
יום שישי 12/04 ז' בניסן

יום חמישי 11/04 ו' בניסן

קליעה באורנים והיכרות עם גן הורים / מעיין בר
בואו להכיר את הגן שלנו וללמוד כיצד הוא עובד. 

את השיחה נקיים תוך כדי לימוד טכניקה של ליפוף מחטי אורן וקליעתם.

איך זה מרגיש להכנס לתוך מצלמה? / שירי בר און
בסדנא נלמד את קסם הצילום בדרך חוויתית ובלתי נשכחת, נדבר על משל 

המערה של אפלטון, ונייצר בעצמנו סוג של מצלמה ניידת כמזכרת.
**מוגבל ל20 משתתפים.

***יש להביא 2-3 גלילי נייר טואלט ריקים.
להרשמה ופרטים נוספים 054-7941413

הרצאה בנושא הליך רישוי בניה / קרן אנגלמן
מתכננים לבנות בית? הליך הרישוי על פי הרפורמה בחוק התכנון והבנייה.

מה מספרות כפות רגלי? / רחלי ברדו
סדנה אינטימית המיועדת למי שרוצה לגלות מה כפות הרגליים מספרות..

במפגש נתבונן יחד בכפות הרגליים נאבחן ונשוחח על הסודות שעולים מהן. 
המשתתפים יקבלו כלים לעבודה אישית על כפות הרגליים בהתאם לאבחון.

משך הסדנה כשעה וחצי. 
*עד 10 משתתפים  **לפרטים והרשמה 052-4212120

VIBE TRIBE מסיבת רחוב ברובע:
חגיגת שישי צהריים מרטיטה ורעננה לכבוד האביב השבת והחיים!

הופעות חיות, מוזיקאים מקומיים, פינת יצירה לכל המשפחה, 
שוק תן קח והפתעות. נסיים בג'אם ושירה מקודשת )תביאו כלי נגינה!(

"איך מצלמים סצנה" - סדנה מעשית לילדים / קמילה בצ'נס
בעזרת תכנון, צילום, בימוי ועריכת סצנה, הילדים יחוו את שלבי ההפקה 

היצירתיים השונים הכרוכים בהפקת סרטון. בסוף הסדנה נקרין את הסרטון 
על מסך גדול בסטודיו. 

מיועד לילדים בכיתות ג'-ו'.
*עד 10 ילדים.

**הרשמה מראש בטלפון 054-5571722.

קבלת שבת בשתי פעימות:
פעימה ראשונה: "חאפיז ואהובי הלב" /זיו רביץ, אבינועם אשלג וסער יכין- 

ניגון ושירה בדבר האחדות.
פעימה שניה: בית מדרש כרימון על פרשת השבוע.

קורס משפחה בטוחה / איחוד הצלה
טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, פירכוסים ועצירת דימום. 

מפגש חד פעמי בן 4 שעות חינם ללא עלות. תעודה בסיום הקורס לכל 
משתתף ופנקס סיכום. הקורס מיועד לגברים ונשים.

*הרשמה מראש חובה: שמעון 052-7204571
**קיום הקורס מותנה במינימום 25 משתתפים.

סדנת צילום סטילס בסלולרי / שמעון בוקשטיין
הסדנה תעסוק בצילום בטלפון הנייד. 

*יש להביא טלפון חכם טעון לסדנה *עד 15 משתתפים

מנדלה כראי הנפש / ויקי מעיין גאלדור
הסדנה מאפשרת עבודת נפש באמצעות יצירה בתוך מעגל, משלבת 

טכניקות NLP ודמיון מודרך. דרך התת מודע המשתתפים מבררים רצונות, 
חסמים, ומשאבים פנימיים להגשמה ומימוש. 

*מוגבל ל 20 משתתפים. הרשמה מראש 053-9265082

מסע בין כוכבים / מדריכי ביס"ש הר הנגב
16:00-20:00 | סבב הרצאות על החלל בדגש על הירח.

20:00 | תצפיות כיפת שמיים מונחות בלייזר.
*ההרצאות יתקיימו במבנה המתנ"ס.

צרכנות חברתית )מה צריך כדי שיפסיקו לעבוד עלינו?( / שחר כהן 
קואופרטיב העגלה הסיפור האמיתי על הוזלת המחירים במצפה רמון

ולמה דווקא מפה יוצאת הבשורה.

ליצור את ארץ פלא- בניית מיניאטורות בתי גמדים ופיות מעץ 
ואבן / חגית כהן

מלאכת יד בעץ ואבן דבק וצבע. חומרים ממוחזרים מן המדבר האהוב. 
בניית בתי פיות, כפרי גמדים, שרשראות קסומות, שלטים מכושפים ועוד. 

מתאים למבוגרים ולילדים מגיל עשר. 
להרשמה ופרטים נוספים 052-3568026 

מרחב האוהל האדום / גליה רביץ קרפול
מרחב לנשים. נתעגל ונשוחח על מעגל הפריון וכיצד אנחנו יכולות לעבוד 
עם המחזוריות הטבעית הנשית ומתנותיה כדי להגביר את רמת האנרגיה 

שלנו ביומיום ולהעצים את עצמנו. נשוחח ולאחר מכן ניצור בחימר. 
*עד 15 משתתפות **יש להביא כרית ישיבה

מודל U —  לחולל שינוי מתוך הקשבה לעתיד / מיכל גולן
לא מדובר על יצירת חזון אלא על התחברות למקורות הכי עמוקים של 

הידיעה שלנו. נבחן כיצד ניתן ללמוד מהעתיד בעודו מתהווה דרך הקשבה 
עמוקה, חידוד הכוונה, נוכחות ויכולת לפעול מתוך השראה.

כשהגברת השמנה שרה - מבוא לאופרה / טל זולטה
בפעילות נכיר את עולם האופרה - נערוך היכרות עם מלחינים מפורסמים 

כמו מוצרט, ורדי, וגנר וצ'ייקובסקי, נאזין ונצפה בקטעים נבחרים, 
ונבין מהי אופרה ואיך נהנים ממנה.

סדנת רפלקסולוגיה לטיפול בתינוקות וילדים / רחלי ברדו
סדנת רפלקסולוגיה להורים ולמטפלים. 

טיפים להורים לטיפול עצמי בבעיות נפוצות בקרב תינוקות וילדים. 
*עד 15 משתתפים **לפרטים והרשמה 052-4212120

סדנת רקמה בסרטי משי / רחל חברוני
נלמד סגנון רקמה אירופאי עתיק וקליל, ונרקום יחדיו תמונה קטנה.

*עד 10 משתתפים.

הקרנת Andarta  + Kyogen Live Performance / שמעון בוקשטיין
אחרי בכורה במוזיאון הלובר, נקרין את הסרט הקצר Andarta יחד עם 

פרפורמנס Kyogen של יוקו אימזייקה ומוזיקה של דויד פרץ.
אנדרטה - עבודת וידאו ארט שצולמה בהשראת  ״אנדרטת חטיבת הנגב״ 

פסל  דני קרוואן, בבאר שבע 1963-1968.
20:30 פתיחת דלתות | 21:00 הקרנה | 21:30 יוקו ודוד

8:00-9:00
על המצוק 
ליד פסל 
שבעת הרקיעים

9:00-10:00
מרכז הצעירים

11:00-12:00
מרכז הצעירים

12:00-13:30
נחל ורדית 28

13:00-14:30
נחל סירה 10

17:00-18:30
נחל ציחור 17

18:00-19:30
האנגר 'מעבר'
סטודיו לקרקס

20:00-21:00

מועדון הג'אז

21:00
מועדון הג'אז

16:30
על הדשא 
במתנ"ס

18:00
על הדשא 
במתנ"ס

 16:00-21:00
מתנ"ס

17:30-18:30
על הדשא
במתנ"ס

18:00-19:30
נחל ניצנה 42

18:30-20:00
סטודיו 
"אובני דרך" 
קרן אלבז
 הר ארדון 4 
)צמוד לאייבייק(

19:00-20:30
"פארן" 
הר ארדון 12

19:30-20:30
מתנ"ס
חדר דיונים

20:30-22:00
מתנ"ס
חדר מראות

20:30-22:00
תוצרת מצפה
הר בוקר 12

20:30-22:30
האנגר 'מעבר'

ולחלוק סיר אוכל ביתי וליהנות משפע הבישולים המצפאי. ממשיכים במסורת! חגיגה מצפאית אותנטית! כולכם מוזמנים להביא פיקניק קהילתי "סירים פתוחים" ושוקחתןאירוע פתיחת פריסקול #8 
במקום יפעל דוכן שייקים בהכנה עצמית מהפירות של קואופרטיב העגלה.
**יש להביא כלי אוכל.*למען שומרי הכשרות, יהיה סימון למאכלים כשרים לפי סוג הכשרות. בגדים, צעצועים, ספרים וכו..בנוסף יתקיים שוקחתן אז הביאו מהבית את כל מה שאין לכם צורך בו: 

והפנינג מהמם!נספור לאחור ונצפה במסך עצום ברגע הנחיתה. נחגוג את הרגע עם מסיבה החללית הישראלית "בראשית" נוחתת על הירח. הצטרפו אלינו למופע על חלל בו נצפה ברגע היסטורי מתרחש: בשיתוף אגף המדע והטכנולוגיהאירוע נחיתת החללית הישראלית על הירח 
מוכנים לספירה לאחור?

הכניסה
חינם

בשיתוף 
'הרשת'

מצפה רמון

חמישי-שבת 11-13/04/19 ו'-ח' בניסן

ידע משתפת  קהילה 
ופעילויות סדנאות  הרצאות,  הפנינג 

פילאטיס מזרון לנשים /לנה מטליצקי 
בחזרה למרכז-בדיוק במרכז הגוף, באמצע, טמון סוד כוחך.

דרך היכרות והפעלה של שרירי הליבה, מרכז הגוף, דרך אימון של שעה 
המשלב כוח, נשימה וגמישות, תכירי את מרכז הכוח והיציבה בתוך ומתוך 

גופך. *עד 20 משתתפות. **יש להגיע עם מזרן יוגה ולבוש חם. 
*סדנה מכבדת שבת.

מענה לצרכי התינוק- מענה לצרכי האמא / בלה בוקשטיין
הרצאה בנושא תקשורת מחזקת בין אמא לתינוק.

כשאמא יודעת מה תינוק שלה צריך בכל רגע נתון נוצר מעגל תקשורת בונה 
לאמא ולתינוק. יש להביא שמיכה רכה להניח עליה התינוקות. 

*סדנה מכבדת שבת.

ציורי סלע בנגב / יהודה רוטבלום
הרצאה עם מצגת ותמונות. בפענוח נציג ציורי סלע מהנגב: סיפורי בריאה, 

מפת גן עדן, שמות אלוהים קדומים, יומני שנה, פולחני פריון ועוד...

משחקים בציור- כל אחד יכול / הדס מגיד
הדגש הוא על ההנאה מהתהליך עצמו. אפשר ציור משותף ואפשר לבד. 
שימוש בחומרים מגוונים. מובטח שאף ציור לא יגיע ל"גוגנהיים" וגם לא 

למוזיאון ת"א, אבל תצאו עם תוצר מהנה וחוויה מיוחדת. 
*לא מתאים לילדים קטנים. **מספר אנשים מוגבל.

רצוי להירשם מראש בטלפון 053-7512115

סדנת ניהול זמן- האבנים הגדולות והקטנות בחיי / מיכלי בארי
מה בינינו לבין הגשמת המשימות, השאיפות והחלומות שלי?

מזמינה אותך לבדוק האם הזמן הוא באמת המכשול, ואיך בכל זאת 
מתמודדים עם 24 שעות וטריליון משימות, שאיפות וחלומות. 

בסדנה נתבונן כל אחד.ת בחיים שלו.ה, נחקור ונצא עם כלי אפקטיבי יומיומי 
שיעזור לנו לעשות סדר, שקט ובעיקר לממש את מה שחשוב לנו!

*עד 15 משתתפים.

פלאים- איך יוצרים בקלות שמיכת טלאים / רוחיק גלעד
יצירת שמיכת טלאים באה מהמסורת האמריקאית שבה משפחה וחברים 
נרתמים ליצירת השמיכה שכולה נתפרת מבדים ממוחזרים ובעבודת יד. 

העבודה המשותפת, מעבר לתפירת השמיכה שעוברת מדור לדור, מקרבת 
את השותפים ליצירתה. 

*עד 10 משתתפים. **לשאלות ושמירת מקום 052-3879161

סדנת אימפרוביזציה כיף ושיגועים / דור בכר
פעילות אימפרוביזציה לכל אדם באשר היא, הכוללת כיף ושיגועים מסוגים 

שחוויתם וכאלה שעדיין לא. אילתור קומי, משחקים חברתיים מצחיקים, 
יצירה ומלא הומור.

*עד 15 משתתפים.

8:30-12:30
מרכז הצעירים

8:30-9:30
בכניסה לגן 
הפסלים

10:00-13:00
"פארן" 
הר ארדון 12

10:00-11:00
על הדשא  
בשכונת 'קרני 
רמון' 

 12:15-13:15
The Set
הר בוקר 5
קומת מרפסת 
רובע הבשמים

13:00-14:00
מרכז הצעירים

13:30-14:30
"פארן" 
הר ארדון  12

 12:00-17:00
רובע הבשמים 
פאב 'הברך'

 14:00-16:00
The Set
הר בוקר 5
קומת מרפסת 
רובע הבשמים

17:00-18:30
רובע הבשמים 
פאב 'הברך

אירוע סיום פריסקול #8
בשילוב אמנות, מוזיקה, וידאו ויצירה מסוגים שונים ומשונים.           במה אחת, 10 יוצרים, 5 דקות לכל אחד. מיצגים חיים על הבמה   אירוע בלה בלה מצפאי 

מסיבה סוף
מסיבה סוערת עם די ג'י רייצ'ל על העמדה

יום שבת 13/04 ח' בניסן


