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דבר ראש המועצה

שותפות אסטרטגית חדשה
לים  מעבר  ושותפותיה  הנגב  רמת  בין  הקשר 
הוא יקר מפז. השותפות להבנה שקיימת עמיות 
וליהודים  לנו  משותפת  יהודית   )peoplehood(
העם  של  להמשכיותו  הבסיס  והיא  לארץ  מחוץ 
היהודי פיתחה במשך שנים ארוכות את הקשר עם 
קהילות בעיקר בארה"ב:  בדנבר, פאלם ספרינגס, 
לאס ווגאס, קליבנלד, וניו מקסיקו. קהילות אלה 
שותפות ליצירת חיבורים משמעותיים בין אנשים 
בכל  הנגב  רמת  תושבי  לטובת  לפעול  סייעו  וגם 
המחויבות  עליהם.  לחשוב  שניתן  החיים  תחומי 
של השותפים שלנו לנעשה בישראל וברמת הנגב 

בפרט מעוררת השראה ומשמחת. 

שותפות  של  לביסוסה  פועלים  אנחנו  לאחרונה 
היהודיות  הקהילות  עם  חדשה  אסטרטגית 
אירחתי  האחרונה,  השנה  במהלך  באוסטרליה. 
אוסטרליה  מקק"ל  מפתח  משלחות  מספר 
הנהגת  אלה,  ביקורים  בעקבות  ולשמחתי,  
כיעד  הנגב  רמת  את  בחרה  אוסטרליה   קק"ל 
המשמעות  הנגב.   ופיתוח  לחיזוק  אסטרטגי 
ברמת  בפרויקטים  תשקיע  אוסטרליה  שקק"ל 
ראשון  בשלב  אוסטרלים.  דולרים  מיליוני  הנגב 
יותר  ומאוחר  בטללים  גדול  ציבורי  פארק  יוקם 
השנה יוקמו מספר פרויקטים בשיזף. יש לציין כי 
ליישוב מרחב עם קיים קשר מיוחד עם הקהילה 
היהודית של פרת' וכולי תקווה שקשרים מסוג זה 

ילכו ויעמיקו ויתרחבו. 

מתחדשים - אביב ברמת הנגב
של  ניחוחות  לנו  מבשר  וכבר  בפתח  האביב 
התחדשות. פריחת אירוס הנגב ואירוסי ההיכל, 
פרחים  ועד  מנוצה  שלח  בן  מרבדי  צבעונים, 
אצלנו  גם  גשום.   מחודש  כתוצאה  למכביר 
מבצעים "ניקיונות לפסח", ואנחנו עובדים במרץ 

על שיפור נראות הישובים.
פיתוח  עבודות  מבוצעות  היישובים  במרבית 
אוטובוסים,  של  הסעה  תחנות  ואחרות:  כאלה 
פחים  הכנסת  אשפה,  פינות  קהילתיות,  גינות 
גולדה   פארק  של  מחדש  מילוי  מוטמנים, 
והשלמת תשתיות בחלק מן השכונות בפיתוח. 
"חושבים-עושים"  המיזם   על  מאד  שמח  אני 
לתושבים  שאפשר  כי"ל  בשיתוף  המועצה  של 
על  אחריות  ולקחת  ליזום  ליישובים  רק  ולא 
מיזמים   כעשרה  שלהם.  הקרובה  הסביבה 
הוקמו בחודשיים האחרונים שעשו את הסביבה 
הקרובה בתוך היישובים טובה יותר לתושבים. לא 
אחת אני מקבל תלונות מתושבים בנושאי לכלוך 
ונראות. לעיתים התלונות מוצדקות אך לעיתים 
רבות התושבים עצמם הם אלה שהשליכו, זרקו, 
דבר,  של  בסופו  הציבורי.  המרחב  את   לכלכו 
ברוב   תלוי  הנראות   נושא   היישובים,  במרבית 
המקרים בהתנהגות התושבים של אותו יישוב. 
זו הסביבה שלנו והיישובים שלנו, אין לנו לבוא 
כך  אחריות.  לקחת  או  עצמנו  אל  אלא  בטענות 
הפרויקט  במסגרת  שפעלו  אנשים  אותם  עשו 
"חושבים – עושים", לקחו אחריות, פעלו ושינו! 

התקציב  את  הגדלנו  המיזם  הצלחת  בעקבות   
למיזמים  הצעות  הגישו  מועצה  תושבי  ו-28 
תראו  הקרובים  שבשבועות  מניח  אני  חדשים. 

שוב עשייה קהילתית יפה ומועילה. 

מחנה רמון בחזית העשייה
מחנה  ותושבי  רמון  שבסיס  לנו  גדולה  זכות 
אחד  הוא  רמון  בסיס  מהמועצה.  חלק  הם  טלי 
מהפעילים ביותר מבחינה מבצעית בחיל האוויר. 
כדי  השעון  סביב  עובדים  והחיילים  המפקדים 
שתושבי המדינה יוכלו לישון בשקט )גם אם זה 
להודות  רוצה  אני  רעש(.  קצת  יהיה  שלנו  אומר 
לחיילי ומפקדי הבסיס ששומרים עלינו בכל יום, 

בכל שעה, בכל מזג אוויר ומול כל משימה.

טלי,  מחנה  תושבי  הקבע,  אנשי  משפחות   
אף  על  בקהילתנו  ומעורבים  מאתנו  חלק  הם 
העובדה כי השהות בבסיס היא זמנית וכרוכה 
תכופים.  מגורים  שינויי  של  באתגר  לעיתים 
חלק  במועצה,  הספר  בבתי  לומדים  ילדיהם 
ובשנה  טלי  ממחנה  מגיעות  שלנו  מהמורת 
שעברה אף קיימנו את האירוע המרכזי השנתי 
של המועצה במחנה טלי. תודה לכם ויישר כוח 

על כך.

חיים גורי ז"ל
כמו רבים גם אני ביכיתי את לכתו של חיים גורי 
לפני מספר שבועות. גורי, שיקף מבחינתי את 
ישראל שהייתי רוצה שתהיה, חכמה, צודקת, 
לאדמה,  לנופיה,  בחיבורנו  מכירה  שורשית, 
של  הספרותית  ביצירתו  התאהבתי  לאנשיה. 
ב"עד  הנגב  חטיבת  תיאורי  עם  שהחלה  גורי 
ושירים  ספרים  ובאינספור  השחר"  עלות 
שיצאו במהלך חייו השזורים בקשר הדוק עם 
אמירה  עם  גם  אבל  ישראל,  מדינת  תולדות 
מעמקי  שנגעה  ומזוקקת  מדויקת  אישית 
ולמדבר  לנגב  מחובר  היה  גורי  והנשמה.  הלב 
שלמרות  אמר  תמיד  אתו,  הרבות  ובשיחותיי 
שהוא  בענווה,  מודה  הוא  מאמין,  אדם  שאינו 
עומד במדרשת בן גוריון צופה על נחל צין, הוא 

מרגיש  תחושה רוחנית, אולי אפילו דתית...
לפני  גדול  פרויקט  גורי  עם  ועשיתי  זכיתי 
רבות  גורי שעות  עם  ביליתי  וכך  מספר שנים 
ולא  אישיותו,  כמה  עד  להכיר  ולמדתי  וימים 
רבים  השראה.  מעוררת  הייתה  יצירתו,  רק 
באירועי  אותו  לפגוש  זכו  המועצה  מתושבי 

שירה במדבר אותם נהג לפקוד מידי שנה.
את  כשהבאתי  מעגל  סגרתי  האחרון  בקיץ 
משפחת גורי לסיור בעקבות הספר ״עד עלות 
השחר״ למקומות בהם לחם בחטיבת הנגב. זה 
היה מרגש לראות את גורי רואה את מה שקרה 

מאז ולהבין שזה לא היה לחינם.
ועליזה אשתו  לגורי  לעולם אהיה אסיר תודה 
חלק  ולהיות  אותם  להכיר  הגדולה  הזכות  על 

מחייהם בשנים האחרונות.... יהיה זכרו ברוך.
בברכת חג אביב שמח 
ערן דורון

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  - האירוסים הגיעו אלינו שוב!

במידבר  התאהבתי  בנגב  בצופים  בטיולי  כבר 
לפני  ירושלמי,  אז  )הייתי  שבנגב  ובאירוסים   –
מהאירוסים  התפעלתי  סיור  בכל  שנה...(.   55
פריחתם,  זמני  את  לפענח  והתחלתי  השונים, 
את מיקומיהם, את סוגיהם ואת שמותיהם )אז 
כבר  היום  "איריס",  לא  "אירוס",  לומר  הקפדנו 

נכון לומר את 2 המלים...(. 
)לפני  ניצנה  את  גיליתי  במידבר  הרבים  בסיורי 
יותר מ-20 שנה ניהלתי אותה, בין חברי הוותיק 
זאב זיוון לידידי המתמיד דוד פלמ"ח(, ובפתחת-
גיליתי  אחר-כך  הנגב.  אירוס  את  מצאתי  ניצנה 
את קיבוץ רביבים )שלאחרונה חייתי בו כתושב 
 – צאלים  לכיוון  לו,  מערבה  ק"מ  וכ-6  שנים(,   8
ביותר  והקל   – ביותר  היפה  מצאתי את המקום 
להגעה גם עם אופניים או מכונית רגילה ולמצוא 

את אירוס הנגב.
פברואר  מסוף  פורחים  שהאירוסים  גיליתי 
בסוגיהם  רמת-הנגב,  בכל  מרץ,  ובמהלך 
ובמועדיהם השונים: סביב סוף פברואר מתחיל 
קרן  להר  הכביש  דרך  ניצנה  מפתחת  בחוליות 
סביב  הסגול;  הנגב,  אירוס   – רביבים  אזור  ועד 
 – ירוחם  באזור  בחוליות  מתחיל  מרץ  תחילת 
וסביב  סגול-חום-צהוב;  בצבעים  ירוחם  אירוס 
באדמות  מתחיל   - עכשיו!  ממש   – מרץ  אמצע 
הלס שבין צומת גורל לצומת-להבים – האירוס 
היפה  הפרח  לטעמי  והגדול,  השחור  השחום, 

ביותר במדינת ישראל
עם הזמן הסביר לי חברי הוותיק מרביבים, בוצי 
)אמנון( ליבנה, שלאירוסים אין בצל ואין פקעת, 

אלא שורש מעובה – קנה-שורש. 
נוסע  אני  שנה,  בכל  פברואר,  מאמצע  החל  אז 
מערבה   222 בכביש  ק"מ  כ-6  המסור  בג'יפי 
אבן-הקילומטר  ואחרי  צאלים,  לכיוון  לרביבים 
הכביש,  שלצד  מעקי-המתכת  לפני  וממש   163
לכל  )טובה  עפר  לדרך  שמאלה-דרומה  יורד 
רכב(, מביט שמאלה – דרומה - ובודק אם החלו 
האירוסים. את 5 אירוס-הנגב הראשונים השנה, 
מאות  כמה  שצילמה,  אשתי,  לנעמי  והראיתי 
ניצנים עמדו להיפתח! מיד עם צאתו-לאור של 

עיתון רמת-הנגב – מהרו לשם לראות!
ומיד אח"כ – מהרו לראות את מלך האירוסים – 
ולטעמי מלך כל פרחי ישראל – האירוס השחום. 
יש ג'יפ? – סעו מצומת גורל צפונה לכיוון צומת 
במעקה   שתראו  עד  לאט,  ק"מ,  כ-3  להבים 
המתכת )שמימין לכביש( - הפסקה. רדו ימינה 
דרומה  חזרה   – ימינה  שוב  ומיד  העפר  לדרך 
לכיוון צומת גורל, במקביל לכביש שממנו באתם, 
אך הפעם בדרך עפר לא קלה. הסתכלו כל הזמן 
שמאלה-מזרחה, ואחרי 2-3 ק"מ – תגלו מאות 

אירוסים שחומים ענקיים, שחורים.
חתן  של  המדהימה  לאנדרטה  סעו   – ג'יפ?  אין 
אנדרטת  בבאר-שבע,  קרוון  דני  ישראל  פרס 

חטיבת הנגב פלמ"ח, ואחרי שתיהנו ממנה, רדו 
משני  קלילה  ובהליכה  אליה,  העלייה  להתחלת 
צדי העלייה לאנדרטה – תמצאו עשרות אירוסים 
יותר  ופחותים  יותר  קטנים  אמנם  שחומים. 
האירוסים  עדיין  אבל   – גורל  בצומת  מהמאות 

השחומים, מלכי האירוסים!
ולסיום: כולנו נשמח לענות לשאלות על האירוסים 
ועל מקומותיהם: אני – במייל, בטלפון, ובטרמפ 
היא  אף  שנכבשה   – אשתי  נעמי  הירוק;  בג'יפי 
האירוסים  המצגת  בהצגת   – האירוסים  בכל 
הנהדרת שהכינה עליהם; וחברנו מרביבים – בכל 
האתרים המדהימים שלו על הנגב, היכנסו בגוגל 

לשמו: אמנון )בוצי( ליבנה. 
בברכת "אל תגידו 'יום יבוא' – הביאו את היום!", 
נפתלי רז   0545494172

SB Campus Radio נפתחה עונת השידורים השנייה של

בן- אוניברסיטת  מקמפוס  וחוקרים  סטודנטים 
קורס  לאחרונה  סיימו  בוקר  בשדה  בנגב  גוריון 
הכשרה כשדרני רדיו ויחלו בשידור תכניות רדיו 
האינטרנטית   הרדיו  תחנת  במסגרת  חדשות 
Campus Radio SB או בעברית - רדיו קמפוס 
שדה בוקר. השבוע נערכה בבית הספר ללימודי 
ההשקה  מסיבת  כץ  אלברט  ע"ש  המדבר 
החגיגית לעונת השידורים החדשה יחד עם טקס 

סיום לקורס המוצלח. 
רביב,  בוזי  של  יוזמה  פרי  היא  הרדיו  תחנת 
במכונים  הצמח  של  לביולוגיה  דוקטורנט 
בקמפוס  בלאושטיין  יעקב  ע"ש  המדבר  לחקר 
מבוא  בקורס  שהשתתפתי  "לאחר  בוקר.  שדה 
המועצה  ידי  על  לנו  שהוצע  הרדיו  למקצועות 
האזורית רמת הנגב,  יזמתי לפני שנה את הקמת 
ששודרה   SB Campus Radio הרדיו   תכנית 
 ,"Mixcloud באתר  לשבוע  אחת  באינטרנט 
מספר רביב. "איתי יחד פעלו מספר סטודנטים 
זרים והשידורים היו כולם באנגלית וכללו סקירות 
מדעיות, מוזיקה, ראיונות עם סטודנטים ואמנים 
תכניות,   30 כללו  זה  בפורמט  השידורים  ועוד. 
באמצעות  ונערכו  שהוקלטו  שבוע,  מדי  אחת 
ציוד ביתי בסיסי אך בתושייה רבה והמון שמחה 

בלב", מוסיף רביב. 
התכנית,  זכתה  לה  הפופולאריות  בעקבות 
באמצעות  המיזם  את  להרחיב  רצון  התעורר 
הקמת תחנת רדיו ואולפן מקצועיים. מי שנרתמו 
ע"ש  המדבר  לחקר  המכונים  היו  למשימה 
המדבר  ללימודי  הספר  בית  בלאושטיין,  יעקב 
ישראל  לחקר  בן-גוריון  ומכון  כץ  אלברט  ע"ש 
הפרויקט.  לטובת  תקציב  שהקצו  והציונות, 
את  לרביב  בנוסף  שכולל  החדש  הניהול  צוות 
סלבולדי,  רני  והסטודנטית  ברק  סיימון  פרופ' 
בקמפוס  מקצועי  רדיו  אולפן  הקמת  על  עמל 

והחל  רדיו,  תחנת  של  ותשתית  בוקר  שדה 
הסטודנטים,  מקהילת  שדרנים  גיוס  בתהליך 
רמת  האזורית  ומהמועצה  בן-גוריון  ממדרשת 
הנגב. למתעניינים הוצע קורס מקצועי ללימודי 
יניב  שידור ברדיו בהדרכת הקריין ושדרן הרדיו 
גלעדי, אליו נרשמו לבסוף 12 שדרניות ושדרנים, 

מהארץ ומחו"ל, שהגשימו חלום. 
מספר  על  אחראים  קמפוס   SB רדיו  אנשי 
להתרחב.  שמתוכננים  מקוריים  פעולה  שיתופי 
הופעות  הרצאות,  מקליטים  הם  היתר  בין 
נגב  רמת  האזורית  המועצה  של  ואירועים 
ומביאים אותם לשידור, מקיימים שיתוף תכנים  
עם "רדיו סבתא" השכן ממצפה רמון, ומארחים 
שמתקיימת  חודשית  סיפורים  מספרי  תחרות 
באוקלנד, קליפורניה, כאשר השותפים מארצות 
עורכים  המדברי  הרדיו  ואנשי  מקליטים  הברית 

שדרנים במהלך תרגיל בקורס. צילום - דוברות אוניברסיטת בן גוריון 

ומשדרים.
"מה שמיוחד בפרויקט הוא האפשרות של אנשי 
מגוף  חלק  ולהיות  חלום  להגשים  הפריפריה 
תקשורת מגוון ונעים, המחבר בין האוניברסיטה 
"קבוצת  רביב.  בוזי  בסיפוק  מסכם  לקהילה", 
דתיים  ופנסיונרים,  צעירים  כוללת  השדרנים 
כל  ולמעשה   - וזרים  ישראלים  וחילוניים, 
השוררת  הייחודית  הרוח  את  משקף  הפרויקט 
בקמפוס שדה בוקר, "הפנינה של האוניברסיטה", 
כרמי.  רבקה  פרופ'  הנשיאה  אותו  שמכנה  כפי 
ולמדנו  נהנינו  וכולנו  בנועם  התנהל  התהליך  כל 
המון, ואנו מקווים שגם אתם תהינו מהתוצרים 

המעולים".
אמיר רוזנבליט – דובר אוניברסיטת בן גוריון

הכתבה הגיעה בעזרתו האדיבה של בוזי רביב – 
דוקטורנט במדרשת בן גוריון.

מאת נפתלי רז, תושב טללים, מורה-דרך ואיש חינוך

אירוס שחום. צילם – אמנון )בוצי( ליבנה

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

• לשמש במה לדעות, עמדות והתייחסות של התושבים לנעשה במועצה.
קיימים טורים קבועים של כותבים: "סיפורים מסוף העולם שמאלה" )דוד פלמ"ח(, "פינת הגינון המדברי" )גלעד מיכאלי( ו"ציפורימפו" )מידד גורן(. 

נשמח לעוד כותבי טורים, כמו למשל "המלצה לטיול" או "סיפורו של אתר" ועוד. נשמח לקבל "מכתבים למערכת", הערות, דעות, עמדות ועוד. 
יעקב שמול

הזמנה להשפיע - חשיבותו של מגזין רמת הנגב
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

השישי  השיעור  התקיים  האחרון  רביעי  ביום 
RN DD'J, זוהי  של קבוצת הדי ג'יי המועצתית 
המפגשים  עשר  שנים  ובסוף  הקורס,  מחצית 
מיומנים,  "דיג'יים"   10 שלנו  מהחממה  ייצאו 

שרק מחכים להרקיד את תושבי המועצה.
מחברת  אלון  טל  ע"י  מועבר  הקורס 
הקבוצה  את  מלמד  אשר   ,noar4music
השמיעה  את  מחדד  התקליטנות,  עולם  אודות 
להרים  כלים  להם  ונותן  שלהם  המוזיקלית 
אירועים ולעבוד כדיג'יים בתוך הקהילה שלהם 

במועצה.
היו  בעבר  אשר  מילדים  נבנתה  הקבוצה 
מחוברים לתחום, אבל לא מצאו דרך או מקום 
טווח  למוזיקה.  שלהם  לתשוקה  להתחבר 
שני  ו'ביניהם  מכיתות  נע  בקבוצה  הגילאים 
בוודאות בהמשך,  עליהם  שמות שעוד תשמעו 
עד גילאי התיכון, שכבר בימים הקרובים חלקם 
מקיימים אירוע התנדבותי ב"בית החם" באחד 

מהערים באזור.
בנוסף לכלים המקצועיים, לומדים הנערים כיצד 
והשאיפה  לקיים את עצמם כקבוצה מקצועית 
ציוד  ובעזרת  לדרכם  יצאו  הם  בקיץ  שכבר 
ותמיכה, מהמחלקה לנוער וצעירים, אגף קהילה 
וחינוך, הם יתחילו להרעיד במות ולהופיע בשלל 

אירועים.
ניס רובין -  רכז "להבה"

קבוצת די. ג'יי של המועצה

ב - 20.2 התכנסנו כל צוותי המדריכים הצעירים 
וכיף.  הוקרה  ליום  המועצה  מיישובי  )המד"צים( 
ותורמים  קשה,  מאוד  עובדים  שלנו  המד"צים 
פעילות  לעשות  בשביל  וממרצם  מזמנם 
הם  ביישובים.  הצעירות  לשכבות  שבוע  כל 
מתכננים פעילות, מכינים את כל הדברים שהם 
לסמינרים  יוצאים  לישיבות,  מגיעים  צריכים, 
החניכים  את  מדריכים   - וכמובן  ולהשתלמויות 
והגיע  הנוער,  תנועות  של  ובמחנות  בטיולים  גם 
הזמן שנגיד להן המון המון תודה על כל מה שהם 

עושים!
אז איך אומרים תודה למדריכים המעולים שלנו? 
יעבירו פעילות, ההורים  כל, במקום שהם  קודם 
והם   במקומם,  פעילות  להעביר  התנדבו  שלהם 
- המד"צים נסעו לעיר העתיקה בב"ש ושם עשו 

קלפים  המחיזו  גלידה,  טעמו  משימות:  משחק 
 ,I jump ב  לקפוץ  נסענו  העתיקה  מהעיר  ועוד. 
בארוחת  קינחנו  ביחד.  ושיחקנו  סלטות  עשינו 
מהיישובים  המד"בים  שארגנו  מושקעת  ערב 
טקס  התקיים  ולסיום  הנוער,  מחלקת  וצוות 
דורון  ערן  המועצה,  ראש  במעמד  חגיגי  הוקרה 
מלכיאור.  ספי  ד"ר  וחינוך,  קהילה  אגף  ומנהלת 
וראו  שבירכו  המדריכים,  הורי  גם  הגיעו  לטקס 
הילדים  את  ומוקירים  מעריכים  אנחנו  כמה  עד 
שלהם על העבודה הקשה והטובה שהם עושים. 
אז לפנינו נשארה עוד חצי שנה של הדרכה, שבה 
את  וימשיכו  לטיולים  למחנות,  יצאו  המדריכים 

שגרת הפעילות הטובה והחשובה.
כתבה: שלי ליכט, 
רכזת תנועות הנוער

יום המדריך במועצה

משחק משימות בעיר העתיקה באר שבע.
צילמה – שלי ליכט

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

פרויקט למידה חדשני ובו תלמידי כיתה ה' בבית 
תיאטרון  באמצעות  אנגלית  לומדים  צין  ספר 

בובות! 
ההצגה  את  והפיקו  בובות  בנו  התלמידים 
הפרויקט  באנגלית!  והכל  הקסומה"  "הנסיכה 
התאפשר בזכות שיתוף פעולה פורה בין מורת 
האנגלית טלי ברונר לבין מורת הבובנאות איילת 
ליווי  על  אחראית  היתה  טלי  בעוד  סטקבק. 
אוצר  בניית  הטקסטים,  בכתיבת  התלמידים 
למידת  של  התרגול   - וכמובן  הדרוש,  המילים 
הטקסט בעל פה, איילת הייתה מופקדת על ליווי 
התפאורה  עיצוב  הבובות,  בבניית  התלמידים 

והפעלתן של הבובות.
ובו  למידה  של  חדשני  אופן  מציין  הפרויקט 

הקרוב   פרויקט  לשרת  כדי  נעשית  הלמידה 
מגלים  שהם  העניין  מתוך  וכך  התלמידים,  ללב 
בהפקת ההצגה - למידת האנגלית היא מעמיקה 

יותר.
במשוב על הפרויקט ציינו התלמידים כי ההצגה 
בדיבור  שלהם  הביטחון  את  מאוד  שיפרה 

באנגלית.

להוראה  פדגוגיות  מיוזמות  חלק  הוא  הפרויקט 
מקדם.  המועצה  של  וחינוך  קהילה  שאגף  אחרת 
ראו כתבתה של ד"ר ספי מלכיאור, מנהלת האגף 

בעיתון האחרון -  מס' 228.
         
    רועי ליפשיץ, מנהל בית ספר צין

קהילת "הר השם" כיצד לומדים אנגלית בעזרת בובות?
מבולדר נפגשה עם 
"חבורת קבלת שבת" 

במדרשת בן גוריון

הנגב  ברמת  ביקרה   2018 לפברואר  ב-12 
השם״  ״הר  מקהילת  איש   22 של  קבוצה 
היתר,  בין  גרין.  פרד  הרב  בהובלת  בבולדר, 
את  משותפים   ודיון  לארוחה  פגשו  הם 
בן- במדרשת  שבת״  קבלת  ״חבורת  חברי 
ההתחדשות  בתחום  אחרים  ופעילים  גוריון, 
וייט,  ג׳רד  במועצה.  הפלורליסטית  היהודית 
רכז השותפויות במועצה האזורית, בירך את 
האינטנסיביות  את  והדגיש  המשתתפים 
והאופי האישי של הקשרים המתמשכים בין 
רמת הנגב לבין הקהילות היהודיות בקולורדו. 
את  המשתתפים  עם  חלקה  גורדון  יוכי 
לפני  בבולדר  בקהילה  מהחברות  זיכרונותיה 
35 שנה, שהיא אשר עודדה ודחפה לייסד את 
החבורה במדרשה לפני כ-9 שנים, והרב פרד 
גרין חזר והדגיש את מחויבותה של הקהילה 
שלו לשותפות עם רמת הנגב ולמדינת ישראל 
בכלל. במהלך הארוחה, שוחחו המשתתפים 
לעסוק  שלהם  המשותפת  ההתלהבות  על 
לעם  )השתייכות  היהודית  ובעמיות  בזהות 
בין  הקשרים  להידוק  תקוותם  ועל  היהודי(, 

הקהילה בבולדר לתושבי רמת הנגב.
דוד ברק גורדסקי

קבוצת הדי. ג'יי של המועצה. צילם – ניס רובין

                     לימוד אנגלית בעזרת בובות. צילם – רועי ליפשיץ

הרצאות יום א' להורים למתבגרים

וישובים  בגילאים  לילדים  הורים  מתכנסים  בערב,  ראשון  בימי  לחודש,  אחת 
ועצות  רעיונות  כלים,  ולקבל  לשמוע    - אחת  במטרה  באים  וכולם  שונים 
מתחיל  ההתבגרות  שגיל  ידוע,  כיום  המתבגרים.  ילדיהם  עם  להתמודדויות 
בגיל מוקדם, מאוד מוקדם - מכיתה ג' מופיעות הניצוצות של גיל ההתבגרות, 

בחינת גבולות, מרדנות, הצבת סימן שאלה על כל משפט שיוצא מהפה...

תחום "מניעה" במחלקת נוער וצעירים באגף קהילה וחינוך, הציב לעצמו מטרה 
לחזק את הקשר ולקיים שיח שוטף עמכם ההורים לילדים המתבגרים. 

תוכן  מומחי  מרצים  עם  ומעמיק  מפרה  מפגש  מתקיים  א'"  יום  ב"הרצאות 
נעים  ההרצאות  נושאי  בבית.  המצב  על  חדשה  והסתכלות  פתח  המעניקים 
במחלקת  אותנו  ומלווים  הנוגעים  מפגשים  הנוער,  בני  עם  המפגש  סביב 
והבנה של מיהו  וכמובן אתכם ההורים. החל מהיכרות  - את המדריכים  נוער 
דור המתבגרים של היום, תרבות הפנאי ומאפייניו, וכלה בנושאים ספציפיים 
ההרצאות  ועוד.  ממכרים  בחומרים  ושימוש  למסכים  התמכרות  מיניות,  כמו 
מעניקות כלים ורעיונות להתמודדות עם "חופשים" וזמנים המגודרים כיציאה 

מהמסגרת.
נשמח לראותכם בהרצאה הקרובה של שלומית הברון, בנושא "חינוך למיניות 

לנוער מוצף מינית" ב-11.3.18 בשעה 20:30.
דלתנו תמיד פתוחה עבורכם, לכל שאלה, התייעצות ושיחה.

מתרגשת ומחכה לראותכם,
בת שבע פטל לביאן. 
רכזת תחום מניעה, מחלקת נוער. אגף קהילה 

הרצאות יום א'. צילמה – בת שבע פטל לביאן

הרצאות יום א'
הרצאות להורים למתבגרים

8.4.18
"ילדתי שלי אל תלכי לבדך..."

איילת בוכניק

17.6.18
חופש עם גבולות

צורי דהאן

29.4.18
"אני בדודא לתדלק, אני סחי בלטה 

כבר חודש! יש אלכסנדרוב..."
צחאל אלישע

ההרצאות תתקיימנה במו"פ רמת הנגב, בשעה 20:30
תוכניית הרצאות תשע"ח

http://www.rng.org.il  |  תחום מניעה במחלקת נוער וצעירים - אגף קהילה וחינוך מ.א. רמת הנגב   |   Bat.sheva@rng.org.il

להלן נושאי ומועדי ההרצאות הבאות:
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בית המדרש המועצתי: סיור בן יומיים בתל אביב

לפעמים בסיור של יומיים, עולים וצפים נושאים 
מחכים  פשוט  או  רדומים,  הם  היומיום  שבחיי 

לזמנם.
רמת  אזורית  מועצה  של  המדרש  בית  במסגרת 
על  לסיור  הקבוצה  חברי  עם  יחד  יצאתי  הנגב, 
הישראלית,  בחברה  יהדות  על  חילונית,  יהדות 
 TEL והפעם  שעברה,  והשינויים  הזמנים  על 

AVIV  היא מוקד ההתרחשות.
ברור  כשלא  לאומי  למשורר  שהפך  מביאליק 
אם אכן רצה בכך, שכתב את רוב כתביו בגולה, 
לחייו,  ישראל, רק בעשור האחרון  וכשחי בארץ 
כאיש  חילוני",  כ"אדמור  שחי  שאומרים  יש 
הגיעו  מאז  שלו  האנרגיה  את  שהמיר  דעת, 
ארצה לכתיבת מסות, ליזמות, ולקידום רעיונות 

ותרבות.
ספר  בבתי  היהדות  לימוד  על  שיח  בהמשך, 
היא  שישראל  לכך  והתזכורת  בארץ,  יהודיים 
יהודים  חיים  בהם  הבודדים  המקומות  אחד 
בשונה  הספר,  בבתי  היהדות  את  לומדים  ולא 

ממדינות אחרות בעולם.
ומכאן השאלה שעלתה לי: האם הכמיהה לדבר 
והמרחק ממנו הם אלה שמייצרים כל כך הרבה 
והאם  לעשייה,  המנוע  ואת  תוכן  געגוע,  ערגה, 
כבר  הופך  הוא  הדבר,  בתוך  בתוכו,  כשנמצאים 
למשהו  חולין?  יום  של  לדבר  מאליו?  למובן 
כדי  מדבר  להתרחק  צריך  האם  יורד?  שערכו 

לכמוה אליו כל כך? 
האם כך היא גם היהדות שלנו? 

כשאחת  בחולות,  עיר  של  ובניה  יזמות  על 
התמונות הראשוניות מזכירות לי את מה שקורה 
אנשים  וקבוצת  חול  מערמת  בנגב,  אצלנו  היום 
בעלי רעיונות, יוזמה ואמונה, צמחה לה עיר עם 

שפע, מורכבויות ועושר תרבותי כה נרחב.
על מערכת היחסים בין היזמים לבין מנהלי העיר, 
על מה שבוחרים להאיר ומה שבוחרים להשאיר 

מאחור.
להבנות  להגשים.  ליישב.  להעז.  האומץ.  על 
מציאות ומדינה במקום שרגע קודם לא היה בו 
בתוך  נוצר  הוא  אבל  הפיזית,  ברמה  דבר  כמעט 
עושר תרבותי והיסטורי רחבים כל כך שהתנקזו 
אליה, לעיר הזו, תל אביב, אנשי דעת, שפה, רוח 

ומעשה. 

המאה  של  בראשיתה  דאז,  החינוך  תפקיד  על 
ה-20, כשהמוסד הראשון שבחרו להקים בה היה 
הגימנסיה )1905(, כדי שהחינוך יהיה ציר מבנה 

דרך בהבניית התרבות. 
על בתי הקפה בתל אביב, שהפכו למקום מפגש 
ששימשו  הכנסת  מבתי  יותר  מרכזי,  תרבותי 

לפני כן כציר מרכזי למפגש התרבותי. 
על בנייה של תרבות חדשה. על הערכים שאנחנו 

כחברה בחרנו ובוחרים להאיר וללכת לאורם. 
במהלך לימוד משותף בתלמוד הבבלי ב"מכללת 
שהיה  הנשים  למעמד  תזכורת  קיבלתי  עלמא", 
בחברה, על השינויים שנעשו באלפים של שנים, 
ועל הדרך... הו.. הדרך שעוד יש עלינו לעבור כאן.
דרך  והמשכנו  בביאליק,  שהתחלנו  ואחרי 
ומתקיימת  נראית  איך  על  ושאלות  סימבולים 
שאנן  בנווה  הסיור  את  סיימנו  חילונית,  יהדות 
ובתחנה המרכזית הישנה, שהיא לגמרי "מדינה 

אחרת", כמו שאמר קובי אוז.
אחורה  ללכת  כמו  לי  הרגיש  שם  להיות 
לנסיעות  לגיל תיכון,  בהיסטוריה הפרטית שלי, 
באוטובוס, להוויה שהייתה שם, ולזו שבה היום.

ה-כה  הקונפליקט  של  הכואב  בלב  לרגע  לגעת 
בתפר  שנוגע  הגירוש,  סוגיית  בנושא  אקטואלי 

ערכים  למול  היהודים,  מדינת  שאלת  שבין 
התערבבו  בו  הזה,  ובמקום  ואנושיים,  יהודיים 

מול עיני אנשים, מראות, ריחות, צבעים וזמנים,
ידועים,  חלקיו  כל  שלא  בפאזל  כמו  הרגשתי 
כשראיתי איך העבר שלנו בנה את העתיד שלנו, 
ועולות  והסוגיות שצפות  נבנה מהעבר,  והעתיד 

הן מורכבות ולא רק חד-צדדיות.
הפעם  בי  הציפה  אביב  תל  של  האקלקטיות 
ובתוך  ושאלות,  מחשבות  של  מגוון   - כמראה 
שלנו,  המדרש  בית  של  העוטפת  המסגרת 
התחושה בקבוצה ובשיח הנבנה בינינו היא שאין 
תשובה שהיא בהכרח נכונה או לא נכונה. השיח 
שאלות.  לשאול  היכולת  החשוב.  הדבר  הוא 

ולהקשיב.
תודה לאילנה ביטון מ'קולות' שמלווה ומנחה את 
מפגשי בית המדרש באופן קבוע, על בנייתו של 
לדפי  המדויקת,  ההקשבה  ועל  והנחייתו  הסיור 
אדלר ולעמיחי הס מעמותת "בין השמשות" על 
השותפות בארגון הסיור, ולמועצה אזורית רמת 
המבורכת  היוזמה  של  לפועל  ההוצאה  על  הנגב 

הזו.
רוקמת בראשי את הסיור הבא.

לירון אלעד, מושב כמהין

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים כלכלה ומיסוי – איתי מנור

החזרי מס והעסקת עובדים

1. החזרי מס – לכל אחד מגיע  )כמעט..( !
עפ"י  ונקבע  מורכב  הינו  בישראל  המס  חישוב 
משפחתי,  מצב  למשל  כמו  שונים  קריטריונים 
הכנסות  סוגי  גילאים(,  )לפי  ילדים  מספר 
/ רווחים בשוק ההון /  )שכיר / עצמאי / שכ"ד 
הכנסות אחרות בארץ ובחו"ל(, הטבות לחיילים 
חוזרים,  ותושבים  לעולים  הטבות  משוחררים, 
מקום מגורים, מצב רפואי  וכד' - המס המחושב 
חודש  להכנסות  קשר  ללא   – שנתי  תמיד  הינו 

בחודשו.
להגיש  אדם  כל  זכאי  הכנסה  מס  פקודת  לפי 
בקשה להחזרי מס עד 6 שנים אחורנית. כלומר 
עד תום שנת 2018  ניתן להגיש בקשות להחזרי 

מס לשנים 2012  ועד 2017. 
מתי כדאי לבדוק זכאות להחזרי מס ? 

מספר  אצל  עבודה   / עבודה  מקומות  שינוי   •
מעבידים סיום עבודה / קבלת פיצויים חייבי מס. 
דמי  קבלת  או  לידה  לחופשת  חזרה   / יציאה   •

לידה. 
• יציאה לחופשה ללא תשלום.

• סיום לימודים לתואר ראשון / שני / שלישי .
מס  הטבות  ללא  מישוב  מגורים  מקום  שינוי   •

לישוב המעניק הטבות מס.
• תרומות / זיכויים אישיים אחרים 

ביטוח  של  רכיב  הכוללים  משכנתא  תשלומי   •
חיים ו/או ביטוח חיים בפוליסה עצמאית

• ועוד... ועוד.. ועוד.. 

ששולם  הוא  מס  להחזר  בסיסי  שתנאי  כמובן  
מס באותה השנה – אחרת אין מה להחזיר.. 

חשוב לציין כי החזר מס מחושב לתא המשפחתי 
– כלומר אם בן או בת הזוג מגישים דו"ח להחזר 
מס, יש לצרף את הכנסות בן או בת הזוג – מכל 

מקור שהוא. 
את ההחזר מגישים בפועל למשרדי מס הכנסה 
במקום המגורים )לתושבי רמת נגב - באר שבע 

או אשקלון( 
הגשת  טרם  הזכאות  חיוב  את  לבדוק  מומלץ 
הטפסים וכך למנוע עבודה מיותרת וזמן עבודה 

יקר. 
מתן  של  שירותים  מציעות  פרטיות  חברות 
החזרי מס וגובות עמלה של בין 10 ל 20% מסכום 

ההחזר.    
רשות המיסים מפעילה סימולטור לבדיקה חינם 

של החזרי מס. 
https://www.misim.gov.il/simulatormas

ומה  המינימום  שכר  שכירים  עובדים  העסקת   .2
שבניהם 

חובה  אותו  ברוטו  השכר  הינו  המינימום  שכר 
לשלם לעובד השכיר. שכר המינימום הינו שכר 
ניכויים למס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח  לפני 

בריאות וחלקו של העובד בתשלומי פנסיה. 
 2017 דצמבר  בחודש  שעודכן  המינימום  שכר 
עומד כיום על 5,300 ₪ למשרה מלאה )28.49 ₪ 
 5600 הינו  מינימום  שכר  הבניין  )בענף  לשעה(  

 .)₪
ואיננו  היסוד  שכר  את  מהווה  המינימום  שכר 
תוספת  נסיעות,  כגון  חוק  לפי  תוספות  כולל 

משמרות  תוספת  ותק  תוספות  משפחה, 
ו/או  אישיים  הסכמים  לפי  אחרים  ותשלומים 

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. 
בהובלת ההסתדרות שכר המינימום במשק עלה 
מסכום   30% כמעט  של  בשיעור   2011 יולי  מאז 
המדד  כיום.    ₪  5,300 של  לסכום   ₪  4,100 של 

בתקופה זו עלה השיעור של 2.75% בלבד. 
אמנם  העובדים  בשכר  ועליה  זו  חשובה  מגמה 
מחייבת  אך  גבוה  בשכר  העובדים  את  מפצה 
 – העבודה  ותפוקות  הפריון  בתחום  גם  שיפור 
מדדים שלישראל יש עוד מקום לשיפור. העסק 
העסקת  בעלויות  הגידול  עם  המתמודד  הקטן 
העובדים מחויב להתאים מחירים אל מול השוק 

ומול המתחרים.
ואינו  פרטני  מקצועי  יעוץ  מהווה  אינו  המידע 
מהווה המלצה או הימנעות מפעולה ללא בדיקה 

פרטנית.

הכותב הינו רואה חשבון )משפטן( בעלים של 
משרד רו"ח איתי מנור - במדרשת בן גוריון 
   www.mannor-cpa.co.il אתר
טל : 08-6556441 ,052-2743671 
  itay@mannor-cpa.co.il :מייל

הסתכלות מנקודת מבט שאינה של יום חולין, במקום הכול כך מוכר

סיור בבית ביאליק. צילמה – דפי גלצר

פורים מיוחד ברמת הנגב!!!

קומונת החודש: גרעין 13 - בני המושבים!

מי אנחנו?
התנדבנו  הארץ.  קצוות  מכל  ונערות  נערים    5
דרור,  וגרעין  עודד  בגרעין  שירות  לשנת  ויצאנו 
שיתופיים  קומונה  לחיי  השנה  בתחילת  גובשנו 
ברחבי  המושבים  בני  במסגרת  חינוכית  ועבודה 

המועצה.
ס.  ליאור  ברנר( משובץ למדרשה,  )גבעת  ניתאי 
)דרום  אור  בוקר,  ושדה  באשלים  השרון(  )לב 
)עמק  א.  ליאור  שדה,  ומשאבי  בטללים  השרון( 
הכרמל(  )חוף  הדס  ניצנה,  בפתחת  יזרעאל( 

במשאבי שדה ומחנה רמון.
הצהריים  משעות  ליישובים  מגיעים  אנחנו 

ענפה  לפעילות  המאוחרות  הערב  שעות  ועד 
בהדרכה, ליווי צוותי הדרכה, הכוונה, עזרה ויצירה 
מהשכבות הנמוכות ועד נוער בגיל התיכון. בנוסף 
במישור  פועלים/ות  אנו  היישובית  לעבודה 
המעלות,  חג  סמינרים,  ט',  בכנסי  המועצתי 
יום  וטיולים לאורך השנה, נמצאים/ות  מחנאות 
בבתי  פעילות  ובהפסקות  בחונכויות  בשבוע 
מהעבודה  ניכר  חלק  ומהווים  היסודיים,  הספר 
עם  והקהילתית-חברתית  התנועתית  החינוכית 
הילדים והנוער במועצה.                                                                                                            

מעיין עשת. מרכז צעירים
בנות ובני הקומונות בצילום משותף    

אלפי סוגי בדים ואביזרים זמינים, עשרות הורים וילדים מאושרים, 3 תופרות ומעצב אחד 

לעיצוב  סטודנט   ,28 בן  גרינבלט,  איתי  שמי 
אני  המועצה.  מטעם  ומלגאי  בשנקר  תעשייתי 
חברתית  יזמות  בפרויקט  אתכם  לשתף  רוצה 

אותו קידמתי בפעם ראשונה השנה.
פרויקט  לקדם  אפשרות  על  לי  נודע  בו  מהרגע 
חשבתי  לעיצוב  סטודנט  היותי  ובשל  חברתי, 
)לאחר סיעור מוחות משותף עם אייל מור יוסף( 
על האופן בו ניתן להנגיש פרויקט כזה לקהילת 
מהנה  חווייתית,  זולה,  יצירתית,  בדרך  המועצה 
ומלמדת. אייל העלה את הרעיון של חג הפורים 
רעיון  לגבש  התחלתי  ומכאן  כפלטפורמה 

ותוכנית כיצד להוציא זאת לפועל.
הפנינג  הובלת  על  הוחלט  דבר  של  בסופו 
פסולת,  זמינים,  מחומרים  תחפושות  ליצירת 
צריכים  היינו  שניה.  יד  ותחפושות  בגדים 
התחלנו  ולכן  מתאימה  פלטפורמה  לייצר 
את  עבורנו  שיאספו  אנשים  תופרים/ות,  לגייס 
בהכנת  וסיוע  נלווה  ציוד  השונים,  החומרים 

התחפושות, הפצת ופרסום האירוע.
ההפנינג התקיים בשני מקומות: תחילה בפתחת 
ניצנה, בסטודיו של אראלה לוי בקדש ברנע ונועד 
שדה  במשאבי  והשני  יותר  מצומצמת  לקהילה 

)נועד לכלל קהילת המועצה(.
להמשכיות  בסיס  כאן  שיצקנו  חושב  אני 
כדי  מספיק  העניין  סביב  "באזז"  איזשהו  ויצרנו 

שהאירוע ילך ויתעצם בשנים הבאות.
בהזדמנות זו אני רוצה לציין לטובה ולהגיד תודה 
ענקית לאראלה לוי המקסימה שבלעדיה האירוע 
הראשון לא היה מתקיים והרעיון עצמו לא היה 

מתגבש ומתממש באותה המידה!
צעירים  מחלקת  מנהל  יוסף,  מור  לאייל  תודה 
ונוער שהיה שותף מלא לרעיון וליווה אותי לאורך  
כל הדרך, למעיין עשת שזכיתי להכיר באמצעות 
ובעיקר  התעניינה  עזרה,  שם,  והייתה  הפרויקט 

ליוותה ודחפה בהתלהבות את הרעיון.
תודה רבה להדר שאלתיאל שסייעה בלוגיסטיקה, 

בפרסום וברתימת האנשים במשאבי שדה.
יולנד  החרוצות  התופרות  לצמד  אחרונה  תודה 

ועדי בבאי.
אשמח  כמוני,  לפחות  נהניתם  שכולכם  מקווה 
בעזרתכם  בעתיד  מתפתח  האירוע  את  לראות 

ובעזרת אלו שיבואו אחרי.
חג שמח לכולם.  

איתי גרינבלט

הפנינג תחפושות במשאבי שדה. צילם – איתי גרינבלט
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

   חזון החקלאות ברמת הנגב – ריאיון עם יענקלה מוסקוביץ
החזון:

חיפוש  כדי  תוך  באזור  החקלאות  ענף  את  לקדם 
כאלטרנטיבה  חדשים  גידולים  אחר  מתמיד 
היתרונות  על  בהתבסס  הקיימים,  לגידולים 
היחסיים של האזור: מים, קרקע ואקלים, ובמקביל 
הגידולים  של  הרווחיות  לשדרוג  פועלים   אנו 

הקיימים ברמת הנגב.
היתרונות היחסיים:

א. מים – המים הקיימים באזורנו הם בעיקר משני 
מאוד  גבוהה  באיכות  מותפלים   – שפירים  סוגים: 
ומים מליחים ברמה של 4.5 עד E.C 5.5 )מוליכות 
במשך  וצבר  פיתח  הנגב  רמת  מו"פ  חשמלית(. 
בעולם  המובילים  לבין  היום  ונחשב  רב  ידע  שנים 
ראשונים  זכות  מליחים.  במים  השימוש  בתחום 
לפיתוח ידע זה שמורה ליואל דה מלאך ז"ל, מייסד 
במים  שימוש  על  ישראל   פרס  שקיבל  המו"פ 

מליחים בחקלאות.
חוליות  בקרקעות  משופע  האזור   – קרקע  ב. 
כל  כמעט  בהם  לגדל  שניתן  מאוד  גבוהה  באיכות 
הוא  דלותן  לעיבוד.  וקלות  דלות  היותן  בשל  דבר 
הצמח  בהזנת  "לשלוט"  שאפשר  בכך  יתרונן  גם 

במינרלים להם הוא זקוק.
לגידולים  חיסרון  הם  הקרים  הלילות   – אקלים  ג. 
על  להתגבר  ידע   פיתח  המו"פ  אך  מסוימים 
חסרונות אלה. מאידך – הלילות הקרים הם יתרון 

משמעותי לגידולי כרם יין ומטעים נשירים.
קיים  ותמיד  הזמן  כל  משתנה  החקלאי  השוק 
היום  מתבססים  אנו  עליהם  שגידולים  חשש 
יכולים לקרוס בשל מספר סיבות, כדוגמת קריסת 
ממדינות  היצף   – שוק  כשל  בערבה:  הפלפל 
מחלות  ובחו"ל,  בארץ  חדשים  מתחרים  אחרות, 
ווירוסים חדשים שהחקלאי צריך להתמודד מולם. 
לכן, מסביר יענקלה: "אנחנו כל הזמן בחיפוש אחר 

הגידול הבא", ומביא מספר דוגמאות:
• התאמת גידול הפלפל לתנאים ברמת הנגב.

• פיתוח שתילי תות שדה.
 – חסויים"  ב"מבנים  מאכל  ענבי  גידול  בחינת   •

חממות.
• הזנה עלוותית בעגבניות.

• התאמת גידול התמרים לתנאים של רמת הנגב.
• גידול כמהין ברמה מסחרית.

• אקלום כל סוגי התבלינים.
• פיתוח ענף הדייג במים מליחים.

• פיתוח ענף הזית והשמן וזיתים למאכל.
עוסק  שבהם  מהנושאים  קטן  חלק  רק  הם   אלו 

המו"פ. 
תכנית  עם  נפגשים  שלך  והתכניות  החזון  כיצד 

החומש של המועצה?
תחזית  עם  להתמודד  ומסוגלת  יכולה  החקלאות 
גידול האוכלוסייה לשנת היעד 2023. כיום יש 150 
לכדי  לגדול  יכולים  ואנו  במושבים  פעילות  נחלות 
 1200  – כ  של  תוספת  כך  ובעקבות  נחלות,   450
החקלאות  של  בכוחה  יש   - בקיבוצים  גם  נפש. 
חוזרים  בנים  של  קליטתם  עם  ולהתמודד  לענות 
לענף  נחשבת  היום  החקלאות  חדשים.  וחברים 
של  שנתית  הכנסה  עם  במועצה  המוביל  הכלכלי 
את  לשלש  מסוגלים  אנחנו  בשנה.   ₪ מיליון   600

ההכנסה השנתית בשנת היעד של תכנית החומש.
החזון  למימוש  ומים  קרקע  עתודות  קיימות  האם 

והתכניות?
נכון להיום מעבדים במועצה כ – 20.000 דונם ואנו 
אין בעיה  דונם. לכאורה   20.000 – כ  זקוקים לעוד 
מרבית  אולם  שלנו,  הגדולה  במועצה  שטחים  של 
הביטחון  משרד  הצבא,  ע"י  "תפוסים"  השטחים 
איתם  משותפת   בעבודה  והגנים.  הטבע  ורשות 
שטחים  לאתר  הצלחנו  החקלאות  משרד  ועם 
הגורמים  מול  ובעבודה  לחקלאות,  מתאימים 
הנ"ל, אני מאמין שנצליח ל"שחרר" את השטחים 
המתאימים לחקלאות ובכך נהפוך ל"אסם המזון" 

של מדינת ישראל.
להכין  צורך  יש  אלה  במשימות  לעמוד  מנת  על 
עתה  טובות.  באיכויות  מים  להולכת  תשתיות 
עד  המים  כמות  להכפלת  תכנית  מקדמים  אנחנו 
ש"ח.  מיליארד  חצי  של  בהשקעה   2030 שנת 

התוכנית הנ"ל נמצאת כבר בביצוע.
החקלאי  לפיתוח  ביעדים  לעמידה  הכרחי  תנאי 
תשתית  הגדלת  הוא  החומש  בתכנית  שהצבנו 
לישראל  הקיימת  והקרן  המדינה  והמחקר.  הידע 
בכל   ₪ מיליון   5  – כ  הנגב  רמת  במו"פ  משקיעות 

שנה.
אתה  החקלאית  הוועדה  כמנהל  לתפקידך  בנוסף 

מכונה "האבא של חוות הבודדים".
שימשתי  שנים  כשלוש  במשך   – נאות  גילוי 
הקים  אותה  היין"  דרך  "עמותת  מנהל  בתפקיד 
רק  לא  הוא  כי  מעיד  ואני  מוסקוביץ,  יענקלה 
יענקלה  החוואים.  של  האימא  גם  אלא  האבא, 
תחום:  בכל  החוות  לבעלי  המידית  הכתובת  הוא 

חקלאות, תשתיות, תכנון ואפילו תיירות.
  Agro Tourism-ה רעיון  על  מבוססות  "החוות 
המפותח מאוד במדינות אירופה. החוות ממוקמות 
ובעליהן  הנגב  רמת  של  המרכזיים  הצירים  לאורך 
בתחום  והן  הכפרי  האירוח  בתחום  הן  עוסקים 
יקבים,  הקמת  גפנים,  גידול  על  בדגש  החקלאי 
גידול צאן ובקר. למעלה מעשור שנים לקח להסדיר 
לאחר  וקניינית,  תכנונית  מבחינה  החוות  את 
פשוטות,  לא  משפטיות  סוגיות  על  שהתגברנו 
להשלים  מנת  על  שונים.  גופים  של  בגצ"ים  כולל 
את התכנית – הקמת 30 חוות, אנו ממתינים עתה 

חוות   7 להקמת  ישראל  מקרעי  רשות  של  למכרז 
נוספות".

לחקלאות  המרכז   – תיירותיים  היבטים  גם  יש 
מדברית. מו"פ רמת נגב

משרדו של יענקלה נמצא במבנה היפה והמטופח 
חדרי  מלבד  מדברית".  לחקלאות  "המרכז  של 
חוקרים ומעבדות, פועל כאן מרכז מבקרים כנקודת 
פתיחה לסיורים חקלאיים בהם משתתפים אלפי 
כולל  המבקרים  במרכז  הביקור  בשנה.  מבקרים 
המו"פ  פעילות  חשיבות  את  המדגים  מרגש  סרט 
אינטראקטיבית  קיר  תצוגת  בנגב,  לחקלאות 
החקלאות  של  ההיסטוריה  על  ואנגלית  בעברית 
בנגב, נקודת תצפית על האזור ועל המגדל התרמו-

בחממות  סיור  בעולם,   ביותר  הגבוה  סולארי 
הייחודיים,  והזנים  השונים  הגידולים  עם  והיכרות 
וביקור בחנות  ירקות מגידולי המו"פ  טעימות של 

בה מוכרים תוצרת של חקלאי רמת הנגב.   
נא להכיר:

יענקלה, כבן 62, נולד בנס ציונה. שירת בגדוד 890 
של חטיבת הצנחנים. בשנת 1977 התיישב בקדש 
 3 להם   לעדינה,  נשוי  )קציימה(,  שבסיני  ברנע 
עם  השלום  הסכם  בעקבות   ,1981 בשנת  ילדים. 
מצרים, המתיישבים בקדש ברנע נאלצו להתפנות 
ויחד עם מתיישבים נוספים הקימו את מושב קדש 
ברנע הנוכחית בפתחת ניצנה שהיא המקום הקרוב 

ביותר לסיני, אזור שלא היה מיושב.  
לשמש  יענקלה  נבחר   29 בגיל   ,1985 בשנת 
מדינת  של  הירקות  מגדלי  ארגון  מנהל  בתפקיד 

ישראל וממלא מקום מנכ"ל מועצת הירקות. 
ז"ל  ריפמן  שמוליק  של  בחירתו  עם   ,1991 בשנת 
לראשות המועצה, פנה שמוליק ליענקלה להצטרף 
והפיתוח  אליו למטרת קידום החקלאות, המחקר 

במועצה אזורית רמת הנגב . 
והחלטתי  שמוליק  של  בקסמו  עמדתי  "לא 
להפסיק את תפקידי הקודם בארגון מגדלי הירקות 
ולהתמסר כולי, ביחד עם שמוליק, במשך 25 שנים, 
וההתיישבות  החקלאות  פיתוח  חזון  את  להגשים 
ברמת הנגב. כמה חבל ומצער ששמוליק איננו עוד 
שלנו  המשותף  החזון  את  להצעיד  נמשיך  אתנו. 

לפיתוח החקלאות וההתיישבות ברמת הנגב." 
ראיין: יעקב שמול    

יהדות, מקורות ודבר תורה – פרשת ויקרא

אל  ה'  אמר  מצרים  בארץ  מתקרב,  ניסן  חודש 
משה ואל אהרון " ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם, ֹראׁש ֳחָדִׁשים: 
ָנה."  ומה  היה קודם  ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם, ְלָחְדֵׁשי ַהּׁשָ
לזה, לפני שהתחיל שעון ההיסטוריה הישראלי 
לתקתק? מצרים העתיקה התנהלה על פי מספר 
לפי  השנה  את  שתחמו  יש  שונים,  זמן  לוחות 
הביטו  אחרים  הנילוס,  נהר  של  ההצפה  מחזורי 
השנים,  את  לפיו  ומנו  ומתחסר  המתגלה  בירח 
הכוכב  אחד,  כוכב  של  להופעתו  שהמתינו  יש 
סיריוס, בכדי לפתוח את השנה ואחרים התעלמו 
מגרמי השמיים ותופעות הטבע וספרו את הזמן 
הממשל.  פקידי  שניהלו  אזרחי  שנה  לוח  לפי 
בערבית נקראה מצרים 'מצר' והסיומת שניתנה 
שנה,  לוחות  ריבוי  ריבוי.  על  מעידה  במקרא  לה 

כמו ריבוי אמונות וריבוי אלילים. 

שכנים  שני  בין  תמצא  משותפת  שפה  איזו 
תאריך?  אותו  איננו  בשעונם  התאריך  שאפילו 
את  שהקיפה  המפוארת  תרבותיות  הרב  מתוך 
קיבל  לעם,  נהייה  טרם  ועוד  העם.  יצא  הנילוס, 
אחת  זמנים  ריתמוס משותף, מערכת  עצמו  על 

שבתוכה הוא ינהל את חייו. 

אוהל  משכן  במדבר  הוקם  ניסן  חודש  בראש 
ֶאל-ֹמֶׁשה;  ַוִּיְקָרא,   " מכן  לאחר  ומיד  מועד. 
ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָליו, ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר." )ויקרא א( 
פרשתנו, פרשת ויקרא, מתרחשת גם כן בחודש 
אלא  ופריחה,  לבלוב  עניינה  אין  כי  אם  האביב. 
דיני קרבנות. כמו נח, שירד מהתיבה אל קרקע 
ָהעֹוף  ּוִמֹּכל  ַהְּטֹהָרה,  ַהְּבֵהָמה  ִמֹּכל  "ַוִּיַּקח  חדשה 
ְיהָוה, ֶאת-ֵריַח  ַוָּיַרח  ַּבִּמְזֵּבַח.:  ַוַּיַעל ֹעֹלת,  ַהָּטהֹור, 
ַהִּניֹחַח," )בראשית ח( כך גם העם שמתחיל את 
חייו מחדש מצווה להקטיר מהעולות ומהזבחים 
ה ֵריַח ִניֹחַח, ַליהָוה." )ויקרא פרקים א - ד(.  "ִאּׁשֵ
לוקח  אדם  אישי.  מעשה  היא  הקרבן  הקרבת 
מהבהמה או מהצאן, יוצא מתחום שבטו ונושא 
אין  קהל,  אין  מועד.  אוהל  עבר  אל  משאו  את 
עדים. בפנים החצר הוא יסמוך את ידו על ראש 
הכוהנים  תורת  הכוהן.  אל  אותו  וימסור  הקרבן 
משמעות  שאין  מעשים  יבש,  טכני  מפרט  היא 
אין  הודיה,  אין  מאחוריהם.  מפורטת  רוחנית 

דם הקורבנות והמראה המנופצת
ומעלים  נח  שמעלה  העולות  כמו  שלא  חגיגיות. 
למשכן  ישראל  שמביא  הקרבן  אחריו,  האבות 
מה  לשם  כך,  אם  תודה.  קרבן  איננו  בפרשתנו 

להביא קרבן?  

מתחום  יוצא  מהצאן,  או  מהבהמה  לוקח  אדם 
מועד  אוהל  עבר  אל  משאו  את  ונושא  שבטו 
למתרחש  עדים  ואין  קהל  אין  נוקף.  מצפונו  כי 
בקרבו. והוא הרי חילל את הקודש או שיקר או 
בשגגה  שעבר  עברות  על  שהתכוון.  מבלי  גנב 
נתפס  לא  אם  גם  אשם,  קרבן  להביא  חייב  הוא 
בקלקלתו ואיש לא יודע מלבדו על העבירה. הוא 
סומך את ידו על ראש הקרבן ומבקש שיעזור לו 

לכפר על פשעיו, אין רגע אישי ופנימי מזה. 

האשמה אוכלת מבפנים, בניגוד לבושה שלוחצת 
רות  בשם  אמריקאית  אנתרופולוגית  מבחוץ. 
בנדיקט פרסמה ב-1944 מאמר בשם "החרצית 
והחרב", בו היא מבחינה בין תרבויות המבוססות 
על רגש האשמה ובין אלו המבוססות על הבושה. 
פנימה,  ההקשבה  היא  אומרת,  היא  האשמה, 
הן  הבושה  בעוד  לפגמיך.  העצמית  המודעות 
עד  במבטן  אותך  השורפות  הבוחנות,  העיניים 
בפרשת  האדמה.  פני  מעל  להיעלם  רצונך  שכל 
ויקרא, האדם האשם מבקש באוהל מועד כפרה 
בני  של  הקודש  עבודת  לנפשו.  רפואה  לחטאיו, 
על  תכפר  היא  הכוהנים,  תורת  אומרת  אהרון, 

החטאים ותעלים את האשמה.

היינו  האשמה,  עם  האישית  מההתמודדות 
יותר,  האינטימיים  במרחבים  להישאר  מצפים 
קרוביו.  ועם  משפחתו  עם  או  מיטתו  על  איש 
האשמים  כל  גוררים  הכוהנים,  שבתורת  אלא 
המחנה.  מרכז  אל  ועולותיהם  חטאותיהם  את 
אינדיבידואלים  של  לכאורה,  והשטחה,  האחדה 
נאבק  בשגגה  שחטא  גדול  כהן  ומגוונים.  רבים 
נשיאי  המזבח,  אל  אותו  ומביא  בקר  בן  בפר 
משאר  אנשים  עיזים,  שעירי  מושכים  העדה 
אל  הצאן  נקבות  את  מזרזים  העם  שדרות 
על  נזרק  דמם  נשחטים,  הקרבנות  המשכן. 
המזבח וממרק את הטומאה שדבקה בו. בהתזת 

הדם נפגש הפנימי ביותר עם הכללי ביותר. דם 
הקרבנות מטהר ומנקה את המשכן. פשעי העם, 
אלו שבתום לב ואלו שבזדון, דבקים בטומאתם 
דם  אותו.  ומזהמים  מועד  אוהל  משכן  אל 
קרבנות החטאת, שמביאים אתם האשמים, הוא 
שמאפשר לכוהנים להחזיר את המשכן לטהרתו. 
המזבח בחצר, הפרוכת שבפנים האוהל, וקודש 
הקדשים מוכרחים להיות נקיים. הפשעים בזדון 
ניקיון המשכן  או בשגגה הם רבים ומשונים אך 
תורות  לכפרתם.  היחידה  המידה  אמת  הוא 
הקרבנות שבידי הכוהנים לא מבטלות את ריבוי 
כולן אל  כן מפנות את  ומגוון הנפשות בעם, אך 
אותו המקום בו נקבע האם מעשיהם ראויים או 

פסולים.

ממצרים  ישראל  יצא  המתקרב  ניסן  בחודש 
וקיבל על עצמו ציר זמן משותף. בחודש ניסן גם 
נחנך המשכן, ועבודת הקרבנות שבתוכו העניקה 
המוסרי.  לפרצופו  משותפת  מראה  לישראל 
בימינו כל תפיסת הקרבנות, האכילה, ההקטרה 
זאת,  ועם  מאוד.  עד  ורחוקה  זרה  הדם  והקזת 
 - השאלה  מהדהדת  עוד  השנים  אלפי  ממרחק 
האם נותרה לנו מראה משותפת או שמא נשברה 
לריבוי רסיסים? האם אנחנו עוד מחזיקים באמת 
מידה מוסרית אחת או שחזרנו למצרים על מגוון 

שעוניה, אליליה וריבוי תרבויותיה. 
עמיחי הס
עמיחי ומשפחתו גרים בישוב שיזף.
מחנך ומורה למתמטיקה. תואר שני במקרא.

יענקלה שותל

כנס דיוויס תשע"ח - "עובדים על העתיד" 

לסטודנטים  דיוויס  כנס  את  נקיים  במרץ  ב-15 
העתיד".  על  "עובדים  בנושא:   40 בפאב  במועצה 
הכנס יעסוק בקשר בין מעורבות חברתית לתעסוקה 
מבחינה  העתיד  על  וההשלכות  צעירים  בקרב 
כ-150  ישתתפו  בכנס  כלכלית.  ומבחינה  חברתית 
סטודנטים מכל רחבי המועצה אשר יעברו סדנאות 
ידי  על  סקול"  "פרי  במתכונת  שונים  ידע  בתחומי 
חבריהם הסטודנטים ולאחר מכן נשמע הרצאה של 

מתן סעד, מיוזמי ומקימי "הרשת" בבאר שבע. 

המועצה,  ראש  במעמד  יתקיים  הטקס 
להקת  של  קצבי  ממופע  נהנה  ובסופו 
לכל  ונודה   40 בפאב  מדימונה  העבריים 
כולה,  השנה  במהלך  במלאכה  העוסקים 
למערך  הנדיבה  תרומתם  על  דיוויס  ולזוג 
התרבות  הקהילה,  ולחיי  בפרט  המלגות 

והחברה במועצה, בכלל.

מעיין עשת, מרכז צעירים

The Davis Family 
Foundation

יציאת מצרים
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מסע וגילויים על דרך הבשמים - חשיפת אבני מיל 

אותי.  וגם  רבים  מקסימה  הנבטית  התרבות 
את  שהכירו  אמיתיים  מדבר  אנשי  היו  הנבטים 
ולרוחבו,  לאורכו  אותו  חצו  דרכיו,  ואת  סודותיו 
עיבדו בו חקלאות והשאירו אחריהם סודות בלתי 

פתורים.
הידע  האמצעים,  בעזרת  כיצד  היא  חידה 
מהו  ידעו  שנה   2,000 לפני  של  והטכנולוגיה 
הצליחו  כיצד  האופטימלי?  )הנק'ב(  המסלול 
גמלים  אלפי  סוברים,  ויש  מאות,  דרכו  להוביל 
חקלאות  לקיים  להם  אפשר  מה  ואנשים? 
הצליחו  כיצד  המדברי?  באקלים  מרשימה 
להתאים עצמם לתרבות ולשליטים של התקופה 
כממלכה,  מכן  לאחר  נוודים,  כקבוצות  תחילה   –
ביזנטית   - הרומית  מהאימפריה  כחלק  בהמשך 

ובסופו של דבר היטמעות בכובש המוסלמי.
בכתבה זו, לא אספק תשובות לשאלות אלה, אך 
אספר בגאווה גדולה על מסע לאורך דרך הבשמים 
ועד  מפטרה  חלק  לקח  בוקר   - שדה  ביס"ש  בו 

מבואות העיר עבדת.
אנו נחשפנו לרעיון בשיחה של שוקה רווק, הטייל 
הוותיק, עם זיו שרצר ,רכז ההדרכה, ואיתי. שוקה 
כוונתו להוציא מסע לאורך חלק מדרך  סיפר על 
הבשמים הקדומה מפטרה ועד עבדת. ההקדמה 
מהרעיון  התלהבותי  את  מסגירה  הכתבה  של 

וכמובן שנרתמנו למשימה.
וטובים  נוספים  שותפים  לרתום  הצליח  שוקה 
למסע, החברה הכלכלית והמועצה האזורית חבל 
עמותת  והערבה,  המלח  ים  מדע  מרכז  אילות, 

התיירות של הר הנגב וחלה"ט.
השתתפו  בקבוצה  לירדן.  יצאנו   18/2 א'  ביום 
משותף  כנס  התקיים  הראשון  וביום  איש  כ-50 
עם תיירנים ירדנים שמטרתו לחדש וליצור קשרי 
במלון  העברנו  הלילה  את  עמיתינו.  עם  תיירות 

נעים בכפר וואדי מוסא שבקרבת העיר פטרה.

היום הראשון למסע )12 ק"מ( – יום ב' 19/2
לכיוון  רגלית  יצאנו  במלון  הבוקר  ארוחת  לאחר 
מעבר  המצוקים.  מוקפת  פטרה  העיר  אתר 
לכניסה  שמוביל  צר  קניון  הסיק,  לאורך  מהיר 
העיר  את  בהמשך  בפנינו  חשף  ולחזאנה,  לעיר 
המרשימה. לא התעכבנו בעיר, הלא זו לא הייתה 
לעיר,  ממערב  למצוק  טיפסנו  למסע.  הסיבה 
ונבנו  מים  בורות  נחצבו  עליו  ביארה,  אל  אום 
ומשם תצפית מרשימה  חירום  מחסנים לשעות 
וסביבותיה. מכאן המשכנו לכיוון דרום  על העיר 
לנו  נגלה  משם  הארון,  לג'בל  וטיפסנו  מערב 
הנגב המזרחי. לקראת חשיכה ירדנו אל המאהל 
שהקימו עבורנו מארחינו הבדואים למרגלות ג'בל 

הארון.

היום השני למסע )15 ק"מ( – יום ג' 20/2
יצאנו מהמאהל מערבה ולאחר תצפית על הערבה, 
התחלנו לרדת מראס א-נק'ב לנק'ב רובעי, ממנו 
פנינו לנק'ב קמר. לאורך החלק הירדני של המסע, 
התלוו אלינו שני גמלים. חלקנו רכב עליהם לאורך 
קטעים מסוימים של הדרך, אולם המטרה הייתה 
לבחון את התאמת הנק'ב הקדום למעבר גמלים. 
אולם  בעיה  היתה  לא  הנק'ב  של  אורכו  לרוב 
תחילה  התנגדו  הגמלים  ותלול,  צר  אחד  בקטע 
ובדרבון תקיף של מוביל הגמלים/הדליל הסכימו 
שהפך  הנק'ב  לאורך  ללכת  המשכנו  לרדת. 
בערבה  א-ספייסף  לחרבת  עד  יותר  ונוח  למתון 
כחאן  האחרונות  בשנים  שהתגלתה  הירדנית 
קדום ששימש את שיירות המסחר. משם יצאנו 
לנסיעה  לנו  שהמתין  האוטובוס  אל  בטנדרים 

למעבר גבול ערבה.

היום השלישי למסע )19 ק"מ( – יום ד' 21/2
צופר  ליד  מוקדמת  בוקר  בשעת  נמשך  המסע 

הבאה  הנקודה  לעבר  הליכה  ומשם  שבערבה 
ושל הסוחרים הנבטים, חאן מואה.  במסע שלנו 
ודרך  נחל קצרה עד לחרבת קצרה,  משם לאורך 
נחל נקרות עד  למיצד נקרות,  שם הוקם מאהל 
הלינה וצוות המדריכים של ביס"ש דאג לארוחת 

ערב לכל המשתתפים.

היום הרביעי למסע )20 ק"מ( – יום ה' 22/2
נקרות,  ברמת  עבר  המסע  של  הראשון  החלק 
מצפון לנחל נקרות, על הדרך המקורית העתיקה 
שכיום אינה מסומנת. הדרך הזו מגיעה עד למפער 
נקרות, בכניסה למכתש רמון, ומשם עולה לאורך 
מעלה דקלים עד לחאן סהרונים )שער רמון( שהיה 
חאן מרשים וגם היום השרידים שלו מעידים על 
חשיבותו. מחאן סהרונים, הדרך ממשיכה בתוך 
מכתש רמון שם זיהינו את אבני המיל הראשונות 
שמציינות את תוואי הדרך המקורי. לאחר טיפוס 
לראש מעלה מחמל, התמקם המסע ללינה בציר 

קו הנפט.

ו'  יום   – ק"מ(   23( למסע  והאחרון  החמישי  היום 
23/2 והתגליות המעניינות

היום החמישי והאחרון למסע היה המרגש מכולם 
עבור רבים. ההתחלה היתה רטובה מאוד לאחר 
ובוקר של גשם שוטף שירד במשך מספר  לילה 

שעות. 
של  ההדרכה  צוות  יצא  המסע,  טרם  כשבועיים 
ההדרכה,  רכז  באזור.  השתלמות  לסיור  ביס"ש 
זיו שרצר וצוות המדריכים סקרו את השטח וגילו 
רומיות שמעידות  מיל  ואבני  את הנק'ב המקורי 

שזהו אכן הקטע המדויק של הדרך הקדומה.
יורם  ופרופ'  משל  זאב  ד"ר  פרסמו   1974 בשנת 
שדה-בוקר,  בביס"ש  מדריכים  בהיותם  צפריר 
סהרונים  חאן  שבין  בקטע  הדרך  על  מקיף  סקר 
שהדרך  העריכו  הם  שלהם  בסקר  עבדת.  לעיר 
שבין מיצד מחמל למיצד גרפון עברה לאורך נחל 
יותר  מחמל. למעשה, הדרך עברה בנק'ב מזרחי 
בערוץ ללא שם שנזנח ולא נחקר. במהלך 7 הק"מ 
הבאים התגלו 5 מתחמים של אבני מיל רומיות 
קודם  הוכרו  ולא  נחקרו  שלא  עמודים  ובסיסי 
לכן. על אחת מהאבנים נתגלתה כתובת לטינית 
שטרם פוענחה. חלק מהאבנים היה קבור תחת 
סחף רב בתוך הערוצים אליהם נחשפו ובשיתוף 

כל המטיילים נמצאו.
לאחר עצירה במיצד גרפון המשכנו את המסע על 
ערב  בשעת  עבדת  לעיר  לכניסה  עד  נפחא  רמת 

מאוחרת.
עם  יחד  רב  ובסיפוק  בגאווה  צעד  רווק  שוקה 

המדריכים הצעירים והמטיילים שהצטרפו.
נתוני המסלול – 

מפטרה ועד עבדת כ-90 ק"מ
מסלול מפרך אך אף אחד מהמשתתפים לא היה 

מוכן לוותר על החוויה.
                                                                    כתב: אבי עטר, 
מנהל ביס"ש שדה-בוקר

יום, גם היום תגיע שי לבריכה שבמשאבי  כבכל 
שדה. היא מבלה פה את אחר הצהריים שלה מגיל 
השחייניות  אחת  היא   ,13 בת  כשהיא  והיום   ,5
המהירות לגילה במדינה. סדר היום שלה תובעני 
במיוחד: היא מתעוררת ללימודים בשעה 6:30,  ב 
- 7:30 היא כבר בתחנת ההסעה שבבסיס רמון. 
אחרי יום הלימודים שמסתיים  ב - 13:30 , היא 
ממהרת להכין את שיעורי הבית, לאכול ולעלות 
אחראית,  להיות  למדה  היא  לבריכה.  להסעה 
ולשאוף  לוותר לעצמה  לנהל את הזמן שלה, לא 
היא  בלימודים.  גם   - התחומים  בכל  למצוינות 
תגיע לבריכה בשעה 17:00 ומיד תתחיל באימון 
ואימון  כושר  אימון  ויכלול  שעות   3  – כ  שימשך 
בשעה  הביתה  תגיע  שי  ק"מ.   6  -  4 של  שחייה 
לימודים  של  נוסף  ליום  תתארגן  ומיד   21:00
ואימונים. 6 ימים בשבוע, 11 וחצי חודשים בשנה. 

בשבתות שי מבלה במכון וינגייט, במכללת ספיר 
ובעוד בריכות - בתחרויות ובמחנות אימונים.

בכל  וילדות  ילדים    - רבים  שחיינים  שי,  כמו 
על  לוותר  מחדש  יום  בכל  שבוחרים  הגילאים 
המחשב, הטאבלט והזמן הפנוי כדי לרדוף אחרי 
בציפיה  במרץ,  ומתחרים  מתאמנים  המצוינות, 
להיות הטובים ביותר שהם יכולים להיות ולהגיע 

להישגים הטובים ביותר.
האימונים  במתקן  ביקר  האחרון,  באפריל 
שבמשאבי שדה ד"ר ליאוניד קאופמן - מאמנה 
ב-6   בשחייה  ישראל  נבחרת  של  הראשי 
נשלח  קאופמן  ד"ר  האחרונות.  האולימפיאדות 
השחייה  את  לקדם  מנת  על  השחייה  איגוד  ע"י 
של  הטכנית  מהרמה  התרשם  הוא  באגודות. 
הגדול  ומרצונם  מרצינותם  שלנו,  השחיינים 

להצליח.
הישגי השחיינים בתחרויות האזוריות והארציות 
של  בכוחה  להכרה  הביאו  האחרונות  בשנים 
שיא  מוטיבציית  יש  עצמם  ולשחיינים  הקבוצה, 

להצליח!
אבל לא הכול ורוד - קשיים רבים, חלקם קיימים 
בכל קבוצה בארץ וחלקם ייחודיים למועצה שלנו, 

עומדים בפני השחיינים ומשפחותיהם:
לאימונים  הנסיעות  עלויות  גדול.  הכלכלי  העול 
ולתחרויות גבוהות, וההורים נאלצים לממן חלק 
גדול מנסיעות אלה מכיסם. הציוד יקר )משקפות, 
בגדי ים, ציוד מיוחד לאימונים ותחרויות(, מחנות 
לא  בתחרויות  הלינה  רב,  כסף  עולים  האימונים 
זולה, וביחד עם מחנה אימונים בחו"ל - העלויות 

עוד יותר גבוהות. 
ועקב  בפעילות  תומכת  שלנו  שהמועצה  למרות 
כך מחיר ההשתתפות באימונים הוא מהנמוכים 
ההוצאה  זאת  בכל  מודים,  אנו  כך  ועל  בארץ, 

הכספית של ההורים עדיין גבוהה מאוד.
קושי נוסף העומד בפני השחיינים הוא הזמן הרב 
הארוכות  ההסעות  בדרכים.  מבלים  הם  אותו 
והלימודים  בבתי ספר מרוחקים - גוזלים זמן רב 
זו עתידה להפתר עם הקמת  מהשחיינים. בעיה 
מתמודדים  יקרה,  שזה  עד  אך  האזורי,  התיכון 
המשך  לגבי  הדילמה  עם  הצעירים  הספורטאים 

השחייה במעבר מכיתה ח' ל - ט'.
בנוסף, הבריכה בה משתמשת הקבוצה, משמשת 
כפר  אורחי  שדה,  משאבי  ותושבי  חברי  את  גם 
הנופש משאבים ומנויי השחייה הבריאותית. עם 
גדילת הקבוצה והתמקצעותה, מצטמצם המקום 
מצד  רצון  שביעות  לחוסר  גורם  והדבר  בבריכה 
לעיתים  נאלצים  השחיינים  המשתמשים.  כל 
שגורם  מה   - במסלול  שחיינים   9 עד  להצטופף 
מהמצב  פחות  הרבה  יעיל  ולאימון  להפרעות 

הרצוי ) 4 שחיינים במסלול בגילאי 12-15(.
למרות כל האמור, השחיינים עושים ככל יכולתם 
קבוצתיות  התמדה,  נחישות,  באמונה,  להצליח, 
וחבריה  בשי  לצפות  מוזמנים  אתם  ומקצועיות. 
אצבעות  להחזיק  בבריכה,  יום  בכל  מתאמנים 
להצלחתם בתחרויות ולהצטרף ולצרף את ילדכם 

לחוגים- אנו מחכים לכם!
לב חולמר
רכז ענף השחייה במועצה

מצוינות בספורט ברמת הנגב

אבני מיל שנחשפו במהלך המסע. צילם – אבי עטר.

כדורסלניות  הן  וינד   )16( ומאיה   )18( עדי 
מצטיינות שהחלו דרכן כבר בכיתה ג' בחוג כדור 
סל במתנ"ס ואף זכו, יחד עם חברותיהן,  בגביע 

מטעם איגוד כדור סל דרום. 
המתנ"ס  של  סל  הכדור  קבוצת  הצער,  למרבה 
התפרקה מסיבות שונות, ושתי בנות וינד מצאו 
שבע.  באר  הפועל  בקבוצת  משחקות  עצמן 
הלימודים  ועומס  הכספיות  ההוצאות  הנסיעות, 
החזירו אותן לשחק בקבוצת הבנים של המועצה 
וזכו בפרסים רבים. אולם על פי חוקי איגוד הכדור 
עד  רק  הבנים  בקבוצת  לשחק  היה  אפשר  סל, 

כיתה ט'.
משפחת וינד לא הייתה מוכנה לוותר על חלומות 
הבנות  את  שלחה  בירורים,  ולאחר  הבנות 
לאקדמיה לכדור סל גלבוע, והבנות גרות בקיבוץ 
תל יוסף ומשחקות בקבוצת גליל – גלבוע, מאיה 
משחקת בנערות א' ועדי בליגת העל לנשים והן 

בעצם הצעירות מבין השחקניות בקבוצות.
בשנה החולפת זכו הבנות לקבל מלגות הצטיינות 
זכו.  לא  הנוכחית  בשנה  אך  שלנו,  מהמועצה 
המרחק  עלינו,  כבדות  הכספיות  "ההוצאות 
הוא  גם  יוסף  תל  בקיבוץ  שגדלות  מהבנות 

הצטיינות בשחייה התחרותית למרות הקשיים 

אימון שחייה. צילם – ערן עפרוני

מחוג כדור סל במתנ"ס לנבחרת ישראל לנערות. ריאיון עם קטי וינד

ומשתדלים  אותן  לחזק  מעוניינים  אנו  מכביד. 
אנו  הקשיים,  למרות  הליגה.  למשחקי  לנסוע 
למצוינות,  ושאיפתן  שלהן  למוטיבציה  עדים 
הצלחתן.  למען  הכול  שנעשה  כך  בלימודים,  גם 
השלישית  המצטיינת  לשחקנית  נבחרה  מאיה 
חיילות  למסלול  נרשמה  ועדי   ,16 לגילאי  בארץ 
מצטיינות ותמשיך לשחק במועדון גליל גלבוע", 

אומרת האימה קטי וינד.

היינו מצליחים במשימה  "לא  עוד מוסיפה קטי, 
שחי  וינד  אריה  סבא  של  ותמיכתו  עזרתו  לולא 
ונושם את הכדור סל של הנכדות, מכיר את לוח 
האימונים והשחקים ועוקב אחר מיקום הקבוצה 
הילדים  כל  את  לאסוף  נוהג  אריה  סבא  בליגה. 
למשחקים  לנסיעות  כולם  את  ולארגן  והנכדים  

ולעודד את הנכדות המצטיינות".
ראיין – יעקב שמול  

מאיה וינד מכדררת. צילם – גיא וינד
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

"פותחים חלון לפתחה" - קדש ברנע – מוקד לתיירות פנים מועצתית

יופייה וייחודה של מועצה אזורית רמת הנגב בכך 
ומגוונות.  שונות  קהילות  בתוכה  מכילה  שהיא 
הבין- הקשרים  מתחזקים  האחרונות  בשנים 

היחסי,  הגיאוגרפי  הריחוק  אף  על  קהילתיים 
לתור  ואורחיהם  הנגב  רמת  לתושבי  ומאפשרים 
קורה  כך  תיירים.  בו  ולהרגיש  הקרוב  במרחב 
או  מדרימות  שמשפחות  בזמן  ישראל,  שבחגי 
משפחתית  חוויה  טבע,  אחר  בחיפוש  מצפינות 
ושינוי אווירה, מתבססת לאיטה תיירות מקומית, 
במילים אחרות, תיירות פנים מועצתית אשר יש 
בה להעצים את חוויית המטייל המקומי ותחושת 

שייכותו למרחב. 
ברנע  קדש  מקרית.  אינה  ברנע,  בקדש  הבחירה 
המוזכרת בתנ"ך, מהווה שער כניסה אל ארץ כנען 
את  לתור  יצאו  המרגלים  מצרים.  יציאת  לאחר 
במחלוקת  שנויות  בשורות  עמם  והביאו  הארץ 
של  מיקומו  אומנם  ברנע.  בקדש  שחנה  לציבור 
אינו בנקודה המשוערת,  כיום  מושב קדש ברנע 
סיפור  המקראי.  הסיפור  את  משמר  בשמו  אך 
שמגולל בתוכו את אתגרי החיים במדינת ישראל 

גם כיום. 

אתרים לביקור במושב קדש ברנע
משפחתי,  יקב  הנו   –2000 משנת  הנגב  רמת  יקב 
מדברי ואקולוגי, ראשון מסוגו בענף היין. מקימי 
הכורמים  ראשוני  הינם  צדוק,  ואלון  נירה  היקב, 
במדבר )בעת החדשה(, וממקימי המושב בגלגולו 
הראשון בסיני. הביקור ביקב מצריך תאום מראש, 
אך המפגש עם משפחת צדוק וחשיפה לסדרות 
במקום,  החלוצי  לסיפור  גם  כמו  השונות,  היין 
המקומית-תיירותית.  החוויה  את  מעצימים 

/http://www.rnwinery.co.il

בית הדבש  משנת -2002 בית הדבש הינו מרכז 
מבקרים קסום השוכן במושב קדש ברנע. אירנה 
ומשפחות  קבוצות  מזמינים  פיליפוב  ואדוארד 
מסוגי  ולטעימות  ודבורים  דבש  על  להרצאה 
הנהנות  הדבורים  שמפיקות  השונים  הדבש 
לראות  ניתן  במקום  מקומיים.  מדבר  מצמחי 

כוורות פעילות. הגעה בתאום מראש.
/https://www.beit-hadvash.com 

הסדנא של שירה סלפטר – שירה הינה אומנית רב 
תחומית שבחצר ביתה מתחם סדנאות אומנות. 
מלאכות  ושיח  עשייה  משלבות  סדנאותיה 
שירה  ועוד.  במדבר  בחיים  הבחירה  קדומות, 
סדנאות  מגוון  מראש  בתאום  לקבוצות  מציעה 
מקוריות וייחודיות המתאימות לקבוצות בגדלים 
וגילים משתנים, ביניהן, הפקת נייר מצמח המתנן 
 - הסדנה  הפייסבוק  בדף  לפרטים  ועוד.  השעיר 

אומנות בקדש ברנע
תות ברנע – סיור חקלאי – איתן ורוני רונן מתמחים 
בייבי,  בגידול תות שדה, עגבניות שרי, מלפפוני 
החקלאי  המשק  את  פותחים  ועוד,  שלג  אפונת 
גם  ולעיתים  טעימות  חקלאי,  לסיור  לקבוצות 
מהווה  לגידוליו  איתן  של  אהבתו  עצמי.  קטיף 
בדף  לעקוב  מוזמנים  מבקר.  לכל  השראה 

הפייסבוק  תות ברנע .
אדם  ידע,  לאוהבי  דרך  מורת    - ברזאני  איריס 
וטבע. תפקידו של מורה הדרך בעיני, ליצור חוויה, 
חותם בלתי נשכח בין המטייל למרחב על היבטיו 
השונים. קדש ברנע, בפרט, ומרחב פתחת ניצנה 
ורמת הנגב, בכלל, מגלמים עולם קסום של הווה 
וקהילות מרתקות  ייחודיות  ועבר, תופעות טבע 
שמצויות בתהליך בנייה והתגבשות. אני מזמינה 
והחוצה.  פנימה  ולהציץ  אלי  להצטרף  אתכם 

לפרטים: דף הפייסבוק: איריס ברזאני מורת דרך

תעשיית האוכל בקדש ברנע
אל  בת  נודדים.  מזון  ודוכני  פיצריה   – חואניטה 
ורביד ארוש הגיעו לקדש ברנע לפני ארבע שנים 
ואיכותי  גבוה  סטנדרט  יצרו  הם  היום  ועד  ומאז 
ועוד הנמכרים  של מטבח חלבי: פיצות, חצ'פורי 
הצלחתם  החורף(.  בעונת  )גם  הבריכה  בשטח 
אוכל  דוכני  עם  לצאת  אותם  עודדה  הקולינרית 
נודדים המותאמים  )קייטרינג( חלביים ובשריים 
לאירועי שטח. לפרטים: דף הפייסבוק  חואניטה 

דוכני איכות נודדים   
הינה  נופר  בוטיק:  מאפיית   – בריוש  מאפיית 
המקום(  )בת  נופר  ואופה.  שף  ורוני  קונדיטורית 
ובן זוגה רוני עובדים זו לצד זה במאפיית בריוש 
האפייה  אומנות  המועצה.  ברחבי  נודע  ששמה 
קפדנית,  יד  בעבודת  נעשים  והקונדיטוריה 
ואוהבת. הנאתכם מובטחת. לפרטים:  מקצועית 

דף הפייסבוק  בריוש - מאפיה קונדיטוריה 
ויניר  הבוטקה – המבורגריה ומגוון בשרים. ארבל 
באוכל  הצורך  את  לזהות  הראשונים  היו  נשיא  
את  הביאו  דרכם  בתחילת  ברנע.  בקדש  רחוב 
פלאפל  לכדורי  יצחק  סבא  של  הסודי  המתכון 
ומפנקת  איכותית  להמבורגריה  הפכו  ובהמשך 
שירות  לצד  חברתי,  מפגש  מקום  המהווה 
הבוטקה  הפייסבוק  דף  לפרטים:  משלוחים. 

בקדש ברנע  
נשמח לראותכם!

איריס ברזאני
 מורת דרך, 
מושב קדש ברנע

אירוס או איריס?  מה זה משנה – העיקר שפורח!

ההלך  ירצה  חמקמק.  רגע  הוא  במדבר  האביב 
ללכוד אותו ולנצור אותו בליבו - עליו לצאת אל 
לתוך  טובה  הסנפה  לתת  עיניו,  לפקוח  המרחב, 
נחירי האף, לעצום עיניו,  לדמיין קצת  וללהטט 
דמיונית העשויה חושים  הרבה ברשת פרפרים  
נשאר  כלל  שבדרך  המדבר  על  ותובנות  חדים 
השנה  ירדו  גשם  מ"מ   50 השנה.  כל  צהבהב 
בחולות הנגב המערבי שבפאתי ניצנה. מעט, אבל 
מספיק כדי שנקבל רמזים כי האביב כבר כאן - 

כאן לרגע. 
משפחה  עם  לטייל  זכיתי  האחרונה  בשבת 
מאצבע  הדרך  כל  עשו  הארץ.  מצפון  מיוחדת 
בפתחת  אצלנו  לסבא,   80 לחגוג  כדי  הגליל 
ניצנה. בעודנו מתגלגלים לאורך נחל לבן, לוכדים 
שמש  של  נקי  אויר  נושמים  אביב",  "רגעי 
חורפית, נהנים משדרת הרתמים הפורחת בלבן 
שצומחות  עיריות  פרחי  וטועמים   הנחל  לאורך 
במדרונות הדיונות - פלטה סיגל קריאת פליאה 
לנוכח כתם צבעוני הרחק במעלה הדיונה. נשאנו 

והנה- בשורה!  בשלהי חורף  לכיוון מעלה  עיננו 
מוזר ומטריד בו מצאנו עצמנו מסתובבים באמצע 
העולם  אויר  אל  הגיח  קצרה,  חולצה  עם  ינואר 
קצת  ומיוחד,  בודד  יחיד,  עזה,  סגולה  בפריחה 
"מלך   - ספק  צל  משאיר  לא  אך  במידותיו  צנוע 

הפרחים" - אירוס, אירוס הנגב.  
את אירוס הנגב תוכלו לראות בקלות גם "בגבעת 
כמהין  בין  הכביש  על  ברנע,  בקדש  האירוסים" 
הקברות  בית  גבעת  של  הצפוני  במפנה  לקדש, 
, מול בריכות החמצון במרחק מטרים  )נ"ג 243( 

ספורים מהכביש. 
מרץ  ותחילת  פברואר  בסוף  פורח  הנגב  אירוס 
ומשתייך לקבוצת "אירוסי ההיכל" המונה 8 מינים 
 - וגטטיבי  באופן  להתרבות  יכול  הוא  בישראל. 
התרבות של קני השורש  )זו הסיבה  לכך שלרוב 
ע"י  או  במקבצים(  מופיעה  הפריחה  את  נמצא 

רבייה מינית ע"י האבקה. 
הפרט מעדיף להשקיע אנרגיה  רבה בטיפוח פרח 
בודד וענק שאינו גומל בצוף. ככל הנראה במקום 

מחושית  דבורת  )זכרי  המאביקים  את  לתגמל 
ויצרת  מחסה  בדמות  הוא  התגמול  בצוף,  בד"כ( 
מיקרו-אקלים נוח לחרקים במהלך הלילה בתוך 

הפרח הענק. 
הקשת  את  מתאר  ביוונית  "איריס"  המונח 
לטיפות  מעבר  השמש  כשזורחת  הצבעונית  
מיני  של  הפריחה  גווני  לשלל  עדות  הגשם- 

האירוסים.  
בועז שר שלום. 
מורה דרך ורכז תיירות פתחת ניצנה

פינת הגינון המדברי

זה הזמן לגזום

פלקטרנתוס שיפתני

ט"ו בשבט חלף והגשמים סוף סוף הגיעו. העצים 
הנשירים מראים סימני התעוררות: השקדיה בגינה 
כבר פורחת בלבן חגיגי, האפרסק ונקטרינה בורוד 
 - והקרקש  הרותם   - המדבר  צמחי  בטבע  גם  עז. 
כבר בשיא פריחתם. הפרפרנית והדבורים חוגגות 
המדברי  הגנן  גם  הפרחים.  של  והאבקה  הצוף  על 
בגינות.  העבודה  בזמן  והריחות  מהפרחים  נהנה 
ובכלל   נשירים  ועצים  ורדים  גפנים,  לגזום  עת  זה 
גם  לוודא  יש  העזות.  מהרוחות  שנשברו  ענפים 
פן  נאותה  תמיכה  יש  ודקים  תמירים  שלעצים 
בקרקעות  בגינה  העבודה  הבאה.  בסופה  יישברו 
הלס הרטוב מאתגרת: הלס נדבק לנעלי העבודה, 
ולאחר סיבוב קצר בגינה נעלי הגנן המדברי נראות 
נעלי פלטפורמה אופנתיות משנות השבעים.  כמו 
תחילת  לפני  הקרקע  להתייבשות  לחכות  כדאי 
עבודה בגינה  בימי החורף. כמו כן, כדאי לסגור את 

ברזי ההשקיה עד שהקרקע מתייבשת.

שיפתני  פלקטרנתוס  המדברי:  הצמח  פינת 
)Plectranthus neochilus(

השפתניים  ממשפחת  סוג  הוא  פלקטרנתוס 
במשפחת  אפריקה.  של  מדרומה  שמוצאו 
השפתניים צמחים רבים משמשים כצמחי רפואה, 
של  העלים  ועוד(.  אזוב  נענע,  )מרווה,  ומאכל  תה 
טוענים  יש  חריף,  וריחם  בשרניים  הפלקטרנתוס 

דומה לריח הגראס ואחרים אומרים שריח זה דוחה 
תוצאות  נתקבלו  טרם  נחשים.  ואפילו  יתושים 
פריחה  עמודי  לו  יש  אלה.  השערות  המאשרות 
סגולים דומים לפרחי האזוביון )לוונדר( רק גדולים 
 40 של  בגובה  כדור  וצורתו  משתרע  הצמח  יותר. 
בתנאי  עמיד  מאד  הצמח  ס"מ.   50 וקוטר  ס"מ 

של  בקבוצה  לשתילה  יפה  מהר.  וצומח  המדבר 
כמה צמחים ביחד אז האפקט מרשים ביותר. 

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

ציפורימפו 

סלעית המדבר
בימים אלה כאשר החורף מתחיל להתארגן לקראת 
ומתארגן  מנועים  מחמם  והאביב  ציוד,  קיפול 
כל  את  להזיז  מתחיל  אני  המדבר,  את  לכבוש 
העיסוקים שלי כמה שיותר לכיוון בוקר מאוחר כדי 
שאת השעות הראשונות של הבוקר אוכל להעביר 
הקרה,  החורף  פגרת  אחרי  בציפורים.  בצפייה 
שלמרות  אביבית  למציאות  הציפורים  מתעוררות 
שלנו נראית מאוד פסטורלית להן היא אומרת דבר 

אחד- ביזנס! 
החורף  את  אצלנו  שבילו  וחבריו  הנחליאלי  בעוד 
מתארגנים למסע חזרה לאירופה, ציפורים אחרות 
כבר עוברות מעלינו בדרכן צפונה. להן אין זמן. הן 
דור  להביא  בכדי  נולדו  בו  למקום  להגיע  צריכות 
ניתן  הנודדות,  לאלו  בנוסף  אולם  לעולם.  חדש 
באופן  במדבר  חיות  אשר  אלה  את  אצלנו  לראות 
וכבר  בפתח  שהאביב  מרגישות  הן  גם  קבוע. 
מתחילות להתארגן. אחת מהן, היא סלעית המדבר 
- אחת מיני סלעיות רבות החיות בישראל. לבושה 
של סלעית המדבר תואם את שמה - נוצות חומות 
בנוף  להיטמע  לה  המאפשרות  ושחורות  לבנות 
הכללי של המדבר, אולם היא מאפשרת לנו למצוא 
לעמוד  נוהגת  שהיא  כיון  יחסית,  בקלות  אותה 

בראש שיח או ענף נמוך ולחפש את מזונה משם.
רגליים,  מפרוקי  בעיקר  ניזונה  המדבר  סלעית 
הקרקע.  על  לוכדת  היא  אותם   - ונמלים  חרקים 
של  נטושות  במחילות  בעיקר  בונה  היא  הקן  את 
הזכר  את  לראות  ניתן  אלה  ובימים  מכרסמים, 
והנקבה מבססים את הטריטוריה שלהם, עליה הם 

מגנים בחירוף נפש. הזכר בולט יותר בצבעיו בעוד 
הנקבה דהויה יותר.

בנחלים  המדבר  סלעית  את  למצוא  ניתן  באזורנו 
רחבים ומישורי לס בניצנה עד אשלים, שדה בוקר 
של  הדרומי  ובחלקו  רמון  מצפה  לכיוון  ודרומה 

הנגב.
יתקיימו  אשר  הצפרות  לסיורי  מוזמנים  כולם 

מי  כל  הצפרות.  מרכז  פעילות  במסגרת  בפסח 
שמבקש להעמיק את היכרותו עם ציפורי המדבר 
מוזמן להצטרף למועדון הצפרות הישראלי המקיים 
אצלי.  למצוא  ניתן  פרטים  באזור.  קבועים  סיורים 

052-3689608
           מידד גורן
חג שמח!

סלעית המדבר. צילם – מידד גורן



מגזין רמת הנגב   ||  מס. 229   ||   מרץ 2018      |   1415   |       מגזין רמת הנגב   ||   מס. 229   ||   מרץ 2018

ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

התחלה תמימה
המאה  של  השמונים,  שנות  בראשית  פעם 
שטח  טיולי  הובלת  ללמוד  הגעתי  הקודמת, 
לי מרוב שאני מתגעגע  יוצאת  מדבריים. הנשמה 
את  כולל  זה  אם  ואפילו  לחזור  מוכן  אני  לשם. 
הריח הרע של הנפיחות והגרעפצ'ים של הגמלים, 
כפי  זיק  מעלה  בראש  עליי  והשתינו  שחרבנו 
בנוסטלגיה,  שאטבע  לפני  בהמשך.  שאספר 
אזהיר, שלא תנסו לעמוד כמוני, בטעות, מאחורי 

תחת גמל מפריש פרש. 
בימים ההם, ערכנו טיולי גמלים שארכו כמה ימים 

אל לב המדבר בעקבות "אדוני המדבר". 
הייתה  הימים  האביביים של חודש שבט,  באחד 
במעלה  בטיפוס  התחלנו  מבטיחה.  התחלה  לי 
)דבש(.  אלעסאלי  ואדי  שמו  שבערבית  דבשון, 
השיירה הנהדרת והצבעונית, הנהוגה בישמעאלים 
לאיטה.  השתרכה  העזאזמה  משבט  מקצוענים 
בראשה צעד המדריך הוותיק בועז. אני המתלמד 

נגזר עלי ללכת בסוף - בתחת של הטור.
הלכתי מתפעל מהיופי של הטבע. מלמטה נשקפו 
במלא  עבדת  רמת  נפרסה  וממעל  צין  נחל  נופי 

יופייה.
גוונים רבים נוספו לשיירה משקי השינה שנפרשו 
על האוכפים כדי לרפד את הישבנים העדינים של 
המטיילים, שילמדו עוד מעט מהי באמת "קריעת 

תחת" מרכיבה על גמל.

עין עקב ה"פרומו" המטעה של ההמשך
"עין  שהייתה  עקב,  עין  את  עברנו  היום  בצהרי 
לפני  עוד  במדבר,  ההפקרות  בימי  קעב"  אום 
מדהים  מקום  זהו  טבע.  לשמורת  הפך  שהמקום 
זו שהייתה לחוקר  ראוי לחניה משיבת נפש, כמו 
פאלמר. פאלמר היה כאן כמאה ועשר שנים קודם 
הוא  הזה,   למעין  נקרא  איך  משנה  לא  להגעתנו. 
צריך  לא  קמאית.  אהבה  לב  בכול  שמעורר  מקום 
בשבילה דיבוב והסבר.  אהבה שנמצאת שם עוד 
מהימים הראשונים של המורפולוגיה – עצוב הנוף 

שמעצב לנו את הנפש.
מאורחת  הבדואים  איך  לראשונה  ראיתי  בחניה 
הישמעאלים, מדברים בשפת הגמלים. הם הוציאו 
מפיהם צלילים צורמים, שנשמעים כמו רעש של 

גרירת שולחן עתיק על רצפה מחוספסת. הגמלים 
מסריחים ורועשים כרעו והתיישבו.

אחר שהבריכו את הגמלים המחרחרים, השתרר 
שקט.  ברקע פתאום עלו צלילים מלטפים 
של חליל שהדהד בין כותלי המצוקים בואכה 
עין עקב. הרומנטיקה שלפני הסערה באה לי 
במיטבה: מעיין, גמלים, ריח מדורה, נערות חן 
וריח קפה הביאו לי השראה ל"שיר אהבה בדואי". 

עין זיק שלא ייגמר לעולם
היום עת השמש  רע. עד שבערוב  לא  נראה  הכול 
ליטפה באודם את אופק מערב, הגענו לראש מעלה 
בעמק.  למטה  שנגלה  מהנוף  נפעמים  עמדנו  זיק. 
נאת המדבר של עין זיק הגדולה והירוקה הוציאה 
לנו כרטיס ירוק! יפה וענוגה אפילו מחמוקי ניצה 

ודיצה.
המדריך  אמר  המדהים,  מהנוף  מתלהב  בעודי 
החושך  לפני  נאלץ  שהוא  בהפתעה,  המוביל 
המתקרב, להוריד את המטיילים מהגמלים ולרדת 

ברגל למען הזהירות והבטיחות. 
המעלה  במורד  המטיילים  נעלמו  דקות  תוך   

העתיק. נכנסו לעמק ולא נודע כי באו אל קרבו.
ביקש  הגמלים,  עדר  מנהיג  סלמן   - הבדואי  גם 
לרדת בהקדם, על מנת להספיק לארגן להם אוכל.  
של  השיירה  כול  את  שאנהיג   וביקש  אלי  בא 

הגמלים לחניון הלילה.
עודי עסוק בהערכת מצב איך הולכים, איך מדברים 
 15 מוקף  עצמי   מצאת  עושים,  ומה  גמלים  עם 
המיית  צבעוניים.  שינה  בשקי  מקושטים  גמלים 
במלא  עלי  הסתער  והמדבר  נעלמה  האנשים 

העוצמה.

לא כול רומנטיקה מריחה טוב
לא  בו. אני  וחכם מן ההולך  זיק הוא עתיק  מעלה 
מאוד.   מפותל  הוא  המתלול  בגלל  מעודי.  הכרתיו 

פיתולים קשים וחדים.
ברוב בורותי, החלטתי, שעל מנת לשלוט בשיירת 
לגמל  באפסר  גמל  לקשור  הגדולה,  הגמלים 
מה  רק  מהונדס.  גמלים  טור  יצרתי   שמאחוריו. 

אלה ממש לא מבינים בתרגילי סדר.
יש  הצלחה  איזו  לעצמי  וחשבתי  לרדת  התחלתי 

מבחן במנהיגות מדברית

לי. על הפעם ראשונה מצליח לי. הנה אני נוהג 15 
גמלים, ישר על רטוב. ללא טסט ואפילו ללא מבחן 

מעשי ולא מבחן תיאוריה.
הגמל  העגום.  ההמשך  את  שיקפה  לא  ההתחלה 
הרי  קדימה,  לעבור  החליט  אלפא(,  )זכר  המנהיג 
ללא  מאחור.   אותו  שאשים  אני  ומי  המנהיג  הוא 
הגמלים  את  בסיבוב  לעקוף  החליט  אזהרה, 
עשה  הוא  לאחר,  קשור  שהיה  מכיוון  האחרים. 
מעל  לדלג  הצליח  בקושי  שמאחוריו  הגמל  בלגן. 
עקומת הסיבוב, שנחתכה לו. מהומת אלוהים בין 

גמלים פקדה אותי. 
החלטתי מיד להתיר את הקשרים בין כול הגמלים. 
הביצים,  לגובה  ממוצע  לגמל  שמגיע  אני,  אבל 
על הדרך  לפרק הקשרים.  בניסיון  נדרסתי  כמעט 

זכיתי גם למקלחת שתן מרוכז.
השינה,  משקי  שחלק  גם  ראיתי  העין  מזווית 
העשויים שמשונית, החליקו מהאוכפים והתפזרו 

כמו "סימני דרך", לאורך השביל.
שלא  "ברוך  השחר:  בתפילת  כמו  שיננתי  מיד 
עשני מגמל", יותר חזק אפילו מהכוונה שב "ברוך 
בעל  להיות  לא  "עבד". העיקר  או  גוי"  שלא עשני 
ממושמעים.  ולא  מסריחים  גמלים  עם  מקצוע 
אאריך  לא  עלטה  והשתררה  ירד  שהחושך  בגלל 
מקרקסים  גמלים  כמה  איך  מביכים  בתיאורים 

אותי...
יודע איך, אבל הצלחתי בשארית כוחותיי  אני לא 
אותם  העברתי  זיק.  לעין  הגמלים  עם  להגיע 
על  לי  להחמיא  הפסיק  שלא  לבדואי,  כבוד  אחר 

שהצלחתי להביא את כולם ליעד בשלום.
על מנת שלא יגלו את החרפה וחוסר המקצועיות 
השביל  לאורך  במהירות  עליתי  כטירון,  שלי 
נייר  גליל  כמו  נראיתי  שינה.  שקי   11 ואספתי 
בכבדות  הלכתי  שינה.  בשקי  המגולגל  חי  טואלט 

במורד מעלה זיק.
באותו לילה לא רציתי לאכול, או להתקלח ואפילו 
לדבר עם איש. השארתי את הרומנטיקה לאחרים. 
התכנסתי בשק השינה שלי שנדבק לו ריח גמלים 
לא  המסקנה.  עלתה  בראשי  היום.  עד  עבר  שלא 
אתה  ואם  טוב.  מריח  גם  רומנטי  שנראה  מה  כול 
אהבה  "שיר  תשיר  אל  המדבר  אדון  מרגיש  כבר 

בדואי".

אדם, מקום

האמנית  של  תערוכתה  ננעלה  אלה  בימים 
מיכל  צין.  מצוק  על  מיצב  פלג,  מיכל  האקולוגית 
בנתה  ומוערכת:  מוכרת  סביבתית  אמנית  היא 
מודל למרכז מחזור בכפר הנוער ניצנה ובמדרשת 
"נגב  מטעם  מיוחדת  להוקרה  וזכתה  גוריון  בן 
הסביבה.  איכות  לאבירי  הנגב  אות   – קיימא"  בר 
חצבה,  גדי,  בעין  סביבתיות  תערוכות  הקימה 
מקיימת  לא  מיכל   בארץ.  נוספים  ומקומות 
אלא  וגלריות  במוזיאונים  מיצירותיה  תערוכות 
את  מציגה  היא  שבו  טבעי"  "מוזיאון  חלל  בונה 

עבודותיה.
בשש השנים האחרונות התגוררה מיכל בביתו של 
בארץ  הפסלים  מחשובי   ( ז"ל  אוריון  עזרא  האמן 
ויצר  ובעולם, מראשוני האמנים הסביבתיים שחי 
זמן  והשקיעה  גוריון(  בן  במדרשת  רבות  שנים 

ופעילות לשימור והחייאת מורשתו של האמן.
שנותר  הקצר  והזמן  הבית  של  מכירתו  בעקבות 
אחרת  עבודה  כל  מיכל  הפסיקה  עזיבתה,  עד 
אמנות,  תערוכת  להקמת  מלא  באופן  והתמסרה 
מיצב על המצוק. מדובר במבנה עגול הבנוי מחומרי 
גלם אותם ליקטה מיכל מהסביבה הקרובה לבית 

בו התגוררה.
השם  מהות  את  מיכל  מסבירה  אתה  במפגש 
ליקוט  "עבודת  "מלקטת":   – לתערוכה  שבחרה 
עסקו  בה  מלאכה  הייתה  הרחוק  בעבר  המזון 
משמעותית  הייתה  וחשיבותה  נשים  בעיקר 
הליקוט  מלאכת  השבט.  וכלל  המשפחה  להזנת 
שלי כאישה היום, קשורה לניקיון השטח מפסולת, 
מחומרי הדברה וכן מסממנים הקשורים למלחמה, 
ומחמיר.  הולך  זיהום  שתוצאותיהן  פעולות 
מבחינה סימבולית מתחבר הניקיון עם הרעיון של 
להתמיד  שלה  והיכולת  לאדמה,  הפוריות  השבת 
ולהזין אותנו". אחד הרעיונות המרכזיים בהם דנה 

התערוכה מתכתב עם המוות ומחזור החיים. 
במהלך התערוכה, שנפתחה באמצע חודש דצמבר 
עזרא  לבין  מיכל  בין   " "דיאלוג  התקיים  האחרון, 
אוריון שבא לביטוי בבניית "מקדש מעט" בקדמת 
הבית. המבנה העגול שיצרה "מתחבר" ו"מתקשר" 
ופונים  הבית  מפתח  היוצאים  הסלעים  שורת  עם 
כאמנית  עצמה  את  תופשת  מיכל  עקב.  חוד  אל 
גברי,  כמודל  אוריון  עזרא  מול  בהעמדה  נשית,   –
אמנית של מיניאטורות, בהשוואה וביחס לפיסול 

המונומנטלי של עזרא אוריון. 
והסבירה  במבנה  סיור  למשתתפים  ערכה  מיכל 
עם  המדברי,  הנוף  עם  מתכתבת  אכן  היא  כי 

"מלקטת".  מיכל פלג – אמנית סביבתית

מקומית.  ארכאולוגיה  ועם  עזרא  של  עבודתו 
בעלת  אך  נוצרה  בו  למקום  שנולדה  עבודה  זוהי 
עכשווית  אמירה  עם  אוניברסאליים  הקשרים 
"אני  הסביבה.  לאיכות  דאגה  בה  שיש  ברורה 
קשורים  אלה  ומתים  "מתים",  חפצים  מלקטת 
פעולת  דרך  באלימות.  רוויה  ולחברה  לזיהום 
היצירה והכנת שלדים מפסולת מתקיימת החזרה 
לחיים. המבנה שהקמתי הנו מודל ל "קבר – רחם" 
בראשי  בעיקר  בפסגות,  המצוי  לטומולוס  בדומה 
חלודים  ממסמרים  העשויים  השלדים  רכסים. 
ואילו  בהיקף  משולבים  גולגולת  דמויי  ואבנים 
במרכז המבנה, במקום המוגן ביותר נמצא הרחם. 
מתקיים מחזור של מוות ולידה, בדומה לתפיסתם 

של תושבי המדבר בעבר.
הארכיאולוג ד"ר עוזי אבנר אשר השתתף והרצה 
השילוב  כי  מסביר  האמור  השבוע  סוף  במהלך 
רבים,  עתיקים  באתרים  מתגלה  ועיגול  קו  של 
אבן  למבני  ועד  קטנות  סלע  בחרותות  החל 
עגול  )טומולוס(  גל  קבר  לדוגמא,  מונומנטאליים. 
מסמל רחם, ממנו אמור הנפטר להיוולד מחדש. קו 
האבנים מסמל את הכוח הזכרי. אבנר מראה זאת 
לפי  סלע,  חרותות  של  רבות  דוגמאות  באמצעות 
גדולים.  אבנים  ומתקני  אנתרופולוגיים  מחקרים 
המוכר ביותר בנגב הוא "קו קיי", שאורכו 4.6 ק"מ 
ולקבר  רומם  עגול בפסגת הר  גל  בין קבר  ומחבר 

נוסף וכן למעגל אבנים נאה על הר רמון.
אך  זעיר  לבית  מודל  הינו  מיכל  שבנתה  "הרחם" 

מאובזר. עם העברתו לאתר חדש בעקבות מכירת 
בו רעיונות  וישתלבו  יעבור המבנה שינויים  הבית 

אלטרנטיביים המדגימים חיים ברוח הקיימות.
במיצב שיצרה מיכל משולבים מגוון תחומי יצירה: 
אמנות פלסטית, שירה ואדריכלות. היה צורך בידע 
קונסטרוקטיבי ויכולת ביצועית. מיכל בנתה הכול 
ידיה וממשאבים עצמאיים. תודה מיוחדת  בשתי 
המלאך  קוראת  היא  לו  בורץ',  לרועי  מוקירה  היא 
הטוב, איש מוכשר ונדיב עם תבונת כפיים שהיה 

לצידה וסייע ברגעים הקריטיים, לכל אורך הדרך.
ביניהם  התערוכה,  את  פקדו  רבים  מבקרים 
ביקורים ספונטניים של כתות בי"ס ואף גן ילדים 
הרבים  לכול  מודה  מיכל  ונהנו.  ללמוד  שבאו 

שביקרו ותמכו וסיפרו לחברים.
תערוכה  התקיימה  בחצר,  לתערוכה  במקביל 
נוספת בתוך הבית. לאורך הקירות נפרשו צילומי 
את  מהווים  והם  לחלון  מבעד  צילמה  שמיכל  נוף 

ספר השירים שלה "הבית שלי הוא חלון".
"הבית שלי הוא חלון,

חוד עקב, הר צרור – הכתפיים
ומה שביניהם – הבקעה

בטן קרועה לרווחה
עורק ראשי מגוף הנוף,

חמצן במעלה הנחל,
טור אבנים,

דקויות אדמה,
המצע".

הביא לדפוס: יעקב שמול

התערוכה. "מקדש מעט". צילם – חנן אפשטיין

מיכל פלג. צילמה - מירב קטורזה

אנחנו מחפשים אותך! 
מתנדבים/ות לשעת חירום

בוא/י לקחת חלק בעשייה משמעותית והקדש/י דקה מזמנך 
.SMS-למילוי שאלון קצר שנשלח ב

מעדיפים טלפונית? אימייל? לשירותכם - אשמח ליצירת קשר.

סוניה רביבו - רכזת מתנדבים רמת הנגב
sonya@rng.org.il |  050-2153391 | 08-6564133 :טלפון  



חודש מרץ 
ברמת הנגב

בסימן העצמה נשית

ללהבהמניצוץ 
 "השיגו את המיטב מעצמכן, על ידי כך שתהפכו ניצוצות   

            קטנטנים של הזדמנות, ללהבות גדולות של הישגים".
                                                       גולדה מאיר, ראש ממשלת ישראל

פרטים נוספים והרשמה לאירועים באתר המועצה ובאגף קהילה וחינוך -  08-6564115
האירוע נעשה בתמיכת יועצת לקידום מעמד האישה

חצאית כאן קודקוד, קברט מוסיקלי, סאטירי, אקטואלי במיוחד.   
בשעה  21:00 פאב 40 בטללים– 30 ₪ לכרטיס 03.3.18

בוקר נשי – שדרת המועצה, רמת הנגב - בין השעות 16.3.1810:00-14:00
לאורך כל הבוקר בכניסה חופשית- יריד בר קיימא מקומי- יצירה ומעצבים,  

ביגוד, חקלאות, מזון ועוד  

10:00 - הרצאה – לינוי בר גפן 
"גברים מערוץ 22 ונשים מערוץ 10 - יצוג נשים במדיה"  

50 ₪ לכרטיס  

11:30 - סדנת סטיילינג קייפ גירל - עם הסטייליסטית אורית ארגמן
30 ₪ לכרטיס  

21:00 - הקרנת הסרט " לפני שהרגליים נוגעות בקרקע"20.3.18
  ומפגשיח עם דפני ליף.

דיוקן אישי של דפני ליף, מנהיגת המחאה החברתית.   
באולם גולדה ברביבים. 25 ₪ לכרטיס.  


