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ל“ג בעומר / 21-20-19 במאי / 2022 

חפשו "מדבר מבפנים" או סרקו:



יום חמישי, 19 במאי, 2022

תיאורשם האירועשעות
בואו לבלות וליהנות משוק אומנים ואיכרים נודד.

יותר מ 50 דוכני חקלאים, ייננים, אומנים, מזון ומלאכה

סיור אל ביתו של דוד בן-גוריון בקיבוץ
שדה בוקר והצצה לארון הספרים שלו.

כיצד שינויי האקלים משפיעים על התחרות
שבין האדם לחרקים על המזון שהם צורכים?

סיור בכרם וביקב הניסיוני שבמכונים 
לחקר המדבר עם פרופ' אהרון פאיט.

סיור בעקבות תחנות כוח מבוססות
אנרגיה מתחדשת ברמת הנגב.

סיור בקיבוץ שדה בוקר ומפגש עם חברים
שהכירו את בן-גוריון וחברים חדשים.

המדבר הוא מקום שקט אך מלא צלילים.
נתחבר למנגינות המדבר בסדנא ייחודית.

סדנא לרקמה בדואית מסורתית בה נלמד
את בסיס הרקמה ונכין מחזיק מפתחות.

נסייר ונכיר את פעילות הייזמות בירוחם
וננסה להבין איך היא קשורה למיקומה המיוחד.

סיור מרתק בחווה החקלאית לימודית ”כרם אשכולות".
נשמע על זיתים וחקלאות עתיקה.

סיור קצר ומופע הנשען על מסורות המזרח
ונוסק מהן אל עולמות הרוח במוזיקה עשירה, 

מלאת נשימה ותנועה.

סיור רכוב באגן שדה בוקר בין אתרי עתיקות
ונופים מרהיבים.

בואו להכיר את המוזיקאיות/אים של מצפה רמון.
יחד נתוודע לסצנה האומנותית במקום. 

סיור רכוב בו נתוודע לנוף האנושי
ולנוף הטבעי המגוון הסובב את ירוחם.

סיור בירוחם מהעיר המתחדשת והשכונות
הנבנות בה, דרך נחל שועלים אל כרם ירוחם.

בן-גוריון ראה שטמון בנגב אוצר.
בחדר הבריחה ובתצפית מרהיבה נחשוף אותו...

סיור בחוות עבדת (אבן-ארי)
ושיחה על מי נגר וחקלאות מדברית

קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק,
האם גם במדבר ניתן לקיים חיי קיימות?

אולפן פתוח של התוכניות "מדברים מדבר"
ו״ילדי טבע״ לילדים שאוהבים מדבר וטבע.

נשקיף אל מצוק הצינים, נתעמק בשכבות
הסלע ונעלה את רשמי האבן והנוף על הדף.

שוק איכרים ואומנים בירוחם (001)

בן-גוריון מבפנים - ביקור באתר צריף בן-גוריון (012)

מה קורה כשחרקים ואנשים מתחרים על אותו מזון (070)

גידול בר-קיימא של גפן במדבר וייצור יין (043)

תחנות כוח לאנרגייה מתחדשת במדבר (011)

קיבוץ שדה בוקר מבפנים (076)

סדנת כלי נגינה יצירתית (074)

סדנת רקמה בדואית (079)

חדשנות והיי-טק בירוחם (063)

סיור בכרם אשכולות וטעימות שמן זית (017)

         Unplugged – סיור קצר ומופע של טריו שביט

סיור רכוב בעקבות אתרי עתיקות באגן שדה בוקר (060)

מוזיקה ויצירה במצפה רמון (014)

סיור רכוב: ״ירוחם בן האגם למכתש״ (038)

סיור סובב ירוחם – מהעיר אל הכרם (073)

אוצר הנגב בעיניי דוד בן-גוריון (037)

מי נגר וחקלאות מדברית (069)

איך אפשר להפוך פסולת לזהב שחור (068)

אולפן רדיו פתוח של ”מדברים מדבר“ ו“ילדי טבע“ (075)

רישום נוף מדברי (067)

18:00-12:00

14:00-12:00

13:00-12:00

15:30-13:30

17:00-14:00

16:00-14:00

16:00-14:00

17:00-14:00

17:00-14:00

15:30-14:00

16:30-14:30

18:00-15:00

17:30-15:00

18:00-15:00

18:00-15:00

17:00-15:00

17:00-15:00

16:00-15:00

18:00-16:00

18:30-16:00

(066) 

מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -מקרא:
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להרשמה ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר הפסטיבל. ניתן למצוא כל  אירוע בלשונית "אירועים" או בחלונית "חיפוש" על פי שמו או מספרו.



תיאורשם האירועשעות
בעקבות ספרו של אלון נלך במשעולי המדבר,
נקרא קטעים מהספר ונתבונן בנופי בראשית.

טיפול הורי בחרקים ופרוקי רגליים ודאגה לצאצאים.

חוזרים אחורה בזמן למפגש עם
״טכנולוגיות״ לחקלאות מדברית קדומה.

סיור גיאולוגי למתחילים בעקבות
שכבות הסלע המרכיבות את רכסי הנגב ומצוק הצינים.

שיתוף פעולה מיוחד של שני יוצרים מצפאים.
מסע שמתחיל בסיני, עובר בגוש דן, 

דרום אמריקה וירושלים ומסתיים במצפה רמון.

הדמדומים ושקיעת השמש יפגישו אותנו
עם אגדות וסיפורים מרתקים ברוח המדבר.

סיור בקיבוץ שדה בוקר וטעימות יין
של 3 יינות ברחבת מרכז המבקרים של היקב.

סיור בכרם ירוחם המרהיב השוכן על 
אפיק נחל שועלים וטעימות יין ושמן זית.

תצפית אסטרונומית בשמי המדבר. סיור שמימי מרתק 
עם מדריכי אסטרונומיהמנוסים וטלסקופים גדולים.

סיור לילי מדברי עם גוון מוזיקלי,
בהובלת המדריך והנגן רעואל קסל.

הכרות עם תחום הקולנוע של מצפה רמון. סרטים קצרים
ממגוון ז'אנרים וסגנונות שנוצרו על ידי יוצרי מצפה רמון.

האם לבן-גוריון הייתה חשיבה מקיימת?
מה בינו ובין ההתחממות הגלובאלית? מיצג

אינטראקטיבי ובהמשכו מפגש עם עינב מלמד דוניץ.

נצא עם חשכה לסיור בעיר העתיקה
עבדת לאורן המרצד של עששיות.

נשיר יחד סביב נרות ומדורה תחת
כוכבי השמיים ויופיו של המדבר.

תצפית אל השמיים ושיחה על כוכבים עם נורית גורדון,
המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת ב"ג.

סיור לילי בעקבות העקרבים. הכרת מיני העקרבים
השונים החיים בנגב ואורחות חייהם.

ערב ג׳אם של משוררים ומוזיקאים תושבי מצפה רמון,
בו נפגשות המילים והמנגינות לרגעים קסומים.

שבילים במדבר בעקבות עזריה אלון (081)

גם העכבישה היא אימא למופת (036)

חקלאות קדומה ומים במדבר (049)

שכבות שברים ורכסים (077)

          Unplugged “סיור קצר ומופע ”קמט בזמן

אגדה מדברית (065)

סיור וטעימות ביקב שדה בוקר (008)

סיור וטעימות בכרם ירוחם (013)

תצפית כוכבים במכתש הגדול (009)

סיור לילי מוזיקלי-מדברי (064)

מרתון סרטי מדבר של יוצרים מקומיים (018)

בן גוריון וחשיבה מקיימת (078)

סיור עששיות בעיר העתיקה עבדת (007)

מעגל שירה מדברי (039)

בואו נדבר כוכבים - תצפית ממצוק הצינים (062)

בעקבות העקרבים במדבר (054)

כשהספרים יְֵשנִים במדבר (029)

19:00-16:00

17:15-16:00

19:00-16:00

19:00-16:00

19:00-17:00

20:00-17:00

19:00-17:30

19:30-18:00

21:00-19:00

22:00-19:00

21:00-19:00

20:30-19:00

21:30-19:30

22:00-20:00

21:30-20:00

22:00-20:00

22:00-20:00

מדיטציה של שחרור והרפיה לאור הזריחה
בעזרת קערות טיבטיות, גונג ועוד..

סיור מודרך בשדה צין, בגבעת ההסרטה
ותצפית על תחנת האכלת הנשרים.

סיור גיאולוגי-אנתרופולוגי בין מצפה רמון
לחוות האלפקות. כיצד סוגי הסלע השונים

השפיעו על החיים באזור

צלילים מרפאים בזריחה (040)

"מלך העופות" - סיור אל תחנת האכלת הנשרים (006)

על סלע ואדם בהר הנגב (055)

09:30-08:00

11:00-08:00

11:30-08:30

יום שישי, 20 במאי, 2022

(048) 

מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -מקרא:

3
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תיאורשם האירועשעות
הכרות עם החי והצומח בהר הנגב

דרך חדר בריחה לכל המשפחה בחי רמון

קהילה פוגשת סביבה – סיור בין יוזמות
שונות ומפגש עם היזמים

סיור בנחל חווארים והזדמנות נדירה
למפגש עם זוחל ימי בן 70 מיליון שנה.

סיור בדיונות מדבריות עם פרופ' ירון זיו, ראש בית הספר
לקיימות ושינויי אקלים, אוניברסיטת בן גוריון

סיור רכוב בו נתוודע לנוף האנושי ולנוף
הטבעי המגוון הסובב את ירוחם

בסיור ייחודי סביב ביתו במדבר של מיכה ארז, נלמד
איך להפוך את החסרונות ליתרונות כדי לחיות במדבר.

סיור בקבוצות סלעים עשירות בחרותות סלע קדומות.

סיור בירוחם מהעיר המתחדשת והשכונות החדשות
הנבנות בה כעת דרך נחל שועלים אל כרם ירוחם

מיחדוש' בעיירה בלב מדבר - הצצה אל תהליך
העיצוב בחומרים ממוחזרים והתנסות יצירתית.

מוזמנות ומוזמנים לאקסטטיק דאנס במדבר
המאפשר מרחב פתוח לריקוד, תנועה וביטוי חופשי.

סיור רכוב באגן שדה בוקר בין
אתרי עתיקות ונופים מרהיבים

קיימות היא הפוטנציאל לחיים של רווחה בטווח הרחוק,
מבחינה סביבתית, כלכלית וחברתית.

האם גם במדבר ניתן לקיים חיי קיימות?

סיור בעקבות הפיסול הסביבתי של
עזרא אוריון במדרשת בן-גוריון

כניסה לביתם של דוד ופולה בן גוריון
והצצה אל מאחורי הקלעים של הזוגיות המתוקשרת.

בואו לבלות וליהנות משוק אומנים ואיכרים נודד.
יותר מ 50 דוכני חקלאים, ייננים, אומנים, מזון ומלאכה.

סיור בעקבות עופות דורסים וציפורי שיר. נלמד
להכיר ולזהות את בעלי הכנף השכיחים באזור הר הנגב.

מפגש מוסיקלי עם מחיסן סראיעה 
נגן סומסומיה המשמר את המסורת המוסיקלית הבדואית.

טיול בעקבות מורשת אגן שדה בוקר -
ממצפה חגי לחניון הרועה.

סיור בחווה החקלאית לימודית "כרם אשכולות",
 באזור מישור הרוחות. נלמד על שיטות של חקלאות

עתיקה וגידול זיתים.

טיפול הורי בחרקים ופרוקי רגליים ודאגה לצאצאים

אירוח כיד המלך אצל נורה זנון המספרת את 
סיפורה האישי ובהמשך סדנה להכנת לִיבָּה.

סיור בעקבות עופות דורסים וציפורי שיר. נלמד להכיר
ולזהות את בעלי הכנף השכיחים באזור הר הנגב.

סיור מנקודת מבט אקולוגית על השאלות
שמעלה המפגש בין חיות הבר לתושבי המדבר.

חדר בריחה בחי רמון (019)

מיזמים קהילתיים סביבתיים ברמת-נגב (035)

פעם היה פה ים… מי שחה בו? (033)

החיים על האדמה ומתחתיה בדיונות המדבריות (015) 

סיור רכוב: ״ירוחם בן האגם למכתש״ (038)

טכנולוגיות עתיקות לקיום חיים במדבר (034)

סיור באתר חרותות סלע בהדרכת עוזי אבנר (005)

סיור סובב ירוחם – מהעיר אל הכרם (073)

         function follows form – עיצוב מחומרים ממוחזרים

”אקסטטיק דאנס“ מדברי (030)

סיור רכוב בעקבות אתרי עתיקות באגן שדה בוקר (060)

איך אפשר להפוך פסולת לזהב שחור (068)

פיסול סביבתי גלקטי (086)

מי היתה פולה... אשתו של, או מנהיגה בזכות עצמה? (087)

שוק איכרים ואומנים במצפה רמון (002)

בעקבות העופות הדורסים וציפורי השיר במדבר (004)

מסורת, מיתר ומדבר (032)

מרחב שדה בוקר מבפנים (061)

סיור בכרם אשכולות וטעימות שמן זית (017)

גם העכבישה היא אימא למופת (036)

נורה זנון: סיפור אישי וסדנת לִיבָּה (071)

בעקבות העופות הדורסים וציפורי השיר במדבר (004)

על יעלים ואנשים (042)

10:30-09:00

12:00-09:00

12:00-09:00

11:00-09:00

12:00-09:00

12:00-09:00

12:00-09:00

12:00-09:00

12:00-09:00

11:00-09:00

12:00-09:00

10:00-09:00

12:00-10:00

12:00-10:00

17:00-10:00

12:00-10:00

12:00-10:00

13:00-10:00

11:30-10:00

11:15-10:00

12:00-10:00

12:00-10:00

12:00-10:00

(041) 

מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -מקרא:

להרשמה ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר הפסטיבל. ניתן למצוא כל  אירוע בלשונית "אירועים" או בחלונית "חיפוש" על פי שמו או מספרו.
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תיאורשם האירועשעות
כיצד המידע הדיגיטלי שיש לנו ממקורות שונים

יכול לסייע לנו לשמור על הטבע בצורה טובה יותר.

הצצה לעולמם המופלא של הדבורים, נלמד על
 חייהם בכוורת, נפתח את הכוורת ואולי נטעם קצת דבש.

סדנא לרקמה בדואית מסורתית בה נלמד 
את בסיס הרקמה ונכין מחזיק מפתחות

מופע קרקס אורקולי מרהיב ומהפנט של 
"ניאו שליט הכוכבים".

סיור לימודי בחוות משאש של המכונים לחקר המדבר,
 עם פרופ' נורית אגם מהמכונים לחקר המדבר, 

אוניברסיטת בן גוריון

תושבי הר-הנגב מהפזורה הבדואית פותחים את 
אוהליהם לאירוח, סיפורים ולגימת קפה ותה.

סיור אל ביתו של בן-גוריון בקיבוץ שדה בוקר
והצצה לארון הספרים של דוד בן-גוריון

נסתובב ברחובות הרובע הצבעוניים נפגוש אמניות ויזמים, 
נטעם מטעמים ונחווה את האווירה המיוחדת

כיצד שינויי האקלים משפיעים על התחרות
שבין האדם לחרקים על המזון שהם צורכים?

בחיתה אישה בדואית מהכפר רח'מה, תיקח אותנו למסע
קסום במדבר בין צמחי מרפא מסורתיים וסגולותיהם

פעילות בנושא השבת מינים לטבע עם נועה קן ונורית
גורדון, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון.

סיור בקיבוץ שדה בוקר ומפגש עם חברים
ותיקים שהכירו את בן-גוריון ועם חברים חדשים.

בן-גוריון ראה שטמון בנגב אוצר.
בחדר הבריחה ובתצפית מרהיבה נחשוף אותו...

סיור בחוות עבדת (אבן-ארי) ושיחה על
מי נגר וחקלאות מדברית.

סיור בין מבנים שונים במדרשת בן-גוריון עם פרופ' דיויד
פרלמוטר, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון.

סיור רכוב בו נבקר במספר אתרי פולחן קדומים
במכתש רמון.

באזור עבדת יש שרידים רבים של חקלאות עתיקה שגילה
אלפיים שנה ואף יותר. בסיור נעבור בין המתקנים

החקלאיים העתיקים והחדשים ונשוחח על החקלאות בנגב.

סדנא חוויתית בה נלמד לרקוח מוצרי טיפוח
מחומרים טבעיים ואף נשלב את הצמחים הגדלים

במדבר בהכנת חלק מהמוצרים .
סיור רכוב לאורכו של נחל עבדת מדרום לצפון,

בין חוות בודדים, שרידי ישובים קדומים ודרך המאהלים.

הכרות עם הכפר רחמה ועם סלימה
אישה בדואית פמיניסטית.

סיור בכרם ירוחם המרהיב השוכן על
אפיק נחל שועלים וטעימות יין ושמן זית.

סיור מיוחד עם עודד סהר מנהל אתרי מזרח הרמון, 
רשות הטבע והגנים.

סיור מרתק להכרת הזוחלים
ובעלי החיים הקטנים החיים במדבר.

מהנייד למעיין: כלים להעשרת הקשר אדם-טבע (059)

עולמן המופלא של הדבורים במדבר (022)

סדנת רקמה בדואית (079)

קרקס אסטרונומי לכל המשפחה (028)

מים איפה שאין מים - על סודות הטל במדבר (058)

סיור בדרך האוהלים בהר הנגב (044)

בן-גוריון מבפנים - ביקור באתר צריף בן-גוריון (012)

אומנות וטעימות ברובע דרכי הבשמים (056)

מה קורה כשחרקים ואנשים מתחרים על אותו מזון (070)

סדנת ליקוט צמחי מדבר (083)

השבת מינים לטבע, סיפורו של הפרא האסייתי (045)

קיבוץ שדה בוקר מבפנים (076)

אוצר הנגב בעיניי דוד בן-גוריון (037)

מי נגר וחקלאות מדברית (069)

בנייה במדבר - מדרשת בן-גוריון כמעבדה אדריכלית (046)

אתרי פולחן קדומים בהדרכת עוזי אבנר (023)

חקלאות עתיקה ועכשווית באזור עבדת (047)

רקיחת מוצרי טיפוח מהמדבר (072)

סיור רכוב בעקבות ההתיישבות בהר הנגב בעבר ובהווה (010)

סלימה אישה בדואית פמיניסטית (082)

סיור וטעימות בכרם ירוחם (013)

במבט מפוקח: סיור רכוב באתרי מכתש רמון (057)

ספארי נחשים וחיות קטנות בנגב (085)

11:30-10:00

13:00-11:00

14:00-11:00

12:00-11:00

13:00-11:30

15:00-12:00

14:00-12:00

14:00-12:00

13:00-12:00

14:00-12:00

15:30-13:30

16:00-14:00

16:00-14:00

17:00-15:00

17:00-15:00

18:00-15:00

18:00-15:00

16:30-15:00

18:00-15:00

19:00-16:00

17:30-16:00

18:00-16:00

19:00-16:00

מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -מקרא:

להרשמה ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר הפסטיבל. ניתן למצוא כל  אירוע בלשונית "אירועים" או בחלונית "חיפוש" על פי שמו או מספרו.
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תיאורשם האירועשעות
האם יש מקורות נוספים להשיג מים כשכמות

מי הגשמים הזמינה לצמח אינה סדירה?

בעקבות ספרו של עזריה אלון "שבילים במדבר" נלך
במשעולי המדבר, נקרא קטעים נבחרים מהספר

ונתבונן בנופי בראשית.

סדנת צילום בטלפונים האישיים בה נגלה
את רזי המדבר וגם את האומן החבוי בתוכנו.

סיור קצר ומופע מוזיקלי עם גיטרה חשמלית וקלאסית 
בבור חווארים - מוזיקה מדברית מקורית ממצפה-רמון.

סיור מדברי וסדנת צילום בגן לאומי צבעי מכתש רמון.

סיור בקיבוץ שדה בוקר וטעימות יין
של 3 יינות ברחבת מרכז המבקרים של היקב.

נצא עם חשכה לסיור בעיר העתיקה עבדת
לאורן המרצד של עששיות.

נשיר יחד סביב נרות ומדורה תחת
כוכבי השמיים ויופיו של המדבר.

תצפית אל השמיים ושיחה על כוכבים עם נורית
גורדון, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-גוריון.

סיור לילי בעקבות העקרבים. הכרת מיני העקרבים
השונים החיים בנגב ולימוד אורחות חייהם.

כיצד מנצלים צמחים מדבריים את הטל (050)

שבילים במדבר בעקבות עזריה אלון (081)

נס גלוי - מצלמים מים במדבר (084)

      Mogi & Frig סיור קצר ומופע

צבעים במדבר – סדנת צילום (024)

סיור וטעימות ביקב שדה בוקר (008)

סיור עששיות בעיר העתיקה עבדת (007)

מעגל שירה מדברי (039)

בואו נדבר כוכבים - תצפית ממצוק הצינים (062)

בעקבות העקרבים במדבר (054)

17:00-16:00

19:00-16:00

18:00-16:00

18:30-16:30

19:00-17:00

19:00-17:30

21:30-19:30

22:00-20:00

21:30-20:00

22:00-20:00

סיור גיאולוגי-אנתרופולוגי בין מצפה רמון לחוות האלפקות
בו נגלה כיצד סוגי הסלע השונים השפיעו על החיים באזור.

הכרות עם הכפר רחמה ועם סלימה
אישה בדואית פמיניסטית.

סיור מדברי וסדנת צילום בגן לאומי צבעי מכתש רמון.

סדנא חוויתית בה נלמד לרקוח מוצרי טיפוח מחומרים
טבעיים ואף נשלב את הצמחים הגדלים

במדבר בהכנת חלק מהמוצרים .

סיור רכוב לאורכו של נחל עבדת מדרום לצפון,
בין חוות בודדים, שרידי ישובים קדומים ודרך המאהלים.

סיור בדיונות מדבריות עם פרופ' ירון זיו, ראש
 בית הספר לקיימות ושינויי אקלים, אוניברסיטת בן גוריון.

מסע מיינדפולנס ואמנות בפארק לפיסול
מדברי עם הנוף המרהיב של מכתש רמון.

מוזמנות ומוזמנים לאקסטטיק דאנס במדבר
המאפשר מרחב פתוח לריקוד, תנועה וביטוי חופשי.

סיור באזור הר הנגב להכרת שרידי אדם ועצים קדומים.

סיור גיאולוגי במכתש רמון במסלול פחות
מוכר בו נגלה מתכות נדירות שמתחבאות בין הסלעים.

סיור בעקבות עופות דורסים וציפורי שיר. נלמד
להכיר ולזהות את בעלי הכנף השכיחים באזור הר הנגב.

הכרות עם החי והצומח בהר הנגב
דרך חדר בריחה לכל המשפחה בחי רמון.

על סלע ואדם בהר הנגב (055)

סלימה אישה בדואית פמיניסטית (082)

צבעים במדבר – סדנת צילום (024)

רקיחת מוצרי טיפוח מהמדבר (072)

סיור רכוב בעקבות ההתיישבות בהר הנגב בעבר ובהווה (010)

החיים על האדמה ומתחתיה בדיונות המדבריות  (015)

מהמדרון אל הגלקטיקה – סדנת מיינדפולנס (021)

”אקסטטיק דאנס“ מדברי (030)

מבור חמת למצוק מכתש רמון (025)

פצצת אטום במכתש (020)

בעקבות העופות הדורסים וציפורי השיר במדבר (004)

חדר בריחה בחי רמון (019)

11:30-08:30

12:00-09:00

11:00-09:00

10:30-09:00

12:00-09:00

11:00-09:00

11:30-09:00

11:00-09:00

12:30-09:30

12:30-09:30

12:00-10:00

11:30-10:00

 (051) 

יום שבת, 21 במאי, 2022
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תיאורשם האירועשעות
בואו לבלות וליהנות משוק אומנים ואיכרים נודד.

יותר מ 50 דוכני חקלאים, ייננים, אומנים, מזון ומלאכה

אירוח כיד המלך אצל נורה זנון המספרת
את סיפורה האישי ובהמשך סדנה להכנת לִיבָּה.

סיור לימודי בעקבות אנשים שהכירו
את המדבר כמו את כף ידם.

סיור בנושא התאמת צמחים ובעלי חיים
לסביבה המדברית עם החוקר אלי גרונר.

כיצד המידע הדיגיטלי שיש לנו ממקורות שונים
יכול לסייע לנו לשמור על הטבע בצורה טובה יותר.

האם יש מקורות נוספים להשיג מים
כשכמות מי הגשמים הזמינה לצמח אינה סדירה?

מוזמנים להרגיש במעט את חווית המטייל
במסלול הנמשך עד 8 ימי טיול.

סאלם אבו בלייה, מוותיקי הגששים בנגב ואיש שטח
מובהק, מספק לנו הצצה למומחיות הגישוש הבדואית.

נשקיף אל מצוק הצינים, נתעמק בשכבות הסלע
השונות ונעלה את רשמי האבן והנוף על הדף.

סיור קצר ומופע מוזיקלי אינטימי בבור
חווארים עם הרכב חדש ומקורי לכל המשפחה.

בחיתה אישה בדואית מהכפר רח'מה, תיקח אותנו למסע
קסום במדבר בין צמחי מרפא מסורתיים וסגולותיהם.

באזור עבדת יש שרידים רבים של חקלאות 
עתיקה בת אלפיים שנה ויותר. 

בסיור נעבור בין המתקנים העתיקים והחדשים.

קפה במדבר – איך קולים פולי קפה בדרך מסורתית?
כיצד בוית צמח הבר ומהי תרבות הקפה הבדואית.

סיור בקיבוץ שדה בוקר וטעימות יין של
3 יינות ברחבת מרכז המבקרים של היקב

שוק איכרים ואומנים (003)

נורה זנון: סיפור אישי וסדנת לִיבָּה (071)

נבטים, ביזנטים ומה שביניהם (052)

התאמת הצומח והחי למדבר (026)

מהנייד למעיין: כלים להעשרת הקשר אדם-טבע (059)

כיצד מנצלים צמחים מדבריים את הטל (050)

סיור בהר רמון – נגיעה ממסלול סובב רמון (027)

סדנת גששות בדואית למתחילים עם סאלם אבו בלייה (080)

רישום נוף מדברי (067)

     Unplugged –“ סיור קצר ומופע ”אל הגבים

סדנת ליקוט צמחי מדבר (083)

חקלאות עתיקה ועכשווית באזור עבדת (047)

קפה, מדבר, קפה (016)

סיור וטעימות ביקב שדה בוקר (008)

 

16:00-10:00

12:00-10:00

13:00-10:00

12:00-10:00

11:30-10:00

11:00-10:00

13:00-10:00

13:00-10:00

12:30-10:00

12:00-10:00

12:00-10:00

14:00-11:00

13:00-11:00

12:30-11:00

(053) 

יום חמישי, 19 במאי
בין השעות 12:00 ל- 18:00,

בפארק אגם ירוחם

יום שישי, 20 במאי
בין השעות 10:00 ל- 17:00,

בחורשת קק“ל

יום שבת, 21 במאי
בין השעות 10:00 ל- 16:00,

ברחבה ליד צריף בן גוריון

שדה בוקרמצפה רמוןירוחם

בואו לבלות וליהנות משוק אומנים ואיכרים נודד.
יותר מ-50 דוכני חקלאים, ייננים, אומנים, 

מזון ומלאכה.

שוק איכרים ואומנים

מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -מקרא:
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פסטיבל מדבר מבפנים
מתקיים  אשר  הגילאים,  בכל  מגוון  לקהל  ימים  שלושה  בן  פסטיבל  הוא  מבפנים”  “מדבר 

בל"ג-בעומר במרחב שבין ירוחם, שדה בוקר ועד מצפה רמון. 
הפסטיבל מציע מפגש חוויתי ומרחיב דעת הכולל אירועים, סדנאות, סיורים ושווקים שיתרחשו 

באתרים רבים ויועברו על ידי חוקרים מובילים, אנשי מדבר מובהקים, ומומחים בולטים.
הפסטיבל שם לעצמו מטרה להפגיש וליצור שיתוף פעולה עם גופים ציבורים: מועצות, מוסדות 
דלת  שהיא  תוכנית  לייצר  בכדי   – ותיירות  חינוך  טבע,  בשמירת  העוסקים  וגופים  ולימוד  מחקר 
ולפעילויות שבשגרה אינן פתוחות לציבור  כניסה מעניינת לנופיו של המדבר, לאנשיו, לשביליו 

הרחב. 
הפסטיבל תומך בקיימות, בשמירת ערכי טבע, בפיתוח כלכלי וחברתי של הנגב, מקדם שיתוף ידע 

רב-תחומי הקשור בנגב בפרט ובמדבר בכלל.

אתם מוזמנים להגיע לפסטיבל, לסייר ולחוות יחד איתנו.
ל״ג בעומר, 19 עד 21 לחודש מאי 2022
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www.desertfromwithin.org
073-3745573

להרשמה ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר הפסטיבל.
ניתן למצוא כל  אירוע בלשונית "אירועים" או בחלונית "חיפוש" על פי שמו או מספרו.


