טבע ומסורת בבני שמעון (גמלאים)

היום הראשון
 - 80088יציאה מהמרכז.
 - 89088ארוחת בוקר עצמאית וביקור במיזם 'כלי בראשית' במושב תאשור  -מפגש אומן :נבקר במרחב היצירה של ז'יל
ומיכל ז'ורה ,משפחת קדרים אומנים ,אשר יוצרים כלים באובניים ועבודת יד בשיטות ייחודיות שפיתחו ,ומתמחים בשריפת כלים
בתנור עצים 'אנגמה' .במהלך הסיור נערוך היכרות עם תהליך היצירה והשריפה של כלי בראשית ,נבקר בסטודיו ,נצפה
בהדגמת יצירת כלי באובניים ונסייר בגלריה.
 - 00018 - 08088ביקור באתר טיפול ומחזור פסולת דודאים  -הצצה לתהליך הטיפול בפסולת .נכיר את תהליכי ההטמנה,
מיחזור ,הפקת אנרגיה ירוקה ,קומפוסטציה (הפקת דשן) ועוד .הביקור כולל הרצאה על האתר וסיור רכוב במתקנים השונים
שבאתר ובנקודת התצפית.
 - 01018ארוחת צהריים בחדר האוכל בקיבוץ בית קמה.
 - 01018מסלול הליכה לתצפית מחרבת רמון  -חורבת רימון  -שוכנת בשיפולים המזרחיים של יער להב ,מדרום לקיבוץ להב.
המקום מזוהה כעין רימון-ישוב יהודי מימי בית שני שתושביו נמנו על שארית הפליטה שלא גלתה לבבל .במקום שרידי בית
כנסת עתיק.
 - 0318הגעה לקיבוץ כרמים ,קבלת חדרים ומנוחה .בקיבוץ כרמים בנגב  -אירוח כפרי באווירה כפרית ,עם נוף לכרמים וכרמי
הזית ,,מדשאות ,וצמחייה מטופחת .בקיבוץ בית כנסת.
 - 09088ארוחת ערב בחדר האוכל בקיבוץ כרמים.
 - 08018פעילות ערב במועדון בכרמים.

היום השני
 - 80088ארוחת בוקר בחדר האוכל בכרמים
 - 89088סיור במערת דריג'את  -הכפר דריג'את הוקם באמצע המאה התשע עשרה ,על ידי פלאחים מדרום הר חברון ,שירדו
אל הדרום והנגב ,והתיישבו בשולי בקעת ערד .בהגיעם למקומם החדש ,הביאו עימם את תרבות המגורים במערות ,שהייתה
נפוצה בדרום הר חברון ,עוד מימי האבות.
 - 08018ביקור ב'רקמת המדבר' בישוב לקיה  -העמותה לקידום מעמד האישה ,לקייה ,הוקמה בשנת  ,6991במטרה לשפר
את מעמד הנשים הבדואיות הן בחברה הבדואית והן בחברה הישראלית ככלל' .רקמת המדבר' הינו מרכז רקמה בדואית,
המספק תעסוקה למעל  611נשים .אירוח באוהל בדואי ,מלווה בהרצאה על מעמד האישה הבדואית .במקום ניתן לקנות את
מוצרי המפעל.
 - 01088ארוחת צהריים בקיבוץ כרמים
 - 03088נסיים בביקור בעינות בר בישוב גבעות בר  -חוויות במים ואירוח מדברי .נשמע על המיזם המיוחד ,על טיפולים
וחוויות במים ,הקשר שלהם לגיל השלישי והשפעתם על הגוף והנפש .ובנוסף נשמע על הקמת היישוב גבעות בר שהינו יישוב
קהילתי כפרי ,ממערב לגבעות גורל ויער להב .היישוב הוקם ע"י *תנועת אור ,ששמה לה למטרה משימות לאומיות בדגש על
התיישבות ופיתוח הנגב והגליל(* .בעזרת קרן קימת לישראל ,החטיבה להתיישבות ומשרד השיכון).
או
ביקור בג'ו אלון  -סיור במרכז ג'ו אלון ביער להב .מרכז ג`ו אלון נוסד במטרה לקדם סובלנות ודו-קיום בין החברה הבדואית
לחברה היהודית בנגב ובכלל .המרכז נמצא בפארק יער להב ומשמש כאתר היחיד מסוגו בעולם ,אשר אוסף ,משמר ,מנחיל
ומתעד את התרבות הבדואית הנכחדת מהעולם.
 - 00088סיום משוער.

