  של  הטרגי  ומותו  תוכננו,  לא 
בליבי חלל גדול וגעגוע שלא מרפה לאיש הכל 
האחרון  בעשור  ליוויתי  אותו  הזה,  מיוחד  כך 
מרכין  אני  תפקידים.  של  במגוון  צמוד  באופן 
שהעידן  ויודע  ומשפחתו  שמוליק  בפני  ראש 
הזה  העידן  של  ובסיומו  יחזור,  לא  כבר  שהיה 

נכונו לנו אתגרים גדולים. 
בתקופה שקדמה לבחירתי נפגשתי עם מאות 
וגם  לשמוע  להקשיב,  כדי  המועצה  מתושבי 
המפגשים  לעתיד.  תוכניותיי  את  להשמיע 

ב-23.03 נערך כנס המלגות השישי של קרן דיוויס, בהשתתפותם 
בסימן  התקיים  הכנס  המועצה.  מרחבי  סטודנטים  כ-120  של 
יזמות ומעורבות קהילתית, ובמהלכו יצאו שלושה סיורים שונים 
סיור  כל   .40 ופאב  שיזף  מילכה,  באר  ניצנה,  המועצה:  לרחבי 
סיים את מסלולו בסדנאות ודיונים בנושא השטחים הפתוחים 
במועצה, ובקריאה לתושבים לבוא ולקחת חלק פעיל בהחלטות 
העבירו  הסביבתית  המחלקה  וצוות  שפרן  עלית  המועצה. 

סדנאות והסברים מרשימים ומרתקים.
שתרומתם,  דיוויס,  והזוג  המועצה  נציגי  נכחו  עצמו  בטקס 
ומעבר  מעל  היא  הנגב  רמת  בפיתוח  ושותפותם  מעורבותם 

לטיפוח ופיתוח ההשכלה של תושבי רמת הנגב. 
של  להופעה  מהנוכחים  גדול  חלק  המשיכו  הטקס  סיום  לאחר 
שולי רנד בפאב 40. ככה זה ברמת נגב: מאירוע לאירוע! אין רגע 

דל!
אלו  כל  את  ומזמינים  בכנס  השתתפותכם  על  לכם  מודים  אנו 
מהמועצה אשר מתכננים ללמוד בשנה הבאה לבוא ולקחת חלק 

בתכנית המלגות שלנו.
נתראה בשנה הבאה,      

צוות מרכז הצעירים     

ממפים את מערך המתנדבים לשעת חירום

הפעולות  על  מתבסס  חירום  בשעת  תפקוד 
כחלק  הזאת.  לעת  כהכנה  בשגרה  עושים  שאנו 
התנדבות  מערך  כי  מבינים  אנו  אלו  מפעולות 
יציב ופעיל הינו חלק בלתי נפרד מהיכולת שלנו 
רבים  תפקידים  ישנם  בחירום.  לעצמנו  לעזור 
בשעת  חלק  בהם  לקחת  ניתן  אשר  ושונים 

לורנס וג'ואן דיויס יחד עם ערן דורון

הזוג דיוויס העניק גם השנה מלגות לסטודנטים פעילים חברתית

המחלקה לשירותים חברתיים קוראת לכם להשתתף בשאלון

לוגיסטיקה  מוקדנים,  רגשי,  סיוע  כגון  חירום, 
נושאים  כבר  מהתושבים  מעט  לא  וכדומה. 
צוותי  חירום:  לשעת  התנדבותיים  תפקידים 

החירום היישוביים, מתמיד, יחידת חילוץ ועוד. 
לאור זאת, בימים אלה נבנה שאלון המיועד לכלל 
ולעדכן  תושבי המועצה על מנת למפות, לחדש 

מופיע  השאלון  בחירום.  ההתנדבות  מערך  את 
באתר המועצה, בכתובת:

במיילים  ומופץ   ,http://bit.ly/2nAQiYx
היישוביים. 

נשמח על שיתוף הפעולה של כלל התושבים. 
         צוות המחלקה לשירותים חברתיים

הללו חיזקו בי את הרושם העז לעוצמה הגדולה 
שלנו  וביכולת  המועצה  בתושבי  שקיימת 
שניצבים  האתגרים  עם  בהצלחה  להתמודד 

מולנו.
כידוע, בחוק ההסדרים האחרון לתקציב -2017
מהלך  עולים,  כעיר  המועצה  סיווג  בוטל   ,2018
הארנונה  בתקבולי  עמוק  קיצוץ  שמשמעותו 
 ₪  36,000,000 של  בשיעור  הממשלתית, 
במהלך שמונה השנים הקרובות. לכן המשימה 
לדאוג  תהיה  הקרובה  בתקופה  המרכזית 
לא  המועצה  שבסופו  מסיבי,  כלכלי  לפיתוח 
כלכלי  פיתוח  ללא  מדינה.  לתקציבי  תידרש 
נוכל  לא  המועצה,  קופת  את  מחדש  שימלא 
אתם  אותם  השירותים  איכות  את  לספק 
בבטיחות,  להשקיע  נוכל  לא  לקבל,  מצפים 
בחינוך, בחקלאות, ברווחה, בתיירות, בתרבות, 
השירותים  ובכל  סביבה  באיכות  בביטחון, 
מחויב  אך  ארוך  תהליך  זהו  נותנים.  אנו  אותם 
בפיתוח  תשקיע  המועצה  כן  ועל  והכרחי, 
להבטיח  במטרה  ואמצעים  משאבים  הכלכלי 

את מימוש חזון העצמאות הכלכלית. 
שלושה  פי  על  תתנהל  בראשותי  המועצה 
לשירות  הנכונים  הם  שלהבנתי  עקרונות, 
ושיתוף.  שקיפות  שירותיות,  בימינו:  הציבורי 
עם  יחד  מתכוון,  אני  אלה  עקרונות  פי  על 
שאר העובדים במועצה, לפעול מיומי הראשון 

בתפקיד. 
הנושאים אותם נקדם בתקופה הקרובה, בנוסף 

לפיתוח הכלכלי, יהיו: 
ביישובים  ביישובים:  הבטיחות  השלמת   -

קיימים  במועצה  נוספים  ובמקומות  רבים 
על  נטפל  בהם  חמורים,  בטיחות  מפגעי 
כמבוגרים,  ילדים  המועצה,  שתושבי  מנת 
בבטחה  לנוע  יוכלו  ובכבישים,  ביישובים 

ולחיות בביטחון. 
ביישובים  הדמוגרפית  הצמיחה  המשך   -
פיתוח  תב"עות,  קידום  המשך  הרלוונטיים: 
של  קליטה  למען  ההיצע  והגדלת  מגרשים 
בר  דיור  ויצירת  באזור  צעירות  משפחות 

השגה. 
רבים  ביישובים  המועצה:  וניקיון  נראות   -
ואני  בחסר,  לוקים  והניקיון  הנראות  נושא 
מתכוון לוודא שהמועצה תהפוך להיות מקום 

נקי, מטופח וראוי לתושביו.
-  הקמת תיכון אזורי: השלמת תיכון אזורי עד 

ספטמבר 2019. 
- טיפול ופיתוח מענים לגיל השלישי במועצה: 
מספר התושבים מעל גיל 60 ישלש את עצמו 
תוך פחות מעשור, והמועצה צריכה להתחיל 

להיערך לכך באופן מסודר. 

לפתחי,  שמונחת  האחריות  לגודל  מודע  אני 
לעבוד  מתכוון  אני   – אחד  דבר  מבטיח  ואני 
קשה עבורכם, כדי שרמת הנגב תהיה מקום 

שטוב לחיות בו. 
ולבני  לכם  שמח  חירות  חג  מאחל  אני 
לטייל  הספיק  לא  שעוד  ולמי  משפחותיכם. 
10 המדהים, אז גם  בסוכות ובחנוכה בכביש 

בפסח הוא ייפתח... 
שלכם, ערן     

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני  

עיצוב גרפי: טלי בבאי
מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב  

הפקת דפוס: דפוס דימונה
ד.נ. חלוצה 85515  |  טל. 08-6564169

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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

adva@rng.org.il :מייל

צרו 
קשר

שר הפנים אריה דרעי הכריז כי המרכז יקבל הכרה ותיקצוב ממשלתיים

המצוינים שפועל להרחיב את מעגלי ההשפעה 
של  רחב  במגוון  הנגב,  ברמת  הצעירים  של 
והתרבותי".  הכלכלי  החברתי,  בתחום  פעילויות 
אמר ערן דורון והודה לשר הפנים, למנכ"ל ולכלל 
הכבוד  על  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד  צוות 

והזכות לעשייה משותפת. 

מרכז הצעירים רמת הנגב הוא אחד מתוך רשת 
של כשלושים מרכזי צעירים הפועלים במועצות 
בוועדת הצעירים  האזוריות. המרכזים מאוגדים 
של מרכז המועצות האזוריות, הפועלת לקידום, 
במרחב  הצעירים  מרכזי  של  ותיקצוב  הכרה 

הכפרי. 
משותפים  "חיים  בנושאים  שדן  העיון,  יום 
בנוף  האזוריות  ו"המועצות  הנגב"  במרחב 
ביוזמת  התקיים  הישראלי",  המוניציפאלי 
הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  והשר  הפנים  שר 
המועצות  מרכז  בשיתוף  דרעי,  אריה  והגליל 
האזוריות ומועצה אזורית רמת נגב. ביום העיון 
השתתפו נשיאת אוניברסיטת בן גוריון ואנשי 
הפנים  משרדי  מנכ"לי  דורון,  ערן  אקדמיה, 
מרכז  יו"ר  והגליל,  הנגב  הפריפריה,  ופיתוח 
המועצות האזוריות וראשי רשויות מקומיות, 

בני משפחתו של ריפמן ז"ל ורבים אחרים.

הבית:  ליד  סרט   21:00 חמישי,  יום    6.4
לה לה לנד

"לה לה לנד" הוא סיפור אהבה מוזיקלי בין פסנתרן 
קשה יום לבין שחקנית מתחילה בלוס אנג'לס של 
ימינו. סרט על האושר והכאב שאנו חווים במהלך 
בפרסי  זכה  הסרט  חלומותינו.  להגשמת  המסע 
מקורי,  פסקול  צילום,  בימוי,  על   2017 האוסקר 
עיצוב וכן על השחקנית הטובה ביותר, אמה סטון.

שחקנים: אמה סטון, ריאן ג'וסלינג, ג'יי.קיי.סימונס. 
במאי ותסריטאי: דמיאן שיזל. 

המדובר,  המיוזיקל  לנד",  לה  "לה  הביקורת:  מן 
יצירה מענגת ועשויה לעילא, אלא גם  הוא לא רק 
סרט מלנכולי, עמוק ובלתי נשכח, על הפער בין מה 

שהיה ומה שהיה יכול להיות.
כרטיס בעלות 25 ₪ לרכישה באתר המועצה. 

21.4 שישי ציוני: "קום והתהלך בנגב..." 
מפגש המשלב הרצאה ושירה אודות הארץ, רגביה 
ואנשי החזון המתהלכים לאורכה ולרוחבה, עם זאב 
עיבודים  עם  אפרתי,  גדעון  המוזיקאי  ולצדו  זיוון 
בביצוע  וחדשות.  ישנות  לקלאסיקות  מרעננים 
המועצה  של  ובוגרים  צעירים  והרכבים  סולנים 

האזורית רמת נגב.
אודיטוריום המכון לחקר ישראל והציונות במדרשת 

בן גוריון, בין השעות 9.30-12.30.

 ,08-6592103 שטרית,  בן  שוש  והרשמה:  לפרטים 
המכון למורשת בן גוריון.

תחזית תרבות 

וגם קצת שאר רוח – לכבוד הפסח...
ַּפֲעֵמי ָאִביב / חיים נחמן ביאליק

ַמִים, ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת, ָּגְבהּו ְׁשֵמי ַהּׁשָ
ַוִּיָּגלּו ֶמְרַחִּקים ְּבִהיִרים, ַרֲחֵבי ָיַדִים –

ַעל-ָהָהר עֹוְמדֹות ַרְגֵלי ָהָאִביב!
ַעל-ַהִּמְגָרׁש ִעם-ֶׁשֶמׁש ֵאִדים ַחִּמים ִמְׁשַּתְּטִחים,
ִמן-ָהֵעִצים ָהְרֻטִּבים ְּפטּוֵרי ִציִצים ִמְתַּפְּתִחים –

ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּסִביב.
עֹוד ְמַעט ְוִהְׁשַּתְּפכּו ִּבְפָרִחים ְלָבִנים

ַּגם-ְנעּוַרי ַהֲחָדִׁשים ַוֲחֹלמֹוַתי ַהְיָׁשִנים,
ִּכי ַּגם-ָּבם ָנְׁשָבה רּוַח ָהָאִביב.

ּוִמְּלָבִבי ַהָּמֵלא ָּכל-ֲהִגיִגי ָאִׂשיָחה,
ּוִבְדָמעֹות ַמְזִהירֹות ְׁשחֹור ֵיאּוִׁשי ָאִדיָחה -

ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִמָּסִביב!

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

וכרגיל – כל תכנית היא בסיס לשינויים...
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התקופה האחרונה הייתה רוויה בפעילויות, מגני הילדים ועד הגיל השלישי

ירוקים עם תעודות
גנים  על  מעדכנים  אנו  זו,  בתקופה  שנה  כבכל 
חדשים שקיבלו הסמכה ל"גן ירוק" ונוספו למעגל 
הסביבתית,  היחידה  במועצה.  הירוקים  הגנים 
אגף החינוך והגיל הרך והרשת הירוקה מקדמים 
גננות  ומעודדים  במועצה  לקיימות  החינוך  את 
הסמכת  של  היעד  לקראת  התהליך,  את  לעבור 

כלל הגנים במועצה לגנים ירוקים. 
הקריטריונים להסמכת גן ילדים ירוק הם:

1. תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית המשלבת 
את נושאי החינוך הסביבתי בארבעה נושאים.

2. פעילות קהילתית סביבתית.
3.ביטוי התנהגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח 

החיים בגן.
הגנים שהוסמכו השנה הם: "סלעית" ממרחב עם 
בניהולה של קרן אומר, שהוסמך לגן ירוק מתמיד, 
גן "ברוש" מרתמים בניהולה של אושרית כהן וגן 
"רותם" מקדש ברנע בניהולה של הדר עתל. כל 

הכבוד לגננות, לצוות הגן, לילדים ולהורים!
הנוספים  הירוקים  לגנים  מצטרפים  אלו  גנים 
ברתמים,  "רותם"  טלי,  במחנה  "צבר"  במועצה: 
ו"יעלים"  "רימון"  "אלון",  בטללים,  "דרור" 
בוקר,  בשדה  "עופרים"  גוריון,  בן  במדרשת 
"ניצן"  ברביבים,  "רימון"  שדה,  במשאבי  "הדס" 
מתמיד(  ירוק  הוא  )ניצן  ברנע  בקדש  ו"גפן" 

ו"רימון" באשלים.

שבוע שמירת טבע בבית ספר משאבים
בפעילויות  הספר  בבית  צוין  בשבט  ט"ו  שבוע 
הסביבתית:  היחידה  בהובלת  חלקן  מגוונות, 
התחלנו בדיונים והרצאות בכל כיתות בית הספר 
לקראת  פתוחים",  "שטחים  המושג  להכרת 
השטחים  בנושא  הציבור  שיתוף  של  תהליך 

משולחנה של היחידה הסביבתית

אירועי פורים במועצה

מופעים, הצגות וסרטים

הורים  כמה  התארגנו  שנים  כעשר  לפני 
מהמדרשה, כדי לעשות קצת "שמייח" לילדיהם 
במקלט  קטנה  פורים  בהצגת  השכנים,  וילדי 
ההתלהבות  עם  שביישוב.  צין  נווה  שכונת  של 
התיאטרון  כיום  וגדל.  הלך  הסיפור  הקהל  של 
תושבי  ושחקנים  שחקניות  כ-15  מונה  שלנו 
המדרשה, כולם מתנדבים, כאלו שלמדו משחק 
וכאלו שסתם אוהבים להשתטות מול קהל. אנו 
ובוחרים  ההופעה  לפני  כחודשיים  מתאמנים 
)הפסקות  ולהורים  לילדים  קריצות  עם  נושא 
החשמל והמים התכופות, התיכון האזורי ועוד(. 

במדרשה, היישוב הגדול במועצה, אין אף מבנה 
ציבור השייך לתושבים. כך יוצא שבכל שנה אנו 
פתחי  על  ומחזרים  שאפשר  איפה  מתאמנים 
באחד  להופיע  לנו  שייתנו  השונים  המוסדות 
הרגע  לפני  כחודש  השנה,  שלהם.  האולמות 
גויס  מהמועצה:  הודעה  פתאום  קיבלנו  הגדול, 

התקציב להופעה ב… רביבים! 
בבוקר היום הגדול הגענו נרגשים לאולם גולדה, 
הדדי:  היה  שההלם  נראה  מכירים.  כולנו  אותו 
של  המוקפדת  מההתנהלות  הופתענו  אנחנו 
וקורין,  "צוג"?(  לעזאזל  זה  )מה  מקצועי  אולם 
הופתעה  האולם,  של  המיתולוגית  המנהלת 
שמח  לעשות  באו  שבעיקר  החובבים  מחבורת 
לפני  שעה  הזרקורים  מול  הסלפי  זה  )"מה 
ההופעה?"(. למעשה, בלי קורין שהורידה אותנו 
תיאטרון  בהלכות  פרק  אותנו  ולימדה  לאדמה 
מקצועי, לא היינו מתגברים על תקלות ההגברה 
תוקנו  בהופעה  הקטנות  התקלות  והתאורה. 
באלתור קל, וכולנו נהנינו מההצגה פיטר פן של 

פורים התשע"ז. מקווים שגם אתם! 
צוות התיאטרון הקהילתי של מדרשת בן-גוריון: 
נועה בר אור, טלי ברונר, מורן סגולי, טל בוחניק, 
לוי-רוזנבאום,  שירית  איתיאל,  ימית  סדן,  קרן 

שבוע שמירת טבע בבית ספר משאבים

חבורת החובבים שבעיקר באו לעשות שמח

רחלי בן דוד, עופר בילר, מיכל שמש, יעקב ברגר, 
וחבורת  אור  בר  קובי  דוד,  חדווה  גלילי,  אמיר 
והילה  נעמי  איתיאל,  עמרי  האבודים:  הילדים 
גילת, רותם ברגר, מעיין בוחניק,  באב"ד, מיקה 
נעמה בילר, מאיה ברנס, נעמי כרמלי, איילה לב, 

נעמה לוי, מיה מינצקר והילה מיכאלי.
בילר;  עמית  הגברה:  פיינגולד;  אביתר  קלידים: 
תפאורה: ויאולה כרמלי, מיכל מוזס, מיכל שמש 
ונועה בר  ועפרה יצחק; כוריאוגרפיה: הדר רוזה 

אור.

רכזת  גור,  לרחל  להודות  מבקשים  אנחנו 
התרבות שלנו, שתמכה לאורך כל הדרך, ודאגה 
לעובדי  המקומי,  מהוועד  לתפאורה  לתקציב 
שאפשר  והציונות  ישראל  לחקר  בן-גוריון  מכון 
האזורית  ולמועצה  שלהם,  באולם  להתאמן  לנו 
 – לפרויקט  המימון  את  גייסה  אשר  נגב  רמת 

ובלעדיה בעצם כל השדרוג הזה לא היה קורה. 
ניפגש בפורים הבא!

אמיר גלילי     
מדרשת בן גוריון  שבוע שמירת טבע בבית החינוך "צין"   

השנה צויין השבוע בסימן "שטחים פתוחים"

 – חדשה  למסורת  בתקווה  פתחנו  החודש 
לימוד. ישבנו במבנה אחד במרחב עם – ערבי 

מבוגרים, בני נוער, סטודנטים, דתיים, חילונים 
ומעניין,  אינטימי  היה  הלימוד  שביניהם.  ומה 
 – היהודית  התרבות  בנושא  עסקנו  ובמהלכו 
יהודית? האם עדיין קיימת  מהי בכלל תרבות 
הזו  בארץ  דווקא  למה  יהודית?  תרבות  בחיינו 

קיימת תרבות יהודית? ואיזו? 
 – בחיינו  הפנאי  בתרבות  עסקנו  בהמשך 
תכלית  מהי  בחיינו?  תופסת  היא  מקום  איזה 
הוכחה  הינו  המפגש  מטרתה?  ומהי  התרבות 
אין  מקום.  בכל  ליצור  אפשר  שתרבות  לכך 
או  הארץ,  למרכז  אוטובוסים  אחרי  לרוץ  צורך 
לרדוף אחר אמנים שלפעמים קשה להם להגיע 

לדרום שלנו. 
 – ניצור  שאנו  תרבות  היא  שלנו  התרבות 
תרבות הפריפריה, שבה אין יותר מדי קניונים, 
יש  זה  בגלל  ובדיוק  קולנוע,  בתי  או  מסעדות 

מקום למשהו חדש – למידה, מפגש והיכרות.

פיטר פן לנצח 

או: איך התחלנו ממקלט קטן וסיימנו באולם ברביבים

וחינמית  בחג הפורים התקיימה פעילות מגוונת 
ומשרד  המועצה  בתמיכת  המועצה,  ביישובי 

התרבות והספורט.
ביום ראשון 12.3 התקיים הפנינג ססגוני לתושבי 
עזוז.  ליד  בארותיים  בחורשת  ניצנה,  פתחת 
ומופע  מוזיקליים  מופעים  דוכנים,  כלל  ההפנינג 
קרקס. מזג האוויר הסגרירי ברחבי המועצה לא 

הורגש בחורשה, וההנאה הייתה רבה.
פורים  הצגת  התקיימה  יום  אותו  בערב 
המסורתית של התאטרון הקהילתי של מדרשת 
בימת  על  הראשונה  השנה  זו  והפעם  בן-גוריון, 
זה(.  בעמוד  ידיעה  )ראו  ברביבים  גולדה  אולם 
האולם היה מלא לחלוטין בהורים, סבים וילדים, 
אשר נהנו מביצוע מקורי ומוצלח של "פיטר פן" 
עם צוות שחקנים בוגרים וצעירים. נציין לטובה 
באמצעות  מראש  הוזמנו  הכרטיסים  מרבית  כי 

אתר המועצה!
למחרת, יום שני 13.3, התקיים 
שדה  באגן  גם  פורימי  הפנינג 
שהתקיים  האירוע,  בוקר. 
בן- במדרשת  הצהריים  אחר 
פורימיים,  ביתנים  כלל  גוריון, 
מוזיקה  מופע  חוץ,  משחקי 
בהשתתפות הקהל "לא נפסיק 
אמן  של  מופע  וכן  לשיר" 
השונים  הדוכנים  את  קרקס. 
כיתה  תלמידי  הפעילו  באירוע 

ח' של בי"ס צין. כל הכבוד! 
הפורים  אירועי  לסיום 
הסרט  של  הקרנה  התקיימה 

"פלאפל אטומי" במועדון לחבר בקיבוץ משאבי 
שדה. הסרט עצמו צולם באתרים שונים במדרשה 

הפתוחים ברמת הנגב.
המשכנו בהפנינג לכיתות א'-ג' בהנחיית חברת 
בהכנת  התנסו  הילדים  הטבע".  עם  "יוצרים 
ממוחזר,  נייר  הכנת  ריחנית,  תבלינים  ערכת 
מרפא  צמחי  מובייל  פויז,  בשם  ילדים  משחק 

וסבון והכנת ארנקים מאריזות חטיפים.
כיתות ד'-ה' עברו סדנה במסגרת מיזם "תיקון 
שלטים  הספר  לבית  והכינו  מירוחם,  עולם" 
מעץ ישן, ע"י שיוף ועבודה עם פטיש, מסמרים 

וחוטים.
ה'  ד',  ג',  שכבות  תלמידי  יצאו  במהלך השבוע 
ו-ז' לטיולים בטבע ברוח החג. בהמשך תצאנה 
בטקס  קינחנו  השבוע  לסיכום  השכבות.  שאר 
בבית  הירוקות  המנהיגות  קבוצות  שארגנו 
בצמיחה",  ו"מנהיגים  הגן"  "שומרי  הספר: 

בהובלת מיכל אקיאן.

אין גיל לקיימות
צוות היחידה הסביבתית בשיתוף דינה ארנוני, 
שותף  היה  החינוך,  מחלקת  של  תרבות  רכזת 
השלישי  הגיל  לחברי  העשרה  תוכנית  לבניית 
במו"פ  התארחו  ההרצאות  קיימות.  בנושאי 

רמת הנגב.
המפגש הראשון הועבר על ידי גיא רותם, אקולוג 
בנושא  במועצה  הסביבה  איכות  ועדת  ורכז 
אגרואקולוגיה. אגרואקולוגיה הינה גישה מדעית 
ואקולוגים  סביבתיים  פתרונות  למצוא  שמנסה 
הגידול  קצב  בשל  מזון  של  מוגבר  בייצור  לצורך 
הפגיעה  את  לצמצם  בכדי  וזאת  באוכלוסין, 
בשירותים שהמערכת האקולוגית מספקת לבני 

האדם ולמגוון הביולוגי.
במרחב  וחשיבותם  עצים  בנושא  השני,  המפגש 
רכזת  גל-אור,  אורלי  ידי  על  הועבר  הציבורי, 

החינוך של היחידה. במפגש שוחחנו על חשיבות 
העצים, הכרנו עצים מיוחדים ונחשפנו למאבקים 

סביב עצים מרחבי העולם.
מקומי  "בוחרים  בנושא  היה  השלישי  המפגש 
והועבר ע"י ד"ר  וקיימות,  – מזון  ואוכלים בריא" 
הסביבתית.  היחידה  מנהלת  שפרן,  וייל  עלית 
בין  ההשקה  נקודות  על  שוחחנו  במפגש 
התוכנית  את  הצגנו  וכן  וקיימות  בריאות  מזון, 

המועצתית בנושא. 
המפגשים היו מהנים ומעניינים, הן למרצים והן 

למשתתפים!

למעלה מ-120 תלמידים העבירו שיעורים בנושאי טבע 

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

היה  מקומיים.  ניצבים  בו  ומשתתפים 
משעשע לראות זאת. תודה לכל השותפים 

והמשתתפים בכל האירועים!
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בבית הספר הדתי התקיים בחודשיים האחרונים 
תהליך לבחירת שם קבוע לבית הספר. התלמידים 
למדו על שמות ילדים ומשמעותם, כללים לבחירת 
שם לתינוק וכללים לבחירת שם לבי"ס. במקביל, 
גיל  מותאמת  פעילות  ערכו  הכיתות  מחנכות 

בנושא שמות.
הילדים   – כיתתיות  בחירות  נערכו  הבא,  בשלב 
והשמות  כיתתיות  בחירות  נערכו  שמות,  הציעו 
החלה  זה  משלב  ביה"ס.  תלמידי  לכלל  נחשפו 
אווירת תעמולת בחירות ע"י שלטים ועידוד של כל 
כיתה ובחירתה. לסיום, התלמידים הכינו בכיתות 
תעודות זהות ליום הבחירות ובעזרתן הצביעו ביום 
הבחירות בהצבעה חשאית אישית בקלפי, בה כל 

תלמיד בחר שני שמות.
רשימת השמות שהוצעו: אפיקי מים, אורי אורבך, 
בארי, דרך הנגב, חלוצי הנגב, להב"ה, נאות הנגב, 

נגב ישראל, נגב סיני, שער הנגב. 
תלמידים,  יחד,  התכנסנו  אדר  י"ט  שישי  ביום 
מורים, הורים, סבים וסבתות, מנהלת אגף החינוך 

שש מדליות לשחייני רמת נגב באליפות ישראל

של  הגמר  משחי  התקיימו  פברואר  חודש  בסוף 
 .10-14 לגילאי  מטר   25 בבריכות  ישראל  אליפות 
על  היה  באליפות,  השתתפות  להבטיח  מנת  על 
השחיינים להתברג בין 20 הראשונים במוקדמות 
עמדו  זו  במשימה  כן.  לפני  כחודש  שהתקיימו 
בהצלחה 11 שחיינים – כמות שיא של משתתפים 

מקבוצתנו אי פעם.
את  לשפר  השחיינים  הצליחו  הגמר  במשחי 
ולהפוך  ניכרת,  בצורה  מהמוקדמות  הישגיהם 
אליפות זו למוצלחת ביותר בהיסטוריית השחייה 
דורגה  הקבוצתי  בדירוג  נגב.  רמת  של  הקצרה 
הקבוצה במקום ה-17 מבין כ-60 קבוצות, כשמבין 

הקבוצות בנגב דורגה הקבוצה שניה.
לעומת האליפות הקודמת, בה הושגו שתי מדליות 
ארד ע"י שני שחיינים, באליפות זו הצליחו שלושה 
משחייני הקבוצה לעמוד על במת המנצחים ובסך 
במדליות  זכה  כהן  ניב  מדליות:  שש  להשיג  הכל 
גב  ו-200   )1:19.37( גב  ל-100  במשחים  כסף 
במשחה  ארד  מדליית  עם  ללויה  נעם   ;)2:47.20(
100 חזה )1:14.59(; והלל ספוזניק שזכה במדליית 
כסף  מדליית   ,)2:36.45( גב   200 במשחה  ארד 
נוספת ב-200  ומדליית כסף   )1:13.20( גב  ב-100 

מעורב אישי )2:38.47(.
עוד בלטו עפרי דולינסקי עם מקום 5 ב-100 פרפר, 
6 ב-50 חופשי, ניב כהן עם  שי גורבמן עם מקום 
חופשי,  ב-100   5 ומקום  חופשי  ב-50   4 מקום 
פרפר,  ב-200   11 מקום  עם  רוזנבאום  לוי  תמנע 
נעם ללויה עם מקום 6 ב-200 חזה, לירון עמר עם 
מקום 7 ב-200 גב, יובל קליין עם מקום 13 ב-100 
8 ב-50 חופשי,  גב, קמילה הרשקוביץ עם מקום 
יהל יפת עם מקום 18 ב-200 חזה ואיה איתן עם 
ו-13 ב-400 חופשי. בנוסף  11 ב-200 חזה  מקום 
גם  שליחים,  מקצי  בשלושה  השחיינים  התחרו 
הבנות  לעשות  הגדילו  תוצאות.  שיפור  תוך  בהם 
בגילאי 12-13 )הלל ספוזניק, איה איתן, תמנע לוי 
רוזנבאום ושי גורבמן( שלראשונה נכנסו לעשיריה 

הראשונה - מקום 9 במשחה 4*50 מעורב.
יום  השחיינים  קיבלו  מהאליפות  החזרה  לאחר 
מנוחה, וחזרו לטרוף את הבריכה לקראת אליפות 

נבחרת רמת הנגב שלחה מספר שיא של שחיינים

המשלחת כללה 11 שחיינים

שעתיד  האזורי,  התיכון  של  ההיגוי  ועדת 
בחודש  הוקמה   ,2019 בספטמבר  להיפתח 
נציגים  כוללת  ההיגוי  ועדת  האחרון.  אוגוסט 
וכן  חינוך,  אנשי  רובם  המועצה,  יישובי  מקרב 
החינוך,  בתחומי  במועצה  תפקידים  נושאי 
ועדת  והקהילה.  הפסיכולוגי  השירות  הרווחה, 
עיקריים  תחומים  שלושה  על  אמונה  ההיגוי 
לפונקציות  היישובים  תושבי  בין  הקשר   –
בניית  במועצה;  התיכון  הקמת  על  האמונות 
ואיתור  הספר;  בית  של  החינוכית  הפרוגרמה 

הצוות החינוכי של בית הספר.
אחת  ההיגוי  ועדת  נפגשת  עבודתה,  במסגרת 

לוחות  את  בונה  שבועות,  לשלושה 
בסוגיות  דנה  להקמה,  הזמנים 
את  ומשקפת  מרכזיות  חינוכיות 
כן,  כמו  בישובים.  הרוח  הלכות 
עורכת ועדת ההיגוי סיורים לימודיים 
ופורצי  השראה  מעוררי  ספר  בבתי 
הנעשה  על  ללמוד  מנת  על  דרך 
בעולם החינוך העל-יסודי בישראל. 
במהלך  ההיגוי  ועדת  ביקרה  כך, 
תיכונים  בשלושה  האחרון  החודש 
הנגב  מבואות  בתיכון  בירושלים, 
צפית  ובתיכון  שמעון  בני  במ.א. 
ועדת  ארגנה  כן,  כמו  יואב.  במ.א. 
תושבי  פגישות  סבב  את  ההיגוי 
מלכיאור,  ספי  ד"ר  עם  המועצה 
במועצה,  וקהילה  חינוך  אגף  ראש 
את  המועצה  תושבי  חלקו  בהן 
בנוגע  וחלומותיהם  רעיונותיהם 

לתיכון שבדרך.
ביישובים,  הפגישות  סבב  בעקבות 

נעים להכיר – ועדת ההיגוי של התיכון האזורי

יולי  המדינה בבריכות ארוכות שתתקיים בחודש 
במכון וינגייט.

המאמנים  לצוות  התומכים,  להורים  רבה  תודה 
המסור ולמנהל האדמיניסטרטיבי אולג קליין.

אנו מזמינים את כולם להצטרף לחוויית השחייה 

גם  למהלך  לגייס  שתפקידה  ועדה  תת  הוקמה 
את בני הנוער, אלו שאחיהם ילמדו בבית הספר. 
עם  "צעירים"  צוות  נפגש  פעילותה,  במסגרת 
מועצת הנוער וביקש ללמוד ממנה מהו בית הספר 
עבור בני נוער, על מה אסור לוותר, מה הופך מוסד 

חינוכי לבית שני וכיצד נכון עבורם ללמוד.
בחודש שעבר קיבל התיכון האזורי הכרה בצורך 
להקמת  בוועדה  אושר  התיכון  החינוך:  ממשרד 
בתי ספר במינהל הפיתוח, תוקצב וקיבל בשעה 

טובה סמל מוסד.
חודשי הפעילות הבאים של ועדת ההיגוי יוקדשו 
עקרונות  אותם  החינוכית,  הפרוגרמה  לכתיבת 

"ויקרא שמו בישראל..."
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ד''ר ספי מלכיאור וראש המועצה הנכנס ערן דורון. 
חשפנו  ההורים,  עם  ויצירה  למידה  פעילות  אחרי 
ברוב  שנבחר  הקבוע  שמנו  את  רושם  רב  בטקס 

מועצת הנוער מייעצת לוועדת ההיגוי

קולות: ''נגב סיני''. מזל טוב!
ישראל יוקל     

מנהל בית הספר     

– בשחייני רמת הנגב תוכלו למצוא לימוד שחייה, 
ולא  אימונים לילדים ומבוגרים, שחייה תחרותית 

תחרותית לכל הרמות והגילאים.

הילדים של היום – הם האלופים של המחר!

בית הספר הדתי ברמת הנגב בחר שם קבוע

חינוכיים מנחים עבור בית הספר, אשר עתידים 
לשקף את אופייה של קהילת רמת הנגב, תכנית 
חדשנית  ופדגוגיה  המועצה  של  לחינוך  האב 

המתאימה למאה ה-21.
המועצה  תושבי  את  מזמינה  ההיגוי  ועדת 
להשמיע את רעיונותיהם, לסייר איתנו ולקחת 
בדוא"ל  אלינו  פנו  ההקמה.  בתהליך  חלק 

.daphna@rng.org.il
 

              דפנה כהן 
              מתאמת וועדת ההיגוי

תחרות רובוטיקה לבתי ספר

בתחרות השתתפו עשר קבוצות תלמידים מרמת הנגב והאזור

במסגרת שיתוף הפעולה בין מרכז המדעים בירוחם לאגף החינוך ברמת הנגב, נערכה במתנ"ס רמת הנגב תחרות רובוטיקה אזורית. לתחרות הגיעו 
10 קבוצות תלמידי כיתות ג'-ה' מבתי ספר שונים ברחבי הנגב: משאבים, צין, ממ"ד רמת הנגב, רותם ממצפה רמון וקול יעקב מירוחם. 

לימודי הרובוטיקה שולבו השנה לראשונה במערכות הלימודים ברמת הנגב, ובמסגרתם נחשפים התלמידים למדעים ולטכנולוגיה באמצעות בניית 
רובוטים מלגו, מנועים וחיישנים, שאמורים לבצע משימות שונות על-ידי תכנות במחשב.

 Out Door התחרות כללה מספר תחנות, ביניהן, מלבד בדיקת ביצועי הרובוט, גם חדרי שיפוט בנושא ערכי הקבוצה, אתגרי חשיבה ופעילויות 
Training הממחישות את חשיבות שיתוף הפעולה בקבוצה. מזג האוויר היה נפלא, וכמאה תלמידים התרוצצו בחדווה בין התחנות השונות ברחבי 

המתנ"ס. 
תודה גדולה לצוות המתנ"ס שאפשר את הקמת האירוע ועזר בצורה נדיבה בארגון. יישר כוח לכל המשתתפים, המדריכים, המורים והמנהלים, 
אשר תומכים בפרויקט ובתלמידים, נוכחים באימונים ובתחרויות, מעודדים וממריצים, וממשיכים לעבוד במרץ לקראת התחרויות של סוף שנת 

הלימודים הנוכחית. בהצלחה!

השם נבחר לאחר תהליך ארוך ובבחירות חשאיות

הוועדה מנווטת את תהליכי הקמת בית הספר
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ממש כמו לידת תינוק, גם מרכז ההורות שנפתח 
זה עתה במועצה בשיתוף מלא עם מרכז הצעירים, 
לידה  כמו  וממש  "בבטן",  חודשים  מעט  לא  עבר 
המרכז  גדול.  ואושר  קשיים  במכאובים,  לווה 
השטח  מן  שעלה  נרחב  קהילתי  צורך  מתוך  נוצר 
בהריון  ולנשים  להורים  וחברותא  ייעוץ  בתמיכה, 
ולאחר לידה בפרט, ובריכוז הידע המקצועי בתחום 

ההורות במקום אחד.
בית  יהווה  ההורות  מרכז  זאת,  רואה  שאני  כפי 
נושא  בכל  המועצה,  רחבי  מכל  להורים  וכתובת 
ועד  ללידה  החל מהכנה  להורות,  ועניין הקשורים 
יהיה  המרכז  בוגרים.  לילדים  כהורים  התפקוד 
כעוגן ובו זמנית גם דינמי בהתאם לצורכי הקהילה. 
לפני שבוע נפתח לראשונה המרכז ואירח את ליגת 
לה לצ'ה בהובלת ורד לב. ליגת לה לצ'ה ידועה בכל 
הארץ ולה סניפים רבים, כעת גם אנחנו הצטרפנו 

נפתח מרכז הורות חדש ברמת נגב
המרכז ילווה הורים מהכנה ללידה ועד בחינוך ילדיהם הבוגרים

ביותר  הדרומי  הסניף  להיות  וגאים  זו  למשפחה 
נשים  של  מכובדת  קבוצה  הגיעה  למפגש  שלהם. 
להרגיש  גדול  תענוג  והיה  המועצה,  רחבי  מכל 
ולוותה  הנשים  בקרב  שנוצרה  החברותא  את 

בקטנטנים מתרוצצים ושמחים. 
וקורסים  סדנאות  ירכז  המרכז  השנה,  בהמשך 
בנושאים שונים, כגון: הכנה ללידה, עזרה ראשונה 
יוגה  לידה,  לאחר  התעמלות  הנקה,  לתינוקות, 
בנוסף,  וכדומה.  הורית  וסמכות  גבולות  בהריון, 
המרכז יארח הרצאות מתחלפות בנושאים שונים 
ויפעל לטובת הקמת קליניקה  להורות,  הקשורים 
מתחלפת, אליה יגיעו אנשי מקצוע שונים בהתאם 
לדרישה. להתקשרות ופרטים נוספים ניתן לפנות 

אליי בטלפון 052-4400550. 

                   שבא ביטון

תנועת הנוער שלנו מורכבת מהרבה אנשים בעלי 
למה  התנועה  את  שהופכים  שונים,  תפקידים 
ועד  גרעינרים  דרך  ד'  בכיתה  מחניכים  שהיא, 
משמעותיות  דמויות  יש  אבל  ורכזים.  מדבי"ם 
מאוד בתהליך הזה, שבלעדיהן לא היה קורה שום 

דבר, ואלה הם המד"צים שלנו.
החניכים  למען  ופועלים  עובדים  הם  השנה  כל 
פעולות,  כותבים  ובמועצה,  ביישובים  שלהם 
הלב  את  נותנים  טיולים,  מדריכים  משקיעים, 
אנחנו  כלל  בדרך  לחיקוי.  מודל  ומהווים  והנשמה 
מסתכלים על כך כאל משהו מובן מאליו, אבל יש 
הכל  עוצרים  אנחנו  שבו  השנה  במהלך  אחד  רגע 
על  תודה  ההשקעה,  על  תודה  תודה.  ואומרים 
מביאים  שאתם  החיים  שמחת  על  תודה  הרצון, 

אתכם ופשוט תודה שאתם אתם.
שלם  יום  מקדישים  אנחנו  השנה,  באמצע 
שנקרא  ביום  שלנו,  היקרים  המדריכים  להוקרת 
ב-21  השנה  התקיים  המדריך  יום  המדריך".  "יום 
במו"פ  התכנסנו  מדהימה.  חוויה  והיה  בפברואר 
ומרתק.  חווייתי  יום  של  לתחילתו  אשלים  שליד 
היתולי מלא בתחנות שונות  קזינו  התחלנו בערב 
הימרו  המדריכים  ג'ק.  ובלאק  רולטה  פוקר,  כמו 
לפרסים  מכן  לאחר  המירו  שאותם  ז'יטונים  על 
יוצאת דופן ממה שאנחנו רגילים  מגניבים, חוויה 
סטנדאפ  להופעת  המשכנו  משם  לעשות. 

אומרים תודה למדריכים
יום המדריך הוא רגע של הוקרה לצוותי המדריכים ביישובים

מתנדבים  עם  הביטבוקס",  "צמד  של  משעשעת 
מוכשרים שלנו מהקהל.

באמת  לא  הזה  היום  הפעילויות,  כל  למרות  אבל 
לכן  תודה.  נגיד  ובאמת  רגע  נעצור  לא  אם  שווה 
המשכנו לטקס מרגש שמוקדש כולו להם. ברכות 
ונאומים מספי מלכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך, 
משלי ליכט, רכזת תנועות הנוער ושלווה ארקוסין, 
של  מצחיק  סרטון  הוקרן  בנוסף  ההורים.  נציגת 
המדריכים  את  שבירכו  שלנו,  היקרים  המד"בים 
סיימו  לא  הם  אבל  מביכה,  וקצת  מצחיקה  בדרך 
את ברכותיהם שם. רון קיזלר, המד"ב של משאבי 
מרגשת  ברכה  שהקריא  המד"בים  נציג  היה  שדה, 

ומעצימה. 
חייבים  היינו  המרגשים  החלקים  שבין  כמובן 
הגיע  ופה  צחוק,  של  אלמנטים  קצת  להכניס 
תפקידנו, הגרעינרים. העלינו בפניהם הצגה קטנה 
במועצה  טיפוסית  צוות  ישיבת  נראית  איך  על 
את  הבכנו  ובעיקר  להם,  שכתבנו  בשיר  והופענו 

עצמנו בשביל לראות את החיוך על הפנים שלהם.
כדי להפוך את היום הזה לטיפה יותר אישי, בסיום 
הערב התקבצו כל יישוב עם עצמו וכל מדריך קיבל 
שלפי  שלו,  האישיים  מהחניכים  ברכות  מספר 
זה החלק המרגש באמת. לראות שלא רק  דעתנו, 
המועצה מעריכה אותך, אלא גם החניכים שלך, כי 

הם החלק החשוב באמת.

המשך  לכם  מאחלים  שלנו,  אהובים  מדריכים  אז 
שנת הדרכה חווייתית ומעצימה, ושוב, תודה.

                אוהבים
                גער"ן 12 ומועצה אזורית רמת נגב

דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

החינוך הוא הנשק הכי טוב נגד מלחמות
לפני כל מה שאגיד: נשבע לכם באימא שלי היהודייה, 
שאני בהכרתי המלאה, קודם לכל יהודי )יכול להיות 
ישראלי  כך  אחר  נודד(,  יהודי   – עלינו  לא   – אפילו 
)מה שמקבע אותי מהנדודים( ואחר כך גם ציוני )מה 
ולבסוף  במקום(,  לקיבעון  אותי  הביא  מה  שמסביר 
אני גם שייך לכלל הפרטים של המין האנושי, לאמור: 
אם  האוניברסלי.  במובן  אדם  גם  להיות  גאה  אני 
כדור  לצבא  אתגייס  מהחלל,  חוצנים  אותנו  יתקיפו 
בחפירת  טוב  אני  האנוש.  בני  לאחינו  לעזור  הארץ 

מנהרות.
הקדמתי דברים אלה על מנת שלא אצטרך להתנצל 
שבירת  של  בהקשר  בניצנה  עושים  שאנו  מה  על 
חומות וגבולות בתחום החינוך והאקטיביזם האזרחי. 
יעיל  הכי  הנשק  הוא  שהחינוך  אמר  חכם  איש 
למלחמה בבערות ובגזענות. הבעיה היא שהנשק הזה 
גרעיני  לא  הוא  איטית,  פעולתו  פקקטה!  נשק  הוא 
ואפילו לא בקצב פיצוץ של דינמיט, הוא בקושי נבוט 
נדרש  להכרעה  להגיע  מנת  על  האבן.  תקופת  של 
שטפי  של  שחורים  סימנים  והרבה  מתמשך  מאמץ 
למי  בקיצור,  מפוספסות.  ממכות  בציפורניים  דם 
שאין אידיאל ואמונה והרבה סבלנות, זה ממש לבחור 

עבודה בחרא של מקצוע.

חוויה משפיעה
אבל כשאני מנסה לשחזר מה "חינך" אותי, אני מבין 
שזה לאו דווקא הדעתנות ולא פתרון משוואה ארוכה 
אני  אלא  באמצע,  ריבועי  שורש  עם  נעלמים  בשני 
הולך בזיכרון לחוויה של דברים שחדרו לי למוח ללא 
המוח  בקרום  עמוק  עמוק,  לי  שקדח  משהו  מילים. 

וחדר בכל החושים.
ביום  אותי  זוכר  אני  דוגמא.  אתן  להמחיש  כדי 
כיתתי  בני  עם  הולך  ג',  בכיתה  כשהייתי  השואה, 
היינו  ולגבורה.  לשואה  ההנצחה  לאתר  דרך  כברת 
לבושים בחולצות לבנות. הלכנו בזוגות שלובי ידיים, 
בהליכה.  ראוי  מבנה  על  שנשמור  הקפידה  והמורה 
לא הבנתי למה ההוא ברמקול התבכיין בתפילת "אל 
מלא רחמים", ואפילו נבהלתי בהישמע הצפירה. אני 
מהדור שעבר כמה מלחמות, ולכן קול הצפירה צרוב 

לי בשכל באונה שמעלה את פחד המלחמה... 
זהו לכאורה סיפור פשוט של תמול שלשום כשהייתי 
"אלף  בו  שאומרים  המקום  זה  זהו  אבל  ימיי,  בדמי 
דוקטורים לא יצליחו )לרפא( וללמד אותי" את זה! זה 
בא מהיניקה של החוויה מן החוץ לפנים. כי בדרך כלל 

היום אנו טובים בלעשות מהשפה לחוץ... 
כל אחד מאתנו יוכל בוודאי להיכנס לאיזה מקום של 
ב"לימוד  דווקא  ממש  היה  לא  שבו  מכוננת,  חוויה 
התקשרות  איזו  יש  אלא  המידע,  של  והסבר  עמוק" 
יכול להיות טיול של  זה  פנימית בחיוג ישיר לחוויה. 
עם  הטיול  את  זוכרים  "אתם  בשיר:  כמו  התנועה, 
ועל ההמשך של החוויה כבר  המדריך ההוא שאול", 

אמרו: והשאר זיל גמור.
 

מכפיל המשפיע הפנימי
את  רק  לא  מחנך.  בתור  מחפש  אני  בדיוק  זה  את 
נאומי המילים הנאלצות והקוגניציה של הדיבר האחד 
הייתה אומרת במרוקאית  זה אימא שלי  על  עשרה. 
תקנית "זיוני שכל" )המילים שמורות במערכת(. אני 

מחפש את ההשפעה התת סמויה. 
את  ורואה  ניצנה  של  בשבילים  עובר  כשאני  יום  כל 
לעצמי  מתאר  אני  ודתות,  תרבויות  בין  המפגשים 
מכפר  בדואי  ילד  של  במוח  מתרקם  שאולי  מה  את 
הנוער הבדואי היחיד מסוגו בארץ, לילדי הבדואים – 
נווה מדבר – ניצנה. מתרקם מפגש של ילד כזה מביר 
הדאג' עם שין שין בן קיבוץ, שעוד מעט יהיה טייס 

או  ניצנה(  בוגרי  טייסים   19 הדורות  במהלך  לנו  )יש 
בסיירת מטכ"ל )יש לנו למעלה מ-30 כאלה(. המפגש 
המשפיע.  מכפיל  הוא  הסמוי  המתמשך,  השקט, 
או  המיצ"ב  מבחני  לתוצאות  קשור  שלא  המשפיע 
שין,  שין  עם  הבדואי  הנער  של  במפגש  הבגרות. 
שנוצר  הפנימי  השינוי  מכפיל  של  הפקטור  מתהווה 

בחנוך.

שובר שוויון במערכה על השוויון
מתוך הגישה הזו, בחרנו את יום השוויון האביבי 21.3 
על מנת לקבץ את כל חניכי ועובדי ניצנה בעת אחת 
על גבעה אחת. היה זה מחזה שלא רואים כל יום על 
פני כדור הארץ שלנו, המשמיד עצמו לדעת. לפאתי 
האימם  עם  הבדואים-המוסלמים  התפללו  דרום 
סדאם, המורה לערבית ולדת האיסלם. אמנם עם שם 
מפחיד אבל עם אישיות מקסימה. יחד הם כרעו לכיוון 
מכה. במרכז התקבצו נוצרים אוהבי ישראל מצרפת 
התקבצנו  בצפון  הכנסיות.  כנוהג  למזרח,  והתפללו 
לכיוון  בטליתות  והתפללנו  )ויהודיות(  יהודים  מניין 

ירושלים.
התפללנו בכל השפות. שיא "הבלבול המאורגן" היה 
שנזכרתי  מזל  לשופר.  תוקע  בעל  מצאתי  כשלא 
בדויד הכומר הצרפתי, שהוא אלוף בתקיעות מעצם 

יום השוויון האביבי 
היותו נגן חצוצרה. הוא תקע בשופר אחר הדרשה על 
ההר, כמו שלא נשמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים. 
הוא הביא לנו הרבה תקיעות, שברים ותרועות. אחר 

כך גם הבדואים התלהבו וערכו ניסוי צופרים שופרי.

סטאז' בפליטות
השנה בחרנו להתפלל ביום השוויון לשלום הפליטים. 
הם  האנושות.  של  החלשה  החוליה  הם  הפליטים 
תולדה של מלחמה וגזענות ומלחמות דת. ולכן ביום 
בדרכו  איש  אחת,  כאגודה  כולם  עלינו  הזה,  השוויון 

ובאמונתו, להתפלל לשלומם. 
"פועל"  בבניין  שם  שהייתה  שהחוויה  לי  ברו 
הנוער  מבני  רבים  של  בליבם  תפעל  ו"התפעל" 
הוא  )שגם  ולהג  ומלל  הסבר  בה  צריך  שלא  כחוויה 
של  הרגש  אבל  והעובדות(,  הפרטים  לידיעת  חשוב 
אטום  עוד  אולי  הוא  האחר,  עם  והשיתוף  האחדות 
אדמת  של  והחומרים  המולקולות  במבנה  אחד 
העולם הזה. האדמה הזו יכולה להיות פורייה ויכולה 
להיות אדמת מריבה חרוכה. אנו עם של פליטים בני 
סטאז',  ועשינו  בשרנו  על  משהו  שלמדנו  פליטים, 
יכולים וצריכים לעזור למי שעוד לא הבין מה זה פליט 
ולא לוותר על חירותנו, אותה נתרגל עוד מעט, בליל 

הסדר הבא עלינו לטובה.  אירוח אזרחים ותיקים במהלך חג הפסח תשע"ז
"כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח", 

לקראת חג הפסח הקרב ובא, המחלקה לשירותים חברתיים פונה לתושבי המועצה הנימנים עם אוכלוסיית האזרחים וותיקים, 
חסרי עורף משפחתי ומציעה אפשרות להתארח בבתי אבות בהסדר עם משרד הרווחה. 

האירוח הינו במימון מלא במהלך חג הפסח וכולל  טיפול אישי וארוחות חמות.

לפרטים:
veredh@rng.org.il :ורד חדידה - מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, טלפון: 08-6564145, מייל

המרכז יארח קורסים, סדנאות והרצאות בנושאים 
שונים הקשורים להורות

המדריכים בערב קזינו היתולי
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אדם, מקום

גדלתי לתוך האפרטהייד
בפרטוריה,  מפה,  דרומה  ק"מ   8,000 נולדתי 
שנה  נולדתי  אפורה.  בירה  עיר  אפריקה,  דרום 
אפליה  האפרטהייד.  של  הרשמית  ההופעה  לפני 
חברתית הייתה מאז ומתמיד בדרום אפריקה, אבל 
המפלגה  כאשר  חוקי  תוקף  קיבלה  היא  ב-1948 
לטובת  ירדה  היא  ממנו  לשלטון,  עלתה  הלאומית 
נלסון מנדלה ב-1994. אז גדלתי לתוך האפרטהייד, 
כל  לו  התנגדה  אבל  תחתיו,  חיה  שלי  המשפחה 
יותר  התנגדתי  אני  גם  שהתבגרתי  וככל  השנים, 

ויותר. 

לעלות או להתחתן
המשפחה שלי הייתה ציונית, אבל גם ענייה. אבי 
נאלץ למעשה לבחור אם לעלות לארץ או להתחתן, 
בן- נקרא  כלכליים. סבי מצד אבא  אילוצים  בגלל 

ציון, והוא השפיע מאוד על גישתי לחיים. לקראת 
בחרדה  היה  היהודי  העולם  כשכל  הימים,  ששת 
מגוייס  של  עבודה  מקום  למלא  התנדבתי  גדולה, 
בגלל  ברוך  למעיין  אותי  שלחו  בארץ.  אלמוני 
ביחד  הקיבוץ,  של  אפריקאים  הדרום  השורשים 
אפריקה.  מדרום  אחרים  מתנדבים  הרבה  עם 
אז  התרשמתי  ומאוד  לרביבים,  התגלגלתי  משם 
מהחברה ומהחברים. צורת החיים הקיבוצית מאוד 

מצאה חן בעיניי, ועדיין מוצאת חן בעיניי...

הסנונית הראשונה
אחרי חצי שנה חזרתי לדרום אפריקה בגלל שהייתי 
באמצע לימודי כלכלה, והמשכתי ללמוד אבל בלי 
כל עניין. שנתיים לאחר מכן החלטתי סופית לעלות 
לישראל. ידעתי שאני מגיע לרביבים, וגם הקיבוץ 
ידע את זה. מהמשפחה המורחבת הייתי הסנונית 
בני  הרבה  הגיעו  אחריי  ארצה.  שעלתה  הראשונה 
דודים, אבל המעגל הקרוב – אחותי והוריי – נשארו 
בדרום אפריקה. בזכות ישראלית שלימדה עברית 
את  בארץ  פגשתי  נסיעתי,  לפני  אפריקה  בדרום 
וכיום  יום הכיפורים התחתנו,  יעל. לאחר מלחמת 

יש לנו ארבעה ילדים ועשרה נכדים. 

מייק סמואלסון, רביבים

חימם את ליבי
לרביבים  משותפת  בחווה  לעבוד  אותי  שלחו 
ומשאבי שדה )ולפני זה גם לחצרים ושדה בוקר(. 
מאוד אהבתי את העבודה הפיזית, וגם את לימוד 
החקלאות באופן אוטו דידקטי, זה חימם את ליבי. 
עברתי  משם  אספסת.  היה  עליי  החביב  הגידול 
לשטחי הפלחה שלנו, הייתה לי גם תקופה קצרה 
ענף  את  ריכזתי  גם  הימים  וברבות  בתעשייה, 

החקלאות.

אוהב לרכוב
של  מסדרה  חלק  לב,  התקף  לי  היה  ב-2002 
כשהשתחררתי  מהם.  שסבלתי  רפואיים  מקרים 
מבית החולים החלטתי לפתוח דף חדש והתחלתי 
ספורט,  סוגי  במגוון  התאמנתי  גופנית.  בפעילות 
דבר  אופניים,  על  הרכיבה  זה  שתפס  מה  אבל 
אוהב  כלל  בדרך  אני  הפנסיה.  לאחר  שהגברתי 
לרכוב לבד, אבל שמח לפעמים עם חברים או עם 
אותי  גרר  יוסף  מור  אייל  לפני כמה שנים  קבוצה. 
לסמן שבילי אופניים באזור צומת משאבים. זה לא 
היה מפעל מוצלח במיוחד, אבל זה הקנה לי איזה 

שהוא רקע בתחום.

הללויה, אבטיח, מנגו
בשם  המועצה  של  ארעי  בתושב  פגשתי  ב-2012 
בהולנד,  שגר  אזרח אמריקאי   ,)Quinn( קווין  קני 
שהוא  לי  סיפר  הוא  ישראל.  אוהב  אדוק,  נוצרי 
רוצה לקבוע שביל אופניים חדש לנקב באזור נחל 
הבשור, והצטרפתי אליו. לאחר חצי שנה של עבודה 
סיימנו את השביל, וחגגנו את זה בשתיית כוס יין 
משהו  פה  לנו  יש  "קני,  לו  אמרתי  בוקר.  בחוות 
כאלה.  שבילים  הרבה  מכיר  לא  אני  מיוחד.  מאוד 
 Queen's המלכה',  'דרך  לשביל  לקרוא  רוצה  אני 
ממש  הוא  והתנפח,  כעס  קני  שמך".  על   ,Way
 Where I come from a 'queen'" אדום:  נהיה 
לנו  is not a nice thing!". הוא אמר שמי שנתן 
זה  הכח  ואת  הרעיון  ואת  הדרך  ואת  הנקב  את 
וכך  הללויה.  ולומר  אותו  לשבח  ועלינו  מלמעלה, 
מאוד  שביל  זה  "הללויה".  לשביל  לקרוא  הוחלט 
מיוחד בגלל הנופים ובגלל הבדידות, ואפשר להגיע 
או דרך הדרך האדומה בנחל הבשור, או דרך חוות 
זית המדבר. לאחר השביל הזה המשכתי לסמן עוד 
הללויה  שכמו  ומנגו,  אבטיח   – שבילים  שלושה 
לפני  ממש  שהשלמתי  ומסלול  בשלוחות,  יורדים 
הזה  המסלול  על השלוחה.  ולא  בנחל  שרץ  שבוע, 
שגדל  ומרפא  תבלין  צמח  שם  על  געדה,  נקרא 

בוואדיות שחונים. 

לא רוצה קלגסים
כמי שגדל בדרום אפריקה באותן שנים, אני רואה 
היום גם בישראל תופעות של אפרטהייד, של פחד 
מהזר, אפילו שהוא אמור להיות שווה זכויות. ברגע 
שעוברים את הקו הירוק, זה חד משמעי. לא הרבה 
זמן אחרי שהגעתי לרביבים, הופיע פה חנן פורת. 
מפעל  על  האוכל  בחדר  החברים  בפני  הרצה  הוא 
ההתנחלות העתידית. אני זוכר את עצמי קם ואומר 
לו "אתה עושה לי חשק לחזור לדרום אפריקה, כי 
אותו מצב פוליטי הולך להתהוות בשטחים". לצערי 
הרב, ברבות הימים צדקתי. לא נוח לי להיווכח שוב 
עם  יהיה  מה  עצמי  את  שואל  ואני  באפרטהייד. 
קלגסים  יהיו  שהם  רוצה  הייתי  לא  שלי,  הנכדים 
בשטחים. מצד אחד איך אני אהיה ציוני כלפיהם, 
אני אגיד להם לא ללכת לצבא? ומצד שני אם הם 
ילכו לצבא הם יהיו החיילים של האפרטהייד. אין לי 
שום בעיה שילכו לצבא בשביל להגן על המולדת, 
אבל לא בשביל לממש חלום של התנ"ך. המדינה 
בסכנה על הרקע הזה. וזה כל כך כואב לי כמישהו 
שכיוון את חייו לכיוון הציונות. זה לא שנולדתי כאן 
ואני מוריד את הראש עד חלוף הסערה. באתי הנה 
בשביל הרעיון הציוני, ואנחנו הולכים לכיוון שמסכן 

את עתיד המדינה בגלל השטחים.

מה שתפס אותי זה הרכיבה על אופניים

פינת הגינון המדברי

זמן להאבקה

בעונה זו היא ממלאת את הוואדיות. לענת המדבר

ריחם  את  מפיצים  עוד  האחרונים  הרותם  פרחי 
משפחת  פרחי  בשיאה:  והפריחה  בגינות,  המתוק 
ושזיף  נקטרינה  משמש,  אגס,  תפוח,   – הוורדיים 
שטחים  ויוצרים  חגיגי,  ובוורוד  בלבן  מקשטים   –
אם  האדמה.  על  וורודים  לבנים  כותרת  עלי  של 
פירות  בניצני  להבחין  אפשר  היטב,  מתבוננים 
אם  רק  נוצר  הפרי  לתפרחת.  מתחת  זעירים 
ידי  על  זה  במקרה  הפרח,  של  האבקה  מתבצעת 
רק  מתעניינות  אלה  דבורים  חשש,  אל  דבורים. 
בצוף, ואין להן שום עניין לעקוץ עוברים ושבים או 

גננים מדבריים. 
חמסינים,  מגיעים  פסח,  סביב  זאת,  בתקופה 
הפרחים  את  להפיל  עלולה  חזקה  מזרחית  ורוח 
שעץ  הסיבות  אחת  זאת  האבקה.  בוצעה  טרם 
סיבות  פירות.  לתת  לא  שפרח,  למרות  עלול,  פרי 
אחרות יכולות להיות שהפרח לא הואבק או שהעץ 
פירות.  להניב  הדרושים  המינרלים  את  קיבל  לא 
ידנית  להאביק  ניתן  מואבק,  לא  שהפרח  במקרה 
ע"י העברת אבקה מפרח לפרח עם מברשת קטנה. 
בצמח הפסיפלורוה לדוגמא שיטה זו עוזרת להניב 
מספיק  מקבל  לא  שהעץ  במקרה  פירות.  יותר 
יש לדשן את העץ בדשן שמכיל את כל  מינרלים, 
המינרלים )חנקן, אשלגן, זרחן( וכן מיקרואלמנטים 
ועוד(. את הכמות המדויקת יש  )ברזל, אבץ, מנגן 

לשים לפי סוג העץ, הקרקע והעונה.

המדבר  לענת  המדברי:  הצמח  פינת 
 Artemisia sieberi

לענת המדבר היא מהצמחים השכיחים והחשובים 

המורכבים,  למשפחת  השייך  לענה,  לסוג  בנגב. 
מינים  ו-5  העולם,  ברחבי  מינים  כ-180  יש 
הלענה  היא  בגינות  ביותר  הנפוצה  הלענה  בארץ. 
השיחנית, הידועה בכינויה "שיבא", שגדלה לשיח 
גדול ופרוע. לענת המדבר היא צמח קטן עם עלים 
בעונה  זעירה.  צהובה  פריחה  עם  ירוקים/אפורים 
רעננות,  בלענות  מלאים  באזור  הוואדיות  זאת 
היא  הקיץ  בהמשך  החזק.  ריחן  את  המפיצות 
נקראת  הלענה  בערבית  ויבשה.  אפורה  נעשית 
 – Artemesia – שיח', ואילו השם המדעי של הסוג

הוא על שם אלת הציד היוונית, ארטמיס, שגילתה 
לאדם את סודותיה הרפואיים של הלענה. במסורת 
צמחי  מחשובי  היא  הלענה  העממית  הרפואה 
טיפול  מחלות:  לשלל  ריפוי  סגולות  עם  המרפא, 
בנזלת ובשיעול, כאבי בטן, תולעים, הכשת נחשים 
ועקיצת עקרבים, לחץ דם גבוה, מחלות לב, סוכרת, 

הורדת חום ועוד.      
גלעד מיכאלי, משתלת קרקש   

מדרשת בן-גוריון   
www.karkash.com   

החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ 
מודיעה:

הזדמנויות עסקיות לבעלי עסקים ברמת הנגב   

אירוע "מדברן"
3.6.2017 – 28.5.2017

בשנה שעברה סופקו שירותים שונים למחנה אירוע 
"מדברן",  בערך של למעלה מ- 4,000,000.00 ₪ .

השנה, צופים כי מספר המשתתפים באירוע יעלה מ- 
7500 ל-10200.   

השנה אנו מפרסמים רשימת צרכים לאספקה ושירותים, 
ע"י בעלי עסקים ברמת הנגב.

המעוניינים להשתתף יפנו ישירות אל: אהרון אבידן,
צוות קשרים אסטרטגיים, עמותת מדברן

050-5521817
A avidan@netvision.net.il

רשימת הנושאים המלאה
באתר המועצה

קני קווין ואני על שביל "הללויה"




