
יום חמישי, 19 במאי, 2022

לסייר, לפגוש, לחוות

מקרא:
מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -

בן-גוריון מבפנים - ביקור באתר צריף בן-גוריון (012)
מה קורה כשחרקים ואנשים מתחרים על אותו מזון (070)

על יעלים ואנשים (042)
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)
סדת 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)

14:00-12:00
13:00-12:00
15:00-13:00
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
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

רישום נוף מדברי (067)
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)

(066) 

(048) 

18:00-12:00 שוק איכרים ואומנים בירוחם (001)



יום שישי, 20 במאי, 2022

לסייר, לפגוש, לחוות

מקרא:
מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -

צלילים מרפאים בזריחה (040)
"מלך העופות" - סיור אל תחנת האכלת הנשרים (006)

על סלע ואדם בהר הנגב (055)
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

רקיחת מוצרי טיפוח מהמדבר (072)
”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)

09:30-08:00
11:00-08:00
11:30-08:30
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
12:00-09:00
11:00-09:00
12:00-09:00
10:00-09:00
12:00-10:00
12:00-10:00

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
11:30-10:00
13:00-11:00
13:00-11:00
13:00-11:30
15:00-12:00
14:00-12:00
14:00-12:00
13:00-12:00
14:00-12:00
13:00-12:00
16:00-14:00

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

איך נמלים וחרקים משגשגים במדבר (031)
עולמן המופלא של הדבורים במדבר (022)

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)

קרקס אסטרונומי לכל המשפחה (028)
אוצר הנגב בעיניי דוד בן-גוריון (037)

(041) 

15:00-11:00 שוק איכרים ואומנים במצפה רמון (002)



יום שישי, 20 במאי, 2022

לסייר, לפגוש, לחוות

מקרא:
מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -

סדנת רקמה בדואית (079)
השבת מינים לטבע, סיפורו של הפרא האסייתי (045)

קיבוץ שדה בוקר מבפנים (076)
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)

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)

14:00-11:00
15:30-13:30
16:00-14:00
17:00-15:00
17:00-15:00
18:00-15:00
18:00-15:00
18:00-15:00
19:00-16:00
17:30-16:00
18:00-16:00
19:00-16:00

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

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)

 (051) 



יום שבת, 21 במאי, 2022

לסייר, לפגוש, לחוות

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)

נורה זנון: סיפור אישי וסדנת לִיבָּה (071)

11:30-08:30
12:00-09:00
11:00-09:00
12:00-09:00
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
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

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)

(053) 

מקרא:
מצפה רמון -שדה בוקר -ירוחם -

16:00-10:00 שוק איכרים ואומנים בשדה בוקר (003)


