
10:30-11:15

10:30-12:0010:30-13:00 11:00-12:30

1
סיור אמנות

שני ורנר

2
סדנת תיאטרון 

לבני נוער
ברוריה רבינר

3
פריד אל-אטרש

צביה ביבי
ועודד עמית

4
אישה. 

רקמה. שפה.
אסתר סקין

5
סדנת כריכה

חיים שושן

11
סדנת כריכה

חיים שושן

6
הליכה 

אלגוריתמית
נדיה סמוליאנקי
ומרינה קריסוב

12
אמנות 

לקטנטנים
אלינה גלמבוצקי
ומרינה קריסוב

10
על המושג 

״עולם״
זלי גורביץ

וליהי תורג׳מן

9
דרך האבנים 
הצהובות שלי
מיכל סבירוני

15
בית אתיופי

מסעדת טנאות

16
על אמנים 

וטפילים
שיראל הורביץ

18
סלון התסרוקות 

האריתראי
לואם טלה

14
לכתוב את 

הכתיבה
אודי שרבני

20
דברים אינם כפי 

שהם נראים
רעות שייבה

19
שיעור גיטרה 

במעגל
אולריק גאנגה

21
אבד בתרגום

עמית
 ואיילון קורח -
חברי להקת 
״המפשעות״

22
שיעור הפקה 

ביתית
רם אוריון

23
סדנת אדריכלות 

לילדים
איילה מלנברג
וניקה זרטסקי

11:45-12:30

13:00-13:45

14:15-15:00

7
יצירת אלבום 
דיגיטלי-אישי

טרייסי א׳צה
וסיריל אבנום

8
התבוננות כדרך 

פעולה
אברהם פסו

13
דברים אינם כפי 

שהם נראים
רעות שייבה

11:00-12:3011:15-12:45

14:15-16:00

17
מלאכת החיים
סיור תאטרלי 

בשכונה
צפריר קורסיה

סיגל יואל
ורענן לוי

16 SEP. 2016
fridayיום שישי 



10:30-12:0010:30-12:00

10:30-11:30

10:30-12:30

13:00-15:0013:00-15:00

11:00-12:30

24
סיור אמנות

שני ורנר

25
טקסיות וגוף
אניסה אשקר

32
הקנבס כעור 

באמנות 
הישראלית

יונתן הירשפלד

26
סדנת קפוארה
תמר לוי ו״נור״ 
איברהים עדים

27
אריתראה-

סיפור בתמונות
ג׳ון גויטיום

28
סדנת סריגת 

סלים
קולקטיב קוצינטה

29
סדנה להכנת 

מעצועים 
מקרטונים
סיגלית שלו

30
סדנת וידאו

יניב פסקל ואיגור 
ברגובסקי

35
האזנה לרוק 

קלאסי
גיא גרינברג

ואלעד איזנשטיין

36
שיעור קרטה

למשפחות
ענבר הרקוני

34
כוחה של 
האחדות

האב סמואל 
דונלד

33
לחם ושושנים

דני בן שושן
ונטליה זורבובה

39
מסורת הנגינה 
על עוד בסודן
רודוואן אוסמן

40
הריקודים 

הטקסיים של 
תרבות הפור

מוסא סירי

41
ליצור דג משלך

 c.e.c
collection

42
כך שודד 

המערב את 
העיצוביים 

הילידיים
אורטל בן דיין

43
פלוריסטיקה

זר פרחים לראש
אלונה שמואלי

45
האורגן הסודני
בין גבוה לנמוך

אבדו סבון

38
אמנות 

הצבע-אור
נעמה בר-אור

44
האישה 

כאובייקט-בין 
בובות למציאות

ד״ר שרה 
מרקוביץ 

ומוטי ברכר

46
שירה 

אפריקאית
אלדין אדם חמיס

47
בהקשבה 

ותרגול
הקשרי סאונד 

ותמונה
דניאל סלבוסקי

48
מלאכת החיים
סיור תאטרלי 

בשכונה
צפריר קורסיה

סיגל יואל
ורענן לוי

10:30-11:15

11:45-12:30

13:00-13:45

14:15-15:00

saturdayיום שבת 
17 SEP. 2016

10:30-14:15

31
בית ספר לבישול

kitchen talks


