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דבר ראש המועצה
2018- תכנית חומש למועצה 

2013
כתבנו,  האחרונים  בחודשים 
מזכירי  המועצה,  מליאת 
המחלקות  ומנהלי  הישובים 
במועצה, את תכנית החומש 
למועצה לשנים 2018-2023. 
היא  החומש  תכנית  תכלית 
המועצה  חזון  למול  להציב 
לגזור  ומהם  אלו  לשנים  המרכזיים  היעדים  את 
ותעדוף  המועצה  תקציב  העבודה,  תכנית  את 
האתגרים והמשימות. עבודה לפי תכנית ארוכת 
משמעותיים  תהליכים  הנעת  מאפשרת  טווח 
המשאבים  הקצאת  גם  כמו  טווח,  וארוכי 
האנושיים והכלכליים של המועצה באופן מיטבי, 
על  שנוסחו  כפי  המועצה  מטרות  את  המשרת 
המועצה,  וצוות  המזכירים  המליאה,  חברי  ידי 
חיים  זאת מתוך מטרה לספק לתושבים איכות 
ברמה הגבוהה ביותר. מטרות המועצה שהוגדרו 
והצמיחה  ההתיישבות  החיים:  תחומי  בכל  הן 
השירות  הישובים,  נראות  החינוך,  הדמוגרפית, 
ידי  על  אושרה  החומש  תכנית  ועוד.  לציבור 
מליאת המועצה , בעתיד היא תוצג על ידי ראש 

המועצה בישובים ותהייה נגישה לציבור.

הקמת אגף שפ"ה
נראות  הצבת  ובעקבות  החומש  מתכנית  כחלק 
הוחלט  מרכזי,  כיעד  הציבורי  המרחב  וניקיון 
שפ"ה  אגף  למנהלת  קפלן   הילה  את  למנות  
)שיפור פני המועצה( וסביבה אשר מאגד בתוכו 
את מחלקות התברואה, סביבה, אשפה, תפעול 

ואחזקה מוניציפאלית.

פתיחת כביש 10 למטיילים בסוכות
ונוף  טבע  מורשת,  באתרי  התברכה  הנגב  רמת 
מהיפים בארץ ואפילו בעולם. התיירות היא מנוף 

 - ולראייה  תעסוקתי,  ופיתוח  כלכלית  לצמיחה 
15,000 איש הגיעו לאזור בחופשת סוכות,  מעל 
נסעו בכביש 10 ופקדו את אתרי התיירות. הציבור 
הנפלא  במרחב  ובחר  ברגליים  הצביע  הישראלי 
טובה  עדות  ואין  חופשתו  את  בו  לבלות  שלנו 
מזו לאיכותם של הנוף, האוויר והאוכלוסייה של 

רמת הנגב.

מפעל ה-40 לזכר יוסי יפה
בחודש האחרון הסתיים מפעל ה-40 לזכרו של 
יוסי יפה ז״ל, מג״ד גדוד 66 של חטיבת הצנחנים 
ששת  במלחמת  ירושלים  את  ששחרר   )55(
הימים. כ -  2,000 בני נוער של תנועת המושבים 
פרצו  ימים,  שלושה  ובמשך  המועצה  על  פשטו 
ביישובים  גינות  שיפצו  נחלים,  ניקו  שבילים, 
כוח  ישר  האזור.  בכל  מדהימה  עבודה  ועשו 
לבני הנוער, למדריכים ולמארגנים. המפעל הזה 
צדקנית  )הקצת  הביקורת   כל  שלמרות  מבטא 
הנוער  בארץ,  היום  הנוער  מצב  על  לומר(  יש 
אדירה  תקווה  נותן  הארץ  רחבי  מכל  שהגיע 
ואופטימיות גדולה לנוער מסור, אכפתי, מתנדב 
שהמפעל  למועצה  גדולה  גאווה  זו  ומחויב. 
התקיים באזורינו, ואני גאה על האופן שהמועצה 

התחברה למפעל היפהפה הזה.

ביטול קיצוץ למים ומענקים לחקלאות
מופלאה  רק  לא  היא  הנגב  ברמת  החקלאות 
שואבת  ואבן  כלכלי  מנוף  אלא  וחדשנית, 
להתיישבות. בהקשר לכך -  שתי בשורות טובות 
מאד, פרי  עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה. 
הראשונה -משרד החקלאות הודיע על פתיחת 
נוהל תמיכה בחקלאים חדשים  בגובה 40%, עד 
חדש  חקלאי  שכל  היא  המשמעות  ש"ח.  מיליון 
יוכל לקבל עד 400,000 ש"ח לטובת משק חדש 
אל מול השקעה של מיליון  ש"ח. כמו כן ,נבחנת 
ותמיכה  ישנים  משקים  לחידוש  האפשרות 

בחדשנות במשקים קיימים. הבשורה השנייה 
 .2018 נוגעת להקצאת המים לחקלאות לשנת 
את  לאמץ  החליטה  המים  רשות  מועצת 
המלצות משרדי הממשלה ולקיים דיון ציבורי 
בנוגע להקצאות המים לחקלאות. עוד החולט, 
ויידרש קיצוץ, הוא יבוצע רק לאחר  כי במידה 

ניסוח מתווה פיצוי.

שותפויות
משלחות  שתי  נסעו  האחרונים  בשבועות 
לקהילות  הנגב  רמת  ונוער  צעירים  מרכז  של 
"תכניות  במסגרת  בדנוור  שלנו  השותפות 
שגרירים". המשלחות מחזקות את הקשר עם 
חברינו  עם  ההדוק  הקשר  ואת  היהודי  העם 
הנגב  לרמת  יגיעו  השנה  בהמשך  ים.  מעבר 

משלחות הגומלין.

יום האזכרה השנתי לדוד בן גוריון
האזכרה  תתקיים  שבועות  מספר  בעוד 
הראשון,  ישראל  ממשלת  לראש  השנתית 
ונשיא  הממשלה  ראש  במעמד  גוריון,  בן  דוד 
קברניטי  שיחלקו  הכבוד  למרות  המדינה. 
המדינה לבן גוריון ולמורשתו, התחושה היא כי 
הנגב לא ניצב בראש סדר העדיפויות הלאומי. 
למרות זאת, ואולי בשל כך,  המועצה  ממשיכה 
)כפי  וההתיישבות  הפיתוח  להמשך  לפעול 
שאנחנו עושים כיום ברבים מיישובי המועצה(, 
במילוי  מרכזי  כחלק  הסביבה  על  שמירה  תוך 
אני  ישראל.  מדינת  של  הלאומיות  המשימות 
יומם  מסדר  ישכח  לא  הנגב  כי  לוודא  מתכוון 
רק  ולא  שבשגרה  כעניין  המדינה  ראשי  של 

פעם בשנה.

שלכם, ערן דורון
ראש המועצה,
eran@rng.org.il 
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גם אתם שותפים! סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

shmullt@sde-boker.org.il :מייל

צרו 
קשר

קוראים וכותבים - נגזר דינם של העצים והירוק במדרשת בן גוריון. אלון גלילי

 1963 בשנת  הוקמה  בוקר  שדה  מדרשת 
מלכתחילה כבסיס למחקר ארכאולוגי של הנגב 
ובהמשך כמרכז חינוכי, על פי חזונו של דוד בן-
גוריון, המתמֵצה במילותיו "הנגב עוד יהיה פורח". 
שמעון פרס, ידידו ויד ימינו של דוד בן גוריון הביא 
צמד גננים חרוצים, מסורים ורחבי מעוף מקיבוץ 
אלומות. הושקעה מחשבה רבת היקף במראיתו 
של הישוב: בתכנון נקבעו שתי מדשאות גדולות 
לרווחת התושבים ולשמחות. במרכזן נבחרו עצי 
נוף ונוי שיינשאו לגובה רב, "שוברי רוח" בחורף 
ו"מֵצלים" בקיץ: אורן, ברוש, תמרים, זית ורימון. 
והשבילים.  הדרכים  לצידי  נשתלו  ונוי  נוף  עצי 
שמשו  אכן  המדרשה  של  הראשונות  בשנותיה 
המדשאות למפגש תושבים, להנאה, מפלט וצל 
המקום.  תושבי  לכלל  חברתי  ולגיבוש  לילדים 
השתילים והנטיעות היוו גם "גני ניסיון" ולשם כך 
גם עצים אחרים הנזכרים בתנ"ך  ונשתלו  ניטעו 

וכן צמחים שאינם ילידים – מכנף נאה, קזוארינה 
הצמחים  ושגשג,  פרח  המקום  נוי.  צמחי  ועוד 
העצים  וצל  המדשאות  לתפארת,  וצמחו  עלו 
לאורחים  להוריהם,  לילדים,  מפגש  מקום  היוו 
המבקרים במקום ופריחתו של הישוב ושגשוגו 

נבעו לא במעט ממראהו. 
לפני שנים מספר נפל דבר. מסיבה שלא הוסברה 
זו  בוקר,  שדה  מדרשת  הנהלת  מובנת.  ואינה 
את  הפסיקה  לתפארה,  המקום  את  שהקימה 
השקיית העצים והדשאים ואלה- חלקם מתים 
והנותרים גוססים למוות. גזר דין מוות הוטל על 

כל הירוק במדרשה- והוא מתבצע.
ואפס  השקיה,  אפס  גוריון,  בן  במדרשת  היום, 
 180 נספרו  לאחרונה  ההשקיה.  מערכת  תיקון 
נכרתו  שהומתו,  בוגרים  עצים  ושמונים!(  )מאה 
ונגדעו ועוד עשרות עצים במצב גסיסה. גזר דינם 
לייבוש והשמדה ולא רק באופן סמלי הוא גם גזר 

להפקת המגזין שתי מטרות עיקריות:
שנעשה  את  התושבים  לידיעת  להביא   •
של  השונים  האגפים  ובאמצעות  במסגרת 

המועצה.
והתייחסות  עמדות  לדעות,  במה  לשמש   •

של התושבים לנעשה במועצה.
קיימים טורים קבועים של כותבים: "סיפורים 
מסוף העולם שמאלה" )דוד פלמ"ח(, "פינת 
הגינון המדברי" )גלעד מיכאלי( ו"ציפורימפו" 
כמו  טורים,  כותבי  לעוד  נשמח  גורן(.  )מידד 
למשל "המלצה לטיול" או "סיפורו של אתר" 
למערכת",  "מכתבים  לקבל  נשמח  ועוד. 

הערות, דעות, עמדות ועוד. 
יעקב שמול

הזמנה להשפיע
חשיבותו של מגזין רמת הנגב

קוראים כותבים - חלוצה/משאבי שדה בת שבעים / זאב זיוון

)מנבטים  הנקודות  י"א  עליית  שלאחר  בשנה 
שבעה  עוד  לנגב  עלו  ונירים(  בארי  ועד  וחצרים 
ניתן להם שם  לא  יחד,  עלו  כיוון שלא  יישובים. 
להם  וקראתי  למחקר  משלי  הוספתי  משותף. 
"יישובי העיבוי". כך בין רביבים - המצפה הדרומי 
שלושה  נוספו  מערב  שבצפון  לגבולות   )1943(
יישובים: חלוצה הדרומית, רמת הנגב )שהייתה 
ושורשים  היום(  של  צאלים  למחנה  מצפון 
שהחליפה את שמה לצאלים. ארבעת היישובים 
הנוספים היו: מבטחים )שזזה ממקומה הראשון 
שתי  בן  הביטחון,  בית  את  אחריה  והותירה 
של  הירקות  חממות  בין  היום  הניצב  הקומות, 
חקלאי האזור(. חזעלה אליה נשלחו שני גרעינים 
)חזעלה  בשרון  נחשונים  את  לימים  שהקימו 
הייתה ממערב לנאות חובב של היום( ואת סעד 
במערב הנגב שהיא גם היישוב השישי בסדרה, 
האחרונות  גבים.   קיבוץ  היא  עקיבא  ושדה 

בשבעה, רמת הנגב וחלוצה הוקמו ב19.11.1947 
את  שהציתה  האו"ם  החלטת  לפני  ימים  עשרה 
במאי,  עשר  החמישה  עד  העצמאות.  מלחמת 
יישוב  עוד  רק  בנגב  קם  המדינה  הכרזת  מועד 
אחד כיישוב משלט על כביש הנגב הפנימי מניר-
עם צפונה: קיבוץ ברור-חיל שמתיישביו היו עולי 
תנועת 'החלוץ' ממצרים. מבין שבעת היישובים 
הנגב  רמת  מהמפה:  ונמחקו  שניים  שרדו  לא 
שבע  באר  לכיבוש  שקדמו  שבימים  זו  וחזעלה. 
במבצע יואב חשבו למקם בה את 'אפיקים בנגב' 
החדשים.  הנגב  ליישובי  האזורית  הבירה  כעיר 
שבע  באר  משנפלה  מהמפה  שנעלמה  תכנית 
הטבעית,  הדרכים  וכצומת  הנגב  חטיבת  בידי 

הייתה למטה החטיבה ואחר כך לבירת הנגב.
בריאיון עם כרמלה אלון שהקימה יחד עם אבישי 
הבראשית  ימי  לזכר  הראשונים'  'צריף  את  ז"ל 
על שנות העשור השני  היא אמרה  של הקיבוץ, 

הקשות  השנים  היו  ש:"אלו  בנגב  להתיישבות 
במים,  המחסור  המלוחים,  השדות  ימי  ביותר". 
הניסיונות בלימנים ובאיסוף שיטפונות שלא היו 
לדרך המלך בחקלאות המקומית, הנסיעה לבקש 
עבודה בגבעת ברנר הרחוקה, ימי חרמ"ש ור"ם 
ומפעל המתכת לייצור מיטות סוכנות.  את היש 
'שגיב',  מפעל  ועד  האזורי  הספר  מבית  הנוכחי 
בית  ועד הרעיון המבריק של  משטחי החוחובה 
מפעם,  הכוללות  הכיתות  בין  שנוסד  הארחה 
חברי  בוודאי  המועצה  עלון  דפי  מעל  יתארו 
הקרב  החג  את  לאזכר  רציתי  רק  אני  הקיבוץ. 
ובא: שבעים שנה לחלום שהיה והוגשם. כה לחי.

ד"ר זאב זיוון ומשפחתו היו חברי קיבץ שדה בוקר 
הנוער  כפר  את  ניהל  זאב   .1987  –  1965 בשנים 
בניצנה בין השנים 1987 עד 1996. ניהל את התיכון 
הסביבתי בשנים 2001 – 2003. מזה 20 שנה מלמד 

במחלקה לגיאוגרפיה של אוניברסיטת בן גוריון. 

דין מוות וביצועו על חזונו של דוד בן גוריון. תושבי 
המדרשה, כמעט כנתינים חסרי השפעה, רואים 
וידם קצרה מלהושיע.  את המצב בעיניים כלות 
נראה שאת יוזמי וגורמי הייבוש אין צורך לחפש 
וקל למצוא. יש לעשות זאת כעת ומהר לתיקון 
יודע מי הכתובת לכך. באין  ואין  המצב המעוות 
ישראל  ממשלת  היא  הכתובת  אחרת  כתובת 
והמועצה האזורית רמת הנגב. מן הדין ומן הצדק 
קודם.  אחת  שעה  ויפה  בדבר-  יתערבו  שאלו 
האסון,  עצירת  את  לקדם  שיכול  מי  כל  אז,  עד 

שימהר ויפעל. 

התחיל   1966 בשנת  דן.  קיבוץ  יליד  גלילי:  אלון 
לעבוד ברשות שמורות הטבע  ושימש בתפקידים 
גוריון  בן  במדרשת  גרה  גלילי  משפחת  בכירים. 
ניהול  את  עצמו  על  קיבל  עת   ,1970 משנת  החל 

מחוז הדרום של "הרשות".

קול קורא 
קול קורא – מלגות לתלמידי כיתות ט'-יב' 
בהעדר חלופת מוסד חינוך מוכר ייחודי המצוי בתחומי רמת הנגב

תקנון ופרטים באתר המועצה
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

שלומי שבן וה"פזמונאים" בפאב 40

ומרכז  התרבות  מחלקת  בין  פעולה  שיתוף 
הוביל  במועצה  וחינוך  קהילה  מאגף  הצעירים 
שבן,  שלומי  החודש.  דופן  יוצאת  להופעה 
במוסיקה  והמצליחים  המקוריים  מהיוצרים 
הישראלית הגיע לפאב 40  למופע פסנתר עטור 
מדהים,  ובאופן  מיוחדים  וחומרים  להיטים 
איש(  )כ-400  הקהל  עם  ואישי  חי  דיאלוג  יצר 
גולת הכותרת  זאת,  ייחודית. עם  לחוויה  שזכה 
הייתה דווקא המופע הפותח של "הפזמונאים"- 
במהלך  אשר  מקומיים  יוצרים  פרויקט  חברי 
החודשיים האחרונים השתתפו בסדנה בהנחיית 
יניב ווינברג וכתבו מלים ולחנים מקוריים אותם 
נהדרים.  בכורה  ביצועי  בסדרת  במופע  העלו 
הפרויקט הזה הותיר אחריו גרעין  חי ופעיל של 
להמשיך  מקווים  ואנו  מקומיים  יוצרים  קהילת 

וליהנות מפירות הקבוצה המוכשרת הזו. 
אבישי אדרי, רכז תרבות במרכז הצעירים 
נלי בן טל, רכזת תרבות במועצה

"בא לשכונה בחור חדש"

בתחילתו של חודש ספטמבר הוקם אגף 
הנושאים  על  אמון  אשר  וסביבה  שפ"ה 

המוניציפליים במועצה.
הנגישות  את  לשפר  במטרה  הוקם  האגף 

והשירות לתושב.
בין יתר מטרותיו של האגף וע"פ מדיניותו 
באופן  מטפל  האגף  המועצה,  ראש  של 
שוטף בכל נושא הנראות והניקיון במרכזי 
מחזור ואשפה ביישובי המועצה, חניונים, 
מבצע  מועצתיים.  ציבור  ושטחי  צמתים 
ביצועית  זרוע  ומהווה  תשתיות  אחזקת 

לאכיפת חוקי העזר של המועצה.

עבודת  של  הראשונים  השלבים  אחד 
עבודות  ספטמבר  בחודש  כללו  האגף 
ניקיון בישובים לביצוע "יישור קו" בתאום 
ובהתאם  היישוביים  מזכירי/נציגי  עם 

למגבלות התקציביות ותעדוף האגף.  
כמו כן, החל האגף במבצע שטיפות פחים 

בישובים וניקוי קרטוניות ובקבוקיות.

בתוכה  כוללת  השוטפת  האגף  עבודת 
סביבתיים  בנושאים  וטיפול  קידום 
נושאים  המועצה.  ברחבי  ותברואתיים 
אלו כוללים בן היתר חינוך ותכנון סביבתי, 
יוזמות  קידום   , עסקים  ברישוי  טיפול 
המועצה  ברחבי  אנרגטית  להתייעלות 
מפגעים  על  ואכיפה  פיקוח  וביצוע 

סביבתיים. 

לכל שאלה/בעיה/הארה, 
ניתן לפנות לאגף שפ"ה: 

 hilak@rng.org.il  08-6564168
 Yaelg2@rng.org.il 0508772888

0523115319 / 08-6564137

בנושא  פעילות  התקיימה  כיפור,  יום  לפני  ערב 
ממרחבעם  הנוער  מדריך  רועי  ביוזמת  סליחות 
בוקר  שדה  קיבוץ  של  החינוך  רכזת  ורותי 
ז'  כיתות  הוזמנו  קאודרס.  מרב  של  ובניצוחה 
שגרירי  וקבוצת  המצווה  שנת  מתהליך  כחלק 
רמת הנגב רגע לפני נסיעתם לייצג אותנו בדנוור. 
המפגש החל בשיחת פתיחה של בני הנוער עם 
הרב גד )רב הישוב( על היום המיוחד שנקרא יום 
כיפור, יום בו העולם כולו עוצר. לאחר מכן קיימנו 
נפש  חשבון  של  בנושאים  שיח,  קבוצות  שתי 
ומצפון, שהועברו ע"י תושבי הישוב - שלומי בן 
דוד ושמוליק חיים. בהזדמנות זו נבקש להודות 

לכל הלוקחים חלק בפעילות.

ממשאבי  הנוער  מדריכת  שכתבה  דברים  להלן 
שדה, על הפעילות:

"כמידי שנה יוצאים שכבת ז' של קיבוץ משאבי 
שדה לסיור סליחות כחלק ממשימות בר המצווה 
, השנה בחרנו לא לנסוע רחוק עד ירושלים, אלא 
דווקא להכיר ולחוות את הסליחות אצל חברינו, 
כך  בכל  אותנו  קיבלו  שם  במרחבעם.  השכנים 
הרב  את  הכרנו  בהתחלה  ואהבה.  חום  הרבה 
חשובות  שאלות  על  אתנו  שדיבר  היישוב  של 
שכל אחד שואל את עצמו כמו )או ראוי שישאל 
עצמו..( - מי אנחנו? מה זה חשבון נפש? ולמה 
אנחנו צריכים שהחברה תאשר אותנו כבני אדם? 
עם  ישבה  שלנו  המצווה  בר  קבוצת  מכן,  לאחר 

איש מקסים בשם שמוליק וניהלו שיחה עמוקה 
ומעניינת בה הפגינו הילדים בגרות ורצון להכיר 
את השונה. הייתה להם חוויה כל כך טובה שלא 
רצו ללכת ואף נשארו להתפלל. יש לציין שלחלק 
תפילות  עם  ראשונה  היכרות  זוהי  הילדים  מן 
וביקשנו  עוד  של  טעם  עם  חזרנו  כנסת!  בבית 
להתארח שישי שבת ביישוב ובאורח החיים של 
 . וכיף  מלמד  חוויתי  משמעותי  היה   . מרחבעם 
תודה רבה למירב ולתושבי מרחבעם על האירוח 

וההשקעה ומקווים לחזור אליכם במהרה.

נטליה אלמוג, 
מדריכה משאבי שדה. 

סליחות במרחבעם  28.9.2017

יוסי יפה ז"ל התקיים  40- לזכרו של  המפעל ה 
המועצה  בתחומי  סוכות  המועד  בחול  השנה 

האזורית רמת הנגב.
מי היה יוסי יפה? ומה הוא המפעל לזכרו? את 

זה נגלה בשורות הקרובות.
בצה"ל  מפקד  מחנך,  חקלאי,  היה  יפה  יוסי 
ומנהיג. פקודיו מתארים תחושה של זכות ללכת 

בעקבותיו.
המפעל לזכרו מגשים את מורשתו של יוסי יפה 
ומביא לידי ביטוי הלכה למעשה את תחומי חיו 

של יפה.
נוער  בני   1,800 כ  למועצה  הגיעו  מעשי  באופן 
"בני  תנועת  פועלת  בהן  אזוריות  מועצות   25 מ 
פארק  מול  קטנה  עיר  הקימו  הם  המושבים". 
בבוקר  לשנים:  בעצם  התחלק  יום  וכל  גולדה 
תה  שתו  בבוקר,   4:30 ב  הנוער  בני  התעוררו 
ויצאו לאתרי עבודות. חלקם סללו שביל חינוכי 
בין צריף בן גוריון לאחוזת הקבר. קבוצה אחרת 
נוספת  קבוצה  כמהין.  במושב  חי  פינת  הקימה 

הקימה גינה קהילתית בקיבוץ טללים, וכך הלאה 
קבוצות נוספות. בחלקו השני של היום החניכים 
טיילו  באזור. לעת ערב חזרו בני הנוער למאהל 

קיימו ערב חברתי ונחו לקראת היום הבא.

כאשר  הנגב  רמת  את  הם  עזבו  ימים   4 לאחר 
ואנו  שלנו,  הייחודי  מהצבע  בליבם  נצבע  משהו 

זכינו למועצה קצת יותר יפה ומטופחת.
אייל מור יוסף. מנהל המחלקה לנוער וצעירים.

מפעל יוסי יפה 2017

מתווים שביל בחמוקי ניצנה. צילם: אייל מור יוסף

גם השנה, כבכל שנה, התכנסנו כל צוותי ההדרכה 
מהיישובים, הטרומ"פים )טרום פעילים - חניכי 
וכל החניכים לחגוג את חג המעלות  שכבה ט'( 
המסורתי הפותח את שנת הפעילות של תנועות 

הנוער במועצה האזורית שלנו.
ששמחו  באשלים,  לראשונה  התארחנו  השנה 
מאוד על שיתוף הפעולה ונרתמו לכל מה שהיינו 

צריכים. )אפילו על הרעש והעשן סלחו לנו(. 
החניכים  זה  האירוע  את  ומקים  שמארגן  מי 
ערב  שהגיעו  שלנו,  הטרומ"פים  ט'-  בשכבה 
קודם ועבדו מאוד קשה לארגן הכול. הם הכינו 
כתובות אש, עבדו על הצגה, בישלו, ניקו וסידרו 
יום  יגיעו  שכשהחניכים  כדי  האזור  כל  את 

למחרת הכול יהיה מוכן ויפה לכבודם. 
 3.10  - ה  שלישי  יום  של  הבוקר  בשעות 
המדריכים הצעירים מכל היישובים יצאו מוקדם 
מהלימודים ונסעו לבתי הספר היסודיים על מנת 
הכול  בעצם  ושם  שלהם,  החניכים  את  לפגוש 
מתחיל. מעל ל-500 חניכים עלו על אוטובוסים 

ונסעו לחניון הרועה. 

פיתות  לעצמו  הכין  חניך  כל  הרועה  בחניון 
בטאבון, קיבלו חולצות תנועה )של בני המושבים 
חניכי  טיול.  למסלול  ויצאו  עקיבא(  בני  של  או 
ואילו  הרועה,  בנחל  ברגל  טיילו  ו'  ד'-  שכבות 
במסלול  באופניים  טיילו  ח'  ז'-  שכבות  חניכי 
מקביל. היה מזג אוויר מושלם לטיול, והחניכים 
נהנו מאוד לצאת לטיול עם המדריכים החדשים 

שלהם, אותם הם מכירים רק כחודש. 
כשסיימנו את מסלולי הטיול, עלינו על אוטובוסים 
ונסענו לאשלים, שם קיבלנו נקניקייה בלחמנייה, 

וחיכינו להורים שיגיעו לראות את הטקס.
זה.  את  שווה  היה  אבל  ארוך,  מעט  היה  הטקס 
בנוכחותו  כיבד אותנו  דורון, ראש המועצה,  ערן 
ובירך את כל החניכים והמדריכים לפתיחת שנת 
נציג אשלים, סיפר  וגם בקו ביסמוט,  הפעילות. 
הייתה  היישוב.  של  ההיסטוריה  על  מעט  לנו 
התרגשות גדולה כשחניכי שכבה ד' עברו בשער 
כתובות  שאר  את  ידליקו  שכבר  וחיכינו  האש 

האש. 
ההצגה  את  ט'  שכבה  חניכי  הציגו  הבמה  על 

"חג המעלות" 03.10.2017

שכתבו לכבוד האירוע וסיפרו לנו את סיפור נוח 
מכל  חניכים  לבין  בין  עכשווית,  בגרסה  והמבול 
שהכינו  סרטון  הציגו  או  לרקוד  עלו  היישובים 

מראש עם המדריכים שלהם ביישוב. 
קצת אחרי 19:00 היה כבר מספיק חשוך, ונגמר 
האש  טקס  את  להתחיל  היה  ואפשר  הטקס, 
המרשים - כתובות אש של היישובים שהחניכים 
סמל  התנועות,  סמלי  וכמובן,  בעצמם,  הכינו 
היה  בוערת-  לה  שהתנדנדה  ותיבה  המועצה 

מאוד מרשים!
שהוגש  חם  מרק  עם  המעלות  חג  את  סיימנו 
ונשארנו  הביתה,  בדרך  ולחניכים  לאורחים 
את  ולהחזיר  לפרק  והמדריכים  הטרומ"פים 

השטח לקדמותו.
וגדולה  ללא ספק הייתה פתיחת שנה מרשימה 
תנועתית  פעילות  שנת  על  שמעידה  במיוחד- 

עמוסת פעילויות וחווייתית במיוחד!
נתראה בהמשך השנה!

שלי ליכט, רכזת תנועות הנוער במועצה.

ההופעה בפאב 40. צילם: ענר אונטולוגי

קול קורא של הקרן לעידוד היצירה

הוועדה לעידוד היצירה בשיתוף התורם 
אלן ברנדט מעניקה סיוע כספי לאמנים 
ויוצרים מרמת הנגב בכדי לעודד יצירה 

מקומית- איכותית.
הבקשות:   להגשת  האחרון  המועד 
15.11.2017 – יש למלא טופס הבקשה 

והמסמכים הנדרשים.
פרטים נוספים וטופס הבקשה ניתן למצוא באתר המועצה ומחלקת התרבות.

אירועי התרבות הקרובים

הצגת תיאטרון : סיפור אהבה בשלושה פרקים
יום רביעי 22/11/2017 , ד' כסלו תשע"ח | בשעה 

21:00  | אולם גולדה, קיבוץ רביבים 
המחזה מתאר שש שנים בחייו של ארנולד, הומו 
והוא  כדראג-קווין,  המופיע  יהודי-אמריקאי 
”סופר  נפרדים:  מחזות  כשלושה  במקור  נכתב 
מאצ'ו“ – שבו ארנולד פוגש את אד, ביסקסואל 
את  המתארת  הילדים"  בחדר  "פוגה  מתלבט; 
טעון  ביקור  במהלך  אלן  הצעיר  ומאהבו  ארנולד 
ו"זכות קדימה לאלמנות  זוגו לורן;  אצל אד ובת 
הדרמטי  לעימות  נקלע  ארנולד  שבה  וילדים" 
הבלתי נמנע עם אמו בעוד הוא ממתין להשלמת 
אימוצו הרישמי של הנער בן ה-15, דייוויד, כבנו.

דטנר    נתן  במאי:  משולח    רבקה  תרגום: 
מוסיקה- ליאור רונן

משך ההצגה: כשעה ועשרים דקות ללא הפסקה.

סרט: חיבור פשוט
| בשעה  יח' חשון תשע"ח   ,  7.11.17 יום שלישי 

21:00  | אולם גולדה, קיבוץ רביבים 
מרי היא בת 7 שנראית רגילה לחלוטין – מלאת 
חוף  בעיירת  גרה  היא  ושובבה.  שמחה  חיים, 
רווק   – פרנק  שלה,  דוד  עם  בפלורידה  ציורית 
בנו  שהשניים  החיים  ואת  אותה  שאוהב  צעיר 

של  לכיתה  מגיעה  חדשה  כשמורה  לעצמם. 
ידע  שפרנק  מה  את  מאוד  מהר  מגלה  היא  מרי 
תמיד – מרי ילדה מחוננת, עם כשרון יוצא דופן 
של  שמקומה  אמונה  מתוך  פרנק,  למתמטיקה. 
נחוש  הספרים,  מול  ולא  גילה  בני  עם  הוא  מרי 
בדעתו להעניק לה חיים רגילים ולא לשנות את 
מסלול חייה. אך כשסבתה של מרי מגיעה לעיר, 
הפוטנציאל  את  למצות  מרי  שעל  משוכנעת 
 – להילחם  ייאלץ  פרנק  תומו,  עד  בה  הטמון 
שלהם,  המיוחד  הקשר  מרי,  של  העתיד  בעבור 

וכל מה שהוא מכיר ואוהב...

מתוך הסרט "חיבור פשוט"
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

קראתי ספר ואני ממליצה / אביבה פופר

בגן  הספר:  שם 
הטרף.  חיות 
אהבה  דיפלומטיה, 
ואימה בבירת הרייך 
מאת  השלישי. 

אריק     לארסון
על  עברתי  כאשר 
הספרים  רשימת 
בשנה  שקראתי 
לי  קפץ  האחרונה  
הספר  של  שמו 
הטרף".  חיות  "בגן 
הרבה  קראתי 
אך  מאז  ספרים 

ספר זה נחרת בזיכרוני יותר משאר הספרים. 
הספר מתאר את החיים בברלין במשך שנה אחת, 
מבטה  מנקודת  לשלטון,  עלה  היטלר  בה  השנה 
בגרמניה.  האמריקאי  השגריר  משפחת  של 
המשפחה,  בנות  של  יומנים  סמך  על  נכתב  הוא 

מכתבים אישיים, התכתבות השגריר עם משרד 
התחקיר  למרות  אחרים.  רבים  ומקורות  החוץ 
ובצורה  בשטף  בעיני,  נקרא,  הספר  המעמיק 

קולחת.
השגריר  נבחר  שבה  המוזרה  הצורה  מול 
לאן  יודעים  כבר  אנחנו  כמוהו,   ולא  האמריקאי 
של  הדעת  קלות  מול  לו.  מצפה  ומה  מגיע  הוא 
יודעים  אנחנו  הנאצים,  עם  המתרועעת  הבת, 
של  התמימות  לצד  בעתיד.  יעוללו  ומה  הם  מי 
שלטון  מתפתח  בברלין  היושבים  האמריקאים 
יקרה, לעומת  האימים הנאצי. הידיעה שלנו מה 
מכניסים  ומשפחתו,  השגריר  של  הידיעה  חוסר 

מימד של מתח.
במקצועו,  להיסטוריה  פרופסור  השגריר, 
זוכים  לא  דבריו  אך  קורה,  מה  לאט  לאט  מבין 
אנחנו  אגב  בדרך  בוושינגטון.  קשבת  לאוזן 
במשרד  הרבה  לאנטישמיות  מתוודעים  גם 
לגבי  שלהם  ההבנה  ולחוסר  האמריקאי  החוץ 

התהליכים המתרחשים בגרמניה. 

משלחת צעירי רמת הנגב יצאה לקהילות 
השותפות בארצות הברית 2017

משלחת  ליציאת  ברציפות  הרביעית  השנה  זו 
צעירים  מטעם המועצה אל הקהילות היהודיות 
בקולוראדו ולאס ואגס במטרה לחזק את הקשר 
וחיבור לעם  בין הצעירים, הכירות עם הקהילה 

יהודי.
נפגשנו  קרה,  "זה  המשלחת:  חברי  כותבים  כך 

סגל  רון  צעירים,  שישה  בשדה 
מטללים,  פרוגינין  איתי  משיזף, 
דור  גוריון,  בן  ממדרשת  ליטמן  גל 
יהושוע  ענבר  מניצנה,  ביסמוט 
מבאר שבע וחן ליבמן וינד מקיבוץ 
שדה בוקר. אומנם עשו לנו מפגשי 
לעשות  אפשר  אי  אבל  יחד  הכנה 
לאינטנסביות  מוקדמת  הכנה 
עם  אחד  באמת  פה  חווה  שאתה 

השני.
פתאום אתה מבין שלא משנה כמה 
בתוך  ולהיות  להגיע  בעולם,  תטייל 
הברית,  בארצות  יהודית  קהילה 
שחווית  אחר  משהו  כמו  לא  זה 
אמריקאים  צעירים  עכשיו.  עד 
עבורנו  פתחו  היהודית  מהקהילה 
את ביתם, את ליבם, ולמדנו לקבל 

את הנתינה האין סופית שלהם.
הדומה  המדבר  מצבעי  מוקסמים 
אנחנו  משלנו,  שונה  מאוד  אבל 
וכמו  ולחוד,  ביחד  חוויות  צוברים 
ובעיקר  ומורדות  עליות  יש  תמיד 
שמחות. הלב נרגש כל פעם מחדש 
ואמתית  חזקה  כמה  עד  לראות 
עם  נגב  לרמת  שיש  השותפות 
ולאס  בדוונר  היהודיות  הקהילות 

ווגאס.
לאן  לראות  ומצפים  משלחת צעירי רמת הנגב. צילם: ג'רד וייטמחכים 

למחלקת  ומשותף  חדש  מיזם  נפתח  השנה 
שותפויות ולמחלקת נוער הנקרא "שגרירי נוער 
י'(  )כיתה  נוער  בני  מ-14  המורכב  הנגב",  רמת 
או  ביישובם  הפעילים  המועצה  יישובי  מכלל 
להוות  הקבוצה  חזון  הנוער.  בתנועת  מדריכים 
שגרירי נוער בפני הקהילה היהודית המשותפת 
של המועצה ולהפוך לקבוצת מנהיגות מועצתית 
והשייכות  הציונית  היהודית,  זהותם  חיזוק  תוך 

לרמת הנגב.  
ועתידה  באוגוסט  החלה  הקבוצה  פעילות 
הכנה  מפגשי  כולל:  התהליך  בינואר,  להסתיים 
מפגשים  והמשך  לקולוראדו  טיסה  וגיבוש, 
האמריקאי  הנוער  אירוח  ולבסוף  קבוצתיים, 

 .)HIP( מקהילה יהודית בקולוראדו
בני  הטיסה,  לקראת  הכנה  מפגשי  במסגרת 
בנושאי  מקצועיים  לתכנים  נחשפו  הנוער 
מנהיגות, אחריות, הרחבת אופקים וידע בנושאי 
התפוצות,  עם  הקשר  ישראל,  מדינת  יהדות, 
ראש  עם  נפגשה  הקבוצה  ועוד.  שגרירות 
בעיניהם  שציירו  מהקהילה  ודמויות  המועצה 

עם  הייחודי  והקשר  השגריר  תפקיד  מהות  את 
הקהילה היהודית בתפוצות וקולוראדו בפרט. 

במהלך חול המועד סוכות, קבוצת השגרירים טסו 
בכדי להיפגש ולהתארח אצל משפחות בקהילה 
להכיר  זוכה  הקבוצה  בקולוראדו.  היהודית 
בתפוצות,  היהודיים  החיים  אופי  על  וללמוד 
ומשפחותיהם  הנוער  בני  עם  לעומק  היכרות 
המדהימים  בנופיה  ומטיילת  האמריקאיות 
בארץ  מלווה  הקבוצה  דנוור.  של  והמיוחדים 
ובחו"ל ע"י דניאל רצון, שהינה מלגאית בפורום 
שותפות הצעירה של מרכז צעירים ובנוסף אליה, 
בכירים מהפדרציה היהודית ובהם, אסנת פוקס 
שליחה מטעם המועצה והסוכנות יהודית, נועם 
אבי    DJDS בי"ס   מטעם  ורבנים  מדריך  דהרי 

הלזל , בנג'מין לוי. 
עולה  והמלווים  הקבוצה  חברי  עם  משיחותינו 
יחס חם ומחבק מאוד מצד המשפחות המארחות 
מאוד  ועמוק  מיוחד  חיבור  נוצר  כולה.  והקהילה 
לבני הנוער האמריקאים והם נהנים ומתעניינים 
מהתכנים והאנשים השונים אותם פוגשים. הם 
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מתארים זאת כחוויה ייחודית וחד פעמית שזכו 
להכיר את הקהילה ולגלות חברויות ודרכי חיים 

שונים משלהם. 
בני הנוער יפגשו בשנית את הנוער האמריקאי , 
כאמור, במהלך חודש דצמבר בביקורם ארצה, הם 
ופעילויות  בטיולים  פעיל  חלק  וייקחו  ישתתפו 
ברחבי הארץ. וכן, יארחו את  האמריקאים ותהיה 
להם הזכות לתת להם טעימה מיוחדת של שבת 

מדברית ומשפחתית ברמת הנגב.
אנו תקווה שקבוצה זו תמשיך לשמר את הקשר 
גם בתום הפרויקט ואף שישכילו בעתיד לקחת 
קדימה  אחד  צעד  הזו  הייחודית  החוויה  את 
אחינו  עם  הקשר  של  והידוקו  בפיתוחו  ויסייעו 

בתפוצות. 

בברכה, 
ג'רד וייט, רכז שותפויות

בת שבע פטל לביאן, 
רכזת מניעה ומשלחות נוער, 
מחלקת נוער וצעירים

כולנו  ייקחו את הקהילה שלנו, של  השותפויות 
ביחד בעתיד. ממליצים בחום!"

לעוד מידע על תכניות, אנא לפנות לג'רד וייט
רכז שותפויות
Jaredw@rng.org.il

כתבתי שיר / גלעד שביט כותב לאביו.

"טיר- נקרא  ברלין  במרכז  הגדול  הפארק 
שבעבר  מכיוון  בגרמנית,  חיות"  "גן   – גארטן" 
אנשי  ושאר  המלך  לצוד  יצאו  בו  יער  שם  היה 
גן-חיות   - הספר  שלשם  לי  נראה  המעלה. 
הטרף, יש קשר לשם הפארק בברלין – גן חיות 

שחזרו אליו חיות הטרף.
ברוקלין  יליד  אמריקאי,  סופר  לארסון,  אריק 
בארצות  לאור  יצא  הספר  בסיאטל.  עתה  שגר 
"הספר  של  בתארים  זכה   .2011 ב-  הברית 
השנה"  של  הבולט  ו"הספר  השנה"  של  הטוב 
יניב  ידי  על  תורגם  האמריקאית.  בעיתונות 

פרקש ופורסם בארץ בשנת 2015.
אביבה פופר: גדלה והתחנכה בתל אביב. הגיעה 
בנח"ל.  כחיילת   1957 בשנת  בוקר  שדה  לקיבוץ 
בוגרת  בקיבוץ.   משפחתה  את  והקימה  נישאה 
הוראה.  בתעודת  ומחזיקה  היסטוריה  מגמת 
תפקידים  ומילאה  בחינוך  גם  עסקה  בעבר 
מרכזיים בהנהלת הקיבוץ. מנהלת את הספרייה 

וארכיונאית. 

השיטים פרחו לאורך הכביש
השיטים פרחו לאורך הכביש

ביום בו אבי הלך לעולמו 
במשך כל מסע ההלויה

ריחם המשכר חרך את נחירי
חשבתי לו אבא היה איתי

היה מניח ידו על כתפי ואומר
" תריח את היופי הזה,
יום כזה נוצר לאהבה"

אני בכיתי את זכרונותי
וגעגועי שכבר החלו לצמוח,

לא מחיתי על מותו,

ולא את דמעותי
כי באביב מת אבי

חיוך על שפתותיו.
אבי הלך לעולמו

ותמו מסעותיו בארץ
כל השבילים

 כבר לא ימתינו לו
כל הפריחות 

לא ישכרו את נשימותיו
בערבים הכורסא היתומה

לא תתמוך את גופו הלאה,
ואני לא אשמע את סיפוריו

על ימים קשים ורחוקים,
ידו המסוקסת מעמל

לא תלטף יותר את ראש בני,
מבט עיניו החומות

לא ינוח בעיני

אבי נישא על כתפי בניו
השיטים פרחו לאורך הכביש

בדרכו האחרונה

גלעד שביט
אוקטובר 2005 

השיר נכתב 13 שנה אחרי מות אבי, שהיה צדיק ונפטר ביום הכיפורים. לכן כל שנה יום הכיפורים הוא יום הזיכרון לאבא בשבילי.
כפי שרואים לא קל היה לי. כל פעם זרקתי מה שכתבתי, הן פרוזה והן שירה. השיר הזה נכתב בבת אחת כמו שהוא ביום הכיפורים תשנ"ו .

לא קלה הייתה הפרדה. היו עוד הרבה דברים שרציתי לספר לו, עוד הרבה שאלות שלא שאלתי, הרבה תסכול על כל העוולות שעשיתי לו, על כך שלא 
האמנתי שנים לסיפוריו מימי השואה, שלגלגתי למבטאו היקי הכבד, שתמיד חשבתי שאני חכם ממנו. הוא שהיה לומד בערבים חשבון מתקדם מספרים 
שקנה בתחנת הכרמלית, שלמד ערבית )במבטא יקי( משומר השדות של אלונים, שטייל בארץ לאורכה ולרוחבה, ובטיול האחרון באזור ירושלים נשבר 

והובהל לבית החולים ממנו לא שב הביתה.
אבא יליד גרמניה גדל בתוך משפחה חרדית מה"אוסטיודן", כלומר "היהודים מבחוץ". משפחתו היגרה ממזרח אירופה כשבעה דורות לפניו, אך עדין לא היו 
מספיק אשכנזים ליהדות גרמניה. הוא למד להסמכה לרבנות ונשלח לעיר הגדולה קלן כדי להתמחות כשוחט, שם פגש צעירים מ"החלוץ" ועם השתלטות 
הנאצים ב-1935 ברח להולנד ללמוד חקלאות. בעת פלישת הנאצים להולנד, ברח לדנמרק, שם במחתרת עזר בהברחת ילדים יהודיים לשוודיה. בשנת 
1939 במסגרת המחתרת הבריח עם עוד חברה כ- 100 ילדים יהודים ברכבות משא גרמניות לעבר רוסיה, הבריחו את הגבול ובמשאיות הגיעו לאזור ראש 
הנקרה ושם חצו את הגבול ברגל אל מקום בו חיכו להם הפלמ"ח. אבא פתח בזמירות שבת בעברית כדי שיזהו אותם, אך בגלל מבטאו היקי כמעט ירו בהם, 
אך למזלם מישהו בכל זאת זיהה את העברית הזו וכולם הגיעו בשלום. כל זה נודע לי ביום הולדתו השבעים כש"הילדים שלו" ערכו לו מסיבת הפתעה ואני 

בתור נהגו זכיתי לפגוש אותם ולשמוע את הסיפור מפיהם.
מאז מותו אני כותב לו מכתב כל יום כיפורים ”משוחח" אתו על דברים שלא סיימנו לדבר עליהם וגם נושאים חדשים.

גלעד שביט: יליד קיבוץ אלונים. הגיע לשדה בוקר בשנת 1977 והקים בו את משפחתו. בוגר מגמות מתמטיקה, פיסיקה והנדסת חשמל. 
עסק בהוראה ומשמש כחשמלאי ראשי בקיבוץ שדה בוקר. מושך בעט.

שומרים ומגנים 
על פתחת ניצנה

והרבש"צים  הכוננות,  כיתות  מתנדבי   30 כ 
שנתי  לאימון  יצאו  ניצנה,  פתחת  ביישובי 
בבא"פ  )בסיס אימונים פיקודי( לכיש. במשך 
הכוננות  כיתות  לוחמי  תרגלו  וחצי  יומיים 
שונים,  חירום  מצבי  עם  להתמודד  כיצד 
ירי  תרגלו  ובלילה,  ביום  ירי  אימוני  ביצעו  
אזרחים  ובקרבת  ביישוב  מורכבים  במצבים 
ועוד. האימון הינו שלב נוסף במהלך נרחב של 
צה"ל  בו מתנדבים ומגויסים כל חברי כיתות  
יישובים(  )הגנת  הגנ"ש  לפלוגות  הכוננות 

כחיילי מילואים לכל דבר.
הדרכה  תכנית  נבנית  השנתי,  לאימון  בנוסף 
שנתית בהובלת החטיבה המרחבית הכוללת 
מטווחי  היישובים,  בתוך  ייעודיים   אימונים 
בפתחת  הצבא  בתרגילי  והשתתפות  ירי 

ניצנה. 
מלוות  היישוביות  הכוננות  כיתות  פעילות 
במהלך  המועצה.  וקב"ט  המועצה  בתמיכת 
וועדי  בתמיכת  גיבוש   ערב  אורגן  האימון 
חולצות  הכיתות  ללוחמי  וחולקו  היישובים 

וכובעים מתנת המועצה.
ענן שיאון, רבש"צ קדש ברנע 

מנוחת המתנדבים. צילם ענן שיאון
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דו"ח הנתונים הכספיים של המועצה

על פי החוק – חובה לפרסם לידיעת הציבור הרחב את דו"ח הנתונים הכספיים של המועצה. הדו"ח נערך ע"י מבקר מטעם משרד הפנים.

הפורום האסטרטגי לחינוך

כל כך הרבה נכתב על החינוך היום ועל החינוך של 
המחר..

ואנו? לאן פנינו מועדות?
איזה חינוך אנחנו רוצים לילדנו ברמת הנגב? מהם 
חינוכו  שונה  במה  שלנו?  הייחודיים  המאפיינים 
של ילד ברמת הנגב מזה של ילד ברמת השרון? 
או ברמת הגולן? האם למיקומנו המיוחד במדבר, 
בנגב, במקום מושבו של בן גוריון יש השפעה של 
החינוך? האם החינוך מסתכם רק במה שנעשה 
בין כתלי הגן ובית הספר? והמחר? - האם הוא 
מהווה מקור להתייחסות עבורנו? ואם כן, כיצד? 
במועצה,  החינוך  מערכות  את  לארגן  נכון  ואיך 
בהתבסס על הצמיחה הדמוגרפית שלנו, ולמשוך 
החינוך  על  המתבססים  לאזור,  נוספים  תושבים 

המעולה שלנו?
כמספר  להן,  שתשובות  מספור..  רבות  שאלות 

הנשאלים.
בשמו  או  הנגב,  ברמת  לחינוך  אסטרטגי  פורום 
מזה  מתכנס  המועצה"  ראש  "שולחן  האחר, 
בחינוך  העוסקים  כל  בו  שותפים  שנים.  מספר 
החינוך  מוסדות  הספר,  בתי  מנהלי   - במועצה 
בן  למורשת  המכון  שדה,  ספר  בית  השונים:  
אנשי  מכינות,  ניצנה,  החינוכית  הקהילה  גוריון, 
ובשנים האחרונות,  וחינוך במועצה,  אגף קהילה 
חינוך  וועדות  נציגי  בישובים,  חינוך  מנהלי  גם 

וועדי הורים.

אלו,  מפגשים  במסגרת  השנים,  במהלך 
בחינוך,  לנו  החשובים  העקרונות  מתבררים 
שיתופי  נוצרים  לנו,  המשותף  הנראטיב  מתברר 
כדי לממש את  עבודה,  ונרקמות תכניות  פעולה 

העקרונות.
החינוכית  דרכנו  את  מובילים  עקרונות  מספר 

ברמת הנגב:

3 חודשים   קיום מערכת חינוך מכילה, לגילאי 
- י"ב, ואף עבור צעירים, בתוך תחומי המועצה. 

ילד  כל  של  החוזקות  איתור  יכולות-  מיצוי   
והצמחתו. 

 ,-21 ה  למאה  המותאמת  חינוך  מערכת   
מערכת  ויוזמה.   מקוריות  חדשנות,  המעודדת 
בהכרח  כמבוססת  בעיננו  נתפסת  לא  כזו  חיוך 
ילדים  או  משולחנות  היוצאים  מחשבים  על 
חינוך  מערכת  אלא  ללפטופים,  מחוברים 
ושיטות  למידה  מרחבי  על  המבוססת  דינאמית, 
על  חקר,  על  רבות  מתבססת  מגוונות,  למידה 
רבות  עוסקת  קבוצתית,  ולמידה  פעולה  שיתוף 
שאלות,  שאילת  של  ובאסטרטגיות  במיומנויות 

עיבוד המידע והצגתו בדרכים שונות, ועוד..

ההוראה  איכות  של  מתמיד  ושיפור  הקפדה   
וכוח האדם בהוראה. 

יקבלו  ותלמידה  תלמיד  שכל  לכך  אחריות   
מענה הולם, בהתאמת המוסד החינוכי המתאים 

לכל ילד וילדה. 

מערכות,  בין  קהילות,  בין  פעולה  שיתוף   
ולא  פורמאלי  חינוך  בין  חינוכיים,  מוסדות  בין 

פורמאלי, חינוך חוצה קהילות ומחבר ביניהן. 

ישראל  ארץ  אהבת  את  המעמיד  ערכי,  חינוך   
על  ומושתת  ולסביבה,  למורשת  החיבור  והנגב, 

כבוד האדם. 

 מעורבות ושילוב הורים וקהילה. 

אלו  והן  הפורמליות  הן  שלנו,  החינוך  במערכות 
ענפה  רבה,  פעילות  נעשית  פורמליות,  הבלתי 
הבא  הצעד  אלו.  עקרונות  למימוש  ועשירה, 
של  המשותף  הסיפור  טוויית  הוא  והמתבקש 
התיכון,  לביה"ס  ועד  מהגן  החינוכי  ברצף  כולנו, 
כך  ועל  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי  בחינוך  שזור 

עמל הפורום האסטרטגי לחינוך.
נשמח לשמוע מכם, מהו החינוך המיטבי ברמת 
מהם  הבאות?  השנים  חמש  של  בראייה  הנגב, 

הדגשים, הערכים והעקרונות? 
עדכונים בהמשך..

ד"ר ספי מלכיאור, 
מנהלת אגף חינוך וקהילה.

משולחנה של ועדת ההיגוי לתיכון האזורי

ועדת ההיגוי של התיכון האזורי שעתיד להיפתח 
2019 מסכמת שנת פעילות ראשונה  בספטמבר 
הספר  בית  של  דמותו  לעיצוב  לפעול  וממשיכה 
התכנסה  החולפת  בשנה  החינוכית.  ומשנתו 
וסיורים  לישיבות  פעמים   14 ההיגוי  ועדת 
והוציאה  ודיון,  לימוד  חקר,  שתכליתם  לימודיים 
פדגוגית"  "פרוגרמה  הקרוי  מסמך  ידיה  תחת 
אשר מתאר את חזונו של בית הספר, מטרותיו, 
אופיו והלכותיו. מסמך זה יפורסם בקרוב לציבור 

ויהיה נגיש באתר המועצה. 

של  החינוכית  הפרוגרמה  גיבוש  תקופת  לאורך 
בית הספר, ברורים היו לוועדת ההיגוי שני דברים:
בית  יהיה  הנגב  רמת  של  הספר  בית  הראשון- 
ברמת  ואיכותי  שיפה  מה  כל  את  המשקף  ספר 
הנגב. "בית הספר של רמת הנגב, לא יכול להיות 
מוקם בשום מקום , פרט לרמת הנגב - לא ברמת 
הגולן, לא ברמת השרון ולא ברמת גן". כך אנחנו 
ברמת  "רק  התהליך,  אורך  לכל  לעצמנו  אומרים 

הנגב". 
רמת  "תיכון  אותו  מהו  לדעת  מנת  על  השני- 
רמת  קהילת  את  לשאול  צריכים  אנחנו  הנגב", 
הנגב מהן ציפיותיה, חלומותיה וכיצד היא תופסת 
החינוך  עולם  ואת  שאיפותיה  את  עצמה,  את 

בעולם המשתנה באופן משמעותי ,ובמהירות.
בוועדת  המועצה  יישובי  כל  של  מלאה  נציגות 
ביישובי  במפגשים  הציבור  השתתפות  ההיגוי, 
מאי,  בחודש  השיא  ובמפגש  השונים,  המועצה 
סייעו לנו מאד להבין כיצד קהילת רמת הנגב רואה 
את חינוך ילדיה ומהם המאפיינים הייחודיים של 

הישובים השונים בהקשר החינוכי.

ההיגוי  ועדת  תמשיך  הקרובים  בחודשים 
להיפגש, לסייר וללמוד, בדגש על מספר נושאים:

1. דמותו הפיזית של בית הספר - חברי הוועדה, 
המועצה,  מהנדסת  הספר,  בית  אדריכל  עם  יחד 
פועלים  המועצה  וצוות  ההנדסי  הפרויקט  מנהל 
את  שתשקף  אדריכלית  תכנית  לגבש  יחד 
ילדי המועצה  ותיצור עבור  הפרוגרמה החינוכית 
בית ספר משמח, מעודד יצירה ולמידה, המעניק 

תחושה ביתית ואינטימית. 

2. כיצד ניתן לספק מענים חינוכיים רחבים ככל 
הניתן - לתלמידים דתיים, לתלמידים מצטיינים, 

לתלמידי החינוך המיוחד ועוד.

3. שילובו של החינוך הבלתי פורמאלי בתוך בית 

הספר על מנת ליצור מענה חינוכי רחב והוליסטי 
לתלמיד, זאת לצד החינוך המשלים בישובים.

גופים  עם  נרחבים  פעולה  שיתופי  יצירת   .4
במרחב  הפעלים  וטכנולוגיים  מדעיים  חינוכיים, 

רמת הנגב.

5. ההיבטים הכלכליים של הפרוגרמה החינוכית 
של בית הספר.

ההיגוי  ועדת  לשורות  לקבל  שמחנו  כך,  בתוך 
אשר  הנגב,  רמת  תושבי  חדשים,  חברים 
מצוינות  המיוחד,  החינוך  בתחומי  מומחיותם 
מאירות  ה-21  במאה  וחינוך  הוראה  ומחוננות, 
המאתגרת  במשימתנו  לנו  ומסייעות  עינינו  את 

והמרתקת.

בעמוד  הפעילות  אחר  לעקוב  מוזמנים  אתם 
תיכון  מקימה  הנגב  )"רמת  בפייסבוק,  שלנו 
אזורי"(, ליצור אתנו קשר ולקחת חלק בפעילות, 

במפגשים ובסיורים.

דפנה כהן, 
עוזרת ראש המועצה.
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                    סוגיית הבדואים בהר הנגב

האם ארבעת ריכוזי התיישבות הבדואים יזכו להכרה 
כיישובים? מגמות סותרות ותלוי את מי שואלים.

הבדואים בהר הנגב נאבקים להכרה באורח החיים 
המסורתי שלהם.

וועדות  תילי תילים של מילים, מאמרים, כתבות, 
הבדואים  בסוגיית  ונדונו  נכתבו  והחלטות  היגוי 
בנגב, אך נדמה כי האחרונות הן החשובות ביותר: 
גולדברג  לדו"ח  היישום  צוות  גולדברג,  וועדת 
לציבור  ההקשבה  ודו"ח  פראוור  אהוד  בראשות 
לגבי תזכיר החוק להסדרת התיישבות הבדואיים 
החוק  תזכיר  ותיקון  למדיניות  והמלצות  בנגב 

בראשות השר לשעבר בני בגין.

רקע כללי ותיאור סוגיית הבדואים בנגב 
אוכלוסיית הבדואים בנגב מונה היום כ – 220,000 
להסדרת  "הרשות  נתוני  על-פי  תושבים. 
המעודכן  בשמה  )או  בנגב"  הבדואים  התיישבות 
הבדואים  והתיישבות  לפיתוח  "הרשות   -
מהאוכלוסייה  כ-60%   -  2012 מאוקטובר  בנגב"( 
השאר  מוסדרים.  קבע  ביישובי  מתגוררים 
לא  ב"כפרים  המתגוררים  כ"פזורה"  מוגדרים 
נווה-מדבר  מוכרים" בתחומי המועצות האזוריות 
אבו-בסמה(. אזורית  מועצה  )לשעבר  ואל-קסום 
בצפון- ברובם  נמצאים  אלה   מוכרים  לא  כפרים 

מזרח הנגב. 
הסדרת  בעניין  גולדברג  ועדת  דו"ח  פי  על 
ממשלת  החליטה  בנגב,  הבדואים  התיישבות 
 )  11.09.2011 מיום    3707 מס'   )החלטה  ישראל  
גולדברג  וועדת  צוות היישום של  דו"ח  לאמץ את 
לסוגיית הבדואים בנגב - מתווה פראוור( : "יישובי 
מקבלים  הם  אין  מוכרים,  בלתי  בהיותם  הפזורה, 
שלטון  מערכת  בהם  אין  מוניציפליים,  תקציבים 
וארנונה.  מסים  משלמים  התושבים  ואין  מקומי, 
בנייה,  כל  בהם  אסורה  מתאר,  תכנית  בהיעדר 
בנייה היא בלתי  וכל  בנייה,  ניתן לקבל היתרי  לא 

חוקית".
ודחייה  ואוזל  הולך  ש"הזמן  הוועדה  מציינת  עוד 
נוספת במציאת הסדר להתיישבות הבדואים בנגב 
עלולה להיות בכייה לדורות." לדעת הוועדה -  "אין 
לאכיפת  הנוגע  בכל  עיניים  לעצימת  מקום  עוד 
בנחישות  להיעשות  חייבת  האכיפה  החוק. 
אינו  הנגב  כי  ברור  מסר  להעביר  כדי  ובנמרצות, 
החצר האחורית של המדינה, וכי חוקיה אינם בגדר 

המלצה בלבד".
הוועדה מדגישה כי יש צורך להקים רשות חדשה 

ובלתי תלויה.
 ביום 23.01.2013 הוגש לממשלת ישראל  "סיכום 
מהלך ההקשבה לציבור לגבי תזכיר החוק להסדרת 
התיישבות הבדואים בנגב והמלצות לתיקון תזכיר 
בנימין  לשעבר,  השר  ע"י  הוגש  הסיכום   . החוק" 

זאב בגין. 
אזרחים  הם  בנגב  "הבדואים  כי  נכתב  זה  בסיכום 
זכאים  הם  ככאלה,  ישראל.  במדינת  שווי-זכויות 
למסגרת כלכלית-חברתית שתאפשר להם לממש 
ישראל  אזרחי  בפני  העומדות  ההזדמנויות  את 
הקבוצה  בני  הם  בנגב  הבדואים  אולם,  לצמיחה. 
בעיות  נלוות  שלעוניה  בישראל,  ביותר  הענייה 
חברתיות הדורשות תיקון יסודי. מכאן, שמוטלת 
לאפשר  כדי  לפעול,  האחריות  הממשלה  על 
ובייחוד  ולהעניק להם,  לבדואים להיחלץ ממצבם 
להתמודד  כדי  הדרושים  הכלים  את  הצעיר  לדור 

בהצלחה עם אתגרי העתיד".

רקע ותיאור הבדואים בהר הנגב
עד שנת 1948 היה אזור הר הנגב בתחום השליטה 
שבטים   12  – מ  מורכב  שהיה  העזזמה  מטה  של 
עצמאיים ומספרם הגיע לכ – 6000 נפש. בעקבות 
את  עזבו  העזזמה  בדואי  רוב  העצמאות  מלחמת 
הר הנגב. חלק מהם חזר להר הנגב בשנת 1954, אך 
לא רוכזו ב"איזור הסייג", במשולש באר שבע, ערד 
ודימונה – שטח אליו פונו ורוכזו מרבית הבדואים.

צה"ל  ונסיגת  מצרים  עם  השלום  הסכמי  לאחר 
מסיני, נאלצו הבדואים שנותרו בהר הנגב להתפנות 
מאז  והתמקמו  רמון(  )בסיס  מטרד  רמת  מאזור 
סוף שנות ה – 70 ותחילת שנות ה – 80 של המאה 
רמון.  מצפה   – בוקר  שדה  כביש  לאורך  הקודמת 
אלה התמקמו, בידיעת והסכמת המדינה, בארבעה 
משולש  עבדת,  ציפורים,  רמת  התיישבות:  ריכוזי 
מתגוררות  אלה  בישובים  אריכא.  ונחל  חווה  נחל 
אוכלוסייה  עם  מורחבות  משפחות   200  – כ  כיום 
של כ – 1500 נפש.  משפחות אלה שייכות למטה 
ווג',  אל  קשחר,  אל   ( "הרועים"   – "הסראחין" 
עיקר  (.ואכן  וחרייניק  זנון  רמאק,  אל  בלייה,,  אבו 
עבודות  צאן,  וגידול  רעייה  על  מבוססת  פרנסתם 
אירוח   – בתיירות  עוסקים  אף  ולאחרונה  אחרות, 

והדרכה.
במשך כארבעה עשורים התקיים סטאטוס – קוו 
בין המדינה לבין בדואי הר הנגב, לפיו אין מפנים 
בנייה  הורסים,  ואף  מאשרים,  לא  גם  אך  אותם, 
חדשה. תושבי ארבעת הכפרים הללו אינם מוכרים 
מוכרים".  הבלתי  הכפרים  "מועצת  ע"י  לא  אפילו 
המדינה  "הכירה"    2000 בשנת  כבר  לציין  יש 
בית  עבורם  הקימה  ואף  אלה  התיישבות  בריכוזי 
ילדי  )עבדה(.  בעבדת  חולים  וקופת  יסודי  ספר 

הבדואים בכפר אריכא לומדים במצפה רמון.
 - הנגב  בהר  הבדואים  סוגיית  לפתרון  ניסיונות 

עמדת "המדינה"
לנושאים  הוועדה  והחלטת  פראוור  מתווה  פי  על 
 01.04.2008 מיום  )הולנת"ע(,  עקרוניים  תכנוניים 
בעקבות  ציפורים.  ברמת  לבדואים  יישוב  יוקם 
אמורים  הנגב  בהר  הכפרים  תושבי  זו,  החלטה 

להתפנות ליישוב שיתוכנן בעתיד.
באיטיות  פועלת  הבירוקרטיה   – הידוע  כפי  אולם 
בדיקה,  ועדות  ישיבות,  ועוד  ישיבות  ומקיימים 

ועדות היגוי ועוד. 
2014, בדיוני הוועדה לנושאים  כבר במהלך שנת  
תכנוניים עקרוניים, הביע שמוליק ריפמן ז"ל את 
אחד  יישוב  להקמת  המתנגדת  המועצה  עמדת 
המהלך  הנגב.  בהר  הבדואים  יישובי  לארבעת 
הבלתי מוצלח וכמעט בלתי פתיר בהקמת היישוב 
רביבים,  לקיבוץ  הסמוך  הדאג',  בביר  הבדואי 
יסכימו  לא  הנגב  הר  של  הבדואים  כי  והידיעה  
לעבור ליישוב רמת ציפורים עמדו לנגד עיניו. אך 

למרבה הצער התנגדות זו נדחתה.
הולנת"ע  החלטת  התקבלה   29.12.2015 ביום 
ההמלצה  את  ולחזק  "לתמוך  מס'563(:  )החלטה 
הנגב  הר  במרחב  אחד  קבע  יישוב  הקמת  בדבר 
"לקדם  זו:  בהחלטה  נכתב  עוד  ציפורים."  רמת   –
וחקלאות.  תיירות  למוקדי  משלים  תכנוני  תהליך 
הנגב,  בהר  האוכלוסייה  של  המיוחד  האופי  בשל 
מוקדי התיירות והחקלאות יתבססו על הפעילות 
טיולי  ורעייה,  צאן  גידול  המסורתי:  החיים  ואורח 
עתיקה,  חקלאות  מסורתי,  אירוח  וגמלים,  טבע 
מוקדים  אקולוגית.  ופעילות  מסורתיות  מלאכות 

אלה לא יכללו מגורים".  

הפנים,  במשרד  התכנון  מנהל  של  היגוי  וועדת 
ולהציג   2015 בשנת  לדיון  להביא  למועצה  סייעה 
יישוב אחד ברמת ציפורים עם  פתרון של הקמת 
למעוניינים  אחד  שירותים  ומרכז  שכונות  ארבע 
הבדואים  ריכוזי  כאשר  הקבע,  ליישוב  לעבור 
יישארו במקום הנוכחי ) לאורך כביש שדה הוקר – 
מצפה רמון(. גם הצעה זו נדחתה. אולם הוחלט, גם 
הבדואים,  והתיישבות  לפיתוח  הרשות  בהסכמת 
המועצה  לאחריות  יועבר  בתכנון  הטיפול  כי 

האזורית.
עמדת הבדואים תושבי הר הנגב

האם הצעת פתרון זו מקובלת על הבדואים? יצאתי 
לבדוק ונפגשתי עם "המנהיגים" בכל אחד מריכוזי 
סאלם  אריכא,  מואדי  סדאן   סלמאן   הבדואים: 
אלקשחר,  עיד  חווה,  נחל  ממשולש  בלייה  אבו 
סאלם אל ווג' מעבדת )עבדה( והיליל אבו ג'לידאן 
)רמת ציפורים(. מדהים היה להיווכח עד כמה הם 
לפתרונות  ובהתייחסותם  בעמדותיהם  מתואמים 

המוצעים ע"י המדינה. להלן תמצית דבריהם:
והסכמת  בידיעת  אלה  בריכוזים  נמצאים  אנו   •
המדינה כבר כמעט 40 שנה, לאחר שנאלצנו לעזוב 
ובעיקר ברמת  את אזורי המרעה שלנו בהר הנגב 
מטרד. לא נסכים עוד פעם להתפנות ולגור ברמת 

ציפורים. מבחינתנו יהיה זה "טרנספר".
אוהלים,  לנו  הורסת  אותנו,  לוחצת  המדינה   •
מגבילה את רעיית הצאן, תובעים מאתנו סכומים 
 ₪  10 של  בסכום  ולצאן  לנו  מים  בעבור  גבוהים 
לקוב. אנחנו יודעים כי ככל שנתלונן על כך שקשה 
לחוצים  שאנו  תבין  היא  למדינה.  טוב  זה  כך  לנו, 

ובלית ברירה נסכים לפתרון שהיא מציעה.
• צברנו ניסיון רע ושבענו מהבטחות שלא מומשו. 
לנו  השולחת  המדינה  את  מבינים  לא  גם  אנחנו 
נציגים רבים וכל אחד מציע פתרון אחר. הכי קשה 
לנו זה עם האכיפה. כל מבנה שירותים חדש שאנו 
מקימים לתיירים הבאים אלינו, מיד הורסים אותו. 
ברמת  קבע  ליישוב  לעבור  מסכימים  לא  אנו   •
 – הדאג'  בביר  קורה  מה  רואים  אנחנו  ציפורים. 
האסלאמית.  התנועה  והתחזקות  פשע  סמים, 
אנחנו גם לא רוצים להיות כמו יישובי הקבע בתל 
שבע, שגב שלום וערערה - שם יש אבטלה, פשע, 
החלום  "זה  הבדואית.  המסורת  ושבירת  סמים 

השחור שלנו".
• יותר מ–20 משפחות עוסקות בתיירות הכוללת 
אוכל  הגשת  מודרך  סיור  באוהל,  לינה  אירוח, 
יד  ועבודות  המלאכות  והצגת  נגינה  מסורתי, 
על  גם  מבוססת  שלנו  התיירות  נשותינו.  של 
הצגת  צאן,  רעיית  המסורתית:  החקלאות  הצגת 
ובוסתנים  ואספסת(  שעורה  )חיטה,  בעל  גידולי 
המנצלים נגר עילי.  מגיעות אלינו קבוצות גם של 
חיילים וחיילות ואנחנו גם מקבלים תעודות הוכרה 
מהמפקדים. המפגשים עם התיירים הישראליים 

יוצרים אמון בינינו לבין היהודים.
או  תיירות  ככפרי  אותנו  שיגדירו  רוצים  אנחנו   •
כפרים אקולוגיים.  אנחנו רוצים שיתייחסו אלינו 
עוסקים  בהם  הבודדים  לחוות  שמתייחסים  כפי 
בחקלאות ותיירות עם מגורים, או כמו למפוני גוש 

קטיף – להם הקימו יישובים חדשים.
והזקנים רוצים להישאר כמו שהם  • דור הביניים 
רמת  את  תשפר  שהמדינה  מבקשים  אך  היום, 
החינוך וההשכלה לילדים שלנו. כמעט כל המורים 
המסורת  את  מכירים  שאינם  מהצפון  ערבים  הם 
שלוש,  לשנתיים  מגיעים  ואלה  שלנו,  והתרבות 

תחום  את  לנו  תגדירו  ועוזבים.  ניסיון  לרכוש 
היישוב שלנו ולא נחרוג ממנו. אנחנו מאמינים כי 
לוודאי  קרוב  משכיל,  יהיה  שלנו  העתיד  דור  אם 

שמרביתם יעברו ליישוב קבע מתוך רצון חופשי.
•  אנו רוצים להיות המתכננים של היישובים שלנו, 
והשקפת  דרישותינו  את  שישמעו  לפחות  או 
פעולה,  בשיתוף  כי  מאמינים  אנחנו  עולמנו. 

מחשבה ופעולה אמיצה, ניתן לפתור את הבעיה.
על רקע הידיעה והחשש של הבדואים כי המדינה 
תרבות  לאחרונה  החלה  כפוי,  פתרון  תבצע 
ארגונית של מאבק. במהלך חודש אוגוסט האחרון 
הוקם אוהל מחאה בעבדת , סמוך לכביש הראשי. 
במהלך כל יום הציגו דוברי הבדואים את עמדתם 
אנשים,  אלפי  ואולי  מאות  באוזני  ורצונותיהם 
ובכללם  זרים,  לגורמים  אפשרנו  "לא  לטענתם. 
המאבק".  על  טרמפ  לתפוס  האסלמית  התנועה 
במהלך חגי תשרי לא התקיימה מחאה והם התפנו 
לפרנסתם לעסוק בתיירות. לאחר החגים, הבטיחו 

הם לחדש את המחאה.
עמדת המועצה האזורית

האזורית  המועצה  פעלה  האחרונות  בשנים 
ופיתוח  החקלאות  התיירות,  משרדי  )בשיתוף 
  40 כביש  לאורך  התיירות  לקידום  והגליל(  הנגב 
בכלל, ובדגש לפיתוח סגמנט של תיירות בדואית 
המועצה  יזמה   2013 בספטמבר  בפרט.  אתנית   –
מסמך לפיתוח תיירות בקהילות הבדואיות לאורך 
ציר שדה בוקר – מצפה רמון )המתכננים רונית ניר 
ודני גור(. בשנת 2014 הוגשה פרוגראמה להקמת 
חווה  נחל   – עבדת  במרחב  הסלע  חרותות  פארק 
ביוזמת   , התקיימו  ישראל  בחגי  ניר(.  )רונית 
סדנאות  סיורים,  המועצה  של  התיירות  מחלקת 

ואירוח בכפרי הבדואים.
המועצה  לבקשת  האחרונה,  השנה  במהלך 
והתיישבות  לפיתוח  הרשות  כי  הוחלט  האזורית, 
הבדואים תוציא הזמנת עבודה לאדריכל אלי אילן 
יישובים,  והרחבת  הסדרת  בתחום  התמחה  אשר 
תוך קיום תהליך של שיתוף ציבור. כמו כן הוצאה 
פרויקטים  ת.י.ק  התכנון  למשרד  עבודה  הזמנת 
ניסיון רב בעבודה בתחומי הנגב בכלל  אשר רכש 
היין"  "דרך  )כדוגמת  בפרט  המועצה  ובתחומי 

אחד  מרכזי  יישוב  היא:  התכנון  הגדרת  ועוד(. 
האוהלים"  ל"דרך  אב  ותכנית  ציפורים  ברמת 
)ארבעת ריכוזי הבדואים( לעיסוק בתחום התיירות 
והחקלאות, ללא מגורים. ראש המועצה, ערן דורון 
מאמין  ומסביר: "על מנת ליצור מצב של שליטה 
לקידום  לפעול  יש  בעתיד,  להשפיע  ואפשרות 
לתכנון  הארצית  המועצה  החלטת  ברוח  התכנון 
יוזמים בשיתוף עם משרד החקלאות  ובנייה. אנו 
ופיתוח הכפר תכנית שתאפשר לבדואים בארבעת 
החקלאות  בתחום  לעסוק  הקיימים  היישובים 
רואה  אני  רוחי  בעייני  והמודרנית.  המסורתית 
חקלאות המבוססת על טראסות  והשקיה במי נגר 

לצד מטעי גפנים, מעין "טוסקנה של עבדת".
מתחמי  בהקמת  נצליח  "אם   – ערן  מוסיף  עוד 
התיירות והחקלאות, אני מאמין כי בעתיד נצליח 
לתכנון  הארצית  המועצה  עמדת  את  לשנות  גם 
גם   – ציבור"  "שיתוף  נקיים  לבין,  בין  ובניה. 
לבדואים וגם ליתר תושבי האזור להצגת ההחלטה 
ויעדי התכנון.  על מנת לחזק את האמון והדיאלוג 

עם הבדואים יוקצה כוח אדם ייעודי למטרה זו".
סיכום

בניתוח עמדות הצדדים ועם רצון טוב, אורך רוח, 
ונכונות אמתית  אומץ לב, חשיבה מחוץ לקופסא 

לדיאלוג ושיתוף פעולה, יש יסוד להאמין כי ניתן 
ברמת  קבע  יישוב  הקמת  הפערים.  על  להתגבר 
יעברו  והסכמות  הדרגתי  תהליך  ותוך  ציפורים 
ציפורים.  ברמת  הקבע  לישוב  העתיד  דור  צעירי 
את  לחזק  המועצה  תמשיך  ובמקביל,  כך  בתוך 
התיירות  את  ולטפח  הקיימים  היישובים  ארבעת 
הבדואים"  "אחרוני  של  המיוחדת  האתנוגרפית 

בהר הנגב.
במפגש  מצאתי  זו  זהירה  לאופטימיות  ביטוי 
משותף שהתקיים ביום 16.10.17 באולם הדיונים 
ארבעת  מנהיגי  עם  גוריון,  בן  למורשת  במכון 
מנכ"לית  המועצה,  ראש  הבדואים,  היישובים 
הרשות  סמנכ"ל  המועצה,  מהנדסת  המועצה, 
לפיתוח והתיישבות הבדואים, נציגי משרד התכנון 
רוחות  המועצה.  מן  ותושבים  פרויקטים(  )ת.י.ק 
לעבר  להתקדם  אמתי  ורצון  אמון  של  חדשות 

פתרון שישביע את כל הצדדים נשבו מן המפגש.
דוד  בדברי  מסתיימות  גולדברג  וועדת  מסקנות 
המסוכן  התורפה  "אזור  שהוא  הנגב  על  בן-גוריון 
כי  לקוות  יש  הגדולה".  ותוחלתה  המדינה  של 
לממש  ניתן  אמיצות,  החלטות  וקבלת  במנהיגות 

תוחלת זו לטובת כל הצדדים.
יעקב שמול

חקלאות מסורתית בהר הנגב. צילם: דורון ניסים

מדור ישן – חדש / פרשת השבוע – דבר תורה - פרשת "לך לך" - מקור כל הברכה
שבת  מציינים  אנו  שבה  הפרשה  היא  לך״  ״לך 
עולמית. זו גם הפרשה שהתניעה את ההיסטוריה 
כפי  ברכה;  של  חיים  לאמץ  קריאה  דרך  היהודית 
ַוֲאָבֶרְכָך,  ֵמַאְרְצָך...  ״ֶלְך-ְלָך  אומרת,  שהתורה 
העולמית,  השבת  ְּבָרָכה.״  ֶוְהֵיה,  ְׁשֶמָך;  ַוֲאַגְּדָלה 
בדומה לאותה פרשה, היא קריאה לאימוץ הברכה 

- הברכה שבאחדות היהודית וברכת השבת.
האחדות היהודית היא ברכה כיוון שהיא מקרבת 
מיתרון  ליהנות  לנו  ומאפשרת  לזה  זה  אותנו 
כשאנחנו  אותנו.  הסובבים  באלו  התמיכה 
אתגר.  כל  עם  להתמודד  מסוגלים  אנו  מאוחדים 
עילאית,  אחדות  של  רגע  היא  העולמית  השבת 
הסוגים  מכל  יהודים  למיליון  מעל  יחד  שמחברת 
שנובעת  יהודית  אחדות  של  ברכה  זו  והמינים.  

מבחירה, ולא נכפית עלינו מבחוץ.
שהיא  כיוון  הברכה״,  ״מקור  גם  נקראת  השבת 
ברכת  את  למשל,  לחיינו,  רבה  ברכה  מביאה 
השבת  כרכה  שנים  אלפי  במשך  המשפחה. 
אוהבות  משפחות  יחדיו.  יהודיות  משפחות 
היהודי.  העם  עבור  העצמה  מקור  הן  וחזקות 
החמצן למשפחה בריאה שכזו היא הזמן המשותף 
השבת  ולהתחבר.  לחלוק  לשוחח,  הזמן  זה  יחד. 

וילדים,   הורים  עבור  והמרחב  הזמן  את  מייצרת 
משפחה וחברים.  

על  ההתענגות  ברכת  את  עמה  מביאה  גם  שבת 
העולם הזה - אכילת מאכלים טובים, שינה טובה 
ברכת  את  לנו  מעניקה  היא  נעימות.  והליכות 
החיים,  של  פוסקות  הבלתי  מההצקות  החופש 
ההתרעננות והאיפוס של החיים. לא לנהוג בשבת 
עשוי להישמע כמו מגבלה אבל זה בעצם משחרר 
אותנו ליהנות מיום בלי לעלות על הכביש, פקקים, 
לחץ, תאונות וסידורים; מאפשר לנו לעשות הליכה 
שאנחנו  פירושו  לעבוד  לא  חברים.  עם  נינוחה 
ומחויבויות;  פגישות  ללא  מיום  ליהנות  יכולים 
משפחה  עם  להיות  חופש  יום  לקחת  אפשר 

וקהילה, טעינת מצברים פיזית, רגשית ורוחנית.
לא  זה  משמעות.  של  בברכה  מלא  יום  הוא  שבת 
יום  זה  וקניות.  לבילויים  יום  או  ״חופש״  סתם 
משפחתיים,  בילויים  כמו  במשמעות,  שמלא 
הנאה מסעודות טובות, ללמוד ולהתחבר לקהילה. 
אנחנו  המודרני  העולם  של  הדעת  הסחות  כל  עם 
עשויים לאבד את החיבור לעצמנו. בשבת יש לנו 
את ההזדמנות המבורכת להתחבר ולגלות מחדש 

מי אנחנו.

לבסוף, שבת מביאה עמה את ברכת ההשתייכות 
לעם היהודי. שבת מחזיקה את העם היהודי יחד: 
היא מאחדת קהילות יהודיות מסביב לעולם. היא 
נותנת מעין קצב אחיד לשבוע היהודי. היא מעניקה 
את ברכת החיבור למקום ממנו באנו ולמקום אליו 
ועתיד. השבת  הווה  לעבר,  הולכים, מחוברים  אנו 
מחברת אותנו עם אירועי העבר הכבירים: בריאת 
העולם, יציאת מצרים ומתן תורה בהר סיני. שבת 
רומזת בברכה שלה על עתיד העולם בזמן הגאולה.

השבת העולמית שואפת להביא את אחדות העם 
ולפיכך  היהודיים,  החיים  למרכז  והשבת  היהודי 
ליצור מעיין של נביעה שופעת לכולנו. בואו נשלב 
ידיים עם יהודים מרחבי העולם השבת בזמן שאנו 

סופגים את ברכותיה.

רב וורן )זאב( גולדשטייו
הרב הראשי לדרום אפריקה
יוזם שבת עולמית

הכתבה באדיבות משרד החינוך. 
האגף לתרבות יהודית
הביאה לעלון – דפי אדלר. שיזף
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

בית מדרש מועצתי סביב שולחנו של ראש המועצה

ביום שלישי הראשון שלאחר החגים נפתח בית 
מחודשת  פתיחה  הנגב.  ברמת  מועצתי  מדרש 
סביב  המדרש,  בית  המיתולוגי.  התנ"ך  חוג  של 
מפגיש  דורון,  ערן  המועצה,  ראש  של  שולחנו 
יישובי  מכל  וגברים,  נשים  חברתיים,  מובילים 
המועצה. בהשראת רוחו של דוד בן גוריון והחוג 
שכינס סביבו בבית ראש הממשלה, מבקש בית 
המדרש הנוכחי "להרים את הראש" מעל שגרת 

היום יום ולשאוף מרוח המקורות.  
בין  "עמותת  של  יוזמה  פרי  הוא  המדרש  בית 
השמשות" הפועלת מתוך היישוב שיזף. העמותה 
הישראלית  בחברה  המחלוקת  בשיח  עוסקת 
ומביאה את תפיסת המחלוקת כמייצרת תרבות 
לחשוש  שיש  מעכב  כגורם  דווקא  ולאו  וצמיחה 
המועצה  לראש  פנתה  השמשות"  "בין  מפניו. 
ששמח לעמוד בראש התכנית ולהשתתף בעצמו 
בלימוד וכן לגברת אילנה ביטון שנאותה להנחות 

את קבוצת הלומדים.
בדיונים  רגיל  אשר  המועצה,  מליאת  חדר 
יצא  והמעשה,  החומר  בתחומי  אינטנסיביים 
משגרת יומו והתמלא לכמה שעות בהגות ורוח. 
באי בית המדרש - נשים וגברים פעילים ומובילים 
בתחומי הקהילה השונים, השתתפו יחד במפגש 
ה"מי  ואת  מזה?"  לי  יוצא  ה"מה  את  בו  שאין 
צריך לעשות מה?". בהסרת הרבדים הפרקטיים 
שעיקרו  ואמיתי  כן  מפגש  התאפשר  והמעשיים 
הכרות עם שכנים קרובים כרחוקים. אל מול דפי 

שונות  ודעות  עולם  תפיסות  התעוררו  התנ"ך 
ותרבותיים  חברתיים  רקעים  בעלי  ומגוונות. 
שונים למדו יחדיו בחברותות, יצאו מעט מהמוכר 
והצליחו  לראות מחדש סיפורים שלמדו אינספור 

פעמים בעבר.  
יארח  השנה,  לאורך  וייפגש  יחזור  המדרש  בית 
מרצים שונים ומבין דפי המקורות יעסוק בחיים 

הראשון  הערב  הנגב.  רמת  במועצת  ועכשיו  כאן 
הסתיים בהבנה עד כמה רצוי המפגש בין קצוות 
סביב  שהלימוד  הבטחה  ובתחושת  המועצה, 
מחדשים  למקומות  להוביל  יכול  אחד  שולחן 

ולהיכרויות מפתיעות.
כתב: עמיחי הס,
שיזף

משתתפי בית המדרש. צילמה: דפי אדלר. שיזף

מענקים לחקלאים מקרן בונה טרה

שהיא  הודיע  שהקרן  לבשר  שמחים  אנחנו 
הצעות  מזמינה  השנה  וגם  בפעילות  ממשיכה 
לפרויקטים מחקלאים. אנחנו צופים שההקצבה 
הכוללת שתעמוד לחלוקה השנה תהייה לפחות 

 .₪ 1,000,000
על מנת שנוכל לקצר את ההליך של מיון ההצעות 
על  להקפיד  מבקשים  אנחנו  ההמלצות  והכנת 
דרך הגשת הפרויקטים. לאור הניסיון של השנה 
הצעות   / בפרויקטים  לטפל  נוכל  לא  הקודמת 
הנדרשים  הפרטים  כל  את  במדויק  יכללו  שלא 
או יחרגו מהפורמט הנדרש. אנחנו שוב מבקשים 
להדגיש שאנחנו מיחסים חשיבות רבה להתכנות 
כל אינפורמציה על  ולכן  הכלכלית של הפרויקט 
רק  לצרף  שניתן  כלכלי  תחשיב  או  שוק  היקף 

יגדילו את סיכויי התמיכה.
מבנה  את  ולפרט  לשוב  לכן  מבקשים  אנחנו 

ההצעה
1. שם ההצעה : תיאור הרעיון 

של  משפטים   3-5 רקע:    Introduction  .2
הבעיה   לתאר  מכן  לאחר  שיאפשרו  כללי  מבוא 

שהפרויקט אמור לטפל בה. 
הספציפית  הבעיה  תיאור   –  Objective  .3
במושגים  להתנסח  אין  לטפל  אמור  שהפרויקט 

כללים ) פיתוח הנגב והמדינה ( אלה תאר בעיה 
מוגדרת. )לדוגמא: עלויות כח אדם במיון פלפלים, 
שיפור איכות שיאפשר מחיר גבוהה יותר למוצר, 
טכנולוגיות  או  חדשים  מוצרים  של  החדרה 

חדשות וכד׳ ( 3-5 משפטים. 
את  הציגו  הפרויקט-  תיאור   .  The project  .4
עיקר תהליך הביצוע של הרעיון שתואר. הדגישו 
התייחסות  תוך  הרעיון  של  הייחודיות  את 

לרכיבים הבאים.
• חדשנות 

• יתרון יחסי
• תרומה לאזור

• זמני ביצוע.
כספים  מקורות     funding and resources  .5
של  הכוללת  העלות  את  תארו  מבוקשת.  ועזרה 
הקרן  המבוקשת.  התמיכה  גובה  ומה  הפרויקט 
אך  הפרויקט  של  העלות  מלוא  את  ממנת  לא 
מקורות  החקלאי  לרשות  שיש  להבטיח  רוצה 
באופן  כולו.  הפרויקט  את  לבצע  לו  שיאפשרו 
על  יעמוד  התמיכה  שגובה  צופים  אנחנו  כללי 
מתן  תוך  לפרויקט  שקל.    70,000 עד   30,000
של  שתופיות  או  צעירות  למשפחות  עדיפות 
שוב  להדגיש  מבקשים  אנחנו  משפחות.  מספר 

שהקרן איננה ממנת פרויקטים של מחקר.
ההצעה  מגיש  של  וטלפון  כתובת.  מלא  שם   .6
כולל הישות המשפטית שלפקודתה ירשם הצ'ק 

במידה והפרויקט יאושר.

אין צורך לערוך המסמך כמכתב לקרן כמו כן אין 
צורך בתיאור פרטים אישיים של המגיש

 .   .WORD כמסמך  בדואל  לשלוח  יש  הצעות 
אנא הקפידו על כך שהמסך ערוך ללא כל תבניות 
לוגו וללא תווי עריכה מיוחדים. כמו כן אין לכלול 
על מלאכת  כדי להקל  נעשה  זה  כל  בו תמונות.. 

העריכה של המסמך הסופי המוגש לקרן .
תאריך אחרון למשלוח ההצעות 1/11/2017

במייל:  שמר  לציון  לשלוח  יש  ההצעות  את 
tsions@mop-rng.org.il

בפרויקטים  סיור  נארגן  ההצעות  קבלת  לאחר 
שיעברו את תהליך המיון הראשוני.

בשפה  להגיש  יש  ההצעות  את  לב  שימו  אנא 
האנגלית .

ב ב ר כ ה,   
ציון שמר  
מנהל תחנת הניסיונות  

ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

התנתקות 
לפני  עשורים.  שני  מזה  ניצנה  בפתחת  התנחלתי 
הראשונים  בימים  עוד  האזור  פני  על  חלפתי  כן 
אפילו   הייתה  לא  כשהפתחה  ההיסטוריה  של 

בתיאוריה.
על  רץ  אני  שיגרה,  כמעשה  האחרונות,  בשנים 
בין  ומהלך  שביליה  על  רוכב  ניצנה,  שדמות 

חמוקיה. 
הבן  בא  מוקדמת,  הודעה  בלי  ימים,  כמה  לפני 
טיסה  תחביבי  כמה  עוד  לו  שיש  שלי,  הטייס 
וריחוף והציע לי לטוס במצנח רחיפה ממונע ולתור 

את הסביבה.
עוד  לאוויר  עלה  שבי  הפחדן  לכם?   אגיד  מה 
לפני שהמראנו. חשבתי שבגילי המופלג לא צריך 
דשא  מכסחת  של  פעימות  שתי  מנוע  על  לסמוך 
ומצנח רחיפה עשוי ניילון דק. הכי טוב רגליים על 

הקרקע.
אבל לא נעים להראות לבן שלך  את ה"אב טיפוס" 
שלו  כסוג של  פחדן. תפס אותי פחד כפול. פחד 
עליי ופחד עליו. אני חושב שדאגה לבן אהוב גוברת 
על דאגה לעצמך אפילו אם אתה אחלה נרקיסיסט.
ובחרתי  הפחד  בסוגיית  להתפלמס  הספקתי  לא 
הכלל  לפי  הטמטום.  של  האינסטינקט  בהפעלת 

המקובל: אין שכל ומחשבות - אין דאגות.
כשהגיע התכלס, נשמעה הפקודה. רצנו נגד הרוח 
בכול הכוח. אומרים שרק מי שרץ מול הרוח יכול 
המנוע  של  הטורים  את  הגביר  הוא  להתעלות... 
מקרקע  התנתקתי  שניות  כמה  ותוך  הרועש 
המציאות. הרוח הקרירה  ציננה ומחשבותיי ריחפו 

והיטלטלו מצד לצד.
שיש  בידיעה  כיף...  אפילו  לי  נהיה  שלי  באימא 
לא  יותר ממכר.  נהיה  הכיף  מיומן,  טייס  מאחוריי 

נותר לי אלא לתת למחשבות לרוץ לכול הכיוונים.

משוגעים לפני המחנה
העולם  ממריא  כשאדם  דווקא  לכם,  אגיד  מה 
נראה  יפה מלמעלה. הכול  נהיה  והחיוור  המאובק 
וענוג.  אפילו הקוליסים של הג'יפים שמגובה  רך 
פני  על  מגעילים  חצ'קונים  כמו  נראו  האדמה  פני 
מעשה  יפים   כאיורים  מלמעלה  לי  נראו  השטח, 
ידי אומן בעלי חזות של ציורים ממרכבות האלים. 

הטבע מלמעלה במיטבו והאופק נהיה אופטימי. 
כשפנינו לפאתי צפון מערב, נעצרה לי ההתלהבות 
מהמראות של הטבע ופתאום נפתח לי מסך נוסף 
במערכת ההפעלה של החלונות במוח שלי. ראיתי 
האדם  ידי  מעשי  של  העוצמה  את  אחת   בבת 
להתפאר. העוצמה של  מה שנולד בעקבות כמה 

משוגעים שבאו לכאן ב- 1982.
נפלו  הם  איך  מספר  המייסדים  המשוגעים  אחד 
על האזור. הם היו צעירים  בהיאחזות הנחל בסיני. 
הנסיגה  ערב  המקראית.  ברנע  בקדש  ישבו   הם 
להם  יצאה  מצרים,  עם  השלום  הסכמי  בעקבות 
ונוקב  ארוך  ויכוח  בתום  שבאה  הכרעה   הכרעה. 
נוסח "ליל העשרים". לילה שלם רבו ביניהם ובבוקר 
לקחו המטלטלים ובאו על דעת עצמם וללא דעת 
המקום ועלו על הגבעה. סוג של  משוגעים שבמוח 
סלומון.  מויישה  יואל  על  הבלדה  התנגנה  שלהם 
חפיר.  אל  לעוג'א  באו  לאבס  אום  במקום   רק 
ואלון  מוסקוביץ  ועדינה  יענקלה  הם   המשוגעים 
אידיאולוגיה  מוכי  משוגעים  היו  הם  צדוק.  ונירה 
ללא תקנה. החליטו וזהו. עשו עמידת ראש ואחר 
כך פליק פלאק לאחור ונחתו על המקום הזה. סוג 

של התנחלות נגבית בלי כיפה סרוגה.
ממשלות  שלא  ההתיישבות  בתולדות  תנינו  כבר 
חלוצים  אלא  מאתגרים,  מקומות  מיישבות 
תהיה  ג'וני  שאום  קבעו  המשוגעים  משוגעים. 
זאמרין תהיה  פינה,  ג'אעוני תהיה לראש  לדגניה, 
לזיכרון יעקב ויסלחו לי על ההשוואה הלא עדינה 
והמשוגעים  מורה.  אלון  נהיה  כביר  ג'אבל  לפיה 
שלנו  הפכו את עוג'א אל חפיר לניצנה. הכלל עובד:  

המשוגעים קובעים והממשלות מצטרפות!

מחווה לביבי
בכמה  חוללו  שהמשוגעים  מה  ראיתי  רב  מגובה 
עשורים: אלפי דונמים של חממות, אגמי מלח של 
דבש,  בית  יקב,  לולים,  רפתות,  ההתפלה,  מתקן 
למישהו  אומר  הייתי  אם  לא.  ומה  תבלינים  חוות 
שפוי לפני ארבעים חמישים שנים, שעל הדיונות  
פתחה  תתפתח  חורב"  "מבצע  של  והגבעות 
להסתכלות...מישהו  אותי  שולחים  היו  שלימה, 
אמר שאחרי "מבצע עין" לא שמו על האזור זין עד 

שבאו המשוגעים הלו.
מדבר  אתה  באקסטזה  כשאתה  חברים.  נכון 
שטויות. זאת אומרת אני. פתאום חשבתי להמליץ 
למקבלי  חינם  בריחוף  טיול  לעשות  שלי  לבן 
ההחלטות. המינימום הנדרש להם הוא לדעת לרוץ 

בתנופה כדי לקבל שוונג לפני ההמראה... 
הייתי רוצה לקחת לסיבוב את ביבי, לאלף, אלפיים 
ויראה.  יבין  אולי  משם  )רגל(,  אלפים  שלושת  או 
ומהחומה  הצוללות  של  מהשנורקל  ייצא  אולי 
רחוב בלפור. שיראה שיש סוג של פראיירים  של 
שיש  הקופה  כול  את  שמשקיעים  כאלה  מרצון. 
להם במקום שהוא "סוף העולם", למרות שאין בו 
לאומית  משימה  חתיכת  כאן  יש  אבל  יקר.  נדל"ן 

גדולה שלא תסולא בפז. 

לעבדה ולשמרה
תוך ההתלהבות ממעשי ההתיישבות והחקלאות, 
סובבוני הבן  ורוח הקודש  שהכתה על כנפי המצנח 
חדשים.  חלונות  במוח  לי  צצו  מיד  דרום.  לפאתי 
הממשלה  חברי  רשימת  של  האקסל  את  סגרתי 

ריחוף מתקדם  / דויד פלמ"ח

שיבואו לטוס כאן והחלפתי אותם בשקופיות נוף 
לי  וחזן כשיש  לי לדבר על ביתן   משובחות. למה 

דברים יפים. 
בי,  שגנוז  הטבע  שמירת  של  הדחף   ההוא  ברגע 
דרום  לכיוון  ראיתי  הפנימי.  המסך  את  לי  כבש 
הטבע  ושמורות  הפתוחים  השטחים  יפי  את 
אותך   המובילה  מאורכת  נוף  רצועת  הבתוליים. 
לתוך ארץ בראשית רבה. במקומות בהם יש אורך 
ריצות  בשוונג  לרוץ  יכולים  החיים  בעלי  גם  ונפח, 
ארוכות. לרוץ מבלי לקבל כרטיס אדום על יציאה 

מקווי המגרש הביתי שלהם.
ממנו   נוסף.  גובה  תפש  הבן  שלי,  מההתלהבות 
ראיתי את הר הנגב הגבוה  המתנשא במלוא הדרו. 
ראיתי  שם את הר חמרן, הר עיירים, הר חריף והר 

רמון.
נבו.  מהר  משקיף  של  סינדרום  של  סוג  לי  נהיה 
עומדים על קו התפר ומביטים. התפר בין פתחת 
ניצנה המתפתחת והמעובדת שמצמיחה לנו לחם, 
נרדמות  שבהן  בראשית  לארץ  גדולים,  שנהיה 

האיילות בלילות.
מאוזן  הכי  במקום  אנו  ממש,  שכאן  הבנתי  אז 
המקומות  בשאר  האלוהים.   לטבע  האדם  בין 
על  לשמור  שכחנו  באו,  וההתיישבות  שהציונות 

הטבע וחשבנו רק על נזר הבריאה.
נוצר ממשק מדהים בו יש חבל ארץ  מיושב  כאן 

ומעובד ומנגד לו ארץ לא זרועה.
כאן האנשים מקיימים את הציווי  מספר בראשית 
הארץ   על  ההולכים  האדם  בני  לפיו  ב'(  )פרק 
שנולדנו  אשרינו  ולשומרה".   "לעבדה  מחויבים 

בתפר.
היטה  בני  עולם,  של  ברומו  ותוהה  מתלבט  עודי 
ותוך  קלה  חבטה  הרגשתי  מטה.  המצנח  את 
המציאות.  קרקע  על  הרגלים  לי  נתקעו  שניה 
הרוח הנקייה והקרירה שהייתה  בגובה התחלפה  
פניי  את  קבלו  הזבובים  הקרקע.  של  ואבק  בחום 
בהתלהבות יתרה. גם הם סוג של מתנחלים שבאו 
בין  הם  החדשים.  ובלולים  ברפתות  להתנחל  
היחידים שממהרים לנשק את פניי בכול הזדמנות. 

ולמרות זאת, אני ממש לא אוהב אותם.

מרחפים מעל אגמי המלח וברקע חממות קדש ברנע. צילם: דוד פל"מח.
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אדם, מקום

אך  מציירת,  אני  ילדה,  היותי  מאז  השנים,  "כל 
בהווייה שלי – זו השנה הראשונה בה אני מרגישה 
ציירת". כך נפתחה שיחה מרתקת וכנה עם עפרה 

יצחק.
השראה  שואבת  אדמה"   – "אדם  התערוכה 
ניב,  )מוקי(  דני  של  והמוסיקה  השירים  ממילות 
ולרוב  נשית  אישית,  מצוירת-  פרשנות  מהווה 
אופטימית, ומתפרשת על פני שלושים בדי קנבס 

משוחים בצבעי שמן, אקריליק ואקוורל.
למה דווקא מוקי?

"לא תכננתי ולא ידעתי שאני עומדת בפתחה של 
שהמילים  מתברר  ויצירתית.  מעצבת  כך  כל  שנה 
והגשת השירים, הם שבחרו אותי. בקריאת ראיון 
מזדמן עם מוקי, נחשפתי לערכיו ועומק אישיותו 
והתרשמתי. פניתי לחפש טקסטים שלו, כי לפני 
שכתב  נפשי"  לך  "מה  לו.  הקשבתי  באמת  לא  כן 
יצחק לאור ומושר בפי מוקי, היה הראשון לטלטל. 
ניצב  הוא התנגן באוזניות ב'לופ' מבוקר עד ערב, 
לגורמים.  אותי  ופירק  בוטה  מראה  כמו  בפני 
לסטודיו  רצה  עצמי  את  מצאתי  שבועיים  כעבור 
ומציירת  קנבסים  שלושה  על  השיר  את  וכותבת 
אותם בנשימה אחת. יומיים אחר-כך זה קרה עם 
שפרצו  הרגשות  מעוצמת  הופתעתי  נוסף.  שיר 
ממני ומהצורך הבלתי ניתן לריסון לצייר, המילים 
והשירה 'היכו לי בבטן'. התמסרתי בעונג לבעירה 

הזו".
מה לך נפשי, שאת כל כך בסדר? 

כל כך מכובסת, 
מכונסת בעצמה. 

מה לך נפשי שאת מעמידה פנים? 
הרי חיי מתנהלים 

עפרה יצחק / תערוכת ציורים בעקבות טקסטים ושירים של מוקי

איתך או בלעדייך 
תתפשטי כבר נפשי, 
תתפשטי ותעשי לי 

ככה או ככה, 
ככה וככה. 

היי פגיעה, נפשי, 
אז מה אם תיפגעי? 

תמיד את כל כך מתגוננת, 
מתחשבנת, מחושבת 

אבל מתחת יש לך רכבת מרעישה. 
היי חסרת בושה. 

תתפשטי כבר, נפשי... 
אני רוצה לרעוד, 
אני רוצה לרעוב, 

אני רוצה שוב לאהוב. 

צלילים  טקסטים,  נשמתי  חודשים  כמה  "במשך   
ביום  ומקום.  לזמן  מעל  ציירתי  טרפנטין.  ואדי 
כמעט  חושים  בשיכרון  פנויה,  שעה  בכל  ובלילה, 
משפט  או  מילה  זו  לעיתים  ואוכל.  שינה  ללא 
במשיכות  ביטוי  לידי  שבאו  האווירה  זו  ולעיתים 
משבר  היה  פה  גם  טוב,  סיפור  בכל  וכמו  מכחול. 
התמודדות,  ותסכול,  דמעות  פצעים,  עמוק, 
התגברות וצמיחה מחודשת. היצירה הייתה אוויר 
תוצר  היא  התערוכה  מדיטטיבי.  וצורך  לנשימה 
השנה.  שחוויתי  מהפנט  נפשי  לתהליך  ויזואלי 

קילפתי מעצמי קליפות שלא ידעתי על קיומן".
בתהליך  עפרה  את  ליוו  וחברים  תלמידים  הרבה 
שהתרחש בסטודיו אל מול עיניהם. ביוני האחרון, 

לאורחי  הציגה  היא  וחברים,  משפחה  בסיוע 
"בימי  הציורים.  את  במדבר"  שירה  ימי  "פסטיבל 
את  הבנתי  מהתרגשות.  ישנתי  לא  הפסטיבל 
את  חוויתי  עליי.  מילים  של  המאגית  השפעתן 
בזכות  מזה  הרבה  ופרגון,  חברות  של  יופיים 
המושכות בחוטים של 'קפה חברותא' )התארגנות 
והתנדבות(  תרבות  לפעילות  השלישי  הגיל  בני 

וותיקי היישוב".
"תמיד שאלו אותי: מתי תעשי תערוכה? התשובה 

הייתה כשאגדל. 
השנה – גדלתי".

של  בציוריה  ולהתבונן  להכיר  המעוניינים  לאלה 
ביפו  לתערוכה  מוזמנים  בחום(  )מומלץ  עפרה 

במהלך חודש אוקטובר )מצורפת ההזמנה(. 
באירוע  עפרה  את  לכבד  נסענו  ואני  אשתי 
אלונה  הגברת  התערוכה,  אוצרת  הפתיחה. 
שלייפק סיפרה כי עפרה כבר הציגה חלק מציוריה 
בשתי תערוכות קבוצתיות: האחת בפתח תקווה – 
"ערב של שושנים" והשנייה במתחם התחנה בתל 
לציוריה.  מוקדשת  כולה  התערוכה  והפעם  אביב, 
 UNITY" עמותת  של  בגלריה  מוצגת  התערוכה 
ART" אשר נוסדה על ידי גב' מריה פרייגר ב-2014 
כעמותה ללא כוונות רווח במטרה לסייע לאמנים 
ישראלים ולתמוך בהם. העמותה פועלת בפריסה 
פעולה   ושיתופי  קשרים  ומקיימת  רחבה  ארצית 
עם גופים ומוסדות ציבוריים בארץ ובחו"ל לקידום 
עמותה  של  בגלריה  וחינוך.  תרבות  אומנות, 
תערוכות,  מתקיימים   2016 באפריל  שנפתחה 
מעצבים,  של  בגדי  תצוגות  סדנאות,  סמינרים, 

כיתות אמן ומפגשים.
למדע"  בק  ל"מרכז  לירושלים  תנדוד  התערוכה 

בהר חוצבים .26.11.17 עד 15.12.17
שבע.  בבאר  העירונית  בספרייה  תוצג  התערוכה 

24.12.17 עד 13.01.18
בתום נדודיה תחזור התערוכה לרמת הנגב.

תעודת זהות: "אני בת המדבר. כל חיי במדבר".
עפרה גדלה בערד )1973(. למדה בתיכון לאמנויות 
נישאה  הצבאי  השירות  לאחר  רמון.  במצפה 
עד  וגרים  משפחה  הקימו  יצחק,  חזי  לפרופסור 
היום במדרשת בן גוריון. עפרה מלמדת ציור ויצירה 
אצלה בסטודיו 'שפת מדבר', בבתי הספר ובחוגים 
אמנותיים  פרויקטים  ומפעילה  הנגב,  ברחבי 

ביישובי הנגב ובפזורה הבדואית. 
ראיין: יעקב שמול

פינת הגינון המדברי

ההכנות לעונת החורף

עץ אשל במדרשת בן גוריון. צילם: גלעד מיכאלי

סוף  סוף החגים נגמרו, צווחות העגורים נשמעות 
בעץ  התנחלו  כבר  הנחליאלים  מהמרומים,  גבוה 
כבר  בגינה  הצמחים  ורוב  שלהם  המועדף  החורף 
להתכונן  הזמן  זה  קצרה.  חורף  לתרדמת  נכנסו 
לחורף בגינה. לא מומלץ לשתול כעת צמחים בגינה 
עד שמזג האוויר יתחמם מחדש. ניתן לצמצם את 
ההשקיה בגינה שכן בחודשים הקרים, הצמחים לא 
גדלים ועל כן סופגים ומאדים מעט מים, כך שהם 
עלולים להירקב במהלך החורף עם השקיה מרובה. 
)נרקיסים,  פקעות  לשתול  המתאים  הזמן  זה 
זרעים  לפזר  ועוד(,  איריסים  נוריות,  כלניות, 
פרג(  תורמוס,  ריחנית,  )אפונה  חורף  פרחי  של 
ולשתול ירקות בערוגת החורף שהכינותם בחודש 
ועשבוניים  שיחים  קלות  לגזום  גם  אפשר  שעבר. 
שסיימו לפרוח. היזהרו עם יד "קלה" על המזמרה 
שכיחה  פתולוגית  ממכרת  בתופעה  תדבקו  פן 
יכולה  לגנן, אך בהחלט  )לא פטאלית  גננים  בקרב 
להמית צמחים( "גיזומוס היסטריקוס". מחלה זאת 
נפוצה בקרב גננים חובבים ומקצועיים כאחד. היא 
מתחילה בעת גיזום כמה ענפים שבורים או יבשים 
וחזירים, עוברת לענפים ארוכים, מצטלבים וסתם 
לבסוף  ומסתיימת  במקום"  יושבים  "שלא  כאלה 
ראו  הקרקע.  מעל  ס"מ   10 מסכנים  ענפים  בכמה 

הוזהרתם!
 Tamarix אשל  המדברי:  הצמח  פינת 
ממשפחת האשליים. ישנם 2 סוגים – אשל ואשליל, 
לשניהם מספר מינים ברחבי הנגב. בסוג אשל כ 50 
אפריקה  בצפון  ממדבריות  במקור  ורובם  מינים 
ובמזרח התיכון. בארץ 12 מינים. המין הנפוץ בנגב 

לאשלים  ערוצים.  לאורך  שגדל  היאור  אשל  הוא 
צורה של שיח, רק אשל הפרקים הוא היחיד בעל 
בבאר-שבע  מטר.   15 של  לגובה  ומגיע  בודד  גזע 
היו אשלים ענקיים, עד שגדעו  רגר  לאורך שדרת 
העתיקה  בעיר  הכביש.  הרחבת  לטובת  אותם 
מדרכות  בתוך  ישישים  אשלים  כמה  ישנם  עדין 
שמתאימות  תכונות  מספר  לאשל  מבוקעות. 
עלים  ללא  ירוקים  דקים  ענפיו  במדבר:  לחיים 
מלח.  מפריש  הוא  מהם  מיוחדות  בלוטות  לו  ויש 
נוצרת  אז   , על הענפים  טל מצטבר  לחים  בלילות 
סביב  לקרקע  טיפות  שמטפטפת  מלח  תמיסת 

לשרוד  יכולים  צמחים  שמעט  הסיבה  זאת  העץ. 
 Salt בסביבת האשל. השם באנגלית לאשל הוא: 
פולש  כמין  נחשב   האשל  המלח(.  )ארז   Cedrar
במאה  הובא  הוא  לשם  הברית,  ארצות  במערב 
ודוחק  ואדיות  על  משתלט  הוא  בארה"ב  ה19. 
הכחלחלה  לשיטה  בדומה  המקומיים  המינים  את 

אצלנו.  
גלעד מיכאלי,    
משתלת קרקש
         מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com           

ציפורימפו 

הנגב - עיר מקלט לבעלי הכנף
"חופשי כמו ציפור" שרו חברי להקת הביטלס. זה 
היה בתקופה שאולי באמת ציפורים היו חופשיות. 
היה להן שטחים עצומים לחיות בהם, נתיבי נדידה 

בטוחים ואוכל עד בלי די. 
דברים השתנו מאז, והיום להיות ציפור זה כנראה 
כאב ראש לא קטן, במיוחד אצלנו בשכונה הצפופה 
במזרח לתיכון. בימים אלו חולפות  מיליוני ציפורים 
לשרוד.  אחת;  תפילה  כשבליבן  ארצנו  שמי  מעל 
נדידה  מסלולי  בזיכרונן  חקקו  נדידה  שנות  אלפי 
ותחנות ריענון, אך גם מכשולים טבעיים )מדבריות, 
וכו'(  קיצוניים  אויר  מזג  תנאי  הרים,  רכסי  ימים, 
אותם  עם  להתמודד  יכולות  פיתחו  זאת  עם  ויחד 

מכשולים. 
חשמל  קווי  גבוהים,  מגדלים  צצים  כשלפתע  אך 
נהיה  ועוד, העסק  רוח  גבוה, טורבינות  בעלי מתח 
על  לנוח  מבקש  אשר  עיט  או  נשר  יותר.  מסובך 
ואת  מעגל  יסגור  לעוף,  כנפיו  יפרוש  חשמל  עמוד 

התוצאה אפשר לנחש. 
30 מיליון ציפורים בשנה. זה המספר המוערך של 
לשם  מירי  כתוצאה  מותן  את  המוצאות  ציפורים 
ספורט באזור המזרח התיכון. ישראל היא למעשה 
המדינה היחידה באזור אשר בה הציד הבלתי חוקי 
וכמעט ואינו קיים. בארצות שמסביב המצב שונה 

בעליל. 
עיר  הנודדות.  לציפורים  חשוב  כה  הנגב  ולכן, 
מקלט לציפורים. אחרי שהתחמקו מכדורי הרובה, 
להבי  מעל  וחלפו  קטלניות  חשמל  ממכות  ניצלו 
הטורבינות )כרגע אין הרבה בישראל, אבל התכנית 

מגיעות  הארץ(  ברחבי  כאלה   2,000 להציב  היא 
נושמות  למדבר,  שלנו,  למרחבים  הציפורים 
לרווחה, אוכלות כמה שאפשר וממשיכות דרומה. 
מתח  קווי  ואין  טורבינות  אין  אצלנו  יחזרו.  באביב 

צפופים. בינתיים...
מה שכן -  צמח לנו מגדל גבוה ואתר גדול לייצור 
יודעים  לא  אנו  אשלים.  באזור  סולארית  אנרגיה 
כיצד הוא ישפיע על הציפורים, אם בכלל, אך ליתר 

מבצעים  אנו  האתר,  עובדי  של  בעזרתם  ביטחון, 
האם  לבדוק  מטרתו  אשר  קבוע  )בדיקה(  ניטור 
שהתשובה  תקווה  כולנו  בציפורים.  פוגע  האתר 

תהיה שלילית.
בסופו של דבר אנו חולקים את האדמה הזאת עם 
בנו  שתלויים  מכונפים  יצורים  מיליוני  כמה  עוד 
ובמעשינו ואל לנו לשכוח שאיכות חיינו תלויה גם 

בקיומם. נדידה מוצלחת ובטוחה.
           מידד גורן

רחם על רקע הטורבינה באשלים. צילם: מידד גורן

הרצאה  התקיימה   1.10.2017 ראשון  ביום   
החינוך  לצוותי  תשע"ח  לשנה"ל  ראשונה 
היסודי של שלושת בתי הספר במועצה בנושא 
הועברה  ההרצאה  בריאה.  למיניות  חינוך 
מטפלת  סוציאלית,  עובדת  עופר-  גליה  ע"י 

מומחית במיניות ילדים ונוער. 
חינוך למיניות בריאה הוא נושא חשוב, נרחב 
זה  בנושא  וסוגיות  אפורים  מצבים  ומורכב. 
עולים, גם אצלנו כמבוגרים  וגם אצל הילדים 
אמצעי  בה  מציאות  לתוך  הגדלים  והנוער 
ההתבגרות  גיל  וחשופים,  נגישים  התקשורת 

'מגע בתיאום'  הרצאה לצוותי החינוך של בתי הספר היסודיים במועצה 

שמקדים את זמנו והגירויים והלחצים החברתיים 
צוהר  אפשרה  ההרצאה  המתגברים.  הסובבים 
ולהבין  מורכבויות  אותן  על  לדון  והזדמנות, 
והתמימות  הילדות  בו  נמצאים במקום  שילדינו, 
עשויים להתערפל ואנו כמבוגרים וכאנשי חינוך, 
מיניות  בין  להבחין  כלים  להם  לתת  באחריתנו 
ויוכלו  יתבלבלו  שלא  כדי  מזיקה  ומיניות  בריאה 

לעבור בשלום ובבטחה תקופה זו בחייהם..
החינוך  צוותי  עוד,  של  טעם  השאירה  ההרצאה 
וחינוכיים  מתודיים  לכלים  זקוקים  שהם  הבינו 
לנהוג  כיצד  יותר  ברורות  ולהנחיות  נוספים 

יותר  מאוחר  יועברו  אלה  מסוימים,  במצבים 
כסדנאות בבתי הספר. 

הספר  בתי  למנהלי  אודה  זו  בהזדמנות 
וההגעה  הפעולה  שיתוף  על  ולצוותים 
אנשי  מ-70  למעלה  והמכובדת,  המרשימה 

חינוך נכחו במפגש.  

בברכה, 
בת שבע פטל לביאן, 
רכזת מניעה ומשלחות נוער, 
מחלקת נוער וצעירים.
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