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התפרן
בזמן שחבריו מטיילים בעולם או שקועים בלימודים, גלעד חיות ממדרשת 
בן גוריון משתעשע בחוט ומחט. בתוך גרוטאה שפעם הייתה משאית, הוא 

הקים מתפרה, ומייצר תיקים שלא תמצאו באף מקום. עמ' 5

ממחזרים 
חדש ברמת הנגב: מיכלים 

למחזור נייר . עמ' 6

מנהיגי העתיד
במכינה למנהיגות במדרשת 
שדה בוקר מכשירים את דור 

המנהיגים הבא. עמ' 4

מנהיגי העתיד
במכינה למנהיגות במדרשת 

עם החלום עד הסוף לכם את האנשים שהלכו מפעל חיי. מדי חודש נציג חדש
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חמש שנים 
לאיילים

מזל טוב: העמותה חגגה 5 
שנים להיווסדה במעמד נשיא 

המדינה, שמעון פרס. עמ' 2



      
מרחבי המועצה

      

5 שנים לפרויקט 'איילים'
נשיא המדינה שמעון פרס, השתתף החודש בטקס לציון חמש שנים לפרויקט 'איילים'

לפיתוח  השר  ביוזמת  קטן  כפרויקט  התחיל  זה 
לפיתוח  והרשות  פרס  שמעון  דאז,  והגליל  הנגב 
הנגב. הרעיון היה לעודד סטודנטים ליישב את הנגב 
 5 עברו  לימודים.  למלגת  בתמורה  בכלל,  והדרום 
שנים ופרויקט 'איילים' הפך להצלחה גדולה מאוד. 
הארץ:  ברחבי  מקומות  ב-8  פועל  הפרויקט  כיום 
(אשלים)',  עדיאל  ב'כפר  סטודנטים  של  קבוצות 
בדימונה (כפרי), בדימונה (עירוני), באר-שבע שכו־

יכיני, קיבוץ נווה-אור, קריית שמונה,  נה ד', מושב 
העתיקה  בעיר  נוספת  קבוצה  תוקם  ובקרוב  עכו 
בבאר-שבע. על פי התוכנית, הסטודנטים שמשת־

תפים מחויבים ל- 500 שעות שנתיות - 250 מתוכם 
הם עבודות בקהילה והיתר בעבודה התיישבותית. 

בנוסף מחויבים הסטודנטים להשתתף בימי עיון. 
מקבלים  הם  בקהילה  העבודה  לשעות  בתמורה 
ברחבי  ובאוניברסיטאות  במכללות  לימודים  מלגת 
הארץ. הפרויקט כולל 500 סטודנטים ובשנים הק־

רובות מקווים להכפיל את הכמות.
חבורת  ע"י   2002 בשנת  הוקמה  איילים  עמותת 
צעירים במטרה לחזק את מפעל ההתיישבות והמ־
התייש־ באמצעות  ובגליל  בנגב  החברתית  עורבות 

וצעירים בכלל בישובים  בות של סטודנטים בפרט 
קהילתיים ובערים.  

הצמיחה  את  לקדם  למטרה  לה  שמה  העמותה 
ובגליל, להעצים את החינוך בא־ בנגב  הדמוגרפית 

זורים אלה, למשוך צעירים לחיות באזור לאורך זמן 
ולמנף יזמות ופעילות כלכלית.

המשתתפים בתוכנית חיים במרכזי ישובים בנגב 
מוזלים  ומגורים  לימודים  מלגות  ומקבלים  ובגליל 

בתמורה לפעילות חברתית וחינוכית עם ילדי המ־
קום. הסטודנטים שותפים בשיעורי עזר והעשרה, 
חוגים, פעילויות פנאי, שיפור פני הקהילה ותמיכה 
לימוד  שנת  לכל   ₪ כ-10,000  ומקבלים  בילדים 

באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הנגב והגליל.
הסטודנטים  חווים  הכספית,  לתמורה  בנוסף 
חמים  וקשרים  ועשייה  ציונות  של  כנות  תחושות 
ובינם לבין עצמם כגר־ ובין הילדים  בינם  נרקמים 

עין חברתי. בעמותה מאמינים  כי באמצעות חיבור 
הקשר  את  הסטודנטים  יהדקו  לפריפריה  ראשוני 
למקום ולאנשים, וחלקם הגדול יחליט בסופה של 

תקופת הלימודים להמשיך את עתידו במקום. 
כאמור, לפני שבועיים ציינו הסטודנטים 5 שנים 
נשיא  במעמד  נערך  הטקס  הפרוייקט.  להקמת 
ביילסקי,  זאב  הסוכנות  יו"ר  פרס,  שמעון  המדינה 
מנכ"ל קרן סקטא רש"י אלי אללוף, משפחות התו־

ריפמן.  שמוליק  הנגב,  רמת  וראש-מועצת  רמים 
בע־ גאה  הוא  כי  ואמר  הסטודנטים  את  ברך  פרס 

התיישבותית  תערוכה  הוצגו  בטקס  שלהם.  שייה 
למען  הסטודנטים  שעושים  השונות  ופעילויות 

הקהילה. 

תושבות ותושבים יקרים: 

בפעם הראשונה עברנו במועצה האזו־
לרא־ בחירות  של  תהליך  הנגב  רמת  רית 
שות המועצה, לועדים המקומיים ולמלי־

את המועצה.
מרבית תושבי המועצה מימשו את זכו־
תם הדמוקרטית ובאו להשפיע ולהצביע.

ברור  באופן  אמונכם  את  לי  הענקתם 
ואני מודה לכם על כך מעומק ליבי. 

ואותי  המועצה  את  מחזקת  תמיכתכם 
השנים  לקראת  אישי  באופן  כשליחכם 

הבאות.

הבחירות הביאו עמן גם כוחות חדשים 
למליאת המועצה  ואני משוכנע כי יחדיו 
ובאחריות למען חיים  כולנו  במרץ  נפעל 
של איכות בקהילה ולמען פיתוח הישובים 

ולשמירת  רמת הנגב שלנו.

שוב תודה לכולכם
שמואל ריפמן

ראש המועצה 

צרו קשר
מהיום גם אתם שותפים.

סיפורים מעניינים, דעות אישיות, 
תמונות או כל דבר שעולה לכם 

לראש. אתם שולחים ואנחנו 
מפרסמים.

פקס: 08-6564188
amiran9@gmail.com :דוא"ל

עורכת: הילה שליש
הפקה בפועל:  חברת 
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העיתון הופק בסיוע 
הסוכנות היהודית

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

איילים, הצלחה מסחררת

ביקור עובדי הפדרציה היהודית של 
קולורדו  ברמת הנגב

(עקב  השנה  חשוך  הכי  בלילה  הבחירות,  בליל 
משאבים,  הנופש  לכפר  הגיעו  חשמל),  הפסקת 
היהודית  הפדרציה  עובדי  התעופה,  משדה  הישר 
של קולורדו. ביקור זה היה שיא מבחינה מקצועית 
עבור מרבית מעובדי הפדרציה, עקב הצלחה גדו־

לה ביעדי גיוס הכספים שהוצבו לשנת 2007. 
בשעה 21:00 לאחר סיום ארוחת ערב מוצלחת 
בנווה מדבר, נפגשו עובדי הפדרציה עם שמוליק 

ריפמן ראש המועצה היוצא והנכנס. 
היא  נגב  רמת  הפדרציה,  עובדי  מרבית  עבור 
בעיקר תמונות וסיפורים של  נציגי רמת נגב בשו־

לאורחים  התאפשר  לראשונה  כך   .2000 תפות 
המקומות,  את  ולפגוש  לראות  להרגיש,  מדנוור, 
האנשים, הנופים, הפרוייקטים, הריחות והטעמים 
של רמת נגב. הביקור הקצר כלל אתרים מרכזיים 

ניצנה,  הנוער  כפר  נגב,  רמת  מו"פ  כגון:  במועצה 
חאן בארותיים, איילים, מרחצאות נווה מדבר, מד־

רשת בן גוריון וחוות בודדים. 
הפדרציה  עובדי  התארחו  לביקור  השני  בערב 
אצל משפחות במדרשת בן גוריון ולאחר מכן הת־

קיים יריד יצרנים במרכז הבינתחומי של מדרשת 
שדה בוקר עם הופעה של חבורת הזמר של רמת 
של  ג'אז  ולהקת  אפרתי  גדעון  של  בניצוחו  הנגב 
בהופ־ יצחקי.  דודי  של  בהדרכתו  נגב  רמת  נוער 

ממדרשת  ותושבים  המועצה  עובדי  השתתפו  עה 
בן גוריון. 

בקשר  משמעותית  אבן  עוד  מהווה  זה  ביקור 
היהו־ הקהילה  לבין  המועצה  תושבי  בין  ההדוק 

דית בקולורדו. מדי שנה מגיעים מקולורדו כ-350 
מבקרים במסגרות שונות ואנו בהחלט רואים כיצד 
זה הופכים את המבקרים לשגרירי  ביקורים מסוג 

רמת  נגב בארה"ב. 
צוות שותפות 2000 רוצה להודות לכל אלה שנ־

באירוח  השונים,  באתרים  הביקור  להצלחת  רתמו 
המשפחות, למנהלי ועובדי המחלקות של המועצה. 
כמו כן תודה גדולה  לרז ארבל שהיה אחד הגור־

מים המשמעותיים להתחלת הקשר עם הפדרציה, 
ובניית היסודות החזקים לפיתוח  הקשר. רז המ־
מלא מאז הקיץ את תפקיד שליח הסוכנות בקולו־

רדו הצטרף לביקור ואף הספיק להצביע בבחירות 
שהוכרעו על חודו של קולו. 

ערן דורון, נירית פורטוגז 
מחלקת תיירות

משה  של  לזכרו  משה"  "שדרת  חדשה  טיילת 
ריבלין, יו"ר הקרן הקיימת לישראל בעבר, נחנ־

כה ביום ג' 4 לדצמבר. הטיילת מהווה נדבך נוסף 
בשדרוג טיפוח התיירות המדברית באזור מדר־

שת בן גוריון.
הטיילת - מכביש 40 בואכה מדרשת בן גוריון 
ועד לקברו של בן גוריון נבנתה ע"י הקרן הקיימת 

לישראל, בשיתוף המועצה האזורית רמת הנגב.
הקרן הקיימת בחרה להנציח את זכרו של מר 

משה ריבלין יו"ר הקרן הקיימת לישראל בעבר, 
אשר אהב את הנגב ובמהלך כהונתו פעל והוביל 
משאבים  להשקיע  לישראל  הקיימת  הקרן  את 

רבים לפיתוח הנגב.
טקס חנוכת הטיילת התקיים במעמד משפח־

יו"ר הקרן הקיימת מר אפי  רבלין,  תו של משה 
שטרנצלר, יו"ר עמית מר אברהם דובדבני, ראש 
המועצה האזורית שמוליק ריפמן, תושבי האזור 

ואורחים נוספים.  

צועדים לקברו של הזקן
הקרן הקיימת לישראל השלימה טיילת חדשה מכביש 40 לקברו של בן גוריון

עובדי הפדרציה בביקור באיילים

דבר ראש המועצה:

טיילת לזכרו של משה ריבלין
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המועצה מרחבי

רבותי,  יאללה
ג'אנק בשקל!

אפשר אולי ותחשבו. רגע תעצרו השקיות? עם האשפה לפח בדרך
רכוש מציע לכם לקנות "שוק בשקל" קצת כסף מזבל? להרוויח

הסביבה איכות לתרום למען מצחיק וגם במחיר משומש

במלא  צועקים הרוכלים  את תשמעו  לא שם  
"שוק המחיר. על  להתמקח צורך אין  וגם גרון
שדה-בוקר במדרשת החודש שנערך בשקל"
מה־ תושבים  מאות נוספת. פעם הצלחה רשם 
לכל נפש: שווה במחיר וקנו לשוק מועצה הגיעו

בלבד. אחד שקל
שימוש בו אוספים ציוד אישי שאין התושבים
בג־ כגון: במזבלה, לשכב עליו נגזר הנראה וככל
יצאו שלא ישנות מזכרות, מתנות צעצועים, דים,
בקי־ - לגינה עבודה כלי לבית, ריהוט מהאריזה,

מהכול. הכול צור
בשקל"? "שוק של הרעיון מאחורי עומד מה אז
שדה-בוקר, במדרשת הסביבתי הפורום רכזת

המטרה ובראשונה שבראש מספרת הולוור, דבי
למטרת "זה לא הסביבה. איכות לשמור על היא
במ־ רכוש של מיחזור  לעודד אלא כמובן,  רווח
מסבי־ ולגרום לזיהום", אותו לאשפה לזרוק קום
שהוא ברכוש יתמלאו שהמטמנות "חבל דבי. רה
שלנו חפץ בבית נמצא אנחנו תמיד עדין שמיש.
אבל אחרים שימוש, עושים בו לא כלשהוא שאנו
ישירה מאוד השפעה אותו.יש צריכים כן דווקא
את מפחית הציוד מיחזור הסביבה. איכות על

סביבתי". זיהום ומונע הפסולת
שתח־ כדאי לפח רכוש זורקים שאתם לפני אז
יפתח השוק הקרוב לקראת פסח כי פעמיים, שבו

נוספת. פעם

לרהט קטנה קפיצה
נוצר מוסלמי? פוגש שיהודי קורה מה
תש־ מאמינים? לא ומעניין. מרתק מפגש
החו־ שנסעו רמת-נגב וותיקי את אלו
בדואית תרבות קצת לספוג לרהט, דש
יוצאים חודש, כמדי הוותיקים, אסלית.
מדובר קטנה". "קפיצה שנקרא לטיול
אחר, למקום  פעם בכל חד-יומי, בטיול 
חוויות. ורצופות בודדות שעות למספר
בש־ האוטובוס על עולים הם כלל בדרך
בערב עייפים וחוזרים אחר הצהרים עות
העיר לרהט, נסעו הם  הפעם ומרוצים.
הסיור את בישראל. הגדולה הבדואית
קיבלו הוותיקים שושני. דודיק הנחה

בשוק בהנאה  להם שוטטו העיר, על סקירה 
מיוח־ מוצרים קנו העיר,  ברחובות  העירוני,
יו־ הבדואים  שרק רקומים שטיחים דים כמו
נציגים עם הם נפגשו לאחר מכן לטוות. דעים
הבדואית. התרבות על ושמעו מהאוכלוסייה
המקומי המטבח תוצרת מאוכל נהנו גם הם
מתו־ ומאכלים מר בקפה  לא,  איך וקינחו,
רעיון היא קצרים" "טיולים של היוזמה קים.

לעצמם בוחרים ובכל פעם הם הוותיקים של
סיירו הם שעברה  בפעם ומגוון. שונה  טיול
הנע־ על  הרצאה ושמעו ניצנה הנוער בכפר 
אליאב לובה של החזון על וקצת במקום שה
המדריך הנחה הזה  הטיול את ניצנה.  מייסד
המארגנים פלמ"ח. דוד טיול, לכל שמתלווה
לטיולים להצטרף נוספים  וותיקים  מזמינים

לכולם. מקום יש בעתיד.

קצרים
שבת ובימי ,22:00 חמישי בשעה משודרת כל יום הנגב • תכנית הטלוויזיה של רמת
ברחבי  שמתקיימים ואירועים מכתבות ומורכבת "מכאן"  98 בערוץ   10:00 בשעה

הנגב. רמת
בתוכנית החודש:

הנגב, ברמת קולנוע פסטיבל ראשון, בית משחק – נשים כדורסל דייגי, טורניר
גוריון בן צעדת המושבים, בני תנועת – המעלות חג האנז"ק, פרשי מסע

הענקת וטקס המדינה, נשיא בהשתתפות במו"פ בניין במדרשה, חיזיון חנוכת
ריפמן. לשמוליק הנגב יקיר

נשמח לשמוע עלי־ לכתבות נוספים רעיונות לכם יש ואם כדאי לצפות ולהגיב
ilanitmazuz2@gmail.com מייל בפורום או באי הם

התארי־ בין תתקיים חנה גרג'י ממשאבי שדה ציורים של תערוכת • "כחול",
ברביבים.  גולדה 30.1.08 -1.1.08 באולם כים

נוספים:08-6565244   פרטים

חורף למועד התיכוניים הספר בבתי הבגרות לבחינות משגיחים • דרושים
לפחות, מגיל 23 ומעלה.  2008 בעלי 12 שנות לימוד

08-6281205 טל. והרשמה לפרטים

הנגב רמת חברותא
? 2008 לישראל שמיטה עניין מה והשנה: עם, במרחב שבוע פותחים

מזדמ־ במפגשים מסתפקים לא הנגב ברמת
שני יום לשבועיים,בכל אחת התושבים. בין נים
תושבים מפגש במרחב-עם יתקיים בערב בתשע
אלקנה הרב ינחו אותו השמיטה, שנת בנושא

אשכנזי. ונירה שרלו
תי־ בתוכה שכוללת השמיטה מצוות מיוחדת
הארץ, וקדושת עמל כבוד אדם, ותיקון עולם קון
התושבים ילמדו ולכן וציבורית אישית אחריות
מהופ־ החל השמיטה מצוות על אלה במפגשים
קיו־ לשאלות ועד ישראל חכמי דרך בתורה עתה

משק־ דרך העכשווית. הישראלית במציאות מה
לסלול נבקש מוסריות וחברתיות, אמוניות, פיים
הקהילתיים החיים במרחב אלו לערכים שבילים
ודתיים, בין חילוניים הוא להפגיש "הרעיון היום.
מסבירה יהודיים", אקטואליים נושאים סביב
הי־ הרבה יש השמיטה ולשנת "ומאחר אשכנזי:
שעברה בשנה זה". בנושא בחרנו חברתיים בטים
השבוע בפרשת שעסקו המפגשים זכו לדוגמא,
אש־ יחד עם שיחה אלקנה והרב להצלחה גדולה
לדבריו, להגיע. כולם את מזמין המפגש את כנזי

מאוד לחיבור גדולה חשיבות יש למפגשים אלה
הקהילה. של

מתייש־ ושיח, בין הכרות של לימוד, "מפגשים
יוצרת ברמת נגב חדשים ותיקים ומתיישבים בים
לימוד תוך נגב רמת תושבי בין וחברויות קשר
השניים. לראשונה השנה משותף ומהנה", הסבירו
למועצה, משתתפים מחוץ למפגשים שני נרשמו

וממיתר. ממצפה רמון שיגיעו
במיד־ של יוזמה פרי היא הנגב, ברמת חברותא

בירוחם יוצר מדרש בית - בר

מכל הזרמים והעדות בו נפגשים יהודים מרכז
לומדים כאחד- ונשים גברים כולו הנגב ומרחבי
באווירה ימינו, ועד מהתנך יהודיים מקורות יחדיו
השונה, את להכיר אפשר  בה ושוויונית,  פתוחה
ולגשר וישראלית יהודית זהות של סוגיות לברר

פערים. על
ידונו השמיטה שנת בנושא הראשון במפגש

תבואה. בהפקר החברים

054-6640264 לפרטים: נירה אשכנזי

ונהנים קונים

לטיול יצאנו ולרהט הגענו
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המועצה מרחבי

      

סוף אירוע הנגב רמת בשטחי  התקיים  החודש בתחילת
תוואי ישראל'. באחה - רייד ה'ראלי ליגת במסגרת העונה
הביאו ההומה, מהמרכז  והניתוק הפתוחים המרחבים  הנוף,
דווקא העונה סיום מרוץ את לקיים  רייד ראלי מארגני את
המרוץ הפופולארי הוא ה'באחה' "מרוץ בשטחי המועצה. כאן,
מאלף מייל פחות פני לא הברית המתפרס על ביותר בארצות
כתפ־ כמעיין מהווים הנגב רמת "שטחי מדברית. אדמה על
הליגה, מארגן היימן, נועם אמר מוקטן", ביחס הולמת אורה

התחרות. לקיום הזה בתוואי בחר מדוע כשהסביר
מהחודש החל לתוקף להיכנס צפוי המוטורי הספורט חוק
מרוץ כמסעות ניווט. מוגדרים כיום המרוצים הנערכים הבא,

יומיים. למעשה הפנינג בן היה 2007 של שנת סיום העונה
בשטחי מקדים מרוץ  התקיים הראשון היום  כשבמהלך
התקיים בשטחי כאמור השני והיום ירוחם המועצה המקומית
שבילים נגב קלאסי - באזור היה הנגב. מסלול התחרות רמת
חרי־ מהמורות, מהודקת, ושלל או פודרה רכה מלאי מהירים,
ובאי־ בתיאום זה כל הדרך", "על שנכונו שונות והפתעות צים
יצא (שבת) העיקרי המקצה תוואי הטבע. להגנת החברה שור
בסמוך חציית הכביש עם, מרחב פני על ירוחם, מעבר מפארק
את עקפו משם לניצנה, שבטה דרך מעבר חלוקים, לצומת
מו־ האזורים ירוחם. לפארק וחזרה ואשלים כמהין היישובים
פחות יחסית הספציפי כי התוואי אם באזור, למטיילים כרים

מהן (שאחת נקודתיות טעויות מספר למעט הכול, בסך מוכר.
בעיות דווחו לא בקטגוריה) הראשון במקום והילל לרז עלתה
בעיות של רב יחסית מספר שמענו על אולם - מיוחדות ניווט
וה־ הקשים האבק תנאי במיוחד, המשובש התוואי - נווטים
בניסיון המפות על שרוכנים הנווטים על לרעה השפיעו חום

את הנתיב הנכון... למצוא
באי־ השתתפו בארץ המוטורי בספורט המשתתפים בכירי
ספקטור, ואביב שי שמעוני סגל הימן והלל רז כמו שמות רוע,
ניסיון למרביתם וטובים, רבים ועוד לוק ואופיר וולנברג ערן
כחו־ לפני חזרו שצויינו והשמות לאומי הבין המרוצים בעולם

האגדי. הפרעונים מראלי דשיים

וגידים, השטחים הפתוחים בתחומי רמת עור בעוד הספורט המוטורי בישראל קורם
אופנועים  44 ג'יפים, רייד. הראלי ליגת של העונה סוף למרוץ מצוינת קרקע היוו הנגב

החורף לפגרת מאובקים וחזרו ק"מ 200 בן ניווט יצאו לתחרות וטרקטורונים
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למ־ י"ב כיתות בוגרי בחודש אוגוסט האחרון הגיעו 32
הם היו אז עד בשדה-בוקר. חברתית למנהיגות כינת הנגב
היחיד הדבר היה ובילויים שחופש צעירים נערים הכול בסך

אותם. שעניין
הבטלנות לוותר על החליטו הם שבניגוד לחבריהם, אלא
הם היום ומנהיגות. עשייה של  בדרך אחרת, בדרך ובחרו
הראשון ליום אותם שבונה מפרך מסלול של בעיצומו כבר

אזרחים. בתור שאחרי וליום בצה"ל שלהם
זאת ובמקום לצה"ל בשנה הגיוס דחו את המכינה חניכי
פנימייה, בתנאי הם יחיו שלמה למכינה. שנה "התגייסו" הם
בשבו־ פעם הביתה יציאות בצבא: לתנאים זהים די שהם

גבוהה. עצמית ומשמעת בזה זה תלות עיים,
בשדה- חברתית  למנהיגות המכינה  בעצם היא מה  אז
הד־ למכינה והפכה שנים 6 לפני  הוקמה המכינה בוקר?
הנוער את רצון לעורר הייתה המטרה ביותר בארץ. רומית
ה"בן- את לחפש באזור, מנהיגות וליצור הנגב את לפתח

גוריון".

תה־ מתרחשים בעשור השישי לקיומה, ישראל, במדינת
כמדינה קיומה את המסכנים  ומחוץ, מבית  שונים ליכים
ומ־ הפלשתינים דמוקרטית: הסכסוך המתמשך עם יהודית
כלכליים, חברתיים, בתחומים מעמיקים פערים ערב, דינות
מע־ להסיר רבים של נטייתם ובמיוחד  ודתיים, תרבותיים
הכלל. משמעותית למען פעילות על אחריות ולוותר ליהם
בח־ חדשות מגמות להוביל הנוער לבני קוראת הנגב מכינת
אחריות לקחת חניכנו את מעודדים "אנו הישראלית. ברה
לגלות האזרחית - ובחברה בצבא - יגיעו מקום אליו בכל
ראש אמר ועשייה", יוזמה תהליכים של  ולהוביל מנהיגות
החברה את ינהיגו הנגב מכינת "בוגרי אושרי. תומר המכינה,
ערכי את ובמדינה  בקהילה  במשפחה, וינחילו  הישראלית 
למסו־ כבוד שוויון, צניעות, הדדית, ערבות המופת: חברת

למצוינות". והחתירה והצדק השלום רדיפת רת,
הבאים: נושאים את כוללת במכינה הלימודים תוכנית
היהודי, הספרים ארון עם ההכרות והעמקת יהודית זהות
ולי־ ישראל  עם של והיסטוריה ציונות הישראלית, חברה 

להת־ החניכים  את להכין לצבא: ההכנה וכמובן נגב. מודי 
בוגרים קבוצת להצמיח הצבאי, השרות אתגרי עם מודדות
פיקוד בתפקידי לשירות עצמה שתייעד האפשר ככל גדולה
הבי־ החשיבה עידוד בו שיש מקביל תהליך לקיים והדרכה,
משמעותי צבאי מסר המעודד שירות הטמעת עם קורתית
השד־ בתחומי הניווט, בסיסיות רכישת מיומנויות ולאפשר

הגופני. והכושר אות
הדרכה שבוע בקהילה:  תרומה  גם  כולל מהמסלול  חלק
פרוי־ במסגרת בארץ  המתארחים קנדיים נערים  לקבוצת
תיכון ספר לבית בנושא חברה ישראלית סמינר 'תגלית', קט
וחצי יום - עזה חבל למפוני סיוע 'כברי', ולמקיף בדימונה
והדרכות ניצן בישוב אחד ויום נגב ברמת חממות בהקמת

שונות. ליחידות צבאיות באזור
מושג את הישראלי לשיח להחזיר מבקשת הנגב "מכינת
דרך ופורצת ראשונית עשייה - הרחב במובנו החלוציות
הישר־ החברה את לשפר במטרה הפרט, ולמען הכלל למען

אושרי. סיכם ישראל". מדינת ואת אלית

המנהיגים
הישראלית. בחברה נעלמים שלאט ערכים על לומדים שדה-בוקר במדרשת חברתית למנהיגות במכינה

אותם  שיהפכו כלים רוכשים הם שבמהלכו מפרך מסלול עוברים בשנה, הגיוס את שדחו 32 נערים
בנגב? כאן דרכו מתחיל את ישראל הבא של עם המנהיג המחר. האם של למנהיגים

ראלי ברמה

הנגב המארגנים: "שטחי רמת
מאתגרים במיוחד"
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כשמו־ למדרשה לפני שהגיע מעורב ציד הוא כלב גו'מעה
גלעד ידי ואומץ על במדרשה משוטט הוא נמצא שנים. נה
כמו ג'ומעה, התקופה. באותה במדרשה תלמיד שהיה חיות,
במדרשה, הזוחלים מרכז את יום מידי פוקד גלעד, הבעלים

פריטים. למספר מיוחדים סנטימנטים לו ויש
'פנ־ של  משפחה ישנם במרכז, הקיימים לזוחלים מעבר 

 2000 השועלים. בשנת ממשפחת וקטנה חמודה קים'- חייה
שלושה למקום פריצה בעקבות 'פנקים'. ארבעה במרכז היו
מא־ וכל חודשיים המדרשה במרחבי סבבו ה'פנקים' ברחו.
ג'ומעה אחד יום בתוהו. עלו אותם לתפוס המרכז צוות מצי
השתחרר מהרצו־ בלבד, חודשים שמונה בן הצעיר, כשהוא
הוא ה'פנקים'. אחד את לתפוס הצליח מרדף ולאחר שלו עה
שאנשי והמתין עד מיומן ציד כלב כמו אותה לרצפה ריתק

הנמלט. ה'פנק' את לקחת יבאו המדרשה
שהסתובב במד־ נוסף 'פנק' התגלה מכן לאחר מספר ימים
ולכד מהר הוא רץ בגדול: אותה שיחק הפעם ג'ומעה גם רשה.
לא השלישי הפנק אל השבי. אותו חזרה גם והביא הפנק את

ימצא אותו. ג'ומעה בסוף דאגה, נמצא. אל
לחופשה ג'ומעה אליו התלווה גלעד, של החופשות באחת

בפיו. 'בז' כשלפתע הגיע עם גוזל של בצפון,
המטפלות של גלעד ולאחר לידיו ג'ומעה הניח את הגוזל
לחיות בטבע, סיכוי שיחזור ואין נפל מהקן הגוזל שהתברר כי

ומנהל מרכז הזוח־ הזאולוג של לידיו הביאו אותו למדרשה
הדר. יובל לים

ומאז בבז להחזיק והגנים הטבע מרשות רישיון קיבל הדר
הנמצאות החיות כל כי לציין יש הזוחלים. במרכז גדל הוא
המומחים, הערכות פי בעלי חיים שעל הינם הזוחלים במרכז

בטבע. לחיות שיחזרו סיכוי אין
דורסי נחשים, של לצפות במבחר גדול תוכלו במרכז עוד

ופוחלצים. חרקים מכרסמים, ולילה, יום
הנוער לבני להסביר לימודית, חינוכית היא המרכז מטרת
רע וקיומם דבר אינם הנחשים כי למקום והילדים שמגיעים
לזוחלים הוא הקהל בין המפגש האקולוגית. חשוב למערכת
אנשי של המפורטים ההסברים ובתוספות כשלעצמו מרתק

נשכחת. בלתי חוויה מקבל הקהל המרכז
לברוח שהצליח שחור 'זעמן' לפגוש: תוכלו הנחשים בין
את לביתו, וחזר  במדרשה  הכביש על חודש  לאחר  ונמצא
ואו־ חם בית וחיפש למרכז עצמו דעת על שהגיע ה'שפיפון'
ביום המטפל את להכיש שניסה המורד הנחש את וגם הב,

רע. רוח מצב של

 
  08:30-12:30 השעות בין במהלך השבוע מידי יום הפתיחה  שעות

 08-6532016 בטלפון שדה ספר בית מול מראש בתיאום מכן ולאחר

הזוחלים מרכז של החבר ג'ומעה
מבקר שהוא שנים שמונה כבר במדרשת בן-גוריון. הזוחלים במרכז של החיות ביותר הטוב החבר הוא הכלבלב ג'ומעה

רע מפני כל החיות על ושומר משוטט יום, במקום מדי

גוריון. ממדרשת בן חיות גלעד אומר " היא חיי "התפירה
ומוניטין  שנתיים של רזומה עם עסק מחזיק 25 וכבר הוא בן
התי־ את לכנות אפשר שכבר האומרים ויש איכות. שכולו
ומעטר הנבחר השם זה 'איזופוד' כמותג. מייצר שהוא קים

התיקים. את
דופן. יוצאת במתפרה נתפרות שלו הייחודיות העבודות
משאית עם ונוח: חיות פתרון יצירתי מצא מקום בשל חוסר

למתפרה. חיות הפך שאותו גדול ארגז
מגירות עבודה, וכלי בדים סוגי שלל תפירה, מכונות שלוש
החשמל למערכת חיצוני חיבור נלווים, ואביזרים ציוד של

למופת. מתפרה לכם והרי
    

למדרשה  והגיע עכו הולדתו, עיר את חיות 96  עזב בשנת
הוא חיות מקרית. הייתה לדרום לא לרדת הבחירה כתלמיד.
הזוח־ מרכז ונוף. טבע באווירה אפופת ללמוד ובחר טבע ילד
לאחר נשאר וחיות ליבו את ששבו אלו הם והאוכלוסייה לים
במדרשה. -בוקר בביה"ס שדה לשנת שירות לימודיו, סיום
חלקית במשרה והועסק למקום לחזור מיהר הגיוס לאחר

הזוחלים. במרכז כמטפל
להתאהב לי גרמו הסובב והטבע האנושית "האוכלוסייה
"בתור חיות. אומר ." שנה כבר 11 כאן נמצא ואני הזה במקום
האישי הציוד את להתאים חיפשתי תמיד המון, שמטייל אחד

פיקס". ושיתאים בשבילי, מיוחדת בצורה שלי
ואהבה כתחביב שנים 6 לפני הסיפור החל למעשה כך
מהר ועבר הטיולים, מתחום אישי  ציוד של ל'שיפצורים'

מבוקש. לפריט מאוד
והתאמה אישית לתפור תיק לפי בקשה הידיעה שאפשר
בהזמנות. מוצף אל חיות, שמוצא עצמו לפנות לרבים גרמה
מסרב הוא בצד. האיכות את  מניח אינו  חיות זאת, עם יחד
האישי- במגע ודוגל "סטוק" תיקי לייצר להתחיל תוקף בכל

בנפרד. לקוח לכל והכוונה ייעוץ
איכותיים, תיקים הם בחנויות היום לרכוש שניתן התיקים
הללו נתפרים התיקים הישראלי. למטייל אינם מתאימים אך
במקומות או אירופאי, אמריקאי של מטייל סטנדרטים פי על
היש־ של המטייל שונה לחלוטין. הצורך התיק הוא שתפקיד

לחלוטין. הוא שונה בתיק ראלי
בתיק מים. הוא ישראל למטייל בארץ טריוויאלי הכי "דבר
את הטוב. במקרה בקבוקי מים להכניס שני אפשר סטנדרטי
צד בכל בקבוקים לשני קודם מייעד אני תופר, שאני התיקים

מוסיף חיות. בצורה נוחה."
הספק 'איזופוד'. ע"י  שנתפרו בארץ פריטים  כאלף ישנם

רק וקיימת אחד  אדם ע"י שמופעלת ביחס לחברה מרשים
העבודה כשכל וקמפיינים  פרסום ללא זאת וכל  כשנתיים,
מספר אפילו נמצאים הלקוחות בין לאוזן. מפה היא הנכנסת

יחידות עלית מצה"ל.
גם היום, כש־ וממליץ הלאה. תיק הולך "מי שקונה ממני
באופן הקרוב מהמעגל הם שמזמינים האנשים אחרי, נתיים
לא קרה כבר בשטח. שלי בתיקים להיתקל לי יוצא יחסי.
גם לא בארץ. טיול שתפרתי באמצע בתיק פעם שנתקלתי
שראו לי ומספרים טיולים אחרי אלי מתקשרים חברים מעט

ישראל." בשבילי להם מטיילים שלי התיקים את
על אישית אל חיות עובר יעוץ והתאמה שמגיע לקוח כל
על נתפר אף ומטייל. התיק מטייל כל השונים של הצרכים פי
התאים, גודל בחירת של  נגמרת בלתי אופציה  מידותיו. פי

הסופי. והייעוד הבד סוג רוכסנים, כיסים, התיק, גודל
לתיקי הזמנות הן חיות שמקבל העבודה הזמנות רוב
לרוכבי יוצרו שכבר אפשרויות ספור אין ישנם אך מטיילים,
אוכף, תיקי לעצמם להתאים יוכלו אלה לדוגמא. האופנים
תיקי פיצות, לשליחי תיקים קפה, פק"לי 'קאמלבק'. שקיים,
עבר תחת המספריים של לתפור כל דבר שאפשר יום וכמעט
התלויה לחתול מלונה לתפור גם ממנו ביקשו פעם לא חיות.

מכל העולם. של נשקים נדיר 'קייס' לאוסף באוויר או
איכות בתקני ועומדים מאירופה מיובאים החומרים כל
האבזמים באחריות. הם התיקים כל העולם. מכל מחמירים
הבדים אירופה,  מרחבי וחוטים  רצועות  מספרד. מגיעים 

בפתח תקווה. היושב בין לאומי ממפעל בעיקרם מגיעים
וד־ הבד ישיר לאיכות ביחס נע בהפרשים מחירים טווח

המזמין. רישות
להיום, נכון המחירים ישתנו. כמה שנים שבעוד מניח "אני
מפו־ לא עדיין עצם העובדה שאני שקונה זה מי של היתרון
ברמות קיצוניות. ומתפרות מקום על משלם ועדיין לא רסם
יגיע לשלב כשזה לי, כיף כי זה את עושה אני דבר בסופו של
הדרך את נמצא כבר הכיף, אז אאבד את אני אולי המסחרי

זה. עם להתמודד
ולהיות כאן מהעבודה ליהנות תנאים: שני לי יש נכון להיום

חיות. המקום".סיכם את אוהב אני כי במדרשה

תפר לעצמו תיק
לעסק. הפך וזה כנפיים לפרוש החלה השמועה ולאט-לאט צבאי), (מושג ל'שיפצורים' אהבה מתוך כתחביב התחיל זה

במינה מיוחדת מקרטעת למתפרה משאית גוריון, הפך בן ממדרשת (25) חיות גלעד

ג'ומעה הזוחלים. לוכד

בפעולה התפרן על. מותג להיות חולם



            
איכות הביבה

שמיי־ ניילון, למעצמת ישראל הפכה האחרונים בעשורים
וגורמות לפח שנזרקות שקיות מיליארד 5 שנה בכל צרת
האזו־ המועצה גם עכשיו הסביבה. ולהרס חיים בעלי להרג

הצריכה. בהרגלי לשינוי נרתמת הנגב רמת רית
מה־ רבות שקיות באיסוף מתחיל שלנו הלאומי הספורט
הפ־ באתרי ביותר הנפוץ כמרכיב ומסתיים קנייה בכל סופר
לא־ שנה כל מגיעות פלסטיק שקיות של רבות טונות סולת.
לוקח לשקיות האשפה. בהרי רב נפח ותופסות הפסולת תרי
לשטחים מגיעות מהן ורבות בכלל אם להתכלות שנים מאות
של אכזרי למוות גורמות היישובים או לרחובות הפתוחים,

בעלי חיים. הנה
שקיות הסביבתי שיוצרות בנזק מזמן הכירו כבר בעולם
עברה למשל באירלנד בתופעה. להילחם והחליטו הניילון

לכל  יורוסנט  15 של  מס המטילה חוק הצעת  2001 ב-
הניילון שקיות צריכת ירדה זה מחוק כתוצאה ניילון.  שקית

 3) כ-50 יורוסנט רשתות השיווק בגרמניה דורשות בכ-90%.
פע־ שקיות רב לקונים ומציעות ניילון שקית שקלים) לכל

אי־ חל ובנגלדש מדגסקר טנזניה, בהודו, נמוכה. בעלות מיות
סביבתיות מבעיות כתוצאה הניילון בשקיות השימוש על סור

הניקוז. במערכות וסתימות
הכנסת חברי ידי על חוק  הצעת השנה  הוגשה ובישראל
חלוקת שקיות ניילון חנין האוסרת על אסתרינה טרטמן ודב
נצטרך שקית שנבקש על כל (שקיות הגופייה בלבד). בחינם
החליטו כבר החוק תעבור, שהצעת בינתיים, עד .₪ לשלם 1
ומעגן כרמים בית קמה,  השופט, (עין בארץ  צרכניות  מספר
תשלום לדרוש  ולהתחיל לידיים החוק את לקחת מיכאל) 
החליטו הנגב, רמת האזורית במועצה  הניילון. שקיות בעד
רכשה רביבים כולבולית הכפפה. את והרימו לחכות שלא
במה־ נחטפו השקיות פעמיות.  רב שקיות  של מאות כמה
בקנייה גם חזרה אותם זוכרים להביא כולם לא עדיין אך רה
הברוכה ליוזמה הם גם הצטרפו שדה במשאבי בכולבו הבאה.
צין בסופר נמכרו במדרשה הירוק. הסל את שם לרכוש וניתן
הברוכות היוזמות למרות הסביבתי. הפורום שהכין בד תיקי
שרק משקיות הניילון. כנראה קטן מהתושבים נגמלו חלק רק
שנושיט לפני פעמיים נחשוב השקיות, על לשלם נתחיל אם

בבית. לרובנו שיש השקיות לאוסף נוספת לשקית ידינו את

הניילון לשקיות הסוף
רב שקיות מאות שדה רכשו משאבי רביבים וכולבו כולבולית לשינוי. הגיע הזמן רבות? ובידכם שקיות מהסופר הגעתם

סביבתיות לבעיות שגורמות הניילון לשקיות סוף שיעשו פעמיות
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מעו־ והם שאכפת להם מתנדבים אזרחים ניקיון הם נאמני
"עיניים משמשים הם והחיים. הסביבה איכות את לשפר ניינים
על עבירה דוחות האכיפה ובסמכותם לרשום לגורמי נוספות"

הניקיון. שמירת חוק פי
לפ־ רשאים ניקיון ומפקחי הניקיון נאמני הנאמן: סמכויות
לרבות עיניהם, לנגד  עבירות ביצעו אשר חשודים  נגד עול
מודעות הדבקת שיט, מכלי או מרכב סוג, מכל פסולת השלכת

לביצוע העדים נאמנים רכב. גרוטאות והשלכת לחוק בניגוד
לרשום והכשרתם, סמכותם מתוקף רשאים, החוק על עבירה
ברירות למערך ולשלחו שהיו עדים לה העבירה פרטי עם דוח

הסביבה. להגנת במשרד משפט
ניקיון: נאמני של והסמכה הדרכה

המשרד מטעם להצטרף למערך יקבלו הדרכה המעוניינים
של הפעילות סקירת כוללים ההדרכה נושאי הסביבה להגנת

נא־ סמכויות הניקיון, שמירת חוק עיקרי ניקיון, נאמני מערך
למעשה. הלכה החוק אכיפת הניקיון, מני

השר ידי על  חתומה רשמית תעודה מקבלים המתנדבים 
פי החוק. על סמכות להם המקנה להגנת הסביבה,

חלק? לקחת  רוצים
hila@rng.org.il הסביבתית במייל פנו ליחידה אנא

  050-5621600 בטלפון או

ניקיון נאמני
לסביבה! נאמנים שותפים להיות לכם קוראת הסביבתית היחידה אתכם? מרגיזים המלכלכים

נייר של גלגולו
את למלא סיימתם שילמתם? כבר החשבונות את קראתם? העיתון את

מהיום שלכם! פסולת הנייר כל עם לעשות מה יש כבר מעכשיו התשבצים?
ביישוב המחזור למיכלי הנייר פסולת את משליכים

והמש־ אמניר  חברת  המועצה, של משותף  במהלך 
מיכלים ביישובים  החודש הוצבו להגנת הסביבה רד
את להשליך ניתן למיכלים נייר. למחזור המיועדים
וכו'. מגזינים עיתון,  נייר משרדי,  נייר הנייר:  סוגי כל
הפסולת בהרכב משמעותי מרכיב מהווה הנייר פסולת
משמעותית יצמצם הנייר פסולת מחזור ולכן הביתית
גם וכך להטמנה המועברת הפסולת ומשקל נפח את

. ההטמנה בעלויות נחסוך
כמיליון עומדת על בישראל הנייר השנתית צריכת

ממוחזרים.  טונות  אלף כ-200  רק אבל  בשנה, טונות 
שהשלכנו הנייר כל את יהפכו בחדרה "אמניר" במפעל

ממוחזרים. וקרטון נייר למוצרי האיסוף לפחי
איכות לשיפור המרכזיים הכלים אחד הינו מחזור
אנא בידנו, נתון ולשנות להשפיע הכוח שלנו. הסביבה
הדו־ וחיי חיינו איכות לשיפור במאמץ פעיל חלק קחו

הבאים. רות
סיפור!!! לא כזה זה מיחזור

לסביבה  טיפים
האשפה הפרדת אורגני:  דשן הכינו
והפיכתה האשפה  מיתר האורגנית 
את משמעותית תקטין לקומפוסט
משליכים שאתם הפסולת כמות
שמגיעה אורגנית אשפה הזבל. לפח
לפ־ וגורמת שם מתפרקת למטמנות,
מיוחד מיכל (מתאן). חממה גזי ליטת
לרכוש ביחי־ ניתן להכנת קומפוסט
היכנסו נוסף למידע  הסביבתית.  דה

המועצה. של האינטרנט לאתר
לה־ גמרתם המכשירים: את נתקו
את הוציאו הנייד, הטלפון את טעין
את להכין סיימת מהחשמל. המטען
מהחש־ הטוסטר את נתקו הטוסט,
צורכים החשמל שמכשירי זכרו מל.
מו־ פועלים, לכן גם כשאינם חשמל
להש־ שסיימתם מכשיר לכבות מלץ
מהחשמל את לנתק אמנם תמש בו.
אופציה אינה שבבית המכשירים כל
אם מדובר אבל רובנו, ריאלית עבור
בכמה או מטען כמו קטן במכשיר
מאריך לחוט שמחוברים מכשירים

אותם. לנתק -אפשר מפסק ובו

הכי רב-פעמי זה הכי

מטורף לא למחזר!!! זה
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מפה 1:50,000 מפת טיול וסימון שבילים. נגב 
צפוני – מערב מפה מס' 14
אורך המסלול כ-4-7 ק"מ

משך הליכה כ- 3-4 שעות
סימון השביל מחוד עקב לעין עקב - הסימון 

האדום.
צין  נחל  עובדת,  רמת  באזור  נטייל  הפעם 
הרמות  אחת  היא  עבדת  רמת  עקב.  ונחל 
ישראל.  מדינת  בתחום  והגדולות  הרצופות 
גובהה הממוצע הוא כ-800 מטרים מעל פני 
הים. כלפי צפון וצפון מזרח מסתיימת הרמה 
(רום  צין  בקעת  אל  הפונה  מצוקי  במבנה 

150-200מ'). זהו מצוק הצינים.
ונט־ צין  ונחל  צין  בקעת  את  נחצה  בטיולנו 

פס לחוד עקב, המתנשא מעל מצוק הצינים. 

ממעיינות  אחד  שהוא  יקב,  לעין  נרד  משם 
מצוק  לאורך  הנובעים  היפיפיים  השכבה 

הצינים.
איך מגיעים?

לקיבוץ  עד   40 בכביש  נוסעים  שבע  מבאר 
שדה בוקר. ממשיכים דרומה עוד 

כ-3 ק"מ עד השלט הכתום "מעלה צין". פו־
נים שמאלה (מזרחה) ונוסעים 

למנחת  סמוך  המעלה,  תחילת  עד  ק"מ  כ-4 
המטוסים ששימש את דוד בן גוריון בתקופת 
במעלה  יורדים  בוקר.  שדה  בקיבוץ  שהותו 
שבינינו,  לתרמילאים  המסלול.  תחילת  עד 
לת־ רגלית,  גוריון,  בן  ממדרשת  להגיע  ניתן 

חילת המסלול.
המו־ כחול  סימון  עם  בשלט  נפגוש  בדרכנו 

ביל לעין עקב. דרך זו תוביל את רכבי השטח 
לנקודת האיסוף בחניון עין עקב, במשטחים 

עד  הנפט  בציר  ישר  נמשיך  אנו  הלבנים. 
בעק־ נפנה  שם  עקב.  לחוד  המוביל  לשלט 

בות הסימון האדום המוביל למשטח שלרגלי 
המצוק. ממשטח זה נטפס לחוד עקב לאורך 

השביל המסומן.
שימו לב! קטע זה הינו מצוקי ולכן אסור לס־

טות מן השביל המסומן. הטיפוס יארך כחצי 
שעה. טפסו בזהירות.

טבע,  שמורת  דרך  עובר  המסלול  לב  שימו 
אין לפגוע בחי, הצומח ובדומם.

טיולים נוספים אפשר למצוא באתר 
ביה"ס שדה, מדרשת בן גוריון
www.boker.org.il
פרטים בטלפון : 08-6532016

מחוד עקב לעין עקב

שף החודש:
כריסטינה שמבורסקי

מצרכים:
4 ירכיים של עוף

2.5 כוסות כוסמת
1.5 כוס אורז

500 גרם רסק עגבניות
קינמון 

צ'ילי חריף
מלח פלפל

קוביית טיבולית
שמן זית

 אופן ההכנה  
מבשלים את העוף במים עד רתיחה. 

מסננים את המים ובסיר נפרד, 
מחממים שמן זית ומטגנים את רסק 

העגבניות. מוסיפים כוסמת, אורז 
ושמונה כוסות מים מהסיר של העוף. 

מכניסים את העוף עם הטיבולית 
ומלח פלפל וקורט קינמון. מביאים 

לרתיחה ולאחר מכן מבשלים על אש 
קטנה כחצי שעה. 

• 28.12.07 –  יום ששי, 21:30 סרט באו־
לם גולדה ברביבים, "המסע אל החלום"

שהמ־ היכן  הדלה,  בסיציליה  קטן  כפר 
בעבודה  דורות  על  דורות  מבלים  קומיים 
קשה שמקנה להם פרנסה. יום אחד חודר 
משב רוח של תקווה לכפר העני: זר אמרי־

קאי ואקזוטי מגיע לכפר, עמוס בסיפורים 
פנטסטיים על עושר והזדמנויות. בין המ־

שפחות שנשבות בקסמיו נמצאת משפחת 
החלום  אחר  ללכת  שמחליטה  מנקוזה, 
ולצאת למסע אל ארץ האפשרויות הבלתי 
מוגבלות. סלבטורה, אבי המשפחה, סוחף 
את כולם אחריו, בניסיונו לספק למשפחתו 
פרנסה מכובדת והזדמנויות חדשות. הדבר 
אינו פשוט, אך בעולם החדש מעבר לדל־

תות הזהב, הכל אפשרי....
- מטיילי רמת הנגב אל הרי   29.12.07  •

אילת. 
המסלול:  קניון נחל שחורת - הר שחורת 

- נחל רודד - נחל נטפים - עין נטפים.
אורך המסלול: כ- 13  ק"מ . 
דרגת קושי : בינוני - קשה. 

מש־  –  06:05 רביבים,   –  06:00 איסופים: 
– מועצה אזורית, 06:20  אבי שדה, 06:10 

– שדה בוקר, 06:30 – מדרשה. 
בעת  התשלום   - לב  שימו    ₪  40 עלות: 

ההרשמה
ההרשמה במתנ"ס 6564165

עד יום רביעי ה- 26.12.07
•1.1.08, יום שלישי, הצגת המנויים "החו־

לה ההודי" , 21:00 , אולם גולדה, רביבים
 •חוג האזנה על פי הפירוט הבא , כל הה־

בקיבוץ   20:30 בשעה  מתקיימות  רצאות 
שדה בוקר:

יום ראשון, כ"ח בטבת, תשס"ח / 6.1.2008 
הרצאה:

-ראשית כתב התווים והשלכותיו על המו־
סיקה בימי-הביניים. 

-סוגי מרקם - מונודיה, הטרופוניה, פולי־
פוניה, הרמוניה. 

-יום ראשון, ו' בשבט, תשס"ח / 13.1.2008 
הרצאה                                 

רישום  של  שונים  סוגים   - ומשקל  מפעם 
קצב והשפעתם על תחושת הזמן.  

 / תשס"ח  בשבט,  י"ג  ראשון,  -יום 
20.1.2008 הרצאה

קנונים,   - רב-קוליות  של  שונים  סוגים 
ומנגינה, שתי מנגינות  ובאס, באס  מנגינה 
ובאס מהי שמיעה דו-קולית או תלת-קו־

לית, מהי שמיעה הרמונית.
יום ראשון, כ' בשבט, תשס"ח / 27.1.2008 

הרצאה
מהו   – הטונאלית  במוסיקה  קולות  הובלת 
ביני־ יש  ומה  מהי הרמוניה  קונטרפונקט, 

הם?  
, בית גיל   20:15 , , רואים עולם   9.1.08  •

הזהב, מרצה יואל שתרוג 
המוקדש  ערב   - עולם  השקפת  זה  קפה 

לקפה ובתי קפה מפורסמים בעולם.
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792

סדוקו- בינוני

אוהבי הבמה, על כל פניה: 
משחק, תנועה, מוזיקה. 

מוזמנים לקחת חלק בקבוצת התיאטרון 
ברמת הנגב.

המפגשים יערכו במתנ"ס
בימי שלישי בשעה 20:00 

החל מ- 25.12.07

מנחות: טללית אור ועפרה פיימן

לפרטים נוספים:
טללית: 08-6532134 ,  050-4911299 

עפרה: 4461060 - 054 , 6554174 - 08 

הציבור מוזמן להרשם: 
אתר האינטרנט של המועצה:

www.rng.org.il 
או בפקס : 08-06558737

 לעבודה 
בשבתות 

וחגים
בחוות קורנמל

דרושים
מלצרים/מלצריות

פרטים נוספים 
בט.ל: 6555140 -08

כל האּולם במה
תיאטרון קהילתי ברמת הנגב

מעיין עין עקב

טיול 
החודש

תחזית תרבות
דצמבר 2007- ינואר 2008

תערוכה בגלריית דרך הבשמים. החל מה-6.12.07 
עד 26.1.08. לפרטים 08-6586293



      

מכופף העצים
'רביבים' מקיבוץ אהרון נווה של הקקטוסים גן

מגזין... מגזין... מ גזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין... מגזין...

נווה מקי־ שנה אהרון מ-30 יותר כבר
הקק־ בגינת קוץ מטפח כל 'רביבים' בוץ
עצים. נשמע ומעקם שלו טוסים הגדולה

לא. ממש מוזר? סיפור לכם
אחר. המומ־ מזן הוא אמן ,75 בן נווה,
דברים בשני ביטוי לידי  באה שלו חיות

ייחודיים:
שא־ הוכיח נווה עצים: עיצוב האחד-
רוצים. בד־ רק אם הטבע את פשר לכופף
עצים מעצב הוא מיוחדות, ושיטות רכים
דוד, מש־ מגן קשת, חנוכייה, לפי צורות:
רואים שלא אחרות  צורות  ושלל  קפיים
בעזרת הוא עושה את הכיפופים יום. בכל
גדל העץ וכך אחרות ושיטות קשירות
עצים עשרות בוחר. שאהרון הצורה לפי

ב-30 שנים שהוא  בצורות הוא כבר יצר
בקיבוץ. בגינה ממוקמים והם בתחום
סבלנות". עם הרבה מאוד אומנות "זאת
ומח־ רגע  מכל נהנה "אני אהרון. אומר 
הרבה כעבור רק שנראות לתוצאות שנים".כה מאוד

נווה שעושה השני הדבר הכול. לא וזה
קקטוס. הדוקרני- מהצמח צורות הוא
לבית- בדרך רביבים,  של המערבי  בצד
נווה. של גן הקקטוסים לו פורח העלמין,
ויוצר הצמח  את  ומגדל מטפח  הוא  שם
משמעות יש לכל קוץ בצמח צורות. ממנו
איתם. להשתעשע נהנה ואהרון משלו
מיוחדות, הרכבות  עושה גם הוא  בנוסף

יחד. צמחים מספר שולבו בהן
כאלה גנים בעולם עוד שאין אומרים
בתחום "בלעדי" הוא נווה הנראה וככל
עוסק לא מבחינתו הוא הצמחים. אומנות
האומנות ונהנה מעבודות הזאת בשאלה
מה את עושה "אני בעצמו. יצר שהוא
אמר לי"  חשוב  הכי  וזה  אוהב  הכי  שאני 
ומ־ עולם ועצים הם וסיכם: "צמחים נווה
תענוג הוא הזאת באומנות רגע וכל לואו

עצמו". בפני

מפעל חיי:

חגגנו בדצמבר ה-6 חמישי ביום
מיוחדת חג החנוכה בדרך את במועצה
מרוץ הלפיד. בפעילות השתתפו חניכי -
שדה, משאבי  מהיישובים  ד'-ח'  כיתות 
שדה טללים, אשלים, גוריון, בן מדרשת
וח־ ניצנה פתחת יישובי רביבים, בוקר,

ניצנה. הנוער מכפר וקדמה סל"ה ניכי
הלי־ שעות לאחר החלה הפעילות
- חניכי כיתות מודים. החברה הגדולים
הצעיר הישוב מילכה, לבאר הגיעו ז'-ח'
נציגי דברים נשאו שם במועצה, ביותר
את תחילת והזניקו ודודי, הישוב, צורית

המרוץ.
כיתות ד'-ו' חניכי - החבר'ה הקטנים
חברתית לפעילות ברנע  לקדש הגיעו
הקטנים את הגדולים אספו מכן ולאחר

ניצנה. לכיוון
המו־ חניכי כל את לראות מרגש היה
אחד, יחד, כגוף רצים וחניכי ניצנה עצה
מזג ניצנה. פתחת של המרהיבים בנופים
והמש־ אותנו הרתיע לא הסוער האוויר
בוערים לפידים נושאים במסלולנו, כנו
המכבים כמו שעשו ניצנה (ממש לכיוון

ההוא!). בזמן
הנוער בכפר התכנסנו המרוץ בסוף
וצ־ וסופגניות חולצות לחלוקת ניצנה

מרהיב. אש ובמפגן חנוכה בטקס פייה
מרוצים. הביתה עייפים, אך שבנו

בשיתוף "ניצחו" הפעילות יום על
הנגב רמת עודד גרעין חברי פעולה,
כפר ומדריכי דוד  סלע  זהר  בהדרכת 3

הורוביץ. מיכל בהדרכת ניצנה הנוער

3 הנגב רמת עודד גרעין
סלע-דוד וזוהר
במועצה המושבים בני תנועת רכז

הלפיד מרוץ
המועצה חניכי האוויר הסוער לא הרתיע את מזג אפילו

חג החנוכה במרוץ הלפיד שחגגו את

הדואר בסוכנות תערוכה
גוריון בן  מדרשת של  הדואר בסוכנות 
שירה- פסלי "נשלים" התערוכה נפתחה
תהילה האמנית מאת ופסלים שירים
ימי במסגרת נפתחה התערוכה פרידמן.
פסטי־ בהשראת ונוצרה במדבר, שירה
במדרשת שנה מדי המתקיים השירה בל
הארץ. מרחבי משוררים ומארח גוריון בן
ע"י שנכתבו מקוריים שירים בתערוכה
פלסטיות אמנות ויצירות פרידמן, תהילה
מלווה התערוכה מגוונות. בטכניקות
האל־ מוצפי (צילומים:וולפגנג בקטלוג
אורנשטיין לורי לאנגלית: שירים ר,תרגום

תושבי המדרשה) -
מדרשת - הדואר בסוכנות "הגלריה

כחלק בעתיד לפעול תמשיך גוריון" בן
ניתן המקומית. הדואר  סוכנות  מפעילות
הקהל קבלת בשעות בתערוכה לבקר
בשעות ורביעי ראשון  ימים  בסוכנות:
ורביעי שני,שלישי 15:00-18:00,ימים
בש־ חמישי וביום 09:30-12:30 בשעות

10:30-12:30 עות

נווה היצירות של בעולם. עוד כאלה אין

שו־ הקודמת הלימודים שנת במהלך
החברתית המעורבות חשיבות על חחנו

האחר. למען ועשייה
הה־ עברה מן הכיתה בשנה"ל הנוכחית

אל המעשה. לכה
לאחר אחה"צ,  ראשון מימי במספר 
אל הכיתה תלמידי חזרו הלימודים, שעות
הק־ ממרכז תלמידים עם ונפגשו ביה"ס
משולבת: היתה הפעילות ברתמים. ליטה
כיתה תלמידי באחריות - היכרות פעילות
ח' כיתה תלמידי שבה בהנחיה ופעילות ח'
בנושאים הצעירים התלמידים את חונכים
יצירה מחשב,  בפעילויות  עסקנו  שונים. 

ומשחקי ספורט.
הייתה נפלאה. במפגשים האינטרקציה
וחשש קושי היה נראה המפגש בתחילת
הבוגרים התלמידים ובהמשך, להתקרב
את מוצאים מפעילים, - אחריות לוקחים
לתקשורת ולהגיע לשחק לשוחח, הדרך

הצעירים. התלמידים עם טובה
הצמיחה תהליך את לראות היה מרגש
לה־ האחריות ח'- כיתה תלמידי שעברו

שותפים להיות בזמן, להגיע פעילות, כין
ומרגשת הילדים.  את להפעיל ולהצליח 
בין הת־ הטובה האינטרקציה מאד הייתה

לילדים. למידים
התל־ את לגייס נצליח כי תקווה אני
למפגשי הדרושים המשאבים ואת מידים

נוספים. המשך

מחנכת ח' חן גולדמן,
'משאבים' בי"ס

ח' כיתה – חברתית מעורבות

חנוכה בפעילות הקליטה מרכז ותלמידי חונכים
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קבוצת  יצאה ה-8.12.07   שבת ביום
בני תנועת מטעם מהמועצה, נוער בני
באזור מטריף חנוכה לטיול המושבים,
הירש־ עירית הגרעינרים בליווי הערבה,
רמת הנגב 3, עודד מגרעין פלד וניס רובין
המושבים בני רכז תנועת סלע-דוד, וזוהר

במועצה.
וחולק רחבי הארץ התפרש בכל הטיול
והטור המערבי. המזרחי - הטור לשניים
שכלל המערבי בטור נכללה קבוצתנו
עמק האזוריות מהמועצות נוער בני 005
לב יהודה, מטה מודיעין, חבל יזרעאל,
מצוי־ הזדמנות - ועוד שמעון בני השרון,

הארץ! מכל חברים לפגוש נת
השאר בין הקבוצה, טיילה בבקרים
מצפור ברק, נחל כיפה, הר פראן, בנחל
קניון ורדית אוביל, נחל צחור, חביות, נחל
ביופיים מרהיבים קניונים ברק, וקניון
סולמות בעזרת חצתה  אותם  וצבעיהם,
בלי־ משותפת. צוות בעבודת וחבלים
שונים לילה בחניוני הקבוצה ישנה לות
בחממה הקור מפני ומוגנים  מכוסים -

יחדיו. הקבוצה חברי שהקימו
שבישלה הטעימות הערב ארוחות את
הצוות המדהי־ ועבודת הקבוצה בעצמה,

הח־ בהקמת נגב רמת חניכי שהפגינו מה
הרבה זמן. למעשה, לא נשכח עוד ממות
המועצות שאר על התבלטה המועצה
המר־ הפעולה בשיתוף המדהים, בארגון
הטיול במסלולים. הבולטת ובהובלה שים
עם מדבריים קילומטרים 54 לאורך נפרס

ויפהפה. עצמתי צבע
וקצת קשה קצת היה אם שגם ספק, אין
אך מרוצים, עייפים הביתה כולם חזרו קר,

עוד. של טעם עם
הבא! בטיול נתראה

3 הנגב רמת עודד גרעין
סלע-דוד וזוהר
תנועת בני המושבים רכז

טיול בלתי נשכח
בו המושבים בני בטיול כולם מעל בלטה שוב הנגב רמת מועצת

האזוריות מהמועצות נוער בני 500 לקחו חלק

עודד גרעין


