
25קול קורא לפסטיבל תיאטרון הנוער הארצי ה-  

 (ימים ראשון שני   ) 7-8/4/2019  
פסטיבל תיאטרון הנוער הארצי לאמנויות הבמה, פועל כחלק מחזון העיר בת ים, כמובילה

בתחומי החינוך, התרבות והפנאי ומאפשר במה לבני נוער יוצרים וכמובילי שינוי חברתי. 

מידי שנה משתתפות קבוצות תיאטרון לנוער מכל רחבי הארץ: מגמות תיאטרון, קידום נוער,

מתנ"סים, רשויות, בתי ספר פרטיים למשחק ועוד. 

הפסטיבל הנו אמצעי לקידום, היכרות עם קבוצות תיאטרון שונות וחובבי במה מכול הארץ

ומאפשר חשיפה לאמנויות הבמה ככלי להעצמה חברתית. 

" ומעודד יצירותבית הספר הגבוה לאומנויות הבמה- בית צביהפסטיבל מתנהל בשותפות עם "

מגוונות, בתוך אולמות התיאטרון והן בחללים שביניהם:

תיאטרון רחוב, תיאטרון תנועה, מחזות קלאסיים, יצירות מקור, מחזות זמר, מופעי קרקס,

פסלים חיים ומופעי מחול.

איש מכל הגילאים, רובם בני נוער המגיעים באופן5,000סה"כ צופים בהצגות השונות כ-   

מתואם ממוסדות החינוך ברחבי הארץ.

בתכנית לפסטיבל: 

הצגות באולמות התיאטרון השונים בבת ים ובחללים שביניהם.✓

אירועים אל תוך הלילה- תכנית אמנותית ייחודית למשתתפי הפסטיבל הנשארים ללינה✓

בבת ים במסגרת הפסטיבל.

סדנאות בינתחומיות מקצועיות, המועברות בידי שחקנים ובמאים בתיאטרון, לקבוצות✓

המופיעות בפסטיבל והן לקבוצות תיאטרון המגיעות לצפות בהצגות. 

מיצגים ומופעי תיאטרון רחוב . ✓

חלוקת פרסים ותעודות במעמד טקס סיום הפסטיבל. ✓



מפגש עם שחקנים מקצועיים בוגרי בתי הספר הגבוהים למשחק בארץ.  ✓

והטלוויזיה✓ התיאטרון  מתחום  מוכר/ת  תיאטרון  איש/ת  עם  ראיון  האש-  על  שחקן 

' , אבימשה איבגי, ענת מגן שבו, יוסי מרשקובשיתוף הקהל (בשנים קודמות התארחו: 

קושניר) 

כמידי שנה, יינתן אות חגיגי ליקיר/ת הפסטיבל על פועלם בתיאטרון וחיבורם לנוער יוצר✓

(בשנים החולפות: שלמה בראבא, זאב רווח, גילה אלמגור, יוסי אלפי, חנה מרון ז"ל,

אורנה פורת ז"ל, רבקה מיכאלי , ששון גבאי ועוד)

קריטריונים ותנאי קבלה: 

ההצגות נבחרות בקפידה רבה תוך שימת דגש על קריטריונים אמנותיים וחינוכיים .

ובה בימאים ויוצרים וכן אנשי חינוך ותרבות.וועדה אמנותית לפסטיבל שותפים חברי 

ובוחרת את הקבוצות הועדה האמנותית מגבשת את אופי הפסטיבל, החלטות על התכנים 

המציגות לאחר קבלת החומרים הנדרשים. 

, הצגות המיועדות לצופים צעירים (לכיתות א'- ב'ספוקן וורדנשמח לקבל הצעות למופעי 

. לקהל יעד רחבושאר תלמידי בית ספר יסודי) ומגוון רחב של סוגי מופעים הפונים 

לילדים בבית ספר יסודי, לתלמידי חטיבת ביניים, נוערהפסטיבל מחפש הצגות המותאמות 

. לקהל צופים מהמגזר הדתי וכמו כן, גם הצגות המותאמות ומבוגרים

בפסטיבל הולך ומתפתח בשנים האחרונות ואנו שואפים להגדיל אתתיאטרון הרחובתחום   

רפרטואר המופעים אשר משתתפים במסלול זה. 

 דקות!60שימו לב: משך ההצגה/ המופע לא יעלה על 

1.12.2018 , עד ה-wordיש לשלוח את ספח ההרשמה, המצורף בקובץ 

ההשתתפות בפרזנטציה מותנית במילוי ספח ההרשמה במלואו, כולל סרטי וידאו/ תמונות/ סקיצות של

ההפקה. 

ניתן לשלוח חומרים מצולמים מההצגה או מהחזרות לכתובת המייל שלנו (רצוי על ידי קישור) . 



למידע נוסף: 

054-6372717 קרן כהן ישראלי- מנהלת אמנותית של הפסטיבל:

054-6650590 :     דניאל כהן בוונסי- צוות הפקה

054-3085799 לי נחת שלום – מנהלת אמנותית תיאטרון רחוב וסדנאות:

Festival.noararzi@gmail.com : מייל פסטיבל – להרשמה

 2019פייסבוק הפסטיבל: פסטיבל תיאטרון ארצי לנוער 

בברכה, 

יניב ויסמונסקי, מנהל מחלקת נוער וצעיריםקרן כהן ישראלי, בימאית ויוצרת    

החברה לתרבות פנאי וספורט, בת יםמנהלת אמנותית של הפסטיבל          

mailto:Festival.noararzi@gmail.com

