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ואנשי  רון חולדאי,  יפו,  ראש עיריית תל אביב 
רמת  האזורית  המועצה  אורחי  היו  לשכתו 
הנגב. ראש המועצה סייר עם האורחים והראה 
הרבים  הפרויקטים  מן  מעט  רבה  בגאווה  להם 
רמת  מו"פ  ביניהם  הנגב,  רמת  של  והפיתוח 

עדיאל,  הסטודנטים  כפר  מדבר,  רוח  הנגב, 
שנטי במדבר ומדרשת בן גוריון. לסיום, טעמו 
האורחים מתל אביב את טעמו של ערב מדברי 
עבדת,  בכרמי  ועוגה  תה  יין,  כוס  על  נעים 

והבטיחו לחזור ולבקר.

והחלטה  מליאה  חברי  של  בקשה  בעקבות 
להקצאת  חדשים  מידה  אמות  לקביעת 
התקציב השוטף לועדים המקומיים, נעזרה 
המועצה בחברת ייעוץ שבחנה והציעה מספר 
מודלים לאופן חישוב הקצאת התקציב. בכל 
הבאים:  לקריטריונים  ביטוי  ניתן  החלופות 
שטח מבני המגורים ביישוב; מספר הנפשות 
התושבים  ומספר  הילדים  מספר  ביישוב; 
הותיקים בישוב; ובנוסף, קיום גביה מרוכזת 
גבייה  הוצאות  )החוסכת  הועד  ידי  על 
במועצה של 6% עד 10%(; תשלום  מס ועד 
של  ל-90%  מעל  וגביה  הישוב;  תושבי  ע"י 

הארנונה ביישוב. כמו כן, ניתנו ניקוד והתייחסות 
מההוצאות  שחלק  כיוון  קטן,  ליישוב  מיוחדים 

פרופורציונליות  לא  קטן  ביישוב  המוניציפליות 
למספר הנפשות. 

חלק  "לצבוע"  גם  החליטה  המליאה 
שיבטיח  המקומי,  הועד  מתקציב  מסויים 
מקלטים,  אחזקת  עבור  תקציבים  הפניית 
רחוב  תאורת  שעשועים,  מתקני  אחזקת 
הוועד  של  השוטף  התקציב  יתרת  וגינון. 
ייקבע בהתאם לסדרי  יישוב  המקומי בכל 

העדיפויות של היישוב. 
כי  הוסכם  המועצה  ראש  הצעת  פי  על 
שנתיים  במשך  תקפה  תהיה  ההחלטה 

לפחות, בטרם יתקיים דיון נוסף.
ראש  את  הכולל  צוות  נקבע  כן,  כמו 
אשר  והגזבר,  המועצה  מזכיר  המועצה, 
ימליץ למליאת המועצה על  תיקונים לעיוותים 

תקציבייים משמעותיים במידה ויימצאו כאלה.

הנגב  רמת  מתנ"ס  דירקטוריון  בישיבת 
דורון  ערן  נבחר   ,20.10.10 ד'  ביום  שהתקיימה 
ברמת  והקהילה  החינוך  אגף  מנהל  לתפקיד 
נהלי  פי  על  היה  ערן  של  בחירתו  תהליך  הנגב. 
החברה למתנ"סים, וכלל ראיונות אישיים, מבחני 
השמה והשתתפות במרכז הערכה. ערן עבר את 
תהליך המיון בהצלחה ובעקבות המלצת החברה 
למתנ"סים, דירקטוריון המתנ"ס אישר פה אחד 

את בחירתו לתפקיד.
הוא  גוריון.  בן  במדרשת  שנה   15 מתגורר  ערן 
גוריון  בן  מאוניברסיטת  שני  בתואר  מחזיק 
למנהיגות  הספר  בית  בוגר  סביבה,  בלימודי 

"עמיתי  תכנית  ובוגר  מנדיל  מכון  של  חינוכית 
סביבה" של מרכז השל. בנוסף, הוא בעל תעודת 

הוראה ובוגר קורס מנהלי בתי ספר.
כיום ערן משמש כמנהל פיתוח אנרגיה חלופית 
האב  תוכנית  את  מוביל  ובנוסף  במועצה, 
לפיתוח בר-קיימא במועצה ופרויקטים נוספים. 
 2000 שותפות  כמנהל  כיהן  הקודם  בתפקידו 
התיירות.  פיתוח  ומנהל  הנגב-קולורדו  רמת 
בעבר ניהל את בית ספר שדה שדה בוקר, שזכה 
הסביבה  לאיכות  השר  במגן  תקופה  באותה 
הר  חילוץ  ביחידת  מתנדב  הסביבתי.  לחינוך 

הנגב למעלה מעשור.

חולדאי יורד דרומה

אמות מידה להקצאת התקציב השוטף 
לועדים המקומיים

ערן דורון ינהל את אגף החינוך והקהילה

ראש העיר הגדולה בישראל ביקר במועצה האזורית הגדולה בישראל

מליאת המועצה קבלה החלטה על נוסחה חדשה לאופן חישוב הקצאת התקציב השוטף לועדים המקומיים.

ערן דורון נבחר לנהל את האגף החדש במועצה, לאחר שדירקטוריון המתנ"ס הצביע בעדו פה אחד

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 

הנגב  כי מספר תושבי רמת  החודש התבשרנו 
ממשיך ועולה: והוא עומד, על פי נתוני משרד 
הפנים, מספטמבר האחרון, על 5113. עוד גידול 
קטן המעיד על המגמה ,  אך העיקר הוא ביטוי 

לכך  בשטח.
אנו עדים בעת האחרונה לביקוש והתעניינות 
גדלים והולכים במעבר לישובי המועצה. ביטוי 
ממשי לכך היה מספרם הרב של המתעניינים 
שפקדו את ביתן רמת הנגב ביריד ההתיישבות 
שהתקיים בחול המועד סוכות בנמל תל אביב.  
לבוא  צעירות  משפחות  של  רב  ביקוש  קיים 
לכאן ואכן כמעט כל המגרשים שהוצאו לשיווק 
אפילו  נחטפים.  פשוט  הקהילתיים  בישובים 
הפוטנציאל  את  גילתה  הארצית  התקשורת 
הגדול  הביקוש  ואת  הנגב  רמת  של  האיכותי 
כאן.  ביתם  את  לבנות  צעירים  זוגות  בקרב 
החדש  צין  ספר  בית  חנוכת  הוא  לכך  נוסף  פן 
במדרשת בן גוריון, שכן בית הספר הקודם היה 
של  וגדל  ההולך  מספר  את  מלהכיל  צר  כבר 

התלמידים בגיל בית ספר. 
היעד  הינה  הנגב  רמת  אוכלוסיית  הגדלת 
ולפיכך  המועצה,  לה  שהציבה  האסטרטגי 
את  כיוונו  אליו  תהליך  של  מבורך  מיצוי  זהו 
הצמיחה  קצב  האחרונות.  בשנים  עבודתנו 
ולקהילות  למועצה  אתגר  מהווה  הדמוגרפית 
להיערך  אותנו  ומחייב  כאחד,  היישוביות 
בהתאם. לפיכך נדרשת המועצה להיערך למתן 
אך  ביתם,  את  לבנות  למבקשים  יעיל  שירות 
גם להמשיך בפעולות התיכנון והכנת עתודות 
בכל  הקליטה  אפשרויות  ולמיצוי  להרחבות 

יישובי המועצה. 
הרחבה  גם  מחייבת  הדמוגרפית  הצמיחה 
ופיתוח של שירותי הקהילה והחינוך, ולשם כך 
החליטה המועצה על תהליכי היערכות במבנה 
הארגוני של המועצה. בימים אלה אנו מאחדים 
גג  קורת  תחת  והמתנ"ס  החינוך  מחלקת  את 
הארגוני  המבנה  וחינוך.  קהילה  כאגף  אחת 
החינוך,  תחום  כל  את  כנפיו  תחת  ירכז  החדש 
התרבות  הספורט,  פורמלי,  והבלתי  הפורמלי 
ערן  ולמבוגרים.  נוער  לילדים,  הפנאי  ותרבות 
דורון ממדרשת בן גוריון נבחר לתפקיד מנהל 
יאפשר  זה  ששינוי  מאמין  אני  החדש.  האגף 
והמשאבים  התועלות  את  להעצים  למועצה 
לתושבי  איכותיים  שירותים  לטובת  השונים 

המועצה.
שמואל ריפמן

דבר ראש המועצה:

חולדאי וריפמן מתפעלים מהמדבר

הקריטריונים לחלוקת התקציב

ביום שישי ה-22.10 התקיים כנס תושבים חדשים במועצה. 
מטרת הכנס הייתה לקבל בברכה את פני התושבים שהגיעו 

השנה לרמת הנגב - כ-90 משפחות חדשות.
תושבי המועצה החדשים, הסבו לארוחת בוקר מפנקת. ראש 
והציג  צנוע   שי  לנוכחים  ריפמן,העניק  שמוליק  המועצה, 
על  סקירה  נתן  וכן  במועצה  המחלקות  מנהלי  את  בפניהם 

פעילות המועצה וחזונה.
בברכת שנת קליטה מוצלחת,

מירי טוכטרמן
רכזת קליטה

לאחרונה נרכשו לטובת ישובי הפיתחה רכב ביטחון חדש לכפר הנוער 
ניצנה, וגנרטור חרום לקדש ברנע ולעזוז )כחלק מלקחי השטפונות(.

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד
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

ברוכים הבאים מחזקים את הביטחון של ישובי פיתחת ניצנה

בעל רקע רחב בחינוך וניהול

ריפמן והתושבים החדשים
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במוצאי שמחת תורה נפגשו וותיקי רמת הנגב לערב חגיגי שכולו 
"מיץ פטל" שברביבים,  ליד  חגגנו  סיפורים מבית אבא. את הערב 
בהם  סרטים,  מספר  הוקרנו  הערב  במהלך  רביבים.  מצפה  מול 
הוריהם. לאחר מכן פצחנו בשירה בציבור,  בית  חברים סיפרו על 
בעזרת הזמרים חנה נחום ושלמה הראל וליווי של מרסלו אשר על 

הקלידים.
"והיגדת  הכותרת  תחת  שנים  רבת  מפעילות  חלק  הוא  זה  ערב 
לבנך", שהחלה בתיעוד סיפורי וותיקים על הכתב. במהלך השנים 

עם  הנגב  רמת  מתנ"ס  של  פעולה  לשיתוף  הודות  גדל,  הפרויקט 
ותמלול של סיפורי  גם בצילום  והחלנו  גוריון,  בן  המכון למורשת 

הוותיקים וסיפורה של רמת הנגב.
ועם  הוותיקים  עם  הנפגשת  שרגאי,  ענת  היא  הפרויקט  מנהלת 
הסיפורים ועורכת תחקירים, ובעזרת צוות צילום נאמן גם מתעדת 
שמרמז  מה  סרטים,  כ-60  צולמו  כבר  הפרויקט  במהלך  דבר.  כל 
גם על ההשקעה הכספית הגדולה בפרויקט. לשמחתי הרבה, ראש 
המועצה רואה חשיבות רבה בתיעוד העשייה באזור, ואכן מאמין 

בצמד המילים "והיגדת לבנך". שהרי אם אנחנו לא נספר לבנים על 
מעשי החלוצים, מי יספר? בזכות כך, המועצה תומכת בפרויקט.

בשנה הבאה אנחנו מקווים לצרף את תלמידי המועצה לפרויקט, 
ולהפוך את החומרים הרבים שהצטברו לחומרי למידה בבתי הספר, 

ואולי אפילו כחומרים לעבודות מחקר באוניברסיטה.

זיוה שביט 
מנהלת המתנ"ס

המועצה  של  משלחת  לגרמניה  יצאה  החמישית,  הפעם  זו  השנה, 
 .)ZJD( בגרמניה  הציוני  הנוער  עם  בשיתוף  נגב  רמת  האזורית 
הוראת  לחקר  מהמכון  לוט  ורנר  של  ביוזמתם  נולד  הפרויקט 
השואה בגרמניה, איל מור יוסף, מנהל מדור ילדים ונוער במועצה, 
מטרת  דאז.   ZJD-ה וראש  שדה  ממשאבי  משק  בן  מנדל,  ומירון 
הפרויקט היא לעודד פעילות חברתית והתנדבות לקהילה, ליצור 
נוער  בין  חברתיים  קשרים  וליצור  בקהילה  מנהיגות  קבוצות 

ישראלי לגרמני. 
ה-ZJD )Zionist Jugend in Deutschland( היא תנועת הנוער 
העולמית  )התנועה  דרור  הבונים  מתנועת  וחלק  בגרמניה  הציוני 
 - בגרמניה  סניפים  שלושה  לה  ויש  והלומד(,  העובד  הנוער  של 

פרנקפורט, ברלין ומינכן. 
 ,Con act מדי שנה מתבצעים חילופי משלחות נוער, במימון קרן
השנה  המדינות.  שתי  בין  נוער  חילופי  ולפתח  לעודד  שמטרתה 
משלחת  הוצאנו  כן  אבל  הגרמנית,  המשלחת  את  לארח  זכינו  לא 

אצל  התארחנו  ובמהלכה  ימים,  עשרה  ארכה  הנסיעה  לגרמניה. 
בעיר,  סיירנו  הביקור  במסגרת  בפרנקפורט.  יהודיות  משפחות 
הריין  נהר  לאורך  באופניים  טיילנו  פרנק,  אנה  במוזיאון  ביקרנו 
)הגדול באירופה(, השתתפנו בפעילויות שונות עם ה-ZJD וכמובן 

עשינו שופינג ברחוב הצייל הענקי, הרחוב הראשי של העיר.
כל משתתפי המשלחת נבחרו בקפידה לאחר שהציגו את פעילויות 
ומחויבות  רצינות  הפגנו  הנסיעה  במהלך  שלהם.  ההתנדבות 
לפרויקט, וכן כושר ניווט יוצא דופן ברכבות התחתיות בפרנקפורט. 
ושל  המועצה  של  מעולים  שגרירים  ששימשנו  תקווה  אנחנו 

ישראל. 
עם  הפרויקט  את  מתכננים  כבר  שהיודניקים  מספרות  השמועות 
סניף ברלין, ובינתיים מדריכים במרץ בתנועת הנוער. אני יכול רק 

להמליץ.
תמיר יוגב
רביבים

יבנה  מעין  בנגב,  עברי  אוקספורד  מעין  על  חולם  "אני 
מודרנית... יהיה זה מקום יצירה רוחני. החל מגן הילדים 
ב-6  גוריון  בן  דוד  אמר  כך  המדעי...".  המחקר  ועד 
אבן  הנחת  בטקס   – שנים   47 לפני   ,1963 לאוקטובר 
נחנך  מתוכנן  לא  בתזמון  בוקר.  שדה  למדרשת  הפינה 
החודש במדרשת שדה בוקר, ב-5 באוקטובר, בית הספר 
היסודי האקולוגי הראשון ברמת הנגב, וכפי שהוגדר ע"י 
הסביבה  איכות  בחקר  דרך  פורץ  "בי"ס  החינוך  משרד 
ושיתוף הקהילה", כחלק מהקריה החינוכית ע"ש קתרין 

ואנדראה מיראז'.
בארץ  שנבנו  הירוקים  הספר  בתי  מששת  אחד  זהו 
תכנית  לפי  המדינה  לעצמאות  ה-60  שנת  לרגל 
משרד החינוך. בבנייתו של בית הספר, שנבנה על פי 
המבוססים  רבים  מרכיבים  נכללו  ירוקים,  עקרונות 
על הידע שנצבר במכון לחקר המדבר שברמת הנגב 
לשימוש באנרגית השמש האור והקרינה. במבנה בית 
הספר באים לידי ביטוי מיקסום השימוש בשטח )בניה 
דו קומתית סביב חצר פנימית ליצירת מיקרו אקלים(, 

וחשיפה  )קרינה  האור  כיווני  של  אופטימלי  ניצול 
אנרגטית(,  להתייעלות  ודרום  צפון  לכיווני  מירבית 
פתחי  באמצעות  והמבואות  הכיתות  עומק  הארת 
לכיוון  מוצללים  חלונות  עליונים,  טבעית  תאורה 
עליונים  פתחים  הדרומיות  ובכיתות  ומערב,  מזרח 

ומדפי אור להארה טבעית משופרת.
פתיחת  ללא  צח  אויר  לכיתות  מחדיר  מכני  איוורור 
חלונות יזומה. בקיץ המערכת מצננת את הכיתות בלילה 
הצורך,  במידת  היום.  במהלך  במזגנים  שימוש  וחוסכת 

נכנסת לפעולה מערכת המיזוג )קירור או חימום(.
בבניית  השקיעה  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
המועצה,  לדברי  ש"ח.  מיליון  כשלושה  הספר  בית 
יצרו תוספת עלות של כ-10%  האלמנטים הירוקים 
צפויה  ההשקעה  אולם  התקציבית,  מההשקעה 
להחזיר את עצמה בחישוב ארוך טווח על ידי צמצום 

וחסכון בהוצאות אנרגיה.
אדוה לויד
דוברת המועצה

נזכרים בחלוצים

השגרירים שלנו בפרנקפורט

לאחר 47 שנים: החזון וההגשמה

החודש נערך ערב הקרנת סרטים, במסגרת פרויקט "והיגדת לבנך". באמתחת כבר 60 סרטים עם סיפורי ותיקים, והזרוע עוד נטויה

השנה שוב הוצאנו משלחת נוער לגרמניה, בשיתוף עם הנוער הציוני הגרמני. הנה רשמים מהביקור

החודש נחנך בית ספר צין, בית הספר היסודי האקולוגי הראשון ברמת הנגב

חברי המשלחת נהנים מהעיר 

צילום: רז ארבלהתורמת, הגברת קתרין מיראז', בחברת ילדי בית הספר

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

7.11.10 בין שוברט למנדלסון – הסימפוניה הרביעית של גוסטב מאהלר.
14.11.10 מופע מספר 1: נגני תזמורת ראשון לציון בתוכנית מיצירות 

מנדלסון.

• מפגש סופרים עם אסף ענברי על ספרו "הביתה"
16.11.10, 18:00, מועדון לחבר קיבוץ שדה בוקר )עלות: 20 ש"ח(

דב אלבוים כתב על הביתה: "בסגנונו העז והתמציתי מגולל הספר עלילה 
סוחפת ומעוררת השתאות, המבוססת על שחזור עובדתי מדוקדק. הוא 

מוליך את סיפור חייו של הקיבוץ דרך כל שלבי ההתהוות, ההיסדקות 
וההתרסקות. הביתה הוא מעשה ספרותי נועז, המשתחרר מן ההבדלה בין 

הספרותי לתיעודי, והופך בכך ליצירה מרשימה ומרטיטת לב; יצירה הלופתת 

את שאלות היסוד של ההיסטוריה והתרבות הישראלית, ומעניקה להן 
חיים, רגשות, כאב וגדולה."

•"אחר הצהריים עם מרגריט" – סרט
26.11.10, 21:30, רביבים

ג'רמין מתגורר לצד אימו בכפר קטן. הוא בחור פשוט, חבריו יאמרו 
אף קצת איטי, חסר השכלה אך בעל לב רחב. אחר צהריים אחד הוא 

פוגש על ספסל בכיכר הכפר את מרגריט, זקנה חביבה המדביקה אותו 
בתשוקה לקריאת ספרות יפה. מאה קילו ו-40 שנים מפרידים בין 

השניים, אך הם מפתחים ידידות מיוחדת במינה. מרגריט מקריאה 
באוזניו את ספריה האהובים, והוא נפתח לעולם חדש ומרהיב שלא זכה 

להכיר מאז היה ילד. שחקנים: ג'ראר דפרדייה, ג'יזל קסדסו, פרנסואה 
זבייה דמסיון

תחזית תרבות: נובמבר - 2010
 •
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ואת עומק   ,Jazzert אם רוצים להבין את אופי העבודה של להקת 
הרגשות המניעים אותה, כדאי לקרוא את הסיפור הבא. "את היצירה 
המקורית הראשונה שלנו בתור להקה התחלנו לכתוב לאחר אירוע 
מאוד דרמטי", מספר דודי יצחקי, מנחה הלהקה. "עבדה איתי בצוות 
ההדרכה בניצנה בחורה בשם איריס שגיא, שהייתה למעשה המנהלת 
הראשון  לשיעור  בדרכה  דרכים,  בתאונת  נהרגה  היא  אחד  יום  שלי. 
שלי  ההתמודדות  אהבו.  מאוד  ובעלה  שהיא  כלי  סקסופון,  בנגינת 
במצבים כמו אלה היא תרגום הרגשות ליצירה מוזיקלית. אז ישבתי 
וכתבתי את In Between, 'בין לבין' בעברית, יצירה המתארת מצב של 

שבירת איזון שהובילה לשינוי גדול.
המקרה  על  להם  סיפרתי   .Jazzert של  פגישה  הייתה  למחרת  "יום 
הראשונה  החזרה  ואת  בעניין,  היו  כולם  התווים.  את  להם  והבאתי 
מאז,  בידיים.  סומרות  שערות  עם  גדולה  בהתרגשות  סיימנו  לשיר 
הילדים התחילו להכין חומרים מקוריים בעצמם ולהציג אותם בפני 
ההרכב. באלבום החדש יש כבר ארבעה קטעים מקוריים. מה שהתחיל 

כטרגדיה נוראית, המשיך ליצירה מתחדשת, זה מקסים בעיני".

מהנגב לרימון ובחזרה

אולפן  במסגרת  הפועלת   ,Jazzert להקת  מנחה  כאמור  הוא  דודי 
המוזיקה רמת הנגב מזה 8 שנים. דודי הקים את הלהקה במו ידיו וצירף 
לימודיו בבית הספר  בזכות  נגנים צעירים מבית הספר.  אליו חבורת 
למוזיקה "רימון" הצליח דודי להביא את ההרכב לרמה גבוהה של נגינה 
נכון, קשה לשמור על סטנדרט גבוה ב"להקת תיכוניסטים",  וביצוע. 
שבה מדי שנה צריך להיפרד מהי"בניקים ולקלוט במקומם נגנים לא 
מנוסים. אבל התחלופה הגבוהה לא ניכרת כששומעים את המוזיקה 
של Jazzert. את ההופעות הראשונות הם עשו במתנ"ס האזורי, אבל 
)בכנסייה  מאז ההרכב כבר רשם לזכותו הופעות מול נשיא המדינה 
בשבטה(, במועדון הבארבי התל אביב, בפסטיבלים כמו "לילות ירח" 
 In Between ו"צלילים במדבר" ובשלל מקומות נוספים. גם האלבום

Dunes הצליח לצבור מספר גדול של השמעות ברדיו. 
מה פתאום הקמת הרכב ג'אז, דווקא פה, דווקא עם נערים?

"כשהגעתי לרמת הנגב, תרצה יובל, מנהלת אולפן המוזיקה, הציעה לי 
להקים הרכב שייצג את רמת הנגב בהופעות. כמובן שמיד לקחתי על 

עצמי את הפרויקט".
ומי הילדים שהצטרפו אליך?

ומוכנים  בג'אז,  שמתעניינים  לנערים  יצירתי  פתרון  מהווה  "ההרכב 
יכולתם  את  לבטא  להם  מאפשר  הוא  ואנרגיות.  זמן  בזה  להשקיע 
המוזיקלית, ובמקביל מקנה להם חינוך ומשמעת, מגדיל את הבטחון 
ונותן להם ניסיון בתחומים חדשים, ומאפשר להם להתפתח ולהתנסות 

בהנאה ובדרך חופשית לגמרי. זה הרבה יותר מרק הרכב ג'אז".
דודי מוצא יופי גם בתחלופת הנגנים: "לאורך השנים היו לפחות עשרים 

נגנים בתוך ההרכב, ואני יכול להגיד בוודאות שרובם ממשיכים לנגן. 
אחד מהנגנים הותיקים בהרכב הלך לאחר מכן ללמוד מוזיקה ברימון, 

ולאחרונה חזר לפה בתור מורה לתופים".
לאן תרצו להגיע כלהקה? 

אווירה  יש  כיף,  יש  להגיע.  רצינו  שאליו  למקום  שהגענו  חושב  "אני 
שהחבר'ה  היא  שלי  התמידית  השאיפה  ששומע.  מי  ויש  טובה 

שמשתתפים בהרכב יקבלו חוויה טובה ואמיתית, לתת להם להיות 
מקבלים  שהנערים  הביטחון  תחושת  כי  באמת".  מוזיקאים  לרגע 
היא חלק לא פחות חשוב מהתהליך: "אני רוצה לאפשר להם להגיד 
וואלה, אני עבדתי קשה, הופעתי מול קהל, היו לי ימים קשים וימים 

טובים ואפילו הקלטתי באולפן. זה שווה את כל המאמץ".
איך הייתה העבודה על האלבום?

אימונים  אינספור  דרושים  טובה  ברמה  דיסק  להוציא  "כדי 
והשקעה. לכן הזמנתי את הנערים למחנה אימונים של 48 שעות, 
חזרות מהבוקר עד הלילה. רצינו לקחת 17 קטעים ולהכניס אותם 
לאלבום. כמות כזאת של שירים דורשת כמה חודשים ואף שנים, 
כמו  עבדו  הם  השמן,  פח  נס  שם  היה  בלבד.  יומיים  היו  לנו  אבל 
השיר  את  להקליט  סיימנו  השני  היום  של  ובלילה  מקצוענים, 

עצמו  הדיסק  יומיים לעריכה.  עוד  וקיבלנו  קצת,  לחצנו  האחרון. 
כבר מושמע ברדיו, אנשים קונים אותו". 

לא טוב היות הנגן לבדו

היום מנגנים בהרכב הגיטריסט רז ארזוני )15(, הסקסופוניסטים נעמי 
סיני )17( ואוריה גולן )16(, דודי עצמו בבס וג'ניפר בן ברוך שתצטרף 

בקרוב בתור זמרת. 
אוריה גולן, תלמיד כיתה י' בתיכון הסביבתי במדרשת בן גוריון, מנגן 
ב-Jazzert מזה שנתיים. "שני האחים הבוגרים שלי השתתפו בהרכב 
בשנים קודמות. כשאני הגעתי למדרשה, זה היה טבעי שאצטרף גם". 
עוד כשגר בראש העין ניגן אוריה בהרכבי ג'אז, דבר שעזר לו להשתלב 
שלי  כמו  ניסיון  עם  לכאן  הגיע  שלא  מי  גם  "אבל  בטבעיות.  בהרכב 
בצורה  הנגן  את  לפתח  יכול  הרכב  לדעתי  דודי.  בזכות  להתאקלם 

הטובה ביותר. נגן המנגן לבד לא יצליח להתקדם". 
עם  להופיע  וממשיך  שנים,  כ-3   Jazzert-ב סקסופון  ניגן  דביר  גיא 
היה  זה  הרכב,  מסתם  יותר  הרבה  היה  "זה  קרובות:  לעיתים  ההרכב 
תהליך חינוכי בתוך קבוצה. בחרנו יחד את הקטעים והחלטנו בעצמנו 
מה אנחנו עושים. הסיפוק הכי גדול היה בהופעות, כשאתה רואה את 
התוצר של מה שעבדת עליו ואתה גאה בו. זו חוויה נהדרת להרגיש את 

השיפור מהופעה להופעה".
במגמת  המורים  לצוות  הצטרף  גיא  שלו,  השירות  שנת  במסגרת 
המוזיקה בכפר הנוער וליווה שני הרכבים של ילדים בכיתות ז' ובכיתות 
המשותפת  העבודה  של  החשיבות  את  להם  להראות  "ניסיתי  ח'. 
להשיג  במטרה  פעולה  ושיתוף  קבוצתית  עבודה  דורש  זה  במוזיקה, 
תוצר בסוף התהליך. הלהקה היא הכלי שלך, כלי שמאפשר להראות 

את כל הערכים שאתה רוצה להעביר בצורה שאתה בוחר".

עוד חוזר
הניגון

בשביל דודי יצחקי, Jazzert זה לא רק הרכב 
ג'אז – זו הדרך שלו לתת לנערים שמנגנים 

איתו להתבטא, להתפתח וללמוד לעבוד 
ביחד. הנשיא כבר התלהב, תחנות הרדיו כבר 

משמיעות, עכשיו השמים הם הגבול • ליעד גז 

קשה לשמור על סטנדרט גבוה ב"להקת תיכוניסטים", 
שבה מדי שנה צריך להיפרד מהי"בניקים ולקלוט 

במקומם נגנים לא מנוסים. אבל התחלופה הגבוהה לא 
Jazzert ניכרת כששומעים את המוזיקה של

המעריצים - נשיא המדינה וראש המועצה - מצטלמים עם הלהקה אחרי הופעה 
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בראש הפירמידה שמרכיבה את הקהילה החינוכית 
שלפרנסתו  אשר,  גרינבאום.  אשר  עומד  בניצנה, 
לפני  בניצנה  נחת  כי"ל,  למנכ"ל  כמשנה  משמש 

שנה, ומאז ממלא בהתנדבות את תפקיד היו"ר.
איך הגעת לתפקיד?

ידי הסוכנות לקחת על עצמי את  "נתבקשתי על 
התפקיד הזה. לפניי עשה את זה שמוליק ריפמן, 
לפרוש  צריך  שהוא  החליט  שונות  שמסיבות 
המליץ  הוא  התפקיד,  עזיבת  לקראת  מהתפקיד. 
סמך  ועל  בינינו,  ההיכרות  מתוך  לסוכנות  עליי 

פעילויות ציבוריות אחרות. 
בכי"ל  בכיר  תפקיד  לי  יש  היססתי.  די  "בהתחלה 
)כימיקלים לישראל(, אני משנה למנכ"ל, זה עולם 
ומלואו. בנוסף, אני גם יו"ר ההנהלה הציבורית של 
תיאטרון באר שבע, יו"ר איגוד הכימיה בהתאחדות 
נוספים.  ציבוריים  תפקידים  וממלא  התעשיינים, 
אבל אני לא לוקח על עצמי תפקיד ציבורי אם אני 
לא משוכנע שיהיה לי את הזמן למלא אותו כמו 

שצריך.
ראיתי  סיור.  בניצנה  ערכתי  החלטה,  לגבש  "כדי 
המדבר  בסוף  אומרים,  איך  מופת.  יצירת  שם 
עם  ציונות,  הרבה  עם  מצרים,  גבול  על  שמאלה, 
הרבה קיימות, עם בני נוער מהארץ ומחו"ל, יהודים 
ובדואים. עולם מלא בתוכן ובעשייה. שאלתי את 
אבל  מהמקום,  אכפת  לסוכנות  אוקיי,  המארחים, 
לי,  ענו  יותר אף אחד,  או  עוד אכפת? פחות  למי 
אם  לעצמי,  אמרתי  אז  לדבר.  משוגעים  כמה  רק 
התחיל  מזה  עצמי.  על  זה  את  אקח  אני  ככה,  זה 

הסיפור".
מה משך אותך במקום?

"תפס אותי במיוחד החיבור של בני נוער מחוץ לארץ 
הישראליים  הנוער  בני  של  והחיבור  לישראל, 
לנגב. יש במקום פעילויות שמנצלות את ניצנה 
כיישוב שיש בו הרבה שמש, שאפשר לפתח בו 
סולרית.  אנרגיה  של  בתחום  בעיקר  אנרגיות, 
מעבר לזה יש המון נושאים שקשורים לחיסכון 

באנרגיה ומחזור. הדברים מרתקים". 
מה התפקיד שלך בפועל?

אני כמו ראש הדירקטוריון של ניצנה. אני יושב 

משרד  מנציגי  שמורכב  המנהל,  הוועד  בראש 
שתורמים  העיקריים  הגופים  ונציגי  החינוך 
וקרן  לישראל  קיימת  קרן  הסוכנות,   - לכפר 
רש"י. אנחנו מגדירים יעדים, מאשרים תקציבים, 

משמשים מעין גוף מפקח. 
ובין שלל התפקידים שלך, במה ניצנה מיוחדת?
נגב,  "זו פעם ראשונה שאני עוסק בשילוב של 
האלה  מהנושאים  בחלק  וקיימות.  חינוך  טבע, 
לאחרונה  בכי"ל.  תפקידי  מתוקף  גם  עוסק  אני 
מיתגנו את הכפר - ציונות וקיימות. אין משהו 
דומה לזה במדינת ישראל, ואולי גם לא בעולם 

כולו".
על מה לדעתך ניצנה צריכה לשים דגש?

"אנחנו צריכים להתמקד בפרויקטים הציוניים, 
מענה  נותן  היום  שקיים  התמהיל  הקיימותיים. 
לדברים האלה, אבל הרבה פעמים מתפזרים בכל 
מיני פעילויות. צריך להתמקד, למשל בהדרכות 
השמש  אנרגיית  ניצול  זה  נוסף  דבר  נוער.  בני 
אנרגיות,  לשימור  טכנולוגיות  הרוח,  ואנרגיית 
וחקלאות  טבע  שימור  באנרגיה,  חסכון  מחזור, 

אורגנית. אין מקום שמתאים לזה כמו ניצנה".

מעוז דגני

"יצירת מופת בסוף 
המדבר שמאלה"

אשר גרינבאום, יו"ר ניצנה, מספר איך הגיע לתפקיד, מה כל כך מיוחד 
בקהילה, ואילו יעדים הוא צופה לה להמשך

"זו פעם ראשונה שאני עוסק בשילוב 
של נגב, טבע, חינוך וקיימות"

לא  בולטת  עומדת,  כאן,  תמיד  היא 
בולטת בצבעה השחור-לבן, על סלעים, 
במעוף  חוצה  בשטח,  וגדרות  עמודים 
הסלעית  נסיעה.  או  בטיול  מולנו  מהיר 
 Oenanthe מדעי  שם  הכנף,  לבנת 
 Mourning wheatear או   lugens
קטנה,  מדברית  ציפור  זו  באנגלית. 
 ,)Turdidae( הקיכליים  ממשפחת 
מאזור  המדברי  האזור  בכל  היציבה 
בנופינו  מאוד  ושכיחה  סוריה  ועד  לוב 

המדברי.
הסלעית ניזונה מחרקים ופרוקי רגליים, 
אותם היא מלקטת בקפדנות במשך כל 
היום. לצורך איתור טרפה, עומדת לרוב 
ומתצפתת.  בשטח  גבוהה  נקודה  על 
ראייתה טובה מאוד והיא מזהה בקלות 

טרף פוטנציאלי, כנמלה, ממרחק רב.
בנקל  נבדלים  אינם  והנקבה  הזכר 
שאינו  ולמי  בצבעיהם,  מהשנייה  אחד 
להבדיל  יכולת  אין  בהתנהגותם  בקיא 
ביניהם. בסתיו ובחורף שומרים הזכרים 
קטנות  נחלות  על  הטריטוריאליים 
ניזונים  יחסית באזור הר הנגב, בהן הם 
זמנם בשמירה על מקור  ומעבירים את 
כל  מנסה  האביב,  לקראת  אולם  המזון. 
גדולה  טריטוריה  לעצמו  לתפוס  זכר 
לכלכל  שתוכל  מנת  על  שניתן,  ככל 
ומונע בתוקפנות  וצאצאיו,  זוגו  בת  את 

מזכרים אחרים להיכנס לתחומו.
בית  פי  על  לה  ניתן  הסלעית  של  שמה 
איזור  שהוא  עליה,  החביב  הגידול 
למצוא  יכולה  היא  בו  ומחורץ,  סלעי 
סדק בסלע או חלל מתחת אבן על מנת 
מתחילה  ההטלה  קינה.  את  בו  לבנות 
בסוף פברואר ונמשכת עד יוני, ולעיתים 
בעונה.  הטלות  שלוש  ואף  שתי  ישנן 
צבען   ,4-5 הוא  בהטלה  הביצים  מספר 
כחול ירקרק המנוקד בחום, אדום וסגול, 
והנקבה דוגרת עליהן כשבועיים. מרגע 
בו בקעו הגוזלים, הבוגרים לא מפסיקים 
לעמול ומאכילים אותם מבוקר עד ערב 

ללא הפסק.
על  עומדת  לראות  ניתן  הסלעית  את 
רבות  פעמים  בשטח.  בולטים  עצמים 
נקודות התצפית שלה קבועות ובולטות 
לעין, בזכות חזזית כתומה ירוקה הגדלה 
הציפור  שמשאירה  הלשלשת  מצע  על 

תחתיה.

התיכון  תלמיד  זכאי,  לגידי  מוקדש 
בוקר  שדה  במדרשת  סביבתי  לחינוך 
לפני  טיסה  בתאונת  שנהרג  קרב,  וטייס 
20 שנה ושחקר את התנהגות הסלעיות 

באזור שדה בוקר.

נמרוד בן אהרון

ציפור החודש

הסלעית לבנת הכנף
לקראת הקמת מרכז הצפרות החדש, בואו להכיר את 

אחת מהתושבות הקבועות של רמת הנגב

צילום: נמרוד בן אהרון

מספר % ביצועמספר הבדיקות המיקרוביאליות
תוצאות 
תקינות

% תוצאות 
תקינות

מספר 
תוצאות 
חריגות

% תוצאות 
חריגות

פלואור
מספר מתוכנן 

ברשות
מספר הבדיקות שבוצעו 

לפי תכנית דיגום
848410084100000.65

על פי החוק, אנחנו מפרסמים 
בזאת מידע על איכות המים 
בתחומי המועצה בחודשים 
יולי-ספטמבר 2010.

דיווח על איכות המים במועצה

החודש התחלנו בעבודות עפר בשכונה הדרומית באשלים.
אפשר כבר להרים כוסית ראשונה, ולקוות שעבודות הפיתוח לא יתמהמהו!

בונים באשלים
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'שיר ידידות' – חוגגים בר-מצווה עם ידידים 
חנוכה תשע"א 1-4 בדצמבר 2010 

ברמת הנגב, קיבוץ שדה בוקר, מרכז בן-גוריון
יום רביעי, כ"ד בכסלו, תשע"א / 1 דצמבר 2010

'הדבר הבא'
תחרות הקומפוזיציה השנתית ע"ש אמיל האוזר עם 

התזמורת הקאמרית הישראלית 
מנצח: זיו קוז'וקרו

יצירות חדשות לתזמורת של אלדד שרים, גורי אגמון, 
רונן רבן, רמי לוין, איתי רוזנבאום, תומר הדדי, טלי אסא, 

עידו שירום ואחרים, בהתמודדות על פרס התזמורת 
ופרס הקהל

19:30 - 'את תלכי בשדה'
מחווה למשוררת לאה גולדברג עם זמרי רמת הנגב 

בניצוחו של הפסנתרן והמעבד גדעון אפרתי 
20:30 - 'נווה מדבר'

פיוטים יהודיים ושירים עבריים ברוח מדברית 
מנצח: שמואל אלבז 

עם הזמר שלמה בר, הפייטן חיים לוק, והתזמורת 
האנדלוסית הישראלית אשדוד

יועץ מוסיקלי : יורם אזולאי              
קונצרט מיוחד לפסטיבל 

יום חמישי, כ"ה בכסלו, תשע"א / 2 דצמבר 2010
17:00 - 'חגיגה סימפונית'

התזמורת הסימפונית רמת-גן והפסנתרן ניזאר אלכאטר 
מנצח: אלכס ווסרמן

הקונצ'רטו הראשון לפסנתר ולתזמורת של מרק לברי
הסימפוניה הרביעית של פיוטר איליץ' צ'יקובסקי

19:15 - 'מניו-אורלינס למצפה-רמון'
תזמורת הג'אז של מצפה רמון במבחר עיבודים חדשים 

לתזמורת ביג-בנד     
כניסה חופשית

20:30 - 'מאיספהאן לירושלים'
שירים מאוצר הזמר הפרסי

מנצח: דניאל כהן

שירים עבריים פופולאריים ופיוטים עם הזמרת מורין 
נהדר, נגן המנדולינה יקי ראובן ותזמורת סימפונט רעננה 

22:30 -  'מהודו לירוחם'
להקת ראג ירוחם במיטב המוסיקה ההודית 

האינסטרומנטאלית     כניסה חופשית
יום שישי, כ"ו בכסלו, תשע"א / 3 דצמבר 2010

11:00 - 'דירה להשכיר'
שחרית עם להקת המחול הקיבוצית, המציגה את הסיפור 
של לאה גולדברג במחול ובמשחק        

מופע לכל המשפחה
17:00 - 'שלא יגמר לעולם'

עיבודים חדשים למיטב הזמר העברי עם הזמרת יונית 
שקד גולן, המלחין והפסנתרן מנחם ויזנברג, הפסנתרן 

ירון קולברג ורביעיית כלי-הקשת של הפסטיבל 
והכוריאוגרפית מימי ויזנברג, בעבודת וידיאו-דאנס

19:15 - 'ברוח המקום'
יוצרים ומבצעים מקיבוץ שדה בוקר

כניסה חופשית
21:00 - 'בר מצווה לצלילים במדבר'

כניסה חופשית
ערב חגיגי עם התזמורת הקאמרית הישראלית 

מנצח: מיכאל וולפה 
חגיגה של שירים ישראליים עם מיטב היוצרים 

והמבצעים, אשר התארחו בפסטיבל מראשיתו: קורין 
אלאל, עפר כלף, יונית שקד גולן, דפנה זהבי, יאיר 

אפשטיין, אריה בורשטיין וזמרי רמת נגב.
23:00 - 'שירה רוצה לדבר' 

עיבודים משותפים, מעולמות קצת שונים
מוסיקאית , אח ואחות מציגים: "שירה רוצה לדבר"

מאשה אדלסון, יניב ויינברג ומיכל ויינברג בשירי 
תיאטרון, שירי עם ושירים פרטיים.

כניסה חופשית
יום שבת, כ"ז בכסלו, תשע"א / 4 דצמבר 2010

13:00 - 'החיות בקרנבל'
שחרית עם להקת המחול הקיבוצית על פי יצירתו של 

קאמיל סן-סנס במחול ובמשחק מופע לכל המשפחה
17:00 - 'פטר והזאב: הסיפור האמיתי'

תזמורת המהפכה 
מנצח: רועי אופנהיים 

ביצירתו של סרגיי פרוקופייב 'פטר והזאב' המלווה 
את סרט האנימציה, זוכה האוסקר מאת סוזי טמפלטון 
וביצירה חדשה ושובבה של אפרים סידון ורפי קדישזון 
בה מספר השחקן איציק ויינגרטן את ה'סיפור האמיתי' 

מנקודת מבטו של הזאב. הפקה משותפת למדיטק חולון, 
פסטיבל ישראל, חברת Breakthru ותזמורת המהפכה.

19:15 - 'ערב עירוני'
שירי התיאטרון של נתן אלתרמן

בביצוע סדנת הזמרים הרב-תחומית של האקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים

כניסה חופשית
21:00 - 'אתה לי ארץ'

ערב מחווה חגיגי למלחינה נורית הירש בהשתתפותה
מנצח: דורון סלומון, זמר אורח: אדיר מור 

עם תזמורת הסינפונייטה הישראלית באר-שבע ותלמידי 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

יום ראשון, כ"ח בכסלו / 5 בדצמבר 2010
צלילים במדבר מתארח בירוחם

20:30 'מסעות' - אנסמבל 'מיתר'
מנצח: ניר כהן 

במרכז המופע יצירתו של המלחין ויקטור אולמן – 'מסע 
האהבה והמוות של סגן כריסטוף רילקה' לקריין ותזמורת 

קאמרית )בכורה עולמית(. יצירות נוספות: סוויטה 
'הדיבוק' לקלרינט, רביעיית כלי-קשת, קונטרבאס 
וקלרינט )1922( מאת יואל אנגל ו'סקיצות עבריות' 

לקלרינט וכלי-קשת )1910( מאת אלכסנדר קריין, ניהול 
אמנותי: עמית דולברג, קריינות: מיכאל וולפה

לפרטים והזמנות: 08-6564161, 08-6564143
www.rng.org.il באתר המועצה
www.tzlilimbamidbar.co.il ובאתר צלילים במדבר

מתנ"ס רמת-הנגב מזמין את הסטודנטים תושבי המועצה לעשות ולתרום למען קהילת האזור 
תמורת מילגת לימודים בהיקף של 5,000 ש"ח, אותה מעניקה המועצה.

האפשרויות: ניהול / ליווי פרויקט • חונכות אישית • ליווי פעילויות של תנועת הנוער
מועדים: לאורך השנה • בחופשות בתי-הספר • בחופשת הקיץ )יולי-ספטמבר(

מעוניינים להשתלב בפעילות מרכז הצפרות?
אנו שמחים להזמין אתכם לפגישת היכרות עם המרכז ותוכניותיו העתידיות.

29.10.10, 09:30, במשרדי המועצה האזורית.

אנא אשרו השתתפותכם:
orly@rng.org.il, 08-6564184

קול קורא בנושא מלגות המועצה

שעות קבלת קהל ועדה מקומית: 
א' , ד' 08:00-13:00

שעות קבלת קהל שירה מור יוסף - מהנדסת הועדה: 
ג' 10:00-14:00

תודה, הילה שליש, ועדה מקומית לתכנון ובניה
משרד: 08-6564129, פקס: 08-6564188, נייד: 050-6562539

שעות קבלת קהל במשרדי הועדה

כנס מתנדבים ראשון למרכז הצפרות ברמת הנגב
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אתם מרוויחים, אנחנו מרוויחים בגדול.

לתשומת לבכם, יש לקבוע תחום הפעילות הקהילתית והיקפה לפני הגשת הבקשה למילגה.

לפרטים: אייל מור-יוסף , 050-5341668.

נסיעה בכביש 40. דיונות מסביב, עבודות בכביש, וריח מסריח עולה 
באפכם?!מי שמזהה את הריח האופייני מרמת חובב מוזמן להתקשר בזמן 

אמת )מהבית, מהדרך ומכל מקום שהריח מגיע אליו(.

לדיווח על מפגעי סביבה בעת התרחשותם - חומרים מסוכנים, 
זיהום אויר, הרעלות מחומרי הדברה, התעללות בבעלי חיים, 

מטרדי רעש וזיהום נחל/ מים, התקשרו אל:

לשמירת האויר והאוירה - טלפונים שימושיים

מוקד רמת חובב: 1-800-20-21-31

מוקד הסביבה: 6911* או 08-9253321

צלצלו ומסרו: מיקום ,שעה מדויקת וכתובת דואר למשלוח תגובה.

 לשירותכם, היחידה הסביבתית



            

 רמת הנגב מס' 154, חשון תשע"א, אוקטובר 2010

לא כל כך מזמן התחילה שנה, והביאה איתה רוח של התחדשות 
באוויר ותקווה להתחלות חדשות. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו 
במשקל,  שנרד  שנה  בתחילת  לעצמנו  הבטחנו  פעמים  כמה   -
נפסיק לעשן, נשקיע יותר בזוגיות, נפסיק לריב על סידור החדר 
עם הילדים, נצא ליותר בילויים, ניזום פגישות עם חברים, נבקר 
יותר את ההורים המזדקנים, נרים טלפון לדודה מחדרה, נירשם 

לחדר כושר ועוד ועוד ועוד?
האם גם את השנה הזו התחלנו עם הבטחות על הבטחות? ומה 
באמת ביצענו מכול ההבטחות שאלה שהבטחנו לעצמנו? ואם לא 

קיימנו, מה מנע מאיתנו? אולי החשש מאי הצלחה, אולי 
עצלות, עייפות, עומס בעבודה, חוסר זמן? אולי פשוט 

פתאום לא בא לנו? כן, אנחנו אלופי התירוצים. 
אם אנחנו מאושרים כך - מה טוב. אבל אם אנחנו 

מתוסכלים כל פעם מחדש, כמו רוב האנשים, 
יש מה לעשות.

לעצמנו  נפרגן  באמת  איך  נראה  בואו 
כזו  לעצמנו,  מתנה  של  סוג  שינוי. 

ותתן  משמעותי  הבדל  שתעשה 
בואו  סיפוק.  של  קטן  חיוך  לנו 
גדול,  או  קטן  אחד,  שינוי  נבחר 

שינוי  אותו.  לבצע  בהבטחה  נעמוד  שאנחנו  שנחליט  כזה  אבל 
כזה ייתן לנו הרגשה של הצלחה, הרגשה נפלאה של ניצחון האני 

הפנימי לטובת האושר האישי שלנו.
אז איך נצליח הפעם?

לפני הכול - נאמין מכל הלב שהפעם אנחנו הולכים לעשות את 
זה, נאמין ביכולת שלנו להצליח ונאמין שאנחנו אחראים לחיינו 

ולא אף אחד אחר.
ועכשיו, כמה צעדים פרקטיים וחשובים:

1. נבחר מטרה.
2. נודיע לכל יקירנו על המטרה. למה? כי זה יחייב אותנו ולא נוכל 

להתחמק - לא נעים...
ובו  או על המראה במקלחת,  נתלה פתק על המקרר   .3
נרשום את המטרה. ככה, מול העיניים, היא לא תברח 

לנו.
יתנו  שלא  וחברים,  ממשפחה  תמיכה  נבקש   .4

לנו ליפול.
5. לא נתייחס למקטרגים – "אתה לא תצליח 
רק  הם  אותך".  מכירים  לעשן,  להפסיק 

מקנאים, כי הם לא יכולים.
6. נאמין בעצמנו כל הזמן.

7. נדמיין את עצמנו משיגים את המטרה. נדמיין איך נרגיש אחר 
כך, כמה כיף זה יהיה. תאמינו לי, זה ממש עוזר.

רוצים  אנחנו  זמן  כמה  תוך   - ומדידים  ברורים  יעדים  נגדיר   .8
להשיג את המטרה. חשוב להציב מטרות ריאליות, למשל לא יותר 

מירידה של קילו בשבוע. 
9. נחשוב כל הזמן מה חשוב לנו באמת בחיים. מה עושה אותנו 

באמת מאושרים? 
איך נדע שהצלחנו?

את  ניצחנו  הנה  הטובה.  וההרגשה  הפנימי  האושר   - כל  קודם 
העצלות, את התירוצים. עשינו זאת. פשוט.

את  השגנו  האם   - שהצבנו  היעדים  את  לבדוק  נוכל  וכמובן, 
העבודה שרצינו? האם ירדנו במשקל? האם שיפרנו את הזוגיות? 

האם הפסקנו לעשן?
בואו לא נוותר הפעם! היו נחושים להצליח. 

מאחלת לכם התחדשות, שינוי ואושר פנימי רב.

עדינה מוסקוביץ'
מנחת קבוצות הורים וגיל הזהב
מאמנת אישית לשינוי, לצמיחה והגשמת יעדים
havera111@walla.com 052-347250

לשם שינוי
אנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים – להפסיק לעשן, לבקר יותר את ההורים, לעשות כושר – אבל לא מצליחים 

לעשות את זה. מה עוצר בעדנו? ובעיקר, איך נוכל להתגבר על הקשיים ולשנות?
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אמא של עדי, בעלי, תמיד מספרת שכשהיה ילד הייתה 
הרבה  היה  זה  אחר.  בצבע  ארוחה  יום  כל  לו  מכינה 
לפני שגילו את הפיטוכימיקלים, הרכיבים הבריאותיים 
שבצבעי הירקות, אבל היא ציירת וכבוד לצבעים תמיד 
היה לה. כדי שניתן גם אנחנו כבוד לצבע, בואו ראשית 

נבין איזה חשיבות יש לו במזון. 
על  בהגנה  ביותר  חשוב  תפקיד  יש  שבירק  לצבע 
ייצרו  השמש,  מקרינת  עצמם  על  להגן  כדי  הבריאות. 
אלה  רכיבים  הקרינה.  את  שמסננים  רכיבים  הירקות 
ובויטמינים  הצבע(  את  שיוצר  )הוא  בפיגמנט  עשירים 
זו  קרינה.  השפעת  שמעכבים  אנקטיאוקסידנטיים 
הסיבה שרוב הצבע מרוכז בקליפה, בחלק החיצוני של 

הירק שבא במגע עם קרני השמש.
ומזיקים  לתנאים  חשוף  והוא  אחרים,  צרכים  צמח  לכל 
התרכזו  פיטוכימיקל  סביבת  באותה  לכן,  שונים. 

ויטמינים שונים להגנה מזיהומים, מזיקים ורעלים.
שואב  שהוא  מרכיבים  לו  הדרוש  את  מייצר  הצמח 
אנחנו  הזה  הטוב  כל  את  והאוויר.  המים  מהאדמה, 
מתכונות  ונהנים  אכילתו,  עם  במתנה  אלינו  מקבלים 
)דלקות(,  מזיהומים  הגנה  מסרטן,  הגנה  של  בריאות 

שיפור העיכול ומניעת הזדקנות.
כך  אותו,  שמאפיינת  ויטמינים  משפחת  יש  צבע  לכל 

שאם רק נדאג לגוון נגיע לכל סוגי הויטמינים.
הכתומים - בטטות, גזר, דלעת, דלורית, משמש ואפרסק. 
הם עשירים בויטמין A שחשוב להתחדשות והתפתחות 
תאים  קטילת  העיניים,  על  הגנה  העור,  בריאות  תאים, 

סרטניים והגנה מנזקי קרינה.
עשבי  מלפפון,  כרוב,  קישוא,  ברוקולי,   - הירוקים 
שומר,  ירוקה,  שעועית  ארטישוק,  חסה,  סלרי,  תיבול, 
במיה, ענבים ותפוחים. הם עשירים בלוטאין, ויטמין סי 
הלב,  בריאות  הדם,  כלי  לגמישות  שתורמים  וכלורופיל 

חיזוק המערכת החיסונית וניקיון הכבד.
כרוב  צנון,  עגבניה, פלפל, סלק,  - תות שדה,  האדומים 

אדום, אבטיח ורימון. 
הם עשירים בליקופן, פלבנואידים וויטמין סי, התורמים 
ורידים  מניעת  תקינה,  דם  זרימת  קטרקט,  למניעת 

בולטים וחיזוק הזיכרון.
לפת  קולורובי,  כרובית,  כרישה,  בצל,  שום,   - הלבנים 
ופטריות. מכילים תרכובות מבוססות גופרית שמחזקות 

את  מאזנות  החיסונית,  והמערכת  הנשימה  מערכת  את 
רמת הסוכר, ותורמות לפעילות מוחית תקינה.

וגם  טריים  גם  לאכול  חשוב  והפירות  הירקות  את 
מבושלים.

שבצירוף  חם  מרק  מאשר  לחורף  מתאים  יותר  ומה 
נודלס, אורז או כוסמת מהווה ארוחה טעימה ומזינה?

למרק  בלנדר  במוט  לטחון  אפשר  הבאים  המרקים  את 
קרם או להגיש כפי שהם.

במעט  קצוץ  בצל  מטגנים   - דומה  לבישול  הבסיס 
את  מוסיפים  כתושות,  שום  שיני   2 מוסיפים  זית,  שמן 

עד  ומערבבים  יותר  הרכים  את  ואח"כ  הקשים  הירקות 
מים  מוסיפים  ומבריקים,  צבעם  את  מעט  משנים  שהם 
מוסיפים  הבישול  לאחר  ותבלינים.  קטניות  רותחים, 
חצי  גם  אז  אוהבים  ואם  סחוט  לימון  חצי  מלח,  מעט 

כפית סחוג בצלחת ההגשה.
תבלינים שמומלץ להוסיף לכל המרקים - ג'ינג'ר מגורר, 
אותם  להוציא  יש  וכוסברה.  בזיליקום  של  קשור  צרור 

לפני הטחינה.

מרק לבן
כרובית מפורקת לפרחים 

כרישה פרוסה לטבעות
3 תפוחי אדמה חתוכים לקוביות

מוסקט
למי שאוהב –להוסיף בסיום חצי כוס חלב או שמנת

מרק כתום
כוס עדשים כתומות

2 בטטות חתוכות לקוביות
2 גזרים קצוצים

כמון
חויאג'

מרק ירוק
כוס אפונה טריה או יבשה או עדשים ירוקות

ברוקולי גדול חתוך כולל הגבעול
3 קישואים פרוסים 

פטרוזיליה
חויאג'

מרק אדום
סלק מגורר

4 עגבניות קצוצות
קופסא קטנה רסק עגבניות

רבע כרוב קצוץ
פפריקה אדומה

חויאג'

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

ארבעה מרקים, ארבעה צבעים

בית הספר לבריאות /  חני טופר

צילום המחשה



      

וינגנו

צעדת בן גוריון ה-18 , 20.11.2010

הפנינג ספורטיבי לכל המשפחה 
באווירה מדברית 

הרשמה ופרטים: 08-6564153/109, 050-5965516, פקס 08-6564118, 
maya@rng.org.il, www.ramatnegev.org.il

הצעדה לוקחת אותנו למסע ספורטיבי דרך הנופים המדהימים של המדבר, ומשחזרת את 
מסלול הליכתו הקבוע של דוד בן גוריון, בתקופה בה התגורר בשדה בוקר. להליכה הייתה 

עבורו מטרה כפולה, כדברי בני קיבוצו: "הוא דאג לבריאות )שלו( וליחסי ציבור )לנגב(". 

שישי 19.11.2010
צעדה במסלול המשפחתי )לציבור הדתי(

שבת 20.11.2010
מסלול משפחתי )7 ק"מ( בעקבות מסלולו המקורי של בן גוריון. המסלול עובר בחורשת 
הרועה, צריף בן גוריון, שדה צין ומדרשת בן גוריון ומסתיים באחוזת הקבר של בן גוריון, 

המשקיפה על נחל צין.
מסלול לאוהבי-לכת )13 ק"מ(, המשלב בנוסף ירידה לנחל צין ועליה בשביל הסרפנטינות. 

חלק זה של המסלול משלב הליכה בריאותית ונוף מהמם.
חדש - מסלול מיטיבי לכת )כ-20 ק"מ(.

במקביל, יתקיים הפנינג ענק לכל המשפחה:
• אוהל אירוח ומנוחה בשדה צין, כולל תה וקפה חופשי

• שעשועים והפעלות לילדים ולכל המשפחה ברחבת ההפנינג במדרשת בן גוריון
• דוכני מכירה ותצוגה

• מתקנים מתנפחים ויצירה לילדים
• הופעת אמן אורח

• טקס חלוקת תעודות ומדליות




