
אצלנו בחצר
חמישי, ט"ו תשרי, 5.10.17 | 10:00, 17:00 | הבית הערבי, בית האמנויות גניגר

״אצלנו בחצר בצל עצי הזית, באים בדרך כלל המון אורחים לקיץ לכל אחד מהם שפה 
משלו ודרך משלו להגיד שלום..."  בחצר של מרחב האמנות, ניצור ביחד, מבוגרים וילדים, 
ביחד עם האורחים שלנו מנצרת. בסיום הפעילות האורחים שלנו יופיעו בשירה ונגינה 

מאוצרות המסורת שלהם. פתוח לקהל הרחב!

פרטים: פטריסיה כרמיאלי  052-3785451

הכנסת אורחים – סיפורי עמים
ראשון, י"ח תשרי, 8.10.17 | 17:00 | גן שעשועים עליון, גבעת אלה

תושבי גבעת אלה מארחים בסוכת היישוב עם מאכלים מעשי ידיהם, את השכנים 
מעילוט ובית זרזיר.

את האירוח ילווה השחקן עידן מירון בפעילות מרתקת ומהנה.

פרטים: דקלה יוחאי- רוטמן  050-4318032

סוכת שכנים
ראשון, י"ח תשרי, 8.10.17 | 17:00 |  דשא מרכזי, בית לחם הגלילית

אירוע משותף עם שכנינו מכעביה ובית זרזיר. הפנינג לכל המשפחה. יצירה, היכרות 
ופיקניק משותף.

אודי שניצר 050-2028595 פרטים: 

יישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל מארחים את השכנים 
בסוכות שלום ואחווה, הציבור מוזמן!



ופרוש עלינו סוכת שלומך
שני, י"ט תשרי, 9.10.17 | 16:00 | בית ניגון הלב, גבת

ערב חגיגי של מפגש, שירה ותקווה לשלום: קהילת גבת ו״ניגון הלב״ מארחות בסוכה 
את ארגון ״נשים עושות שלום״, הקהילה הנוצרית - ״המלאך גבריאל״ ממגדל העמק, 

״הקהילה הסופית״ מנצרת ועילוט וחברים משפרעם.

פרטים: נדב דרורי  054-7299628

עין דור מארחת
שני, י"ט תשרי, 9.10.17 | 16:30 | רחבת המוזיאון בעין דור

במהלך חג הסוכות נקיים מספר סדנאות יצירה לתושבי הקיבוץ ולשכנינו מכפר נין, 
מסר ושיבלי. 

ההדרכה תינתן בעברית ובערבית.  

פרטים: מאיה דודקביץ 050-3215218

הצלמת עדי סגל – ״התיישבות בדואית לא מוכרת״
שני, י"ט תשרי, 9.10.17 | 20:00 | ספריית בית תמר, חנתון

הרצאה ושקופיות על תערוכת צילומים של כפרים בדואים לא מוכרים בגליל, של 
הצלמת עדי סגל.  ההרצאה תתמקד בכפרים, בתושבים ובתהליך הצילום.

אורחים מכפר מנדה ויישובים שכנים.

פרטים:  חן ברזילי  055-6628744 

נגן העוד – ג'ורג' סמעאן 
ראשון, י"ח תשרי, 8.10.17 | 18:00 | סוכת שריד

אירוח שכנים בשיתוף עם "צועדים יחד לעתיד משותף"
ג'ורג סמעאן - נגן העוד בליווי פאדי סמעאן נגן דרבוקה. 

פרטים: רותי בק שמש 052-3799149



אושפיזין בסוכה הקהילתית
שלישי, כ' תשרי, 10.10.17 | 19:00 | רחבת המרכז הקהילתי, תמרת

ארוחת ערב משותפת המלווה במוסיקת עולם, טקס ברכות והסבר על חג הסוכות עם 
"צועדים יחד לעתיד משותף" וקבוצת "גשר לקשר" בית זרזיר.

פרטים: דלית שילה 052-5582982

ג'ורג סמעאן - נגן העוד
שישי, כ"ג תשרי, 13.10.17 |  21:00 | מועדון שמשית 

פעילות רב תרבותית במסגרת קירוב לבבות שכנים.
נגן העוד ג'ורג סמעאן ינגן וישיר.

אורחים מבית זרזיר ויישובים שכנים.

פרטים: שמוליק דודאי 054-9292488

הכניסה חופשית, הציבור מוזמן! 
الدعوة عامة، الدخول مجاني

דו קיום מיוחד לאורך מסילת הרכבת
שלישי, כ' תשרי, 10.10.17 | 17:00 | מרכז המבקרים תחנת רכבת העמק ההיסטורית 

העדה הבדואית ותרומתה למדינה – סרט, הרצאות ושירה בדואית.

פרטים: שמעון צפריר  04-9534226


