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תנו לנגב להמריאדבר ראש המועצה
בימים אלה אמורה להתקבל החלטה משמעותית - אם יוקם שדה תעופה בינלאומי חדש בנבטים או במגידו. 

אנו זקוקים לתמיכתכם בהפעלת לחץ על הממשלה להקמתו בנגב, וכך לסייע לפיתוח האזור

לתושבי רמת הנגב 
בקרוב  לקבל  אמורה  ישראל  ממשלת 
בינלאומי  תעופה  שדה  הקמת  על  החלטה 
משלים לנתב"ג. כיום ניצבות בפני הממשלה 
שתי חלופות להקמת השדה - האחת במגידו 

שבעמק יזרעאל והשנייה בנבטים שבנגב. 
נמל תעופה בינלאומי הינו ממחוללי הפיתוח 
בסיסי  מעבר  עם  וביחד  בעולם,  הגדולים 
התחבורה  תשתיות  ופיתוח  לנגב  צה"ל 
ששדה  ומתבקש  טבעי  רק  האחרון,  בעשור 
תעופה שיוקם בנבטים יהפוך את הנגב לעוגן 
נבטים  היות  לאור  ומסחרי.  תיירותי  כלכלי, 
שדה  להקמת  והמתבקש  ההגיוני  המיקום 
להפעלת  אלה  בימים  פועלים  אנו  התעופה, 
שר  על  ובעיקר  הממשלה  חברי  על  לחץ 
השדה  הקמת  על  החלטה  לקבלת  הביטחון 

בנבטים.
רוב  מצד  רחבה  לתמיכה  זוכים  אנו  כה  עד 
בכירים  סביבתיים,  ארגונים  הממשלה,  שרי 
במערך חיל האוויר ועוד. לא זאת בלבד, גם 
ראשי הרשויות בצפון מתנגדים להקמת שדה 
חשיבות  ורואים  במגידו  בינלאומי  תעופה 
כל  לאחרונה  התאחדנו  לכן  בנגב.  בהקמתו 
ראשי הרשויות, בדרום ובצפון, ליצירת חזית 
הממשלה  את  לשכנע  במטרה  חזקה  אחת 
והשקולה,  הגיונית  ההחלטה  את  לקבל 

ולהורות על הקמת שדה התעופה בנבטים. 

בנבטים  התעופה  שדה  לקמת  הקמפיין  את 
לנגב  תן  "ברק,  הסיסמה  תחת  מנהלים  אנו 
ברק  שאהוד  היא  לכך  הסיבה  להמריא". 
שדה  להקמת  מתנגד  הביטחון  כשר  בכובעו 
בזעקה  התערבותכם  בנבטים.  התעופה 
בשבועות  והכרחית.  חשובה  מקימים  שאנו 
ואף  בנעשה  אתכם  לעדכן  נמשיך  הקרובים 
פעילויות  לטובת  התגייסותכם  את  נבקש 
מקבלי  על  להשפיע  שעשויות  שונות 

ההחלטות.
מתוך  בנגב,  כאן,  לחיות  שבחרנו  מאמין  אני 
אמונה בפוטנציאל הגלום בו ותפקידינו הוא 

לדאוג למימושו. 
עליה  עצומה  להפיץ  התחלנו  לאחרונה 
למען  רשויות  ראשי  עשרות  כבר  חתומים 
לשון  זו  בנבטים.  התעופה  שדה  הקמת 

העצומה:
הארץ,  רחבי  מכל  הרשויות  ראשי  "אנו, 
הדרומית,  בחלופה  עוררין  ללא  תומכים 
שיהווה  בנבטים  שדה  הקמת  שמשמעותה 
ואיתו  הנגב  למינוף  תקדים  חסרת  הזדמנות 
והיישובים  שבע  באר  מטרופולין  חיזוק 

באזור.
התנאים  כל  אחרות,  לאלטרנטיבות  בניגוד 
כבר  בנבטים  אזרחי  תעופה  נמל  להקמת 
התכנונית,  התשתית  ובכללם  קיימים 
התעופתית והתחבורתית והרצון של תושבי 

הנגב, ראשי הרשויות והארגונים החברתיים 
ישראל  לממשלת  קוראים  אנו  והסביבתיים. 
אמיצה  החלטה  ולקבל  ומעוף  חזון  לגלות 
מדיניות  את  למעשה  הלכה  שתגשים 
ממשלות ישראל לדורותיהן לפיתוח הנגב". 

הרשויות  ראשי  כבר  חתומים  העצומה  על 
דב  ריפמן,  שמוליק  מורן,  סיגל  הבאים: 
ליטבינוף, חיים ילין, מאיר יפרח, אלון שוסטר, 
עזרא רבינס, אבנר מורי, דני מורוביה, צביקי 
אייל  יורם קרין,  ישורון,  גת, דב  חי, אודי  בר 
בצר, חנן ארז, עופר בן אליעזר, דוד אריאלי, 
יוסי  דותן,  מוטי  קרמפה,  אבי  שביט,  יהודה 
צביקה  כהן,  מאיר  דנילוביץ,  רוביק  דולה, 
גרינוולד, יחיאל זוהר, טלי פולסקוב, מיכאל 
ביטון, פלורה שושן, פיני בדש, דוד בונפלד, 
צהבן,  אבו  פאיז  לוי,  אלי  עמר,  מעאמר  אבו 
מוסא,  עצא  אבו  גרא,  בן  אבנר  אוזן,  אדרי 

חיים געש.
להצטרף  מכם  ואחד  אחת  לכל  קוראים  אנו 
בכתובת:  העצומה  על  ולחתום  למאבק 
 .https://www.atzuma.co.il/nevatim
להצטרף  אתכם  מזמינים  אנו  כן,  כמו 
https://www. בפייסבוק:  המאבק  לדף 

.facebook.com/NevatimAirport

שמוליק ריפמן 
ראש המועצה
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היא חלום שהתגשם", אמר שמוליק ריפמן, "בעזרתם של ד"ר יוסי לשם, ערן דורון, רז ארבל, מידד גורן 
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גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, 
דעות אישיות, תמונות או כל דבר 
שעולה לכם לראש. אתם שולחים 

ואנחנו מפרסמים.

לתושבים שלום
שנת  את  סיכמנו  אלה  בימים   - מסכמים 
העבודה 2011. הסיכומים מעלים כי המועצה 
הן  חריגה,  ללא  התקציב  יעדי  בכל  עמדה 
בתקציב הרגיל והן בתקציב הפיתוח. מליאת 
תקציב  את  ואישרה  דיון  קיימה  המועצה 
המועצה לשנת 2012 , לאחר שההנהלה דנה 

בסעיפיו ואישרה אותו. 
בימים אל מסיים אריה וינד, חבר קבוץ שדה 
המועצה.  מליאת  כחבר  תפקידו  את  בוקר, 
)ללא  המועצה  ראש  כסגן  גם  שימש  אריה 
על  לאריה  הודתה  המועצה  מליאת  שכר(. 
ומסורה.  עניפה  פעילות  של  ארוכות  שנים 
לאריה  העיתון  דפי  מעל  להודות  רוצה  אני 
ההשקעה  המועצה,  לעבודת  תרומתו  על 
הישר  והשכל  החברות  המקצועיות,  הרבה, 
הצעתי  פי  על  השנים.  בכל  פעל  שלאורם 
אריה  של  במקומו  המועצה  מליאת  בחרה 
וינד כסגן ראש המועצה את ראובן קופל, חבר 
מליאת המועצה ממדרשת בן גוריון. נאחל לו 

בהצלחה.
תנו לנגב להמריא - בימים אלה עומדת על סדר 
היום הציבורי סוגיית הקמתו של שדה תעופה 
בינלאומי משני לנתב"ג, לטיסות בינלאומיות 
לפני  האחרונה  לישורת  ואליה.  מישראל 
ונבטים.  ההכרעה הגיעו שתי חלופות, מגידו 
הנושא הביא לקואליציה משותפת לרשויות 
כולנו משוכנעים  ולרשויות הדרום.  בעמקים 
כי הקמת השדה במגידו היא פגיעה סביבתית 
קשה, ולעומת זאת חלופת נבטים היא תרומה 
זו  שותפות  הנגב.  לפיתוח  חשובה  כלכלית 
לשכנע  מנת  על  מתואמת  לפעולה  הביאה 
חלופת  בעד  להכריע  ההחלטות  מקבלי  את 

נבטים. 
קיימנו  השבוע  בסוף   - מוסיקלית  חגיגה 
במדבר.  צלילים  פסטיבל  את  ה-14  בפעם 
עוד בטרם הסיכומים אני רוצה להודות מכל 
הלב לצוות הפסטיבל שהביא לכולנו תוצאה 
המוסיקליות  האיכויות  על  גאווה,  מעוררת 

והתרבותיות של מופעי הפסטיבל. 
צעירים לנצח - פורום צעירי רמת הנגב פורץ 
אני  הפורום,  פעילות  את  לבחון  בבואי  דרך! 
מלא הערכה וגאווה על המרץ, היוזמות והיקף 
המועצה  למליאת  פניתי  לפיכך  הפעילות. 
הפרס  את  להקצות  אישורה  את  וביקשתי 
אותו   ,2010 לשנת  תקין  ניהול  על  הכספי 
הצעירים  פעילות  לטובת  המועצה,  קבלה 

באזור. יישר כוח לעושים במלאכה!

שמוליק ריפמן

השר להגנת העורף מתן וילנאי ביקר החודש ביישובי פתחת ניצנה הסמוכים לגבול מצרים. השר נפגש עם נציגי היישובים והמועצה וסייר בקדש 
ברנע ובאר מילכה. לדברי ראש המועצה שמואל ריפמן: "הצגנו לשר צרכי ביטחון חיוניים לקיום חיים של שגרה בישובי פתנת ניצנה לנוכח השינויים 

לאורך גבול מצרים". השר וילנאי אמר כי יתמוך בהמלצת פיקוד הדרום לפיה יש להקנות לישובים הסמוכים לגבול מעמד של ישובי קו עימות.
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מרחב עם - איך הזמן טס כשנהנים

 רקדניות הג'אז 
במקום הראשון

 היישוב הצעיר ביותר במועצה חוגג בימים אלה עשור ראשון. פורצי הדרך שהסכימו לעלות לקרקע בתולית 
לגמרי יכולים היום להתגאות למראה היישוב המתפתח, שעתידו עוד לפניו

בתחרות המחול הגימנסטרדה שנערכה בבאר שבע, זכתה קבוצת הג'אז של 
מתנ"ס רמת נגב. בלהקה 22 רקדניות בכיתה ו'-ח'

הצעיר  היישוב  עם,  מרחב  אבל  לא,  או  תאמינו 
והחלוצי שחידש את ההתיישבות במועצה )לאחר 
חוגג  כבר  שנים(,   13 במשך  יישוב  בה  קם  שלא 
החגיגות  החלו  השנה  מתחילת  להיווסדו.  עשור 
באירועים שונים, בהוצאת לוח שנה ססגוני בראש 
השנה ובציון תאריך ההקמה, ט"ז בחשוון, בחגיגת 

יומהולדת משפחתי באווירה הייחודית ליישוב.
לאור  הוצאתו  הייתה  החגיגה  של  הכותרת  גולת 
"אוכל מבית טוב" עליו עמל  של ספר המתכונים 
משפחות  מכל  מתכונים  מאוגדים  בו  מסור  צוות 
את  מעביר  מרהיבות  תמונות  עם  וביחד  היישוב, 
תחושת החמימות והכנסת האורחים במרחב עם. 
אירוע השיא של חגיגות העשור עוד לפנינו, וב"ה 
באירוע  במיוחד  חגיגי  יום  ייערך  המימונה  ביום 
תושבי  לכל  ובמיוחד  הרחב  לקהל  פתוח  שיהיה 

המועצה. מוזמנים לשריין ביומנים!
להביט  שלא  היה  אפשר  אי  לחגיגות  ההכנות  בין 
רגע לאחור ולהבין כמה הספיק לקרות כאן בשנים 
מיוחדים  בודדים,  ורווקים  ממשפחות  האלה. 
לגמרי  בתולית  לקרקע  לעלות  שהסכימו  במינם, 
ולהתקיים ללא תנאים מינימליים בתחילת הדרך 
חשמל  ללא  בקרוואן  קר  נגבי  חורף  על  )תחשבו 

או חיבור לביוב(, הרי שהיום כבר הולך וקורם לו 
הראשונים.  חלמו  עליו  הקבע  יישוב  וגידים  עור 
התווספה  בטרקטור  לילה  בן  שנכבשה  הדרך  אל 

ובטיחותית,  מוארת  לתפארת  כניסה  צומת 
והעיקר שהביאה לקיצה תקופה של התלבטויות 
)"עברתי כבר את הפניה?"(.  ליליות בדרך הביתה 

לא  זו  גם  ציבורית,  בתחבורה  המעוניין  לכל 
איחרה להגיע )אולי קצת...( וכיום יש קו אוטובוס 
)תודה  היום  במהלך  פעמים  כשש  ליישוב  שנכנס 

למטרופולין!(.
עם  ורווקים  צעירות  ממשפחות  שהחל  היישוב 
במערכת  היום  מתגאה  בשנים,  רכים  ילדים  מעט 
חינוך המונה מעל 120 ילדים )כן ירבו!(, מעון, שני 
לפעילות  אחה"צ  שחוזרים  ספר  בית  וילדי  גנים 
ענפה. שיא בפעילות זו נרשם לפני כחצי שנה עם 
הקמת סניף בני עקיבא, אותו מפעילות במסירות 
לעשייה.  שהצטרפו  הלאומי  השירות  בנות 
התורה  תלמוד  של  פעילותו  מתקיימת  במקביל 
שבועי,  דו  )חוג  שונים  בנושאים  הגילאים  לכל 
פתוח לכל המעוניין(, כשבסיום כל נושא מסכמים 

בפעילות שיא חוייתית.
ולצד זה לא פוסקים מערבלי הבטון להגיע לעוד 
של  הראשון  בשלב  חדש  לבית  יסודות  יציקת 
מבנה  של  בנייתו  מתקדמת  גם  בו  הקבע,  יישוב 
עבודות  יחלו  ובקרוב?  ומרשים.  מרכזי  קהילתי 

תשתית של שלב ב'. 
הולדת  יום  לפנינו...  עוד  רבה  עבודה  עדיין  אך 

שמח!

הגימנסטרדה  תחרות  שבע  בבאר  התקיימה  החודש 
ורקדניות  רקדנים  השתתפו  בתחרות  השביעית. 
בגילאים שונים, שרקדו במגוון סגנונות. קבוצת הג'אז 
של מתנ"ס רמת נגב בניצוחו של שי דוד הציגו ריקוד 
בקטגורית הג'אז לגילאי 12-14, וזכו בתואר הנכסף - 

מקום ראשון בקטגוריה.
קבוצת הג'אז המונה 22 רקדניות מרמת הנגב רוקדת 
מרבית  פעמים.  שלוש  עד  פעמיים  המתנ"ס  בחוגי 
הבנות החלו לרקוד כבר בכיתה א'. את הכוריאוגרפיה 
ים.  גל  ואדווה  דוד  שי  הלהקה  מורה  יצרו  לריקוד 
המוזיקה לריקוד הולחנה במיוחד ע"י תומר דוד, בנו 

הרקדניות  עלו  צופים,  מאות  של  קהל  מול  שי.  של 
הנרגשות אל הבמה, הציגו את יכולותיהן המדהימות 
וזכו לתשואות ממושכות. בנות הלהקה חזרו מהאירוע 
שבעות רצון ומלאות בגאווה. נחמד לציין שאך לפני 
בתרות  הראשון  במקום  הקבוצה  זכתה  שנה  כחצי 

"שמחת הים האדום" שהתקיימה באילת. 
לילדים  ומחול  שירה  תחרות  היא  הגימנסטרדה 
כיוונים.  וחברת  דרום  מכבי  ע"י  שאורגנה  נוער,  ובני 
בתחרות השתתפו להקות מחול מרחבי הארץ. בשנה 
הראשון  במקום  הברייקדנס  קבוצת   זכתה  שעברה, 

בגימנסטרדה שנערכה באילת.

מערבלי הבטון יוצקים יסודות לעוד ועוד בתי קבע

הרקדניות הנרגשות עלו על הבמה, הציגו את יכולותיהן המדהימות וזכו לתשואות ממושכות

צילום: לורנס ברט

4-7.1.2012 ימי שירה במדבר "נופי 
טבע ונפש", מדרשת בן גוריון, כניסה 

חופשית.
משוררים, סופרים וחוקרי תרבות, 

במפגשים אינטימיים, שיחות מופעי 
קריאה וסדנאות. פרטים נוספים בדף 

הפייסבוק: ימי שירה במדבר.

שישי ציוני: דילמת הפליט –   6.1.2012
סיור.

א. עו"ד רעות מיכאלי: מבקשי מקלט 
בישראל.

ב. סיור במתקן סהרונים.
קונצרט במסגרת חוג   8.1.2012

האזנה: חמישיית תל אביב והפסנתרן 
ירון קולברג.

יצירות לכלי נשיפה ופסנתר מאת 
מוצארט, הינדמית, בן-שבתאי 

ופולנק.
בשעה 20:30, מועדון לחבר, קיבוץ 

שדה בוקר. עלות: 25 ש"ח.

18.1.2012 הצגת מנויים "מעגל הגיר 
הקווקזי", תיאטרון הקאמרי.

בשעה 21:00, אולם גולדה, קיבוץ 
רביבים. עלות: 70 ש"ח )בקנייה 

מוקדמת(, 75 ש"ח )במקום(.

21.1.2012 טיול חוג מיטיבי לכת, 
לערבה הדרומית. 

27.1.2012  פתיחת תערוכה של זאב 
אנגלמאיר ומפגש עם האמן

מדרשת בן גוריון, פרטים נוספים 
בהמשך. 

30.1.2011 רונית אופיר ולאה זיטנר, 
מופע שירים מכל הזמנים.

בשעה 20:00, אולם גולדה, קיבוץ 
רביבים. כניסה חופשית.

31.1.2012 מפגש אמנות בת זמננו.
בשעה 20:00, במועדון לחבר, משאבי 

שדה. עלות: 20 ש"ח. הגעה עצמית. 
פרטים נוספים בהמשך.

5,000 צועדים בעקבות בן גוריוןתחזית תרבות: ינואר- 2012
צעדת בן גוריון המסורתית משכה 

השנה מספר שיא של צועדים

בסוף נובמבר התקיימה בשדה בוקר, בפעם ה-19, צעדת בן גוריון המסורתית. 
השנה הגיעו כ-5,000 צועדים, מספר המשתתפים הגדול ביותר בדברי ימי הצעדה 

- משפחות עם ילדים, מיטיבי לכת, עובדי חברות ועוד משתתפים מכל רחבי הארץ. 
הם יצאו בשעות הבוקר המוקדמות למסע חוויתי בנופי המדבר, כשאת פניהם קיבל 

מזג אויר חמים ונעים כראוי.
הצועדים התחלקו לשלושה מסלולים, שאחד מהם שיחזר במדויק את מסלול 

הליכתו הקבוע של דוד בן גוריון בתקופה בה התגורר באזור. להליכה הייתה עבורו 
מטרה כפולה, כדברי בני קיבוצו: "הוא דאג לבריאות )שלו( וליחסי ציבור )של 

הנגב(". 
בנקודת הסיום הצועדים קיבלו תעודות ומדליות ונהנו מפעילויות לכל המשפחה: 

יצירה, מתנפחים, הופעת אמן אורח, ביקור בצריף בן גוריון ועוד.
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מה בין צפרות לזבל?

נלחמים בנגע הסמים והאלימות

בתי הספר צין ומשאבים החלו השנה תכנית לימודים ייחודית שמתמקדת בהכרת עולם הציפורים ובקשר בין ניקיון לבין הסביבה

מצילה וצוותי החינוך במועצה יוצאים בפרויקט למניעת השימוש בחומרים ממכרים ואלימות בקרב בני הנוער

ב-1 לנובמבר נחגג ברחבי העולם וגם בישראל יום 
של  גדול  מגוון  התקיים  בארץ  הבינלאומי.  הניקיון 
פעילויות בנושא ניקיון ושמירה על הסביבה. ה"צוות 
מרכז  את  שכלל  נגב,  רמת  של  הירוק"  החינוכי 
צפרות רמת הנגב, היחידה הסביבתית של המועצה, 
בית ספר שדה שדה בוקר ותכנית קרב, בחר ביום זה 
בכדי לציין את תחילת הרצתה של תכנית לימודים 
ייחודית בבתי הספר צין ומשאבים. תכנית זו תתמקד 
השנה בהכרת עולם הציפורים. תהליך בחירת ציפור 
רמת הנגב, שייצא לדרך בקרוב, יתחיל בבתי הספר 
גולת  יהיה  יתרחב לכלל הקהילה,  ומשם  היסודיים 

הכותרת של פעילותנו הקהילתית השנה.
לפעילות  הזינוק  כיריית  נבחר  הניקיון  יום  כאמור, 
בשנת 2012. "חודש הניקיון - מה בין צפרות לזבל?" 
נפרש על פני נובמבר ודצמבר. במהלך ארבעה ימים 
עברו כל ילדי בתי הספר צין ומשאבים את התכנים 
להדגיש  היה  הרעיון  זה.  ליום  במיוחד  נבנו  אשר 
את החשיבות על שמירה על ניקיון הסביבה למען 
כולם, בעלי חיים ואנשים, דרך הפעלה מירבית של 

החושים. 
ביס"ש  ממדריכי  הילדים  קיבלו  יום  של  בתחילתו 
את  והציגה  בתמונות  שלוותה  הרצאה  בוקר  שדה 
על  וזבל  לכלוך  הסביבתי,  הזיהום  השפעת  נושא 
וחיי בעלי החיים. חדורים במוטיבציה  איכות חיינו 
הסתערו  העולם  את  לשנות  אמת  וכוונות  גבוהה 
על  בכפפות  וחבושים  בשקיות  חמושים  הילדים 

סביבתם הקרובה וניקו אותה עד רמת הבדל. 
של  והיצירתי  הקודח  מוחה  ובזכות  מכן,  לאחר 
עפרה יצחק האחת והיחידה, הכינו הילדים יצירות 
אומנות מרהיבות שכללו מגדירי ציפורי הנגב, דגמי 

ציפורים בגודל אמיתי ופחי זבל אישיים, ולתפארת 
ילדי  כאשר  מרהיב,  אבנים  ציור   - משאבים  בי"ס 
ציפורים  מדליות  הכינו  משאבים  ספר  בבית  א'-ג' 

בהנחייתה של מיכל פלג. 

לבסוף, פרשו מדריכי מרכז הצפרות רשתות השכם 
אשר  הטיבוע  פעילות  את  לילדים  והציגו  בבוקר 
נועדה לחקור את נדידת הציפורים ולאפשר לילדים 
למדו  עליהם  הציפורים  עם  ישיר  ומגע  קרוב  מבט 
שהתקיים  האחרון  הנקיון  ביום  ניקו.  ובשבילם 
לצוות  )וגם  לילדים  ציפתה  גוריון  בן  במדרשת 
הטיבוע( הפתעה מרעישה. על רגל אחת הציפורים 
המילה  עם  טבעת  נמצאה  ברשת  נתפסו  אשר 
היישר  אלינו  הגיעה  זו  ציפור  משמע  "בודפשט", 
מהונגריה. מבירורים שערכנו עם חברינו ההונגרים 
התברר לנו כי סבכי שחור הכיפה הזה טובע בתחילת 
חודש אוקטובר במחוז הבס שבמזרח הונגריה, זאת 
אומרת שהציפור עברה למעלה מאלפיים קילומטר 
שחררו  הנרגשים  הילדים  חודשיים.  של  בתקופה 
"בהצלחה"  איחולי  בליווי  לטבע  חזרה  הציפור  את 

ו"ניפגש בשנה הבאה".
השנה האזרחית הבאה עלינו לטובה תציין את שנת 
פעילותו השנייה של מרכז הצפרות. בחירת ציפור 
בעקבות  מטיילות  משפחות  חוג  השקת  האזור, 
הם  צפרות  תשתיות  ופיתוח  צפרות  חוגי  ציפורים, 
שכבר  רבים  שותפים  בעזרת  מתכניותינו.  חלק 
נרתמים לעזרתנו אנו מתכוונים להעלות את ציפורי 
הנגב על המפה ובניצוחם של ילדי המועצה לבסס 
את מעמדם כנושאי הדגל הסביבתי במועצה אזורית 

רמת נגב.
מידד גורן

תושבים יקרים, הורים, בני נוער, צוותי חינוך – וכל 
מי שבני הנוער קרובים לליבו.

בשנים האחרונות אנו עדים בכלי התקשורת, כמו 
תופעות  של  מתמדת  בעלייה  חיינו,  במציאות  גם 
הנוער  בני  עבר  מכל  נחשפים  אליהן  מסוכנות 
ואלימות  ביניהן שימוש בחומרים ממכרים  שלנו, 
לסוגיה. אנחנו, צוותי החינוך ברמת הנגב, בוחרים 
הנטייה  להן  אשר  תופעות  מאותן  להתעלם  שלא 
להישאר מתחת לפני השטח. את שנת 2012 נפתח 
בתוכנית מניעה שתכלול צוותים חינוכיים, הורים, 
חברו  החשובה  המטרה  לטובת  נוער.  ובני  ילדים 
יחדיו כלל הצוותים החינוכיים במועצה. התוכנית 
נוער  מחלקת  בין  רחב  פעולה  שיתוף  פרי  היא 
מצילה   - הממשלתיות  הרשויות  ובין  וצעירים 
ובאלכוהול  בסמים  למלחמה  הלאומית  והרשות 
וכן שלושת בתי הספר במועצה והמסגרות הבלתי 

פורמאליות ביישובי המועצה. 
כלל  עוברים  וינואר  דצמבר  חודשים  במהלך 
צוותי החינוך הבלתי פורמאלי ביישובים הכשרות 
)בשיתוף  דיווח  חובת  של  בנושאים  מקצועיות 
ופגיעה  ואלימות  חברתיים(  לשירותים  המחלקה 
לנפגעות  סיוע  מרכז  ממסל"ן,  מנחה  )עם  מינית 
תקיפה מינית נגב(. ברביבים כבר הזמינו סדנאות 
היישובים  ושאר  הנוער,  ולבני  להורים  גם  המשך 

בעקבותיהם.
שימוש  מניעת  לנושא  יוקדש  פברואר  חודש 
בסמים ובאלכוהול. כלל בני הנוער יעברו תהליך 
וצפייה  הספר  ובבתי  ביישובים  סדנאות  הכולל 
בהצגות נבחרות בנושא. כיתות ז'-ח' יצפו בהצגה 
די-תיאטרו  תיאטרון  של  הלילה"  תוך  אל  "מסע 
יצפו  ט'-י"ב  שכבות  של  הנוער  ובני  המצוינים, 
העוסקת  פרטית",  "חקירה  המעולה  בהצגה 
בנושאים בוערים כמו שימוש בסמים ובאלכוהול, 

פגיעה מינית, יחסי מתבגרים-הורים ועוד. 
הפזורים  היקרים  החינוך  אנשי  לכל  מודה  אני 
וכן לשותפינו  במסגרות השונות ברחבי המועצה 
לעשייה שהחינוך בנפשם, גם אם לא עוסקים בו 
ביומיום, ומאחלת לנו שנה אזרחית מלאה בעשייה 
הלאומית  לרשות  גדולה  תודה  משמעותית. 
התמיכה  על  ובאלכוהול  בסמים  למלחמה 

המקצועית והתקציבית.

גילה מנביץ
רכזת מצילה והתנדבות נוער

מחלקת נוער וצעירים, אגף 
קהילה וחינוך רמת הנגב

לשאלות, בקשות, תגובות 
gilam@rng.org.il ורעיונות

צילום: עלית וייל-שפרן ילדי בי"ס צין משחררים חזרה לטבע כחול חזה  

בני הנוער יעברו תכנים בנושא סמים ואלכוהול

דרושים מתנדבים ליחידת כיבוי אש בפתחת ניצנה
לכבוד תושבי פתחת ניצנה

נציבות הכבאות עומדת להקים יחידת מתנדבים באזור פתחת ניצנה. במסגרת זו, הנציבות תקים בכל ישוב 
צוות כיבוי על בסיס התנדבותי, ותדריך אותו לפעול באופן מיטבי במקרה של אירוע שריפה. בישובים בהם 
קיים נגרר, יודרכו המתנדבים כיצד להפעילו. כמו כן, רשות הכיבוי תעמיד רכב תקני עם ציוד נלווה באחד 

הישובים. כדי לקדם את הנושא, על  הישוב למנות ממונה בטיחות אש ולגייס מתנדבים מתוך הישוב.

לצורך כך דרושים לנו מתנדבים: מעל גיל 18, ללא רישום פלילי, בעלי אישור כשרות רפואית שלא נפסלו משירות צבאי. רישיון ג' - יתרון.
לפרטים נוספים: מוטי זנה, קב"ט המועצה, 5326407-050, ויובל קלמנוביץ', כיבוי אש באר שבע, 5873283-057. מוטי זנה, קב"ט המועצה

חשוב 
להתנדב!
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יחידים אבל ביחד

פורום צעירים: על מה ולמה?

שלושת תנועות הנוער במועצה חגגו במשותף את חג המעלות. בני המושבים המשיכו ל"חודש יחיד בקבוצה", בו בחנו את היחסים בתוך הקבוצה ומחוצה לה

חבר פורום הצעירים מספר על הפעילות בפורום ועל חשיבותם של הצעירים לקידום הקהילה

תקופת  לה  הסתיימה  עתה  זה  המושבים  בני  אצל 
ההדרכה  ברצף  השנה.  של  הראשונה  הפעילות 
תקופה זו נקראת "חודש ארגון". סיום פרק זה של 
לטקסים  שבנוסף  המעלות,  חג  בטקס  נחגג  השנה 
את  מכניס  יישוביות  במסגרות  שנערכו  דומים 

השכבה הצעירה לפעילות תנועת הנוער.
כמיטב  השנה,  התקיים  המועצתי  המעלות  חג 
הגיעו  ד'-ח'  כיתות  ילדי  גולדה.  בפארק  המסורת, 
בצהרים, עברו תחנות מאתגרות ומסלול לילי מהנה 
והגיעו מותשים אך מרוצים אל מתחם הטקס, שכלל 
בנוסף להצגות ונאומים מרתקים גם טקס אש. גולת 
בין  האיחוד  הייתה  השנה  הפעילות  של  הכותרת 
בני   – במועצה  הפועלות  הנוער  תנועות  שלושת 
עקיבא הפועלים במרחב עם, הנוער העובד והלומד 

בשאר  הפועלים  המושבים  ובני  ברביבים  הפעול 
של  וחשיבותה  כוחה  הוכחה  בכך  המועצה.  ישובי 
הנוער  תנועות  בין  ההבדלים  כשלמרות  קהילתנו, 
חגגנו חג זה ביחד. נאחל לשלושת התנועות המשך 

פעילות משותפת, פורייה ומלוכדת.
בתקופה זו התגבשה הקבוצה סביב קווי הפעילות 
הכלליים של התנועה והמיוחדים של היישוב. אחרי 
שלב קריטי זה של התגבשות, ממשיך רצף ההדרכה 
התנועתי ל"חודש יחיד בקבוצה", בו בוחנת הקבוצה 
את היחסים בין חבריה ואת היחסים שלה כקבוצה 
כולל  בקבוצה"  יחיד  "חודש  כולה.  הסביבה  עם 
ניצחון  סיפור  חנוכה.  של  הזמן  תקופת  את  בתוכו 
המכבים על היוונים הינו סיפור של ניצחון המעטים 
על הרבים. בפעילות עם הילדים ובני הנוער עסקנו 

בסיפורים הללו הן בהקשר של "יחיד בקבוצה" והן 
בהקשרם כסיפורים מכוננים של העם היהודי.

במדרשת  החודש  נפגשו  והגרעינרים  המדריכים 
בן גוריון לסמינר של כמה שעות, על מנת להתכונן 
לחודש זה ולהתגבש כצוות הדרכה מועצתי. במהלך 
הסמינר עברנו תכנים המלמדים על החודש, ובסוף 
אחד  קשורים  אנחנו  כאשר  אוכל  לעצמנו  בישלנו 

לשני. יצא קצת שרוף אך טעים!
שנה  האזורית  המועצה  תושבי  לכל  מאחלים  אנו 

אזרחית טובה.

גער"ן 7
זוהר סלע דוד
רכז תנועות הנוער

לפני מעט יותר משנה שאלו אותי אם אסכים להיות 
המתגבש.  האזורי  צעירים  בפורום  המדרשה  נציג 
הפורום,  לגבי  כלום  לדעת  ובלי  הרבה,  לחשוב  בלי 
הסכמתי, והיום אני מוצא את עצמי מדבר על יזמות 
אני  לבין  בין  אזורי.  ופיתוח  לצעירים  דיור  עסקית, 
תוכן  וערבי  הופעות  מארגנים  הפורום  חברי  ושאר 

לצעירים, אירועי ספורט, טיולים, וחומוס מעולה.
הפורום הוא גוף התנדבותי של צעירים מהיישובים 
הצעירה  החברה  את  להחיות  מנסה  אשר  השונים, 
צעירה.  אזורית  קהילה  יצירת  לטובת  המקום  של 
ולאט  משותפות,  פעילויות  מארגון  התחיל  זה 
במי  תלוי  תלוי.  זה  לאן?  מתפתח  מתפתח.  לאט 
המתקבלת  בתמיכה  תלוי  קבוע,  באופן  בו  שפעיל 
תלוי  והעיקר,  תלונות(,  אין  )בינתיים  מהמועצה 
החל  בתהליך.  היעד  קהל  של  ההשתתפות  ברמת 
והיוזמות שיעלו במרכז צעירים החדש  מהרעיונות 
בטללים, דרך האנשים שמפעילים אותו, ועד לקהל 
הרחב שבא ליהנות, אנו תלויים ברצון של הצעירים 

שלהם  הפעילה  ובהשתתפות  הפעילות,  לקיום  פה 
להיות  מיועד  בטללים  החדש  המרכז  ביצירתה. 
מזמינים  בפורום  ואנו  נוספות,  ליוזמות  פלטפורמה 
מעל דפי עיתון זה כל מי שיש לו רעיון ליצור איתנו 

קשר.
הקמת חממה ליוזמות בנגב, אשר מקודמת במשרד 
וקרן  שתי"ל  כמו  בעמותות  והגליל,  הנגב  לפיתוח 
תצליח  והאזוריות,  המקומיות  וברשויות  מיראז' 
שיקומו  בתנאי  זאת  הנגב,  של  קרנו  את  להרים 
האזרחים וייזמו. אני מקווה שיהיו אלה הצעירים בני 
המקום, שידאגו גם לשמר את מה שמייחד את האזור. 
והחברה.  מנוע הצמיחה של הכלכלה  הצעירים הם 
הם אלו שמקימים עסקים קטנים, ומועסקים בהם. 
אלו  והם  המחר,  מקצועות  את  שלומדים  אלו  הם 
בחזון  בעתיד.  הכלכלה  של  המושכות  את  שיקבלו 
שלי, האנשים האלה גם ידאגו לקיים חברה קהילתית, 

שתהיה מקור החוזק שלנו באזור הזה. 
אורן הופמן, חבר בצוות בפורום צעירים

את  ציינה  החודש  שנערכה  שוקולד  מסיבת 
 HIP )Hebrew פרויקט  של  המוצלח  סיומו 
השישית  השנה  זו   .)Immersion Program
כבר מזמן הפך  והוא   ,HIP פרויקט  פועל  שבה 
לחלק מהפעילויות בשני בתי הספר: בית הספר 
לחינוך  התיכון  הספר  ובית  בדנוור  היהודי 

סביבתי בשדה בוקר.
נערים   16 שנה  מדי  מגיעים  התכנית,  במסגרת 
בדנוור  היהודי  הספר  בבית  י'  מכיתה  ונערות 
שבועות.  שישה  למשך  סביבתי,  לחינוך  לתיכון 
תלמידי  של  קבוצה  ידי  על  מתקבלים  הם 
התיכון שמארחים אותם ומשתתפים יחד איתם 
כיתה  בתיכון  נפתחת  זו  בתקופה  בפעילויות. 
לומדים  הם  מדנוור.  התלמידים  עבור  מיוחדת 
עברית על פי רמתם: קבוצה אחת לומדת ברמה 
מוגברת  ברמה  לומדת  אחת  קבוצה  רגילה, 
וקבוצה שלישית משתלבת בשיעורים הרגילים 

של תלמידי כיתה י' בתיכון. 
עברית  ללמור  הזדמנות  יש  מדנוור  לתלמידים 
דוברת  בסביבה  הנלמד  החומר  את  ולתרגל 
בסופר,  בקניות  בסביבה,  בטיולים  עברית: 
עם  ובאינטראקציות  האוכל  בחדר  בדואר, 

התלמידים והצוות של התיכון. בנוסף לשיעורי 
בפעילויות  התלמידים  משתתפים  עברית 
ומטיילים בארץ.  ותרבותיות מגוונות  חברתיות 
השנה השתתפו הנערים בטקס האזכרה לדוד בן 
גוריון, פגשו את נשיא המדינה מר שמעון פרס, 
בילו סוף שבוע בירושלים, צפו בזריחת השמש 
בבסיס  באימון  השתתפו  מצדה,  פסגת  מעל 
טבלו  גמלים,  על  רכבו  בוקר,  בשדה  הגדנ"ע 
החזרה  לפני  בחנוכה,  ועוד.  ועוד  מדבר  בנווה 

הביתה, הם טיילו והכירו את צפון הארץ. 
הפעילות  את  ומובילים  הקבוצה  את  מלווים 
ואיתי  הנגב  מכינת  בוגרת  מדריכה  זרוד,  דבי 
אוריון, בוגר התיכון הנמצא השנה בשנת שרות 
היהודי  הספר  בית  עם  הקשר  על  במדרשה. 
מהיום  אחראיים  הפעילות  הכנת  ועל  בדנוור 
הראשון של הפרויקט רז ארבל, מנהל השותפות, 
המשלחת  סביבתי.  לחינוך  מהתיכון  סיון  וחנה 
שותפות  מתוכנית  משמעותי  מימון  מקבלת 
2000 של רמת הנגב והפדרציה היהודית בדנוור 

בסיוע הסוכנות היהודית.
חנה סיון

התיכון לחינוך סביבתי 

HIP חוגג שש
16 בני כיתה י' מבית הספר היהודי בדנוור סיימו השנה את תכנית HIP. במסגרת התכנית הם למדו 

בתיכון לחינוך סביבתי, התערו עם הנוער המקומי ואפילו פגשו את נשיא המדינה

הנערים של HIP עם הנשיא פרס

פעילות הילדים במהלך חג המעלות

אני ושאר חברי הפורום מארגנים הופעות וערבי תוכן, אירועי ספורט, טיולים, וחומוס מעולה
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)אולפן  אלר"ן  לוקח  שנים  מספר  מזה 
וגדֵל  הולך  חלק  הנגב(  רמת  של  המוסיקה 
תרבות"  "סל  במסגרת  המוסיקה  בתחום 
בבתי הספר "משאבים" ו"צין". במהלך שנים 
בהיכרות  שעסקו  מפגשים  התקיימו  אלה 
עם כלי הנגינה השונים, עם רכיבי מוסיקה 
יוחדו  הקודמת  ובשנה  ומקצב,  משקל  כמו 
מוסיקאליים  סגנונות  להכרת  המפגשים 

שונים כמו רוק, בלוז, פאנק ועוד. 
לאור שיתוף הפעולה המוצלח הוחלט השנה 
חיבור  שמטרתו  מיוחד  בפרויקט  לצאת 
הקהל הצעיר לשורשי המוזיקה הישראלית 
לדורותיה, על שלל גווניה הרבים, תוך מיזוג 
סיפורה  עם  בארץ  המוזיקלית  ההיסטוריה 
מטרום  ישראל,  מדינת  של  ההיסטורי 
זכה  זה  פרויקט  אנו.  ימינו  ועד  הקמתה 
לתמיכת אגף קהילה וחינוך, ונעשה בשיתוף 
האחראיות  הספר,  בתי  מנהלות  עם  פעולה 
השכבה  ורכזות  תרבות  סל  פעילות  על 

הבוגרת. 
מפגשים  שמונה  של  סדרה  כולל  הפרויקט 
בכל אחד משני בתי הספר, שעוקבים באופן 
העברי.  הזמר  התפתחות  אחר  כרונולוגי 

הגבוהות  לכיתות  מיועדים  המפגשים 
המבוצע  תיעודי  סרט  של  מבנה  ומדמים 
כולל  מפגש  כל  הבמה.  על  פעיל  באופן 
שונות,  מתקופות  ארכיון  קטעי  הקרנת 
שעל  המנחים  ידי  על  רקע  הסברי  קליפים, 
ושירה  נגינה  קטעי  של  חי  וביצוע  הבמה 
הכלול  החומר  מתוך  נבחרות  דוגמאות  של 

בהרצאה. 
אלר"ן:  מורי  ומבצעים  מפיקים  הסדרה  את 
החומר,  ליקוט  על  שאחראי  גוטמן,  אוהד 
שחף  הפרויקט;  והפקת  עריכתו  עיבודו, 
המוסיקאלי  העיבוד  על  שאחראי  אאודה, 
וגיא  בפרויקט;  המבוצעים  השירים  של 
הזמרת  מצטרפת  אליהם  בנגינה.  שוהם 
מרגנית שעיה. השאיפה היא לקיים תוכנית 
שתחזור  וקבועה  קיימת  כפלטפורמה  זו 
כשבכל  שנים,  מספר  במהלך  עצמה  על 
שכבה,  אותה  תלמידי  בפני  תבוצע  שנה 
התלמידים  כלל  של  חשיפתם  שתובטח  כך 

במועצה לנושא.
במסגרת  שיועלו  השונים  הנושאים  להלן 

פרויקט זה: 
שנות  מתחילת  הישראלי  הזמר  ראשית   •

העשרים של המאה הקודמת, תוך התמקדות 
התקופה,  אותה  של  החשובים  ביוצרים 
בהשפעות המוזיקליות של השירים הרוסיים, 

המוזיקה החסידית והפיוטים היהודיים.
קום  מתקופת  החל  הישראלית  המוזיקה   •
, דרך  המדינה ושנות החמישים המוקדמות 
ישראל  ארץ  שירי  ופלמ"ח,  תקומה  שירי 

וחבורות הזמר.
עבור  פורייה  כקרקע  הצבאיות  הלהקות   •
זמרים ויוצרים מובילים בתרבות הישראלית 
התרבות  של  התפתחותה  על  והשפעתן 

והמוזיקה הישראלית.
ההשפעות  הרוק,  מוזיקת  של  תחילתה   •
דרכו  את  עשה  וכיצד  בראשיתו  העיקריות 

אל מרכזה של המוזיקה הישראלית.
• סקירה של להקות, יוצרים ומבצעים ברוק 
הישראלי על פני יותר משלושה עשורים, תור 
ושקיעתו  התשעים  בשנות  הרוק  של  הזהב 

אל מול המוזיקה המזרחית העולה.
• המוזיקה המזרחית: מבט רחב על שורשיה 
תחילתה  היום,  עד  המדינה  קום  מראשית 
כמוזיקת שוליים והפיכתה למשפיעה ביותר 

כיום.

• כור ההיתוך המוזיקלי: שילובים ייחודיים 
מוזיקת  השפעות  סגנונות,  מעירוב  שנוצרו 
העולם והמוזיקה האלקטרונית אותה פגשו 
במסעותיהם  רבים  ישראלים  מוזיקאים 
מוזיקאים  של  חזרה  עם  ביחד  בעולם 
המוזיקליים  לשורשיהם  רבים  ישראלים 
הקיימים בארצות מוצאם ושילובם במוזיקה 

הישראלית המודרנית כיום.
מיוחדת  הזדמנות  בפרויקט  רואים  אנו 
תרבותי-חברתי-מוסיקלי  תוכן  להעברת 
לאפשר  שאמור  ומרענן,  צעיר  חי,  בביצוע 
חיבור רגשי של התלמידים לשורשיו. תועלת 
רבה עוד יותר תצמח מפרויקט זה אם יגובה 
ובעיבוד  מקדימה  בהכנה  הספר  בתי  מצד 
בפן  העמקה  תוך  הלימודית,  במסגרת  נוסף 
ההיסטורי, החברתי והספרותי של הנושאים 

שיועלו במפגשים.
של  תוצר  הוא  זה  פרויקט  כי  ספק  אין 
החינוך  גופי  לכל  משותפת  מסגרת  יצירת 
וחינוך.  קהילה  אגף  תחת  במועצה,  והפנאי 
לתרום  להזדמנות  שמחים  באלר"ן  אנו 
ומקווים  זו,  רחבה  במסגרת  גם  מיכולותינו 

לפעולות נוספות בהמשך.

 אולפן המוסיקה של רמת הנגב מתחיל השנה פרויקט ייחודי בבתי הספר – 
סדרה של שמונה מפגשים המתחקים אחרי ההיסטוריה של הזמר העברי

 "מאז ועד היום" - 
היסטוריה ישראלית בראי הזמר העברי

הקרן פועלת לעידוד לימודים גבוהים ועידוד הסטודנטים לחזור לרמת הנגב

קרן דיוויס העניקה 136 מלגות לסטודנטים

הנגב  רמת  אזורית  מועצה  בין  הסכם  נחתם   2011 ביוני 
לבין משפחת דיוויס מלאס ווגאס והפדרציה היהודית של 
לאס ווגאס, על הקמת קרן מלגות להשכלה גבוהה. הקרן 
להשכלה  במוסדות  לימודים  לעודד  למטרה  לה  שמה 
למטרה  לה  שמה  הקרן  בנוסף,  תעודה.  ולימודי  גבוהה 
לעודד את חזרת הסטודנטים של המועצה לאזור. הוקמה 
ניר קידר ממדרשת בן  ועדה ציבורית שכללה את פרופ' 
גוריון, יאנה בורבסקי מקיבוץ רביבים, איילת רז ממושב 
ותיירות  שותפויות  מחלקת  מנהל  ארבל  רז  כמהין, 
ואנוכי, מתוקף תפקידי כמנהל אגף קהילה וחינוך. מטרת 
הוועדה הייתה לבחון את עמידת הבקשות בקריטריונים 

וכן להחליט על סכום המלגה שיינתן. 
במלואו  )המופיע  הקרן  בתקנון  שנקבעו  הקריטריונים 
המועצה  תושב  יהיה  המבקש  שהסטודנט  היו  באתר( 
לפחות  המועצה  תושבי  הם  שהוריו  או  שנתיים  לפחות 
לחזור  ומתחייב  מוכר  במוסד  לומד  הסטודנט  שנתיים, 

למועצה לשנתיים במהלך חמש שנים מתום לימודיו. 
כל  את  וראיינה  פגשה  הוועדה  חודשים  שלושה  במהלך 

המבקשים, ובסופם התקבלו התוצאות הבאות: 
• הוגשו  146 בקשות. 
• 136 בקשות אושרו.

• 10 בקשות נדחו מכיוון שלא עמדו בקריטריונים. 
הוועדה  למלגות,  הזכאים  הסטודנטים  אישור  לאחר 
שכלל  מנת  על  הבאה  החישוב  שיטת  על  החליטה 
נגזר  המלגה  גובה  מלגה:  לקבל  יוכלו  הסטודנטים 
ממחצית משכר הלימוד השנתי פחות 700 ש"ח, זאת על 
מנת לעמוד בתקציב השנתי של הקרן. לצורך ההדגמה, 
לשנה,  ש"ח   10,000 הוא  שלו  הלימוד  ששכר  סטודנט 
הוועדה  מקרה  בכל  ש"ח.   4,300 סך  על  מלגה  יקבל 
הגבילה את גובה המלגה לסטודנט ל-6800 ש"ח בלבד. 

המלצות הוועדה אושרו בהנהלת העמותה למען התושב, 
ובסיום החודש התקיים טקס חלוקת המלגות. 

שהקדישו  הוועדה  לחברי  רב  בחום  להודות  רוצה  אני 
בתהליך  למועצה  לסייע  החופשי  מזמנם  רבות  שעות 
למאיה  להודות  גם  ברצוני  הנתונים.  ועיבוד  הראיונות 
נמלים  עבודת  שביצעה  הוועדה,  מזכירת  אלמליח, 
שנדרשה  הטופסולוגיה  כל  את  לאסוף  אמיתית 

מהסטודנטים.
מכיוון שמדובר בשנה הראשונה של חלוקת מלגות אלו, 
הבאה:  לשנה  לשפר  ננסה  אותם  דברים  מספר  קיימים 
ננסה לצמצם את הבירוקרטיה, לבצע את תהליך הבקשה 
המלגות  פרסום  מועד  את  ולהתאים  האינטרנט  דרך 
למועד בו יהיו בידי הסטודנטים את הנתונים בכדי להגיש 

את הבקשות. 
בברכה
ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך
 eran@rng.org.il
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הכירו את אנשי היל"ה 

הקהל עומד על הרגליים

מזה חמישה חודשים פועלת המרפאה האינטגרטיבית היל"ה, המשלבת בין רפואה קונבנציונאלית 
)רגילה( לבין רפואה משלימה. הכירו את צוות המטפלים ותחומי הפעילות

 פסטיבל צלילים במדבר ה-14 הסתיים בהצלחה גדולה, עם אלפי צופים נרגשים 
מהאזור ומבחוץ, שנהנו ממפגשים מוסיקליים מקוריים 

ד"ר אסי סיקורל
הנגב,  תושב  והיחידה,  לאחת  נשוי  לארבעה,  אב 

רופא של אנשים, משפחות וקהילות.
גוריון,  בן  באוניברסיטת  לרפואה  הפקולטה  בוגר 
מומחה  בריאות,  מערכות  בניהול  שני  תואר  בעל 
לרפואה  התכנית  בוגר  המשפחה,  ברפואת 
אריזונה.  טוסון  באוניברסיטת  אינטגרטיבית 
מלמד רפואה בבית הספר לרפואה בינלאומית של 
אוניברסיטת  עם  בשיתוף  גוריון  בן  אוניברסיטת 
קולומביה ניו יורק. מנהל היל"ה, היחידה להעצמת 
מערבית  רפואה  המשלבת  יחידה   – הבריאות 
בנגב  הקהילה  מתוך  שפועלת  משלימה,  ורפואה 

ולמענה.
רפואה היא מעשה של חמלה ונתינה, מאדם לחברו, 
רפואה  שבה.  לחולים  ומחברה  לפרט,  מקהילה 
טובה פועלת בכל המישורים, מרמת התא הבודד 
ועד רמת הקהילה והחברה. רופא זוכה לשפר את 
העולם, לתקן, ולהפחית סבל מדי יום. זכות זו היא 
לאקטיביזם  עולם,  לתיקון  לפעולה,  מחוייבות 

ברמת הפרט וברמת החברה.
כלים  משלבת  כוללנית  אינטגרטיבית  רפואה 
סבל.  והפחתת  ריפוי  לטיפול,  שונים  מתחומים 

למנוע  שואפת  אינטגרטיבית  משפחה  רפואת 
הסביבה  חיזוק  בריא,  חיים  אורח  באמצעות  חולי 
והקהילה, ולטפל בחולי וסבל בכל אמצעי שהוכח 
כיעיל אם מתחום הרפואה המשלימה או הרפואה 

המערבית.

חלי שדה
רפואי  בעיסוי  מתמחה  עזוז.  במצפה  מתגוררת 
הרות  נשים  עיסוי  מהמזרח,  טכניקות  בשילוב 
בתחום  נסיון  שנות   10 בעלת  ורייקי.  ותינוקות 
שלוס  מכללת  מירב,  מכללת  בוגרת  ההוליסטי. 

ומכללת משה מורנו.
האנושי  המגע  של  ביכולתו  שלם  בלב  מאמינה 
מניסיוני  בחיים.  ייעודי  את  לי  בחרתי  וכך  לרפא, 
ומעניין,  מורכב  מכלול  הוא  האדם  שגוף  למדתי 
וכל איבר בגוף דורש התייחסות שונה. לכן שילוב 
בדומה  יותר,  מועיל  בטיפול  טכניקות  מספר 
לרפואה האינטגרטיבית המשלבת מספר טיפולים 

מתחומים שונים לאדם אחד.

יהודית אלישע
ריפוי במגע שהתפתחה  היא שיטת  סייקי שיאצו 

מורכבת  סייקי  המילה  המזרח.  רפואת  מיסודות 
מהמילים סיי )חיים( וקי )אנרגיה(. הטיפול מתמקד 
בכח הריפוי הפנימי של המטופל ובחיזוק הזרימה 
של אנרגיית החיים במרידיאנים - ערוצי האנרגיה 
הפיזי.  הגוף  עם  האנרגטי  הגוף  את  המאחדים 
איחוד זה מעורר את כח הריפוי השוכן בכל אחד 
מאיתנו והוא כעין מנוע שמייצר ריפוי עמוק בגוף 

ובנפש. הטיפול מתבצע בלבוש מלא.

חני טופר 
נטורופתית מוסמכת. מעניקה במרפאת המועצה 
טיפולי נטורופתיה, רפלקסולוגיה, פרחי בך ודמיון 
תושבת  טיפולי.  ניסיון  שנות   20 בעלת  מודרך. 

כמהין מזה 15 שנה.
הנטורופתיה דוגלת בחיזוק כח הריפוי הטבעי של 
תזונה,  כגון  טבעיים  באמצעים  שימוש  תוך  הגוף 
להיעזר  .ניתן  ורגיעה  נכונה  נשימה  מרפא,  צמחי 
לטיפול  או  בריא  חיים  לאורח  הדרכה  בקבלת 
דרכי  מחלות  הרזיה,  מתח,  הפחתת  למטרות 
אלרגיות,  חרדה,  עייפות,  כאב,  הפחתת  עיכול, 
הטיפולים  כרוניות.  ומחלות  סכרת  נשימה,  דרכי 

מתאימים לילדים, מבוגרים ונשים הרות.

ד"ר טל ליטבק הירש
בטיפול  מתמחה  מומחית,  קלינית  פסיכולוגית 
כמו  יחידים,  עם  עובדת  ובילדים.  במבוגרים 
בין  בשילוב  מאד  מאמינה  קבוצות.  מנחה  גם 
כמו  שונות  טכניקות  משלבת  ולכן  ונפש,  גוף 
עם  בעבודתה  וביופידבק  הרפייה  מודרך,  דמיון 
לעבודתה  בנוסף  פיזי.  מחולי  הסובלים  מטופלים 
גוריון  בן  באוניברסיטת  מרצה  טל  כפסיכולוגית, 

שבנגב.

אסף ארבל 
מטפל מנוסה. מעל 10 שנות ניסיון בארץ ובחו"ל 
וטווינה.  שיאצו  סינית,  ורפואה  סיני  בדיקור 
מתמחה במחלות ילדים, בעיות גינקולוגיה ופוריות, 
אורטופדיה וכאבי ראש, ובעיות במערכות העיכול, 
העור והנשימה. בוגר 4 שנות לימוד רפואה סינית, 
בסאן   Pacific College-ה מטעם  הסמכה  בעל 

דייגו, קליפורניה.
ניתן לתאם תורים במשרד המרפאה 
האזורית, אצל רחל 6564156.
בברכת בריאות
צוות המרפאה האינטגרטיבית

הסתיים   14 מספר  במדבר  צלילים  פסטיבל 
השנה  נרשמו  "כניסות"   4260 גדולה.  בהתרגשות 
האירועים  בכל  הפסטיבל.  ואירועי  מופעי  ל-18 
נרשמה השתתפות ערה, כשבכמה אירועים נמכרו כל 
הכרטיסים שבועות מראש. אוהל הפסטיבל הורחב 
תשלום,  ללא  המופעים  לאיכות  מיוחד  דגש  וניתן 
דבר שהביא להשתתפות קהל של מאות בכל מופע. 
עוד בלטו השנה – אורחים רבים מחוץ לאזור, נאמני 
פסטיבל ואוהדים חדשים, שהגיעו לאזור הפסטיבל 
של  הקטנות  לשעות  עד  בו  ונותרו  הבוקר  בשעות 
הלילה. רבים מהם סיפרו כי "התכוונו להגיע למופע 

אחד ונותרנו כאן לאורך כל היום"...
כל מופעי הפסטיבל כוונו כך שיתאימו לקהל רחב 
קיווינו  אחיד.  מוזיקלי  סגנון  לאוהדי  דווקא  ולאו 
את  ולהזמין  שונים  סגנונות  בין  מחיצות  להסיר 
ובצורות  בגוונים  מוזיקה  זמנית  בו  לטעום  הקהל 
שונות. הקהל שהגיע נהנה מכל רגע והמושג "עמד 
על רגליו" הפך השנה מוחשי, כשהקהל אכן נעמד 

לא פעם על רגליו במחיאות כפיים סוערות. 
גם  ופנה  היעד  קהל  את  השנה  הרחיב  הפסטיבל 
את  אירח  הפתיחה  יום  ומבחוץ.  מהאזור  לצעירים 
תזמורת המהפכה והדג נחש, קולולוש והגרובטרון 
חדשה  מסורת  שפתחו  צעירה,  רוח  עם  להקות   –
שהחלה  אירועים  סדרת  הצעיר".  "היום  בפסטיבל: 
קהל  לשלהב  הצליחה  הצהריים  אחר  חמש  בשעה 
צעירים  מאד  הרבה  ועוד  בגיל  צעירים  מאות  של 
ברוח, שבאו ליהנות ממופעים ברוח אחרת. המופעים 
נחלו הצלחה אדירה ועל כולם עלה פרויקט הדגל – 
שלא  מי  נחש.  הדג  את  מארחת  המהפכה  תזמורת 
כגוש  רוקדת  הנלהבת  האנושית  הטבעת  את  ראה 
נראה  שלא  חיזיון  הפסיד  הלהקה,  עם  יחד  אחד 

כמותו במקומותינו. 
את  היווה  ליחו,  נס  שלא  ותיק  זמר  גרוניך,  שלמה 
שיאו של היום השני. גרוניך חגג 40 שנים להוצאת 
תקליטו הראשון, ויחד עם אנסמבל מיתר הראה לנו 

מה יוצר מנוסה כמוהו מסוגל לעשות. ערב המחווה 
לנחום היימן בהשתתפות זמרים מהשורה הראשונה 
שיא  היווה  בירושלים  מהאקדמיה  צעירים  וזמרים 
עם  יחד  ומבצעים,  שירים  של  ארוכה  שורה  נוסף. 
הסינפונייטה הישראלית באר שבע, נתנו לבוש חדש 
ואוהב.  ישראלי מכיר  ילדותינו, שירים שכל  לשירי 
 – משיריו  אחד  את  ושר  לבמה  עלה  עצמו  נחצ'ה 

הנאה צרופה. 
80 נגנים צעירים, חלקם מישראל, חלקם מגרמניה, 
חתמו את הפסטיבל בקונצרט בלתי נשכח. פרוייקט 

ויימאר ירושלים, פרויקט חשוב מאין כמוהו, הפגיש 
לצורך  ובישראל  בגרמניה  ערים  משתי  נגנים 
ע"י  שהועלמו  יהודים  מלחינים  של  יצירות  ביצוע 
האמנותי  המנהל  וולפה,  מיכאל  הנאצי.  המשטר 
)עיר  בוויימאר  במרתפים  נבר  הפסטיבל,  של 
במזרח גרמניה לשעבר( שתכולתם הועלמה מהעין 
הציבורית ופתיחתם יצרה את ההזדמנות למצוא את 
מבוצעות  כאלה  יצירות  שלוש  האבודות.  היצירות 
ע"י התזמורת המיוחדת הזו בסיורה בארץ. עד כמה 
במו  לחזות  היה  ניתן  והפרויקט  המוזיקה  מרגשת 

עיננו בפינאלה ביום ראשון.
על  כאן  סיפרנו  לא  מהארועים.  חלק  רק  היו  ואלו 
על  מוזיקלי,  תענוג   – שלובים"  "צלילים  המופע 
על  האזור,  ילדי  את  שריתקו  ולכלוכית  הברווזון 
הקונצרט ורב השיח שהוקדשו לגלעד שליט ועוד 

מופעים רבים.
רשמו ביומנכם כבר עכשיו – חנוכה 2012, הפסטיבל 

ה-15, אל תחמיצו!
איתן פאר
מפיק הפסטיבל

צילום: ניר גונןהדג נחש ותזמורת המהפכה - טבעת אנושית נלהבת רוקדת כגוש אחד
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רשימת קשר לעובדי המועצה
דואר אלקטרוניטלפון ניידטלפון בעבודהמחלקהשם מלא

08-6564169050-5363513adva@rng.org.ilדוברת אדוה לויד

08-6564116050-5767460ofirz@rng.org.ilרווחהאופיר צימרינג

08-6564192050-7740567orly@rng.org.ilמתנ"ס אורלי זרחין

6564121052-3904016orenm@rng.org.il -08גביהאורן מרדכי

6564194050-7734658oshrak@rng.org.il -08אינטרנטאושרה קמחי

6564112050-5341668eyal@rng.org.il -08נועראייל מור יוסף

08-6564125050-7282950eliezer@rng.org.ilגזבראליעזר בן סעיד

08-6564108050-5922401elisha@rng.org.ilתברואהאלישע קולבקר

08-6564135050-5890208amir@rng.org.ilגזברותאמיר אלחייק

08-6564175050-2124406amitay@rng.org.ilהנדסהאמיתי בוכריס

08-6564110050-2146264ester@rng.org.ilרווחהאסתר תמיר

08-6557919050-4269913agr_exp@netvision.net.ilמו"פ אריאלה זנה

08-6564128054-2401162arikrv@bezeeqint.netבטחוןאריק יצחקי

08-6564106054-7279277berni@rng.org.ilהנדסהברני רוזנפלד

08-6564126050-7282948batsheva@rng.org.ilתחבורה וכ"אבת שבע אמיתי

08-6564176050-5574566batshevas@rng.org.ilמרפאה בת שבע שוורץ

08-6564182050-8722323gilam@rng.org.ilנוערגילה מנביץ'

161dvoram@rng.org.il/ 08-6564162מתנ"סדבורה מרציאנו

08-6564170050-6568044davidc@rng.org.ilרישוי עסקיםדוד כהן

08-6564146050-7282949david@rng.org.ilקצין ביטחותדוד סבח

08-6564114050-6276242שוטר קהילתידוד סויסה

08-6564187052-3837347Doritde@rng.org.ilקבסיתדורית דלריאה

08-6564165050-7747842dina@rng.org.ilמתנ"סדינה ארנוני

08-6564195050-7706224dror@rng.org.ilחוגים וספורטדרור הראל

08-6564129050-6562539hilla@rng.org.il תכנון לבניההילה שליש

050-7282947meir@rng.org.il רבנותהרב סויסה

08-6564140050-7458097veredh@rng.org.il רווחהורד חדידה

08-6564182052-6733951zohar@rng.org.ilמתנ"סזוהר סלע

08-6564152050-2153391zivab@rng.org.ilלשכהזיוה בר

08-6564114050-6273018hen@rng.org.ilשוטר קהילתיחן כהן

08-6532085050-7240459בי"ס ציןטליה ריפמן

08-6557919050-4269912yaacovm1@netvision.net.ilמו"פיענקל'ה מוסקוביץ

08-6564128050-5384493kimhiy@rng.org.ilבטחוןיעקב קמחי

08-6564196050-5535069israelp@rng.org.ilמתאם הסעותישראל פרקש

08-6564153050-7748212maya@rng.org.ilחינוך וקהילהמאיה אלמליח

08-6564127050-5326407motiz@rng.org.ilקב"טמוטי זנה

08-6564123050-2262303morc@rng.org.ilמזכירת מזכיר / גזברמור כהן

08-6564179050-5580122michald@rng.org.il גביהמיכל דבוש

08-6564166050-4042694גיל רך מיכל פריאל

08-6564133050-5752852mirit@rng.org.ilמזכירות / קליטהמירי טוכטרמן

08-6564144050-6996670mali@rng.org.ilמרכז טיפולי/ גיל רךמלי פינקלשטין

08-6564137noa@rng.org.ilמזכירת איכה"סנועה נחליאלי

08-6564147050-7773238nuritg@rng.org.ilתרבותנורית גיא

08-6564107050-2174453nirit2@rng.org.ilחברה כלכלית נירית פורטוגז

08-6564171050-5882211naomiraz@rng.org.ilשפ"ינעמי רז

08-6564172052-3365730adi@rng.org.ilוטרינריתעדי ולרשטיין

08-6564180050-7239641odedb@rng.org.ilמהנדס עודד ברזלי

08-6564178050-7579378uzi@rng.org.ilחברה כלכליתעוזי חבשוש

050-7336346שוטרעופר ביליבוק

08-6564145050-7738584irit@rng.org.ilרווחה / שפ"יעירית בן שלום

08-6564168052-3962481alit@rng.org.ilאיכה"סעלית  וייל שפרן

08-6564142050-7822254amikam@rng.org.ilהנדסהעמיקם סימון

08-6564163050-7282943anat@rng.org.il הרווחהענת לב-רן

08-6564181050-5545502eran@rng.org.ilחינוך וקהילהערן דורון

08-6564130zvia@rng.org.ilהנה"חצביה ניסים

08-6564102050-6882922tsurit@rng.org.ilהנדסהצורית חפר

08-6564160050-5702099raz@rng.org.ilתיירות רז ארבל

08-6564156050-7724592rachel@rng.org.ilמרפאהרחל קלר

502050-5285559shaul@rng.org.ilמזכיר שאול לוי

050-6276221shifrab@nana.co.ilמג"בשיפרה בוכריס

08-6564184050-2107612shirata@rng.org.ilתיירותשירה טמיר

08-6564186050-7554171shiram@rng.org.ilתכנון ובניהשירה מור יוסף

6571340050-2171952mas-m@inter.net.il -08 בי"ס משאביםשלומית אוסדון

08-6564116050-5336385shlomo@rng.org.ilרווחהשלמה גולני

500050-5246780srifman@rng.org.ilראש המועצהשמוליק ריפמן

 Save the Date
כל תושבי המועצה מוזמנים. פרטים נוספים בהמשך

 יום המועצה 2012 ייערך השנה 

בתאריך 24.2.2012
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מתנדבים לשעת חירום

 הדרישה לנשים וגברים כאחד. 
מחכה למבול של פניות, בטלפון או בדואר אלקטרוני

למאגר מתנדבים לשעת חירום במועצה דרושים מתנדבים 
המוכנים להיענות ולהתייצב בעת הצורך, אם בישוב שלהם 

או במועצה. עובדים סוציאליים, מטפלים, פסיכולוגים, 
נהגים, מתנדבים למוקד טלפוני, ומתנדבים כלליים

חני פריאל, רכזת מתנדבים במחלקה לשירותים חברתיים ברמת נגב,

chpriel@gmail.com , 050-4042335

היל"ה - היחידה להעצמת הבריאות
מרפאה אינטגרטיבית במרפאה האזורית רמת הנגב

צוות המרפאה האינטגרטיבית מזמין את כולם 
לפתיחה חגיגית )לאחר תקופת הרצה מוצלחת(

הפתיחה תתקיים ביום שישי ה-20.1.12 כ"ה בטבת תשע"ב
בין השעות 10:00 – 12:00 במרפאה האזורית

נשמח לראותכם  
צוות המרפאה והמטפלים

מהנעשה בהנדסה
מהנדסת המועצה חולקת איתנו עדכונים נבחרים מהפרויקטים העיקריים של התקופה האחרונה

כמה  והנה  במרץ,  לפעול  ממשיך  ההנדסה  אגף 
על  בעיקר  המזלג,  קצה  על  נבחרים,  עדכונים 
פרויקטים שכבר ניתן "לראות בעיניים". מטרת 
רמת  והעלאת  תושבים  לקליטת  המועצה 
עומדת  והתשתיות  הציבור  ומבני  השירותים 

בראש מעיינינו.
להרחבת  פועלים  אנו  המועצה  בתחום   •
לצרכים  ולהתאמה  הניתנים  השירותים 

המתרחבים:
הוחלפה,  במועצה  האזורית  המרפאה  תקרת 
חלוקת   – המתנ"ס  בחדרי  מהותי  שינוי  ונערך 
החדרים באופן שיאפשר יותר שיעורי מוסיקה, 

ומשרדים למחלקות השונות. 
• לאחר מאמץ של שנים רבות, בעיקר בהובלתם 
של עודד ברזלי ועוזי חבשוש, הישוב מרחבעם 
טיהור  - למכון  הביוב האזורית  חובר למערכת 
בוקר  שדה  לקיבוץ  בסמוך  הנמצא  השפכים 
ומאגד בתוכו את שלושת ישובי אגן שדה בוקר. 
בנייתו  כל זאת ברגע האחרון, בטרם הסתיימה 

של מבנה הקבע הראשון של תושבי מרחבעם.
המשחקים  מתקני  פינות  קידום  במסגרת   •
בחלק  מתקנים  בהצללת  החלנו  במועצה 
שדרוג  את  להרחיב  ובכוונתנו  מהישובים 

הפינות בשנים הקרובות.
בפתחת ניצנה

מעבר  קשות  נפגע   2010 ינואר  בשיטפון   •
ניצנה בין כמהין וקדש, ובימים אלו מוקם  נחל 
בסיוע הקרן הקיימת גשר אירי בנחל ניצנה אשר 
ישדרג את הכביש ובשאיפה יעמוד בזרמים של 

הנחל בשעת הצורך. 
יש כוונה להפוך כביש זה לכביש הכניסה הראשי 
תב"ע  לתכנן  פועלים  ואנו  ברנע,  קדש  למושב 
אשר תגדיר זאת חוקית. הכביש יחבר בין כביש 

כיום  הראשית  שכניסתו  למושב,  העתידי   10
היא מכביש הגבול, ולכן נסגרת חדשות לבקרים 

על ידי אלוף הפיקוד לפי המצב הביטחוני.
כביש  גם  במקצת  יורחב  זה,  ממצב  כתוצאה 
מהתגבור  חלק  מהווה  אשר  בקדש,  החממות 

למצב התנועתי.
• בכמהין הסתיים בשעה טובה פרויקט שפוץ 

מבנים לקליטה ביישוב.
כן  כמו  גדר,  תאורת  הותקנה  מילכה  בבאר   •
הציבור  לשיתוף  תהליך  אלה  בימים  מתקיים 

בנושאי תכנון מרכזיים בישוב. 
הדרך  על  ריבוד  עבודת  מסתיימת  בעזוז   •
דרך  ועוברת  התורכי  עזוז  גשר  את  העוקפת 
לא  במצב  התורכי  עזוז  גשר  לצערנו,  הישוב. 
המועצה  עם  יחד  לשיקומו  פועלים  ואנו  טוב, 
הגשר  את  לסגור  נאלץ  אנו  אתרים.  לשימור 

לתנועה בימים הקרובים – שימו לב לכך!

ניצנה מוקם  • בית העלמין האזורי של פתחת 
אנו תקווה שיהיה  ברנע,  ליד קדש  בימים אלה 

מקום ראוי ומכובד ויסתיים במהרה. 
אנו  במועצה  הילדים  בכמות  הגידול  בעקבות 
רבים  חינוך  למבני  והתאמות  להקמות  נערכים 

במועצה
• גן ילדים דו כיתתי מוקם ברתמים.

טלי  במחנה  מוקם  כיתתי  דו  ילדים  מעון   •
)מחנה רמון(.

בשטח  במרחבעם,  מוקם  כיתתי  תלת  מעון   •
מבני הציבור המיועד למבני הקבע.

• גן דו כיתתי מוקם במדרשת בן גוריון.
פועלים  אנו  וקהילה  חינוך  אגף  בשיתוף   ••

לקידום המבנה הנוסף לבית ספר צין.
• מתוכננת ספריה לבית ספר צין.

לסיום אני רוצה להודות לעמיקם סימון, שעזר 

זה  חלום  במועצה.   GIS-ה חלום  את  ללדת 
במשך  הנדסה  ואגף  הוועדה  במשרדי  התבשל 
של  ובחירתו  לוי  שאול  ובסיוע  שנים,  כמה 
שמסייעת  מערכת  נולדה  לתפקיד,  עמיקם 
גם  שירות  לתת  ויכולה  היומיומית  ברמה  לנו 

ליישובי המועצה.
ואנו  הפרטי,  בשוק  לתפקיד  ממשיך  עמיקם 
את  יפנה.  אשר  בכל  רבה  הצלחה  לו  מאחלים 
וגם  עמיקם יחליף ברני רוזנפלד, מצוות האגף, 
להיעזר  מוזמנים  היישובים  בהצלחה.  נאחל  לו 

במערכת לצרכי תכנון, בירור תשתיות ועוד.
לעמוד  ונשמח  הזדמנות,  בכל  לעדכן  נמשיך 

לרשותכם בכל עת!

שירה מוריוסף 
מהנדסת המועצה והועדה המקומית

הקמת מבנה קהילתי במרחב עם

הצללת מתקני משחקים לילדים
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הבולבול, בשמו המלא בולבול צהוב שת, נקרא כך כשילוב 
בין שמו הערבי בולבול שפירושו "זמיר" לבין שמו הלטיני 
Pycnonotus Xanthopygos שמשמעותו בעל שת )אבן 
 Bulbul שושן: עכוז, אחוריים( צהוב. שמו באנגלית גם כן

על פי השם בערבית.
הבולבול הינו ציפור שיר בינונית בגודלה, ראשו שחור ועינו 
אחידות  אפורות  וכנפיו  גופו  אפורה,  טבעת  מעין  מוקפת 
ובסיסו  שחור  זנבו  יותר.  מעט  בהיר  אפור  והבטן  והחזה 
וחזק  שחור  מקורו  בוהק.  צהוב  עכוזו(  )כאמור,  התחתון 
בין  להבדיל  ביותר  הטובה  הדרך  מטה.  כלפי  מעט  מעוקל 
זכר לנקבה היא על פי צבע האישונים: אישוני הזכר שחורים 
ואילו אלו של הנקבה אדומים. הבולבולים חיים בזוגות, אולם 
לא בהכרח זכר-נקבה, ולעיתים גם זוגות שהם כן זכר ונקבה 
נמצאים  הצמדים  היום  שעות  רוב  רבייה.  לצורך  כך  אינם 
קרוב אחד לשני והם מרבים במגע, סידור נוצות הדדי ולינה 

משותפת באתר לינה קבוע, לפחות לזמן קצר.
ולהתחיל לשיר. בשעות הבוקר  בולבולים מקדימים לקום 
והוא  אותו  לשמוע  ניתן  עולה,  שהשמש  לפני  המוקדמות, 
מסלסל בשירתו הטריטוריאלית, בעיקר בין מרס לספטמבר 

בעונת הקינון, ושירתו מגוונת וחזקה במיוחד. 
מינים  כ-50  המונה  "בולבול",  המשפחה  בני  של  תפוצתם 
המרכזית  אסיה  בכל  משתרעת  והיא  מאוד  רחבה  שונים, 
ודרומית. תפוצתו של המין המצוי בישראל "מוגבלת" למזרח 
הים תיכון ולחופי ערב ומשתרעת מדרום טורקיה ומזרחה, 

דרך סוריה, לבנון וישראל, ואף בדרום חצי האי ערב.
מזונם של הבולבולים הוא בעיקר פירות וחרקים - פירות 
קטנים כמו תות, עץ אזדרכת, אלת המסטיק, שאת זרעיהם 

הוא מפריש בלשלשתו, וכך מסייע להפצתם. מפירות גדולים 
יותר כאפרסקים, שסק, תמר ועגבנייה הוא נוגס חתיכות ולכן 
הוא גורם נזק רב לחקלאות. הבולבול צד חרקים במעוף או 
ע"י חיפוש מנקודת תצפית. כשהמזון פחות זמין, הוא אוכל 
גם חלזונות ונמלים ולעיתים אפילו זוחלים קטנים. כשהם 
מוצאים מקום שופע מזון, עשויים בולבולים רבים להתאסף 
בשעות  רק  המתפזרת  במיוחד,  וקולנית  המונית  לאכילה 

הערב.
עונת הקינון בארץ מתחילה באמצע מרס ומסתיימת באמצע 
אוגוסט עם פריחת אחרוני הגוזלים. במקרים רבים בולבולים 
משלימים עד שלושה מחזורי רבייה )הזמן מהטלת הביצים 

עד פריחת הגוזלים מהקן( בעונת קינון, מה שעשוי להסביר 
את עובדת היותם ציפור נפוצה כל כך. הנקבה בונה לבדה 
הזכר  אך  דקים,  ענפים  בין  היטב,  מוסתר  במקום  הקן  את 
בסיס  לקן.  והבאתם  החומרים  איסוף  בזמן  אותה  מלווה 
הקן מורכב מעלים רחבים ולעתים אף חומרים מלאכותיים 
כנייר עיתון, יריעות פלסטיק או צמר גפן. מעליהם הנקבה 
צוברת זרדים. הקן נבנה בצורת סלסילה, ובתוכו מסודרים 
עשבים ושורשים עדינים, ללא ריפוד ממשי. הקן קטן למדי. 
ימים.   5-8 חולפים  הביצים  להטלת  עד  הבנייה  מתחילת 
הנקבה מטילה בין 2 ל-4 ביצים בצבע לבן סגלגל, מנוקדות 
בנקודות חומות-סגולות. הביצה האחרונה בתטולה בהירה 

ומוארכת.
ואורכת  האחרונה  הביצה  מהטלת  מתחילה  הדגירה 
כשבועיים. הנקבה דוגרת לבד, כשהיא עוזבת את הקן כל 
כמה דקות כדי לחפש מזון. כשמתקרבים טורפים לקן היא 
נוטה לעתים לשחק את עצמה כפצועה, כלומר להטיל את 
הטורף  את  לפתות  במטרה  פצועה  כציפור  לארץ  עצמה 
ללכת אחריה ולהסיח את דעתו מהקן. בתחילה רק הנקבה 
מאכילה את הגוזלים, אבל עם הזמן חלקו של הזכר גדל, עד 
שהוא משתווה לחלקה של הנקבה. הנקבה ממשיכה לדגור 
ימים הם  ובגיל 13-14  ולחממם כשבעה לילות  גוזליה  על 
עוזבים את הקן. בעשרת הימים לאחר עזיבת הקן נשארים 
הגוזלים ליד הוריהם הממשיכים להאכילם. בגיל חודש וחצי 

הגוזלים עצמאיים לחלוטין.

כתב וצילם: נמרוד בן אהרון 
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בולבול, תגיד לי למה?!

רועד לכבוד החורף, שהגיע...

ציפור החודש
נמרוד בן אהרון

קליק מיידי
גן.  ברמת  נולדה  ושרית  בחולון  נולדתי 
שרית  של  אחות   - שידוך  דרך  נפגשנו 
הכירה בינינו והיה לנו קליק מיידי. עברתי 
לגור איתה ברמת גן, שם חיינו שבע שנים 
ונולדו לנו שלוש בנות - נועה, שני ונטע. 
עם הזמן הרגשנו שאנחנו מחפשים איכות 
חיים ופתיחות, ורצינו חיי קיבוץ לילדים. 
ראתה  שרית  שנים,  חמש  לפני  אחד,  יום 
מציעה  אור  שתנועת  מודעה  בעיתון 
להגיע  רציתי  אני  ובגליל.  בנגב  הרחבות 
פעמיים,  רק  בטללים  לבקר  באנו  לנגב. 
ושבועיים אחרי הביקור השני כבר עברנו 

לפה עם שלוש הבנות.

אינטימיות וביטחון
רומי.  הרביעית,  הבת  לנו  נולדה  בטללים 
בקיבוץ.  התאהבנו  נורא  השנים  במהלך 
ואת  האינטימיות  את  אוהבים  אנחנו 
כהורים  כאן  לנו  שיש  הביטחון  תחושת 
מאוד  גם  אנחנו  שלנו.  הילדות  לגידול 
של  האינסופיים  המרחבים  את  אוהבים 
הנגב והשקיעות היפות. לפעמים חסר לנו 
קצת הרעש והים של העיר ואנחנו נוסעים 

לבקר את המשפחה המורחבת. 

ביקוש תמידי
שלנו  המרכזית  הבעיה  לכאן  כשהגענו 
עבדנו  ושרית  אני  עבודה.  למצוא  הייתה 

בכל מה שיכולנו למצוא. שרית עבדה בתור 
בקיבוץ,  גננת  ובתור  מדבר  בנווה  פקידה 
אני מצאתי עבודה בבאר שבע, אבל הייתה 
היו  עדיין  שהמשכורות  בגלל  בעיה  עדיין 
אלטרנטיבה  צריכים  היינו  אז  נמוכות 
עם  ישבתי  אחד  יום  כסף.  יותר  שתכניס 
באותו  ובדיוק  לשיחה,  מהקיבוץ  שמואל 
ככה  בקיבוץ.  לילדים  פיצה  ערב  היה  זמן 
עלה לנו רעיון הפיצרייה. קנינו תנור וציוד 
בבית.  פיצה פעם בשבוע  והתחלנו להכין 
בשבוע  פעמיים  נהיה  זה  בשבוע  מפעם 
וכך הלאה. הבנו שפיצה היא מסוג הדברים 

אפשרויות  הרבה  אין  במועצה,  שחסרים 
הסעדה באזור ולכן יש לזה ביקוש תמידי. 

אחרי כמה זמן עברנו כבר למבנה משלנו.

עבודת יד
מה שמייחד את הפיצה שלנו היא שהכל 
יש  והרוטב.  הבצק  כולל  יד,  מעבודת 
פה  מהבסיסים  בעיקר  לקוחות  לנו 
באזור)ביסל"ח וביסנ"מ(, אבל מזמינים גם 
משאר יישובי המועצה. מאז שנפתח מרכז 
הצעירים החדש, יש הרבה הזמנות במהלך 
גו- באתר  מודעה  גם  לנו  יש  הופעות. 
מטיילים  אלינו  מתקשרים  ולפעמים  נגב 
במיוחד  הפיצרייה  את  פותחים  ואנחנו 
הולדת  ימי  כאן  עושים  אנחנו  בשבילם. 
את  בעצמם  עוברים  הילדים  שבמסגרתם 
גם  וכמובן  הפיצה,  של  ההכנה  תהליך  כל 
אוכלים אותה בסוף. חוץ מזה יש כבר נוהג 
המושבים  בני  של  וח'  ז'  שכיתות  קבוע 
בפיצה  שלהם  הפעולות  את  מסיימים 
לטיול  במיוחד  פיצות  הכנו  ואפילו  שלנו, 

שהיה להם במצדה.

הלקוחות הכי טובים
למבנה  עברנו  נפתח  הצעירים  כשמרכז 
המרכז  של  בהקמה  תמכנו  מאוד  ליד. 
גם  כאן  שלו.  הפעילות  על  שמחים  ואנו 
הסתיימה השותפות שלי עם שמואל, לכן 
איתי  לעבוד  לבוא  צריכה  הייתה  שרית 

התעסקה  שרית  אז  עד  מלאה.  במשרה 
בחריטה בעץ, ולצערנו היא הייתה צריכה 
לוותר על זה בשביל להתעסק בפיצרייה. 
כל  הן הבנות.  הכי טובים שלנו  הלקוחות 
אחת יודעת כבר איך היא אוהבת את הפיצה 
שלה, והן בדרך כלל לא מגוונת. אני ושרית 
אבל  פיצה,  יותר  לאכול  יכולים  לא  כבר 
עדיין בימים שאנחנו לא מספיקים לאכול 

משהו אחר אנחנו אוכלים בפיצרייה.

בקרוב - פסטה וסמבוסק
של  ההרחבה  עם  שביחד  מקווים  אנחנו 
הקיבוץ, שבמסגרתה גם אנחנו בונים בית, 
יגיעו לכאן יותר תושבים. ככה גם יהיו יותר 
ילדים בכל שכבת גיל של הקיבוץ. אנחנו 
בטללים  התעשייה  שאזור  גם  מקווים 
יהפוך למרכז שוקק חיים בשנים הקרובות, 
עוד  ושייפתחו  הצעירים,  ממרכז  חוץ 
מרכזי בילוי ומרכזי קניות. בינתיים אנחנו 
שלנו.  הפיצרייה  את  לפתח  ממשיכים 
מאכלים  עוד  להגיש  חושבים  גם  אנחנו 
עושים  ובינתיים  וסמבוסק,  פסטה  כמו 
על  חדשים  מאכלים  של  ניסויים  מיני  כל 
ההרחבה  שבזכות  מקווים  אנחנו  עצמנו. 
שתושבי  וגם  שלנו  הלקוחות  קהל  יגדל 
המועצה יידעו על הפיצרייה ויבואו לאכול 

כאן עם הילדים במהלך השבוע.

הביא לדפוס: נמרוד ברנשטיין

אדם,  מקום

אני ושרית כבר לא יכולים לאכול יותר פיצה

נתן קליינהוז, טללים

בולבול, תגיד לי למה השכם השכם עם שחר אתה אך 
מתעורר, מיד, עוד טרם שמש לה זורחת, אתה מיד 

בשיר פוצח ומזמר!? )ע. הלל( 
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המנהל (והמפקד) בעשור האחרון הופך לאט 
ועל  בכפוף  לפעול  שחייב  לטכנוקרט,  לאט 
פי נהלים. בכל סטייה מהנהלים הוא מסתכן 
ורק  פי  על  העבודה  בכפו.  נפשו  את  ושם 
והחשיבה  היזמות  את  מקטינה  הנהלים  לפי 
ש"מחוץ לקופסא". זן המנהלים החדש הופך 
"לחזור  מאודו  בכל  שמבקש  למי  הזמן  עם 
יוזמה.  לקיחת  אין  לכן,  בשלום".  הביתה 
)כיסוי  הכסת"ח  ומתמעטת.  הולכת  אחריות 
חיים  לדרך  ישן  צבאי  ממונח  הפך  תחת( 

חדשה בכל תחום. 
כמי שגדל קרוב לשישה עשורים במדינה הזו, 
מאלתור  לקצה.  מקצה  עברנו  כיצד  ראיתי 
ומשיטת ה"סמוך על הסמוך", ועד לאמירה: 
ובכתב!"  משפטי  גיבוי  לי  שאן  עד  זז  "לא 
כמדינה  דרכנו  בתחילת  היה  ה"חפיף" 
נועזים  דברים  עשינו  ובגללו  השעה,  צו 
הקלות  בגלל  זאת,  עם  יחד  אך  וחדשניים. 
החפיפניקית  העשייה  של  נסבלת  הבלתי 
לפשלות,  חשופים  היינו  נהלים,  וללא  שלנו 

רשלנות ואסונות.
הרצון לתקן גרם עם הזמן, בדרך הקשה, שכל 
אירוע ותקלה יהפכו לאירוע מכונן. אם הוא 
היה אירוע גדול, באו ועדות חקירה ומסקנות 
ותיקונים  ואם היה קטן באו תקנות  גדולות, 
בחוק, שמסגרו את הפעילות והכפיפו אותה 
כפר  המנהל  כמנהל  קשוחים.  יותר  לחוקים 
"אופרציה"  עם  שמאלה,  העולם  בסוף  קטן 

טיולים,  קטינים,  על  אחריות  של  מורכבת 
שאר  ועוד  שמתחמם  לגבול  קרבה  עולים, 
מה  שיודע  וכאבא  יומיות,  יום  פעילויות 
שלי  )הבת  בבית  חסרה  בת  של  המשמעות 
את  מבין  אני  מאולתר(,  בטיול  נהרגה  הגר 
המשמעות של בטיחות וביטחון ושל החמרה 

בחוקים ובנהלים. 
בין  לאיזון  שנגיע  הזמן  הגיע  זאת,  עם  יחד 
האישית  האחריות  וחוסר  האלתור  שיטת 
בחוקים  שפיות  מעט  להכניס  הצורך  לבין 
לא  אנו  לדעתי  דרקוניים.  את  אט  שהופכים 
להגן  שבאו  הנהלים  שבו  ממצב  רחוקים 
אתן  ולמגבילים.  למשתקים  יהפכו  עלינו 
היה  השנתי  הטיול  פעם  מהטיולים:  דוגמא 
משאת נפש ודרך חיים שבאה מדור הפלמ"ח 
בוטה.  בה כרסום  וכיום חל  הנוער,  ותנועות 
מארגן  של  מהפחד  נובע  מהכרסום  חלק 
ואם  תקלה.  תקרה  שמא  והמורה  הטיול 
אשתמש בהקבלה לא מוצלחת אך מתחרזת: 
אימצו  אותה  נפגעים",  אין  טיולים  אין  אם   "

רבים ממנהלי בתי הספר.
גם בצבא ובפיקוד ידוע כי חלק מהמפקדים 
או  פעילויות  לעשות  "משוחררים"  לא 
מבצעים מבלי לחשוש כי יש "ועדת חקירה" 
ידונו  שבו  היום  ירחק  לא  מסלול.  כל  בסוף 
להסתער?  צריך  היה  האם  המשפט:  בבתי 
מאיזו זווית? האם לא היה עדיף לסגת? האם 
לחובש הפלוגתי היו מספיק חוסמי עורקים? 

ליוזמה  המקום  איפה  אז  יהיה,  כך  אם 
ולאחריות אמיתית )אישית( ולא "משפטית"? 
היום כבר מסוכן להיות פוליטיקאי, שר, ראש 

רשות, מנהל ומפקד...
אלה  הם  שמעזים  שמנהלים  ספק  לי  אין 
ופריצות  משמעותי  ופיתוח  שינוי  שמביאים 
דרך. לעיתים גודל הסיכון שלוקחים הוא גם 
הסיכוי. לעומתם, מנהלים שמפחדים לעשות 

פעילות הם בבחינת "מעכבי נביטה". 
דירקטורים  בין  דיון  היה  אחדים  ימים  לפני 
שבתפקיד  האחריות  על  הנגב  ברמת 
משתקת  האחריות  לעיתים  הדירקטור. 
גישתו  בעיניי  חן  מצאה  לעשות.  הרצון  את 
ביטוח  שיהיה  שצריך  שאמר  שמוליק,  של 
ושצריך לפעול במסגרת החוק, אך אי אפשר 
דברים  שיצוצו  מהחשש  מלעשות  לפחד 

שלא נלקחו בחשבון.
חברים: ילד שרץ לעיתים נופל, מדרכה יכולה 
להיות  יכולה  ודלת  למעידה  מקום  להיות 
הכי  הדוגמא  תועה.  אצבע  למחיצת  מקום 
טובה )או גרועה( היא מיקום הדוודים של מי 
הקירור של הכורים בפוקושימה שביפן באסון 
הצונאמי האחרון. היפנים הגאונים חשבו על 
מקדמי  לקחו  הם  מ',   6 בגובה  מים  נחשול 
בטיחות גבוהים מאוד, אבל כשהגיע נחשול 
ועדת  נמחקו.  המקדמים  כל  מ',   10 בגובה 
החקירה במקרה זה צריכה לכאורה להעניש 
את המתכנן, שלא חשב על נחשול בגובה 10 

אז  מ'?  ל-12  מגיע  היה  הנחשול  אם  אך  מ', 
את  ויעלה  יקצין  הגבול  הסביר?  הגבול  מהו 

הרף ככל שבית המשפט יצור תקדים נוסף.
גם  מכם.  כמה  יקומם  שאולי  משהו  ואומר 
אסון הכרמל התעצם מעבר לכל דבר. לצערי 
ושוטרים, אבל תפקידם, כמו  נהרגו צוערים 
להסתער  הוא  הביטחון,  אנשי  של  תפקידם 
בעת צרה. לא תמיד יש לתלות את האחראים. 
את  שסלל  המהנדס  את  להאשים  אפשר 
הכביש הצר לבית אורן, את הקק"ל שנטעה 
שנשרפים  אורנים  עם  בכרמל  היערות  את 
מהר, את החזאי שלא צפה את מהירות הרוח, 
ציוד  הכשיר  שלא  השר  את  בצדק  וכמובן 
של  הצער  כל  עם  אבל  נאות.  כיבוי  ומערך 
המחורבן  החלק  את  מכיר  ואני  המשפחות, 
הזה של הצער, אי אפשר להפוך את האסון 
לעוד דבר שיטיל מורא ושיתוק על מפקדים 

ומנהלים. 
עם  פעילות  של  מסגרות  לייצר  מציע  אני 
טובה  סבירות  בהן  שיש  ונהלים  חוקים 
להתנהלות, אך לא לחשק את כול הפעילויות 
על  החלקה  כל  על  לא  ושעל.  צעד  כל  על 
קליפת בננה צריך לסגור את כל הרחוב, לא על 
כל נפילת ילד בטיול יש להזיז את כל האבנים 
מהדרך. יש להשאיר מעט לטבע ולבראשית, 
מעט  ולהשאיר  דעת,  שיקול  למנהל  לתת 
גם  בתוכה  שמקפלת  אנוש  בני  של  שפיות 

טעויות אנוש.

ניהול סיכון בניהול - על ההבדל הדק בין טר"ש לצל"ש

ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

ירד גשם, אך הגנן המדברי לא מאבד  עוד לא ממש 
הנשירים  והצמחים  נמוכות  הטמפרטורות  תקווה. 
בתרדמה, וזה הזמן לגזום - עצי פרי נשירים, ורדים 
וגפנים. התחילו עם ענפים יבשים, שבורים וחזירים 
)ענפים שגדלים מהקרקע מתחת להרכבה( והמשיכו 
עם ענפים צפופים ומצטלבים. תמיד גזמו את הענף 
עד לפיצול לגזע מרכזי ואל תשאירו "שוונץ" שיכול 
לגרום לריקבון. חשוב להשתמש בכלים חדים ולבצע 
חיתוכים נקיים. ועוד טיפ: עלים של בוגונוויליה, גפן, 
רימון וצמחים אחרים שנשרו ונערמו על הקרקע, אל 
תשליכו לערימת הגזם. גרפו אותם ורפדו איתם את 
יכוסו  )כבר הכנתם אותן?( כדי שהשורשים  הגומות 
לרקבובית  הזמן  עם  שתהפוך  ונעימה  חמה  בשכבה 

מזינה.

)Retama Raetam( צמח החודש: רותם המדבר
בעת כתיבת שורות אלה מתחילים ניצני פריחה של 
רותם המדבר ברחבי הנגב. רותם הוא שיח ירוק עד 
ממשפחת הפרפרניים הגדל בר בארץ, בנגב ולאורך 
החוף. בגינה הוא גדל לגובה של 3-4 מטר ורוחב דומה. 
זה שיח אוורירי שמתאים למיסוך ויזואלי חלקי בלי 
המדבריים  הצמחים  אחד  הרותם  צפוף.  קיר  ליצור 
המקומיים הבודדים שהשתלבו בגינות הנוי. בנגב יש 
עוד מספר צמחים העשויים להתאים לגינות )קרקש, 
זוגן, יפרוק ועוד(, אך טרם הגיעו למשתלות. הרותם 
הסתגל יפה לגינה, יכול להסתדר עם מעט מים וקצב 
גידולו סביר. כדאי למקמו בשוליים של הגינה ולתת 
ינואר- בחודשים  בקיץ.  ועמוקות  מעטות  השקיות 
פברואר כדאי לטייל בערוצים בנגב וליהנות מהריח 

המשכר של פריחת הרתמים.

גלעד מיכאלי
www.karkash.co.il

פינת הגינון המדברי 
למרות שהגשם מאחר, עונה זו טובה לגיזום הגינה הביתית

רותם 
המדבר הוא 

שיח אוורירי 
שמתאים 

למיסוך 
ויזואלי 

חלקי בלי 
ליצור קיר 

צפוף



      

מזמינים אתכם לזוז

חקירה פרטית
 ההצגה שהצליחה לרגש  ולגעת באלפי בני נוער בארץ

מגיעה לרמת הנגב!

אלר"ן - אולפן המוסיקה רמת-נגב

בהדרכת ארזה קירשנבוים
מורה לפיתוח קול ומנצחת מקהלות

מיקום, מועד, עלות  וחלוקה גילאית 
ייקבעו בהתאם לנתוני הנרשמים.

פרטים- תרצה יוֵבל, מנהלת אלר"ן
tirtsa.yovel@gmail.com 050-6417420

עלות הסעה: 30 ₪. כניסה חינם. לפרטים: גילה מנביץ, רכזת מצילה והתנדבות 
נוער. מחלקת נוער וצעירים רמת הנגב 6564182-08 

gilam@rng.org.il

כיתות ט- י"ב בלבד!!!
ההצגה תתקיים ב-30.01 בשעה 19:00 באולם אוונס במדרשת בן גוריון. הרשמה עד 
לתאריך 24.1 אצל רכזי הנוער בישובים. תלמידי התיכון הסביבתי מגיעים דרך ביה"ס.

הקהל ממליץ:
"ההצגה היא איכותית, חזקה, עוצמתית, מרגשת 
מאד ונוגעת בכל אחד ואחד. איילת ועומר, השחקנים, 
משחקים באותנטיות ונוכחותם כה חזקה ומרגשת עד 
כי קשה לקהל להפריד בינם לבין הדמויות אותן הם 
משחקים...".
יצאתי מההצגה נרגשת....

"ההצגה מציפה שאלות רבות ומורכבות, נוגעת 
בבדידות הצדדים, ובשאלות של אחריות אישית מול 
לחץ חברתי, והתפתחות אישית ללא עזרים חיצוניים 
ממכרים..." .

ל"חקירה פרטית" יש את העומק, ההשראה, 
הרלבנטיות, ההבנה והיכולת הגדולה לגעת ולרגש ולכן 
היא כה חשובה..."!!

מחזה מאת: אלון מרגלית ונטע יצחקי טל 
שחקנים: איילת מרגלית, עופר פיפר

בימוי: אלון מרגלית
זהו סיפורו של נועם, נער בן 16 מוכשר מוצלח 

ומבולבל, הנעצר בעקבות חשד לאונס קבוצתי 
של נערה באמצעות "סם אונס". זהו סיפורה 

של אלה אימו, המגלה עד כמה היא לא מכירה 
את בנה . זהו סיפורה של חקירה משטרתית 

המפגישה בניהם כשכבר כמעט מאוחר...

בואו לשמוע ולדבר על הנושאים שנוטים להישאר מתחת לשטיח...

חוות קורנמלמודיע על הקמת מקהלת ילדים ונוער
החווה נטועה על גבעה 

הצופה אל הנוף המדברי 
בהר הנגב. 

דיר העיזים ממוקם אל 
מול טראסות אשר הינן 

שריד מחווה עתיקה 
מתקופת ברונזה תיכונה 

א' )3000 – 4000 שנה(, 
והינו ביתן של כ 100 

עיזים, חולבות.

העיזים גדלות תוך 
הקפדה על תנאי ממשק 
ותזונה נאותים התורמים 

לאיכות החלב ובריאות 
העז.

חלב העיזים הנחלבות 
פעמים ביום, מועבר 

לטיפול במחלבה שהקימו 
בני הזוג בחווה.

דניאל קורנמל התמחה 
בגיבון בארץ ובצרפת 

והוא משלב בין שמירה 
על הערכים המסורתיים 

המותאמים לאקלים 
המקומי לצד פיתוחן 

של גבינות שהן 
אינטרפרטציות אישיות 

לגבינות הצרפתיות 
המוכרות.

איך מגיעים:
על גבעה בסמוך לכביש 40 כשני ק"מ 

מצומת טללים לכיוון שדה בוקר, 
מצידו הצפוני של הכביש, שוכנת 

החווה על נתיב המכונה "דרך היין", 
בנוף מדברי קסום.

בחווה:
 ניתן לצפות בחליבת אחר הצהרים 

)בן השעות 17:30 - 16:30(
ניתן לטעום ממגוון הגבינות.

 מכירת הגבינות היא בכל יום  
בין השעות 10:00 - 18:00 

מסעדה בה מוגשות מנות המבוססות על מבחר 
 הגבינות המיוצרות במחלבה, הפועלת 

בימים רביעי - ראשון בין השעות 10:00 - 18:00
טל'  08-6555140,  נייד 052-2788051

גבינות עיזים, הר הנגב

רמת נגב
קרן המלגות בתחומי המחול, המוסיקה והספורט

המועצה האזורית רמת נגב תעניק מידי שנה מלגות לתושביה 
העוסקים בספורט, מחול ומוסיקה .

יעודה העיקרי של הקרן הנו מתן מלגות לעידוד המצוינות אצל 
צעירים העוסקים בתחומים אלה.

המלגה תינתן למצטיינים בתחומי הספורט, המוסיקה והמחול.
שווי המלגה יהיה בהתאם להכנסות הקרן.

הקריטריונים להגשת הבקשה: 
במסגרת הקרן יאושרו הבקשות לסיוע אשר עונים על 

הקריטריונים הבאים:
א. מגיש\ה הבקשה תושב\ת המועצה האזורית רמת נגב.

ב. מגיש\ה הבקשה עוסק\ת מספר שנים בתחום ברמה גבוהה 
של התמדה ומצוינות.

ג. תינתן עדיפות למי שפעיל בתחומו לפחות שלוש שנים.

אופן הגשת הבקשה:
בהפניית בקשה למתן מלגה יש להקפיד ולהעביר 

את מירב המידע הנוגע לבקשה..
תאור כללי של הבקשה ונתוני מגיש הבקשה.

יש לצרף המלצות ומסמכים הנוגעים בבקשה.
את הבקשות יש להעביר לאגף קהילה וחינוך לידי דבורה מרציאנו במתנ"ס  רמת 

נגב.

• מועד אחרון להגשת הבקשות 15.01.2012
• טופס למלגה ניתן להוריד באתר המועצה.

• החלטת ועדת המלגות תשלח לכל פונה בכתב.
בברכה,
חיים טוגנדהפט, יו'ר ו. מלגות




