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חיבור
מלון ישרוטל פונדק רמון, מצפה רמון

ימים ד'-ה' 6-7/04/22

הכנס מסובסד על ידי משרד הבריאות ויתקיים בהתאם להנחיותיו I מס' המקומות מוגבל

כנס משפחות 2022

בלב
מדבר

11:00 |  התכנסות במלון הפקדת מזוודות ותיקים
 

11:30-11:45 |  פתיחת הכנס ודברי ברכה מרכז קהילתי מצפה 
רמון, שדרות בן גוריון 12

11:45-12:15 | מופע של בית הספר למחול "פאטה - מורגנה"

12:15-13:15 |  מבטן האדמה לבטן הנשמה מופע פלייבק של 
תיאטרון "סיפור אחר", הדהודים של סיפורי התמודדות משפחתית

13:30-14:00 | ארוחת צהריים מלון פונדק רמון

14:00-16:30 |  זמן מנוחה במלון

 16:30-18:30 |  סדנאות לבחירה:
1. הזמן שלך במדבר - סדנת ניה 

ליהיא מייזלס, מורה מוסמכת לשיטה
2. לגעת באדמה ולתת לאדמה לגעת בי - סדנת יצירה ופיסול באדמה 

יסמין פנחסי, מטפלת בהבעה ויצירה, יוצרת ומנחת סדנאות אדמה
3. בצלם הטבע - חיבור לעצמי באמצעות צילום הטבע והנוף המדברי 

סיון פרס, צלמת
4. אדמה, אש, מים ואויר - סדנת פסיכודרמה בשילוב דימויים של 4 

יסודות הטבע עומר וייס, מטפל בפסיכודרמה, צוות מילם 
5. נביעה במדבר - חיבור למעיין היצירה וביטוי עצמי דרך התנסות 
ב"יומן הוויזואלי" עו"ס יעל עשת, מלוות דרך בתהליכים יצירתיים, דרך 

הכלי "היומן הוויזואלי"

19:00-21:00 | ארוחת ערב במכתש רמון ושירה בציבור מסביב למדורה
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6:00-8:30 | נגיעה במכתש - טיול זריחה על מצוק 
מכתש רמון והר גמל. יציאה מלובי המלון.

7:00-9:30 | ארוחת בוקר במלון

9:30-11:45 | סודות מצפה רמון - סיור מודרך בחלקים 
ההיסטוריים והאומנותיים של העיירה. יציאה מלובי המלון.

10:00-11:00 |  סדנאות בוקר לבחירה, יציאה ב-9:50 מלובי המלון:
1. סדנת קערות טיבטיות 

2. סדנת חושים בטבע
3. יוגה אל מול המכתש

12:00-13:00 | ריו אביירטו - מפגש תנועתי לסיום המסע 
המשותף בטבע רונית שוסטר, מנחת ריו אביירטו ואשת שיקום 
בבריאות הנפש. יציאה מלובי המלון לתיאטרון פעימה ב-11:45. 

13:00-14:00 | ארוחת צהריים במאהל ”צל מדבר“

15:00-15:15 | סיום הכנס


