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כן לחברות
     לסובלנות
     להידברות
לא לאלימות

שמטרתו  פורום  ומתגבש  קם  האזורית  במועצה 
המקיימת  סובלנית,  חברה  לקדם  היא  המרכזית 
הידברות בין כל חלקיה להפחתת האלימות. לפורום 
הגורמים  כל  הצטרפו  המועצה  ראש  בראשות 
העוסקים במישרין ובעקיפין בנושאי מניעת פשיעה 
ואכיפה, עם דגש על חינוך, רווחה, פעילות בקהילה 
יפעלו  הפורום  פעילות  במסגרת  הביטחון.  וגופי 
בשילוב, בראיה קהילתית מערכתית, שתי תוכניות 

ארציות: תוכנית "מצילה" הפועלת בחסות המשרד 
לביטחון פנים, ותכנית "דרום ללא אלימות" בחסות 

מג"ב ומשטרת ישראל.
בכוונת הפורום לבצע בתחילת עבודתו מיפוי צרכים, 
שנתיות,  רב  עבודה  תכניות  תגובשנה  בסיסו  על 
לכל  ומתייחסות  ולתושביה  למועצה  המותאמות 
ייעשה באמצעים  קבוצות הגיל באוכלוסיה. הדבר 
שונים: הסברה, תוכניות ממוקדות לכל אוכלוסיה, 
ונשיאה  פעילה  למעורבות  התושבים  הכשרת 
הצורך.  לשעת  אכיפה  תוכניות  ואפילו  באחריות, 
של  למדיניות  מקדים  מענה  לתת  היא  המטרה 
את  להעלות  מנת  על  והענישה,  החוק  אכיפת 

הביטחון האישי של התושבים בישובים.
מיפוי  בוצע  בהם  מפגשים,  שני  התקיימו  כה  עד 
ראשוניים.  רעיונות  ועלו  צרכים  של  ראשוני 
נציגי  בהשתתפות  סדנה  גם  נערכה  לאחריהם 
ובה  ההיגוי,  בצוות  השותפים  המועצה  מחלקות 
תום  עם  לפעילות.  שנתית  תכנית  לגבש  התחלנו 
בניית התוכנית יתקיימו מפגשים עם גופים חינוכיים 
תוכניות  והטמעת  ללימוד  במועצה,  וקהילתיים 

העבודה בתוך הקהילה.

זיוה שביט – מנהלת המתנ"ס 
)בשם כל הפורום(

במסגרת הקשר בינינו לקהילה בדנוור, הוצאנו 
שהתקיימו  המכבייה  למשחקי  נוער  משלחת 
במקום. לנסיעה הייתה מטרה כפולה: השתתפות 
הקשר  ויצירת  וחיזוק  ובמשחקים,  בתחרויות 

עם נערי דנוור והקהילה המקומית. 
משלחת המועצה כללה עשרה שחקנים, מאמן 
לשבועיים.  נסעה  המשלחת  משלחת.  וראש 
בדנוור, הנערים לנו בבתיהן של שתי משפחות 
לנערים  דאגו  המשפחות  ונפלאות.  מקסימות 
הבאה  כולל  לעזיבתם,  ועד  הגעתם  מרגע 

למשחקים וטיולים באזור בימי החופשה.
במשחקים עצמם השתתפו כ-1,300 ספורטאים 
בענפים  שהתחרו  והעולם,  ארה"ב  רחבי  מכל 
שחייה  כדורעף,  בייסבול,  כדורגל,  טניס,  כמו 
מרשים  פתיחה  בטקס  נפתח  האירוע  ועוד. 
באולם ההוקי באוניברסיטת דנוור, בהשתתפות 
היהודיות  והקהילות  בדנוור  הקהילה  ראשי 
האחרות שהשתתפו, כולל ראש המועצה שלנו 
שמואל ריפמן. המכבייה כולה התאפיינה בסדר 
לכל  ארוחות  משחקים,  מאות  שכלל  ובארגון, 
ומאות  הסעות  מערך  והמאמנים,  הספורטאים 

מתנדבים שפעלו במאור פנים והכנסת אורחים. 
מהאירועים,  חשוב  חלק  היה  החברתי  הצד 
בפארק  ביקור  כמו  תרבותיות  פעילויות  וכלל 
ופעילות  דיסקו  ערבי  החיות,  בגן  טיול  מים, 

קהילתית.
הנערים שלנו ייצגו את רמת הנגב באופן מכובד, 
והתנהגו כבוגרים לאורך כל השהות. התוצאות 
הספורטיביות היו בינוניות - את השלב הראשון 

בשלב  יצאנו  השני  ובשלב  באמצע,  סיימנו 
מרבי  באופן  הושגה  השנייה  המטרה  מוקדם. 
דנוור,  נערי  עם  וטובים  יפים  קשרים  נוצרו   -
ויפה היה לראותם ישובים יחד כמעט כל מפגש 

וארוחה.
לא יכול אני שלא לציין ולהתפעל מהנתינה של 
הקהילה בדנוור, מהיחס החם שקיבלנו ומהקשר 
החזק שלהם לרמת הנגב. קהילה שלמה נרתמה 

ואלפי מתנדבים עזרו בכל. מעל כולם  לאירוע, 
המארחות  המשפחות  שתי  את  שוב  מציין  אני 
של  זמנם  את  להנעים  כדי  שיכלו  כל  שעשו 
ובית  שייכות  של  תחושה  להם  ולתת  הנערים 

חם.
שותף  והיה  שתרם  מי  לכל  להודות  ברצוני 

למשימה, הן בארץ )והם רבים( והן בדנוור.
אלי לופו

רמת הנגב בסימן סובלנות והידברות
לאחרונה קם פורום "מצילה", שמטרתו להפחית את האלימות ולהגביר את הסובלנות במועצה. בימים אלה מגבש 

הפורום תכנית הכוללת הסברה, חינוך ואכיפה, תוך שיתוף התושבים בתהליך

חזרנו בלי מדליות אבל עם חיוכים
משלחת של ספורטאים צעירים חזרה החודש ממשחקי המכבייה בדנוור. בתחום הספורטיבי יש מה להשתפר, 

אבל העיקר הוא הקשרים הטובים שנוצרו עם הקהילה המקומית

צרו קשר:
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 

אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 
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ולמרות  בסיומה,  ממש  כבר  הקיץ  חופשת 
החום הכבד, היה גם הקיץ גדוש התרחשויות 

ואירועים.
המועצה.  בישובי  הקיץ  קליטת  נסתיימה 
קלט  ביותר  הגדול  המשפחות  מספר  את 
כפר רתמים, אך גם בישובים נוספים נקלטו 
נקיים  אוקטובר  במהלך  רבות.  משפחות 
מפגש קבלת פנים לכל המשפחות שנקלטו 

בשנה האחרונה.
השיפוצים  להשלמת  נערכים  אלה  בימים 
פתיחת  לקראת  הספר  ובבתי  הילדים  בגני 
רב  עובדים במרץ  כן,  כמו  שנת הלימודים. 
המשימה  צין.  ספר  בבית  העבודות  לגמר 
נוכל לעמוד  כי  לא פשוטה, אך אני מקווה 
שנת  את  להתחיל  לתלמידים  ולאפשר  בה 

הלימודים במועדה בבית הספר החדש.
במאמץ משותף למועצה ולחברה הלאומית 
לדרכים גויסו כ-35 מיליון ש"ח עבור הקמת 
ניצנה, במקום  נחל  גשר בכביש 211, מעל 
העבודות  האחרון.  בחורף  שקרס  הגשר 
החלו  מ',  כ-200  שאורכו  הגשר,  לבניית 

במהלך הקיץ ויארכו כשנתיים. 
למשוך  ובמטרה  המועצה  תושבי  לטובת 
לאזור מטיילים קיימנו גם הקיץ הזה מגוון 
ברחבי  שונים  במוקדים  תרבות  אירועי 
הבשמים,  בדרכי  ירח  לילות   - המועצה 
בחצר  קיץ  אירועי  לפסנתר,  אמן  כיתות 
פנסים  לאור  ענבים  בציר  רביבים,  מצפה 
ועוד. אני רוצה לקוות כי אלה ציננו במקצת 
למלא  סייעו  ואף  הקיץ  ערבי  את  והנעימו 

את אתרי הלינה והתיירות באזור.
לימודים  שנת  ברכת  לשלוח  מבקש  אני 
ובמיוחד  התלמידים  לכל  ומהנה  פורייה 
דרכם  את  המתחילים  א'  כיתה  לתלמידי 

בבתי הספר, למחנכים ולהורים. 
תושבי  לכל  לאחל  מבקש  אני  כן  כמו 

המועצה שנה טובה ומבורכת.
שמואל ריפמן

ראש המועצה 

דבר ראש המועצה:

חברי המשלחת עם ראש המועצה

להקת המחול של רמת 
הנגב עשתה את יציאתה 

הראשונה להופעות 
חיצוניות בפסטיבל 

המחולות בכרמיאל, 
שהתקיים בסוף חודש יולי. 

הלהקה זכתה לתשבחות 
רבות מכוריאוגרפים, שלא 
האמינו כי הכל נעשה בחצי 

שנה.
בנים/ בנות המעוניינים 

להצטרף ללהקה מוזמנים 
ליצור קשר עם דרור הראל, 

רכז החוגים, 08-6564165

להקת מחול רמת נגב בכרמיאל
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משלחת הנוער של רמת הנגב ומשמר הנגב ביקרה 
החודש בפולין. המסע התחיל בארץ, עת התכנסנו 
וביישובים  במתנ"ס  ובהמשך  התפוצות  בבית 
התגבשנו  היהודי.  העם  בתולדות  פרקים  ולמדנו 
לקבוצה לומדת, שיודעת לשאול שאלות, שמביעה 

דעתה.
טסנו  נודע,  הלא  לקראת  חששות  קצת  עם  וכך, 
לודג'  ורשה,  לובלין,  בקרקוב,  ביקרנו  לפולין. 
יהודיות  קהילות  שגשגו  שבהן  קטנות  ועיירות 
במחנות  סיירנו  שנים.  מאות  לאורך  מפוארות 

וביערות, קראנו קטעי קריאה ושרנו שירים. והיה 
לנו טוב, קשה, עצוב מאוד וגם מהנה. 

על  אמונים  שהיו  ולמתנדבים  שביט  לזיוה  תודות 
המלווים  לצוות  המסע,  לקראת  המשלחת  הכנת 
לאורך  הנוער  בני  את  וחיזקו  שחיבקו  היישוביים 
כל הדרך, ולבני הנוער שעבדו קשה ועמדו בכבוד 

בכל הקשיים שהמסע הציב בפניהם.
אני מאמין כי המסע תרם ויתרום בעתיד לשימור 

זיכרון השואה.
דרור הראל

בכל  היטב  אותו  הרגשנו  חם!  היה  הזה  הקיץ 
לא חסרו. כשעוצרים  וכאלה  ובכל מחנה,  מסע 
זמן לזה בשבועות  )ולא תמיד היה  רגע לחשוב 
שבילי  דרך  למעשה  עברנו  האחרונים...( 
גיל  קבוצת  כל  ישראל.  ארץ  של  ההיסטוריה 
שלנו,  המפוארת  מההיסטוריה  קצת  חוותה 

בהתאם לגילה ויכולותיה. 
ד'-ו'.  לכיתות  ומגדל  חומה  במחנה  התחלנו 
בבריטים,  נלחמנו  מגדל,  וגם  חומה  הקמנו 
הצטלמנו  ובשדאות,  מחנאית  בבנייה  התאמנו 
מפחיות  עששיות  יצרנו  תקופתיים,  בבגדים 

היה  המחנה  מורס.  בכתב  ותקשרנו  שימורים, 
לכל מחוז דרום, ונחשו מאיזה מועצה יצאו הכי 

הרבה חניכים? נכון מאד! מרמת נגב!
ארבעה  של  במסע  הפלמ"ח,  לתקופת  המשכנו 
ימים לכיתות ז'. למדנו את היסטוריית הפלמ"ח, 
פלמחניקים,  שמות  עם  "חדשה"  זהות  קיבלנו 
נלחמנו בבריטים ובלילה האחרון אפילו כבשנו 

את מצודת בירייה. 
במקביל הלכנו בעקבות לוחמים לשלום במסע 
למעין  מהחרמון  ח',  לכיתות  ימים  ארבעה  של 
ברוך. עברנו הרבה מורשת קרב ובעיקר למדנו 

המסע  המדינה.  שלום  למען  שנלחמו  אלה  על 
כלל את מצודת נמרוד, אנדרטת אסון המסוקים 
ציוני דרך במלחמות ישראל.  ועוד  ישוב  בשאר 
שייט  כגון  מים  חוויות  גם  שילבנו  לבין  בין 

קיאקים בירדן והליכה בנחל שניר. 
מראש  ט',  לכיתות  והעפלה  חוף  במסע  קינחנו 
תקופת  את  חווינו  ים.  נווה  חוף  עד  הנקרה 
המחתרות  אסירי  במוזיאון  בעיקר  ההעפלה 
בחיפה  וההעפלה  הים  חיל  מוזיאון  בעכו, 
הפכנו  הלילות  אחד  באמצע  עתלית.  ומוזיאון 
לחוף  מהספינות  שרצים  אמיתיים  למעפילים 

ע"י הבריטים. את הצלחת  לא להיתפס  בניסיון 
על  סיום  במסיבת  חגגנו  ההעפלה"  "מבצע 

החוף.
בסך הכל היה קיץ טוב, חווייתי, מלמד, מאתגר 
בכל  הצטיינו  נגב  רמת  חניכי  כיף.  הרבה  ועם 

אחד מהמחנות והמסעות. כל הכבוד!

זוהר סלע דוד – רכז תנועת 
הנוער בני המושבים ברמת נגב

וחברי גרעין עודד 5 דורון, 
אילת, שחר, זיו, עמרי, תמר

עודד,  גרעין  חברי  אנחנו,  שבועות  לכמה  אחת 
הפסקת  ובזמן  היסודיים  הספר  לבתי  היגיעו  
עשר השתלבו בפעילות החברתית. אנו מארגנים 
משחקים ופעילויות, מפרסמים טיולים, מדברים 

ומבלים עם הילדים. 
שונה  בסביבה  לילדים  להתחבר  הזדמנות  זוהי 
אותם  פוגשים  אנחנו  כלל  בדרך  כי  מהרגיל, 

מוסף  ערך  לתת  מנסים  אנו  ביישובים.  אחה"צ 
לזמן ההפסקה, בנוסף לפעילויות הבית ספריות 
עם  ולהתחבר  להכיר  הזדמנות  גם  זו  הקיימות. 
הילדים הצעירים יותר מכיתות א' עד ג', שעדיין 

לא שותפים לפעילות התנועה.
וחשוב  נוסף  זמן  ולילדים  לנו  מעניק  המפגש 
איתם, את היכולת להעמיק את האינטראקציה, 

את  וכן  והחינוכית  הערכית  הפעילות  חיזוק 
הבלתי  החינוך  בין  החיבור  ליצירת  האפשרות 
לחינוך  הנוער(  תנועות  היתר,  )בין  פורמאלי 

הפורמאלי )ביה"ס(. 
הפעילות  ההפסקות  את  להפוך  היא  מגמתנו 
בשנה  גם  השנה  כל  ורצופה  קבועה  לפעילות 
נהנים,  מאוד  שהילדים  יודעים  אנחנו  הקרובה. 

רבות,  פעילויות  לעוד  בתקווה  אנחנו...  וגם 
מהנות וחינוכיות.

זוהר סלע דוד – רכז תנועת 
הנוער בני המושבים ברמת נגב

וחברי גרעין עודד 5 דורון, 
אילת, שחר, זיו, עמרי, תמר

סוף סוף יוצא לאור שביל אופניים חדש בשטח 
לעידוד  המועצה  פעילות  במסגרת  המועצה. 
בימים  הסתיימו  הנגב,  רמת  באזור  הרכיבה 
החרוב  שביל  החרוב.  שביל  על  העבודות  אלו 
המוביל  ק"מ  כ-20  באורך  טיול  שביל  הינו 
לקיבוץ  לכניסה  בוקר  שדה  של  הדלק  מתחנת 
דו  בשילוט  אורכו  לכל  ומסומן  שדה,  משאבי 

המסלול,  ממוחזר(.  מפלסטיק  )העשוי  כיווני 
שלא כמו אחרים באזור, איננו מעגלי, אבל ניתן 
קלה  עלייה  )עם  הכיוונים  בשני  לאורכו  לרכוב 
תוכנן  המסלול  בוקר(.  שדה  לכיוון  ממשאבים 
מסלולי  את  לחבר  לרוכבים  לאפשר  מנת  על 
הטיול של שדה בוקר עם אלו של אגן משאבים, 
 50-60 כדי  עד  הרכיבה  יום  את  להאריך  ובכך 

ק"מ. המסלול ברמת קושי בינונית, כשרובו על 
רכס  בין  סינגלים  של  ק"מ  כמה  ויש  עפר  דרכי 

בוקר לנחל הימן.
התצפית  מנקודות  בכמה  עובר  המסלול 
המרשימות באזור, כמו זו הנמצאת מעל שמורת 
נחל  ערוץ  הימן,  נחל  בוקר;  ברכס  החלמוניות 
עתיק  מים  בור  טללים;  קיבוץ  מאחורי  מרשים 

שנמצא עדיין בשימוש; וכמובן עץ החרוב שנתן 
למסלול את שמו. עץ עתיק יומין זה נמצא קרוב 
מכירים  רבים  לא  עדיין  אך   ,40 לכביש  מאוד 

אותו, ובוודאי מעטים חסו בצילו.
תיאור מסלול ופרטים מלאים ניתן למצוא באתר 

.www.geofun.co.il :גיאופן
אסף עמיחי, גיאופן

משלחת הנוער לפולין
החודש ביקרה בפולין משלחת נוער מהמועצה וממשמר הנגב. מנהל 

המשלחת מסכם את המסע

מחנות, מסעות ומה שביניהם
סיכום הקיץ החולף בתנועת הנוער

גרעין בלי הפסקה
בשנת הלימודים הסתובו חברי גרעין עודד בין בתי הספר היסודיים והמשתלבו בהפסקת עשר. מתכוננים גם לשנה הקרובה

שביל באמצע המועצה
הגיע תושב חדש לאזור: שביל החרוב, שביל אופניים שמחבר בין שדה בוקר למשאבי שדה

חברי המשלחת לפולין

'ורד 
הלבנון'. 

סיפרה של 
הסופרת 
לאה איני

       חגיגת סוף הקיץ לכל המשפחה
2.9, מחנה רמון, 17:00

• רפסודיית צעירים, פעילות פורום צעירים
2-3.9, כנרת 

• פסטיבל רגאיי במדבר
3-4.9, ספינת מדבר 

• מפגש ספרות עם לאה איני על ספרה ורד 
הלבנון

• 14.9, 20:30, ספריה במדרשת בן גוריון 
• וכן: דיוקן )שירה(, מישהי צריכה להיות 

כאן, גאות החול, הרדופים - סיפורים 

מורעלים על אהבה, מר ארנב מחפש עבודה 
)לטף( ועוד. מחיר כניסה: 20 ש"ח 

• הנפש הטובה מסצ'ואן - הצגת מנויים
15.9, 21:00, אולם גולדה 

• הטיש הגדול
26.9, 21:00, אמפיתיאטרון מדרשת בן גוריון

מחיר כניסה: 25 ש"ח 
• ערב "והיגדת" - סיפורים מבית אבא

30.9, מצפה רביבים
פרטים נוספים בלוחות המודעות . 
חודש טוב ושנה טובה!

תחזית תרבות: ספטמבר - 2010
 •
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ניצנית, בעד ונגד
בשבועות הקרובים תחליט הוועדה המחוזית אם לאשר את התכנית להקמת היישוב ניצנית 

בפתחת ניצנה. האם מדובר בפגיעה בתושבי האזור, או דווקא בהזדמנות לצמיחה? 

בתקופה האחרונה מסעירה את רמת הנגב בכלל ואת פתחת ניצנה 
בפרט תכנית חדשה - להקים באזור יישוב חדש בשם ניצנית. היישוב 
ניצנה,  חמוקי  באזור  ולקום  דיור,  יחידות  כ-1,500  לכלול  מתוכנן 
אבל התכנית עוררה התנגדויות ומחאות רבות. לפני מספר שבועות 
דנה הוועדה המחוזית בהתנגדויות שהגישו מספר גורמים - החברה 
להגנת הטבע, ארגון אדם טבע ודין ובעיקר תושבי הפתחה. כמו כן, 
המועצה  עמדת  ואת  התכנית,  אדריכל  עמדת  את  שמעה  הוועדה 

האזורית. בשבועות הקרובים צפויה להתפרסם החלטת הוועדה.

כבשת הרש

מדוע למעשה מתנגדים חלק מתושבי האזור לתכנית? "ההתנגדות 
עלתה כבר ב-2003, מיד עם פרסום התכנית", מסבירה זהבה סיגל, 
תושבת כמהין מזה 14 שנים ומי שהובילה את מאבק התושבים. "רוב 
גם התנגדות  ויש  ניצנה מתנגדים למיקום המתוכנן,  תושבי פתחת 

לגודל המתוכנן". 

מה רע במיקום?
"זה בדיוק בין אתרי נוף ומורשת: חמוקי ניצנה, מערת ניצנה, תל ניצנה 
והשביל שביניהם. הם לא ייפגעו באופן ישיר, אבל כמי שמטיילים 
פה, אנחנו יודעים שהנוף ייפגע, והרי אנשים לא יבואו לאתרים בלי 
נוף. זה ממש לפגוע בכבשת הרש. זה המקום אליו אנחנו הולכים עם 
אורחים, עם ההורים, המקום לראות בו את השקיעה. לדעתנו צריך 

לעשות שמינית באוויר בשביל לשמור על זה".
יש לכם הצעה אלטרנטיבית?

באתרים.  יפגעו  שלא  התכנית,  בגבולות  אחרים  מיקומים  "הצענו 
עם  ניצנה,  הנוער  לכפר  צמוד  קהילתי,  יישוב  הוא  שלנו  החזון 
אחרי   50 לאט,  שיתפתח  אבל  דיור,  יחידות  כ-400  של  פוטנציאל 

 ."50
רוב ההתנגדויות שהוגשו לוועדה המחוזית, כ-160, היו "התנגדויות 

לחתום,  שהסכימו  תושבים  בין  שהופצו  התנגדויות  סטנסיל", 
בנוכחות עורך דין. 

למרות ההתנגדויות, התכנית מאוד קרובה לאישור.
"אנחנו מאוכזבים באופן עמוק מהמועצה ומריפמן. המפתח לשנות 
עייף  כנראה  הוא  כרגע  אבל  לפשרה,  להגיע  ניסינו  בידיו.  זה  את 
מהנושא. הוא אמר לנו שהוא לא מוכן להתעסק בזה עד שתתקבל 

החלטה בוועדה המחוזית. זה שזה בכלל מגיע למאבק, זה עצוב".
כשנתקלו לראשונה בתכנית, התושבים פנו לארגונים הירוקים, שהיו 
להגנת  החברה  שבונים,  מקום  שכל  אומר  "ריפמן  מהמאבק.  חלק 
הם  מה  אותנו  מעניין  לא  זה  אבל  נכון,  זה  אולי  מתנגדים.  הטבע 
עושים. מי שהוביל את ההתנגדות זה אנחנו, אנחנו קראנו להם. זה 
לא מאבק ירוק, אלא מאבק חברתי, זה ההפסד של התושבים להיום 
ולדורות הבאים. זה תכנון לא נכון, תכנון מגלומני, שיושב על המקום 
הכי גבוה פה על חשבון הנוף והמורשת, שיכולים לשרת את הציבור. 
ומתכננים  באים  'אתם  המחוזית:  בוועדה  אמרה  מניצנה  פלג  מיכל 
ויש לכם קווים אדומים - אסור איפה שיש קווי רכבת, איפה שיש 

בסיס צבאי. אבל בין אתרי מורשת זה גם קו אדום'".
עיר גדולה באזור יכולה להביא למקורות פרנסה, שירותים שונים.

יודעים מה המחיר של מקום  כאן. הם  לגור  "תושבי הפתחה בחרו 
קטן, יודעים שיש גן ילדים אחד ושצריך לנסוע לבאר שבע בשביל 
סופר. כל הזמן אומרים שיהיה לנו בית קפה ומספרה. אבל אם הייתי 

רוצה מספרה ליד הבית הייתי גרה בבאר שבע או בדימונה".

הפרחת השממה

אבל מול המתנגדים להקמת ניצנית, יש גם לא מעט תושבים שתומכים 
בתכנית. חמי צמח, תושב קדש ברנע מזה שמונה שנים וחבר בוועד 
היישוב, הוא אחד מהם: "כמי שבעד הקמת העיר, הסתכלתי מהצד 
על עבודת המתנגדים, שהייתה ראויה וחלק ממאבק ציבורי לגיטימי. 
בחרתי לא להתראיין או להגיב כדי לא לתקוע מקל בגלגלים, למרות 

שהיו אמירות מוגזמות שכל תושבי האזור מתנגדים לתכנית.
להיות  יכול  הוא  יקום,  שכשהמקום  לומר  הזמן  הגיע  עכשיו  "אבל 
נכון לנו כתושבי האזור, יקדם את האזור ואת  מקום חיובי, שיהיה 
הכי  במונחים  השממה  את  ויפריח  שלנו  ההתיישבותיות  האג'נדות 

חיוביים".
במה ניצנית יכולה לעזור לכם כתושבים?

"יש לנו צרכים שלא מקבלים היום תשובה: בתי הספר שלנו רחוקים, 
צרכניה  לנו  יש  מאוד,  צנועה  רפואה  שירותי  לקבל  שלנו  היכולת 
אחת. אלה קשיים שלמדנו לחיות איתם בשלום, כי בחרנו לגור פה, 

אבל יש צרכים שיכולים להיענות".
אז למה לא לחזק את היישובים הקיימים?

"אני לא רואה סתירה. כל יישוב מביא את האנשים שנכונים לו, עם 
האופי המסוים שלו".

"הרבה  ליישוב החדש.  כפיים  ולמחוא  אבל חמי לא מתכוון לשבת 
מהחשש של התושבים נובע מכך שאף אחד לא יודע מה יהיה התוכן 
של היישוב. אבל אנחנו יכולים להשפיע על התוכן. בואו נדאג שיקום 

הדברים  וכל  פסולת  להפרדת  תשתיות  עם  מים,  שממחזר  מקום 
ויהיה  בטבע,  שישתלב  נדאג  בואו  לסביבה.  לחיוביים  שנחשבים 
נייצר  ישראל.  במדינת  ישובים  להקים  אפשר  לאיך  ומופת  דוגמא 

מקום שטוב לנו שיהיה שכן שלנו".
מאיפה הביטחון והתקווה שישאלו אתכם בכלל?

"הביטחון לא קיים, אבל התקווה כן. הנהגת היישובים בפתחת ניצנה 
צריכה לגשת למועצה ולדרוש להיות חלק פעיל בתהליך ההתוויה 
לתושבים,  שיש  הגבוהות  באנרגיות  להשתמש  צריך  היישוב.  של 
והושקעו עד כה בהתנגדות, כדי לדאוג שיצמח פה יישוב כמו שהיינו 
זה כדרך, אין לי ספק  וניקח את  רוצים לראות. אם נרצה להשפיע 

שנצליח". 
אבל נראה שרוב התושבים מתנגדים לניצנית באופן גורף.

"חלוצי המתנגדים הם מעטים מאוד. לשאר התושבים קל להגיד 'אין 
בעיה, אני חותם בשבילך', זה לא עולה כסף. אני מניח שאם הייתי בא 
עכשיו עם עצומה מתחרה תחת הכותרת 'כן לניצנית כיישוב שיתן 
לנו תשתיות ובית ספר במרחק שלוש דקות מהבית', גם אני הייתי 
מקבל חתימות. כשנתחיל לדון בזה, אני בטוח שאנשים יתייחסו לזה 

באופן חיובי". 
ומה עם הפגיעה באתרי הנוף?

"אנחנו תמיד מדברים על הפרחת השממה ויישוב הנגב, אבל כשבאים 
לקדם מהלך כזה, אנחנו מתנגדים כי זה צמוד לחמוקי ניצנה. יחסית 
לאתר נוף תיירותי, באים אליו מעט מדי תיירים. אם תקום פה ניצנית, 
מחמוקי  נהנים  אנשים  יותר  והנה   - אנשים  עשרה  פי  בערך  יבואו 
התכנון  בוועדת  אם  אבל  טוב,  ממקום  באות  ההתנגדויות  ניצנה. 
הייתה  כך הרבה התנגדויות, לא  כל  היו נשמעות  והבנייה ב-1948 

קמה מדינה".

"צריך להשתמש באנרגיות 
הגבוהות שהושקעו עד 

כה בהתנגדות, כדי לדאוג 
שיצמח פה יישוב כמו 
שהיינו רוצים לראות"

"זה לא מאבק ירוק, אלא 
מאבק חברתי, זה ההפסד 

של התושבים להיום 
ולדורות הבאים"

שם באופק תוקם ניצנית. אולי
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החודש הסתיים מחזור שלישי של תכנית 
עסקים  להצמחת  המועצה  של  ההכשרה 
קטנים. בתכנית, שארכה ארבעה חודשים, 
יזמיות תושבות רמת הנגב.  השתתפו 17 
ידע  רכשו  הנשים  התוכנית,  במסגרת 
העצמה  כמו  שלהן,  העסק  לניהול  וכלים 
אישית, שיווק, פרסום ויחסי ציבור, ניהול 
בניית שיתופי פעולה  ניהול כספי,  עצמי, 
ועוד. חלק מהמשתתפות בתכנית הן כבר 
בעלות עסקים, ואילו ארבע מתוכן הגיעו 
ולהקים  אותו  להגשים  וזכו   - חלום  עם 

עסק חדש במהלך הלימודים.
העסקים החדשים הם היופי שבך - מרכז 
בילבוק;  אן  בניהול  באשלים  קוסמטיקה 

אורית  בניהול  דידקטי  ואבחון  ייעוץ   - מעיינות 
הופמן ממדרשת בן גוריון; JOY מעגלים של שיחה 

דייגי  ליה  בניהול  לקבוצות,  ייחודיות  סדנאות   -
ממשאבי שדה; ואיריס דהן, מטפלת בתטא הילינג 

ויועצת פנג שוואי לבית ולעסק ממדרשת 
בן גוריון.

עסקים  ארבעה  נולדו  הקורס  "במהלך 
קטנים" אומרת מנחת התכנית, עינת דורון, 
שהתקדם  משהו  זה  למועצה.  הישג  "וזה 
עם  לתכנית  שהגיעו  נשים  של  בבשלות 
זה.  את  ועשו   - משהו  לעשות  החלטה 
כך  פוטנציאל,  עם  רציניים,  עסקים  אלה 
במרחב  משמעותית  בתוספת  שמדובר 

רמת הנגב". 
של  הבא  המיזם  גם  נולד  הקבוצה  מתוך 
נגב.  רמת  לעסקים  נשים  פורום   - דורון 
שתסייע  מסגרת  ליצור  היא  "המטרה 
בשיווק העסקים הקטנים, ולאפשר המשך 
פתוח  "הפורום  עינת.  מסבירה  ותמיכה",  למידה 
במועצה  אשה  ולכל  בתכנית,  שהשתתפו  לנשים 

להקים  מחשבה  או  לעסק  רעיון  עסק,  לה  שיש 
עסק".

למה צריך מסגרת רק לנשים?
"הצרכים של נשים בקידום עסקים שונים מצרכים 
של גברים. בהכללה, נשים מומחיות בשיתוף פעולה, 
זה בטבע שלהן, והן זקוקות למסגרת שתלווה אותן, 
תתמוך בהן ותעשיר אותן. יש נשים שלא היו עושות 

את פריצת הדרך במסגרת מעורבת". 
בניית  העסקים;  בקידום  סיוע  הן  הפורום  מטרות 
ולשיתופי  העסקיים  הקשרים  להרחבת  תשתית 
פעולה; למידה מניסיונן של בעלות עסקים אחרות; 
בין המשתתפות;  מיומנויות; תמיכה הדדית  פיתוח 

ועידוד נשים נוספות לפיתוח יוזמות עסקיות.
מפגש הפתיחה של הפורום יתקיים ב-14 לספטמבר 

בשעה 10:00 )עקבו אחרי הפרסומים(. 
לפרטים: עינת דורון, 050-4003807 

עם  יחד  ואני  שתחיה  רעייתי  הצטרפנו,  כשנה  לפני 
של  המשפחות  ל-15  חדשות,  משפחות   13 עוד 
גרעין "רתמים", שהתגוררו עד אז באתר הקרוואנים 
ישוב הקבע ברתמים.  יחד עלינו כולם אל  בטללים. 
בהתהוות  לישוב  שמצטרפת  חדשה  משפחה  בתור 
יהיה?  מה  נסתדר?  איך   - חששות  הרבה  לנו  היו 

ובעיקר - המקום הזה הוא לא חור?
להתבהר  התחילה  התמונה  למקום  כשהגענו  מייד 
- אכן מדובר בחור רציני. ובכל זאת, עזבנו את באר 
הנוחים  הסטודנטיאלים  החיים  ואת  הצפונית  שבע 

)לא הייתה ברירה - נגמרו הלימודים( ועברנו.
מבנים,   - המוכן  מן  בהרבה  שזכינו  גילינו  ברתמים 
תשתיות, אפילו שומר built-in ובעיקר הרבה ירוק 
רבה  שעבודה  ישוב  מצאנו  זאת  עם  יחד  בעיניים. 
שהבנו  לישוב,  עצמה  מהעלייה  החל   - לפניו  עוד 
שלא הייתה דבר מובן מאליו, וכלה בתיקון תקנונים 
ובאיסוף אספות )בנייה, הרחבות, איזה סוג כלב מותר 

לגדל ובאיזה שעות אפשר להוציא אותו לטיול(.
היינו עדים במהלך השנה להשקעה העצומה ביישוב, 

והמזכיר  המזכירות  של  בניצוחה  היישוב,  מצד  הן 
היקרים שלנו, וכמובן חברי הוועדות השונות )מרוב 

ועדות עדיין לא הצלחתי להחליט לאיזו מהן להצטרף 
בעצמי(, והן בתמיכה מהמועצה ועמותת "אור".

בשנה הזו נבנתה שכונת קרוואנים חדשה, נבנה מבנה 
גדול לגני הילדים, שופצו הגנים הקיימים, המועדון, 
היד  ועוד  חדשות,  משפחות  לקליטת  דירות  ועשר 
מתוכננים  יחסית  הקרוב  לטווח  בתוכניות   - נטויה 
ספריה  פתיחת  הכנסת,  בית  שיפוץ  מקווה,  בניית 

ועוד.
האנשים  האנשים.  הוא  חשוב  הכי  הדבר  אבל 
איתם  לחיות  שכיף  כאלה  הם  כאן  שהתקבצו 
ובשכנותם. הולכת ונרקמת פה קהילה חמה ומאירת 
באנשים  ואם  כך.  על  לשמור  שנדע  והלוואי  פנים, 
אלינו  לטפטף  מתחילות  אלה  בימים  ממש  עסקינן, 
המשפחות של קליטת הקיץ הקרובה, שתמנה ב"ה 

18 משפחות.
אני רוצה לברך את המשפחות החדשות בקליטה קלה, 
בגלל העיכוב  )שכבר מג'עג'עת קצת  וחלקה  נעימה 
בשיפוצים...(. ולכל תושבי המועצה - אתם מוזמנים 

לבוא לראות בעצמכם. אין כמו מראה עיניים!

גלעד פרוינד

עושות עסק
ארבעה עסקים קטנים חדשים נפתחו לאחרונה על ידי נשים מהמועצה. את הכלים והתמיכה הן קיבלו בתכנית ההכשרה להצמחת עסקים קטנים. גם אתן יכולות

יומולדת שנה
גרעין רתמים מציין עכשיו שנה ביישוב הקבע. מה עבר עליהם מאז שעלו לקרקע?

אירוע סיום התכנית בחוות אורליה

כאילו היינו כאן תמיד

עשרת הדיברות
להתנהגות רצויה בסביבת אוטובוס ובנסיעה - להורים, תלמידים ולנהגים

1. המתינו לרכב ההסעה בתחנת ההסעה, הרחק משפת המדרכה.
2. אל תתקרבו לרכב ההסעה אלא לאחר שעצר עצירה מוחלטת. 

3. המתינו להסעה בטור מסודר על פי יעדי הנסיעה.
4. המתינו עד שהנהג יפתח את הדלת. היכנסו או צאו מרכב ההסעה מהדלת הקדמית.

5. אפשרו לילדים הצעירים מכם לעלות לפניכם. עלו בנחת ואל תדחפו.
6. הקפידו לשבת חגורים ולזכור שהחגורה מצילה חיים. זכרו! חובה על פי חוק לחגור חגורות בטיחות.

7. אל תוציאו ראש או יד מבעד לחלון רכב ההסעה, ואל תשליכו פסולת מבעד לחלונות.
8. אל תישענו על הדלתות ואל תעמדו על המדרגות של רכב ההסעה.

9. התנהגו בנימוס ודברו אל הנהג באדיבות. שמרו על השקט ואל תשליכו חפצים. בכך נאפשר לנהג להתרכז.
10. רדו בזהירות מרכב ההסעה רק לאחר עצירתו המוחלטת בתחנת ההסעה.

שנת הלימודים החדשה בפתח, ואלפי תלמידים יחזרו לספסלי הלימודים בתום חופשת הקיץ. התנהגות התלמידים בתחילת שנת הלימודים בנושא בטיחות וזהירות בדרכים 
מחייבת משנה זהירות, של התלמידים והמבוגרים גם יחד. עלינו התושבים, הורים ונהגים, לגלות ערנות, סבלנות והתחשבות בתלמידים בדרך. תושבים יקרים, כולנו נאפשר 

לתלמידים לחצות בבטחה את הכביש בדרכם לבתי הספר ובסיום יום הלימודים לחזור הביתה בשלום.
המטה לבטיחות בדרכים ממליץ להורים להשתמש במערך ההסעות היישובי, במגמה להגביר את בטיחות הילדים. הנסיעה בהסעות מחייבת עמידה בכללי בטיחות ייחודיים, 

המובאים להלן. 
המועצה האזורית רמת הנגב מברכת את התלמידים והוריהם, בברכת שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.

בטיחות ילדנו- באחריותנו!
צביקה אלעזרי אלי לופו    יאיר ארליך    שמואל ריפמן  

מנהל אזורי מנהל אגף חינוך    רכז מטה בטיחות בדרכים   ראש מועצה אזורית 
הרשות הלאומית  רמת הנגב    רמת הנגב    רמת הנגב  
לבטיחות בדרכים           

תושב/ הורה יקר,
• קבל את ההחלטה שמהיום "נוהגים אחרת" • 

שמש דוגמא אישית חיובית בנהיגה ובהתנהגות 
בכביש • גלה סבלנות, סובלנות והתחשבות 

בתלמידים שבדרך • סייע לתלמידי משמרות הזה"ב 
לבצע את תפקידם כראוי • אפשר לתלמידים 

והולכי רגל לחצות בבטחה את מעברי החצייה • 
הורד את ילדך בצד המדרכה ובאזור בטוח • אל 
תחנה בחניה כפולה בקרבת בית הספר • הקפד 

על חגורות הבטיחות שלך ושל ילדיך • בחר עם 
ילדך מסלול הליכה בטוח אל בית הספר • התנדב 
לפעולות משמרות הזה"ב בבית הספר הקרוב אליך

תושבים ותלמידים יקרים!
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מעריב לנוער
בת  כנערה  מתנדבת.  אני  עצמי  את  זוכרת  שאני  מאז 
אני  איפה  ושאלתי  לנוער  למעריב  מכתב  כתבתי   12
יכולה להתנדב. זה משהו שהכרתי בבית. כשהייתי ילדה 
אמא שלי הייתה שולחת אותי: "קחי את הקרטונים עם 
הבגדים ושימי למשפחה ההיא ליד הבית. אל תיכנסי כי 
הם מתביישים, אז שימי ליד הדלת". או "קחי את הסיר 

ותני לאיש הזה כי הוא גר לבד".

רוצה קיבוץ
בגרעין  העולים,  במחנות  הייתי  אביב.  בתל  גדלתי 
לקיבוץ גשר. אחרי הצבא הגרעין התפרק ואני החלטתי 
לי  והיה  בתנועה  הייתי  ח'  מכיתה  קיבוץ.  רוצה  שאני 
ברביבים,  אחות  לי  הייתה  לקיבוץ.  אלך  שאני  ברור 
היא  ומאז  ב-1967,  היה  זה  המקום.  שזה  והחלטתי 
עדיין גרה מתחתיי. בקיבוץ פגשתי את ויקטור, שהגיע 
ילדים  ארבעה  לנו  יש  היום  מטורונטו.  לפניי  שנתיים 
ושלושה עשר נכדים. מתוכם שני ילדים ושבעה נכדים 
בקיבוץ, עוד בת אחת עם ארבעה נכדים בניצנה ובן אחד 

בירושלים. לא משעמם לנו וידינו מלאות עבודה. 

דפקתי בדלת
בשנות ה-70 התחלתי לעשות את זה בעצמי, עם העלייה 
מחבר העמים. הלכתי עם הילדה הצעירה שלי, דפקתי 
בדלת במרכז קליטה, אמרנו שלום, אנחנו מאוד שמחים 
שהגעתם ארצה, מאוד נשמח לעזור אם תצטרכו משהו. 
חלק ביקשו משהו והקשר נותק מיד. אבל היו משפחות 

שהפכו ממש לבנות בית ברביבים.

מקייטנה לחתונה
קליטה  ממרכז  לילדים  קייטנה  עושה  שאני  החלטתי 
ג' בבאר שבע. הקיבוץ תרם מיניבוס, ובמשך שבועיים 
היום  עד  לבריכה.  ילדים  של  קבוצה  יום  מדי  הבאתי 
הייתי  הזו,  בקייטנה  מהילדים  כמה  עם  הקשר  נשאר 

בחתונה של חלקם. 

600 מנות
מבצע  למחרת  מאתיופיה.  שעלה  קיבוץ  חבר  לנו  יש 
ירצו,  הכי  מאתיופיה  העולים  מה  אותו  שאלתי  שלמה, 
למרכז  הגענו  אז  שלהם".  הקפה  "את  לי  אמר  והוא 
הקליטה בצוחר עם כלב גז וסירים גדולים, והכנו קפה 
ואינג'רה - מאכל אתיופי. הכנו 600 מנות. במשך כמה 
חודשים, עד שהתחיל האולפן, באנו פעמיים בשבוע עם 

טרנזיט, תלינו עליו בריסטולים ולימדנו אותם עברית.

מרכז מתנדבים
מרכז  להקים  למועצה  הצעתי  חודשים  כמה  לפני 
מתנדבים. המועצה הרימה את הכפפה ותחת המחלקה 
לשירותים חברתיים, יחד עם אופיר צימרינג, התחלתי 
יחידת  אנשי  מתנדבים,  עשרות  במועצה  יש  לעבוד. 
אנחנו  ואחרים.  המתמי"ד  האמבולנס,  נהגי  החילוץ, 
רוצים לצרף אליהם את אלה שמתנדבים באופן יחידני. 
גם ברביבים שבה אני גרה מעל 40 שנה גיליתי אנשים 
בשקט  זה  את  עושים  הם  שמתנדבים,  ידעתי  שלא 
ובצנעה. אני רוצה שהם ירגישו חלק מגוף גדול ויקבלו 
של  צרכים  מיפוי  עשיתי  להם.  שמגיעה  ההערכה  את 
מקומות הזקוקים למתנדבים - שנטי במדבר, סורוקה, 
העוגן הקהילתי )קומפלקס של פנימיות לנערים בסיכון(, 
החלטנו  הדאג'.  מביר  ושכנינו  מסל"ן  על"ם   שרה,  יד 
להקים מאגר של מתנדבים בפועל, מאגר של מתנדבים 

לשעת חירום ומאגר של מתנדבים חדשים. 

בינונית ומעלה
במועצה יש אוכלוסיה ברמה סוציו-אקונומית בינונית 
ומעלה, ואין סיבה שלא יהיו יותר מתנדבים ממה שיש. 
מחקרים רבים מגלים שאדם מתנדב הוא אדם מאושר 
לגמלאים,  רק  כיוונתי  לא  מראש  יותר.  ובריא  יותר 
הגמלאים  אחוז  שביקרתי  המקומות  שברוב  למרות 
בקרב המתנדבים היה גבוה, אבל גם אנשים בשנות ה-50

יכולים לקחת חלק. בכל משפחה בה אחד  40 לחייהם 
ובסופו  לילדים  עובר  זה  מתנדבים,  שניהם  או  ההורים 
של דבר גם הם יתנדבו. יש אנשים שמתנדבים אבל לא 

בהתנצלות  לנו  אמרה  מישהי  מתנדבים.  שהם  יודעים 
שאין לה כל כך זמן להתנדב אבל "אני כבר כמה שנים 
עוזרת למבוגרים בקיבוץ לעבוד על המחשב". גם זוהי 
אחר  למישהו  חשוב  משהו  עושה  את  כי  התנדבות, 
חומרית.  תמורה  זה  על  מקבלת  לא  ואת  הפנוי,  בזמנך 
אנחנו רוצים להאיר את המקומות האלה ולתת להם את 

ההערכה שהם ראויים לה. 

טוב לחיות
פילנתרופית  משפחתית  קרן  מיראז',  בקרן  עובדת  אני 
פרויקטים  מגוון  דרך  הנגב,  ופיתוח  בקידום  שעוסקת 
כלכליים, חברתיים, תיירותיים ותרבותיים. הקרן עוסקת 
במיתוג הנגב כמקום שטוב לחיות בו, ופועלת כדי שיהיה 
לצד  עובדת  ואני  נפלאה,  העבודה  סביבת  כזה.  באמת 
אנשים צעירים עם חזון ועם יכולת לממשו. אני שומעת 
רעיון על פרויקט, ורואה איך הוא מתפתח וקורה בפועל. 

זה מדהים לראות את הדרך ולהיות שותפה לה . 

לגעת במישהו 
כשגמרנו לעבוד בצוחר, לאחר מבצע שלמה, החלטתי 
לאמץ משפחה ולהמשיך איתה את הקשר. אחת הבנות 
הייתה ננו, ילדה בת 8. בניגוד לשמות האחרים, היה לי 
קל לזכור את שמה ,כי זה דומה קצת לחני. ננו הייתה 
מחוננת, כבר אז ראיתי את זה. כשהיא גמרה את בית 
הספר היסודי, היה צריך לשלוח אותה לפנימייה, כמו 
את כל הנערים ממרכז הקליטה. ברוב הפנימיות למדו 
לה  הצעתי  אבל  מטפלות,  או  תפירה  כמו  מקצועות 
ללכת לפנימייה שתאפשר לה לעשות בגרות עיונית. 
התלבטה  המשפחה  ואז  בגרות,  עשתה  באמת  היא 
והסברתי  המשפחה  עם  ישבתי  לצבא.  תלך  היא  אם 
התקבלה  ואפילו  התגייסה,  היא  חשוב.  זה  כמה  להם 
בגלל  בסוף  אותו  עשתה  לא  אבל  קצינות,  לקורס 
היה  כי  ללמוד,  מה  השאלה  עלתה  ואז  תקנים.  חוסר 
ברור שהיא תמשיך ללמוד. הצעתי לה להיות עורכת 
יכולה?".  אני  איך  פתאום?  מה  "אני?  אמרה  היא  דין. 
והיום היא עורכת דין מצליחה ומצוינת. כל הזמן היא 
שיחשוב  מישהו  הקלה,  הדחיפה  את  צריכה  הייתה 
זה  אפשרי.  הכל  כי  דברים,  לעשות  אפשר  איך  איתה 
תענוג, שאתה מאמין במישהו והוא באמת עושה את 
הקלה.  הדחיפה  את  רק  צריכים  אנשים  לפעמים  זה. 
על  לחשוב  בלי  במישהו  לגעת  יכול  אתה  לפעמים 

התוצאות, אבל אתה בעצם שינית לו את החיים. 

chpriel@gmail.com

אדם,  מקום

חני פריאל, רביבים

מחקרים רבים בארץ ובעולם מגלים שאדם מתנדב הוא 
אדם מאושר יותר ובריא יותר

אם עוד לא הצטרפת לקורס החדש  שאמור 
להתחיל אחרי חגי תשרי תשע"א 

זה הזמן !!!
פנה עוד היום למרפאת רמת הנגב.

קורס נהגי אמבולנס  
ברמת הנגב

טלפון - 08-6564156
פקס - 08-6570589

 מחכים לך ...
צוות מרפאת רמת הנגב 

במועצה פעילים ומתנדבים תושבים רבים, במסגרות שונות 
- קהילתיות ופרטיות. כולם תורמים מזמנם למען הזולת 

ונתרמים אישית מעצם פעילותם.

בימים אלה אנו פועלים לרישום כלל המתנדבים במועצה, במקביל 
למיפוי כלל מקומות ההתנדבות הקיימים במרחב. זאת על מנת שנוכל 

ליצור קשר עם כל מתנדב, ליזום פעילויות שונות עבור המתנדבים 
ולסייע בהכוונת מתנדבים חדשים למקומות בהם דרוש סיוע.

אם אתם גרים ברמת הנגב ומתנדבים בארגון/ מוסד/ תכנית כל שהיא, 
באופן קבוע או מזדמן - אנו מעוניינים ליצור אתכם קשר.

הפנייה דיסקרטית ולא מחייבת.

מתנדבים, עוד לא נרשמתם?!

 ofirz@rng.org.il   -   08-6564116 -אופיר צימרינג
chpriel@gmail.com - 054-6958866 -חני פריאל
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כמאתיים  לתושבים  סיפקה  המועצה  האחרונות  בשנים 
קומפוסט  ייצור  ע"י  המחזור  ועידוד  לקידום  קומפוסטרים, 
ביתי. צעד מרשים זה הוביל לצמצום הטמנה הנאמד בכ-60 טון 
ממרצם  המשקיעים  "המקמפסטים"  לכם,  הודות  וזאת  לשנה. 

וזמנם למען מטרה נעלה זו.
קומפוסטרים  של  רב  מספר  נתגלו  לאחרונה  זאת,  עם  יחד 
הנגועים בג'וקים ואף בעכברים, דבר שאינו מקובל לכל הדעות, 

ושמעיד כנראה על טיפול לקוי בהכנת הקומפוסט.
כדי שנוכל להמשיך ליהנות מ"הזהב השחור" ולמנוע מראש את 
התופעה, חשוב לנו לחדד מספר כללים שיבטיחו קומפוסט נקי 

ממפגעים:
1. חשוב למקם את הקומפוסטר במקום נוח ונגיש ובעיקר בצל 

ולא תחת השמש.
לחודשיים  אחת  ביסודיות,  הקומפוסט  את  לערבב  יש   .2

לפחות.
מים  בכמות  בשבוע  פעמיים  הקומפוסט  את  להשקות  יש   .3

גדולה )כ-30 ליטר בכל פעם(.
4. ג'וקים מגיעים לקומפוסט הסובל מחומציות יתר או איוורור 

לקוי.
5. פיזור אפר פחם בקומפוסט עוזר למניעת ג'וקים.

6. חשוב להקפיד לכסות בעלים יבשים וגזם כל שכבת פסולת 
רטובה.

אנא בדקו את הקומפוסט שברשותכם וודאו כי אין בו ג'וקים. 
נציגי היחידה הסביבתית ומחלקת התברואה מסיירים ביישובי 
במידה  נגוע.  שיימצא  קומפוסטר  להדביר  וייאלצו  המועצה, 
וראיתם מפגעים בקומפוסטר, אנא פנו אלינו באופן מיידי ואנו 

נעזור בהדרכה וכלים מקצועיים נוספים.
אנו בטוחים שעם קצת אויר, צל, אהבה וטיפוח - הקומפוסט 

יהיה מוצלח ובטוח!
היחידה הסביבתית
 li.gro.gnr@alih
8614656-80

בשנה  הוקדשה  נגב  רמת  מתנ"ס  של  האופניים  טיולי  תוכנית 
האחרונה להכרת הפסיפס האנושי המרתק של מדינת ישראל. 
ישראל מהווה כור היתוך לקבוצות מיעוטים שונות, לחילונים 
ודתיים ולעולים חדשים. מלבד הרכיבה, המטרה הייתה לעמוד 
את  יותר  טוב  באופן  ולהכיר  האנושית  המורכבות  על  מקרוב 
המייצגים  אנשים  עם  נפגשנו  טיול  בכל  חיים.  אנו  בה  הארץ 
המיוחד  האוכל  את  אכלנו  גם  ולרוב  בארץ,  מיוחדת  קבוצה 

להם.
ג'אן,  בית  בכפר  הדרוזים  להכרת  בטיול  המסע  את  התחלנו 
סגן  עם  במפגש  העליון.  שבגליל  מירון  הר  במרומי  השוכן 
ראש המועצה המקומית, הוא הדגיש בפנינו את השייכות של 
הדרוזים למדינה במשפט שנחרט בזכרוני - "אנחנו המדינה", 
כלומר שהם מזדהים באופן מוחלט עם מדינת ישראל. המשכנו 
בערב מורשת דרוזית שבו המארח שלנו סיפר על עקרונות הדת 
הדרוזית ועל אמונתם בגלגול נשמות. בדרך התלולה אל הכפר 

נקלענו לחתונה דרוזית, והללו כיבדו אותנו בפירות טריים. 
טיול נוסף ערכנו לבדואים של הכפר המטופח ערב אל עראמשה, 
בסמוך לקיבוץ אדמית, ממש על גבול לבנון. זכינו לקבלת פנים 
חמה ממוחמד, תושב הכפר. מהמסורת הבדואית נותרו בעיקר 
סיפורים, הדור הצעיר ישראלי לכל דבר, וכדי להזכיר להם את 
המורשת הם לוקחים אותם לבדואים של הנגב... לדברי מוחמד, 
מה שמייחד אותם הוא השוויון בין הנשים לגברים, אי ההפרדה 
בקיצור,   - אלכוהול  לשתיית  וההיתר  בשמחות  המינים  בין 
"בדואים אשכנזים". גם הילודה ירדה מאד, וכמו שמוחמד אומר: 
"כשאוכלים שניצלים כבר אין כוח לעשות ילדים". המשפחות 
קטנו וגם הערבות ההדדית בין התושבים פחתה: לדברי מוחמד, 
פעם כשמישהו איבד כבשה כל הכפר נזעק לחפש אותה, היום 

ספק אם מישהו יצא לחפש אדם שנעדר. 
בטיולים אחרים פגשנו את הצ'רקסים בריחניה, את המבשלות 
המתיישבים  את  בדימונה,  העבריים  הכושים  את  ירוחם,  של 

מנאות  הקיבוצניקים  את  בנגב,  הבדואים  את  השחר,  בכוכב 
סמדר ואת מתיישבי חוות הבודדים בנגב.

מאנשים  חלומות,  מחולמי  הזו  המשוגעת  בארץ  מתחיל  הכל 
שהקדישו את כל מרצם להגשמת חזונם. זה המשותף לאנשי 
לכושים  השומרון,  במזרח  למתיישבים  בנגב,  הבודדים  חוות 
האנושי  הפסיפס  בריחניה.  ולצ'רקסים  בדימונה  העבריים 
המדהים הזה של תרבויות, דתות וחלומות הוא מה שהופך את 
הארץ הזו למעניינת ומרתקת. הפסיפס הזה יכול להתקיים רק 

אם תהיה סובלנות וסבלנות בין הקבוצות השונות. 
www.biking. פרטים וסיפורים נוספים על המסלולים באתר

.boker.org.il
תודה לזיוה שביט ולדרור הראל ממתנ"ס רמת נגב על התמיכה 

והעזרה לאורך כל השנה. 
התוכנית בשנה הקרובה תוקדש להרים. 

חזי יצחק

קומפוסטרים וחיות אחרות
 בזכות מאתיים קומפוסטרים ובעיקר בזכות שיתוף הפעולה של התושבים, 

המועצה צמצמה את הפסולת בכ-60 טון לשנה. רק מה - צריך להיזהר מג'וקים!

אנתרופולוגיה על שני גלגלים
רוכבי האופניים מהמתנ"ס לא הסתפקו השנה רק בהכרת ההרים והגבעות של ישראל - אלא גם במפגש עם 

האוכלוסיות השונות שמרכיבות את המדינה. היה מרתק
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ביותר  מזה דורות רבים המוצץ משמש כמרגיע האפקטיבי 
לתינוק. מחקרים הראו שתינוקות המשתמשים במוצץ, החל 
מגיל חודש עד גיל חצי שנה, מתמודדים טוב יותר עם כאב, 
מוות  יותר של  ונמצאים בסכנה קטנה  ביתר קלות  נרדמים 

בעריסה.
בשבועות  טבעי.  רפלקס  הינה  המציצה  פעולת 
הראשונים לחיי התינוק, פתיחת הפה קטנה מאוד. 
כדי לינוק ולמצוץ התינוק נאלץ להביא את הלסת 
התחתונה קדימה, דבר המעודד את גדילתה. עם 
במציצה,  הפה  שרירי  שמפעילים  הכוחות  זאת, 
ועמדת  הלסתות  במבנה  לשינוי  לגרום  עלולים 
קדימה,  השיניים  הבלטת  השינויים:  בין  השיניים. 
כניסת השפה תחת השיניים העליונות, הצרות של 

הלסת העליונה, חוסר יכולת לסגור את השפתיים 
ללא מאמץ של שרירי הפה ויצירת מנשך פתוח 
השיניים  בין  אנכי  מרווח  קיים  בו  )מצב  קדמי 

הפתוח  המנשך  בסגירה(.  והתחתונות  העליונות  הקדמיות 
בליעה  בזמן  קדימה  הלשון  לדחיפת  בהמשך  לגרום  עלול 

ודיבור ובכך עלולה להיווצר הפרעה בדיבור. 
 ,3-4 גיל  בסביבות  נפסקת  מוצץ  או  אצבע  מציצת  אם 
הנזקים שנגרמו לפה יתוקנו מעצמם לאחר הפסקת ההרגל. 
אם בכל זאת נשאר ליקוי סגר - ככל הנראה הוא היה קיים 
מלכתחילה בגלל בעיות גנטיות. מעבר לגיל זה 
עלולים להיווצר שינויים לא הפיכים בלסתות 
ובעמדת השיניים. ברוב המקרים יהיה צורך 
בהתערבות של קלינאית תקשורת ובטיפול 

אורתודונטי מוקדם. 
לתקן  יכול  מוקדם  אורתודונטי  טיפול 
נזק שנגרם מהמציצה, מהגדילה, 
גם  ועשוי  יחד,  משניהם  או 
לפשט או אף למנוע טיפול 
אורתודונטי בגיל מאוחר 

יותר. בטיפול המוקדם לא מדובר על ה"גשר" או ה"ברזלים" 
המוכרים, אלא במכשיר להרחבת הלסת העליונה או במכשיר 

לקידום הלסת התחתונה.
ניתן  במוצץ  אצבע.  ולא  מוצץ  שעדיף  בחשבון,  לקחת  יש 
לשלוט בזמני המציצה, קל יותר להיגמל וההשפעה שלו על 
מבנה הלסת ועמדת השיניים קטנה יותר בהשוואה למציצת 

אצבע. 
ממוצצים   - מוצצים  של  גדול  מגוון  בשוק  קיימים  כיום, 
לא  מחקרים  היום,  עד  אורתודונטים.  למוצצים  ועד  רגילים 
כל  המוצצים.  בין  משמעותיים  הבדלים  להראות  הצליחו 
מוצץ או חפץ המוחזק בפה באופן קבוע הינו בעל השפעה 
מזיקה. לכן, אם כבר משתמשים במוצץ, מומלץ להשתמש 

במוצץ הקטן ביותר, על מנת להפחית נזקים עתידיים.
ד"ר גלית פלג
מומחית ליישור שיניים ולסתות, אורתודונטית
מרפאה: ב.פ. אסתטיקה,באר שבע,9222326-80

מציצת מוצץ בראיה אורתודונטית



            

ניבה זילברמן, בוגרת ארבע שנות לימודי תעודה ברפואה סינית 
עתיקה - דיקור וצמחי מרפא, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של 

האוניברסיטה העברית בירושלים. חיה כיום במושב כמהין בנגב, 
מטפלת בכמהין, באר שבע וברחובות.

טלפון 052-6977887
מפגש ראשון במחיר היכרות של 80 ש"ח בלבד!

• טיפול בדיקור, מוקסה וצמחי מרפא.
• הטיפול אינדיווידואלי ושונה לכל אדם.

• הטיפול ברפואה סינית מקיף ויכול לעזור בבעיות שונות - הן פיזיולוגיות כגון 
בעיות אורטופדיות, חיסוניות, הורמונליות וכן הלאה, והן רגשיות ופסיכולוגיות.

טיפול ברפואה סינית

לבת או בן הזוג יש יומולדת? רוצים ליהנות מרגע של נחת, 
שקט ושלווה או לשמח חבר או חברה?

בחוות אורליה ניתן ליהנות מחבילות אישיות ומותאמות של 
טיפולים לגוף ולנשמה, בשילוב עם ארוחות המוגשות במקום.

לפרטים נוספים www.orlyya.co.il בדף הבקתות.
יש לתאם מראש בנייד 050-9800069 אורליה.

שיטה טיפולית ייחודית המיועדת לשפר את רמת תפקודם של ילדים, נוער 
ומבוגרים המתמודדים יום יום עם מגוון רחב של קשיי למידה ותפקוד. הנחת היסוד 
של השיטה היא כי קיים קשר עמוק והדוק בין התפקוד הגופני לתפקוד הקוגניטיבי 

והרגשי של האדם. לכן, יש חשיבות רבה באיתור ובטיפול בגורמים המעכבים את 
האדם ומשפיעים על תפקודו. בשיטה, התרגול הגופני כולל עבודה על קואורדינציה, 

יציבה, גמישות והרפיה, גרפו-מוטוריקה, תנועה תהליכית, נשימה מודעת, חשיבה 
מטפלת: שרית נוריאלחיובית, טכניקות עיסוי ועוד.

עדכונים במרכז הטיפולי רמת נגב

טיפולים בשיטת אלבאום לילדים בעלי קשיי למידה

ניתן לפנות למשרדינו בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00.
טלפון:  08-6564144, פקס: 08-6564118

ניתן להשאיר הודעה במשיבון ואנו נחזור אליכם בהקדם.
מיקום: מחלקת חינוך- מועצה אזורית רמת הנגב.

 ילדים על גלגלים- 
חוג לרכיבת אופני הרים 

מטרת החוג – פיתוח הנאה ובטחון ברכיבת אופניים, היכרות 
עם הסביבה הקרובה, רכישת הערכה לטבע והשבילים, 

פיתוח טכניקת רכיבה, טיפול באופניים  ועוד.

• החוג מתאים לילדים מכיתה ד' ומעלה
• חלוקת הקבוצות – בהתאם למס' הנרשמים והיכולות הפיזיות.

• מיקום: מרכז  הרכיבה של גיאופן במדרשת בן גוריון – ניתן 
לקיים ביישוב מותנה בארגון קבוצה של 01 נרשמים.

• עלות: 120 ₪ לחודש
מיומנויות רכיבה 

• קבוצה לנשים  - 
נפגשים ביום שישי 

אחת לשבועיים 
לשעה וחצי של רכיבה 
נינוחה ומהנה – עלות 

חודשית 50 ₪
• קבוצת רוכבים 

מתחילים – נפגשים 
בשישי אחת  לשבועיים 

לרכיבה ברמה קלה 
יחסית מתאים לרוכבים 
ורוכבות בתחילת הדרך.

• רוכבים ורוכבות  
מיומנים יוצאים לשטח 

–  אחת לחודש 
ביום שישי האחרון 

בכל חודש  נפגשים 
לרכיבת בוקר. 

• סדנאות 
לשיפור הרכיבה

רוכבים ונהנים

תחילת פעילות אוקטובר 2010)עם תום החגים(  
 www.geofun.co.il לפרטים והרשמה  - אתר האינטרנט שלנו
info@geofun.co.il :משרד – טלפון: 08-6553350, דוא"ל




