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דבר ראש המועצה
כיתה ט' במשאבים - 

התיכון  בית  הקמת  לקראת 
האזורי

המועצה  הערכות  במסגרת 
האזורי  התיכון  לפתיחת 
החלטנו   ,2019 בספטמבר 
המועצה  לתלמידי  לאפשר 
את  להמשיך  ט'  בכיתה 
הספר  בבית  לימודיהם 
המחזור  להיות  ולמעשה  הבאה.  בשנה  משאבים 
רמת  של  האזורי  התיכון  הספר  בית  של  הראשון 
צין  הספר  בתי  תלמידי  המועצה,  מילדי   45 הנגב. 
ומשאבים נרשמו לכיתה ט' במשאבים, ובימים אלו 
נבנית תכנית לימודים איכותית על ידי צוות מחלקת 
מלכיאור,  ספי  ד"ר  בראשות  המועצה  של  החינוך 
צוות בית הספר משאבים והחינוך החברתי במועצה. 
של  סופי  לאישור  החינוך  משרד  מול  פועלים  אנו 

המהלך.
זהו מהלך היסטורי ודרמטי - זו הזדמנות לתלמידי 
כיתה ח׳ השנה להיות שותפים לעיצוב ההיסטוריה 

להקמת תיכון ייחודי ומיוחד של רמת בנגב.
שיחות עם תושבים - הצגת תכנית החומש

ביישובי  פגישות  קיימתי  האחרונים  בשבועות 
את  המחלקות,  מנהלי  עם  ביחד  והצגתי,  המועצה 
המועצה  שמליאת  המועצה  של  החומש  תכנית 
תכניות  את  גם  כמו   ,2018-2023 לשנים  אישרה 
אלה   במפגשים  ההיענות  היישוביות.  החומש 

הייתה מרשימה ואני מזמין את התושבים לבוא 
להשמיע ולשמוע.

גמלים משוטטים בכבישים
אלמקייס  ליאל  נהרג  בה  המחרידה  התאונה 
את  הציבורי  היום  לסדר  העלתה  רמון  ממצפה 
מציאות החיים שלנו, בה הנוהגים בכבישי הנגב 
של  אחריות  חוסר  שמקורן  לסכנות  חשופים 
בעליהם של בעלי החיים המשוטטים בכבישים. 
מעלה  אני  המשוטטים  החיים  בעלי  נושא  את 
ישראל,  משטרת  מול  בעבודה  הזדמנות  בכל 
בשבוע  התחבורה.  ומשרד  החקלאות  משרד 
נוספים  רשויות  ראשי  עם  יחד  פעלתי,  האחרון 
ללכידת  אכיפה  מבצע  לקיום  שאת  ביתר  בנגב, 
גמלים משוטטים ומבצע אכיפת חוקי התנועה. 
במקביל - הוגשה פניה דחופה לשרי הממשלה 

הרלוונטים לטיפול בבעיה זו.

הרלוונטית  החקיקה  תושלם  הקרובה  בתקופה 
לי  חשוב  ובאכיפה.  בהרתעה  שתסייע 
על  משגיחים  הגמלים  בעלי  מרבית  להדגיש, 
רבים,  בנושאים  וכמו  אחראית  בצורה  גמליהם 
באזור  לחיים  שותפה  הבדואית  האוכלוסייה 
להימצא  צריכים  והאתגרים  לבעיות  והפתרונות 

יחד.
הערכות לחירום

ביישובים  חירום  אירוע  תרגלנו  שעבר  בשבוע 
הנמצאים  איומים  לאור  ניצנה  פיתחת  באזור 

מצדו השני של הגבול עם מצרים. תרגיל זה בא 
פיקוד  אלוף   - ידעי  תמיר  של  לביקורו  בהמשך 
לחירום.  המועצה  הערכות  לבחינת  העורף, 
החירום  מוקד  הפעלת  את  בחנו  זה  בתרגיל 
ואת הקשר  והמעבר משגרה לחירום,  המועצתי 
עם צוותי חירום בקדש ברנע, באר מילכה וניצנה. 
על פי תכנית העבודה - נמשיך השנה להשלים 
ככל  טוב  ולהתכונן  המוכנות  את  לשפר  פערים, 

שניתן למגוון תרחישים.
מעבירים הילוך קדימה בתיירות

מנכ״ל משרד התיירות, אמיר הלוי, וצוות משרדו 
הגיעו למפגש שטח עם תיירני האזור במסגרת 
מדיניות המשרד לרדת לשטח. משרד התיירות 
שדה  ופתיחת  המדברית  התיירות  את  ״גילה״ 
גדולה  הזדמנות  מייצרים  אשר  בתמנע,  תעופה 
לאזור. במקביל אנחנו מתחילים בתכנון מפורט 
במסגרת  שאושרו  התיירותיות  הנקודות  של 
של  הקמה  שיאפשרו  הבשמים  דרכי  תכנית 

מיזמי תיירות והסעדה, הנחוצים מאד באזורינו.
שנה לזכרו

של  לפטירתו  שנה  ציינו  ימים  מספר  לפני 
שמוליק ז״ל. הימים עוברים ועדיין לכתו הותירה 
בליבי חלל גדול. אני בטוח ששמוליק היה שמח 
שהמועצה ממשיכה לגדול ולצמוח, שהיישובים 
ואני  מתמלאים,   התינוקות  בתי  מתפתחים, 
מעריך שהוא היה מצפה כמו רבים מאתנו לאיזה 

שיטפון..... זוכר ולא שוכח.

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

קוראים כותבים - "הקצין גולדמן" ו"דב הבלונדיני" - נפגשו בניצנה...

הגשמים  בין 
אצלנו  הנדירים 
לאור  הוצאתי  בנגב, 
מהדורה  בטללים 
חוברת  של  שניה 
סיפור  על  שלי 
בשם  מדהים,  נגב 

הכותרת שבראש.
בתחילת  ב-1996, 
כפר  כמנהל  כהונתי 
הנוער ניצנה, טלפנה 
עצמה  את  והציגה  מבוגרת,  אישה שנשמעה  לי 
בשם ציונה גולדמן. ממנה שמעתי לראשונה על 
ארץ- בריטי  קצין  גולדמן",  "הקצין  ז"ל:  אביה 
ישראלי, שחי ב-1927 - לפני 90 שנה! - בעוג'ה 
לי  התברר  היום!  של  ניצנה  היא  אל-חפיר, 
זו שטלפנה אלי   – ובתו  גולדמן, אשתו  שהקצין 
שחיו  החדשה   בעת  הראשונים  היהודים  היו   -

בנגב!
לנחום  קשר  )אין  גולדמן  נחום  גולדמן",  "הקצין 
היה  הציונית(  ההסתדרות  יו"ר  שהיה  גולדמן 
שוטר  הקודמת  המאה  של  העשרים  בשנות 
הוא  בא"י.  הבריטית  המעולה"  ב"משטרה 
בתם  קצינים,  קורס  עבר  שושנה,  עם  התחתן 
ציונה נולדה ב-1926, וב-1927 הוא נשלח לשרת 
הרוכבים"  "משטרת  כמפקד  אל-חפיר  בעוג'ה 
עמו  לקח  גולדמן"  "הקצין  הבריטית-בדואית... 
לדרום הפרוע – בהיחבא ממפקדיו הבריטים! – 

את אשתו ואת בתו... 
עם הזמן גילו זאת מפקדיו, נרעשו שבין הבדואים 
הקצין  את  והחזירו  "לבנות",  וילדה  אישה  חיות 
הפך  הזמן  עם  א"י.  בצפון  לתפקידים  גולדמן 
)סגנו  ת"א,  משטרת  מפקד  לסגן  גולדמן  הקצין 
למאבק  אחראי  שיף(,  משה  אחר,  יהודי  של 
במחתרת לח"י )"לוחמי חירות ישראל", מחתרת 
ובהסתר   - הערבים(  ונגד  הבריטים  נגד  הטרור 

שירת גם ב"הגנה"... 
הקצין גולדמן הצליח – סיפרה לי ציונה - לסכל 
וכמה  לח"י,  לבצע  שניסתה  בנק  שוד  בת"א 
הבלונדיני",  "דב  הוציא  אז  נפצעו.  לח"י  מאנשי 

 – גולדמן  הקצין  נגד  "חוזה"  לח"י,  קמב"ץ 
"ודב הבלונדיני רצח   – לי  ציונה לספר  המשיכה 

את אבי"!
כאוהב  ניצנה,  כמנהל  נורא.  לי  נשמע  הסיפור 
הנגב וכמורה להיסטוריה – הרגשתי חובה לנסות 
לחקור  התחלתי  הסיפור.  מהימנות  את  לבדוק 

אותו. 
גולדמן,  הקצין  של  לבתו  בהצעה  התחלתי 
ציונה, ולאלמנה של "דב הבלונדיני", לאה גרנק, 
להיפגש במשרדי בניצנה. "השתגעת?" – ענתה 
לי ציונה – "שאני אפגוש את אלמנתו של הרוצח 

של אבי? לעולם לא!". 
ראיינתי  שנים.  במשך  שלי  בתחקיר  המשכתי 
נפטרה  זהבה   – גולדמן  בנותיו של הקצין   2 את 
ממנה  הצעירה  אחותה  עם  והמשכתי  בינתיים, 
לאה  הבלונדיני"  "דב  של  אלמנתו  ואת  איילה; 
משלושתן  היא(.  גם  נפטרה  )שבינתיים  גרנק 
קיבלתי גרסאות סותרות, אך גם תמונות רבות – 
תואמות. המשכתי בתחקיר בראיונות עם ותיקי 

"ההגנה" ולח"י – אחד מבכירי לח"י טען שדווקא 
שהוציא  ב"חוזה"  נרצח  הבלונדיני"  "דב  מפקדו 
נגדו בכיר "ההגנה" יגאל אלון... סיימתי בקריאת 

מסמכים וספרים רבים - כולל במוזיאון לח"י.
"דב   – צדקה  גולדמן  ציונה  התחתונה:  השורה 
אבל  תאמינו,  לא  אביה!  את  רצח  הבלונדיני" 
 – בניצנה  נפגשו  ו"דב הבלונדיני"  גולדמן  הקצין 

לאחר מות שניהם...
אז כתבתי את החוברת הנ"ל, ובה פירטתי את כל 
הסיפור, ואת התחקיר )את המהדורה הראשונה 
השנים,  עם  שמחתי,  רביבים(.  כתושב  כתבתי 
הוצאתי  האחרון  בחודש  נחטפה.  שהחוברת 
לאור בטללים את החוברת, במהדורה שניה. ניתן 
במכולת,  בטללים   ₪  40  – החוברת  את  לרכוש 
והכי  בדואר;  במשלוח  פלוס";  וב"בית  בפאב 

אשמח – בביקור בביתי "הנבאטי"... 
להתראות, נפתלי רז, תושב טללים,
054-5494172 

אימהות, אבות, הורים וילדים-שימו לב!!!
מרכז ההורות מתחדש ושופע פעילויות.

מרכז  מטעם  המרכז  על  אחראית  מלכה  חלי 
לשמוע,  להיפגש,  מוזמנים  ואתם  הצעירים 
ולפגוש הורים אחרים  לכייף  ליהנות,  ללמוד, 

מכל רחבי המועצה!!!
השונות  הפעילויות  על  שוטפים  לעדכונים 
"מרכז  שלנו  הפייסבוק  לדף  להיכנס  ניתן 

http://bit.ly/2BbPhcB :"הורות רמת נגב
לוח הפעילויות וקישור לטופס הרשמה יופיעו 

גם באתר המועצה ובמייל .

נשמח לראותכם. מרכז צעירים

מרכז 
ההורות

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2018  סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.
בהתאם להוראות החוזר המיוחד של מנכ”ל משרד הפנים מחודש אוגוסט 2006, שעניינו נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי 

הרשויות המקומיות  )“נוהל תמיכה”(, החליטה המועצה על תבחינים לתמיכה. 

ניתן לעיין בתבחינים ולהוריד טופסי בקשה באתר האינטרנט של המועצה:

 www.rng.org.il 
)על המועצה -< וועדות סטטוטוריות-< ועדת תמיכות

 יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופסי הבקשה, ולצרף לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי נוהל תמיכות.                                                                                     

את בקשות התמיכה יש למסור לידי מנכ”ל המועצה עד לתאריך 30/04/18.  אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו, 

והיא תפעל בהתאם לנוהל התמיכות, לתבחינים שאישרה ולשיקול דעתה.    

לשאלות ופרטים נוספים: 08-6564123                                     

תמיכה במוסדות ציבור לשנת 2018

מרּכז הורות

השנה הוחלט שתקציב המועצה לשנת 2018 יהיה חלק מתכנית חומש שגובשה ואושרה 
227 (  כאשר המטרה היא לקבוע  במהלך החודשים האחרונים ) ראו עיתון המועצה מס' 
את תכנית העבודה ורק לאחר מכן להעמיד את המשאבים הכספיים לצורך ביצוע התכנית, 

כמובן הכול במסגרת המקורות הכספיים של המועצה.
תכנית העבודה שנקבעה הינה לחמש השנים הקרובות ולא רק לשנה אחת, כאשר ברור 
מעל לכל ספק שכל שנה מחדש יידרשו התאמות מסוימות, והמבחן יהיה ביכולת המועצה 
מנהלי  כל  בשיתוף  שנקבעה  זו  לתכנית  ולהיצמד  לעצמה  קבעה  שהיא  ביעדים  לעמוד 

האגפים והמחלקות ובהדרכת בעל מקצוע חיצוני.

במשימה  לעמוד  הצלחנו  מאוד  הקצר  הזמנים  לוח  למרות 
ולהגיש תקציב 2018 על פי המועדים שנקבעו.

דיונים  התקיימו  המועצה,  מליאת  ע"י  התקציב  לאישור  קודם 
של הנהלת המועצה בהן נדונה  תכנית העבודה על כל סעיפיה 

והתקציב שעומד לביצוע תכנית זו.
ועוד  ארנונה  מהכנסות   ₪ מיליון   40 הינן:  זה  תקציב  מקורות 
35 מיליון ₪ מקרן הארנונה של משרד הפנים אשר מתקבלים 
במהלך שנת 2018 בגין השיפוי שהמועצה מקבלת עבור ביטול 

"עיר עולים". שיפוי זה ילך ויצטמצם ל - 0 ₪ תוך 8 שנים.
יתר 25 מיליון ₪ מקורן מהכנסות משרדי הממשלה כגון: משרד 
הם  אלה  שונים.  ומוסדות  הסביבה  איכות  הרווחה,  החינוך, 
כספים "צבועים" ולא ניתן להשתמש בהם לצרכים אחרים אלא 

אך ורק למטרות שלשמן התקבלו.
אליעזר בן סעיד, גזבר המועצה.

3.6 מיליון  ₪3.6%  הנדסה ובנין עיר 
השת' בתקציב הוועדים, שפ"ה 

20 % 20 מיליון ₪   ושירותים מוניציפליים 
9.5% 9.5 מיליון ₪  חלוקת הכנסות עם 4 רשויות 
13% 13 מיליון ₪   חינוך פורמלי  

9.8% 9.8 מיליון ₪  הסעות תלמידים 
4.7% 4.7 מיליון ₪   שירותים חברתיים  

1% 1 מיליון ₪  בריאות ומרכז טיפולי 
 6.8% 6.8 מיליון ₪   השת' המועצה בתקציב המתנ"ס 
4.4% 4.4 מיליון ₪   מנגנון המועצה 

7% 7 מיליון ₪  הנחות ארנונה כחוק 
8.6% 8.6 מיליון ₪  רזרבה והעברת לתקציב פיתוח 
 0.6% 0.6 מיליון ₪  תיירות 
 1.5% 1.5 מיליון ₪  ביטחון 
9.5% 9.5 מיליון ₪  יתר תקציבים 

100% 100 מיליון ₪  סה"כ 

תקציב 2018 אושר במליאת המועצה ביום 21/12/2017
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להתחיל  כדי  הספיקו  וחלום  ספורים  חודשים 
השנה את תכנית הפיילוט הייחודית של "כיתה 
ברמת  לדור הצעיר  דלת  לפתוח  ובכך  תאומה", 
הנגב בעולם השותפויות וקשרי החוץ. הכיתות 
משאבים  ספר  בבית  ד'  כיתה  הן  החלוצות 
בקהילה  אדלסון  ספר  בבית  ד'  כיתה  עם  יחד 

המשותפת שלנו בלאס וגאס.
עם  שנוצר  קשר  תאומה?  כיתה  זו  מה  אז 
חברים מעבר לים בני אותו הגיל ועוסק במעגלי 
שלי,  המשפחה  אני,  הילדים:  בחיי  השתייכות 
הספר  בית  חי,  שאני  המקום  שלי,  הקהילה 
מתקיימת  בפועל  הילדים  בין  התקשורת  שלי. 
כדוגמת  ומגוונים  שונים  טכנולוגיים  באמצעים 
שיתופיים  לוחות  טיוב,  יו  סרטוני  סקייפ, 
וכמובן באמצעי הוותיק שאין שני לו - מכתבים 

וחבילות דואר אויר. 
בקרב התלמידים נרכשת שפה שניה )ומוטיבציה 
מיוחדת  נרקמת חברות  בה!(  גדולה להשתמש 
ביניהם ובעיקר קיימת למידה על חיים יהודיים 

ותרבות חיים בארץ אחרת .
את  שאוחזת  הגדולה  להתרגשות  בנוסף 
התלמידים המשתתפים בתכנית, התגייסו אליה 
שותפים פעילים רבים שמקדמים את הקשר בין 
הכיתות בצורה מרשימה ומרגשת: מנהלת בית 
הספר חן גולדמן, מחנכי הכיתה נתנאל אחיטוב 
והמורה  לי  לורה  לאנגלית  ברניב,המורה  ונוגה 

לאומנות לאורה כץ.
מרתמים  אחיטוב  עדן  היא  התוכנית  רכזת 
 - מטוסון  משפחתה  עם  האחרון  בקיץ  שחזרה 
חינוכית.  שליחות  של  שנתיים  לאחר  אריזונה 
כיתה  תכנית  את  להוציא  חלום  עם  חזרה  עדן 
תאומה בקהילה שלה - קהילת רמת נגב לאחר 

ניסיון של שנתיים בהובלה של תכנית כזו כחלק 
וויט  ג'רד  עם  שיתפה  החלום  את  משליחותה. 
רכז מחלקת שותפויות במועצה, ומה עלה בגורל 

החלום אתם כבר יודעים. 
למצוא  והשאיפה  בהתנדבות  מנוהלת  התכנית 
מימון  ראוי שיאפשר התרחבותה גם בשאר בתי 
חובה  מגן  שונות  גיל  ובשכבות  במועצה  הספר 

ועד תיכון.
אנחנו אמנם רק בתחילת הדרך אך ביקור חשוב 
ומשמעותי עומד על הפרק : בסוף החודש יארחו 
ג'ויס  הגברת  את  במשאבים  ד'  כיתה  תלמידי 
יקבלו    - וגאס  בלאס  הספר  בית  מנהלת  ריינר 
את פניה, יכירו לה את סביבת בית הספר, וכמובן 

פרויקט חדש ב"שותפות" – כיתות תאומות

לחברים  ידיהם,  מעשה  אישיות,  מתנות  ישלחו 
התכנית.  במסגרת  השנה  שהכירו  החדשים 

ההכנות לביקור רבות וההתרגשות גדולה.
קשרים  מתחברים,  לבבות  מתחיל,  חדש  משהו 
למסע  לצאת  זוכים  שלנו  והילדים  נרקמים, 
מרתק ואחר עם ילדים, שחיים אומנם  בצד השני 
של העולם אבל יחד הם מגלים עולמות חדשים, 
ולא  האחר  את  מכירים   דומה-שונה,  תרבות 

פחות גם את עצמם!!

עדן אחיטוב מרכזת תכנית "כיתה תאומה"  וג'רד 
וויט  מחלקת שותפויות רמת נגב.

פרויקט שגרירי נוער 2017-18 התחיל בשלב של 
מיונים לפני כחצי שנה.

הלא  אל  "התמיינו"  ונערים  נערות  של  חבורה 
כשהודיעו  זמנית.  בו  ונרגשים  מפוחדים  נודע, 
ילדים  היינו קבוצה אלא  לא  עדיין  לנו שנבחרנו, 

שנבחרו לפרויקט חדש שטרם נראה ברמת נגב.
התחלנו  "הדנוורים"  לביקור  וגם  לטיסה  מצפים 
למדנו  בהם  אינטנסיביים  מפגשים  של  במסכת 
על היהדות וזרמיה, רמת נגב כמועצה ורמת נגב 
ואט אט הפכנו מחבורה  כבית, למדנו על עצמנו 
ממש,  של  לקבוצה  שונים  מתיכונים  ילדים  של 
שחיברו  דברים  המון  ועוד  וחששות  ציפיות  עם 

אותנו במשך כל התקופה. 
הביקור שלנו בקולוראדו היה חוויה משמעותית 
ומהנה בצורה בלתי נורמאלית, הכרנו את החברים 
העולם  של  השני  מהקצה  שלנו  טובים  הכי 
להיות  אומר  זה  מה  להבין  התחלנו  גם  ופתאום 
"שגרירים". גילינו ולמדנו להכיר את "השותפה" 
שלנו בארצות הברית, את יהדותם ואת ההבדלים 

בינינו, אך גילינו שאנחנו בעצם די דומים.
חזרנו ארצה מלאי מוטיבציה, נרגשים לא פחות 
היהודי  ספר  מבית  חברינו  של  הביקור  לקראת 
בהכנות  והמשכנו  שבקולוראדו  הקהילתי 
החנוכה  חג  בימי  ביקורם  במהלך  לביקורם. 
לטיולים  אליהם  הצטרפנו  הקטנטונת,  בארצנו 
וכמובן  שבתות  איתם  עשינו  ובצפון,  בירושלים 

אירחנו אותם אצלנו לכמה ימים שלא נשכח.
 כשאנחנו מסתכלים אחורה אנחנו רואים חבורת 

גילו  במהלכה  דרך  כברת  שעברו  ונערות,  נערים 
נהיינו  עצמם.  הוא  בהם  שהחשוב  דברים  המון 
לקבוצה, למשפחה, לכתף תומכת וכל זה לא היה 
יכול לקרות ללא דניאל רצון המהממת, ג'רד וייט 
של  הצוות  ואנשי  החיננית  שבע  ובת  המקסים 

המועצה שליוו אותנו בפרויקט.

יודעים שזכינו לחוויה לכל החיים ולעוד   אנחנו 
משפחה מעבר לים.

כתבה: רון סברי, 
קיבוץ טללים. 
שגרירת נוער רמת הנגב

מילות סיכום לפרויקט "שגרירי נוער" 

קבוצת "השגרירים" בדנוור, צילמה – דניאל רצון.
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וקמות  מתגבשות  החלו  האחרון  הקיץ  במהלך 
בן  במדרשת  לילה",  "ציפהורי  הורים,  קבוצות 
וליווי  לתמיכה  שזוכות  טללים  ובקיבוץ  גוריון 
נוער  מחלקת  של  המניעה  תחום  של  צמוד 
וצעירים  במועצה. הורים אלה מבקשים להגביר 
של  הפנאי  ושעות  הבילוי  באזורי  נוכחותם  את 
הילדים ובני הנוער, תוך רצון להיות אוזן קשבת 

ויד מסייעת במקומות בהם מסתובבים.
הורים  בין  הקשר  חיזוק  הינה  הקבוצה  מטרות 
והמוחזקות  חיזוק תחושת המוגנות  נוער,  לבני 
לפניות  כתובת  ויצירת  הנוער  ובני  ילדים  של 

שלי,  הפרטיים  ההורים  שאינם  למבוגרים, 
משמעותי  מבוגר  של  מודל  להוות  בשאיפה 
של  האישי  ביטחונם  לו  וחשוב  לו  שאכפת 

הילדים.                              
"לחפש"  איננה  שהמטרה  להדגיש  חשוב 
אינם  וההורים  הילדים,  מעשי  אחר  ו"לעקוב" 

בתפקיד של פיקוח ואכיפה של חוקי המדינה. 
ההכשרה  תהליך  את  החלו  המתנדבים  ההורים 
לחודש,  אחת  מפגשים,  שלושה  על  המתפרש 
המהותיים  שונים  בתכנים  העוסקים  מפגשים 
היכרות  וכן  בשטח  נוער  עם  לעבודה  והכרחיים 
שונים  מקצוע  גורמי  עם  זו  הורים  קבוצת  של 

שתפקידם לסייע בעת הצורך. 
להצטרף  יקרים,  הורים  אתכם,  מזמינה  אני 
בקהילתכם  מעורבים  ולהיות  זו  לקבוצה 

ושותפים בעשייה חינוכית חשובה זו.
"לעולם אל תפקפקו ביכולתה של קבוצה קטנה 
ומחויבות  מחשבה  המקדישים  אזרחים  של 
היחיד  הדבר  זה  למעשה,  העולם.  את  לשנות 

שמשנה את העולם".
מרגרט מיד. 

לפרטים והצטרפות לסיירת ביישובך בת שבע  
Bat.sheva@rng.org.il 050-3030707

בית ספר לכדורגל ציפהורי לילה - הקמת סיירות הורים יישוביות
ברמת הנגב

הנגב  רמת  של  לכדורגל  הספר  בית 
התארח לטורניר כדורגל בדימונה בתאריך 
לכדורגל  הספר  בית  קבוצות   .11.12.17
אשר מתאמנות ביישובים במהלך השנה, 
משותפות  לקבוצות  בטורניר  התאחדו 
שהשחקנים  כך  כיתות,  לפי  בחלוקה 
גילם  בני  עם   פעולה  ושיתפו  הכירו 

מיישובים אחרים. 
של  הכדורגל  שחקני  את  גיבש  הטורניר 
מחלקת  מנהל  אבו  אלירן  הנגב.  רמת 
הספורט של דימונה וצ'רלי אלמלם ארחו 
את שחקני הכדורגל של רמת הנגב באופן 

יפה מאד ואנו מודים להם על כך.
חן מדמוני -  אגף קהילה וחינוך

תלמידי בי"ס בווגאס מוסרים ד"ש לתמידי משאבים. צילמה – לילך בלווייס

הכשרה לסיירת הורים. צילמה – בת שבע פטל לביאן

תכנית עבודה לשנת 2018 - מו"פ רמת הנגב 
כפי שאושרה בישיבת הנהלת מו"פ מתאריך 7.12.17

לעיתון המועצה שתי מטרות 
עיקריות:

• להביא לידיעת התושבים 
את הנעשה בתחומי המועצה 

באמצעות אגפיה השונים.

• לשמש במה לדעות, עמדות 
ותגובות התושבים לכתוב 

בעיתון וכן לפעילות המועצה 
בתחומים השונים.

אני מזמין ואשמח 
לקבל דעות, תגובות, 
או כל שתמצאו לנכון 

וראוי להתפרסם 
בעיתון.

יעקב שמול

הזמנה 
להגיב ולכתוב

חשיבותו של מגזין רמת הנגב
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 סביבה מקדמת בריאות – קורס לתושבים

"סביבה  בשם  תושבים  קורס  מתקיים  במועצה 
מקדמת בריאות". הקורס הוא ביוזמת אגף שפ"ה 
וסביבה במסגרת "בוחרים מקומי ואוכלים בריא"  
קואליציית   Negev Now קואליצית  ובמימון 
הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה המקדמת 
  Healthy place making-פרויקטים בתחום ה

וקידום אורח חיים פעיל ובריא.
רחבי  מכל  חברים  כעשרים  משתתפים  בקורס 
שבע(  ובאר  מרהט  אורחים  )ומעט  המועצה 
לקידום  הקשורים  נושאים  לומדים  אנו  ויחדיו 

בריאות וסביבה.
במהלך המפגשים למדנו על מזון מקיים, פגשנו 
את ד"ר אורי מאיר ציזיק שסיפר על הקשר בין 
כלכלה  על  שמענו  ובריאות,  כלכלה   – מקומיות 
מקומית מקיימת מאדר שטרן ונפגשנו עם יזמים 
בנושא בריאות, מזון וסביבה  מהנגב ומחוצה לו.

כמו כן, יצאנו לסיור, לפגוש את הזווית המקומית 
של יזמות בתחום בפתחת ניצנה: "שירת המדבר" 
–חוות צמחי מרפא ותבלין, "משק יוסף" – משק 
המגדל   – קפלן"  "משק  אורגנית,  חקלאות  של 
פטריות ונפגשנו לשיחה עם אוקסנה צמח בעלת 

מפעל "קסם המדבר".
נמצא  במועצה  בריאות  מקדמת  סביבה  קורס 
 Healthy place making קורס  עם  בקשר 
נדב  פרופ'  בהנחית  גוריון  בן  מאוניברסיטת 

דוידוביץ ומרכז הקורס לוטן קראון
תכניות  יוזמים  המשתתפים  מהקורס  כחלק 
כעת  והסביבה.  הבריאות  בתחום  ופרויקטים 

לקראת  ומתרגשים  היוזמות  תכנון  בשלב  אנו 
תחילת מימושן!

את הקורס מלוות ד"ר רותי ברגר מנהלת פרויקט 

חינוך  רכזת  אור,   – גל  ואורלי  מקיים,   מזון 
סביבתי, מאגף שפ"ה וסביבה.

כתבה: אורלי גל אור

סיור משתתפי הקורס ב"שירת המדבר". צילמה – אורלי גל אור

תכנית ל"חקלאות תומכת סביבה" במועצה אזורית רמת הנגב

אגף שפ"ה וסביבה במועצה קיבל לאחרונה סכום 
של 300,000 ₪ ממשרד החקלאות במסגרת קול 
כפי  התכנית  סביבה.   תומכת  לחקלאות  קורא 
תומכות  פעולות  במספר  תתמקד  שאושרה, 
סביבה בשטחים החקלאיים של המושבים קדש 
ברנע וכמהין, בשטח של כ- 4,866 דונם. שטחים 
אשר  הנגב  מערב  חולות  בשטחי  נמצאים  אלו 
מקובלים בקהילה המדעית - אקולוגית כשטחים 

הינה  שהתקבלה  התכנית  גבוהה.  רגישות  בעלי 
תחומים  בשלושה  המתמקדת  שנים  לחמש 

עיקריים: 
• הקמת פורום לשיתוף פעולה ארוך טווח ובר-

החקלאיות,  האגודות  האזור,  חקלאי  בין  קיימא 
מו"פ  וסביבה,  שפ"ה  אגף  האזורית,  המועצה 
עיבוד  להטמעת  החקלאות  ומשרד  נגב  רמת 
הגברת  הרלוונטיים,  בשטחים  קרקע  משמר 
השימוש בהדברה משולבת וצמצום ומניעה של 
זליגת חומרים חקלאיים מבתי הרשת והחממות 

אל בית הגידול הטבעי. 
• פינוי חממות ובתי רשת נטושים בשטח של כ- 
440 דונם וזאת בכדי לאפשר לקרקע להשתקם 

ולאפשר שימוש חקלאי חוזר בחלקות. 
•  טיפול וביעור מינים פולשים במרחב החקלאי. 
המערכת  השפעת  את  יצמצמו  אלו  פעולות 
החקלאית האינטנסיבית הקיימת במרחב זה על 
המערכת האקולוגית הרגישה של חולות מערב 

הנגב. 
לתכנית יתווסף נופך חינוכי - סביבתי אשר ישים 
דגש על חשיבות המשך החקלאות תוך שמירת 

הטבע והמגוון הביולוגי.

הילה קפלן, מנהלת אגף שפ"ה וסביבה

נחלת הכלל זה העניין של כולנו -  תכנית "חושבים עושים"

מטרה  אל  חוברים  משותפים  כוחות  כאשר 
התכנית  מעניינים.  דברים  קורים  משותפת 
המועצה  במרחב  פועלת  עושים"  "חושבים 
מהחציון השני של 2017. התכנית היא פרי יוזמתן 
של המועצה האזורית רמת הנגב והחברות כי"ל 
 - חברתיות  יוזמות  לקדם  במטרה  וקומיוניטי 
סביבתיות וליצור מרחבים משותפים קהילתיים, 

אם בפיזי ואם ברוח. 
קהילות,  בין  לחבר  מבקש  החדשני  המודל 
המכנה  כאשר  וארגונים,  גופים  תושבים, 
המשותף לכולם הוא הרצון להשפיע על הסביבה 
וקהילתית  אישית  חיים  איכות  למען  ולפעול 
שם  הם  אחריות  ונטילת  יזמות  יותר.  טובה 

המשחק.
עושים"  "חושבים  לתוכנית  שנגשו  היזמים 
לדבר  משוגעים  יצירתיים,  ונשים  אנשים  הינם 
ולעשייה.  אחריות  ללקיחת  גדולה  תשוקה  ועם 
המעניין הוא שלמרות שלרוב התושבים יש חצר 
גדולה  תשוקה  ישנה  הבית,  בגבולות  פרטית 
בנחלת  ולהשתמש  האינטימית  מהחצר  לצאת 
הכלל - המרחב הציבורי, לטובת מפגש קהילתי 
וביחד לעצב את הזהות המקומית של כל יישוב. 
ביחד, אפשר לייצר סיפור משותף של יישובים, 
המרחב.  את  שמעצבות  ואוכלוסיות  קהילות 

מבדלות אותו ביופי ובאיכות שלו.
ובמועצה  בירוחם  גם  שפועלת  התכנית,  חזון 
הנגב  לקהילות  לאפשר  הוא  תמר,  אזורית 
חברתי,  פעילות  מרחב  חוסן,  בעל  נגב  להוביל 

כלכלי וסביבתי שמצליח לקיים את עצמו ולייצר 
שותפויות  החיים.  תחומי  בכל  קיימות  ממשקי 
העשייה  העמקת  עם  אט  אט  במרחב,  שיתהוו 
חברתית- להעצמה  בהמשך  יובילו  המקומית, 

כלכלית של הנגב ושל הקהילות הפזורות בו.
האחרונים  החודשים  של  מאוד  קצרה  בתקופה 
לפי  אחד  כל  בשטח  לפעול  המיזמים  החלו 

תכניתו בשיתוף הקהילה סביבו.
היוזמות שהחלו לפעול הן:

קהילתית  גינה  שדה,  במשאבי  מפגש  חורשת 
בשיזף, 'אמץ עץ' במדרשת בן גוריון, סולם דיונה 
בבאר מילכה, "ממעבר למפגש"  - פלייסמייקינג 

גינה קהילתית בטללים. צילמה – אורלי גל אור

חי  פינת  גוריון,  בן  במדרשת  הציבורי  במרחב 
קהילתית בפתחת ניצנה, מרכז סדנאות בבוסתן 
ברביבים, דרך הפסמונים – טיפוח אזור המצפור 
בבאר  בבוסתן  חוץ  מטבח  בניית  ברנע,  בקדש 
החלה  כן,  כמו  בטללים.  קהילתית  וגינה  מילכה 
עבודה בטיפוח מרחב ציבורי ברתמים ומרחבעם.

בימים אלה אנו שוקדים על פרסום "קול קורא" 
חדשות  לפעולות  תקציב  עם   2018 לשנת 
המחזקות את איכות החיים והעשייה הסביבתית  
בדף  להתעדכן  מוזמנים  במועצה.  חברתית   -

המועצה ובפייסבוק ולהצטרף אלינו.
כתבה: אורלי גל אור
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עדכוני אגף 
שפ"ה וסביבה
קצת ממה שמתחדש וקורה אצלנו:

נגב  לאשכול  הכניסה  ממערך  כחלק   •
  29 יותקנו  הקרובים  בחודשיים  מזרחי, 
)שלב ראשון מתוך 38( פחים טמוני קרקע 
אשר יחליפו את הצפרדעים הקיימות היום 
הינו  זה  מהלך  המועצה.  וברחבי  בישובים 
המועצה  בשטחי  הנראות  מחיזוק  חלק 
,כמו כן נטפל בנושא המפגעים הסביבתיים 
הצפרדעים.  נוכחות  בעקבות  המיוצרים 
עובדים  הנדסה  ואגף  הקבלן  זה   בשלב 
לצאת  מקווים  ואנו  ההיתרים  כל  על  במרץ 

להתקנה ממש בקרוב.

המועצה  תצא  הקרובים  בחודשים   •
פחי  כל  חדשות.  מכולות   257 לרכישת 
כלי  טיב  את  לשפר  ע"מ  יוחלפו  הצפרדע 

האצירה הקיימים במועצה.

• כוח אדם נוסף למערך התברואה!!! תגידו 
שלום לאבי ביסמוט שהצטרף לצוות עובדי 
התברואה באופן רשמי. אבי תושב אשלים 
מזכירים  רבה.  הצלחה  לאבי  מאחלים  ואנו 
או  מים  דיגום  הדברה/  בעניין  פניה  שכל 
במזיקים  שמקורה  תברואתית  מצוקה  כל 
תיעשה פניה לאגף שפ"ה בלבד ואנו נדאג 

לשלוח את מי שצריך. יעל 052-3115319

לחמם  ממשיכים  שלנו  התחזוקה  עובדי   •
לסביבה  ולדאוג  והעיניים  הלב  את  לנו 
היינו  מה  ומוסי-  סלאמה  ונקיה.  מטופחת 

עושים בלעדיכם?? 

'חושבים עושים' – רשת יזמים חברתיים-סביבתיים

פותחת שעריה ליזמים שרוצים לקדם איכות חיים.
 קול קורא להגשת הצעות למיזמים מקיימים בנושא סביבה,

 קהילה ושיפור נראות היישוב.

מועצה אזורית רמת הנגב בשיתוף כיל למען הקהילה סיימה שנת פעילות 
ראשונה עם מיזמים ביישובי המועצה ונערכת לשנת 2018 עם תקציב 

לפעולות חדשות.

התוכנית מעודדת יצירת רשת יזמים חברתיים-סביבתיים ואזרחות פעילה 
לצד פיתוח איכות חיים תוך שימור המשאבים הטבעיים, שיתוף ציבור, טיפוח 

הקהילה והבטחת איכות חייהם של הדור הנוכחי והדורות הבאים.

בואו להשפיע 
וליצור קהילה חזקה ברמת הנגב

לפרטים נוספים, כנסו אל אתר האינטרנט של המועצה.
yaelg2@rng.org.il :הגשות עד ה-18 בפברואר, 2018 בחצות במייל
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יהדות, מקורות ודבר תורה - פרשת משפטים

קטנים  בפרטים  להתבונן  הוא  היופי  בעיניי, 
ולגלות משמעויות גדולות. הנה, פרשת השבוע, 
הרבה  הרבה  בחוקים.  עוסקת  'משפטים', 
הגדול  הסיפור  אחרי  קונקרטיים,  מאוד  חוקים, 
הר  מעמד  סוף,  ים  קריעת  מצרים,  יציאת  של 
סיני. למשל, התורה מתארת שני מקרים שונים 
שבהם נגרם נזק לרכוש, במילים האלה )שמות, 

פרק כ"ב, פס' 4-5(: 
"כי ַיְבֶער ִאיׁש ָׂשֶדה אֹו ֶכֶרם ְוִׁשַּלח ֶאת ְּבִעירֹו ּוִבֵער 
ִּכי  ְיַׁשֵּלם:  ִּבְׂשֵדה ַאֵחר, ֵמיַטב ָׂשֵדהּו ּוֵמיַטב ַּכְרמֹו 
ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה ֹקִצים ְוֶנֱאַכל ָּגִדיׁש אֹו ַהָּקָמה אֹו 

ֶדה, ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִער ֶאת ַהְּבֵעָרה": ַהּׂשָ
אדם  של  לשדה  נזק  גורם  אדם  המקרים  בשני 
אחר. במקרה הראשון מדובר בבעל חיים הזולל 
בשריפה.  מדובר  השני  ובמקרה  התבואה,  את 
פעם  ב.ע.ר.  השורש  מופיע  התיאורים  בשני 
במובן  ופעם  "בעיר",  המכונה  צאן,  של  במובן 
של אש. המזיק הוא "המבעיר" או המשלח את 
לתוצאה  לדעתי  רומז  המילולי  הדמיון  "בעירו". 
של  ואבדן  השמדה  המקרים:  בשני  הדומה 
והקונקרטי  הפיזי  הגורם  מהו  משנה  לא  רכוש. 
בלתי  שהתנהגות  היא  המרכזית  הנקודה  לנזק, 
אחראית של אדם גרמה לבֵעירה. התנהגות כזו, 
האדם  את  מאפיינת  ומשמידה,  זוללת  ְמַכָלה, 
כיצור הפועל ללא מעצורים, נשלט בידי תאוותיו 

וגחמותיו הפרימיטיביות. 
אמת  בתוכו  מכיל  אדם  של  זה  שלילי  אפיון 
מסוימת, אך לא מספיקה. צעד קטן נוסף במסע 

השלילי  בין  לאיזון  אותנו  יוביל  שלנו  המילולי 
לחיובי באופי האנושי. המשנה הראשונה בסדר 
א'(,  משנה  א'  פרק  קמא,  בבא  )מסכת  "נזיקין" 

אומרת כך: 
ְוַהַמְבֶעה  ְוַהּבֹור  ַהׁשֹור  נזיקים:  אבות  "ארבעה 
הרי  ולא  המבעה  כהרי  השור  הרי  לא  ְוַהֶהְבֵער. 
רוח  בהן  שיש  וזה  זה  ולא  השור  כהרי  המבעה 
וזה  זה  ולא  חיים  רוח  בו  שאין  כהרי האש  חיים 
שדרכן לילך ולהזיק כהרי הבור שאין דרכו לילך 

ולהזיק..." 
המילים  משחק  את  ממשיכה  כן,  אם  המשנה, 
חדשים...  לשיאים  אותו  ומביאה  התורה  של 
המזיקים הראשיים, הם בעצם שני צמדים: ׁשֹור 
ְוּבֹור מצד אחד, ַמְבֶעה ְוֶהְבֵער מצד שני. את השור, 
החוקים  מרצף  מכירים  אנחנו  וההבער  הבור, 
בשמות פרק כ"ב. אך מהו "מבעה"? האפשרות 
בתורה,  הפסוקים  לרצף  לחזור  היא  הסבירה 
לקרוא 'המבער', ואז הכוונה לאדם המשלח את 
מפרש  אכן  כך  שלו.  שאינה  בשדה  לרעות  צאנו 
זו  הבבלי  בתלמוד  וגם  הירושלמי,  התלמוד 
הפרשנות של שמואל. לעומתם, האמורא הבבלי 

רב מציע פירוש אחר: 
"מבעה זה אדם, דכתיב )שנאמר, ישעיה כא,12(: 
'ָאַמר ֹׁשֵמר ָאָתה ֹבֶקר ְוַגם ָלְיָלה ִאם ִּתְבָעיּון ְּבָעיּו".
וכך מסביר הרב עמיטל ז"ל, ראש ישיבת ההסדר 

הר עציון, את עמדתו של רב: 
השור  נזיקין:  אבות  'ארבעה  לכתוב  ניתן  "וכי 
והבור, האדם וההבער'? לפיכך בחר שלא לכנות 

הקולעים  מתיאוריו  באחד  אלא  בשמו  אדם 
"אם  ובקשה:  תפילה  מלשון  "מבעה",  ביותר: 
מכל  והיחיד  האחד  הוא  האדם  בעיו".  תבעיון 
הגדרה  יש  וכי  להתפלל...  היכול  עולם,  ברואי 
יפה יותר להגדיר אדם על מנת להבדילו מחיית 
'מׁשנן',  'לומד',  כאן  נאמר  לא  אכן,  השדה? 

'חושב', אלא 'מבקש'."
עמיטל,  יהודה  הרב  אדם,  לבני  נתן  )והארץ 

תשס"ה, עמ' 92( 
זולל  כ'מבער',  האדם  אופי  בין  קשר  יש  ואולי 
ומכלה כמו בעל חיים או אש, לבין אופיו כמבקש 
משמעות.  אחר  אינסופי  חיפוש  בתהליך  ומצוי 
אדם ביסודו יוצא מתוך עצמו אל מחוזות חדשים. 
זהו יסוד חיובי ורוחני, אך לעתים, כשלא מכוונים 
ונזק  פגיעה  לגרום  עלול  הוא  זה,  יסוד  ומרסנים 

לסביבה. 

ישי גזונטהייט.
הכותב הוא תושב רתמים מזה 7 וחצי שנים. מורה 
לתוש"בע בתיכון בבאר שבע, כותב דוקטורט 
בתלמוד באוניברסיטת בן גוריון ומנהל ייצור 
ומכירות ביקב רוטה. 

שבת בישוב דתי 19/1

ילדי כיתה ז' ברחבי המועצה זכו השבת )פרשת 
בא( לארח ולהתארח כחלק מתכנית שנת בר/בת 

מצווה המועצתית.
ילדי מרחבעם ורתמים אירחו בבתיהם את ילדי 
פיתחת  ילדי  בוקר.  ושדה  שדה  משאבי  טללים 
ניצנה התארחו בסנסנה. ילדי המדרשה יתארחו 

בקרוב בירוחם.
למדו  הכירו,  נפגשו,  הילדים  השבת  במהלך 
ארוחות  היהודית:  המסורת  פי  על  שבת  וחוו 
משפחתיות, תפילה בבית הכנסת , שיעורי תורה 

ופעולות של תנועת הנוער.
ההזדמנות  על  שמחו  והמתארחים  המארחים 
שבין  והשונה  הדומה  את  לראות  והופתעו 

הקבוצות, ובעיקר - זכו בחברים חדשים.
תודה לכל השותפים שסייעו בהצלחת המשימה!

שנזכה לעוד אירועים רבים משותפים.
כתבה: צליל פלזנשטיין. 
ילדי פתחת ניצנה מתארחים ביישוב סנסנה. צילמה – עמית ספקטוררכזת חינות בלתי פורמלי ברתמים

• נפגשים עם עידן לויד
בעקבות יציאת ספרו לאור "לחיות עם טורט" 

מוצ"ש 10.2.2018, כה' שבט תשע"ח בשעה 20:00 
ג'ומעה, מדרשת בן גוריון. 

• הצגה: במנהרה – תיאטרון גשר
יום רביעי 21.2.2018, ו' אדר תשע"ח בשעה 21:00 

אולם גולדה, קיבוץ רביבים.

מה בתרבות

• הרצאות יום א': 
 - למתבגרים  להורים  הרצאות 

"כיצד לגדל ילד חברותי?"
יום ראשון 4/2/2018 , 

בין השעות 20:30-22:30 ,  
מו"פ רמת הנגב.

• דני סנדרסון בהופעה 
יום חמישי 15/2/2018
פתיחת שערים 20:30

ברקה באר שבע.

הכירו את הקומונה - היכרות עם קומונות שונות ברחבי המועצה

מלגאית  מרכזת  אותו  חברתי  פרויקט  במסגרת 
מטעם מרכז הצעירים, נוי כהן, הועלתה הצעה כי 
בכל פעם תוצג קומונה אחרת על גבי דפי העיתון 
המועצתי אז קבלו אותם: קומונה א', הראשונה 

בקיבוץ שדה בוקר!

שנת  במסגרת  "גרעינרים".  תשעה  אנחנו 
היום  במהלך  עובדים  אנחנו  שלנו,  השירות 
בענפי הקיבוץ בהם חינוך ,לולים וצריף בן-גוריון. 
בקיבוץ  עובדים  אנחנו  הצהריים  אחר  בשעות 
בגינה הקהילתית, מכינים ארוחות ערב חגיגיות 
לחברי הקיבוץ, מפיקים פעילויות לילדים ובעיקר 

עוזרים ונמצאים תמיד איפה שצריכים אותנו.
במהלך השנה אנחנו לוקחים חלק פעיל במסגרת 
הקהילה,  בחיי  משתלבים  בקיבוץ,  החברתית 
מאוכלוסיית  נפרד  בלתי  חלק  אנחנו  וכרגע 

הקיבוץ. 

ואנחנו  ומגוונת,  ייחודית  שלנו  השירות  שנת 
נהנים בה מכל רגע ושמחים שיש לנו ההזדמנות 
להגיע, לעזור, להשפיע ולקחת חלק בדבר הגדול 

הזה.
קומונת קיבוץ שדה בוקר. צילם – יונתן לייבל

"חץ בנגב" – פרויקט חונכות
חץ בנגב הינו פרויקט התנדבותי בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים והמחלקה לנוער וצעירים אשר מעניק חונכות אישית לילדים בעלי צרכים 

מיוחדים ולאחיהם מתוך הבנה כי במשפחה בה יש ילד בעל צרכים מיוחדים, האחים לעיתים נדחקים הצידה.
השנה גויסו לפרויקט 9 חונכים, תלמידי התיכון לחינוך סביבתי כאשר מטרת החונכות היא הענקת זמן חוויתי לילד. לכל ילד מוצמד חונך לאורך כל 

השנה, אשר נפגש עימו אחת לשבוע לפעילות מהנה, משמש עבורו דמות משמעותית ומאפשר לו נראות ומשמעות. 
החונך מעניק לילד תשומת לב אישית וזמן איכות כאשר בבסיס החונכות עומד הקשר האישי הנרקם בין החניך לחונך אשר מאפשר העצמה של שני 

הצדדים ומקנה ערכים של פתיחות, סובלנות וקבלת השונה. 
החונכים בפרויקט מדווחים על עשייה משמעותית אשר מלמדת אותם רבות על עצמם ותורמת להם לא פחות ממה שהם תורמים לחניכים. 

שירן בשן- עו"ס, רכזת פרויקט חץ בנגב

בביצוע תזמורת אנסמבל פעמוני היד הישראלי "ענבלים"
ובשיתוף נגני כלי קשת 

מתוך התזמורת הקאמרית הישראלית.

מיוזמת מפעל הפיס

מופע לכל המשפחה

פעמוני הלב

• מופע לכל המשפחה: "פעמוני הלב" 
 17:30 בשעה  תשע"ח  אדר  י"ב   ,27.2.2018 שלישי  יום 

אולם גולדה, רביבים.
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

חדשנות בלמידה: כל תהליך שינוי מתחיל בשאלה "מה אם"

לה  הספרדי  שבאי  ואלהחרו  טייגו  סן  בכפרים 
אם  מה    - אם"  "מה  השאלה  נשאלה  גומרה, 
של  גבוהה  נשירה  יש  מדוע  ברצינות  נבדוק 
תלמידים בבית הספר המקומי? ומה אם נמציא 

מחדש את בית הספר כדי למנוע תופעה זו?
משרד  של  מוטיבציה  גם  פגשה  הזו  השאלה 
החינוך הספרדי, שזה מכבר רצה לקדם פדגוגיה 
חדשנית, ואז האי כולו - מורים, הורים, תלמידים, 
יצאו  מגוונים,  מוסדות  מנהלי  דעה,  מובילי 
החינוך  תמונת  בניית  של  אינטנסיבי  לתהליך 

העתידי, ובירור של מה שצריך להשתנות.
נקצר את הסיפור, שבוע אינטנסיבי של דיונים, 
חקר אמיתי של גורמי הבעיה, בירור ערכי, יצירת 
שותפויות, הבהרת תמונת העתיד ויציאה לדרך.

אם  מה  אם".  "מה  לשאול  החלטנו  אנחנו  גם 
הקונספט  על  יודעים  שאנחנו  מה  כל  את  נשנה 
לדבר  וננסה  מורה-תלמיד-חומר-מבחן,  של 
גמישות  יצירתית,  חשיבה  שת"פ,  יוזמה,  על 
את  נבנה  זה  וסביב  צוות,  עבודת  מחשבתית, 
התלמידים,  עם  הקשר  את  החינוכי,  המרחב 
את  התפקיד,  תפיסת  את  עצמם,  לבין  ובינם 

מבנה הכתה, את שעת ההוראה...
מזה  מתקיימות  הנגב  ברמת  הספר  בבתי 
שנתיים השתלמויות בית ספריות והשתלמויות 
אחרת,  הוראה  של  הקונספט  על  משותפות 
מבחינת  גם  המסורתית,  זו  על  תיגר  הקוראת 

המקום, המתודה, והקונספט כולו.
קראנו  בו  קורא",  "קול  שלחנו  השנה  בתחילת 
למורים ולגננות להציע תהליכי הוראה חדשניים, 
הוראה  אלא  שיא",  "יום  לא  "פרוייקט",  לא 
סימטרית  מתפיסה  אחרת,  מתפיסה  הנובעת 
של התלמידים והמורים, הוראה המניעה עבודת 
צוות של תלמידים, למידה המכוונת באופן עצמי, 
הצטרפות  המאפשרת  וסקרנות,  עניין  מתוך 
לתאר  שהיטיב  המסורתית,  זו  ולא  וולונטרית, 
היודע  האדם  בכתה  "רק  המחנכים:  אחד  אותה 
שואל את השאלות ומצפה מאלו שאינם יודעים 

לענות.."
ומגני  הספר  מבתי  ומחנכות,  מחנכים   20 כ 
הצעות,  לנו  ושלחו  הכפפה  את  הרימו  הילדים 
אחרת  תפיסה  הכוללת  הצעה  לכל  נעננו  מתוכן 
המעודדות  יצירתיות,  הצעות  ההוראה,  של 
ומערבות  הקהילה  את  כוללות  צוות,  עבודת 
מחנכים ממס' מוסדות -  זכו לניקוד גבוה יותר. 
הצטיידות,  לטובת  במימון  זכתה  כזו  הצעה  כל 

הסעות ועוד.
את  להציג  הדרך  פורצי  המחנכים  כל  את  הזמנו 
כיום,  יערי,  יריב  את  למפגש  הזמנו  יוזמותיהם. 
מנהל בי"ס יחד בשכונת ג'סי כהן בחולון, שהיה 
שותף בהקמת בתי הספר "אדם וסביבה" בקיבוץ 
הציגו  המחנכים  אולגה.  בגבעת  ו"גבעול"  געש 
בשאלות  אותגרו  למשוב,  וזכו  רעיונותיהם  את 
ובכיווני חשיבה נוספים, ויצאו עם הרבה השראה 

והבנה ששינוי הוא אפשרי.

קבלו את נבחרת המחנכים והמחנכות פורצי הדרך 
תשע"ח:

עינת עמר ותניר טל דגני, מחנכות כתה ב' בבי"ס 

מחולקת  השנה  כל  למידה".  "שבועות   – צין 
באופן  נושא  נלמד  שבוע  בכל  כאשר  לשבועות, 
תורמים  המקצועות  כל  אינטרדיסציפלינרי. 
לעונות  בהתאם  הנושאים,  של  מוכללת  להבנה 
השנה, לחגים, לתכנים המעסיקים את הילדים. 
טקסטים  חשבון,  וכתיבה,  קריאה  לומדים  כך 
וגאוגרפיה,  היסטוריה  מדעים,  ואפילו  בשפה, 
ועוד..  ירח  אור,  תפוחים,  כמו  נושאים  סביב 
המורות והתלמידים לומדים ומפתחים יחד את 

הנושאים.

 – סיני  נגב  בי"ס  א',  כתה  מחנכת  ז'ורנו,  מור 
מור  של  בכיתה  למידה".  במרחבי  "למידה 
שולחנות,  ליד  בזוגות  יושבים  לא  התלמידים 
ואין להם מערכת שעות. היום זורם, והתלמידים 
שחלקם  שונים,  למידה  מוקדי  בין  עובדים 
לימודיים  חלקם  מחקריים,  חלקם  משחקיים, 
במרחבים  נמצאים  ילדים  יצירתיים.  וחלקם 
ידי  על  מוכוון  באופן  ביניהם,  ועוברים  השונים, 

המורה או עצמאי.

ערן אלוש, מחנך כתה ו', בי"ס משאבים – "רדיו 
רצון  מתוך  נולד  ליוזמה  הרעיון  ספרי".  בית 
את  להשמיע  הספר  בבית  לתלמידים  לאפשר 
ציבורי,  בפורמט  דעותיהם  את  ולהביע  קולם 
על  ולהשפיע  לשנות  ויוזמה  אקטיביות  מתוך 
העבודה  באמצעות  אותם.  שמעניינים  נושאים 
לומדים  חוקרים,  ילדים   - הרדיו  בתחנת 
דעה  מגבשים  שונים,  בתחומים  ומעמיקים 
השונים.  התכנים  את  להעביר  כיצד  ולומדים 
באופן כזה עוסקים בשפה בדרך יצירתית, מתוך 

עולמם הפנימי ומתוך ענין והנאה.

סיפורים,  "אנשים,   - במדבר  בוסתן  בי"ס 
וחלק  מהקהילה,  חלק  הוא  ביה"ס  קהילה". 
באמצעות  נעשית  הלמידה  בתכנית  משמעותי 
קהילת  עם  משותפת  ופעילות  מפגשים  קיום 
רמת הנגב. הילדים יוצאים ופוגשים את האנשים 
הרלוונטיים  במקומות  או  השונים  בישובים 
תוך  אמצעי,  בלתי  באופן  וחווים  לסיפורים, 
כך  בעבודתו,  למספר  סיוע  או  משותפת  יצירה 
ועניין  השראה  כמקורות  הדמויות  משמשות 
הילדים  בין  הקשר  את  ומחזקות  הילדים,  עבור 

לקהילתם.

שולי ארליך מגן הדס במשאבי שדה, הכרות עם 
הקהילות המגוונות במרחב באמצעות מפגשים 
משאבי  משאבים,  בי"ס  קהילת  עם  דוריים,  בין 

שדה, שיזף וחוות השחפים.

אושרית כהן מרתמים  - התנסויות במדע מזוויות 
נושאיים,  מדע  ימי  במסגרת  ומעניינות  חדשות 
צינורות  האדם,  בגוף  )צינורות  צינורות  למשל 
בצומח,  צינורות  קול,  כמעבירי  צינורות  מים, 

צינורות בטכנולוגיה ועוד(..

עפרה גן אלון במדרשת בן גוריון – ילדים מלמדים 
ילדים מדעים ואומנות – יוזמה שפותחה בשיתוף 

הילדים  שילמדו  לאחר  לפיה,  בגן,  הילדים  הורי 
כדי  ערכות  יכינו  ואומנויות,  מדעים  של  תכנים 
המשותף  ובמפגש  אחרים,  מגנים  ילדים  ללמד 

יחלקו את החוויות והידע.

טלי ברונר ואיילת סטקבק, בי"ס צין – למידה רב 
תחומית - בניית הצגת תיאטרון בובות באנגלית. 
הפרויקט משלב בתוכו בנייה של בובות,  כתיבה 

של הטקסט,  הופעה בפני קהל.
כמו כן משולבים בתוך הפרויקט תכנים ממקצוע 

המדעים,  אותם ילמדו התלמידים בצורה
חווייתית תוך כדי בניית ההצגה. כאשר הילדים 
צוברים  הם  מגרונן,  ומדברים  בובות  מפעילים 
את  ללמוד  צריכים  לא  הדבורה,  בשפה  בטחון 
באופן  בתכנים  ופוגשים  באנגלית  הטקסט 

חווייתי.

צוות אנגלית, בי"ס משאבים- התבוננות בסביבת 
ידי מתן  הלמידה באנגלית - עיצוב הסביבה על 
שמות ויצירת אוצר מילים בעזרתו יוכלו הילדים 

להתמצא בסביבתם.

טלי ברונר, שרונה גל, מאיה תנורי, בי"ס צין- סיור 
בשפה  סיור  בונים  תלמידים   – חלום  בעקבות 
בן  של  חלומו  התגשמות  בעקבות  האנגלית 
וחקר,  למידה  של  מעמיק  תהליך  לאחר  גוריון, 

ובסופו, מדריכים קבוצות דוברות אנגלית.

נטלי לביא, מחנכי כיתות ה', ו', ואביטל בן שלום, 
בי"ס צין –  מתחקים אחר דמויות מופת במדינת 
והתחקות  חקר  תהליכי  זו,  ביוזמה  גם  ישראל. 
הקשורים  שונים  בתחומים  מופת  דמויות  אחר 
של  העניין  לתחומי  בהתאם  ישראל,  למדינת 
התלמידים, יסתיימו בהפקת תערוכה אשר תציג 

את פועלם ואת הישגיהם.

הקמת   – קהילתית  גינה   - טללים  גן  זריז,  ציפי 
מרכז מבקרים בהם הילדים הפעוטים של טללים 
עצים,  ירקות,  צמחים,  בגידול  פעיל  חלק  ייקחו 
הקמת  השנה,  כל  לאורך  אחריהם  וחקר  מעקב 
פינות צפרות, האכלת ציפורים, הכרת הציפורים 
- מזדמנות או קבועות שיגיעו לגן, הקמת גינת 
פרחים המושכת פרפרים ומעקב אחריהם.                      

עדן אחיטוב, בי"ס משאבים – בתי ספר תאומים- 
גומלין  קשרי  יצירת  תוך  אינטגרטיבית  למידה 
למידה  גם  זו,  ובדרך  וגאס,  בלאס  ספר  בית  עם 

ושימוש בשפה האנגלית.

החינוך,  מערכת  בכל  המהפכה  שתתרחש  עד  אז 
אנחנו נייצר לנו את המהפכה המקומית שלנו, ואני 

מקווה שזוהי רק ההתחלה.

ספי מלכיאור – מנהלת אגף קהילה וחינך.

עטור  מאחוריו,  שנותיו  מרבית  צעיר,  לא  כבר 
של  האהוב  הבן  לא  כבר  ותארים.  פרסים  זרים 
של  הרוחני  המורה  לא  כבר  הישראלית,  החברה 
עוז  מעמוס  לצפות  היה  אפשר  השמאל.  מחנה 
בכורסת  ישקע  הנוסטלגיה,  בשמיכת  שיתעטף 
חדרו שבתל אביב ויניח לחורף הישראלי להמשיך 
הרי  בעצם?  לא,  ומדוע  לחלונו.  מחוץ  להשתולל 
אוזניים  מחרישת  כשהרוח  בחוץ  לחפש  יש  מה 
ואנשים זרים ממהרים לשוב לבתיהם? מי יקשיב 
לשמוע  זמן  יש  למי  משהו?  לומר  כשתבקש  לך 
דעות שונות? הנביאים כבר מתו, או שהם סתם 

רועדים על ספסל בגשם.
עוז,  יוצא  האלו  הקרים  הרחובות  אל  דווקא 

ספרו  עם  פעם,  שכונה  כפי  מערד'  'האורקל 
 .)2017 כתר  )הוצאת  לקנאים"  "שלום  האחרון 
ספרון כיס בגודלו, לא בעל נפח כי אם בעל משקל. 
לא  האדם,  עוז  עוז.  של  קולו  עולה  הספר  מתוך 
מבקש  ברוח,  נישא  קולו  המחבר.  לא  הסופר, 
קריאה  הוא  ה"שלום"  קשבת.  אוזן  למצוא  אולי 
דווקא  אלא  הדומים  עם  לא  להדברות.  לשיחה, 
ביותר, עם הקנאים, עם  והרחוקים  עם האחרים 
גם  הוא  "שלום"  אבל  הקיצוניים.  עם  הפנאטים, 
ואולי  מתפצלות.  שהדרכים  לפני  פרידה,  מילת 
עם קנאים אין ברירה אחרת אלא לעקור אותם, 

לבער אותם ולא לפגוש אותם יותר.
רצון  בין  הזה  המתח  עם  מתמודד  כולו  הספר 
במפגש ובין דחייה ונפרדות. עוז לא תמיד מצליח 
הוא  אך  הפנאט,  אל  האחר,  אל  מבט  להישיר 
נואש,  הזה, הספק  בניסיון  ויש  כוחו.  בכל  מנסה 

ספק מעורר השתאות, ספק נאיבי עוצמה רבה.
עוז לא מוותר ומתעקש להשמיע אמירה חריפה 
שדווקא  ויודע  קוראיו  את  מכיר  הוא  וברורה. 
בציבור הליברלי, לשון נחרצת שעמדותיה חורגות 
זרה  כשפה  נשמעת  הפוליטית  התקינות  מגבול 
מושיט,  הוא  ידיו  את  שתישמע.  אסור  וכמעט 
גם  הכיוונים  לכל  יורה,  הוא  חציו  את  שמא  או 
אל מזרחה לירדן, מעבר לגדר, מעבר לקו הירוק 
לבתי הקפה לתיאטראות למסעדות הטבעוניות 
נמצאים  מבהיר,  הוא  קנאים,  השלום.  ולמחנה 
הפנאטיות,  זרע  המתרס.  צדדי  ובכל  מקום  בכל 
השקוע בכל אדם, עולה ופורח מהשילוב הממאיר 
דמיון  חוסר  סנטימנטליות,  עודף  אטימות,  של 

וחוסר הומור. 
על כריכת הספר תרשים של שלושה עצי מחט, 
ומשותפת.  פרועה  צמרתם  אך  נפרדים  גזעיהם 

המאמרים  שלושת  כנגד  העצים  שלושת 
המבוססים  מאמרים  הספר,  את  שמרכיבים 
גם  העצים  שלושת  אך  עוז.  שנשא  הרצאות  על 
כביטוי לתפיסתו של עוז את החברה הישראלית. 
אין שורש אחד.  אין בעלות אחת,  גזע אחד,  אין 
עוז לא מוותר על תרבות ישראל לטובת היהדות 
ומורכבת  כוללת  תפיסה  מציג  אלא  ההלכתית, 
של שותפות, מחלוקות וויכוחים הדדיים. בימים 
מתחדשת  ליהדות  פונים  רבים  חילונים  בהם 
בכדי לחזור ולהרגיש ביתיים ביהדותם, עוז מזכיר 
החילונית  שהיצירה  שכחנו,  שכבר  מה  את  לנו, 
היא גזע מאותם גזעים שמתוכם צמחה וצומחת 

התרבות שלנו. 
חדשה  בשורה  אין  הזה,  בספר  מסעיר  גילוי  אין 
שמחתי  כך  בשל  דווקא  אולם,  נשמעה.  שטרם 
לקרוא אותו. בשל האומץ לומר את המובן מאליו, 
והעידון  התחכום  מגמות  נגד  לצאת  האומץ 
המסתייג  השיח  נגד  העת.  כל  המשתכללות 
תמיד, הנמנע מסימני קריאה. נגד השיח הסובלני 
אפשר  ומשכיח.  משתיק  אלא  שאינו  לכאורה 
ולהעיר  לקנאים"  "שלום  הספר  את  לקרוא 
בסרקזם על תמימותו, על מסקנותיו השמרניות, 
נחשוב  אם  אך  הזמן'.  'רוח  את  לקבל  סירובו  על 
על כך, הגיחוך תמיד היה נשקו של הקהל הצוחק 
אל מול הנביא העומד ברחובה של עיר, צועק את 

משנתו כנגד הרוח.

עמיחי הס
עמיחי ומשפחתו גרים בישוב שיזף משנת 2013. 
מחנך ומורה למתמטיקה בבית ספר התיכון אורט 
ספיר בירוחם. תואר שני במקרא, האוניברסיטה 

העברית. 

קראתי ספר ואני ממליץ/ עמיחי הס

סדנא למתן מענה ראשוני בחירום

תפקידי  לבעלי  סדנא  התקיימה  האחרון  בחודש 
היישובים  החירום  בצוותיי  ורווחה  קהילה 
ראשונית  להתערבות  כלים  מתן  שמטרתה 
נציגים  השתתפו  בסדנא  חירום.  בזמן  נפשית 
תיאורטי,  לימוד  כללה  והיא  רבים  מיישובים 

התנסות ותרגולים. 

הצוותים  להכשרת  גדולה  חשיבות  רואים  אנו 
להכשרתם  פועלת  והמחלקה  השונים  בתחומים 

ולתרגולם.

המחלקה  של  העבודה  תפיסת  מתוך  וזאת 
לשירותים חברתיים בחירום כי בזמן אמת צוותי 
החירום היישוביים ידרשו למתן המענה הראשוני 

לקהילה עד להגעת גורמי המקצוע. 
רתומים  אשר  בקהילה  למתנדבים  מודים  אנו 

בשגרה להכשרה לזמן חירום. 

שלומית ולרשטיין
עו"ס, מרכזת תחום צח"י וחירום במחלקה 
משתתפים בסדנת מתן מענה בשעת חירום. צילמה – שלומית ולרשטייןלשירותים חברתיים. 
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מפגש מקצועי של תיירני הר הנגב עם בכירי משרד התיירות

ביום ג' 16.1.18, נערך מפגש עבודה מקצועי בין 
תיירני הר הנגב לבין בכירי משרד התיירות, שעלו 
למצפה רמון, על מנת לעדכן ושתף את התיירנים 
בתפיסת העולם המקצועית של המשרד לשנים 

הקרובות.
צוקים,  במסעדת  נאספו  בבוקר,   10:00 בשעה 
רמון,  מכתש  מצוקי  של  המרהיב  הנוף  מול  אל 
למעלה משבעים תיירנים מרחבי הר הנגב, שבאו 
למפגש לשמוע ולהתעדכן. מדובר ביוזמה חדשה 
וברוכה של אמיר הלוי - מנכ"ל משרד התיירות, 
של  התיירותיים  השירותים  את  להנגיש  שבחר 
המשרד לתיירנים ברחבי הארץ. כנס זה שנערך 
השלישי  היה  רמון,  במצפה  החולף  בשבוע 
במספר שעורכים אנשי המשרד לתיירנים ברחבי 

הארץ. 
בעלי  כעשרים  למפגש  הגיעו  המשרד,  מטעם 
תפקידים בכירים, ובהם מנכ"ל המשרד מר אמיר 
הלוי וסמנכ"ל התשתיות מר דורון אהרון, כשהם 
מלווים במנהלי אגפים ואנשי מקצוע מכל אגפי 
ובהם: אגף תשתיות, אגף שיווק, אגף  המשרד, 
אנשי  תיירות,  ליזמי  סיוע  אנשי  התייר,  חוויית 
התיירות  קידום  על  הממונה  הכפרית,  התיירות 

המדברית - מר אורי שרון ועוד.
אלקרנאווי  וסמי  ג'לאל  של  וטעים  נדיב  אירוח 
צוקים  ומסעדת  לכולנו,  המתין  המקום,  בעלי   –
המקום  את  שגדשו  התיירות,  באנשי  נתמלאה 

ומילאו כל כיסא פנוי.
הנגב,  הר  לתיירות  השותפות  המועצות  ראשי 
ערן דורון )רמת הנגב( ורוני מרום )מצפה רמון(, 
ולאחר  הכנס,  את  לפתוח  הכבוד  את  קיבלו 
חזונם  את  פרסו  המשתתפים,  לכל  ברכות 
התיירותי למרחב שלנו בקצרה, והפגינו בקיאות 
בענף  המתרחש  כל  עם  מעמיקה  והיכרות  רבה 

התיירות המקומי.
משנתו  את  פרס  הלוי,  אמיר   – המשרד  מנכ"ל 
השיווקיים  ההישגים  את  והציג  המשרד,  של 
המרשימים של השנתיים האחרונות, אשר שינו 

לחלוטין את מפת התיירות בישראל.
גידול מרשים מאד בתיירות הנכנסת לישראל   •
- שיא של כל הזמנים, כשבשנה החולפת, הגיעו 

לארץ 3,860,000 תיירים ומבקרים.
בשנת התיירות  הנוחתים  תיירים   250,000 כ-   •
פוטנציאל  ומהווים  הדרומי,  עובדה  בשדה  הזו 

חשוב ומעניין לתיירות המדברית.
בתמנע,  החדש  התעופה  שדה  של  פיתוחו   •
בעתיד  תיירים  מיליון  חצי  לקליטת  שייערך 

הקרוב ומיליון תיירים בטווח הבינוני.
• פיתוח מוצר תיירותי מדברי בשילוב עם מנהלי 

התיירות המדברית ובהובלת תיירות הר הנגב.
במשרד,  התשתיות  סמנכ"ל   - אהרון  דורון  מר 
הסביר כיצד יש לקדם יוזמות תיירותיות ואחרות 

מול גורמי ממשלה ושלטון. 
הנגב, עדכן את  הר  - מנהל תיירות  שחר שילה 
המשתתפים אודות קונספט "המדבר הידידותי" 
מדברית  תיירות  לקידום  האזור  מתארגן  וכיצד 

נכנסת.
ממנהל   - שלום  שר  בועז  גם  נכחו  במפגש 
רכז   - לימון  יואש  ניצנה,  בפתחת  התיירות 
השטח של תיירות הר הנגב ונטע שחם - מנהלת 
תיירות  של  התיירותית  והאופרציה  הפרויקטים 

הר הנגב. 
בהם  עגולים"  "שולחנות  מפגשי  נערכו  בסיום, 
פגישה  זאת,  שביקש  תיירן  לכל  התאפשרה 
אישית עם בעלי התפקידים שעימם היה מעוניין 

להיפגש.
הכנס הוכתר בהצלחה גדולה והתיירנים החמיאו 

לאנשי המשרד על עבודתם הברוכה.

שלכם. 
צוות תיירות הר הנגב: נטע, יואש, בועז ושחר

מפגש עם בכירי משרד התיירות. צילמה – נטע שחם

"מה תרצה להיות כשתהיה גדול?!" – ייעוץ והכוונה במרכז הצעירים.

קלה  הייתה  הזו  השאלה  הילדים  בגן  כשהיינו 
והחיים  להחליט  כשצריך  בוגר  בגיל  ופתאום 
חד- תשובה  אין  לרובנו  יותר  למורכבים  הפכו 

משמעית. 
או  הלימודים  במסלול  בחירה  כיום  לצעירים 
במקצוע הנכון היא אתגר גדול. זו אחת הבחירות 
בחיינו  לעשות  שעלינו  והמורכבות  החשובות 
יחד  רבות.  שאלות  בפני  אותנו  מעמידה  והיא 
כיום המון אפשרויות לימודים  עם זאת קיימות 
בארץ - תואר ראשון, תואר שני, אוניברסיטאות, 
מכללות מתוקצבות, מכללות שאינן מתוקצבות, 
לימודי תעודה, קורסים מקצועיים, וקשה מאוד 

לעקוב ולהכיר את כל האופציות. 
כחלק מהפעילות של מרכז הצעירים רמת הנגב 

מסלול  לבחירת  והכוונה  בייעוץ  עוסקים  אנו 
לימודים וקריירה. 

תהליך הייעוץ מאפשר לחשוב בצורה ביקורתית 
על הרצונות, היכולות, השיקולים והצרכים שלנו 
בשילוב עם חשיפה לאפשרויות הלימודים בכל 
המוסדות בארץ והיכרות מעמיקה עם מקצועות 

אשר רלוונטיים עבורכם.
בישראל  מהסטודנטים  כ-30%  הידעתם? 
מהלימודים  פורשים  או  מקצוע  מחליפים 
חלק  תהיו  אל  אז  הראשונה,  השנה  לאחר 
בביטחון  ללמוד  והתחילו  מהסטטיסטיקה 

שבחרתם נכון.
לפרטים והרשמה:  גל ליטמן. רכזת פיתוח 
קריירה, מרכז צעירים רמת הנגב
gal@rng.org.il  ,054-5880212Matthew Paul Argall :קרדיט לתמונה

מקבל  הערבים  ובפי  מגוונים,  מראות  צין  לנחל 
ועד  רמון  מאזור  העליון  בחלקו  שונים:  שמות 
עבדת  ליד  ואדי-א-נפח,  נקרא  עבדת  לאזור 
נקרא ואדי-עבדה, באזור עין עבדת נקרא ואדי-
ובהמשך  המליחים  מימיו  בגלל  מור(  )עין  מורה 

נקרא ואדי-פוקרה )הנחל העני( במים ובמרעה.
יחסית.  ורחב  מתון  בערוץ  לרוב  מאופיין  הנחל 
מעט צפונית לעבדת הנחל נופל לקניון עמוק וצר 

)עין עבדת( ופונה פנייה חדה מזרחה.

 צין עליון לאחר הגשם

מתייחס  כאן  המתואר  המסלול 
לקטע שבין קניון עין עבדת לעיר 
במתינות  ועולה  עבדת,  הנבטית 

במעלה הנחל. 
מספר פרטים על נחל צין :

ק"מ.  כ-120  שאורכו  אכזב  נחל 
אגן ההיקוות שלו מתחיל ממערב 
להר אריכא לאורך המצוק הצפוני 
לאחר  רמון.  מכתש  של  מערבי 
מוואדי  ניזון  הוא  ק"מ  מספר 
גם מערוצי  ניזון  ובהמשך  אריכא 
ונחל  נפחא  נחל  של  הנחלים 
הנחלים  ערוצי  הצטברות  עבדת. 
אחד  היא  אחד  נחל  לערוץ  הללו 
שיטפונות  להיווצרות  הגורמים 
רבע  הנחל  עבר  בטרם  עוד 

מאורכו.
קטע הערוץ המתואר כאן מתמלא 
רבות  שכשוך  ובריכות  מים  בגבי 
בנחל  וזרימה  גשם  אירוע  לאחר 
והופך את המסלול לגן שעשועים 
כייפי ורטוב בעיקר אם אנו זוכים 

לימי שמש לאחר מכן.
כמעט   18/1 ב  צולמו  התמונות 
שבועיים לאחר הזרימה האחרונה 
בנחל שהיתה מאוד חלשה ועדיין 

הצליחה למלא גבים רבים. 
תיאור המסלול – 

לנקודת  לחזור  וניתן  כיווני  חד  הוא  המסלול 
ההתחלה או לסיים באחת משתי נקודות יציאה 
בחנייה  מתחיל  כאן  התיאור  הערוץ.  במעלה 
)כניסה  עבדת  עין  הלאומי  הגן  של  העליונה 
בחניון  להסתיים  ויכול  המועצה(  לתושבי  חינם 
או בתחנת הדלק עבדת  )כ-2.2 ק"מ(  המחצבה 

)כ-4.3 ק"מ(.
המסלול  לאורך  ויוצאים  החנייה  את  עוזבים 

עבדת.  עין  של  לקניון  התצפית  לכיוון  הכחול 
כאן נוכל לראות את הקניון העמוק והצר שנוצר 
ניתן  מהתחתרות הנחל בסלע. בתחתית הקניון 
ממימיו  המתמלאות  המים  בריכות  את  לראות 
דואים  נשרים  יונים,  להקות  מעריף.  עין  של 
ויעלים מקפצים על קירות המצוק משלימים את 

התמונה.
המרשים  המפל  של  האחורי  לחלקו  בצמוד 
דרום  לכיוון  הכחול  המסלול  לאורך  ממשיכים 
מזרח. במהלך הקילומטר הראשון שלאחר המפל 
ניתקל במד שיטפון, לאחר מספר עשרות מטרים 
המזרחית  בגדה  מים  בור  של  פתח  לראות  ניתן 
אולם  בסחף  סתום  הבור  הנחל(.  לערוץ  )קרוב 
בעבר שימש כמאגר מים חשוב. לאורך עשרות 
טבעיות,  מערות  לזהות  ניתן  הבאים  המטרים 
מטמורות ואף ציורי סלע על גבי סלעים מכוסים 

פאטינה.
היא  המסלול  של  הגדולה  שהאטרקציה  כמובן 
עמוקות(  להיות  יכולות  )שחלקן  הבריכות 
"להיעלם"  עלולות  שהוזכרו  הנקודות  יתר  וכל 

בעקבות הדילוג מבריכה אחת לשנייה.
לאחר כ2.2 ק"מ בהמשך המסלול ניתן לעזוב את 
המסלול לחניון המחצבה שנמצא ממזרח לערוץ. 
למי שמעוניין להמשיך, המסלול משנה את צבעו 
לירוק וממשיך לעלות עם ערוץ הנחל דרומה עד 
למפגש עם כביש 40. מכאן אפשר לעבור לשביל 
הר הנגב לאורך כביש 40 עד לתחנת הדלק עבדת.

נתוני המסלול – 
מעין מעריף ועד לחניון המחצבה – 2.2 ק"מ

מעין מעריף ועד לתחנת הדלק עבדת – 4.3 ק"מ
מסלול קל ומתאים למשפחות

רכב  השארת  או  הדרך  באותה  וחזרה  הליכה 
בחניון המחצבה או בתחנת הדלק עבדת.

כתב וצילם: אבי עטר, מנהל ביס"ש שדה-בוקר

מסלול טיול

היערכות צח"י בישובי פתחת ניצנה

פעילים  צוות  הוא  ישובי,  חוסן  צוות   – צח"י 
מנת  על  בסיסית,  הכשרה  שעברו  ומתנדבים 
מטרת  היישובי.  הקהילתי  החוסן  את  לקדם 
הקהילה  היערכות  את  ולשפר  להכין  הצוות 
צוות  ולהוות  משבר  מצבי  עם  להתמודדות 

התערבות וסיוע בזמן זה.

בישובי  הצוותים  נדרשו  האחרונות  בשנים 
בעלי  חירום  באירועי  לפעול  השונים  המועצה 
לרוב  לשמחתנו,  כאחד.  ואזרחי  ביטחוני  אופי 
שגרת החיים מצליחה להתנהל כסדרה, אך ידענו 
לצערנו גם מקרים של אזעקות, תאונות דרכים, 

התרעות ביטחוניות, מקרי אובדנות ועוד. 

תושבי אזור פתחת ניצנה בפרט, חשים לעיתים 
המתרחש  לאור  ביטחונית  התרחשות  תכופות 
שיתכן  וההערכות  הגבול  של  השני  בצידו 

והאיומים יהפכו לממשיים.
בשנים האחרונות המחלקה לשירותים חברתיים 
ומיפוי  הערכה  מקיימים  הביטחון  ומחלקת 
בישובים  הצוותים  צח"י.   של  מתמיד  צרכים 
תהליכים  כעת  עוברים  ניצנה  בפתחת  השונים 
מידע  ואיסוף  הצטיידות  האדם,  כח  ריענון  של 
לתיק הפעלה מסודר. במקביל אנו מסייעים להם 
להגביר את מידת המוכנות שלהם לשעת חירום 

על ידי הכשרה ותרגול. כחלק מהתהליך, 

עלתה הבנה שסוגיות רבות העומדות על הפרק 
וישנה  כולו  ניצנה  פתחת  לאגן  משותפות  הינם 

חשיבות לשיתוף פעולה מתמיד בין הישובים. 

ב-7/1/18 נערך מפגש משותף לצוותים בפתחה, 
במהלכו התקיימה הדרכה משותפת ותרגול לכל 
נאספו  והפערים  הלקחים  בנפרד.  יישובי  צוות 

לשיח משותף בהנחיית קב"ט המועצה, מוטי זנה, 
המפגש  חברתיים.  לשירותים  המחלקה  וצוות 
שהתקיים  גדול  מועצתי  לתרגיל  הכנה  היווה 
10/1/18 והתמקד בתרחישים ביטחוניים לישובי 
באופן  תיפקדו  השונים  הצוותים  הפתחה. 
אחראי ומקצועי במהלך התרגילים, נראה שרמת 
המוכנות האזרחית עלתה מדרגה, עם זאת עדיין 
יתקיימו  הקרובים  בשבועות  רבה.  עבודה  ישנה 
מפגשים נוספים של הצוותים עם גורמי החירום 
את  לחזק  מנת  על  המועצה,  ובאגפי  בשטח 

שיתוף הפעולה בשגרה ובחירום. 

התושבים,  אליכם  פונה  הנני   הפתחה,  כעו"ס 
אתם  בה  לקהילה  ומיכולתכם  מזמנכם  לתרום 

חיים ולהצטרף לצח"י ביישובכם.

לירון גנס. עו"ס מרחבי פתחת ניצנה
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במשמרת  שלה  המתוקה  שהנקמה  אמרה  גולדה 
מה  יזדקנו.  הם  שגם  "העבודה",  של  הצעירה 
וחמש  השמונים  את  עברו  כבר  חלקם  לכם  אגיד 
ורבים מהם הלכו לעולמם בתור חברים במשמרת 

הצעירה...
לא  אומר:   אני  מאיר  ובגולדה  שלכם  באימא 
פרסומת  זו  לצעירים.  שייך  באמת  העולם  כול 
החברה  על   כשמסתכלים  אבל  למכירות,   טובה 
אנשים,  אלפי  עשרות  שיש  רואים   הישראלית, 
שהגיעו לא באשמתם הישירה, לגיל פנסיה ואצל 

רבים מהם ניתן לומר: לא נס לחם.
כמה  ומצאתי  סביב  הסתכלתי  תשובות  בחפשי 

טיפוסים בקרב הגמלאים שעדין יחשבו חיוניים:
ונשחקו,  קשה  כך  כול  שעבדו  שמרוב  כאלה,  יש 
ויגידו  גמורה,  בבטלה  החיים  את  לבזבז  שיעדיפו 
שהם עושים זאת בשביל הפרינציפ. מספיק קרעו 
את התחת, עכשיו הגיע התור של הצעירים לשאת 

בנטל.
יש  גם טיפוס אחר של גמלאים שלא יודעים מה 
ביוזמת  פועלים  שלהם.  הפנוי  הזמן  עם  לעשות 
ממתינים  הם  שלהם.  בסביבה  "אירגונאטור" 
ליוזמות הסובבים. אמר לי מישהו "בחייאת אבוק, 
כמה סרטים ניתן לראות  ב"שלישי בשלייקס"?... 
להם  הולך  הזה  מהסוג  הטיפוס  של  הזמן  רוב 
ולא  לעשות  יכולים  היו  מה  בלחשוב  רק  לאיבוד 

עשו.
כול  לדעת  עצמו  שחנק  שמרוב  הטיפוס  את  ויש 
לו  כשיש  עכשיו  עצמו,  והרעיב  בצמצום  וחי  חייו 
זמן וכסף סביר, הוא "מתחרע" על העולם. מרבה 
ומקומות  טרקים  ומשלים  בילויים  בטיולים, 
שצעירים מתים להגיע, אבל אין להם מספיק כסף 
בתמונות  הפייסבוק  את  חונקים  גם  אלה  וזמן. 
מכול מקום בעולם. לא מסתפקים בתמונת אווירה 
כול הזזת גבה, הם מצלמים ומתים להראות שהם 

לא מתים ו "שימותו הקנאים".
אבל יש כאלה שהנירוונה עושה להם בעיה פנימית. 
יש בהם דחף להמשיך לפעול. לקום בבוקר כשיש 
לוח זמנים ומטרות צפויות מראש. את אלה כדאי 
לחפש. אלה נועדו להתנדב במקומות קצה, אפילו 
שכול  ולהרגיש  כניצנה  שמאלה  העולם  בסוף 

חייהם לפניהם.
אני חוסך מכם את הטיפוס המורכב הנוסף, שהוא 
די טרחן המחפש התנדבות כי החלופות שיש לו אי 
שם במקומו הטבעי, לא משהו. כזה טיפוס בא עם 
עוד  להתגרש  שיש  קובע  שלה  שהמאזן  "נדוניה" 

לפני שנקבע מועד החתונה.

החזרת העטרה ליושנה
מרוחק  למקום  ההולכים  גמלאים  של  הרעיון 
במשך  אותי  ריתק  חברתית  תרומה  בו  שנדרשת 
לא  ניסוי.  לעשות  החלטנו  לאחרונה  שנים.  כמה 
היוצרים"  "זכויות  את  להעביר  שניסיתי  לפני 
ג.  תחנת  אבל  ותיקים.  לאזרחים  לשרה  והבכורה 
גמליאל לא ענתה לא למייל הראשון וגם לא לשני.

די  ניסיון שהיה  לבד. לאחר שנה של  ניסוי  עשינו 
בוסר, פנינו לתנועה הקיבוצית, שיש בה מקורות 

של גמלאים איכותיים. ויצאנו לדרך.
בצבא  השירות  אחר  וגם  צעיר  כשהייתי  פעם 
המובילה  הייתה  הקיבוצית  שהתנועה  ידעתי 
ומשברי  הזמן  תלאות  עם  הישראלית.  בחברה 
על  גם  פסחה  לא  המתבגרת,  הישראלית  החברה 
חושים.  התקהות  הזה  המדהים  החברתי  הארגון 

להחזיר  בצדק  רוצים  הזו  התנועה  מנהיגי  עכשיו 
"עטרה ליושנה" ולשים את החברה המדהימה הזו 
תרבות  חקלאות  ביטחון,  התיישבות,  שעשתה: 

וציונות עמוקה, למרכז העשייה החברתית.
אלה,  הם  הם  הזו  מהתנועה  שבאים  הגמלאים 
שמילאו את שדרת הפקוד המשמעותית של צה"ל 
והיאחזויות  והובילו את תנועות הנוער וההגשמה 
הנח"ל בביצור הגבולות והפרחת השממות. אלינו 
קציעות  בהיאחזות  ששרתו  גמלאים  חזרו  אפילו 

המיתולוגית.  
החברה  את  שוב  לבדל  לא  מנת  על  ברם,  אך 
ללא  ראוי  גמלאי  כול  לקבל  הסכמנו  הקיבוצית, 
לתקן  באנו  שהרי  שבטית.  ושייכות  מוצא  הבדל 
ולעזור  שסעים  ולחבר  הישראלית  החברה  את 

באקטיביזם חברתי.

צריך רגולאג' עד שבא הבינגו:
לא אגיד לכם שכאשר מביאים נוסחה חדשה היא 
לעיתים  קל.  תמיד  לא  הניסוי  כבתכנון.  מתנהגת 
שהם  מטריחים,  גמלאים  עליך  ליפול  יכולים 
עצמם "טיפוליים" וזקוקים להעשרה. לכן נדרשת 
בהתאמה.  מיון  של  וסוג  ציפיות  ותיאום  מחשבה 
"בינגו", ברגע ההוא אתה שואל:  זה    - כשזה בא 

"איך לא חשבו על זה קודם?".
על מנת לנצל את מומנט ההצלחה של ההתאמה, 
חשוב ליצור חיי קומונה של הגמלאים. הם אוהבים 

חברתיות משמעותית.
של  בסיסיים  שירות  תנאי  להם  לתת  חייבים 
"כפר  לא להתיימר לעשות להם  נוער" אבל  "כפר 
לקיים  ולכן מומלץ  ודעת  לימוד  נופש". הם צמאי 
בעלי  עם  עומק  ולימוד  שבועית  השתלמות  להם 
על  ולהקפיד  סיורים  הרצאות,  בתחום:  ידע 

ה"חברותא".
את  להתאים  יש  התאקלמות  תקופת  אחר 
היכולות והמיומנויות של המתנדב  למה שבאמת 
בין  נכונה  אינטראקציה  וצריך. חשוב למצוא  רצוי 
לדור  הגמלאי  של  התרומה  בין  לנתרם.  התורם 
"דור  קולות:    בשני  לשיר  שנוכל  מנת  הצעיר,על 
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לדור יביע אומר".

החזון ושכפולו – כדרך ארץ
החשוב בחינוך הוא לא ליצר מודל מוצלח לעצמנו 
ולשכפל  הצלחות  להפיץ  נועד  חינוך  ובשבילנו. 
לו   ולעשות   אחר  למקום  משוכפל  המודל  אותן. 

"אפליקציה" מותאמת.
אסיים  תיאוריה  בדיבורי  נחטא  שלא  מנת  על 

במשל מוצלח:
לפני כשבע שנים באו לניצנה עו"ד ועובד סוציאלי, 
די צעירים, עם רעיון מדהים: להקים מכינה קדם 
צבאית לצעירים הבאים מהפריפריה הגיאוגרפית 
או החברתית. הם שמו לב  שכול המכינות עד אז 
נדרש  אלה  למכינות  להתקבל  אליטיסטיות.  היו 
רף גבוה ומי שבא מהפריפריה לא תמיד התקבל, 
והיותר חמור - לא תמיד ידע שיש אופציה ראויה 
שכזו. למכינה במודל המיוחד שיצרו קוראים "דרך 
ארץ".  מאז הקמתה לפני 7 שנים בניצנה, יש תחת 
המודל הזה הנקרא "מכינות אופק" כ-  20 מכינות. 
רק  אחרת  לבנים,  רק  אחת  לחרדים,  רק  אחת 
לבנות ויש  לדרוזים ויש מכינות מעורבות. המתכון 
שוכפל.  הוא  התאמה  שעם  טוב,  כך  כול  היה 
בניצנה מנתה  23 חניכים. עם  המכינה הראשונה 
כמות שכזו, לא ניתן לעשות שינוי מהותי בחברה. 
עכשיו משיש כ 20 מכינות המונות כמה מאות, והן 
פזורות בכול הארץ )טבריה, אור יהודה, כפרי נוער, 

החרדית בירושלים ועוד..(, המכפיל משפיע.

הגש"שים חוזרים
בניצנה  הפיילוט  שנסיים  אחר  דומה  באופן 
גמלאי  לאמור:  גש"שים  לשם:  שזכה  הגמלאים 
,נבקש לשכפל את המודל  לעשרות  שנת שירות 
חברתית  לתופעה  שיהפוך  עד  בארץ  מקומות 

שתחולל שינוי.
לפנסיה  לצאת  מוזמנים  אתם  יקרה,  שזה  ביום 
שנת  לעשות  לכם  כדאי  הכי  איפה  ולהתלבט 
שירות. ואל תוותרו לחפש קומונה גזעית ודינמית 
שייך  הרי  העולם  כי  לצעירים,  בראש  שנותנת 

לגמלאים!

שנה למותו של שמוליק

ביום שישי, ג' בשבט התשע"ח, 19 בינואר 
גשם,  השמיים.  ארובות  נפתחו   ,2018
נעקרו, מבנים קלים  רוחות חזקות, עצים 

עפו באוויר, סערה. 

אנשים  מאות  כמה  התכנסו  זמן  באותו 
שמוליק.  של  למותו  שנה  בעצב  לציין 
הטקס  בזמן  שבדיוק  סמלי  זה  היה  אולי 
בבית הקברות החל... ברד. האיש המיוחד 
ובזמן  זמנו,  טרם  לבד  אותנו  השאיר  הזה 
הציג  הטבע  הקבר,  סביב  שהתכנסנו 
כמו  בדיוק  במחוזותינו,  נדיר  מחזה  לנו 
אבדה  אהוב.  מיוחד,  נדיר,  ההוא.  האיש 
מנהיג,  חבר,  גודלה.  את  עיכלנו  שטרם 
פעלים  ורב  דרך  ישר  איש  משפחה.  איש 
היו  וחברים  היו,  שווים  תמיד  ופיו  שליבו 
חברים.  חברים".  "כאילו  לא  אלפים.  לו 

חברים טובים. 

את  לציין  בחרה  שמוליק  של  משפחתו 
זכרו בשירה בציבור. שמוליק לא נתן קולו 
בזמר, אבל אהב מאד את אירועי השירה 
אלינו  הגיע  הגדול"  "הטיש  במועצה, 
עלה  אפילו  ושמוליק  מזומנות  לעיתים 
לשיר. הוא היה מסתכל סביב וחיוך גדול, 
היה  שלו,  הנצחי  מהחיוך  גדול  יותר  עוד 
מתפשט על פניו למראה האנשים השרים. 
תושבי רביבים והמועצה, משפחתו וחבריו 
לו  לחלוק  הגיעו  הארץ  מכל  שמוליק  של 
סיפורים  מהם  שמענו  השירים  בין  כבוד. 
על שמוליק. סיפורים מרגשים, מצחיקים, 
פסיפס של חוויות ומפגשים שתיארו רק 
חלק קטן מפועלו. ועם כל מה שנאמר, וכל 
מה שנכתב, עוד יש דברים רבים שאפשר 
להגיד ולספר.  שנים ארוכות כראש מועצה, 
כיו"ר המועצות האזוריות, ברשות לפיתוח 
היהודיות  בקהילות  הפיס,  במפעל  הנגב, 
בחו"ל, בסוכנות היהודית ובעוד מגוון גדול 
ולמועצה  לשמוליק  סיפקו  תפקידים,  של 
במיוחד  גדושה  מנה  נגב,  רמת  האזורית 
של  מיוחדים,  מפגשים  של  אירועים,  של 
הסיפורים  כל  ומתוך  דופן.  יוצאי  רגעים 
חזקה  אחת  מילה  באוויר  עולה  והחוויות 
מה  את  אהב  שמוליק  אהבה.  ונוכחת. 
שעשה. אהב את האנשים איתם עבד, את 
ותושבי המועצה, את  ילדי  משפחתו, את 
חבריו הרבים. והם החזירו לו אהבה. ונכנעו 

לקסם השמוליקי הידוע.

צילה גולן מרביבים, ואילנית ופטריק מזוז 
מאשלים, יחד עם צוות שעבד איתם, הציגו 
סרטונים שצולמו ונערכו, מתוך החומרים 
הרבים שנאספו משך השנים. מאות שעות 
וידאו, אלפי תמונות ותיעוד רב קובצו ל 15 
דקות של סרטים. התרגשנו עם המראות, 
מפעלים  על  מספר  שמוליק  את  שמענו 
רבים אותם יזם, ואת שותפיו של שמוליק 
לכמה  עליו.  מספרים  ומשפחתו,  לעשייה 
מסביב  שמוליק.  את  שוב  פגשנו  רגעים 

מחו דמעה ובעיקר, נזכרו בגעגוע. 

"היה  במשפט  השתמשו  רבים  דוברים 
איש ואיננו עוד...", מתוך שירו של ביאליק 

הבאות  השורות  בשתי  מותי".  "אחרי 
בשיר נכתב:

חייו  ושירת  הזה.  האיש  מת  זמנו  "קודם 
באמצע נפסקה". 

כך  על  עצובים  אנחנו  הוא.  כך  ואכן 
זמנו,  טרם  מאתנו  הסתלק  ששמוליק 
נגדעה  סופית,  אין  עשייה  חייו,  ושירת 
לנחת  מספיק  זכה  לא  שמוליק  באיבה. 
הרבה.  לנתינה  הפירעון  זמן  לו,  שהגיעה 
ואנחנו לא זכינו מספיק לראות אותו יושב 

בקרבנו. 

איבדנו כולנו אבא ואח, מנהיג וחבר. 
איתן פאר

שמוליק.  צילם – מנשה לוי



-קריאה לציבור-
מבצע 

עיקור/סירוס חתולי רחוב
נוסף יוצא לדרך!

הציבור מתבקש למסור מידע 
על ריכוזים של חתולים. 

בעלי חתולים פרטיים יתבקשו עם תחילת 
המבצע לסמנם בקולר ולהשתדל לשמור אותם 

בבית או במקום סגור כדי שלא יאספו. 
מאכילי חתולים או אנשים שמוכנים לעזור 
ולהיות פעילים נשמח לכל שיתוף פעולה. 

 חשוב לציין:
ישובים אשר מבצעים עיקורים באופן רצוף ושוטף, 

מביאים להפחתה משמעותית במפגעי חתולי הרחוב 
לאורך זמן ותורמים לשיפור איכות חיי התושבים!

                        ביללת תודה, 

ד"ר עדי ולרשטיין 
וטרינרית הרשות 

צילה גולן - 054-5325544
 tzilaknoll@gmail.com

סרטון מרגש
לאירוע מושלם          


