פרה דוק ס בגזר
פסטיבל הומור וסאטירה בקריקטורה וקומיקס

מועצה אזורית גזר

 22-18במאי 2022

ימים רביעי–ראשון ,י"ז–כ"א באייר תשפ"ב

מו זה פרה

דוקס?

פרה דוק ס בגזר
פסטיבל הומור וסאטירה בקריקטורה וקומיקס

מועצה אזורית גזר
פרה דוקס  -תגובה ציורית הולמת נוסדה
ב 2016-כבמת ביטוי ייחודית ליצירת הומור
וסאטירה מאויירת בתגובה למתרחש בארץ
בתחום הפוליטי והחברתי .בעבר ,כל עיתון
התפאר במדור או מוסף סאטירי משלו .זו
כבר נחלת העבר .בעידן הפוליטיקלי קורקט
העיתונות הממוסדת חוששת לפרסם ביקורת
סאטירית בועטת מחשש לתגובת ההון-
שלטון ,קבוצות לחץ ועוד תירוצים.
פרה דוקס ,נולד כדי למלא את החסר בתחום
ולהציג תגובות קריקטוריסטיות הולמות כפי
שמקובל במגזינים דומים במדינות מתוקנות
בעולם המערבי (ולא ,לא חסרות מדינות
מקולקלות) כמו  MADבארה״ב ,פרייבט איי
בבריטניה ,שארלי הבדו בצרפת ועוד.
במגזין המופיע  5פעמים בשנה משתתפים
מאיירים בכירים בהם מושיק לין ,איתמר
דאובה ,ניר מולד ,עמוס אלנבוגן ,אורי פינק,
בני לוין ,רעות בורץ ,יניב שמעוני ונוסקו.
קריקטורות מתפרסמות גם בדף הפייסבוק
של פרה דוקס על בסיס יומי.

 22-18במאי 2022

ימים רביעי–ראשון ,י"ז–כ"א באייר תשפ"ב

אירועי הפסטיבל יתקיימו ביישובים:

בית חשמונאי ,יד רמב״ם ,ישרש,
משמר איילון ,נצר סרני ,עזריה
פרטים ומכירת כרטיסים מקוונת:
www.gezer-region.muni.il

לפרטים נוספים:
מיה טיברמן – מנהלת מחלקת תרבות – אגף קהילה
מועצה אזורית גזר Maya.t@gezer-region.muni.il | 08-9274047
מנהל אמנותי :ניסים חזקיהו

כנסו לאתר וקבלו גיליון היכרות חינםparadoxim.com :
״פרה דוקס  -תגובה ציורית הולמת״

מנהל אגף קהילה מועצה אזורית גזר :רותם אלקובי
מנהלת מח׳ תרבות במועצה :מיה טיברמן
תיאום הפקה ,יריד ותערוכות :דלית ארבל
יועץ מקצועי ומאייר ראשי :מושיק לין
ניהול טכני ועריכה דיגיטלית :ריאל ז׳ורנו
הפקות דפוס :נבוארט
הגברה ותאורה :שלומי בס

ברוכים הבאים
פרה דוקס בגזר? מתברר.
תחום ההומור והסאטירה
ראוי גם הוא לבמה פסטיבלית
משלו וממש כמו שמקובל
בחו״ל ,אנחנו שמחים להציע
לכם לראשונה ,כאן ,ביישובי
המועצה האזורית גזר ,זירת
פעילות תרבותית בהשתתפות
מיטב אמני הקריקטורה
והקומיקס בארץ בשילוב אמני
במה וכתיבה בולטים.
אירועי הפסטיבל כוללים מופעי
הוקרה ליוצרי סאטירה והומור
מובילים ,מפגשי אמן ,סדנאות
קומיקס לילדים ,תערוכות
קריקטורה ויריד דוכנים פעיל
המתמקד ביצירה המאוירת
הפורחת והמגוונת בישראל.
מוזמנים מאוד להגיע ,להציץ,
לבקר ,לחייך ,לצחוק וליהנות.
יחד נהיה אור לגועים.
בילוי נעים,
שלכם,
פ .דוקס

מופע פתיחה

פרס טהרלב
דפנה ארמוני
רוביק רוזנטל
ערב מחווה לכתיבתו ההומוריסטית של הסופר ,משורר ופזמונאי,
יורם טהרלב ,שהלך לעולמו השנה בלי שקיבל את פרס ישראל ,אך
זיכה אותנו בשלל יצירתיות ,טקסטים ומוזיקה שתישאר לדורות.
העיתונאי וחוקר השפה העברית ד״ר רוביק רוזנטל והזמרת/ציירת
דפנה ארמוני ,שליוו בעבר את טהרלב בהופעות משותפות,
מגישים תוכנית הוקרה מיוחדת לפתיחת הפסטיבל.

רביעי 18 ,במאי 2022

י"ז באייר תשפ"ב
פתיחת דלתות20:00 :
תחילת מופע20:30 :

תוכנית מוזיקלית למבוגרים
אולם האסיפות ,קיבוץ נצר סרני
כרטיס 40 :ש״ח

איור :מושיק לין

סדנאות קומיקס ,קריקטורה ואנימציה
יצורונים

כל אחד יכול*

ניר מולד

חד בהיגיון

אורי פינק

עמוס אלנבוגן

עיצוב דמות

יובל כספי

* לצייר קומיקס

סדנת אנימציית סטופ-מושן שבה נלמד
מניר מולד (נירמו) כיצד יוצרים סרטוני
אנימציה משעשעים בעזרת לושלוש
(פלסטלינה סינתטית).

חמישי 19 ,במאי 2022

י"ח באייר תשפ"ב
בשעה 14:30

סדנת אנימציה לילדים בגיל 13-7

בית העם ,ישרש

כרטיס 20 :ש״ח
* משתתפי הסדנה מתבקשים להביא איתם
קלמר מאובזר בכלי ציור וצבעים
ולהוריד בחינם את האפליקציה:
.Stop motion studio

סדנת קומיקס לכל המשפחה עם
אורי פינק יוצר הקומיקס ״זבנג״ ,וכוכב
התכנית ״העיפרון הכי מחודד״ .הסדנה
מיועדת גם לכאלה שלא מציירים ״יפה״
או לכאלה שחושבים שלעשות קומיקס
זה מאוד קשה .נסו בעצמכם.ן.

חמישי 19 ,במאי 2022

י"ח באייר תשפ"ב
בשעה 17:00

סדנת קומיקס לילדים בגיל 13-9

מועדון המחלבה ,משמר איילון

כרטיס 20 :ש״ח
* משתתפי הסדנה מתבקשים להביא איתם
קלמר מאובזר בכלי ציור וצבעים

איך ממציאים קריקטורה בלי לדעת
לאייר ,מה ההיגיון שעומד מאחורי חידות
היגיון והאם בשטח המועצה האזורית
גזר חיים יותר ארנבים מאשר במועצה
השכנה? עמוס אלנבוגן ,איש החידות
של מגזין 'עיניים' ו'פרה דוקס׳  -ידגים.

ראשון 22 ,במאי 2022

כ"א באייר תשפ"ב
בשעה 16:30

איך מציירים דמויות קומיקס? מהם
מאפיינים של דמות? ואיך אפשר
להעביר מסר בציורים? בסדנה חווייתית
ילמד יובל כספי לצייר דמויות קומיקס
מוכרות ונמציא גם חדשות משל עצמנו.
בואו לצייר את הדמות שתרצו.

ראשון 22 ,במאי 2022

כ"א באייר תשפ"ב
בשעה 18:00

סדנת קריקטורה לילדים בגיל 12-6

סדנת קומיקס לילדים בגיל 12-7

כרטיס 20 :ש״ח
* משתתפי הסדנה מתבקשים להביא איתם
קלמר מאובזר בכלי ציור וצבעים

כרטיס 20 :ש״ח
* משתתפי הסדנה מתבקשים להביא איתם
קלמר מאובזר בכלי ציור וצבעים

מועדון ,יד רמב״ם

מועדון ,עזריה

ערב

הוקרה

הצחוק והשפם.

מחווה לאורי אורבך
קובי אריאלי ,שי צ׳רקה,
אורי פינק ,נוסקו,
מיכל אורבך
שירה :אריק סיני
במעמד שר התרבות והספורט

חילי טרופר

מה חיבר בין יוצר ימני שנון לשורת מאיירים שמאלנים?
עוד הרבה לפני שהפך לחבר כנסת ומיניסטר ,הפליא
אורבך לכתוב בהומור והשתלב בהרכבים שונים של
מדורי סאטירה בתקשורת הכתובה והמשודרת .ערב
מיוחד במלאת  7שנים לפטירתו המוקדמת מידי של
איש המילה האחרונה ,אורי אורבך

חמישי 19 ,במאי 2022

י"ח באייר תשפ"ב
פתיחת דלתות19:30 :
תחילת תוכנית20:00 :

תוכנית למבוגרים
באשכול הפיס בבית חשמונאי
כרטיס 20 :ש״ח

איור:שלמה כהן

פאנל קריקטוריסטים

מפגש אמן

קו האומה

זה מה יש

אורי פינק ,רעות בורץ,
עמוס אלנבוגן ,נוסקו
מנחה :ניר מולד

מושיק לין

ארבעה אמני קריקטורה בכירים בארץ מתייצבים יחד עם לוח הציור והטוש
שלהם למפגש מאתגר של איורים ספונטניים הנשלפים ומתהווים בזמן
אמת מול הקהל ,אל מול המשימות היצירתיות שיטיל עליהם התסריטאי
והאנימטור נירמו (ניר מולד) .כיצד מתרגמים סיטואציות אקטואליות ושלל
מצבים טעונים לכמה קווים מהירים? בואו לראות בעצמכם.

המפגש עם מושיק מוקדש להשקת ספרו החדש ״זה מה יש״ ,המחזיק
בתוכו כ 300-קריקטורות פוליטיות ,דיוקנאות ,רישומי עיפרון ,איורים
בספרים ,ציורי נוף וסיפורים שכתב מושיק לילדיו הקטנים וגם שיתופים
על תחנות משמעותיות בחייו כקריקטוריסט .האירוע יכלול גם תוכנית
אמנותית שיגישו חבריו לקיבוץ נצר סרני.

שישי 20 ,במאי 2022

י״ט באייר תשפ"ב

איור :עמוס אלנבוגן

שבת 21 ,במאי 2022

כ' באייר תשפ"ב

בשעה12:00 :

בשעה11:00 :

מפגש אמן למבוגרים
אולם אסיפות ,קיבוץ נצר סרני
כרטיס 35 :ש״ח

מפגש אמן למבוגרים
אולם אסיפות ,קיבוץ נצר סרני
ללא תשלום .הכניסה מותנית בהרשמה מראש

איור :מושיק לין

מפגש מופע

מוני זה ולא אחרת

מוני מושונוב

מנחה :נוסקו

הוא אחד הקומיקאים והשחקנים האהודים בארץ .חבר ההרכב
המיתולוגי של ״זהו זה״ וכוכב הצגות וסרטים רבים .מוני מושונוב
מגיע לפסטיבל ״פרה דוקס בגזר״ לספר על חוויות הילדות שלו
ברמלה הסמוכה ,לגלות פרטים מאחורי הקלעים של הדמויות
המוכרות ,להתגעגע לאריק איינשטיין והכל  -בליווי קטעי איור
ואנימציה .ולא ,לתוכנית הזו אין שידור חוזר מחר באחת ושלושים.

שבת 21 ,במאי 2022

כ' באייר תשפ"ב

פתיחת דלתות20:30 :
תחילת תוכנית21:00 :
תוכנית למבוגרים
באשכול הפיס בבית חשמונאי
כרטיס 40 :ש״ח

איור :מושיק לין

תצוגת תערוכות

יריד דוכנים

סיכום ממוקד

שוק פרה דוקס 2022

 - 2021השנה שהיתה | איגוד הקריקטוריסטים הישראלים

הפנינג בנצר סרני של אמנים ופעילות מאוירת

לאחר הפסקה של עשור ,חידש השנה איגוד
הקריקטוריסטים הישראלים את מסורת התערוכה
השנתית של חבריו 39 .יוצרים משתתפים בתצוגה.
מופיעות בה כ 150-עבודות שראו אור במהלך 2021
בעיתונות ובתקשורת הדיגיטלית והן משקפות מגוון
נקודות מבט על אירועי השנה החולפת.
בין המשתתפים :ארנון אבני ,אנגלמאיר ,דאובה,
רעות בורץ ,אסף חנוכה ,שלמה כהן ,בני לוין,
מושיק לין ,גיא מורד ,נירמו ,אלנבוגן ,אורי פינק,
מישל קישקה ,שי צ׳רקה ועוד.
אוצר התערוכה :פרופ׳ רפי מן

חגיגה של דוכני יצירה ופעילות בהשתתפות אמני
קריקטורה וקומיקס ,שימכרו ספרים וחוברות,
יאיירו פורטרטים של ילדים ומבוגרים בהשראת
פסטיבלי קריקטורה דומים בחו״ל.
היריד יתקיים בין השעות  10:00ל 14:30-סמוך
למיקומי תצוגת תערוכות הפסטיבל.
אפשרות לרכישת קפה ומאפה במקום.

היריד יתקיים ליד חדר האוכל בקיבוץ נצר סרני

שישי 20 ,במאי | שעות 14:30-10:00
הכניסה חופשית

זה מה יש

איורים מתוך ספרו החדש של מושיק לין
מבחר מאיוריו של הקריקטוריסט מושיק ,מתוך ספרו
החדש ״זה מה יש״ .הספר הוא אלבום המאגד עשרות
עבודות של האמן ובהן קריקטורות פוליטיות ,רישומי
דיוקנאות שהופיעו בעיתונות הארצית וכן במסגרת קיבוץ
נצר סרני ,בו הוא חבר.
לא

תגובה ציורית הולמת

בתשרי יתן
הסגר פרי
שחום נחמד

דו ירחון מצוייר | מכיל חומרי סאטירה והומור | עלול להכיל חלקי שמאלנות ופאשיזם

ליל

דים!

למ
למכ
חוסנים 40 :ש״ח
חישים 99 :ש״ח

17
יולי -
אוגוסט
2021

מבחר קריקטורות מתוך ״פרה דוקס״

מבחר עבודות וקאברים מתוך המגזין להומור וסאטירה,
שהתפרסמו בו מאז שנת  .2016במגזין משתתפים
קריקטוריסטים בולטים בהם איתמר דאובה ,נירמו ,אלנבוגן,
יובל רוביצ׳ק ,אורי פינק ,יניב שמעוני ,מושיק לין ועוד.

עמוס אלנבוגן
רעות בורץ
שרון גזית
ליאורה גרוסמן
איתמר דאובה
דדי ונגר
ענר טל
בני לוין
מושיק לין
ניר מולד
נוסקו
אורי פינק
רן קר-פה פרינס
יובל רוביצ׳ק
יוני שלמון

חבלי
גמילה
עונת המעבר
של הביביזם

איגוד הקריקטוריסטים והקומיקסאים הישראלי
מצייר  30שנה להקמתו במפגש חגיגי
בפסטיבל פרה דוקס בגזר ,נצר סרני 20 ,במאי
(אירוע סגור של איגוד הקריקטוריסטים)

התערוכות יוצגו ליד חדר האוכל בקיבוץ נצר סרני
ימים רביעי-ראשון 18-22 ,במאי ,2022
י"ז – כ"א באייר תשפ"ב | שעות 18:00-11:00

לוח אירועי פסטיבל פרה דוקס בגזר
 22-18במאי 2022
ימים רביעי–ראשון ,י"ז–כ"א באייר תשפ"ב

רביעי  18.5י״ז באייר חמישי  19.5י״ח באייר שישי  20.5י״ט באייר

שבת  21.5כ׳ באייר ראשון  22.5כ״א באייר

ניר מולד

יצורונים

ישרש | 14:30

אורי פינק

כל אחד יכול

אירוע

משמר איילון | 17:00
פתיחה

דפנה ארמוני
רוביק רוזנטל
פרס טהרלב

קובי אריאלי,
אריק סיני ,אורי
פינק ,שי צ׳רקה,
מיכל אורבך ,נוסקו

הצחוק והשפם.
מחווה לאורי אורבך

פתיחת דלתות20:00 :

פתיחת דלתות19:30 :

נצר סרני | 20:30

בית חשמונאי | 20:00

פרטים ומכירת כרטיסים מקוונת:
www.gezer-region.muni.il

שוק פרה דוקס גזר
יריד דוכנים
נצר סרני | 10:00-14:30

עמוס אלנבוגן

מושיק לין

זה מה יש

נצר סרני | 11:00

אורי פינק ,עמוס
אלנבוגן ,שי צ׳רקה,
נוסקו ,נירמו

קו האומה

נצר סרני | 12:00

חד בהיגיון

יד רמב״ם | 16:30

יובל כספי

עיצוב דמות
עזריה | 18:00

מוני מושונוב
מוני זה
ולא אחרת
פתיחת דלתות20:30 :

בית חשמונאי | 21:00

