
ִטים ְט ים ְמׁשֹו ִג ָצ י ֵמ

<< חברי אנסמבל הידית: דיצה משולם, יהודה 
לזרוביץ' וטלי הירשפלד יסתובבו בכל רחבי הבית 
והחצר ויזמינו אתכם למסעות ריפוי הזויים. אתם 

רוצים ליפול לידיים שלהם...

<< שלוש בום! במרחב: ענבר דיאמנט, דבורה פלטניק 
ותום וסרמן, שלוש אמניות עם שלושה סגנונות, יעבירו 

טרנספורמציה מנורות ושקעים, מעקות ועמודים. 

<< סיגל ניר - הערב בא
לכל אישה ריטואל וטקס משלה, לעטוף ולהשיל את 

עצמה... ושוב הערב בא...

<< הדס גרטמן - בלה יפה והדס גרטמן מסתובבות 
איתכן, משתנות ועוברות מזו לזו, חולקות איתכם 

טקסט על השינוי התפיסתי ההכרחי לסיום המלחמות.

<< שירי ג'ורנו וקלאודיה דוליצ'י מארחות ומתאמות. 
חפשו את שתי הנשים בקימונו ותנו להן להיות סוכנות 

השינוי שלכם.

ָהְרָחָבה ֶׁשֵּבין ַהֲחָדִרים
<< סיגל ניר - מרילין

בין הקפלים, מה הם מספרים...? וידאו–לופ.
צילום ושותפות מלאה - יעל לב.

ִמְקַלַחת 
<< לילך צפרוני - נקודת מגוז

תרגיל בפרספקטיבה, השתקפות, התבוננות וקצף. 
נתבונן. נתבונן ממש, נתבונן ממש חזק. ננסה לתפוס 

את שנשקף אלינו.

ֵׁשרּוִתים
<< רונית בר אילן - שּורֹות

מוזמנים להוריד ולקחת אתכם אל מרחבי הערב...

ַמָּטה ְל

ִּמְטָּבח 
<< יותם יזרעאלי ועפר כהנא - טקסי לעיסה ושינון

לטקס ארבעה שלבים. שלב הלעיסה, שלב הליקוט, שלב 
השינון, ושלב הלימוד. ביחד נכתוב דף במסכת שינוי, 
נשנן את המשניות, ולבסוף נתכנס ונלמד את המשנה, 

בדימוי ובמילה.

ֲחַדר ַהְמָּתָנה
<< שי אביבי - פנים/חוץ

 שי ייצור מסיכה על פניך, בצבעים וחומרים. 
דברים שרצית להסתיר, דברים שרק חיכו לצאת לאור. 

מאפרת: שיר פודורובסקי

ַמָּדף ְּדִגימֹות 
<< אפרת גל שמש - גולם 

"אני נכנסת לתוך מדף להנחת דגימות מעבדה סוגרת 
את עצמי והופכת לגולם. גולם הוא מצב השתנות הכרוך 

בפסיביות והסתגרות מהעולם". וידאו–לופ.

 *

ברגע שעברת הערב את הקו הדמיוני 
 שבין הרחוב לתיאטרון, נכנסת לעולם מלא 

בהצעות אמנותיות לשינוי והשתנות. 

 ההזמנה היא להשתתף, להתבונן, להשתהות, 
 לשים לב למה שקורה בחוץ ובתוכך. 

לנוע מרגע לרגע, מדבר לדבר. 

 הערב כל הבית הזה הוא טרנספורמטור. 
הוא מכיל את המתוכנן וגם את הבלתי צפוי. 
זמנים של שיטוט וזמנים של התכנסות יחד. 

זה הזמן. זה הנושא. זו המעבדה. 

טוב שבאת!

ִית  ַּב ַה ז  ַּכ ְר ֶמ

ִזי אּוָלם ֶמְרָכּ
מתקן השיגור

המדענים הריטואליים << ירון סנצ'ו גושן, הנס פלדה 
ואוליבייה ג'וסט ישגרו את בקשות ההשתנות שלכם 

בטכנולוגיה ליצנית מתקדמת. 

ג ֲחַלל ַהַגּ
‹‹ גיל בכר - טריפטיך

שלושה טקסים טרנספורמטיביים לחלל נתון. תחנה 3. 

אּוְנד ת ַהָסּ ֶעְמַדּ
<< אביב אוזן נותן למוזיקה להוביל וללוות את הדבר 
הזה ולתת לאמנים את האקסטרים נפח כדי להתבטא.

ִריָדה ְיּ יר ַבּ ַעל ַהִקּ
<< שרון גלזברג

ג'לי - יש משהו בחומר עצמו, ג'לי, שהוא לא מוצק 
ולא נוזל. כמו מין.. מצב השתנות קבוע. וידאו–לופ.

Air - בועות עדינות של שינוי באויר, הרוטט תמיד. 
וידאו–לופ.

ָלה ְע ַמ ְל

ֲחַדר ַהְלָּבָׁשה
 אתם מוזמנים להפקיד בידיה של נערת המלתחה 

את הפריטים שאתם לא רוצים שיכבידו עליכם במהלך 
השיטוט ובמהלך החיים. 

ֲחַדר ָיִמין 
<< שחר דור ואלעד שניידרמן - עֹור 

15 מטר מרובע, קרטונים, מקרופוני מגע, רמקולים, 
מנורה ומפסק. 

רגליים יחפות | 5 דקות | חושך  | תנועה | ידיים | 
ברכיים | מעטפת | תא | משקל | חיכוך | קול | גרירה | 

לחיצה | ליטוף | גלגול | שקיעה | שקט | עור. 
מוזמנים לצלול, לצוף ולעוף עם הגוף. 

הכניסה לבד או בזוג.

ֲחַדר ְׂשֹמאל
<< ענת שן - טקס ניאו-פגני בחדר רופא לשעבר
כוחות התודעה של הקהל והאמנית נרתמים לניקוי 

התדר של המשתתפים ושל המבנה, להשבת האור, 
ולחיזוק המערכת החיסונית באמצעים מאגיים. 

הדלת תיפתח ותיסגר כל 10 דקות. 

 *  *  *  * * *



*
ַתנּות ְׁש ִה י  ֵס ְק ִט

ַלְיָלה ֶׁשל מֹוָפִעים ְותֹוָפעֹות

ְּבֵתַאְטרֹון ַהָיִדית

ְרפֹוְרֶמְנס * מּוִזיָקה ַאְטרֹון * ֶפּ ֵתּ

ַלְסִטית נּות ְפּ ִויֵדאֹו ַאְרט * ָאָמּ

ֲחִמיִׁשי 28/12 * 20:00-23:00

ֵתַאְטרֹון
ַהָיִדית

ֶות ַהֶצּ
שירי ג'ורנו ניהול אמנותי || קלאודיה דוליצ'י יעוץ אמנותי 

הנס פלדה ניהול טכני ועיצוב חלל || גבי רענן, אוליבייה 
 ג'וסט עוזר טכני ואחזקה || עפר כהנא עיצוב גרפי   

רונית בר אילן רעיונות וכתיבת תוכן || עינת גראור הפקה 
אביב אוזן סאונד || חן וליאנו צילום סטילס || ג'יוואן ארי 

בוסתן וידאו || אור לרנר אוכל || שרון כהן שוקולד

תֹודֹות
אורנה גורפינקל, יגאל תבורי, ענבר דיאמנט, מאיה נדרה

ִּבְתִמיַכת
מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור 

משרד התרבות והספורט 

ֵתַאְטרֹון ַהָיִדית
רחוב גלעד ٤ פרדס חנה - כרכור

١٣٨١-٥٣٠-٠٧٧ 
hayadit@gmail.com

ִפים ָּת ֻׁש ְמ ים  ִס ָק ְט

ְּבֶּמְרָּכז ַהַּבִית
٢١:٤٥-٢١:٣٠

<< שרון קנטור
הפרדת הנשמה מעולמות דיגיטליים

בחזרה אל ההווה החד–פעמי והבלתי משוכפל על–ידי 
גירוש שדים דיגיטלים ותפילות עתיקות וחדשות. 

מותאם לבעלי אייפון ואנדרואיד כאחד. 

ַּתַחת ֵעץ ָהַאּלֹון
٢٢:٤٥

טקס סיום
 עוצרים הכל. לוקחים כמה כוונות מזוקקות, 
 כמה רגעי א-הא! וכל מה שאתם ממש עכשיו, 

 והולכים ביחד אל עץ האלון. 
מה יקרה שם? 

ִמית ְד ִק ר  ֵצ ָח

ְּתָעַלת ַהַּמִים ַהחֹוָצה ֶאת ְרחֹוב ַהִּגְלָעד
‹‹ גיל בכר - טריפטיך

שלושה טקסים טרנספורמטיביים לחלל נתון. תחנה ١. 

ַּתַחת ֵעץ ָהַאּלֹון
‹‹ שמואל שאול - ברכות השתנות לערב זה

ְּבַרֲחֵבי ֶהָחֵצר
‹‹ גבריאל רענן - אדוות של שינוי 

 פירמידת קרח מטפטפת לתוך בריכה באדמה. 
האדוות מתפשטות ומסמנות אפשרות לשינוי מהדהד. 

On the fire - עתר גבע >>
פירות, קטניות, ושאר ירקות נצלים בו זמנית על מיצב 

מנגלים. אתם מוזמנים להתחיל להתמנגל... 

<< גיא קפלן - להטוטי צבע
גיא מדליק אזורים אפורים במרחב והופך אותם בזמן 

אמת למשהו אחר.

‹‹ גיל בכר - טריפטיך
 שלושה טקסים טרנספורמטיביים לחלל נתון. 

תחנה ٢: עץ הדקל ליד המדרגות.

<< רועי אמינוף - מצפן ליבך
אלטר צבעוני המשמש כמצפן לתפילת ההשתנות של 

הצופה/המשתתף המניח את תפילתו בתוך אדמה מלאה 
זרעים של כל טוב ממנה כל אחד יוכל לקבל ולשתול 
בגינתו וליהנות מהתפילה הצומחת והופכת לאוכל/ 

תרופה לליבו השובב המבקש שינוי.

<< מאיר אבינר - נבּועה
זרימת שירים וסיפורים, דברי קודש ושטות, 

אקרובטיקה מילולית הנובעת בחופשיות. 

ִית ף ַהַבּ ַמְרֵתּ
<< קרן קוך ועדי מרגלית - סלינו על כתפנו

רגע לפני השינוי המיוחל נפגשים במחסן לפינוי 
המיותר. עוד קצת וסיימנו.

<< שרון כהן - קקאו טקסי
דוכן שוקלד

ִרית ר ֲאחֹו ֵצ ָח

<< לילה חפר - שיר שינוי
מילים משתנות לשיר. פרטי לקולקטיבי. אדם ליצירה. 

מזון לנשמה. 

Homelens פביאן פיטוסי - הומלנס >>
חמוש במשקפיים שמחוברת אליהם מצלמה אלחוטית. 
פביאן יקבץ מכם רגע אמנותי ויקרין אותו על הקיר 

בזמן אמת. 

<< סירי אור - דוכן אוכל

 * * * * * *


