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אני מתרגש מאד. התרגשות של הורה שהילד שלו גדל.

כמו להכניס את הילד או הילדה לכיתה א', כמו לעבור איתם בפעם הראשונה מבחן גדול, כמו לדעת 
שעוד רגע הם כבר ילכו ויתנהלו לבדם, ואתה תאבד את המקום של השומר הקרוב..

כזו התרגשות יש לי כלפי פסטיבל הפסלים של רחובות.
הוא נולד בשמחה רבה בשנת 2010, במסגרת חגיגות ה- 120 לרחובות. החגיגה היתה ממש גדולה.

עולם תיאטרון הרחוב הישראלי, היה זקוק לאוויר לנשימה, ותחייתו של פסטיבל הפסלים של רחובות, 
שמחה  ובעיקר  גדולות,  מאד  ועשייה  יצירה  תחושת  הזרים  הוא  מחודשים.  לחיים  התחום  את  עוררה 

עצומה בקרב האומנים והיוצרים, יחד עם העיר וכל   התרבות בישראל. 

הפסטיבל הוא אבן דרך מהותית בתרבות אירועי החוצות של ישראל.
אומנות  חוצות,  ויצר סחף עצום אחריו. פסטיבלי  כדור שנזרק אל חלל האוויר התרבותי  כמו  היה  הוא 

הרחוב, החלה לפרוח ולהציף את ישראל.

תודה גדולה יש לי, לעיר רחובות, לעומד בראשה בעשור האחרון, לקברניטי העיר, ולתושבים הנפלאים 
שלה, שהחליטו לקחת את הפסטיבל, יודעים וידעו לארח את מאות אלפי הצופים לאורך השנים, ומקבלים 

את האומנים בחום רחובותי יוצא מהכלל.

לסיום אצטט.."כשאתה נושא את תווית "הטוב ביותר", אתה רוצה להישאר כך, ואינך יכול לעשות זאת 
באמצעות התבטלות או שאננות. אם אנחנו ) הפסטיבל ( לא ממשיכים להתפתח, אנחנו ) הפסטיבל ( 

היסטוריה!" נהייה שם כדי לדאוג לכך כל רגע ורגע.

פסטיבל מוצלח, וצפייה מהנה
                  ג'קי בכר
יוזם, מפיק ומנהל אומנותי של הפסטיבל       

דברי ברכהדברי ברכה
אנחנו גאים לפתוח את חגיגות העשור לפסטיבל רחובות הבינלאומי 

לפסלים חיים!

בעשור האחרון, מאז הפסטיבל הראשון, הפכנו את הפסטיבל למותג תרבות 
מוביל בארץ ובעולם. הפסטיבל והרוח המיוחדת שלו, מושכים בכל שנה 

למעלה מ-100 אלף מבקרים. מדי שנה הוספנו עוד פסלים, ועשינו כל שניתן 
כדי לחדש ולהביא את האמנות מעוררת ההשראה והטובה ביותר בתחום – 

להנאת המבקרים.

בתום עשור של פסטיבלים, אני שמח לציין שעיר המדע והתרבות מחזיקה 
בעוגן תרבותי ייחודי. כזה שכל אחד ואחת, בכל גיל ומכל אוכלוסיה – יכולים להתחבר אליו. פסטיבל 

שמדבר לכל החושים, ומאפשר לכל מתבונן לראות את היופי ולשפוט בעיניו.

כשיצאנו לדרך עם הפסטיבל הראשון, היה זה במסגרת חגיגות ה- 120 להיווסדה של העיר רחובות. כעת 
אנו עומדים בפתחן של חגיגות ה- 130. עברנו כברת דרך ארוכה, משופעת בעבודה קשה אך גם בהישג 
גדול, עם אירוע מנצח שמציב את העיר בשורה הראשונה של הערים המובילות בתרבות בישראל. אני 
מבקש להודות לכל העובדים, המנהלים, הארגונים והשותפים שלנו לפסטיבל ולהצלחתו לאורך השנים, 

וגם השנה.

אנו מקווים כי תיהנו, תשמחו, תחוו, תתרגשו ותחגגו יחד איתנו בפסטיבל הפסלים הבינלאומי העשירי!
 

רחמים מלול,
ראש העיר רחובות 

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל הבינלאומי לפסלים חיים ברחובות, 

הפסטיבל חוגג את שנתו העשירית  ומשנה לשנה מטפס לשיאים חדשים של 
עשיה אמנותית פורצת דרך במרחב הציבורי ברחובות. הפסטיבל פתוח לקהל 

הרחב ומהווה מרחב מאפשר לדמיון ולמעוף לא רק לאמניות ולאמנים, 
המשתתפים בו אלא גם ואולי אף בעיקר לעוברים ולשבים, לקהל הרחב, המנהל 

שיח עם הפסלים,  "המתעוררים" לחיים לנגד עיניו.  

הפסטיבל מספק משחק מרתק בין הדומם לחי  ומהווה במה להתנסות אמנותית  
רב תחומית, המחדשת ומרגשת. 

בשנים  בו  התמיכה  את  הגדיל  שמשרדי  ושמחה,  השנים  לאורך  הפסטיבל  של  בהתפתחותו  גאה  אני 
האחרונות. הנגשתה של תרבות הפרפורמנס במרחב הציבורי, מתחת לבית, לכולם ובחינם היא משנתי 

העיקרית. הפסטיבל שלפניכם מקיים חזון זה במלוא הדרו. 

על כך ועוד ברצוני להביע תודתי החמה לראש העיר, רחמים מלול, לאנשי התרבות בעיר רחובות, למנהלו 
עיניים  מאירת  בינלאומית,  לחגיגה  הפסטיבל  את  שהופכים  מי  ולכל  בכר  ג'קי  הפסטיבל,  של  האמנותי 
ומציתת דמיון... הרחוב בפסטיבל הופך לבמה והקהל,  יחד עם "הפסלים",  יוצרים דרמה אנושית מרתקת 

ומלאת חן, צבע ומעוף. 

מאחלת לכולם פסטיבל מהנה! 
                                                                                                                   בברכה,
                                                                                                   ח"כ )תא"ל במיל'( מירי רגב
                                                                                                      שרת התרבות והספורט

פסטיבל העשור לפסלים חיים הוא נקודת ציון מרכזית בעושר התרבותי שאנו מציעים בעיר רחובות. 

השנה השקענו כפל כפליים בחגיגות העשור לפסטיבל, המהווה אבן שואבת למבקרים מכל הארץ-     
כי אין עוד פסטיבל כזה בישראל! 

הפסטיבל הוא יהלום בכתר של עיר עם מגוון אירועי תרבות, ואנו מודים למשרד התרבות ולכל העובדים 
והיועצים אשר לוקחים חלק בהפקה המיוחדת הזו.

אנו מזמינים את כל תושבי ישראל להגיע לרחובות, לבקר בפסטיבל וליהנות מחוויה מיוחדת, מרגשת 
ומעוררת !

דורון מילברג,
מנכ"ל עיריית רחובות

בעשור האחרון עברנו כברת דרך ארוכה בכל הנוגע לתרבות בעיר רחבות, ופסטיבל העשור הוא הסמל לכך. 
לפני עשור, חיפשנו ומצאנו את הרעיון לפסטיבל מיוחד שלא היה כמוהו בישראל. התעקשנו והתגברנו על 
מכשולים, וכיום במבט מאחור – ברור שהצלחנו. פסטיבל הפסלים הבינלאומי ברחובות הוא מותג תרבותי 

מוביל בשיראל, ובמשך שלושה ימים מביא לרחובות רבבות של מבקרים חובבי תרבות ואמנות.

מידי שנה אנחנו מצליחים לחדש ולהפתיע מה שגורם לגידול העקבי בהיקף המבקרים משנה לשנה.
פסטיבל העשור הוא הטוב ביותר והעשיר ביותר, כיוון שהוא מכיל את כל הידע, היכולות וההיסטוריה של 

אמנות הפסלים החיים מהפסטיבל הראשון ועד כה.
גם השנה, נשמח לראות את המשפחות המבקרות בפסטיבל, מרותקות למייצגים החיים.

תודה לכל העוסקים במלאכה.
ובנימה אישית, אודה לראש העיר, מר רחמים מלול, על הגיבוי המלא שהוא מעניק על מנת שהתרבות 

תגיע לשגשוג בעיר.

עודד עמרם
חבר מועצת עיריית רחובות ומחזיק תיק התרבות



חו״ל חו״ל

Buugeng Show | בלארוס
MARTIN MART :יוצר ומבצע

שילוב בין שני ז'אנרים: אשליה אופטית ופסל חי. 
מוטב לראות פעם אחת מאשר לשמוע מאה פעמים!

MR SWEET | פורטוגל
HELENA REIS :יוצר ומבצע

האדון המתוק והרומנטי שהתמכר לתענוגות החיים! 
כל מה שהוא רוצה לעשות זה קצת כיף. חייכו לעולם וריקדו איתו!

Mechanical Girl | פולין
 LATUEK - Katarzyna Wrobel :יוצרת ומבצעת

האישה המכנית עשויה מכל כך הרבה מרכיבים! היא כלואה בעולם של תנועות שחוזרות על עצמן. 
האם תוכלו ליצור איתה קשר? לדבר איתה?

The Herald | הולנד
AspasiA art of Entertainment - Ruth Grabijn :יוצרת ומבצע

הדבר שהראלד הארנבון הכי אוהב לעשות זה לנגן בחצוצרה שלו! 
אבל היזהרו! מידי פעם החצוצרה יכולה גם לזייף...

Peter Heijnen :צילום

Mr Show Time | אוקראינה
Artel MYTH :יוצר ומבצע

המוסיקה מתנגנת והבובה מתחילה לרקוד כאשר הפסל מתעורר לחיים.

King Lionheart | הולנד
AspasiA art of Entertainment - Marco Heijnen e/v Keray :יוצרים ומבצעים

האריה, מלך החיות, אמנם מתנהג כמו מלך 
אבל עמוק בפנים הלב שלו שייך לכל החיות הנהדרות הקיימות בעולם.

Man with butterflies | אוקראינה
Artur Hulko - Mime-theare “IF…” :יוצר ומבצע

האיש עם הפרפרים -
עימות מגוחך בין איש לבין הפרפרים הנשלטים על ידו - 

הם רוצים לעוף ולהשוויץ ביכולותיהם 
והוא רוצה להוריד אותם לקרקע.

He who is Red | אנגליה
LATUEK - David French :יוצרת ומבצעת

האדם האדום, בטוח בעצמו ושמח, מלא בשובבות כמו שאפשר לצפות רק מאדם אדום. 
הוא קורא בכדור הבדולח שלו בצורה קסומה ומרתקת ויוצר חוויה שצריך לחוות כדי להאמין!

wheels & lawyers | פורטוגל
Elisabeth&Sandra :יוצר ומבצע

גלגלים עובדים טוב רק כשהם משומנים בשמן, 
ועורכי דין עובדים טוב רק כשהם "משומנים" בכסף.

Origami man | אוקראינה
Andrii Kyrylchuk - Mime-theare “IF…” :יוצר ומבצע

איש האוריגמי – 
ביד אחת מחלק ניירות ומזמין אתכם ליצור פסל אוריגמי משלכם 

וביד השניה מחלק לכם פסלי אוריגמי מוכנים לקחת הביתה! 

Luality | פורטוגל
Zizi Lopes & Cláudia Candeias :יוצר ומבצע

לוליטי מייצגת את הירח ואת השלבים השונים שהוא עובר לאורך החודש.
היא מייצגת את השלמות, האיזון וההרמוניה אך גם את הניגודים, הדואליות והמסתורין שבירח.



מופעי הפסטיבל מופעי הפסטיבל

SpoonMan
יוצרים: רועי פדידה ויסמין וולק | מבצע: רועי פדידה

בעזרת זוג ידיים וכפות, אדון הכפות מנגן על כל גופו המלא באביזרי מטבח וג'אנק.
 פסל שהוא יצירת אומנות מוזיקלית לבישה.

ארטיק מונקיז
יוצר: רועי פדידה | מבצעים: רן אסולין, עידו ליכטנשטיין ויואל רון

שלישיית קופים מוזיקליים, ליצנים בנשמתם, המבצעים סצנות מוזיקליות, קומיות ומרגשות 
הנעות בין תיאום מושלם למעשי קונדס הדדיים.

החילזון המנגן
יוצר ומבצע: משה פרנס | תכנון ועיצוב: טניה פרנס ג'קס

על תל רך בטבע ניצב לו חילזון, על קונכייתו מנגן הוא, והיא זהובה כטוּבה.

צ'ארלי צ'אפלין - הבהלה לזהב
יוצר ומבצע: מתן בלנק יניב

הומאז׳ ליוצר האגדי, בסצינת ״ריקוד הלחמניות״ מתוך הבהלה לזהב )1925(.

קופצים גבוה
יוצרים ומבצעים: עמית קרוליצקי, אומרי עציוני

תלבושות: יסמין וולק

מופע אקרובטיקה מרהיב שלא נראה כמותו בארץ!
זוג אקרובטים, מהמנוסים והנחשבים בקרקס הישראלי, 

מקפיצים אחד את השני לגבהים מטריפים... 
בפריצות של קטעי אקרובטיקה עוצרי נשימה אשר יפחיתו פעימה מלבכם.

כלוב מזהב
יוצרת ומבצעת: דנה גבסו | עיצוב: מיכל גבסו, דבורה נגר 

האדם המודרני, בחוסר מודעות, כולא את עצמו במרדף האין סופי 
אחרי הקדמה, הכסף והמעמד, באמונה שאלו יביאו לו אושר וחופש. 

בפועל רדיפה זו גוזלת ממנו את החיים בהווה ומעסיקה אותו במטרות ותכנוני סרק. 

שלושת הברווזונים
 יוצרת ובמאית: עמית ארז | שחקנים יוצרים: גלעד חן, עידו לפידוס, זוהר שמחה ביצ'ק 

שלושה ברווזונים קטנטנים, זה עתה בקעו מהביצה ויצאו אל העולם הגדול, 
מגלים את עצמם, גופם ויכולותיהם, מגלים אחד את השני 

ולראשונה מגלים את השוני ביניהם.
האם יאהבו את מה שיגלו? קשה להיות שונה? כולנו שונים? יחד איתם נגלה בעצמנו.

The Dust Lady
D&A יוצרת ומבצעת: אנאל בלומנטל | עיצוב: יסמין וולק | מבית היוצר של 

היא עומדת כאן תמיד בין עבר-הווה-עתיד, הספרים שנשכחו כמעט - גם הם מלאי אבק.

טבע דומם
יוצרים: דני ברוסובני ואורית דשבסקי | מבצע: דני ברוסובני  

הטבע פרץ את גבולות המסגרת והשתלט על האומן - 
אך הטבע דומם והוא מעשה ידיי אדם.

   
PoPuss in boots

יוצרת ומבצעת: נרקיס גול ורדי | ציורי הספר: ג׳ואנה גז ירניצקי
חתולה קופצנית במגפיים מקפיצה את האגדות לחיים ומזמינה את הקהל שלה היישר ללב העלילה.

Homo Plasticus
יוצר ומבצע: גבריאל נויהאוס

פלסטיק זה מדליק! - עד שזה מחניק. 
הדמות מטשטשת אט אט מאחורי עיטורים מפלסטיק

הנסיך הקטן
יוצרת ומבצעת: תדמור ברטל | מעצבת: קרולין אטון

הנסיך הקטן יצא מדפי הספר. הוא עומד על כוכב קטן ומנסה ללמוד ולהכיר את הסביבה החדשה. 
הוא מתלהב מכל המתרחש סביבו ומנסה להכיר חברים חדשים.

לצידו נמצא חברו הטוב, השועל, אשר מנסה לישון.

מפתח הלב
יוצר ומבצע: זהר קרניאל - זה קורה - תאטרון נודד

רק מפתח אחד יעבוד, מי יגלה את הסוד?

נגיעות
יוצרים ומבצעים: אמיר נר גאון וג׳ניפר כהן

הפקה: אמיר נר גאון - יצירה, בימוי והופעות | הפקה בפועל: נעמי מנצ׳ר
מפיק טכני: איתי מרום | עריכה מוזיקלית: אמיר נר גאון

מופע דואט קרקסי של הפיינלסטים של גוט טאלנט ישראל, אמיר נר גאון וג'ניפר כהן.
המופע חושף נגיעות מתוך סיפורם הזוגי שצמח על רקע עבודת הקרקס המשותפת 
שלהם. אמיר וג'ני ינסו להכניס אותכם אל עולמם בעזרת שפה קרקסית מרגשת 

ולהציף ערכים דומים בשני עולמות שונים, עולם היצירה ועולם הזוגיות.

שער העשור – "ערבסקה"
יוצרת: אודליה ליברמן | מבצעת: שירלי שימחי

חלון למזרח התיכון כשאומנות ורוח האדם חוברים, נופלות חומות וניתנת הזדמנות 
לכל נשמה באשר היא להתחבר אחת לשנייה ולגלות את המשותף על פני השוני.
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הסוד של מר בראון

יוצר ומבצע: דניאל בוצר | מעצבת: שירה וויז 
לכל אחד יש סוד, אבל הסוד של מר בראון הוא היקר מכולם.

במזוודה שלו נמצאת משמעות החיים ומר בראון היה מאוד רוצה לשתף אתכם... 
אבל הוא לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. 

בלב היער
יוצרת, מעצבת ומבצעת: קרולין אטון

בלב היער יושבת לה לבד שדת היער. רגליה הפכו כבר מזמן לשורשים, 
אשר מונעים ממנה לקום וללכת. 

תמיד כשמגיעים אנשים, אפילו אם זה לביקור קצר, שדת היער מתלהבת נורא!

הנרקסיס
מבצעים: איתמר אילון, טליה בבלי, זוהר כהן, טל כורך, גל נורמן, מיה פלג - 

'במת חוצות' קבוצת הנוער לתאטרון רחוב, ירושלים | רעיון ובימוי: דניאל בוצר
הנרקיס הנרקיסיסט אוהב את כולם אבל את עצמו אוהב הוא יותר. 

עם קצת מזל יתכופפו העלים והוא יתגלה אליך במלוא תפארתו.

יצור לילי
יוצר ומבצע: שחף ביר

מי אחראי עלינו שם למעלה? 
מי מושך בחוטים? 

סלון יופי
יוצרת ומעצבת: אודליה ליברמן | מבצעות: רוני אייל, טלילה וולף, ליאל פוטשניקוב - 

'במת חוצות' קבוצת הנוער לתאטרון רחוב, ירושלים
שלוש נשים שקפאו בזמן באמצע טיפול בסלון יופי בשנות ה-50

 מתעוררות לרחוב הסואן ב-2019 
ומביאות איתן את הסגנון האופנתי וסודות הטיפוח של אותם זמנים.

Welcome
יוצרות: קרן כהן ישראלי ולי נחת שלום | מבצעים: סבטקסט - קבוצת תיאטרון הנוער הייצוגי, בת ים

עיצוב תלבושות: יסמין וולק
מה קורה לגוף שמתעורר יום אחד עם כנפיים? 

איך אדם מאבד אחיזה בכל מה שמוכר, ומגלה עולם חדש ואופטימי? 
מופע רחוב קצבי, לכל המשפחה, המשלב תנועה, אור ותיאטרליות תוססת. 

Sisi&Sima
מבצעים: יסמין וולק ולי נחת שלום\ תמיר רקושקין והראל גרז'וטיס

התאומות הסיאמיות, סיסי וסימה, 
נולדו בקרקס וכל חלומן הוא להיפרד כבר זו מזו...

את סיפורן האוטופי הן מציגות, שוב ושוב, בתיאטרון בובות החבוי בתוכן.

הציפורים של היצ'קוק
יוצרת ומבצעת: אודליה ליברמן

הציפורים מסרט האימה האלמותי של הבימאי הדגול היצ'קוק מתעוררות שוב לחיים 
באמצע הרחוב הסואן ומנקרות את כל אשר בא ליד. הטבע, האדם והמפגש ביניהם.

 The Dreamcatcher
יוצרת ומבצעת: שי לביא טל 

לוכדת החלומות מזמינה את הקהל להיכנס לעולם של פנטזיה 
  ולהשתתף בטקס עתיק יומין, 

  שבו מביעים משאלות וקוראים לרוח הגדולה להגשים...  

טווה הקורים
יוצר ומבצע: רז וינטראוב | עיצוב בד ולבוש: אביב גלבמן

לאט לאט בעזרת הנגינה הקסומה שלו בנבל, טווה הלורד העכבישי את קורי הקסם שלו, 
הוא ינסה ללכוד אתכם בעזרת הכישוף העדין שלו.

מלאך שבור
יוצרת ומבצעת: מישל תם

המלאך נפל מהשמיים ונשבר - הציעו רעיונות לתיקון
ואולי רק אהבה, מילים יפות וחמלה יספיקו להדליק ניצוץ בלב?

שקועים בבוץ
יוצר ומבצע: גבריאל רענן

זוג באמבטיית בוץ יוצרים ממנו יצורים מן האדמה.

הברבור השחור
יוצרת ומבצעת: מאיה תומאס | עיצוב כנפיים: שמוליק שוחט

אינטרפרטציה ויזואלית ותנועתית, סוחפת ומהפנטת,
לדמות הברבור השחור מהבלט המפורסם של אגם הברבורים.

מרי פופינס מעופפת
יוצרת ומצבעת: נורית יחיאלי | תלבושת: שרון דנון

האומנת האהובה נוחתת בארץ הקודש לפזר עלינו שירים ואהבה. הצטרפו לחגיגה!

תפוס ת'דג
יוצרים ומבצעים: טימור סולומון שדה, סווטלנה דומנוב, יובל אהרון

משחק הדגים המסתובבים קם לחיים, 
אבל הפעם הדגים והדייגת לא מוכנים לשתוק! 
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פטריק עטלף ערפד

יוצר ומבצע: אחיה זלייט | עיצוב: אייה סיגל
פטריק הערפד מפחיד או מפוחד? 

הוא יושב במערה וחולם על היום בו יעוף לדרכו לטייל בעולם. 
אורחים מגיעים הוא מנסה להבהיל ולהפחיד

ואולי, להתקרב... 

שירה חיה 
יוצר: אלון בירגר

המילה הכתובה היא הבסיס להפצת ואגירת הידע בעולם. 
שירה עברית מושמעת ומופיעה בפסלי אותיות גדולות, הנדלקות לפי מילות השיר.

הבודהה המואר
יוצר: אלון בירגר

האם יצליח הבודהה לנתק את היד השנייה ועדיין להישאר מרחף?
אין ספק שיצליח, זהו הבודהה המואר.

בטן האוניה
יוצרים: קטי טריפונוב ועידן סקלר | מעצבת: אולגה גורביץ׳ 

החיים בלב האוקיאנוס, 
מסע תיאטרלי חוצה יבשות דרך סיפורי הרפתקאותיו של שודד ים.

תלויה בין שני עולמות
יוצרת ומבצעת: ליה ליאופולד

מה אם הייתי אומר לך שכל מה שאתה מכיר הוא שקר?

ההיא עם ה"הי"
יוצרת: טליה ספרא | ביצוע: סטודנטים לליצנות רפואית שנה א'

 ממכללת סמינר הקיבוצים | עיצוב: שימרית לוגסי
כולם מחפשים את ההיא עם ה"הי"

על מנת שאפשר יהיה להתחיל בריקוד...
המיצג משלב תאטרון פיזי, ליצנות, המון הומור וכמובן ריקודי עם.

פיקסו 2019
יוצרות ומבצעות: שרון גומבוש ומיטל ילינק - אנסמבל קיבוץ גלויות

עיצוב: מיטל ילינק
זוג עיניים גדולות יוצרות יחד ישות אחת מפורקת 

כמו בציוריו של פיקסו. 
כל עין ביצירה )היא והוא( רוצה להיות אינדיבידואלית 

אך כמו בזוגיות רק יחד הן יוצרות את השלם.
האישון - האיש הקטן שבעין בוחן את עצמו ביחס לעולם.

לייב פורטנייט
יוצרים ומבצעים: מיכל מסיקה ואביב תדמור -דומנוב | עיצוב: יסמין וולק

  ."Fortnight" פסל חי בדואט בהשראת משחק המחשב
משחק תנועתי בין הפסל הסטטי והיציב לבין התנועות הרוטניות התזיזתיות בהשראת פורטנייט.

דיראדה
יוצרת ומבצעת: מירב אלבז | מעצב: שמוליק שוחט
נימפת ים ששומרת על התפתחות הטבע והיצירה.

אחרי הרס מוחלט של ביתה ואי שמירה על ניקיון האוקיאנוס,
נאלצה לעלות מהמצולות ליבשה ולנסות לשמור על היקום.

Flycicle
יוצרת ומבצעת: פולה פזי

האופניים המרחפות באות להפנט את הקהל 
עם קסם ישן חדש...

ַהֶּפְנְסיֹוֶנִרים
יוצרים ומבצעים: דויד דוש בראשי & יוסי רחמני 

#סטנגהתיאטרוןרחובישראלי
ְסַעְדָיה ּוְזַכְרָיה, מרגישים שקופים ודווקא בגלל זה הם מחליטים ש...

ִקיִּביִניָמט החיים נגמרים...
אז נחייה אותם!

Organ Grinder
VideoRama studio :יוצרים ומבצעים

עבודת מולטימדיה עם אלמנטים אינטראקטיביים.

מיס בוקה
יוצרת ומבצעת: אפי כץ | עיצוב: אורגד אדרי

מיס בוקה אלת הנשיות והפריחה 
מזמינה אתכם להצטרף אלי לפזר קצת אביביות.

Wontanara
waraba afro dance :יוצרים ומבצעים

מופע מחול אפריקאי מקפיץ!

ְקַטּנֹות ְּגדֹולֹות
ביצוע: שהם אסי

בהשראת מאיה אנג'לו, 
ששתקה במשך 5 שנים לאחר שמילותיה עלו בחיי אדם.

   למילים שלנו יש כוח, יש השפעה!
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חיים בסרט
יוצר ומבצע: תיאטרון ברמוזה, מכלוף אביעד

הסצנה המוכרת מהסרטים הרומנטיים שגבר ואישה עומדים מתחת למטריה בגשם.

שלושת הפסלים
יוצרים ומבצעים: תיאטרון ברמוזה | מעצבת: אודליה ליברמן

אפרודיטה, האיש החושב וזורק הדיסקוס חוזרים לתקופה בה הם עדיין היו בתהליך הבניה 
בואו לראות האם התהליך הסתיים עד לסוף הפסטיבל.

המוזיאון הנודד
יוצרים ומבצעים: תיאטרון ברמוזה | מעצב: אודליה ליברמן

כמה תמונות של האמנית המוכרים יצאו מהמוזיאון ובאו לפסטיבל
נראה אותכם מזהים מי זה מי.

קולנוע שחור לבן
יוצרים ומבצעים: תיאטרון ברמוזה

באולם קולנוע קבוצת אנשים צופה בקולנוע, הפסל רב משתתפים 
ויוצר סיטואציות מחיים של בתי הקולנוע מכל הזמנים.

Screen Head
יוצרים: איגור צינובוי ואנה גרינבנד

מעבדת פרנקנשטיין מודרנית המזמינה את הקהל לקחת חלק בהתעוררותו של הייצור.

10/10
בהשתתפות חניכי בימת הנוער רחובות, מקבוצות היסודי ועד הבוגרים

ליווי אמנותי: שחף ביר, בוגר בימת הנוער רחובות
לכבוד חגיגות העשור לפסטיבל: פרויקט מיוחד של בימת הנוער רחובות. 10 פסלים, 

שנוצרו כל אחד בהשראת אישיות שבחרו החניכים ודרכם ביטאו את ההשראה מהאדם לפסל. 
"מי שמסוגל לחלום, מסוגל גם לבצע" - וולט דיסני.

בעקבות הכבשים
ביצוע: עדן אוחיון וליהי ויזל 

מה קורה כשצייר וההשראה שלו נפגשים על הבמה, פסל בהשראת הצייר מנשה קדישמן.

הטובות לטייס
ביצוע: טובל שאנן ושירה תמר

חולמות להיות מעל כולם! פסל בהשראת הנשים שפרצו את הדרך לקורס טייס.

פרידה
ביצוע: לירן טבת

 "למה לי רגליים אם יש לי כנפיים בכדי לעוף", פרידה קאלו.

הכובש
ביצוע: עמית תם

 קבלו חשיפה לתוך מוחו של הכובש הגדול נפוליאון שאמר: "הדמיון מושל בעולם".

הנסיכה דיאנה
ביצוע: עפרי מרדלר

בכל מקום שאני רואה סבל, שם אני רוצה להיות, לעשות מה שאני יכולה.

חה.. מה נהיה?
ביצוע: זיו שפונדר ונדב פרס

ואן גוך הגיע לפסטיבל רחובות לקבל השראה לציורו החדש.. בואו לקחת חלק ביצירה!

המשוררת
ביצוע: יעל אביטן

רחל חזרה אל רחובות עם ספר שיריה. מוזמנים לראות מה מסתתר בין הדפים...

Inside The Box
ביצוע: אוהד הדר ויואב יחזקאלי

 גבירותיי ורבותיי הצטרפו אלינו למופע המפורסם של הקוסם הגדול מכולם, הודיני!

מרלין ואני
ביצוע: שרון איתן וארד בר

 בואו לקחת חלק ביצירת הפופארט האייקונית של האמן אנדי וורהול. 

נשות ענק
רעיון: ערן פישר | יוצרת: סבטה ליפשיץ

2 מייצגי ענק של גברות עם שמלות ענק, הנעות על גבי המסלול כקסם מרחף.

אופני ענק
מבצעות: יסמין וולק וסבטה ליפשיץ

2 מבני תלת אופן ענקיים היישר מפסטיבל הברייניג מן בארצות הברית.

תלת אופן פרפרים
רעיון: יסמין וולק | יוצרת: סבטה ליפשיץ

3 מייצגי ענק של פרפרים הנעים על גבי תל אופן.

עץ החיים
מבצעת: ונינה סטרוסוויאצקי

מזקק את הנשמה ואת ההבנה.

מופעי הפסטיבל

מתחם ילדים
הפסטיבל ממשיך במסורת, בה יציגו גם ילדים עבודות כפסלים חיים



ניהול הפסטיבל עיריית רחובות | החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש 
מ"מ מנכ"ל איציק עובדיה | מנהל מחלקת אירועים והפקות שלמה טולדו

מנהל ומפיק טכני משה פוני
תודה מיוחדת לאגף הביטחון, מחלקת חשמל, דוברות, אגף שילוט ופיקוח, ואגף שפ"ע 

על שותפות רבת שנים.

הפקה וניהול אמנותי ג'קי בכר הפקות בע"מ | מנהל אמנותי שותף ג'רום ארוש 
הפקה אמנותית סוזט גנברגי | מפיקה בפועל שרית אוחיון | מנהל טכני אילן לינבנד

ניהול אמנים עדי מאירי | ניהול אמנים חו"ל מירי יפת ומיקול פייטרה
תיאום והפקה דניאלה שנהב

יחסי ציבור גל תקשורת | שיווק דיגיטלי ווב מדיה | עיצוב גרפי סטודיו ציפורה עוזיאל

פרטים על שינויים בהסדרי תנועה וחניה:
www.rehovot.muni.il עיריית רחובות ב-     , ב-     , באפליקציה ובאתר

www.ironit-rehovot.co.il החברה העירונית רחובות ב-     , ב-      ובאתר

בימים ג'-ה', בין התאריכים כט' בסיון - א' בתמוז תשע"ט, 4-2 ביולי 2019, בין השעות 18:00 ל-22:00, 

יערך אירוע פסטיבל רחובות הבינלאומי ה-10 לפסלים חיים בעיר רחובות, ברחוב יעקב, 

בקטע הרחובות אחד העם – מנוחה ונחלה )צומת בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני(.
 

בימי האירוע, בין השעות 14:00 ועד 23:00, 
ייסגרו לתנועה ולחניית כלי רכב הרחובות הבאים:

• יעקב 

• דונדיקוב

• נורדאו – בין רחוב בנימין לרחוב יעקב

• סמטת חביבי

• ש"י – בין רחוב יעקב לרחוב חוה לוצקי

• יעבץ – בין רחוב יעקב לרחוב העבודה

• אחד העם ייסגר לתנועה באופן חלקי )לא תתאפשר יציאה לרח' יעקב(, והחל מהשעה 17:00
תותר כניסה לדיירי הרחוב בלבד. היציאה מרח' אחד העם תתאפשר בתנועה דו-סטרית לרח' ויצמן.

רכבים אשר יחנו בתחום הפסטיבל יפונו באמצעות גרר החל מהשעה 14:00 אל מחוץ לשטח האירוע.

חניה ללא עלות לדיירי הרחובות הסגורים לתנועה 
תתאפשר בחניון בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני – כניסה מרחוב בנימין דרך סמטת חביבי. 

)בהצגת תעודת זהות(

לדיירי הרחובות: גלזר, העבודה, החלוץ, בר שאול, חוה לוצקי, ש"י, גולדברג 
ואחד העם

תתאפשר כניסה מרחוב ויצמן, אל רחוב יעבץ ואל רחוב העבודה )ברחוב יעבץ, בקטע שבין רחוב 
ויצמן לרחוב העבודה, ישתנה כיוון התנועה מצפון לדרום(. ברחוב ש"י, בקטע שבין בר שאול לחוה 

לוצקי, ישתנה כיוון התנועה מצפון לדרום. 

לדיירי רחוב דונדיקוב ונורדאו
תתאפשר כניסה מרחוב בנימין. )בהצגת תעודת זהות(

   חניה לנכים תתאפשר בחניון בית העם רחובות – 
   היכל התרבות העירוני – כניסה מרחוב בנימין דרך סמטת חביבי.

   בשטח הפסטיבל - כל שערי הכניסה והיציאה מונגשים לנכים.

בקטעי הרחובות הסגורים לתנועה, לא תתאפשר נסיעה וחניית כלי רכב
יש להישמע להוראות הפקחים והמכוונים

עמכם הסליחה על אי-הנוחות הזמנית
המוקד העירוני, 106, זמין לפניותיכם 24/7 גם בווטסאפ: 050-8806106

הנחיות משטרת ישראל:
לא תתאפשר הכנסת כלי נשק, חפצים מסוכנים, צעצועים מסוכנים מכל סוג שהוא, תרסיסים, משקאות 

חריפים ובקבוקי זכוכית. לא תתאפשר כניסת בעלי חיים למעט חיות שירות לטובת המסתייעים.

הסדרי תנועה, חניה ונגישות
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 הפסטיבל מתקיים ברחוב יעקב בין השעות 18:00 – 22:00
הכניסה חופשית הציבור מוזמן
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