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תושבים יקרים, 
את  מקיימת  ירושלים  שעיריית  השמינית  השנה  זו 
למסורת  מכבר  זה  שהפך  צמי"ד,  יוצרים  פסטיבל 

ירושלמית מכובדת ומיוחדת. 
הפסטיבל משתבח משנה לשנה וכיום כבר נחשב לבעל 
שם עולמי. השנה, מספר המופעים גדל ויעמוד על 60 
ומופעי  הספר  בבתי  חשיפה  מופעי  על  דגש  בו  וינתן 

רחוב. 
מעבר להיותו פסטיבל אומנותי ברמה גבוהה, הפסטיבל הוא בעל ערך אחר בהיותו 
ביטוי לשותפות הגורל, לדאגה לכל אחד ולמחוייבות לעזרה הדדית, שמאפיינת 

את עם ישראל מימים ימימה. 
הקשור  בכל  מעשיים  וכלים  מקצועית  תורה  בפיתוח  מובילה  ירושלים  עיריית 
ומודל לחיקוי לרשויות מקומיות  דוגמה  ומשמשת  מיוחדים  לקידום בעלי צרכים 

אחרות בארץ. 
אוכלוסיית  את  לקדם  נוספות  דרכים  ולמצוא  פעולה  שיתופי  ליצור  נמשיך  אנו 
הצרכים המיוחדים. זו חובתנו ואחריותנו כחברה והפסטיבל מוכיח שאכן, השמים 

הם הגבול. 
ברצוני להודות לגורמים המקצועיים בעיריית ירושלים על עשייתם השוטפת לכל 
אורך השנה ובפרט בתקופת הפסטיבל, לברך את שותפינו על תמיכתם הרבה 

ולאחל הצלחה מרובה לאמנים המשתתפים בפסטיבל. 
מצפה לכל הצופים הנאה צרופה ומרגשת. 

בברכה, 

ראש העיר ירושלים
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פסטיבל יוצרים צמי"ד הפך למסורת ירושלמית מיוחדת. 
מדובר באירועי שיא של מחלקת צמי"ד במינהל תרבות, 
כל  במהלך  שמקיימת  ירושלים,  בעיריית  ופנאי  חברה 
הספורט  הקהילה,  הפנאי,  בתחומי  פעילויות  השנה 
הבירה  תושבי  אלף  מ-20  למעלה  עבור  והתרבות 
פיגור,  בעלי  )נכים,  מיוחדים  צרכים  כבעלי  המוגדרים 

פגועי נפש, ליקויי ראייה ושמיעה ואחרים(.
עם  הדוקים  פעולה  שיתופי  בתוכו  מכיל  הפסטיבל 
המינהלים הקהילתיים, עמותות וגורמים נוספים הפועלים 
בתחום. בעלי צרכים מיוחדים, בין אם הם סובלים מנכות פיזית או נפשית, הם בני 
אדם כמו כולם. יש להם שאיפות, הם נהנים ממופעי ואירועי תרבות ואומנות וגם 

הם ברוכי כישרונות מגוונים בתחומים רבים. 
פועלם  את  ולחשוף  מכובדת  במה  הצמי"ד  לאוכלוסיית  לתת  שואף  הפסטיבל 

וכישרונם לציבור תוך הענקת חוויה יוצאת דופן למשתתפים ולצופים. 
הפסטיבל הוא ביטוי לשותפות, לדאגה ולעזרה הדדית. זו הזדמנות להודות לצוות 

המקצועי ולמחלקת צמי"ד על העשייה המבורכת.
מאחל לכם הנאה מחוויה מרגשת.

בברכה,

מאיר תורג'מן
סגן ראש העיר ירושלים ומחזיק תיק צמי"ד



להקת tap tap הצ'כית מפראג מופיעה במזרח ירושלים. בלהקה 
אמנים בעלי מוגבלויות בשילוב אמנים רגילים. הרפרטואר מבוסס 
מרגשים  השירים  הלהקה.  עבור  שכתובים  ומנגינות  שירים  על 

ומספקים הנאה מלאה לקהל הצופה

בהפקת אגף תרבות ואומנויות 
פרטים: בטל' 02-6295896 

שכונת א-טור, מזרח ירושלים
י"ג סיון תשע"ד ׀ 11.6.2014 
בשעה 17:00

כנס אקדמאי בתחום המוגבלות 
 בברכת ראש העיר ירושלים, ניר ברקת 

וח"כ קארין אלהרר 
<< סיפורו האישי המדהים של בזה נבבה

<< אומנות ככלי טיפולי - ד"ר אורית ויסמן 
<< חלוקת פרס למלווי הסעות

עולמם  אל  עמוקה  התבוננות  המאפשרת  הצגה  מבט   << נקודת 
המיועדת  תוכנית   – 'יחד'  חברי  הינם  העיוורים. השחקנים  של 
לבני נוער וצעירים עיוורים ולקויי ראיה המופעלת על ידי בית 

חינוך עיוורים, ירושלים

בימוי: חדוה מאירה כחלון 
כתיבה ומוזיקה: גיא ממן

מנחה: שרית סמואל

<< דוכני מכירה פרי יצירתם של תלמידי בתי הספר לחינוך המיוחד

בהפקת המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין, 
בית הספר המעיין ובית הספר אילנות 

פרטים: בטל' 052-3865505, 02-6558140

Tap tap במזרח ירושלים

אולם המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין 
רח' המעגל 5, בית הכרם
י"ג סיון תשע"ד ׀ 11.6.2014
בשעה 12:00

המקום
נגיש

הבלתי אפשרי– אפשרי!

מדרחוב בן יהודה 
י"ג בסיון תשע"ד ׀ 11.6.2014 
בשעה 11:00 

מינהל קהילתי פסגת זאב, שדרות משה דיין 135
ט"ו סיון תשע"ד ׀ 13.6.2014
בשעה 09:00
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בעלי  וזמרים  נגנים  מוסיקלי של  במופע  בקצב השלווה  להקת 
צרכים מיוחדים. חוויה ייחודית ונעימה

מפיק מוסיקלי: שי בן-שושן

פרטים: בטל' 02-6295896

מדרחוב בן יהודה 
י"ג בסיון תשע"ד ׀ 11.6.2014 
בשעה 11:00 

מנגנים ושרים במדרחוב

מינהל קהילתי פסגת זאב, שדרות משה דיין 135
ט"ו סיון תשע"ד ׀ 13.6.2014
בשעה 09:00

צעדת האחר הוא אני

<< צעדה חגיגת וצבעונית בסימן "האחר הוא אני" 
בעלי  ותלמידים  זאב  פסגת  בשכונת  הספר  בתי  תלמידי  עם 
צרכים מיוחדים. ביחד, יצעדו כולם ברחבי השכונה ויכינו בעזרת 

התלמידים מייצג בנושא שילבו של האחר בחברה 
אורך המסלול: 3 ק"מ 

מסלול הצעדה: מחניית המינהל הקהילתי דרך רחוב רחמילביץ 
לנקודת הסיום בכיכר טוניק

התוף"  "אור  המתופפים  להקת  של  ייחודי  ומופע  חגיגי  << הפנינג 
ממעלות בסיום הצעדה

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי פסגת זאב
המקוםפרטים: בטל' 02-5848900

נגיש
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אולם בית צפפה, מזרח ירושלים
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 18:00

מופע מרכזי המשקף את העשייה בתחום אומנות הבמה במינהלים 
הקהילתיים בשירה נגינה ומחול ומקפל בתוכו התמודדות, נחישות 

ופריצת דרך

<< בית ספר למחול על גלגלים, מינהל קהילתי רמת שלמה 
מקהלה  בלווי  כליפא  האחיות  מהסוף"  הסיפור  את  "לספר   >>

ומחולות 

בהפקת מינהל קהילתי רמת שלמה
פרטים: בטל' 02-5710978, שלוחה 205 

המקום
נגיש

תיאטרון ירושלים, אולם שרובר 
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014 
בשעה 19:00

ניגונים

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 18 
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 18:45

מיוחדים על הבמה

כפית של  עם  נולדתי  זהב...  כפית של  עם  נולדתי  "לא 
פלסטיק כזאת, רגילה, לבנה..."

חבורה של פועלים, עם פיגור שכלי. חולמים לאן הסכו"ם יגיע ואת 
מי ישרת, אבל יותר מכל הם חולמים על עצמם, על מה היו רוצים 

לעשות, לחוות, לראות

כתיבה: שירה גפן
בימוי: רינה פדוה

תפאורה ותלבושות: רקפת לוי
תנועה: אלה רוטשילד

תאורה והגברה: חגי שלומוב
סייאר,  יהודית  ראובן,  בנצי  איליין,  מאשה  וולוביץ,  דיויד  משחק: 
סלמה,  סיוון  מלר,  תמיר  כהן,  יחיאל  כהן,  מיטל  קרויטרו,  שמרית 
סימונה דן, שושי גרבטי, טלי הירש, אלון זילבר, רוני אדר, דודו גבאי, 

עידן אביגל, נועם כוכבי, שורל'ה קלפר וצחי זייף

כרטיסים בבימות 6226*
פרטים: בטל' 052-8739262

kenafayim@gmail.com
המקום
נגיש

בית שמואל, רח' אליהו שמעא 6
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 20:30

כפית של זהב
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מופעי כשרונות מיוחדים של בעלי צרכים מיוחדים בסימן נוסטלגיה 
וחזרה לשורשים לציבור הרחב

ונגנים בעלי צרכים מיוחדים, מופעי  << שירים אותנטיים מפי זמר 
דרבוקה ושירה דבקה,

<< "חתונה ערבית" – נשים משכונות העיר העתיקה ושועפט מדגימות 
את טקס החתונה הערבית הכפרית של פעם

בהפקת המחלקה למזרח ירושלים
פרטים: בטל' 02-6298150

אולם בית צפפה, מזרח ירושלים
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 18:00

של  באוירה  השזור  ירושלמים,  חברים  ארבעה  על  מרגש  סיפור 
ירושלים, ריחותיה ושירתה. ע"פ סיפרו של חיים סבתו

כותבת המחזה ובימאית: יפה שוסטר
מפיקה בפועל: צביה קנל

משתתפים: חברי החוג לדרמה של מעון הנכים )לפי סדר הא"ב(: 
סטריזובר  דורון,  כץ  אינה,  גרשקוביץ  רפי,  אנגלהרד  רותי,  אייזיק 

איטה, סמואל חגית, עמר שי, רובין אינגה, רפאלי רפי.
שחקנים מן הקהילה: וקסמן יהודה, עדי אפרים-פרנק, 

ליעד פרנק, רותם קליגר.
שירה ופיוט: זיוה עטר 

נגינה בכנור: יוהנה ריטמולר

פרטים: בטל' 02-6513663
המקום
נגיש

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 18 
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 18:45

כעפעפי שחר

מיוחדים על הבמה
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חברה  תרבות,  מינהל  ירושלים,  עיריית 
ופנאי ˆ אגף חברה ˆ המחלקה לאוכלוסיית 
ירושלים,  למזרח  המחלקה   ˆ  צמי"ד 
ˆ יחידת המשלחות ˆ אגף תרבות ואומניות 
קהילתית  מנהיגות  לפיתוח  המטה    ̂
ˆ רשות הצעירים ˆ המחלקה לגיל השלישי 
ˆ מינהלים קהילתיים̂  רכזי צמי"ד עירוניים 
לחינוך  הספר  ובתי  ארגונים  עמותות,   ˆ
המיוחד ˆ הגופים האומנותיים המשתתפים, 
רקדנים, שחקנים, זמרים, בימאים ומפיקים 
ˆ בית הלוחם ירושלים ˆ ארגון נכי צה"ל ˆ 
דוברות  מינהל   ˆ שלם  קרן   ˆ דיי  הבליינד 
והסברה ˆ עיתון כל העיר ˆ רדיו ירושלים ˆ 
מתחם התחנה הראשונה ˆ יחסי ציבור ניבה 
שלטי   ˆ בימות   ˆ פינקלשטיין  ואסף  נבון 

המעצב ˆ ארומה ˆ תיאטרון ירושלים

תודות
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"הצב שלא אהב את המצב"
בנות החוג לתיאטרון של נווה חמד מציגות בפני גני הילדים בשכונה 

באמצעות בובות תאטרון ותפאורה אומנותית את סיפור הילדים  

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי נווה חמד
פרטים: בטל' 02-5385503

מוקד צמי"ד, מינהל נווה חמד
 בגני הילדים, בשכונת נווה חמד
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014 
בשעות הבוקר

תיאטרון סיפור

<< "אין דבר כזה ילד רע" מופע מצחיק ומרגש
אושי גרוס, בדרן וחקיין מוכר ומצליח שבילדותו היה ילד היפראקטיבי 
בעל קשיי למידה ועוד. המופע מספר בהומור על התמודדויותיו עם 

קשיי הלמידה וקשיי התנהגות

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי בית וגן
פרטים: בטל' 02-6427047

המקום
נגיש

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי בית וגן 
אולם בית הספר תורה ועבודה, רח' תורה ועבודה 2 
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014 
בשעה 20:00 ערב לנשים ונערות

אין דבר כזה ילד רע

מינהל קהילתי רוממה, רח' זיכרון יעקב 5
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 19:30 ערב לנשים ונערות

ערב מיוחד במיוחד 

המקום
נגיש

"הצלילים  חלונות  מקהלת   >>
במחרוזת שירים מרגשת שבלב" 

<< בוגרות צמי"ד בהופעת בכורה של 
המחול "שמחה בלבבות"  להקת 

<< "חגי ילד יוצא מן הכלל" אריאלה
דרמה  מציגים  משפחתה  ובני  סביר 
אנושית של התמודדות ותקווה עם בנם 

האוטיסט 

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי רוממה 
פרטים: בטל' 02-5373711

המקום
נגיש
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ידי אנשים מופלאים עם  על  וטקסטים מבוצע  קולאז' של תמונות 
חיים מופלאים.

מופע אישי ומרגש המנסה לתת ביטוי לתשוקות לחלומות ולאהבות 
את  להפוך  ניסיון  שונות.  נכויות  עם  אנשים  מופלאים,  אנשים  של 
לפני  ביומיום  רואים  לא  שאנחנו  מה  את  החוצה  ולהוציא  היוצרות 

שהעיניים נחסמות בגבולות של הגוף הפיזי.
עצמאיים  לחיים  המרכז  לבין  פסיק  תיאטרון  בין  ייחודי  מפגש 

ירושלים

בימוי: איילת סטולר
הנדין,  מירב  שימול,  בן  איריס  אשכול,  לונה   משתתפים: 
נויבירט,  פיני  זיגדון,  איריס  הנדלמן,  יהודית  זרוק,   תפארת 

אביטל קלר, לילך שוב

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי הר חומה
פרטים: בטל' 02-6337881, 02-6453891

ערב ייחודי בנושא קשיי קשב וריכוז בשילוב הרצאות וטיפים מעשיים 
להתנהלות

<< רצה – באשר ירצה יוצרך סיפור שיר ומצגת
הילד הוא לא מה שחלמתי הילד הוא מה שהוא

<< מג'רבה שבמרוקו לכאן ועכשיו

הפקה: רותי צארום

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי בוכרים
פרטים: בטל' 02-5815462, שלוחה 2

המקום
נגיש

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי הר חומה
בית הספר חומת שמואל, רח' שאול אביגור 9
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:00

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי בוכרים
 רח' דוד 10
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 19:30

סודות וגעגועים

רצה – באשר ירצה יוצרך
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מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי הר חומה
בית הספר חומת שמואל, רח' שאול אביגור 9
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:00

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי בוכרים
 רח' דוד 10
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 19:30

האם	אבא	עם	מוגבלות	שכלית	יכול	לגדל	את	ילדתו?
<< הנחיה	ודיון	בעקבות	הסרט	"קוראים	לי	סם"	סביב	דילמה	אנושית	

נוגעת	ללב
<< העצמה	הורית	-	הורות	ללא	תנאי

בהפקת	מוקד	צמי"ד,	מינהל	קהילתי	רמת	שלמה
פרטים: בטל' 02-5710978, שלוחה 205

מיוחדים	 צרכים	 עם	 נשים	 בה	משתתפות	 ייחודית	 תיאטרון	 קבוצת	
הנשים	 שונים,	 בתפקידים	 ההתנסות	 דרך	 הקהילה.	 מתוך	 ונשים	
ומגלות	מי	הן,	מה	מניע	אותן,	מה	מפחיד,	מה	 חושפות	את	עצמן	

משמח	ומה	נכון	עבורן.
זרימה,	אפשרות	 המשחק	ככלי	משחרר	מכבלי	המציאות	מאפשר	
יחד	 יעלו	 הנשים	 המופע	 במסגרת	 הכל.	 ולנסות	 בגדול	 לחלום	

סיפורים	אישיים	מהחיים	באמצעות	תיאטרון	פלייבאק

כתיבה ובימוי: טלי	חסידים	

בהפקת	מוקד	צמי"ד,	מינהל	קהילתי	גילה
פרטים: בטל' 02-6461111

המקום
נגיש

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי רמת שלמה
 רח' קהילות יעקב 10
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 11:00

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי גילה
 רח' ורדינון 14
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 20:30

קוראים לי סם

גדולות מהחיים



<< מופע דרבוקות עוצמתי בהשתתפות 300 מתופפים
<< תזמורת דרכי חיים בהופעה מיוחדת 

<< "תמונה מהלב" - הצגת הקיר המצויר ע"י בנות צמי"ד בחוג ציור 
לאבות ובנים

בהפקת מוקד צמי"ד, רמות חרדי
פרטים: בטל' 02-4588000

במופע מדהים של  "מעגלים"  הבנות ממועדון  סיפור של  תיאטרון 
דרמה, תנועה, סיפור ותפאורה תלת מימדית מיוחדת

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי הר נוף 
פרטים: בטל' 02-6519026 שלוחה 107

המקום
נגיש

המקום
נגיש

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי רמות חרדי
רח' שד' גולדה מאיר
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 19:00

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי הר נוף
באולם הפיס, רח' חי טייב 42, הר נוף
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 19:30 ערב לנשים ונערות

מוקדי צמי"ד בשכונות מציגים:

זה כל הסיפור

שיר בלב
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מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי רמות חרדי
רח' שד' גולדה מאיר
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 19:00

מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי הר נוף
באולם הפיס, רח' חי טייב 42, הר נוף
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 19:30 ערב לנשים ונערות

לירושלים  אותנו  מחזה המחזיר 
סבתא  בין  מפגש  פעם.  של 
פער  את  הממחיש  לנכדה 

הדורות. 
הדמויות והאמצעים הטכניים של 

פעם נראים מפלנטה אחרת

פרטים: בטל' 02-5385503

בבית משפחת וינגרטן, רח' סורוצקין 21 
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014 
בשעה 17:00

טעמים של פעם

מסורתית  ירושלמית  משפחה 
את  ביתה  בחצר  מארחת 
אור"  "קרן  המוסיקלי  ההרכב 
ישראלית  מוסיקה  של  לערב 

קצבית ושמחה

מפיק מוזיקלי: שי בן שושן 

פרטים: בטל' 054-2012489

בבית של משפחת מילוא, רח' החורש 36, רמות ב'
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014 
בשעה 20:00

שירים ברמות

פותחים בתים לאמנים 
אמנים מוגבלים במופעים מרגשים וייחודיים

ושירה  נגינה  של  ערב 
אנדלוסית.

המשוררת ומספרת סיפורי 
הפולקלור שושנה קרבסי 
העוד  נגן  עם   נפגשת 

ארמונד סבח

פרטים: בטל' 050-2452800

בבית העתיק, רח' דרך האחיות 14, עין כרם 
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:30

מספרים שירים
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הפנינג סגנוני לקהילה 
הזדמנות להכיר ולהתקרב, תוך מפגשים חווייתיים המראים עולמות 

שונים ומיוחדים. האירוע בשיתוף אירגונים ותנועות נוער 
<< סדנאות חווייתיות לתחושת המוגבלות

עולמם  אל  עמוקה  התבוננות  המאפשרת  הצגה  מבט,  נקודת   >>
שונות  התמודדויות  וחושפת  ראייה  ולקוויי  עיוורים  נוער  בני  של 

בחייהם

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי בקעה
פרטים: בטל' 02-6734237 שלוחה 0 

www.baka.org

המקום
נגיש

מינהל קהילתי בקעה רבתי, רח' יששכר 3 
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 18:00

מפגש בין מוסיקאים בעלי צרכים מיוחדים ומוסיקאים מקצועיים 
נגינה  בקטעי  צעירים  פסנתרנים  מופע  למוסיקה.  מהאקדמיה 
קלאסיות  יצירות  יבוצעו  הערב  במהלך  ומודרניים.  קלאסיים 

ומודרניות לפסנתר סולו

הפקה: סלאווה וינוקור ודבורה שרם
פרטים: בטל' 052-7213557

קונסרבטוריון הסדנא, רח' עמק רפאים 22
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 17:00

פנים מאירות

מנקודת מבט אחרת
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מינהל קהילתי בקעה רבתי, רח' יששכר 3 
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 18:00

קונסרבטוריון הסדנא, רח' עמק רפאים 22
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 17:00

מנקודת מבט אחרת

"אתם מכירים אותנו?. ..כן... אולי ראיתם אותנו באוטובוס או פגשתם 
אותנו בקופת החולים או במוזיאון, אולי אנחנו בכלל שכנים שלכם"

של  מופע  אנימציה.  סרט  עם  תנועה  תיאטרון  של  מרתק  שילוב 
קבוצת שחקנים בעלי צרכים מיוחדים, היוצרים כבר 9 שנים, עושים 

תיאטרון, מופיעים וחווים אמנות בכותלי מוזיאון ישראל

 שחקנים: אלחנן זגורי, ג'ינה חלבי, דן חורב, חנה דוד, ירון לב, 
נטלי משה, עוזי פרוייליך, עומר זוהר, ענת רוזמן, רועי דדו, 

שגיב רושינסקי, שלומית בן שמחון, שמעון גבאי, תמרה בן שבת
כתיבה ובימוי: גילעד כהן, רינה פדווה 

ניהול אמנותי: רינה פדווה 
תלבושות: פנינה חורי אנימציה : איתי זיו 
עזרה בהתנדבות: מיכל קינן, יעל מלמד

פרטים: בטל' 02-5790668
המקום
נגיש

מוזיאון ישראל, אודיטוריום אגף הנוער 
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 20:00

לסיפורים  תיאטרלית  פרשנות  מציגה  הירושלמי  התיאטרון  קבוצת 
קצרים שנכתבו על ידי מיטב הסופרות בארץ על התמודדויות, על 

תעוזה, סערות נפש והווי נשי

הסופרות )לפי א-ב(: ליזי דורון, שושנה יובל, אורלי קסטל-בלום, 
תמר צורן

בימוי: גבריאלה לב 
מוסיקה מקורית: נעמה נצרתי

שחקניות: צהלה מיכאלי, נועה יהודאי, ליאת שבתאי, נעמה נצרתי
עצוב תאורה: זקי קוואסמי

פרטים: בטל' 02-6244584/5/6

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 18
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 20:30

הסיפור שלה

לאהוב ללא גבול
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ומגיע הביתה,  ומיוחד. הוא עוזב את הפנימיה  ילד שונה  אלון הוא 
בבית  ה'  לכיתה  להצטרף  כדי  הגדול,  החופש  סוף  לפני  שבועיים 

הספר הרגיל בשכונתו.
המפגש בין אלון לסביבה החדשה הוא מפגש משעשע, טעון, מרגש 
את  להקסים  דבר  של  בסופו  יצליח  אלון  אפשרי.  בלתי  ולעיתים 

סביבתו ואת הצופים בעזרת חשיבתו המקורית ודרכו המיוחדת.
ההצגה הינה אחת מהצגות התחרות בפסטיבל חיפה, להצגות ילדים 

לשנת תש"ע

כתיבה: אורלי ישועה שוורצברג
בימוי: יעל טילמן
מוסיקה: רן בגנו

תפאורה: זאב לוי
תלבושות: אביה בש

שחקנים: עידית טפרסון, שושה גורן, בת חן סבג, 
אור מאיר ושיר שנער

בהפקת המחלקה לגיל השלישי
למוזמנים בלבד

המקום
נגיש

תיאטרון ירושלים, אולם רבקה קראון
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 09:00

העולם על פי אלון
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תיאטרון ירושלים, אולם רבקה קראון
כ' סיון תשע"ד ׀ 18.6.2014
בשעה 09:00

העולם על פי אלון

אחת  שכול  משפחות  שתי  צף.  הכול  לפני,  שעות  שלוש  חתונה. 
בדילמות  ונתקלות  נפגשות  "חריג"  משפחה  בן  עם  מתמודדת 
לא?  או  חתונה  תהיה  האם  ההשלכות?  ומהן  השונה?  מיהו  רבות. 
מופע תיאטרוני ייחודי, מרגש, אקטואלי, בועט, פורץ גבולות ובעל 
מסר. מופע החושף שילוב שחקנים בעלי צרכים מיוחדים )"שחקני 

כנפיים"( ושחקנים מהתעשייה

מאת: טלי אלוני
בימוי,עריכה, כתיבת שיר: קרן משה כהן

לחן מקורי, ביצוע, כתיבת שיר פתיחה: זאב פלדמן
זמר: איגור ליכטנשטיין/אריק מורדוך

כוריאוגראפיה ותלבושות: יעל פלדמן 
עיצוב תאורה: אורי רובינשטיין 

מפעילת תאורה: כלנית שרון תפאורה: קרן משה כהן
שחקנים: אמיר ירושלמי/אסי יצחקי, אריק מורדוך, אמליאן עמנואל, 
אביגייל ארנהיים, אפרת יפת, בנצי ראובן, יהודית סייר, יחיאל כהן,יעל 
ויס, לודמילה חייקין/עירית גיל, לירן קנטרוביץ, מאשה אלין, סימונה 

עידן, צחי וינזפט, קרן מאירי, שמרית קרויטורו, תמיר מילר
מפעל  ונוער,  לילדים  הארצי  תיאטרון  צוותא,  תיאטרון  בשיתוף: 

הפיס, משרד התרבות והספורט, עיריית ת"א

פרטים: בטל' 03-6497760, 050-3603372
kolsasonve@gmail.com

המקום
נגיש

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 16
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:30

להקה ייחודית בה רוקדים יחד בזוגות, רקדנים עומדים ורקדנים 
יושבים על כיסאות גלגלים. המופע מביא בפני הקהל יצירות מחול 
ריקודים מקוריים,  ומרהיבות המשלבות מספר סגנונות:  ייחודיות 

דואטים וריקודי עם

המקוםפרטים: בטל' 02-6461111
נגיש

מינהל קהילתי גילה, רח' ורדינון 14
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:00

רוקדים עם כוכבים

קול ששון וקול כלה
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מופע של שחקני אקי"ם ירושלים - שכולו אהבה, נכתב בהשראת 
רחשי ליבם של השחקנים. הם מכניסים את הקהל אל תוך ליבם 

וחושפים, מהן האהבות, הכמיהות והגעגועים שלהם.
כל אלה, מסתתרים בין היתר, בתוך ענני עשן חריף של סיגריה, בין 

ספסלי בית הכנסת, בבאר חשוך וכמובן בחלומות בהקיץ

כתיבה ובימוי: רונית אברהמוף-שפירא
סלמן  בוחניק,  אסתר  אסרף,  תמר   - אקי"ם  שחקני  משתתפים: 
יהושע, אילנה כהן, רחלי כהן, שלמה כ"ץ, שמוליק נהון, טל עובד, 

אסף קורצוויל, אלישי רובוח
מתנדבים: גליה רגב, אליעזרה פרץ, שלומי סיטון

מוזיקאית: מרים יוהן-הסה

בהפקת תיאטרון פסיק-סינרגיה בשיתוף אקי"ם
כרטיסים בקופת התיאטרון 
המקוםפרטים: בטל' 02-6513663

נגיש

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 16
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:30

אם יש אהבה

ערב מוסיקלי מיוחד המבוצע ע"י תלמידי קרן הר"מ, בקטעי נגינה 
מוסיקה  לומדים  הר"מ  בקרן  המורות.  בליווי  שונים  נגינה  כלי  על 

בשיטה ייחודית, ילדים מאוכלוסיות שונות ומגילים שונים

בהפקת קרן הר"מ
פרטים: בטל' 02-5664143/02-6414713

קרן הר"מ, רח' הפלמ"ח 14
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 18:00

צלילי המוסיקה
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בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 16
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:30

ערב ריקודים סלוניים ולטיניים בהשתתפות נבחרת ישראל לספורט 
וקבוצת  ולהקות מחול על כסאות גלגלים הפועלות בארץ,  הנכים 
עם  מ"רוקדים  נבחרים  ורקדנים  סלוניים  לריקודים  הילדים  מחול 

כוכבים".
לאחר המופע תתקיים במקום הרקדה

 
בהפקת סטודיו אלבז דאנס

פרטים: בטל' 02-6500999 
המקום
נגיש

מתחם התחנה הראשונה
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:00

קרן הר"מ, רח' הפלמ"ח 14מחול ללא גבולות בתחנה
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 18:00



ובכיתות  מיוחדים  במוסדות  ימיה  כל  חירשת, למדה  ילדה  אנה 
מיוחדות לחירשים. במעבר מבית הספר היסודי לחטיבה, מבקשת 
אנה מאביה, לממש את חלומה, ולאפשר לה לעבור וללמוד בבית 
הספר לאומנויות. אביה, הלוקה אף הוא בשמיעתו, מסרב לחתום על 
הטפסים המאשרים לה להיבחן לבית הספר. על אף התנגדותו של 

אביה, בוחרת אנה ללכת ולהיבחן לבית הספר לאומנויות

חיפה  פסטיבל  במסגרת  הראשון  במקום  זכתה  ההצגה 
להצגות ילדים ולנוער תשע"ג.

מחזה ובימוי: גדי צדקה יעוץ אומנותי: דדי בראון 
מוסיקה: ארז יולוביץ', תפאורה: זאב לוי

כוריאוגרפיה: ג'יל דמתי-פינגולד ואמנון דמתי
אנימציה: אריק בועז שפת הסימנים: יפעת זיו בן זאב 

תלבושות: יעל חדד תאורה: אורי מורג
שחקנים: עידית טפרסון, רינת מטטוב, שובל בן זאב, מור ענטר 

ויהונתן שוורצברג

למוזמנים בלבד

בית שמואל, רח' אליהו שמעא 6
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:00

"נעים  המחול  מקבוצת  רקדנים  בהשתתפות  המוני  רחוב  ריקוד 
במיוחד" ובשילוב רקדנים מסטודיו 6 

בימוי תנועה: עדי גורדון – רולינגס
ניהול קבוצה: סמדי כהן רוזנפלד 
המקוםבשיתוף עמותת גנ"ת סטודיו 6

נגיש

קניון ממילא
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 17:00

פלאש מוב 

התשמע קולי

המקום
נגיש

19
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בית שמואל, רח' אליהו שמעא 6
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 20:00

סיפור  דרך  נחשף  הקהל  שבה  ומעצימה  מרגשת  מרתקת,  הצגה 
ומשחק למסע מיוחד ומרתק של עפר וזאבה ההורים של ליאור, ילד 
אוטיסט בן 17. סיפור החיים המרגש והמרתק מראה לקהל שהכול 

אפשרי, המפתח להצלחה נמצא באהבה בקבלה ובנתינה

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי רמות אלון 
המקוםפרטים: בטל' 02-5866886, שלוחה 3 

נגיש

מינהל קהילתי רמות אלון, רח' בובליק 26
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:00

אני וליאור בדרך אל האור 

קניון ממילא
י"ט סיון תשע"ד ׀ 17.6.2014
בשעה 17:00

מופע בהשתתפות כל ילד המסוגל לעלות לבמה. לכל אחד 'נתפר' 
תפקיד למידותיו ועל פי יכולותיו: מי שלא מסוגל לשיר מנגן או רוקד 
אף אחד לא נשאר מאחור. זהו ערב המוקדש כולו לילדים ולהעצמת 

תחושתם החיובית תחת הכותרת 'כל אחד כוכב'
הערב כולו יוקדש למיטב שיריו של אריק איינשטיין ז"ל, בהשתתפות 

כוכבים ואמנים מהשורה הראשונה

במאי ומפיק מוזקאלי: שי בן שושן
מפיקה: שיראל אורזי

בהפקת עמותת שלווה
פרטים: בטל' 02-6519555

תיאטרון ירושלים, אולם שרובר
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 18:00

כוכב מיוחד נולד

המקום
נגיש
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<< סטנד אפ בחשיכה 
 סינמטק 12:00

<< פתיחת הפסטיבל טעימות 
 תיאטרון ירושלים 20:30

<< מנגנים ושרים במדרחוב 
 מדרחוב בן יהודה 11:00

<< הבלתי אפשרי אפשרי 
 מכללת דוד ילין 12:00

<< צעדת האחר הוא אני 
 מינהל קהילתי פסגת זאב 09:00

<< רוקדים עם כוכבים 
 מינהל קהילתי גילה 20:00

<< אם יש אהבה 
 בית מזי"א 20:30

<< קול ששון וקול כלה 
 בית מזי"א 20:30

<< מספרים שירים 
 הבית העתיק 20:30

<< רצה באשר ירצה יוצרך 
 מינהל קהילתי בוכרים 19:30

<< שיר בלב 
 מינהל קהילתי לב רמות 19:00

<< סודות וגעגועים 
 מינהל קהילתי חומת שמואל 20:00

<< התשמע קולי 
 בית שמואל 20:00

<< הסיפור שלה 
 בית מז"א 20:30

<< כוכבים על גלגלים 
 כיכר ספרא 20:00

<< לאהוב ללא גבול 
 מוזיאון ישראל 20:00

<< גדולות מהחיים 
 מינהל קהילתי גילה 20:30

<< אין דבר כזה ילד רע 
 בית הספר תורה ועבודה 20:00

<< תיאטרון סיפור 
 גני הילדים בנווה חמד

<< עשר קופסאות גפרורים
 בתי הספר היסודיים

<< משפחה מיוחדת במינה 
 בית הארחה בית וגן 19:30

<< נשמה אחת גדולה 
 בית מזי"א 20:00

<< ניגונים 
 תיאטרון ירושלים 19:00

<< כפית של זהב 
 בית שמואל 20:30

<< אני וליאור בדרך אל האור 
 מינהל קהילתי רמות אלון 20:00

<< זה כל הסיפור
 מינהל קהילתי הר נוף 19:30

<< שפת הבית
 בית מזיא 20:30

<< ח"מ שרים אריק איינשטיין 
 ז'ראר בכר 20:30

<< אם אנחנו כאן אז למה לא ליהנות מזה
 מינהל קהילתי גילה 20:00

<< רוק בראש
 הצוללת הצהובה 21:00
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שישי, כ"ב סיון תשע"ד 20.6.14

חמישי, י"ד סיון תשע"ד 12.6.14 

טבלת מופעים:

רביעי, י"ג סיון תשע"ד 11.6.14

שישי, ט"ו סיון תשע"ד 13.6.14 

<< מחול ללא גבולות בתחנה 
 מתחם התחנה 20:00

<< פלאש מוב 
 קניון ממילא 17:00

שלישי, י"ט סיון תשע"ד 17.6.14

<< צלילי המוסיקה 
 קרן הר"מ 18:00

<< טעם של פעם 
 בית משפחת וינגרטן 17:00

<< רצה באשר ירצה יוצרך 
 מינהל קהילתי בוכרים 19:30

<< שיר בלב 
 מינהל קהילתי לב רמות 19:00

<< מנקודת מבט אחרת 
 מינהל קהילתי בקעה 18:00

<< העולם על פי אלון 
 תיאטרון ירושלים 09:00

רביעי, כ' סיון תשע"ד 18.6.14

<< פנים מאירות 
 קונסרבטוריון הסדנא 18:00

<< שירים ברמות 
 בית משפחת מילוא 20:00

<< קוראים לי סם 
 מינהל קהילתי רמת שלמה 11:00

<< עופר ודקל 
 בית טיילור 11:00

<< כעפעפי שחר 
 בית מזי"א 18:45

<< מיוחדים על הבמה 
 בית צפפה 18:00

ראשון, י"ז סיון תשע"ד 15.6.14 

שני, י"ח סיון תשע"ד 16.6.14

<< אני וליאור בדרך אל האור 
 מינהל קהילתי רמות אלון 20:00

<< כוכב מיוחד נולד
 תיאטרון ירושלים 18:00

<< זה כל הסיפור
 מינהל קהילתי הר נוף 19:30

<< יריד אמני צמיד
 מתחם התחנה 14:00-21:00
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המחזה מחזיר אותנו לירושלים של פעם, אל חיי הקהילה בישוב הישן. 
הניגוד בין חדש לישן בא לידי ביטוי במפגש בין סבתא לנכדה. אורח 
החיים של קהילה משפחתית שיתופית ממש מעולם אחר, הדמויות 
אחרת. המפגשים  מפלנטה  נראים  הטכניים  והאמצעים  פעם  של 
ואהבת  חווית השמחה, הנתינה  והנכדה מעבירים את  של הסבתא 

הבריות.
ההצגה שזורה בהומור. חבל להחמיץ!

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי נווה חמד 
פרטים: בטל' 02-5385503

שירים של אריק איינשטיין יבוצעו על ידי הלהקה בשפת הסימנים, 
בשפת הגוף והריקוד.

בלהקה שישה שחקנים חירשים המופיעים מזה מספר שנים בפני 
קהלים של שומעים וחירשים ברחבי הארץ

כוריאוגרפיה ובימוי: אמנון דמתי
גיל דמתי פיינגולד

מנהלת הלהקה: עדנה קורנגולד 

בהפקת להקת ח"מ-אגודת החירשים בישראל 
פרטים: בטל' עדנה 050-5875215

המקום
נגיש

אולם בית חינוך עיוורים, רח' דגל ראובן 8
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:00

ז'ראר בכר – ליאו מודל, רח' בצלאל 11
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:30

טעם של פעם 

להקת ח"מ שרים אריק אינשטיין



"לא  החיים  קשיי  על  המדברות  אמהות  שתי  של  מדהימה  הצגה 
פשוט להיות אמא מיוחדת." ההשלמה העצובה שציפיות רבות לא 
יתגשמו: רוני לעולם לא תגיד לאמא “אני אוהבת אותך”, שחר לא 
לנכדים  תזכינה  לא  ויפעת  ואורנה  יתחתנו  לא  הם  לחברים,  יילך 
מהם. בסוף ההחלטה האמיצה, הבריאה והטובה של שתי האמהות, 
ליהנות מהארץ שאליה נקלעו, לבחור בשמחה באופטימיות, באהבה 

ובשמחה

בהפקת מוקד צמי"ד, מינהל קהילתי גילה 
פרטים: בטל' 02-6461111

14

המקום
נגיש

מינהל קהילתי גילה, רח' ורדינון 14
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:00

אולם בית חינוך עיוורים, רח' דגל ראובן 8
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:00

ז'ראר בכר – ליאו מודל, רח' בצלאל 11
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:30

אם אנחנו כאן 
אז למה לא ליהנות מזה?

בהשתתפות  הקשה,  וכלי  רוק  להקות  מופעי  של  משולב  ערב 
הרכבים נבחרים של להקות עמותת שק"ל, תיאטרון שיאים והצוללת 

הצהובה

בהפקת עמותת שק"ל תיאטרון שיאים
כרטיסים בערב המופע בקופות הצוללת

פרטים: בטל' 02-6720157, שלוחות 105, 213
המקום
נגיש

צוללת הצהובה
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 21:00

רוק בראש
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יריד ססגוני ומיוחד של אמנים מוגבלים בצבע וצליל
<< דוכני תצוגה ומכירה פרי ידם של אנשים בעלי מוגבלויות המביאים 

תוצרי אומנות מקרמיקה, חפצי נוי וכלי בית ייחודיים
<< מופעי רחוב

<< מעסים כבדי ראיה אשר יעניקו לבאים מסאג'ים מרעננים

היריד מאפשר לקהל הרחב להיחשף לתוצרי האומנות, פרי יצירתם 
של אמנים בעלי צרכים מיוחדים

פרטים: בטל' 02-6295896
המקום
נגיש

מתחם התחנה הראשונה
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעות 14:00-21:00

יריד אמנים בתחנה
קניה שהיא תרומה
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זמרת הנשמה, הפייטנית והיוצרת זיוה עטר במופע ייחודי של שירה, 
פיוט וריקוד ספרדי אנדלוסי יהודי.

במופע יבוצעו שירים מוכרים לצד שירים חדשים ומקורים, חיבורים 
מיוחדים בין טקסטים בספרדית, ערבית יהודית, עברית ושפת הקודש 

המשתלבים כאחד באורח טבעי ססגוני והרמוני.
ב"פסטילאדינו"  שזכה  הבית"  "שפת  השיר  את  תבצע  הזמרת 

2005 במקום הראשון ובשיר העשור לשנת 2012

משתתפים:
שירה, הקשה: זיוה עטר

עוד: ארמונד סבח
גיטרה: אליאב אובל נאמן

הקשה: ניר וייס

כרטיסים בבימות: 6226* 
המקוםפרטים: בטל' 02-6783036

נגיש

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 18
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעה 20:30

שפת הבית

מפגש עם השחקן עמיחי פרדו המגלם את דמותו של יאנוש קורצ'אק. 
בהצגה משורטטות דמויותיהם של עשרה מתלמידיו של קורצ'אק, 

שקיבלו קופסאות גפרורים במתנה. 
השחקן מפעיל את הקהל באימפרוביזציה, בעקבות דמויות הילדים 

שבסיפור והכל באמצעות קופסאות גפרורים.
בתום ההצגה תתקיים שיחה עם הקהל

ייעוץ אמנותי: רות קנר
משתתפים: עמיחי פרדו

פרטים: בטל' 02-6461111

בתי הספר היסודיים בירושלים
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעות הבוקר

עשר קופסאות גפרורים

מתחם התחנה הראשונה
י"ח סיון תשע"ד ׀ 16.6.2014
בשעות 14:00-21:00

יריד אמנים בתחנה
קניה שהיא תרומה



המחזה מפגיש בין עופר ודקל- שני אחים. עופר )האח הבכור( שחקן.
דקל, שחקן הלוקה בתסמונת דאון.

כנער מתבגר התקשה עופר להתמודד עם העובדה שאחיו הצעיר 
לוקה בתסמונת דאון. דקל פונה לעופר בהצגה ושואל "אז למה לא 
התיחסת אלי במשך 14 שנה, למה התעלמת ממני!?" עופר מגמגם 
משהו על היותו ילד לא מקובל בבית הספר. באהבה ובהומור הם 

מתארים את הסיפור האמיתי והמרגש על הקשר שנוצר ביניהם

בהפקת מינהל קהילתי יובלים
פרטים: בטל' 02-5473670

אולם בית טיילור, רח' זנגוויל 23
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 11:00

מלאך בתסמונת דאון

ערב עיון בהתמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, התמודדות  
עם קשיים המתמקדים בילד עצמו, בקשר הזוגי, קשיים בקשרים עם 

המשפחה המורחבת, עם הרשת החברתית ועם מערכות שונות.
של  המופלאה  התמודדותם  על  אור  שתשפוך  אומנותית  תכנית 

ההורים

פרטים: בטל' 02-5829983
Beyachad.org@gmail.com

בית הארחה, בית וגן
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 19:30

משפחה מיוחדת במינה

המקום
נגיש

המקום
נגיש
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אולם בית טיילור, רח' זנגוויל 23
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 11:00

בעידן שלנו שהחשיפה הפכה למעשה יומיומי בהצגה "נשמה אחת 
גדולה" הקהל מצטרף למסע מסוג אחר של חשיפה וגילוי.

הקהילה  אחרת:  מקהילה  אחת  כל  כפרטים,  הנשים  של  מסען 
אחר-  קושי  עם  מתמודדת  אחת  כל  והחילונית.  הדתית  החרדית, 
האחת לקוית שמיעה, מתמודדת עם הפרעה נפשית, השניה היא אם 
שכולה, השלישית מטפלת בבעל המתמודד עם הפרעה נפשית. כל 

אחת מהן היא חברה בקבוצה אחרת במרכז לעזרה עצמית

מחזה ובימוי אפרת בן-יהודה לוין
מוסיקה: weak - אסף אבידן והמוג'וז, גירסה אינסטורמנטאלית

ביצוע תפאורה: דוד פנסו
שחקניות: שרה אברהמי, סימון אליצור, רחל בן-שלמה,

ריקי גהן, בלה וולף, דינה כהן
מנהלת הפרוייקט: סבינה שוסטרמן

שיווק והפקה: לוין

פרטים: בטל' 02-5000848
levinam@zahav.net.il

בית מזי"א, רח' מסילת ישרים 18
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014  
בשעה 20:00

נשמה אחת גדולה 

המקום
נגיש

בית הארחה, בית וגן
י"ז סיון תשע"ד ׀ 15.6.2014
בשעה 19:30
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