
יום חמישי
שעות מתחם ילדיםבטןסודדוםגולםרחםמערהלויתןשעות

16:00

נמרוד פרחי
בדיקת מציאות - פרפורמנס

16:00

16:3016:30

17:0017:00

17:30

ארוחת ערב

17:30

18:0018:00

18:3018:30

לי זיו "החולמת"19:00
להתעורר אל החלום הקולקטיבי

דניאל טלר
 חלימה מודעת

יוסי דותן
 שפת החלומות

מארק שן-יון גילנסון  
חיי האדם כחלום המסע 

להתעוררות בבודהיזם

יועד קדרי
 "אל אלים אמת הראני חלום 
אמת"- על החלומות בקבלה

ולרי רייכמן
תאטרון החלומות

]12[

19:00

19:3019:30

20:00הפסקה20:00

20:30טקס פתיחה20:30

אודי אביטל21:00
הגישה היונגיאנית

21:00

21:3021:30

אלעד נבו  איילת אולמן מופע "עסיס"22:00
תיאולוגיה של חלום -

 הגותו החלומית של הרב קוק

גליה רביץ קרפול ניר תדמור מוח וחלום צלול
 מסע חלימה קולקטיבי מרפא

רוני הרמן 
וידאו ארט

ילי רייכרט
לא מודע, אומנות וריפוי

22:00

22:3022:30

23:00יוספה זאוש מעבדת שינהמדיטציה23:00

יום שישי
שעות מתחם ילדיםבטןסודדוםגולםרחםמערהלויתןשעות

07:00
צ׳י קונגמעגלי שיתוף חלומות

07:00

07:3007:30

08:00

ארוחת בוקר

08:00

08:3008:30

09:0009:00

09:3009:30

ניר תדמור מוח וחלום צלול10:00
רעות פלונסקר

חלומות כמסע אל הנפש

יועד קדרי
 "אל אלים אמת הראני חלום 
אמת"- על החלומות בקבלה

איילת אולמן
אן מעניתלנוע מעבר לגבול של הגוף הפיזי

פתרון חלומות

אלעד נבו 
 סדנת כתיבת חלומות

]40[

אנה סרי
חלימה משפחתית חווייתית

]20[

10:00

יאיר לביא10:30
 בין שדים לחייזרים – העולם 

 האפל של שיתוק השינה

10:30

11:0011:00

11:30הפסקה11:30

12:00
מארק שן-יון גילנסון  
חיי האדם כחלום – המסע 

להתעוררות בבודהיזם

עומר חגי
יוגה נידרה

דניאל טלר
מסע שמאני לחיבור

עם חיית העוצמה שלנו

תמר רימון סיטון
ילדי שבט החלימה

שחר בודניק
"בחלומי חזרתי לבית הספר 

התיכון" - גישה פסיכואנליטית 
להבנה ועבודה עם חלומות

]12[

יפעת גנוז 
עין אינדיאנית

12:00

12:3012:30

13:0013:00

13:3013:30

13:3013:30

14:0014:00

14:3014:30

נילי ברגידה15:00
תרפיה באמצעות חלומות צלולים 

שרונה קרני כהן
המצאות וחלומות

חנן סבח טייכר
חלימה חברתית כשיח אלטרנטיבי

15:00

15:3015:30

יוספה זאוש16:00
מעבדת שינה

רעות פלונסקר
ורעות פופקין
ליצור את החלום

]20[

יעל תורג׳מן
נפלאות החלום

מיכל שחק
לנוע מבפנים, לנוע מתוך
המכרה העמוק של הגוף

 ולרי רייכמן
תאטרון החלומות

]12[

Hatchwell אפרת
 "תצלום חלומי" -

פוטותרפיה
]12[

יצירה והפעלות

16:00

אור שטורמן 16:30
חלום והארה בגשטאלט 

ובמיסטיקה ההודית 

16:30

17:0017:00

17:30קבלת שבת/הפסקהקבלת שבת/הפסקה17:30

18:00

לי זיו "החולמת"
ניקוי ארבעת הגופים

לקראת חלימה

יוסי דותן
צופן הנשמה

נוי יונה
היפ הופ

תמר רימון סיטון
 כוחו המרפא של החלום

גיא פרל והדס גלעד
סדנת לשירת חלום

]20[

18:00

18:3018:30

19:00
משה מנשהוף

חלום ומציאות

יאיר לביא
סדנה לחווים שיתוק שינה

19:00

19:3019:30

20:00

ארוחת ערב

20:00

20:3020:30

21:0021:00

גיא פרל ואיריס נייס  21:30
המערה - חלום מאור אל עור - 

אן מעניתמיצג מחול ושירה
סדנת קסם וכישוף

אמה שם בה אילון
והכול מאוד מין - סדנא יצירתית 
 המקשרת בין חלומות ואירוטיקה

]50[

רוני הרמןחלימה חברתית
וידאו ארט

ילי רייכרט
לא מודע, אומנות וריפוי

]12[

יערי שלם
גוף שיר - עולם הדימויים

]12[

21:30

22:0022:00

22:3022:30

23:0023:00

23:30מדיטציה23:30

יום שבת
שעות מתחם ילדיםבטןסודדוםגולםרחםמערהלויתןשעות

07:00
צ׳י קונגמעגלי שיתוף חלומות

07:00

07:3007:30

08:00

ארוחת בוקר

08:00

08:3008:30

09:0009:00

09:3009:30

10:00

לי זיו "החולמת"
לחלום את בעלי הברית שלנו

תמר רימון סיטון
צמחי חלימה

חלימה חברתית
מיכל שחק

לנוע מבפנים, לנוע מתוך
המכרה העמוק של הגוף

אן מענית
Human design

משה מנשהוף
חלום ומציאות

]20[

Hatchwell אפרת
 "תצלום חלומי" -

פוטותרפיה
]12[

יצירה והפעלות

10:00

10:3010:30

11:0011:00

11:3011:30

12:00הפסקה12:00

גליה רביץ קרפול12:30
מסע חלימה קולקטיבי מרפא

יפעת גנוז
סדנת חלומות וקשרם -

 יצירה בראי החלום

אור נתנאלי
חלומות אפוקליפסה

נוי יונה
היפ הופ

שחר בודניק
"בחלומי חזרתי לבית הספר 

התיכון" - גישה פסיכואנליטית 
להבנה ועבודה עם חלומות

]12[

12:30

13:0013:00

13:30

ארוחת צהריים

13:30

13:3013:30

14:0014:00

נילי ברגידה14:30
תרפיה בשילוב חלומות צלולים

עומר חגי
 יוגה נידרה

דניאל טלר
Shape Shiffting 

יערי שלםחלימה חברתית
יצירה והפעלותתאטרון החלומות

14:30

15:0015:00

15:3015:30

16:0016:00

שפי אורן בך16:30
מופע בדום

16:30

17:0017:00

17:30
טקס סיום + שקיעה

17:30

18:0018:00

18:30

מסיבת התעוררות 

18:30

19:0019:00

19:3019:30

20:0020:00

ארוחת צהריים

אפרת זוהר
חכם בלילה

משה מנשהוף
חלום ומציאות

ולרי רייכמן
תאטרון החלומות

ולרי רייכמן
תאטרון החלומות

מיכל שחק
לנוע מבפנים, לנוע מתוך 
המכרה העמוק של הגוף

יעל תורג׳מן
נפלאות החלום

שרונה אפרת
קולאז' החלומות

שרונה אפרת
קולאז' החלומות

 
Hatchwell אפרת

"תצלום חלומי" - פוטותרפיה
[12]

אלעד נבו
סדנת כתיבת חלומות

]12[

אור שטורמן
חלום והארה בגשטאלט 

ובמיסטיקה ההודית
יוספה זאוש
מעבדת שינה

יוספה זאוש 
מעבדת שינה

פרפורמנס

מקרא

הרצאה

סדנה

הרצאה משולבת סדנה

תנועה

טקס

ארוחה

מותאם לשומרי שבת


