
 הפסטיבל מתקיים בתמיכת משרד התרבות והספורט

מחלקת תרבות מזמינה:

מגוון מופעים והצגות לכל המשפחה 
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החתול במגפי הקסם  | חבורת הזמר מגילות עם

יעל לבנטל | רכבת המתנות של סבא וסבתא | אינדי ילד | ”קולנוע גרילה“

כ“ז כסלו - כ“ח כסלו 

www.dead-sea.org.il ניתן לרכוש כרטיסים  במזומן במועצה או באתר המועצה
הרשמה לפעילויות הפסטיבל עד לתאריך ה- 1.12 לבירורים נוספים- 02-9945020

 



5.12
”קולנוע גרילה“ עם הקולנוען יוחאי חדד

הקרנת סרטים קצרים+סדנת כתיבה
”קולנוע גרילה“ עם הקולנוען יוחאי חדד

הקרנת סרטים קצרים+סדנת כתיבה

שעה 12:00 | ביורט שבאבנת

 
הקולנוען יוחאי שלום חדד מהישוב אבנת מתמחה ביצירת "קולנוע גרילה".

"קולנוע גרילה" הוא ז'אנר המשתמש במינימום תקציב וזמן על מנת ליצור סרטים עלילתיים 
או תיעודיים, לעיתים תוך שילוב בין אנשי מקצוע ואנשים שאינם מגיעים מתחום הקולנוע. 

ז'אנר זה מתאים מאוד להשתתפות בתחרויות קולנוע עצמאי קצר.

במהלך האירוע יציג ויקרין את הסרטים הבאים (באורך כולל של כשעה):
"הקרב האחרון של כגן" (2010)- עלילתי קצר. מערבון אורבני, זוכה המקום הראשון בירושלים בתחרות 

48 שעות.
"חודש חינם" (2011)-  עלילתי קצר. קומדיה רומנטית, זוכה פרס התסריט הטוב ביותר בתחרות 48 שעות.

"מחשב מחדש" (2012)- עלילתי קצר. מד"ב, הסרט עלה לגמר הארצי של תחרות 48 שעות.
"יחס אישי" (2013)- עלילתי קצר. זוכה המקום הראשון בישראל לשנת 2013.

"שכב בני" (2013) - דוקומנטרי קצר, במסגרת תחרות דוקוצ'לאנג'- סרט תיעודי הבוחן את הקשר בין 
סיפורי ושירי הלילה טוב של שנות ה40 והמציאות בת ימינו.

.V30 גיל שלושים כשפת הים"- (2017)- דוקומנטרי קצר. זוכה המקום השלישי בתחרות"

לאחר הקרנת הסרטים תתקיים סדנת כתיבת תסריט "קולנוע גרילה" ותתקיים תחרות כתיבת תסריט קצר.

המפגש מיועד לתלמידי ו‘-ט‘
ההשתתפות ללא עלות אך מחייבת הרשמה מראש דרך אתר המועצה.

www.dead-sea.org.il 

יצירה מהסרטים



5.12
החתול במגפי הקסם החתול במגפי הקסם 

5/12 | שעה 17:30 | אולם ספורט קלי“ה

מופע לכל המשפחה מגיל גן ומעלה
www.dead-sea.org.il  עלות: 10 ₪ בהרשמה מראש דרך אתר המועצה

 
הסיפור הידוע מוצג לפניכם בעיבוד חדש, המתרחש בספרד של המאה ה-18, 

ספרד הססגונית, העממית ומלאת הקסם.

המופע מעורר את קהל הצופים הצעיר ומעלה בפניהם שאלות בנוגע לחשיבותה של האמת אל 
מול כוחו ההרסני של שקר היוצא מכלל שליטה וכן על כוחו של כח המחשבה אל מול הכח 

הפיסי.
כל אלה מוגשים לילדים ע"י שילוב אמניות באופן מתוחכם ואמנותי הבא לגעת בליבם הרך של 
צופינו, לשעשע אותם לפרקים, לקרב אותם אל עולם המחול ולהשאיר להם חומר למחשבה.

זוהי הזדמנות להתרגש וליהנות ממופע חווייתי ,סוער , מרתק ומלא הומור ,מופע שהוא חוויה 
של קטעי מחול מסוגננים וסוחפים ,מוסיקה ספרדית ולטינית ,עשרות תלבושות מדהימות 

ותפאורה קסומה.

תיאטרון מחול לילדים



5.125.12
"כשהים שר למדבר"

– מתנגנת מוסיקה של הטבע
"כשהים שר למדבר"

– מתנגנת מוסיקה של הטבע

שעה 20:30 | פונדק הלידו 

 
פלא הטבע הבינלאומי ים המלח משמש כאבן שואבת לאומנים ויוצרים רבים להגיע ולהתגורר 
וליצור באזורינו.  כך נולדו שני הרכבים מוסיקאליים ייחודיים אשר סוחפים אחריהם קהילה 
שלמה ויוצרים גאוות יחידה מקומית. מתוך כך נולד הרעיון להפקה מקורית משותפת לשני 

הגופים עבור שני ההרכבים.

לפני שנה חגגה תזמורת SEAmphony את הופעת הבכורה במסגרת פסטיבל "יוצא לאור". 
כוחות  ישלבו  סימפוני  ותזמורת  מגילות  הזמר  חבורת  לאור  יוצא  פסטיבל  במסגרת  השנה 

למפגש בלעדי בין אומנים שחיים ויוצרים בים המלח לערב שכולו אור ומוסיקה.
 יחד נגרש את החושך ונדליק את האור שבלב בשירה ובשמחה.

כניסה חינם- בואו באהבה
www.dead-sea.org.il יש להרשם באתר המועצה

חבורת הזמר ואנסמבל מגילות ביחד ולחוד



6.12
רכבת המתנות של סבא וסבתארכבת המתנות של סבא וסבתא

שעה 9:30 | במועדון בית הערבה
שעה 11:30 | בגן פטל במצפה שלם

הצגת ילדים

www.dead-sea.org.il  עלות: 10 ₪ בהרשמה מראש דרך אתר המועצה
מתאים לגילאי גן, מס' המקומות מוגבל

 
מי לא אוהב לקבל מתנות?

סבתא נחמק'ה וסבא אלברט אוהבים לתת מתנות. 
יש להם נכדים ברחבי הארץ והם נהנים לבקרם להפתיע אותם במתנות. 

לכל אחד מהנכדים הם הכינו מתנה מיוחדת עם שיר והפתעה.
וכך, עם המתנות הארוזות בקופסאות צבעוניות ומסקרנות, הם מגיעים לתחנת הרכבת כדי 

לצאת למסע בין הנכדים המפוזרים בארץ.
מה מסתתר בתוך הקופסאות? איך הכניס סבא אלברט צליל לתוך קופסא? 

איך מצליחה סבתא נחמק'ה להדהיר מרכבת שבלולים?
סבא אלברט, בשיתוף קהל הילדים, משכנע את סבתא נחמק'ה לפתוח את המתנות  ולהראות 

להם מה מסתתר בתוכן, כך נגלים מראות מרהיבים, הפתעות ושירים...
האם יגיעו המתנות ליעדן? והרכבת! מתי היא כבר תגיע? 
כל זאת ועוד נגלה ביחד עם סבא אלברט במהלך ההצגה.

תיאטרון חפצים פיוטי מלווה במוסיקה מקורית ושירה חיה.



6.12
אינדי ילדאינדי ילד

6/12 | אמפי ורד יריחו | שעה: 17:30

אורך המופע: כ-70 דק'. 
המופע מתאים לילדים מגיל 3 ומעלה.

www.dead-sea.org.il  כניסה חינם, הרשמה מראש דרך אתר המועצה

 
מופע המשלב את מיטב הקלאסיקות של שירי הילדים 

בהגשה ייחודית, רוקיסטית ובעיקר מרעננת.
שיר  "איך  וגזר",  "אפונה  אני",  נשאר  "אני תמיד  "אלוהים שלי",  חובה",  או  "אמת 

נולד", "ידידי טינטן" ו"בני ילד רע"  הם רק חלק מהשירים שתשמעו במופע...
משתתפים: מיקה שדה: שירה | ליאור סקר: שירה וגיטרה | ליאור עוזרי: גיטרה בס

אסף לביא: קלידים ואקורדיון | אלעד נדב: תופים | גון צדוק: גיטרה חשמלית |
חמי רודנר: מפיק מוזיקלי 

רוקנרול לכל המשפחה



6.12
יעל לבנטליעל לבנטל

6/12 | לנגוצקי פאב בקלי“ה | שעה: 21:00

 www.dead-sea.org.il  ,עלות: 10 ₪ בהרשמה מראש דרך אתר המועצה
מס' הכרטיסים מוגבל.
המופע מגיל 18 ומעלה

בעידן הרשתות החברתיות, כשכולנו גאים להציג חיים מושלמים, יעל מעזה להסתכל 
על החיים בראיה מפוכחת, כנה חושפנית ומצחיקה. במופע  לבנטל מביאה לבמה את 
חייה, ובעצם את החיים של כולנו, כמו שאנחנו לא מעזים להודות שהם באמת.  מופע 
סרקסטי, קומי מנקודת מבטה המקורית של אישה, שחקנית, בת זוג,  נהגת, שורדת, 

מפיקה ואם שבעצמה נשארה ילדה. 

מופע שנון, אינטילגנטי, קולח ומרענן.
מומלץ ביותר.

מופע סטנד אפ



5.12

12:00

17:30

שעה גיל:איפה? שם המופע/פעילות

רביעי

6.12

"קולנוע גרילה" עם 
יורט באבנתהקולנוען יוחאי חדד

אולם הספורט 
בקלי“ה

20:30 פונדק הלידו

החתול במגפי הקסם – 
תיאטרון ארצי לילדים ונוער 
ולהקת הפלמנקו הישראלית

Seamphony מגילות 
וחבורת הזמר מגילות 

במופע משותף

9:30

12:00

רכבת המתנות של סבא 
וסבתא – תיאטרון הקרון

מועדון 
בית הערבה

גן פטל 
מצפה שלם

17:30 אמפי
ורד יריחו

רכבת המתנות של סבא 
וסבתא – תיאטרון הקרון

אינדי ילד רוקנ'רול 
לכל המשפחה

21:00 לנגוצקי בר 
בקלי“ה

החיים ע"פ יעל לבנטל

חמישי

www.dead-sea.org.il ניתן לרכוש כרטיסים  במזומן במועצה או באתר המועצה
הרשמה לפעילויות הפסטיבל עד לתאריך ה- 1.12 לבירורים נוספים- 02-9945020

 

ו‘-ט‘

לכל המשפחה 
גן ומעלה

גלאי גן 

לכל המשפחה 

לכל המשפחה 

18 פלוס

גלאי גן 


