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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.

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

עורכת אחראית: הילה שליש
עורך ראשי: מעוז דגני

E.A :עיצוב גרפי
מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: אבישיד
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

חוגגים  בנגב  ותיירות  חקלאות  הכוללים  משקים   24
ובאישור  ביוזמת  הוקמו  המשקים  לקיומם.  עשור 
ממשלת ישראל כחלק מתוכנית הקרויה “חוות דרך היין” 
מהמיוחדים  התיישבותי  פרויקט  זהו  בנגב.  להתיישבות 
עצמה  המדינה  בפרט.  ובנגב  בכלל  בארץ  והמוצלחים 
אישורה  ונתנה  הקרקע  על  העלייה  מסלול  את  הגדירה 
בשנת 1990. בשנת 2006 קיבלה תוכנית דרך היין אישור 
סטטוטורי ע”י הועדה הארצית לתכנון ובנייה. כל משפחה 
בנתה  שנים  לאורך  רבה  ובהשקעה  מדברי  שטח  קיבלה 
נווה מדבר המשתלב היטב בטבע ובסביבה. לאחר שנים 
שאמורות  מכרז  בדבר  טענה  הפרקליטות  העלתה  רבות 
היו החוות לעבור והחלה בהערמת קשיים על בעלי החוות 

ואף בדרישה לפנותן. 
סוגיית מעמדן התכנוני והקנייני של חוות דרך היין נבדקת 
הפרקליטות.  נגד  החוות  שהגישו  בעתירה  בג”צ  ע”י  גם 
להשבת  זמן  הארכת  בג”צ  אישר  האחרונה  בישיבה 
הפיכים  בלתי  צעדים  ינקטו  ש”לא  והנחה  הפרקליטות 
תתקבל,  באם  החוק,  הצעת  כאמור  התקופה”.  במהלך 

אמורה לפתור את הנושא. 
שמואל ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת נגב, אמר בתגובה: “חוות דרך 
היין בנגב הן מפעל ההתיישבות הגדול והמצליח ביותר שקם בנגב בשנים 
האחרונות. ברור לחלוטין כי אין מחלוקת על הצלחתם של המיזמים שהביאו 

לפריחה חסרת תקדים בתיירות לנגב ולביקוש רב להתיישבות בישובי רמת 
הנגב. צריך לזכור כי המתיישבים הם אנשים פרטיים שסיכנו כל מה שיש 
להם כדי להפוך את חתיכת המדבר היבשה שקיבלו לגן פורח של חקלאות 

ותיירות”.

בשבת שעברה חגגנו את חג המעלות, אירוע פתיחת השנה של בני המושבים. 
הרעיון בחג המעלות הוא להכניס לתנועה את החניכים החדשים ולהעלות 

בשנה את הותיקים. 
רוב  לטקס.  הקרקע  את  הכנו  בו  ה”חלוץ”,  התקיים  הטקס  לפני  יום 
המשתתפים בחלוץ הם “פעילים”: החניכים הבוגרים שלא מדריכים קבוצה 
)או עדיין לא מדריכים קבוצה(. בחלוץ הרמנו את כל כתובות האש, הקמנו 
זה  על  רבה  במידה  אחראי  החלוץ  הטקס.  על  ועבדנו  ההורים  מתחם  את 

שהערב נראה מרשים.
יישובים, ממשאבי שדה לפארק  החג עצמו התחיל בהליכה בקבוצות לפי 
גולדה. אבל לא מדובר בסתם הליכה - צעדנו תחת סיפור מסגרת של חזרה 
בזמן לשנת 1956, השנה בה הוקמה תנועת בני המושבים. התפקיד שלנו 
היה לבנות את התנועה - במהלך המסלול עברנו מספר תחנות, ובכל אחת 
מהן תכננו ובנינו עוד נדבך בתנועה: סמל התנועה, מתודות, משחקים ועוד. 
הפעילויות היו ערכיות וגם כיפיות, והטיול כולו היה מאוד חוויתי. בצהריים 

עשינו בישולי שדה - תפוחי אדמה בבוץ, פיצות על סאג’ ועוד. היה טעים!
שמסביר  מתחם  הורים”,  “מתחם  היה  בפארק  גולדה.  לפארק  הגענו  ואז 
להורים על התנועה ועל התהליך שהחניך עובר בה. בכניסה לפארק הדלקנו 
לפידים, וכך נכנסנו. עם תחילת הטקס, ילדי כיתות ד’ )“הדלדים”( עלו לבמה 
דרך שער אש, וכך נכנסו לתנועה באופן רשמי וסימבולי. לאחר מכן, החניכים 

המבוגרים יותר עלו שנה בתנועה, והמדריכים נכנסו לצוות ההדרכה.
לסיכום, היה יום מיוחד: הטיול היה כיפי, המדריכים היו מעולים וטקס האש 

היה מאוד מרגש. יש לנו נוער מדהים!
ונוער  ילדים  מדור  מנהל  יוסף,  מור  לאייל  לכולם:  להודות  בלי  נסיים  לא 

תודה  המון  וכמובן  ביישובים,  בוגרים(  )מדריכים  המד”בים  לכל  במועצה, 
לצוות ההדרכה הצעיר.

זוהר סלע דוד, רכז התנועה ברמת הנגב
גער”ן 5 - שחר, אילת, אמרי, דורון, זיו ותמר

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את 
חוק חוות הבודדים 

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח”כ חסון, שאמורה להסדיר את נושא חוות דרך היין בנגב. 
ההצעה אמורה לפתור אחת ולתמיד את המחלוקת הביורוקרטית שמעמידה קשיים בפני בעלי החוות בדרך היין 

בנגב בבואם לממש את החזון הלאומי להתיישבות בנגב

עולים ומגשימים
בחג המעלות שהתקיים החודש, נכנסו לתנועה חניכים חדשים בטקס אש מרשים. חברי גרעין עודד מסכמים

 

בית  ייחנך  בן-גוריון,  ביום  החודש, 
“שנטי במדבר” בצומת ציפורים, דרומית 
למדרשת בן-גוריון. שנטי במדבר ישמש 
את  שעזבו  נוער  לבני  בדרום  מקלט 
ברחוב.  חיים  לפני  אחרון  מפלט  הבית, 
קשבת  ואוזן  חמה  מיטה  יעניק  המקום 
יהיו  והטבע  המדבר  כאשר  הנוער,  לבני 
הטיפול  בשיטות  מרכזיים  מוטיבים 
שיציע לנוער. שנטי במדבר מקביל לבית 
אביב,  בתל  צדק  בנווה  הוותיק  השנטי 
וינוהל ע”י מריומה ועמותת בית השנטי. 
נרתמה  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
להקמת המקום בשל חשיבותו החברתית 
חברו  הפרויקט  ולהקמת  והלאומית, 
רש”י  קרן  בראשם  רבים,  גופים  בנוסף 

בראשותו של המנכ”ל אלי אלאלוף.
בנוסף, בעוד מספר חודשים אנו עתידים 
שיקום  כפר  מדבר”,  “רוח  את  לחנוך 

לנגמלים. 
רב  דגש  תוך  נבנו  הפרויקטים  שני 
שילוב  תוך  ואסתטיות,  ייחודיות  על 
הרבה  חשיבותם  סביבתיים.  מרכיבים 
של שני הפרויקטים הוא ייעודם החברתי 
אך  בפרט,  ובנגב  בכלל  הלאומי  בהיבט 
הם גם מהווים נקודת אור נוספת ברחבי 
פרנסה  למקורות  ופוטנציאל  המועצה 
נוספים לתושבי המועצה בהווה ובעתיד.
לעושים  להודות  ההזדמנות  זאת 
במלאכה, ובראשם אגף הפיתוח במועצה 

בראשותו של עוזי חבשוש.

שמוליק ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

הגשמים  העזים שירדו החודש בהר הנגב 
יצרו זרימה עזה בנחלים רות, ניצנה ונחל לבן. 

כ-300,000 קוב מים נאספו למאגר נחל לבן 
צפונית לקדש ברנע. בעקבות הגשמים צפוי 

המדבר להתכסות במרבדי פרחים במהלך 
בתמונה: מאגר נחל לבן, 30.10.09.השבועות הקרובים.

צילום: יעקב מוסקוביץ.

חוות זית במדבר

חג מעלות רמת הנגב 

 הגשם
הגיע אלינו
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גרים בפתחת ניצנה? אוהבים כושר? נמאס לכם לרוץ מסביב לבית/ 
אתם  אז  מי-עדן?  מיכלי  להרים  בסלון/  סמיכה  שכיבות  לעשות 
יוזמה   - ממאמץ(  להתנשף  נכון  יותר  )או  לרווחה  לנשום  יכולים 

מקומית של ספורטאי כמהין הביאה לפתיחת חדר כושר ביישוב.
את היוזמה מוביל יעקב קצב, בן 46, ממקימי כמהין וחובב כושר. 
“אני אוהב להתאמן ולעשות ספורט. כמוני יש הרבה חבר’ה בכמהין, 
כאלה שעושים תריאטלון וכדומה, בשביל הכיף. עד היום, מי שרצה 
להתאמן בחדר כושר היה נוסע לשדה בוקר או למשאבי שדה, אבל 
חצי שעה נסיעה מוציאה לך את החשק. הבנו שהרבה אנשים רוצים 

חדר כושר קרוב, ואמרתי שאני אקח את זה על עצמי”.
אז איך זה קרה בפועל?

הכושר.  חדר  את  להקים  השנה  כבר  רוצים  שאנחנו  “החלטנו 
לנו  היה  אישרה.  המליאה  ולשמחתי  מהמועצה,  תקציב  ביקשתי 
ציוד.  וקנינו  אותו  שיפצנו  אז  מ”ר,   50 בגודל  בכמהין,  פנוי  מבנה 
מדובר בציוד ברמה גבוהה - מכשיר דו שימושי, הליכון, אופניים, 

וגם דברים לנשים”.

ואיך ההיענות?
זה  ברנע,  ומקדש  מכמהין  אנשים,  עשרה  כבר  יש  השיא  “בשעות 
גם  אבל  באים,  הספורטאים  כל  בסדר.  אבל  צפוף  קצת  לפעמים 
נחמד לראות פתאום שאנשים שלא עושים ספורט בשוטף התחילו 
כיף  להתאמן.  באה   ,19 בת  שלי,  הגדולה  הבת  אפילו  להתאמן. 
לראות שאנשים באים ומשתמשים במה שעשינו. רק שזה ימשיך 

ככה, שזו לא תהיה רק התלהבות של התחלה”. 
משש  ה’,  ג’,  א’,  בימים  בשבוע,  פעמים  שלוש  פתוח  הכושר  חדר 
גם  החדר  את  לפתוח  ביקשו  אנשים  “הרבה  שמונה.  ועד  בערב 
אני  כרגע  אותו.  שיפתח  מישהו  עוד  לגייס  מקווה  אני  אז  בבוקר, 

מפעיל אותו באופן שוטף”.
להציג  נדרשים  הם  כי  אם  תשלום,  ללא  היא  למתאמנים  הכניסה 
אישור רפואי. “יכול להיות שנתחיל לקחת תשלום מינימלי מתושבי 
החוץ בשביל לכסות עלויות. בכל מקרה אנחנו לא הולכים להרוויח 

מזה כסף. המטרה זה שישתמשו בחדר כמה שיותר”.

שעת כושר
בכמהין נפתח לאחרונה חדר כושר. ספורטאי האזור כבר התחילו להתאמן. ואתם?

בתמונה: מאגר נחל לבן, 30.10.09.
צילום: יעקב מוסקוביץ.

“באופן  במסגרת  ירוחם  סובב  אופניים  טיול   •
אחר”. 4.12.09.

סדנאות,  טבע.  בחווידע  וצבע  אור  חגיגת   •
הופעות, מעבדה ותחנות יצירה.

מדעים  מרכז  חנוכה,  של  שלישי  נר   ,13.12.09
ירוחם.

• פסטיבל צלילים במדבר. 
פרטים על לוחות המודעות, באתר המועצה ובאתר 
.www.tzlilimbamidbar.co.il צלילים במדבר

17-19.12.09, קיבוץ שדה בוקר.

• מקומן האישי של הסונטות לפסנתר ביצירתו 
חוג  במסגרת  והרצאה  קונצרט  בטהובן.  של 

האזנה, עם הפסנתרן תימור שפירא.
27.12.09, 20:30, קיבוץ שדה בוקר.

• סילבסטר. מסיבה לצעירי האזור.
פרטים נוספים בהמשך.

31.12.09, קיבוץ שדה בוקר.
שימו לב: הצגת מנויים הלילה ה-12, נדחית   •
מ-6.1.10 ל-14.4.10, עקב אילוצי תיאטרון גשר.

מתנצלים על אי הנוחיות, צוות המתנ”ס.

תחזית תרבות: נובמבר

מגזין הוידיאו הקהילתי “נגב ברמה” משודר בערוץ 98 “מכאן” 
בלווין ובכבלים, כל שבוע בימים קבועים - ברביעי בשעה 22:30 
ובשבת בשעה 10:30. ערוץ “מכאן” משדר יומני וידאו קהילתיים 

בתפוצה ארצית.
באתר האינטרנט של המועצה האזורית תוכלו לצפות בכתבות 
וגם להציץ בפרומואים למגזין   הוידיאו ששודרו בעבר במגזין, 

המשודר בזמן זה בטלוויזיה. 
מה ניתן למצוא במגזין? 

דקות   28 בת  טלוויזיה  תכנית 
שקרה  למה  כולה  המוקדשת 
בתוכנית  הנגב.  ברמת  וקורה 
האירועים  רוב  של  תיעוד 
כתבות  באזור,  המתרחשים 
מעניינים,  אנשים  על  דיוקן 
טיולים  למסלולי  הצעות 
יובל  המדריכים  עם  רגליים 
שדה  שדה  הספר  מבית  הדר 
מהמדרשה,  גלילי  ואלון  בוקר 
אסף  עם  אופניים  מסלולי 
ביקורים  מגאופן,  עמיחי 

באתרי תיירות, בחוות הבודדים ובבתי עסק מעניינים ועוד המון 
סיפורים.

מה חדש?
את  לכם  שיזכירו  מגנטים  הדואר  בתיבות  יחולקו  אלה  בימים 

זמני השידור של “נגב ברמה”.
על לוחות המודעות יוצבו מודעות מאירות עיניים, בהם נפרסם 

את רשימת הכתבות החודשית.
כולם  הכתבות,  בין  ומעברונים  פתיחה  קטעי  נוספו  למגזין 

בעיצובה של זוהר קוק גנות.
בערוץ  גם  בקרוב  ישודרו  התיירות  בנושאי  הרבות  הכתבות 

הטיולים של הכבלים והלוויין.
איך אתם יכולים להיות שותפים?

ראשית, נשמח לקבל מכם רעיונות ונושאים שלדעתכם ראויים 
לצילום ופרסום.

נשמח להיעזר בכם ולהשתמש 
צילמתם  שאתם  גלם  בחומרי 
שונים.  ובאתרים  באירועים 
אנו נערוך מהם כתבות, וכמובן 

לא נשכח להזכיר את שמכם.
לקבל  מאוד  לנו  חשוב 
תגובות והערות על המגזינים 

המשודרים. 
ותגובותיכם  רעיונותיכם  את 
באתר  בפורום  לכתוב  תוכלו 
ישירה  פנייה  ידי  על  המועצה, 
נוכל  כך  המגזין.  צוות  אל 

להיעזר בדעתכם ולשתף אתכם בעשייה.
אילנית מזוז, עורכת המגזין: 052-3909473  

 ilanitmazuz2@gmail.com
פטריק מזוז, צלם המגזין: 052-2718022

דרור הראל, רכז טלוויזיה קהילתית: 08-6564162 
dror@rng.org.il 

ומה החודש?
החודש, במגזין 26, ישודרו כתבות על הנושאים הבאים:

1. והגדת לבנך - ערב הוקרה לראשוני המתיישבים ברמת הנגב
2. חג המעלות - תנועת “בני המושבים”

3. פסטיבל רגאיי במדבר 2 בחוות “ספינת מדבר”
4. גלריית “דרך הבשמים” - יצירות מן העבר

5. פריחת החלמוניות עם אלון גלילי
המגזין ישודר מה- 25/11 עד סוף דצמבר.

צפייה מהנה!
צוות “נגב ברמה”

שומרים על רמה
כל מה שאתם צריכים לדעת על מגזין הווידיאו הקהילתי “נגב ברמה”
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שעת צהריים בנווה מדבר. נאווה איפרח, מנהלת המסעדה, 
פוגשת אותי במשרד המאולתר שלה בפתח המסעדה. השולחן 
עמוס באווירת עבודה - ניירות, קלסרים, חוט חשמל משתרך. 
אנחנו מנסים לדבר בנחת על המסעדה החדשה, אבל זה לא 
מעבירה  צ'ק,  ומבקשת  אחרת  מישהי  נכנסת  רגע  כל   - קל 
בטוחה:  ביד  בכל  שולטת  נאווה  פרטים.  מבררת  חשבונית, 
זה  שלישי,  ביום  שתייה  מזמינים  כבקשתך...  תכנית  לא  "זה 
מגיע ביום רביעי.... אין לך צ'קים חתומים? ... למשגיח כשרות 
לא השארתן לי צ'ק... אחד המקררים פתוח! ... יש לנו מספיק 

קישואים?" וכן הלאה.
ונאווה  אבל אז נכנסת לקוחה בחלוק עם חיוך על הפרצוף, 
כולה מתמוגגת. "היית פה כבר פעם!", היא אומרת, והלקוחה 
עונה: "בטח, סיפרתי גם לכולם", והולכת למלא את הצלחת 

ברעב של מי שזה עתה יצא מטבילה.
"קבענו להיום כי חשבתי שזה יום שקט", נאווה מסבירה לי 
בלי להתנצל, "אבל ברוך השם מישהו מלמעלה סידר שיהיה 

פה שמח היום. אז בוא נדבר לפני שיתחיל הבלגן".
אה, אז ככה זה לפני שהבלגן מתחיל...?

נמאס מהאוכל הפלצני

אז נתחיל מההתחלה: ברוכים הבאים למסעדה של מרחצאות 
"נשים  של  הנבחרת  המנכ"לית  היא  נאווה  מדבר".  "נווה 
וטעמים", קואופרטיב ייחודי של נשים מאופקים שמבשלות 
אוכל אתני, שמזה חודשיים מפעילות את המסעדה. יש לנאווה 
פרויקטים  בניהול  ניסיון   - לתפקיד  הנדרש  הרקע  כל  את 
בויצ"ו, ניסיון בגידול והאכלת חמישה ילדים, ומוצא מרוקאי. 

איך הכל התחיל?
"לפני ארבע שנים בערך נפתחה סדנה ליזמות אתנית 
עסקית במתנ"ס אופקים, בשיתוף עם שותפות 2000 
של הסוכנות היהודית והעירייה. המנחה שלנו, סמדר 
ברחבי  בעבר  כאלה  קבוצות  הקימה  קפלינסקי, 
וכשהיא  בוקר,  בשדה  למדו  שלה  הילדים  הארץ. 

איפה  לה  היה  לא  אבל  לטייל  רצתה  היא  לפה  מגיעה  היתה 
לאכול, איפה לבזבז את הכסף, אז היא החליטה שהיא רוצה 
לתת  היתה  הסדנא  של  המטרה  הזו.  הנישה  את  פה  לפתח 
לנשים המקומיות להתפתח במה שהן טובות, בתחום האתני. 
חלק רצו להתפתח באמנות, אחת רצתה לעשות גבינות, אבל 

רובנו נמשכנו לעניין האוכל.
המאמצת  בקהילה  אוכל  לפסטיבל  הוזמנו  שנתיים  "לפני 
שלנו בניו ג'רזי. בקבוצה היו אז 24 נשים, אבל הקהילה יכלה 
לממן רק 12. הבנו שאם רק חלק יצאו הקבוצה תתפרק, אז 
החלטנו לעבוד בשביל שכל הבנות יצאו. לעבוד, לא לחכות 
שהדוד מאמריקה יזרוק לנו כסף. השתלבנו בפסטיבל דרום 

 .2 בערוץ  כתבה  עלינו  לעשות  ובאו  באזור,  שנערך  אדום 
ציפינו להרבה, כי אמרו לנו שהטלוויזיה עושה את העבודה, 
אבל לא תיארנו לעצמנו כמה - הגיעו בערך אלף איש! עם כל 

הסטיגמה שיש על אופקים, פתאום הרגשנו שגרירות.
מבשלות  היינו  הבאים.  בשבועות  גם  המשכנו  "וככה 
אפריקאי,  צפון  ממוצא  נשים  לך  תאר  הלילה.  כל 
למטבח  קודשים  קודש  זה  שישי  יום  שבשבילן 
מבשל  רק  אתה  השבת  כניסת  עד  מהבוקר  ולבית, 
פה  יש  בבית.  לא  אתה  ופתאום  למשפחה,  ומכין 

סבתות שרגילות שהנכדים מגיעים בשישי".
ואיך קיבלו את זה בבית?

"אני לא רוצה לספר לך אילו דילמות ובלגנים היו לנו. אבל 
שיש  הבינו  הם  שותפים,  והרגישו  וצפו  באו  כשהבעלים 
פתוח,  הבית  אצלי  ועזרו.  ובאו  פרגנו  חלקם  אחרים.  חיים 
הוא  צבא,  איש  בעלי  טוב.  הכי  הסתדר  זה  לי  המובילה,  אני 

בדיוק יצא לגמלאות כשאני התחלתי 
עזר  בבית,  היה  הוא  אז  הסיפור,  עם 
בלוגיסטיקה, והוא והבן שלי שבדיוק 
אבל  פיתות.  ביחד  עשו  ללמוד  סיים 
שלא  בעלים  היו  קל,  היה  לכולן  לא 
עמדה  המטרה  אבל  זה.  את  אהבו 

למול עינינו".
נו, וזה הצליח?

"מעל ומעבר. בסופו של דבר, במקום 
14 אלף דולר בשביל הנשים הנוספות, 
לארה"ב  נסענו  אז  אלף.   20 אספנו 
היתה  זו  לחלקנו  שאספנו.  הכסף  עם 
פעם ראשונה באמריקה. עזוב, לחלק 
זו פעם ראשונה על מטוס, היו כאלה 

שאפילו בטורקיה עוד לא היו!"
אבל איך בישלתן באמריקה?

"אני לקחתי גריל גדול לאפיית פיתות, 
הברחנו  הקוסקוס,  של  הסירים  את 
היה  נתפסה...  אפילו  אחת  תבלינים. 

פיצוץ של הזמנות. התושבים שמעו עלינו, ורצו לפרגן. השיא 
היה בחגיגות השישים למדינה, ביום העצמאות, הפנינג עצום 
של משהו כמו עשרת אלפים איש. בישלנו כל היום והלילה, 
סלטים,  ממולאים,  קוסקוס,  אוכל.  של  אדירות  כמויות 
מטבוחה, לא ויתרנו על שום דבר. והאמריקאים הכי מתים על 
קציצות בקר ברוטב, מה שהם קוראים meatballs. כשחזרנו 
לארץ הבנו שבזה אנחנו טובות, את כל הפנטזיות של אלה 
שרצו להקים צימר השארנו בצד וזרמנו עם התהליך הזה. גם 
ראינו שזה טרנד, כל האשכנזים נהנים מהמאכלים שבשבילנו 

מובנים מאליהם. אנשים נמאס להם מהאוכל הפלצני".

בוא נתחיל מההוצאות

עם החזרה לארץ, הנשים המשיכו לעשות אירועים פרטיים 
עם  הפורה  הפעולה  שיתוף  את  המשיכו  וכמובן  וסדנאות, 

קואופרטיב של נשים מבשלות לקח פיקוד על המסעדה של מרחצאות “נווה 
מדבר”. את התוצאה אפשר לראות בתור למסעדה, ובחיוכים של הסועדים

“הכי התאים לנו קואופרטיב. 
בעולם כולו יש נטייה לחזור 
לקואופרטיבים, כי מסתבר 
שכשמנהלים קואופרטיבים 

בצורה טובה, זה מצליח, 
להבדיל מהקיבוצים שכשלו 

בגלל ניהול כושל”

טעם
החיי

 “ריפמן אמר לי: ‘את החתונה של הבת שלי אני בישלתי, את החתונה של הבן שלי את תבשלי’”. נאווה איפרח
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פסטיבל דרום אדום. אבל מסתבר שאם רוצים לעשות משהו 
ברצינות, צריך לעשות אותו ברצינות.

"רצינו להרגיש שיש לנו עסק שמכניס כסף. הבנו שמבחינה 
משפטית הכי התאים לנו קואופרטיב. בעולם כולו יש נטייה 
לחזור לקואופרטיבים, כי מסתבר שכשמנהלים קואופרטיבים 
בצורה טובה, זה מצליח, להבדיל מהקיבוצים שכשלו בגלל 

ניהול כושל. לפני שנה וחצי הקמנו את הקואופרטיב".
איך הקואופרטיב מתנהל?

"אני אחת מחמש חברות הנהלה שמקבלות את כל ההחלטות 
כמנכ"ל.  בחרו  אותי  הקבוצה,  כל  ידי  על  נבחרנו  ביחד. 
את  אחת  לכל  להתאים  יודעים  כבר  ביחד  שנים  כמה  אחרי 
התפקיד שמתאים לה. יש לנו יושבת ראש, מנהלת חשבונות 

ומבשלות".

וההכנסות מתחלקות ביניכן בהתאם להיקף המשרה?
אבל  שווה,  באופן  מתחלקות  הן  מההוצאות,  נתחיל  "בוא 

בינתיים עוד אין הכנסות. משלמים משכורות".

שבחתונה שלך יהיה אוכל כזה

לנווה מדבר הן הגיעו, איך לא, דרך הבטן. "עשינו אוכל לבת 
מצווה של הבת של שגיא בשן, הכתב שראיין אותנו לערוץ 
א-שאפעי.  סולימן  עד  מהמנכ"ל  שם,  היו   2 חדשות  כל   .2
לי  ואמר  בסוף  אליי  ניגש  הוא  שם,  היה  ריפמן  שמוליק  גם 
של  החתונה  את  בישלתי,  אני  שלי  הבת  של  החתונה  'את 
ייחסתי לזה חשיבות, אבל מסתבר  הבן את תבשלי'. לא 
שהוא התכוון לזה. באותה תקופה עשינו אירועים, היו 
אירועים גדולים אבל לא היה משהו קבוע. וגם בישלנו 
זה לבשל בבתים?  מהבתים. אתה מבין איזה אי שפיות 
זה משבית את הבית. אחרי כל אירוע היתה מלחמה עם 
בעלי – יותר את לא מבשלת פה! כמובן שעד הפעם הבאה 

הוא נשבר.
"ובאמת, עשינו בהצלחה רבה את החתונה של הבן של ריפמן. 
אחרי החתונה הוא אמר: 'אם אתן רציניות, תבואו אליי'. והנה, 

כבר חודשיים אנחנו פה".
ואיך הולך?

לחץ.  בכזה  המסעדה  את  מכירים  לא  בהלם,  פה  "האנשים 
שמעת  אתה  באים,  אנשים  מעניין.  מאוד  רענון  פה  הכנסנו 
ואנשים  פה,  לאכול  בא  כששמוליק  המחמאות.  את  בעצמך 
שלא יודעים מי הוא מפרגנים, הוא מתמוגג, כולו נהיה אדום. 

זה מה ששמוליק אמר לנו: 'בואו תרימו לי את המקום'".
ומה השאיפות? איפה את רואה את הקואופרטיב עוד שנה, 

עוד חמש שנים?
נאווה לא מבזבזת זמן על פנטזיות. "קודם כל לפתח את זה, 
שהמסעדה  קבוצה,  פה  תהיה  יום  שכל  פה.  יתוקתק  שהכל 
מדי.  ליותר  לשאוף  האומץ  את  לי  אין  עוד  מלאה.  תהיה 
במקביל אנחנו ממשיכות עם הפעילות שעשינו עד עכשיו, 

אירועים וכדומה".
במטבח,  קצר  סיור  עושה  אני  לדרכי,  ממשיך  שאני  לפני 
לראות איפה באמת מתנהלים העניינים. אם עד עכשיו עוד 
הממולאים  המבעבעים,  הסירים  למראה  אז  בפיתוי,  עמדתי 
את  עושה  אני  נשבר.  אני  הסמיכים,  והרטבים  המפוצצים 
השנים(  במשך  ששכללתי  )משהו  שלי  הרעב  האיש  פרצוף 
והטבחית ממהרת לשים לי קציצה אדומה בלחמניה. הרוטב 
החריף ממלא את הבצק, ואני בשניים וחצי ביסים טורף את 
המנה. כל הדרך הביתה אני ממולל בפה את שאריות הטעם, 

וחולם כבר על הארוחה הבאה.

“אני לא רוצה לספר לך אילו 
דילמות ובלגנים היו לנו. לא 

לכולן היה קל, היו בעלים שלא 
אהבו את זה. אבל המטרה 

עמדה למול עינינו”
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זץ
שנה  אחרי  אשתי,  עם  התחתנתי  שנים  שמונה  לפני 
פתאום  מסורתיים.  מבתים  שנינו  ביחד.  שהיינו  וחצי 
וזה  עיניי  את  עצמתי  קדושה.  של  זץ  קיבלנו  בחופה 
בא בהפתעה. זה היה הלם בשביל שנינו, היינו צריכים 
לפחות גלגול חיים אחד בשביל לקלוט את זה. למחרת 
לקיים  התחלנו  עושים.  מה  עצמנו  את  ושאלנו  קמנו 
מצוות, לשמור שבת, לאט לאט לקחנו עוד דברים על 
עצמנו. התחלנו להתחזק בתוך עצמנו, בהתחלה זה היה 
תהליך מאוד אישי, לשמוע שיעורים, לקרוא, לטעום. לא 
היתה הכוונה כלשהי, חוץ מאשר יד מכוונת מלמעלה. 
עברנו לגבעה בהרי יהודה, מקום שנקרא מעלה רחבעם. 
היחידים.  הדתיים  וגם  היחידה  המשפחה  היינו  אנחנו 
אחרי תקופה שם הבנו שאנחנו צריכים קהילה בשביל 

להתקדם. 

מרחב עם
פה  הייתי  שנים,  שבע  כמעט  לפני  בנס.  לפה  הגענו 
בתרגיל צבאי, הקמנו תצפית בכיפה שם למעלה, בהר 
ממול. ראיתי משהו שלא מופיע במפה, חשבתי שאולי 
טעיתי בניווט. כשחזרתי הביתה יצרנו קשר, עברנו את 
תהליך הקליטה והשתקענו. פה התחזקנו, קלטנו יותר 
מי ומה אנחנו בפן הדתי. כשהגענו היו פה 14 משפחות. 
ילדים,  מאה  מעל  עם  משפחות,   35 פה  יש  כבר  היום 
עד  שבע  בני  ילדים,  ארבעה  היום  יש  לנו  השם.  ברוך 
שנה. יש פה חיים קהילתיים שסובבים את בית הכנסת 
כולם  כרגע  מגובשת.  מאד  הקהילה  היישוב.  של  כלב 
תהליך  לקראת  עומדים  אנחנו  אבל  בקרוואנים,  גרים 
יסודות.  לצקת  בקרוב  נתחיל  השם  בעזרת  בנייה,  של 
היישוב מתרגש לקראת זה, זה השלב הבא של העמקת 

השורשים. 

החאן
לפני שנתיים וחצי נכנסנו בחאן בצורה רצינית. השותף 
שלי הוא ניר תמרקין, שכן שהכרתי פה ביישוב. כל החאן 
שפירקנו  ממוחזרים  מחומרים  הכל  עצמית,  בבנייה 
של  המרכזי  הרעיון  הצפון.  עד  מהדרום  הארץ  בכל 
החאן הוא להוות צוהר למדבר, מקום שמקרב את עם 
לעצמו.  ישראל  עם  את  ומקרב  ישראל  לארץ  ישראל 
של  מופעים  לקבוצות,  פעילויות  גם  פה  עושים  אנחנו 
מוסיקה יהודית מקורית, כמו סיני תור ורונן שטרן, יש 
משה  ארז  הרב  סעדו.  יהודה  של  הופעה  בחנוכה  לנו 
גם  האזור,  מכל  מגיעים  אנשים  סדנא.  פה  יעביר  דורון 
יהודיים.  תכנים  עם  במדבר  לסופשבוע  באים  מהצפון, 
זה תענוג, אנשים מגיעים, מחפשים את השקט הפנימי 

הזה שהמדבר נותן. 

סטופ
ממה  לגמרי  אחרת  תחושה  עם  מפה  יוצאים  אנשים 
שנכנסו לפה. חלק גדול זה שאנחנו מתייחסים לאנשים 
בתחושה  יוצאים  אנשים  כלקוחות.  ולא  כאורחים 
התעופה  מנמל  מתקשרים  אנשים  משהו.  קיבלו  שהם 
ואומרים שמה שנחרט להם זה המפגש איתנו והמפגש 
עם המדבר דרכנו. זה משהו שהמדבר עושה, וזו חוויה 
להיות איתם כשהם עוברים את המפגש הזה. לאנשים לא 
יוצא לעצור בתוך כל הבלגן. אחרי יום פה הם מתחילים 
להיות מודעים לשקט מסביב ולרעש שמתקתק בפנים. 

הם עושים סטופ פתאום.

ביורוקרטיה
לפה  מגיעות  מינורית,  בצורה  פועל  המקום  כיום 
ההיבטים  כל  את  שנשלים  ברגע  בודדות.  קבוצות 
הביורוקרטים אנחנו מקווים שנוכל לעבוד כמו שצריך. 
רישוי  בנייה,  היתרי  המנהל,  מול  בתהליכים  אנחנו 
המועצה  נגמרים.  שלא  ביורוקרטים  תהליכים  עסקים, 
מעבר  אבל  יכולה,  שהיא  במה  ועוזרת  תומכת  מאד 
למועצה הגישה היא של חוקים מאוד מקשים, המערכת 
הממשלתית מאד מנוונת, לא תומכת. חוץ מהדיבורים 
שום  פה  אין  דברים,  פה  ולהקים  הנגב  את  ליישב  על 
דבר. לא תומכים בשינויים, בתנופה של בנייה, ביזמות. 
לעומת  וכאין  כאפס  הוא  הפיזית  הבנייה  של  החלק 
השם,  ברוך  אבל  הביורוקרטיה.  של  והמורכבות  הסבל 
צעד צעד מתקדמים. צריכים להיות נחושים מאוד ולא 

להתייאש משום דבר, להיות באמונה.

דולפין
שנפגעים  ישראלים   6,000 של  גודל  סדר  שיש  גילינו 
חיילים  הם  רובם  שרוב  בחו"ל,  בטיולים  בשנה  בסמים 
משוחררים. הם מסיימים את הצבא, אומרים אני אסע 
למזרח ואעשה מה שבא לי, אבל 95 אחוז עושים אותו 
שעובר  הורה  על  תחשוב  סמים.  עם  מתעסקים  דבר, 
במזרח  לטיול  יוצא  הבן  ופתאום  במתח,  שנים  שלוש 

המודעות  את  להגביר  שצריך  דבר  זה  דולפין.  וחוזר 
אליו, זו החובה שלנו, ולמערכת עצמה אין שום תכניות 
זה כמו חטיבת  מניעה, רק תכניות שיקום. 6,000 איש 
קשה.  פצוע  גדוד  של  גודל  סדר  מתוכם  שלמה,  חי"ר 
אנחנו רוצים להשפיע בנקודה שאפשר להשפיע. אנחנו 
בונים תכנית לחיילים שבה נחשוף אותם לנושא מתוך 
מקום אוהד. ברגע שנמצא את המימון לכך נוכל לצאת 
לדרך. ואם מצילים נפש אחת מישראל מהדבר הזה, זה 

שווה את כל החיים שלנו ואת כל המאמץ הזה.

רבי נחמן
איך להגדיר את ברסלב? קשה להגדיר את זה. בפשטות, 
זו חסידות, שעיקר העניין שלה זה עבודת השם בשמחה. 
ההתבודדות,  של  העניין  את  יש  הנהגות,  מספר  יש 
אישי,  באופן  השם  עם  לדבר  הלילה  באמצע  היציאה 
להבין  הזו.  לחסידות  ייחודי  דגש  שזה  ביום,  שעה 
נמצאת במרחק של לא  הוא  ברוך  שהאוזן של הקדוש 
יותר מסנטימטר מהפה שלנו. לנחל הצמוד פה החלטנו 
לקרוא "נחל מן". גם כי מן זה האוכל שניתן לבני ישראל 
במדבר, וגם כי כשכותבים נחל בקיצור זה "נח", אז יוצא 

לנו "נח מן". 

הוד
השם,  ברוך  למדבר.  הולך  אני  להתבודד  רוצה  כשאני 
הוא  לדבר,  מלשון  הוא  המדבר  מדבר.  יש  כיוון  בכל 
מושך את הדיבור, מוציא אותו מתוך הנשמה. זו חוויה 
שמאוד מחדדת ומחזקת את הרצונות, ברוך השם. לילה 
אחד היתה פה סופה, בליל ירח מלא. התלבשתי בצורה 
כולי  כל  למדבר,  יצאתי  היטב,  התעטפתי  חמה,  מאוד 
מהרוח.  להתגונן  כוך  איזה  מצאתי  עצמי.  בתוך  מכונס 
הרמתי את הראש להסתכל על המדבר, ובגלל שהעננים 
מופע  כמו  מולי,  ונכבה  נדלק  ממש  המדבר  מהר  עפו 
זה היה לראות את הכח של הקדוש ברוך הוא,  אורות. 
יוצא לשעה הזאת, הדבר  את היופי הזה. אם לא הייתי 
הזה היה קורה בלי עיניים שישקיפו על זה ויקבלו את 

ההוד של הבריאה.

אדם,  מקום

איתי קריגר, מרחב עם

“לנחל הצמוד החלטנו לקרוא ‘נחל מן’. גם כי מן זה האוכל שניתן לבני ישראל במדבר, וגם כי כשכותבים 
בקיצור יוצא לנו ‘נח מן’”

“אחרי יום פה אנשים מתחילים להיות מודעים 
לשקט מסביב ולרעש שמתקתק בפנים. הם עושים 

סטופ פתאום”



            

יודע.  ילד  כל  כשמצוננים   C ויטמין  לקחת  שכדאי  זה  את 
זה אחד הויטמינים המבוקשים והמקובלים ביותר לשימוש. 
איזה  הדר(?  מפירות  דווקא  )לאו  מהמזון  אותו  לקבל  איך 
עובדות   15 הנה  לקחת?  מומלץ  ולמי  לקנות?  כדאי  סוג 

שכדאי שתדעו:
כל  אצל  פשוט(  )סוכר  מגלוקוז  בגוף  מיוצר   C ויטמין   .1
מייצרים  שלא  הדופן  יוצאי  היונקים  והיונקים.  העופות 
אותו הם שרקנים, קופים ואנחנו בני האדם. הסיבה לכך היא 
גנטי שהתרחש באבולוציה, שבעקבותיו חסר  כנראה פגם 
לנו האנזים האחרון בשרשרת הייצור שלו. לכן אנו נאלצים 

להסתמך על אספקתו מהמזון.
בעלי חיים במשקל דומה לאדם מייצרים בגופם עשרת   .2

אלפים מ”ג ויטמין C ביום, ובמצבי מתח אף יותר.
בגוף,  ביולוגיים  תפקודים  בכ-300  משתתף   C ויטמין   .3

והוא גם הוויטמין הנחקר ביותר.
4. ויטמין C דרוש לייצור קולגן ואלסטין, ולכן חשוב לאיחוי 

רקמות ופצעים, גמישות כלי דם ועור מתוח וצעיר.
ויטמין C מהווה חלק בתהליכי הטמעת סידן בעצמות,   .5

ספיגת ברזל מהמעיים והפיכת חומצה פולית לפעילה.
6. אחת התכונות החשובות של ויטמין C היא סיוע בפירוק 

כולסטרול ומשקעים שומניים בדם, ובכך עיכוב התפתחות 
של טרשת עורקים.

7. למי שנמצא במצבי מתח ואורח חיים לחוץ חשוב מאוד 
מוצא  חומר  שהוא  כיוון   ,C ויטמין  של  תוספת  לצרוך 
הגוף  התמודדות  את  משפר  ולכן  בגוף  המתח  להורמוני 

במצבים אלו.
ייצור כדוריות  ויטמין C תורם לחיזוק מערכת החיסון,   .8
דם לבנות ומניעת אלרגיות ע”י פירוק היסטמין, ולכן מסייע 

בהחלמה מניתוחים ובזמני מחלה.
חומצה  ונקרא  חומצי  חומר  למעשה  הוא   C ויטמין   .9
בקיבה  כיב  או  מצרבת  שסובלים  אלה  למען  אסקורבית. 
קיימות פורמולות של ויטמין C בצורה בסיסית, וכן כאלה 

שמתפרקות במעי ולא בקיבה.
10. ויטמין C מסיס במים ועודפים שלו נשטפים במערכת 
השתן. על מנת להבטיח כמות מספקת לאורך היום מומלץ 
להשתמש בפורמולה של שחרור מושהה המתפרקת באופן 

איטי בדם.
11. עישון סיגריות מגביר את ניצול הוויטמין בגוף. למעשה, 

!C כל סיגריה גורמת לאיבוד של 25 מ”ג ויטמין
12. ויטמין C רגיש ביותר ונהרס בחשיפה לאור וחום ובמגע 

עם מתכת וחמצן. כשאוכלים ירקות עדיף לחתוך לחתיכות 
גדולות כדי להקטין את שטח הפנים שחשוף למגע עם סכין 
החיתוך  לאחר  מיד  בשמן  תיבול  והחמצן.  האור  המתכת, 

מקטין את המגע עם החמצן ועוצר את ההתחמצנות. 
13. ויטמין C הוא למעשה חומר משמר טבעי ומנוצל לכך 
מיץ  מורחים  שאם  למשל,  הסיבה,  זו  המזון.  בתעשיית  גם 

לימון על אבוקדו הוא לא מתחמצן ומשחיר.
מערכת  בחיזוק  גם  ועוזר  אם  בחלב  עובר   C ויטמין   .14
החיסון של תינוקות. כשתינוק חולה או עומד לעבור חיסון 

כדאי לאם לקחת ויטמין כדי לעזור בהתמודדות הגוף.
פעילות  מעכב  כלומר  אנטיאוקסידנט,  הוא   C ויטמין   .15

רדיקלים חופשיים בתאים.
גויאבה,  הם  במזון   C לוויטמין  ביותר  הטובים  המקורות 
נבטים, שזיף, תות שדה, לימון, קיווי, פלפל אדום, פפאיה, 

אננס, ברוקולי, אפונה ירוקה, שעועית ירוקה ופירות הדר.

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

שלא  לכם  מאחלים  גם  ואנחנו  שמעתם,  לא  אולי 
וחצי  כשנה  כבר  פועל  באשלים  אבל  תצטרכו, 
המקום  את  משלימה.  לרפואה  מרכז  “לוטוס”,  מרכז 
מפעילים בני הזוג אסף ושיר ארבל - הוא אחראי על 
וגם  הלקוחות  קשרי  הניהול,  על  היא  הטיפולי,  הצד 

הפעלת צימר “לוטוס” הצמוד.
אסף  שנים”,  עשר  כבר  סינית  ברפואה  עוסק  “אני 
טיפלתי  השנים  כל  ובארה”ב.  בארץ  “למדתי  מספר, 
עברנו  שנים  כמה  לפני  הארץ.  במרכז  ולימדתי 
הבנתי  אבל  למרכז  נסעתי  עוד  בהתחלה  לאשלים. 
שזה חסר טעם ושאני צריך להשקיע בטיפול באזור. 
באזור  הנושא  את  לפתוח  חשובה,  מטרה  פה  יש 
הדרום, שקצת הולך אחורה לעומת המרכז מבחינת 
מגיע  פופולארי,  שבמרכז  מה  בתחום.  ההתעניינות 

לדרום קצת יותר מאוחר”.
בבתי  או  בבית  מטפל  היה  עוד  אסף  הדרך  בתחילת 

גם  עלה  המטופלים,  במספר  העלייה  עם  אבל  המטופלים, 
הרצון למצוא בסיס לפעילות. אסף ושיר לקחו את המרפאה 
הנטושה של אשלים, שיפצו אותה בכוחות עצמם ופתחו את 
“לוטוס”. המרכז פועל כקליניקה, בהבדל אחד משמעותי - 

לא מרפאה קונבנציונאלית אלא מרפאה לרפואה משלימה. 
מה המרכז מציע?

“טיפולים ברפואה סינית, טיפולי ספא, טיפולי מגע. בנוסף, 
מרפא,  צמחי  טבעיות,  לתרופות  מרקחת  בית  לנו  יש 
שמנים, פתרונות טבעיים למחלות נפוצות, חיזוק המערכת 
מרכיב  גם  אני  הביתי.  התרופות  לארון  דברים  החיסונית, 
גם אשמח  אני  פורמולות של צמחי מרפא. בעתיד  לאנשים 

להכניס עוד מטפלים מהאזור”.
יש ביקוש לטיפולים?

“זה משהו שהחדירה שלו לוקחת זמן. יש כאלה שמסתכלים 
יש  אותי,  ומכירים  עובר  שהזמן  ככל  אבל  כמותרות.  זה  על 
יותר פונים. אנשים מתחברים לתחום, בעיקר אנשים שניסו 
רפואה קונבנציונאלית וזה לא עזר להם. גם נתתי פה באזור 
תעריף מוזל, שמקביל למה שמשלמים על רפואה משלימה 
בבאר שבע, אם אתה מחשיב את בזבוז הזמן ועלות הנסיעות. 
אני נותן משהו שהוא שווה ערך מבחינת העלות, אבל שווה 
יחס  שעה,  עד  דקות   45 של  טיפול   - הערך  מבחינת  יותר 
יכול להשוות את  אישי. אני עבדתי בקופת חולים כך שאני 

את  רואים  המטופלים  גם  להשוות.  מה  ואין  הרמה, 
ההבדל. הניסיון עושה את ההבדל”. 

דיקור סיני במקום טיפולי פוריות

למי בעצם מתאימים הטיפולים?
מקרה,  בכל  דבר,  בכל  כמעט  נוגע  הזה  “התחום 
מבעיות אורטופדיות ועד חולי סרטן וטרשת נפוצה, 
בעיקר  עובד  אני  ברביבים  שלישי.  גיל  ועד  מילדים 
עם הגיל השלישי. התחום של הילדים לא נכנס חזק, 
אבל במדרשה אני אתן לזה דגש רציני, יש שם הרבה 

ילדים”.
ספר לי על מטופלים שהצלחת לעזור להם.

“היו לי שני זוגות עם קשיים בכניסה להריון. רופאים 
המליצו להם על טיפולי פוריות, אבל אני חסכתי להם 
את זה. באחד המקרים הזוג נכנס להריון אחרי שלושה 
שהגיעו  נשים  היו  חודשיים.  אחרי  השני  במקרה  שבועות, 
אליי בסוף הריון עם דרישה רפואית להגיע ללידה מלאכותית 
וזירוזי לידה, ועל ידי טיפול בדיקור הבאתי אותן למצב של 

לידה רגילה, עשיתי זירוז לידה טבעי שעבד בצורה יפה”. 
נשמע מרגש.

“כל אחד שאני עוזר, זה סיפוק מאוד גדול. יש הרבה תוצאות 
לא  אני  הצמצום.  בשיטת  לעבוד  הוא  שלי  המוטו  חיוביות. 
לתת  בעד  אני  ארוכות,  מאוד  טיפול  לסדרות  אנשים  מושך 
לאנשים את הטיפול שהם צריכים ואחר כך להיות כמו סוג 
לבדיקה  חודשים  בכמה  פעם  באים  הם  שלהם,  רופא  של 

ולראות שהם בסדר”.

את  למסד  חודשים  מספר  לפני  החליטה  וייטנאם  ממשלת 
בארץ.  שגרירות  פתחה  ואף  ישראל  מדינת  עם  הקשרים 
במשרדי  השגרירות  של  הפתיחה  טקס  נערך  כחודש  לפני 
השגרירות בתל אביב. במעמד זה הבטיח השגריר הנכנס, מר 
Dinh Xuan Luu, לנציגי רמת הנגב להגיע לביקור באזור, 
משתלמים  להכשרת  בפרויקט  מקרוב  להתרשם  מנת  על 
רק  השנה  בו  משתתפים  ואשר  הנגב,  ברמת  המתנהל 

משתלמים מוייטנאם.
הוא  הנגב.  ברמת  לביקור  השגריר  הגיע   15.11.09 בתאריך 
ההתפתחות  את  מקרוב  ובחן  רביבים  קיבוץ  במדגה  ביקר 

וגדל  )בנגסיוס(, שהובא מוייטנאם  של השפמנון הוייטנאמי 
לפני  עוד  השגריר  ידי  על  בעבר  שקודם  פרויקט  במדגה, 
הענף  את  מרחיב  רביבים  קיבוץ  אלה  בימים  לארץ.  הגעתו 
במהלך  מוייטנאם.  שהובא  השפמנון  על  להתבסס  ומתכנן 
הביקור, השגריר הביע את שביעות רצונו משיתוף הפעולה 
הכשרת  ובנושא  הדיג  בנושא  לוייטנאם  הנגב  רמת  בין 

המשתלמים המגיעים למועצה ללמוד חקלאות מתקדמת.

יענקלה מוסקוביץ
מנהל מו"פ רמת הנגב

C 15 עובדות שכדאי לדעת על ויטמין

רפואה שלמה
אם אתם מחפשים תחליף )או השלמה( לרופא המשפחה - מרכז “לוטוס” באשלים מזמין אתכם לדיקור סיני ואיזה שלוק של צמחי מרפא

בוקר טוב, וייטנאם 
שגריר וייטנאם ביקר החודש במועצה, והתרשם מאיתנו לטובה

בית הספר לבריאות /  חני טופר
שגריר וייטנאם במדגה קיבוץ רביבים
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אסף ארבל בזמן טיפול



            

שעת

כרמלה לחמן
קוסמטיקה – טיפול פנים דרמטולוגי
אפילציה – מומחית במחט חשמלית

טיפול באקנה – סדרת טיפולי פנים לאקנה.
פילינג עמוק – אינטנסיבי
שעווה – בכל חלקי הגוף

★
★
★
★
★

אפשרות לאפילציה ושעווה בקיבוץ רביבים

לקביעת תורים:

054-2401420
08-6562370

מתחם הרכבת )ליד אגד( צמוד למספרת פוני יניב 
ופלאפל אסולין מתחת לשלט של אולמי יהלום

הניוזלטר של רמת הנגב

מדריך: עזרא צחור

קורס צילום דיגיטאלי 
למתקדמים )9 מפגשים(

נושאי הקורס:
• הכרת המצלמה 
• שימושים באור
• שימוש בפלאש

• צילומי טבע וסביבה עירונית
• צילומי דמדומים ושקיעה

• הכרת תוכנת עיבוד תמונות
ימי א’ 17:00 – 18:30 במתנ”ס

תאריך פתיחה:  6.12.09
מחיר: 250 ₪ 

 הגעה באופן עצמי לפעילויות מחוץ למתנ”ס
הרשמה בפקס: -6564100 08

רוצים לדעת מה קורה ברמת הנגב?

 oshra@rng.org.il :למידע נוסף
08-6564123

www.rng.org.il

 newsletter-הירשמו עכשיו ל
שלנו, וקבלו פעם בחודש את כל 
החדשות המעניינות על האזור, 

ישר לתיבת הדוא”ל שלכם.
להרשמה, כנסו לאתר המועצה 

במסגרת הקורס יושם 
 דגש על צילומי חוץ 

)כולל בימי שישי בבוקר(




