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כל השנה הם מנקים, ממחזרים, יוצרים עבודות מחומרים משומשים 
ומקפידים על סביבה נקייה. בזכות זה שלושת הגנים ברמת הנגב הוכרזו 

כ"גנים ירוקים" • כך הודיע המשרד לאיכות הסביבה • עמ' 6 
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ירוקאני ילד 

אחיות שכאלה
אביב היא האישה הראשונה ברמת-הנגב 
שמונתה למ"פ בצה"ל. אופיר היא האישה 

הראשונה שהפכה לנהגת האישית של ראש-
המועצה. סיפורם של האחיות ממשפחת שטרן 

שתמיד נוסעות וצועדות בראש. עמ' 5

המאחז שלו
מהנדס המועצה ולוחם 

הפלמ"ח בעבר, עודד ברזילי, 
חזר לשדה הקרב ב'חרבת 
מחאז' וחנך את המחלף 

החדש בכביש 6 שקרוי על 
שם הקרב המפורסם. עמ' 5

נרים כוסית של שמן זית: רמת-הנגב ציינה השבוע עשור 
לענף הזית. 2 שרים מהממשלה כיבדו את האירוע. עמ' 2 יום הולדת לעצי הזית
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משפצים את המקלטים 
ביישובי המועצה

אין סיבה לחשוש: המדינה מחייבת את כלל הרשויות המקומיות בארץ, לשפץ את המקלטים, 
על כל צרה שלא תבוא. רמת הנגב השקיעה מיליון וחצי שקלים לטובת השיפוצים

לבנון  מלחמת  מלקחי  כחלק 
השנייה, הורתה המדינה לרשויות 
המקלטים  את  לבדוק  המקומיות 
בישובים ברחבי הארץ. זאת לאחר 
כי  המלחמה  במהלך  שהתברר 
בעיקר  בישובים,  רבים  מקלטים 
לאכ־ כשירים  אינם  הארץ,  בצפון 

לוס בשעת חירום. 
ראש-המועצה, שמוליק ריפמן, 
סוקר  חודשים  מספר  לפני  מינה 
בכל  המקלטים  את  בדק  אשר 
שב  זמן  כעבור  הנגב.  רמת  ישובי 
כי  ודיווח  התוצאות  עם  הסוקר 
עומדים  אינם  המקלטים  מרבית 
במשך  הוזנחו  והם  המחייב  בתקן 
שנים. כ-60 מקלטים ישנם במוע־

צה. לשם שיפוצם נדרשים מיליון 
וחצי שקלים. מליאת המועצה התכנסה ואישרה את 
ידי מכרז דרך  התקציב לשיפוצים. נבחר קבלן על 
כבר  שבועות  מספר  ולפני  וכלכלה  למשק  החברה 

בישובים  לראות  ניתן  אלה  בימים  העבודות.  החלו 
מערכות  את  ומתקנים  במקלטים  עובדים  צוותים 
החשמל, ביובי, מים, איטום קירות, על כל צרה שלא 

תבוא. 
אין סיבה לדאגה - השיפוצים הם 
חלק מהנחייה כלל ארצית שניתנה 
על ידי גורמי ממשלה וביטחון ולא 
הצוו־ ביטחוניות.  התראות  מתוך 

תים עובדים כעת בישובים משאבי 
שדה, שדה בוקר ובמדרשת בן גו־

ריון ובשבועות הקרובים יגיעו לכל 
הישובים. הערכה היא שתוך שנה 
עכשיו  "עד  השיפוצים.  יסתיימו 
מו־ לספריות,  שימשו  המקלטים 

עדונים ולשאר צרכי הישובים. עם 
השנים המקומות הוזנחו וזה הזמן 
לטפל ולתקן ולהיות מוכנים". אמר 
מוטי זאנה, קב"ט המועצה. "התב־

קשנו לשפץ את המקלטים כחלק 
השנייה  לבנון  מלחמת  מלקחי 
וזאת הזדמנות טובה לעשות סדר במקומות הללו. 
הצוותים של הקבלן מחולקים בכמה ישובים ועוב־

דים בקצב במהיר".

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.צרו קשר:
hilla@rng.org.il :פקס: 08-6564188' דוא"ל
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בעיצומו של הקיץ בסוף שבוע קסום 
יולי נהננו יחד  של ירח מלא של אמצע 
עם למעלה מ-3000 איש באירוע חווי־

בדרכי  ירח  לילות   , גולדה  בפארק  תי 
הבשמים. 

לנו חוויה תרבו־ שני הערבים סיפקו 
תית איכותית ביותר.

ההפקה  על  והגאווה  התודות  מלוא 
לתוצ־ הגענו  שבזכותם  השותפים  לכל 

אה של הנאה צרופה.
לאירוע  ההכנות  נמשכות  לבין  בין 
הבא שיתקיים בפארק גולדה- 60 שנה 
ברמת  להתיישבות  שנה   65 ו-  למדינה 

הנגב במעמד נשיא המדינה.
חופשת הקיץ אמנם בעיצומה אך הפ־

עילות לא נפסקת. מרבית ילדי המועצה  
המתקיימות  השונות  בקייטנות  מבלים 
ברחבי המועצה. גם אל מעבר לים יצאו 
בדנוור  הקיץ  למחנות   - ילדים  מספר 
המתקיימת  הנוער  בני  של  ולמכבייה 

בסאן דייגו. 
הפ־ בקידום  ממשיכים  אצלנו  ופה 

וממשיכים  המועצה  ברחבי  רוייקטים 
לארח משלחות מצפון אמריקה על מנת 
יהדות  עם  הקשר  את  ולחזק  להמשיך 

התפוצות. 
בשבוע שעבר ביקרו אותנו שר המש־
פטים דניאל פרידמן ושר החקלאות שי־

היו גם אורחי האירוע לציון עשור לענף 
יבוא  הבא  ובשבוע  הנגב  ברמת  הזית 

לביקור גם השר לפיתוח הנגב והגליל. 
המשך חופשה נעימה ובעיקר בטוחה 

לכולכם.

שמוליק ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

עורכת: הילה שליש
D-stesh :עיצוב גרפי

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע 
הסוכנות היהודית

ט.ל.ח- אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

 

• על פי נתוני מינהל האוכלוסין של משרד הפ־
נים, מס' תושבי רמת הנגב

  נכון לתאריך 31 למאי 2008 הוא : 4960.
רישוי  06.09.08 מח'  ועד   14.08.08 • מתאריך 
לקבל  שמעונין  מי  כל  סגורה.  תהיה  עסקים 
מידע הנדרש לגבי פתיחת עסק מתבקש לפנות 
עד  לתאריך הנ"ל. לגבי אירועים חד פעמי תחת 

בין   אירוע  לקיים  שמעוניין   מי  השמיים:  כיפת 
החומר  כל  את  להכין  מתבקש  הנ"ל,  תאריכים 
יולי. לא תהיה   אפשרות לטפל  עד סוף חודש 

בבקשה כנדרש בתאריך מאוחר יותר. 
טלפון לבירורים:  050-6568044- ליליה

הסביבה,  להגנת  המשרד  של  ההיגוי  ועדת   •
וניצן התרשמה  שביקרה בגנים סלעית, טללים 

בגן  שמתבצעת  סביבתית  החינוכית  מהעבודה 
ובשרה לגננות לאה גרינברג, ציפי זריז ואורנה 
כ"גן  הסמכה  לקבל  ראוי  שלהן  הגן  כי  חולתי, 

ירוק". 
הטקס להענקת תעודת ההסמכה יתקיים בשנת 

הלימודים הבאה(כתבה מפורטת בעמוד 6).

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

עובדים בקצב מהיר. שיפוץ מקלט בקיבוץ משאבי שדה, לפני שבועיים

בתחום  הפרויקטים  מנהלת  את  להכיר  נא 
מו־ שירה  האדריכלית  המועצה,  של  ההנדסה 

ריוסף, שנכנסה לתפקידה זה עתה. 
בתור  אור,  בתנועת  עבדה  היא  מזמן  לא  עד 
ומהנדס  המועצה  ראש  פרויקטים.  מנהלת 
שורה  שירכז  מקצועי  מישהו  חיפשו  המועצה 
לשירה  פנו  הם  הפרק.  שעל  פרויקטים  של 
מת־ היא  האחרון  יוני  מחודש  הסכימה.  והיא 

רוצצת בין פרויקט לפרויקט במסגרת תפקידה 
החדש.

היא  עליה:  שנדע  שחשוב  דברים  כמה  הנה 
נולדה ברעננה והגיעה למשאבי-שדה לפני 10 
שנים, באה בעקבות האהבה: היא נשואה לרכז 
הנוער, אייל מוריוסף והשניים מגדלים 3 ילדים: 
גיא (8 וחצי), שי (6) ואורי (שנה וחצי). לשלושה 
יש אחות קטנה בת 7 חודשים שהם עדיין לא 
לאוויר העולם.  היא תגיח  מכירים אבל בקרוב 

מקום.  לכל  בבטן  אותה  נושא  שירה  בינתיים 
היא בוגרת בית-הספר הנחשב "בצלאל". בעבר 
היא ריכזה את ענף הבניין במשאבי שדה ועב־

דה במשרד לארכיטקטורה בבאר שבע.
היא  אלה  ובימים  במועצה,  אתנו  היא  כעת 
בניית  חשובים.  פרוייקטים  מספר  על  עובדת 
ילדים במ־ וגן  ובטללים  יום במדרשה  מעונות 

כביש  פיתוח  היא שוקדת על  בנוסף  רחב-עם. 
הכניסה לבאר-מילכה ותכנון קריית חינוך במ־

סבורה  שירה  החינוך.  מחלקת  עם  יחד  דרשה 
ההתיי־ את  יעודדו  במרץ  ותשתיות  שפיתוח 

עשור  בפני  עומדת  "רמת-הנגב  בנגב.  שבות 
את  להגדיל  בשביל  בעיקר  מואץ,  פיתוח  של 
הקליטה. צריך להגדיל את התשתית היישובית 
וליצור תנאים טובים לאוכלוסייה. חשוב ללוות 
את נושאי הבנייה ולהשקיע מאמץ גדול- רק כך 

נוכל להגדיל את האוכלוסייה ברמת-הנגב".

בונה בניינים
שירה מוריוסף מקיבוץ משאבי שדה, אדריכלית במקצועה, מונתה לתפקיד רכזת פרויקטים בתחום ההנדסה
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עשור לעצי הזית ברמת-הנגב
מזל טוב, עצי הזית ברמת-הנגב בני 10. בטקס לציון היום המיוחד שנערך במרכז לחקלאות מדברית נכחו שר החקלאות שלום שמחון ושר המשפטים 

דניאל פרידמן. "10 שנים עברו ושמן הזית שלנו הוא מהמובילים בארץ ובעולם". אמר יענקל'ה מוסקוביץ, מנהל המו"פ

ניתן לראות בבירור את הה־ ממעוף הציפור 
זית פזורים במ־ תפתחות הגדולה - אלפי עצי 

מאז  עברו  שנים  עשר  רמת-הנגב.  של  רחבים 
שהישובים נכנסו לעסקי עצי הזית וכיום ישנם 
כ- 5,000 דונם  עצי זית בישובים, בעיקר בא־

ובחוות  שדה  משאבי  שדה-בוקר,  רביבים,  זור 
הפרטיות. 

(מחקר  המו"פ  אנשי  חשבו  הדרך  בראשית 
ופיתוח) כיצד לפתח השקייה ייחודית שתיטיב 
עם עצי הזית. הסוד פוצח ועד היום הוא רושם 
מלי־ מים  ידי  על  מושקים  הזית  עצי  הישגים. 

חים. על רקע משבר המים שפוקד את ישראל 
ועל פי כל הערכות צפוי להחריף, ברמת-הנגב 
המו"פ  אנשי  בתחילה  שיש.  מה  עם  מסתדרים 
לא ידעו האם עצי הזית ישרדו את השקיה במים 
מליחים אבל הם הופתעו לגלות שלא רק שעץ 
הזית מחבב במיוחד מים מליחים, הוא אף מניב 
זיתים באיכות גבוהה מאוד. והשמן - נפלא בט־
מומ־ אלא  המו"פ  אנשי  קבעו  לא  זה  את  עמו. 

היוצר  מבית  השמן  את  שטעמו  זית  לשמן  חים 
גבוהים  במקומות  אותו  ודירגו  הנגב  רמת  של 

המשאב  את  לנצל  "הצלחנו  שונות.  בתחרויות 
ההצל־ בעצם  וזאת  פרנסה  כמקור  הזה  הטבעי 
חה גדולה". אמר יענקל'ה מוסקוביץ, מנהל המ־

היינו  "לא  הנגב.  ברמת  מדברית  לחקלאות  רכז 
בטוחים שמטעי הזיתים יכולים לגדול על בסיס 
טובה  הזית  איכות  הופתענו.  אבל  מליחים  מים 

מאוד  טעים  ממנו  מפיקים  שאנו  והשמן  מאוד 
וזכה בתחרויות הנחשבות ביותר. זה כבוד גדול 

לנו".
ראש-המועצה,  הזמין  העשור  ציון  לכבוד 
ריפמן, את שר החקלאות שלום שמ־ שמוליק 

פרידמן, לחגוג  דניאל  ואת שר המשפטים,  חון 
את היום המיוחד. השניים הגיעו, טעמו בהנאה 
ובירכו את בעלי המטעים על הגידולים המופ־

לאים ועל הדאגה למים בישראל.   
בי־ אחר  מקום  "יש  החקלאות:  שר 
הארץ את  לבנות  ממשיכים  שבו  שראל 
להי־ והגיע  פרץ  הזית  ענף  הנגב  ברמת  כאן 

המואץ  בתהליך  בארץ.   לחקלאות  גדול  שג 
ביש־ הזית  ענף  לפיתוח  המשרד  שמוביל 
ההצל־ מרכזי.  מקום  הנגב  לרמת  יש  ראל 

מדינות  להרבה  פתח  הם  הזה  באזור  חות 
העולמי. המזון  למשבר  בהתכוננות  בעולם 

תמיד  ידועה  היתה  החקלאות  פרידמן:  השר 
הרבה  מסתובב  כשאני  היום  אבל  בשמרנותה 
ודווקא  שמרנות  מוצא  אני  הממשלה  במשרדי 

כאן אני מוצא את החדשנות.

בסוף הקיץ מתוכנן אירוע גדול לציון 60 שנה למדינת ישר־
אל במעמד נשיא המדינה, שמעון פרס וראש המועצה, שמו־

ליק ריפמן. האירוע, שמופקדים עליו אנשי המועצה והמתנ"ס, 
בין דוכני המזון לבין הנאומים, תוצב  גולדה.  יתקיים בפארק 
לכ־ ילדות".  "משחקי  לה  קוראים  ומקורית.  מעניינת  תחנה 

בוד האירוע קידם זין שרון את הרעיון והוא מבקש את עזרת 
התושבים. הרעיון הוא לשחזר את המשחקים ששיחקו היל־

והנערים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, הרבה  דים 
לפני שהטכנולוגיה המציאה מכשירים שנראים כמו גולה אבל 
ניתן יהיה לראות ולשחק בא־ מתוחכמים ומורכבים. בתחנה 

ביזרים שכבר העלו עובש ונשכחו בארונות או בזיכרון שלנו: 

גומי, קלאס, שלוש מקלות, גולות, מחניים, חבל, תופסת ועוד. 
על לוח גדול בתחנה יוצגו מיטב הסיפורים שסופרו ונכתבו על 
ידי התושבים, זיכרונות ותמונות. בנוסף יוצגו גם החוקים של 

אותם משחקים ונוכל לבדוק האם משהו ישתנה. 
עזרת  את  מבקשים  האירוע  מארגני  הרעיון  קידום  לצורך 
התושבים באיסוף החומר- בעיקר תמונות ישנות של נערים 

ונערות משחקים במשחקים הישנים.    
מי שמעוניין לשלוח חומרים או רעיונות מוזמן ליצור קשר 

עם:
זין שרון מבאר-מילכה.נייד:  052-2322379 
Zivsharon1@walla.co.il :דוא"ל

אתם זוכרים את המשחקים?

פרסום שמות קייטנות בעלות רישוי עסקים בשטח שיפוט של מועצה 
אזורית רמת הנגב

לפי בקשה של ועדות החינוך והועדה לביקורת המדינה רצ"ב רשימה של 
קייטנות קיץ בעלי רשיון עסק לפי החוק:

1. קייטנה כיתות א'-ב' בבית ספר שדה במדרשת בן גוריון
2. מחנה קיץ בית ספר שדה מדערום - מדרשת בן גוריון

3. מחנה קיץ - "מוסיקה מדע ואתגר" - כפר הנוער ניצנה
4. מחנה קיץ מדעי - חי נגב ק.רביבים

5. קייטנת "פיתחת ניצנה" - מושב כמהין

יתכן שרשימה זו אינה סופית ומוחלטת, ואם יש להורים שאלות או ספקות , 
עליהם לפנות למח' רישוי עסקים במועצה לצורך קבלת מידע.

טלפון לבירורים : 050-6568044
מרשון ליליה
מח' רישוי עסקים

קייטנות 
ברמת הנגב

השרים פרידמן ושמחון בטקס העשור

בפסטיבל לילות לבנים בפארק גולדה בפארק 
גולדה התקיים הפנינג סביבתי במתחם הכניסה 

לפארק. בהפנינג היו דוכנים רבים בהם דוכני 
הפעלה לילדים, דוכני הסברה בנושא בנייה 

ירוקה, אנרגיה סולרית ומים אפורים. בהפנינג 
השתתפו מאות אנשים שלמדו כיצד ניתן להיות 

סביבתי יותר בחיי היום יום.

הילה אקרמן, רכזת  היחידה הסביבתי

פסטיבל לילות לבנים
צילומים: עזרא צחור
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מגזין

פגיעה עם נולד אוריאל .2006 ב-12ביולי נולד אוריאל
הרופאים פולימיקרוגריה. נדירה: תופעה חמורה, מוחית
מוחין, גבוהה לשיתוק סיכון מצוי בקבוצת שהוא אמרו
הב־ עיכול של קצר זמן לאחר ואפילפסיה. שכלי פיגור
אוריאל מעוניינים לגדל את הקשה, הבנו שאנחנו שורה
עם הרבה הבוגרים: את שני ילדינו גידלנו בו באותו האופן

וחום. מגע אהבה,

והמועצה האזורית בן גוריון מדרשת התגייסות קהילת
הנגב. רמת

המסורה ובעזרתו במדרשה, חברים עם אחת בעצה
נאמנות פתחנו חשבון רול, דובי המשפחה מר חבר של
תרומות במתן לסיוע לציבור בפנייה יצאנו ניהולו ותחת
, ריפמן שמוליק לשמחתנו, באוריאל. הטיפול לטובת
לרשו־ והעמיד לעזרה לבקשתנו נענה המועצה ראש
המו־ לרשות שעומדים והמנגנונים הסיוע כל את תנו
רבים תושבים של ליבם לרוחב הודות זה. בתחום עצה
האחות קהילת אנשי ואפילו משפחה חברים, ביישוב,
(חו־ יחסית קצר זמן בפרק בידינו עלה מדנוור הרחוקה

משמעותי. כסף סכום לגייס דשיים)
המ־ ובקיום באוריאל בטיפול רבות לנו סייע זה סכום
הרב, באוריאל. לצערנו הטיפול כל תקופת במשך שפחה
שפי־ לאחר ,(2007 (ינואר חצי שנה אוריאל בגיל נפטר

קשים. אפילפטיים התקפים תח
ומטרותיה הקרן הקמת

סכום הנאמנות אוריאל, נותר בחשבון של מותו לאחר
שיעמוד ציבורי וראוי שמדובר בכסף היה לנו, ברור כסף.
בעידודו מצוקתנו. לנו רבות בזמן שסייע הציבור לרשות
מוע־ קרן להקים החלטנו שמוליק, של הצמוד וסיועו
בתחומי למשפחות כספי סיוע להגיש שמטרתה צתית,
לטיפול לכספים  יזדקקו  או לקושי שיקלעו  המועצה, 
את המסכן מצב בריאותי רקע למצוקה על שנקלע בילד
וו־ לה ומונתה כחלק מקרנות המועצה, תנוהל הקרן חייו.
הצורך. כספים ע"פ אותה ותקצה ציבורית שתלווה עדה

לב לענת פנייה באמצעות תתבצע הקרן לסיוע הפנייה
מאתר להורדה הניתן לסיוע בקשה טופס ובאמצעות רן
הוועדה חברי זה הגדירו המועצה. בשלב של האינטרנט
כאשר בתחומי המועצה, החיים לילדים יינתן רק סיוע כי
הצפויה, ההוצאות ברמת בהתחשב יקבע הסיוע גובה
מקצועיים רווחה (גורמי המשפחה של הכספי מצבה

כי נקבע, עוד הקרן. של התמיכה וביכולת יעורבו) בלבד
הסכומים להגדלת יפעלו המועצה בסיוע הוועדה חברי
מתמש־ יכולת מנת להבטיח הקרן על לרשות העומדים

בעתיד. גם סיוע של כת
בן מדרשת למרפאת מתקדם החייאה מכשיר רכישת

גוריון
חברי בפני שהובאה ראשונה משמעותית ההחלטה
למרפאת מתקדם החייאה ציוד לרכוש היתה הוועדה
מירבית חשיבות  יש כשלנו, מרוחק בישוב המדרשה. 
האמצ־ הרפואי הצוות  לרשות  יעמדו  חירום  שבמקרה
שנ־ המכשיר סיוע. להגשת הניתנים ביותר הטובים עיים
ובכך יתאפשר סיוע גם באמבולנס רכש ניתן לנשיאה גם

וכו'. דרכים תאונות הישוב: מגבולות החורגים במקרים
היתה המדרשה תושבי עבור בציוד להשקיע הבחירה
הכסף מסכומי נכבד שחלק בעובדה בהתחשב טבעית, אך

המדרשה. תושבי ע"י נתרמו שנאספו

תודה... ולסיום
וסייעו סביבנו שנאספו היקרים האנשים לכל תודה
היה רק הכספי מיותר לציין, שהסיוע משבר. לנו בשעת
לחיבוק וביטוי מסביב הכללית בהתגייסות נדבך עוד
אחרי שנתיים כמעט היום,  בו. אותנו  שעטפתם הענק
את החיים אוהבים הרגליים, על עומדים שוב שנולד, אנו
מכם. לה שזכינו התמיכה בזכות מאד הרבה ואופטימיים.

תודה!
שימוש בכספי הקרן לעשות נזדקק כולנו תקווה שלא
בשבילכם שם קיימת שהיא דעו  זאת, עם יחד בעתיד.
בשעת שלבקש עזרה לימד, אוריאל צורך. אותנו, בשעת
להוכיח את הזדמנות עוד בושה...זו רק ולא ברכה צרה זו

גדולה..." אחת אנושית רקמה "...כולנו השיר: מילות
טוב! רק הנגב משפחת רמת לכל מאחלים

יערי וגיל שלומית

כשאוריאל היה בחיים...
ז"ל אוריאל יערי של לזכרו ילדים חיי להצלת הקרן במועצה: קרן חדשה הקמת

הפירכוסים שהחלו לפני מעט חודשים, חמישה בגיל אוריאל

והבודדים המשפחות באזורינו,קבוצת לטיול יצאו האחרונה, בשבת
ואף עבדת בעין מים יש כי גילו במולדת".הם ראשון "בית מפרוייקט

מהחקלאות התפעלו המפל.העולים מעל המצוק אל בגבורה טפסו
הופתעו לגלות בן גוריון.הם וקבר מעל המכתש המדהים הנבטית והנוף

באזורינו. הנוף מגוון כמה ועד הנגב רמת שטחה של גדול כמה עד

טוכטרמן מירי
הפרוייקט רכזת

ראשון בית
במולדת
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פתיחת המחלף החדש בצומת בית-קמה, לא היה עוד טקס 
רגיל עבור עודד ברזילי, מהנדס המועצה וחבר קיבוץ רביבים. 
עודד, שהיה לוחם בגדוד הראשון של הפלמ"ח - חטיבת יפתח 
נוספות  ומחלקות  מעוז"  מ"הכשרת  חבריו  עם  יחד  ונלחם   -
חזר  מחאז'-  'חרבת  לכיבוש  אל-נאצר  עבד  מול  מהחטיבה 
לשם עם חבריו לפלוגה, כשהם רכובים על ג'יפים ופתחו את 
הכביש, שסימל והזכיר עבורו ועבור כולנו את תחילת כיבוש 

הנגב במלחמת העצמאות. 
וה־ "כביש חוצה ישראל"  בטקס החגיגי, שאורגן ע"י אנשי 
מועצה שלנו, במעמד סגן ראש הממשלה ושר התחבורה וה־

בטיחות בדרכים רא"ל (מיל) שאול מופז,  נפתח ביום שלישי, 
1.7.2008, קטע 20 בכביש חוצה ישראל בין מחלף קריית גת 
ל"מחלף מאחז", באורך של כ-12 ק"מ. הקטע נסלל מתקציב 

המדינה ועלותו כ-250 מליון ₪.
קצת היסטוריה: המחלף קרוי על שם 'חרבת מחאז' (עוברת 
למאחז) בשל הקרבות  העזים שניהל בה הפלמ"ח כנגד הצבא 
המצרי. חנוכת המחלף הייתה בסימן סיפורי הקרב ובשם עמו־

שהיה  גביש,  שייקה  במילואים  אלוף  דיבר  הפלמ"ח  דור  תת 
חול־ לנוכחים  ובאחרים.  אלה  בקרבות  הבכירים  מהמפקדים 

קו תקצירי סיפור הקרב, מאתר הפלמ"ח. "לא ביקרתי במקום 
כ-40 שנים. היה קשה מאוד עבורי להגיע למקום. 12 חברים 
היה  לידי. הטקס  איילון,  בילו   - ומהם חברי הטוב  נהרגו שם 
ומאוד מרגש. מאות  ישראל  מאוד חשוב להיסטוריה של עם 
לוחמים ובני משפחותיהם הגיעו. נלחמנו שם את אחד הקר־

לכך  ותיעוד  עודד  הנגב".אמר  בשחרור  ביותר  החשובים  בות 
נימצא בספרים רבים שנכתבו על הקרבות בנגב.

בניגוד לטקסים אחרים שאנחנו מכירים, הפעם הסרט לא 

נגזר. אל הכביש דהרו 5 ג'יפי אספנות מתש"ח ועליהם סמלי 
כלי  לצד  שמשון,  ושועלי  הפלמ"ח,  של  יפתח  חטיבת  ודגלי 
הפל־ מותיקי  חלק  התכנסו  האירוע  לאחר  מהתקופה.  נשק 

את  בתורו  איש  איש  ותיארו  המזרחית  מחאז'  ב'חרבת  מ"ח 
שלבי הקרב."אני לא נכחתי שם - אומר עודד - אך עודכנתי 

ע"י החברים".

מהכיבוש לכביש
21 שנים עברו מאז שמהנדס המועצה, עודד ברזילי, לא ביקר בשדה הקרב ב'חרבת  מחאז'. עם פתיחתו של 

קטע 20 בכביש 6 חזר לשם ברזילי יחד עם חבריו לפלוגה

 ראשונות תמיד
מה הסיכוי שמבית אחד יצמחו להן שתי אחיות שכל 
אחת תירשום לעצמה הישג מיוחד במינו, ואפילו היסטו־
רי? ברמת הנגב זה קרה. אופיר שטרן (21) ממדרשת בן-

גוריון מועסקת כבר 3 חודשים כנהגת של ראש המועצה, 
רק   5 סי  בסיטרואן  נוהגים  היו  כה  עד  ריפמן.  שמוליק 
גברים- אופיר היא האישה הראשונה שנוסעת בכבישים 
כשלצידה יושב ריפמן. זה שונה, מעניין, אבל עבורה זה 
כל הסיפור בחיים: לעשות דברים קצת אחרת. בדיוק כמו 
אחותה, סגן אביב שטרן, מ"פ טירונים בבסיס מחנה 80. 
רוב הזמן היא שומרת על דיסטנס עם החיילים אבל בסוף 
הטירונות, כשנשבר הקרח, היא מספר להם שבאזור המ־

גורים שלה היא האישה הראשונה שמונתה למ"פ. 
נתחיל עם אופיר, הנהגת. בחודש אפריל האחרון הנהג 
של ראש המועצה, עמיר, נאלץ להיפרד מההגה לתקופה 
ארוכה. במועצה חיפשו לו מחליף. חברה טובה של אופיר, 
שאמא שלה עובדת במועצה, סיפרה לה שראש-המועצה 
מחפש נהג. הרעיון תפס את אופיר בתקופה נוחה. לא היו 
לא הרבה תוכניות והתמסרות ללימודים זה  מוקדם מדי 

בכ־ בקיאה  לא  "אני  הזה.  לאתגר  לצאת  החליטה  היא  עבורה. 
בישים בארץ וברחובות בערים הגדולות אבל אני נורא אוהבת 
לטייל וללמוד ולכן התפקיד הזה התאים לי".סיפרה אופיר. "עם 
הזמן למדתי להכיר, הגעתי למקומות מאוד מיוחדים וזה ממש 
כיף לנהוג, בייחוד לצדו של שמוליק שנורא נעים לעבוד איתו". 
עבור  שליחויות  מגוון  לבצע  נדרשת  אופיר  לנהיגה  מעבר 

נוס־ היא  בפגישות,  או  בישיבות  נמצא  כשהוא  המועצה.  ראש 
עת ברחבי הארץ, מחתימה אנשים, מביאה טפסים או כל דבר 
אחר שנדרש. בדרך חזרה השניים מדברים ומתייעצים אחד עם 
השני בנושאים שונים ואופיר נחשפת למידע רב ואפילו לסודות 
שאיש אינו יודע אותם. "אנחנו מדברים הרבה ואני תמיד אומרת 
את דעתי. שמוליק תמיד שמח לשמוע את מה שיש לי להגיד. 

נושאים בוערים, אקטואליה  אנחנו מדברים בעיקר על 
וכיוצא בזה. כל נסיעה אני לומדת משהו חדש ובגלל זה 
התפקיד, למרות שלפעמיים אני חוזרת הביתה מותשת, 
מאוד מרתק אותי". הוסיפה. אופיר גרה כיום במדרשה 
אבל מתכננת לעבור בימים הקרובים לקיבוץ משאבי-

שדה, כמה שיותר קרוב לבניין המועצה.
קצינת  שטרן,  אביב  סגן  נכון,  יותר  לאביב,  נעבור 
ידעה  לא  בכלל  היא  חודשים  כמה  לפני  עד  טירונים. 
שמעולם לא הייתה אישה בתפקיד מ"פ בישובי רמת 
את  בפניה  שחשפה  מי  החלוצה.  למעשה  והיא  הנגב 
המידע היא אחותה, אופיר, שבאחת הנסיעות שלה עם 
ראש-המועצה, סיפר לה שמוליק שמעולם לא הייתה 
אישה בתפקיד מ"פ ברמת-הנגב ולמעשה אחותה היא 
מכנה  אופיר  לאביב.  לספר  מיהרה  אופיר  הראשונה. 
את אביב "שפיצית בצבא". אביב רק בת 22 וכבר היא 
בצו־ בצה"ל  התקדמה  היא  בצה"ל.  טירונים  מכשירה 

קורס  סיימה  היא  חודשים  מספר  לפני  מטאורית.  רה 
מ"פ וקיבלה לידה את הפיקוד. מה שהכי הכי מציק לה 
בתור קצינה היא תופעת ההשתמטות מצה"ל ועל כך יש לה 
הנוער  בני  אם  ופסולה.  חמורה  בתופעה  "מדובר  להגיד:  מה 
הבעייתי  במיקום  ישראל,  במדינת  לחיות  שאפשר  חושבים 
שלה, ולא לשרת בצבא הרי שזאת טעות גדולה. אין דבר כזה 
השתמטות מבחינתי. אם אנחנו לא נעשה את העבודה- איש 

לא יעשה אותה". 

הן שתי אחיות שכל אחת מהן היא פורצת דרך בפני עצמה: אופיר שטרן היא האישה 
הראשונה שמועסקת כנהגת ראש המועצה, שמוליק ריפמן. וסגן אביב שטרן, האחות הגדולה, 
היא הקצינה הראשונה במועצה שמונתה לתפקיד מ"פ בצה"ל. שתי האחיות מסכימות על דבר 

אחד: "אין דבר שאנו עושות בלי להתייעץ אחת עם השנייה".סיפור על נשים בחזית

שייקה גביש ועודד ברזילי מסירים את הלוט מהשלט

תמיד מתייעצות. האחיות שטרן

מגזין
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את  לעצור  היה  קשה 
הילדים  של  ההתרגשות 
שהוכת־ בגנים  והגננות 

להגנת  המשרד  ידי  על  רו 
ירוקים.  כגנים  הסביבה, 
במכתב רשמי שהגיע בסוף 
בגן  לגננות  שעבר  השבוע 
"גן  ניצנה,  בפתחת  הילדים 
וב־ טללים  בקיבוץ  דרור" 

"ועדת   - נכתב  מרחב-עם 
בגן, התר־ ההיגוי שביקרה 

שמה מהעבודה  החינוכית סביבתית שמתב־
צעת בו ושמחה לבשר לכם כי הנכם ראויים 

לקבלת הסמכה כ"גן ירוק". 
תוכנית  היא  ירוק  לגן  ההסמכה  תוכנית 
שמטרתה להקנות מיומנויות ולפתח מודעות 
ושינוי התנהגותי בתחומי הסביבה באמצעות 

עשייה מגוונת בגני ילדים ובקהילה.
במועצה  הוחלט  הלימודים  שנת  בתחילת 
האזורית רמת הנגב להכניס את נושא איכות 
הסביבה, כנושא שילווה את הפעילות החינו־

כית במשך כל השנה וזאת כדי לטפח מערכת 
וה־ האנושית  הסביבה  כלפי  חיובית  עמדות 

פיזית בהווה ובעתיד. אות הפתיחה ניתן ביום 

הי־ ניקו  אז  לאומי.  הבין  הניקיון 
לדים את סביבת הגן מחוץ לחצר 
ואת חורשת העצים הקרובה ובי־

על  לקחו  החינוכי  הצוות  עם  חד 
כל  במשך  לסביבה  לדאוג  עצמם 
בגן  הילדים  החלו  בהמשך  השנה. 
למ־ האשפה,  סוגי  ולהפריד  למיין 
חזר חומרים אורגנים מתכלים ול־
הפכם לזבל עבור גינת הירק. ההו־

בשקיות  להשתמש  הפסיקו  רים 
דפי  בקופסות,  הובא  האוכל  ניילון, 
עליהם  עבדו  והילדים  בניילון  צופו  העבודה 
בעזרת טוש מחיק ובכך הפחיתו את השימוש 
שבדרך  עבודות,  לאחסון  התיקים  את  בנייר. 
כלל מכינים מנייר, הכינו הילדים מקופסאות 
לאיסוף  מיכל  הוצב   בגן  דגנים.  של  גדולות 
ניירות  ומהנייר הכינו עיסת נייר, כחלק מחו־

מרי היצירה המוצעים לילדים בגן.
שנת  "במשך  ניצן:  גן  גננת  חולתי,  אורנה 
וההתנהלות  החיים  אורח  השתנה  הלימודים 
היום יומית כך שהילדים פיתחו מודעות לאי־

כות הסביבה ולהכרות עם צורות ההתיישבות 
גן-ניצן  ילדי  המעשי  בתחום  בא  החקלאיות 
מפ־ ותבלינים,  ירקות  גינת  בטיפוח  עוסקים 

עילים "קומפוסטר" כבר מספר 
שאריות  מכניסים  אליו  שנים, 
מו־ וממנו  ועשביה,  גזם  מזון, 

הערוגות.  לטיוב  דשן  ציאים 
הסביבה  ניקיון  על  השמירה 
מהפעי־ אינטגראלי  חלק  היא 

לות השבועית. הילדים שותפים 
הגן, החצר, אזור הגנים  לניקיון 
בכ־ ביישוב.  שונים  ומקומות 

הפרדת  מרכז  נמצא  לגן  ניסה 
מהש־ כחלק  למחזור.  פסולת 

מביאים  וההורים  הילדים  גרה 
עיתונים  פחיות,  בקבוקים,  לגן 
ממרכז  ועוד.  צנצנות  אריזות, 
שולחים  אנחנו  שלנו,  ההפרדה 
את הפסולת למכלי איסוף ביי־

שוב ולמרכז בניצנה".
והגנים:  הרך  הגיל  מנהלת  הראל,  הדר 
נדבך חשוב בהפעלת הילד  זה מהווה  "נושא 
החי־ חי.  הוא  שבה  והקהילה  הסביבה  למען 
לה־ מיועד  ירוק",  ב"גן  הערכי  הסביבתי  נוך 

אחריות  לנטילת  ראשוניים  ניצנים  צמיח 
כלפי הסביבה. השאיפה היא שהילדים יהפכו 
ל"שגרירים ידידותיים לסביבה". אורח החיים 
והתפיסה הסביבתית שלהם תהפוכנה לטבע 

שני שלהם, של הוריהם ושל הקהילה". 
הילדים  גני  כי  קבעה  ההיגוי  ועדת  כאמור 
בטללים ,פתחת ניצנה ומרחב עם, עמדו בת־

כ"גן  הסמכה  תעודת  לקבלת  ההסמכה  נאי 
ירוק". ויזכו במענק כספי ויוזמנו לטקס חגיגי 

להענקת התעודה.
ראש המועצה האזורית רמת הנגב, שמוליק  
שנותנת  הזכייה  על  הגננות  את  בירך  ריפמן 
של  הרבה  להשקעה  והערכה  ביטוי  לדבריו 

הצוותים החינוכיים במהלך כל השנה.
המודעות  טיפוח  ריפמן,  אומר  מבחינתנו, 
הסביבתית של דור העתיד היא מטרה ערכית 
ואסטרטגית חשובה ביותר, ובכוונתו להמשיך 
מוס־ שכל  עד  הבאות  בשנים  גם  זו  במגמה  

דות החינוך במועצה, יימצאו ראויים לקבלת 
ההסמכה".

כל כך נעים לראות גן ירוק
הגנים ברמת הנגב ירוקים יותר. המשרד לאיכות הסביבה הכריז:   3 גני ילדים ברמת הנגב ראויים לקבלת 

הסמכה כ"גן ירוק" בזכות הילדים שכבר בגילם הצעיר הפכו לנאמני איכות הסביבה של המועצה

• קומפוסט יעיל יותר
חשוב  ערך  הוא  שהמחזור  מכם  לאלו 
הפסולת  את  למחזר  גם  ודואגים  אצלם 
שעשוי  טיפ  הינה  לקומפוסט,  האורגנית 
איכותי  להיות  שלכם  לקומפוסט  לגרום 
הכנתו:  בתהליך  יותר  מהיר  וגם  במיוחד 

תולעים אדומות.
התולעים האדומות עוזרות בפירוק החו־
מר האורגני בתהליך הנקרא וורמוקומפו־

סטציה.
רוצים לנסות?

אלעד  אצל  אדומות  תולעים  לקנות  ניתן 
בטלפון: 052-5017612

• טיפים לחיסכון במים – עוברים מאדום 
לשחור

כולנו יודעים כי מי השתייה שלנו הולכים 
הקווים  את  חצו  המים  מקורות  ואוזלים. 
הש־ הקווים  על  כבר  ונמצאים  האדומים 

נוספת  שאיבה  ממנו  קו  כלומר  חורים, 
עשויה לפגוע במקור המים. במספר צע־
דים פשוטים אנו יכולים להקטין את צרי־

כת המים בבית/בעבודה:
המים  ברז  את  להשאיר  לא  הקפידו   -
או  שיניים  מצחצחים  אתם  כאשר  פתוח 
צריכים  אינכם  כאשר  אחרת  פעולה  בכל 

שהמים יזרמו.
מוקדם  הגינות  את  להשקות  הקפידו   -
רצוי  מקרה  בכל  בערב,  או  בבוקר  מאוד 

להשקות לפני הזריחה ואחרי השקיעה.
 - סינתטי  בדשא  הדשא  את  החליפו   -
המדשאות הן צרכן מים גדול ואינן גידול 
מדברי. דשא סינתטי נוח יותר, אינו גורם 

לאלרגיות ואינו צורך מים כלל. 
יכולים  החסכמים   - חסכמים  התקינו   -
אני  הביתית.  מהצריכה   30% עד  לחסוך 

כבר התקנתי, ואתם? 

טיפים לסביבה

כיתת אנרג'יזר
בביקור שערכו כיתות בי"ס 

"משאבים" באתר הדודאים, זכו ילדי 
כיתה ה'1 בתחרות איסוף הסוללות

למעלה: יצירותיהם של ילדי הגן בטללים
למטה: יצירותיהם של ילדי הגן בפתחת ניצנה

כחלק מתו־
הלימוד,  כנית 
תלמי־ הגיעו 

הספר  בית  די 
 , " ם י ב א ש מ "
במ־ לביקור 

לשימור  רכז 
ואף  למדו  שם  דודאים.  באתר  הסביבה 
ולמז־ בפסולת  לטפל  כיצד  הילדים  חוו 

ער באמצעות חשיבה מקדימה את כמות 
הפסולת שאנו מייצרים מדי יום.

כחלק מפיתוח המודעות לשימור הס־
בין  סוללות  איסוף  תחרות  נערכה  ביבה 
הכיתות שהגיעו להדרכה בתחום החינוך 

לאיכות הסביבה.
לאי־ אישית  קופסא  קיבל  תלמיד  כל 

נדרשה  כיתה  וכל  בביתו  סוללות  סוף 
הגברת  ע"י  סוללות,  מקסימום  לאסוף 

פעילות הסברתית.
כיתה ה'1, מבי"ס "משאבים", שהתגיי־

סה לתחרות ואספה כ- 12,500 סוללות 
שהועברו לאתר להטמנה מסודר, זכתה 
בפרס - יום כייף בפיינטבול בקיבוץ כר־

מים. 

קול קורא למלגות 
מרכז "מולכו" לחקר 
החקלאות בנגב

כבכול שנה מוענקת ע"י 
"מרכז מולכו בנגב" מלגות 

לימודים לסטודנטים 
המבצעים עבודות מחקר, 

בנושאים הקשורים לקידום 
החקלאות בנגב. 

המלגות יוענקו במסגרת 
טקס האזכרה לזכרו של חיים 

מולכו ז"ל.
1. גובה המלגה לתואר שני או 

שלישי כ- 5,000 ₪ לשנה. 
2. גובה המילגה לתואר 

ראשון כ- 2,500 ₪ לשנה.
התנאים לקבלת מועמדים:

1. תלמידי מחקר לתואר שני 
או שלישי, במוסד מחקר 

והוראה מוכרים, שיבצעו  
עבודה מחקר באזור הנגב, 

תינתן עדיפות על ביצוע 
בתחנת הנסיונות גילת או 

הבשור.
הצעת המועמד תוגש בכתב 

בעברית ותכלול:
• תקציר הצעת המחקר 

וחשיבותה לחקלאות הנגב.
• אישור לימודים 

באוניברסיטה מוכרת 

בישראל.
• קורות חיים.

• מכתב המלצה של המנחה 
או מנהל המחלקה.

2. תלמידים לתואר ראשון
• אישור לימודים 

באוניברסיטה מוכרת 
בישראל.

• קורות חיים.
• אישור המועצה האזורית 
על מגורים בישוב המועצה.

מלגות לתואר ראשון יוענקו 
רק לסטודנטים לחקלאות 

ולתחום איכות הסביבה.
המלגות מיועדות לסטודנטים 

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

נגב.
את ההצעות יש להפנות 
עד לתאריך 16/9/2008 אל:
גילי מולכו
מועצה אזורית בני שמעון
ד.נ. הנגב
מיקוד  85300
לפרטים: 
גילי מולכו- 050-5432965
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מצרכים להכנת הבצק:
קמח כוסות 2

חלמונים 2
כוס סוכר 3/4

חמאה  200 גרם
מחמאה או

הבצק את לעבד
במיקסר או במעבד

מזון ולאחר מכן
לפאי בתבנית לשטח

עד ולאפות (26 מספר (תבנית
להשחמה.

מצרכים למלית:
וחצי שמנת מתוקה 1

גרם שוקולד מריר 250
חלב כוס 3/4

ביצה 1
אבקת קקאו

ההכנה: אופן
+ שמנת להרתיח
את להוסיף חלב,
השוקולד ולערבב

לקרר להמסה. עד
הביצה את ולהוסיף מעט

את לשפוך מהר). (לבחוש
 10 ולאפות במשך האפוי הבצק המלית על

היטב  לקרר 180 מעלות. של בחום דקות,
מעל. הקקאו אבקת את ולבזוק

 60 בסימן ושירים" "קיץ ערב :8.8.08  •
מדר־ ישראל.אמפיתיאטרון למדינת שנה

בן-גוריון. שת

יוקרן בקיבוץ ,21:30 יום ששי, :22.8.08 •
העפי־ הקופות "רודף הסרט שובר רביבים

פונים".

חו־ הנגב רמת גולדה: פארק :27.8.08  •
ו-60 שנה  בנגב להתיישבות שנה 65 גגת
המ־ נשיא במעמד טקס ישראל. למדינת

דינה, שמעון פרס.

תחזית תרבות
2008 אוגוסט

שוקולד פאי החודש: שף
ענבר פרידה

לידיעתכם:
להצגה] ₪ ההצגות [ 40 ששת 240 ₪ לכל - המנוי מחיר

מראש. בקניה ₪ 60 בודדת הצגה מחיר
תשלומים עבור הסדרה ב-2 התשלום

דצמבר – נובמבר – בשנת 2008 - 50%
פברואר ינואר – – בשנת 2009 - 50%

21:00 בשעה מתחילות ההצגות כל
המועצה, של האינטרנט  אתר  דרך  תעשה המנוי  רכישת

www.rng.org.il
08-6564161/2 בטלפון: או

20.7.08 מתאריך להרשמות יפתח הכרטיסים מכירת אתר
.20.8.08 בתאריך למנויים וייסגר

ואיכותי טוב מתיאטרון להנות בואו
המתנ"ס צוות

ברמת הנגב מנוי לתיאטרון
כדי רבה מחשבה השקענו לקראת עונה זו גם עברו, בשנים כמו

בפרסי שזכו ההצגות תמצאו את ההצגות. ביניהן מיטב את להביא
השנה ולהצגת השנה לשחקן השנה, למחזאי התיאטרון

תאריךהצגה 
10.9.08האב

המדבר מן 15.10.08תפוחים
ופופצ'ה 21.1.09יאקיש
היה לא או 10.2.09היה

אפריקה 6.5.09גוד-ביי
3.6.09דולפינים

והתאריכים: ההצגות רשימת

פאר? איתן אתה מי
המחול להקת סמנכ"ל בוקר, שדה קיבוץ חבר אני
הלהקה פעילות ניהול על בעיקר ומופקד הקיבוצית
ומידי הפקה  שבע  באר באוניברסיטת מלמד  בחו"ל. 
הצגות פנויים, מביים ימים כמה כשמצליח למצוא פעם,

וארועים.
למסיבה? הסיבה מה

ה-60 למדינה,  חגיגות את במועצה לציין עז רצון היה
עשו שהישובים החגיגות עם יתנגש שלא כזה באופן אך
היא השנה יודעים שאתם בוודאי שכפי מכיוון לעצמם.

המצפים  שלושת - בנגב  להתיישבות ה-65  השנה  גם 
לכן ב-1943. לקרקע עלו גבולות ובית אשל רביבים, -

"60 על  אחד מופע לכדי הדברים שני את לשלב הוחלט
שנקרא. מה "65

במופע? יהיה מה אז
במינו מיוחד ישראלי בהפנינג הערב את נתחיל

והידועים, המוכרים הישראלים הילדות למשחקי מחווה -
שיחקו הם , למחשב רק דבוקים היו שהילדים לפני שפעם,
המ־ של לחזרתם במשהו יתרום אפילו זה כך אולי בחוץ...
בדוכני זה ילווה מהילדות. מכירים האדירים שכולנו שחקים
המשפחה שבש־ לכל אטרקציות מיני כל ועוד אוכל ישראלי,

בסוד. נשמור זה לב

המופע... על שאלתי אני אבל
כבוד במעמד יהיה המופע לזה. מגיע תכף אני המופע, אה,
וי־ אחרים, רבים נכבדים ועוד פרס, שמעון מר המדינה נשיא
את הר שעשו והאירועים האנשים של בימתי פסיפס היה מין
שלנו פה, החיים תמצית של קולאז' ייחודי. כזה הנגב למקום

הזה. והמורכב היפה באזור
או חזיון? מיצג סרט, ריקוד, מופע קונצרט, תהיה הצגה, זו

הבמה? בדיוק יקרה על מה
שבעגה המק־ מופע סוג זה האלו. הדברים הכל. כל
דברים, שיחד מהרבה והוא מורכב 'ריוויו' צועית נקרא
ההתיישבות של סיפורה - מרכזי אחד לדבר יתלכדו
קורין בערב גם יופיעו מקומיים מאמנים חוץ בנגב.
קורין, ואת את שתלווה שבע באר אלאל והסמפונייטה
לש־ פעמית חד הזדמנות זו שלנו. והרקדנים הזמרים
בתזמורת סימפונית מלווים נהדרים מגוון שירים מוע

אחלה... יהיה תבואו, אז מלאה.
את לארגן הולך מי מורכבת.... הפקה כמו נשמע זה

האלו? הדברים כל
בהרכבת אותנו שמנחה המרכזיים העקרונות אחד
וב־ מקומיים בכוחות שיותר כמה להיעזר הוא המופע
המוסיקלי המנהל וולפה, ומיכאל אני האזור. תושבי
רתם בפועל, המפיק בוקר. משדה באים המופע של
פרץ נתאי כותב הערב כמהין. את תושב הוא ישראלי
מאשלים מזוז אילנית  אמונים הווידאו על מרביבים,  שבא
וטובים רבים עוד באים לעזרתנו שדה. ממשאבי זיו ואמנון
תפאו־ שחקנים, זמרים, ברנע, קדש המדרשה, מילכה, מבאר

בטן ועוד. ורקדניות עם רנים, רקדני

פרץ ניתאי

ראיתם... לא עוד כזה
לעניין, לשיחה האיש שאחראי פאר, איתן אל אותנו הובילו הקיץ בסוף שמתוכנן מופע ענק על שמועות עיקשות

ביומן) (תרשמו גולדה... בפארק לאוגוסט ב-27 מאד על מה שיתרחש צפופה

פאר האטרקציות. איתן כל את לא חושפים עדיין

העפיפונים" "רודף



                             

אורגנילה - טעם של פעם
משפחת שיאון מקדש ברנע החלה השנה בגידול ושיווק ירקות 
אורגנים. אל תדברו איתם על ריסוסים או חומרים כימים, אבל 

תקשיבו למה שיש להם לומר על בריאות ותזונה נכונה.

המודעות לאכילת מזון בריא 
השוק  גם  וכך  וגוברת  הולכת 
המתאי־ המוצרים  את  מציע 
לרמת- גם  הגיע  הטרנד  מים. 

אוסי,  שיאון,  משפחת  הנגב. 
החלו  הילדים  ושלושת  ענן 
אורגנים,  ירקות  לגדל  השנה 
"כולם  ברנע.  בקדש  במשקם 
שב־ החשיבות  את  מבינים 

המחירים  אבל  האורגני  אוכל 
את  מרתיע  וזה  גבוהים  מאוד 
למחירים  הצדקה  אין  הקונים. 
האלה. הירקות האורגנים צרי־

כים להיות זמינים יותר לציבור 
שלהם  המחירים  בפועל  אבל 

גבוהים ביותר מ- 100% לעומת הגידו־
לים הקונבנציונליים". אמרה אוסי.

 63 מגדלים  הם  הבית  ליד  בחממות 
בין  ותבלינים.  אורגניים  ירקות  סוגי 
השאר הם מגדלים עגבניות, מלפפונים, 
ועוד.  צנון, פלפלים, חסה  דלעת, תירס, 
הכול כמובן בטעם של פעם, בלי ריסו־

דבר  כל  או  לירק  "תמריצים"  בלי  סים, 
ועושה  הטעם  את  שמשבש  אחר  כימי 

אותנו פחות בריאים. 
מצו־ מאוד  האורגני  שהשוק  למרות 

לנסות  החליטה  שיאון  משפחת  מצם, 
הר־ הפעם  זו  והשנה  בתחום  להשתלב 

גדולות.  בכמויות  מגדלים  שהם  אשונה 
בעיקר  זמנם  את  הקדישו  הם  כה  עד 
לגידולי עגבניות צ'רי. כיום יש להם 60 
המשפ־ אורגנים.  גידולים  של  דונמים 

חה כולה נרתמה למשימה. הילדים, בני 
בחמ־ במרץ  עובדים  וחצי  ושלוש   12,9

מות ובמנהרות ועוזרים להורים. בערב, 
בבית סביב השולחן כולם אוכלים, כמו־

מהחלקה  הישר  אורגני  ירקות  סלט  בן, 
הפרטית.

שיאון  משפחת  המסחרי,  לצד  מעבר 
מנסה לחזק את המודעות לגידולים או־

שהחל  הירקות  לשיווק  במקביל  רגנים. 
יקימו אתר אינטרנט שיכיל  עכשיו, הם 
מידע, מאמרים, ציטוטים ותמונות מת־

חום הגידולים האורגנים בארץ ובעולם. 
"המטרה שלנו היא לחשוף את הגידולים 
האורגנים בפני הציבור ולהציג את הית־

רונות כפי שהם. יש עדיין הרבה עבודה 
נבה־ עדיין  האנשים  מרבית  כי  בתחום 

לים מהמחירים שרובם אינם מוצדקים". 
הוסיפה אוסי.  

לפרטים: 054-2200310 
ananim@zahav.net.il 

משפחת שיאון
מפעל חיי:

עצמכם  את  בחנו  לקרוא,  ממשיכים  שאתם  לפני  רגע 
בתנוחות  כלבים  של  תמונות  שש  לפניכם   - קטן  בתרגיל 
שונות. נסו להבין מה מנסה הכלב בכל אחת מן התמונות 

לשדר לסביבתו או למי שמולו:

בתמונה א' מוצג כלב ב"תנוחת משחק" - תנוחה זו מאו־
פיינת בערנות רבה של הכלב. תנוחת המשחק מאפיינת גו־

רים, אולם ניתן לראותה גם בקרב כלבים בוגרים המשחקים 
עם גור או עם כלב אחר. כלבים רבים משתמשים בתנוחה זו 
גם להזמנת בעליהם למשחק משותף. הנביחות והגרגורים 
הנלווים פעמים רבות לתנוחה זו הינם חלק מהמשחק, אין 

בהם איום אמיתי. 
הת־ או  מוחלטת  כניעה  בתנוחת  כלב  מוצג  ב'  בתנוחה 

מסרות. תנוחה זו מאפיינת כלבים אשר עומדים מול אדם 
או כלב שנתפס בעיניהם כמנהיג או כדומיננטי יותר מהם. 
זו חושף  למעשה, הכלב המתגלגל על גבו ונמצא בתנוחה 
ביו־ הפגיעים  החלקים  את  שמולו  הכלב  או  האדם  בפני 

ואברים  חזה,  (בטן,  שלו  תר 
ומצהיר  חיוניים),  פנימיים 
שהוא  כך  על  מוחלט  באופן 
אינו מהווה איום כלפיהם וכי 
הוא מקבל את מרותם וסומך 

עליהם. 
בתנוחת  כלב   - ג'  בתמונה 
הכנעה, "חיוך", המצהיר בפני 
וכי  לשלום  פניו  כי  סביבתו 
אין בכוונתו להיכנס לכל סוג 
של עימות. זנבו נמוך, פיו מחייך, אוזניו משוכות לצדדים או 

לאחור. כלבים אלה הם בד"כ ידידותיים.
בתמונה ד' - כלב המפגין "איום" על העומד מולו. האז־

הרה של הכלב נובעת מביטחון עצמי גבוה, הוא מודיע כי 
העומדים  האדם  או  הכלב  אם  וכי  בעצמו  בטוח  חזק,  הוא 
מולו לא ייסגו הוא יתקוף אותם ללא חשש. גופו זקוף ונוטה 
לפנים, הוא מיישיר מבט, שיערו סמור, אוזניו וזנבו זקופים, 

ופיו קפוץ לפנים. 

החלק  מקופל,  הוא   - "פחד"  המפגין  כלב   - ה'  בתמונה 
הקדמי של גופו נמוך מאוד, זנבו בין הרגליים, שיערו סמור, 
אוזניו משוכות בחוזקה לאחור, ופיו מתוח גם הוא לאחור. 
בד"כ אישוניו מורחבים - אולם לא הייתי ממליצה להתקרב 
כדי לבדוק. כלב בעמדת פחד זו - הוא מאוד דרוך. הוא יע־

דיף לברוח אם רק יתאפשר לו - אך אם ידחקו אותו לפינה 
- הוא יתקוף. תוקפנותו לא תנבע מעודף ביטחון עצמי אלא 
מתוך הגנה עצמית - ועוצמת הפגיעה יכולה להיות מאוד 

גדולה. 
בתמונה ו' - כלב המפגין ביטחון עצמי ורוגע - הוא מיי־
שיר מבט, זקוף, זנבו נמצא במצבו הטבעי ותווי פניו נינו־

חים.  
ככלל, שפת הכלבים שמה דגש על הגובה - ככל שהגוף, 
אוזניים, זנב, וגם הגובה שבו הכלב מסמן (משתין) - מדובר 
בכלב יותר דומיננטי ובעל ביטחון עצמי גבוה. ככל שהכלב 
נמוך  מסמן  והוא  שמוט,  זנבו  משוכות,  אוזניו  שפוף,  יותר 
כנוע  נחות,  יותר  בכלב  מדובר   - כלל  רגל  הרמת  ללא  או 
וחסר ביטחון עצמי. שיער סמור, פה מכווץ לפנים או מתוח 
לאחור וגרגור הם שלושה סימנים חשובים ביותר להימנע 

מלהתקרב לכלב - ולשמור על שלמות גופכם.
יש לכם שאלות? כתבו לנו לאי-מייל: 
 havaya.dog@gmail.com

הדס נגר-תורג'מן, מאלפת כלבים
חוויה מאלפת

בטור הקודם עסקנו בהבנת השפה ה"מדוברת" של 

הכלבים.  הפעם נתמקד בשפת הגוף ובתקשורת 

באמצעות ריחות ומהווה המשך לקודמו:

שפת הכלבים - הבנת הכלב כתנאי הכרחי לחיים משותפים

"המחירים בשוק לא מוצדקים". משפחת שיאון 
בחלקה האורגנית.

והדגבא

המצווה  לבני  מזל-טוב 
שחגגו  ניצנה  מפתחת 
את   19.7.08 שבת  ביום 
בברי־ בר-מצווה  מסיבת 

במופע,  בקדש-ברנע.  כה 
של  סיומה  את  גם  שציין 
ומשימות,  פעילות  שנת 
הצ־ המצווה  חתני  הציגו 

שעמלו  המופע  את  עירים 
עליו. ההורים, האחים, בני 
המשפחה והמדריכים שרו 
והנע־ הנערים  את  ובירכו 

בני  רות. קבלו בברכה את 
ברנע:  מקדש  המצווה: 

עיטם דיין, עומר צדוק, אבישג אווקרט, נועם וידר ,אירם ורשביאק ודר מוניץ .מע־
זוז: עופר רם. ומכמהין: יובל גיל וריטה בולטיאן. את תשעת המופלאים לוו בשנה 
האחרונה כליל וערן, המדריכים מניצנה. יחד עימם נסעו לסוף שבוע במצפה-רמון 
לגיבוש, טיילו בנחל לבן, שרדו בשטח במסגרת "חלוץ בודד" וערכו מסיבה לילדי 

האזור. 
עלו והצליחו והמון מזל-טוב
ועדת נוער אזורית   

בר-מצווה לילדי פתחת ניצנה

כ- 70 ילדים ובני-נוער 
בילו החודש בניצנה במ־

מוסיקה  קייטנת  סגרת 
של  בניהולה  ומדעים, 
שבוע  במשך  עוז.  מינה 
שאינם  החניכים,  יצרו 
מכירים זה את זה, הרכבי 
מוסיקה והגיעו להישגים 
סיירו  במקביל  גבוהים. 
ועברו  הסולרי  בפארק 
מדע  בתחומי  סדנאות 
הקייטנה  בסוף  שונים. 
חולות  מסע  ערכו  הם 

מסכם. בין החניכים שהשתתפו בקייטנה, היו כ- 40 ילדים משדרות וישובי עוטף 
עזה וגם מישובי רמת הנגב. הקייטנה נערכה בסיועה של קרן סקט"א רש"י.  

נופשים ומנגנים




