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שרת החינוך יפעת שאשא ביטון
הסיפור הישראלי הוא פסיפס מרתק של צבעים וריחות,
השוזר בתוכו מגוון עשיר של תרבויות המהוות נכס לחברה
הישראלית ,לצד מוטיב מאחד החוזר על עצמו ,והוא אהבת
הארץ הזו בה אנו חיים  -ארץ ישראל.
פסטיבל מספרי הסיפורים ,נותן במה לרב תרבותיות
העשירה שמאפיינת אותנו ,בלי להשאיר אף סיפור מאחור.
הוא מאפשר הזדמנות אמיתית להיחשף לסיפורים
המרתקים והייחודיים של חלקים בפסיפס החברתי שלנו,
כמו גם למכלול השלם שהופך אותנו למי ומה שאנחנו היום.
כמי שעומדת בראש מערכת החינוך ומובילה תהליך של התחדשות הלמידה
במקצועות הרוח והחברה ,המקצועות הבונים ומעצבים את פני האומה ,אני
רואה בפסטיבל מספרי הסיפורים חלק מהמהלך להשבת הסיפור הישראלי
למקום הראוי לו  -למרכז השיח והעשייה הציבורית.
אני מאחלת לבאי הפסטיבל חוויה מהנה ומעשירה ,ומודה לכל אלו העומדים
מאחורי המוסד המפואר הזה.
שלכן ושלכם,
חה״כ ד״ר יפעת שאשא ביטון
שרת החינוך

יו״ר קק״ל אברהם דובדבני
השנה ציינו  120שנה להקמת קרן קימת לישראל בקונגרס
החמישי בבאזל .קק”ל הוקמה בעקבות יוזמה של פרופ’ הרמן
שפירא ובמאמצים אישיים של תאודור הרצל ,חוזה המדינה.
שפירא לא זכה לראות בהגשמת חזונו.
יונה קרמנצקי המשיך את חזונו של שפירא ,כוח העשייה
שלו ושל הבאים אחריו ,הביאו את קק”ל להיות הגוף הציוני
המשמעותי ביותר בפיתוח ההתיישבות בארץ ישראל על
אדמות שנרכשו ע”י נציגי קק”ל כיהושע חנקין ,אוסישקין
ואחרים .קרמנצקי הנחיל לקק”ל את “הקופסה הכחולה” שבאמצעותה נאספו
תרומות עממיות מכל בית יהודי בכל העולם ,חידש את מפעל הבולים של
קק”ל שבאמצעותו הכניס כספים לקופת הארגון והפיץ את בשורת קיומו של
המפעל הציוני .קק”ל עסקה ועוסקת במאה ועשרים שנות קיומה ,בהכשרתן
לחקלאות ולהתיישבות יהודים ,בהפרחת השממה ,בנטיעת יערות ,בבניית
מאגרי מים לחקלאות ,בשיקום נחלים ,בשמירת הסביבה ולאחרונה התגייסנו
למאבק העולמי במשבר האקלים 120 .שנות פעילות של קק”ל הן הזדמנות טובה
לספר קצת על דברים שקרו .אנו מאחלים לבאי הפסטיבל הנאה מהסיפורים
והאירועים השונים ומברכים את קק”ל על דורותיה בברכת יישר כוח על כל
אשר פעלה ופועלת בימים אלו לחיזוק ההתיישבות במדינת ישראל ולשמירה על
איכות חיינו.
אברהם דובדבני
יו”ר קרן קימת לישראל

סגן שרת החינוך ,ח״כ מאיר יצחק הלוי
אורחים יקרים ,אני נרגש ושמח לברך את יוזמי ומשתתפי
פסטיבל מספרי הסיפורים החשוב והמיוחד המתרחש
בפעם ה .29-הסיפור הוא בעל ערכים רבים ומגוונים ,ערכים
הקשורים למורשת ולחברה בישראל על מכלול גווניה .הסיפור
הוא כלי המחבר תרבויות ועדות המעצים את מורשת העדות
והחברה ואף יודע למצוא את המכנים המשותפים בחברתינו
המגוונת .הסיפור מעודד קשר בין דורי ,מרחיב אופקים
מחזק את השפה ומותיר מקום רב לגירוי ,לסקרנות ,ללמידה,
להקשבה ,לסובלנות ,להקשבה ולאהבה .לצעירים ומבוגרים
כאחד ,הסיפור חושף מרחבים חדשים ,תרבויות נוספות וגירוי אינטלקטואלי
ויצירתי .באמצעות הסיפורים אנו למדים על כל הפסיפס התרבותי של החברה
הישראלית ,כל סיפור הוא מלמד ומעשיר והוא נכס בזכות עצמו .אני שולח
את ברכתי למייסד ויוצר הפסטיבל ,חברי משכבר מר יוסי אלפי ,המאמין
באמונה שלמה ונחושה כי הפסטיבל הינו נכס לאומי ואין בי ספק שבזכות יוסי
הפסטיבל יערך עוד שנים רבות.
ברכות להנהלת משרד החינוך והאגף לתרבות יהודית ,ברכות להנהלת עיריית
גבעתיים ולכל העוסקים במלאכה החשובה.
בברכת פסטיבל מהנה!
סגן שרת החינוך,
ח”כ מאיר יצחק הלוי

ראש עיריית גבעתיים רן קוניק
באי ובאות הפסטיבל היקרים/ות,
פסטיבל מספרי סיפורים הינו מנכסיה התרבותיים הגדולים
ביותר של ישראל ושל העיר גבעתיים בפרט .זהו פסטיבל
מוצלח ששמו מוכר בכל בית בישראל ,וזוהי זכות וגאווה
גדולה עבורנו ,לארח כאן בגבעתיים ,את המוסד הנפלא
הזה ,שנה אחר שנה .אחד הדברים הקסומים בפסטיבל ,הוא
שכדי לקחת בו חלק ,לא צריך בהכרח תואר או דיפלומה.
הרי לכל אחד ואחת מאיתנו יש סיפור  -מבית אבא ומנוף
ילדותנו  -סיפור שראוי לספר ושאחרים יכולים ללמוד ממנו
על תקופה אחרת ,הווי ,מנהגים והלכי רוח .גבעתיים ,מקום
משכנו של פסטיבל מספרי סיפורים ,חוגגת  100שנה להיווסדה .גבעתיים
הייתה אחד ממעוזי היישוב העברי ,והמתיישבים הראשונים שבנו בה את
ביתם לקחו חלק חשוב בתקומת מדינת ישראל .בפסטיבל ייקחו חלק מוסדות
וארגונים ציוניים המציינים גם הם מאה שנה להקמתם ,כמו הקונגרס הציוני,
קרן קיימת לישראל ,חברת מקורות ,תנועת המושבים ועוד .גבעתיים ,המהווה
מוקד של העשייה הציונית כבר מאה שנה ,נמצאת בחברה טובה ,ומדובר ביותר
מהתלכדות מקרית של אירועים בלוח השנה הגרגוריאני.
המבקרים בפסטיבל ,ייהנו השנה מפסיפס של סיפורים מעוררי עניין ורגש,
המחברים בין הבית לשכונה ,בין המשפחה לקהילה ,ובין העיר למדינה.
סיפורים של יום-יום ,של שגרת חולין מבורכת ושל אירועים נשגבים שעיצבו
את חיי האומה .זאת הזדמנות להודות למר יוסי אלפי ,האחד והיחיד ,על
הקמת והובלת הפסטיבל ועל הפקת מקבץ של תכנים מרתקים .תודה גדולה
לצוות תיאטרון גבעתיים ,המארח בימי הפסטיבל אלפי מבקרים ומבקרות מכל
הארץ.
בילוי נעים .שלכם ,רן קוניק,
ראש עיריית גבעתיים

מייסד הפסטיבל ומנהלו האמנותי יוסי אלפי
הנה הגענו לשנה ה ,29 -או טו טו הפסטיבל יהיה בן 30
אחד הדברים המוזרים הוא שהפסטיבל עוד מעט בן שלושים
ואני עדיין ילד .ילד שמספר סיפורים וחי אותם.אנחנו שומרים
על חיינו בסיפורים ,כי הסיפורים נשארים לנצח.
ההשקעה בסיפוריכם היא השקעה לטווח ארוך ומיוחד.
אין זה חדש לכם שעברנו שנתיים מאתגרות ,ובכל זאת,
אנחנו כאן והשנה יותר מתמיד .אני מאוד נרגש לקראת
הפסטיבל הקרוב ומצפה להשתתפותכם הערה .הפכנו לתופעה
ישראלית ייחודית ,כי באמת אין בכל העולם פסטיבל כמו
פסטיבל מספרי סיפורים בישראל .מי שיצר ,תמך ,עשה והביא
את הפסטיבל לשנתו ה 29-הוא אתם ,קהל אוהבי הסיפורים ,ואנחנו מודים לכם
על כך .השנה שמנו דגש על אירועים לאומיים ואירועים ציוניים וחברתיים מתוך
כוונה להזכיר את ההיסטוריה רבת השנים של המדינה ומוסדותיה .לצד אלו גם
אירועים מיוחדים וכולם חדשים לשנה זו .זה לא קל ולכן אנו חוזרים ומבקשים
את תשומת לבו של ממסד התרבות .סיפור הוא כמו באר ,המחייב שמירה ,טיפול
וטיפוח ,להמשך קיומו ,כבאר הסיפורים של עם ישראל.
תודתי לעיר גבעתיים המארחת ולתושביה ,במיוחד לידידי ראש העיר
רן קוניק ,לכל אחד מהמספרים ,האמנים ,המפיקים ,המשתתפים ,התומכים,
המסייעים ולכל השותפים למלאכה המורכבת והמסובכת הזאת.
אנחנו חייבים את סיפורנו זה לזו ואנחנו מחויבים להקשיב לסיפורם של האחרים.
הרבה אהבה מצויה בהקשבה ,שהיא תחילתה של התרבות
המון אהבה לכם
יוסי אלפי

משנה לראש העיר מושיק גולדשטיין
תושבות ותושבים יקרים,
מסורת הנה דבר חשוב בחיינו  -השנה אנחנו חוגגים  100שנה
לגבעתיים ובמקביל ,פסטיבל מספרי הסיפורים נכנס לשנתו
ה .29-דברים טובים נשמרים לאורך זמן -
כך בגבעתיים וכך בפסטיבל מספרי הסיפורים אשר הנו
לעניות דעתי אחת המסורות המהנות והמרתקות ביותר
בישראל“ .הילד” עוד מעט בן  - 30ועדיין גר בבית .עם
משפחה בת  - 100גבעתיים .כאן הוא גם יישאר .בשלושת
העשורים האחרונים הפך הפסטיבל מסמל “גבעתיימי”
למותג מוביל מסוגו באירועי התרבות במדינת ישראל.
מאות הסיפורים מכל הגוונים והסוגים מהם תוכלו ליהנות בפסטיבל יסופרו
מפי מיטב אישי הציבור ,התרבות והאמנות במדינה .שולח אני ברכת “עלה
והצלח” לחברי ,מר יוסי אלפי מייסד הפסטיבל שימשיך עוד שנים רבות
לספר בשבחה של ארץ ישראל בכלל וגבעתיים בפרט.סיפור אשר רק מתפתח
עם השנים והפך את גבעתיים לאחת מהערים המובילות את השיח התרבותי
בישראל כולה.
בברכה ,מושיק גולדשטיין
המשנה לראש העיר

משבר האקלים

בידיים של כולנו

2

הצטרפו לקק״ל למאבק במשבר האקלים
פרטים באתר קק"ל kkl.org.il

העיר גבעתיים מקדמת בברכה את כל
אורחי פסטיבל מספרי סיפורים ה29-
הנערך בתיאטרון גבעתיים
אנו מזמינים אתכם להגיע מכל רחבי המדינה
בכדי לקחת חלק במגוון הסיפורים והאירועים
המתקיימים במהלך הפסטיבל ולהיות
שותפים לחוויה הייחודית של הפסטיבל
בתיאטרון הנפלא שלנו.
בברכת שנה טובה,
שנה של שלום ,שגשוג והנאה!
רן קוניק
ראש העירייה
וחברי מועצת העיר
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אולם גדול
אירוע

משטרה בחזית פנים אל פנים – שוטרים מספרים

101

יום ה’  6.10.22שעה 16:00
בכל רגע ,בן רגע ,בלי רוגע .משטרת ישראל מתרחשת בתוך זירה נמרצת ,מול חזית ,לפני עורף ואל כל
הכיוונים ,זירה מטלטלת ,מפתיעה ,משעשעת ,מרעידה ,עם אירועים שיוצאים מגדר הרגיל ושוטרים
שיוצאים מגדרם כדי להשיב מצב לרגיל ,זירה שמייצרת סיפורים מיוחדים לכלל ,על התנהלות שהיא
יוצאת מן הכלל ,והפעם ,זירת הסיפורים  -בפסטיבל מספרי סיפורים ,עם סיפורים שגיבוריהם -שוטרים
אוכפי חוק ,וכוחם  -משטרת ישראל ,בכל רגע ,בן רגע וללא הפסקה,
פסטיבל מספרי סיפורים במעמד מפכ״ל המשטרה ,רנ״צ קובי שבתאי.
עם :מפכ”ל קובי שבתאי ,ניצב בועז גולדברג
שירה :להקת מג”ב
מנחה ומספר :יוסי אלפי

הלוחם היהודי ב-מלחה”ע השנייה

בחסות מוזיאון הלוחם היהודי

אירוע

102

יום ה’  6.10.22שעה 18:30
אירוע מיוחד לקראת פתיחתו של מוזאון הלוחם היהודי ביד לשריון בלטרון
אירוע חוויתי ,נדיר ומרגש במיוחד ,בו יסופרו סיפוריהם של הלוחמים והלוחמות
היהודים ,בצבאות בעלות הברית ובפרטיזנים במלחמת העולם השנייה ,בניצחון
על הנאצים ושותפיהם .חשיפה חד פעמית של מיליון וחצי לוחמים ולוחמות,
בני העם היהודי ,המספרים בגאווה רבה את סיפורם הלא מוכר של הלוחמים
היהודים במלחמת העולם השנייה .ערב חד פעמי מיוחד ומרטיט נפש!
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :להקת הנוקמים -
שחקני תיאטרון הבימה :ניל משען ,ניר זלחובסקי ,ניר ברק ,מיכל פרדקין ,מאיה מדג’ר
משתתפים :אלוף (במיל’) חיים ארז ,תא”ל (במיל’) צביקה קן-תור – מנכ”ל מוזאון הלוחם היהודי ,פרופ’ אריאל פלדשטיין,
ד”ר יוסי שוב ,אורי ֶּדגֶ ן ,ד”ר תמר ֶק ְטקו ,אל”ם (במיל’) ד”ר בני מיכלסון ,ד”ר צילה הרשקו ,גב’ עליזה ויטיס שומרון (וטרנית).

שאו ציונה נס ודגל  -סיפורים מהקונגרס הציוני

בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית

אירוע

103

יום ה’  6.10.22שעה 20:30
כן ,זה קרה לפני  125שנים כשאנשים קמו ושרו לכבוד הקונגרס
הּודה ִמי ָּב ֶר ֶכב ִמי
הציוני הראשוןְׂ :שאּו ִצּיֹונָ ה נֵ ס וָ ֶדגֶ ל ֶּדגֶ ל ַמ ֲחנֵ ה יְ ָ
ָּב ֶרגֶ ל נֵ ָעׂש נָ א ַל ֲאג ָֻּדה .היום ,כשיש לנו מדינה ויש לנו דגל ,טוב
לשמוע מה קרה לפני  125שנים כשברכיו של חוזה המדינה רעדו לקראת נאום הפתיחה.
ערב של סיפורים שיחזירו לכם את הפרופורציות לחיים במדינת ישראל בת ה.75-
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה :מירי אלוני פסנתר :מקסים סבטלוב
משתתפים :יעקב חגואל  -יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית,
פרופ’ אריאל פלדשטיין ,מוקי צור ,ד”ר מוטי פרידמן ,שולמית סטלר ,אריאל פיינרמן
פרופ’ אסתר מאיר גליצנשטיין ,פרופ’ זיוה שמיר

יהודים זה לא צחוק  -עם סגולה?!

בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית

אירוע

104

יום ו’  7.10.22שעה  11:00בבוקר
ממתי ומהיכן מתחיל זרע האנטישמיות לנבוט? האם עוד מימי יעקב ועשו?
מהו הסינדרום האומר“ :שבכל דור ודור קמו עלינו .”...האם חוש ההומור הוא זה
שעוזר להתגבר? מה היא האנטישמיות בספרות העולמית ,במקומות השונים
ברחבי כדור הארץ? לכל שאלה יש סיפור והשאלות הן רבות ורבים הם הסיפורים.
מפגש פנים אל פנים ללא מורא ,עם התופעות שהתגברנו עליהן כל השנים.
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה :סי היימן גיטרה :אלעד שודלר
משתתפים :יעקב חגואל  -יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית
רחלי ברץ – ריקס ראש המחלקה למאבק באנטישמיות ,ההסתדרות הציונית העולמית
הרב יחיאל וסרמן ,קובי סיט ,פרופ’ אריאל פלדשטיין ,ד”ר שמעונה פוגל

גיל שוחט עם מיקי קם ובאך גם
יום ו’  07.10.22שעה 21:00
ערב מיוחד שכולו התרגשות וצחוק ,עם מיקי קם וגיל שוחט .מופע חדש ועדכני בו
פוגש מאסטרו גיל שוחט את מיקי קם ,השחקנית ,הזמרת והקומיקאית האהובה על
כל ישראלי .ביצועים לשירים קלאסיים עולמיים כגון “אלפונסינה”“ ,קברט” ושירים
ישראלים .יצירותיו של יוהאן סבסטיאן באך המעניקות משמעות ואמירה חדשה
לקטעים המוזיקאליים והקומיים!

4

הקדימו והזמינו כרטיסים עוד היום!

אירוע
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טילדה רג׳ואן והצוענים עם ליאוניד פטשקה

אירוע
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יום ו’  07.10.22שעה 22:30
הכינו עצמכם למופע עוצר נשימה!

מופע חדש של הזמרת הבינלאומית  -טילדה רג’ואן ,עם הקול בעל  5האוקטבות.
מופע המבוסס על הלהיטים הגדולים של “ ”GIPSY KINGSעם הצוענים שהחלו את
שיגעון הג’יפסי בעולם .על שיתוף הפעולה שלה בצרפת.
בהשתתפות הפסנתרן הוירטואוז ליאוניד פטשקה .מסע מוסיקלי החוצה את מדינות
הים התיכון עם הלהיטים המוכרים והבלתי נשכחים.
אירוע

סלוניראקים – מופע קברטי
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מוצ”ש  08.10.22שעה18:00 :
קובי אשרת ויוסי אלפי מחפשים דרך להיות ישראלים .מתי אני עוזב
את סלוניקי ולמה עדיין קוראים לי עיראקי? סיפורים מצחיקים,
מרתקים ,משעשעים ומעוררי מחשבה על ישראליות ש”מחפשת
שורשים בעומק האדמה” צלילי סלוניקי מבית אבא וחוכמה עממית
מהבית העיראקי ,בהומור ובצחוקים רועמים ,לצד געגוע מתוק
והרבה מאוד מוסר השכל.
שירים וטקסטים :יוסי אלפי מוסיקה :קובי אשרת
שירה :שירן שחר בורק נגינה :תומר קלינג

יהורם גאון  -מילדות ירושלמית לבמות העולם

אירוע
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מוצ”ש  08.10.22שעה19:30 :
יהורם גאון שר ומספר ליוסי אלפי את הקול.

מה זה להיות ילד ירושלמי ,מי היא משפחת גאון ,איך גדל בבית הכנסת בצל
הפייטנים ,על להקת הנח”ל ,התרנגולים ,גשר הירקון .על ההפקות הגדולות
והחיים על סט הצילומים בקזבלן ,מצור ,הפריצה הגדולה ועוד.
מאחורי הקלעים של הסדרות המיתולוגיות“ :קרובים קרובים”“ ,סברי מרנן”
מופע חד פעמי שלא יחזור על עצמו עם זמר ה 100-הישראלי ביותר.
מנהל מוסיקלי :אורי קריב

דונם פה ודונם שם – סיפורי קק”ל 120

אירוע
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מוצ”ש  08.10.22שעה21:30 :
בילדותינו שלא היתה רחוקה ,היינו נרגשים עם הגרוש ביד או עם החצי גרוש
או עם המיל ,כל אחד בתורו ניגש אל המורה ,אל הלוח ונועץ את המטבע אל
תוך החריץ של קופת קרן קיימת ,שתמיד היה סדוק מרוב שימוש .היום אנחנו
מסתכלים על הקופסה הכחולה ממרום  120שנותיה של קק”ל ו  75שנותיה של
המדינה .סיפורים רבים צמחו יחד בארץ הזאת כשקרן קיימת היא המוסד המלווה
את הסיפורים .ערב מיוחד שיביא אתכם אל יערות הסיפור שלא ידעתם.
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :נורית הירש
עם :אברהם דובדבני יו”ר קק”ל ,מוקי צור ,איזי מן ,צבי לי-דר ,נורית היבשר ,ענת גולד

סוד הקסם של חצר כנרת

בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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יום ב’  ,מוצאי חג  10.10.22שעה17:00 :
חצר כנרת הייתה לסמל .הוא אחד האתרים החשובים והמעניינים
בתולדות ההתיישבות בארץ ישראל .חווה חקלאית שהוקמה ב1908-
על חוף ימת כנרת .מה סודה של חצר כנרת שממנה יצאו הוגי הדעות
והמייסדים של מפעלי ההתיישבות המגוונים בתקופת העלייה השנייה
ותנועת העבודה .היא הייתה למוקד שעיצב את פני המדינה שבדרך.
חצר כנרת הייתה המעבדה ,בה התגבשו הניצנים החברתיים (כמו הקבוצה ,הקיבוץ והמושב).
מי לא היה שם? א.ד .גורדון ,רחל המשוררת ,האגרונומית חנה מייזל ,ברל כצנלסון זלמן שז”ר ועוד.
ערב של סיפור היסטורי מדהים!
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :רינת עמנואל ,אריאל הורוביץ עם :עמרי שלמון מנכ”ל המועצה לשימור אתרים
מוקי צור ,זהבה חכם גבאי ,פרופ’ גור אלרואי  ,פרופ’ אסתר כרמל חכים ,יהושע סובול
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חפלה עיראקית  -סיפורו של צ׳לרי בגדאד
יום ב’  ,מוצאי חג  10.10.22שעה21:30 :

אירוע
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יום ב’  17.10.22 ,מוצאי חג ,שעה20:00 :

אירוע
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צ’לרי בגדאד היה תזמורת עיראקית קלאסית ,שרבים מחבריה היו יהודים.
סלימה פאשה הזמרת הלאומית ,היהודייה ,התחתנה עם נאזם אל ג’זאלי והפכו לזוג
הלאומי .הנגנים הגיעו לארץ ויצרו את תזמורת רשות השידור בניצוחו של
זוזו מוסא האגדי .הזמר והמוסיקה העיראקית הם בעלי חוב גדול ליהודי עיראק.
שישה זמרים ונגנים צעירים ,דור שני ושלישי לנגנים האורגינליים מביאים
רוח חדשה לחפלה העיראקית.

לא הייתם בערב כזה מאז החתונה של האמא שלכם.
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה :שרי אלפי מנגנים ושרים:
רדיו בגדד ,אלעד קמחי ,יוהנה ריטמולר ,יניב מייזל ,אביב עזרא ,יוסף דלל
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א-יידישע נשמה – נשמה יהודית
יום ב’ ,מוצאי חג  10.10.22שעה19:30 :

מאיפה באה הנשמה היהודית ומי המציא את התוכן לשתי המילים הללו? מסתבר שנשמה
יהודית שייכת לכלל עם ישראל ,אבל כשאתה אומר את זה ביידיש זה נשמע לגמרי אחרת:
יידישע נשומע וזה כבר צביטה במקום אחר בלב .ערב עם נשמה יהודית בשירים ובסיפורים.
מרעיד את הלב ואת הנשמה.
מנחה :יוסי אלפי שירה ונגינה :וירה לוז’ינסקי פסנתר :יורי פובולוצקי כינור :טניה וינוקור
עם :מנדי כהנא ,שמוליק עצמון ,קובי לוריא ,ד”ר לאה גרפינקל ,אביגיל אולגה מלישצ’וק
אירוע

113

מים מים מים  -סיפורי מקורות

בחסות :מקורות

יום ג’ 11.10.22 ,שעה16:00 :
איך משקים במים מדינה שלמה במדבר? לכמה תושבים נועדו המים בארץ הזאת? נתוני הפתיחה היו
קשים ,כמעט בלתי אפשריים :אוכלוסייה מקומית שהולכת וגדלה מידי שנה ,מקורות מים מוגבלים
ואקלים מדברי .מצב שחייב את חברת המים הלאומית של ישראל“ ,להמציא מחדש את הגלגל”
ולמצוא פתרונות חדשניים .מאז הוקם המוביל הארצי ,חוברו קצוות המדינה ,והחזון הפך למציאות.
סיפורים על ראשית דרך המים הישראלית ,מימי ההתיישבות ועד פתיחת ערוצי אספקת המים
לממלכת ירדן .אחרי הסיפורים שלנו תעריכו כל כוס מים שתשתו בבית! אירוע זורם ומתסיס!
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :שרה’לה שרון
עם :אוסנת מרון ,ליאור גוטמן ,ישראל מנטל ,שמעון טל ,גילי ניסים
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דורות של ייקים  90 -לארגון יוצאי מרכז אירופה
יום ג’  11.10.19חוה”מ ,שעה 18:30

העלייה החמישית  1932הייתה סימן מובהק לשינוי המהותי של אוכלוסיית ארץ ישראל.
הייקים הגיעו! היום חוגגים  90לארגון יוצאי מרכז אירופה .קהילה ללא ארגון אינה קהילה
וקהילת יוצאי מרכז אירופה ידעו להתארגן ולבנות מוסדות קהילתיים של תרבות ,חינוך,
חברה ,כלכלה ומה לא? דורות של “ייקים” קמו לנו בבתי המשפט ,בעיתונות ,באומנויות,
בתרבות ,בהנהגה ועוד .את החגיגה הזאת אי אפשר להפסיק! ערב של סיפורים מצחיקים,

מרעננים ומרגשים באחת.

מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :אלי גורנשטיין פסנתר :תמיר ליבוביץ’
משתתפים :דבורה הברפלד יו”ר נשיאות הארגון ,דורון סלומון ,מיכה לימור,
פרופ’ גיא מרון ,ד”ר רוביק רוזנטל ,ניבה פון וייזל .פרופ’ גד קינר -קיסינגר

פרחי בוקי
מאחלים שנה טובה
שנת פריחה ושגשוג
6
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ספרי יוסי אלפי
מבצע מיוחד לבאי הפסטיבל
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תשוקת ה חול החם הנח תחתם  /דגים מפשעותייך  /ואני
ותאוותי כ ופרחי אלמוגים  /חורצים במ בין ציפורי כנף
/
בת
נש
המ
מים למים  / /ועולה כרוח
פך ממך בשפל /
כגל
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 /הנע במשול
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“הפרה ברכה”
“המלך הלך לישון”
“המלך מחפש חבר“
“זה אני יוסף הבן של המכולת”
“המלך עושה עליה” ועוד...
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תתחדשי ישראל  -סיפורים מפנוי בנוי
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יום ג’  11.10.22חוה”מ ,שעה 20:30
עם קום המדינה ידעה הארץ  221מעברות ,אוהלים ,צריפונים ,פחונים ,בדונים
ושאר שמות לבתים שאינם בתים .עברנו לשיכונים שהיו מעין “מעברות של בטון”.
מי חשב על אסתטיקה ,על יופי ועל הידור .בנו פונקציונלית ובזול .בשנים אלה קמו יזמים,
שרבים מהם דור שני לאנשי המעברות ולימי השיכונים והתחילו להשריש מושג חדש:
“התחדשות עירונית” הנקראת בפי העם “פנוי בנוי” .ההתחדשות העירונית של היום היא
העתיד הקרוב והרחוק שלנו.
ערב של סיפורים מחכימים ומשכילים ,המביאים אתכם להבנת החיים
העירוניים המודרניים .אירוע ייחודי ,עם סיפורים מהעתיד!
נגינה :תומר מזמר
שירה :דורי בן זאב
מנחה ומספר  :יוסי אלפי
עם :יעקב אטראקצ’י ,איציק בן דוד ,אילן פיבקו ,שלמה מעוז ,רן קוניק  -ראש העיר גבעתיים,
ישראל גל  -ראש עיריית קריית אונו ,אריה בר לשעבר מנכל משרד השיכון ,אביבה קובו

הלאדינו של יצחק נבון שלי  100 -שנות נבון

אירוע

116

יום ד’  12.10.22חוה”מ ,שעה 16:00
יצחק נבון ,הנשיא החמישי של מדינת ישראל ,הצבר הראשון בכהונת נשיא ,שמר
על גחלת קהילתו הלאדינו .הוא הצליח לחבב את הנושא והשפה על כל עם ישראל,
בין אם הם ספניולים ובין אם הם עמך ישראל .קסם חייו של יצחק נבון השאיר אור
גדול עליו נביא סיפורים ונשיר לו שירים ונביא לכם את שמחת החיים של שפה שלא מתה
והרבה בזכותו של האיש הזה.
לא תאמינו כמה סיפורים עוד לא שמעתם ועוד לא צחקתם ולא התפלאתם שזה אמנם נכון!
קסם שישרה עליכם אך טוב!
מנחה ומספר :יוסי אלפי
שירה :רינת עמנואל ,קובי זרקו ,חני נחמיאס נגינה :קובי משעל
משתתפים :כבוד הנשיא ה 10 -מר רובי ריבלין ,ארז נבון ,מירי נבון,
פרופ’ משה בן בסט  ,צדי צרפתי ,פרופ’ אליעזר פאפו

אעלה בתמר  140 -שנה לעליית תימן

אירוע

117

יום ד’  12.10.22חוה”מ ,שעה 18:30
התימנים הגיעו לארץ לפני הציונות והפכו את הציונות למעשית
ופואטית באותו זמן .צניעותם והסתפקותם במועט נלקח כמובן מאליו
ופעמים רבות גרם לניצולם .קהילה שלא ויתרה על תרבותה ,עברה
ויסודותיה הגלויים והנסתרים .את חוכמת אבותיהם הם שיננו והביאו
לדורות של משכילים .ערב של גאווה היסטורית המחויבת להיכנס
לפנתיאון הישראלי המתרחש .תענוג תימני צרוף!
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :האחים צנחני וגילה בשארי
עם :ד”ר יגאל בן שלום יו”ר האגודה לטיפוח חברה ותרבות יהדות תימן
תא”ל (מיל ).אביגדור קהלני ,שלום בן משה רה”ע ראש העין ,ד”ר משה גברא,
משה בן דוד  ,צדוק בן דוד ,פרופ’ יעל גילעת ,ציון צנחני

סיפורים מהמושב – מחווה לתנועת המושבים
יום ד’  12.10.22חוה”מ ,שעה 20:30
המושבים קבעו את גבולות המדינה .המושבניקים קבעו את תרבות
ההתיישבות הכפרית .בזמן ששרו שירים לקיבוצים ,וקבעו להם
מקומות של כבוד בהיסטוריה הציונית והישראלית .המושבניקים עבדו
למחייתם ונלחמו על קיומם ,הקימו מערכות חקלאות והתיישבות
כפרית ושמרו על גבולות המדינה ,כמו היו חיילים ללא מדים .נספר
את סיפורם המופלא של המושבים ותנועת המושבים.
חוב של כבוד למושבניקים ברחבי המדינה ,בסיפורים שלא ישאירו אתכם אדישים!
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה :עינת שרוף נגינה :תמיר הרפז עם :שי לביא ולהקת מגפיים
משתתפים :מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל עמית יפרח,
יו”ר ועדת חוץ וביטחון ח”כ רם בן ברק ,ד”ר רינה רייניץ אידן ,שמעון ביטון,
יהודה אטלס ,נפתלי בן סירא ,ד”ר נחמיה שחף

8

הקדימו והזמינו כרטיסים עוד היום!

אירוע

118

צעדים קטנים ,ניצחונות גדולים  -חברי איל״ן מספרים

אירוע

119

יום ה’  13.10.22חוה”מ ,שעה 16:00
בשנות החמישים גדלנו לצד הפחד הגדול ממחלת הפוליו ,מגפה שפקדה את המדינה ופגעה
בילדיה .הפחד הלא ברור מהמחלה הפך לסיפורם של דור שלם של ילדי שנות החמישים .נפגעי
הפוליו לא ויתרו .הם היום ראשי משפחות ובעלי תפקידים מרכזיים בחברה הישראלית .פעם
קראו לזה אילנשיל פוליו .היום זו איל”ן.
יהיה לכם הרבה מה ללמוד מערב מרתק זה!
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה ונגינה :להקת אילן :נטלי בר אור  ,הוד דהרי ,עופר ג’אן ,כפיר מרמלי
קלידים :יונתן פררה עם הזמר :יוסי ברכה
עם :בועז הרמן ,אלון דומניס ,אילה מלחן כץ ,מיקי רוזנטל ,מלי ברקוביץ’ ,ד”ר יחיאל ארקין ,שמוליק שובלי ,דוד ויינרב
אירוע

 50שנה לנשים ברבנות

120

יום ה’  13.10.22חוה”מ ,שעה 18:30
בתום חצי מאה ,נפגשות על במה אחת ומספרות בגוף ראשון ,רבות רפורמיות אשר
הובילו מהפכה ששינתה את פני המנהיגות היהודית כולה .במגוון של קולות ופרקי
חיים ,מספרות הרבות הרפורמיות את אשר אירע להן ,את אשר חוו ועשו כדי לחבר בין העולם
שהיה לעולם העדכני .שזירתם יחדיו של סיפורים אישיים ומרתקים אלו מעניקה משמעות ציבורית
ופוליטית ,מהסיפור האישי ,לצמיחתן של קהילות ושינויי עומק בחברה הישראלית ובכל קהילות
ישראל הפזורות בעולם.
מנחה :יוסי אלפי שירה :החזנית שרה גרבינר משתתפים :רבה טליה אבנון בנבנישתי,
רבה פרופ’ דליה מרקס ,רבה נעמה קלמן-אזרחי ,רבה רינת צפניה-שוורץ ,רבה חן בן אור צפוני ,רבה תמר גור

ביקורו של גאון  100 -שנה לביקור איינשטיין בארץ ישראל

אירוע

121

יום ה’  13.10.22חוה”מ ,שעה 20:30
בשנת  1922הניחו את אבן הפינה לאוניברסיטה העברית
בירושלים ואת מי הזמינו אם לא את פרופ’ אלברט איינשטיין
שנתן הרצאה מלומדת ,כנראה לראשונה על תורת היחסות.
ההתלהבות מבואו הדירה שינה מעיניי מארחיו .הוא בשלו בנועם הליכותיו
הגיע גם לתל אביב החדשה וקיבל אזרחות כבוד של עיר העתיד של מדינת ישראל.
זכרונות שיפה לזכור וסיפורים שטוב לשמוע!
מנחה :יוסי אלפי מוסיקה :גיל שוחט עם :פרופ’ חנוך גוטפרוינד ,פרופ’ ימימה בן מנחם,
אילן שחורי ,אורן נהרי ,פרופ’ ברק קול ,פרופ’ אריאל פלדשטיין

חברות שרות ,צוחקות ומספרות  -מחווה למירי אלוני

אירוע

122

יום ו’  14.10.22חוה”מ ,שעה  11:00בבוקר
מגיע למירי אלוני ולכם קהל נכבד בוקר מיוחד של סיפורי נשים שהיו איתה עוד מימי להקת
הנח”ל ,שיספרו ויצחיקו אתכם עד דמעות .בוקר חגיגי ומרגש!
שירה :מירי אלוני פסנתר :מקסים סבטלוב
אופירה גלוסקא ,ורדינה כהן ,אסתי כץ ,נויה מנדל ,ניצה שאול

וינה בירושלים  -שירי יוסי בנאי בלבוש קלאסי

אירוע

123

יום ו’  14.10.22חוה”מ ,שעה 21:00
עם אורית וולף ונתן דטנר ,השניים יוצאים למסע עוצמתי בשירים וסיפורים
לעבר הילדות ,הנעורים ,המבוכות והאהבות הבלתי פתורות .כל זאת לצד
הקלאסיקות ,מבאך ועד בנאי .מופע חד פעמי ומסעיר של עיבודים מקוריים
שערכה אורית וולף לשירים האהובים של יוסי בנאי תוך שילוב יצירותיהם של
באך ,בטהובן ,שופן וגרשווין.
אני וסימון ומואיז הקטן ,את הלילה שלך מרגיעים ,מרגו ,ספירת מלאי,
שיכור ולא מיין ,אהבה בת עשרים ,אל תלכי מכאן ועוד

כרטיסים פשבר:

*8023

www.pashbar.co.il | 03-7237506

9

גבירות

שעה 20:30
יום ג’  11.10.19חוה”מ,
הרמבטיקו

היווני

יום ו'  14.10.22שעה 22:30

סיפורן של הזמרות היהודיות,
שהיו לאגדה בחייהן ונשארו נערצות עד היום:

רוזה אשכנזי

סטלה חסקיל

עמליה ווקה

יום ב'  17.10.22מוצאי חג ,שעה 22:00

סיפורי ריגול ומודיעין  -אנשי המוסד מספרים

אירוע

124

אירוע

129

אירוע

125

מוצ”ש  15.10.22חוה”מ ,שעה19:00 :

הם שותקים ונוצרים את סודם במשך שנים...ואז מתפרצת התשוקה לספר על מעלליהם כאנשי
מוסד וריגול במקומות אפלים .את התשוקה הזאת הם מעבירים אל הספרים .כולם כתבו
ספרים על ריגול .בערב זה ניפגש עם הסיפורים שאסור היה לספר ושיסופרו בגוף ראשון
עם הרבה מאוד מחסומים שנפרצו .בזמן שאתם ישנים ,עולם הריגול רותח מתחת לפני השטח.
ערב של מתח שיתפרק! סיפורים מטהרן ,מכורדיסטאן ,לבנון ומאיפה לא?
מנחה ומספר :יוסי אלפי שירה :שרהל’ה שרון
עם :ראובן מרחב לשעבר בכיר בשב”כ ,במוסד ומנכ”ל משרד החוץ .אליעזר גייזי צפריר,
מישקה בן דוד ,גד שומרון ,אורנה סנדלר קליין ,יפתח רייכר עתיר

אירוע

העיקר להיות בריא  -סיפורי היפוכונדרים

126

מוצ”ש  15.10.22חוה”מ ,שעה 21:00
יוסי אלפי ודורי בן זאב ,שני אנשים שהצליחו להגיע רחוק למרות ההיפוכונדריה
המצחיקה שלהם .דורי בא מעולם אחד ,יוסי בא מעולם אחר ושניהם נפגשים
בדאגה לבריאותם -וזה מצחיק! ערב של סיפורים ושירים ,שיחזירו אתכם הביתה
בריאים ושלמים.
עם :פרופ’ רפי קרסו ושרית סרי ליווי מוסיקלי :תומר מזמר

חיים שפירא  -משחק החיים

אירוע

127

יום ב’  17.10.22מוצאי חג שעה18:00 :
מה זאת תורת המשחקים ,מתמטיקה של הדמוקרטיה ,טרגדיה של נחלת הכלל וכל בעיות העולם,
משחקים ברשתות חברתיות ובפרוזדורי הכנסת ,משחקים ושידוכים.

מחזור כ”ט

הקורס בן  9מפגשים אחת לשבוע בימי ג' ,יחל בחודש נובמבר .בת”א
לפרטים והרשמה03-5616124 :
office@yossi-alfi.co.il
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הקדימו והזמינו כרטיסים עוד היום!

אולם קטן
לא דובאי ולא יער –
ננסי ברנדס

204 | 22:30
משה להב
‘הטיש הגדול’
במופע שירים
ישראלים ושאר רוח

202 | 20:30

לדינו מי נונה –
קובי זרקו

203 | 21:00

אלי גורנשטיין
שר ומספר
פרנק סינטרה

206 | 21:30

מבאב אל-וָ אד
ָּ
ירושלים לקייב
אוקראינה -
רון בן ישי

205 | 19:30
“אנחנו הרומנים” -
יואל ריפל ונתן נתנזון

208 | 21:00

ואז התחלתי לדבר -
דורון נשר

214 | 21:00

שמעון פרנס
ג’ינג’י בכחל יוון

217 | 20:00

בוקי נאה
בוקי נאה וחברים
מעולם הפלילים

219 | 22:30

כל החלומות -השירים
של אריק לביא

נויה מנדל -
מספרת ומצחיקה

223 | 21:30

במת המספרים ברחבת הפסטיבל
רכזת ומנחה :עפרה בן דוד

רוני קובן
רגע של אמת

221 | 21:30

"השמש היא בפנים"
מופע משירי
נעמי שמר

עופר כץ
ועופר גביש – שרים
ומספרים טהרלב

חופשי חופשי בפסטיבל  -בחסות קק”ל

בול בפוני -
ג'קי לוי
וערן צנחני

211 | 21:30

ברירת צחוק –
ענת אביעד

עו”ד חוזר הניגון -
בני דון יחיא
ואסף אשתר

213 | 19:30

220 | 19:00

218 | 21:00

סיפורים קטנים על
מחשבות גדולות –
מצוירים בחול
שוקה די-נור
210 | 19:30

אלתרמן כפי
שסיפרתי לנכדו

222 | 19:30

שלמה גרוניך ופסנתר
שר ומספר

207 | 19:30

209 | 18:00

212 | 18:00

215 | 17:00
איש מצחיק היה

וינה בירושלים –
שירי יוסי בנאי
בלבוש קלאסי
אורית וולף ונתן דטנר

העיקר להיות בריא –
סיפורי היפוכונדרים

חפלה עיראקית
סיפורו של
צ’לרי בגדאד

טילדה רג’ואן
והצוענים עם
ליאוניד פטשקה

ביקורו של גאון -
 100שנה לביקור
איינשטיין בארץ
ישראל

121 | 20:30

123 | 21:00

126 | 21:00

128 | 20:00

גבירות הרמבטיקו
היווני
קטרינה צירידאו

סיפורים מהמושב–
מחווה לתנועת
המושבים

118 | 20:30

אעלה בתמר –
 140שנה
לעליית תימן

 50שנה לנשים
ברבנות

סיפורי ריגול ומודיעין
אנשי המוסד מספרים

חיים שפירא –
משחק החיים

גבירות הרמבטיקו
היווני
קטרינה צירידאו

תתחדשי ישראל –
סיפורים מפנוי בנוי

115 | 20:30

דורות של ייקים –
 90לארגון יוצאי
מרכז אירופה

114 | 18:30

117 | 18:30

120 | 18:30

125 | 19:00

127 | 18:00

106 | 22:30

חפלה עיראקית
סיפורו של
צ’לרי בגדאד

112 | 21:30

א אידישע נשמה –
נשמה יהודית

111 | 19:30

סוד הקסם
של חצר כנרת

מים מים מים –
סיפורי מקורות

הלאדינו של יצחק
נבון שלי –
 100שנות נבון

צעדים קטנים,
ניצחונות גדולים –
חברי איל”ן מספרים

חברות שרות ,צוחקות
ומספרות  -מחווה
למירי אלוני

124 | 22:30

דונם פה ודונם שם –
סיפורי קק”ל

109 | 21:30

יהורם גאון -
מילדות ירושלמית
לבמות העולם

108 | 19:30

סלוניראקים –
מופע קברטי

107 | 18:00

110 | 17:00

113 | 16:00

116 | 16:00

119 | 16:00

 11:00בבוקר | 122

129 | 22:00

גיל שוחט עם
מיקי קם ובאך גם

105 | 21:00

יהודים זה לא צחוק –
עם סגולה?!

 11:00בבוקר | 104

מה שקורה בחו”ל
נישאר בחו”ל -
חיים קוזניץ

201 | 18:00

שאו ציונה נס ודגל
סיפורים מהקונגרס
הציוני

103 | 20:30

הלוחם היהודי
במלחה”ע השנייה

102 | 18:30

משטרה בחזית,
פנים אל פנים –
שוטרים מספרים

101 | 16:00

יום ה’
6.10

יום ו’
7.10

מוצ”ש
8.10

יום ב'
 10.10מוצאי חג

יום ג’
 11.10חוה”מ

יום ד’
 12.10חוה”מ

יום ה’
 13.10חוה”מ

יום ו’
 14.10חוה”מ

מוצ”ש
 15.10חוה”מ

כרטיסים פשבר:

יום ב’
 17.10מוצאי חג
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אולם גדול

אולם קטן
לדינו מי נונה – קובי זרקו

יום ה’  6.10.22שעה 18:00

אירוע

201

ערב הצדעה לשירתה וסיפוריה של הנונה קדן לואיזה.
עם הנגנים :קובי משעל ,עוזי רוזנבלט ,ליאוניד רוטשטיין ,יואב פינקלמן

לא דובאי ולא יער – ננסי ברנדס

יום ה’  6.10.22שעה 20:30

אירוע

202

הוא כאן והוא חוזר בגדול עם סטנד אפ משובח! בדרכו החכמה והמצחיקה הוא מגולל
את קורות חייו ,הקשר שלו עם משפחתו ,האבהות בגיל מבוגר ואיך זה לחזור לחיים
אחרי  4חודשים בבית החולים ...סטנד אפ מלא חיים במיטבו!

מה שקורה בחו״ל נישאר בחו״ל  -חיים קוזניץ

יום ו’  7.10.22שעה 21:00

אירוע

203

סיפורים קצרים ,משעשעים ,מפתיעים ומרתקים ,שיתנו לכם הרגשה שעוד לא ראיתם כלום.
בטיולים עם ישראלים בחו”ל ,המציאות עולה לפעמים על כל דימיון .מנקודת מבטו של
המדריך זה נשמע הרבה יותר מצחיק ממה שחשבתם .ליווי אקורדיון :יוסי לב

משה להב ׳הטיש הגדול׳ במופע שירים ישראלים ושאר רוח יום ו’  7.10.22שעה 22:30

אירוע

204

משה להב ייסד תופעה ישראלית ייחודית – “הטיש הגדול” .זהו מופע מעניין ומרענן של
שירים ישראליים אשר כבר “רץ” שנים כמופע קאלט ברחבי הארץ ,מופע היוצר דינמיקה
חברתית בהופעה שהפכה לתופעה .הכל “כאן ועכשיו” ,תוך הבנתו של להב את הלך הרוח
המתהווה באותו הערב  -מה שיוצר מופעים השונים זה מזה .תחזרו הביתה שרים לעצמכם!

מבאב אל-וָ אד ירושלים לקייב אוקראינה
ָּ

מוצ”ש  8.10.22שעה 19:30

אירוע

205

“מהמצור הערבי על ירושלים עד למצור הרוסי על קייב ,אוקראינה” .רון בן ישי היה שם.
הוא חי במלחמה למן היום שבו נורה אביו ונהרג במלחמת השחרור .מאז היה נוכח בכל
אירוע מלחמתי בארץ .לאחרונה חזר מאוקראינה שבה סיקר בשטח .ספריו “כתב חזית”
ו”חי במלחמה” – ממש כמו סיפוריו הערב – ייקחו אתכם למקומות ולסיטואציות שאליהם
לא הייתם רוצים להגיע! ערב מרתק!

אלי גורנשטיין שר ומספר פרנק סינטרה

מוצ”ש  8.10.22שעה 21:30

אירוע

206

גורנשטיין שר את שיריו המפורסמים של “מיסטר בלו אייז” ומספר סיפורים פיקנטיים
על חייו המגוונים של פרנק סינטרה ,מי שהיה קולה של אמריקה במאה ה – 20
המון הפתעות בסיפורים ,לצד שירים מרגשים.

שלמה גרוניך ופסנתר – שר ומספר

יום ב’ מוצאי חג  10.10.22שעה 19:30

אירוע

207

אמן שהוא פרח נדיר! מוסיקאי פורץ דרך שהתחנך על ברכי המוסיקה הקלאסית עם
נוכחות בימתית ממגנטת וסוחפת .שילוב של שירים ישנים ומוכרים כמו “יש לי סימפטיה”,
“ציור”“ ,שירים פשוטים”“ ,נואיבה” ושירים מהאלבום יוצא הדופן עם מתי כספי “ -מאחורי
הצלילים” לצד שיריו מ”זהו זה” ,מקהלת שבא ועוד שירים אהובים שכולנו מכירים.
חוויה טוטאלית אשר תישאר חרוטה בזיכרון הצופה עוד זמן רב.

״אנחנו הרומנים״ יואל ריפל ונתן נתנזון יום ב’ מוצאי חג  10.10.22שעה 21:00
חיוך ,קריצה ורגישות מאפיינים שונים של העדה הרומנית ,על ההווי שלה,
אורחות חייה ,מאכליה ,מנהגיה והפולקלור שלה .במופע ,פרודיות מוזיקליות,
סיפורים משעשעים ומרגשים ,הנוגעים ללב כולנו ,שמקורם בבית ההורים ,בהליך
התאקלמותם של עולים ובמתחים המשעשעים ,שבין התרבויות השונות בישראל.
המופע מומלץ הן לבני העדה הרומנית ,לדורותיה ,והן לקהל הרחב....
ליד הפסנתר :ארתור גורביץ
הכניסה בתשלום ,היציאה חופשית...

12

הקדימו והזמינו כרטיסים עוד היום!

אירוע

208

שוקה די-נור ואילנה יהב עם סיפורי חיים בקול ובחול

יום ג’  11.10.22שעה 18:00

אירוע

209

שוקה די-נור ‘ -איש הסיפורים והתובנות’ מתכניתו של שמעון פרנס בגלי צה”ל,
ָ
ואילנה יהב  -האמנית הבינלאומית בציור בחול ,משלבים ידיים ומעלים מופע משותף
של סיפורי חיים מעוררי מחשבה ודימיון .הסיפורים ,האמנות בחול והתובנות ישאירו
אתכם עם חומר למחשבה גם עם תום המופע.

מופע בידור חגיגי ומצחיק עד דמעות

יום ג’  11.10.22שעה 19:30

אירוע

210

ענת אביעד ,קומיקאית וסטנדאפיסטית ,מציגה בהומור משובח ובכישרון רב שלל מצבים
קומיים מהחיים בכלל ומחייה שלה בפרט כאשה ,כאם וכבת למשפחה עיראקית
מצחיקה במיוחד! הקהל צוחק מכל נושא אפשרי :נשים ,גברים ,ילדים ,זוגיות ,ובמקרה
שלה -זוגיות נוסח הדודה נעימה ועד לחמות הבלתי נשכחת .המופע החגיגי כולל קטעי
אלתור בלתי נשכחים וכמובן הפתעות -במיוחד לחגיגות העשור למופע.

בול בפוני  -ג׳קי לוי ועירן צנחני

יום ג’  11.10.22שעה 21:30

אירוע

211

ג’קי לוי ועירן צנחני חוזרים אל שנות ה 70-שלהם ושל המדינה
במופע קומי-מוזיקלי מלא בנוסטלגיה חמימה ומצחיקה.
על עיצוב הסלון ה”-מודרני” ,ההערות המצחיקות של הדודות ,הפגז
מהמלחמה שנמצא במרכז הבית .מלבד הגעגוע לשירים הישנים
נזכרים ג’קי ,עירן וכל הנוכחים באולם בכל האירועים המשמעותיים
שהניב העשור הזה  -המלחמה ,השלום ,הניצחון באירוויזיון ,הניצחון
של מכבי תל אביב בכדורסל ועוד.
מצחיק להיזכר! מופע מומלץ ,מצחיק ומשאיר הרבה טעם טוב!

אלתרמן ,כפי שסיפרתי לנכדו

יום ד’  12.10.22שעה 18:00

אירוע

212

עם נתן סלור ודן לאור

נתן סלור ,נכדם של נתן אלתרמן ורחל מרכוס ובנה של תרצה אתר ,בדיאלוג מרתק עם
פרופ’ דן לאור ,חוקר ספרות עברית ומחבר הביוגרפיה הגדולה על אלתרמן .דיאלוג על
תולדות המשפחה ,על נקודות ציון מרכזיות בחייו של אלתרמן ,על שירתו ,על כתיבתו
האקטואלית ,על חלקו בעולם התיאטרון ,הבידור והזמר ,ועל היותו חלק בלתי נפרד
מסיפורה של המדינה .נתן סלור ינגן וישיר משיריו הגדולים של סבו ,נתן אלתרמן.
ודן לאור יביא סיפורים מרתקים.

עו״ד חוזר הניגון

יום ד’  12.10.22שעה 19:30

אירוע

213

עו”ד בני דון יחייא “המגרש הלאומי” ואסף אשתר ,אשף הזמר העברי,
במופע משותף ,מצחיק ,מקליק ומדליק.
על אהבה ,זוגיות ומשפחה בשירים ובחיים.

ואז התחלתי לדבר  -דורון נשר

יום ד’  12.10.22שעה 21:00

אירוע

214

דורון נשר שחקן ,תסריטאי ,איש טלוויזיה ,איש רדיו ,סופר .איבד באירוע מוחי את הכלי
שכל כך מאפיין אותו :את השפה ,את המילים .במלחמה עיקשת יוצא דורון להילחם
את הקרב של חייו .שמונה שנים נמשך הקרב הזה .עד הוצאת הספר “המוח שלי ואני”
מונולוג קורע לב .מצחיק מאוד ועצוב עוד יותר חובה לראות.
אירוע

איש מצחיק היה יום ה’  13.10.22שעה 17:00
215
מופע שכולו מחווה להומור ולניגון היהודי .בערב נוסטלגי ומרגש זה ,קובצו להם יחדיו שירים
שחלקם תורגמו מיידיש לעברית ,סיפורים ,מעשיות וניגונים חסידיים המלווים בשפע של קטעי
הומור בהם הצחוק והדמע מתערבבים זה בזה .מתוך “ספר הבדיחה והחידוד”  ,שלום עליכם
ומאוצר ההומור היהודי ,שפע של בדיחות ,סיפורים ,דברי חידוד ושנינה המשולבים בתוך
שירים ידועים ומוכרים כמו :שני קונילמל ,הבלדה על סוס עם כתם על המצח ,אברהמל’ה
מלמד ,שירת העשבים ,ועוד .נכסי צאן הברזל של התרבות היידית שהתפתחה במזרח אירופה.
עם :גיא ברכה ,קרן מרום מישור ,ואבי עדוי הפקה מוסיקלית :אסף פינקלשטיין במאי :עופר שפריר

כרטיסים פשבר:

*8023
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ג׳ינג׳י בכחול  -יוון

יום ה’  13.10.22שעה 20:00

אירוע

217

בין ירושלים לאתונה שמעון פרנס בסיפורים אישיים על הקו שבין ישראל ליוון.
ילדותו בירושלים הקטנה והקוסמופוליטית של פעם ,ימי הרדיו והטלוויזיה ונפתוליהם
וסיפור האהבה היווני המיוחד ,הבלתי צפוי והמאוד אישי שלו .בליווי שני נגנים וזמר.
כתב ומספר :שמעון פרנס כייף יווני ישר מהכורסא!

כל החלומות  -השירים של אריק לביא

יום ו’  14.10.22שעה 21:00

אירוע

218

אריק לביא היה ונישאר הזמר של המדינה .סיפורו של הנער בעל השם הגרמני
ליאו אלכסנדר-האופן ,ההופך להיות אריק הכי ישראלי שיש .על הסיפורים והשירים,
ערב מיוחד בנוכחות שושיק שני רעייתו ,תתרגשו עד דמעות!
זמרים :רובי קסטרו ,חגית ביאר ,ניצן אופיר ניהול מוסיקלי :מירון מינסטר

בוקי נאה וחברים מעולם הפלילים

יום ו’  14.10.22שעה 22:30

אירוע

219

בוקי ועולם הפלילים שלו נמצאים יחד מיומו הראשון של הפסטיבל.
עולם זה מייצר בכל שנה מאות סיפורים מרתקים .גם השנה יביא בוקי נאה וחבריו
וחברותיו מהמשטרה ,מבית המשפט ומהעולם התחתון וישאירו אתכם עם פה פעור.

״השמש היא ִּבפנים״ – מופע משירי נעמי שמר

מוצ”ש  ,15.10.22שעה 19:00

אירוע

220

במלאת  18שנה לפרידה מהמשוררת והמלחינה נעמי שמר ,כלת פרס ישראל לזמר עברי,
מוגש מבחר משיריה המוכרים והאהובים שהפכו נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית
ֵללי שמר מנחה ומספרת על השירים ,על החיים לצד כתיבתם ,על “איך זה להיות הבת
של נעמי שמר” ,גם על הדבש וגם על העוקץ ,גם על התקופות המאתגרות ,גם על ההומור
והקירבה ,בשילוב קטעי ארכיון נדירים שגילתה לאורך השנים וממשיכה לגלות.
הקהל מוזמן להצטרף לשירה במבחר השירים המוכרים והאהובים שמהם מורכב
פס-הקול הישראלי :התרגשות עצומה!
ֵללי שמר (בתה של נעמי) – מנחה ומספרת סיפורים מבית אמא.
שירה :מיקה עינב ועודד סנדטש
פסנתר :רמי הראל

נויה מנדל מספרת ומצחיקה

מוצ”ש  15.10.22שעה 21:30

אירוע

221

ג’ינג’ית מפוצצת באנרגיה ,תגרום לכם לצחוק עד דמעות .נויה לוקחת את חוויות החיים
הקטנות של כולנו ומדברת אותם בגדול .נישואין ,גירושין ,ילדים ,זוגיות ,דתיים ,חילוניים.
קבלו שעה של הומור מושחז וצחוק שידביק אתכם לכיסא! מתאימה עצמה לכל הקהלים
ומפתיעה בקטעי הומור אותנטיים וספונטניים כמו שרק ג’ינג’ית כמוה יכולה לייצר בזמן אמת.

עופר כץ ועופר גביש  -שרים ומספרים טהרלב

יום ב’ מוצאי חג  17.10.22שעה 19:30

אירוע

222

עופר כץ וע ֶֹפר גביש ליוו את יורם טהרלב ,כל אחד בדרכו .במופע הם מספרים על
מאחורי הקלעים .הופעות משותפות ,סיפורים על השירים ,וגירסאות לא מוכרות.
בשילוב שירה משיריו וסרטונים מהופעותיו.

רוני קובן  -רגע של אמת

יום ב’ מוצאי חג  17.10.22שעה 21:30

אירוע

223

רוני קובן ,זוכה פרס האמי הישראלי ,ראיין בעשרים השנים האחרונות את דמויות המפתח
בתרבות ,בכלכלה ובפוליטיקה הישראלית .הוא הראשון ששכנע את המיליארדר יצחק תשובה
להתייצב מול מצלמות הטלוויזיה ,התלווה לשמעון פרס במירוץ הפוליטי האחרון .איך שורדים
ראיון של  24שעות? איך מגיעים לרגע של אמת עם אריות תקשורת מנוסים כמו יוסי שריד או
הבמאי האמריקאי וודי אלן? ומה עושים כשהמרואיין שלך פשוט שותק? איך יוצרים אינטימיות?
מה המתכון לשיחה מרתקת? ואיך מתגברים על הבושה ומתחילים לשאול את השאלות הקשות?
ערב מרתק!!
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הקדימו והזמינו כרטיסים עוד היום!

ספרו החדש של יוסי אלפי

מעּברה

ספר אלבומי מקיף :מקבץ ענק של עדויות,
צילומים ,מסמכים ,מאמרים ושירים.
הסופר אלי עמיר" :זהו הספר
החשוב ביותר שיצא לאור בנושא
זה עד עצם היום הזה"

המשורר ארז ביטון (חתן פרס
ישראל)" :ספר חשוב ויקר מציאות
למדינת ישראל ,חובה בכל בית".
"ספר שחייב להיות על שולחנו של
כל תלמיד בישראל"

מתנה
מיוחדת
לחגים
לפרטים :תיאטרון העם www.yossi-alfi.co.il | 03-5616124

צוות תיאטרון העם

צוות תיאטרון גבעתיים

תודות מיוחדות

עיריית גבעתיים

מנהלת :סו אלפי
מנהל אמנותי :יוסי אלפי
מנהלת הפקה :שרון כהן
מפיק בפועל :יוסי כהן
מפיקה :עו”ד אביטל דיכטר
תחקירים :ירדנה שאול
הפקה :דניאל יערי ,גל כהן,
תום מירוז ,יוני היימן ,יעקב ששון
רכזת במת המספרים :עופרה בן-דוד
ניהול דיגיטל :ארלה קירש
תקשורת ויחסי ציבור :עודד מזרחי
עיצוב גרפי :סטודיו אלון אור
הפצה :פשבר
עיצוב שיער :מאיר קידר

מנכ”ל תיאטרון גבעתיים :אהוד קנולר
מפיק :אבי שוברט
מנהל אירועים וקשרים בינלאומיים:
אורן פרידמן
מנהלת שיווק :כרמית שוברט
מנהלת לשכה/אתר :סתיו שביט
מנהלת אולם :אתי הדר ,זהבית בידה
עיצוב גרפי והפקה :לירון אלפא
מנהל טכני ואחזקה :פז מלמד
מחלקה טכנית :רוסלן גרוס ,אוהד קהילה ,ניצן
לוי ,אורן כהן ,גילי גנאור
תחזוקה :גיא שמואל
מנהל קופה ומנויים :דידי ליבוביץ’
קופה ומח’ מנויים :תמרה סטיל-כהן ,
אביגיל קליין ,ליהי אלקובי
סדרנים :יענקלה סניקוביץ ,עומר מנשה,
איתי קמפנר ,לירי בנזינו ,תומר כהן

ראש עיריית גבעתיים :מר רן קוניק
מנהל האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך:
איתיאל בר לוי
משטרת ישראל :תחנת גבעתיים
ישראל היום :צדוק ניסן
עורך ראשי ישראל היום :עמר לחמנוביץ’
בנק מזרחי טפחות :אודי שחר,
אלעד דר ,אברהם הראל
קרן קיימת לישראל :לאה פדידה,
פרי טוכמן
פרופ’ משה בן בסט ,ארז נבון

ראש העירייה :רן קוניק
ע .ראש הערי – אביבה שבתאי
מנכ”ל קהילתיים :שרון אבן -טוב
מנהל אירועים :ליאור סידוב

אוטובוסים :קווי דן,463 ,57 ,43 ,39 :
 23 ,31 ,52חברת קווים74 ,73 ,56 ,55 :

כרטיסים פשבר:

*8023

צלמים
ציור מארק שגאל ,יוחנן הראל,
יואל לוי ,אורן נהרי,
עמית גושר ,רונן אקרמן,
גיל לופו ,אריאל בשור,
אייל בן סעדון ,יניב סופר,
אור-טל ,ינאי יחיאל ,טל שחר,
שלום בר -טל,
ראובן קסטרו ,נתן יעקובובוץ’,
,Yemey Zeme
אריק סולטן ,אושר עדן
פשינסקי ,אלכס ליפקין

שירות לנכים :לתיאטרון גבעתיים נגישות מלאה לנכים לאולמות התיאטרון .חניה ברחוב
רמז  40מול רחבת התיאטרון ומאחורי התיאטרון .מערכת שמע באולם הגדול (יש לפנות לסדרנים).
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