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דבר ראש המועצה

קיץ  אחרי  החגים"  ל"אחרי  הגענו  זהו,  אז 
תשרי  חגי  אחרי  במיוחד(,  חם  )ולא  מרתק 
שליט  גלעד  בהחזרת  ששיאם  משפחתיים 
ערבות  כי  שלמדנו  ואחרי  משפחתו  לחיק 
בויקיפדיה  מילים  צירוף  רק  לא  זה  הדדית 
הישראלית.  בחברה  ונושם  חי  ערך  אלא 
ואפילו  בעיצומו  כבר  הסתיו  החגים  אחרי 
עכשיו  נקטפה.  הנגב,  ברמת  גם  הכותנה, 
גשמי  הרבה  עם  ומיטיב  טוב  לחורף  נצפה 

ברכה.
בחינוך,  הנגב,  לרמת  טובה  הייתה  השנה 
משפחות  כ-70  בצמיחה.  וגם  בפיתוח 
גם  עמדנו  בכך  הנגב.  ברמת  השנה  נקלטו 
בתוכנית  לעצמנו  שקבענו  ביעד  השנה 
יעדים  על  נשענת  זו  תוכנית  העבודה. 
שהראשון בהם הוא הגדלת מספר התושבים 
עתידה  את  להבטיח  מנת  על  הנגב  ברמת 
הצמיחה  בנושא  רואה  אני  המועצה.  של 
הדמוגרפית מטרה אסטרטגית מרכזית של 
מושכל  באופן  זאת  לעשות  ויש  המועצה, 
שנמצא  דמוגרפי  גידול  רצף  אבטחת  תוך 
בכך  ולאורך שנים.  כל העת בעליה מדודה 
נבטיח כי ישובי המועצה יכללו כל העת את 
כל חתך הגילאים, דבר שיאפשר את איכות 

החיים לה אנו שואפים. 
כדי לביא למימוש מטרה זו פועלת המועצה 
ביחד עם היישובים לקידום תהליכי הרחבה, 
וכיום כל היישובים נמצאים בשלבים שונים 
מופנה  המאמץ  עיקר  אלה.  תהליכים  של 
המשאבים  גיוס  אלה,  תהליכים  להאצת 

הנדרשים וסיוע בביצוע התשתיות. 
גם  בוחנים  אנו  רבה  ובזהירות  במקביל 
אפשרויות עתידיות לתוספת התיישבותית 
חדשה ברמת הנגב. כפי שהיום אנו יכולים 
עור  לרקום  שהתחילו  תוכניות  לממש 
עלינו  מצווה  כך  כעשור,  לפני  וגידים 
את  להבטיח  מנת  על  ולהתכונן  להיערך 

הרצף הדמוגרפי הקיומי לעשורים הבאים.

שמוליק ריפמן

ניחוח אירופאי קלאסי ברמת הנגב
האנסמבל הווקאלי הבלגי La Clé des Chants מגיע להופעות ברמת הנגב, ואף יופיע עם זמרי רמת הנגב

 La Clé des החודש הגיע להופעות ברמת הנגב
לה- בריין  מהעיר  ווקאלי  אנסמבל   ,Chants

כאורחי  הגיעו  ההרכב  חברי  שבבלגיה.  קומט 
המועצה האזורית לשתי הופעות שבאחת מהן 

אף ישתפו פעולה עם "זמרי רמת הנגב".
)שפירוש  קולות  בארבעה  הווקאלי  האנסמבל 
בשנת  הוקם  השירים"(  של  "המפתח   – שמו 
מתפתחת  המקהלה  זמרים.  כ-50  ומונה   1977
שירים  המשלבים  נוספים  לרפרטוארים 
קלאסיים עם שירים עממיים מתרבויות שונות. 
של  בהובלתה  האחרונות,  השנים  עשר  במהלך 
מנהלת הלהקה ז'אן ז'אדין, נחשף ציבור אוהבי 
המקהלה לסיור מוזיקלי עולמי, צבעוני ועשיר 
המקהלה  יוצרת  האחרונות  בשנים  ברגשות. 
שיתופי פעולה חדשניים, חובקי עולם. ההופעות 
הפעולה  שיתוף  הינן  הנגב  רמת  זמרי  עם  
מתוכננת  המקהלה  כן,  כמו  הראשון.  הישראלי 

לסייר בים המלח, מצדה ובירושלים.
לה  בריין  העיר  ראש  מתלווה  המקהלה  אל 
קומט, ז'אן ז'אק פלו, שהוא גם חבר הפרלמנט 

ידי צוות צילום של  הבלגי. הביקור מתועד על 
ערוץ החדשות הבלגי.

"חברי האנסמבל וראש העיר שלהם הם נוצרים 
כהן,  גיא  אומר  בישראל",  ביקרו  לא  שמעולם 
לביקור  להגיע  אותם  "מעניין  האירוע.  מפיק 

את  לחלוק  במדבר,  החיים  את  לראות  בנגב, 
החיים  את  מקרוב  ולראות  שלהם  המוסיקה 
בישראל. הם ניזונים ממה שהם רואים בחדשות 
ישראל  את  להם  להכיר  ביותר  הטובה  והדרך 

היא להביא אותם לכאן".

"האנסמבל הוקם בשנת 1977 ומונה כ-50 זמרים"
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גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 
שעולה לכם לראש. אתם שולחים 

ואנחנו מפרסמים.

דיון ציבורי בנושא מיזם 
תיירותי העיר האבודה

בחודש שעבר התקיים מפגש בין חברי המועצה, יזמי פרויקט העיר האבודה ותושבי המועצה. 
מפגשים מסוג זה יאפשרו לנו לפתח את רמת הנגב תוך מודעות ושיתוף הציבור

ב-25.9.11 התקיים דיון ציבורי בנושא מיזם 
סרטון  הוצגו  בדיון  האבודה.  העיר  תיירותי 
קסל,  נתן  האדריכל  ע"י  המיזם  של  הדמיה 
מטעם  המיזם.  של  ותכניות  הדמיה  תמונות 
המועצה השתתפו והשיבו לציבור רז ארבל, 
מנהל מחלקת התיירות במועצה, שירה מור 
יוסף, מהנדסת המועצה ועוזי חבשוש, מנכ"ל 
החברה הכלכלית. בנוסף, השתתפו גם יובל 
נתן  הפרויקט  אדריכל  היזמים,  מצד  קדוש 

קסל ויורם חיימי, נציג רשות העתיקות.
המיזם והשלכותיו עלו לדיון עם התושבים, 

שהעלו שאלות מהותיות ונקודות למחשבה: 
על  הבנייה  השלכות  באתר,  מבנים  שימור 
עבור  המקום  זמינות  הנחל,  ועל  העתיקות 
הציבור הרחב, השפעה על הסביבה ונראות, 
מטרות  בשחזור,  הצפויה  ההשקעה  מידת 
לפלח  מענה  במועצה,  התיירות  פיתוח 
יכולת  פיתוח,  מול  שימור  חדש,  תיירותי 
המפגש  סיכום  ועוד.  הציבורית  ההשפעה 

יצא בדואר אלקטרוני למשתתפים.
אנו מודים לכל המשתתפים על מעורבותם 
מורכב,  בשיח  חלק  ולקיחת  בדיון  החשובה 

במפגש  ורואים  משתתפים  ורב  משמעותי 
ציבור  שיתוף  במגמת  ראשונה  דרך  אבן  זה 
הדיון  מטרת  במועצה.  לפתח  שברצוננו 
הציבורי לאפשר פיתוח ברמת הנגב, לטובת 
קליטה ויכולת פרנסה וצמיחה של התושבים 
והטבע, תוך מודעות, חשיבה וקביעת סדרי 

עדיפויות התומכים בכך.
בהצלחה לכולם, נשמח לראותכם במפגשים 

הבאים. 
שירה מור יוסף
מהנדסת המועצה והוועדה המקומית

"לא נוכל לעצור את פיתוח הנגב"
 השתתפתי במפגש בנושא העיר האבודה. ברור לי שפיתוח יחייב פגיעה בחלק מהסביבה, 

לכן חשוב לעשות זאת בזהירות רבה

בתור תושבת האזור - 37 שנים בשדה בוקר 
בחשיבותה  ומכירה  שאוהבת  וכאחת   -
של הסביבה, היה לי חשוב להגיע למפגש 
בנושא המיזם התיירותי ב"העיר האבודה" 
ממקור  לשמוע  רציתי  בוקר.  שדה  שליד 
ראשון את כל האנשים הקשורים לנושא 
רשות  והמתכנן,  האדריכל  היזמים,   -
שירה,  תבורך  המועצה.  ונציגי  העתיקות 

מהנדסת המועצה, על היוזמה.
את  שליוו  מרבים  וכאחת  לאתר  כשכנה 
חשוב  האתר  בחפירותיו,  ז"ל  נבו  יהודה 
ערוציו  על  היטב,  אותו  מכירה  אני  לי. 
הכתובות   ,)?( המסגד  המבנים,  השונים, 
העתיקות(,  רשות  ע"י  כוסו  )שלצערי 
כל  שפורחים  החצבים  הספלולים, 
הצמחייה  הרכס,  במעלה  מחדש  סתיו 
שמפתיעה כל עונה מחדש בפריחתה על 
פי כמות הגשמים שיורדים )או לא( ויודעת 
באופן מופלא להתאים את קצב ההופעה 

שלה לתנאים של אותה שנה. אני אוהבת 
להסתכל,  לשבת,  הגבעה  לראש  לעלות 
והרחוקה  הקרובה  הסביבה  על  להשקיף 
על  פרופורציות  קצת  ולקבל  האופק  עד 

החיים.
ברור לי שלא נוכל לאורך זמן לעצור את 
פיתוח הנגב ורמת נגב. פיתוח כולל בתוכו 
יהיה להחזיר ולשקם.  ניתן  גם הרס שלא 
זה המס שנדרש לשלם. לכן חשוב לעשות 
זאת בזהירות רבה, ולהימנע כמה שאפשר 
להפוך  לא  הפיכים.  בלתי  נזקים  מיצירת 

את פיתוח האזור ל"שלמת בטון ומלט".
תכנית  בפנינו  הוצגה  שנים  כמה  לפני 
מוטורי  פארק  הקמת  של  גרנדיוזית 
שאינו  מפלצתי  מיזם  "הכוכב",  באזור 
תואם את הסביבה, את רוח המקום, אינו 
יכול להשתלב כלל בשטח.  ואינו  מתאים 
אמרתי אז שאני מקווה מאוד שהרשויות 
יסרבו  למיניהן  והוועדות  המוסמכות 

ברור  שני,  מצד  ראוי.  שאינו  הזה,  למיזם 
הצעה  כל  על  "לא"  לומר  אפשר  שאי  לי 
הצעה  כל  לבחון  ויש  השטח,  פיתוח  של 

לגופה. 
בפנינו  לי שההצעה שהוצגה  נראה  ואכן, 
סבירה  היא  האבודה"  "העיר  למיזם 
פגיעה בחלק  לי שתהיה  ברור  ואפשרית. 
היישובים  כשהוקמו  גם  אך   - מהסביבה 
בנוף  פגיעה  בכך  הייתה  הנגב  ברמת 

והסביבה...
אני מאוד מקווה שבניית הכפר התיירותי 
תעזור לשמר ולשמור על האתר, שנחשף 
דרך  אבן  ומהווה  רבות  שעות  של  בעמל 
להרגיש  ונוכל  הנגב,  ברמת  בהתיישבות 
ולטייל  ולהמשיך  החדש"  "השכן  עם  נוח 

בסביבה הקרובה שלנו ולהתגאות בה.

יעל יהל
קבוץ שדה בוקר
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ממשיך לנסוע לרמת הנגב
מרכז הצעירים אירח את אהוד בנאי להופעה אקוסטית בלתי נשכחת

רמת  של  הצעירים  במרכז  התקיימה  החודש 
כל  בנאי.  אהוד  של  אקוסטית  הופעה  הנגב 
ההופעה,  לפני  ימים  מספר  אזלו  הכרטיסים 
ו-500 הצעירים יותר וצעירים פחות שהספיקו 
שמסמלת  מרגשת  מחוויה  נהנו  בזמן  לרכוש 
הצעירים  תחום  של  פריצתו  את  מהכל  יותר 
על  לדבר  שלא  הנגב,  רמת  האזורית  למועצה 
השמועות על צעירי האזור שהגיעו באוטובוסים 

מירושלים להופעה.
ההופעה, כמו גם המרכז כולו, הופקה ע"י צעירי 
האזור ולמענם. כבר יש תוכניות המשך הכוללות 
ושישי  חמישי  בימי  המקום  פתיחת  של  שגרה 
צהריים, ובמה פתוחה אחת לחודש של הרכבים 
זה  מרכז  בנוסף,  לתודעה.  בעתיד  יפרצו  שעוד 

הנו מקום מפגש אזורי לכל צעירי האזור במטרה 
ובמסגרתו  וליצור  להתייעץ  ליזום,  להיפגש, 
כמו  הצעירים  לטובת  שונות  סדנאות  יתקיימו 

סדנא למשתחררים, אבחון תעסוקתי ועוד.
בימים אלה אנו מחפשים צעיר תושב המועצה 
על  העונה  ברוח  ויפעילו  המרכז  את  שינהל 
הצורך האמיתי של קהילת צעירי רמת הנגב. מי 

שרואה עצמו מתאים, מוזמן לפנות אלינו.
לבעלי  הלב  מעומק  מודה  אני  זו  בהזדמנות 
שעמלו  הצעירים  ובמרכז  במועצה  התפקידים 

רבות להצלחת האירוע.
אייל מור יוסף
מחלקת נוער וצעירים
ההופעה מסמלת את פריצתו של תחום הצעירים לרמת הנגבאגף חינוך וקהילה

בערב ראש השנה נפרדנו בברכות ותודות מארז ירדני, חבר קבוץ שדה בוקר, לאחר שנים 
ארוכות ומלאות עשייה לפיתוח רמת הנגב כמנכ"ל החברה הכלכלית. ארז חזר למלא תפקיד 

ציבורי כמרכז המשק בשדה בוקר.
תעודת הוקרה והערכה כעובדת מצטיינת קיבלה זיוה בר, מנהלת לשכת ראש המועצה. זיוה 

קיבלה את התעודה על מסירותה, חריצותה ומאור הפנים לכל הפונים והבאים בשערי המועצה
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1.11.11 הצגת מנויים "קן הקוקייה", תיאטרון באר שבע
21:00, אולם גולדה רביבים

מחיר כרטיס בקנייה מוקדמת: 70 ש"ח, בקנייה במקום: 75 ש"ח
 "La Clé des Chants" 2.11.11 הופעה של אנסמבל קולי מבלגיה

וזמרי רמת נגב
21:00, אולם גולדה רביבים

הכניסה חינם
"La Clé des Chants" 3.11.11 הופעה של אנסמבל קולי מבלגיה

17:00, ניצנה
הכניסה חינם

8.11.11 הצגת ילדים "פיטר פן", תיאטרון אורנה פורת
17:30, אולם גולדה רביבים

מחיר כרטיס: 35 ש"ח
20.11.11 קונצרט במסגרת חוג האזנה, רביעיית ראשונים

20:30, מרכז בן גוריון, קבוץ שדה בוקר
25-26.11.11 צעדת בן גוריון

תחזית תרבות: נובמבר- 2011
 •

 •

 •

 •

 •
 •

סדנת מיומנויות גוף נפש
קבוצה חדשה להתמודדות עם לחץ נפתחת במרכז הטיפולי 

המרכז הטיפולי רמת נגב פותח קבוצה להעצמת 
היכולת לריפוי עצמי והתמודדות עם לחץ, באמצעות 
מיומנויות גוף נפש. בקבוצה נלמד ונחווה מגוון רחב 

של טכניקות, כגון תנועה ונשימה, מדיטציה, ביו 
פידבק, דמיון מודרך, יצירתיות ועוד.

את הקבוצה מנחה יעקב ברגר, פסיכולוג קליני וחינוכי 
מומחה, חבר בצוות ההוראה של המרכז להכשרה 

במיומנויות גוף ונפש.
הסדנא תחל בנובמבר ותכלול עשרה מפגשים 

שבועיים בני שעתיים, מדי יום ב' בשעות -20:00
22:00, במרכז הטיפולי במועצה האזורית רמת הנגב.

עלות הסדנא: 650 ש"ח.
ההשתתפות מותנית בראיון אישי 

ובהרשמה מראש.
מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה:
ניתן לפנות למשרדינו בימי א'-ה' 

בין השעות 9:00-13:00 .
טלפון: 08-6564144

פקס: 08-6564118
ניתן להשאיר הודעה במשיבון ואנו 

נחזור אליכם בהקדם.
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וגנרלים.  מלכים  של  היסטוריה  כתבו  פעם 
החוקרים  מרבית  סבורים  עשורים  כמה  מזה 
והכרעות  בהחלטות  גם  נמצאת  שההיסטוריה 
האנשים  במעשי   – פחות  לא  אך  מנהיגותיות, 
שר  לא  מהם  ואחת  אחד  שכל  השדרות,  מכל 
שירי גבורה לארצו אלא כובש שביל צר, ואלפי 
ואת  המלך  דרך  את  יוצרים  הצרים  השבילים 

הדרכים הצדדיות החשובות לא פחות.
למועצה  המשותף  פרויקט  לבנך",  ב"והגדת 
מראיינים  אנחנו  בן-גוריון,  למורשת  ולמכון 
ההתיישבות  סיפור  של  החפ"שים  את  בוידיאו 
סיפור  הוא  אחד  כל  של  וסיפורו  הנגב,  ברמת 
צריכים  רק  אנחנו  קיימים,  הסיפורים  גנראלי. 
לאסוף אותם ולשים אבן )או בעצם מצלמה( כדי 

שהדפים לא יעופו ברוח וייעלמו, לא יתפוגגו.
בחול המועד סוכות התאספנו בסוכה המקסימה 
של קיבוץ שדה בוקר, וסביב שולחנות ערוכים 
חגגנו אסיף של עוד שנת תיעוד ברמת הנגב. כמו 
בכל שנה בחרנו בנושא מרכזי, והפעם: חיזורים, 

חתונות והזמנות לחתונות.
מסיפורי  אפשר ללמוד  היסטוריה  כמה  מדהים 
החתונות שנערכו בתקופת מלחמת העצמאות, 
הצנע,  בתקופת  או  כיסוי,  היה  לא  כשלצ'ק 
"שפע"  נוכח  העיניים"  "יצאו  רביבים  כשלחברי 
לחדר  נכנסו  שהזוגות  לפני  בגבע.  האוכל 
משפחה הם התבודדו בחולות הרחוקים ובאתרי 
 4-5 של  במקבצים  התקיימו  החתונות  בנייה. 
מגונה,  להתנהלות  נחשבה  תסרוקת  זוגות, 
עגלה  על  לחופה  להגיע  היה  ה"מגניבות"  שיא 
וטרקטור. והיו שהתאלמנו ונפרדו והזלנו איתם 
דמעה. ובין לבין שרנו עם הבחורים משדה בוקר 
וחנה נחום, ויוסי אורלובסקי קרא ממכתבי בן-
חתונת  על  סיפר  טריקי  ושמעון  לפולה,  גוריון 

הוריו.
היה מרגש!

חזקיה  יואב  פרץ,  לניתאי  לב  מקרב  תודה 
לקיבוץ  והעריכה,  הצילום  על  בניהו  וענבר 
לאורה  ובמיוחד  האירוח,  על  בוקר  שדה 
לאיתן  האירוח,  הפקת  על  לוי  וחנה'לה  דת 
לארכיונאיות  העזרות,  ושאר  ההנחייה  על 
על  לקלאודיו  התמונות,  גיוס  על  הקיבוצים 
על  הנגב,  רמת  ותיקי  לכם,  ובמיוחד  ההגברה 
חייכם  בסיפורי  הציבור  את  משתפים  שאתם 

המרתקים והמשמעותיים כל-כך. 
ענת שרגאי

לכתך איתי במדבר
סוכת שדה בוקר אירחה בחג  אירוע נוסף 
בסדרת "והגדת לבנך", שעסק הפעם 
בחיזורים, חתונות והזמנות לחתונה

נצחונה וצבי בן דרור - רומן רוסי

כרמלה ואבישי אלון - רכז הבניין התבודד עם חברתו באתרי בנייה

עגלות טרקטורים - ככה יעשה לכלה ולחתן בשדה בוקר

נוכח שפע האוכל בחתונה בגבעאמירה וויקסי רביב - לחברי רביבים "יצאו העיניים" 

טובה וצ'ובה דרור - 54 שנים רכבו יחד והיה להם טוב

צאן שדה בוקר, וזה הסתיים בחתונהלפלחים של משאבי שדה, הוא רעה את טובה וחגי אבריאל - היא בישלה 
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ברכה שהוקראה באירוע

שותף  להיות  שמח  בן-גוריון  למורשת  המכון 
המתעד  לבנך",  "והגדת  פרויקט  של  ומבצע 
הנגב.  רמת  ראשוני  של  חייהם  סיפורי  את 
מורשתו,  בהנחלת  יום  יום  העוסק  המכון  צוות 
הוא  שהיום   – בן-גוריון  דוד  של  וערכיו  הגותו 
של  חייהם  במפעל  רואה   – ה-125  הולדתו  יום 
המימוש  את  הנגב  ברמת  ההתיישבות  ראשוני 
ציונות  בן-גוריון:  דוד  של  חייו  תפיסת  של 
וחלוציות, לקיחת אחריות ועשיית מעשה, יישוב 

הנגב ומימוש רעיון הקיבוץ. 
ומעבירים  אלו  סיפורים  לוקחים  אנו  עתה 
בתי  לתלמידי  גם  המורשת  את  באמצעותם 
הציווי  את  מגשימים  ובכך   – היסודיים  הספר 

"והגדת לבנך" וגם לבתך.
ולזיוה  ריפמן  לשמוליק  והערכתנו  תודותינו 
על  שרגאי  לענת  והמימון,  היוזמה  על  שביט 
לניתאי  וביצועו,  עיצובו  הפרויקט,  הובלת 
ולכל  והעריכה  הצילום  על  חזקיה  ויואב  פרץ 
השותפים הרבים שהוזכרו בדברי הברכה ואיני 
רוצה לחזור עליהם פן אשכח מישהו – כל הכבוד. 
האירוח  על  בוקר  שדה  לקיבוץ  גם  חמה  תודה 

בסוכה המיוחדת.
בְאָזְנֵי  וְקָרָאתָ  "הָלֹךְ  ירמיהו  הנביא  כשאמר 
חֶסֶד  לָךְ  זָכַרְּתִי  יְהוָה  אָמַר  ּכֹה  לֵאמֹר  ָלִַם  יְרּושׁ
ּבַּמִדְּבָר  אֲַחרַי  לֶכְּתֵךְ  ּכְלּולֹתָיִךְ  אֲַהבַת  נְעּורַיִךְ 
ישראל  לעם  התכוון  הוא  זְרּועָה",  לֹא  ּבְאֶרֶץ 
ההולך אחר האלוהים ולברית בין העם לאלוהיו. 
כביטוי  גם  זה  ביטוי  השתרש  השנים  ברבות 

לאהבה שבין בני הזוג.
כאשר בחרנו אנחנו בשם "לכתך איתי במדבר" 
לחגיגה זו – היה בכך גם צליל ההליכה בשם רעיון 
ההליכה  צליל  גם  אך  בנגב,  ההתיישבות  ערכי 
גם  והפעם  איתי,  אלא  אחריי  לא   - המשותפת 
אחריי  לכתך  עוד  לא   – המגדרי  השוויון  צליל 
בלשון  והן  זכר  בלשון  )הן  לכתך  לכתך/  אלא 

נקבה( איתי במדבר.
הריאליטי  תכניות  של  אלו,  ימינו  ברוח 
גם אנחנו  נשלב  המבצבצות במסכי הטלוויזיה, 
לכתכם  על  ונלמד  ורכילות  מציצנות  מעט 
המשותפת במדבר בלווי הערכתנו הרבה למפעל 
ההתיישבות המדהים שאתם, חלוצי רמת הנגב, 

הקמתם כאן. 
יום הולדת שמח לבן-גוריון
וחג שמח

סוכת שדה בוקר אירחה בחג  אירוע נוסף 
בסדרת "והגדת לבנך", שעסק הפעם 
בחיזורים, חתונות והזמנות לחתונה

נאוה ורפי בכרך - פולה בן-גוריון מברכת את הכלה נאוה בשנת 1965

להינשא עזב יום לפני החתונהזוג אחד מהחמישה המתוכננים ביקש שיתחתנו באותו ערב כי שמחה ואלון גלילי - הקיבוץ 

אסורים בין מדריך לחניכהרחל וטודי שדה - יחסים 

זיוה ואריה וינד  - 
החתן איים בביטול 

החתונה אם 
הכלה לא תפרק 

את התסרוקת 
שעשתה במספרת 

ז'קלין בדימונה

לבגד חתונה - זה הספיק לכובע טמבלהדסה ועודד ברזילי - החתן קיבל 15 גרוש 

ניצה ושייעה לבבי - בשבילו היא ויתרה על קריירה 
של רופאת ילדים

חנהל'ה ומשה חקלאי - שאלה שמלה מחברה
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משה טוביה, בן 53, תושב מדרשת בן גוריון, 
העובד  בכיר  קליני  סוציאלי  עובד  הוא 
לפסיכיאטר  כעוזר  הבריאות  במשרד 
בב"ש  פרטית  קליניקה  ובעל  המחוזי 
באוכלוסיה  מטפל  הוא  בה  ובמדרשה, 
החל  בנוסף,  ומבוגרים.  נוער  של  מגוונת 
בשנה האחרונה להשתתף באתר אינטרנטי 
הוא  בו  וילדים,  הורים  בסוגיות  העוסק 
לא  זה  ואם  הפונים.  שאלות  על  עונה 
גם לחברה שנותנת  הוא קשור  אז  מספיק, 
)"לכך אני מתפנה  יעוץ פסיכולוגי בטלפון 

בעיקר בשעות הלילה"(. 
עו"סית  היא  גם  לאיריס,  נשוי  משה 
הסיוע  מרכז  את  המנהלת  במקצועה, 
ואב  לנפגעי עבירות המתה במחוז הדרום, 
 ,)22( הדס  סטודנטית,  לרותם)24(,  גאה 
שנת  שסיים   )19( ניצן  טריה,  משוחררת 
בן  ונטע  הדסה  רמת  בפנימיית  שירות 

ה-11.
משה  מתנדב  לעיל  האמור  לכל  מעבר 
בשלוש מסגרות שונות: מסל"ן - מרכז סיוע 
מינית,  ותקיפה  אלימות  נפגעות  לנשים 
החמישית;  השנה  זו  המנהל  בוועד  כחבר 
של  המיוחד  המבנה   - גוריון  בן  מדרשת 
בתחומים  עבודה  דורש  המתפתח  הישוב 
וכחבר  הקהילתי,  במישור  בעיקר  שונים, 
בישיבות,  עסוק  משה  עצמו  מוצא  וועד 
על  כמעט  וטלפונים  תושבים  עם  פגישות 
בסיס יומיומי; עמך – ארגון המטפל בניצולי 
שואה. לפני חודש סיים שנה של התנדבות 
כמלווה של ניצולת שואה, על בסיס ביקור 

שבועי.
נראה לי שכלל העיסוקים המקצועיים שלך, 
יכול להעסיק שניים שלושה אנשים, איפה 

אתה מוצא בתוך כל זה זמן להתנדבות?
היא  כעבודה.  תופס  אינני  ההתנדבות  "את 
דורשת כמובן התחייבות, זהו תנאי הכרחי 
לדעתי, אך אינני חש זאת כמעמסה. לדעתי, 
עיסוקים מחייבת  אינטנסיביות של  דווקא 
הזמן.  של  נכון  וניהול  יעילות  ליותר  אותך 
התוספת שתקבל מההתנדבות תמיד תהיה 
משקיע.  שאתה  מהזמן  יותר  הרבה  גדולה 

בתום מעשה ההתנדבות אני מרגיש סיפוק 
כה עמוקה, שאינני  ומשמעות  גדול  כך  כל 
מוכן לוותר. מושגים כמו סיפוק, משמעות 
כשאתה  רק  לתיאור  אפשריים  ורגישות 
סיפוק  לחוש  ניתן  לא  בפועל.  אותם  חווה 

במצב של אי עשייה".

ספר לי על ארגון עמך, איך הגעת לשם?
"כעובד סוציאלי במשרד הבריאות, עבדתי 
הזכויות  את  ובדקתי  הגריאטריה  בתחום 
מאד  מבוגרים  מרביתם  שואה.  ניצולי  של 
חלקם  ופוחת.  הולך  באוכלוסיה  ומספרם 
ולעיתים  ביותר  קשים  בתנאים  חיים 
שלהם.  לזכויות  מודעים  אינם  קרובות 
לניצולי  מגוונות  פעילויות  מקיים  הארגון 

השואה, לצד ליווי אישי על ידי מתנדבים.
"הגעתי לארגון כמתנדב מן השורה, עברתי 
על  לקחתי  והתקבלתי.  כולם  כמו  ראיון 
עצמי ללוות אישה, לא מהמקום המקצועי, 
אלא בביקורים שבועיים בהם דיברתי איתה 
ושמעתי אותה, עזרתי לה בסידורים שונים 
לדבר  חשוב,  מכתב  בשמה  לכתוב  כמו 
להיות  לפה,  לה  להיות  שלה,  העו"סית  עם 
הקול שלה במקומות בהם הרגישה בודדה 
מאושרת  אותה  לראות  אונים.  וחסרת 
המוסיקה  ערוץ  את  לה  שסידרתי  לאחר 
בטלוויזיה ועולם חדש ונפלא נפתח בפניה 
הביתה  חוזר  אתה  גדול.  אושר  לי  גרם   –
תחושת  זוהי  במישהו.  שנגעת  בתחושה 

הסיפוק שדיברתי עליה. 
רק  לא  הוא  הרווח  בהתנדבות  זאת,  "עם 
משהו  עושה  שאתה  הסיפוק  בתחושת 
משמעותי. ישנם רווחים נוספים. התנדבות 
את  ללמוד  לך  מאפשרת  מסוים  בארגון 

מאפייני המקום, את מערכות היחסים, אתה 
מכיר אנשים חדשים ויוצר קשרים חדשים 
משמעותיים, אתה יכול להשפיע על הארגון 

ולעיתים אף להפוך אותו למשהו אחר". 
איך אתה מרגיש לגבי ההתנדבות במסל"ן?

מאד,  קשות  בתקופות  מסל"ן  את  "הכרתי 
תרומות  להשיג  עצום  קושי  של  תקופות 
כדי להמשיך ולהתנהל ולהשיג את היעדים 
כרוכה  במרכ  העבודה  כך.  כל  החשובים 
שם  והתחושה  רגשית,  מעורבות  בהמון 
ותומך.  חם  בית  בית,  של  תחושה  היא 
אתה  במיוחד,  וכאן  התנדבות  בכל  כמו 
ובמשך  מחויבות  על  בהחלטה  מתחיל 
ניזונה מעוד דברים. אתה  הזמן המחויבות 
תהיה  וכנראה  מסוימת  בנקודה  מתחיל 
רק  ילך  וזה  כשתסיים.  אחר  קצת  אדם 

למקום טוב יותר. 
"יש עוד מימד חשוב – בעצם העבודה במקום 
כזה אתה מהווה דוגמה, מודל, למי שחשוב 
לך שהוא יתחנך בצורה מסוימת. משמעות 
החינוך היא לעצב משהו בחיי ילדיך, משהו 
שאתה מאמין שהוא חשוב ומוכן להתחייב 

לו. הנה עוד סיבה להתנדבות!"
ממשיכה  שאני  מרגישה  אני  לפעמים 
להתנדב במקום מסוים למרות שכבר אין לי 
אינני  כי  רק  שם,  הנעשה  את  להכיל  יכולת 
את  עושים  איך  להפסיק.  לעצמי  מרשה 

הניתוק הזה מבלי להרגיש רגשות אשמה?
להחליט  צריך  להתנדב,  "כשמתחילים 
תחום  איזה  לגשת,  רוצה  אני  תחום  לאיזה 
מעורר בי את הרצון ללמוד עליו עוד. אבל 
בו  למצב  ואגיע  שיתכן  לדעת  גם  צריך 
העומס הרגשי יהיה כזה שלא אוכל לעמוד 
ולעבור הלאה.  ולהרשות לעצמי לעזוב  בו 
לא  פעם  אף  היא  בהתנדבות,  זה  כך  כי 
המחכה  מקום  למצוא  ניתן  ותמיד  נגמרת 
לך. חשוב גם לקבוע מסגרת זמן. זה חשוב 
יותר  הרבה  כך  השני.  לצד  וגם  למתנדב 
המשימות  עם  ההתנדבות  את  לשלב  קל 

האחרות בחיים". 
כמעט לסיום - האם בכל זאת אין כאן מימד 
הרבה  כך  בכל  מתנהל  כשאתה  ויתור,  של 

מעגלים?
בהם,  נגענו  שלא  עניין  תחומי  עוד  לי  "יש 
מזמן  לא  )השלמתי  כתיבה  ציור,  כמו 
שירה  לילדים(,  סיפורים  אוסף  ובו  ספר 
אני  הזמן  כלכלת  בתוך  קולי.  באנסמבל 
לפינה,  נדחק  וחלק  בחירות  לעשות  חייב 
ובטוח  קיימים  שהם  ויודע  רואה  אני  אך 

שאחזור אליהם".
ומה אומרת איריס, שותפתך לדרך?

אמא  הנתינה.  לנושא  מאד  רגישה  "איריס 
לעשות  צריך  אדם   - תמיד  אמרה  שלה 
תמיד  למישהו.  אחד  טוב  מעשה  יום  כל 
המכונית  הוריה  מבית  חוזרת  כשהיא 
צעצועים  בגדים,  של  בחבילות  מלאה 
לעבודה,  יוצא  כשאני  פעם,  לא  וכו'. 
איריס מכינה לי חבילות למסור למשפחה 
אני  אבל  מתאים  תמיד  לא  זה  מסוימת, 
את  רואה  וכשאני  זאת.  בכל  זאת  עושה 
שזכיתי  מרגיש  אני  המשפחה  של  האושר 
הרווחתי  אבל  השליח,  רק  הייתי  במצווה. 

את התחושה הטובה הזו".

לא ברור מה יש למשה טוביה יותר – עיסוקים מקצועיים או מקומות התנדבות. איך הוא 
מוצא את הזמן לכל זה? "את ההתנדבות אינני תופס כעבודה", הוא אומר, "התוספת שתקבל 

מההתנדבות תמיד תהיה גדולה הרבה יותר מהזמן שאתה משקיע" • חני פריאל

 "אתה חוזר הביתה 
בתחושה שנגעת במישהו"

ימי קולנוע ישראלי ברמת הנגב 21 – 24 במרץ 2012

סרטים ויוצרים מס.10

 אנו מכריזים בזאת על 
תחרות סרטים קצרים!
תושבי קהילת רמת הנגב מוזמנים ליצור סרטים קצרים, עד 5  דקות,

ולהגישם לתחרות הסרט הקצר שתתקיים במסגרת סרטים ויוצרים תשע"ב.
הסרטים יוקרנו במהלך ימי הקולנוע והיוצרים יזכו בפרסים יקרי ערך.

תאריך אחרון להגשת הסרטים: 26.2.12

anats@bgu.ac.il :לפרטים נוספים

 "כך זה בהתנדבות, היא אף פעם לא נגמרת ותמיד ניתן למצוא מקום המחכה לך"
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בשנת  שעליתי  אספר  הנאות,  הגילוי  למען 
1954 ממרוקו. למיטב ידיעתי אין לי גנים או 
יוצאי רוסיה. אמנם אימא שלי  קשרי דם עם 
כבדת   - רוסיה  לבבוצ'קה  דומה  המתבגרת 
משקל - אבל היא מאה אחוז מרוקאית. אימי 

היא אם כול המופלטות... 
צעירים   100 עוד  הגיעו  כחודש  לפני  ובכן, 
לניצנה במסגרת תוכנית מי"ר )מכינה ישראלית 
 .18 בני  לצעירים  יוקרתית  תוכנית  רוסית(, 
לצידה פועלת עוד תוכנית יוקרתית לבני -22
26 הנקראת מסע ספורט אתגר במדבר. כאשר 
אני מסתכל על המשתתפים, אני נפעם לא רק 
הצעירים  החניכים  של  הלב  שובה  מהמראה 
והמוכשרים, אלא גם מהדברים היותר עמוקים 

שבהגעתם והשפעתם עלינו כחברה וכעם. 
כמו  חשבתי,  התשעים  שנות  בתחילת 
ישראלים רבים, שהעלייה מרוסיה חשובה, אך 
לא יצאתי מגדרי בעקבות המפגשים השטחיים 
שהיו לי עם בני אותה עלייה. ההשתקפות של 
בני העלייה ההיא הייתה חופפת פחות או יותר 
על  החיוור",  ה"גשש  ממערכוני  שעלה  למה 
כנאמר  ובית,  וולוו  וילה,  שמחפשים  הרוסים 
יאחצ'ו  גן  רמת  "יאחצ'ו  האלמותי:  במערכון 
כאילו  דיזינגובה...".  פינת  ארלוזרובה  רחוב 
בארץ  התנאים  מנעמי  את  רוצים  הרוסים 

ודורשים הכל עם הגעתם - ולא כך הדבר.
מאז נחשפתי לבני העלייה הזו לאורך כעשרים 
שנים כמחנך, אומר ללא סייג כי העלייה הזו 
נתנה חיזוק משמעותי למדינת ישראל של סוף 
האלף הקודם ותחילת המילניום השלישי. אעז 

ואומר כי ללא העלייה המאסיבית הזו, מעמדנו 
האסטרטגי וחוסננו הלאומי היו פחותים לאין 
ואומר רק כמנהג המשפטנים: "מבלי  שיעור. 
כל  שהרי  העדות,  שאר  של  בזכויות"  לפגוע 

עדה חשובה בהחלט!
הגוש  את  שגדר  הברזל"  "מסך  נפילת  עם 
מאות  לארץ  להגיע  החלו  הקומוניסטי, 
בניצנה, שנמצאת  ואת חלקם קלטנו  אלפים, 
התוכניות  בין  שמאלה".  העולם  "בסוף 
לצעירים  שנועדה   ,16 נעל"ה  שהפעלנו: 
בגיל 16 הבאים לתנאי פנימייה ללא הוריהם; 
הנקלטים  ובוגרים  לצעירים  קיבוץ  אולפן 
תוכנית  בקיבוצים;  הראשונים  בחודשים 
ולאחרונה  הורים;  לפני  סטודנטים   – סל"ה 
אנו קולטים בניצנה תוכנית ייחודית "תוצרת 
ישראלית  מכינה   - מי"ר  הנקראת  עצמית" 
ואחרי  כתיירים,  באים  משתתפיה  רוסית. 
על  להחליט  הזכות  להם  יש  חודשים  עשרה 
עליה לארץ או חזרה למולדת. אשתקד, מקרב 
משתתפי התוכנית בניצנה עלו לארץ כ-98%, 
לצה"ל  להתגייס  העדיפו  מ-78%  ולמעלה 
שעם  לקוות  יש  הגבוהים.  ללימודים  קודם 
רוסיה  של  והמיליטנטיות  ה"פוטיניזציה" 

העכשווית, לא ייחסם מקור נדיב זה. 
אז למה העלייה הזו כל כך חשובה?

של  בסיס  עם  צעירים  מוחות  בה  יש   •
כי  חישב  פעם  מישהו  גבוהה.  השכלה 
תיכון  בוגר  לגדל  כדי  כ-200,000$  נדרשים 
רפואה  כלכלה,  לימודים,  )כולל  גבוהה  ברמה 
ואנו מקבלים אותם בשלים  והכל בכל מכל(. 

ומוכנים!
לחיזוק  הביאה  הללו  העולים  הגעת   •
ועד  מרופאים   - גווניה  כל  על  האקדמיה 

מהנדסים וכל ענפי המדע והטכנולוגיה.
• חיזוק הצבא. רבים מצעירי העלייה משרתים 

ותורמים למאמץ הביטחוני.
עליה  חלה  זו  מאסיבית  עליה  בזכות   •
השכנים  של  ההתרבות  מול  דמוגרפית, 

הישמעאלים שלנו מבית ומחוץ.
• זו עליה עם תרבות - "קולטורה" - אמיתית. 
וכמובן  בלט  מוסיקה,  תיאטרון,  יפה,  ספרות 

ספורט הישגי ועוד.
את  מגדילים  "בשוק"  איש  מיליון  עוד   •
תמריץ  וזה  והביקוש,  ההיצע  ואת  הצריכה 

לכלכלה.
• אנשים אלה ברובם הסכימו לעבוד במלאכות 
בסיס: מניקיון ואבטחה ועד "ריצפת הייצור" 
בפריפריה  לגור  הלכו  תעשייה.  מפעלי  של 
וחיזקו יישובים שהייתה בהם הגירה שלילית. 
הייתה  המטרה  עבודה.  בשום  בחלו  לא  הם 
מהצעירים  רבים  להתבכיין.  ולא  להתבסס 
בוגרי תוכניות הקליטה של הסוכנות היהודית 

היו הבסיס והעוגן להגעת הוריהם. 
אז מה בכל זאת לא טוב?

יש לי חבר טוב שאומר תמיד בגישת ה"היפכא 
מסתברא": "אם הכול טוב אז מה לא בסדר?". 
גם אני לא עיוור ורואה בעליה זו גם ספיחים 
ושיכרות  שתייה  מהם:  כמה  אמנה  שליליים. 
האלכוהול;  צריכת  עלתה  הזו  העלייה  עם   -
המאפיה – מי לא שמע על "המאפיה הרוסית", 

זונות  גם  יש  ועיקר;  כלל  נחמדה  לא  שהיא 
ונערות ליווי; ויש אפילו בקרבם מי שעלו תחת 
ויש מקומות  נוצרים,  והם בכלל  חוק השבות 
צעירים  גם  יש  לכנסיות;  בתים  בהם  שהפכו 

חוליגנים ויש גם ניאו נאצים - לא עלינו. 
אין ספק שבעלייה בת כמיליון ושלוש מאות 
אלף יהיו נצלני חוק השבות מטעמים כלכליים 
המסה  אבל  שליליים,  גורמים  של  ועליה 

העיקרית היא החשובה.

עם ישראל חי ובועט
לאור כך, משימתנו הבסיסית בניצנה בקליטת 
אלינו  אותם  לחבר  היא  הללו,  הצעירים 
בתורה  גדולים  לא  הם  ואפילו  וכחברה,  כעם 
חיים  יוסף  טרומפלדור,  היו  מי  יודעים  ולא 
אלה  כל  אשכול.  ולוי  ביאליק  נחמן  ברנר, 
בריה"מ  ילידי  הם  וטובים  אחרים  רבים  ועוד 
זה,  מכוח  שבדרך...  המדינה  ומעצבי  ומבססי 
שופר  תקיעת  איתם  למדנו  החגים  בתקופת 
לישב  "שהחיינו...  וברכנו  נוראים"  ו"ימים 
בבקעת  נודד  עשינו  אלה  כל  ולצד  בסוכה", 
צין ומעיינות רמת עובדת לפי הכלל של "קום 
לקחת  משתדלים  אנו  כך  בארץ".  והתהלך 
מהטוב שהם מביאים ולהביא מ"זמרת הארץ" 
ולהפוך אותם למזוהים ומשפיעים על החברה 
שלנו כאן ועכשיו, עם נשימה ארוכה גם לאחר 
כך. הסימביוזה בין שורשים יהודיים עתיקים, 
גיבורי העלייה השנייה, ישראליות ים תיכונית 
את  שעושה  היא  רוסית  וקולטורה  לבנטינית 

עם ישראל חי ובועט.

רומן רוסי עכשווי
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

 Milvus מדעי  שם  המצויה,  הדיה 
 ,Black kite באנגלית  או   migrans
דורס  עוף  היא  שחורה,  דיה  גם  מכונה 
של  צבעה  הנציים.  ממשפחת  בינוני 
הדיה נע בין אפור לחום שחור, ראשה 
גרם,   500-1000 משקלה  אפרפר. 
כנפיה  ומוטת  ס"מ   55-60 אורכה 
ארוכות  כנפיה  ס"מ.  כ-135-150 
הוא  הבולטים  מסימניה  אחד  וצרות. 
דגם  מעין  היוצר  במעוף,  זנבה  צורת 

.V של האות
הינו  הדיה  על  המועדף  הגידול  בית 
חצי  אזורים  פתוחים,  עשב  מישורי 
מדבריים, סוואנות ויערות דלילים. היא 
נפוצה באסיה, אירופה, מרבית אפריקה 
)למעט אזורים מדבריים קיצוניים כגון 
לאחד  ונחשבת  ואוסטרליה,  הסהרה( 
בעולם.  ביותר  הנפוצים  הדורסים 
החורף  בעונת  נודדים  הפרטים  מרבית 
למקומות חמים יותר. בישראל נפוצות 
בנגב  פחות  הארץ,  חלקי  בכל  הדיות 

המרכזי )למעט בנדידה(. 
עופות  זוחלים,  דו-חיים,  כחרקים,  חיים  בעלי  של  ממגוון  בטבע  ניזונה  הדיה 
ויונקים קטנים ואף פירות, אולם אינה בוחלת באכילת פגרים. מאחר ומזונה כל כך 
מגוון, היא מסוגלת להתמודד אף עם מזון מעובד ומתועש, וניתן לראות דיות רבות 

אדם.  למגורי  צמודים  במקומות 
שאוהבות  כמי  ידועות  הן  בעיקר 
זוללות  הן  שם  ארצנו,  מזבלות  את 
בניגוד  למעשה,  אדם.  מזון  שאריות 
הדיה  הדיה,  של  אחרים  למינים 
המצויה פיתחה תלות מסוימת כלפי 

האדם במציאת מזון. 
לעיתים  חברתית.  ציפור  היא  הדיה 
על  אך  יחידים,  או  בזוגות  חיות  הן 
פי רוב נמצאות בלהקות של עשרות 
למטרות  המתאספים  פרטים  ומאות 
בשעות  וכן  מזון,  ומציאת  קינון 
להקות  גם  נצפו  עצים.  על  מנוחה 
נדידה  לצורך  פריטים  אלפי  של 

ובמקומות בהם נמצא מזון בשפע.
משתנה  הדיה  של  הרבייה  עונת 
בישראל,  הקינון.  לאזור  בהתאם 
באירופה ובאסיה הו מקננות במרץ-
או  ביחידות  מקננות  הדיות  יוני. 
אזורי  את  בוחרות  והן  בקבוצות, 
זמינה  מזון  לכמות  בהתאם  הקינון 
לקינון.  להן  הנוחים  העצים  ולכמות 
פלסטיק  בד,  חתיכות  בו  שזורים  ולעיתים  רבים  מענפים  מערימת  מורכב  הקן 
ושאריות אחרות. הנקבה דוגרת על 2-3 הביצים במשך 26-38 ימים, והזכר מטפל 

בה ומביא לה מזון.

דיה מצויה )שחורה(
זוללת המזבלות השחורה

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון
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הדיה המצויה פיתחה תלות מסוימת כלפי האדם במציאת מזון

בעבר לא יצאתי מגדרי לגבי העלייה מרוסיה. אבל אחרי עשרים שנים של מפגשים 
איתם כמחנך, אומר ללא סייג כי העלייה הזו נתנה חיזוק משמעותי למדינת ישראל



      

אלר"ן שמחה לפתוח שתי מחלקות מחודשות:

הצגת ילדים ומי שילד בנפשו ....

פיטר פן

לימודי הכינור ולימודי פיתוח-קול צפויים 
להתקיים בניין המתנ"ס בימי ראשון, 

החל מתחילת נובמבר 2011

לימוד פיתוח קול בהדרכת ארזה קירשנבוים- 
מורה מנוסה, בוגרת להקה צבאית. תחומי 

ההתמחות: מוסיקה ישראלית, מוסיקה קלה, 
ג'אז וקלאסי, ניצוח על מקהלות וחבורות זמר. 

הלימודים מיועדים לילדים מכתה ו', לנוער 
ולמבוגרים, וגם לאנשים בעלי מוגבלויות. 

לימוד כינור, בהדרכת עידית אורבך, שלימדה 
באלר"ן גם בשנה הקודמת. הלימודים 

מיועדים גם לתלמידים צעירים במיוחד!

 להרשמה- משרד המתנ"ס, או תרצה יוֵבל:  050-6417420 
 tirtsa.yovel@gmail.com

תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער 
]בשיתוף תיאטרון חיפה[

8.11.11 , 17:30 , אולם גולדה קבוץ רביבים

קרדיטים: 
עפ"י ג'ימס מתיו ברי, עיבוד ובימוי: צביה הוברמן, תפאורה: סשה לישאנסקי, 

מוסיקה:  טל בלכרוביץ, תלבושות: קרן מנוסי, כוריאוגרפיה: אלדר גרויסמן, תאורה: 
זיו וולושין, כתיבת שירים: ברק פלדמן, קרבות במה : גנדי בביצקי, תזמורים: עמית 

פוזננסקי

משתתפים: 
ניר זליכובסקי, דני לשמן, קובי משה/תומר שרעבי, יוסי מרשק, דורון עמית, בן פרי, 

מתן ריכליס, איתן צלניק, מירב שירום, תמר שם אור

פיטר פן, הילד הנצחי חוזר 
לבמה ואיתו וונדי ,קפטן הוק, 

טינקר בל והילדים האבודים.
עיבוד חדש ומקורי לסיפור 

שהצית את דמיונם של ילדים 
במשך דורות.

מתאים לגילאים: 4 ומעלה
מחיר כרטיס זהה להורה ולילד: 35 ₪.

לרכישה באתר הכרטיסים או בטלפון 6564121

ועד מקומי מדרשת בן גוריון שמח להזמין את ילדי המדרשה, המועצה והאזור כולו
לצפות בתוכנית הצגות, המתקיימת כבר שנה שלישית במדרשת בן גוריון.

תיאטרון הילדים במדרשה מתהדר בהזמנת הצגות איכותיות, מוכרות בפסטיבלים 
ובסל תרבות ומותאמות לילדי הגן עד כיתות ג'.

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

תאריךשם התיאטרוןשם הצגהמספר

20.9.11תיאטרון אורנה פורתמרק כפתורים1

22.11.11תיאטרון מדיטקכוכב הגבינה2

17.1.12מעשיות תיאטרוןהארנב ממושי3

7.2.12תיאטרון המטמוןאגדות מרקדות4

15.5.12תיאטרון קמגולםחייל הבדיל5

12.6.12תיאטרון הקרוןמעבר לים שירי ביאליק 6

תוכנית הצגות לשנת תשע"ב

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

★ עלות כרטיס לילד 25 ש"ח ולמבוגר 15 ש"ח.
 ★ ניתן לרכוש כרטיסים טלפונית בכרטיס אשראי 

או במזומן במשרדי הוועד בטלפון 086532124   .
★ במועד ההצגה תתאפשר רכישת כרטיסים במזומן בלבד.

 ★ מכירת הכרטיסים תהייה לפי מקומות מסומנים 
)לפי סדר רץ של מספרי המקומות(.

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

הציבור מוזמן להיכנס לרשימת התפוצה של ההצגות ולקבל מידע בדוא"ל: 

showmbg@gmail.com




