
פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

רביעי עד שישי   |   28 עד 30 באוגוסט  |   כ"ז עד כ"ט באב    

www.hefer.org.il  :מרכז קהילתי : 09-8981628/35   |    מוקד המועצה לשירותך 9875 *   |    אתר המועצה

הכניסה חופשית

המועצה האזורית עמק חפר מזמינה:

 



ברכת ראשת המועצה

קיץ בעמק חפר!
ים, בריכה, טיולים ופעילויות לילדים ולבני הנוער, צעידה וריצה במרחבים הפתוחים וגם: פסטיבל "גשרים בנחל" - אירוע שיא 
של קהילה, תרבות ואמנות על גדות נחל אלכסנדר. זהו הפסטיבל ה -14 במספר! )הראשון שלי כראשת המועצה האזורית 
עמק חפר(, ואני נרגשת מאוד לקראתו. יותר מכל, כי זהו אירוע שכולו קהילה: קהילת עמק חפר -קהילה יוצרת, מעורבת, מבלה 
וחוגגת יחדיו. אך לא רק קהילת עמק חפר נהנית מהפסטיבל. מדי שנה מגיעים אליו מבקרים רבים מכל רחבי הארץ, ואנו 
שמחים לארחם; "גשרים בנחל", שמו של הפסטיבל, נובע מהרצון המתמיד שלנו לבנות גשרים בין קהילות - מכל מקום ובכל 

גיל.

את  המשקפת  איכותית  תוכנית  בבניית  רבה  מחשבה  שהשקיע  האזורי,  הקהילתי  המרכז  צוות  בהובלת  מופק  הפסטיבל 
העושר התרבותי הישראלי: מיטב אמני הארץ יופיעו תחת כיפת השמיים, באווירה ה"עמק חפרית" הטובה והמוכרת; הילדים 
ייהנו מהפנינג משפחתי מרובה חוויות; ערב מיוחד ייערך לבני הנוער; חגיגה של מוסיקה יהודית תתקיים באירוע הכליזמרים 

המסורתי; ואירוע הוקרה מרגש יוקדש למאות הרבות של המתנדבים מן העמק.

קיץ בעמק חפר. כיף גדול!
נתראה בפסטיבל,

ד״ר גלית שאול
ראשת המועצה

תודות ניסים אלמון - מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון | קיבוץ מעברות | משטרת ישראל | המתמידים וכוחות הביטחון
ניהול חברי ועדת ההיגוי | צוות המרכז הקהילתי | מועצה אזורית עמק חפר

הוראות הגעה וחנייה כניסה מצומת העוגן-אלונית )בסמוך לקיבוץ מעברות(  | חנייה: במגרשי החניה המורשים ליד הנחל
הכניסה למתחם תתאפשר על פי מכסת הקהל המותרת בהתאם להחלטת המשטרה.



ימים רביעי-חמישי | 28-29.8.19 | כ״ז-כ״ח באב

תערוכת 'גשרלריה'
Gallery#Bridge גלריה#גשר

תערוכת אמנות בנחל על גשר המיתרים ובסביבתו 
הגשר המקשר בין שתי גדות הנחל, הוא סמל לשאיפה ליצירת חיבור וקשר בין תרבויות שונות ותפיסות עולם מנוגדות, אך הוא 
גם מקום מפגש מאתגר שמעורר קונפליקטים ופחדים. בתערוכה יוצגו יצירות הנוגעות בשאלות של זהות אישית וקולקטיבית 
ליצירת מפגש ותקשורת בין מקום, אנשים ורעיונות שונים. המים הזורמים תחת הגשר מקשרים אותנו לבעיה הגלובלית של הרס 
ופגיעה באיכות הסביבה. בתערוכה יוצגו תצלומים של גיא שמואלי המציגים מבט על המקום מפרספקטיבות שונות, על הטבע, 
על החיים כמשל, על שדות העמק, על גדות הנחל וחוף הים, וקטעי וידיאו ותצלומים מהופעות תאטרון המחול ׳מדוזה׳ ו׳פינוקיו׳ 
של הכוריאוגרפית הבין-לאומית יסמין ורדימון, בהן השתקפות הסמל הנשי החזק של מדוזה, של המיתוס והקונוטציות השונות 
המשתקפים בחיינו העכשוויים. מדוזה מסתבכת בפלסטיק ובהררי הפסולת שמצטברים במי הים. חשיבותו ההיסטורית של 

המיתוס הימי והרעיון הפילוסופי של ׳ההשתקפות׳ על סביבתנו.

האמנים המשתתפים:
גיא שמואלי - משמר-השרון  |  Tristram Kenton  |  יסמין ורדימון - בת עין החורש  |  אוצרים: דליה בר-אמוץ, רן ברלב

 ״צילום-על״ 
מנקודת מבט של ציפור אל עמק-חפר | גיא שמואלי

 "מדוזה" תאטרון מחול של הכוריאוגרפית יסמין ורדימון 
photography: Tristram Kenton

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר



ימים רביעי-חמישי | 28-29.8.19 | כ״ז-כ״ח באב

׳מסיבת התה של עליזה׳

תערוכת בית המדרש לאמנים ׳פני הדור׳
אירוע אומנות חי מבית המדרש של אמני זית

- זהות יהודית תרבותית בעמק חפר
מוזמנים להצטרף אלינו למסיבת תה, אומנות ותופינים, חוויה

ורעיוני,  טקסטואלי  ויזואלי,  מפגש  לכם  שתאפשר  ייחודית 
מפגש חווייתי ייחודי עם דמויות מפתח מההיסטוריה והתרבות 
העכשווית המגיעות מתחומים שונים כמו ספרות, מוזיקה, מגדר, 

פנטזיה ועוד.

ביום חמישי בשעה 19:45, נקיים אירוע לימוד חוויתי
במתחם מסיבת התה, עם האומן והיוצר הרב- תחומי,

ברק אביעם.

אמני בית המדרש:
אילון אורה | אלגור נילי | בן יון שלומית |

גדיש דה לנגה אתי | גוטשל רותי | גל גאולה |
הרכבי נעה | ולנסי הדסה | חלפי שלומית | כפיר גדי |

ליאור רותי | עין דר נהרי אוסי | רבין אהוד |
רוזנבאום דניאלה | שכטר דורית

אוצר: יוסי וסיד | מנחים: יותם כהן, עדי נחשון



יום רביעי | 28.8.19 | כ״ז באב

17:00 הפנינג משפחתי בעמק ירוק

מבחר הפעלות בהנחיית דנה לוק
 מתחם ג׳ימבורי   הולה הופ   סדנת בועות סבון

 סדנת תיפוף על כדורי פיטבול

יצירה קהילתית
ציור וכתיבה על לוחות מגנטים בהשראת נחל אלכסנדר

ובעלי החיים.

מתחם ׳עמק ירוק׳
סדנאות ירוקות ׳ממטרד למשאב׳ ומתחם משחקיה

ממוחזרת.

שלגלון
אמן הילדים האהוב במופע חדש, מלא הומור, חידודי לשון,

קסם והמון הפתעות.

קופיקו
הקוף הכי מצחיק ואהוב במדינה, במופע מרהיב, צבעוני

ומצחיק עד דמעות.

קרקס אסיה
חמישה אומני קרקס מאסיה במופע אקרובטי מרתק שישאיר

את הקהל פעור פה.

20:30 סיור לילי-משפחתי לאורך הנחל
סיור מודרך לאורך קטע הנחל המשוקם בנחל אלכסנדר.

• יש להצטייד בפנסים ובנעליים סגורות
• יציאה מאזור במת הילדים

שלגלוןקופיקו

קרקס אסיה

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר



יום רביעי | 28.8.19 | כ״ז באב

20:30  ערב נוער
פתיחה: הרכבי נוער מקורוק 2019

נוער יוצר רוק מהמקורות
מכל  המקורוק  נוער  הרכבי  הקודמות,  השנים  כמסורת 
יופיעו בגרסאות כיסוי ליצירות מוסיקליות  רחבי העמק 

ישראליות.

מופע מרכזי:
live  איתי לוי

איתי לוי, השם החם ביותר בתעשיית המוזיקה בישראל 
במופע חדש!! עם הקסם והקול הייחודי שמצליח לכבוש 
ולגעת בלבבות כל העם ואחרי אינספור להיטים והופעות, 
בארץ  הטובים  הנגנים  את  המונה  להקתו  עם  לוי  מגיע 

למופע סוחף ומרגש לכל המשפחה.

D.J Set  סקאזי
סקאזי, אמן האלקטרוני והמגה דיג׳יי המייצג את ישראל 
בגאווה בכל הבמות הגדולות בעולם, מגיע לסט שירעיד את 

הרחבה.

מתחם נוער
 פינות זולה  'הרכב המתהפך'  סימולטור נהיגה  מד"א
VR 360 סימולטור אופניים חשמליים  מציאות מדומה 

 דוכן 'מידע אמין על מין'    קבוצות מנהיגות ותנועות הנוער

• הסעות בתשלום ייצאו מהישובים - הרשמה אצל מדריכי הנוער
• במקום יחולק שי למסיימי י״ב בהצגת ת.ז. )למי שטרם קיבל(

דברי ברכה: ראשת המועצה - ד״ר גלית שאול
הנחיה: נציגי הנוער

סקאזיאיתי לוי



יום רביעי | 28.8.19 | כ״ז באב

20:30  ערב שיח
במועדון קיבוץ מעברות

'קו התפר - הצעה לישראליות חדשה'

שי פירון
הרב שי פירון, משפטן בהשכלתו, גדל בבת ים למשפחה

חילונית. לימים, הפך לרב קהילה ולאחד ממייסדי וראשי 
ארגון צהר, כיהן כשר החינוך וכסגן יו״ר הכנסת והוביל את 

רפורמת הלמידה המשמעותית.
הדאגה לדמותה של ישראל, והרצון להציע סדר חיים חדש,

המאפשר לכולנו לחיות יחד, מובילים אותו בכל פעילותו
הציבורית.

ההרצאה מציעה סדר יום חדש לישראליות משותפת.
סדר יום של תיקון ותקווה.

הנחיה: ליאת רגב
ילידת כפר ידידיה, למדה משפטים לתואר ראשון

ופילוסופיה יהודית לתואר שני.
מאמינה ביהדות פלורליסטית.

מגישה ב'כאן', רשת ב' וב'כאן 11'.
מנחה תכניות בנושאי אקטואליה, תרבות, יהדות, רוח ועוד.

שי פירון

ליאת רגב

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר



יום חמישי | 29.8.19 | כ״ח באב

 18:00 אירוע הוקרה למתנדבי עמק חפר
במועדון קיבוץ מעברות

׳החיים זה הכל׳
אסנת שיר-וישינסקי

בהרצאתה מספרת אסנת על המסלול אותו עברה בדרך להגשמת חלומה לעמוד על במה מקצועית, ועל הערב ששינה את 
חייה. אסנת משתפת את הקהל בשבר הגדול בחייה - אובדן בנה ליאור בשנת 2004 במהלך פעילות מבצעית בציר פילדלפי, 
אירוע שגדע באחת גם את הקריירה שלה, ועל הדרך אותה עשתה מהרגע שבו בחרה, למרות הכל, להציב את החיים צעד 
אחד לפני המוות, ולהעניק את מלוא הכוח והאופטימיות שבה לשתי בנותיה דנה ולירון. מאז מותו של בנה ליאור, אסנת 
נמצאת בתהליך של קבלה, צמיחה והתעצמות, בוחרת שלא לוותר לעצמה ונמצאת במסלול אינסופי של לימוד, שיפור עצמי 
ודיוק. אסנת מאמינה שכל אתגר הניצב בפנינו 'הגיע אלינו' על מנת שנבחר בדרך התמודדות שתצמיח ותעצים אותנו, ותשמש 
כטריגר לפעולה. אסנת מוצאת כי הייעוד שלה בחיים הוא לעודד ל"ראייה נוספת" – פנימית - של הזולת, על מנת שכל פרט 
יימצא את הדרך, הייחודית לו, להיטיב עם עצמו ועם הסובבים אותו וזאת באמצעות יכולותיה: עמידה על במה בכל פורמט 

אפשרי, כתיבה ואימון אישי וקבוצתי.
בחודש יולי האחרון זכו אסנת ושלמה וישינסקי, העומדים בראש קרן ליאור, ב“אות הנשיא למתנדב" לשנת 2019.

ברכות: ראשת המועצה - ד״ר גלית שאול
נציג המתנדבים

אסנת שיר-וישינסקי



יום חמישי | 29.8.19 | כ״ח באב

להקת ׳הלב והמעיין׳
הלהקה הוקמה בשנת 2010 ע״י נאור כרמי וחיליק פרנק

ומאז מחייה ומחדשת חומרים נשכחים שמעולם לא
הועלו על במה.

האופן בו מנגנים את המוזיקה השמימית הזאת הביאה
את הלהקה להצלחה מסחררת בארץ ובעולם כשזכתה

בתחרות הבינ"ל למוזיקה יהודית באמסטרדם כלהקה
למוזיקה יהודית הטובה בעולם.

ברכות: ראשת המועצה - ד״ר גלית שאול
              יו"ר המועצה הדתית - יאיר בטיטו

              נציג המתנדבים
הנחיה: רן יבנאי

מופע מרכזי: שלומי שבת
מהאמנים המוערכים והחשובים במוסיקה הישראלית,
במופע קצבי, תוסס ומלא בניחוחות ומקצבים אתניים-

ים-תיכוניים, ספרדיים ותורכיים.

במופע יבצע שלומי את להיטיו החדשים לצד מיטב
הקלאסיקות והלהיטים שמלווים אותו במשך 40 שנות

יצירה.

20:30 חגיגת כליזמרים
המופע בחסות המועצה הדתית אזורית עמק חפר

פסטיבל מוסיקה ואמנות על גדות נחל אלכסנדר

שלומי שבת׳הלב והמעיין׳



יום שישי | 30.8.19 | כ״ט באב

16:30 'החמה מראש האילנות' - קבלת שבת בנחל

קבלת שבת בהובלת הרכב הבית של זית
המארח את האמנית רבקה זוהר.

המתוקה  מהחלה  טועמים  וותיקים  צעירים 
ומקבלים שבת עם מוסיקה , מילים והרבה אויר 

ואווירה. 

אמנית אורחת: רבקה זוהר
את  שהטביעו  מהזמרות  אחת  היא  רבקה   ,70 בגיל  כיום, 
ומגוון  עשיר  רפרטואר  עם  הישראלית.  במוזיקה  חותמן 
של שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל, היא חלק בלתי נפרד 

מהפסקול הישראלי.

׳הרכב הבית של זית׳
הרכב של 12 נגנים, זמרים ואנשי אומר, המביאים יצירה
תרבותית מהקנון המוסיקלי המסורתי, המודרני והאישי-

מקורי.

חברי ההרכב:
עמית ארבל | יותם זיו | אמיתי וילק | אסף אנגל | שיר 
אטיאס | לאה מרמורשטיין-ירחי | אהוד רבין | לִילה וסיד 

איתן בירנבאום | דגן קיסרי | יואב צור
ספי שוחט–בארי - מספרת סיפורים.

 צלם: רמי דיאבלו

קבלת שבת בנחלרבקה זוהר





רביעי  28.8 כ״ז באב
17:00 הפנינג משפחות בעמק ירוק

שלגלון, קופיקו וקרקס אסיה

20:30 סיור לילי לאורך הנחל

20:30 ערב נוער
הרכבי נוער מקורוק 2019 

live  איתי לוי
D.J. Set - סקאזי

20:30 ערב שיח
עם הרב שי פירון בהנחיית ליאת רגב

חמישי  29.8 כ״ח באב
18:00 אירוע הוקרה למתנדבי עמק חפר

הרצאה: אסנת שיר- וישינסקי

20:30 חגיגת הכליזמרים
מופע כליזמרים :להקת ׳הלב והמעיין׳
מופע מרכזי:  שלומי שבת – ההופעה

שישי  30.8 כ״ט באב
16:30 קבלת שבת בנחל

קהילת עמק חפר מקבלת את השבת
עם ׳הרכב הבית של זית׳

אמנית אורחת: רבקה זוהר

הכניסה חופשית!  מס׳ המקומות מוגבל, ע״פ הנחיות המשטרה
האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון    

לרשות הבאים - שדרת Food Trucks ודוכני אומנות בתשלום
dafna@hefer.org.il | 09-8973320 לפניות בנושא התאמת נגישות: דפנה יבנאי-פרטוש

עקבו אחר הפרסומים - לפרטים:   09-8981635/28  |   9875*

מוזמנים לבקר בתערוכות האמנות לאורך כל ימי הפסטיבל


