
קהילה משתפת ידע
הפנינג ידע, יצירה וקהילה

רביעי - שבת  01.04.2017 - 29.03  
ב' בניסן - ה' בניסן

יום רביעי 29/3 ב' בניסן

קורס עזרה ראשונה "פרויקט משפחה בטוחה"
מטרת הפרויקט היא ללמד כל אזרח את הכללים הבסיסיים בהגשת עזרה 

ראשונה. הנושאים הבאים יילמדו: החייאת מבוגרים וילדים, חנק, התכווצויות חום, 
כוויות, עצירת שט"ד ועוד. הקורס מיועד לכולם. 

*עד 25 משתתפים. **חובה להירשם מראש בטלפון 052-7204571

"ערות" - נשים מדברות מיניות - מפגש עם מחברת הספר תמר מור סלע
מאז יצא לאור מככב הספר "ערות - נשים מדברות מיניות" בראש רשימת רבי המכר 

ולא לחינם. הספר מספק מבט רחב ומעמיק אל מגוון היחסים שיש לנשים בכל 
הגילאים עם מיניותן ופותח שיח כנה וחשוף על מה שמעסיק את כולן/ם. גברים: 

ראו הוזמנתם! מפגש ראשון בסדרת מיניות בריאה מטעם מרכז הצעירים.

מעגל נשים בנושא הכאב בלידה / מיכל רחל רחילוביץ ונוריים יכין
מעגל שיחה וחוויה שבו נשאל: "בעצב תלדי בנים"? האם אנחנו מפרשים נכון את 

המשפט הזה? מה תפקיד הכאב? האם יש לידה ללא כאב? האם הגיע הזמן להבנה 
חדשה של המשפט הזה? *עד 25 נשים.

מצפה רמון של פעם / אייבי עמר
שיחה על מצפה רמון של פעם. סיפורים וזכרונות, בליווי תמונות, עם אייבי שהגיע 

למצפה רמון בגיל שנתיים, בימים ההם...

פעילות גופנית לנשים בהריון ואחרי לידה / רחלי אדוריאן
פעילות גופנית במהלך ההריון אינה מזיקה לאם או לעובר, בתנאי שהיא מותאמת 

לצורכי הגוף המשתנים. במפגש נלמד עקרונות ותרגילים לביצוע בתקופה זו, וכן 
נעסוק בחיזוק ושיקום הגוף אחרי הלידה. מומלץ לבוא בבגדים נוחים. *לנשים בלבד.

חכמת הנסתר של צמחי המדבר/ בוזי רביב
מידע ישן וגם חדש על הדברים החשובים באמת ונסתרים מהעין שמאפשרים את 
הישרדותם של הצמחים במדבר. האם גם אנחנו בני האדם נוכל ללמוד מהצמחים 

משהו על השרדותנו במדבר האמיתי והמטאפורי? ומה הקשר לחז"ל? 

מופע של תלמידי התכנית 'אבן ספיר' - במסגרת חגיגות עשור למועדון הג'אז
שני האנסמבלים של תלמידי התכנית ללימודי מוסיקה במצפה רמון, ינגנו עיבודים 

חדשים לקלסיקות ג'אז, מוסיקה ברזילאית ומוסיקה אתנית.

עיסוי תינוקות ושפת הגוף שלהם / בלה בוקשטיין
בסדנה נלמד מה התינוק אומר לנו דרך שפת הגוף, נתייחס לתינוקות שלנו בכבוד 

ונעניק להם מגע נעים, מרגיע ומרפא. *עד 10 משתתפות. **יש להביא מגבת או 
משטח החתלה.

מפגש הכרות עם עוצמת הרכות / רחל פרץ וטל שמואלי 
עוצמת הרכות היא שיטת טיפול וריפוי לגוף ולנפש וגישה רבת עוצמה לחיים,

המאפשרת לכל אדם לממש את מלוא פוטנציאל חייו.
השיטה מבוצעת על ידי נענוע מיוחד של הגוף, בשילוב תקשורת ייחודית בתהליך 

הטיפול. מפגש מעשי בו נקבל כלים שנוכל ליישם בבית. *עד 20 משתתפים.

סדנת הכנת עציצים מחומרים ממוחזרים / אוראל קרן
נצא לטיול למזבלה העירונית ונדוג לנו אוצרות, משם נמשיך לחאן ארדון ושם 

ניצור לנו עציצים מהממים מחומרים ממוחזרים. מוזמנים להביא חפצים מקוריים 
שיכולים לשמש כבית לעציץ. 

סדנת אמנויות לחימה והגנה עצמית לנשים / ענת מוסקוביץ'
סדנה חשובה המאפשרת לנשים לקחת אחריות על ביטחון גופן ונפשן, וכיצד 

להשתמש בעוצמה הנשית שיש בכל אחת מאתנו. בסדנה נלמד מספר תרגילים 
בסיסיים בהגנה עצמית וטיפים מעשיים להתמודדות עם מצבי תוקפנות.

יום חמישי 30/3 ג' בניסן

19:00
מתנ"ס

חדר מועדון +60 

19:30
מתנ"ס
חדר מראות

 20:00
מתנ"ס
קפה-תיאטרון

20:00
פאב הברך

הר בוקר 10, 
רובע הבשמים

10:30
אורחן רובע דרכי 
הבשמים,
הר בוקר 13

11:00
גלריה ארי שומרון
הר ארדון 8,
רובע דרכי הבשמים

11:00
אורחן רובע דרכי 
הבשמים,
הר בוקר 13

12:30
מתנ"ס
קפה תיאטרון

12:30
אורחן רובע 
דרכי הבשמים, 

הר בוקר 13

13:30
אורחן רובע דרכי 
הבשמים,
הר בוקר 13

13:30
סקייטפארק

14:00
חניון נחל חווה 
)מול פאנג'יה(

15:00
פאב הברך

הר בוקר 10, 
רובע הבשמים

18:30
מתנ"ס - 
חדר מועדון 60 +

19:00
מרכז הצעירים

 19:00
משפחת 
רחילוביץ,

נחל ציחור 4|5 
)מאחורי מכבי האש(

20:00
מתנ"ס
קפה תיאטרון

20:30
מתנ"ס -
 חדר מראות

21:00
פאב הברך
הר בוקר 10, 
רובע הבשמים

21:00
מועדון הג'אז

16:00
מתנ"ס
חדר מראות 

17:00
האנגר "מעבר" 
)לשעבר אדמה(

17:00
נ. מפגש 
ליד עין זיק 12

 18:00
מתנ"ס
חדר מראות

לקחת תרופות ולהשאר בחיים/ סימה לבני
סימה לבני, רוקחת, מחברת הספר "לעשות סדר בתרופות בעידן שבו המידע 

אינסופי", תדבר איתכם על מקורות אמינים למידע תרופתי ועל השאלות הנכונות 
שצריך לשאול כדי להבטיח שהטיפול התרופתי שלכם הוא הנחוץ, הבטוח, היעיל 

ושנלקח נכון. זוהי הרצאה עממית על נושא תרופות, שבסופה יהיה מקום לשאלות. 

יוגה/ תמר פרץ
שיעור יוגה hatha flow. בואו למצוא אי של שקט בעולם של אי שקט- חיבור בין 

הגוף לנפש. 

רפואת המשפחה/ ד"ר יוסי ברגמן
מעגל שיחה עם ד"ר יוסי ברגמן, מנהל מרפאת הכללית במצפה רמון. בשיחה נלמד 

כיצד לקרא בדיקות דם, איך לנהל אורח חיים בריא ועוד... בסוף ינתן זמן לשאלות 
ותשובות.

שירה בשפת סימנים/ ערבה אבני
לימוד שפת סימנים בעזרת שירים מוכרים. נלמד לסמן ולהביע את השירים בצורה 

ויזואלית ונגישה גם לקהילה החרשת. הכרות מזווית חדשה עם תרבות החרשים 
ועולמם. 

מדיטציה בודהיסטית / דן גזית
בואו לתרגל יחד מדיטציה בודהיסטית מהמסורת הטיבטית – "מאהאיאנה" – 
הבנויה ממספר שלבים. תחילה תינתן הקדמה על בודהיזם ומדיטציה והסבר 

קצר על המדיטציה ושלביה השונים, ואחר-כך נתרגל את המדיטציה המודרכת 
בקבוצה. *מומלץ להביא כרית או שרפרף נמוך לישיבה ממושכת.

שיח גלריה בנושא אמנות וחומרים ממוחזרים / ארי שומרון
ארי ידבר על היצירה שלו המושפעת בין השאר מהמקומות בהן חי וטייל ברחבי 
העולם, ועל הגשמת חלומו לעסוק בעיצוב ואמנות, שקרם עור וגידים עם הגעתו 

למצפה רמון. הוא ישים דגש על יצירה עם חומרים ממוחזרים ברוח תנועת העיצוב 
היפני Wabi Sabi המאתגרת את האמן להתמודד עם "צלקות" העבר שחומרים 

ממוחזרים חוו. 

כלים בשירות הרוח / הדר מאור
מפגש חווייתי של 'נגיעות וטיפים' מעולם המיסטיקה: מדיטציה, קלפי טארוט, 

קלפים אינדיאניים ונומרולוגיה.

מועדון הטייסת מציג
ילדי מועדון הטייסת עוברים הכשרה למנהיגות ערכית חיובית, שאיפה למצוינות 

ותרומה לקהילה. כולם מוזמנים להרצאה מרתקת הכוללת את מהות המועדון 
וסיפורם הטראגי והערכי של אילן ואסף רמון.

"נביאה מקומית" הופעה אקוסטית / לורן אורנשטיין
לורן, זמרת -עם, תשיר את סיפורן של נשים ששינו וממשיכות לשנות את עולמן 

ועולמינו. השירים שלהן באים ממורשת העשירה של שירי הפולק האמריקאית. 

ג'אם אקוסטי עם טאולה וחברים 
ג'אם צהריים נעים בווייב מגניב. מיד אחר כך דרור רומם - בסט די.ג'י. יעלה לנגן 

אולד-סקול-פרי-סקול לקראת שבת.

יסודות הרכיבה על סקייטבורד / אלון צור
היכרות עם עולם הרכיבה על סקייטבורד, ציוד ואמצעי מיגון, תרגול בסיסי. מיועד 

להורים ולילדים שמתעניינים בתחום. *קסדה חובה.

הרצאה וסיור: אוצר בחצר האחורית / אמיר תדהר
בעשורים האחרונים הצטברו תגליות ארכאולוגיות רבות יחד עם התפתחות 
מדעית מרשימה. חקר התפתחות האדם )אנתרופולוגה( כבר עבר ועוד יעבור 

מהפכות מחשבתיות רבות. סקירה קצרה של התכליות והמהפכות תוביל אותנו 
לסיור ב"חצר האחורית". אולי נגלה אוצרות ואולי גם קצת על עצמנו.

קבלת שבת עם בית מדרש כרימון ופאב הברך
נקבל את השבת בלימוד משותף ומוזיקלי מתוך פרשת השבוע לצד כוס בירה צוננת 

של שישי בצהרים, נשיר שירים יפים וניגונים להרחיב את הלב ונקנח בהופעה 
שתכניס לנו את השבת.

יום שישי 31/3 ד' בניסן  

- אירוע פתיחה חגיגי -

פיקניק קהילתי "סירים פתוחים" וריקודי עמים
רביעי 29/3  ב' בניסן // 18:00 - 17:00

על הדשא במרכז מסחרי
חגיגה מצפאית אותנטית! כולם מוזמנים להביא ולחלוק סיר אוכל ביתי 

ולהנות משפע הבישולים המצפאי. בנוסף תתקיים במקום הרקדה של ריקודי 
עמים שונים ותחנות הפעלה לילדים.

בואו להנות ולחלוק בשפע המצפאי המגוון והצבעוני שקיים רק אצלנו. יהיה 
טעים ויהיה שמח! *למען שומרי הכשרות, יהיה סימון למאכלים כשרים לפי 

סוג הכשרות. **יש להביא כלי אוכל.

סדנת ניווט למתחילים / מירב פרי
נלמד לקרוא מפה, מה אומרים סימני התכסית? איך מבינים את קווי הגובה? ננווט 
קצת בגבעות בין האלפקות ומצפה רמון. *עד 15 משתתפים. **חובה להביא כובע 

ומים. מומלץ להביא מפות שטח במידה ויש. הסדנה כשעתיים-שלוש.

חיים של קיימות, מרחב וערכים / יואב דוניץ מתארח בבוסתן רימונים
שיחה פתוחה, במהלכה נעסוק במושגים כמו ספר, פריפריה, נגישות, חזון )ואפילו 

מזון( ונמתח קווים בינם לבין חיי היומיום שלנו. *פעילות שומרת שבת.

ציור אינטואיטיבי / מאיה בלוגורודסקי
נשחק בצורות וצבעים ונתחבר לכוחות היצרתיים הטבעיים שקיימים בנו, בקלות, 

בחופשיות ובכיף גדול. אין צורך בידע במקדים, תבואו אתם.
 

כלי העוד ומוזיקה מזרח תיכונית / אכרם גרייס
תבניות המוזיקה המזרחית ממקומות שונים במזרח התיכון, כולל הדגמות של 

מוזיקה חיה, ההיסטוריה של העוד, איך בונים את העוד ועוד...

הכנת מוביילים ולוכדי חלומות / מעין צפריר
הכנת לוכדי חלומות ומוביילים, המתבססים על חומרים מן הטבע. 

מוזמנות/ים להביא: חומרים שאספתן/ם מהטבע )אצטרובלים, אבנים, ענפים(, 
וסכין גילוף אם יש.  סדנת יצירה לקישוט הבית או החדר, והרגעת הלב...

סדנת שירת אובר-טונים / עזרי קידר
שירת אוברטונים - כל אחד יכול! שירת צלילים עיליים )או שירת אוברטונים( היא 

אופן שירה שבו הזמר יוצר תחושה של הפקת יותר מגובה צליל אחד ברגע נתון.
נעמוד על העקרונות המוזיקלים ופיזולוגיים מאחורי שירת אוברטונים קסומה 

ויחד נלמד להפיק אותם בעצמנו.

הכשר מוסרי - זה לא רק האוכל / שושנה דן
כשרות היא הרבה מעבר להפרדת כלים בשר/חלב או חדות הסכין.  היא כוללת 

הקפדה על זכויות עובדים, יחס הומניטרי לבעלי החיים, ויחס בר-קיימא לעולם 
כולו. הסוגיה חשובה לכל יהודי, ויכולה לשמש גשר בין הזרמים השונים, ומי שלא 

שייך לשום זרם. *פעילות שומרת שבת.

טורניר כדורסל
הטורניר המסורתי יתקיים גם הפעם בסגנון 3 על 3. ההשתתפות מכיתה י' ועד 120. 

יתקיים גם טורניר נשים. *יש להרשם מראש עד ה 20/03 אצל תמיר: 054-6738639

מעמד האישה הבדואית / אלהם אלכמלאט
אלהם מגיעה אלינו מרהט כדי לשתף אותנו בחיי האישה הבדואית. על האישה 
הבדואית לחיות בכמה עולמות במקביל- חוקי החברה השבטית, חוקי האיסלם 

וחוקי המדינה. על מעמדה בבית, בחברה, ריבוי נשים, השכלה ועוד..הזדמנות 
נדירה להציץ אל תוך חיים שונים מנקודת מבט חדשה.

מקהלת רקפת
שירים בעברית וברוסית בביצוע 20 זמרי מקהלת רקפת המקומית.

Выступление хора Ракефет
Cостоится выступление хора Ракефет. Приглашаются все 
желающие.

Владимир Костюковский -лекция
Происхождение и краткая история еврейских общин бывшего 
СССР: ашкеназские,кавказские,среднеазиатские,крымские евреи.

08:00
נקודת המפגש 
ליד אולם 
הספורט העירוני

11:00
בוסתן רימונים 
)מתחת 
לחץ בשקט(

11:00
האנגר "מעבר" 
)לשעבר אדמה(

12:00
מועדון הג'אז

12:30
האנגר מעבר
)לשעבר אדמה(

13:30
מועדון הג'אז

16:00
מתנ"ס 
בניין מוזיקה, 
קומה עליונה 
)ליד המעבדה(

19:00
אולם הספורט 
העירוני

19:00
סטודיו 
 רוח האירוח 
הר ארדון 12

19:00
מתנ"ס
קפה-תיאטרון

01/04/17

в Матнасе

01/04/17

20:00
в Матнасе

אירוע סיום חגיגי -   anna RF בהופעה!  
שבת 1.4  // 20:30 // במועדון הג'אז

אחרי טור עולמי מטורף עם 40 מיליון הצפיות ביו- טיוב ואלבום רביעי בדרך, 
הלהקה שהמציאה את המושג חפלה אתנית אלקטרונית מגיעה לפריסקול 

מצפה רמון!!! רגאיי אתני עם וייב אלקטרוני ייחודי המלווה בכלי נגינה 
עתיקים )קמנצ'ה פרסי, סאז טורקי, נאי מצרי(. 

בואו לקחת חלק בטירוף חושים הזה.

יום שבת 1/4 ה' בניסן יום חמישי 30/3 ג' בניסן  - המשך


