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פרס  את  החודש  קיבלה  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
המועצה   .2009 לשנת  תקין  כספי  לניהול  הפנים  שר 
אזוריות שקיבלו את הפרס,  34 מועצות  היא אחת מ- 
שניתן בסך הכל ל- 80 מתוך 255 הרשויות המקומיות 

בישראל.
שמוליק ריפמן, ראש המועצה שמשמש גם כיו"ר מרכז 
כי  הפרס  הענקת  כי  בטקס  אמר  האזוריות,  המועצות 
הדבר אינו מקרי, וכי הניהול הנכון במועצות האזוריות 
הקיימת  הבחירות  שיטת  של  ישירה  תוצאה  הוא 
במועצות ואי מעורבות פוליטית-מפלגתית המאפשרת 
קרא  גם  ריפמן  ויעיל.  ענייני  בניהול  להתרכז 
והפנים  האוצר  לשרי 
השלטון  עם  יחד  ליזום 
שישים  תהליך  המקומי 
המשברי  לריטואל  קץ 
האיזון  מענקי  סביב 
שנה,  מדי  המקוצצים 
ראשי  את  המכשילים 
בניסיונם  הרשויות 
שירות  לתושבים  להעניק 

תקציבית  מסגרת  על  שמירה  לצד  מיטיבי 
מאוזנת. 

"הרשויות המקומיות נדרשות לאשר תקציבים 

עד לתאריך יעד מוגדר וברור, אך משרד הפנים מעכב את אישור התקציבים 
ובכך מקשה על הרשויות להתנהל באופן אחראי ותקין. נאה דורש אך נאה 

לא מקיים", אמר ריפמן.

בתאריך 12.04.2010 ביקר במועצה ראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד 
פערים  בפניו  הוצגו  הביקור  במהלך  סבירסקי.  עמיקם  מר  הביטחון, 
במרכיבי ביטחון בישובי המועצה בכלל ובפתחת ניצנה בפרט. כמו כן, נערך 
ניצנה, במוקדי הנזקים מהשיטפונות של שיא החורף. בביקור  סיור בנחל 
ומשרד  דרום  מג"ב  ישראל,  משטרת  העורף,  פיקוד  של  נציגים  השתתפו 

הפנים.
במספר  תקציבי  באיגום  למועצה  לסייע  הסכמה  הושגה  הביקור  בסיכום 

נושאים:
רכישת שני גנראטורים לישובי הפתחה.

רכישת 3 גרורי כיבוי.

רכישת גרור תאורה.
שיפוץ דרך הביטחון בין כמהין לקדש.

רכישת מכשירי קשר לכיתות הכוננות בישובי הפתחה.
מציאת פתרון למעבר בנחל רות.

רכישת מנעולי נשק לרתמים.
הקמת גדר ביטחון למדרשת בן גוריון.

רכישת מכשירי קשר לכיתת כוננות מועצתית.
)המועצה  חקלאיות  גניבה  בעיות  לטיפול  ניידת  תרמית  מצלמה  רכישת 

נבחרה כפיילוט לנושא זה(.
מוטי זנה, קב"ט המועצה

והפרס הולך ל...
המועצה האזורית קיבלה את פרס שר הפנים לניהול כספי תקין לשנת 2009. יש במה להתגאות!

משרד הביטחון דואג לנו
החודש ביקר במועצה נציג משרד הביטחון, שהבטיח לסייע למועצה וליישובים בשיפור הביטחון

שמוליק ריפמן ואליעזר בן סעיד גזבר המועצה

שמוליק ריפמן ואליעזר בן סעיד גזבר המועצה

דבר ראש המועצה: 

מראש  הוקרה  תעודת  חגיגי,  בטקס  קיבל  זפרני,  ציון 
המועצה על  תרומתו ומסירותו כעובד במועצה. 

הוקרה  תעודת  שנה  מדי  להעניק  נוהגת  המועצה 
לעובדיה המצטיינים, ולציין זאת בהתכנסות חגיגית של 

כל עובדי המועצה. 
ציון זפרני, מגלה חריצות, נועם הליכות ונכון לכל משימה 
מעריכים  כולנו  ובחיוך.  פנים  במאור  עליו  המוטלת 
ומוקירים את עבודת הנהגים המסיעים תלמידים מדי יום 
בנהיגה זהירה ובאחריות מרבית לשלומם של הנוסעים.  
ובזמנו  זהירה  נהיגה  זפרני, מקפיד על  ציון  חתן הפרס, 

"הפנוי" ממלא מטלות נוספות בנפש חפצה.
על כל אלה נתונה תודתינו והוקרתינו!

שאול לוי
מזכיר המועצה

בטקס חגיגי אשר 
התקיים במתנ"ס 

רמת הנגב, ביום ה' 
8.4.10

הוענקו מלגות 
• לתלמידים 

ותושבים במועצה 
בתחומי המוסיקה, 

המחול והספורט.
• מלגות 

לסטודנטים 
• מלגות לעידוד 

היצירה ברמת הנגב.
המועצה רואה חשיבות רבה בעידוד וטיפוח מצויינות  בתחומים 

מגוונים, וסיוע כספי לסטודנטים אשר מקדישים מזמנם גם לתרומה 
לקהילה.

 לכל תחום, יש ועדה ציבורית המעבירה המלצותיה להענקת המלגות. 
הועדות עושות עבודתן בהתנדבות ובמסירות ועל כך נתונה תודתנו 

מקרב לב.
ראש המועצה, שמואל ריפמן, הודיע בדברי ברכתו כי בכוונתו לגייס 

תרומות נוספות להגדלת קרנות המלגות, וזאת כדי לאפשר ליותר 
תושבים לקבל סיוע ועידוד בתחומי הצטיינותם.

ברכות למקבלי המלגות ופרסי היצירה לשנת תש"ע.

שאול לוי
מזכיר המועצה

עובד מצטיין 
ברמת הנגב

חלוקת מלגות ברמת 
הנגב - שנת תש"ע

ציון זפרני מקבל את אות ההוקרה

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

הימים שבין פסח ליום העצמאות הם הימים 
הנוראים באמת בעיניי, משולש שקודקודיו 
הם פסח, יום השואה ויום העצמאות, העוקב 
את יום הזיכרון. ימים אלה מעלים הרהורים 
רבים על הקשר בין חירות לריבונות מדינית. 
מהי המשמעות של להיות בני חורין, ולקבל 
על עצמנו את האחריות והמחויבות לכללי 
אחריות  וקבלת  לחוק  ולציות  התנהגות 
וכקהילה  כיחידים  אדם,  בני  של  למעשים 

המקבלת אחריות?
האמיתית  התשובה  היא  המדינה  הכרזת 
השואה  של  החושך  לימי  והמשמעותית 
הגדרה  היהודי.  העם  על  שהתרחשה 
להמשך  חיוניות  מדינית  וריבונות  לאומית 
קיומו של העם היהודי כעם במדינתו. בכך 
מה  כי  וחוזר  טוען  גם  אני  ספק.  כל  לי  אין 
שעשתה מדינת ישראל ב- 62 שנות קיומה, 
לא עשתה שום מדינה בעולם. נדמה לי כי 
האפל  הצד  על  התקשורת  דיווחי  בלהט 
של המציאות בישראל של 2010, עובדה זו 
נשכחת ונדחקת לפינה. ואני אומר כי ראוי 
שנזכיר לעצמנו בהרבה גאווה את העשייה, 
את בניין הארץ, את הישגי החקלאות, המדע, 
התרבות  הישגי  וגם  והרפואה,  הטכנולוגיה 

והחינוך - ויש כאלה הרבה.
בחלקת  לנו,  גם  הפרט:  אל  הכלל  ומן 
לגאווה  מקום  יש  הנגב,  רמת  של  הארץ 
ועל  האחרונים  בעשורים  שנעשה  מה  על 
זה  המועצה.  נמצאת  בה  הפיתוח  תנופת 
לא מכבר חנכנו את "שנטי במדבר", ובעוד 
מספר חודשים נחנוך את "רוח מדבר", שני 
פרויקטים חברתיים מן המעלה הראשונה. 
בתהליכי  נמצאים  המועצה  מיישובי  חלק 
מספר  גדל  לשנה  משנה  ואכן  הרחבה, 

התושבים ברמת הנגב - כן ירבו.
בימים אלה הולך ונבנה בית ספר יסודי צין 
במדרשת בן גוריון, שעם פתיחתו בתחילת 
לימודים  סביבת  יאפשר  הלימודים  שנת 
חדשנית ותומכת. אנו משלימים בימים אלה 
את הטיפול בנזקי השיטפונות באזור פיתחת 
ניצנה - כביש מחבר בין קדש לכמהין ייסלל 
ייבנה על פי  וגם הגשר שהתמוטט  בקרוב, 
החלטת הממשלה בעלות של כ- 30 מיליון 
שקלים. אנו גם עוקבים אחר פרויקט הקמת 

הגדר בגבול מצרים )"שעון החול"(.
יש קצת מקום לדאגה מהתקדמות הקמת 
הנגב.  בצומת  צה"ל  של  ההדרכה  קריית 
אנחנו לא מרוצים מדחיות חוזרות ונשנות 
של הוצאת המכרז ותחילת עבודות ההקמה. 
בשורות  להביא  נוכל  כי  מקווה  מאוד  אני 

טובות יותר בעוד מספר חודשים.

שמואל ריפמן

מקבלי המלגות ופרסי היצירה'
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של מתנ"ס  והרוק  הג'אז  בגדול. הרכבי  והפעם  זאת,  עשו  שוב  הם 
רמת הנגב הופיעו בפני נשיא המדינה, שמעון פרס, וצוות עובדיו. 
חופשת  במהלך  בשבטה  נערכה  הלב  ושובת  המקצועית  ההופעה 

הפסח, בהנחיית דודי יצחקי.
ההרכב הוותיק מבין השניים, הרכב הג'אז Jazzert, הוציא לאחרונה 

אלבום שנקרא:
 Jazz  From The Desert. ההרכב הוא למעשה פרויקט מתמשך בו 
שותפים המוסיקאים הצעירים במהלך לימודיהם באולפן המוסיקה 
של רמת הנגב. עם סיום הלימודים, ממשיך חלקם לפרק השירות 
האזרחי והצבאי ולהמשך הקריירה המוסיקלית העצמאית שלהם, 
מצטרפים  האולפן  תלמידי  מבין  חדשים  צעירים  מוסיקאים  בעוד 
להרכב. היחידה הקבועה בהרכב היא המדריך והמנחה, דודי יצחקי, 

מוסיקאי מקצועי ומורה באלר"ן.
את התקליטור ניתן לרכוש דרך המתנ"ס, בטלפון 6564162. מחיר 

התקליטור 25 ש"ח.

חג הפסח היה בהחלט חג לתיירות המקומית. כ- 
50 אלף איש מילאו את אתרי רמת הנגב השונים. 
ולאורך  עצמם  באתרים  רק  לא  נראו  העומסים 
מים  גב  כל   - השטח  בעומק  גם  אלא  הכבישים, 
הורגש  בה  בשבת,  תיירות.  למוקד  הפך  במדבר 
מטיילים  של  שיא  מספרי  נרשמו  חום,  עומס 
באתרי המים עין עבדת, עין עקב ואחרים. גם אתרי 
הלינה דיווחו על תפוסה מלאה, וכל חדר שהתפנה 
התמלא מיד ע"י מטיילים מזדמנים. בחניוני הלילה 

ובלימנים לאורך הכבישים נצפו ג'יפים רבים.

מטיילים רבים התלוננו על מחסור בולט במקומות 
באתרי  לילדים  בפעילות  מיעוט  ועל  הסעדה 

התיירות במהלך החג.
תמשיך  התיירות,  מחלקת  באמצעות  המועצה, 
תחנות  בעזרת  החגים  בתקופת  בתיירות  לתמוך 
מידע, שילוט וחומר פרסומי נלווה. את האירועים 
הקיץ  לתקופת  נדחה  המשמעותיים  התיירותיים 

ולעונות החלשות מבחינה תיירותית.
רז ארבל
מנהל מח' תיירות

השנה, כחלק מהתכנית השנתית של מדור ילדים ונוער במתנ"ס, 
ומה  תרבות  נהיגה,  בנושא   16-18 לגילאי  חינוכית  תכנית  בנינו 
למטה  המתנ"ס  בין  פעולה  שיתוף  פרי  היא  התכנית  שביניהם. 
הבטיחות במועצה האזורית והיא כללה מספר מפגשים וסדנאות. 

בחופש פסח ערכנו סדנא לתלמידי י"ב שכבר קיבלו רישיון נהיגה. 
הסדנא נקראה "נהיגה לחיים", ומטרתה ללמד את הנהגים החדשים 
את כל הדברים שנהג צריך לדעת, אבל לא נלמדים במסגרת לימודי 
הנהיגה הקונבנציונאליים - בלימת חירום, ירידה לשוליים, נסיעה 

בעקומות חדות, זמן תגובה ומרחק עצירה.
תגובות  קיבלתי  לא  ומעולם  אזורי,  נוער  רכז  שנים  שש  כבר  אני 
בעוצמה ובכמות כמו שזרמו לתיבת הדוא"ל שלי לאחר סדנא זו: 
נער אחד כתב "עכשיו אני יודע שאני לא יודע לנהוג", נערה אחרת 
כתבה: "לאחר בלימת החירום פרצתי בבכי, מזל שזה היה במגרש 

חנייה ולא בכביש הפתוח".
כנראה שהסדנא הייתה באמת איכותית ובאה בזמן ובמקום הנכון. 

כולנו תקווה שבנינו לא יצטרכו לממש את מרבית הדברים שלמדו 
בסדנא, וינהגו בבטחה ממקום למקום.

ברצוני להודות ליאיר ארליך, קצין הבטיחות במועצה, שדוחף כל 
הזמן פרויקטים חדשים בתחום הנהיגה והבטיחות.

אייל מור יוסף, רכז נוער אזורי

פסח מדהים לתיירות 
עשרות אלפי תיירים מילאו את האתרים השונים ברמת הנגב. נותר רק 

לקוות שעד החג הבא יהיה להם איפה לאכול

נוהגים בזהירות 
תלמידי י"ב עברו בפסח סדנא לנהיגה במצבי 
סיכון. התגובות היו מצוינות - ורק נקווה שהם 

לא יצטרכו להשתמש במה שלמדו

הרכב הג'אז עם הנשיא

חוג האזנה
ימי ראשון, 20:30, בקיבוץ שדה בוקר

• 25.4.2010 הרצאה: המלחינים שאחרי בטהובן 
בראי יצירתו - הרביעייה אופוס 95, הסימפוניה 

השביעית, שוברט ומנדלסון. 
• הטיש הגדול חוזר 

29.4, 21:00, "האסם" במשאבי-שדה

תחזית תרבות: אפריל - 2010
כרטיס: 20 ש"ח, לרכישה באתר המועצה

• שישי ציוני - גיבורים ונשכחים בהיסטוריה של 
השואה.

30.4, 9:30-12:30, המכון למורשת בן-גוריון
מרצים: ד"ר טוביה פרילינג ושהרה בלאו

תתקיים בתאריך 27.06.2010, 
יום א', בשעה 17:00.
אנא שריינו מועד זה.

פרטים נוספים בהמשך...

לתושבי רמת הנגב  
ולציבור המבקרים והמטיילים באזורנו,

המלחמה בתאונות דרכים היא נושא חשוב לנו ולכן, בן 
היתר, אנו מקיימים סיורים בכבישים הנמצאים בתחום 

המועצה, במטרה להבחין מבעוד מועד, במפגעים 
העלולים להפריע לתנועה בטוחה.

אנו מבקשים את עזרתכם בדיווח מידי, על כל גמל, או 
בעל-חיים אחר, שבו הנכם מבחינים בזמן נסיעתכם.
עווד, סייר המועצה, עומד לשרותכם ויגיע לאזור, 

שעליו תדווחו, בהקדם האפשרי.

תודה על שיתוף הפעולה !
שאול לוי - מזכיר המועצה
מוטי זנה - קב"ט המועצה

כדורסל, שחיה, טניס, טניס 
שולחן, תריאטלון, כדורגל

גמלים משוטטים ... 
נא לדווח  לעווד בטלפון :  050-2100778

מסיבת סיום חוגי ספורט

בלוז לנשיא
נשיא המדינה זכה לשמוע בפסח את הרכבי הג'אז 

והרוק של המתנ"ס. האם מדובר במעריץ חדש?

כ- 50 אלף איש 
מילאו את אתרי רמת 
הנגב השונים

טוב שמדובר בקונוסים ולא בהולכי רגל
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"אני זוכרת את הספר הראשון שקראתי בכתה א', בקושי אך 
לשלושה  הגעתי  אח"כ  ארנב.  על  סיפור  היה  זה  לוותר.  בלי 
ספרים ביום. הספרים לקחו אותי למקומות רחוקים וקרובים 

והרחיבו את עולמי ואת הלב, העניקו לי סובלנות ואנושיות". 
הספר  "ימי  של  והמנהלת  היוזמת  שחף,  אילנה  מספרת  כך 
בכל   ,11-15.5 ב-  השביעית,  בפעם  השנה  שיתקיים  בנגב", 
שירה  "ימי  של  בהמשך  למעשה  מדובר  הנגב.  רמת  רחבי 
בראשית  שנה  מדי  שמתקיים  שנתי  משוררים  כנס  במדבר", 
החורף, וכבר רכש לו מוניטין ברחבי הארץ. הפסטיבל האחרון 
תרבות,  וחוקרי  סופרים  משוררים,  יוצרים,  כמאה  אליו  משך 
ורוני סומק  גורי  יהושע, חיים  - כמו עמוס עוז, א.ב.  שחלקם 
אילנה,  הבאים.  שירה  בימי  השתתפותם  את  הבטיחו  כבר   -
שהיא היוזמת והמנהלת האמנותית של "ימי שירה", יזמה את 
"ימי הספר" בצוותא עם מירון נומיס ומרים שילוני, ובתמיכת 

המתנ"ס של רמת נגב.
האם לא די באירוע ספרותי גדול אחד באזור?

היא  עוד.  של  טעם  משאירה  במדבר'  'שירה  חוויית  "דווקא 
התרבות  בהעמקת  יוצרים,  עם  בדיאלוג  הצורך  את  מחזקת 
בין  המרחק  ובצמצום  הארץ  מרחבי  אורחים  בהבאת  בנגב, 

מרכז לפריפריה".
ומה למעשה ההבדל בין השניים?

"ימי שירה כבר איבדו את האינטימיות שלהם והפכו לנחלת כל 
עם ישראל שבא לנגב בהמוניו. התושבים המקומיים הרגישו 
'הביאי  וביקשו:  אליי  פנו  נגב  מרמת  שלי  חברים  מתוסכלים. 
תושבי  בשביל  רק  אינטימי  למפגש  לסדנה,  יוצרים  מספר 
האזור, שהרי איננו מפונקים באפשרויות תרבות כמו בתל אביב 
למשל'. לכן מדובר באירוע עם פחות יוצרים, יותר אינטימיות 

והכוונה לקהל של הנגב. כמו כן, יהיה דגש על פרוזה".

לצאת מהקופסה

ספרים  הקראות  כמה  מאשר  יותר  יש  בנגב"  הספר  ב"ימי 
מעונבות. השנה, למשל, יוקם "מדף הספרים של הנגב", שילוב 
כל  המדרשה.  בספריית  ותערוכה  וירטואלי  ספרים  מדף  בין 
מי שיכתוב ביקורת קצרה על הספר האהוב עליו, יקבל שי - 

תלושי ספרים.

מה הם האירועים שריגשו במיוחד את הקהל ואותך בעבר?
"ב- 2005 ערכנו הוקרה מיוחדת לסופר עמוס קינן ז"ל, שהיה 
אני  'מה,  והגיב:  התרגש  והוא  מיצירותיו  קראנו  חולה.  כבר 
באמת כתבתי את כל זה?' האם זה היה ההומור או המחלה? 
תגובותיו השנונות הזכירו את האיש עתיר הכישרונות מהעבר, 

השקט והרזון בישרו הוויה חדשה, גלגול חדש שגרם לנו לעצב 
וחמלה. הכנו לו ארוחת ערב מול הנוף המרהיב של חוד עקב, 
שממנו התקשה להיפרד, והוא התעניין בחברים מן העבר כמו 

דוד בן גוריון".
מהו האירוע המרכזי השנה? 

"השנה נארח את הסופר יורם קניוק. הכרתי אותו כמנחה של 
סדנת כתיבה באוניברסיטת חיפה, ואח"כ עבדנו ביחד במעריב 
של תל אביב והסביבה. קניוק, שרבים מסיפוריו הופקו לסרטי 
קולנוע )'חימו מלך ירושלים', 'סוס עץ', 'אדם בן כלב', ועכשיו 
סדרתי,  ישראל  פרס  ומסורב  'נבלות'(,  הטלוויזיה  סדרת  גם 
ישיק אצלנו ספר חדש בשם 'תש"ח' ויחגוג את הגיעו לגבורות 
בחודש מאי. יתלווה אליו הסופר הצעיר יובל בן עמי, גם הוא 
אורח קבוע במחוזותינו. באירוע המשותף שלהם יוקרן סרטה 
המוסיקה  התנ"ך,  על  מונולוג',   - קניוק  'יורם  גונה  דינה  של 
וקרב סן-סימון. הרכב הג'אז של רמת נגב בהנחיית דודי יצחק 

ינגן לכבוד צ'רלי פרקר ז"ל, אמן הג'אז וחברו של יורם קניוק".
יש ביטוי גם ליוצרים מקומיים?

באירוע  בנגב'.  לשירה  קשב  ידידי  'חוג  את  מקימים  "אנחנו 
נטע  ישראל  ביניהם  משירתם,  יקראו  הנגב  יוצרי  ההקמה 
מבארי, תלמה דינשטיין מבאר שבע, ורביב גדיש ודניאל סנד 

מרביבים".
תתקיימנה  שנה  כבכל   - מקופחים  לא  והנוער  הילדים  גם 
יצירה בהשראת ספרים ביישובי רמת הנגב השונים,  סדנאות 
על  דורון  ערן  עם  חגיגית  סיפור  שעת  תהיה  בבוקר  ובשבת 
ספרים  יריד  הצגה,  גם  יהיו  זאת  מלבד  במדבר".  "טיול  ספרו 

גדול, פעילות עם אמניות ועוד.
מול כל ההיצע, מה ההמלצה האישית שלך?

"הפעם כדאי דווקא לצאת קצת מהקופסה ולהשתתף בכמה 
'אהבת מדבר ממבט שני'.  אנו קוראים להם  סיורים קצרים. 
דוד  שלו,  מאיר  של  ושירים  ספרים  בעקבות  באזור  נטייל 
גרוסמן, חיים גורי ורוני סומק, מכתבי חגי אבריאל, יומנו של 

אבן ארי, שירים לרועה משדה בוקר שנרצחה ועוד". 

לברוח מפייסבוק

שנה אחרי שנה, ולמעשה כבר פעמיים בשנה, אילנה מוציאה 
תמיכה  מעט  עם  הללו,  האטרקטיביים  הכנסים  את  לפועל 
ממסדית )אם בכלל( וללא תמורה כספית. "כל השעות האלה 
שרכשתי  אלטרואיסטים  ערכים  של  תוצר  הן  בהתנדבות, 
מהם  אחד  כל  ואמי,  אבי  סבתי,  וממשפחתי.  הקריאה  מן 
ימים  במשך  כלשהו  התנדבות  בתחום  לעבודתו  מחוץ  פעל 

ושעות".

לסיום, מה את רוצה להגיד לקהל הפוטנציאלי?
להפשיר  להתחדש,  אפשר  הקיץ  ראשית  של  זו  "בעונה 
מחסומים, לצאת מן המגירות ולהכיר ספרים וסופרים חדשים 
לגעת  מפייסבוק,  מהמחשב,  מהרייטינג,  לברוח  ישנים,  או 
 - הנגב  אנשי  לצעירים.  הספר  אהבת  את  להעביר  בספרים, 
בואו לפרגן, להשתתף, להצדיע לסופרים ויצירותיהם, לשאוב 
שנפתחת  הספרים  בחנות  מוזלים  ספרים  לרכוש  השראה, 
לאילת.  שבע  באר  בין  שקיימת  היחידה  בשנה,  פעם  אצלנו 

בכמה מעט אפשר לקנות את כל טוב העולם?!"

ספר
במדבר
פסטיבל הספרות "ימי הספר בנגב" עומד 

להתקיים החודש בפעם השביעית. עם 
שלל סופרים מרמת הנגב ומכל הארץ 

ומפגשים לגדולים ולקטנים - מדובר 
באירוע ייחודי שחבל לפספס • מעוז דגני

"הספרים לקחו אותי למקומות רחוקים וקרובים והרחיבו את עולמי ואת הלב"

אילנה שחף עם תלמידים בספריית התיכון הסביבתי

"חברים שלי מרמת נגב 
פנו אליי וביקשו: 'הביאי 
מספר יוצרים לסדנה, 
למפגש אינטימי רק 
בשביל תושבי האזור'"

חולמים ומגשימים

צילומים: וולפגנג מוצפי-הלר
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החול יספוג את הכאב
יפרק אותו לרוח

להתפזר בין ההרים.
כאן תיוותר הדממה

עומדת גאה
בממלכת השקט

המכנסת נזירים בשלוותם
שנפלטו מפני הקור

ורק יריעות צמר העיזים
ידעו לספר

מנוחת האדם במדבר.

לפסטיבל  שהגיעו  והמוסיקה  המחול  חובבי 
להפתעה  זכו  אדמה,  בהאנגר  אדמה"  "פסח 
בין מופע טרום הבכורה של להקת  מיוחדת. 
ההופעות  האומן,  סדנאות  המארחת,  המחול 
הג'אמים  ופאנקנשטיין,  זהר  עלמה  של 
הפתוחים והמסיבות - הופיעה להקה צעירה 
וייחודית, להקת הברייקדאנס של רמת הנגב. 
הלהקה, בה חברים חמישה רקדנים צעירים, 
וזכתה  יצירתה,  פרי  מיוחד  מופע  הרימה 

לתשואות.
במתנ"ס  שנים  מספר  כבר  פועלת  הלהקה 
דוד,  שי  המדריך  של  בניצוחו  הנגב,  רמת 
הזו  הקבוצה  עם  הולך  "אני  מיתר.  תושב 
כבר מספר שנים", מספר שי. "בשנה שעברה 
באילת  הארץ  באליפות  השתתפה  הקבוצה 
וזכתה במקום הראשון לקבוצת הגיל שלה". 
צעיר  רקדן  כשהיה   - לשי  זרות  לא  הזכיות 
ייצג  זכה באליפות הארץ בברייקדאנס,  הוא 
ושם  באנגליה  העולם  באליפות  ישראל  את 
הייתי  כי  יתרון  לי  "היה   - זכה במקום השני 
ווירטואוזי",  גמיש  הייתי  במקור,  בלט  רקדן 
חוגי  מרכז  הוא  כיום  להסביר.  מנסה  הוא 
שתי  כולל  הדרום,  אזור  בכל  ברייקדאנס 

קבוצות ברמת הנגב. 

דבקה, פלמנקו ואקרובטיקה

"יוצרים  במסגרת  התקיים  החגיגי  המופע 
שמטרתו  יוקרתי  פרויקט  בנגב",  חלומות 
קידום המצוינות בתרבות ובאמנות. את תחום 
הכוריאוגרפים  מנהלים  בפרויקט  המחול 
המצליחים ניר בן גל ועידו תדמור. לפרויקט 
נבחרו מספר קבוצות של בני נוער העוסקות 
ניגשנו  השנה  "בתחילת  ובמוזיקה.  במחול 
שם  "הצגנו  שי.  מסביר  לפרויקט",  לבחינות 
את המופע שאיתו זכינו באליפות הארץ, וכך 

התקבלנו". 
נעמה  הקבוצה  את  ליוותה  השנה  במהלך 
שריכזה  מאשלים,  סטודנטית  חיימוב, 
מפעילת  מיראז',  קרן  מטעם  הקבוצה  את 
תלמידים  של  בקבוצה  "מדובר  הפרויקט. 
מספרת.  היא  ורציניים",  משקיעים  מאוד 
הקבוצה  את  הפגשנו  הפרויקט  "במסגרת 
שונים  מתחומים  מורים  עם  בחודש  פעמיים 
למדו  הם  אותם.  לפתח  במטרה  מחול,  של 
גוף,  תיפוף  דבקה,  אווירית,  אקרובטיקה 
שמחוץ  דברים   - מודרני  מחול  פלמנקו, 
גדול  היצע  אין  לצערנו  לברייקדאנס. 
מבחוץ.  מורים  להם  הבאנו  אז  בפריפריה, 
איתם  עבדה  אדמה  מהאנגר  הרדה  מיכל 
חדשים  דברים  אותם  לימדה  קבוע,  באופן 
וביקשה מהם לשלב את זה בריקודים האלה. 
חוץ מהשיעורים, הם גם יצאו להופעות מחול, 

בשביל להרחיב אופקים".
רחבה,  מאוד  העשרה  בפרויקט  קיבלו  "הם 
לא רק ברייקדאנס", מוסיף שי. "זה תרם להם 
להם  נתן  חדשים,  אופקים  להם  פתח  מאוד, 
פרספקטיבה על סוגים שונים של מחול. ואת 

כל זה הם שילבו בתוך המופע שלהם".

אביה פרלמוטר, בת 15 ממדרשת שדה בוקר, 
אחת מהרקדניות בקבוצה, מספרת על תחילת 
הדרך: "בעבר רקדתי ג'אז והתעמלות קרקע. 
ואז לפני שנתיים נפתחה קבוצת הברייקדאנס 

וזה נראה לי מעניין אז הצטרפתי".
ומי עושה לכם את הכוריאוגרפיה?

הריקודים  כל  את  ממציאים  בעצם  "אנחנו 
שלנו, מתוך הדברים שלמדנו".

עם אביה חברים בקבוצה גם תומר רם, עילי 
כהן, יובל שמואלי ואביתר שועלי. בסוף השנה 
הלהקה תופיע באירוע סיום חגיגי ברביבים. 

אל תפספסו!

ומוסיקאים צעירים עם מורים מכל הארץפרויקט "יוצרים חלומות בנגב", שמפגיש רקדנים בפסח בהאנגר אדמה. ההופעה הייתה במסגרת להקת הברייקדאנס של מתנ"ס רמת הנגב הופיעה 

אנשי המדבר
אלעד ארנון

חולמים ומגשימים

הלהקה מתאמנת להופעה החגיגית
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חינוך
כבר 20 שנה אני בתחום החינוך. בעבר לימדתי תנ"ך וספרות 
בו  מקום  חיפשתי  הקיבוץ,  את  כשעזבתי  שובל.  בקיבוץ 
אוכל לגור ולעבוד כמורה, ובמקרה הגעתי לכאן. מאז, כבר 
של  החינוכי  החזון  הסביבתי.  בתיכון  מלמד  אני  שנה,   15
בית הספר מאוד התאים לי. אפשר לומר שהתחברתי לרוח 
השנים  בשלוש  עליה.  השפעתי  רבה  ובמידה  הספר,  בית 
לי  הייתה  שכבר  אחרי  התיכון,  את  מנהל  אני  האחרונות 
קדנציה אחת בעבר כמנהל. בנוסף גם הקמתי וניהלתי את 

המכינה הקדם צבאית במדרשה. 
 

סביבה
בכל מה שקשור ליחס לסביבה, בית הספר מאוד הקדים את 
זמנו. הוא קם לפני כמעט 35 שנה, בתקופה שבה המושג 
"חינוך סביבתי" לא היה קיים בארץ וגם לא בעולם. הצוות 
האתגר  האחרונות,  בשנים  דרך.  פורץ  היה  אותו  שהקים 
שלנו הוא להמציא את הדברים מחדש, כי יש הרבה חינוך 
סביבתי בארץ ובעולם. בית הספר השתנה בתפיסת המושג 
שאנחנו  מה  פיסית,  בתפיסה  מדובר  היה  פעם  "סביבה". 

נחלים,  הארץ,  כדור  מדעי   - החשוף"  "הסלע  קוראים 
מדבריות, אדמה, מזג אוויר. והיום, עם ההשתנות של המושג 
"סביבה" בעולם, יש דגש על מרחב אנושי, על החברה שחיה 

במרחב הזה, על הפערים החברתיים.

זיקה
מהאזור,  לא  שרובם  הבוגרים,  את  מכוון  הספר  בית 
להתיישב בנגב. התכנית החינוכית מכוונת ליצור זיקה, לא 
רק היכרות, עם האזור. יש לנו תכנית מיוחדת לכיתה ט' - 
פעם בשבועיים יום של הכרת הסביבה ומפגש עם אנשים 
היכרות  ליצור  מכוונות  הלימודיות  הסדנאות  גם  באזור. 
טובה יותר עם הנגב ועם האתגרים השונים שהנגב מתמודד 
איתם. בכיתה י"א יש סדנה שנקראת "אדם בנגב - סיכוי מול 
סיכון", בה התלמידים לומדים להכיר יותר טוב את ההיבטים 

העמוקים יותר של הנגב.

לימודים
כיום יש יותר דגש על לימודים מאשר פעם. כיוון שזה בית 
פנימייתי, המרחב החברתי משולב במרחב הלימודי.  ספר 
הסביבתי.  לחינוך  היא  גם  שקשורה  הוליסטית  ראיה  זו 
בעבר, הדגש על הלימודים היה יותר קטן. צוות בית הספר 
קיבל החלטה מודעת לפני כמה שנים להעלות את הרמה 
האקדמית של בית הספר. היום לתלמידים יש רצון להשיג 

בגרויות יותר טובות וללמוד יותר ברצינות. 

להתפתח
יש לי ארבעה ילדים, בני 14 עד 24. הגדולים הם בוגרי בית 
בת 18 שלומדת  לי  ויש  הבאה,  יעלה בשנה  הקטן  הספר, 
בפנימייה בירושלים. באופן אישי, אני חושב שפנימייה טובה 
היא מקום טוב להתפתח ולגדול בו. זה היה טוב בשבילה 
מתאימים  יותר  האקדמיים  הדגשים  שבו  במקום  ללמוד 
למה שהיא מחפשת. מאוד חשוב בעיניי שכל אחד יעשה 
בחירה מתאימה לגביו, ולא בהכרח ילמד מה שהכי קרוב 
אליו הביתה. זה רלבנטי גם לילדים בני 15, הם לא צעירים 

מדי בשביל לבחור.

קהילה
כי  הספר,  בית  את  ולנהל  פה  לגור  לי  פשוט  לא  מאוד 
הספר,  בבית  הילדים  של  ההורים  הם  שלי  השכנים 
המדרשה  של  הקהילה  קונפליקטים.  הרבה  יוצר  וזה 
בשנים  השתנתה  מאוד  והיא  מורכבת,  קהילה  היא 
יש כאלה שזוכרים את המקום מהתקופה  האחרונות. 
שזה היה יישוב מאוד קטן, כולם הכירו את כולם ועשו 
גדול  יישוב  דווקא  שרוצים  כאלה  ויש  ביחד.  דברים 
יותר  הקהילתיים  הקשרים  שבו  משפחות,  הרבה  עם 
אם  הקהילה,  חיי  לגבי  הסכמות  אין  כיום  אז  רופפים. 
זה חגים, טקסים, שיתוף פעולה בחינוך הילדים. בתוך 
שותפים  המדרשה  וילדי  התיכון,  הספר  בית  קיים  זה, 
לכל הפעילות החינוכית של בית הספר. וגם עם זה יש 
הרבה קושי, כי לא כולם רוצים חינוך סביבתי לילדים 

שלהם או את העלויות שכרוכות בזה. 

גרוע
אני חושב שזה רעיון גרוע להקים בית ספר תיכון אזורי 
במועצה. הדבר היחיד שיקרה זה שהוא יחסל את בית 
הספר הסביבתי. במאה אחוז מהמקומות שבהם הייתה 
פנימייה ונפתח בית ספר אזורי, הפנימייה נסגרה. כיום 
יש סידור נפלא, שבו כל תלמיד לומד איפה שהוא רוצה 
- הבשור, אשל הנשיא או כאן. אם יהיה פה בית ספר 
נצטרך להכריח את התלמידים ללמוד באזורי.  אזורי, 
וכך לתלמידים לא תהיה בחירה. זה יהיה סידור שכולם 

יפסידו ממנו.

כח
לדעתי זה בית הספר הכי טוב בארץ. אין עוד בית ספר 
שהוא גם קטן, ומאפשר כל כך הרבה פעילות אקדמית 
בנוער  מדובר  התלמידים.  כל  זה  על  יעידו  וחברתית. 
ספר  בית  הוא  הסוד  פה.  להיות  מאושר  פשוט  שהוא 
התלמידים   - ובחירה  ייחודית,  חינוכית  מסורת  קטן, 
מהרצון  בטבע  חזק  יותר  כח  אין  כאן.  להיות  בוחרים 
הזה  הכוח  ואת  כאן.  להיות  בוקר  שדה  תלמיד  של 

אפשר למנף לפעילות שאין בשום מקום אחר.

אדם,  מקום

גונן רייכר, שדה בוקר

"לדעתי זה בית הספר הכי טוב בארץ"

"מאוד לא פשוט לי לגור פה ולנהל את בית הספר, כי 
השכנים שלי הם ההורים של הילדים בבית הספר"
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קצרים,  לבגדים  זמן   - וחומו  הדרו  במלוא  מתקרב  הקיץ 
בגדי ים וזמן לחיטוב. לעזרם של המעוניינים בדיאטה, בא 
השינוי בתיאבון המאפיין את הקיץ. בחורף הגוף משתוקק 
אך  השוקולד(,  הוא  בהם  )שהבולט  ופחמימות  לשומנים 
לעיכול.  ומהיר  מים  רווי  קליל,  למזון  נמשך  הגוף  בקיץ 
פירות הם המענה האולטימטיבי לדרישה זו. למזלנו הטבע 

החכם דואג לנו לשפע ולמבחר פירות בעונה הנכונה.
אך על פירות לבדם לא יחיה האדם המודרני. בשל העובדה 
שלא תמיד מתחשק לבשל ולהכין ארוחות מורכבות וחמות, 
הנטייה בקיץ היא לאכול יותר כריכים. מה ניתן לאכול מבלי 
כך  המזון,  אבות  כל  של  ובאספקה  חלבוני  במגוון  לפגוע 

שנספק לגוף את האנרגיה הדרושה לו?
לא  כדי  חלב,  ממאכלי  להימנע  היא  ההמלצה  בחורף  אם 
השבועות  חג  הנשימה,  דרכי  ומחלות  ליחה  עודף  לייצר 
מסמן את פתחה של העונה בה צריכת מוצרי חלב מרווה 

את הגוף והנפש. הם צוננים, רוויים נוזלים וקלים לעיכול. 
מומלץ  חלב,  ממוצרי  להימנע  רפואית  סיבה  שאין  למי 

לאכול יוגורט מחלב עיזים, לבנה ומוצרי "ביו" למיניהם.
יכולה להיות מורכבת מסלטים על  ארוחה משביעה וקלה 
בסיס דגנים. קחו בורגול, אורז או כל פסטה באחת מהצורות 
בצל  קצוצים,  תבלין  עלי  שום,  זית,  בשמן  תבלו  הקצרות, 
אפונה,  ירוקה,  שעועית  הוסיפו  ועגבניות,  זעתר  קצוץ, 
וקיבלתם ארוחה  או כל קטניה בה חפצה נפשכם,  עדשים 
חלבונית מלאה וטעימה. ניתן להוסיף ירקות כמו אבוקדו, 

מלפפון, נבטים או בקיצור כל סלט ירקות.
לארוחת פסטה קיצית, הקפיצו בשמן סומסום כרוב, בצל 
ירוקה,  שעועית  ברוקולי,  אגוזים,  נבטים,  ירוק,  או  לבן 
עם נודלס מבושל או כל פסטה אחרת. תבלו בשום, רוטב 
מזינה  ארוחה  וקיבלתם   - בוטנים  חמאת  וכף  טבעי  סויה 

ומשובחת.

המרענן הרשמי של הקיץ - מרק קר. הדוגמאות המוכרות 
עגבניות  )מרק  גספצ'ו  ביוגורט,  ושמיר  מלפפונים  מרק  הן 

קר( או מרק חצילים ביוגורט ושום.
או  פירות  מילקשייק  פירות,  סלט  לאכול  מתאים  לקינוח 

גרנולה.
קלים  שמשקאות  לזכור  חשוב  הארוחות,  בין  כששותים 
מכילים המון קלוריות. מומלץ לשתות מים עם לימון, מים 
עם תרכיז סיידר או משקה יוגורט - מערבבים כוס יוגורט עם 
חצי כוס סודה ונענע קצוצה, ומחליטים אם להוסיף כפית 

דבש או קמצוץ מלח ולימון. זהו משקה טעים וממכר.

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

במהלך הפסח יצאנו לשני טיולים משמעותיים. ראשון ביניהם 
היה  המחנה  ד'-ו'.  לכיתות  ימים  שלושה  בן  פסח  מחנה  היה 
"מחנה הכשרה לסמ"חים" )סוכן מביא חיוך(: המטרה הייתה 
לעולם,  אושר  ולהביא  אנשים  לשמח  החניכים  את  לחנך 

ולקיים את זה מיד בסיום המחנה ואף במהלכו.
מחנאית,  בנייה  למדנו  פעם.  של  בסגנון  מחנה  היה  המחנה 
שדאות, לינת שטח. החניכים עברו פעילויות רבות ומאתגרות 
כמו סדנאות תיגוף )תיפוף על הגוף(, ספורט היתולי, סלטרון 

הקבוצות  לשמח.  צריך  היה  אותן  עצובות  בדמויות  ופגישה 
קיבלו ניקוד עבור האושר, השמחה, שיתוף הפעולה והחברות 
שהפגינו. בערב השני חוו החניכים א"ש לילה בו למדו להיות 

בתנאי שטח בלילה, למדו על הכוכבים ועוד.
המחנה היה מפעל גדול של שיתוף פעולה מוצלח בין מדריכים 
וחניכים.  בוגרים  ובוגרים, מדריכים  צעירים, פעילים צעירים 
וחזרו  הבכיר  הסמ"ח  דרגת  את  החניכים  קיבלו  סיומו  עם 
ונכונים  שמחים   - חשוב  והכי  מרוצים,  אך  מותשים  הביתה 

לשמח את כולם! 
מיד לאחר מכן יצאו 400 חניכי כיתות ז'-ח' מכל מחוז דרום, 
ומתוכם 40 מרמת הנגב, להציל את העולם! ברור שהצלחנו... 
תחתון.  צפית  בנחל  ונגמר  עליון  צפית  בנחל  התחיל  המסע 
העולם  את  לעצמנו  מחריבים  שאנחנו  להבין  הייתה  המטרה 
ושאם לא נעשה משהו בקרוב, לא יהיה לנו היכן לגור. אז מה 
עושים? ראשית, הכרנו את השטח בו טיילנו, למשל את סוגי 
הצמחים שצומחים באזור זה. שנית, למדנו שמדי יום נחרבים 
של  בסופו  חיים.  בעלי  של  רבים  מינים  ונכחדים  עצים  המון 
מחזור  העולם:  את  להציל  יכולים  אנחנו  איך  חשבנו  דבר 

פסולת,שימוש חוזר בחומרים, חיסכון במים וכו'.
הנקודה  עד  התחלנו  בה  מהנקודה  משמע  נודד,  היה  הטיול 
נשימה  עוצרי  היו  הנופים  בלבד.  ברגל  הלכנו  סיימנו  בה 
לשיטפונות  חשש  היה  השני  בערב  מאתגרים.  והמסלולים 
ולכן נסענו לישון במקום סגור בנאות הכיכר ולמחרת בבוקר 

נסענו הביתה.
אין ספק שנצליח לשנות את העולם - העולם בידיים טובות!

זוהר סלע דוד 
רכז תנועת הנוער בני המושבים ברמת הנגב 
וגרעין עודד רמת הנגב 5

"עידוד הוא הנקודה החשובה ביותר בגידול ילדים. זהו גורם 
כה חשוב, שמותר לנו להניח שחוסר עידוד עומד ביסוד רבות 
מן ההפרעות בהתנהגות שאנו עדים להם" )רודולף דרייקורס, 

תלמידו של אלפרד אדלר, בספרו "ילדים - האתגר"(
בעצמו,  האדם  של  האמונה  את  לחזק  היא  העידוד  מטרת 
בכוחותיו וביכולתו. למעשה, כל דבר שמעלה את ערך האדם 
בעיני עצמו הוא עידוד. כשמדובר בילדים, העידוד נוטע בהם 

אומץ, אמונה ואופטימיות.
צעיר  ילד  אם  החיוביים.  הצדדים  בהדגשת  מתרכז  העידוד 
לזכור  רק  אותו,  וללמד  לו  לאפשר  יש  כביסה,  לקפל  עוזר 
שזה לא יצא בדיוק כמו שרצינו. אם נעביר ביקורת או נקפל 

שוב לפניו, הוא ירגיש שהוא לא מועיל - למה שינסה שוב? 
כך אנו מורידים מוטיבציה וגורמים לחוסר תעוזה. אם נעודד 
עשייה, לאט לאט הילד ילמד וישתפר. הרי גם אנחנו כהורים 
לא נולדנו עם המיומנויות האלה. אין כוונה לומר שאין לדרוש 
מהילד ללמוד כמו שצריך או להתנהג בהתאם לכללים, אבל 
מסתתר  ראויה,  לא  התנהגות  שיש  אימת  שכל  לזכור  חשוב 

מאחוריה קושי שאולי לא שמנו אליו.
ילד שמתנסה ברצף של חוויות מייאשות מפתח תדמית עצמית 
לפיה "אינני טוב מספיק", מצפה תמיד לכישלון ולכן גם מביא 
על עצמו כישלון. החברה מגיבה על כישלון בהשפלה, הילד 
מפתח תחושת כאב, ואז נוטה להסתגרות, נעשה עסוק בעצמו 

או הופך למפריע ומרדן מתוך תחושה שאין כבר מה להפסיד. 
יאמין  הוא  להתנסות.  האומץ  יהיה  מעודד  לילד  לעומתו, 
ביכולות שלו ולכן יצפה להצלחה. ההצלחה תבוא, והילד יחוש 
לסביבה,  פתוח  מעצמו,  שנהנה  לאדם  יהפוך  הוא  כך  הנאה. 
מתקדם, מעורה, מרגיש שייך ואהוב. גם אם ייכשל - יהיה לו 

כוח להתמודד ולהצליח באירוע הבא.
עדינה מוסקוביץ'
מאמנת אישית ומשפחתית
מנחת קבוצות הורים ומבוגרים
מנחה סדנאות הקשבה, נשים, והעצמה.
052-3847250, havera111@walla.com

תפריט קיץ

הקטנים משמחים, הגדולים מצילים
חברי גרעין עודד מסכמים את טיולי התנועה בפסח, בהם החניכים למדו לתרום לסביבה ולחברה בדרכים מקוריות

עידוד ילדים
עדינה מוסקוביץ' מסבירה מה החשיבות של עידוד ילדים, ומה קורה לילדים שלא מקבלים עידוד נכון מהוריהם

בית הספר לבריאות /  חני טופר
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קוראים לכם

יחידת ה"מתמיד" עוסקת ב:
• בטחון שוטף )מחסומים, חיפושים, סריקות, סיורים(.

• סיוע לחבלן.
• אבטחת אירועים ציבוריים במועצה.

• מבצעים מיוחדים לבלימת הפשיעה וגניבות חקלאיות.
• שיטור ואכיפת החוק.

• סיוע למשטרת ישראל בשעת כוננות.
דרישות קבלה לקורס:

• לאחר שירות צבאי )ניתן לגייס חריגים(.
• עבר ללא דופי )גם הוצל"פ בעייתי(.

• אזרחות ישראלית.
• אישור רפואי מרופא משפחה.

הערות:
• הקורס מיועד לגברים ונשים בגילאי 55-21.

• ההשתלמות כוללת 4 מפגשים אחה"צ, כ-4 שעות כל מפגש.
• בסיום הקורס יתקיים מטווח.

• למסיימים את הקורס תינתן תעודת מנוי ומדים לפעילות.
• כל מתנדב יידרש ל- 12 שעות פעילות בחודש.

יש למלא טפסים בהקדם, כדי שנוכל לאשר את המועמד לפני תחילת ההשתלמות.

לפרטים ניתן לפנות אל: 
מחלקת הביטחון 08-6564128  
קמחי 050-5384493
אריק 054-2401162

קורס מתמיד חדש
ייפתח במאי 2010

יום שלישי 11.5.10
סדנאות סיפור ויצירה בישובים

יום חמישי 13.5.10
15:30-16:30 לראות מחדש את הבית שלנו - סיור בין הזית של אירה בהיר לפארק בן-גוריון 

ואתר הקבר
17:00-18:30 אין אהבה בעיר – ירושלים – עוזי ברעם משוחח עם פרופ' זאב צחור

19:15-20:45 "בין נחל צין לסן-סימון" עם יורם קניוק בהגיעו לגבורות
 

יום שישי 14.5.10
08:00-11:00 סיור בעקבות מאיר שלו, דוד גרוסמן, צור שיזף, מכתבי חגי אבריאל, מיומנו של 

אבן ארי. סיור בחוות אבן ארי, מאגורות ומיצדים סביב מצפה חגי, קיבוץ שדה בוקר
11:00-13:00 מגזין ספרותי בהנחיית ובהשתתפות יובל בן-עמי )"ארץ הפלאות"( המארח את 

הסופר אמנון שמוש 
17:00-18:30 הסיפור שאינו נגמר סרט ילדים ליד הבית

21:00-23:00 אדם בן-כלב סרט על-פי ספרו של יורם קניוק

יום שבת 15.5.10
08:00-10:30 סיור בעקבות שירת מדבר )חיים גורי, רוני סומק, עזרא אוריון(

10:30-14:00 אירועי שבת
11:00-12:00 הפעלה לגיל הרך שעת סיפור עם ערן דורון

12:00-13:00 להיות או לא להיות הצגת ילדים ונוער עם רועי אסף. יריד ספרים, סדנאות יצירה
13:00 קונצרט חגיגי של החמישייה הקאמרית, התזמורת הפילהרמונית והקמת חוג שוחרי שירה  

בנגב עם רפי וייכרט ומשוררים
17:30 בגדי המלך החדשים הצגת ילדים, תיאטרון אורנה פורת

ימי הספר העברי ברמת-הנגב 2010
"מסע ישראלי - סיפור )לא( אישי"

קורס הכנה ללידה ע"י מיילדת מוסמכת העובדת בחדר 
לידה בסורוקה. הקורס כולל סיור בחדר לידה.

לפרטים: ציפי רנדליך
נייד: 050-9913330
בית: 08-6572855
zipi014@walla.com :דוא"ל

חדש ברמת הנגב

• אפשרות למפגשים במתנ"ס רמת הנגב או 
       באזור המדרשה )ע"פ מיקום המשתתפים(.

• אפשרות להזמנת מפגשים פרטיים בבית

"מדף הספרים של רמת נגב"
הספר שלי

תושבים )ילדים ומבוגרים( מוזמנים לכתוב 
טקסט קצר על ספר חייהם.

ניתן לשלוח עד 8.5.10 לספרייה במדרשת 
בן-גוריון או לדוא"ל: 

miriam.boker@gmail.com

הספרייה תקים את המדף.
כל הכותבים יקבלו שי עידוד קריאה צנוע.

פרטים נוספים על-גבי לוחות המודעות




