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מרחבי המועצה

      

לוכדים גמלים משוטטים
המועצה האזורית רמת הנגב החליטה להילחם בתופעת הגמלים המשוטטים שגורמים לתאונות קטלניות בכבישי הנגב. בתחילת 

החודש, במבצע מיוחד, נלכדו שישה גמלים משוטטים ועשרות מפגינים חסמו את צומת הנגב במחאה על התאונות הקטלניות

השגחה  וללא  בחופשיות  המסתובבים  הגמלים 
בכבישי הנגב גרמו בעבר לתאונות קטלניות.  בש־

בוע שעבר נהרג תושב ירוחם כשהתנגש בגמל ובסך 
הכול נהרגו בכבישי הנגב 12 נהגים, תושבי האזור 
שהתנגשו בגמלים.  במועצה, החליטו לעשות לזה 
סוף לפני התאונה הבאה ובשיתוף עם שוטרי מרחב 
הנגב, אנשי משרד החקלאות, ופקחי הסיירת הירו־

יצאו למבצע שבמהלכו לכדו עדר של שישה  קה, 
גמלים, ששוטטו ללא בעליהם בשטחי אש בתחום 
המועצה,  ידי  על  מומן  הלכידה  מבצע  המועצה. 
שהחליטה להילחם בתופעת הגמלים שמשוטטים 

סמוך לכבישים ומסכנים את חיי הנהגים.
אז, איך עושים זאת בפועל אתם שואלים? פשוט 
מאוד. לאחר שמאתרים עדר גמלים, מובילים אותו 
באמצעות מחסומים אל המשאית. אם הגמל מתנגד, 
קושרים את רגליו ובעזרת מנוף מיוחד מעלים אותו 
אל תוך הקונטיינר. האמת לא כל-כך פשוט ולמרות 

זאת המבצע הוכתר בהצלחה.  

באמצעות המשאית מובלים הגמלים לאתר הסגר, 
שם דואגים להם עד שבעליהם ישלמו קנס כספי על 

כך שלא פיקחו על העדר. 
ראש מועצת רמת נגב, שמוליק ריפמן, הסביר כי 
המועצה יצאה למבצע כדי להסיר את האיום הזה על 
הנהגים בכבישים: "אנחנו לא יכולים להסכים להפ־

קרות הזו בה גמלים הורגים בני אדם. כבר שנתיים 
אני נאבק על מנת להסיר את האיום הזה מהכבי־

שים ואני מקווה שהמבצע הזה לא יהיה חד פעמי, 
אלא שייערך לפחות כל עשרה ימים. זוהי חובתנו 

כרשות להגן על תושבנו הנוסעים בכבישים".
מלבד הקנס הכספי שהוטל על בעל העדר בגין 
ההוצאות הכרוכות במבצע, ייפתח נגדו תיק פלילי 

והוא ייאלץ לשלם קנסות.
בשבוע שעבר כאמור, בלילה שבין שבת לראשון, 
נהרג ויורל ישראל קרפלץ, תושב ירוחם שהתנגש 
מכן  לאחר  שעות   24 חובב.  לרמת  סמוך  בגמל, 
הנגב,  בצומת  מהמועצה  תושבים  עשרות  הפגינו 
במחאה על כך שגמלים רבים משוטטים באזור ללא 
וגמלים  "פרות  דרכים.  לתאונות  וגורמים  השגחה 
מסכנים את חיי הנהגים, ואי אפשר להמשיך לחיות 
הם  "הגמלים  רביבים.  מקיבוץ  קורין  אמרה  ככה," 
הקמפיין  את  המוביל  ריפמן,  אמר  השקט,"  הרוצח 

נגד הגמלים המשוטטים.

צרו קשר
גם אתם שותפים.

סיפורים מעניינים, דעות אישיות, תמונות או כל דבר 
שעולה לכם לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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ברמה"  "נגב  הנגב  רמת  של  הווידיאו  למגזין   •
וי  די  מצלמות  בעלי  חובבים  צלמים  דרושים: 
להתנדב  המעוניינים  האזור  מכל  דיגיטליות,  או 

לצילומי המגזין.
לצילום  מקצועיות  הנחיות  יקבלו  המתנדבים 

כתבות ויהוו חלק בלתי נפרד מצוות המגזין.
מתנדבים שיתחייבו להתנדב לצילום המגזין יו־
כלו להשתתף בסדנאות מקצועיות לצילום, ערי־

כה, תחקיר ובימוי בתשלום סמלי, בהדרכת ערוץ 
"מכאן", במרכז הארץ. 

אילנית-  עם:  קשר  ליצור  ניתן  נוספים  לפרטים 
 052-3909473

השני  הכנס  מציג:  'נגב'  הבין-תחומי  המרכז   •
לאקלים הנגב

במרכז    2008 ביוני   26 ה'  ביום  יתקיים  הכנס 
הבין-תחומי 'נגב' במדרשת שדה בוקר, בין הש־

עות 17:00 – 10:00
נושאי הכנס: בין שמיים וארץ- החזאי, נביא או 
מדען?, המשקל החדשותי של מזג האוויר, תח־

זית מזג האוויר כגורם בשיקולי פעילות כלכלית 
וקהילתית, תחזית מזג האוויר בשיח הוירטואלי 
בצריכת  והיבטים  וטוקבקים)  פורומים  (בלוגים, 
האקלים  שינוי  לנוכח  הציבור,  ידי  על  התחזית 

הגלובלי.
הכנס, בהשתתפות חזאי רדיו וטלוויזיה, חוקרים, 
ומנהלי אתרי מזג אוויר ברשת האינטרנט. הכני־

סה בתשלום.
לפרטים: עזרא פימנטל וחנה סיוון, מרכז הבין-

תחומי 'נגב', במדרשת שדה בוקר.  טל- 6532897, 
050-2050546

ו"רמון".  "נפחא"  בכלא  התנדבותית  פעילות   •
ביוזמת מנהל כלא נפחא נעשתה פניה למועצה 
שלנו, לגייס ולעודד מתנדבים מתושבי המועצה 
הא־ בקרב  העשרה  ופעילות  חברתית  לפעילות 

סירים הפליליים בכלא נפחא וכלא רמון. מטרת 
הפעילות לחשוף את האסירים אל הצד היפה של 
החברה, אל החלק של הנתינה ללא ציפייה לת־

מורה חומרית, ולהדריכם במגוון תחומים.
לפעילות  להירתם  המעונינים  המועצה  תושבי 

חשובה זו, מתבקשים ליצור קשר עם המתנ"ס.
שעות פעילות 13:00-19:00, 8:00-12:00       

 08-6564161/2

שנים  שלוש  לפני  יצאה  רמה,  תרועה  בקול 
הובטח  אז  הנגב.  לפיתוח  האסטרטגית  התוכנית 
הנגב  את  להפוך  הוא  התכנית  של  יעודה  כי  לנו 
כלכ־ מפותח  ועסקים,  אוכלוסיה  מושך  לאזור 

לית, המציע איכות חיים וחווית מגורים ומאפשר 
קיומו של מרקם קהילתי מגוון ורב תרבותי. לשם 
כך אישרה הממשלה בחודש מאי 2005 תוכנית, 
המשתרעת על טווח של עשור שנים ונשענת על 

תקציב של למעלה 

מ-17 מיליארד ₪.  המשמעות: 1.7 מיליארד ₪ 
לחוד.  ומעשים  לחוד  שהבטחות  אלא  שנה.  בכל 
שמו־ המועצה  ראש  לאחרונה,  שערך  מבדיקה 

ליק ריפמן עולה כי בשנת 2008 הוקצו 139 מליון 
הנגב  לפיתוח  האסטרטגית  "התוכנית  בלבד.    ₪
הנגב,  לפיתוח  לשר  ריפמן  כתב  לטמיון",  ירדה 
יעקב אדרי במכתב חריף שהעביר לידיו בתחילת 
החודש: "המשרד לפיתוח הנגב בראשותך, הצליח 
למסמס את החלטת הממשלה לפיתוח הנגב, תוך 

כדי סטייה גדולה מהתוכנית עליה החליטה הממ־
שלה והעברת תקציבים באופן לא מקצועי". לד־

ברי ריפמן, האחריות כולה מוטלת על השר אדרי: 
"אופן ניהול התקציב על ידי המשרד לפיתוח הנגב 
והגליל יחסל לחלוטין את התוכנית כבר בשנה זו 
לאדרי  וקרא  ריפמן  כתב  הבאה",  בשנה  ובוודאי 
לפיתוח  התקציב  בו  ולמסלול,  למקורות  לחזור 
בספר  הממשלה  להחלטות  בהתאם  יוקצה  הנגב 

התקציב, זאת על מנת שינוצל כבר השנה.

לאן נעלמה התוכנית לפיתוח הנגב?
במועצה האזורית רמת הנגב לא מבינים לאן נעלמה התוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב, אותה אישרה 
הממשלה לפני שלוש שנים. ריפמן לשר לפיתוח הנגב: "בגלל התנהלות משרדך, התוכנית ירדה לטמיון"

בשעות  הנגב  כבישי  על  נוסע  אזרח 
הערב המאוחרות. כל רצונו להגיע הבי־

תה בשלום. 
לא  הוא   האחרונה  השבת   במוצאי 
הגיע. בדרכו עמד גמל. המפגש ביניהם 

היה קטלני.
סוף טרגי לסיפור ידוע מראש. 

תופעת הגמלים המשוטטים על כבי־
כולל  יומנו  יורדת מסדר  אינה  שי הנגב 
אי־ מבצעי  על  מתפשרת  בלתי  דרישה 

התחייבה  כשהמועצה  גמלים  של  סוף 
מנת  על  אלה  מבצעים  במימון  לסייע 
הפרק  על  לא תעמוד  שסוגית העלויות 
אנו  כי  הרלוונטים  לגורמים  הודעתי   .
משוט־ גמלים  איסוף  למבצעי  מצפים 

טים בתדירות גבוהה וכי אנו גם דורשים 
להכות את בעלי הגמלים בכיסם על מנת 
להרתיע. לדאבוננו קצב הטיפול בנושא 
לא מנע את התאונה הטרגית בה קיפח 
תושב ירוחם את חייו. אני קורא לכולכם 
לא לוותר ולא להתייאש ולהתקשר למ־

שטרת ישראל בכל עת שאתם נתקלים 
בגמל משוטט בסמוך לכבישים.

שבפתח  הביכורים  חג   – חד  ובמעבר 
הוא הזדמנות נוספת לציין להכיר ולהו־

קיר את העשייה החקלאית ברמת הנגב 
שעומדת בשורה הראשונה של הפיתוח 
החקלאי בישראל. לרבים מתושבנו הח־

קלאות היא גם הפרנסה, ולנו כאזור היא 
מקור גאווה.

לחקלאי  הצטרפו  האחרון  בעשור 
הקיבוצים והמושבים גם חקלאי החוות 
בדרך היין שמציינים השנה עשור ואשר 
החקלאי  לפן  תיירותי  מימד  הוסיפו 
האי־ הירקות  לשלל  בנוסף  וכך  באזור. 

כותיים ליצוא ולשוק המקומי נוספו גם 
ששמען  גבינות  ויצרני  יקבים,  כרמים, 

כבר יוצא למרחקים. 
ברכה  שיראו  החקלאים  לכל  נאחל 

בעמלם ולכולנו חג ביכורים שמח.

שמוליק ריפמן, ראש המועצה

מבצע ברמהדבר ראש המועצה:

קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... קצרים... 

גליה מאור, מנכ"לית בנק לאומי ו- 15 חברי הנהלה בכירים של הבנק ביקרו בשבוע 
שעבר ברמת הנגב. בכירי הבנק החלו את ביקורם בחוות נאות, משם המשיכו למבנה 

המו"פ החדש לארוחת בוקר ולהסברים על המחקרים בתחומי החקלאות וניצול מקורות 
המים ברמת הנגב. בהמשך ביקרו בכפר עדיאל באשלים, יצאו לטיול ג'יפים ולקינוח 
שתו את היין של אלון צדוק ושבעו מארוחת צהרים טעימה אותה בישל עבורם ראש 

שמוליק ריפמן מעניק שי צנוע ממוצרי האזור המועצה שמוליק ריפמן, בכבודו ובעצמו
לגליה מאור מנכ"לית בנק לאומי



            
המועצה מרחבי
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בארותיים חאן הראשון: ובמקום
במקום בארותיים הנגב: חאן רמת האזורית המועצה בשטחי מצויים בארץ המובילים הקמפינג מעשרת אתרי שלוש מפה: אתר

העשירי במקום נגב הר כרמי וחוות השלישי במקום נגב חי לילה חניון הראשון,

חופשה שמחפש למי מצוין פיתרון הם קמפינג אתרי
 90 את ריכז מפה אתר סביר.  במחיר  חווייתית  משפחתית
לטבע וקרוב בסיסי זול, לינה פתרון המציעים הלילה חניוני
מפתי־ לא ביותר. התוצאות העשרה המומלצים את ודירג -
ביותר האתרים המומלצים עשרת שלוש מתוך אותנו. עות

המועצה. בשטחי הם
רמת פי על עסק בית לכל  ניתן אגב,  המשוקלל הציון
ויציבות ואווירה ושירות, תמורה למחיר יחס המקצועיות,
על בסיס נעשתה המומלצים המקומות קביעת לאורך זמן.
בעצמם, בשטח המבקרים מפה, אנשי של מקצועית בדיקה
אלפי מעשרות המתקבלים והמלצות דירוגים עם בשילוב

מפה. באתר המנויים הגולשים
נגענו: לא

הראשון: במקום
אקולוגי מרכז - בנגב בארותיים חאן

לטעום הנדרשים את התנאים האקולוגי מספק התיירות מרכז
בר־ או גבי גמלים על המדבר טיולי להציע: שהמדבר יכול מה את
(וכרוכים בתשלום ימים כמה ועד שעות מכמה שטח נמשכים כבי
האוהלים, משלושת באחד ומזרונים מחצלות גבי על הלינה נוסף).
שנ־ מקסימות בקתות משמונה באחת או אנשים, 15 עד המכילים
השירותים וה־ מהבית. המצעים צריך להביא את ומבוץ. בנו מחמר
בוקר ארוחת כולל האירוח הלנים. לכל משותפים הנקיים מקלחות
שונות. ליליות ופעילויות חאפלות במקום לערוך גם ואפשר וערב
ולהשת־ תשלום, שליד ללא בחורשה אוהלים מהבית להקים ניתן

שבמקום. הפיקניק ובשולחנות בשירותים זורמים, במים מש

לא  3 גיל עד ילד לילד. ש"ח  150 למבוגר,  ש"ח  190 מחיר: 
משלם.

השלישי: במקום
נגב חי לילה חניון

לינה מציע  רביבים בקיבוץ חי-נגב האקולוגי המדברי הפארק 
משו־ לינה הלנים גרים במבנה וזולות. בדואים, מבני בוץ באוהלים
ומ־ מקלחות מטבח, ומזרונים. לרשותם עומדים מחצלות ובו תף
חשמל. ושקעי מים זורמים חמים וקרים, תאורה משותפים, קררים
מו־ ממבחר ובה בוקר ארוחת וכן לאתר כניסה כולל הלינה מחיר
שמן זעתר, זיתים, ירקות, לבנה, הסאג', על פיתות כמו המקום צרי
זולה על בפינות המתארחים מוזמנים להתרווח צמחים. ותה זית 

למקום שכניהם מחברת וליהנות ומזרונים, מחצלות גבי
לה־ יש וגמלים. יענים דורסים, עופות שועלים, זאבים, -
בתיאום אחר בזמן או ,17:00 השעה לאתר ללינה עד גיע

נוסף. לילה ללון לנשארים הנחה מראש.
בוקר.  ארוחת כולל לילד, למבוגר, 75 ש"ח מחיר: 85 ש"ח

;054-2401150 טלפון 08-6562688, כתובת: רביבים;
 Chai-negev.net :אתר 

 chai-negev@bezeqint.net דוא"ל

העשירי: במקום
הנגב הר כרמי חוות .10

במאהל בצימרים, להתארח ניתן הנגב הר כרמי בחוות
יכולים מרוקאי  בסגנון אירוח במאהל בקמפינג. או  גדול

סמוך ניתן  קמפינג במתחם בו. לסעוד גם וניתן 40 איש,  עד ללון
ושירותים. מקלחות ובו ולהשתמש במבנה אוהלים, 51 עד להקים
בעלי להאכלת  וערב בוקר כל להצטרף מוזמנים החיות אוהבי 
עבו־ ולהזמין לראות בה ניתן בסמוך גלריה עוד שבמקום. החיים

וזכוכית. ויטראז' דות
לילד.  למבוגר, 20 ש"ח הקמפינג: 40 ש"ח מחיר: במתחם

לילד.  שקל למבוגר, 40 ש"ח אוהל מרכזי: 80 ש"ח
שבוע.  בסוף לילות לילות: שני מינימום

למ־ ק"מ מצפון כ-3 ,40 גישה מכביש מצפה רמון, דרך כתובת: ליד
רמון. צפה

;050-4425278 ,050-3325278 טלפון:057-7654871 ,
 karmei_har_hanegev@walla.com :דוא"ל

 www.karmei-han2egev.coo.co.il :אתר

 1989 בשנת החל במולדת ראשון בית מיזם
כתף אשר נתנה הקיבוצית, של התנועה כיוזמה
בא־ עולים, קליטת של החשוב הציוני למאמץ
ראשון כבית הקיבוצי,  הבית פתיחת  מצעות

רבות. משפחות עבור במולדת
אלינו יגיעו סוף חודש מאי, ועד אלה בימים
וכ- הרך גיל בגילאי ילדים  עם משפחות חמש

אנג־ העמים, חבר ממדינות יחידים, עולים 15
וחלק המשפחות חמשת וצרפת. ארה"ב ליה,
והשאר שדה במשאבי יגורו היחידים, מהעולים
מת־ דירות עבורם שהכינו קיבוצים ברביבים,
בישובים. הקליטה רכזי ע"י צמוד וליווי אימות

את העולים ילמדו הקליטה תקופת במהלך
הגדול שיתרונו רביבים, באולפן העברית השפה

עברית. דוברת בסביבה עברית לימוד הוא
בסיורים העולים ישתתפו  ללימודים,  בנוסף
וה־ הארץ להכרת והרצאות סדנאות לימודיים,
וחב־ תרבות בפעילויות וכן הישראלית תרבות

המועצה. וברחבי בישובים רה
בקיבוץ מהווה לעו־ הקליטה חשוב לציין כי
השיתוף בחיי לחשיפה רגילה בלתי חוויה לים

לי־ איכותי חינוך הציונות, ערכי לימוד בקיבוץ,
לכל שאר הקיבוץ, כמו ונגישות למתקני לדים 

החברים.
ומברכת מחבקת הנגב רמת אזורית מועצה

. דבר כתושבים לכל בהם העולים ורואה את

הפרוייקט טוכטרמן, רכזת מירי

במולדת ראשון בית
עולים המועצה ייקלטו בקיבוצי במסגרתו במולדת, ראשון בית פרויקט את הנגב מחדשת רמת אזורית מועצה

שדה ומשאבי רביבים כמהין, בישובים בהצלחה זה פרויקט התקיים בעבר חדשים.

ירושלים את מחבקים
המועצות יו"ר ריפמן, לירושלים. שמואל החודש בתחילת ההתיישבות תצדיע קום המדינה, מאז ביותר הגדול באירוע

ולירושלים" למדינה ומתוך אהבה בהתנדבות זאת עושים בני ההתיישבות " בישראל: האזוריות

ו-60  ירושלים לשחרור שנה 40 חגיגות לרגל
המסו־ את ההתיישבות תחדש התיישבות, שנות
ישראל. ב- 3 בירת - לירושלים לרגל, רת של עליה
מ-54 מועצות צועדים, כ-30 אלף ישתתפו ביוני
ענק בתהלוכת רבים, נוער בני ביניהם אזוריות,

מועצות   54 תושבי ירושלים.  ברחובות מפוארת 
ענק במופע חלק יקחו הארץ רחבי מכל אזוריות

של בגודל ענק מיצגי עם "טדי" באצטדיון
ותזמורות  זמרים רקדנים,  3,000 מטרים, כ-6
הז־ מיטב של והופעות  ומפתיע מרהיב  במופע
הגדולים התהלוכה והמפגן לקיים את כדי מרים,
והערכה המבטאים הוקרה עד היום, שהיו ביותר

ותושביה. ירושלים לעיר
ביש־ האזוריות המועצות יו"ר ריפמן, שמואל
הנפלא את הקשר מבטא "אירוע ההצדעה ראל:
בירתה ובין ומתיישביה אדמתה ישראל, עם שבין
של הרב ערכה את ומדגיש  ישראל  של הנצחית

הה־ בני הבירה. להנצחת העובדת ההתיישבות
לה ומצדיעים לירושלים עולים העובדת תיישבות
מחדשים ובכך השבועות, לחג הסמוך חגה, ביום
לרגל לירושלים של עליה המסורת העתיקה את
ההתיי־ בני חקלאית. כל ביכורים ותוצרת והבאת
בה־ זה, גדול אירוע לקראת פעולה שיתפו שבות

ולירושלים". למדינה אהבה ומתוך תנדבות
של ביותר הגדולה החגיגית, הענק תהלוכת
בה־ הפעמון" מ-"גן תצא היום, עד ההתיישבות
טר־ 30 תזמורות,  צועדים, אלף  30 שתתפות
חקלאיים. וכלים ששופצו היסטוריים קטורים
החינוך מוסדות אזוריות, מ-54 מועצות נציגים
והאיחוד המושבים תנועות בני ההתיישבות, של
ההתיי־ החינוך הנוער",  "עליית נציגי  החקלאי,
תואמות בחולצות יצעדו של"ח, ונוער שבותי

לישראל   60 סמל הצעדה, סמל  מוטבע  עליהן
לירושלים. 40 ו-

בארותיים חאן המוביל בארץ. הקמפינג אתר

לירושלים ההצדעה באירוע ענק מיצגי



      
מרחבי המועצה

      

יום רביעי בבוקר הם קמים מוקדם, לובשים בגדים אזרחיים ומתגייסים לצה"ל לכמה  מדי 
שעות. קבוצה של 10 גימלאים מקיבוץ רביבים מתנדבת אחת לשבוע בבסיס צאלים. מהשעה 
8 בבוקר ועד 12:00 הם מקפלים מדים, מתקנים חורים, תופרים כפתורים ואורזים את המדים 
בקרטונים. זאת ההתנדבות, העזרה הקטנה שלהם למען צה"ל. כבר שנה שהם נוסעים לשם 

בהתנדבות. הצבא דואג להם להסעה הלוך ושוב ולארוחת צהריים בבסיס בטעם צבאי. 
המתנדבים המבוגרים היו בצעירותם לוחמים בפלמ"ח, בהגנה ולחמו במלחמות ישראל. מאז 
חלפו שנים רבות והרבה דברים השתנו גם בצה"ל וגם בחייהם הפרטיים. ולמרות זאת גם עכשיו, 
בגילם המופלג, רוח ההתנדבות עדיין מנשבת בנפשם. "התנדבותם מחזקת את הקשר בין הצבא 
לאזרחים", מספרת ענת לב-רן, מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים במועצה. "הגמלאים מר־

גישים שהם תורמים את חלקם וזאת תחושה שקשה לתאר אותה במילים".
הלוחמים בדימוס, לא יכולים להישאר מאחורי הקלעים. אחת לכמה מפגשים יוצאת הקבוצה 
לסיור בבסיס, צופה בתרגילים צבאיים, נפגשת עם קצינים בכירים בפיקוד דרום וזוכה לסקירה 

על הנעשה באימונים. 
שביזות יום א'? לא תמצאו כאן. חנה רותם מרביבים, מתרגשת בכל פעם שהיא נוסעת לבסיס. 
"לא משנה באיזה גיל, כל אחד צריך לתרום להגנת המדינה. אנחנו עושים את מה שאנו יכולים 
איזה אנשים  ורואה  ואנשי קבע  חיילים, קצינים  נפגשת עם  אני  וזו בהחלט הרגשה מספקת. 

נפלאים יש לנו. זה מאוד מרגש אותי".
הצבא לא נשאר חייב ומעניק להם בחזרה, עם המון האהבה. מדי שנה דואג חיל הלוגיסטיקה 
להעניק להם תעודות הוקרה בערב חגיגי, מארגן עבורם טיול בארץ ובראש השנה ופסח מעניק 

להם הצבא מתנה אישית.

מתגייסים ליום אחד
הם היו לוחמים בפלמ"ח, לחמו במלחמות ישראל ועם השנים ראו איך צבא הגנה לישראל מתחזק ומתחמש. קבוצה של  10 גמלאים 

מהמועצה, לא יכולים שלא להיות חלק מזה. מדי שבוע הם מתנדבים בבסיס צאלים ועוזרים בקיפול ואריזת מדים

4   רמת נגב מס' 128, אייר תשס"ח, מאי 2008 

הזמן  הגיע  כעת  הרבה.  לא  ג'אז?  מוסיקת  על  יודעים  אנחנו  מה 
לשינוי, שאותו כבר החלו לעשות 5 צעירים מהמועצה. זה הזמן 

להיחשף לסגנון מוסיקה שלא הרבה מתחברים אליו.
שנהגו   17-18 בני  צעירים  של  לימודי  כהרכב  התחיל  זה 

להיפגש במתנ"ס של המועצה ולנגן ג'אז. עם הזמן ההרכב 
הפך למקצועי יותר ויותר. עכשיו הגיע הזמן להכיר אותם 
ונגן הבס - דודי יצחקי,  יותר לעומק: המנהל המוסיקלי 
גיטרה  דביר,  גיא   - סקסופון  קפלן,  בועז   - התופים  על 

- נעה מוסרי ועילי גולן, חליל - יואב גולן. 
להופ־ מתכוננים  ומנגנים,  לשבוע  אחת  נפגשים  הם 

היה  מהעניין  "חלק  למפגש.  ממפגש  ומשתפרים  עות 
לפרוס לנגנים סגנונות אחרים של מוסיקה", מספר יצ־

חקי: "התחלנו בדברים בסיסיים ועם הזמן עלינו ברמה 
על  לומדים  אנחנו  ה-40-50.  שנת  בסגנון  קלסי  לג'אז 
המלחינים הידועים, על הסגנונות ויוצרים גם דברים מש־

לנו, מקוריים". 
ויש כבר תוצאות. חברי ההרכב הופיעו במשך שעה וחצי 

המוצלחות  מההופעות  אחת  רמון-  במצפה  הג'אז  במועדון 
שזכתה לשבחים רבים. בקרוב הם יופיעו בשבוע הספר שיערך 

במדרשת שדה-בוקר ובהמשך הם מתכננים מסע הופעות ברחבי 
הארץ. 

ומוסיף:  גיא דביר  ייחודית מאוד ומסקרנת", מספר  ג'אז היא  "מוסיקת 
"מי שמצליח להתחבר למוסיקת ג'אז מתאהב בה מייד. לצערי אנשים עדיין לא 

נחשפו למוסיקה המיוחדת הזאת".

5 צעירים מרמת 
הנגב, יחד עם מנהל 

מוסיקלי, הקימו 
הרכב נגינה למוסיקת 

ג'אז. בקרוב מסע 
הופעות ברחבי הארץ

הרכב
מנצח

יוצאים למסע 
הופעות. חברי 

הלהקה

בדרך ליום מילואים. המתנדבים מרמת הנגב



            
המועצה מרחבי

5   2008 מאי תשס"ח, אייר ,128 מס' נגב רמת

חשופה גבעה על עלתה שנים עשר לפני
לחווה הרא־ והייתה  קורנמל  בנגב משפחת 
הביזנ־ התקופה מאז בנגב שהוקמה שונה

שהפכו  24 חוות הוקמו ועד היום מאז טית.
ובנוסף מתקדמים חקלאות מפעלי להיות
התיי־ פני את תיירותיות ששינו אטרקציות

בנגב. רות
וההי־ הסיפוק הרבה, העשייה בצד אולם
עם להתמודד עדיין החוות נאלצות שגים,
יכולה אינה שהדעת וקשיים  רבות בעיות

לקבל.
פרקליטות פתחה לאחרונה, רק כזכור
היחי־ ההתיישבות כנגד במלחמה המדינה
זאת היין, בדרך החוות כנגד ובמיוחד דים
שהתיי־ החליטה ישראל שממשלת למרות
מדי־ למימוש  אמצעי היא היחידים שבות 

והגליל. הנגב לפיתוח הממשלה ניות
הכנה, ישיבת סיכום של פנימי ממסמך
המדינה בפרקליטות לאחרונה שהתקיימה
לידי והגיע סון, אורית הגב' של בראשותה
החליטה הפרקליטות כי  עולה המתיישבים
לשם ופעולות צעדים של בשורה לנקוט
הליכים ונקיטת אזרחיות תביעות הגשת

בפורום החווה היין. בדרך החוות פלילים נגד
לעתירה ובמקביל  לחכות שלא החליטו 
יצאו הם מנהל מקרקעי ישראל, נגד שהגישו

לממ־ המשפטי היועץ מזוז, מני נגד להפגין
את לחזק הממשלה החליטה בינתיים שלה.
מקר־ למנהל והורתה הקודמות החלטותיה

את תוכניות החוות המ־ קעי ישראל לקדם
90 יום  בתוך ולקיים היין בדרך (24) אוישות

מאוישות(7). לחוות הלא מכרזי הליך
עשור ציון  ולרגל אלה בימים דווקא 
רמת האזורית המועצה החליטה לחוות,
חג – בחג השבועות את מפעלם לציין הנגב
בישרא־ לציבור לאפשר מנת על הביכורים,
המיוחדים מהפרויקטים אחד את לראות לי
ישראלי בכל שמעוררים בנגב, והמוצלחים

גאווה. של רגש
סיורים ללא תש־ 07.06.08 ייצאו בתאריך

באופניים  ברגל הבודדים בחוות לום לביקור
ורכב. בג'יפ

אזורית המועצה  מרחבת ייצאו הסיורים 
16:00 בשעה הנגב רמת

ג'יפים, מטיולי  המבקרים ייהנו היתר  בין
טיול ברכב, + גבינות טיול יין אופניים, טיול
ומ־ ברכב גבינות טיול ברכב, סביבה איכות
החדש- ומהאלבום הלהיטים ממיטב הופעה

גלרון. נורית של נותנים" שהשמיים "מה
בתשלום, כרוכה גלרון נורית של ההופעה

 08-6564161/2 כרטיסים: לרכישת טל':

היין בדרך לחוות העשור חגיגות
השבוע, בניגוד  24 החוות- עשור. מתיישבי יחגגו הנגב, ברמת הקרקע על הראשונה החווה שעלתה לאחר שנים עשר הקרוב, השבועות בחג

המשפטי לממשלה היועץ נגד להפגין יצאו שבעליהן החוות את לחזק הממשלה החליטה המדינה להחלטת פרקליטות

סופו
וראינו המועדון הסתכלנו על שם, "עמדנו
נשא־ קורס. הוא נשרף והכול שעה בתוך איך
לייה סיפרה דמעות, סף על כך, בית". בלי רנו
במשאבי- הילדים בחברת מדריכה דייגי,
שהוקם המיתולוגי "ריץ-רץ" מועדון שדה.
שימש היום ועד  ה-60 כבית-ילדים  בשנות
כליל. נשרף לפעילויות, הנוער חברת את
חש־ קצר הדליקה: סיבת ייהרס. הוא בקרוב

שהתלקח. דליק חומר או מלי
בית- הוא המודרני, בשמו רץ" "ריץ מועדון
דו־ במשאבי-שדה. שנבנה הראשון הילדים
טמונים זי־ בו ובקירותיו גדלו ילדים רות של
הוא המבנה וטובים. ישנים וסיפורים כרונות
אחד שלכל היסטורי ערך בעל סמל של סוג
חוויה לפחות זכורה הקיבוץ מחברי ואחד

בו. שקשורה אחת
ל- כמועדון שימש הוא האחרונות בשנים

נהגו להגיע  הילדים א-ד.  ילדים מכיתות  41
ובחופשות הצהרים אחר לפעילויות לשם
של הצוות החינוכי זמנם. את רוב שם ובילו
והדרכות. ישיבות שם  לקיים  נהג הקיבוץ
שבת, קבלות הולדת, ימי שם עושים "היינו
היה זה ומדברים.  יושבים סתם וגם כיף  ימי

דייגי. מוסיפה בית". כמו שלנו, החם המקום
יותר מ-10 שנים חברת  מנהלת את המקום
שימש השנים עם גוזנברג. דינה הקיבוץ,
וחומ־ מחנאות לציוד כמחסן גם המועדון
ספרים עם ספרייה בו "הייתה לימודיים. רים
ער־ תמונות לשחזר, ניתן שלא נדירים מאוד
הש־ במהלך שקיבלנו מתנות מזכרות, כיות,

דייגי. אמרה ותלבושות", נים
נחרב חצות, אחרי קצת הזיכרון, יום בערב
ברורות, שאינן מסיבות שעה. בתוך המועדון
בס־ היה לא אחד  אף במקום.  דליקה  פרצה
זו והייתה מאחר האסון, את למנוע כדי ביבה
למבנה שגרים סמוך מאוחרת. תושבים שעה
חלונות דרך הביטו  מוזרים רעשים  ושמעו
בלהבות. "חצי עולה המקום איך הבתים וראו
בכי־ חלק לקחו וכולם למקום רץ מהקיבוץ
עשינו כולנו מבוגרים- ילדים, השריפה. בוי
עזר לא וזה האש על להשתלט כדי אחת יד
"המועדון מכוסה בכאב: לייה הרבה", הוסיפה
מהר התלקחה האש ולכן  ווילונות  שטיחים
זה נחרב. פשוט המקום  שעה  בתוך מאוד.
שרד את לא דבר מאוד. שום קשה היה מראה

והתרסק". בשניות קרס הגג הלהבות.
וערכי- קטן משהו  למעט  שרד,  לא דבר
של המועדון. בצידו תלוי ישראל שהיה דגל
לשני וקראה התלוי בדגל הבחינה גוזנברג
לד־ יכולתי "לא אותו. ולהסיר למהר צעירים
גוזנב־ אמר באש", עולה ישראל דגל את מיין
היחידי כפריט הדגל הוצג העצמאות ביום רג.

השריפה. רץ" ששרד את מ-"ריץ
הזיכרונות רק זה  כעת לנו  שנשאר "מה

דייגי. סיכמה מהמקום".
אש כיבוי שירותי מטעם השריפות חוקר
הע־ גרם לדליקה. מה לומר בוודאות ידע לא
מקצר כתוצאה נגרמה שהשריפה היא רכה
סי־ אפילו או שהתלקח דליק חומר חשמלי,

גריה.

"ריץ רץ", בית-הילדים מועדון
משאבי-שדה, בקיבוץ הראשון

אחרי גם שריפה. בעקבות נחרב
וניסו למקום מיהרו הנוער שבני

עזר לא דבר הלהבות, על להשתלט
ההיסטורי המבנה ייהרס ובקרוב

השריפה לפני

השריפה אחרי

סמל של

היין בדרך החוות עשור. חוגגים
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הסביבתי  והזיהום  הגואים  הדלק  מחירי 
הרב הכרוך בשריפת דלקים גורמים לחשיבה 
יצירתית ולפתרונות אלטרנטיביים. במקומות 
רבים בעולם הוחלף השימוש בדלק לתחבורה 
דיזל- דלק ממקור צמחי.  ביו  ידי  בחלקו על 

בספרד למשל, נוסעים כל האו־
טובוסים של התחבורה הצי־
בורית על ביו דיזל, באיחוד 
האוטובוסים  האירופאי 
באחוז  להשתמש  מחויבים 
מסוים של ביו דיזל בצריכ־

תם, בברזיל חלק נכבד מהמ־
כוניות הפרטיות נוסעת על דלק 

שהופק מקנה סוכר. השימוש בביו דיזל גורם 
לזיהום אוויר מופחת, אולם מתחרה בגידולי 
להתייקרות  בחלקו  אחראי  גם  ולכן  המאכל 

במוצרי המזון.
בישראל, השימוש בביו דיזל מצומצם למ־

השמן  את  שהופכים  לדבר",  "משוגעים  ספר 
הפרטי  ברכב  לדלק  הסמוכה  מהפלאפליה 
שלהם. מספר מצומצם של יזמים אף מוכרים 

את הדיזל במחיר הנע סביב 5 ₪ לליטר למ־
עוניינים. כיום, כל בעל רכב דיזל יכול לתדלק 
משומש,  טיגון  שמן  באמצעות  מכוניתו  את 
דיזל.  לביו  אותו  ההופך  פשוט  תהליך  שעבר 
אם הרכב יוצר לאחר שנת 1995 גם לא תצט־

רכו לעשות שום שינוי במנוע כדי לנסוע עם 

התחליף הזול והסביבתי הרבה יותר. 
פעלים  רב  איש  הירש,  רודני  הנגב,  ברמת 
רתמים  בקיבוץ  ביתו  בחצר  דיזל  ביו  מכין 

וזאת לשימושו האישי. הירש, הכין כ-8,000  
ולא  האחרונות  בשנתיים  דיזל  ביו  של  ליטר 
נכנס אפילו פעם אחת לתחנת התדלוק. את 
מלאכת הכנת הביו דיזל למד לבד מהאינטר־
נט והספיק כבר ללמד מספר אנשים את המ־

לאכה. במעבדה הקטנה והפשוטה שלו הופך 
הירש את השמן המשומש מפסולת למשאב 
עם ערך כלכלי. ביקור קצר במעבדה גילה כי 
המלאכה לא כל כך מסובכת ואפילו פשוטה, 
מעט  ללמוד  המוכנים  טכנית  הבנה  לבעלי 
ממה  פשוט  יותר  הרבה  והתהליך?  כימיה. 
הגלי־ הפרדת  ראשון:  שלב  חושבים:  שאתם 

צרול מהביודיזל, שלב שני: שטיפה ראשונית 
של הביו-דיזל, שלב שלישי: הביודיזל המוכן- 

רק לתדלק את האוטו ולנסוע. 
עכשיו, נשאר לי רק להצטער שהרכב שלי 

נוסע על אוקטן 95.
הילה אקרמן

רכזת היחידה הסביבתית 

מתדלקים בשמן טיגון
בימים שבהם מחירי הדלק לא מפסיקים לעלות, רודני הירש מקיבוץ רתמים מצא פתרון 

יצירתי: תדלוק באמצעות שמן טיגון שהוא מכין במו ידיו. גם אתם יכולים

צרי־ שאינכם  חינם  למוצרי  לא  אמרו   •
כים.

שימו־ שאינם  דברים  לקבל  תסכימו  אל 
חינם.  מוצעים  הם  כי  רק  עבורכם  שים 
מוצרים  ודוגמיות  עיתונים  צעצועים,  גם 
הפירסומת  דפי  אפילו  משאבים.  צורכים 
אז  יקר.  נייר  צורכים  בעיתון  המחולקים 
לפני שאתם לוקחים הביטו  בכותרת כדי 
אין  הנייר.  את  רוצים  אתם  אם  להחליט 
יע־ צעדים  שני  שעוד  משהו  לקבל  טעם 

בור לפח הקרוב. 

• הקשר בין בשר ואיכות הסביבה
משאבי  דורש  בשרי  תפריט  הידעתם? 
סביבה רבים יותר מתפריט צמחוני. גידול 
חיות למאכל צורך יותר מים ואוכל מאשר 
גידול צמחים ומייצר כמויות אדירות של 
פסולת, העשויות לגרום לזיהום מי תהום. 
אפש־ בלתי  היא  צמחונות  זאת  בכל  אם 

להפחית  זאת  בכל  מומלץ  עבורם,  רית 
את כמות הבשר- גם היא תועיל לסביבה. 
איברים  מאכילת  להימנע  בעיקר  מומלץ 
חומרים  מצטברים  ובו  כבד  כמו  פנימיים 
שהגוף אינו מסוגל להתמודד עימם כגון-

חומרי הדברה, שאריות אנטיביוטיקה. 
מתוך מדריך מפה 
לחיים ירוקים מאת ענבל רשף

• טיפ לבעלי הקומפוסטר
החיים  ובעלי  החרקים  ואיתו  מגיע  הקיץ 
ליד  מהמעופפים  להימנע  כדי  השונים. 
יבש  חומר  לשים  הקפידו  הקומפוסטר 
כגון חלקי ענפים ועלים על הפסולת האו־

רגנית. 

• המלצה לספר ירוק
אם הנכם מעונינים ללמוד יותר על כיצד 
להיות ידידותיים לסביבה או ללמוד קצת 
על איכות הסביבה מומלץ להצטייד בעו־
תק (רצוי להשאיל ולא לקנות- ניתן לה־
שיג בספריית מדרשת בן גוריון) של מד־

ירוקים מאת ענבל רשף.  ריך מפה לחיים 
רבים  נושאים  ומקיף  ברור  עדכני,  הספר 
הקשורים לאיכות הסביבה ולחיינו. הספר 
גם לאילו שנושא איכות הסביבה  מומלץ 
מדוע  ללמוד  שיוכלו  לליבם-  קרוב  אינו 

נושא זה בהחלט צריך לעניין אותם.  

• קומפוסטרים למכירה
מתוצרת  קומפוסטרים  של  נוסף  משלוח 
הקו־ כתר).  (לא  למועצה  הגיע  אירופה 

תושבים  ידי  על  בעבר  נוסו  מפוסטרים 
הקומפוסט־ ועמידים.  חזקים  והם  רבים 

ועלותם  המועצה  ידי  על  מסובסדים  רים 
כ- 250 ₪ בלבד. מהרו ורכשו ותרמו היום 
לאיכות הסביבה. הפיכת פסולת אורגנית 
והיעיל  הזול  המיחזור  היא  לקומפוסט 
האשפה  משקל  לצמצום  ותורמת  ביותר 

ב- 40%.

טיפים לסביבה

לחיות מחמד בקיבוץ משאבי שדה
רפואה, כירורגיה, חירום, מזון וציוד

מרפאה וטרינרית 

שעות קבלה:
א',ה' : 18:30 – 20:30
ג', ו' : 11:30 – 13:30

ד"ר סימונה בראל  054-4681309
ד"ר יריב עגור  050-5458258 

חדש!!

מעבדת הביודיזל הפשוטה בקיבוץ רתמים

ימים לא קלים עוברים על ישובי עוטף עזה. 
ופצו־ ירי צלפים, הרוגים  קסאמים, מרגמות, 

עים. והרבה מאוד חרדה וחוסר שקט, בעיקר 
בקרב הילדים והנוער. בתוך כל הכאב והמצו־

קה, יש מי שדואג ואיכפת לו. מועצת הנוער 
והפוגה,  מחווה  ערב  ארגנה  רמת-הנגב  של 
בלתי נשכח, לבני הנוער מהישובים הצמודים 

לגבול עם עזה.
גולדה,  בפארק  נערך   16.5.08 שישי,  ביום 
מתקפת  תחת  שחי  הנוער  למען  שכולו  ערב 
טילים. הרחק מהגבול, בלי "צבע אדום" מהד־
הד, התאחדו בני הנוער של רמת הנגב ומוע־

צה אזורית אשכול. ערב ההזדהות החל בשעה 
21:30 ונמשך לתוך הלילה. זה התחיל בהצגת 

דוכנים של הרשות הלאומית לבטיחות בדר־
כים שהציגה בפני הצעירים את הסכנות שעל 
הכבישים, חשיבות חגורת הבטיחות, גם חידון 
ידע קצר היה שם והרצאה מפי אדם שנפצע 
הפנימו  שהצעירים  אחרי  דרכים.  בתאונת 
הגיע  בזהירות,  לנהוג  והבטיחו  המידע  את 
התייצבו  הבמה  על  לו:  חיכו  שכולם  החלק 
של  ההרכב  והרעשים"-  "אופק  להקת  חברי 
המתנ"ס שהלהיב את הצעירים בהופעת חי־

מום. מייד אחריהם, עלו על הבמה במחיאות 
כפיים סוערות הלהקה "התקווה 6", ("אם ביום 
מהימים אפגוש את אלוהים".) שהסכימו לבוא 
אחרי  בוקר,  לפנות  המיוחד.  הערב  לכבוד 
יכלו  מסיבת ריקודים מטורפת, הצעירים לא 

הסתיים.  והאירוע  הרגליים,  על  לעמוד  עוד 
בני הנוער מאשכול הודו למועצת הנוער של 
כולו-  הערב  את  והפיקה  שיזמה  רמת-הנגב 
הלהקות  הזמנת  דרך  התוכנית,  מבניית  החל 

ועד עיצוב המקום. 
באותם שעות נשכחו מבני הנוער של ישובי 
עוטף עזה כל הצרות שנוחתות עליהם מכיוון 

עזה. 
התודות על ארגון הערב המופלא מגיע לח־

בוקר),  (שדה  ברי מועצת הנוער: טל שניידר 
ימין,  אמיר  בן-גוריון),  (מדרשת  אוקה  שנף 
(רביבים),  ברגמן  נעם  גלילי,  רתם  לופו,  דנה 
אליה ויאוויל, ספיר כהן (משאבי שדה) עתליה 

גוברגאן (שדה בוקר).

בספרד למשל, נוסעים כל האו־
טובוסים של התחבורה הצי־

תם, בברזיל חלק נכבד מהמ־
כוניות הפרטיות נוסעת על דלק 

הייתי  מחובר  חיי  שנות  רוב 
החל  רבות.  בצורות  ולנוף  לטבע 
גבעות  על  בנס-ציונה  בילדותי 
בבי־ ההדור.  האיריס  עם  הכורכר 

וטיולים  הנרקיסים.  עם  יבנה  צות 
מל־ לאחר  נס-ציונה,  סביב  רבים 

חמת העצמאות. 
גם בשנים הראשונות ברביבים, 
רבו הטיולים ברחבי הנגב. אך את 
ההיכרות העמוקה יותר עם הטבע 
עבודתי  בשנות  עשיתי  והנופים, 

ברשות שמורות הטבע. 
הראשונה,  המצלמה  קניית  עם 

את  שהחליפה   .R.L.S הפנטקס   מצלמת 
אבא,  של  הישנה   9  X  6 הקודאק  מצלמת 
לעי־ הצילומים.  וסוג  באיכות  שידרוג  חל 

דן הדיגיטלי נכנסתי בתחילה ברגל שמאל, 
עם מצלמה לא מתאימה ואיכות תמונות לא 

מספיקה. 
מאות צילומים בשחור – לבן או שקופיות, 

לתצוגה.  מתאימים  אינם  עלי,  אהובות  מהן 
כך שנותר לבחור את התמונות מתוך מבחר 
מצומצם יחסית. חומר איכותי יותר הצלחתי 
להפיק רק בשנים האחרונות. אך טבעו של 
מופקים  רבה  שבקלות  הדיגיטלי  הצילום 

מאות צילומים. 
ה"מתמיד"  במסגרת  רבים  שטח  סיורי 
וטיולים אחדים בחו"ל הניבו מאות תמונות 

להפיק  היה  ניתן  שמהן  דיגיטליות 
תמונות באיכות טובה מבעבר.

הייתה  התמונות  בחירת  מלאכת 
קשה ביותר. תמונות רבות אהובות 

עלי, וההחלטות היו קשות.
העיקרי  השיקול  דבר,  של  בסופו 
שלי  הקשר  היה  התמונות  בבחירת 

אליהם ולנושא. 
ולבסוף מודה אני למועצה האזו־
רית על המלגה שהוענקה לי ואפש־

רה לקיים את התערוכה. התערוכה 
מוצגת במסדרונות המועצה למשך 

השבועות הקרובים.
בסך הכול ישנן שלוש קטגוריות המקנות 
המחול,  בתחום  מצטיינים  תלמידים  מלגה: 
 1,500-3,000 קיבלו  והספורט  המוסיקה 
שהתחייבו  המועצה  תושבי  סטודנטים,   ,₪
לתרום לקהילה קיבלו מלגה בשווי 3,000 ₪  
ויוצרים, תושבי המועצה קיבלו עד 5,000 ₪ 

מלגה.

מזדהים עם הנוער מעוטף עזה
חברי מועצת הנוער של רמת-הנגב ארגנו ערב מחווה לבני גילם 
שגרים לאורך הגבול עם עזה, תחת מתקפת קסאמים ומרגמות

מלגות לתלמידים, יוצרים וסטודנטים במועצה
סטודנטים, תלמידים מצטיינים ויוצרים מקומיים קיבלו בשבוע שעבר מהמועצה מלגת לימודים בשווי אלפי 

שקלים. אחד מהם, הוא אמנון ליבנה מקיבוץ רביבים שמציג בימים אלה תערוכה במסדרונות המועצה

"הטבע והנופים שאהבתי", התערוכה של אמנון ליבנה
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סודוקו- קשה

מרכז הבריאות 
רמת הנגב

לתושבי המועצה / חברי שרותי בריאות 
כללית  שלום!

אנו שמחים לבשר לכם על שרות חדש 
בפיזיותרפיה, טיפול קבוצתי בשרות אישי, 

זאת בנוסף לטיפול הפרטני המתקיים 
אצלנו.

הקבוצות יפעלו בתחומים הבאים:
גב תחתון, צוואר כתף, שיווי משקל 

ומניעת נפילות וקבוצת פיברומיאלגיה.
האבחון הראשוני נעשה ע"י 

הפיזיותרפיסטית  ולאחר מכן יומלץ 
טיפול פרטני או קבוצתי.

מטרת העבודה בקבוצה היא בעיקר 
למטופלים עם 
בעיות חוזרות 

על עצמן, 
כמו התקפים 

חוזרים 
של כאבי 

גב, צוואר, 
כתפיים או 

שימוש חוזר 
של תרופות 

משככות 
כאבים.

יתרונות 
הקבוצה: 

עבודה 
משותפת של כמה אנשים ביחד, משוב 

הדדי, לימוד תרגילים שאפשר לבצע 
יומיום בבית, הדרכה לשימוש נכון בגוף 

ביומיום כמניעה.
משך הטיפול הקבוצתי הוא כ-45 דקות.

אפשר לפנות לרופא המטפל ולקבל הפניה 
לטיפול קבוצתי.

בברכת בריאות
צוות מכון הפיזיותרפיה ברמת הנגב
כאותר חמוד
צילום: דובי קלעידלית אנגלמייר

במקו־ בעיקר  נראה  הוא  באפריקה,  מקורו 
מות גבוהים וקרים, אבל משהו בכל זאת גרם לו 
כדי  משאבי-שדה,  קיבוץ  של  לבריכות  להגיע 
ללגום קצת מים ולהמשיך בדרכו. המצלמה של 
בודדות.  שניות  לכמה  אותו  לכדה  קלעי  דובי 
הנץ, שככל הנראה עשה את דרכו לאירופה או 
בחזרה הביתה לאפריקה, חש צמא וירד בצלי־

לה מהשמיים, הישר לתוך אחת הבריכות. 
נץ קצר אצבעות הוא דורס החורף באפריקה 
ניזון מלטאות, חרקים  ומקנן שם ביערות. הוא 

גדולים וציפורים קטנות

הנץ הגיע לביקורצילום החודש

תחזית תרבות
יוני 2008

• 28-31 במאי - ימי הספר העברי במ־
דרשת שדה בוקר. הכניסה חופשית

אירוע  נגב,  סובב    - למאי   30-31  •
האופניים הגדול בנגב: תחרויות לרוכבי 
אופני כביש והרים, אירועים לחובבי או־

פניים ופעילויות לכל המשפחה. 
הרשמה ופרטים בטלפון:

 305 -1-700-700 ובאתר  האינטר־
www.shvoong.co.il נט

 20:30 ראשון,  ימי  האזנה,  חוג  אירועי 
בקיבוץ שדה בוקר:

המו־ הפסנתר   - הרצאה   1.6.2008  •
בפרלודים  וצורה  מרקם   - היטב  שווה 

ובפוגות של באך. 
מע־ התנסות   - הרצאה   15.6.2008  •
שית בשירת תווים, בזיהוי מרווחים וב־

זיהוי אקורדים.  

• 22.6.2008 הרצאה - מבאס מסופרר 
לסימני אקורדים. 

גורן,  יאיר   - סיום  מופע   29.6.2008  •
הילה גונן ורונית שגב 

שאר אירועי החודש:
חוגי  סיום  אירוע   , שני  יום    ,2.6.08  •
באולם  הצהריים  אחר  בשעות  מתנ"ס, 

קיבוץ רביבים.
המועצה  עובדי  שלישי,  יום   ,3.6.08  •

עולים לירושלים. 
המנויים  הצגת  רביעי,  יום   ,4.6.08  •
קי־ גולדה  אולם   ,21:00 בראש",  "יתוש 

בוץ רביבים
• 6.6.08 , יום ו', הסרט "עץ לימון" סרט 
ישראלי-פל־ בסכסוך  העוסק   ישראלי 

שתיני, 
• 21:30, אולם גולדה קיבוץ רביבים.

גלרון  נורית  הופעת  שבת,   ,7.6.08  •
"במרחק נגיעה" 19:30 אמפי הפתוח במ־

דרשת בן גוריון, במסגרת חגיגות עשור 
לדרך היין. מחיר כרטיס: 70 ₪ למבוגר, 
ילד (14-4) 10 ₪. הזמנת כרטיסים דרך 

המתנ"ס בטלפון 2\6564161 .
יופצו  היום  אירועי  על  נוספים  פרטים 

דרך מחלקת התיירות. 
• 11.6.08, יום רביעי, רואים עולם עם 

נסים קריספל, 20:15, בית גיל הזהב: 
המערות  לשוכני  ועד  מקרתגו  טוניס: 

של מטמטא, מסע אישי
ירוש־ טיולי  שלישי,  יום   ,17.6.08  •

לים - תושבי המועצה מוזמנים לעלייה 
המסורתית לירושלים בשעות אחר הצ־

לישובים  הועבר  מדויק  פירוט  הריים. 
ולאתר המועצה.

שף החודש:
ראש המועצה, שמוליק ריפמן מרק חצילים

מצרכים: 
4 חצילים
3 כרישות

רבע כוס שמן זית
מלח 
פלפל

2 בצלים 
יבשים

* מתאים 
לשבע מנות

אופן ההכנה: 
קולים 4 

חצילים בינוניים 
על הגריל או בתנור 

למשך 40 דקות. בינתיים, 
שופכים לסיר הבישול מעט שמן 
זית, מוסיפים 3 כרישות(רק את 

החלק הלבן) ושני בצלים יבשים. 
מוסיפים לכרישה את התוכן 
מתוך החצילים ומערבבים. 

מוסיפים מים, כחמישה 
סנטימטרים מעל 

הכרישה 
והחצילים 

ולאחר מכן 
מתבלים 

מלח ופלפל 
לפי טעם 

ומרתיחים 
כחצי שעה. 

מרסקים במעבד 
מזון את תכולת הסיר, 

מתבלים במידת הצורך 
בתיבול נוסף ומגישים בצלחת עם 
עלים קצוצים של כוסברה ירוקה.



                     

מארגן הטיולים
 בין דייג לדייג, אריק אפרים מקיבוץ רביבים עושה את מה 

שהוא באמת אוהב: מארגן טיולים לותיקי המועצה

מדי  יותר  בלי  חודשים,  לכמה  אחת 
תכנונים, עולים עשרות מוותיקי רמת-

ונוסעים לטיול  הנגב לאוטובוס מאורגן 
ברחבי הארץ. זה לא היה קורה ללא הת־

 (48) אפרים  אריק  של  הנאמנה  נדבותו 
מארגן  שנים   8 שכבר  רביבים,  מקיבוץ 

את "טיולי הותיקים" של המועצה.
ותיקי  נוהגים  המתקדם  גילם  למרות 
מסלו־ לטיולים-  ביחד  לצאת  המועצה 

לי הליכה, ביקור באתרים ארכיאולוגים, 
מורשות קרב ועוד. בדרך כלל הטיולים 
נעשים בתקופות שמזג-האוויר מאפשר 
מספר  עבורם",  אטרקציה  "זאת  יציאה. 
אפרים. "הם מחכים לזה כל הזמן ורוצים 
לצאת לטיולים עוד ועוד. זה ממש תע־

נוג. זאת אוכלוסייה מיוחדת מאוד ואני 
מנומסים,  הם  במחיצתם.  לבלות  נהנה 
הם  דבר.  כל  על  תודה  להגיד  יודעים 
שי־ בינינו  יש  אותם.  ואני  אותי  מפרים 

ואמיתיות".  חמות  עמוקות,  מאוד  חות 
באופן  רביבים  של  במדגה  עובד  אפרים 
קבוע אבל אחת לכמה זמן הוא מתנתק 
המבוגרים.  עם  לטיול  ויוצא  מהשגרה 
אבל  חד-יומי  הוא  הטיול  כלל  "בדרך 
שכולל  טיול  מקיימים  אנו  לשנה  אחת 
משלבים  אנחנו  כלל  בדרך  אחד.  לילה 
המסלולים  את  בוחר  אני  ארוחות.  גם 
כמו־ בקשות.  לפי  וגם  שלי  הידע  לפי 

לחתך  מותאמים  ההליכה  שמסלולי  בן 
האוכלוסייה".

אריק אפריים
מפעל חיי:

גדולה  הפתעה 
ציפתה לשיר רענן, 
הכדור־ שחקנית 

הנגב  רמת  של  סל 
אולסטאר  במהלך 
הראשון  הנשים 
שנערך בארץ בש־

בוע שעבר. 
זו  שלה  שיר, 
הר־ העונה  הייתה 

אשונה ברמת הנגב 
תג־ בתואר  זכתה 

וגברה  העונה  לית 
שחק־ מספר  על 
ניות חדשות שנת־

נו עונה גדולה. 
פרצה   22 בגיל 
רענן  שיר  העונה 
הנגב.  רמת  במדי 
לארץ  עלתה  רענן 
מא־ שנים   3 לפני 

היא  ומאז  רה"ב, 
בנוף הכדורסל הי־

שראלי. את העונה 
שלה  הראשונה 
יהו־ בבני  שיחקה 

העל.  שבליגת  דה 
חדרה  למכבי  הגיעה  שעברה  בעונה 
באמצע העונה, כדי לעזור להן להימלט 
והשנה עברה לעולה החד־ מהתחתית, 

שה מרמת הנגב. 
את  להשלים  כדי  קשה  עבדה  בקיץ 
במשחק,  לה  החסרים  האספקטים  כל 
וה־ הכדור  והובלת  ההגנה  את  שיפרה 

שתפרה בצורה אדירה כשהפכה לאחת 

בק־ והמרכזיות  החשובות  השחקניות 
בשניות  אליה  הולך  שהכדור  זו  בוצה- 
שוטס-  הווינר  את  שלוקחת  זו  הסיום, 

בקיצור ווינרית, כבר בגיל 22! 
שיר היא שחקנית נשמה, שונאת לה־

להתחבר  שלא  אפשר  שאי  וכזו  פסיד, 
ברמת  שנה  לעוד  חתומה  היא  אליה. 
הנגב וכבר ניראה שבונים עליה כי תו־

ביל את הקבוצה לליגת העל.

בעבר, נהגו חלק מבעלי הכלבים שגודלו לצורך שמירה, 
לגדל את הגורים בתוך מחסן מבודד בחצר, עד לבגרותם. 
הגיון  וחסרת  אכזרית  התנהגות  מאחורי  שעמד  הרציונל 

זו, הייתה שכלב שיגדל בדרך זו יהפוך 
שי־ מי  כל  כלפי  ואכזרי  תוקפני  לכלב 

יידרש  עליו  השטח,  אל  להתקרב  עיז 
שכלבים  נכון  אמנם,  בבגרותו.  לשמור 
בתוקפ־ להגיב  עשויים  נחשפים  שלא 

ללא  אליהם  שיתקרב  מי  כל  כלפי  נות 
זו תהיה תוקפנות הנובעת  הבחנה, אך 
עם  יתמודד  כלב  שאותו  וברגע  מפחד, 
ביבבות  יתקפל  מייד  הוא  אמיתי  איום 
כלו־ יוכל.  שרק  ככל  רחוק  שיברח  או 

מר, בסופו של דבר מתקבל כלב מסכן, 
מסוכן ושומר בלתי יעיל. 

בדרך  לעסוק  בכוונתי  אין  זה  בטור 
תקי־ או  שמירה  כלבי  לגידול  הנכונה 
משגי־ הלקחים  את  להפיק  אלא  פה, 

לחשוף  יש  כיצד  ולהסביר  העבר  אות 
את הגור לעולם בגיל צעיר ולאפשר לו 

להפוך לבוגר, ידידותי, יציב ובריא בנפשו. 
דרך  סביבתו,  עם  הגור  של  היכרות  נכונה?  חשיפה  מהי 
הנעשים  שונים,  ומצבים  חיים  בעלי  אנשים,  עם  מפגשים 

באופן מבוקר, הדרגתי וחיובי.  
למה חשוב להתחיל בגיל צעיר? 
הגור  בחיי  הראשונים  החודשים 
במ־ אשר  קריטית,  תקופה  מהווים 

מפתח  הוא  אופיו.  מעוצב  הלכה 
זהות ותפיסת עולם ובונה את הבי־

בו  השלב  זהו  שלו.  העצמי  טחון 
הגור בשל ביותר ללמוד את העולם 

שסביבו. 
את  לחשוף  צריך  גורמים  לאיזה 
הגור עם  הגור? חשוב להפגיש את 
וצעירים),  (בוגרים  שונים  אדם  בני 
תוקפניים)  (לא  שונים  כלבים  עם 
להי־ עשוי  הוא  בהם  מצבים  ועם 

לקחת  לדוגמא,  חייו.  במהלך  תקל 
בעיר,  איתו  לטייל  במכונית,  אותו 
מד־ או  במעלית  איתו  יחד  לעלות 

רגות, לנסוע בתחבורה ציבורית או לקחת אותו לטיול קצר 
בחוף הים.

החשיפה  כאמור  נכון?  באופן  הכלב  את  חושפים  איך 
המט־ חיובית:  והדרגתית.  חיובית  מבוקרת,  להיות  צריכה 

רה של החשיפה היא לבנות את בטחונו של הכלב בסביבתו 
ובעצמו. רצוי ללוות את החשיפה למצבים שונים בצ'ופרים 
(חתיכות נקניק), ליטופים, מילות עידוד ומשחק ולחבר את 
הצ'ופר לגורם החדש לכלב. הדרגתית - חשוב לעשות את 
החשיפה לאט לאט - אם אני רוצה להרגיל את הכלב שהמ־

כונית היא מקום בטוח - עדיף להכניס אותו בהתחלה לרכב 
לנסוע.  יותר  מאוחר  בשלב  ורק  להניע  בהמשך  מונע,  לא 
(אם  הגור  של  הנפשי  למצבו  לב  לשים  חשוב   - מבוקרת 
נראה מפוחד או רגוע) ולהתקדם בחשיפה בהתאם. בנוסף, 
רצוי לנסות ולעשות זאת בסביבה בטוחה ומבוקרת: כדאי 
שהחשיפה של הכלב לאוטו לא תיעשה בדיוק כשהשכנה 
ברוורס'  'חניה  לעשות  מנסה  יומיים,  לפני  רשיון  שקיבלה 

ליד רכבך.

יש לכם שאלות? כתבו לנו לאי-מייל: 
moc.liamg@god.ayavah

הדס נגר-תורג'מן, מאלפת כלבים
חוויה מאלפת

הכלב שלכם מפחד מכלבים? ידידותי 

למבוגרים אך תוקפני לילדים? עושה את 

צרכיו בכל פעם שהוא עולה למכונית? יתכן 

שכלבכם נחשף לסביבה בצורה שגויה 

כאשר היה גור. כך תגדלו אותו, צעד אחר 

צעד,להיות כלב ידידותי שניתן לסמוך עליו

ווינרית כבר בגיל 22. שיר רענן

חשיפה נכונה של הגור לסביבה 
מונעת בעיות התנהגות

תגלית העונה
שיר רענן מקבוצת הכדורסל של רמת הנגב 
נבחרה לתגלית העונה של הליגה הלאומית




