
יום חמישי 24/12 י"ב בטבת

שידור חי ברדיו סבתא

אירוע פתיחת פריסקול #4:
שוק ילדים )עד 5 ש"ח(, ילדים מלמדים ילדים, שוקחתן.

*מוזמנים להביא בגדים וחפצים לשוקחתן.

מוזיקה בדואית מסורתית ורישום / עאדל ומוחמד אל וולידי, נורית עגור
נשב במאהל בדואי על כוס תה מסביב למדורה. נקשיב לנגני ארבאבה מנגנים, 

שרים ומספרים סיפורים. במקביל, למעוניינים תתקיים סדנת רישום עם 
נורית. נצא יחדיו ב 16:30 מתחנת הדלק סונול. *עד 20 משתתפים.

שיאצו הורים וילדים / בלה בוקשטיין
בסדנא יועבר תרגול שיאצו -שיטת טיפול במגע בתחום הרפואה המשלימה, 

שמקורה ביפן. השיטה מסייעת להרגעה וריפוי. התרגול בסדנה פשוט וקל 
ליישום, ויאפשר לכם להנות מזמן איכות מרפא עם ילדיכם.

כדאי מאד להצטייד בביגוד נוח וזוג גרביים נקיות.

שכלול יכולת התנועה על פי פלדנקרייז / מיכה הורביץ
תנועה=חיים. נולדנו עם יצר ענק ללמוד ולהתפתח אך שטף החיים גרם לרובנו 

לחדול מדחף הלמידה הטבעי. תנועה אורגנית נכונה היא בעלת חשיבות 
בריאותית אדירה. בסדנה נלמד הלכה למעשה ונחווה כול אחד באופן אישי על 
גופו את האפשרות של שיכלול יכולת התנועה שלו ללא כול מאמץ ובזמן קצר.

יהלומי המעיים / שירי רבקה מסה
עולם הרפואה והמחקר עומד נפעם לנוכח התגליות מן השנתיים האחרונות  

בנושא חיידקי המעיים. תפקידה הקריטי של המיקרוביוטה של המעי לכל 
תפקודי  גופינו מתגלה ומתחזק. בהרצאה זו נלמד מיהם אותם חיידקי 

מעיים מיוחדים? כמה יש מהם בגופינו? מה גילינו בשנים האחרונות על 
תפקידם?מדוע חוקרים רבים בוחרים לחקור צואה? ולמי כל זה עוזר?

פאנל פתוח בנושא חינוך / מנהלי בי"ס, מורים ותלמידים
בפאנל נדון בשאלה כיצד ניתן לחבר בין הקהילות השונות במצפה רמון בגיל 
ילדות ועם זאת לשמור על הציביון היחודי של כל קהילה. הפאנל פתוח לדיון 

משותף עם הציבור.

הפרשת חלה / קרן דדון
מפגש לנשים בנושא הפרשת חלה. מפגש מעצים, מאחד ומרומם.

הופעת סלון / נתנאל כהן
בשנים האחרונות נדדתי עם תרמיל וגיטרה, הופעתי ברחוב, בברים, בסלון,  

ליד המדורה, ופגשתי בע)צ(מי על כול שלל גווניו. במפגש המרתק הזה נוצרו 
המילים ומוזיקה. אני רוצה להזמין אתכם למופע סלון אינטמי איתי ועם 

אורחים נוספים שכולו בלוז ופולק על טהרת המדבר. *עד 25 משתתפים.

כשהספרים ישנים / סער יכין, ערן שפי, שירה-אור,
אור וברק צ'רובסקי, בועז קפלן וקסו

מפגש לילי, מוסיקלי, מילולי ואקספירמנטלי. מה קורה כשמערבבים 3 
משוררים, 4 מוזיקאים וספריה עירונית אחת בשעת לילה מאוחרת.

ג'אם פתוח עם אומני מצפה רמון

16:30
מתנ"ס
קפה תיאטרון

16:30
מתחם הגמלים
נצא מתחנת 
סונול ברובע 
הבשמים

17:00
מתנ"ס
חדר מראות

18:00
חדר מראות
מתנ"ס

19:00
חדר ישיבות
מתנ"ס

19:00
קפה תיאטרון
מתנ"ס

20:00
אולם גדול
מתנ"ס

21:00
קפה תיאטרון
מתנ"ס

21:00
עין עבדת 5 
דירה 13

22:30
ספרייה עירונית

22:00
מועדון הג'אז

אירוע מרכזי 
מצפה ואני - קלרה שיינמן, אוראל פרץ, סלמאן 

סדאן, נילי דבש, טביאל בן ישראל ותיאטרון פלייבק 

"אלתר מעיישה"  שילוב מיוחד במינו של מופע אלתור חד פעמי 

המבוסס על סיפורים שיסופרו ע"י אנשי הקהילה על במת התיאטרון. 

יום שישי 25/12 י"ג בטבת

מע' לטיהור מים אפורים ומע' חוסכות במשאבים לבית / סער בדש
הרצאת מבוא וסיור בגינת ובית משפחת בדש, בו נסביר על המערכת 

הביולוגית שלנו לטיהור ושימוש חוזר במים אפורים לגינה. נדבר על אופן 
תכנון ובניית המערכת, בחירת הצמחים והדגה למערכת ונסביר על גינון 

פרמאקלצ'רי חסכוני במים. כמו כן, אם יוותר זמן, נדבר על קאמין מאסה 
חסכוני ויעיל. *עד 15 משתתפים.

סדנת קרקס- הולה הופ ופויז /נעמה יטב וטל נחמיאס
מזמינים אתכם לסדנה חוויתית של התנסות בהולה-הופ ופוי.

הולה הופ- ריקוד תנועה ותרגילים עם חישוק תוך תרגול של הרפיית הגוף.
פוי- כדור תלוי על חוט, אלמנט מעולם הג'אגלינג. פיתוח קואורדינציה תוך 
תנועה וכיף.הסדנא מיועדת למנוסים ומתחילים כאחד. מתאימה לצעירים 

וצעירים בנפשם. נתראה בסיבוב! *עד 15 משתתפים.

קלין מצפה- תושבים לוקחים אחריות!
מבצע נקיון סביבתי חודשי במסגרת ארועי פריסקול מצפה רמון.

מנקים את המדרון מתחת לפסל שבעת הרקיעים את שביל מעלה ברוש.

ביקור בית בבניין שיתופי / שחר כהן ותמיר זינגר
הידעתם שבמצפה יש בניין בו כל דייריו חיים בשיתוף? חברי תנועת דרור 

־ישראל יפתחו את ביתם וישתפו אותנו באורח חייהם הייחודי, ביתרונות ובא
תגרים, באורח חיים בו סולידריות וערבות הדדית הם מעקרונות היסוד ואיך זה 

בכלל לחיות בקבוצה, לנהל קופה משותפת ולקבל החלטות ביחד.

מסיבת פיג'מות / מיכאל רזמוביץ' , איתמר כשרי, עומר זלצר ויניב בר 
נכון- "הרמוניה הפקות"

לאחר אינסוף חוויות, חוגים ולמידה - באים לשחרר את הגוף והנפש במסיבת 
פיג'מות מוטרפת לחלוטין! צ'ייסר חינם למי שמגיע בפיג'מה ונעלי בית.

פתיחת שערים כבר מ 17:00 וב 23:00 עוברים לצ'יל אאוט שקט! 
הגעה בפיג'מה ונעלי בית מומלצת בחום - המשקיענים שבינינו יזכו לצ'ייסר 
"on the house". כניסה חינם לכל בני האדם - צעירים ילדים משפחות כלבים 

ועוד.. תפאורה מקומית, בר מקפיץ, טאבון מיכאל ועד הפתעות..

13:00
נחל רעים 4

13:00
חדר מראות
מתנ"ס

13:30
פסל שבעת 
הרקיעים,
רח' נחל ערוד

14:00
מעלה הדקלים 
6 ג'

17:00
M.R CLUB

סדנת דמיון מודרך / גליה רביץ קרפול
כלי בסיסי, פשוט, זמין ויעיל מאוד להורדת מתחים המאפשר הרפיה, פיזית 
ומנטלית. בעזרת הנשימה והדמיון נצלול לשעה של מסע פנימה. מן המסע 

נצא רגועים ומועצמים. מומלץ לבוא בבגדים נוחים ושל להתכסות.

טורניר כדורסל יישובי
כמיטב המסורת- טורניר כדורסל בסגנון 3 על 3 באולם

הספורט הישובי. הטורניר  פתוח מכיתה י' ועד 120. יתקיים
גם טורניר נשים. *חובה להירשם עד ה 19/12 אצל תמיר

054-6738639 או בטופס האינטרנטי ע"י סריקת הקוד.

סדנת פיסול: הטבע כמורה ליצירה / חנה שם-טוב
פגישת הכרות בחדר העבודה של האמנית ויצירת פסלים בחצר: נשתמש 

בחומרים מקומיים- אבנים ובוץ, לחיבור פסלים אישיים )במידה ומזג האוויר 
יהיה גשום וסוער הפעילות  תידחה למועד מתאים בהמשך(.

סדנת הגנה עצמית / נתן קרצמן
טעימה מעולם ההגנה העצמית: שינוי התפיסה שלנו, העלאת המודעות, 

ותרגילים מעשיים. נדון בשאלות כמו האם מותר לשאת נשק להגנה עצמית? 
גז מדמיע- יעיל או לא? איפה עובר הגבול הדק בין הגנה עצמית לתקיפה ע"פ 

החוק? ועוד...הסדנה מיועדת לנוער ומבוגרים.

הכנת שטיחון מחומרים ממוחזרים / אנטונינה גלייזר
נכין שטיחון לבית מחולצות טריקו ישנות ורשת פלסטיק. אין צורך בידע קודם. 

יש להביא בגדי טריקו ישנים ומספריים. *עד 15 משתתפים.

09:00
חדר מראות
מתנ"ס

10:00
אולם ספורט 
ישובי

11:00
נחל כרכום 34

11:00
אולם ספורט 
יישובי, חדר 
ג'ודו

12:30
עין שביב 73

יום שבת 26/12 י"ד בטבת
10:00
אולם ספורט 
יישובי, חדר 
ג'ודו

11:30
נחל חולית 24

12:00
נקודת מפגש 
תינתן בעת 
ההרשמה

12:00
נחל סירה 10

13:00
מתנ"ס
חדר ישיבות

16:00
נחל גוונים 14

16:30
חדר מראות

מתנ"ס

17:00
מתנ"ס
חדר ישיבות

18:00
נחל ניצנה 5

פילאטיס  / יעלה שדות
פילאטיס הינה שיטה טיפולית שמתמקדת בגוף נפש דרך שרירי הליבה.

בעזרת נשימה מודעת הגוף לומד להתחבר פנימה ולבצע תרגילים שמעוררים 
אותו לפעולה, שחרור חסמים ושיקום כאבים. מומלץ להגיע בבגדים נוחים.

*בין בית על ההר ובית במדבר / מרים רותם 
זה סיפור אישי על חלום ילדות שהתגשם. סיפורה של מרים, הבוחרת לחלק 
את חייה בין בית ביוון, ללא חשמל ומים, לבין בית במצפה רמון. איך הוגשם 

החלום, מה מרים עושה שם, מה המיוחד בבית ומה קורה לאנשים שונים 
המגיעים לבית ואיך מרים מחלקת ומשלבת את הזמן בין הבתים והארצות 

השונות. *הרצאה שומרת שבת. **עד 20 משתתפים.

טיול משפחות וקטנטנים / בי"ס שדה הר הנגב 
טיול משפחות קצר ונעים לערוץ החולות הצבעוניים מהמנסרה ועד לאתר 

החולות הצבעוניים והבריכה. נפגוש ונחקור את סביבת הערוץ, נעפיל לפסגת 
המנסרה ונחפש עקבות בחולות. נסיים בשכשוך רגליים בבריכה.

הרשמה מראש בטלפון 08-6588615.

סדנת ציור אינטואיטיבי / איריס לוי
הציור הנה שפה לביטוי ויצירת מציאות. נתחבר למצב התודעתי שהוא 

מעבר לתהליכי החשיבה היומיומית ונצנח בעזרת הצבעים אל יצירת הרגע 
שלנו. הציור האינטואיטיבי מבטא רגשות, מאוויים, מתנות, איכויות ועוצמות 

המצויים בנו. נוכל להשתמש בציור כהעצמה ליצירת מציאות. לא נידרש ניסיון 
קודם בציור, אלא פתיחות לגלות ולהתוודע לאינטואיציה. *עד 10 איש.

גן יער / רון מלצר
גני יער זהו פורמט סקנדינבי של גני ילדים. במצפה רמון הוקם גן היער 

הראשון בארץ- "גן קשת", ע"י רון מלצר. מה זה גן יער, מהיכן הגיע, מה טוב 
ומיוחד בגני יער  ומה אנחנו עושים שם בעצם? 

שיעור נגינה: אנסמבל מהמזרח / גד תדהר
נלמד יחד בדרך העתיקה לנגן ולשיר יצירה מאחת מתרבויות המזרח.
נטעם מעט מקסמי המקאם - סולמות המוסיקה המזרחית העתיקה.

מתאים לנגנים בכלים מלודיים בכל הרמות וכל הגילאים. יש להביא כלי נגינה 

וכרית ישיבה.

מחול לנערות / תמי לאור
מוזמנות לבוא לרקוד, לזוז, להשתחרר, להנות מהגוף, ללמוד, למצוא מרחב 

חדש בין עצמכן, אלי, לרצפה, למוסיקה, למראות ולחברות.

עזרה ראשונה נפשית במצבי חירום / זהר קסטל שפי
ההרצאה תעסוק בטיפול ראשוני בנפגעי חרדה, ותתן כלים מעשיים 

להתמודדות בשטח, שכל אחד מאיתנו יכול ליישם. במפגש נבצע תרגול 
מעשי. מגיל 18 ומעלה. עד 35 משתתפים.

אדמה מקומית / נחום טבסקי וצורית בוסקילה
קבוצה לומדת שתתכנס בסלון חם לדבר על האדמה ומקומה בחיים שלנו, ועל 

ההשלכות של זה על היחסים בינינו. נלמד וניעזר בטקסטים יהודיים
ובעצמנו. *עד 30 משתתפים.

האוהל האדום- שיחת נשים / יערה רייך
מחזוריות האישה סובבת בתיאום עם מחזוריות האדמה והטבע והינה מקור 
לעוצמה,ידע והתחדשות. שיחת נשים היא הזדמנות להכיר ולהתחבר לידע 

המצוי בגופנו, לשתף ולהשתתף בשעה של חיבור.

Владимир Костюковский –экологические катастрофы и 
примеры их преодоления
Лекция расскажет об экологи , ее чувствительности и влияния на 
нее  дейтельности человека. Вы услышите о самых разрушительных 
катастрофах от " бронзового" века до наших дней во всем мире , а так 
же изменения экологии Израиля и возрождения его с 1948  года.

שירי המחאה של שנות ה-60 / לורן אורנשטיין
מוזיקת המחאה מצאה את מקומה בתוך התחדשות המוסיקה העממית של 

שנות ה-60.  תנועת השלום נגד מלחמת וויטנאם, התנועה לזכויות האזרחים 
השחורים, התנועה לזכויות האינדיאנים, ועוד מחאות שימשו לרקע עבור 

תרבות המחאה.  תנועה זאת השאירה מורשה שממשיכה לחיות עד היום.  
אנו נאזין ונשוחח על חלק מהשירים שבלטו באותה התקופה שממשיכים 

לשמש כאבני דרך עד היום הזה.

שידור חי ברדיו סבתא

18:00
נחל גוונים 14

19:00
Матнасе

20:30
פאב הברך
הר בוקר 10

ידע משתפת  קהילה 
ופעילויות סדנאות  הרצאות,  הפנינג 
בטבת י"ב-י"ד  חמישי-שבת 24-26/12/15  

הכניסה
חינם

*שינויים של הרגע האחרון יעודכנו בעמוד הפייסבוק של הפריסקול. מומלץ 
להתעדכן בעמוד בימי האירוע- ניתן לסרוק את הברקוד.

= האירוע יתקיים בבית 

10% מסעדת הדסער, פאב הברך ואסתר יד 2 מפנקים אתכם ב 
הנחה בימי האירוע )מילת הקוד היא פריסקול(


