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תערוכות ופעילויות לאורך 
הפסטיבל 

שפוך את הלב למאיה
לתיאום שיחה בת חצי שעה 
יש לשלוח הודעה בווטסאפ;

 חמישי 17:00-21:00,
שישי 10:00-16:00

המכבים 7 052-8602473

הגינה של יואב
הצצה ליצירה ייחודית במינה;

 חמישי 17:00-20:00;
שישי: 10:00-13:00

רחוב התמר 31

"מוזאון תמונות חיים"  
 מארח את תערוכת
"סבתא רב חובל"

תערוכת אמנות
 חמישי 17:00-20:00;
שישי: 12:00-16:00

ביה"ס לאמנויות נווה־נאמן 
אלכסנדר הגדול 15

יצירה עם 'יפיתוש'
סדנת יצירה הורה וילד 

לגילאי 6 ומעלה
12 משתתפים בסדנה 

)ילד+מלווה( *בהרשמה מראש;
 יום חמישי 17:30-18:15;
יום שישי 12:30-13:15 

המכבים 33, פינת החשמונאים

 סדנת קרמיקה 
שמעון הצדיק 21 
 סדנה למבוגרים

 חמישי 19:00-21:00
 סדנת הורה וילד 

 שישי 12:30-14:00
שישי 14:30-16:00

אירועי הסטודיו של רפאל
יצחק לא נעקד

מיצג אומנות אינטראקטיבי 
ותערוכות צילום 

פתוח כל הפסטיבל למעט 
בזמן הסדנאות שנערכות 

בסטודיו
לראות אחרת, יחד

סדנת תקשורת מקרבת 
להורים וילדים

 חמישי 17:30-19:00
- להורה וילד כיתות ו'-ח'.

 שישי 12:30-14:00 
- הורה וילד ג'-ה'. 

לראות אחרת
סדנת צילום ופוטותרפיה 

בסמארטפון לאזרחים ותיקים 
בלבד. רישום מראש, להביא 

סמארטפון אישי
שישי 10:00-11:00 

התמר 23 

 הבמה המרכזית
 בי"ס נווה־נאמן 

 17:00 ענבל/זוהר/צוף
 17:40 רון ואנשי הצפון

Saar & the 3 cool Kats 18:20 
 18:50 סרג'נט כרוב

 19:30 אפרו פופ
 20:15 צרות של השירים

 21:00 דורון, ארז, מני
        ואייל בן המוריה

איפור פנים אמנותי 
 17:30-20:00

 במת הנוער
 גינת החשמונאים 

 17:00 שנ"צ - מוסיקה מקורית
 17:40 השקדיה - הילל סנדר
 18:10 המקלט - מיקה עשת

 3D 18:40 - להקת נוער
 19:20 מינוס אפס - אביב ויובל

20:15 קוף בכלוב - נבו שלו

אולם ביה"ס
גלעד ברבי

 לייבסט חדש וניסיוני
21:30-22:00

 אלקטרוני באולם
 דינה, עדי ואלעד

22:00-00:00

 אקסטטיק דאנס
17:00-18:30 

 אולם ביה"ס נווה־נאמן

 הגבלת  תנודות התודעה
קריאה מהיוגה סוטרה של 
פטנג'לי ותרגול מדיטציה 
 ונשימה בהשראת הטקסט
18:00-19:30 מכבים 17א

 סיפורים מ"בראשית"
 מהנדס צוות פיתוח החללית

20:00-22:00 
שמעון הצדיק 9ב 

האם יצירתיות מולדת 
או נרכשת? החשיבות של 

 יצירתיות בעשורים הקרובים.
22:00-23:30 

אלכסנדר הגדול 4 

 בריגהו יוגה
 שיעור פתוח
9:00-10:30 
הרקון 57 

 מרעיון לחברה בינלאומית 
המעבר מ-השרדות ל-שגשוג 

 בשיטת 4 הנתיבים
10:00-11:30 

החשמונאים 19א

 עם הפנים לנחל הדס
 טיול 

8:00-10:00 
 נפגשים בצומת הרקון

 סקראפ-דרך הכפר
 יצירה בנייר
9:00-11:00 

שמעון הצדיק 2 

 שיח גלריה - "סבתא רב חובל"
12:30 

 מוזיאון "תמונות חיים",
ביה"ס לאמנויות נווה־נאמן 

אלכסנדר הגדול 15

 נשימה מודעת 
הורים וילדים מתרגלים על 

 מחצלת
15:00-16:15 

גינת הדואר, רחוב אפק

 מסע מוזיקלי 
 מוזיקה מדיטטיבית 

16:30-17:15 
התמר 12 

בועז גלילי
מופע של מוזיקאי ומלחין

20:00-21:30 
החשמונאים 19א 

 ספריה שיתופית
 סדנת בניה משותפת

 שישי 08:00-11:00
גינת החשמונאים

גראפיטי גירים
מקשטים את סמטת אנשי 

הכנסת הגדולה 
פעילות לילדים בכל הגילאים

תביאו גירים אם יש
11:00-13:00

אירועים בבית רובננקואנשי הכנסת הגדולה
שמעון הצדיק 9ב

 סדנת מנדלות
פגישה עם עולם המנדלות 

 ויצירת מנדלה אישית
11:00-12:30

 ג'אגלינג בחצר
 לימוד ואימון 
12:00-14:00

 סיור בבית אקולוגי 
11:00-12:00 
שלומציון 6 

 נומרולוגיה בגינה
11:00-12:00 

גינת החשמונאים 

טעימות חזון
להציץ אל העתיד ולהבין איך 

בעזרת תהליך אימון ניתן 
לבנות תכנית פעולה שתגשר 

על הפער בין הרצוי למצוי.
 10:00-11:30
14:00-15:30

החשמונאים 18

הענק וגנו
שעת סיפור

17:30-18:30
גינת הדואר

 טקסי פרידה ושחרור
 בין פרפורמנס למפגש רוחני

חמישי 21:00-22:30 
 שישי 12:00-13:30

מודיעין 10 

תנ"ך  מחלון אחר
 קריאה חדשה בסיפור קין הבל

17:15-19:00 
מרים החשמונאית 3 

 חריטה בעץ
הדגמה והסבר על חריטה 

 בעץ עם מכונה
 חצי שעה הדגמה עד 10 איש 

17:00-19:00 
שלום נג'ר 5א 

סדנת אוריגמי עם גלית 
 קוואן 17:00-18:00

יוחנן 4 
מוזמנים להביא מסגרות 

משקפיים תרומה לעמותת 
ריספקס

גראפיטי גירים
חמישי 17:00-18:00

סמטת אנשי הכנסת הגדולה

אהבה וצרות אחרות
 הופעת יחיד של עדנה קנטי

 21:00-22:30 
המכבים 25 

 שיטת "מגירות"
 מפגש עם שיטה לגילוי עצמי
 18:00-19:30 - לנשים בלבד!

שמעון הצדיק 9ב 

 קולנוע בחצר
הקרנות סרטים ומפגש עם 

 היוצרים על המחצלת
 מודיעין 8א 

 20:00-21:30 "שכונה"
- אילן יגודה

 21:30-23:00 "פלטשקעס"
- עפר ינוב

23:00-00:30 "המרכיב הסודי" 
- אורי מזרחי

 פלייבק פרשת השבוע 
פרשת השבוע "במדבר" מאז 
 ועד היום בתיאטרון פלייבק

20:00-21:30 
שמעון הצדיק 26ב 

 בית המפגש
לימוד חברותא נשים של 

 פרשת השבוע
22:30-00:00 

הרקון 25 

 קישוט סוכריות עם חני
 סדנה ל-20 ילדים גילאי 4-6

17:00-17:45 גינת הדואר

 יוגה נשמה ונשימה
 סדנת יוגה ונשימה מודעת

18:00-19:30 
המכבים 19 

צ'אקרות - הרצאה והדגמה 
 עם ד"ר רובי שלו

19:00-20:30 
החשמונאים 18 

 לגלות את העוצמה שבך
 ערב חווייתי מעולם הרוח

19:00-21:00 
שמעון הצדיק 2 

 מסעדבית
תבשילים במחיר עלות

לקטנים ולגדולים
17:00-19:00

אלכסנדר הגדול 3א

ממזרח למערב
17:00-19:00 החשמונאים 16

 הטעם התימני 
18:00-19:30 שמעון הצדיק 5 

הופעות שישי החשמונאים
גינת החשמונאים

12:00 אור א יואב ב 
12:40 נועם שגיא 

13:20 סילו 
13:50 עומרי חליבה 

14:30 ארז לוין ויואב  
15:15 נדב לב

16:00 אלי דנקר 
 16:45 דורון רפאלי בשירים 

         מתוך "המפתח" 
17:15 יוגב חרובי 

 הופעות רעש מהשכנים
 )לא בין 2 ל 4(

 אלעזר 3 בחצר

12:00 אופק פטל
12:40 העולם אכזר

13:20 ווא ווא שוואווה
13:40 חצץ

14:00-16:00 הפסקה
16:00 רגל סברס 
16:45 יונתן קורן

17:15 נע נח
17:45 גיאגיא

 אירועי "סטודיו שלו"
 המכבים 17א

 סדנת מנדלות
התנסות בחיבור פנימה 
וביצירת מנדלה אישית 

 בתבנית "זרע החיים"
10:00-12:00

 לים סולימאן ונבו 
 מופע שירי ג'אז 

12:15-12:45

 נגה ונבו
 שירים מקוריים 

12:45-13:15

 תהליך הבריאה בציור 
13:30-14:30

 שינוי כיוון בחיים
מפגש אימון בניהול עצמי 

וניהול קריירה 
14:30-16:00

 אולם בי"ס נווה־נאמן 
אלכסנדר הגדול 15

 ניה עם דינה וענת
 לרקוד את מה שהגוף רוצה

12:00-13:00

 מדיטציה
 עם שולי שפר פורת

13:00-14:00

קונטקט אימפרוביזציה 
משולב

לאנשים עם יכולות פיזיות 
שונות. שישי 14:00-15:00 

soul סטודיו 
להקת מחול
15:00-15:30

תנועה ומילה
 סדנת תנועה עם גל גורפונג

15:30-16:30

סטודיו למחול בי"ס 
 נווה־נאמן 

 אלכסנדר הגדול 15 

 מעגל ריפוי
 עם טבע אילן ועופר משה

12:00-13:30 

 פילאטיס בתנועה
 עם קרן מלכית

14:00-15:00 

 יוגה בזוגות
 עם עופר ברוור

15:00-16:30 

 זוגיות הרמונית
 עם ערן מאירי
16:30-18:30

 אירועי בית שניידר
 התמר 35

 צ'י-גונג
תרגול וחוויה
10:30-12:00 

 הדורבן הילס 
 שירי גרייטפול דד

14:00-16:00 

 דיג'יי VIV בחצר
ריקודים בחצר

16:00-18:00
 הכנת בצק ואפיה

 חלת כוסמין הורה וילד
הרשמה מראש, קערה + 10 

 שח לזוג, כיסוי הוצאות
14:00-16:00 

אלכסנדר הגדול 4 

ארוחת בוקר משותפת בגינה 
 של גרדין

8:00-10:00 
התמר 12

 מסעדבית
תבשילים במחיר עלות

חומוס נווה־נאמן 
מנות וטעימות לבאי 

 הפסטיבל 
10:00-15:00 

החשמונאים 16 בחצר

לאנץבוקס אינדיה
 אורז בריאני ודאל 

של באבא-יויו מ-24 רופי
12:30-16:00

החשמונאים 33

PoPuPuB 
 פאב חברתי נודד בשכונה

בקבוקים וברזים עם בירה 
בחצר, תביאו גם ועדיף לבוא 

 עם כוס. 
12:00-14:00 

סטודיו שלו, המכבים 17א 

חמישי 16:00-24:00 | שישי 8:00-18:30 | 30-31/5/2019 | תבואו בשמחה  <<<  עושים פסטיבל!

חומר ואמנות

אוכל

קולנוע וצילום

ירוק

מוסיקה

תיאטרון והגות

גוף נפש

הורים וילדים

fnn.co.il - הפרטים בתכניה עשויים להשתנות. נא לעקוב בתכניה שבאתר פסטיבל נווה־נאמן

17:40 קבלת שבת בגינת החשמונאים

נשנושים בחצר

19:30-22:00

אלכסנדר הגדול 8א

ג'אגלינג אש ברחבת ביה"ס 

21:00-22:00

16:15 תהלוכה קצבית - נצא מרחבת ביה"ס, נצעד ברחבי השכונה ונכריז בשמחה על הפתיחה הרשמית של הפסטיבל.  
תביאו סיר, מחבת או תוף וכמובן כף מעץ או מתכת או שני מכסים של סירים כמצילתיים.

מעבר למוצקים

מפגש שאלות ותשובות על 

מעבר תינוקות לאכילת 
 מוצקים

חמישי 11:00-13:00
החשמונאים 28

חברות מועדון הזהב בהצגה "שכונה שכזאת"
אולם ספורט בבית הספרחמישי 19:00-19:30 על הווי השכונה  

 תום החתול הכחול
 הצגה לילדים 16:30-17:30 

שמעון הצדיק 43ב 

https://fnn.co.il/?page_id=1891
https://fnn.co.il/?page_id=1891
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%94
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A9
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%97%D7%93
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A6%D7%95%D7%A3%D7%96%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%9C
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://fnn.co.il/?ajde_events=three-cool-kats
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%98-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%A4%D7%95%D7%A4
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%A9%D7%A0%D7%A6
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%94
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98
https://fnn.co.il/?ajde_events=3d
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%A4%D7%A1
https://fnn.co.il/?ajde_events=%D7%94%D7%95%D7%A4%D7%A2%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A3-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%91
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