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דבר ראש המועצה

תמיכת קרן בונה טרה בחקלאי רמת הנגב

     "קפה חברותא" עם ענת שרגאי - "מפגשים חברתיים של תוכן".

מלגות  מחלקת  טרה"  בונה  "קרן  שנה  מידי 
וחדשניים  מיוחדים  פרויקטים  עבור  לחקלאים 

אשר יכולים להביא לשינוי משמעותי במשק.
הגיע  השנה  הקרן  חילקה  אותם  המלגות  היקף 
לכדי  900,000 ₪ מתוך סכום זה, כ- 240,000 ₪ 

חולקו לחקלאים מרמת הנגב.
"קרן בונה טרה" הינה קרן אשר בסיסה בשוויץ 
יהודי  תעשיין  שהותיר  מנכסים  הכסף  ומקור 
העולם  מלחמת  לתקופת  עד  בגרמניה  שחי 
השנייה ואשר ביקש להעביר את כל רווחי הקרן 

ליהודים העוסקים בחקלאות.

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

ועדת גבולות מרחבית
גבולות  ועדת  הקמת  על  התבשרנו  אלה  בימים 
גבולות  ושינוי  הכנסות  חלוקת  לצורך  מרחבית 
להזכירכם  שלנו.  השכנות  הרשויות  עם  שיפוט 
שלוש  לפני  רק  גבולות  ועדת  עברה  הנגב  רמת 
 ₪ מיליון   12.9 להעביר  נאלצנו  שבסופה  שנים 
לרשויות סמוכות. בנוסף - ביטול סיווג רמת הנגב 
הקרובות  השנים  במהלך  יצמצם  עולים"  "כעיר 
תקציב של 36 מיליון ₪ מתקציב המועצה. לאור 
אירועי העבר ותוכניות העתיד של משרד הפנים, 
אין אלא להבין שיש במקרה הטוב חוסר הבנה 
חמור  או  שלנו,  ההתיישבות  מפעל  של  משווע 
מכך, ניסיון לחסל את ההתיישבות הכפרית של 
הר הנגב.  אני מתכוון לפעול בכל החזיתות לוודא 
שטח  או  ו/  כסף  עוד  תעביר  לא  הנגב  שרמת 

מעבר למה שכבר הועבר.
המועצה  של  המרכזית  המשימה  האמור,  לאור 
היא לקדם עצמאות כלכלית על מנת שלא נהיה 
ומצטמצמים  תלויים בתקציבי מדינה ההולכים 
צריך  הפעולה  אופן  נמוכה.  שלהם  והוודאות 
בשחרור  החל  מישורים:  במספר  להתמקד 

חברותא"  ל"קפה  וההיחשפות  הקצר  הריאיון 
ציוץ  וברקע  ענת  של  ביתה  במרפסת  התקיים  
ושאר  התות  עץ  מפירות  הטועמות  הציפורים 

אילנות.
פרויקט "קפה חברותא" החל לפעול לפני כשלוש 
שנים ביוזמת ענת שרגאי שריכזה בעבר, במשך 
את  שתיעד  "והגדת"  פרויקט  את  שנים  כעשר 

סיפורם של וותיקי תושבי רמת הנגב.
הוא  ענת  של  יוזמתה  מאחורי  שעמד  המניע 
על  שיענו  יותר  טובים  וקהילה  חברה  "ליצור 
הצרכים של בני "הגיל השלישי" המכונה גם "גיל 

הזהב".
הקבוצה מתכנסת ל"קפה חברותא", במדרשת 
למשך   10:30 בשעה  ראשון  יום  מידי  גוריון,  בן 
 40 כשעתיים. בכל מפגש נוטלים חלק  לפחות 
משתתפים. במפגשים אלה בדרך כלל מאזינים 
שונים:  ותחומים  בנושאים  אורח  להרצאת 
בריאות  תיאטרון,  אדריכלות,  אמנות,  ספרות, 
צורך  ואין  ספונטנית  היא  ההשתתפות  ועוד. 
הפעילויות   את  מדוורת  ענת  מראש.  בהרשמה 
לכ 100 כתובות, לרכזי תרבות ביישובים ולבעלי 

תפקידים במועצה.
היסודי  הספר  בבית  מתקיימות  ההתכנסויות 
במדרשה – פרי יוזמה משותפת עם ארז לוזון , 
מי ששימש בתפקיד מנהלן בית הספר. קהילת 

התנדבותיות  פעילויות  מקיימת  חברותא  קפה 
בשנה  ופעם  מורים  הנחיית  עזר,  שיעורי  כגון 
מתקיים בבית הספר "יום הוותיק" – שבמהלכו 
וותיקי  את  ומראיינים  משוחחים  התלמידים 

היישוב. 
נושאי,  שבוע  סוף  מפגש  מתקיים  לעת  מעת 
כדוגמת מחקר עדכני בנושא המוח, סופ"ש של 
ועוד.  האומנות  בתחום  דוקומנטריים  סרטים 
לימודיים  סיורים  מתקיימים  פעם  מידי  כן,  כמו 
באזור אחר בארץ. נוהג חדש ומעניין של קהילת 
"קפה חברותא" – מתכנסים באחד הבתים, פעם 
בחודש לארוחת ערב משותפת ומגוונת של יום 
חלקו/ה  את  מביא/ה  אחד/ת  כל  כאשר  שישי, 

לארוחה המשותפת.
מתקיימת  הזו  והמבורכת  הענפה  הפעילות  כל 
זעום  תקציב  ועם  החברים  של  בהתנדבות 

שמתקבל מוועד היישוב במדרשת בן גוריון.
של  דומות  התארגנויות  קיימות  כי  לציין  ראוי 
במועצה  הוותיקים  ביישובים  השלישי"  "הגיל 
כדוגמת. ר.ש.ת – רשות גיל שלישי בקיבוץ שדה 
בוקר, "הבית המאושר" בקיבוץ רביבים ו"מועדון 

ותיקים" במשאבי שדה. 
"קפה  פעילות  את  להרחיב  מבקשת  ענת 
למחלת  "מענה  זו  בפעילות  ולראות  חברותא" 
הגיל   – ואחת  העשרים  המאה  של  הבדידות 

פרויקטים      "אוכלוסיית הגיל השלישי תשלש את עצמה בתוך פחות מעשור ואנו נערכים בהתאם" ויזום  בתכנון  וכלה  אש,  שטחי 
מניבים.  המועצה פועלת במלוא המרץ לקדם 
בעובדה  להכיר  צריך  אך  הללו,  הנושאים  את 
שמהלכים מסוג זה לוקחים זמן רב ואת פירות 

פעולות אלה נראה רק בעוד מספר שנים. 
תוכניות חומש מועצתית ויישוביות

ההכרה שלכל יישוב יש צרכים ייחודיים הביאה 
לייצר  המועצה  יישובי  כלל  את  להנחות  אותי 
חומש  לתוכנית  ובמקביל  ביחד  חומש  תוכנית 
הוצאת  את  לתכנן  שנוכל  מנת  על  מועצתית, 
המשאבים המועצתית באופן מושכל ומתוכנן. 
לאחר עיבוד של כל תוכניות החומש נקיים דיון 
מועצתיים  עדיפות  סדרי  על  במליאה  מעמיק 
העצמאות  לנושא  מעבר   - להבנתי  ויישוביים. 
בתחום  מיידיות  פעולות  לבצע  יש  הכלכלית, 
הנראות  השלישי,  הגיל  והביטחון,  הבטיחות 

והמשך קידום הצמיחה הדמוגרפית.
מדברן

מדברן  אירוע  הסתיים  שבועות,  מספר  לפני 
ברמת הנגב, באוזר הכוכב ליד "חוות נחל בוקר" 
  11,000 כ  למעלה   היו  באירוע  במדבר".  ו"זית 
הגדולים  האומנות  מאירועי  באחד  משתתפים 
הוא  המדברן  בעולם.  הגדולים  ואחד  בארץ 
פוטנציאל  עם  בינלאומית  ברמה  ייחודי  אירוע 
גדול לכלכלה המקומית. אף על פי כן, סדר גודל 
ואבק  רעש  של  בעיות  מייצר  אירוע,  של  כזה 
המועצה  סביבתי.  נזק  וכן  הסמוכים  ליישובים 
פועלת למציאת שטח חלופי מתאים.  משימה 
שבמסגרת  מקווה  אני  ופשוטה.  קלה  אינה  זו 
יימצא  הביטחון,  משרד  מול  החומש  תוכנית 
שיכול  כזה  גודל  מסדר  לאירוע  מתאים  שטח 

לתרום משמעותית לרמת הנגב. 
סיום שנת לימודים 

בימים אלה, מוסדות החינוך והמתנ"ס מסיימים 

את שנת הלימודים הרשמית ואנחנו לקראת 
גדול  בסיפוק  מביט  אני  ענפה.  קיץ  פעילות 
החולפת  בשנה  שהשגנו  גדולים  הישגים  על 
מוסדות  בתוך  המחקר  תחום  חיזוק  כגון: 
החינוך, שיפור האקלים הבית ספרי, הישגים 
הכדורסל,  הכדורגל,  ענפי  של  משמעותיים 
מביט  אני  גם  כך  נשים.  ותיאטרון  השחייה 
לטייב  לשפר,  נדרשים  שאנו  נושאים  לא  על 
ולשנות כגון: יצירת שיטות הוראה חדשניות, 
טיפול  והאנגלית,  המתמטיקה  נושא  חיזוק 
החוץ  והלמידה  הטיילות  טיפוח  באלימות, 
כיתתית. אני רוצה להודות לכל צוותי ההוראה 
היום  במוענות  הילדים,  בגני  הספר,  בבתי 
בזירה  העשייה  על  והעשרה  הספורט  ובחוגי 
מהחשובות  ספק  וללא  מוערכת  פחות  הכי 
כהן,  סמדר  לד"ר  להודות  ברצוני  ביותר. 
שמסיימת  סביבתי  לחינוך  התיכון  מנהלת 
לה  ולאחל  במיוחד,  מאתגרות  שנים  שלוש 

הצלחה גדולה בהמשך.
אני מאחל לכל הילדים  והוריהם חופשת קיץ 

מוצלחת, מהנה ובטיחותית!
יומן

הציבורי  בשירות  הגלויים  הסודות  אחד 
הוא, הפער בין מה שאנחנו תופסים את מה 
שאנו עושים, לבין איך שהציבור תופס זאת. 
למשבר  להתפתח  ועלול  מתסכל  הזה  הפער 
אמון. מאחר ואני תופס את השקיפות כערך 
משמעותי בעבודת המועצה, החלטתי לעלות 
לאתר  שלי  הפגישות  יומן  את  לחודש  אחת 
נגישות  תהיה  שלציבור  מנת  על  המועצה, 
מזמין  אני  עושה.  שאני  למה  אמצעית  בלתי 
אתכם להיכנס וללמוד על העבודה היומיומית 

שלי. 
שלכם, ערן דורון
eran@rng.org.il , ראש המועצה

עורך ראשי: יעקב שמול  
עיצוב גרפי: טלי בבאי

מו”ל: מועצה אזורית רמת הנגב  
הפקת דפוס: דפוס דימונה

ד.נ. חלוצה 85515  |  טל. 08-6564169

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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

shmullt@sde-boker.org.il :מייל

צרו 
קשר

פעילותה  תחילת  מאז  מנהלים  בארץ  הקרן  את 
מאוניברסיטת  וונשק  אביגד  פרופ'  רב  ובכישרון 
בן גוריון ומר יחיאל אדמוני, תומך נלהב של הנגב 

מזה שנים רבות.
השנה הקרן תמכה בפרויקטים הבאים:

• צינון ברפת באר מילכה.
• קידום ענף מג'הול ברמת הנגב.

• פרויקט גידול מלונים לייצור זרעי מיכלא – באר 
מילכה.

• פרויקט ייעול אריזה בתבלינים – כמהין.
ציון שמר – מו"פ רמת הנגביישר כוח לחקלאים ולקרן בונה טרה.   

פעולה  שיתופי  היא  ,מציעה  לכן  השלישי". 
המועצה.  ברחבי  השלישי"  "הגיל  בני  ועם  ביחד 
וראייה  משאבים  בהקצאת  צורך  יש  להערכתה 
כוללת של קברניטי המועצה לטיפול בנושא זה. 
המועצה  ראש  עם  נפגשה  כי  ענת  מציינת  עוד 
הקהילתי  התחום  כי  והתרשמה  דורון  ערן   –
חשוב לו מאוד ומצוי גבוה בסדרי העדיפויות של 

המועצה.
ואמנם – נפגשתי וביקשתי את התייחסות ראש 
אכן  השלישי  הגיל  נושא   " דורון:  ערן  המועצה 
פחות  תוך  כי  העובדה  רקע  על  אותי,  מעסיק 
שלושה,  פי  תגדל  זו  אוכלוסייה  שנים,  מעשר 
מכרז  פרסמנו  לאחרונה  בהתאם.  נערכים  ואנו 
ל"רכז הגיל השלישי" ונבחרה נלי בן טל מקיבוץ 
וחינוך  משאבי שדה, אשר תעבוד באגף קהילה 
לראות  רוצה  אני  מלכיאור.  ספי  שבאחריות 
ולקוות כי יוקם "מרכז" בדומה לתחום המשגשג 
כי  מקווה  אני  במועצה.  הצעירים"  "מרכז  של 
אוכלוסייה זו לא רק תיהנה  מפעילויות שנציע, 
קהילת  כלל  לחיזוק  מניסיונה  תתרום  גם  אלא 
אלה  בימים  ממש  מתכננים,  אנו  הנגב.  רמת 
הקמת ענף ספורט חדש לגיל זה: "מגרש פטנק" 
חברותא"  "מפגש  גם  שישמש  כדורת  מגרש   –

לגיל השלישי".
יעקב שמול     

שנת שירות משמעותית ברמת נגב

פרויקט שנת שירות והמכינות של מרכז הצעירים

"נוחתים" כאן מאות  ושנה  הידעתם? בכל שנה 
צעירים לפני צבא ומגיעים לכאן כדי לעשות שנת 
שירות או להיות חלק מהמכינות השונות ברמת 

נגב.
שלו  המלגה  שבמסגרת  סטודנט  אפרתי,  צחי 
מקדם את הפרויקט המאחד את שנות השירות 
והמכינות וחושף אותם לפעילות מרכז הצעירים 
ארגן  באזור  הגלומות  ולאפשרויות  והמועצה 

והפיק טיול קומונות כיפי ומגבש במיוחד. 
התיכון  )ניצנה,  קומונות  חמש  נפגשו  באפריל 
בוקר,  שדה  שדה  ספר  בית  סביבתי,  לחינוך 
גיאוגרפית  מסקירה  החכימו  ורביבים(,  איילים 
וירדו  עינב  משה  מפי  האזור  של  והיסטורית 
ערב  וארוחת  ללינה  הסרפנטינות"  ל"חניון 
משותפת. קמו לראות את הזריחה ברמת דיבשון 
מפנקת  בוקר  לארוחת  עקב,  לעין  והמשיכו 

במיוחד. 
מהטיול המוצלח הזה יצא שיתוף פעולה מדהים 
שאר  את  הזמינו  איילים  של  השירות  ובני/ות 
הקומונות לקיים את ערב ההוקרה אצלם בכפר.

לשנות  מרגש  הוקרה  ערב  יתקיים  ב28/06 
השירות והמכינות ויוקרן הסרט "אפילוג" על בן 

–גוריון.
אנחנו מאחלים הצלחה לכל בוגרי שנות השירות 
והמכינות שלנו בהמשך דרכם ומחכים להם כאן 

בבית, ברמת הנגב.   
   בהוקרה, צוות מרכז הצעירים

מפגש בני ובנות שנת שירות בנחל צין

חלוקת מלגות במו"פ רמת הנגב



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 224   ||   יוני 2017      |   45   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 224   ||   יוני 2017

התארגנות חדשה ואופטימית. תקציבים מאתגרים. מיצוב חדש – "המדבר הידידותי". 

בהיותה  רב,  זמן  מזה  גאה  הנגב,  הר  תיירות 
בישראל.  המדבר  תיירות  תחום  את  מובילה 
פועלים  לאחרונה,  שערכנו  מקיפה  בדיקה  לאור 
כיום במרחב הר הנגב כ- 220 עסקים תיירותיים 
שירותים  של  נרחב  מגוון  המספקים  שונים, 
ובעיקר  התחבורה  ההסעדה  הלינה,  בתחום 
בתחום האטרקציות המדבריות הרבות, שמציע 
הללו,  התיירותיים  העסקים  שלנו.  המרחב 
מעסיקים מאות רבות של עובדים, המאפשרים 
בנגב  המתגוררים  אב  בתי  מאות  עבור  פרנסה 

ומתפרנסים מתיירות. 
2016, נכנסתי לרכז ולנהל את  החל משלהי קיץ 
עשייה  של  רבות  שנים  לאחר  הנגב,  הר  תיירות 
ובהרצאות  באקדמיה  בירושלים,  תיירותית 
ברחבי  ישראל  מדינת  של  התיירות  לקידום 
העולם. מאז ערכנו שידוד מערכות ארגוני בשורה 
התיירות  לניהול  הקשורים  דעת,  תחומי  של 
במרחב שלנו, תוך בחינה ועדכון היקף הפעילות 
עסקי  אודות  הארגוני  והמידע  התיירותית 

התיירות ומפעיליהם. 
הפעילות  כלל  את  מלתאר  קצרה  היריעה 
זו,  בכתבה  באחרונים  החודשים  של  והעשייה 

ובכל זאת להלן מידע תמציתי אודות הנעשה:
פתחת  לתיירני  ושיווקי  עסקי  ליווי  פרויקט   •
ניצנה לצורך קידום ושיווק התיירות במרחב כולו. 
הצלחנו  ובמקביל  בעיצומו  כעת  מצוי  המהלך 
לקידום   )₪  100,000 )כ-  ייחודי  תקציב  לאגם 
ולשיווק התיירות בפתחת ניצנה בשנה הקרובה.

הנגב,  הר  תיירות  של  הארגוני  המבנה  עדכון   •
עבור  השירות  שיפור  לצורך  העובדים  והחלפת 
ממצפה  פועל  המשרד  במרחב.  התיירנים  כל 
מנהלת  שחם,  נטע  עבורכם  נמצאת  ושם  רמון 
הפרויקטים והמשרדים. לצד זאת הקמנו וועדות 
המידע  לזרימת  המסייעות  אזוריות,  תיירות 
הפריסה  בשל  התיירותי,  הארגון  ולתפקוד 
וועדת  יש  כיום  שלנו.  הנרחבת  הגיאוגרפית 
וועדת  ולצידה  הנגב  לרמת  מסודרת  תיירות 

תיירות במצפה רמון. 
• לקידום פעילותנו הצלחנו לאגם השנה בעזרת 
תקציב  מרום  ורוני  דורון  ערן   - המועצות  ראשי 
1,200,000 ₪ לשיווק  כולל בסך  תיירותי  פעולה 
לצורך   .2017 בשנת  הנגב  הר  תיירות  וקידום 
גם  לשורותינו  הצטרפה  זה  תקציב  העמדת 
חובב,  נאות  התעשייתית  האזורית  המועצה 
מכלל  ותיהנה  לתקציב  חלקה  את  שתתרום 

השירותים התיירותיים שאנו מציעים. 
• לרשותנו עומד השנה משרד יחסי ציבור ותיק, 
התיירות  תחום  את  המוביל  ואיכותי,  מנוסה 
בארץ. משרד יח"צ אורנה בן חיים, פועל בהצלחה 

רבה לקידום תיירות הר הנגב כל השנה. 
הנגב  הר  תיירות  של  העשיר  האינטרנט  אתר   •
מקודם  הוא  וכיום  לאנגלית  כולו  תורגם  שודרג, 
חברת  ידי  על  יומיומי  מקצועי  אורגני  באופן 
 ,)Connvisor )חברת  מקצועית  אינטרנט 
חברתיות  רשתות  שירות  גם  עבורנו  המפעילה 

תיירות הר הנגב

מקצועי ומעדכנת את דף הפייסבוק העסקי שלנו 
כך ,שיהיה מעודכן ועשיר. 

• תיירות הר הנגב מפעילה משרד קידום מכירות 
לכלל  מסודר  חודשי  דיוור  עם  המאורגן,  בשוק 
השנה  מתקיימים  זאת  ולצד  המאורגן,  השוק 
סוכני  מול  מכירות  קידום  סיורי   20  - כמעט 
לצידם  תיירות.  ומארגני  דרך  מורי  נסיעות, 
פעילויות  עשרות  השנה  במהלך  מתקיימים 

אירוח וסיורים לעיתונאים מהארץ ומחו"ל. 
• בימים אלה אנו שוקדים על פיתוחה של תוכנית 
אסטרטגית בשיתוף עם משרד התיירות לקידום 
)הזדמנות  מחו"ל  הנכנסת  המדברית  התיירות 
של  הצפויה  פתיחתו  עם  לפתחנו  נקרתה  גדולה 
שדה התעופה החדש על שם אילן רמון בתמנע(. 
משרד  מחבק  שנים,  עשרות  מזה  לראשונה 
התיירות את הנגב ואת תיירות המדבר וזו בשורה 

משמעותית כשלעצמה. 
מספרי  הביאו   10 כביש  לפתיחת  הקמפיינים   •
מבקרים מרשימים לאזורנו. 20,000 איש בסוכות 
בפסח  בכביש  ביקרו  איש   15,000 וכ-   ,2016

האחרון )אפריל 2017(.
• לצד כל הפעילות הזו, אנו משתפים פעולה עם 
האוניברסיטה ובימים אלה, מתקיימים מחקרים 
לניהול  המחלקה  תלמידי  ידי  על  עבורנו  חדשים 

ותלמידי המחלה לפרסום ושיווק. 

מגוון  כיום  מציעה  שלנו  המדברית  התיירות 
באופן  מהמדבר  ליהנות  המאפשר  נרחב,  דרכים 
המדבר  המקרא.  תקופת  לבני  מוכר  היה  שלא 
שלנו מציע שקט ושלווה, המהווים מפלט מקצב 
המודרנית.  החברה  של  והסואן  המהיר  החיים 
לכל  ומציע  רלבנטי,  להיות  המדבר  שב  בדורנו, 

ומהנה,  רוגעת  שפויה,  ומנוחה  חופשה  דורש 
המאפיין  הסוער,  ליומיום  בולט  בניגוד  העומדת 

את חיי האדם המודרני בחברה המערבית. 
תיירות  של  למיצובה  לאחרונה  שערכנו  במחקר 
הישראלי,  המדבר  כי  מצאנו  בישראל,  המדבר 
בעולם.  ביותר  הידידותי  המדבר  למעשה  הינו 
גם  אלא  הישראלים,  עבורנו  רק  לא  אמור  הדבר 
ולהלן  בישראל  עבור התיירים הרבים המבקרים 

כמה מהסיבות לכך:
רבה  בקלות  ונגיש  קרוב  שלנו  המדבר   •

לאירופאים.
• המדבר שלנו עשיר בשפע של שבילים מסומנים 
בעולם  ביותר  המסומנת  המדינה  היא  ישראל   -

ביחס שבין שטח למספר שבילי מטיילים.
החילוץ  יחידות  פועלות  הישראלי  במדבר   •
הנמנות על המיומנות והטובות בעולם, המקבלות 
סיוע מחיל אוויר מעולה המסייע בכל חילוץ נדרש.
• שירותי רפואה מערביים מתקדמים ואיכותיים 

זמינים במרחק קצרצר.
• רוב המדבר הישראלי מכוסה ברשתות תקשורת 

סלולריות.  
והם  אורחים  מכניסי  בישראל  המדבר  תושבי   •

מציעים מגוון חוויות אירוח בטעם אישי.  

נמנה  שלנו  הנגב  כי  קובעות,  מחקרנו  תוצאות 
עם המדבריות הנעימים ביותר בעולם למטיילים. 
הבה נהיה גאים בכך, ונמשיך לפתח את התדמית 
שאנו  תוך  אפשרית,  דרך  בכל  הזו  הידידותית 
נותנים לכל מבקר ותייר הכנסת אורחים מדברית 
בחיוך  המשולב  ומקצועי  נעים  בשירות  המלווה 

של אנשי המדבר. 
       שחר שילה – רכז התיירות בהר הנגב

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

כל  של  בחזון  אצלנו  נמצא  האדם,  ערך  שוויון  
פעילות. לא תמיד יוצא לנו לראות את זה בעיניים. 
תהליך  עוברים  הנוער  בני  כיצד  להיווכח  מדהים 
עם עצמם בהקשר לערך שוויון במהלך מפגש עם 

אנשים עם מוגבלויות.
לרחמים,  עובר  בסלידה,  שמתחיל  בשביל  פוסע   
וחיבור אישי שלא  יומיים להערכה  ממשיך אחרי 
אחד  שלכל  להבנה  בסופו  ומגיע  למגבלה,  קשור 
נקודות  יש  מאתנו  אחד  ולכל  מוגבלויות  מאתנו 
חוזק. אנשים עם מוגבלויות, לפעמים נקראים כך 
כי אנחנו רואים את המוגבלות שלהם, היא בולטת 
"נורמטיביים",  המכונים  שאנחנו  למרות  לעין. 

כנראה גם אנו בעלי מוגבלויות פיזיות או רגשיות.
מתמודדים  אנחנו  איך  השאלות  נשאלות  אז 
אנחנו  ואיך  שלנו,  טורפה  ונקודות  חולשות  עם 
חברה  אחרים.  של  טורפה  לנקודות  מתייחסים 
ב"עמותת אתגרים" מדווחת לי מאחורי ה"טנדם" 
)אופניים משותפים( כשאנחנו רוכבים מעל הירדן 
שמשמאלי  מרגישה  "אני  הכינרת:  לכיוון  ההררי 
יש עמק גדול" ואז אני קולט כמה אני מפסיד שאני 

ועדת ההיגוי עסוקה בימים אלו בניסוח וכתיבת 
 - קרי  הספר,  בית  של  החינוכית  הפרוגרמה 
הבסיס  את  המהווים  החינוכיים  העקרונות 
בכתיבת  הספר.  בית  של  והמבני  הפדגוגי 
הכט,  ביעקב  ההיגוי  ועדת  נעזרת  הפרוגרמה 
הספר  בית  את  וניהל  ייסד  אשר  ויזם,  מחנך 
הדמוקרטי הראשון בישראל, מתמחה בתחום 
חדשנית.,  ופדגוגיה  ה-21  במאה  חינוך  של 
אשר הוא וארגונו "ערי חינוך" מלווים פדגוגיות 
המבקשות  בישראל  רבות  ועיריות  מועצות 

לשנות את פני החינוך בתחומן. 
"השתתפות  אירוע  במאי  התקיים  כך,  בתוך 

              משולחנה של ועדת ההיגוי

שבדרך.  האזורי  התיכון  בנושא   40 בפאב  ציבור" 
לאירוע הגיע מספר חסר תקדים של 160 מתושבי 
דמותו  בעיצוב  פעיל  חלק  לקחו  אשר  המועצה 
הכט  יעקב  נאם  המפגש  בתחילת  התיכון.  של 
על חינוך בעולם המחר והמיומנויות אשר ידרשו 
על  רחוק,  הלא  בעתיד  החינוך  מערכת  מבוגרי 
גיוס  ועל  בלמידה  עניין  סקרנות,  לעודד  הדרכים 

טכנולוגיה לשירות החינוך. 
לעשרה  המשתתפים  התחלקו  ההרצאה  לאחר 
מעגלי שיח מונחים בהן נדונו שתי שאלות: מהי 
ברוח  תיכון  מקימים  וכיצד  הנגב  רמת  קהילת 
קהילה זו. את התוצרים של מעגלי שיח פרסמנו 

טיול אופניים עם "עמותת אתגרים" 

משתמש רק בעיניים.
פילוסופי  הכאילו  הדיון  כל 
הטיול  של  תולדה  הוא  הזה 
רמת  נוער  של  המסורתי 
אתגרים"  "עמותת  עם  הנגב 
רכיבה  של  ימים  שלושה    -
לינה  החולה,  עמק  בנופי 
וחברה  )בגשם(  בשטח 
רבים  נוער  בני  מצוינת. 
פסעו  בפרויקט,  שהשתתפו 
ביחס  התובנות",  ב"שביל 

לבעלי מוגבלויות.
"אתגרים",  חברי  אל  החיבור 
אל  ראיה,  כבדי  בעיקר 
בוגרים  אנשים  המתנדבים, 
עם לב ענק - הוא זה שהופך 
ושונה.  למיוחד  הטיול  את 

בטיול לקחו חלק כ 40 בני נוער ועוד כ 15 מ"עמותת 
אתגרים", חברים ומתנדבים. 

יש כבר מסורת של ארבע שנים. בסוף  זה  לטיול 

עם  מדברים  הנוער  בני  את  מוצא  אני   - הטיול 
תבואו  "אולי  ומציעים:  "אתגרים"  של  החבר'ה 

אתנו גם לרפסודיה? כדאי לכם יהיה כייף".
                  אייל מור יוסף

חוויה מיוחדת שנותנת תקווה

בדף הפייסבוק "רמת נגב מקימים תיכון אזורי", 
ובאופן זה -  גם מי שלא הגיעו לערב "השתתפות 

הציבור" מוזמנים להוסיף את מחשבותיהם.
המועצה  תושבי  של  ההתייחסויות  את 
)באינטרנט ומהמפגש( החלו לעבד ולנתח חברי 
וחינוכיים  קהילתיים  לעקרונות  ההיגוי  ועדת 

אשר יהוו את עמוד השדרה של בית הספר.
אנו מזמינים אתכם לכתוב לנו את רעיונותיכם 
נגב  "רמת  הפייסבוק  בדף  והתייחסויותיכם 

מקימים תיכון אזורי".
      דפנה כהן
    מנהלת פרויקט הקמת התיכון האזורי

חוויה מגבשת עם עמותת אתגרים

תיכון אזורי רמת הנגב

"...השמיים כחולים, ענן הוא לבן 
והבוקר בהיר ובלילה אשן 

ואחלום לעצמי, איזה אחלה עולם..." 
)ג'ורג' וייס ובוב ת'יל(

מהמסורת  חלק  הוא  הטבע  שמירת  שבוע 
שלנו.  החינוך  בית  של  המיוחדת  התרבותית 
טבע  קיימות,  סביבה,  על  למידה  של  שלם  שבוע 
ושטחים פתוחים. שבוע שבו כל יום חווינו למידה 

משמעותית אחרת.

ביום ראשון  - הרצאות מומחי דעת - מרצים שונים 
לימדו  במועצה  הסביבתית  והיחידה  הקהילה  מן 

שבוע שמירת טבע 

ובכיתות  הפתוחים'  ה'שטחים  בנושא  והתמקדו 
התלמידים צפו בסרטי טבע מתאימים. 

ביום שני - ילדים מלמדים ילדים – למעלה ממאה 
ועשרים תלמידים העבירו שיעורים בנושאי טבע 

מגוונים בכיתות השונות. 

ביום השלישי - הכר את סביבתך - הורים ומורים 
לימדו והפעילו קבוצות רב גילאיות של תלמידים 

בתחומי סביבה וקיימות במרחבי המדרשה. 

מאות  ארבע   – ספרי  בית  טיול   - רביעי  ביום 
משתתפים בסיור לימודי אשר התמקד בשדה צין 

כשטח פתוח, במהלכו נערכה פעילות תוכן ולמידה 
בהדרכת תלמידי ז׳-ח׳. 

ביום חמישי  -  התקיימה הרצאה בנושא אקטיביזם 
תורמת  עשייה  וכן  הבוגרים  לתלמידים  חברתי 
וניקיון בבית הספר ובמדרשה. כלל התלמידים זכו 
הוקם  אשר  בביה"ס  הקיימות  במוזיאון  להדרכה 

והודרך על ידי תלמידי המועצה הירוקה. 
וחלוקת  מרגש  סיום  טקס  נערך  שישי  ביום 
ותרם  שסייע  מי  לכל  לב  מקרב  תודות  תעודות. 

להפקת שבוע שמירת הטבע שלנו! 
       אורי רבה
מנהל בית ספר צין

בסימן 'שטחים פתוחים' בבית החינוך 'צין' למען הדורות הבאים

מפגש-חיזור של יעלים



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 224   ||   יוני 2017      |   67   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 224   ||   יוני 2017

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

"אוהבים את כולכם!" 

ביקור של משלחת מנהיגות של הפדרציה היהודית בקולורדו הסתיים בהצטיינות

בסוף חודש אפריל התקיים ביקור של משלחת 
בקולורדו  היהודית  הפדרציה  של  מנהיגות 
פעילים  הפדרציה,  מנכ"ל  היו״ר,  בראשות 

מרכזיים והצוות הבכיר.

המועצה,  ראש  דורון,  ערן  הוביל  הביקור  את 
בסיוע של ג'רד וויט, רכז מחלקת שותפויות. 

פרוייקטים  במספר  ביקרה  המשלחת 
שנתמכים על ידי הפדרציה, בניהם פרוייקטים 
יום  לציון  בטקס  השתתפו  גם  שם  בניצנה, 

השואה.
 

כביש  לאורך  המשלחת  חברי  סיירו  בנוסף, 
בהקרנה  צפו  ואף  גוריון,  בן  בצריף  ביקרו   ,10

מיוחדת של הסרט "אפילוג". 

ביקרה  שם  לרביבים,  גם  הגיעה  המשלחת 
את  ופגשה  ז"ל  ריפמן  שמוליק  של  בקברו 
יזמות  לתוכנית  ונחשפה  ריפמן  טליה  רעייתו, 

טכנולוגית -  "המדגרה".

המשלחת  חברי  נפגשו  הביקור,  במהלך 
הפרויקטים  את  המפעילים  האנשים  עם 
חברי  עם  ולמועצה,  לפדרציה  המשותפים 
המליאה, ראשי ישובים ותושבים, זאת במטרה 
האתגרים  עם  ההיכרות  את  ולחזק  להעמיק 
ולחזק  המשותפים  והפרוייקטים  המרכזיים 

את הקשר בין שתי הקהילות.

ערן דורון, ראש המועצה: "הביקור המוצלח מהווה 
הפדרציה  עם  הקשר  בחיזוק  נוספת  דרך  אבן 
לתמוך  תמשיך   אשר  בקולורדו,  היהודית 
לפעילות  הדרך  נסללה  ואף  הקיימות  בתוכניות 

משותפת עם תכניות חדשות". 

בקולורדו:  היהודית  הפדרציה  יו"ר  ססרמן,  דאג 
"אנו גאים ומכבדים את שותפותנו ההיסטורית. 
תמיכה  של  נוספות  רבות  לשנים  מצפים  אנו 
ראש  של  בראשותו  משותפים  ופרויקטים 

המועצה ערן דורון. אוהבים את כולכם.

רמת  שותפות  ממשפחת  חלק  להיות  רוצים 
הנגב? 

יוזמות  הסברה,  באירוח,  אתכם:  מזמנים  אנו 
עם  פעולה  לשיתופי  חדשים  רעיונות  חדשות, 

קהילות יהודיות בחו"ל ועוד.
יש לכם רעיון? רוצים להיות גם שותפים? 

רמת  שותפויות  רכז  וויט,  לג'רד  מייל  שלחו 
jaredw@rng.org.il  הנגב

מפגש עם מנהיגות הפדרציה בניצנה

 18:00 עד   15:00 השעות  בין   16.05.17 ביום 
התקיים בפעם השלישית אירוע יום כדור הארץ 
במרחבי הדשא המרכזי של קיבוץ משאבי שדה, 

בו נטלו חלק כאלף  בני נוער ומשפחות. 
האו"ם  בהחלטת  נקבע  העולמי  הארץ  כדור  יום 
2009  במטרה להעלות את המודעות של  בשנת 
כדור  על  השמירה  על  להשפיע  האדם  בני  כל 
הארץ באמצעות התנהלות יום-יומית נכוננה ועל 
בסיס צריכת משאבים יעילה ומקיימת. הסיסמה 
של יום זה היא: פועלים במישור האישי והמקומי 

ומשפיעים במישור העולמי. 
ובהפעלות  בסדנאות  בתחנות,  וביקרתי  סיירתי 
"הפנינג  תחושת  הייתה  באוויר  המגוונות. 
המועצה,  ראש  זאת,  להגדיר  היטיב  משפחתי". 
עם  פעיל  שותף  היה  עצמו  שהוא  דורון,  ערן 
לקראת  והתודות,  הברכה  בדברי  ילדיו,  שלושת 
השוררת  והאווירה  "התחושה  הטקס:  תום 
המשפחה",  כ"יום  להגדירם  ראוי  זה  בהפנינג 
הנגב  רמת  תושבי  את  מקרבים  אנו  בו  באופן 
בבניית  רק  מעשי.  באופן  הסביבתיים  לנושאים 
קהילה שאכפת לה מהמרחב הפתוח ניתן לדבר 
המסר  זהו  סביבתית".  "קיימות  למען  ולפעול 
העיקרי של אירוע זה". בכך נתן הוא ביטוי לאחת 

מן האג'נדות החדשות במועצה – "קהילתיות". 
את האירוע יזמו היחידה הסביבתית ואגף חינוך 
וקהילה במועצה והפיקה אותו חברת "נגב ברמה 
 - קרין   ודורית  גיא  נורית  של  בכיכובן  אחרת" 
כי  ומאמינות  נגב  וחולמות  הנושמות  יזמיות 
פועלות,  הן  בו  למקום  ביניהן  המיוחד  החיבור 
המירב.  את  ולהפיק  לקבל  ללקוחות  יאפשר 
מערכות  נציגי  כל  עם  בשיתוף  הופק  האירוע 
ועל  במועצה,  פורמלי  והבלתי  הפורמלי  החינוך 
הרכבי  המקומיים:  והמשאבים  הכוחות  טהרת 
המוסיקה של אל"רן והופעות של חוגי המחול של 
המתנ"ס, הופעה של ד"ר מולקולה ומתחמי מזון 

שהופעלו ע"י ילדי היישובים של המועצה.

המניעות  כרזות  הוצגו  השונות  התחנות  בין 
לתובנות סביבתיות בנוסח "הידעת?. להלן לקט 

דוגמאות:
חינוך לקיימות -הידעת?

בלתי  חלק  הינו  לקיימות  חינוך   – הנגב  ברמת 
נפרד בסדר היום של מערכת החינוך. 16 מתוך 19 
הגנים ברמת הנגב הוסמכו ל"גנים ירוקים", ובבתי 
והצוותים  סביבתיות  תכניות  מתקיימות  הספר 

החינוכיים משתלמים ב"חינוך לקיימות".
תרבות ויצירה מקומית -הידעת?

הקהילה,  של  הפועם  הלב  היא  התרבות 
ולפיתוח  לשינוי  לצמיחה,  ומניעה  המחוללת 
שפה קהילתית. באמצעות יצירה מקומית – אנו 
תורמים לחיזוק קהילתנו. כל המופיעים בערב זה 

פועלים במסגרת וביוזמת המתנ"ס האזורי.
מיצגים המעוררים מחשבה 

באחד המיצגים למדתי בצער כי "הפלסטיק עשוי 
אפשר  שנים.  מאות  הוא  התכלותו  וזמן  מנפט 
אי  שיוצרה  הפלסטיק  מכמות   90% כי  להעריך 
נראה  ולא  הארץ  כדור  על  אתנו  כאן  עדיין  פעם, 

שהיא עומדת להיעלם בעתיד הקרוב".
ללא  ולשחק  ליצור  ניתן  כי  למדתי  נוסף  במיצג   
מן  בחומרים  להשתמש  אלא  מוצרים,  קניית 
האשפה ובחומרים טבעיים – חסכוני יותר לכיס, 

לסביבה והרבה יותר יצירתי וכייפי.
סדנת הפקת לחם - בית ספר צין

במרחב הסדנאות פזורים היו מייצגים סביבתיים 
השונים.  הספר  בתי  יצירות  פרי   – מעניינים 
שוחחתי עם תלמידי בתי הספר שהיו פעלתנים 
ביותר, תוך שהם מפעילים את הקהל הרחב. כך 
למשל בית ספר צין קיים סדנת " מלאכת הפקת 
התהליך:  כל  המחשת  תוך  והיום",  אז  הלחם, 
טחינה,  זרייה,  דיש,  עמור,  קציר,  זריעה,  חריש, 

אפייה, אכילה.
נגב  דתי  הממלכתי  הספר  בית   – מאובנים  סדנת 

סיני

את  הפעיל  סיני  נגב  דתי   – הממלכתי  ספר  בית 
החול".  גרגר  של  סיפורו   – המאובנים  "סדנת 
מציירים באמצעות חול צבעוני ומטביעים מאובן 

של צדף באמצעות גבס.
סדנת ברכות פורחות – בית ספר משאבים

רובין  צחי  ע"י  הופעלה  מיוחד  מעניינת  סדנה 
"קרן  מטעם  מלגה   מקבלי  שני   – גוטה  ועופר 
דייויס" המפעילים בבית ספר משאבים מיזמים 
של "מרחב צמיחה". ביום כדור הארץ הפעילו הם 
ביחד עם התלמידים את סדנת "ברכות פורחות":  
ברכה פורחת נעשית בעבודת יד בתהליך ידידותי 
ניירות   100%  – מ  עשויה  הברכה  לסביבה.  
ממוחזרים ומשולבים בה זרעי פרחים איכותיים 
– תרומה של "ג'נסיס". לאחר שתילת הברכה – 
מתפרק  והנייר  יפהפיים  פרחים  ממנה  צומחים 

אל האדמה.
סדנת פלמקלצ'ר בהנחיית חגית קירט.

מה זה פרמקלצ'ר? שיטת תכנון סביבתי ליצירת 
רחבה  ראייה  מקנה  השיטה  קיימא.  בר  שפע 
אורחות  לתיקון  הטבע  בחוכמת  להתבוננות 
עקרונות  של  מעשי  ביישום  ודוגלת  האדם,  חיי 
במינימום  מניבה  פוריות  ליצירת  אקולוגיים 
אחריות  לקיחת  תוך  תפוקה,  ומקסימום  מאמץ 

אישית מודעת ופיתוח מוסר רוחני סביבתי. 
– מעשיים  כלים  לתת  היא  הסדנאות  מטרת 
פרקטיים לגינון אקולוגי בפתח הבית . הדגש הוא 
על גידול מזון אורגני ויצירת שפע בר קיימא . וכל 
חומרים  של  ופשוטים  זמינים  באמצעים   , זאת 
טבעי  באופן  הקיימים  ומשאבים  ממוחזרים 
. נושא השנה היה "מגדל-גידול",  בסביבת חיינו 
מדובר  למעשה,  "חבית-תות".  גם  המכונה 
בחבית פלסטיק שנפתחו בה כיסי גידול מסביב , 
החבית ממולאת באדמה פורייה. בכיסי הפתחים 
ניתן  שתילים.  נשתלים   – החבית  את  החובקים 
במרכזה  שתילים.  עשרות  אחת  בחבית  לגדל 
הונח במצב אנכי, צינור מחורר – אליו משליכים 
 . אדומות  תולעים  אוכלות  אותן  מזון  שאריות 
משובח,  קומפוסט  מהפסולת  מייצרות  הללו 
לצמחים.  הקרקע  פוריות  להעשרת  התורם 
מטפטפים  דרכם  חורים  ישנם  החבית  בתחתית 

יום כדור הארץ ברמת הנגב – 2017 

חוויה קהילתית - הפנינג עם תובנות

מאות משתתפים בהפנינג הקהילתי

המים  אותם.  האוגר  כלי  לתוך  הנוזלים  עודפי 
הפרמקלצ'ר  בשפת  מכונים  הללו  השחורים 
"זהב שחור". אפשר להשקות איתם בחזרה את 
לכל  כפינוק  אותם  לתת  או  בחבית  הצמחייה 
המערכת  חיזוק.  שצריך  שמרגישים  בגינה  צמח 
כמערכת  מתפקדת  הזאת  והחכמה  הפשוטה 

אקולוגית סגורה המזינה את עצמה.
קורס  ועל  המנחה   על  מילים  מספר  ועוד 

פרמקלצ'ר 
חגית קירט ברט , מתגוררת מזה כשנתיים וחצי, 

ביחד עם משפחתה ביישוב מרחב עם. 
חגית היא מחלוצות הפרמקלצ'ר בארץ ומומחית 
גינות  מעצבת  מדבר,  בתנאי  פרמקלצ'ר  ליישום 
מתכנני  קורסי  ומנחת  אקולוגיים  ומרחבים 
פרמקלצ'ר )PDC(. בשנתיים האחרונות הכשירה 
אצלנו  פרמקלצ'ר  מתכנני  של  מחזורים  שני 
מיועד  הקורס  הצעירים.  מרכז  בחסות  במועצה, 
ולהיות מתכנן  למי שרוצה לרכוש מקצוע מעשי 
ביתו,  סביב  מזון  לגדל  שחולם  למי  סביבתי, 
ולכל  הטבע,  עם  בהרמוניה  בריאים  חיים  לחיות 
עדן  לגן  יהיה  עוד  בחצרו  שהמדבר  שמאמין  מי 

מניב ופורח....
יריד חקלאי של תושבי פיתחת ניצנה

אוכל  "שוק  גם  התקיים  השונים  המתחמים  בין 
ילדי הישובים של המועצה:  ומזון" אותו הפעילו 

כן הוקם  ועוד. כמו  פיצות, חומוס, פלאפל, מרק 
ניצנה  פיתחת  תושבי  מכרו  בו  איכרים"  "שוק 
ועוד.  דבש  פירות,  ירקות,   – אורגניים  גידולים 
והציעו  אלי  פנו  ניצנה,  פיתחת  ילדי  נערים,  שני 
את  לממן  במטרה  זית  שמן  בקבוק  לקנות  לי 
מוסקים  עצמם  הם  שלהם.  מצווה  הבר  טיול 
ודואגים להובלה לבית הבד בקיבוץ  את הזיתים 

רביבים.
פרס המשפחה הירוקה

"המשפחה  פרס  הוענק  האירוע  של  בסיומו 
הניקוד  את  שצברו  משפחות  לשלוש  הירוקה" 

הגבוה ביותר על סמך שאלון שנשלח ע"י היחידה 
ומזכירי  הפייסבוק  באמצעות  הסביבתית 
 : היו  הזוכות  המשפחות  שלושת  הישובים. 
אילני  משפחת  מלכה,  מבאר  יצחקי  משפחת 
מהמדרשה ומשפחת אל – חייק מטללים. הפרס 
הראשון זכה בכרטיס כניסה לפארק קרסו למדע 
זכה בכרטיס ללונה –דע  בבאר שבע, מקום שני 
והשלישי כרטיס משפחתי להפנינג חג השבועות 

במו"פ רמת הנגב.

יעקב שמול
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

הבכירים  מבניו  אחד  הוא  הנגב  ברמת  "המידברן" 
נוואדה  במדבר  המתקיים  "הברנינגמן"  פרויקט  של 
של  האחרון  השבוע  בסוף  שנה,  מידי  שבארה"ב, 
הגדול  והתרבותי  האומנותי  לאירוע  ונחשב  אוגוסט 
גישה  המבטא  משתתפים(,   80,000( בעולם  ביותר 
לקהל  המציג  בין  הבדל  אין  שבה  חדשה  אומנותית 
והופך את הקהל למשתתף פעיל בסצנה האומנותית.

קבוצת   2011 בספטמבר   – למדי  דומה  באופן 
של  הברנינגמן  מאירוע  שחזרו  "ברנרים"   - צעירים 
נוודה, נפגשים בבר תל אביבי ומחליטים על הקמת 
ברוח  שלהם  החוויה  את  ותפיץ  שתשמר  קהילה 
אירוע "הברנינגמן".  קבוצה זו מקימה את "עמותת 
אירוע  חברים.   30,000  – כיום  המונה  המידברן" 
"המידברן" מתקיים ברמת הנגב זו השנה הרביעית, 

בשבוע בו חל חג השבועות.
מרחבים  וליצור  "לעודד  הוא  העמותה  חזון 
המעוררים  השתתפות,  על  מבוססים  חווייתיים 
סביבתית  חברתית,  להתפתחות  ומניעים  השראה 

ותרבותית".
גילוי נאות

בחוויית  פעיל  באופן  השתתפתי  לא  אמנם 
רבים.  משתתפים  עם  שוחחתי  אולם  "המידברן",  
צעירים  עשרות  אירח  בוקר  שדה  בקיבוץ  ביתנו 
מהארץ ומחו"ל. אלה היו מגיעים להתקלח, להצטייד 
מהאינטנסיביות  ולאתנחתא  ושתייה,  במזון 
נהדרת  הזדמנות  זו  הייתה  שלהם.  החוויה  של 
להתרשמות ושיחות בלתי פורמליות אודות האירוע, 
תמונת  להכרת  סייעו  אלה  כל  והחוויות.  השפעותיו 
האירוע, כאילו השתתפתי. ואמנם – לא באתי לתאר 
את חוויית ההשתתפות באירוע אלא לעורר שאלות 

ותהיות.
ממקימי  ישראל,  גיורא  עם  שקיימתי  בשיחה 
נווה  המעורב  הקהילתי  היישוב  תושב  העמותה, 
שלום, מסביר הוא כי העיר המוקמת במהלך שבעת 
בעלי   2000 ע"י  בהתנדבות  מנוהלת  האירוע,  ימי 
תפקידים ניהוליים – ארגוניים ביניהם צוות "הגייט" 
קבוצה  העיר,  באי  את  המקבלים  ו"הגריטרים" 
המכונה "הנוודים" – מתנדבים אשר עוברים במהלך 
השנה  השתלמות בגישור ויישוב סכסוכים  בדרכים 
המגשרים  העיר"  כ"שומרי  ומשמשים  אלימות,  לא 

מידברן 2017 
אירוע האומנות הגדול ביותר בנגב )אולי גם בארץ( המאפשר דרור ליצירתיות פורצת גבולות, ומה בנוגע לאקולוגיה, חקלאות, כלכלה אזורית ויחסי גומלין?

שנה רביעית, למעלה מ – 10.000 משתתפים ובהם 1000 אורחים מחו"ל, 4 מיליון ₪ לכלכלת האזור, 140 "קמפים" מיצגים, מוסיקה ואין סוף אבק. 

"בית  נוצרים... בעיר מוקם  על "קונפליקטים" בעיר, 
חולים שדה" המנוהל ע"י  180 אנשי צוות, מתוכם כ – 
50  רופאים. "העיר מתנהלת בשיטת "כלכלת מתנות" 
– כל אחד מביא את מה שנחוץ לצרכיו וקצת יותר, על 
מנת להעניק לאחרים. המשתתפים נותנים שלא על 
לקבל.  שבסדר  תחושה  מתוך  ומקבלים  לקבל  מנת 
לא מתקיים מסחר בעיר ואין משתמשים בכסף. כמו 
בכל עיר יש מתחמים של בתי קפה, בארים, ספרייה, 
סלון יופי, מועדונים ואפילו סניף דואר אמתי, ששולח 

מכתבים בתוך "המידברן" והחוצה. 
"מחנות"  בכ-140   מאוגדים   הפסטיבל  אורחי  רוב 
סדנאות  מתקיימות  בהם  נושאיים  "קמפים"   –
הופעות  הרצאות,  מדיטציה,  יוגה,  נפש-   – גוף 
מעל  מוקמים  האירוע  במהלך  ועוד.  מוסיקליות 
נבנים  אשר  אינטראקטיביים  אומנות  מיצבי   100
במיוחד ע"י המשתתפים. חלק ממיצבי אומנות אלה 
מיזם  במסגרת  זאת   – הארץ  ברחבי  לערים  ישונעו 
משותף עם מפעל הפיס הנקרא "עיר פוגשת מדבר" 
ולהיפך.  לפריפריה  האומנות  את  להנגיש  שמטרתו: 
באר  ים,  בת  לדימונה,  אומנות  מייצבי  הופצו  השנה 
שבע, ירושלים, מדרשת בן גוריון, קיבוץ שדה בוקר 

ובית השנטי במדבר.
צלול"  "חלום  הוא  השנה  )התמה(  המרכזי  הנושא 
שהוא  לכך  מודע  אדם  כאשר  המתרחשת  תופעה   –
נמצא בחלום בהיותו ישן, דבר המאפשר לו לשלוט על 
פעולותיו ב"מרחב החלום". רבות מיצירות האומנות 

בעיר תוכננו בהשראת תמה זו. 
שקוטרה  בעיר  המרכזי  והאירוע  הכותרת  גולת 
כקילומטר אחד הוא בשריפת שני המבנים המרכזיים 
)או שמא  וחווה  שהוקמו במהלך השבוע: פסל אדם 
פיסוליות  יצירות  שתי   – והמקדש  ומלאכית(  מלאך 
השריפה  הפסטיבל.  באי  לכל  משותפות  ענקיות 
לסמל  ובאה  האירוע  סוף  לקראת  ממש  מתקיימת 
ולבטא את תמציתו ותכליתו של האירוע: לחגוג את 
הארעי, את כך שהכול בר חלוף, להיפרד מטראומות 
ולהשתחרר מהישן שלך.  וחוויות שליליות, להרפות 
וחווה(  אדם  )פסל  האיש"    " בשריפת  מתחילים  
שורפים  מכן  ולאחר  הרמונית,  באקסטזה  המלווה 
דקה  בדממה  המלווה  "המקדש"   – "הטמפל"  את 
גם  מהווה  "הטמפל  פרידה.  של  מוחלטת  ובדומיה 

הטמפל. צילום - מוזס פיני סילוק

חלל אליו מגיעים אנשים להיפרד מיקיריהם שאיבדו, 
בעבר.  שחוו  ואובדנים  טראומות  עם  להתמודד 
"לטקס זה אנרגיות חיוביות אדירות". בסיום האירוע 
העיר הזמנית "נעלמת" והשטח חוזר לקדמותו, כאילו 
לא התקיים אירוע, מסביר לי גיורא ישראל. ניתן גם 

לסכם כי זה "אירוע לא מאורגן, המאורגן ביותר".

 – שפרן  וייל  עלית  עם  שיחה   - הסביבתית  השאלה 
מנהלת היחידה הסביבתית

האירוע,  של  קיומו  כנגד  הנשמעות  הטענות  אחת 
בתחום  היא  זה,  לס  מישור  של  שטח  בתא  דווקא 
מדרשת  תושבי  סובלים  ממנו  אבק  נזקי  האקולוגי: 
בן גוריון וקיבוץ שדה בוקר. האבק גם פוגע ומפריע 
לפיוניות של הצמחים, ובעיקר -  הפיכת השטח בו 
זה  בשטח  אקולוגית".  ל"שממה  האירוע  מתקיים 
כך  ובעקבות  הצמחייה,  הפיך  בלתי  באופן  מתכלה 
תא  של  לשיקומו  סיכוי  העדר  כדי  עד  החיים,  בעלי 
מאי  בסוף  האירוע,  מתקיים  בה  העונה  זה.  שטח 
ותחילת יוני גורם לכך שיש להמתין לפחות חמישה 
את  לתת  יש  הראשונים.  הגשמים  לירידת  חודשים 
הדעת לשאלת "התחתרות לאחור" של ערוצי נחלים.

"אני באופן אישי אוהבת ותומכת בקיומו של האירוע 
בכל  המארגנים  אצל  קשבת  ואוזן  שיפור  ומוצאת 
סיום  לאחר  השטח  וניקיון  אשפה  לפינוי  הקשור 
לקיום  חלופי  מיקום  למצוא  צריך  לדעתי  האירוע. 
למשל  כמו  רבים  יתרונות  מוצאת  אני  האירוע. 
המודעות  מבחינת  זה  אירוע  שמביא  "האדוות" 
לסביבה בכל הארץ. יש  כאן מסר מובהק של קיימות 
גזי  פליטת  "קיזוז"  כי  עלית  מציעה  עוד  סביבתית. 
החממה יתקיים בשיתוף פעולה עם האזור באמצעות 
ואילנות  פרי  עצי  עם  מאכל"  "יער  של  מיזם  הקמת 

סרק לצל.
"מידברן"  ישראל:  גיורא  מגיב  הסביבתית,  לשאלה 
ומשמעות  יסודות  בו  יש  אך  אקולוגי  אירוע  אינו 
יותר מכל אירוע המוני אחר. יש בעמותה  אקולוגית 
ההמוני  האירוע  זהו  רגל".   טביעת  מזעור  "מחלקת 
לאספקת  הגנרטורים  כל  בו  בישראל  הראשון 
הוא  שמשמעותו  דיזל,   – ביו  ע"י   מונעים  החשמל 
80% בפליטת הפחמן. העצים בהם  הפחתה של כ – 
אנו משמשים לשריפה הם בתקן אירופאי המחמיר 
ביותר ומשתמשים בעץ ממוחזר. רק חלק קטן מאוד 
המשתתפים  האירוע.  בתום  נשרפים  מהמיצגים 
מפרידים וממחזרים את הפסולת עם תכנית איסוף 
המועצה.  של  הסביבתית  היחידה  בשיתוף  פסולת 
שאינו  "חומר  הוא  זו  בשנה  הסביבתי  הדגל  נושא 
עם  פעולה  שיתוף  מתקיים  ואתו  )חשל"ש(,  שייך" 
"מרכז ח'יריה לקיימות". כלומר – כל מה שמגיע, חוזר 
בסוף האירוע או למחזור או הביתה. אבל אולי  הדבר 
החשוב ביותר הוא התרומה למודעות הסביבתית של 
המשתתפים. אנו רואים טרנספורמציה משמעותית 
מחשבים  אנו  המשתתפים.   של  ההתנהגות  בצורת 
את פליטת הפחמן ו"מקזזים" זאת באמצעות נטיעת 
עצים ע"י חברי העמותה. אנו עובדים בשיתוף פעולה 
מלא את היחידה הסביבתית של המועצה ומתכננים 

לקיים סקר סביבתי בשטח בו מתקיים האירוע".

השאלה החקלאית בעקבות שיחה עם רזי יהל מקיבוץ 
שדה בוקר

אירוע  של  השונים  להיבטים  מתייחס  אני  "אין 
החקלאיים,  להיבטים  ורק  אך  אלא  זה  אומנותי 

השטח  תא  הקיבוץ.  של  המרעה  לשטחי  בהקשר 
ביותר  והפורה  האיכותי  הוא  האירוע  מתקיים  בו 
בוקר  מנחל   – הקיבוץ  של  המרעה  שטחי  מבחינת 
אין הקיבוץ מחזיק  כרגע  ל"דייקת אל עמרין. אמנם 
נחזור  בו  העתיד  על  גם  לחשוב  יש  אך  צאן,  בעדר 
ונקיים את העדר. שטחי המרעה המוחכרים לקיבוץ 
הם בתנאי שאכן נשמור עליהם ככאלה. בקיומו של 
כי  חוששים  אנו  "התקדים".  שאלת  עולה  האירוע 
לקיום  בקשות  לפתחנו  להגיע  עלולה  זה  בתקדים 
השטח  את  להקצות  חלילה  או  נוספים  אירועים 
כמובן  שלהן  גרידא,  התיישבותיות  שאינן  למטרות 
ניענה בחיוב. מישור הלס בו מתקיים האירוע שוזרע 
בעבר והוקמו בו "שיחים"  לעצירת שיטפונות. עדיין 
לזרוע  לזבל,  השטח,  את  לקלטר  או  לחרוש  אפשר 
ולהכשירו לגידולים חקלאיים. על כן אני ממליץ בחום  
ומוכן לתרום את כל הניסיון הצבאי והחקלאי לאיתור 
תא שטח  מתאים אחר לקיום האירוע מחוץ לשטחי 

המרעה של הקיבוץ. 

השאלה הכלכלית והתיירותית
גיורא ישראל: "אנו פועלים על פי עקרונות של כלכלה 
בהגעה  רב  פוטנציאל  רואים  אנו  מקיימת,  מקומית 
לאזור,  ומבוססת  כזו של אוכלוסיה טובה  של כמות 
לנו  חשובים  המקומיים  ולעסקים  לקהילה  והחיבור 
בקשר  נמצא  אשר  מתנדבים  צוות  לנו  יש  מאוד. 
את  לבצע  אותם  ומעודדים  מקומיים  עסקים  עם 
המועצה,  בשיתוף  קיימנו  בדרום.  שלהם  הרכישות 
עסקים  להעדיף  היא  שלנו  והמדיניות  יזמים"   "כנס 
מקומיים. מרבית העובדים להם אנו זקוקים, שאינם 

מתנדבים חברי העמותה, הם תושבי האזור.
השנה הגיעו לפסטיבל כ 1000- תיירים מ–45 מדינות  
הישראלים  התרבות  אירועי  בין  הוא  ו"מידברן" 
תקציב  שום  ללא  בעולם,  ביותר  המתוקשרים 
ממדינות  עיתונאים  עשרות  מגיעים  אליו  פרסום, 
המארגנים,  להערכת  אותו.  ולסקר  להשתתף  שונות 
זה אירוע האמנות תחת כיפת השמיים הגדול ביותר 
בישראל, התורם לכלכלת האזור למעלה מ-4 מיליון 

."₪

שאלת מיקום האירוע והיחסים עם המועצה ותושביה
האירוע  בהפקת  ותמך  חיזק  ז"ל  ריפמן  שמוליק 
המועצה  ראש  זאת  רואה  גם  כך  המועצה.  בתחומי 

הנוכחי, ערן דורון:
"זהו אירוע ייחודי בקנה מידה בינלאומי בו משתתפים 
כאזור  הנגב  רמת  למיצוב  רבות  ועוזר  אנשים  אלפי 
מחוץ  תיירים  כאלף  משתתפים  בו  מובהק,  תיירותי 
משרד  ותמיכת  בעידוד  מתקיים  האירוע  לארץ. 
התיירות ומשרד החוץ. אני מודע לנזקים הסביבתיים 

המארגנים  עם  בשיתוף  דרך,  כל  מחפשים  ואנו 
להתאים  יכול  הנוכחי  המיקום  אלה.  נזקים  למזער 
לעוד שנתיים – שלוש בהתאם לגידול המשתתפים 
"עמותת  עם  ביחד  שוקדים,  אנו  כן,  על   .15.000 כדי 
המידברן" למצוא אתר חלופי מתאים. אני גם מאמין 
ולייעדו למטרת  ניתן לשקם תא שטח זה בעתיד  כי 

מרעה".
באופן  המשתתף  חרובי  רמי  עם  שקיימתי  בשיחה 
תוך  לאירוע,  הקבע  איתור  בתחום  ומתנדב  פעיל 
כגון:  השיקולים,  מכלול  את  באוזניי  מציג  שהוא 
עמדת מערכת הביטחון, המרחק מן הישובים למניעת 
אבק ורעש ובמקביל קירבה למקורות אספקת מים 
ישראל,  משטרת  והגנים,  הטבע  רשות  עמדת  ומזון, 
נבחנים  עדיין  נוספים.  ממשלה  ומשרדי  אש  כיבוי 
בכלל.  ובנגב  בפרט  המועצה  בתחומי  אתרים  מספר 
שיתוף הפעולה עם גורמי המועצה ומקבלי החלטות 
ומופת  דוגמא  לשמש  יכול  אירועים  לקיום  באשר 
משולבות"  "תכליות  לקיים  ניתן  אחרים.  לאירועים 
נכון  טיפול  תוך  האירוע,  מתקיים  בו  השטח  בתא 
היא  ההעדפה  השטח.  והכשרת  התשתיות  מבחינת 
לתא השטח הסמוך – ברמת ציפורים, אך לשם כך יש 

לקיים מגעים ולעמוד בתנאי מערכת הביטחון.
גבאי  גלעד  עם  שיחה   – והגנים  הטבע  רשות  עמדת 

)מנהל המחוז( ותומר נחמני )מנהל המרחב(.
ההתייחסות לאיתור מבוססת על שני נתיבים: האחד 
בחינת  והשני  היזמים,  של  והשימוש  הצורך  בדיקת 
הפגיעה האקולוגית ויכולת שיקום השטח. פרמטרים 
המארגנים.  עם  ובסיורים  במגעים  אותנו  הנחו  אלה 

מיצב ה-hupo שנתרם למדרשה. צילום - אילנית תורגמן

על כן אנו ממליצים על האיתור ברמת ציפורים שהוא 
של  השוליים"  ו"השפעות  מחד,  נמוכה  ערכיות  בעל 
קיום האירוע הן נמוכות. לדעתם יש לנהל מו"מ עם 
שלטונות הצבא ולהכשיר את השטח לקליטת מספר 

משתתפים גדול יותר.  

עמדת השכנים הקרובים 
התיאום  "השנה  המדבר  זית  וחוות  בוקר  נחל  חוות 
כיוון שדרך  יותר הדוק, סבלנו פחות מן האבק,  היה 
הכניסה לאירוע הוכשרה, הודקה והורטבה ואף הוקמו 
"במפרים" להאטת הנסיעה. גם ברמה הכלכלית אנו 

נהנים מקיום האירוע. 
התקיים  גוריון:  בן  ומדרשת  בוקר  שדה  קיבוץ 
דיאלוג בין המארגנים והתושבים. חלק מן התושבים 
מתלוננים על נזקי רעש ואבק, אך הצעירים התלהבו 

מאוד מן האירוע.
טיפלנו  האירוע  "במהלך  ישראל:  גיורא  תגובת 
בבעיות רעש ושיפרנו את "משפכי הרעש". זהו אחד 
הלקחים לשנה הבאה, בהם נושא הרעש יקבל משנה 
תוקף והתייחסות. לנושא האבק: השנה פעלנו ביתר 
הידקנו  דרכים,  הכשרנו   – אלה  נזקים  למזער  שאת 
והרטבנו. בתום האירוע ולאחר ניקיון השטח, נקיים 
האוויר  מזג  זו  בשנה  כי  לציין  יש  נוספת.  הרטבה 

ומשטר הרוחות תרמו, לצערנו להסעת האבק. 

ועגל  השבועות  חג   – מסורת  של  אישית  מבט  נקודת 
הזהב?

 )2 ב',  )במדבר  הפסטיבל  חל  בו  השבוע  בפרשת 
סביב  מנגד  ישראל,  בני  יחנו  דגלו  על  "איש  נאמר: 
לאוהל מועד", רמז לכך שאע"פ שעם ישראל מחולק 
לכיוון  מופנות  היו  כולם  של  שפניהם  הרי  לשבטים, 
בפסטיבל  שהוקמה  העיר  מבנה  גם  כך  ה'.  ארון 
כנקודת  לפלאייה  המתייחסים  ל"קמפים"  המחולק 

התייחסות מרכזית.
קודם למתן תורה – חג השבועות, עם ישראל במדבר 
-"עגל  הזהב"  "עגל  הקמת  של  מכונן  אירוע  עבר 
ובסופו  ישראל"  אלוקיך  "אלה  בבחינת  מסיכה", 
העגל נשרף בהוראת משה רבנו, "העגל" נטחן עד דק 

והאפר מפוזר לרוחות השמיים.
ומוזכר  מטאפורה  משמש  ביהדות  הזהב"  "עגל 
עושר  אחר  ורדיפה  לחומר  סגידה  של  בהקשרים 

וממון.
"איש  פסלי  שריפת  ואירוע  בכלל  הפסטיבל  האם 
העץ" ו"המקדש" -"הטמפל" בעיתוי של קיום ומיקום 

הפסטיבל, יש בהם כדי לעורר מחשבות ותהיות? 

יעקב שמול חתונה במידברן.  צילום - אלעד מלכה
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

טורניר כדורגל צעירים

פתיחת מסורת חדשה במועצה

רתמים  בכפר   , שרבי  ביום   , אפריל  בסוף 
מרחבי  כדורגל  קבוצות   12 להן  התקבצו 
כאחד.  ובדואים  יהודים  ושכניה,  המועצה 
אריאל כהן, רכז הצעירים ביישוב רתמים גייס 
ולארגן  להפיק  כדי  וחבריו  כוחותיו  כל  את 
למסורת  הפתיחה  את  שהיווה  כדורגל  טורניר 

מועצתית של אירועי ספורט לצעירים.
נגב  רמת  מתנ"ס  עם  בשיתוף  אורגן  הטורניר 
והאלימות  הגזענות  את  "בועטים  ותכנית 
שיצא  קורא  קול  בעקבות  מהמגרשים", 
שחקני  וארגון  לכדורגל  ההתאחדות  בשיתוף 

הכדורגל.
ולקבוצה  הנגב  מרמת  למארגנים  הכבוד  כל 

הזוכה, רמת חובב.
כדורגל  ולטורניר  הבאה  לשנה  מתכוננים  כבר 

צעיר ובועט!!!
צוות מרכז הצעירים בועטים את הגזענות והאלימות   

משולחנה של היחידה הסביבתית

חינוכיות  בפעילויות  גדוש  היה  האחרון  הזמן 
שכללו השתלמויות לסייעות, פעילות שיא לכלל 
שרון  של  בניהולה  רביבים  בקיבוץ  הרך  הגיל 
פעילים  קורס  ספר,  בבתי  פעילות  פליישמן, 

מועצתי וכמובן אירוע יום כדור הארץ.

יצאו החוצה...
הצטרפו  במועצה  הספר  בתי  כלל  ב19.5.17 
העולמי  כיתתית  החוץ  הלמידה  יום  של  ליוזמה 
"צין"  ספר  בבית  בחוץ.  למידה  לעודד  מנת  על 
הוכנה מערכת מיוחדת שכללה את כלל המורים 
ספר  בבית  בחוץ.  חוויתי  שיעור  לימד  אחד  וכל 
התנ"ך  לימודי  חיבור  על  דגש  הושם  סיני"  "נגב 
יצחק  הולדת  את  חגגו  והתלמידים  לסביבה 
אבינו ושחזרו את המשתה הגדול שערך אברהם 
בביה"ס  בראשית.   בספר  כמתואר  לבנו,  אבינו 
משאבים התקיימו פעילויות של מורים מתחומי 

דעת שונים במרחב הצמיחה הבית ספרי.

קיימות קהילתית: קורס רכזי קיימות יישוביים
בתמיכת  ייחודי  קורס  נפתח  דצמבר  בסוף 
אשר  יישובים  לנציגי  הסביבה  להגנת  המשרד 
הקיימות מעניינת אותם והם רוצים לקחת חלק 
ובמועצה.  ביישובם  מקיים  חיים  אורח  בקידום 
ד"ר   – הסביבתית  היחידה  מובילה  הקורס  את 
עלית וייל שפרן , מנהלת היחידה ואורלי גל – אור 

רכזת החינוך של היחידה, הרשת הירוקה.
הקורס התחיל בברכתו של  ערן דורון, אז מנכ"ל 
שפרן  וייל  עלית  ד"ר  של  ובהרצאה  המועצה 
בנושא מדדים לאיכות חיים. מוקד אחד בקורס 
עולמיות  סוגיות  עם  ולמידה  להכרות  הוקדש 
עקרונות  כגון:  לקיימות  הקשורות  ומקומיות 
מקיימת,  מקומית  כלכלה  מקיים,  ליישוב 
משאבי  ניהול  הנגב,  ברמת  סביבתיים  אתגרים 

פסולת וגינון ציבורי מקיים.

מקיימת  יזמות  פיתוח  היה  השני  המוקד 
השני  את  אחד  והכרנו  למדנו  כן  וקהילתית. 
ליוזמים  נחשפנו  יוזמות,  על  לחלום  והתחלנו 
פאנל  ערכנו  הנגב.  רחבי  מכל  השראה  מעוררי 
גננת   - קפלן  ענבל  והנגב:  מהמועצה  יזמים 
קריספל  איציק  בכמהין.  שנייה  יד  חנות  ויוזמת 
חברתי  ופעיל  נגב"  "אחוזת  עמותת  מקים   -
יוזם   - ארמה  וגלעד  באופקים,  מוביל  סביבתי 
הקואופרטיב במדרשת בן גוריון. שמענו מהם על 
החזון שלהם, מה הניע אותם ו"טיפים" להובלת 
יוזמה.  יצאנו לסיורים בירוחם, מצפה רמון ובאר 
"הטוב  כגון:  שונות  יוזמות  שם  והכרנו  שבע 
המרחב המשותף  פרויקט לשיפור   - המשותף" 
וקבוצות  התושבים  עם  יחד  ירוחם  בבנייני 
"תיקון  יוזמת  את  הכרנו  מקומיות.  מתנדבים 
את  המשרתת  ועשייה  יצירה  של  -מרכז  עולם" 
בפרט  התלמידים  ואת  בירוחם  הקהילה  כלל 
וביקרנו בחווה החקלאית  "תוצרת ג" המופעלת 
למצפה  בסיור  האדמה".  "שבועת  עמותת  ע"י 
אריכא,  מואדי  סאדן  סלמאן  עם  נפגשנו  רמון 
ציבורי מסוג  גינון  נחליאל שמפעילה  סיירנו עם 

אחר עם הרבה אנרגיות ותושייה וסיירנו ברובע 
האומנים  - "דרכי הבשמים" בין הגלריות ובייחוד 
במוזיאון אתנוסנטר – מוזיאון לאריגת שטיחים 

בשיטות שונות מהקווקז. 
גיוס  כגון:  הקיימות  בתחום  כלים  רכשנו 
הוצאת  שלבי  פרויקט,  תיק  כתיבת  משאבים, 

יוזמה ולמדנו למידת עמיתים סביב הנושא.
ביום רביעי ה14.6 נפגשנו למפגש סיום חגיגי של 
הצגת היוזמות במעמד ראש המועצה, מנכ"לית 
וקינחנו  הסביבתית  היחידה  ומנהלת  המועצה 
דקל  שמוביל  המקסים  בבוסתן  וארוחה  בסיור 

שאול  ברביבים.

מפגשי מנהיגות צעירה
בתחילת השנה נרקמו להם קשרים בין מובילות 
"משאבים",  ספר  בית  של  הירוקות  המועצות 
המועצה  מובילות  לבין  גיא,  ותמר  אקיאן  מיכל 
הממוקם  שחרות,  מעלה  ספר  בית  של  הירוקה 
שני  התקיימו  ספיר.  וקרן  דגנית  ביטבתה, 
נגב  רמת  אזורית  במועצה  האחד  מפגשים, 
והשני במעלה שחרות. במפגשים הילדים הכירו, 
נושאים סביבתיים שונים  ולמדו על  יחדיו  אכלו 

במועצות.

ברמת נגב התארחו התלמידים במרחב הצמיחה 
הבית ספרי שם הכינו ארוחת צהריים משותפת, 
על  סקירה  קיבלו  שם  הנגב  רמת  במו"פ  סיירו 
תחום  רכזת  עמיחי,  מיכל  בהדרכת  המקום 
התיירותית.  בחממה  וביקרו  בסרט  צפו  ירקות, 
משם הם נסעו לניצנה, שם זכינו לשמוע הדרכה 
שעסקה  ניצנה  של  ההדרכה  צוות  של  מרתקת 
במחזור, בשימוש חוזר ובהפחתת צריכה. הודות 
הפלאות"  ב"חדר  לבקר  זכינו  גם  אלעד  ללירון 
ובגלישה בדיונה  ולבסוף קינחנו בעוגות  בניצנה 
עמוס  יום  לאחר  מילכה.  באר  של  בבוסתן 
בחוויות, רגע לפני שהאורחים עלו על האוטובוס 

הם קיבלו ממשפחת בר מכמהין: מארז אישי של 
צמחי תבלין מיוחדים ומגוונים.

בחודש מאי, נערך ביקור הגומלין במעלה שחרות 
לראות  שמחים  הילדים  את  לראות  מרגש  והיה 
זה/ו את זה/ו, מתחברים מחדש ולשמוע שחלק 

אף שמרו על קשר מאז המפגש הראשון.
לבנות  למדנו  שם  לוטן,  כיף  בחי  ביקרנו  בסיור 
האקולוגי  במתחם  סיירנו  לבנים,  והכנו  בבוץ 
הייתה  האטרקציה  אבל  זרעים  כדורי  והכנו 

שירותי הקומפוסט!

במספר  סיירנו  הספר,  לבית  המשכנו  משם 
והמתחם  הנגרות  כיתת  החממה,  מתחמים: 
מורים  ע"י  הדרכה  קיבלנו  מקום  ובכל  הסולארי 
או תלמידים. לאחר ארוחת צהריים בחדר האוכל 
בשוקו  קינחנו  חופשי  ומשחק  יטבתה   של 

יוטבתה הידוע.

שקיימת  הותיקה  המנהיגות  לקבוצת  בנוסף 
קיימת  הגן",  "שומרי  ונקראת  ספר  בבית 
"מנהיגים  הנקראת  מנהיגות  של  נוספת  קבוצה 
וצומחת  הסביבה  בתחומי  שעוסקת  בצמיחה" 
ביקרה  השבוע  נוספת.  מובילה  קבוצה  להיות 
המדריכים  ושני  אקיאן  מיכל  עם  יחד  הקבוצה 
רובין  צחי   – השנה  מתחילת  אותה  שמלווים 
סקירה  קיבלו  הילדים  ברביבים.  גוטקה  ועפרי 
והתרשמו ממכון החליבה החדש, סיירו במפעל 
ולבסוף  מוצרים  בהרכבת  התנסו  ואף  "רביב" 

הכינו ארוחת צהרים בבוסתן דקל.
מחוץ  אל  הקבוצות  ויציאת  החשיפה  העשייה, 
אחרת  למידה  מאפשרת  הספר  בית  לתחומי 
צוותי  השותפים:  לכל  תודה  פחות.  לא  וחשובה 
ו"מעלה  "משאבים"  מ  והתלמידים  הספר  בתי 
הנגב,  רמת  מו"פ  ניצנה,  הנוער  כפר  שחרות”, 
מפעל   רביבים,  רפת  המדריכים,  לוטן,  קיבוץ 

"רביב" והיחידות הסביבתיות.

מעמד מינוי רב לקהילת כפר רתמים

לאחר שנבחר ברוב גדול לשמש בתפקיד רב של קהילת כפר רתמים, 
קיבל ביום אסרו חג  השבועות ) 01.06.17(, הרב אביחי בורוכוביץ את 
"כתב הרבנות" בטקס מרגש. הרב אביחי עלה לרמת הנגב, ביחד עם 

אשמו עדי וחמשת ילדיהם להתיישב בכפר רתמים למשך שנתיים.
בדברים שנשא בטקס, במעמד ראש המועצה, מר ערן דורון, ובמעמד 
רבותיו, הדגיש הרב אביחי את חובתו לעמוד בפני כל חבר בקהילה 

מתוך ענווה ומתוך הכרת ערכו הרוחני של העומד מולו. 

את  המלווים  החברתיים  לתהליכים  בהקשר  הרב,  הוסיף  עוד 
הקהילה, עם תחילתו המבורכת של התהליך לבניית בתי הקבע: "זה 
הזמן לחזור לשאיפה הקהילתית לעין טובה, ולא כהצהרה ריקה, אלא 
כדרך של עבודת ה' – אישית, של כל אחד מאתנו, הן בחיים הפרטיים 
והן במצוות בניין היישוב שאנו שותפים בה. יהי רצון שמכוח עבודה 
הרבה  ממעמקים  ונמצא  ולהיבנות,  לבנות  נזכה  כולנו,  של  אמתית 

הרבה יותר ממה שידענו לשאוף אליו".
        

                      דקלה גרטלר

מקום ראשון באליפות הארץ בקפיצות ראווה

ביום 3.6.17 התקיימה אליפות ישראל בקפיצות ראווה על סוסים. באליפות משתתפים עשרת 
הרוכבים הטובים ביותר. לאחר דירוג מצטבר מתוך שבע תחרויות.

 אנו גאים לבשר שהדס דלריאה וסוסה "אקווילו", שייצגו את אורוות רביבים באליפות זו, זכו 
במקום הראשון  והם אלופי ישראל לשנת 2017 במקצה 1.05 מ' אקוויטיישון )סגנון(. 

הדס צמחה כתלמידה כאן באורוות רביבים וכיום מדריכה את הדור הצעיר. כל הכבוד להדס על 
ההשקעה הרבה מזמנה וכספה.  יש לציין שבענף הקפיצות רוב התחרויות מתקיימות במרכז 

וצפון הארץ ולמרות זאת הדס לא נרתעה והובילה את סוסה דרך חצי מדינה. 
ומכינה את הילדים לאתגרים העומדים  באורוות רביבים הדס מאמנת את הנבחרת הצעירה 

מפניהם. מאחלים להדס ורוכבי האורווה הצלחה בהמשך!!     
                         

              כריסטיאנה שני, 
               מנהלת האורווה ברביבים

"המועצה הירוקה" של בית ספר משאבים
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דויד פלמ”חניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה

"כול ישראל חברים וחברות"
החינוך,  את  המייצגים  אנשים  קבוצת  נשלחנו 
המועצה  של  והתיירות  ההתיישבות  הצעירים, 
לסיפורו  הולם  מענה  לתת  הנגב,  רמת  האזורית 
המופלא של מרק טויין, ולצאת לביקור גומלין הפוך: 
של  בפער  אמנם   האפשרויות.  לארץ  הקודש  מארץ 
מאשר  מאוחר  מוטב  אבל  שנה,  וחמישים  כמאה 

לעולם לא...
 – דנבר   – הנגב  רמת  של  היהודית  לשותפות  באנו    

קולורדו. שותפות חשובה להם ולנו.
הלכנו  לא  כי  נספר  לחינם,   תתפרץ   שהקנאה  לפני 
ולשמוע  להשמיע  הלכנו  אלא  תענוגות,  למסע 
אנשים, חברים ושותפים טובים ומקסימים. האמינו 
לנו כי דבר שכזה דורש אנרגיה רבה, שאינה פחותה 

מזו הדרושה לעבודה קשה בחומר ובלבנים....  
שווה  שלהם  והקפה  משהו  היה  תמיד  לא  האוכל 
ייחשב  כיפור  ביום  אותו  תשתו  אם  עוונות.  לכפרת 
וכמות הדיבורים  לעינוי נפש מוגבר. עומס  פגישות 
ישראל  מארץ  יהודי  מביאים  לא  באנגלית(,  )ועוד 
חייב  אתה  שניה  כל  ולהתמתח...  כפתורים  לפתוח 
ובלי  נכון"  "היה  הצופים:  סיסמת  תקן  על  להיות 
הלחץ  למרות  מתמשכות  השיחות  לפעמים  הנחות. 
הגואה על הפרוסטטה או צריך לדבר בקולי קולות תוך 
כדי אכילת אוכל מוזר, שאין לך זמן לנתח מה הכניסו 
בו, כי אם תתרכז באוכל - תאבד את המאזינים ואת 
"אין   – הביטוי  את  מעולם  שמעו  לא  שם  התיאבון. 

משיחין בשעת הסעודה..." 
וחשוב.  מאוד  ממכר  זה  הפתיחה"  "תפארת  למרות 
הגשמי  התענוג  על  עולה  הנפשי  הפיצוי"  "גמול 
החסר. כי ספי מלכיאור סיפרה את הנראטיב החינוכי 
תמיכה  וקיבלה  הנגב  רמת  של  המיוחד  -קהילתי 
ממעין עשת על משימות הצעירים, לצדן ירד עמיחי 
על  לספר   ,16 מהאף  רגל  אלף  ארבעם  מגובה  הס, 
הדהים  שילה,  שחר  בשיזף.  מיוחדת  קהילה  בניית 
באתי  ואני  ובדואים  אוונגליזם  "טוריזים"  על  ביידע 
מניצנה הנידחת והמחדשת. על כל אלו ניצח ערן דורון 
ואסנת  עושה,  הנגב  שרמת  מה  את  היטב  שזיקק 
האופרציות  את  היטב  "הנדסה"  השליחה,  פוקס, 

המורכבות...

"לחבק רבה"
רב  לחבק  פעם   אי  זכה  מקוראינו  מי  יודע  לא  אני 
ולהתקרב עד כדי "מרחק נגיעה", אך נאמר כי במקרה 
שלנו זכינו גם זכינו, ואף נהנינו מכך "רחמנא לצלן"... 
כשנכנסים    - מוגבלות  הבלתי  האפשרויות  בארץ 
בהיכלה של היהדות המתקדמת, מבינים  את עוצמת 
הכנסת  בבית  לביקור  כשבאנו  והחשיבה.  השינוי 
"טמפל סיני", שהוא סוג של "מקדש – "הרבה" יותר 
הבניין,  במבואת  כבר  והפאר.  הגודל  בגלל  "ממעט" 
מתגנבת ללבנו קנאה וזאת בשל הגודל והעושר עוד 

פגשנו  לבניין  בכניסה  הטרקלין.  אצל  שבאנו  טרם 
רבה מקסימה ונעימה. כמצוות עשה לך רב "עשיתי 
נעימה  אווירה  השרתה  "הרבה"  לאלתר.  רבה"  לי 
בשיח המקבל. בספר הסידור שלה ראיתי את תפילת 
מרגשת  תפילה  ישראל.  למדינת  העצמאות  יום 
בנימין  מאיינשטיין,  ציטוטים  לזמננו.   ומעודכנת 
זאב הרצל וחנה סנש, לצד קטעים נבחרים ממגילת 
ליציאת מצרים.  גדול המקביל  נס  העצמאות, שהיא 
כמה יפה לפגוש יהדות מעודכנת שמתפללת לשלום 
רווים  לא  שחלקם  למרות  ובחסד,  באהבה  המדינה 
השיחה  בסוף  הקודש...  בארץ  הדתי  מהממסד  נחת 
חיבוק....  מהרבה  ביקשתי  יתרה,  התלהבות  ומרוב 
נהניתי לחבק את הממסד  מה אגיד לכם? סוף סוף 
הדתי מבלי להרגיש חספוס על הפנים... שלא לדבר 

על הניחוח.

להיות יהודי גאה:
רבים  אנשים  פגשנו  הרבה  אצל  שהלכנו  אחרי 
האימא  של  הקריטריונים  על  העונים  ומוכשרים 
עורכי  הם  כי  כלכלית  מבוססים  כולם  הפולניה. 
מבוקשים.  לבן  צווארון  ומקצועות  רופאים   דין, 
גיל  עד  מיון  בחדר  רופא  שהיה  ביהודי  פגשנו  אפילו 
ארבעים ואחר כך הלך לנדל"ן ומה זה הצליח, בגדול! 
למרות שהתעשר, לא שכח את השורשים היהודיים 
נשמע  הזה  הסיפור  הנגב.  לרמת  לתרום  וממשיך 
דנבר, עד שהגענו  מעט מוכר בקהילה התומכת של 
יוקרה... מחיר של ספה אחת  לחנות ענקית לריהוט 
הבית  תכולת  מכול  יותר  שווה  מסוגננת,  כורסה  או 
מעשירים  כסף  לעשות  יודע  האיש  בניצנה.  לי  שיש 
העם  למען  מ"מעשר"  יותר  מרים  אבל  מובהקים, 
בציון. עוזר במיוחד לאזורי הספר בנגב. תוך כדי שיח 
שלי  שהתחת  האלה,  היקרות  הכורסאות  על  נינוח 
גאים  יהודים  כמה  פגשנו  אליהן,  התחבר  בדיוק  לא 
שעבדו בחנות. סופסוף הבנתי את הביטוי המוכר – 

"יהודי גאה"... גאים בלי  מורא ובלי משוא פנים...

חיזוק ימני קיצוני:
שלושה  עם  נפגשנו  מעוררות,  הכי  הפגישות  באחת 
אוונגליים  נוצרים  של  רוחניים(  )רועים  "פסטורים" 
בישראל  לתמוך  להוטים  כך  כל  אלה  ישראל.  תומכי 
שהם יסכימו להיות מגיסטים בגולני או לשיר אפילו 
שירי איל גולן או שרית חדד. כל מה שקשור בישראל 
טוב. הם יותר קיצוניים מהיהודים בארה"ב, ולא פחות 
- הם יכולים להיות סוג של "נוער גבעות" עם הופעה 
יותר מעונבת. הם מונים כמה מיליונים טובים ורבים 
והם מסתערים באהבה.  בארה"ב. תן להם הזדמנות 
לפעמים האהבה הזו מחבקת מידי שזה נשמע כואב. 

מסע ה"תענוגות" מארץ הקודש 
מאשר  זה  מסוג  כאב  עדיף  עצמנו,  לבין  בינינו  אבל 

גי'הדיסט  אסלמי מסתער בשער שכם.    

נציג מג"ב משער שכם.
דאגו  שבת.  בערב  אותנו  אירח  האורתודוכסי  הרב  
לנו לאוכל כשר, אחר תפילת ערבית מוקפדת בבית 
האמריקני.  הים  בחיל  צבאי  רב  הוא  "דעת".  הכנסת 
חדור  כך  כול  שלו  הבן  ישראל.  ואוהב  בחסד  נואם 
לארץ  עליה"  ל"עשות  שהחליט  ושליחות,  אמונה 
הוא  תמים  לא  הוא  במג"ב.  צבאי  לשירות  להתנדב 
מבין לגמרי להיכן נקלע. הוא האשכנזי היחיד במג"ב, 
שיודע לדבר אנגלית שוטפת מהבית. יודע להתעמת 
כשמאחוריו  זאת  ולעשות  מעצבנים  ישמעאלים  עם 
השאיר את נופי הרי הרוקיז המלבינים כמו סדרת הרי 
ונוחות  חרמון שרואים ביום טוב. עזב תנאי לוקסוס 
עד שבא לך לבכות מרוב העושר הנשפך, ובא להיות 

מג"בניק בשער שכם...
שחור יפה ומוכשר:

דנבר  של  העיר  ראש  עם  המשלחת  של  המפגש  גם 
הצעיר  העיר  ראש  בכך.  מה  של  דבר  ייחשב  לא 
השחור והמחונן אוהב את ישראל ורמת הנגב באופן 
מטריף. ראש המועצה שלנו ערן דורון והוא התחברו 
הרבה  להם  נדרש  לא  העתיד.  של  צעירים  כמנהגים 
ג'ימי הנדריקס ברקע...  להדבק אולי איזה קטע של 
ראש העיר, למרות שכול מה ששלו גדול הרבה יותר, 
מאוהב ברמת הנגב הצנועה בגלל מה שהיא מביאה: 
והרבה  חברתיות  וזכויות  צדק  מתקדמת,   חלוציות 
אנשים טובים. אם ראש העיר האהוד הזה, חושב כך 
ומת לחזור לעוד ביקור אצלנו, מי אני שאגיד שהוא 

לא רואה טוב...?

"לראותם בלבד"
חשבתי לתאר גם את הנופים המדהימים של הטבע 
הנשקף מכול חלון על ההרים המושלגים של הרוקיז 
ועל נחלים שוצפים  ומרחבי אין קץ ירוקים... אבל לנו 

היה הדבר כמצוות חנוכה: "לראותם בלבד"... 
קשה לראות הכול אבל טוב לגעת באנשים התומכים 
ומתחברים אלינו מעבר לים. חיבור שהתחיל כמעט 
שמוליק  של  המחבקת  הנגיעה  עם  עשורים  שני 
טוב  ארוך.  לזמן  ואותנו  אותם  שמגנט  ז"ל,  ריפמן 
יש  המפריד,  האוקיינוס  למרות  שם,  שאי  לדעת 
שהאנשים  שלמרות  ומחברים  עמוקים  שורשים 
משתנים, מטבע הדברים, חייבים אנו והבאים אחרינו 
מה  וזה  באהבה,  יום  יום  אותם  להשקות  להמשיך 
לחיבוק  זקוקים  כמונו,   - הם  גם  כי  לעשות.  שניסנו 

ואהבת העממיות היהודית.  

משלחת רמת הנגב אצל השותפים בדנוור – קולורדו

מה צמחים אוהבים יותר?

האזורית  במועצה  'צין'  החינוך  בבית  ג'  כיתות 
לוע  לגידול  יעיל  רמת הנגב בחנו איזה דשן הכי 
הארי, 56 שתילים נמדדו ע"י הילדים מידי שבוע 
על  משפיעים  שונים  דשנים  איך  לבחון  כדי 

התפתחות הצמח 
משתתפי הניסוי:

ספר  בבית  סלע  מאיה  והמחנכת  ג'  כיתה  ילדי 
'צין' שבמדרשת בן גוריון.

במסגרת שיתוף פעולה בין בית הספר צין לבין 
פיאטקובסקי  מריה  קנדיוטי,  שטריימר  ניצן 
המדבר,  לחקר  מהמכונים  גרוס  עמית  ופרופ' 

מדרשת בן גוריון, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב.
רקע:

הצמח,  בסביבת  חשוב  חלק  הוא  הגידול  קרקע 
לתוך הקרקע גדל השורש, הוא מזין את הצמח 
הפרחים.   ופריחת  העלים  לבלוב  את  ומאפשר 
גדלים  במזון  עשירה  באדמה  הגדלים  צמחים 
בקלות ומהירות בכלל,  ובמיוחד בשלבי הגדילה 

המוקדמים שלהם.
שאלת המחקר שלנו בחנה האם אפשר להעשיר 
ובכך  בקומפוסט  או  כימי  בדשן  הקרקע  את 
לשפר את התפתחות צמח לוע הארי. דשן כימי 
הינו תרכובת מוכנה המכילה חומרי מזון חיוניים 
שמקורם  ואשלגן(  זרחן  חנקן,  )בעיקר  לצמח 
)דשונת  קומפוסט   . וממחצבים  תעשייתי 
וייצוב  מעיכול  שנוצר  עשיר  דשן  הוא  בעברית( 
או  חיים  בעלי  זבלי  כגון  אורגנית  פסולת  של 
פסולת אורגנית ביתית ואפשר להחזירו לקרקע. 
הטיפול האחרון היה תוספת של שאריות אבקת 
קפה לאחר השימוש. אנשים רבים שותים קפה 
לפח.  הקפה  אבקת  של  השאריות  את  וזורקים 
אולם כיוון שידוע שפולי הקפה שמקורם בצמח 

חשבנו  לצמחים  הזנה  חומרי  מכילים  הקפה 
לבחון האם פסולת הקפה יכולה לשמש כדשן. 

מהלך הניסוי:
כל  קבוצות:  לחמש  התחלקו  השכבה  ילדי  כל 
קבוצה העשירה את הקרקע בתוסף אחר. קבוצה 
הוסיפה  שניה  קבוצה  כימי,  דשן  הוסיפה  אחת 
הוסיפה  שלישית  קבוצה  צמחי,  קומפוסט 

קפה  הוסיפה  רביעית  קבוצה  בע"ח,  קומפוסט 
ביקורת  קבוצת  הייתה  חמישית  וקבוצה  שחור, 
שבוע  כל  החולית.  בקרקע  תוסף  שמה  שלא 
הלכנו ומדדנו את גובה הצמחים ורוחב עלים  עם 

סרגל.
תוצאות:

דשנים  שהוספת  גילינו  התוצאות,  בסיכום 
היו  הארי  לוע  צמחי  השתילים.  לצמחית  עזרה 
לצמחים  בהשוואה  יותר,  וכבדים  יותר  גבוהים 
יותר  דשן.  תוספת  ללא  חולית  בקרקע  שגדלו 
בקרקעות  היו  ביותר  הגבוהים  הצמחים  מכך 
המעושרת בקומפוסט צמחי ובקומפוסט בע"ח. 
הפריעה  שחור  קפה  שהוספת  גילינו  כן,  כמו 
נמוכים  היו  הארי  לוע  צמחי  לגדול.  לצמחים 
יותר בהשוואה  יותר, והפריחה התחילה מאוחר 
בדשנים  המעושרות  בקרקעות  שגדלו  לצמחים 

שונים.
דשנים  כי  למדנו  התוצאות,  את  להסביר  כדי 

הזנה  חומרי  מספקים  לקרקע  שמוסיפים 
הצמחים  שורשי  דרך  נקלטים  הם  לצמחים, 

ותורמים לגדילתו.
גם  וזהו  הקפה  בפולי  הינו  השחור  הקפה  מקור 
שהשפעתו  בתחילה  חשבנו  לכן  אורגני,  חומר 
צמחי.  קומפוסט  של  להשפעה  דומה  תהיה 
הופתענו לגלות שהוספת הקפה לקרקע דווקא 
שישנם  כנראה  השתילים,  לצמיחת  הפריעה 

חומרים בקפה אשר מעכבים את הגדילה.

סיכום:
במחקר שלנו על השפעת סוגי דשנים על הצמח, 
בדשנים.  הקרקע  את  להעשיר  חשוב  כי  ראינו 
הכי  חולית  לקרקע  שהתוסף  למסקנה  הגענו 

מתאים עבור לוע הארי הוא קומפוסט בע"ח.

כתיבה וצילום: 
מריה פיאטקובסקי וניצן שטריימר

לשתות קפה, לאכול פסולת מהמטבח או להשתכשך בקקי של בעלי חיים

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים
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אדם, מקום

לרגל צאת ספרו של אלון גלילי 
"ארץ אהבתי– סיפורי ארץ ישראל"

"אני בן הארץ הזאת, ארץ אהבתי. הלכתי בשביליה, 
פלאחים,  אותם  סיפרו  סיפוריה.  את  שמעתי 
וגם  הארץ  תושבי  נודדים,  בדואים  כפרים,  תושבי 
הביכורים  ספר  מתחיל  כך  וסוריה",  לבנון  תושבי 

של אלון גלילי. 
"יש לנו מן אבא כזה שלא מסוגל לעבור ליד אנשים 
בלי לעצור ולפצוח בשיחה ומיד לספר איזה סיפור, 
או שניים, או שלושה או יותר..." כך אומרת בתו – 

הדס גלילי –דרור.
בהדרכות, המטיילים תמיד שואלים – מאיפה אתה 
וכולם  בע"פ,  היו  הסיפורים  כל  זה?  כל  את  יודע 

סביבו מציעים  ושואלים– אולי תכתוב? 
באחד מן הטיולים הרבים שהדריך אלון גלילי, לפני 
יגיע  בנור  דן  פרופסור  כי  לו  הוצע  שנים,  כחמש 
במסגרת  גוריון  בן  גלילי במדרשת  משפחת  לבית 
את  ויקליד  בשבוע  פעם  שרה",  ב"יד  התנדבותו 
הכנת  על  אמונה  אשתו  שמחה   בעוד  סיפוריו, 
סיפור  התחיל  כך  הערב.  לארוחת  המטעמים 
כתיבת הספר. בהמשך הפכה הפקת ועריכת הספר 

ליצירה משפחתית משותפת.
 כך מספרת הבת הבכורה הדס: "ביחד - בעבודה 
קוראים  החומר,  כל  על  שוב  עברנו  משותפת, 
ביחד  לפעמים  נמחק,  ומה  נשאר  מה  ומחליטים 
בשדה בוקר, לפעמים ביחד במתת )ישוב קהילתי 
משפחתה(  עם  הדס  מתגוררת  בו  המערבי  בגליל 
בוקר,אני  בשדה  אבא   – בסקייפ  גם  פעם  ומידי 

במתת ואמה מנצחת על הטכנולוגיה".
סיפורים.  מספרים  אנשים  ההיסטוריה  "משחר 
בשמות  הסיפורים  למספרי  קראו  שונים  עמים 
כאלה  מכוננים,  סיפורים  היו  חלקם  שונים... 
היוצרים את בסיס תרבותו ומורשתו של עם. כאלה 
הם סיפורי התנ"ך, סיפורי  האיליאדה והאודיסיאה 
יודע  עם  כל  ועוד.  ועוד  ערב  סיפורי  הומרוס,  של 
גם את  רוצה לשמר  אני  לשמר סיפורים אלה. אך 

אלון גלילי, מדרשת בן גוריון - איך ספר נולד? 
סיפורים  יהיו  ולא  שאינם  הקטנים  הסיפורים 
החיים  סיפור  את  שיוצרים  הם  הם  אך  מכוננים, 
מהסיפורים  כמה  לשמר  רוצה  אני  הזאת...  בארץ 
הקטנים ששמעתי במו אוזני ואת אלה שליקטתי 

מפה ומשם למען יחיו ולא יאבדו....
אמר  מולדתו,  נוף  תבנית  אלא  אינו  אדם   ...
הפרד  ללא  שזורים  זה  בספר  הסיפורים  המשורר. 
בשבילי חיי. גרתי במקומות רבים מדן ועד אילת. 
עסקתי בעיסוקים רבים, הייתי חקלאי, רועה צאן 
ברשות  רבות  שנים  עבדתי  משאית,  ונהג  ובוקר 
שמורות הטבע, טיילתי בארץ ואף בארצות שכנות. 
הדרכתי טיולים, לכן בסיפורים שכלולים בספר זה 
משובצים גם תולדות חיי" )מתוך ההקדמה לספר(.

להלן לקט של ציוני דרך חיים של אלון גלילי:
מלחמת  אחרי   .1938 בשנת  דן  בקיבוץ  נולד 
השופט.  עין  לקיבוץ  המשפחה  עברה  השחרור 
בוקר  והיה  לקיבוץ  חזר  הצנחנים,  ביחידת  שירת 
ונהג משאית. בשנת 1966 הצטרף לרשות שמורות 
הטבע והקים את חי בר יוטבתה )מגורי המשפחה 
להתגורר  המשפחה  עברה  מכן  ולאחר  באילת( 
חיות  הגנת  מנהל  של  תפקיד  קבלת  עם  בטבעון 
הבר בצפון הארץ. בשנת 1970 מתמנה אלון למנהל 
שמורות  רשות  מטעם  סיני  וצפון  הדרום  מחוז 
עצם  עד  לגור,  המשפחה  עוברת  זו  בשנה  הטבע. 
ממנה  אוריון  עזרא  גוריון.  בן  במדרשת  הזה  היום 
את שמחה גלילי לתפקיד אם בית בבית ספר שדה. 
לאחר מכן שימשה שמחה בתפקיד אם הבית של 
התיכון הסביבתי ובתוך כך לומדת ספרנות ומנהלת 

את הספרייה.
אלון  הטבע,  שמורות  ברשות  עבודתו  בהמשך 
הקים את "הסיירת הירוקה" ואת החטיבה לאכיפת 

החוק ברשות שמורות הטבע ופרש בשנת 1995. 
אלון סיים קורס מורי דרך מטעם משרד התיירות 
בפרויקטים  ומתנדב  מדריך  הוא  היום  עצם  ועד 

שונים התורמים לקהילה. 
אלון  עם  עשורים   ארבעה  של  אישית  מהיכרות 

גלילי ניתן להגדירו כאיש של ספרא וסייפא.

לשאלתי – באיזה היגיון נכתב ונערך הספר? משיב 
אלון: "חלק מן הספר ערוך בהיגיון גיאוגרפי ומתאר 
אתרים וסיפוריהם מצפון לדרום. בבואי לפרש את 
שמות המקומות השתדלתי למצוא את האיזון בין 
ושוב  אני קורא שוב  ציטוטים מספר התנ"ך אותו 
ובכל טיולי הוא מלווה אותי, לבין פירושים הנובעים 

משמם הערבי של המקומות".
אפשר לחלק את הספר לארבעה חלקים עיקריים: 
בחובם  שטומנים  הסיפורים  את  המביא  פרק 
את  מתאר  שני  חלק  לדרום.  מצפון  האתרים, 
מתאר  השלישי  החלק  בארץ.  החיים  אורחות 
ומסביר את הצומח ושמות צמחיית הארץ והחלק 

האחרון מביא את סיפורי בעלי החיים.
עצמו.  אלון  של  ואיורים  בציורים  משובץ  הספר 
"לאבא יש יד קלה, ולדעתי הוא רושם פשוט נהדר. 
הוא לעומת זאת, ממש לא מתרשם מעצמו. חלק 
מהאיורים שבספר הוכנו במיוחד, על פי הפרקים, 
וחלק אספתי במשך שנים את ששירבט אבא על 
מספרת  כבוד",  של  מקום  מצאו  ועכשיו  פתקים 

הדס.
 באשר לעריכה – מוסיפה הדס: " כפי הידוע, אבא 
עורך  של  מעורבות  על  בעברית.  גדול  קפדן  שלי 
לשוני הוטל וטו מוחלט. היה ברור שיש שריף אחד 

בעיירה ורק הוא יחליט על הניסוח".  
30.04 שיזמה  א'  ביום  ל"קפה חברותא"   בהזמנה 

ענת שרגאי, בבית משפחת גלילי נכתב:
מחונן  עממי  מספר  בינינו  מתהלך  רבות  "שנים 
ידע,  בתוכם  שאוצרים  סיפורים  ומשמיע  השומע 
ושם.  פה  דמעה  וגם  הומור  חיים,  וחוכמת  ניסיון 
עשרות  אלון.  של  בזיכרונו  אצורים  הסיפורים 
אחדות מאותם סיפורים נפלאים הועלו על הכתב 
נשמע  במפגש  מקסים.  בספר  וכונסו  אלון  בידי 
ועוד  הכתיבה  תהליך  על  סיפורים,  מאותם  מעט 
של  המשפחתי  באוסף  יתקיים  המפגש  ועוד. 
חפצים שהמשפחה מוצאת ברחבי הארץ, במיוחד 

בנגב. וכל חפץ טומן בחובו... סיפור!
יעקב שמול

אלון גלילי

פינת הגינון המדברי

תצפיות זאו-בוטניות בגינה

צלף קרוב

הוא  בהם  בגינה  מיוחדים  רגעים  יש  לגנן  לעיתים 
חווה מפגשים לא רק בוטניים, אלא גם זואולוגיים. 
ובזמן  בגינה,  לו  עובד  המדברי  כשהגנן  לפעמים 
ומטייב  הקשה  האדמה  את  ומתחח  הופך  שהוא 
וריחני, מופיעה לפתע,  אותה עם קומפוסט עשיר 
ללא חשש, ציפור קטנה אפרפרה ונעמדת במרחק 
בעמלו.  השקוע  מהגנן  בלבד  טוריות  כמה  של 
ממצחו,  הזיעה  את  ומנגב  לרגע,  נח  כשהגנן  רק 
האדמה  על  מנתרת  הנועזת  בציפור  מבחין  הוא 
התחוחה. בין הרגבים הקטנים היא מחפשת, ואף 
מוצאת זחלים עסיסיים וחרקים אחרים שנחשפו 
שחור  זו:  חביבה  ציפור  שם  הגנן.  עבודת  בזמן 
פותחת  לעיתים  שהיא  השחור  זנבה  שם  על  זנב, 
כמניפה, היא בגודלו של דרור עם מקור חד ושחור. 
שחור הזנב  היא ציפור יציבה )נמצאת כל השנה( 
ברחבי הנגב וממעטת להיכנס לתוך היישוב ממש. 
איך היא יודעת לזהות שהגנן עובד בגינה ומכין לה 
מטעמים? בפינות הבאות עוד ציפורים שמבקרות 

בגינה...

  Capparis פינת הצמח המדברי: צלף מצרי
aegyptica

האם שוטטתם לאחרונה באזורים סלעיים במדבר, 
ריח  הרחתם  בפניכם,  נשבה  כשהרוח  ולפתע, 

מתקתק עדין?
הרותם כבר מזמן לא פורח, וחוץ מצמחי האכילאה 
כמעט  אין  ריחניים,  לא  שאלה  והעדעד,  ,הקיפודן 
זהו  הריח?  מגיע  מאין  אז  במדבר.  כעת  פריחה 
סלעים  בין  הקיץ  בתחילת  שפורח  המצרי  הצלף 

במדבר. בארץ 5 מיני צלף. הנפוץ הוא הצלף הקוצני, 
שדומה מאד לצלף המצרי, גדל במרכז ובצפון, ובית 
המערבי  הכותל  הוא  ביותר  והקדוש  הידוע  גידולו 
גדל הצלף  ובהרי אילת  בירושלים. בדרום הערבה 
רבים  אבקנים  עם  וגדול  לבן  הצלף  פרח  הסחוסי. 
בערב  נפתח  הפרח  סגולים.  שקצותיהם  וארוכים 
הפקיעים  את  המאוחרות.  הבוקר  בשעות  ונובל 
ואלה משמשים תבלין  )ניצני הפרחים( מחמיצים 
ביצה  דמוי  גדולים  פירותיו  ובסלט.  בבישול  חריף 
נהנים  ושועלים  ציפורים  ועסיסיים.  מאורכת 

קטנים  קוצים  לצלף  הקיץ.  באמצע  מפירותיו 
אפשר  אך  צלפים,  רואים  לא  בגינות  ומאונקלים. 
לשתול אותם במסלעה או בין אבנים. ואגדות בית-

הגדולים  הצמחים  מכל  איך  מספרות  שדה  ספר 
הרבים בארץ, דווקא הצלף הצליח לשלוף עם קוציו 

עלוקה מגרון הנסיכה וכך להצילה. 
  

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

ציפורימפו 

תושב חוזר – האלימון
בוקר קר באזור ניצנה. אזניהם של ארבעת הצפרים 
קצר.  היה  זמנם  צליל.  לכל  כרויות  היו  המנוסים 
היו להם עשרים וארבע שעות למצוא כמה שיותר 
לנצח ב"תחרות הצפרות  בכדי  ציפורים  מינים של 
הבינלאומית" שהתקיימה בחודש מרץ אצלנו בנגב. 
לפתע זיהה אחד מהם קול שריקה חד, יחיד במינו, 
אומרת  לא  האנוש  בני  לרוב  אלימון!  רב.  ממרחק 
בראשו  שציפורים  למי  אך  מדי,  יותר  הזו  המילה 

מרטיט שם זה איזשהו מיתר בלב. 
רגליים  בעל  יחסית,  גדול  עפרוני,  הוא  האלימון 
באזורים  חי  הוא  ומעוקל.  ארוך  ומקור  ארוכות 
זמנו  רוב  את  ומבלה  במדבר  לס  ובמישורי  חוליים 
חלזונות  רגליים,  פרוקי  אחר  בחיפוש  הקרקע  על 
החזק  מקורו  בעזרת  מטעמים.  מיני  באלו  וכיוצא 
מזונו. קשה למצוא  ודולה את  בחול  חופר  גם  הוא 
גווניו  מפאת  המדברי  הרקע  על  האלימון  את 
היותו  עובדת  בגלל  ובעיקר  החומים-אפורים, 
מהנדירים בציפורי ארצנו. עד שנות השמונים קיננו 
לקראת  אך  שבטה-ניצנה,  באזור  זוגות  כחמישים 
פרטים  נצפו  ולמעשה  כולם,  נעלמו  זה  עשור  סוף 
הדרומי  בנגב  ביותר.  נדירות  לעתים  מאז  בודדים 

קיימת אוכלוסייה קטנה של 10-20 זוגות.
האלימון  שריקת  על  הללו  הצפרים  לי  כשסיפרו 
ששמעו, התרגשנו כולנו. משמעות שירת האלימון 
קן  לבנות  שהחליט  זכר  במקום  ויש  שיתכן  היא 
ולגדל גוזלים באזור. החבר'ה )שגם זכו בתחרות!( 
הציפור  את  שמעו  שבה  הנקודה  על  לי  הצביעו 

והכיוון ממנו נשמעה. חייבים לבדוק! 
לצעוד  והתחלתי  לשם  הגעתי  ימים  מספר  כעבור 
שוטטות  של  שעה  כחצי  אחרי  המשוער.  בכיוון 
האלימון  בה.  לטעות  שאין  שירה  לפתע  נשמעה 
וכעבור  הקול  לכיוון  לצעוד  המשכתי  פה!  אכן 
עשרים דקות איתרתי את הזכר היפהפה עומד על 
זוגתו.  גם  נמצאת  גדול  לא  כשבמרחק  נמוך  שיח 
לפתע החל הזכר לשיר. שירתו מורכבת משריקות 
נפלא  במעוף  ומסתיימות  וגובהות  ההולכות  עזות 
החושף את כנפיו הרחבות הצבועות בשחור ולבן. 

ההתרגשות הייתה גדולה. לראשונה מזה שלושים 
מספר  אחרי  באזורנו.  לקנן  האלימונים  חזרו  שנה 
החודשיים  במהלך  הסתלקתי.  תיעוד.  צילומי 
אשר  האלימונים  משפחת  אחר  עקבתי  שעברו 
קיננו, גידלו גוזלים ולבסוף -  בסוף חודש מאי גם 

עזבו את האזור. 
הבאה  בשנה  שגם  לקוות  זה  עכשיו  שנשאר  כל 
יחזרו האלימונים לקנן אצלנו ואולי אף נצליח לאתר 

עוד משפחות שעברו לנו "מתחת לרדאר". 
           מידד גורן
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