
 
 
 
 

 

 רעיונות למרצים, סיורים וסדנאות סמינר דרום

 

 ירוחם

 bamidbar.org.il, 6585484-08הממוקמת בירוחם:  עמותת עתיד במדבר
דבי, נשיאת העמותה אישיות יוצאת דופן: כל כולה שליחות חברתית, ציונות, אמונה וקהילתיות. כל 

חיבור אליה יגרום לכם ולצוערים עונג. יכולים להפגיש אותה עם הצוערים, להתייעץ איתה על ירוחם 
בעלות ורים והפעילויות עם עתיד במדבר הם הסילשים לב ש .או לבנות פעילות ב"עתיד במדבר"

 . מומלץ לשקול חלופות. גבוהה מאד

 מרכז הרובוטיקה בירוחם

במדבר  מומלץ לבקר שם, לעשות פעילות פתיחה או סיור עם עמותת עתיד – סיור באגם ירוחם
)יקר מאד( או פעילות הדרכתית שהרכז או צוער יכול להעביר. בתיקייה של הסמינר דרום של דפנה 

 יש פעילות שהעביר הצוער שלה.

 ראש מועצת ירוחם. מומלץ מאד. לתאם מול הלשכה שלו.  – מיכאל ביטון

 מפגש עם בוגרים בהשמה בירוחם

 2010משנת גדלה והתחנכה בירוחם, דור רביעי בירוחם. ירוחם.  ראש מועצתסגנית  -טל אוחנה
ראש מועצת ירוחם וכן מחזיקה את תיק החינוך והפיתוח האסטרטגי. "מ משמשת טל כסגנית ומ

כדירקטורית בחברה לפיתוח הכלכלי של בנוסף, היא חברה בוועדות המכרזים והארנונה, ומשמשת 
 ירוחם.
מיסדה את תחום הצעירים בעיר ובמקביל ”, צעירים בירוחם“כיהנה טל כמנהלת עמותת בעבר 

 הקימה וניהלה את התכנית הארצית למנהיגות סטודנטים של מרכז מעשה. 

 

 דימונה

 גדל והתחנך בדימונה  בני ביטון נולד בדימונהראש העיר דימונה,  -בני ביטון
נבחר ביטון לראשונה למועצת העיר דימונה ברשימת הליכוד ושימש בתפקיד סגן ראש  1993בשנת 

 .העיר וממונה על תחום שיפור פני העיר ותחום התכנון והבנייה
נבחר בני ביטון לכהן  2011( התמודד ביטון לראשות עיריית דימונה. בשנת 2008-ו 1998פעמיים )

  .ית דימונה מטעם רשימת הליכודכראש עירי

מהנדס עיריית דימונה. מתאר את התפקיד של אגף הנדסה ונותן הרצאה סבירה אבל  – אבי היקלי
דגש על עיירות הפיתוח. תיאום דרך מאד מציאותית על ההתרחבות של הישובים הקיימים בדרום, ב

 דביר שץ )הצוער בדימונה(.

 



 
 
 
 

 

 מועצות איזוריות בנגב

מנהל אגף הנדסה והתיישבות במ.א רמת נגב. נותן תיאור טוב של התנהלות במועצה  – נתנאל כהן
אזורית. מקום מעולה לדבר על פיתוח ההתיישבות הקיימת ולא הקמת יישובים חדשים. צריך לתת 

 לו.למפגש שעתיים. מתאמים דרך הלשכה ש

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי. דיבר על שיתופי פעולה בין רשויות.  – אורי פינטו

ישוב חדש במועצה אזורית רמת נגב. ביקור שמעורר דיון על הקמת ישובים חדשים  – סיור בשיזף
ים בדרום. מהווה מפגש השראה עם אנשים שעושים חלוציות. מתואם לעומת חיזוק ישובים קיימ

 ₪.  400. עלות הביקור 050-5505760מול רון סגל, אחראי קשרי חוץ: 

ראשי רשויות בדרום שעוסקת  23מנכ"ל מועצת הנגב )עמותה(: מועצה שחברים בה  – יוהן אטלן
 בלוביזם בכנסת עבור אזור הדרום. נותן תמונת מצב אזורית. 

 

 באר שבע
מנהל אגף מינהל כללי בעיריית ב"ש. הרצאה על "עיר בחירום" וסיור במוקד  – עמית ריינגולד

 העירוני. הרצאה וסיור מעולים. 

 משה פאול. דיבר על אזור התעשיה עידן הנגב.  – מנכ"ל עידן הנגב

פארק תעסוקה משותף לרהט, בני שמעון ולהבין. מעניין  – סיור בפארק התעסוקה עידן הנגב
 ומשלים להרצאה של המנכ"ל. 

התפתחות העיר בעיקר סוגיות של ממשקי עבודה בין רשות מקומית  – פארק ההיי טק בב"ש
 לגורמי חברה אזרחית ואנשי עסקים. מומלץ מאד. טלפון לתיאום:

 

 ונושא הבדואים בנגב רהט
טלאל אל קרנאוי נולד לשבט אל קרנאוי טרם ,  2013ראש עיריית רהט משנת  -טלאל אל קרנאוי

עסקים מהמכון לפריון העבודה והייצור ותואר במשפטים  הקמת רהט. הוא בעל תעודה במינהל
 מהקריה האקדמית אונו. עד לבחירתו כראש מועצת רהט, עבד כמנהל סניפי בנק בערבה וברהט. 

דוקטורנט ומרצה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע . במסגרת  -ד"ר עאטף אבו עג'אג')מומלץ( 
מחקרו ועיסוקיו הציבוריים חוקר ועוסק מר אבו עג'אג' באופן יומיומי בכל הסוגיות הבוערות ביותר 

תרבות, מסורת ומנהגים, מודרניזציה,  –הנוגעות לעולמם של הבדואים, שעליהן ישוחח  סוגיית 
 ו הסדרת יישובי הבדואים בנגב.עמנ–פערים חברתיים, וכמובן 

ראש מועצת חורה: דמות מופת, מביא המון חזון וחשיבה יצירתית. חובה  – ד"ר מוחמד אל נברי
לפגוש במהלך הסמינר. נותן תמונה מאד מעניינת על ההתפתחות של האוכלוסייה הבדואית 

 בדרום.
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 lahavtours@gmail.com 054-2144331חאלד  - מטיילי להב

 
 


