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דבר ראש המועצה

70 שנות עצמאות 
מדינת  על  חושב  אני  אין  בו   שחולף,  יום  אין 
הישגיה,  על  בהתפעמות  לפעמים  ישראל. 
לפעמים  התנהלותה,  על  בביקורת  לפעמים 
בנוסטלגיה )כי ברור ש"אומרים שהיה פה שמח 
אל  לעתיד  בציפייה  לפעמים  שנולדתי"(,  לפני 
מול  מלאה  בהזדהות  לפעמים  האתגרים,  מול 
צביעות העולם, לפעמים באכזבה מרה שמדינת 
לפעמים  ישראל,  ארץ  את  מביסה  ישראל 
גדול  בכעס  לפעמים  תעוזתה,  מול  אל  בהערצה 
על אטימותה, לפעמים אני מבקש שתניח אותי 

תמיד  שהיא  יודע  אני  שם  אי  ולפעמים  לנפשי, 
עם  ומתעורר  אתה  לישון  הולך  אני  אליי.  תבוא 
שכונת  צומת  מעל  יום  שבכל  במיוחד  המדינה, 

מגורי אני רואה "בנגב ייבחן העם בישראל".

בסופו של דבר, הקלישאה ש"אין לנו ארץ אחרת" 
אינו  ישראל  מדינת  של  קיומה  וקיימת.  שרירה 
מובן מאליו, ב"שכונה" בה אנחנו נמצאים. קיומה 
של מדינת ישראל גם 70 שנה אחרי הקמתה ו - 
120 שנה לאחר תחילתו של המפעל הציוני אינו 
יכול להילקח כלאחר יד והוא בגדר נס מעשה ידי 

אדם - "להיות עם חופשי בארצו".

אינו  קיומה   על  ישראל  מדינת  של  מאבקה 
ביטחונה,  ועל  גבולותיה  על  במאבק  מסתכם 
אלא על צביונה, על דמותה, על צדקתה. זכותה 
של מדינת ישראל להתקיים, נעוץ עמוק בקשרנו 
עם  ובתולדות  ישראל  לארץ  מעורער  הבלתי 

ישראל. 

כן, המדינה אינה מעל הכול והמדינה  אף על פי 
ואזרחיה.  תושביה  לטובת  לאומית  מסגרת  היא 
המדינה במשטר דמוקרטי, עובדת קשה בשביל 
יותר, ובתמורה - אזרחיה  שלאזרחיה יהיה טוב 
אפילו  או  האישים  חייהם  את  להפקיד  מוכנים 
קשה מכך להפקיד את  ילדיהם למען ביטחונה 

המשימה  זו  הברית,  זוהי  ההסכם,  זהו  וקיומה. 
וזהו האתגר. 

המאתגר  המרחב  עדיין  הוא  הנגב  ספק,  ללא 
יוצאים  הישגים  אף  על  ישראל.  למדינת  ביותר 
מן הכלל בתחומי החקלאות, המדע, התעשייה, 
האתגר  את  בחובו  טומן  הנגב  ועוד...  החינוך 
הגדולים  האוצרות  את  גם  ואתו  ביותר  הגדול 
ב  רביבים  קיבוץ  הקמת  עם  הנגב,  רמת  ביותר. 
הייתה  שנותיה,  כל  במשך  מכן  ולאחר   ,1943
המרחב  עם  בהתמודדות  המחנה  לפני  חלוץ 
המדברי המאתגר. השנים הבאות יהיו אבן הבוחן 
האמתית למדינת ישראל. השנים הקרובות יהיו 
של  דמותו  את  מחדש  לעצב  נידרש  בהם  אלה 
מגוונות,  קהילות  מתגוררות  בו  כמקום  הנגב 
יש  עליו  מדברי  מרחב  בתוך  יזמיות,  יצרניות, 

להגן מפיתוח לא אחראי. 

לשיבה".  שבעים  "בן  כתוב  אבות  במסכת  
חכמה  שתהיה  ישראל  למדינת  מאחל  אני 
נועזת כמו  70, אבל   – ה  כבן  ומיטיבה בשיבתה 
חזקה  בצעירותה,  כמו  חדשנית  הקמתה,  ביום 
הנכונה  הדרך  את  ושתמצא  בבחרותה,  כמו 

לגבורותיה ולעתידה המזהיר. 
חג עצמאות שמח 
ערן דורון
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שלום רב למר שמול!
הנדון: מכתב ביחס ל"עדלאידע"

בהמשך לשיחתנו הטלפונית הרי לפניך המכתב 
שלי בעניין ה"עדלאידע":

הנגב  רמת  מגזין  את  )כרגיל(  קיבלתי  לאחרונה 
מה  ללמוד  כדי  להנאתי  וקראתיו   )229 )מס' 
ובמסגרת  מרץ  חודש  במהלך  במועצה  קרה 
ועד  מא'  העיתון  כל  את  קראתי  פורים.  חגיגות 
ביותר,  הגדול  הפורים  מפעל  פלא:  זה  וראה  ת' 
קצווי  מכל  שהגיעו  איש   12,000 השתתפו  שבו 
אבל  מופיע  הכול  בעיתון.  מופיע  לא   – הארץ 
העדלאידע - יוק. בכל שנה היה המפעל המדהים 
משום  והשנה  המועצה  של  בעיתון  מצוין  הזה 
ממד  לאירוע  נוסף  שהשנה  בעוד  וזאת  לא.  מה 
לחינוך  התיכון  תלמידי  ומסעיר:  נוסף  חדש, 
סביבתי עמלו כהרגלם על בניית המיצגים כאשר 
שקל(  )כ-80,000  כסף  שחסר  לפתע  התבשרו 
אבל  לטמיון.  לרדת  עמד  והכול  המבצע  למימון 
התלמידים  ההורים,  של  משותפת  ביזמה   – אז 
והנהלת בית הספר – הוקם אתר למימון המונים 
והתלמידים  ההורים  בהתנדבות  פעלו  שבו 
וגיוס התורמים  גיוס האנשים  )בייצור המתנות, 
של המתנות( ותוך פחות מחודש הצליחו לעמוד 

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

באחד הגיליונות הקודמים מישהו סיפר איזושהי 
אגדה על דב הבלונדיני והקצין גולדמן. שמבוססת 
לטענותיו על שנים של מחקר, ראיונות עם אנשי 
ההגנה ולח"י וקריאה של מסמכים וספרים רבים.   
לא צריך להשקיע שנים בתחקיר ובילוש. כמעט 
בכל ספר שכתבו אנשי לח"י - ונכתבו הרבה כאלו 
גולדמן  נהרגו  בהן  על הנסיבות  בולט  יש פרק   -
על  צער  מובע  הספרים  של  מוחלט  וברוב  ושיף. 
המקרה שבשום פנים לא נעשה בכוונה על מנת 

להרוג את שני הקצינים היהודים. 
אנגלים  קצינים  שני  הבריטית  בבולשת  היו 
שהכירו את הלח"י והיו הגורם הדומיננטי במצוד 
לכל  מורטון.  וג'פרי  ווילקין  תומס   - יאיר  אחרי 
אירוע שהיה חשוד בקשר לפעילות של המחתרות 
היו מגיעים ראשונים שני הקצינים הנ"ל. בלח"י 
החליטו לחסל אותם. והתוכנית הייתה כזו: חדר 
שהיה ברשות לח"י עוצב כמעבדה להכנת חומרי 
נפץ. בחדר פוצץ מטען קטן ודם תרנגולת טופטף 
מהחדר החוצה. ההנחה הייתה שהשכנים ישמעו 
את הפיצוץ, יזעיקו את המשטרה, מורטון ווילקין 
מסיבות  בחדר.  שהונח  ממטען  ייהרגו  ואז  יגיעו 
גולדמן  הקצינים  ראשונים  הגיעו  ברורות  לא 
ושיף ושוטר בריטי נוסף ורק כמה דקות אחריהם 
מורטון ווילקין. וכך נהרגו שני הקצינים היהודים. 
כולם  בפעולה.  שהשתתפו  אנשים  עם  דיברתי 
היה  לא  שגולדמן  להם-  מאמין  -ואני  לי  אמרו 

בשום פנים ואופן  מטרה 

במחסום של 80,000 השקל ואף לעבור אותו! כל 
מי שראה את ההתלהבות באתר גיוס ההמונים 
זכו  לבסוף  להתרגש.  שלא  היה  יכול  לא  הזה 
מאוד,  מרשים  לאירוע  והוריהם  התלמידים 
ובעיקר  המשטרה(  הודעת  )לפי  למופת  מסודר 
מלא שמחת יצירה, הנאה וגאווה על העמל הרב 
העדלאידע  הללו.  המרשימות  לתוצאות  שהביא 
עצמה הייתה באמת מאוד מרשימה ועל כך העידו 
זה  לתלמידים  אליה.  שהגיעו  האנשים   12,000
היה שיעור מדהים בדמוקרטיה אמתית והם גם 
למדו את טעמה של הנאה ממעשי ידיהם ועמלם 
– ורק בעיתון של המועצה לא היה שום זכר לכל 

המפעל המופלא הזה. למה????????? 
בברכה,
יגאל גרנות

תגובת המערכת

שלום יגאל
המעוניינים לפרסם מודעה )ללא תשלום( בעיתון 
אלי  הגיעה  לא  זאת.  לעשות  מוזמנים  המועצה 
ורצון  כוונה  מתוך  לפרסמה  מנת  על  כזו  מודעה 
גם  ב"עדלאידע".  התושבים  ביקורי  את  לעודד 
שהעיתון  הרי   – לפרסם  בכוונתכם  הייתה  אם 
הופץ לתושבים בשבוע של ה – 11 במרץ )עשרה 
היה  לא  המקדים  והפרסום  קיומה  לאחר  ימים 

מועיל(.
וקבועים  שונים  למדורים  מחולק  העיתון 
המתארים   ( המועצה  עובדי  הן  כותבים  אותם 
ומביאים בפני תושבי המועצה את דבר פעילות 
אחרים  מועצה  תושבי  וכן  מחלקותיהם( 
דויד  )כדוגמת  וללא תשלום  ביוזמתם  הכותבים 
מיכאלי  גלעד  מנור,  איתי  גורן,  מידד  פלמ"ח, 

ואחרים( את המדורים הכמעט קבועים שלהם.
ולתאר  לכתוב  המעוניין  לכל  מאפשר  העיתון 
כך  התושבים.  כלל  את  לעניין  היכולה  פעילות 
אודות  ברק  דוד  כתב  האחרון  בעיתון  למשל 
קבלת  "חבורת  עם  השם"  "הר  קהילת  מפגש 
שבת", וכך כתב גם הסטודנט איתי גרינבלט על 
יוזמתו – "פורים מיוחד ברמת הנגב", כך גם על 
גוריון  בן  במדרשת  השנייה"  השידורים  "עונת 

ועוד כתבות.
דבר  את  לפרסם  מאוד  שמח  שהייתי  כמובן 
כתבה  מקבל  הייתי  אם  ה"עדלאידע",  קיומה 

ממך או מטעם המארגנים, התלמידים וכו'.
נכון שבדרך כלל תמונת השער של הגיליון לפני 
הפעם  אך  מהדלאידע,  הייתה  פורים  אחרי  או 
לקחתי את החופש הניתן לעורך ומצאתי להביא 
חג  לקראת  ומתחדשים",  "פורחים   – חידוש 

האביב, מועד הפצתו של העיתון.
                                                                                                                               
בברכה
שמול יעקב

אחריות  שלוקח  כרוז  בדיעבד  הוציא  הלח"י 
,ואף  אותו  לרדוף  שלא  המשטרה  את   ומזהיר 
המחתרת.  את  רדפו  כי  נהרגו,  שהקצינים  טוען 

אבל זה היה בדיעבד ככיסוי למטרה האמיתית.
1942, קצת לפני רצח מפקד  ינואר  ימי  . הימים 
אז  הבלונדיני  דב  שטרן.  )יאיר(  אברהם  הלח"י 
בן 18 הגיע לארץ 1941 והחליט להצטרף ללח"י. 
והתגייס  עזב  הצטרפותו  אחרי  חודשים  מספר 
להתבלט  והתחיל  ללח"י  שב  ב1943   . לנוטרות 

כמה שנים אחר כך. 
שדב  הסיפור  את  החרוץ  החוקר  לקח  מאיפה 
הוציא  לח"י,  קמב"צ  אז  כאילו  שהיה  הבלונדיני 

על גולדמן "חוזה" ורצח אותו.
איזה מזל שהמתים לא יכולים לתבוע דיבה.

אחד  באף  לח"י  על  ספרים  כמה  קראתי  אני  גם 
מהם לא מוזכר דב הבלונדיני בקשר עם פעולה 

זו. 
אם יש לכם עוד כוח לשמוע את המשך הסיפור 

הרי הוא לפניכם :
הוטמן  נוסף  מוקש  גיבוי.  תוכנית  גם  הייתה 
בחדר  שהמלכודת  למקרה  לבית,  השביל  תחת 
מהחדר  יצאו  האנגלים  והקצינים  תעבוד  לא 
בחיים. אנשי הלח"י ידעו שבמקרים כאלו מפנים 
הייתה  וההנחה  סקרנים  ומרחיקים  הזירה  את 
על  לבדם.  המוקש  ליד  יעברו  ווילקין  שמורטון 
יהושע  מופקד  היה  השביל  על  המוקש  הפעלת 
שני  את  לחסל  מפורשת  הוראה  שקיבל  כהן 

האיום  שהם  ברור  היה  כי  מחיר  בכל  הקצינים 
הגדול ביתר על המחתרת )ואכן שלושה שבועות 

אחר כך מורטון רצח את יאיר(. 
הורחק,  לא  הקהל  שהשתרר,  הבלגן  בגלל 
וכשמורטון ווילקין הגיעו ועברו מעל המוקש, היו 
עשרות אזרחים ממש בסביבתם. יהושע החליט 
לא להפעיל את המוקש בכדי לא לפגוע באזרחים 
וראה בהחלטה זו את אחת ההחלטות החשובות 
בחייו. מפקד כל המבצע הזה טען בספרו שבגלל 
הססנותו של יהושע יאיר נרצח, בעוד חברי לח"י 
את  הציל  הוא  זה  שבמעשה  טוענים  אחרים 
המחתרת.   יהושע, לימים חבר קיבוץ שדה בוקר 
היא  שהחכמה  לומר  נהג  בן-גוריון,  של  וידידו 
אחר  שבמקרה  טוענים  )ויש  ללחוץ  מתי  לדעת 
מקווה  ושהוא  ללחוץ.  לא  ומתי  לחץ(  הוא  אכן 
שהוא קיבל את ההחלטות הנכונות, למען מדינת 

ישראל.
"דב הבלונדיני" ששמו האמיתי יעקב גרנק היה 
89 תחת פיקודו  מפקד הפלוגה המצטיין בגדוד 
של יצחק שדה הוביל את פלוגתו בכיבוש עיראק 
בכיבוש  הגדוד  את  הוביל  כשהוא  נהרג  סואידן 

עוג'ה אל חפיר, היום ניצנה.
שם  יקרא  הבלונדיני  דב  בגוגל  שיחפש  מי 
תיאורים מרתקים על אומץ לבו בקרבות לשחרור 

הנגב.

מנחם כהן

"הקצין גולדמן"  ו"דב הבלונדיני" לא נפגשו בתל אביב.

תגובה לכתבה של נפתלי רז שפורסמה בגיליון  מס' 228.
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מילות פרידה של הרופאות המתמחות
שלום למטופלי מרפאת רמת נגב, 

הזמן  הגיע  במרפאה,  משנה  יותר  קצת  אחרי 
להיפרד.

 4 נמשך  המשפחה  ברפואת  ההתמחות  מסלול 
הקהילה  במרפאות  זמן  מפרקי  ומורכב  שנים 
אחרי  החולים.  בבית  שונות  במחלקות  ועבודה 
תקופה ארוכה במרפאת רמת נגב, אנחנו עוברות 

לתקופה ממושכת בסורוקה. 
רצינו לומר תודה על האמון שנתתם בנו בטיפול 
והן  רפואיות  בהתייעצויות  הן  ובכם,  בילדכם 

בהתייעצויות ששייכות לעולם הרוח והנפש. 
מרפאת רמת נגב היא אחת המרפאות הבודדות 
בארץ בהן ישנה עבודת צוות פורייה והתייחסות 
ניתן  הקופה.  ממבוטחי  ואחד  אחד  לכל  אישית 
להרגיש את זה החל מעבודת המשרד המסורה 
של רחל ופרנסין, תמיד עם חיוך ונכונות לעזור, 
דרך עבודת האחיות - הודיה, אשחר, רינה ולנה 
במקצועיות  שבע,  בת  של  המנוסה  בהנהגתה 
אסי,  המרפאה-  רופאי  ועד  קץ,  אין  וסבלנות 
לשאול  יום   )!!( כל  בסוף  שדאגו  וצפנת  רוברט 

מה שלום המטופלים שלהם. 
כמה  עד  להעריך  יודעים  שאתם  מקוות  אנחנו 
בידי  מופקדת  שבריאותכם  מזל  ברי  אתם 
שליחות  תחושת  מתוך  שפועלים  אלו  אנשים 
ואכפתיות בלי שום ציפייה לתמורה )למעט אולי 
דלק  לתת  שיכולים  צנועה  תודה  ומילת  חיוך 

באמצע יום עבודה ארוך עמוס(. 
באופן  המון,  למדנו  האחרונה  השנה  במהלך 
שאינו ניתן לכימות – למדנו עבודת צוות, יחסי 
אנוש, מסירות, חשיבה רחבה, למדנו על רפואה 

המיומנויות  חידוד  וכמובן  אחריות  על  מונעת, 
המרפאה  מצוות  רק  לא  זאת  למדנו  הקליניות. 
ואחת  אחד  כל  נוכחות  מכם.  גם  אלא  כמובן, 
והמוגן,  הקטן  במרחב  המרפאה,  בחדר  מכם 
רוצות  אנחנו  כך  ועל   - פחות  לא  אותנו  לימד 
לומר תודה גדולה. לקחתם חלק בלהפוך אותנו 

לרופאות טובות יותר.
עם  אישי  באופן  להיפרד  הספקנו  מחלקכם 
חיבוק וחיוך, מאלו שלא הספקנו.. קבלו כעת את 

מילות פרידה של הרופאות המתמחות

החיוך והחיבוק. 
הרבה הרבה בריאות ומקוות לא לראות אף אחד 
במועצה,  באירועים  אלא  החולים,  בית  בשבילי 
בבורקס  או  בטללים  בפאב  גולדה,  באולם 
המשובח ליד משרדי המועצה )כן, כן, מידי פעם 

מותר להתפנק בבורקס :(. 
ד"ר הדס מלדה מצרי. 
ד"ר מיכל לבוב

עם  לדרך  יצאנו  פסח  חופשת  של  הראשון  ביום 
את  קיימנו  השנה  המסורתי.  ו'  ד'-  פסח  מחנה 
מחנה פסח ביער יתיר, במרכז ללימודי שדה של 

הקק"ל. 
למי שמסתכל מהצד נראה כאילו מדובר במשחק 
ילדים, סה"כ מחנה של ילדים בתנועת נוער, אך 
כבר  לפני  החלה  המחנה  על  העבודה  למעשה 
)אוואטר(  המחנה  נושא  את  חודשים.   3 לפני 
הפעילויות  את  מהיישובים,  מד"צים  צוות  בחרו 
יב'  י'-  משכבות  מדריכים  ותכננו  בנו  השונות 
בשיתוף עם "הגרעינירים" שלנו. המד"צים עברו 
הכנה של שבועיים לפני המחנה והשקיעו מאוד 
לקראתו על מנת שלחניכים שלהם תהיה חוויה 

מלאה, בטוחה ומהנה. 
שלמים,  ימים   4 במחנה  שם  עשינו  מה  אז 
עם  ליער  הגענו  הראשון  ביום  שואלים?  אתם 
הטרומ"פים שלנו )חניכי שכבה ט'( שבנו והכינו 
בנינו  של החניכים:  הגעתם  לקראת  המחנה  את 
את השער, הכנו שלטים וקישטנו, בנינו מרפאה, 
שישי  ביום  ועוד.  ועוד  ותחפושות  הצגות  הכנו 
בבוקר הגיעו האוטובוסים הצהובים שלנו, ואיתם 
הגיעו למחנה החניכים והמדריכים שלהם. במהלך 
שלושת הימים הבאים בנינו לעצמנו מחנה, עברנו 
אחד  לכל  שיש  השונים  הכוחות  על  פעילויות 
אכלנו,  קבוצתית,  שבת  קבלת  עשינו  מאתנו, 
יצירות:  מיני סוגים שונים של  וכל  הכנו חולצות 
מחומרים  מחברות  גשם,  מקלות  חלומות,  לוכד 
ממוחזרים, שרנו את שיר המחנה אינסוף פעמים, 
עברנו תחנות של ספורט וג'אגלינג, עשינו בישולי 
ועוד  במיוחד  מפחיד  לילה  לא"ש  יצאנו  שדה, 
יתיר  ביער  לטייל  יצאנו  האחרון  ביום  ועוד,  ועוד 

וסיימנו בטקס מרגש. 
סה"כ היו במחנה כ-300 חניכים ומדריכים שחזרו 
הביתה עייפים )מאוד(, מלוכלכים אבל עם מלא 

סיפורים וחוויות שיזכרו עוד שנים רבות!
נוסף, והפעם עם  יום מנוחה יצאנו לטיול  לאחר 
שכבות ז'-ח'. הטיול היה אמור להיות 3 ימים אך 
ליומיים בשל תחזיות גשם )שהתממשו(.  קוצר 
ומיד  רמון  למכתש  בבוקר  שלישי  ביום  נסענו 
הירידה  לאחר  טריז.  הר  על  לטפס  התחלנו 
שם  גוונים  נחל  לחניון  ברגל  הגענו  המאתגרת 
את  מדורות.  על   )!( בעצמנו  האוכל  את  בישלנו 
עשינו  גוונים,  בחניון  העברנו  החמים  הלילה 
פעילויות וערב חברתי מגבש וקמנו מאוד מוקדם 

צעירי המועצה בטיולי פסח 2018

מחנה פסח ביער יתיר. צילמה – שלי ליכט

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מרכז הצעירים קום יקום!!!

מזה כ - 7 שנים פועל ברמת הנגב מרכז הצעירים. 
אך  ומצומצם,  קטן  משהו  היה  הוא  בהתחלה 
בלתי  פעילות  בשל  בעיקר  האחרונות  בשנים 
נלאית של צוות מקצועי ומחויב מאוד למשימה 
מרכז  הפך  האזורית,  המועצה  של  איתן  גב  ועם 
עם  כי  הנגב  ברמת  רק  לא  דבר,  לשם  הצעירים 
רחוקות  האזוריות,  במועצות  ובעיקר  כולו  בנגב 
בארץ  היחידי  הצעירים  מרכז  זהו  וקרובות. 

שהוקם באמת ע"י הצעירים.
שפאב  עדיין  סבורים  המועצה  מתושבי  רבים 
מאוד  נפוצה  זו  טעות  הצעירים.  מרכז  הוא   40
בעיקר בשל סיבות היסטוריות. הפאב אכן הוקם 
החל  הזמן,  חלוף  עם  אך  הצעירים  מרכז  בשם 
על  נוספים  בתחומים  לעסוק  הצעירים  מרכז 
תחום התרבות שמתרחש מידי שבוע בפאב 40. 
מרכז הצעירים מקדם פיתוח קריירה, מעורבות 

קהילתית, צמיחה דמוגרפית ועוד.
ובעולם,  בארץ  הצעירים  תחום  התפתחות  עם 
והחודש  באזורנו  גם  בתחום  הפעילות  גדלה 
חדש  בית  להקמת  הסכום  את  לגייס  סיימנו 
החדש  הצעירים  מרכז  הנגב.  ברמת  לצעירים 
יודעי  )לפי  ויהיה  המועצה  קמפוס  בלב  יקום 

הדמיית מרכז הצעירים. אדריכל – אודי מנדלסון

תוכנן  המבנה  באזור.  ביותר  היפה  למבנה  דבר( 
ע"י אדר' אודי מנדלסון והוא יכיל שתי פונקציות 
עיקריות. האחת - משרדי מרכז הצעירים וחדרי 
 – והשנייה  דרכם.  בתחילת  לצעירים  הייעוץ 
יוכלו   בו  שיתופי  עבודה  מרחב  כלומר  "האב", 
יזמים ואנשי מקצוע המעוניינים ליהנות מסביבת 

המאפשרת  ומגוונת,  דינמית  קהילתית,  עבודה 
שיתופי פעולה ויצירת סינרגיה בין יזמים שונים, 

לשכור עמדות עבודה.
אייל מור יוסף. 
מנהל מחלקה לנוער וצעירים. 
אגף קהילה וחינוך.

את  סיימנו  סהרונים.  הר  על  לטפס  כדי  בבוקר 
הרב  החום  מפאת  הצהריים  בשעות  המסלול 
פעילות  להמשך  לאוטובוסים  חזרה  ועלינו 
רמון  במצפה  לחורשה  כשהגענו  רמון.  במצפה 
עברנו פעילות בתחנות וסיימנו בניווט עירוני בין 
 80 מעל  לטיול  יצאנו  ביישוב.  מרכזיות  נקודות 

חניכים ומדריכים.
עבר עלינו פסח מלא חוויות וזה עוד אפילו לפני 

ליל הסדר!  
שקרבים  הקיץ  טיולי  לקראת  ומצפים  מחכים 

ובאים בקרוב!
                                           שלי ליכט – רכזת תנועות 
הנוער, המחלקה לנוער וצעירים.

צוות רופאי רמת נגב

קומונת החודש: קומונת התיכון לחינוך סביבתי ה-19

שאינה  הראשונה  הקומונה  היא  שלנו  הקומונה 
כוללת את בוגרי התיכון לחינוך סביבתי.

אנחנו תשעה חבר'ה: חושן מנטור, שלי מיקנעם 
המושבה, יותם מעין גדי, אופיר מעמק יזרעאל, 
שחר מעמק חפר, שקד מרמת הכובש, רועי ורוני 

מבנימינה ויפתח מבת שלמה.
י'א,  שכבת  של  הש"ש  הם  ואופיר  שלי  חושן, 
י', יפתח  ויותם הם הש"ש של שכבת  רועי, רוני 

ושחר הם הש"ש של שכבת ט'. 
בשעות הבוקר כל אחד מאתנו אחראי על תחום 
חברתי  ריכוז  קליטה,  מיון,  אחזקה,  כגון:  אחר, 

ועוד.
בשעות אחר הצהריים והערב אנחנו נמצאים עם 
מלווים  ופעילויות,  אספות  מעבירים  החניכים, 
תומכים  טיולים,  מדריכים  חוגים,  או  וועדות 

ועוזרים בכל מה שצריך.
למעשה, אנחנו שותפים ואף מובילים תהליכים 

חינוכיים ארוכי טווח.
כולנו התחברנו לנגב ואוהבים לטייל ולהדריך.

מאחלים לרמת הנגב ולמדינה יום עצמאות 
שמח!
                                                                         צוות קומונת 
קומונת התיכון לחינוך סביבתי.התיכון לחינוך סביבתי
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יהדות, מקורות ודבר תורה – יום העצמאות

האתגר והחזון ליום העצמאות השבעים למדינה: 
שלום  הישראלית,  בחברה  פנימי  שלום  השכנת 
את  הישראלית  החברה  בתוך  למזג  היודע 
לא  הדתית  הציונות  עם  יחד  החילונית  הציונות 
– כחזון  ייעוד״  גורל", אלא  כ״ברית  רק כ"ברית 
ביסוד החזון המשותף  משותף בעל ערך קיומי. 
בכך  המכיר  השלום,  ערך  לעמוד  צריך  הזה 

ששלום מושג דווקא בהשלמה בין הפכים.
מדינת  של  להקמתה  שנה  שבעים  ציון  ערב 
ישראל, אנחנו מוזמנים בראש ובראשונה לחגוג 
כאן  הריבוני  היהודי  הקיום  עצמאותנו.  את 
ומאידך  נס,  של  סוג   - גיסא  מחד  הוא  בישראל 
גיסא פועל יוצא של החלטה נחושה ומתמשכת 
הגדרת  גבולות  את  לפרוץ  חדש  יהודי  דור  של 
ישראל,  לארץ  ולשוב  היהודית בתפוצות  הזהות 
לחדש בה יישוב חקלאי ועירוני, להקים מוסדות 
לזכות   – היום  וברבות  להילחם  מדיניים, 
בקיום  כדוגמתו  שאין  מהפך  זהו  בעצמאות. 
בתוכו.  שחיים  אלה  הם  ואנו  המודרני,  היהודי 

אשרינו שזכינו.
יחד עם זאת, זהו גם זמן לחשבון נפש משותף. 
במסורת היהודית, שבעים שנה מייצגות את ימי 
שנה  שבעים  בהם  שנותינו  ״ימי  אדם.  של  חיו 
בתהלים.  נכתב  שנה״,  שמונים  בגבורת  ואם 
לפי  המלך.  דוד  של  חייו  ימי  גם  היו  שנה   70
האלה  החיים  שנות  במדרש,  המופיעה  מסורת 
ידי האדם הראשון, שחייו קוצרו  ניתנו לדוד על 
אחר,  מדרש  לפי  שנה.  ל-930  מ-1000  לפיכך 
האבות  ידי  על  לו  ניתנו  הללו  השנים  שבעים 
יוסף(, שתרמו לו גם  וגם  )אברהם, יצחק, יעקב 
כן במצטבר 70 שנה. כך או אחרת, ברוח התפיסה 
הראשונים  חייה  ימי  שתמו  לומר  אפשר  הזאת 
 – חדש  פרק  בפני  עומדים  ואנחנו  המדינה,  של 

ישראל.  מדינת  של  השניים״  ״חייה  תרצו,  אם 
כיצד יראו חיים אלה, ומהם האתגרים העומדים 

בפנינו?
שחלפו,  השנה  שבעים  את  לסקור  בבואנו 
עלינו  לפנינו,  שעוד  השנים  שבעים  את  ולצפות 
לשאול את עצמנו בלשון ההגדה של ליל הסדר 
שסיימנו זה עתה – ״מה נשתנה"? מדינת ישראל 
והיא  השנים,  במהלך  רבות  תהפוכות  ידעה 
אתגרים,  של  שורה  עם  ומתמודדת  התמודדה 
אחרון  בחשבון  זאת,  עם  ופנימיים.  חיצוניים 
היא  במדינה  ומקומה  הדת  ששאלת  לי  נראה 
והיא  שינוי,  בהן  שחל  המרכזיות  הסוגיות  אחת 

ניצבת בפתחנו וקוראת לנו להתמודד אתה.  
של  פניה  הדתית,  הזהות  של  מבט  מנקודת 
החברה הישראלית השתנו וממשיכים להשתנות. 
מדינת ישראל הוקמה על ידי ציבור יהודי שמרד 
הייתה  בראשיתה  הציונית  התנועה  במסורת. 
יהודי  לקיום  שחתרה  בעיקרה,  חילונית  תנועה 
זאת  הדורות.  למנהג  כפוף  שאינו  ועצמאי  חדש 
למרות שראשיה – ובהם כמובן גם דוד בן גוריון, 
דמות המעוררת השראה רבה באזורנו – היו בעלי 
ובקיאים  מפותחת  יהודית  היסטורית  תודעה 
במקורות, ושאבו השראה בפרט מהתנ״ך. ברבות 
מרכזי  לגורם  הפכה  הדתית  הציונות  השנים, 
משקל  את  היום  הנושא  הישראלית,  בחברה 
תפקידי  וממלא  הציוני,  החזון  של  ההמשכיות 
מפתח במוסדות השלטון ובציבוריות הישראלית. 
לצד זאת, רבים בציבור החילוני, שבעבר התרחק 
שבים  אוניברסלי,  חזון  ואימץ  מהדת  לחלוטין 
לחפש את זהותם התרבותית במקורות היהדות. 
גם הזהות המסורתית המזרחית ממלאת תפקיד 

חשוב בהתפתחויות הללו. 
ראשונה  חשיבות  מייחסת  היהודית  המסורת 

משמותיו  אחד  הוא  ״שלום״  לשלום.  במעלה 
של האלוהים, ומכאן נגזרות אף הלכות הנוגעות 
לשימוש בשם הזה. ״לא מצא הקב״ה כלי מחזיק 
במשנה  נאמר  השלום״,  אלה  לישראל  ברכה 
במסכת עוקצין. מותר אף שלא לדייק באמירת 
האל  שעושה  כפי  השלום,  של  בשמו  האמת 
כאשר הוא נמנע מלספר לאברהם ששרה אשתו 
את  בגילה(  רק  )ולא  המופלג  בגילו  גם  תלתה 
ש״גדול  כך  על  ונאמר  בן,  ללדת  היכולת  העדר 
שלום שדיברו הכתובים דברי בדיי בתורה בשביל 

להטיל שלום בין אברהם לשרה״. 
השכנת שלום פנימי בחברה הישראלית בשאלת 
להמשך  מכרעת  וסוגיה  השעה  צו  היא  הדת 
צורך  יש  ולשגשוגה.  ישראל  מדינת  של  קיומה 
למזג  היודע  הישראלית,  לחברה  חדש  בחזון 
– החילונית  בתוכו את שתי המסורות הציוניות 
פעולה  דרכי  משותף,  חזון  ולהציע   – והדתית 
חדשות ויחסים מחודשים, המבוססים על כבוד 
וברצף  הצדדים  שני  בין  בשוני  והכרה  הדדי 
הזהויות שביניהם ומסביבם. במושגים של הרב 
עלינו לתפוס את הקיום המשותף  סולובייצ׳יק, 
הדתי-חילוני במדינת ישראל לא כ״ברית גורל״, 
לפיה נגזר עלינו לחיות יחד, אלא כ״ברית ייעוד״ – 
כחזון משותף בעל ערך קיומי )בין אם אנו מבינים 
אותו במושגים דתיים ובין אם לאו(. ביסוד החזון 
המשותף הזה צריך לעמוד ערך השלום, המכיר 

בכך ששלום מושג דווקא בהשלמה בין הפכים.

ד״ר דויד ברק-גורודצקי. 
חוקר במכון בן-גוריון 
לחקר הציונות ומדינת ישראל, 
תלמיד רבנות בתנועה הרפורמית 
ופעיל בקידום יהדות פלורליסטית במועצה.

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים כלכלה ומיסוי – איתי מנור

דירת מגורים להשקעה

ב"דירת  רואים  הנדל"ן  בתחום  משקיעים 
מגורים להשקעה " כמרכיב בתיק ההשקעות - 
או   ? ירושה  ? כספי  שחרור של מענקי פרישה 
המחפשים  השנים  פני  על  עבודה  כספי  אפילו 

אלטרנטיבה מעניינית להשקעה. 
בכתבה  אתייחס  ולכן  מאד  רחב  הנדל"ן  תחום 
זו "לדירת מגורים להשקעה"  - ממועד הקניה, 
דרך תקופת אחזקת הנכס ועד למכירת הדירה – 

אפרט את האפשרויות השכיחות.
 

1. רכישת דירת מגורים להשקעה )דירה שאיננה 
דירה יחידה של הרוכש( 

דירה  שאיננה  מגורים  דירת  של  רכישה  בעת 
יחידה יחול מס רכישה של 8% עד לסכום של כ 

5.1 מיליון ₪ ומעל לסכום זה 10% מס.  
באיזה מקרים )למרות שיש יותר מדירה אחת !( 
עדיין רואים את הדירה להשקעה כדירה יחידה – 

לצורך מניין הדירות לתשלום מס רכישה ?
• הרוכש מחזיק בזכויות של עד 33% בדירה. אם 

הדירה התקבלה בירושה עד 50%.
• הדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 

 1.1.97
התא  בבעלות  נכס  כל  בחשבון  לקחת  יש   •
המשפחתי )בן/בת זוג( או ילדים מתחת לגיל 18 

)שאינם נשואים( נחשבים כרוכש אחד. 
חודשים   18 תוך  שנמכרה  דירה  על  בעלות   •
מרכישת הדירה החדשה )לטובת משפרי הדיור(. 
•  נכסים / דירות בחו"ל שבבעלות הרוכש – אינם 

נחשבים במניין הדירות לעניין מס רכישה.
את מס הרכישה יש לדווח במסגרת הדיווח על 

העסקה ולשלם את המס בהתאם.

שדירת  בהנחה    - בדירה  האחזקה  תקופת   .2
המיסים  עליה  חלים  למגורים  מושכרת  המגורים 

הבאים :
מס הכנסה – קיימים  3 מסלולי מיסוי בהכנסות 

שכ"ד מדירה למגורים: 
מסלול הפטור  - על מנת לעודד השכרה למגורים 
5030 ₪ )מתעדכן כל  קיים פטור עד לסכום של 
שנה(. הסכום הינו לכל התא המשפחתי )בן/בת 

הזוג וילדים עד גיל 18(.
במידה וסכום שכ"ד בפועל "עולה" על התקרה – 

הסכום החייב במס יהיה "כפל החריגה". 
 ₪  6000 הינו  חודשי  ושכ"ד  במידה   - לדוגמא 
)חריגה של 970 ₪ מהתקרה( הסכום החייב יהיה  
X 9702(  ₪ 1940( והסכום הפטור יהיה 4060 ₪. 
מסלול 10% - תשלום של 10% מס על כל סכום 

ההכנסות משכ"ד )ללא התרת הוצאות(. 
מסלול המס השולי  - תשלום מס לפי אחוז המס 
שהוצאו  שונות  בהוצאות  להכיר  מותר   , השולי 
ביטוחים,  ותיקונים,  אחזקה  לרבות  הנכס  על 

שיפוצים ושיפורים וכמובן פחת. 
שיעור המס בתשלומי שכ"ד )שלא פטורה ממס( 
31%  )דרגת מס  הנו בדרגת מס התחלתית של 

שאיננה מ"יגיעה אישית"(. 
ניתן במקרים מסוימים  לשלב גם בין המסלולים 

במקרים של יותר מדירה אחת. 
נציין כי בכפוף לחוק ולחוזרי הביטוח הלאומי – 
אין תשלומי ביטוח לאומי  - על הכנסות משכ"ד 

למגורים. 

דירה  )לא  מגורים  דירת  של  מכירה  לגבי  ומה   .3
יחידה( ? 

בת  המעבר"  "תקופת  הסתיימה   1.1.18 מ  החל 
 31.12.14 עד  שהיה  המיסוי  עולם  בין  שנים   3
של  מכירה  כל  שבה  חדשה  מיסוי  למציאות 
)בשיטה  במס  חייבת  כאמור  מגורים  דירת  כל 

הלינארית( של 25% . 
את  מחלקים  כי  קובע  הלינארית  השיטה  עקרון 
ליום  עד  תקופות.  לשתי  שנוצר  השבח  סכום 
1.1.14 ומיום זה ועד למכירה.  השבח היחסי עד 
ליום 1.1.14 – יהיה פטור ממס והשבח מעבר לכך 

יהיה חייב במס של 25%. 
השבח  כל    -  1.1.14 לאחר  שנרכשו  דירות  לגבי 

חייב במס של 25%. 
אלף   850 של  בסכום  נרכשה  דירה  אם  לדוגמא: 
 31.12.17 בתאריך  ונמכרה   1.1.2011 בתאריך   ₪
הינו  )רווח(  השבח   - מיליון   1.1 של  בסכום 

250,000 ₪ ) 1,100,000 פחות 850,000(. 
תקופת השבח -  7 שנים.   התקופה הפטורה 3/7  

- 1.1.11 ועד 1.1.14  
והתקופה החייבת 4/7 – 1.1.14 ועד ליום המכירה 

. 31.12.17
פטור   -  ₪  X  3/7 = 107,142   250,000   – ולכן 

ממס. 
X  4/7 = 142,858  250,000 ₪ - חייב במס. 

המידע אינו מהווה יעוץ מקצועי פרטני ואינו 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

חיינו השניים 

בונים עתיד יחד עם משלחת צעירים לאס וגאס 2018

בחודש מרץ אירחנו קבוצה של 7 צעירים )בגילאי 
בלאס  היהודית  בקהילה  פעילים  אשר   )25-40
תהליך  עברה  הקבוצה  ארה"ב.  נוואדה,  וגאס, 
ארוך ומיוחד שמטרתו הייתה לחזק את הקשר 
שלהם לישראל, ליהדות, לציונות ובעיקר לבסס 
היכרות עמוקה עם צעירים ברמת הנגב. התוכנית 
בכל  רבות  פעילויות  עם  אביב  בתל  התחילה 
בירושלים.  שבת  בשישי  והסתיימה  העיר  רחבי 
עיקר התוכנית הובלה על ידי שתי מלגאיות: שי 
בוקר,  שדה  מקיבוץ  ליברמן  וחן  מניצנה  קסה 
במרכז  צעירה"  שותפות  ב"פורום  שמתנדבות 
תכנית  בנו  וחן  שי  הנגב.  רמת  של  הצעירים 
ומעמיקה.  כיפית  מעניינת,  שהייתה  שבוע  של 
הנגב  מרמת  מתנדבים  מספר  התלוו  לקבוצה 
שקשורים למשלחות גומלין לקהילות בארה"ב. 
הם למדו על הקהילות השונות וסגנונות החיים 
רגליים  טיולים  מספר  קיימו  באזור,  המגוונים 
ורכובים, התנדבו יחד עם בני נוער, בישלו בערב 
נוספים  צעירים   50 עם  יחד  שייף"  "מאסטר 
מרמת הנגב ועוד הרבה. הסיומת המיוחדת של 
לורנס  עם  יחד  דיוויס  בכנס  הייתה  המשלחת 
וג'און דיוויס שיחד עם חברם אלן באכמן מלאס 
וגאס, נוואדה, ארה"ב  תרמו והשקיעו בתוכנית 

זו.
ממשיכים  אנחנו  ומרגש,  מיוחד  שבוע  היה 

היהודיות  לקהילות  משלחות  של  במסורת 
האדוק  הקשר  את  להמשיך  במטרה  בארה"ב 

שנוצר כל השנים בין הצעירים. 
הדאגה,  על  ליבמן  וחן  קסה  לשי  ענקית  תודה 
שלנו  לחברים  שהענקתן  ואהבה  האכפתיות 
ופעילי  המתנדבים  לכל  תודה  בנוסף  מארה"ב. 

השותפות הוותיקים על ההשקעה בתוכנית.
רמת  אזורית  במועצה  הגורמים  לכל  רבה  תודה 
הנגב – ראש המועצה ערן דורון, מנהלת החינוך 

ד"ר ספי מלכיאור, מנהלת מרכז הצעירים ליאור 
זלוף וצוות של המרכז - גל ליטמן ומעיין אשת. 

של  תכנית  בעוד  הקרובה  בשנה  ממשיכים 
היהודיות  בקהילות  לביקור   )25-40( צעירים 

בארה"ב בסתיו הקרוב. 
לעוד מידע אודות מחלקת שותפויות מוזמנים 
Jaredw@rng.org.il :לפנות ל
ג'רד וייט, רכז שותפויות 
מועצה אזורית רמת הנגב

משלחת צעירים בעין עקב. צילם – ג'רד וייט

תחזית תרבות אפריל 2018

יום שלישי 24/4/2018 
תאטרון   – מפח  נסיך  במדרשה:  ילדים  הצגת 

המדיטק

בין השעות 17:00-18:00 
באודיטוריום מכון בן גוריון במדרשת בן גוריון

ההצגה  צפוי,  פחות  הכי  במקום  אהבה  למצוא 
"נסיך מפח" מעוטרת בקטעים מאוצר המוזיקה 
הקלאסית הקלה כגון, גריג, ויאלדי, הנד, רוסיני, 

יוהן שטראוס.
חרוץ  מנקה  של  סיפורו  את  מגוללת  ההצגה 
אבדות  של  למסע  היוצאים  מתוקה  ואישה 
שיביא  האיש  את  מחפשים  שניהם  ומציאות. 
לה אהבה. בתוך כך הם ממחזרים את כל הנקרה 
ממחזרים  הם  אשפה,  ממחזרים  הם  בדרכם: 
ממחזרים  הם  דמויות,  ממחזרים  הם  חפצים, 

צלילים.
מחיר כרטיס: 25 ₪, 

מכירת כרטיסים באתר המועצה. 

יום רביעי  25/4/2018
 70 בסימן  הארץ  כדור  יום   -   SAVE THE DATE

שנה למדינה  
בין השעות 17:00-22:00

בפארק גולדה
הגילאים,  לכל  מועצתי  אירוע  הארץ,  כדור  יום 
למדינה.  עצמאות  חגיגות  ברוח  השנה  יתקיים 
הבוגר  ולקהל  לצעירים  לילדים,  פעילויות  מגוון 

החל מהשעה 17:00 , בשעה 20:00 – כיבוי אורות 
ולאחריו – הופעת אמן.

פרטים נוספים- בקרוב!

מופעים ואירועים נוספים בסביבה
  -  DANCE FOR LIFE  •

שנטי במדבר 
קוד הנחה לתושבי רמת 

הנגב: 
Leadbylove
https://www.
eventer.co.il/
dance4life

מוצ"ש 28/4/2018  
יזהר אשדות סולו

פתיחת שערים 20:30
ברקה באר שבע
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

כאשר פרש מעיסוקיו הפוליטיים...

חלפו  שלנו  המועצה  תושבי  רוב  כי  להניח  סביר 
אשר  זה  במדרשה,  הראשון  הבניין  פני  על 
בסגנון  הבטון  במשולשי  העטור  הכביש,  לימין 
השישים.  בשנות  פופולארי  שהיה  הברוטליסטי 
סביר להניח כי רובם אינם יודעים שמתחת לבניין, 
ממש מתחת לאולם בו מתקיימים כנסים ומועלות 
ביותר  החשובים  האוצרות  אחד  מסתתר  הצגות, 
והתנועה הציונית  בהיסטוריה של  מדינת ישראל 

– ארכיון בן-גוריון. 
בן- דוד  ביקש  הפוליטיים,  מעיסוקיו  פרש  כאשר 

בוקר את  צריפו שבקיבוץ שדה  גוריון שיביאו אל 
המסמכים שעברו על שולחנו לאורך שנותיו הרבות 
במגוון  ציוני  וכמנהיג  פוליטי  כפעיל  עברי,  כפועל 
התפקידים אותם מילא. ארגזים על גבי ארגזים של 
מראשית  ופרוטוקולים  דוחות  יומנים,  מכתבים, 
מנת  על  הצריף  את  מילאו  העשרים  המאה 
ש"הזקן" יוכל לכתוב את זיכרונותיו. לאחר פטירתו 
חוקקה הכנסת את "חוק בן-גוריון" המורה לשמור 
את האוסף שנערם בצריף בארכיון שיקרא על שמו 
– ארכיון בן-גוריון – על מנת להנחיל את מורשתו 

לדורות הבאים.

לאוסף שהובא מן הצריף נוספו עם השנים מסמכים 
ארכיונים למכביר שנכתבו על ידי בן-גוריון או אליו, 
או קשורים בו באופן זה או אחר. כך נוצר אוסף גדול 
העשרים,  המאה  כל  את  כמעט  המכסה  ומרשים 
דוד  האיש  של  סיפורו  את  ראשון  ממקור  ומספר 
וסיפורה  הציונית  התנועה  של  סיפורה  בן-גוריון, 

של מדינת ישראל. 
מסמכים  כמה  עד   – שלא  או   – לדעת  תתפלאו 
כדי  קטנטנה  בפתקה  די  לפעמים,  לרגש.  יכולים 
שהתחוללה  העצומה  הדרמה  אל  צוהר  לפתוח 
"צעטלע", מראשית  כך, בפתק קטנטן,  מאחוריה. 
מאי 1948 כותב ישראל גלילי, ראש המטה הארצי 

 - שובי  עם  "בן-גוריון,  לבן-גוריון:  ההגנה  של 
למסור  אחדים  חברים  מאת  נתבקשתי  לך.  שלום 
הצלחת  על  וברכה  אהוד  מאת  במיוחד  לך,  שלום 
'השודד'". גם אצל הקורא הלא מיומן מתעורר חשד 
בבנאליות לכאורה של הפתק, ואכן,  תחת מעטה 
גוריון  לבן  מודיע  ספק  מברך  ספק  גלילי  סודיות, 
כמו  ציפו  לו  הנשק  ממשלוחי  אחד  של  בואו  על 
אויר לנשימה. את המכתב הבא יבינו היטב תושבי 
רמת הנגב: בן גוריון עונה לתושב המרכז במכתב: 
זה  מה  הרגשה  לך  אין  הצפון  וכבן  העיר  "כתושב 
חייתה   – פשוט  במדבר.  פה  בשבילנו  כזה  גשם 
היהלום  אך  לשטוף".  הגשם  כשהתחיל  נפשנו 
שבכתר הארכיון הוא ללא ספק יומן המלחמה של 
1948 ומסתיים –  גוריון, המתחיל באמצע מרץ  בן 
ראו זה פלא – בשעה ארבע אחר הצהריים של יום 
שישי, ה' באייר תש"ח. וכך כותב בן-גוריון בשלש 
ביומן:  האחרון  העמוד  שולי  אל  הנדחסות  שורות 
הכרזת  של  הנוסח  אישרנו  העם.  מועצת  "באחת 
העצמאות. בארבע הכרזת העצמאות. בארץ צהלה 
ושמחה מרובה ושוב אני אבל בין השמחים כביום 

עשרים ותשעה לנובמבר".
אתו  מביא  שאוסף  לומר  נהוג  הארכיונאים  בקרב 
אוסף. ואמנם, לבד מאוסף בן-גוריון הצטרפו לאורך 
ציוניים  ומנהיגים  פעילים  של  אוספים  השנים 
מארכיונים  ומקורות  חוקרים  של  אוספים  שונים, 
שונים מן הארץ ומחוצה לה, כשהמכנה המשותף 
ישראל.  ומדינת  הציונית  התנועה  הוא  לכולם 
והמרשימים  המקיפים  הגדולים,  האוספים  אחד 
החוקר,  של  האוסף  הוא  האחרון  בעשור  שנקלטו 
טבת.  שבתי   – בן-גוריון  של  והביוגרף  העיתונאי 
שבארצות  ייל  מאוניברסיטת  שהובא  אחר  אוסף 
האצ"ל  איש  קוק,  קוק.  הלל  אוסף  הוא  הברית 
בכנסת  כנסת  חבר  היה  הרביזיוניסטית  והתנועה 
הוא  גם  כן,  בן-גוריון.  של  ריבו  ואיש  הראשונה 
שמעל  בשביל  בלילה  תעברו  אם  בארכיון.  נמצא 

הארכיון – אולי תוכלו לשמוע אותם מתווכחים... 
לשנה,  משנה  רלבנטי  הופך  בן-גוריון  לתחושתנו, 
מתעניינים  של  והולך  הגדל  המספר  כך  על  ויעיד 
בסרט  בוודאי  צפו  רובכם  בארכיון.  הנעזרים 
התיעודי "בן-גוריון אפילוג". ובכן, את סלילי הקול 
המפיקים  מצאו  בן-גוריון  עם  האבוד  הריאיון  של 
כאן בארכיון. לבד מן הסלילים הם מצאו מסמכים 
רבים ששימשו אותם לתחקיר וכן קטעי קול, וידאו 
של  מחברה  גם  לסרט.  הם  אף  שנכנסו  ותמונות 
הביוגרפיה החדשה של בן-גוריון אשר ראתה אור 
תגיע  הבא  בחודש  בארכיון.  רבות  נעזר  לאחרונה 
כתבת  לכתוב  המבקשת  עיתונאית  מפולין  אלינו 
עומק שאולי אף תהפוך לספר על פולה בן-גוריון, 

ובכך תגאל אותה משכחה. 
לבשלות  הן  קשורה  בן-גוריון  של  הפופולאריות 
במציאות  ביציבות  לצורך  הן  כישראלים,  שלנו 
בזיכרון  מרכזי  תפקיד  לבן-גוריון  מטלטלת. 
אליו מבקרים  מושך  והארכיון  כולנו  של  המשותף 
בכירים  קצינים  נוער,  ומדריכי  מחנכים   – רבים 
רבים  אורחים  ועוד  דיפלומטי  סגל  וחברי  בצה"ל 
ומגוונים. בן גוריון מעניק השראה לכולם. אל מול 

המסמכים של הזקן לא נותר אף אחד אדיש.
כמי שיחס משמעות  בן-גוריון  זכור  יותר מכל  אך 
לראות  שהשכיל  זה  הוא  לנגב.  מיסטית,  עמוקה, 
יותר מכל אחד את הקסם של הנגב, את הפוטנציאל 
הגלום בו והאמין באמונה שלמה בכוחו הרוחני של 
העם היהודי לחשוף ולממש את הפוטנציאל הזה. 
ומאמרים  נאומים  יומן,  קטעי  מכתבים,  באלפי 
מתייחס בן-גוריון לנגב. הוא מנבא ומתפייט, עורג 
לנגב ומחשב חשבונותיו. הוא מתבונן בעדו כמעין 
היהודית  וההיסטוריה  ישראל  עם  את  ורואה  חלון 
וחלוצים  נביאים  העתיד.  אל  והלאה  התנ"ך  מימי 
שלמה  זה.  לצד  זה  בן-גוריון  של  בנגב  הילכו 
המים  נמל  בבניית  ידיים  שילבו  אילת  ובוני  המלך 
העמוקים על חופו של ים סוף, יגאל אלון ולוחמיו 
אבינו:  אברהם  עם  הקשר  את  ידיהם  במו  חידשו 
"אל: יגאל אלון מפקד חזית הדרום: תמסר ברכת 
ששחררו  לחיילינו  ישראל  וממשלת  היהודי  העם 
את  חידשתם  בדמכם  שבע.  באר  וכבשו  הנגב 
ראש  בן-גוריון,  דוד  אבינו.  אברהם  עם  הקשר 

הממשלה ושר הביטחון". 
מול  אל  נקבר  מאז  חלפו  שנים  וחמש  ארבעים 
ושלנו,  גוריון  בן  של  הנגב  בלב  ועדיין,  צין  נחל 
בטון  עטור  בניין  של  המרתף  שבקומת  בארכיון 
בסגנון ברוטאליסטי, ממשיך בן גוריון לשוחח עם 
אותו.  המבקרים  עם  ולהתווכח  אצלו  המבקרים 
מבעד למאות אלפי מסמכים בן-גוריון עודנו נוסך 

בכולם תחושה של שותפות ואופטימיות. 

        ד"ר עדי פורטוגז. 
ממונה על תשתיות המידע 
במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות 

יום העצמאות: המדינה חוגגת. והנגב? - מבט אחר, נוקב וביקורתי

בצופים,  מהטיולים  שנה:   55 בנגב  מאוהב  אני 
מהניווטים בצנחנים, מניהול הכפר ניצנה, מהחיים 
בקיבוץ רביבים )כתושב, ולא "חבר"(, ולאחרונה - 

בקיבוץ טללים. 
אני מאוהב בנגב – ומאוכזב. 

בחשיכה,  במרחבים,  בשלווה,  בשקט,   - מאוהב 
הנבטים,  בערי  ובצבעונים,  באירוסים  בנופים, 
במים  בשיטפונות,  ביובש,  הבדואים,  בכפרי 
המליחים, בגני הסוקולנטים )צמחים אוגרי מים(, 
ומגדלות  לוכדות-מים  )בריכות-עפר  ב"לימנים" 
אוריון,  עזרא  ושל  קרוון  דני  של  בפסלים  עצים(, 
ופיתוח(,  )מחקר  המו"פ  בחוות  הכוכבים,  במצפה 
בעיר  החדשים,  ביישובים  הבודדים,  בחוות 
בטיולים  הצה"ליים(,  )בסיסי-ההדרכה  הבה"דים 

ובסיורים. 
כל  לעומת  העלובה,  השירותים  מרמת   – מאוכזב 
ישראל,  למדינת  ה-70  בחגיגות  דווקא  המדינה, 
שנה   70 למדינה,  הנגב  חיבור  אחרי  שנה   70
ייבחן  "בנגב  כי  בן-גוריון  דוד  של  ההבנה  אחרי 
תחומים  מספר  להלן  ומדינתו".   – בישראל  העם 

ודוגמאות:
באר שבע – בירת הנגב

דו"ח  באר-שבע.  הנגב"  "בירת  מהזנחת  אתחיל 
שהתפרסם  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 
מדדי  לפי  בארץ  הגדולות  הערים  את  דרג  החודש 
איכות החיים לדעת תושביהם, בעיקר בחיי-אדם, 
באר-שבע  ובתאונות-דרכים.  בניקיון  בתברואה, 
ה-12!  במקום  רק  הגדולות  הערים  ב-14  דורגה 
)אחרי רחובות, רמת גן, ראשון לציון, בני ברק, פתח 
חיפה  אשקלון,  אשדוד,  ת"א-יפו,  חולון,  תקווה, 
ונתניה. את באר-שבע "סוגרות" רק ירושלים ובת-
ים(. במדדי תוחלת חיים ותמותת תינוקות נמצאת 
התינוקות  תמותת  האחרון!  במקום  באר-שבע 
ל-1,000 לידות בבאר-שבע היא 4.9%, יותר מחצי 
מהממוצע הארצי העומד על 3.1%. במדדי תאונות 
הדרכים הקטלניות בבאר-שבע - 2.6%, יותר מחצי 

מהממוצע הארצי - 1.6%. 
ערים  לתכנון  המגמה  ראש  אלפסי,  נורית  פרופ' 
בן-גוריון,  באוניברסיטת  לגיאוגרפיה  במחלקה 
הנמוכים  הממשלתיים  לתקציבים  זאת  זוקפת 
אזור  לעומת  בישראל,  הפריפריה  שמקבלת 

הנגב,  במחוז  למשל,  הבריאות  "בתחום  המרכז: 
בשירות  המשרתים  והאחיות  הרופאים  שיעור 
גדול  במגוון  האשפוז  מיטות  ומספר  הציבורי, 
נמוך באופן עקבי לעומת  מאד של מחלקות, הוא 
אזור המרכז". האם פלא שיש מבאר-שבע הגירה 

שלילית של כ-5,000 תושבים בשנה?
אזור רמת-הנגב

 המועצה האזורית הגדולה במדינה )רק בשטח, אך 
הצער!(,  למרבה  התושבים,  במספר  הקטנות  בין 
תחומים  מספר  להלן  רבות.  שנים  חיי  מקום 

ודוגמאות:     
מופקרים  הבה"דים,  עיר  עד  מצוינים  הכבישים: 
ללא  מסלולים,   4 ללא  דרומה.  הבה"דים  מעיר 
פנסי-תאורה  ללא  מתאונות,  להגנה  שוליים 
)נחל צין,  ללילות, ללא גשרים להגנה משיטפונות 
מצפה- עד  ארוכים,  ובקטעים  ועוד(;  ציחור  נחל 
רמון – נקטעים בהאזנה לתחנות הרדיו, ובשיחות 

בטלפונים הניידים! 
אזורי  ברוב  כלל  אין  רכבת  הציבורית:  התחברה 
"מטרופולין"(  חברת  )של  והאוטובוסים  הנגב; 
בבאר- לאוטובוסים  העלייה  עד-אימה.   עמוסים 
כניסה  ו"מפספסים"  לחימה!  דורשת  לדרום  שבע 

ליישובים בדרך. 
במשטרה: כל תושבי הנגב יודעים: בנגב רואים רק 
שוטרי-תנועה ספורים ורק שוטרי פשיעה מעטים. 

התוצאות ברורות...
החילוני  בתיכון  שלימדתי  שנים  אחרי  בחינוך: 
בהיסטוריה(,  הבגרות  )לבחינות  בירוחם  היחיד 
מתבייש  אני   – בנגב  רבים  בתי-ספר  והכרתי 
להשוות בין רבים מבתי-הספר בנגב למקביליהם 
בספריות,  והמורות,  המורים  במספרי   במרכז: 
בחינוך  ובעיקר   - לא?  ובמה  בניקיון,  במחשבים, 

הבלתי-פורמלי, בתנועות הנוער ובמתנ"סים.
של  למזבלה  הנגב  הפיכת  ובסירחון:  ובניקיון 
וסביבתה ב"מטמנת  המדינה: מהמזבלה של ת"א 
מזבלת  עד  לשדרות(,  באר-שבע  )בין  דודאים" 
באר-שבע  )בין  ברמת-חובב  הרעילה  הפסולת 

לעיר הבה"דים, "נוקתה" בשם "נאות חובב"...(
 250,000 הפקרת  בנגב:  העיקרית  בבעיה  ואסיים 

האזרחים הבדואים. 
את  ניהל  )ידידי(  מצנע  עמרם  מיל'  האלוף  כאשר 

5 שנים, והכיר מקרוב את הבדואים  ירוחם במשך 
של  הגדולה  "הסכנה  לי:  אמר  הוא  להם,  וסייע 
מדינת ישראל איננה באויבים ערבים, אלא בהזנחה 
של מדינת ישראל את אזרחיה הבדואים. יבוא יום 

וזה יתפוצץ לנו בפנים!". 
הבדואים,  אזרחיה  את  מפקירה  ישראל  מדינת 
הצפוני  הנגב  מאוכלוסיית  כמחצית  המהווים 
הגרים  אלה  הנגב,  כל  אוכלוסיית  מסך  וכשליש 
שיישוביהם  ב"פזורה"  אלה  והן  הקבע,  ביישובי 
בדואים  אזרחים  חוקיים",  "אינם  מוכרים,  אינם 
לא   – צבאי!  לשירות  מתנדבים  אף  מהם  שרבים 
מקבלים מים ולא מקבלים חשמל! מה נותר להם? 

לגנוב.
 הבעיה העיקרית, כידוע, היא הוויכוח על האדמות. 
ב-18.1.2009  ממשלתיות,  ועדות  עשרות  אחרי 
המליצה וועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס 
ובר-יישום  מפורט  מתווה  לגבש  גולדברג  אליעזר 
להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. בעבודת מטה 
ענפה הוגש לממשלה מתווה מפורט ב-30.5.2011. 
יישובי  רוב  את  לאמץ  בעיקר  כללה  ההמלצה 
מיליארד   1.25 ולהקצות  כחוקיים,  בנגב  הבדואים 
₪ ל"מנופי צמיחה", בעיקר בתעסוקה ובהשכלה. 
עם  לחפש  שמונה  בגין,  זאב  )דאז(  השר  אפילו 
 )!(1,200 עם  ונפגש  פשרות,  והממשלה  הבדואים 
והתייחסות  מטיפול  התאכזב   – הבדואים  מראשי 
והתפטר  התייאש   בראשה,  והעומד  הממשלה 
מהתפקיד. אז ביבי מינה "להתפשר" עם הבדואים 
אריאל.  אורי  בממשלה,  ביותר  הימני  השר  את 
ומאז – הממשלה חוקקה את חוק ה"הסדרה" רק 
להתנחלויות, ומפעילה את המשטרה להרוס מאות 

בתים של בדואים.
"יבוא יום וזה יתפוצץ לנו בפנים!", זוכרים? 

הבנתם למה דווקא לקראת חגיגות ה-70 למדינה 
אני מאוכזב מהטיפול בנגב?

ותודה לחברי הטובים, הוותיקים ממני בנגב, 
שעזרו במידע: זאב זיוון, ד"ר לגיאוגרפיה 
היסטורית בנגב, איש שדה-בוקר-ניצנה-
אשלים-מיתר; ומירון נומיס, M.A. בהיסטוריה 
של עם ישראל, מורה ומורה-דרך, איש הערבה-
קיבוץ להב-מדרשת בן-גוריון.  

מאת: נפתלי רז – איש חינוך ומורה-דרך
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

ימים ראשונים ברמת הנגב – 70 שנות עצמאות

יום  לרגל  ותיקים  קיבוץ  חברי  שלושה  עם  שיחות 
העצמאות השבעים למדינה, המביטים  בנוסטלגיה 
ותחושת  הקשיים  היישובים,  הקמת  ימי  אל 

השליחות והחלוציות. 

עודד ברזלי – קיבוץ רביבים
ימים ראשונים

והוקם  לקרקע  העלייה  הייתה   07.07.1943 ביום 
הייתה  רביבים  חקלאיים.  לניסיונות  מצפה 
בארץ.  ביותר  הדרומי  והקיבוץ  היהודי  ליישוב 
במלחמת העצמאות עמדו ראשוני רביבים בגבורה 
שנטשו.  ובלי  שנשברו  בלי  המצרי  הפולש  מול 
מעוז  הכשרת  לרביבים  הצטרפה   1949 בשנת 
העצמאות  במלחמת  שהיו  ו"הכדוריסטים",  א' 
הכשרת  לקיבוץ  1951הצטרפה  ובשנת  בפלמ"ח, 
מעוז ב', שחבריה היו בוגרי הנח"ל. שתי ההכשרות 
היו מ"המחנות העולים". עם בואם של צעירים אלה 

הייתה לקיבוץ עדנה והחלה התפתחותו המהירה.
סיום  לאחר  ב-1949  רביבים   לקיבוץ  הגיע  עודד 
הקרבות במלחמת השחרור, בהם השתתף, ולאחר 
גם  –מחאז.  חירבת  בקרב  מהפציעה   שהשתקם 
חברתו משכבר, הדסה, הצטרפה יחד אתו לרביבים 
התקיים  החתונה  טקס   . התחתנו   ,1949 ובסוף 
לאחר  עודד.  של  אביו  מחלת  עקב  הארץ,  במרכז 
טיול "ירח דבש" של שבוע בצפון הארץ, ללא רכב 
צמוד, אלא באוטובוסים והליכה ברגל, שבו לקיבוץ 

רביבים.

היו  מגוריהם  במטע.  ועודד  ברפת  עבדה  הדסה 
הבתים  בניית  סיום  ועם  ב"מצפה",  דל   בצריף 
ממול  הגבעה  על  הקבע,  בישוב  הראשונים 
ללא  מ"ר,   12 בן  בחדר  לגור  הזוג  עבר  "המצפה", 
שירותים, במבנה שגרו בו גם משפחות יוגב, מירקין 
ותמיר. כולם היו זוגות צעירים, שמחים ומאושרים 
וקראו למבנה: "הבית המאושר".  מכל הבתים דאז 
נותר היום רק  בית אחד -"בית הראשונים". לאחר 
הוצע  לא(  או  )כדוריסט  במטע  עבודה  של  כשנה 
לעודד לרכז את "ענף" הבנייה. "אינני יודע מניין בא 

לי האומץ להסכים, הרי לא ידעתי שום דבר בתחום 
הזה. הרי סיימתי בי"ס חקלאי". בהמשך גויס עודד 
מפעל  את  לרכז  המאוחד  הקיבוץ  תנועת  מטעם 
גזבר  בתפקיד  גם  שימש  ולימים  באזור,  הבנייה 
הקיבוץ, מרכז משק וראש המועצה. אחרי לימודיו 
בטכניון מונה למהנדס המועצה הראשון. בעבודה 
זאת עבד עודד עד ליציאתו לגמלאות בגיל מבוגר 
קשה  או  סובלים  שאנו  הרגשנו  "לא   .)84( יחסית. 
לנו. היינו צעירים ואידיאליסטים עם הפנים קדימה. 
זו הייתה רוח  לא הרגשנו שאנו עושים דבר מיוחד. 
בתשובה  עודד  אמר  שקיבלנו",  והחינוך  התקופה 

לשאלה על הימים הראשונים ברביבים.
שנות   70 של  בפרספקטיבה  להערכתך,  האם 

עצמאות ניתן להגדיר את יישוב הנגב כהצלחה?
רואה  לא  הוא  משמעית.  חד  תשובה  לעודד  אין 
במרחב  "הישובים  הנגב.  ביישוב  כבירה  הצלחה 
מועטים ורק ישובים בודדים הוקמו לאחר הקמת 
רביבים. האוכלוסייה היהודית מעטה והגידול איטי 
מאוד. אשר לדור ההמשך – לבנים ולנקלטים שלנו 
אין את אותו אתגר ורוח חלוצית שאפיינה את בני 
הדור שלי. אנחנו הקמנו יש מאיין. אך מאידך, הם 
ממשיכים לבנות ולפתח את הישוב ועל כך גאוותנו. 
ברתמים  ההתפתחות  את  לראות  הלב  את  מרנין 
בבאר  באשלים,  בטללים  ברנע,  בקדש  ומרחבעם, 
הישובים.  שאר  והתבססות  ובמדרשה,  מילכה 
ובהתפתחותם.  בבנייתם  בהקמתם,  חלק  לקחתי 
שכר  ויש  במועצה  המשכיות  שיש  שמח  אני 
לעמלי.. אני שמח וגאה לראות שבקיבוצי – רביבים 
320 חברים ועוד צעירים מצטרפים  - יש כבר כ – 

אלינו כולל בני הקיבוץ" .
ומה ביחס למדינת ישראל – האם אתה אופטימי?

די פסימית.  ראייה  זווית  לעודד  יש  ביחס למדינה 
מלחמת  בתוצאות  נעוץ   , לטעמו  הגדול,  השבר 
הארץ  את  בנינו  אנחנו  "פעם  הימים.  ששת 
ערבים  רק  הגדה  שערי  פתיחת  ולאחר  בכוחותינו 
ואנו  הארץ  בוני  הם  זרים  עובדים  או  מהשטחים 
הימים  ששת  מלחמת  תוצאות  למנהלים.  הפכנו 
הנוער  את  משחית  הכיבוש  למדינה.  אסון  הביאו 
שבמקום  לך,  תאר  פעם.  מאי  מפולג  יותר  והעם 
אלה  אלפים  היו  ושומרון  יהודה  את  ליישב 
אך  נראים!  היינו  איך  והגליל  הנגב  את  מאכלסים 
במדינה,  מנעשה  אופטימיות  שואב  אני  בכ"ז 
מהנעשה  וגם  שלי  מהקיבוץ  שלי,  מהמשפחה 
יפה  התייחסות  ברביבים  קיימת  שלנו.  במועצה 
ומרשימה לבני הגיל השלישי ובהיותנו, הדסה ואני 

בקבוצה זו אנו נהנים, מוקירים וגאים". 
עודד שירת בפלמ"ח ולאחר מכן במילואים בצה"ל 
ויש לו יחס מיוחד לתחום ההנצחה שגם בו הטביע 
 – מחאז  בחירבת   האנדרטה  באזור:  חותמו  את 
ונפצע במלחמת העצמאות, באתר  בו לחם  מקום 
 8 חטיבה  לחללי  האנדרטה  הצרפתי,  הקומנדו 

בניצנה ומצפור בר לב על כביש הגבול המערבי.

טובה אבריאל – קיבוץ משאבי שדה
ימים ראשונים

יוצאי  קבוצת  ע"י   1947 בשנת  הוקם  הקיבוץ 
פלמ"ח במיקומו המקורי בחלוצה, צפונית מערבית 

לקיבוץ רביבים. יש לציין כי לאחר שעמדו בגבורה 
במלחמת העצמאות, כמחצית מיושבי חלוצה עזבו 
מתאימה  לא  החולית  שהאדמה  חשבו  והנותרים 
להתיישבות, דבר שהסתבר בדיעבד שזו למעשה 
החדש  הנוכחי  המקום  ואילו  פורייה,  יותר  אדמה 
בהיותו  לחקלאות,  מתאים  פחות  הרבה  שנבחר 
להסתמך  הם  חשבו  אמנם  ואבנים.  ואדיות  מלא 
בביר עסלוג' אך התברר שאלו הם מים  על המים 
חברי  חזרו  העצמאות  מלחמת  לאחר  עיליים. 
לקיבוץ  והצטרפו  בלחימה  שהשתתפו  חלוצה 
היה  המקורי  ששמו   1949 בשנת  שהוקם  הצעיר 
משאבים. אולם בשנת 1952 לאחר מותו של יצחק 
שדה, מייסד הפלמ"ח ומפקדו הראשון, הוסב שם 

הקיבוץ למשאבי שדה.
טובה הגיעה לקיבוץ משאבי שדה בגיל 16, בדצמבר 
1949 מכפר סבא, עוד בהיותה תלמידה בבית ספר 
משכונת  נוער  תנועות  גרעיני  עם  יחד  התיכון, 
בורוכוב, חולון, קריית חיים, גינוסר ובנות נוספות 
מהכשרה של בית הספר החקלאי "נחלת יהודה". 
אליהם הצטרפו קבוצת נערים ונערות ניצולי שואה 
מקיבוץ יגור וקיבוץ גליל ים. החלום והשאיפה היו 
דין  להצטרף לקיבוץ באזור הכנרת, אך קיבלו את 
מנת  על  שדה,  משאבי  לקיבוץ  והצטרפו  התנועה 
ומתוך  מבודד,  רביבים  קיבוץ  את  להשאיר  לא 

אידיאל ליישב את הנגב הרחוק.
אך  במיוחד  קשות  היו  הראשונות  השנים  "שבע 
מאתגרות. הבאנו מים בעוקבים מביר עסלוג', עד 
אשר קו ירקון נגב הגיע למשאבי שדה, ואני מוצפת 
בזיכרון טוב מחג המים הראשון. הפרנסה בשנים 
הראשונות התבססה על עבודות חוץ, חלק מאתנו 
הקיימת  הקרן  ביוזמת  ברפת.  עבדנו  בתוכם  ואני 
שסיפקה  משתלת אקליפטוסים  הוקמה  לישראל 

שתילים לכל הארץ".
להתבסס  היה  אפשר  אי  חקלאיים  גידולים  על 

וככתוב  וחול,  חול  של  מקום  שדה  משאבי  בהיות 
צל  ללא  אדמה  סנד,  ואלכסנדר  יונת  של  בספר 
המישור".  פני  על  מתחלקת  הייתה  "העין   ,)1959(
הייתה  הראשונות  בשנים  הקשיים  "למרות 
בקרבנו, במיוחד אלה שהתעקשו, התמידו ונשארו, 
ואידיאלים".  יצירה  חדוות  שליחות,  של  תחושה 
את  השלימה  לא  ואף  צעירה  מאוד  הגיעה  טובה 
חוק לימודיה, אולם הפיצוי היה השתתפות בהרבה 

קורסים והשתלמויות.
ההיכרות  )ולאחר מכן הנישואים( עם חגי אבריאל 
בישול"  כ"תורנית  שימשה  טובה  כאשר  הייתה 
נהורה  באזור  הפלחה  בשטחי  ששהו  לחקלאים 
שבחבל לכיש, ובסמוך היו גם רועי הצאן של קיבוץ 
שדה בוקר, וביניהם גם בעלה לעתיד – חגי אבריאל. 

האם יישוב הנגב הוא סיפור הצלחה?
מרשימה.  התפתחות  רואה  אני  המועצה  "באזור 
וצעירים  חדשים  ישובים  קמים  עינינו  לנגד  ממש 
כבר  ניצנה  פתחת  ושיזף.  רתמים  מרחבעם,  כמו  
במדינה  הבעיה  מרשים.  חקלאי  כאזור  התבססה 
היא לא כסף, אלא של הקצאת משאבים צודקת. 
קיבוץ משאבי שדה בפרט, והמועצה בכלל צריכים 
"החזרת"  נושא  את  קדימויות  לסדר  להעלות 
שעשרות  העובדה  מצערת  לקיבוציהם.  הבנים 
כי  דיור,  ללא אפשרות  ו"תקועים"  בנים ממתינים 

לא בונים בנייה חדשה".
ומה ביחס למדינת ישראל לאחר 70 שנות עצמאות?
עוד  לפנינו  חלקי.  הצלחה  סיפור  זה  "לטעמי 
יותר  הקצאת  בנגב,  תשבים  יותר  של  אתגרים 
פערים  פני  על  לגשר  הנגב,  לפיתוח  משאבים 
אם  גם   – השלום  את  ולהביא  הישראלית  בחברה 

על חשבון פינוי ישובים מעבר לקו הירוק."

אביבה פופר – קיבוץ שדה בוקר
ימים ראשונים

1952. שם המקום הוצע  שדה בוקר הוקמה במאי 
על-ידי בּוָדה, אחד המייסדים, בהתאם  לשמם של 
שפורסמו  העבריות  במפות  בוקר  ונחל  הר-בוקר 
מודיעין  מחלקת  יוצאי  היו  המשק  ראשוני  אז. 
משרד  ואנשי  העצמאות,  במלחמת  דרום  בפיקוד 
רועים,  כחוות  לקרקע  עלה  היישוב  החקלאות. 
שהתכוון להתבסס על יתרונותיו של המדבר – מי 

הובאו  הראשונה  בשנה  מרעה.  ושטחי  שיטפונות 
מים לשתייה פעם ביומיים עם טרקטור ועוקב מים 

מבאר ירוחם. בשנת 1955 הוגדר היישוב כקיבוץ.
סמוך  בצריפים,  היו  המגורים  הראשונות  בשנים   
המבנים  כיום  נמצאים  בו  ובמקום  הגבס"  ל"בית 
המשק  ענפי  גוריון.  בן  צריף  באזור  הטרומיים 
הראשונים היו, קודם כל, עדר הצאן, שהיה הענף  
החשוב ביותר. המגמה של שדה-בוקר עם ייסודה 
הייתה להתבסס גם על המשאבים של האזור, כולל 
הוקמה  כך  באזור.  ענפים  ופיתוח  מחצבים  ניצול 
במכתש  גבס  לכריית  וסיד"  "אבן  עם  השותפות 
במקום  האכסניה  גם  הוקמה  וכהשלמה   רמון 
הוקם  המחנה  מצפה-רמון.  אחר-כך  הוקמה  שבו 
ביוזמת שתי דמויות בולטות באזור באותה תקופה 
אחר-כך  שימשו  )שגם  בכרך  ורפי  אבריאל  חגי   –

כראשי המועצה(. לקראת הגעת קו המים בתחילת 
1955 ניטעו מטע אפרסקים וכרם ענבי-מאכל.

עם  שדה-בוקר  לקיבוץ  אביב  מתל  הגיעה  אביבה 
הטירונות,  סיום  לאחר   1957 בשנת  צופים  גרעין 
וקורס  רופין  בכפר  נח"ל  במחלקת  קצרה  תקופה 
גן-ירק במדרשה החקלאית של הנח"ל בבית דרס 
לקריית  סמוך  בריטי,  תעופה  ושדה  צבאי  )בסיס 
מלאכי(. עם הגעתה ריכזה את גן הירק של הקיבוץ. 

כשנים  הראשונות  לשנים  מתייחסת  אביבה 
"ספרטניות" אך עם נוסטלגיה חיובית. "לא הרגשנו 
ידענו  כמיוחדים.  עצמנו  החשבנו  ולא  "מסכנים" 
להסתפק במועט וליהנות מתחושת החשיבות של 

להיות במקום זה".
נפשות  כ–60  בוקר  שדה  בקיבוץ  חיו  אלה  בשנים 
בעיקר  וזאת  גבוהה  הייתה  האנשים  ותחלופת 
משלוש סיבות: לחלק לא התאימה צורת חיים זו, 
לא הייתה קיימת אופציה ללימודים גבוהים ואלה 
הוקמו  כאשר  כן  כמו  עזבו.  בכך  מעוניינים  שהיו 
כאן  לגדלם  קושי  היה   - ילדים  ונולדו  משפחות 
וחלק עזבו. צריך לזכור כי בימים ההם קיבוץ שדה 
אותנו  המחבר  כביש  היה  לא  מבודד.  היה  בוקר 
לבאר  הנסיעה  רביבים.  עם  ולא  שדה  משאבי  עם 
שבע הייתה דרך ירוחם וכביש הנפט. חיי התרבות, 
תרבות  על  הגדול  בחלקם  מתבססים  שכיום 
מקומית,  פעילות  על  רק  אז  התבססו  אזורית, 

שהייתה אינטנסיבית למדי. 
האם ישוב הנגב הוא סיפור הצלחה בעינייך?

סיפור  הוא  המועצה  בתחומי  כאן  שקרה  מה 
הצלחה בעיניי. כנגד כל הסיכויים ולמרות הקשיים 
של השנים הראשונות התבססו שלושת הקיבוצים 
קיימת  חדשים.  יישובים  כאן  וקמו  הראשונים 
התייחסות  יש  ענפה,  וחינוכית  תרבותית  פעילות 
אישי  באופן  זאת  עם  השלישי.  הגיל  לבני  טובה 
בתחום  מקומית  פעילות  ליותר  שמחה  הייתי 

התרבות.
ומה ביחס למדינת ישראל – האם את אופטימית?

70 שנות עצמאות הן בהחלט הישג למדינה שקמה 
שמדינת  הוא  שלי  האישי  האידיאל  מאין".  "יש 
פינלנד, למשל,  להיות כמו  ותשאף  ישראל תדמה 
בעיקר בהיבט של מדינת רווחה ובהצלחות בתחום 
החינוך. אולם לצערי בעשורים האחרונים אנו עדים 
אצלנו לפערים חברתיים בלתי נסבלים, רוב הציבור 
לשטחים  פתרון  למצוא  מוכן  לא  עדיין  בישראל 

הכבושים והמדינה נגועה בשחיתות ציבורית.
הסיכוי להבראתה של החברה בישראל ובעצם לכל 
קהילה וקהילה יהיה ברגע שכל אחד מאתנו יהיה 

מוכן לתרום יותר מאשר לקבל.   
ראיין יעקב שמול

טיול וותיקי המועצה לעמק חרוד וסג'רה

בית  שאן  בית  הוא  ישראל  בארץ  אם  עדן  "גן 
פיתחו"

חודש  במהלך  יצאו  הנגב  רמת  מוותיקי  כ-55 
וסג'רה,  חרוד  לעמק  דו-יומי  לטיול  מרץ 

שארגנה מחלקת הוותיקים במתנ"ס.
חברי הקבוצה ערכו סיור מרתק שהחל בתחנת 
הרכבת אלרועי, במפגש עם נחום לוי ,שסיפר 
עשן  הרבה  שיצרה  העמק  רכבת  סיפור  את 
במוזיאון  ביקרו  פעילותה.  בתקופת  וסיפורים 
העיר בית שאן ובאמפיתיאטרון הרומי הנדיר, 
והתארחו  צבי  בן  צריף   – קשת  בבית  סיירו 
בסג'רה  שמואלי  טובית  של  משפחתה  בחצר 
– חצר ראשונים. חניית הלילה התקיימה בניר 
נעים  באירוח  הקבוצה  את  קיבלו  שם  דוד,  

וותיקי המועצה מטיילים. צילם – מנשה לוולבבי.

מארוחת  החברים  נהנו  הטיול  בסיום 
אל  ויצאו  הצ'רקסי,  כמא  בכפר  צהריים 

דרכם חזרה.
הוותיקים נהנו  מאוד, וכבר מצפים לטיולים 
במהלך  תתפרסם  סיורים  תכנית  הבאים. 

חודש אפריל.
אבניאון  ליואב  להודות  הזדמנות  זאת 
את  והעשיר  הטיול  את  שהדריך  המדריך 
חבר   - לוי  ולמנשה  ובחוויות,  בידע  כולם 
לטיול  ההכנות  את  שליווה  רביבים  קיבוץ 
אכפתיות,  בהקשבה,  עצמו,  הטיול  ואת 

ומסירות.
נתראה בטיולים הבאים!

                                  נלי בן-טל. רכזת קהילה, 
תרבות וגיל שלישי. אגף קהילה וחינוך
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פינת הגינון המדברי

רשימות מיום עיון בנושא גינון עם צמחי בר שנערך בגן הבוטני לצמחי הבר, 
האוניברסיטה העברית ירושלים, 22 למרץ 2018.

צפצפה מכסיפה

בהר  העברית  האוניברסיטה  של  הקמפוס  בלב 
הצופים בירושלים מוחבא גן קסום ונעלם, שמעטים 
יום  יום  ועוברים  להרצאות,  הרצים  מהסטודנטים 
שכלל  לימודיהם,  שנות   3-4 במשך  לידו  ממש 
האוניברסיטאי.  הבוטני  הגן  זהו  לקיומו.  מודעים 
הגן הבוטני הגדול, והידוע יותר, נמצא בגבעת רם 
העולם,  מכל  צמחים  מוצגים  זה  בגן  בירושלים. 
לעומת זה שבהר הצופים, שמוקדש כולו לצמחיית 
הבר בארץ ישראל ובו מוצגים הצמחים המקומיים 
לפי בתי גידול. הגן הוקם ב – 1931, ואחרי מלחמת 
העצמאות ב -  1948, הגן נהפך למובלעת ישראלית 
הבוטני  הגן  הוקם  בינתיים,  הירדנים.  בשליטת 
הגן בהר  לזה שבהר הצופים.  בגבעת רם כתחליף 
 1988 שבשנת  עד  שנים,  במשך  נזנח  הצופים 
ומדי  ומדעי,  חינוכי  כמרכז  מחדש  ונחנך  שוקם 
הרחב.  לקהל  הפתוח  עיון  יום  בו  מתקיים  שנה 
השנה הוקדש יום העיון לנושא צמחי הבר בגינון. 
קרקש  משתלת  את  להציג  הוזמן  המדברי"  "הגנן 
להכניס  חזונו  את  רבה,  בהתרגשות  שרטט,  והוא 
היה  לגינות. הקהל שברובו  צמחי מדבר מקומיים 
מורכב מפנסיונריות מתנדבות מירושלים, התלהב 
מהרעיון לגדל את צמחי המדבר בגינה אף באקלים 
סגירת  מעין  הייתה  זאת  הגנן  עבור  תיכוני.  הים 

בכדי  זה  לגן  לרגל  עלה  כעשור,  לפני  שכן,  מעגל, 
להיוועץ עם המומחים וללמוד מהם כיצד להרבות 

את צמחי המדבר .
 Populus צפצפה   המדברי:   הצמח  פינת 
במשפחת  סוגים  משני  אחד  היא  צפצפה 
הערבתיים )הסוג השני הוא הערבה(. בסוג צפצפה  
כ - 40 מינים הגדלים לרוב בחלק הצפוני הממוזג 
צפצפה  בבר:  מינים   2 יש  בארץ  הארץ.  כדור  של 
מכסיפה בצפון וצפצפת הפרת במעיינות במדבר. 
המכסיפה -  עם עלים ירוקים-כסופים, היא זאת 
שמשתמשים בגינות. הצפצפה היא עץ גבוה ונשיר 
שהפרח  מכיוון  בולטת.  שאינה  זעירה  פריחה  עם 
מואבק על ידי הרוח, אין סיבה שיהיה גדול וצבעוני 
זעיר. שורשי  הוא  כן  ועל  על מנת למשוך חרקים, 
הצפצפה ארוכים ושטחיים וחוטרים רבים צומחים 
מהשורשים הרחק מצמח האם. תכונה זאת יכולה 
להיות בעיתית בגידול עץ בגינה, שכן אם חוטרים 
יצמח  מאד  מהר  מהאדמה,  מיד  יוצאו  לא  אלה 
יער צפצפות בגינה. בעין עבדת ובעין זיק יש יער 
צפצפות קטן, כאשר נחים בצל הקריר של העצים, 

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

ציפורימפו 

נס השלו ואלופי הנדידה
ישראל  לעם  אירעו  אשר  המוכרים  הנסים  אחד 
מדובר  למעשה  השלו.  נס  היה  ממצרים  בצאתו 
שונות  הזדמנויות  בשתי  אירועים  בשני  כנראה 
בעת נדודי העם במדבר. על פי פרשנויות אחדות, 
הנדידה  במועדי  ולא  לאזור  מחוץ  אירע  השלו  נס 

הקבועים שלהם.
עם  קיבל  אותו  הצלה  חבל  חיים,  מסמל  השלו 
הארץ  אל  בדרכו  הרעב,  מצוקת  בעת  ישראל 
עליה  הכריז  גוריון  שבן  לפני  הרבה  המובטחת, 
כמדינת הלאום של העם היהודי, כשלושת אלפים 

פלוס שנים מאוחר יותר.
כיום מסמל השלו, לדאבוננו, עוד מאבק לחיים, אבל 
לא לחיי עם ישראל הנודד במדבר אלא לחיי מיליוני 
הציפורים הנודדות מעל המדבר והים, היער וההר. 
כשלושים מיליון ציפורים נטבחות באזור אגן הים 
התיכון המזרחי מדי שנה. מרביתן ציפורים נודדות. 
לאין  ראיתי שלוים  לי,  זכור  בנעוריי,  ביניהן.  השלו 
ודי קשה למצאם  ירד מספרם פלאים  היום  ספור. 
בטבע. לאורך השנים היה השלו ברשימת המינים 
האחרונה  בשנה  רק   . בישראל)!!(  לציד  המותרים 
מקיף  מחקר  ונערך  זו  מרשימה  השלווים  הוצאו 

אשר תוצאותיו יעזרו בהחלטה להמשך. 
בלתי  )לרוב  הציד  ממשיך  מסביבנו  בארצות  אך 
חוקי( לעשות שמות באוכלוסיית הציפורים. אולם 
כמו בכל סיפור עצוב יש קצה חוט אופטימי. לפני 
של  הישראלי  הצפרות  מרכז  השיק  שנים  כחמש 
אלופי  "מרוץ  פרויקט  את  הטבע  להגנת  החברה 
פסח,  לקראת  באביב,  מתקיים  זה  מרוץ  הנדידה". 

ובמהלכו מגיעים עשרות צפרים מכל העולם לנגב 
שיותר  כמה  יראה  מי  ביניהם  ומתחרים  ולאילת 
מגייסת  קבוצה  כל  שעות.   24 במשך  ציפורים 
בארצה כסף אשר הולך כולו למען המלחמה בציד 
הבלתי חוקי של ציפורים. עד היום גויסו למעלה מ 
250 אלף דולר לפרויקטים בגיאורגיה, יון, קפריסין 
כולן מדינות הסובלות מציד בלתי חוקי  וטורקיה. 

ברמות גבוהות.
רוחות  ישנן  אולי  הזה?  הלילה  השתנה  מה  אז 
על  לשמור  שחייבים  מבינים  אנו  אולי  שינוי.  של 
הציפורים, הפרחים והנוף הפתוח על מנת שנרגיש 

שבאמת יצאנו מעבדות לחירות.
          
 מידד גורן

שלו. צילם – עזרא חדד

כיבוש הנגב במלחמת העצמאות התרחש בחלקה 
של  ידה  זה  בשלב  אמנם  המלחמה.  של  האחרון 
העליונה  על  היה  כבר  הצעירה  ישראל  מדינת 
מספר  נערכו  עדיין  כאן  אבל  האחרות,  בגזרות 

קרבות קשים ומורכבים.
אחד הקרבות המוקדמים בנגב התרחש ביוני 1948 
בריטית.  משטרה  תחנת  עמדה  בו  עסלוג',  בביר 
סביב מיקום תחנת המשטרה קיימים כיום מספר 
המתאים  קליל  במסלול  נסייר  שדרכן  נקודות 

למשפחות גם עם ילדים קטנים.
ביר=באר  הוא  עסלוג'  ביר  השם  משמעות 
וישמעאל  הגר  בדווית,  אגדה  עפ"י  ועסלוג'=יונק. 
שנשלחו למדבר ע"י אברהם הגיעו לאזור וכאן בכל 
למים  הגיע  הוא  חפר,  הצמא  ישמעאל  בו  מקום 

אותם ינק. 
על  הקרוי  גולדה  פארק  בחניון  המסלול  תחילת 
רביבים  קיבוץ  )חברת  מאיר  גולדה  של  שמה 
ק"מ  כ-1.8   ,222 כביש  על  הממשלה(,  וראשת 
מערבית לצומת משאבים. פארק גולדה הוא נקודה 
טובה לפעילות מגוונת, במקום מדשאה רחבה, גן 
מים  ואגם  פיקניק  שולחנות  לילדים,  משחקים 

שמולא מחדש בתחילת פברואר השנה.
הנקודה הראשונה אליה נצעד היא מצפור טלי, ניתן 
לאגם.  שמצפון  הגבעה  ראש  על  במצפור  להבחין 
מערבי  הצפון  ומהקצה  ממזרח  נקיף  האגם  את 
ניתן לטפס אל המצפור בעזרת שביל מדרגות עץ 
שמורם  טלי,  ממצפור  הגבעה.  בדופן  שקבועות 
מעל השטח, אפשר להבחין בנוף הגבעות של רכס 
של  והמגדל  החוליות  הגבעות  דרך  ממערב,  בוקר 
מדרום,  באשלים  התרמו-סולארית  הכוח  תחנת 

ועד למבנים של ביר הדאג' ממערב.
בהן  נוספות  בנקודות  להבחין  ניתן  יותר  קרוב 
נסייר, הגשר על שם אריה יחיאלי מעל נחל רביבים, 

אנדרטת ביר עסלוג' ובאר משאבים.
מנקודת התצפית נפנה מערבה על שביל כלי רכב 
ערוץ  מעל   222 כביש  שעל  הגשר  לעבר  שמוביל 
הדרומית  לגדה  לגשר  מתחת  נחצה  רביבים.  נחל 

טיול ליום העצמאות - באר המים ותחנת המשטרה של ביר עסלוג'

להבחין  ניתן  ימין  מצד  המעבר,  לאחר  ומיד 
בשלושה מבנים מוזרים ונמוכים הניצבים על גדת 
הנחל. אם מתקרבים לאחד מהם, מזהים שלמבנה 
תאים  מתפצלים  ממנה  עגולה  מרכזית  נקודה 
מדובר  אסלה.  מושב  שמזכיר  חלק  עם  מופרדים 
ששימשו  קרוסלה"  "שירותי   - שירותים  במבני 
שפעל  הצבאי  במחנה  הבריטים  החיילים  את 
במקום בסמוך לתחנת המשטרה. מבני השירותים 
ואין חשש לריחות לא  אינם בשימוש שנים רבות 
נעימים, אך עדיין יש להיזהר כשמתקרבים למבנים 

שבמרכזם בור ספיגה עמוק.
מנקודה זו חוזרים לשביל וממשיכים מזרחה בצמוד 
שפונה  לכביש  עד  המדבר  ספינת  אתר  של  לגדר 
דרומה מכביש 222 ומוביל לנווה מדבר. חוצים את 
ביר  אנדרטת  ניצבת  לו  ומעבר  בזהירות  הכביש 
בה עמדה בעבר תחנת המשטרה  בנקודה  עסלוג' 

הבריטית.

של  המזרחי  התנועה  ציר  על  נמצאת  עסלוג'  ביר 
ניצנה  דרך  מסיני  שהגיע  המצרי  הפלישה  כוח 
פגיעה  ולירושלים.  לחברון  ומשם  ב"ש  לכיוון 
את  לשבש  יכולה  הזה  הציר  על  מרכזית  בנקודה 
תכניותיו של הצבא המצרי, כמו גם לאפשר לחברי 
ובית  קיבוץ רביבים קשר אל קיבוץ משאבי שדה 
ביוני  בוקר  לפנות  המשטרה  תחנת  כיבוש  אשל. 
1948 היה מהיר וללא התנגדות משמעותית. אולם 
בסמוך  ששהו  ואלה  לתחנה  שנכנסו  הלוחמים 
ע"י  עז שנגרם ממלכוד התחנה  נפגעו מפיצוץ  לה 
הכוחות הערביים שנסו ממנה. בחודשים שלאחר 
עד  נוספים  קרבות  התרחשו  התחנה,  כיבוש 

לכיבוש הסופי של האזור במהלך מבצע חורב.
עשר  ששה  נהרגו  עסלוג'  ביר  כיבוש  על  בקרב 
בתחנת  בפיצוץ  עשר  אחד  מתוכם  לוחמים, 
אנדרטת  הוקמה  הקרב  לאחר  שנה  המשטרה. 
הנצחה מאבני הבניין של המשטרה ע"י חברי קיבוץ 
הוקמה  מכן  לאחר  שנים  עשרה  שבע  רביבים. 
כיום בתבנית דומה לאנדרטה  האנדרטה שניצבת 
מנציחה  האנדרטה  יותר.  גדולה  אך  המקורית 
חטיבת  של  הדרומי  השמיני  הגדוד  לוחמי   34 את 
העצמאות,  מלחמת  בקרבות  שנפלו  נגב  פלמ"ח 
ביר  משטרת  תחנת  על  הקרב  לוחמי  את  ובתוכם 

עסלוג'.
222 חזרה לפארק  מכאן נחצה בזהירות את כביש 
מעוגל  גג  עם  מבנה  נמצא  לצומת  מעבר  גולדה. 
המקום  משאבים.  באר  של  מיקומה  את  שמציין 
הצטיידות  כחנות  הבריטים  החיילים  את  שימש 
לאחרונה  שעבר  שיקום  לאחר  וכיום  ומצרכים 

משמש כאתר תצוגה של המקום.
מתקופות  עסלוג'  ביר  אזור  על  ומקיף  רב  מידע 
קדומות ועד ימינו אפשר למצוא באתר של אמנון 

)בוצי( ליבנה מקיבוץ רביבים
/https://birasluj.wordpress.com 

נתוני המסלול –  
כ-2 ק"מ. מסלול מעגלי וקל, מתאים למשפחות.

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

מסלול טיול

אנדרטת ביר עסלוג'. צילם – אבי עטר
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ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

תודו שלקיים יחסי רומנטיקה עם אימא מדינה, זה 
פחות או יותר החלום הרטוב של בן גוריון, אם כי 
יש בזה מידה לא מבוטלת של גילוי עריות ותסביך 

אדיפוס.
שנים  בשש  ממני  מבוגרת  ישראלה  הכלה  אמנם 
מה  נותנת.  היא  אבל  לעצמאותה,  שהגיעה  מעת 
התאהבתי  עשור  בכול  בראש.  נותנת  נותנת?  זה 

בישראלה הנחשקת.

נבער ומאוהב במורה חיילת

שנות  של  ההיתוך  בכור  העולים  אותנו  שפכו 
של  ורותח  חם  היתוך  כור  והשישים.  החמישים 
נחשפתי  שם  גת.  קריית   - נידחת  פיתוח  עיר 
לצבעים ולפרצופים שלא ראיתי במשך כול ילדותי 
מצעדי  אותי  עניינו  לא  ההוא  בעשור  הראשונה. 
"העסק  של  הפוליטיקה  משברי  ולא  העצמאות 
בנו  שטבועות  שלטון,   - ההון  ותהפוכות  ביש" 
בי.  בי.  עד  ג'י.  מבי.  אי.  אן.  בדי.  טבועות   כעם. 
במורה  התאהבתי  דווקא  אז  של  הדברים  מכול 
החיילת עתליה. ברור לי שהשיר: "היא כול כך יפה 
שזה צובט בלב שלך", נכתב עלי ועליה! הצבע של 
מפיה  שהפיקו  החטובות  הפנים  החיוך,  המדים, 
ריח,  עם  צהוב  "עלמה"  מסטיק  של  נהדר  ריח 
לשכונה  באה  היא  אישה.  בניחוח  ילד  שמטביע 
שלנו במסגרת "ביעור הבערות". רק בן גוריון יכול 
היה להמציא שם כזה לא מוצלח לפרויקט לאומי 
וטוב  בערות  שהייתה  טוב  שלי,  באימא  מדהים. 
ששלחו לנו את המורות חיילות הללו. כשאף אחד 
לא שומע אותי אני לוחש: תודה לבערות, הלוואי 
והייתה נמשכת, רק כדי שישלחו עוד חיילות מהזן 
ההוא. אם תוסיפו לזה מלנכוליה של שירי רקע של 
אז,  של  ענקיים  רדיו  ממקלטי  שבקעו  אנקה  פול 

המצב נהיה דביק עד סמיך אבל מלא ערגונות. 

הקומונרית של השמו"צ

עלי   שנפלה  מהרומנטיקה  התאוששתי  כמעט 
בגיל בית הספר היסודי, באהבה הסמויה למורות 
מה  בעשור.   המדינה  עם  התבגרתי  ואז  החיילות 
המסורתית  מצווה  הבר  את  עברתי  לכם?  אגיד 
באולם. קנו לי שעון יד מכאני, שצריך לטעון בכול 
אחרי  ירושלים"  "מזכרת  סידור  לי  ונתנו  בוקר, 
"ששת הימים" מרוקע בסמלי עיר הקודש תובב"א 
והכותל בידינו. ברוב עוונותיי אחרי שהייתי מניח 
ללכת  נהגתי  אבות,  כמנהג  בבקרים  התפילין  את 
זרים. הלכתי  עם החברה בשעות  לרעות בשדות 
אחר הצהרים, לדבר הכי טוב שהיה בעיר )עיירה( 
נפתחה  אך  הראשונה,  בפעם  הצעיר".  "השומר   -
הקומונרית  נועה  את  ראיתי  ה"קן",  של  הדלת 
תמימה,  ברומנטיקה  נדבקתי  התאהבתי.  ושוב 
זה  ככה  שמימית.  לי  הרגישה  אבל  בוסר  טעמה 
ממש  הרגשתי  מתבגר.  ילד  של  במונחים  היה 
על  יתר  להתלהב  לא  נא  חברים  כלול".  "הכול 
הבאתי  לא  בתמימותי  עדיין  הזה  בשלב  המידה, 
מפרדריקו  אומנותיים  אמצעים  שלי  במחשבות  
התאהבות  הייתה  זו  סתם  מבוקאצ'ו.  ולא  פליני 
מילה  כול  נועה.   - ישראלה  טהורה תמימה בארץ 

מתקדם.  לריחוף  אותי  שלחה  מהפה  לה  שיצאה 
ריחוף "בין העולמות". בין עיר עולים שכונתית מול 
האליטה החברתית של אז – הקיבוץ.  המדריכות 
היו יפות, חכמות, אידאליסטיות שממשיכות את 
וכלשונו.  ככתבו  גורדון  א.ד.  של  העבודה"  "כבוש 
כשבארי הבן הקומונר, שנראה כמו קומיסר, פרט 
על הגיטרה את השירים של "הלוך הלכה החבריה", 
משם  חזרה  ולא  "העגורים"  עם  הנשמה  לי  הלכה 

עד היום.

הפקידה הפלוגתית

אותי  גייסו  השבעים,  שנות  לראשית  כשהגעתי 
בתיכון.  ערבית  עונותיי  ברוב  למדתי  כי  למודיעין 
שבאה  אי"ה  הפלוגתית  שהפקידה  רציתי  ואני 
לה  שיש  ב',  דגניה  או  גניגר  נגיד:  קיבוץ  מאיזה 
שהתגייסתי  לב  תשים  עלית,  ביתניה  של  "גנים" 
לצנחנים. עבדתי במוטיבציה יתרה לשנות את רוע 
ידי קצין המיון בבקו"מ.  הגזרה, שנכפתה עלי על 
לאהובתי  להוכיח  קשה  עבדתי  חודשים  שלושה 
אי"ה הווירטואלית,  שאני צנחן. צנחן עם כומתה 
שאני  לה  לשדר  רציתי   צניחה.  כנפי  ועם  אדומה 

באמת גבר ראוי לה.
על  שידעה  בלי  איתי  הלכה  היא  מסעותיי  בכול 
כך. אם הייתה יודעת כמה קילומטרים גרמתי לה 
התעללות  על  תלונה  מגישה  בטח  הייתה  ללכת, 
סדרתית. אבל כשהמדינה נראית טוב כמו הפקידה 
זה   אממה  בעדי.  יעצור  לא  דבר  שום  הפלוגתית,  
דפקה  הכיפורים  יום  מלחמת  כי  נכון,  כמעט  היה 
לי את הרומנטיקה ופצעה אותי קשות. הלב שהיה 
לו  נדרש  ציונה,   – למדינה  עיוורת  באהבה  מלא 
באמצע  לי  התחלפה  הפלוגתית  הפקידה  צנתור. 
ועם  הזקנה  מאיר  גולדה  עם  הצבאי  השירות 
ועדת אגרנט. בתוך כול הסמטוכה ההיא מתוך צו 
בתעוזה  והחלטתי  קצינים  קורס  סיימתי  השעה, 
יתרה, שלא מקובלת בז'אנר הצבאי הרגיל, לעבור 
כשהרומנטיקה  בגולני.  קצין  להיות  מהצנחנים  
לגולני.  מהצנחנים  עובר  אפילו  אתה  משתבשת, 
דבר חמור השווה בחומרתו להכנסת צלם בהיכל, 
מאח  זונה  אחות  "טוב  צנחנים:  של  בשפה  או 
שעברתי  לאל  תודה  אומר  אני  בדיעבד  בגולני"... 
והשיטה.  האווירה  האנשים,  את  אהבתי  לשם.  
פחות אהבתי את ה"זובור", שעשו חיילי הפלוגה 
שבגלל  היפה  הפלוגתית  לפקידה  הוותיקה 
בגולני  ודווקא  לצנחנים  הלכתי  כנראה  שכמותה 

הרסו לי אותה. אוי לחרפה! 

מורות חיילות יותר יפות

שיא ההתאהבות ב"מיס ישראלה" באה לי בשנות 
בשיא  התאהבות  הקודמת.  המאה  של  השמונים 
היופי עטור "בלוז כנעני". החמדה )זאת מ"חמדת 
אבות"( הישנה והטובה. אהבה  במורות החיילות 
של החברה להגנת הטבע. ריכוז כזה מדהים של יפי 
ואנרגיה אין בשום מקום. אני חושב שמגיע לארץ 
גאוני.  אפ"  "סטארט  של  אקזיט  איזה  עוד  שלנו 
והכי  חכמות  והכי  יפות  הכי  חיילות  מורות  ייצור 
שוות. אך נחתי בבית ספר שדה, של החברה להגנת 

הרומנים שלי  עם אי"ה, ישראלה וציונה  / עשורים של אהבה ונוסטלגיה

הטבע, וכבר בשלב המיונים התאהבתי בהן בכולן 
איך  בהחלט.  אפלטונית  למפרע  אהבה  של  סוג   -
אפשר להישאר אדיש ליופי חיצוני ופנימי, שנופל 
הייתה  הטבע  להגנת  החברה  כיוון?  מכול  עליך 
הכי  האנשים  עם  ביופיו  המדהים  העברי  המותג 
טובים שיש ובתוכם החיילות הכי ארץ ישראליות. 
א"י של צמות, סנדלים תנכ"יות חולצה עם אירוס 
נאה על החזה ומתודיקה בהדרכה כובשת. על זה 
וכול  התאהבת"  ראית,  "באת  קיסר:  י.  אומר  היה 

השאר זיל גמור...     

רומן רוסי

העלייה  ובאה  השמונים  משנות  התאוששתי  לא 
המזל  בחלקי  נפל  התשעים.  שנות  של  הרוסית 
לפני  עולה  נוער  נעל"ה-  ילדי  את  לחנך  הגדול 
מה  קמעא.  עלי  שפר  והמטיב  הטוב  מזלי  הורים. 
אגיד לכם? לחנך כאלה צעירים מעצבנים של גיל 
התבגרות עם הבדלי שפה ומנטאליות יותר קשה 
ממסע כומתה מתמשך. אבל כשמחנך כמוני עושה 
החברה  מהתוצרים.  מתמוגג  אני  מלאי,  ספירת 
מתמטיקה,  במוסיקה,  כישרונות  ברוכי  הללו 
של  סיום  במסיבת  לא.  ובמה  ובוודקה  אתלטיקה 
 - – הלהקה  ה"גרופה"  ברוסיה.  השנה התאהבתי 
של התלמידים "הרוסיים" נתנה לי בראש. העלתה 
לי את הרומנטיקה לערכים שצריך בדיקת אם. אר. 
אי. במוח. ללא הודעה מוקדמת הביאו את ה"פינק 
כמה  ואחריו  הירח"  של  האפל  "הצד  עם  פלוייד" 
אריק איינשטיין. ברגע ההוא שקעתי בכיסא מוכה 
פליאה. איך חבורת טיפש עשרה, הרביצה שירים 
באנגלית ועברית. כשהסולנית אירה היפה, פתחה 
בזעם  מוסקבה  של  הכפור  נמס  הקול,  את  עלי 
החמסין של ארצי מולדתי. בלב נהיה לי רומן רוסי.

הושיטה את ידה כדי לתת ולא כדי לקחת

והרומנטיקה  מתקדם  נהיה  כבר  הגיל  כן,  חברים 
החיים  של  בעטיים  משהו,  סלקטיבית  נהייתה 
המורכבים. מה אגיד לכם? כבר איני יכול לשמוע 
ונזמים  קעקועים  לראות  ולא  מנסרת  מוסיקה 
מתחבר  לא  משהו  כבר  פשוט  וגופה.  גוף  כול  על 
בראשית  שנחשפתי  עד  פסק,  כמעט  הלהט  לי. 
אלה  ניצנה.  של  שינים  לשין  השלישי  המילניום 
שחזרו להוכיח שבין שתי נקודות איכותיות עובר 
אליאב,  לובה  לבין  בינם  ויציב.  אחד  ישר  קו  רק 
לגמלאי שנת השירות שנוספו לנו לאחרונה. לובה 
שין  באו  בעקבותיו  מתנדב,  כגמלאי  לניצנה  בא 
שינים מתנדבי שנת שרות ועכשיו יש גם גש"שים 
– גמלאי שנת שירות. הרומנטיקה קפצה עלי שוב. 
באים  כאן  והאווירה.  הצורה  רק  לא  זו  הפעם  כי 
אלה שמקיימים את המשפט האלמותי של נעמי 
שמר על ההיאחזות הנח"ל בסיני...  כאן האנשים 

מושיטים יד כדי לתת ולא כדי לקחת. 
לא  זה  שאהבה  להבין  מסוגל  שנעשיתי  עכשיו, 
להתרפק  הולך  אני  לתת,  בעיקר  אלא  לקחת,  רק 
על, ישראלה השחורה והנאווה במזרחית. להישען 
על שדיה הדומים לתאומי צביה בתנכ"ית, ולשיר 
נעמי שמר של אי"ה – ארץ ישראל הישנה והטובה 

ולהרגיש מחובר טוטאל לגברת בת השבעים.

אדם, מקום

באופן רגיל ומקובל מתבקש ריאיון לאחר שקוראים 
מכן  ולאחר  ראיינתי  קודם    – הזה  במקרה  ספר. 
קראתי את הספר. אם בריאיון התרשמתי עמוקות 
מעידן, הרי שקריאת הספר מעוררת השראה ואף 
הערצה לעידן האיש ובמיוחד לאופן ההתמודדות 
שלו, או בלשונו: "מחלת הטורט איננה גזירת גורל. 
לנצח".  אפילו  רבים  ובמקרים  להתמודד  אפשר 

אילו תעצומות נפש יש באיש המיוחד הזה.
נלהב  וצופה  קרח  הוקי  של  מושבע  חובב  "אני 
של הנבחרת הקנדית. פרסמתי מספר "פוסטים" 
אודות ספורט זה. אבא ואחותי )אותה הוא אוהב 
מספר  אותה  ומזכיר  דעתה,  את  מחשיב  במיוחד, 
על  גם  לכתוב  לי  והמליצו  קראו  בספר(  פעמים 
רב,  בחשש  לכתוב  התחלתי  הטורט.  תסמונת 
פורקן  מצאתי  במהרה  אך  שנים,   כארבע  לפני 
אדיר בכתיבה ופרסמתי כבר 29 "פוסטים", אותם 

קיבצתי לספר. 
הספר של עידן לויד "לחיות עם טורט" הוא בעצם 
אינטימי,  באופן  שיתף,  בהם  "פוסטים"  אסופת 
שהקים  סגורה  )קבוצה  "הקבוצה"  את  בתחילה 
47 חברים(,לפני כארבע שנים,  עידן, המונה כרגע 
לדבר  ורצון  התייעצות  לצורכי  טורט  בעלי  של 

ולשתף את המכנה המשותף ממנו הם סובלים.
לשאלתי – למה לפרסם באמצעות ספר? 

לתסמונת  ביחס  בארץ  המודעות  את  "להעלות 
כאלה  ויש  ידע,  וחוסר  בורות  הרבה  יש  הטורט. 
בעלי תסמונת הטורט.  נרתעים בסביבת  שאפילו 
ובפרסום".  הכתיבה  בעבודת  שליחות  רואה  אני 
ואכן הספר פותח צוהר והבנה לסובלים מתסמונת 
הטורט. מה הכתיבה "עשתה" ועדיין עושה לעידן 
קודם  אך  הדברים.  בהמשך  תמצאו  אישי,  באופן 

עידן לויד. לחיות עם טורט

וידוי אישי שלי ביחס לקריאה.
קורא  שאני  אורכם(  משנה  )ולא  ספרים  יש 
לאחר   – ומיד  שינה,  ללא  כמעט  ברצף,  אותם 
אני  יממה,  או  שעות  מספר  של  קצרה  הפסקה 
של  ספרו  הוא  כזה  בשנית.  אותם  וקורא  חוזר 
להתרשם  יותר  עוד  אפשר  חוזרת  בקריאה  עידן. 
ולהתפעל מכוחות הנפש, מהפתיחות המדהימה, 
ובעיקר מתחושת  והשיתוף  מיכולת ההתמודדות 
ואני  שיקרא,  מי  כל  התודה.  והכרת  השליחות 
מסוגל  אני  האם  עצמו:  את  ישאל  בחום,  ממליץ 

להתמודד עם קשיים? ועוד איזה קשיים......
בקריאה  אותי  שצדו  משפטים  מספר  להלן 

החוזרת:
"החיים עם תסמונת טורט זה כמו רכבת הרים, עם 
עליות וירידות, סיבובים ופיתולים. בכל החיים שלי 
רעות.  ותקופות  טובות  תקופות  לי  היו  הטורט  עם 
נמשכות  לא  הרעות  שהתקופות  לזכור  צריך  אני 
זה  שהייתי,  ממה  יותר  מחוזק  יוצא  ושאני  לנצח, 

מחשל אותי. יש לי טורט אבל לטורט אין אותי" 
) עמוד 15(.

של  הבלוג  מתוך  פוסטים  לעשרים  מחולק  הספר 
מתוודע  הקורא  הראשון  הפוסט  לפני  אך  עידן. 
היבטיה  על  התסמונת  של  המדעית  להגדרה 
השונים: "התסמונת היא הפרעה נוירולוגית אשר 
גורמת להופעתם של טיקים – תנועות מוטוריות 
או קוליות חסרות מטרה וחסרות שליטה" )עמוד 
של  אחר  לאספקט  מתייחס  פוסט/פרק  כל   .)10
בהם  ולקשיים  לחששות  למצבים,  התסמונת, 
להתגבר  והדרכים  יום  היום  בחיי  מתמודד  עידן 
אך  להתמודד  הוא  מצליח  תמיד  לא  הקשיים.  על 
באופן  )שלי  והערצה  השראה  מעורר  התיאור 
אישי בא לחבק ולנשק אותו(. בין לבין, ובתוך כך 
מאפשר לנו עידן הצצה והיכרות עם כל פרק בחייו, 
להכיר את משפחתו התומכת, הסביבה בה הוא גר 

וחי, תחביבים, המוסיקה האהובה עליו ועוד.

להרגיש בבית, להיות בטוח
רק   .12 גיל  עד  פלמחים  בקיבוץ  וחי  נולד  עידן 
זיכרונות נעימים יש לו מהילדות ולעיתים קרובות 
ולחברי  שם  המורחבת  למשפחתו  חוזר  הוא 
הילדות איתם הוא בקשר עד היום. "כל פעם שאני 
הולדת  ליום  עזבתי.  שלא  כאילו  זה  איתם  נפגש 
שמחממות  בפייסבוק  ברכות  לי  כותבים  הם 
ובמשפחה  מדהימים  בחברים  זכיתי  הלב.  את 
הבטוחים  "המקומות  בפרק   ,32 עוד   ( מדהימה" 
למדרשת  המשפחה  עברה   1990 בשנת  שלי"(. 
עיקש  מאבק  ולאחר  תיכון  סיים  כאן  גוריון.  בן 
להתקבל  עידן  הצליח  שנים,   3 שנמשך  ומרשים, 
בבסיס   190 בטייסת  שנים   10 ושירת  כמתנדב 
בקיבוץ  עידן  גר  האחרונות  השנים  בשלוש  רמון. 
שנים  ארבע  לאחר  תושב(,  )במעמד  בוקר  שדה 
בניצנה. "מצאתי את המקום והנישה שלי בקיבוץ 
שדה בוקר ובמדרשת בן גוריון. אני מרגיש שאלה 
מקומות בטוחים ותומכים עבורי, להיות מי שאני 
לי  יש  טורט.  תסמונת  עם  מהחיים  לחשוש  ולא 
חיי חברה עשירים וחברים מדהימים, והתאהבתי 
שמצאתי  מרגיש  אני  המדבר.  של  ובשקט  ביופי 

את המקום שבו אני מרגיש בבית")עמוד 34(.
ומלאי  עשירים  הם  עידן  של  היום  וסדר  החיים 
בבית  והאינטרנט  המחשוב  על  אחראי  פעילות: 
תחזוקה  בכמהין,  מחו"ל  למשתלמים  הספר 

צין,  ספר  בבתי  המחשוב  מערכת  של  ותפעול 
משאבים והממלכתי דתי החדש, הן ברמת התוכן 
זמן  בכ"ז  מוצא  הוא  בנוסף  הטכנית.  רמה  והן 
 ,N. B. A  – ה  ליגת  במשחקי  צפייה  לתחביבים: 
קריאת ספרים ובאנגלית, בעיקר ז'אנר מדע בדיוני 
 – למוסיקה  האזנה  ועוד(,  הטבעות  שר  )הוביט, 
בעיקר פינק פלויד, אריק קלפטון, ניל יאנג, ג'ימי 

הנדריקס ועוד.
ולא  אנשים  עם  ברגל  לטייל  אוהב  "אני   – ובנוסף 
לבד. הטיולים בנוף המדברי המונוטוני והשקט של 

המרחבים הפתוחים, משרים עלי רוגע".

אופטימיות מעוררת השראה
הבלתי  באופטימיות  זו  רשימה  לסיים  בחרתי 
נגמרת של עידן. משפטים אלו - יש בהם מסרים 
אישיים עבורי, באופן אישי, ולדעתי עבור כל אחד 

שיקרא את הספר:
"אני משתדל להיות חיובי, ומייחל ליום בו לא אפחד 
להיפרד מאזור הנוחות שלי ואצא למקומות חדשים. 
)עמוד 40( האתגר הכי חשוב שלי הוא לנסות לשפר 
להמשיך  עליי  הטורט.  למרות  חיי  ואת  עצמי  את 
לתחזק את הנשמה והנפש בדברים טובים, שיעזרו 
לי.  שיש  והחששות  הפחדים  כל  על  להתגבר  לי 
הנשמה  יחלימו,  קיימות  שעדיין  הצלקות  כך  רק 
עשירים  יותר  יהיו  שלי  והחיים  יותר  שלמה  תהייה 

ומלאים". )עמוד 42(

זה  בשלב  והודפס   ,2017 שנת  בסוף  הופק  הספר 
רק ב – 40 עותקים וניתן לרכוש אצל עידן בעלות 
סמלית של 30 ₪.הספר הופץ גם בגרסה דיגיטלית 
שניתן לרכוש אותה. בנוסף קיימת גרסה באנגלית 

שאפשר לרכוש באמצעות אמזון. 
עידן ממשיך לכתוב ונותר לקוות ולהמתין להופעת 

הספר השני.

ראיין וקרא: 
שמול יעקב

קבלת קהל 
בוועדה המקומית 

לתכנון ובנייה 
רמת הנגב

יום ראשון בין השעות 09:00 - 16:00. 
 )בין השעות 16:00 - 18:00 

בתאום מראש בלבד.(
יום רביעי בין השעות 09:00 - 14:00

מענה טלפוני:  
ימים ראשון, שני ורביעי 

בין השעות 13:00 - 15:30



17:00-22:00   |   בפארק גולדה 
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י' באייר התשע"ח

יום כדור הארץ

Save
the Date

בסימן 70 שנה 
למדינת ישראל

  קורס 
מתנדבי תנועה
לקורס מתנדבי תנועה שיפתח בקרוב 

במועצה האזורית רמת הנגב 

וייתן מענה אכיפתי 

דרושים מתנדבים רציניים:
בעלי בריאות תקינה. 

ללא כבר פלילי ותעבורתי. 

לאחר שירות צבאי/לאומי. 

עד גיל 64.

לפרטים נוספים: 
רוני קוריאל 0549329173  
gmail.com@curiel73


