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בימים אלה אני מסיים את עבודתי כרכז התיירות ומנהל שותפות 
לפני  עבודתי  את  התחלתי  הנגב.  רמת  אזורית  מועצה  של   2000
נוצרו  ועתה  בדנבר  לשליחות  ארבל  רז  של  נסיעתו  עקב  שנתיים 
התנאים להמשיך לעסוק בנושאים אחרים בתחום המועצה ולהחזיר 

לרז את המושכות. 
האזורית  המועצה  בין  הקשר  את  העמקנו  האחרונות,  בשנתיים 
לבין הקהילה היהודית בקולורדו. הצלחנו לטפח קשרים ענפים בין 
אנשים )כ-400 מבקרים הגיעו מדי שנה לאזור( וכן לקדם פרויקטים 
כגון יצירת תנועת נוער אזורית, סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים, 
התיירות  לענף  סיוע  מיחזור,  פינות  הקמת  קטנים,  לעסקים  סיוע 
ומקולורדו.  מהמועצה  נוער  בני  של  החינוכיות  התוכניות  וחיזוק 
בנוסף, הצלחנו להגדיל באופן משמעותי את גיוס המשאבים, דבר 

שבתקופה כלכלית כזו אינו מובן מאליו.
בתחום התיירות, גיליתי מחדש את התיירות הנגבית, אנשיה ואתריה. 
פרנסה  ליצירת  חשוב  אמצעי  התיירות  בענף  מצאתי  לשמחתי, 

לתושבי המועצה, והבנתי שהתיירות היא חלון הראווה המרכזי של 
המועצה לציבור הישראלי. 

בהצלחה(  תמיד  )לא  נושאים  מספר  קידמנו  האחרונות  בשנתיים 
הכשרות  האינטרנטי,  השיווק  האופניים,  תשתית  פיתוח  בתחום 
כוח האדם, שיפור איכות השירות, הפקת אירועים בעונות חלשות 
וחיזוק הקשר עם הרשות לפיתוח הנגב, מועצה מקומית מצפה רמון, 
ומשרד התיירות. מטבע הדברים, העבודה  ירוחם  מועצה מקומית 
לא הושלמה אלא היא חלק ממרוץ שליחים לפיתוח התיירות בנגב.

בתקופה האחרונה, ענף התיירות נפגע באופן ישיר וקשה מהמשבר 
מבחינת  הן  גשומה,  תהיה  הקרובה  שהעונה  מקווה  אני  הכלכלי, 
של  ולתיירנים  לאזור  שתגיע  העבודה  מבחינת  והן  המשקעים 

המועצה. 

ערן דורון
רכז התיירות ומנהל שותפות 2000 היוצא

מחכים לגשם של תיירים
ערן דורון, רכז התיירות היוצא, מסכם שנתיים בתפקיד

חגיגת סוף הקיץ, אירוע שכבר הפך למסורת לא ארוכת שנים אבל 
שתושבי המועצה מחכים לו, חגג ב- 3.9.09 את יום ההולדת החמישי 
שלו. למרות שהאירוע הפך כבר למסורת, בכל פעם הוא מביא עימו 
משהו חדש ומרענן. השנה שמוליק ריפמן ומפקד בסיס רמון החליטו 
לארח את האירוע בבסיס רמון. לא פשוט לארגן אירוע אזרחי בבסיס 

צבאי, אבל לשמחתי, הצלחנו בגדול.
המקום, המרחב, האנשים ואפילו מזג האוויר לבשו חג לקראת תושבי 

היה  הכל  איש.   1,500 מ-  למעלה   - בהמוניהם  שהגיעו  המועצה, 
שלחלקם  ולאורחיו,  לבסיס  כבוד  שהביא  מופתי  צבאי  בסדר  ערוך 
זה הביקור הראשון. נהנינו מתערוכה מרשימה של מטוסים, מתקנים 
מתנפחים, קיר טיפוס, רובי צבע, ליצן, קרקס של איש אחד, בובטרון, 
את  הפסיד.   - היה  שלא  מי  בקיצור,  אוכל.  גם  וכמובן  יצירה  פינות 

האירוע חתם בועז שרעבי שסילסל בגרונו וכבש את הקהל.
אנצל את ההזדמנות להודות לעוסקים במלאכה, על שיתוף העבודה 

המלא ועל עבודת צוות שהביאה להצלחת האירוע. לבני, אורית וסיוון 
מבסיס רמון, ולשאול, דרור, מוטי, דודו ודני גנות עובדי המועצה. יש 
שאומרים כי הם מצפים כי גם בשנה הבאה חגיגת הקיץ תהיה בבסיס 

רמון.

זיוה שביט
מנהלת המתנ"ס

שמאפשרות  עסקיות,  חממות  שתי  שנתיים  מזה  פועלות  במועצה 
הידועה  ניצנים,  חממת  ימין.  ברגל  להתחיל  דרכם  בראשית  ליזמים 
מיטב  ע"י  ייעוץ  שירותי  ליזמים  מספקת  עסק",  טרום  כ"חממת  גם 
המסחר,  תחומי  בשלל  עוסקת  החממה  המקצוע.  ואנשי  המומחים 
ליזמים  מייעץ  המקצועי  הצוות  והחקלאות.  השירותים  התעשייה, 
בהכנת פרוגראמה ובבדיקת היתכנות כלכלית וסטטוטורית, מלווה 
לצורך  עסקית  תוכנית  בהכנת  ומסייע  העסק  הקמת  בשלבי  וחונך 

קבלת הלוואה.

יזם המעוניין בסיוע, יפנה לרכז האזורי וימלא טופס בקשה שיישלח 
וועדת  בפני  הבקשה  את  יציג  האזורי  הרכז  הנגב.  לפיתוח  לרשות 
הקצאת  את  שתקבע  הנגב,  לפיתוח  ברשות  החממה  של  ההיגוי 
השעות, תבחר את היועץ ותוציא לו הזמנת עבודה. בסיום הייעוץ, 
הוועדה תשקול המשך הקצאת שעות לפי הצורך. והעלות? כל שעת 
ידי  )לא כולל מע"מ(, כש-75% ממומנים על  ייעוץ עולה 200 ש"ח 

החממה, והיתרה משולמת על ידי היזם ישירות ליועץ.
המיועדת  לתיירות,  ייעודית  חממה  גם  במקום  פועלת  במקביל, 

לשפר  שמעוניינים  או  תיירות,  עסק  להקים  שמעוניינים  ליזמים 
קיים. החממה מספקת  את הביצועים העסקיים-כלכליים של עסק 
דומה.  בקשה  הגשת  תהליך  ולפי  עלויות  באותן  דומים,  שירותים 
קרקע,  הקצאת  בתהליך  ליווי  גם  מספקת  התיירות  חממת  בנוסף, 
סיוע  הניהולי-תפעולי,  בתחום  וליווי  סיוע  שיווקי-מכירתי,  ליווי 

וייעוץ בפיתוח המוצר והתאמתו לקהלי יעד רלוונטיים.
ואורלי  רז  אל  לפנות  מוזמנים  מהמועצה  וותיקים  חדשים  יזמים 

.orly@rng.org.il בטלפון 6564184 או בדוא"ל

נפרדים מהקיץ לשלום 
חגיגת סוף הקיץ שנערכה השנה בבסיס רמון היתה הצלחה גדולה. מי שלא מאמין, שישאל את 1,500 תושבי המועצה שנהנו

חמים עליכם
חממות טרום עסק של המועצה מסייעות ליזמים להגשים את חלומם



 

של  במבנה  הנגב,  רמת  האזורית  במועצה  ממוקם  הטיפולי  המרכז 
מחלקת החינוך. המרכז הטיפולי רמת הנגב הינו מרכז רב מקצועי 
מענה  לו  לתת  ומאפשר  ועולמו  הפרט  את  הוליסטי  באופן  הרואה 

במרכז  אחת.  גג  קורת  תחת  טיפולים  של  מגוון 
ניתן לקבל טיפולים במסגרת פרטית, ניתן לקבל 
ולמבוטחי  המשלימים  מהביטוחים  החזרים 
ודיבור  ושפה  בעיסוק  ריפוי  טיפול  הכללית 

תמורת טופס 17. 
הטיפולים ניתנים במהלך השבוע בשעות הבוקר 
המשרד  למזכירות  לפנות  ניתן  הצהריים.  ואחר 
לאחר   .09:00-13:00 השעות  בין  א-ה  בימים 

השעה 13:00 ניתן להשאיר הודעה במשיבון. טלפון: 08-6564144, 
.m-t@rng.org.il פקס: 08-6564118, דוא"ל

תחומי פעילות
וליקויי  התפקודית  היכולת  בתחום  וטיפול  בעיסוק-אבחון  ריפוי 
התפתחות אצל ילדים. הטיפול עוסק בשיפור תפקודו של הילד בחיי 
למידה.  ויכולת  משחק  חברתיות,  מיומנויות  לפתח  ובא  יום,  היום 
אלה  בתחומים  התפתחותיים  פערים  לצמצם  היא  הטיפול  מטרת 
על מנת לשפר את השתתפותו של הילד בסביבתו הטבעית )הבית 

והמסגרת החינוכית(.
לכל  בהתייחס  התקשורת  בתחום  וטיפול  ודיבור-אבחון  שפה 
מרכיבי השפה. הטיפול מתמקד בהתפתחות שפתית, ארגון השפה 
הסביבה,  עם  תקשורת  בצלילים,  הבחנה  הכתובה,  ו/או  המדוברת 

מיומנויות חברתיות ועוד.

אבחון דידקטי - אבחון החוזק והחולשה בתחום הלמידה ומיומנויות 
בנוסף  למידה.  לקויי  לתלמידים  למידה  דרכי  והתאמת  הלמידה 
לצוות  הנחיות  הכוללת  ולילד  ולהורים  תמיכה  ניתנת  לאבחון 
החינוכי, דרכי למידה מתאימות והמלצות לדרכי 

היבחנות.
יעוץ להפרעות קשב וריכוז- יעוץ לילדים ונוער 
בתחום וויסות קשב ומיקוד ריכוז הכולל התאמת 
מתייחס  הייעוץ   .)ADHD( ומעקב  טיפול 
ואימפולסיביות,  יתר  פעלתנות  ריכוז,  לבעיות 

קושי בהתמדה במטלות ובהתארגנות ועוד.
תחום טיפולי ואבחוני בהבעה  טיפול בתנועה - 
ויצירה באמצעות תהליכי תנועה גופניים והתבססות על תיאוריות 
מתמקדת  זה  בטיפול  היסוד  הנחת  ופסיכואנליטיות.  פסיכולוגיות 
שימוש  ישנו  הטיפול  במהלך  אחת.  כמערכת  והנפש  הגוף  בראיית 

בחישוקים, כדורים ועוד.
ואבחוני  טיפולי  תחום  קבוצתי/פרטני(  במוזיקה-)טיפול  טיפול 
בהבעה ויצירה באמצעות גירויים מוזיקליים תחושתיים, שמיעתיים 
וחווייתיים והתבססות על תיאוריות פסיכולוגיות ופסיכואנליטיות. 
אלתור,  שירה,  שונים,  נגינה  בכלי  שימוש  ישנו  הטיפול  במהלך 

משחק ועוד. אין צורך בכישרון או ידע במוזיקה.
חומרי  באמצעות  ויצירה  בהבעה  טיפולי  באומנות-תחום  טיפול 
ופסיכואנליטיות.  פסיכולוגיות  תיאוריות  על  והתבססות  אומנות 
במהלך  מוחשיים.  באמצעים  רגשות  להבעת  כלים  נותן  הטיפול 
הטיפול ישנו שימוש בצבעים, עיתונים, חימר, צדפים ועוד. אין צורך 

בכישרון או ידע באומנות.

טיפול פסיכולוגי קליני וחינוכי- טיפול המשלב מגוון גישות טיפוליות 
כמו  הייחודיים  ולקשייו הרגשיים  המותאמות לאופיו של המטופל 
התמודדות עם פחדים ולחצים, חיזוק דימוי עצמי ועיבוד רגשי של 

אירועי חיים שונים.
טיפול פסיכולוגי קליני-טיפול המשלב ביבליותרפיה )טיפול בעזרת 
ספרות( וגישה נרטיבית. הטיפול הפסיכולוגי משלב טיפול במשחק. 

הטיפול הינו אישי בתוספת הדרכת הורים או טיפול הורה-ילד.
הצוות עובד בתיאום ובשיתוף פעולה עם מסגרות נוספות הנוגעות 

למטופל כגון חינוך, בריאות, קהילות ומערכות נלוות.

שנת הלימודים החדשה נפתחה באשלים בסימן של התחלות - לאחר 
שנתיים, נפתחו ביישוב שני פעוטונים. בבית התינוקות זוחלים שני 
תינוקות, בגיל ארבעה ותשעה חודשים, ואילו בפעוטון מתרוצצים 

שישה זאטוטים, בני שנה וחצי עד שלוש.
כהן,  טלי  מספרת  ברנע",  בקדש  ילדים  בבית  שנים  חמש  "עבדתי 
ולתת  לנסות  לאשלים,  לעבור  "החלטתי  התינוקות.  בית  מפעילת 
להורים  הגנים.  את  ולפתוח  חינוך  בעובדת  ואמונה  בטחון  להורים 
הולך  זה  בינתיים  שכשלו.  מערכות  פה  היו  בעבר  כי  חששות,  היו 
הילודה שבדרך,  תינוקות, אבל עם  לי מקום לעד חמישה  יש  טוב. 

אני חוששת שאני אצטרך להגיד לאנשים שאין מקום".

בניגוד לעבר, הגנים פועלים באופן פרטי, וההורים משלמים לגננות. 
עם זאת, הפעוטונים פועלים במבנה שסיפק וועד היישוב. "אם יש 
מישהו להודות לו זה הוועד. הוועד היה חלק מהיוזמה, והוא תומך 
הגנים  יפה,  מבנה  לנו  יש  צריכים.  שאנחנו  מה  כל  את  ונתן  ועוזר 

מאובזרים מא' עד ת'".
"היה צורך אמיתי באשלים", מסביר שמואל אוחיון מוועד היישוב. 
"אני חשבתי שחשוב להתחיל את מערכת החינוך בגיל הזה, בשביל 
לקיים פה חברה בריאה. הפעוטונים הקודמים צרכו חלק משמעותי 
מתקציב היישוב, אז הפעם עשינו את זה 'חצי מופרט'. אנחנו אפילו 

לא מתערבים במחיר".

מישהו מטפל בך
המרכז הטיפולי רמת הנגב מספק טיפולים במגוון תחומים

פעוטונים חדשים באשלים
לאחר שנתיים של חוסר פעילות, נפתחו השנה שני פעוטונים באשלים. "חשוב להתחיל את מערכת החינוך בגיל הזה", מסביר שמואל אוחיון מוועד היישוב
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בוקר מוקדמת בטרם הפציע  בשעת 
של  מוזרה  שיירה  נראתה  השחר 
נערים ונערות, הורים שחלקם נשאו 
במעלה  עולים  עוללים,  גבם  על 
המלא  הירח  לאור  צרור.  להר  ההר 
בוקר  שדה  קיבוץ  ממערב  נצפו 
ומדרשת בן-גוריון, מאות המטפסים 
שנת  פתיחת  לטקס  פעמיהם  כיוונו 
הלימודים בבית הספר התיכון לחינוך 
סביבתי במדרשת שדה בוקר. במעלה 
תפארתו  במלוא  הירח  לנוכח  ההר 
ובטרם עלתה השמש ממזרח, התקיים 

טקס ברוח הנבטים הקדומים.
תלמידי התיכון הסביבתי בראו עולם 
ברוחם, יצרו השקפת עולם ייחודית, 
האדם  לאהבת  לטבע,  מחוברת 
סותרים  שנראים  יסודות  והאדמה. 
את הוויית העולם החומרני והאלים, 
אותם  הרחמים.  וחסר  התחרותי 
בית- של  בשעריו  שנכנסים  נערים 
הספר הסביבתי, מוסיפים ערך מוסך 
מודעים  הם  ולסביבתם,  לחייהם 

אך  בגרות  בבחינות  להצליח  לצורך 
הם לא מוותרים על המהות המיוחדת 
של חיים בסביבה נקייה, רבת הוד של 

טבע מדברי.
כל  את  מוצאים  צרור  הר  בפסגת 
עליו,  חולמת  החינוך  שמערכת  מה 
התחברות  והארץ,  הטבע  אהבת 
והמדבר,  הנגב  של  הקסומים  לנופיו 
במעלה  עלייה  של  אתגרי  ספורט 
הארץ  של  ההיסטוריה  חקר  ההר, 
מימים קדומים. היה כאן מכלול שלם 
של סיבולת, מנהיגות, ערבות הדדית 
הוטלו  אלה  כל  במשימה.  ודבקות 
 ,14-17 בני  נערים  של  שכמם  על 
החינוך  מסגרת  שבתוך  הוכיחו  הם 

המקובעת אפשר גם אחרת.
כך מדי שנה בשנה, מחזור אחר מחזור 
מוטבעת במקום הזה רוח אחרת, רוח 

האדם, הטבע והנוף.

יגאל צחור
מנכ"ל מדרשת שדה בוקר

מד"צים/מד"חים.  קורס  התקיים  האחרון  בקיץ 
שישה עשר בני הנוער עברו קורס הדרכה אינטנסיבי 
בקורס  חברתיים.  למובילים  מחניכים  נהפכו  בו 
הדרכה,  אמצעי  למדו  הקבוצות,  בתוך  התגבשו  זה 
התנסו בהדרכה והעמיקו בתוך עצמם את הערכים 

בהם מאמינים.
אופק שני, דפני מאיר, ראם קורין, יובל שמואל, דפני 
מאיר, גיא הופמן, שי בר, ירדן אזוט, אופיר טוכטרמן, 
גיא זוהר, שני לב-רן, עמית שהם, שלי מסיקה, מורן 
מונין, שגב אטס, רון טלמור ועדי לוי - אלה בוגרי 
ביישובים.  ההדרכה  לצוותי  כעת  שיצטרפו  הקורס 
ביישובים  ד'-ח'  כיתות  ילדי  את  שיובילו  אלה  הם 

ויחנכו אותם בתנועת הנוער "בני המושבים".
אם לומר את האמת, בתור מדריך בסמינר בו נחנכתם, 
אין ספק שמילאתם את כולנו גאווה: אותנו הגרעינרים, 
המשפחות  את   - חשוב  והכי  ביישובים  המד"בים  את 
אחרי  לעקוב  לרגע,  לא  אפילו  הפסקנו,  לא  שלכם. 
טובות  מילים  רק  ושמענו  בקורס,  התקדמותכם 
אותן  ומשכתם  הקבוצות  את  הרמתם  עליכם. 

אחריכם.
ראם ויובל, אנו גאים בכם על השתתפותכם במועצת 
הפעולות  שבכל  ספק  אין  הסמינר,  של  החניכים 

שביצעתם הרגישו את "רמת הנגב".

להמעיט  או  לזלזל  אין  חיים,  אנו  בה  במציאות 
בערכו של אף אחד מבני נוער אלה שבחרו להיכנס 
על  עצמם,  על  אחריות  לקיחת  של  חיים  למסלול 
היישוב בו הם גרים, על המועצה האזורית, וניתן אף 
בחינוך  המדינה  עתיד  על  אחריות  לקיחת   - לומר 
הדור הצעיר. אנו מלאי גאווה מכם, חדורי ציפייה, 
ובהובלת  בהדרכה  רבה  הצלחה  לכם  ומאחלים 

המועצה. אוהבים המון.

גרעין עודד רמת הנגב 4
המד"בים ביישובים
זוהר סלע דוד

צוות המרכז
ניהול - סמדר כץ

משרד - מלי פינקלשטיין
הסגל המקצועי:

ריפוי בעיסוק - מוריה וייס, צילה יוחנן
שפה ודיבור - נועה אורון, מורן בכרך

אבחון דידקטי - דינה בן צבי
יעוץ להפרעות קשב וריכוז - ד"ר רוויטל לוי-חברוני

טיפול בתנועה - נאוה רייב
טיפול במוזיקה - רותי בן אברהם

טיפול באומנות - סמדר כץ
טיפול פסיכולוגי קליני וחינוכי - יעקב ברגר

טיפול פסיכולוגי קליני - ד"ר טל ליטבק-הירש

שעת מחנך
רשמים מטקס פתיחת שנת הלימודים 

בתיכון לחינוך סביבתי

לוקחים אחריות
זוהר סלע דוד, רכז בני המושבים, מברך את בוגרי קורס מד"צים 2009

ילדי הפעוטון מתלהבים מההתפתחויות באשלים

המד"צים הטריים והגאים - ויש על מה

נר
לר

ל-
לב

ל 
מז

ם: 
לו

צי
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לורן אורנשטיין בבוקר הראשון  פגשתי את 
מאחוריה  מרוחק.  קפה  בבית  הסתיו,  של 
כלי  ודולסימר,  גיטרה  קיר  על  נשענו 
המוקדמת,  השעה  למרות  עתיק.  אמריקאי 
"אתמול  וזורחת.  שמחה  נראתה  לורן 
פשוט  הופעה  אביב.  בתל  הופעה  לי  היתה 
מקסימה. למרות שרק הוצאתי את האלבום, 
אנשים שרו איתי, הכירו את המילים. זה היה 
מרגש". לורן הוציאה לאחרונה את האלבום 
 ,Time Flows Backwards ,הראשון שלה
עם 13 שירי פולק אקוסטי - חלקם אישיים, 
חלקם שירי מחאה, וחלקם חידושים לשירי 
פולק ישנים. אי אפשר להקשיב לאלבום בלי 
לחשוב על הסיקסטיז, ולא במקרה. "נולדתי 
לורן   ,"1950 בשנת  יורק  ניו  של  בפרבר 
מספרת. "בגיל 13 אבא קנה לי גיטרה. הייתי 
נוסעת איתה לניו יורק, לסנטרל פארק. כבר 
באותו  השישים.  שנות  את  מסביב  הרגשנו 
שהוא  סיגר,  פיט  את  מסביב  שמענו  הזמן 
המנטור שלי, ג'ון באאז, פיטר פול ומרי, בוב 
דילן. אז הלכתי בכיוונים האלה, של שירי עם, 
שירי מחאה. אני מרגישה שזו זכות שנולדתי 

לתוך זה".
לגיטרה  רק  לא  נאמנה  נשארה  לורן  מאז, 
האקוסטית, אלא גם למחאה. "לפני שנתיים 
ההפגנות  הגדולה.  המורים  שביתת  פרצה 
הגדולות בכיכר הן לא בשבילי, אז הגעתי עם 
הגיטרה לכניסה למשרד החינוך בבאר שבע, 
שירים  שרתי  מחאה.  שירי  לשיר  והתחלתי 
 ,We Shall Overcome השישים,  משנות 
שירים  וכמובן  עובדים,  איגודי  של  שירים 
על השביתה. אנשים הסתכלו עליי בהערכה, 
בשביל  ובטלוויזיה.  בעיתונים  פורסם  וזה 
הישראלים זו היתה דרך חדשה למחות, הם 
מאוד התרשמו. כמה חודשים אחרי השביתה 
עשו  המחאה?'.  זמרת  'את  טלפון:  קיבלתי 
הפגנה של עובדים סוציאליים, והזמינו אותי 

לשיר שם".
על  שיר  "כתבתי  החדש.  לאלבום  גם  הגיעו  המחאה  שירי 
נורי אל-עוקבי. לפני שלוש שנים הוא החליט שהוא יוצא 
להחזיר את אדמות השבט לרשות השבט, אבל במאבק לא 
ראיתי  מהתנכלויות,  וסובל  באל-ערקיב  יושב  הוא  אלים. 
לתמוך  החלטתי  אלימות.  נגדו  מפעילים  איך  בעיניים 

במאבק בדרך שלי".

אוטוביוגרפיה מוסיקלית

59 זה גיל די מבוגר בשביל להוציא אלבום ראשון.
בשנים  אבל  דיסק.  לעשות  חשוב  לי  היה  לא  "בהתחלה 
אוטוביוגרפיה  לכתוב  כמו  זה  שבשבילי  הבנתי  האחרונות 
שסיפרה  אוטוביוגרפיה  כתב  שלי  רבא  סבא  מוסיקלית. 
את הסיפור שלו ושל המשפחה, ובלי זה לא היינו מכירים 
הם  השירים  במוסיקה.  בא  זה  אצלי  אז  ההיסטוריה.  את 

מתקופות שונות של החיים שלי. יש שם למשל שיר ערש 
שכתבתי לנכדה שלי כשהיא נולדה ועוד שיר שכתבתי לכל 

הנשים במשפחה".
ואיך היתה העבודה על האלבום עצמו?

של  באולפן  בירושלים  להקליט  התחלתי  כשנתיים  "לפני 
עצמך  את  לשמוע  עצמי,  על  המון  למדתי  פיש.  בראדלי 
שר זה כמו להתבונן במראה. זה לקח המון זמן כי כשהיה 
לי זמן להקליט, כשלא עבדתי, לא היה לי כסף, וכשהיה לי 
סוף תהליך ההקלטה, הקרן  זמן". לקראת  לי  היה  לא  כסף 
לעידוד אמנות ברמת הנגב החליטה לתמוך בלורן והביאה 
לסיום ההקלטות. "אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לקרן. 
כשהייתי בלחץ כלכלי הם האמינו בי ועזרו לי להוציא את 
המיוחלת  ההשקה  התקיימה  כחודש  לפני  התקליטור". 
הופעות  מספר  היו  עוד  ומאז  שבע,  בבאר  הזמן"  ב"עשן 
ברחבי הארץ. "אני מתחילה לעשות קונצרטי בית. זה מקובל 
בארה"ב, אתה בא לבית של אנשים, הם מזמינים חברים, ויש 

פסטיבל  מארגנת  גם  אני  אינטימי.  קונצרט 
שירי עם בעשן הזמן ב-23.10, וב-30.10 אני 

עושה מעגל שירה ביער להב".

מסתכלת קדימה

בין שיר לשיר, לורן עובדת כמורה לאנגלית 
וכמדריכה למורים לאנגלית במגזר הבדואי. 
ספר  בתי  להכיר  המוסיקה  דרך  לי  "יצא 
שירי  סדנאות  לעשות  כשהגעתי  בדואים, 
הלימודים  מתכנית  שחלק  גיליתי  עם. 
אין  אבל  בספריה,  ספרים  קריאת  מחייב 
התנדבותי  פרוייקט  יזמתי  אז  ספריות.  שם 
נהנית  אני הכי  בניית ספריות באנגלית.  של 
בבתי ספר בדואים. הילדים יודעים להעריך, 
לפתוח  יכולה  אני  ושם  ממושמעים,  הם 
ראשונה  פעם  זו  לפעמים  חדש.  עולם  להם 
שהם שרים באנגלית, שהם שומעים שירים 
באנגלית, סולמות ומקצבים שהם לא נחשפו 
אליהם אף פעם. אני נוגעת בהם בדרך שאף 

אחד אחר לא נגע".
במדרשת  מתגוררת  לורן   1982 שנת  מאז 
בנותיה.  שתי  את  לבד  גידלה  שם  גוריון,  בן 
משפחתי  מאד  מקום  היה  זה  "כשעברתי 
וקטן, משהו שקצת אבד כשהמקום גדל. אני 
עדיין מאוד מחוברת למרחבים, לפראיות של 
נחל צין, של המדבר. אבל היום אני בדילמה. 
למדרשה,  ששייכת  שירות  בדירת  חיה  אני 
לי  ואין  כשאפרוש,  לפנות  אצטרך  אותה 
רמת  במקום.  בית  לבנות  כלכלית  אפשרות 
הנגב זה הבית שלי, ואם אני אאלץ לעזוב זה 
ולא  אני מסתכלת סביבי  יהיה מאוד בעצב. 
יודעת מה לעשות. אולי אני צריכה להתחיל 

פרק חדש במקום אחר".
היא  לעבר,  החזק  הקשר  למרות  לורן,  אבל 
אדם שמסתכל קדימה. "עוד מעט אהיה בת 
תהיה  שלי  שהיומולדת  החלטתי  שישים, 
אני  השישים.  שנות  של  מוסיקה  מסיבת 
מקווה להמשיך עוד הרבה שנים ליהנות מהמוסיקה, לשיר 

לאנשים, לשיר עם הנכדה שלי".

זורם לאחור
הזמן

המוסיקה של לורן אורנשטיין מחזירה אותנו 
לשנות השישים. בשבילה למוסיקת המחאה עוד 

יש מקום, ויש לה אלבום חדש שיוכיח את זה
עטיפת התקליט )צילום: דניס פוקס וליאונרד מעוז דגני

אורנשטיין, עיצוב: בטי מעוז(

נאמנה למוסיקת עם אמריקאית. לורן והדולסימר

"הגעתי עם הגיטרה לכניסה 
למשרד החינוך בבאר שבע, 
והתחלתי לשיר שירי מחאה. 
בשביל הישראלים זו היתה 

דרך חדשה למחות, הם 
מאוד התרשמו"
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נתקלתם פעם בגמל? לא לא, ממש נתקלתם, עם המכונית? 
כנראה שלא, כי מי שנתקע בגמל לא תמיד זוכה לספר על 
זה. ואם לא נתקלתם, אז אתם יכולים להגיד תודה לאביב 
תשעה  "לפני  מפעיל.  שהוא  המתנדבים  ולצוות  אוחיון 
אביב  לשנה",  ניסיוני  פרוייקט  למועצה  הצעתי  חודשים 
מספר. "מטרת הפרוייקט - להקטין כמה שאפשר את מספר 
התאונות עם גמלים". בינתיים, נראה שהפרוייקט מצליח 
- המספרים של אביב מצביעים על ירידה חדה באירועים 
הקשורים לגמלים וחמורים. "מדי שנה מתרחשות עשרות 
שיטה  הייתה  עכשיו  עד  משוטטים.  גמלים  עם  תאונות 
אכיפתית שלא הוכיחה את עצמה. לפי החוק אסור לגמל 
להסתובב חופשי, אבל זה חוק בלי שיניים. הסיירת הירוקה 
היו תופסים כל פעם גמלים משוטטים, שמים במכלאה או 

משחררים וזהו. אני החלטתי ללכת בכיוון אחר".
עד לאחרונה, אביב עבד כפקח רשות הטבע והגנים ברמת 
הנגב. לאחר שעזב, החליט לרתום את מה שלמד בתפקיד. 
הבדואים.  את  מכירים  לא  שאנשים  זה  הבעיות  "אחת 
אנשים מניחים שהבדואים גורמים לבעיות, אבל למעשה 
זה גם האינטרס שלהם למנוע תאונות, כי ככה הם מפסידים 
גמלים. לי יש היכרות מעמיקה איתם, כפקח למדתי היטב 
את החלוקה לשבטים, את המשפחות. לא היה אוהל שלא 
ישבתי בו. למדתי להכיר את האנשים, מה הם עושים, מה 
המצוקות. היום, אם אני מחנה את האופנוע באמצע שטח 
שלהם עם המפתחות בפנים, אף אחד לא יגע בו. מצד שני 

הם לא פלשו לשטחים שאני לא הרשיתי. 

שלושה ימים וגמל

אז איך עובדת השיטה? "הרעיון שלי מתבסס על שיתוף 
הלילה  לתוך  שיחות  ניהלתי  הבדואים.  עם  פעולה 
הפרוייקט  על  התושבים  ועם  הבדואים  המנהיגים  עם 
שיש  והקשרים  האמון  בזכות  שלו.  ההצלחה  וחשיבות 

וזה  בחיוב  נעניתי  פורסם לי,  השנה  בתחילת  עובד". 

אזרחים  האזור.  תושבי  בקרב  אביב  של  הטלפון  מספר 
אביב  ואז  שוטרים,  וגם  אליו,  מתקשרים  גמלים  שרואים 
ומוריד את  או אחד מצוות המתנדבים שלו מגיע למקום 
על  הסימנים  שלפי  זה  שלי  "היתרון  מהכביש.  הגמלים 
עם  ואז  הוא,  משפחה  איזה  של  להעריך  יודע  אני  הגמל 
כך  הספציפי".  אדם  הבן  את  מגלה  אני  נוספות  בדיקות 
עד  המקום  את  עוזבים  לא  והמתנדבים  אביב  אחרת,  או 
שבעל הגמלים לוקח אותם, ו"זה יכול לקחת בין חצי שעה 

לשלושה ימים. 
קורה שאתה לא מצליח לאתר את הבעלים?

"זה קורה לפעמים. בשביל זה הקמנו מכלאה ליד אשלים. 
זה שטח חקלאי, שאחרי עונת הגידולים 
הצטברה בו כמות גדולה של פסולת 
חקלאית, של גזם. יש לי שם כמה 
לא  אפילו  ואני  גמלים,  עשרות 
ניזונים  הם  כי  אוכל  לקנות  צריך 

מהגזם".
ובשורה התחתונה?

"בשורה התחתונה יש ירידה של עשרות 
אחוזים במקרים. בין ינואר ליוני 2008 התקבלו 
ובתקופה  גמלים,  על  דיווחים   429 במשטרה 
דיווחים.   204 רק  התקבלו   2009 ב-  המקבילה 
השנה היו רק ארבע תאונות גמלים באזור - שלוש 
והרביעית  לעבוד,  התחלנו  כשרק  בינואר,  מהן 
באופן  למנוע  קשה  גנוב.  גמל  עם  השבוע  קרתה 

מוחלט את התאונות אבל יש פה ירידה משמעותית".
והפרוייקט ימשיך גם בשנה הבאה?

המשך  את  שיאפשר  תקציב  למצוא  מנסים  אנחנו  "כרגע 
הפעילות".

ריפמן מתגייס לעזור

בפרוייקט:  גאה  מאוד  ריפמן,  שמוליק  המועצה,  ראש 
רמת  בכבישי  למכוניות  גמלים  בין  הדרכים  "תאונות 

והשירותים  ישראל  משטרת  של  היכולת  וחוסר  הנגב, 
לאורך  הגמלים  שוטטות  בהפסקת  לסייע  הוטרינריים 
הכבישים העיקריים, ומאידך מספר תאונות הדרכים שהיו 
וגם פצועים, הביאו  גם הרוגים  בשנים האחרונות שכללו 
את המועצה לנסות להתמודד עם הנושא בכוחות עצמה. 
את  מכיר  השטח,  את  שמכיר  אביב,  את  גייסנו  זה  לצורך 
עם  להתמודד  מוכחת  יכולת  ובעל  הבדואים  התנהגות 
סוגיות מהסוג הזה. בפועל יש ירידה של כ- 50% בפעילות 
בימים אלה הוצגה  גמלים על הכבישים ברמת הנגב.  של 

אינטנסיבי  פיקוח  הכוללת   ,2010 לשנת  תכנית  בפניי 
את  להאכיל  וניסיון  מכלאה  הקמת  הנגב,  רמת  בכבישי 
אותם הגמלים בפסולת חקלאית, שקיימת באזור בשפע. 
מקורות  את  שנמצא  ומקווים  ההצעה  את  בוחנים  אנו 
המימון להמשך הפרוייקט. מזה זמן אני אומר שחיי אדם 
חשובים לא פחות מחיי גמל, ולכן אנחנו צריכים לעשות 
הכל כדי למנוע שוטטות גמלים ותאונות שקורות בעקבות 

השיטוט בכבישי רמת הנגב".
כמה כסף נדרש בשביל להמשיך את הפרוייקט?

זה בערך 700 אלף ש"ח, הטיפול בה כ-  "להקים מכלאה 
300 אלף ש"ח, וביחד עם התקציב לפקח מדובר בכמיליון 
הממשלה  למשרדי  לפנות  מתכוון  אני  ש"ח.  אלף  ו-200 

הרלבנטיים, תחבורה וחקלאות, שיסייעו בפרוייקט".
ואתה מאמין שהם יממנו את הפרוייקט?

במקומות  ולוחץ  בדעתך  נחוש  אתה  שאם  מאמין  "אני 
מה  וזה  כאלה.  תקציבים  גם  לממש  יכול  אתה  הנכונים, 

שנעשה".

לביית את ספינת המדבר
אביב אוחיון הצליח להרחיק את הגמלים מהכבישים. האם הוא גם יצליח להמשיך את הפרוייקט החשוב הזה? • מעוז דגני

"היתרון שלי זה שלפי הסימנים על הגמל אני יודע 
להעריך של איזה משפחה הוא". אביב אוחיון

     והגדת לבנך - אדם פוגש מדבר. שירים וסיפורים 
אישיים מראשית ההתיישבות ברמת נגב.

במשאבי  "האסם"   ,18:00  ,8.10.09 סוכות,  חוה"מ 
שדה. פרטים על לוחות המודעות.

המנויים(  תכנית  במסגרת  )שלא  ההצגה   •
"עכשיו כשהצריף נשרף אפשר לראות את אור 
הירח". סיפורה של ילדה אחת, במשפחה אחת, 
בקיבוץ אחד. מסע אל זיכרונות ורגעים קשים, 

לשורשים  להגיע  בניסיון  ומצחיקים  עצובים 
של הדפוסים והאמונות שנוצרו בחיבור הבלתי 
ניתן לפירוק בין האני לבין תבנית נוף מולדתי. 

מאת ובביצוע: ליבנת סמרה.
16.10.09, 21:30, אולם גולדה, רביבים.

• חוג האזנה, העונה ה-26 - בטהובן בראי התרבות 
החדשה.

של  ומגוונים  שונים  להיבטים  תוקדש  העונה 

הקומפוזיטור הגרמני הגדול לודוויג ון בטהובן. 
הן  מיצירותיו,  למגוון  נאזין  המפגשים  במהלך 

בהקלטות והן בביצועים חיים.
ימי ראשון )החל מ-18.10.09(, 20:30, מרכז בן-

גוריון בקיבוץ שדה-בוקר.

פדרו  של  שבורים"  "חיבוקים  הסרט   •
אלמודובר, עם פנלופה קרוז. 23.10.09, 21:30, 

אולם גולדה, רביבים.

תחזית תרבות: אוקטובר 2009
•

"לי יש היכרות מעמיקה עם 
הבדואים. לא היה אוהל שלא ישבתי 
בו. היום, אם אני מחנה את האופנוע 
באמצע שטח שלהם עם המפתחות 

בפנים, אף אחד לא יגע בו"

מספר האירועים ירד בחצי
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משפחה
במקור,  קיבוצניק  שלי  אבא  שנים.   19.5 לפני  נולדתי 
אמא שלי הגיעה בגיל 18 כמתנדבת משווייץ. הם הכירו 
ועוד  גדולות,  לי שתי אחיות  יש  בקיבוץ.  פה  והתחתנו 

שני אחים קטנים.

הקיבוץ
מאז ומתמיד אהבתי את הקיבוץ. הלוואי שלכולם היתה 
ללכת  יכולתי  שכילדה  שמחה  אני  שלי.  כמו  ילדות 
ההורים  יצטרכו  וכמה  כסף  על  לחשוב  בלי  לאורווה 
העובדה  את  אוהבת  אני  יום.  כל  אבוא  אני  אם  לשלם 
שזה קיבוץ גדול, ושמחה שהוא עוד לא מופרט. אני גם 
מאוד אוהבת את הנגב, הרבה יותר מאשר את הצפון או 
את המרכז. כשאני יוצאת לרכב, הכל יפה ונקי, אני מאוד 
אוהבת את הנוף ואת השקט. אני יוצאת מהקיבוץ - ואז 

כלום. 

מה אני לא אוהבת בקיבוץ
שום דבר לא נשאר בסוד, גם אם אתה ממש רוצה. אנשים 
כל הזמן מחפשים מה אחרים לא עושים בסדר. לפעמים 
ומתלוננים  לכלבו  באים  עובדים  לא  שבכלל  אנשים 
רק  עוזר?  זה  מה  אבל  עובדים,  לא  אחרים  שאנשים 
הוצאת את הג'ורה שלך עליי, ולי אין מה לעשות עם זה 

עכשיו. 

סוסים
מאז שאני קטנה אני חזקה בסוסים, תמיד הייתי באורווה. 
את  שמנהלת  זוהר,  שלי  לדודה  עזרתי  רוכבת,  הייתי 
אז  זמן  לי  היה  לא  שרות  ובשנת  י"ב  בסוף  האורווה. 
זנחתי את זה, אבל עכשיו חזרתי. אני לא אוהבת להדריך 
רכיבה, אבל בימים שיש חוגים לילדים, אני עוזרת לטפל 

בסוסים.

סול
לפני בערך חמש שנים, בן דוד של חברה שלי גר בתל 
ולא  קומות  לבית  עבר  הוא  כלבה.  עם  לי,  נדמה  אביב, 
לו  אמרו  שלו  המשפחה  אז  איתה,  לעשות  מה  לו  היה 
את  ושכנעתי  שם  אותה  ראיתי  לאורווה.  אותה  שיביא 
אמא שלי שניקח אותה. אז היא אצלנו מאז, קוראים לה 
וחצי בערך. כשהייתי בשנת  והיא כבר בת שמונה  סול 

שירות היא הלכה עם אבא שלי לעבודה. 

בית ספר
את  אהבתי  לא  אבל  חקלאות,  במגמת  הייתי  י'  בכיתה 
זה. רציתי לעבור למגמת תזונה, אבל היא נסגרה כי לא 
היו מספיק ילדים. המנהלת אמרה לי שאם יהיו כך וכך 
ילדים שרוצים ללמוד תזונה, היא תפתח את המגמה. אז 
אני ועוד חברה הלכנו ושכנענו ילדים אחד אחד, ובסוף 

של  טכנולוגיה  בישול,  למדנו  ושניים.  עשרים  היינו 
עובש,  לזהות  איך  תפריט,  בניית  נכונה,  אכילה  המזון, 

ועוד דברים שהספקתי לשכוח מאז...

שנת שירות
עשיתי שנת שירות בפנימיית עלומים, פנימייה שיקומית 
טיפולית. יש שם ילדים להורים מכים או מסוממים, או 
הורים גרושים ובלי כסף. ביחד עם עוד ש"שית ומדריכה 
היינו   .10 עד   5 בגיל  ילדים  ב-14  טיפלנו  במשפחתון, 
אמא ואבא לכל דבר: להעיר אותם בבוקר, לדאוג שכולם 
יאכלו, לתת ריטלין למי שצריך, לקחת אותם להסעות. 

כאפה
בוקר אחד, אחד ההורים הגיע לפנימייה, כנראה שיכור, 
להתקשר  שלו  לילדה  נותנים  לא  שאנחנו  והחליט 
הביתה, מה שלא היה נכון. הוא פשוט לקח אותה יחפה 
ובלי כלום לבית הספר. אמרתי לה "תנעלי נעליים", והוא 

התעצבן והתחיל לצעוק עליי. הלכתי אחריו והוא דחף 
לא  שאני  קללות  אותי  קילל  כאפה,  לי  לתת  בא  אותי, 
ככה.  איתו  לדבר  מתכוונת  לא  שאני  לו  אמרתי  אפרט. 
הוא ירק עליי ולא פגע. זה היה מפחיד. בסוף המנהלים 
הגיעו, והוא קיבל צו הרחקה, אבל אחרי חודשיים כבר 
חזרתי לדבר איתו כאילו כלום לא קרה. בסוף השנה הוא 
אמר לנו "תודה, אני ממש מעריך את מה שעשיתם לבת 

שלי, היא לא היתה יכולה לקבל יותר טוב".

הילדים
העבודה עם הילדים היתה מדהימה. נהניתי מכל רגע. גם 
כשאחד הילדים אומר "מי את בכלל" אתה יודע שהוא 
לא באמת מתכוון לזה ובא להתנצל אחר כך. הם מראים 
ומאוד  שם  מתנדב  שאתה  יודעים  הותיקים  אהבה. 
התאבדה  שלו  שאמא  אחד  ילד  היה  זה.  את  מעריכים 
חודש לפני שהגעתי, אחרי כמה חודשים סבא שלו נפטר 
איבד  הילד  לסמים.  חזר  שלו  אבא  חודשיים  אחרי  ואז 
בערך כל מה שהיה לו. אבל הוא היה ילד מדהים. אתה 
המשיך  הוא  אבל  בלימודים,  יתפקד  לא  שהוא  מצפה 
להביא ציונים גבוהים. אני רק הראיתי לו שאני אוהבת 
אותו. אבל כל אחד שם הוא ילד מדהים. לא משנה מה 
הסיפור שלהם או איך הם מתנהגים לפעמים או מה הם 

אומרים לך, הם ילדים מדהימים.

עתיד
בינואר אני מתגייסת, ועד אז אני עובדת בקיבוץ. הלכתי 
חולה  הייתי  אבל  האוויר,  בחיל  מצילה  להיות  למיונים 
באותו יום אז לא עברתי. חבל, כי אני אוהבת מים. אז אני 
הולכת להיות מד"סית. אחרי הצבא אני אעבוד בחינוך. 
פעם חשבתי שזה לא בשבילי לעבוד עם ילדים. אבל הם 
נורא מעניינים. אני כל כך רוצה להיות במקומם, כי היה 
לי כיף בגילם. ילדים זה מאוד אינטנסיבי אבל זו הרגשה 

נהדרת.

חבר
עכשיו אין לי חבר. הגיע הזמן להיות לבד. מכיתה ט' לא 

הייתי לבד, צריך להיות קצת רווקה.

אדם,  מקום

שרי יסעור, רביבים

"ראיתי אותה שם ושכנעתי את אמא שלי שניקח 
אותה. היא אצלנו מאז"

"כשאני יוצאת לרכב, הכל יפה ונקי, אני מאוד אוהבת את הנוף ואת השקט"
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מייבשים את הזבובים
חקלאי פיתחת ניצנה הצליחו לצמצם את מפגעי הזבובים, ועל הדרך גם לעזור לסביבה

יוצאים לשטח
מרכז "רתם במדבר" במרחב-עם מזמין ילדים והורים לחוגי סיור ופעילויות אקולוגיות

בשביל התושבים ביישובי פיתחת ניצנה, הקיץ 
האחרון היה קצת יותר נסבל. לא, לא הצלחנו 
והשמש  הגלובלית,  ההתחממות  את  לעצור 
עדיין מקרינה עלינו בעוצמה, אבל עכשיו סוף 
סוף אפשר לשבת במרפסת או בחצר, ליהנות 
מהקסם של הנוף המדברי ובעיקר לא לסבול 
מזבובים. עד לפני כמה חודשים הזבובים באזור 
היו ממש מכה, אבל מספר שינויים מרחיקי לכת 

שעשו החקלאים שינו את התמונה.
נכנס  אוחיון  כשאביב  התחילו  "השינויים 
מתי  מסביר  המועצה",  כפקח  לתפקיד 
"התחלנו  ברנע.  קדש  וועד  יו"ר  ברקוביץ', 
בסדרה של פעילויות סניטציה. למשל, בעבר 
הפועלים  של  השפכים  את  מזרימים  היינו 

לבורות פתוחים, שהיוו מקור משיכה לזבובים. 
וכל  חלחול,  מתקני  של  תקן  לנו  העביר  אביב 
מתקנים  להקים  התגייסו  באזור  החקלאים 
בשטחים שלהם". התקנת הבורות היתה יקרה 
- בכל משק הותקן בור בעלות של כ- 11,000 
כל חקלאי  זאת,  ובכל  ש"ח, לא סכום מבוטל. 
האזור, כ- 50 משקים, התגייסו לזה. "זה הרבה 
כסף, לא היה לנו קל. אבל הסניטציה בסופו של 
דבר חוזרת עלינו, ואנחנו רואים את ההבדל", 
זה  פעולה  משתף  שלא  מי  "אבל  מתי.  מספר 
פתוחים  ביוב  בורות  מחזיק  הצבא   - צה"ל 
באזור שלנו, שמהווים מוקד ליתושים וזבובים. 
הביוב שם זורם כמו במדינת עולם שלישי, אבל 
כששאלנו את מפקד האוגדה הוא אמר ש"זה 

במועצה,  גורמים  לדברי  מעייניו'".  בראש  לא 
התבצעו עשרות פניות לצה"ל בעניין, אך ללא 

הועיל.
בשפכים.  רק  הסתיימו  לא  השינויים  אבל 
באותה הזדמנות, החקלאים החלו להקפיד על 
הפרדת פסולת. הניילונים והקרטונים עוברים 
במטמנה,  נקבר  החקלאי  והגזם  למיחזור, 
"הוועד  ושידרוג.  ניקוי  היא  גם  שעברה 
עד  קודם.  היו  שלא  סטנדרטים  הכניס 
היום הזבל שלא טופל פשוט עף ברוח. אז 
השבילים  ואת  המטמנה  אזור  את  ניקינו 
רק  מטמינים  אנחנו  ועכשיו  באזור, 
שהיא  אחרי  רק  זה  וגם  חקלאית,  פסולת 

מתייבשת".

בשנה הבאה יימשכו השיפורים - יותקנו 
השינוע  על  להקל  כדי  קרטונים  דוחסי 
למיחזור ויתבצע שיפור בהפרדת הפסולת 
"אנחנו  מרוצה:  אוחיון  אביב  הביתית. 
אבל  המיחזור,  בתחום  התקדמות  רואים 
אנחנו רק בראשית התהליך. זה ללא ספק 
מעריכים  מאוד  אנחנו  תקציב.  של  עניין 
עשו  הם  החקלאים,  של  ההתגייסות  את 
משהו שלא נעשה שנים, בהשקעה מאוד 

גדולה של זמן וכסף".
לסיום, נציין לחיוב גם את הסיוע משאול 
קולבקר,  ומאלישע  המועצה,  מזכיר  לוי, 
איש התברואה. נקווה שהעתיד יהיה עוד 

יותר נקי ונעים.

"רתם  אלה  בימים  מוקם  במרחב-עם 
במדבר" - מרכז חווייתי לטבע וסביבה, על 
ידי חנן ולי-את בשן גרוס, ממקימי מרחב-
אדם  בין  חיבור  הן  המרכז  מטרות  עם. 
לנגב,  הקשר  חיזוק  יהודית",  ב"עין  לאדמה 
מגוון  בין  וחיבור  שונות  אוכלוסיות  שילוב 
חינוך  על  דגש  מתן  תוך  המועצה,  תושבי 
בדרך החוויה, פיתוח מרחב-עם והשתלבות 
מקיים  המרכז  במועצה.  עסקים  עם 
יצירת  חוגים,  אקולוגיות,  פעילויות  מספר 
ועוד.  ובקהילה  בבית  ירוקות  אלטרנטיבות 
הפורמאלי  החינוך  מתחום  באים  "שנינו 
ולי-את  חנן  מספרים  פורמאלי",  והבלתי 
באתר האינטרנט של המרכז, "ועם ניסיון זה 
אנו מקימים  ולסביבה  גדולה לטבע  ואהבה 

את 'רתם במדבר'".
במספר  במדבר"  ב"רתם  עוסקים  כבר  כיום 
סדרת  היא  ירוק"  "גמל  ופעילויות.  חוגים 

קרן  )בשיתוף  הילדים  בגני  העשרה  מפגשי 
קרב(, בהם מעלים את המודעות הסביבתית 
בחלק  חווייתית.  פעילות  דרך  הילדים  של 
עקרונות  פי  על  גינה  מקימים  אף  מהגנים 
חוגי  המרכז  מפעיל  בנוסף,  הפארמקלצ'ר. 
טבע וסיירות "כמו פעם", עם סיורים ושירים, 
מדורות ובישולי שדה. בשנה שעברה החוגים 
מוצעים  הם  והשנה  במרחב-עם,  התקיימו 
דרך המתנ"ס האזורי. "כשילד פוגש מדבר" 
הוא חוג לכיתות א-ד בו יוצאים מדי שבוע 
והצמחייה  החיים  בעלי  המדבר,  את  להכיר 
ארכיאולוגיה  ניווט,  גיאולוגיה,  מים,  שבו, 
חוג  הוא  מדברי"   ODT" והחוג  ועוד. 
וגיבוש  אישיים  אתגרים  המשלב  הישרדות 

ODT-קבוצתי, המבוסס על עקרונות ה
)Outdoor Training, אימון שטח(.
פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר:

.www.rotem-bamidbar.com הילדים מתיידדים עם הטבע

יום  איזה  שלך?  הטלפון  מספר  מה   ?3 כפול   6 זה  כמה 
היום? מי אמר "אם תרצו אין זו אגדה"? כדי לקבל תשובות 
לשאלות אלה אפשר להשתמש במחשבון, ספר טלפונים, 
לבדוק  שדי  להניח  סביר  אך  היסטוריה,  ספר  או  יומן 
במשך  אוספים  שאנו  נתונים  בסיס  הוא  הזיכרון  בזיכרון. 
המהות  את  בונה  הזיכרון  בהמשך.  שימוש  לשם  החיים 
שלנו - התפיסה שלנו את עצמנו ואת זהותנו, מה אנחנו 
אוהבים, היסטוריה פרטית ולאומית, הרגלים, דרכי פעולה 
מה  לעבודה,  מגיעים  איך  הבגדים,  את  הנחנו  איפה  כמו 
לזיכרון  המפתחות.  נמצאים  מגירה  ובאיזה  לקנות  צריך 
למידה,  אין  זיכרון  ללא  אישיים.  בחיים  עצומה  משמעות 

התקדמות, הסקת מסקנות ומניעת טעויות.
איך הזיכרון פועל? 

במקום  אותם  מתייג  מהחושים,  נתונים  קולט  המוח 
המתאים ושולף אותם ברגע המתאים. אם הכל היה פשוט 
והם היו נשלפים לפי הצורך, זה היה נהדר. אבל לפעמים 
דווקא כשאנו זקוקים למידע אנחנו לא מצליחים להעלותו 
מהזיכרון. איכות הזיכרון מושפעת מהקשר בין תאי העצב 
שבונים את המוח, וישנם מצבים שפוגמים בתקשורת הבין 

תאית. כל עוד המוח מקבל תנאים אופטימליים לעבודתו 
הוא מפיק תוצאות נפלאות. אבל המוח בררן מאוד וזקוק 
לתנאים מדויקים מבחינת לחץ דם, הזנה של סוכר, מלח, 
שאחד  ברגע  מספקת.  ומנוחה  וויטמינים,  מים  חמצן, 
מהמשתנים האלה לא מאוזן, המוח מתחיל להפעיל סימני 
ביכולות  ירידה  בלבול,  בצורת  להגיע  שיכולים  אזהרה, 

החשיבה וירידה בזיכרון.
מה אפשר לעשות כדי לשמור על הזיכרון?

1. קודם כל להרגע. לחץ, מתח ועומס יתר פוגמים בזיכרון. 
מצליחות  סדיר  באופן  מדיטציה  שמתרגלות  קבוצות 
כגון  מתח  וניטרול  רגיעה  טיפולי  זיכרון.  במבחני  יותר 

רפלקסולוגיה משפרים אף הם את יכולת הזכירה.
2. תזונה מאוזנת. יש להקפיד על צריכת פחמימות מלאות 
מעודף  ולהימנע  הדרושה  האנרגיה  את  למוח  שמספקות 
מלח שפוגם בתפקוד. במידת הצורך כדאי לבנות תפריט 

עם מומחה לתזונה.
3. ויטמין B12 נדרש לתפקוד מערכת העצבים וחוסר שלו 
מתגלה בבדיקת דם פשוטה. הדרך הטובה ביותר להשלים 

אותו היא בצורת ויטמין נוזלי שנספג ישירות בדם.

זרימת  את  שמגביר  מרפא  צמח  הוא  בילובה  ג'ינקו   .4
הדם במוח ומשפר עירנות, ריכוז וזיכרון. יש צורך לבדוק 

התאמה במידה ומשתמשים בתרופות.
5. לציטין הוא חומר שומני שנמצא בחלמון ביצה ואגוזים 
בבניית  משתתף  הוא  למזון.  אבקה  בצורת  להוסיפו  וניתן 
תקינה  מסרים  להעברת  אחראי  ולכן  העצב  מעטפת 

במערכת העצבים, כלומר שליפת נתונים מהזיכרון.
6. אומגה 3 היא חומצת שומן שקיימת בדגים, זרעי פשתן, 
תאי  בבניית  משתתפת   3 אומגה  אגוזים.  ומיני  אבוקדו 

העצב.
7. אימון הזיכרון. תשבצים, משחקי זיכרון, קריאה וסיפור 
משתמש  שאדם  ככל  למוח.  כושר  חדר  מהווים  סיפורים 
יותר בזיכרון וככל שהוא מוסיף ערך רגשי לפרטים שהוא 

מעוניין בזכירתם יכולת הזיכרון עולה.

חני טופר היא נטורופתית מוסמכת ומומחית בריפוי טבעי.
קליניקות: "גולדן טוליפ", הנרייטה סולד 4, באר שבע, 
ובמושב כמהין.
www.hannytop.com ,054-7366307 :'טל 

7 שיטות לשיפור הזיכרון
בית הספר לבריאות /  חני טופר



תוכלו להתעדכן בתחנות המידע הבאות: תחנת דלק משאבי 
שדה )6579584(, מצוק הצינים )6555684, 6554418(, עבדת 

)6551511( ומרכז מבקרים מצפה רמון )6588698(.
והכנסיות  הסמטאות  אל  מודרך  סיור   - שבטה  לאומי  גן 

במרשימה שבערי המדבר. 3639*.
בית ספר שדה שדה בוקר במדרשת בן גוריון - הדרכת טיולי 

לכת, ג'יפים מקצועית, טיולי יום, טיול של יומיים למיטיבי 
נופש משפחות פעיל של שלושה ימים. 
Orders.boker@gmail.  ,6532016

.com
קחו   - גוריון  בן  במדרשת  גיאופן 
לרכיבה!  וצאו  וקסדה  מפה  אופניים, 

.www.geofun.co.il ,6553350
לביקור  מבוא  נבטי,  מרכז   - עבדת  לאומי  גן 

אל  הדרכות  הבשמים,  דרך  על  הקדומה  בעיר 
עם  של  וסיפורו  הנבטית-רומית  העיר  סמטאות 
קדום, דריכת ענבים בגת הקדומה, טיולי שקיעה 

לאור עששיות ועוד. 08-6551511.
חוות קורנמל - מסעדה, מחלבה והכנת גבינות.

.052-8213311 
חוות רוטה - סיורים בחווה וטעימות יין. 054-4968703.

חוות נאות - חגיגות בשר במסעדה, 0546-864347, 
בשר  מכירת   .www.naotfarm.co.il/restaurant1.htm
עד  מהזריחה  )פתוחה  גבינות  חנות  מהאזור,  ויין  משובח 

השקיעה(, צפייה בחליבת הערב. 0544-218788/9, 
www.naotfarm.co.il

חיים ברגר, מדרשת בן גוריון - ספארי לילה על ג'יפים בעקבות 
טורפים ובעלי חיים אחרים. 0545343797,

.bergerh@bgu.ac.il 
חאן השיירות )ליד עבדת( - טיול ספארי ורחצה בבריכות מים 

טבעיות, טיול גמלים. 6535777.

חי נגב רביבים - פתיחת עונת המסיק, טעימות שמן זית וזיתים 
המינים,  ארבעת  בסוכות  אירוח  מדברי,  אירוח  פיקנטיים, 
סדנאות בניה בבוץ ומיחזור, גן זואולוגי, האכלה וליטוף בעלי 
בוץ,  בבתי  לינה  ארכיאולוגיות,  חפירות  ברכבת,  סיור  חיים, 

אוהלי טיפי ויחידות משפחתיות. 6562688.
צבר צבעוני  טעימות  מטיילים,  אירוח   - אורלי  צברי  חוות 

והדרכה, סיורים בחווה. 6554247.
גוריון.  בן  דוד  על  אור-קולי  מופע   - גוריון  בן  למורשת  מכון 

.www.bgh.org.il ,08-6560469
הכנת  חידה,  כתב  באמצעות  באתר  סיורים   - רביבים  מצפה 

פיתות על הסאג', טעימות שמן זית. 6562570, 6562638.
- טיולי גמלים, אוהל בדואי  ספינת מדבר, צומת משאבים 
דפנה,  לינה.  בדואית,  חאפלה  בסגנון  ארוחות  מסורתי, 

6557318, 052-3900020, ג'אבר 052-5572323.
פנטזיה במדבר - פינת ישיבה, סוכה כשרה, אוכל כשר 

ועוד, 24 שעות ביממה. 052-2322379.
יצירת   - בוקר  שדה  בקיבוץ  בן-גוריון  צריף 
קישוטים בסוכה, הקרנת סרטים על ראשוני 
משחק  חידות,  הנגב,  ברמת  המתיישבים 

תכנון הנגב. 6560469, 6560453.
- פסטיבל סוכות, עם  אדמה, מצפה רמון 
מופע של רונה קינן ואברהם טל, סדנאות, כיתות 

אומן והמון ריקודים לכל הגילאים ובכל הרמות. 6595190.
- רכיבות אופניים ביום ובלילה. -052 איי בייק במצפה רמון 

.www.ibike.co.il ,4367878
חוות צל מדבר - חצרות היוצרים של ארץ המכתשים. מפגשים 
עם יוזמים ויוצרים בנגב, סדנאות אקולוגיות, דוכנים מתוצרת 
חג  קבלת  אופניים,  מתחם  אומן,  סדנאות  המכתשים,  ארץ 

במדבר עם מוסיקה, שקיעה ויין. 0546277413.
והסמכת  לילדים  חידה  כתב  הדרכה,   - רמון  מצפה  רמון,  חי 

"פקח צעיר". 6588755.

אירועי סוכות בארץ המכתשים
Rashi Foundationקיבצנו לכם את מיטב הבילויים ברמת הנגב ובארץ המכתשים. חג שמח!

קרן רש"י

דרוש/ה

מנהל/ת הכפר "רוח במדבר” 
ברמת הנגב

תאור התפקיד:
• ניהול כללי ומקצועי של הכפר לשיקום 

אוכלוסיות קצה:צעירים ומבוגרים
• אחריות לתכנון תקציב ההפעלה וניהולו

• גיוס והובלת צוות רב-תחומי
• אחריות לביצוע תוכניות העבודה בשלבי 

ההרצה וההפעלה השוטפת
• גיוס משאבים ותורמים למימון ההפעלה של 

הכפר והמשך פיתוחו

דרישות התפקיד:
• תואר אקדמי במדעי החברה עדיפות בעבודה 

סוציאלית
• כושר וניסיון ניהולי מוכח

• יחסי אנוש טובים
• כושר ביטוי בכתב ובעל-פה

• ניסיון עבודה במוסד טיפולי שיקומי בתחום 
ההתמכרויות,יתרון

• ידיעת שפות עברית,אנגלית
• מגורים באזור הכפר-חובה

• מועד משוער לתחילת  עבודה- פברואר 2010

hr@rashi.org.il :קורות חיים יש לשלוח לדואל

מועצה אזורית רמת נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2007 )באלפי ₪(

4,589 מספר תושבים בשנה הקודמת 
4,842 מספר תושבים*   
1,305 מספר משקי בית   

4,300,000 שטח שיפוט )דונם(  
5 דירוג סוציואקונומי  

נתוני ביצוע התקציב הרגיל
% ביצוע 2006     % ביצוע 2007  תקציב 2007   הכנסות   

7.60%   34,747    85.37%   65,711    62,845 הכנסות עצמיות  
15.48%   7,022    10.15%   7,814    6,667 השתת' משרד החינוך 

2.52%   1,142    1.46%   1,126    1,151 השתת' משרד הרווחה 
1.90%   862    1.74%   1,336 השתת' משרדי ממשלה אחר 1,423   
3.50%   1,586    1.28%   983    924 מענקים ומלוות  

100.00%   45,359    100.00%   76,970    73,010 סה"כ   

% ביצוע 2006     % ביצוע 2007  תקציב 2007   הוצאות   
8.72%   3,917    5.28%   4,026    4,008 משכורות ושכר כללי 

52.12%   23,420    69.59%   53,079    52,455 פעולות אחרות  
2.50%   1,122    1.54%   1,171    1,179 שכר חינוך  

31.73%   14,256    20.37%   15,538    12,995 פעולות חינוך  
1.42%   639    0.80%   609    600 שכר רווחה  
 2.18%   978    1.62%   1,238    1,161 פעולות רווחה  
0.47%   212    0.25%   188    190 מימון   
0.87%   389    0.55%   420    422 פרעון מלוות  

100.00%   44,933   100.00%   76,269    73,010 סה"כ   

426      701 עודף )גרעון( השנה    

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

*נכון לנובמבר 2007

    
4.08%   2.02% % עומס המלוות מההכנסה  

17.19%   12.62% % סך ההתחייבויות מההכנסה 
9,791   15,752 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 

28   31 מספר משרות ממוצע  

5,575   6,736 עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 
12,993   20,783 תקבולים במהלך השנה  
11,832   21,307 תשלומים במהלך השנה  

6,736   6,212 עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 

2006   2007

2006   2007

מאזן

2006   2007 נכסים    
8,298   10,491 רכוש שוטף   

11,178   30,405 השקעות    
16,925   21,085 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות  

ואחרות
36,401   61,981 סה"כ    

2006   2007 התחייבויות   
7,799   9,711 התחייבויות שוטפות  
4,515   24,272 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 

16,925   21,085 קרנות מתוקצבות   
428   701 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 

6,736   6,212 עודפים זמניים נטו בתב"ר  
36,401   61,981 סה"כ    

2006   2007     
1,849   1,552 עומס מלוות לסוף שנה  

דוח גביה וחייבים-ארנונה

2006  2007    
2,282  737 יתרת חוב לתחילת שנה 

26,216  57,360 חיוב השנה  
)272(  )392( הנחות ופטורים שניתנו 

)1,199(  83 חובות מסופקים וחובות למחיקה 
27,027  57,788 סך לגביה  
26,290  57,221 גביה בשנת הדוח  

737  567 יתרת חוב לסוף שנה 
80%  56% אחוז גביה מהפיגורים 
98%  100% אחוז גביה מהשוטף 
97%  99% יחס הגביה לחוב הכולל 

32  33 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 




