
הסיפורים לא עוצרים!
לראשונה פסטיבל בלי קהל!!

 יוצא לדרך וישודר27פסטיבל מספרי סיפורים ה-
לקהל הרחב בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל. 

אירועי הפסטיבל יתקיימו כהרגלם
בתיאטרון גבעתיים אך במקום הקהל

יצולמו וישודרו לטובת הקהל הרחב

בין שלל האירועים החגיגיים, תתקיים
הצדעה מיוחדת לרופאי ישראל-

גיבורי משבר הקורונה
בנוסף יסופרו סיפורי המוסד מפי
ראשי המוסד לשעבר אפרים הלוי

ותמיר פרדו וחברים, חיל האויר
במשימות לאומיות - היסטוריונים

מספרים - על תחבולות היסטוריות,

ועוד!, סיפורו המופלא של מכון איילון, סיפורי ייקים

הפסטיבל שהפך במרוצת השנים לאירוע תרבותי לאומי בו מתכנסים אנשי מפתח מכלל
 שנות פסטיבלים בניהולו האמנותי של27התחומים והחלקים בחברה הישראלית, חוגג 

לאחר שקיומו נדחה בחול המועד סוכות עקב הסגר השני, החליטו המארגנים לאיוסי אלפי. 
לאכזב את עשרות אלפי חובבי הפסטיבל ולהביא את הסיפורים לכל בית בישראל. הפסטיבל

יתקיים כסדרו בתיאטרון גבעתיים והוא יצולם וישודר בתחנות כאן בטלוויזיה וברדיו.
המופע "מצדיעים לרופאים" הפותח את הפסטיבל יוקדש לרופאים ולרופאות העומדים

הקורונה בנגיף  המאבק  בחזית  הסתדרותכיום  יו"ר  ציון,  חגי  פרופ'  ישתתפו  באירוע   .
הרופאים בישראל לצד רופאים כגון פרופ' איתן פרידמן, חה"כ ד"ר אחמד טיבי, ד"ר איה מור

ששון, פרופ' גליה רהב ופרופ' דני כספי.
שנה להקמת המוסד ו-70במופע "סיפורי מוסד" יצויינו  שנה להולדתו של ראש100   

. באירוע בכירי המוסד כגון אפרים הלוי, תמיר פרדו וחה"כהמוסד הראשון ראובן שילוח ז"ל
רם בן ברק יחלקו שלל סיפורים שטרם סופרו על המבצעים הנועזים ומסמרי השיער של

הארגון. יחד איתם יספרו דובי שילוח, מירלה גל ועליזה מגן. 
יום הולדת  לזאב ז'בוטינסקי של אחד140במופע "למות או לכבוש את ההר" יחגגו   

. באירוע ישתתפו השר לשעבר דן מרידור, יוסי אחימאיר,ממנהיגיה הבולטים של הציונות
הסופרת גלילה רון פדר עמית, פרופ' דן מירון, קונסול ישראל ביו יורק ויו"ר מועצת יש"ע

לשעבר דני דיין ודניאל שלייפר.



  הפסטיבל הינו מותג תרבותי ייחודי ונחשב לפסטיבל מספרי הסיפורים הגדול בעולם.
0505314138 - 035616124לפרטים נוספים: 


	בין שלל האירועים החגיגיים, תתקיים הצדעה מיוחדת לרופאי ישראל- גיבורי משבר הקורונה בנוסף יסופרו סיפורי המוסד מפי ראשי המוסד לשעבר אפרים הלוי ותמיר פרדו וחברים, חיל האויר במשימות לאומיות - היסטוריונים מספרים - על תחבולות היסטוריות, סיפורו המופלא של מכון איילון, סיפורי ייקים, ועוד!

