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סיפורה של מתנדבת  בשם אביבה לוי שהחליטה 
לצאת למבצע ניקיון במדרשת בן-גוריון וגייסה 

את כל הנמצאים בסביבה, עמ' 4

ניקיון
המדרשה

מרכז משאבים למיחזור
נחנכה פינה חדשה בקיבוץ משאבי שדה • עמ' 6 סיכום עונת הכדורגל והכדורסל ספורט

במועצת רמת הנגב • עמ' 5



מרחבי המועצה   

איכות  לנושא  במודעות  העלייה  במסגרת 
בארץ  רבות  אזוריות  מועצות  החליטו  הסביבה, 
להכין תוכנית פעולה רב שנתית בנושא פיתוח בר 
קיימא. תוכניות אילו יוצרות מסגרת פעולה רחבה 
לפעילות סביבתית ופיתוח משוכל בנושאים רבים 
הפתוחים,  השטחים  על  ושמירה  חקלאות  כגון: 
חיסכון במשאבים, חינוך סביבתי, טיפול בפסולת 
גם  כי  המועצה  במליאת  הוחלט  לאחרונה  ועוד. 
התהליך  מטרת  זה.  למהלך  תצטרף  הנגב  רמת 
הקיימות  תפיסת  את  להטמיע  יהיה  הנגב  ברמת 
בתוך פעולותיה של המועצה וגם בקרב התושבים. 
שמפורטים  כפי  מקיימת  לרשות  העקרונות 
לבניית  מהעקרונות  מרכזי  חלק  יהוו  בהמשך 

התוכנית: 
* קידום חינוך סביבתי - חברתי וחינוך לבריאות            

* צמצום נפח הפסולת העירונית
* חקלאות בת-קיימא וניהול מושכל של השטחים 

הפתוחים
* ניהול סביבתי של יישובי המועצה ומוסדותיה

האקלים  על  הגנה  לצורך  אנרגיה  שימור   *
והמשאבים הטבעיים

* שיתוף הציבור
* שימור וטיפוח מקורות מים

* עידוד כלכלה מקומית   
ונגישות  סביבתיות  תעבורה  מערכות  פיתוח   *

לכל. 

תהליך של הכנת של תוכניות לאיכות סביבה הינו 
ופיתוח  תכנון  לניהול,  תשתית  המהווה  תהליך 
על  נעשה  התהליך  וקהילתה.  המועצה  סביבת 

בשיתוף  המועצה,  יחידות  כלל  עבודת  בסיס 
הציבור ושילובו בתהליך. תוצרי התהליך ויישומם 
יוטמעו  קיימא  בר  פיתוח  עקרונות  כי  מבטיחים 
במועצה ובקהילה לאורך זמן. מבולבלים? היחידה 
מושגי  בלקסיקון  סדר  קצת  עושה  הסביבתית 

איכות הסביבה. והפעם.....
פיתוח בר קיימא, קיימות, ואגנדה 21: 

-פיתוח בר קיימא הוא פיתוח אשר יכול להתקיים 
זמן רב ביותר באותו אופן, מכיוון שהוא אינו פוגע 
בבסיס המשאבים שעליהם הוא נשען. )מתוך אתר 

המשרד להגנת הסביבה(. 
קיימות - הינה מצב בו פעילותנו כיום אינה פוגעת 
ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם 

ורצונותיהם )מתוך אתר מרכז השל(.  

תכנית  היא   -  21 ה  למאה  יום  סדר   -  21 אג'נדה 
בר  פיתוח  לקידום  העולם  מדינות  של  הפעולה 
ומחויבות  לאומית  בין  הסכמה  המבטאת  קיימא, 
פוליטית ברמה הגבוהה ביותר לעקרון לפיו פיתוח 
 21 אג'נדה  משותף.  לדיון  נושאים  הם  וסביבה 
הננקטת  סביבתית  מדיניות  המתווה  מסמך  היא 
המקומית.  לרמה  ועד  לאומית  הבין  מהרמה  כיום 
לאור האג'נדה נקבעים יעדים סביבתיים, מדיניות 
וערים.  מדינות  של  פיתוח  ומדיניות  סביבתית 
פעולה  תוכנית  לכל  לכינוי  הפכה   21 אג'נדה 
קיימא.  בר  פיתוח  של  יעדים  השגת  שתכליתה 

)מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה(.
הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית

אג'נדה 21: בקרוב ברמת הנגב
לאחרונה אושרה במליאת המועצה הכנתה של תוכנית פעולה מקומית לקידום פיתוח בר קיימא. רמת הנגב 

מצטרפת לשורה ארוכה של מועצות אזורית שכבר עשו זאת

בתחום  הצעיר  הדור  לקידום  האחריות  "עלינו 
הטכנולוגי, למען עתידם.

רמת  האזורית  שהמועצה  הראשונה  הפעם  זו   
הנגב משתתפת בפרויקט.

 לאור החשיבות הרבה שאנו מייחסים לפעילות 
מבורכת זו 10 משפחות יוכלו ליהנות ממחשבים 
עצום".  ידע  למאגר  אותם  שיחשפו  חדשים 
שזכו  הנגב  רמת  לילדי  המועצה  ראש  אמר  כך 
לכל  מחשב  פרויקט  במסגרת  מחשב  לקבל 
והמפעל  האזורית,  למועצה  המשותף  ילד, 
ראש  משרד  ובחסות  חברתי  לפיתוח  הלאומי 
בכדי   1995 בשנת  הוקם  הפרויקט  הממשלה. 

להעניק מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים 
הפרויקט  מטרת  לרכשם.  משגת  אינה  שידם 
שימוש  מיומנויות  לרכוש  לילדים  לאפשר   -
יסייעו  אלה  מידע.  למאגרי  והתחברות  במחשב 
הילד  יתרמו להתפתחות  יוצרת,  בפיתוח חשיבה 

מנוף לצמצום  וישמשו  דימויו העצמי,  ולהעלאת 
ילדים  הפער החברתי. ברמת הנגב אותרו עשרה 
העמותה  ע"י  שהוגדרו  לקריטריונים  שהתאימו 
מחשב  כוללת:  המחשב  ערכת  בפרויקט.  ונכללו 
במיומנויות  שעות   60 של  הדרכה  קורס  חדש, 

של  סל  ולהוריהם,  לילדים  במחשב  השימוש 
תוכנות ולומדות ומנוי לספריות מקוונות, חיבור 
בבית  טכנית  ותמיכה  אחריות  וכן  לאינטרנט 
ההדרכה  קורס  שנים.  שלוש  למשך  המשפחה 
שנרתמה  בניצנה  החינוכית  בקהילה  התקיים 
לטובת מטרה חשובה זו. ברצוננו להודות למספר 

אנשים שתרמו להצלחת הפרויקט:
חסות  את  והעניק  לנכון  שראה  המועצה  לראש 

ותמיכת המועצה.
לדויד פלמ"ח ולאבי שגיא מניצנה שאפשרו את 

קיום הקורס בצורה יעילה ומכובדת.
לארבל כהן, מדריכת הקורס שהצליחה להעביר 

את החומר בצורה מקצועית, אחראית ומהנה!

אופיר צימרינג, עו"ס קהילתי 
וענת לב-רן, מנהלת המחלקה 
לשרותים חברתיים

מחשב לכל ילד
10 מחשבים חולקו בחודש האחרון לילדים תושבי רמת הנגב במסגרת פרויקט "מחשב לכל ילד"

עורכת: הילה שליש
עיצוב גרפי: 

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
הפקת דפוס: אבישיד

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

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.

פקס: 08-6564188,
hilla@rng.org.il :דוא"ל 

העולים  המועצה  ילדי  לכל    6 חוגגים  בה  השנייה  השנה  זו 
לכתה א' בשיתוף המועצה שלנו ושרותי בריאות כללית. סביב 
נושאי בריאות כמו: הדרכה לטיפול נכון בשיניים, תזונה ויציבה 
נכונה, מדידות ובדיקות ראיה לצד הפעלה ופינות יצירה, כיבוד 

והפתעות לילדים. 
השתתפו 72 ילדים והוריהם. שמחת הילדים והנאתם ליוו אותנו 
במסגרת  הקהילתי  בערוץ  שודר  האירוע  הערב.  כל  במהלך 
ועזר  שעמל  מי  לכל  גדולה  תודה  שלנו.   המועצה  של  המגזין 

להצלחת האירוע. 
נתראה בשנה הבאה....

בת שבע
מרפאה אזורית 

שלום כיתה א'
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גם בעיצומו של קיץ חם ולוהט אצלנו 
במועצה ממשיכים את הפעילות והעשייה.

ראשונים לעשייה הם ילדי המועצה 
המשתתפים בקייטנות ועסוקים במגוון רחב 
של פעילויות, טיולים ומחנות בתוך המועצה 
ומחוץ לה. השנה נפתחה גם קייטנה בבסיס 

רמון שמשתתפים בה כ-50 ילדים לשביעות 
רצון כולם.

בימים אלה מתבצעים למעלה מ-20 
פרויקטים ברחבי המועצה. הבולטים בהם: 

הקמת קריית חינוך ובית ספר יסודי במדרשת 
בן גוריון, התקנת תאורה בכל כבישי הגישה 
לישובי המועצה, פינות משחקים והשלמת 
עבודות אחרונות ב"שנטי במדבר" וב"רוח 
מדבר" )כפר שיקום וטיפול לנגמלי סמים(.

תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 עבר. 
בסה"כ הצלחנו לסכל חלק גדול מכוונות 

האוצר לקצץ בתקציבים ובשירותים 
לתושבים. יחד עם זאת על כולנו הוטל לשלם 

מחיר כבד על מחדלי ממשלות ישראל בכל 
הקשור להתפלת מים ולטיפול במים מושבים.
מס הבצורת הוא מס ציני שדרכו יתווסף כסף 
לקופת המדינה אך לצערי אין בכך ולא כלום 
לטובת קידום  התפלת מים במדינת ישראל. 

בחודש הקרוב, חודש אוגוסט יתקיימו ברחבי 
המועצה אירועים איכותיים וייחודיים - 

לילות ירח, פסטיבל שהפך למסורת ויתקיים 
הפעם ב"ספינת המדבר", השנה יופיע ארז 

לב ארי ואהוד בנאי ביום חמישי, וביום שישי 
מופע של גידי גוב.

כיתות אמן לפסנתרים יחל כמדי שנה 
במדרשת בן גוריון.

ולסיום כמדי שנה נקיים את אירוע סוף 
הקיץ והפעם בבסיס רמון זו הזדמנות נדירה 
לכולכם לבוא וליהנות מהאירוע וגם להכיר 
ולהתרשם )ממה שניתן כמובן( בבסיס רמון 

שהוא על פי תפיסתנו חלק מישובי המועצה.
אל תחמיצו את האירועים.

חופשה נעימה, שמוליק ריפמן

דבר ראש המועצה:

צלם: חזי יצחק ניהול מושכל של שטחים פתוחים



  

עם בוא הקיץ, הוא חזר אלינו - זבוב החול. אנחנו 
ולהזכיר את הוראות המיגון האישי  רוצים לחזור 

כדי למנוע עקיצות של הזבוב.
והערב  אחה"צ  בשעות  מתרחשות  העקיצות 

בעיקר בחודשים מאי עד אוקטובר.
כיצד אפשר לצמצם את הסיכוי להיעקץ?

אם  במיוחד  ארוך,  בלבוש  בערב  לצאת  עדיף 
יושבים בחוץ לזמן ממושך.

ביציאה מהבית בשעות הערב,  יש למרוח את אזורי 
העור החשופים בחומר דוחה יתושים )המכיל את 

החומר DEET כדוגמת סנו-די(.
להתקין  מומלץ  הרשתות,  לתקינות  לדאוג  יש 

רשתות צפופות.

ויכול  קטן  הזבוב  תקינות,  הרשתות  כאשר  גם 
לכן  הרגילות.   הביתיות  הרשתות  את  לעבור 
רצוי לרסס את הרשתות על ידי תכשיר ביתי נגד 
יתושים בערב או לחילופין להשתמש במכשירים 
ביתיים אחרים לדחיית יתושים )טבליות או נוזל( 
דרך  בכל  להיעזר  ניתן  והלילה.   הערב  במשך 
אחרת למניעת עקיצות כמו שימוש במאוורר או 

כילה.
בשינה תחת כיפת השמיים בקיץ יש למרוח את 

האזורים החשופים בחומרים נוגדי עקיצות.
לפנות  יש  נרפא,  שאינו   פצע   לך  ויש  במידה 

לרופא המשפחה לקבלת טיפול מתאים.
במקרה של פצע ממושך יש לבצע וידוי שמדובר 

חיובי  ובמקרה  )לשמניזיס(  יריחו  בשושנת 
למשרד  ביישובים  המרפאות  דרך  לדווח  יש 

הבריאות.

משרד הביטחון, המשרד לאיכות הסביבה, משרד 
מספר  כבר  שותפים  הנגב  רמת  ומ.א  הבריאות 
שנים בפרויקט לניטור ואיפיון המחלה והגורמים 
הזבוב  עקיצות  בעיית  פתרון  שמטרתו  לה, 

באזורינו.
נגד  יעיל  סביבתי  למיגון  דרך  נמצאה  לא  עדיין 
הזבוב.  בינתיים חשוב מאוד להקפיד על המיגון 

האישי.

הילה אקרמן, אלישע קולבקר ורעיה וולקן
איכות הסביבה ותברואה 
- מ.א. רמת הנגב

מניעת הידבקות בשושנת יריחו
הוראות למניעת עקיצות זבוב החול הגורמות לפצע ממושך בעור

 

בימים אלה חברת מקורות הפעילה את הקידוח החדש למים מליחים ברמת הנגב 
"קידוח חלוצה 1".

הקידוח יספק כ- 3 מליון קוב מים מליחים לחקלאי רמת הנגב, ברמת מליחות של 
E.C 4.5 1200 מ"ג ככלור.

קידוח זה מתווסף לחמישה קידוחים שקיימים באזור אגן משאבי שדה, ומופקים 
מאקוויפר חבורת יהודה.

השימוש במים מליחים הולך וגדל ברמת הנגב בעיקר לגידולי זיתים, דגים ובטטות.
בשנת 2008 צרכו ברמת הנגב 7,2 מליון קוב מים מליחים.

יענקלה מוסקוביץ
 מנהל מו"פ רמת הנגב ויו"ר הועדה החקלאית                  

גם השנה קרן בונה-טרה תורמת לחקלאי רמת הנגב. הקרן החליטה לסייע ולקדם את החקלאות 
באזור ותרמה לשישה חקלאים במספר תחומים:

1. ייעול השימוש במים לחקלאות - מצעים מנותקים ומיחזור מים.
2. חסכון בידיים עובדות - יישום טכנולוגיות בחליבת עיזים וממיינת לעירית )ירק 

    תבלין(.
3. גידולים חדשים - גידול ארגן לשמן, גידול רימונים בשיטת עיצוב חדשה וגידול 

    דג דניס במים מליחים. תרומת הקרן בשנת 2009 הינה בסך - 215,000 ₪. 
    

ברצוני להודות לפרופסור אביגד וונשק מנהל מכון בלאושטיין לחקר המדבר שסייע לנו בקבלת 
התרומות.

שיתוף הפעולה בין מו"פ רמת הנגב למכון לחקר המדבר מקדם את החקלאות ומחזק את פיתוח 
האזור.

 יענקלה מוסקוביץ
מנהל מו"פ רמת הנגב ויו"ר הועדה החקלאית 

קידוח חדש למים מליחים 
ברמת הנגב

קרן לחקלאי
קרן בונה- טרה – מנוף לפיתוח החקלאי ברמת הנגב
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במסגרת פעילות הקיץ האזורית שמפעיל  מדור ילדים ונער הועברה סדנת קרקס בישובי 
שהתחברו  שלנו  מהישובים  חבר'ה  מספר  לקחנו  ומלהיבה.  מוצלחת  סדנה   - המועצה 
לעניין בהתלהבות וברצינות והרכבנו מופע לילדים הבדואים, המופע נתמך על ידי צמד 
לוליינים מקרקס פנגיה שעשו גם הם את היום בהתנדבות. הפעילות היתה מוצלחת וכבר 

יש תוכניות להמשך החופש -  לפעילות "קרקסית" וסדנאות משותפות. 

בברכת המשך קיץ נעים ובטוח. 
אייל מוריוסף
מדור ילדים ונוער

סדנאות קרקס
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בשנים  מאוד  התרחבה  גוריון  בן  מדרשת 
שלוחת  נוספו,   חדשות  שכונות  האחרונות, 
רבים  מטיילים  גדלה,  גוריון   בן  אוניברסיטת 
כמות  האחרונה  בשנה  ומבקרים.  באים 
ברחבי  מסוימים  במקומות  וההזנחה  הלכלוך 
הרוחות  לתושבים.  להפריע  השכונות,החלה 
תרמו  גם  אזורנו  את  לבקר  שנוטות  החזקות 
לכך בהעפה של שקיות ניילון, שנצמדו בסופו 
של יום לגדר המערבית החובקת את המדרשה. 
מעשה  לעשות  שיש  החליט  המדרשה  וועד 
לתפקיד.  כפרויקטורית  לוי  באביבה  ובחר 
ידע מה הוא  לוי  כנראה שמי שבחר באביבה 
ניקיון  מבצע  מכן  לאחר  חודשיים  כי  עושה 
של מדרשת בן גוריון הוגדר בהצלחה. אפילו 

בהצלחה רבה.
על פניו מבצע הניקיון נראה כ"סיפור פשוט". 
אך כמיטב המסורת יודעים אנו שמאחורי כל 
רכיבים  כמה  עוד  מסתתרים  פשוט"  "סיפור 
ביקשנו  התמונה.  את  שמשלימים  בפאזל 
פועלה  על  ולספר  עימה  להיפגש  מאביבה 
ומצאנו סיפור מעניין של רוח התנדבות, ציונות 
עם טעם של נגב עם נוסטלגיה וקייטנת נכדים 

תוצרת משפחת לוי.

מדרימים דרומה
לוי  ואביבה  פרדי  של  לביתם  הגעתי  כאשר 
רחב  גדול,  בית  להשתהות,  שלא  אפשר  אי 
עם חלל ענק ושישה נכדים שבאו לשבועיים 
לקייטנה ייחודית. פרדי ואביבה החליטו בשלב 
די מאוחר של חייהם, כשהם כבר סבא וסבתא 
לשישה נכדים לעזוב את עיר מגוריהם, פתח 
תקווה ולהגיע לגור בנגב. פרדי בנעוריו למד 
לחיות  חלם  ותמיד  הנשיא  אשל  בפנימיית 
באזור. בנותיהם של פרדי ואביבה גם כן למדו 
בנגב. היכן? כאן! בבית ספר לחינוך סביבתי של 
מדרשת שדה בוקר. אם אנו מגיעים לעיקר הרי 
נאמר שלפני שנה וחצי קבעו אביבה ופרדי את 
משכנם בשכונת נווה בוקר. אך בטרם נתקדם 
ונתאר אודות אביבה ומבצע הניקיון עוד כמה 
מילים על הבית. כפי שרובכם יודעים, הבתים 
"משוגעים"  אפילו  לב,  שובי  הם  במדרשה 
ממוצע  לבית  יחסי  באופן  מסוימת  במידה 
תקווה,  בפתח  הבית  על  "התאמנו  בישראל.  

לפני שבנינו כאן", מספרת אביבה, "פרדי בנה 
אינסטלציה,  התקין  הוא  לבד.  הזה  הבית  את 
של  הקמה  ריצוף,  המטבח,  את  בנה  הוא 
בימים אלה, מבלים ששת הנכדים  פרגולות". 
שלושה  שלהם.  הקיץ  חופשת  את  לוי  בבית 
מתוך השישה הגיעו מאנגליה, כיון שהוריהם 
נמצאים בשליחות בממלכה הבריטית מטעם 

העבודה של אביהם. 

מבצע ניקיון
את  עצמה  על  לקחה  אביבה  שנאמר,  כפי 
המקומי  הוועד  המדרשה.  של  הניקיון  מבצע 

פנה אביבה הסכימה. ויאללה לעבודה. אביבה 
בסביבה:  שנמצא  מי  כל  לגייס  החליטה 
צבאית  הקדם  מהיחידה  חיילים  תושבים, 
יום  במשך  אספו  החיילים  ההסברה.  ויחידת 
של  בפיקוחה  המזרחית  מהגדר  שקיות  שלם 

"מרוב שהיה כל כך הרבה לכלוך  לוי.  אביבה 
היה צריך להזמין משאית שתפנה את ערימת 
למחרת  וכבר  למועצה  התקשרתי  השקיות. 
היא הגיעה", מספרת אביבה, "אני רוצה לציין 
את שאול לוי, מזכיר המועצה, שעבד איתנו יד 
ביד. ושמוליק ריפמן, ראש המועצה, שהתקשר 

והתעניין כל הזמן". 
אחד  כל  הספר.  מבית  הילדים,  מגני  ילדים   

קיבל תפקיד. 
אלפי  כאן  יש  במדרשה,  בעיה  כאן  "יש 
מבקרים, וחלקם לא שומר על הסביבה. הרבה 
מהמבקרים הם ילדי בית ספר שקשה לפקח 
מגרפות.  עם  יצאו  השכונות  תושבי  עליהם. 
"הפעילות המשותפת של התושבים הוסיפה, 
לדעתי, מעבר לעניין של הניקיון בכך שכולם 
אביבה,  אומרת  משותף",  אחד  לעניין  נרתמו 
שאכפת  וראו  רעיונות  והציעו  באו,  "אנשים 

להם מאוד".

מה למעשה ניקיתם?
העצים,  שדרת  של  ניקיון  דברים.  הרבה  "היו 
גיזום של כל הדקלים וטיפוחם. תעלות שלמות 
עבודה  כמה  להאמין  לא  בזבל.  מלאות  שהיו 
של  גיזום  עישוב,  שיחים,  לעקור  שם.  היה 
עצים יבשים ואם היה צריך אז כריתה שלהם. 
על הגדרות הצטברו ערימות של שקיות ניילון. 
בתוך השכונות ומחוצה להם ערימות של גזם 
את  הערכנו  הציבוריים.  בשטחים  גם  וכך 

המבצע בשבועיים אבל זה לקח מעל חודש".

מה הקשיים במבצע שכזה?
"בעיקר משא ומתן עם קבלנים, לפקח שיעשו 
שקצת  אחד  קבלן  היה  שלהם.  העבודה  את 
הוא  מהשכר.  לו  הורדנו  שלו.  בעבודה  רימה 
התקשר וניסה לאיים עליי. אמרתי לו, 'עליי לא 

מאיימים'.  
אביבה מציינת כי יש עוד דברים רבים לשפר, 
איסוף  מדרכות,  של  ובנייה  עבודה  בעיקר 
תדיר יותר של גזם, עבודה תקינה עם התאגיד 

החולש על אזורים נבחרים במדרשה. 

התנדבות זה בנשמה
על  לוקחת  שאביבה  הראשונה  הפעם  לא  זו 
חייה  רוב  למעשה  חברתי,  פרויקט  עצמה 
היום  עד  שליחות.  בהתנדבות  רואה  אביבה 
לה  הציעו  בנתב"ג.  במשטרה  מתנדבת  היא 
לעבור לתפקיד משרדי אך היא סירבה. בנוסף 
אביבה מתנדבת במרכז קליטה של משפחות 

אתיופיות. במלחמת לבנון פרדי ואביבה אספו 
משפחות  בין  וחילקו  ואוכל  ציוד  קנו  כסף, 
עולה  משפחה  כן  כמו  במקלטים.  ששהו 
במלחמת  בנה  את  שאיבדה  אתיופי  ממוצא 
לבנון, אביבה דאגה לקנות להם בגדים וריהוט 
שכחה  שאביבה  נוספים  ודברים  חסר.  שהיה 
לספר לי או שהעדיפה לשמור אותם לעצמה.  

הדר מוריץ 

הפסולת שנאספה

כך נראית הגדר בסיום המבצע

מתנדבים בפעולה

מבצע

אביבה

לא  אנו,  בימינו  הנוער  שבני  אמר  מי 
השכם  קמים  צובעים,  פועלים,  נרתמים, 
אמיר  והקהילה.  היישוב  למען  בבוקר 
כי  ראו  באשלים  הוועד  וחברי  גרינברג 
וסיוד  צביעה  ותיקון,  בשיפוץ  צורך  יש 
של מדרכות, מתקנים, מגרשים משחקים 

עצמו  על  לקח  גרינברג  אמיר  ועוד. 
היישוב  מרחבי  נערים  שישה  לאסוף 
שגב  יהודה,  אביב  כהן,  דולב  אשלים: 
אטס ויהב אטס, רון גריברג ועידו טלמור 

כדי שיכשירו את היישוב. 
הנערים  של  "הפעילות  גרינברג:  אמיר 

לציין  חייב  אני  מאוד,  מבורכת  הייתה 
רבה  ברצינות  לעבודה  התייחסו  שהם 

ועבדו כמו שצריך, ללא תלונות וטענות.
שודרג,  הישוב  באשלים  עבודתם  בימי 
של  השפה  אבני  את  צבעו  הנערים 
שחונה  היכן  אדום  בצהוב  המדרכות, 

לבן  בשחור  לכיכר  מסביב  האוטובוס, 
צבעו  כן  כמו  נוספים.  מקומות  ובעוד 
ספסלים, פרגולות- מגרשי משחקים, את 
הכניסה ליישוב והשער. בנוסף לעבודות 
גינון  בעבודות  עבדו  הנערים  הצביעה 

ולמעשה תגברו את גנן היישוב". 

עבודת הנוער
בישוב אשלים מצאו עובדים מן המניין כדי לשפר את פני היישוב- בני הנוער
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נפגשנו עם גיא קבסה בביתו במרחב עם, כדי 
להבין מה זה בדיוק אומנות בטיח, כיצד יוצרים 
עדיין  ביישוב  המשפחות  להתרשם.  כדי  וגם 
מתגוררים בקרוואנים, מחכים לשלב הבא של 
פיתוח בתי קבע. בפתח ביתו של גיא כבר ישנם 
טייח  אומנות  של  אלמנטים  עם  קירות  שני 

יפיפיים )ראו תמונה(. 
עץ  של  תשתית  מחייב  זה  כל  "קודם  גיא: 
)עדיף(, בטון או קיר גבס ועל הבסיס הזה אני 
פורש רשת אקספנדית ואז מתחילה העבודה. 

השיגעון המוחי, היצירתיות מתחילה לעבוד".
אתה יודע מראש כיצד ייצא הטיח במקום? 

אי אפשר לדעת כיצד ייצא הכיפוף של הרשת. 
אני פשוט מתחיל ליצור את כל הכניסות של 
ועוד  הנישות, ההבלטות  יוצר את  אני  הרשת, 
מישהו  כן  אם  אלא  שונים.  אלמנטים  מיני  כל 
מבקש ממני משהו מסוים. יש פן שהוא מאוד 
חשוב בעבודה של אומנות טייח שזה המחזור. 

כיצד זה קורה?
העבודה נעשית עם חומרים ממוחזרים, או כלי 
צעצועים,  קומקום,  אותם:  שזרקו  שונים  בית 
למעשה  שהם  ועוד-  ועוד  אדניות  דליים, 

מתחת  מוסתר  זה  כל  כהבלטה.   משמשים 
לטיח- הרשת עוטפת אותם. 

אני רואה שיש שלל צבעים על הקיר.
"כן. הערבוב של החומר הוא של מלט לבן, חול 

ואדמה, כמו כן אפשר לגוון עם חמרה כדי לקבל 
צבעים מדבריים שמתאימים לנוף שלנו. כמו כן 
מערבבים עם בי.ג'י בונד שזה חומר נוקשה. מה 
ולמלא  כפפות  לחבוש  רק  זה  עכשיו  שנשאר 
את החלל של הרשת. בסוף העבודה אני מורח 

חומרים שונים כדי למנוע כניסה של מים". 
גיא קבסה כבר הספיק לעשות מספר עבודות, 
בשחרות ובצימרים בצפון. גיא מציין כי עבודות 
מסביב  בגינה  מאוד  להתאים  יכולים  הטיח 

לצמחייה, לצימרים ועוד. 
הדר מוריץ

אומנות הטייח
גיא קבסה יוצר קירות אמנותיים בטיח   

ספורט
הסתיימה לה בהצלחה שנת פעילות פורייה וענפה בתחום 
הכדורגל שבמהלכה למדו את יסודות המשחק ועבדו על 
העצמי,  הביטחון  ושיפור  האופי  חיזוק  הכושר,  שיפור 
למקצוענות.  השחקן  הכנת  תוך  הוגן  לכדורגל  חינוך 
בטורנירים  השתתפו  הקבוצות  השוטפת  בפעילות 

חיצוניים ופנימיים באזור הנגב. 
כמו כן נסענו לצפות בחצי גמר גביע המדינה באצטדיון 

רמת גן.
קינחנו את סיום עונת הכדורגל בחלוקת גביעים ומדליות 
העדה.  במטעמי  אותנו  שאירח  פרחאן  אצל  לשחקנים 
בחופש הגדול השתתפנו בפרויקט כדורגל למען השלום, 

יהודים  לילדים  ספורטיבי   - תרבותי   - חברתי  פרויקט 
"ברייטון"  מאוניברסיטת  מאמנים  ובהדרכת  וערבים 
הפרויקט  שבגרמניה.  קלן  ומאוניברסיטת  באנגליה 
ילדים  של  תרבותית  הבין  ההיכרות  חשיבות  את  מדגיש 
לילדים  הינו  הפרויקט  והערבי.  היהודי  המגזרים  משני 

מכיתות ד'- ו' למשך 4 ימים. 
המיועד  כדורגל  בחוג  הבאה  בשנה  גם  לראותכם  נשמח 

לילדי כיתות א'- ז' .

אלי לופו 
מנהל מח' הספורט

בקבוצות התחרותיות השתתפו השנה 6 קבוצות 
מרמת הנגב בליגת איגוד הכדורסל:

השתתפה בליגה ב' מחוז נגב.  קבוצת הבוגרים: 
בקבוצה ישנם כ- 10 שחקנים, שכולם מקומיים. 

הקבוצה סיימה את העונה במקום החמישי.
הלאומית,  בליגה  השתתפה  הנשים:  קבוצת  
ישנן  בקבוצה  בישראל.  לנשים  השנייה  הליגה 
כ-7 בנות, רובן אינן תושבות המועצה. הקבוצה 
סיימה את העונה במקום האחרון ונשרה לליגה 

הארצית.
המחוזית  בליגה  השתתפה   - הנוער  קבוצת 
לנוער מחוז נגב. בקבוצה ישנם כ-12 שחקנים, 
הקבוצה  יב'.  ו-  יא'  מכיתות  מקומיים  שכולם 

סיימה את העונה במקום השמיני.
המחוזית  בליגה  השתתפה  הנערים:  קבוצת 

לנערים מחוז נגב. בקבוצה ישנם כ- 8 שחקנים, שכולם 
מקומיים מכיתות ח'-י'. הקבוצה סיימה את העונה במקום 

החמישי.

קבוצת הנערות: השתתפה בליגה המחוזית לנערות מחוז 
נגב. זו השנה הראשונה בה נרשמה קבוצת נערות לליגת 
איגוד הכדורסל בישראל. בקבוצה ישנן כ- 10 בנות, שכולן 

הקבוצה  י'-יב'.  מכיתות  המקום  בנות 
סיימה את העונה במקום החמישי.

בליגה  השתתפה  א':  סל  הקט  קבוצת 
בקבוצה  נגב.  מחוז  א'  סל  לקט  המחוזית 
מקומיים  שכולם  שחקנים,   14 כ-  ישנם 
מכיתות ה'-ו'. הקבוצה סיימה את העונה 

במקום השישי.
חוגים

כ-70  הכדורסל  בחוגי  השתתפו  השנה 
בנים ובנות:

באולם במשאבי שדה התאמנו כ-45 בנות 
ובנים מכיתות א'-ו'.

במדרשת שדה בוקר התאמנו כ- 25 בנים 
ובנות מכיתות א'-ח'.

מאיר אלפסי
רכז הכדורסל

חוג כדורגל

סיכום עונת הכדורסל 2008/2009
שש קבוצות תחרותיות בענף, כ-61 שחקני כדורסל פעילים • בחוגים השתתפו השנה כ-70 ילדים מכיתות א' עד ח'

        קול קורא
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בונים בית?
לא יודעים מאיפה להתחיל?

 תוכנית ליווי "בנה ביתך בתבונה"
של מרכז הבנייה הישראלי, 

מחזור שני יוצא לדרך!!!!

התוכנית, כוללת את המרכיבים הבאים: 
• קורס "בנה ביתך בתבונה" )10 מפגשים - 

30 שעות( – יתקיים במדרשת בן גוריון; 
 • ייעוצים אישיים על גבי תוכניות הבית

)8 ייעוצים(; 
• יצירת תוכנית עסקית לפרויקט הבנייה 

)עם כלכלן בכיר(; 
• שירותי ליווי ברכש החומרים )כולל סט 

חוזים ורשימת צ'ק ליסט(. 
התוכנית חוסכת אלפי שקלים )ואף 

יותר( בזמן תהליך הבנייה! 

לפרטים נוספים והרשמה: נורית גיא, 054-4636613 
nuritguy@vmail.co.il 

בנייה נעימה!

אדריכלים צעירים במדרשה
"צין"  ספר  בית  של  ניסיונית  במסגרת 
הנקרא  בפרויקט  השנה  החלו  במדרשה 
זו,  במסגרת  צעירה.  מחקר  קהילת 
הקרוב  נושא  לחקור  הילדים  בוחרים 
המחקר  את  הופכים  ובסיומו  לסביבתם 
בהם  הנושאים  מגוון  בשטח.  לעשייה 
עסקו התלמידים השנה היה מגוון ומרתק 
היו  המחקר  מתוך  שיצאו  והפרויקטים 

האלו  מפרויקטים  אחד  השראה.  מעוררי 
והסתיים  הפסיפס  בנושא  במסע  החל 
טבעיים  מחומרים  ישיבה  פינת  ביצירת 
של  הספורט  לאולם  בסמוך  וממוחזרים 

המדרשה.

הילה אקרמן
מנהלת היחידה הסביבתית

מרכז משאבים למיחזור
החודש התקיים טקס חנוכת מרכז מיחזור למשאבים בקיבוץ משאבי שדה. בטקס 
תשתיות  עם  מתחם  במרכז  שדה.  משאבי  קיבוץ  ותושבי  המועצה  ראש  השתתפו 
למיחזור הכוללות מתקן לאיסוף נייר ועיתון, פסולת ביתית מסוכנת, בקבוקי פלסטיק 
ומיכלי זכוכית. בחלק השני של המתחם הוקמה פינה בנושא משאבים. הפינה עשויה 

ברובה מחומרים בשימוש חוזר- חביות וצמיגים שהוסבו 
כל  כאשר  ישיבה  איזור  מהווה  כולה  הפינה  למושבים. 
המושבים  משענות  גבי  על  אחר.  משאב  מייצג  מושב 
הודפסו ציורים של ילדי הקיבוץ שלמדו במסגרת החינוך 
הבלתי פורמלי אודות המשאבים השונים. במרכז הפינה 
ועליו  מרכזי  שולחן  משמש  טרקטור  של  גדול  צמיג 
טעימה מהיסטורית הקיבוץ. בתהליך הקמת המרכז היו 
שותפים רבים בקהילה כאשר התושבים, בניהם הילדים 
הקמת  הפינה.  בבניית  משמעותי  חלק  לקחו  והנוער 
הפדרציה  של  לתמיכתם  הודות  התאפשרה  המרכז 

היהודית בקולורדו והמשרד להגנת הסביבה.
סיום  ולא  סביבתית  לעשייה  הפתיחה  יריית  רק  היא  המרכז  בניית  כי  מקווה  אני 

התהליך. 
הילה אקרמן
מנהלת יחידה סביבתית

 מצפים לראותכם
www.geofun.co.il   6553350 :טלפון

מרכז האופניים שלכם בשדה בוקר
אופני הרים, אופני כביש, ציוד אביזרים וביגוד לאופניים, ציוד 

וביגוד למחנאות, תיקוני אופניים מכל הסוגים ובכל הרמות...

ספקים מורשים של מצמן את מרוץ – ניתן לקבל כל מוצר שנמצא 
במגוון המוצרים של החברה, ניתן לבצע הזמנות מיוחדות.

מרכז יציאה לטיולים, הדרכות, השכרת אופניים, 
טיולי משפחות ועוד

 במהלך חודש אוגוסט
מבצע הנחות על מגוון מוצרי ביגוד לרוכבים

כפפות 

חולצות

בנדנות
מיוחדות

מכנסי 
רכיבה

גיאופן עוברים לחנות החדשה במדרשת בן גוריון- במרכז המסחרי
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מסע לקונצ'רטו 
חווית המסע של זמרי רמת הנגב לפסטיבל שירה באלטו פסטוריה, איטליה, יוני 2009

צח"י - צוותי חירום ישוביים 
'חוסן קהילתי מבטא את יכולת הקהילה 

להתמודד עם שינויים, התפתחויות, 
משברים ואתגרים העומדים בפניה. 

מניסיון שנצבר במקומות שונים נמצא כי 
ישובים בהם רמת ההתארגנות הקהילתית 

הייתה גבוהה - ההתמודדות בעת פרוץ 
משבר הייתה טובה יותר. מסקנה זו הוכחה 

הלכה במעשה במבצע עופרת יצוקה, בו 
 הופעלו צוותי צח"י בהצלחה מרובה.

המחלקה לשירותים חברתיים, רואה עצמה 
מובילה תהליך של בנייה, שמירה ופיתוח 

חיי קהילה וחברה בעלת חוסן קהילתי, הבא 
לידי ביטוי בכל תחומי החיים, במצבי שגרה 

כמו בעיתות של חוסר ודאות וחירום.
לצערנו, מצבי משבר קיימים גם בעתות 

שגרה, ומתי שעת חירום תגיע- איננו 

יודעים, אך מוטב להיות מוכנים.
הכנה נאותה מאפשרת לצוותי היישובים 
לתת מענה הולם ביישוב בזמן אמת תוך 

שילובם של אנשי מקצוע מהמועצה, 
במטרה להחזיר את היחיד, המשפחה 

והקהילה לחיי שגרה מוקדם ככל האפשר.
תפיסה זו הובילה אותנו להקים את מערך 

צח"י - צוותי חירום ישוביים, מערך שנבנה 
לפני מספר שנים במועצה ומאז מלווה 

ומתוחזק על ידי המחלקה לשירותים 
חברתיים, מחלקת הביטחון ונציגות מג"ב 

במועצה.
מטרת הצח"י לתת תשובה קהילתית 

להתמודדות עם מצבי משבר או חירום, 
כאשר הצח"י אינו סותר או מחליף את 
פעולות המוסדות הרשמיים )מוסדות 

חינוך, צבא, משטרה וכד'( אלא משלים 
אותן בקהילה ובישוב.

 ברגיעה, בחרום ובשיקום.
החברים בצוות הראשוני ממלאים תפקידי 

 מטה שונים:
ניהול מטה, דוברות, תקשורת פנים-

יישובית, רווחה וקהילה, רפואה, ביטחון, 
לוגיסטיקה, חיזוי ובקרה, מוקד טלפוני 

ועוד.
בחודש האחרון החל רענון ובנייה מחדש 

של מרבית צוותי החרום היישוביים 
במועצה. בשלב הראשון, השיטה היא 

מפגשים בישובים עצמם עם הצוותים, 
לימוד מבנה הצח"י והתאמתו לכל ישוב 
וישוב, מתן כלים להערכת מצב בחרום, 

הסקת מסקנות מאירועים מקומיים 

וארציים ותרגול הצוות בתרחישים 
אפשריים העלולים לפקוד אותנו חו"ח. 
בשלב השני, יתקיימו פגישות רוחביות 

של בעלי תפקידים במועצה עם מקבליהם 
בצוותי החירום בישוב בכדי לחזק את 

ההכרות וליעל את המענה בשעת משבר.
תודה לראשי הצוותים ולבעלי התפקידים 

השונים על הזמן המושקע בהתנדבות 
לטובת כלל הקהילה.

מי ייתן ונפגש רק בשמחות ולכל היותר 
בתרגולים.

אופיר צימרינג
עו"ס קהילתי, המחלקה 
לשרותים חברתיים
בשיתוף מחלקות הביטחון ומג"ב

מרחבי המועצה

ב'ססטו'.  לאולם  יוצאים  ה-27.6, 19:30  שבת 
אולם  להיות  אמור  שהיה  שהאולם  מתברר 
ברמות,  'יבש'  הוא  המאסטרו,  כדברי  'רטוב', 
האולם הכי 'יבש' שפגש בימי חייו. האולם כמו 
הגברה  ציוד  בלבד.  'שטוחה'  לשירה  הותאם 
פועל.  שאינו  כמובן  אך  במקום,  נמצא  סמלי 
עושים חימום ועוברים ביעף על התכנית. אט 
בעיקר  לאולם,  אנשים  'לזלוג'  מתחילים  אט 
והמקהלות  החבורות  וחברי  שיבה'  'ראשי 
האחרות. ההופעה שלנו צולחת בכבוד )אפילו 
"שמע  גם  'הללויה'(.  של  החדשים  הצעדים 
עולה  אחרינו  ומרגש.  מאוד  יפה  ישראל" 
שרים   – מילאנו  של  "הטסטוסטרון"  מקהלת 
המקהלה  עולה  אחריהם  ומקצועי.  מאוד  יפה 
הרומנית המצוינת, עם הרבה אנרגיות, טרררר 
ושריקות . . .  ואחריהם עולה הלהקה ההזויה של 
רומא בשירה מלנכולית   הם מגדילים לעשות, 

בביצוע מעורר תהיות של "ג'ריקו". הערב נגמר 
שלום,  חברים,  שלום  חברים",  ב"שלום  כמובן 
שלום, להתראות, להתראות, שלום, שלום . . ." 
האינסופי והאלמותי. . . מחיאות כפיים סוחפות, 

חיוכים מאוזן לאוזן, ו – התרגשות, כן , כן . . .
מקהל  פארטי-  אפטר  לנו  מחכה   – ובחוץ 
הגברים המטורזנים של מילאן מחליטה לפצוח 
בהצגה שנייה: 3/4 הרפרטואר על שלל הבסים 
לא  ואנחנו?!  בשבילנו.  במיוחד   – והפלצטים 
עליכם",  שלום  "הבאנו   .  .  . חייבים  נשארים 
ו"הבה נגילה" – נפרדים באריווידרצ'י,  ו – שלום, 

שלום. 

יום ראשון ה- 28.6 

בהרכב  שלנו  האחרון  היום  מאוד,   סמלי  יום 
ארוחת  ופרידות.  סיומים  של  יום  המקורי. 

הבוקר האחרונה שלנו בהרכב המלא טעימה, 
שלנו  אחרונה  חזרה   09:00 נעימה.  והאווירה 

בחדר הפסנתר המשקיף על נוף הדולומיטים. 
שמכונה  למה  החבורות  כל  של  מפגש   10:30
מתכנסים  כולם  הפרידה.  מופע   – אריווידרצ'י 
תעודות  ומקבלים  לבמה  מוזמנים  ב'ססטו', 
השתתפות. מתוך 6 הקבוצות הישראליות רק 

אחת )אנחנו!( עלתה לבמה וקיבלה תעודה.
ממשיכים . . . האוטובוס יוצא. חלקנו ממשיכים 
"אירוע  שמכונה  למה  נעצרים  חלקנו  למלון, 
לגובה  ב'ססטו'  ברכבל  עולים  קצר",  טיולי 
פסגות  אוויר  שואפים  מטיילים  מטר,   2000
ומתפעלים בפעם המי יודע כמה מיופי הפריחה. 
עם  שלי  מפגש  בכל  האחרונים  הימים  )בכל 
הפריחה זמזמתי את "מה יהיה בסופנו, השמים 
עמדו מלכת . . . איזה פרח יפרח על קברנו, אני 
אתפלל שתהיה זו נורית צהובה" . . .( יופי של 
טיול! חוזרים למלון שהפך לבית נעים ומפנק. 
ארוחת צהריים. קצת לפני מרכזים את כל אנשי 
תפוח".  "ריח  את  לכבודם  ושרים  המלון  צוות 
טעים,  כרגיל  האוכל,  התרוממות.  תחושת  יש 
וקופצים  לאכול  מסיימים  מעוף.  עם  מעניין, 

ל'שלאף שטונדה'. 
העיר  'ברוניקו',  לכיוון  האוטובוס  יוצא   17:00
בפעם  להופיע  אמורים  אנו  שבה  הגדולה, 
קטנה  לכנסיה  מגיעים  בהחלט!  האחרונה 
התעלו.  כולם  נהדרת,  ההופעה  ומרהיבה. 
האקוסטיקה מוסיפה. אני דמעתי ב"חלון לים 
 .  .  . צליל  לשמע  צפים  רגשות  המון  התיכון" 

מדי  מתעצם.  הכול  כנסייה,  בתוך  באירופה, 
פעם, תוך כדי שירה, העפתי מבט מעלה לישו 

הצלוב. . . חייכתי.

היום האחרון למסע, 
יום רביעי ה- 1.7

ברומא,  ונוחתת  בשעה,  מתעכבת  הטיסה 
עוד שעת עיכוב. מיותר, אבל זה יש . . עכשיו 
האוויר  את  ננשום  שעות  כמה  עוד  במטוס. 
עכשיו  מאוד.  מתגעגעים  כל-כך.  לנו  המוכר 
מרגישה . . . זו הייתה חוויה. קבוצה של אנשים, 
שאוהבים לשיר ביחד, הייתה כשבוע ביחד כול 
בכל  הופענו  יפים.  מקומות  המון  ראינו  הזמן. 
מיני מקומות. התרגשנו, כעסנו, נעלבנו, רצינו 
לדבר על זה, לא רצינו לדבר על זה, התנצלנו, 
נהדרים,  רגעים  חדשים.  אנשים  גילינו  זללנו, 
בעיקר, עברו על כולנו. אני בטוחה שזהו מסע 
שנזכור בחיוך ונתגעגע אליו. זהו, עברו כמעט 
נחתנו.  לא  ועדיין  ארצה,  חזרנו  מאז  שבועיים 
השירה  ופסגות  הדולומיטים  פסגות  אוויר 
לא  הרוח  התרוממות  אותנו.  למלא  ממשיך 
מיוחד  מסע  שאפשרו  אלו  לכל  תודה  שכחה. 
זה – לזיווה ולשמוליק מהמתנ"ס / מועצה לדני 
ולאיתי, חברינו, שנרתמו לארגון המסע, והובילו 
אותו בהצלחה לגדעון, הגדול מכולם, שהוביל 
שייצגו  הנגב"  רמת  ל"זמרי   .  . לפסגות  אותנו 

בכבוד את עצמם, את האזור ואת המדינה.

אביבה כהן

מרכז טיפולי רמת הנגב
• המרכז הטיפולי רמת הנגב הינו מרכז רב מקצועי הרואה 
באופן הוליסטי את הפרט ועולמו ומאפשר לתת לו מגוון 
מענים לבעיות רגשיות ותפקודיות, באופן משולב ומקיף 

תחת קורת גג אחת.
במערכות  הפרט  את  ללוות  רבה  חשיבות  רואים  אנו   •
כמו  גורמים  עם  ושיתוף  בתיאום  בחייו  משמעותיות 

שפ"ח,בריאות,חינוך.
• המרכז נותן מענה לשירותי הבריאות בתחומי הטיפול 

הפארפואיים.
• במרכז הטיפולי 14 מטפלים מנוסים בתחומם.

תחומי הפעילות:
• ריפוי בדיבור - אבחון וטיפול

• ריפוי בעיסוק - אבחון וטיפול
• אבחון דידקטי - חדש!!!

• טיפול רגשי:
• טיפול פסיכולוגי ואבחון פסיכולוגי

• טיפול במוסיקה ותנועה פרטני
• טיפול במוסיקה ותנועה קבוצתי-חדש!!!

• טיפול בתנועה
• טיפול באומנות
• שיטת אלבאום
• הדרכת הורים

אבחון דידקטי
דרכי  ולהתאים  לאתר,לאבחן  הדידקטי  האבחון  מטרת 

למידה והבחנות עבור תלמידים לקויי למידה.
מאבחנת  ע"י  ובוגרים  יסודי,חטיבה,תיכון  בי"ס  לתלמידי 

מוסמכת ובעלת ניסיון רב בתחום.
לצוות  הנחיות  מפורט,עם  באופן  יינתן  האבחון  דו"ח 

החינוכי,להורים או לנבחן הבוגר.
דרכי  והתאמת  למידה  אסטרטגיות  של  המלצות  ינתנו 

הבחנות )הקלות במבחנים(.

טיפול במוסיקה ותנועה קבוצתי
גילו  קבוצת  בני  חברים  ועם  עצמו  עם  הילד  את  מפגיש 

בסיטואציות משחקיות, בתנועה, בנגינה ובשירה.
ומיומנויות הבעה  מטרת הטיפול הקבוצתי: לרכוש כלים 
לבנות  בעתיד  לו  יאפשרו  ,אשר  מילולית  דווקא  לאו 
לתכנים  להתחבר  הסביבה,  עם  הדדיים  חברתיים  קשרים 
ופיתוח  וחיזוק  רגשיים  חסמים  לעקוף  ולסייע  פנימיים 

הערכה עצמית.

 מיקום: מח' חינוך
מועצה אזורית רמת הנגב
טלפון: 08-6564144
מענה טלפוני במרכז הטיפולי- מלי : 9:00-13:00
מנהלת המרכז: סמדר כץ
m-t@rng.org.il :דוא"ל



 תושבי רמת הנגב זכאים לרכוש כרטיסים מוזלים דרך המתנ"ס - 08-6564161

www.rng.org.il :או  באתר המועצה
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