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העיתון הופק בסיוע הסוכנות 
היהודית

צרו קשר:
גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 

אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

פקס: 08-6564188,
hilla@rng.org.il :דוא"ל 

עורכת אחראית: הילה שליש
עורך ראשי: מעוז דגני

E.A :עיצוב גרפי
מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב

הפקת דפוס: אבישיד
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אישר החודש הקמת 
חדירה  מניעת  הגדר:  מטרת  מצרים.  עם  בגבול  גדר 
של מסתננים, מהגרי עבודה ומחבלים לשטח ישראל. 
על פי ההחלטה, תוקם גדר בעלות של 1.5 מיליארד 

שקל. 
באזור  וגדר  אילת  ליד  גדר  תוקם  הראשון  בשלב 
טכנולוגים  אמצעים  יותקנו  במקביל,  עזה.  רצועת 

שיאתרו מסתננים ומחבלים עוד לפני הגעתם לגדר. 
לדברי נתניהו, “נישאר פתוחים לפליטי חרב, אך לא 
נרשה לעשרות אלפי עובדים לא חוקיים להציף את 

המדינה”.
על  בירך  ריפמן,  שמואל  האזורית,  המועצה  ראש 
ההחלטה. “זוהי החלטה מצילת חיים שתעניק בטחון 
לתושבי הדרום”, אמר ריפמן, “ותהווה מחסום לזרם 

סמים  הברחות  חוקיים,  בלתי  חוצים  של  האדיר 
בשנים  שהתגברה  עבודה  מהגרי  וכניסת  ואמל”ח 
שפעלה  כפי  סבירים.  בלתי  למימדים  האחרונות 
קברניטי  את  לשכנע  הנגב  רמת  האזורית  המועצה 
לסייע  המועצה  תפעל  כך  הגדר,  בנחיצות  המדינה 

ולקדם את ביצוע הקמת הגדר”.
במוקד סיוע לעובדים זרים תמכו בהצהרת נתניהו, אך 

טענו כי “דרך גבול מצרים מגיעים לישראל מדי שנה 
למעלה  כאשר  מקלט(,  מבקשי  )של  בודדים  אלפים 
מ- 90% מהם, לפי דיווחי המדינה לאו”ם, הם פליטים. 
המסה הגדולה באמת של המהגרים, 120 אלף בשנת 
ותחת  נתניהו  ממשלת  באישור  הגיעה  לבדה,   2009
החותמת המשרדית של ש”ס, כחלק ממדיניות ‘הדלת 

המסתובבת’ הידועה לשמצה”.

“צלילים  פסטיבל  את  מקיימים  שאנחנו   12 ה-  השנה  זו 
במדבר”. השנה עשינו כמה שינויים שהקפיצו את הפסטיבל 
בעוד מדרגה אחת אל התודעה של אוהבי המוסיקה בארץ: 
לפסטיבל  אינטרנט  אתר  פתחנו  ברפרטואר,  שינוי  ערכנו 
לצד מערכת יחסי ציבור, ובנינו אוהל גדול לאירוח ולמופעים 
פתוחים לקהל. היום אנו מרגישים כי עלינו על דרך המלך, 
ומכאן והלאה הדרך פתוחה. למעלה מ- 40% מהמאזינים 
לקונצרטים  להאזין  למועצה  מחוץ  שבאו  אנשים  היו 
הפתוחים או לקונצרטים בתשלום. אולמות הקונצרטים היו 

מלאים ואפשר היה לחוש את החגיגה באוויר.
דברים שנאמרו לסיום: “לפני 12 שנה נולד כאן במקום הזה 

רעיון חדש - צלילים במדבר. ראשיתו הייתה כלידת תינוק, 
כשצלילים  היום  והתרגשויות.  חששות  פחדים,  הרבה  עם 
במדבר חוגג את שנתו ה- 12 נראה כי הוא בוגר יותר, בשל 
יותר וצועד קדימה, נמרץ, כצעיר המביא עימו בשורה חדשה. 
בן-גוריון אמר ‘בנגב יבחן העם היהודי...’ ואנחנו נאמר כי כאן 
יבואו  ועוד  בגאון  הישראלית  היצירה  תשמע  הנגב  ברמת 

להאזין לה מכל קצוות תבל”.
תודות לכל העוסקים במלאכה והם לא מעטים.

זיוה שביט
מנהלת מתנ”ס רמת הנגב

לשמש  החינוך  משרד  ידי  על  נבחר  צין  ספר  בית 
הוא  צין  לסביבה.  ידידותי  ירוק  ספר  לבית  כמודל 
הוכרז  עליהם  בארץ,  ספר  בתי  מחמישה  אחד 
משפחת  נציגי  בהשתתפות  שנערך  בטקס  החודש 

מיראז’.
הבנייה הירוקה בבית הספר תתבטא במספר אופנים. 
האקלימית  לסביבה  הותאמו  המבנים  ראשית, 
מקומיים  אוויר  מאפייני  ניצול  תוך  המדברית, 
קירור  חימום,  מערכות  בהפעלות  אנרגיה  ושימור 
טבעית,  תאורה  על  דגש  הושם  בנוסף,  ותאורה. 
חיסכון במים ושימוש בחומרים ידידותיים לסביבה. 
מחזור,  מתקני  כוללים  נוספים  ירוקים  אלמנטים 

מתקני קומפוסט, ספסלים מבוץ, גינת ירק, אנרגיה 
סולרית ועוד.

סביבתיים,  מיזמים  מספר  גם  יפעלו  הספר  בבית 
אפס  בבוץ,  בנייה  מחזור,  אפורים,  מים  ביניהם 
וכמובן  סביבה  עם  בשילוב  גופני  חינוך  פסולת, 

תוכנית לימודים בתחום איכות הסביבה.
בית  ובהקמת  בתכנון  לשותפים  להודות  ברצוננו 
שדה  תאגיד  מיראז’,  קרן  החינוך,  משרד  הספר: 
המועצה  ומחלקות  מפקחים  מתכננים,  בוקר, 

האזורית.
אלי לופו

מנהל מח’ חינוך וספורט 

לא יושבים על הגדר
ראש הממשלה הודיע על הקמת גדר בגבול מצרים, שתמנע כניסת מסתננים ומחבלים

 מרגישים את 
החגיגה באוויר

 פסטיבל צלילים במדבר שידרג את עצמו לכבוד שנתו ה-12. 
המאזינים הרבים, מהמועצה ומחוצה לה, מילאו את האולמות

לומדים בירוק
בית ספר צין יהווה מודל ארצי לבית ספר ירוק - מהמבנים ועד תכניות הלימודים

אירועים  בשלושה  ה”מתמיד”  מתנדבי  טיפלו  דצמבר  חודש  בלילות 
חריגים:

זיתים. המתנדבים  גניבת  • במטע הזיתים הסמוך לאשלים בוצעה 
גנבים.  שלושה  וכן  בזיתים  לעייפה  עמוס  רכב  תפסו  למקום  שיצאו 

הנ”ל הובלו למעצר בתחנת דימונה יחד עם רכבם.
בן  במדרשת  חוקיים(  בלתי  )שוהים  שב”חים  כנגד  מבצע  בוצע   •

גוריון. נתפסו עשרה תושבי חברון וסביבותיה. 
כבלי  את  לגנוב  ע”מ  התאורה  עמודי  הופלו  מדבר  רוח  בצומת   •
בטיחותית  סכנה  והיוו  הכביש  למרכז  נפלו  עמודים  שני  החשמל. 
לנהגים. מתנדבים שהגיעו במהרה למקום הספיקו למנוע את גניבת 

הכבלים ונשארו במקום לכוון את התנועה.

יעקב קמחי ואריק יצחקי 
מפקדי בסיס הפעלה רמת הנגב

פינת לובשי המדים

הדמיה של בית הספר החדש

אפשר היה לחוש את האווירה

בקרוב יפתח קורס מתנדבים נוסף, אנו נשמח לכל מתנדב נוסף.
 המעונינים מוזמנים להתקשר למתמיד רמת הנגב, מחלקת הביטחון, 6564128, 

 kimhiy@rng.org.il  ,arikrv@bezeqint.net או לדוא”ל

עומדים עם עמודים
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בחופש חנוכה יצאו חניכי כיתות ז’-ח’ של מתנ”ס 
מספר  יצאו  לטיול  אילת.  בהרי  לטיול  הנגב  רמת 
מרשים של כ- 60 חניכים, ואיתם מלווים בוגרים 

מהיישובים וחברי גרעין עודד של בני המושבים.
כבר  המוקדמות.  הבוקר  בשעות  לדרך  יצאנו 
בעצירת הבוקר חולקו סופגניות - פתיחה מתוקה 
לטיול נהדר. בהגעה למסלול התברכנו ביום שטוף 
במעלה  עלינו  היום  בהמשך  נעימה.  ורוח  שמש 
עמרם, המשכנו לנחל אמיר וסיימנו ביוטבתה, שם 
וערב  נרות  מהדלקת  ונהנינו  הספורט  באולם  לנו 

חברתי שאותו ארגנו חברי הגרעין.
אך  פשוט  לא  מאוד  מסלול  לנו  חיכה  השני  ביום 
ונחל  שלמה  הר  יהורם,  בהר  שעבר  ומאתגר,  יפה 
בגבורה  עמדו  החניכים  בת-שבע(.  )נחל  המפלים 
י’  לכיתות  לרוב  מוגבל  שחלקו  המסלול,  בקשיי 
אך  עייפים  שלמים,  הטיול  את  סיימנו  ומעלה. 

מרוצים ובזמן לארוחת ערב בבית.

אייל מור יוסף
מנהל מדור נוער 

גיבורי חנוכה
רשמים מטיול חנוכה של חניכי המתנ”ס להרי אילת

סרט ברביבים: “יהודי טוב”
21:30 ,5.2

קומדיה שחורה של האחים כהן. לארי הוא איש טוב. הוא בעל אוהב, אב מסור 
ופרופסור שנותן את כל כולו בעבודה. אבל בוקר אחד, הכל מתחיל להתפרק: 
אשתו עוזבת אותו, המאהב שלה משכנע אותו לעזוב את הבית ולעבור לגור 
במוטל עלוב, והקריירה שלו בסכנה. כשבן זוגה החדש של אשתו מת בתאונה, 
היא מתעקשת שעל לארי לשלם את הוצאות הלוויה. דווקא עכשיו, כשהוא 
מצוי בבעיית מזומנים, הוא מוצא עצמו משלם כסף רב כדי לקבור את האדם 
שהוא שונא, משחרר בערבות את אחיו המהמר ובמקביל מנסה להציל את 

שמו הטוב ואת הקריירה שלו.
כרטיסים דרך אתר המועצה או טלפונית במתנ”ס.

טיול להר כרכום 
6.2, מטיילי רמת נגב, פרטים על לוחות המודעות 

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

• 14.2 הרצאה: הסימפוניה התשיעית, וגנר, טולסטוי, קונדרה וקובריק.  
• 21.2 הרצאה: סונטת קרויצר – מחשבות, רעיונות ויצירות במהלך הדורות.

 

הצגה למנויים: “אנדה” של תיאטרון בית ליסין
21:00 ,17.2

בצוות  ומבריק  צעיר  פרקליט  נוחי,  אייכמן.  משפט  ערב   ,1961 ישראל 
אחות  אנדה,  צפוי:  לא  למאבק  נקלע  אייכמן,  משפט  של  התביעה 
נפסלת  במשפט,  להעיד  המעוניינת  אושוויץ,  את  ששרדה  חולים  בבית 
ואת  שלו  הקריירה  את  מסכן  נוחי  גוריוני.  הבן  הפוליטי  הממסד  ע”י 
נאמן  להישאר  הקונפליקט  בין  נקרע  שלו,  הרומנטית  היחסים  מערכת 
הוא  המרתק  במסעו  פוליטיים.  לתכתיבים  להיכנע  או  לעקרונותיו 
אמיצה  דרמה  שואה.  ניצולי  של  כבן  שלו  וזהותו  שורשיו  אל  מתוודע 

שנוגעת בפצעים הפתוחים של החברה הישראלית.
כרטיסים דרך אתר המועצה או טלפונית במתנ”ס.

הודעה לציבור מנויי התיאטרון
בעקבות דרישת התיאטראות, חלו שינויים במועד ההצגות למנויים. 

• “הלילה ה-12” של תיאטרון גשר תתקיים ב-14.4, ולא ב-6.1.
• “עלמה ורות” של תיאטרון בית ליסין תתקיים ב-1.6, ולא ב-10.2.
• “כל החיים לפניו” של תיאטרון הבימה תתקיים ב-16.6, כמתוכנן.

אנו מקווים ששינויים אלה מועברים אליכם בזמן, ותוכלו להגיע ולהמשיך 
לראות תיאטרון טוב ברמת הנגב.

תחזית תרבות: פברואר 2010

בסוף השבוע 12-13/2 יתקיימו בפעם התשיעית אירועי 
בשני  פלמ”ח.  הגר  לזכר  הנגב  ברמת  והטיולים  הניווט 
הפעלות  המשפחה,  לכל  פעילויות  שלל  ייערכו  הימים 
לילדים, כתבי חידה, דוכני מכירה והפעלה, תחנת מידע 
בחניון  יתקיימו  האירועים  תשלום.  ללא  והכל  וסיורים, 
הרועה )ביום שישי( ובניצנה )ביום שבת(, בשעות -8:30

.13:00
בשני הימים יתקיימו ריצות ניווט במקצה תחרותי ומקצה 
 .)www.nivut.org.il באתר  מראש  להירשם  )יש  עממי 
ייערך   13:00 וב-   ,8:30-11:00 בשעות  יתבצע  הזינוק 
אופני-שטח,  ניווט  ייערך  שבת  ביום  בנוסף,  סיום.  טקס 

בשעות 9:00-11:30.
לתושבי המועצה יימכרו מפות ניווט בתשלום סמלי. 

לפרטים נוספים: מחלקת הספורט 6564153/109
maya@rng.org.il 052-4438086 דנה מאיר

מנווטים ומטיילים 
“בשביל” הגר 

פלמ”ח

הסטודנטים של עמותת איילים, בשיתוף מוצלח עם המועצה, ארגנו 
הסטודנטים  בכפר  שהתקיים  השוק,  חגיגי.  איכרים  שוק  החודש 
כלל  השוק  מבקרים.   400 מ-  למעלה  משך  שבאשלים,  “עדיאל” 
דוכנים של מזון מתוצרת מקומית ועצמית, חפצי נוי, בגדים ועבודות 

יד מיוחדות.
הפוטנציאל  את  שהבינו  האזור,  ילדי  בלטו  השונים  הדוכנים  בין 
פירות  שוקולד,  כדורי  למבקרים  שהציעו  דוכנים  והקימו  הכלכלי 
אקזוטיים כמו קרמבולה וקני סוכר. האירוע לווה בהופעות של להקות 
צעירות מירושלים ותל אביב, שהביאו עמן צלילים של פולק ישראלי 
של  צילומים  ובתערוכת  ילדים  הפעלות  במתחם  קאנטרי,  ומוסיקת 

כפרי איילים. 
ויץ,  “זהו השוק השלישי שאנחנו מארגנים באשלים”, מספרת סתיו 
ולאור  שנה,  לפני  כבר  החלה  “המסורת  הסטודנטים.  כפר  מנהלת 
ההצלחה אנחנו מתכננים בהמשך השנה שני שווקים נוספים. אנחנו 
הנגב.  ברמת  והתיירות  התרבות  בקידום  עצומה  חשיבות  רואים 
במועצה,  לנו  שהעניקו  הפעולה  ושיתוף  מהגיבוי  מאוד  התרגשנו 
זה חיבוק חם ומעודד לעשייה שלנו. אני רוצה לנצל את  מבחינתנו 
מקווים  אנו  המשתתפים,  ולכל  השותפים  לכל  ולהודות  ההזדמנות 

לראותכם גם בשוק הבא”.

הבריאות זה האיכר
החודש התקיים בכפר הסטודנטים באשלים שוק האיכרים השלישי, עם אוכל איכותי מתוצרת מקומית

הילדים לומדים לעשות עסקים

חניכי המתנ"ס ברגע של מנוחה

תמיכה במוסדות 
ציבור לשנת 2010

המועצה האזורית רמת הנגב החליטה לכלול 
בתקציבה לשנת 2010 סכומים מסוימים 

שייעודם תמיכה במוסדות ציבור

משרד  מנכ”ל  של  המיוחד  החוזר  להוראות  בהתאם 
תמיכות  נוהל  שעניינו   ,2006 אוגוסט  מחודש  הפנים 
)“נוהל  המקומיות  הרשויות  ידי  על  ציבור  במוסדות 
לתמיכה.  תבחינים  על  המועצה  החליטה  תמיכה”(, 
באתר  בקשה  טופסי  ולהוריד  בתבחינים  לעיין  ניתן 
האינטרנט של המועצה: www.rng.org.il. יש למלא 
ולצרף  הבקשה,  בטופסי  הנדרשים  הפרטים  כל  את 
לבקשה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על פי 

נוהל התמיכות.
את בקשות התמיכה יש למסור לידי מזכיר המועצה עד 

לתאריך 07/04/2010.
כלשהו,  לגוף  תמיכה  להעניק  מתחייבת  המועצה  אין 
לתבחינים  התמיכות,  לנוהל  בהתאם  תפעל  והיא 

שאישרה ולשיקול דעתה.



      

 רמת הנגב מס' 145, שבט תש"ע, ינואר 2010

      

4

על  לבקרים  חדשות  שומעים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
הצרות שאנחנו מביאים לעולם. מונחים שהיו עד לאחרונה 
מנת חלקם של אקדמאים מחד והיפים לא מגולחים מאידך 
ואחריות  אקולוגית  רגל  דריסת  גלובלית,  התחממות  כמו   -
של  החינוך  ולתכניות  שלנו  לתודעה  חדרו  כבר   - סביבתית 
ילדינו. אבל מה אנחנו באמת יודעים על פסולת? ומה אנחנו 

יכולים לעשות בשביל לצמצם אותה?
את  לעשות  צריך  שפע,  של  בעולם  לחיות  הרצון  כל  “עם 
הבאים”,  הדורות  של  העתיד  את  הורסת  שלא  בצורה  זה 
אומרת טללית אור, רכזת ההסברה של היחידה הסביבתית. 
“אנחנו מייצרים המון זבל. מה אנחנו עושים איתו? חופרים 
רק  ותרופות,  אוכל  עם  שקורה  וכמו  פנימה.  וזורקים  בור 
של  ההרסניות  ההשפעות  את  מבינים  עשורים  כמה  אחרי 
זה. כשמסתכלים על כמות הזבל שהעולם מייצר, ועל כמות 
המקום שיש בעולם מבחינה פיזית - אנחנו מבינים שהמקום 
פשוט הולך להיגמר. תחשוב על סרטים כמו Wall-E, שבהם 

רואים מסביב לעולם טבעות על טבעות של זבל”.
מתברר שלצד ההמצאות הגדולות של האנושות - כמו הגלגל, 
הדפוס והאינטרנט - המצאנו גם את הזבל. אופס. “במערכות 
אקולוגיות טבעיות המושג פסולת פשוט לא קיים. כל פלט 
של גורם במערכת הופך לקלט של משהו אחר. לא קורה שיש 
משהו שאף אחד לא עושה איתו כלום. בוא ניקח למשל את 
צמח השעועית. בעל חיים אוכל אותו, עושה קקי, ובתוך הקקי 
יש דשן שמאפשר לשעועית או לצמח אחר לנבוט. יותר מזה, 
הרבה פעמים יש בקקי זרעים שצריכים לעבור מערכת עיכול 
ורק אנחנו, בני האדם, הוצאנו את  זה מעגל.  בשביל לנבוט. 
עצמנו מהמערכת הטבעית הזו, והמצאנו את המושג ‘פסולת’ 

- דבר מיותר, שאין לו שימוש”.
מביך. מה עושים?

את  נחזיר  שבו  מהלך  להוביל  מנסות  בעולם  רבות  “מדינות 
החומרים  כל  שבה  כזו  ‘טבעית’,  להתנהלות  בחזרה  עצמנו 
למשל,  אחר.  למשהו  כך  אחר  הופכים  משתמשים  שאנחנו 
את הזבל האורגני אפשר להפוך לדשן באמצעות הקומפוסט. 
שאפשר  כך  טובה,  יותר  בצורה  לייצר  אפשר  הפלסטיק  את 
שולח  כשאתה  היום,  איכות.  שיאבד  בלי  אותו  למחזר  יהיה 
בקבוק למחזור, הוא עושה עוד גלגול - הופך לסלסלת פירות 
או חולצת פליס. הגלגול הבא זה כבר לפח, אי אפשר למחזר 
אותו. זה לא מעגל, זה קו שפשוט האריכו אותו. אנחנו שואפים 
להגיע למצב שבו בכל חומר יהיה אפשר להשתמש באותה 
כך  פלסטיק  מוצרי  מייצרים  למשל,  פלסטיק’,  ב’כתר  דרגה. 
שאפשר לקחת קילו כסא ישן, להכניס אותו למכונה, ולהוציא 
כסא באותו משקל ובאותה איכות. כלומר אפשר למחזר אותו 
בלי להוריד באיכותו. יש מפעלים בעולם שכל תוצרי הלוואי 

חיובית.  בצורה  מתפרקים  או  חוזר  לשימוש  הולכים  שלהם 
המים, במקום ללכת לביוב, הולכים לגינון או לגג, פסולת של 
סיבים טבעיים הופכת ללבד, שהופך להיות חיפוי בחקלאות, 

ואז הופך לקומפוסט שנהיה דשן לאוכל שלנו”. 

כל אחד הוא קצת אפס

לחלוטין  לצמצם  באמת  אפשר  האם  אבל  ויפה,  טוב  נשמע 
הרעיון  “את  ולא.  כן  טללית,  לפי  שלנו?  הפסולת  כמות  את 
קטנים  במשקים  רק  לראות  אפשר  ממשי  פסולת  אפס  של 
יכולים.  שאנחנו  במה  מתחילים  אנחנו  בפועל,  קיימא.  בני 
אם אנחנו יכולים להאריך את החיים של חומר בקצת, אנחנו 
כבר עושים איזה הבדל. אנחנו גם רוצים למחזר כמה שיותר, 
החומר,  ברמת  מירידה  חוץ   - במחזור  בעיות  שיש  למרות 
כמו עם הבקבוקים, זה גם צורך הרבה אנרגיה. לכן מבחינתנו 
היבטים.  עוד  יש  אבל  מהעניין,  חלק  הוא  למחזור  העידוד 
אנחנו רוצים לעודד אנשים להסתכל קצת אחרת על הנושא, 

לחשוב על צמצום ועל שימוש חוזר”.
אם צוללים עמוק לתוך נושא הפסולת, מבינים שמחזור הוא 
שואפים  באמת  ואם  מסגרת(,  )ראו  הקרחון  קצה  למעשה 

להגיע לאפס פסולת צריך לכוון גבוה יותר. אבל זה לא קל.
יותר קשה לראות  “בקבוקיה ברחוב קל לראות, אבל הרבה 
כיום אנחנו מתמקדים בלהסביר את  אז  צמצום של צריכה. 
נעמיק מעבר למחזור. התחלנו  יוטמע,  הרעיון. אחרי שהוא 
במטרה  במועצה,  המחזור  נושא  לשיווק  תכנית  בפיתוח 
מתחילים  אנחנו  בנושא.  המועצה  של  עזר  חוק  להעביר 
ביישובים  הנושא  את  שיקדמו  מתנדבים  של  מערך  לתפעל 
של  באתר  סביבתי  חודשי  ניוזלטר  יצא  בקרוב  השונים. 
ובקרוב  נייר.  על  אותו  נדפיס  לא  כמובן  אנחנו   - המועצה 
לגני  ייכנס  ירוק,  בחינוך  שעוסק  ארגון  הירוקה’,  ‘הרשת 

הילדים במועצה ובשיתוף עם הגננות יעסוק בחינוך ירוק”. 
איך התושבים מגיבים לזה?

“יש כאלה שלא משתפים פעולה כי הם מיואשים. אבל חשוב 
שבו  הזה,  במקרה  אופטימיות.  ליצור  אלא  לייאש,  לא  לנו 

אפס פסולת - רעיון אוטופי או יעד בר השגה? ברמת הנגב זו שאיפה שכבר 
מתחילים ליישם. נו, אז אתם מצטרפים למהפכה? • מעוז דגני

יצאת אפס

Refuse - לסרב לקנות מה שלא צריך.
Reduce - לצמצם את כמות הצריכה.
Reuse - להשתמש מחדש במוצרים. 

Repair - לתקן מה שמקולקל.
Recycle - למחזר.

למעשה, המחזור הוא השלב האחרון ברשימה הזו, 
והוא טוב רק במקרים שאי אפשר לצמצם פסולת 

בדרכים אחרות. 

חמשת ה-Rים
התיאוריות הסביבתיות מדברות על חמישה פתרונות 
לצמצום פסולת. אלה הפתרונות, בסדר עדיפות יורד:
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אותה,  לפתור  יכולים  גם  אנחנו  הבעיה,  את  יוצרים  אנחנו 
הפתרון  כך  פתרון,  למצוא  כדי  יתאגדו  מוחות  שיותר  וככל 
יימצא יותר מהר. אפשר לומר שזה עיקר העבודה שלי - לתת 
לאנשים את כל המידע שיאפשר להם להישאר אופטימיים. 

אני למעשה רכזת אופטימיות סביבתית”. 

הצמצום בהישג יד

“אנחנו  למשימה.  להתגייס  התחילה  כבר  האזורית  המועצה 
להטמנה”,  פסולת  אין  שבו  למצב  להגיע  שואפים  בהחלט 
אומרת ד”ר רעיה וולקן, רכזת ועדת איכות סביבה במועצה. 
עם  מעשי,  כיעד  הזה  היעד  את  שקיבלו  בעולם  ערים  יש 
תאריך. אנחנו רואים את זה כמגמה מובילה. כל תושב מועצה 
יכול למחזר 70 אחוז מהפסולת, אם יש לו קומפוסטר ביתי 
בקבוקים,  הקרטונים,  הנייר,  מחזור  במתקני  משתמש  והוא 

פסולת רעילה וכו’”.
- יש הרבה שלא רוצים אפילו לחשוב על קומפוסט.

מסובסד,  במחיר  לרכישה  קומפוסטרים  מציעים  “אנחנו 
או  שכונתיים  קומפוסטרים  לעשות  גם  חשבנו  הנחיות.  עם 
אנחנו  כרגע  המועצה.  ברמת  אתר  לעשות  ואפילו  ישוביים, 
ואז  החקלאית,  הפסולת  של  קומפוסט  לעשות  על  חושבים 

לחבר את התושבים”.
גוריון,  בן  במדרשת  בשטח.  כבר  לראות  אפשר  השינוי  את 
פסולת  “צמצום  הכוח.  בכל  בנושא  להיכנס  החליטו  למשל, 
גדולה  מאוד  השפעה  לו  ויש  לעשות,  קל  שמאוד  דבר  זה 
על הסביבה”, אומרת דבי פולבר, אחת מיושבות הראש של 

הפורום הסביבתי במדרשה, וחברה בוועדה לאיכות הסביבה 
במועצה. “אנחנו בבית שני אנשים, ואנחנו שמים בפח שתי 
שקיות קטנות בשבוע. כל היתר הולך לקומפוסט או למחזור. 
יש אנשים שהפח שלהם מלא כל שבוע, אני יכולה להוציא את 
הפח פעם בחודש. בחדר הכביסה שלי יש קופסה נפרדת לכל 
סוג פסולת, ופעם בכמה שבועות אני עושה סיבוב במתקני 
המחזור במדרשה. לגבי הקומפוסט, פעם בשבוע אני שופכת 
מים, פעם בחודש הופכת את האדמה. זה לא דורש השקעה 

גדולה יותר, רק שינוי במודעות”. 
כן, בכמה פעולות פשוטות אפשר לצמצם את כמות הפסולת 
ביותר משני שליש )ראו מסגרת(. במדרשה יש מתקני מחזור 
)לא  וזכוכית  קרטונים  בקבוקים,  נייר,   - חומר  לכל  כמעט 
יש  כי  חשוב  )“זה  אלקטרוניקה  מוצרי  מתכות,  בפיקדון(, 
שמן  האדמה”(,  את  מרעיל  זה  וכפסולת  יקרות,  מתכות  שם 
לתהליך  להפריע  במקום  תעשייתי  לבישול  )שהופך  בישול 
הביוב( וחומרים רעילים כמו נורות פלורוסנט, בטריות, צבע 

ישן ועוד. רבים במדרשה גם התקינו מתקן קומפוסט, אותו 
ניתן לקנות בסבסוד המועצה. “אפשר גם לנסות להשתמש 
בפחות דברים ולקנות פחות דברים חדשים. אנחנו מקיימים 
שקונים  אנשים  של  התארגנות  יש  בשקל’,  ‘שוק  פעם  מדי 
 - האריזות  כל  את  וגם  כסף  גם  חוסכים  וכך  במרוכז,  אוכל 

הניילונים, הקרטונים והפלסטיק”. 
או  צורכים  קונים,  שאתם  הבאה  בפעם  זה  על  תחשבו  אז 

זורקים. נו, אל תהיו זבלים...

“היום, כשאתה שולח בקבוק למחזור, הוא 
עושה עוד גלגול - הופך לסלסלת פירות 

או חולצת פליס. הגלגול הבא זה כבר לפח, 
אי אפשר למחזר אותו. זה לא מעגל, זה קו 

שפשוט האריכו אותו”

“יש אנשים שהפח שלהם מלא כל שבוע, 
אני יכולה להוציא את הפח פעם בחודש. 

זה לא דורש השקעה גדולה יותר, רק 
שינוי במודעות”

עוצמת הרעש 
של השקט

במעלה ההר
בלב מדבר

לקול זמזום יצורים מעופפים
בבוהק אור השמש

בכחול נצחי שמימי
על צרור אבנים חדות

דוקרות
בין נשימה לנשימה
ממוקם אני בתמונה

הרוח מנשבת באוזני
לוחשת לי סודות

על מרחבים פתוחים
לתוך הוואדי

מתנקזות המחשבות
עולות במעלה ההר

נעלמות בנצח המדבר
הזמן רודף

בפיתולי השביל
מבקש לכפות אותי בכבלים

ואני בנשימות עמוקות
אשלח אותו לאלף אלפים

של גרגירי מדבר
אנפץ אותו בחוד ההר

במבט למעלות
אצעק תפילה

לתוך עוצמת הרעש
של השקט

ואני נעלם בתמונה

נוף מדבר
אלעד ארנון

 לפי סקר של המשרד להגנת הסביבה, 
הפסולת בארץ מתחלקת כך:

1. פסולת רטובה )שאריות אוכל( - 40%
2. פסולת יבשה )בעיקר אריזות בלי אפשרות 

מחזור או שימוש חוזר( - 32%
3. בקבוקים )מעל 1.5 ליטר ובקבוקי חוק הפיקדון( 

- כ-4%
4. נייר - 17%

5.  קרטון - 7%
6. פסולת ביתית רעילה )נורות פלורוסנט, סוללות, 

מיכלי תרסיס, שאריות חומרים דליקים ורעילים( 
- זניח

7.  גזם גינות )ציבורי ופרטי( - זניח
למעשה, מי שמשתמש בקומפוסטר ובמתקני 

המחזור ביישוב, יכול לצמצם את הפסולת ל-32% 
בלבד.

אז כמה פסולת 
אפשר לחסוך?
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השטפונות מהשבוע שעבר תפסו אותנו עם המכנסיים למטה. אבל 
למרות הכל, עם קצת עזרה, הצלחנו להחזיר את החיים למסלולם

על רטוב

היה כלא היה. גשר ניצנה לאחר הקריסה

מפלסים דרך לישובי הפתחה -נחל לבןכביש הכניסה לכמהין )נחל רות עולה על גדותיו(

שיירת אספקה לפתחת ניצנה מתארגנת בכרם שלום. כל הכבוד לצהל! אספקת מזון לישובי פתחת ניצנה

יד
לו

ה 
דו

א
י ו

לו
ל 

או
ש

ם: 
מי

לו
צי
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חיים עם עצירות. למעשה, חלק מהסובלים  רבים מאיתנו 
משלימים עם העובדה שהעצירות היא חלק מחייהם. מעבר 
להרגשה הלא נעימה שנובעת מהמצב, עצירות עלולה לזרז 
אנו  תמיד  ולא  מסוימות,  נלוות  תופעות  של  הופעתן  את 
מודעים לכך: כאב ראש, מראה עור עייף ומבוגר, פצעונים, 
עייפות  טחורים,  בסרטן,  לחלות  סיכון  הגברת  אלרגיות, 
והיחלשות מערכת החיסון הן רק חלק מהתופעות הנגרמות 

בשל עצירות מתמשכת.
יש לכך שתי סיבות עיקריות. ראשית, כשאין פינוי פסולת 
הדם  זרם  אל  חזרה  מחלחלים  רעלנים  מהמעיים,  סדיר 
שנית,  נוספות.  גוף  מערכות  של  לפעולתן  ומפריעים 
תקינה,  לא  בגוף  המזון  אבות  ספיגת  תקין,  לא  כשהעיכול 
וכך נוצרים מצבים של חוסר בויטמינים ומינרלים, למרות 

שאין חוסר במזון.
מה הם התסמינים של עצירות?
- אין ריקון מעיים תקין כל יום.

- ההתרוקנות מלווה במאמץ ואורכת מעל למספר דקות.
על  להקל  ניתן  שתאמצו,  עצות  מספר  בעזרת  לשמחתנו, 

מצבי עצירות ואף למנוע אותם:
• אכילה מוגברת של ירקות ופירות. בירקות ובפירות יש 
המעיים  ולגירוי  המעיים  תכולת  לריכוך  הגורמים  סיבים 

לטיפול  ביותר  המומלצים  והפירות  הירקות  לפעולה. 
ארטישוק,  מלפפונים,  נבטים,  כרוב,  סלק,  הם  בעצירות 
יבשות  תאנים  שועל(,  )שיבולת  קוואקר  אגסים,  תפוחים, 
ושזיפים יבשים. מומלץ להתחיל את היום באכילת פירות 

ולשלב ירק בכל ארוחה.
נגרמת  רבות, עצירות  שתייה מרובה של מים. פעמים   •
בשל שתייה לא מספקת של נוזלים. שתו לפחות 12 כוסות 

מים או תה צמחים ביום.
• תה צמחים. שתייה של תה צמחים חם כפעולה ראשונה 
בבוקר, ובהמשך היום לפני ארוחות, יעילה ביותר. סוגי תה 

מתאימים - קמומיל, מנטה, שומר,קינמון וג’ינג’ר.
יתמוך  בתפריט  תבלינים  של  קבוע  שילוב  תבלינים.   •
בפעולת מערכת העיכול. כמון, שמן זית ולימון, זרעי שומר, 

שום, הל, מוסקט, קינמון, אורגנו וזעתר מומלצים ביותר.
• הפחתה באכילת בשר. מזון ממקור בשרי מתעכל בצורה 
איטית ומאט את העיכול. הפחתה באכילתו תביא לתוצאות 

מיידיות.
בקפה,  שנמצא  קפאין,  וקולה.  קפאין  צריכת  הפחתת   •

שוקולד, קקאו וקולה, מחמיר עצירות.
• תוספת סיבים בכמוסות. אפשר לקנות בבתי המרקחת 
קולטים  הסיבים  ארוחה.  לפני  לבליעה  סיבים  כמוסות 

נוזלים ומתנפחים במעיים, ובכך מזרזים את פעולתם.
• יוגורט או תוספת אצידופילוס. בביו-יוגורט יש חיידקים 
את  לפרק  ועוזרים  לבריאותנו  הטובים  אצידופילוס,  בשם 

המזון. חיידקים אלה ניתן גם לקנות בצורת כמוסות.
נגרמת  עצירות  רבות,  פעמים  הבטן.  שרירי  הפעלת   •
אופניים,  על  נסיעה  ממושכת.  ומישיבה  תנועה  מחוסר 
הליכה יומית או כפיפות בטן מסייעים על התמודדות הגוף.

• שינוי זווית הישיבה בשירותים. הגבהת הרגליים יוצרת 
את  לשנות  כדי  המעיים.  להתרוקנות  יותר  טבעית  תנוחה 
על  הרגליים  את  בשירותים  להניח  מספיק  הישיבה,  זווית 

שרפרף בגובה של כ-25 ס”מ.
הרגליים  כפות  של  רפלקסולוגי  עיסוי  רפלקסולוגיה.   •
מפעיל את מערכת העיכול ותומך גם בשאר מערכות הגוף. 
כמו כן, רפלקסולוגיה מפחיתה מתח נפשי, שגורם אף הוא 

לעצירות.

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

ברגע הראשון קשה לראות הבדל בין קיבוץ רתמים הישן, לבין 
כפר רתמים שזה עתה עלה לקרקע. השלט הצנוע בכניסה 
החיצוני  השינוי  הוא  רתמים”,  כפר  הבאים  “ברוכים  לישוב, 
יביל  מבנה  נראה  הסיור  בהמשך  בו.  מבחין  שאני  העיקרי 
הועברו  שחלקם  קרוונים”,  “שכונת  וגם  ילדים  גן  שמשמש 
בישוב   - באוכלוסיה  הוא  העיקרי  השינוי  אבל  מטללים. 
חיים כיום 28 משפחות צעירות )התושב המבוגר בישוב רק 
בן 32!(, ולהן 60 ילדים, שהגדולה בהם בת 5. רוב התושבים 
בוגרי “בני עקיבא” מכל הארץ, ביניהם גם יוצאי התנחלויות 

השומרון וכמה בני קיבוצים.
נתנאל  המזכירות,  יו”ר  גם  נמצא  לשעבר  הקיבוצניקים  בין 
כהן )29(, שמלווה אותי בסיור. אנחנו מתחילים בבית הכנסת 
במקום  רתמים.  קיבוץ  של  לשעבר  האוכל  לחדר  שהועתק 
דק  וילון  מאחורי  תפילה.  דוכני  הוצבו  אכילה  שולחנות 
)רק  שחרית  לתפילת  נפגשים  כאן  הנשים.  עזרת  ממוקמת 
הגברים, נשים פטורות מתפילה( מדי בוקר בשש, ולתפילת 
מעריב לאחר ארוחת ערב. תפילת מנחה אינה מתקיימת בבית 
הכנסת כי רוב הגברים טרם חזרו מעבודתם. עיקר הפעילות 
של בית הכנסת היא בסופי שבוע ובחגים, והפעם עם נשים. 
כאן גם מתקיים שיעור שבועי. הרב של רתמים, תפקיד מרכזי 
מועמדים,  מספר  נבדקו  כי  אם  נבחר,  טרם  דתי,  ישוב  בכל 
והרב ייבחר בהצבעה דמוקרטית. בינתיים מתנהלת התפילה 
או  )אשכנזי  התפילה  ונוסח  החברים,  מבין  תפילה  בעל  ע”י 

מזרחי( הוא על פי בחירתו.
נאותה  מסגרת  הוא  קטן  כה  תושבים  שמספר  לך  נראה 

לישוב?
כלכלית  חברתית,  הצדקה  שום  שאין  לנו  “ברור  נתנאל: 
ולאומית ליישוב שמונה פחות ממאות משפחות, ולכך אנחנו 
שואפים. אנחנו בשלבי סיום של הכשרת 8 קרוונים והתכנית 
שלנו היא לקלוט 20 משפחות נוספות במהלך השנה הקרובה. 
לחדרה”  גדרה  “בין  של  מהתחום  אנשים  והעברת  הקליטה 
יוזמות  מקיימים  אנחנו  כך  לשם  שלנו.  חשובה  מטרה  היא 

שונות )חוגי בית, פרסומים( וגם נעזרים בתנועת אור”. 
חברים  שני  עם   ,1999 בשנת  התחיל  הכפר  הקמת  סיפור 
הצטרפו  בהמשך  בעצמונה.  הקדם-צבאית  במכינה  שלמדו 

בנות זוגם וביחד החליטו שהם רוצים להקים ישוב חדש בארץ. 
הם פתחו מפות וחיפשו מקום להתיישב. איכשהו המפות של 
יו”ש לא היו שם, וכך הגיעו לתנועת “אור משימות לאומיות”, 
במהלך  ובהתיישבות.  הנגב  רמת  עם  בחיבור  להם  שסייעה 
 - להתיישבות  מקומות  מספר  הקבוצה  חברי  שקלו  השנים 
באר מילכה, חלוצית 3, שכונת הרחבה בטללים ומרחב-עם, 
שגם תושביו דתיים. אבל החברים דבקו ברעיון הראשוני של 

הקמת ישוב חדש, ולבסוף הוחלט על רתמים.
הישוב החדש קם על שלושה עקרונות מנחים: יישוב הנגב, 
בסדר  )“זה  דתית  מבחינה  והטרוגניות  לחברה,  תרומה 
לובשות  או  ראש  כיסוי  עם  הולכות  אינן  מהנשים  שחלק 
שם  בטללים,  היה  הגרעין  של  הראשוני  הגיבוש  מכנסים”(. 
חיו 15 המשפחות הראשונות את שלוש השנים האחרונות. 
“לא באנו כגוף מאורגן עם רקע חברתי משותף. מעבר לחיי 
היום-יום היה חשוב לנו לתרום לחברה וכך קיבלנו החלטה 
לא להתייחד בבית כנסת משלנו אלא התפללנו עם העולים 
האתיופים ממרכז הקליטה. ניסינו לעזור להם בלימוד עברית 

ובהיטמעות בישראל”.
איך פועלת מערכת החינוך ביישוב?

“יש לנו שלושה גנים לגילאי שנתיים עד שש ועוד תינוקיה, 
בשנת  ליישוב.  מחוץ  ועובדות  שלנו  חברות  עובדות  בהם 
בירוחם.  וילמדו  הספר  לבית  יעלו  מהילדים  חלק  תשע”א 
בעתיד אולי תיפתח בביה”ס משאבים כיתה דתית, שתשתלב 

בהוויה הכללית של בית הספר”.
ולמרות  לישוב.  מחוץ  עובדים  ברתמים  החברים  כל  כמעט 
שלא מדובר בקיבוץ, החברים מקפידים על קווים קהילתיים. 
לחברי  ריבית  ללא  הלוואות  קרן  הקימו  הם  למשל,  כך 
הישוב. ההחלטות מתקבלות בהצבעה דמוקרטית, מבחירת 
וסמכויות  הקהילה  תקציב  דרך  הזכרנו,  שכבר  היישוב  רב 
הוועדות, ועד הסוגיה החשובה של הכלבים - האם לחייב את 

הבעלים בקשירתם או לאפשר שוטטות חופשית?
ימים לאחר העלייה  זו תמונת המצב בכפר רתמים, 100  אז 
לקרקע. בשנים הקרובות נלמד להכיר טוב יותר את שכנינו 

החדשים, וביחד נפתח את הנגב.
עדין קוה

10 שיטות לטפל בעצירות

 כפר רתמים
ברוכים הבאים

לפני כ- 100 ימים נרשם שינוי על מפת הארץ: כפר רתמים החליף את קיבוץ רתמים. גם הנוף 
האנושי השתנה, ובמקום תושבים ומרכז קליטה, המקום שוקק משפחות צעירות וילדים

בית הספר לבריאות /  חני טופר
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זהו  לדרך!  יצא  באשלים  הסולארי  הפרויקט 
הסולארי  בתחום  ביותר  הגדול  הלאומי  הפרויקט 
מה  האזור?  על  ישפיע  הוא  כיצד  ישראל.  במדינת 

ההשפעות הכלכליות-סביבתיות של הפרויקט?
תושבים  במפגש  נענה  ואחרות  אלה  שאלות  על 
פתוח שיתקיים ביום שישי, 12.02, במרכז הפיס של 

המועצה האזורית.
09:30 - התכנסות

10:00 - הפרויקט בראי המועצה - שמואל ריפמן, 
ראש המועצה

עוזי   - המכרזים  על  כללי  והסבר  הפרויקט  הצגת 
לוין, מנהל אגף הפרויקטים, ענבל.

הצגת מיקום התחנות והתשתיות - תומר גוטהלף, 
יועץ סטטוטורי לוועדת המכרזים.

הצגה מקצועית של הפרויקט )סוגי התחנות, שיטת 
הפעולה, כמות אנרגיה וכו’( -  אדן טכנולוגיות.

חברת  כהן,  שרון   - סביבתיים  היבטים 
גיאופרוספקט.

11:30 - שאלות תושבים ותשובות.
12:30 - סיכום - שמואל ריפמן, ראש המועצה. 

 www.rng.org.il :לפרטים נוספים
08-6564108
eran@rng.org.il  

יום פתוח בנושא 
הפרויקט הסולארי 

באשלים



            

מטרות הקרן: 
1. הקרן מיועדת לתמוך במשפחות תושבות 
מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים  עם  המועצה, 
של  רגיל  תפקוד  מאפשר  אינו  שמצבם 

המשפחה. 
של  מצבו  על  להקל  הן  מיועדת  הקרן   .2
הילד, והן להקל על תפקודה של המשפחה 

המגויסת לטיפול בילד.
כספים  בהענקת  תסייע  הקרן  כך,  לשם   .3
וכן  יקר,  רפואי  ציוד  לרכישת  המיועדים 
במידת  השוטף,  בקיום  בתמיכה  לעזרה 

הצורך.
4. הקרן שמה לה למטרה לגייס סכומי כסף 
נוספים מתושבי המועצה ומקורות חיצוניים 
על מנת להגדיל את מידת הסיוע שניתן יהיה 

להגיש בעתיד לתושבים נזקקים.

קריטריונים לקבלת כספים מהקרן: 
תושבות  למשפחות  סיוע  תגיש  הקרן   .1

המועצה, עם ילדים צעירים עד גיל 18.
המועצה,  תושבי  לילדים,  יינתן  הסיוע   .2
המצויים בסכנת חיים או במצבים בהם דרוש 
טיפול רפואי יקר העשוי לסייע באיכות חייו 

של החולה.
3. הקרן תתמוך במשפחות הזקוקות לסיוע 

כספי.
דעתה  לשיקול  נתון  הקרן  מטעם  סיוע   .4
הקרן,  של  הציבורית  הוועדה  של  הבלעדי 
על-פי מטרות הקרן והקריטריונים האמורים 

לעיל. 
טפסי בקשה ניתן למצוא באתר האינטרנט 
.www.rng.org.il :של המועצה

לפרטים נוספים: ענת לב-רן, מזכירת הקרן, 
.6564145

הקרן להצלת חיים ע”ש של אוריאל יערי

איך נגדל ילד בריא בנפשו, בעל דימוי עצמי 
חיים  לקיים  בבגרותו  מסוגל  שיהא  גבוה 
 - החיים  מעגלי  בשלושת  וטובים  בריאים 
עבודה,משפחה וזוגיות, חברה. בין הנושאים: 
של  מפריעות  התנהגויות  וחוקים,  גבולות 

ילדים, התפקיד ההורי ועוד.
כדי  דיו  חכם  או  דיו  דגול  אינו  אדם  “שום 
הדרך  בידו.  גורלו  ימסור  מאיתנו  שמישהו 
היא  להנהיגנו  יכול  אדם  שבה  היחידה 
להנהיג  בכושרנו  האמונה  את  בנו  להחדיר 

את עצמנו”. )הנרי מילר(
אתם מתמודדים  אם   - להורות  אישי  אימון 
ילדיכם, אימון  ובחינוך  בגידול  קשיים  עם 
וביטחון  הבנה  לכם  יקנה  להורות  פרטני 

לאהוביכם  לתת  לכם  ויאפשר  במעשיכם,  
טובים  בוגרים  לחיים  וכלים  חום  אהבה, 

ומספקים.
שלכם  הקשיים  את  נבדוק  האישי  באימון 

בהורות ותינתן הדרכה לעבודה בבית.

עדינה מוסקוביץ’
מנחת קבוצות הורים ומבוגרים
מאמנת משפחתית להורות וזוגיות 
מאמנת אישית להעצמה, שינוי והגשמת 
יעדים
בוגרת מכון אדלר והמרכז הישראלי לאימון 
וגישור “גומא”
havera111@walla.com 052-3847250

האתגר שבהורות - יש אפשרות לשינוי
סדנת למידה חווייתית לקבוצת הורים

הקניית ידע וכלים למסחר בשוק ההון: חוזים עתידיים, אופציות, 
לדעת  הרוצה  אדם  לכל  מיועד  הקורס  ועוד.  השקעה  מכשירי 

כיצד להשקיע בשוק ההון. אין צורך בידע מוקדם בכלכלה.
מנחה: יניב ברנדס
משך: 12 מפגשים, מדי יום ה’, 18:00-20:00, תאריך פתיחה: 
28.1.10
מקום: מתנ”ס, מחיר הקורס: 600 ₪
הרשמה במתנ”ס 6564165

קורס שוק ההון

מרפאת שיניים מקצועית מאוד הממוקמת 
ומבצעת  הנגב(  קניון  )ליד  מרכזי  במקום 

את כל סוגי הטיפולים, כולל השתלות.
וברופאים  בצוות  מאופיינת  המרפאה 
דרום אמריקאיים עם הסבלנות והחמימות 

השייכים רק להם.
כל המביא מודעה זו יזכה בהנחות מיוחדות 

ותנאי תשלום נוחים.
לנוחות  בהתאם  הטיפול  בשעות  גמישות 

הלקוח.

טלפון במרפאה :08-6285213 
נייד: 054-4910304 
מזלתרים דב

מועצה אזורית רמת הנגב מתכננת לפתוח מחזור שלישי של תוכנית 
הכשרה לנשים להקמת עסק קטן. 

התוכנית מיועדת לבעלות רעיון עסקי או מוטיבציה להקמת עסק.
משך התכנית: 12 מפגשים )4 שעות אקדמיות(, אחת לשבוע.

תוכנית  הכנת  ותמחור,  המוצר  אפיון  ואישי,  עסקי  חזון  הנושאים: 
שיווק, ניהול כספים, שיווק ופרסום באינטרנט, ניהול זמן ועוד.

המעוניינות יופנו במהלך התוכנית לקבלת אשראי מקרנות, ייעוץ 
עסקי וליווי אישי לפיתוח העסק.

מרכזת ומנחת התוכנית: עינת דורון.
לפרטים נוספים: 

עינת דורון 050-4003807
ענת לב-רן, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה 6564145

מרפאת שיניים קרידו

נשים מתקדמות בעסקים
תוכנית הכשרה להקמת עסק קטן




