
היכל התיאטרון מתנ"ס מגדל העמק
בתמיכת משרד התרבות והספורט

5-3 בדצמבר 2018

הפסטיבל      לאנימציה קומיקס וקריקטורה
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ברוכים הבאים

תושבים ואורחים יקרים, 
מגדל העמק שמחה 

לארח זו השנה השמינית  
את פסטיבל" אנימיקס" 

לאנימציה, קומיקס 
וקריקטורה עם מיטב 
המאיירים והאומנים. 

הפסטיבל הייחודי מהווה במה מיוחדת 
לטובי היוצרים בתחום ומאפשרלחובבי 
הז'אנר ממגדל העמק ומכל רחבי הארץ 

ליהנות מסדנאות, תערוכות, ואירועים 
שהוכנו במיוחד עבורם. 

השנה יתמקד הפסטיבל בנושא "קסם 
 ילדות" באמצעות מפגשים שיעסקו

בנושא החגיגי לצד נושאים מגוונים נוספים. 
תודה מיוחדת לשרת התרבות והספורט 

 ח"כ מירי רגב על פעילותה להנגשת
תרבות מגוונת לערי הפריפריה. 

אני מזמין את כל תושבי מגדל העמק 
והצפון לקחת חלק באירועי הפסטיבל. 

 
בברכה,

אלי ברדה
ראש עיריית מגדל העמק

ויו"ר מועצת הרשות לפיתוח הגליל

ברוכים הבאים
פסטיבל ״אנימיקס״ שמח 

להתארח שוב, זו השנה 
השמינית, במגדל העמק 

ולהביא לתושבי העיר 
והסביבה תוכנית מגוונת 

של אירועי אנימציה, 
סדנאות קומיקס ותערוכות קריקטורה.

השנה, הפסטיבל מתמקד בנושא ״קסם 
הילדות״, כפי שהוא משתקף באופן יצירתי 

בשפה המאוירת. במהלך ימי הפסטיבל 
יתארחו בו כתמיד, שורה של אמנים, 

מאיירים ויוצרים מהשורה הראשונה בארץ.
תודה גדולה למשרד התרבות והספורט, 
למפעל הפיס ולעיריית מגדל העמק על 

 התמיכה והסיוע בהנגשת הפסטיבל
לקהל המקומי. 

תודה לצוות מתנ״ס מגדל העמק המסור 
בניצוחן של אורית ואסתר ותודה מיוחדת 

לעמיתי לצוות הנהלת הפסטיבל, דודו, 
אוצר האנימציה וגלית, מפיקת אנימיקס.

 
בילוי נעים!

בברכה,
ניסים חזקיהו
מנהל אמנותי

 הפסטיבל לאנימציה
קומיקס וקריקטורה:

מייסד ומנהל אומנותי ניסים חזקיהו
אוצר האנימציה דודו שליטא

מפיקה גלית ברסקי

הפקת הפסטיבל/מגדל העמק:
מתנ“ס מגדל העמק
עיריית מגדל העמק

מתנ“ס מגדל העמק:
מנהלת אגף תרבות: אסתר איפרגן
מנהלת המתנ״ס: אורית זאבי כהן

 איור הפסטיבל 2018:
שרון גזית

פרסום, דוברות ויח״צ:
דרורית דוד דדוש - פרסום

כפיר בזק - דוברות ויח״צ

גרפיקה והפקת דפוס:
רחל חסיד, נבוארט

סדנאות קומיקס/אנימציה/קריקטורה בהנחיית
אורי פינק | צחי פרבר | עמוס אלנבוגן | ניר )נירמו( מולד

מגדל העמק 8

מוני מושונוב

אורי הרפזשם המשחק

קובי לוריא/עמוס אלנבוגןארץ טרופית קסומה

אייפון נתתי לנורית

נטע ברזילי

מקרקרים סביב האירויזיון
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יום שני  3.12

הסרט של טייגר
סרט באורך מלא

ארה״ב 2000 | במאי: ג׳ון פלקנשטיין | 76 דקות
17:00 | לילדים מגיל 6, מדובב | היכל התיאטרון | כניסה חופשית

טייגר הוא דמות משעשעת מתוך דמויות קובץ סיפורי פו הדב של 
 הסופר א.א. מילן. מדובר בנמרון מלא מרץ ושמחת חיים, המנסה
לגרור את חבריו ושכניו לנתר עימו אך כולם כבר יודעים להיזהר 

 מהיצור השובב שקפיצותיו מסתיימות לרוב בנזק כלשהו. 
אנימציה קלאסית של כיף וחגיגה לעין.

גיבורי העל של חנוכה
 סדנת קומיקס

בהנחיית אורי פינק
 17:30 | לילדים מגיל 10

מתנ״ס | 5 ש״ח

בסדנה מיוחדת לחג החנוכה עם הקומיקסאי 
אורי פינק, איש סדרת הקומיקס הנודעת ״זבנג!״ 

ומגיש פינת הטלויזיה ״העפרון הכי מחודד״ - 
תיצרו סיפור קומיקס מיוחד המשלב את הגבורה 

של המכבים עם גיבורי העל של היום.

הכי ישראלי 
 מקבץ סרטי הנפשה תוצרת הארץ

זוכי פרסים
18:00 | למבוגרים | מתנ״ס | כניסה חופשית

היכרות עם היצירה החדשה של אנימציה ישראלית. 
מבחר סרטים קצרים מהשנים האחרונות. סרטים 

 המאירים צד כלשהו בחיים שלנו בישראל. 
על המורכבות, ההומור, המאחד והמפריד.

מנחה: ניסים חזקיהו

תוכנית הפתיחה - אנימיקס מגדל העמק 2018

 אחד הקומיקאים והשחקנים האהודים בארץ,
 חבר התוכנית המיתולוגית ״זהו זה״

 וכוכב הצגות וסרטים רבים -
 יתארח באירוע הפתיחה של פסטיבל

 אנימיקס 2018 ויציג בדרכו ההומוריסטית
 את חוויות הילדות שלו ברמלה,
 שהובילו אותו לתחום המשחק.

 מוני מושונוב יתייחס גם לשלל נושאים
 ודמויות מוכרות ובלתי נשכחות שהפכו

 לחלק מובהק מההוויה הישראלית.
 בתוכנית ישולבו קטעי אנימציה ואיור

 מיוחדים למפגש מקורי זה.
אירוע בידור חד פעמי שאסור להחמיץ!

שם המשחק
מוני מושונוב

מגדל העמק 8

20:30|  למבוגרים | היכל התיאטרון | כ-75 דקות | 10 ש״ח
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יום שלישי  4.12

מה ההיגיון 
סדנת חידות בקריקטורה

בהגשת עמוס אלנבוגן
15:30 | לילדים מגיל 8 | מתנ״ס | כ-60 דקות | 5 ש״ח

מה זה בעצם רעיון, מאיפה הגיעה המילה 'קריקטורה' , למה אנחנו צוחקים 
כשמישהו מחליק על בננה, ולמה קל יותר להמציא קריקטורה עם חיות מאשר 
עם בני אדם. המאייר עמוס אלנבוגן, בסדנה רבת פנים שלוקחת אתכם למסע 

משעשע אך רציני אל מחוזות הקריקטורה והמילה הכתובה. בסדנה נגלה מהם 
הטריקים שמשמשים אותנו אנשי המקצוע ונמציא קריקטורות אמיתיות.

סדר מזוכיזם
סרט באורך מלא

ארה״ב 2018 | במאית: נינה פליי
20:30 | מגיל 18 | היכל התיאטרון | כ-80 דקות | כניסה חופשית

הסיפור הגדול ביותר של העם היהודי - יציאת מצריים - המהווה 
את עיקר ההגדה של פסח, לא סופר מעולם בדרך כה מקורית, 

צבעונית וקצבית. נינה פליי, היוצרת האמריקאית של "סיטה שרה 
בלוז" מטפלת הפעם במיתוסים הקדומים של עמה, ומספרת 

את הסיפור הכביר של משה רבנו והעימות המר שלו מול פרעה. 
העלילות הגדולות של ההגדה מגיבות למקצבי מגוון משגע של 

מוסיקה אמריקאית, ממחזות זמר, ספיריטואלס שחורים, רוק 
נ'רול, כליזמרים יהודיים ועוד. הסרט משעשע, מפתיע, מעוצב 

בסגנון מרהיב ולעיתים גם מצליף ומכה מתחת לחגורה.

עושים קרקס
מחווה מאוירת לזירת הלהטוטנות והקסם

16:00 | לילדים מגיל 10 | מתנ״ס | כ-60 דקות | כניסה חופשית

חגיגה של סרטים קצרים על מופעי קרקס גדולים בהם מופיעות חיות ענק: 
פילים ואריות וכמה מופעי קוסמים השולפים ארנב מהכובע, )רק אם הארנב 

מסכים( בין הסרטים מופעים של אמני קרקס צעירים בתחילת דרכם, וכן שני 
מופעי מחול קצביים- של להקת רוקדות מקומיות.

להטוטנים אורחים: 

ירדן איטח, סתיו פינטו - קרקספינטו, 
 Angel's circus נורית אמיר

מופע מחול: להקת ההיפ הופ של מגדל העמק

ציירי קריקטרות ודוכני יריד יתארחו במתנ״ס

שיתוף פעולה בין הפזמונאי קובי לוריא למאייר עמוס אלנבוגן בשירי תיאטרון 
מקוריים מאד מצחיקים וטיפה עצובים על הילדּות של היום וקצת על הילדּות 

של פעם - במופע שהופק במיוחד לפסטיבל אנימיקס 2018

 למה הרופא הטוב מגבעתיים תמיד רושם לי חופש יומיים? / ואיך הפסקתי ללכת לדנה
כי פתאום קנו לה איגואנה? / ולמה לילדים כמו שון, ניל, ריף יש שמות אמריקאיים

ורק אני מכל הגן קוראים לי חיים? ועוד הרבה תשובות לשאלות חשובות

קברט מצויר ילדים

 הלובי של קובי לילדים: קובי לוריא, גילה חסיד,
גדי סרי, אלכס ספיבק, אלינור וייל-מורדליש, אסף זלמנוביץ

18:30 | מגיל 7 ולכל המשפחה | היכל התיאטרון | 10 ש״ח

מגדל העמק מגדל העמק8 7

אייפון נתתי לנורית
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היצורונים 
סדנאות קומיקס ואנימציה
בהגשת ניר )נירמו( מולד

12:30 16:30 | לילדים מגיל 8 | מתנ״ס | כ-60 דקות | 5 ש״ח

סדנת אנימציית סטופ־מושן בה ילמד אותנו נירמו ליצור סרטוני אנימציה מצחיקים 
בעזרת לושלוש )פלסטלינה סינטטית(. משתתפי הסדנה נדרשים להוריד את 

.Stop motion studio האפליקציה החינמית

יום רביעי  5.12

חגיגה מוסיקלית צבעונית עם שירים אהובים מארץ הסמבה והקרנבל
בשילוב סרטוני אנימציה מרהיבים של יוצרים ברזילאים. 

אורי הרפז, ״פרבר״ לשעבר, חבר בהרכב המקורי של ״ארץ טרופית יפה״ 
יספר חוויות משנות ילדותו בריו דה ז׳נרו וישיר יחד עם בתו, הזמרת 

שני הרפז-אחיטוב וצוות להקת באהיה ברזיל

לספר סיפור באנימציה 
מקבץ אנימציה בהגשת דודו שליטא

13:30 | לילדים מגיל 10 | מתנ״ס | כ-60 דקות | כניסה חופשית

תכנית מיוחדת לאנימיקס מגדל העמק. הסיפורים הגדולים מהסרטים המצוירים. 
בעזרת קטעים מרשימים מהסרטים הכי מפורסמים, נראה דוגמאות לדרך המיוחדת 

בה האנימציה מספרת את סיפוריה - הקטעים מתוך: שלגייה, במבי, צעצוע של סיפור, 
רובוטים, טין-טין, אנה פרנק, אווטאר ועד סיפור יציאת מצרים.

צייר לי ילדות
מבחר אנימציה בהגשת דודו שליטא

17:30 | לילדים מגיל 9 | מתנ״ס | כ-60 דקות | 
כניסה חופשית

מבחר סרטים קצרים מהמיטב העולמי העוסקים בעולם  
ילדות. ברוב המקרים הילדות אינה תקופה קלילה , נטולת 

דאגות, אלא התמודדות עם קשיי חיים, יחסים מורכבים 
עם הורים ועם סביבה שאינה תמיד ידידותית. סרטים 

מרגשים ומעוררים למחשבה.

אפריל והעולם המופלא
סרט באורך מלא

צרפת 2015 | במאים: כריסטיאן דסמארה, פרנק אקינסי
18:30 | לילדים מגיל 9 | מתנ״ס | כ-60 דקות | כניסה חופשית

סרט עתיר התרחשויות, עם עלילה בגוון מדעי, היסטורי, פוליטי 
וחברתי. זהו שיר הלל לדימיון, אך גם מותח ביקורת על האכזריות 

האנושית בשם המדע ובאופן ספציפי על ניסויים בבעלי חיים. חגיגה 
של בריאת עולמות שונים. שילוב של מדע בדיוני עם מתח, דרמה, 

רומנטיקה והרבה מאוד הומור. 

19:00 | למבוגרים | מרכז המוסיקה | 10 ש״ח

מגדל העמק 8

אמן אורח: אורי הרפז פרבר לשעבר
בהשתתפות הזמרת שני הרפז-אחיטוב

ולהקת באהיה ברזיל



תערוכות הפסטיבל
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הנצחון של נטע ברזילי השנה בתחרות האירויזיון, אחרי 20 שנות ״בצורת״, העלתה 
את רף ההתלהבות בביצת האדרנלין המקומית שלנו. תחרות הזמר האירופאית, שכולם 
אוהבים לגחך עליה - היא פתאום נושא לאומי אסטרטגי המעסיק ראש ממשלה, שרים, 
ח״כים, ראשי ערים ומי לא. עד כמה תהיה מעורבת פוליטיקה? מה יקרה בת״א בשבוע 
האירויזיון? היכן ילונו האוהדים המסכנים? מה הקטע שלנו עם התחרות המצועצעת הזו 

ובכלל - כיצד חווינו את הניצחון של ״אבניבי״, ״הללויה״, ״דיווה״ ו״טוי״
הקריקטוריסטים הישראלים נקראים לצוות השיפוט של סוגיית שגעון האירויזיון 

ולמצטיינים שבהם - יוענקו דוז פואה

מקרקרים סביב
האירויזיון

מגדל העמק 8

בול לשנת ה-70
השירות הבולאי ומישל קישקה מפרגנים 

למאיירי הקומיקס והקריקטורה

השירות הבולאי של רשות הדואר בחר 
להקדיש השנה סדרת בולים חגיגי לתחום 

הקומיקס והקריקטורה. הבולים אויירו על ידי 
מישל קישקה וכוללים גיליונית מיוחדת בה 

שילב קישקה את מיטב אמני התחום בישראל.

מירוץ ג׳ירו ד׳איטליה, שהוזנק בישראל לפני כמה 
שבועות בחשיפה גדולה, הוכיח עד כמה שיגעון הדיווש 
הפך לספורט פופולארי ופעילות עממית חוצת יבשות 
ותרבויות. 200 שנה מלאו בימים אלה להמצאת הכלי 

הדו־גלגלי שכבש מיליוני מעריצים ברחבי הגלובוס ובהם 
גם ישראלים רבים שהתמכרו לחוויית הרכיבה.

איי לייק בייק
קריקטוריסטים רוכבים על נושא האופניים
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סדנאות קומיקס
תוכנית אנימציה

תוכניות סגורות

מתנ״ס
13:30 ,14:30

סדנאות קומיקס
נירמו

מתנ״ס
16:30 ,12:30

היכל התיאטרוןהסרט של טייגר
17:00

מצייר בהיגיון
עמוס אלנבוגן

היכל התיאטרון
15:30

לספר סיפור 
באנימציה

מתנ״ס
13:30

גיבורי העל של 
חנוכה / אורי פינק

מתנ״ס
מתנ״סעושים קרקס17:30

מתנ״סצייר לי ילדות16:00
17:30

מתנ״סהכי ישראלי
18:00

אייפון נתתי 
לנורית

מתנ״ס
18:30

אפריל והעולם 
המופלא

מתנ״ס
18:30

שם המשחק
מוני מושונוב

היכל התיאטרון
היכל התיאטרוןסדר מזוכיזם20:30

20:30
ארץ טרופית קסומה

אורי הרפז
מרכז המוסיקה

19:00
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לוח אירועי הפסטיבל

 כל אירועי הפסטיבל מתקיימים
במתנ"ס מגדל העמק, רח' עמק יזרעאל 5
לפרטים ולהזמנת כרטיסים: 04-6417000


