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צרו 
קשר

משולחן היחידה הסביבתיתתקציב המועצה לשנת 2016

תקציב המועצה לשנת 2016, בגובה 83 מיליון ₪, 
נמשכה  התקציב  הכנת  במועצה.  החודש  אושר 
והאגפים  המחלקות  מנהלי  וכל  חודשים  מספר 

שותפו בהכנתו. 
השנה  תחילת  תקציב  המרובים,  הצרכים  לאור 
לשנה,  משנה  בהתמדה  האחרונות  בשנים  גדל 
למרות שכל השנים אני משתדל לבנות "תקציב 
לגרעון,  המועצה  את  לחשוף  לא  מנת  על  זהיר" 
עודף  עם  לעשות  מה  נמצא  שתמיד  ובהנחה 

תקציבי אבל קשה מאוד לפעול עם גרעון.
הכנסות  מיליון₪  מ-60  מורכב  המועצה  תקציב 
 – פיננסית  איתנות  לנו  שמקנה  דבר   – עצמיות 
ושאר ההכנסות, כ-20 מיליון₪, מקורן מהעברות 
אחרות.  והעברות  שונים  ממשלה  ממשרדי 
לפעילויות  ומיועדות  "צבועות"  אלה  הכנסות 
וכן  סביבה  איכות  רווחה,  חינוך,  כגון  מוגדרות 

הלאה.
"העוגה" שלהלן ממחישה את השימוש המושכל 
שהמועצה עושה בכל המקורות הכספיים, כאשר 
מקדישה  המועצה  השונים  בצורותיו  חינוך  על 

קרוב ל-40% מהתקציב.
עם  הכנסות  חלוקת  של  השנייה  השנה  זו 
הרשויות השכנות, ובסופו של התהליך ב-2017 
נצטרך, על פי החלטת משרד הפנים, להעביר בין 

10 ל-14 מיליון₪ מתוך ההכנסות העצמיות. 

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

או לעמוד הפייסבוק “מועצה אזורית רמת נגב”.

החודש אושר התקציב, שעומד השנה על  83 מיליון ₪ 

בצורה  מתנהלים  אנו  מראה,  שהתקציב  כפי 
הוצאותינו  את  להשוות  באים  כאשר  יעילה 
עם  אחרת  רשות  כל  של  לאלה  ומנגנון  בניהול 

מאפיינים דומים לשלנו.
השתתפות המועצה בתקציב הוועדים המקומיים 
לתושבים,  מוניציפאליים  בשירותים  כלולה 
גם  מיליון₪.  מ-7  למעלה  על  השנה  ועומדת 
של  בסך  מהמועצה  השתתפות  מקבל  המתנ"ס 

כ-7 מיליון₪ לחינוך בלתי פורמלי ולחוגים.

הנהלת  לעובדי  להודות  לי  נעימה  חובה  לסיום, 
ולאמיר,  הגבייה  מחלקת  לעובדי  החשבונות, 
 – עובדים   8 הכל  סך   – שלי  הנאמן  העוזר 
רגיל  תקציב  לנהל  יכולים  היינו  לא  שבלעדיהם 
בשנה,   ₪ מיליון  מ-100  יותר  של  רגיל  ובלתי 
מטלות  גם  מוטלות  עובדים  אותם  על  כאשר 
בגופים קשורים של המועצה: מתנ"ס רמת נגב, 
מי  בע"מ,  נגב  רמת  לפיתוח  הכלכלית  החברה 
רמת נגב בע"מ, מפעלי רמת נגב בע"מ, העמותה 
למען  העמותה  הנגב,  ברמת  הספורט  לקידום 
תקציב  גוף  ולכל  הנגב  ברמת  והקהילה  התושב 

משלו ודו"חות כספיים נפרדים.

אליעזר בן סעיד    
גזבר    

עמק הסיליקון לאנרגיות מתחדשות 
בואכה  שדה  משאבי  בין  כביש  על  הנוסעים 
עדים   ,211 כביש  על  והמשך  טללים  צומת 
זהו  בהיקפו.  דופן  יוצא  חפירות"  ל"מבצע 
תנופת  של  המואץ   לקצב  המוחשי  הביטוי 
הפיתוח שרמת הנגב נמצאת ממש בעיצומה. 
לגז  התשתית  את  מניחים  הנחפרות  בתעלות 
הטבעי ולצידי הדרכים מציבים את קווי המתח 
הגבוה כולם אשר יגיעו לתחנות לייצוא אנרגיה 
כביש  לאורך  מרתק  בקצב  המוקמות  סולרית 
211 , מול ואחרי אשלים. ב2003 אמרתי כי רמת 
האנרגיות  של  הסיליקון  לעמק  תהפוך  הנגב 

המתחדשות בישראל . והנה זה קורה.
פורים , עדלאידע ופלאפל 

למשל,  העדלאידע  נפלא,  דבר  היא  מסורת 
היא  התיכון  תלמידי  שמכינים  התהלוכה 
לגאווה  ומקור  דבר  שם   , דופן  יוצא  פרוייקט 

לכולנו, אך היא הפכה גדולה עלינו. 
בדבר  הנוגעים  כל  עם  דיון  לקיים  ביקשתי 
ולבחון כיצד נוכל לשמר את האירוע מחד ולא  

לאבד שליטה מאידך.
וממסורת למסורת, מזה 20 שנה מדי חג פורים 
ולחלק  להכין  כדי  עיסוקי  מכל  מתפנה  אני 
פלאפל באירוע הפורים של בית ספר משאבים 
חלוקת  ביום  לחלקו  יזכה  צין  ספר  )בית 
לי  שמסייע  הצוות  הזמן  במשך  התעודות(. 
תלמידים  התבגר,  המועצה(  ועובדי  )צביקה, 
בגרו חדשים היגיעו. עבורי זו הזדמנות מיוחדת 
עם  ולמפגש  החינוכית  לעשייה  שותף  להיות 

הילדים בחדרך אחרת. 
"טרפס" לפסח

הבדואים  בקרב  היא  ומסורת  בפתח,  פסח 
פטריות  את  השנה  של  זו  בתקופה  לאסוף 
כמעדן  האוכל  במסורות  שנחשבות  הכמהין 
בכמות  שיא  שנת  היתה  השנה  ייחודי. 
נצליח  בעתיד  אולי  הבר(  )כמהין  ה"טרפס" 
חקלאי  לגידול  אותו  להפוך  החקלאי  במו"פ 

באזורנו. 
הנגב  רמת  תושבי  לכל  וכשר  שמח  חג 

והמשפחות 

שלכם     
שמוליק ריפמן    

חלוקת התקציב הרגיל לפי מחלקות ואגפים

עצים ועוצמה בבית ספר "משאבים" 
היחידה  בשיתוף  טבע  שמירת  משבוע  כחלק 
ספרית,  הבית  הלימודים  ותוכנית  הסביבתית 
לקדם  למטרה  לו  שם  "משאבים"  ספר  בית 
בבית  שהגיע,  הגשם  למרות  עצים.  על  שמירה 
הספר לא ויתרו וחגגו ביום שיא בנושא קיימות 
כלל  היום  הספר.  בית  תלמידי  לכלל  ועצים 
הרצאות שהועברו ע"י צוות היחידה הסביבתית 
יצירה  תחנות  של  והפנינג  מתנדבות,  ואמהות 
תלמידי  אחראים  היו  ההפנינג  על  ומשחקים. 
הגן",  "שומרי  המנהיגות  וקבוצת  ח'  כיתות 
שעמלו על הכנת התחנות במשך שבועות רבים. 
במהלך היום התלמידים צפו בסרטים סביבתיים 
"תיפוף  הקצבי  במופע  וסיימו  עצים  בנושא 
בכלים  חוזר  שימוש  אפשרויות  שהציג  ירוק", 
בקבוקים,  פחים,  דליים,  כגון  היום-יום,  מחיי 
סירים וחביות, על ידי הפיכתם לכלים מוזיקליים 

בצורה יצירתית ומלאה בחן וקצב.
מובילת  אקיאן,  מיכל  המורה  הובילה  היום  את 

מרחב צמיחה, בשיתוף צוות היחידה הסביבתית 
והרשת הירוקה.

מפגשי שכנים – משאבים וביר הדאג'
מועצה  עם  בשיתוף  הסביבתית,  היחידה 
פרויקטים   – יוזמה  חברת  מדבר,  נווה  מקומית 
מקדמת  הירוקה,  והרשת  וחברתיים  סביבתיים 
השנה מפגשים בין תלמידי בתי הספר היסודיים 
הנושא  סביב  הדאג'  וביר  משאבים  עבדה,  צין, 
של אנרגיות מתחדשות. החודש נפגשו תלמידי 
ביר  ספר  בית  תלמידי  עם  במשאבים  ז'  כיתות 
מפגשים  כמה  מבין  ראשון  במפגש  הדאג', 
לומדים  גם  התלמידים  שבמהלכם  מתוכננים 
האחרת  התרבות  את  להכיר  זה,  את  זה  להכיר 

וללמוד את תחום האנרגיה. 
שכניהם  את  הדאג'  ביר  תלמידי  אירחו  במפגש 
ומפנקת  טעימה  פנים  בקבלת  לב,  ברוחב 
לאור  הקשורים  ניסויים  סביב  שונות  ובתחנות 
סולארית  במערכת  צפו  התלמידים  ולאנרגיה. 
ובצריכת  בהפעלתה  עקרונות  ולמדו  שכן  בבית 

אנרגיה ביתית.
את התוכנית מובילות המורות חן גולדמן ואפרת 

ורד יחד עם צוות המורים מביר הדאג'. 

הכירו את המדגרה

תוכנית ייחודית מזמינה יזמי היי-טק לחיות בקיבוץ רביבים ולפתח את הסטארט-אפ שלהם
 Startup מסוג  )אקסלרטור(  האצה  תוכנית 
לאחרונה  הוקמה  "המדגרה"  בשם   Bootcamp
המדגרה  של  הראשון  המחזור  רביבים.  בקיבוץ 
נפתח בנובמבר האחרון, והיזמים שזכו לקחת בו 
גרו בקיבוץ  ומיונים,  חלק, לאחר ראיונות קבלה 
הרעשים,  מכל  )רחוק  חודשים  שלושה  במשך 

טרדות היום-יום והפיתויים של העיר(. 
בישראל קמו בשנים האחרונות מספר גדול של 
תוכניות יזמות ואקסלרטורים, אולם זוהי הפעם 
הראשונה שבה מושקת פעילות מסוג זה בקיבוץ 
תכנית  בארץ  קיימת  לא  עוד  בנוסף,  שיתופי. 

הכוללת מגורים ומחיה ללא עלות ליזמים.
לולו, מנהל העסקים של הקיבוץ,  בן  דוד  לדברי 
של  כניסתה  את  שמסמן  טבעי  במהלך  מדובר 
וההון  היזמות  לעולמות  הקיבוצית  התעשייה 
הקיבוצית  התעשייה  של  "תרומתה  סיכון: 
ומהווה  ידועה  הישראלית  לכלכלה  המסורתית 
המקומי.  המשק  של  הצמיחה  מקטרי  אחד  את 
לפעילות  סינרגטי  במהלך  מדובר  מבחינתנו 
אין  במהותו.  יזמי  שהינו  הקיבוץ,  של  הקיימת 
קיבוצים  ויותר  יותר  נראה  שבעתיד  ספק  לנו 
שמשקיעים בסטארט-אפים או מקימים קרנות 
משמעותיים  לשחקנים  להפוך  כוונה  מתוך 

בתעשיית ההיי-טק המקומית".
מנהלי המדגרה ומייסדיה, יחד עם קיבוץ רביבים, 
מנהל  לשעבר  ארז,  מקיבוץ  יאורי  אלעד  הינם 
דוד  וליאון  רוביקון,  בקבוצת  חדשנות  תחום 
ומנהל סטודיו   UI\UX רביבים, מומחה  מקיבוץ 
אתרים  בפיתוח  העוסק  רביבים  בקיבוץ   Wild

ואפליקציות.
מתחומי  צעירים  במיזמים  מתמקדת  התוכנית 
של  לשלב  להגיע  במטרה   ,web & mobile-ה
הוכחת היתכנות בתום התוכנית. ניתנת העדפה 

ופיתוח  טכנולוגיה  אנשי  שמשלבים  לצוותים 
עסקי. במהלך חודשי העבודה בתוכנית מקבלים 
בניית   ;UI\UX ותכנון  עיצוב  שירותי  היזמים 
הקונספט  פיתוח  משלב  החל  עסקית,  תוכנית 
מודל  ובניית  שיווקית  אסטרטגיה  התווית  ועד 
עסקי; סדנאות מעשיות בנושאי שיווק, פרסום, 
למנטורים  גישה  ועוד;  מודלים  עסקי,  פיתוח 
הישראלית;  סיכון  ההון  בתעשיית  ובכירים 
וגורמי  אנג'לים  בפני  התוכנית  בסיום  חשיפה 
וכמובן  ההשקעות;  בגיוס  סיוע  שונים;  השקעה 
בחיי  מלא  ושילוב  וקהילתית  תומכת  סביבה   -

החברה בקיבוץ.
קצוות  מכל  מנטורים  גויסו  התוכנית  לצורך 
פרסום  טכנולוגיה,  מאנשי  החל   – התעשייה 
סיכון.  והון  עסקי  פיתוח  לאנשי  ועד  ומובייל 
הפרגון ושיתוף הפעולה שהמדגרה מקבלת מצד 
המדגרה  ומייסדי  מרשימים,  התעשייה  בכירי 
יד  לתת  הרצון  נוכח  נרגשים  הם  כי  מעידים 
בו  שלוקחים  והיזמים  הפרוייקט  את  ולקדם 
חלק. יש רצון עז של העוסקים במלאכה במרכז 

הארץ להגיע לרביבים ולהיפגש עם היזמים. 
היא  ליזמים,  מספקת  שהמדגרה  למה  מעבר 

צוות  למשקיעים.  משמעותי  ערך  מספקת 
המדגרה והמנטורים עובדים בצמוד עם היזמים 
מניבה  אשר  אינטנסיבית  מאוד  בתוכנית 
תוצאות של היכרות אישית ועמוקה עם המיזם 
יכולים  שהמשקיעים  כך  שמאחוריו,  והיזמים 
להיות בטוחים כי הם יודעים בדיוק מה היכולות 
השקעה  ולהבטיח  התהליך  כדי  תוך  היזם  של 

מושכלת ואמינה יותר.
הראשון,  המחזור  את  התחילו  מיזמים  תשעה 
מהם  ארבעה  וסינון,  מאומצת  עבודה  ולאחר 
קו הסיום של התוכנית.  בימים אלה את  חוצים 
היתכנות  הוכחת  של  בשלבים  נמצאים  הם 

שיווקית, ולאחר מכן יצאו לסבב משקיעים. 
במקביל מתחילים שלבי המיון למיזמים חדשים 
שיבקשו לקחת חלק בתוכנית בעתיד. לתוכנית 
יתקבלו עד חמישה מיזמים בכל זמן נתון, ותינתן 
חודשים   3-6 בקיבוץ  לחיות  האפשרות  להם 

בהתאם למורכבות ובשלות המיזם.
www.madgera.com
https://www.facebook.com/madgera.
bootcamps

זו הפעם הראשונה שבה מושקת פעילות מסוג זה בקיבוץ שיתופי

תלמידי כיתות ז' במשאבים נפגשו לראשונה 
עם תלמידי בית ספר ביר הדאג'
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סדנא לכלכלת המשפחה

פינת המרכז המשולב רמת הנגב 

לאחר שתי סדנאות מוצלחות, בוחנים פתיחה של מחזור שלישי

שנייה  סדנא  הסתיימה  מרץ  חודש  בתחילת 
ע"י  נבנתה  הסדנא  המשפחה.  כלכלת  לתכנון 
עם  יחד  חברתיים,  לשירותים  המחלקה  צוות 
רוני  הגב'  המשפחה,  לכלכלת  מומחית  יועצת 

בנימיני רוסו. 
מתוך דברים שנשלחו ע"י אחת מהמשתתפות: 

"הגענו לסדנה בסקפטיות רבה. מה כבר יכולים 
עצמנו.  את  שאלנו  בעבורנו?  לשנות  או  לחדש 
משמעותיים  כלים  בסדנה  קיבלנו  למעשה, 
את  כלכלית  לנהל  היום  יכולים  אנו  באמצעותם 

מתנדבים,  כמאה  במועצה  יש  כיום  מתנדבים: 
היוצאים לפעילות וסיורים בכל תחומי המועצה. 
המתנדבים  של  טיול  התקיים  לאחרונה 
לירושלים, במהלכו ביקרנו במנהרות הכותל, עיר 
דוד ומוזיאון ידידי ישראל, ושמענו סקירה במג"ב 
הנציב,  ארמון  בטיילת  בסאגווי  נסעו  ירושלים. 
חופשי  בביקור  וסיימנו  צהריים  מארוחת  נהנינו 
ונהנו  יהודה. המתנדבים קיבלו שי  בשוק מחנה 

מאד! 
ב'  שלב  קורס  לאחרונה  התקיים  בנוסף, 
מתוכנן  א'  שלב  קורס  מתנדבים.  למפקדים 
באפריל, אם יש תושבים שמעוניינים להשתתף 
מזמנם,  לתת  ויכולים  זאת  חשובה  בהתנדבות 

נשמח שיפנו אלינו.
במלוא  לתפקידם  נכנסו  האשכוליים  המש"קים 
המרץ. ישי שאול אחראי על גזרת אגן משאבים: 
ושיזף.  רתמים  רביבים,  אשלים,  שדה,  משאבי 
בוקר:  שדה  אגן  גזרת  על  אחראי  קלימי  אופיר 
מדרשת בן גוריון, שדה בוקר, מרחב עם וטללים. 

חן כהן מיועד להיות מש"ק אשכול פתחת ניצנה, 
כאשר יגיע מפקד בסיס הפעלה חדש. וכמובן כל 
אחד אחראי על החוות, הבסיסים ומוס"ח בגזרת 

האשכול שלו.
את  התחיל  סויסה  דוד  המועצתי  המש"ק 
הפרויקטים המועצתיים: פרויקט גנים – העברת 
משטרה,  בנושאי  המועצה  גני  בכל  שיעורים 
וזהירות בדרכים. בסיומו של הפרויקט  בטיחות 
יתקיים יום שיא בפארק גולדה כמיטב המסורת. 
מבצעי  פרויקט   – בכבישים  בריונות  פרויקט 
בעקבות  המועצה  בכבישי  בפעילות  המתמקד 
כן,  כמו  בכבישים.  ההשתוללות  של  התופעה 
יוצא לדרך פרויקט מיל"ה – מובילים למען הנוער, 
ובית  המועצה  מרחבי  נוער  בני  כעשרים  עם 
וייחודי  השנטי. מדובר בפרויקט מיוחד, איכותי 
המתקיים בשיתוף עם מחלקת הרווחה במועצה. 
קב"ט המועצה מרכז את רשימת האירועים של 

כלל המועצה והטיפול בהם.
ארגון אבטחת הישובים בעורף: בעקבות ביטול 

כיתות הכוננות היישוביות אנו נערכים על בסיס 
ראשוניים  אבטחה  לכוחות  המתמיד  מתנדבי 
המועצתית  הכוננות  כיתת  בנוסף,  ישוב.  בכל 
יותר(  מתקדמת  הכשרה  שעוברים  )מתנדבים 
מחולקת לאשכולות על פי אזור מגורים, לטובת 

מענה לאירועים.
שלא נזדקק, אך שנהיה מוכנים אם כן...

שפרה בוכריס    
פקד    

מחב"ל רמת הנגב    
פקיד  של  המוזרה  השפה  את  להבין  כספנו, 
ומתאימה  מדויקת  שיותר  בצורה  לבחור  הבנק, 
לנו צעדים משמעותיים לגבי עתידנו. בעצם הבנו 
עצמנו  בעבור  לעשות  יכולים  שאנו  המון  שיש 

והחזרנו את השליטה על חיינו לידנו. 
אור  הזה  המעיק  לנושא  נותנת  מדהימה,  רוני 
משמעותי  שלה  הצמוד  הליווי  וחדש,  משעשע 

מאד ונותן מענה לכל שאלה וצורך. 
גם אם נראה לכם שאתם יודעים כבר הכול, כדאי 
וכן,  יותר,  טוב  להתנהל  שאפשר  ללמוד  מאוד 

חינוכי, מקומי וקהילתי

בני הנוער נותנים את המיל"ה

פרויקט מיל"ה מחבר בין נערים במועצה ליצירת קבוצת מנהיגות צעירה

לה  התגבשה  האחרונים  השבועות  במהלך 
להם  נאספו  אט,  אט  במינה.  מיוחדת  קבוצה 
כי  והחליטו   14-18 בגילאי  נוער  בני  כ-17 

יוצאים יחד למסע משותף.
יחד  "מובילים   – מיל"ה  תכנית  מדובר?  במה 
קהילתית  חברתית  תכנית  הינה  הנוער"  למען 
המיועדת לבני נוער במועצה ובשיתוף עם בני 
נוער החיים ב"שנטי במדבר". מטרת התכנית 
מנהיגותית,  מובילה,  קבוצה  לייצר  היא 
ייחודיים  וכישורים למקומות  כוחות  המנתבת 
ונורמטיביים בקהילה, תוך יצירת אינטראקציה 

שונות  ומסגרות  שונים  מיישובים  נוער  בני  של 
מכל  נוער  לבני  מיועדת  התכנית  במועצה. 
התכנית  ייחודיים.  מגזרים  לרבות  המגזרים, 
פועלת בהובלת המרכז המשולב של מג"ב ברמת 
לשירותים  והמחלקה  "מצילה"  ובשיתוף  הנגב 

חברתיים במועצה.
המתפרסים  מפגשים  כ-24  כוללת  התכנית 
חברי  יזכו  במהלכם  חודשים,  חמישה  פני  על 
ויצירת  גיבוש  של  ייחודיות  לסדנאות  הקבוצה 
קבוצה פועלת, עיצוב מנהיגות, רכישת מיומנויות 
מספר  יהיו  כן,  כמו  החלטות.  וקבלת  רגשיות 

לבני  הנוגעים  ייחודיים  בנושאים  הרצאות 
אמצעי  בלתי  באופן  תכיר  הקבוצה  נוער. 
ביחידות  הקיימים  השונים  התפקידים  את 
לכל  ובנוסף  ישראל  משטרת  של  השונות 
ומחוייבות  תרומה  של  פרוייקט  תוביל 

לקהילה ברמת הנגב.
 

      נדב פרץ
      עובד סוציאלי

      המחלקה לשירותים חברתיים

מתגייסים לצח"י

צוותי החירום היישוביים מאפשרים לקהילה להתמודד עם מצבי משבר

שעברו  ומתנדבים  פעילים  צוות  הוא  צח"י 
החוסן  את  לקדם  מנת  על  בסיסית,  הכשרה 
להכין  היא  הצוות  מטרת  היישובי.  הקהילתי 
ולשפר את היערכות הקהילה להתמודדות עם 
ולסייע  התערבות  צוות  להוות  משבר,  מצבי 

במצבי חירום ומשבר. 
חברתיים  לשירותים  המחלקה  אלה  בימים 

ומיפוי  הערכה  מקיימות  הביטחון  ומחלקת 
מטרת  היישוביים.  החירום  צוותי  של  צרכים 
בשטח  הצוות  מוכנות  את  לאמוד  היא  המיפוי 
בימי שגרה ובחירום, להכשיר את הצוות ולתרגל 

אותו. 
מזמנכם  לתרום  התושבים  אליכם  פונים  אנו 
ולהצטרף  חיים,  אתם  בה  לקהילה  ומיכולתכם 

לצח"י ביישובכם.
בהערכה,

צוות המחלקה לשירותים חברתיים:
חירום  תחום  אחראית  חדידה,  ורד  המנהלת 

שלומית ולרשטיין,
קב"ט המועצה מוטי זנה ומפקדת מג"ב שפרה 

בוכריס

הנקה והענקה

על החשיבות שבייעוץ הנקה

היא היתה  הילדים שלי.  דרך  אל ההנקה הגעתי 
עבורי  והמשמעותיים  המהנים  הדברים  אחד 
מוטיבציה,  לי  היו  הראשונות.  האימהות  בשנות 
תמיכה סביבתית וגם הרבה מזל, שהביאו אותי 
לכל  שלא  גיליתי  בהמשך  אבל  טובות.  לחוויות 
אחת יש חוויה טובה, ולא מספיק לרצות להיניק 
כדי להצליח. מתוך הרצון לסייע לאימהות אחרות 
לממש את הרצון שלהן, זנחתי את תחום המילה 
הכתובה, בו עסקתי קודם, עברתי תהליך הסמכה 

ממושך והתחלתי לעסוק בייעוץ הנקה. 
גרתי קודם כמעט עשרים שנה בהרצליה. עבדתי 
)IBCLC( כשמונה  בינ"ל  כיועצת בעלת הסמכה 
"ליס"  החולים  בבית  הדרך  בתחילת  שנים, 
)איכילוב( ואחר כך בשוק הפרטי. בקיץ האחרון 
לעבוד  והתחלתי  בן-גוריון  למדרשת  עברתי 
ברחבי הנגב. המדרשה היא היישוב עם הכי הרבה 
האוכלוסייה:  לגודל  יחסית  בארץ  הנקה  יועצות 
לשם  איש.  כ-1,500  של  ביישוב  יועצות  ארבע 
תושבים,   92,000 שבה  בהרצליה,  השוואה, 
ועדיין,  אחת.  הנקה  יועצת  רק  כיום  מתגוררת 
כמו בכל השירותים הרפואיים והפרא-רפואיים, 
הרבה יותר קל לאשה אחרי לידה למצוא יועצת 

באזור המרכז והשרון מאשר בנגב. 

אני מבלה המון בנסיעות למרחקים, ומברכת על 
כך שזו הדרך שלי לעבודה, עם השמים הפתוחים 
המדבר  את  אוהבים  שלא  אנשים  והמרחבים. 
חושבים שהוא משעמם, אבל מי שגר כאן יודע 
עד כמה הוא משתנה בשעות השונות של היום, 

בעונות השונות ובחילופי מזג האוויר. 
ורד  נוספת,  יועצת  למדרשה  עברה  לפניי  שבוע 
של  קבוצה  בהתנדבות  מדריכות  אנו  וביחד  לב, 
ליגת לה לצ'ה במצפה רמון. אחת לחודש אנחנו 
האזור  מרחבי  צעירות  אימהות  עם  נפגשות 
שמגיעות למפגשים. במקביל, יזמה ורד קבוצה 
מהאזור,  הנקה  ומדריכות  ליועצות  מקצועית 
ואנו מקיימות מפגשים עבורנו, להיכרות, תמיכה 

מקצועית ולימוד הדדי. 
המגוונת  האוכלוסייה  את  לומדת  עדיין  אני 
אליה  רגילה  שהייתי  מזו  מאוד  ששונה  כאן, 
ללא  ידיים,  בתנועות  ייעוץ  ערכתי  כבר  במרכז. 
סייעתי  כבר  חדשה.  לעולה  משותפת,  שפה 
לעובדת זרה, הגעתי לעיירות פיתוח, למושבים, 
לבסיסים  הכניסה  נהלי  את  למדתי  לקיבוצים, 
הצבאיים השונים. אבל לא משנה איפה הם גרים 
ומהם המאפיינים הדמוגרפיים שלהם, אימהות 
מקום,  בכל  ותינוקות  אימהות  הם  ותינוקות 

ולסייע  לנסות  לי  שיש  הזכות  על  שמחה  ואני 
למשפחות בתחום החשוב הזה. 

עדי יותם      

מפגש יועצות הנקה במדרשה )מימין לשמאל – 
עומדות: עדי יותם, ורד לב, שלומית לייזר. יושבות: 

עטרה לבר, עדי פלג(

תגידו למחלקת 
תחבורה להתחדש!

מחברת  היישר  אלינו,  הגיע  לאחרונה 
חדש  אוטובוס  שבקיסריה,  מרכבים 
דנדש. מדהים לראות איך נראה האוטובוס 
כשלד כשהוא מגיע ואיך נראית התוצאה. 
יעל  היא  בו  שזכתה  המאושרת  הנהגת 
ואנו בטוחים שהיא תוביל  גרניק היקרה, 

אותו רק בדרכים ישרות ובטוחות.
ולצמוח  לגדול  שלנו  למחלקה  מאחלים 
ילדינו  את  בבטחה  להוביל  ולהמשיך 

היקרים.

אפשר לצאת מהמינוס האין סופי הזה".
קבוצתיים  מפגשים  מארבעה  מורכבת  הסדנא 
בימים  המנחה.  עם  אישיים  מפגשים  ושלושה 
בוחנים  אנו  הגבוהה,  הרצון  שביעות  ולאור  אלו, 
פתיחה של סדנא שלישית. המעוניינים מוזמנים 
ולרשטיין במחלקה לשירותים  לפנות לשלומית 

חברתיים, טלפון 08-6564145.

שלומית ולרשטיין    
עובדת סוציאלית    
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בחודש שעבר יצאנו ליום המדריך – 
יום הוקרה לכל המדריכים במועצה. 
התחלנו את היום כאשר המדריכים 
לא יודעים לאן הם הולכים, ובעצם 
נודע.  הלא  אל  לאוטובוס  עולים 
שמחו  המדריכים  הגענו  כאשר 
גלישת  לבצע  עומדים  לגלות שהם 
חולות – לגלוש על דיונה עם גלשן 

סנובורד מיוחד לחולות.
מהפעילות  התלהבו  המדריכים 
לאחר  בגלישה.  להתחיל  רצו  וישר 
בחול  גלישה  של  מהנות  שעתיים 
למו"פ  ויצאנו  לאוטובוסים  חזרנו 
למדריכים  חיכה  שם  אשלים,  ליד 
על האש חגיגי ומשחק עם תמונות 
זה  מי  לנחש  צריכים  הם  בו  ילדות 

המדריכים במועצה "נחטפו" לפעילות הוקרה 

מועדון הכדורסל בשיא הפעילות

שבה  הכדורסל  אגודת  האחרונים  בשבועות 
עם  המשחקים.  פגרת  לאחר  נמרצת  לפעילות 
האירועים  גם  חזרו  הליגה  משחקי  של  חזרתם 

פנימיים של האגודה. 
בהמשך לקשר שנוצר עם אגודת הפועל ערבה, 
ולאחר שהתארחו הילדים במועצה אזורית ערבה 
הגיע  הפעם  המועצה,  של  החנוכיאדה  בטורניר 
למשחקי  להגיע  ערבה  הפועל  ילדי  של  תורם 
אימון נגד קט סל ב' וקט סל א' של הפועל רמת 
הנגב. במסגרת המפגש התקיימו שני משחקים 
ב' רמת הנגב  ניצחו קט סל  – במשחק הראשון 
בתוצאה 49-39, ובמשחק השני ניצחו קט סל א' 

רמת הנגב בתוצאה 61-19.
יסודות  תחרות  נערכה  לאחרונה  נוסף  באירוע 
ה'-ח' התחרו  ילדי  ה'-י'.  לגילאי  במשאבי שדה 
וחלוקת  השיפוט  את  וזריקות.  מסירה  בכדרור, 
הנערים.  קבוצת  ילדי  ביצעו  לתחרות  הנקודות 
ביסודות  ההשקעה  את  מעודדת  זו  תחרות 
יכולתם  לשיפור  רבות  התורמים  הכדורסל, 
הקבוצות  ולמסגרת  השחקנים  של  האישית 

השחקנים הצעירים ניצחו לאחרונה את קבוצות הפועל ערבה

התחרות מעודדת את ההשקעה ביסודות הכדורסל

העוסקים  אנשים  כמה  עד  פעם  חשבתם 
יקר  משאב  הם  טיפוליים  במקצועות 
לעסוק  שההזדמנות  ידעתם  לקהילתנו? 
במקצוע טיפולי ברחבי המועצה היא מועטה, 
לעבוד  פונים  בטיפול  מהעוסקים  רבים  ולכן 

בבאר שבע וסביבתה?
כאשת טיפול, כאשר עברתי להתגורר ברמת 
שאין  ידעתי  אותי.  העסיקו  אלו  שאלות  נגב, 
הזדמנויות  לקדם  כדי  המשאבים  את  לי 
היכרותי  אבל  טיפול,  אנשי  עבור  תעסוקה 
בקידום  ופועלו  הצעירים  מרכז  עם  הקצרה 
הקשר בין סטודנטים לבין קהילת רמת הנגב 
הגשמת  שהוא  רעיון  של  להבשלה  הובילה 
18: לתמוך ב-9  והזדמנות לעוד  חלום לאחת 
כדי  טיפול  מקצועות  שלומדים  סטודנטים 
לבסס את קשריהם עם המועצה, ולתת מענה 

ל-9 ילדים במועצה הזקוקים לסיוע.
והמחלקה  הרעיון  את  חיבק  הצעירים  מרכז 
ביחד  באהבה.  נרתמה  חברתיים  לשירותים 
את  ולארגן  לתכנן  להגות,  לי  אפשרו  הם 
חברתית-טיפולית".  "מעורבות  קבוצת 
וסטודנטים  סטודנטיות  משתתפים  בקבוצה 
סוציאלית,  )עבודה  הטיפול  למקצועות 
קבוצות(.  והנחיית  מיוחד  חינוך  פסיכולוגיה, 
אנשים  של  ואיכותית  קטנה  קבוצה  זוהי 
ויצירתיים. כל סטודנט חונך  רגישים, חכמים 
לשירותים  המחלקה  על-ידי  שאותר  ילד 

הגשמת חלום לאחת והזדמנות לעוד 18

התקיימה  ט'-י'  הנערים  בגילאי  התחרותיות. 
ילדי  כל  השתתפו  בה  שלשות  זריקת  תחרות 
את  לציין  ראוי  המשתתפים  כל  בין  הקבוצה. 
במקום  שזכה  א'  סל  קט  מקבוצת  גורני  בוסתן 
ובכל  היסודות  של  הכללית  בתחרות  הראשון 
להיות  מיועד  זה  אירוע  היסודות.  של  הגמרים 
שיהפוך  מקווה  הכדורסל  ומועדון  שנתי,  אירוע 

למסורת במועצה.
 – רתמים  ד'-ו'  במדליות:  זכו  אשר  המנצחים 
אביעד אנקרי, קט סל ב' – ינאי כהן, קט סל א' – 
בוסתן גורני, ילדים ב' – שחר רצון, ילדים א' – זיו 

יהל, נערים א' תחרות שלשות – נטע פריאל.
ובעיקר  לאירועים,  המגיע  לקהל  רבה  תודה 
בכל  בילדים  ותומכים  שמגיעים  להורים 
הפעילויות, ותודה רבה לצוות המאמנים. כן ירבו 

אירועים מוצלחים שכאלה!
  

יניב רבינס   
רכז כדורסל   

המחלקה לספורט והעשרה   

פרויקט מיוחד מחבר בין סטודנטים למקצועות הטיפול לבין ילדים הזקוקים לסיוע

הוא  אתם  אתגרים  על  אתו  ועובד  חברתיים 
או  חברתיים  רגשיים,  בתחומים  מתמודד 
הדרכה  מקבלים  הסטודנטים  התפתחותיים. 
בתהליך  התומכים  קבוצתי  וליווי  אישית 

החונכות ובהתפתחותם המקצועית.
גדולה  תודה  הוא  לכתוב  שנשאר  כל  וכעת, 
שמגויסים  והסטודנטים  הסטודנטיות  לכל 
מאחורי  התומכים  ולכל  לפרויקט,  הלב  מכל 
ובמחלקה  הצעירים  במרכז  שם  אי  הקלעים 

לשירותים חברתיים.

         גת ברמי
         מרפאה בעיסוק מוסמכת

         היחידה לטיפול בהפרעות אכילה 
         בילדים ונוער 'סורוקה'
         רכזת קבוצת מעורבות 

         חברתית-טיפולית

מתכוננים למחנות פסח

הצעירים ייצאו למחנה מהאגדות, ואילו 
הבוגרים יחזרו לתקופת רומא העתיקה

נראה  לא  עוד  שכמותו  למחנה  התכוננו 
בתאריכים  מהאגדות.  מחנה   – במציאות 
פסח  למחנה  ד'-ו'  שכבות  נצא   13/4-15/4
בנושא אגדות. במהלך המחנה ניכנס לעולם 
נעבור  מטורף,  לילה  לא"ש  נצא  האגדות, 
O.D.T, נלמד בנייה מחנאית ונטייל בחולות 
המד"צים  בהובלת  כמובן  הכל  ניצנים. 
למחנה  הכנה  שיעברו  שלנו,  התותחים 

בתאריך 31/3-1/4.
שנה  כמדי  ייצאו  ז'-ח'  שכבות  כמובן, 
למחנה פסח המחוזי של מחוז דרום. השנה 
העתיקה,  רומא  לתקופת  חוזר  המחנה 
ונחל  מצדה  באזור  נטייל  המחנה  במהלך 
צאלים, נבשל על מדורות וננצח במשחקים 
האולימפיים של רומא העתיקה. אז שריינו 
סיכוי  אין  כי   ,17-19/4 התאריכים  את 

שתפספסו את זה!

יום המדריך

חינוכי, מקומי וקהילתי

המדריכים מתכוננים לגלישת חולות

החודש, סביב יום האישה הבין לאומי, ציינו בני 
המושבים את שבוע מגדר. שבוע זה הוא תוצר 
של החלטת חניכי המעגל בו לוקחת חלק נציגת 
על  שבוע  להקדיש  שבחרו  צמח,  גלי  המועצה 
זה,  חשוב  לנושא  המודעות  את  להעלות  מנת 

להעמיק וללמוד.
הגיל  שכבות  לפי  החניכים,  השבוע  במהלך 

בני המושבים בחרו לעסוק בנושא המגדר סביב יום האישה

שבוע מגדר בבני המושבים

זהות,  שונים:  בנושאים  פעולות  עברו  השונות, 
ההבדל בין מין למגדר, ואיך ההבדלים המגדריים 

משפיעים עלינו מגיל קטן.
אנחנו בבני המושבים מאמינים כי לכל אחד יש 
את הזכות לקבוע את זהותו ותכונותיו לפי רצונו 
ולא לפי ההשפעות של החברה שקובעות עבורנו 

איך אנו אמורים להתנהג.

מכשיר  הנגב  רמת  של  לכדורגל  ביה"ס 
הנלמדים  מקצועיים  בתכנים  שחקניו  את 
עובדות  ביה"ס  קבוצות  כל  האימונים.  במהלך 
והתכנים  שנתית,  מקצועית  תכנית  תחת 
הספורטיביים המועברים בשיעורים מתבצעים 
במקביל עם עבודה חינוכית ותפישה קהילתית. 
השגרתיים,  לאימונים  בנוסף  לעת,  מעת 
נפגשות הקבוצות הפעילות ביישובים השונים 
ניתן לראות  לטורניר כדורגל מהנה ומגבש, בו 
ואת  הספורטיבית  ההתקדמות  את  ולהרגיש 
והיישוב.  ההורים  תמיכת  של  החזקה  החוויה 
למשפחה  הקבוצות  את  הופכים  המפגשים 

אחת גדולה של כדורגל ואחווה. 
את  המהווים  הקבוצות,  אימוני  במסגרת 
להיות  חלום  להגשמת  הראשונים  הצעדים 
עם  נפגש  המקצועי  הצוות  מצליח,  שחקן 
השחקנים בתדירות גבוהה ומקבל את פניהם 
משתתפים  מהתלמידים  חלק  בשמחה. 
את  משלב  אשר  מאמן",  "עוזרי  בפרויקט 
באימון  המוסמך  המאמן  לצד  הצעיר  השחקן 

ביה"ס לכדורגל של רמת הנגב מעשיר את השחקנים

לא רק גולים

מנגנת:  יחד  התזמורת  כל  למעשה  וכך  קבוצות. 
"כדורגל רמת הנגב – דור העתיד מתחיל כאן...".

הבוגרות  הקבוצות  נפגשו  מרץ  חודש  במהלך 
לטורניר כדורגל בקיבוץ שדה בוקר, בו השתתפו 
טללים  שדה,  משאבי  בוקר,  שדה  קבוצות 
מדרשת  של  הצעירות  הקבוצות  גם  ורתמים. 
כדורגל בכפר רתמים  בוקר הגיעו לטורניר  שדה 

מול הקבוצות המקומית. 

אחד  כל  איך  ולנחש  לאכול  שסיימנו  לאחר  מי. 
באודיטוריום  התכנסנו  קטן,  כשהיה  נראה  היה 
הטקס  בשביל  המדריכים  כל  של  ההורים  עם 
להם  חיכתה  ובסופו  הגרעינרים  ע"י  שנכתב 

הפתעה – פליזים ומכתבי תודה מהחניכים.
מהנה  סיפוק  בהרגשת  ההפתעות  את  סיימנו 

ויצאנו הביתה.

ממשיכים  הנגב  רמת  של  לכדורגל  לביה"ס 
מאוחר,  לא  פעם  ואף  כעת  גם  להצטרף 
נוספים  פרטים  תמיד.  פתוחים  השערים 

במתנ"ס רמת הנגב.
אפיק ארזואן   
050-2248143   

מנהל מקצועי בענף הכדורגל   
המח' לספורט והעשרה   

הקבוצות הצעירות בטורניר בכפר רתמים

מליאת  שוב  נפגשה   14.3.16 שני  ביום 
הנשים של רמת הנגב, והפעם ברתמים. בין 
עדכונים שוטפים להיכרות בין המשתתפות 
עלו לשיחה מספר נושאים: חיבור בין ישובי 
ילדים  בין  הקשר  וחיזוק  שילוב  המועצה, 
לבני הגיל השלישי בקהילה, שיתוף וקירוב 
במועצה  שונות  אוכלוסיות  בין  לבבות 
ובתוכן המגזר הבדואי, חינוך ולימוד חווייתי 
והכנות לקראת אירוח פורום חברות מועצה 

ומליאה במחוז דרום.
ישיבות מליאת הנשים מתקיימות כל חודש 
השיח  את  להנגיש  מנת  על  אחר,  ביישוב 

לכל אחת ואחת.
תתקיים  הקרובה  הנשים  מליאת  ישיבת 
כמהין.  במועדון   20:30 בשעה  ב-10.4.16 

מצפות לכן.
לפרטים: לירון אלעד 054-5325454

עדכוני מליאת הנשים

החודש נפגשה המליאה ברתמים

מובילות שינוי ביחד

 מליאת
נשים
רמת הנגב
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חינוכי, מקומי וקהילתי

מהי יוגה?

קטע כתיבה חוויתי ללא הסתמכות ישירה מהספרות הכתובה, מתוך תחושה ותרגול סובייקטיביים לחלוטין של הכותבת

יוגה מורכבת ממספר היבטים:
ההיבט  תרגילים/מנחים/תנועה,   – אסאנות   •
מורכב  שממנו  והבשר  השלד  בעצם  הפיזי. 
גוף התרגול. המטרה הפיזית – להיות בריאים. 
בסוף  טוב  יותר  להרגיש   – הנפשית  המטרה 
 – האמצעי  בתחילתו.  משהרגשנו  השיעור 
מבצעים  אנו  כלומר:  הנוחות.  מאזור  יציאה 
תנועות ותרגילים שמעולם לא חשבנו שננסה, 
נשימה.  עם  בשילוב  לבצע,  נצליח  או  נעשה 
יעילה  בצורה  הדם  את  מזרימים  התרגילים 
השרירים  את  ומגמישים  מחזקים  יותר, 
ומרגיעים את התודעה. על ידי כך אנו שואפים 
יותר.  גדולה  ונפשית  פיזית  בריאות  להשיג 
התהליך? ארוך מאוד, יוגה היא תרגול שאמור 
של  זמן  תקופת  לאורך  )לפחות(  להימשך 

חמישים שנה...
התרגול  את  שהופך  היחיד  הדבר   – נשימה   •
התעמלות  היא  היוגה  הנשימה  ללא  ליוגה. 
אנחנו  האסאנות  ביצוע  במהלך  יפה.  שם  עם 
שמים לב במיוחד לנשימה. אנו לומדים לנשום 
בצורה מיוחדת שמתאימה לתרגול הספציפי. 
אנו לומדים לאט ובזהירות לנשום לאט במהלך 
מנחי גוף לא כל כך פשוטים. המטרה – הרגעת 
התודעה. האמצעי – הכנסת אוויר איטית דרך 
רצפת  אזור  החזקת  בזמן  הריאות  אל  האף 
האגן. נשימה זו מאפשרת הגדלת נפח הריאה, 
הדם  למחזור  חמצן  של  יותר  גדולה  כניסה 
הגבלת  המחשבה,  הרגעת  אולי  אולי  ואולי 
אחרות  במילים  בעצם  או  התודעה  תנועות 

לחשוב פחות.
• מדיטציה )רוחניות( – אין לי מושג מה זה. אבל 
הראש  את  לרוקן  שכשמצליחים  חושבת  אני 
כמה  בשקט  לשבת  אפילו  ואולי  ממחשבות, 
דקות בסוף השיעור, אולי נתחיל להרגיש את זה.

בסופו  אחד  כל  לפרשנות.  נתון   – השאר  כל   •
מצפונו  עצמו,  עם  במיטה  לישון  הולך  יום  של 
ומחשבותיו. כל אחד מביא את עצמו כפי שהוא 
אל המזרון, אל התרגול ובעצם אל כל דבר אחר 
בחיים. כולנו בני אנוש מלאי יתרונות וחסרונות 
כך  שבא.  היום  עם  ומתמודדים  בבוקר  שקמים 
וממלאת עבורו אותו  כל אחד  פוגשת  היוגה  גם 
מכילה  הקבוצה  שלו.  לייחודיות  בהתאם  ועמו 

ונותנת לנו תחושה של אחדות  את כולנו יחד 
במסע הספציפי של היוגה.

פסקאות,  וכמה  כמה  עוד  כאן  לכתוב  יכולתי 
מורה  אני  אז...  בוכה.  כבר  שלי  התינוק  אבל 
ליוגה, מי שרוצה ללמוד יחד איתי את התחום 
מופרע,  מרגיע,  משמח,  מעניין,  המרגש, 
מעורר, בריא, משחרר, מאמת, מצמיח, מרנין 

ועוד מוזמן/ת בשמחה.

מירי  למורי  תודה  )בהוקרת  רזניק  לירי  מאת 
וגילעד חרובי(

תלמידה ומורה ליוגה אשטנגה ועובדת סוציאלית
נשואה ואם לשניים. חברת קיבוץ רביבים. בת 35

מקשים  במועצה  והמרחקים  הישובים  פיזור 
המועצה  צעירי  לכלל  להגיע  פעם  לא  עלינו 
ולתת להם את שירותינו. על מנת שנוכל לחזק 
את קשרינו עם כל צעיר וצעירה ביישובי רמת 
הנגב, הוחלט על הקמת פיילוט לתפקיד רכזי 
צעירים ביישובי המועצה החל משנת תשע''ו. 
הרכזים שלנו עובדים על חיזוק הקשר עם כלל 
הצעירים  למרכז  חיבור  ביישובם,  הצעירים 
המטרה  הצעירים.  לצרכי  ודאגה  ולמועצה 
אקטיביזם  לעשייה,  עידוד   – העיקרית 
וצמיחה אישית של כל צעיר. אנו מאמינים כי 
בחיזוק  משמעותי  באופן  לעזור  יכול  רכז  כל 
לכך,  מעבר  ביישוב.  הצעירה  ההתיישבות 
הצעירים  קשרי  לחיזוק  תורם  זה  תהליך 
חיי  את  ולשפר  ליזום  את הפלטפורמה  ונותן 
הרכזים  זו,  במסגרת  המקומית.  הקהילה 
פעם  ביישוב  לצעירים  פעילות  מארגנים 
השונות,  היישוב  בוועדות  נוכחים  בחודש, 

רכז צעירים ביישוב – איזו מין חיה זו?
תפקיד חדש במועצה מאפשר לנו לחזק את הקשרים עם הצעירים ביישובים

נפגשים עם הרכזים המקבילים ללמידה וחשיבה 
בנעשה  הצעירים  לעדכון  אחראים  משותפת, 

במרכז הצעירים ובמועצה ועוד ועוד.
שדה  יישובים:  בשישה  נציגים  לנו  יש  השנה 
בוקר – נועה ספיר, טללים – טל ווזנר, רביבים – 

טל קולב, פתחת ניצנה – אילון זר, מדרשת בן 
רייב.  אובד   – שדה  משאבי  רם,  רועי   – גוריון 
הבאה  לשנה  המטרות  אחת  מנצחת!  נבחרת 
היא הרחבת ההיקף ומינוי רכז בכלל היישובים 

במועצה. 

הרכזים מארגנים פעילויות לצעירים ביישובים )בתמונה: מפגש צעירי משאבי שדה(

לכבוד 
מר שמואל ריפמן

ראש מועצת רמת נגב

א.נ. 

לפני חמישים ושמונה שנים נפל אחינו רם אילי ז"ל עם מטוסו בשדות מועצה אזורית רמת נגב. הורינו הקימו לזכרו גלעד 
במקום נפילתו. במשך שנים תוחזק הגלעד באופן לא רציף ע"י משפחת ברנשטיין ממשאבי שדה, אבל התנכלויות רועים 
שחיבלו בגלעד הותירו אותו חבול ומוזנח. משפחתנו גרה במושב בית שערים שבעמק יזרעאל, והמרחק הגיאוגרפי הקשה 

על טיפוח האתר.
לפני מספר שנים החליט אייל מור יוסף, האחראי על החינוך הבלתי פורמאלי במועצה, לשמור ולטפח את הגלעד עם בני 
לקרקע  שעלו  חלוצים  למשפחת  וכבן  האוויר  בחיל  כטייס  רמי  של  התנדבותו  בסיפור  המקדות  תוך  שבמועצה  המצווה 

במושב בשנת 1936.
מזה מספר שנים יוצאים בני המצווה של המועצה ברמת נגב לניכוש נטיעות, גידור, השקיה ובעצם כל מה שנדרש לשימור 
שנה  כל  איכותי.  לנוער  כמודל  ז"ל  רמי  של  דמותו  על  ומספרים  הגלעד  ליד  איתם  נפגשים  אילי,  משפחת  אנחנו,  האתר. 

המפגש מעורר התרגשות בהכירנו את בני המצווה שמתחנכים במקומותיכם לתפארת מדינת ישראל. 
השנה, החליטה המועצה בהובלתו של אייל מור יוסף ליצור סרט על חייו של אחינו. בני המצווה ביישובים ניהלו שיחות 
בפעולות הנוער, וקבוצה של ילדים נפגשה בבסיס חיל האוויר ברמת דוד עם מפקד הטייסת בה שירת רמי, וכן בביתנו בבית 

שערים נפגשו עם חבריו לקורס טיס ועם בני כיתתו מהמושב. 
וכל  המשפחה  בני  התרגשותנו,  את  לתאר  קשה 
והן בבסיס.  אלה שלקחו חלק בסרט, הן במושב 
רגישות,  וגילו  שאלות  הכינו  והנערות  הנערים 
שהם  מיטבי  חינוך  פרי  שהם  ותבונה  סקרנות 

חווים במערכת החינוך שלכם. 
מי  כרגיל  עומד  הזה  המרגש  המעשה  מאחורי 
שמתווה דרך לעובדי מערכת החינוך הפורמאלית 
המועצה  ראש  כמובן  וזה  פורמאלית,  והבלתי 
יזרעאל  עמק  כבני  ריפמן.  )שמוליק(  שמואל 
המרוחקים גיאוגרפית מכם אנו מרגישים קירבה, 
מיישוביכם.  באחד  נולדנו  כאילו  וחום  הערכה 
אוהב  וחיבוק  תודה  יוסף  מור  לאייל  מסור  אנא 
ומוליך,  הולך  הוא  בה  החינוכית  והדרך  פועלו  על 
לצילה מרביבים ועורכת הסרט וכמובן לבני הנוער.
החינוכי  בפועלכם  והמשיכו  ואימצו  חיזקו 

והציוני. 

תודה ושוב תודה! 

      
   נילי )שפר( לבית אילי ויהודה 
                ובני משפחותיהם

מקום נפילתו של הטייס רם אילי
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חינוכי, מקומי וקהילתי

משמחת  מאוד  תקופה  היה  האחרון  החודש 
התחיל  הוא  שותפויות.  למחלקת  ואינטנסיבית 
ריפמן,  שמוליק  המועצה  ראש  של  בביקור 
ודוברת  דורון  ערן  שותפויות  ומנהל  מנכ"ל 
השותפות  בקהילות  לויד  אדווה  המועצה 
וניו מקסיקו. מטרת הביקור  בארה"ב בקולורדו 
הייתה חיזוק ושימור הקשרים הקיימים ופיתוח 
העיר  ראש  של  יוזמה  בהן  חדשות,  הזדמנויות 
ברית  לכריתת  מקסיקו,  ניו  בירת  פה,  סנטה 
המרגשת  הפעילות  עיקר  אבל  תאומות.  ערים 

התקיימה אצלנו ברמת הנגב. 

לאס  היהודית  הפדרציה  מנכ"ל   – פוליקוב  טוד 
וגאס

טוד  וגאס,  לאס  של  היהודית  הפדרציה  מנכ"ל 
פוליקוב, ביקר אצלנו בפעם הראשונה במועצה. 
טוד הוא מנכ"ל חדש בפדרציה, איש מקסים, חם 
ואהוב ובעל חזון לעתיד. טוד ביקר ב"ארכיון בן 
גוריון" במדרשה, למד על הפעילות החשובה של 
"רוח המדבר", הכיר תושבים בקהילה של באר 
החיים בפתחה,  על  ושמע  ניצנה  ופתחת  מלכה 
האצה  תכנית   – "המדרגה"  צוות  עם  נפגש 
לסטארט-אפים צעירים בקיבוץ רביבים – נפגש 

עם תלמידים וצוות חינוך בבי"ס צין ועוד ועוד. 
טוד כתב בבלוג האישי שלו "הפדרציה היהודית 
ונעשה מעל  וגאס מחויבת לשותפות,  של לאס 
הגידול  את  להמשיך  אפשרי,  דבר  כל  ומעבר, 
וההשפעה החיובית בין הקהילות שלנו ומדינת 
יחד  טוד,  למשפחה  הבאים  ברוכים  ישראל". 
השמיים   – מטרה  לכל  נגיע  שותפות  כקהילות 

הם הגבול!

לורנס וג'ואן דיוויס וכנס דיוויס
טקס  החמישית  השנה  זו  התקיים  החודש 
ולורנס  ג'ואן  דיוויס.  למלגאי  מלגות  חלוקת 

פסטיבל שותפויות

בחודש מרץ נהנינו משלל ביקורים של שותפינו מעבר לים

ארה"ב  וגאס,  בלאס  היהודית  מהקהילה  דיוויס 
הקימו ותומכים בתוכנית קרן מלגות לסטודנטים, 
הפיס  מפעל  עם  משותפת  התוכנית  והשנה 

ופר"ח, מה שמאפשר לנו להגדיל את התוכנית.
136 סטודנטים מכל רחבי המועצה קיבלו מלגות 
להשכלה גבוהה ורכישת מקצוע. המלגאים שלנו 
חינוך,  רפואה,  כגון  מגוונים  בתחומים  לומדים 
הסטודנטים  המלגה,  לטובת  ועוד.  החיים  מדעי 
מתנדבים בקהילה בכמה מסגרות: חונכי פר"ח, 

חברתית  מעורבות  צעירה,  שותפות  פורום 
ומעורבות טיפולית.

כשבוע  אצלנו  התארחה  דיוויס  משפחת  בנוסף, 
שלנו  הקהילות  עם  היכרותה  את  להעמיק  כדי 
במועצה. הם למדו והכירו אישית את האתגרים, 

הקשיים, ההצלחות והעתיד שלנו ברמת הנגב.
 תודה רבה ללורנס וג'ואן על התמיכה הממושכת 
לראות  מחכים  הנגב.  ברמת  כאן  שלנו  בצעירים 

אתכם בקרוב.

קולורדו,  דנוור,   – סטיינברג  ומיכאל  מיזל  לארי 
ארה"ב

ליום סוער אחד קיבלנו ביקור חשוב ומעניין של 

לארי מיזל מהקהילה היהודית בקולורדו ומיכאל 
ומיכאל  לואיס, ארה"ב. לארי  סטיינברג מסיינט 
חברים ופעילים שנים רבות בישראל. הם טיילו 
ניצנה,  פתחת  באזור  בעיקר  במועצה,  שלם  יום 
הגבול,  על  האתגריים  החיים  על  למדו  שם 
הקהילות  של  העתיד  ועל  קהילה  חיי  תעסוקה, 
האלו בישראל. בסיומו של יום הניחו זר על קברו 
המורשת  את  וחוו  הראשון  הממשלה  ראש  של 
גוריון  בן  דוד  של  יומניו  מדפי  וההיסטוריה 
מחכים  במדרשה.  והחשוב  הייחודי  בארכיון 

לראות אתכם שוב ברמת הנגב.

לאס  של  היהודית  מהקהילה  צעירים  משלחת 
וגאס

לא  ובהחלט  הראשונה  בפעם  לארח  שמחנו 
20-( צעירים  שבעה  של  משלחת  האחרונה 
בלאס  שלנו  השותפה  היהודית  מהקהילה   )40
וגאס. משלחת צעירים זו הגיעה למועצה בראש 
ובראשונה כדי להכיר את הצעירים שלנו, להכיר 
את החיים בנגב וכדי ליצור שותפות עמוקה בין 
הקהילות בפרויקטים משותפים. במשך שהותם 
השותפות",  "פורום  צעירי  אותם  ליוו  במועצה 
בשיתוף עם מחלקת השותפויות, מרכז הצעירים 
ועזרו  המיוחד  למסע  שנרתמו  רבים  וצעירים 

למפגש להתממש.
בין האירועים במשלחת: רכיבה אתגרית וסדנא 
על מנהיגות דרך מפגש עם מורשתו ודמותו של 
דוד בן גוריון, ביקור במו"פ ולמידה על חקלאות 
בן  בארכיון  ביקור  במועצה,  דרך  פורצת  ציונית 
להקות  שלל  עם   40 בפאב  מיוחד  ערב  גוריון, 
קהילה  חיי  עם  מפגש  מקומית,  ויצירה  צעירות 
ואירוח  שבת  קבלת  רביבים,  בקיבוץ  שיתופית 
על ידי חברי קהילת רתמים, מפגש עם צעירים 
נווה מדבר בניצנה  מהקהילה הבדואית בביה"ס 
המתקיימים  נוספים  פרויקטים  שלל  ועם 
עזה  בעוטף  ביקור  ניצנה,  בפתחת  בקהילות 
ושיחה על אופי החיים וההתמודדות עם החיים 
עם  ומפגש  חולות  במתקן  ביקור  זה,  באזור 
הפליטים במקום, ביקור בבית הספר "משאבים" 
ופרויקט "מרחב צמיחה", בנייה וחיזוק הקשרים 
עם צעירי המועצה דרך שלל פעילויות משותפות 

ומפגש עם פרויקטים שונים ועוד ועוד...
עם  הפורה  והעבודה  זו  משלחת  שבזכות  נקווה 
ייבנו  בעתיד  וגאס,  בלאס  היהודית  הקהילה 
של  השותפות"  ל"פורום  משותפות  תכניות 
וגאס,  לאס  ולצעירי  הצעירים  למרכז  המועצה, 
ובכך נעמיק עוד יותר את הקשר המיוחד וניצור 

עתיד משותף לשתי הקהילות.
הצוות,  המועצה,  לצעירי  נשלחת  גדולה  תודה 
לקהילות במועצה ולכל מי שלקח חלק בהגשמת 

משלחת זו!

ג'רד וויט     
מחלקת שותפויות     

לארי מיזל ומיכאל סטיינברג מניחים זר על קברו של בן גוריון

הזוג  דיוויס בטקס הענקת מלגות לסטודנטים

אנו לך משמרת

שליחת המועצה בדנוור נקלעה לעימות בנושא החרם על ישראל 

שיר  את  לו  שאשיר  ביקש  יוגי  השינה  לפני 
תפארת,  ארץ  עמק,  ל"נומה  כשהגעתי  העמק. 
הדמעות.  לזלוג  התחילו  משמרת..."  לך  אנו 
משמרת – לשמור מבפנים ומבחוץ, לשמור כנגד 
הזה  בחלק  תמיד  רעות.  רוחות  כנגד  אויבים, 
דמיינתי את סבא שלי כנוטר בעמק הירדן, אבל 
היום עמדו מול העיניים שלי אמריקאים, חלקם 
ורובם  יהודים  חלקם  בחצאית,  חלקן  בחליפות, 
לא – שומרים עלינו, שומרים על הארץ המיוחדת 

שלנו. 
הייתי היום בקפיטול, בניין הממשל של קולורדו, 
שעוד  למי   .BDS נגד  חוק  על  בוועדה  לשימוע 
זו התנועה הקוראת לחרם על ישראל  לא מכיר, 
השקעות  להוציא  להחרים,   – המלא  בשם  )או 
ואחד  אלף  יש  כלכליות(.  סנקציות  ולהטיל 
דברים להגיד על התנועה – על המנהיגים שלה, 
על הכוונות שלהם, ההצהרות הפומביות, האופן 
אנשים  גם  אליהם  לסחוף  מצליחים  הם  שבו 
טובים שדואגים ורוצים שלום ולא מבינים לאיזו 
סוג תנועה הגיעו. יש עוד ועוד לספר אבל זה לא 

להפעם.
דמוקרט  מחוקקים,  שני  להקשיב.  הגעתי  אז 
ורפובליקני, החליטו על דעת עצמם לקדם חוק 
גדול  חלק  שמחזיק  הגוף   ,PERA-מ שימנע 
וכו'(,  )פנסיות  המדינה  עובדי  של  מהכספים 

להשקיע בחברות שמחרימות את ישראל. 
אתחיל מהסוף – החוק עבר את הוועדה פה אחד, 
ויגיע בקרוב להצבעה במליאה. אז למה אני לא 
למה  הנוראית?  מהמועקה  להשתחרר  מצליחה 

הלב עוד כל כך כואב? 
לפני שהגענו לשורה התחתונה ישבתי והקשבתי 
לעדים משני הצדדים. שמעתי שישראל גזענית, 

משטר  שיש  בישראל,  לערבים  זכויות  שאין 
שאין  פלסטינים,  כנגד  המכוון  אלימות  של 
יהודית,  עליונות  שיש  במדינה,  לנוצרים  זכויות 
שהחמאס מתעסק בלהפעיל שירותים חברתיים 
רבין(  )כולל  הישראלים  המנהיגים  שכל  בעזה, 
הורגים  שאנחנו  לשלום,  להגיע  מעולם  ניסו  לא 
בלי אבחנה, שיש הפרדה גזעית )אפרטהייד( בה 
למוסלמים ונוצרים אין יכולת להשפיע ואין גישה 
לחיים ציבוריים. שאנחנו דומים לדרום אפריקה 
עם חוקי הגזע ודומים לארה"ב לפני מתן זכויות 
ממש  ואיכסה  נפש  גועל  שאנחנו  לשחורים. 
)וגזענים כבר אמרתי?( – לפעמים במילים יותר 
יותר. ושהדרך  מנומסות, אבל האמת, לא ממש 
היחידה שניתן להשפיע עלינו זה דרך חרם. סכין 
בלב ועוד סכין ועוד ועוד... עוד אף פעם לא יצא 
ושבו  אותי  שונאים  כך  כל  בו  בחדר  להיות  לי 

המציאות כל כך מעוותת. 
ואז הגיעו העדויות בעד. דאג ססרמן, המנכ"ל של 
תלויים  הפלסטינים  כמה  עד  הסביר  הפדרציה, 
את  לחזק  חשוב  כמה  ועד  הישראלית  בכלכלה 
הקשר הזה. הוא הסביר למה אם אתה בעד שלום 
 .BDS-ובעד הפלסטינים אתה חייב להיות נגד ה
בן לאשר דיבר על כך שחשוב לחזק דיאלוג, על 
המנהיגות האנטישמית ואנטי ישראלית בתנועה, 
ומצליחה  בעיניים  חול  זורה  היא  בה  הצורה  על 
לגייס לשורותיה אנשים שבאמת דואגים ובאמת 
על  להשפיע  שלה  היכולת  על  שלום,  רוצים 
להצהיר  חשוב  כמה  ועל  בקמפוסים  סטודנטים 
דיבר  קאופמן  רוב  הדרך.  לא  שזו  ועכשיו  כאן 
וסיפר על החשיבות של ישראל ושל הקשר בין 
דיבר  אדלמן  ג'ונתן  פרופסור  לארה"ב.  ישראל 
ערבים  מיליון   1.7 ועל  בישראל  הדמוקרטיה  על 

ישראלים שחיים בה ורוצים להמשיך לחיות בה 
גם אם תוקם מדינה פלסטינית. כולם אמרו שיש 

עוד עבודה, אבל תיארו את המורכבות. 
והובילו  שיזמו  הממשל  נציגי  ונורדברג,  מוראנו 
את החוק, סיפרו על כך שלישראל ולארה"ב יש 
שחייבים  ואמרו  משותפים  ערכים  הרבה  כך  כל 
לעשות כאן הצהרה ערכית חשובה ולומר באופן 
הקוראת  לתנועה  מתנגדת  שקולורדו  פומבי 

להשמדת ישראל. 
והיה  ההצהרות,  את  לשמוע  הלב  את  חימם  זה 
טוב לדעת שההצבעה עברה בלי אפילו קול אחד 
גם  הלב  וכאב  שם  עוד  הסכין  הסכין,  אבל  נגד. 

הוא. 
דרך  עוד  לנו  יש  מושלמת,  מדינה  לא  ישראל 
דברים  ויש  שלום,  לקראת  לעשות  ארוכה 
גם  היא  ישראל   – אבל  לשנות.  חייבים  שאנחנו 
בו  זכויות,  יש  למיעוטים  בו  מקום  דמוקרטיה, 
חברי  גם  )כמו  ויהודים  נוצרים  מוסלמים,  חיים 
דתות אחרות(, מקום עם מערכת משפט חזקה. 
ישראל היא הבית שלי, בו יש לי חברים מוסלמים 

ונוצרים ואני מקווה שיהיו יותר. 
משמרת"  לך  "אנו  את  אחרת  מבינה  אני  היום 
ומודה עד כמה גדול ה"אנו" שנמצאים למשמרת. 

תודה על השותפות בשמירה על הארץ שלנו.
אנשים  כאן  שיש  יודעת  אני  קטן.  משהו  ועוד 
שמתמודדים עם זה הרבה יותר ממני, על בסיס 
חיבוק   – תומכת  פחות  הרבה  ובסביבה  יומיומי 

חם לכולכם. 
עצמכם  את  ומוצאים  באזור  אתם  אם 

בהתמודדויות כאלו – בואו נדבר.
אסנת    

השליחה בדנוור    

בחאן בארותיים בעזוז, בשעה  10:00ביום 5.4.2016, 
נקיים מפגש  עם מארגני ומנהלי "אירוע מדברן", המבקשים לעשות עסקים עם 
היזמים ובעלי העסקים ברמת הנגב.  בכנס יציגו מנהלי ומארגני "אירוע מדברן"  
־את מגוון  שיתופי הפעולה שידרשו להקמת עיר אוהלים ומגוון השירותים הנדר

שים. "אירוע המדברן" ימשך 5 ימים, החל מתאריך ה-8 ביוני, 2016 . 
מדובר באירוע המוני, בהשתתפות כ-7000 אורחים ומבקרים.   

www.midurn.org : "לאתר "מדברן

חלק מרשימת צרכים ושירותי הנדרשים לטובת "ארוע המדברן": ציוד למחנות, 
אספקת מזון )ירקות-פירות-יין-שמן-לחמים-פיתות(,  אספקת מי שתייה, פינוי 

מים אפורים, מכולות אשפה ופינוי, כלי רכב לתפעול, שירותים כימיים, שרותי 
רפואה, שמירה וביטחון, חשמל ציוד חשמלי, ציוד מכני כבד לשינוע, ציוד הגברה 

למוסיקה, מכולת קירור לקרח ואספקת קרח, כלי בישול גדולים וקטנים ועוד....

 rivka@rng.org.il   :לפרטים ולאישור השתתפותכם
אהרון אבידן, נציג "מדברן":   050-5521817

החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב

הזמנה 
כנס יזמים ובעלי עסקים 

בנושא:  

"אירוע מדברן" 
הזדמנויות עסקיות מידיות 

ברמת הנגב.
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

מסתערב תאילנדי
המטומטם  הדחף  את  בכם  יש  אם  יודע  לא  אני 
שיש בי. דחף להתחפש לעובד דחק ולצאת לרחוב 
לראות את העולם מהצד של השקופים. לפני עשור 
וללבוש  להסתערב  טמטום,  ברוב  החלטתי,  וחצי 
את  לטאטא  ולצאת  תאילנדי  עובד  בסגנון  בגדים 
קבועים  תאילנדים  שני  היו  פעם  בניצנה.  הרחוב 
פרהיסטורי  סוג   – הכפר  פני  ובאחזקת  בגינון 
יולי  בחום  מסתובבים  היו  הם  קבלן".  ל"עובדי 
על  צמר  של  ומסכות  ארוכים  בבגדים  אוגוסט 
פניהם. בקלי קלות נהייתי לתאי. גזרתי את כובע 
בסגנון  מסכה  ויצרתי  בחזיתו  שלי  השחור  הצמר 
וחור  בחזית  עיניים  שתי  השארתי  בנקים.  שודדי 
לאף למשוך קצת חמצן. יצאתי לטאטא את הרחוב 
בשעת צהרים הומה בכניסה לחדר האוכל. זו שעה 
בה השביל המרכזי הומה בתלמידים ומבקרים מכל 

."rush hour" הסוגים והגוונים, ממש

שקוף או רדוף
רואים  ולא  בעצמם  עסוקים  ושבים  העוברים  רוב 
מטאטא  לוהט  קיץ  ביום  חמים  בגדים  לבוש  איש 
להם את הדרך. עוברים כאילו הייתי אוויר. אפילו 
מלהכיל.  צר  השביל  כי  בי  ומתנגשים  כמעט 
של  אומנות  זו  ומתעלמים.  מתפתלים  מתעקלים, 
זאת  שבכל  מיעוט,  בארצנו.  מצויים  אורח  עוברי 
ומסכה  בגדים  עוטה  המוזר,  האובייקט  את  ראו 
בחום הלוהט, סיננו הערה צינית ולא מחמיאה על 

איש מוזר ודפוק שבא מתרבות רחוקה.

התקרבות פרובוקטיבית
הכפר,  ברחבי  שלי  הטאטוא  בשיטוט  המשכתי 
שנושקת  לימוד  כיתת  לפאתי  שהגעתי  עד 
לשביל המרכזי. נגלה לי מחזה יפה: מורה מלמדת 
עברית באולפן. הדלת הייתה פתוחה לרווחה ולכן 
האסקופה  את  טאטאתי  למפתן.  עד  התקרבתי 
הנרמסת של הכיתה. לא המורה וגם לא התלמידים 
התייחסו אליי. המשיכו בשיעור שהתנהל באווירה 
שלא  עד  בשיעור  מרוכזים  שהם  חשבתי  נעימה. 
שמו לב אליי. או אולי גם הם לא רואים את האיש 

השקוף שבסך הכל מנקה עבורם את המדרכות.

אכלתי אותה
החמים,  הבגדים  בתוך  להתבשל  ממשיך  בעודי 
יואב הולך ממול ומתקרב. הוא, בניגוד  ראיתי את 
הערות  כמה  זוגו  לבת  ואמר  קרוב  עצר  לאחרים, 
מחמיאות לתאילנדי העובד במסירות אין קץ. לא 
מתחשב בחום ובתנאים הקשים. לא מפונק. מנקה 
כמו חייל נאמן את השבילים ביסודיות. צריך להביא 
כמחווה  פרזיטים.  עצלנים  לכמה  כדוגמא  אותו 
עד  התקרבתי  הזר,  בעובד  יואב  של  להתחשבות 
הוא  מפניי.  המסכה  את  והפשלתי  נגיעה  למרחק 
סימביוזה  נהיה  ופרצופו  גמורה  בהפתעה  היה 
הצום(.  פתיחת  )לפני  באב  לתשעה  פורים  בין 
שנפסק  מתגלגל,  צחוק  לצחוק,  התחלתי  אני 
בהשתנקות. מכיוון שלא הקפדתי בגזירת המסכה, 
השארתי בדלי צמר מנותקים. בשאיפת אוויר כבדה 
צמר  של  גוש  לריאות  הכנסתי  עמוק,  צחוק  של 
גדוש... שעות ארוכות השתעלתי והרגשתי מחנק. 
בסדרת  והתחלתי  הראשית  מהמשימה  שכחתי 
קיום,  בבעיות  עסוקים  כשאנו  זה  ככה  הישרדות. 
האנשים  אודות  הסוציולוגיה  לנשימה,  אוויר  כמו 
נכנס  מאסלו  פירמידת  עיקרון  נעלמת.  השקופים 
לי לראות... ברנטגן ראו את הגוש שהלך ונדחק עם 

הזמן. ונשארתי עם הזיכרון. 

תלונה על התחזות
באותה שנה, עת התגלע סכסוך עבודה עם עובד, 
נטייתי  על  יתרה  בהרחבה  תלונתו  את  עיבה  זה 
על  המעיד  דבר  העובדים,  אחר  ולרגל  להתחזות 
בי.,  ג'י.  קיי.  לארגון  אותי  הפך  הלקוי.  תפקודי 
אוסף  גם  אני.  ז"א   – אחד  אדם  יד  על  המופעל 
ומיירט  ממוקד  לסיכול  בו  משתמש  וגם  מודיעין 
את העובדים שסרחו... ככה זה במדינה שלנו, אתה 
רוצה  אתה  אם  אפילו  אחד.  אף  להיות  יכול  לא 
רחובות,  "עלוב", שמטאטא  להיות סתם תאילנדי 
יגידו שאתה עושה את זה למטרות רווח. מזל שלא 

התחזיתי למדונה השופעת. 

להיות שקוף
המלצה עוקפת תלונה

אחר ההתנסות ההיא התמכרתי להיות מעת לעת 
את  שיפרשו  החשש  בשל  שקוף.  זבל  עובד  סוג 
בלשות  למטרות  אותם  עשיתי  כאילו  הדברים 
מהתקפי  באחד  הלכתי  עלוב,  מידע  ואיסוף 
רחובות  ממטאטא  וביקשתי  שלי  הספונטאניות 
שילך לנוח לכמה שעות ואני אעשה את החלק שלו. 
המשימה הייתה לנקות חניון מכוניות בתחנת בית 
הפחים,  עם  העגלה  תמורת  ערבון  הפקדתי  קמה. 
יתרה.  בהקפדה  המשימה  עשיתי  ויעה.  מטאטא 
רציתי שהבוס החדש שלי לא יחשוב שאני מעגל 
והפעם  שעות  כמה  עבדתי  מזבל.  ומתעלם  פינות 
ללא מסיכה. חשוף בצריח של החיים. כשנרגעתי 
מהשאלה מה יהיה אם פתאום יראו אותי מכרים, 
חופשי,  לאדם  הפכתי  מיד  ליהנות.  גם  התחלתי 
להספיק  הייתה  המשימה  גדולות.  דאגות  נטול 
מהפחד,  כשהפשרתי  זבל.  שיותר  כמה  להרים 
ושבים  העוברים  של  בעיניים  להביט  התחלתי 
שלא ראו אותי. הייתי דני דין של החיים בזבל. הכי 
מוזרים היו אלה שראו אותי אוסף זבל, אבל דאגו 
הסיגריות  קופסת  את  המדרכה,  על  לידי,  לזרוק 
הריקה שלהם. רצו להגיד: "אח שלנו, אנו דואגים 
שתהיה לך עבודה". ככה אתה נכנס ישר לקצה של 
המעי הגס של בני האדם. ואם במעי הגס עסקינן, 
זו העת לזכור את תפילת "נקבים, נקבים, חלולים, 
לא  וכשכבר  מהם"...  אחד  ייסתם  שאם  חלולים 
"ברוך שלא עשני  חייבים לשנן:  בנקבים,  עסוקים 

גוי" ו"ברוך שלא עשני עבד".

גרעפסים של החיים
ידיים  נטלתי  החיים  של  בזבל  הסיבוב  בסוף 
ששכנעתי  ולאיש  לי  קרות,  בירות  שתי  והבאתי 
שיהיה לי לבוס. הטעם של הבירה ההיא היה הכי 
המקצועי  המנקה  ישבנו,  מימיי...  שטעמתי  טוב 
ואני השוליה, מול המיית האנשים העוברים ושבים 
ועשינו גרעפסים עמוקים של בירה קרה. הוא אמר 
שומעים  לא  גם  בטח  אותנו  רואים  לא  "אם  לי: 

גרעפסים של אנשים שקופים". 

אירוח אזרחים ותיקים 
במהלך חג הפסח תשע"ו

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

שירת הסטיקר
כמה פעמים יצא לכם לראות במקום רחוק על 

כביש לאי שם, מדבקה קטנה על הרכב- "כמהין, 
מצאתי אוצר במדבר" או "גם אני חבר בעמותת 
הורי התיכון לחינוך סביבתי" , אפילו הסטיקרים 
על הרכבים של "דביק" או raval""  עושים קווצ' 
קטן בלב שאומר, הי תראו גם הרכב הזה מגיע 

מרמת הנגב.

הגיע הזמן לסטיקר וסיסמה 
למועצה האזורית רמת הנגב כולה.

אני מכריז בזאת על תחרות עיצוב הסטיקר, 
כזה שיהיה קליט לעין ויבטא את החיים ברמת 

הנגב במבט אחד חטוף. 
אנא פרסמו לכל חבריכם במועצה

את ההצעות יש לשלוח לאדוה לויד, 
 adva@rng.org.il דוברת המועצה, למייל

מבין ההצעות ייבחר הסטיקר המוביל ע"י ועדת 
שופטים בלתי תלויה

הסטיקר המוביל יזכה בפרס מכובד 
מתוצרת מקומית

נא לשלוח הצעות 
עד ערב פסח 22.4.2016

בהצלחה
שמואל ריפמן, ראש המועצה 

שירת הסטיקר
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פינת הגינון המדברי

בשבחי הלבלוב

מלפורה, צמח כיפי )אבל לא בהכרח הכיף שאתם מדמיינים(

מדי פעם הגנן המדברי חומק מהגינה ומהמשתלה 
המדבר  זקני  עם  בשטח  אופניים  לרכיבת  ויוצא 
המקומיים. שישי בבוקר על ג'בלאות רכס חתירה 
צרות  גב,  כאבי  על  קצת  לקטר  מעולה  זמן  הוא 
מבין  אך  מהשכונה.  אחרונות  ורכילויות  בעבודה, 
כל הפטפוטים באותם בקרים, משפט אחד מרגש 
של  בזיכרונו  נחרט  הרוכבים  זקני  ע"י  שנאמר 
עילוי,  תחושת  להרגיש  לי  גורם  "הלבלוב  הגנן: 
בריאה והתחדשות". ואכן, בעונה הזאת, עוד טרם 
הפריחה, הלבלוב העדין של עלים רכים אדמדמים, 
כמו  אימתני  עץ  או  זעיר  משתרע  צמח  זה  באם 
ינבוט, אינו יכול שלא לרגש גם את רוכב האופניים 

הקשוח ביותר. 
בעונה זו יש הרבה עבודה בגינה: הפשילו שרוולים, 
ברכיים,  מגני  שימו  בקרקע,  היטב  רגליים  מקמו 
רגבי  בין  ישבן אל על, הטמינו אצבעותיכם  הרימו 
העשבים  בין  האף  את  והכניסו  היבשים  הלס 
הרטובים. עונת הגינון החלה, וכמובן גם השתילה. 
שהכוח  ככל  רחב  בור  לחפור  השתילה  בעת  זכרו 
מאפשר לכם, פזרו קומפוסט בכמות נדיבה )כרבע 

מנפח הבור( ואל תשכחו גומה.

ארגמנית  מלפורה  המדברי:  הצמח  פינת 
"פושטים"  צמחים  יש   Malephora crocea
ובכל  לב,  לשים  מבלי  מקום  בכל  כמעט  שגדלים 
ביופיים.  מרהיבים  הם  ובוחן,  שני  במבט  זאת, 
מלפורה  אלה.  מצמחים  אחד  היא  מלפורה 
צמחים  של  חשובה  למשפחה  שייכת  ארגמנית 
בשרניים משתרעים בגינון – ממשפחת החייעדים. 
היא משתרעת לקוטר של מטר עם פרחים כתומים 
כמעט כל השנה. היא צריכה מעט מים. היא יכולה 
מים  על  להתחרות  מבלי  קרקע  כחיפוי  לשמש 

מעצים, כי שורשיה שטחיים. 
מקור המלפורה מחבל הכף בדרום אפריקה. צמחים 
רבים בגינון מגיעים מאזור זה, כמו צמחי "הילדות" 
חשב  הגנן  )בילדותו,  הכף  ותקומית  הכף  עופרית 
להדביק  אפשר  כי   ]fun[ כיפים  צמחים  שאלה 
חבל  הצוף(.  את  למצוץ  או  הראש  על  הפרח  את 
ונחשב  בעושרו הבוטני,  דופן  יוצא  אזור  הוא  הכף 
לממלכה בוטנית בפני עצמה בגלל מגוון הצמחים 
ממלכות  לשש  מתחלק  העולם  זה.  באזור  הגדול 

 ,)Holoarctic( הולוארקטית   – טבעיות  צמחייה 
ניאוטרופית   ,)Paleotropic( פליאוטרופית 
ממלכת   ,)Australian( אוסטרלית   ,)Neotropic(
האנטארקטית  והממלכה   )Capensis( הכף 

.)Antarctic(
גלעד מיכאלי    

משתלת קרקש    
מדרשת בן-גוריון    

ציפורימפו 

רץ המדבר – עוף החול
לא  זה  במדבר  לחיות  כי  מניסיוננו  יודעים  רובנו 
פיקניק. השמש, האין-מים,אין-אוכל, אין מסתור... 
בעיקר אין. אבל למרות כל זאת, לפני שנים רבות 
יצא אחד מאזור מגוריו שליד מקורות המים ובניגוד 
מסע  מאזהרות  התעלמות  ותוך  חבריו  לדעת 
שזוג  כנראה  למדבר.  והגיע  ביתו  את  עזב  מהוריו, 
מקור  ארוכות,  רגליים  גם  פה  אך  עוזרים  כנפיים 
חזק ומאונקל סייעו לידידנו להתאים עצמו בצורה 

מוחלטת לקיצונים שבמדבריות. זהו רץ המדבר.
באזורים  החי  חוף(  )עוף  חופמאי  הוא  המדבר  רץ 
בעיקר  המורכב  מזונו  את  שחונים.  מדבריים 
מפרוקי רגליים וזוחלים קטנים הוא לוכד תוך מרדף 
מהיר ואת מרבית זמנו הוא מבלה על הקרקע. גם 
את קנו הוא בונה על האדמה. שתי ביצים בדרך כלל 
יביאו לעולם שני אפרוחים. הללו יודעים לרוץ כבר 

מגיל אפס. 
צמחייתם  עם  הרחבים  הנחלים  את  אוהבים  הם 
הפזורה צבעם החולי מקנה להם הסוואה מושלמת 

המגנה עליהם מטורפים שונים. 
ניצנה  באזור  בעיקר  המדבר  רצי  נמצאים  אצלנו 
ושבטה. אך גם בנגב הדרומי ובערבה. הם מבצעים 
שנה  כל  אלינו  וחוזרים  יחסית  קצרה  נדידה 

בסביבות חודש מרץ לקיים מצוות פרו ורבו. 
לשטחי  הרצים  חיו  בהם  טבעיים  שטחים  הסבת 
אוכלוסייתם  את  צמצמו  וכו'  חקלאות  נטיעות, 

יודע לרוץ מגיל אפסבארץ וכיום עתידו בסכנה. 

המזרח  אפריקה,  בצפון  הנפוץ  עוף  שזהו  כיון 
בראש  נמצא  המדבר  רץ  אסיה,  מרכז  עד  התיכון 
לתור  הבאים  אירופאים  צפרים  של  רשימה  כל 

יש  לעזוז  ניצנה  שבין  יודעים  הם  ארצנו.  את 
מקום שבו ללא ספק יוכלו לראות את העופות 

האלגנטיים הללו.
מידד גורן     

אדם, מקום

הרבה נופים
הכל  ירוק,  מקום  טבריה,  שליד  בפוריה  נולדתי 
יצאתי לטיול בעולם,   22 זורמים. בגיל  צומח, מים 
טיילתי שלוש וחצי שנים במרכז אמריקה, ארצות 
הלכתי  טיול  כל  כמו  אירופה.  קצת  הודו,  הברית, 
וראיתי נופים ועשיתי טרקים וחוויתי חוויות. אבל 
אחרי שנה הבנתי שיש הרבה נופים יפים, וגם זה 
יפה וגם זה יפה וגם זה יפה, ולאט לאט זה התחיל 
מה  אני,  מי  של  פנימה  זיהוי  פנימה,  מסע  להיות 
כבר  זה  והחיים.  עצמי  על  גדולות  שאלות  אני, 
והמסע  מסע,  להיות  והתחיל  טיול  להיות  הפסיק 

הזה נמשך עד עכשיו. 

הסתכלתי לשמיים
לאחר שחזרתי לארץ התחלתי ללמוד רפואה סינית 
אשרוב.  הכהן  יובל  הרב  אצל  הגנוז  באור  ושיאצו 
המסע.  של  האסימונים  כל  לי  ליפול  התחילו  שם 
תהליך  את  גם  התחלתי  בלימודים  שנתיים  אחרי 
אשתי  עם  התחתנתי  תקופה  באותה  התשובה. 
שנתיים  אחרי  במקור.  דימונאית  שהיא  אירית, 

גיא קבסה, מרחב עם
לי  יש  דרומה.  נרד  "בואי  לה  אמרתי  נישואים  של 
תמונה מגיל 14 שאני רוצה לראות". בגיל 14 הייתי 
בגדנ"ע בשדה בוקר, דימיתי פצוע על אלונקה, לא 
הייתה לי ברירה אז הסתכלתי לשמיים, והיו מלא 
מלא כוכבים. אמרתי לעצמי שאין לי כוכבים כאלה 
חזק,  מאוד  מאוד  לי  שעשתה  תמונה  זו  בצפון. 
ואפשר לומר שהיום אני מגשים אותה, ממש שתי 

דקות מהמקום שבו שיחקתי פצוע. 

לעבוד בידיים
שמונה  לפני  היה  זה  עם.  למרחב  התגלגלנו  ככה 
ילדה  עם  הגענו  פה.  ה-22  המשפחה  היינו  שנים, 
אחת ומאז נולדו לנו עוד חמש בנות. באנו בידיעה 
לאט  נעים.  משפחתי,  קטן,  יישוב  רוצים  שאנחנו 
העולם  בתוך  פה  אני  למי  להקשיב  התחלתי  לאט 
הזה. המדבר נתן לי את השקט בשביל לשמוע את 
רוצה  אני  מה  אני,  מי  של  הרעש  הפנימי,  הרעש 
להיות ומה אני רוצה לעשות. השם שלי "גיא" הוא 
בידיים.  לעבוד  רוצה  שאני  והבנתי  יד,  בגימטריה 
לאט לאט קם העסק שלי, "לגעת באבן", שיש בו 
על  מבוסס  הוא  יצירתיות.  הרבה  אמנות,  הרבה 
הבריאה  את  משכפלים  אנחנו  הטבע.  של  שכפול 
ויוצרים  מטביעים  איתן אנחנו  באמצעות תבניות, 
קירות  עצים,  של  גזעים  כמו  מיוחדים,  דברים 
דבר  כל  או  אבן,  של  או  סלע  של  טקסטורה  עם 
בקשת  לפי  אלמוג,  או  ים  כוכב  כמו  שרוצים  אחר 
 – קירות  בחיפוי  מתמחה  היום  העסק  הלקוח. 
קירות מעוצבים, תמונות קיר מיוחדות באמצעות 
הנוי  לעולם  שקשור  מה  כל  והטבעות,  תבליטים 
גודל  בכל  סלעים  בונים  ממש  הגינה,  והצומח, 
רעיונות  אינסוף  יש  הוא אינסופי,  אפשרי. הדמיון 
להגשים  היא  המטרה  כולם.  את  להגשים  ואפשר 
קירות  היא  ההתמחות  לקוח.  כל  של  החלום  את 
זה קיר שמדבר, קיר  זה לא עוד קיר,  תלת מימד, 
במקומות  יהיה  זה  לרוב  שמרגיש.  קיר  שנושם, 
או  מיוחדים  למבנים  כניסות  צימרים,  ציבוריים, 

אפילו תמונת קיר בתוך הבית, מעוצבת וחרוטה. 

יש אינסוף רעיונות ואפשר להגשים את כולם

עסק בנגב
אנחנו מנסים לבנות עסק בנגב. זה לא פשוט, ממש 
גם  הנגב  "שגם  לקיים  שואפים  אבל  פשוט,  לא 
יהיה פורח". קשה עם המרחק מקהל היעד שלנו, 
שנמצא באזור המרכז, לשווק אותו, לפרסם אותו. 
וגם  עסק  להקים  כשצריך  פשוט,  לא  היומיום  גם 

לפרנס משפחה של שמונה נפשות. 

צבע אחר
אני חי היום בקרוואן שהוא כמו בית קבע אבל הוא 
15 שנה או  עדיין ארעי. אני לא יודע מה יהיה עוד 
להקים  רוצה  מאוד  פה,  אני  כרגע  אבל  שנה,   20
לחבר'ה  אומר  אני  תמיד  שלי.  הקבע  בית  את  פה 
בצפון – מי שלא טעם את הדרום חסרה לו חתיכה 
איכות  עולם,  מפספס  חווה  שלא  מי  מהמציאות. 
נוף  פה  יש  לענווה.  חינוך  פשטות,  שקט,  חיים, 
הדרך.  סוף  במיקום  נמצאת  עם  מרחב  מטמטם, 
יותר  אחרת,  בצורה  חי  שהוא  רק  חי,  פה  הכל 
מבפנים מאשר מבחוץ. הצבעים משתנים, כל שעה 

יש צבע אחר להר. 

בהתחלת המסע
שנקרא  תיירותי  מיזם  זה  שלי  הגדול  החלום 
"טיילת מספרת", פרויקט של שביל באורך שלושה 
עם.  מרחב  לבין  בוקר  שדה  קיבוץ  בין  קילומטר 
הטיילת תספר את יציאת מצרים, 40 שנה במדבר, 
מסיפור  מפעילים  אמנותיים  מיזמים   12 עם 
אופניים,  מטיולי  מורכבת  תהיה  היא  המקרא. 
גמלים, הכל בצורת מדבר. הרי חייב כל אדם לראות 
יוכל  הוא  אז  ממצרים,  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את 
לבוא ולחוות את זה בהפעלות השונות. יהיו הרבה 
מים – מקריעת ים סוף עד משה מכה בסלע, יהיו 
תכנים חינוכיים בחגים ובחול המועד, יהיה חיבור 
לארץ ישראל ולזהות שלנו. זה שילוב של היסטוריה 
וציונות, להגשים את החזון של בן גוריון. אני תמיד 
מרגיש שאני בהתחלת המסע, אבל היום אני יותר 

מתמיד יודע לאן אני רוצה ללכת.

למנויי התיאטרון שלום רב, 
הצגת מנויים "ואניה,סוניה,מאשה ושפיץ" של התיאטרון 

הקאמרי  מתוכננת לתאריך 20.4.16. 

קיבלנו הודעה מהתיאטרון שצוות ההצגה 
התפזר להצגות אחרות ולכן ההצגה יורדת 

ולא מוצגת יותר.  

מתנצלים על אי הנוחות ונעשה המיטב למצוא הצגה 
הולמת במקומה, בתאריך מתאים.  

בתודה 
אגף קהילה וחינוך, מחלקת תרבות

מרפאת הילה מחפשת מטפלים מכל תחומי 
הטיפול ברפואה אינטגרטיבית )משלימה( 

לצורך יצירת מאגר מטפלים אזורי 
ולשיתוף פעולה עתידי.

אם אתם לאחר סיום לימודים במוסד מוכר העומד 
בתקנים, בעלי 5 שנות ניסיון ומעלה בתחומכם, 

ומעונינים לעבוד במודל שיתופי כצוות המטפלים 
במרפאה האינטגרטיבית האזורית של רמת נגב, 

מקומכם עימנו. 

המתאימים מוזמנים לשלוח קורות חיים וצילום של 
הדיפלומה לכתובת המייל:

sharon.kleitman@gmail.com

היל"ה
היחידה להעצמת הבריאות




