
ما هي هذه املدرسة الحرة؟ 

املدرسة الحرة هي عبارة عن احتفال يشهده متسبيه رامون  نرشككم من خالله يف املعرفة والربكة املتوفرتني هنا.

املحارضات وورش العمل تتم طوعا من قبل االهايل - ومن اجل االهايل , يف مواقع مختلفة يف ميتسبه رامون.

هدف املرشوع : توحيد املجتمع يف ميتبسه رامون وتعظيمه وبطبيعة الحال االلتقاء ما بعض واالحتفال وتوسيع رقعة معرفتنا.

اذن ... لنلتقي يف املدرسة الحرة

יום שבת - המשך
מסיבת התה של אליסה / אירוס חיון

מפגש חוויתי עם צמחי תבלין ומרפא. נדבר על המסורות מהם הגיעה רפואת 
הצמחים הקלינית , נטעם חליטות ומיצויים, נרחרח ונרגיש שמנים אתריים 

ושמני בסיס , נלמד כיצד להנות מסגולותיהם לעזרה ראשונה ירוקה, מרגוע 
לגוף ולנפש, קולינריה  וכמובן לטיפוח ובריאות העור.

מלחמות ישראל בתקופת התנ"ך / אליהו בדש
מלחמות יהושוע בכיבוש א"י. מלחמתו בעי ובחמשת מלכי האמורי.

חיילי יוון העתיקה קמים לתחייה / ג'ון דן
שמאז ילדותו ג'ון התעניין בחיילים היוונים וחקר פן פחות ידוע של ההיסטו

ריה והתרבות ביוון העתיקה. לצד הפילוסופים והאמנים - היו גם לוחמים. 
ג'ון חוקר ומשחזר, כבר שנים רבות, את הציוד, הלבוש וכלי הנשק של החייל 

היווני. בהרצאה הוא יציג לראווה את הציוד, אשר הוא שחזר במדויק במו ידיו, 
וכן ישוחח על תקופה זו. השיחה תתקיים באנגלית. 

The ancient Greek soldiers come to life / John Dann
Since his childhood John has been fascinated by Greek soldiers and 
he studied the lesser known aspects of the history and culture of 
Ancient Greece. Along with the philosophers and artists were also 
the warriors. For many years John has researched and restored 
the equipment, clothing and weapons of the Greek soldier. In his 
lecture he will display their unique equipment, which he accurately 
restored with his own hands, while talking about this period in 
history. The discussion will be held in English. 

חגיגות יום ירושלים:
שישיבת מדברה כעדן )הישיבה הגבוהה( מזמינה את תושבי מצפה רמון לתפי

לת ערבית חגיגית לכבוד יום איחוד ירושלים. תפילה, שירה וריקוד.

מרתון רישום בתנועה / האמנית נורית עגור
מרתון רישום בתנועה של זוג מודלים רקדנים -יוקו ונטולי- בהנחיית נורית 

שעגור. על הפסנתר לייב זיו רביץ. מוזמנים בעלי ניסיון. אפשרי מאוד כטעי
מה גם לחסרי ניסיון . נא דייקו )מומלץ להקדים להבטיח מקומכם(. הדלתות 

נסגרות בשעה תשע בדיוק. *עד 30 איש.

16:00
מתנ"ס- בקפה
תיאטרון

17:00
מתנ"ס
חדר ישיבות

18:30
מתנ"ס- בקפה
תיאטרון
Matnas

20:15
ישיבת מדברה 
כעדן
עין עופרים 18

21:00
P8 סטודיו
הר בוקר 10
רובע בשמים

מה זה פרי-סקול?
חגיגה מצפאית בה נחלוק את הידע והשפע הקיים במצפה רמון.

ההרצאות והסדנאות מועברות בהתנדבות מהתושבים אל התושבים והפעילויות יתקיימו במקומות שונים 
במצפה רמון. מטרת האירוע היא לאחד ולהעצים את קהילת מצפה רמון, להפגש, לחגוג ולהרחיב את 

תחומי הידע שלנו.
#3אז...נפגש בפרי-סקול! הכניסה חינם.

מנחי הפעילויות: ניסים קריספיל, עומרי לפידות, אבישי חניבד, רויטל בידני שטיינברג, 
שירי מסה, ולדימיר קוסטיוקובסקי, אורנה דותן, תומר בקלש, מלכית שפיגל, מיכל רחל 
רחילוביץ',ד"ר מיכאל מילגרם, ד"ר עדי נצר, תבונה ספייט, ירון מילגרום, ג'ודי סלצר, רן 

שמלכר, יוקו אימיזאקה, אדם דה לנגה, אלונה רחמילוב, רוני הרמן, מיכל גולן, עאדל אל
וולידי, תמר שטיינר, יעל)ה( שדות, יואש לימון, דלי יגיל, אירוס חיון, אליהו בדש, ג'ון דן, 
נורית עגור, זיו רביץ, נטולי, תמיר זינגר, מיכל נוימן, מוזיקאי מצפה רמון, אבישי חניבד 

"Honeybud Theatre" ותיאטרון

צוות מחשבה והפקה: אביב שניר, נחום טבסקי, שחר כהן, תמיר זינגר, רותי רוזנפלד, 
עאדל אלוולידי, טביאל וויליאמס, רויטל בידני שטיינברג, מלכית שפיגל, אליהו בדש, 

מקס זסלבסקי, קרן מלכוש

צלמי האירוע: שמעון בוקשטיין, טל קוליקובסקי, רני ברמץ

תרגום: מקס זסלבסקי, יוסי נשר, קמילה בוצ'ינס

כיבודים ומטעמים: מאפיית "לשה"

סיוע במימון: מועצה מקומית מצפה רמון, רשות ניקוז ים המלח, העמותה לפיתוח הנגב, 
קרן בקטנה

שתודה ליואב דוניץ, רונן שטיינברג, קלרה חניבד, עידית אלחסיד, גדי לייברוק, אלי אל
מקייס, פאב הברך, שירה בן-חמו, רדיו סבתא, יואב שוורץ, נעמה ייטב, הנוער העובד 

והלומד, תנועת בני עקיבא, תנועת אריאל, חניכי חברת הנוער, שלום דנוף, תושבי כפר 
אריכא

מועצה מקומית מצפה רמון
מתנ"ס מצפה רמון

מרכז הצעירים מצפה רמון
תודה מיוחדת למשפחת שלום ולמשפחת קשתי.

Что такое " Свободная школа"?
Это цикл мероприятий,в котором мы будем  делится знаниями
и интелектуальными богатствами, которыми щедр наш город. 
Лекции,семинары, мастер- классы проводятся волонтерами , где одни  делятся 
своими знаниями с другими.
 Встречи и лекции под  эгидой  данного мероприятия будут проходить в разных 
местах Мицпе- Рамона.
Цель" Свободной школы"-объеденение различных групп населения Мицпе- 
Рамона для обогощения знаниями и знакомства между  НАМИ ВСЕМИ! 
Так что : до встречи в " СВОБОДНОЙ ШКОЛЕ"! вход бесплатный.

What is the Free-School?
A celebration of the abundance of skills and knowledge in Mitzpe Ramon, 
in which residents of the town volunteer giving lectures and workshops 
for other residents. 
The purpose of the event is to strengthen and bring together the 
community of Mitzpe Ramon - to meet, rejoice and expand the scope of 
our knowledge in various fields.
Events are held at venues around Mitzpe Ramon.
So ... see you at the Free-School! All events are free of charge.

תודותתודותתודותתודות

יוזמת ומפיקת האירוע: גליה רביץ קרפול
עיצוב גרפי: גליה רביץ קרפול

ש*על מנת לכבד את הקהילה הדתית נא לא להשתמש במצלמות, טלפונים סלולרים וחשמל בפעי
לויות המתקיימות בשבת. כמו כן לא יהיה שימוש בחשמל בחדרים במהלך הלימוד בשבת.

*שינויים של הרגע האחרון יעודכנו בעמוד הפייסבוק של הפריסקול. מומלץ להתעדכן בעמוד בימי 
האירוע.



פעילות לילדים במשחקיה במתנ"ס והפעלות לילדים על דשא המתנ"ס.

אירוע פתיחת הפריסקול:
שוקחתן, פעילויות לילדים, הצגה אקולוגית, מעגל תופים.

*מוזמנים להביא בגדים וחפצים לשוקחתן. **מוזמנים להביא כלי נגינה.

סריגומניה- סריגת רחוב / רויטל בידני שטיינברג
שהרצאה וסדנה עם רויטל בידני שטיינברג שתספר לנו על מהפכת סריגת הר

חוב )bomb yarn(. בסדנה נלמד לסרוג בחוטי טריקו ובסוף נחבר את הסריגות 
ליצירה אחת שתמלא צבע ושמחה את רחובות העיירה. *הסדנה כוללת שני 

מפגשים. *אין צורך בידע מוקדם. מומלץ )לא חובה( להביא מסרגות מעובי 6 
ומעלה. חובה להביא מספריים.

ילדים מנגנים בג'אז
קונצרטים והופעות של ילדים עבור ילדים והוריהם. 

תזמורת הכליזמרים בניצוחו של אנטולי ורגוצקי, להקת כיתת רותם בהדרכתו 
של זיו רביץ, רסיטלים לפסנתר עם תלמידים של ויקטוריה ורגוצקי ועוד...

השכל של כל דבר / ד"ר שירי רבקה מסה
הצצה לעולם המדעי המקנה כלים לעבודה פנימית-רוחנית בנפש האדם. 

הטבע כבריאה הוא מושלם ומכיל את רעיונות החיים היצירתיים ביותר. נלמד 
על "קצה המזלג" מודלים מתחומים שונים ככימיה, ביולוגיה ופיזיקה ונבין 

כיצד הטבע מדגים כלים לעבודה פנימית בנפש האדם. 

Происхождение фамилий  евреев бывшей Российской 
империи / доктор географических наук – Костюковский 
Владимир
О том как сформировались наши фамилии.

נשים, גברים והמוחות שביניהם / תומר בקלש
עולם הפסיכולוגיה וחקר המוח מאפשרים לנו הצצה למרחב שלם של הבדלים 

שבין  גברים לנשים. במפגש ננסה לראות כיצד ההבדלים הללו משפיעים על 
האופן שבו   אנו פועלים בסביבה ה"צרכנית" בה אנו חיים. 

הופעה של אמנים מקומיים במועדון הג'אז
מועדון הג'אז יציג מגוון מהעשייה המוזיקלית המצפאית: פרויקט "מרפסות 
שלמדבר" בהפקת זיו רביץ, תזמורת הג'אז מצפה רמון בהדרכת זיו רביץ, הרכ

בים וסולנים מקומיים ועוד...נסיים את הערב בג'אם סשן לתוך הלילה.

יום חמישי 14/05 כ"ה באייר
16:00

17:30
שעל הדשא במ

רכז המסחרי

19:00
שעל הדשא במ

רכז המסחרי

19:00
מועדון הג'אז

20:00
במרכז הצעירים
שד' בן-גוריון 2

20:00
в Матнасе

21:00
פאב הברך
הר בוקר 10
רובע בשמים

21:00
מועדון הג'אז

מבוכים ודרקונים לגילאי 6-7 / רן מלכר
משחק התפקידים השולחני הראשון והנפוץ ביותר. המשחק משוחק בעולם 

פנטזיה, שנוצר על ידי מנחה המשחק ובו השחקנים מגלמים דמויות בדיוניות. 
שהמנחה-"שליט המבוך", מתאר לשחקנים את העולם, העלילה ומספק לשחק

נים הרפתקאות שונות, כאשר כל שחקן מגלם דמות בודדת במשחק. 

התיפוף ככלי טיפולי / עמרי לפידות
נפגוש את העוצמה הטיפולית שיש בתיפוף בידיים חשופות, ובעיקר על התוף 

האפריקאי- הג'מביי, נדבר מעט, נתופף הרבה, נשחק- נלמד- נקשיב ונדבר 
בקצב הלב האוהב. *מיועד למטפלים. *מומלץ להביא תוף. *עד 20 איש.

סדנת דירה ירוקה  לבית ירוק ופורח / עם אדם דה לנגה
שסדנה מעשית לבניית עציצים חסכוניים, קירות ירוקים והשרשה והכנת ייחו

רים המותאמים לבית. מתאים גם לשנת השמיטה.

מבוכים ודרקונים לגילאי 8-9 / רן מלכר

סדנת סריגת שטיחים מחומרים ממוחזרים / אלונה רחמילוב
הכנת חוט טריקו מחולצות, אריגת שטיחים מחוט ממוחזר ולימוד סודות 

האריגה. יש להביא מספריים וחולצות טריקו להכנת חוט. *עד 15 איש.

וידאו: צילום, עריכה והפצה באינטרנט / רוני הרמן
הדרכה על צילום, עריכה והעלאה של סרטון וידאו קצר ליו טיוב, ויאמו, 

פייסבוק וכדומה. הסדנה כוללת עריכת וידאו בסיסית.

מבוכים ודרקונים לגילאי 10-12 / רן מלכר

סריגומניה- סריגת רחוב / רויטל בידני שטיינברג
מפגש 2: המשך הסריגה הקבוצתית וחיבור כל החלקים ברחוב לכדי יצירה 

אחת משותפת. יש להביא מספריים.

מפגש תרבויות
הפריסקול מארח את קהילת כפר אריכא בחורשה במצפה. הילדים יהנו 

מפעילות בנושא השפות הערבית והעברית שתועבר ע"י חניכי חברת הנוער 
והמבוגרים יהנו ממעגל שיחה משותפת וסדנת הכנת ליבה- פיתה במדורה. 

בואו לפגוש את השכנים שלנו.

סיור צמחי בר והשימוש בהם / ניסים קריספיל
ש"אורח החוץ" של הפריסקול  אשר כתב ספרים רבים בהם אנציקלופדית "יל

שקוט הצמחים". הינו בעל הידע העשיר ביותר בארץ בתחום צמחי הבר הארצי
שראליים והשימוש בהם. בסיור נלמד להשתמש בצמחי הבר המקומיים.

יום שישי המשך 1
13:00
מתנ"ס- בקפה

תיאטרון

13:00  
צ'אקרה
הר בוקר 10  

רובע בשמים

14:00
מרכז הצעירים
שד' בן-גוריון 2

14:30
מתנ"ס

15:00
נחל כרכום 30

16:00
מרכז הצעירים
שד' בן-גוריון 2

16:00
מתנ"ס

16:00
מיקום ימסר 
במפגש הראשון

16:00
חורשת קק"ל 
השמאלית,
הקרובה לתיכון 
השלום, בדרך 
לבי"ס שדה.

17:30
חורשת קק"ל
)ראו פירוט
 ב 16:00(

איך לקלוט מסרים אינטואטיביים / מיכל גולן
כולנו אינטואיטיבים.  השאלה היא איך ניתן לחזק ולדייק יכולת זו? איך אנחנו 

ש״יודעים״ משהו באופן אינטואיטיבי? מוזמנים להשתתף בסדנה חוויתית שת
כלול תרגילים לקליטת מסרים אינטואיטיבים. נא להביא כלי כתיבה.

יום שישי המשך 2
18:00
מתנ"ס- בקפה
תיאטרון

"נשים קטנות" עם מלכית שפיגל
נכיר את שלבי ההתפתחות הפיזיולוגיים הייחודיים לבנותינו )מגיל ינקות ועד 
שגיל ההתבגרות(, את הקשר בין דימוי הגוף לבין הדימוי העצמי ונבין את משמ

עותה של תקשורת אם-בת בנושאים אלו. המפגש לנשים בלבד.

טורניר כדורסל יישובי
טורניר כדורסל בסגנון 3 על 3 באולם הספורט הישובי. 

הטורניר  פתוח מכיתה י' ועד 120. יתקיים גם טורניר נשים. 
חובה להירשם עד ה 10/05 אצל תמיר  054-6738639

או בטופס האינטרנטי ע"י סריקת הקוד . 

נשים. אבנים. מדבר / מיכל רחל רחילוביץ'
מפגש בעומק המדבר להרפיה ,חיבור לאדמה ופתיחת הלב בשילוב אבני 
13:00. *הגעה ברכבים. **מוגבל ל20 משש  מדבר מרפאות. חזרה בסביבות

תתפות. נא להביא בגדים נוחים,  נעליים נוחות סגורות, כובע, בקבוק מים ובד 
דק  אישי.

פאנל רופאי מצפה רמון בנושא בריאות
פאנל רפואה רב משתתפים בהשתתפות רופאי היישוב ואנשי מקצוע נוספים 

מתחום הרפואה, בו ידונו הדרכים לשמור על בריאותנו באמצעות ספורט, 
תזונה, עבודה נפשית, צמחי מרפא ועוד. את הפאנל תנחה אורנה דותן.

סדנת ג'אגלינג 1-2-3 כדורים למבוגרים / ירון מילגרום
אמנות זריקת ותפיסת חפצים באוויר. האימון בג'אגלינג ידוע כמפתח שכלית 

ומקנה רוגע מחשבתי. בסדנה המשתתפים מתנסים ולומדים להטוטים עם 
כדורים. מתאים למתחילים ומנוסים כאחד. *עד 20 איש.

קינוחים טבעוניים ללא גלוטן / תבונה ספייט
בסדנה נכין ארוחת גורמה כולל קינוחים עם מוצרים פשוטים להכנה מהטבע 

והצומח, וכמו כן מתכוני מתוקים ללא צורך בבישול. *עד 15 איש.

לא סת"ם סופרת / ג'ולי סלצר
הכללים הבסיסיים של כתיבת סת"ם, ביניהם המסורת, הסברים על הקלף, 

שהדיו, והנוצה. התיקון שממנו מעתיקים ולמשמעות הדגש במסורת על הכתי
בה בכתב יד. נסתכל ביריעה אמיתית של ספר תורה לעתיד.

סדנת תנועה וריקוד חופשי / יוקו  אימיזאקה
הסדנא תעסוק בהקשבה לגוף שלנו כדי להתחבר לתחושות חדשות

יוקו תנחה את הסדנא בשפת התנועה המיוחדת ללהקת המחול 
של ליאת דרור וניר בן גל שפה הפותחת את האפשרויות של הגוף.

יום שישי 15/05 כ"ו באייר
09:00
מתנ"ס- בקפה

תיאטרון

10:00
אולם ספורט 
יישובי

10:30
יציאה מתחנת 
הדלק ליד מלון 
בראשית

11:00
מתנ"ס- בקפה

תיאטרון

11:00
מתנ"ס- בדשא 
מאחורי המבנה

12:00
רח' נחל ערוד 
234/17, בניין 10 
ק' 3

12:00
מתנ"ס
חדר ישיבות

13:00
האנגר אדמה

יום שבת 16/05 כ"ז באייר
סיור גששות / עאדל אלוולידי

מהמבט אל האדמה המעבירה מסר. אם מתבוננים בעין מסוימת ניתן לגלות 
סיפור שהתרחש. עקבות בעלי חיים, קצב הליכתם, מה חיפשו, ממי ברחו, 

ועוד.  *יש להביא כובע, מים ונעלים סגורות. מגיל 5.

יוגה על הבוקר / יעל)ה( שדות
יוגה אשטאנגה ויניאסה הינה שיטה דינאמית וממריצה. הדגש בתרגול הוא על 

הנשימה והזרימה.
הסדנא מתאימה לכל הרמות, היכן שהחיים פוגשים אותך, שם התרגול יקרה 

והחיבור פנימה יתרחש.

פעילות לילדים: הסיפור קם לתחייה / מיכל נוימן
בסדנא יתעוררו לחיים סיפורי ילדות אהובים בעזרת השחקנים הצעירים. 

הפעילות מיועדת לגילאי 4-6.  *עד 15 משתתפים.

חייהם הסודיים של הדבורים / תמר שטיינר
נעשה היכרות עם דבורת הדבש, הפיזיולוגיה היחודית שמאפשרת לנו להנות 
מהדבש ודרכי התקשורת המרתקות של הדבורים בינן לבין עצמן. וכמובן נבין 
מה הדבורים תורמות לנו )מלבד המתוק המתוק הזה(. *יש להביא כובע ומים.

פונדקי דרכים בעבר ובהווה- בארץ ובעולם / יואש לימון
נלך  מהעולם העתיק ועד ימינו, וננסה להבין את "כלכלת הדרך"

מה הופך אתר לפונדק דרכים פורח, ומה אפשר ללמוד על יחסי הגומלין שבין 
דרך ליישוב.

מבוא לאנתרופוסופיה ולחינוך וולדורף / דלי יגיל
מהי האנתרופוסופיה, מי היה רודולף שטיינר ובאילו תחומי חיים הוא עסק.
שנציג את החינוך האנתרופוסופי הנקרא חינוך וולדורף, נעסוק בגילאי הגן ות

חילת ביה"ס היסודי תוך הסבר על התפתחות הילד לפי גישה זו ומתן דוגמאות 
לכיצד היא ממומשת בחינוך.

09:30
נפגשים בתחנת 

שדלק  סונול מא
חורי "אדמה"

10:00
אולם ספורט 
יישובי, חדר 
ג'ודו

10:00
מתנ"ס
חדר מראות

11:00
נפגשים בתחנת 

שדלק  סונול מא
חורי "אדמה"

12:00
מתנ"ס
חדר ישיבות

13:00
מתנ"ס- בקפה
תיאטרון


