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דבר ראש המועצה

צרו קשר:

פקס: 08-6559235 
adva@rng.org.il :דוא"ל 

גם אתם שותפים. סיפורים מעניינים, דעות 
אישיות, תמונות או כל דבר שעולה לכם 
לראש. אתם שולחים ואנחנו מפרסמים.

שלום רב,
גאוות יחידה

השבוע קיבלתי סמס: "לפני 8 שנים, פעם ראשונה 
עכשיו  אוטובוסים.   3 יצאנו  לסופרלנד,  שנסענו 
א'-ח'  כיתות  ילדי  כל  של  אוטובוסים   14 נכנסו 
יוסף,  – אייל מור  מיישובי רמת הנגב". על החתום 
בטוח,  אני  הילדים,  וצעירים.  נוער  מח'  מנהל 
חום  של  בשיאו  לבלות  השמים  לב  עד  ניהנו 
הלב  את  מחמם  בהחלט  עבורנו  בסופרלנד.  יולי 
לראות איך הולכת ומתבססת ומתגבשת המסורת 
הנגב  רמת  צעירי  כלל  של  משותפת  פעילות  של 
על  החינוכי  לצוות  כוח  יישר  השונים.  בגילאים 

העשייה המסורה, זה אינו מובן מאליו. 
GPS האח הגדול - לא מה שאתם חושבים

בימים אלה אנו מתקינים בכל האוטובוסים הצהובים 
שלנו מערכת GPS. המערכת תשרת אותנו בשגרת 
היום יום וכמובן בחירום, כך שבכל עת נוכל לדעת 
תותקן  בנוסף,  האוטובוסים.  נמצאים  בדיוק  היכן 
אלחוטי.  אינטרנט  מערכת  האוטובוסים  אחד  על 
להתקין  נמשיך  כמוצלח,  יוכח  והניסיון  במידה 
רואים  אנו  נוספים.  באוטובוסים  כאלה  מערכות 
בהתקנה זו דרך נוספת לשפר את בטיחות ואיכות 

הסעות התלמידים.
שותפות 

הנגב  רמת  בין  שותפות  יש  מעשור  למעלה  מזה 
לקהילת יהדות דנבר. השבוע קיבלה השותפות הזו 
מימד טרגי. בעקבות פיגוע הטרור כנגד ישראלים 
בבורגס, הגיעו אליי מיילים של השתתפות בצער 
מקהילות השותפות, ובהן דנבר. עוד לא יבשה הדיו, 
ובחדשות החלו הדיווחים על המטורף שהשתולל 
אורורה  בעיר  מפשע  חפים  אנשים   12 ורצח 
הצמודה לדנבר. ראש העיר בעבר של אורורה הוא 
כאן  היה  ואף  הנגב,  רמת  של  הוותיקים  מידידיה 
מספר פעמים לבד ועם משפחתו. טרגדיה אנושית. 

קשה להכיל מספרים כאלה.
מכבסת מילים 

נשפכו  נכון,  באיבו.  עודו  האוהלים  בעיר  המאבק 
 ,252 אוגדה  מתחם  באזור  אספלט  של  טונות 
מדרום  במיוחד  שהוטסו  אוהלים  למאות  כבסיס 
אפריקה על פי הזמנת המדינה. נכון, נשפכו עשרות 
כפי  או  האוהלים,  עיר  הקמת  על  שקלים  מיליוני 
נחל  "מתחם  למקום  שנקרא  מבקשת  שהמדינה 
רביב". מכבסת מילים זו מנסה להתמודד עם מתחם 
מיותר שנולד בחטא, ללא צורך. לו היו מוותרים על 
היה  ניתן  הממשלה,  משרדי  בין  כוח  מאבקי  כמה 
לאכלס את מסתנני העבודה במתחם הקבע עליו 
החליטה הממשלה לפני למעלה משנתיים. יתר על 
כן, מתברר כי מאז ההחלטה הנמהרת חלה ירידה 
במספר הכניסות של מסתנני העבודה, וכן מתברר 
כי יש קרוב ל-4,000 מקומות במתקנים הקיימים 

סהרונים וקציעות. 
עיר  כי  מתברר  והשבוע  מיותר,  רביב  נחל  מתחם 
האוהלים גם מסוכנת כיוון שהאוהלים אינם עומדים 
אלה  בימים  ממש  האלמנטריים.  הבטיחות  בתקני 
עומד משרד הביטחון למסור לשב"ס את המתחם. 
אנחנו נמשיך ונעשה כל מה שניתן שלא ישוכנו בו 
אנשים. נדמה לי שברור מה יהיה כתוב בדו"ח מבקר 

המדינה בעוד כשנה...
שימרו על עצמכם בקיץ הלוהט,

שמוליק ריפמן

עיר האוהלים - השריפה כבר בדרך

 בסביבתנו - פינת ועדת 
איכות הסביבה

 "הנפקת אישור כיבוי אש לעיר האוהלים כמוה כאישור להצית שריפה". 
מתוך מכתב ששלח החודש ראש המועצה לנציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר אהרון פרנקו

ועדת איכות הסביבה התגייסה גם היא למאבק בעיר האוהלים

על פי מידע שהגיע לידיי, עתיד משרד הבטחון 
הכבאות  איגוד  אל  הקרובים  בימים  לפנות 
עבור  אש  כיבוי  אישור  להנפיק  מהם  ולבקש 
עיר האוהלים שבשטח המועצה האזורית רמת 
הנגב )מתחם נחל רביב(. במכתבי זה הנני מתריע 
הגורמים  כל  בפני  ואתריע  שאשוב  כפי  בפניך, 
הרלוונטיים, כי הנפקת אישור כיבוי אש לעיר 
האוהלים כמוה כאישור להצית שריפה. כידוע 
לך, עיר האוהלים קמה בחטא, ללא צורך, ללא 
תכנון ובהליך חפוז שמשמעותו אסון שיתרגש 

עלינו בעתיד. 
מבלי להיכנס לשורת הנושאים הרבים בהם אין 
למערכת הבטחון ו/או לשב"ס תשובות מניחות 
מבקר  בדוחות  כנראה  ושיידונו  הדעת,  את 
המדינה בשנים הקרובות, הנני מבקש להצביע 
הקורם  האש,  בטיחות  מחדל  על  בבהילות 

האוהלים  עיר  במתחם  עיניך  לנגד  וגידים  עור 
המיותר.

בקוטר  צנרת  הונחה  לא  באתר  לך,  כידוע 
כיבוי. אופן  ואין בנמצא מספיק ברזי  המתאים 
הצבת האוהלים )במרחק של 3 מ' זה מזה( סותר 
את הוראות רשות הכבאות לגבי מתקני כליאה 
באוהלים, ובנוסף נדרשים לפי ההוראות קירות 
אש שגובהם עולה על גובה האוהלים )קיר אש 
בין אוהל לאוהל( וכן ברז שריפה בקוטר 3 צול 
העובדה  פחות  לא  מטרידה  אוהל.  כל  בפתח 
חסיני  אינם   – בחיפזון   – שנרכשו  האוהלים  כי 
אש ואינם עומדים בתנאי בטיחות אש, ובנוסף 
קיבולתם מיועדת רק ל-10 אנשים ולא ל-12, 
הגדולות  הבטיחות  לחריגות  המוסיף  דבר 

ממילא.
מהידוע לי, עומד משרד הבטחון לבצע מסירה 

חלקית של המתקן כבר מחר. אין לי צל של ספק 
כי המתקן אינו עומד בדרישות בטיחות האש, 
עצמה  הכבאות  שרשות  במסמך  שנוסחו  כפי 
הנפיקה לגבי מתקני כליאה באוהלים וכי אסון 

צפוי להתרחש שם בעתיד הנראה לעין.
ברורה  סכנה  מהווה  לעיל  המתואר  המתקן 
ומיידית עבור בני האדם שנגזר דינם לשהות בו, 
וכל אישור שיינתן עומד בניגוד גמור להנחיות 
הברורות של שירות בתי הסוהר בנוגע לבטיחות 
לידך  תקבל  אל   – ומבקש  אליך  פונה  אני  אש. 
לוהט  אדמה  תפוח  זהו  רביב.  נחל  מתחם  את 
ליפול  צפויה  בו  שתידלק  לבעירה  שהאחריות 

על ראשך, ואין פוצה פה ומצפצף. 
בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה

איכות  ועדת  עסקה  האחרונה  בישיבתה 
האוהלים,  עיר  בנושא  המועצה  של  הסביבה 
לישיבה  רביב".   נחל  "מתחם  גם  הנקראת 
הטבע  ורשות  הביטחון  משרד  נציגי  זומנו 
הביטחון.  משרד  של  הסביבתי  והיועץ  והגנים 
מלבד  תושבים,  של  מרשימה  נוכחות  נרשמה 
המשתתפים הקבועים, בעיקר מיישובי פתחת 
כ-35  בישיבה  חלק  נטלו  שבסה"כ  כך  ניצנה, 
במסגרת  ביותר  הרחבה  )הישיבה  משתתפים 
תושבים  מזמינים  ואנו  הסביבה,  איכות  ועדת 

נוספים לבוא ולקחת חלק בפעילות(. 
תמ"א  את  הביטחון  משרד  הציג  בישיבה 
השינויים  עם  ארצית(,  מתאר  )תוכנית   46
המבוקשים 1 ו-2. דוברת המועצה אדווה לויד 
הציגה את עמדת המועצה. לאחר דיון התקבלה 

להקמת  אפשרית  דרך  בכל  להתנגד  החלטה 
המתחם. 

הסביבתית  היחידה  את  הסמיכה  הוועדה 
התנגדויות  להגיש  בנושא,  ולטפל  להמשיך 
מהמשך  כחלק  ציבוריות.  פעילויות  ולייצר 
הצעירים  למרכז  פניה  התבצעה  הטיפול 
ולמחלקת  חיימוב(  נעמה  של  )בהובלתה 
מור-יוסף(,  אייל  של  )בהנהגתו  ונוער  ילדים 
הכניסה  בכביש  אחת    – הפגנות  שתי  שארגנו 
והשנייה  קציעות,  בצומת  העבודות  לאתר 
הארצית  המועצה  ישיבת  מול  אל  בירושלים 
חניכי  בעיקר  נכחו  זו  בהפגנה  ולבניה.  לתכנון 
 20 גוריון,  בן  במדרשת  צבאית  הקדם  המכינה 
כדי  תוך  איש,   200 של  תחושה  שיצרו  איש 
התפרצויות עם שלטים לישיבה. לפנים משורת 

הדין, ניתן לנעמה חיימוב ולנציגי ארגוני זכויות 
להשמיע  הגעתם  את  ארגנה  שנעמה  אדם 
הציבוריות  הפעילויות  במסגרת  דבריהם.  את 
התקיימו סיור ב-5 ביולי לאתר העבודה, אותו 
לעיתונאים  וסיור  הביטחון,  משרד  נציגי  ליוו 

שהניב מספר כתבות בעיתונות הארצית. 
מה בהמשך? הגשת התנגדויות הציבור לשינויים 
התנגדויות  להגיש  שרוצה  מי  )כל   46 לתמ"א 
המשך  הסביבתית(,  היחידה  אל  לפנות  מוזמן 

פעילויות מחאה ועבודה במישור המשפטי. 

צוות ועדת איכות סביבה
גיא רותם – פרויקטור הוועדה
יואב דוניץ – יו"ר הוועדה
עלית וייל – מנהלת היחידה הסביבתית

עורכת אחראית: אדווה לויד
עורך ראשי: מעוז דגני

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

הפקת דפוס: דפוס דימונה
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564169

פקס: 08-6559235

"המתקן אינו עומד בדרישות בטיחות האש"
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המועצה מגבשת תוכנית אב לאזרחים ותיקים

הסוף למורשת בן גוריון?

רמת הנגב נבחרה להשתתף בשלב הראשון של תוכנית "חיים בגיל", שמטרתה לשפר את איכות חיי התושבים הוותיקים. בקרוב ייערך סקר בין תושבי המועצה

הממשלה לא מעדכנת את התקציב לשימור מורשת בן גוריון, ועתיד צריף בן גוריון בסכנה. להלן מכתב בנושא ששלח ראש המועצה לראש הממשלה בנימין נתניהו

במגמת  נמצאת  ובעולם  בישראל  החיים  תוחלת 
באוכלוסייה  הוותיקים  האזרחים  ושיעור  עלייה, 
האזרחים  במספר  המתמדת  העלייה  גדל.  הכללית 
טומנים  חייה  ואריכות  זו  לאוכלוסייה  המשתייכים 
מחדש  הסתגלותם  את  הדורשים  שינויים  בחובה 
של היחיד, המשפחה,  הקהילה, כמו גם של מערכות 

השירות הציבורי. 
האזרחים הוותיקים שלאחר גיל הפרישה כבר אינם 
המאופיינת  מיוחדת  גיל  קבוצת  זוהי  אך  צעירים, 
השכלה,  רמת  גבוהה,  ניידות  יצרנות,  בחיוניות, 
מקצועיות וגם צרכנות של תרבות ופנאי. מאפיינים 
אלה הופכים את אזרחינו הוותיקים למשאב קהילתי 
מחדש  להיערך  אזורית  כמועצה  אותנו  המחייב 

לפיתוח תשתיות תכנוניות הולמות.
רמת הנגב נבחרה על ידי המשרד לאזרחים ותיקים 

להשתתף בפעימה הראשונה של תוכנית בשם "חיים 
לעצמה  שמה  מסוגה,  ראשונה  זו,  תכנית  בגיל". 
התושבים  חיי  איכות  את  ולשפר  לקדם  כמטרה 
ע"י  וזאת  מהקהילה,  כחלק  הוותיקים  והאזרחים 
מועצתית  אב  תוכנית  גיבוש  של  תכנוני  תהליך 

לאזרחים ותיקים. 
כרשות  מדיניותנו  את  הולמת  התוכנית  מטרת 
תושבי  לכלל  שירות  למתן  המחויבת  מקומית, 
המועצה בהתאם לצרכיהם. תוכנית האב תסייע לנו 
בהתוויית תוכניות עבודה ותשתיות תכנוניות לטווח 

הארוך. 
לב-רן,  ענת  תעמוד  המועצתי  התכנון  צוות  בראש 
ולצידה מוקם בימים אלה צוות של בעלי תפקידים, 
תהליך  את  שינהלו  ותיקים,  ואזרחים  ישובים  נציגי 
התכנון. אנו מעוניינים גם ללוות את התהליך במסגרת 

פורום ותיקים שיקיף את כלל ותיקי המועצה.
התהליך אורך כשנה, ובמסגרתו מקבלת המועצה 
התוכנית  ומהנהלת  ותיקים  לאזרחים  מהמשרד 
יועצים  מגוון   – בתהליך  לה  שיסייעו  כלים  מספר 
ישובי  תכנון  מרכז  שונים,  בתחומים  מקצועיים 
את  ליישם  המועצה  לצוות  המסייע  )מת"י( 
התוכנית במועצה, ועוד. המשרד לאזרחים ותיקים 
כמרכזת  המועצה,  תושבת  קורין,  בדורית  בחר 

התכנון היישובי.
נתונים  איסוף  שלב  יהיה  בתוכנית  הראשוני  השלב 
יתבקשו  המועצה  תושבי  מועצתי.  פרופיל  לבניית 
לנו  יסייעו  שתוצאותיו  קצר,  בסקר  להשתתף 
לשפר ולהתאים את מתווה התכנית של הפרוייקט 
להשפיע  וגם  הוותיקים,  התושבים  של  לצרכיהם 
על עתיד התושבים הצעירים לכשיתבגרו. השאלון, 

שיציג שאלות במגוון רחב של תחומים ובהם חברה, 
זכויות,  תעסוקה,  כלכלה,  קהילה,  משפחה,  תרבות, 
בטחון אישי, כושר ניידות, שירותים רפואיים, צרכים 
מיוחדים, סיעוד ועוד, מיועד לכלל תושבי המועצה 
פוטנציאלים,  למעסיקים  ותיקים,  לאזרחים  ובפרט 
נערך  הסקר  שירותים.  ולנותני   12 מגיל  נוער  לבני 
שהצטרפו  ברשויות  הארץ,  רחבי  בכל  במקביל 

לתוכנית.
רמת  לוותיקי  ראשון  מפגש  מתכננים  אנו  כמו-כן, 
הנגב, בתאריך 11 בספטמבר בשעות 17:00-19:00. 
מהם  מהוותיקים  ונשמע  התוכנית  את  נציג  במפגש 
בשנה  מענה  ולתת  לטפל  חשוב  בהם  הנושאים 

הקרובה, ובהמשך הדרך.
ענת לב רן 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

נכבדי,
על  גוריון  בן  מורשת  נלחמת  האחרונות  בשנים 
גוריון  בן  מורשת  בישראל.  להתקיים  זכותה 
מורשת  ומכון  גוריון  בן  צריף  את  כיום  כוללת 
אביב,  בתל  גוריון  בן  בית  את  וכן  בנגב,  גוריון  בן 
המשמשים להנחלת מורשתו של דוד בן גוריון ז"ל 
בקרב דורות של תלמידים, הורים, חיילים, תיירים 
ומבקרים רבים. אולם, ככל הנראה משרדך ומשרד 
התרבות והספורט אינם רואים כמוני עין בעין את 
חשיבות השמירה על מורשתו ההיסטורית של בן 

גוריון. 
בעבר פנו אנשי מורשת בן גוריון למשרדך ולמשרד 
בבקשה  המורשת,  שמירת  על  המופקד  התרבות, 
על  העומד  גוריון  בן  מורשת  תקציב  את  להגדיל 
4.8 מיליון ש"ח לשנה בלבד. תקציב זה הינו פחות 
הממשלה  ראש  משרד  שמקצה  הסכום  ממחצית 

בגין.  מורשת  או  רבין  מורשת  והנחלת  לשימור 
האם מורשתו של דוד בן גוריון שווה פחות?

לצערי, מכתבים שנשלחו בעניין למשרדך ולמשרד 
למענה,  זכו  טרם  ארוכים  שבועות  לפני  התרבות 
רוע הגזירה. לפיכך לא  ניסיונות להקל את  גם  כמו 
נותר לנו אלא לעדכנך כי בעוד כ-30 יום, בתחילת 
גוריון  בן  מורשת  את  לארוז  ניאלץ  ספטמבר, 
ולאפסנה. המשמעות המעשית היא סגירת צריף בן 
גוריון והמכון למורשת בן גוריון, והוצאתם לחופשה 

כפויה / פיטורין של עשרות העובדים והחוקרים.
על  לשמור  יודע  שאינו  עם  כי  חכמים  אמרו  כבר 
עברו, לא נכון לו עתיד, ואף ההווה שלו מוטל בספק. 

אנא, מנע את הבושה הזו ממדינת ישראל. 
בברכה,
שמואל ריפמן
ראש המועצה

חדר הפעילויות 
בצריף בן גוריון

חובת רישוי וסימון
1. כלב חייב בחיסון כלבת ושבב מגיל שלושה חודשים.

2. בעלי כלב חייב שיהיה ברשותו רישיון בר תוקף עבור הכלב אותו הוא מחזיק מאותה הרשות בה 
הוא מתגורר כדרך קבע.

ביטול רישיון
רשאי רופא וטרינר עירוני לבטל רישיון לכלב במידה והפר הבעלים אחד מתנאי הרישיון ובמידה ולא 

קיים בעלי הכלב את הוראות החוק.
החזקה

המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל 
לשלוט בו, באמצעות רצועה. 

המחזיק בכלב בחצר יציב שלט גלוי בכניסה המורה "זהירות כלב".
כלב מסוכן – הגדרה

1. כלב שנשך נשיכה שגרמה לחבלה.
2. כלב השייך לגזע מסוכן )אמסטף, רוטווילר, פיט בול, דוגה 
ארגנטינאי, בול טרייר, טוסה יפני, סטף אנגלי, פילה ברזילאי(.

3. כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי 
התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

כלב מסוכן – אופן החזקה
1. יוחזק ברשות הרבים כאשר מחסום לפיו.

2. בתוך החצרים יוחזק קשור או בתוך כלוב ועל החצר להיות 
מגודרת ועל השער מנעול. יוצב בכניסה שלט "זהירות כלב 

מסוכן".
3. חייב בעיקור/סירוס.

4. ביציאה מן החצרים חייב להיות מוחזק רק על ידי מי שמלאו לו 
18 שנה.

5. מחויב בביטוח צד ג'.

6. בעל הכלב מחויב בגיל מעל 18 שנים.
7. בעל הכלב לא ימכור ולא ימסור אותו לאחר מלבד מערכת הביטחון או מכלאה עירונית.

עונשין
דין מאסר שישה חודשים

1. בעליו של כלב המחזיקו ללא רישיון או כזה שפג תוקפו או בניגוד לתנאי הרישיון.
2. מאפשר יציאתו של הכלב מחוץ לחצרין.

דין מאסר שנה
1. מחזיק בכלב מסוכן בניגוד לחוק.
2. מוסר מידע כוזב בפרטי הרישום.

כלב שנשך/הסגרת כלב
בעלי כלב שנשך מחויב להסגירו בתחנת הסגר עירונית הקרובה 

לביתו תוך 24 שעות מרגע הנשיכה.
במידה ולא יוסגר הכלב בזמן זה, רשאי רופא וטרינר עירוני, מפקח 

או שוטר לתופסו ולהעבירו למאורת ההסגר, ובעל הכלב יחויב 
בתשלום ההוצאות הכרוכות בכך ויופעלו נגדו העונשין הקבועים 

בחוק.
חובת דיווח בשינוי בפרטים

במידה וחל שינוי בפרטי הכלב ו/או הבעלים )שינוי כתובת, העברת 
בעלות, העלמות, מותו של הכלב, עזיבה וכו'(, חלה חוות דיווח 

בכתב לרופא הווטרינר העירוני של אותה רשות בה רשום הכלב.
אישור עיקור/סירוס

כלב או כלבה שעברו עיקור או סירוס חייבים הבעלים בהצגת אישור 
המעיד על כך החתום על ידי הרופא המבצע.

ד"ר עדי ולרשטיין
רופאה וטרינרית

למניעת פגיעה מיותרת על ידי כלבים, לפניכם תזכורת לחוקי החזקת כלבים. אל תגידו לא ידעתי!

חוקי החזקת כלבים
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הפנים היפות של ישראל
משלחת הנוער חזרה מביקור גומלין בגרמניה. בקרוב תצא משלחת נוספת, בשיתוף נוער נוצרי פלסטיני

לאלו מכם שעוקבים אחרי המשלחת המקסימה 
תמונה  עוד  הנה  גרמניה,  עם  הנוער  חילופי  של 
שנבחרו  התותחים  הנוער  בני  משמח.  ועדכון 
גרמניה,  עם  הנוער  חילופי  במשלחת  להשתתף 
הנוער,  בתנועות  רציניים  מדריכים  כידוע  הם 
הנותנים מעצמם ביישובים כבר כמה שנים. בפסח 
האחרון אירחנו יחד איתם את חברינו מהמשלחת 
החודש  ובכבוד.  בכיף  קסטלון  מאזור  הגרמנית 
עם  ונסענו  בגרמניה,  להתארח  תורנו  הגיע 
המשלחת המכובדת לעשרה ימים של כיף, חברות 

ולמידה באזור מגוריהם של מארחינו.
ביער  בגשם  טיילנו  המשפחות,  אצל  התארחנו 
אירופאי, שטנו )שוב בגשם( בסירות קאנו, שיפצנו 
בית קברות יהודי עתיק ועוד. לפרנקפורט הגענו 
על מנת להתרשם מעיר אירופאית גדולה, אך לא 
אנה  במוזיאון  לבקר  חשוב  לנו  היה  מכך  פחות 
שדה(.  ממשאבי  מנדל  מרון  מנהל  )אותו  פרנק 
פתחנו  וגם  אנה  של  חייה  על  למדנו  במוזיאון 
בדיון סוער שנגע בשאלות גדולות על פוליטיקה 
וחברה, הגנה, לחימה ושלום, ובכלל – המון ערכים 

לא פשוטים.
"הייתה  מספרת:  ברנע  מקדש  וינוגרדוב  לימור 

שהם  בגילנו  נוער  בני  הכרנו  מדהימה.  חוויה 
בעצם כמונו, וגם עבדנו איתם. ניקוי בית הקברות 
היהודי היה חוויה מאד משמעותית לכולנו. תמיד 
בהתחלה  וכיף.  צחוק  של  טובה  אווירה  הייתה 
למדתי  אבל  גרמנים,  שהם  בגלל  פחדתי  מאד 
להכיר אותם, אני בטוחה שגם מבחינתם זה היה 
שישמרו  קשרים  שאלו  בטוחה  ואני  דבר,  אותו 

לעוד הרבה זמן".
שמחנו לקבל המון מחמאות מההורים והמארחים 
שמחים  לארץ  וחזרנו  שלנו,  המהמם  הנוער  על 
חדשה  נוספת,  משלחת  תצא  באוגוסט  ומרוצים. 
ייקחו  זו  במשלחת  המועצה.  מטעם  וייחודית 
חלק בני נוער מרמת הנגב, מגרמניה ופלסטינים 
בנושא  תתעסק  המשלחת  ג'אלה.  מבית  נוצרים 
נשים  בזכויות  התעמקות  תוך  אדם,  זכויות  של 
בהיסטוריה  הנושא  את  יחקרו  החניכים  ומגדר. 
ויפיקו פרויקטים.  ובהווה של שלושת הקבוצות, 

אנו נמשיך לעדכן!
המשך קיץ פורה, מעניין ומשמעותי,

גילה מנביץ, איל אלכסנדר, אייל מור יוסף
מחלקת נוער וצעירים רמת הנגב חברי המשלחת בגרמניה

ביקור במוזיאון הילדים

הפועל רמת נגב כדורסל 
מסכמת עונה

ילדי כיתות א'-ג' למדו, התנסו וניהנו במהלך סיור חווייתי במוזיאון הילדים

עונת הכדורסל הסתיימה באירוע חגיגי בהשתתפות דורון שפר

ביום שלישי, 10.7.12, יצאו כ-250 ילדי שכבות 
במוזיאון  חווייתי  לסיור  המועצה  של  א'-ג' 
הילדים בחולון. הילדים התחלקו לקבוצות גיל, 

וכל אחת עברה מסלול ייחודי לגילה. 
ילדי א' היו בפעילות "בגובה העיניים". הפעילות 
המבקרת  ילדה  פוגשת  בה  בהצגה  נפתחת 
גיבורי  עם  יחד  הצעצועים.  שומר  את  במוזיאון 
של  השונים  להיבטיו  הילדים  נחשפים  ההצגה, 
מחפצים  אישי  צעצוע  יצרו  הילדים  הצעצוע. 
וחומרים יום יומיים, האזינו ליצירה מוסיקלית, 

נגינה  וכלי  צעצועים  המשלבת  תזמורת  יצרו 
והתנסו במשחקי תיאטרון. 

הקסום"  ב"יער  למסע  יצאו  ב'  שכבה  ילדי 
בעקבות "שדון תעלול", במהלכו נחשפו לעולם 
התחושות והרגשות. עם כניסת הילדים למסלול, 
נפתחת  כשזו  מסתורית.  תיבה  מגלים  הם 
בחדווה  המכריז  תעלול,  שדון  ממנה  משתחרר 
שכעת הוא חופשי לעשות ככל העולה על רוחו. 
למסע  המדריך  עם  לצאת  מחליטים  הילדים 
הם  לקדמותו.  המצב  את  להשיב  כדי  חיפוש 

בו  שחולל  השינויים  את  ומגלים  ליער  נכנסים 
שדון תעלול. במהלך המסע הם חווים הרפתקה 
את  פוגשים  הם  ומשעשעת.  מפתיעה  מרתקת, 
הינשול )חצי ינשוף חצי חתול(, מגיעים לעננים 
הם  הלבן  הקוסם  בעזרת  ושם  השלג,  ולהר 
ובוחנים את  ומחשבות  מגלים רגשות, תחושות 

ההבדלים ביניהם. 
ילדי שכבה ג' יצאו למסע "בעקבות החייזרים", 
הילדים  "נחטפים"  שבמהלכו  הרפתקאות  מסע 
הרפתקאות  כדי  תוך  חייזרים.  של  לחללית 

ומשימות, מתמודדים הילדים עם קבלת האחר 
והשונה וקבלת העצמי.

מלמד  חווייתי,  מהנה,  היה  במוזיאון  הביקור 
ומעשיר. הילדים חזרו עם מטען חוויות כמו גם 

המבוגרים שליוו אותם. 
מאחלת לכולנו חופש נעים, מהנה ובטוח

גלית טמיר
רכזת חינוך בלתי פורמלי 
ומדריכת א'-ג' בקיבוץ טללים

יצאו  האגודה  שחקני  וכל  לסיומה,  הגיעה   2011-12 עונת 
מוצלחת  עונה  של  יחידה  גאוות  הרבה  עם  הקיץ  לחופשת 
הצלחתנו  מחודשים.  בכוחות  הבאה  בעונה  לחזור  רצון  ועם 
קבוצות  ויצירת  שנים  לאורך  פעילות  המשך  היא  העיקרית 
כמה  עד  טובים  להישגים  והגעה  נגב  רמת  ייצוג  חדשות, 

שניתן. בעונה הקודמת קט-סל א' בנים זכו באליפות, 
והעונה קט-סל בנות - כן ירבו!

מסיבת הסיום
שעבר  בחודש  שנערכה  הסיום  מסיבת 
הטובות,  מן  היתה  שדה  משאבי  באולם 
לשעבר  שפר,  דורון  היה  הכבוד  ואורח 
ישראל  נבחרת  אביב,  תל  מכבי  שחקן 
פתחה  הערב  את  ירושלים.  והפועל 
כדורסל,  מופע  עם  בנות  קט-סל  קבוצת 

הסלים  מלך  תחרות  נערכה  מכן  ולאחר 
לקבוצת א'-ב'. 

בהמשך דורון שפר סיפר על חייו בעבר כשחקן 
ומעביר  בתשובה  כחוזר  כיום   חייו  ועל  כדורסל 

בנוסף, הוא ערך עם  ולחיים דרך הספורט.  סדנאות לערכים 
הילדים אימון שכלל תרגול של מסירה, קליעה וכדרור. החלק 
וילדים,  הורים  במשחק  הסתיים  שפר  דורון  עם  האומנותי 

כשדורון שיחק לצד ההורים, שניצחו לבסוף. 
לאחר מכן נערכה תחרות מלך הסלים לקבוצת ג'-ד', תחרות 
שלשות לקבוצת ילדים א' )מנצח: שסה רדין( וחלוקת הגביעים 

בכיבוד  סיימנו  האירוע  את  שפר.  דורון  בנוכחות  והמדליות 
משמעותי  חלק  שהיו  התומכים,  ההורים  ארגנו  אשר  עשיר 
בכל מהלך העונה ובמיוחד בהכנות למסיבת הסיום, ועל כך 

תודה לכם וישר כח!
מצטייני העונה

 : ג'-ד'  חוג  פולישוק.  וירין  ספקטור  שי  א'-ב':  חוג 
טל שעיה וזיו יהל. קט-סל ב': זיו רנדליך ואורי 
גיל  עידו  טוביה,  נטע  א':  קט-סל  ארנון. 
ומיכאל בראל. ילדים א': שסה רדין ואמיר 
מאיה  וקנין,  רוני  בנות:  קט-סל  שליסר. 
ויוני  גלילי  חגי  בוגרים:  וינד.  ועדי  וינד 
גרין. חוג מדרשה א'-ב': אורי עטר ושחר 
דגן. חוג מדרשה ג'-ד': עומר אורן, אריאל 

צפרתי, שגיא קומא, אריאל אלבז.
חדד,  יהב  עטיה,  אהרון  למאמנים:  תודות 
אלי  האולם  למנהל  דיין,  ומאיר  כהן  בושמת 
הראל,  דרור  דורון,  ערן  המתנ"ס:  לצוות  לביא, 
אורלי זרחין ודבורה מרציאנו, למאיה אלמליח ולצוות 

נהגי האוטובוסים.
כל המעוניין להצטרף לאחת מקבוצותינו לעונה הבאה מוזמן 

ליצור קשר:
.050-2022961 

מאיר דיין
רכז תחום הכדורסל

 היחידה להעצמת הבריאות, הפועלת במרכז 
הבריאות ברמת הנגב מתחילה בגיבוש פרויקט 

ארוך טווח בתחום ליווי הריון, לידה, והורות.

בשלב הראשון אנו מנסים למפות את 
הכוחות המקומיים שיכולים לסייע 

בפרויקט כזה למען קהילת רמת הנגב.
אנו מזמינים מטפלים, מנחי סדנאות, ואנשי 

מקצוע בתחום ליווי הריון, לידה והורות 
לעמוד איתנו בקשר. 

ולקבוע פגישה 
אישית עם חלי 

שדה מרכזת 
הפרוייקט בטלפון 

052-4260882

מרפאת היל"ה 

 כדאי להעביר קורות חיים במייל
 starfields.sade@gmail.com 
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סביבה, חברה ובריאות נפגשים בצלחת שלנו
החודש הושק במועצה פרויקט שעוזר לנו למצוא את הקשר בין האוכל שאנחנו אוכלים, מי שמייצר אותו וההשפעה שלו על הבריאות שלנו

ממש  להיות  יכול  ומזין  בריא  שאוכל  ידעתם 
ברובו  שמגיע  מאוכל  ליהנות  ושאפשר  טעים? 
ביולי  אחד  שבוע  במהלך  הנגב?  מאזור  הגדול 
ועדשים  מקומיים  מירקות  ירקות  שסלט  גילינו 
שגם  טרי  כורכום  קצת  עם  מבושלות  מונבטות 
מזינה  פשוטה,  ארוחה  להוות  יכולים  מהנגב,  הם 
רז  אילת  את  )תשאלו  אוהבים  ילדים  ושאפילו 
מכמהין(. במהלך השבוע למדנו בעזרתו האדיבה 
של ד"ר אורי מאיר ציז'יק, מומחה להיסטוריה של 
התזונה ולליקוט צמחי בר למאכל, לשאול ולגלות 
הוא  האם  מורכב?  הוא  ממה  מגיע?  המזון  מהיכן 
האם  שלנו?  לסביבה  בריא  הוא  האם  לנו?  בריא 
וגם  טעים  גם  להיות  יכול  אוכלים  שאנו  האוכל 
משאבים  על  מבוסס  שיהיה  אפשר  האם  בריא? 
מקומיים, פחות מזהם, עונה על צרכים מקומיים 

ולא פוגע בסביבה?
את חשיבותן של השאלות הללו הבנו דרך סיפורו 
נסיכת  צורכים:  וגם  מכירים  שכולנו  אחד  דג  של 
של  שבסופו  מראש  אותנו  הזהיר  אורי  הנילוס. 
שלא  ומי  זה;  דג  לאכול  נפסיק  כולנו  הסיפור 
אולי  מאוד,  שמן  הוא  זה  שדג  בגלל  השתכנע 
ויקטוריה,  באגם  גדל  זה  שדג  כך  עקב  השתכנע 
בעולם.  ביותר  המזוהמים  המים  ממקורות  אחד 
ואם זה לא עשה את העבודה, אולי תעזור העובדה 
מיליון   40 משאירה  זה  דג  של  הייצור  שתעשיית 
את  אוכלים  עדיין  אתם  האגם.  סביב  רעבים  איש 
הדג? שכחנו עובדה מאוד חשובה: דג זה הוא דג 
טורף; לאנשים הגרים סביב האגם אין כסף לקבור 
את  לאגם.  אותם  זורקים  הם  כן  על  מתיהם,  את 
ברחבי  העביר  שאורי  בהרצאות  למדנו  זה  כל 
המועצה, בהן נרשמה נוכחות מרשימה של אנשים 

)ברביבים נרשמה כמות שיא של 60 איש(. 
עוד למדנו שיעור קל בכימיה על סוכר, וכיצד הוא 
זה  כיצד  ביותר,  לזול  ביותר  היקר  מהמוצר  הפך 
התוצאות  ומהן  העולמית  הכלכלה  פני  את  שינה 

פיזי  ביוקר,  לכולנו  ועולות  בבריאותנו  הניכרות 
בעצם  הוא  לבן  שקמח  הידעתם  כאחד.  וכלכלי 
סוכר, ליתר דיוק רב-סוכר? למדנו גם שכשכתוב 
מלא,  קמח  אכן  שזהו  כלל  בטוח  לא  מלא,  קמח 

וכיצד לדעת שאנחנו קונים לחם מקמח מלא. 
סדנאות  סבב  עם  למעשה,  עברנו  מהתיאוריה 
ביישובים  הגנים  מבשלות  לכל  שנערכו  בישול 
של  קבוצה  ברנע,  בקדש  הגנים.  מצוותי  ולחלק 
כ-40 איש בישלה ביחד ארוחת ערב קלה ומזינה 
מקומי,  זית  ושמן  גבינות  ירקות,  על  שהתבססה 
בתוספת של קטניות ולחם שאור אורגניים. עברנו 
חוויה מעוררת חושים, שלוותה בשיחה על האוכל, 

חוזרת  טענה  הועלתה  מכיל.  הוא  ומה  מקורו 
משמעותית,  בצורה  יקר  יותר  זה  שאוכל  ונשנית 
של  הבריאותיים  הנזקים  את  פירט  כשאורי  אך 
צריכת סוכר וקמח לבן, הבנו שאת המחיר אנחנו 
שיניים,  סוכרת,  הבריאות:  בעלויות  משלמים 
מרכזות  חלק  ואכן,  ועוד.  וריכוז  קשב  הפרעות 
החינוך כבר הודיעו שהן עוברות לרכישת מוצרים 

כקוסקוס ואורז מלאים.
של  בביתה  בכמהין,  נערכה  נוספת  בישול  סדנת 
אילת רז, ויועדה למנהלי תחום המזון בקיבוצים. 
במקביל, החלה בנייה של תנור אדמה בבית הנוער 
שבמדרשת בן גוריון, תהליך אותו ליוו ילדי ונוער 

נתן  אורי  לסיום,  הסובבים.  והיישובים  המדרשה 
גם שעות ייעוץ פרטניות במרפאה לקהל הרחב.

נרחב  למהלך  התנעה  שבוע  רק  הינו  זה  שבוע 
היחידה  חברו  שלמענו  במועצה,  וחדשני 
וקהילה,  חינוך  ואגף  היל"ה  מרפאת  הסביבתית, 
בחיינו  מרכזי  מרכיב  הינו  שהמזון  הבנה  מתוך 
ואורח  בריאותנו  על  ועקיפה  ישירה  השפעה  ולו 
חיינו. על כן אנו שואפים להנחיל עקרונות וכלים 
גופנו  על  השומרת  נכונה  לאכילה  מושכלים 
ובריאותנו, תוך התבססות על המשאבים הקיימים 
לטובתנו  אלו  במשאבים  ושימוש  בסביבתנו 

ולטובת ילדינו. 
זה היא רק חלק קטן מפרויקט  הפעילות בשבוע 
בתי  צוותי  רתימת  רבות;  סדנאות  שיכלול  רחב 
הספר והגנים של המועצה; הכשרת צוותי המטבח 
ע"י  והקיבוצים  סביבתי  לחינוך  התיכון  בגנים, 
הקמת  להורים;  והרצאות  בריא  בישול  סדנאות 
גינות קהילתיות; עידוד רכישת מזון לחדרי האוכל 
קואופרטיביים  דרך  החינוך  ובמוסדות  בקיבוצים 
בעתיד  ועוד.  מקומיים  וחקלאים  מקומיים 
יתווספו סדנאות על צריכה נבונה, תוך כדי הדרכה 
במרכוליות הישובים על מרכיבי המזון ומהיכן הוא 
מגיע, עם הקשרים לצדק חברתי. במערכת החינוך 
מנהיגות  קבוצות  לקום  צפויות  פורמלי  הבלתי 
הטמעת  את  שיובילו  ונוער,  ילדים  של  מקומיות 
הקיימות כאורח חיים בקהילות המועצה תוך כדי 

בחירת יוזמות עצמיות והובלתן. 
מידע נוסף תוכלו למצוא באתר של אורי:

www.mazon-izun.com 
מוזמנים  אתם  ועוד,  הערות  הצעות,  לשאלות, 

לפנות אלינו.

עלית והילה - היחידה הסביבתית
רותי ברגר - מרפאת היל"ה
מיכל פריאל - אגף קהילה וחינוך

 ילדי הקייטנה עוזרים בבניית תנור אדמה

הילדים בקייטנת מרחב-עם

רישום לחוגי מתנ"ס תשע"ג

 המקדימים להירשם יוכלו לחסוך 
100 ש"ח דמי הרשמה

המתנ"ס  פעילות  חוברת  הופצה  לבתיכם 
הוצאת  את  להקדים  החלטנו  השנה  תשע"ג. 
לצורך  לפעילויות,  הרישום  ותחילת  החוברת 
היערכות ומוכנות טובות יותר לקראת פתיחת 
ראשון  ביום  ייפתחו  המתנ"ס  חוגי  השנה. 
החוגים.  בחוברת  אחרת  צוין  אם  אלא   ,2.9.12
הוספנו  ואף  כרגיל,  ימשיכו  המתנ"ס  חוגי  רוב 
לעיין  מוזמנים  אתם  חדשים.  וסדנאות  חוגים 

בחוברת, להתרשם ולהירשם.
יתווספו   15.8.12 מה-  החל  השנה,  לב!!  שימו 
לחוגים  להרשמות  ש"ח   100 ע"ס  רישום  דמי 
להקדים  בחום  ממליצים  אנו  השנתיים. 
לחסוך  ובכך  ה-14.8,  עד  לחוגים  ולהירשם 
בשלב  הרשמה.  דמי  של  זה  תשלום  לעצמכם 
אם  בחוג  שינוי  לבצע  יהיה  ניתן  יותר  מאוחר 

יהיה צורך, ללא תוספת דמי הרשמה.
את הרישום ניתן לבצע:

• דרך אתר המועצה:
www.ramat-negev.org.il 

• דרך חברת המתנ"סים:
www.hugim.org.il/ramat-hanegev.html

• ע"י משלוח טופס ההרשמה המופיע בחוברת 
החוגים ובאתר המועצה.

נודה לשיתוף הפעולה שלכם ברישום המוקדם. 
נאחל לכולכם חופשה מרעננת ונעימה, מצפים 

לראותכם בשנת הלימודים הבאה.
כל טוב,

צוות המתנ"ס
אגף קהילה וחינוך 

אז כן, מגניב בנגב
ילדי מרחב-עם נהנו מקייטנה מיוחדת

מדבר. חום. לא משהו מיוחד. מגניב? לא ממש. בנגב? בטוח! עד 
שיום אחד עברתי ליד הקרוואנים המגוונים ביישוב, וראיתי כמה 
כדי לראות אם  הייתה על קייטנה. התקרבתי  מודעות. אחת מהן 
היא בירוחם או בשדה בוקר, וראיתי שכתוב מרחבעם. מרחבעם? 

קייטנה? ועוד איך קראו לה – "מגניב בנגב"... מעניין. 
בסוף החלטתי להירשם. נו, לא נורא, נבזבז קיץ אחד... מיד אחרי 
היום הראשון הבנתי שיש בה משהו, אפילו נהניתי. במשך השבוע 
יצאנו ליום שדה, למדנו על כתבי צופן ואפילו נסענו לבריכה. לא 

האמנתי, אבל בשבת כבר חיכיתי לשבוע הבא. ובאותו שבוע למדנו 
ואפילו  בחולון  הילדים  יצאנו למוזיאון  בנגב,  על העדות השונות 
בריכה,  ימי  לשני  יצאנו  האחרון,  בשבוע  אחר-כך,  טיסנים!  בנינו 
של  בפעילות  הופעלנו  ביישוב,  ענק  הדרך"  "סוף  משחק  שיחקנו 

זה"ב ויצאנו ללונה פארק. היה שווה!
ועכשיו שהקייטנה נגמרה, כבר ברור לי לגמרי שהנגב מגניב, ואני 

ארשם לקייטנה בשנה הבאה. 
רועי מולגן
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 נפתחה הקליניקה החדשה לטיפולי נוירופידבק 
במרפאה האינטגרטיבית במועצה

זוהי שלוחה של מרפאת נוירוקליניק המתמחה בטיפולי נוירופידבק.
בהנהלת ד"ר דורון תודר, יו"ר איגוד הנוירופידבק בארץ

טכנולוגיית נוירופידבק
טכנולוגיית נוירופידבק היא שיטת טיפול מודרנית אשר פותחה בנאס"א, המאפשרת למטופל ללמד את מוחו כיצד לפעול באופן אופטימלי. הסדרת 

פעילות גלי המוח הנלמדת במהלך הטיפול מביאה להקלה משמעותית בסימפטומים מסבי סבל. מדובר בטיפול ללא תרופות, שאינו פולשני כלל. 
מטופלים שיפרו את הקשב והריכוז ללא תרופות, הפסיקו לקחת כדורי שינה או נוגדי דיכאון, הצליחו להתגבר על חרדות שונות, וכדומה.

ADHD   הפרעות קשב ריכוז והיפראקטיביות •
• ליקויי למידה

• מיגרנות וכאבי ראש
• הפרעות שינה - אינסומניה

• הפרעות חרדה
• דיכאון

• התמכרויות
• פיברומיאלגיה )כאב כרוני / דאבת שרירים(

• תופעות הנובעות מפגיעת ראש
PTSD   פוסט טראומה •

)PDD /אוטיזם )אספרגר •
OCD  הפרעה טורדנית-כפייתית •

• אפילפסיה - מחלת הנפילה
• טיניטוס )טינטון / צפצוף באוזן(

• טיקים ותסמונת טורט
  )CVA /אירוע מוחי )שבץ •

)MCI(  אלצהיימר, דמנציה וירידה קוגניטיבית מינימלית •

מגוון הטיפולים הניתנים באמצעות נוירופידבק

לתושבי רמת הנגב בלבד- הטיפול ניתן בהנחה משמעותית. ניתן לקבל את הטיפול בסניף החדש של נוירוקליניק שנפתח במועצה. 

 יעל ואן שפיגל, מטפלת בטכנולוגיית הנוירופידבק טל. 052-5693113
www.neuroclinic.co.il :אתר הקליניקה yaelneuro@gmail.com :דוא"ל

 רפואת מומחים במרפאה האזורית רמת הנגב 
תהיה סגורה בחודש אוגוסט עקב חופשות. 

נשוב לעבודה ב- 02.09.12 , 
למעוניינים בקביעת תורים לחודש ספטמבר ואילך, 

 משרד המרפאה פעיל באוגוסט  בימים א – ה בשעות הבוקר . 

בברכת בריאות, קיץ קל ונעים לכולם.
בת שבע ורחל, מרפאה רמת הנגב 

 THE INTOUCHABLES | 112 | מחוברים לחיים 
דק' | צרפתית תרגום לעברית

משחק:  טולדנו  אריק  נאקש,  אוליבייה  ובימוי:  תסריט 
פרנסואה קלוזה, עומר סיי, אן לה-ניי, אודרי פלורוט.

בעקבות תאונת מצנח רחיפה, פיליפ, אריסטוקרט עשיר, 
שזה  מהסלאמס  צעיר  דריס,  את  ביתי  כמטפל  שוכר 
ורחוקים  שונים  עולמות  שני  מהכלא.  השתחרר  עתה 
מתערבבים ומולידים חברות משוגעת, מצחיקה, מרגשת, 
אמיצה ובלתי צפויה. דרמה קומית, או קומדיה דרמטית 

הנוגעת בעניינים רציניים בשנינות ובהומור.

)מבקר  קליין  אורי  למה  נשאל  הסרט  לפני  בשיחה 
הקולנוע של 'הארץ'( לא אהב את הסרט שזוכה להצלחה 
גורפת בקרב צופים בכל העולם ואיך זה קשור לתופעת 

ההגירה והעובדים הזרים.
מחיר כרטיס בקניה מראש: 20 ₪    קנייה במקום: 25 ₪

 

מועדון קולנוע רמת הנגב מציג:

7.8.12 , אולם גולדה , קבוץ רביבים
★ בשעה 20:30 שיחה על הסרט ★ בשעה 21:00 הקרנת הסרט

2/3.8.12 לילות ירח במדבר בחאן השיירותמחוברים לחיים 
יום חמישי, 2.8 - ריקי גל ומתי כספי 

יום ששי , 3.8  - עידן רייכל 
כרטיס במחיר 99 ₪ לתושבי המועצה לרכישה במחלקת הגבייה 

.08-6532121
לתשומת לבכם: מכירת הכרטיסים במחירי תושב תתאפשר עד 
לתאריך 31/7/2012, בלבד. לאחר מכן, ניתן יהיה לקנות כרטיס 

רק במחיר הרגיל – 190 ₪.
5-22.8.12 תל חי כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר, במדרשת בן 

גוריון.
בכל ערב, באולם אוונס, קונצרטים שונים, הכניסה ללא תשלום.

אירועים מיוחדים:
יום ה', 16.8.2012: קונצרט לזכרה של פנינה זלצמן בהשתתפות 

אלון גולדשטיין
יום ו'-ש', 17-18.8.2012: תחרות קונצ'רטו על שם יאשה 

ביסטריצקי
יום ש', 18.8.2012: קונצרט מוזיקאים מצטיינים בצה"ל
יום א', 19.8.2012: קונצרט לזכרה של מרינה בונדרנקו

יום ד', 22.8.2012: קונצרט סיום במדרשת בן גוריון
יום ה', 23.8.2012: קונצרט גאלה במוזיאון תל אביב

לתוכנית המפורטת: www.masterclasses.org.il  לפרטים 
נוספים: 09-9588468

"מחוברים לחיים" סרט במסגרת מועדון קולנוע רמת    7.8.12
נגב, 21:00 , אולם גולדה ברביבים ב-20:30 שיחה מקדימה על 

הסרט בעקבות תאונת מצנח רחיפה, פיליפ, אריסטוקרט עשיר, 
שוכר כמטפל ביתי את דריס, צעיר מהסלאמס שזה עתה השתחרר 
מהכלא. שני עולמות שונים ורחוקים מתערבבים ומולידים חברות 
משוגעת, מצחיקה, מרגשת, אמיצה ובלתי צפויה. דרמה קומית, או 

קומדיה דרמטית הנוגעת בעניינים רציניים בשנינות ובהומור.
מחיר כרטיס בקנייה מוקדמת: 20 ₪ , בקנייה במקום: 25 ₪ 

חגיגות פתיחת השנה:   26.8.12
 הפנינג ומופע מוזיקלי - כוכבי תוכנית הטלוויזיה -  

      THE VOICE !דה וויס
בין השעות 16:00-22:00 , בקבוץ שדה בוקר

פרטים נוספים בהמשך.

תחזית תרבות - אוגוסט 2012
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המסע לפולין, שהוא מסורת ארוכת שנים במועצה, 
מהווה פרק משמעותי בתהליך עיצוב זהותם של בני 
הנוער. מדי שנה יוצאת קבוצת בני נוער בוגרי כיתה 
הכנה  מקדימה  אותו  והמרתק,  החשוב  למסע  י"א 
בנוסף,  שעות.   70 של  בהיקף  ואינטנסיבית  ארוכה 
נושא  על  מחקר  של  פרויקטים  מכינים  החניכים 
לבחירתם, ומציגים אותם בערב חגיגי בפני חבריהם. 

במכון  יומיים  בן  סמינר  היה  ההכנה  שיא  השנה, 
משואה ולאחר מכן בקיבוץ ניר אליהו. במכון משואה 
לשמוע  זכינו  וכן  בתערוכה,  ביקרנו  פעולות,  עברנו 
ר.  אירית  הסופרת  השואה,  ניצולת  של  עדותה  את 

קופר, שריתקה וריגשה את כולנו.
אני רוצה להודות לצוות המסור של המסע, המשקיע 

מזמנו וממרצו בהתנדבות - פנינה פרץ יסעור ויאיר 
שדה  ממשאבי  שאלתיאל  רותי  מרביבים,  טלמור 
ונעם פרישברג רכזת ההדרכה. כמו כן, תודות אין קץ 
ועל  המאלפת  העדות  על  קופר,  ר.  אירית  לסופרת 
סיפוריה שהחיו לנגד עינינו את חיי היהודים בפולין 

שלפני המלחמה.
המועצה  תושבי  לפולין.  המשלחת  תצא  ב-14.08 
המסע  במהלך  מיקיריהם  מי  באזכור  המעוניינים 

מוזמנים לפנות אליי.
גילה מנביץ
ראש המסע לפולין
המחלקה לנוער וצעירים
gilam@rng.org.il

כמה צעדים לפני המסע לפולין
חברי המשלחת לפולין עברו סמינר הכנה מרגש

חברי המשלחת עם הסופרת אירית ר. קופר לאחר העדות

מה ההבדל בין נער אמריקאי לנער ישראלי?
חברי קבוצת IST מדנבר פגשו את בני גילם מהמועצה, וגילו את הפערים וגם את הדמיון

ביישובי  מארחים  אנו  בה  השמינית  השנה  זו 
מדנבר,   IST קבוצת  את  השונים  המועצה 
קולורדו. אירוח זה הוא בעל משמעות גדולה, הן 
האמריקאית.  לקבוצה  והן  הישראלית  לקבוצה 
מבחינת קבוצת IST, זהו המפגש היחידי במהלך 
זוהי  ישראלים.  נוער  בני  עם  בארץ  ביקורם 
הזדמנות ייחודית עבורם לייצר קשר אישי בלתי 
אמצעי עם בני גילם, החיים חיים יהודיים במדינת 

היהודים. 
ההבדלים בין הקבוצות אינם בולטים לעין, ובמבט 
אותם   ,iPod אותו  זהים:  נראים  כולם  מרחוק 
בגדים, אותם תחומי עניין )בני המין השני...(. אך 
נוחים  תנאים  מייצרים  אנו  בה  התוכנית  במהלך 
הבדלים  צצים  אט  אט  אישיות,  עמדות  להבעת 
בנושאים כגון יחס ליהדות, יחס למדינת ישראל, 
ההבדלים  את  ועוד.  וחברה  כלכלה  לכסף,  יחס 

הללו אנו חושפים בעזרת פעילויות תוכן ובעיקר 
בשיחות צדדיות בין לבין. 

מבחינת בני הנוער שלנו, מפגש זה מייצר הזדמנות 
בדרך  הרי  לכבדים.  הנחשבים  נושאים  על  לדבר 
כלל אם לא מרפדים סוגיות כמו זהות יהודית או 
יחסי ישראל והתפוצות עם 4 מגשי פיצה ופוייקה 

לקינוח, קשה למצוא שותפים רבים לפעילות. 
שבונה  משמעותי  פרויקט  זהו  המועצה  עבור 
הקהילה  עם  השותפות  הבא.  השותפות  דור  את 
חיינו,  של  רבים  תחומים  מכילה  בדנבר  היהודית 

והמשכיות השותפות בעתיד חשובה לכולנו. 

אייל מור יוסף
מנהל המחלקה לנוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך
מועצה איזורית רמת הנגב

חברי המשלחת 
במועצה

שנה של צעירים
מרכז הצעירים סוגר שנה של פעילויות, בהן השתתפו כמעט 5,000 צעירים

מרכז הצעירים חוגג שנה של פעילות ענפה, ואיזו שנה זו הייתה! 
השנה ראינו כמעט 5,000 כניסות של צעירים להופעות חיות, 
הרצאות, קורסים, סדנאות, טיולים, טיולים אתגריים, פגישות 

ייעוץ אישי להכוונה ובחירת מקצוע ועוד. 
בתחום התרבות, הפנאי  לנו השנה במרכז הצעירים?  היה  מה 
והמפגש: בכל סופ"ש הופעות חיות, מפגשי תוכן והרצאות, במה 
פתוחה והופעות סטנד אפ. בתחום הכוונת חיילים משוחררים: 
להכוונה  אישי  ייעוץ  מפגשי  משוחררים,  לחיילים  סדנאות   2
להשכלה גבוהה, ובספטמבר ייפתח קורס פסיכומטרי. בתחום 
אזורית  מנהיגות  קבוצת  והמנהיגות:  החברתית  המעורבות 
פורום צעירי רמת   - של 14 צעירים פעילה מאוקטובר 2010 
באוקטובר  תיפתח  נוספת  חברתית  מעורבות  קבוצת  הנגב, 
הקרוב,  ומשלחת בת שישה צעירים בנושא נרטיב לאומי תצא 
לגרמניה בספטמבר. בתחום היזמות: סיור "השראה" ליזמויות 
יזמית"  חשיבה  "פיתוח  קורס  אחריו  ומיד  הנגב,  רמת  באזור 
שנתי  חצי  יזמות  קורס  ייפתח  ובספטמבר  מפגשים,  שני  בן 
בתחום  ברצינות.  זה  על  שהולך  למי  מט"י,  עם  בשיתוף  וליווי 
בטבע,  רגליים  טיולים  האתגרי:  והספורט  הספורט  הטיולים, 
טיולי סנפלינג, אופניים, טורניר קטרגל וקידום חוגים ייעודיים 

לצעירים. 
אתם מוזמנים להצטרף אלינו למילגת מעורבות חברתית חדשה 

בשנה הבאה, ולהשפיע!
 

נעמה חיימוב-צנעני
מנהלת מרכז צעירים רמת הנגב
אגף קהילה וחינוך

עשרות פעילויות תרבות, טיולים, סדנאות ועוד
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הכרות עם עולם העופות 
התאמת ציפורים למדבר 
עקרונות ההדרכה בצפרות? 
זיהוי ציפורים 
ועוד... 

 
 .מורים ולכל מי שמעוניין, מורי דרך, למדריכי טיוליםמיועד      
 מקומות מוגבלמספר      

 
 052-3689608מידד גורן  : והרשמהל        פרטים 

 
 יתקיים במדרשת בן גוריון 9-14/9/2012בתאריכים 

 

 נגב-קורס מדריכי צפרות

 תומס קרומנאקר

 מידד גורן

 תומס קרומנאקר
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מלגות סטודנטים
במהלך חודש אוקטובר תפתח הרשמה 
מקוונת באתר המועצה. פרטים נוספים 

יפורסמו באתר המועצה בהמשך

www.rng.org.il

מיתוס הכולסטרול

פחים חדשים הוצבו בשמורות הטבע ובאתרים

אתה לא צעיר מדי בשביל לתרום

המלחמה של העולם המערבי בכולסטרול מושפעת מהאינטרסים של חברות התרופות. איך נדע לשמור על עצמנו באופן טבעי?

אתרי רשות הטבע והגנים באזור זכו לפחים מוטמנים, שהוכחו כמתאימים יותר למזג האוויר, כיעילים נגד חיות וכמשתלבים בסביבה

המתנדבים הצעירים של המועצה, בני כיתות ז'-ח', זכו ליום כיף

לאורך השנים למדנו ברפואה כי יש כולסטרול רע 
וכולסטרול טוב, וראינו איך סף רמת הכולסטרול 
התקין הולך ויורד עם השנים. הכולסטרול מיוצר 
לחיים,  חיוני  והוא  הכבד,  ע"י  בעיקר  האדם  בגוף 
הורמוני  כמו  שונים  הורמונים  מייצר  הגוף  ממנו 
נמצא בקרומי  ועוד. הכולסטרול   D ויטמין המין, 
שלהם  ביכולת  חשוב  מרכיב  ומהווה  התאים, 
לפנימי,  הכולסטרול  את  לחלק  ניתן  לפעול. 
מהמזון,  המגיע  ולחיצוני,  הגוף,  ע"י  המיוצר  כזה 
מהחלבון מן החי – בשר, דגים, ביצים ומוצרי חלב.

אנו חיים בעידן שבו היד שכותבת מרשם לתרופה 
שבו  התחליף,  כי  העובדה  לצד  ההדק,  על  קלה 
)פעילות  חיים  באורחות  שינוי  לאדם  מציעים 
עלינו  אינו חביב  תזונתי(,  ושינוי  אירובית  גופנית 
העמוס  החיים  אורח  בשל  לביצוע  יותר  וקשה 
פתרון  אחר  מחפשים  אנו  שלנו  בתפיסה  שלנו. 

הקסם, סוג של כדור קסם. 
בלתי  לשימוש  הרב,  לצערי  הובילה,  הזו  המגמה 
מושכל, תלותי ואין סופי בתרופות. ידוע שחברות 
בעיתונים  רבים,  מחקרים  מפרסמות  התרופות 
הם  המקרים  שברוב  לאחר  מכובדים,  רפואיים 
את  עבורם  לבצע  משלהם  לחוקרים  שילמו 

המחקרים. המגמה ורמת האמינות של המחקרים 
הללו ברורה ומוטלת בספק. זהו האינטרס העתיק, 
דולרים  ביליוני  הכסף.  הכל,  מאחורי  שעומד 
שיש  נהדר  וכמה  תרופות,  בפיתוח  מושקעים 
הסטטינים  ממשפחת  התרופות  כמו  פלא  תרופת 
)השם הרפואי של התרופות להורדת כולסטרול(, 
שאותה ניתן לצרוך כל החיים. "קחו כדור שיסדר 
את הכל" – כמה נחמד וכמה רווח כלכלי יש מאחורי 

אותם מחקרים. 
מה עושה אותו כדור? מונע את ייצור הכולסטרול 
הפנימי. הוא בעצם לא משפיע כלל על הכולסטרול 
החכם  ולגוף  לטבע  בניגוד  ועובד  מבחוץ  שבא 
פנימי.  לשימוש  כולסטרול  לייצר  שאמור  שלנו, 
כמו לכל תרופה, גם לזו יש תופעות לוואי מרובות, 
תופעות  דם,  לחץ  ותת  הלב  קצב  מהפרעות  החל 
והפרעה  גבוה(  במינונים  )בטיפול  סכרת  עוריות, 
לאיזון הגלוקוז בגוף, דרך תופעות מערכת העיכול 
נוירולוגיות  תופעות  ועד  שרירים  ובעיות  והכבד 
וביכולת  בזכרון  פגיעה  בלבול,  שכחה,  כמו 

הקוגניטיבית.
השילוב בין צרכני התרופות לבין חברות התרופות 
מדעי  בתיווך  והכל  הטיפול,  את  לנו  שמוכרות 

רפואי, הוא שילוב קטלני, ומשרת בעיקר את הכיס 
ממה  פשוט  יותר  הפיתרון  התרופות.  חברות  של 
שהאדם  הכולסטרול  בכמות  שינוי  לנו:  שנדמה 
של  במימון  לא  שבוצעו  במחקרים  בתזונה.  צורך 
חברות תרופות, בחנו את ההשפעה שיש לדיאטה 
רמת  איזון  על  רגילה  דיאטה  לעומת  טבעונית 
השומנים  רמת  הכולסטרול,  רמת  בגוף,  הגלוקוז 
המסקנה  הסכרת.  מחלת  עם  באנשים  והמשקל 
)מדדים  שנבדקו  במדדים  ניכרת  ירידה  הראתה 
הלבבית(  התחלואה  על  ישיר  באופן  המשפיעים 
בקבוצת החולים שטופלו בדיאטה טבעונית )ראו 
קישורים 1, 2(. חשוב לציין כי גם בחולים שטופלו 
בדיאטה הרגילה נצפתה ירידה במדדים שנבדקו, 
הטבעונית.  הדיאטה  כמו  ניכרת  בצורה  לא  אך 
המסקנה ההגיונית היא שכאשר אדם צורך פחות 
וכך  כולסטרול  פחות  צורך  הוא  החי,  מן  חלבון 

לא  חשוב  בגופו.  הרמה  על  ישיר  באופן  משפיע 
לעשות שינויים קיצוניים, לא כל אדם יכול להפוך 
ליטול  להפסיק  להחליט  או  לטבעוני,  רגע  בין 
בכמות  מוריד  שהוא  יחליט  אדם  אם  אך  תרופה, 
החלבון מן החי אותו הוא צורך בתזונה, הוא ירוויח 
מבחינה  תרוויח  והסביבה  בריאותית,  מבחינה 

מוסרית ואקולוגית. 
הדבר דומה לילד שמושיט יד ומנסה לגעת בתנור 
חם. מה הפתרון באופן טבעי? אם יגע בתנור, הוא 
לאחור.  ידו  את  ויושיט  יירתע  החום,  את  ירגיש 
החום  מקור  את  להרחיק  כמובן  ניתן  לחילופין, 
התרופתי,  הטיפול  של  הנוסחה  לפי  אך  ממנו. 

הפיתרון יהיה לכרות לו את היד.
בריאות שלמה וצריכת רפואה מושכלת לכולנו,

ד"ר שרון קלייטמן

יום כיף מתנדבי ז'-ח'.
צעיר.  בגיל  מתחילה  ההתנדבות  שלנו,  במועצה 
המתנדבים  עם  יצאנו  ביולי  ה-6  חמישי  ביום 
לקחת  שבחרו  ז'-ח'  כיתות  בני  שלנו,  הצעירים 
שכולו  ליום  מוקדם,  בגיל  כבר  קהילתית  אחריות 
כיף והוקרה. התחלנו את היום ב'חראקות' בקרטינג 
ופעילות  לפיצה  המשכנו  משם  בפתח-תקווה, 
משוגעת בדיזינגוף סנטר בתל-אביב, וסיימנו בחוף 

ניצנים ב"זחובמלה" – פעילות בים לילדי ז'-ח' של 
רמת הנגב. היה מעולה!

לילדים  ענקית  תודה  להגיד  שוב,  רוצים,  אנחנו 
לתרום  ובחרו  מסגרות,  בשלל  השנה  שהתנדבו 

מזמנם ומרצם למען הקהילה. אתם אלופים!

אופק
גרעין יאיר

www. care.diabetesjournals.org/content/29/8/1777.full.pdf+html .1
www.ajcn.org/content/89/5/1588S.full.pdf+html .2

 3. סרטון המסכם את הנושא בשפה ברורה ורהוטה:
www.youtube.com/watch?v=IDsFGRtbL1s    

זכתה  בע"מ  משולבים  פתרונות  סלעית  חברת 
באתרי  מוטמנים  פחים  ופינוי  לאספקה  במכרז 
רשות הטבע והגנים. החברה החליפה את כל פחי 
האשפה באתרי הרשות, מאזור ירוחם לאזור נחל 
המיוצרים  רקפת,  מדגם  מוטמנים  בפחים  פארן, 

ע"י חברת רדימיקס.
החברה זכתה במכרז לאחר ניסוי ובדיקה מדגמית 
פתוחים,  חניונים  בשני  כשנתיים  לפני  שביצעה 
בבאר  הלילה  ובחניון  צבעוניים  חולות  באתר 
מילכה. באתרים שנבדקו הוחלפו הפחים הקיימים 
בפחים מוטמנים העשויים בטון ומתכת, עם מכסה 

עמיד המתאים לתנאי מזג האוויר באזורנו. נמצא 
לשמירה  תרמה  אלה  בפחים  הפסולת  הטמנת  כי 
חסכה  ואף  ניכרת,  במידה  האתרים  ניקיון  על 
בעלויות פינויי הפסולת. זאת ועוד, שיטת האיסוף 
הינה קלה ופשוטה, ומונעת גישה של בעלי חיים 
לפסולת ופיזורה באתר, ובכך מנעימה את שהות 
המבקרים באתרים, הן מבחינת ריחות והן מבחינת 
השמירה על הנוף, בו כמעט ולא מורגש קיומו של 
הפח. אין ספק כי השימוש בשיטה זו ילך ויתרחב 
המשלב  ונקי,  יעיל  חסכוני,  באיסוף  היתרון  בשל 

בקושי רואים אותםשמירה על הנוף.
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מכור למזרח
אני אוהב לטייל. ב-1980  עוד מצעירותי 
בין  הייתי  שלי,  הגדול  לטיול  יצאתי 
למזרח  שיצאו  הראשונים  התרמילאים 
של  ניצנים  כבר  היו  אמנם  הרחוק. 
אבל  ה-70  שנות  סוף  לקראת  מטיילים 
זה היה בהחלט די חדשני. טיילתי בנפאל, 
כבר  והפיליפינים.  בורמה  תאילנד,  הודו, 
באנשים.  במקום,  התאהבתי  טיול  באותו 
אפשר להגיד שאני מכור לארצות האלה. 
טיולים.  מדריך  להיות  הפכתי  השנים  עם 
מדריכים  רוב  כמו  כפרילנסר,  עובד  אני 
הטיולים, אבל אני גם עובד עם חברה בשם 
"עולם אחר", שבה אני אחראי על טיולים 
אנחנו  טיולים.  מפתח  וגם  הרחוק  למזרח 
אפשר  שאי  ייחודיים  טיולים  מציעים 
למצוא בחברות אחרות. לדוגמא, טרק על 
נהר זנסקר, שבחורף הוא נהר קפוא ואילו 
זה  וקוצף.  שוצף  איתן,  נהר  הוא  בקיץ 
טרק ייחודי במינוס 30 מעלות בין מפלים 

קפואים, טיול שאני כתבתי ופיתחתי. 
תרומה לקהילה

בפעילות  עוסקים  גם  אנו  אחר"  ב"עולם 
למשל,  לקהילה.  ובתרומה  התנדבותית 
השד,  בסרטן  שחלו  לנשים  טרק  הוצאנו 
היא  הראשונה  מטרות:  שתי  לו  שהיו 
בנשים,  השד  לסרטן  המודעות  העלאת 
והשנייה היא תרומה לקהילה. הטיול הזה 
שאני  טיול  עם  לאחד"  "אחד  דומה  היה 
הנחות.  שום  בלי  בריאים,  לאנשים  עושה 
אותן 15 נשים שהצטרפו לטיול זכו לטיול 
לא קל, אתגרי, ועמדו בו – לא בקלות, אבל 

בגבורה. 
התקף לב

אבל  תכונות,  הרבה  צריך  טיולים  מדריך 
באחד  ראשונה.  בעזרה  רקע  חייב  הוא 
אחד  בנפאל,  טרק  באמצע  הטיולים, 
לב  התקף  לב.  בהתקף  לקה  המטיילים 
אבל  סנטר,  בדיזנגוף  לחטוף  גם  אפשר 
לפנות מטרק זה קשה. רכבים לא מגיעים 
לשם, אפשר רק פינוי רגלי או פינוי מוטס. 
אז  טלפוני,  קשר  להשיג  הצלחתי  לא 

פינינו אותו רגלית על אלונקה מאולתרת, 
על גבות של פורטרים נפאליים. עברו 24 
החולים,  בית  ועד  ההתקף  מרגע  שעות 
זמן.  לוקח  לב  התקף  שזה  להבין  גם  אבל 
להסיק  מכאן  בטן,  כאבי  על  התלונן  הוא 
עניין של מזל.  זה  רציני  יותר  שזה משהו 
הבחור הזה עבר שני צינתורים בקטמנדו, 

והיום הוא בריא ושלם. 
איומי נשק

בנהר  בטרק  נוספים.  מקרים  חסרים  ולא 
תחת  נשבר  הקרח  הקפוא,  הזנסקר 
למים  נפלו  והם  חבר'ה,  שני  של  רגליהם 
הקפואים במינוס 20 מעלות. גם כאן צריך 
לשמור  ואיך  אותם  להוציא  איך  לדעת 
מהטיולים  חלק  מהיפותרמיה.  עליהם 
מטר,   5,000-5,500 של  לגבהים  מגיעים 
מחלת  חטפה  מטיילת  הטיולים  ובאחד 
חזרו  שכולם  לציין  חשוב  אבל  גבהים. 
בשלום. בטרק בנפאל פגשתי מאואיסטים, 
שלוש  לפני  עד  שמאלניים.  מהפכנים 
עוצרים  היו  והם  במחתרת,  היו  הם  שנים 
נשק  ובאיומי  הדרך  באמצע  מטיילים 
איתם  נפגשנו  אחת  לא  מעבר.  מס  גובים 
באיומים,  היה  אמנם  זה  טרקים.  במהלך 
לא  לאדם.  דולרים  כמה  הסתיים  אבל 
נעים  זה לא היה  חיים, אבל  הייתה סכנת 

להיפגש איתם. 
זמר מקלחות

מקלחות.  זמר  מדורות,  זמר  הייתי  תמיד 
רמת  "זמרי  עם  שר  אני  שנים  כ-15  מזה 
של  מאוד  איכותית  חבורה  זוהי  הנגב". 
שמוכנים  ואיכותיים,  רציניים  אנשים 
החופשי  מזמנם  מאוד  הרבה  להקדיש 
בשבוע,  פעם  נפגשים  אנחנו  להם.  שאין 
עובדים עם מנהל מוסיקלי מוכשר מאוד, 
משננים  לחזרה  חזרה  ובין  אפרתי,  גדעון 
את הקולות בבית. אי אפשר להשוות את 
החבורה לעוד חוג במתנ"ס, זה לא בשביל 
להעביר את הזמן בשירה בציבור, זו חבורה 
של אנשים שמתמידה לאורך שנים רבות, 
שרים  אנחנו  להישגים.  מגיעים  אנו  ולכן 
לעבוד  ובלי  קולות,  שישה  עד  בארבעה 

מעבר  ולהתאמן  ולשנן  רצינית  בצורה 
לפגישות השבועיות, אי אפשר להצליח. 

משפחה שניה
אנחנו  שניה.  למשפחה  הפכה  זו  בשבילי 
משתתפים בשמחות של אנשים, ולהבדיל 
אלף אלפי הבדלות גם באירועים עצובים 
שחקן  בעבר  הייתי  טרגיים.  ואירועים 
רמת  שהפועל  וכפי  בכדורסל,  הנגב  רמת 
הנגב מייצגת את המועצה, ככה גם אנחנו 
המועצה.  את  שמייצגת  כקבוצה  החבורה 
הזו  ההכרה  את  שאין  מרגיש  אני  לצערי 
מצד הגופים של המועצה. אנחנו מופיעים 
פרטיים,  באירועים  במועצה,  גם  הרבה, 
מדנבר,  המשלחות  של  כמו  בביקורים 
ובשלל  במדבר",  "צלילים  בפסטיבל 
אירועים ברחבי הארץ, ותמיד בהתנדבות. 
השתתפנו  אפילו  שנים  שלוש  לפני 
פסטיבל  איטליה,  בצפון  גדול  בפסטיבל 

מגוון מקלאסי ועד חבורות זמר.
אין מדינה

אני נשוי ללאה, ויש לי שלושה ילדים – גל, 
נועה ואור. בזמרה הם לא הולכים אחריי, 

לטייל,  אוהבים  הם  כן.  בטיולים  אבל 
ההימלאיה.  בארצות  ובעיקר  בחו"ל,  גם 
במהלך  פעמים   5-6 כמו  משהו  יוצא  אני 
מכ-16  מורכב  כזה  טיול  כשכל  השנה, 
ועוד  לגיאורגיה,  נוסע  אני  השבוע  ימים. 
אבל  מדהימה,  טיבט  לטיבט.  שבועיים 
כל מה שהסינים עושים שם, אוטוטו  עם 
לא  שם  מטייל  אני  טיבט.  תהיה  לא  כבר 
מעט שנים, וכל פעם אני חוזר משם יותר 
ויותר מדוכא, לראות איך הסינים מדכאים 
שהייתה  בלהאסה,  הטיבטי.  העם  את 
מהתושבים  חצי  רק  טיבט,  בירת  פעם 
שבט  יוצאי  הם  השאר  וכל  טיבטים  הם 
החאן שהסינים עשו להם טרנספר לאזור 
להאסה. אני מרבה לטייל גם בצפון הודו, 
הדלאי  של  מושבו  מקום  בדרמסאלה, 
שלו  המדינה  את  לקבל  שנאבק  לאמה, 
המצב  עם  השלים  כבר  הוא  היום  מחדש. 
רק  מבקש  הוא  מדינה,  לו  תהיה  שלא 
יזכה. משנה  וגם לזה הוא לא  אוטונומיה, 
לשנה אני רואה איך טיבט הולכת ונמחקת 

מהמפה.

אדם,  מקום

איתי שביט, משאבי שדה

תנו לצמחים מים והכל יהיה בסדר!
לא  היישוב  ותיקי  הלחות.  גם  בשיאו.  והחום  כאן  אוגוסט 
זוכרים שהזיעו כך אי פעם בזמן שעבדו בגינה. בימים אלה 
כשהוא  תוהה,  לעיתים  המדברי  הגנן  הצהריים  בשעות 
נוה-בוקר,  של  הנודדים  החולות  מן  עיניו  את  משפשף 
לדאוג  צריך  ולא  ולח,  קריר  שם  בקנדה?  נשאר  לא  למה 
מפותלים,  לצינורות  לטפטפות,  הצמחים,  להתייבשות 
חשמל  בהנסת  תואר  שדורשים  השקיה  ומחשבי  נזילות 
הקטנים,  במיוחד  הצמחים,  שלנו,  במדבר  אבל  לתפעולם. 

צמאים למים. 
חוץ מעצים גדולים, לא כדאי לשתול בימים אלה. יום אחד 
יתייבשו.   – להיקלט  שמנסים  הרכים  והצמחים  מים,  בלי 
בגינה. עצים  זה הזמן להיות מאד ערניים לדרישות המים 
 – בשבוע  פעמיים  מים  במנת  יסתפקו  מבוססים  ושיחים 
לעומק  יחדרו  שהמים  כדי  כשעתיים-שלוש  של  השקייה 
את  הגומה(.  את  להעמיק  תשכחו  )אל  יעמיקו  והשורשים 
במשך  בשבוע  מפעמיים  יותר  לא  להשקות  כדאי  הדשא 
אתם  "ירוק"  בכמה  תלוי  ההשקייה  זמן  שעה-שעה.  כחצי 
רוצים שהדשא יהיה. דשא מגיב מיידית למים וכדאי לנסות 
אלה  גם  לצרכים.  בהתאם  והכמות  התדירות  את  לשנות 

המשקים את הגינה עם בקרת מחשב, בידקו את הצמחים 
כשהאידוי  להשקות?  מתי  בהתאם.  המחשב  את  וכוונו 
מינימלי )טמפ. נמוכה ואין רוח(, כלומר מוקדם בבוקר. רצוי 
גם שסוף ההשקייה יהיה בשעה שתאפשר לנו לראות אותה 
במיוחד  אחרות,  ובעיות  נזילות  לאתר  נוכל  כך   – בפעולה 

בכיוון ממטרות בזבזניות.

פינת הצמח המדברי: זיפנוצה זיפני "ארגמני"
Pennisetum setaceum Atropurpureum 

ושעורה(.  חיטה  )כמו  הדגניים  למשפחת  שייך  זה  צמח 
קשתיים  ארוכים  בשיבולים  הקיץ  מתחילת  פורח  זיפנוצה 
ארגמן.  בצבע  ארוכים  העלים  הרוח.  עם  בקלילות  הנעים 
לקרקע  עד  אותו  לגזום  כדאי  אז   – מתייבש  הוא  בחורף 
גיר מקומי ובצמוד  שיתחדש באביב. שילוב יפה הוא סלע 
לו צמחי זיפנוצה. הדגניים היא קבוצת צמחים שלרוב לא 
משולבת בגינות, כנראה בגלל מופעם היבש בחורף והמראה 
מיסקנתוס,  )זיפנוצה,  הדגניים  קבוצת  אך  שלהם.  הצנוע 
בגינה,  משולבים  כן  כשהם  ועוד(,  מולנברגיה  מלעניאל, 
יכולים להוסיף לה מימד נוסף – תנועה. בסוף הקיץ, במיוחד 

במדבר, כשהצמחים כבר עייפים וסיימו לפרוח, אז הדגניים 
במיטבם. בשעות אחר הצהריים נעים לראות ולשמוע את 
באור,  זוהרות  הארוכות  התפרחות  ברוח.  נעות  השיבולים 
כך שבמבט בשעות השקיעה אל מול דגניים פורחים נוצרת 

אוירה קסומה בגינה.

גלעד מיכאלי
משתלת קרקש, מדרשת בן-גוריון
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

תנו לגינה לנוע

טיבט מדהימה, אבל עם מה שהסינים עושים שם, אוטוטו כבר לא תהיה טיבט
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הקופחת  שהשמש  לפני  עוד  בבוקר"  בשבת 
יצאתי  נזרקה לשמים,  יולי אוגוסט  של חום 
עם חבר לרכיבת בוקר על הכביש המנומנם 
שמספרו 211. כן, כך הולכים ומתרבים רוכבי 
האופניים ברמת הנגב, שגם ביום שבת, שנועד 
יוצאים  המזגנים,  בצל  ולישיבה  למנוחה 
לקרוע את התחת על כביש 211 הריק. עליו 
מספרים את הבדיחה, שמי שרוצה להתאבד 

שוכב עליו ולבסוף הוא מת מרעב...
כבר בצומת הראשונה, ניצנה, עמדה מכונית 
שהמנוע שלה דחס אויר ונאנח אנחות מאמץ 
של נסיעה מוטרפת בבוקר של לילה חם ולח. 
השלושים  בשנות  אישה  נראתה  במכונית 
עבר  הרהור  טלפון.  בשיחת  טרודה  לחייה 
בראשי, מאותם הרהורים חפוזים, בו חשבתי 
כמה יפה ונאה שהיא לא עוברת על הוראות 
שיחת  לקיים  הדרך  בצד  ועמדה  התחבורה 
טלפון נייד. בצומת הבאה של כמהין, בטרם 
גבוה,  להילוך  ועברתי  מנועים  חיממתי 
פתוח  בחלון  והיא  הדרך,  בצד  שוב  ראיתיה 
וקולנית.  ערנית  שיחה  בטלפון  משוחחת 
שפת  במצוקה,  שהיא  הבנתי  כשהתקרבתי 
הגוף והמילים שרחשו באוויר הראו על אובדן 
דרך. מי שרוכב רבות על כביש 211 מכיר את 
התועים בדרך הישר, אלה שחיפשו את הדרך 

לאילת והגיעו למחסום ניצנה.
בבוקר  לג'נטלמן  כיאה  לעזור,  התנדבתי 
מאלה  טייץ,  בבגדי  לצידה  נעמדתי  שבת. 
ועוד  הלובש  את  ומביכים  לגמרי  שמתוחים 
ליד  מקום  חיפשה  היא  המסתכל.  את  יותר 
שחבר  מסיבה  מתקיימת  בו  אתר  שיבטה, 
מצידה  רומנטי  כמה  חשבתי  לשם.  הזמינה 
ניסיתי  ליד שיבטה.  לבוא מהמרכז למסיבה 
בשטח,  שלי  העמוק  הידע  כל  את  להפעיל 
לי רעיון ראוי למיקום של מסיבה  ולא עלה 

ליד שיבטה. בעודי חוכך בדעתי ומפעיל את 
חייגה  היא  שלי,  שבמוח  הקואורדינטות  מד 
חיננית  נערה  הייתה  שבו  כלשהוא,  למוקד 
גיאוגרפיה,  במונחי  בלומה  סתומה  אבל 
שניסתה להסביר היכן המיקום המדויק של 

המסיבה. 
מסיבות  מאותן  אחת  שזו  הבנתי  כבר  אז 
מענה  וזה  טראנס,  מוסיקת  עם  מון"  "פול 
המסובים.  להכוונת  שעבד  מאולתר  ממוקד 
"צריך לעבור את שיבטה  המוקדנית אמרה: 
ולחפש שלט כחול עליו כתוב 'חפ"ק אהוד'". 
פשוט.  זה  שיבטה  את  שלעבור  הבנתי  מיד 
שלחתי את הגברת הנבוכה לשיבטה, וליתר 
שלי  הטלפון  מספר  את  לה  נתתי  ביטחון 

למקרה שתסתבך. 
הלחוץ  והקול  דקות  עשר  עברו  לא  והנה, 
שלה עלה שוב לרשת. היא הגיעה לשיבטה – 
הבסיס – ולא מצאה את השלט. אין חפ"ק ואין 
אהוד. שוב עשיתי תחקיר להבין מהמוקדנית, 
שהתחלפה, למה בדיוק התכוונו ב"לעבור את 
שיבטה", אבל אז התברר שלמעשה עוברים 
)מטללים(  מהצפון  באים  אם  שיבטה  את 
לחזור  התועה  לגברת  הצעתי  ניצנה.  לכיוון 
בנקודה  לה  אמתין  שם  ניצנה,  לכיוון 
ומתנשף  בעליה  מתאמץ  בעודי  המיוחלת. 
המבוקש.  את  מצאתי  ברכיבה,  בכבדות 
כמעט נפלתי מהאופניים כשראיתי רכב יוצא 
"חפ"ק  השלט:  ניצב  לידו  ובדיוק  מהשטח, 
אהוד". ההתלהבות שלי הייתה גדולה מאלה 
האלוהי  החלקיק  את  הקודם  בשבוע  שגילו 

המכונה הבוזון של היגס.
והסברתי  התועה  לגברת  התקשרתי  מיד 
נקודת  ליד  נמצא  ממש  שאני  בהתלהבות 
שאלתי  בטוח,  יותר  להיות  מנת  על  השלט. 
את הצעירים שירדו מהג'יפ לפשר המיקום. 

ענו.  לא  פשוט  קשוחה:  הייתה  תגובתם 
את  להסגיר  שעלול  חשוד  בעיניהם  הייתי 
ונעלמו  רכבם  את  הניעו  במהירות  המידע. 
המדבריות  הגבעות  ברקע  השטח...  לעומק 
הבוקסות,  הלמות  את  היטב  שמעתי  לדרום 
לנחל  לבן  נחל  שבין  השממה  את  שהרעידו 
זיתן. לא נותר ספק לאן הגיעה האישה, ומה 
מחכה לה בעומק השטח תחת "חפ"ק אהוד". 
החיבור.  בנקודת  בסבלנות  לה  המתנתי 
המיוחל,  השלט  את  לה  הראיתי  משהגיעה 

והכוונתי אותה למוסיקה הרועשת.
המסובכת  של  מעונשה  שפטרנו  ברוך 
למטרה  להתפנות  יכולתי  סוף  כל  סוף  הזו. 
כבר  והאוויר  שבת,  בבוקר  יצאתי  שלשמה 
בעודי  ודביק.  הביל  ולהיות  להתחמם  החל 
העפר  משביל  המיתמר  האבק  אחר  עוקב 
בחרה  חוכמתה  ברוב  כי  ראיתי  נסעה,  עליו 
וירדה לדרך חתחתים,  סעף של דרך צדדית 
נתקע  והרכב  השמן  אגן  את  דפקה  היא  שם 
הלב  הבנתי...  וצלצל.  חזר  הטלפון  ודמם. 
מבריק  רכב  נהרס  איך  כשראיתי  נחמץ 
שתדבר  בנימוס  הצעתי  המדבר.  באמצע 
יעזרו לה  והם  עם החברים שלה מהמסיבה, 

בוודאי... אני את שלי עשיתי באותו יום.
כעבור חצי שעה, כשהייתי בדרך חזרה, בעודי 
מתנשף מרכיבה הגונה, ראיתי דמות מטפסת 
על הגבעות שבפאתי הטראנס ההוא, בואכה 
לא  זו  המנדאטורי.  הכביש  ליד  לבן  נחל 
הייתה פאטה מורגנה, אלא תל אביבית תועה 

בלב הישימון. 
ואיך  בגורלה  עלה  מה  יודע  איני  היום  עד 
הסתיימה המסיבה האבודה והמבורברת של 
נוגות  במחשבות  נותרתי  אבל  הזו,  האישה 
הזהב"  "עגל  ועלינו.  הישראלית  החברה  על 
"בילט  הוא  כאן!  הוא  העולם.  מן  פס  לא 

ישראל".  "אלה אלוהיך  אין" בחיי העם הזה: 
רועמות,  טראנס  למסיבות  שבורח  ישראל 
אסורות והזויות, מתוך תקווה שכאן באמצע 
המדבר אין דין ואין דיין. "חפ"ק אהוד" שבימי 
החול הוא מקום לתרגילי מוכנות הצבא, הפך 
ואנשים  סמים  אלכוהול,  רווי  אהוד  לחפ"ק 

שבאים לספק צרכים לא רוויים.
באזור,  שבת  באותה  ששוטטו  הבדווים 
משטחי  מתכות  לגנוב  יפה  הכי  שעתם  זו 
היהודי במלוא חולשתו  ראו את העם  האש, 
לא  בטח  הם  היום.  לאור  הגלויה  וערוותו 
צדיקים גמורים, אבל הם נותנים משנה תוקף 
היהודים  של  הקץ  התקרבות  של  לסברה 

המסתאבים.
ועוד משהו שעולה לי ברכיבות הנהדרות על 
כביש 211, כביש שבשוליו בסיסים של צה"ל, 
של  טואלט  בניירות  שעטורים  מטווחים 
חיילים שמעדיפים לחרבן בחוץ, שומרים על 
מלכלכים  אבל  הטבעית  האישית  ההיגיינה 
את הטבע. ויש גם תחנת דלק יחידה באזור, 
אחרי  אפגניסטן  בדרום  תחנה  כמו  שנראית 
גם  החליטו  ולאחרונה  המוג'אהידון.  ביקור 
עטרה  ולהוסיף  אלינו,  היחס  את  לתגבר 
פליטים  מחנות  יפתחו  לפיה   211 לכביש 
אינסטנט. כשמישהו במדינת תל אביב אוכל 
המצוי  כמקום  אלינו  מתייחס  הוא  טריפה, 

בקצה המעי הגס של זלילה זו...
"לתפארת  להיות  יכול   211 כביש  ובעיניי: 
מדינת ישראל", כי יש בו מתיישבים טובים, 
התפלת  מתקדמת,  חקלאות  נאים,  נופים 
מחוברים  כאן  שהאנשים  חשוב  והכי  מים, 
מהעם  שלחלק  החזון  הציוני,  לחזון  עדיין 
"עגל  את  צעיריו  מחפשים  ובמקומו  אבד 
הזהב" עם מסיבות טראנס הזויות, ולנו נהיה 

"נזם זהב באף חזיר".

עגל הזהב
ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח

ברוח האולימפיאדה
בזמן שהספורטאים שלנו בני האדם מתחרים בלונדון, 

הציפורים קובעות שיאים משלהן

האולימפיאדה השלושים יצאה לדרך! ממש בימים אלה מתחרים גדולי הספורטאים בעולם 
אין  העולם  שלציפורי  למרות  שונים.  משיאים  שיאים  זה  אחר  בזה  ושוברים  בשני,  אחד 
אולימפיאדה, שיאים יש גם יש. כך למשל הבז הנודד, קרוב משפחתו של הבז )נודד( המדברי 
שמקנן אצלנו במצוקי נחל צין, הוא העוף אשר מגיע למהירות הגבוהה ביותר. בעת ציד יכול 

הבז לצלול לעבר טרפו במהירות של 350 קילומטר לשעה.
ישנם  קצרים  במרחקים  רק  לא  אך  העופות,  ממלכת  של  ייחודה  ספק  ללא  היא  התעופה 
חומת  הלימוזה  ספק  ללא  היא  טרייה(  )היחסית  האלופה  ארוכים.  במרחקים  גם  אלופים, 
הבטן, עוף מים בגודל של סיקסק, שבשנת 2007 תועדה כשהיא עפה 1,500 קילומטרים 
ללא הפסקה. הציפור עברה את המסע הזה, מאלסקה לניו זילנד, בתשעה ימים ללא אוכל 

וללא מים. 
יכולת תעופה רצופה הינה גם ייחודו של עוף אחר בשם אלבטרוס. מסעות ארוכים בלב ים 
מתאפשרים בעזרת מבנה גוף ייחודי, הכולל כנפיים ארוכות וצרות. ולא סתם ארוכות, 3.6 
הגדול באלבטרוסים, האלבטרוס המלכותי. תמדדו שלושה צעדים  כנפיו של  מטר מוטת 

גדולים ועוד חצי ותנסו לדמיין. ממש מטוס!
בכיוון השני, הציפור הקטנה ביותר בעולם, הקוליברי, אורך גופו )מקצה מקור ועד קצה זנב( 
5.7 סנטימטר בלבד, כגודל עינו של של היען, הגדול בעופות, ואורך הביצה שלו כסנטימטר 

בלבד.
החום  סיבולת  ביכולת  מחזיקים  והעפרוני  החדשה,  הנגב  רמת  ציפור  הסלעית,  ולסיום, 
מעלות   44-45 של  בטמפרטורות  קבוע  באופן  פעילות  נראות  הן  כאשר  ביותר,  הגבוהה 

צלזיוס. כיאה לציפור רמת הנגב!
וככה, כל שנותר לנו לעשות הוא לדמיין איך הייתה נראית אולימפיאדת העופות לו הייתה 

מתקיימת. ללא ספק היא הייתה משאירה אותנו פעורי פה.
צילום: מידד גורןמידד גורן האלבטרוס המלכותי, בעל מוטת הכנפיים הגדולה ביותר בעולם.  

ציפור החודש
מידד גורן



      

כל שבוע הליך הבחירות נכנס להילוך גבוה יותר  והמטלות הולכות וגדלות.
ועדת הבחירות של המועצה קיבלה את פנקס הבוחרים ועובדת עליו, בהתאם להנחיות ועדת 

הבחירות המרכזית.
בשלב זה ביקשנו מהאגודות השיתופיות לשלוח לנו את שמות חברי האגודה.

עד ה- 7/8/12 פנקס הבוחרים יהיה מוכן ומאושר ע"י מנהל הבחירות וכל ישוב יקבל את הפנקס 
שלו להצגה.

הפנקס יוצג בין 8/8/12 ל- 19/8/12 גם במועצה וגם במזכירויות הישובים ועל כך תפורסם 
מודעה רשמית על גבי לוחות המודעות.

על הליך הערעורים על פנקס הבוחרים אספר באיגרת הבאה - יחד עם זאת על מנת להוריד 
קצת את המתח - רק ב- 1/11/2012 )33 יום לפני הבחירות( המועמדים והרשימות יגישו את 

מועמדותם ורשימותיהם לועדת הבחירות.
אליעזר בן סעיד       

 

ב- 4/12/12 יתקיימו בחירות למועצות שיכללו: 

• בחירת לראש המועצה • בחירות לנציגי הישובים 
במליאת המועצה • בחירת לועדים המקומיים

בחירות 2012

חגיגת פתיחת שנת הלימודים
המועצה האזורית רמת נגב מזמינה את התושבים:

יום ראשון, 26 באוגוסט, בקיבוץ שדה בוקר ★ בסימן 60 לקיבוץ שדה בוקר

בחלקו הראשון של הארוע – החל משעה 16:00:
עשרות סדנאות, מופעים, דוכנים, ופעילויות לילדים, פעוטות ו... גם למבוגרים!!!

★ מופעי רחוב, ★ סדנת ומופע ברייקדנס, ★ מופע להטוטנים בגובה 9 מטר, ★ סדנאות תכשיטים 
★ סדנאות אובניים, קליעה בקש, ★ נפח זכוכית, ★ אומן ציור חול בבקבוקים ★ מתנפחים לפעוטות ★ עיסוי שיאצו 

למבוגרים )!( ★ שזירת צמות ★ צביעת פנים וציפורניים ★ ציור גרפיטי על כובעים ★ אוהל אירוח בידואי ★ צייר פרוטרטים 
★ קעקועי חינה ★ מופע בלונים ★ משחקי שולחן ★ משחקי חשיבה ★ דוכני מזון ופינת אכילה ועוד ועוד...

חפשו את התזמורת 

הנודדת, זוג ליצני 

הקביים וצלמי המגנטים. 

רוצים תמונת מגנט? 

דאגו להצטלם!

המלצת הצוות: 

 ובשעה 20:00

מופע שווה לכל גיל ומצב רוח: 

כוכבי דה וויס:

קטלין, גל בנימין, חנן בן 

סימון, רז שמואלי, עידו 

צוריאל ואור אדי

במופע שהוא חוויה!!!

מחפשים ציוד לטיולים? מתחילים ללמוד בתיכון וצריכים ציוד?
בגיאופן תמצאו את כל הדרוש לכם!

שקי שינה • מזרוני שטח 
• תרמילים • שלוקרים • 
ביגוד טרמי • פנסי ראש • 
גרילנדת לדים חדשה לרכב 

או לתרמיל )על סוללת 
9 וואט( • ועוד ציוד רב 

לחווית שטח מהנה!

מדרשת בן גוריון , מרכז מסחרי
www.geofun.co.il 08-6553350

**ניתן לבצע הזמנת ציוד מיוחדת של מיטב החברות בשוק
**בהזמנה מרוכזת הנחות גדולות

אנחנו מאחלים לכם הנאה מושלמת וממליצים: אל תפספסו!
איתן פאר – עיצוב וניהול אמנותי 
נורית גיא - הפקה




