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מעט מאירועי הפסטיבל
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סיפורים
פסטיבל

מספרי
26

שנים

כולנו הסיפור הוא של 

21-10 באוקטובר 2019
מנהל אמנותי   יוסי אלפיתיאטרון גבעתיים

חוה”מ סוכות

עיריית
גבעתיים



חפשו אותנו ב-

אלפי סיפורים, מאות משתתפים, עשרות מופעים, בעשרה ימים של סיפורים מרתקים, מצחיקים ומפתיעים.

גלגולו של ניגון – צבי סלטון ונשות חווה
עו“ד יואל ריפל - מגורשת מגורשת מאושרת 

ג'קי לוי – מגזימים סיפור אהבה
אימילי אמרוסי ופרופ' יובל אלבשן - אמילי והפרופסור 

סיפורי חכמים
איריס ועופר פורטוגלי - מופע זוגי 
בוקי נאה, לוסי דובינצ'יק וחברים

היו לילות - משירי מרדכי זעירא
מתי סרי - מסאשה ארגוב לזוהר ארגוב 

בקי פרישטט – הסוד מפראג
פוצ'ו ויוסי לב – הפלמ"ח עוד חיי, בחיי!

להיות שתול – גיגי נבון
שוקה דינור

טריו וילנסקי 
כל המילים השמחות – אסף אשתר

רפי קישון - ההומור שבפוליטיקה - פוליטיקה על פי קישון
עו“ד בני דון יחייא - צחוק הגורל

ועוד, ועוד, עוד ...

יהודים - אז צוחקים!
טילדה רג'ואן וליאוניד פטשקה - טיול לילי בפריז
פסיכולוגים מספרים – 80 לפטירת זיגמונד פרויד

שמעון פרנס וחיים קוזניץ - אתונאפולי
חיים שפירא - 10 סיפורים פילוסופיים

חני דינור ויעל קלו מור – מאיפה את מתחילה?
ענת אביעד - אני וחמותי עד צאת נשמתי

קובי מידן - מחפשים את דילן
יורם טהרלב - הגדה ליום העצמאות

פרופ' ירון זליכה - סיפורים ממגש הכסף
מיכה גודמן - חזרה בלי תשובה 

ורדה רזיאל ז'קונט - מספרת הכל
ד"ר יצחק נוי - פיצוצים היסטוריים

עו"ד אביגדור פלדמן ומנשה נוי 
יעקב בודו - יידיש איז יידיש
אלי עמיר - רוכב האופניים 

אפי נצר - שר ומספר על הזמר העברי 
ד“ר רונן ברגמן – סיפורי מוסד

קובי זרקו – לאדינו ג‘אז
ננסי ברנדס חי

ליא קניג מספרת ושרה יידיש
עיתונאים במשפט - 80 לידיעות אחרונות

סיפורי ספייס אי אל  space-il – מבראשית עד בראשית
נשים זה לא צחוק – נשים מספרות וצוחקות

הו שומר מה מליל – 110 שנים לארגון השומר
מדריכי טיולים מספרים - בחסות אשת טורס

לאדינו זה הכי מצחיק
סיפורי העלייה השלישית

מפקדי יחידת 8200 מספרים
בגידות היסטוריות - היסטוריונים מספרים

סיפורים מהשירות הלאומי האזרחי
עיתונאים בדם – מצטייני העיתונות מספרים

יש שופטים בירושלים – 70 שנה לבית המשפט העליון
שער עלייה - סיפורי מעברות

סיפורי מרוקנים - 55 לעליית יהודי מרוקו
גיל שוחט, מיקי קם ובאך גם

רומנים ונהנים – סיפורי רומנים
ד"ר אורית וולף ונתן דטנר - וינה וירושלים

הטיש הגדול עם שייקה לוי
קליינשטיין פינת דיין – רמי קליינשטיין וליאור דיין

אב
ז

ור
א

ון 
ל

א
יו 

וד
ט

ס

www.yossi-alfi.co.il
תיאטרון גבעתיים: דרך השלום פינת דרך יצחק רבין

הפקה: תיאטרון העם. 

www.stories.pashbar.co.il  הקדימו והזמינו כרטיסים מראש!כרטיסים פשבר :  8023* 

קטרינה צירידו - 
כוכבת הזמר מיוון ולהקתה 

סיפורן של כוכבות הזמר היהודיות ביוון
מנחה ומספר יוסי אלפי

יוסי אלפי ולהקת הגבעטרון
שירים - סיפורים - שקדים וצימוקים 

ערב המפגיש את הקצוות 
וקושר את נבכי הלב

חפלה עיראקית - "ליילת אל אפרח" 
לילות השמחה - פעם שרו יחד 

יהודי, מוסלמי ונוצרי על במות בגדאד
הזמרים מעיראק: עיסאם עראבו, 

מוחמד נאפי עם שרי אלפי 


