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ביצוע  על  הממשלה  החליטה  אלה  בימים 
מספר צעדים למיגור תופעת המסתננים מגבול 
גבול מצרים, הקמת  מצרים: הקמת מכשול על 
מתקן שהייה למסתננים וביצוע פעולות אכיפה 
מול מעסיקים. על משרד הביטחון הופקד יישום 

הקמת המכשול ומתקן השהייה.
המכשול המתוכנן יורכב מגדר באורך 200 ק"מ, 
מאזור הרי אילת בואכה נחל פארן וממוצב זמיר, 
הקמת  שלום.  כרם  אזור  עד  לעזוז,  מערבית 
על  שנה.  כל  ק"מ   100 כשנתיים,  תימשך  הגדר 
פי הסיכום, הוחלט להתחיל בקטע שבאזור הרי 

אילת.
עבודת  החלה  השהייה,  מתקן  הקמת  בנושא 

מטה ובחינת חלופות למיקום המתקן. בשלב זה 
נראה כי החלופה המועדפת היא הצמדת המתקן 
כלא  של  הקיימים  הסוהר  בתי  שרות  למתקני 
קציעות. המתקן יכלול מרכיבי מגורים, הסעדה, 
הקמת  עלות  ופנאי.  ותרבות  חינוך  תברואה, 
תפעולו  ועלות  שקלים  מיליון  כ-800  המתקן 
והקמתו  תכנונו  בשנה.  שקלים  מליון  כ-300 
ופיקוח  האדום  הצלב  האו"ם,  ידי  על  מלווים 
שהוקמו  זהים  במתקנים  כנהוג  בינלאומי, 

במדינות אירופה השונות.
על רקע החלטת הממשלה, המועצה עושה ככל 
הניתן כדי להתאים את פעולות משרד הביטחון 
על  השונים,  ולאינטרסים  ההתיישבות  לאופי 

מנת שהמתקנים השונים ישתלבו באזור כשאר 
המתקנים הקיימים בפתחת ניצנה.

על פי ההערכות, עד כה עברו את גבול מצרים 
מחפשי  מהם  כש-98%  מסתננים,  כ-40,000 
עבודה והנותרים פליטים. הממשלה, בהחלטתה, 
את  ולצמצם  זו  תופעה  עם  להתמודד  מנסה 
גבול  הנזק הנגרם למשק הלאומי. המכשול על 
הברחות  של  קיומן  את  בעתיד  ימנע  מצרים 
של  שלומו  את  ויבטיח  לחימה  ואמצעי  סמים 
אזור פתחת ניצנה על רקע האיומים מגבול זה. 

עוזי חבשוש
מנהל פיתוח אזורי

פאינה  ח"כ  במועצה  סיירה  נובמבר  בחודש 
ביתנו",  "ישראל  מפלגת  מנכ"לית  קירשנבאום, 
למועצה  המפלגה  בין  הפעולה  שיתוף  רקע  על 
"ישראל  מפלגת  שנים  מזה  הנגב.  רמת  האזורית 
ביתנו" שותפה במימון פרויקטים בתחום הרווחה, 
קירשנבאום  ח"כ  בסיכון.  עולה  לנוער  הנוגעים 

מלווה מקרוב פרויקטים אלה תוך דאגה אמיתית 
לרווחת תושבי הנגב ומפעל ההתיישבות.

א.ש.ב.א,  בחוות  ביקור  התקיים  הסיור,  במסגרת 
שלמה  ממר  סקירה  הכנסת  חברת  שמעה  שם 
גוש  אזולאי על הקשיים הביורוקרטיים כמפונה 
סייעה  להם  בפרויקטים  ביקרה  בנוסף,  קטיף. 

המפלגה: "רוח מדבר" ו"שנטי במדבר". 
המועצה מבקשת להודות, בהזדמנות זו, למפלגת 

"ישראל ביתנו" על פועלה בפיתוח רמת הנגב.

עוזי חבשוש
מנהל פיתוח אזורי

מתפקידי  ונפרד  רשמית  מסיים  אני  אלה  בימים 
 19 לאחר  והספורט,  החינוך  מחלקת  כמנהל 
היפות  התקופות  אחת  הייתה  זו  תקופה  שנים. 
ההזדמנות  לי  ניתנה  בה  עבודתי,  שנות  במהלך 
להוביל, להשפיע  יכולותיי האישיות,  לממש את 

ולהשאיר חותם.
זו הייתה לי הזכות בקידום רמת חינוך  בתקופה 
לתלמידי  טוב  חינוך  להעניק  והאפשרות  גבוהה 
רמת הנגב. אני חש דברים דומים גם לגבי מערכת 

הספורט ברמת הנגב.
הספר  בתי  בפיתוח  התמקדתי  החינוך  בתחום 
ומערכת הגנים, שיפור ההישגים הלימודיים, אפס 
תלמיד  לכל  לימודית  מסגרת  מציאת   - נשירה 
חדשניות:  למידה  סביבות  פיתוח  הנגב,  ברמת 
ובניית  ממוחשבות  כיתות  מדעים,  מיחשוב, 

בתי ספר וגני ילדים חדשים, ועוד נושאים רבים 
ומגוונים.

ענפי  בפיתוח  התמקדתי  הספורט  בתחום 
ספורט המתאימים לאזורנו - ענפי כדור, ענפים 
אישיים, פיתוח מתקני ספורט לרווחת התושבים 

מקומיים  אירועים  והובלת  והספורטאים, 
וארציים.

של  ובתחושה  רב  בסיפוק  זו  תקופה  מסכם  אני 
רבות.  שנים  חלקי  מנת  שהייתה  ועשייה  בנייה 
של  המסורה  עבודתם  בזכות  גם  באו  הישגיי  כל 
אנשי החינוך והספורט ברמת הנגב ובזכות צוות 
מחלקת חינוך וספורט, צוות מסור, מקצועי וטוב. 

עם צוות כזה אפשר לעמוד מול כל אתגר.
ההבנה  הסיוע,  על  לכל  להודות  מבקש  אני 
החינוך  מערכת  בקידום  המשותפת  והעשייה 
דרכינו  כי  תקווה  אני  הנגב.  ברמת  והספורט 
ופיתוח  עשייה  של  בנסיבות  בעתיד  גם  ייפגשו 

הנגב.
בידידות ובהערכה 
אלי לופו 

בקרוב יוקם מתקן שהייה 
למסתננים מגבול מצרים

מנכ"לית מפלגת "ישראל ביתנו" 
סיירה במועצה

אני מסכם תקופה זו בתחושה 
של בנייה ועשייה

הממשלה החליטה לאחרונה על הקמת מכשול נגד מסתננים על גבול מצרים, ומתקן שהייה באזור. ככל הנראה, 
המתקן יוקם בצמוד לכלא קציעות. המועצה עובדת בצמוד למשרד הביטחון, כדי שהמתקנים ישתלבו באזור

ח"כ פאינה קירשנבאום ביקרה במועצה, וסקרה פרויקטים בתחום הרווחה להם סייעה המפלגה

אחרי 19 שנים, אלי לופו עוזב את תפקידו כמנהל מחלקת החינוך והספורט. הנה דברי הפרידה שלו

צרו קשר:

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 
אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

דבר ראש המועצה:

אחת התקופות היפות במהלך שנות עבודתי

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים:  ליעד גז 
E.A :עיצוב גרפי

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

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

לתושבי המועצה,
מליאת המועצה אישרה את התקציב השוטף 
לשנת 2011, בסך 61.5 מליון שקלים. התקציב 
בתחום  לפעולות  עדיפויות  סדר  מבטא 
החינוך, התרבות והספורט, ולאחריהן איכות 
בתקציבי  והשתתפות  תברואה  הסביבה, 

הוועדים המקומיים.
 2010 ששנת  עולה  ראשונים  מסיכומים 
יתרות  ביותר.  טובה  בצורה  הסתיימה 
התקציב יועברו לפיתוח פרויקטים במועצה 

ובישובים.
מליאת המועצה גם קיבלה החלטה להתחיל 
התושבים  בבתי  פסולת  להפרדת  בתהליך 
לשני זרמים - פסולת ירוקה ופסולת אחרת. 
ובהם  אלמנטים,  מספר  יכלול  התהליך 
בניית  האשפה,  מערכי  של  פיזית  התאמה 
חינוך  שונים,  האשפה  סוגי  את  למיין  יכולת 
המועצה  של  החינוך  מוסדות  בכל  לנושא 
בכוונתנו  אכיפה.  גם  ולבסוף  מהגן  החל 
הקרובים  בשבועות  התהליך  את  להתחיל 
ולהגיע לסיומו בעוד כשנה וחצי. אין לי ספק 
והוא  ומשמעותי,  חשוב  מאוד  צעד  זהו  כי 
תואם את החלטת מליאת המועצה על הכנת 
מתפיסת  כחלק  קיימא  בר  לפיתוח  תוכנית 
תפיסה  אלה.  בימים  המתגבשת  העבודה 
מקיימת  כרשות  הנגב  רמת  את  מעמידה  זו 
שימור  תוך  חיים  ואיכות  פיתוח  המקדמת 
טיפוח  הציבור,  שיתוף  הטבעיים,  המשאבים 
הדור  של  חייהם  איכות  ואבטחת  הקהילה 

הנוכחי והדורות הבאים.
שמוליק ריפמן

בימים אלה החלה בנייתו של מלון נאות 
בוקר, בן 120 חדרים, בשטחי קיבוץ 
שדה בוקר. היזמים הם קיבוץ שדה 

בוקר, יזם מקומי וקבוצת משקיעים. 
הפתיחה מתוכננת לדצמבר 2011. 

מזל טוב: שמורה חדשה נולדה
החודש הוכרזה באזורנו שמורת טבע חדשה. מנהל המחוז ברשות 

הטבע והגנים מודה לריפמן על חלקו

החודש התבשרנו כי שר הפנים חתם על הכרזת שמורת חולות עגור, בהיקף 
של 176,000 דונם. מכיוון שלך חלק חשוב בקידום והכרזת השמורה עליה אנו 
שוקדים מזה 25 שנה, אבקש להודות בשמי ובשם הרשות כולה על פועלך זה. 

בתפקידך, הכרזת שמורת טבע אינו דבר מובן מאליו. האילוצים הרבים שכנגד, 
יחס הציבור לצורך בפיתוח ועוד טיעונים רבים ומשונים אינם מקלים בלשון 

המעטה.
ועל כך תודתנו.

בתקווה להמשך העשייה לשמירת הטבע והמורשת בנגב. 
רביב שפירא 
מנהל מחוז דרום, רשות הטבע והגנים
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מעבר  ומכופל.  כפול  חנוכה  בדגש  הלפיד  מרוץ  התקיים  השנה 
מרכז  ההעצמה:  בית  חנוכת  התקיימה  גם  המשמח,  החג  לחגיגת 
קהילתי-ספורטיבי בניצנה שיציע שירותי תמיכה וטיפול לילדים. 
תקופות  שעברו  לילדים  שבועיות  סדרות  המרכז  יקיים  היתר  בין 
בימי  ויקבלו בבית ההעצמה, מעבר להשתתפות  מחלה ממושכת, 
כיף מהנים, גם ארגז כלים להמשך פעילות סדירה בספורט ותזונה 
ההעצמה  מבית  שתיהנה  נוספת  אוכלוסיה  המחלה.  בצל  נכונה 
היא בני נוער עם נטיה להשמנת יתר, שיגיעו על מנת לרכוש את 
המיומנויות הנדרשות להתגבר על התופעה שאחריתה, על פי רוב, 

מחלות קשות כלחץ דם, בעיות לב וכדומה.
מיליון   12 של  לתרומה  תודות  הוקם  קק"ל,  ביוזמת  העצמה,  בית 
הפנימיות  ואילו  מצרפת,  יהודיים  תורמים  שהשקיעו  שקלים 
גז בן התשעים, אשר  ויקטור חי  ידי  בני הנוער נתרמו על  למגורי 

נכח בטקס חנוכת המבנים ובהזנקת מרוץ הלפיד. 
של  הזחל"מ  דרך  עובר  כשהוא  בניצנה,  התחיל  המרוץ  מסלול 
8, מתקן ההתפלה, מושב כמהין ומושב קדש ברנע, ופונה  חטיבה 

חזרה לניצנה דרך כביש הגבול ודרך פסל השלום.
במרוץ נטלו חלק תלמידי תוכנית מסע מניצנה, משתתפי תוכניות 
העולים, אורחים מהולנד, חיילים ושלל תושבי רמת הנגב, כשציון 
 21 כל  את  בכבוד  שסיימו  סלע,  ומאיה  קיי  לשרה  מגיע  מיוחד 
הקילומטרים של המסלול. האצים המקצועיים פחות יכלו להנות 
הדלקת  העממי.  מהמסלול  או  הקילומטרים  עשרת  ממסלול 
הלפיד עצמה, אגב, התבצעה על טהרת האנרגיה הסולארית בה 

התברכה ניצנה. 
דוד פלמ"ח
מנהל ניצנה

 300 ומהנים.  מאתגרים  לטיולים  תלמידינו  את  לקח  האחרון  חנוכה 
תלמידי כיתות א'-ו' יצאו לנחל פרס הקסום, היכן שהנוף הייחודי, מזג 
האוויר הנפלא והאווירה הטובה סייעו להם להתגבר על קשיי המסלול. 

80 בני שכבות ז' ו-ח' הרהיבו עוז ויצאו לטיול המסורתי להרי אילת, על 
כל המשתמע: לינת שטח, בישול במדורה וטמפרטורת לילה מדברית 
וקרירה. בני הנוער עברו את האתגר בגבורה, מה שמעלה את האופציה 

להוספת יום נוסף בשנה הבאה.
שכבות ט'-י"א יצאו לטיול של תנועת הנוער "בני המושבים והקיבוצים", 
הימים  ארבעת  בן  הטיול  במסגרת  הארץ.  רחבי  מכל  חניכים  עם  יחד 
יצאו החניכים מכפר הנוקדים לכיוון עין-גדי. הקבוצה שלנו מנתה את 
בישול,  התחומים:  בכל  והצטיינה  ואשכול,  ערבה  נגב,  רמת  המועצות 

בניית חממות ומסלולים. 
לשנת  היציאה  עידוד  שמטרתו  ניצנה,  לכנס  השנה  יצאה  י"ב  שכבת 
שירות ולשירות משמעותי בצה"ל. במסגרת הכנס, בו לקחו מעל 1000 
תלמידים מכל הארץ, יצאו המשתתפים על אופניים מבה"ד 1 בהר רמון 

ועד לכרם שלום, במיטב המסורת של כנס ניצנה.
כל זאת לא היה מתאפשר, כמובן, ללא עזרתם של המדריכים ביישובים, 
גרעין עודד וצוות מדור נוער, שהפיקו עבור הילדים, גדולים כקטנים, את 

שלל ההרפתקאות הללו.
אייל מור יוסף, מדור ילדים ונוער

יוצא  בנר השמיני של חג החנוכה האחרון התקיים משחק כדורסל 
הערב,  במהלך  הוריהם.  נגד  שיחקו  הילדים  בו  משחק  הרגיל:  מן 
שהתקיים באולם משאבי שדה בחסות מחלקת הספורט רמת הנגב, 
ניתנה להורים הזדמנות להכיר טוב יותר את ענף הכדורסל, להתרשם 
מהישגי ילדיהם ובעיקר לבלות זמן איכות יחד. ועל מנת בכל זאת 
לאזן מעט את הקבוצות, שיחקו המאמנים מאיר דיין, בושמת כהן, 
את  לנצח  וסייעו  קבוצותיהם,  עם  בורולובסקי  ודימה  עטיה  אהרון 

ההורים. 

בערב השתתפו כל שחקני הענף, מהחוגים ועד קבוצות הליגה קט 
ונוער. בסיומו של כל משחק התקיימה גם תחרות  ב'  ילדים  ב',  סל 
"מלך הסלים", שזוכיה הם )בכל קבוצת גיל(: שחר ארליך, מאור לוי, 
ירון וייס, עידו גיל, נריה אל עזרא, אוראל  שומרון ועומרי הראל. את 
הערב חתמה חלוקת מדליות וסופגניות והדלקת נרות חנוכה על ידי 

הרב סוויסה, שאף הוסיף כמה דברי תורה.
אלי לופו
מנהל מחלקת הספורט

פעמיים חנוכה 

קח מקל, קח תרמיל

חכמים על קטנים?

מרוץ הלפיד חנך השנה את בית ההעצמה - מרכז ספורטיבי לילדים ולנוער

במהלך חג החנוכה, שהפך להיות החופש הפעיל ביותר, יצאו כל הילדים, מכיתה א' ועד יב', לטיולים מלאי הנאה ומשמעות

הורי שחקני הכדורסל הצעירים של רמת נגב נקלעו הפעם למשחק אקטיבי במיוחד

הילדים מפגינים את כישוריהם על המגרש

בני המושבים במהלך הטיול

הלפיד, על טהרת האנרגיה הסולארית

במסגרת חברי המשלחת מסתחבקים עם החיילים ששומרים עלינו
ערב הוקרה 

למתנדבי 
מג"ב דרום 

שנערך במ.א. 
אשכול, קיבל 

קלאודיו גרניק 
תעודת הוקרה 

על פעילות 
ההתנדבות 

במתמיד.

• 12.1.11, 21:00 , אולם גולדה, קבוץ רביבים
"שירת העצבים", מופע בידור

במקום הצגת המנויים שהייתה מתוכננת לתאריך 5.1.11
• 18.1.11, 20:30, ספרייה מדרשת בן גוריון

במסגרת "מפגשי סופרים", רותי קרן מראיינת את פטר ואילדה קריקסונוב על טולסטוי 
בכלל, ובמיוחד על הספר "התחנה האחרונה" מאת ג'י פריני – השנה האחרונה בחיי טולסטוי.

• 21.1.11, 9:30, אודיטוריום, מדרשת בן גוריון
שישי ציוני, במבי שלג וניר ברעם – מי גיבורי התרבות שלכם?

• פעילות חוג האזנה: מדי יום א', 20:30, מועדון לחבר, קיבוץ שדה בוקר
9.1.11 מופע מספר 3: האורטוריה "הגר וישמעאל" של דומניקו סקרלטי בביצוע אנסמבל 

הבארוק האוסטרי בניצוחו של מיכאל הל.
16.1.11 הרצאה - מנדלסון מגלה את באך - המתיאוס פסיון כיצירה מכוננת של 

הרומנטיקה.
30.1.11 הרצאה - מנדלסון בין הנדל למוצארט - אורטוריות ופרקי תהילים.

תחזית תרבות: ינואר - 2011
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בימים אלה עוזבת אותנו ד"ר רעיה וולקן, ששירתה את תושבי המועצה 
17 שנים כיושבת ראש הוועדה לאיכות הסביבה. רעיה, תושבת משאבי 
לכאן  שהגיעה  אחרי  שנים  חמש  ב-1993,  לתפקיד  נכנסה  שדה, 
מחיפה. "באותו זמן ניהלתי את מעבדת שירות שדה גילת לחקלאות 
ובעלת תואר  ומים  ולאיכות סביבה", מספרת רעיה, מהנדסת קרקע 
שלישי בכימיה של קרקע ומים. "חיפשנו אז דרך להתמודד עם הזיהום 

הסביבתי הרב ממועצת רמת חובב, ולשם כך הקמנו את הוועדה. מאז, 
כמות הנושאים בהם עוסקת הוועדה גדלה בהרבה".

הוועדה לאיכות הסביבה פועלת בהתנדבות, ולוקחים בה חלק כ-15 
נציגים מיישובי המועצה. בשנותיה הראשונות הוועדה עסקה כאמור 
בעיקר טיפול בבעיית הזיהום מרמת חובב, אבל בשנת 2002 הוועדה 
הרחיבה את תחומי הפעילות: "התחלנו להתעסק גם בחינוך, מחזור 

פסולת וטיפול במפגעים סביבתיים בתעשיות הישובים".
איך באה לידי ביטוי העבודה מול רמת חובב?

למעלה  שכבר  מפעלים  כ-17  יש  חובב  רמת  התעשייתית  "למועצה 
פולטים פסולת רעילה הפוגעת באיכות האוויר, בקרקע  מ-20 שנה 
בבעיית  לטיפול  הוועדה  שהניבה  הפתרונות  אחד  התהום.  ובמי 
המזהמים ברמת חובב הוא 'מוקד זיהוי ריח' - תושבים שמריחים ריח 
שלדעתם נובע מחומרים רעילים, יוצרים קשר עם היחידה הסביבתית, 
וביחידה בודקים את העניין בדחיפות. שיטה זו פועלת מספר רב של 

שנים והיא זוכה להיענות גבוהה מצד התושבים".
והאם אכן יש ירידה ברמת הזיהום לאורך השנים?

בפליטת  מאסיבית  ירידה  לראות  אפשר  האחרונים  הזיהום  "בדוחות 
החומרים המסוכנים".

נושא החינוך. "אנחנו מאמינים שאם  נוסף בעבודת הוועדה הוא  צד 
בבית  ילדים  הזה  במקרה  בשורשים,  מתחילים  שינוי,  לבצע  רוצים 
ספר  בבית  אקולוגית  גינה  להריץ  התחילו  כבר  בוועדה  יסודי".  ספר 
צין הכוללת בניית ספסלי בוץ יחד עם הילדים, חממה לגידול צמחים, 

שימוש בדשן אורגני ועוד.
אילו עוד פעילויות מתוכננות לזמן הקרוב?

תוכנית  ביצירת  לעסוק  צפויה  הוועדה  הקרובה  השנה  "במהלך 
מסודרת לטיפול בפסולת אורגנית ברמה האזורית, שתכלול בין היתר 
הקמת מפעל קומפוסט אזורי. כמו כן הוועדה תוציא תקן לבניית בתים 
יותר של תנאי מזג  נכון  ניצול  ירוקים, חסכוניים בחשמל, שיש בהם 
האוויר. בהמשך יופעל לחץ על מוסדות החינוך המקומיים להעלאת 
העיקרית  שמטרתם  פרויקטים  עשרות  ועוד  הסביבתית  המודעות 

לספק לנו התושבים מקום שנעים יותר לחיות בו". 
הנגב.  במשמר  לגור  ועוברת  המועצה  את  עוזבת  רעיה  אלה  בימים 
"הרגשתי שזה לא לעניין לנהל תפקיד ציבורי כשאני לא גרה במקום 

שאותו אני מייצגת", היא מסבירה. את ניהול הוועדה היא מעבירה לידי 
עלית וייל שפרן, שתמשיך מהנקודה בה היא הפסיקה. 

בוועדה,  בוקר  קיבוץ שדה  ברזילי, שמייצגת מזה 5 שנים את  אורני 
מספרת על העבודה עם רעיה: "אני חושבת שרעיה היא בן אדם מאוד 
מקצועי, היא חיה ונושמת את הנושאים של איכות הסביבה ודוחפת 
התכונות  אחת  ביותר.  הטוב  הצד  על  הפרויקטים  לביצוע  הזמן  כל 
שהכי אהבתי אצלה היא הדאגה לשתף את כל חברי הוועדה במתרחש 
את  מילאה  היא  שהתקבלה.  החלטה  כל  לפני  רבות  דעות  ושמיעת 
נמצאת  היא  בו  במקום  נמצאת  הוועדה  ובזכותה  ברצינות  התפקיד 

כיום". 

כבר לא בסביבה
אחרי 17 שנים, ד"ר רעיה וולקן מסיימת את תפקידה כיו"ר הוועדה 
לאיכות הסביבה ברמת הנגב. לפני שהיא עוזבת את המועצה, היא 

מספרת על עבודת הוועדה ועל התכניות לעתיד • ליעד גז

"אנחנו מאמינים שאם 
רוצים לבצע שינוי, מתחילים 

בשורשים, במקרה הזה 
ילדים בבית ספר יסודי"

בתוך מטע זיתים, ארבעים קילומטרים דרומית 
לבאר שבע, ממוקם כפר "רוח במדבר": הקהילה 
הטיפולית הראשונה בדרום, המיועדת לשיקום 
מכורים לסמים ואלכוהול. מתוך ההבנה כי הנוף, 
תחושת המרחב, השקט והאווירה הפסטורלית 
הינם מרכיב משמעותי בבניית אווירה טיפולית 
דונמים,  עשרות  על  הכפר  משתרע  חיובית, 
ספורט  מגרשי  ירוקים,  שטחים  הכוללים 
גדול  אוכל  חדר  מאובזר,  כושר  וחדר  חדישים 

ומבני מגורים מרווחים ומודרנים. 
מבוססת  הכפר  של  הטיפולית  האידיאולוגיה 
שימוש  תוך  הצעדים,  עשר  שנים  תוכנית  על 
וטיפול  פרטני  טיפול  קבוצתית,  בדינמיקה 
משפחתי. בהתאמה, שוהים המטופלים במקום 
מתקדם  שלב  כשבכל  חודשים,  עשר  כשנים 
חדשים.  ואחריות  סטטוס  עבר  אל  המטופל 
בנוסף, נבנית עבור כל מטופל תוכנית טיפולית 
קידום  ותכנית  לצרכיו,  המתאימה  אישית 
הנמצא  הלמידה  במרכז  המסתייעת  אישית, 
מקצועית  הכשרה  למטופל  ומציעה  במקום 

המתאימה ליכולותיו.

בפני השוהים בכפר קיימות אפשרויות העשרה 
שונות, דוגמת ספורט, אומנות פלסטית, מוזיקה 
ושיאצו, המשפרות את הדימוי העצמי שלהם 
שיעזרו  חדשים,  חיים  הרגלי  להם  מקנות  ואף 
להם להשתלב בחיי היום יום העתידיים שלהם. 
על מנת להוסיף ולסייע למטופלים להכין את 
עצמם לעולם שבחוץ, מציע הכפר אפשרויות 
העצים,  במשתלת  בעבודה  השתלבות 
המתפקד  התעסוקה,  במרכז  בהשתתפות 
אף  ובעתיד  העבודה,  לשוק  תעסוקתי  כמודל 
בבית הבד שיוקם באיזור. למטופלים הוותיקים 
ניתנת גם האפשרות לצאת לעבודה ביישובים 
יצירת  ובחוות הסמוכות, מתוך התפיסה לפיה 
הזדמנויות חדשות עבור המטופלים היא חלק 

מהותי מתהליך השיקום.
על מנת להרחיב את תכנית ההעשרה של הכפר, 
המעוניינים  מתנדבים  מערך  במקום  מוקם 
והפנאי.  החינוך  בתחום  ולתרום  להתנדב 
מוזמנים  כתף  להטות  המעוניינים  תושבים 
לפנות במייל ל-shiranga2@gmail.com או 

בטלפון 08-6508000.

רוחות של שינוי
כפר "רוח במדבר" מציע תכנית טיפולית באווירה ייחודית לנגמלים מסמים ואלכוהול

"התחלנו להתעסק גם בחינוך, מחזור פסולת וטיפול 
במפגעים סביבתיים"

פרויקט מרכז הפרדה למחזור בכפר הנוער ניצנה

השקט והאווירה הפסטורלית הינם מרכיב משמעותי בבניית אווירה טיפולית חיובית
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התיישבות נוסח המאה ה-21
כפר עדיאל אינו באמת כפר, אבל הוא דוגמא יפה להתיישבות מסוג 

חדש. מדור חדש מסייר במקומות הקטנים והגדולים ברמת הנגב

הכפר  התיישבות.  אינו  גם  ולהלכה  כפר  אינו  עדיאל  כפר 
שברמת  אשלים  הלא-צעיר  בישוב  חדשה  שכונה  הוא 
הנגב. ובכל זאת, הרעיון והגשמתו הוא מעשה התיישבותי 
מסוג חדש. הכל התחיל לפני שבע שנים כשקבוצת צעירים 
המדינה.  של  בפריפריה  שתתמקם  חברתית  פעילות  יזמה 
שורק  אייל  ע"ש  שנקראה  כעמותה  התאגדו  הצעירים 

שנרצח בידי מחבלים – עמותת איילים.
הכפר  הארץ.  ברחבי  כפרים   11 העמותה  הקימה  היום  עד 
גם  ממוקמים  בו  העמותה  של  הדגל  ספינת  הראשון, 
עדיאל  שם  על  קרוי  הכפר  עדיאל.  כפר  הוא  משרדיה, 
צוובנר, מהחבורה המייסדת,  שנספה בטיול. המבחן של כל 
הפעילות הענפה יהיה אם הצעירים שמתחילים כסטודנטים 
גדרה- לתחום  יחזרו  ולא  הפריפריה  באזורי  יתיישבו  אכן 

חדרה בתום לימודיהם.
משעברתי את שער הכפר אני רואה לשמאלי מספר מבנים 
ולימיני קבוצת קרוונים. היתה שעת צהרים והישוב נראה 
העמותה  ממייסדות  אלי,  שנלוותה  זיידמן  ענבר  ריק. 
ומנהלת הכפר בשנותיו הראשונות, הסבירה שחיים כאן 80 
 40 מרחק  בן-גוריון,  באוניברסיטת  שלומדים  סטודנטים 

דקות נסיעה.
איך הסטודנטים מתקבצים?

ממספר  יותר  גדולה  ההיענות  מודעות.  "מפרסמים 
המקומות. התכנית מציעה לסטודנט מלגת לימודים מלאה 
לתת  מתחייב  הוא  בתמורה  סמלי.  במחיר  מגורים  ותנאי 
300 שעות עבודה חברתית באזור, מעין פר"ח מורחב. חלק 
מהעבודה תוצע לו ע"י העמותה וחלק עליו ליזום בעצמו. 
וטיפוח  בנייה  להכשרה,  שעות  כ-200  ישקיע  הוא  בנוסף 

פיסי של הכפרים והשכונות של העמותה".
של  הלימודים  ששנת  הוא  סיפרה  שענבר  מעניין  פרט 
בבניית  פיסית  עבודה  בשבוע  מתחילה  החדש  הסטודנט 

מבנים והרחבת תשתיות בכפרים. 
המרווחת  בדירה  הקבע.  במבני  הדירות  לאחת  נכנסנו 
חדר,  מהם  אחד  לכל  ותיקים.  סטודנטים  שני  מתגוררים 

יש סלון ומטבח משותפים, והדירה ככלל מאובזרת ובנויה 
היטב. המבנים בנויים בעיקר מלבני אדמה בגישה סביבתית. 
בכפר קיימים מבני ציבור ספורים, חלקם לאירועי תרבות 
ואחרים לאירוח, תיירות ונופש לקבוצות סטודנטים מחו"ל 
לנו  ומנפנף  חולף  פנינו  על  פרטיים.  ונופשים  ולמשפחות 
לשלום אדם מבוגר. זהו אבי רונצקי, הרב הראשי של צה"ל 

עד לא מכבר, שבא לגור בכפר. בסמוך נראית התחלה של 
שכונה חדשה, 30 מגרשים שרכשו בוגרי הכפר.

מכל הפרוייקט )500 סטודנטים ב-11 כפרים( למדתי שאם 
קמה קבוצה ממוקדת, הממשלה )כיום, המממנת העיקרית( 

יודעת להתגייס לעזרתה.
עדין קוה, רביבים

נדמה  כי  עד  הזמן  כל  האוויר  את  ממלאה  שירתו 
המדעי:  שמו  כלל.  אותו  שומעים  אנו  אין  שכבר 
 ,Crested Lark :או באנגלית Galerida cristata

בערבית: קוברה מותווג'ה. 
ממשפחת  שיר  ציפור  הינה  המצויץ  העפרוני 
העפרוניים )Alaudidae( והיא רק אחת מתוך 37 
 .)Galerida( מצויץ  עפרוני  הסוג  של  המין  תתי 
סוג זה נפוץ בכל רחבי מרכז ודרום אירופה, צפון 
ולאורכה  סהרה,  מדבר  למעט  ומרכזה,  אפריקה 
רחבי  בכל  מאוד  נפוצה  בארץ,  אסיה.  מרכז  של 

הארץ. 
מקור שמו נובע מצבע העפר ומציצת הנוצות שעל 
תוך  בשירה  לפצוח  נוהג  המצויץ  העפרוני  ראשו. 
כדי מעוף גבוה. שירתו היפה של  העפרוני המצויץ 
היא אחד ממאפייניו. השירה מושמעת תוך רפרוף 
גם  העפרונים  האדמה.  פני  על  ולעיתים  במקום 
מחקים קולות של ציפורים אחרות ולעיתים ניתן 

לחשוב שמרחף מעליך בז מצוי.
צבעו חום-אפרפר, מפוספס ובטנו לבנה. הגוונים 
משתנים באזורי המחיה השונים. הזוויגים דומים - 
לנקבה ציצה קצרה מעט המבדילה אותה מהזכר 
אסופה  כאשר  גם  וניכרת  יותר  ארוכה  שציצתו 
וללכת  לרוץ  מרבים  העפרונים  ראשו.  על  לאחור 
שדות  טרשים,  נופי  פתוחים:  בנופים  הקרקע  על 
באזורי  ואף  חולות  ערבות,  מזרע,  שדות  מרעה, 
בגומה  לנים   הם  מועטה.  צמחיה  עוטי  מדבר 

חפורה בקרקע.
עונת הקינון היא בחודשים מרס עד יוני, לרוב עד 
שני מחזורי דגירה. תת המין שבנגב מקדים את זה 

הצפוני. 
ומכריזים  וטריטוריאליים,  מונוגמיים  הזוג  בני 
ובמעוף  וציוצים רמים לרוב  נוכחותם בשירה  על 
סלסלה  הוא  הקן  רב.  לא  לגובה  וקולני  מופגן 
בגומה,  המונחים  עדינים  זרדים  הבנויה  שטוחה 
לרוב  סלע.  או  שיח  תחת  הנקבה  ע"י  הנחפרת 
לבנבנות-אפורות  ביצים   3-5 הטלה  בכל  תהינה 
חום-לילך,  בצבע  וכתמים  בנקודות  המנומרות 

והדגירה נמשכת 12-13 ימים.
ציפור  היא  העפרוני  הקינון  בתקופת  שלא 
של  בלהקות  העפרונים  מתקבצים  אז  חברתית, 
כתריסר פרטים ומשוטטים ביחד תוך כדי חיפוש 
רגליים,  פרוקי  של  רחב  מגוון  מזונם?  ומהו  מזון. 
ל-4  עד  של  בקוטר  זרעים  ובקיץ,  באביב  בעיקר 
מ"מ וחומרים ירוקים מן הצומח. את מזונו מלקט 

על פני הקרקע או בתחתית שיחים.
 -  1955 משנת  הבר  חיות  הגנת  חוק  תקנות  לפי 
מנהגו  בגלל  כ"מזיק",  מוגדר  המצויץ  העפרוני 
נוסף   2005 בשנת  אולם  בשדות.  זרעים  לאכול 
ידי  על  שנחתמה  המוגנים,  הטבע  ערכי  לרשימת 
הממונה על המשרד לאיכות הסביבה דאז, אריאל 

שרון
נמרוד בן אהרון

ציפור החודש העפרוני המצויץ
מוגדר כמזיק אבל מוגן על פי חוק

העפרוני מחקה קולות של ציפורים אחרות, ולעיתים ניתן 
לחשוב שמרחף מעליך בז מצוי
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צילום: מנשה לוי ההיענות גדולה יותר ממספר המקומות 
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והשפעתו על חיינו רושם
לראות  לי  יצא  הנח"ל.  של   50 בגדוד  לוחם  הייתי  בצבא 
פציעות ופגיעות של חברים ואויבים. כבר אז הבנתי שרפואה 
היא תפקיד חיי, כנראה שלהיות בעל יכולת לעזור לאנשים 
לפקולטה  נירשמתי  הצבא  אחרי  מיד  נכון.  הכי  לי  צלצל 
צריך  שהייתי  מה  כל  גוריון.  בן  אוניברסיטת  של  לרפואה 
זה ציון גבוה בפסיכומטרי ושני ראיונות אישיים ממושכים. 

כנראה שיצרתי את הרושם הנכון.

קשר
את אשתי הכרתי לפני הצבא. גם היא וגם אני אהבנו את 
ללימודים  החמישית  בשנה  וכבר  הקיבוצית,  החיים  דרך 
שלי עברנו לקיבוץ רביבים. במהלך הלימודים עבדתי כאח 
במשמרות לילה בבית החולים. בלילות הללו הבנתי שלעבוד 
בבית חולים זה לא בשבילי, זו עבודה נורא טכנית. כשאני 
עובד עם בני אדם אני אוהב לדבר איתם וליצור איתם קשר, 
מאוד חשוב לי הקשר עם המטופלים. החלטתי להתמחות 
השלמתי  כך  כדי  ותוך  הדרום,  באזור  המשפחה  ברפואת 
תואר שני בניהול מערכות בריאות. אחרי ההתמחות עברתי 
רפואה  תזונה,  אינטגרטיבית,  ברפואה  בארה"ב   הכשרה 
מונעת ורפואה משלימה. האמנתי שלא מספיק רק לטפל 
בחולי, צריך לעבוד גם על העצמת הבריאות, פרט שמעט 

מאוד רופאים מתייחסים אליו בארץ. 

ליצן
בשנים האחרונות התחברתי לקבוצת רופאים בינלאומית 
שעושה ליצנות רפואית, בהובלת פאטצ' אדאמס. עשיתי 
זאת בעיקר כדי להתחבר לאנשים בעלי דרך מחשבה כמו 
שלי, שמנסים לעסוק באהבה וחמלה ולא בחולי וכאב. זאת 
בדמות  כרופא  ואהבה  ריפוי  לחוות  בשבילי  הדרך  הייתה 
ליצן. המסכה הזאת מאפשרת לך לחצות הרבה קווים שלא 
איתם  לצחוק  אנשים,  לחבק  אפשר  להפר.  פשוט  יכולת 
ואפילו לרדת עליהם. זאת הייתה הדרך שלי לעשות פשוט 
וביקרנו  לאקוודור  הקבוצה  עם  נסעתי  רוצה.  שאני  מה 

בבתי חולים, בתי כלא, מוסדות לקשישים ועוד. זה איפשר 
לנו לראות עוד צד ברפואה.

חלוציות
עונה  תמיד  אני  בנגב,  דווקא  למה  אותי  כששואלים 
בזמנו  הרגשתי  יותר,  נמוכה  הפרנסה  שרמת  שלמרות 
מגיע  אתה  אם  גדולות.  הזה  באזור  שלנו  שהאפשרויות 
ברוח של יוזמה ומקבל סיוע מהסביבה, אפשר להגיע כאן 
לדברים משמעותיים מאוד. התחושה שלי במקום הזה היא 
של חלוציות. בתל אביב לא הייתי מרגיש שאני עושה שינוי. 
אני חושב שהנגב מוציא מאנשים את הצדדים היותר רכים 
וגם מושך אליו אנשים שיש להם עניין בחיים מעט פחות 
עבודה,  של  הרגיל  העכברים  מירוץ  בתוך  לא  שגרתיים. 
פקקים וחיים מבודדים. המקום הזה הוא מהיחידים בארץ 
שאתה גר בתוך קהילה, שבט מודרני. באופן כללי אני אוהב 

את סוג האנשים שהשתקע פה. 

שכנים
עד לפני ארבע שנים לכפר הבדואים מול רמת חובב לא 
הייתה מרפאה. קבוצת מתנדבים בנתה שם מרפאה מבוץ 
ואנחנו הפעלנו אותה. היה לנו צוות של 20 רופאים ו-80 
סטודנטים שעבד בהתנדבות מלאה. האמנו שזכותו של כל 
בן אדם לקבל שירותי בריאות ללא תלות בהכרת המקום 

בו הוא חי. זה היה לנו מאוד משמעותי, הרגשנו מחויבים 
לעזור להם. לשמחתנו, כעבור שנה, ב-2006, נפתחה קופת 
חולים באופן רשמי באזור. הדרך הכי טובה להתחבר עם 

השכן, היא לעשות את הצעד ולהגיע עד אליו. 

לגשר
האינטגרטיבית  הרפואה  בתחום  התמחיתי  שנה  לפני  עד 
באוניברסיטת טוסון באריזונה. זה תחום שבו מנסים לגשר 
התחלתי  במקביל  מערבית.  ורפואה  משלימה  רפואה  בין 
איזושהי  להקים  לקהילה,  לתרום  משלי  דרך  על  לחשוב 
מרפאה של רפואה משלימה באזור. ראיתי שהביקוש גבוה 
ואנשים נוסעים למקומות אחרים כדי להשיג את השירות 
רצון  לי  והיה  באזור  טובים  מטפלים  הרבה  לנו  יש  הזה. 
לחבר בין אותם מטפלים לאנשים שמבקשים את הרפואה 
המיוחדת. החזון היה להקים משהו שיעבוד למען הקהילה 
אני  בבעיות.  בטיפול  רק  ולא  הבריאות  בחיזוק  בטיפול 
שמח שהמועצה נרתמה לעניין והסכימה לעזור בהקמה. 
שלי  האמונה  המועצה.  יד  על  בקרוב  תיפתח  המרפאה 
משאב  למין  יהפכו  באזור  טובים  בריאות  ששירותי  היא 
שהאנשים בוחרים לגור באזור בעקבותו. כמו שמחפשים 
בית חינוך ובית ספר טוב לילדים, צריך גם שירותי בריאות 
טובים. זו התרומה הקטנה שלי לקהילה שלי שנותנת לי כל 

כך הרבה.

אדם,  מקום

אסי סיקורל, רביבים

הרפואה האינטגרטיבית זה תחום שבו מנסים לגשר בין רפואה משלימה ורפואה מערבית

המסכה הזאת מאפשרת לך לחצות הרבה קווים שלא 
יכולת פשוט להפר
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יציבות,  הרגשת  לנו  המקנה  מקום   - הבית 
שבו  והאופן  שלנו  הבית  ושייכות.  ביטחון 
אנו בוחרים לעצב אותו, משקפים את הדרך 
בה אנו חיים, את הערכים החשובים לנו, ואת 
המטרות שאנו רוצים להגשים בחיינו. מכיוון 
שהבית מייצג את הבית הפנימי שלנו, שינוי 

בבית מביא לשינוי בחיינו.

איזון בין הכח הנקבי והכח הזכרי
את  שיכיל  באופן  בית  מעצבים  איך 
פי  על  ביותר?  הטובה  בצורה  שאיפותינו 
בבית  בסין,  שהתפתחה  שוואי  הפנג  תורת 
בטבע,  גם  הקיימת  חוקיות  אותה  פועלת 
ויאנג.  יין  הנקראים  כוחות  שני  שבבסיסה 
אלו הם שני כוחות הפוכים בטבע שמנוגדים 
הכוח  יין,  זה.  את  זה  משלימים  וגם  לזה  זה 
חושך,  התכנסות,  של  תנועה  מייצג  הנקבי, 
קור, חומר. יאנג, הכוח הזכרי, מייצג תנועה 
של התפשטות, אור, חום, רוח. השאיפה היא 
ליצור איזון בין שני הכוחות האלה הפועלים 
גם בגופנו ובנפשנו, כדי ליצור תנועה אחת 
מאוזנת, המכילה את שניהם ויוצרת מציאות 

הרמונית.
ויאנג  יין  בין  מהתנועה  הנוצרת  המציאות 
זורמת ומשתנה דרך חמישה כוחות נוספים 
הפועלים בטבע, שהם חמשת האלמנטים או 
עץ  מים,  מתכת,  אדמה,   - היסודות  חמשת 

ואש.
מעגלי  של  תהליך  מתארים  אלה  יסודות 
חיים והתפתחות כמו מעגלי צמיחה וקמילה, 
בתכונות,  ומיוצגים  וכדומה,  השנה  עונות 
חומרים, צורות, צבעים כיוונים ואף איברים 
אלמנט  לדוגמא,  אותם.  המאפיינים  בגוף 

ע"י  מיוצג  וצמיחה  שינוי  המסמל  העץ 
חומרים טבעיים, צורות של פסים ומלבנים, 
גווני העץ, הירוק והלבנדר, כיוון מזרח ודרום 

מזרח וגם הכבד, כיס המרה והעיניים. 
אם כך, אנחנו חלק בלתי נפרד מן הסביבה 
צורות  חומרים,  כיוונים,  ולכן  חיים,  אנו  בה 
ועל  חיינו  אורח  על  משפיעים  וצבעים 

ביתנו.
הבית  מפת  את  מחלק  שוואי  הפנג  בנוסף, 
לשמונה אזורים על פי כיווני הרוחות, כשכל 
אזור מייצג היבט אחר בחיינו: אהבה וזוגיות, 
ותמיכה,  ניהול  סמכות  והנאה,  משפחה 
צמיחה  וידע,  לימוד  ופרנסה,  קריירה 
והכרה. שילוב  ומזל, פרסום  ובריאות, שפע 
ויאנג וחמשת היסודות מאפשר  יין  בין  נכון 
זרימה הרמונית של תחומי החיים הללו בחיי 

האדם ובבית. 
עם זאת, החשוב מכל הוא האדם המתגורר 
פנימיותנו,  את  משקף  והבית  מאחר  בבית! 
המניע  הגורם  הוא  שלנו  למטרות  החיבור 

את הכל. 

איך הבית משקף אותנו?
בהתבוננות,  מתחיל  הבית  עיצוב  תהליך 
לשינוי  רצון  שלנו.  ובהתכוונות  ברצון 
והמביא  המוביל  הוא  בחיים  והגשמה 
בבית, המתבצע באמצעות  לשינוי העיצובי 
בחירת החומרים, הצבעים ומיקום החדרים 
והפריטים בבית באופן המתאים ביותר לבני 

המשפחה. 
המטרה היא לבנות ולעצב בית המשקף את 
האמת הפנימית שלנו, את הדרך ואת המקום 
מקום  ניצור  בכך  להגיע.  רוצים  אנו  אליו 

ומימוש  צמיחה  המאפשר  בו,  לגור  שנעים 
בריאות  שמחה,  הרמוניה,  שורה  ובו  עצמי, 

ושפע.

כן וילונות ותאורה רכה, לא 
למסמכים ומוצרי חשמל

ואהבה,  זוגיות  מסמל  השינה  חדר  לדוגמא, 
כדאי  מיוחדת.  לב  תשומת  לו  ויש להקדיש 
שהמיקום שלו יהיה בפינה הדרום מערבית 
או באזור השקט ביותר בבית, רחוק מכביש 

או מקור רעש אחר.
על מנת לקבל תחושה של שלווה ואינטימיות 
תאורה  וילונות,  עם  יעוצב  שהחדר  חשוב 
וקישוטים  תמונות  שקטים,  צבעים  רכה, 
המשדרים לבני הזוג אוירה רכה ורומנטית. 
ומוצרי  ספרים  עודף  שמסמכים,  כמובן 
על  עונים  לא  וטלוויזיה  מחשב  כגון  חשמל 

דרישה זו.
יהיה  על המיטה להיות ממוקמת כך שניתן 

אך  לחדר,  הכניסה  דלת  את  ממנה  לראות 
גב-מיטה  יהיה  שלמיטה  חשוב  מולה.  לא 
מאותה  ותמיכה.  בטחון  תחושת  המעניק 
מתחת  המיטה  את  למקם  לא  רצוי  סיבה 
לחלון. על ארגז המצעים, אם קיים, לשמש 

לאחסון מצעים וכלי מיטה בלבד. 
הדרום  בפינה  ממוקם  אינו  והחדר  במידה 
מערבית, כדאי לשים באזור הזה בבית סמל 
המייצג זוגיות כגון זוג ציפורים, זוג פמוטים 

או תמונה המשדרת זוגיות ואהבה.
וההתמקדות  הכוונה  הוא  מכל  החשוב 
במטרה שאותה אנו רוצים להשיג באמצעות 

עיצוב החדר!

איריס דהן
יועצת פנג שוואי ומטפלת 
בתטא הילינג
מדרשת בן גוריון
052-6212888

עיצוב הבית
והשפעתו על חיינו

האופן בו אנחנו מעצבים את 
הבית משקף את המטרות 

שאנו רוצים להגשים בחיים. 
מהם העקרונות עליהם 

מתבססת תורת הפנג שוואי 
לעיצוב הבית? ואיך כדאי 
לעצב את חדר השינה כך 
שיתרום לזוגיות ולאהבה?
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תוכנית הפורום לחודשי ינואר- מרץ 2011

מפגש חודש ינואר של פורום נשים לעסקים-  יחסי ציבור ותוכן שיווקי,
יום שני, 3 לינואר, 09:00 במתנ”ס המועצה, פרטים ואישור השתתפות

einatmeg@gmail.com ,050-4003807 עינת
במרכז המפגש: הרצאה וסדנא בנושא יחסי ציבור לעסקים קטנים- מרצות: גורה ברגר 

ממשרד יחסי הציבור “ברגר וליבו” ואדוה לויד דוברת המועצה.
בתחילת המפגש הדרכות קצרות בנושאים:

1. פתיחת אתר חינמי באינטרנט וקמפיין פרסום בגוגל- נורית גיא, “אירוח בגיא”
2. פעילות עסקית בפייסבוק- מזי לרנר לבל, צילום אומנותי

מפגש חודש פברואר של פורום נשים לעסקים- חיבורים עסקיים ובניית שיתופי פעולה 
יום שני, 7 לפברואר במרכז המפגש: הרצאה של רז ארבל ודני גור - מחלקת תיירות של 

המועצה, 09:00 במתנ”ס המועצה, פרטים ואישור השתתפות:
einatmeg@gmail.com ,050-4003807 עינת 

במהלך חודש ינואר ייצא אינדקס העסקים של פורום נשים לעסקים
einatmeg@gmail.com -לפרטים והרשמה

סיור לעסקים קטנים של חברות הפורום- חודש ינואר
מידי שנה נפתחים עסקים חדשים על ידי תושבות רמת נגב. אחת ממטרות פורום נשים 
לעסקים הוא לעודד ולסייע לעסקים החברים בו ליצור שיתופי פעולה במטרה להגיע 

לחשיפה רבה יותר.
צעד ראשון לקראת בנייתם של מוצרים משותפים הוא להכיר את העסקים של נשות 
הפורום. סיור לעסקי חברות הפורום באזור שדה בוקר, מדרשת הן גוריון ומחנה רמון 

)טלי( יתקיים בחודש ינואר.
orlyya12@gmail.com ,050-9800069   להרשמה- אורלי שריר

13/1 סיור לערבה להכרת מיזמים עיסקיים ומפגש עם פורום נשות הערבה.
הסיור במסגרת קורס מתקדמות לעסקים ופורום נשים לעסקים רמת נגב

יציאה ב08:15 מהמועצה, חזרה 19:00
einatmeg@gmail.com ,050-4003807 פרטים - עינת דורון

היכונו
יום מועצה 2011

תושבי המועצה מוזמנים להשתתף 
ביום המועצה 2011 שיתקיים 

ביום שישי 4/2/2011  בין השעות 8:30 – 13:00
ברוח מדבר – )קהילה שיקומית ברמת הנגב, ליד אשלים(

פרטים נוספים ותוכנית יום המועצה בהמשך.....
אנא רישמו לפניכם את התאריך

מדרשת שדה בוקר
מכינה קדם צבאית למנהיגות חברתית

מדרשת בן גוריון, מיקוד 84990. 
טל.08-6532701/2, פקס.08-6532270  

דרושים מתנדבים למתנ"ס 
הבדואי החדש בביר הדאג'

במסגרת העשייה התורמת של מכינת הנגב 
אנו מתנדבים במגזר הבדואי

לנוער בביר הדאג' אין מסגרות לשעות אחה"צ ורובם חסרי 
תעסוקה. אנו, חניכי מכינת הנגב החלטנו להקים מתנ"ס 

בשעות אחר הצהריים שיהווה לילדים ולנוער הבדואי מרכז 
המספק עזרה בלימודים, תמיכה, חשיפה לתחומי עניין שונים 
ועוד.על מנת שהמתנ"ס יהיה אפקטיבי לילדים, רצוי שתהיה 
בו פעילות שוטפת במהלך השבוע ולא רק בימי רביעי בהם 

אנו מתנדבים במקום. 

כל מי שמעוניין להתנדב במקום, להפעיל את המתנ"ס ולקחת 
חלק בפעילויות ובעזרה הלימודית, מוזמן להתקשר:

נועה - 0547868284,  אביגיל - 0509558015




