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כנס אשכול נגב מזרחי

אימון ועדת משק לשעת חירום

מועצת רמת הנגב מקימה עם רשויות נוספות באזור אשכול שיאפשר שיתוף פעולה

ועדת מל"ח קיימה החודש אימון למצב חירום, בשיתוף נציגי פיקוד העורף ומשרדי הממשלה

משימות הולכות וגדלות מוטלות על השלטון 
המקומי בישראל, והשפעתו על חיי התושבים 
היא יום-יומית. באזורי הנגב והגליל הפריסה 

ואלמנ הגיאוגרפי  המרחק  היישובים,  קשל 
טים נוספים מייצרים אתגר נוסף. ביוזמה של 
מספר גורמים, ביניהם ראשי הרשויות, משרד 
הפנים ומשרד האוצר, קורם כעת עור וגידים 
של  וולונטרית  התאגדות   – האשכולות  מודל 

פעו שיתוף  לצורך  מקומיות  רשויות  קמספר 
קלה. מודל האשכול פותח בכדי לשתף שירו

משותפים  אזוריים  נכסים  למנף  ומידע,  תים 
ולהכניס גורמים נוספים לכדי שיתוף פעולה 

– עסקים, פילנתרופיה, חברה אזרחית ועוד.

נגב  "אשכול  אלה  בימים  מוקם  זו  במסגרת 
קמזרחי", בו חברות מצפה רמון, ירוחם, דימו

נה, ערד, מספר רשויות בדואיות ורמת הנגב. 
בבע עירוני  כתאגיד  לתפקד  צפוי  קהאשכול 
ויכ בו,  שחברות  המקומיות  הרשויות  קלות 

עוסקים  האחרונים  שבחודשים  מנכ"ל  לול 
הרשויות.  של  ונציגות  דירקטוריון  באיתורו, 
במהלך הדיונים הראשונים להקמת האשכול 
דוברת  הנגב  רמת  את  ייצגו  הדרך  ובהמשך 

הכלכ החברה  ומנכ"ל  לויד  אדווה  קהמועצה 
לית עוזי חבשוש.

חלק  לקח  בו  גדול,  כנס  בערד  נערך  החודש 
עסק בכנס  במועצה.  המנהל  המטה  קכלל 

בתחומים  פעולה  שיתופי  של  באפשרות  נו 
– בינוי ותשתיות, תרבות, מידע, חי קהשונים 

ועוד. עוזי חבשוש אף הוביל קבוצה של  נוך 
עמיתים מרמת הנגב ורשויות שכנות בתחום 
הבינוי והתשתיות. הכנס סוכם בהצלחה, אך 
שיביאו  שונים  וגורמים  רבים  חסמים  ישנם 

או סטגנציה בהבאת עבודת האש קלהצלחה 
מבחן  דבר  של  בסופו   – לאפקטיביות  כול 
של  ההצלחה  מידת  את  שיראה  הוא  הזמן 

מיזם מורכב מסוג זה.

חגי רזניק
מנכ"ל המועצה

במסגרת תוכנית העבודה לשעת חרום של ועדת 
התקיימו  מועצתית,  חירום(  לשעת  )משק  מל"ח 
"מלון  תוכנית  לתרחיש  והדרכה  אימון  החודש 

קאורחים". ועדת מל"ח אחראית על תפקוד המו
עצה בחירום ומתן מענה אזרחי שוטף לתושבים 

קבעת משבר. ראש המועצה, שהוא גם יו"ר הווע
דה, מהווה את הכתובת העליונה לתפקוד הרשות, 
וחלק נכבד ממנהלי המחלקות מהווים את מנהלי 

קהמכלולים בתחומים השונים: דוברות ומידע, לו
גיסטיקה, אוכלוסיה ורווחה, כ"א מתנדבים ועוד - 
כל זאת מתוך תפיסה שמה שעובד בשגרה יעבוד 

בחירום. 
 - חירום"  "שגרת  באירועי  מתורגלת  הנגב  רמת 
שיטפונות, ארבה, פגיעה בתשתיות, אירוח בשעת 
עבודה  נוהל  מתקיים  זו  במסגרת  ועוד.  חירום 
לקבלת  ישיבות  המועצה  ראש  מקיים  בו  ברור, 

תמונת מצב וקיום של הערכת מצב ומתן הנחיות. 
קבמקביל מתורגלת הרשות בליווי גורמים חיצונ
קיים אחת למספר חודשים - וזאת לבחון את הנה

לים הקיימים ואת הקשר עם גורמי החוץ. בתרגול 
קמסוג זה לוקחים חלק נציגי פיקוד העורף, המש
רד להגנת העורף, נציגי משרדי הממשלה ועוד.

קהחודש התקיים האימון השנתי, בו תרגלנו אירו
עי חירום שונים בגזרה, בדגש טיפול וקליטה של 
מופנים חסרי קורת גג מחוץ למועצה, ובמתפנים 
לתחום  חירום  אירועי  בעת  שמגיעים  עצמאית 

כי התקיימה עבודה מקצו נראה  ועוד.  קהמעצה 
ובמקביל אנו פו קעית של הצוותים והמכלולים, 

עלים לטיפול בפערים שעולים במסגרת התרגול 
תרחיש מסוג זה.

חגי רזניק - מנכ"ל
מוטי זנה - קב"ט

הנגב  ברמת  התקיים  ספטמבר  חגי  במהלך 
במשלחת  החשמל.  חברת  צמרת  של  ביקור 
גליקמן,  אלי  החשמל  חברת  מנכ"ל  השתתפו 
המשנה למנכ"ל יאשה חאין, סמנכ"ל רגולציה 

האר הרשת  מנהל  הלמן,  אורן  ממשל  קוקשרי 
צית קובי יהב, מנהל המחוז דודו הירש, מנהל 

הנפה אבי שיש והפרויקטור שלום בוכבוט.
לעמוד  כדי  המועצה  ברחבי  התקיים  הסיור 

קמקרוב על הטיפול במערך החשמל, כפי שהו
ראש  עם  פגישתו  לאחר  החברה  מנכ"ל  רה 

המועצה שמוליק ריפמן לפני מספר חודשים.
המועצה,  ראש  עם  שהתקיים  המסכם  בדיון 

ונציגות מהיי קהמנהלים הרלוונטיים במועצה 
"למרות  החשמל:  חברת  מנכ"ל  סיכם  שובים, 
למינימום  להביא  יש  עדיין  בתקלות,  הקיטון 
אפשרי את תקלות החשמל במועצה". המנכ"ל 

תיאר שורה של צעדים בטווח הקצר, הבינוני 
חברת  רצון  על  הודה  ריפמן  שמוליק  והארוך. 
והדגיש  החשמל,  אספקת  את  לטייב  החשמל 

התהלי כלל  לסיום  סבלנות  נדרשת  "עוד  קכי 
כים הנדרשים להביא למצב של אפס תקלות. 
לחברה  המועצה  בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף 

יימשך".
חגי רזניק, מנכ"ל המועצה

דבר ראש המועצה

לתושבי ותושבות רמת הנגב שלום רב
מאבק על הבית

ראש מועצת ירוחם חרט על דגלו מאבק שתכליתו 
זכויותיה  שלילת  תוך  הנגב,  לרמת  דה-לגיטימציה 
למקורות הכנסתה והעברתם לירוחם. נושא חלוקת 
ואף  אינו חדש  הנגב לשכנותיה  בין רמת  ההכנסות 

ידם( לח )שנדחו על  קעדכנתי אתכם על הצעותינו 
לוקת הכנסות עם ירוחם, ועל ההסכם שנחתם בינינו 

קלבין מצפה רמון. לצערי, לנוכח מתקפותיו הפומב
יות על רמת הנגב אי אפשר שלא להגיע למסקנה כי 

קפלטפורמת המאבק כנגד רמת הנגב והעומד ברא
שה נועדה לצרכי קידומו הפוליטי ולסלול את דרכו 
ב"מוסף  שנכתב  )כפי  ולכנסת  הארצית  לפוליטיקה 

השבת" מיום 10.10(.
מינה  הפנים  שר  כי  הודעה  קיבלנו  שעבר  בשבוע 

ק"ועדת חקירה לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות מא
קזורים מניבי ארנונה ברמת הנגב". זוהי עליית מדר

גה, ואנחנו נאלצים לצאת למאבק על הבית, זכותנו 
לקיומם של ישובי רמת הנגב ויכולתנו לתת שירותי 
חינוך, קהילה וביטחון, זכותנו לאיכות חיים, זכותנו 

הח ועדת  נוהל  ולהתפתח.  לפתח  לגדול,  קויכולתנו 
קירה מחייב אותה לאפשר לכל תושב להופיע בפניה 
ולהשמיע את טיעוניו. הקמנו במועצה צוות מקצועי 
שנערך לדיוני הוועדה, אך מעורבות התושבים היא 

קחיונית והכרחית, ולכן אני פונה אליכם להיות מעו
רבים ולממש את זכותכם לשלוח מכתבים ולהופיע 
בפני הוועדה. ועדי הישובים מעודכנים בפרטים, אנא 

פנו אליהם.
לא ציונות אלא ציניות

המועצה פועלת בכל הכלים שברשותה כדי לפנות 
מדובר  אין  אלדד.  מהר  הר-אל  פולשי  קבוצת  את 
בגרעין התיישבות אקולוגי. ההרס והנזק שהם יצרו 
באזור הוא בלתי הפיך. מנהיגי הקבוצה עשו שימוש 
 – המעטה  בלשון   – ראויות  לא  ומניפולציות  ציני 
בניסיונותיה הכנים של המועצה למצוא הסדר חוקי 

קמוסכם. בעזות מצח וברגל גסה הם דורכים ומצפצ
פים ציפצוף ארוך על שלטון החוק, תוך ביזוי רשויות 
המשפט, שקבעו כי עליהם לפנות את ההר עד ה-8 

קבאוקטובר. מקומם לא יכירם במחוזותינו. אין בהר
פתקה זו אפילו לא קורטוב של ציונות. 

אורחים רבי מעלה 
משלחת  רבים:  בביקורים  נתברך  הקרוב  בחודש 
בראשות ראש עירית דנוור, משלחת בראשות מושל 
נוודה, משלחת נבחרי ציבור מקולורדו, וגם ממשלת 

קישראל שתגיע בתחילת החודש הבא לאזכרה הממ
בגאווה  נציג  שלכולם  בטוח  אני  גוריון.  לבן  לכתית 
את רמת הנגב והעשייה החלוצית, ציונית וסביבתית 

שכולנו שותפים לה.

"יש להביא למינימום את תקלות החשמל". בכירי חברת החשמל עם ראש המועצה

מטה המל"ח מתכנס להערכת מצב בליווי נציגי החוץ

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.

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

במסגרת הביקור התחייב מנכ"ל החברה להמשיך ולצמצם את התקלות

משלחת חברת החשמל ביקרה במועצה
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תלמידי התיכון הסביבתי לא יהיו בני ערובה

חלוציות הנשזרת במרקם הטבעי והאנושי של הנגב

סיור היכרות עם הבדואים

עמדת המועצה בנוגע לשביתה בתיכון לחינוך סביבתי

דבריהן של בנותיו של חגי אבריאל ז"ל בטקס חנוכת "פסל הצל" שיצר בנו במצפה חגי

חברי מליאת המועצה יצאו לסיור בביר הדאג', בכפר רועים ובוואדי אריכא

התיכון  שבבעלותו  בוקר,  שדה  מדרשת  תאגיד 
קלחינוך סביבתי, נמצא מזה שנים רבות בבעיות ני
קהול ותקציב מגוונות וקשות. החודש פרצה שבי

תה, שהיא חלק מסכסוך עבודה ארוך וישן שאחת 
למספר חודשים מתפרץ. מכיוון שבתיכון לומדים 
כמחצית מתלמידי המועצה )140( והמועצה רואה 
בפעמים  ומשמעותי,  מרכזי  חינוכי  מפעל  בתיכון 
התגייסה  בתאגיד  שביתה  שהתחוללה  הקודמות 

המועצה לטובת מענה מיידי לבית הספר. 
זכות  הזה.  העבודה  בסכסוך  צד  אינה  המועצה 

השביתה במדינת ישראל היא זכות לגיטימית ואין 
בכוונת המועצה לערער עליה. עם זאת, המועצה 
מי  של  ערובה  בני  יהיו  שהתלמידים  מוכנה  אינה 
הביע  ריפמן  שמוליק  המועצה  ראש  מהצדדים. 

קבכתב ובעל פה את מחאתו לגבי הפסקת הלימו
דים ואת הצורך בשינוי מן היסוד במצב. המועצה 
הגורדי  הקשר  ניתוק   – למצב  אחד  פיתרון  רואה 
בין תאגיד מדרשת שדה בוקר לבין התיכון לחינוך 
סביבתי. הניתוק הזה הכרחי על מנת שבית הספר 

קיוכל לממש את הפוטנציאל המדהים שלו ולא ית

בוסס בבעיות המדרשה. 
יחד  לקדם  הספר  בית  החל  האחרונה  בשנה  רק 
יצירת מנגנון  כגון  רבים,  פרוייקטים  עם המועצה 

קחונכות ושיתוף פעולה עם המכונים לחקר המד
פיזיקה  פרוייקט  חדש,  מעבדות  מרכז  הקמת  בר, 
ניסוי  רמון לשליחת  אילן  מתקדם עם הקרן ע"ש 

קלחלל, הקמת חממה אקולוגית עם קרן יק"א, שי
לדנבר  תלמידים  משלחת  הכדורסל,  מגרשי  פוץ 
הייתה  האחרונות  בשנתיים  כולם,  לשמחת  ועוד. 

קגם עלייה מרשימה בכמות תלמידי הפנימייה, וח

שוב להמשיך את המגמה הזו. 
מהיר  שבתהליך  סיכוי  יש  הנוכחי  במצב  לצערנו, 
בית הספר יקרוס ותלמידיו יעזבו אותו למקומות 

קלימוד אחרים, על מנת שיוכלו להשלים את לימו
ביצי הכרח  רואה  המועצה  הזו,  במציאות  קדיהם. 

רת דרך בה יפסיקו תלמידי בית הספר להיות בני 
לשגרת  יחזור  הספר  ושבית  הצדדים,  של  ערובה 

לימודים, יצירה ופיתוח. 
ערן דורון

מנהל אגף קהילה וחינוך 

מצפה חגי הוקם בשנת 1988, כיוזמה של בית ספר 
שדה שדה בוקר. נישא מעל צומת חלוקים, מאפשר 
המצפור נקודת מבט רחבה על מישור צין ויישוביו, 
על הערוץ העמוק של נחל צין ועל רמת עבדת, טרם 
בואך אל תא שטח חדש זה. רפי בכרך ז"ל, שהיה אז 
ראש המועצה האזורית רמת הנגב, החליט לקרוא 
את המצפור על שמו של חגי אבריאל ז"ל, כמחוות 
פיוס מאוחרת עם האיש שהיה שותף בהקמת קיבוץ 
שדה בוקר, אך עורר את כעסם של חבריו כשעזב 

את הקיבוץ על מנת להקים את מצפה רמון.
 .1948 בשנת  לנגב  הגיע  שלנו,  אבא  אבריאל,  חגי 
את הניסיון שצבר כסייר בפלמ"ח וכפעיל בהעלאת 
לרשות  העמיד  מאירופה,  נשק  והברחת  מעפילים 

קפיקוד דרום של צה"ל הטרי, שם הפך במהרה לק
צין מודיעין של "סיירי מחוז הנגב". את הצניעות של 
ההלך במדבר הביא חגי עמו למפעלי ההתיישבות 
להוביל  אותו  שהניעה  החלוציות  שותף.  היה  בהם 

את חבריו מיחידת הסיירים להקמת חוות הרועים 
בנחל בוקר, לימים קיבוץ שדה בוקר, לוותה במאמץ 
מתמיד ללמוד את רזי הנגב ולהשתלב בנופו הפיזי 
רמאן,  מחנה  אל  גם  הביא  הזו  הרוח  את  והאנושי. 

קואופרטיב  הקמת  את   1956 בשנת  הוביל  כאשר 
הכורים מצפה רמון.

של  והאנושי  הטבעי  במרקם  הנשזרת  חלוציות 
תפקידו  במילוי  גם  אבריאל  חגי  את  הובילה  הנגב, 
כראש המועצה האזורית רמת הנגב בשנים -1964
ק 1969, לאחר שהצטרף לקיבוץ משאבי שדה בע

בות אשתו טובה. בין השאר פעל לשילוב הבדואים, 
תושבי האזור, במעגל התעסוקה ובמרקם החברתי 

של המועצה.
נדב אבריאל, בנו הצעיר של חגי, היה בן שנה כאשר 
אבא נפטר והכיר אותו מסיפורים בלבד. נדב, שבחר 
של  ההזנחה  את  כולנו  כמו  ראה  נפח-אמן,  להיות 
המצפה ואת הסכנה האורבת כיום לכל אנדרטה או 
שלט במרחבי הנגב. ובכל זאת, הוא בחר להשקיע 
וזמנו בהכנת פסל-הצל הזה  יכולותיו  את כשרונו, 
שמעל ראשנו. בעקשנות ובכישרון הוא הגה, תכנן 
וביצע. ולמרות הספקנות והציניות שביקשו לרפות 

את ידיו, הוא הביא את יצירתו לידי גמר. 
את  אהבנו  פסל-הצל,  את  אהבנו  במשפחה  אנחנו 
העדינות והמעוף שלו, את האופן שבו הוא משתלב 

והני הנוחות  את  סביבתו,  עם  צנועה  קבהרמוניה 
המדבר.  בשערי  הבאים  עבור  מייצר  שהוא  נוחות 
אנחנו בטוחים שאבא היה גאה לראות את הכישרון 

של הבן, אותו לא זכה לגדל. 
קכשאנו קוראות במכתביו של אבא על הסיבות שה

הקשרים  על  שלו,  התכניות  על  לנגב,  אותו  ביאו 
שהוא קושר עם יושביו, אנחנו רואות גישה אחרת, 
חזון אחר. עבורנו מצפה חגי הוא עדות שלפעמים 
זה לא כל כך קשה לעלות על מקום גבוה כדי לראות 

קאת הנוף, להשקיף ממקום גבוה ולראות את הדר
כים שבהם כדאי ללכת. להשקיף מגבוה, מהמצפור, 

כדי לדעת שאפשר גם אחרת. 

נעה אבריאל-אבני ושלומית תמרי

לסיור  המליאה  חברי  יצאו  המועצה  ראש  ביוזמת 
היכרות עם השכנים הבדואים באזור. חברי המליאה 
סיירו בביר הדאג', בכפר רועים ובוואדי אריכא, וערכו 
היכרות עם נקודות ההתיישבות הנוספות בהר הנגב. 
במסגרת זו נחשפו להקשרים השונים בחיי הבדואים 
- סטטוטוריים, חברתיים, תרבותיים, חינוכיים ועוד 

- וערכו שיחות ערות עם המארחים. סייע בהובלת 
הסיור חמי כהן, יועץ המועצה לנושא.

שנע כדאי  מליאה  "כחברי  סיכמו:  המליאה  קחברי 
קמיק את ההיכרות באזור, היכרות עם תחום הבדו

אים היא חשובה ואנו מודים על ההזדמנות להעמיק 
בנושא".

לגדול בחממה - תיקון והבהרה
בגליון 187 )אוגוסט 2013( פורסמה כתבה על חממת התיירות. בכתבה לא צוינה ההשתתפות החשובה של משרד 

החקלאות במימון החממה והייעוץ לאתרי התיירות. אי לכך, אבקש לתקן ולהבהיר ששליש מהתקציב לחממות 
התיירות ממומן על ידי משרד החקלאות, ולנצל הזדמנות זו להודות למשרד התיירות, משרד החקלאות והרשות 

לפיתוח הנגב, על התמיכה בתחומים השונים לאתרי התיירות ברמת הנגב.
שירה טמיר 
מח תיירות ושותפויות 

חברי המליאה מתארחים אצל משפחת שלייבי בביר הדאג' ומקבלים סקירה משיח' דחלאללא

יש לעקוב אחר הפרסומים/עדכונים הנשלחים למזכירויות 
הישובים ובאתר המועצה

01.11 הופעה של אנסמבל אשיק
שישי, פאב ארבעים, מרכז הצעירים בטללים

פרטים נוספים: 08-6564112
12.11 הצגת ילדים "ליצנים מחפשים משמעות", תיאטרון 

המילה
שלישי בשעה 17.00 באודיטוריום מכון בן גוריון, מדרשת בן 

גוריון
קהצגה מוסיקלית מדגדגת ומרגשת של ליצנים שיכולים לע

שות הכל חוץ מלהיות רציניים. מחזה פיוטי, מצחיק ועמוק, 
בעל מסר של דאגה לזולת וריפוי באמצעות שמחה והומור. 

מחזה מוזיקלי אוטוביוגראפי ודמיוני כאחד.
ההצגה מיועדת לילדים בגילאי 3-8.

כרטיס: 25 ₪ לילד, 20 ₪ למבוגר.
מכירת כרטיסים טלפונית במשרדי הוועד 08-6532124 )לא 

דרך המועצה(.
מכירת כרטיסים במקום תתאפשר על בסיס מקום פנוי 

בלבד ובמזומן.
16.11 צעדת בן גוריון ה-21

שבת , יציאה וסיום ממדרשת בן גוריון
כמיטב המסורת, תצא הצעדה ה-21, במגוון פעילויות 

ומסלולים.
פרטים מלאים בפרסום נפרד, באתר המועצה ובטלפון -074

.7013301
שימו לב: רישום מוקדם מוזל יותר עד תאריך 01.11 באתר 

.http://www.zaadatbg.org
28.11-01.12 פסטיבל צלילים במדבר ה-16

חמישי-ראשון, חנוכה, מרכז בן גוריון, קיבוץ שדה בוקר
פסטיבל מוזיקה ישראלית במיטבה, חוגג השנה 16 שנות 

מוזיקה איכותית מגוונת. תוכנית גדושה ומהנה של מופעים 
קממתינה לכם בפירסום נפרד ובאתר, וכמובן - מחירים מיוח

דים לתושבי המועצה והרבה מופעים בכניסה חופשית!

אין המועצה אחראית לאירועים שאינם בארגונה, אלא רק 
מפרסמת לטובת הציבור.

תחזית תרבות

"המצפה משתלב בהרמוניה צנועה עם סביבתו"

וי
 ל

שה
מנ

ם: 
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צי
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הפדרציה היהודית יצאה מגדרה כאשר התברר כי רמת הנגב שולחת מתנדבים

 ICE ))Israel החודש הסתיים מסעה של משלחת
שבה  זו,  משלחת  השנייה.   Colorado Exchange

סביב לחינוך  מהתיכון  י'  כיתה  תלמידי  עשרה  קהיו 
ובקהילה  בדנוור  היהודי  הספר  בבית  התארחה  תי, 
בבתיהם  התארחו  הישראלים  התלמידים  היהודית. 
של תלמידי כיתה י' בדנוור, ויחד איתם בילו שבועיים 
מרתקים בתוך הקהילה היהודית בעיר. את המשלחת 
ניהלה והובילה נוי למפלץ, מדריכת שכבה י' בתיכון. 
מטרת המשלחת היא ללמוד על החיים של הקהילה 
היהודית בדנוור, להכיר את הפלורליזם הקיים בנושא 

הדת, החשיבות של חינוך יהודי על מנת לשמר זהות 
ולמדו  לשיעורים  הצטרפו  המשלחת  תלמידי  ועוד. 

קיחד עם החברים החדשים שלהם בדנוור, עזרו למו
רות לעברית ללמד עברית, קיימו פעילויות בעברית 
בבית הספר היסודי, חגגו יחד עם הקהילה את שמחת 
תורה, למדו לשחק בייסבול )ועמדו בגבורה בצפייה 
של  בהיסטוריה  פרקים  כמה  למדו  שלם(,  במשחק 

קהעיר במוזיאון המקסים והמעניין של קולורדו, ביק
רו במוסדות שונים של הקהילה, ייצגו את רמת הנגב 

והציגו את ישראל. 

באחד הימים הצטרפו חברי משלחת ICE אל חברי 
משלחת החילוץ מרמת נגב, שעסקה בעזרה בשיקום 
בתים שנפגעו בשיטפונות. לצד זה הם יצאו לבלות, 
עשו קניות, הכירו את התרבות האמריקאית ורכשו 

קלהם חברים חדשים. כמו שאמר אחד מחברי המש
לחת: "אנחנו מחזקים את התפיסה הציונית שלהם 

והם מחזקים את התפיסה היהודית שלנו".
ההמשך של הפרויקט יהיה בדצמבר, כאשר אנו נארח 
למשך  שיגיעו  מדנוור,  י'  כיתה  תלמידי  את  בתיכון 
במסגרת  עברית  איתנו  ללמוד  כדי  שבועות  שישה 

 )HIP )Hebrew Immersion Program פרויקט 
המתקיים השנה זו השנה השמינית.

אנו מודים לראש המועצה שמוליק ריפמן, רז ארבל 
קוערן דורון שמאפשרים את קיומו של הפרויקט המ

בדנוור  היהודית  לפדרציה  בו,  ותומכים  הזה  דהים 
בתי  עם  יחד  אותה  ומנהלת  התוכנית  את  שמכינה 
והתיכון  בדנוור   DJDS הספר,  בתי  ולשני  הספר, 

לחינוך סביבתי, שנותנים לפרויקט את הבית.

חנה סיוון

הרוקיס  הרי  את  פקדו  האחרון  כיפור  יום  בערב 
שעות   48 בתוך  ביותר.  עזים  גשמים  שבקולורדו 
300 מ"מ גשם. הגשם שטף במדרוק -ירדו למעלה מ

נות וסחף איתו אלפי בתים בעמק בולדר ועיירות 
קטנות לאורך רכס הרי הרוקיס. על פי ההערכות, 
פי  )הגדולה  קולורדו  מדינת  של  משיטחה   20%
למעלה  בשיטפונות.  נפגעו  ישראל(  ממדינת   3
19,000 בתים נפגעו, והנזקים לתשתיות, חקלק -מ

אות ורכוש הם עצומים.
הפו להצלה  ישראלי  ארגון  עם  ביחד  הנגב,  קרמת 

לקריאת  נענתה   ,IsraAid בשם אסון  במוקדי  על 
קהקהילה היהודית בקולורדו והוציאה משלחת לס

מתנדבים  גייסנו  היהודית  הפדרציה  לבקשת  יוע. 
המתנד רכזת  פריאל  חני  של  ובעזרתה  קותקציב, 

מעוניינים.  של  שמות  עשרות  לקבל  הצלחנו  בים 
הפדרציה היהודית יצאה מגדרה כאשר התברר כי 

קרמת הנגב שולחת מתנדבים לסייע. עשרות מתנד
בים הגיעו ביום הראשון שלאחר הגעת המשלחת 
והבאת  בארגון  סייעה  הפדרציה  בעבודות.  לסייע 
שני  הקרקע.  על  הנדרשות  ובמנהלות  המתנדבים 
את  לברך  אישי  באופן  הגיעו  מקולורדו  סנטורים 
עבודה,  כחודש  לאחר  ידם.  את  וללחוץ  העובדים 
עבודות  מצריך  השטח  מרבית  כי  ברור  כשהיה 
תשתית רבות שאין באפשרותנו לבצע, הוחלט על 

סיום המשלחת.
תודה ענקית לעשרות המתנדבים, למטלפנים ולכל 

מי שתרם 18 דולר לקרן הסיוע של הפדרציה. תודה 
לחני על הסיוע בארגון ולמועצה שתמכה ועודדה 
מתנדבים לצאת. תודה לארגון ישראייד שבארגונו 

ומימונו יצאו המתנדבים.
זאת דוגמא אמיתית לשותפות ואחווה בין קהילות.
רז ארבל

מנהל מחלקת שותפויות 

שלושה   - יצאנו  סוכות  של  ראשון  חג  במוצאי 
- בראש החץ של משלחת  ואני  ישראייד  מתנדבי 
יהודית,  משפחה  של  בביתה  התארחנו  לבולדר. 
נישה  למצוא  ובניסיון  הצרכים  בלימוד  והתחלנו 
שתתן משמעות על אף מספרנו הקטן. לאחר שיחות 
 Rubicon עם משלחות שונות, נוצר קשר טוב עם
ק הר האמריקאי  הצבא  יוצאי  של  עמותה   ,Team

גם  יצרנו  למדינתם.  ולתרום  להמשיך  לנכון  אים 
של  היהודי(  הקהילתי  )המרכז   JCC-ה עם  קשר 
הבנו  היהודיים  הארגונים  כל  עם  ובישיבה  בולדר, 
שיש טיפול באוכלוסיה היהודית בעמק. התבקשנו 

קלטפל בשני בתים, האחד של משפחת שיפר, שהו
דתה לנו בסיום בהתרגשות, והשני של בית הכנסת 
של חב"ד, שם העבודה נדחתה ליום ראשון שלאחר 

קחג סוכות. מדהים לראות את הקהילה היהודית נר
תמת כדי לדאוג לכול חבריה וגם לאחרים. 

שיש  ברור  היה  הארגונים  כלל  עם  הישיבה  לאחר 
למצוא מקום שבו יש פגיעה קשה יותר. חזרנו אל 

חברינו האמריקאים, לאחר שהצטרף אלינו נמרוד 
קבן אהרון, ויחד בקבוצה מגובשת של חמישה ישר
האמריק עם  כתף  אל  כתף  לעבוד  התחלנו  קאלים 

אים. הקבוצה קיבלה את הזכות לאחריות הטיפול 
בישוב ליון )אריה( שניפגע קשות והיה סגור במשך 
שבועיים. בחלק הקרוב לנהר החוצה את היישוב, 

קעלה הנהר על גדותיו ופרץ נתיבים חדשים בין הב
כוסו בסחופת עד  ומתחתיהם. חלק מהבתים  תים 
לגובה של מטר, מחוץ לבית וגם בתוכו. בתים רבים 
הוגדרו להריסה, ובאלה שהצליחו להינצל התחלנו 

לטפל. 
בע מלא  שיתוף  תוך  הייתה  רוביקון  עם  קהעבודה 

בודה, במגורים ובבילויים לאחר העבודה. השיתוף 
ישר דגל  רכשו  כך שלאחר שבוע הם  לכדי  קהגיע 

אל, ומדי בוקר הרמנו יחד את הדגלים שהתנופפו 
זה לצד זה במשך כל יום. גאווה גדולה הייתה לנו 
מהכבוד שניתן לנו על ידי יוצאי הצבא של ארצות 

הברית.
ומלוכלכת  קשה  עבודה  הייתה  בעיקרה  העבודה 

מקר כמו  כבד  ציוד  והרבה  בוץ  מים,  הוצאת  קשל 
רים, מכונות כביסה ועוד רכוש רב שניפגע. לאחר 
הוצאת הציוד מתחילים לטפל בהוצאת השטיחים 
או ריצפת העץ, ולבסוף מוציאים את קירות הגבס 
או העץ בהתאם לגובה המים. כמות הציוד שנזרקת 

קהיא עצומה, ולאורך הרחובות הפגועים אפשר לר
אות ערמות של ציוד שניזרק. כך מיד אפשר לזהות 

רחוב שניפגע.
בוץ  עם  ענק  במרתף  עבדנו  בהם  הימים  באחד 
ומים בגובה של כ-30 ס"מ, הגיעו לקראת הצהריים 

קמלאכים קטנים - ילדי כיתה י' מרמת הנגב והתי
כון לחינוך סביבתי שהיו במשלחת בדנוור. לאחר 
לעבוד  הנערים  התחילו  קצרה,  בטיחות  הדרכת 
כשלוש  תוך  לסיים  הדחיפה  את  לנו  ונתנו  בקצב 

האמ בתחילה  מרוצה.  לקוח  עם  בית  עוד  קשעות 
משילובם  חששו  מאוד  קצת(  אנחנו  )וגם  ריקאים 
כמבוגרים  יכולתם  את  אלה  שהראו  עד  בעבודה, 

ממש - כל הכבוד לנוער.
חזרתי לאחר 18 ימים של חוויה מרגשת של עזרה 

וייתכן ששי קלאנשים שאיבדו את כל שהיה להם, 
תרו רבות.  שנים  עוד  ייארך  והפיזי  הנפשי  קקומם 

מתנו אמנם קטנה, אך מאוד חשובה ומוערכת על 
ידי האמריקאים. 

ומתנדבים  אישראייד  מתנדבי  בעבודה  השתתפו 
מהמועצה שעבדו כצוות אחד. מהמועצה השתתפו 
גם נדב הוכברג, אילן שהם וגיא שניידר משדה בוקר 
ויגאל דהן ממשאבי שדה. עשרות מתנדבים מרמת 
הנגב )מעל 60( נרשמו במהירות שיא לבקשתה של 

המועצה, וכולם כולם התרגשו מההזדמנות.
 

רמי מוסלי
מתנדב יחידת החילוץ הר הנגב

מדרשת בן גוריון 

משלחת של תלמידי כיתה י' חזרה מביקור בקהילה היהודית בדנוור

משלחת נוער לקולורדו

רמת נגב מתנדבת למען קולורדו
לאחר שיטפונות עצומים שפגעו בעמק בולדר, יצאו 

מהמועצה עשרות מתנדבים כדי לסייע בשיקום
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שנה  של  תכנוני  הליך  לסיומו  מגיע  אלה  בימים 
הנגב  רמת  במועצה.  הוותיקים  האזרחים  בנושא 

בין המועצות הראשונות שנטלו חלק בפעי קהיא 
קמה הראשונה של תוכנית "חיים בגיל" של המש

רד לאזרחים ותיקים, שמטרתה לגבש תוכנית אב 
ולהציע  הוותיקים,  האזרחים  בנושא  מועצתית 
הנגב  ברמת  הקרובות.  בשנים  ליישום  המלצות 
 ,)65 גיל  )מעל  ותיקים  כ-300 אזרחים  כיום  חיים 

רבי הבאים:  הישובים  בחמשת  בעיקר  קהנמצאים 
בים, משאבי-שדה, שדה בוקר, מדרשת בן-גוריון 
גדל  זה  מספר  שנים  עשר  תוך  זאת,  עם  ואשלים. 
פי שלושה, וגם יישובי הפיתחה מתחילים "לחיות 
חשיבה  חייב  הוותיקים  במספר  זה  זינוק  בגיל". 

קמקיפה - לגבי התאמת התשתיות, השירותים וה
ובע בהווה  הוותיקים  לצרכי   - המועצתי  קמנגנון 

תיד, כמו גם לתרומתם ומעורבותם בקהילה.
התכנון החל בסוף חודש ספטמבר 2012, ובמהלכו 

קנאספו נתונים מקיפים הן מהתושבים )סקר, קבו
ונערכו  קיימות במועצה,  והן מתוכניות  דיון(  צות 
ניהול  בצוות  בחודש  כפעם  של  בתדירות  דיונים 

קתכנון, בו היו חברים נציגי הוותיקים ביישובים וב

עלי תפקידים ביישובים ובמועצה. במקביל הוקמו 
הדור  ובני  ותיקים  צוותי  הרלוונטיים  ביישובים 
הוקמו  בהמשך,  היישוב.  עמדת  את  שגיבשו  הבא 

קצוותי עבודה נושאיים: צוות לקידום בריאות ואו
רח חיים בריא, צוות לקידום השתתפות ומעורבות, 
צוות לקידום התכנון הפיזי וצוות לקידום תשתיות 

המידע. 
קאת מסגרות התכנון הובילה ראש המחלקה לשי

של  וריכוז  בליווי  לב-רן,  ענת  חברתיים,  רותים 
ותיקים,  לאזרחים  המשרד  מטעם  התכנון  מרכזת 
דורית קורין, ובהנחיית אורנה עמוס מנחה אזורית 
)גם היא מטעם התכנית(. חשוב לציין שלאורך כל 
השנה הייתה התגייסות ומעורבות של חברי צוות 

קניהול התכנון, בכל הרמות, ועל כך תודה לכל השו
תפים הרבים, אשר לכולם חלק בתוצר הסופי!

כפי שעלה מתהליך התכנון, ותיקי רמת הנגב הם 
2 מהממוצע הארצי(, פעילים, עובק )פי  משכילים 
דים עד גיל גבוה )פי 6 מהממוצע הארצי ופי 3 גם 
חשים  טכנולוגיים,  אחרות(,  אזוריות  ממועצות 
מחציתם  כמעט  בריאים.  ואף  בסביבתם  בטחון 
ואינם מרוצים  משתמשים רק בתחבורה ציבורית 

תחו בין  גדולים  הבדלים  יש  הקיימת.  קמהניידות 
בקיבוצים  ותיקים  של  רצונם  ושביעות  שותיהם 
ובישובים הקהילתיים: 83% מהאזרחים הוותיקים 
שרק  בעוד  מיישובם,  חלק  מרגישים  בקיבוצים 
הקהילתיים  בישובים  הוותיקים  מהאזרחים   32%

קחשים כך. מחצית מבני הדור הבא מעוניינים בהכ
וונה כלכלית לקראת פרישה.

כל אלו חייבו ראייה שונה של יכולותיהם, תרומתם 
האפשרית ורצונותיהם של אזרחיה הוותיקים של 

פעו לכיווני  המלצות  כוללת  התוכנית  קהמועצה. 
הקרובות  לשנים  מפורטת  עבודה  תוכנית  וכן  לה 
הסביבה  התחבורה,  הקהילה,  הבריאות,  בתחום 
הפיזית ועוד. חשוב לציין שעצם הדיון בנושא הביא 
למשל  כמו  השנה,  במהלך  כבר  בשטח  לשינויים 
שינוי בנהלי הסעות הוותיקים לאירועים, הכשרת 

קנציג מועצה לנושא נגישות וקידום של נושא הנג
שת המידע והנגשה פיזית במועצה, ועוד.

הינה  התוכנית  של  המרכזיות  ההמלצות  אחת 
)בדומה  במועצה  חדש  מרכזי  ומנגנון  גוף  הקמת 
באופן  שיעסוק  רכז  שבראשו  הצעירים(,  למרכז 

במו הוותיקים  האזרחים  רווחת  בקידום  קממוקד 

בעלי  ועם  עצמם  הוותיקים  עם  יחד  ויפעל,  עצה, 
מימוש  לצורך  ובמועצה,  ביישובים  התפקידים 

מנג העבודה.  מצוותי  שעלו  ההמלצות  קויישום 
אלו  ובימים  המועצה  ראש  ע"י  כבר  אושר  זה  נון 
דורון,  ערן  בראשות  במועצה,  מוביל  צוות  עוסק 

קראש אגף חינוך וקהילה, וענת לב-רן, ראש המח
לקה לשירותים חברתיים, בגיבוש הגדרת התפקיד 
המנגנון:  ובגיבוש  ותיקים,  לרכז  המוצע  לתפקיד 

ומשי ארגונית  כפיפות  וסמכות,  אחריות  קתחומי 
המלצות  ליישום  העבודה  לתוכנית  בהתאם  מות 

הצוותים.
16 בדצמבר, בשעה 17:00 יתקיים המפק  ביום שני,

גש השנתי של כלל הוותיקים והוותיקים שבדרך, 
ובעלי תפקידים במו קבהשתתפות ראש המועצה 

עצה, ובו יוצגו מסקנות תוכנית "חיים בגיל" וייערך 
ערב  ארוחת  כולל  הארוע  מהנושאים.  בחלק  דיון 
לעקוב  נא   - בהמשך  ייקבע  המפגש  מיקום  קלה. 
אחר לוחות המודעות ביישובים. נשמח לראותכם!

דורית קורין 
מרכז תוכנית חיים בגיל 

סיום תהליך התכנון "חיים בגיל" 
החודש הסתיים החלק הראשון בתהליך הכנת תכנית אב לנושא האזרחים הוותיקים במועצה

לכבוד
חגי רזניק

מנכ"ל מועצה אזורית
רמת נגב

מהנעשה בהנדסה

לאחר הקמת והצבת בית הכנסת בבאר מילכה באזור הציבורי בסמוך למועדון החברים, הסתיימו בימים 
אלה עבודות הפיתוח סביב המבנה.

הסתיימה הקמת המזנון בבריכת השחייה באשלים. בחודש פברואר יצא אגף הנדסה לשני מכרזים עבור 
בריכת השחייה: מכרז הקמת מלתחות בבריכה, ומכרז על פיתוח בבריכה. לאחר השלמת העבודות בשני 

תחומים אלה קודם ובוצע בשעה טובה המזנון, למתן מענה כולל ושירות מלא לבאי בריכת השחייה.

במרחב עם מתבצעות עבודות פיתוח ותשתית למעון יום נוסף העומד לקום ביישוב. במסגרת התהליך 
לקבלת מעון יום תלת כיתתי ממשרד הכלכלה והמסחר )תמ"ת לשעבר(, אנו מקדמים עבודות עפר 

ופיתוח עבור המעון שאמור להיפתח בשנה הקרובה.

לאחר המתנה ממושכת, פועלת התאורה בשכונת הקבע במרחב עם, ובטללים צפויה תאורת הרחוב לפעול 
תוך שבועות ספורים. עוד בטללים, חדר האוכל עבר הסבה למועדון. עם שינוי פני הקיבוץ, שינה גם חדר 

האוכל את פניו והפך לפינת חמד עבור התושבים.

תודה לכל העוסקים במלאכה ונציגי היישובים על העבודה המשותפת!
נתנאל כהן, מנהל אגף הנדסה והתיישבות
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בסיסי  מרכיב  היא  הקהילתיים  החיים  איכות 
אנשים  הפרט.  של  החיים  איכות  בעיצוב  ומהותי 
תורמים  הם  קהילתית,  בסביבה  יותר  טוב  חיים 
ונתרמים, יוצרים ומשתפים וחשים קשר למקום, 
רצון להישאר בו ורצון לקחת חלק במתרחש בו. 
אנשים מחפשים שותפים, מחפשים חברה, קירבה 
והדדיות. חשוב להם שישאלו לדעתם, שיקשיבו 
חלק  לוקחים  הם  בחשבון.  אותם  שייקחו  להם, 
בפנאי  זמנם  את  וממלאים  קהילתיים  באירועים 
ונהנים ממארג הקשרים הקהילתיים. הם  איכותי 
בהתאמה  ומשפיעים  חייהם  על  אחריות  לוקחים 

הצי המוסדות  באמצעות  הקרובה,  סביבתם  קעל 
בוריים, על מנת לשפר את איכות חייהם.

לתו מציעים  בארץ  רבים  יישובים  כי  מובן  קלכן 
"איכות  במונח  השימוש  אך  חיים,  איכות  שביהם 
חיים" הפך שגרה שפתית שאינה בהכרח נפרטת 
איכות  מודדים  בכלל  כיצד  ותוצאות.  לתהליכים 
אוניברסיטת  עם  יחד  למתנ"סים,  החברה  חיים? 
בר אילן, פיתחה מדד המכונה מדד המא"ה )מדד 

קאיכות החיים(, ועוסקת בשנים האחרונות בהטמ
עתו. הם מגדירים איכות חיים קהילתית כך: טיבם 
ועוצמתם של תשתיות, פעולות וקשרים הנוצרים, 
מתפתחים ומשפיעים בין חברי הקהילה היישובית 

לבין עצמם, ובינם לבין מוסדות הציבור ביישוב. 
קרי גורמים  שלושה  המא"ה?  מדד  מורכב  קממה 

יישובית  קהילתית  חיים  איכות  להצלחת  טיים 
הוגדרו:

ק הציב המרחב   – והקהילתי  הציבורי  המרחב   .1
חברי  בין  אינטראקציה  המאפשר  משאב  הוא  רי 
את  מהווה  הציבורי  המרחב  היישובית.  הקהילה 

קהתשתית להיווצרות הקשרים הקהילתיים. המר
קחב הקהילתי הינו השימוש בדיסציפלינות הקיי

מות ביישוב )חינוך, תעסוקה, פנאי, תרבות, איכות 
סביבה( לקידום מיומנויות קהילתיות.

ק המשפ קהילתי  ואמון  היכרות   – קהילתי  הון   .2
עים על התפתחותם, טיבם ועוצמתם של הקשרים 

הקהילתיים.
– מידת ההשפעה של חברי  3. השפעה קהילתית 
המטרות  ומימוש  קידום  על  והנהגתה  הקהילה 

המשותפות.
ברמה  הקריטיים  הגורמים  שלושת  נוכחות  ללא 
סבירה בקהילה היישובית, לא תיתכן איכות חיים 

קקהילתית יישובית. כל גורם קריטי להצלחה מור
ידי הרשות, המתנ"ס  כב ממשתנים הנמדדים על 
ומהווים  סובייקטיבי(  טלפוני  )בסקר  והתושבים 

קאת מדד איכות החיים הקהילתיים. המדידה במו
עצה נעשתה במספר כלים: כל יישוב מילא שאלון 
עם נתונים על התקציב, תקנים, פעולות ותוצאות 

קלפעולות. שאלון דומה נערך בכל מחלקות המו
עצה. ולבסוף, נערך סקר טלפוני אנונימי ע"י מכון 
סמית שבדק באופן מדגמי את תפיסת התושבים 

את הפעולות שהיישוב והמועצה מבצעות.
בטבלה לפניכם ניתן לראות את תוצאות המדידה. 
לתוצאות  ירוק  רמזור:  בצבעי  מוצגות  התוצאות 

קמעל הממוצע הארצי, צהוב עבור תוצאות ממוצ
עות ואדום לתוצאות מתחת לממוצע.

 
קבסך הכל, תוצאות המועצה הנגב מדורגות בין תו

צאות היישובים הטובים ביותר שנבדקו, ושביעות 
ניכרת השקעה רבה  הרצון של התושבים גבוהה. 

קבתשתיות. פעילויות רבות נערכות ביוזמת המוע
קצה ברוב התחומים שנכללו במדד, ובחלק אף קו

בעות שיא של מספר פעילויות פר-תושב. בסקר 
רבה  רצון  שביעות  הובעה  הטלפוני  התושבים 

בטחון,  כגון  רבים,  בתחומים  המועצה  מפעילות 
תמיכה  בריא,  חיים  ואורח  קיימות  ופנאי,  תרבות 
ייחודיות, ערבות הדדית והתנדבות  באוכולוסיות 

ועוד.
קבסך הכל המועצה משקיעה תקציבים רבים, במק

רים מסויימים אף רבים מדי. עם זאת, רוב התרומה 
למצוינות במדד נובעת מפעילות ברמת המועצה 
ולא של היישובים. האתגר המרכזי בנושא זה הוא 

קליצור מדיניות ברורה וחלוקת תפקידים בין המו
עצה ליישובים, במכלול הפעילות ליצירת איכות 

חיים קהילתית. 
נקודות לשיפור שהובעו על ידי התושבים: חיזוק 

קהחינוך למצויינות, שיפור הקשר בין ארגונים שו
בין  הקשר  ושיפור  וחיזוק  במרחב,  שפועלים  נים 

היישובים עצמם. 
את  לראות  ניתן  היישוביים,  בנתונים  למעוניינים 

כלל התוצאות באתר האינטרנט של המועצה.

ערן דורון
מנהל אגף קהילה וחינוך

וגיל  גנים  מחלקת  באמצעות  וחינוך,  קהילה  אגף 
הרשת  ובהנחיית  הסביבתית  היחידה  עם  יחד  רך, 
הירוקה, ממשיכים זו השנה הרביעית בחיזוק נושא 
הלימודים  שנת  בתחילת  הילדים.  בגני  הקיימות 
התבשרנו על עוד גנים שהוסמכו כ"גן ירוק" ו"ירוק 

קמתמיד" ע"י משרד החינוך והמשרד להגנת הסבי
בה.

גן הדוגל בחינוך לאוריינות סביבתית,  הוא  ירוק  גן 
בו הערכים הסביבתיים מוטמעים בערכי הגן: כבוד 
לזולת, לטבע ולסביבה שבה אנו חיים; זיקה למקום 
ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה; שמירה 

ונכו קעל הסביבה ומניעת עומסי פסולת וצפיפות; 
למען  הגן  ילדי  של  פעולות  הכוללת  לפעולה  נות 

הסביבה.
הקריטריונים להסמכת גן ילדים ירוק: תכנית עבודה 

נושאי החינוך  אינטגרטיבית המשלבת את  שנתית 
קהסביבתי; פעילות קהילתית סביבתית; וביטוי התנ

הגותי וחזותי לחינוך סביבתי באורח החיים בגן.
ברביבים  "רימון"  גן  ירוקים  כגנים  הוסמכו  השנה 

קבניהול הגננת סיגל ממן, וגן "רימון" במדרשה בני
הול הגננת נדיה קפלון. גן "ניצן" מקדש ברנע בניהול 
היחיד  מתמיד  ירוק  לגן  הוסמך  קפלן  ענבל  הגננת 
הגננות,  הגן,  לילדי  הכבוד  כל  השנה!  דרום  במחוז 

קהסייעות וההורים. גנים אלה מצטרפים לגנים הירו
קים הנוספים במועצה: "דרור" - טללים, "סלעית" - 
מרחבעם, "אלון" - מדרשה, "עופרים" - שדה בוקר 

ו"הדס" - משאבי שדה.
מיכל פריאל 
מנהלת מחלקת גנים וגיל רך
אגף קהילה וחינוך

המועצה מקבלת מא"ה

מאוד נעים לראות גן ירוק

בבדיקה של מדד איכות החיים )מא"ה( ברחבי רמת הנגב, דורגה המועצה בין היישובים הטובים ביותר בארץ

שלושה גנים נוספים במועצה הוסמכו כ"גנים ירוקים"

הקמת גן תבלין בגן רימון

חינוך עושים באהבה 

 במחב"ל רמת נגב פועלים כ-80 
מתנדבים, ואתם מוזמנים להצטרף אליהם

צוות החינוך הבלתי פורמאלי יצא לסמינר פתיחת שנה

המרכז המשולב של רמת הנגב כולל את המש"קים חן ודודו 
ואת מפקדי בסיס ההפעלה אבי ואריק. במועצה פועלים כ-80 
מתנדבים, שנותנים מזמנם למען הביטחון שלנו, ושבלעדיהם 

לא היינו מסוגלים לתת מענה לרווחת התושבים.
כאן המקום להציע למי שלא ב"מתמיד" ויכול לתרום מזמנו – 

נשמח מאד למצטרפים חדשים!
בתאריך 7.11.13 יתקיים ערב הצדעה למתנדבי מג"ב דרום 
במועצה אזורית אשכול בשעה 18:30. תבואו, יהיה אחלה! 

כמו כן, נפתחה קבוצה בפייסבוק של המתנדבים "מתמיד רמת 
הנגב".

שפרה בוכריס, פקדשיהיה לנו שקט, רגוע ושמח!
מחב"ל רמת נגב

בתאריכים 13.10-14.10 התקיים בירושלים סמינר פתיחת שנה 
לצוות החינוך הבלתי פורמאלי המועצתי. הסמינר תוכנן ונבנה ע"י 

מחלקת צעירים ונוער, והגיעו אליו רכזות חברות הילדים, רכזי 
ורכזות החינוך ורכזי חברת נעורים מכל יישובי המועצה. מטרת 

הסמינר הייתה לחזק ולגבש את הצוות, לבחון את דמותו של 
המחנך, דרכי ההשפעה והחיבור ילדים, הנוער והקהילה, ולעצב את 
התהליכים השנתיים לכל שכבות הגיל תוך שילוב בתוכנית השנתית.
הסמינר חיזק לי את האמרה שמלווה אותי מתחילת דרכי במועצה: 
חינוך עושים באהבה, ומתוך תחושת שליחות ליצירת דרך חדשה. 

צוות החינוך הבלתי פורמאלי המועצתי מוכן ומחכה לשנה 
המדהימה שהולכת לבוא, כדי ליצור לחדש ולשפר את הנעשה. 

אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף בסמינר ושהיה לו חשוב לבוא 
ולקחת חלק.

שתהיה לנו שנת עשייה שיפור ושדרוג. 
דן שפירא
רכז תוכניות מניעה ומשלחות
מחלקת נוער וצעירים
אגף קהילה וחינוך

הכניסה לכפר תגלית

בס"ד

חן 050-6273018, דודו 050-6276242, אבי 050-5064469, 
צוות החינוך הבלתי פורמאלי המועצתי מוכן ומחכה לשנה המדהימהאריק 054-2401162, שפרה 050-6276221

המרכז המשולב של 
מג"ב ברמת הנגב
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שמח  נגב(  רמת  של  המוסיקה  )אולפן  אלר"ן 
הג'אז  להרכב  שני  דיסק  של  הפקתו  על  לבשר 
ג'אזרט. ההרכב הוקם לפני כעשור על  הייצוגי 
לתת  במטרה  באולפן,  המלמד  יצחקי,  דודי  ידי 
אתגר  שחיפשו  מתקדמים  לתלמידים  מענה 

קוביקשו להעמיק בעולם המוסיקה. במהלך הש
נים הלך והתגבש בהרכב העיסוק בסגנון הג'אז, 
תוך שהפרוייקט צובר ניסיון ואופי ייחודי תחת 
הנחייתו של דודי. השם ג'אזרט Jazzert משלב 
מספר  לפני   .)desert( המדבר  עם  הג'אז  את 

זכה ההרכב בהכרה כהרכב הג'אז הייצו קשנים 
לו  התאפשרו  לכך,  ובהתאם  הנגב,  רמת  של  גי 

שעות חזרה נוספות ויציאות להופעות, תחילה 
הארץ.  ברחבי  גם  ובהמשך  המועצה,  במסגרת 
הופעות  לסיבוב  ההרכב  יצא  כשנתיים  לפני 

בדנוור, קולורדו.
Jazzert הינו פרויקט מתמק  בשנים האחרונות,

במהלך  מצטיינים  מוסיקאים  שותפים  בו  שך, 
לימודיהם באלר"ן. עם סיום הלימודים ממשיך 
בעוד  והצבאי,  האזרחי  השירות  לפרק  חלקם 

קמוסיקאים צעירים חדשים מבין תלמידי האול
קפן מצטרפים להרכב. היום, במבט לאחור, אנח

נו יכולים להתגאות בעובדה שלא מעט מבוגרי 
ג'אזרט ממשיכים בלימודים בתחום, תוך שהם 

רואים במוסיקה עיסוק מרכזי בחייהם. 
 In“ הראשון,  הדיסק  צאת  לאחר  שנים  ארבע 
השני  הדיסק  כעת  יוצא   ,”Between Dunes
משולבים  הדיסקים  בשני   .”Cool Wind“  –

שבדי ההרכב,  חברי  שכתבו  מקוריים  קקטעים 
הדי ממחצית  פחות  לא  תופסים  החדש  קסק 

המשתתפים  ע"י  נכתבו  מהיצירות  שתיים  סק. 
שמטר ארצי  פרוייקט  "מקורוק",  קלפרוייקט 
ולה היהודי"  הספרים  "מדף  את  להנגיש  קתיו 

פוך אותו באמצעות המוסיקה לרלוונטי בעיני 
למורשת  מודעות  לפתח  תיכוניסטים,  צעירים 
מודרנית  ליצירתיות  השראה  כמקור  היהודית 

ולטפח כשרונות מוסיקליים בפריפריה. 
שותפים:  בדיסק,  חלק  שלקח  הנוכחי,  בהרכב 
יותם יזרעאל, רז ארזוני, נעמי סיני, אוריה גולן 

ודודי יצחקי.
האלבום הוקלט חי, במהלך יומיים בקיץ 2012 

באולפן בלב המדבר, בעזוז. 
הדיסקים  ולגבי  ההרכב  לגבי  נוספים  פרטים 
ניתן למצוא בדף הפייסבוק של ההרכב. את שני 

הדיסקים ניתן לרכוש במשרד המתנ"ס. 
מאחלים בגאווה גדולה האזנה נעימה 

דודי יצחקי, ג'אזרט לדורותיו וצוות אלר"ן
אגף קהילה וחינוך 

פאב "ארבעים" בקיבוץ טללים מהווה במה לאמנות 
בארבעים,  הראשונה  התערוכה  מקומית.  ויצירה 
"מצלמים מקום", איגדה חמישה צלמים מקומיים 
רמת  של  מקום,  של  צילומים   - יצירותיהם  ואת 
הנגב. "מצלמים מקום" נתנה במה לצלמים צעירים 
שלהם  התפיסות  עם  הקהל  את  לשתף  ומקומיים 

של רמת הנגב. הביטוי הוויזואלי של תפיסות אלו, 
הצילומים, נאספו לכדי תערוכה שתביא את רמת 
ניגן  בה  הפתיחה,  בארוע  מגוונים.  לקהלים  הנגב 

קהזמר רותם בר אור, הגיע קהל רב ומגוון מכל הגי
לאים וכל ישובי המועצה. 

השני לתערוכה  התערוכה  מתחלפת  אלה  קבימים 

 Masters יה - תערוכת ציורים מרהיבה שנקראת
ק and Meisters של האמנית ענבל שי ברקת מ

שאבי שדה. בציורים מתוארת המוזיקה של מלכי 
ומלכות הביצה - מיילס דיוויס, בי.בי קינג, אלברט 
קינג, בטי דיוויס, ג'ון קולטריין ועוד רבים וטובים. 
את התשוקה של ענבל לאותם אמנים היא ממירה 

ליצירות משלה. בואו לגלות רובד נוסף של תרבות 
מקומית. 

חמישי  ימי  והתערוכה:  הפאב  של  הפתיחה  שעות 
מ-21:00, ימי שישי בין 12:00-16:00 ומוצאי שבת 

מ-21:00. הקהל הרחב מוזמן.
דנה אבידן, אשלים 

סוחפת,  לתופעה  הפך  מזמן  כבר  הריצה  טרנד 
שמושכת אחריה אלפים ברחבי הארץ. גם אצלנו 

"הבט המכונה  רצים  קבוצת  מתאמנת  קברתמים 
הזמן,  גדלה עם  כבר מספר שנים. הקבוצה  טות" 
יוצאים  הם  יחדיו,  השבוע  במהלך  מריצות  וחוץ 

מדי פעם למירוצים שונים בארץ.
קבמועצה האזורית מטה יהודה החליטו השנה לק

השם  תחת  ייחודי  שליחים  מירוץ  לראשונה  יים 
של  באורך  אתגרי  שטח  במסלול  תנ"ך-תש"ח, 
של  הנשימה  עוצרי  בנופים  העובר  ק"מ  כ-200 
ונחלים,  שבילים  וגאיות,  הרים  בין  יהודה,  הרי 
וייקבי  היין  ענבי  כרמי  בין  הרכבת,  נתיב  לאורך 

הבוטיק, מטעי הזיתים, שדות רחבים ורמה שכל 
שפלת החוף נפרשת ממנה. המירוץ עצמו התקיים 
24 קטעי ריצה, באורק  בתחילת באוקטובר, וכלל

כים של 6 עד 12 ק"מ.
ויצ לאתגר  נענתה  רתמים  של  הריצה  קקבוצת 

ומובחרים  איתנים  רצים  שבעה  של  בהרכב  אה 
גדעון  כהן,  נתנאל  צור,  איציק  פלזנשטיין,  )איתן 
טסט, יהודה אבני, משה אמסטרדם, דניאל הירש(, 
מיד  מקל  העברת  של  ומאתגר  חווייתי  למסלול 
ליד במשך כמעט 24 שעות לאורך 200 קילומטר. 

קהחבר'ה חילקו ביניהם את קטעי הריצה המתפר
קשים על פני שעות היממה השונות לפי אורך ודר

גת קושי. משעות אחר הצהריים ובמשך כל הלילה 
הם רצו עשרות קילומטרים, העבירו את ה"מקל" 

מיד ליד, ובין לבין ישבו לפק"ל קפה יחד.
קחווית הריצה במירוץ שליחים מסוג זה שונה מח

החברתי  הגיבוש  מבחינת  הן  רגילה,  ריצה  ווית 
והתלות בין הרצים והן מבחינת האתגר המתמשך 
לאורך קרוב ל-24 שעות. ההיכרות האינטנסיבית 

קעם חבל ארץ ייחודי מוסיפה אווירה לחוויה ויוצ
רת מסע אישי וקבוצתי חד-פעמי.

החורף הקרב הוא העונה של הריצות, אז אם אתם 
רואים חבורת רצים באזור רתמים - תנו ציפצוף 

עידוד לבטטות...

החודש סיכמנו שנה בפורום הצעירים של רמת 
לפרגן  הגיע  המועצה  מנכ"ל  רזניק  וחגי  הנגב, 
התנדבות  על  הערכה  תעודות  לחבר'ה  ולחלק 
תחום  והובלת  במינוף  משמעותי  חלק  ולקיחת 

קהצעירים במועצה. יפה לראות שכעשרת הצעי
מההתחלה,  ממש  הזה  בסיפור  שנמצאים  רים 

וממ נשארים  עדיין  שנתיים,  לפני  קמההקמה 
משהו  כשקורה  זה  ככה  וליזום.  לתרום  שיכים 

לפו וצירפנו  שורותינו  פתחנו  לאחרונה  קטוב. 
רום חבר'ה חדשים, והקבוצה מונה 18 צעירים, 
מלאי אנרגיות ורוח עשייה לפיתוח רמת הנגב. 

קאתם מוזמנים תמיד לפנות אליהם, כמי שמיי
צגים את הצרכים של הצעירים ביישובכם.

קהרבה ישובים במועצה בימים אלו פועלים לה
קקמת שכונות לצעירים, ואם תתנו קפיצה לטל

לים, תוכלו לפגוש גרעין של 14 חבר'ה צעירים 
שהגיע לשם אחרי שהתגבש בשנים האחרונות 

בכפר הסטודנטים באשלים.
כרגיל  אנחנו  הצעירים?  במרכז  בקרוב  מה  אז 
בפאב "ארבעים" פתוחים כל חמישי בערב, שישי 
צהרי  לכם  מחכים  ב-1/11  ומוצ"ש.  בצהריים 

אשיק,  אנסמבל  של  אתנית  הופעה  עם  שישי 
חומוס משובח ודוכן בגדי בוטיק יד שניה. כחלק 
ב-7/11  שבת,  ימי  של  הג'אם  ערבי  ממסורת 
הרכבים  עם  מוהר  לעלי  מחווה  ערב  יתקיים 

קמרמת הנגב. אנחנו מתחילים בקרוב קורס מנ
ליי וממשיכים  ומסובסד,  יוקרתי  רשתות  קהלי 

ובחירת  חיים  קורות  כתיבת  על  עלות  ללא  עץ 
בעיצומם  אנחנו  אלה  בימים  לימודים.  מקצוע 
של הראיונות לפרויקטים ויוזמות של מעורבות 
חברתית שחבר'ה מציעים. בנוסף, אנו מגייסים 
- הם  ניצנה  צעירים לעבודה חקלאית בפתחת 

קיגורו בחיי קבוצה בכמהין, ויעברו תכנית ייחו
השומר  עם  פעולה  שיתוף  פרי  למנהיגות,  דית 

קהחדש ומכינת הנגב. בימים אלו מתחלפת תע
רוכת הצילום היפהפיה ב"ארבעים" )ראו ידיעה 
נפרדת(. דנה אבידן מאשלים יזמה את פרויקט 
להצלחתו  רבה  במסירות  ופועלת  התערוכות, 

לגמרי בהתנדבות - ישר כח גדול. 
נעמה חיימוב צנעני

מנהלת מרכז הצעירים 
אגף קהילה וחינוך

אלבום שני לג'אזרט

תערוכה חדשה ב"ארבעים"

 הבטטות עושים כבוד במירוץ השליחים 
הראשון של מטה יהודה

צעירים משפיעים ברמת הנגב

Jazzert, הרכב הג'אז הייצוגי של רמת הנגב, מוציא את Cool Wind הכולל גם קטעים מקוריים

שי ברקת תציג ציורים המתארים מוסיקאים כגון מיילס דיוויס, בי.בי. קינג ואחרים

קבוצת הרצים מרתמים השתתפו במירוץ בן 200 ק"מ

פורום הצעירים סוגר שנה, וממשיך בפעילויות ויוזמות

הרצים על קו הסיום

הצעירים שנמצאים בסיפור הזה ממש מההתחלה עדיין ממשיכים לתרום וליזום

צוות החינוך הבלתי פורמאלי המועצתי מוכן ומחכה לשנה המדהימה
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מה נלמד בסדנא?
◄ להבדיל בן סוגי קמחים לפסטה
◄ להכין בצק לפסטה ולעבד אותו

◄ סוגי גבינות ושימושן בהן במטבח האיטלקי

תפריט 
מנות ראשונות ועיקריות

◄ נכין בצק פסטה ונעבד אותו במכונה 
ליצירת צורת הפסטה הרצויה

◄ מהבצק שלנו נכין רויולוי גבינות
◄ מדפי הבצק נכין את הפטוצ'יני
◄ נלמד להכין גלילי חציל מוקרם

◄ סלט חלומי בוינגרט סילאן
◄ פוקצ'ות

רטבים
◄ רוטב שמנת פסטו

◄ רוטב עגבניות רוקפור

קינוח
◄ טירמיסו

מפגש ראשון - אוכל איטלקי
17:00-20:00 , 7.11.13

בבית גיל הזהב

בסיום הלימוד - ארוחת ערב מפרי עמלנו,  בתיאבון !
אין צורך להביא ציוד כלשהו. 

מחיר: 160 ₪ למפגש  ]הרשמה במחלקת הגבייה[

כשר

סדנת שף - השף רודד

"כי החיוך שלך חשוב לנו!"
במרפאת שיניים קיבוץ רביבים

שירות מקצועי בהיגיינת הפה ובטיפול מונע, הדרכה 
לצחצוח נכון, הסרת אבנית כתמים ומשקעים.

לקביעת תור: ניצן יסעור 08-656-2512 
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לקדם  מעוניין  הפסיכולוגי  השירות  צוות 
כגורם  ההורים,  קהל  עם  פתוחה  תקשורת 
החלטנו  השנה  הילד.  בחיי  ביותר  החשוב 
תרומתם  וחשוב:  רגיש  בנושא  להתמקד 
של ההורים למוכנות לבית הספר. המוכנות 
 - עיקריים  מרכיבים  ממספר  מורכבת 
בכל  ופיזיים.  שכליים  רגשיים,  חברתיים, 
במטרה  מהמרכיבים,  לאחד  נתייחס  חודש 

להקיף את הנושא.
בית  עם  תלמידים  של  הראשון  המפגש 
מצד  שיוצר  שינוי  של  מצב  הוא  הספר 
יש  שני  ומצד  וסקרנות,  אתגר  עניין,  אחד 
חדש.  פיזי  למרחב  וכניסה  ודאות  חוסר  בו 
ילד שמגיע לכיתה א' כשהוא חווה תחושת 
מסוגלות, ירגיש בטחון רב יותר ולרוב יגלה 
מוטיבציה גבוהה ורצון ללמוד. אם כך, כיצד 
בהסתגלות  לילדים  לסייע  ההורים  יכולים 

והתארגנות לקראת כיתה א'?
 עידוד ולא לחץ

 תמיד להתחשב בקצב של הילד וברצונו
 - היומיום  חיי  בתוך  כוחות  אימון   
האחריות על הנושאים הדידקטיים מוטלת 

רק על הגן
להתייחס   - חיובי  משוב  לתת  תמיד   
להישגים  ולא  ולהתקדמות  למאמץ 

ולתוצרים
בעצם  הוא  ההורים  של  המרכזי  התפקיד 
חיובי,  עצמי  דימוי  לבנות  לילד  לעזור 
לעשות  לו  ושכיף  מסוגל  שהוא  תחושה 

דברים. 
אותנו  מלווה  המושג  עצמי?  דימוי  מהו 
במהלך חיינו, גיבושו הראשוני מתחיל בגיל 
במהלך  מתפתח  והוא  המוקדמת  הינקות 
החיים. דימוי עצמי מורכב מהתכונות שהילד 
להיות  ויכול  לפיהן,  ומתנהג  לעצמו  מייחס 
חיובי או שלילי לגבי תכונות שונות: גופניות 
חכם/  )פחדן/  אישיות  גבוה(,  יפה/  )אני 
לי  יש  לצייר/  יודע  )אני  כישורים  חברותי(, 

להיות  רוצה  )אני  לעתיד  שאיפות  חברים(, 
הדימוי  הלאה.  וכן  שוטר(  כבאי/  רופא/ 
העצמי מחולק לדימוי עצמי מציאותי )איך 
אידאלי  עצמי  ודימוי  עצמי(  את  רואה  אני 
)מה אני רוצה להיות(. בין שניהם קיים פער 

שהוא גורם מניע לשינוי והתפתחות.
חיובי?  עצמי  דימוי  לפתח  חשוב  למה 
והמרכזי  הראשון  המקור  היא  המשפחה 
בפיתוח הדימוי העצמי. ילד שהוריו מעריכים 
יפתח  מציאותי,  באופן  אותו  ומעודדים 
)גן, חברים(  גם הסביבה  דימוי עצמי חיובי. 
משפיעה באופן דומה על התפתחות הדימוי 
ביכולתו  בטוח  חש  שהילד  ככל  העצמי. 
יוזמה,  יגלה  הוא  יותר,  טוב  ודימויו העצמי 
ומשימות  אתגרים  עם  בהצלחה  ויתמודד 

העומדים בפניו בכל תחומי החיים.
דימוי  לפתח  לילד  לעזור  אפשר  איך 
במהלך  יחווה  שהילד  ככל  חיובי?  עצמי 
מהסביבה  והתפעלות  תמיכה  התפתחותו 

)התפעלות  ההתפתחותיים  הישגיו  על 
סבלנות,  עצמאות,  כמו  מהישגים  אמיתית 
התגברות על דחפים ועוד(, הוא יפתח דימוי 
יותר. הילד צריך לחוות אהבה  עצמי חיובי 
שיעזרו  הוריו,  באמצעות  בעצמו  ואמונה 
היותו  על  בעצמו  הבטחון  את  להפנים  לו 

מסוגל להתמודד.
מתהליך  חלק  היא  גם  הכישלון  חוויית 
לעזור  וחשוב  העצמי,  הדימוי  של  ההבניה 
לילד להבחין בין קושי סביב אירוע ספציפי 
למשל,  מוכלל.  באופן  שלו  התפיסה  לבין 
ולא  איש",  לצייר  הצלחתי  לא  "בינתיים 
כעסתי  "מאוד  או  לצייר",  יודע  לא  "אני 
והרבצתי" ולא "אני ילד רע". חשוב לאפשר 
לילד התנסויות חוזרות עם עזרה מתאימה, 
על מנת שיוכל להתמודד ולתקן את תחושת 

הכישלון.
צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי
אגף קהילה וחינוך

פינת הפסיכולוגית
מה החשיבות של דימוי עצמי, וכיצד נסייע לילדנו לפתח דימוי עצמי חיובי?

לשרותים  האגף  של  לעסקים"  "נשים  פרויקט 
בעלות  ולעודד  לתמוך  נועד  במועצה  חברתיים 
עסקים תושבות רמת הנגב להקים אתר אינטרנט 
הנגב  רמת  שותפות  נענתה  לאתגר  שלהן.  לעסק 
הפעם  זו  נרחב.  מימון  קיבל  והפרויקט  קולורדו, 
והפעם  בארץ,  כזה  פרויקט  שנערך  הראשונה 
להקצות  מחליטה  אזורית  שמועצה  הראשונה 

משאבים להגדלת החשיפה של יזמיות ברשת. 
שסיפק  מקצועי  צוות  הוקם  הפרויקט  במסגרת 
את התשתית הפיזית וכן את תשתית הידע והכלים 
הפרויקט  האינטרנט.  אתרי  לבניית  המקצועיים 
כלל חבילת אינטרנט מסובסדת ליזמיות בביצוע 

קאנשי מקצוע מהדרום ובניהול עינת דורון, שכול
לת איפיון צרכים ועיצוב, בניית קונספט, הדרכה, 

קייעוץ ועריכה לכתיבה שיווקית לאתר, קורס שי

ווק באינטרנט וליווי אישי והדרכה להפעלת אתר 
ב-Wordpress, ניהולו וקידומו. 

24 בעלות עסקים שהגישו מועמדות לפרוק  מתוך
יקט, התקבלו 15, ובימים אלה 12 אתרי אינטרנט 
המועצה  לאתר  מקושרים  האתרים  לאוויר.  עלו 

ומופעלים על ידי בעלות העסקים.
הנגב-קולו רמת  ששותפות  התבשרנו  קלאחרונה 

רדו מעונינת להמשיך את הפרויקט, ואנו בוחנים 
קאת הפורמט הרצוי. כל משתתפת בפרויקט נוש

מהעלות   25% שהיא  ש"ח,   5800 של  בעלות  את 
הכוללת.

מטפ רן,  לב  בר  יעל  המשתתפות?  אומרות  קומה 
לת מוסמכת בדמיון מודרך וב-NLP: "הפרויקט 
הייתה  אם  רב  שספק  מטרה  להשיג  לי  איפשר 
האתר  על  העבודה  השתתפותי.  לולא  מתממשת 

חייבה אותי לחדד לעצמי את תחום העיסוק שלי, 
למקד את קהל היעד, התכנים והמסרים שברצוני 
להעביר, ולדייק במקומות שגם לי לא היו מספיק 

קברורים עד שהיו צריכים לצאת אל האור. הפרו
יקט דרש ממני עבודה קשה, והיווה בעצם מעטפת 
מקצועית שתמכה, ליוותה, ייעצה, דחפה ולימדה 

אותי עד רגע האמת בו עלה האתר לאוויר".
דקלה גרטלר, בעלת אמאל'ה - הכנה וליווי לידה 
והנקה, מנחת קבוצות אמהות ומקימת מרכז עדי 
ברתמים, הוסיפה: "הפרויקט נתן לי תמריץ לבנות 
ונוח  לתפעול  פשוט  גבוהה,  וברמה  איכותי  אתר 
את  להציג  פלטפורמה  לי  נתן  האתר  למשתמש. 

קעצמי ואת העסק, כך שאני מפנה אנשים להתר
שם ממני דרכו".

שור )טיולי  אחד"  בעקבות  מ"מסע  אלעד  קלירון 

מסכמת:  ובחו"ל(,  בארץ  אישית  בהתאמה  שים 
"הפרויקט הגיע בתזמון מושלם עבורי. ההדרכות 

קהממוקדות והיעילות על שיווק באינטרנט עם אי
רית צח-דוידסון, הכתיבה השיווקית של שלומית 
גרונוול עם אינסוף סבלנות לאינסוף מילים,  הוך 
הליווי וההדרכה המקצועית של יאנה ברנובסקי, 

קהבנייה הטכנית של האתר, ובעיקר הדרבון והפר
גון המתמשך והבלתי נדלה של עינת, שניצחה על 
כל הפרויקט, סייעו לי להגיע לתוצאה האידיאלית 

מבחינתי".
בפייס לעסקים"  נשים  "פורום   - אחרינו  קעקבו 

בוק.
עינת דורון
ליווי אישי ועיסקי
ניהול פרויקט יזמות נשים ברמת הנגב

את  לחזק  במטרה  הוקמה  "איילים"  עמותת 
מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב 

קובגליל, כל זאת על ידי צעירים, תוך יצירת אק
לים ערכי וחידוש רעיון הציונות בדגם המתאים 
יישום הרעיון מתבצע באמצעות  למאה ה-21. 

קהקמת כפרי סטודנטים ויזמים. כיום ישנם בע
970 סטודנטים, המאכלסים שנים-עשר  מותה 

כפרי סטודנטים.
קבמועצה האזורית רמת הנגב שוכן כפר הסטו

כפר  העמותה,  ידי  על  שהוקם  הראשון  דנטים 
אשלים.  הקהילתי  ביישוב  הממוקם  עדיאל, 
הכפר נבנה מתוך ראייה אקולוגית, ובניית מבני 
דחוסה  אדמה  לבני  ידי  על  מתבצעת  הקבע 
מאדמת לס מקומית. הסטודנטים הגרים בכפר 
ובמכללות  בן-גוריון  באוניברסיטת  לומדים 

שונות בבאר שבע.
עמו לעצמה  הציבה  תשע"ד  הפעילות  קבשנת 

העיר  הפיכת  והיא  נוספת,  מטרה  "איילים"  תת 
לוד לעיר סטודנטיאלית. על כן, בדומה לשנים 

קקודמות, פתחנו את שנת הפעילות בשבוע עבו
לעמותה  המשתייכים  הסטודנטים  כלל  בו  דה 

קעזרו בהקמת כפר סטודנטים חדש בלוד, צבי
עת בתים בשכונות ובניית גינה קהילתית. כפר 

מיוחדת  משימה  קיבל  באשלים  הסטודנטים 
מיו אשר  העיר,  בלב  חקלאית  חווה  הקמת  ק- 
בה היסוד  הנחת  א'-ו'.  כיתות  לתלמידי  קעדת 

אוסף  שבאמצעות  היא  החקלאית  החווה  קמת 
ומשמעותיות  חווייתיות  של התנסויות מהנות, 
הטבע  כלפי  ואמפטיה  אהבה  יפתחו  הילדים 
על  לשמור  ורצון  אחריות  זאת  ועם  והסביבה, 

הסביבה ולטפח אותה.
באשלים,  הנוכחית  הפעילות  שנת  פתיחת  עם 

תוש עם  הקשרים  את  לחזק  שואפים  קאנו 
באירועים  והן  היומיום  בחיי  הן  הנגב,  רמת  בי 
לקחת  מעוניינים  אנו  השנה.  לאורך  מרכזיים 
התעסוקה,  לתחומי  הנוגעות  בפעילויות  חלק 
מיזמים  לקדם  ואף  במועצה  והתרבות  החינוך 
המיועדים לקהל הרחב ולתושבי האזור בפרט. 
זו הרוח המובילה אותנו בצאתנו לדרך החדשה 
להצטרף  אתכם  מזמינים  ואנו  השנה,  בפתיחת 

כשמט ומשמעותית  משותפת  לעשייה  קאלינו 
רות אלה לנגד עינינו.

לינור ריינשטיין
רכזת קשרי קהילה בכפר 
הסטודנטים באשלים
linoreinstein@gmail.com

עולות לאינטרנט

הסטודנטים של אשלים מתחברים למועצה

במסגרת פרויקט "נשים לעסקים", עלו לאחרונה לאוויר 12 אתרי אינטרנט של בעלות עסקים מקומיות

חברי כפר הסטודנטים שואפים לחזק השנה את הקשר עם תושבי רמת הנגב

צילום: יובי שוויג שואפים להקנות לילדים אהבה ואמפטיה כלפי הטבע והסביבה 
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אין כמו עץ זית עתיק, שתול בכניסה לבית שזה עתה נבנה, 
עוד לפני שיש ממש גינה, כדי לתת תחושה של גינה לתפארת 

קמדינת ישראל. האמנם? בשנים האחרונות זיתים בוגרים וע
תיקים החליפו את "אופנת" הצמחייה הטרופית )מיני דקליים 
כמו קוקוס ואחרים( כצמחיה המועדפת, הן בכיכרות ציבוריות 
והן בגינות פרטיות. לכאורה זה תחליף מתאים – הזית עץ ים 

קתיכוני, עמיד ליובש, מליחות וקור, אינו דורש הרבה מים וכ
מובן נותן פרי בשפע. אופנה זאת תפסה גם בנגב, וכך בשנים 

האחרונות כל כיכר לפתע מוצאת במרכזה זית קשיש. 
ישנן כמה דרכים להשיג עצי זית בוגרים. לאלה שמסתפקים 
שדולל  זיתים  ממטע  להעתיקו  ניתן  שנים,  כעשר  בין  בזית 
זולים  זיתים אלה  )כמו המטעים הרבים של קיבוץ רביבים(. 
או אפילו בחינם – רק בואו למטע והעמיסו. כמו רוב הקניות 
בפריפריה, ההובלה היא ההוצאה העיקרית. מי שלא מסתפק 
בעץ בעל גזע בקוטר 6 צול )15 ס"מ( ורוצה עץ באמת מרשים, 
עבור  ויותר,   50,000 עד  אפילו  אלפים,  כמה  להוציא  יצטרך 
שנים,  מאות  בני  להיות  שעשויים  אלה,  עצים  הנכסף.  העץ 
לא תמצאו במטע זיתים בנגב, אלא בגליל וביהודה ושומרון. 
העתקת עצים כאלה דורשת היתר מיוחד מפקיד היערות של 
קק"ל. ביהודה ושומרון העתקת עצים לשטחי הקו הירוק כלל 
אינה חוקית. אבל מתברר שבפועל 50% מהעתקות של זיתים 

עתיקים לא חוקיות. 
בכדי להעתיק זית עתיק, שעלול לשקול כמה טון, צריך ידע 
עפר,  קבלני  הם  ההעתקות  מבצעי  לרוב,  רבה.  ומקצועיות 

קללא ידע גינוני, שמבצעים את ההעתקות באופן חפוז ורשל
קני, מה שגורם לכמות משמעותית של תמותה של עצים מה

רוב  את  לחתוך  צורך  יש  מהקרקע  עץ  לשלוף  כדי  עתקות. 
שורשיו. נוף העץ אינו יכול להמשיך להיות מוזן מהשורשים 
של  יחס  באותו  הענפים  את  לגזום  צורך  יש  לפיכך  שנותרו, 
מגיעים  העצים  מהקרקע,  הוצאתם  לאחר  השורשים.  גיזום 

קלרוב למשתלות, שם הם יושבים בשדרה עגומה, עם השור
ולהתייבשות, מח קשים המועטים שנותרו, חשופים לקרינה 

כים למושיע. כשסוף סוף העץ מגיע לגינה בנגב, הוא חוטף 
את שוק חייו בקרקע ובאקלים המדברי. לא פלא, לאחר מסע 
שכזה, שהרבה עצים לא שורדים. אם בכל זאת העץ שהועתק 
שרד, לעיתים רבות הגדם עם זרועותיו הכרותות מצמיח כמה 

גבעולים קטנים שנותנים לו מראה מגוחך. 
קהקדמה זו לא נועדה לומר שיש להימנע מנטיעת זיתים, להי
בתנ לכן  קודם  שגודלו  כאלה  אך  זיתים,  לשתול  כדאי  קפך. 

אים מתאימים, הדומים לתנאים שבגינה המדברית. עץ קטן, 
כמו ילדים קטנים שעברו מהעיר למדבר, נקלט יותר בקלות 
מעצים גדולים, הוא יגדל מהר וייעשה עץ גדול ומרשים תוך 

שנים ספורות.

 פינת הצמח המדברי:
Anabasis articulate יפרוק המדבר

קהיפרוק שייך למשפחת הסלקיים. צמחים ידועים יותר במש
פחה הם הירקות סלק ותרד. היפרוק הוא בן-שיח חסר עלים, 
בעלי  פוטוסינתיזה(  )עושים  מטמיעים  ירוקים  גבעולים  עם 
מפרקים רבים, ועל כן שמו. היפרוק פורח כעת, בעונת הסתיו, 
פירותיו  הרוח.  ידי  על  המאובקים  זעירים  צהובים  בפרחים 
בעלי חמש כנפיים בצבע קרם, ורוד ואדום. הפירות נשארים 

בתחילת  ורענן  צבעוני  מראה  לו  ונותנים  השיח  על  רב  זמן 
החורף. 

הקשים  בתנאים  שורד  והחמדה,  הזוגן  חבריו  כמו  היפרוק, 
בגשם המועט  ומסתפק   – הנגב  של  הלס  – במדרונות  ביותר 
שיורד במדרונות ומתנקז לוואדיות, שם משגשגים מינים כמו 

קהשיטה והרותם. לרוב לא תמצאו יפרוקים בגינות או במש
תלות רגילות, אך היפרוק בהחלט מתאים לגינה באזורנו, בה 
מצוין  להסתדר  יכול  היפרוק  הגינה  בשולי  בייחודו.  יבלוט 
גם ללא השקיה, אך גם בהחלט ייהנה מעודפי ההשקיה של 
50 ס"מ, צורתו עגוק -הצמחים הסמוכים. גובהו של היפרוק כ
לה והוא יכול להשתלב בגינה כחלק מקבוצה של פרטים או 

כצמח בודד לצד שיחים גבוהים.
גלעד מיכאלי
משתלת קרקש
www.karkash.com

פינת הגינון המדברי 

מה, באמת היה להם זמן להביא לידי ביטוי 
חיו  הם  הרי  האומנותיות?  יכולותיהם  את 
מצרכים  היו  לא  ומים  ומזון  הישרדות,  חיי 
נגישים וקלים להשגה במדבר בעת קדומה 
זו. אולי במקום לקחת ביד אבן צור קשיחה 
בשכבת  מקסימלי  בדיוק  ולחרוט  וחדה 
שילכו  נפשם,  מאוויי  את  הכהה  הפטינה 
לדבר  שלא  ולשתות.  לאכול  משהו  למצוא 
עדיין  אתם  הרי  לכך,  הנדרשת  התבונה  על 
לקטים  ציידים  אתם  האבן,  בתקופת  חיים 
החקלאית,  המהפכה  החלה  עתה  זה  ורק 
מכם  רחוקה  המודרנית  הציוויליזציה 

10,000 שנים!
לאותם  לבוא  ניתן  רבות  ותואנות  בתהיות 
אלפי  עשרות  אחריהם  שהותירו  קדמונים 
בכלל,  והנגב  סיני  ברחבי  סלע  חרותות 
את  ציירו  אלו  בפרט.  עבדת  רמת  ובמרחב 
שביקשו  את  אף  וייתכן  סביבם,  ראו  אשר 
לראות סביבם ואף את אשר על ליבם. קושי 
בפיענוח  החוקרים  של  בידיהם  מצוי  רב 
משמעות ציורים אלו. האם סצנות הציד בהן 
דמויות אדם מניפות חנית לעבר בעל חיים 
הנראה כיונק בעל קרניים ארוכות משקפות 
דמויי  זוחלים  חריטות  האם  יעלים?  צייד 
וסכנה,  חרדה  משקפים  ועקרבים  נחשים 
ועלום? האם חריטת  או שמא פולחן קדום 
להסיק  לנו  יסייעו  ראשיה  בעלי  גמלים 
שאלות  ועוד  בוית הגמל?  כבר  זה  שבשלב 
חקלאות,  יום,  היום  לחיי  הקשורות  רבות 
תהליכים  ואפילו  תרבות  פולחן,  מגדר, 

אקולוגיים. 
הבנת  הוא  הסלע  חריטות  בנושא  המרתק 

התהליך הגיאולוגי בן עשרות אלפי, אם לא 
הפטינה  שכבת  נוצרה  בהן  השנים,  מיליוני 
שימשו  הגיר  סלעי  סלעים:  מקבץ  פני  על 
בעת הגיאולוגית הקדומה, בתנאים ייחודיים, 
נקודתית  בלחות  אקלים".  מיקרו  כ"תחנות 
שחיו  זעירים  אורגניים  יצורים  התפתחו  זו 
והתרבו, "כרסמו" את פני הסלע, ובבוא העת, 
כשמתו, נותרו שלדיהם כשכבה כימית כהה 
אורגניים  תהליכים  בכך  הגיר.  סלע  פני  על 
הותירו שכבת פטינה גיאולוגית, המכשירה 

את הקרקע לפעילות ארכיאולוגית. 
כי  קדומים  אנוש  בני  מגלים  כאשר  לימים, 
גוף  מסתתר  הכהה  הפטינה  מעטה  מתחת 

הסלע הבהיר, מבקשים הם להביע את עצמם 
של  לדעתם  )פטרוגליפים(.  ציור  בחריטות 
בני  היו  חוקרים אחדים, ראשוני המציירים 
והם  החדשה(  )האבן  הניאוליתית  התקופה 
חיו 10,000 שנים קודם זמנינו. יש חוקרים 
לתארך  ניתן  לא  כי  וקובעים  המחמירים 
לפני  השישית  למאה  קודם  החרותות  את 
הספירה, היינו לפני לא יותר מ-2,500 שנים, 
העם  בני  היו  המציירים  כי  נראה  ולפיכך 
הנבטי. כך או כך, ודאי לא היו אלו האחרונים 
- לאחריהם נוודים ושוכני מדבר ראו עצמם 
ממשיכי מסורת אומנותית זו, וחרטו על פני 
ומלחמה  מסחר  מרעה,  של  סצנות  הסלע 

בבואנו  האחרונות.  השנים  אלפיים  לאורך 
ענינו  לנגד  יתגלו  אלו,  בציורים  להתבונן 
חריטות שיד הזמן פגעה בהן, ושכבת פטינה 
החריטה  תוך  את  לטשטש  החלה  חדשה 
הקדומה. המסקנה המתבקשת היא שציורים 
אלו וודאי קדומים מאוד, עד כדי כך שהחל 

לעבור עליהם תהליך גיאולוגי. 
בנגב  נפוצים  סלע  ציורי  של  רב  עושר 
הדרומי, הידועים שבהם בהר כרכום ובבקעת 
עובדה, אך ציורים בעלי עניין וחשיבות לא 
פחותה מצויים ברמת עבדת וסביבתה. מהם, 
ע"ש  למצפה  )במורד  מחיה  הר  במורדות 
לגן לאומי עין- גל( המתנשא בסמוך  ליפא 

בארותיים  בנחל  הכתובות  בגבעת  עבדת, 
בסמוך לעזוז, ובעוד נקודות רבות ומגוונות 
למן הר הנגב הגבוה דרך שלוחת קדש ברנע 
ועד לשפלת הנגב. באחד הציורים הנפוצים 
יונק בעל קרניים ארוכות ומתעגלות  נראה 
אוכלוסיית  כי  אנו  יודעים  כיום  לאחור. 
זה,  חיים  לבעל  להפליא  הדומה  היעלים, 
מצויה בעיקר בסמוך למקורות מים יציבים 
ונפוצה בקרבת מעיינות השוליים המזרחיים 
נצפו  היעלים  בכדי  לא  עבדת;  רמת  של 
הקדומים,  הנגב  שוכני  ידי  על  קבע  באורח 
שכן גם הם נזקקו למקור מים יציב וקבוע, 
הזו  בעת  ליעל  האדם  בין  הקבוע  והמפגש 

בלתי נמנע. 
בתבונה  עניים  פקחו  להוסיף:  הראוי  מן 

ושמרו מכל משמר על עתיקות אלו!

חיים ממליה
ארכיאולוג רשות העתיקות, שיזף

האם מדובר ביעל?

בתחילת החורף היפרוק בעל מראה צבעוני ורענן

חפירה ארכיאולוגית
מילים בסלע

חרותות הסלע הרבות באזורנו נותנות לנו הצצה אל חיים הרחוקים מאיתנו אלפי שנים

אל תקלו ראש בזיתים
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4 מערכות 
לפני שקיבלתי 

מכות
לחייו  החמישים  בשנות  שגבר  זה  איך 
מקבל מכות הגונות מבן שבעים ושותק? 

אני הייתי הפרייאר הזה...
של  הלוהטים  בימים  ראשונה  מערכה 
הקודמת,  המאה  של  הארבעים  שנות 
הגיעה לקצין הבריטי ממוצא יהודי נחום 
תל  לעיר  לעקור  גורלית:  פקודה  גולדמן 
תחנת  של  המפקד  היה  גולדמן  אביב. 
זה  ניצנה.   - חפיר  אל  בעוג'א  המשטרה 
מניצנה  מעבר  ממש!  של  שידרוג  היה 

המע סיבת  הצנטרום...  למרכז  קהנידחת 
שלו,  המפקד  ביקור  בעקבות  באה  בר 
האמת,  למען  בשטח.  בעובדות  שהבחין 
הזה,  המרוחק  במקום  הרבה  השתנה  לא 
היהודי,  הקצין  אשת  של  הבטן  מלבד 
היא  דרמטי.  טופוגרפי  שינוי  שעברה 
בית  באין  מתקדם.  בהריון  כבר  הייתה 
סבירים,  תחבורה  ואמצעי  קרוב  חולים 
לא  לעבור!  משמעית,  חד  הוראה  ניתנה 
הציוני  למפעל  ונולדה  רבים  ימים  עברו 

שה נערה  אבות  חמדת  בארץ  קהמתרקם 
ולימים  גולדמן,  ציונה  לשם  לענות  חלה 
גולן.  לציונה  ותעוברת  ציונותה  תשודרג 
למרבה הצער, השידרוג של אביה הקצין 
גולדמן, שעבר לתל אביב, לא נגמר בטוב. 
נגד  המחתרת  שיזמה  בפיצוץ  נהרג  הוא 

הבריטים.

בנערותו  שהוכיח  אחרי  שנייה  מערכה 
בור הנאצים  מול  ותעוזה  לחימה  קיכולת 

מהרכבת  משולשת  בקפיצה  ברח  שה, 
דרך  לא  בדרך  עבר  שבויים,  שהובילה 
בית"ר  של  בסניף  פעיל  ונהיה  לישראל, 
בצפון. עם התגברות פעילות תנועת המרי 
העברי מול השלטון הבריטי, תפש מקום 
המחתרת  שביצעה  בפעילות  כבוד  של 
ולאימת  חבריו  בקרב  חיה  לאגדה  ונהיה 
דפק  שלא  גבר  גבר,  היה  "דב"  הבריטים. 
חשבון לעוצמה הבריטית. הוא עשה להם 

קבית ספר ולימד אותם הלכות גבורה ות
חיילים  גמול  כפעולת  מעניש  היה  עוזה. 

אח והעלו  מחתרת  חברי  שכלאו  כך  קעל 
והת ממעשיו  ניכר  חלק  לגרדום.  קדים 

הבריטים.  של  בנקים  בשוד  היה  מחותו 
והשי "הנקם  פעולות  את  מימנו  קבכסף 

אופי  על  הקפיד  תעוזתו,  למרות  לם". 
היה.  כבוד  של  איש  בית"ר.  בהדר  מלא 
הלכו  חייליו  מילה.  הייתה  מילה  אצלו 
עימו באש ובמים, וגם בחול הטובעני של 
עם  חפיר.  אל  לעוג'א  בדרך  אביאד,  ואדי 
איחוד המחתרות על ידי בן גוריון, שדאג 

הצט הפלמ"ח,  את  לפרק  עלינו,  לא  קגם, 
רף דב הבלונדי המ"פ עם חייליו מהלח"י, 
יצחק  של  לכוחותיו  אורגנית  כפלוגה 
שדה )מייסד הפלמ"ח(. שדה היה בתש"ח 
אל  עוג'א  את  שכבשה   ,8 חטיבה  מח"ט 

חפיר.

נאה  וכמה  יפה  כמה  שלישית  מערכה 
מופת  של  ואירועים  מקומות  לפגוש 
עוג'א  על  הקרב  היה  מהם  אחד  לאומי. 
קשים  דעות  חילוקי  למרות  חפיר.  אל 

וקני  ידיים  הרמת  כדי  עד  המחתרות  בין 
לוחמי  עם  לח"י  חיילי  התאחדו  רובים, 
פלמ"ח ונלחמו זה לצד זה ובחיפוי הדדי 
לוחק  22 שנפלו מכיוון  המצרים.   נגד 
ניצ באזור  "חורב"  מבצע  בקרבות  קמים 

ומימין  משמאל  טובים  אנשים  חברו  נה, 
להקים אנדרטה לזכרם, בה הוצב זחל"ם 
והנישא,  הרם  ניצנה  תל  נוכח  משופע 
צה"ל  לוחמי  רב  בקושי  כבשו  אותו  התל 
יעקב  היו  הנופלים  בין   .1948 בדצמבר 
האחרון",  "הסקריק  הבלונדי,  דב   - גרנק 
אבל   ,25 בגיל  נהרג  אמנם  ישראל.  גיבור 
הוא חי עד היום בקרב פקודיו, שנהיו בני 
קהתה  לא  שלא  הערצה  ומשהו.  שמונים 

ולא נס ליחה...

שערכנו  ההוא  בטקס  רביעית  מערכה 
להשתתף  באו  למהדרין,  חם  נגבי  ביום 
פלמ"ח  מוקירי  ומימין.  משמאל  אנשים 
אליאב  לובה  ולח"י.  אצ"ל  ונאמני  והגנה 

הי ואני,  הוותיקה  הגוורדיה  את  קאירח 
את  שהקים  לדור  מנהלות  עשיתי  נוקא, 
המדינה... יצקתי מים ותה על ידיהם. בין 
המבוגרים,  את  הבאתי  המנהלות,  יתר 
הקט  למשרדי  היוקדת,  בשמש  שנצרבו 
חד  כוסות  עם  אחרון  וקפה  מים  לשתות 
פינג'אן  בלי  חשמלי,  וקומקום  פעמיות 
בצדדים  מעיכות  עם  אלומיניום  עשוי 

האווי מדורות.  וערפל  תוגה  שירי  קובלי 
זאת,  עם  יחד  משהו.  לבבית  הייתה  רה 
הלח"י  יוצאי  מהמבוגרים  חלק  ראיתי 
מביטים לכל הצדדים בחשדנות ובוחנים 
)בשושו( גם  כל פרט. הם הסתכלו בחטף 

ברי חיילים  עדיין  נותרו  כאילו  קלאחור, 
טים בארץ... בעודי עורך ומגיש את התה 

קוהקפה, זינק אליי איש מבוגר במטה הה
ליכה שלו והורידו על ראשי בכוח רב. לא 
הספקתי להבין מאיפה זה בא לי, חטפתי 
עוד דחיפה הגונה שהדביקה אותי לקיר... 
צעק  וכואב,  הלום  הקיר  על  שעון  בעודי 
מהיר,  מגע  לנתק  שעליי  לעברי,  לובה 

וההסבר יבוא אחר כך...

היסק לדעת  צריך  למה  דוגמא  זו  דב  רסוף 
טוריה. אי ידיעתה עלתה לי במכות הגונות. 
שאני  לתומו  חשב  המכה  המחתרת  איש 

ק"בעזות מצח" שמתי את התמונה של הרו
קצח והנרצח, דוב הבלונדי, מול הקצין גולד

מן!. לא ידעתי שאת מיקוש הבית בתל אביב 
נגד הבריטים עשה דב הבלונדי. לרוע המזל, 
מי שהפעיל את המוקש היה הקצין גולדמן. 
במערכה  מעשן  בלונדיני  שכל  למדנו  הלא 
ראשונה, סופו שירה באחרונה... בזעם חשב 
ההוא מהלח"י שביקשתי כביכול לומר לדב 

קשיסתכל לגולדמן בלבן של העיניים ושית
בייש...

מאז ועד היום שעונים על משכבם בשלום 
הבלונדי  דב  הללו.  הטובים  האנשים  שני 
ההדרכה  במשרד  משם  והרחק  במשרדי, 
יסתכלו  לא  שלעולם  כך  גולדמן,  הקצין 
ולעוג'א  לציון,  ובא  בעיניים!  לשני  אחד 

אל חפיר, גואל, ונאמר: אמן!

בריכת השחייה האזורית בקיבוץ משאבי שדה ניצנה: סיפורים מסוף העולם שמאלה דוד פלמ"ח
פותחת שעריה לתושבי המועצה לשחייה בריאותית 

 החל מ– 1.10.2013    ועד – 31.5.2014

ימים ושעות רחצה:
ימים א' - ה' 

06:00 - 08:00 - שחייה בריאותית 
14:00 - 20:00 - חוגים + שחייה בריאותית
* ימי ג' 06:00  - 08:00 שחייה בריאותית 
* ימי ג' 15:00  - 18:00 שחייה בריאותית 

* ימי ג' 18:00  - 19:30 שחייה בריאותית לגברים בלבד!!
* ימי ג' 19:30  - 21:00 שחייה בריאותית לנשים בלבד!!

שישי,שבת, חג וימות חול המועד 
09:00 - 18:00 שחיה בריאותית .

מנחה.עינת דורון , מלווה עסקית ומנחת קבוצות ליזמות ומרצות אורחות
הקורס כולל 6 שעות של אימון אישי וליווי מקצועי.

מותנה במינימום של 12 משתתפות ראיונות אישים לנרשמות
בקרוב מפגש חשיפה

הרשמה עירית, מחלקה לשרותים חברתים, מועצת רמת הנגב 6564145
einatmeg@gmail.com ● 050-4003807 :פרטים נוספים

14 מפגשים סדנאיים, ביום קבוע בבוקר:
- גיבוש רעיון עיסקי ובחינת כדאיות ראשונית

- מה זה אומר להיות בעלת עסק
- זכויות בעלות עסקים וחובות מול רשויות המדינה

- ניהול כספי של העסק
- בקרה ומדידה עיסקית

- הכרות עם ערוצי שיווק ופרסום 
-  בניית הזהות השיווקית של העסק

- שיווק באינטרנט

יש לך רעיון לעסק וחסרים לך ידע וכלים להוציאו לפועל?

עובדת כשכירה ומעוניינת לבדוק אופציה ליזמות עסקית עבורך?
מעוניינת לפנות לדרך עצמאית?

יוזמות עסק מחזור 7
תוכנית:

יוצאת לדרך



      

מידע על תוכנית הפסטיבל: באתר צלילים במדבר ובאתר המועצה 




