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יוזמת "מדבר מבפנים" שמה לה למטרה לקיים אירוע 

 שנתי, ייחודי אשר חושף אנשים לנגב ומקרבם אליו בשכל 

ובלב תוך הכרות עם חוקריו ותושביו  

 "מדבר מבפנים" פונה לקהל מגוון ומתקיים במתכונת של 

פסטיבל בן שלושה ימים שמציע מפגש חוויתי ומרחיב דעת 

הכולל אירועים, סדנאות, סיורים שיתרחשו בשלל אתרים 

ויועברו על ידי חוקרים מובילים, אנשי מדבר מובהקים, 

ומומחים בולטים. 



אנו מאמינים כי קידום ושיתוף ידע רב-תחומי הקשור בנגב 

בפרט ובמדבר בכלל יכול לעזור להנגיש את החיים בו ולקדם 

שימוש בידע זה גם באזורים אחרים



 ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים הם בעייה העומדת

 לפתחנו. שינויים אלה צפויים להאיץ תהליכי מידבור שלהם

 השפעות נרחבות על בני האדם ועל כלל המערכת האקולוגית.

  בשל מיקומה הגיאוגרפי של ישראל היא רגישה במיוחד להשפעות

 אלה

זהו הזמן לחשוף לציבורים רחבים את הידע שנצבר במרחב הר 

הנגב בכל הקשור לקיום בר קיימא ולהתמודדות עם תנאי סביבה 
קיצוניים



אנו מתכננים את האירוע שיתקיים באזור הר הנגב בין ה-19 

ל-21 במאי 2022 תוך התמקדות ב-3 מוקדים מרכזיים 

ירוחם:  תוך דגש על ההתחדשות החברתית,  והפריחה 
העסקית 

שדה בוקר: תוך דגש על החדשנות האקדמית והטבע יוצא 
הדופן 

מצפה רמון: תוך דגש על הפריחה התרבותית וכן על גאו-פארק 
רמון



o :קהל היעד

o מבקרים מאזור באר שבע והסביבה
o מבקרים מישובי רמת נגב והסביבה
o אוהבי מדבר מכל הארץ
o משפחות המחפשות חופשת פסח מעניינת
o אנשים הצמאים לידע והעשרה
oאנו מצפים ליותר מ-10,000 מבקרים



o :מדריכי הפעילויות

o חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים מאוניברסיטת
בן-גוריון 

o מדריכים העוסקים בהנגשת השטח למטיילים מבית ספר
שדה שדה-בוקר 

o פקחים וחוקרים מרשות הטבע והגנים העוסקים
בשמירת הטבע במדבר 

o מומחים מהמכון למורשת בן-גוריון העוסקים בהנחלת
מורשתו של דוד בן גוריון 

o אומנים ומוזיקאים היוצרים במדבר
o יזמים העוסקים בפיתוח ויישום של טכנולוגיה באזורים

מדבריים



o :מתכונת הארוע

o (חלקם יועבר מספר פעמים) יותר מ-40 סיורים
o (חלקם יועבר מספר פעמים) יותר מ-30 סדנאות
o (מוזיקה, אומנות) יותר מ-20 ארועים מיוחדים
o 3 שווקים
o פעילויות קצרות של עד 4 שעות כך שניתן להשתתף

ביותר מפעילות אחת ביום 
o נציע פעילויות שהם בליבה (העוסקות בהנגשת מורכבות

החיים במדבר) ופעילויות שהם במעטפת (סדנאות 
חוויתיות) 

o פעילויות יוצעו במגוון רחב של דיסציפלינות כולל
חקלאות מדברית, אנרגיה מתחדשת, בוטניקה, 

אדריכלות, ארכיאולוגיה, גיאולוגיה, אמנות ומוזיקה 
o



o :הרשמה

o מרכז הזמנות ומידע שיבצע את ההרשמה לכל הפעיליות
o 5 תחנות מידע פרוסות בצירים המרכזיים שיאפשרו

הכוונה והרשמה 
o ההשתפות בפעילויות תהייה בעלות סמלית ותתאים

למשפחות 
o תוצע אפשרות לכרטיס מוזל ליום שלם או לכל הארוע או

לכל הפעילויות בנושא מסויים 
o במידה ויהיה עודף ביקוש לפעילות מסויימת נציע מועדים

נוספים 
o המטרה היא לאפשר למשתתפים לרכוש חבילות מוזלות

למספר פעילויות וכן לאפשר למשפחות מחיר כולל מוזל  
o



o :פגישה עם תושבי הנגב

o בכל פעילות נביא את הסיפור האנושי מאחורי הדברים
o מהי החוויה של לחיות בנגב
o .מהם ההתמודדויות היומיומיות של מי שחיים בנגב
o איך הגעתי לנגב ולמה
o האם הבחירות שלי מושפעות מהחיים בנגב

o



o הפקת האירוע

o ועדת היגוי המורכבת מנציגי הגופים השותפים מתכנסות
מידי שבועיים 

o ועדות ייעודיות עוסקות בנושאי תוכן, הפקה, שיווק ועוד
o מנהל הפקה מקצועי עוסק בכל ההבטים הקשורים

בהפקת הארוע 
o מנהל תוכן עוסק בהכנת התוכנייה ועבודה מול הגופים

השותפים 



o שותפים

o


