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מועצה אזורית רמת הנגב



מרחבי המועצה

קיבוץ רתמים יאוכלס מחדש, ויהפוך לישוב קהילתי 
דתי. שלושים משפחות נכנסו החודש לבתי הקיבוץ, 

ורתמים החל עידן חדש כישוב קהילתי דתי.
השנים  במהלך   .1983 בשנת  הוקם  רתמים  קיבוץ 
בתהליך  הישוב.  את  האגודה  חברי  מרבית  עזבו 
משרד  רביבים,  קיבוץ  המועצה,  של  משותף 
מקרקעי  מינהל  להתיישבות,  החטיבה  החקלאות, 
ראש  משרד  השיתופיות,  האגודות  רשם  ישראל, 
רתמים  קיבוץ  חברי  הצטרפו  והתק"מ  הממשלה 
לקיבוץ רביבים. המועצה שמה לה כמטרה להקים 
את הישוב מחדש כישוב קהילתי דתי, על מנת לחזק 
משימות  אור  תנועת  זה.  באזור  ההתיישבות  את 
לקחה  המועצה,  של  המיישבת  התנועה  לאומיות, 
על עצמה את המשימה וגיבשה גרעין מהזרם הציוני 
דתי שישב בשלוש השנים האחרונות ב"מחנה זמני" 

בקיבוץ טללים. 
היישוב  אך  משפחות,  שלושים  בקבוצה  יש  כיום 
אמור למנות בעתיד כ- 300 משפחות, ולהיות אחד 
מהישובים הגדולים ברמת הנגב. בימים אלה מבצעת 
בהיקף  בישוב  פיתוח  עבודות  האזורית  המועצה 
השיכון  משרד  מקדם  במקביל,   .  ₪ מיליון  שני  של 

בשיתוף עם המועצה תכנון מתארי לפיתוח שכונת 
הקבע הראשונה.

רגע  "זהו  מברך:  המועצה,  ראש  ריפמן,  שמואל 
הנגב.  ברמת  ההתיישבות  לחיזוק  חג  ויום  היסטורי 
התיישבות  לחדש  הצליחה  שהמועצה  העובדה 

בישוב כושל, מהווה חיסכון משמעותי למדינה וניצול 
נכון של תשתיות קיימות".

אדוה לויד
דוברת המועצה 

החקלאות במועצה גדלה ופורחת. ההכנסות בענף 
ברחבי רמת הנגב גדלו בשלוש השנים האחרונות 
מ- 363 מיליון ₪ ב- 2005, ל- 551.48 מיליון ₪  
ב- 2008, עליה של למעלה מ- 50%. כמעט כל 
ענפי הייצור החקלאים צמחו בתקופה הזו, ביניהם 
והבטטות.  הזיתים  הרפת,  העגבניות,  הלולים, 
מעבר לכך, התווספו בשנים אלה גידולים חדשים, 
טבעי  לתחליף  שנחשב  )תבלין  סליקורניה  כמו 
ובריא למלח(, רימונים, תבלינים ופלפל. גידולים 
ייחודיים  וחלקם  לייצוא,  בעיקר  הופנו  אלה 
על  מעיד  הרב  הביקוש  לשמחתנו,  הנגב.  לרמת 
המועצה,  ראש  לדברי  גבוה.  צמיחה  פוטנציאל 
שמוליק ריפמן, "הנגב והערבה מהווים את אסם 

גידול הירקות של מדינת ישראל ומהווים מקור 
פרנסה והכנסה לתושבי אזורים מרוחקים".

עמדה  בחקלאות  ופיתוח  במחקר  ההשקעה 
השנה על כארבעה מיליון ₪ . יענקלה מוסקוביץ, 
"ההשקעה  כי  אומר  החקלאית,  הוועדה  מנהל 
במו"פ והשאיפה לניצול מקורות המים המליחים 
לפתח  ניתן  כי  מוכיחים  באזור  בשפע  הנמצאים 
באזור חקלאות מתקדמת. אין ספק שאם יתמלאו 
שני תנאים הכרחיים - תוספת מים ותוספת ידיים 
עובדות - נוכל לראות גידול בהיקפים דומים גם 

בשנים הבאות". 
יענקלה מוסקוביץ
מנהל הועדה החקלאית רמת הנגב

הקיבוץ הופך לישוב קהילתי דתי
עידן חדש ברתמים - הגרעין בן שלושים המשפחות עבר להתיישב בבתי הקיבוץ לשעבר. שמוליק ריפמן: זהו יום 

חג היסטורי  לחיזוק ההתיישבות ברמת הנגב

החקלאות ברמת הנגב הכניסה השנה 
מעל חצי מיליארד ש"ח

במסדרונות המועצה

עורכת אחראית: הילה שליש
עורך ראשי: מעוז דגני
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העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

צרו קשר:
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 

אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.
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על  רתמים  קיבוץ  עלה  שנה  כ-25  לפני 
ההתיישבות  את  לחזק  במטרה  הקרקע 
באזור רביבים. עשר שנים מאוחר יותר עבר 
שבעקבותיו  חברתי,  כלכלי  משבר  הישוב 
החליט רשם האגודות השיתופיות לאחד את 
ורתמים.  רביבים  של  השיתופיות  האגודות 
בהמשך, נקלטו מרבית חברי רתמים בקיבוץ 

רביבים, שהפך לביתם לכל דבר ועניין.
בשנים האחרונות חשבתי כי מן הראוי לקחת 
את התשתיות הקיימות של הישוב ולהקים 
גדול. במהלך משותף  דתי  ישוב קהילתי  בו 
לאומיות  משימות  אור  ולתנועת  למועצה 
שהחליטו  משפחות  של  גרעין  התגבש 
להקים את ביתם ברמת הנגב. בשלוש השנים 
בשכונה  הגרעין  חברי  התגוררו  האחרונות 

זמנית שהוקמה עבורם בקיבוץ טללים.
ב- 16 לאוגוסט 2009, כ"ו באב תשס"ט, עברו 
ספק  אין  ברתמים.  להתיישב  הגרעין  חברי 
שמדובר ביום חג מיוחד ומרגש להתיישבות 

ברמת הנגב.
לעשייה  הרבים  לשותפים  להודות  ברצוני 

ולדרך:
את  שהבין  על  רביבים  לקיבוץ  ראשית, 
לתנועת  לה.  שותף  והיה  המשימה  גודל 
המיישבת,  התנועה  לאומיות,  משימות  אור 
בשנים  האכסניה  על  טללים  לקיבוץ 
למשרד  הממשלה,  למשרדי  האחרונות, 
ראש הממשלה, למשרד החקלאות, לחטיבה 
להתיישבות, למינהל מקרקעי ישראל, לרשם 
גדולה  ולתק"ם. תודה  האגודות השיתופיות 
במועצה,  פיתוח  אגף  מנהל  חבשוש,  לעוזי 

שהוביל את המהלך בתנאים לא פשוטים.
שיצמחו  רתמים  לגרעין  נאחל  לבסוף, 
ופורח, קליטה  גדול, משגשג  ליישוב  ויגדלו 

והשתלבות מהירה בקהילת רמת הנגב.

שמוליק ריפמן
ראש המועצה

היסטוריה ברמת הנגב:דבר ראש המועצה:

חברי גרעין רתמים עולים לקרקע

 "חצי מיליארד שקל, לא צחוק"

ביקר   18.08.09 בתאריך 
האלוף  העורף,  פיקוד  מפקד 
בכלל  במועצה  גולן,  יאיר 
בפרט.  הבודדים  ובחוות 
במהלך  הביקור הוצגו לאלוף 
של  ייחודיים  מאפיינים 
ההתיישבות, הנובעים בעיקר 
החוות  של  וריחוק  מבידוד 
מכל  החוות  ושל  מזו,  זו 
וההצלה.  הביטחון  מנגנוני 
האלוף התבקש לסייע לחוות 
וברכישת  הביטחוני  בסיווגם 

מרכיבי ביטחון בסיסיים.
פערים  לאלוף  הוצגו  בנוסף, 

סווג  לשנות  ובקשה  המועצה,  ישובי  בכלל  הביטחון  במרכיבי 
בטחוני של ישובי המועצה.

מוטי זנה
קב"ט המועצה 

במסגרת ארועי 60 למדינת ישראל, הוקם במדרשת שדה 
בוקר גן שעשועים חדש, בתרומת קרן היסוד ובשיתוף עם 

המועצה. אנו מודים לקרן היסוד ומאחלים לילדי המדרשה 
הנאה ממשחק ומיצירה.

מפקד פיקוד העורף מבקר 
בחוות הבודדים

גרעין רתמים עולה לקרקע



יצאה משלחת של שלושים  גם הקיץ  כמדי שנה, 
וממשמר- המועצה  מישובי  נוער  בני  ושלושה 
איז'ו  הדריך  המסע  את  בפולין.  למסע  הנגב 
לפולין  הנוער  משלחות  את  המלווה  רוזנבלום, 
כבר שנים רבות. המשלחת ביקרה בפלונסק, עימה 
 13 כ-  לפני  תאומות  ערים  ברית  המועצה  כרתה 
שנה, שם נפגשו עם בני נוער מקומיים ואף ערכו 
טקס בחצר הבית בו נולד דוד בן-גוריון ובו עוצב 
עץ המשלחות, עליו נתלה מדי שנה בשנה "עלה 

המשלחת".

בטקס האחרון במסע, מול תאי הגזים והמשרפות 
את  הנוער  המשלחת  חברי  קראו  בבירקנאו, 

הדברים הבאים:
אנחנו - נערי רמת-הנגב ומשמר הנגב במשלחת 

הנוער תשס"ט
פולין  אדמת  אל  בעקבותיכם  שבאנו   - אנחנו 

רווית הדם
שבאנו לנסות לחוש את שחשתם אתם,  אנחנו - 
את החיים בגטו, חוסר הוודאות בכיכר השילוחים, 
החיים  על  המאבק  הרכבת,  בקרון  הצפיפות 

בתאי  האונים  וחוסר  המחנק  המוות,  במחנות 
הגזים והאימה אל מול בורות הירי

ולהעיד על  אנחנו - שבאנו להחיות את הזיכרון 
קיומכם כי הייתם

אנחנו - שנושאים בגאווה את דגל מדינת היהודים 
ומבטאים בו את ניצחונכם 

אנחנו - שנהיה מחר העדים לסיפוריכם
בעומדנו כאן היום בגיא ההריגה הגדול והנורא

זועקים את זעקתכם
ונודרים נדר להיות לכם לקול

כל הורה מכיר את החרדה של סוף שנת הלימודים 
- השאלה הנוראית "מה נעשה עם הילדים בקיץ". 
מי שגר ברמת הנגב יודע שהילדים שלו )לפחות 
מעשירות,  פעילויות  לשלל  יזכו  הגדולים( 
מנהל  יוסף,  מור  אייל  כיפיות.  ובעיקר  מלמדות 

מדור ילדים ונוער, עזר לנו לעשות סדר.
אז מה היה לנו הקיץ? הילדים הקטנים בילו את 
התקיימה  לראשונה,  השנה,  בקייטנות.  הבקרים 

קייטנה גם במחנה רמון.

מחנות  של  במגוון  בילו  הנוער  תנועת  חניכי 
וטיולים.

 75 מבני כיתות ד'-ו' יצאו למחנה בן שני לילות 
החניכים  יישוב.  הקמת  המטרה:  עזריקם.  ביער 
הכשרת  להקמה,  מקום  בחירת  תרגלו  הנמרצים 
משימות  "אור  ועוד.  תקנון  ניסוח  הקרקע, 

לאומיות" -אנחנו מאחוריכם! 
בעקבות  ובגולן,  בגליל  למסע  יצאו  ז'-ח'  חניכי 
לוחמי הפלמ"ח. אבל גולת הכותרת של הפעילות 

מד"צים  בקורס  ההדרכה.  קורס  היא  התנועתית 
שהתקיים בעזריקם השתתפו יותר מחצי מבוגרי 
כיתות ט'. הכמות היפה מאפשרת לתנועה לשים 
בכל יישוב מדריך, גם ביישובים שבהם עד עתה 

הקבוצות הודרכו על ידי השינ"שינים.
נוער  פעילויות  היו  התנועה  למסגרת  מחוץ  גם 
בכנרת,  לרפסודיה  יצאו  ט'-י"ב  תלמידי  רבות. 
על  הרבה  למדו  הם  בה  שליט,  גלעד  בסימן 
עשייה ועבודת צוות. פרוייקט נוסף של הגדולים 

מכל  הנעורים  "חברות  הדרך".  סוף  "מרוץ  הוא 
היישובים עלו על טרנזיטים ויצאו למעין "חפש 
קבוצה  כל  היישובים.  בין  ענק  המטמון"  את 
נדרשה  ומשימות,  חידה  כתבי  בעזרת  התקדמה 
קבוצתית"  עבודה  והרבה  הנגב  עם  היכרות 
אומר מור יוסף. "במשימה אחת צריך את החזק, 
במשימה אחרת צריך את החנון, ובמשימה אחרת 

את זו שיכולה לעשות עיניים לאנשים".

נודרים נדר להיות לכם לקול
גם השנה יצאה משלחת בני נוער מהמועצה למסע בפולין. הנה דבריהם

הנעורים יפים
מחנות, מסעות, רפסודיות ומרוצים - כיף להיות צעיר בחופש הגדול
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 "באנו בעקבותיכם אל אדמת פולין רווית הדם"

שנת לימודים חדשה כבר פתחה את הדלת.
כל התחלה מביאה עמה משב מרענן של 

התחדשות מחד והמשכיות מאידך.
ביישובי המועצה מתחנכים 564 ילדים בגיל הרך 

המלווים ע"י צוות מחנכים, רכזות חינוך ומדריכים 
מיומנים, אשר נטלו על עצמם את הזכות לטפל, 

לחנך ולהעניק מחומם ליקר מכל - ילדינו.

 אז נאחל לשנה החדשה,
שנעשה את השנה הבאה הכי טובה שאפשר,

שתהיה זו שנה של שמחה והצלחה,
 שנזכה לנחת מהילדים,
 שהימים יהיו מאושרים,

שנהנה מהרגעים הקטנים.
שתהיה לכולנו שנת לימודים רגועה,

יצירתית, מעניינת ומהנה.

ישבת פעם מול חומר הלימוד ולא ידעת מאיפה להתחיל ללמוד? 
המורה למתמטיקה מדבר "סינית"? המורה ללשון היא עבר הווה ולא 

בטוח שיש עתיד?
מחלקת החינוך במועצה תפעיל גם בשנת הלימודים הקרובה פרויקט 
לסייע  היא  התגבור  מטרת  ח'-י"ב.  כיתות  לתלמידי  לימודי"  "תגבור 
לתלמידים המעוניינים לשפר הישגיים לימודיים באנגלית, מתמטיקה 

ולשון.
בנוסף על הלימוד במקצועות אלה, השנה נוספה סדנה לאסטרטגיות למידה, 
ילמדו  התלמידים  הסדנא,  במהלך  מכמהין.  עשת  מעין  בהנחיית 
להכיר את היכולות והקשיים שלהם, ימצאו את דרכי 
ללמידה  כלים  יפתחו  להם,  המתאימות  הלמידה 
עצמאית והתמודדות עם העומס, ילמדו אסטרטגיות 

לשיפור הזיכרון, ועוד. 
יחס  מתן  תוך  קטנות,  בקבוצות  מתבצעת  הלמידה 

אישי. מהרו להירשם אצל רכזי החינוך הישוביים.

דורית דלריאה
קב"סית המועצה, אחראית תגבור לימודי

לנצח את ספרי הלימוד
פרויקט התגבור הלימודי לתלמידי התיכון ממשיך. השנה תיפתח 

גם סדנה שתלמד אתכם איך ללמוד

פתיחת שנת הלימודים בגנים
הדר הראל, מנהלת הגיל הרך והגנים מברכת את הקטנטנים

מרים קולבקר מאשלים העלתה לאחרונה במשרדי המועצה תערוכה מציוריה. מרים, 
ילידת 1951, נולדה בהודו, ובגיל 13 עלתה לארץ והתגוררה עם משפחתה בירוחם. 

לאחר נישואיה עברה להתגורר בקיבוץ מרום גולן, ולאחר שנים חזרה לנגב - לאשלים. 
כיום היא אם לארבעה בנים וסבתא לנכדים. בזמן שגרה בצפון, החלה קולבקר ללמוד 

אמנות במכללת תל חי, ומאז היא מקפידה להמשיך ולהתפתח במתנ"ס רמת הנגב. היא 
מציירת בעיקר בשמן, אקריליק מים ועפרונות. בואו להתרשם!

 מרים קולבקר מציגה
תערוכת ציורים במשרדי המועצה

חוזרים ללימודים
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מדרשת  של  והאפרפר  המנומנם  המסחרי  המרכז  תוך  אל 
שדה בוקר, נולדה החודש בת חדשה: "גלריה דרך הבשמים". 
סטודיו  של  שילוב  למעשה  אלא  גלריה,  בדיוק  לא  זו 
לקרמיקה וחנות. את הקירות הצפופים מעטרים תכשיטים, 
מוביילים,  חרס,  עציצי  חרס,  כלי  שמן,  מנורות  שרשראות, 
המשותף  קומקומים.  ואפילו  אוכל  כלי  מנורות,  פעמונים, 
לכל הפריטים - כולם מתכתבים עם הארכיאולוגיה והאמנות 

של האזור.
בין  גם  אלא  להווה,  עבר  בין  מפגש  רק  לא  היא  הגלריה 
להגשים  דרך  ביחד  שמצאו  שונות,  אך  דומות  נשים,  שתי 
שעוסקת  ארכיאולוגית  היא   ,48 בת  שלום,  דורית  חלום. 
בשימור אתרים. "יש לנו חברה משפחתית, 'המרכז לשימור 
לתת  מהעבר,  האמנות  את  להביא  רציתי  ארכיאולוגי'. 
לאנשים לנגוע בעבר, בטכנולוגיות קדומות". לעומתה רות 

בוסקילה, בת 53, עובדת כבר עשרות שנים כמרפאה בעיסוק 
ביצירתיות  התעניינתי  "תמיד  האזורית.  ובמועצה  בדימונה 
בכלל וקרמיקה בפרט, כחלק מטיפול. למשל, מישהו שעבר 
מחלה או שבר, במקום לעשות פיזיותרפיה - לעשות כפיפות 
ביד מאה פעמים - יכול ליצור בידיים. בשנים האחרונות אני 
לומדת קרמיקה במדרשה אצל ניצה בר. אבל הרגשתי צורך 

להתפתח מבחינה יצירתית".
התכנית  מנחת  דורון,  עינת  של  בזכותה  נוצר  החיבור 
"מתקדמות בעסקים" )ראו בעמוד הבא(. "הצטרפתי לקבוצת 
מוכרת  שאני  שנים  "כבר  רות.  מספרת  בירוחם",  עינת  של 
בירידים של החגים במדרשה. ראיתי שזה נחמד אבל מאוד 
מוגבל. אבל בהשתלמות של עינת, היא נתנה תחושה שזה 
אפשרי, היא נתנה לי פוש. עינת חיברה אותי לדורית, כי היה 
חיבור בין הדברים שאנחנו עושות". דורית מהנהנת: "עינת 
הקורס.  לשעות  מחוץ  גם  תומכת,  מייעצת,  עוזרת,  מאוד 
היא דחפה אותנו ליצור, נתנה לנו ביטחון. הרבה נשים שהיו 

בבית, מרשות לעצמן לפתוח עסק בזכותה".
ודורית,  רות  ההזדמנות הגיעה כשפורסם מכרז על החנות. 

היזמיות החדשות, זכו, ותוך חודשיים פתחו את הגלריה.

ומאיפה הצורך לפתוח כזה מקום?
דורית: "חשוב לי לתת לאנשים לנגוע בעבר, במשהו שאין, 
שחסר. כשאתה הולך לקנות מתנה, הכל כתוב באנגלית. למה 
אנחנו לא מציגים את התרבות שלנו, את הצבעים שלנו? פה 
יכולים לתת לאנשים לגעת במסורת, בתרבות, לתת  אנחנו 
משהו פחות פלסטי ממה שאפשר למצוא ברשתות. תיירים 
יכולים להביא מזכרת מקומית, וגם האוכלוסייה פה, שנוסעת 

הרבה לחו"ל, יכולה להביא משהו מתוך הבית שלהם".

כמו ילד קטן

במרכז הגלריה יושבות רות ודורית, עם כלי עבודה בידיהן, 
במקום  להיות  אלא  וללכת,  למכור  רוצות  לא  הן  ויוצרות. 
משקפות  שמסביבן  היצירות  בו.  וליצור  לעבוד  שכיף 
מדבריים,  מאוד  "הצבעים  מסבירה:  רות  העבר.  את  יפה 

רואה  שאני  הדברים  את  יוצרת  אני  וירוק.  כתום  פה  אין 
דורית מנסה לשחזר את  בסלעים כשאני מטיילת במדבר". 
לעזרתה  בחפירות.  מוצאת  היא  אותם  והחפצים  החרסים 
הבן,  תכשיטים,  מעצבת  הבת  משפחתה:  בני  גם  התייצבו 
גם הוא משמר אתרים ארכיאולוגיים, עושה מנורות בסגנון 
ארכיאולוגי, וחברה של הבן מעצבת העתקים של תכשיטים 

פרהיסטוריים.

איך ההרגשה להיות יזם בנגב?
רות: "אני מרגישה כמו ילד קטן, שנפתח לו שביל מאוד מרגש 
ומרתק. זה להתחיל חיים חדשים. גם לפני הקורס ידעתי מה 

אני רוצה, אבל לא דמיינתי שזה אפשרי וכל כך מהר".
ואיך עובד החיבור ביניכן?

בן  דורית,  של  היכולת  כי  מדהים,  כבוד  זה  "מבחינתי  רות: 
אני  המקום,  של  האופי  מבחינת  מרשימה.  מאוד  ולירון 

מרגישה שרק עזרתי להם, וזה גדול שאני יכולה להיות חלק 
מזה".

עובדת  היא  עושים.  שאנחנו  מה  את  משלימה  "רות  דורית: 
אני  קישוטים.  עושים  שאנחנו  בזמן  שימושיים,  דברים  על 
היא  אוהבת את הדברים המדבריים שהיא עושה. מבחינתי 
אלא  נע,  סרט  על  עובדת  לא  היא  אמנית.  היא  קדרית,  לא 
נותנת תשומת לב לכל כלי וכלי. וזה גם מה שאנשים שבאים 

לכאן מרגישים".

 תוכלו לבקר בגלריה בימים א'-ה' 
בשעות 10:00-13:30 ו-16:30-19:30, וביום ו' רק בבוקר. 

ב-11.9 יתקיים במדרשה יריד ראש השנה, 
והגלריה מתכוננת גם היא, עם מנורות שמן 

בצורת רימון, מובייל שיהיו בו רימונים ועוד.

מעוז דגני

ב"גלריה דרך הבשמים" במדרשת שדה בוקר תמצאו כלי בית ותכשיטים 
שמביאים לכם את ההיסטוריה של האזור

לנגוע בעבר

הן לא רוצות למכור וללכת, אלא להיות במקום שכיף לעבוד וליצור בו. רות בוסקילה )מימין( ודורית שלום

מנורות חרס המושפעות מממצאים ארכיאולוגים מהאזור

דורית שלום: "פה אנחנו יכולים 
לתת לאנשים לגעת במסורת, 

בתרבות, לתת משהו פחות פלסטי 
ממה שאפשר למצוא ברשתות"

רות בוסקילה: "הצבעים מאוד 
מדבריים, אין פה כתום וירוק. אני 

יוצרת את הדברים שאני רואה 
בסלעים כשאני מטיילת במדבר"
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עושות עסק
עינת דורון מריצה כבר מחזור שני של "מתקדמות לעסקים" - תוכנית 
המעודדת יזמות עסקית לנשים. איך עושים את זה, ולמה בכלל צריך 

את זה? לעינת יש את התשובות

מהר  "די  דורון.  עינת  מספרת  לנגב",  הגעתי  שנתיים  "לפני 
זיהיתי שלתחום של תעסוקת נשים לא היתה שום מסגרת. 
להקים  נשים  ולתמרץ  להכשיר  לעודד,  צורך  שיש  הבנתי 
תוכנית   - לעסקים"  "מתקדמות  נולדה  כך  קטנים".  עסקים 
עשרים  נשים.  ידי  על  קטנים  עסקים  של  וניהול  להקמה 
ניהול  נושאים כמו  משתתפות הסדנא לומדות באופן פעיל 
עסק, פיתוח עסק, תמחור, שיווק, פרסום, יחסי ציבור, ניהול 
תזרים ותקציב, הפרדה בין פעילות העסק לפעילות הביתית 

ובניית תוכנית פעולה להקמת העסק.
קרן  קורט,  לקרן  פנתה  גוריון,  בן  מדרשת  תושבת  דורון, 
על  נשים,  של  קטנים  עסקים  הקמת  אמריקאית שמעודדת 
עובדים  שהם  לי  אמרו  "בקרן  והלוואות.  הכשרות  מתן  ידי 
בעיקר עם אוכלוסייה "מוחלשת", ושהנשים ברמת הנגב לא 
ביישוב  בפריפריה,  שגרה  שאישה  להם  הסברתי  מוחלשות. 
ברכב  משתמש  הבעל  )כי  רכב  ללא  רבות  פעמים  מרוחק, 
היחיד לעבודתו(, היא מוחלשת. בפועל, אין לה איפה לעבוד. 

בסוף, הם השתכנעו".
הרווחה  במחלקת  לב-רן  ענת  לבין  הקרן  בין  חיברה  דורון 
של המועצה, ולפני שנה וחצי התחילה את המחזור הראשון. 
האיחוד  של  תכנית  על  מתבססת  עצמה  הלימודים  תכנית 
כמו  ייחודיים,  תכנים  לשלב  הקפידה  דורון  אבל  האירופי, 
כוללת  הסדנא  העיונית,  לתוכנית  בנוסף  באינטרנט.  שיווק 
ייעוץ  שעות  חמש  ואפילו  אישית  התנסות  העצמה,  תכני 
מפגשים  כעשרים   - הלימודים  תכנית  משך  מדורון.  אישי 
שבועיים, כל אחד בן שלוש שעות. מחיר הקורס הוא סמלי, 

ועיקר העלות ממומן על ידי הקרן והמועצה.
למה בכלל המועצה צריכה לתמוך בעסקים קטנים?

מעסיקה  כלכלית,  פעילות  יוצרת  עסק  שפותחת  "אשה 
מקום  הוא  מלמטה,  כלכלית  פעילות  שיוצר  אזור  עובדים. 
תנועה,  עניין,  יוצר  זה  אליו.  לעבור  לאנשים  אטרקטיבי 
מסחר וצבע. כבר לא צריך לנסוע לבאר שבע לקנות מזכרות, 

אפשר לקנות במדרשה".

גם כלים, גם בטחון

לסדנא מגיעות נשים שיש להן רעיון עסקי, אך גם כאלה 
שיש להן עסק פעיל ורוצות לשדרג אותו. לעפרה צעדי, 
גם היא תושבת המדרשה, יש עסק עצמאי: היא מצלמת 
ומצעיות  שנה  לוחות  כוסות,  כמו  מזכרות,  ומייצרת 
)פלייסמנטים(. "העסק כבר קיים חמש שנים. אני חושבת 
אצל  יפה  מתקבלים  והם  יפים,  דברים  עושה  שאני 
מזה  להתפרנס  הצלחתי  שלא  הייתה  הבעיה  הלקוחות. 

יפה. אני חושבת שאני לא טובה בשיווק". צעדי הצטרפה 
יותר  שעברה  לאחר  וכיום,  התכנית,  של  השני  למחזור 
ממחצית התכנית, הדברים נראים אחרת. "קיבלתי בקורס 

כלים חשובים, כמו לתמחר יותר טוב את המוצרים שלי. 
אבל בעיקר למדתי להאמין יותר בעצמי. היום יש לי כבר 
בזכות העבודה הרבה  רואה תוצאות  ואני  לקוחות,  יותר 

שעשיתי בקורס".
אלה  בימים  לומדת  היא  גם  ברנע,  מקדש  לוי  אראלה 
לאחר  האחרונים.  בחודשים  מאוד  התחזקה  בתכנית, 
פתחה  היא  כגננת,  שנה  משלושים  יותר  של  ניסיון 
לאחרונה משחקיה, ביחד עם חוגי אמנות לילדים ונוער. 

הגעתי  "וכך  מספרת,  היא  נוספת",  הכנסה  "חיפשתי 
לרעיון. אבל לא הייתי מספיק בטוחה בעצמי. בעקבות 
הקורס, קיבלתי כלים ובטחון לשווק את עצמי. הוצאתי 
כרטיס ביקור, משהו שבחיים לא חשבתי לעשות. כשאני 
העסק.  על  מדברת  יותר  הרבה  אני  אנשים,  עם  מדברת 
ושאני  אוהבת,  שאני  מה  עושה  שאני  הבנתי  למעשה, 
חיזוקים  הרבה  לי  נתן  הקורס  שלי.  מהעבודה  נהנית 

לכך".
נשים,  נפרדים של  אבל התכנית לא פיתחה רק עסקים 
תלמידות  ייפגשו  בספטמבר  לקהילה.  תרמה  גם  אלא 
במטרה  הקודם,  המחזור  בוגרות  עם  הנוכחי  המחזור 
בין  ושיתוף הפעולה  להקים פורום שיחזק את הרישות 
הנשים. "קרה משהו מאוד יפה בין הנשים. כבר היום, הן 

עושות עסקים ביניהן, יש המון תמיכה ועזרה הדדית".
מעוז דגני

עינת דורון: "אזור שיוצר פעילות 
כלכלית מלמטה, הוא מקום 

אטרקטיבי לאנשים לעבור אליו. 
זה יוצר עניין, תנועה, מסחר וצבע"

אראלה לוי: "הבנתי שאני עושה 
מה שאני אוהבת, ושאני נהנית 
מהעבודה שלי. הקורס נתן לי 

הרבה חיזוקים לכך"

המשתתפות בתכנית במהלך סיור לימודי.

מסיבת סיום המחזור הראשון בקדש ברנע,  בהשתתפות ראש המועצה
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דרום
בצבא הייתי בנח"ל, עשיתי של"ת ראשון 
בקיבוץ אילות. זה היה תחילת הרומן שלי 
אחזור  שאני  חשבתי  תמיד  הדרום.  עם 
לערבה, ובסוף נחתתי "לא רחוק". אחרי 
הצבא הדרכתי במחנות העולים גרעינים 
חלשים  יישובים  ליישב  אמורים  שהיו 
ברמת הגולן. אני מכיר את הרומנטיקה 
של הקמת יישובים. אלה זרעים שנטמנו 

אז ונבטו בגיל מאוחר.
הכי  שהדברים  הבנתי  שלב  באיזשהו 
להקים  הם  שלי  בחיים  משמעותיים 
מלאים  משפחה  חיי  ולחיות  משפחה 
על  זה  את  להקריב  רציתי  לא  וטובים. 
מזבח הלהיות מוסיקאי אבוד בתל אביב. 
שמענו על באר מילכה. קסם לנו החלום 
של להקים יישוב חדש. ביחד עם הגרעין 
ופה  קרוואנים,  כמה  להעלות  הצלחנו 
אנחנו גרים עד שנצליח להקים בית. יש 

ביישוב 18 משפחות, והוא נהדר ומבוקש ושמח ונעים. 
יש  נעים.  מזג האוויר נהדר, קר בחורף וחם בקיץ אבל 
אותם  מסדרת  הרוח  בוקר  כל  הקסומים,  החולות  את 

קצת אחרת. 

מה אני לא אוהב בדרום
על  אותו  אוהב  אתה  אז  משהו  אוהב  כשאתה  המממ... 
הכל, אז קשה לי לומר מה אני לא אוהב. אבל יש בעיות 
היא  גדולה  הכי  הבעיה  נפתרות.  לראות  שמח  שהייתי 
סדרי העדיפות של מקבלי ההחלטות וגופים ציבוריים. 
מאוד  להיות  פוטנציאל  עם  ארץ  וחבל  יישוב  פה  יש 
הרבה  מול  ללכת  יום  ביום  שנאלץ  ומיושב,  איכותי 
הדימוי  המציאות.  מחוייבי  לא  שהם  וקשיים,  אתגרים 
במקומות  יישובים  עבור  שעושה  מדינה  של  הוא 
מספיק,  עושה  לא  המדינה  בפועל  אבל  המרוחקים, 
נגדית.  רוח  נותנת  גבית היא  רוח  ולהיפך, במקום לתת 
בירוקרטיה, הרעת תנאים משנה לשנה. המדינה הקימה 
אני  קוים.  לחבר  לבזק  לגרום  הצליחה  לא  אבל  יישוב 
לא אתלונן כי טוב לי פה, אבל כשהגענו היתה הרגשה 
שמול הקשיים יש גם תמריצים. אני לא יודע אם היתה 
הרגשה  יש  היום  אבל  להתיישבות,  טובה  תקופה  פעם 

של הזנחה של המקומות שהוגדרו כעדיפות לאומית. 

בית
אנחנו בונים בית מבוץ. עוד שנה בערך ניכנס. זה לוקח 
הרבה זמן, כי זו עבודת כפיים. אנחנו בונים עם אנשים 
אבל  לדבר,  משוגעים  כמה  ולהתנסות,  ללמוד  שבאים 
בבוקר,  שעתיים  יום  כל  ואני.  שגית   - בעיקר  בעיקר 
ובעיקר בסופי שבוע. אם מישהו מקוראינו רוצה לבוא 

ולתת יד - זה הזמן.

משפחה
את שגית הכרתי בכיסופים, כשהייתי שם רכז נוער, היא 
בת קיבוץ. היא עוסקת בשלל תחומים, אבל היום היא 
הדמות המרכזית בחינוך הביתי. זו דרך החיים שבחרנו, 
להיות מעורבים במאה אחוז בחינוך של הילדים - בני 
אבל  ולקייטנה,  לחוגים  הולכים  הילדים   .4 ו-   6  ,8.5
לא לבית הספר. אל תדאג, יש לנו אישורים של משרד 
שילוב  יש  ילד,  לכל  שמותאמת  יום  שגרת  יש  החינוך. 
של הצבת גירויים והקפדה על משימות לבין הסקרנות 
ויש  פשוטים,  לא  ימים  יש  כלמדן.  הילד  של  הטבעית 
ימים שאתה מברך על זה שאתה עושה את זה. בסך הכל 

זה נפלא. 

מוסיקה
בכיתה ד' רציתי ללמוד תופים, אבל בתזמורת היה חסר 
נחמד  ילד  הנה  אמרו  מצומקת(,  טובה  )מין  אלטו  נגן 
וגמיש, בוא ניתן לו אלטו. אחר כך למדתי גיטרה ובאס. 
יותר  באופן  למוסיקה  לצלול  התחלתי  הצבא  אחרי 
אפילו  מקצועי.  באופן  לא  עדיין  לנגן,  המשכתי  עמוק. 
הלחנתי את ההמנון של תנועת הנוער האיחוד החקלאי, 
משהו מיוחד, שבע שמיניות. כשלמדתי ברימון נחשפתי 
שאני  חשבתי  לא  ועדיין  עמוקה,  הכי  בצורה  לג'אז 
אלך בדרך הזו כל כך הרבה כמו שיצא לי. הייתי שותף 
הגיע  לא  דבר  שום  אבל  משם,  שיצאו  הרכבים  לכמה 

לפלייליסט.
היום אני מנגן עם שבחיה בת ישראל ונגנים מקצועיים 
מקהילת העבריים בהרכב שנקרא The Best. לשמחתי 
רק  זו  לדעתי  בדרום.  המוסיקלית  לקהילה  התחברתי 
להתפתחות  פורה  כר  להיות  הופך  הדרום  ההתחלה, 
מוזה,  פה  שיש  כנראה  בכלל.  ואמנות  מוסיקאים  של 
להיות  הפסיקה  ההצטיינות  הוראה.  רמת  של  ואיכות 
רק נחלת המרכז, ומתחילה להתפשט, לא רק במוסיקה 
פופולארית אלא גם בתחומים שנחשבים יותר אמנותיים, 
שדורשים יותר אימון ויותר משמעת וראייה למרחקים 

יותר ארוכים.

ג'אז
אחד  הנגב.  רמת  של  במתנ"ס  הרכבים  שני  מנחה  אני 
שנים,  ארבע  כבר  שפועל  הרכב  הוא   ,Jazzert מהם, 
גיא  גולן,  יואב  קפלן,  בועז   - תלמידים  שישה  בו  ויש 
הם  היום  הולצברג.  ורעות  סיני  אלה  סיני,  נעמי  דביר, 
תבייש  שלא  ברמה  ומנגנים  מאלתרים 
אף הרכב בארץ, גם לא בתלמה ילין. לא 
נוער, בסלחנות.  מתייחסים אליהם כמו 
עשרות  לנו  היו  האחרונות  בשנתיים 
הופעות - בכל הנגב, כל פסטיבל שהיה 
מביאים  החברים  ספר.  בבתי  באזור, 
מקבלת  אחת  שכל  מקוריות,  יצירות 
עיבוד מושקע. ההרכב מצליח, החבר'ה 
לי  נותר  ולא  אהבה,  בהרבה  באים 
כמו  להיות  יכול,  שאני  מה  ללמד  אלא 
מוציאים  אנחנו  עציץ.  בתוך  קומפוסט 
בטוח  אני  קטעים.   17 עם  דיסק  עכשיו 
אחרי  כולם  על  או  רובם  על  שנשמע 

הצבא.

פנאי
הדברים שאני אוהב לעשות הם המקצוע 
מתחזק  אני  הפנאי  בשעות  אז  שלי. 
את הנגינה, בונה את הבית אבל בעיקר 
נהנה מכל שעה שאני מצליח להיות עם 

המשפחה שלי. 

עוד עשר שנים
חיים בבית הבוץ הנפלא שלנו, עם ילדים שמחים, ולפחות 
ועשירים  בריאים  מחיים  ביישוב.  משפחות   60-70
תרבותית, עם כמויות מטורפות של מוסיקה, שאתה לא 
מי  מוסיקלית.  התרחשות  מרוב  מהנגב  לצאת  מצליח 

יודע, אולי אני אצליח להוציא כמה דיסקים משלי. 

אדם,  מקום

דודי יצחקי, 
באר מילכה

"אני לא יודע אם היתה פעם תקופה טובה 
להתיישבות, אבל היום יש הרגשה של הזנחה של 

המקומות שהוגדרו כעדיפות לאומית"

"יש את החולות הקסומים, כל בוקר הרוח 
מסדרת אותם קצת אחרת"

"אנחנו בונים בית מבוץ. עוד שנה בערך ניכנס. 
זה לוקח הרבה זמן, כי זו עבודת כפיים"
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רעיונות בריאים לארוחת בוקר שילדים אוהבים 
עולה השאלה  ושוב  ולגנים,  לביה"ס  חוזרים  הילדים  הנה 
- מה להכין להם לארוחת בוקר? חשוב שהארוחה תהיה 
כזאת שהם אוהבים, ועם זאת מזינה, בריאה ושתספק להם 
הארוחה  הרכב  טוב.  לתפקוד  הנדרשים  המזון  אבות  את 
המידע  קליטת  יכולת  הלימודית,  היכולת  על  משפיעה 
והזיכרון וההתנהגות. מחקרים רבים בדקו השפעת אכילת 
הקפדה   - ברורות  והמסקנות  ילדים,  על  הבוקר  ארוחת 
הלימודי,  התפקוד  את  מעלה  מזינה  בוקר  ארוחת  על 
משפרת את מצב הרוח ומקטינה אלימות, עצבנות ובעיות 

התנהגות.
ומי  השינה(,  )זמן  שעות  כעשר  של  מצום  קמים  הילדים 

שרעב לא יכול להתרכז, להקשיב, וללמוד באופן רגוע. 
נענע,   - צמחים  בתה  לפתוח  אפשר  בבית  הארוחה  את 
לואיזה או קמומיל - שמחזק את מערכת החיסון, ולהוסיף 

או  או ביצה קשה, אבוקדו  שתי פרוסות לחם עם חביתה 
חומוס. נוסיף ירק חתוך כגון עלה חסה, מלפפון או עגבניה. 
לממהרים אפשר לתת כמה ביסקוויטים עם תמר, משמש 
לילדים  מלא.  משומשום  חלבה  קוביית  או  ואגוזים  יבש 
בוקר  דגני  ניתן  חלב  עם  בוקר  דגני  לאכול  שאוהבים 
מחיטה מלאה או שיבולת שועל, ולהימנע מאלה המכילים 
צבעי מאכל, בשל השפעתם על היפראקטיביות, אסטמה 
ואלרגיות. אפשר להציע מדי פעם גרנולה במקום הדגנים 

ובחורף דייסת שיבולת שועל.
מחיטה  לחמנייה  או  פיתה  כריך,  לשלוח  מומלץ  לביה"ס 
חלבה  ממרח  חרובים,  ממרח  תמרים,  ממרח  עם  מלאה 
)טחינה עם דבש(, גבינה צהובה, מיונז, חביתה, חומוס או 
שרי,  עגבניות   2-3 לשים  אפשר  נפרדת  בשקית  אבוקדו. 
אחר.  אהוב  ירק  או  נבטים  מלפפון,  חתוך,  פלפל  מקלות 
להפסקה השנייה ניתן לילד פרי, שקית דגני בוקר איכותיים 

או פירות יבשים עם אגוזים.
ושוקולד(  שוקו  )כמו  פשוטים  סוכרים  לאכול  לא  חשוב 
וגורמים  בדם  הסוכר  רמת  את  חד  באופן  שמעלים 
לתופעות של עוררות יתר, קשיי ריכוז, ועצבנות, עד כדי 

היפראקטיביות.
לחוש  ליכולת  הבסיס  את  מהווים  המזון  מרכיבי  זכרו, 
שלוה וריכוז, ובארוחת בוקר זו אתם מספקים את התנאים 
מצליח  לתלמיד  להפוך  כדי  ילד  זקוק  להם  הגופניים 

ובריא.
בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה.

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

הארץ  שכדור  העובדה 
כבר  היא  בסכנה  שלנו 
מייצרים  אנחנו  סוד.  לא 
זבל, ממחזרים  יותר מדי 
ומשתמשים  מדי,  מעט 
פעמיים  חד  במוצרים 
שיישארו פה הרבה אחרי 
ילכו  ונינינו  שנכדינו 
לעולמם. קחו למשל את 
רובנו   - שלנו  הקניות 
בשקיות  משתמשים 

דבר  לכל  ניילון 
של  ובסופו  קטן, 
את  זורקים  דבר 
האלה  השקיות 
לפח אחרי שימוש 
אנחנו  קצר. 
אבל  מהן,  נשכח 
יתכלו  השקיות 
עד   400 עוד  רק 

אלף שנים!
אנחנו  היום  אבל 

גם יודעים שכל אחד מאיתנו יכול לעזור. 
האחריות  את  שלוקח  מי  יש  לשמחתנו, 
בכלבולית   - קדימה  אחד  צעד  שלו 
החנות.  את  "להוריק"  החליטו  ברביבים 
אילנה בניה, מנהלת הכלבולית, מספרת: 
"אחרי שקראתי קצת בעיתונות על מצב 
מודעות  טיפת  שעם  הבנתי  הסביבה, 
של כל אחד על כדור הארץ, יכול להיות 

לכולנו יותר טוב".
איך אתם תורמים?

סמלי  תשלום  לגבות  התחלנו  "ראשית, 
אפילו  לאחרונה  ניילון.  שקיות  על 
בשקיות  הניילון  שקיות  את  החלפנו 
מתכלות. שמנו מיכלים לאיסוף סוללות, 
קרטונים, נייר ובקבוקים. יש לנו גם פינת 
מיחזור לאריזות: אנשים מביאים שקיות 
מהקניות בקניון, ואנחנו משתמשים בהן 

לאריזת ירקות".
בכלל  להיפרד  שרוצה  למי  גם 
אלטרנטיבה.  יש  מהשקיות, 
רב  ירוקים,  סלים  לנו  "יש 
כאלף  מכרנו  וכבר  פעמיים, 
מהם. בנוסף, במקום להשתמש 
במספר רב של שקיות לאריזת 
שקיות  מוכרים  אנחנו  ופירות,  ירקות 
שתפרנו  ונוחות  אסתטיות  מאוד  רשת 
הקיבוץ(.  במכבסת  הגרביים  שקי  )כמו 

לצערי, זה עוד לא תפס".
אבל השינוי לא מתבטא רק באריזה, אלא 
חומרי  למכור  "התחלנו  במוצרים.  גם 
פעם  מתכלים.  פעמיים  חד  וכלים  ניקיון 
המוצרים האלה היו יקרים, אבל הפערים 

במחיר הצטמצמו מאוד".
ואיך החברים מגיבים לכל השינויים?

כמובן  מעודדות.  תגובות  הרבה  "קיבלנו 
זה  ככה  אבל  שמתלוננים,  אלה  את  שיש 

תמיד".
זו פעילות יפה ומשמעותית.

בניה  משיבה  דופן",  יוצא  משהו  לא  "זה 
בצניעות. "גם בתפקיד לכאורה שולי כמו 

שלי אפשר לעשות שינוי".

בפיתחת  החקלאות 
ניצנה היא אחד ממקורות 
העיקריים  התעסוקה 
לתושבי  והחשובים 
הפעילות  אבל  האזור. 
גם  גורמת  החקלאית 
של  משמעותית  לכמות 
אריזות  כגון  פסולת, 
ניילונים  הדברה,  חומרי 
ורשתות, צינורות ופסולת 
חקלאית אורגנית, בנוסף 
של  הביתית  לפסולת 

מאות פועלי החקלאות.
החליטה  לאחרונה 
בשיתוף  המועצה, 

פעולה עם החקלאים, לעבור לחקלאות 
על  לסביבה.  נזקיה  את  המצמצמת 
מנת לסייע במהלך גויס למועצה אביב 
הטבע  ברשות  פקח  לשעבר  אוחיון, 
והגנים. מאז ינואר הוקמו באזור מתחמי 
פסולת ומיחזור, שודרגו תשתיות הביוב 
ביקורת  מנגנון  ומופעל  העובדים  של 
הפסולת  ואופי  השטחים  ניקיון  על 
לכת  מרחיק  בשינוי  מדובר  המוטמנת. 
מהמצב שהיה עד לפני מספר חודשים 

מועט.
גם  אך  סביבתית,  משמעות  זה  לשינוי 
התחרותי  בשוק  כלכלית.  משמעות 
והרווחי של ייצוא ירקות ופירות לחו"ל, 
הסביבה  על  החקלאי  הייצור  השפעת 
מהווה גורם משמעותי. כך למשל, תקן 
גלובל גאפ, אחד התקנים המשמעותיים 
דין  את  לחרוץ  יכולה  בו  שעמידה 
מחייב  לחו"ל,  ייצוא  מבחינת  היבול 

לסוגיה.  החקלאית  בפסולת  טיפול 
מועילה  הסביבה  על  שהשמירה  מכאן, 
הרגיש  במקום  ולסביבתם  לחקלאים 

ביותר, הכיס.
הפרויקט גם מאפשר עלייה ברמת החיים 
האחרונות,  בשנים  האזור.  תושבי  של 
על  התלונות  גוברות  הקיץ,  בוא  עם 
מטרדים כגון יתושים וזבובים. מפגעים 
אלה נגרמים בחלקם הגדול מהפעילות 
הסביבתיות  הפעולות  החקלאית. 
לצמצום  משמעותית  תורמות  שננקטו 

מטרדי היתושים והזבובים.
הפרוייקט כולו  הוא פרי שיתוף פעולה 
מוצלח בין המועצה, הוועדה החקלאית 
ובעיקר החקלאים שמשקיעים מכספם, 

מזמנם וממרצם.

הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית

 מדגמנים את הסלים הירוקים

בורות ספיגה

סל ירוק - יש אלף כמוהו

חזרה לבית הספר
אני שמחה להציג את "בית הספר לבריאות" של "עיתון ברמה" - העיתון של רמת הנגב. כאן אשתף אתכם בידע ובניסיון המקצועי שצברתי בשנות עבודתי בטיפול טבעי בילדים 

ובמבוגרים. נדבר על שיטות להבראה ממחלות, תרופות אלטרנטיביות, טיפים לשמירה על הבריאות ולתזונה נכונה, מוצרים טבעיים ודרכי השימוש בהם, מתכוני בריאות 
ודרכים טבעיות לטיפוח היופי. אתם מוזמנים לפנות אלי בשאלות בנושאי בריאות טבעית ולחלוק עמנו המלצות ורעיונות טובים שבאמתחתכם. שיהיה לנו לבריאות!

קונים בירוק
בכלבולית ברביבים חושבים על כדור הארץ - שקי קניות מבד, שקיות 

מתכלות ומוצרי ניקיון ידידותיים לסביבה. גם אתם יכולים

 עוברים
לחקלאות ירוקה

המועצה משתפת פעולה עם חקלאי פיתחת ניצנה במעבר לחקלאות 
סביבתית - מיחזור פסולת, הגברת הניקיון, שדרוג הביוב ועוד

בית הספר לבריאות /  חני טופר






