רפרטואר
2021-22
המשכן לאמנויות הבמה באר שבע

צילום :כפיר בולוטין

בית של תרבות

תושבי מטרופולין באר שבע והנגב היקרים!

תושבים יקרים,

תושבי הנגב יקרים,

המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע ,מהווה ספינת דגל
לאומנות ,ליצירה ולפיתוח תרבות פנאי עשירה ומגוונת
בקשת רחבה של אירועים ,מופעים ,סדרות איכותיות
ופסטיבלים .משבר נגיף הקורונה הציג בפנינו את חשיבות
המוסדות היוצרים והבונים ועד כמה מהותית היצירה
עבורנו כבני אדם.

את הצימאון לתרבות קשה להרוות .החודשים הארוכים
בהם נמנעה מאיתנו ההנאה שבהצגה ,בקונצרט ,במופע
מחול או הופעה משובחת הסתיימו .זו תקוותנו .על
בסיסה ,הכנו עבורכם תכנית משובחת ומגוונת ,המותאמת
לקהלים השונים וכוללת את המיטב שבמיטב .הנכם
מוזמנים לחזור אל המשכן ,ליהנות מסדרות מענגות,
מהצגות מהשורה הראשונה ,ממופעים חדשים והכל,
במשכן משודרג ומסביר פנים.

בתום תכנון ארוך וביצוע אייכותי ,עבר המשכן שלנו
מתיחת פנים וכיום הוא המקום החדש והמקצועי ביותר
שיש במדינת ישראל .כולנו תקווה שהמשבר שפקד את
עולם התרבות בשנתיים האחרונות יעלם מעולמנו לעד
והאולמות יחזרו להיות מלאים ,ללא כל מגבלות.

המשכן מציע חוויה לכלל התושבים במטרופולין באר שבע,
כשש מאות אלף איש ,שייהנו מחוויה תרבותית במגוון רחב
של יצירה :הצגות תאטרון ,מוזיקה קלאסית ,מחול ,ערבי
שירה ,אופרה ,מופעי סטנד אפ והפקות ייחודיות ,והוא אף
משמש בית לתאטרון באר שבע ולסינפונייטה הישראלית
באר שבע.
הרפרטואר העשיר אותו מציג המשכן מהווה דוגמה לפרי
עמלם של צוות המשכן ,אשר נעשה במלאכת מחשבת
מעוררת השראה.
אני מבקש להודות לצוות המשכן לאמנויות הבמה ,לעובדיו
ועובדותיו ,בהובלתו של מר יאיר נגיד ,על המסירות ,וחדוות
העשייה ,אשר מניעים את מוסד התרבות האיכותי שלנו.
בואו ליהנות מחוויית עם קסם מיוחד!
שלכם מכל הלב,
רוביק דנילוביץ'

יחד אתכם ,נהנה ממפגשים עם האמנים המובילים,
שחקני התאטרון ,הזמרים והזמרות ,הנגנים והרקדנים.
לכם ,נותר לעיין בחוברת המהודרת שבידכם ולבחור מבין
השפע התרבותי הפרוס בפניכם ולגלות עולמות חדשים
של מוזיקה ,תרבות ויצירה.
לסיום ,אבקש להודות לכם על האמון שאתם נותנים בנו,
שנה אחר שנה .נמשיך לפעול במרץ ,כדי להיות ראויים
לאמון זה .וכמובן ,תודה לכל הצוות הנפלא של המשכן
שהופך הכל לאפשרי.
שלכם,
שלומי נומה
מנכ"ל כיוונים
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העיר באר שבע ממשיכה להוביל עם מוסדות התרבות
אותם היא מטפחת וכמובן במופעי האיכות והרפרטואר
התרבותי המגוון שהיא מציעה לתושביה.
אנחנו שמחים ונרגשים להביא לכם אל מרכז הבמה את
מיטב התרבות מכאן ומהעולם! אני מוצא את ההזדמנות
הזו להודות לצוות הנהלת המשכן והעומד בראשה,
ס.מנהל המשכן מר יגאל רויטמן ,על העבודה הקשה
וההשקעה ביצירת התוכן ובהובלת המשכן במתכונתו
החדשה!
כולנו יחד מבטיחים לכם עונה בינלאומית,
איכותית ומרגשת במיוחד!
בכבוד רב,
יאיר נגיד
ראש מינהל תרבות
חברת כיוונים  -באר שבע
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מידע חשוב
לאורחים
נגישות
המוקד הטלפוני מונגש לטובת אנשים עם מוגבלויות
והוא ללא מוזיקת רקע ,בקצב איטי ובשפה ברורה.
לשירות הלקוחות הטלפוני ולרכישת כרטיסים ניתן
לפנות בטלפון *8557
או בדוא"ל mishkan7@mishkan7.co.il

דרכי גישה :קיימות דרכי גישה נגישות ומעברים נוחים
מהחניה ,כניסה נגישה למשרדי ההנהלה ולרכישת
כרטיסים מימין לכניסת האמנים .יש לצלצל באינטרקום
לפתיחת הדלת.

במידה והנכם זקוקים למקום ישיבה נגיש באולם ,אנא
ציינו זאת במעמד הרכישה.

חניון המשכן בתשלום,
בימים ראשון עד חמישי :
בין השעות19:00 - 24:00
ובמוצ"ש עד 24:00
חניה ברחבת העירייה,
ללא תשלום ,החל מהשעה 17:00

בחניית המשכן ישנם מספר מקומות חניה נגישים
לרכב רגיל ולרכב גדול המסומנים בצורה בולטת.

ניתן לרכוש כרטיסים לכל אירועי המשכן באתר
האינטרנט של המשכן www.mishkan7.co.il

חניה

לבקשת עזרה  /מידע  /הצעות לשיפור בנושא נגישות,
ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות של המשכן – איציק
שלמה ,בטלפון – ,08-6266416
או במייל – Itzik@mishkan7.co.i

בדלפקי השירות של המשכן ושל בתי הקפה
שנמצאים בו ,ממוקמות מערכות עזר לשמיעה ,עם
לולאות השראה ,מסוג Loop-Hear

נוהל ביטול מנויים כרטיס/מנוי ניתן לביטול תוך  14ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה ו/או עד ולא
יאוחר מ –  7ימי עסקים לפני מועד המופע שבגינו התבצעה העסקה,
לפי המוקדם מבניהם ,בניכוי דמי ביטול של  %5ממחיר העסקה או ( ₪ 100לפי הנמוך ביניהם)
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צוות המשכן
לשירותכם
סגן מנהל :יגאל רויטמן
מנהלת יומן ולשכה :שרית לבנה אדרי
מנהלת תוכן ואירועים :מרב צימנד
מנהל תפעול ואחזקה :איציק שלמה
מנהל הפקה וטכני :ניסים כהן
מנהלת פרסום ויח"צ :שרון דינר
רכזת חשבונות :גלית זוהר
מנהלות אירוע :יעל נוביק ,ליהי סמו
08-6266400
ניתן לצפות בחוברת בפורמט דיגיטלי
באתר המשכן mishkan7.co.il -
ט.ל.ח | יתכנו שינויים
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צילום :אלעד דבי

להקת המחול
ורטיגו
"פרדס"
“פרדס” יצירה שנולדה בבית,
התכנסות שכולנו חווינו בתקופה האחרונה.
עבודה שבה הגוף מתכנס לעצמו ,מצייר
את עצמו ומתחבר לרבדים הרוחניים
שלו פנימה.
פנימה של כל אדם/רקדן לתוך עצמו לצד
הקשר שלו עם המארג המשותף.
כוראוגרפיה :נעה ורטהים
מוסיקה :איתמר דוארי
תאורה :דני פישוף
משך המופע  60 -דקות ללא הפסקה

28/11/2021

20:30

אולם 1
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צילום :אייל הירש

להקת המחול
הקיבוצית
״אזרח טוב״
באתי לעולם בשלושה באוקטובר .1957
גדלתי בקיבוץ געתון .הלכתי לבית הספר
כמו כולם .מבחינת המין אני גבר .מבחינת
המעמד אני בא ממשפחה טובה .קוראים
לי רמי באר ואני אזרח טוב.
“העבודה החדשה והמרתקת של רמי באר
ללהקת המחול הקיבוצית מתארת משטר
בו שולט האח הגדול”
גבי אלדור ,אתר הבמה
“אזרח טוב” של רמי באר :אין ולו חוליה
חלשה אחת על הבמה”
טל לוין” ,הארץ”
במה,

כוריאוגרפיה ,עיצוב
ותאורה :רמי באר
עיצוב פס קול :רמי באר ואלקס קלוד
משך המופע 60 :דקות ללא הפסקה
26/01/2022

תלבושות

20:30

אולם 1

רפרטואר  | 2021-2022סדרת המחול | מוקד רכישת כרטיסים  *8557או באתר mishkan7.co.il

להקת מחול
בת-שבע
״הורה״
היצירה "הורה" מאת אוהד נהרין ,מוקדשת
לצופיה נהרין והופקה במשותף עם:
פסטיבל מונפלייה ,2010
פסטיבל לינקולן סנטר ,ניו יורק.
עיצוב במה ותאורה :אבי יונה בואנו
עיצוב ועריכת פסקול :מקסים ואראט
עיצוב תלבושות :ארי נקמורה
עיצוב ספסל :אמיר רווה
מאסטרינג פסקול :ניר קליימן
מוזיקה ,עיבוד וביצוע :איסאו טומיטה
"שלמות מרהיבה"...
אורה ברפמן ,ג'רוזלם פוסט
"חיזיון תנועתי מפעים"
מירב יודילוביץynet ,
משך המופע 60 :דקות ללא הפסקה
26/04/2022

20:30

אולם 1
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צילום :אילן בשור

להקת המחול
קמע
״זעם״
רגע לפני שכל העולם שלנו נעצר ,תמיר גינץ
חזה את כל מה שקרה ...הג'וקר המשחק
בהמון ,הקרע ,הנפילה והגאולה .מה שהיה
רק תחזית הפך למציאות ועכשיו מגיע לבמה.

צילום :גדי דגון

להקת המחול קמע גאה להציג את "זעם"
היצירה החדשה של גינץ ,נוגעת בפנים
השונות של האלימות המסעירה את חיינו
והכוחות אשר מניעים את ההתרחשות בין
מציאות להזייה .זו עבודה רלוונטית ,עוצמתית
ומטלטלת ,על הקרע מבפנים.
מוזיקה מקורית :אבי בללי
עיצוב תלבושות :ענבל בן זקן
עיצוב תאורה ובמה :שי יהודאי
ייעוץ דרמטורגי :יואב מיכאלי
משך המופע 60 :דקות ללא הפסקה

31/05/2022

20:30

אולם 1
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סדרת
ג'אז
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יח"צ :שמים

מרויאל סטריט
לברבן סטריט
מיטב המוזיקה של ניו אורלינס
הזמרת יולנדה רובינסון ,ילידת ניו אורלינס
ודור שני לזמרי ג'אז ( ביתה של הזמרת
כוכבת "מאה שנים של עבדות" ,טופסי
צ'פמן).
יולנדה ,עם ה"ניו אורלינס אול סטארס"
בראשותו של כריסטיאן וינטר,
יביאו לנו את ניחוחות ניו אורלינס ,מהרובע
הצרפתי ,רחוב "ברבן" והמועדונים ברחוב
"פרנצ'מן".
בהשתתפות:
 Yolanda Robinsonשירה
 Christian Wintherקלרינט וסקסופון
 Richard D. Johnsonפסנתר
 Jasen Weaverבס
 Brain Keith Richburg Jrתופים
משך המופע 100 :דקות
10/10/2021

20:30

אולם 1
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ליידיס שרות
ג'אז באופרה

הקשת של
ניו אורלינס
והדיקסי לנד

שירים מפורסמים מהרפרטואר של אלה
פיצג'רלד ,שרה וון ,בילי הולידיי ואריות
מפורסמות מאופרה בסגנון ג'אז.

ג'אז מסורתי של שנות ה  30וה40 -תולדות
הרג טיים ודיקסילנד מוקדם ללוי ארמסטרונג.
בהשתתפות תזמורת דיקסי לנד של אברהם
פלדר ,זמר ושואו מן ,פול מור (ישראל -
אנגליה) ,זמר הג'אז הישראלי ניסים ימיני
וההרכב של לאוניד פטקשה.

בהשתתפות שלוש דיוות ,כוכבות זמר
בינלאומי! חגית גולדברג ,אלה תדמור וסולנית
האופרה הישראלית והאופרה של וינה,
מירלה גרדינרו וההרכב של לאוניד פטשקה.

משך המופע 105 :דקות

משך המופע 105 :דקות
06/01/2022

20:30

אולם 1
צילוםAlex Gold :

אולם 1

10/03/2022

20:30
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שון ג'ונס ,שהיה הנגן הראשון בתזמורתו של וינטון
מרסליס ,בעל הטכניקה המדהימה בחיבור
לדיינה סטפנס ,מביא צבעים חדשים ליצירתו
של מיילס דייוויס ,לצד עוצמות מוזיקליות
ייחודיות של הבעה ופרפורמנס!

צילוםJimmy Kats, Scott Chernis :

מחווה למיילס
דייוויס
& SEAN JONES
DAYNA STEPHENS

אין "ייזם ומהפכן מוזיקלי" גדול יותר ממיילס
דייוויס .הוא היה נגן חצוצרה אשר במשך שנות
פעילותו יזם ,שינה והרכיב מחדש את סצנת
הג'אז .הוא הוביל את רעיון " "BE-BOPאשר
לפיו הנגן המאלתר הוא מרכז הענין ,מחלוצי
זרם ה  COOL JAZZועוד זרמים וסגנונות.
הלחין והוביל הרכבים וידו האמנותית נגעה בכל.
זוהי הפקה מיוחדת לסדרת ג'אז חם.
בהשתתפות:
 Sean Jonesחצוצרה (ניו יורק)
 Dayna Stephensסקסופון (ניו יורק)
 Tamir Hendelmanפסנתר (לוס אנג'לס)
 Dor Samohaבס  Shay Zelmanתופים
משך המופע 90 :דקות
08/05/2022

20:30

אולם 1
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סדרת
מועדון הזמר
ממשיכים לרגש ולהנעים את זמנכם בשלל מופעים שמחזירים אתכם
אחורה בזמן .מיטב אמני ישראל בזמר העברי עם נושאים מכל גווני הקשת.
לראשונה ,יגיע משה להב" ,הטיש הגדול" ,ויארח את אחד מענקי התרבות
הישראלית ,שייקה לוי במופע מרהיב ומיוחד.
דורון מזר יופיע בניגון איטלקי ושנסון צרפתי בזמר העברי ,מופע לציון  110שנים
להולדתם של המשורר נתן אלתרמן והמלחין משה וילנסקי .מופע מחווה
לשלמה ארצי ושלום חנוך (עם האחים אסנר) ועד מופע  50שנה למותה
של המשוררת לאה גולדברג.

12

צילום אלון אולארצ'יק :תמר קרוון

צילום אפרים שמיר :אילן בשור

13

כשוילנסקי
משה להב
״
הגדול״ פגש את
הטיש
מארח את שייקה לוי
אלתרמן
משה להב" ,הטיש הגדול" ,אחד מאמני
הזמר המובילים בארץ ,מארח את ענק
התרבות הישראלית שייקה לוי ,במופע
משולב ומיוחד.

נתן אלתרמן ומשה וילנסקי ,נולדו באותה
שנה ( ,)1910בוורשה בירת פולין ,עלו לארץ
והפכו לשניים מהבולטים בזמר העברי
ובתרבות הישראלית.

כמיטב מסורת ה"טיש" ,מדובר במופע
של שירים ישראליים הלקוחים מרפרטואר
עצום של כ 40 -שנה בו אוחז משה להב,
ממלא אולמות עם המופע
"הטיש הגדול" כבר שנים רבות.
אורח כבוד במופע  -שייקה לוי.

במופע ,יבוצעו כמה מהפזמונים שכתבו,
יחד ולחוד :לבמה הקלה ,לתיאטראות
הסאטיריים שפעלו בתל אביב הקטנה
ולמיטב הזמרים והלהקות בארץ.

שיתוף הפעולה בין השניים מגיע בעקבות
חברות קרובה הנרקמה ביניהם עם השנים.
אחת לכמה זמן הם חולקים במה יחד.

12/10/2021
אולם 1

20:30

בין השירים במופע:
כלניות ,גדליה רבע איש ,טנגו כבר סבא,
דצמבר ,צריך לצלצל פעמיים ועוד .המופע
ילווה במולטימדיה מיוחדת.

11/11/2021

נאפולי
פריס
תל־אביב
הניגון האיטלקי והשנסון הצרפתי נפגשים
בזמר העברי .מ"אני חוזר הביתה" ועד
אהבה בת  .20ברסנס ,קרוזו ,סן רמו
ואולמפיה בפריס .מסע מרתק בעקבות
התרבויות המופלאות!
בהשתתפות :דורון מזר ,לירן ספורטה,
גילן שחף ,אסנת זנו
מנחה :יואב גינאי
ניהול מוזיקלי :אורי קריב

20:30

אולם 1
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10/01/2022

20:30

אולם 1

14

שלום
ושלמה
האחים אסנר גאים להציג:
מופע מחווה לשלמה ארצי ושלום חנוך ,שני
היוצרים המשפיעים ביותר ברוק הישראלי,
בשפתם המיוחדת ובמוזיקה הכובשת.
בלדות אישיות לצד שירים בועטים,
רומנטיים ושירים של החיים.
משתתפים:
לירון לב ,דני גלבוע ,צילי ינקו ושיר ביטון.

ימים לבנים
משירי לאה
גולדברג

יו-יה
בהשתתפות אפרים

 50שנה למותה של לאה גולדברג
לאה גולדברג ,מהמשוררים העבריים
המפורסמים ביותר בעת החדשה .במופע
יבוצעו שיריה המפורסמים שהפכו לנכסי צאן
ברזל בזמר הישראלי :סליחות ,ימים לבנים,
משירי ארץ אהבתי ,אהבתה של תרזה די מון
ועוד רבים וטובים.

האחים אסנר גאים להציג :מחווה לכוורת,
גזוז ,דודה ,תמוז ,משינה ,תיסלם ובנזין.

מנחה ,מספר ושר:
דורי בן זאב
משתתפים:
אירה ברטמן  -זמרת הסופרן ,כלת פרס לנדאו
יותם כהן  -נגן הטנור הידוע בארץ ובעולם
רמי שולר  -נגן כלי הקשה מלודים

24/02/2022
אולם 1

20:30

12/05/2022

שמיר ואלון אולארצ׳יק

הצליל החדש של המוזיקה הישראלית
בשנות ה 70-וה 80-של המאה העשרים.
להקות רוק בעלות גוון ייחודי ,שהכתיבו את
המשך הדרך במוזיקה הישראלית עד ימינו
בהשתתפות:
אפרים שמיר ,אלון אולארצ'יק ,לירון לב,
חננאל ,להקת שמע יזרעאל ,רז שמואלי

20:30

אולם 1
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16/06/2022

20:30

אולם 1

15

סדרת סינמטק טרום בכורה מגיעה לראשונה למשכן לאמנויות הבמה באר שבע ,למפגשי קולנוע מרתקים
הכוללים :הקרנת סרטי איכות חדשים מהארץ ומהעולם ,בהקרנת טרום בכורה ,טרם יציאתם לבתי הקולנוע.
במהלך העונה ,יתקיימו  5מפגשים בני שעתיים וחצי ,בהם יוקרנו סרטי טרום בכורה נבחרים בליווי
הרצאה מרתקת ,שתעמיק את חווית הצפייה ,מטובי המרצים בתחום .פרטי הסרטים והמרצים יפורסמו
בהמשך ,לקראת מועדי ההקרנה.

ניהול אמנותי :מור חנאי

תסריטאית במאית ומרצה .בוגרת תואר ראשון ושני במחלקה לקולנוע במכללת ספיר .יזמה בשיתוף עם עיריית
באר שבע ,הרשות לפיתוח הנגב וסינימה סיטי את "פסטיבל הסרט הקצר בבאר שבע" ,בו שימשה כמנהלת
אמנותית .כיום עובדת על פיתוח סרטה ,מרצה ומשמשת לקטורית.
16

הסדרה כוללת  5מפגשים
המשלבים הרצאה  +הקרנת סרט
המפגשים יתקיימו בשעה  20:00באולם  ,2בתאריכים:

14.10.21

17.11.21

12.04.22 13.03.22 16.01.22
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סדרת

ממשיכים ליהנות מסדרת מופעי בוקר של מחווה לזמר
העברי ,עם האחים עוזי וחיים אסנר.
mishkan7.co.il
mishkan7.co.il
באתר
באתר
 *8557או
 *8557או
כרטיסים
כרטיסים
רכישת
רכישת
מוקדמוקד
המחול |כבוד |
רפרטואר  | 2021-2022סדרת עושים

18

בהשתתפות רבקה מיכאלי

צילום :חיים אסנר

אין לה
רגע דל

האחים אסנר במופע מחווה לגברת הראשונה
בבידור הישראלי ,רבקה מיכאלי .ימי הבידור
ברדיו ובטלוויזיה מימי ראשיתה של המדינה,
מימי ילדות קשה ועד סיבה למסיבה.
משך המופע :כ 85-דקות.
22/11/2021

11:00

אולם 2
צילום :אילן סימן טוב
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צילום :מירי זהבי

הנני
כאן

צילום :יח"צ

האחים אסנר עושים כבוד לפועלו של הזמר
הלאומי והשחקן יהורם גאון .מלהקת הנח"ל
עד סברי מרנן .שירים מתוך אלבומיו הרבים
והמגוונים מכל התקופות.

אלף שירים
ושיר
נעמי שמר
הכל כבר נאמר ורק לשירים אין גמר.
האחים אסנר צועדים איתה ,מתרגשים איתה,
צוחקים איתה ומתגעגעים .נעמי שמר ,על
גווניה השונים ,המוכרים יותר והמוכרים פחות.

אורחים:
ניר שיבר (קזבלן  ,צלילי המוזיקה)  ,תמר שם
אור/אורית שלום (דה ווייס)  ,חן כהן (הכוכב
הבא)

בהשתתפות:
שירן הוברמן ,נעה אסנר ,אלון אופיר

משך המופע :כ 85-דקות.

משך המופע :כ 85-דקות.

23/01/2022

15/03/2022

11:00

אולם 2

11:00

אולם 2
צילום :נועם סלח
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צילום :יח"צ

צילום :אורית פניני

מחווה
לחווה
האחים אסנר עושים כבוד ,לראשונה לאישה
היחידה והמיוחדת בזמר הישראלי שהביאה
סגנון ייחודי משלה  -חווה אלברשטיין.
ביצועים ופרשנויות חדשות אשר הופכים את
שיריה של אלברשטיין לקלאסיקה
בהשתתפות הזמרות והיוצרות:
רז שמואלי ,אורית שלום ,צילי ינקו

28/06/2022

11:00

אולם 2
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צילום :עינת בורנשטיין

צילום :ליאור רוטנשטיין

משך המופע :כ 85-דקות.

21

קַב ָּל ַת ש ַׁב ָּת
עם דורי בן זאב
פסנתרן :תומר מזמר

נקבל את השבת במפגש מהנה עם דורי בן זאב – סיפורים ,דיבורים ושירה.
בכל מפגש יארח דורי איש שיח מעניין בתחומו.
ישיבה סביב שולחנות ,באווירת קבלת שבת נעימה ומעניינת
אכסדרה גדולה ,המשכן לאמנויות הבמה
ימי שישי

12:00 - 10:30

22

דורי בן זאב
מארח את
רוביק רוזנטל
29/10/2021

דורי בן זאב
מארח את
חמוטל בן זאב
10/12/2021

10:30

באכסדרה גדולה

10:30

באכסדרה גדולה

18/02/2022

10:30

באכסדרה גדולה

צילום :יואב איתיאל

דורי בן זאב
מארח את
קובי לוריא
29/04/2022
באכסדרה גדולה

דורי בן זאב
מארח את
ירון בן עמי

10:30

דורי בן זאב
מארח את
גדעון לבינסון
27/05/2022
באכסדרה גדולה
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10:30

23

סדרת
הילדים

שמחים ונרגשים להחזיר את הילדים לאולמות לסדרת איכות
מוזיקלית שכוללת מבחר הצגות מרגשות ,איכותיות ובעיקר מהנות.
המופעים מיועדים לילדים בגיל  3עד  8ולכל המשפחה

24

איור :כּוּש

שמוליק
קיפוד
האמנית היוצרת איילון נופר ,מייסדת להקת
מיומנה ,בשיתוף תאטרון הילדים הישראלי -
גאים להציג:
הספר שמוליקיפוד מקבל חיים חדשים
על הבמה .אינטרפרטציה בימתית חדשה
וקצבית במיוחד ,על חברות יוצאת דופן בין
ילד לקיפוד ,שהרגישו בודדים עד שמצאו זה
את זה ,אליהם מצטרפות עוד דמויות מעולמו
הפנימי של גדי.
יצירה מקורית ,כתיבה ,בימוי,
מוזיקה וכוריאוגרפיה ,ביחד עם תאטרון
הילדים הישראלי בהשתתפות :שחקנים,
רקדנים ,מוסיקאים ,אקרובטים ומוזיקה
אחת שמקפיצה בקצב אחר את ההורים
והילדים יחדיו.

01/11/2021

17:30

אולם 1
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התאטרון הקאמרי שמח להציג:
"עוץ לי גוץ לי" ,סיפור על טוחן עני שמנסה
בכל כוחו להשיא את בתו למלך ,ולשם כך,
מספר לו שביכולתה להפוך קש לזהב.

צילום :כפיר בולוטין

עוץ לי
גוץ לי

מאחר ומצבה הכלכלי של הממלכה בכי
רע ,המלך כולא את בת הטוחן בחדר ודורש
ממנה לממש את יכולותיה ולהפוך ערימות
של קש לחוטי זהב.
שדון קטן נחלץ לעזרתה תמורת תשורות
קטנות ,אך משלא נותר לה מה לתת לו –
הוא דורש ממנה את בנה בכורה לכשייוולד.
כשנולד התינוק ,השדון מסכים לוותר רק אם
תצליח לנחש את שמו.

״תנינים על
הראש״
מארש דונדורמה גאים להציג:
איך סוחבים משפחה של תנינים על הראש?
מה עושה חתול לבן שרוצה להיות שחור?
איך מכניסים ששה-עשר נגנים וקריין על
במה אחת? במופע חדש לכל המשפחה,
התזמורת הירושלמית האהובה למסע
מוזיקלי בין ערבות אפריקה ,מדרכות העיר
הסואנות והמקלחת ,שמחכה לכולנו בסוף
היום.
במופע משולבים סיפורים מוזיקליים
לתזמורת וקריין ,שירים מוכרים ואהובים
והמון כלי נשיפה.
את המופע מלווה ספר ילדים שהוציאו חברי
התזמורת עם איוריו הנפלאים של אביאל
בסיל ואלבום מוזיקלי חדש.
רק ,זהירות מהתנינים !
מוזיקה :מארש דונדורמה
קריינות :יואב יפת
בימוי  :ירדן בר כוכבא

05/12/2021

17:30

אולם 1
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17:30

אולם 1

26

איור :אביאל בסיל

תאטרון חיפה ותזמורת המהפכה שמחים
להציג:
שירי חיות וסיפורים מאת משוררים אהובים
על פילה מנוזלת מאת לאה גולדברג ,זבוב
שעזב לבלי שוב ,מאת מיריק שניר .החתול
בלעם שלתוך פיהוק נעלם מאת נורית זרחי,
זברה וג'ירף מפטפטים על נקודות ועל פסים
מאת שלומית כהן אסיף ,הסוד של הקיפוד
מאת רות אורן ,זנבות שנקשרו מאת שירה גפן
ועוד נביחות וקרקורים מאת טובי המשוררים.

צילום :משה צ'יטיאת

אם פתאום
אפגוש אריה

המשוררים :רפאל ספורטה,
תלמה אליגון-רוז ותרצה אתר
בליווי תזמורת המהפכה על הבמה
מנצח :רועי אופנהיים
הביקורות משבחות:
"עיבודים יפהפיים ,תזמורת המהפכה
עם אנרגיות אינסופיות ,הגשה מקצועית".
נורית אסיאג ,עכבר העיר
24/05/2022

17:30

אולם 1
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סדרת
הערים
המרתקות
בעולם
סדרת מופעים מוזיקליים ,עם השירים והלהיטים הגדולים המזוהים
עם הערים היפות בתבל .לפני כל מופע תינתן הרצאת מומחה
בליווי מצגת צילומים והיכרות עם יופייה וייחודה של כל עיר.
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בריסל

מוסקבה

סידני

״אם נדע לאהוב״

״מרוסיה באהבה״

"מסידני ללונדון"

המופע מבוסס על מגוון שיריו של גדול
זמרי השאנסון  -ז'ק ברל ,פלמי יליד בלגיה.

השירים המוכרים והאהובים שהגיעו מרוסיה
והותירו חותם על הזמר העברי.

מופע מוזיקלי המגולל את סיפור חייו
ושירתו בהשתתפות השחקן והזמר נתן
דטנר ,הרכב נגנים ואומנים אורחים .במופע
לצד ז'ק ברל נעלה ביצועים של כוכבי זמר
בלגים כמו אדמו ולואיג'י.

משירי מקהלת הצבא האדום,
לצד הקלאסיקה של השירה הרוסית
בביצוע מרגש ועוצמתי.

פולק אוסטרלי מסורתי ובן זמננו ,המורכב
ברובו מלהיטים של "המשחרים" (הסיקרס),
הלהקה האוסטרלית הראשונה בהיסטוריה
שכבשה את מצעדי הפזמונים בבריטניה
ובארצות הברית בשנות השישים והשבעים
ועד היום.

מנהל מוזיקלי :ליאור רונן

שירה :ילנה גרישקוב והטנור פליקס ליבשיץ

לפני המופע :טיול וירטואלי מצולם
בבריסל ,אנטוורפן וברוז'

20/10/2021
21/10/2021
21/10/2021

20:30
17:00
20:30

לפני המופע :טיול וירטואלי
מצולם במוקסבה

מנהל מוזיקלי :בוריס כץ

אולם 1
אולם 1
אולם 1

20/12/2021
21/12/2021
21/12/2021

20:30
17:00
20:30

שירה :מיה יוהנה מנחם
פסנתר ושירה :גבריאלה לואיס
כינור ושירה :כרמל אקמן
גיטרה ומפוחית :שי טוחנר
גיטרה בס :בטי מעוז
תופים :יונתן בר רשי
לפני המופע :טיול וירטואלי
מצולם בסידני

אולם 1
אולם 1
אולם 1

13/02/2022
14/02/2022
14/02/2022
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20:30
17:00
20:30

אולם 1
אולם 1
אולם 1

30

סביליה

ברודווי

״תשוקה ספרדית״

""It's Show Time

משירי הפלמנקו והמקצב הספרדי
ועד לורקה ,אלמודובר ,חוזליטו ,כרמן ועוד.

מופע ממיטב שירי מחזות הזמר שיצאו
מברודווי (בירת המיוזיקל העולמי) וכבשו
בסערה את העולם.

מוזיקה עממית ,אמנותית ופופולארית.
תשוקה ,דרמה וחושניות בשילוב סוחף של
מוזיקה ,זמר וריקוד.
בביצוע האנסמבל הספרדי  -לטיני בניהולו
המוזיקלי של ד”ר נתן פורמנסקי
שירה :יותם כהן וניצה טרמין
לפני המופע :טיול וירטואלי מצולם בסביליה

27/03/2022
28/03/2022
28/03/2022

20:30
17:00
20:30

אולם 1
אולם 1
אולם 1

הלהיטים הגדולים מתוך:
גבירתי הנאוה ,סיפור הפרברים ,כנר על הגג,
פאנטום האופרה ,קברט ,צלילי המוזיקה,
שיקגו ועוד.
ניהול מוזיקלי :תומר הדדי
לפני המופע :טיול וירטואלי מצולם
בתפוח הגדול (ניו יורק)
שירה :עדי כהן ,רויטל זלצמן ,עומר שיש,
יפתח מזרחי
05/07/2022
06/07/2022
06/07/2022
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20:30
17:00
20:30

אולם 1
אולם 1
אולם 1
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סדרת
יידישפיל
על במת התאטרון שלנו קמה היידיש לתחייה ,מלאה בחוכמת החיים של אלו שאינם איתנו עוד.
״בעולם שבו המצפון והחמלה שקעו ברפש ,היידיש לא תמה לגווע ,היידיש הייתה הנפש״ ,חיים חפר
כל ההצגות מוצגות ביידיש ומלוות בתרגום לעברית ולרוסית

32

צילום :ז'ראר אלון

תפילה
דודו פישר ,ענת עצמון ושחקני היידישפיל
עיבוד מרגש וסוחף ל"טוביה החולב"
הנצחי של גדול סופרי העם היהודי "שלום
עליכם" ,בכיכובו של דודו פישר ושחקני
תאטרון יידישפיל.
בימוי :מישה לוריא
15/12/2021
אולם 1

20:00
תרגום לעברית ולרוסית
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עם רגל
אחת במטוס

ניגונים
על הגג

הצגת בידור עם מיטב שחקני היידישפיל

דובי גל ושחקני היידישפיל

דרמה קומית עם מוזיקה דרום אמריקאית

ניגונים יהודיים שנכנסים ללב ,הומור יידישאי
שיוצא מהלב ,עם מיטב שחקני היידישפיל
ובליווי להקת נגנים מיוחדת.

משפחה ארגנטינאית זוג עם שני ילדים,
עומדת לעלות לארץ.
שעות לפני ההמראה ,הודעה בלתי צפויה
שמקבל אב המשפחה וסדרת הסתבכויות
בלתי צפויות מעמידה בסימן שאלה את
ההחלטה ויוצרת משבר משפחתי עמוק.

06/04/2022
אולם 2

20:00

תרגום לעברית ולרוסית

עד לרגע האחרון ,לא ברור מי יעלה למטוס
והאם המשפחה תתפרק.
02/02/2022
אולם 2

20:00
תרגום לעברית ולרוסית
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צילום :ז'ראר אלון

החתן המושלם
של רוחהל'ה
אלי גורנשטיין ושחקני היידישפיל
דרמה מרגשת שעוסקת באהבה ,זיכרונות
והקושי של ילדי ניצולי השואה להתמודד עם
העבר של הוריהם.
22/06/2022
אולם 2

20:00
תרגום לעברית ולרוסית
צילום :ז'ארר אלון
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"להיות שם"

מוזאונים ויצירות
מופת מן הכורסה
מרצה :דוד איבגי,
אוצר ומרצה לאמנות
אולם 3

10:30

מוזאונים אינם רק מקום משכן ליצירות אמנות .הם מהווים תעודת זהות תרבותית לעיר ,למקום
ולחברה המקיימת אותם .בסדרת הרצאות זו נצא לסיורים מקיפים בשבעה מן המוזאונים
המרכזיים בעולם ,נכיר את תולדותיהם ,את המבנה שלהם ,את חשיבותם ואת המיוחד
שבאוספים המוצגים בהם .בעקבות כל מוזאון נבחן יצירת מופת מרכזית אחת לעומק ודרכה
נכיר רובד נוסף בייחודו של האוסף.

36

מוזאון הפרגמון,
אי המוזאונים ,ברלין
מפגש עם אחד המוזאונים הגדולים ובעלי
האוספים המרשימים של העולם העתיק.
כאן נעמוד על ייחודו של מזבח הפרגמון
ועל הפיסול היווני בכלל ,נעבור דרך שער
אישתר מבבל ,ונכיר את תרבויות המזרח
הקדום.
25/10/2021

הרמוניה בשיש,
הקלאסיקה מאתונה
במוזאון הבריטי:
תבליטי מקדש הפרתנון ופסליו באתונה
נחשבים לשיא הקלאסיקה ביוון ,במאה
החמישית לפנה"ס.
מהי קלאסיקה? על פי שרידים אלה ומה
עשה להם המעבר ללונדון?
17/01/2022

נפרטיטי מלכת
מצרים ,במוזאון
החדש ,אי המוזאונים,
ברלין
דמותה של מלכת הדרום העתיקה הוא
מן היצירות המפורסמות ביותר של העולם
העתיק.
כיצד ומתוך איזו תרבות נוצר הפסל?
מהו סוד קסמו הפועל עלינו עד היום כמעט
 3400שנים לאחר היצירה?
08/11/2021

מוזאון הלובר ,פריז
המעבר ממצודה ,לארמון וממנו למוזאון,
הקנה למיבנה את צורתו המיוחדת.
נעמוד על ייחודו של המקום ועל האוסף
העצום המשרטט את ההיסטוריה ואת
דמותה של צרפת.
31/01/2022

המוזאון הבריטי,
לונדון
מאז נפתח באמצע המאה ה ,18-מהווה
מוזאון זה דגם ומופת לאיסוף ולמחקר.
תוך סיור באוספיו חובקי העולם ,נבחן את
מקומה של האימפריה הבריטית כפטרונית
של תרבויות העבר כמו גם את הבעייתיות
הכרוכה בכך.
03.01.2022

ליאונרדו דא וינצ'י:
"מונה ליזה" במוזאון
הלובר בפריז
כל כך הרבה נכתב וכנראה עוד ייכתב על
יצירה חידתית זו.
מה מסתתר מאחורי החיוך והמבט?
מה מגלה לנו הנוף? ומדוע זכתה תמונת
דיוקן קטנה זו להיות סמל לכל ציורי
המופת?
14/02/2022
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מוזאון הפראדו,
מדריד
סיפורו של המוזאון הספרדי הוא
סיפור תהפוכותיה של ספרד כולה
מן הממלכה החזקה והעשירה של
המאה ה  16ועד למלחמות הפנימיות
שקרעו אותה לגזרים במאה ה.20-
מה תרמו אמני איטליה ואירופה לאוספים
המלכותיים ומה תרמו אמניה הייחודיים
של ספרד לאמנות העולם? אל גרקו,
ולאסקז ,גויא ורבים אחרים ממתינים לנו
בין האוספים המשובחים.
28/02/2022

ולאסקז" :לאס
מנינאס" ,במוזאון
הפראדו במדריד
בדייגו ולאסקז ,מן האמנים המתוחכמים
של הציור הספרדי ,מתבונן בחצר המלוכה
בעיניים מפוקחות וביקורתיות ובתוך כך אומר
לנו דבר ושניים על האמן ותפקידו.

מוזיאוני הוותיקן,
רומא
המקבץ העצום של אוספי הוותיקן מזמן
אותנו לנסות ולהבין את היווצרותו לאורך
הדורות ואת תפקידים של האפיפיורים
כמטפחי האמנויות.

28/03/2022

מוזאון ישראל
14/03/2022

מוזאון ישראל בירושלים ,תופס מקום של
כבוד בין מוזאוני העולם הגדולים בשל היקפו
התרבותי ואיכותם ונדירותם של מוצגיו.
בנוסף לייצוגה של התרבות האנושית בכלל,
הוא משרטט את תמונת עם ישראל
ואת תולדותיו.
נכיר את סיפורו של המוזאון ,את מבנהו
המיוחד ,ודרך גלריות הארכיאולוגיה ,התרבות
היהודית והאמנות הישראלית ,נכיר מעט יותר
גם את עצמנו.
30/05/2022
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מיכלאנג'לו :הקפלה
הסיסטינית בוותיקן
ברומא
מבצע האדירים של מיכלאנג'לו עדיין מפעים
אותנו בהישג האישי והאמנותי הכביר
אך מעבר לכך ,מתגלה לעינינו חזון אנושי
מפתיע בעומק המחשבה ובהיקפה.
11/04/2022

היכל הספר
והמגילות הגנוזות
במוזאון ישראל

המוזאון לאמנות
מודרנית ,ניו-יורק
 MoMAהוא מוזאון המהווה נקודת
ציון במוזאולוגיה המודרנית ובתולדות
האמנות המודרנית ,בפרט.
רכישותיו ,תערוכותיו ופעילויותיו מאז
נפתח ב ,1929-קבעו במידה רבה את
תפיסתנו את האמנות המודרנית של
תחילת המאה ה.20-
02/05/2022

פבלו פיקסו-
"העלמות מאוויניון",
במוזאון לאמנות
מודרנית בניו יורק
מעטות היצירות ששינו את דרך האמנות
וראייתה כמו ציורו זה של פיקאסו מ.1907-
זו הייתה הכרזה על לידתה של שפה
חדשה למאה החדשה ועמה עולם
מושגים שונה בתכלית ,מכל מה שהיה
לפניה.
16/05/2022

בעיצובו של היכל הספר ומשמעותן של
המגילות השוכנות בו הם יחידה שלמה
ומרתקת של צורה ותוכן .נעמוד על ייחדו
של המבנה ועל מקומם של המגילה,
הספר ,הטקסט ,המילה והאות בתרבות
הישראלית והיהודית.
20/06/2022
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צילום :סלמה גונגור

צילום :דניאל קמינסקי

תזמורת
בתזמורת חברים נגנים מהטובים בעולם בכלי נגינה מסורתיים,
אתניים וערביים קלאסיים ,לצד חטיבת כלי קשת ,כלי הקשה וכלי
נשיפה ,המאפשרים ביצוע יצירות מורכבות ,החל מקלאסיקה
מצרית ,דרך פלמנקו ספרדי ,מוזיקה ,יוונית ,עיראקית ,תורכית
ועד למוזיקה מן המגרב ברמת ביצוע ודיוק גבוהים ביותר ובשילוב
עיבודים חדשניים.
מנהלה המוזיקלי ומנצחה הראשי של התזמורת הוא תום כהן ()38
יליד באר-שבע ,בוגר האקדמיה למוזיקה בירושלים.

״המלכה
מאיסטנבול״
הזמרת הישראלית שחיה בתורכיה והפכה
לאחת מהזמרות המצליחות והאהובות שם,
לינט ,חוזרת לאחר שנים אל הבמות בישראל
לקונצרט שכולו השירים דרכם הפכה למי
שהיא היום.
מקלאסיקות סגנון הערבסק התורכי ועד
להפתעות מוזיקליות אחרות.
אמן אורח :וירטואוז הבגלמה איציק ריקן.

07/11/2021

40

צילום :גבריאל בהרלה

צילום :אור ארנון

על הבמה שני מבצעים יוצאי דופן
שהפופולאריות שלהם חוצה גבולות –"נסיך
הטארב" הווירטואוז הווקאלי זיו יחזקאל ,ולצידו,
הדיווה בעלת היכולות הקוליות המרהיבות
ויולט סלאמה .ישלים את התמונה ילד הפלא
אלכס חורי שקטעי הווידאו שהעלה במהלך
תקופת הקורונה הפכו לוויראליים ברשתות
החברתיות ברחבי העולם הערבי.
24/03/2022
צילום :אייל כהן

צילום :יח"צ

05/01/2022

מיטב להיטי הקלאסיקה הערבית מכל רחבי
המזרח התיכון בביצועים תזמורתיים בעיבודים
ייחודיים ומרעננים ב"שפת התזמורת".

צילום :יובל אראל

תחנות בזמן :מהפיוט הפרסי שספג
בבית אביו ,דרך השפעות הרוק שהותירו
חותמן על הצליל שלו ,ההצלחה הראשונה
והנסיקה לכתיבת להיטי הענק שלו המלווים
את חיי כולנו .בין השירים ,יחלוק איתנו אהוד
את יכולתו המופלאה לספר סיפורים ,ויארח
את הזמרת הצעירה סמא שופאני ,שתאיר
תקופות מיוחדות ביצירתו.

צילום :יח"צ

התזמורת גאה לארח את אהוד בנאי,
ממעצביו הראשיים של הדנ"א של המוזיקה
הישראלית .בנאי יוצא איתנו למסע דרך

צילום :יוסי צבקר

אהוד בנאי -
דיוקן אמן /
"תחנות בזמן״

אלף לילה"
"ולילה

״גנאווה!״
מופע מלא קצב ותשוקה המשלב  -בפעם
הראשונה על במה בישראל  -את הסגנון
המוזיקלי השבטי ומלא האנרגיה הנהוג אצל
השבטים הברבריים בצפון אפריקה עם
עיבודים בשפת התזמורת הייחודית וייקח
אותו למחוזות הג׳אז והפופ.
הזמר-אמן הגנאווי ונגן הגימברי מהדי נאסולי
יגיע אלינו במיוחד ממרוקו ויארח על הבמה
שלושה נגני קראקב (כלי הקשה מסורתי)
שגם ישירו שירת מענה .חוויה מוזיקלית
שאסור להחמיץ!
אמן אורח :יקיר התזמורת עומרי מור בפסנתר.
29/05/2022
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סדרת
הרצאות
זמן תרבות
אולם 2

10:30

42

איתי אנגל

אוהד חמו

רוני קובן

אחד העיתונאים החוקרים המוערכים והאמיצים
ביותר בתקשורת הישראלית .כתב תכנית
״עובדה״ ומרצה באוניברסיטה הפתוחה בנושא
סכסוכים .הקדיש רבות מכתבותיו לסיקור
סכסוכים בינלאומיים :המלחמה בדאע"ש
בסוריה ועירק ,המלחמה בקרואטיה ,האירועים
בבוסניה והרצגובינה ,המלחמה באפגניסטן,
מבצע חומת מגן ועוד.

כתב בעבר בערוצים  1ו 10-לעניני יהודה
ושומרון ופלשתינאים וכיום ממלא את תפקיד
כתב השטחים של ערוץ . 2
חמו ליווה מקרוב מאוד את האירועים הגדולים
של השנים האחרונות  :עליית חמאס בבחירות,
הפיכת החמאס בעזה ,מות ערפאת,
האינתיפאדה וכו'.

במאי קבוע בתוכנית "עובדה עם אילנה דיין",
כותב במוסף "סופשבוע" של מעריב ומגיש
תכנית הראיונות "פגישה" .החל את הקריירה
ככתב לענייני תרבות וצבע ,עורך משדרים
מיוחדים ומגיש 'ציפורי לילה מארחות' בגל"צ.

כתב במלחמה – סיקור עיתונאי במוקדי סכסוך
עולמיים בהרצאותיו מספר אנגל על עבודתו
של עיתונאי במוקדי הסכסוך העולמיים ומספר
על התנסותו האישית ואת היתרונות והחסרונות
כעיתונאי ישראלי באזורי מלחמה.
ההרצאה מתארת את חוויותיו המיוחדות
תחושותיו והתלבטויותיו המוסריות והמקצועיות,
איתי מספר לשומעיו סיפורים מרתקים
ופיקנטיים ישר מהשטח.

08/10/2021

כחלק מתפקידו יצר אוהד חמו מארג של
קשרים ברשות הפלסטינית ונפגש דרך קבע
עם מנהיגי חמאס ופתח ,עם מבוקשים מכלל
הארגונים הפלסטינים ,אסירים ואזרחים מן
השורה .והוא כיום בין הישראלים הבודדים
שנכנסים דרך קבע לשטחים  .עם השנים למד
אוהד חמו להבין את הזירה הפלסטינית ללא
מתווכים ונחשב בקי מאוד ברזי הפוליטיקה
והחברה הפלסטינית.
בהרצאתו סוקר אוהד חמו את גבולות הגזרה
החדשים בין אבו דאבי לטהראן במזרח התיכון
המשתנה במהירות מפתיעה.
ההרצאה מתובלת בסיפורים אישיים
ובצילומים מביקורו של חמו באמירויות
ובאנקדוטות מרתקות מן הזירות השונות.
19/11/2021

בשנים האחרונות קובן ביים סרטים דוקומנטריים
וכתבות מגזין ל"עובדה"" ,אולפן שישי"" ,שידורי
קשת"" ,העולם האמיתי עם ציפי ברנד" ו"האולפן
המרכזי" בערוץ .10
במפגש אינטראקטיבי עם הקהל רוני מלמד
את הבסיס הסיפורי ,הקומה הראשונה ,מה
אנחנו חייבים שיהיה לנו בשביל לספר סיפור טוב
(גיבור ,קונפליקט ,דרמה ,מבנה) ואיך מגבשים
נרטיב מסקרן .המפגש כולל דוגמאות מאלפות
מכתבות של רוני ומסרטים מוכרים לכולנו
מהוליווד .בסופו של המשתתפים מתרגלים את
אומנות הסיפור במשימה מפתיעה ומשעשעת,
משימת ה'איש ברחוב'.

17/12/2021
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ד"ר חן קוגל

מיכל יערי

לינוי בר גפן

ד"ר חן קוגל | מנהל המרכז
הלאומי לרפואה משפטית

ד"ר מיכל יערי מתמחה ביחסי הכוחות
בעולם הערבי ובמיוחד במפרץ הפרסי.
מיכל מלמדת באוניברסיטאות ובמוסדות
אקדמיים שונים ומרבה להופיע בתקשורת.
מיכל מרבה לשלב קטעים מיוטיוב
וקריקטורות בהרצאותיה ,וכך היא חושפת
את הקהל למה שקורה באמת בתוך העולם
הערבי.

עיתונאית ואשת תקשורת מובילה ,מובילת
תחקירים בנושאים חברתיים ,פעילה בנושא
מגדר ושוויון בין המינים.

"רפואה משפטית מהי ?"
מי רצח את תאיר ראדה? איך הבינו את
הסיפור מאחורי פרשת רוז פיזם? ומה הביא
למסקנות בפרשת ניסיםחדד שזעזעה את
המדינה?
בהרצאה מאוד הומוריסטית זו
(מנגנון ההגנה למי שנמצא במקצועות אלו)
העוסקת בפשע ,מוות והתעלומות הגדולות
בישראל ,יספר לכם ד"ר חן קוגל ,מנהל המכון
לרפואה משפטית ,על אחת מהעבודות
המרתקות והמשפיעות ביותר בעולם –
חקירת פשעים באמצעות רפואה משפטית.
אז איך מבינים אם הקליע בא מימין או
משמאל ,ואיך זה עלול להפליל את האדם
הלא נכון? האם יש כזה דבר סילוף ראיות?
ומה הקשר בין הפרקליטות לבין המכון
לרפואה משפטית?

21/01/2022

נשים בעולם הערבי
למה סעודיה היא המדינה היחידה בעולם
שבה אסור לנשים לנהוג? מה צפוי לאישה
לבנונית שמחליטה להתגרש? כיצד השפיעה
עלייתו של א-סיסי לשלטון במצרים על
ההטרדות המיניות כלפי נשים בארצו?
באיזו מדינה היחס לנשים נחשב לגרוע
ביותר? איך השפיעו הרשתות החברתיות על
מאבק הנשים לקידום זכויותיהן? למה יש כל
כך הרבה רווקות בסעודיה?
הרצאה זו עוסקת במצב זכויותיהן
של נשים בעולם הערבי .ההרצאה משלבת
סרטונים ,קריקטורות ואמצעים ויזואליים
נוספים שהופכים אותה למרתקת עבור
קהל השומעים.
11/03/2022

ללמוד לקום
בבוקר אחד בשנת  ,2014מפולת של טעויות
הפכה את העיתונאית לינוי בר גפן מאשת
טלויזיה מצליחה שחוגגת הריון ראשון עם
אהבת חייה למטפלת בשניים :בבן זוגה,
שעבר אירוע מוחי קשה ובתינוק שנולד
לתוך מציאות שונה לחלוטין מזו שתכננה.
לשינוי הדרמטי שחוותה ,התייחסה כמו
למשימה תחקירית :היא אספה מידע
וגיבשה תובנות על מהו משבר ואיך כדאי
לפעול לפני שהוא מתרחש ובמהלכו.
בהרצאה היא מספרת ,שלב אחרי שלב ,איך
מצליחים להגיע מקריסה שנראית טוטאלית
לחיים מלאי משמעות ,איך מעבירים את
הכאב וההלם מכוחות משתקים למניעים
ולמה רק נדמה לנו שאי אפשר להזיז הרים

08/04/2022
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צילום :מייק אדרי

01/06/2022 | 14/03/2022 | 20/01/2022 | 22/11/2021

אולם 1

רפרטואר  | 2021-2022אנדלוסית הישראלית אשדוד | מוקד רכישת כרטיסים  *8557או באתר mishkan7.co.il

20:30

45

בשנים האחרונות עולה ז׳אנר הסרטים הדוקומנטריים ותופס מקום חשוב בתרבות
הישראלית .יותר ויותר צופים ברחבי הארץ צופים במגוון האיכותי של היצירה
הדוקומנטרית הישראלית .גם בעולם נחשבת ישראל למעצמה בתחום הדוקומנטרי.
סדרת הקולנוע הדוקומנטרית ,בהנחייתו ובניהולו האומנותי של הבמאי והיוצר הבאר
שבעי  -אורי בורדה ,חבר באיגוד הבמאים הישראלי ,וחבר באקדמיה הישראלית
לקולנוע וטלוויזיה.
בכל מפגש ,נצפה בסרט בסרט דוקומנטרי ובסיומו ינחה אורי בורדה שיחה עם יוצר
הסרט ,הבמאי או המפיק בשיתוף הקהל.
משך כל מפגש :בין שעה וחצי לשעתיים

אולם 3

18:30

צילוםShai.K.B&W (Arie Posner) :

סדרת קולנוע
דוקומנטרי

להאיר את יוסי

להתאגרף לחיים

החיים הנסתרים
של שייקה אופיר

 13שנים אחרי מותו חוזר אלינו יוסי בנאי
להדרן אחרון.

זהו סיפורו המופלא של "פורסט גאמפ"
היהודי .נער צעיר בן  16מבלגיה ,שנהיה
מתאגרף בעל כורחו כדי לשרוד .הנער
שהבריח ילדים יהודים מצרפת לשווייץ נתפס
ע"י הגרמנים ונשלח למחנה המוות אושוויץ,
שם התאגרף על חייו שרד ,חזר לצרפת
התנדב לסייע לארגון ההגנה להבריח יהודים
בעלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל עד
שעלה בעצמו לישראל כאיש צוות על סיפון
אניית המעפילים "אקסודוס ."1947 -

הסיפור שטרם סופר על אחד מגדולי
השחקנים הישראלים בכל הזמנים –
שייקה אופיר.
אין ישראלי שלא מכיר את אופיר כבדרן,
פנטומימאי או כוכב קולנוע ותיאטרון – אבל
לא רבים באמת הכירו את האדם שמאחורי
אלף הפרצופים.״שייקה״ מביא את סיפורו
המלא של האיש שרצה יותר מכל להצחיק
ולהיות נאהב ,ואף הצליח להגיע לפסגת עולם
הבידור בישראל ומחוצה לה ,אבל שילם
מחיר אישי ומשפחתי כבד.

הנער היהודי הוא נוח קליגר ,שהלך לעולמו
לפני כשנה בגיל  ,93עיתונאי רב מוניטין
מידיעות אחרונות ,וכתב עיתון הספורט
הצרפתי ל'אקיפ(  ,)L'EQUIPEיו"ר לשעבר
של קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב.
הסיפור מבוסס על ספרו של נוח:
"אלה תולדות נוח".

במקביל לקריירה המזהירה של אופיר,
הסרט מפנה לראשונה זרקור אל הנשים
המשמעותיות ביותר בחייו ,ומשרטט –
באמצעותן ובאמצעות משתתפים נוספים
וחומרי ארכיון שטרם נראו – דיוקן אישי
ופסיכולוגי מפתיע של האיש שהפך לאיקון
תרבות.

בימוי :אורי בורדה
הפקה :שימי שינפלד ואורי בורדה

בימוי :ארי דוידויץ'
הפקה :גיא לביא

ממואר קולנועי שמורכב מקטעי ארכיון
מתוך סרטים ,הצגות ,מופעי בידור ושירה
ותוכניות רדיו שהגיש .מילדותו ועד מותו,
את היומן האישי מוביל בנאי בקולו בלבד,
ששב אלינו כדי להאיר את יוסי.
בימוי :קובי פרג' ומוריס בן מיור
הפקה :שיר הלנה רוזן

05/10/2021

02/11/2021

30/11/2021

רפרטואר  | 2021-2022סדרת קולנוע דוקומנטרי | מוקד רכישת כרטיסים  *8557או באתר mishkan7.co.il

47

הממלכה המופלאה
של פאפא אלייב

מקווה שאני
בפריים

בן גוריון,
אפילוג

התשובה הבוכרית למשפחת ג'קסון.

מיכל בת-אדם היא במאית הקולנוע
הראשונה והיחידה בישראל שיצרה בעקביות
סרטים החל משנות השבעים ועד היום.

במעמקי הארכיון נמצאו גלגלי פילם 35
מ"מ ובהם ראיון מצולם בן שש שעות,
שמעולם לא הוקרן ,עם דוד בן־גוריון ,אחד
המנהיגים הגדולים בהיסטוריה המודרנית.

סיפורה של משפחה מוזיקלית,
מפורסמת וחמת מזג מטג'יקיסטאן,
הנשלטת על ידי הסבא הכריזמטי,
הפטריארכלי והמצחיק – פאפא אלייב.
בגיל  ,80פאפא מתחיל לאבד את אחיזתו
בממלכה ,מה ששולח את משפחתו למסע
הפכפך ולא ידוע ממלוכה לדמוקרטיה.
בימוי :טל ברדה ,נועם פנחס

זהו פורטרט רגשי ואסוציאטיבי של קולנוענית
שהקדימה את זמנה ,שחקנית יפהפייה
ומצליחה שתבעה את זכותה לעבור לצד
השני של המצלמה וספגה בשל כך ביקורות
אכזריות .הסרט מלווה את בת-אדם בזמן
צילומים לסרטה החדש ודל התקציב ואף
מתעד באינטימיות את חיי היומיום לצד
אהובה מזה  40שנה ,הבמאי משה מזרחי.
שניהם נאבקים להמשיך לעשות סרטים
למרות הגיל המבוגר והפניית העורף של
הממסד" .מקווה שאני בפריים" מעורר
שאלות על יצירה והזדקנות ,אהבה ,זוגיות
וחמלה ,קולנוע כזיכרון והגבול המטושטש
שבין החיים לסרטים.
בימוי :נטעלי בראון

28/12/2021

25/01/2022

השנה היא  ,1968בן־גוריון כבר בן ,82
חמש שנים לפני מותו וחמש שנים לאחר
שהתפטר במפתיע מראשות ממשלת ישראל.
זהו העשור שבו מצא עצמו מחוץ למערכת
הפוליטית; הוא חי בבדידות בביתו בשדה
בוקר ,התבונן מבחוץ על היישוב והמדינה,
ערך לעצמו חשבון נפש והביע דעתו על
המתרחש סביבו ועל עתיד האומה.
על רקע התקופה הנוכחית ,המזמנת
החלטות הרות גורל בנוגע לעתידה של
מדינת ישראל ,מציע חזונו של בן־גוריון תובנה
ברורה ,מפתיעה ורלבנטית לימינו אנו.
בימוי :יריב מוזר
הפקה ועריכה :יעל פרלוב

22/02/2022
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צילום :רוני פרל

סדרת חווית
התרבות
היהודית
סדרת הופעות בביצוע מיטב הזמרים הישראליים ובליווי
האורקסטרה – תזמורת הג'אז הישראלית ,שתעניק פרשנות
מקורית ועשירה לשירים מהרפרטואר האישי והמוכר של
כל זמר.
הפקות מקור שיציגו חיבור של תכנים יהודיים במעטפת
חדשה ומפתיעה ,בהפקה ייחודית עבור המשכן לאמנויות
הבמה באר שבע.
הסדרה תכלול  3מופעים ותתחיל בחודש ינואר .2022
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
האורקסטרה  -תזמורת הג'אז הישראלית ,בניהולם
האומנותי של רון אלמוג ויאיר סלוצקי ,היא בית המרכז
לתוכו כבר למעלה מ  17שנים את טובי המוזיקאים בישראל
לסביבה יצרתית ופוריה של מלחינים ,מעבדים ונגנים סולנים.
האורקסטרה משתמשת במבנה הדומה לביג בנד הקלאסי
אך משלבת לתוכו סגנונות מוזיקליים רבים ומגוונים.

בתמיכת
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סדרה

לוח
מופעים

מועדון
הזמר
סדרת
ג'אז
סדרת
המחול

סדרת
ערים
מרתקות
בעולם

סדרת
היידשפל
עושים
כבוד

תאריך

שעה

מופע

אולם

12.10.2021
11.11.2021
10.1.2022
24.2.2022
12.5.2022
16.6.2022
10.10.2021
6.1.2022
10.3.2022
8.5.2022
28.11.2021
26.1.2022
26.4.2022
31.5.2022
20.10.2021
21.10.2021
21.10.2021
20.12.2021
21.12.2021
21.12.2021
13.2.2022
14.2.2022
14.2.2022
27.3.2022
28.3.2022
28.3.2022
5.7.2022
6.7.2022
6.7.2022
15.12.2021
2.2.2022
6.4.2022
22.6.2022
22.11.2021
23.01.2022
15.03.2022
28.06.2022

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
17:00
20:30
20:30
17:00
20:30
20:30
17:00
20:30
20:30
17:00
20:30
20:30
17:00
20:30
20:00
20:00
20:00
20:00
11:00
11:00
11:00
11:00

הטיש הגדול
כשוילנסקי פגש את אלתרמן
נפולי-פריס-תל אביב
שלמה ושלום
שיריה של לאה גולדברג
יו יה
מרויאל סטריט לברבן סטריט
לאוניד פטשקה
לאוניד פטשקה
מחווה למיילס דייוויס
להקת המחול ורטיגו  -פרדס
להקת המחול הקיבוצית  -אזרח טוב
להקת המחול בת שבע  -הורה
להקת המחול קמע  -זעם
בריסל
בריסל
בריסל
מרוסיה באהבה
מרוסיה באהבה
מרוסיה באהבה
סידני
סידני
סידני
תשוקה ספרדית
תשוקה ספרדית
תשוקה ספרדית
ברודווי
ברודווי
ברודווי
תפילה (עם דודו פישר)
עם רגל אחת במטוס
ניגונים על הגג
החתן המושלם של רוחל'ה
רבקה מיכאלי
יהורם גאון
נעמי שמר
חווה אלברשטיין

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
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סדרה

סדרת
הילדים

תרבות
יהודית

קתרדה

מוזאונים
ויצירות
מופת
מן
הכורסא

סדרת
הרצאות
זמן
תרבות

10.12.2022

10:30

דורי בן זאב מארח את חמוטל בן זאב

לובי

18.2.2022
29.4.2022
27.5.2022
ינואר 2022
ינואר 2022
ינואר 2022

10:30
10:30
10:30

דורי בן זאב מארח את ירון בן עמי
דורי בן זאב מארח את קובי לוריא
דורי בן זאב מארח את גדעון לוינסון
חווית התרבות היהודית
חווית התרבות היהודית
חווית התרבות היהודית
הרצאה  +הקרנה טרום בכורה
הרצאה  +הקרנה טרום בכורה
הרצאה  +הקרנה טרום בכורה
הרצאה  +הקרנה טרום בכורה
הרצאה  +הקרנה טרום בכורה
מוזאון הפרגמון
נפרטיטי מלכת מצריים
המוזאון הבריטי
"שיש אלגין"  -הקלאסיקה מאתונה
מוזאון הלובר ,פריס
ליאונרדו דא וינצ'י
מוזאון הפראדו ,מדריד
ולאסקז" ,לאס מנינאס"
מוזאון הוותיקן ,רומא
מיכאלנג'לו
המוזאון לאמנות מודרנית ,ניו-יורק
פאבלו פיקסו
מוזאון ישראל ,ירושלים
היכל הספר והמגילות הגנוזות

לובי
לובי
לובי

14.10.2021
17.11.2021
16.1.2022
13.3.2022
12.4.2022
25.10.2021
08.11.2021
03.01.2022
17.01.2022
31.01.2022
14.02.2022
28.02.2022
14.03.2022
28.03.2022
11.04.2022
02.05.2022
16.05.2022
30.05.2022
20.06.2022

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

סדרת
קולנוע
דוקומנטרי

8.10.2021
19.11.2021
17.12.2021
21.1.2022
11.3.2021
8.4.2021
5.10.2021
2.11.2021
30.11.2021
28.12.2021
25.1.2021
22.2.2022

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30

איתי אנגל
אוהד חמו
רוני קובן
ד"ר חן קוגל
מיכל יערי
לינוי בר גפן
להאיר את יוסי
להתאגרף לחיים
החיים הנסתרים של שייקה אופיר
הממלכה המופלאה של פאפא אלייב
מקווה שאני בפריים
בן-גוריון ,אפילוג

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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צילום :סלי פטל

טרום
בכורה
קולנוע

01.11.2021
5.12.2021
15.2.2022
24.5.2022
29.10.2021

17:30
17:30
17:30
17:30
10:30

שמוליק קיפוד
עוץ לי גוץ לי
תנינים על הראש
אם פתאום אפגוש אריה
דורי בן זאב מארח את רוביק רוזנטל

1
1
1
1
לובי

קתרדה

קבלת
שבת

תאריך

שעה

מופע

אולם

סדרה

תאריך

שעה

מופע

אולם
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