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דבר ראש המועצה
מתיחות בדרום ונוהל "מלון אורחים"

רמת הנגב היא אחד המקומות הבטוחים בארץ, 
אך שכיננו ממערב, המועצות האזוריות -  אשכול, 
נמצאות  הנגב,  ושער  אשקלון  חוף  נגב,  שדות 
עפיפונים,  טרור  עם  במיוחד  מתוחה  בתקופה 

וסיכויי התלקחות של מערכה נוספת. 

אני בקשר הדוק עם ראשי המועצות הסמוכות, 
יישובי המועצה יודעים לפעול על פי נוהל "מלון 
עזה  עוטף  מיישובי  חלק  שקולט  אורחים" 
לכך,  נידרש  שלא  מקווה  אני  המועצה.  ליישובי 
של  תרחיש  לכל  ומוכנה  ערוכה  המועצה  אבל 

הסלמה באזור גזרת עזה.

לשנה  ומבט  הפורמלית  הלימודים  שנת  סיום 
החדשה

בימים אלה הסתיימה שנת הלימודים הרשמית 
של בתי הספר ומתחילה פעילות הקיץ במסגרות 
החינוך הבלתי פורמאלי ומסגרות החופש הגדול. 
מאחר  שנה  סיכומי  לעשות  התקשיתי  תמיד 

ובעצם השנה לא מסתיימת אפילו לא לרגע.  

פעילויות החינוך הבלתי פורמלי  כבר מתחילות, 
והן לטעמי לא פחות חשובות מהחינוך הפורמלי 
- קייטנות, קורסי מדריכים, טיולי ברחבי הארץ, 
בהזדמנות  יזיק....  לא  חופש  קצת  וגם  סדנאות 
זו אברך את אלון צחור מקיבוץ רביבים, שניהל 
בארבעת  סביבתי  לחינוך  התיכון  פנימיית  את 
מחלק  את  לנהל  ונבחר  האחרונות  השנים 
מור  אייל  את  מחליף  אלון  המועצה.  של  הנוער 
נוער  מחלקת  את  והקים  ייסד  שלמעשה  יוסף, 
וצעירים, והוביל אותה ב-14 השנים האחרונות, 
תוך שהוא מטביע חותם אדיר על מאות בני נוער 

ועל עיצוב החינוך הבלתי פורמלי של המועצה.

שנת  לתחילת  נערכים  כבר  אנחנו  בפועל 
הלימודים הקרובה בהקמת גנים, ובקרוב  יוקמו 
זאת   ,)M-21 )פרויקט  חדשים  הוראה  מתחמי 
במסגרת חיזוק ופיתוח תחומי פדגוגיה חדשנית, 
האנגלית  הוראת  חיזוק  לימודיות,  חצרות 
בפעילות  ה-3  הגיל  שילוב  והמתמטיקה, 

וגננות,  מורים  של  חדשות  יוזמות  החינוכית, 
וכמובן פתיחת כיתה ט' ראשונה של בית הספר 

התיכון האזורי. 

נבחרה  ומקיף,  ארוך  בחירה  תהליך  לאחר 
בית הספר, דפנה  לתפקיד מנהלת ההקמה של 
ארבל, שמכהנת בעשור האחרון כמנהלת המכון 
למורשת בן גוריון והביאה אותו להישגים חסרי 
הספר  בית  הקמת  את  תוביל  דפנה,  תקדים. 
התיכון לקראת פתיחתו העתידית בשנה הבאה.

יחסי מועצה – יישובים: שונות והתאמה
הוא  המועצתית  החומש  תכנית  מיעדי  אחד 
ליישובים.  המועצה  בין  העבודה  יחסי  הסדרת 
לקראת אישור תקציב 2019 - 2020  קיימנו שני 
מפגשי עבודה )בנוסף לאלה שהתקיימו במהלך 
ואישור תכנית החומש(, בהם לקחו חלק  הכנת 
מטה המועצה, מזכירי הישובים ונציגי המליאה. 

עבודה  מודל  נבנה  אלה  מפגשים  במסגרת 
היחסים  מערכת  את  המסדיר  ישוב",  "מותאם 
מועצה - הנהגת ישוב - תושב. החידוש במודל 
לשונות  המתייחסת  הפשוטה  התובנה  הוא  זה 
שונה  קהילתיים  יישובים  צרכי  היישובים:  בין 
המושבים  מצרכי  או  שיתופיים  יישובים  מצרכי 
ואתגרי עזוז אינם כאתגרי מרחבעם או משאבי 
לבצע  הוא  האתגר  השונות,  תובנת  מתוך  שדה. 
אותם  ובמשימות  בתחומים  ארגונית  התאמה 
תבצע המועצה בשילוב ותיאום עם אלה שיבוצעו 
תהליך,  של  בסופו  המטרה,  היישובים.  ידי  על 

היא  מה ישפר את השירות לתושב בקצה?

צמיחה דמוגרפית
וקליטת  דירות  מעברי  ואתו  בפתח  הקיץ 
בכל  לפנינו  רבה  עבודה  בישובים.  תושבים 
תושבים,  וקליטת  ישובים  להרחבות  הקשור 
ופיתוח  המדינה  רשויות  מול  סטטוטורי  קידום 
פיזי של תשתיות ומבני מגורים. כיום יש ברמת 
בסיום  כבר  הצפי,  פי  ועל  תושבים,   7400 הנגב 
הקיץ נמצא את עצמנו עם עוד 250-300 תושבים 
חדשים. להם אני מוסר ברוכים הבאים לקהילת 

רמת הנגב!

יעד אסטרטגי של רמת  צמיחה דמוגרפית היא 
דוריות,  רב  קהילות  של  קיומן  שיאפשר  הנגב 
של  קריטית  מסה  עם  ומתפתחות,  תוססות 
הולמים  שירותים  קבלת   שיאפשרו  תושבים 
ילדים,  גני  יהיו  לא  תושבים,  ללא  ואיכותיים. 
יצירה מקומית, חוגים במתנ״ס, פעילות לגיל ה 3 
ויזמות כלכלית. כדי שזה יקרה אנחנו עובדים על 
ותמ״אות,  תבע״ות  בקידום  החומש  תכנית  פי 
שיווק מגרשים, בנייה ואכלוס. אלו אף פעם לא 

היו קלים במדינת ישראל. 

הבירוקרטיה   האחרונות  בשנים  לצערי  אולם, 
והרגולציה רק נעשים קשים יותר. אף על פי כן, 
לא נפסיק את משימת הדור  ברוח חזון בן גוריון 
הנגב,  ושימור  פיתוח  ההתיישבות,  חיזוק  של 
ולמרות  ולמען עם ישראל.  ילדינו  למעננו, למען 
שבסופם  תלונה  מכתבי  מקבל  אני  שלפעמים 
״בן גוריון מתהפך בקברו״, אני בטוח - הוא רואה 
את התפתחות המועצה, הוא גם רווה קצת נחת.

מילה אישית 
האחרונות,  וחצי  בשנה  שיצאו  העיתונים  את   
מקיבוץ  יעקב  שמול  וחשב,  הגה  ערך,  כתב, 
לעבוד  החלה  האחרונים  בחודשים  בוקר.  שדה 
שירה  תקשורת,  ואחראית  דוברת  במועצה 
על  האחריות  חפיפה,  תקופת  לאחר  אברהמי. 
מידיו  לשירה  עוברת  המועצה  עיתון  הוצאת 

הנאמנות של שמול. 

במה  שנתן  כך  על  לשמול,  להודות  מבקש  אני 
לפעילויות  ושקולה  רהוטה  ומקיפה,  מעמיקה 
המועצה והיישובים, וחשוב לא פחות לתושבים 
שכותבים. על אף שאנחנו חיים בעידן הטוויטר 
והפייסבוק, שמול ערך את עיתון המועצה בעומק 
וברוחב יריעה שדורשים מהקורא לא רק לקרוא 
מאליו,  מובן  לא  זה  בתמונה.  להביט  או  כותרת 

ועל כך תודה גדולה לשמול בהצלחה לשירה.
חופש נעים!
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  - חג החגים שלי, שבוע הספר

)ו-12  המדינה  שנולדה  אחרי  שנה   11 ב-1959, 
הספר  "שבוע  נולד  אני...(  שנולדתי  אחרי  שנה 

העברי". מאז זהו חג החגים שלי.  
נולד  המדינה,  שנולדה  לפני  שנה   22 ב-1926, 
ברכה  ביוזמת  העברי",  הספר  "יום  לראשונה 
פלאי, אז המוציאה-לאור של "מסדה". מאז נערך 

"יום הספר העברי" מפעם לפעם.
ועל- למדינה  העשור"  "חגיגות  לאחר  ב-1959, 

רקע "ועדת העשור", נולד "שבוע הספר העברי", 
ודוכני  והמשורר,  הסופר  טנאי,  שלמה  ביוזמת 
בכל  ובעיירות  בערים  הוצגו  המוזלים  הספרים 
אוהב   ,12 בן  ירושלמי  אז  הייתי  הארץ.  רחבי 
ספרים מגיל 6. רצתי אל דוכני הספרים, בדקתי 
זהו  מאז  והתאהבתי.   – תריסר  קניתי  מאות, 
ביישובים  חגגתי,  שנה  כל  שלי.  החגים  חג 
מהצנחנים,  להגיע  כשתמרנתי  גם  הארץ:  בכל 
ספרים  חנות  כשהקמתי  גם  ובמילואים;  בסדיר 
בירושלים, "ספרי אריאל"; גם כשטסתי מארה"ב 
כשבאתי  גם  הציונית";  "ההסתדרות  משליחות 
כשארגנתי  גם  כיסא-גלגלים;  על  מ"הדסה" 
שראש  לאחר  בקרית-שמונה,  הספר"  "שבוע 
כשנסעתי  וגם  היישוב;  ספריית  את  סגר  העיר 
מניצנה, מרביבים ומטללים לבאר שבע, מאוכזב 

משבוע הספר הקטן והמסכן.
"במו   – ז"ל  שמיר  משה  ספרי  את  מאד  אהבתי 
ידיו" הוא, לטעמי, מטובי הספרים העבריים. אני 
אוהב במיוחד את הספרים של הסופרים החיים 
שאזכיר,  חלקם  את  לקרוא  ממליץ  אני   – עמנו 
עם  התיידדתי  ואף   – הספר!  שבוע  אחרי  גם 

הסופרים: 
אורי אבנרי, עם ספריו מ"בשדות פלשת" ו"הצד 
השני של המטבע", דרך "מלחמת היום השביעי", 

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

"אישה  הספר:  עטיפת  על  הכיתוב  מתוך 
לעיירתה  הברית  בארצות  מרצון  מגלות  חוזרת 
לו בית.  שבארגנטינה, אל המקום שפעם קראה 
ולא נשמעת  והיא לא נראית  עשרים שנה עברו, 

ה-93,  בן  ואבנרי,   – כרכיו   2 על  "אופטימי"  ועד 
כותב את הכרך השלישי! 

נכונה",  ו"מנוחה  שלי"  מ"מיכאל  עוז,  עמוס 
ו"סיפור על אהבה  יהודה"  פי  דרך "הבשורה על 

וחושך", ועד "שלום לקנאים".
דויד גרוסמן )שכני בעבר במבשרת ציון(, מ"הזמן 
הסכין"  לי  "שתהיי  דרך  הגדי",  ו"חיוך  הצהוב" 
נכנס  ועד "סוס אחד  ו"אישה בורחת מבשורה", 

לבר".
בכפר-הנוער  בעבר  עלי  )הממונה  עמיר  אלי 
ניצנה(, מ"תרנגול כפרות" ו"מפריח היונים", דרך 
"יסמין"  ועד  עיוורת",  ו"פגישה  שאול"  "אהבת 

ו"מה שנשאר".
טוב"  מ"גמר  הוותיקה(,  )חברתי  ברנדס  ויוכי 
ג'",  ו"מלכים  האהבה"  את  "לכבות  דרך  ו"הגר", 
היכרנו"-  שלא  ו"היהדות  אמהות"  "שבע  ועד 
)על  "אדל"  בקרוב  שתפרסם  החדש  והספר 

הבעל שם-טוב "מפי" בתו אדל(. 
ב-2017, לפני שנתיים, שרת התרבות והספורט 
בפריפריה,  הספר  שבוע  את  "הרגה"  רגב  מירי 
לשבוע  התרבות  משרד  תקציב  את  בהפסיקה 

הספר בעיירות הפיתוח.
בנגב,  עמה  למפגש  לבוא  נענתה  ברנדס  יוכי 
בחדר-  21.00 בשעה   13.7 שישי  ביום  בטללים, 

האוכל. 
נא  אשרו  ורק  מוזמנים,  הנגב  רמת  תושבי  כול 

השתתפות לכתובתי:
.zar89@netvision.net.il 

חג החגים כבר אמרתי?… 
נפתלי רז 
מורה-דרך ואיש חינוך
תושב טללים

שלה  המבטא  שמה,  אפילו  אישה.  אותה  כמו 
הפסיכולוגי  הריחוק  השתנו.  עינייה  וצבע 
והפרספקטיבה  בתודעתה  שהתפתח 
מאפשרים  הזמן,  חלוף  מעצם  שנוצרה 
ייסוריה.                                                                                                          מוקד  ההוא,  למקום  לשוב  לה 
האם מתאפשר לאדם להחזיר לעצמו את הזמן 
שאבד? האם יכולה אישה לשנות או לתקן חיים 

שתועלו לסמטאות הבריחה?"
שעוברת  אישה  של  מפיה  מסופר  הסיפור 
באומץ,  מפיה  נאמרות  והמילים  קשה  טרגדיה 
הטרגדיה  לאורך  חייה  את  ומתאר  וכאב  צער 

במהלך 20 שנים כאמא וכאשה.
הוא כתוב בשפה מאד חדה ומדויקת, המתארת, 
יחסים  רב  עומק  עם  ,אך  בפשטות  לכאורה 
הוריים,  זוגיים,  משפחתיים,  יחסים  שונים: 
אימהיים, קהילתיים , באופן חודר ולא מתפשר 

מפיה של הגיבורה.                                 
יש בספר לא מעט עצב אך הריאליות שבו הוא 
העצב  את  לעבד  מאפשר  מדבר,  וכאילו  כתוב, 
הזה, וממש לחוש אותו כקוראת מעורבת בדמות 
אך  עדין  מתח  סיפור  של  מימד  בספר  ובחייה. 

נוקב והוא מושך מאד לקריאה. 
לאורך כל הספר רציתי פשוט לחבק את גיבורת 
הספר ולחזק אותה. לא פעם מצאתי את עצמי 
עוצרת  בעצמי מלהעביר דף בתקווה שאגיע כבר 

להפי אנד, ולא אגלה אם הוא מגיע או לא...

קראתי ספר ואני ממליצה – דינה ארנוני

מזל קטן / קלאודיה פיניירו )הוצאת תשע נשמות(

"אוצרות ניצנה"

וידע  מיומנויות  משמרים  מלאכה  ובעלי  אומנים 
בפתחת  יוצרת"  "לתיירות  דרך  ומתווים  קדמוני 

ניצנה. 
בוקר אחד קמנו וגילינו שחבויים בינינו כישרונות 
ברוכים ומגוונים. ניכר כי בין תושבי הפתחה יש 
מגוון מכובד של בעלי מלאכות קדומות ואומנים  
שבחרו לפתח מיומנויות מעניינות ומקוריות כמו 
ליבוד בצמר, נפחות, פיסול,  בניית אדמה, עיבוד 
שיפוץ  מרפא,  צמחי  סנסנים,  קליעת  עורות, 
רהיטים ישנים ונגרות, פסיפסים, קדרות ועוד. .  
כל אלו בחרו ללא תכנון מוקדם ובאופן ספונטני 
שזוהי  לומר  וניתן  הפתחה  בישובי  להשתקע 
מרחב  מרכיבים  יחד  אלו  כל  ממש.  תופעה  כבר 
את  לחלוק  ששמחים  וגלריות  בסדנאים  עשיר 
מיומנותם וכישרונם עם קהל הפוקד את האזור, 
שמרחבי  נראה  הנגב.  רמת  ותושבי  מטיילים 
המדבר והחולות, כוכבי הלילה, השקט והשלווה 
האופייניים לפתחת ניצנה עוטפים את האומנים 
במילים  ליצירתם.  האופטימיליים  בתנאים 

פשוטות נקרא לזה "השראה" או "מוזה". 

מהי אם כן " תיירות יוצרת"? 
מכירים  שאנו  התיירותיים  הז'אנרים  שלל  בין 
תרבותית"   "תיירות  או  נופש"  "תיירות  כמו 
היוצרת"  "התיירות  גם  קיימת  דתית"  "ותיירות 
למבקרים  מציעה  היא   .)Creative Tourism(
היצירתי  הפוטנציאל  את  לפתח  הזדמנות 
בסדנאות,  פעילה  השתתפות  באמצעות  שלהם 
האופייניות  והתנסות,  לימוד  וחוויות  קורסים 
תיירות  זוהי  בו.  החיות  ולקהילות  מסוים  לאזור 
של  בתרבות  לעסוק  למבקרים  המאפשרת 
על  מתבססת  והיא  פעיל  באופן  המקום 
את  מדגישות  אשר  חווייתיות,  אינטראקציות 
בחוויה  שמתנסה  מי  של  האישית  ההתפתחות 
מקוריות  מחפשים  בעולם  שאנשים  כך  ועל 
עם  אינטראקציה  לקיים  רוצים  הם  ואותנטיות. 
פתחת  אינטימית.  בצורה  המקומית  התרבות 
ובעלי  סדנאים  ויוצרים,  אמנים  שוקקת  ניצנה 
בידע  נגיעה  משותף-  מכנה  לכולם  מלאכות. 

ומיומנויות  קדמוניות של האדם. 

"אוצרות מקומיים":  
הכישרונות  בריבוי  להבחין  הראשונים  מבין 
גיא אמיר, תושב באר  הוא  ניצנה  הללו בפתחת 
ולאגד  אינטרנט  אתר  להקים  שהחליט  מילכה 
את כולם תחת קורת גג אחת: " בקהילה שלנו, 
במרחב החיים שלנו, חיים אנשים שאת חלקם 
לאנשים  לא.   עדין  חלקם  ואת  מכירים  אנחנו 
מיומנות,  יצירה,  יכולת  עסק,  כישרון,  רבים 
להכיר,  שכדאי  מסקרן  עניין  תחום  תחביב, 
כך  מקומי.  אוצר   - אוצר  שמהווה  מקומי  ידע 
שמטרתו  אתר  מקומיים".  "אוצרות  אתר  נוצר 
מקומיים  וכישרונות  עסקים  על  מידע  לאגד 
מתחומים מגוונים ולחשוף אותם בקרב הקהילה 

המקומית." 

לתחושת  מביאה  המשותפת  הפלטפורמה 
את  ומנגישה  הקהילה  וחיזוק  "משפחתיות" 
הפוטנציאלי".  היוצר  "התייר  עבור  המידע 
המושכנים  על  שנוסף  נראה  ניצנה,  בפתחת 
שלל  יצטרפו  והמוכרים   הקיימים  התיירותיים 
האומנים ליצירת מרחב של תיירות מדבר ויצירה 

ברוח ימי קדם.

בועז שר שלום    
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התקיים   2018 במאי   19 עד   13 התאריכים  בין 
השנה  הנגב.  ברמת  השישי  "המידברן"  אירוע 
הוקמו 150מחנות נושא, 98 מיצבי אומנות, 1500 
והשתתפו  מדינות   20  – מ  חוץ  ותושבי  תיירים 
גם  12,000 אורחים. עיתונאים רבים,  מ  למעלה 
השני  להיות  שהפך  האירוע  את  סיקרו  מחו"ל 
קהילת  של  אירועים   65 )מתוך  בעולם  בגודלו 

"הברנרים"(.
עמותת המידברן והמועצה האזורית רמת הנגב 
משקיעים מאמצים רבים בשותפות אסטרטגית 
בהתאם  וכן  מקומית  ויזמות  בכלכלה  לתמיכה 
על  שמירה  על  רחב  דגש  ניתן   - האירוע  לחזון 
ערכי המקום והטבע וכן תהליך למידה מתמשך 

של הפקת לקחים משנים קודמות ויישומם.
השנה ניתן היה לראות בפלאיה )הכיכר המרכזית 
)האפיג'י(  והאישה  הגבר  פסל  את  העיר(  של 
שנבנה בהשראת הסיפור חייל הבדיל והרקדנית 
הגמל  ואת  אנדרסן,  קריסטיאן  הנס  מאת 
המעופף של יריד המזרח. זהו האירוע האומנותי 
ימים  שבוע  הנמשך  בישראל  ביותר  הגדול 
כמעט  שבה  בנגב  זמנית  עיר  מוקמת  ובמהלכו 
הכול נוצר אך ורק בידי "תושבי העיר" ועל ידי כ 
– 2500 מתנדבים. העיר מתנהלת ומבוססת על 
10 העקרונות של פסטיבל "הברנינגמן" ממדבר 

נואדה, ארה"ב )ראו עיתון המועצה מס' 224(.

"מידברן" 2018 – אירוע פורץ גבולות המאפשר דרור ליצירתיות

תחרות ניווט. צילם – יותם עמית

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

נערי רמת הנגב אלופים בכדורסל ובניווטים

אלופי הליגה המחוזית בכדורסל 

קבוצת הנוער של מועדון הכדורסל הפועל רמת 
הנגב זכתה באליפות הליגה המחוזית.

הקבוצה ניצחה ב-19 מתוך 20 המשחקים שלה 
לאורך העונה. הקבוצות המתחרות של רמת הנגב 
נפרשות בכל אזור הנגב ובין הקבוצות הבכירות 
היו  האליפות  על  נגב  רמת  עם  התמודדו  אשר 
אשקלון, ירוחם, ודימונה. אך לאורך העונה הפועל 

רמת הנגב הראתה עליונות בכל המשחקים.

הם  נהדרים,  נוער  מבני  מורכבת  הקבוצה 
הרכבנו  וביחד  השנים  לאורך  הטון  את  קבעו 
שלנו,  בקבוצה  שיהיו  לנו  שחשוב  הערכים  את 
נחישות  הדדי  פרגון  חברות,  התמדה,  ביניהם 
וקשיחות. סגל הקבוצה בנוי  משלושה שחקנים 
מכיתה יא' ושבעה שחקנים מכיתה יב' עם חיזוק 

של שחקנים מקבוצת הנערים )כיתות י'(. 

הקבוצה מלוכדת ומגובשת גם מבחינה חברתית. 
השחקנים עצמם מעידים  כי הם חברים טובים 
רב  זמן  ומבלים  והמשחקים  לאימונים  גם מחוץ 

ביחד.

בית  את  מסיים  הקבוצה  משחקני  ניכר  חלק 
הספר וממשיך למסגרות צבאיות ושנות שירות. 
אני משוכנע  שהתכנים והערכים שהנערים למדו 

נבחרת הכדורסל בתדרוך. צילם – עופרי הראל
מידברן 2018. צילם – אלעד מלכה

ג'ירו דאיטליה הגיע גם לרמת הנגב

או  הבינלאומית,  האופניים  תחרות  הוא  הג'ירו 
בגודלו  הרביעי  הספורט  אירוע  האחר,  בשמו 
בעולם והגדול ביותר שהגיע לישראל וגם לרמת 
22 קבוצות רוכבי אופניים הטובים ביותר  הנגב. 
בעולם הגיעו לישראל והתחרו  על רקע הנופים 
לנקודת  בדרכם  שלנו  המדהימים  המדבריים 
מעידוד  הרוכבים  נהנו  בדרך  באילת.  הסיום 
לכבישים  שיצאו  ותלמידים  תושבים  אלפי  של 
וכן ממיצג האופניים המדהים  והריעו  החסומים 
יוסף  מור  אייל  עם  בשיתוף  אבריאל  נדב  של 

שהוצב סמוך לצומת טללים.

רוכבי הג'ירו ברמת הנגב. צילמה - טלי בבאי

אלופי הניווט של חוגי הסיירות

בהמשך  להם  יתרום  כשחקנים  שלהם  בשנים 
החיים, במסגרות מסובכות וקשות יותר. קבוצה 
לחיים.  חשובים  שיעורים  מלמדת  ספורטיבית 
קצת  לשחקנים  להעניק  שיכלתי  שמח  אני 

מהניסיון שלי. היה לי הכבוד לאמן את הקבוצה 
החל מכיתה ז' וזו האליפות השנייה שלי אתם.

יניב רבינס. מאמן

של  הסיירות  חוגי  יצאו  מאי  חודש  במהלך 
לתחרות  נגב,  מרמת  החוגים  וביניהם  הקק"ל, 

ניווט נושאת פרסים ברכס יבניאל. 

במהלך התחרות החניכים ניווטו בשמחה ובצורה 
בטוחה וחזרו עם כמה גביעים.

חוגי הסיירות של הקק"ל הוא ארגון נוער העוסק 
שבועי,  בסיס  על  בפעילות  השטח  דרך  בחינוך 
האחרון  בעומר  בל"ג  חודשי.  בסיס  על  וטיולים 
יצאו כל חוגי הסיירות מכל הארץ לתחרות ניווט 
בזמן  שנהרג  החוגים  בוגר   - ז"ל  אגור  בני  ע"ש 

טיפוס על הר לנין. 

תצ"אות,  טופוגרפיות,  במפות  ניווטו  החניכים 
מנת   על  ובתצפיות  דרך  סיפור  לבנות,  מפות 
מטיילים  הם  בו  השטח  את  לחקור  להם  לגרום 

ולהעלות את רמת הניווט שלהם.

בזמן  והמאמצים  מראש  ההכנות  כי  נראה 
ניב  גליק,  )הילה  ח'  חוליית  השתלמו,  התחרות 
מייזלמן, שקד ניר – מדרשת בן גוריון, חוף שיאון 
הראשון  למקום  הגיעה  ברנע(  קדש  מושב   –
כוהן,  )נועם  ט'  וחוליה  שלה,  במקצה  בתחרות 
אוהד דויטש, - מדרשת בן גוריון, יואב אנטיגנוס 
רביבים(  קיבוץ   – פרץ  אייל  אנטיגנוס,  חוות   –

למקום השני במקצה שלה.

החניכים חזרו שמחים ומרוצים הביתה, מחכים 
לפעולות ולטיולים שעוד יבואו.

יותם עמית – מדריך חוגי סיור

מיצג האופניים של נדב אבריאל
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מה חדש באגף ההנדסה

הורחבו  רביבים  בקיבוץ   – ברביבים  יח"ד   12
מגורים חברי המשק, ואגף הנדסה סייע לקיבוץ 
בפיתוח  השיכון  משרד  של  מימון  באמצעות 

והשלמת התשתיות.

מסתיימת  אלה  בימים   – ב'  שלב  דתי  בי"ס 
הממלכתי  הספר  בית  של  ב'  שלב  של  בנייתו 
כיתות   8   - מ  הוגדל  הספר  בית  סיני.  נגב  דתי 
לכדי 16 כיתות, וזאת על פי הצרכים של הגידול 
הספר  בית  להיום  נכון  במועצה.  באוכלוסייה 
ויצמח בשנים הקרובות עד  ה'  מופעל עד כיתה 
לשכבה ח'. בשלב ב' נכללות כיתות עבור שכבות 

ה' – ח' כולל חדרי עזר ופינות משחק נוספות.

תחנת הסעה טללים – לאחר שנים בהן לא נכנסה 
תחבורה ציבורית לקיבוץ טללים, סיימנו, בסיוע 

התשתית  הסדרת  את  התחבורה,  משרד  מימון 
לתחנת אוטובוס מוסדרת בקיבוץ.

בית ספר תיכון אזורי – על מנת להצליח ולפתוח 
 2019 ספטמבר  בחודש  הספר  בית  שערי  את 
ואנו  אלה,  בימים  המבנה  לשלד  מכרז  פורסם 
מקווים לצאת לביצוע בשבועות הקרובים. בשלב 
מבני   2  - הספר  לבית  מבנים   4 מתוכננים  א' 
שכבות דו קומתיים, מבנה מנהלה ומבנה חממה 
אשר יכיל את הפונקציות הנוספות כגון מעבדות, 
חדרי מגמה, ספריה ועוד. במקביל מקודמים גם 
ספורט,  ואולם  סינטטי  דשא  עם  כדורגל  מגרש 
מתוכנן  הספר  בית  הטוטו.  בסיוע  ימומנו  אשר 
על ידי אליקים אדריכלים, המנוסים בבניית בתי 

ספר חדשניים ברחבי הארץ.

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

ושפ"ה  סביבה  אגף  עובדי   – המדברן  אירוע 
התכנון  משלבי  עוד  "המידברן"  אירוע  את  ליוו 
העביר  האגף  הפירוק.  לשלבי  ועד  וההקמה 
אבק  רעש,  כגון  בנושאים  סביבתיות  הנחיות 
ואשפה בהתאם למגבלות הקיימות ומתן מענה 
בימים  כן,  כמו  אמת.  בזמן  בתלונות  לטיפול 
נציגי  מידברן,  עמותת  בשיתוף  האגף  עובד  אלו 
משרד החקלאות, מו"פ רמת הנגב, רשות הניקוז 
שיקום  שימור,  תכנית  על  בוקר  שדה  וקיבוץ 

ופיתוח שטח "כוכב הבשור" בו נערך האירוע. 

לסיומו.  הגיע  בריאות  מקדמת  סביבה  קורס 
וסביבה  שפ"ה  אגף  ידי  על  שאורגן  הקורס 
הפדרציות  וקואליציית   negev now ובתמיכת 
במפגש  הסתיים  אמריקה  צפון  של  היהודיות 
חגיגי בבוסתן ברביבים. חברי הקורס ממשיכים 
כיום  האגף.  בליווי  שלהם  היוזמות  את  לקדם 
רוקחות  קבוצת  ביניהן:  יוזמות,   11 מקודמות 
חי  פינת  ויהודיות,  בדואיות  לנערות  טבעית 
באשלים,  נוף  פינת  בניית  צין,  בבי"ס  קהילתית 
קהילתית  פעילות  קידום  מחזור,  פינת  שיפוץ 

במרכז הורות, קידום שחמט ועוד.
מבתי  והמורים  המורות  צוותי    - היכרות  סיור 
תחנות  עם  הכרות  לסיור  יצאו  במועצה  הספר 
שמעו  הם  בסיור  המו"פ.  ועם  הסולאריות  הכוח 
מ"חברת נגב ברמה" על השיטות השונות להפקת 
וכן  והחסרונות  היתרונות  סולארית,  אנרגיה 
הכירו את הפעילות במו"פ ושמעו על החידושים 
האחרונים בתחום. הסיור נערך בתמיכת המשרד 

להגנת הסביבה.
"חושבים עושים" 2018 יצא לדרך. לאחר היענות 
וליווי  לתמיכה  יוזמות   20 נבחרו  מרשימה, 
גינות  היוזמות:  בין  במועצה.  היישובים  מכל 
הקהילה,  עם  מרכזית  כיכר  פיתוח  קהילתיות, 

בבית  קהילתי  פסיפס  ליישוב,  הכניסה  טיפוח 
כנסת, ספריית חוץ קהילתית ועוד. 

פסולת ומחזור – בשעה טובה נרכשו  275 מכולות 
מכולות  להחליף  מיועדות  אשר  חדשות  צפרדע 
בעיקר בבסיסים ובשב“ס וכמובן בישובים בהם 
רוכשת  המועצה   - בנוסף   צפרדעים.  נשארו 
משאית מנוף חדשה! כחלק מהתייעלות ארגונית 
מוטמנים/ של  עצמי  באיסוף  משמעותי  וחסכון 

גזם/גושית וכל עבודה בגובה.
אתר  נסגר   17/6 בתאריך   - אשלים  אתר  סגירת 
אשלים לטובת הסדרת ושיפור האתר. לצורך כך 
בהצלחה  אפיק.  חברת   - להסדרה  מתכנן  נבחר 
רבה לכולנו! עד להסדרת האתר תפונה האשפה 

המועצתית לאתר דודאים בבני שמעון.
מלכודות  כלל  הוחלפו  לאחרונה   - תברואה 
הזבובים בפתחת ניצנה לרווחת התושבים. אנחנו 
יישובי  בכל  הביוב  שוחות  ריסוס  סיום  לקראת 
המועצה. תודה לעובדי התחזוקה בכל הישוב על 
הסיוע והעבודה המשותפת. גם הפחים החומים 
זכו לריסוס. דבר שימנע התפתחות רימות ושאר 

מרעין בישין...
יעל גרינוולד
אגף שפ"ה וסביבה.

יום כדור הארץ 2018 ברמת הנגב

ביום שלישי 19 ביוני, התקיים זו הפעם הרביעית, 
יום כדור הארץ – והפעם בסימן 70 שנה למדינת 

ישראל. 
האירוע  התקיים  בהן  מוצלחות  שנים   3 לאחר 
לפארק  השנה  הוא  עבר  שדה,  משאבי  בקיבוץ 
גולדה המתחדש והשתתפו בו כ 1500 איש מכל 

יישובי המועצה.
האירוע הוא פרי שותפות של אגף שפ"ה וסביבה 
מחלקותיו  על  במועצה  וחינוך  קהילה  ואגף 
מחלקת  החוגים,  את  הכולל  המתנ"ס  השונות: 
נוער, התרבות, ותיקים, מרכז הצעירים ושותפים 
נוספים: קק"ל, מפעל הפיס, החברה למתנ"סים 
בהצלחה  הפיקה  האירוע  את  הירוקה.  והרשת 
"נגב  זו השנה הרביעית ברציפות, חברת  גדולה 

ברמה אחרת".
גם השנה - הדגש היה בתחום הסביבתי-קהילתי 
על  התבססו  והפעילויות  התחנות  כלל  כן,  ועל 
הפעילויות  בין  הנגב.  רמת  תוצרת  מקומי  כוח 
של  יצירה  סדנאות  למצוא  היה  ניתן  השונות 
מתחם  הספר,  ובתי  פורמאלי  הבלתי  החינוך 
חברת  ע"י  שהופעל  סולאריים  באופניים  דיווש 
"מגלים", מתחם משחקי ספורט בהפעלת רכזי 
הספורט, שוק קח תן, סיור למצפור טלי בהובלת 
ויריד בר קיימא של מוצרים  חוג הסיירות שלנו 

מקומיים.
מתחמי   מפוזרים  היו  גולדה  פארק  במדשאות 
כך  הארץ.  כדור  יום  נושאי  עם  והיכרות  ידע 
למשל כרזה מעניינת, "הידעת? כלכלה מקומית 
מקיימת – כאשר אנו קונים מעסקים מקומיים 
הנקרא  מושג  הכסף,  ערך  את  מעלים  אנו 
כל  לקהילתנו.  ותורמים  המקומי"  "המכפיל 

העסקים המשתתפים באירוע הינם מקומיים".
מוזיקה  מחול,  ממופעי  נהנינו  האירוע  במהלך 
האוכל  על  וכמובן,  המתנ"ס  חוגי  של  ותיאטרון 

היו אמונים ילדי מערכת החינוך בפעילות הבלתי 
בהתלהבות  תוצרתם  את  ששיווקו  פורמאלית 

מרובה וכן על ידי ספקים מקומיים.
השנה, התחדשנו במתחם סדנאות "פרי סקול" 
מבית מרכז הצעירים שכללו: סדנת מגע תאילנדי 
סדנת  בוץ,  ספסל  בניית  סדנת  וילדים,  להורים 

הולה הופ ואפילו סדנת אילוף כלבים!
"פח  בובות  של  בתלבושת  הסתובבו  הנוער  בני 
ירוק" ו"פח כתום" , תזכורת לכך שבקרוב הפחים 

הכתומים יגיעו ליישובי המועצה!
מתנדבים  למספר  תודה  הוקרנו  הזה  במעמד 
וסביבת  לקהילת  שתרומתם  השלישי  הגיל  בני 
אולניק  משה  והערכה:  לציון  ראויה  הנגב  רמת 
ומנשה לוי מרביבים, טובה אבריאל וכרמלה אלון 
ממשאבי שדה, ענת שרגאי ממדרשת בן גוריון, 
הלנה ומיכאל זייבל מאשלים וצבי בן דרור משדה 

בוקר.
כיוון שהאירוע היה בסימן 70 שנה לישראל, ילדי 
גני הילדים ברמת הנגב וצוותי הגנים הכינו דגלי 
המתחם  את  וקישתו  שנתלו  מעוטרים  ישראל 
המופעים  כל  "קהילתי",  בהיותו  לאגם.  מסביב 
היו על טהרת הרכבים מקומיים: סנדבנד, פרוב, 
40 )בה גם מנגן ראש המועצה שלנו, ערן  להקת 
דורון(, קבוצת התיאטרון של מתנ"ס רמת הנגב, 
סיימנו  הערב  את  הנגב.  רמת  למחול  והאולפן 
בהופעה כיפית באוויר הפתוח של "איפה הילד" 

מארחים את מאור כהן. 
נתראה בשנה הבאה! 

אורלי גל-אור, רכזת חינוך סביבתי, 
אגף שפ"ה וסביבה. 
דורית קורין – מייסדת ובעלים, נגב ברמה אחרת. 

הפעלת הורים וילדים ביום כדור הארץ. צילם – מנשה לוי

מכולות צפרדע חדשות במועצה.  צילמה – יעל גרינוולד

עבודות פיתוח ליחידות דיור ברביבים

המשך בנייה בבית הספר נגב סיני

תחנת הסעה בטללים

תכנית העמדה לתיכון האזורי 

בית מדרש מועצתי

סביב  האחרונה  בשנה  שהתקיים  המדרש,  בית 
של  יוזמתה  פרי  הוא  המועצה,  ראש  שולחן 
העוסקת  שיזף(  )מבית  השמשות  בין  עמותת 
והתקיים  הישראלית  בחברה  המחלוקת  בשיח 
המחלקה  של  וניהול  למימון  תודות  השנה 
וחינוך  קהילה  באגף  ישראלית  יהודית  לתרבות 
בין  מפגש  ליצור  במטרה  האזורית  המועצה  של 
"להרים  ומבקש  המועצה,  יישובי  מכלל  אנשים 
את הראש" מעל שגרת היום יום ולשאוף מרוח 

המקורות, בהשראת רוחו של דוד בן גוריון. 
ווטס אפ עם  בחודש ספטמבר האחרון קיבלתי 
הודעה  החזרתי  מועצתי.  מדרש  לבית  הזמנה 
וההזמנה  בלבול  כאן  חל  ש"כנראה  לשולחת 
נשלחה לאדם הלא נכון". בית מדרש? אני? על 

מה ולמה?
במסדרונות  דיוינסקי  איתי  עם  מקרי  מפגש 
ו"תבואי,  בלבול  כאן  שאין  לי  הבהיר  המועצה, 

יהיה מעניין"....
במפגש  סקפטית,  חצי  עצמי  את  מצאתי  ככה 

הראשון של בית המדרש המועצתי.
אנושי  מפגש  ליבי.  את  שבה  הראשון  המפגש 
זכיתי  שלא  רבים  מועצה  אנשי  של  מגוון 
לשלושה  אחת  נפגשו  לשולחן  מסביב  להכיר. 
מהקיבוצים,  ודתיים,  חילוניים  אנשים  שבועות 

קהילתיים.  וישובים  בודדים  חוות  המושבים, 
יושבים ולומדים ביחד נושאים ברומו של עולם 
על  הרע;  ולשון  רכילות  ומחלוקת;  דיאלוג  כמו 

תוכחה; חנוכה, פסח ועוד ועוד.
אילנה ביטון מירוחם הפליאה בהבאת טקסטים 
מרתקים  דיונים  להוביל  הצליחה  מגוונים, 
אקורדיון.  על  בנגינה  וריגשה  מעניינות  ושיחות 
ואמונות  דעות  מגוון  העלו  בחברותא,  השיחות 
ובעיקר הרבה ידע חדש שנצבר. הרגשתי שאני 
על  למחשבה  נקודות  עם  מהמפגשים  יוצאת 
הטקסטים  על  גם  כמו  הכתובים,  הטקסטים 
שיא  השונים.  מהאנשים  שעלו  המדוברים 

אביב,  בתל  מרוכזים  יומיים  היו  הפעילות 
אנשים  מגוון  עם  מרתקים  מפגשים  שאפשרו 
ועשיה של עמותות וגופים. בסוף שנת הפעילות 
מהמפגשים  רבות  שנתרמתי  מרגישה  אני 
הכרתי  שלא  רבים  מועצה  אנשי  עם  ומהיכרות 
אליו  ומורכב,  מעניין  לעולם  צוהר  לי  ושנפתח 
לא הייתי חשופה. אז תודה גדולה לכל מי שיזם 
משיזף  ועמיחי  לדפי  לשיח,  שותפיי  לכל  וטרח, 

ולאילנה ביטון. 

דפנה ארבל, 
מנהלת המכון למורשת בן גוריון

בית מדרש. צילמה – דפי אדלכר

חדשות אגף שפ"ה וסביבה
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אדם, מקום

ד"ר ענבל פוקס – רופאת משפחה
מגיעים לפנות בוקר אחרי שחלק מאתנו ניצח קרב 
עם  מצטלמים  התעופה.  בשדה  מקומי  סים  עם 
הדגל שהצלתי מהמושב האחורי של האוטו אחרי 
 Port יום העצמאות. צוחקים כי מה הסיכוי שבנמל
5 דרומית לקו  Moresby בירת פפואה, בקו רוחב 
לאורך  הפלגה  לפני  ישראלים   6 נעמוד  המשווה 
הישראלים  התרמילאים  אמיצי  שאפילו  חופים 

טרם ביקרו בהם?
רופאת  פלג,  וגלית  אני  מכירות.  מאתנו   2 בעצם 
משחקים  שלנו  והילדים  נגב  ברמת  גרות  שיניים, 
יחד כדורסל. עוד בקבוצה - רופא שיניים עם רקע 
כירורגי, רופאת ילדים מומחית במחלות זיהומיות, 
 - בשיקום  מומחה  ופיזיותרפיסט  מיילדת  אחות 

ארבעתם מתל השומר. 
עבודה באזורים עם מיעוט משאבים לא זרה לי. 

קניה  למערב  נסעתי  שלישית  שנה  כסטודנטית 
לבית חולים שבו המברג ששימש לקיבוע לפלטה 
מ"לדרמן"  נשלף  מברג  היה  השוק,  של  בשבר 
הקיבוע.  למטרת  שהורתח  הרופאים  אחד  של 
יולנדה  טסונמי  אחרי  לפיליפינים  במשלחת 
התוודעתי לקיומם של מקררים סולארים שאפשרו 
שמירת חיסונים בטמפרטורה מתאימה ללא צורך 
בכבלי חשמל והבנתי את חשיבות חבירה לעובדי 
וניסיון,  תובנות  אתך  שיחלקו  המקומיים  בריאות 

אם רק תחייך ותושיט יד.
מבחינת  ביותר  החשובות  הפעילויות  אחת 
חיסון  ספק  ללא  הייתה  המשלחת  של  התערבות 
תינוקות ונשים הרות. החיסונים נרכשו עי מפעילי 
בבוקר  בספינה.  במקררים  ואוחסנו  הספינה 
בטמפ'  קרחונים  עם  צידניות  בתוך  הועמסו  הם 

שנבדקה מס' פעמים ביום.
לא  השונית  על  בדיג  שנפצעים  כפריים  בפפואה 
הרה  אישה  לגבי  דבר  אותו  למיון.  להגיע  יכולים 

שתי רופאות מרמת הנגב מתנדבות בפפואה

לא  בסכין  ותשתמש  בבית  תלד  תמיד  שכמעט 
מחוטא לנתק את חבל הטבור. בפפואה אין סרבני 
חיסון. אחות בריאות הציבור, סיסטר ריגס שעבדה 
אתנו, הזכירה לי את רכזות גיל הרך של פעם, אלה 
שהרוויחו את הכבוד והערכה של הסובבים על ידי 
דוגמא אישית, שנים של היכרות המערכת, הנחת 
פשרות  ללא  מחויבות  קריצה,  יד כשצריך-בדיחה 
להרחיב  תכנית  שכל  ברור  גבוהים.  לסטנדרטים 
גישה לטיפול איכותי תלוי בשיתוף פעולה עם מי 

שנמצא בשטח ומכיר את המהמורות שבדרך.
לא פעם קרה לנו פה שבסוף יום העבודה יש מקרה 
חירום שמגיע מהחוף. צוות הספינה כבר יודע למי 
לפנות... מזעיק את המשלחת הישראלית ומבקש 
שנתכונן למקרה הטראומה שמגיע - דייג עם חתך 
עמוק בכף הרגל הזקוק לתפרים. המקומיים יודעים 
שכשהאוניה עוגנת קרוב לכפר שלהם זה הטיפול 
הטוב ביותר שיוכלו לקבל . באותה הזדמנות קיבל 
הרדמה  שעה  חצי  תוך  לטטנוס.  חיסון  מאתנו 
אנלגטיקה תפרים חבישה כחול לבן ושחרור חזרה 
לאוניה כאשר הוא נישא על ידי משפחתו, וכף הרגל 
מכוסה בשקית על מנת שהפצע לא יירטב. למחרת 
מנת  על  שלו  בכפר  שיהיה  אחר  לצוות  עברתי 
התפרים.  של  פתיחה  שאין  לוודא  מעקב  לעשות 
שיתוף הפעולה היה מלא, הפצע היה נקי, והאיש 

ידע בדיוק מה הוראותנו להמשך טיפול.
במשימה,  דבקות  בפפואה,  גם  העולם  בכל  כמו 
לזה שעובד אתך בלחות  וקריצה  גמישות  אלתור, 
אדיר  סיפוק  שיבטיחו  התכונות  הם  ובחום, 
הנידחים  בין הצוות. באחד האיים  ושיתוף פעולה 
והיפים ביותר שעבדנו בהם -yule island , אחת 
להתייחסותי  תינוק  הביאה  המקומיות  האחיות 
בשחפת  מסוימת  תקופה  טופלה  אמו  הדחופה. 
בטרם  הטיפול  את  הפסיקה  אך  ההיריון  במהלך 
נכתב   – חלב  טיפת  כרטיס  המזכיר  בכרטיס  עת. 

לא  ושהתינוק   מקוניאלים"  "מים  היו  בלידה  כי 
הגיב כצפוי ונזקק לטיפול אנטיביוטי סביב הלידה. 
משקל  מעל  מעט  היה  חודשיים  בגיל  התינוק 
ענק  וטחול  מנוזלים  תפוחה  בטן  עם  הלידה, 
המרמזים על שחפת היילוד. הוא היה מיובש וחלש 

מדי בכדי לינוק. 
מה מרגיע יילוד באי שקט אחרי ברית מילה אצלנו? 
מוצץ טבול במיץ ענבים. הייתה לנו תמיסת גלוקוז 
והתינוק  גאזה,  פד  בה  והספגנו  ממנה  ששאבנו 
נרגע. הכנסת צינורית לקבלת נוזלים הלכה בקלות 
והאחות האוסטרלית הנהדרת וסטודנטית לסיעוד 
מנת  על  שפדלים  משלושה  נפלא  קיבוע  אלתרו 

שהצינורית לא תישלף.

מתוך פוסט של גלית פלג:
במאות  מטפלים  איך  קורה?  זה  יום  בכל  "איך 
יום במקום אחר, ללא שירותי  כל  ביום,  מטופלים 

רפואה בסיסיים?
מכל  האוניה  על  רפואי  צוות  אנשי   80 כ  אנחנו 

העולם. מחולקים ל 3 צוותי עבודה בשטח. 
בכל צוות יש רופא - על תקן רופא משפחה, ילדים, 
מחלות זיהומיות ועוד. מחלקת עיניים - אחראית 
משקפיים  מאות  והתאמת  עיניים  בדיקות  על 
אבודות  בשיניים  מטפל   - שיניים  רופא  לאנשים. 
הפה.  של  ההיגיינה   שמירת  על  ומדריך  וכואבות 
פיזיותרפיסט - מטפל בכל הנכויות בכפר. אחיות - 
אחראיות על הזרקת אמצעי מניעה לנשים, הדרכת 
נשים בהריון ואחרי לידה, חיסונים, חבישות וצוותי 
מעורבות חברתית לחינוך להיגיינה, הדרכת יולדות 

וחינוך מיני בבית הספר. 
כל צוות יורד לכפר אחר. חלק מהכפרים על החוף 
וחלקם מרוחקים מרחק נסיעה מהחוף. כל הציוד 
בקופסאות  ארוז  מהאוניה  אתנו  יורד  הרפואי 
וכבר  בואנו  על  יודעים  לרוב  המקומיים  ותיקים. 

מחכים לנו בכפר. 
לעבוד  מקום  לרשותנו  שיעמוד  דואג  הכפר  ראש 
בו. זה יכול להיות מבנה ציבורי, או חצר כנסיה. תוך 
כחצי שעה בסדר מופתי וביעילות מדהימה המקום 
הופך לבי"ח שדה, ומתחילים לעבוד. השמועה על 
השכנים.  ובכפרים  בכפר  מאוד  מהר  רצה  בואנו 
אנשים מתחילים להגיע ומחכים בסבלנות לתורם. 

 100 ל  קרוב  רואה  צוות  כל  עבודה  יום  בסוף 
מטופלים  לדחות  נאלצים  אנו  לעיתים  מטופלים. 
כשאוזלים לנו החומרים לטיפול. זהו מצב ממש לא 
נעים, ממש כואב הלב לעמוד מול מטופל שזקוק 
היום,  בו  לטפל  אפשר  שאי  לו  ולמסור  לטיפול 
כאשר יודעים שקרוב לוודאי שאותו מטופל יקבל 
טיפול הולם רק בפעם הבאה שהאונייה שוב תגיע 

לאותו אזור, דבר היכול לקחת עוד כמה שנים. 
מעטים הם אלה שפונים לטיפול בבי"ח. לרובם אין 
הטיפול  על  וגם  לבי"ח  התחבורה  על  לשלם  כסף 
זכינו בהכרת התודה  והתרופות. בכל מי שטיפלנו 
את  לראות  משפחתו.  ושל  שלו  הרבה  והערכה 
שווה  באמת  זה   - הטיפול  בסיום  והחיוך  המבט 

הכול".
ד"ר ענבל פוקס

ד"ר גלית פלג – רופאת שיניים
לפני כשמונה חודשים, פנה אלי פרופ" מיק אלקן - 
רופא בכיר למחלות זיהומיות,  סיפר לי על משלחת 
גינאה  ניו  לפפואה  שיוצאת  התנדבותית  רפואית 
למשלחת  שאצטרף  וביקש  שבועות,  לשלושה 

כרופאת שיניים ואטפל באוכלוסיה המקומית. 
מי אני?

המשלחת הינה משלחת בחסות ממשלות פפואה, 
הישראלי.  החוץ  משרד  ובשיתוף  אוסטרליה 
המשלחת כוללת צוות רפואי של כ 80 אנשי רפואה 
מתחומים שונים מכל העולם, ביניהם 6 ישראלים, 
פפואה  חופי  לאורך  קטמרן  על  לשייט  ומטרתה 
ולהעניק טיפולים רפואיים לאוכלוסייה המקומית 

בכפרים המבודדים.
כמובן שהרעיון קסם לי, אך המחשבות הראשונות 
כיצד  בנסיעה:  הכרוכים  לקשיים  נתונות  היו  שלי 
אשאיר בבית את בעלי ו 5 הילדים שלנו ואעלם ל 
המרפאה  תתנהל  איך  העולם?  לקצה  שבועות   3
כל  יקבלו זאת  ואיך  ליישור שיניים,  הפרטית שלי 

המטופלים שלי?
ככל שהפכתי בעניין, הבנתי שיש לי כאן הזדמנות 
מיוחדת לתרום מיכולותיי ולהעניק עזרה לנזקקים, 
וחשתי שזה מספיק חשוב לי ולהם כדי שאתגבר 

על האתגרים הללו ואצא למשלחת.
גינאה  ניו  פפואה  המפה:  על  מיקום  לצורך  רק  אז 
בחציו  לאוסטרליה  מצפון  הנמצאת  מדינה  היא 
המערבי  חלקו  החדשה   גינאה  האי  של  המזרחי 
של האי שייך לאינדונזיה. 8 מליון אנשים חיים בה.  
שפות.   840 כ  בה  ומדברים  שבטים  מאות  בה  יש 
המדינה יפהפיה כוללת הרבה איים, חופים, נהרות 
ואינספור  ערים  מספר  בה  יש  געש.  והרי  הרים 
כפרים עם תשתיות ירודות מאוד. במרבית המדינה 
אין חשמל ומים מגיע לבתים. ולרוב אין דרכי מעבר 
ממקום  מתניידים  המקומיים  הכפרים.  בין  לרכב 

למקום ברגל או בסירות. 

רגע, עוד צעד אחורה...מי אני?
אני גלית פלג, אמא ל 5 ילדים , תושבת קדש ברנע, 
 20 כבר  שיניים,  ליישור  מומחית   , אורתודונטית 
ומבוגרים.  לילדים  שיניים  ביישור  עוסקת  שנה 
זה  במשלחת  שיניים  כרופאת  העבודה  עיקר 
עקירת שיניים הרוסות וכואבות.  למרות שבשנים 
אינני עוקרת שיניים אלא רק מיישרת  האחרונות 
שיניים, מסתבר שעקירת שיניים זו מיומנות שלא 

שוכחים, כמו לנסוע על אופניים. .  
וחזרה למשלחת...

מתוך כל הצוות הרפואי על האוניה, היינו 4 רופאי 
סינגפורי,  רופא  מפפואה,  מקומי  רופא  שיניים– 
ואנוכי.על  השומר  תל  מבי"ח  פינדלר  מוטי  ד"ר 
האוניה יש מרפאת שיניים מודרנית שנתרמה ע"י 
מהטיפולים  שחלק  כך  אוסטרלים,  פילנתרופים 

בוצעו באוניה וחלק בשטח.
הרציני  האתגר  היתה  בשטח  שהעבודה  התברר 
טיפול  לעצמכם  דמיינו  יצירתיות.  הרבה  ודרשה 
ומים  חשמל  ללא  מאולתרת  במרפאה  שיניים 
שלנו:  הרגיל  המכשור  כל  ללא  וכמובן  זורמים 
שאר  וכל  ועולה,  שיורד  כסא  מרקקה,  סקשן, 
העבודה  כל  השיניים.  רופאי  של  העינויים"  "כלי 
מתבצעת על כסא פשוט )כמו כסא כתר פלסטיק 
ידניים בלבד. את  שיש לכולנו בגינה( והמכשירים 
הסטרילזטור, המכשיר שמחטא את הכלים מחליף 

סיר לחץ שמתחמם על האש. 
יורדים מהאוניה לחוף בעזרת סירות  היינו  בבוקר 
בארגזים.  ארוזה  המרפאה  כל  ואיתנו  זודיאק 
אליהם  הגיעה  בואנו  על  שהשמועה  המקומיים 
היו מחכים לנו על החוף כדי לעזור בפריקת הציוד 
לעיתים  המיועד.  המרפאה  למתחם  והבאתו 
נדרשנו להמשיך ברכב לכפרים מרוחקים ולעיתים 
היינו מתמקמים בכפר שעל החוף ממש. בדרך כלל 
מבנה  או  כנסייה  בחצר  הוקמה  הניידת  המרפאה 
ציבורי, אך לא חסרו מקרים שהטיפולים התרחשו 

הצוות הרפואי בפעילות
טיפול שיניים בפפואה

בכיכר המרכזית תחת העץ הגדול...
גם  אנו,  לגבינו  גם  סקרנים,  מאוד  היו  המקומיים 
לגבי הציוד ובמיוחד היו מעניינות התגובות שלהם 
מעולם  המטופלים  כל  כמעט  עצמם.  לטיפולים 
שאני  וכנראה  בעבר  שיניים  רופא  אצל  ביקרו  לא 
בכלל  יפגשו  שהם  האחרונה  השיניים  רופאת  גם 
למראה  לחייך  שלא  יכולנו  לא  חייהם.  במהלך 
התגובות לאילחוש – הרדמה - שבה נתקלו בפעם 
שסחטו  והעקצוצים  הנימול  בחייהם,  הראשונה 
מחיאות  לשמע  או  מאוד...  מוזרות  הבעות  מהם 
הכפיים של כל הכפר כשהסתיימה בהצלחה עקירת 
שהציקה  בבעיה  לטיפול  התגובות  גם  כואבת.  שן 
להם היו מרגשות ומילאו אותנו בסיפוק. תארו לכם 
שן  בתוך  תקועה  ענף  חתיכת  עם  שמגיע  מטופל 
מרוסקת עד לחניכיים לאחר שניסה לעקור לעצמו 
את השן. מרגע שהתיישב על הכיסא, תוך מספר 
וטופל  נוקה  האזור  הכואבת,  השן  נעקרה  דקות 
אמר  בעיניים  המבט  החל.  כבר  ההחלמה  ותהליך 

תודה ללא צורך במילים. 
שפות,   800 מעל  מדוברות  בפפואה   – מילים  אגב 
לא  שלנו  המתורגמנים  אפילו  רבים  במקרים 
הצליחו לתקשר עם השבט המקומי, אבל מסתבר 
אפשר  לי"  עזרת  "תודה,  וגם  כאן"  לי  "כואב  ש 

להביע בדרכים רבות ללא מילים.
לסיכום

זכיתי בהזדמנות נדירה וחוויה אדירה. הכרתי חבל 
ארץ מדהים ופגשתי אנשים חמים ומוקירי תודה. 

תודה לשותפי למסע הזה – ד"ר ענבל פוקס , ד"ר 
ועופר  פינדלר  מוטי  ד"ר   , פייט  רחל  ברקאי,  גליה 
העולם,  בקצה  שניה  למשפחה  לי  שהיו   – עובדת 
תודה לירון דדון – נציג משרד החוץ שלנו בפסיפיק 
ואחרונים  הזה,  המדהים  הפרויקט  על  ואחראי 
חביבים תודה למשפחתי היקרה שתמכה, פרגנה 

ואפשרה לי לצאת למסע נדיר ומיוחד. 
ד"ר גלית פלג
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

מלגות לחקלאי רמת הנגב

תמיכת קרן בונה טרה בחקלאי רמת הנגב
במיזמים  תומכת  טרה  בונה  קרן  שנה  כמידי 
אופי חדשני  בעלי  מיזמים  הנגב,  ברמת  חקלאיים 
אשר משפרים את הכדאיות הכלכלית של המשק.

פרויקטים  בשישה  תמכה  טרה  בונה  קרן  השנה 
בהיקף כולל של 350,000 ₪.

להלן הפרויקטים:
1. אברי בן אריה- באר מילכה- פיתוח ענף הפיטיה 
ברמת נגב כמוצר לשיווק טרי. 2. ברק לנדר- באר 
נגב.3.  ברמת  אננס  לגידול  חדשה  שיטה  מילכה- 
צהובים  קישואים  גידול  מילכה-  באר  לב-  יעקב 
השחפים-  חוות  שחף-  יעקב   .3 לייצוא.  וירוקים 
מערכת צינון בחצרות בקר ברפת לחליבה להעלאת 
מיתוג  מילכה-  באר  צ'רי-  שרון   .4 החלב.  תנובת 
ושיווק של מוצרים חדשים בשוק המקומי. 5. זאב 
אנטמן- רתמים- שימוש ברשתות לאסיף חוחובה 

כיישום של טכנולוגיה חדשה.
בשם  ולהודות  זו  הזדמנות  לנצל  רוצה  אני 
לאנשים  המו"פ  וצוות  המועצה  ראש  החקלאים, 

הבאים:
השנה  הקרן  מניהול  פרש  אשר  אדמוני  יחיאל  א. 
ופעל במשך שנים רבות לפיתוח הנגב בכלל ורמת 
הנגב בפרט. בכל תפקידיו השונים הן בסוכנות, הן 
בקרן י.ק.א ובקרן בונה טרה. אנו מאחלים ליחיאל 

הרבה בריאות טובה והנאה מהפרק החדש בחייו.
ב. להודות לפרופ' אביגד וינשק על שנים רבות של 

נגב  ברמת  חקלאים  במיזמים  ומעורבות  פעילות 
בפרט ובנגב והערבה בכלל.

לניהול  הצטרף  אשר  גרפי  גדעון  לפרופ'  לאחל  ג. 
הרבה  אדמוני  יחיאל  את  והחליף  טרה  בונה  קרן 

הצלחה והנאה בתפקיד.
והחקלאים   2019 לשנת  קורא  קול  יצא  בקרוב 

ברמת הנגב מוזמנים להצטרף למיזם. 

קרן המלגות לקידום החקלאות ברמת הנגב
ברמת  והקהילה  התושב  למען  העמותה  במסגרת 
הנגב הוקמה קרן מלגות לקידום החקלאות ברמת 
הנגב לזכרם של  פרופסור קולט צוריה ומר עמנואל 

שמין בחסות חברת ג'נסיס ומו"פ רמת הנגב.
העוסקים  נגב  רמת  תושבי  הם  למלגה  הזכאים 
תלמידים,  ומחקר,  טכנולוגיה  מפתחי  בחקלאות, 
ונושאים  חקלאים  מדריכים,  מורים,  משתלמים, 

טכניים הקשורים לחקלאות. 
דורון  ערן  במעמד  הנגב  רמת  במו"פ  נערך  הטקס 
– ראש המועצה,  איציק ניר – יו"ר חברת ג'נסיס, 
בוקר  שדה  מקיבוץ  הועדה  חבר   – וינד  אריה 
ובו  הנגב,  רמת  מו"פ  מנהל   - מוסקוביץ  ויענקלה 
הוענקו 9 מלגות לסטודנטים מתחומי לימוד שונים 

בחקלאות:
החי.  מדעי  לימודי   – ברנע  קדש   – דניאל  שמר 
שביט יואב – מדרשת בן גוריון – לימודי פיזיולוגיה 
וחישה מרחוק. יוספוב אביב – קדש ברנע – לימודי 

ביוטכנולוגיה וחקלאות. דיין טליה – קדש ברנע – 
לימודי מדעי הצמח. ברק מוסקוביץ – קדש ברנע 
– קורס  ניהול לול. איתי רובין – קדש ברנע – קורס 
ניהול לול. בוגיצ'י תאודור – מדרשת בן גוריון – כנס 
 – נעמי  ולדמן  שורשים.  מחקר  בנושא  בינלאומי 
מחקר  בנושא  בינלאומי  כנס   – גוריון  בן  מדרשת 
כנס   – גוריון  בן  מדרשת   – רביב  בוזי  שורשים. 

בינלאומי בנושא ביוטכנולוגיה בצמחים.
לימודיו  תחום  את  אחד  כל  הציג  הטקס  במהלך 

ותכניותיו לעתיד.
נתן סקירה על מפעל  ג'נסיס  זרעי  יו"ר  ניר  איציק 
של  פועלם  על  היום,  ועד  מהקמתו  ג'נסיס  זרעי 
זיכרונם  שמין  עמנואל  ומר  צרויה  קולט  פרופ' 
לברכה ועל עזרתו ותמיכתו של שמוליק ריפמן ז"ל 
העמיק  כן  כמו  שנים.   7 לפני  הקרן  של  בהקמתה 
בחקלאות  חלק  לקחת  הסטודנטים  בחשיבות 

הנגב.
ערן דורון ראש המועצה סיכם ובירך את הסטודנטים 
וציין את החשיבות בעידוד הסטודנטים להתפתח 

בחקלאות הייטק.
מי  ולכל  הצלחה  לכולם  ומאחלים  מודים  אנו 
מועמדותו  את  להגיש  חקלאות  ללמוד  שמעוניין 

לקבלת מלגה בשנים הבאות.

יענקלה מוסקוביץ – יו"ר הועדה החקלאית
ומנהל מו"פ רמת הנגב

נא להכיר: ליאור זלוף – מנהלת מרכז הצעירים

מרכז  מנהלת  בתפקיד  משמשת  זלוף  קרן  ליאור 
וקהילה(,  חינוך  אגף  )במסגרת  במועצה  הצעירים 
רכזת   – קודם  לתפקיד  בהמשך  שנתיים,  מזה 

מעורבות חברתית.
ועשתה  סירקין  בכפר  נולדה  ליאור  זהות:  תעודת 
הצבאי,  השירות  תום  לאחר  בניצנה.  שירות  שנת 
קומונה  להדריך  לניצנה  חזרה    2008 בשנת 
8 שנים. בין לבין   ופרויקטים נוספים בכפר במשך 
עברה קורס מורי דרך )תו תקן של משרד החינוך(, 
התחתנו.  גם  ושם  קרן  חן  את  הכירה  בניצנה 
ולהם  כמהין  במושב  כחברים  הצטרפו  לאחרונה 

שתי בנות. 
להשתתף  המועצה  עובדי  מבין  נבחרה  ליאור 
מספר  להלן  הנגב".  למנהיגות  מנדל  ב"תכנית 

משפטים אודות התכנית:
"מרכז מנדל למנהיגות בנגב" הוקם ע"י "קרן מנדל 
של  החיים  איכות  את  לשפר  במטרה  ישראל" 
חברתית  מנהיגות  פיתוח  באמצעות  הנגב  תושבי 
על  ומבוססת  שינוי,  ומובילה  היוזמת  וחינוכית, 

ערכים וחזון. 
מנהיגות  קבוצת  להכשיר  היא  התכנית  מטרת 
איכותית שתשכיל לפתח ולקדם את האזור, ותפעל 
וביישובי  בירוחם  השונים  החיים  תחומי  לשיפור 
זהות  של  בסוגיות  עוסקת  התכנית  הנגב.  רמת 
תכנון  ומקום,  מרחב  ומעשה,  מנהיגות  וערכים, 
ומדיניות. תכנית ההדרכה כוללת שלושה מרכיבים 
ובניית השקפת עולם, מיפוי  מרכזיים: עיצוב חזון 
בדרכי  והתחדשות  המרכזיות  הסוגיות  וניתוח 

הפעולה.
ואמורים  כיום  ממלאים  בתכנית  המשתתפים 
במערכות  חברתית  הנהגה  תפקידי  בעתיד  למלא 
במערכות  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי  החינוך 
תפקידים,  ובמגוון  ובארגונים,  במוסדות  הרווחה, 
ולתרום תרומה משמעותית לקידום האזור ורווחת 

תושביו.
הקבוצה שנבחרה כוללת 19 עמיתים – 12 מירוחם, 
מיישובי   6  – ו  רחמה,  הבדואי  מהיישוב  אחת 
מאופיינת  והיא  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה 
ומייצגת  וגיל,  השכלה  תעסוקה,  מגדר,  של  בגיוון 
נפתחה  התכנית  המועצות.  שתי  אוכלוסיית  את 

בספטמבר 2016 ותסתיים ביולי 2018.
למה מנדל ומה מיוחד בתכנית? 

"חיפשתי התפתחות אישית חדשה ובעידודם של 
ערן דורון, ספי מלכיאור ואייל מור יוסף הצטרפתי 

לתכנית מנדל.
נוער  "תנועת  כמו  היא  בלימודים  החוויה 
"חינוך בלתי פורמלי למבוגרים".  כמו  למבוגרים", 
אין זה לימוד פורמאלי אלא לימודים ממוקדים תוך 

חוויית שטח ובלי מבחנים.
לתהליכים  נחשפת  אני  הלימודים  במסגרת 
בפרט,  ובנגב  בכלל,  ובעולם  בארץ  חברתיים 
ומהם אני מנסה ליישם בעבודתי, תוך התפתחות 

אישית".
הקורס?  במסגרת  שלך  האישי  הפרויקט  מהו 
"חיבור בין קהילת ביר הדאג' לקהילת רמת הנגב. 
לדו  הגשר  להיות  יכולים  שהצעירים  מאמינה  אני 
בשלב  ראשונים.  מפגשים  מתנהלים  ואכן  קיום, 
ולא  השיחה  נושאי  מהם  לעצמנו  הגדרנו  לא  זה 

תוך  ומתפתחים  עולים  הנושאים  ויעדים.  מטרות 
בדרך  מראש  לבחור  שלא  בחרתי  המפגשים.  כי 
אלא  הפרויקט  את  להוביל  לא  לי  חשוב  מסוימת. 
החברים  בין  שיתפתח  לתהליך  שותפה  להיות 

משתי הקהילות.
מה הם הנושאים המרכזיים בעבודתך?

1. פיתוח תרבות לצעירים, 18 – 40 
2. עזרה בפיתוח קריירה לצעירים גם באופן פרטני 

וגם ביצירת קורסים וסדנאות.
3. פיתוח תכנים קהילתיים לצעירים כגון טיולים, 
טורנירים, אירועים חברתיים והקמת מרכז להורים 

צעירים.
להוביל  צריכים  הצעירים  תחום  "את  מאמין:  אני 
של  והעתיד  האקטיבי  הכוח  הם  כי  צעירים 

המועצה". 
משמעותית  להיות  "להמשיך  שלי:  השאיפה 

בהמשך דרכי".
ראיין: שמול יעקב

צוות מרכז הצעירים. משמאל: ליאור זלוף.

צעירים חסרי מנוח

כמטרה  לעצמה  שמה  המועצה  האחרונות  בשנים 
את נושא הקידום של אוכלוסיית הצעירים ברחבי 
המועצה ושימורה. נקודת ההנחה היא כי הצעירים 
הם הכוח המשפיע בעיצוב המרחב המשותף שלנו 
וכן הכוח המניע של הקהילה ברמת הנגב. התפיסה 
דורית  רב  קהילתית  המשכיות  לייצר  יש  כי  היא 
עם  הקשר  שימור  באמצעות  המועצה  במרחב 
בסופו  יבחרו  שהצעירים  היא  המטרה  הצעירים. 

של דבר לחזור הביתה, למועצה שלנו.
בהיקף   משמעותית  להרחבה  הובילה  זו  תפיסה 
האחרונות:  בשנים  הצעירים  מרכז  של  הפעילות 

הקמת פאב 40 כמוקד תרבות מרכזי של המועצה, 
המועצה,  אוכלוסיית  בקרב  הפעילות  הרחבת 
הרחבת השירותים והגדלת היקף הפעילות בקרב 
סטודנטים  משוחררים,  חיילים,  המועצה:  צעירי 
יישוביים  רכזים  הפעלת  צעירות,  ומשפחות 

ופרויקטים ייחודיים בתחומים מגוונים. 
מחלקה  להיות  הופך  הצעירים  מרכז  אלו  בימים 
של  בנייתו  החלה  וחינוך.  קהילה  באגף  עצמאית 
והיא  המועצה  במתחם  החדש  הצעירים  מבנה 
עתידה להסתיים בשנה הקרובה. עם סיום הבנייה 
מרגש  החדש.  למבנה  תעבור  המחלקה  פעילות 

אותנו לדעת שאנחנו עולים שלב נוסף ומשמעותי 
בהגשמת החלום הזה. 

נרתמו  הצעירים  למרכז  המבנה  חזון   למימוש 
לשוויון  המשרד  והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד 
וארגונים  ארה''ב  קק''ל  אנגליה,  קק''ל  חברתי, 
יכול  היה  לא  הצעירים   מרכז  שבלעדיהם  נוספים 
מציע  שהוא  מה  את  ולהציע  הזו   לנקודה  להגיע 

היום לצעירי האזור.

ליאור זלוף
מנהלת מרכז הצעירים                    

שנת שירות בתפוצות

שנת שירות משמעותית להדר קוריאל
גוריון, התנדבה   בן  הדר גדלה והתחנכה במדרשת 
לפרויקט שנת שירות בתפוצות, ולאחר 10 מפגשי 
יצאה  היהודית,  הסוכנות  מטעם  ומפגשים  הכנה 
באוגוסט 2017 לשליחות בדנוור קולוראדו ותסיים 
באוגוסט 2018 לאחר שתשלים את פרויקט מחנות 

הקיץ בהשתתפות והדרכת בני נוער מרמת הנגב.
ויציבה  אמיצה  אמת  שותפות  מקיימת  המועצה 
עם הקהילה היהודית בדנוור ועם קהילות נוספות 
ואירוח  ביקורי  נוער,  משלחות  חילופי  הכוללת 
"כיתות  כדוגמת  חינוכית  פעילות  משפחות, 

תאומות" ועוד.
בקהילה  הענפה  פעילותה  על  מספרת  הדר 
במערכת החינוך הפורמלית וגם הבלתי פורמלית. 
הפעילות כללה שיעור שבועי של 4 שעות שבועיות 
במערכת החינוך שמטרתם להעצים את הקשר עם 
ישראל באמצעות מערכי שיעור והדרכה בנושאים 
וערכים כגון חגי ישראל, עונות השנה, תוך קריאת 
הבלתי  פעילותה  עיקר  והפעלות.  טקסטים 
הרפורמית.  הנוער  בתנועת  התמקדה  פורמלית 
שהיא  תוך  מכוננת  חוויה  הייתה  זו  הדר  מבחינת 

נתרמת לא פחות מאשר תרומתה לקהילה.
אצל  וגרתי  התארחתי  חודשים  שלושה  "בכל 
משפחה אחרת וכך נוצרו קשרים אישיים. בנושא 
הנגב,  לרמת   - לארץ  לעלייה  גם  "תרמתי"  זה 
למדרשת בן גוריון עתידות להגיע שתי משפחות, 

ועל כך אני גאה ומרגישה סיפוק בעבודתי".
מדנוור  המגיעים  נוער  בני  עשרות  של  משלחות 
בלימודי  ופעילים  גוריון  בן  במדרשת  מתגוררים 

אנגלית בתיכון הסביבתי ובבית הספר היסודי.
"גולת הכותרת, מבחינתי הייתה אירוע כנס "איפק" 
שהתקיים השנה בוושינגטון די. סי, בו נכחו כמעט 
האמריקאית  המנהיגות  המדינה,  מנהיגי  כל 
וההנהגה היהודית בארצות הברית. הרגשתי גאווה 

להיות חלק מדבר כל כך גדול ומרכזי".
באירועי חגיגות ה – 70 למדינת ישראל, בני ובנות 

שנת השירות נטלו חלק בארגון הצעדה, בהפעלות 
"סנטרל פארק" בניו יורק ובפעילויות נוספות.

גדולה",  הצלחה  הוא  השירות  שנת  "פרויקט 
הנגב,  ברמת  השותפויות  מנהל  ווייט,  ג'רד  אומר 
את  להגדיל  והרצון  הכוונה  היא  לכך  "וההוכחה 
מספר בני ובנות השירות שיצאו בקרוב לדנוור. כמו 
כן מספר בני הנוער המשתתפים בחילופי משלחות 

הולך וגדל משנה לשנה".
ראיין:
 יעקב שמול

הדר קוריאל במפגן תמיכה בישראל 
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פרויקט השותפות בביר הדאג'

האחר"- להכרת  אם  כי  זקוקים  אנו  לשלום  "לא 
פרויקט שותפות ביר הדאג'/רמת הנגב

אנחנו לא יודעים אם שמעתם אבל  בשקט בשקט 
נרקם קשר מיוחד בין  תושבי רמת הנגב לתושבי 
הדאג'  ביר  וצעירי  הנגב  רמת  צעירי  הדאג'.  ביר 
נפגשים אחת לחודש כצוות חשיבה מוביל המניע 
ביר  תושבי  אותם.  ומפתח  השכנות  קשרי  את 
והזמינו  לבם  ואת  בתם  את  בפנינו  פתחו  הדאג' 
אותנו לחגוג איתם את הרמדאן. אנחנו  לא צריכים 
ממובילי   , זנון  מוחמד  של  המלים  הרבה,  לומר 
הפרויקט בביר הדאג' ידברו במקומנו : " הערב הזה 
הינו ערב מיוחד, ערב שהנציח את חודש הרמדאן 
במלוא הדרו. הערב התאספו משפחות מרמת נגב 

ומביר הדאג' סביב ארוחת אפטאר המסמלת את 
האחווה והשילוב בין שני העמים. אין אנו זקוקים 
אנו  במלחמות  לא  כי  "שלום"  במושג  לשימוש 
נמצאים אך זקוקים יותר להכרת האחר, לטשטוש 
למען  ידיים  ושילוב  לאחווה  הקדומות,  הדעות 
זו  בהזדמנות  הנגב.  ברמת  יותר  ידידותית  חברה 
את  וייצגו  אצלנו  שהתארחו  למשפחות  מודה  אני 
ולמשפחות  בה  חפצים  שאנו  הנגב  רמת  קהילת 
יקרים  לכם אנשים  המארחות מביר הדאג'. תודה 
ובקרוב נקווה לעוד בתים ולבבות פתוחים לאהדה, 

אחווה ושלווה".
לפרטים על הפרויקט והצטרפות ניתן לפנות לליטב, 

רכזת הפרויקט בטל':0505711578

חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

אשלים חוגגת 40

הישוב אשלים עלה על הקרקע בשנת 1978. עשר 
משפחות  הקבע,  בנקודת  התיישבו  משפחות 
צעירות וחלום ענק. אשלים קמה כמושב שיתופי. 
נח"ל  גרעיני  חדשים,  חברים  הגיעו  השנים  עם 
הצטרפו אך גם עזבו, היה קשה מאוד ואשלים לא 
הצליחה להגיע ליציבות והייתה תחלופת תושבים 
משפחות  חמש  ורק  ננטשה  אשלים  קבועה. 
בעקשנות  בקרקע  להיאחז  והמשיכו  התעקשו 

ובאהבה. 
ועד  למושב  מונה  וחברתית  כלכליות  בעיות  עקב 
השיתופי.  במושב  חיים  להפיח  שמנסה  ממונה 
במהלך השנים התושבים החלו לרכוש את הבתים 
בתים,  עוד  נבנים  קהילתי,  ליישוב  הופך  והמושב 
מגיעות משפחות צעירות וילדים נולדים באשלים 

המתחדשת.
הסטודנטים  כפר  את  הקימה  איילים  עמותת 
הראשון באשלים וסטודנטים החלו להגיע ולהפיח 
מצטרפות  שנה  ומדי  ביישוב,  ורעננה  צעירה  רוח 
כיום  מתמדת.  בבניה  ואשלים  חדשות  משפחות 
גרים באשלים 125 בתי אב וכ-100ילדים הנמצאים 

במערכת גנים מפוארת.
40 שנה,  ב  והכל  ובועטת  נושמת  אשלים תוססת 

מתנדבים   5 של  צוות  הוקם  לחגוג.  הזמן  והגיע 
ולאחר דיונים הוחלט לחגוג השנה אירועים קטנים 
 40 חגיגות  סיכום  ערב   – גדול  לאירוע  שיתנקזו 

שנים לאשלים. להלן האירועים שנחגגו:
נתלו  בישוב  הזקן  האשל  בעץ   - אשלים"  "אשל 
לוחות עם שמות כל בתי האב באשלים ובני ביתם 

בתקווה שבכל שנה יצטרפו לוחיות חדשות.
ועליו  - הקיר נמצא במרכז הישוב  "קיר פסיפס"   
סמל הישוב החדש עם ציון 40 לאשלים. התושבים 
עבדו שלושה ימים רצופים והתוצאה מדהימה, כל 

מי שנכנס לישוב רואה את הקיר המיוחד שלנו.
שוק  התקיים  זה  באירוע   - אשלים"  הספר  "חג   
לדרך  ויצאה  יצירה  דוכני  ספרים,  של  תן"  "קח 

תחרות של  "הסופר הצעיר מאשלים". 
הישוב  אומני  מיצירות  תערוכה  נפתחה  כן  כמו 

וסיפורו של הישוב עלה על הכתב.
את  סיכם  ב-03.06.18  השנה  שנחגג  בעומר  ל"ג 
חגיגות ה-40 בערב משמעותי ומרגש. הערב נפתח 
מכן  לאחר  ישוב,  של  סיפורו  מעל  הלוט  בהסרת 
במועדון  לתערוכה  הוזמנו  והתושבים  האורחים 

הישוב בו הוצגו יצירותיהם של אומני הישוב.
לערב  המרכזית  הדשא  ברחבת  התכנסו  כולם 

בהנחייתם של קלודין ובקו ובמהלכו וותיקי היישוב 
ותיארו  היישוב,  ובניית  הקמת  סיפור  את  סיפרו 
שגדלו  הביניים  דור  בני  הקשים.  הימים  את  גם 
כאן וחזרו לאשלים הציגו את משפחותיהם והפכו 
מזו.  יותר  ברכה  ואין  גאה,  ל"סבתא"  אשלים  את 
משלהם  יצירתי  בקטע  הפתיעו  אשלים  זאטוטי 

והזכירו לכולנו למה אנחנו כאן.
וכיבדו  הגיעו  ומרחוק  מקרוב  שאורחים  כמובן 
דורון,  ערן  מר  המועצה  ראש  חגנו:  ביום  אותנו 
מרכזי  חלק  לו  שהיה  לשעבר  המועצה  מהנדס 
בהקמת היישוב - עודד ברזילי, הרב מאיר סויסה, 
אשלים  כך  ועל  ופרגנו,  שבירכו  הישובים  מזכירי 

מודה להם.
בשנה  חלק  שלקחו  אלה  לכל  מודה  אשלים 
לצוות  מיוחדת  ותודה  הזו  והמלמדת  המדהימה 
40: בקו רותי ביסמוט, קלודין סיטבון, רויטל רובין  

וכמובן תודה לוועד אשלים ולאיתי מזכיר הישוב. 
 40 לעוד  ימין  ברגל  דרכה  את  ממשיכה  אשלים 
בו  לחיות  הווה  בו,  להתגאות  עבר  לנו  יש  שנים, 

ועתיד להגשים אותו.
יעל גרינברג

חברת צוות חגיגות ה 40                                                                  

שירות לציבור: המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים
לרווחת  פועלת  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
ומשפחה,  פרט  שונים:  ברבדים  המועצה  תושבי 
והוועדות  היישובים  ועדי  עם  מערכתית  עבודה 
השונות, קבוצות למיניהן, קהילת היישוב וקהילת 

האזור.
ומתן  עזרה  באיתור,  ייעודה  את  רואה  המחלקה 
וברווחת  מענים למצבי משבר, הפוגעים בתפקוד 
על  פועלים  אנחנו  והקהילה.  המשפחה  הפרט, 
בפרט  בטיפול  הדוגלת  מערכתית  תפיסה  פי 
ובמשפחה כחלק ממערכת חברתית, קיבוץ, מושב 
או יישוב קהילתי, ומתוך שמירת הזיקה והאחריות 

של הקהילה לפרטים החיים בתוכה.
היומיום:  מעבודת  חלק  הם  והכוונה  סיוע  ייעוץ, 
חירום  ובעיתות  שונים  מעבר  במצבי  בשגרה, 

ומשבר.
עבודה  של  משולב  במודל  פועלת  המחלקה 

סוציאלית מרחבית ביישוב ובהתמחויות שונות. 
לעו"ס  ישיר  באופן  נעשית  הפרטנית  הפנייה 
היישוב. שירותי המחלקה ניתנים תוך הקפדה על 

שמירת סודיות. 
לשירותים  המחלקה  צוות  האחרונים  בשבועות 
בפריסת  מחדש  בהתארגנות  עסק  חברתיים 
תפקידים  ובאיוש  המועצה  ביישובי  העו"סים 

נוספים.

צוות המחלקה:
ורד חדידה - טל': 08-6564163, נייד: 050-7458097  
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, עו"ס לחוק 
לחוק  ועדה  יו"ר  טיפול,  תכנון  וועדות  יו"ר  הנוער, 
מינית  הטרדה  למניעת  ממונה  בסיכון,  פעוטות 
ומשפחתי,  זוגי  לטיפול  היחידה  מנהלת  במועצה, 
עירית  ומל"ח.  פס"ח  יו"ר  אוכלוסייה,  מכלול  יו"ר 
בן שלום - טל': 08-6564145, נייד: 050-7738584 
שלומית  זכאות.  עובדת  המחלקה,  מזכירת 
ולרשטיין - טל': 08-6564197, נייד: 050-3043940  
עו"ס מרחבי בקיבוץ רביבים, עו"ס לחוק סידרי דין, 
וסגנית  חירום  תחום  רכזת  החוסים,  לחוק  עו"ס 
 ,08-6564140 טל':   - גנס  לירון  המחלקה.  מנהלת 
שדה  בקיבוץ  מרחבי  עו"ס    054-8022789 נייד: 
וכפר  עזוז  מילכה,  באר  כמהין,  ברנע,  קדש  בוקר, 
הנוער ניצנה.עו"ס לימודיה בקדש ברנע. נדב פרץ 

עו"ס    050-9338989 נייד:   ,08-6564116 טל':   -
הנוער.  לחוק  ועו"ס  ורתמים  באשלים  מרחבי 
רווחה  חינוך  פורום  ומרכז  טיפולית  חונכות  רכז 
נייד:   ,08-6564110 טל':   - דהן  אושרת  בבתיה"ס. 

    052-6670442
גוריון  בן  מדרשת  טללים,  בקיבוץ  מרחבי  עו"ס 

ומחנה טלי. עו"ס מרחב תעסוקה לצעירים.
שירן בשן - טל': 08-6564145, נייד: 052-3930938 
מרחבעם  שדה,  משאבי  בקיבוץ  מרחבי  עו"ס 

ושיזף. עו"ס להב"ה.
נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ועניין.

חברתיים  לשירותים  למחלקה  להיכנס  מומלץ 
באתר האינטרנט של המועצה.

ורד חדידה 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי
החיים  של  שונים  בשלבים  נפגשים  מאתנו  רבים 
בקשיים  מדובר  לעיתים  ומצוקה.  משבר  במצבי 
בזוגיות, ביחסים בין אישיים, בהורות, התלבטויות 
מקצועית.  ו/או  אישית  להתפתחות  הקשורות 
תחושות  חרדה,  במצבי  מדובר  אחרים  במקרים 
בלתי  טורדניות  מחשבות  או  ערך  חוסר  דיכאון, 

נשלטות.
מסביבתנו  או  מתוכנו  לגייס  מצליחים  אנו  לרוב 
עם  להתמודדות  הנדרשים  הכוחות  את  הקרובה 
צורך  חשים  אנו  אחרים  במקרים  אלה.  מצבים 
מכיל  במרחב  אובייקטיבית,  מקצועית  בעזרה 
ובטוח לחשיבה משותפת, אשר יאפשרו לנו לממש 

את הפוטנציאל הטמון בנו.
מקצועי  רב  צוות  בתוכו  כולל  למשפחה  המרכז 
קליניים  פסיכולוגים  מבוגרים,  פסיכיאטר  הכולל: 
הקרוב  בעתיד  ומשפחתיים.  זוגיים  ומטפלים 

יתקיים ליווי של פסיכיאטר ילדים ונוער.
במגוון  המטפלים  משתמשים  הטיפול  במסגרת 
חדשניות  טיפוליות  וטכניקות  התערבות  שיטות 
יעדי  המטופל,  לצורכי  בהתאמה  מסורתיות,  לצד 
הטיפול ותוכנית הטיפול שנקבעה. בזכות מומחיות 
הצוות ומגוון שיטות הטיפול אנו מתאימים בין צרכי 
האופטימלי  המענה  שיינתן  כך  למטפל  המטופל 

הנדרש, תוך שמירה על סודיות ופרטיות. 
אנו מבינים כי פנייתם של מטופלים כרוכה לעיתים 

בקושי רב ומתבצעת לאחר התלבטויות רבות ולכן 
אנו מקפידים לענות באופן מידי לכל פנייה ולתאם 

פגישה ללא תקופת המתנה. 
שני  דר'  ידי  על  מקצועי  באופן  מלווה  היחידה 

מנשקו, פסיכולוגית קלינית בכירה.
הטיפול בתשלום. סודיות מובטחת.

לפרטים ניתן לפנות בטלפון 08-6564145    המחלקה 
לשירותים חברתיים

חונכות טיפולית 
למחלקת  משותף  פרויקט  היא  טיפולית  חונכות 

צעירים ולמחלקה לשירותים חברתיים.
טיפולית  למעורבות  מלגה  ניתנת  בפרויקט 
טיפוליים  ממקצועות  לסטודנטים  שמוענקת 
שונים )פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, עבודה סוציאלית 
החניכים  מהמועצה.  ילדים  שחונכים  ועוד...( 
חברתיים,  לשירותים  המחלקה  ידי  על  מאותרים 
וכל חניך זוכה לחונך, עימו הוא נפגש אחת לשבוע.

מאפשרת  המלגה  ומאתגר.  שונה  תהליך  זהו 
טיפולית  תכנית  בבניית  להתנסות  לסטודנטים 
מקצועיים  כלים  רכישת  מטרה,  ממוקדת 
המאפשרים להוציא את התכנית אל הפועל, לסגל 
והראייה  השפה  כישורי  את  ולהרחיב  מיומנויות 

הטיפולית.
ולקשר  רגשי  לליווי  זוכים  מצידם,  החניכים 
בין  שנוצרו  הקשרים  העבר  מניסיון  משמעותי. 
ומיוחדים, ומאפשרים  החונכים לחניכים מרגשים 
התפתחות  של  ייחודית  חוויה  הצדדים  לשני 

ולמידה. 
ע"י  וקבוצתית  אישית  הדרכה  מקבלים  החונכים 
מנחה מתחום הטיפול, בנוסף להכשרה הטיפולית 

לה הם זוכים במסגרת לימודיהם.  
שבעה  בתכנית  השתתפו  האחרונה  בשנה 
סטודנטים ממקצועות הפסיכולוגיה, פיזיותרפיה, 
ילדים  שחנכו  סוציאלית,  ועבודה  חינוכי  יעוץ 

בגילאי בי"ס יסודי מכל רחבי המועצה. 
אם הנכם רואים עצמכם כמתאימים, אנו מזמינים 
אתכם להגיש בקשה מתאימה למלגה למעורבות 

טיפולית.
מעיין עשת - רכזת מלגות מרכז צעירים
נדב פרץ – עו"ס - מח' לשירותים חברתיים
רוני אליהו גרבר - חונכות טיפולית

אשלים חוגגת. צילם – פטריק מזוז
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ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

בתום לב
בכיתה  שהיה  שלי,  הבן  של  המורה  שאלה  פעם 
ענה:  שלי  והבן  החשמל?"  בחברת  עובד  "מי  ג': 
"הזונות"!  הזדעזעה המורה ושאלה: "מאפה זה בא 
חשמל  הפסקת  הייתה  "אתמול  ענה:  והוא  לך"? 
ואבא אמר: "עד שהזונות יבואו לתקן ייקח הרבה 

זמן"...
המופלא  השירה  פסטיבל  בשבילי  אופן  באותו 
שבני  מקצוע,  לאותו  לי  מתקשר  גוש  אבו  של 
ובלי  החשמל  חברת  לעובדי  טעות,  מתוך  ייחס 

אשמתם...
המוזרה  הצטרפותי  על   לכם  סיפרתי  כבר  ובכן, 
שומר  שאני  דבר  הנגב.  רמת  של  הזמר  לחבורת 
לעת  מודאגת  תהיה  שלא  שלי,  מאימא  בסוד 
עם  ויצאתי  אומץ  אזרתי  לכך  מעבר  שיבה. 
המקהלה לפסטיבל השירה באבו גוש שחל בשבת 
שבועות  בחג   " שנאמר:  כמו  השבועות...  ובחג 
מהרעיון,  מאוד  התלהבתי  מקהלות".  לך  תעשה 
ביום  ההתרחשות,  למקום  קרוב  להיות  מנת  ועל 
חדר  להזמין  הטובה,   זוגתי  עם  החלטתי  העין, 

אירוח בקרבת מקום...
החגיגי,  האירוע  לפני  כחודש  רבה,  בחריצות 

שריינתי חדר אירוח בכדי להיות קרוב לצלחת.
 

דפקתי עסקה טובה
מציאה  מצאתי  באינטרנט  מייגע  שיטוט  אחר 

חלומית. 
התחייבות  וללא  סביר  במחיר  חדר  לנו  מצאתי 
לשלם מראש. לא משלמים עד שלא משתמשים! 
אפילו אם מבטלים בדקה התשעים, לא משלמים!. 

את התשלום נעשה רק בסוף השימוש ובמזומן. 
ויזה,  מספר  לתת  זאת  בכול  הצעתי  לתומי  אני 

שאבטיח את המקום ללא תקלות.
התשובה המרגיעה: "לא צריך! זה בסדר!  ככה זה 

אצלנו...רק תביא אתך מזומן"
על מנת להסיר ספק, שחס וחלילה נגיע ולא יהיה 
חדר, דאגתי להתקשר כמה פעמים בשבוע שלפני 
הביצוע ולבדוק שלא ברחו לנו עם החדר והשאירו 

אותי עם הכסף...
הדאגה וההתרגשות לקראת הופעת הבכורה שלי 
בתוך חבורת הזמר המשופשפת, הסיחה את דעתי 

מפרטי השיח עם בעלי הצימרים הנהדרים.
זה לא קל להיות בהופעה חיה בשורה הראשונה, 
כשאני לא בדיוק העיפרון הכי חד וצלול במקהלה... 
צריך הרבה תמיכה מהחברה ומהמנצח המדהים – 
נופלים".   "סומך  של  סוג  לי  שנהיה  אפרתי  גדעון 
מהאזימוט  לו  אצא  שלא  אליי  לב  שם  תמיד  הוא 

של המנגינה...

אין סומכים על הוויז
בבוקר הנסיעה ביררתי שוב והדגשתי בפני בעלי 
הצימרים, שלא מעניין אותנו הג'קוזי או הטלוויזיה 
ונקי. שמחתי לשמוע  בחדר, העיקר: חדר מסודר 
שממש בקרבת מקום יש בית כנסת. נקיים מצוות 
עליה לרגל – של שבועות – במבואות ירושלים עיר 

הקודש תובב"א. 
ותם  נסתלקה  האילנות  מראש  החמה  עת  בערב 
הארץ  על  היום  באותו  שהכביד  הגדול,  השרב 
והדרים עליה בלי רחמים. בהגיענו לקרבת היעד, 
ואור  לקראתנו  רצה  המלכה  שבת  כי  הרגשנו 
המאדים  האופק  מעל  נגוהות  מקרין  השכינה 

ומלאכי השרת זימרו: "בואי כלה שבת מלכתה".

בי  שאחזה  הגבוהה  הרוחניות  על  מתענג  עודי 
במבואות ירושלים, קול הווייז נשמע בארצנו והוא 
החזיר אותי למציאות העכשווית באומרו:  "הגעת 

ליעד"... 
הוא  אז  אומר  הוויז  אם  לאוהבים...  מלון  היעד: 
יודע! אבל בחוץ אין מלון ואין בטיח. יש רק רחוב 

ללא מוצא ובית כנסת בקצהו...
למה  לבדוק  האורחים  למלון  שהתקשרתי  אחר 
האיש  הסביר  מדבר,   הוא  מה  על  יודע  לא  הוייז 
שיש  המומחה",  את  "הכה  של  בפוזה  מהמלון 
מבנה  לאיזה  ולהגיע  צדדי  עפר  בשביל  להמשיך 

במורד.

סרט מתח מאחורי הפרגוד
וכניסה  מפוקפק  משהו  על  חושבים  אתם  בטח 

לאיזה מלכוד? 
אז לא טעיתם! זה בדיוק מה שהולך לקרות לנו.

שנגיע  ביקש  בטלפון,  בהכוונה  המיומן  האיש 
)פרגודים(,  וילונות  לשורת  עד  העפר  דרך  לקצה 
למבנה.  סמוך  החונים  הרכבים  את  המסתירים  

נכנסנו לפי ההוראות מאחורי הווילון הימני. 
בדיוק  הייתה  לא  הפנים  קבלת  עלו.  החששות 

מסבירה פנים לתייר...
לשמוע  הצלחתי  עוד  ברקע  מהרכב,  ירדתי  אך 
הסמוך,  הכנסת  מבית  נפש"  "ידיד  שירת  את 
שהופרעה בזמזם שפתח דלת  ברזל צרה ב"שלט 
ונקפיד  שניכנס  ביקש  בטלפון   המנחה  רחוק". 
על  לשמור  בשביל  מהיר  באופן  הדלת  נעילת  על 

ה"פרטיות"...
מסדרון צר מאוד עם שטיחים מהוהים משך לכיוון 
סמיך  סיגריות  עשן  של  ריח  מכת  דלתות.  שלוש 
כמו העשן של הבערת צמיגים בגבול עזה.  ריח עז 
נכנס ללא אזהרה מוקדמת לנחיריים. כאילו שמו 
לנשום  וביקשו  גדושה  מאפרה  בתוך  האף  את  לי 

עמוק.
לפי  שלוש,  מספר  לחדר  מהוססים  המשכנו 

הנחיות ה"אח הגדול" שברקע...
החדר היה מעוצב בצבעי ורוד אדום ושפע תמונות 

ארוטיות  למחצה... 
וניקלים  העברים  מכול  בנו  הביטו  רבות  מראות 
מצועצעים נצצו בכול כיוון.   מילא העיצוב הגרוע, 

אבל מצב הניקיון גם הוא לא היה במיטבו... 

גרון עמוק בדרך למקהלה 

הבנה מאוחרת.
צחוק של מבוכה פרץ בנו ללא הפסק. עכשיו היה 
ברור לאן נקלענו. חדרי אירוח של זוגות מזדמנים 
הבאים בהיחבא לכמה שעות לסיפוק צרכים...אלה 
בדרך כלל לא מקפידים על מצב הניקיון ועל אויר 
שחור...  יותר  עמוק  שיותר  כמה  לדידם  ונקי.  צח 
זאת אומרת חדרים אטומים וחלונות נעולים שחס 
המכונית  של  ולא  שלך  הצל  את  יראו  לא  וחלילה 

ולא של היצאנית... 
עמדתי כמו חסידה על רגל אחת בתקווה, שכמה 
מ"האח  ביקשתי  עליי.  יעלו  מיקרובים  שפחות 
את  לו  ואשלם  שיבוא  בטלפון  שהיה  הגדול" 
הרי  לעזוב.  חושבים  אנו  כי  מיד,  החדר  תשלום 

בעסקים צריכים להיות הוגנים עד הסוף... 
למצוא  בניסיון  ארוכה  שעה  ואני  זוגתי  עמדנו 
באינטרנט צימרים קרובים... אבל כמו בחוקי מרפי 

כולם היו תפוסים...  
כדי לשבת מיהרתי להביא מהאוטו שמיכת טיולים 
תהיה  לא  שלפחות  הדוחה,  הספה  על  שנפרסה 
תחושה של מגע ישיר עם הלקוחות שעברו כאן... 

נהיה לנו ליל שימורים דווקא בשבועות...
חשבנו לפתוח החלונות ולאוורר הבית כדי לשרוד 
כמה שעות. פתיחת החלונות שכנראה לא נפתחו 
מאז שהקבלן בנה את הבניין, חשפה לכלוך עמוק 
וישן נושן. הריח לא מש  והגרון נצרב ושיעול החל 

מתגבר כמו אצל חולי שחפת מתקדמת...
לברוח  צריך  הכרעה.  לי  נפלה  הלילה  בחצי  ויהי 

כמה שיותר מהר.
בבהילו יצאנו.  תוך דקה וחצי היינו ברכב על תיקינו 
וציודנו המלא.  מתנצל שלא הקפדנו על ההוראה 
היציאה  לפני  להתקשר  יש  לפיה  המקום  של 
"זוג  בעוד  באקראי  נתקל  שלא  מנת  על  מהחדר, 
הקודשים  קודש  היא  הפרטיות  הרי  חוטאים"... 

של החוטאים.

מעין התנצלות
להופעה הגעתי עם גרון ניחר ספוג ריח סמיך של 
מי  אם  עמוק".  "גרון  של  סוג  לי  נהיה  כבד.  עשן 
מכם, שהיה שם בפסטיבל, שמע שהקול שלי לא 
היה משהו, אז תדעו שהיו לי סיבות מקלות בנוסף 
מקהלה.  בשירת  לי  שיש  הבעייתיים  לנתונים 
המקהלה תודה לאל, זכתה להדים חיוביים ביותר.  

       זמרי רמת הנגב בהופעה בפסטיבל השירה באבו גוש. צילמה – מיכל קשת

פינת הגינון המדברי

הדגניים מרימים ראש

נולינה מופשלת                                                                                                                                 

אמצע הקיץ והגינות מתחילות לאבד את חינניות 
גדילתם  את  האטו  הצמחים  האביב.  פריחות 
יש  לאגפנטוס  יעבור.   הגדול  שהחום  ומחכים 
גבעולים  בקצה  עייפים  כחולים  פרחים  קצת  עוד 
ושכבת  מהשמש  דהויים  המרווה  פרחי  רכונים, 
בשעה  אך  הרוזמרין.  שיחי  את  מכסה  דקיק  אבק 
קבוצה  מהחום,  סובלים  הפורחים  הצמחים  שרוב 
 – ראשה  את  להרים  מתחילה  צמחים  של  אחת 
ואחרים,  מולנברגיה  מלעניאל,  זיפנוצה,  הדגניים. 
זאת.  בעונה  לפרוח  מתחילים  שונים,  דגניים  מיני 
הרוח  עם  תנועתם  משמחת,  שפריחתם  רק  לא 
המדברית מרנינה, במיוחד בשעות אחר-הצהריים 
כשהשמש כבר לא קופחת ומאירה את שיבוליהם 
בסמוך  בגינה  דגנים  שתילת  וקסום.  זוהר  באור 
לצמחי בר כמו רותם או גיבסנית נותן לגינה מראה 

טבעי באמצע הקיץ. 

מופשלת    נולינה  המדברי:  הצמח  פינת 
Beaucarnia recurvata

נולינה הוא סוג צמח דמוי דקל ממשפחת הנולניים 

שמוצאו ממקסיקו. עליו ארוכים וצרים נראים כמו 
 .  pony tail  – האנגלי  שמו  ניתן  כן  ועל  סוס  זנב 
מאד  שגדל  מעוצה  כדור  מעין  הוא  הצמח  בסיס 
עם בגרותו. איבר כדורי זה אוגר מים ועל כן הצמח 
יכול להסתדר זמן רב ללא השקיה. פריחת הנולינה 
דומה לפרחים של קרובי המשפחה – אגבה ויוקה 
– שלהם עמוד תפרחת גבוה  עם שפע של פרחים 
כמו  הנולינה,  רבים.  מאביקים  שמושך  לבנים 
האגבה, פורחת רק אחרי מספר שנים, אך בניגוד 
הפריחה,  עם  שמתה  האגבה,  של  הטרגי  לסיפור 
הנולינה  רבות.  שנים  עוד  ופורחת  חיה  הנולינה 
המוצב  פסל  כמו  בגינה  ענין  מוקד  להוות  יכולה 
במרכז הגינה ויפה לשלבה עם משתרעים פורחים 
גם  היא  השמנמן.  לבסיסה  מתחת  לשתול  שניתן 
מתאימה לשתילה בעציץ גדול כצמח בודד או עם 

צמח אחר שמשתפל מטה.
 ,גלעד מיכאלי
 משתלת קרקש
מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

ציפורימפו 

על צבעים ותפקידים
"אז מי יותר יפה אבא או אמא ציפור? כל הילדים 
הילדים  אחד  ענה  "האבא"  בתחינה.  יד  הרימו 
באושר על שניתנה לו הזכות לענות. "בגלל שהוא 
את  צובע  הוא  אז  הנקבה  את  להרשים  צריך 
ברוב  נכון.  באמת  וזה  יפים!"  יותר  בצבעים  עצמו 

הפעמים....
רבים  מינים  אצל  רואים  באמת  הציפורים  בעולם 
הזכר  בעוד  לזכר.  הנקבה  בין  חזותיים  הבדלים 
מגדל  אף  ולפעמים  ססגוניים  בצבעים  מתהדר 
נוצות ארוכות בתקופת החיזור, הנקבה שומרת על 
צניעות. צבעים בולטים עלולים להסגיר אותה לעיני 
הטורפים בזמן שהיא יושבת בקן. הזכר מצדו, יודע 
בטחון  של  סמוי  מסר  מעבירים  בולטים  שצבעים 
עצמי גבוה, דבר שיכול לעזור לו לשכנע את הנקבה 

כי הוא הבחירה המוצלחת. 
לפני  הכללים.  פי  על  עובדים  כולם  לא  אולם 
מקור  רחבת  – שחיינית  הודעה  קבלתי  כשבועיים 
השחייניות  עתלית.  של  המלח  בבריכות  נמצאת 
אשר  חוף(  )עופות  חופמאים  של  קבוצה  הן 
את  מלקטים  אשר  הקבוצה  חברי  למרבית  בניגוד 
ובגדת המים, הרי  וחיפוש בבוץ  מזונם תוך הליכה 
שחיינית רחבת המקור מלקטת את מזונה על פני 

המים ומתחתיו תוך שחייה נמרצת. 
אחת  בעולם.  שחייניות  של  מינים  שלושה  ישנם 
מהן נמצאת רק באמריקה ואילו השתיים האחרות 

מקננות בצפון הרחוק של אירופה ואמריקה. 
משאר  אותם  מבליטים  מרכזיים  דברים  שני 
מים  אוהבות  השחייניות   – האחד  החופמאים. 
האוקיינוסים.  במימי  החורף  את  ומבלות  מלוחים 
תזזיתית,  שחייה  כוללת  שלהם  הציד  טכניקת 
קטנות  מערבולות  שיוצר  מה  במעגלים,  לעתים 
המעלות את המזון לפני המים, ומשם למקורה של 

התפקידים.  היפוך  הוא  השני  הדבר  השחיינית. 
נוצות  עוטה  זו אשר  היא  אצל השחייניות הנקבה 
יותר, ולמעשה היא מתנהגת כמו זכר -   צבעוניות 
מגנה על הטריטוריה, מחזרת אחרי הזכרים, נמנעת 
מדגירה ואף קופצת מזכר לזכר ומזדווגת עם כמה. 
למעשה, כאשר עונת הקנון מתקרבת לסיומה ואין 
את  הנקבות  עוזבות  אפרוחים  עוד  לגדל  זמן  כבר 
הצפון ונודדות דרומה בעוד הזכרים נשארים לגדל 

את האפרוחים. 
בארץ רואים את השחיינית צרת המקור במספרים 

רואים  המקור  רחבת  את  קבועים.  אבל  קטנים 
הרבה פחות. לרוב אנו רואים אותה בלבוש החורף 
שחיינית  אותה  אפורים.  בגוונים  שמתאפיין 
שווה  היה  ולכן  קיץ  בלבוש  כבר  הייתה  מעתלית 
עתלית.  עד  ולנסוע  בוקר  לפנות  בשתיים  לקום 
בשחיינית  וצפיתי  לבדי  ישבתי  שעתיים  במשך 
רודפת אחרי תמירונים. התמירונים מנקרים בבוץ 
והשחיינית מלקטת מזון שעולה מהבוץ לפני המים. 
בימים אלה השחיינית כנראה אי שם בצפון הרחוק.
 מידד גורן

שחיינית רחבת מקור )משמאל( עוקבת אחר תמירון. צילם – מידד גורן




