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 2018השתחוויה  – בקדמת הבמה

 

 

 2018אוקטובר ב 22

 

 

 

 

 

 

 קב

 
 
 
 
 

ופועלת למען צמצום פערים חברתיים, הפחתת גזענות וחיזוק   2012השתחוויה נוסדה בשנת 

הלכידות החברתית ולחיזוק אנשים מכל קשת החברה הישראלית על ידי מתן במה להבעה 

 .אישית וקהילתית ולהשמעת קולם של מי שקולם אינו נשמע, באמצעות התיאטרון הקהילתי

 

 קבוצות נשים 11

: בני נוער בסיכון, יוצאי אתיופיה, נשים ממעגל העוני, קשישים ובעלי צרכים קבוצות בקהילה 30

 .מיוחדים

 יישובים ברחבי הארץ 20

 מוטבים ישירים 410

 מוטבים עקיפים 3,200

 מפגשי תיאטרון מחבר להכרת החברה הישראלית וחיזוק הלכידות החברתית. 12

 של השפעת התכניות שלנו. בניית מודל האימפקט למדידה והערכה 1

 

קרן פרץ נפתלי, , קרן משפחת ארקין, Benecareחברת מגדל, קרן  שותפים חדשים: 6

 שגרירות ארה"ב, משרד התרבות.
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שיתוף פעולה עם "הדבר הבא" הכשרת סטודנטים מהחברה הערבית  הכשרת מתמחים:

 לכניסה שוק העבודה.

 

 אירועים מיוחדים:

 הצגות מקוריות ברחבי הארץ. 19בו הוצגו  2018 "קהילה על הבמה"פסטיבל 

 :השתתפו בפסטיבלשל השתחוויה הצגות  12פסטיבל נווה יוסף לתיאטרון קהילתי 

 הצגות של בני נוער מהחברה הערבית. 8  .1

 הצגות של קבוצות מבוגרים מהקהילה האתיופית.  2  .2

קבוצות מנצרת עילית, באר  3אירוע תיאטרוני בנושא "תיאטרון נשים" בהשתתפות  .3

 ואשדוד.שבע 

 נערות בדואיות משגב שלום.הצגת זכיה במקום הראשון בקטגוריה "האמירה הבימתית" ל

 .בנושא "תיאטרון נשים" ציון לשבח לאירוע התיאטרוני

 קבוצת נערות ג'ת.הצגת ציון לשבח ל

 

 :2018מה מתוכנן עד סוף 

 רסמו באתר(:ו)תאריכים ומקומות יפ הצגות מקוריות חדשות יעלו עד סוף השנה 10

 https://www.jumpstarter.co.il/projects/1799בני ברק תיאטרון נשים חרדיות חילוניות מ

 באר שבע נערות יוצאות אתיופיה מ תיאטרון

 ג'ת מנערות תיאטרון 

  באקה אל ג'רביהמנערות תיאטרון 

 ג'אסר א זרקא בני נוער תיאטרון 

  חיפהתיאטרון משפחות יוצאי אתיופיה מ

  קריית חייםתיאטרון נשים יוצאות אתיופיה מ

  חבל מודיעיןמ הגיל השלישי תיאטרון

 ירושלים הגיל השלישי מתיאטרון 

 נצרת עיליתתיאטרון לבעלי מוגבלויות מ

 

 

https://www.jumpstarter.co.il/projects/1799
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, הבימאים והבימאיות, , התורמיםתודה מעומק הלב לכל השותפים, המתנדבים

 ולמשתתפי הקבוצות. הצוות המסור

 

 החוסן החברתי בישראל. ונחזק אתובה יחד נשפיע לט

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 יפעת בחר, מייסדת ומנכ"ל

 המקום בו תיאטרון וקולנוע –השתחוויה 

 נפגשים עם אנשים )ע"ר(

 

 


