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נקישה אחת על גרפית הובילה את מאיר 
איפרגן ליצור גיטרות מעשה ידיו, עמ' 6

באר מילכה

יזמות נשית- מועצה אזורית רמת הנגב - מחלקת הרווחה בשיתוף קרן 
קורת קיימו לראשונה את התוכנית להכשרת נשים להקמת עסק, עמ' 2

ערב הצדעה לחינוך 
ברמת הנגב, עמ' 2

זה קורה
עמ' 4-5



      
מרחבי המועצה

      

הרווחה  מחלקת   - הנגב  רמת  אזורית  מועצה 
בשיתוף קרן קורת קיימו לראשונה את התוכנית 
להכשרת נשים להקמת עסק. בתוכנית השתתפו 
18 נשים מיישובי המועצה השונים: 5 חברות קי־

 3 ,3 ממרחב עם,  בוקר, משאבי שדה)  (שדה  בוץ 
, 2 מאשלים, 1 קדש ברנע, 2  ממדרשת בן גוריון 

כמהין, 1 ניצנה, 1 מחנה בסיס רמון. 
לעסק,  מגובש  רעיון  עם  הגיעו  מהנשים  חלק 
היתר, החלו את המפגשים ללא רעיון ועם ההתק־

דמות המפגשים החלו לגבש את הרעיון העיסקי. 
התוכנית להקמת עסק קטן הנה תוכנית ייחודית 
ומיועדת  בישראל  מקומות  במספר  המתקיימת 

לנשים המעונינות לפתח עסק משלהן. 
התו־ של  השבועיים  המפגשים   12 במסגרת 

של  וניהול  להקמה  וכלים  רב  ידע  הועבר  כנית 

עסק. הנושאים שהועברו במסגרת התוכנית: חזון 
עסקי ואישי, איפיון המוצר ותמחור, הגדרת קהל 
מוסדות  מול  התנהלות  כספים,  ניהול  הלקוחות, 

המדינה, שיווק, פרסום, קידום מכירות ויחסי צי־
בור ועוד ועוד. בשונה מתוכניות אחרות, התוכנית 
של קרן קורת בשיתוף מועצה אזורית רמת הנגב 
שמה דגש רב הן על פיתוח ובחינת הרעיון העסקי 
והן על עבודה עם הכלים. מעבר לידע הרב יכולות 
להעיד חלק מהמשתתפות  על תהליך אישי שע־
וצמיחה אישים. המוע־ ברו שבמרכזו התפתחות 

צה מתכננת לפתוח קבוצת נשים נוספת בתחילת 

יפנו  בפרטים  המעוניינות   (2009) הבאה  השנה 
לעינת מגד, מנחת התוכנית, 050-4003807.

מזי דרך העדשה
כ-18  עבדה  אשלים  מהישוב  לרנר,  לבל  מזי 
שנים בסוכנת ביטוח, אחרי תהפוכות רבות בחיים; 
למדה  לישראל,  וחזרה  בצרפת,  שהייה  היתר  בין 
המצלמה,  את  וגילתה  "קיי"  במכללת  אומנות 
ומאז היא מסרבת לעזוב אותה, כמעט רוב שעות 
היממה מזי והמצלמה נמצאות יחדיו. מלבד גילוי 
'קרדם  המצלמה  את  הפכה  מזי  החדשה  אהבתה 

לחפור בו', והרי כמעט כולנו רוצים שמושא אהב־
תנו יהפוך לפרנסתנו.

משפחה,  צילומי  בהיריון,  נשים  מצלמת  אני 
הט־ פעם,  של  הצלמניה  כמו  ממש 

את  רוצים  אנשים  חוזר,  הזה  רנד 
העיצוב הקלאסי, מספרת מזי באופן 
מפתיע, שכן כיום כמעט בכל בית יש 
ווידאו.  ומצלמת  דיגיטלית  מצלמה 
"הטרנד שהולך כיום חזק מאוד הוא 
את  לתעד  שרוצות  בהיריון,  נשים 
בת"א,  שקורה  מה  מטורף  זה  גופן, 
אך יש ביקוש של כך גם בבאר שבע, 
נשים רוצות צילומים מזוויות שונות 

של הבטן עם בגד או בלי. 
מה הקורס תרם לך?

דחף  הוא  מדהים,  היה  "הקורס 
לעשות,  רוצה  שאני  מה  את  לבצע  ממש  אותי 
עינת המנחה היא נהדרת ואני ממליצה לכל אישה 

לעשת אותו כי השמים הם הגבול".

רתם במדבר
בבתי  הפנינג,  ימי  מפעילים  חנן  ובעלה  ליאת 
ספר ואירועים פרטיים בתחום טבע, סביבה ואר־

כיאולוגיה, ימי שיא והפעלות ברמת כיתה, שכבה 
או בית ספר שלם. בימים אלה שהמודעות הירוקה 
הגיעה לכל בית, היא הפכה לדבר מבוקש ולא רק 
כיום פעילות זניח של יום אחד בשנה. ויתרה מכך 
ישנו ביקוש לאירועים פרטיים כדרך הפעלה לי־

לדים ומבוגרים ( שהם אלה שבאמת נהנים בסופו 
של יום) ליאת כבר שנים עוסקת בחינוך בלתי פו־

ירוחם מה  היא עבדה מספר שנים במל"ש  רמלי, 
דברים  ועוד  תכנים  ניסיון,  הרבה  בתוכה  שיצק 
יפים, "החלטתי שאני רוצה להוציא את זה החוצה, 
טבע וסביבה בדרך של חוויה כי אני מאמינה בדרך 
של חינוך חוויתי", אומרת ליאת בשן 
אר־ טבע  בו  שיש  מכל  כל  גרוס. 

ביטוי  מקבל  אקולוגיה  כיאולוגיה, 
'רתם במדבר': חרסים, פרסקו,   אצל 
פסיפס ענק משפחתי או בית ספרי, 
ועוד  ממוחזרים  מחומרים  עבודות 
ועוד. ליאת מספרת כי בישוב בו היא 
קר־ להם  יש  עם  במרחב  מתגוררת 

חומרים  אוספים  הם  ובו  גדול  אוון 
ממוחזרים. 

ומה מבחינת קורס היזמות?
 DRIVE מעולה.  היה  "הקורס 
להתחיל משהו. אני גם דוגלת בעבו־

דה מהבית, חיפשתי המון רעיונות והקורס עזר לי 
לממש אותן. ואי אפשר בלי כמה מילים על עינת 
לעולם  חלון  ופותחת  מקסימה  פשוט  שהיא  מגד 

חדש".

 יום מועצה לכל התושבים, יום שישי 16/01/09דעתך חשובה לנו -

2   רמת נגב מס' 132, חשון תשס"ח, נובמבר 2008

עורכת: הילה שליש
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

• אבחונים – איתור ומיפוי הצלחות וכישלונות, בלמידה בתחומי 
מיומנות יסוד

• הדרכת הורים- הדרכה להורה שזקוק לאוזן קשבת ותמיכה 
בהתמודדות עם קשיים בגידול הילד

• הקשר שלנו עם קופות חולים- שירותי בריאות כללית:
   -ריפוי בעיסוק-ריפוי בדיבור-טיפול רגשי-אבחונים דידקטיים.

מיקום: מועצת רמת נגב
www.ramat-org.il :טלפון: 08-6564153, אתר

מרכז טיפולי להורים 
וילדים רמת הנגב

גור־ של  משותף  מפגש  של  מסורת  פתחנו 
היו  זה  למפגש  במועצה.  הפורמאלי  החינוך  מי 

מספר מטרות:
• הערכה והוקרה לכל העוסקים בחינוך.

• מפגש משותף סביב נושא חינוכי.
• ציון מורים וגננות מצטיינים במסגרת החי־

נוכית מתוך הערכה והדגשת המצטיין ושאיפה 
להצטיינות במערכת החינוך.

החינוך  מערכת  של  יחידה  גאוות  פיתוח   •
ברמת הנגב.

וה־ הגננות  נכחו  ב-21.9  שהתקיים  בערב 
מחנכים בבתי הספר וגני הילדים ברמת הנגב, 
וכן  בחינוך  העוסקים  את  ברך  המועצה  ראש 

מנהל מחלקת החינוך.
הנעימו את הערב בקטעי נגינה דודי ולהקתו 

, וכן חולקו תעודות הצטיינות למורים שזכו.
יפה הראל – מחנכת בבית הספר "משאבים".

מלכה גיליס – מחנכת בבית הספר "צין".
שחר רווה – מחנכת בבית הספר "תיכון סבי־

בתי".
אורנה חולתי – גננת בגן "ניצן" קדש ברנע.

הנ־ "אשל  הספר  בבית  מורה   – סולומון  ברי 
שיא".

פרופ'  של  הרצאה  התקיימה  הערב  ולסיום 
עמוס רולידר בנושא סמכות חינוכית של המו־
רים וההורים. ההרצאה הייתה מרתקת ומעניי־

נת.
ובקיום ערב  תודות לכל העוסקים במלאכה 

ייחודי זה.

אלי לופו, מנהל מח' חינוך

ערב הצדעה למחנכים ברמת הנגב
במפגש של מחנכים ברחבי מועצת רמת הנגב הוענקו פרסים למצטיינים ולמצטיינות

אורנה חולתי בערב הצדעה למחנכים

יזמויות....יזמויות....נשים
נשים גדולות עסקים קטנים

צילום נשים בהריון הפרך לטרנד

הצלמת מזי לבל לרנר

צילום ילדים
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'חורב' בנגב
מסע הג'יפים לשחזור מבצע 'חורב' במלאות 60 שנה לשחרור הנגב במלחמת העצמאות

 בחול המועד סוכות צוין יובל ה-60 לשחרור 
הנגב במלחמת העצמאות - במסע ג'יפים ברחבי 

הנגב.
וחובבי  שטח  אוהבי  תושבים  קבוצת  ביוזמת 
היסטוריה צבאית, ובתמיכת המועצות  האזוריות 
לפיתוח  הרשות  קק"ל,  הנגב),  ורמת  תמר  (יואב, 
הנגב ומדרשת שדה-בוקר - שוחזרו המבצעים: 
'יואב', 'חורב' ו'לוט-עין גדי' (מבצע 'עובדה' ישו־

חזר במועדו באביב תשס"ט).  כמאה רכבי שטח 

ביקרו   ונוסעיהם   ,48' של  הקרבות  בנתיבי  נסעו 
מו־ על  הסברים  ושמעו  ובאנדרטאות,  באתרים 

רשת הקרב ועל נושאים אחרים לאורך המסלול, 
מפי טובי המדריכים בנגב.

תחילה יצאו הג'יפאים מ 'מצודת יואב' בעקבות 
ונסעו לאנדרטת החייל הדתי בק־ 'יואב',  מבצע 
חוליק־ למשלטי  מנשייה,  אל  לעיראק  גת,  ריית 

את, לחירבת מחאז, לאנדרטת הנגב בבאר-שבע, 
וסיימו בטקס בבית אשל.

מממשית,  'לוט'  מבצע  משחזרי  יצאו  במקביל 
אמצי־ נחל  דרך  המשיכו  עקרבים,  במעלה  ירדו 

הו, עברו בסדום ובנחל סדום, וסיימו בטקס בעין 
גדי.

מפארק  'חורב'  מבצע  משחזרי  יצאו  למחרת 
'הקו־ לאנדרטת  'הנגב'  חטיבת  בעקבות  גולדה, 

מנדו הצרפתי' (ליד אשלים) וביר תמילה, ומשם 
בעקבות חטיבה 8 (של יצחק שדה) לחלוצה, רו־

חייבה (רחובות בנגב), נחל לבן, וביר מלגה. טקס 

הסיום נערך ליד אנדרטת הזחל"ם לרגלי תל ני־
צנה, ובו סיפרו ד"ר זאב זיוון ונפתלי רז על הקרב 
בסיום  לו.   הקשורות  אנקדוטות  ועל  בניצנה 
הטקס חולקו לכל המשתתפים תעודות משתתף 
וחוברות מהודרות על מבצע 'חורב' ואתרי רמת 
הנגב (החוברות יחולקו גם לכל תושבי המועצה). 
הטקס הסתיים באווירה מרגשת ובשירת כל המ־

שתתפים  יחדיו את שיר 'הרעות'.
עזרא פימנטל

אחד הנושאים המטרידים ביותר אותנו כהו־
רים הוא - כיצד נגן על ילדנו, כיצד נשמור על 
על  לשמור  ילדינו  את  נלמד  וכיצד  בטחונם 

עצמם ועל גופם.
הפגיעות  לתופעת  נחשפים  אנו  פעם  מידי 
המיניות בילדים. נושא מטריד ביותר והעיסוק 

בו מעורר חששות ואי- נוחות רבה.
תופעת האלימות המינית קיימת בכל מקום, 
בכל גיל, בכל רמות האוכלוסיה, במערכות חב־

רתיות שונות וכן לצערנו אף בתוך המשפחה.

הילדים כיום חשופים לתקשורת ולאינטרנט 
המ־ לגילם,  מתאימים  בלתי  בתכנים  ופוגשים 

ויוצרים עולם מושגים מוטעה,  בלבלים אותם 
לא פעם בלתי מובן.

פו־ במועצה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
עלת מתוך החשיבה כי ניתן לצמצם את ממדי 
תופעת האלימות המינית על ידי שינוי חברתי, 

חינוכי והסברתי.
לבית הספר ולמערכת החינוך ישנו כוח מכ־

ריע בתהליך השינוי המיוחל.
במהלך החודשים הקרובים יתקיימו סדנאות 
אלימות  ולמניעת  ילדים  למוגנות  המכוונות 

מינית.
היסודיים,  הספר  בבתי  יועברו  אלו  סדנאות 
יישובי  בכל  להורים  גם  וכן  הנוער  בני  בקרב 
מנחים  ידי  על  מועברות  הסדנאות  המועצה. 
אלימות  לנפגעי  סיוע  (מרכז  ממסל"ן  מנוסים 

ותקיפה מינית).
לתא המשפחתי ישנה חשיבות מכרעת במ־

תמיכת  לכן  מינית,  באלימות  ובטיפול  ניעה 
בסדנאות  פעילה  השתתפות  הכוללת  ההורים 

הינה הכרחית.
שנ־ חשוב  ביותר.  מטרידה  הסטטיסטיקה 

על  להגן  כיצד  ונלמדם  ילדינו  על  להגן  תגייס 
עצמם!

                                                          
                   המחלקה לשרותים חברתיים
 מתוך סטטיסטיקות מרכזי סיוע 
לנפגעי תקיפה מינית בישראל.

מוגנות ילדים
"אחת מתוך שלוש ילדות תעבור תקיפה מינית עד גיל 12 ! • אחד מתוך שלושה ילדים יעבור תקיפה מינית עד גיל 12 ! • ב- 90% מהמקרים 

הפגיעה היא ע"י אדם מוכר ובמקום מוכר • אחד לשישה ילדים יעבור גילוי עריות"

אהוד ברק בביקור פרטי עם אשתו נילי בליווי ראש המועצה.
ברק ביקר במרחצאות אותם חנך בעת היותו ראש הממשלה בשנת 1999, בחוות אנטיגונוס 

וסעודת ארוחת צהרים במסעדת "נבטו" בחוות שבטה.

ברק בנגב

ב- 23.09.08 התקיים טקס סיום עבודות תשתיות  פיתוח וגינון בשכונה הצפונית באשלים. 
בטקס השתתפו שמוליק ריפמן, שאול לוי, עודד ברזילי, אדריכלית הפרויקט, והועד המקומי.

סיום עבודות פיתוח באשלים

אנדרטת הזחל"ם לרגלי תל ניצנה, שם נערך טקס הסיום של שחזור מבצע 'חורב'שיירת הג'יפים בשחזור במצע 'חורב' צילומים: עזה רביד רפפורט
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מגזין

באר מילכה, 42 ילדים  בישוב כ-16 משפחות מתגוררות
מי עם מצרים. הגבול על נמצאת מילכה אחד. באר ורווק
נסיעה ניצנה, מעבר גבול לפני בפניה ימינה למקום, שיגיע
נמצא עליה הגבעה את לראות כבר יכול דקות, כמה של
הק־ זה אחר זה פרושים עצמו בישוב מילכה. באר הישוב
במקום. למשפחות  זמניים  כמגורים המשמשים  ראוונים 
למי המשתקף הנוף יפיפייה, טבע שמורת על נמצא הישוב
קרוב לחיזיון. בעיקר הדיו־ מטה הוא שמביט למעלה כלפי

מסביב. החוליות נות
לבן נחל של המפגש שבנקודת בשל נקבע ליישוב השם
בערבית, שנקראת עתיקה, באר  נמצאת ניצנה נחל עם
רק ישנן ביישוב אמנם המפגש. באר ופרושה מלגה" "ביר
במ־ אנשים התערבב של ערב רב כי אך נראה משפחות 16

עלו  מילכה באר 2006 אנשי בשנת מאין. יש ויצר אחד קום
לקרקע.

מי המקום, עם המזוהים מהאנשים אחד הוא ,37 שרון, זיו
חלמתם או מה שרציתם כל "פנטזיה במדבר". את שהקים
מדובר אפילו אם לכם, יגשימו במדבר" אנשי "פנטזיה עליו
של מרבד פרוש בשבטה כאשר לפניכם בכנסייה בסעודה
"פנטזיה מוזיקה ברקע. עם ולבונה מור של  וריחות נרות
מופע פתיחת במועצה, אירועים מספר ארגנה במדבר" כבר
ועוד. הסוכנות, עוד לאנשי ארוחה גוריון, צעדת בן השנה,
אותה הוא ביתית פיצרייה וקולינרי, עסקי מיזם עוד לזיו יש
להזמין יכולים שאנשים באזור מקומות הרבה "אין שדרג.

אנ־ הרבה טוב. רעיון שזה חשבתי לכן לאכול, טעים משהו
מבסיס הזמנה קיבלתי אחת פעם חיילים, גם מזמינים שים
מדובר אז במדבר" ל-"פנטזיה חוזרים אנו אם בטללים".
אחד אוהלים, שני להם יש משמע, תרתי מתגלגלת בחברה

הכל,  כולל נייד, מטבח אנשים, ל-250  והשני איש ל-70
פנטזיה לכם יש אם אז וכדומה. מחצלות שטיחים, נרגילות,

אותה... לכם שיגשים מי יש
בו־ שבונה כאן מי יש במדבר", פיצרייה ו"פנטזיה מלבד
שמת־ ואחד מבוץ, משפחות שבונות בית שתי מעץ, בות
ונ־ מעניין לכשעצמו שזהו סיפור מיצירת שופרות. פרנס
מתוכננים של באר מילכה בהמשך. בצד המערבי אליו גיע
של מרהיב נשקף נוף משם התושבים, הקבע של בתי לקום

למצרים. שייכים כבר שחלקם ורכסים דיונות
אותו מצאנו מילכה, באר של הרבש"צ הוא שלום אורן
עציצי פלס־ לתוך זית של עצי שתילים שתל בזמן שהוא
והש־ ייחורים של קפדנית עבודה אחרי פעמיים, חד טיק
חמש שישב  גרעין  אותו של מהראשונים  הוא אורן  רשה. 
מי־ באר את לקרקע והקים עלה בטרם הוא בכמהין שנים
דרייר, איש ובועז פרבר דני אלינו מצטרף מכן לכה, לאחר

כי מספרים המשפחות ובעלי בחבורה הצעירים השופרות.
הילדים, הוא הזה למקום להגיע אותם שמשך הדברים אחד
יש טירוף, פשוט הצהרים, זה לפה אחר לבוא צריך "אתה

זה עולם  הגבעות, האופניים, על ביחד פה כ-42 ילד, כולם
שרון זיו של ביתו בפתח  מתיישבים אנחנו  לגמרי". אחר
הדרך על ככה,  פיצה, של תבניות כמה מכניס כבר  והוא
שהמדינה והיא אחת בעיה כאן "יש לאכול. מה שיהיה כדי
שתושבי באר כדי ומוסיף, שלום אורן אומר שכחה אותנו",
המדינה חייבת להמשיך ולהש־ מילכה ימשיכו לחיות פה
לשטחים החקלאים מים של בסיסית תשתית אין לנו קיע,

קורה זה מילכה באר
ופתלתלה ארוכה עוד הדרך ואתה נישבה בקסם המקום אך מילכה בבאר רגעים כמה

יקומו החדשים עד מגורים זמניים

במדבר איש של פנטזיות שרון, זיו

הישוב רבש"צ שלום, אורן

נשימה על רקע נוף עוצר בוץ בית
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וה־ בועז מכירים בכך שהמועצה  דני, אורן  וחשמל.  שלנו 
אבל  המלחמות  את  עושה  ריפמן  שמוליק  בראשה,  עומד 

כרגע אין תוצאות
דקות  ארבע  תוך  שמתחסלות  הפיצות,  את  מוציא  זיו 
הרחק  גיאוגרפיים  אזורים  שחוצות  לשיחות  גולשים  ואנו 

מן הדיונות והחולות בבאר מילכה. 
גן עדן עלי האד־ נראית  מן הצד, באר מילכה  למסתכל 

וחולותיו אלא האנשים עצמם  ונופיו  מות, לא רק המקום 
שבחרו במקום הזה לחיות כדי לחיות, חזרה לתא המשפח־

תי ולמשק, לעבודת הכפיים, לחיים ירוקים אבל באמת ולא 
בסיסמאות למרות שהצבע השולט כאן הוא צהוב משגע.

התייחסות המועצה 
להתקדמות הבניה בבאר מילכה

 
באר מילכה הוקמה, עת התחולל שינוי מאוד משמעותי 
כגון   ) ובמתיישבים  בהתיישבות  שתמכו  גופים  במדינה.  
הסוכנות היהודית ) יצאו מכך, ובמקביל החל תהליך הפר־

טת גופים ממשלתיים. אלה ועוד צמצמו עד מאוד תמיכה 
ממשלתית ומוסדית .

יחד  עם זאת למרות הקיצוצים ותהליכי ההפרטות פוע־
לת המועצה כל העת לקידום לגיוס תקציבים לקידום הי־

שוב.  ביוזמת המועצה התקבלה החלטת ממשלה לסבסוד 
משמעותי של עלויות הפיתוח  בישוב בכך צמצמה משמ־

עותית עלויות למתיישב.  משרד השיכון השקיע בפיתוח 
התשתיות בישוב, משרד הביטחון תיקצב את מרכיבי הבי־
ולמרות מגבלות תקציב מסייעת החטיבה להתייש־ טחון 

משקים  הקמת  לצורך  החקלאיות  התשתיות  בפיתוח  בות 
חקלאיים. 

מובן בהחלט תיסכולם של המתיישבים, אך לצערי יישוב 
הנגב , למרות ההצהרות אינו מצוי בראש סדרי העדיפויות 

של  מדינת ישראל ומכאן גם התמיכה והסיוע אינם מובנים 
מים  חשמל  תשתיות  הנחת  הוא  נהפוך   . כבעבר  מאליהם 
ותקשורת נמדדות על פי פרמטרים כלכלים גרידא. אין זה 
אומר שנרים ידיים ועד שלא תונח התשתית הנדרשת וה־

חיונית לקיום חיים בבאר מילכה, לא נשקוט .
הקסומים  המקומות  באחד  נמצאת  מילכה  באר  לסיום 
והמדהימים ביותר באזור. אנו מאמינים בישוב ונפעל לפי־
תוחו  על פי התוכנית המקורית  . אני מאוד מקווה כי המ־
תיישבים ירכשו מגרשים ויחלו בבניית בתי הקבע בקרוב.

 
שמוליק ריפמן , ראש המועצה

   

תעודת הוקרה
תעודת הוקרה הוענקה לעודד ברזילי על היותו עובד 

מצטיין שנת תשס"ח של מועצת רמת הנגב

ראש המועצה שמוליק נשא ברכה: לעודד ברזלי, מהנדס המועצה על 
מסירות ויוזמה במילוי תפקידו, על תרומתו לקידום פרוייקטים רבים בי־

שובי המועצה ובכללם רוח מדבר, בית השנטי, מרכז חוקרים, ועוד.
עודד הינו איש מקצוע מעולה ושותף אמת בכל עבודת המועצה התו־
רם מנסיונו ומתבונתו לכולנו. הנך דוגמא ומופת לרצון עז להשתקם ול־

חזור מהר ככל האפשר לפעילות מלאה אחרי פציעתך בשנה האחרונה.
כה לחי!

ראה"ש תשס"ט
שמואל ריפמן, ראש המועצה

מגזין

בועז דרייר, 53, הוא התושב המבוגר ביותר בבאר מילכה. סיפור חייו הוביל 
אותו לעסוק במקצועו היום. בשנים 1991-2006 חי בקיבוץ כרם שלום. בש־
נים האחרונות בועז חיפש מקום שונה, בתחילה הם ניסו לגור בערבה, לאחר 
מכן  והוא ואישתו אף שקלו להקים חוות בודדים בכוחות עצמם, עד אשר הם 

הגיעו למועצת רמת הנגב ושם בישרו להם על "באר מילכה". ביום בהיר 
עבודות  לבצע  כדי  בירושלים  למפעל  בועז  הגיע  שמש  שטוף  אחד, 
תחזוקה בחשמל. למרבה המזל היה זה מפעל לשופרות, שסקרן את 
בועז, "חיפשנו משהו שאפשר להתפרנס ממנו, עוד הרבה שנים, בכל 

מקום שאני אבחר", מספר בועז. למזלו הרב, בעל המפעל היה יהודי זקן 
וטוב שבניו לא המשיכו בדרכו והוא רצה למכור את המפעל על כל תוצריו 

ומכשיריו. "ביצעתי את עבודות התחזוקה ולאחר מכן נשארתי עוד כמה שבו־
עות כדי ללמוד את רזי המקצוע", אומר בועז דרייר. 

מלאכת השופרות היא אינה קלה ומצריכה דקדוק, סבלנות, מיומנות וידי 
אמן כדי ללטש את השופר ולהביאו ככלי תקיעה. "השופר הוא סמל יהודי 
יותר ממגן דויד מאז שמשה קיבל את עשרת הדברות, אלוהים דיבר אל 

זה אחד מכלי המוזיקה העתיקים  משה בקול השופר, 
ביותר" מסביר בועז מה בין קרן אנטילופה (קודו) וה־
שופר התימני בין הלכתו של הרמב"ם לבין זו של שול־

חן ערוך של יוסף קארו. 
העבודה היא אינה פשוטה וכוללת ניקוי, ליטוש, טכ־

ניקות שונות כמו עבודה עם ווקס שמתחמם על הקרן, 
ניקוי עם חול וגרגרי מתכת ועוד כאלה ואחרים שהש־

תיקה נאה להם כי זה סוד מקצועי.  
של  הפיה  מיצירת  ביותר  נהנה  הוא  כי  מספר  בועז 
השופר  שקול  כדי  החריץ,  מידת  את  לקבוע  השופר, 
ישמע כמה שיותר בחלל הקרן, גם כאן מתבטאת הע־

בודה של האומן ואיכותו ביחס לאחרים.
עיקר שופרותיו של בועז נשלחים מעבר לאוקיאנוס, 
ראם  או  אנטילופה  קרן  של  שופר  יהודיות.  לקהילות 
יכול להגיע לסכום של כמה מאות יורו. החוויה של לבוא 
ולראות מפעל זעיר אנפין, כלי עבודה ועשרות שופרות 

בשלבי גימור כאלה או אחרים היא מעבר למילים. 

איש השופרות

מי אמר שמרכז העולם הוא לא בבאר מילכה?

יש מי ששומר בבאר מילכה

בועז דרייר בסדנא
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את מלהעביר חוץ בכלל? כאן לעשות מנסים אנחנו מה
פרי. בדיוטי שלנו הנוער בני כל

באי־ יבחרו יבחרו, שלנו והנערות שהנערים רוצים היינו
שלנו הנוער שמרבית לי נדמה לפעמים שיחפצו... דבר זה
בשני כאילו להיות הגדר ניתן יושבים על לבחור, "אם מפחד
של חלק על  לפחות ויתור משמעותה בחירה הצדדים" 

החיים.
לע־ בחירה לכך שאי לב שמים תמיד שאנו לא היא האמת

יותר. הרבה על ויתור בה יש תים
במתנ"ס ונוער ילדים  במדור המקוצרת משנתנו  היא זו
חברתית. למעורבות  הסמינר את  בנינו כן ועל הנגב  רמת

הנגב  מרמת מד"צים מ-13  משימה קבוצת שבנינו לאחר
בגר־ הציוני הנוער תנועת של הבוגרת השכבה חניכי ו-12
ליצירת המסוגלות תחושת את אלו נוער בבני לטעת מניה,

ליצור אותו. שני את המוטיבציות ומצד אחד שינוי מצד
בתוכנית. נכון, יש $ המיליון שאלת זה? איך עושים את
והת־ פשוטה, לא שטח סדרת בעיקר אבל ותיירות הנאה גם
לא גרוע יותר או אשר מעסיקות קשות שאלות עם מודדות

הישראלית. החברה ואת הנוער בני את מעסיקות
שקיבלו זה, את שעושים צעירים אנשים עם מפגשים גם
באילת, דרפור פליטי בשטח. ופועלים מהגדר קפצו החלטה

מתיישבים בנגב וכולי. ניצולי שואה בירושלים,
תנועת דויד רכז סלע זהר וניהלו בנו הפרויקט ליוו, את
של הנוער מדריכת אמסלם ועינת הנגב רמת של הנוער
הקורס. מההורים וחניכי ממני, תודות ועל כך משאבי-שדה

מוריוסף אייל
ונוער ילדים מדור מנהל

המדהימים הנופים דרך ספורטיבי למסע אותנו לוקחת הצעדה
הליכתו מסלול כשיחזור החלה אשר ותיקה צעדה המדבר, של
התגורר באזור. להליכה, בה בתקופה גוריון, בן  של דוד הקבוע

קיבוצו, בני כדברי כפולה, מטרה עבורו הייתה
(לנגב)". ציבור וליחסי לבריאות(שלו) דאג "הוא

המ־ מסלולו בעקבות ק"מ 7 פני על חולף המשפחתי המסלול
חורשת שונות: ועובר בתחנות אטרקטיביות בן-גוריון, של קורי
בא־ גוריון ומסתיים בן מדרשת צין, שדה גוריון, צריף בן הרועה,

המרהיב. צין נחל על המשקיפה גוריון, בן דוד של הקבר חוזת
המסלול  פני על חולף ק"מ,  13 שאורכו מטיבי-לכת מסלול
ועליה צין לנחל ירידה בנוסף משלב מכן ולאחר המשפחתי
כבר הפך של המסלול, זה חלק הסרפנטינות המפורסם. בשביל

באופן אותו הצועדים האזור, מתושבי עשרות עבור קבוע לטקס
בריאותית הליכה של משילוב ונהנים השנה כל לאורך ספורטיבי

המהמם. בנוף וטיול
ביקור לאחר כ- 20ק"מ! שאורכו במיוחד, למטיבי-לכת מסלול
ממ־ משם שדה-בוקר קיבוץ בשדות הליכה בן-גוריון. בצריף
קדומה, ביזנטית שרידי חקלאות בו נחל  לערוץ ועולים שיכים
תוך תצפיות צרור, לכיוון הר הרכס המטפס קו והולכים לאורך
לשני מתחבר זה מסלול צין. בקעת של הנשימה עוצר נופה על

במנחת שדה-צין. המסלולים האחרים
במס־ כולל פעילויות המשפחה, לכל ענק לצעידה- הפנינג בנוסף

במסלול: ובסופו: לול
חינם – חופשי ותה/קפה- למנוחה בדואי אוהל •

בתשלום סימלי הצעדה ממסלול בחלק סיורי גמלים •
ולכל המשפחה לילדים שעשועים והפעלות •

ובסיום:
פעי־ • ותצוגה מכירה דוכני • ומדליות תעודות חלוקת •

תשלום. ללא לויות
לצועדים:

ביקור • לילדים יצירה • פעיל נופש • מתנפחים מתקנים
לצועדים מיוחדות ואירוח לינה בנחשיה-חבילות

בהרשמה מראש. רבות-משתתפים הנחות לקבוצות •
רמת הנגב:  ופרטים: מועצה אזורית לצעדה הרשמה

www.rng,org.il , 08-6564153/109
וטיולים: 08-6554418  לינה לגבי  פרטים

28-29 בנובמבר 2008 גוריון, בן צעדת
חוויה לכל המשפחה לילדים • מסלולים מגוונים • • מופע מדהימה מדברית באוירה ספורטיבי הפנינג

חברתית למעורבות יבשתי דו סמינר
בברלין  הראשון שחלקו חברתית מעורבות לסמינר המועצה מיישובי נוער כ-13 בני יצאו ספטמבר בחודש חמישי יום של ליל באישון

לשדה ירוחם בין  גבעה על השוכן ישוב הוא  עם מרחב
למרחבים להיחשף לך מאפשרת בהיר ביום נסיעה בוקר.
שבם. המשוגעים הצבעים שלל על סופים האין המדבריים
הגדו־ המרחבים שם על ונקרא 2001 בשנת נוסד עם מרחב
ז"ל זאבי רחבעם לשר הערכה וכאות לצידו הנפרשים לים
הישוב מונה לישוב. הדרך נפרצה בו ביום שהובא לקבורה

ל-90 ילדים המתגוררים במחנה  משפחות ומעל כ-31 היום
הקבע. ישוב של  הבניה לתחילת עד יבילים, במבנים  זמני
העבודה פרו־ בקרוון. כלי נמצאת של מאיר סדנת הגיטרות
הדלת, בפתח העומד גדול ברזל שולחן על חשופים שים
,38 איפרגן, מאיר הסדנא. במרחב מפוזרים גיטרות שלדי
וכלי עבודה סדנת שלו עם עדינה, השילוב חזות בעל הוא
סקרנות מעוררת ואיזמלים פצירות מפלסות, כמו עבודה

מוסברת. בלתי
רמ־ יד איפרגן במושב במשפחת תמיד שקקה המוסיקה
בת־ מוסיקה, אחים שלעת ערב ישבו ושמעו עשר אחד ב"ם,
ולאחר מאיר של אביו להשמיע דאג אותה אנדלוסית חילה
מדני מוסיקה, אחרים של לכיוונים הגדולים משכו אחיו מכן

זפלין. לד עד פלויד פינק דרך ליטני
הוא הצבא איפרגן ולאחר למאיר נתנה מנוח לא המוסיקה
שנה לאחר אך למוסיקה, גבוה ספר בבית ללמוד החליט
מאיר מכן לאחר הגבוהה שדרשו לשלם. העלות בשל פרש
והוא האווירית התעשייה של למזל"טים במפעל לעבוד החל
בעוד אחד, יום יעדו בחיים. תשנה את זו שהחלטה ידע לא
קרבון) (פיבר גרפית העשוי המטוסים אחד על ישב מאיר
"לימדו שמע, שטרם צליל ושומע המטוס גוף על נוקש הוא
באופן אני חומר, או גוף חלקים מכל  לייצר במפעל אותנו
מקרבון", גיטרה גיטרה, לבניית זה את מתרגם אוטומטי
הרעיון המטוס גוף הנקישה על רגע של מאותו מאיר. מספר
לארה"ב טס הוא מנוח למאיר, לא נתן מגרפית גיטרה לבנות
קרל פרקר, הלן פתי, תום כגון: מפורסמים נגני גיטרה ופגש 
והתרש־ על הגיטרות שלו ניגנו הווי אפשטיין אשר פולק,

תעתועים לאחר אך מייצר. שהוא הנגינה מכלי עמוקות מו
לבנות הרעיון אף קצרה  ולתקופה ארצה  שב הוא רבים
ממנו, מרפה  לא הנקישה של ֶשמַע אותו אך נגנז. גיטרות 
מזל"טים לייצור במפעל  בכיר  כמנהל  לעבודתו  ובמקביל
אליו היעד שזה שהוא מחליט הגיטרות עד לסדנת שב הוא
בנסון מייקל כמו בישראל מובילים גיטריסטים נבחר. הוא
ומנגנים מאיר הגיטרות של את מכירים מקרוב וסינגולדה
אקוסטיות, קלאסיות, גיטרות  הן מאיר  של הגיטרות בהן.
ייחודי, נקי וטהור צליל המפיקות גיטרות באס וחשמליות
בתוך שונים אביזרים שילוב יכולת עם נדירה עוצמה בעל

הגיטרה. גוף
ביותר עמיד קשיח, לנשיאה, קל הינו מגרפית נגינה כלי
מזג בתנאי מושפע משינוי ואינו נקי ומכוון צליל על ושומר

פי  3,000 סיביים, ישנם גרפית של מילימטר בחתך האוויר.
הצלילי. והדיוק בסאונד בנפח, מתבטא זה נתון מעץ, 30

הגיטרות: מפורט על בו מאיר של להתרשם באתר אפשר
www.flashguitar.co.il/homepage.html

הגרפית נקישת
משנה גורל מגרפית העשוי זעיר מטוס על כיצד נקישה
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נע־ מצעים,  לסט  ישנה  מזוודה  בין 
ליים שחורות ומכנסיים קצרים.

יולי  חודש  את  הפותח  השבוע  בכל 
עמלו חברי גרעין כפר רתמים על מיון 
ואירגון בגדים וחפצים שנאספו במשך 
חדשים  או  ישנים  דברים  שלמה.  שנה 
רצה  מאוד  שמישהו  טיקט  עם  אפילו 
ומבוג־ ילדים  לתינוקות,  בגדים  לתת: 

רים, כלי מיטה, כלי אוכל וטיטולים.
מל־ שחורות  שקיות  של  מערימות 

לעייפה  מבולגנות  אבל  טוב  כל  אות 
סידרו החברים חנות ממש יפה. 

סידרו שולחנות לפי נושאים ועליהם 
בגדים מקופלים ומסודרים.

שלטים  תלו  המועדון  קירות  על 
לנשים"  "מכנסיים  תינוקות",  "בגדי 

שישי  ימי  ובשני  ו"כובעים"  "חגורות" 
הוזמנו אנשים מכל האזור וכמובן מה־

מהמבחר  ולקנות  לבוא  קליטה  מרכז 
הרחב. 

המחירים שווים לכל כיס, שקל אחד 
על כל פריט. כשמטרת הכסף שנאסף 
הגלגלים"  "בית  לאגודת  תרומה  היא 

(אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים).
ורק  והקונים  המוכרים  נהנו,  כולם 
לשם ההגינות נאמר שהמוכרים גם קנו 

כמה דברים.
אחרי המכירה הבגדים נאספו, חזרו 
"בש־ תוויות  עם  הפעם  אבל  לשקיות 

הזו  "בשקית  תחתונים",  יש  הזו  קית 
גרביים שחורים". בחורף נפתח שוב את 
כל השקיות ונוכל כולנו לשוב ולקנות.

 בחודש מאי יצאתי למחנה קיץ בדנבר, קולורדו, מעין 
מחנה יום שהתקיים בין השעות 8:30 ל-16:00. 

לפני היציאה עברתי הכנה של הסוכנות היהודית שכל־
לה סמינר של ארבעה ימים. בסמינר היו עוד כ-600 שלי־

חים, בו עשינו כל מיני פעילויות ומשחקים; ניסינו להבין 
מייצגים.  אנו  מה  תפקידינו,  ומה  המחנה  של  המהות  מה 
כיום אני מבינה עד כמה הסמינר היה חשוב. לפני הסמי־

נר הייתי ממש אבודה בקשר לשליחות, לא ידעתי הרבה, 
מלבד העובדות היבשות כמו לאן אני נוסעת ובאיזה מחנה 
אני עומדת להדריך. בסמינר נתנו לי כלים ומידע שהייתי 
עם  קשרים  ויצרתי  כמוני  שליחים  פגשתי  ובנוסף  צריכה 

אנשים שונים עד עצם היום הזה.
במשך שהותי בדנבר התארחתי אצל משפחות מארחות 
שאני  האנשים  מישראל.  שליחים  לארח  מתנדבות  אשר 
שאוהבים  וחמים  מקסימים  אנשים  היו  אצלם  התארחתי 
מהארץ;  שלי  החוויות  על  לשמוע  רוצים  ורק  ישראל  את 
בכלל בחודשיים וחצי בהם שימשתי כשליחה יצא לי לפ־

גוש אנשים מדהימים, בין אם זה המשפחות  או האנשים 
ליהודים  לראשונה  נחשפתי  הדרכתי.  או  ביליתי  שעימם 
ובעולם  בארה"ב  יהדותם  לגבי  שלהם  ולתפיסה  מחו"ל 
החזק  מהקשר  התרשמתי  מכל  יותר  לישראל.  יחסם  ומה 

שיש בין דנבר ובין רמת הנגב. אין ספק שעצם זה שבאתי 
פתוחות,  בזרועות  אותי  לקבל  לאנשים  גרם  הנגב  מרמת 
הופת־ מחדש.  הזמן  כל  אותי  וריגש  לו  ציפיתי  שלא  מה 

הזו  לשותפות  מודעים  בקהילה  אנשים  כמה  לראות  עתי 
וכמה הם אוהבים את רמת הנגב ואת האנשים בה. התקופה 
שהייתי בדנבר עברה ביעף, היה לי באמת יותר טוב ממה 

שציפיתי.
מאוד  היא  הסוכנות  מטעם  שהשליחות  חושבת  אני 
מלמד  שאמריקאי  כך  בין  מאוד  גדול  הבדל   יש  חשובה. 
אותך על ישראל או שמגיע מישהו כל הדרך מהארץ כדי 
ללמד אותך עליה. והרי מי יודע הכי טוב מה זאת ישראל 
בדנבר   מהמחנה  יצאתי  שאני  יודעת  אני  אנחנו?   לא  אם 
לחסוך  זה  עכשיו  שלהם  שהמטרה  חברים   3 לפחות  עם 
מספיק כסף כדי לבקר בארץ. מעבר לזה, יש משהו מאוד 
את  כך  כל  שאוהבת  חמה  כך  כל  בקהילה  לשהות  מספק 

המקום ואת התרבות אשר ממנו באת.
בשבילי החוויה הזו הייתה באמת מדהימה ומאוד חשו־

בה גם בתור בנאדם וגם בתור יהודיה.

ניקול לויד, מדרשת בן גוריון 
אוקטובר 2008

 שליחות בדנבר
 ניקול לויד, הדריכה במחנה קיץ בדנבר ומשתפת אתנו במעט מחוויותיה ותחושותיה 

להדרכה במחנות קיץ בדנבר דרושים בוגרי צבא 
או צעירים/ות לקראת שחרור. 

הסוכנות היהודית בשיתוף עם המועצה האזורית 
רמת הנגב והפדרציה היהודית של קולורדו 

מזמינים צעירים וצעירות להגיש את מועמדותם 
להדרכה במחנות הקיץ של הקהילה היהודית 

בקולורדו. 
ההדרכה תתבצע במשך חודשיים וחצי במהלך 
חודשים יוני-אוגוסט הכוללת טיסות ודמי כיס. 

ניתן להמשיך לטיול בסיום ההדרכה. 
לפרטים נוספים:  

 eyal@rng.org.il  08-6564182 אייל מור יוסף
eran@rng.org.il  08-6564184 ערן דורון

מתי בפעם האחרונה 
היית בדנבר?

חנות יד 2
בגרעין רתמים נפתחה חנות יד שניה איכותית ביותר 

לטובת דרי מרכז הקליטה בקיבוץ טללים

מהתאריך 6-16/3/09 תגיע משלחת רוכבי אופניים מקולורדו למסע רכיבה בציון 60 שנה 
למדינת ישראל. מסע האופניים יחל בים התיכון ויסתיים בים המלח. המועצה האזורית מז־

מינה את תושבי רמת נגב להצטרף לשבוע רכיבה בין התאריכים 7-13/3/09 ולהשתתף בכל 
הפעילויות והמסלולים. 

ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי בלבד הכולל את כל הפעילויות, לינה ואוכל למשך כל 
נא  ההשתתפות. בשל העלויות הגבוהות הכרוכות מספר המקומות מוגבל. למעוניינים/נות 

 eran@rng.org.il , 050-5545502  לפנות לערן דורון

משלחת רוכבי אופניים

מס' הטלפון לדיווח: 08-6564163
חשוב להשאיר הודעה מפורטת כמה שיותר. רצוי להשאיר מספר טלפון לחזרה. 

הדיווח יטופל בדיסקרטיות מלאה.
ענת לב-רן, עו"ס
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

מוקד דיווח על ילדים במצבי סכנה
לאור המקרים הטראגיים שארעו לאחרונה בארץ לילדים, אשר עליהם דווח בתקשורת, 

אנו חוזרים ומזכירים כי במידה וקיים חשש לפגיעה בילד חשוב ביותר לדווח על כך!

תחזית תרבות
נובמבר 2008

• מועד ההצגה "גוד בי אפריקה" השתנה 
. עבר מתאריך:  6.5.09 לתאריך: 1.4.09 על 
פי צרכי תיאטרון בית לסין. נא רשמו ביו־

מנכם. 
• פעילות חוג האזנה, 20:30 בקבוץ שדה 

בוקר:
 / תשס"ט  בחשוון,  י"ח  ראשון,  יום   •
16.11.2008 הרצאה: מציון תמתי ועד הת־
קווה - מנגינות ומילים בשירי חיבת ציון. 

 / תשס"ט  בחשוון,  כ"ה  ראשון,  יום   •
אסנת  של  ראשונה  הרצאה   23.11.2008
גולדפרב ארזואן: אומרים ישנה ארץ - על 
השימוש בשירה הגבוהה בשירים עבריים 

מוקדמים ומאוחרים.  
 / תשס"ט  בכסלו,  ג'  ראשון,  יום   •
30.11.2008 הרצאה שנייה של אסנת גול־
דפרב ארזואן: אני אוהב גם קלאסי וגם חי־

בין המוסיקה  יחסי הגומלין  - על  פושיות 
הקלאסית לבין הפופ והרוק ועל השימוש 

בטקסטים גבוהים במוסיקה המסחרית.

"גוד ביי אפריקה". בית לסין



                                  

פריחת הזעפרן 
סיורים בערוגות הזעפרן שבחוות 'מתנת מדבר' ברמת הנגב

פעם בשנה ולמשך כשלושה שבועות פורח הזעפרן.
בואו לחוות מתנת מדבר שברמת הנגב, לצפות בפ־

ריחתו המרהיבה של פרח הכרכום, ממנו מפיקים את 
תבלין הזעפרן המשובח והיקר בעולם.

שיפרחו  הזעפרן  ערוגות  אל  לסיור  אלינו  הצטרפו 
מרבדים של פריחה ססגונית מאירה את הלב.

סיורים מודרכים יתקיימו בימי שבת:

29/11 , 22/11 , 15/11  בשעה 12:00 בצהרים. אורך 
הסיור כשעה – עד שעה וחצי כולל תה צמחים

הסיור בתשלום : 20 ש"ח למשתתף. לאורחי המסע־
דה ולקבוצות – הנחה.

 www.matnatmidbar.co.il :מפת הגעה באתר
להזמנות טל' 054-4862311 לילך

חתולים משוטטים, חתולי רחוב, חתולי זבל, חתולי בית, 
חתולי חצר, חתולי תחנות האכלה, החתוליים!!!

ובאמת, אף על פי שקשה לנצל את החתול כבהמת משא, 
עולה  הרכוש,  על  ולהגנה  מזחלות  לגרירת  ביצים,  להטלת 
החיבה לחיה וההכרה כי יש לאהוב אותה בזכות עצמה ולא 
רק בשל התועלת המעשית שבצידה. נתונים בארץ מראים 
נמצא  שימושית  הבלתי  הפרווה  עם  רציונלי  הלא  שהקשר 
בעליה וכיום החתולים הינם חיית המחמד הפופולרית ביותר. 
לצד חתול הבית החי רק בבית ותלוי לחלוטין בבעליו הקו־

שר אותנו לחיים האמיתיים ישנם גם חתולי הרחוב שחלק 
רעב  רחוב/אשפה,  חתול  לברוח.  לדעת  זה  מחייו  נכבד 
לרוב וחולה חלק ניכר מחייו. דבר המגביר את הקושי 
ובנוסף ההמלטות המ־ (אשפה)  מזון  שלו להלחם על 

רובות גורמות לכך שחייו קצרים מזה של חתול הבית. 
מקלטם בין מבנים וחפצים ישנים בסביבת האדם שם 
נמצא גם מקור המזון. הם חשופים לפגיעות מכלי רכב, 

במידה  ונגועים  שרב  וימי  חורפים  לעבור  מתקשים 
רבה במחלות שונות כמו טפילי מעיים ועור, רבים 

לוקים בזיהומי עיניים ומחלות בדרכי הנשימה. 
תת-או־ הם  חיות-בר,  אינם  הרחוב  חתולי 

בחתולי-בית  שמקורה  נפרדת  כלוסיה 
שננטשו, נתפראו והתרבו ואשר אליהם 
נטושים  חתולי-בית  בהתמדה  נוספים 

"מיותרים". חתול הר־ גורים  ובעיקר 
חתול  של  רגליו  את  דחק  גם  חוב 

מתו־ הייתה  רבייתו  אשר  הבר 
מוגבלים  מזונו  סוגי  יותר,  נה 
ונוהגי הזנתו ליליים. כתוצאה 
חלו  הרחוב  חתולי  מהתרבות 

פגיעה  תוך  אקולוגיים  שינויים 
שונות  בר  חיות  של  באוכלוסיות 

כמו חתול הבר עצמו, צפרי שיר וזו־
חלים שנעלמו עקב כך כליל מהנוף.

חתולים ומחלות:
חיית בית חייבת להיות מטופלת ע"י בעליה ועליו לד־

לחתולי  נזק.  גרימת  ואי  בריאותה  מזונה,  לרווחתה,  אוג 
ומכיוון  ולרווחתם  למחלותייהם  שידאג  מי  אין  הרחוב 
שחתול האשפה מבלה חלק ניכר מזמנו במיכל האשפה 
לאוכלוסיית  חייהם.  איכות  של  באידיאליזציה  הגיון  אין 
הציבור  בריאות  על  שלילית  השלכה  יש  הרחוב  חתולי 
זואונוטיות  מהמחלות  חלק  בהיות  ילדים  על  ובייחוד 
ידם:  על  והמועברות  הנישאות  ונגיפיות)  (בקטריאליות 
שכי־ (שאינה  החתול  שרטת  מחלת 

שמועבר  חיידק  ע"י  נגרמת  חה) 
כגון  מעיים  טפילי  כלבת,  בשריטה. 
פיטריות,  כגון  עור  בעיות  תולעים, 
לגרום  עלול  אשר  טוקסופלזמה 
הרות,  נשים  אצל  בעובר  לפגיעה 

פרעושים וקרציות.
נשים  ידיים,  לרחוץ  מניעה: 
בה־ ממגע  להמנע  צריכות  הרות 

פרשות החתול, לכסות ארגזי חול, 
לנקות כל פצע, נשיכה, שריטה ומרי־

חת המקום בחומר חיטוי.
פיתרון וטיפול במיטרדים הנגרמים 

ע"י חתולים:
רחוב  חתולי  בהאכלת  העוסקים 
מתוך דאגה כנה לשלומם, אך ללא נטי־

לת אחריות לביצוע הטיפולים הנוספים 
שהם חובתו של בעל חתול מביאים לה־

חמרת הבעיה וגורמים לריבוי יתר.
יש להימנע מפיזור אשפה ולדאוג לסגי־

רה נאותה של מכסי הפחים והמכולות.
של  הצטרפותם  מאפשרות  להימנע  יש 

חתולי-הבית לאוכלוסיית חתולי-הרחוב.
הח־ לעיקור  והסברה  חינוך  פעולות  עידוד 

תולים.
מוצאת אני לרוב כי דווקא אלו המתלוננים הם גורמי הב־

עיה. מצד אחד הם מרחמים על החיה אך מצד שני נסחפים 
מו־ תלות  יוצרים  הם  היוצאת משליטתם.  מערבולת  לתוך 

לתרומות  זקוקים  ובסוף  וההפך  בהם  החתולים  של  חלטת 
מזון לעצמם.

 
כ-  ובתוך חמש שנים  ייזרק לרחוב  מספיק שחתול אחד 
27,000 מצאצאיו יחיו ברחוב, תוחלת חתול משוטט כשלוש 

שנים, חתול בית יחיה בממוצע 14 שנה.
 מייאוו חתולה !!!!! 

ד"ר עדי ולרשטיין
וטרינרית המועצה

חתולים באור "הזרקורים" 
או יותר נכון באור פנסי המכוניות (חלק ב')

החלק השני המעניין והמשעשע של וטרינרית המועצה אודות כל מה שרציתם לדעת על חתולים (חלק-א נכתב בעיתון המועצה הקודם)

במ־ מהעמוסים  היה  האחרון  סוכות  חג 
במהלך  באזורינו.  פעם   אי  שנראו  טיילים 
אלפי  עשרות  המועצה  ברחבי  טיילו  החג 
הגנים  הטבע,  בשמורות  שביקרו  מטיילים 
הלאומיים ובאתרי התיירות והלינה. המוע־
צה האזורית בשיתוף עם רשות הטבע והג־

נים הציבה שומרים בלמעלה מ-30 חניונים 
לרווחת הטיילים ושמירה על רכושם. 

שהת־ אירועים  שני  במיוחד  לציין  ניתן 
קיימו במועצה במהלך חול המועד. פסטיבל 

הגיטרה התקיים בחוות מעיין הנעורים ליד 
פארק גולדה במהלך שלושה ימים. 

את  ולשמוע  לנגן  הגיעו  איש  כ-1500 
נפ־ מדברית  באווירה  הגיטרה  אומני  מטיב 

לאה. למעלה מ-60 ג'יפים "התגייסו" מחדש 
לשחזר את מבצע חורב שאירע בדצמבר 48 
הג'יפים החלו את מסלולם   . הנגב  לשחרור 
בביר ע'סלוג ליד פארק גולדה ומשם לאנד־

רטת הקומנדו הצרפתי עד ניצנה בו הסתיים 
משתתפי  שרו  בו  מרשים  בטקס  המבצע 

המבצע את שיר הרעות. 
המטיילים  שרבבות  בסיפוק  לומר  ניתן 
נקי  השטח  את  השאירו  האזור  את  שפקדו 
זכו לז־ יחסי ומאידך אתרי התיירות  באופן 

תיירות  עונת  לקראת  ראשונית  מרץ  ריקת 
מוצלחת. 

ערן דורון
מנהל מח' תיירות 

סוכות בנגב
רבבות מטיילים גדשו את אזור מועצת רמת הנגב מפסטיבל 

הגיטרה דרך מבצע 'חורב', רמת הנגב על המפה

צילום הדמיה




