
יום חמישי // 6.6

גלימבה / / יוני 6-8

יום שישי // 7.6

08:00-16:00 
08:00-16:00

08:00-10:00
11:00- 12:30

 18:00-19:30

13:00-14:00

13:00-16:00

18:00-19:30

20:00-22:00

13:30-15:30

21:30-23:00

16:00-18:00

20:30-21:30

17:00-18:00
10:00-11:30

12:30-14:30

15:30-16:30
14:30-18:00

 19:30-22:00
13:30-15:00

20:00-21:30

10:00 – 11:30
10:00-14:00

12:00-15:00

14:30-16:30

 18:00-19:00
14:00-15:30

13:00-15:00

18:00-19:30

 20:00-21:00

13:30-16:00

21:00-23:30
22:00-23:30

16:00-18:00

20:30-21:30

17:00– 18:00
11:00-12:30

12:30-13:30

16:00-17:00

18:30-20:30

19:30-20:15
13:00-15:00

20:30 – 21:15
14:00-16:00

17:00-18:00

4-11

6-12

6-12

16:30-19:00
10:00-12:00

14:30-15:30

19:00 – 21:00
13:30-15:00

18:00-19:30
18:30-19:30

20:00-21:00
16:30-17:30

21:30-23:00
21:30-23:00

19:30-20:30
13:00-15:00

21:30-22:15
14:00-16:00

17:00-18:00

טיפולים / פלדנקרייז ונשימה, דיקור סיני 
וביו אנרגיה - רישום מראש 053-3378077

רח׳ יונתן 1 הכניסה לחצר שליד הבר גלים

סדנת צילום / גלים של תמונות

מועדון הגלישה מתחת לרכבל

סדנת גלישה / אורי דגן
רישום מראש 052-5563566 )גילאים 6-12(

חוף הגולשים הבק דור

סדנת אימפרו צחוק / סדנת תרגילי 
אילתור וצחוק / רישום מראש 054-6322172

כתה ג', קומה 2, בית ספר העליה השנייה 27

הרצאה / עולמה של בת הים וחברים

ספריה, מרכז קהילתי העלייה 45

פעילות משותפת / צובעים את החומה

גילי מרטונוביץ 

חוף הלגונה, החומה שליד מגרש הכדורסל 

טיפולים / פלדנקרייז ונשימה, דיקור סיני 
וביו אנרגיה - רישום מראש 053-3378077

רח׳ יונתן 1 הכניסה לחצר שליד הבר גלים

שוקהילה / חנות יד 2 

במקלט שמאחורי המרכז הקהילתי העלייה 45

סדנת צילום חוויתי / טליה לוי
רישום מראש 052-6603326

סטודיו, מרכז קהילתי העלייה 45

הרצאה / לידה - אירוע משנה חיים
מנקודת מבטה של מיילדת וצלמת

ספריה, מרכז קהילתי העלייה 45

סדנה / האלמנט הנחבא מסע חוותי אל 
תת המודע שלנו / רישום מראש 052-4398111

אולם, מרכז קהילתי העלייה 45

סדנה / דמיון מודרך ותקשור, 
אורנית רחמן  / רישום מראש 052-8694748

פינת גן 4

מסיבת צהריים / DJ דגה

מתחם נעים ביחד

ספריה / דוכן ספרים במחיר סמלי

חצר בית הספר, בית ספר העליה השנייה 27

ORI RONEN & THE FOLK STONERS הופעה

אינדי פולק, קאנטרי

בר גלים

הרצאה / מחשבה בוראת מציאות
כלים פרקטיים לעבודה עצמית

פינת גן 4

שכונה יוצרת תרבות

תרבות יוצרת שכונה

מעגל שירה / רינת ואמיר, אלה וסהר

טיילת

הצגה לילדים / תאטרון סיפור "ככפפה 
ליד"

ספריה, מרכז קהילתי העלייה 45

סדנה / מעבדת מוסיקאיים ורקדנים

מתחם נעים ביחד

קפה ביוגרפיה / הסיפור האמיתי מאחורי 
הביוגרפיה שלנו

רישום מראש 052-5357926 
כתה ג', קומה 2, בית ספר העליה השנייה 27

הופעה / רכבת העמק
שירים מקוריים בעברית

בר גלים

פעילות משותפת / הליכה אחורה

נקודת פתיחה בשוואטינה, טיילת

שעת סיפור לקטנטנים

כתה א', קומה 1, בית ספר העליה השנייה 27

משחקי קופסא בחצר

חצר, בית ספר העליה השנייה 27

סדנת בועות סבון

חצר, בית ספר העליה השנייה 27

עמדת הסברה והרשמה לשנה הבאה 

מבואה של קומה 1, בית ספר העליה השנייה 27

סדנה / יצירת עגילים מקפסולות נספרסו

כתה ג', קומה 2, בית ספר העליה השנייה 27

סדנת הדגמה / הכנת סכינים ע"י נפח

חצר אחורית, בית ספר העליה השנייה 27

סדנת סיפור ריפוי ויצירה
בובות הדאגה שלי / רישום מראש 052-8730146

גן קרן אור, בית ספר העליה השנייה 27

סדנת נגרות / עבודות פשוטות להורה
עם ילד

סדנת עץ, בית ספר העליה השנייה 27

סדנת קונסטלציה ופסיכודרמה על זוגיות
רישום מראש 052-3423784 

אולם, בית ספר העליה השנייה 27

תערוכת תוצרי למידה של תלמידי
בית ספר העלייה

כתה א', קומה 1 , בית ספר העליה השנייה 27

שירה וגיטרה / שירי ילדים בעברית, 
אנגלית ורוסית

חצר, בית ספר העליה השנייה 27

הופעה של עידן רבינוביץ סולן 
הקולקטיב פולק אלקטרוני אינדי 

רציף רוזנפלד 15 דירה 4

הקרנת סדרות / פאנץ' והמנצח )בחסות 
חברת יס( 

החצר של ערן, שדרות בת גלים 9

הופעה / מסע אל שירת הדיוואן 
השורשית של יהודי תימן

פינת גן 4 

LITTLE PIRATES / הופעה

רוזנפלד 15 דירה 4

הפעלה לילדים / שעת סיפור

שדרות בת גלים 3 

מעגל ניגונים / מג'מג'מים ונהנים עם 
קבלת השבת

טיילת

סדנה / קליעה מחטי אורן
רישום מראש 054-8367811

טיילת

הופעה / הרכב שירים בכמה שפות

פינת גן 4

INABELL הופעה של
אינדי צ׳יל אלקטרוני

רוזנפלד 15 דירה 4

מסיבה / DJ אלחמון

מתחם נעים ביחד

הופעת ג'אז / רינת ביינין מאירי

אצל מירב בחצר, שדרות בת גלים 10

הופעת / אימפרוביזציה / ניאו אנדרטלים
מתחם נעים ביחד

הופעה / מוסיקה אלקטרונית חיה

אצל מירב בחצר שדרות בת גלים 10

BREAKING UP: LIVE / הופעה
רוק פרוגרסיבי

מתחם נעים ביחד

סדנה / התינוק שבתוכי / ריברסינג, 
עקרונות בסיס טיפול ב׳פלדנקרייז׳

רישום מראש 053-3378077
כיתה א', קומה 1, בית ספר העליה השנייה 27

הופעה / תמר ליאונוב מארחת 
את סשה בקמן - גיטרה ופסנתר

הכ"ג 7, קומה 1

הרצאה / 10 מיתוסים שיתנפצו לכם! 
הרצאה על שריר-שלד ומה שבניהם

ספרייה, מרכז קהילתי העלייה 45

הופעה / תמי בן הדר ומתן מורג - 

הופעה אקוסטית גיטרה ושירה

פינת גן 4

הופעה / הופעה אורן אמיתי - גיטרה 
חשמלית ולופר

בר גלים

הופעה / הופעה שפי אורן ועודד בן ליש 

AAAAAAAAAAA AA פולק רוק אתני

בר גלים

פעילות כדורסל / הפנינג כדורסל תחרות 
קליעות ותרגול יסודות המשחק

חצר, בית ספר העליה השנייה 27

תערוכת תוצרי מלאכה של ילדי ביה״ס

חדר מלאכה, קומה 1, בית ספר העליה השנייה

שח מט / צפייה והשתתפות במשחק 

כתה ג', קומה 2, בית ספר העליה השנייה 27

הופעה / פולק ישראלי, יונתן גולדמן

בר גלים

רוכבי טריאל / אופני אקסטרים 

בית ספר העליה השנייה 27

הופעה וסדנה יחד / עפרי זר- בין האוויר 
לאדמה, הופעה של מוזיקה מקורית וציור 

בההשתתפות הקהל 

גן קרן אור, בית ספר העליה השנייה 27

סדנת קפוארה

בדשא ליד גלידריה חופית/קזינו, טיילת

מרחב תרגול אקרו בלאנס
נפגשים לעוף

מתחם נעים ביחד

סדנה / עולמם המופלא של בני המאיה
היכרות עם לוח השנה המקודש והמפה 

הייעודית האישית/ רישום מראש 054-7994360
פינת גן 4

הופעה / יובל דה לוי / אינדי 

בר גלים

סדנה / שעשועי מחול / ריקודי בטן

טיילת

4 + בליווי
הורים

14:00-15:00
13:30-15:30

17:00-18:00

            מתאים לילדים

           הרצאה

             סדנה

             טיפולים

   הופעה



יום שבת // 8.6

יעקב כספי

החי״ל

החצר 
של מירב

החצר
של

 ערן

09:00-17:00
10:00-13:00

14:00-16:00

17:00-20:00

09:30-10:30

11:30-12:30

16:30-21:00
17:00-18:00

09:00-10:00

14:30-16:00

09:30-11:30

13:00-14:00
14:00-15:00

09:30-11:30

11:00-12:00

15:00-16:00

16:00-17:00
15:30-16:30

17:00-18:00

14:00-16:00

פעילות משותפת / צובעים את החומה

גילי מרטונוביץ

חוף הלגונה, החומה שליד מגרש הכדורסל 

שוק קח-תן

החצר של ערן שדרות בת גלים 9

סדנה / יוגה ברוח השאדו

מתחם נעים ביחד

סדנת תיקון אופניים / שפצר אופניך

רישום מראש 054-6846086 

גינה קהילתית

הופעה / גיטרה ושירה / סת' הופמן

החצר של ערן, שדרות בת גלים 9

סיור מודרך / צבי שקולניק

רישום מראשי 052-3352793

יציאה מרחבת המנזר הגדול בכניסה לרמב"ם

סדנה / צביעה על בד- טאי דאי וחותמות 
טקסטיל

חצר של מירב, שדרות בת גלים 10

תיקון ליל שבועות / יום שבת / 8.6 
 21:30-02:30

אוכל גלימבה / 

סדנת ליצנות אימפרוביזציה של 
תיאטרון פיזי וליצנות בשיתוף הקהל

החצר של ערן, שדרות בת גלים 9

הופעה / לירון מיוחס מופע כלי הקשה 
ושירה מרחבי הגלובוס

מתחם נעים ביחד

הופעה / צבי שקולניק שר את המילים 
שלו בליווי גיטרה

פינת גן 4 

סדנה / קליגרפיה סינית

רישום מראשי 055-8876421 

השרון 26

מסיבה / מרחב פתוח לתנועה וזעה 
בליווי מוסיקה

מתחם נעים ביחד

הרצאה / תורת הטיפול הסיני

רציף אהרון רוזנפלד 1, קומה 2, דירה 9

הקראת סיפור / בוג'ו וערימת הזבל 

הגדולה

החצר של ערן, שדרות בת גלים 9

הופעה / רוק רך ושמחת חיים / רונה בר

פינת גן 4

הקראת סיפור / בוג'ו וערימת הזבל 

הגדולה

החצר של ערן, שדרות בת גלים 9

טיפולים / בדיקור סיני מחיר סימלי 
רישום מראש 052-2661268

קליניקה של אוריאל פז, השרון 30

פעילות משותפת
אומנות קהילתית- פסיפס ענק בגינה הקהילתית

גינה קהילתית

הופעה / דואט מוזיקלי אקוסטי מופע 

קאברים  / ניקול, דני

פינת גן 4

עמדת הסברה / שומרי הים

רציף מרגולין 37 בחצר

10:30-11:30
10:30-11:30

10:00-11:00
10:30-11:30

10:00-14:00

סדנה / אקרו בלאנס

רישום מראשי 058-5058530 

מתחם נעים ביחד

סדנה / יצירת עגילים מקפסולות נספרסו 
רישום מראשי 052-3514132 

רציף אהרון רוזנפלד 1, קומה 2, דירה 9

DIY סדנה / רפלקסולוגיה שימושית

חצר של מירב, שדרות בת גלים 10

 KID PERDU PROJECT / הופעה
פולק מסעות קוסמי

החצר של ערן, שדרות בת גלים 9

הפעלה לילדים / ציור על אבנים

בחצר של סופי, השרון 32

מיצג אומנותי / אינטראקטיבי 2 
סבתות-זפטות והרבה זכרונות

שדרות בת גלים 

סדנה / מחול מודרני לכל נפש

מתחם נעים ביחד

11:00-12:00

דברי פתיחה והופעה התכנסות
"מדבר כחול" יוסי פיין 

ובן איילון

מעמד לילי 
וסיור תחת 

כוכבים

סדנאות 
ומעגלי 

לימוד

מעגל שירה 
מקודשת עם 

דליה שחם

סלמתרק
אוכל הודי טעים

מתחם נעים ביחד

 

תאילנדי בחצר
נוצ'י וג׳ויי מקפיצות

השרון 46 

קפה לוטם 
קפה וכיבוד

רציף מרגולין  37

בית קפה בי"ס עליה

בית ספר העליה השנייה 27 21:3022:0001:00 23:3001:30

חמישי-שבת

תערוכת צילום ״את יפה! נסתרת וגלויה״ / מאי, דותן, דורית  / בר גלים /

שישי-שבת
10:00-16:00

שישי 
16:00-20:00

שישי 
12:30-14:30

08:00-10:00

הישיבה החילונית של בינ"ה, מרכז קהילתי בת גלים, 
עיריית חיפה ושותפות חיפה בוסטון

קהילה יוצרת תרבות, תרבות יוצרת קהילה. פסטיבל גלימבה הוא פסטיבל ביוזמת תושבי השכונה וחברים. 

מוזמנים להסתובב בין הבתים, החצרות מרחבי השכונה והטיילת היפה. קחו עט וסמנו לעצמכם- הרצאה, 

סדנה, הצגה, מתחם תנועה, והופעה טובה. סופ"ש קסום בבת גלים. כל האירועים הם בכניסה חופשית,  

תוכלו לפרגן כפי רצונכם כשיעבור הכובע, שמרו על הנקיון וכבדו את הבתים המארחים.

* להביא חומר דוחה יתושות * למען שמירה על הסביבה כדאי להצטייד בכלי אוכל רב פעמיים

* בטיילת אין הצללה מומלץ להביא כובע, קרם הגנה והרבה מים

* האירועים מתקיימים במרחבים פרטיים, נא לשמור על שקט וניקיון ולא להפריע לשכנים

* יתכנו שינויים ולחלק מהאירועים נדרשת הרשמה מראש ויש לבדוק בדף גלימבה בפייסבוק לעדכונים

10+

4-12

נחליאלי

אבדימי
בי"ס עלייה

בר גלים

פינת גן 4

מסעדות/בתי קפה

מתחמי פעילות

חניה

שרותים

מתחם 
נעים ביחד 

רח׳ יוברט 
המפרי 236
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פינת גןהעלייה השנייה

טיילת
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מקרא 
גלימבה

השרון

העלייה השנייה

שדרות בת גלים

תן
יונ

חוף הגולשים הבק דור

"ג
הכ

הגינה
הקהילתית

מרכז
קהילתי

רציף אהרון רוזנפלד


