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סיכום פעילות הקיץ - גרעין עודד רמת נגבדבר ראש המועצה

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

המועצה.
והתייחסות  עמדות  לדעות,  במה  לשמש   •

של התושבים לנעשה במועצה.
קיימים טורים קבועים של כותבים: "סיפורים 
מסוף העולם שמאלה" )דוד פלמ"ח(, "פינת 
הגינון המדברי" )גלעד מיכאלי( ו"ציפורימפו" 
כמו  טורים,  כותבי  לעוד  נשמח  גורן(.  )מידד 
למשל "המלצה לטיול" או "סיפורו של אתר" 
למערכת",  "מכתבים  לקבל  נשמח  ועוד. 

הערות, דעות, עמדות ועוד. 
יעקב שמול

ותעסוקה  דיור  חינוך, 
הם שלושת המפתחות 
דמוגרפית-  לצמיחה 
ואני רואה את קידומם 
במעלה  ראשון  כיעד 
רמת  של  לחיזוקה 
בימים  במיוחד  הנגב, 
מבחינה  פשוטים  לא 
ומתן  חזקות  קהילות  בניית  אלה.  כמו  כלכלית 
הם  כאן,  להשתקע  המועצה  לצעירי  אפשרות 
בחזית  והינם,  להיות,  שצריכים  אתגרים  בעיני 
בתחומי  פועלים  אנחנו  המועצה.  של  העשייה 
כאן,  לאפשר  כדי  והתעסוקה  הדיור  החינוך, 
כסיסמת המועצה, "חיים ברמה אחרת". בחינוך 
לחינוך  האב  ותכנית  האזורי  התיכון  בניית   -
המקודמת בימים אלה, בדיור - קידום תב"עות 
תכנית  פיתוח  ובתעסוקה-  הקהילות,  וחיזוק 
מנת  על  נעשים  אלה  כל  הנגב.  לרמת  כלכלית 
לאפשר לתושבים איכות חיים ברמה גבוהה, כדי 
וכדי  ומגוונות,  טובות  אוכלוסיות  לכאן  להביא 
מענים  לקבל  יוכלו  כאן  שגדלו  שצעירים  לדאוג 
טובים מספיק בכדי לבחור להשתקע ולבנות כאן 

את חייהם. 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

הלימודים  שנת  את  פתחנו  ימים  מספר  לפני 
התאפיינה  הלימודים  שנת  פתיחת  תשע"ח. 
 - המועצה  של  הלימוד  במוסדות  בהתחדשות 
במרחב  חדש  יום  ומעון  בטללים  חדש  ילדים  גן 
עם, בית ספר יסודי מוכר שאינו רשמי פרי יוזמה 
בית  מנהלי  ושלושה  ניצנה  בפתחת  קהילתית 
לחינוך  ובתיכון  במשאבים  בצין,  חדשים-  ספר 
הלימודים  שנת  פתיחת  יום  אצלי,  סביבתי. 
א'  לכיתה  עלו  בני  שלושת  ומיוחד,  מרגש  היה 
והחששות  ההתרגשות  לצד  צין.  הספר  בבית 

בפעילויות  גדוש  היה  שלנו  שהקיץ  ספק  אין 
ומחנות ובעיקר בכיף גדול.

ט'.  סמינרי   - משוגע  ב"ספתח"  התחיל  הקיץ 
ביער  נפגשו  הערבה  ועד  מהגולן  ילדים   1800
עזריקם לעשרה ימים של חוויה בלתי נשכחת. 
החששות הראשוניים שלהם גדלו עוד יותר עם 
הגעתם ליער אבל מה שקרה שם, הפתיע אותם 
והאמת גם אותנו. התמודדות ראשונה של הרבה 
בשטח,  שינה  לבית,  מחוץ  ימים   10 עם  ילדים 
לוח זמנים אינטנסיבי וכמובן – החום, אבל עברו 
את  גם  תראו  אותם  תשאלו  ואם  בגבורה.  זאת 
החיוך והניצוץ שעולים כשהם נזכרים במה שהם 
שהפכו  חדשים  חברים  הכירו  הם  שם.  עברו 
למשפחה והמקום הבטוח שלהם, התמודדו עם 
ולמדו אחריות  רגילים אליהם  קשיים שהם לא 
מהי. אחרי סמינר כזה, וכמובן בעזרת החניכים 
שהחניכים  להגיד  אפשר  שלנו,  הנפלאים 

במועצה נמצאים בידיים טובות. 
ו' אי שם   - ד'  המשכנו את הקיץ שלנו במחנה 
צפת(,  )ליד  זיתים  עין  בחניון  הרחוק  בצפון 
וכיאה לקיץ בישראל, החום היה משוגע. אז כדי 
להתמודד עם הדבר הזה עשינו את הדבר היחיד 
שמצאנו לנכון - מסלולי מים!  עברנו במסלולים 
בפארק הירדן ואיך אפשר כמובן בלי המג'רסה. 
בהמצאות  עברית,  בעבודה  עסק  כולו  המחנה 
והעבודה  היזמות  ובפיתוח  שלנו  הישראליות 
העצמאית שלנו. הבנו עד כמה עבודתנו חשובה 
להיות  כיף  כמה  בנו,  היכתה  היחידה  וגאוות 

ישראליים.
כיתות ז' –ח' שלנו יצאו גם הם למסעות מאתגרים 
ז' יצאו למסע  יותר ומרתקים לא פחות. כיתות 
שהנחו  הערכים  לעומק  שנכנס  מסע  פלמ"ח, 
את אנשי הפלמ"ח ועבודתם - ערכים כמו טוהר 
מבין  הראשון  הוא  פלמ"ח  מסע  ורעות.  הנשק 
שמדברים  המושבים"  ב"בני  המסעות  שלושת 
ההיסטוריה,  לאורך  מדינתנו  ועיצוב  הנהגה  על 
קום  לפני  על  מדברים  פלמ"ח  של  ובמקרה 
הלילה  הוא  במסע  האחרון  הלילה  המדינה. 
קיבלו  כבר  שהחניכים  לאחר  משמעותי.  הכי 
טוהר  משמעות  על  ולמדו  פלמ"חיים  שמות 
הנשק והארגון עצמו, הם מוכנים. מוכנים לפרוץ 
לבירייה ולכבוש אותה, להיות חלק מהלוחמים. 
אחרי שהשיא מאחורינו, צריך לסגור את המסע 

עם קצת מים, להתרענן לפני שמגיעים הביתה. 
  ODT ובדיוק בגלל זה יש את הפלי"ם - פעילויות
בתוך הכנרת, כן כן ממש בתוך המים. סיום כיפי 

למסע מרתק. 
כאמור, גם כיתות ח' יצאו למסע - מסע בעקבות 
לוחמים לשלום. גם הוא כמובן, מתקשר למסע 
פלמ"ח שהם עוברים שנה קודם לכן. ב'בעקבות'  
השונות  ישראל  מלחמות  בין  עוברים  אנו 
ומדברים על המשמעויות שלהם ועל התהליכים 
אבל  השנים.  במרוצת  עברה  שלנו  שהמדינה 
השאלה החשובה באמת שנשאלת לאורך המסע 
להיות  אפשר  באמת  האם  מוסרית.  שאלה  היא 
מנוגדות  כך  שכל  מילים  צמד  לשלום?  לוחמים 
אחת לשנייה אבל גם נשמעות כל כך טוב ביחד. 
החוויה הייתה מעצימה, הפעלות שגרמו לחניכים 
לבכות מרוב התרגשות או מתוך הבנה פתאומית 

של מה שחווינו כעם לאורך השנים. 
כדי לסכם את המסע הזה, ולשחרר מעט קיטור 
סיימנו את המסע בשיט קיאקים רטוב ומצחיק 

בכפר בלום.
מהמסעות,  לבתיהם  נסעו  שלנו  וכשהחניכים 
המדריכים ואנחנו נסענו היישר לרפסודיה בכנרת 
לומר,  מה  אין  המועצה.  שאר  עם  שם  ונפגשנו 
הרפסודיה היא חוויה מיוחדת במינה. כל תהליך 
מבנייה  שונה  הוא  היישובית  הרפסודה  בניית 
מחנאית רגילה שאנחנו מכירים וחוויה משותפת 
ומדהימה. כמובן שתוך כדי הבנייה קפצנו למים 
להתרעננות, בכל זאת, אנחנו בכנרת. השיט היה 
מהנה במיוחד ושונה. עמותת אתגרים הצטרפה 

גדולה  ושמחה  מלאה  אמונה  בי  יש  הטבעיים, 
המחויבת  הנגב   רמת  של  החינוך  במערכת 
הנגב.  רמת  ותושבי  המדבר  ברוח  ערכי  לחינוך 

ונכונה  מספרים  ולא  ילדים  הרואה  מערכת 
לימודים  שנת  ברכת  ולהשתנות.  לגדול  ללמוד, 
המועצה,  לתלמידי  שלוחה  ומעצימה  מוצלחת 

למשפחותיהם ולצוותי החינוך המסורים.
מרכז צעירים

גילה  השרה  ובמעמד  חברתי  לשווין  במשרד 
הצעירים  מרכז  לפיתוח  הסכם  נחתם  גמליאל, 
ממשלת  תתמוך  ההסכם,  פי  על  הנגב.  ברמת 
בשיעור  המועצה,  של  הצעירים  במרכז  ישראל 
למרכז  שנים.  שלוש  במשך  ש"ח  מיליון  של 
הצעירים תפקיד מכריע ביכולת של המועצה הן 
ולבנות  להישאר  תנאים  שלנו  לצעירים  לספק 
את חייהם ברמת הנגב, והן למשוך אנשים טובים 
והסכם זה עתיד לשפר משמעותית את יכולתה 

של המועצה לסייע בתחום זה.
שולחן ראש המועצה הגיל השלישי

באגף  ממנהלים  המורכב  השלישי  הגיל  פורום 
חינוך וקהילה, נציגי רווחה, רכזי ותיקים בישובים 
התכנס  בתחום,  העוסקים  המועצה  ותושבי 
ופעילותם  רווחתם  לקידום  אב  תכנית  לבניית 

של בני הגיל השלישי במועצה.  הפורום פועל 
הגיל  בני  של  השונים  החיים  תחומי  לשיפור 
רווחה,  תרבות,  פנאי,  בריאות,   - השלישי 

תקשורת ועוד.
היא  נגב  רמת  מאוכלוסיית  כ-6.5%  כיום 
אוכלוסייה ותיקה, ותוך חמש שנים יגדל אחוז 
זה לכ-7%. אוכלוסיית הוותיקים היא איכותית 
של  השכלה  בעלי   60%( דופן  יוצאת  בצורה 
ותרומתה  מועסקים(   76% ומעלה,  שנות   13
אין  וטובה.  רבה  היא  והפוטנציאלית  הנוכחית 
הוותיקים,  המועצה  תושבי  כי  לדעתי,  חולק 
השממה  את  הפריחו  ובתמים  שבאמת  אלה 
והגשימו את חזונו של בן גוריון, הם נכס אדיר 
שמעורבותם ופעילותם בחיי הקהילה במועצה 

הוא רווח אנושי וחברתי לכולנו.
בדואים 

הבדואים  עם  שכנות  יחסי  מקיימים  אנחנו 
שונים,  היבטים  זו  לשכנות  הנגב.  בהר  החיים 
לחלקם השפעה שלילית על החיים ברמת הנגב, 
חלקם דורשים הסדרה וחלקם טומנים בחובם 
מדיניותי  וחינוכי.  כלכלי  חברתי,  פוטנציאל 
ביחס לפשיעה חקלאית,  טרור הכבישים ובעלי 
חיים משוטטים היא חד משמעית - משטרת 
והסיירת  החקלאות  משרד  בשיתוף  ישראל 
הירוקה צריכה לבצע אכיפה אגרסיבית וליזום 
מנת  על  נחרצות  פועל  אני  מניעה.  פעולות 

לקדם אכיפה זו.
את  גם  כמו  האכיפה,  נושא  את  לשים  בכדי 
מיזמי  לקידום  האפשריים  הפעולה  שיתופי 
לשורות  בקרוב  יגויס  ואחרים,  תיירות  חינוך, 
המועצה פרויקטור אשר יהיה אמון על הקשר 

עם האוכלוסייה הבדואית.
שלכם, ערן דורון
eran@rng.org.il , ראש המועצה

עורך ראשי: יעקב שמול  
עיצוב גרפי: טלי בבאי

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

ד.נ. חלוצה 85515  |  טל. 08-6564169

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

שעולה על דעתכם. 
אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

shmullt@sde-boker.org.il :מייל

צרו 
קשר

מרתקים  שיחה  נושאי  לשיט  שנתן  מה  אלינו 
נוספים והם העשירו את החוויה שלנו ואנחנו את 

שלהם. תמיד כיף.
ממש  כי  לרגע  לנוח  יכולים  לא  שאנחנו  וכמובן 
נחתנו  מהרפסודיה  שחזרנו  אחרי  ימים  שלושה 
היישר אל תוך סמינרי ההדרכה הנוספים שלנו, 
מדמי"ם )מדריכים מתקדמים( ומשצי"ם )מנחי 
את  יותר  מפתחים  במדמי"ם  צעירה(.  שכבה 
הקיימות  ההדרכה  יכולות  לגבי  שלהם  ההבנה 
שלהם, לומדים למפות את הקבוצה בצורה טובה 
יותר, וכמובן - רוכשים כלים חדשים להדרכה וגם 
לחיים. הסמינר קרה בבית ספר "צפית" שבכפר 
התרחש  יעקב,  בבאר  משם,  רחוק  לא  מנחם. 
דבר  לשום  דומה  שלא  סמינר  משצי"ם.  סמינר 
אחר בתנועה. פעם ראשונה שהחניכים מתנסים 
החניכים  יותר.  אקטיבי  ובשיח  עצמאי  בניהול 
על  כללית  שיחה  מנהלים  למעשה  במשצי"ם 
כותבים  הם  ואלטרנטיבה.  מאבק  ביקורת, 
מנהלים  אותם,  מעבירים  עצמם,  משל  יחידות 
נושאים  על  כתנועה  אחריות  לקיחת  על  שיחה 
עליהם  לקחת  רוצים  שהם  תחומים  שמשנים. 
האחרונה  שנתם  לפני  אחת  שנייה  אחריות, 

כחניכים בתנועת הנוער.
הקיץ היה בהחלט עמוס, ממחנה למסע לסמינר. 
מה  את  מלעשות  בקיץ  כיף  יותר  דבר  אין  אבל 
חברים  לפגוש  להדריך,   - אוהבים  שאנחנו 
ולהרחיב אופקים. מאחלים לכם המשך קיץ נעים 

ומהנה.
גער"ן 12

סיכום פעילות הקיץ לשכבות הגיל הצעירות א'-ג' , ד'- ו'

מקפיץ  באופן  החלה  א-ג  בשכבות  פעילות 
רעננה  בפארק  ביקור  ששילבה  בפעילות  ביותר 
בארץ,  והמושקעים  היפים  הפארקים  אחד   -
עם מרחבים ירוקים, מתקני שעשועים וספורט, 
פינת חי וליטוף, אגם ברבורים. לאחר מכן נסענו 
ל-skyjump, אתר המספק חווית קפיצה מסוגים 
שונים. בשבוע שלאחר מכן יצאו להרפתקה של 
טיול לילי בנחל חווארים, שהיה מלווה בהדרכה 
ברוח סיפורי גבורה ומורשת שהסתיים בקומוזיץ 

ומרשמלו.
פעילות הקיץ החד יומי של שכבת ד' - ו' החלה 
בפעילות אקסטרים של ביקור בפארק האתגרים 
TOP 94 באילת ושנירקול. הילדים זכו לשנרקל 
בחוף ק.צ..א שנפתח ימים ספורים קודם לביקור, 

לאחר שנים שהיה סגור בפני מבקרים! 
הפעילות שסגרה את פעילות חודש יולי לשכבות 
המדע  במוזיאון  ביקור  הייתה  ד-ו  וכן   א-ג 
בנפרד  גיל  לכל  מותאמת  שהייתה   בירושלים, 
ולאחר מכן פעילות חווייתית בגן סאקר שכללה 

בניית טיסנים והטסתם.
סופרלנד

כיף  יום  הקיץ  בפעילות  משלבים  אנו  שנה  בכל 
בלונה פארק או בסופרלנד, לסירוגין. יש הרואים 
וזהו, אבל אנחנו  - מחלקת  זאת כחוויה כיפית 
הזדמנות  פעילות(  בכל  )כמו  בכך  רואים  נוער 
נוער  ובני  ילדים  כ-600  הגענו  השנה  חינוכית! 
מלווים ומדריכים מרמת נגב לסופרלנד. בגילאים 
הצעירים אנו מחולקים לקבוצות קטנות המלוות 

ובגילאים  מדריך..(  )מלווה,  בוגרת  בדמות 
הגדולים בקבוצות ללא מלווה. כולם בהתרגשות 
עם  גדול.  כיף  וחשים  המתקנים  על  מסתערים 
כשמגיע  בלבול  לנו  גורמת  זו  כשתחושה  זאת, 
בקבוצה  להחליט  או  בתור,  להמתין  הזמן 
שלנו  המדריכים  קודם,  הולכים  לאן  הקטנה 
ללמד  שלהם  החינוכית  ההזדמנות  שזו  יודעים, 
סבלנות וסובלנות, כבוד וסמכות. אז מי שחושב 
שסופרלנד זה רק כיף, יכול להיות בטוח שגם שם 
תוכלו  מאמינים  לא  אתם  ואם  ערכים.  נלמדים 
מהממות  עיניים  עם  היפה,  הילדה  את  לשאול 

שרצו להוציא אותה מהאתר כי התבלבלה...
אורלי זרחין
מחלקת נוער וצעירים

פעילות רפסודיה

הזמנה להשפיע קוראים ומגיבים

שלום יעקב, 
בעריכת  החדש  התפקיד  על  ברכותי  ראשית 

מגזין רמת נגב. 
הראשונה  החוברת  את  לקרוא  מעניין  היה 
שאתה  הכתבות  כולל  לידיך,  מתחת  שיצאה 

כתבת והכתבות שנתרמו על ידי אחרים. 

- התמונה   4 לגבי התמונה בעמוד  הערה קטנה 
יפה וראויה, אבל היא בטוח לא מראה חיזור של 
שאחד  צעירים,  זכרים  שני  בה  רואים  יעלים. 
לנגוח  ומתכונן  האחוריות  רגליו  על  מתרומם 
בזכר השני. יתכן שזה חלק ממאבק כוח לקביעת 
חיזור  אבל   - ממשחק  חלק  או  ביניהם,  המדרג 

אין כאן. 

מקובל  היה  איך  זוכר  לא  אני   - נוספת  הערה 
על  לכתוב  רצוי  לדעתי  אך  הקודמות,  בחוברות 
בחלק  שנעשה  )כמו  הצלם  שם  את  תמונה  כל 
אוהב  אני  כקורא  זאת(.   בחוברת  מהתמונות 
מעשה  מעין  שהיא  תמונה,  כל  צילם  מי  לדעת 
אומנות בפני עצמו, גם אם צולם על ידי צלם לא 

מקצועי.

מהנאתי  פגמו  לא  אלה  קטנות  הערות  שתי 
בקריאת החוברת,
בהצלחה בתפקיד.

עמוס בוסקילה    
מדרשת בן גוריון    

חשיבותו של מגזין רמת הנגב
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חינוכי, מקומי, קהילתי ומקיים

השנה  זו  שעריו  את  פותח  משאבים  ספר  בית 
ה-41. בית ספר משאבים הוקם כבית ספר משותף 
למשאבי שדה, שדה בוקר, ומדרשת בן גוריון בשנת 
התשעים  בשנות  אשלים,  הצטרפו  בהמשך   .1976
הצטרף קיבוץ רביבים, ובית הספר הפך לבית הספר 
האזורי של רמת נגב .בית הספר הולך ומתרחב לאורך 
השנים  והגידול הדמוגרפי ביישובי המועצה מורגש 
בבית הספר. בית הספר גדל והתרחב, השנה בארבע 
מתוך שמונה השכבות בבית הספר, יש שלוש כיתות 

בשכבה.
ילדי שכבת א', שנאמרו  מדברי הברכה בטקס קבלת 

על ידי חן גולדמן המנהלת בשנה זו:
ל-514  בית  חינוך-  בית  הוא  משאבים  ספר  "בית 
למאות  בית  יומיום,  אליו  באים  אשר  התלמידים 
 16 המשפחות אשר בחרו לגור ב-12 יישובים מתוך 
סבתות  בו  מלמדות  כי  בית  הוא  במועצה.  יישובים 
וכלות, כי חלק מהיושבים כאן ומהמלמדים כאן היו 
וילדיהם הם  בעצמם תלמידים בבית ספר משאבים 
וציונות.  חלוציות  מתוך  במדבר  לחיים  שלישי  דור 

והוא בית כי רובנו הגדול מרגיש בו כך." 
החיבור הטבעי של בית הספר אל מורשת היישובים 
והחיים במדבר באים לידי ביטוי בתוכניות הלימודים 
ו'  בשכבה  אתר"  "אמץ  כמו  ייחודים  ובפרוייקטים 

ופרוייקט "והגדת לבנך" בשכבה ח'.
לאורך  הספר  בית  את  מלווה  אשר  נוסף  מאפיין 
השנים הוא "בוגרים מובילים צעירים", וביטוייו בחיי 
פרוייקט  פעילות,  הפסקות  הספר:  בבית  היומיום 
ועוד  הירוקה  בהנהגה  ובחגים,  בטקסים  החונכות, 

פרוייקטים נוספים.

פתיחת שנת הלימודים

הספר  בבית  היומיום  בשגרת 
שגרה  התהוותה  השנים  עם 
שלנו  המועצה  אשר  ייחודית 
מערך   - קיומה  על  עומלת 
התלמידים  להבאת  הסעים 
ובשלום  בבטיחות  והחזרתם 
אל היישובים, המראה הייחודי 
פתוח,  מרחב  הספר-  בית  של 
מבני  של  ומטופח  שטוח 
ופורח.  ירוק  נוי  השכבות, 
ללמידה  ייחודי  צמיחה  מרחב 
חוץ כיתתית, מגרשים מקורים 

לאפשר משחק ויציאה מן הכיתה. ועוד.
המועצה,  מתושבי  רובו  מורכב  הספר  בית  צוות 
בשנתיים האחרונות ובפרט השנה, צוות בית הספר 
כ-14  הצוות  אל  הצטרפו  השנה  והתחדש.  התרחב 
התלמידים  במספר  הגידול  חדשים.  צוות  אנשי 
לניסוח  הזדמנות  מהווים  הצוות  והתחדשות 

ולהבהרת המסורות הקיימות לצד חידוש ושינוי.
בדברי הברכה בטקס לתלמידי בית הספר כולו נאמר:

המרכזית  שהמטרה  שנה  אל  כולנו  יוצאים  "אנחנו 
בה היא למידה מתוך עניין, משמעות וחדוות הגילוי. 
אני מאחלת לכולנו כי נצליח לחוש זאת בתוך שגרת 
חלק  יהיו  סקרנות  וגילויי  למידה  וחוויות  היומיום 
צוות  לנו  יש  הספר.  בבית  כולנו  של  היום  משגרת 
וביחד  נפלאים  מורים  אלינו  והצטרפו  מעולה  מורים 

כולנו מרעננים ומחדשים את שגרת הלימודים."
כאשר  רבים  אתגרים  עומדים  הספר  בית  בפני 
השביל  את  למצוא  האתגר  הוא  המרכזי  האתגר 

בין  לשלב  גדול  יסודי  ספר  בבית  שמאפשר  הנכון 
והתקדמות  עבודה  עניין,  לצד  והקשבה  אינטימיות 

בלמידה.
מאמץ  נעשה  השנה  במועצה  החינוך  אגף  בהובלת 
הספר  בתי  בין  הפעולה  שיתופי  להרחבת  נוסף 
ופרוייקטים  הצוותים  של  מפגשים  היסודיים, 

משותפים על פי שכבות גיל.
משמעותית  שנה  ובמועצה  הספר  בבית  לנו  מחכה 
וצוות משאבים יוצא אל השנה עם כוחות ובציפייה. 

בתשע  הספר  בית  מנהלת  אוסדון  לשלומית  נאחל 
ושתחזרי  מיטיבה  שבתון  שנת  האחרונות  השנים 
הצוות  התלמידים,  לכלל  מחודשים.  בכוחות  אלינו 
והצלחה  משמחת  מעניינת,  שנה  נאחל  וההורים 

באתגרים המצפים בשנה זו.
חן גולדמן

תלמידי כיתות ח' מלווים את תלמידי כיתות א'

ססגוני, עשיר ומהנה ונפרסו מחצלות לפיקניק, 
האירוע  ארוחתם.  עם  התושבים  הגיעו  אליו 
נחתם בהופעה של קובי אפללו, כחלק מפרויקט 
"בימות פייס".  למעלה מ-400 תושבים השתתפו 

בחגיגה .

חבורת הזמר של רמת הנגב הזמינה את הקהל 
 11 מס'  ושירים  קיץ  ערב  חגיגי,  לערב  הרחב 
לכל  תודה  היימן.  נחצ'ה  של  משיריו  -קונצרט 
ומשם  המשתתפים, לחברי חבורת הזמר מכאן 

לגדעון  תודה  ונעמו.  שרו  התכוננו,  שהגיעו, 
קיץ  בערב  נתראה  המוסיקלי.  המנהל  אפרתי 

ושירים הבא. 

המנויים  תוכנית  השנה,  ראשית  ימי  ולקראת 
באתר  פורסמה   2017-2018 התיאטרון  לעונת 
המתנ"ס.   של  הפעילות  ובחוברת  המועצה 
לתאריך  עד  תתאפשר  למנוי  ההצטרפות 

30.9.2017, באתר המועצה , בקישור אירועים. 
              נלי בן טל

תרבות – סיכום אירועי הקיץ

רוחות הערב המדבריות מבשרות את סוף הקיץ 
הקרב ועימו תם ימי השרב.

השנה  לקראת  שיא  היערכות  תקופת  זה,  בזמן 
החדשה ואירועי התרבות הקרובים.

הנה טעימה קטנה מאירועי הקיץ שחלפו:

באווירה  התקיימה  המועצתית  הקיץ  חגיגת 
בקיבוץ  הנהדרים  הדשא  מרחבי  על  קהילתית 
חוגים  ביריד  נפתח  האירוע  שדה.  משאבי 

הופעה של קובי אפללו בחגיגת הקיץ 
המועצתית.   צילום: ארז לוזון

חבורת הזמר של רמת הנגב.  צילום: נלי בן טל

קראתי ספר ואני ממליצה / אילנה שחף

פרס  ,כלת  ישראל  בן  רות  פרופסור  של  ספרה 
ישראל למשפט, שהתארחה החודש ברמת נגב, 
במסגרת ימי שירה במדבר, הוא יצירת מופת של 
רקמת חיים של שישה דורות, הארוגה בשטיח 

אחד. ספרות יפה במיטבה. 
של  ספרותי  )ז'אנר  ממוארת  ליצירה  מעבר 
מעין  ומרגשת,  מרתקת  זיכרונות(  כתיבת 
נפרשת   - ואישית  משפחתית  אוטוביוגרפיה 
את  לנו  המספרת  הגדה  טווס,  כמניפת  בפנינו, 

קורות  יישובה של ארץ ישראל, מראשית המאה 
ה-19 ועד ימינו.

רות היא נצר ל-4 משפחות מייסדות. היא נצרה 
במשפחה  לדור  מדור  שסופרו  הסיפורים  את 
ורשמה אותם בחן ובהומור מהול בעצב וגעגועים. 
כל סיפור בנוי כסיפור מתח, הקורא מרותק ומלא 

עניין.
אל  מתוודעים  אנו  בספר,  המובאים  בסיפורים 
בתי  קירות  על  שצייר  מחונן  צייר  של  קורותיו 
ממייסדי  היה  אשר  בירושלים  מרכזיים  כנסת 
על  רבות,  שנים  ונשכח  אנונימי  ונותר  בצלאל 
כלה  של  סיפורה  ומחלתו...  עוניו  אהבותיו, 
מירושלים  חתונתה  בליל  חמור,  על  שנמלטת 
ליפו... סיפורו של אב  אהוב שמגורש מביתו בשל 
ניסיונו ללמוד אנגלית בעזרת "הברית החדשה" 
אשתו האוהבת  גם  ימיו,  בדמי  מצער  מת  ואחר 
נאספת אל אבותיה וכך נותרת ציפורה  היתומה 
הנעה בין בתי קרוביה, והיא אמה של המספרת 
ניסן  רות,   של  סבה  בסב  פוגשים  אנחנו  רות... 
ב"ק )בן קדושים(, שמציל בגבורה ספינת יהודים 
הופך  לעבדות,  ומכירה  מחטיפה  לציון  העולים 
ידיד לשולטן התורכי, ניצל מפוגרום של פורעים 

ערבים  ועוד ועוד סיפורים.
נמנים  ישראל  בן  רות  של  אחרים  משפחה  בני 
הדפוס  בתי  מקימי  על  אביב,  תל  מייסדי  על 
הראשונים בצפת ובירושלים, חקלאים ראשונים, 
מקימי "הכולבו" הענק הראשון במזרח התיכון – 
והתבגרה  נולדה  ,שם  שבמצריים  סעיד  בפורט 

רות נאמן, ולימים - בן ישראל.  
על מנת להקל עלינו להתמצא בסבך הסיפורים 
הססגוניים, שהזכירו לפרקים את סיפורי הברון 
מינכהאוזן - כה מפתיעים והזויים, אך בה בעת 
את  רות  עבורנו  מציירת  באמתותם,  משכנעים 

 שם הספר: הגדת רות. מאין אני באה ולאן אני הולכת. רות בן ישראל.

אבותיה,  רוב  שבהם  הסבוכים,  המשפחה  עצי 
נישאים שוב ושוב...

עשירים  חיים  חייה  שנים,   86 בת  כיום  רות, 
את  יוצרת  או  ממציאה  היא  שבהם  ומלאים, 
עצמה מחדש שוב ושוב. עם יציאתה לגמלאות- 
למדה גרפיקה ממוחשבת והיא מאיירת ספרים 
בוגרות,  נשים  באנסמבל  רקדה  רב,  בכישרון 

חזרה למוסיקה ולמשחק של נעוריה ומה לא...  
עבורנו -  הדרומיים, מרתקים ביותר פרקי חייה 
לימים  ישראל,  בן  גדעון  המרשים,  בעלה  עם 
חבר כנסת, בן באר שבע, של שנות ה-50 , ה60 
נחשפת  שבע  באר  העיר    - בסיפוריה  וה-70.   ,
השונים  הבתים   - מקורית  פריזמה  דרך  בפנינו 
החל  בנותיהם,  עם  הזוג  בני  התגוררו  שבהם 
חדרים  שני  דירת  צנועה,  סטודנטים  מדירת 
קטנים בשיכון עולים, דירה מרווחת יותר בשיכון 
בין  המעבר  פרטי.  בית  בניית  כך  ואחר  וותיקים 
ושכנים  שכונות  של  פריזמה  משקף  הדירות 
שחושפת תרבויות עשירות ומגוונות ,הווי תוסס 

וריחני שכדאי להכיר.  
כהרפתקנית  רות  מתגלה  הבוגרים  בחייה  גם 
נועזת...  אך כאן אעצור על מנת להשאיר לכם את 

ההפתעות המזומנות בקריאת הגדה זו.
השאר:  בין  נאמר  האחורית  הכריכה  על 
חברתי,  וצדק  לשוויון  שחותרת  "משפטנית 
משפט  בתחומי  עולמי  שם  בעלת  מומחית 
האישה  מעמד  הסוציאלי,  הביטחון  העבודה, 
עשרות  פרסמה  החברתיות.  האדם  וזכויות 

מאמרים וספרים שזיכו אותה בפרסים רבים".

קראה וכתבה: אילנה שחף, 
מורה לספרות, 
מדרשת בן גוריון.

קראתי שיר ואני ממליצה / אילנה שחף

"תנועה". חיים גורי

שירת חיים גורי ובני דורו נולדת בתוך תנועה אינסופית  לאורך 
דרכים: מהמפגש עם הלא נודע שב"הדרך נפקחת לאורך" של 
שמר,  נעמי  של  היי"  הופה  ברגל  הולכים  "אנו  דרך  אלתרמן 

כצורה חדשה לדעת ארץ ולהשתרש בה דרך הרגלים. 
בשירו "תנועה" לוקח אותנו חיים גורי אל התנועה שבין העבר 
אפילו  קשים,  היו  הזמנים  "פעם  למתים.  החיים  ובין  לעתיד 
קשים מאוד" נהג גורי לאמר, "היום הם רעים" והרע מכל הוא 
הזמן, שאינו מרפא אלא רק הולך ואוזל ומתקצר, בתנועה אל 

עבר סוף בלתי נמנע.
שירה  ספר  הינו  עוד"  קצת  עוד  שרציתי  "אף  גורי  של  סיפרו 
נגלים  שבו  ובאופן  בחברות  במשפחה,  שעוסק  מאוד,  אישי 

חיינו לאחור מעמדת סוף הדרך.
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שביל הר הנגב  ו"דרך האוהלים"

כן,  יש לנו שכנים בדואים ולא רק מהסוג הפחות 
נעים ... 

בעוד בביר הדאג' מתמודדים עם קשיי ההסדרה, 
בהר הנגב נשארו –כ 200 משפחות המתפרנסות 
רובן מרוכזות  ( גם מחקלאות מסורתית.  )ברובן 
בארבעה ריכוזי אוכלוסייה - חלקם כבר משנות 
ה- 70 וחלקם התקבעו בריכוזים אלו רק במהלך 

שנות השמונים. 
ברמת ציפורים שליד מדרשת בן גוריון חיות כ – 
40 משפחות, בעבדת  מרוכזות כ- 70 משפחות, 
 30 כ-  חווה  לנחל  בכניסה  חווה"  ב"משולש 
בה"ד  לצומת  )סמוך  אריכא  ובנחל   , משפחות 
40 משפחות  נוספות  )נתונים ע"פ סקר  ( כ-   1

הרשות להסדרת הבדואים(.
ע"י מועצה  5 שנים החל תהליך משמעותי  לפני 
התיירות  משרד  בשיתוף  הנגב  רמת  אזורית 
רמון  מצפה  מאזור  רבים  תיירנים  ובשיתוף 
ומדרשת בן גוריון במטרה להכניס אלמנטים של 
תיירות לכפרים ולייצר שביל טיול אורכי המתחיל 
בישוב מרחב עם ומסתיים במצפה רמון. השביל 
סומן בסגול , כשביל אזורי  ע"י הועדה הציבורית 

לסימון שבילים.
מהארץ   - בודדים  למטיילים  מאפשר  השביל 
ציוד  ,ללא  השביל  של  לאורכו  ללכת  ומחו"ל, 
לאכול  בסיסי,  בתשלום  באוהלים  וללון  הגב  על 
המארחות,  המשפחות  עם  חמה  ערב  ארוחת 
במארחים  ולהיעזר  בוקר  מארוחת  ליהנות 

בהקפצת הציוד למקום הלינה בכפר הבא.
אחד  בכל  קורסים  התקיימו  כשנתיים  במשך 
הבדואים  מתגוררים  בהם  האתרים  מארבעת 
תושבי  למדו  ובמהלכם  "הפזורות"(,  )המכונים 
ולהדריך  לארח  כיצד  עסק,  לבנות  כיצד  הכפר  

בכפר - חלקם פתחו עסקים.
בעמלם  פרי  לראות  החלו  הכפרים  תושבי 
וקבוצות ומטיילים בודדים החלו להגיע לכפרים 
מהאוהלים  חלק  הפכו  בחגים  שבועי.  בסיס  על 
ונוצר  ישראליות  למשפחות  קמפינג  למתחמי 
דיאלוג, מאוד מעניין  וקבוע בין התיירנים במרחב 

לבין הבדואים בארבעת הריכוזים.
קורס  נוספים:  אלמנטים  נוספו  האירוח  לנדבך 
הדרכה  בפזורה,  לנשים  מסורתיות  מלאכות 
לעבדת, סדנאות  בפארק חרוטות הסלע הסמוך 
רב יומיות לנשים אורחות, יחד עם נשים בדואיות. 
למשל  כמו  והולכים,  מתגבשים  נוספים  רעיונות 
יציאה עם עדר למרעה ,ליווי ע"י ילדים וחמורים 

לאורך המסלול ועוד.....
תהליך העבודה על השביל מחייב בניית אמון עם 
כדי  תוך  והתיירנים.  הבדואים  הכפרים  תושבי 
עבודה אנו נחשפים להרבה תוצרי לוואי חיוביים 
בכל  כמעט   – ניקיון  למשל   בכפרים  הקורים 
לניקיון, עצם  יותר  רבה  יש מודעות  חלקי הכפר 
העובדה כי מסתובבים אורחים בכפר  יוצרת אצל 
האוכלוסייה המקומית  תחושה של חוסר נוחות 
לארח במקום שיש בו הרבה זבל. או למשל בטחון 
לרכבים,  פריצות  בריבוי  נתקלנו  בעבר  עם    -
תחושות  בגלל  לכפרים  להיכנס  נעימות  חוסר 

המצב  שהיום  הרי  נעים,  לא  יחס  של  נוחות  לא 
שונה בתכלית. כל הכפרים נותנים לך הרגשה של 
אורח רצוי, והמטיילים מדווחים על תגובות מאד 
אישי  ליווי  כולל  בכפר,  ההליכה  בזמן  חיוביות 
למאהלים המארחים, ולראשונה אנו מדווחים על 
אפס פריצות לרכבי מטיילים באזורנו. או דוגמא 
נוספת – תחום החינוך: אנו עדים לתופעה חדשה 
מעודדים  ואמהות  אבות  שבה  האחרונה  בשנה 
נערים ונערות ללמוד אנגלית על מנת לתת מענה 
נוסף הוא קיום שותפות  לאורחים מחו"ל. הישג 
ודיאלוג עם המגזר היהודי: עסקים רבים חייבים 
לנהל דו שיח קבוע עם תיירנים, סוכנים ומארגני 
קבוצות, דבר המחייב אותם יצירת קשרי מסחר 
פתיחת  כולל  חשבונאית  והתנהלות  רחבים 

"עוסק זעיר".
ההישג הגדול ביותר לפעילות זאת היא החלטת 
"הולנת"ע" )הועדה לנושאי תכנון עקרוניים(. זאת 
ועדה ארצית הקובעת נוהלי תכנון המשפיעים על 
תכנוני הועדות המחוזיות ועל תוכניות ספציפיות.  
ועדה זו החליטה  בדצמבר 2016 על הקמת "דרך 
קבע,  כישוב  ציפורים  רמת  והישוב  האוהלים" 
מסורתי  וחקלאי  תיירותי  רצף  יצירת  ובנוסף 
המאפשר שימור המסורת הבדואית  בהר הנגב – 

אחרוני שבטי הרועים בישראל. 
את החלטה הזו, יש להפוך לתוכנית סטטוטורית 
בניהול  תכנון  צוות  לביצוע.  עבודה  ולתוכנית 

הבדואים  להסדרת  והרשות  האזורית  המועצה 
החל את עבודתו בימים אלו לקדם תכנון זה.

לסיכום: שביל הר הנגב הוא פרויקט  של דו קיום, 
המאפשר לכל תושב במועצה להיות גאה בשכנות 
שקיימים  הנעימים  העבודה  וביחסי  הטובה 
בכפרים הבדואים. זאת הזדמנות לעודד כל תושב 
הבדואים,  לאוהלים  אורחים  להביא  במועצה 
לאירוח,  התשלום  את  ולקבוע  מראש  לתאם 

ארוחה או  לסיור מודרך בכפר.
הנגב,  הר  שביל  האינטרנט  לאתר  היכנסו  אנא 
של  הטלפונים  את  מצאו  לינה  הכותרת  ותחת 
ומיועד  כל האוהלים המארחים. האתר באנגלית 
שמחים  בהחלט  הבדואים  אך  מחו"ל  לתיירים 

לארח גם ישראלים.
 /http://negevhighlandtrail.org
רז ארבל -  חברת שבילים קהילתיים בישראל 
הכותב שימש בעבר בתפקידים רבים: מנהל 
בית ספר שדה במדרשת בן גוריון,  מנהל 
מחלקת תיירות במועצה האזורית רמת הנגב, 
שליח מטעם הסוכנות היהודית ומנהל שותפות 
2000 עם קהילת דנוור קולורדו. רז ארבל הוא 
היוזם ומייסד "שביל הר הנגב" ומנהל חברת 
שבילים קהילתיים בישראל, בשיתוף עם שי יגל 
ושירה טמיר השותפים לעשייה לאורך השביל 
ולשבילים נוספים בישראל. 

גת מרשימה לייצור יין בת כ-1600 שנה, נחשפה בחפירה ארכיאולוגית   

למשרדי  הסמוך  התעשייה  באזור  הפתעה 
המועצה האזורית רמת נגב: בחפירה ארכיאולוגית 
של רשות העתיקות במקום, התגלה מבנה רחב 
מימדים מהמאה ה-4 לספירה )תחילת התקופה 
הביזנטית(, שבו שולבה גת מרשימה לייצור יין. 
לאחר שחלק מהמתחם העתיק התגלה במקרה 
נכנסה רשות העתיקות  פיתוח,  במהלך עבודות 
לחפירה ארכיאולוגית במקום. אל חפירת עובדי 
הרשות הצטרפו בני נוער תלמידי ישיבת "בלבב 
קיץ,  כעבודת  העסקה  במסגרת  בירוחם,  שלם" 
למורשת  העתיד  דור  לקירוב  ממדיניותה  כחלק 

הארץ.
לדברי ד"ר טלי גיני, ארכיאולוגית נפת נגב דרומי 
כאזור  מוכר  הדרומי  הנגב   " העתיקות,  ברשות 
יין לרחבי  חקלאי שגידלו בו גפנים לטובת יצוא 
שולבה  שחשפנו  הגת  הביזנטית.  האמפריה 
מסותתות,  אבנים  בנוי  מימדים,  גדול  במבנה 
שגודלו כ-X 40 40 מטרים. יתכן שהמבנה שירת 
נחשפו  באתר  כאן.  ששהתה  רומי  צבא  יחידת 
אבן,  לוחות  שרוצף  הגת  של  הדריכה  משטח 
בור ששימש לשקיעת החומרים המוצקים, ובור 
וגובהו  מ'  לכ2.5  מגיע  שקוטרו  לתירוש,  איגום 
כ-2 מ'. על פי חישובים שערכנו, הבור יכול להכיל 

כ6.5 קוב )!( של נוזלים".
ד"ר גיני מסבירה את הסיבה האפשרית להפסקת 
השימוש בגת: "באמצע המאה ה-6 פגעה באזור 
ליין  לירידה בביקוש  מגיפה קשה, אשר הביאה 
מדרום הארץ. לאחר המגיפה המשיכו להשתמש 

במבנה, אבל לא בגת. בסוף התקופה הביזנטית 
המאוחרת המקום ננטש".

חיימי:  יורם  דרומי,  נגב  מחוז  ארכיאולוג  לדברי 
"מה שמצאנו היה הפתעה גמורה. בכל אזור הנגב 
שולבה  אשר  אחת  גת  עוד  רק  מוכרת  הדרומי 

בחפירה הועסקו בני נוער כחלק ממדיניות רשות העתיקות לקרב את דור העתיד למורשת הארץ

אנחנו  בעבדת.  נמצאת  והיא  ממבנה,  כחלק 
החפירה,  את  לסיים  למועצה  להציע  מתכוונים 
לביקור  אותה  ולפתוח  כולו,  המקום  את  לחשוף 

הקהל הרחב."
ענת רסיוק, רכזת חינוך ודוברות, רשות העתיקות 
מרחב דרום. 

חגיגות העשור לבאר מילכה

באר  במושב  התקיימו   27.07.2017 חמישי  ביום 
מילכה חגיגות העשור לעליית היישוב לקרקע.

אירוע העשור נחגג ברוב עם ובהשתתפות חברי 
נוספים,  ואורחים  משפחותיהם  בני  המושב, 
ועד  הקמתו  מיום  המושב  את  שליוו  אלו  ובהם 

עתה.
מאיר  המושבים  תנועת  מזכ"ל  המברכים:  בין 
צור, סמנכ"ל תנועת אור אסף כהן, מרכז המשק 
מראש  וייחודית   מצולמת  וברכה  צור  איציק 
בחו"ל  בשליחות  שהה  אשר  דורון  ערן  המועצה 

ונבצר ממנו להשתתף.
ברזילי  עודד  לבמה  עלה  עת  נרשם  מרגש  רגע 
לשעבר  המועצה  מהנדס  עודד  רביבים.  מקיבוץ 
הראשון  היום  למן  המושב  להקמת  שותף  היה 

וחלק עם המשתתפים את חוויותיו.
דודי יצחקי ממייסדי המושב הקריא את ברכתו  
לחברי  ריבלין  רובי  המדינה  נשיא  של  המרגשת 

המושב.
מצחיקה  הופעה  החלה  הברכות  שלב  לאחר 
של  סיפורו  את  המספרת  וסוחפת  מרגשת 
והילדים,  החברים  כלל  בהשתתפות  המושב 
ולסיום התקיימה מסיבת הקיץ המסורתית של 

מושבי פיתחת ניצנה שנמשכה אל תוך הלילה.

משפחות  כ-40  כיום  מתגוררות  מילכה  בבאר 
ובימים אלו מושלם  -  רובם עוסקות בחקלאות 
המושב  נוספים.  מגרשים   54  – ל  התכנון   הליך 
והצמיחה  חדשות  משפחות  וקולט  ממשיך 

מרשימה ומחממת כל לב.
ברכות לבאר מילכה 

איציק צור – מזכיר באר מילכה

חוגגים עשור בבאר מילכה   צילם: אור אלכנסברג

הגת שנחשפה בחפירות.  צילמה: ד"ר טלי גיני
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 קיץ של עשייה ב"מחלקת השותפויות"

אנחנו שמחים מאוד לדווח על חודשים עמוסים 
ומעניינים של עשייה יחד עם חברינו השותפים 
מארה"ב שבונים אתנו עתיד משותף. לראשונה 
אנחנו גאים מאוד בשלושה שינש"ינים שסיימו 
דיואץ'  וטל  מנור  ברק  בקהילות:  תפקידם  את 
ושחף  בקולוראדו  היהודית  בקהילה  שפעליו 
מוסקוביץ בקהילה היהודית בלאס וגאס ובפרט 
שנה  על  לכם  הכבוד  כל  אדלסון.  ספר  בבית 
בגיוסכם  ענקית  ובהצלחה  ביותר  משמעותית 
לצה"ל. הדר קוריאל ממדרשת בן גוריון יחד עם 
בקולוראדו,  תפקידן  את  מתחילות  אליהו  ענבל 

ואנחנו מתרגשים מאוד לשמוע על פעילותן. 
מהקהילות  100מבקרים  מעל  אירחנו  זה  בקיץ 
נוער   בני  תכנית  במסגרת  הנגב.  ברמת  השונות 
)IST( Israel Study Tour  מקולוראדו התארחו 
בקיבוץ רביבים לסופ"ש כיפי יחד עם בני הנוער 
ומשפחות הקיבוץ. בנוסף לכך במסגרת טיול סוף 
י"ב של בי"ס אדלסון מלאס וגאס שהו והתנדבו 

אצלנו למספר ימים.
במסגרת  הגיעו  משתתפים   150  – מ  למעלה 
פרויקט תגלית מקולוראדו: בקרו, למדו והתנדבו 
במועצה. כמו כן, הגיעו 50 משפחות לביקור של 
לימוד  תוך  הנגב  לרמת  וחיבור  עמוקה  היכרות 
והחדשים.  הקיימים  המשותפים  הפרויקטים 

תודה לכל מי שעזר באירוחים אלה.  
כנסת  בתי  שני  עם  מיוחדת   תכנית  עוד 

בני  בקיץ.  התקיימה  מקולוראדו  רפורמים 
וטמפל  סיני  כנסת  מבית  ומשפחותיהם  מצווה 
עמנואל הגיעו  לחגוג אצלנו בבית הכנסת בניצנה 
בטקסים מיוחדים ומרגשים. המשפחות גם בקרו 
והכירו את הפרויקטים והפעילות במועצה ולמדו 

על החיים האמיתיים ברמת הנגב. 
במקביל אנחנו מגייסים עוד בני ובנות שנת שירות 
בארה"ב  בקהילות    2018-2019 פעילות  לשנת 
יחד עם שליחי הקהילות השונים. משמח לראות 
את הגידול במספר המועמדים לתפקידים האלה 

לשנים הבאות. 

הצעירים  משלחת  את  מכינים  אנו  אלה  בימים 
השנה  הצעירים.  ומרכז  שותפויות  מחלקת  של 
25- )גילאים  הנגב  מרמת  נציגים  שישה  יצאו 
40( להיכרות מעמיקה עם הקהילות בלאס וגאס 
החיים  את  ולהכיר  ללמוד  במטרה  וקולוראדו 
הקשר   וחיזוק  בקהילות  הצעירים  היהודים 

בעתיד. 
כל המעוניין להתחבר או ללמוד על הפעילות של 

jaredw@rng.org.il :המחלקה מוזמן לפנות ל

ג'רד וייט – רכז מחלקת שותפויות

חגיגת בר מצווה למשפחת קורמן     צילם: אביב ליכטמן

תלמידים, הורים, חברים ותושבים יקרים – שותפים לדרך,

בארבע השנים האחרונות ניהלתי, הנהגתי והובלתי את בית החינוך שלנו. יחד טיפחנו את בית הספר ועזרנו לו לפרוח ולשגשג לידי נווה מדבר שופע 
של יצירה ועשייה חינוכית מיוחדת ונדירה. בתקופה זו דייקנו את התפישה החינוכית וחזון בית הספר, אשר מסייעים הם בחיזוק החוסן הנפשי 
ואוניברסאליים.  יהודיים  יודע ש'צין' שלנו הוא אכן מקום המחנך לערכים הומניסטיים,  וכמנהל בית הספר אני  והרגשי של הילדים. כאיש חינוך 

במקביל הוא שואף להביא לידי מיצוי יכולת הפרט אל מול התחשבות בשונות בין בני האדם ובצרכיהם המיוחדים.

מנצל הזדמנות זו כדי לשתף אתכם שבשנת הלימודים הבאה אני ממשיך במסע האישי שלי. בימים האחרונים קיבלתי קידום לתפקיד הובלה וניהול 
אחר - מפקח מחוזי על נושא הנשירה והביקור הסדיר במערכות החינוך השונות בכל מחוז הדרום.

 
עברנו דרך נפלאה יחדיו - למדנו, חשבנו, שאלנו, ביקרנו, התנסינו ואהבנו. חשוב לי להדגיש כי הבסיס לכל תהליך כזה, הוא ההבנה שמשימת החינוך 

של ילדינו חשובה, היא דורשת משאבים רבים אולם יותר התנהלות משותפת של אמון, כבוד, רגישות וסבלנות של ההורים ושל בית הספר.
כעת, עם ההודעה, אעדכן כי אלווה לאורך כל הדרך את תהליך החפיפה של מי שיחליף אותי ואוודא כי תהליכים ותכניות שתכננו במהלך השנים 
ובחופשת הקיץ האחרונה אכן ימשיכו. בחודש וחצי האחרונים בנינו את מערכת השעות, השיבוצים ואת תכניות הלימוד והעשרה השונות, חשוב לי 

להבהיר כי בית הספר ערוך ומוכן לפתיחת שנה"ל. 
לסיום אני אומר תודה.

הסיוע,  על  מלכיאור  ספי  דר'  וקהילה,  חינוך  אגף  למנהלת  תודה  ותמך.  ליווה  בי,  האמין  אשר  דורון,  ערן  שלנו,  המועצה  לראש  ליבי  מקרב  תודה 
ההשראה, הליווי וההדרכה. זו הייתה זכות גדולה עבורי לעבוד לצדם. 

תודה לכם ההורים על הפתיחות, הכנות, הנכונות והרצון לעשות למען 'צין'. 
תודה לצוות שלי. נבחרת מחנכים מקסימה ומדהימה שפועלים ממקום ערכי מיוחד מאוד, בעלי ידע וניסיון מקצועי אך לא מהססים להגיע לידי 

למידה משותפת ולהתפתחות פרופסיונאלית כל העת. 
תודה אחרונה למאות הילדים שהייתה לי הזכות להכיר, ללוות, להתרגש ולהיות חלק בדרכם ובהתפתחותם. 

בשבועות הקרובים אהיה בבית הספר ואלווה את פתיחת שנת הלימודים. הורים המעוניינים להיפגש, בשמחה. שיבוצי המורים והתלמידים יפורסמו 
במהלך השבוע הבא. 

עולם  תפישת  משקפים  אלה  ערכים  החינוכי.  למעשה  השותפים  כל  בין  וכבוד  אהבה  באמונה,  רבה  במידה  תלויה  להצלחה  הדרך  כי  מאמין  אני 
הומניסטית שיסודה בחינוך לכבוד האדם ובראייה רב צדדית של אישיות התלמידים.

מאחל לכולנו  צמיחה, הגשמה, רגישות, למידה, חברות, כבוד, סבלנות ואהבה.

ממני בהערכה רבה,
אורי רבה
מנהל בית ספר 'צין', מדרשת בן גוריון

מכתב סיום ותודה – אורי רבה

כחלק מניצול זמן החופש נוער מרחבעם החליט 
על  מדובר  היישוב,  לטובת  קטן  משהוא  לעשות 
מעון,  לגנים,  הקרובה  הישוב  במרכז  ממש  פינה 
בית כנסת ומכולת, מקום שכמעט כל התושבים 

עוברים בו במהלך היום.
  עד היום, פינה זו הייתה מוזנחת וללא שימוש. 
נוער מרחבעם החליט להפוך את המקום לפנינה 
היה  לכך  שנתנו  רשמי  הלא  השם  הישוב,  של 
יכול  שירצה  מי  כל  שהיום  כך  החמד",  "פינת 
הגן/מעון/ שיפתח  לחכות  להירגע,  לנוח  לעצור 
שהחבר'ה  המדהים  מהשולחן  ליהנות  מכולת, 
הינבוט  עץ  של  הנפלא  לצל  מתחת  זה  וכל  בנו. 

הגדול בישוב.  
אמנם תוך כדי העבודה יש קצת ויכוחים והמדריך 
כועס  ואחד  בזמן,  מגיעים  שלא  מתעצבן  קצת 
מבריז  וההוא  עוזר  מספיק  לא  שהוא  השני  על 
וכו'..  נזכרה ללכת לאכול באמצע העבודה   והיא 
היפה,  התוצאה  את  ורואים  כשמסיימים  אבל 
מתגלה הכוח האדיר הזה שיש לנו כקבוצה, וגם 

מהקשיים משתדלים רק ללמוד.    

"פינת החמד" החדשה במרחבעם 

החבר'ה עבדו יפה וזה רק פתח לנו את התיאבון  
לפרויקטים נוספים וחלומות גדולים שבעזרת ה' 

נגיע גם אליהם. 
שאתם  אפילו  שלנו  המתוק  מרחבעם  נוער  אז 

גם  ולפעמים  בכיינים,  קצת 
קצת  ורק  מתלוננים,  קצת 
קצת  והבנות  מעצבנים, 
שיש  שאמרנו  )אפילו  נפגעות 
פעם  ומדי  הקצאות(   2 רק 

נעלבות. 
מדהימים  אתם  הכול  אחרי 
)כמו  עבודה  לתת  ויודעים  
וגם  החמד  בפינת  גם  שראינו 
לטייל  ויודעים  בעתניאל( 
וללכת בשבילי ארצנו האהובה 
)טיול נוער, עין עקב ( ואוהבים 
רוצים  היום  כל  הקדושה,  את 
את  ולתת  תורה,  ללמוד 
שאנחנו  תגידו  )שלא  הנשמה. 

לא מפרגנים(

אין  מרחבעם,  נוער  אתכם  ואוהבים  מעריכים 
עליכם.

מאחלים הצלחה  בשנת הלימודים החדשה. 
רועי כוהן. מרחבעם

פינת חמד לתושבים   צילם: מרדכי שקד
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        "עצמאות כלכלית ברמת הנגב היא האתגר המרכזי"

לצמצום  גרמו  החלטות  ושתי  מהלכים  שני 
בהכנסות ובתקציב המועצה היום  ובעתיד:

1. בשנת 2014 התקיימה וועדת גבולות לחלוקה 
מחודשת בהכנסות של "ארנונה מניבה". הוועדה 
החליטה על העברת 13 מיליון ₪ ממועצת רמת 

הנגב למועצות השכנות לנו.
2. ההחלטה לביטול מנגנון "ערי עולים" במסגרת 
תגרום   2018  -  2017 לשנים  ההסדרים  חוק 
בהכנסות  הקרובות  בשנים  משמעותי  לצמצום 

של ארנונה מניבה, בסכום של 36 מיליון ₪.
"המשימה המרכזית שלנו", אומר ראש המועצה, 
של  הכלכלית  העצמאות  "הגברת  דורון:  ערן 
מדינה,  בתקציבי  התלות  והפחתת  המועצה 
מול  לעמוד  מנת  על  ממילא.  ופוחתים  ההולכים 
פעולות  בארבע  בעיקר  לנקוט  עלינו  זה  אתגר 

משולבות:
מנגנון  לביטול  ההסדרים"  "חוק  נזקי  מזעור    .1

"ערי עולים".
למטרות  ייעודם  ושינוי  אש  שטחי  "שחרור"   .2

תעשייה ועוד.
3. ייזום פרויקטים מניבים.

"הצעות  ייזום  באמצעות  פוליטית  פעילות   .4
להשקעות  ממשלה(  )החלטות  מחליטים" 
בתחומי המועצה במטרה להגדיל את ההכנסות 
 36 ובכך לצמצם את "החוסר" הצפוי בגובה של 

מיליון ₪.
פגישות  מספר  קיימתי  זו  רשימה  הכנת  לצורך 

עם עוזי חבשוש, מנהל החברה הכלכלית.
מזעור נזקי "חוק ההסדרים" ומנגנון "ערי עולים"
הכלכלית,  החברה  ומנהל  המועצה  ראש 
הפוליטית  ברמה  במרץ  פעלו  חבשוש  עוזי 
והמוניציפלית, בקרב שרים וחברי כנסת, ובעיקר 
ביבס  חיים  המקומי,  השלטון  יו"ר  של  בעזרתם 
ביטון,הצליחו  בני  דימונה,  עיריית  ראש  וסגנו, 
למזער את הנזקים של "חוק ההסדרים". על פי 
אמורה  הייתה  המועצה   - המקורית  ההחלטה 
לצמצם את הכנסותיה מארנונה מניבה בשיעור 
של כ – 36 מיליון ₪, בתוך 4 שנים, החל משנת 
שונתה  זו,  נמרצת  מפעילות  כתוצאה   .2016
מיום   ,1083 מס'  מחליטים  ובהצעת  ההחלטה, 
יחל  ההכנסות  צמצום  כי  סוכם   ,31.10.2016
שנים,   8 פני  על  בהדרגה  ויתפרס   2018 משנת 
זו,  החלטה  שנים.   10 עד  לפריסה  אפשרות  עם 
למועצה  נותנת  המדינה,  בתקציב  המעוגנת 

שהות להתארגנות והכנת תכניות בהתאם.
בסוף מאי האחרון הוחלט על מינוי ועדת חקירה 
הכנסות  חלוקת  גבולות,  שינוי  רשויות,  לאיחוד 
ועדה  הדרום.  באזור  מוניציפלי  מעמד  ושינוי 
בין  ההכנסות  חלוקת  את  מחדש  לבחון  באה  זו 
הרשויות הסמוכות לרמת הנגב מארנונה מניבה. 
צמצום  על  תמליץ  הוועדה  כי  ותקווה  סיכוי  יש 
כפי  השכנות,  לרשויות  התשלומים  והפחתת 

שנקבעו ע"י "וועדת רזין". 

"שחרור" שטחי אש והסבתם למטרות פיתוח
המועצה  היא  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
שטח  פני  על  המשתרעת  בארץ,  ביותר  הגדולה 

כ  דונם. מתוך שטחים אלה   מיליון   4.1  – כ  של 
-  3.6 מיליון דונם "תפוסים" ע"י שמורות טבע, 
שטחי  מכלל   10% אש.  ושטחי  לאומיים  גנים 
התיישבות,  של  למטרות   משמשים  המועצה 
כלומר  ומסחר.  תעשייה  תיירות,  חקלאות, 
השטחים הזמינים בפועל לפיתוח עתידי עומדים 
פעולות  לבצע  ניתן  ובהם  בלבד,    2.8%   - כ  על 
פיתוח. המועצה מבצעת בימים אלה תכנית אב 
לרמן(,  אדריכלים  משרד   ( פתוחים  לשטחים 
ובמסגרתה מאתרים שטחי אש, אותם המועצה 
בעתיד  שיניב  פיתוח  לטובת  לגריעתם  תפעל 
הכנסות. ראש המועצה ומנהל החברה הכלכלית 
מנת  על  הביטחון  משרד  עם  מגעים  מקיימים 
לאחריות  ולהעבירם  אלה  אש  שטחי  "לשחרר" 

המועצה.

ייזום פרויקטים מניבים 
לעיל,  שצוינו  בתחומים  כמו  זה,  בתחום  גם 
הכלכלית,  החברה  מנהל  חבשוש,  עוזי  מופקד 
לנקוט  שיש  הצעדים  את  פרש  אתו  ובריאיון 
במטרה  המועצה,  הכנסות  את  להגדיל  מנת  על 
מארנונה,  ההכנסות  "הפסד"  את  לצמצם 

כתוצאה מ"ביטול מנגנון ערי עולים":
ציבוריים  מפרויקטים  והכנסות  השבחה  היטלי 

ולאומיים: 
בעיר  דרך"  ל"שירותי  תכנון  יזמה  המועצה   .1
 – בתכנית  דונם.   100  – כ  של  בשטח  הבה"דים 
תחנת רכבת, בית מלון ושטחי מסחר. הערכה כי 
תכנית זו לכשתבוצע, תניב כ - מיליון ₪ בשנה 

לקופת המועצה.
2. הקמת תחנות הכוח באשלים מניביה למועצה 
מהחלטה  כתוצאה  זאת  יחסית,  נמוך  סכום 
לאומית  ראייה  מתוך  בעבר,  המועצה  שקיבלה 
להקים  ולמועצה  האנרגיה  למשק  שחשוב 
המועצה  הודיעה  עתה  בנגב.  כוח  תחנות  את 
סולריים  לפרויקטים  אישור  מתן  הפסקת  על 
בתחומנו, עד לדיון חוזר וקבלת החלטות באשר 
לגובה ההכנסה לקופת המועצה. מהלך זה, לדעת 
עוזי חבשוש, יכול להניב בעתיד עשרות מיליוני 

.₪
לקיבוץ משאבי שדה  שחר, מצפון  באזור הר   .3
שטח,  להקצאת  פועלים  אנו  מחצבה.  קיימת 
סמוך למחצבה, לחברה הכלכלית, בדרך של פטור 
ממכרז, להקמת אזור לתעשיות מסוג ואופי שלא 
למבנה  הסמוך  התעשייה  באזור  להקימן  ניתן 
המועצה. כך גם הקמת אזור תעשייה סמוך לביר 
הדאג' בשיתוף עם המועצה האזורית הבדואית 
עם  בשיתוף  פועלים,  אנו  כן,  כמו  מדבר.  נווה 
בכניסה  תעשייה  אזור  להקמת  דימונה,  עיריית 

הדרומית של העיר.
לאומית,  מטמנה  להקמת  פועלת  המועצה   .4
באזור אורון, בשטחים שהסתיימה בהם הכרייה. 
כוחות  נאחד  אם  רק  להצליח  יכול  זה  מהלך 
בעתיד  ייהנו  הן  שגם  השכנות  המועצות  עם 
של  הכנסות  צפויות  זה,  במקרה  גם  מהכנסות. 

עשרות מיליוני ₪.
מעוניינים  אותם  נוספים  צמיחה  מנועי  שני   .5
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טבעי  גז  קו  הנחת  תכנון    - האחד  לפתח: 
זולה  אנרגיה  חלופת  שיהווה  ודרומה  מאשדוד 
החקלאות  התעשייה,  בתחום  למיזמים  יותר 
שדרוג  הוא  השני  הצמיחה  מנוע  והתיירות. 

כבישים קיימים וסלילת חדשים.
6. "צו הארנונה" מאפשר הכנסות ברמות שונות: 
תשתיות, מלאכה, מסחר, תעשייה ותיירות. אנו 
מ"ר.   600,000 של   בינוי  שטחי  לתכנון  פועלים 
בשיתוף  פתוחים,  לשטחים  האב  תכנית  עורכי 
עם מחלקה ההנדסה והחברה הכלכלית אמורים 

לאתר שטחים מתאימים למטרה זו.
יש  בעיקר,  המלונאות  בתחום  תיירות  מיזמי   .7
בהם כדי ליצור הכנסות גבוהות לקופת המועצה. 
משאבים,  באגן  מתוכננים  מלונאות  מתחמי 

ניצנה ואגן שדה בוקר. 

היטלי השבחה מפרויקטים פרטיים
יזם פרטי מפתח מיזם חדש, הרי שעליו  כאשר 
להעביר למועצה היטל השבחה. כך אנו מקווים 
שני  יקימו  פרטית  קרקע  שבבעלותם  יזמים  כי 
ונווה  ליד רביבים  נווה תמרים  יישובים חדשים: 
גוריון ליד רתמים. אנו מעריכים כי תהיה הכנסה 
של עשרות מיליוני ₪ בטווח של בין 8 ל 10 שנים.
דלק  תחנת  להקים  המועצה  מתכננת  בקציעות 
גם  אך  האזור,  לתושבי  בעיקר  יהיו  שההכנסות 

למועצה.

תנאים הכרחיים להרחבת הפעילות הכלכלית
במועצה,  הכלכלי  הפיתוח  על  שמופקד  כמי 
ואת  ההכרחיים  התנאים  את  עוזי  משרטט 
החסמים שיש להתגבר עליהם, על מנת להרחיב 
לפיתוח  כמנוף  הכלכלית  הפעילות  מעגל  את 

מקורות תעסוקה והכנסות:
1.ערכי קרקע נמוכים – לערכי הקרקע הנמוכים 
– מאפשר  וחיסרון: היתרון  יתרון  יש  בפריפריה 
בשל  יזמים  ולעניין  חדשים  פרויקטים  ליזום 
הארץ.  למרכז  בהשוואה  הנמוכים  הקרע  ערכי 
החיסרון – רמת פיתוח נמוכה בהשוואה למרכז, 
וגובה היטל ההשבחה הנגזר מערך הקרקע הוא 
נמוך, וכתוצאה מכך גם הכנסות נמוכות לקופת 

המועצה.
פרויקטים  לשווק  קשה   – השוק  כוח  2.מגבלות 
קושי  רקע  על  מהמרכז  המרחק  בגלל  ליזמים 
ותוצרת.  גלם  חומרי  שינוע  עובדים,  בשינוע 

באופן זה לא קיימת תחרות בין יזמים.
גורם  המרחק   – אוכלוסין  ממרכזי  3.ריחוק 
שיזמים  כך  יחסית,  נמוכה  מבקרים  לתנועת 
שטחי  ולפתח  להשקיע  ממהרים  אינם  פרטיים 

מסחר.
האחרונות  בשנים   – קוראים  בקולות  4.יזמות 
אנו עדים ל"עודף" רגולציה ובירוקרטיה. משרדי 
וכן  קוראים  קולות  בפרסום  מחויבים  ממשלה 
מחייבים את הרשויות לפרסם  קולות קוראים. 
את  מחייבים  הממשלה  משרדי  מכך,  יתירה 
בכל  עצמית"  השתתפות  ב"נוהל  הרשויות 

פרויקט.
משרד   – שנים   5 עד  התקשרות  5.הסכמי 

להתקשר  עירוניות  לחברות  מתיר  אינו  הפנים 
משקיעים  בלבד.  שנים   5  – ל  אלא  יזמים,  עם 
תוחכר  שהקרקע  בביטחון  מעוניינים  חיצוניים 
החברה  של  ידיה  זה  באופן  ארוך.  לטווח  להם 

הכלכלית כבולות.
המקומית  הרשות  מתקציב   10% עד  6.ערבויות 
– החברה הכלכלית מוגבלת לקבל הלוואה לצורך 
הקמת מיזם בשיתוף יזם חיצוני, רק בגובה של 

10% מתקציב המועצה.
7. חוק חובת המכרזים – החברה הכלכלית אינה 
ובכך  הקרקע,  על  ממכרז  פטור  לקבל  זכאית 
מאבדת את יתרונה היחסי על פני יזמים פרטיים. 

הקמת "פורום כלכלי"
על מנת לקדם מהלכים אלה, הקמנו את "הפורום 
מהיישובים,  נציגים  חלק  נוטלים  בו  הכלכלי" 
מתחום  עניין  ובעלי  במועצה  תפקיד  נושאי 
גם   – והמסחר  ההייטק  התעשייה,  הכלכלה, 
יתר  בין  לה.  מחוצה  וגם  המועצה  תושבי  מקרב 

מטרות "הפורום":  

היישובים  מקרב  המקצוע  בעלי  את  לשתף   •
בתחומי הפיתוח הכלכלי במועצה.

• ליזום ולפתח כיווני חשיבה חדשים  בתחומים 
המצוינים לעיל.

ובאופן  • להציג את תחומי הרגולציה והדילמות 
ההסכמה  את  ולקבל  לשכנע  להסביר,  זה 
טווח  ארוכי  אסטרטגיים  למהלכים  והשיתוף 

לפיתוח כלכלי.
של  הראשונה  הישיבה  התקיימה  יוני  בחודש 
והחסמים  הפיתוח  תכניות  הוצגו  ובה  "הפורום" 
שיש להתגבר עליהם על מנת להוציאן מן הכוח 

אל הפועל.

תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי
במטרה להיערך אל מול אתגרי העתיד המועצה 
יוזמת הכנת "תכנית חומש", ובמקביל כל ישוב 
נדרש להכין לעצמו את תכנית החומש. תכניות 
מתואמות.  ולהיות  "להיפגש"  אמורות  אלה 
המועצה גם נערכת ברמת הצמיחה הדמוגרפית. 
לצורך זה בוצע סקר מצאי דירות פנויות לאכלוס 

בנין  תכניות  השלמת  או/ו  הכנת  מקדמים  וכן 
לשנת  האתגר  המועצה.  מיישובי  אחד  לכל  עיר 
תושבים.   10.000 לכדי  להגיע  הוא   2022 היעד 
בשנה  נפש   549 של  תוספת  היא  המשמעות 
תושבי  )מספר  משפחות   130  – כ  המהווים 
והצמיחה  נפש   7,257 על  היום  עומד  המועצה 
משפחות   70  – כ  על  עומדת  היום  הממוצעת 
בשנה(. הנתונים נמסרו ע"י אופיר צימרינג, מנהל 

המחלקה לצמיחה דמוגרפית.
המשתמע מכך הוא שיש להיערך גם ברמת יצירת 
לדעת  מואץ.  כלכלי  ופיתוח  תעסוקה  מקורות 
ראש המועצה, "העיקרון שצריך להוביל ולהנחות 
תכניות  של  תמהיל  הוא   הכלכלי  הפיתוח  את 
גדולה  תפוקה  ביטוי  לידי  יבואו  בהם  בתחומים 
הקמת   – לדוגמא  כך  רבועים.  למטרים  ביחס 
בתחומי  שתקום  בנגב  נוספת  גדולה  מחלבה 
יטבתה  למחלבות  נמכר  החלב  )כרגע  המועצה 
טכנולוגית  חממה  הקמת   – לדוגמא  או  וטרה(, 

לחקלאות שתוקם סמוך למו"פ של המועצה". 
ראיין וכתב: שמול יעקב

כבכול שנה מוענקות ע"י "מרכז מולכו בנגב" מלגות לימודים לסטודנטים המבצעים עבודות מחקר, 
בנושאים הקשורים לקידום החקלאות בנגב. 

המלגות יוענקו במסגרת טקס האזכרה השנתי לזכרו של חיים מולכו ז"ל.
1. גובה המלגה לתואר שני או שלישי כ- 5,000 ₪ לשנה.

2. גובה המלגה לתואר ראשון כ- 2500 ₪ לשנה.

התנאים לקבלת מלגות:
א. תלמידי מחקר לתואר שני או שלישי, במוסד מחקר והוראה מוכרים, שיבצעו עבודת מחקר באזור הנגב, תינתן עדיפות על ביצוע עבודת מחקר בתחנת הניסיונות גילת 

.
בקשת המועמד תוגש בכתב בשפה העברית ותכלול:

1. תקציר של המחקר וחשיבותו לחקלאות הנגב.
2. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.

3. קורות חיים.
4. מכתב המלצה של המנחה או מנהל המחלקה.

בטקס השנתי יחולקו גם מלגות נוספות:

 1. מלגות ע"ש אלי אורן ז"ל יוענקו מטעם המשפחה.
 2. מלגות על שם שי כתאין ז"ל יוענקו מטעם המשפחה וחברים .

 3. מלגות בחסות חברת הזרע סידס בע"מ עבור מחקר הקשור לתעשיית הזרעים.
 4. מלגה בחסות משפחתו של דובוש )יורם( כהן ז"ל, מוותיקי כפר עזה.

        
את הבקשות למלגה יש להפנות אל הח"מ עד לתאריך 01/10/2017

gili.molcho@gmail.com   : לכתובת : קבוץ משמר הנגב ד.נ הנגב  85315  לידי גילי מולכו.     ניתן גם בדוא"ל 
 לפרטים נוספים ניתן להתקשר לגילי מולכו -  5432965 – 050

ב. תלמידים לתואר ראשון
1. אישור לימודים באוניברסיטה מוכרת בישראל.

2. קורות חיים.
3. אישור המועצה האזורית על מגורים בישוב במועצה.

 
מלגות  לתואר ראשון: יוענקו רק לסטודנטים לחקלאות ולתחום איכות הסביבה,

 תושבי המועצות האזוריות: בני שמעון, אשכול, מרחבים, רמת נגב, שער הנגב ושדות נגב.

בברכה, גילי מולכו

 המרכז למחקר ויישום חקלאי ע"ש חיים מולכו  |  ע"ר  58-024-098-4

קול קורא למלגות  "מולכו" לחקר החקלאות בנגב- 2017
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תעודת זהות -  עקב חוק הביומטרי, ניתן להנפיק רק בלשכת משרד הפנים באר שבע או דימונה 
דרכונים - עקב חוק הביומטרי, ניתן להנפיק רק בלשכת משרד הפנים באר שבע או דימונה .

  .) www.piba.gov.il   להזמנת תור, רצוי להיכנס לאתר של משרד פנים(
שינוי מען -   יש צורך בספח תעודת הזהות ואישור תושב מהישוב - ללא תשלום - נוכחות חובה.

שינוי שם -   לא ניתן לקבל בקשה ברשות – יש לפנות ישירות למשרד הפנים בב"ש. 
רישום נולד - יש להגיע עם ספח ת.ז. של ההורים ואישור לידה מביה"ח ) תלוש להורים (

תעודת לידה / תעודת פטירה  נוכחות חובה, פעם ראשונה ללא תשלום.

עדכון שירותי  משרד הפנים  2017

לשאלות ובירורים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם  בטל':  08-6564152 

שעות קבלת קהל  במשרד הפנים ב"ש 
)מרכז מידע *3450(:

בימים א' ב' ג' ה' בין השעות 8:00 – 12:00 
בימים ב' – בין השעות 14:30 – 17:30
בימים ד' – בין השעות 13:30 – 17:30

שעות קבלת קהל במועצה: 
בימים א' - ה' 

בין השעות 08:00 עד 15:30

 בברכה, מירי טוכטרמן,  נציגת משרד הפנים

ניצנה - סיפורים מסוף העולם שמאלה / דויד פלמ"ח

מלחמה ורבע ממנו
השבוע מצאתי את עצמי בגילי המתקדם באמצע 
המצרי  הגבול  על  נע  הקטלני,  אוגוסט  יולי  חום 
חברי  עם  יחד  גדול  סלע  מזיז  הצהרים.   באמצע 
הטוב שאול לוי.  גילו של שאול מתקדם עוד יותר 
משלי. הוא והחברים שלו לוקחים אותי בפער של 
מלחמה ורבע. ככה זה בארץ המחורבנת שלנו  כול  
וחבריו  שאול  מלחמה.  יש  שנים  עשר  עד  שמונה 
מדידה  בסרגל  לכן,  שנים   10  –  8 ב  ממני  גדולים 
ישראלי, הם גדולים ממני במלחמה ורבע... מדובר  
ואני  הימים"  מגבעת התחמושת  בבוגרי  "ששת 
היינו  כולנו  מהתעלה.-   הכיפורים"  "יום  בוגר 
צנחנים שתלינו את הנעלים האדומות שצבען דהה 

ואין החלפות באפסנאות.  
השנים  את  מונה  אני  למה  שואלים  אתם  בטח 
כמה  היו  כבר  עלינו  )כי  עליכם  לא  במלחמות 
וכמה...( אז התשובה קשורה בסלע  שהזזנו באותו 
נערץ  מג"ד  היה  יוסי  יפה.   יוסי  סלע    - חם  יום 
ניצנה.  ליד  מוקש  על  שעלה  בעת   1977 ב  שנהרג 
הוא מת ונקבר ואני לא הולך לעשות לכם  עוד סוג 
של יום זיכרון. אני מנסה להבין מדוע רוחו נשארה 
אקוט  שנה  ארבעים  וחבריו.  פקודיו  בקרב  חיה 
בדור שלהם.  מה המנוע שמניע אנשים אף שחצו 
לא  שלהם  לברכה  הזיכרון  אם  השבעים,  גיל  את 
נפגע מחמת שימוש יתר. מדוע לעזאזל הם  באים 
בחדווה ובהתלהבות להחיות אבנים בסוף העולם 

שמאלה, שמאלה:  "רות היישר".  

עבודת אלילים רצויה
הם באו לקבוע סלע, פסל ופרגולה במקום ההוא. 
על הגבול בין חמוקי ניצנה ל"גוזל".  אין ספק שיש 
בזה סוג של "עבודת אלילים", אבל מהסוג הטוב. 
של  סוג  היה  יפה  יוסי  והחינוכי  האנושי  במובן 
נוקפות  כשהשנים  וגם  בחייו  נערץ  ואדם  מפקד 
האנשים נושאים את ההערצה שהופכת עם הגיל 

להערכה גדולה.
מבחן הזמן הוא האינדיקטור  הטוב לבחון רצינות 
הטובים  האנשים  המקרים  ברוב  דברים.  של 
תהומות  אל  חומקים  לנו.  וחולפים  נשכחים 

של  נאה  מפעל  כשברקע  נשאר  יוסי  הנשייה. 
אנו  ועכשיו  יפה"  יוסי  "מפעל  המושבים  תנועת 

בונים את "דרך יוסי".

הערצה יותר עתיקה:
כשהלכתי לפני כמה שנים לכנס לרגל הוצאת ספר 
המוקדש לדוב הבלונדיני – יעקב גרנק  השתוממתי 
עוד יותר. הדור שגדול בשתי מלחמות וחצי  מהדור 
הנ"ל נשאר נאמן להערצה. הערצה לדוב הבלונדי 
חפיר.   אל  עוג'ה  על  בקרב   25 בן  כשהיה  שנהרג 
1948,  שחיים  כיום כול חבריו מהמלחמה ההיא- 
לברכה,  חצו את קו התשעים. למרות חלוף הזמן 
ראיתי אותם כאגודה אחת  מחוברים לאיש ההוא. 
ממרחק   25 בן  צ'וצי'ק   מעריצים  התשעים  בני 
של כמעט  70 שנים. הם מזילים דמעה טרייה על 
אחרי  וקרובים  הורים  על  אפילו  נושן.  ישן  סיפור 
שבעים שנים, לא בוכים ולא מתגעגעים בדרך כלל 

כול כך הרבה. אז מה הסיפור שלהם?

דרך יאיר
דרך "דרך יאיר" הבנתי את הסינדרום. יאיר פלד בן 
יצירתי. איש  יגור היה מפקד סיירת צנחנים. היה 
הדברים,  יתר  בין  ומחנך.  לקופסה  מחוץ  חושב 
בשקט  להגיע  הרים"  "אופני  של  סוג  לפתח  רצה 
שיש  ההרים  אופני  לו  היו  אם  ליעד.  לוחמיו  עם 
במצדה  הנחש  שביל  את  עולה  היה  היום,  לנו 
יחד  להצניח  רצה  גם  יאיר  מא"ג.  של  פק"ל  עם 
ואז  מעופפים"(  )"גמלים  גמלים  הצנחנים  עם 
מיוחדים  כוחות  ושינוע  לעבירות  בהם  להשתמש 
בעורף האויב. הכי חשוב בעיניי שיאיר טרח לעבוד 
עם החיילים שלו על הכרת הארץ, הכשרת דרכים 
בגיוס  החופשות  זמן  את  משקיע  היה  ושבילים. 
הכשיר  הוא  אלה.  נאצלות  למשימות  נוער  בני 
דרכים במדבר עוד לפני שהמציאו את הוויז.  יאיר 
ידי בדואים בנחל סירפד ב-  נרצח מן המארב על 
צניחה  תרגיל  במסגרת  בדד  הלך  הוא  שם   .1959
עם הסיירת שלו. הבדואים, שהיו כנראה מבריחי 
גבול, הופתעו לראות חייל בודד וירו... יאיר הונצח  
ב"דרך יאיר" על כביש הגבול קרוב לשלוחת קדש 

עושים אהבה עם הארץ בפרהסיה
ברנע ו"במעלה יאיר" במדבר יהודה.

יוסי יפה בדרך יאיר
הזה  המיוחד  מהחומר  קורץ  )יופה(  יפה  יוסי  גם 
אבל  טובה  אישית  דוגמא  עם  מוביל  מפקד  של 
קודם לכול היה מחנך מורה. אלה המחנכים לעומק 
ללא הטפת מוסר וללא זיבולי שכל, אלא נמצאים 
בעולם העשייה ומשמשים מצפן לחברה שלידם. 
הם אלה שמונצחים לנצח. מישהו אמר שיוסי לא 
אמר "אחרי" אלא קם והלך. הלך באופן טבעי ולכן 
הלכו אחריו. החברים והפקודים הלכו אחריו בחייו 
דורות  שני  גם   ) )בדרכו  אחריו  ללכת  וממשיכים 
מאוחר ממנו. או ב"מטר רץ" ישראלי הולכים בדרך 

יוסי יפה חמש וחצי מלחמות ממנו אלינו. 

אהבה עם הארץ בפרהסיה
נדמה לי שעכשיו הצלחתי להבין למה אנו באמת 
מתחברים:  " לא בגלל עיני התכלת ולא בגלל גבהו 

ורוחבו"  של האיש, אלא בגלל דרכו/ דרכם.
להנציח  הארץ  ואהבת  טיולים  כמחנך  לי  יצא  כך 
כמה אנשים, שלא הכרתי אותם באופן אישי, אבל 
דרכם השפיעה שפע רב על הלומדים פרק בארץ 

ישראליות.
חגי  מצפור  הקמת  את  יזמתי  הרבים  בעוונותיי 
החנש"מ,  הנוער  חוג   1987 בסוכות  אבריאל. 
שהקמתי כמה שנים קודם לכן, החל עם המדריכה 
השטח  את  להכשיר  בנוביץ(  )אז  ארבל  דפנה 
כך  רצוי.  עצור"  ל"תמרור  הפך  וכיום  למצפור 
של  אבא  שהיה  גל   ליפה  מצפור  את  יזמתי  גם 
ייבוש  של  בימים  נספה  והוא  גל  אלון  פרופסור 
החולה. יחד עם גרעין "שלהבת" מקבוץ שדה בוקר 
ואלישע צורגיל הטוב והמטיב, התחלנו לעבוד על 
סימן  שהפכה  מחיה,  שבהר  המדהימה  הנקודה 
דרך למבטים בקסם רב על הר הנגב, רמת עבדת 
אבנים,  ופולחן  אלילים  עבודת  לא  זו  צין.   ושדה 
רוח  ולתלמידנו  לנו  להוריש  נאה  דרך  זוהי  אלא 
של אנשים שעשו אהבה עם הארץ בפרהסיה אך 

בנגיעות  ובחיבוק רומנטיים.

תושבי וילדי רמת הנגב מצדיעים לרוכבים האוסטרלים
א' 29 באוקטובר 2017  ט' חשוון תשע"ח שעה 8:30  יום 

בפארק גולדה

בתכנית:
ברכות: ראש מ.א. רמת נגב, נציג קק"ל, נציג האוסטרלים

זמר ותזמורת אוסטרלית.
תצוגת מיומנויות רכיבה

ברכת הדרך לפרשים היוצאים לבאר-שבע
הנגב  רמת  לילדי  משותף  המטמון  את  מחפשים  משחק 

ולאוסטרלים.

הזמנה
100 שנה 
למלחמת העולם הראשונה 
בארץ-ישראל

מסע הפרשים האוסטרלים בנגב
27-31 באוקטובר 2017

חוגים תשע"ח 

הנגב  רמת  במתנ"ס  תשע"ז  הלימודים  שנת 
שנה  לפתיחת  ערוכים  אנו  וכבר  הסתיימה  אך 
מורים  מכמה  נפרדנו  במיוחד.  ומעניינת  חדשה 
ואנו  חדשה  לדרך  יוצאים  אשר  ומדריכים 
הוותיק  הסגל  גדולה.  הצלחה  להם  מאחלים 
עם  וביחד  הקיץ  בחופשת  אנרגיות  הרבה  צובר 
המצטרפים החדשים לשורות, הכנו  שנה חדשה 

תוססת ואיכותית במיוחד.
מיכאלי,  לירן   - חדש  רכז  נכנס  המחול  לתחום 
המחול  להקת  מנהל  ובמאי,  מפיק  מחנך,  יוצר, 
ילדים  עם  בעבודה  עשיר  ניסיון  ובעל  "חולית" 
סוחף  וקצב  רעננה  רוח  עמו  מביא  לירן  ונוער. 

לענף. 
הפעילות  על  בנוסף  אלר"ן,   - למוסיקה  באולפן 
הענפה והמבורכת, תיפתח השנה תזמורת ילדים 

בכלי נשיפה.
בענפי הספורט הגענו להישגים מרשימים מאוד 
כאשר  בשחייה,  ובמיוחד  התחומים  במרבית 
חברי הנבחרת שבו מאליפות ישראל עם שבירת 
בתחרויות  רבות  השתתפויות  אישיים,  שיאים 
גמר ושלל מדליות. פתחנו השנה קבוצות נשים 
כמהות  והן   ) מאמנט   ( ובכדורשת  בכדורסל 
הבאה  הלימודים  בשנת  חדשות.  למצטרפות 
בוקר  שדה  באגן  ספורטיבית  פעילות  נגביר 
בן  במדרשת  החדש  הספורט  אולם  באמצעות 
גוריון. נוסף על כך התווספו חוגי ספורט חדשים 
לפעוטות  המיועדים  וספידאיט  קונטקידס   -
חדשות  יישוביות  קבוצות  צעירים.  וילדים 
העצמית  ההגנה  ותחום  יישובים  בעוד  נפתחות 

מתרחב גם הוא.

כי  לבשר  שמח  אני  ההעשרה  חוגי  במסגרת 
ותפעיל  המתנ"ס  לצוות  מצטרפת  יצחק  עופרה 
ימשיכו  והמדעים  התיאטרון  לילדים.  ציור  חוג 
יצטרפו חוגים חדשים  ואליהם  לעבוד במרץ רב 

של שומרי הגן ובלונאות.
ההרשמה לפעילויות בעיצומה, חוברות החוגים 
חולקו לתיבות הדואר ובאתר מועצה הן מופיעות 
להירשם  ורצוי  ניתן  האתר  דרך   ,pdf כקובץ 

לחוגים. 
ולצאת  עניין  תחום  לבחור  אתכם  מזמין  אני 
למסע מרתק ומעצים של פיתוח יכולות אישיות 

וחברתיות.

דרור הראל
מנהל המחלקה לספורט והעשרה
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אדם, מקום

אני מכיר את מנשה מאז היינו נערים בני 18. הגענו 
עולמות  משני  ח',  לנגב  גרעין  במסגרת  לרביבים 
שונים לחלוטין. אני -  "ילד טוב ירושלים" שנותק 
מסינר אמו, ומנשה -  חקלאי בנשמתו ובמהותו. 
ומושבניק,  מושבניקיות  שתי  של  כאחיהם 
את  המבלה  כילד  כבר  לחקלאות  מנשה  התחבר 
שאנשי  בתקופה  המושבים,  בשדות  חופשותיו 

המושבים היו עובדי אדמה ולא עובדי נדל"ן. 
לבי"ס  הגיע  שמנשה  פלא  לא  כזה  רקע  עם 
קיבוץ  עם  הקשר  נוצר  שם  בנהלל.  החקלאי 
ספר  בתי  תלמידי  לגייס  באו  כאשר  רביבים, 
הגיע  מנשה  לנגב.  התיישבות  לגרעיני  חקלאיים 
לקיבוץ כחקלאי בשל, וכבר ביום הראשון לעבודה 
קיבל טרקטור שהיה פסגת השאיפות של כל בן 
הייתה  החקלאות  כאשר  תקופה,  באותה  גרעין, 

ליבת ההתיישבות הקיבוצית.
באותן שנים שירות צבאי בנח"ל כלל גם תקופות 
של עבודה חקלאית ברביבים ובהיאחזות הנח"ל  

"קציעות". 
"שלחו  מנשה,  מספר  מהצבא",  "כשהשתחררתי 
למרבה  חקלאי.  מדריך  להיות  לקציעות  אותי 
מלאך  דה  יואל  היה  החברתי  המדריך  האירוניה 

ז"ל..."
לרביבים.  חזרתי  בקציעות  שנתיים  "לאחר 
לעבוד  התבקשתי   - ימים  באותם  כמקובל 
במטבח באופן זמני. לאחר מספר שבועות ביקשו 
שאעבוד 'עוד שבוע' ולבסוף רכז העבודה  הבטיח 
היכן  לעבוד  אוכל  במטבח  שנה  אשלים  שאם  לי 
שארצה. "ביקשתי לעבוד ב"ניסיונות" )כך נקראה 

תחנת הניסיונות, שהייתה אז ברביבים(.
ובהמשך  מנשה חזר לעבוד בשלחין לגדל פלפל, 
מרכז  אליו  פנה  ואז  השלחין,  ענף   את  ריכז  אף 
שיצא  הפלחה  מרכז  את  להחליף  דאז,  המשק 

ללימודים.
מנשה - בניגוד לרצונו, נכנע ללחצים וקיבל עליו 
כאחת  לי  זכורה  הזאת  "התקופה  המשימה.  את 
התקופות היותר קשות, מבחינתי האישית. בגלל 
חיל(,  ברור  קיבוץ  ע"י  היו   )השטחים  המרחק 
ארגנו את העבודה כך שהצוות יצא בארבע בבוקר 
מרביבים וחזר בשמונה בערב. למחרת הצוות נח 
וצוות אחר נסע במקומו. כמובן שמרכז הענף לא 
אשתי,  זהבה,  עת  ובאותה  המנוחה  מיום  נהנה 
הבנות  את  להשכיב  הילדים  בתי  בין  התרוצצה 

אדם, מים, קרקע וטכנולוגיה – מנשה לוי

הקטנות בלינה המשותפת."
לר"ם  מנשה  חזר  מהפלחה 
שדה(,  משאבי  רביבים  )שטחי 
וזוכר  הרדוף  מיכאל  עם  לעבוד 
את התקופה הזאת לטובה. ר"ם 
גדולה.  פיתוח  בתנופת  הייתה 
בדחיפתו  ומנשה,  מיכאל 
הבלתי נלאית של מרכז המשק 
דאז, יוחנן שביט ז"ל,  עסקו הן 
בפיתוח  והן  השוטפת  בעבודה 
ביוב  מי  מאגר  חפירת  שכלל 
ההשקיה  תשתית  וכל  חדש 

הקשורה בו.
הפרק הבא היה פרק הלימודים 
ב"קורס הגבוה" בסמינר אפעל.  
המאוחד"  "הקיבוץ  תנועת  ע"י  הוקם,  הקורס 
וניהול  הנהגה  לתפקידי  חברים  הכשרת  לצורך 
קיבוצי"  "מנהל  תקופה  אותה  ברוח  בקיבוצים. 

עסק גם בענייני כלכלה וגם בענייני חברה.
מורה  לנו  "היה  מנשה,  מספר  קורס",  "באותו 
אילן  בר  מאוניברסיטת  וסטטיסטיקה  לכלכלה 
והכיר  באוניברסיטה  לסיור  אותנו  לקח  והוא 
שהמחשב  בתקופה  זאת  המחשבים.  את  לנו 
והמחשב  האישי עדיין היה  היה בגודל של חדר 
לנושא  מנשה  את  "הדליק"  הסיור  בחיתוליו". 

המחשוב, "רכשתי לעצמי מחשב "קומודור".
פעלו  שוב  הקיבוץ  לחצי  ימים,  באותם  כמקובל 
לחזור  מנשה  התבקש  לימודיו  תום  לפני  וקצת 
העבודה  רכז  של  תפקיד  את  ולמלא  לקיבוץ 
בפתרון  התמצה  התפקיד  של  "עיקרו  ברביבים. 
הילדים".  בבתי  הפסקה  "החלפות  של  בעיות 
היום  קטן:  הסבר  אוסיף  אותנו,  ש"איבד"  )למי 
זה נשמע מוזר אבל צריכים לזכור שבאותם ימים 
הייתה לינה משותפת והילדים שהו בבתי הילדים 
באה  לא  שכירה  עבודה  ביממה.  שעות   20   - כ 
בחשבון ומה שלא כיסו המטפלות נאלצו להשלים 

ההורים, שנשלפו ממקומות עבודתם(.
מחשוב  החל  תקופה  באותה  לר"ם.  חוזרים  שוב 
אהבתו  את  לשלב  היה  יכול  ומנשה  ההשקיה 
ריכז  גם  מנשה  בשטח.  עבודתו  עם  למחשבים 
את הענף עד שהגיע תורו של חבר משאבי  שדה. 
מחליף  מרכז  עם  לעבוד  קל  יהיה  שלא  צפיתי 
"לא הסתדרתי עם מי שהחליף אותי בריכוז ר"ם 
הפלסטיק  הזרק  במחלקת  להשתלב  וניסיתי 
אופק  שום  ראיתי  לא  שם  "רביב".  מפעל  של 
להתקדמות אלא להישאר פועל פשוט. במקביל 
ביקשו ממני להיבחר למזכיר שני. זה היה ניסיון 
דבר  לשניים,  המזכיר  של  העומס  את  לפצל 
במקומות  גם  לעבוד  מהם  אחד  לכל  שיאפשר 
אחרים. על אף חששותיי  נעניתי לאתגר וכיהנתי, 

תחילה עם ניצה ואח"כ עם טליה."
"לקראת סיום תפקידי במזכירות פנה אלי יואל דה 
מלאך ז"ל וביקש ממני לעבוד בתחנת הניסיונות. 
הייתה לי היכרות מוקדמת עם מה שעושים שם 
ועם האנשים וזאת מהיכרות רבת שנים עם יואל 
ועם גיזי )משה שגיא ממשאבי שדה( שהיה חוקר 
ומהשתתפות  בר"ם,  יחד  עבדנו  ובזמנו  בתחנה 
בניסיונות שהתחנה ערכה בר"ם על מנת למצוא 

גידולים מתאימים לחווה".
שנות   30 בת  ההקדמה  נסתיימה  הזה  "במהלך 
עבודה ונשיאה בתפקידים והחלו 23 שנות עבודה 

במקום שרציתי להגיע אליו לפני  27 שנים..."
"באותה תקופה התפטר האיש הטכני של התחנה 
והייתי  מסודרת  חפיפה  לי  שהעביר  מבלי  ועזב 

צריך ללמוד הכול מבראשית". 
"הסתגלתי במהירות ומצאתי  את מקומי. עובדה 
מכל  ונהניתי  שנים   23 במשך  שהתמדתי  היא 
רגע, זאת למרות התובענות של העבודה. למדתי 
המון דברים חדשים שלא הכרתי: תפעול ובקרת 
חממות, חדרי קירור מבוקרי לחות, בקרי השקיה 
עולם  בקיצור  מווסתים.  גידול  וחדרי  ודישון 
האינטרנט  עם  היכרות  עשיתי  גם  שם  ומלואו. 

שהיה אז בחיתוליו". 
תובענית  הייתה  העבודה  אמרתי  שכבר  "כפי 
השנה  בפסח   .24/365 מענה  לתת  ונדרשתי 
כתבתי  בעמוד הפייסבוק שלי: "יצאתי מעבדות 
שנים  מזה  הראשון  החג  היה  זה  כי  לחירות" 
בנסיעות  אפילו  לכן,  קודם  לתחנה.  נסעתי  שלא 
לחו"ל נאלצתי לקחת מחשב נישא ולפתור בעיות 

ממערות  בגיאורגיה או ממסע בויאטנם".
הפרישה קשה למנשה. "אני איש של מחויבות." 
5:30 כבר הייתי מול מסך  הוא אומר "כל בוקר ב 
הזאת  והמחויבות  תקין  שהכל  לוודא  המחשב 

חסרה לי." 
'"מחויבויות".  בלי  להמשיך  יכול  לא  מנשה  אבל 
המטאורולוגיות  התחנות  "חמשת  להיום:  נכון 
שבאזור שלראשונה שבהן, בתחנה, השגתי מימון 
שהוקם  הקיבוץ  של  אינטרנט  אתר  מהקק"ל. 
מהמועצה  מימון  שהשגתי  לאחר  ביוזמתי 
להקמתו. אני מנסה  לנכנס לנעליו של גיא סולמון  
בתפעול הסיב האופטי. מצלם ציפורים להנאתי. 
ב"בית  ג'  יום  למבוגרים:  ההרצאות  את  מתפעל 
מדברית.  לחקלאות  במרכז  ה'  ויום  המאושר" 
על  אחראי   . במועצה  המבוגרים  טיולי  תפעול 
חירום(.  לשעת  )משק  במל"ח  המים  נושא 
כשהייתי  מעגל:  סגירת  רואה  אני  הזה  בתפקיד 
המצור,  בתקופת   ,1948 שנת  של  בירושלים  ילד 
השתמשו  המים'.  מחלקי  ב'גדוד  היה  שלי  אבא 
הבתים  בחצרות  גשמים  מי  לאגירת  בבורות  אז 
ואנשים  במכליות,  מים  חילקו  אלה,  וכשאזלו 
הגיעו עם פחים לקבל את הקצבת המים שלהם. 
מי  באספקת  שיבושים  ישנם  כאשר   – כיום 
מכליות  עם  מגיעים  אנחנו  לישובים,  שתייה 
אמנם  לתושבים.  מים  ומחלקים  לישובים  מים 
מעגל".  סגירת  זאת  בכל  אבל  מודרניים  בתנאים 

אכן – "איש אשכולות".
סיפור  דרך  מנשה  מביא  שלו  מאמין"  ה"אני  את 
אישי: "פעם כשעסקתי בנושא ה ADSL )אינטרנט 
מינה  'מי  חבר:  לי  אמר  טלפון(  קווי  באמצעות 
אותך לטפל בזה?' אמרתי לו: אף לא אחד מינה 
אותי. פשוט הרגשתי צורך ויזמתי.  אותו דחף היה 
לי כשיזמתי את כרטיס הנסיעה החופשי ב"אגד" 
לחברים,  אישיים  אשראי  כרטיסי  חלוקת  ואת 
רוצה  אתה  אם  לרביבים.  אינטרנט  אתר  והקמתי 
לעשות משהו, אל תחכה שימנו אותך, אלא תיזום 

ותבצע, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח".

מנשה לוי מצלם באתיופיה   צילם: דובי קלעי

פינת הגינון המדברי

דרכי הפצת הזרעים

פריחת הצבר

חודש אוגוסט מועט בפריחה, אך למרות זאת, זה 
כשהבריזה  השקיעה  לפני  אחה"צ  לצאת  הזמן, 
דוחפת את הלחות מזרחה, ללקט זרעים ולשמרם 
באביב,  הפריחה  לאחר  סתיו.  הנבטות  לקראת 
לפרי  הופך  המופרה  הפרח  מרץ-מאי,  בחודשי 
זרעים  אלפי  או  הרותם  כמו  אחד  זרע  המכיל 
גדלים,  אינסוף  יש  לזרע  הפרג.  כמו  קטנטנים 
אליו  ההפצה  לצורת  בהתאם  ומרקמים  צורות, 
הסתגל. כאמור, הזרע הוא מה שמבטיח את המשך 
ראשית  קריטי.  הוא  גורלו  כן,  על  הצמח,  שושלת 
עליו להתחמק מטורפי זרעים רעבים כמו ציפורים, 
לנישה  ולהגיע  לפוץ  עליו  שנית,  ונמלים.  גרבילים 
ושנישה  הגשמים  עד  מוגן  יהיה  שם  מתאימה 
שהזרע  כדי  מים  מספיק  אגירת  תאפשר  זאת 
מקשים  הקיצוניים  התנאים  במדבר  ויגדל.  ינבוט 
כי לא כל חורף יש מספיק גשם לנבוט  שבעתיים 
עצמית:   )1 הפצה:  דרכי  מספר  לצמחים  ולגדול. 
הזרע,  את  להפיץ  פנימי  במנגנון  משתמש  הצמח 
דוגמה לזה היא האפונה: כשהתרמיל מתייבש, הוא 
מתפוצץ והזרעים עפים לכל עבר .2( הפצה על ידי 
הרוח: זרעים קלים, בדרך כלל עם ציצית או מצנח 
האם.  מצמח  רחוק  שנופלים  עד  ברוח  מרחפים 
ה"סבא" הכדורי של הסביון מורכב ממאות זרעים 
עם ציצית שעפים עם הרוח.  3( שלושה דרכי הפצה 
על יד בעלי חיים: א. זרעים טעימים שמושכים בעל 
ומטילים  הזרע  את  שאוכלים  ציפורים  כמו  חיים 
אותם עם הלשלשת במקום אחר.  זרע השיטה לא 

ינבוט אלמלא עבר מערכת עיכול של ראם, צבי או 
גמל. ב. הפצה של זרעים שנדבקים לבעלי חיים )או 
גרביים של בני אנוש(. ג. צמחים שזרעיהם נאגרים 
נובטים.  מאלה  וחלק  מכרסמים,  או  נמלים  יד  על 
רק  לא  הוא  הצמחים  בעולם  והעניין  שהיופי  כך 
בפריחה – צאו לגלות בגינה או בטבע את העולם 

המרתק של הזרעים.

 Opuntia  – צבר  המדברי:  הצמח  פינת 
Prickly-pear,"אגס קוצני" הוא  הצבר, ובאנגלית 
אחד מהסמלים הכי מזוהים עם ישראליות, למרות 
הצחיחים  באזורים  בעיקר  הצמח  של  שמקורו 
באיי  מינים  כמה  שיש  למרות  החדש,  בעולם 
ענקיים.  צבים  ידי  על  נאכלים  הם  שם  גלפגוס, 
  .)Cactaceae( הצבר הוא סוג במשפחת הצבריים
הצבר  המים.  את  "צובר"  שהוא  משום  כך  ונקרא 
המדעי  השם  את  וקיבל  ה16  במאה  לספרד  הגיע 
העולם,  לכל  הופץ  הוא  ומשם  הודי"  פיקוס 
רובנו מכירים  ובמספר מדינות נחשב למין פולש. 
את הצבר המצוי שפרותיו מבשילים בימים אלה, 
עם  ומשונים  שונים  מינים  כ200  עוד  לסוג  יש  אך 
קוצים מאיימים. לכולם 2 סוגי קוצים: האחד ארוך 
כסיב  מיקרוסקופי   )Glochid( קוץ  והשני  ודוקר, 
שבמגע  אלפים,  של  במצבורים  הפרי  על  זכוכית 
לרוב  מהדעת.  הוציא  יכולים  אדם  לשון  או  יד  עם 
קוציהם,  בגללי  פרטי  לגינון  בהם  משתמשים  לא 
מרשים  וצורות  גדלים  מגוון  הצבר  למיני  אך 

זה  מגוון  לראות  אפשר  מרהיבה.  פריחה  ולכולם 
בנוי בקיבוץ שדה-בוקר שם יש אוסף של צברים 

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

ציפורימפו 

הפלישה מהודו
מפקחי  טלפון  בשיחות  כשנתיים  לפני  התחיל  זה 
רשות הטבע והגנים ומתושבי היישובים ברמת נגב: 
"זיהיתי אתמול  ביישוב שלי",  מיינה  היום  "ראיתי 
אלו  שיחות  היו  לרוב  הדלק".  בתחנת  מיינות  זוג 

מלוות בחשש שמא מדובר ב"פולש" זר ומסוכן. 
אולי  אבל  פולש.  מין  אכן  היא  ההודית,  המיינה 
לפני שאנו מוציאים חוזה על ראשה כדאי להבהיר 
שהמונח "פולש" עושה אי צדק מסוים לציפור. אכן 
המיינה אינה ציפור טבעית בנוף הארצישראלי, על 
הפרטים  ראשוני  המדברי.  בנוף  וכמה  כמה  אחת 
בגני  מהצפארי  מכלובים(  שוחררו  אולי  )או  ברחו 
יהושע והתבססו בתל אביב בשנות התשעים. כיון 
אבולוציונית(,  מבחינה  )מוצלח  סתגלן  מין  שזהו 
בסביבתו  להסתדר  כיצד  למד  הוא  מאוד  מהר 
החדשה, והתבסס ברחבי הארץ, מצפון הארץ ועד 
אילת. יכולת למידה מהירה ותכונות מסוימות כגון 
אגרסיביות ושתוף פעולה בין פרטים עזרו למיינה 
לפרוש את תחומי תפוצתה )לפעמים תוך דחיקת 
"פולש".  המונח  נובע  מכאן  אחרים(.  ציפורים  מני 
לא נראה לי שהייתה למיינות תכנית פלישה זדונית 

תוך השתלטות עוינת על חבלי ארץ ישראל.
מין  התבסס  זאת  למרות  באסיה.  המיינה  מקור 
האי  בחצי  גם  מכלובים(  שברח  אחרי  )תמיד  זה 
האיים  באירופה,  שונות  מדינות  אוסטרליה,  ערב, 
במקומות  ועוד.  אפריקה  דרום  קנדה,  הקנריים, 
כנראה  אצלנו  חורמה.  עד  בהם  נלחמים  אחדים 
כבר  מבוססת  האוכלוסייה  הרכבת.  את  פספסו 
מסוימות  שבארצות  ולמרות  הארץ  חלקי  ברוב 

ידי  על  )הוכנסה  מסוכנת  למזיקה  נחשבת  היא 
האו"ם לרשימת 100 המינים הפולשים המסוכנים 
והמזיקים ביותר בעולם.( אצלנו בארץ אסור ללכוד 

או לצוד אותה.
ברמת נגב כבר ניתן לראותה )ובעיקר לשמוע את 
שירתה המצלצלת( בכל היישובים, מפתחת ניצנה, 
דרך אזור משאבי שדה ועד למצפה רמון. לאחרונה 

אף נצפו במכתש רמון. 
לעשות  ניתן  האם  אותי  שואלים  רבים  תושבים 
כעת,  זה.  על  לענות  מאוד  לי  קשה  בנדון?  משהו 

כמעט  זה  ומבוססת,  גדולה  כה  כשהאוכלוסייה 
לשמור  צריכים  אנו  דעתי,  לעניות  אפשרי.  בלתי 
יכנסו  ולא  הישובים  בתחומי  יישארו  המיינות  כי 
לשטחים הטבעיים במדבר. כך לפחות נוכל לשמור 

על הציפורים המדבריות שלנו.
הססגונית  משירתן  ליהנות  אפשר  בינתיים 
חששניות  לא  ציפורים  אלו  אחריהן.  לעקוב  ואף 
הפעילות בחברה ולכן תמיד מביאות איתן "אקשן" 

ונותנות לנו הצצה מעניינת לעולם הציפורים.
           מידד גורן

מיינה מצויה

"אם אתה רוצה לעשות משהו, אל תחכה שימנו אותך....." - גיצי )גדעון( פרידברג משוחח עם מנשה לוי



עצים 
להסקה ולקמפינג

לפרטים נוספים: שלום מלכה 050-3134422
 shalom.camp2go@gmail.com  |  כפר רתמים

 עצי אלון, עצי ליבנה, עצי אירון
 עץ מבוקע יבש ללא כימיקלים

wood peles ,ציוד ואביזרים לקמינים, בריק עץ 
 קערות אש ואביזרים להדלקת מדורה

 חומרי בעירה ותוספים למעשנות, מנגלים וטאבונים

מבצע 
קיץ


