
שעת סיוםמקוםפירוטיוצריםאירועשעהסוגה

טקס קצר לזכר מייסדי קולנוע זוהר והקרנה של קומדיית האימים הרומנטית "חתולים על סירת נדב הולנדר ויובל מנדלסוןיום שישי, 31 במרץ - מקרנה על סירת פדלים17:00אירוע מקדים
פדלים".

אולם זוהר
מרכז מסחרי זייד

יום רביעי, 5 באפריל - בואו נשיר את השיר 19:00אירוע מקדים
אולם זוהרמופע "זמר סובב טבעון" עם כינוס מיוחד של מיטב להקות הזמר של האזור. רחל גרוס ומנצחי להקות הזמרלגבעות שייח' אבריק

20:30מרכז מסחרי זייד

נפתחה ההרשמה למתחם הקמפינג במכללת אורנים לימי הפסטיבל 6-8 באפריל. מוזמנים ללון מכללת אורניםקמפינג פסטיבל שייח' אבריקקמפינג
בלב הקמפוס הירוק בארץ. אנא שימו לב לפרטים בטופס ההרשמה; להרשמה לחצו 

מצפה דרור
מכללת אורנים

במהלך ימי פסטיבל שייח' אבריק, רדיו אורנים יצא בלוח שידורים מיוחד וישדר live מהופעות אבי גרוסמןרדיו שייח' אבריק 103.6רדיו
נבחרות. הישארו מחוברים לתדר שייח' אבריק: fm 103.6.  להאזנה ישירה לחצו

יום חמישי, 6 באפריל

12:00מעיין אלרואילכל השותפים ביצירת פסטיבל שייח' אבריק - נרים כוסית, נתחבק ונקבל את השייח'.צוות פסטיבלמעגל פתיחה למשתתפים11:00אירוע מיוחד

מקימים עיר קרטון! הצטרפו אלינו ליצירה ציבורית משותפת והרפתקנית, בחומרים מצומצמים טליה אורבךעיר קרטון14:00אמנות
ובדמיון שופע.

רחבת מרכז ההנצחה
מתמשךהמגדל 2

שימי שיידרחד קרן הגלויות14:00אמנות
 השקת מיצב של חד קרן, המציע אלטרנטיבה של חיבורים ספונטניים ותקשורת ברוח קהילת

 העתיד. במתחם החד הקרן יוצב ספר קהילה בו אפשר יהיה להוסיף ציור, קשקוש, משפט או
.רעיון

מתמשךיער השומרים

על הדשאסדנת אלתור בקול, במילה ובתנועה. אלתור מתוך בחירה ויצירת משמעות לבד ובמערכת יחסים.רומן קויפמןאלתור משמעותי14:30סדנה
16:30בית שערים

שימי שיידרקפה סוקרטס15:00סדנה
"קפה סוקרטס" עשוי להימצא בכל מקום שניתן לקיים בו שיח פילוסופי - בכיכר השוק, בבתי קפה 

או בחומוסייה, ובו לא מלמדים, כי אם לומדים יחד. וזה יקרה בחומוסיה המולטי-תרבותית של 
טבעון: המומוס.

מומוס 
17:00אלונים 67

להיעלם ולהתכוונן מחדש לקול קערות טיבטיות, מונוקורד ושירה, בשעה של צלילים מדיטטיביים הראל גלצלילים עיליים בבית שערים15:30מוזיקה
לגוף ולנפש.

מערת הארונות
16:30בית שערים

ענת ארבל, אוהד רווה, רן טקס הפתיחה של פסטיבל שייח' אבריק17:00אירוע מיוחד
גרסון

רגע ההשקה של הפסטיבל בטקס ייחודי וקצר, ללא נאומים וללא מיקרופונים, עם אירוע סודי שאין 
להחמיץ.

גבעת זייד 
18:30פסל אלכסנדר זייד

אבי בל, נבחרת הפטאנקמועדון פטאנק קרית טבעון17:00ספורט
טורניר מיוחד של המועדון הוותיק, שזכה השנה באליפות ישראל לזוגות, ושחקניו הם מופת של 

דו-קיום של תושבי טבעון, בסמת טבעון, חיפה, נהריה, ועתלית – ומייצגים את המדינה בתחרויות 
בינלאומיות.

מגרש הפטאנק 
20:00סמוך לכיכר שברחוב הציפורנים

סרטו הראשון של יפתח חוצב הוא קומדיה מטורפת, שבה נשדד פסל הברונזה של אלכסנדר זייד יפתח חוצבחצי טון ברונזה18:30קולנוע
בידי גנבי מתכות. חצי מהלוקיישנים מוכרים לכם.

גבעת זייד 
20:00פסל אלכסנדר זייד

שמואל יוסף, חובב גולן, טל שלישיית שמואל יוסף18:30מוזיקה
פדר

שמואל יוסף, מחנך ברמת הדסה בקרית טבעון, משלב מוזיקה אתיופית עם פיוטים וטקסטים 
דתיים.

לב חופשי 
19:00יזרעאל 56

סוגרים את החניה בגפן, בשיתוף מרכז קהילתי נרקיס, ומרימים קריוקי ומוזיקה חיה, טעמים ליאת דנון, דורית הלפריןטברנה "סטפיליה" בגפן18:30מוזיקה
יווניים ומשקה לרוויה. סטין איה מאס! 

טברנה בגפן
23:00רחבת קפה אנין, הגפן 2

אל תפספסו ביקור במתחם טיפולים הרב-תרבותי. מרגיע ומשחרר, שיתוף פעולה של מטפלים סידני אגםטיפול במגע בטבעון ובכפרים הבדואים19:00אירוע מיוחד
23:00מרכז מסחרי זיידמשני המגזרים.

להקת ג'ז פאנק אינסטרומנטלי שצמחה בטבעון בלחנים מקוריים ובעיבודים חדשים. חברים: הראל קשת19:30YAHמוזיקה
אבירם שפיס, דניאל לובשבסקי, הראל קשת, יהב הוניג ונתי לנדאו.

לב חופשי 
20:30יזרעאל 56

מרכז קהילתי נרקיססדנת אימפרוביזציה של יצירה: החומר כמראה לסיפור האישי. להרשמה מראש לחצונירית אלונה ברסיפור בחומר19:30סדנה
21:30מרגניות 3

יצור בגוף19:30מחול
איילה ידגר, יעל מעיין, נוהר 

מיסק, תום פולונסקי, רות וידר 
מגן, מיכאל שחרור

מתנ"ס רמת טבעון שלושה דואטים נעים ומשמיעים את גבולות התפישה וההגדרה העצמית.
21:00מורן 18

קרון הספרים מקהלת אודיאנה (קולות השדה) המיוחדת בתכניתה - נְִׁשָמִתי ָׁשָבה ֵאֶל ָהֵאׁש. ענת אהרוניקולות השדה19:30מוזיקה
20:40הכלניות 2, כיכר בן גוריון

רפי תורן הוא יוצר, מלחין, מנצח ומפיק מוזיקלי. במופע הזה הוא יארח מוזיקאים מעולים כמו רפי תורןרפי תורן מארח19:30מוזיקה
מירב אנג'ל, רייצ'ל אזוז, אבירם פרייברג, רון קליין ויהלי תורן.

רפי תורן 
20:45הצבעוני 62

מאורין אמיליהטוק טוק מי שם? - אהבה בימי סרטן20:00פרפורמנס
מהי "תודעת הסרטן", ומדוע היא מופיעה בעת הזאת באנושות? מסע אישי של חולה ּוְמַרְּפָאה, 

מנפרדות לאחדות, מפחד לאהבה, מהתמודדות אישית לעבודת ריפוי קהילתית.
איתן ויעל פינקלשטיין 

20:50רמז 66
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האם יש בכלל עתיד לחינוך? שיחה מסביב 20:00הרצאה
הלל וורמןלמדורה

הלל וורמן, ראש החוג לחינוך במכללת אורנים, מזמין אתכם לשיחה פתוחה על עתיד החינוך. 
חינוך ציבורי? אלטרנטיבי? כיצד מחנכים נכון במאה ה-21.

פינת הדס, הגן הבוטני
21:30מכללת אורנים

סרטו של הבמאי אודי בורגר, בן טבעון, המתאר את שנותיה הראשונות של הקריה ומבוסס על אודי בורגרגג אדום, 58 מ"ר ומשק עזר20:00קולנוע
ספרו של דב פטישי, "קריה בצל אלונים".

התכנסות ברחבת אולם זוהר
21:30מרכז מסחרי זייד

רוצו לזה: מפגש חודשי בלילות ירח מלא על שביל "סובב טבעון", בשיתוף פעולה עם מחלקת יובל גולןרצים והולכים בלילה20:00ספורט
הספורט. לבחירתכם שני מסלולים: ריצה – 10 או 5 ק"מ, הליכה – 5 ק"מ.

אולם זוהר
22:00מרכז מסחרי זייד

הסופרת המוערכת מיכל פיטובסקי תקריא מן הבלוג "טיפוסים", והמוזיקאי המחונן אמיר וייס מיכל פיטובסקי ואמיר וייסטיפוסים20:00מוזיקה
יאלתר ברקע. הקהל יוזמן לאלתר טיפוסים משלו.

מומוס 
21:00אלונים 67

תערוכה של דינה כהנא גלר. עבודות פיסול בחומר קרמי, רישומים ועבודת אסמבלז' של אילן בק, דינה כהנא גלר20:00PASTICHE, BRICOLAGEתערוכה
אובייקטים פיסוליים, רישומים ודימויים ציוריים ממוסגרים. אוצר: אילן בק.

מתנ"ס דגניות 
22:00הדגניות 12  

טבעון האפלה: מקבץ סרטי אימה קצרים מעשה ידי תלמידי תיכון שקד שביימו, צילמו והפיקו. אורי גולןצמרמורת באורנים21:30קולנוע
בצמוד למרתון סרטי האימה שבא אחר-כך.

אולם זוהר
22:00מרכז מסחרי זייד

מופע מלהיב של מוזיקה צוענית ובלקנית בעיבודי ג'אז-רוק אנרגטיים ותוססים. טקסטים בעברית גדי אנדריי פור, אורי ביתןצועני האור21:00מוזיקה
(נכתבו עבור הלהקה) ובשפות המקור.

טברנה בגפן
21:45רחבת קפה אנין, הגפן 2

לב חופשי האמן העצמאי אבי עדאקי, שרברב ומשורר, בהופעת סולו עם גיטרה ופסנתר.אבי עדאקיאבי עדאקי - סiל21:00iמוזיקה
22:00יזרעאל 56

שירלי מרוםמגדל בוטו21:00מחול
בלב המגדל / אגן רחצה / נָסּו שיערנו / עד ליקיצה. מופע בוטו בהשתתפות אפרת ולירו ואבילי 

לבנון.
מגדל המים 

21:40המגדל 7

סדנת יצירה בחומר מבית המבשלה לאמנויות הקרמיקה, בהשראת התערוכה של דינה כהנא גלר. אילן בקבעקבות הכדורים21:00סדנה
להרשמה מראש לחצו 

מתנ"ס דגניות 
22:00הדגניות 12  

מסע דילוגים תרבותי, גיאוגרפי והיסטורי לאורך רכס ההימלאיה, בין מחוז טיבט הסיני וחבל לדאק אודי גימוןהרמה הטיבטית21:00הרצאה
ההודי.

קרון הספרים 
22:15הכלניות 2, כיכר בן גוריון

שלהב"ת סדנת ההעצמה של הבובה פריצי תעשה לכם טרנספורמציה שלא תשכחו. אפרת גרינשפן ורומן קויפמןלהתעצם עם פריצי21:00פרפורמנס
21:40סמטת לבנה פינת אורנים

 רותי רובינס דלומי, סמדרקולות בהקיץ21:00 פרפורמנס
מתנ"ס קרית חרושת טקס לילי של חלימה קולית - פרפורמנס לקהל בפיג'מות וכיסויי עיניים.אימור

22:00הנרייטה סאלד 10

בית הזיקוק לשירה גאה לארח את מיטב יוצרי השירה הדבורה (ספוקן וורד) - כתיבה והגשה ניר מעיןבית זיקוק לשירה21:30פרפורמנס
מקורית לצד קטעי דרמה וקטעים מוזיקליים.

מומוס 
23:30אלונים 67

מורן ניבמהים למעמקי הנפש - שיחה מסביב למדורה21:30הרצאה
מה הקשר בין מסעות אתגר ימיים לחינוך? מורן ניב חצתה לבדה ימים ואקיינוסים וחולקת עמנו 

את החוויות ואת התובנות שלה מהמסעות וכיצד הן מתחברות לעיסוקה הנוכחי בחינוך.
פינת הדס, הגן הבוטני

23:00מכללת אורנים

לילה שלם של מוזיקה ממסורות קלאסיות עתיקות של המזרח הקרוב והרחוק. רוב האמנים חיים עמוס אהרונסוןלילה לבן בבית קולטון22:00מוזיקה
amos.bans@gmail.com :בטבעון ובסביבה. בהרשמה מראש

בית קולטון 
6:00אלונים 63

חושבים שמפחיד לגור בטבעון? הידעתם שבוואדי של טבעון היה מקום שנקרא "המשחטה"? בואו רונן צומראימה באולם זוהר22:00קולנוע
לערב סרטי האימה בקולנוע אולם זוהר ותראו מה מפחיד באמת.

אולם זוהר
5:00מרכז מסחרי זייד

אורי אפלבויםמסיבת "עשור לקליינע מענטשעלעך"22:00מסיבה

הרכב הכלייזמר "קליינע מענטשעלעך" חוגג את האביב, את הפסטיבל ועשר שנים לקיומו, תוך 
צריכה מופרזת של אלכוהול טוב, מיץ תפוזים, דג מלוח, לחם, חמאה, כרוב כבוש ועוד הפתעות 

רבות. הכניסה בעלות מינימלית לכיסוי ההוצאות.
נגרייה שדה יעקב 
2:00סמוך למבוך בעמק

15 דקות באטלנטיס - מופע קולי בסאונה 22:00מוזיקה
רטובה

פיי שפירו, לילה בטרמן, עמית 
פישביין

עמוק בתוך קאנטרי טבעון, שוכן חדר מרוצף חרסינה אפוף אדים... הקהל מוזמן להתפשט 
ולהתעטף בשלושה קולות מרעידי עצמות. להרשמה מראש לחצו

קאנטרי טבעון 
24:00חנה סנש פינת בן-צבי

בלי קשר למופע בסאונה, אתם מוזמנים ליהנות מרחצה לילית חינמית ומחממת בקאנטרי. יש קאנטרי טבעוןרחצה לילית בקאנטרי22:00ספורט
להצטייד בבגד ים. הכניסה מותנית בהרשמה מראש! להרשמה לחצו 

קאנטרי טבעון 
24:00חנה סנש פינת בן-צבי

!יצירות אמנות של יוצרים מקומיים מוצגות לראווה בחלונות החנויות במרכז טבעון. חפשו אותןרות אופנהיים ועדי שכטרגלנטריה - יצירה מקומית בחלונות הראווהאמנות
חלונות ראווה

מרכז טבעון

רוצים להרדים את הילדים בצלילים המהפנטים של קערות טיבטיות? הזמינו לביתכם את הראל הראל גלאמן שינהילדים
גל, אמן השינה: 052-5507198

הצמד האוונגרדי עלול להיעצר לידיכם ולפרוק עצמו ממכונית בכל שעה של הפסטיבל ולתת בראש יותם קומן, עמי שלודקס וקומןמוזיקה
רחבי טבעוןעם הופעת בזק של מוזיקה שלא שמעתם מימיכם.

 ציירות חתיכות עם מכחולים רכים מתעדות את אנשי הפסטיבל ונופיו. עם אנה לוקשבסקי, לריסהרביד רובנרמציירות את שייח' אבריקאמנות
רחבי טבעון.מילר, רביד רובנר

רחבי טבעון.נקודות הדרכה על טבעון והסביבה, בעבר ובהווהרן שדההדרכות שייח' אבריקהרצאה
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 הדשא הגדול.דורון גוטליב מצלם קצוות של מקומות בשולי הדרך בין טבעון לחיפהדורון גוטליבבשולי הדרךאמנות
כיכר בן גוריון

עדי שכטרתערוכת הפרחאמנות

תערוכה קבוצתית. ציורי הפרחים הידועים של ברכה אביגד, בת טבעון ותיקה שהלכה השנה 
לעולמה, יחד עם ציורי פרחים מרגשים של ציירי כפר תקוה שצוירו בהשראת צילומים של עזריה 

אלון, ממקימי החברה להגנת הטבע. בואו לראות תערוכה קטנה שכולה פרח וצאו לטיול ביער 
שפורח בזכותם.

 טברנה בגפן
רחבת קפה אנין, הגפן 2

יום שישי, 7 באפריל

עיר הקרטון נכנסת ליום השני! הצטרפו ליצירה ציבורית משותפת והרפתקנית ובנו מקרטון את עיר טליה אורבךעיר קרטוןמתמשךאמנות
מתמשךאנדרטה, המגדל 2חלומותיכם

שימי שיידרחד קרן הגלויותמתמשךאמנות
 השקת מיצב של חד קרן, המציע אלטרנטיבה של חיבורים ספונטניים ותקשורת ברוח קהילת

 העתיד. במתחם החד הקרן יוצב ספר קהילה בו אפשר יהיה להוסיף ציור, קשקוש, משפט או
.רעיון

ךשמתמיער השומרים

חובבי הדוושות התאחדו! מפגש ונסיעה לאורך ההיי-לייטס של הפסטיבל. מיועד לקבוצות רוכבי אורלי בנגלמפגש רוכבי אופניים7:00ספורט
אופניים מאורגנות.

 פארק הקרון
10:00קצה רח' ברק בן אבינועם

התכנסות צפונית שמטרתה לייצר מפגש פורה ועמוק ולהניח את הפלטפורמה לחיבורים בין אסף צ'רטקוף, אורית בוכובזהפרמקלצ'ר צפוני8:30כנס
14:30אורט גרינברגמתכננים ופרויקטים שונים.

איך ליצור חיתוכי נייר? מהם הכלים המתאימים והאם אפשר לבצע חיתוכי נייר מכל דבר? לשימוש ענבל לוטן פרנקלךחיתוכי נייר בהשראת צמחי הגן8:30סדנה
אישי וציבורי ובעיקר מחומרים ממחוזרים. הסדנה בעלות של 15 ש"ח. להרשמה מראש לחצו 

הגן הבוטני
 10:00מכללת אורנים

עקרונות הבנייה של טרסה – קיר יבש, ללא מלט, מאבן טבעית. הסדנה בעלות של 15 ש"ח. איתמר סתתסדנת בניית טרסות8:30סדנה
להרשמה מראש לחצו 

הגן הבוטני
 10:00מכללת אורנים

היכן שוכן החופש? בתנועה מובנית או ספונטנית, בעזרת כלים העומדים לרשותנו - גוף, נפש, עדנה לב ארייוגה דאנס ריקוד החופש8:30סדנה
תודעה - נעמיק בשאלה זו. בואו באהבה. להרשמה מראש לחצו 

מתנ"ס רמת טבעון 
10:30מורן 18

10:00כיכר הבוניםצ'י קונג לפתיחת הלב על כיכר הבונים. איילת רונןפותחים את הלב9:00סדנה

קהילת כפר תקוה פותחת את שעריה ומזמינה לבוקר של כיף עם קפה, מאפה, מוזיקה טובה, ערן נתןבוקר של כיף9:00אירוע מיוחד
13:00כפר תקוהליצנות ואמנות.

דבי פרוש, טל כהןנשים עושות שלום9:30קולנוע
הסרט "גרשו את השטן בחזרה לגהינום" מתאר את מאבקן הנחוש והבלתי מתפשר של נשות 

ליבריה האמיצות, שהובילו לסיום מלחמת האזרחים במדינתן. לאחר ההקרנה ייערך דיון בהנחיית 
נציגת נשים עושות שלום.

מתנ"ס זבידאת 
11:30ליד בי"ס משותף בסמת טבעון

תיכון שקדהכנס הארצי הראשון של בוגרי חינוך ולדורף. לפרטים: "בוגרי חינוך ולדורף בישראל" בפייסבוק.גיא סימון, נעם שטרןמה יצא לנו מזה?10:00כנס
15:30מכללת אורנים

11:00בית שעריםשירי עם סקוטיים ושירי עם בלדינו מתדפקים על קירות מערב קסומה בבית שערים.  עופר מגידו, יהלי תורןשירה במערה10:00מוזיקה

אבירם זמירפפה הליצן10:00ילדים
פפה, ליצן בעל מוניטין מיבשת דרום אמריקה הרחוקה, עורך לילדים ולהוריהם סיור מודרך 
במרחבי הפרא של פינת החי. בעזרת דמיון, משחק ורוח שטות, הופכים המשתתפים בסיור 

לחוקרים המתלווים אל פפה במשימתו - ללמוד את שפת בעלי חיים.
10:30כפר תקוה

מרכז ההנצחה הצגת ליצנות ללא מילים, המתארת יום בחייו של ליצן מצונן. המופע בעלות של 30 ש"חשרון ולושה גבריאלובאפצ'י10:00ילדים
11:00המגדל 2

טברנה בגפן שש בש ומזטים, שמש טובה ממעל, כוסית קטנה ליאמאס ורדיו יוון בלב.ליאת דנון, דורית הלפריןבוקר שישי בטברנה "סטפיליה" בגפן10:00מוזיקה
13:00רחבת קפה אנין, הגפן 2

ספריית העיון משחקי חשיבה לילדים ומבוגרים בחדר העיון בספרייה. בוריס פרוטקיןמוח בפעולה10:00ילדים
13:00מרכז ההנצחה, המגדל 2

מתחם הטיפולים הרב-תרבותי עובר לזבידאת: בואו לעיסוי מרגיע ומשחרר, שיתוף פעולה של סידני אגםטיפול במגע בטבעון ובמגזר הבדואי10:00אירוע מיוחד
מטפלים משני המגזרים.

מתנ"ס זבידאת 
15:00ליד בי"ס משותף בסמת טבעון

בואו לספרייה לשחק! משחקי הרכבה, חשיבה, אתגר ואסטרטגיה בבמרכז ההנצחה, מגיל 3 ועד שירה קאופמןמשחק זה כל הסיפור10:00ילדים
103. בעלות של 10 ש"ח למשתתף

ספריית הילדים 
11:00מרכז ההנצחה, המגדל 2

שח! בזמן שכולם שותים בירה בסמטת פיש ישחק השחמטאי רב-האמן אביגדור בוכובסקי עם 15 אהוד ברשח-אבריק10:00ספורט
איש סימולטנית, וכנראה ינצח בקלות. 

מועדון המפגש
12:00ליד גן השעשועים בסמטת האחים פיש

גן השעשועיםמתחם טיפוס מאובטח ובטוח לילדים ונוער. נא להצטייד בנעליים ובהורה מלווה.עידו דולבטיפוס אתגרי10:00ילדים
13:00בסמטת האחים פיש

על רוחות חדשות במכללת אורנים, המובילה מהפיכה שקטה בהכשרה האקדמית. עם הלל וורמן, הלל וורמןרוח באורנים10:00הרצאה
ראש החוג לחינוך במכללת אורנים.

קרון הספרים 
11:00הכלניות 2, כיכר בן גוריון
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נשות הקולקטיבה מגיעות לתלות כביסה במרכז. כל אחת מביאה מתקן נייד וסל כביסה רטובה. יעל קישוןקולקטיבה10:00פרפורמנס
כשהבגדים יתייבשו, נקפל ונלך הביתה.

רחבת קרון הספרים 
14:00הכלניות 2, כיכר בן גוריון

פרויקט פיסול סביבתי של "נשים עושות שלום" יוצא לדרך בפיילוט ראשוני בשני אתרים, בעבודה נגה כרמל, מירי חכם בן צבינוגעות בנוף - בסמת טבעון10:00אמנות
13:00כיכר רמת הדסהאמנותית מגזעי עצים, מראות, חוטים ועוד. 

13:00כיכר הבוניםפרויקט הפיסול הסביבתי השני, בכיכר הבונים, של "נשים עושות שלום". ראה לעיל. נגה כרמל, מירי חכם בן צבינוגעות בנוף - קרית עמל10:00אמנות

עדי שכטרתערוכת הפרח10:00אמנות

תערוכה קבוצתית. ציורי הפרחים הידועים של ברכה אביגד, בת טבעון ותיקה שהלכה השנה 
לעולמה, יחד עם ציורי פרחים מרגשים של ציירי כפר תקוה שצוירו בהשראת צילומים של עזריה 

אלון, ממקימי החברה להגנת הטבע. בואו לראות תערוכה קטנה שכולה פרח וצאו לטיול ביער 
שפורח בזכותם.

טברנה בגפן 
18:00רחבת קפה אנין, הגפן 2

הגן הבוטניסיור עם פרופ' אמוץ דפני בגן הבוטני, שיוקדש לצמחים אשר שימשו לצרכים פולחניים, מיסטיים ואחרים במהלך ההיסטוריה של ארץ ישראל.מוקי גרוס, אמוץ דפניצמחים, שדים ונפלאות10:00סיור
 12:00מכללת אורנים

חוות המיכלים לראשונה בחייכם: סיור באוטובוס בחוות מיכלי הדלק באלרואי, עם מופע של מאירה אשר. להרשמה מראש לחצומאירה אשרסאונדרייב 10:30010מוזיקה
11:00יציאה מפארק הקרון

סדנת חשיפה לצ'י גונג – כלי לריפוי עצמי – בהנחיית המורים הוותיקים פיטו וענת שרייבר. ענת שרייברחוכמת הריפוי10:45סדנה
להרשמה מראש לחצו 

מתנ"ס רמת טבעון 
12:00מורן 18

רותם וולקהספארי הנסתר11:00ילדים
הדשא הגדול במרכז הוא למעשה סוואנה רוחשת חיות פרא. צאו עם רותם וולק לסיור עם 
משקפות וגלו אותן. סיור/פרפורמנס לילדים בליווי סאונד.  אורך הסיור 20 דק'. 10 ש"ח 

למשתתף.

הדשא הגדול 
12:30כיכר בן גוריון

שפי, שגדלה בטבעון, מזמינה את הקהל למערה שמלווה אותה כבר שנים, שם גילתה את שפי אורן בךמופע במערת ילדותי11:15מוזיקה
המוזיקה, ושם תשיר משיריה ותפעיל קולית את המשתתפים.

מערות המנורה
12:15בית שערים

מתנ"ס קרית חרושת הילד שהחזיר את החיוך לנסיכה. תאטרון סיפור לילדים בני 7-4.אלון זמקסיפור קשוב11:00ילדים
12:00הנרייטה סאלד 10

משיבות רוח - תאטרון פלייבק אינטימי- 11:00סדנה
"השיקופיות"

אורית אלניר, ליילה אליעזרוב, 
עליזה פרוכטמן

מזמינות אתכם למפגש אינטימי בסטודיו שלנו, עיניים מול עיניים ולב מול לבבות, הזדמנות פז 
ליחידים, זוגות או חבורות להתכנס תחת כנפינו ולעוף עם סיפורים אישיים שיקבלו שיקופים 

אמנותיים. בתיאום מראש: 053-2304417
עליזה פרוכטמן 

14:00העמלים 3א

"האם אפשר להעביר ריח בתקשורת?" – עם פרופ' דוד הראל ממכון ויצמן, חתן פרס ישראל דוד הראלשלח לי ריח11:00הרצאה
בחקר מדעי המחשב.

קרון הספרים 
12:00הכלניות 2, כיכר בן גוריון

מתנ"ס זבידאת מעגלי הקשבה יהודיים-ערביים המאפשרים חיבור לרגש ולעצמה הפנימית.סיגל אלבס ואמיר שלומיאןמעגל הקשבה יהודי-ערבי11:30סדנה
13:00ליד בי"ס משותף בסמת טבעון

אבירם זמירפפה הליצן11:30ילדים
פפה, ליצן בעל מוניטין מיבשת דרום אמריקה הרחוקה, עורך לילדים ולהוריהם סיור מודרך 
במרחבי הפרא של פינת החי. בעזרת דמיון, משחק ורוח שטות, הופכים המשתתפים בסיור 

לחוקרים של עולם החי, ומתלווים אל פפה במשימתו - ללמוד את שפת בעלי חיים.
12:00כפר תקוה

מרכז ההנצחה הצגת ליצנות ללא מילים המתארת יום בחייו של ליצן מצונן. המופע בעלות של 30 ש"חשרון ולושה גבריאלובאפצ'י11:30ילדים
12:30המגדל 2

14:00רחבי טבעוןמוזיקת רחוב איכותית. גל קליין12:00Gal Palomaמוזיקה

15:30עץ האלון שלמרגלות רח' מרדכינכנס טירוף – יוצא שקט. לצעוק את הצעקות שיושבות לנו בלב. עמוס צחרלצעוק את עצמך12:00סדנה

יש סודות קטנים שאנחנו לא מספרים חיים שלמים. חמש דקות של פתיחות במחסן הנשק העתיק נטע זיידוידוי - פרפורמנס אחד על אחד12:00פרפורמנס
14:00הסליק קק"ל מאחורי קן הנוער העובדבקרית עמל. סודיות מובטחת. 

סיור שני באוטובוס בחוות מיכלי הדלק באלרואי, עם מופע ייחודי של מאירה אשר. להרשמה מאירה אשרסאונדרייב 12:00010מוזיקה
מראש לחצו

חוות המיכלים 
12:30יציאה מפארק הקרון

הרצאה בעקבות הספר "צמחים, שדים ונפלאות" מאת פרופ' אמוץ דפני וסאלח ע'אקל ח'טיב. מוקי גרוס, אמוץ דפנישדים, עין הרע ושיקויי אהבה בצמחי הארץ12:00הרצאה
לשמאנים, פסיכונאוטים וסקרנים

כיתת הגן הבוטני
13:00מכללת אורנים

ג׳אז מודרני ופיוז׳ן בועט בהשראת גדולי נגני העבר, קומפוזיציות מקוריות לצד עיבודים מרתקים. חגי פרץ, טל פדרחגי פרץ וטל פדר - דואט12:00מוזיקה
נגינה מלודית וסוחפת, גרובים ומקצבים שייקחו אתכם רחוק. ניו יורק באה לטבעון

מירב ברויאר 
13:00גולומב 15

קריאה בהפתעה / קריאה בציבור - קבוצת רות 12:00פרפורמנס
רות קנר, שרית רמתיקנר

הציבור מוזמן לבחור טקסטים מתוך ספרי חנות הפופ-אפ של "סיפור פשוט", וחברי קבוצת 
התיאטרון של רות קנר יבצעוהו. ואחר-כך תיערך קריאה משותפת עם הקהל מתוך חירבת חיזעה 

של ס. יזהר.

מרכז ההנצחה 
16:00המגדל 2

החנות הידועה מנווה צדק, המתמחה בספרות פוליטית-חברתית ומשמשת גם כבית הרשמי של אמיר פיינרוסיפור פשוט – מהדורה מוגבלת12:00אמנות
כתב העת גרנטה בעברית, פותחת אצלנו סניף פופ-אפ איכותי.

מרכז ההנצחה 
16:00המגדל 2

"לוחמים לשלום" מקרינים את סרטם של סטיבן אפקון ואנדרו יאנג, המביא את סיפורם של ניצן אופירמפרים את הסדר12:00קולנוע
פלסטינים וישראלים, אויבים לשעבר, המניחים את הנשק ויוצאים למסע משותף.

מתנ"ס זבידאת 
14:15ליד בי"ס משותף בסמת טבעון

https://goo.gl/maps/WwrfHJ2ND6P2
https://goo.gl/maps/WwrfHJ2ND6P2
https://goo.gl/maps/djpDcoQaKZ12
https://goo.gl/maps/mC14wCbyGEE2
https://goo.gl/maps/5JeLLhVPgM12
https://goo.gl/maps/5JeLLhVPgM12
https://goo.gl/maps/aR4JguXw9op
https://goo.gl/maps/aR4JguXw9op
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykl2etb_KhrwXNGp4bZwRwRUB_DHIlDWlvO_JvjnSUA/edit?usp=sharing
https://goo.gl/maps/aSFjBnPrvUE2
https://goo.gl/maps/aSFjBnPrvUE2
https://goo.gl/forms/tqjlnYXA3oeCZCGA3
https://goo.gl/forms/tqjlnYXA3oeCZCGA3
https://goo.gl/maps/Js5utcBC6iM2
https://goo.gl/maps/Js5utcBC6iM2
https://goo.gl/maps/7YSiGWwPzdB2
https://goo.gl/maps/7YSiGWwPzdB2
https://goo.gl/maps/XjAcSnGoxEo
https://goo.gl/maps/XjAcSnGoxEo
https://goo.gl/maps/NNPQ1fDJaU32
https://goo.gl/maps/NNPQ1fDJaU32
https://goo.gl/maps/YfYzdaQBBq52
https://goo.gl/maps/YfYzdaQBBq52
https://goo.gl/maps/WwrfHJ2ND6P2
https://goo.gl/maps/WwrfHJ2ND6P2
https://goo.gl/maps/PzU2n4oivMD2
https://goo.gl/maps/PzU2n4oivMD2
https://goo.gl/maps/BUspTF3yQMs
https://goo.gl/maps/pvsUEdEpRcB2
https://goo.gl/maps/pvsUEdEpRcB2
https://goo.gl/maps/URngH9Lv1K42
https://goo.gl/maps/LMPtnAD65f12
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykl2etb_KhrwXNGp4bZwRwRUB_DHIlDWlvO_JvjnSUA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ykl2etb_KhrwXNGp4bZwRwRUB_DHIlDWlvO_JvjnSUA/edit?usp=sharing
https://goo.gl/maps/aSFjBnPrvUE2
https://goo.gl/maps/aSFjBnPrvUE2
https://goo.gl/maps/aR4JguXw9op
https://goo.gl/maps/aR4JguXw9op
https://goo.gl/maps/HpRtiLV2k3C2
https://goo.gl/maps/HpRtiLV2k3C2
https://goo.gl/maps/pvsUEdEpRcB2
https://goo.gl/maps/pvsUEdEpRcB2
https://goo.gl/maps/pvsUEdEpRcB2
https://goo.gl/maps/pvsUEdEpRcB2
https://goo.gl/maps/PzU2n4oivMD2
https://goo.gl/maps/PzU2n4oivMD2


בכל אחד מאתנו יש צד פעיל וצד תומך והדבר נתון לשינוי - הניגודים משלימים. בסדנה נתנסה ענת שרייברזוגיות - ניגודים משלימים12:00סדנה
דרך תרגילים בתנועה, הומור ומגע בשלם שגדול מסך חלקיו. להרשמה מראש לחצו 

מתנ"ס רמת טבעון 
13:00מורן 18

ניסויים מעניינים מהפילוסופיה העכשווית עם שאול סמילנסקי, פרופסור בחוג לפילוסופיה שאול סמילנסקיניסויי חשיבה פילוסופיים12:00הרצאה
באוניברסיטת חיפה.

קרון הספרים 
13:00הכלניות 2, כיכר בן גוריון

13:00כיכר בן גוריוןשתפו אותנו בפחדים שלכם. אנחנו נאסוף אותם, נטווה מהם קיר ונישא אותם על גבנו. לילך צפרוני והדס גרטמןקיר12:00פרפורמנס

הדשא הגדול אייל לבן עובר מסע של התקדשות בתנועה. בהשראת ריקוד מסכות טיבטי.מיכל מסיקההאיילה12:00פרפורמנס
13:00כיכר בן גוריון

ריקוד רחוב בהשראת להקת זרזירים: עשרות רקדנים ינועו יחד במרכז טבעון במיצג המשתלב יעל מעיןזזים ביחד: מופע מחול ברחוב12:00מחול
12:40כיכר בן גוריוןבמרקם העירוני.

סדנת כתיבה, הגשה ועמידה מול קהל. בהמשך יוכלו המשתתפים לעלות לבמה הפתוחה במרכז ניר מעין, רועי בירןספוקן וורד12:00סדנה
טבעון. להרשמה מראש לחצו 

שלהב"ת 
13:30סמטת לבנה פינת אורנים

מערת המוזיאוןזמר הפולק העברי חוזר למקום שבו הקליט את אלבום הבכורה שלו, במופע אקוסטי אינטימי.יונתן מימוןיונתן מימון12:30מוזיקה
13:30בית שערים

סיור עם טלי זייד בעקבות אלכסנדר וציפורה זייד. הסיור מותאם לכל המשפחה. 15 ש"ח החל טלי זיידאנשי בראשית12:30סיור
13:30נפגשים בדשא מול שיכון אלה 10מגיל 10.

12:30סדנה
"מה הסיפור שלך" - היכרות עם האחר דרך 

דני מירזתיאטרון פלייבק

תיאטרון הפלייבק מציב בפנינו מראה של הסיטואציות היומיומיות שלנו. החומרים מובאים על ידי 
הצופים ומוחזרים על ידי השחקנים בטכניקות שונות. חשוב להגיע בבגדים הנוחים לתנועה; לא 

נדרש ידע קודם בתיאטרון או באימפרוביזציה.
כיתה 10

14:00מכללת אורנים

גבעת האקדמאים הופעת גיטרה ומפוחית.עודד אליאלאלילב האיש מרחוב הכוכבים סמטת ירח13:00מוזיקה
14:30עלייה מסמטת האקדמאים

יציאה מכיכר פטישי, הליכה בקק"ל עד בוחרים בחיים - מוציאים את המיכלים!מגמה ירוקהתהלוכה למען טבעון נקייה מזיהומים13:00סיור
14:30למכללת אורנים

מקהלה שיתופית ייחודית שייסד נועם ענבר (הבילויים). היכונו לטקס ציבורי הנע בין הדתי נועם ענברמקהלת גיא בן הנום13:00מוזיקה
14:00כפר תקוהלפוליטי, בין החדיש לקמאי.

אירוע הקרנה חגיגי, פרי יצירתם של בוגרי החוג לתקשורת במכללה האקדמית לחינוך אורנים. אבי גרוסמן, אריאל פרידמןסצנות מהחיים13:00קולנוע
הערב יכלול מפגש עם יוצרי הסרטים ודיון. בהשתתפות טל אלון, גילי סילמן, רואן סלאלחה.

מרכז ההנצחה 
15:00המגדל 2

מתנ"ס רמת טבעון להרשמה מראש לחצו פיטוטאי צ'י13:00סדנה
14:00מורן 18

קבוצת לימוד למוזיקה ממסורות המזרח התיכון בהדרכת יורם ארנון. במופע קטעי מוזיקה יורם ארנוןאנסמבל "נעימות קדם"13:00מוזיקה
מתורכיה, מארמניה ומהבלקן.

נורית ואלי סימון-וולפה 
14:00כצנלסון 19/ב 

ערן נתן13:00Fish Gardenאירוע מיוחד

חוויה פסטיבלית מעוררת חושים - סמטת פיש מארחת ואתם מוזמנים. מחפשים מוזיקה טובה? 
בירה צוננת? הגעתם למקום הנכון! בתכנית: אנסמבל הג'אז של קונסרבטוריון קרית טבעון, 

היזרעאלים, Symmetry. הכניסה למתחם בעלות של 20 ש"ח לכיסוי הוצאות - ותקבלו גם כוס 
זכוכית שייח' אבריקית איכותית!

18:00סמטת האחים פיש 16

מגרש הכדורסלמשחקי ילדות למבוגרים. בקצה הסמטה, ליד 'גן הדגים', עובר גבול דק לא נראה ומקסים...נמרוד רוזברגברל'ה צא13:00ספורט
18:00סמטת האחים פיש

בואו להידבק בקסם המוזיקה האירית עם דינה לוריא, טל פדר, חובב גולן, ענת אדלשטיין, תמוז ענת אדלשטייןשקדים ירוקים14:00מוזיקה
אדלשטיין, נעמה בן-זקן ושרגא ברויאר.

רחבת מרכז ההנצחה, 
14:30המגדל 2

 פארק הקרוןמופע ייחודי שיתקיים באוטובוס, על ספינת צייד התקועה באנטארקטיקה. בהשתתפות הקהל.נובה דובלאנטארקטיקה כיוון דרום14:00פרפורמנס
14:30קצה רח' ברק בן אבינועם

מתנ"ס רמת טבעון להרשמה מראש לחצו פיטוקונג-פו14:00סדנה
15:15מורן 18

טורניר כדורסל שבו יתחרו השכונות השונות של טבעון. יתקיים בימים שישי ושבת 8-7 באפריל אבי רבידבאסקט אבריק15:00ספורט
18:00רחבי טבעוןבין השעות 18:00-15:00. ההרשמה עד ה-28.3 

 קפה סוקרטס" עשוי להימצא בכל מקום שניתן לקיים בו שיח פילוסופי - בכיכר השוק, בבתי קפה"שימי שיידרקפה סוקרטס15:00סדנה
.או בחומוסייה, ובו לא מלמדים, כי אם לומדים יחד

מומוס
17:00אלונים 67

רחבת מרכז ההנצחה ריקוד על עצים.אמנון בריהתעלות15:00פרפורמנס
15:30המגדל 2

מעגל ריפוי דידג'רידו בשילוב הילינג ביער טבעון. לפרטים ולמיקום מדויק: 058-6606416. גולדי דכיס וזוהר אמסלםריפוי הדידג׳רידו והילינג15:00סדנה
טיפולים פרטיים ושיעורי נגינה במהלך כל הפסטיבל (בתיאום מראש).

יער טבעון
16:00כניסה מהמשעול שמאחורי המומוס

עמותת "זוכרות" מקרינה את הסרט "ח'ירבת חזעה", שיצר סקנדל בשנות השבעים המאוחרות, יעל מסר, דני גלח'ירבת חזעה וִמיְדיָא מדומיינת 15:00קולנוע
בשילוב עם עבודת וידיאו של דני גל. ההקרנה באדיבות רשות השידור.

מתנ"ס זבידאת 
17:00ליד בי"ס משותף בסמת טבעון
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מופע ייחודי שיתקיים באוטובוס שחוצה את טבעון, על ספינת צייד התקועה באנטארקטיקה. נובה דובלאנטארקטיקה כיוון דרום15:00פרפורמנס
בהשתתפות הקהל.

 פארק הקרון
15:30קצה רח' ברק בן אבינועם

מערת הארונותנשימה ככלי מוזיקלי. במפגש נבצע יחד יצירה חד פעמית של קול וסאונד באקוסטיקה הייחודית של מערת הארונות בבית שערים.אבנר עמית וקרן בן אלטבטטקס נשימה15:00סדנה
15:45בית שערים

מפגש אלתור בדשא הגדול עם אלונה פרץ וזהר 15:00אלתור
הדשא הגדול אימפרוביזציה ברחובות בג'אם אלתור ייחודי, בקול תנועה ומילים.זהר קרניאל, אלונה פרץקרניאל

16:00כיכר בן גוריון

קרון הספרים מפגש גיטרות היוצא מג'אז וממריא לכיוונים אחרים בתנועה מוזיקלית חופשית ומאולתרת.יונתן פרץדואו גיטרות עם יפתח כדן ויונתן פרץ15:00מוזיקה
16:00הכלניות 2, כיכר בן גוריון

יציאה מהדשא הגדול ליד כיכר בן גוריון, תהלוכת אימפרוביזציה מהדשא הגדול ועד לאנדרטה. אלונה פרץרקרגע...! 15:00אלתור
17:00הליכה ברחוב אלונים עד מרכז ההנצחה

יונתן זייד עם שלושה סרטים קצרים על אנשים שלא תראו במקומות אחרים, ומפגש מיוחד עם יונתן זיידגיבור מקומי15:30קולנוע
הגיבורים.

מרכז ההנצחה 
17:00המגדל 2

נשימה ככלי מוזיקלי. במפגש נבצע יחד יצירה חד פעמית של קול וסאונד באקוסטיקה הייחודית אבנר עמית וקרן בן אלטבטטקס נשימה16:00סדנה
של מערת הארונות בבית שערים.

מערת הארונות
16:45בית שערים

סדנה לנשים - מה בין אבי וביני, ובין אבי 15:30סדנה
כיצד יחסי בנות עם אבותיהן משפיעות על בחירותיהן לאורך חייהן: בקריירה, בעמידה מול איריס אוסטפלדועולמי

סמכות, ביחסים זוגיים ועוד. להרשמה מראש לחצו 
מתנ"ס רמת טבעון 

17:15מורן 18

פאטיו שלהב"ת טקס אמנותי שמהלל, לשם שינוי, את החיים.נעה שנדרטקס זיכרון לחיים16:00פרפורמנס
16:30סמטת לבנה פינת אורנים

ביחד נדמיין, נתכנן וניצור חיות חמודות, קישוטים ומנדלות מאוצרות מהטבע. מתאים לגילאי -5נעם שטרןיצירה מהטבע לילדות ולילדים16:00ילדים
12. להרשמה מראש לחצו 

הגן הבוטני
17:00מכללת אורנים

הגן הבוטניסיור בעקבות נפלאות החי והצומח בגן הבוטני של מכללת אורנים.נוער שוחר מדעפלאי הטבע מתחת לאף16:00סיור
18:00מכללת אורנים

עקיבא נוף, חבר כנסת לשעבר, כתב פזמונים רבים ובהם "מים לדוד המלך" ואת הלחן ל"שלושה עקיבא נוף ואייל הלרעקיבא נוף מספר ושר16:45מוזיקה
תרנים לאנייה". הוא יופיע עם שירים ישנים וחדשים בליווי הגיטריסט אייל הלר.

אמונה סירקין 
17:25אורנים 18

קבלת שבת למשפחות עם הקליינע 17:00מסיבה
"מחוללים שבת" עם הקליינע מענטשעלעך בעיר הקרטון. נשמח לקבל את השבת ברחובות אורי אפלבויםמענטשעלעך

הקרטון יחד עם תינוקות, קשישים ומה שביניהם להופעת כליזמר משמחת.
רחבת מרכז ההנצחה 

18:00המגדל 2

ארנה בן ציוני שירה לגמן ביצירות מאת באך, סקרלטי, קופרן וראוול.שירה לגמןרסיטל פסנתר17:00מוזיקה
18:00הכרמל 19

לילה לבן בדואי: אוכל מסורתי, טקסים בדואיים של קפה וריקוד, אוהל בדואי, עגלות עם חמורים, סטפן קולה, סמר זובידאתלילה לבן בזבידאת18:00מוזיקה
23:00פנצ'ריית האני, זבידאתאמנות, הופעות והפתעות.

דפנה קרטס, אור זוהר, רן קבלת שבת ושירה מקודשת18:00אירוע מיוחד
גרסון

מפגש ייחודי של מתנ"ס רמת טבעון, קהילת מעלות טבעון, מקהלת כפר תקוה והמוזיקאי רן 
גרסון. כולם מוזמנים להביא את מאכלי השבת שלהם לארוחה משותפת.

מתנ"ס רמת טבעון 
19:30מורן 18

אורי שמיר אלון, רועי עובדיה 18:30Rasta-Airlines soundsystemמסיבה
ויאייה מהרי

בואו למסיבת רגאיי-דאב לכל גיל, שיתחיל ב-SKA מקפיץ ושובבי וימשיך ברגאיי מתובל בבס 
.dj ROi & dj Ya Ya .עמוק

מרכז קהילתי נרקיס 
22:00מרגניות 3

תבור גוכמןמחווה לאביתר בנאי18:30מוזיקה
נתאסף לשיר יחד את הדיסק הראשון של יקירנו אביתר בנאי. לרבים מאתנו זכרונות יפים וכואבים 

ששורשיהם מתפתלים עם שיריו המופלאים של הדיסק הבלתי נשכח הזה.
עדי ברונר 

19:30רבין 34

איך לכוון את הנפש לתוצאת קוביית רצויה? בהשראת כתביו של איש הרנסנס והמהמר האיטלקי בועז לביאסדנה בהטלת קוביות בהשראת ג'ירולמו קרדאנו19:30פרפורמנס
בן המאה ה-16 ג'ירולמו קרדאנו.

יקב סימון 
20:30בורוכוב  43

21:00פנצ'ריית האני, זבידאתנגן העוד הנודע, המלחין והזמר סמיר מח'ול, מנצח תזמורת הנוער נצרת, במופע חגיגי.סטפן קולהסמיר מח'ול ותזמורת הנוער נצרת19:30מוזיקה

קרון הספרים מופע שירה של כרמלה בן ישי, משוררת ואמנית במה רב תחומית.כרמלה בן ישיזמן הכרם20:00מוזיקה
20:40הכלניות 2, כיכר בן גוריון

שלושה אחים במופע אפל של ספרות ומוזיקה המציג את תפיסת המוות במערב. מילים: ניר ניר מעיןמוות במערב20:30מוזיקה
מעיין. קולות: איל איזנמן. פריטה: זהר איזנמן.

יעל מעין 
21:30אורנים 50

מרכז ההנצחה פירות של מפגש יצירתי בכתיבה, הלחנה, נגינה ושירה שנתפרו לערב מקורי וחד פעמי.יעל תלם ויוצרי טבעוןמילים ולחן20:30מוזיקה
21:30המגדל 2

יצור בגוף20:30מחול
איילה ידגר, יעל מעיין, נוהר 

מיסק, תום פולונסקי, רות וידר 
מגן, מיכאל שחרור

מתנ"ס רמת טבעון שלושה דואטים נעים ומשמיעים את גבולות התפישה וההגדרה העצמית.
22:00מורן 18

עם פלאביה נסימנטו, נועה פלד וחברים. השירים היפים של ברזיל בג'אם ספונטאני - סמבה, נועה פלדג'אם ברזילאי20:30מוזיקה
בוסה נובה, פוהו ועוד.

סוזי שפירא 
23:30אמנון ותמר 23

אבילי לבנון ריקוד חופשי במסיבה שכונתית מעל עתיקות בית שערים. עם D.J איילת עובד.אבילי לבנוןעל הגג21:00מסיבה
24:00שיכון אלה 4
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 רותי רובינס דלומי, סמדרקולות בהקיץ21:00 פרפורמנס
אימור

סיימו את היום בטקס לילי של חלימה קולית - פרפורמנס לקהל בפיג'מות וכיסויי עיניים. עם סמדר 
אימור ורות רובינס.

מתנ"ס קרית חרושת 
22:00הנרייטה סאלד 10

גל קרטס מסיבת גן כמו פעם: D.J חובבני, מדורה בחצר, ווייב טוב.גל קרטסאצל גל ודפנה21:00מסיבה
2:00נרקיסים 41ב

מופע אקוסטי מיוחד לפסטיבל של אחת היוצרות המסקרנות בזירה המקומית. שירים משלושת חן רותםחן רותם21:00מוזיקה
אלבומיה בליווי נמרוד גלבוע (גיטרה) וזיו מן (בס).

יורט ליאור אבישי 
סמוך לפסל אלכסנדר זייד, עתיקות בית 

שערים
22:30

דרכו של שחקן תאטרון מהעיר הגדולה להקמת תאטרון ביער. כתיבה וביצוע: גד אנדריי פור. ליווי גד אנדריי פוראל הדרכים הצדדיות21:00פרפורמנס
אמנותי: מור פרנק.

יער פשוט 
21:55קצה רח' התאנה

חלונות ראווהיצירות אמנות של יוצרים מקומיים מוצגות לראווה בחלונות החנויות במרכז טבעון. חפשו אותן!רות אופנהיים ועדי שכטרגלנטריה - יצירה מקומית בחלונות הראווהאמנות
מרכז טבעון

רוצים להרדים את הילדים בצלילים המהפנטים של קערות טיבטיות? הזמינו לביתכם את הראל הראל גלאמן שינהילדים
גל, אמן השינה: 052-5507198. 

הצמד האוונגרדי עלול להיעצר לידיכם ולפרוק עצמו ממכונית בכל שעה של הפסטיבל ולתת בראש יותם קומן, עמי שלודקס וקומןמוזיקה
רחבי טבעוןעם הופעת בזק של מוזיקה שלא שמעתם מימיכם.

ציירות חתיכות עם מכחולים רכים מתעדות את אנשי הפסטיבל ונופיו. עם אנה לוקשבסקי, לריסה רביד רובנרמציירות את שייח' אבריקאמנות
רחבי טבעוןמילר, רביד רובנר.

רחבי טבעון.נקודות הדרכה על טבעון והסביבה, בעבר ובהווהרן שדההדרכות שייח' אבריקהרצאה

 הדשא הגדול.דורון גוטליב מצלם קצוות של מקומות בשולי הדרך בין טבעון לחיפהדורון גוטליבבשולי הדרךאמנות
כיכר בן גוריון

עדי שכטרתערוכת הפרחאמנות

תערוכה קבוצתית. ציורי הפרחים הידועים של ברכה אביגד, בת טבעון ותיקה שהלכה השנה 
לעולמה, יחד עם ציורי פרחים מרגשים של ציירי כפר תקוה שצוירו בהשראת צילומים של עזריה 

אלון, ממקימי החברה להגנת הטבע. בואו לראות תערוכה קטנה שכולה פרח וצאו לטיול ביער 
שפורח בזכותם.

 טברנה בגפן
רחבת קפה אנין, הגפן 2

יום שבת, 8 באפריל

עיר הקרטון נכנסת ליום השלישי! בעזרתכם זו כבר כרך. הצטרפו עם כל המשפחה לרגעי השיא טליה אורבךעיר קרטוןמתמשךאמנות
של היצירה האורבנית המשותפת

רחבת מרכז ההנצחה 
20:00המגדל 2

שימי שיידרחד קרן הגלויותמתמשךאמנות
 השקת מיצב של חד קרן, המציע אלטרנטיבה של חיבורים ספונטניים ותקשורת ברוח קהילת

 העתיד. במתחם החד הקרן יוצב ספר קהילה בו אפשר יהיה להוסיף ציור, קשקוש, משפט או
.רעיון

ךשמתמיער השומרים

12:00עץ האלון שלמרגלות רח' מרדכיעם מרכז הרגע. בהרשמה מראש: 052-3704696אלונה פרץסדנת אלתור, בקול תנועה ומילה9:00סדנה

מרחב יצירתי ותערוכה ביער של שכונת הגפן בטבעון. בואו לקחת חלק במרחב יצירתי מרפא נטע קומורניקסטודיו ביער9:00אמנות
ולצפות בתערוכה של יצירות מחומרים מקומיים.

יער פשוט 
19:00קצה רח' התאנה

10:00כיכר הבוניםצ'י קונג לפתיחת הלב בכיכר הבונים.איילת רונןפותחים את הלב9:00סדנה

סדנת אימפרוביזציה לילדים ולהורים עם אפרת רובינשטיין אמיתי. עבודה עם מוזיקה, תנועה אפרת רובינשטיין אמיתיהאהבה מאלתרת9:00ילדים
ומשחקי תאטרון. להרשמה מראש לחצו 

מתנ"ס רמת טבעון 
10:30מורן 18

גל קרטס, רותי אדמונדס, גידי מסיבת אוזניות9:30מסיבה
11:30הדשא ליד כיכר הציפורנים מסיבת דשא שקטה אך עליזה בגן המשחקים ברחוב השקדים פינת ציפורנים. היימן

הדשא ליד כיכר הציפורנים בואו ללהטט ולשחק איתנו במסיבת האזניות!דלית וזאבי ביןדוכן ג'אגלינג נודדסדנה

שירלי הר ציוןשער לרחם הבריאה - מחול נשי10:00סדנה
מרחם האדמה לרחם שלי - בוראת מציאות  דרך תנועה - מתאחדת מחוללת את יסודות 

הבריאה. 
הסדנה מתקיימת בטבע.

גבעת האקדמאים 
12:00עלייה מסמטת האקדמאים

האלה הגדולה מעגל שיח לנשים המאפשר חיבור לרגש ולעצמה הפנימית.סיגל אלבס ולימור אולוקיהמעגל נשי באלה הגדולה10:00סדנה
12:00כניסה לשביל מקצה רחוב יסמין

צוללים למיקרוקוסמוס של טבעון וחרקיו, עם מתן בן-ארי, עורך "אברקיים". מפגש עם מגוון מתן בן-ארישכנים קטנים10:00סיור
היצורים החיים בין בתי הקריה ועציה.

טברנה בגפן 
12:00רחבת קפה אנין, הגפן 2

מזמינים אתכם למסע אישי מעמיק, מעורר ומרפה המלווה בתנועה, דמיון, צלילי גונגים, קערות ערן נתן ומעין סלומון גימוןגילוי הקול10:00סדנה
טיבטיות וכלי נגינה מרחבי העולם. להרשמה מראש לחצו

יורט ליאור אבישי 
סמוך לפסל אלכסנדר זייד, עתיקות בית 

שערים
12:00
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מרכז ההנצחה חמישה סרטי דיוקן קצרים של תושבים בקרית טבעון.איתן וצלרדיוקנאות טבעוניים10:00קולנוע
11:00המגדל 2

פסיכודרמה (פסיכו=נפש, דרמה=פעולה) היא שיטת טיפול מתחום ההבעה והיצירה. להרשמה לינור מזריאר רוזברגסדנת פסיכודרמה10:00סדנה
מראש: 052-3423784

מתנ"ס דגניות 
13:30הדגניות 12  

ספריית הילדים הביאו את ילדיכם ועם המלים והצלילים ניכנס ונפסע אל יער הסיפור.אוקי שפרןאוקי מספרת במלים ובצלילים10:00ילדים
10:50מרכז ההנצחה, המגדל 2

סדנה לכתיבת שירי אהבה בהנחיית טלי וייס - משוררת, עורכת ומנחת סדנאות כתיבה יוצרת. טלי וייסלכתוב אהבה10:00סדנה
להרשמה מראש לחצו 

קרון הספרים 
12:00הכלניות 2, כיכר בן גוריון

בואו לסרוג בצוותא עם תה צמחים באחד המקומות יפי הנוף בטבעון. בין השאר נסרוג שרשראות טל זק, סיגל ויסמיןחברותת סריגה אביבית10:00אמנות
17:00יער השומריםשל פרחים לקישוט העצים ביער השומרים.

טקס שמאני אישי של חיבור בין הצד הזכרי לצד הנקבי שבתוכנו, המוביל לשלווה ולאחדות שיאל נירן יהלוםהאחדות שבתוכי10:30פרפורמנס
12:30מעיין אלרואיפנימית.

שפת תנועה ייחודית לשיטת גרינברג שמלמדת תזוזה אינדיבידואלית וניעור הרגלים ישנים. עדי וולפהעצירת התנועה10:30סדנה
להרשמה מראש לחצו 

קהילת מעלות טבעון 
11:30רבין 47

מופע השוזר את העוצמה והדרמה שמביא הפלמנקו על סגנונותיו השונים עם המחול ההודי בסגנון הלית מניב ודינורבין הודו לספרד10:45מחול
אודיסי, המספר את סיפורי התרבות והמיתולוגיה ההינדית.

מתנ"ס רמת טבעון 
12:00מורן 18

תאטרון פשוט בהצגה ביער. שני שחקנים ונגן נבל מביאים את הסיפור הנפלא של אנדרסן. עיבוד גדי אנדריי פורהזמיר וקיסר סין11:00ילדים
ובימוי: גדי פור. שחקנים: לילה אליעזרוב וגדי פור. נבל וכלי הקשה: אייל פרידמן.

יער פשוט 
12:00קצה רח' התאנה

אם אתם עדיין פיכחים: יקב סימון (בורוכוב 43) מארח חידון גסטרונומי היתולי עם פיטו שרייבר גיא סימון ופיטו שרייברטריוויה ויין11:00סדנה
ומשחק "חפש את המטמון" אלכוהולי בוואדיות טבעון.

יקב סימון 
13:00בורוכוב  43

החוג לנגינת מוזיקה קאמרית: כינור, חליל, חלילית, קלרינט ופסנתר ביצירות מאת באך, טלמן, דפנה מנדלוביץ'קונצרט קלאסי11:00מוזיקה
, הוניגר, שירי אביב. גלוק

סוזי שפירא 
12:00אמנון ותמר 23

ביחד נדמיין, נתכנן וניצור חיות חמודות, קישוטים ומנדלות מאוצרות מהטבע. מתאים לגילאי -5נעם שטרןיצירה מהטבע לילדות ולילדים11:00סדנה
12. להרשמה מראש לחצו  

גן השעשועים
13:00בסמטת האחים פיש

אוכל כאמצעי ריפוי: לתת לנפש לטעום ולעשות שמח לגוף. תוך כדי הסדנה נשיר ונספר סיפורים ג'אנת חאייקסדנת פטאייר11:00סדנה
על עצמנו. להרשמה מראש: 054-2068609

רחלי תדהר קנר 
12:30העמק 20 א'

קהילת מעלות טבעון יעל תלם במופע אינטימי של שירים מקוריים לילדים בגיל הרך ולהוריהם.יעל תלםלגדול איתך ביחד11:30ילדים
12:10רבין 47

שלהב"ת הצצה נדירה לעולמם של חברי כפר תקוה בסרט קצר ובמפגש עם היוצרים.מיכה ליבנהכמו שער בנפשו12:00קולנוע
13:00סמטת לבנה פינת אורנים

בואו לחגוג עם היער ולפגוש את טבע האדם שבנו. ב-16:30 פאצ'י במופע סיפורים ושירים פאצ'יחגיגה בגן יער12:00סיור
בפורטוגזית ובעברית שבאים מהבית.

גן יער
18:00כניסה מהמשעול שמאחורי המומוס

שיח גלריה עם ציירי כפר תקוה, נשיר עם שומרי הגן תודה לאמא אדמה.עדי שכטרתערוכת הפרח: שיח גלריה12:00אמנות
 טברנה בגפן

13:00רחבת קפה אנין, הגפן 2

14:00רחבי טבעוןמופע מוזיקת רחוב.גל קליין12:00Gal Palomaמוזיקה

מתנ"ס רמת טבעון מופע טקסי המשלב ריקוד ותיאטרון המתקשר עם הקהל דרך חווית קצב הלב הפועם בכל אדם.שירן לב12:00This Beatמחול
12:30מורן 18

המוזיקאיות גילי פוקס וענבל בן משה חוברות יחד למופע אקוסטי, אינטימי, של שירי אהבה גילי פוקסעל האהבה12:30מוזיקה
מוכרים ומקוריים.

קרון הספרים 
13:30הכלניות 2, כיכר בן גוריון

אורית שאול, בועז גלילי13:00I am thatמחול
כיצד אינסטרומנטים תנועתיים ומוזיקליים מאפשרים לפלאי לנשוב דרכם? רתמוס ומשקל מפנים 

מבט לשבריריות החיים, בוקעים סדק וחושפים את הקיום השירי שביומיומי.
מתנ"ס רמת טבעון 

13:30מורן 18

טברנה בגפןזמרת האינדי המשובחת, לקראת אלבום חדש, בשירים שכתבה והלחינה בעברית.תמר לינדרתמר לינדר13:00מוזיקה
13:50רחבת קפה אנין, הגפן 2

הדס יואלישוקאבריק - כמה שבלב שלך13:00אירוע מיוחד
יריד יד שנייה שמח, שבמרכזו תצוגת אופנה עם דוגמנים מקומיים. אירוע חי של תנועה, מוזיקה, 

בגדים, צבעים, צורות ואנשים.
רחבת מרכז ההנצחה 

17:00המגדל 2

רחבת מרכז ההנצחה בואו ללהטט ולשחק אתנו בשוקאבריק!דלית וזאבי ביןדוכן ג'אגלינג נודדסדנה
המגדל 2

אימפרוביזציה ברחובות בג'אם אלתור ייחודי, בקול תנועה ומילים, מסמטת האחים פיש ועד מרכז אלונה פרץמרכז הרגע מתארח בטבעון14:00אלתור
ההנצחה.

יציאה מסמטת האחים פיש,
17:00הליכה עד מרכז ההנצחה

מערת הארונותנשימה ככלי מוזיקלי. במפגש נבצע יחד יצירה חד פעמית של קול וסאונד באקוסטיקה הייחודית של מערת הארונות בבית שערים.אבנר עמית וקרן בן אלטבטטקס נשימה14:00סדנה
14:45בית שערים
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דניאל-נתלי קינד, ד"ר יובל פידבק - מחול השתקפות14:00מחול
עודד, אנסמבל אנ"ת וחברים

מופע הממיר את חוויית המטופל על ספת הפסיכולוג לגרף (ביופידבק) ומשם אל התנועה 
הבימתית.

שלהב"ת 
15:00סמטת לבנה פינת אורנים

מופע ייחודי שיתקיים באוטובוס שחוצה את טבעון, על ספינת צייד התקועה באנטארקטיקה. נובה דובלאנטארקטיקה כיוון דרום14:00פרפורמנס
בהשתתפות הקהל. 20 ש"ח

 עלייה בפארק הקרון
14:30קצה רח' ברק בן אבינועם

הדס יואלישוקאבריק - תצוגת אפנה14:30פרפורמנס
תצוגת אופנה עם דוגמנים מקומיים ממיטב הקולקציות של חנויות היד השנייה של טבעון והאזור, 

בליווי דיג'יי אפרת וולף.
רחבת מרכז ההנצחה 

15:30המגדל 2

"קפה סוקרטס" עשוי להימצא בכל מקום שניתן לקיים בו שיח פילוסופי - בכיכר השוק, בבתי קפה שימי שיידרקפה סוקרטס15:00סדנה
או בחומוסייה, ובו לא מלמדים, כי אם לומדים יחד.

מומוס
17:00אלונים 67

טורניר כדורסל שבו יתחרו השכונות השונות של טבעון. יתקיים בימים שישי ושבת 8-7 באפריל אבי רבידבאסקט אבריק15:00ספורט
18:00רחבי טבעוןבין השעות 18:00-15:00. ההרשמה מסתיימת ב-28.3 

מופע ייחודי שיתקיים באוטובוס שחוצה את טבעון, על ספינת צייד התקועה באנטארקטיקה. נובה דובלאנטארקטיקה כיוון דרום15:00פרפורמנס
בהשתתפות הקהל. 20 ש"ח.

 עלייה בפארק הקרון
15:30קצה רח' ברק בן אבינועם

פאטיו שלהב"ת הדואו של נועה פלד ועופר מגידו מארח את פלאביה נסימנטו למסע בין ישראל לברזיל.נועה פלדמברזיל לישראל15:30מוזיקה
16:30סמטת לבנה פינת אורנים

17:30כיכר בן גוריוןזו ההזדמנות שלכם לשמוע ולהשמיע שירה מדוברת קצת אחרת.ניר מעיןבמה פתוחה ספוקן15:30פרפורמנס

סדנת נשימה מעגלית (ריברסינג) בליווי מוזיקה יהודית ישראלית וערבית מוסלמית. להרשמה ניר אהרונינושמים שלום - תנאפוס אל סאלאם16:00סדנה
מראש לחצו 

מתנ"ס רמת טבעון 
18:00מורן 18

יעל וגנר אביטל, רחל גרוסמפגש מקהלות16:00קונצרט
פרקי אורטוריה קסומים בביצוע המקהלה הקאמרית הישראלית טבעון בניצוחה של יעל וגנר-

אביטל ובהשתתפות עירית שומן (פסנתר); מקהלת אלגרוס ומקהלת אינפוזיה בניצוחה של רחל 
גרוס.

צוותא קרית טבעון 
17:00כצנלסון 35

קרון הספרים מסע וסדנה בצליל וקול. צלילים מרחבי הפלנטה משתלבים יחד במופע הלוקח פנימה.יובל בארי ומעין סלומון גימוןצלילים מבפנים16:00סדנה
17:30הכלניות 2, כיכר בן גוריון

פרויקט ראשון של חברי אנסמבל תיאטרון אנ"ת – יוצרים צעירים, בוגרי שנת שירות בגרעין אנסמבל אנ"ת תיאטרוןחיית אדם בשיח16:15פרפורמנס
האמנויות אנ"ת.

מערת הארונות
16:45בית שערים

תיאטרון צלליות למבוגרים. אם כל חטאת ורוח הכפר הטובה נפגשות שוב בכיכר. כתבה: נועה נועה ברקתכיכר הכפר - תיאטרון צלליות למבוגרים17:00פרפורמנס
ברקת; צלליות: עומר לב ארי.

 שלהב"ת
17:30סמטת לבנה פינת אורנים

פרויקט משותף של בית הספר לדיבור ודרמה בהרדוף עם בית ספר מקביל בהלסינקי, בשלוש יעקב ומרים ארנןרצח בקתדרלה17:00פרפורמנס
שפות: אנגלית, עברית ופינית! על פי ת"ס אליוט. המופע בתשלום

אולם אוריתמיה בית ספר שקד 
18:15רותם 13

ריקוד רחוב בהשראת להקת זרזירים: עשרות רקדנים ינועו יחד במרכז טבעון במיצג המשתלב יעל מעיןזזים ביחד17:00מחול
במרקם העירוני.

הדשא הגדול 
17:40כיכר בן גוריון

פאטיו שלהב"ת צמד של קלידן וזמרת המבצעים קאברים לשירי פופ ונשמה בעברית ובלועזית מכל הזמנים.איציק שטמר ואיריס ארזי17:00me b Soulמוזיקה
18:00סמטת לבנה פינת אורנים

כיכר פתוחה לפעולת דיבור על המדינה הבאה, היום שאחרי הכיבוש ומציאות של חיים משותפים עומר קריגרקול המדינה הבאה - שידור חי מטבעון17:00פרפורמנס
20:00כיכר בן גוריוןליהודים וערבים.

תיאטרון צלליות למבוגרים. אם כל חטאת ורוח הכפר הטובה נפגשות שוב בכיכר. כתבה: נועה נועה ברקתכיכר הכפר18:00פרפורמנס
ברקת; צלליות: עומר לב ארי.

 שלהב"ת
18:30סמטת לבנה פינת אורנים

שילוב בין עולמות מוזיקליים מגוונים. הרמוניום, גיטרה חשמלית ואפקטים, גיטרה קלאסית, יהלי תורן, הראל גל, יפתח כדןזוהר הטווס18:00מוזיקה
קערות טיבטיות, מונוקורד, חלילים וכלי הקשה.

יורט ליאור אבישי 
סמוך לפסל אלכסנדר זייד, עתיקות בית 

שערים
19:00

נסיון הירואי לחייך את המצבים המביכים, המגוחכים והעצובים בחייה של אישה פעילה שהשעון ורדה קנול יהלוםמחשבת מסלול מחדש18:00פרפורמנס
מורה לה שהגיע זמנה לפרוש.

קרון הספרים 
18:50הכלניות 2, כיכר בן גוריון

רויטל סלעיונתן שפירא בשירים מתוך אלבום הבכורה שלו, היוצא בימים אלה.יונתן שפיראנומו נומו18:30מוזיקה
19:45האורנים ???

פרויקט משותף של בית הספר לדיבור ודרמה בהרדוף עם בית ספר מקביל בהלסינקי, בשלוש יעקב ומרים ארנןרצח בקתדרלה20:00פרפורמנס
שפות: אנגלית, עברית ופינית! על פי ת"ס אליוט. המופע בתשלום

אולם אוריתמיה בית ספר שקד 
21:15רותם 13

!יצירות אמנות של יוצרים מקומיים מוצגות לראווה בחלונות החנויות במרכז טבעון. חפשו אותןרות אופנהיים ועדי שכטרגלנטריה - יצירה מקומית בחלונות הראווהאמנות
חלונות ראווה

מרכז טבעון

הצמד האוונגרדי עלול להיעצר לידיכם ולפרוק עצמו ממכונית בכל שעה של הפסטיבל ולתת בראש יותם קומן, עמי שלודקס וקומןמוזיקה
רחבי טבעוןעם הופעת בזק של מוזיקה שלא שמעתם מימיכם.

ציירות חתיכות עם מכחולים רכים מתעדות את אנשי הפסטיבל ונופיו. עם אנה לוקשבסקי, לריסה רביד רובנרמציירות את שייח' אבריקאמנות
רחבי טבעוןמילר, רביד רובנר.

רחבי טבעון.נקודות הדרכה על טבעון והסביבה, בעבר ובהווהרן שדההדרכות שייח' אבריקהרצאה
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 הדשא הגדול.דורון גוטליב מצלם קצוות של מקומות בשולי הדרך בין טבעון לחיפהדורון גוטליבבשולי הדרךאמנות
כיכר בן גוריון

עדי שכטרתערוכת הפרחאמנות

תערוכה קבוצתית. ציורי הפרחים הידועים של ברכה אביגד, בת טבעון ותיקה שהלכה השנה 
לעולמה, יחד עם ציורי פרחים מרגשים של ציירי כפר תקוה שצוירו בהשראת צילומים של עזריה 

אלון, ממקימי החברה להגנת הטבע. בואו לראות תערוכה קטנה שכולה פרח וצאו לטיול ביער 
שפורח בזכותם.

 טברנה בגפן
רחבת קפה אנין, הגפן 2

גבעת זייד בואו לסגור את הפסטיבל בשיתופים, חיבוקים, חוויות, שירים ותכניות לעתיד. תביאו גיטרה.צוות הפסטיבלמעגל סגירה של פסטיבל שייח' אבריק20:00אירוע מיוחד
עד כלותפסל אלכסנדר זייד
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