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 :כרטיס ביקור -עמותת קשת 

סטטוס  : 

580350379. מס, עמותה רשומה 

 לפקודת מס הכנסה לגיוס תרומות 46מוכרת לצורך סעיף. 

1999: שנת ייסוד  

תושבי מצפה רמון ממגוון קהילות בעיקר: חברים 

מטרות העמותה : 

הקמת מסלול התחנכות ייחודי במצפה רמון 

התרבות והפיתוח הסביבתי של מצפה  , ייזום וקידום פרויקטים מתחום החינוך

 רמון  

פלטפורמה תומכת לפרויקטים מקומיים מתחומים אלו 

פעילות העמותה וניהולה נעשים בהתנדבות 



 :אודות

  במהלך השנים הוכיחה העמותה את הכוח העצום שיש לתושבים המוכנים להקדיש

 ".אזרחים סביבתיים"מזמנם וממרצם לשיפור יישובם ולפעול כ

נציגי העמותה מוזמנים  , בזכות המוניטין שיצא לעמותה כמחוללת שינוי חברתי

 .מעת לעת לתת הרצאות בפני ארגונים שונים על פעילותה

 ובגביע $ 10,000ס "בפרס ראשון ע, מטעם קרן פורד, זכתה העמותה 2005בשנת

הנודד של תכנית מענקי פורד לשימור הסביבה עבור שיקום המבואה הצפונית של  

 .  מצפה רמון כפרויקט קהילתי וחינוכי

 עבור פרויקט  $ 6,000ס "בפרס ע, מטעם קרן פורד, זכתה העמותה 2006בשנת

 .הכשרת שבילי אופניים במצפה רמון



 :פעילות

 : תחומים 3-עמותת קשת פעילה נמרצת ב, בהתאם למטרותיה

יוזמת ומפעילה תכניות חינוכיות במוסדות הלימוד וכן פרויקטים   – חינוך

 חינוכיים בלתי פורמליים לילדים ולמבוגרים

 מייסדת ומפעילה מוסדות ופעילויות להעשרה תרבותית   –תרבות וקהילה

 ולהעצמת הקהילה המקומית

 של מצפה רמון  " שומרי הסף"פעילי העמותה משמשים כ –פיתוח סביבתי

קיימא בעל איכות  -למען פיתוח ישוב בר –בכל הנוגע לנושאי תכנון וסביבה 

 .חיים גבוהה



 :פעילות

 :בנוסף מהווה העמותה פלטפורמה תומכת ביוזמות שונות

 פרויקט שימור מסורת ופיתוח תיירותי של הכפר הבדואי השכן   –כפר אריכא

 "כפר מורשת"הפיכתו לאריכא ו

 מרכז להעצמה ופיתוח מנהיגות בדואית צעירה  –" כוכבי המדבר"עמותת

 בשיתוף עם הרשות לפיתוח הנגב ומועצה אזורית רמת נגב

סרטים , סדנאות כתיבה, ספרות, שירה של פסטיבל עשיר - ימי שירה במדבר

 גוריון ובמצפה רמון-על יוצרים ותערוכות במדרשת בן

 עמותה המפעילה במצפה רמון מכינה קדם צבאית  –" אשר רוח בו"עמותת

 ל רפאל איתן"ש רא"לנוער בסיכון ע

 יוזמה מקומית לחוגים ומופעים של תיאטרון בובות –תיאטרון בובות 



 חינוך

 אבני-ר נעה אבריאל"ד: ראש התחום



 חינוך

 : גן קשת

 

 כבנילילדים להתפתח בדגש חינוך סביבתי ובמטרה לאפשר  1999נוסד בשנת-

 .לסביבתם תוך פיתוח חשיבה עצמאית ואחריותהקשורים אדם 

י המועצה "פועל תוך מעורבות הורים ונתמך ע, 3-6גילאי לגילאים -הגן הוא רב

 .  המקומית ומשרד החינוך

שהייה מוגברת בחורשה   –" גן יער"הגן פועל במתכונת [ 2013]ג "ל תשע"משנה

 .  פתוחה במקום במבנה הגן

אשר החל , קיבל הגן הכרה כגן ניסויי ממשרד החינוך[ 2014]ד "ל תשע"בשנה

 .וברוח הרעיונות של מייסדיו" גן יער"לפעול למען פיתוח הגן כ



 חינוך

 :  מרכז אדם ואדמה במדבר

 

כיוזמה משותפת של בית ספר רמון[ 2003]ד "המרכז הוקם בראשית שנת תשס  ,

 .  המועצה המקומית מצפה רמון ומרכז מדע רמון

טיפוח תחושת  , טיפוח הקשר בין ילדי מצפה רמון ובין סביבתם: מטרת המרכז
 .גאווה במקום וטיפוח של אוריינות מדעית וסביבתית

שיקום : שנתית-ס רמון בפעילות רב"המרכז הגה ויזם מגוון תכניות חינוכיות בבי

טיולים להכרת , גינון, פסיפס בגן הציבורי, מפה ירוקה, חקלאות עתיקה, נחל חווה

 .  הסביבה ועוד

י משרד המדע"המרכז פעל בשיתוף מרכז מדע רמון ונתמך ע. 



 חינוך

 :  תכניות חינוך לבתי הספר ולגנים

 

בשיתוף מרכז מדע ים , העמותה יוזמת ומפעילה מגוון תכניות למוסדות הלימוד

 [שלוחת מצפה רמון]המלח והערבה 

2006]ז "תשס, "השלום"ס תיכון "בי, תכנית אמנות וסביבה: על התכניות נמנות-

והישיבה  " השלום"ס תיכון "בי, "רמון"ס יסודי "בי, שיקום המבואה הצפונית; [7

ס  "בי, תכנית למידת חקר צמחי מרפא מדבריים; סביבתי-התיכונית לחנוך תורני

ח "תשס, חובה-גנים טרום, "פרחי מדבר"תכנית ; [2003-4]ד "תשס, "רמון"יסודי 

[2007-8] 



 חינוך

 :קסם המדבר

 

המשלבים , העמותה יזמה והפעילה חוגים וקייטנות לילדים בגילאי בית ספר יסודי

 .    אהבת טבע וסביבה עם מדע ואמנות

 



 חינוך

 :הגמלאתר מחנה ארכיאולוגי 

 

ביוזמה והפקה  , והתקיים במהלך חופשות הקיץ' יב-'המחנה יועד לתלמידי כיתות ז

ש הר הנגב ומרכז מדע ים "ביס-משותפת של העמותה עם החברה להגנת הטבע

ובשיתוף רשות העתיקות והמחלקה [ שלוחת מצפה רמון]המלח והערבה 

 .לארכיאולוגיה באוניברסיטת בן גוריון

 במהלך המחנה התוודעו המשתתפים לאתר ארכיאולוגי ייחודי מתקופת הברונזה

את תכנית המחנה ליווה  . הקדומה הקיים בקרבת הר גמל ולקחו חלק בשיקומו

 .  סטיב רוזן' מקצועית הארכיאולוג פרופ

 שנה והעמותה   5000אתר הגמל משקף את החיים במצפה רמון כפי שהיו לפני

 .  מקדמת הפיכתו למוקד תיירותי

 

 הדמיית האתר



 חינוך

 :  השתלמויות

 

העמותה יזמה והפיקה השתלמויות במגוון נושאים להעמקת ההיכרות של תושבי  

אמנות  , גיאולוגיה של המכתש והר הנגב: מצפה רמון ושוחריה עם הסביבה הטבעית

 .השתלמויות מורים ועוד, אקולוגית

 



 חינוך

 : סדרת הרצאות העשרה לקהילה

 

שנתית בנושאי  -העמותה ארגנה עד כה עשרות הרצאות במתכונת שבועית רב

 .חינוך ועוד, קיימות, תכנון, סביבה

  להרצאות תרומה להעמקת ההיכרות של חברי העמותה ומאזינים מזדמנים עם

הישוב וסביבתו ויוצרות תשתית יציבה של מידע לפעילות הסביבתית של חברי 

 .העמותה

 



 חינוך

 : מגוון הרצאות לקבוצות חוץ

 

קהילה  , העמותה מוזמנת מעת לעת להרצות בפני קבוצות חוץ בנושאי סביבה

 .ופעילות סביבתית

 



 תרבות וקהילה
 אפרת לייברוק: ראש התחום



 תרבות וקהילה

 !הרבה יותר מאולם הופעות: אז'מועדון הג

 

 לשמש במה  י חבר העמותה גדי לייברוק במטרה "ע 2007המועדון הוקם בשנת

במצפה  חיי התרבות והאמנות להעשרת , למוזיקאים הרבים הפועלים במצפה רמון
   .ולמבקריםלתושבי האזור  וכמקום בילוירמון וסביבתה 

 בנה המועדון מוניטין של מקום עם אווירה מיוחדת ומוזיקה  , פעילותובשנות

 .איכותית

חינוך וקהילה, המועדון מקיים מגוון רחב של פעילויות של הופעות. 

לצד המועדון הוקמה יחידת אירוח המשמשת ל-residency  , המאפשרת

,  להתארח וללון במצפה רמון' מנחי סדנאות וכו, חוקרים, מרצים, אמנים, למוזיקאים

,  החינוכיתולתרום לעשייה של המועדון והעמותה לקחת חלק בפעילויות השונות 

 .שאנו מקדמיםוהסביבתית , התרבותית

 :  ל"להצטרפות לרשימת התפוצה של המועדון יש לשלוח הודעת דוא

 beitdani@netvision.net.il 



 הצגות למבוגרים

 הופעות חיות

 תרבות וקהילה

 :פעילות -אז 'מועדון הג

 

 :הופעות

הופעות מוסיקליות חיות 

הצגות מבוגרים וילדים 

הופעות לילדים 

הקרנות סרטים 

 הופעות לילדים



 :פעילות -אז 'מועדון הג

 

 :חינוך מוסיקלי לילדים

קונצרטים מוסברים 

שיעורי נגינה 

פרויקט חינוך מוסיקלי 

 

 :חינוך מוסיקלי למבוגרים

סדנאות מוסיקליות 

שיעורי נגינה 

 

 :משולב ילדים ומבוגרים

אז מצפה רמון'תזמורת הג 

 תרבות וקהילה

 סיקליותמוסדנאות 

 קונצרטים מוסברים לילדי מצפה רמון

 אז'תזמורת הג



 תרבות וקהילה

 :פעילות –אז 'מועדון הג

 

 :קהילה

במה להרכבים קהילתיים 

 [אם סשן'ג]במה פתוחה 

  אירועים לחג 

  מסיבות 

שוק מעדני מדבר מקומיים 

  פלטפורמה למפעילי חוגים מהקהילה 

חלל לאירוח אירועים פרטיים לתושבים ומבקרים 

 הרכבים קהילתיים

 אירועים לחגים

 במה פתוחה



 תרבות וקהילה

ר  :פסטיבל ִאיְנִטיִמְדבָּ

 

להופעות  המקומות המועדפים על מוזיקאים כאחד , אז'המוניטין שיצא למועדון הג

הובילו לרעיון של , שבוהאינטימית והמיוחדת והאווירה הקהל החם והמקשיב בזכות 

 .  יסוד פסטיבל מוסיקה

  התחושה שמשהו אחר נוצר במפגש של המוזיקה עם השקט של המדבר הובילה

לקונספט הפסטיבל כסדרת הופעות אינטימיות בחללים קטנים ברחבי רובע דרכי 

 .הבשמים

 זיגדון וגדי האמן אסי במצפה רמון הוא פרי יוזמתם של " אינטימדבר"פסטיבל

נערך  הפסטיבל . המשותףסביב החזון שהתחברו , אז'מנהל מועדון הג, לייברוק

הרשות לפיתוח , המועצה המקומית מצפה רמון, לפיתוח הנגב' בתמיכת קרן מיראז
 .ועמותת קשתהנגב 

הפסטיבל מתקיים מזה שנתיים במהלך הקיץ ומושך קהל מקומי ותיירים  . 



 תרבות וקהילה

 :חג המכתש

 

ס שדה הר הנגב "חג המכתש מתרחש מידי שנה ביוזמה והפקה משותפת עם בי- 

 .  החברה להגנת הטבע והמועצה המקומית
 האירוע נועד לגבש את הקהילה המקומית סביב הנכס הנופי המשמעותי שלצידה– 

 .בסדרה של פעילויות מהנות ומעשירות לכל המשפחה -מכתש רמון 



 תרבות וקהילה

 :סדרת מפגשים בנושא אמנות

 

המפגשים שילבו הצגת אמן מקומי של עבודתו והרצאת העשרה בנושא אמנות. 

העניקו חשיפה של קהילת האמנות המקומית לקהל הרחב 
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 תרבות וקהילה

 ":מצפאים חושבים עתיד למצפה רמון"סדרת מפגשים 

 

שיח של תושבים בשיתוף המועצה המקומית  -סדרת מפגשים במתכונת רב

 . ב"דיור וכיו, פרנסה: בנושאים בוערים
 אתגרים ופתרונות לסוגיות  , הצפת בעיות, החלפת מידע –מטרת המפגשים

 .  המקומיות

 



 פיתוח סביבתי
 עזרי קידר: ראש התחום



 פיתוח סביבתי

 :ייזום הליכי שיתוף ציבור בתכניות מתאר

 

  העמותה יוזמת ומובילה דיונים ציבוריים בתכניות מתאר הנערכות ליישוב וכן

 . למען שיפורן או ביטולן לפי הצורך, מפגשים עם מתכנני התכניות ונציגי המוסדות

מקדמת שיתוף הציבור בהליכי תכנון במסגרת התכניות הנערכות למצפה רמון. 

מקיימת סדנאות לקהילה בנושאי תכנון ופיתוח בר קיימא. 

לפי הצורך מוציאה מכתבי התנגדות לתכניות  . 

 בתחום התכנון של הישוב וסביבותיו מהווים " יד על הדופק"פעילי העמותה שומרים

למען פיתוח , של הישוב וסביבתו" שומרי הסף"גורם בעל השפעה ומשמשים כ

הפעילים מהווים גורם בעל . אחראי ומניעת פגיעה בלתי הפיכה בערכי הסביבה

 .י מתכנני המוסדות והרשויות"השפעה שנלקח כיום החשבון ע

 



 פיתוח סביבתי

 :גיבוש מסמכי מדיניות וחזון

 

העמותה פעילה בגיבוש מסמכי מדיניות וחזון לישוב להכוונת הרשות המקומית  
 :ומוסדות התכנון

 2007 –גיבוש חזון תיירותי 

 2008 -סדר יום ירוק 

2010 –כלכלה וסביבה -פיתוח בסימן חברה: יום עיון במצפה רמון 

 [  טיוטה] 2010 –חזון הישוב 

 2011 –" מצפה מקיימת"קמפיין למען 



 פיתוח סביבתי

 :Greenmitzpeל "תפוצת דוא

 
 העמותה יוזמת ומפעילה את תפוצתGreenmitzpe - ל בנושאים "תפוצת דוא

 .  קהילתיים וסביבתיים

  על רשימת התפוצה נמנים מאות חברים כולל נציגי הרשות המקומית וארגונים

 . אחרים

ל מהווה ערוץ התקשורת העיקרי כיום לגבי מידע ופרסום אירועים "תפוצת הדוא

 .בתחומי קהילה וסביבה בישוב

: ל"להצטרפות לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת דוא
greenmitzpe@gmail.com 



 פיתוח סביבתי

 :שיקום המבואה הצפונית

 

  המבואה הצפונית לישוב סובלת ממגוון של מפגעים סביבתיים ובעלת פוטנציאל

תלמידי  , "רמון"ס היסודי "הופעלו תלמידי ביה, במסגרת שיקומה. סביבתי ונופי עצום

קבוצות  , תלמידי הישיבה התיכונית לחינוך תורני סביבתי, "השלום"ס התיכון "ביה

בשיתוף רשות  ]חוץ ותושבים בתכניות חינוכיות לשיקום טראסות חקלאיות 

 . והכשרת שבילי אופנים[ העתיקות

 פורד"הפרויקט זכה פעמיים בתמיכת קרן ." 

 

 

 



 פיתוח סביבתי

 :שיקום המחצבות הצפוניות

 

הרעש  , נאבקו פעילי העמותה במפגעי הזיהום, לאורך שנות פעילות המחצבות

 .  בפרט"[ גוונים"שכונת " ]החדשה"והבטיחות מהם סבל הישוב והשכונה 

 פועלת העמותה בשנים , 2014לקראת תפוגת התוקף של רישיון החציבה בשנת

האחרונות לקידום תכנית שיקום המחצבות המהוות כיום מפגע סביבתי וויזואלי  

ופוטנציאל עצום לעתודות קרקע לפיתוח הישוב  , מחד, במבואה הצפונית של הישוב

 .  מאידך

 פעולות הקידום מתבצעות תוך שיתוף הציבור ורתימת הגורמים האחראיים– 
 .  הממונה על המכרות והקרן לשיקום מחצבות, הרשות המקומית

הקרן לשיקום מחצבות נעתרה ושוקדת כיום על תכנית השיקום. 



 פיתוח סביבתי

 :מצפה רמון כשמורת שמי לילה 

 

  עמותת קשת פועלת למען הפחתת זיהום האור בישוב ולקבלת הכרה מארגון
UNESCO ,כשמורת שמי לילה, ם"המדע והתרבות של האו, ארגון החינוך. 

המועצה המקומית מקדמת תקינת תקנות עזר עירוניות  , בעקבות פעילות העמותה

 . להפחתת זיהום אור ופועלת להחלפת גופי תאורה מזהמים

קיימא וכאמצעי למינוף תיירות  -למהלך השפעה על איכות החיים בישוב כישוב בר

   .ייחודית במקום

ם
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צי
 :
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א

לן 
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 פיתוח סביבתי

 :מצפה רמון כישוב ביוספרי

 

פועלת  , [שלוחת מצפה רמון]בשיתוף מרכז מדע ים המלח והערבה , עמותת קשת

 .  מזה שנים לקידום מצפה רמון כישוב ביוספרי

י ארגון "הכרת הישוב כמרחב ביוספרי עUNESCO ,המדע והתרבות  , ארגון החינוך

תאפשר לישוב להתנהל מתוך קיימות ודיאלוג אמיתי עם הסביבה , ם"של האו

 .תוך איזון בין צרכי פיתוח לצרכי שימור, הטבעית המיוחדת שבו הוא ממוקם

  עם הרתמות המועצה המקומית ורשות ניקוז ים המלח בשנה האחרונה נכנס

 .התהליך להילוך גבוה



  -ת מצפה רמון /תושב -אנו מזמינים אותך 
 !להצטרף לעמותת קשת

 
 !י אלינו/הצטרף –ה רוצה בהעצמתה של מצפה רמון /אם גם את

 :רצונו ומרצו, כל אחד לפי זמנו -פעילות אפשרית במגוון רמות ובמגוון תחומים 
   פעם בשנה   -השתתפות באסיפה הכללית  –מעורבות בסיסית 

  מעורבות במימוש פרויקטים בחסות העמותה 

  תיווך בין העמותה ליוזמות רלוונטיות לתחומי הפעילות של העמותה 

 או ניהולם/ייזום וביצוע של פרויקטים ו 
 מותנה בהיבחרות      –ועדת ביקורת , גזברות, ועד מנהל: פעילות במוסדות העמותה

 במסגרת האסיפה הכללית

 

 .חברות כרוכה בחתימה על טופס הצטרפות לעמותה וללא דמי חבר

 

 054.4561168ר הוועד המנהל "יו, אבני-נעה אבריאל: להצטרפות ושאלות

 052.3869423חברת הוועד המנהל , אפרת קדם                             

 054.5998799חברת הוועד המנהל , קרן אנגלמן                             


