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בנגב:  הבה"דים  עיר  הקמת  בתהליך  התקדמות 
בתום חודשים של דיונים, ולאחר הקמת תאגיד מים 
הסכם  נחתם  הנגב,  רמת  האזורית  למועצה  וביוב 
בין המועצה האזורית ובין משרד הביטחון להקמת 
המתקן,  משותף.  שפכים(  טיהור  )מתקן  מט"ש 
מי  את  לקלוט  אמור  ש"ח,  מיליון   80 של  בעלות 
טללים,  שדה,  משאבי  ההדרכה,  מקריית  הקולחין 
אשלים וביסל"א שברמת הנגב. בשלב ראשון יטוהרו 

כמיליון ו-300 אלף קוב, שישמשו להשקיית מטעי 
זיתים וגידולים נוספים ברמת הנגב. בימים הקרובים 

עתידים להתפרסם המכרזים להקמת המט"ש. 
שתתקבל  הארנונה  להסדרת  הסכם  נחתם  כן,  כמו 
התאפשרה  ההסכם  חתימת  ההדרכה.  מקריית 
לאחר שמליאת המועצה אישררה את ההחלטה כי 
ירוחם )60%( לרמת  בין  הכנסות הארנונה יתחלקו 
הנגב )40%(, וכי אזור קריית ההדרכה ייקבע כאזור 

יאפשר הפחתה משמעותית  זה  סיווג  סיווג מיוחד. 
הכללי  הארנונה  צפי  הביטחון.  למשרד  בארנונה 

לשנה עומד על כ-3.5 מיליון ש"ח.
הערכתו  את  הביע  ריפמן  שמוליק  המועצה  ראש 
שיתוף  על  הביטחון  ומשרד  האוצר  משרד  לאנשי 
כי  ומקווה  ההסכמים  לחתימת  שהביא  הפעולה 
"בקרוב נוכל לראות תנופה בעבודת להקמת קרית 

ההדרכה".

תלונת  כי  ריפמן  לשמוליק  הודיע  המדינה  מבקר 
המועצה האזורית על התנהלות הוועדה המחוזית 
כלל  של  מקיפה  בדיקה  מחייבת  ובניה  לתכנון 
התנהלות הוועדה, כולל התנהלותה בנושא ניצנית. 
המחוזית  הוועדה  החליטה  חודשים  מספר  לפני 
התכנית  את  לבטל  דרום  מחוז  ובניה  לתכנון 
להקמת היישוב ניצנית. בתחילת פברואר הגישה 
המועצה האזורית ערר למועצה הארצית לתכנון 
ובניה על החלטה זו. במהלך הכנת הערר, התגלו 
החליטה  בעקבותיהם  מדאיגים,  ממצאים  מספר 

לפי  המדינה.  למבקר  תלונה  לשלוח  המועצה 
המועצה  ע"י  שנעשתה  בדיקה  במהלך  התלונה, 
לצורך הכנת הערר, עולה חשד למתן אינפורמציה 
כוזבת לחברי הוועדה, הפרת אמונים של עובדי 
החברה  נציג  של  חמור  עניינים  וניגוד  ציבור 

להגנת הטבע בוועדה. 
בהמשך  "כי  המבקר  הודעת  נתקבלה  לאחרונה 
ולאחר  ריפמן  לבין  בינו  שהתקיימה  לפגישה 
הנגב  רמת  ע"י  שהועבר  הרב  החומר  שנבחן 
המחוזית  הוועדה  התנהלות  בנושא  למבקר 

בשנת  כי  המדינה  מבקר  החליט  ניצנית,  בנושא 
הוועדה  על  ביקורת  תבוצע  הקרובה  העבודה 
המחוזית לתכנון ובניה ובמהלכה תיבדק תלונת 
רמת הנגב על התנהלות הוועדה בנושא ניצנית". 
המבקר מציין כי הנחה את צוות הביקורת לפנות 
למועצה הארצית לתכנון ובניה לבחון את הליכי 

הערר שהוגש בנושא תוכנית ניצנית.
ריפמן הביע שביעות רצון רבה מהחלטת המבקר: 
"בסופו של דבר לכולנו יש עניין בתיקון הליקויים 

והחזרת אמון הציבור במערכות".

החודש כיבדה המועצה האזורית רמת הנגב את זכרו 
שכונה  מי  מועמר,  אבו  עודה  שייח'  של  ומורשתו 
"השייח' של כל השייח'ים". שייח' אבו מועמר היה 
יחידת  ומקים  לצה"ל  הבדואים  המתגייסים  חלוץ 
הגששים הבדואית המפורסמת, וסימל את המורשת 
למדינת  והמחויבות  הקשר  ואת  הבדואית  והגאווה 
 .100 בגיל  כשנתיים  לפני  נפטר  השייח'  ישראל. 
באירוע שנערך לזכרו ב"ספינת המדבר", השתתפו 
למעלה מ-500 איש, בהם השר לבטחון פנים יצחק 
בילסקי,  זאב  ח"כ  מופז,  שאול  ח"כ  אהרונוביץ', 
האלוף יואב גלנט, מפקדי צה"ל בהווה ובעבר, ראשי 

מועצות ומכובדים אחרים.
ריפמן  שמוליק  המועצה  ראש  יזמו  האירוע  את 
ובנו של השייח' וממשיך דרכו, עאמר אבו מועמר, 
שגב-שלום.  המקומית  המועצה  ראש  גם  שהוא 
בדואים  "אנחנו,  באירוע:  ואבו מועמר אמרו  ריפמן 
הברית  את  ולהנציח  לחדש  רוצים  כאחד,  ויהודים 
המדינה  של  היהודים  אזרחיה  בין  כתובה  הבלתי 
לבין הבדואים, בהזדמנות זו של הכרת תודה לשייח' 
כולה,  הבדואית  לקהילה  ובאמצעותו  ולמורשתו, 
מעמדם  ולשיפור  החיים  תנאי  להשוואת  ובמטרה 

וכבודם של הבדואים בנגב".
וגורל  גורלו  את  קשר  מועמר  אבו  עודה  השייח' 
בזכות  ישראל.  מדינת  עם  בנגב  הבדואים  שבטי 
באזור  המתיישבים  ראשוני  עם  הקרובים  יחסיו 

רביבים.  קיבוץ  הקמת  התאפשרה  ה-30  בשנות 
במשך שנות דור תרם את תרומתו לביטחון מדינת 
ישראל ושימש סמל ומודל לאלפי צעירים בדואים 
שהחליטו להתנדב ולשרת בצה"ל. בין היתר, הכשיר 
בשנות החמישים את אנשי סיירת הצנחנים בשימוש 
בגמלים. אבו מועמר היה ידוע ביחסיו הקרובים עם 
אריק שרון. דרכם המשותפת נטועה אי שם בחציית 

תעלת סואץ, כאשר אבו מועמר היה הגשש הקרוב 
לשרון.

המורשת שהותיר אחריו אבו מועמר חד משמעית, 
גם היום: חיים בדו קיום במדינת ישראל ושותפות 
של  מורשתו  הישראלית.  בהוויה  בחברה  מלאה 
צה"ל  חיילי  ע"י  גם  נלמדת  מועמר  אבו  השייח' 

ומפקדיו.

התקדמות בהכנות לעיר הבה"דים

מבקר המדינה יבדוק את ניצנית

לזכר "השייח' של כל השייח'ים"

משרד הביטחון והמועצה האזורית חתמו על הסכמים בנושא הארנונה והשפכים בקריית ההדרכה בצומת הנגב

המועצה פנתה למבקר המדינה בטענות על חוסר סדר ואף הפרת אמונים לכאורה, שהביאו את 
הוועדה המחוזית לדחות את תכנית ניצנית. המבקר הודיע כי יבדוק את הדברים

החודש נערך אירוע לזכרו של שייח' עודה אבו מועמר, שנפטר לפני כשנתיים בגיל 100. אבו מועמר היה חלוץ 
המתגייסים הבדואים לצה"ל, הקים את יחידת הגששים הבדואית וסימל את הקשר בין הבדואים בנגב לבין מדינת ישראל

צילום נמרוד בן אהרון מאות אורחים כיבדו את זכרו ומורשתו של השייח' אבו מועמר 

דבר ראש המועצה:

העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

כותבים: ליעד גז, דוד פלמ"ח, נמרוד בן אהרון
E.A :עיצוב גרפי

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

ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

לתושבים שלום 
לברך  רוצה  אני  לבאות?  סימן  ראשונה,  אליפות 
זכייתם  על  שלנו  סל  הקט  קבוצת  שחקני  את 
אימונים  באליפות, לאחר שנה של עבודה קשה 
לכם,  גאווה  הביאה  זכייתכם  משותף.  ומאמץ 

להורים ולקהילה כולה. יישר כוח.
המועצה  מתושבי  כמה  יודע  אינני  לגויים.  אור 
מודעים לפרויקט להכשרה מקצועית בחקלאות 
לחקלאות  המרכז  במסגרת  המתקיים  מתקדמת 
מדברית ברמת נגב וקהילה חינוכית ניצנה, שהחל 
הסטודנטים  זה  בפרויקט   .2004 בשנת  בתאריך 
חומר  לשבוע  אחת  לומדים  לשנה  שמגיעים 
עיוני בחקלאות ומחשבים ע"י מרצים מקצועיים. 
ניצנה  החינוכית  בקהילה  הוקמה  אף  זה  לצורך 
תשתית מיוחדת. בשאר ימות השבוע משתלמים 
)במושבים  באזור  החקלאים  אצל  הסטודנטים 
ומקבלים  מעשית,  בעבודה  וכמהין(  ברנע  קדש 

שכר על עבודתם. 
השותפים  וכל  סגור  משק  הוא  הפרויקט  מימון 
מטרת  ממנו.  תועלת  ומפיקים  מרוצים  יוצאים 
הפרויקט מבחינתו של המרכז לחקלאות מדברית 
היא להביא להכרה בין לאומית בידע הרב שנצבר 
בנושא שימוש במים שוליים )מליחים( בחקלאות 
זו מאפשרת למרכזים  ובתנאים קיצוניים. הכרה 
לאומיות  בין  מחקר  לתוכניות  לגשת  כאלה 
שקשורות בהדברת הרעב בעולם. כמו כן, תוכניות 
מעין אלה מסייעות להידוק היחסים עם המדינה 

איתן הן מתבצעות. 
כל  בפני  הוצג  בחקלאות  המשתלמים  פרויקט 
הממשלה,  במשרדי  בדבר  הנוגעים  הגורמים 
וקיבל את ברכתם ואישורם של העומדים בראשי 
המשרדים. משרד החוץ אף העניק שבחים רבים 
לבית הספר למשתלמים ולתרומתו ליחסים של 
מדינת ישראל עם מדינות אסיה. בעקבות הזמנת 
המשרד, יצאנו - ציון שמר, מנהל תחנת הניסיונות, 
יענקלה מוסקוביץ, מנהל המו"פ ואנוכי - לסיור 
בסין ובבורמה. מטרת הסיור הייתה לחתום מול 
הגורמים המוסמכים במדינות אלה על הסכמים 

להצטרפותם לתכנית. 
האחרונות,  בשנים  הפרויקט  הצלחת  בעקבות 
אושר לנו להוסיף עוד 50 משתלמים מחו"ל. בכך 
יגדל בית הספר ל-250 משתלמים. במקביל, אנו 
עושים מאמץ למסד את התוכנית, בין השאר ע"י 
מציאת מקורות מימון לבניית מבנה ראוי ומתאים. 
בכך נהפוך את בית הספר הבינלאומי למשתלמים 

בחקלאות למוסד משמעותי באזור.

בברכת חג שבועות שמח 
לכל תושבי המועצה 
שמוליק ריפמן

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.

בחג הפסח סיימה 
המועצה, בניצוחו 

וניהולו של מהנדס 
המועצה עודד ברזלי, 

את סלילתו של 
מגרש חניה במתחם 

עבדת. במגרש 
עשרות מקומות חניה 

מוסדרים ובטוחים 
לרווחת המטיילים. 
צילום: עודד ברזלי
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עונת התיירות )של הציפורים(
בעונות המעבר עוברות ברמת הנגב מיליוני ציפורים בדרכן מאפריקה ובחזרה. מרכז הצפרות החדש ברמת הנגב עוקב אחריהן, וגם מאפשר לנו לראות אותן מקרוב

המועצה  ביוזמת  השנה  בתחילת  הוקם  הנגב  רמת  צפרות  מרכז 
הטבע  להגנת  החברה  והגנים,  הטבע  רשות  עם  ובשיתוף  האזורית 

ומדרשת בן גוריון. 
במדרשת בן גוריון מתבצע מחקר טיבוע ציפורים באופן קבוע באתר 
המדבר.  לחקר  המכון  של  הניסיונות  בחוות  הסולרי,  המכון  שליד 
זו היא למידה אודות חיי הציפורים ואורחות חייהן,  מטרת פעילות 
לדעת  נוכל  כך  יותר,  שנדע  ככל  הנדידה.  תופעת  הבנת  ובעיקר 
בהצלחה.  שלהן  השנתי  המסע  את  לשרוד  לציפורים  לעזור  איך 
הציפורים נודדות פעמיים בשנה - בסתיו בדרכן לאפריקה ובאביב 
חזרה לאירופה ואסיה. ישראל מהווה נקודת מעבר חשובה למיליוני 
ציפורים, ושדה בוקר היא תחנת מנוחה ואגירת כח חשובה ביותר. עד 

היום טובעו למעלה מ-4,000 ציפורים מכ-90 מינים שונים.
הטיבוע מתבצע על ידי צוות מקצועי, בעזרת רשתות ערפל מיוחדות 
אותן אנו פורשים בין העצים והשיחים. הציפורים שנלכדות נשקלות 
לרגליהן  זיהוי  מספרי  הנושאות  טבעות  שנענדו  ולאחר  ונמדדות, 
מנת  על  מנצלים  אנו  הטיבוע  מחקר  את  לטבע.  חזרה  משוחררות 
לאפשר לתיירים, ילדים ומבוגרים לקבל הצצה לתוך עולם הציפורים 
ולחוות מפגש אינטימי ומעניין עם בעלי הכנף שבדרך כלל נחבאים 
בין ענפי העצים או פורשים כנפיים ועפים כשאנו מתקרבים אליהם. 
הסנסציה של האביב האחרון הייתה לכידה של ציפור שיר הנקראת 
ונשאה על רגלה  נלכדה בתחנת הטיבוע שלנו  סבכי אפור. הציפור 
חזרה  בדרכה  הייתה  הנראה  שככל  שאומר  מה  מטורקיה,  טבעת 
כשהיא  בארץ  נתפסת  זה  ממין  שציפור  הראשונה  הפעם  זו  לשם. 

נושאת טבעת מחו"ל! 
הקשור  נושא  לכל  הצפרות.  במרכז  הנעשה  על  ונעדכן  נמשיך  אנו 
וקושיות,  שאלות  ועד  בשטח  שמצאתם  מציפורים  החל  לציפורים, 

בקשות ותלונות הנכם מוזמנים ליצור קשר: מידד, 052-689608.

הילדים פוגשים תייר עם כנפייםמידד גורן

הבונקר בשדה בוקר, 
 אנחנו ממשיכים לחפור 

בגליון הקודם פרסמנו כתבה על הבונקר הישן שנחפר בשדה בוקר. 
מאז התגלו פרטים חדשים-ישנים ששופכים אור על התעלומה. 

אביבה פופר מארכיון שדה בוקר עם הממצאים

שטיינהרט,  זאב  את  להשיג  הצלחתי  סוף  סוף 
בשנים  חצרן  שהיה  ומי  בוקר  שדה  ממייסדי 
כפי  בדיוק  ה"בונקר"  את  זכר  הוא  הראשונות. 
שהוא ובאותו מקום. אני מקווה שעכשו המידע 

מדויק.
קדש  מבצע  לקראת  לדבריו,  נבנה,  ה"בונקר" 
טרקטור  ידי  על  נחפר  הוא   .)1956 )אוקטובר 
לדיר,  הנח"ל  מחנה  בין  ריק,  אז  שהיה  בשטח 
ונבנה כמקלט. עיתוי בנייתו מסביר מדוע מייסדי 
זה,  מועד  לפני  כולם  עזבו  מזאב  שחוץ  המשק, 
לא זכרו אותו. חברים אחדים מהצופים י"א, שהיו 
כאן באותו זמן, זכרו שבמבצע קדש עצמו שימש 
כמפקד,  אהרונצ'ו  ישבו  בה  כמפקדה,  המקלט 

שלום כקשר ואולי גם חברים נוספים.
כדאי להזכיר בהזדמנות זו שבאותה תקופה אפילו 

והתנה  צה"ל  על  מספיק  סמך  לא  עוד  גוריון  בן 
את ביצוע המבצע בהשתתפות בריטניה וצרפת. 
בוקר.  בשדה  מודאגים  היו  וכמה  כמה  אחת  על 
הירדני  מהצבא  חששו  המצרי,  מהצבא  חששו 
וחששו מניתוק הכביש. לפני המבצע חיזקו את 
הגדרות סביב המשק ורותה שטיינהרט מספרת 
הועברו  וחצי  השנה  בת  ליאורה  ובתה  שהיא 
למשאבי שדה בזמן המבצע או לקראתו. לא פלא 

שאהרונצ'ו ישב בבונקר.
ואיך  כך  אחר  המקלט  עם  נעשה  מה  ידוע  לא 
נשכח עד לבניית ה"אורוות", בשנים 1961-1962. 
כוסה שוב כשהתברר שפירוקו  הבונקר התגלה, 

יהיה יקר מדי, ואז – שוב נשכח...
אביבה פופר
ארכיון שדה בוקר

משלחת ממשל 
מאוהיו ביקרה 
השבוע במו"פ 

רמת הנגב, במטרה 
ללמוד מחוקרי 

המו"פ על השימוש 
בטכנולוגיות 

חדשות לשימוש 
במים, גידול ירקות 

בחממות ודרכי 
העברת הידע 

המחקרי ותוצאות 
הניסויים לשימוש 

החקלאים.
צילום: מנשה לוי

חמישי 2.6.11, 21:00, אולם גולדה ברביבים - כסף עובר ושווא
הצגת מנויים, תיאטרון הקאמרי

ראשון 5.6.11, 20:30 מועדון לחבר בקבוץ שדה בוקר - קונצרט 
במסגרת חוג האזנה

המלחין והפסנתרן מנחם ויזנברג מארח את הכנר חגי שחם 
ואת הצ'לן הלל צורי במופע מוסבר מיצירות פליקס מנדלסון, 

פרנץ שוברט וזולטן קודאי.
כניסה: 25 ש"ח

שלישי 7.6.11 )ערב שבועות(, 22:00, אולם המורשת במדרשת 
בן גוריון - "הבהוב העונה"
מופע של אריאל הורוביץ.

כניסה:30 ש"ח במכירה מוקדמת, 50 ש"ח בערב המופע

שני 13.6.11, 18:00, משאבי שדה - סיום חוגי שחייה

שלישי 14.6.11, 16:30, אורוות רביבים - סיום חוגי רכיבה

שלישי 14.6.11 - טיולי תל אביב )ראו פרסום נפרד(

חמישי 16.6.11, 17:00, אולם גולדה ברביבים - מופע סיום חוגי 
מתנ"ס )מחול, דרמה, מוסיקה(

שני 20.6.11, 17:00, האולם במשאבי שדה - מסיבת סיום עונת 
הכדורסל

שישי 24.6.11, 09:30, אולם המורשת במדרשת בן גוריון - 
שישי ציוני

ד"ר דורון בר: "והעליתם את עצמותי מזה"
ד"ר מיכאל וולפה: המוסיקה בישראל כבבואה לתהליכים 

אידיאולוגיים. כניסה: 25 ש"ח

ראשון 26.6.11, 20:30, מועדון לחבר בקבוץ שדה בוקר - 
קונצרט במסגרת חוג האזנה

אנסמבל "מיתר" מסיים את העונה בשישייה של פליקס 
מנדלסון, שלישיית פסנתר "ג'אז אחרי מטיס" של ראובן 

סרוסי, "קפריזמה" מספר 7 - יצירה חדשה לוויולה ואנסמבל 
גדול של מיכאל וולפה וסונטה לגיטרה של ליאון שידלובסקי. 

כניסה: 25 ש"ח

תחזית תרבות: יוני- 2011
 •

 •

 •

 •
 •
 •
 •
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היקף הייצור החקלאי ברמת הנגב
החקלאי  הייצור  על  נתונים  לפניכם  הנה  השבועות,  חג  לכבוד 
ברמת הנגב כפי שהתקבלו בשנים 2005, 2008 ו-2010. הנתונים 

מבוססים על דיווחים שהתקבלו מהמשקים. 
 – הלול  בענף  הייתה  הצמיחה  שעיקר  מהנתונים  ללמוד  אפשר 
צמיחה של מעל 100%. כמו כן, נרשמה בענף העגבניות עליה של 
כ- 35% בייצור, ובענף החלב עליה של 66%. בסך הכל הצמיחה 

בייצור החקלאי בין השנים 2005 ל-2010 הסתכמה ב-66%. 
ברצוני לנצל את ההזדמנות ולהודות לחקלאים על שיתוף הפעולה, 

ולהודות לד"ר דוד סיוון על איסוף הנתונים ועריכת הדו"ח. 
 יענקלה מוסקוביץ 
יו"ר הועדה החקלאית ומנהל מו"פ רמת הנגב
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הוכתרה  משחקים  של  ארוכה  עונה  לאחר 
הפועל  של  ה'(  )כיתות  ב'  סל  הקט  קבוצת 
רמת נגב כאלופת הליגה, עם מאזן מצוין של 
במשחק  בלבד.  אחד  והפסד  ניצחונות   13
שחקני  שיחקו  העונה  את  שנעל  האליפות 
שחקני  שמעון.  בני  הפועל  מול  הנגב  רמת 
הקראת  תוך  למגרש  עלו  הקבוצות  שתי 

שמותיהם וזכו לתשואות רמות. 
לעיני   ,53-34 בניצחון  הסתיים  המשחק 

הפסיקו  שלא  משולהבים  צופים  כ-120 
רמת  שחקני  גזרו  הניצחון,  לאחר  לעודד. 
אותן  ושמרו  הסלים  רשתות  את  הנגב 
השחקנים,  הורי  מופלאה.  לעונה  כמזכרת 
הקבוצה,  מנהלת  טוביה  איריס  ובראשם 
מאמן  ולקהל.  לשחקנים  כיבוד  הכינו 
הקבוצה, מאיר דיין, אמר בסוף המשחק כי 
להורים  רב  כבוד  הביאו  הנגב  רמת  שחקני 

לאזור ולעצמם.

האלופים הצעירים עם המאמן

קבוצת קט סל ב' זכתה 
באליפות הליגה

 ילדי כיתה ה' בקבוצת הפועל רמת נגב בקט סל לקחו אליפות, 
לאחר עונה מצוינת – 13 ניצחונות מול הפסד אחד בלבד

כדורסל

הפסח  שחופשת  לפני  רגע 
היה  מותר  וכבר  הסתיימה 
נערכה  מופלטות,  לאכול 
ילדי  לילדים.  כדורגל  תחרות 
חולקו  היסודיים  הספר  בתי 
יישובים,  לפי  גיל  לקבוצות 
ונמרצים  נרגשים  והגיעו 
ברביבים.  הכדורגל  למגרש 
לסדרת  מיד  נכנסו  הנבחרות 
משחקי ליגה קצרים, שהובילה 
הפעילות  יום  של  בסופו 
למשחקי אליפות. ניכר היה כי 
האירוע יצר עניין רב ביישובים, 
הגיע  גדול  מעודדים  וקהל 
את  ולדחוף  להמריץ  במטרה 
גבוהים.  להישגים  הנבחרות 
הספורטאים  לכל  תודות 
השתתפו  אשר  והספורטאיות 

באירוע הכובש. 
בוודאי  מותר,  לקטנים  ואם 
ספורים  שימים  לגדולים,  גם 
בטורניר  השתתפו  מכן  לאחר 

דומה. שחקני עבר ועתיד לקחו לעצמם כמה 
והלימודים,  מהעבודה  חופשה  של  שעות 
והתייצבו במגרש הכדורגל ברביבים. ניכר היה 
כי כל קבוצה שאפה להגיע כמה שיותר גבוה 
ברוחו  הצטיין  הטורניר  המשחקים.  בליגת 

השחקנים  בין  החברי  וביחס  הספורטיבית 
ההישגית.  מהרוח  גרע  שלא  והקבוצות, 
המגרש  על  נשארו  כאשר  הצהריים,  בשעות 
המשחק  הוכרע  ביותר,  הקשוחות  הקבוצות 
 -  2011 לשנת  הנגב  רמת  אלופת  ונקבעה 

קבוצת הכדורגל של קיבוץ רביבים.

השחקנים נתנו את הכל על הדשא של רביבים

 מי אלוף הכדורגל 
של רמת הנגב?

החודש התקיימו ברביבים שני טורנירים לכדורגל – לילדים ולמבוגרים. בשני 
המקרים נרשמה השתתפות ערה, עידוד מאסיבי והרבה הנאה

כדורגל



 רמת הנגב מס' 161, אייר תשע"א, מאי 2011

     

6

את שרלי מור יוסף, חבר משאבי שדה, אני מכירה 
בנושא  לעסוק  כשהתחלתי  רק  אך  רבות,  שנים 
התנדבות בקהילה גיליתי את שרלי המתנדב ואת 
נכדים,  69, סבא ל-11  בן  עמותת אתגרים. שרלי, 
אתגרים.  בעמותת  ומאושר  גאה  מתנדב  הוא 
במשאבי  וצביה  שרלי  של  המחודשת  בדירתם 
שדה, אני שואלת את שרלי איך ומתי התחיל הכל. 
ובכן, לפני כעשר שנים המליץ לו הרופא להתחיל 
לעסוק בספורט. שרלי נענה לאתגר ובחר ברכיבה 
כמה  של  מסעות  שטח,  רכיבות   - אופניים  על 
כשיצא  וחצי,  כשנה  לפני  המוכר.  הסיפור  ימים, 
במפעל  העבודה  שעות  את  וצמצם  לגמלאות 
וכך  אחה"צ,  לשעות  עיסוק  לחפש  החל  שגיב, 
בשנת  הוקמה  העמותה  אתגרים.  לעמותת  הגיע 
1995, כשמטרתה העיקרית היא לאפשר לילדים, 
פיזיות,  מוגבלויות  בעלי  ומבוגרים  נוער  בני 
העצמי,  ביטחונם  את  לחזק  ונפשיות  חושיות 
הגלום  האישי  הפוטנציאל  את  ולממש  ולמקסם 
בהם באמצעות פעילות ספורט אתגרי בטבע. יש 
סקי  שייט,  עיוורים,  ריצת  פעילויות:  של  מגוון 
מים וסקי שלג, רכב שטח וצלילה, אופני יד ועוד. 

שרלי בחר באופני טנדם.
"ברכיבה על אופני טנדם", מסביר שרלי, "המתנדב 
רוכב קדימה ומאחוריו יושב חבר עמותה המסוגל 
להשתמש ברגליו לרכיבה אך אינו יכול לתפעל את 
האופניים לבדו - עיוורים, לקויי ראיה, פגועי ראש 
או לקויי שיווי משקל. הרכיבה מקנה לרוכב בעל 
רגילות.  לאופניים  זהה  כמעט  הנאה  המוגבלות 
אירועי  לילה,  רכיבת  למסעות,  יוצאים  אנחנו 

אופניים גדולים וטיולים בכל הארץ".
בכל יום חמישי אחה"צ יוצא שרלי לקיבוץ חצרים, 
אופניים  זוגות  מלא  מחסן  ובו  המרכז  נמצא  שם 
העמותה  חברי  את  פוגש  שרלי  שונים.  מסוגים 
לקפה  והאזור  שבע  מבאר  המגיעים  והמתנדבים 
פארק  בשטח  לרכיבה  יוצאים  הם  ומשם  ועוגה, 
הפסלים שליד חצרים. השאיפה היא ליצור זוגות 

קבועים של מתנדב וחבר עמותה.
שרלי,  אומר  קודש",  בשבילי  הוא  חמישי  יום   "
מרגיש  אני  למשיח.  כמו  חמישי  ליום  מחכה  "אני 
אותם,  לפגוש  לי  כיף  הקבוצה.  לחברי  מאד  קרוב 

לדבר איתם ולצאת איתם לרכיבה. ההרגשה פשוט 
מעצמך,  משהו  נותן  שאתה  מרגיש  אתה  נהדרת. 
שאני  העבודה  כמו  מאליו  מובן  לא  שהוא  משהו 
עושה ביום יום, תחושה פנימית שקשה לי לבטא. 
אני מרגיש שאני מקבל עשרות מונים ממה שאני 

נותן". 
במועדון  מתנדבים  ע"י  הנעשית  נוספת  פעילות 
נערים בעלי מוגבלויות  היא פעילות עם  בחצרים 
איתם  שבע.  בבאר  עומרים  מבי"ס   16-17 בני 

פעילות  גם  אופניים  על  לרכיבה  בנוסף  נעשית 
ופעילויות  אומגה,  חבלים,  גשר  כמו  מחנאות 

הקשורה לחגים.
מי יכול להתנדב?

ונשים,  גברים  סביר,  גופני  כושר  בעלי  "אנשים 
בטיפול  טכני  ידע  בעלי  אחזקה  ואנשי  רוכבים 
פשוט  צריך  סופרמן,  להיות  צריך  לא  באופניים. 
התנדבות,  כל  כמו  וכמובן,  זאת  לעשות  לרצות 

להיות מסוגל להתחייב".

ואחר  בבוקר  חמישי  בימי  מתבצעת  הפעילות 
בחוויה  ולזכות  לתרום  המעוניינים  הצהריים. 
רכז  לנאור,  להתקשר  מוזמנים  ומספקת  אתגרית 

אזור דרום, 054-5456590, 
או לאסף, 054-4884490.

חני פריאל
מרכזת מתנדבים במחלקה 
לשירותים חברתיים
054-6958866

לפני שנתיים וחצי, בהיותי תושב טרי של רביבים, 
אותו  הקברות  לבית  סבוראי  רחל  אותי  לקחה 
טיפחה עשרות בשנים. החסרתי פעימה כשראיתי 
עכשיו"  מ"שלום  חברי  של  הזיכרון  פינת  את  בו 
אמיל גרינצווייג ז"ל. לאחר מספר חודשים לקחה 
אותי לשם גם אחותה, ארזה חולתי, ושאלה: למה 
כנרת?  של  הקברות  לבית  רק  מטיילים  מושכים 
של  לקברים  רק  נחשפים  ישראל  תושבי  למה 
אפשר  אי  האם  הציונות?  וראשי  רחל  המשוררת 
הסופר  של  לקבריהם  לבוא  הציבור  את  לעניין 
המידבר  לחקר  ישראל  פרס  חתן  סנד,  אלכסנדר 
וראשוני  עסלוג'  ביר  חללי  דה-מלאך,  יואל 
בית  צדקה:  שארזה  הבנתי  בנגב?  המתיישבים 
של  נדירה  פיסה  הוא  רביבים  של  הקברות 

היסטוריה ותרבות.
למשיכת  רעיונית  פרוגראמה  כתבתי  כשנה  לפני 
מטיילים לבית הקברות. התייעצתי עם חברי עדין 
תוכנית  הוספנו  בעזרתו  לסייע.  נרתם  והוא  קוה, 

הקברות  לבית  השילוט  עדכון   – צנועה  עסקית 
הבאנו  למטיילים.  פלסטיק  שרפרפי   50 ורכישת 
דאז,  המרש"ק  גיצי  של  לאישורם  התוכנית  את 
ועדת ההנצחה והמזכירות בראשות תומר פריאל. 
שמחתי  קיבוצי,  קברות  בית  של  לרגישות  מודע 
להיווכח שלא רק שכולם אישרו - אלא שלא היה 
אף מתנגד. בעזרת יוסי אורלובסקי הזמנו שלטים 
משער  המובילה  בדרך  אותם  וקבענו  חדשים, 

הקיבוץ אל בית הקברות.
החלטנו  האמיתית.  העבודה  התחילה  עכשיו 
להוציא דפדפת דו תכליתית: דפדפת שתשווק את 
בו,  לבקר  מהמרכז  אלפים  ותמשוך  הקברות  בית 
)עמיתיי(, מפקדי חיל החינוך  מכוונת למורי דרך 
)בעבר  אתרים  לשימור  המועצה  ראשי  בצה"ל, 
כיהנתי כמרכז המועצה באזור ירושלים והדרום(, 
חברתיים  ורכזים  גמלאים,  מועדוני  של  מרכזים 
בתיכונים; ובו זמנית - דפדפת שתשמש להדרכת 
על  פסקאות  כמה  עם  הקברות,  בבית  אלה  כל 

יכולנו  שלא  מובן  בו.  ידועות  דמויות  כתריסר 
ועם  ברביבים,  הקבורה  דמות  כל  על  לכתוב 
נוכל  במקום  בהדרכה  אך  הסליחה,  המשפחות 

תמיד להתייחס גם לדמויות נוספות.
ואז התחלנו, עדין קוה ואני, לכתוב את החוברת. 
המסודר  הארכיון  בעזרת  מעמיק,  תחקיר  ערכנו 
ארבל,  רז  שפר.  ורפאל  עמית  ולילי  רביבים  של 
מרכז התיירות במועצה האזורית, שיבח והתלהב, 
ובנדיבות הסכים לממן את ההוצאה לאור ולהפיצה 
אצלי  הזמין  אף  רז  רז!  תודה,  האזור.  לתיירני 
כתיבת חוברות דומות על בתי הקברות של שדה 
מזכירויות  עם  אבדוק  שדה.  משאבי  ושל  בוקר 

הקיבוצים אם הם מסכימים שארים את הכפפה.
בתיאום עם חנה'לה אוירא, מנהלת מצפה רביבים, 
ובבית  במצפה  משותפת  סיור"  "חבילת  גיבשנו 
שלושה  הבאתי  אף  העריכה  במהלך  הקברות. 
"פיילוטים" ממרכז הארץ למצפה ולבית הקברות, 
מניין  דרך,  מורי  קבוצת  ולתיקונים:  ללקחים 

לוחמי  גמלאים,   90 של  וקבוצה  אישיים  חברים 
הנח"ל בקרב הסבחה ב-1955.

ב-11.4  לאור  יצאה  החוברת  מצמרר,  בעיתוי 
ותיק  את  ברביבים  לקבורה  ליווינו  שבו  היום   –

הקיבוץ ואשף התרבות ויקסי. יהי זכרו ברוך!
תודה!  המון   – החוברת  בכתיבת  המסייעים  לכל 
החינוך  לחיל  דרך,  למורי  החוברת  את  הפצתי 
מפה  אישי,  משיווק  טוב  שיווק  אין  כרגיל,  ועוד. 
לאוזן: שכנים, אתם יכולים לסייע לשיווק מצפה 
למשפחותיכם  נא  ספרו   - הקברות  ובית  רביבים 

ולחבריכם! 
ואשמח לתת עותק לכל קורא שיבקש:

 ,054-5494172 ,08-6562317
 zar89@netvision.net.il

נפתלי רז
הכותב הוא תושב רביבים, מורה 
דרך ואיש חינוך – מורה בתיכון בירוחם 
ובעבר מנהל כפר הנוער ניצנה

מי אמר שצריך לראות בשביל לרכב על אופניים? שרלי מור יוסף מתנדב בעמותת אתגרים, שם הוא יוצא 
לרכיבות זוגיות עם לקויי ראיה, ומאפשר להם ליהנות מהספורט ומהטבע

בבית הקברות של רביבים מסתתרים סיפורים בעלי פוטנציאל תיירותי והיסטורי. נפתלי רז 
החליט להתחיל למשוך למקום קבוצות של חיילים, בני נוער וגימלאים, ואף הוציא לאור 

חוברת הדרכה ייחודית. וכן, גם אתם מוזמנים לפגוש את העבר

שני רוכבים על שני גלגלים

פיסה נדירה של היסטוריה ותרבות

"אני מחכה ליום חמישי כמו למשיח". שרלי עם אופני הטנדם ובן זוגו לרכיבה
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זעקות השעמום של בני הנוער נשמעו זמן 
רב בלילות הקרירים של רמת הנגב. כנראה 
שהפעם דווקא יש מי ששומע. אביב יהודה, 
לילה"  חיי  "צוות  את  יזם  מאשלים,   17 בן 
כפתרון למחסור החמור של מקומות בילוי 

לנוער במועצה, מתכוננים לחופש הגדול.
פעם  וכל  מאוד,  פה  משתעמם  "הנוער 
שרוצים לצאת צריכים לנסוע לבאר שבע 
"אז  אביב.  מספר  רחוקים",  ולמקומות 
חשבנו לעשות משהו בשבילם - מסיבות, 
שעבר  בשבוע  נחמדים.  ודברים  ערבים 
האוס  אומני  עם  פתיחה  מסיבת  הרמנו 
נוער  בני  לשמונים  מעל  הגיעו  מבחוץ, 

מהמועצה והתגובות היו לא רעות בכלל".
איך הצוות התגבש?

לגילה  טלפון  הרמתי  הרעיון  "כשעלה 
לעשות  אפשר  מה  אותה  ושאלתי  מנביץ, 
פה.  הנוער  של  הלילה  חיי  את  לשפר  כדי 
את  להקים  החלטנו  התייעצות  אחרי 
צוות חיי לילה. פרסמנו מודעה בפייסבוק 
וקבענו תאריך לפגישה של הצוות, שכיום 

מונה כבר שישה אנשים".
במועצה,  מצילה  רכזת  מנביץ,  גילה 
האלימות  מניעת  תחום  על  אחראית 
את  ומלווה  נוער  בני  בקרב  והעבריינות 
"השאיפה  מספרת:  היא  לילה.  חיי  צוות 
ולמצוא  הנוער  בני  לכל  להגיע  היא  שלנו 
להם תחומי עניין שונים. לא לכולם מתאים 
להשתתף בתנועות נוער ובפעילויות כאלה 
או אחרות. אנחנו רוצים לפנות גם לנערים 
חיי  כמו  אחרים,  דברים  אותם  שמעניינים 

לילה ומסיבות".
גילה מוסיפה כי רמת האלימות והפשיעה 
במועצה נמוכה, ולכן הם עסוקים במניעה 
באמצעות  האלה  השליליים  הגורמים  של 
יצירת פעילויות בלתי פורמאליות לנערים. 

נוער,  לתנועות  הולכים  הנוער  בני  "אם 
ויוצאים  בערכים  בסובלנות,  מתעסקים 
אותם.  ובונה  מקדם  בהחלט  זה  להתנדב, 
עושה  הנוער  שמחלקת  דבר  כל  למעשה 
הוא מבחינתנו סוג של מניעה. הגישה היא 
שככל שהם עסוקים ונהנים יותר, יורד גם 
שנובעות  סיכוניות,  להתנהגויות  הסיכון 

לרוב מתוך שעמום".
רוצים  לא  הם  במסיבות,  מדובר  פה  אבל 

לשתות אלכוהול?
אלכוהול  כניסת  כל  אוסרים  "אנחנו 
לאירועים. בכל זאת, אלה אירועי מתנ"ס. 
כן  הם  ולפעמים  פראיירים  לא  הנערים 
שותים ומצליחים להגניב קצת פנימה. זאת 
תמיד  לא  שזה  ולמרות  שלנו,  המלחמה 
שאפשר  מה  כל  עושים  אנחנו  בשליטתנו 

כדי למנוע את זה".
מאשלים  רק  הם  בצוות  הילדים  כיום 
גילה:  לדברי  אבל  בנים,  וכולם  ורביבים, 
מיישובים  לחבר'ה  נשמח  מאוד  "אנחנו 
כי  בנות  בעיקר  להצטרף,  שירצו  אחרים 

עוד אין לנו ייצוג נשי". 

איך שתקליט מסתובב

צריך  מישהו  מסיבות,  שיש  עכשיו  אבל 
אומר  ההגיון  פה  וגם  בהן,  לתקלט 

המקומיים.  הכשרונות  על  להתבסס 
מתקיים  שנים  מספר  מזה  ובאמת, 
פס  שמהווה  לנוער,  דיג'יים  קורס 
הוא  אביב  במועצה.  לתקליטנים  ייצור 
לקורסים  המשיך  שגם  הקורס,  בוגר 
לתקלט  הספיק  וכבר  בת"א  מתקדמים 
הוא  השנה  פעמים.  מספר  במועצה 
ולהנחות  אחריות  עליו  לקחת  החליט 
אותו, ולמעשה זו הפעם הראשונה שמי 
בוגר  הוא  הדיג'יים  קורס  את  שמעביר 

הקורס בעצמו.
לשלוש  בשבוע  פעם  נפגשים  "אנחנו 
מביאים  "אנחנו  אביב.  מספר  שעות", 
על  אותם  מלמד  אני  דיג'יים,  ציוד 
ובסוף  עושה,  כפתור  כל  מה  הפלטות, 

הקורס עושים להם מבחן".
ויש כשרונות?

נהנים  מאוד  הילדים  שראיתי  מה  "לפי 
בתחום  חדשים  עוד  הם  ומתעניינים. 
אבל מי שישקיע וזה יהיה חשוב לו, יוכל 

להצליח כדיג'יי".
לדברי גילה, המועצה משתמשת בבוגרי 
למשל  "אם  והפקות:  באירועים  הקורס 
והם  מסיבה  לארגן  רוצים  שדה  משאבי 
להם  מספקים  אנחנו  דיג'יי,  צריכים 
המסיבות  שתי  על  סמלי.  במחיר  אחד 
מקבלים  לא  הקורס  בוגרי  הראשונות 

דואגים  אנחנו  מכן  לאחר  אבל  כסף, 
לשלם להם על כל אירוע שהם מופיעים 
שלוקחים  הקורס  בוגרי  המועצה.  דרך 
ממני  מקבלים  הלילה,  חיי  בצוות  חלק 
ולהרוויח  באירועים  לתקלט  קדימות 

כסף. מגיע להם, הם עובדים קשה".
ההתעסקות  מכל  לתקלט  למדת  ואת, 

בנושא? 
טובה  לא  אני  מאוד,  שמעט  "האמת 
וההתעסקות  הציוד  כל  האלה,  בדברים 
עם הכבלים. אני נכנסת מדי פעם לקורס 
אבל כבר הבנתי שאני לא אצליח להיות 
זה  את  משאירה  אני  רצינית,  משתתפת 

לילדים".
בשורה התחתונה כולם מרוצים – הקהל, 
המועצה.  וגם  הצעירים  התקליטנים 
לדברי אייל מור יוסף, רכז הנוער ברמת 
היא  לילה  חיי  צוות  של  "מטרתו  הנגב: 
נוער,  בני  שמעניינים  תחומים  לקחת 
בתחום  אותם  להכשיר  איתם,  להתעסק 
ולתת להם אפשרות להיות מעורבים דרך 
הם  הזה  במקרה  אותם.  שמושך  הדבר 
מנסים  אנחנו  איתם  יחד  לתקלט.  בחרו 
תחלואים  מאוד  הרבה  עם  להתמודד 
והרצון  השעמום  הריחוק,  שהם  באזור, 
להגיע למסיבות רוויות אלכוהול. לדעתי 

זו יוזמה מבורכת".

שישה בני נוער במועצה החליטו לשים קץ לשעמום ולסדר לתיכוניסטים באזור 
חיי לילה הולמים באמצע השממה המדברית. וכיאה ליוזמה מקומית, במסיבות 

שלהם יתקלטו נערים בוגרי קורס דיג'יים שנערך במועצה • ליעד גז

חיות לילה

צילומים: לורנס ברט "מי שישקיע וזה יהיה חשוב לו, יוכל להצליח כדיג'יי". אביב יהודה )מימין( ותלמידי הקורס 

"ככל שהם עסוקים ונהנים יותר, יורד הסיכון להתנהגויות 
סיכוניות, שנובעות לרוב מתוך שעמום". גילה מנביץ
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ה
רמ

ב נגב 
מגזין הטלויזיה                     של רמת הנגב

ץ 98 ערו
21 ימי רביעי בשעה 30:
10 ימי שבת בשעה 30:

לנית: 052-3909473 אי ק: 052-2718022                     פטרי
i lanitmazuz2@gmail.com / www.ramat-negev.org.i l

40 מגזין מס' 
1.06 ולאורך כל החודש ישודר החל מה- 

החודש במגזין:

1. מועדון היין האזורי - הפתיחה.

2. שנת הציפור - ילדי הגנים לומדים להכיר את 
הציפורים המקננות ביישובם.

3. אלר"ן מעבירים סדנא להכרת המוסיקה 
בבתי הספר היסודיים - 

מה זה רוק?

4. שמורת חולות עגור - שמורה חדשה באזור.

5. מותק - שוקולד ועוד...

כל הכתבות מופיעות גם באתר האינטרנט של המועצה
סיפורים מעניינים יתקבלו בברכה.

מחלקת תיירות ופורום נשים לעסקים 
 מפיקים חוברת מידע חדשה המיועדת 

לתושבי המועצה ולמשווקים בתחום תיירות

 חוברת אחת תתמקד במידע בתחום התיירות, 
ותכלול את כל העסקים ונותני השירותים בתחום.

וחוברת שנייה, מקיפה יותר, תכלול את כל העסקים 
הקטנים ברמת הנגב- חוברת זו תחולק לכל בתי האב 
ותסייע לתושבי רמת הנגב לצרוך שירותים מקומיים.

1. שם העסק ושם בעל העסק 
2. טלפון 

3. מייל 
4. אתר אינטרנט 
5. מיקום העסק 

6. תמונה ברזולוציה גבוהה 
7. שתי שורות טקסט על העסק.

)המידע יפורסם גם באתר האינטרנט של המועצה(

בעל/ת עסק – יש להעביר עד 10.6 לשירה טמיר , 
מחלקת תיירות shirata@rng.org.il, את הפרטים הבאים:
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אולי גם אתם שאלתם את עצמכם לא פעם - איך 
ולמרות  מכם,  יותר  שאוכלים  אנשים  שיש  זה 
זאת נשארים רזים? התשובה היא חילוף חומרים 
התהליך  של  שמו  הוא  מטבוליזם  )מטבוליזם(. 
הכימי אשר קולט את המזון בגופנו, מעבד אותו 
פסולת.  נפלטת  ושבסיומו  אנרגיה,  ממנו  ומפיק 
אם נשכיל לנהל את התהליך בצורה חכמה נוכל 

לייעל אותו, לרזות ולהישאר בריאים.
כל מי שעשה אי פעם דיאטה במטרה לרזות יודע 
כי השורה התחתונה היא מאזן קלורי שלילי. זה 
מסתכמים  לא  הדברים  כי  להבין  חשוב  אך  נכון, 
רק בכך. אם נאכל פחות ממה שהגוף שלנו זקוק 

לקיומו הבסיסי, מערכות הגוף יקלטו שהן במצב 
חילוף  למגננה,  ייכנס  הגוף  בתגובה  הרעבה.  של 
השריר  מסת  משמעותי,  באופן  יואט  החומרים 
תיפגע ומרבית המזון שייכנס לגוף יישמר במחסני 
החירום – במילים אחרות, יצטבר כשומן. כך קורה 
היום  ובשאר  גדולה  גם אם אוכלים ארוחה אחת 

"צמים". 
מסיבה זאת, "דיאטת כאסח" בה משילים במהירות 
הארוך.  לטווח  עוזרת  אינה  רבים  קילוגרמים 
להיפך, אנו יוצרים נזק למטבוליזם, שמתנקם בנו 
לאחר  במשקל  יותר  גדולה  לעלייה  וגורם  חזרה 

סיום הדיאטה.

החומרים?  חילוף  את  להאיץ  כדי  נעשה  מה  אז 
על  לפעול.  המטבוליזם  לתהליך  גורמת  אכילה 
במנות  איכותי  מזון  לגוף  לספק  יש  לרזות,  מנת 
הדרוש  זה  יהיה  הקלוריות  שסך  כך  קטנות, 
היום,  כל  במהלך  לאכול  חשוב  הבסיסי.  לקיומו 
להקפיד  יש  כן,  כמו  שעות.   3-4 של  בהפרשים 
על שתייה מספקת )למים תפקיד מפתח בתהליך 

פירוק השומנים(. 
טובה.  בבריאות  גם  מעוניין  לרזות  שהחליט  מי 
לכן מומלץ לצרף לתפריט פעילות גופנית. מעבר 
למעלות הרבות שיש בפעילות ספורטיבית, חשוב 
לדעת כי פעילות זו מאיצה את חילוף החומרים. 

פעילות  את  לבחור  יכול  גיל,  בכל  אחד,  כל 
פעילות  לשלב  רצוי  לו.  שמתאימה  הספורט 
אירובית כמו הליכה, שחייה, ריצה או רכיבה עם 
פעילות אנאירובית לחיזוק הגוף כגון חדר כושר, 
לסייע  תוכל  ספורטיבית  פעילות  וכו'.  פילאטיס 
בהתנעת התהליך ובאמצעותה יהיה לנו קל יותר 

לשנות את דפוסי האכילה. 

הכותב הינו מאמן בכיר, מנכ"ל 
חברת סמארט-ספורט וטריאתלט

תגובות ושאלות יתקבלו בשמחה בדוא"ל 
Tomer.Baskind@smart-sport.co.il

 אחד הסודות לגוף רזה ובריא הוא לא לאכול מעט, אלא לאכול נכון. מהו מטבוליזם, 
איך הוא משפיע על הגוף שלנו ואיך נגרום לו לעבוד בשבילנו?

רוצים לרזות? תאכלו יותר!

מבלבל.  דבר  היא  חיים  אנו  שבו  בעידן  ההורות 
הורים רבים איבדו את הביטחון של מה נכון ומה לא 
נכון. יש כל כך הרבה מידע על גידול וחינוך ילדים, 
בסחף  מצוי  המצוי  וההורה  ולכאן  לכאן  דעות  יש 
רגשי מבלבל ויוצר ספקות. ההורים חוששים – אם 

אעשה כך או אחרת, איזה נזק ייגרם לילד?
הבלבול הזה ברור. הרי כל מקצוע דורש למידה - 

מהנדס צריך ללמוד ארבע שנים בטכניון, מזכירה 
צריכה ללמוד כתבנות והפעלת מחשב, וכל אשת 
היי-טק או שיווק למדה כמה שנים. אבל אף אחד 
 - ביותר  החשוב  המקצוע  את  אותנו  לימד  לא 
ומעט  הורינו  היו  שלנו  היחידה  והדוגמה  הורות, 
מהסביבה. וכך, ללא הוראות הפעלה, עלינו לקבל 
ילדינו.  חינוך  לגבי  יום החלטות לא פשוטות  מדי 

להצטרף  ומומלץ  חשוב  אלה,  מסיבות  בדיוק 
להדרכת הורים.

המטרה של קבוצת הורים היא ליצור הורות מודעת, 
לדפוסים  חזרה  אין  שבו  אמיתי  תהליך  לעבור 
כוח  מאבקי  כעסים,   - הילדים  עם  קושי  שיצרו 
ועוד. השתתפות בקבוצה כזו היא מתנה עבורכם 
בהורות  מחודשת  להתבוננות  עצירה  ההורים, 
שלכם ובציפיות שלכם מעצמכם. בקבוצת הורים 
אתגרי  את  לראות  לכם  שעוזרים  תכנים  מקבלים 
ההורות ואת ילדיכם בעוד זוויות ופרשנויות שלא 

חשבתם או הכרתם.

לא חייבים לשתף

יש הורים החוששים שאם ישתתפו בקבוצת הורים 
עניין  להם  שאין  אישיים  דברים  לחשוף  ייאלצו 
בקבוצה  ההורים  הדבר.  הוא  כך  לא  אבל  לחשוף. 
תכנים  ישנם  חובה.  אין  אבל  לשתף,  מוזמנים 
שהמנחה מביא לקבוצה ודרכם מתנהלת הקבוצה. 
עוד  עם  שותפים  שאתם  הוא  בקבוצה  היתרון 
פשוט  הקשיים  שרוב  מתגלה  מאוד  ומהר  הורים, 
הפעמים  ברוב  לבד!  לא  אתם  כולם.  אצל  דומים 
יימצאו הורים שנתקלו בקושי דומה ומצאו פיתרון 
שמרגישים  הורים  ללמוד.  ניתן  ממנו  מוצלח, 
מקבלים  ילדיהם,  מול  אונים  חסרי  או  חלשים 
כוחות מן הקבוצה ואינם חשים עוד שהם עומדים 

לבד מולם.
בחיי היומיום, לא תמיד יש לנו זמן לעצור ולבדוק 
את עצמנו. לא בזוגיות, לא בהורות ולא בתחומים 
רבים נוספים שאותם היינו רוצים לשפר. בקבוצת 
ההורה  מי   - ולחשוב  לעצור  אפשרות  יש  הורים 
שאני רוצה להיות? ממה נובעים הקשיים שלי ושל 

הילדים? מה אני יכול לעשות אחרת?
גם  שלנו  ההבנה  את  להעמיק  הזדמנות  זוהי 
המניעים  לגבי  וגם  ילדינו  של  המניעים  לגבי 
בין  )וכמעט תמיד מסתבר שיש קשר הדוק  שלנו 
להעניק  יכולים  אנחנו  זו,  הבנה  דרך  השניים(. 
ההשתתפות  שלנו.  להורות  חדשות  איכויות 
בקבוצת הורים מפחיתה את העומס, משום שהיא 
באופן  ילדיהם  עם  להתנהל  להורים  מאפשרת 
שדורש הרבה פחות אנרגיה, מאבקי כוח ותסכול. 

אחרים,  הורים  עם  השותפות  לתחושת  מעבר 
הקבוצה מספקת גם יכולת התבוננות חדשה. כאן 
נכנס התפקיד של המנחה, שבעזרת הידע והניסיון 
להתייחס  להורה  שיעזרו  תובנות  מספק  שלו 
חשוב  מוסף  ערך  ילדיו.  של  לקשיים  אחרת 
שלרוב,  לראות  ההזדמנות  הוא  קבוצה  של  נוסף 
הילדים שלנו נורמאלים. כמעט תמיד ניתן להבין 
שינוי  ידי  על  אותה  ולשנות  הילד  התנהגות  את 
בסופו  אליו.  )וההורים(  הסביבה  של  בהתייחסות 
וחשיבה  גישה  שינוי  הוא  המשחק  שם  דבר,  של 

אחרת. 

מה רוצה הורה? שילדיו יהיו מאושרים ובטוחים בעצמם. אבל לא כולנו יודעים איך להגיע לשם. קבוצת הורים 
מאפשרת לכם לשתף בקשיים, להבין שהם לא נוראיים וללמוד כיצד להתמודד איתם • עדינה מוסקוביץ

הורים, אתם לא לבד

תהיו לי בריאים תומר בסקינד
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אינטימיות
נולדתי וגדלתי בירושלים. בגיל 20 פגשתי 
שדה,  משאבי  בן  בעלי,  היום  יותם,  את 
ועברתי לחיות איתו בקיבוץ, שם נולדו לנו 
שלוש  כבר  חיה  אני  כיום  ילדים.  שלושה 
שנים בקיבוץ טללים עם המשפחה. אנחנו 
האינטימיות  החינוך,  את  אוהבים  מאד 
מדעי  למדתי  פה.  שיש  והקהילתיות 
אבל  גוריון,  בן  באוניברסיטת  ההתנהגות 
אחרי שנת לימודים אחת הבנתי שזה לא 
ולבסוף  בו  לעסוק  רוצה  שהייתי  משהו 
לאומנות  במכללה  עיצוב  ללמוד  עברתי 

חזותית.

עיצוב
זה  לעיצוב,  זיקה  לי  הייתה  ומתמיד  מאז 
משהו שרציתי לעשות אבל פחדתי לקחת 
צעד אל תוך זה. לפני כעשר שנים ריכזתי 
את התרבות בקיבוץ משאבי שדה. כחלק 
התפאורות  את  מעצבת  הייתי  מהתפקיד 

עבודה  בכל  אירועים.  מיני  לכל  והכרזות 
שעבדתי תמיד חיפשתי את הצד היצירתי 
יותר. גם כשעבדתי במדגה במשאבי שדה 
הרבייה  מיכלי  על  לצייר  אותי  עניין  יותר 

ולעצב את המשרד מבפנים. 

שוקולד
לעבודתי  במקביל  האחרונה,  בשנה 
בסטודיו לעיצוב בעומר, התחלתי לעבוד 
ומאוד  אני מכורה לשוקולד  עם שוקולד. 
חומר  זה  איתו.  לעבוד  ללמוד  אותי  עניין 
יצירתי מאוד, אפשר לעשות איתו דברים 
מדהימים והוא יכול להביא לידי ביטוי כל 
מספר  לפני  כבר  לי.  שיש  כישורים  מיני 
השוקולד  לתחום  מודעת  הייתי  שנים 
הזמן  שהגיע  החלטתי  יד,  בעבודת 
שוקולד  הכנת  לקורס  הצטרפתי  ופשוט 
בין  לשלב  קשה  לי  היה  השף.  במכללת 
הגרפי  העיצוב  בתחום  כשכירה  עבודתי 
אחד  באו  הם  בשוקולד.  העיסוק  לבין 

הבנתי  מסוים  ובשלב  השני,  חשבון  על 
שעדיף להתמקד בתחום אחד. אז עזבתי 
משש  יותר  לאחר  בסטודיו  עבודתי  את 
הלב  תשומת  מלוא  את  והקדשתי  שנים 

להכנת השוקולד.

עסק
לקורס  ופניתי  עסק  לפתוח  החלטתי 
יזמות ברמת הנגב, בהנחיית עינת דורון. 
הטכני  מהצד  תמיכה  לי  סיפק  הקורס 
לי  גרם  הוא  כמקצוע.  עושה  שאני  למה 
בצורה  לחשוב  כעסק,  לחשוב  להתחיל 
בקטע  להישאר  לא  וכלכלית.  מסחרית 
פרלינים  לעשות  נהנית  נורא  "אני  של 
אלא  אהבה",  מתוך  זה  את  עושה  ואני 
לחשוב אחרת, איך אני עושה מזה כסף, 
את  לוקח  הקורס  לקהלים.  להגיע  איך 

החלום ומוריד לו את הרגליים לקרקע.

יזמות
יזמות נשית בנגב זה נושא שתפס תאוצה 
ואמרה  קמה  דורון  עינת  האחרון.  בזמן 
לי",  חשוב  נשית  יזמות  נושא  בדמי,  "זה 
ולזכותו של ראש המועצה ייאמר שהוא 
לעניין.  תמיכה  ונותן  הכפפה  את  הרים 
להן  היה  שלא  וחלום  רצון  עם  נשים 
בסיס, ידע וכלים ברמה העסקית, יכולות 
ברמת  דברים  המון  היום  ולעשות  לקום 
קטנים  עסקים  מספר  נפתחו  כבר  הנגב. 
על ידי נשים באזור בתחומים כמו אוכל, 
יש  שאם  חושבת  אני  ובגדים.  תכשיטים 
לך רעיון ויש לך יכולת לבצע אותו, ניתן 

לעשות יופי של דברים. 

פורום
יכולות  הקורס  את  שמסיימות  נשים 
להצטרף לפורום נשים ולפגוש זו את זו. 
עסקיים  קשרים  ביצירת  תורם  הפורום 

הוא  לתחום.  הקשורה  העשרה  וקבלת 
משאיר אותך עם האצבע על הדופק. בסך 
מאותו  יותר  או  פחות  מגיעות  כולנו  הכל 
הרקע, מיישובים קטנים, ומתמודדות עם 
אחת  עוזרות  אנחנו  בפורום  בעיות.  אותן 
מאוד  פעולה  שיתופי  ויוצרות  לשנייה 

מעניינים. 

בוטיק
אני משתדלת שהשוקולדים שלי לא יהיו 
שגרתיים. כמה שיותר להימנע מלהכין את 
הפרלין העגול הקלאסי ולהשקיע מחשבה 
ויצירתיות בהכנת השוקולד. קישרו אותי 
התלהב  מאוד  הוא  טעם,  בטיב  למישהו 
הזמנה  לעשות  ורצה  שהכנתי  ממה 
שאני  הבעיה  שוקולד.  אריזות  של  גדולה 
לו את האישורים שהוא  יכולה לספק  לא 
מקום  צריכה  אני  אישורים  בשביל  צריך. 
ובשביל מקום אני צריכה כסף, זה לא עניין 
כל כך פשוט. היצרנים הגדולים הם ממש 
לא המודל שלי, אני רוצה להישאר בקטן 

משובח ובוטיקי. 

טועמים
לאט לאט אני נכנסת לתודעה של האזור. 
הירוק  בשוק  דוכן  קבוע  באופן  לי  יש 
במדרשה ובאירועים אחרים, והצעד הבא 
הוא לפתוח בית קפה קטן, ולהעביר את כל 
הפעילות לשם. במשפחה מאוד מבסוטים. 
המקרר,  ליד  עומדים  הזמן  כל  הילדים 
לקחת  ולא  רשות  לבקש  למדו  כבר  הם 
הגדולה  הבת  לבית.  שייך  זה  כאילו  סתם 
עוזרת לי בסדנאות שאני מעבירה. אפילו 
הבן הקטן שלי, בכיתה א', התחיל לעשות 
שלי  הגב  מאחורי  מכר  הוא  עסקים.  פה 
מרשמלו מצופה לחברים שלו בחצי מחיר 

ועשה עליי קופה...
הביא לדפוס: ליעד גז

אדם,  מקום

כשעבדתי במדגה במשאבי שדה יותר עניין אותי לצייר על מיכלי 
הרבייה ולעצב את המשרד מבפנים

אני מכורה לשוקולד ומאוד עניין אותי ללמוד לעבוד איתו. זה חומר 
יצירתי מאוד, אפשר לעשות איתו דברים מדהימים

טלי בבאי, טללים
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היכן  רבתי,  קציעות  בסובב  השבוע  סבבתי 
הכליאה  ומתקני  צה"ל  בסיסי  והיו  שיש 
לכל  סבבתי  היום.  ועד  החמישים  משנות 
היו  שאליו  הכיוון  כולל  והכיוונים,  הרוחות 
לעזאזל  העז  את  קדומים  בימים  שולחים 
הפעילים  צה"ל  בסיסי  וליד  בין  המידברה. 
מצאתי עיי חורבות למכביר. אם היו מחברים 
פעם  שהיו  מה  של  הגדרות  תוואי  כל  את 
אולי  אורכם  מגיע  היה  ומתקנים,  בסיסים 

לאורך החומה הסינית...
זה היה אזור הפקר, שסבל כמעט בכל תקופה 
מהפקרות. מימי התורכים ההרסניים, שניצלו 
העולם  מלחמת  בימי  האזור  את  תום  עד 
המצרים  ואחריהם  האנגלים  דרך  הראשונה, 
הישראלים,  אנו  באנו  כבר  ואז   ,1948 של 
ההפקרות.  תופעת  את  והחרפנו  ובגדול, 
בקיומנו,  חשוב  נדבך  שהוא  הביטחון  בשם 
חדשים  בסיסים  נפתחו  קיומנו,  סלע  ממש 
ומשוכללים, אליהם התחברו תשתיות ודרכים 
נסגרו  חדשים,  שפתחו  בשעה  אך  חדישות. 
את  מילאו  ממש  אחרים.  ובסיסים  מחנות 
דברי הכתוב ככתבו וכלשונו: "ישן מפני חדש 
תוציאו". מילא "תוציאו", אבל למה "תשאירו", 
האנשה  נעשה  אם  תנטשו?  דיוק  ליתר  או 
לסביבה זו, היה האזור סובל מתסמונת פחד 

נטישה.
נותרו  הנטושים  והמחנות  הבסיסים 
בשיממונם ללא השגחה. באין שמירה, באו 
לקיומם.  ולקחו  המזון  שרשרת  נציגי  כל 
שברובם  העל",  "טורפי  אלה  היו  בתחילה 
נמנים על שוכני המדבר או אדוניו, שנטלו 
ביוב  מערכות  עמודים,  גדרות,  רחם:  ללא 
יותר  אנשים  באו  בעקבותיהם  וחשמל. 
מין  קטנים:  דברים  שלקחו  "צמחוניים", 
ועוד.  ביוב  מערכות  ראשי  תאורה,  עמודי 
בסוף  מזון,  בשרשרת  כמו  מזון  ובשרשרת 
פרקו  אלה   - המפרקים  הגיעו  גם  הגיעו 
גדר,  או  בניין  פעם  שהיה  מה  מכל  דק  עד 
שברו קירות, לקחו כבלי חשמל, גדרות על 
השטח  את  והותירו  ויציקותיהם  עמודיהם 
כעיי חורבות. לא צריך לנסוע לפוקושימה 

כדי לראות תוצאות של צונאמי...
בה  שאין  חומרה  שרידי  הותירו  המפרקים 
שימוש כשברי גגות אסבסט, המפוזרים בשטח 
באופן אינטנסיבי. רחמנות על הארכיאולוגים 
של עוד 3,000 שנים, שיצטרכו להסתובב בין 

שברי "חרסי" אסבסט.
תפקידו  סיום  בזמן  לעשות  צריך  היה  מה 
מסודר!  באופן  לפרקו  צריך  היה  בסיס?  של 

הסיבות לכך: 

• לא יאה לכוח המחץ הצה"לי להראות בזבוז, 
זלזול ושאין בעל בית.

ההן  בתשתיות  להשתמש  היה  ניתן   •
בין  מלאה  חפיפה  יש  החדש.  של  לתשתיות 

המקומות המפורקים לאלה המוקמים.
בתשתיות  להשתמש  למשל  היה  ניתן   •
לאזור.  התיישבות  גרעיני  ולהכניס  שננטשו 
לזלול  ולא  מקום  לשקם  אפשר  היה  בכך 

מקורות אחרים. 
לשומריה.  תודה  מוקירה  הייתה  הסביבה   •
אדמת  על  השומרים  לכוחות  התכוונתי 
ללא  עוינים,  מגורמים  שמירה  כי  המולדת, 
שלא  סופה  וכיבודה,  הסביבה  על  שמירה 
להתקיים. כך לא בונים אהבה לאדמה. בסוף 
אותנו  לבלוע  או  להקיא  האדמה  עלולה 

כמקרה קורח ועדתו.
מורשת  היא  פחות,  לא  חשובה  וסיבה   •

והוקרת רוח המקום.
רוצה  אני  זו, של הוקרת העבר,  נקודה  על 
את  לדוגמא  ניקח  אם  קמעא.  להתעכב 
הנח"ל  היאחזות  של  המיתולוגי  הבסיס 
גבעת רחל,  גם קראו לה  בקציעות, שפעם 
ונראה כיצד היא נראית היום, אומר בצער 
כי פניה היום משחירים את עברה ללא הכר. 
פעם בנו כאן בסיס לתפארת מדינת ישראל 

חדרי  תאורה,  גדרות,  כבישים,  מערכות   -
בנות  "מגורי  שלט  אפילו  מצאתי  מגורים. 
אפילו  מוזה  של  בשעה  לתחום".  מחוץ   –
הראשי  ברחוב  בדמיוני  לראות  יכולתי 
חיילת יחפה, כמו בשיר האלמותי של נעמי 
נותר  ומה  "בהיאחזות הנח"ל בסיני".  שמר 
ועשו  נפשם  שחרפו  הנחלאים,  ממורשת 
משטחי  חורבות.  עיי  כלילות?  ימים  כאן 
ומקלט  זכוכית  שברי  סופיים,  אין  אסבסט 

מלא בחריונים.
על  ממשלה  החלטת  התקבלה  לאחרונה 
הקמת "עיר מקלט" לפליטים במרחב שבין 
המתכננים  עשו  טוב   .211 לכביש  קציעות 
שאיתרו את האזורים הפגועים של בסיסים 
ינוקו  אלה  ועצובים.  מפורקים  נטושים 
משהו  ייבנה  החורבות  עיי  ועל  וישוקמו, 
ייטיב  רק  זה  גרידא  השטח  מבחינת  אחר. 
עימו. הלוואי שבעתיד לא תהיה הבנייה הזו 
מפגע סביבתי נוסף. מגיע לאזור הזה, שיש 
בו מורשת התנ"ך והפלמ"ח בשפע, נחלאים 
ציפורים  גוריון,  בן  ברוח  שממה  מיישבי 
טבע  והרבה  מיוחדים  חיים  ובעלי  נדירות 
הכי  והשקיעות  מדהימות  זריחות  עם 
השקיעות.  בתחום  רק  נשאר  שלא  יפות... 

אמן כן יהי רצון.
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אל תקרי בונייך אלא מהרסייך ומחריבייך
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

Cream-Colored Courser ,רץ המדבר
עוף  הינו  בערבית,  אלג'ליל  או  באנגלית 
החופמאים.  מסדרת  ויפה  עדין  קרקעי 
הוא נקרא כך מאחר והוא מתרחק מסכנה 

כשהסכנה  רק  ומתעופף  מהירה  בריצה 
קרובה מאוד. 

המוגבל  רחב  לבן  פס  חולי,  חום  צבעו 
מצדדיו בשני פסיס שחורים דקים נמשך 

ומקיף את העורף התכלכל  עינו  מאחורי 
בולט  ובתעופה  לבנות,  רגליו  אפרפר, 
כנפיו  של  התחתון  בצידן  השחור  הצבע 

הארוכות והמחודדות.
ופרטים  באביב,  בישראל  חולף  זה  מין 
מרבית  בארץ.  מקננים  אפילו  מהם 
האוכלוסיה המקננת מרוכזת בצפון הנגב 
יותר מקננת  ובמערבו. אוכלוסיה דלילה 
בחמדות ובוואדיות רחבים במזרח הנגב, 
המאה  בתחילת  הירדן.  ובבקעת  בערבה 
בשפלת  גם  הנראה  ככל  קינן  עוד  ה-20 
יהודה וצפונה עד לרמלה. בעשור האחרון 
הפוטנציאלים  השטחים  הצטמצמו 
חקלאות,  שטחי  התרחבות  עקב  לקינון, 
הנגב  במערב  הבדואים  עדרי  הִתרבות 
וחצץ  לס  חול,  מישורי  צבאית.  ופעילות 
והתת- המדברי  בחבל  וואדיות  וערוצי 
דליל  צומח  עם  או  יבשים  שדות  מדברי, 

הם אזורי המחייה האופייניים לו.
רץ המדבר אוכל בעיקר חרקים, עכבישים, 
זרעים.  ואף  קטנים  חלזונות  תולעים, 
עסיסי.  זוחל  איזה  לוכד  הוא  לעיתים 
המשפחתי  הקן  הקמת  לקראת  החיזור 
הוא במרץ-אפריל. בין מאי ליוני מוטלות 
בגומה קטנה ושטוחה בקרקע שתי ביצים 
עגלגלות בצבע החול משובץ בניקוד חום 

מופקדת  הדגירה  מלאכת  על  אפרפר. 
 28-26 בגיל  יום.   19-18 במשך  הנקבה, 
אולם  לעופף,  מסוגלים  האפרוחים  יום 
הוריהם  אחרי  מתרוצצים  בעיקר  הם 
סכנה,  בעת  עבורם.  מזון  המלקטים 
ובשל  מקומם,  על  האפרוחים  קופאים 
מאוד  קשה  הקרקע  עם  המתמזג  צבעם 
מחזור  מקיימים  המדבר  רצי  לראותם. 
)שלא כמו ציפורים  צאצאים אחד בשנה 
מחזורי  מספר  המעמידות  אחרות,  רבות 

צאצאים(.

רץ המדבר
האם זה הוא ה"ביפ ביפ" הישראלי )Road runner(? וממי הוא בורח?

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

מתרחק מסכנה בריצה מהירה ומתעופף רק כשהסכנה קרובה מאוד
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 בין כל היישובים ובסיסי הצבא באזורנו, מפוזרים שרידים רבים של בסיסים ישנים, עיי חורבות למכביר. 
העין כואבת לראות את הבזבוז, הלכלוך והפגיעה בטבע - הרי אפשר גם אחרת 

בחודש שעבר פרסמנו כתבה על 
חוגלת הסלעים, ובה בטעות שובצה 
תמונה של רץ המדבר. הנה תמונתה 

של חוגלת הסלעים. עם הקוראים 
)והציפורים( הסליחה.



      

הרשמה מוקדמת מבטיחה מקום*.

לפרטים- תרצה יובל, מנהלת אלר"ן, 050-6417420
tirtsa@rng.org.il, www.tirtsa.yovel@gmail.com

הלימודים מיועדים לילדים, לנוער ולמבוגרים,
וכוללים שיעורים יחידניים והשתתפות בהרכבי האולפן השונים

"תיאטרון הילדים במדרשה" 
"כל העולם במה ובשבילנו ילדנו הם כל העולם"

גאה לארח את תיאטרון המטמון בהצגת 
הילדים "החווה של דודה טובה"

ולהזמין את ילדי המדרשה, המועצה והאזור 
כולו לאירוע סגירת עונת הצגות תשע"א

 שיתקיים ביום ג' 14.6.2011 בשעה 17:00  
במדרשת בן גוריון.

הציבור מוזמן להיכנס לרשימת התפוצה של ההצגות ולקבל מידע 
showmbg@gmail.com :בדוא"ל

תיאטרון הילדים במדרשה מתהדר בהזמנת הצגות 
איכותיות, מוכרות בפסטיבלים ובסל תרבות

ומותאמות לילדי הגן עד כיתות ג'.

ההצגה תתקיים באודיטוריום שפרינגר במכון למורשת בן 
גוריון, בכניסה למדרשה.

עלות כרטיס לילד 25 ש"ח ולמבוגר 15 ש"ח.

מכירת הכרטיסים מתבצעת במשרדי הוועד בטלפון  -08
6532124 בדרכים הבאות : טלפונית בכרטיס אשראי, 

ותשלום במזומן או בהמחאה ובמקום במועד ההצגה במזומן.

 מכירת הכרטיסים תהייה לפי מקומות מסומנים 
)לפי סדר רץ של מספרי המקומות( - אנא השתדלו לקנות 

כרטיסים במכירות מוקדמות כדי לשריין מקום באולם.

נבקש בכל לשון של בקשה לא להביא תינוקות. הכנסת אוכל 
ושתייה לאולם אסורה.

אלר"ן
 אולפן המוסיקה של 
רמת הנגב מודיע על

פתיחת ההרשמה ללימוד נגינה 
בשנת הלימודים הבאה

 * הרשמה פורמלית
לאחר מילוי טופס הרשמה, כולל פרטי אמצעי התשלום

לתושבי רמת הנגב ולציבור המבקרים והמטיילים באזורנו,
המלחמה בתאונות דרכים היא נושא חשוב לנו ולכן, בין 

היתר, אנו מקיימים סיורים בכבישי המועצה במטרה להבחין 
מבעוד מועד במפגעים העלולים להפריע לתנועה בטוחה.

אנו מבקשים את עזרתכם בדיווח מיידי על כל גמל או בעל-
חיים אחר, שבו הנכם מבחינים בזמן נסיעתכם.

עווד ואחמד, סיירי המועצה, עומדים לשרותכם 
ויגיעו לאזור שעליו תדווחו בהקדם האפשרי. 

עווד 050-2100778 לאזור רמת חובב ועד לחלוקים 
)כולל כביש 222 עד ניצנה וכביש 211 לכיוון רתמים(

אחמד 054-6895393 לאזור צומת חלוקים 
עד מצפה רמון ומחלוקים עד ירוחם.

גמלים משוטטים

תודה על שיתוף הפעולה!
שאול לוי, 

מזכיר המועצה 
מוטי זנה, 

קב"ט המועצה

מסיבת שבועות!
רגע לפני שבועות...

מסיבת שקיעה מדברית בטבע
נרקוד את רדת היום ועלות 

הירח בין הכרמים
די ג'יי, גבינות, יין, טאבון, 

שקיעה והפתעות

יום שני 6/6, 18:00, בחוות רוטה

פורום צעירים




