
 

 :גאה להציג השתחוויה
 7102" קהילה על במה"פסטיבל 

  .סוף סוף אנחנו מוכנים לעלות על הבמה

בני נוער נשים וגברים מכל קשת החברה להעצמה , לאורך כל השנה אנחנו פועלים למען מתן במה לילדים

מביאים את עצמם לידי , נפתחים בעשרות קבוצות תיאטרון קהילתי כולם ,קבוצתית וקהילתית, והבעה אישית

משמיעים את קולה של החברה הישראלית ומשפיעים לטובה על הלכידות החברתית , מתחברים, יוצרים, ביטוי

 .בארץ

  .במסגרת הפסטיבל יתקיימו אירועים קהילתיים והצגות מקוריות מצפון ועד דרום

 .יחד איתנוהנות יולואתם מוזמנים להגיע 

  הנחייה ובימוי חיר מ מקום  שעה  תאריך  שחקנים  שם ההצגה

 סוהיר חטיב כניסה חופשית כפר קאסם  00:11 /015 נוער על הצומת הצגה 

 גיבסהילה  כניסה חופשית מתנס שגב שלום  01:11  /0/5 נערות הברווזון המכוער הצגה 

 סוהיר חטיב כניסה חופשית כפר קרע  00:11  /0/5 נוער  בואו נדבר הצגה 

 גיב סהילה  כניסה חופשית מתנס שגב שלום  11:11  /015 נערות  אלימות כסייפה הצגה 

 סוהיר חטיב כניסה חופשית קלנסוואה   01:11  /015 נוער   בואו נדבר הצגה 

 סוהיר חטיב כניסה חופשית טייבה  01:11  /005 נוער  על הצומת הצגה 

 שגיא קרן ברי בלבדמוזמנים  מרכז הטניס רמת השרון 00:11    /025 נשים  ש"רמהתיאטרון קהילתי מפגש פתוח 

 תכלת פז כניסה חופשית אשדוד בית קולנוע  00:21 450 נוער ל אשדוד לקולנוע "מרש

 עבאדי  שחף בלבדמוזמנים  ניר העמק עפולה 01:11   450 נשים עפולה  תיאטרון קהילתימפגש פתוח 

 ליאנה נחמן כניסה חופשית  0112חלל התיאטרון חדר  /10:0  0250 נוער  העמק אם אין אני לי מי לימפגש 

 תכלת פז  בלבדמוזמנים  מתנס ברנע  אשקלון  01:11  0250 נשים  אשקלון  תיאטרון קהילתימפגש פתוח 

 ליאנה נחמן כניסה חופשית מגדל העמק ביהסאמפי רחבה  11:11  0/50 נוער  הצגת יערת העמק  כתום זהב

 אלי פורמנוב כניסה חופשית ס עתיד אופקים "ביה 01:11  0/50 נוער    "זיהטפנ"הצגה 

 רוני חיים כניסה חופשית תל אביב  24ה "מאז 01:21  0050 נוער  הצגת נוער תל אביב 

 עינת סגל כהן בלבדמוזמנים  מרכז הטניס יפו  01:11 0150 נשים  יפו תיאטרון קהילתימפגש פתוח 

 אביטל לירון לוי ח"ש01 ת"פ הבעשט 40מתנס לזרוס  01:11  0050 נשים    שיכון שלום הצגה 

 עינת סגל  ח"ש01 מרכז קופף אשדוד 01:11  0/50 נשים   מהדופן יוצאת הצגה 

 הד סולודר  כניסה חופשית בית הידידות נתניה  11:11 0050 נשים  סית לחוק נוער "נה של עוממיוהצגה 

 00:11  0050 נשים   מתנה משמיים הצגה 
01:11 

 אירית קוסובר ח "ש01 תאטרון החאן ירושלים 

 מעיין אופק כניסה חופשית נהריה אשכול פיס    0050 נוער  הצגת נוער נהריה חממה 

 לירון לוי אביטל ח "ש01 צ "בית יד לבנים  רשל 01:11  050 נשים  קול הנשים הצגה 

 רחלי כהן  כניסה חופשית פרטים בקרוב 01:11  050 בוגרים מפגש פתוח חבל מודיעין 

 00:11  250 נשים  בראש אגף המיחזור הצגה 
01:11 

 הילה סגיב ח "ש01 גודמן באר שבע  ןוטרתיא

 רוני חיים חייהיב  כניסה חופשית  אשדוד אולם קופף  01:21 250 בוגרים  עלייה וקוץ בה הצגה 

 רחלי כהן כניסה חופשית  פרטים בקרוב  11:/0 450 בוגרים  תאטרון מחבר חבל מודיעין 

 סיגל יואל  ח "ש01 עננה ראשכול פיס  01:11  50/ נשים   "תיקונים"ה הצג

 מיכל נדב ח "ש01 אשכול פייס רעננה 01:11  050 נשים   "ארבע אחיות"הצגה 

 קוסובראירית  ח "ש01 אשכול פיס נתניה 01:11  150 נשים  "בין כאן לשם"הצגה 

 מיכל נדב ח "ש01 צ"בית יד לבנים  רשל 01:11  0150 נשים  "אין נסיכים בשעת הסעודה"הצגה 

 סיגל יואל  ח "ש01 תאטרון יפו תל אביב 01:11  0050 נשים   "הכל מתחיל ונגמר בראש"הצגה 

 מעיין אופק  כניסה חופשית מידעטק נהריה    0050 נוער  הצגת נוער נהריה 

 עינת סגל  ח"ש01 מרכז קופף אשדוד 01:11  0050 נשים    "תופעת טבע"הצגה 

 ליאנה נחמן ח "ש01 בית יד לבנים חיפה  01:11 0050 נשים  "פנים רבות לאהבה"הצגה 

 00:11 0150 נשים    "מסע במדבר"הצגה 
01:11 

 הילה סגיב  ח "ש01 באר שבע ' תאטרון הפרינג

 00:11  050 נשים     "ציפיות"הצגה 
01:11 

 קרן ברי שגיא ח "ש01 תאטרון יפו  תל אביב

 הילה סגיב כניסה חופשית מתנס שגב שלום 00:11 2150 נשים הצגה בנות שירות שגב שלום
 הילה סגיב כניסה חופשית מתנס שגב שלום    2050 נערות הברווזון המכוער הצגה 

 מלי זנזורי: ניהול אומנותי

 !!תכםאנחנו מחכים לראות א


