
אשלים • באר מלכה  • כמהין • כפר נוער ניצנה • מדרשת בן-גוריון • מרחב-עם • משאבי שדה • עזוז • קדש ברנע • רביבים • רתמים • שדה בוקר        

ישראל דגן ויגאל גרנות הגשימו חלום והקימו אתר שבו 
תוכלו למצוא את כל בולי הנגב לדורותיהם •עמ' 4

מחומרים ממוחזריםאומנית העושה יצירות הפעם, עופרה יצחק מפעל חיי

עיתון מס' 124
שבט תשס"ח • ינואר 2008

 www.rng.org.il

היה שווה לחכות: המבנה החדש 
של המו"פ נחנך השבוע והשאיר 

את כולנו פעורי פה • עמ' 2 

המו"פ: הדור הבא

רכיבה ברמה אחרת
בין הרצאה להרצאה בכנס שהתקיים בשבוע 

שעבר ברמת הנגב יצאו הרוכבים לרכב 
במסלולים החדשים שחנכה המועצה • עמ' 5 

אהרוני, מאחוריך
קורס חדש לילדים שנפתח ברמת הנגב 

מכשיר את השף הבא • עמ' 4 

בול הנגב



      
מרחבי המועצה

      

המו"פ צועד קדימה
 לאחר שנים של ציפייה, מו"פ (מחקר ופיתוח) רמת הנגב עובר למבנה חדיש שיספק את כל צרכיו

לפני יותר מ- 60 שנה, הוקם המרכז לפיתוח 
חקלאות מדברית ברמת הנגב. 

במשך השנים פעלה תחנת המחקר במספר 
מבנים  לקובץ  התאגדו  שלימים  מקומות, 
בתחנת הניסיונות רמת הנגב, סמוך לאשלים. 
המבנה  נחנך  ציפייה  של  שנים  לאחר  השבוע 
מיליון  מעשרה  למעלה  הושקעו  שבו  החדש 

שקלים. 
שנקרא  העסקי  האגף  של  הפתיחה  במעמד 
ווינוביץ  וג'נט  ג'ורג'  הסנטור  של  שמם  על 
השתתפו מכובדים רבים, ביניהם הסנטור ג'ורג' 
וינוביץ מאוהיו, ארה"ב, חברי קונגרס מארה"ב, 
ד"ר פיל גינגרי, סטיב פירס ומייקל טרנר ונציגי 
הקמת  את  יזמו  אשר  מאוהיו  הנגב"  "עמותת 
'פאלם ספרינג'  המבנה יחד עם קהילת יהדות 
ברמת  החקלאות  ופיתוח  לקידום  המסייעים 

הנגב.
ואיכותי  ראוי  מבנה  הוקם  סוף  כל  "סוף 
מנהל  מוסקוביץ,  יענקל'ה  אמר  במו"פ", 
החוקרים  לעבוד  יוכלו  קורתו  "תחת  המו"פ: 
מעבדות,  בו  יוקמו  יותר.  נוחים  בתנאים 
האזור  שחקלאי  וספרייה  מחשבים  תקשורת 
בפרט והציבור הרחב בכלל יוכלו לבוא, ללמוד 
ולראות את המחקרים ותוצאותיהם של חוקרי 
המו"פ".   במרכז החדיש ירוכזו משרדי מנהלות 

ומעבדות להם נזקקים בעבודה השוטפת 
תיירותי  מרכז  וטכנאים,  חוקרים  כ-30 

ואודיטוריום גדול לרווחת החקלאים והציבור. 
ידע  של  תשתית  משמש  החקלאי  המחקר 
ותורם  באזור  שנקלטים  חדשים  למתיישבים 

מקומות פרנסה למאות משפחות באזור. 
הוא  הנגב,  רמת  מו"פ  יודע,  שלא  ולמי 
יישומי  ומתמקד במחקר  מהמובילים בתחומו 
הנמצאים  מליחים  במים  השימוש  לקידום 
בטכנולוגיות  שימוש  תוך  באזור,  בשפע 

מתקדמות לניצול מים בתנאים קשים. 

המחקרים  מתמקדים  האחרונות  בשנים 
בטיפוח זנים קיימים תוך דגש על שיפור איכות 
עגבניות  כגון:  לייצוא,  החקלאי  המוצר  וטיב 
קטיף,  פרחי  תבלין,  עשבי  פלפלים,  למיניהן, 
רימונים  שקדים,  ליין,  גפנים  לשמן,  זיתים 

ועוד.
מכוני  עם  בשיתוף  המו"פ,  עוסק  בנוסף 
המחקר במדרשת בן גוריון בטיפוח וגידול זני 

דגים ברמת הנגב.

צרו קשר
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

קצרים
עורכת: הילה שליש

ASPHOTOGREFY הפקה בפועל:  חברת
צילומים: ערן שלמה  
D-stesh :עיצוב גרפי

מו"ל: מועצה אזורית רמת נגב
ד.נ חלוצה 85515
טל: 08-6564129

פקס: 08-6564188

העיתון הופק בסיוע 
הסוכנות היהודית

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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זקני רמת הנגב לא זוכרים קור מקפיא כזה, כמעט 
שבוע שלם של לילות קרים עם טמפרטורות מתחת 

לאפס.
בעיקר  לחקלאים  עצומים  לנזקים  גרמה  הקרה  
עצמת  את  מבינים  אנו  ניצנה,  פיתחת  במושבי 
הפגיעה והיקף הנזק הכלכלי ומזדהים עם החקלאים. 
צעדים ראשונים לטיפול במשבר ננקטו והחקלאים 
קבלו הנחיות לאמוד את הנזקים ואנו בקשר מתמיד 
בימים  סיוע.  חבילת  לגיבוש  החקלאות  משרד  עם 
הקרובים לאחר שתתקבל תמונה ברורה של הקיף 
ניתן  ואיך  כיצד  במועצה  אנחנו  גם  נבחן  הנזקים 

לסייע לחקלאים לעבור את המשבר. 
הביאה  התיירות  לריכוז  דורון  ערן  של  כניסתו 
רכיבת  ענף  וטיפוח  פיתוח  של  מחודשת  לתנופה 
האופנים כמוצר תיירותי מושך ברמת הנגב. סימון 
בינלאומיות  מידה  לאמות  בהתאם  אופנים  שבילי 
הוא צעד ראשון וחשוב שנעשה בשיתוף עם גורמים 
האזור  את  למתג  היא  המגמה  ופרטיים.  ציבוריים 

כיעד מועדף לרוכבים מכל הארץ ואף מחו"ל.
המועצה  התקינה  וצין  משאבים  הספר  בבתי 
המערכת  התקנת  חשמל.  ליצור  סולרית  מערכת 
היא נדבך נוסף למגמה שמובילה המועצה לטיפוח 
מגוון  יוזמות  ועידוד  סביבה  לנושאי  המודעות 

נושאים לחיסכון, מיחזור, ופיתוח בר קיימא.
בחודש שעבר נערך סקר שביעות רצון, תוצאותיו 
יובאו לידיעת הציבור. הסקר שנועד לבחון בעיקר 
את השירותים לתושבים ואיכותם יהווה כלי עבודה 

להמשך עבודתנו. 
השנה  ראש  בשבט,  טו'  את  נחוג  השבוע  ולסיום 
שנה  זאת  בכל  זו  תהא  כי  לכולנו  נאחל  לאילנות. 

טובה לחקלאות.

שמוליק ריפמן
ראש המועצה

דבר ראש המועצה:

"חיכינו לזה בקוצר רוח", מרכז המו"פ החדש

נבחרה מועצת נוער חדשה
חברי מועצת הנוער רק נכנסו לתפקידם וכבר הם עמלים על הקמת מופע מוזיקלי גדול 

שצפוי להתקיים בחודש מרץ. ושמישהו ינסה לעצור אותם

של  החדשה  הנוער  מועצת  את  להכיר  נא 
המועצה  נציגי  החודש.  שנבחרה  רמת-הנגב 
אליה  זכאי,  תמיר  משאבי-שדה:  מקיבוץ 
לופו,  דנה  רביבים:  נציגי  כהן.  ספיר  ויאביל, 
רותם גלילי ועמיר ימין. שדה בוקר: אטליה וטל 
פיתחת  אוקא.  ושנף  נוי  ורד,  מדרשה:  שניידר. 

ניצנה: אופיר ושחר. 
וחשבו  חשבו  הישובים,  של  הנוער  רכזי 
שהוכתרה  המועצה  חברי  את  בחרו  ולבסוף 
וכבר יוצאת לדרך. הם כולם תלמידי כיתות ט-

י"ב, פעילים חברתיים בישובים שלהם, חרוצים 
ורוצים לעשות ולשנות. בשבוע שעבר הם סיימו 
סמינר ושם, בלי לבזבז זמן יקר, הם הכינו תוכנית 
לחודש מרץ הקרוב. חברי המועצה סימנו להם 
למטרה הקמת מופע גדול בהשתתפות זמר או 
יכול  זה  נבחרו.  לא  שעדיין  מפורסמים  להקה 
בן- מוש  רייכל,  עידן  מהזמרים  אחד  להיות 

ידוענים  ארי, להקת בית-הבובות, היהודים או 
אחרים ומוצלחים. מי שיענה להזמנה ראשון- 

רמת  של  הצעירים  בפני  להופיע  בכבוד  יזכה 
הנגב. לצורך כך נרתמו כולם, התחלקו לצוותים 
וכל אחד קיבל על עצמו משימה למען הצלחת 
הגברה,  ציוד  השכרת  אמן,  איתור  המופע: 

היה  שהמופע  כדי  והזמנות.  אישורים  השגת 
באמת מוצלח נוצר קשר עם מועצת הנוער של 
יוזמנו  וגם  בהתנדבות  שמסייעים  בני-שמעון 
למופע. הרעיון הוא שלפני המופע המרכזי יעלו 
על הבמה "להקות חימום" תוצרת בית- צעירים 
שהקימו להקות ומעולם לא הופיעו בפני קהל 
טוב  חיבור  ליצור  הוא  במופע  "המטרה  רחב. 
כולם  את  להכיר  אצלנו,  הנוער  בני  בין  יותר 
רותם  מספרת  וליהנות".  להיפגש  סתם  וגם 
גלילי, חברת המועצה. "אנחנו מאוד מתאמצים 
יכול  זה  יהיו בעיות.  ולא  יצא לפועל  שהמופע 
הנוער  לקידום  מאוד  וחשוב  גדול  כיף  להיות 

שלנו". 
בין לבין חברי המועצה שוקדים על תוכניות 
נושא  לדוגמא  לקדם.  שבכוונתם  אחרות 
ההסעות והניידות של צעירים בישובים. לרבים 
הישובים  בין  לנוע  בעיה  ישנה  הנוער  מבני 
מסיבות שונות וחברי המועצה כבר מתכוונים 

למצוא לכך פתרון כדי להקל על חייהם.       

• מקווה מרחב עם 
מזמין את נשות המועצה 

המעוניינות בכך לבוא ולטבול 
במקווה של היישוב.

כדי למנוע תקלות ואי 
נעימות, יש להודיע לחנה 

האחראית יום קודם
מס' הטלפון 050-9492717

• מתנ"ס  רמת הנגב וחברת 

הילל טורס מזמין אתכם 
להצטרף למסע לפולין אל 
מחוזות הזיכרון של יהדות 

פולין והשואה בתאריכים 
25 -18 ליולי 2008 

בהדרכת איז'ו רוזנבלום, 
מדריך מנוסה ומוסמך.

לפרטים והזמנות :מתנ"ס 
רמת הנגב 6564165 

או לאיז'ו בטלפון: -2100353
050 - 7647239-09

• דרושים משגיחים 
לבחינות הבגרות בבתי הספר 

התיכוניים למועד חורף 
2008 בעלי  12שנות לימוד 

לפחות, מגיל 23 ומעלה. 
לפרטים והרשמה טל. 

08-6281205

• עד להודעה חדשה, הבריכה 
המחוממת האזורית תפתח 

בניצנה במקום במשאבי שדה.
מועדי הפתיחה:

ימים ב, ד, בין השעות 
17:00-19:00

יום שבת בין השעות 
10:00-14:00

הכניסה לתושבי המועצה בלבד

חיבור טוב יותר בין בני-הנוער של 
רמת-הנגב. חלק מחברי המועצה
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 מרגישים בבית
אפילו המורים התבלבלו: תלמידי בית הספר RMHA (רמה) מדנוור קולורדו שהגיעו לשישה שבועות של לימודים וטיולים, הפכו לחלק בלתי נפרד מהקהילה

ביום שני ה- 17.12.2007 הגיעו אל המדרשה 
  RMHA19 תלמידי כיתה י' מבית הספר היהודי
הגיעו  התלמידים  עם  יחד  קולורדו.  בדנוור 
הארי  והרב  מלאני  תמי,  מלווים:  מורים  שלושה 
סינוף. התלמידים ישהו במדרשה שישה שבועות 
וישתלבו בבית הספר התיכון ובפנימייה. הגעתם 
בית  עם  שנרקמו  היחסים  המשך  את  מציינת 
ספר זה מהשנה שעברה במסגרת השותפות בין 
בדנוור-קולורדו.  היהודית  לפדרציה  הנגב  רמת 
ראשון  ביום  הברית  לארצות  תחזור  הקבוצה 

.27.1.2008
כבר כעת ניתן להגיד כי הקבוצה השתלבה מהר 

תלמידי  בין  להבחין  וקשה  המדרשה  בחיי  מאוד 
 ...RMHA המדרשה לבין תלמידי

למי שלא זוכר, זהו פרויקט ייחודי שבו לא רק 
לומדים עברית או מטיילים בארץ, אלא משתלבים 
והמועצה  המדרשה  קהילה.  של  מלאים  בחיים 

רואים חשיבות גדולה בהצלחת הפרויקט.
לתגבר  היא  הפרויקט  של  המרכזית  המטרה 
מדנוור  התלמידים  של  העברית  לימודי  את 
בתחום  גבוהים  להישגים  להגיע  להם  ולאפשר 
האורחים  כאן.  שהותם  במהלך  העברית  השפה 
מדנוור מצטרפים לשכבה י' בבית הספר התיכון. 
תכנית  התיכון.  של  בפנימיות  יתגוררו  הם 

הפעילויות שהוכנה עבורם תואמת את סדר היום 
ילמדו  הם  הבוקר  בשעות  י':  שכבה  תלמידי  של 
בעיקר עברית. בשעות אחרי הצהריים הם יבצעו 
בחוגים  וישתתפו  וחברתית  קהילתית  פעילות 
סופי  במרבית  התיכון.  של  השונות  ובפעילויות 

השבוע יצאו לטיולים ברחבי הארץ. 
העברית,  לימודי  של  במטרה  לעמוד  כדי 
הזדמנות  בכל  עברית  לדבר  ידרשו  הנערים 
אפשרית. אנו מנחים את תלמידי התיכון בהתאם 

ומבקשים מהם לשתף פעולה.  
חנה סיון רכזת הפרויקט במדרשה

ערן דורון רכז שותפות 2000 התלמידים סמוך לקברם של 
פולה ודוד בן גוריון

איכות סביבה במקום נטיעות
השנה, שנת שמיטה ואין נטיעות עצים אבל בבתי-הספר במועצה הכינו שלל פעילויות בנושא איכות סביבה

ללא  אבל  לאילנות...  חג  הגיע  בשבט  ט"ו 
ולכן  שמיטה  שנת  היא  השנה  עצים.  נטיעות 
יוצאים  לא  הילדים  במחסן,  נשאר  המעדר 
אומר  לא  זה  אבל  נחה.  והאדמה  עצים  לנטוע 
בבתי-הספר  כסדרן.  מתקיימות  לא  שהחגיגות 
בסגנון  בשבט  ט"ו  לחגיגות  נערכים  באזור 
השנה,  שנים.  ב-7  פעם  שחוגגים  חגיגות  אחר, 
יערך החג בסימן איכות סביבה. הזדמנות טובה 
לנקות וללמוד על הסביבה במקום להפריח את 
השממה. בביה"ס לחינוך סביבתי במדרשת בן-

האוכל  בחדר  לחג.  ענפה  תוכנית  הכינו  גוריון 
שיכלול  בשבט  ט"ו  סדר  התלמידים  יערכו 
יבשים  פירות  המסורתיים,  המאכלים  כל  את 
ופירות הדר וכמובן יערך הטקס המוכר. הפקת 
כיתות  תלמידי  של  כתפיהם  על  הוטלה  הטקס 
ט"ו  שבוע  קריאה.  וקטעי  ריקודים  שהכינו  ט' 
הכותרת  תחת  יתקיים  בשדה-בוקר  בשבט 
יצאו  השבוע  במהלך  הטבע".  שמירת  "שבוע 
איכות  בנושא  וסדנאות  להרצאות  התלמידים 
סביבה ובערב תיערך פעילות בנושא. המחלוקת 
סביב הקמת עיר הבהד"ים בנגב תעמוד למבחן 

ירוקים  מארגונים  נציגים  התלמידים.  בקרב 
משותפת  בשיחה  ישתתפו  הפרויקט  ומקימי 

עם התלמידים, כאשר כל אחד יציג את עמדתו 
בעקבות  עלה  הרעיון  דיון.  יתפתח  זה  וסביב 

התלמידים  בין  שהתעוררו  חלוקות  דעות 
וכל  העמדות  כל  את  להם  בבית-הספר."נציג 
עיר  הקמת  בנושא  הסביבתיות  המשמעויות 
הבהד"ים והתלמידים יתבקשו לגבש דעה. אני 
מניחה שיש על כך מחלוקות רבות, בעד ונגד". 
אמרה אדוה שכטמן, רכזת חברתית של בית-

הספר.
'משאבים'  היסודי  בביה"ס  הזאטוטים,  גם 
הצעירים  התלמידים  לנטיעות.  חלופה  מצאו 
הסביבה.  לאיכות  הם  אף  החג  את  יקדישו 
מארגנת  ריפמן,  טליה  בית-הספר,  מנהלת 
עבורם סיור באתר הפסולת 'דודאים' ליד באר-

שבע וביקור במועצה התעשייתית רמת-חובב. 
מונעים  כיצד  להסברים  הילדים  יאזינו  שם 
זיהום סביבתי מאשפה מוצקה ונוזלית. בביה"ס 
עבודות  בדמות  הסביבתית  הפעילות  תימשך 
ט"ו  סדר  יתקיים  שם  גם  והרצאות.  יצירה 
בשבט. במקום יין אדום ולבן ישתו התלמידים 
וכמובן  בעצמם.  שהכינו  לבן  ומיץ  אדום  מיץ 
התלמידים יקבלו שיעורים בנושא שנת שמיטה. 

בשנה הבאה ישובו כולם לנטיעות. 

מטיילים ושומרים על הסביבה, תלמידי רמת הנגב

הסוף לטרטורים. לאחרונה, אחרי שנים רבות שנאלצו רבים 
בדיקות  לבצע  כדי  שבע  לבאר  עד  להדרים  המועצה  מתושבי 
לשפר  כללית  בריאות  שירותי  הנהלת  החליטה  לב",  "הולטר 
גם את המרפאה שלנו במכשיר החדשני-  ולצייד  את השירות 

הולטר לב.  
נסיעה,  לנו  תחסוך  המועצה  במרפאת  הבדיקה 
למכון  ממוחשבת  בצורה  יועברו  במכשיר  והנתונים שיאספו 
כפי  ישירות למרפאת האם  הלב בב"ש. תוצאות הבדיקה יגיעו 

שהיה עד כה.  
מהי בדיקת הולטר ומתי מבצעים?

מכשיר ההולטר מכיל כרטיס או קלטת שרושם את כל דפיקות 
הלב במשך יממה. רשם הדופק הזה נצמד אלייך בחגורה ואתה 
אמור לעשות את כל הפעילויות הרגילות שלך כפי שאתה עושה 

מדי יום, פרט למקלחת. 
פעימות  כל  מיוחדת  מחשב  בתוכנת  הנתונים  עיבוד  לאחר 
אם  להתרשם  אפשר  וכך  נייר  סרט  על  נרשמות  שלך  הלב 

במהלך אותה יממה היו לך הפרעות קצב. הולטר עושים לחולים 
שמדווחים על תלונות שיכולים להתאים להפרעות קצב כמו : 
או  לי",  קופץ  "הלב  בדופק",  "הפסקות  מהירות",  לב  "דפיקות  
ניתן  הממצאים  פי  על  מהמקום".  יוצא  הלב  את  מרגיש  "אני 
להפרעות  אמיתי  קשר  החולה יש  של  לתלונה  אם  להתרשם 
קצב כלשהן. רוב התלונות הנ"ל קשורות לקצת יותר מדי קפה, 
סיגריות, כושר גופני ירוד ומתח ויכולים ביחד לגרום לתחושה 
מהרופא,  הרגעה  קצת  החזה.  בבית  "פועם"  "ושהוא  לב  "שיש 
יכולים  גופני  כושר  יותר  וקצת  ובסיגריות   בקפה  הפחתה 
להעלים תחושות אלו. לפעמים אפילו לכאלה שיש להם כושר 
עושים  ולכן  קצב   הפרעות  להיות  יכולות  קפה  שותים  ולא 
זאת,  עם  קצב.  בהפרעות  מדובר  באמת  אם  לב ורואים  הולטר 
יכול להיווצר מצב שההולטר לא יזהה בעיה בדופק - כי דווקא 
באותו היום החולה לא סבל מהפרעה בדופק ולכן ידוע שהולטר 
בודד אחד אינו מספיק תמיד לאבחנה ולעיתים יש לבצע הולטר 

נוסף בהפרש זמן של ימים או שבועות. 

 
  

הולטר לב : 
שרות חדש במרפאה האזורית

משפרים את השירות: שירותי בריאות כללית ציידה את המרפאה האזורית 
במכשיר חדשני לבדיקות תפקוד הלב 

  

מכשיר ההולטר לב 



      
המועצה מרחבי

      

אתר חלום: היה  מאשלים דגן  לישראל
להם ויש כל הבולים שהוצאו את שירכז אחד
אחד הוא הח־ בוקר לנגב. אחר קשר כזה או
התשעים שנות בראשית אותו. להגשים ליט
לממן בכדי בול, אחר בול לאסוף החל הוא
הרעיון, למימוש למדרשה פנה זה פרויקט
וישראל בשל עליותיו הגבוהות נגנז הוא אך
עשר למגירה.  החומרים את להחזיר נאלץ 
מכנה שהוא במה נזכר הוא מכן לאחר שנים
ממדרשת גרנות  ליגאל ופנה שלו' ה'בייבי 
תערוכת בהקמת לו שיסייע כדי בוקר שדה
וזמן מהרעיון  התלהב גרנות ניידת. בולים 
שבע, בבאר תערוכה נערכה מכן לאחר קצר
אך אומנם התרגש, הוא הוזמן ישראל. אליה
לי שלקחו "הרגשתי שייך: הרגיש באמת לא
ויחד ליגאל שוב פניתי ולכן שלי התינוק את

באינטרנט". האתר את הקמנו

שדה מדרשת  של האתר בתוך 
הקי־ (www.boker.org.il) בוקר
תוכלו ובו בולים אתר השניים מו
בול כל על שחלמתם מה כל למצוא
רק מדובר לא הנגב. בנושא ובול
והעברתם לאתר, בהעתקת הבולים
למצוא תוכלו שלא במשהו אלא
במאגר המידע אחר. מקום בשום
ולעיון. לגישה קלה בצורה מסודר
נושאים. פי על מסודרים  הבולים
שם הבא:  המידע מצורף בול לכל 
הוצאתו (יום ההופעה מועד הבול,
השרות ידי על למכירה הבול של
השובל הבול, תמונת הבולאי),

(המ־ נקוב ערך השובל, גבי על והכיתוב
והסבר כללי מידע הבול), על המופיע חיר
לאחרונה כמו כן שלו. ועל הנושא הבול על

והו־ הנגב הוא שנושאם בולים לאתר הוספו
השחרור מלחמת בימי ערב בארצות פיעו

מועלם). אלי מר האספן (מתנת ואחריה

כאן של האזור המוגדר גבולותיו
המ־ הגבול - במזרח הם: כ"נגב"
קו - במערב בערבה, ירדן עם דיני
מהים מצריים  עם  המדיני  הגבול 
אילת, מפרץ  ראש ועד התיכון 
קו בצפון - אילת, מפרץ בדרום -
המלח ים מרכז בין העובר דמיוני

התיכון. הים שלחוף עזה עד
למצוא באתר את בין היתר ניתן
סיפור עם גוריון בן דוד של הבול
ושל שלו האישית ההיסטוריה
הראשון הבול את  ואפילו  הבול,
והוקדש הבולאי השרות שהכין
מחשב אין לישראל לנגב. כולו
הוא נכנס לאתר שהוא פעם אבל בכל בבית,
יש אבל "זה חלום שהתגשם, מחדש: מתרגש
הרבה לשפר באתר", סיכם ישראל.  לי עוד

נגבול
ומספק הנגב בולי כל את מרכז גרנות ויגאל דגן ישראל ידי על לאחרונה שהוקם חדש אתר

עליהם שמוטבעים והחפצים האתרים הדמויות, על מידע לכם
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האו־ את בבית, לאכול רגילים נוער בני
את לזרוק מהלימודים, לחזור אמא. של כל
כבר אמא  לשולחן. ולשבת הספה על התיק 
לפ־ יש שבישלה. והשניצל אורז את תגיש

יום נבחנות  שמדי 14 אימהות במועצה חות
ביקורת.על וסופגות הקולנריות בכישוריהן
שפים צעירים שלהן, הילדים ידי מי? על ידי
יכולות משפרים שבוע שמדי דרכם בראשית
אחרי צעיר". "שף  החדש: בקורס  במטבח,
לקראטה וכדורסל, מהחוג נמאס להם שכבר
המטבח בפלאי רב עניין  מגלים  הנוער בני
מכינים אוכל. כיצד ויותר יותר ורוצים ללמוד
גורמה. טוב, אפילו אוכל אכל, אלא סתם ולא
במ־ צעירים לשפים החוג נפתח לאחרונה
אחת משאבי-שדה. קיבוץ של הקטן טבח
ט- כיתות תלמידי רובם הצעירים, לשבוע
ומאזינים כובע, חובשים סינר, לובשים י"ב,
כהן, בשלנית סימונה הטבחית להנחיות של

ידיה מעשי  את טעמו שרבים באזור ידועה 
מ-12  מורכב הקורס עוד. ביקשו ותמיד
מש־ והתפריט פעם בכל שעתיים מפגשים,
כמו עוף בסיסי בהכנת אוכל מתחיל תנה. זה
ומרקים. פסטה אורז, בתנור, אדמה ותפוחי
להכין הצעירים כיצד ילמדו השפים בהמשך
מיומנות שדורשים יותר מורכבים מאכלים
מנה ראשו־ מכינים מפגש בכל והרבה רצון.
ארוחה ממש קינוח. וכמובן עיקרית מנה נה,
לה־ למדו הצעירים באחד הקורסים למופת.
מרק ודבש, שום עם מרינדה ברוטב עוף כין
אחד אף שוקולד. ומוס פירות סלט ירקות,
כמה וכעבור לתוצאה אדיש נשאר לא שם
כאילו ומבריקות ריקות נותרו הצלחות דקות
בא התי־ הבישול עם עתה. זה עברו שטיפה
ספר אחד כל קיבלו הצעירים-בשלנים אבון.
בבית ולהציע גם יכולות להפגין מתכונים כדי

בעתיד. לארוחות בשיעורים רעיונות
האצבעות, וליקוק האוכל חגיגות מאחורי
חשו־ פחות לא שהיא חינוכית משימה גם יש

לק־ ממחויבות כחלק הוטל,  השפים בה.על
באזור שונים במקומות ולבשל לצאת הילה,
לנזקקים. ומרכזים  בתי-תמחוי כמו  הדרום
המ־ כ"אלופי סופית  שיוכתרו אחרי  בקרוב,

לשטח. השפים יצאו טבח",
מור-יוסף, אייל המועצה, של הנוער רכז
רבים אחריו יסחוף הזה  שהקורס צפה לא
חב־ של בפניות מוצפים "אנחנו הנוער. מבני
לנו אין אבל לחוג להיכנס שרוצים אחרים ר'ה
צעירים עשרות הבא. לחוג נרשמו הם מקום.
צפי־ שלא להודות חייב אני להצטרף. רוצים

מור-יוסף. הצלחה".אמר לכזאת תי
גם מגיעים רמת-נגב של לשפים בנוסף
בני-שמ־ האזורית מהמועצה צעירים שפים
שאתם לפני אז בקורס. שמשתתפים עון
או בטלוויזיה מתוכניות מתכונים רושמים
לה־ כל קודם מומלץ מהאינטרנט, מורידים

השפים המקומיים שלנו. תייעץ עם

שפצ'יק
שמשתתפים הנגב רמת הצעירים של אלא מיוחד, אוכל להכין אתכם ילמדו וחיים כהן אהרוני השפים לא

אותם תשאלו להכין? אתם יודעים מרינדה עוף ברוטב צעיר". "שף חדש בקורס

הצעירים השפים בבתי-תמחוי. גם יבשלו

זוהשנההעשיריתשקיבוץשדהבוקרמארח
בחנוכה את"צליליםבמדבר"-פסטיבל המוסי־
 קהשייסדתושבהמקום,המלחיןמיכאלוולפה.
הפס־ מייסד בוקר,  שדה  קיבוץ  חבר  וולפה,
להביא מטרתו האומנותי,אשר ומנהלו טיבל
ומוזיקאים מוזיקה חובבי כולו ולאזור לקיבוץ
מוזיק־ יצירות ולבצע הראשונה השורה מן
המיוחדת באווירה וקלאסיות ישראליות ליות
הפסטיבל פעילות הורחבה השנה המקום. של
"שיר הוא שלו המרכזי והנושא ימים לחמישה
עש־ בפסטיבל הוצגו השנים לאורך השירים".
מאה במהלך שחוברו  ישראליות יצירות  רות
סגנונות של מבחר ומייצגות האחרונות השנים
הקהל יוכל הפסטיבל ימי  בחמשת ואמירות.
לל־ בתפוצות, הפיוט היהודי לעולם להתוודע

חדשים וללחנים השירים, לשיר וותיקים חנים
השירים. שיר ברוח עכשווים, יוצרים של

זמרי בפסטיבל: חלק שלקחו האמנים מבין
מקהלת רנות, קולי אנסמבל הנגב, רמת

המקהלה העליון,  הגלילי מקהלת לי-רון, 
ולמחול למוזיקה  האקדמיה של הקאמרית 
מקה־ ספרבר, סטנלי בניצוח בירושלים
האיחוד, מקהלת נעמה, מקהלת אשכול, לת
הק־ המקהלה מקהלת מעיין, ערבה, מקהלת
ליאור אלמליח, דודו טסה,  תל אביב,  אמרית
עפר רותם,  סיוון  הסופרן זמרת הראל,  יאיר 
פלדמן, דוד גרטנר, טובה גולן, שקד יונית כלף,
ושירה ארנון שיראל חידקל, ניצן אביטל, יעלה

קיחון.
על נאמה המתנ"ס, מנהלת  שביט, זיוה

ומרגשת מיוחדת הדלקה זו "הייתה הבמה:
ערב שלישי יום בערב . הפסטיבל למשתתפי
על המסך הורם במדבר צלילים של הפתיחה
קי־ חברי על-ידי כולו שהופק קהילתי אירוע

שדה-בוקר. בוץ
רעיון על ממיכאל לראשונה כששמענו
שהתר־ אירוע קהילתי, על בסיס ערב הפקת

הבנו  ממש לא במעברות, חש לפני כ-60 שנה
בלי - והנה התרגשנו. לא ואפילו מדובר במה
תאו־ ולצבור לנוע התחיל הגלגל לב ששמנו
התנועה טווח הגדיל את שלו  גלגול כל צה.
מאגד למעגל, המצטרפים  מספר  את שלו,
גברים, נשים, מעגלי שונים, גיל מעגלי בתוכו
וגוברת הולכת בהתלהבות וכולם גרעינים בני

פוסקת. בלתי ובתנועתיות

במדבר צלילים פסטיבל
השירים" "שיר בסימן עשור השנה חגג במדבר" "צלילים פסטיבל

הפסטיבל בפעולה במהלך רקדנים

דגן וישראל גרנות יגאל מימין:



            
המועצה מרחבי
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בן- במדרשת נערך לחודש 10-12 התאריכים בין ימים, שלושה במשך
לרכיבה. הוקדש שכל כולו והרוח" המכונה האדם "אופניים - כנס גוריון
שעבו־ המדרשה אנשי את  תשאלו  אופניים? על  להגיד  אפשר כבר מה
השלישית שנערך בפעם בכנס לסביבה. האמיתי זה החיבור אופניים רם
מנוסים רוכבים עם יחד בענף מדיניות וקובעי ברכיבה מומחים השתתפו
ורוכבי כביש  רוכבי בין במפגש הוא הכנס של יחודו חובבים. ורוכבים 

והתנסויות. רכיבות הרצאות, בין בשילוב וכן שטח
(פרופ' הרכיבה של הפסיכולוגיה על הרצאות בכנס הושמעו היתר בין
בר־ בטיחות על (רן שילון), אימונים ברכיבה שיטות של ועל לידור) רוני
ועל הקסדה חוק  על דיונים התקיימו מוסלי), (רמי ושטח כביש  כיבות
(חזי בטיבט מרכיבה חוויות שמענו תחבורה. ככלי באופניים השימוש
אלאור תמר  (פרופ' יורק בניו סולר), ויעל (שחר אירופה במרכז יצחק), 
טכנית רכיבה סדנת התקיימה כן כמו בישראל. שרון יואל של וממסעו (
אופנוחים על ברכיבה "עז הרים" והתנסות מחברת כהן נמרוד בהנחיית

ישמח. חזי ע"י שנבנו
בר־ שייצג את ישראל אוחיון, להנרי הוקדש שישי הערב של יום מושב
אלוף פעמים  ו-7  ,1960 בשנת ברומא באולימפיאדה אופניים על כיבה

רכיבות  בשתי השתתף  היום,  76 בן הנרי אופניים. על ברכיבה ישראל
תעודת להנרי הוענקה - זו בהזדמנות הכנס. במהלך שהתקיימו הכביש

בישראל. האופניים איגוד מטעם והערכה הוקרה
המער־ ולגבול (לניצנה הכביש על שונים במסלולים רכבו המשתתפים
החד־ ובמסלולים עבדת (ברמת ובשטח הגדול) ולמכתש לממשית וכן בי

חלוקים). ברכס שנחנכו שים
עם בשיתוף הבינתחומי המרכז צוות הפיקו: יצחק, חזי שיזם הכנס את
האזורית במועצה התיירות ומחלקת הספורט מחלקת "גיאופן", חברת

הרים". "עז וחברת

ופדל שיחה מגלגלים
בן-גוריון. במדרשת שעבר השבוע בסוף התקיים אופניים על והרצאות שיחות של מפרך מרתון

הפתוחים ודוושו בשטחים על האופניים המשתתפים למושב עלו מושב בין

רוכבים בפעולה. הנגב: החדשים ברמת השבילים מדוושים על

ברמה: אופניים כנס

מצוין אויר מזג ברורים: יתרונות לנגב
לרוכבי הנגב פנויים השנה, כבישי כל לאורך
משופע הנגב אזור מרהיב. מדברי ונוף כביש
עתיקים שנכב־ גמלים ובשבילי בדרכי עפר
המדבר שחצו את גמלים ידי אורחות על שו

שנים. אלפים ארבעת במשך
בתחום רואה נגב רמת אזורית מועצה
בנגב, לתיירות מרכזי פיתוח אפיק האופניים
הכ־ התיירותי, הפוטנציאל למימוש כמנוף
מבקשת לפיכך והחברתי. הסביבתי לכלי,
הנגב למרכז רכיבה אזור המועצה להפוך את
בינלאומית. אופניים לתיירות וליעד ארצי
פי־ בעולם,  אחרים  באזורים שהתרחש  כפי 
ישיר באופן האופניים בנגב, יסייע תחום תוח
הר־ המובנים בכל האזור ולצמיחת לשגשוג
תוכ־ מקדמת המועצה לכך בהתאם צויים.
אפיק שנתית במספר אפיקי פעולה. רב נית

ק"מ   350 מעל הוא הסדרה וסימון משמעותי
ולרוכבי שטח לרוכבי רכיבה מסלולי של
בשלושה יפותחו המסומנים השבילים כביש.
אגן ניצנה, (פיתחת אזוריים מרכזיים אזורים
בישראל שדה בוקר). לראשונה ואגן משאבים
הסימון על בסיס מסמנת ומשלטת המועצה

ארגון: ידי על שתוכנן הבינלאומי

 IMBA - (The international 
   mountain bicycle association)

שלושה חנוכת בכיוון זה היה ראשון צעד
חלוקים. ברכס רכיבה מסלולי

והם הרועה מחניון יוצאים המסלולים כל
ול־ מקצוענים לרוכבים למשפחות מיועדים

חובבים.
ק"מ אשר עוב־ 70 הוא המסלולים כל סך

חלוקים. רכס באזור מרכזים באתרים רים
הרועה חלוקים: יוצא מחניון סינגל :1 מסלול
גו־ בן מדרשת  מעל המים לבריכת וממשיך 
חלוקים רכס את חוצה המסלול משם - ריון

עץ  בנחל השיטה לעץ ומשם  40 כביש עד
לחניון וחזרה קטום הר למורדות מכן ולאחר

הרועה.
ק"מ   35 המסלול: • אורך

גבוהה בינונית קושי: דרגת  •
גבוהה : טכנית • רמה

הרועה ממ־ מחניון יוצא נחל עץ: :2 מסלול
ונחל זית המדבר לחוות נחל הרועה דרך שיך

נוקד  לנחל וכניסה  40 כביש חציית  בוקר. 
בוקר שדה כביש חצית - חלוקים לחר' משם

צין. בשדה ורכיבה ירוחם -
15 ק"מ  המסלול: • אורך

• דרגת קושי: קלה
נמוכה טכנית: • רמה

הרו־ מחניון יציאה הטרסות: ערוץ :3 מסלול
של מדרשת בן בית עלמין עה- רכיבה לעבר
צי־ מטווחי הגדנ"ע עד רכיבה בערוץ גוריון 
הרועה לנחל ומשם הבשור- נחל של מים נור

הרועה. לחניון וחזרה
9 ק"מ • אורך המסלול:

• דרגת קושי: קלה
נמוכה טכנית: • רמה

פעולה בשיתוף נעשה הסימון פרוייקט
החינוך מחלקת עם יחד תיירות מחלקת של
בי"ס תלמידי , קק"ל גיאופן, חברת והספורט,
בוקר שדה שדה- בי"ס מדנוור, הרצל-רמה

סביבתי. לחינוך והתיכון

במסלולים לראותכם נשמח
ובטוחה מהנה רכיבה

דורון ערן
פורוטוגז נירית
מח' תיירות   

ואופניים הנגב רמת
הבולטת התיירותית למגמה הפכה במהרה לדבר' 'משוגעים על ידי שהחלה האופניים רוכבי תופעת

למכורים חדשים שבילים וחנכו קדימה אחד צעד הלכו הנגב ברמת האחרונות. השנים של ביותר

השבילים החדשים השילוט של

מדברים: רק לא



            
איכות הסביבה

מערכת  השבוע  הותקנה  משאבים  בבי"ס 
סולארית של 1 קילוואט. המערכת מייצרת 
במספר  תלוי  ליום  קילוואט  כ-9  בממוצע 
שעות ההארה. המערכת בנויה על עמוד הנ־

קרא טרקר ובדומה לחמנייה העוקבת אחרי 
אחרי  המערכת  גם  עוקבת  השמש  מסלול 
הח־ אנרגיה.  מקסימום  להפיק  כדי  השמש 

שמל שמיוצר נכנס חזרה למערכת החשמל 
וכך ישלם בית הספר פחות בחיוב החודשי. 
בשבועות הקרובים תתוקן מערכת דומה גם 

בבי"ס צין. 
כל  כמעט  מופקת  כיום  ישראל  במדינת 
לזי־ הגורמים  פוסילים  מדלקים  האנרגיה 

הארץ.   כדור  ולהתחממות  רב  סביבתי  הום 
הסביבתי  מהזיהום  להתעלם  נרצה  אם  גם 
לעוב־ להתכחש  ניתן  לא  הדלקים  שגורמים 

ואוזלים. שימוש  הולכים  אילו  כי דלקים  דה 
הם  באנרגיה  וחיסכון  חלופיות  באנרגיות 
ביותר על מנת להבטיח  הפיתרונות הטובים 

ולדורות  לנו  ויציבה  נקייה  אנרגיה  אספקת 
בבתי  הסולאריות  המערכות  הקמת  הבאים. 

על  מקרוב  הילדים  את  ללמד  נועדה  הספר 
בנגב  הבא  הדור  את  ולחנך  סולרית  אנרגיה 
הזמינים  במשאבים  וסביבתי  יעיל  לשימוש 

לאיזור זה. 
בעוד מספר חודשים יכנסו לתוקפם תק־

נות משרד התשתיות, המבטיחות מעל שני 
באמ־ שייוצר  חשמל  קילוואט  לכל  שקלים 

צעות אנרגיה חלופית. תקנה זו תאפשר לכל 
על  סולארית  מערכת  להתקין  מאיתנו  אחד 
גג ביתו או בחצר הבית, למכור חשמל לרשת 
לשימור  לתרום  וגם  כסף  להרוויח  החשמל, 

הסביבה. 
רוצים לדעת עוד?
היכנסו לאתר היחידה הסביבתית במועצה.

הילה אקרמן
רכזת היחידה הסביבתית

תחנת כוח סולארית בבי"ס משאבים
השבוע הותקנה בביה"ס משאבים מערכת סולארית לייצור חשמל. בקרוב אצלכם על הגג.
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    בעולם כבר מזמן הכירו בנזק הסביבתי 
להילחם  והחליטו  הניילון  שקיות  שיוצרות 
ב-2001  עברה  למשל  באירלנד  בתופעה. 
הצעת חוק המטילה מס של 51 יורוסנט לכל 
שקית ניילון. כתוצאה מחוק זה ירדה צריכת 
דורשות  בגרמניה  ב-90%.  הניילון  שקיות 
שקלים)   3) יורוסנט  כ-50  השיווק  רשתות 
שקיות  לקונים  ומציעות  ניילון  שקית   לכל 
טנזניה,  בהודו,  נמוכה.  בעלות  פעמיות  רב 

השימוש  על  איסור  חל  ובנגלדש  מדגסקר 
בשקיות הניילון כתוצאה מבעיות סביבתיות 
הנגב  ברמת  הניקוז.  במערכות  וסתימות 
החליטו שלא לחכות לחוק בישראל, הרימו 
המתקדמות  למדינות  והצטרפו  הכפפה  את 
בעולם.  למען שיפור איכות הסביבה הפסי־

קו בכולבולית רביבים את השימוש בשקיות 
כבר  לסביבה.  רב  נזק  הגורמות  הפלסטיק 
לכול־ שהגיע  תושב  כל  החודש  בתחילת 

הניילון.  שקיות  עבור  לשלם  נדרש  בולית 
מהכולבולית נמסר כי צריכת שקיות הניילון 
ירדה באופן דרסטי וכי רוב התושבים מעו־
דדים את היוזמה. במבצע משותף בין הכול־

בולית ליחידה הסביבתית במועצה התקיים 
ירוק ב-9 לינואר בו קיבל כל תושב  הפנינג 
במתנה את הסל הירוק כדי שיוכל לבצע את 

הקניות בקלות וללא הוצאות מיותרות.  

שקית לקניות? לא בכולבולית רביבים
מתחילת החודש ירדה צריכת שקיות הניילון באופן דרסטי לאחר שבכולבולית החלו לגבות תשלום על כל שקית שגורמת נזק סביבתי

לסביבה טיפים 
השתמשו בכלים רב פעמיים

הפסיקו את השימוש בכלים חד פע־
מיים! ייצור הכלים החד פעמיים צורך 
אנרגיה הגורם להתחממות כדור ארץ 

וזיהום אוויר. הכלים החד פעמיים הע־
שויים פלסטיק אינם מתכלים ומגדילים 

את כמות האשפה הנשלחת להטמנה. 
שימוש בכלים רב פעמיים חוסך בכסף 
(בגלל שימוש חוזר באותם כלים) ומפ־
חית את כמות האשפה שאנו מייצרים. 

אם בכל זאת קיימים מקרים בהם אינכם 
יכולים להיפרד מהחד פעמי השתמשו 
בכאלו שהשפעתם פחותה והם ניתנים 

למחזור. כיום קיימות בשוק מספר חברות 
המייצרות כלים חד פעמיים מתכלים 
מקנה סוכר או מקמח תירס. לפרטים 

נוספים פנו לאתר היחידה הסביבתית. 

סוללות נטענות
קנו סוללות נטענות, שניתן לעשות 

בהן שימוש חוזר. הסוללות הנט־
ענות יחסכו שימוש בסוללות רגי־

לות רבות בהם חומרים רעילים לכם 
ולסביבה וגם יחסכו לכם כסף. 

השתמשו במכלי איסוף
אל תשליכו את "דואר הזבל" שאתם מק־

בלים לפח, כי אם למכלי איסוף המעבירים 
את הנייר למחזור. הנייר שמחזרתם יגיע 

למפעל אמניר בחדרה ושם יהפוך לקר־
טון או לנייר ממוחזר. למיכלים הירוקים 

ניתן להשליך את כל סוגי הנייר כולל 
נייר עיתון, נייר משרדי, נייר כרומו וכו'.

מתקן למחזור זכוכית שלא 
בחוק הפיקדון. המיכל 

הוצב לאחרונה במדרשת 
בן גוריון ומשמש למחזור 

זכוכית שקופה, ירוקה 
וחומה. הזכוכית שנאספה 

תגיע למפעל פיניציה ירוחם 
ושם תמוחזר לכלי זכוכית 

חדשים. בקרוב אצלכם 
ביישוב

כוסות מקנה סוכר. לאחר השימוש 
ניתנות לקומפוסטציה

מיכלים
לזכוכית

חלוקת הסל הירוק בכולבולית רביבים

התלמידים חונכים את המערכת החדשה

תרשים של 
המערכת הסולארית 
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אזור הטיול: קניון עין עבדת התפתח בשוליה 
הצפוניים של רמת עבדת כתוצאה מהתרח־

בותו של נחל צין. מעיינות השכבה הנובעים 
סביבן  קטנות.  מדבר  נאות  יוצרים  בקניון 
וחי. המראה  מתקיים עולם עשיר של צומח 

מרהיב ומרשים ביופיו.
לפנינו שתי אפשרויות לטיול:

א.המסלול הארוך-מעין מור לעין מעריף.
ב.המסלול הקצר-מעין מור לעין עבדת. 

מידע:
מפות: 1:50:000 - מפת טיול וסימון שבילים 

נגב צפוני-מערב. מפה מספר15 .
אורך מסלול ההליכה כ-1.2 ק"מ

משך הטיול: כשעה וחצי .
סימון המסלול: בחניון התחתון. סמוך למד־

רשת בן-גוריון.
התחתון  מהחניון  אפשרויות:  שתי  מוצעות 

עד עין עבדת וחזרה,
גיל המטיילים: המסלול הארוך דורש טיפוס 

בעזרת סולמות ברזל אל ראש המצוק.
המסלול הקצר מתאים לכל המשפחה. 

נציין כי שביל הסולמות מיועד לעליה בלבד, 
אין לרדת בו, לפיכך ניתן לטייל במסלול הלוך 

ושוב עד לבסיס הסולמות.

עונה מועדפת: כל השנה 
נוחות לה־ ציוד חיוני: מימיה, כובע, נעליים 

ליכה 
הע־ שבחניון  בברזיות  במים  להצטייד  ניתן 

ליון.
שירותים נמצאים ליד מגרש החניון התחתון 
תשלום: האתר מתוחזק על ידיי רשות הגנים 

הלאומיים.הכניסה בתשלום 
עזרה רפואית: במדרשת בן גוריון.

שמירת הטבע: הינך טייל בשמורת טבע .אנא 
שמור על החי.הצומח.והדומם.

רקע כללי:
נחל צין הוא מהגדולים בנחלי הנגב.

כ-  שלו  הניקוז  ושטח  ק"מ  כ-120  אורכו 
1.550 קמ"ר.

תחילתו בשוליו הצפון- מערביים של מכתש 
רמון .ותוואי זרימתו עד קניון עין עבדת, הוא 

לכיוון צפון.
מזר־ הנחל  פונה  בוקר  שדה  מדרשת  לרגלי 

חה בזווית של כמעט 90 מעלות זוהי "ברך" 
מרמת  צין  נחל  זרם  שבעבר  מסתבר  הצין. 
נחל  דרך  והתנקז  צפון-מערב.  לכיוון  עבדת 
הערבה,  בקע  התהוות  התיכון.  לים  הבשור 
שי־ הסורית-אפריקאית  מהשבירה  כחלק 

צרה בסיס ניקוז נמוך מהים התיכון והביאה 
לשינוי תוואי זרימתו של הנחל מצפון-מערב 
לכיוון מזרח. כיום נשפך נחל צין מדרום לים 

המלח.  
לאורך נחל צין 3 יחידות נוף עיקריות:  

א.נחל צין עילי - ערוץ שטוח יחסית. המת־
של  השולחן  הרי  בין  רחבים  בפיתולים  חתר 

רמת עבדת:
ב.קניון רמת עבדת - ראשו במפל שגובהו 40 

מ' והמשכו בקטע קניוני עמוק
ויפה. לאורך הקניון נביעות רבות.

זרימת  תוואי  שינוי  עם   - תחתי  צין  ג.נחל 
הנחל מתחתר נחל צין בבקעה רחבה.

היא בקעת צין. המהווה את הגבול הגיאוגרפי 
בין הר-הנגב המרכזי להר-הנגב הצפוני

במסלע  הנחל  של  מהתחתרותו  כתוצאה 
הגירני  המסלע  והתמוטטות  הרך  החווארי 
יפהפה.  מצוקי.  נוף  כאן  נוצר  מעליו.  הקשה 

אחד המרשימים בנגב.
כיצד מגיעים לתחילת המסלול?

בן-גו־ למדרשת  ונגיע   40 מס'  בכביש  ניסע 
לכביש  ימינה  נפנה  המדרשה  בשער  ריון. 
עין  של  התחתון  לחניון  המוביל  מפותל 
עבדת. בסוף הפיתול האחרון של הכביש ניתן 
לעצור לרגע. אנו נמצאים בתוך ה "ברך" של 
נחל צין. בנקודה בה משתנה כיוון זרימתו של 
הנחל מצפון למזרח. עתה נמשיך עם הכביש 
לתוך הקניון ונחנה בקניון התחתון.(לבוחרים 
הרכב  את  לשלוח  מומלץ  הארוך.  במסלול 

לנקודת הסיום שבחניון העליון)

טיולים נוספים אפשר למצוא באתר 
ביה"ס שדה, מדרשת בן גוריון
www.boker.org.il

פרטים בטלפון : 08-6532016 

גן לאומי עין עבדת

מצרכים:
2 חבילות בישקוטים

2 שמנת מתוקה
1 אינסטנט פודינג

2 כפות סוכר
2 כוסות חלב

רבע כוס מים חמים

2 כפות נס קפה
2 כפות קקאו

300 גרם גבינה לבנה

אופן הכנה:
עם  השמנת  את  מקציפים   .1
האינסטנט פודינג והסוכר לקצב 

הגבינה  את  ומוסיפים  ויפה  יציב 
מו־ כה  (עד  להקציף  וממשיכים 

שלם).
2. שמים את המים החמים בכלי 
את  ומוסיפים  קפה  הנס-  עם 
המש־ התחילו  פה  (או,  החלב. 

הפנמנו  לא  למשל,  כאן,  ברים- 

המסת  לשם  הם  החמים  שהמים 
הקפה.. ועם הוספת החלב בצבצו 

להם גושי קפה נחמדים.
3. טובלים את הבישקוטים בנס- 
קפה ומסדרים על התבנית (חלק 
מאיתנו  התייאשו  מהבישקוטים 
חשש,  אל  אבל  מיד..  והתפרקו 

יוצקים  אנחנו),  תושייה  מלאי 
ושוב  השמנת  תערובת  את  מעל 

שכבות עד שנגמר הקרם.
קקאו,  אבקת  למעלה  לפזר   .4
ולהכניס למקרר למשך שעתיים. 

(ממ..מושלם).

גולדה,  אולם   ,21:30 יום ששי,   ,1.2.08  •
התז־ "ביקור  הסרט  יוקרן  רביבים,  קיבוץ 

מורת"
• 13.2.08, יום רביעי, 21:00, אולם גולדה 
קיבוץ רביבים, תועלה ההצגה "אנטיגונה" 

הצגת מנויים מס' 4.
לכת  מטיבי  טיול   – שבת  יום   ,23.2.08  •
/אוהבי הלכת לצפון הנגב, אזור להב. פר־

טים בהמשך.
• 27.2.08, 20:15, בבית גיל הזהב, במסג־

רת "רואים עולם" ירצה נסים קריספל
על גרוזיה - מהרי הקצ'קר ועד למבואות 
מלווה  ההרצאה  אישי.  מסע   - אז'רביגאן 
של  סדרה  ייתן  קריספל  נסים  בשקופיות 
הרצאות גם בחודשים הבאים במסגרת זו. 

זה:  לחודש  האזנה  חוג  פעילות  פירוט   •
(כל הפעילויות בשעה 20:30 בקבוץ שדה 

בוקר)
 / תשס"ח  בשבט,  כ"ז  ראשון,  יום   •
3.2.2008 מופע מספר 5 - בין הברוק לק־

ברוק  דרורה  החליליות  נגנית  עם  לאסי  
ונגן הצ'מבלו דוד שמר. בתוכנית מיצירות 
יוהאן סבסטיאן באך ובנו קרל פיליפ עימ־

נואל באך.
 / תשס"ח  א',  באדר  ד'  ראשון,  יום   •
למרקם  יחיד  מקול  הרצאה   10.2.2008
רב-קולי – כיצד לקרוא או לכתוב מנגינות. 
כיצד להוסיף להן קו מלווה אחד או יותר. 

 / תשס"ח  א',  באדר  י"א  ראשון,  יום   •
17.2.2008 הרצאה - מתחים וגוונים – על 

מרווחים ואקורדים.
• יום ראשון, י"ח באדר א', תשס"ח /   הר־

צאה
אימפר־  – אחרות  אומנויות  המוסיקה   •

רעיונות  כיצד  ואקספרסיוניזם.  סיוניזם 
חוץ מוסיקאליים מהווים השראה לחיבור 

מוסיקה.

טיול 
החודש

תחזית תרבות
פבואר 2008

4367

245

958

6421

396

784

713

647

472

סודוקו- בינוני

שף החודש:
תום ליבוביץ' ,משאבי שדה

עוגת 
טירמיסו איטלקית

אנטיגונה



       

המדבר אומנות
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המדרשה, תושבת  ,(35) יצחק עופרה קצר. בגיל התחיל  האומנות  עם שלה "הרומן"
ממוחז־ מחומרים עבודות יצירה אחר- מסוג אומנות עושה אבל גם ציירת, בעיקר היא
מתקיים החוגים תיכון. ועד חובה מגן הגילאים, בכל לילדים חוג מפעילה היא כיום רים.
כל מה חייה את ולמעשה מלמדת ציור ילדים, היא מדריכה שלה. אחת לשבוע בסטודיו
בערד, למדה נולדה המדבר. היא את לא עזבה מעולם ואומנות. עופרה שקשור ליצירה
במד־ בעלה חזי, חייה, אהבת את מצאה ולבסוף רמון במצפה- בבית-הספר לאומנויות
במדבר טהור מאוד משהו ילדיהם. "יש שלושת עם חיים שם הם ומאז שדה-בוקר רשת
מדהימה תחושה וזאת מחדש העולם הוא כמו בריאת יום כל יום. יום מזה מוקסמת ואני
דברים על מציירת היא האומנות". מספרת עופרה. בזמנה החופשי לעבודת מוסיפה שגם
זה מאוד אבל מוזר נשמע שזה אנשים, למרות ציור על הוא שלי "התחביב יוצאי דופן.

10 שנים".  כבר זאת עושה אני אבנים. ועל יען ביצי על מיוחד,
               

בתפקידי כיום נמצאות בישראל נשים ויותר יותר
בצ־ וגם הציבורי במגזר ופרטיות, גדולות בחברות מפתח
גבה שמרימים  מצ'ואיסטים גברים עדין יש אמנם, ה"ל. 
ילמדו אלה גם אך אישה, מפי הוראה מקבלים שהם ברגע
את מכתיבים הגברים שרק הימים שתמו דבר של בסופו
לעשות יכולה אישה בעלת רצון להצליח כל היום, הקצב.

מגברים. טוב פחות לא תחום, בכל כמעט ובגדול, זה את
מגב־ במועצה חברתיים לשירותים במחלקה כך, לשם
כלכ־ לפיתוח 'קורת' קרן בשיתוף תוכנית אלו בימים שים
עסקים לפיתוח קורס יפתח והמחלקה, הקרן בשיתוף לי.

לנשים. קטנים
לנשים לסייע מיודעת שנה, לאורך שתתפרס התוכנית,

עצמאי. פרנסה מקור לפיתוח הזקוקות
של אישיות יכולות זיהוי  בין השאר,  תכלול, ההכשרה
את ולהעניק שלהן החוזק נקודת איתור המשתתפות,
פר־ מקור שיהווה קטן, לעסק כישוריהן את למנף הכלים

נוסף לבית ולמשפחה. נסה
רישום פיננסי, ארגון  אודות  הנשים  ילמדו  השאר בין

מוסדות. מול התנהלות עסקים,
אחת  שיערכו מ-12 מפגשים מורכבת ההכשרה תוכנית
החל המקצועית, להכשרה הנוגע בכל ידונו בהם לשבוע,
של הבנה ועד עסקים לפיתוח הרעיונות העלאת משלב
תוכ־ מנחת  מגד,  עינת נבחר. נושא באותו השוק  מערך 
במהלך ביותר המעניין השלב  כי  מספרת ההכשרה, נית

החלו עסקים מעט  "לא  הרעיונות: שלב  הוא  המפגשים
'שאטל', שהקימה בחורה ישנה  מקוריים,  רעיונות בתור
הרכב עם עובדת היא המלח. ים מלונות באזור נסיעה, קו
דוגמא זו המלונות. תיירים ומול עובדי מול יום, מידי שלה
ההכשרה במסגרת שקיבל הכלים את שיישם לעסק, אחת
מגד. אמרה לבית". נוסף פרנסה למקור הפך קטן ומרעיון
הכשרה מפעילות כתוצאה שנרקם נוסף הצלחה סיפור
העדה בנות נשים של מקבץ  היא לזו,  הדומה והכוונה
התאגדו בנגב. הנשים היישובים באחד מריכוזי הבדואית,
תאוצה רקמה, שצבר לתעשיות מלאכה ופתחו בית יחדיו
היום גם פועל המשותף העסק לו. ומחוצה המגזר בקרב

אדירה. הצלחה ורושם
מפגשים שמונה גם יתקיימו ההכשרה, לתוכנית מעבר

העסק. פיתוח בשלבי שיתמקדו
מניב בהכרח לא אחר, או זה בדבר מוכשר להיות כידוע,
בהת־ ידע בשל חוסר בעיקר עסקיות מוצלחות, תוצאות

עסקית. נהלות
עסק לרשום כיצד הנשים ילמדו אלו, פיתוח במפגשי
מול התנהלות  פיננסית, מבחינה אותו לנהל איך חדש, 
כמו־ הכנסה. ומס ערך מוסף הלאומי, מס הביטוח משרדי
גם יתקיימו מעבר לכך מפורטת. תיבנה תוכנית עסקית בן

פיתוח העסק. לליווי אישיים מפגשי יעוץ
במידת ההיע־ מותנית פתיחת התוכנית
סמלי. בתשלום כרוכה ההשתתפות נות.

במועצה. הנשים לכל מיועד שהפרויקט יצוין
והרשמה: נוספים לפרטים
08-6564145 ענת:

 050-4003807 : עינת

נשים עם עסק לנו יש
מהמועצה. לנשות קטנים עסקים לפיתוח ייחודי לקורס ההרשמה נפתחה

מפעל חיי:
יצחק עופרה האומנית והפעם:

וה־ צעירים) (מדריכים המד"צים יצאו 21-22.12.07 ב-
לס־ המושבים בתנועת בני (מדריכים מתקדמים) מד"מים
מחוז מועצות כל עם יחד סובלנות, בנושא יומיים בן מינר
דרום בתנועה (ערבה, רמת הנגב, בני שמעון, אשכול, חוף

טוביה). ובאר יהודה, לכיש מטה אשקלון,
של נושא הרחב במובן המדריכים עסקו במהלך הסמינר
התמודדות השונה, הכרת וניפוצן, סטיגמות - הסובלנות
בני שלכל לאמירה  מנותב  כשהכל  בחברה,  נושאים  עם
וכאשר ומין, צבע, גזע הבדל דת, שוות ללא זכויות האדם
המ־ בנוסף, קיבלו יותר. טוב להיות עולמנו זאת, יוכל נבין

בישובים. לחניכים הנושא להעברת כלים דריכים
הנגב מכי־ רמת של ההדרכה צוות בסמינר לקחו חלק
והמ־ עודד גרעין חברי ע"י הועבר  הסמינר י'-י"א. תות
במחוז י"ב), הצעירות-תלמידי השכבות (מנחי ש"צים
- הנוער שבתנועת היופי את לראות אפשר וכאן דרום

ילדים. מדריך דבר של שבסופו נוער, שמדריך נוער

3 הנגב רמת עודד גרעין
סלע-דוד זוהר
במועצה המושבים בני הסמינררכז של הפרוייקטים צוות

דוד זוהר סלע בניצוחו של

2007 סובלנות סמינר
סבלניים במיוחד וחזרו סבלנות בנושא לסמינר יצאו מדריכי הנוער




