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פרויקט  לחנוך  כדי  גוריון  בן  יום  מאשר  יותר  טוב  מועד  לבחור  יכלו  לא 
ביטוי למימוש החזון  הוא  מינקוף  “שנטי במדבר” ע”ש  גדול.  כה  חזון  עם 
והאמונה של מריומה, אישה מיוחדת במינה, שהצליחה לסחוף אנשים כה 
רבים, מתחומים וממקומות שונים, למשימה הלאומית של הענקת בית חם 

ומקלט לבני נוער, רגע לפני שהם הולכים לאיבוד.
שלא  משתתפים,   400 כ-  נכחו  המדינה,  נשיא  במעמד  שהתנהל  בטקס, 
נותרו אדישים למראה בני הנוער ובוגרי “בית השנטי”, אשר הציגו בגאווה 
עין  נותרה  ידיהם. כמעט לא  ותרמו במו  את הבית החם שלהקמתו סייעו 
יבשה כשתהל, בוגרת “בית השנטי”, עלתה לשיר את שירה “הנודדת”, שירם 
של בני הנוער, הנודדים ומחפשים מקום מבטחים קבוע, אותו וודאי ימצאו 

ב”שנטי במדבר”. 
 20,000 בכ-  היום  עד  טיפלה  אביב,  בתל  שמרכזה  השנטי”,  “בית  עמותת 
בני נוער. חזון העמותה היה להקים בית חם שישמש נוער בסיכון מהנגב. 
ישהו  בה  התקופה  במהלך   .14-21 בגילאים  וצעירים  לנוער  מיועד  הבית 
להשתלבות  כלים  ויקבלו  לצבא  יתגייסו  יעבדו,  ילמדו,  הם  בבית  הילדים 

בית  מיטות(,  למאה  )הערוך  החם  הבית  מבנה  את  יכלול  המתחם  בחיים. 
סוסים  חוות  בסמים,  ושימוש  אלימות  למניעת  סדנאות  להעברת  הארחה 
וכרמים  זיתים  )מטעי  הנוער  בני  של  לתעסוקה  חקלאות  שטחי  טיפולית, 

ליין(, אמפיתיאטרון ואוהל ידידות למנוחה ולהתרעננות.
קרן  לאתגר:  שנענו  הרבים  לשותפים  הודות  התממש  העמותה  של  חזונה 
ומשפחת  לאוון  משפחת  מינקוף,  משפחת  אלאלוף,  אלי  והמנכ”ל  רש”י 
גוסטב, נשיא המדינה, שמעון פרס, שעוד בהיותו השר לפיתוח הנגב והגליל 
סייע רבות להקמת הפרויקט, השר יצחק הרצוג ומשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים, רוברט אילטוב ומפלגת ישראל ביתנו, משרד התחבורה, המוסד 
לביטוח לאומי, מנהל מקרקעי ישראל, משפחת שטראוס, משפחת אריסון, 
וכמובן,  שחר  יעקב  פישר,  יונתן  מתנאל,  קרן  הידידות,  קרן  נקש,  משפחת 
תושבי המועצה, מליאת המועצה, עובדיה ובראשם עוזי חבשוש שניהל את 

הפרויקט בהבנה, הקשבה ונחישות.

נירית פורטוגז
מחלקת הפיתוח

התקשוב  יחידות  להעברת  המהלכים  את  להקפיא  החליט  האוצר  משרד 
של צה”ל לאזור אוניברסיטת בן גוריון בנגב ולהעברתן של יחידות חמ”ן ו- 
ויו”ר  8200. כך נמסר לשמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת הנגב 
גורמים  עם  לאחרונה  שהתקיימה  בישיבה  הנגב,  לפיתוח  הרשות  מינהלת 

במערכת הביטחון.
השלכות  יהיו  המהלך  את  להקפיא  “להחלטה  כי  ריפמן  הזהיר  בתגובה, 
הרסניות כלפי כל פרויקט העתקת מחנות צה”ל. ההחלטה תגרום לאפקט 
וניצני  הכלכלית  ההתעוררות  ולעצירת  הנגב  לפיתוח  שיגרם  בנזק  דומינו 
השינוי המתחוללים בנגב לאחרונה, והיא מהווה פגיעה באמינות הבטחות 
לפעול  שהתכוונו  תורמים  ואף  משקיעים  הנגב,  אזרחי  כלפי  הממשלה 

יקבל  הממשלה  של  אחד  צד  כי  הדעת  על  מתקבל  לא  בנגב.  ולהשקיע 
פרויקטים  הקפאת  על  החלטה  יקבל  אחר  וצד  עדיפויות  מתן  על  החלטה 

מחוללי פיתוח”. 
בעקבות הישיבה הוציא ריפמן מכתב לראש הממשלה ושר הביטחון, בו הוא 
דחוף  דיון  לקיים  דורש  ריפמן  ההחלטה.  נתקבלה  ומתי  היכן  לדעת  תובע 
אצל ראש הממשלה עם נציגי המשרדים השונים על מנת לחדש את תנופת 

המהלך להעתקת המחנות.

אדווה לויד
דוברת המועצה

זבוב הבית הוא מהנפוצים ביותר בין החרקים. תפוצתו מגיעה עד לקטבים, 
ופרט למספר אזורים קרים או חמים באופן מיוחד, הוא מלווה את האדם בכל 

מקום על פני האדמה.
יום   4-20 בגיל  ביציה  את  מטילה  הנקבה  חודשיים.  עד  כחודש  חי  הזבוב 
מבקיעתה מהגולם. הביצים מוטלות בקבוצות בנות 75-150 ביצים בממוצע. 
במשך החיים מוטלות 5-6 קבוצות, במקומות חשוכים ומוגנים )תחת קרום 
זבל, אשפה וכו’(. השיא בהיקף הדגירות חל בדרך כלל באביב ובסתיו. במידה 

שבחורף שורר חום ברציפות, נמשכות  בו הדגירות ללא הפרעה. 
במקומות  איטית  בהתפתחות  החורף  את  עוברים  והגלמים  הזחלים 
הזבובים  ואילו  ואשפה,  זבל  ערימות  כמו  מוגנים,  שנותרו  יותר  חמים 
התנאים  פעילות.  ללא  כמעט  נסתרות  בפינות  מעמד  מחזיקים  המבוגרים 
נמוכה,  ולחות  גבוהה  טמפרטורה  הם  הזבובים  להתרבות  האופטימאליים 

כפי שלמעשה קיים בנגב. 
אז איך מצמצמים את המפגע? המניעה מתבססת על איתור מוקדי הדגירה 
עליונה  חשיבות  לזמן  בהם.  וטיפול  רימות  לנוכחות  ניטור  באמצעות 
כדי  אחד  שבוע  רק  לעיתים  עומד  לרשותנו  במפגעים.  הטיפול  להצלחת 
למנוע מהרימות להפוך לרבבות זבובים בוגרים מציקים. לכן חשוב למנוע 
הצטברות של חומר אורגני לח כגון ערימות עומדות של גזם, עלים שנשרו 
הלאה,  וכן  הגינה  לזיבול  שמיועד  רטוב  זבל  חיים,  בעלי  צואת  והצטברו, 

העשויים להוות מוקד להתפתחות הזבובים.
הפעולות להפחתת הבוגרים הן פעולות משלימות בלבד, שיעילותן מוגבלת 

למצבים בהם המפגע נמוך.
אלישע קולבקר
תברואן המועצה

לפני שהם הולכים לאיבוד
ביום בן גוריון נחנך בהתרגשות רבה “שנטי במדבר”, בית לבני נוער בסיכון

מקפיאים את הנגב
האוצר הקפיא את התקציבים להעברת מחנות צה”ל לנגב

נלחמים בזמזום
בעונה זו, חשוב שנדע איך לצמצם את אוכלוסיית הזבובים

 

ואישור  לדיון  יבוא  אלה  בימים 
המליאה תקציב המועצה לשנת 2010. 
ולתת  להמשיך  זה  בתקציב  ניסינו 
העמוקה  ומעורבות  לעדיפות  ביטוי 
נוער  פעילות  בחינוך,  המועצה  של 
את  לחזק  במגמה  תרבותית  ופעילות 

הקהילה ברמת הנגב.
בתקציבי  פגענו  לא  זאת  עם  יחד 
הועדים המקומיים שהם מופקדים על 
בישובים.  השירותים  ממתן  גדול  חלק 
את  המקבל  בישוב  המקומי  הועד 
מספר  על  מופקד  מהמועצה  סמכותו 
הטיפול  הישוב,  חזות  בהם  תחומים, 
בנוי הציבורי, פעילות בתחום התרבותי 
מאופיו  כנגזרת  הקילה  וחיי  הישובי 

וצביונו של היישוב.
לשנת  המועצה  בתקציב  נוסף  דגש 
של  הפיתוח  המשך  יהיה   2010
הישובים  בתוך  פיזים  פרויקטים 
ספר  בית  הקמת  המועצה:  וברחבי 
יסודי במדרשת בן גוריון, השלמת רוח 
 ,2010 במרץ  פתיחה  לקראת  מדבר 
תכנון  סולרית,  לאנרגיה  תחנה  הקמת 
וקידום הרחבות הישובים וסיום תהליך 
תאורת כבישי הגישה לישובים שאנחנו 

נמצאים בעיצומו.

שמואל ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

קרן בונה–טרה תומכת בפרויקטים חקלאיים

מריומה ונשיא המדינה גוזרים את הסרט

קרן בונה- טרה תומכת מידי שנה בפרויקטים חקלאיים שונים. 
התמיכה בכל פרויקט היא בהיקף של בין 20-50 אלף ש”ח.

התמיכה היא בפרויקטים בעלי אופי חדשני אשר משפרים את היבול 
או האיכות, חוסכים בידיים עובדות או משלבים טכנולוגיות חדישות.

הבקשה צריכה להיות מוגשת באנגלית.

כל המעוניין להגיש בקשה לקרן, נא להגישה לציון שמר במו”פ:
טלפון: 08-6557919
נייד: 050-3699850

tsions@netvision.net.il  :דוא”ל
תאריך אחרון להגשת הבקשות: 15/02/2010
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כבכל שנה, יצאה לה לדרך צעדת בן גוריון ה- 
ותחזית  גשום  שבוע  אחרי  ב-27-28.11.   17
אויר  מזג  בהפתעה  קיבלנו  סוער,  אויר  למזג 

מקסים ונעים שהביא אלינו אלפי צועדים. 
מכפר  החדשים  העולים  צעדו  שישי  ביום 
ומרכז  קלישר  קליטה  ממרכז  ניצנה,  הנוער 
חניכי  עקיבא,  בני  חניכי  אלטשולר,  קליטה 
מדנוור  רמה  הספר  בית  ותלמידי  הנגב  מכינת 
גוריון  קולוראדו בארה”ב. הם ביקרו בצריף בן 
גם  בו  הקבר,  באחוזת  מרגש  בטקס  וסיימו 
של  צעדה  היתה  זו  וגביעים.  תעודות  קיבלו 

קרוב לבבות, של עם אחד.
פעילים  מאה  התכנסו  שבת  בבוקר  השכם 
להתארגן לקראת הגעת אלפי צועדים, בשלושה 
 13( בינוני  ק”מ(,   7( משפחתי  הליכה:  מסלולי 
ק”מ( וארוך )20 ק”מ(. בשעה שבע בבוקר הכול 
כבר היה ערוך ומוכן לקליטת הצועדים. החניה 

והתמלאה  הלכה  לאירוע  במיוחד  שהכשרנו 
ותומר  עמוס,  היה  הרישום  שולחן  במכוניות, 

וקרן לא הפסיקו למכור את חולצות הצעדה.
האוטובוסים הסיעו את ההולכים, שצעדו לעבר 

צריף בן גוריון. היו שם אלפי צועדים, משפחות 
אבות  כלבים,  עם  צועדים  ילדים,  עגלות  עם 

כולם   - וטף  נשים  הכתפיים,  על  ילדים  עם 
הצענו  במנחת  האוויר.  ממזג  ונהנים  מחייכים 
בדואי  ואוהל  ותה  קפה  גופנית,  פעילות  להם 

למנוחה. 
ומדליות,  תעודות  חולקו  הצעדה  בסיום 
והמשתתפים הסתובבו ביריד, קפצו במתנפחים 
המופע  את  בלבולי”.  “טולי  בהופעה  וצפו 
המרכזי פתח שמוליק ריפמן, שהעניק תעודות 

הוקרה לצועד הוותיק, פרופסור שאול לדני.
למינהל  החסות,  נתוני  לכל  להודות  ברצוני 
מאירועי  כאחד  הצעדה  את  שבחר  הספורט 
הדגל במדינה, לכל אנשי הצוות המסורים של 
אנשי הביטחון,  מאיה,  עמיחי,  אסף,   - הצעדה 
להביא  שסייעו  הפעילים  וכל  המכינה  חניכי 

את האירוע לסיומו מוצלח.

אלי לופו
מנהל מחלקת חינוך וספורט

הולכים עם הזקן
אלי לופו מסכם את צעדת בן גוריון ה-17 שהתקיימה החודש

צילום: צביקה טוכטרמןאלפי צועדים בדרכו של דוד בן גוריון

ימי שירה במדבר
מדרשת בן גוריון, 7-9.1, פרטים מלאים על לוחות 

המודעות.
מדי שנה, כבר עשר שנים, אנו מקיימים במרחב 
של  ימים  שלושה  צין,  נחל  שפת  על  נגב,  רמת 
דרמה  ספרות,  שירה,  בנושאי  מגוונות  פעילויות 
ומוסיקה. בין האירועים: מופעי קריאה, סדנאות, 
תערוכות, מחוות למשוררים, סרטים של יוצרים 
בהפקה מקורית, מפגשי דיאלוג, סדנאות תנועה 

וטיולי זריחה והתבוננות בנופים.
הסגור  בחלל  קצרים  מסעות  הם  המפגשים 

לדיאלוג.  והזמנה  רבות  נגיעות  ובהם  והפתוח, 
המדבר נתפס כלוח ריק, שמכיל את ריבוי הקולות. 
ימים  שלושה  טריטוריה.  על  להיאבק  צורך  אין 
יחלפו מהר, ההרים הנישאים שמסביב - יישארו. 

השנה האירועים הם בסימן “סוד ומסכה”.
חוג האזנה

ימי ראשון, 20:30, בקיבוץ שדה בוקר.
מקומן  כלי-הקשת,  רביעיות  הרצאה:   10.1  •
על  והשפעתן  בטהובן  של  ביצירתו  המיוחד 

תפיסת הז’אנר הקאמרי במאה התשע-עשרה. 
• 17.1 הרצאה: המיתוס של היצירות האחרונות 

כפי שבא לידי ביטוי בסונטות לפסנתר, ברביעיות 
כלי-הקשת. 

ליאונורה   - היחידה  האופרה  הרצאה:   24.1  •
העולם  תפיסת  מכלול  של  כמייצגים  ופידליו, 

הייחודית של בטהובן. 
- מחשבות  31.1 הרצאה: היצירות המוזרות   •

על המיסה סולמניס ועל הפוגה הגדולה.
לתשומת לב ציבור מנויי התיאטרון

הצגת המנויים “הלילה ה-12” של תיאטרון גשר 
6.1 - נדחתה לתאריך  שהייתה מיועדת לתאריך 

14.4, בשל אילוצי התיאטרון.

תחזית תרבות: ינואר 2010

טיפול קבוצתי במוסיקה )מטפלת: רותי בן אברהם(
בסיטואציות  גילו  קבוצת  בני  חברים  ועם  עצמו  עם  הילד  את  מפגיש  ותנועה  במוסיקה  טיפול 
דווקא  לאו  הבעה,  ומיומנויות  כלים  לרכוש  הילד  יוכל  באמצעותן  ובשירה.  בנגינה  משחקיות, 

מילוליות, שיאפשרו לו בעתיד לבנות קשרים חברתיים הדדיים עם הסביבה.
עולים  בטיפול  ועוד.  הקשבה  תור,  שמירת  בזולת,  התחשבות  לומדים  אנו  הקבוצתית  בעבודה 
פתרונות  להם  ומוצאים  מעבדים  אנו  אותם  אשר  שונות,  והתנהגויות  ריגושים  כעסים,  תסכולים, 
שונים בחדר. את אלה ייקח הילד כערך לימודי וישתמש בהם בעתיד במצבים שונים בחייו. הטיפול 

נעשה בדרך חווייתית ומהנה.
מטרות הטיפול: פיתוח משחק כאמצעי להסתגלות חברתית, הכרת גבולות של זמן ומקום, פיתוח 

הדדיות וקשרי גומלין.

אבחון דידקטי )מאבחנת: דינה בן צבי(
אבחון החוזק והחולשה בתחום הלמידה ומיומנויות הלמידה והתאמת דרכי למידה לתלמידים לקויי 
למידה. בנוסף לאבחון, ניתנת להורים ולילד תמיכה הכוללת הנחיות לצוות החינוכי, דרכי למידה 

מתאימות והמלצות לדרכי היבחנות.

טיפול משפחתי וזוגי )מטפלת: טליה ריפמן(
טיפול משפחתי הוא סוג של פסיכותרפיה המגייסת את כל המשפחה לפתרון בעיות, שאמנם יכולות 
משפחתי,  בטיפול  תפקודה.  על  ומכבידות  כולה  המשפחה  על  משפיעות  אך  היחיד,  אצל  להופיע 
נוער  ילדים  ומעבר, קשיים עם  )מצבי משבר, שינוי  כדי לפתור בעיות  יחד  בני המשפחה  עובדים 

ועוד(.
הטיפול המשפחתי מתבסס על ההבנה שהמשפחה היא המשאב הגדול ביותר העומד לרשות הפרט 
יכולות להיפתר באמצעות  ואף חברתיים, ושבעיות רבות  פיזיים  בהתמודדות עם קשיים רגשיים, 

שינוי היחסים ודפוסי הגומלין במשפחה. הטיפול מלווה בהדרכה צמודה.

ניתן לפנות למשרדינו בימים א’-ה’ בשעות 9:00-13:00.
טלפון: 08-6564144
פקס: 08-6564118
ניתן להשאיר הודעה במשיבון ואנו נחזור אליכם בהקדם.
מחלקת חינוך

חדשות.  משפחות  ממאה  למעלה  הנגב  רמת  לישובי  הגיעו   2009 שנת  במהלך 
השנה התחלנו מסורת שאנחנו מקווים שתימשך זמן רב - הזמנו את התושבים 

החדשים למפגש היכרות עם ראש המועצה ומנהלי המחלקות.
ביום שישי ה- 20.11.09, בבוקר שטוף שמש, על ארוחת בוקר ושי צנוע, הציג 
שאלו  התושבים  המועצה.  ברחבי  הנעשה  של  מלאה  סקירה  ריפמן  שמוליק 

שאלות ואף הביעו דעתם.
ומקווים  במועצה,  והשתלבות  נעימה  קליטה  החדשים  לתושבים  מאחלים  אנו 

להמשיך במסורת הזו עוד שנים רבות.

מירי טוכטרמן 
רכזת קליטה

עדכונים במרכז הטיפולי רמת נגב
המרכז הטיפולי מוסיף עוד מספר טיפולים לשירותכם 

ברוכים הבאים
החודש ערכנו מפגש בין התושבים החדשים 

ברמת הנגב לבין המועצה

צילום: צביקה טוכטרמן
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אומר  היה  שמאוחר  רואה  שהיה  ילד  “פעם 
אותי’.  לחזור הביתה, אמא תהרוג  חייב  ‘אני 
‘אני  ואומרת  שמאוחר  רואה  האמא  היום 
חייבת לחזור הביתה, הילד שלי יהרוג אותי’”. 
שעוסקת  מוסקוביץ’,  עדינה  מסכמת  כך 
בימינו.  ההורות  מצב  את  הורים,  בהנחיית 
נהדר,  וזה  שלנו,  החיים  במרכז  הילד  “היום 
היום  התבלבל.  שלנו  ההורי  העולם  אבל 
ודברים  כסף  המון  נותנים  ההורים  למשל 
הילדים  אז   - לא  להם  אומרים  לא  לילדים, 
וכשאומרים להם  מאבדים את הערך לכסף, 
לא הם מסרבים להבין. ילדים צריכים לשמוע 

לא”.
כמה  להם  לתת  רוצים  כהורים  אנחנו  אבל 

שיותר ולעשות אותם מאושרים.
“אנחנו צריכים להקנות לילדים הרגלים. אני 
לא מדברת על צייתנות, אלא על התחשבות. 
אם אנחנו רוצים שיהיו פה ארוחות מסודרות, 
אז לא כל אחד יאכל מתי שבא לו. אם הילד 
לו.  לסרב  צריך  אחרת,  בשעה  לאכול  רוצה 
האמא היהודייה מפחדת שהוא לא יאכל, אז 
היא נותנת לו. אז לא, שיהיה פעם אחת רעב, 
ומחר הוא כבר יאכל עם כולם. על מעשה לא 
תוצאה  לתת  ללמוד  צריכים  אנחנו  במקום 
ראויה - אני לא אוהבת לומר עונש. למשל, 
ילד צעיר שלא מסדר את החדר, ויש מלחמה 
גדולה. אם האמא תגיד לו לא לראות טלוויזיה 
כל השבוע, זה לא יעזור. אבל כשהוא מבקש 
סיפור היא יכולה להגיד לו - מאוד לא נעים 
לי להיכנס לחדר המבולגן, אז אני לא יכולה 

לספר לך סיפור”. 

עורכים שולחן

עדינה, תושבת קדש ברנע )“הוותיקה ביותר 
לכאן  הגיעה  לומר(,  מקפידה  היא  באזור!”, 
אחרי הפינוי מסיני. “הקמנו את ניצנה וגרנו 
שם שש שנים, שבמהלכם גם נישאתי וילדתי 
שני ילדים. שש שנים של חיים, של חלוציות. 
זה מאוד בונה בן אדם. אחרי זה וסיני הרגשתי 

שאני יכולה לעשות הכל”. 
היא  הורים  להנחיית  שהגיעה  עד  אמנם 
אבל  קשורות,  לא  קריירות  הרבה  עברה 
שאתה  “דברים  קשור.  הכל   - לטענתה 
שאתה.  למה  אותך  מובילים  בחיים  עושה 
לא מספיק ללמוד להיות מאמן, השאלה היא 
עברתי  שם  איתך.  מביא  אתה  חוויות  אילו 
הרבה דברים, חייתי בקבוצה, צברתי תובנות, 

למדתי לקבל פרופורציות”.
כל  כמעט  ומילוי  בחקלאות,  ניסיונות  אחרי 
הנהלה,  )קליטה,  במושב  אפשרי  תפקיד 
לעבוד  עדינה  התחילה  ועוד(,  גינון  תרבות, 
מרוסיה.  לעולים  אולפן  כמנהלת  בניצנה 
“שנת 1995, תקופה מאוד קשה, המון בעיות 
כל  שעות   15 אלימות,  אלכוהול,  סמים,  של 
יום, ובמקביל גם גידלתי שלושה ילדים. היו 
במשך  עולים  מ-2000  יותר  הכל  בסך  לי 
בעבודה  ניסיון  המון  לי  נתן  זה  שנים.  שבע 
הייתי  אחד.  על  אחד  ובשיחות  נוער  עם 
מנהלת, מטפלת, רכזת תרבות. אבל הרגשתי 
שאני רוצה לעבוד עם אנשים, לא לנהל את 

כל העולם”. 
פתיחת  על  לה  סיפרו  מניצנה  חברים  שני 
לי  “היה  שבע.  בבאר  להורים  אדלר  מכון 
רציתי  אבל  פסיכולוגיות,  מתיאוריות  חשש 
ללמוד הנחיית קבוצות. הצטרפתי, וזה שבה 

אותי בגדול”.
מה אדלר אומר על הורות?

“אלפרד אדלר היה תלמיד וקולגה של פרויד, 
אבל הוא חלק עליו בנקודה אחת: פרויד אמר 
שאם דפקו אותך בתור ילד, הלך עליך. אדלר 
חשב שמגיל 0 עד 100 עוד אפשר להשתנות. 
אני היום מתנדבת בכלא, עם אנשים שדקרו 
וגנבו, ואני יודעת שכל יום אתה יכול להחליט 

איך יהיו החיים שלך.
“פעם הייתה צייתנות, הילד לא היה אישיות 
הנפשיים  לצרכים  התייחסו  לא  זכויות.  עם 
שהדמוקרטיזציה  הבין  אדלר  הילד.  של 
ומשפיעה על  גם הביתה  של העולם מגיעה 
ההורות. בעולם של היום הכוח של ההורים 
הוא לא בהכרח בידע, כי הילדים יודעים יותר 
מההורים. הוא הבין שאם ההורים לא יקבלו 

כלים חדשים להתמודד הם לא יצליחו”. 
למה בעצם צריך קבוצות הורים? 

לקרוא  יכול  אתה  בתחום,  ספרים  המון  “יש 
לא  הקריאה  אבל  לכאורה.  קורס,  צריך  ולא 
מספיקה. כמו שאנחנו יודעים שצריך לעשות 
דיאטה ולא מצליחים. אנחנו נכנסים לדפוסי 
שכל  דברים  לשחרר,  לנו  שקשה  התנהגות 
אחד מההורים מביא מהבית שלו. מה היעד 
יגדל  שהילד  רוצים  אנחנו  בהורות?  שלנו 
ויתמודד עם מעגלי החיים בבריאות נפשית, 
בביטחון עצמי, עם יכולת קבלה ונתינה. אם 
שולחן  עורכים  ההורים  תפקידנו?  מה  ככה, 
ילד  לו.  בוחר  והילד  דברים,  עליו  ופורסים 
שככה  ולהגיד  כוחני  אבא  לראות  יכול  אחד 
יכול לראות את  והילד השני  צריך להתנהג, 

זה ולהחליט שזה לא טוב”.

זורקים אוכל

מה את מלמדת את ההורים?
נעים,  שיהיה  בבית?  רוצים  אנחנו  “מה 

על  הילדים  עם  לריב  לא  שקט,  שיהיה 
הקשיים  רוב  להתקלח.  ללכת  כמו  דברים 
שיש לנו בהורות הם בעצם בעיות משמעת, 
מה  מגדיר  ההורה  מפריעות.  התנהגויות 
מפריע לו. למשל העסקת יתר, הילד מבקש 
וההורה  מים,  כוס  ועוד  סיפור  עוד  מההורה 
רוצה לשים גבול. יש התנהגות מפריעה יותר 
שהוא  מחליט  הילד  כוח,  משחקי  של  קשה, 
בהורים  לשלוט  שמצליח  ילד  אבל  השולט. 
רוצה, בשלב מסוים  ולהשיג מה שהוא  שלו 
הוא ייחלש. כי אם אני ילד בן 5 שיותר חזק 
אהיה  כשאני  אז  בבית,  קובע  שלו,  מההורה 

חלש, מי יעזור לי?”
ואיך את מציעה להורים להתמודד עם זה?

מנסה  בעצם  מפריעה  התנהגות  עם  “ילד 
לקבל תחושת שייכות, כשהוא מרגיש שהוא 
לא מקבל מספיק על התנהגות טובה. למשל, 
ילד קטן זורק אוכל על הרצפה, ואומרים לו 
הכרתי  תת  באופן  מרגיש  הילד  לזרוק’.  ‘לא 
יותר תשומת לב על התנהגות  שהוא מקבל 
מפריעה. בסוף מי שיכול להפסיק את זה, זה 

רוצים להיות הורים טובים יותר? עדינה מוסקוביץ’ תסדר לכם את הראש. 
שיחה על גבולות, חיזוקים, תשומת לב, והתשובה האולטימטיבית לבעיה 

הידועה - איך לגרום לילד לסדר את החדר • מעוז דגני

עושה סדר

“בקניון הילד מתעצבן ושוכב על הרצפה, ההורה לא רוצה להיות הורה רע אז הוא קונה לילד והופך להורה יותר רע”
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ההורים. הילד הרי רוצה להיות נאהב. אין מצב 
שהילד לא רוצה שיאהבו אותו”.

זה מאוד קשה להורים לשים גבולות לילדים.
“יש דברים פשוטים, למשל הורים שרבים עם 
– אפשר לעשות את  הילד בבוקר מה ללבוש 
מתעצבן  שבקניון  הילד  או  קודם.  בערב  זה 
ושוכב על הרצפה, ואז ההורה לא רוצה להיות 
להורה  והופך  לילד  קונה  הוא  אז  רע  הורה 
יותר רע. אז כדאי לעשות תיאום ציפיות כבר 
אז  צועק  אתה  ואם  אחד,  דבר  קונים   – בבית 

לא ניקח אותך יותר לקניון”.
לא תמיד זה אפשרי לא לקחת אותו לקניון.

“חשוב להיות נחוש ועקבי. אם אתה לא יכול 
לממש, אל תאיים. הבת שלי אמרה לי הרבה 
אנחנו  מתי  תממשי’.  שלא  ‘ידעתי  פעמים 
נחושים? אם הילד הולך לחשמל, אתה אפילו 
תתן לו מכה כדי שזה לא יקרה יותר. אם צריך 
לתת לו תרופה, לא תוותר גם אם הוא צורח. 
ברורים.  גבולות  לזה  אין  בסלון,  לאכול  אבל 
ברגע  הבהירות.  אי  עם  משחקים  הילדים 
שאתה מרגיש שיש לך בעיה עם זה, תפעל”. 

אז איך יוצאים מהמעגל הזה?
והחוזקות  העוצמות  על  לעבוד  הוא  “הרעיון 
של הילד. כמו בבדיחה על הילד שמקבל נכשל 
בכל התעודה אבל 10 בשירה, והאבא סוטר לו. 
אז הילד שואל ‘אבל למה?’, והאבא עונה ‘עוד 
יש לך מצב רוח לשיר?’ אז אני אומרת - יש 
לך פה זמר! צריך לתת לילד להאמין ביכולות 
שהצליח,  מי  את  לשבח  חוכמה  לא  זו  שלו. 
כלל  בדרך  שנכשל?  למי  אומרים  מה  אבל 
הוא חוטף - לא למדת, אתה סתם מבזבז זמן 
זה צריך להגיד לו  עם החברים שלך. במקום 
לך  נעזור  איך  לעשות,  אפשר  מה  נראה  ‘בוא 
להתקדם’. הילדים האלה הכי צריכים חיזוק, 

כי הם במילא כבר קיבלו שלילי.
“גם חשוב לעודד ילדים על השקעה, לא רק על 
פתאום  מצליח  שתמיד  כשילד  למשל  הצלחה. 
נכשל, אומרים לו ‘וואו, זה לא מתאים לך’. הוא 
אהבת  בשביל  בהצלחה  תלוי  להיות  מתחיל 
צריך  הזמן?  כל  להצליח  יכול  מי  אבל  ההורים. 
לתת לגיטימציה לנפילה. להיפך, זה טוב שהילד 
ידעו  הילדים  איך  ברדקיסט.  פעם  מדי  יהיה 
שמותר להם להיכשל? הילדה שלי היתה מאוד 
חנונית. פעם אחת היא ברחה מבית הספר ומה 

זה שמחתי! לא יכולתי להראות את זה כמובן.
“בקיצור, צריך לחזק את הילד במה שהוא טוב, 

את  יגשים  לא  שהוא  או  יגדל  כשהילד  אחרת 
עצמו, או שיעסוק בלמרוד. הוא צריך להתעסק 
הבית  בחברה.  בלהשתלב  החיים,  את  בלחיות 
צריך להיות מקום בטוח לחזור אליו, שבו הוא 
מה  וגם  מותר  מה  גם  לומד  גבולות.  מקבל  גם 
אסור. אין דמוקרטיה במשפחה. אני לא מאמינה 
בהורה שאומר ‘אני רוצה להיות חבר של הילד 
שלי’. אתה יכול להיות ביחסים טובים איתו אבל 

אתה לא חבר שלו, אתה מנהיג שלו”.
של  טובה  הכי  חברה  שהיא  האמא  את  יש  אבל 
הבת שלה, הן עושות שופינג ומדברות על בנים.

את  אחת  משתפות  אנחנו   ,18 בת  שלי  “הבת 
השנייה אבל אני לא רואה את עצמי חברה שלה. 

אני חושבת שהורים צריכים להיות הורים”.

רוצים להיחשף

נכנס  נראה שעניין הקואוצ’ינג, האימון האישי, 
“סופר  בית בישראל. עם תכניות כמו  חזק לכל 
ו”מלאכים   ,2 בערוץ  חורגת”  ו”משפחה  נני” 
קטנים” ו”הלוחשת לתינוקות” בערוצי התעודה 

וההורים, כולם פתאום מתעניינים בתחום.
מה את חושבת על כל תכניות הטלוויזיה האלה?

נני,  סופר  מוסמכים.  מאמנים  כמה  שם  “יש 
במכון  בכירה  מנחה  היא  דליות,  מיכל  למשל, 
אליי  באו  הורים  הרבה  התכנית  אחרי  אדלר. 
ואמרו לי ‘עכשיו אנחנו מבינים מה את עושה’. 
של  מסויימת  מאוד  דמות  זה  גל  אלון  אבל 
קואוצ’ינג שאני לא מתחברת אליה. האימון צריך 
לעבוד על חיזוק העוצמות של בן אדם, לא על 
החולשה. אבל טלוויזיה זה רייטינג, זה מציצנות. 

אני בעיקר לא מבינה אנשים שרוצים להיחשף”.
ואיך זה עובד אצלך?

ב-  הורים,   15-20 כ-  של  קבוצות  מנחה  “אני 
10-15 מפגשים של שעתיים. חוץ מזה אני גם 
מציעה אימון אישי, כי יש הורים שמאוד קשה 
באזור,  יישובים  בהרבה  הייתי  בקבוצה.  להם 
ואני מכירה את הרגישויות בקיבוצים ויישובים 
קטנים, אבל חבל לפספס. כאמא, אני מצטערת 
שהילדים  לא  הורים.  קבוצת  לי  היתה  שלא 
שלי לא יצאו בסדר - הרוב הגדול של הילדים 
לשפר.  רוצים  היינו  אבל  מספיק,  טוב  יוצאים 
הורים  פוגש  שאתה  היא  קבוצה  של  היתרון 
את  לחלוק  ואפשר  לשלך,  דומים  אתגרים  עם 
לקבוצה,  אדיר  כוח  יש  טיפים.  וגם  התחושות 

אתה לא לבד בסיפור הזה”.
וזה מספק?

“אני רואה במקצוע שלי מתנה. אני מאוד אוהבת 
לתת את מה שלמדתי בחיים. אני מאוד אוהבת 
אני  בחיים.  שינוי  שעוברים  אנשים  לראות 
עובדת גם עם קשישים. אתה שואל את עצמך 
הם  האלה?  לאנשים  לתת  יכול  אני  כבר  ‘מה 
יכולים ללמד אותי’. אבל גם הם שוכחים שכל 
יום הוא יום. גם אם נשארו לך רק חמש שנים, 
עד  תאמין  לא  אותם?  להעביר  רוצה  אתה  איך 

כמה אנשים בני שמונים יכולים להשתנות”.

“אלון גל זה דמות מאוד מסויימת 
של קואוצ’ינג שאני לא מתחברת 

אליה. האימון צריך לעבוד על 
חיזוק העוצמות של בן אדם, לא 

על החלשה”

עושה סדר
צילום: אדווה לוידכ-900 רצים השתתפו במירוץ“הילדה שלי היתה מאוד חנונית. פעם אחת היא ברחה מבית הספר ומה זה שמחתי!”

החודש התחלנו במסורת חדשה: מרוץ חיל האוויר. מדובר ביוזמה של מפקד 
בית הספר לנ”מ, יריב שנפ. המפקד פנה לראש המועצה שמוליק ריפמן, בהצעה 

לקיים את המרוץ בשיתוף עם קהילת רמת הנגב. וכך היה.
וכן מרוץ עממי. במרוץ השתתפו  ו- 5 ק”מ,  המרוץ כלל מקצים של 10 ק”מ 
כ- 900 רצים, וביניהם רצי קבוצת הטריאתלון של רמת הנגב וקבוצת ילדים 
שאורגנה ע”י יהודית אלעזרא. המרוץ היה מאורגן בצורה טובה ומזג האוויר 

האיר את פניו לרצים ולמארגנים.
ומנהל  הבסיס  מפקד  האוויר,  חיל  מפקד  ברכו  בו  טקס,  נערך  המרוץ  בסיום 
האוויר,  חיל  להקת  הופיעה  הטקס  במהלך  במועצה.  וספורט  חינוך  מחלקת 
ובסיומו הוענקו לזוכים גביעים ע”י מפקד החיל. יגאל דהאן מרמת הנגב היה 

אחד הזוכים.
נקווה שזוהי תחילתה של מסורת יפה שתהיה לה המשכיות.

אלי לופו 
מנהל מחלקת חינוך וספורט

החניכים מכינים לפידים, מדליקים אותם וצועדים יחד לעת חשיכה... נשמע 
טוב? זה מה שהיה! 

מנחל  יצאנו  ד’-ח’.  כיתות  לחניכי  הלפיד  תהלוכת  התקיימה  החנוכה  בחג 
כמהין מחולקים לארבע קבוצות גיל. כל קבוצה עברה פעילות שונה ומיוחדת 
ויצרו  יחד  התחברו  הקבוצות  המסלול  במהלך  ובהדרגה  לחנוכה,  הקשורה 

תהלוכה גדולה.
ומרק  סופגניות  פנינו  את  קיבלו  המסלול,  את  סיימנו  שם  לכמהין,  כשהגענו 
חם. אחרי שמילאנו את הבטן, התחיל הטקס, שהוכן ברובו על ידי הגרעינרים. 
הטקס היה קצר ומצחיק, וכלל שירה בציבור של שירי חנוכה, וכמובן כתובות 

אש מרשימות. לאחר מכן הייתה הרקדה מאוד שמחה, בה כולם רקדו ונהנו.
ההדרכה  ולצוות  במועצה,  ונוער  ילדים  מדור  מנהל  יוסף,  מור  לאייל  תודה 

והפעילים שעזרו המון. 
זוהר סלע דוד 
רכז תנועת הנוער בני המושבים ברמת הנגב 
וגער”ן 5 – דורון, זיו, שחר, אמרי, אילת ותמר

 נגד מטוסים,
 בעד כושר

החודש התקיים לראשונה מרוץ חיל האוויר בבית הספר 
לנ”מ, בשיתוף המועצה

אנו נושאים 
לפידים

 לכבוד החנוכה, ילדי התנועה ערכו
 תהלוכה עם לפידים שהכינו בעצמ
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אצלנו בגנים
שלי,  החתן  רוכב.  שלי  הבן  בגנים.  אצלנו  זה  הרכיבה 
של  סופר  הוא  אז  אופנועים,  איש  קוראים  לי  אם 
הסופר. מתן, הבן שלו, בגיל 13 כבר נסע עם אבא שלו 
בטרקטורונים. עכשיו הוא קנה אופנוע, הוא כל הזמן 
רוצה לשדרג, שיהיה לו יותר כח, להגיע ראשון בעליות. 
הנכד הגדול יותר עופר, בסיירת אגוז, מצטיין, גם הוא 
רוכב אופנועים. זה תחביב יקר מאוד, אבל מאחר שיש 
לנו כסף, זה קיבוץ עשיר, אין לנו בעיה. הקיבוץ נותן 
זה  מספיק?  זה  למה  בחודש.  שקל   1,500 חבר  לכל 

מספיק בדיוק להוצאות החודשיות של האופנוע.

רוכב מהגן
בירושלים  העתיקה  בעיר  נולדתי  הגן.  מגיל  רוכב  אני 
 - כלומר  מכורדיסטן,  עלו  שלי  ההורים   ,1934 בשנת 
לחנות  הולכים  היינו  חמש,  בן  כשהייתי  כורדי.  אנא 
בערך  לו  נותנים  היינו  הסולטן.  ברכת  ליד  אופניים 
לכמה  אופניים  ומקבלים  פרוטות  שתיים-שלוש 
שעות. אבל האופניים האלה לא היו אופניים ולא שום 
אפילו  כלום,  בהם  היה  לא  גלגלים  שני  מלבד  דבר, 
לא ברקסים. אז לקחנו את האופניים ועלינו את ההר 
לשער ציון, ובירידה אני פתאום רואה מולי על הכביש 
ולא  יד ביד. אני בדהרה  ילדים, הולכים  ערבי עם שני 
יכול לעצור, ואני חושב על מי אני עולה. לא היתה לי 
ואז  ואני נפלתי,  והיא עפה,  ברירה, עליתי על הילדה, 
אני  היום  עד  אותי,  לחנוק  ידיים  עם  אליי  בא  האבא 
זוכר את התמונה. הוא צועק אליי ינעל אבוק, מה אתה 

עושה. צעקתי לו תרחם! ריחם.

בין הרגליים
הגדול,  זליג  הקטן,  זליג   - שמות  היו  לכולם  בקבוצה, 
סוסיק, גנדי. ערב אחד ישבנו, ואני סיפרתי סיפור על 
הסופר פושקין, שהיה גס רוח: היתה ארוחת ערב עם 
הרבה גבירות ואדונים, ופושקין שאל “אתם יודעים מה 
יש לי בין הרגליים?” כולם אמרו לו “נו באמת, איך אתה 
מדבר”. אז הוא אמר “מה אתם רוצים, בין הרגליים שלי 
נמצאת הרגל של השולחן”. אחרי כמה דקות הוא שוב 
שאל “אתם יודעים מה יש לי בין הרגליים?” אז כולם 
אמרו “נו טוב, זה הרגל של השולחן”. אז הוא אמר להם 
“לא! זה מה שחשבתם קודם!”. ומאז ועד היום קוראים 
אמרתי  לקיבוץ,  טלפון  הרמתי  אחד  יום  פושקין.  לי 
זה שמואל, אז אמרו לי אין כאן שמואל, וטרקו לי את 

הטלפון.

לא מאמין
פעם כולנו הערצנו את סטאלין. קראו לנו ילדי סטאלין. 
הישראלית,  הקומוניסטית  הנוער  בברית  חבר  הייתי 

רקס  קולנוע  ליד  מרתף  היה  בנק”י. 
לשירה  נפגשים  היינו  בירושלים, 
הכתפיים  את  תופסים  בציבור, 
רוסיים.  שירים  ושרים  חברינו  של 
על  עולה  היה  מישהו  השיר  באמצע 
וכולם  סטאלין,  וצועק  השולחנות 
סטאלין.  סטאלין  יחד  איתו  צועקים 
עד היום אני מעריץ אותו. הוא עשה 
מהפכות שלא ייאמנו. אני לא מאמין 

לכל מה שמספרים עליו.

גיבשו אותנו
ב-1954, אחרי הצבא, עברתי לקיבוץ. 
הקטן  לילד  הביא  מישהו  אם  פעם, 
התכנסה  חברה  ועדת  אופניים,  שלו 
ואמרה אסור, אז שמו את האופניים 
על  התארגנתי  אני  אבל  בבוידעם. 
אופניים, אני והבת שלי היינו נוסעים 
עם חברים לבאר שבע. היינו לוקחים 
מיני  וכל  וסנדוויצ’ים  קפה  ערכת 

מעדנים. עד היום רותם זוכרת את זה. עם הבן עשיתי 
לקרית  נסענו  פעם  לירושלים,  שבע,  לבאר  טיולים 
גם  היה  מהבקעה.  הדרך  כל  וירדנו  באוטובוס  שמונה 
 ,13 בן  היה  כשהוא  לסיני  שעשינו  מאוד  רציני  טיול 
דיוושנו מאילת לדהב, לנואיבה. אלה טיולים שגיבשו 

אותנו. 

עושים חיים
 XT350 החתן.  עם  יחד  היה  שלי  הראשון  האופנוע 
איפה  איתו  לרכוב  יצאתי  שימושי.  דו   Yamaha
שהצבא מתאמן. זו היתה הנסיעה הקשוחה הראשונה 
שלי. כל הדרך מלאה בבולדרים, קשה לנסוע שם, אז 
נעלמה  האדמה  ופתאום  בעלייה,  הייתי  גז.  נותן  אתה 
לי, היה שם מצוק. אינסטינקטיבית עזבתי את האופנוע 
ונפלתי. האצבע התעקמה לי למעלה. הייתי לבד, ובלי 
חיכיתי  לבד,  האצבע  את  יישרתי  סיפור.  איזה  נייד, 
האופנוע,  על  חזרה  עליתי  להתאושש.  דקות  כמה 

והירידה לא פחות מסוכנת מהעלייה, האבנים עגלגלות 
וחלקות, והכידון נזרק מצד לצד, וזה עם יד כמעט על 
תקן שבורה. ואתם חושבים שאנחנו עושים חיים. בסוף 

האופנוע נגנב לנו.

שדון קטן
עליו  שכתבו   125 הונדה  קניתי  נגנב  שהוא  אחרי 
בהמלצות “שדון קטן”. קטן קטן אבל מה זה שד. היינו 
וכשהיינו  ימים.  ארבעה  שלושה  של  לטיולים  יוצאים 
מגיעים לאיזה מחסום רציני, אז החתן שלי היה לוקח 
אם  לבדוק  הולך  אני  שבו,  חבר’ה  ואומר  ההונדה  את 
אפשר להמשיך. אם הוא היה מצליח לעלות אז היינו 
נוסעים  היינו  אז  שקשה  אומר  היה  הוא  אם  עוברים, 
מדרך אחרת. היו כלים של 600 סמ”ק שהיה להם קשה, 

אבל הוא היה חזק. בשטח לא היה כלי שיכל לו. 

הרגליים לwמעלה
לי היה  האופנוע האחרון שהיה 
הארלי  דמוי   ,Dragstar 650
דייוידסון. היו לו ניקלים מקצה 
עד קצה. כל מי שראה אותו היה 
אותו  קנית  “תתחדש,  לי  אומר 
שהוא  הקפדתי  כי  השבוע?” 
יכול  שהוא  יפה  הכי  ייראה 
לנסוע  שנעים  כלי  זה  להיות. 
וצריך  ממהר  אתה  אם  איתו. 
להגיע לפגישה עם פושקין, אל 
אחר.  במשהו  תסע  איתו.  תסע 
עם  יושב  הפאן,  זה  הרעיון  כל 
הרגליים למעלה, בשבת בבוקר. 
ולגולן,  לגליל  ביחד  נסענו 
למשפחה בירושלים, לבת חפר. 
והוא  הרבה.  ממש  נסע  הוא 
נמכר. לא שנמאס לי, חלילה לא. 
אתה  די,  אמר  התערב,  הרופא 

בגיל כזה תתהפך, למה לך.
מעוז דגני

אדם,  מקום

שמואל קדם )פושקין(, משאבי שדה

“היו לו ניקלים מקצה עד קצה. כל מי שראה אותו היה אומר לי ‘תתחדש, קנית אותו השבוע?’ כי הקפדתי 
שהוא ייראה הכי יפה שהוא יכול להיות”

“קראו לנו ילדי סטאלין. עד היום אני מעריץ אותו. הוא עשה מהפכות שלא ייאמנו. אני לא מאמין 
לכל מה שמספרים עליו”



            

אם תשאלו אותי איזה תה צמחים הכי כדאי להחזיק בבית, 
התשובה תהיה חד משמעית: קמומיל. קמומיל, מרטיקריה 
בלועזית, בבונג בפי הבדואים או ראמשקה כמו שקוראים לו 
אחינו שעלו מחבר העמים, הוא בין הצמחים היותר נפוצים 
ומקובלים לשימוש רפואי, ומהווה חובה בכל ערכת עזרה 

ראשונה טבעית.
חזק  דלקתי  אנטי  שומני  חומר  באזולן,  עשיר  הקמומיל 
הצמח  האזולן,  בזכות  הפרח.  ייבוש  בעת  שנוצר  ביותר, 
נהדר לחיטוי ולשימוש נגד רוב סוגי הדלקות. את הפרחים 

המיובשים ניתן לקנות בשקית בבתי המרקחת או הטבע.
הקמומיל מלווה למעשה את האדם מרגע לידתו. לתינוקות 
מרובה,  בכי  עצירות,  בטן,  כאב  בעת  לשימוש  מומלץ  הוא 
חום וכאבי צמיחת שיניים. תינוקות יונקים נהנים מהתכונות 
דרך חלב אם כשהאם שותה מהתה; דרך שימוש נוספת היא 
לטפטוף  או  למריחה  שניתן  מתאים  במינון  מדולל  בשמן 

באמבט.

מהתה  לשתות  ולתת  להמשיך  כדאי  גדלים  כשהילדים 
באופן קבוע לחיזוק מערכת החיסון, מניעת מחלות, הורדת 

חום וכאבי בטן, הרגעה, ריכוז, שיעול ואלרגיות.
צרבת,  הירדמות,  קשיי  נגד  יעיל  התה  מבוגרים  אצל 
חומציות גבוהה בקיבה, גזים ומעי רגיז, והוא מרגיע, תורם 
להורדת לחץ דם, הורדת כאבים, כאב ראש וכאבי פרקים, 
והורדת  צינון  שפעת,  מחזור,  כאבי  הריון,  בחילות  מקל 
חום. בשימוש חיצוני הוא מומלץ לגרד, אקזמות, עור סדוק 

ופצעים מוגלתיים.
לא במקרה הקמומיל פופולארי בתכשירי קוסמטיקה כמו 
שלו  ההשפעה  ובשמים.  שיער  צבעי  קרמים,  סבון,  שמפו, 
על העור מיטיבה בכל סוגי העור, ומתאימה גם לעור אלרגי. 
של  הגוון  את  ומחזק  שיער  מבהיר  הוא  שיער  בשטיפת 

שיער בהיר.
שימושים נוספים לקמומיל:

• דלקות גרון - לגרגר תמצית חזקה של תה קמומיל.

• לריח פה או לדלקות חניכיים - להשתמש בתה כשטיפה 
לפה.

 - אדומות  עיניים  או  נפוחות  עיניים  עיניים,  לדלקות   •
להספיג צמר גפן ולהניח על העיניים.

• לעור מגורה - לעטוף שתי כפות מהצמח בבד, לקשור 
ולהשרות באמבט.

לשטיפת שיער - להרתיח שתי כפיות צמח בכוס מים   •
למשך 15 דקות ולקרר.

• ולהכנת תה - משרים כפית מהצמח בכוס מים שרתחו 
זה עתה למספר דקות ומסננים.

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

)ארשה  הפיתוח  באגף  מרכזי  חלק  הינה  הנדסה  מחלקת 
לעצמי לומר(. אנו מממשים ומוציאים לפועל את הפרויקטים 
השונים עליהם הוחלט בלשכתו של ראש המועצה, שמוליק 
ריפמן, ובמשרדו של מנהל האגף, עוזי חבשוש. מאז שחברים 
שאולי  ההנדסה,  מחלקת  במבנה  “התנחלו”  מהאגף  נוספים 
מן הראוי להסב שמו ל”אגף הפיתוח”, אנו מרגישים וחשים 
החנוכה  חג  לאחר  ומהיר.  ישיר  וקשר  בעבודה  התייעלות 

ייחנך האגף החדש במבנה וכל עובדי האגף יתרכזו ביחד.
בתקופה האחרונה התבצעו, מתבצעים ומתוכננים פרויקטים 
וחלקם  רב  זמן  לפני  תוכננו  חלקם  וגדולים.  קטנים   - רבים 

קרוב מאד לביצוע. 
והרי רשימה מקוצרת:

 211  ,40 )כבישים  הראשיות  מהדרכים  הגישה  בכבישי   •
ו-222( לישובים כמהין, טללים, משאבי שדה, רביבים ושדה 
מכרז  נפרסם  הקרובים  בימים  תאורה.  עמודי  הוצבו  בוקר, 
לביצוע התאורה בכביש הגישה למדרשת בן גוריון. הפרויקט 

קיבל סיוע נאה ממשרד התחבורה. 
• במדרשת בן גוריון בנינו תחנת הסעה לתלמידים וללומדים 
מהישוב,  היציאה  שער  ליד  מוצבת  התחנה  המועצה.  בחוגי 

בצידו הפנימי. גם פרויקט זה הוא בסיוע משרד התחבורה. 
• היות ומשרד הבינוי והשיכון משתהה בהשלמת הפיתוח 
בחלק  זמנית  תאורה  להקים  הצורך  התעורר  בוקר,  בנווה 

ההולך ונבנה של השכונה. הביצוע נעשה במימון המועצה. 
ניזוקו   ,2007 בפסח  שירדו  רבים  מגשמים  כתוצאה   •
משרד  ע”י  שנעשה  שהביצוע  התברר  בוקר.  בנווה  כבישים 
במימון  תיקונים  מתבצעים  אלה  בימים  לקוי.  היה  השיכון 

משרד השיכון, שהכיר בצורך להשקיע באתר. 
ספר  בית  ונבנה  הולך  גוריון  בן  מדרשת  של  במרכזה   •
יסודי חדש, בית ספר צין. המימון בא ממקורות שונים - קרן 
כ”מבנה  תוכנן  הספר  בית  והמועצה.  החינוך  משרד  מיראז’, 

ירוק” וההשקעות גדלו עקב כך. 
• בימים אלה מתפרסם מכרז לביצוע התשתיות הציבוריות 
המרכז  ליד  הישוב.  של  מרכזו  את  שישנו  הספר,  לבית 

המסחרי ייסלל כביש רחב עם מקומות חניה, ובקצהו המזרחי 
כיכר. בכוונתנו להעמיד את מבני בית הספר החדש לרשות 

התלמידים בשנת הלימודים הבאה. 
ב”אזור  פיתוח  עבודות  יתבצעו  ביסנ”מ  מחנה  ליד   •

המשפחות”, מקום המפגש בין החיילים למשפחותיהם. 
בשכונה  הפיתוח  עבודות  ומסתיימות  הולכות  בטללים   •

החדשה, ובשנה הבאה תחל בניית יחידות הדיור. 
משרד  ע”י  הושלמה  לא  בטללים  הביטחון  גדר  תאורת   •

הבינוי והשיכון, ואנו מימנו וביצענו את השלמתה. 
מתחילות  לחניה,  השער  בין  לטללים,  הכניסה  בכביש   •

עבודות פיתוח וגינון. 
• לאחר פעילות ממושכת בחברת “מקורות” מתבצעת עתה 
הנחת קו מים חדש מחוץ לטללים. קו זה מוביל מים מ”תחנת 

משאבי שדה” לשבטה ועובר היום בתוך הישוב. 

הבניה  עבודות  ומסתיימות  הולכות  מדבר”  ב”רוח   •
קרן  בכוונת  הביטחון.  ומרכיבי  הפיתוח  עבודות  ומתחילות 

רש”י להתחיל באיכלוס במרץ 2010. 
ברנע מסיימת הקרן הקיימת את עבודות העפר  בקדש   •
ותאורת  הביטחון  גדר  את  השלמנו  אנו  השלישי”.  ב”רחוב 

הביטחון, ואחרי חנוכה דרך הביטחון תרובד באספלט. 
במרחב עם תסתיימנה בקרוב עבודות הפיתוח בשכונת   •
ומרנין את  - 51 מגרשים. מחמם את הלב  הקבע הראשונה 
הנפש לראות כיצד הרים וגבעות הבנויים מסלעי צור קשים 
מתיישרים, נסללים וטומנים בחובם קווי ביוב, מים ותקשורת. 
נקווה שבשנה הבאה יתחילו המתיישבים בבניית בתי הקבע 

שלהם. 
התחבורה  משרד  הסתיים.  עם  למרחב  הצומת  תכנון   •

מעביר אלינו תקציב ואנו נפרסם מכרז ונבצע. 
ב’ בנווה בוקר במדרשה, לקראת  עבודות הפיתוח שלב   •
משרד  השכונה.  מכבישי  חלק  באספלט  רובדו  וכבר  סיום, 
ואנשינו  הנדרשות  העבודות  כל  את  משלים  לא  השיכון 

פועלים בנושא. 
לעיר  הביוב  פתרון  של  הגדול  הפרויקט  תכנון  נמשך   •

הבה”דים ול”אגן משאבים”. 
• עבודות הפיתוח סביב מבנה ההנדסה המורחב הסתיימו. 
הסתיימו  רתמים”  ב”כפר  ותוקצבו  שתוכננו  העבודות   •
בו  מחבלים  ששכנינו  לביוב,  נכון  לפתרון  העבודה  ונותרה 

ללא הפסק. 
התקיים סיור קבלנים לביצוע שלב ב’ של בית-העלמין   •

האזורי במדרשה.
יוסף את פעולותינו בתכנון  בגיליון הבא תשלים שירה מור 
תב”עות ומבני ציבור בישובים, עוזי יספר על פעילותו כמנהל 
אגף הפיתוח ובכך יקבלו הקוראים מושג על הנעשה ברחבי-

המועצה.
עודד ברזלי
מהנדס המועצה

התה הכי טוב

שיעור בהנדסה
מהנדס המועצה מעדכן על המיזמים האחרונים בתחום הפיתוח

בית הספר לבריאות /  חני טופר
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בית ספר “צין” החדש במדרשהתאורה בכניסה לשדה בוקרגדר ותאורת ביטחון בקדש ברנע

תחנות הסעה במדרשה



            

מועצה אזורית רמת נגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2008 )באלפי ₪(

 4,842 מספר תושבים שנה קודמת  
 5,024 מספר תושבים *   

4,300,000 שטח שיפוט )דונם(  
 1,370 מספר משקי בית    

5 דירוג סוציואקונומי   

נתוני ביצוע התקציב הרגיל
ביצוע 2007       % ביצוע 2008        %   תקציב 2008   הכנסות   

85.37%   65,711   81.69%    50,892    47,260 הכנסות עצמיות   
 10.15%   7,814   12.42%    7,737    5,912 השתת’ משרד החינוך 

1.46%   1,126   1.99%    1,239    958 השתת’ משרד הרווחה  
1.74%   1,336   2.54%    1,582    1,083 השתת’ משרדי ממשלה אחרים 
1.28%   983   1.36%    846    788 מענקים ומלוות  

100.00%   76,970  100.00%    62,296    56,001 סה”כ   

ביצוע 2007      % ביצוע 2008       %   תקציב 2008   הוצאות   
5.28%   4,026   6.31%    3,910    3,979 משכורות ושכר כללי 

69.59%   53,079   59.64%    36,941    33,696 פעולות אחרות  
1.54%   1,171   1.90%    1,175    1,271 שכר חינוך  

20.37%   15,538   28.07%    17,385    14,643 פעולות חינוך  
0.80%   609   1.15%    711    675 שכר רווחה  
1.62%   1,238   2.11%    1,308    1,253 פעולות רווחה  
0.25%   188   0.31%    194    175 מימון   
0.55%   420   0.51%    316    309 פרעון מלוות   

100.00%   76,269  100.00%    61,940    56,001 סה”כ   

 701      356    0 עודף )גרעון( השנה 

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

*נכון לנובמבר 2008

0.00%  0.00% % הגרעון השוטף  מההכנסה 
0.00%  0.00% % הגרעון הנצבר מההכנסה  
2.02%  2.14% % עומס המלוות מההכנסה  

12.62%  15.81% % סך ההתחייבויות מההכנסה 
15,752  12,329 הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח 

31  30 מספר משרות ממוצע  

 6,736   6,212 עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה 
20,783   27,773 תקבולים במהלך השנה  
21,307   28,367 תשלומים במהלך השנה  

6,212   5,618 עודף )גרעון( זמני לסוף השנה 

2007   2008

2007 מאזן   2008 נכסים    
10,491   10,208 רכוש שוטף   
30,405   37,282 השקעות    
21,085   19,461 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל      0      0
גרעון סופי בתב”ר        0      0
גרעונות זמניים נטו בתב”ר       0      0

61,981   66,951 סה”כ    
  

2007   2008 התחייבויות   
9,711   9,852 התחייבויות שוטפות  

0       0       )***(
24,272   31,664 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 
21,085   19,461 קרנות מתוקצבות   

701   356 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 
6,212   5,618 עודפים זמניים נטו בתב”ר  

61,981   66,951 סה”כ    
  

2007   2008     
1,552   1,332 עומס מלוות לסוף שנה  

דוח גביה וחייבים-ארנונה

2007  2008    
737  567 יתרת חוב לתחילת השנה 

57,360  42,413 חיוב השנה  
)392(  )817( הנחות ופטורים שניתנו 

83  )29( חובות מסופקים וחובות למחיקה 
57,788  42,134 סך לגביה  
57,221  41,646 גביה בשנת הדוח  

567  488 יתרת חוב לסוף השנה 
56%  25% אחוז גביה מהפיגורים 

100%  99% אחוז גביה מהשוטף 
99%  99% יחס הגביה לחוב הכולל 

33  33 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר 

תקציב הרשות 
אושר על ידי 
משרד הפנים 

 

כרמלה לחמן
קוסמטיקה – טיפול פנים דרמטולוגי
אפילציה – מומחית במחט חשמלית

טיפול באקנה – סדרת טיפולי פנים לאקנה.
פילינג עמוק – אינטנסיבי
שעווה – בכל חלקי הגוף

★
★
★
★
★

אפשרות לקוסמטיקה, אפילציה ושעווה בקיבוץ רביבים.

לקביעת תורים:

08-6562370 ,054-2401420
מתחם הרכבת )ליד אגד( צמוד למספרת פוני יניב 

ופלאפל אסולין מתחת לשלט של אולמי יהלום

קוסמטיקאית רפואית מומחית ומקצועית

שעות הרחצה
ימים א'- ה':

06:00 - 08:00 שחיה
15:00 - 18:00 חוגים, לימוד שחיה

18:00 - 19:00 שחיה בריאותית
שישי, שבת וחגים:

09:00 - 10:00 שחיה בריאותית

בריכת השחייה במשאבי שדה  
מעכשיו גם בבוקר

24.12, יום חמישי, 20:30 - טוקיו סונטה
פורטרט של משפחה יפנית טיפוסית, בה 

לכולם יש סודות. משהו בלתי צפוי יגרום 
למשפחה השסועה לעשות חושבים עם 

עצמה.

G 25.12, יום שישי, 13:30 - כוח
קומדיית הרפתקאות על חבורת שרקנים 

שהוסבה ליחידת מרגלי עילית, ומגלים 
שגורל העולם כולו מונח בכפותיהם 

השעירות.
הסרט בדיבוב לעברית.

26.12, יום שבת, 20:30 - הכל מתחיל בים
סיפור התבגרותה של משפחת גולדשטיין 

ובעיקר של הבן הצעיר, המתמודד עם חוויות 
חיים, חברות, אהבה, מין ומוות.

ימים של קולנוע בסינמטק דימונה

עד סיום עונת 
החורף, הבריכה 
תהיה פתוחה גם 

בשעות הבוקר

סינמטק דימונה, מתנ”ס דימונה, מול התחנה המרכזית וגם בפייסבוק

כרטיס בודד: 15 ש”ח
כרטיסייה לעשרה סרטים: 100 ש”ח
ובמזנון: פופקורן עם המתכון הסודי 

של מורדי




