
 ךרוצה .תישונאה הירוטסיהה ימיכ םה םירוציבה יווק לש םהימי
 םיקיתע םה "רחאה" לש הרידח עונמל ידכ הירוטירט רצבל ףחדהו
 תורצבתה ינבמ דציכ הארמ השדח הכורעת .םיילסרבינואו

 תוחוכ לש םהידסחל וחנזנ ,וחכשנ ,וסרהנ םיינתווארו םימישרמ
 דחפל יסיסב םגד ,ןולשיכל תואטרדנא ןיעמ וכפה ןמזה םעו – עבטה
.ישונא

 הלא םימיב תגצומ "רבעמו בל-רב ,וני'זאמ .הנגה יווק" הכורעתה
 ,ןיאוקיק לשימ דיו רביירש הינג ש"ע תיאטיסרבינואה הירלגב
 הכורעתב .2018 לארשי-תפרצ תוברתה תנוע יעוריא תרגסמב
 ,ה'זנקריג רדנסכלא ,יילואו ץיבומרבא הנירמ םינמאה םיפתתשמ
.איבל לעיו ןבלב רימע ,רפואל עטנ ,ןורבע ףסא ,םע-רב הכימ

ךלש קסעל ןנעב קוויש - inwise  תועצמאב התיחנ יפד ורצ

2019 ראורבפ

ישארל רוזח
 תננובתמ תיאטיסרבינואה הירלגב תנרקסמו השדח הכורעת - וקיסקמ ,בל-רב ,וני'זאמ
רוציבה תלועפב

 ,םהיניב םילדבהה ףא לע ,םיווק ינש .ילארשיה בל-רב וקו יתפרצה וני'זאמ וק :םימסרופמ םירוציב יווק ינשמ םימוליצ םיגצומ הכורעתה זכרמב
 הדרפהה רדגב םגו תיניסה המוחב ,וקיסקמל ב"הרא ןיב המוחב תוקסועש תודובע תוגצומ םדיצל .תוימואלו תוישיא תומוארט םע םויה דע םירשקנ
.תילארשיה

 ישונאה ףונה תא 'םיקלצמ' םה ובש ןפואה ללוכ ,םיעיפשמ םה ןהילע תוביבסה רחאו םידקפתמ םיווקה םהבש םינפואה רחא הקחתמ הכורעתה"
 תונמאו ןויכרא יעטק בלשמה ירטנמוקוד טרס ,עבט יטרס ,תונותיע ימוליצ ,ףונ ימוליצ תדגאמ הכורעתה .באז רוג הילג תרצואה הריבסמ ,"יעבטהו

 לכש הרכהה תא תדדחמו רוציבה תלועפב תוכורכה תוילשאבו תוחטבהב תשדוחמ תוננובתה תרשפאמ ,הלא דצל הלא םיווקה לש םתבצה .גצימ
.ותסירק תא םג ובוחב ןמוט ,ותיינב םוימ ,םירוציב וק

 ירקחמל ןוכמה ןיבל תיאטיסרבינואה הירלגה ןיב ןושאר הלועפ ףותישב ךרענה ,"הנגה יווק" םשב רתוי בחר םזיממ קלח איה השדחה הכורעתה
 םיטרס םינרקומ ,ןורטאית תוזחמ הירלגב םילעומ םזימה תרגסמב .ןורטאיתה תונמאל גוחהו ,"ץראה" ןותיע םע ףותישבו ,)INSS( ימואל ןוחטיב
.םינוש םירקוח תופתתשהב תואצרהו ןויע ימי ,םירויס םיפסוותמ ולא לכלו ,"הנגה יווק" לש יזכרמה אשונה םע םיבתכתמה

 זאמ ףאש תושמחתהה ןורקע' :ויליריו לופ יתפרצה ףוסוליפה בתכ היינשה םלועה תמחלממ ורתונש םירקנובהו םירוציבה ידירשב וקוסיע תובקעב"
 ,ויליריו לש ורכזל תשדקומש ,הכורעתה .'ותנגהל המקוהש המוחה לש הקוריפל ךשמהבו ,ןוירשהו םדאה ףוג לש הליחת ,קוריפלו סרהל דימתמו

 ,םירקנוב ,םירוציב יווק לש ףונב םתוחכונלו םהיתויועמשמל ,םהינבמל ,ל"וחמו םילארשי םינמא לש ךוויתה השעמ תועצמאב ,ףשחיהל תרשפאמ
.באז רוג תמכסמ ,"תורדגו תומוח

:להקל החותפ הירלגה
19:00 – 11:00 'ד-'א םימיב
21:00 – 11:00 'ה ימיב
14:00 – 11:00 'ו ימיב

11:00- 10:00 העשמ םולשתב םירויס םימייקתמ ישיש םוי לכב
www.arts.tau.ac.il/gallery  הירלגה רתאב ףסונ עדימלו תונמזהל

תורבודה ךרעמ ידי לע רואל אצוי
taupr@tauex.tau.ac.il :רשק תריציל
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