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הפקה: מתנ״ס נווה יוסף
מנכ״ל: שמעון יפרח

ניהול אמנותי והפקה: יהונדב פרלמן
מנהלת אגף תרבות: יעל רימון

עוזר הפקה: אורי מעודה
לוגיסטקה: יהודה יוז

ניהול טכני: רומן בננסון
פרסום ושיווק: זהבית טולדו, עופר ברקן
צוות הפסטיבל: צוות המתנ״ס, פעיליו  

ומתנדביו
גרפיקה: טל דרורי

תאורה והגברה: א.ב. הגברה ותאורה
בניית טריבונות: עאדל סמעאן - החוג 

לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

לכל באי הפסטיבל, תושבים ואורחים יקרים, שלום וברכה

שלכם,
צוות מתנ״ס נווה יוסף והנהלת הפסטיבל

תודות:

אנחנו שמחים לפרוס לפניכם את התכנית 
העשירה של  פסטיבל נווה יוסף השביעי 

במספר. 
את  לשלב  הפסטיבל  ממשיך  השנה  גם 
הכוחות של מתנ"ס נווה יוסף, מבית החברה 
חברתית  הקהילתית  הזרוע   - למתנ"סים 
של עיריית חיפה לכל שכונות מזרח חיפה 
חיפה  באוניברסיטת  לתיאטרון  והחוג 
בארץ  מסוגו  הייחודי  הפסטיבל  בהפקת 

לתיאטרון קהילתי. 
הפסטיבל נותן במה למגוון רחב מאוד של 
הצגות מכול רחבי הארץ. כך, באולם אחד 
תוכלו לצפות בהצגות של בני נוער כאשר 
באולם מקביל תוצגנה הצגות של גמלאים 
כך, באולם אחד תעלה הצגה  וגמלאיות. 
מקביל  באולם  כאשר  הערבי  מהמגזר 
תוצג הצגה של המגזר הדתי לאומי. גם 
השנה מעניק הפסטיבל במה לאוכלוסיות 

עם צרכים מיוחדים.

ביצירה  לפגוש  נדירה  הזדמנות  זו 
החברה  אשר  אנשים  של  האמנותית 
מדירה אותם, בדרך כלל, מתשומת הלב 
הציבורית. הפסטיבל מעניק במה נרחבת 
הארץ,  ברחבי  שנוצרות  רבות  להצגות 
במתנ"סים ובמרכזים הקהילתיים השונים. 
כמה  השנה  הפסטיבל  מארח  בבד,  בד 
וכמה יוזמות פרטיות מעניינות של להקות 
שמשתמשים  תיאטרון  וחובבי  פרינג' 
ולפתור  לנסות  בכדי  התיאטרלי  במדיום 
את חידת חייהם. ולא נשכח גם את מגוון 
שנעשית  המעניינת  התיאטרלית  היצירה 
באוניברסיטת  לתיאטרון  החוג  כתלי  בין 
חיפה. אירועי החוצות של הפסטיבל מנסים 
לתת ביטוי ליצירה הצעירה שנעשית בעיר 

חיפה ובסביבותיה. 
העשיר  מהרפרטואר  שתיהנו  מקווים  אנו 
שיעניקו  מהאירוח  גם  כמו  לכם  שמחכה 

לכם המתנדבים ואנשי צוות המרכז. 

תודה לעיריית חיפה על התמיכה והעזרה בקיום הפסטיבל, שללא תמיכתם האירוע לא היה קורם עור וגידים. לאורי בלום, מנהל אגף התרבות 
על השותפות והאמונה הרבה. תודה לגב' מזל סיימון, על השותפות, האמונה והתמיכה. תודה מיוחדת לחוג לתיאטרון על השותפות, ד"ר דורית 
ירושלמי, ד"ר עתי ציטרון, מיכל מירון שרה סיבוני ונטלי תורג׳מן. תודה לחברה למתנס"ים, הגב' אתי גלבוע שעזרה, הנחתה ותרמה מזמנה. למשה 
חזות, על הלווי והחשיבה. תודה לקבוצת בז"ן שתמיד מביעים נכונות לעזרה. תודה לחברי ועדת ההיגוי היקרים בראשות עו"ד יונתן פרידלנד. 
תודה לתיאטרון חיפה, הגברת ניצה בין צבי על הנכונות והרצון הטוב. תודה מיוחדת למר זכריה לירז על ההשראה לחלום בגדול. תודה ענקית 

ומיוחדת לכל אלו שבאו ללא כל תמורה לעשות תיאטרון קהילתי – היוצרים והמשתתפים הרבים! נתראה בשנה הבאה!
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הצגה לכל המשפחה
כדי לרשת את כס המלוכה של אביו הזקן, 
להינשא...  כל  קודם  המלך  בן  על  מוטל 
במהלך חיפושיו אחר כלה, הוא עוזב את 
הארמון, יוצא להפלגה ארוכה ומגיע אל אי 
נידח שכל תושביו עניים - אבל מאושרים! 
בן המלך משתקע באי, ומעביר את הימים 
בשירים במשחקים ובסיפור סיפורים. תוך 
כדי שהותו באי מתגלים שטיחים יפהפיים 
סיפורי  הרבה  ומסופרים  אצות,  עשויים 
בהול  מגיע מכתב  אז,  הרפתקאות. אבל 
מן המלך הזקן: על הנסיך למצוא מיד את 
גם  הארמון  אל  ולהביא  העתידית,  כלתו 

את אורג השטיחים המסתורי...

טקסט, עיצוב חזותי ובימוי: אתי בן זקן
דרמטורגיה: ד״ר דורית ירושלמי

עיצוב תאורה: אורי רובינשטיין
איתן  ופרופ׳  בן-זקן  אתי  מוסיקלית:  הנחייה 

שטיינברג
ביצוע תלבושות: דנה פלמון.

ביצוע שטיחים ואביזרים: אתי בן-זקן
תרגום לערבית: פדאא זידאן, אמיר נחפאווי

שחקנים - יוצרים: אלון כהן / אהוד ורדי, יעל 
הדסה  גרינוולד,  רחלי  זידאן,  פידדא  יסעור, 

ליבסקינד, אמיר נפאווי, אורנה שטיין
ליווי מוסיקאלי: לורן שחאדה, תלמידת החוג 

למוסיקה אוניברסיטת חיפה
החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

משך ההצגה: 55 דקות

אי הדייגים המאושרים
מן

ס
ד
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מופע הפתיחה

ראש עיריית חיפה

מנכ״ל החברה למתנ״סים

יום שלישי 10.7.2012 בשעה 19:00
באולם המופעים

ברכות

הענקת תואר ״יקיר הפסטיבל"

צפייה בהצגה
"אי הדייגים המאושרים"

מר יונה יהב

מר איתן מזרחי

במעמד:

בתכנית:
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בין שני עולמותדירה להשכיראליס בארץ הפלאות

עצמה  ומוצאת  אחותה  בחיק  נרדמת  אליס 
בדרכה  פלאות.  בארץ  הרפתקאות  במסע 
זחל  ביניהם  ומשונים,  שונים  ביצורים  פוגשת 
אליס  חווה  במסע  ועוד.  מחייך  חתול  מנגן, 
המובילים  בגודלה  קיצוניים  שינויים  היתר  בין 

אותה לשאלות קיומיות.

הסיפור הוא על חיות. אך הדמויות הן בני אדם. 
מחזה קליל בחרוזים - מצחיק ומרגש.

ההצגה מתארת את הנוער של שנות ה-70
ההבדלים  ימינו.  של  הנוער  לעומת  וה-80, 
מוצגים דרך השירים, הריקודים, הקונפליקטים, 
העלילה  של  ליבה  והפייסבוק.  האהבה 
מתרחשת בבית קפה, כשנשים בשנות ה-40 
בנות  מול  שלהן  בנעורים  נזכרות  לחייהן, 

צעירות שנמצאות במקום.

הצגה לילדיםהצגה לילדים

ע״פ סיפורו של לואיס קרול
משחק ובימוי: ענבר מיכאלי, גלינה לפידוס, 

מעיין פוקס, מאיה גולן, רפאל מיכאלי
הנחיה: שרה סיבוני

החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה
משך ההצגה: 30 דקות

ע״פ סיפורה של לאה גולדברג
טקסט ובימוי: ענת אורן

משתתפים:  טל מזרחי, אורן לוי, נמרוד 
אסולין, איתי ששון, מיכל אורן 

קבוצת תיאטרון ביה״ס טשרניחובסקי חיפה.
משך ההצגה: 20 דקות

מחזה ובימוי: ערן סיבוני
משתתפות: נערות מועדון הנמלה 

קבוצת התיאטרון של מועדון הנמלה ק. אתא
משך ההצגה: 50 דק׳

יום ג׳ 10.7 בשעה 17:00  סטודיו 4יום ג׳ 10.7 בשעה 17:00 בסטודיו 1יום ג׳ 10.7 בשעה 17:30 בסטודיו 2
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הנסיך הקטןשיער לייק
מחזמר מחאה העוסק בשאיפה לשינוי חברתי 
בכלל, ובדילמת הגיוס לצבא בפרט. בגרסה 
- המבוססת על המוזיקה  הפמיניסטית שלנו 
המקורית וסגנון המחאה המיוחד של המחזמר 
זו  אלו.  רגישים  בנושאים  הוויכוח  מודגש   -
רגשותיהן  את  ולהשמיע  לשמוע  הזדמנות 
והתלבטויותיהן של נערות הפייסבוק בנושאים 
ונשארו  ה-70,  בשנות  הנוער  את  שהעסיקו 

במחלוקות עד היום.

הצגה לילדים
במפגש  בין טייס שמטוסו נפל במדבר סהרה 
לבין נסיך הקטן נגלה סיפור מרתק של מסע 
בין כוכבים. במסעותיו פוגש הנסיך הקטן מלך 
ידידותית.  ושועלה  חמדן  עסקים  איש  נבון, 
טבע  את  בפניו  חושפות  השונות  הדמויות 
הילדים  של  עולמם  בין  הפער.  ואת  האדם 

לעולמם של המבוגרים.

ע״פ מחזה מאת ג׳יימס רדו וג׳רוס ראגני
עיבוד ובימוי: אורנה ספיר קם

משתתפים: אדל אגייף, אור אמסלם, דניאל 
בר, לירז אוחיון, נופר דבש, נרקיס בינוני, רחל 

דנציגר, שיר היימן, שרה אטנלוב.
תיאטרון ״הקונכייה״ בת-ים

משך ההצגה: 60 דק׳

עיבוד לספר של אנטואן דה סנט-אכזופרי
משחק ובימוי: נעמה קוניק, יובל בן אלי, גל שוחט

הנחיה: שרה סיבוני
החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

משך ההצגה: 30 דק׳

יום ג׳ 10.7 בשעה 17:30  אולם 5
יום ג׳ 10.7 בשעה 18:00  סטודיו 1
יום ה׳ 12.7 בשעה 19:00  סטודיו 1

דודה רים

מאימת  בחושך  לבדו  לישון  פוחד  סמי 
המפלצות שיצוצו סביבו. הדודה רים מספרת 
לו סיפור המניס את כולן, ובעזרתו הוא לומד 
העממי  הסיפור  זהו  פחדיו;  עם  להתמודד 

הערבי על חסן ו״אל-רול״ – חסן והמפלצת.

תיאטרון בובות לילדים

מחזה: רונית חכם
בימוי: מיקי מבורך

ודאד סרחאן/ קלודין  משחק והפעלת בובות: 
יעקוב / אסיל אבו ורדה אבראהים קדורה / חנא 

שמאס
לערבית:  תרגום  חדאד;  עביר  ותחקיר:  רעיון 
אלה  בובות:  הפעלת  הדרכת  טראבשה;  עדנאן 
סוראנוביץ וודאד סרחאן; תפאורה: אריקה ספיר 

ואורי און
תיאטרון ג׳ביינה חיפה

משך ההצגה: 45 דקות

יום ג׳ 10.7 בשעה 17:00
המקלט ברח׳ הירדן 23 בחליסה.
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המסיבהשרשרת פנינים

נשמה אשר סיימה מחזור חיים מוצאת עצמה 
הכנה  מסלול  עוברת  היא  שם  אחר,  בממד 
מאותה  כחלק  נוסף.  חיים  ״גלגול״  לקראת 
פנינים  שרשרת  מקבלת  הנשמה  הכנה 
דמות  ידי  על  מוענקת  פנינה  כל  אנושית. 
שמימית אחרת אשר מגוללת התנסות אישית 
שיש בה לתרום להתפתחות הנשמה ולפריצת 

הגבולות.

יעקב,  זיכרון  תושבת  גן-אל,  מתוקה  נאורה 
להעניק  החליטה  בתים,  מניקיון  מתפרנסת 
ה-60:  הולדתה  ליום  ייחודית  מתנה  לעצמה 
הצגת יחיד. וכך, לראשונה בחייה היא עורכת 
לעצמה מסיבת יום הולדת. זוהי מונודרמה על 
הישרדות שמתחילה בעבודות ניקיון וממשיכה 
בילדות דור שני לניצולי שואה, נישואין-גירושין, 
סצנת בליינדייט על הקושי בכך למי שאין לו 
שהיא  מי  עם  והשלמה  בקבלה  וכלה  מחשב 

ועם מה שהיא יכולה להיות.

במאי: יוסי הניג
גולנד,  מירי  אתגר,  מוטי  יוצרים:  שחקנים 
לאה זהבי, לורנס כהן, שמעון כהן, יפית לנדס, 
ענת מאיר, רחל עבאדי, מרתה שייניס, עדנה 

שרייבר
קבוצת תיאטרון של מתנ"ס שלומי

משך ההצגה: 80 דקות

מחזה ומשחק: נאורה מתוקה - גן אל
במאית: עמליה הדר

הפקה עצמית
משך ההצגה: 50 דקות

יום ג׳ 10.7 בשעה 20:30  סטודיו 2יום ג׳ 10.7 בשעה 20:30 באולם 5

פרח אדום

עיבוד לסיפור הידוע על ״היפה והחיה״. ״יפה״, 
נערה יפת לב ונפש, מבקשת מאביה שיביא 
לה ממסעותיו פרח אדום. כתוצאה מכך,  היא 
״החיה״.  של  בממלכתו  עצמה  את  מוצאת 
מצליחה  היא  מוכר,  מהלא  הפחד  למרות 
ולגעת  להגיע אל מעבר ל״מכוער״ שב״חיה״ 

באישיותו. . . .

הצגת בובות לילדים

מחזה ובימוי: ודים דיקרמן, לריסה סומינסקי
מספרת  זריסקי;  נטלי  ותפפאורה:  בבות 
מוסיקה:  סורונוביץ׳;  אלה  בובות:  ומפעילת 
גרגורי חנטוב; שיר: רנא ח׳ורי; תרגום לערבית: 

סמיר ח׳ורי וודאד סרחאן
תיאטרון ג׳ביינה, חיפה

משך ההצגה: 50 דק׳

יום ג׳ 10.7 בשעה 18:30
המקלט ברח׳ הירדן 23 בחליסה.
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יום עיוןהאור של אתמול
"תיבת תהודה" - תיאטרון כמרחב

לריבוי קולות

להקת צפון מערב
ומימון בן שושן בהופעה מאירה  לילה,  באישון  נדלקת  פשוטה  מנורה 

שונות,  בתקופות  באנושות  צדדים  ושוטפת 
את  מבטאת  השואה,  בנושא  בתחילה 
הגעגועים והצימאון לעולם הערכים של העבר 
מתוך הסתכלות על המציאות העכשווית. קרן 
האור שולחת הבזק על בעיות העוני, הזקנה, 
ועוד...  אנושיים  ומפגשים  האישה,  מעמד 

תיאטרון תנועה כמעט ללא מילים.

שני היבטים של העשייה התאטרונית במרחב 
הקהילתי:

תרבות  בונה  קהילה   – קהילה  בונה  תרבות 
אוכלוסיות  עם  בעבודה  קהילתי  תיאטרון 

מגוונות.

מערב  צפון  להקת  חלקים:  בשני  מופע 
וזמרה  נגינה  שירה,  דברי  הכוללת  בתכנית 
פיוטים  ומחרוזות  יהודית   - ובערבית  בעברית 
ושירים ממסורות יהודי מרוקו ולאחריה - מימון 
בן שושן, בוגר התכנית ״אייל גולן קורא לך 2״,  
וישראלית.  תיכונית  ים  מוסיקה  מלחין  כותב, 
שר בשפות: ערבית, מרוקאית וכמובן עברית.

להקת צפון מערב:
הנחייה וניהול: פרופ' יוסף שיטרית

משתתפים: דני אזנקוט, יוכי אביקסיס, שלום דן, 
אורלי דובני, רחל חליווה, אלי פדידה, מלכה שלו

מחזאי ובמאי: מוריס אסולין 
עדינה  צור,  דורון  שפירא,  נאוה  משתתפים: 
נעמי  ריינס,  דורון  בר-יצחק,  רוחל׳ה  זעירא, 
און-בר,  ענוה  בן-נון,  שושי  טופח,  דותן  רוזן, 

שירה בכר, רפי שפירא, אורנה גיל 
הפקה עצמית

משך ההצגה: 60 דק׳

בין המשתתפים:
אונ'  לתיאטרון  )החוג  ירושלמי  דורית  ד"ר 
- פרדס- הידית  )תיאטרון  ג'ורנו  שירי  חיפה(, 

חנה(, דפנה קרון )"פסטיבל בבית" - ירושלים( 
ובמאי התיאטרון הקהילתי: ששי סמוכה, יעקב 

אמסלם, נירה מוזר, רחל קשת

יום ד׳ 11.7 בשעה 12:00יום ג׳ 10.7 בשעה 21:00  בסטודיו 4 יום ג׳ 10.7 בשעה 21:00  במרפסת האחורית
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בוסתן ספרדיילדים זה שמחה?אי הדייגים המאושרים

לפרטים ראו עמ׳ 3

באמצעות מונולוגים, שירה ודיאלוגים עוסקים 
ובתקווה  בשברו  ההורות,  בחלום  השחקנים 
מעין  היא  ההצגה  מסגרת  בעתיד.  להגשימו 
מציג  שחקן   / צייר  כל  בה  פומבית,  מכירה 
את הציור מעל הבמה ומספר לקהל מה ניתן 
בנושא  לטקסטים  מציור  המעבר  בו.  לראות 
מורכב זה הוא לעתים קשה ונתקל בכעסים 
ומשברים, אולם התוצאה מרגשת ובאה מהלב 

של כל אחד מהשחקנים.

בוסתן ספרדי, מחזה מאת יצחק נבון. הועלה 
לראשונה בשנת 1969. זהו קולאז׳ תיאטרלי-
השכונה  של  סיפורה  את  המספר  מוזיקלי, 
שנות  של  בירושלים  משה  אוהל  הספרדית 
ה-30 של המאה ה-20. החיים התוססים של דיירי 
וחול, בסיפורים  רוויים בשירת קודש  השכונה 

משעשעים ובהומור בשפת הלאדינו.

הצגה לילדי קייטנות המתנ״ס

מחזאים: ששי סמוכה וארנון בן יאיר
במאי: ששי סמוכה

משתתפים:  הילה הררי, נועה אסף, דורון אלתר, 
עידן גלר, יעל ריבק, גלעד חצב, הדס ישעיהו, יהלי 

סיני, שרה סרצ׳ה, זהבית כהן, דנה חבקוק, עדי 
דילאון, נעמה רביב, גל באור, מורין טרנר

בית אקשטיין, בית לאנשים עם צרכים 
מיוחדים, הרצליה

משך ההצגה: 30 דקות

מחזאי: יצחק נבון
במאי: דוד פדלון

משתתפים: ענת סמוס, מאיה כהן, טל לוין, 
אלמוג סבן, מיכאל רוזנברג, שי רוזנברג, רות 
רוזנברג, דניאל חלווה, אלכס ברנוב )לושה(, 
שי סבג, כרמלה מרץ, אסתר אבירה, אניטה 

ינקלביץ'.
קבוצת מנהיגות בתיאטרון מתנ״ס נווה יוסף

משך ההצגה: 50 דק׳

יום ד׳ 11.7 בשעה 17:00  אולם המופעיםיום ד׳ 11.7 בשעה 16:30 בסטודיו 4יום ד׳ 11.7 בשעה 10:00 באולם המופעים
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פרח המדברקליפות
כל אחד מאיתנו סוחב את סיפורו האישי, את 
משא חייו וההתמודדויות שזימנו לו החיים. לכל 
אחד מהמבוגרים יש סיפורים כואבים כאלה 
שסיפר אותם וכאלה שעד היום חבויים... לכל 
הסיפורים  משלו.  מיוחד  סיפור  שואה  ניצול 
כוחו  את  בעיקר  חושפים  הבמה  על  שיעלו 

וגבורתו של האדם.

תיאטרון בובות לילדים
של  מאבקם  ספור  נרקם  החול  דיונות  בין 
שבטי המדבר הנודדים. על גבול, גדר וחומה 
שמוש  עושה  ההצגה  הנדיר  פרח  של  וסודו 
ונוגעת  ומיים  חול  כמו  ראשוניים  בחומרים 

בתכנים עכשוויים בדרך מקורית.

מחזה ובימוי: אסף בלאו
משתתפים: נוי אדלר, אליעזר איזנשטמידיל, 
רות בר אור, ליאור בר דוד, ליאור גור, בתיה 
טוב,  זמר  בר  וסר,  אופק  דוד  שני  גורביץ׳, 
מלכה חדיו, שמואל מייזליש, בן מימוני, אילנה 
סבידלר, אריה פיינר, שרה פרי, עדן פרידמן, 

בלה קופטש, חנה קלוריה
השואה  להנצחת  הקהילתי  התיאטרון  קבוצת 

בגבעתיים
משך ההצגה: 45 דקות

מחזאי: יעל ארליך מורג
במאי: ד״ר אשלי טוביאס

שחקנית: מנאל עיסא
קבוצת תיאטרון: בית 9 - הבמה לתיאטרון בובות 

ולימודי בובנאות
משך ההצגה: 40 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 17:00 יום ד׳ 11.7 בשעה 17:00 באולם 5
המקלט ברח׳ הירדן 23 בחליסה

סיפורים מהמזוודה
במזוודה אחת, לא חדשה ולא ישנה, מתקיים 
עולם שלם, הכולל סיפורים מרגשים וכואבים. 
מה אנחנו נושאים עימנו במזוודת חיינו? מהו 
על  מבוססת  ההצגה  שלנו?  והמשא  המסע 

אירועים מתוך חייהן של השחקניות.

מחזה ובימוי: יעל זיגדון וצופית שמר
משתתפים: שמחה גלעדי, חוה דויטש, אידה 

הלוי, אסתר הלוי, חיה הנפט, ריקי יעקבי, 
מרגריט ספג, שרה רינת

גמלאי מועדון דב הוז בנתניה
משך ההצגה: 40 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 16:30  בסטודיו 2
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פייסטה פלמנקומרק הכפתורים

לכפר קטן הרחק מכאן מגיעה קבצנית. בני 
מכינה  היא  אך  בחברתה  רוצים  אינם  הכפר 

להם מרק מכפתורים ושובה אותם בקסמיה.

חיה,  ומוסיקה  צבע  מלא  ססגוני  מופע 
להקת  ססגוניות.  ותלבושות  וריקודים  שירים 
הפלמנקו היא להקת מחול העובדת במתנ״ס 
משתתפי  שנים.  כ-10  בחיפה  ספיר  רמות 

הלהקה - מבוגרים מ-25 עד - 70.

הצגה לילדים

מחזאי: אוברי דיויס
משתתפים: יעל עבדת, נופר מועטי, שירה 

פרידלנדר
הנחיה: שרה סיבוני

החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה
משך ההצגה: 30 דקות

כוריאוגרפית: סלביה בארו
משתתפים: חדוה בודין, רות גנץ, פייר 
לפג׳יאן, תמרה מחלוף, הילית נחמיאס, 
בייאנה סרבונוב, ענת צפלר, שלי קליין

מנהל מוסיקלי: רפאל גראו
מתנ״ס רמות ספיר

משך המופע: 45 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 19:00  אולם המופעיםיום ד׳ 11.7 בשעה 17:30 בסטודיו 1

קישון משלנו
היוצר  של  עטו  מפרי  וסאטירה  הומור  קטעי 
הגדול – אפריים קשון - על חולשות אנושיות 
עד  אקטואליות  שנשארו  חברתיות  ותופעות 
היום: רכילות, מציצנות, יחסים בין חברים, יחסי 

בין בני זוג, ועוד...

עיבוד ובימוי: ריקה רם
שאול  ברונר,  רחל  אגזה,  טרויה  משתתפים: 
ולפמן,  חיה  דביר,  חסיה  ברוק,  ורד  ברונר, 
שמואל חצב, מרים לב, שרה מוסק, לבנה נחמן, 
יעל   / יוסף  בר  אריאל  רם,  ריקה  ספרדי,  גיל 

לב
״המארג״ התיאטרון הקהילתי מגדל העמק

משך ההצגה: 60 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 18:00 בסטודיו 4
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בני ערובהפורטרט נשים
כל  מאחורי  סיפור,  יש  תמונה  כל   מאחורי 
סיפור עומד בן אדם , בתוך כל בן אדם טמון 
בתוך  תמונה  שמים  כאשר  קורה  מה  זיכרון. 
מסגרת? ומה קורה כאשר התמונה מבקשת 

לצאת מתוך המסגרת? 
נשיים המבטאים  פורטרטים  הצגה המציירת 

את עולמן של השחקניות.

ע״י  נתפסים  מפשע  חפים  אנשים  שמונה 
בלבד  אחת  שעה  לרשותם  הספרדי.  הצבא 
לשכנע את  מונסרא, הקצין הספרדי שבגד, 
המורדים  ,מנהיג  בוליבר  ברח  לאן  לספר 
בדרום אמריקה. מצב בלתי אפשרי הרלונטי 
גם בימינו, המעלה שאלות נוקבות לגבי ערך 
החיים, שימוש בכוח, הקרבה למען מטרת על.

כתיבה ובימוי: גילי בטת וגל דורון
מדי כרמי, רחל עומר, מור  יוצרות:  שחקניות 
שביט, סימונה ראש, מאיה לנקין, לאה גרטנר,  
צביה  חמו,  בן  אסתר  דהר,  אתי  ביטון,  שרה 
ברוש, דליה  יונה  הרוורדי,  גרוסברד, שלומית 

רופ, עירית טאובר
קבוצת התיאטרון מתנ״ס נווה יוסף חיפה

משך ההצגה: 75 דקות

מחזאי: אמנואל רובלס
במאי: רוני קינן

יובל   קולטון,  רונן  שטיננגרט,  לירון  משתתפים: 
צביקה  דוידוב,  אדם  ואניש,  קארין  מושקוביץ, 
רייטר, יפה אסס, שושי קופל, שני פדר, דוד יפרח, 
דן זאב, מאיר צרי, אילן אליאור, אורנית שמעוני, 

ניצה שחף
קבוצת התיאטרון ״תיאטרון חי-פה״

משך ההצגה: 90 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 20:00 בסטודיו 4  יום ד׳ 11.7 בשעה 19:00 באולם 5

לוין ומי שיבין
20 שנה לאחר מותו, מחליט חנוך לוין בלילה 
אחד סגרירי לרדת ולבדוק מה קרה לדמויות 
עודם  לו  המוכרים  הריחות  קולמוסו.  פרי 
הבית  לראשונה.  התמרד  בו  בבית  נישאים 
בו כתב את שיריו הראשונים. מיטב הדמויות 
קשרים  ורוקמות  אחד  לערב  שבות  לוין  של 

חדשים ומפתיעים.

ע״פ מחזותיו של חנוך לוין
עיבוד, דברי קישור ובימוי: דור אררט

משתתפים: יהודה אלוירו, מאירה בן מרדכי, 
סתיו דביר, רחל חסון, יעל וינברגר, איילת 

פרנק, ג׳וני הרמן, גדי מנהיים.
קבוצת התיאטרון ״אפרוחי אלפי מנשה״ 

מתנ״ס אלפי מנשה
משך ההצגה: 60 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 17:45 בסטודיו 2
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שכונה להזכירקוויאר ועדשים
סלווטורה  אבי משפחה ענייה מנאפולי מוציא 
הוא  זרים.  בחתונות  מביקור  פרנסתו  את 
ממלא את כיסי חליפתו המושכרת במטעמי 
אותם  למכור  דואגת  וולריה  ואשתו  החתונה 

בעזרת אנטוניו, שכנה, המחזר אחריה. 
מצחיקה  התמודדות  על  משעשעת  קומדיה 

עם מצב כלכלי קשה.

חזרנו אל מחוזות ילדותינו, אל הבית, 
השכונות, השכנות, הטקסים,   הזכרונות, 

השיעמום, הקונדסות, נרקמו לכדי קולאז׳ 
תיאטרלי. כך או כך תוכלו לזהות בנו גם 

אתכם. בואו.

מחזאי: ג׳וליו סקארניצ׳י ורנצו טאראבוזי
במאי: גל אשל

משתתפים: אברהם גרינברג, איריס שלמה, איירה 
רז, בת ציון יונה , גליה גינזברג,  גלית מילר, ג׳ק  ששון, 
דורית קרדיש, טוביה בן זאב,  מריולן קרואזה, נורית 

שמואלי,  ראומה סדן, רחל סרוייה, רן פלסר .
קבוצת התיאטרון מתנ״ס בית-שאן

משך ההצגה: 90 דקות

מחזאית: פנינה רינצלר 
במאית: מלי זנזורי

שחקנים יוצרים: איתי סגל, ביאטה שבון, 
גלית רוט, ירון קלטיאן, לילך סגל, לירון 

וינוגרד, מירי אסור, סלעית שחף, שי שרם
התיאטרון של פנינה רינצלר

משך ההצגה: 60 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 21:00 באולם 5יום ד׳ 11.7 בשעה 21:00 באולם המופעים

מר אפרפר
שליחי  לבין  המזדקן  אפרפר  מר  בין  מפגש 
כדור  את  המנהלת  מישות  המגיעים  המוות, 
נציגיה  ושל  שלה  הפרצוף  ואשר  הארץ 
ז׳אנרים  בין  מחזה המשלב  יצירתם.  כפרצוף 

של אבסורד, הגות, שירה לירית וקומדיה.

מחזאי: כהן דניאל
במאי: עפר שפיר

יוחנובסקי,  סבטלנה  דניאל,  כהן  משתתפים: 
מיקי אדליס

קבוצת התיאטרון ״חמשת האחרים״
משך ההצגה: 60 דק׳

יום ד׳ 11.7 בשעה 19:30  בסטודיו 2
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שאף אחד לא ישמע
סיפורה  את  מביאות  ובתה,  אם  ולי,  דפנה 
אביה בהצגת  ע״י  ילדה קטנה שנאנסה  של 
לבגרות,  מילדות  מסעה  את  המתארת  יחיד 
בין הרצון  מול החברה, התנועה  ההתמודדות 
למות לחדוות החיים, והקול שחוזר ואומר ש... 

ש... שאף אחד לא יישמע.

מחזאית ושחקנית: דפנה ארגמן
במאית: לי לוריאן

הפקה עצמית
משך ההצגה: 30 דקות

יום ד׳ 11.7 בשעה 21:00 בסטודיו 2

מחיר העונילראות את הנוף מחדש
של  האחורית  המרפסת  מן  הנשקף  הנוף 
אין  נשימה.  עוצר  נוף  הינו  יוסף  נווה  מתנ״ס 
אדם שלא מגיע למרפסת זו ולא עוצר לכמה 
המשתרעת  בהכלאה  להתבונן  בכדי  דקות 
ושפך  הים  האל:  של  ידיו  מעשה  בין  תחתיו 
הקישון, למעשה ידיו של האדם: העיר והנמל.

התערוכה מציגה את נקודת המבט הייחודית 
וציירים  בחיפה  הציירים  מאגודת  ציירים  של 
שכונת  של  היומיומי  הנוף  על  טבעון  מקרית 

נווה יוסף.

אוצרת: רינה גנוסוב

נשים חוקרות את חייהן דרך עדשת המצלמה.
להתרת  חיפה  שותפות  פרוייקט  פעילות 

שרשרת העוני.

יום ד׳ 11.7 בשעה 20:00, קומה -2 
במבנה האפור

תערוכות
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ילד טוב בגוף של ילד רעגם פה פורחים פרחים
הצגה דוברת ערבית

והדמיון   התיאטרון  של  ביכולת  עוסק  המופע 
בו  מאמינים  שאנו  דבר  לכל  חיים  להעניק 
ולשנות את הדרך בה אנו רואים את העולם. 
כיצד  הוא גם פרח,  ניצן  כיצד  נראה  במופע 
כישלון  לידידות,  ריב  לשמחה,  הופך  עצב 

לניצחון ועוד ועוד.

מבררים  סגור  למעון  שנכנסו  נערים  קבוצת 
שם?  הם  למה  קרה?  מה  עצמם  לבין  בינם 
סיכוי  יש  עוד  והאם  שלהם  החלומות  מה 
להגשימם? מסע אל חייהם של אלו שהחברה 
שמה מאחורי סורג ובריח, ועל הקושי המהול 

בתקווה להיות חלק ממנה.

מחזאים: פידאא זידאן, אליאס מטר והמשתתפים.
הנחיה ובימוי: פידאא זידאן.

עדן,  חנין,  אשגאן,  אריג׳,  מאיה,  משתתפים: 
אחמד, דוחא

שלוחת חליסה של מתנ״ס נווה יוסף בשיתוף 
עם החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

משך ההצגה: 40 דקות

מחזאים: הנערים המשתתפים והמנחים
לירון בר-דויד ויאיר קורן

במאים: לירון בר-דויד ויאיר קורן
משתתפים: בני, משה, דוויד, אלמוג, יוסף, 

נדב, אושר, יצחק
החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

משך ההצגה: 45 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 17:00 באולם המופעיםיום ה׳ 12.7 בשעה 16:00 בסטודיו 4

בדרך הביתה
רצף סצנות המתארות את המסע מאתיופיה 
מהמשפחה  מהפרידה  החל  ישראל.  לארץ 
בארץ.  פה  ההתאקלמות  ועד  באתיופיה 
על  וההתגברות  הקושי  עם  ההתמודדות 
אמונה  תיקווה,  הרבה  בעזרת  המכשולים 

ואהבת הארץ.

מחזאיות: בנות הקבוצה
במאית: שני אברהם

איברקן,  אסתר  סנדקה,  בתיה  משתתפות: 
צ׳גה פקדה, טריק שפראו, יונה ביידגו, רבקה 
אמרה, מלכה סנדקה, אלמנש פרלד, אורית 

אפרהים
התיאטרון מבית הקהילה בשכונת שפרינצק, חיפה.

משך ההצגה: 40 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 17:00 בסטודיו 2
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אמא שלי אמרה לימסיבת יום הולדת

לנעמה יש יום הולדת של עשירים יש לה הכול: 
קוסם ומאפרת ושף מיוחד ולגילי יש רק אבא 
תבחר  הולדת  יום  לאיזה  בדיחות.  שמספר 

תותי ללכת ואיזה סוף אתם תבחרו לסיפור?

ארבע  בו  מחול,   - תיאטרון  של  ייחודי  מופע 
בגילן,  בוגרות  אך  ברוחן,  צעירות  נשים, 
הזמן  שעון  חייהן.  ועל  עצמן  על  ״מספרות״ 
ואחוות  חברות  המופע.  לאורך  אותן  מלווה 
אחת  כל  היחד,  ומתוך  ביניהן  קושרת  נשים 
מביאה אמירה אישית משלה. המופע משלב 

מוסיקה, מחול, אביזרים וטקסט.

משתתפים: דהן, חנה נאני ברוק, אביבה לוי
הנחיה: שרה סיבוני

החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה
משך ההצגה: 30 דקות

במאית: רחלי ורדי-גרנות
מיכל  לוי,  רוחל׳ה  אכמון,  עופרה  משתתפים: 

שמאי, רעיה גורדון
שירה ועיבוד מוסיקלי: היידי ליפמן

״פרינג׳ משמר העמק״
משך ההצגה: 25 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 17:30 בסטודיו 4  יום ה׳ 12.7 בשעה 17:00 בסטודיו 1

הצגה לילדים
החולה המדומה

רופאו,  להוראת  שמציית  ההיפוכונדר  ארגן 
רוצה  בתו  אך  לרופא,  תנשא  שבתו  רוצה 
ההיפוכונדר  ארגן  ליבה.  לבחיר  להינשא 

מסכים בתנאי שבחיר ליבה יהיה רופא.

ע״פ המחזה של מולייר
במאי: מיכאל אוחיון

יצחק  אוחיון,  מיכאל  לוין,  גילה  משתתפים: 
נבון,  ז׳קלין  ארז,  דליה  חדד,  יהודה  אקריש, 
כרמלה בנימיני, אסתי ברנדס, מיכאל בן אבי

התיאטרון הקהילתי של מתנ״ס חצור הגלילית
משך ההצגה: 80 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 16:45  באולם 5
15



הדייג ודג הזהבעל סף התהוםהשכנים שלנו
הצגה ברוסית

וניתוח  משפחתיות  תמונות  משלבת  ההצגה 
מצבים אשר מתרחשים במשפחה. בהצגה 3 
ובת  אם  ואישה,  גבר  תמונות שבהן מככבים 
ובעל בית ואורחים. כיצד מתמודדת המשפחה 

כאשר אורחים מגיעים לביקור ביום הולדת.

קשר  ללא  מבודדים,  תאילנד,  בהרי  שם  אי 
סדנת  משתתפי  מתחברים  החיצון,  לעולם 
סודות,  הפנימי.  לעולמם  הבריאה״  ״נפלאות 
הרהורי כפירה, מחשבות אסורות מתערבבים 
לדרמה טעונה בין המשתתפים. בתום הסדנא, 

דבר לא יהיה כמו שהיה...

הצגה לילדים בערבית
אשתו  את  המפרנס  דייג  של  סיפורו  זהו 
ואת עצמו בדייג שבו הוא עוסק מידי יום. יום 
אחד הדייג מצליח לתפוס דג מסתורי וזהוב. 
כל  את  למלא  ומבטיח  חייו  על  מתחנן  הדג 

משאלותיו בתמורה לחירותו.

מחזה ובימוי: גלינה לפידוס
נגיבין,   אולגה  קנדיבה,  פאינה  משתתפים: 
אירינה טריפוניב, ילנה  קוריסטשבסקי , אפראיים 

וירשוב, אלכסיי אוסטרובסקיי, מילה סוחוטסקי
קבוצת התיאטרון הרוסי של נווה יוסף

משך ההצגה: 40 דקות

מחזאי: עופר סלע 
במאי: יעקב אמסלם

משתתפים: יוסי כרמון, שמוליק לביא, בנימין 
ליבא, אור שמאי, אשר שפירא

קבוצת תיאטרון ״מלבאס״ האגף התורני 
עיריית פתח-תקווה

משך ההצגה: 60 דקות

משתתפים: שאמס זהר, רנד סלבאק, נור 
סרחאן, כיתי דיב

הנחיה: שרה סיבוני
החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

משך ההצגה: 30 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 19:00 באולם המופעיםיום ה׳ 12.7 בשעה 18:30 בסטודיו 2
יום ה׳ 12.7 בשעה 18:00  בסטודיו 1

יום ג׳ 10.7 בשעה 10:00, 11:00  בחליסה

צילום: שלום שטימלך
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בין לילה ובין שחרהמצליחים
קומדיה סאטירית על הווי החיים בארץ בכלל, 
של  היכולת  ועל  בפרט,  הישראלי  ובתיאטרון 
התיאטרון להפיח רוח חיים בדמויותיו. ההצגה 
היוצר  מצוקת  בין  ודמיון,  מציאות  בין  נעה 
לסירוגין  ומצליחה  סיפורו,  גיבורי  למצוקת 
להצחיק, לרגש ולהעביר ביקורת מושחזת על 

החברה הישראלית בת זמננו.

להיפרד  הכורח  על  התבגרות,  על  מחזה 
מחזה  מהם.  הפרידה  מחיר  ועל  מחלומות 
מאד  )והמוקצן  המתמיד  הקונפליקט  על 
בחברתנו( בין להיות שייך לקבוצה ובין שמירה 

על ייחוד אישי.

מחזאים: מיכאל גורביץ׳ ודניאל לפין
במאי: איציק קשת

שרה  בנדל,  פסיה  בכור,  סוזי   : משתתפים: 
וולף, רמי טילמן, חיים מואיסיס, רני נבון, צופית 
עמיר  קמחי,  אברהם  קורן,  איריס  פרידמן, 

רהט, אולגה שצמן
תיאטרון בית נגלר קרית חיים

משך ההצגה: 75 דק׳

ע״פ סיפור מאת יהשוע קנז
עיבוד ובימוי: יונתן שוורץ

טסל,  יסמין  ספיר,  בר  דשא,  ליעם  משתתפים: 
תומר אמסלם, ליאור לוונט, ריקי ארונוביץ׳, נעמה 
מור  קומלוש,  איראל  יטנוביץ׳  אור  אורנשטיין, 

מזרחי, ליאור לולו, אוריה קומורניק 
קבוצת הנוער של תיאטרון ״הסטודיו״ חיפה

משך ההצגה: 75 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 20:30 בסטודיו 2  יום ה׳ 12.7 בשעה 19:00  באולם 5

היום בו התחתנתי
סיגלית רוצה להיות זמרת, איש אינו מאמין בה 
בכדי  להצליח.  שלה  ביכולת  מזלזלים  וכולם 
להוכיח שהיא מסוגלת, היא מחליטה להתחתן 
להתגלגל  מתחיל  ומשם  שעות   24 בתוך 

הסיפור עד לסיומו בחופה.

מחזה ובימוי: תומר רוסו
משתתפים: עוזי דוד, רבקה קריספין, שיראל 

ברקת, פאני סבג, סיגל בטיש, סלין כרמלי, 
בתיה טאובר, שרה ניניו, אלי אבסוייב.

קבוצת התיאטרון של המרכז לעיוור חיפה
משך ההצגה: 40 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 19:00 בסטודיו 4
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זה אנחנוליסיסטרטה 2000
נשות  כל  את  המארגנת  אישה  של  סיפורה 
המלחמה  שתיפסק  עד  מין  לשביתת  ארצה 
ויהיה שלום. הרעב המיני מאלץ את הגברים 

לבחור בין שתי אפשריות: מיתה או מלחמה.

העוסקים  ״כיס״  מחזות  משני  בנויה  ההצגה 
הישראלים  אותנו  שמטרידות  שאלות  בשתי 
הסטטוס  ומה  לגור?  איפה   :2012 שנת  של 
שלי? הדיור והרשתות החברתיות הן הסוגיות 
״לטפל״  החליטו  הקבוצה  שחברי  הבוערות 

בהן השנה.

מחזאית: ענת גוב
במאי: ג׳וש שגיא 

צביה  באום,  חווה  כלפון,  אילנית  משתתפים: 
שמסיאן,  דניאל  ירניצקי,  אליאב  ישראל,  בן 
יפה רחימי, אירנה מסיקה, עליזה פוסק, יצחק 
רבי, נאוה גד, רחל פרץ, שמעון קובץ, שריל 

גרוסמן, מינה שרגא, שוש לוי, סופי בוחבוט
תיאטרון ״למבוגרים בלבד״ - מתנ״ס יבנה

משך ההצגה: 50 דקות

מחזאית: נעמה גורן 
במאי: יעקב אמסלם

משתתפים: אברהם דמרי, גוסטבו גולדן, 
מלכה סרוסי, נווה מימון, עליזה נחום, רוזלין  
גולדצקי, ריטה שטרית, שולה דייטש, נטליה 

לנגה, מיכאל אברבוך, פיבי לוגסי, מורן אזרה, 
שוש וענונו, דניאל  רום, עודד יונס

תיאטרון קהילתי באר-שבע
משך ההצגה: 60 דקות

יום ה׳ 12.7 בשעה 20:30 בסטודיו 4יום ה׳ 12.7 בשעה 21:00 באולם המופעים

מופעי חוצות

צילום: ״מחוץ למסגרת״

ראסה
 - ה  שיטת  בהשראת  שנולד  רחוב   מופע 
הבמאי  ידי   על  שפותחה  ״Rasaboxes״  
המאמנת  פרקטיקה  שכנר,  ריצ׳ארד  והיוצר 
קול  רגש  נשימה,  דרך  ליצור  השחקן   את 

ותנועה.

יום ג׳ 10.7 בשעה 20:30  בבמת הכניסה

מחזה ובימוי: גילי בטת וגל דורון
סימונה  שביט,  מור  כרמי,  מדי  משתתפות: 
ראש,  שרה ביטון, אתי דהר, צביה גרוסברד, 

שלומית הרוורדי, יונה ברוש, דליה רופ
קבוצת תיאטרון הנשים מתנ״ס נווה יוסף

א-קפלה

רמי קוגן, עדן שרביט ונעמה שבת

להקה קולית בת 4 חברים המבצעים שירים מוכרים 
בעיבודים מקוריים ללא כלי נגינה פרט לכלי אחד- 

מתרי הקול.
קבוצת אוהל של תנועת תרבות - גרעיני אומנויות.

לוז,  עדי  מנשה,  אורן  אורטל שחר,  משתתפים: 
טל רווה

יום ג׳ 10.7 בשעה 18:00  בבמת הכניסה

יום ג׳ 10.7 בשעה 19:30  במרפסת האחורית
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The Road Show

Major 7

הטרמפיסטים

תכלס

 - עמית וקנין - שירה; אשרי ביטון  חברי הלהקה: 
גיטרה; דין באוברג - בס; רביד בן-חור - תופים; 

בהנחיית פז מגן, מועדון הביט, חיפה.

 - סורקין  ליאור  - שירה;  קוגן  רמי  חברי הלהקה: 
 - - חצוצרה; אלמוג אלבז  קלידים; שירה קליגר 
טרומבון; נוני איילים - בס; איגור אלכסייב - גיטרה; 

בן כהן - תופים.
בהנחיית אלמר פייל

וגיטרה;  שירה   - בורנשטיין  תומר  הלהקה:  חברי 
תום בונצל - בס ושירה; תום גולדשטיין - קלידים; 

עידן קוגן - תופים
בהנחיית גל שוסטר

קיריל אולשיקוב וניקיטיה בורקין יחד עם  הרכב 
המוסיקה של מועדון הנוער היהודי-ערבי תכלס.

בהנחיית יונתן קונדה, להקת סיסטם עאלי

מרתון רוק חיפאי צעיר
יום רביעי 11.7 במרפסת האחורית

גיל הליצן
גם  בתוכו  המשלב  מרהיב  להטוטים  מופע 

להטוטי אש.

יום ג׳-ד׳ 10-11.7 בשעה 19:30  בבמת 
הכניסה

רגע פרטי
תוך כדי עבודה על העצמה אישית וקבוצתית 
לידי  המביאים  חומרים  הלהקה  חברות  אספו 
והיצירתי של כל אחת  ביטוי את האני הפנימי 
להקת  של  הייחודיות  את  וכמובן  בנפרד 

״שילובים קוליים״ כלהקה.
משתתפים: לאה דמטאו, רינת בידרס, הבטם 
אספה  מיכל  אמרה,  עדן  דסה,  זהבה  בזונך, 
ממו,  בת-אל  אלמיהו,  עדן  ינקלביץ,  ,אניטה 
בנישטי,  שיר  אברה,  אסתר  בוסקילה,  דניאל 

אביבה אברהם, אביבה גטהון.
להקת ״שילובים קוליים״ מתנ״ס נווה יוסף

יום ג׳ 10.7 שעה 18:00  במרפסת האחורית

התיאטרון המוסיקלי לילדים
מתנ״ס הדר חיפה בהדרכת: אוקסנה אובצ׳רוב

יום ד׳ 11.7 בשעה 17:00  בבמת הכניסה

עלהלויה
לווי אישי במעלה המדרגות
לווי אישי במורד המדרגות

להפוך את העליה והירידה לחוויה
מהחוג  ב'  שנה  סטודנטיות  של  רחוב  מופע 

לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה

יום ד׳ 11.7 שעה 17:30  במדרגות השכונה
יום ה׳ 12.7 שעה 19:30  במדרגות השכונה

הנחיה: מיכל מרון
לוריא-  גל  קלמן-רטהוד,  שמרית  משתתפות: 
עבוד,  רובינה  גרינולד,  רחלי  רובין,  אור  ברעם, 
עפרי דדון, אורנה שטיין, יעל יסעור, רותם שטיין,  
רנה  בנדט,  לי  ליבסקינד,  הדסה  דגו,  נובדיס 

עשת, אפרת קרני, צעיין פוקס, מוריה פרל
החוג לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה
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קצב
הופעת רחוב של יצירת מוסיקה חיה מול קהל 
באמצעות מכשיר ״looper״ בשילוב עם תקלוט 

של מוזסיקה קצבית וצעירה.
משתתפים: אור ברוך, אורן מנשה

יום ד׳ 11.7 בשעות 18:00 ו-20:30  במרפסת
האחורית

Groovin Five
חברי הלהקה: מאי ספדיה- שירה; נעם בוכריס- 
שכטר-  רועי  פסנתר;  ברקוביץ׳-  נדב  גיטרה; 

בס; יהב הוניג- תופים

יום ה׳ 12.7 שעה 18:00  במרפסת האחורית

מופע קפואירה
ומשלבת  מברזיל  הבאה  אמנות  הינה  קפואירה 
תנועות  והגנה,  לחימה  של  תנועות  בתוכה 

אקרובטיות, שירה, נגינה והמון תרבות.
קבוצת קפוארה ברזיל בהדרכת  תום אלפמן

יום ד׳ 11.7 בשעה 18:00  ברחוב

קצת אחרת
נוער  בני  על  המספר  מחזמר  מתוך  שירים 
כשמידי  עצמם  של  הבועה  בתוך  ששקועים 
פעם מקבל כל אחד מהם הזדמנות לעמוד 
מול ״מראה״ שמציבה את הסביבה החברתית 

בפניו.

יום ד׳ 11.7 שעה 18:30  בבמת הכניסה

מחזאית: אילנה טובים
במאים: ערן טובול, חנן שוורצברג

איבצן  איילת,  איבצין  נוי,  אטיאס  משתתפים: 
מיה, בקר שירה, גואטה אדווה, גולן עדן, הולדר 
רימון, וקסלר עדי, טובי זיו, מטס עדי, נוטע נועה, 

פידלמן סיון, שטיינהרט רון
להקת ״קולות בתנועה״, אילנה טובים

משך המופע: 60 דקות

בלוז עברי
גיטרה ושירה - ירון בן עמי

קונטרה בס ושירה - אור רוזנפלד

יום ד׳ 11.7 בשעה 20:30  בבמת הכניסה

ערב משוררים
מיטל  ובר,  לילך  פרתום,  נעם  משתתפים: 
נסים, סיגל בן יאיר, נועם שדות, ג'וני ספקטור, 

רחל לוריא ונעם לוי

יום ד׳ 11.7 בשעה 21:00  בסטודיו 1

פשיטת הליצנים
העולם  רחבי  מכול  רפואיים  ליצנים  שלושים 
הולנד ארה״ב,  קנדה,  רוסיה,   )ישראל, 

ועוד...( מגיעים לפסטיבל נווה יוסף לשעה של  
מופעי גרילה והשתוללות פרועה בכל מרחבי 
בסמינר  משתתפים  הליצנים  הפסטיבל. 
החוג  של  רפואית  לליצנות  הבינלאומי  הקיץ 

לתיאטרון באויברסיטת חיפה.

יום ד׳ 11.7 בשעה 19:00  ברחבי הפסטיבל

מעגל מתופפים בית מגנצה
בהנחיית איתמר ליקבר

יום ה׳ 12.7 בשעה 18:00  ברפסת האחורית

רונן קולטון וחברים

יום ה׳ 12.7 בשעה 19:00  ברפסת האחורית
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שאנסונים צרפתייםהשבט

אורית פרלמן ובעז שטרנברג

במרחב  לראשונה  עצמו  מוצא  השבט, 
האורבאני. אין לדעת מה יגרום המעבר, ואיך 
תהיה  ההתרחשות  אך  השבט,  חברי  יגיבו 
מפתיעה ומעניינת. מתיאטרון תנועה בהשראת 

התיאטרון הפיסי של ז׳ק לקוק. 

השאנסונים  של  מהקלאסיקה  מופע 
הצרפתיים בביצוע תלמידי המגמה לתיאטרון 
לשעבר(  )ויצ״ו  חיפה  לאומנויות  רעות  בתיכון 
היידי  של  הפסנתר  על  ובליווי  בהדרכתה 

ליפמן.

ובעז  פרלמן  אורית  של  אקוסטי  מופע 
אורית  של  החדש  אלבומה  מתוך  שטרנברג. 

״מאין יבוא״ ועוד שירים שכיף לשמוע.

יום ה׳ 12.7 שעה 18:30  ברחוב

יום ה׳ 12.7 שעה 20:00  בקפה גרג
בבניין החדש

יום ה׳ 12.7 בשעה 20:30  בבמת הכניסה

במאי: גילי בכר
דניס  פוגרונד,  ניצן  וירבה,  יואל  משתתפים: 
שמע, עדי ינובסקי, אביב פז, סיגל אלטמן, ניצה 

תורן
אנסמבל ארמגידו

משתתפים: רועי חיון, רועי ברדס, יוחי הקר, תום 
נתיב, נעה יריב

הקרנת הסרט
״כיכר החלומות״

מחווה ליוסף שילוח
בערב יום השנה למותו של מוריס מנדבון, בעל 
חלום  ניסים  בנו  חולם  במקום,  הקולנוע  בית 
מחדש  לפתוח  המנוח  אביו  עליו  מצווה  שבו 
שנה.   25 לפני  סגר  אותו  הקולנוע  בית  את 
ניסים  כך, מחליטים האחים מנדבון,  בעקבות 
וג'ורג',  למרות התנגדותה של אמם, להקרין 
"סנגם",  הקלאסי  ההודי  הסרט  את  במקום 
בכיכובו של אליל הקולנוע ההודי ראג' קאפור. 
ולחקור מי מחזיק  אך לפני כן עליהם לחפש 
בעותק הנדיר של הסרט. כל תושבי השכונה 
האחים  שבמהלכה  ההרפתקה,  אל  נסחפים 
ועל  המשפחה  על  ידעו  שלא  פרטים  מגלים 

עברם.

שחקנים: יוסף שילוח, איילת זורר, ניר לוי, שרון 
רג'יניאנו, יונה אליאן

במאי: בני תורתי

יום ה׳ 12.7 שעה 19:30  במרפסת האחורית

Mid Life Crisis
מה יכול להיות יותר קל מאשר לעמוד על הבמה בגיל 
מקורי  חומר  ולבצע  מפוארת  שיער  רעמת  עם   18
בפול דיסטורשיין? בדיוק אותו הדבר רק באיחור קל 

של 30 שנה.
להקת רוק ששרה ומנגנת חומר מקורי שזורק אותך 
 - באנגלית  הם  השירים  והשבעים.  השישים  לשנות 

שפת האם של רוב חברי הלהקה.

יום ה׳ 12.7 בשעה 19:30  בבמה האחורית
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אולם 5סטודיו 4סטודיו 2סטודיו 1אולם מופעיםשעה
רחבת 

כניסה/ רחוב
מרפסת 
אחורית

שלוחת חליסה

דירה 17:00
להשכיר

בין שני 
עולמות

ריקו – 
הרקדה 
לילדים

דודה רים

אליס בארץ 17:30
גיל הליצןשיער לייקהפלאות

א-קפלה - הנסיך הקטן18:00
רגע פרטימופע רחוב

א-קפלה - 18:30
פרח אדוםמופע רחוב

אי הדייגים 19:00
המאושרים

גיל הליצן 19:30
מופע אש

רמי קוגן, עדן 
שרביט, נעמה 

שבת

20:00

שרשרת המסיבה20:30
ראסהפנינים שלומי

האור של 21:00
אתמול

חפלה: להקת 
צפון-מערב 
ומיימון בן 

שושן בהופעה 
חיה

הצגות לילדים ולכל המשפחה
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יום ד׳ 11.7
רחבת כניסהאולם 5סטודיו 4סטודיו 2סטודיו 1אולם מופעיםשעה

מרפסת 
אחורית

אחר

10:00
אי הדייגים 
המאושרים 

לקייטנות

בוסתן ספרדי17:00
סיפורים 
מהמזוודה

16:30 ילדים 
זה שמחה

קליפות
התיאטרון 

מוזיקלי
פרח המדבר 

בחליסה

מרק 17:30
הכפתורים

17:45 לוין 
ומי שיבין

עלהלויהתאכלס

קישון 18:00
משלנו

פתיחת תערוכת 
הציור ״מרפסת 

אחורית״

קפוארה פרח אדום 18:30
The Road קצת אחרתבעברית

Show

פייסטה 19:00
פשיטת קצבפורטרט נשיםפלמנקו

הליצנים

גיל הליצן מר אפרפר19:30
Major 7מופע אש

הטרמפיסטיםבני ערובה20:00

20:30

קוויאר 21:00
ועדשים

ערב 
משוררים

שאף אחד 
שכונה להזכירלא ישמע
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יום ה׳ 12.7
אולם 5סטודיו 4סטודיו 2סטודיו 1אולם מופעיםשעה

רחבת כניסה/ 
רחוב

מרפסת 
אחורית

אחר

איך ניצן 16:00
פורח

16:45 החולה 
המדומה

ילד טוב בגוף 17:00
של ילד רע

מסיבת יום 
הולדת

בדרך 
הביתה 

עינב אבן צור 
והגיטרה

אמא שלי 17:30
אמרה לי

חוג בלט 
וברייקדאנס

הדייג ודג 18:00
Groovin מעגל מתופפים   הזהב

Five

18:30
השכנים 

שלנו
השבט

הנסיך על סף התהום19:00
הקטן

היום שבו 
המצליחיםהתחתנתי

רונן קולטון 
וחברים

19:30 Mid Life
Crisis

עלהלויה
במדרגות

20:00
שאנסונים 

צרפתיים בגרג

בין לילה 20:30
אורית פרלמן זה אנחנוובין שחר

ובועז שטרנברג

ליסיסטרטה 21:00
2000

הקרנת הסרט 
כיכר החלומות
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מפת התמצאות אולמות
רח' הרב משאש

קומה -4

קומה -3קומה -5

סטודיו 1

מזכירות

סטודיו 2

מרפסת אחורית אולם מופעים

ה
ס

ני
כ

ה
ס

ני
כ

מדרגות

מעלית

רחבת הגרג

מבנה אפורמבנה צהוב
4 

דיו
טו

ס

5 
דיו

טו
ס

ת
דרגו

מ

ת
דרגו

מ

ת
לי

ע
מ
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מעל 40 הצגות תיאטרון קהילתי מכל הארץ
הצגות לילדים ולכל המשפחה    מופעי חוצות

ג‘אגלינג, בובות וליצנות    מופעי מוסיקה

10-12.7.2012

מתנ"ס נווה יוסף, רח' הרב משאש 1א'

 מתנס נווה יוסף

04-8121333
הכניסה חינם


