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"פסטיבל כחול"
חגיגה תרבותית מקומית שנותנת בימה לים תיכוניות המיוחדת 
של יפו. ממש כמו העיר, הפסטיבל, מכיל צבעים-ניחוחות-טעמים 
שונים ומורכבים היוצרים, יחד, את הרוח היפואית המיוחדת. פיתחו 
את העיניים ואת הלב ופשוט תתנו לרוח היפואית ללטף אתכם 

בעדינות. תבלו!

השביל הכחול
השביל הכחול, שיושלם במהלך יוני ובמסגרת אירוע "כחול", מייצג 
את קו החוף היפהפה של העיר, את אופייה הים תיכוני כעיר נמל. 
השביל עובר על פני קו החוף - ממדרון ומנמל יפו בדרום עד נמל 
תל–אביב בצפון, דרך תחנות כגון: כיכר השעון, בית האצ"ל, כיכר 

לונדון, חוף מציצים עד נמל תל–אביב והמגדלור.
 www.tlv100.co.il :מפת השביל

"שבוע כחול" 
"כחול" הוא גם הפתיחה הרשמית של "שבוע כחול" - חגיגת הטבות 
תרבותיות-קולינריות-מסחריות ברחבי יפו. במבחר מבתי העסק 
של יפו אפשר למצוא הנחה או הטבה המיועדת לכם. בתוקף עד 

25 ביוני.
פרטים נוספים:

 www.tlv100.co.il
www.mouse.co.il/blue

www.myaffo.co.il

מנהלת שנת המאה:
הלה אורן, מנכ"ל 

סוזנה קריימר - מנהלת אירועים 
עדי יקותיאלי - קהילה, אלעד וינגרד - עורך אתר האינטרנט
יאיר שפלר - מרחב ציבורי, איתן שוורץ - קשרים בין לאומיים,

יעל יציב - מתאמת הפקה, אור יצחקי - מתאמת הפקה

הפקה: פאזה 
מנהל אמנותי: איתי מאוטנר 

דוברות, שיווק ופרסום: הלל פרטוק-דובר העירייה, לובה טיומקין קרני, מושית לוסטיג-רייויט
טקסים: שרי ישראלי - מנהלת מחלקת הטקס והאירועים  

ס.מנהל א. התרבות ואמנויות ומנהל המחלקה למופעים: שאבי מזרחי  
יחסי ציבור: רונית ארבל 

צילומי תכניה: חיים יפים ברבלט 
עיצוב גרפי: ממי דר קראייטיב

שותפים: 
הרשות לפיתוח כלכלי תל–אביב-יפו: מנהלת נמל יפו, הרשות לפיתוח יפו העתיקה, המשלמה ליפו, המרכז הערבי יהודי יפו, תאטרון ערבי עברי, 

המכללה האקדמית יפו - תל–אביב. 
תודות:  

 סלמה וסלים  כמאל אגבאריה  אחמד בלחה  הבימה  המכון הצרפתי - אלן מונטיי  מרכז "נא לגעת"  משכנות רות דניאל  הוצאת סיטרא 
אחרא  העמותה לקידום חינוך יצירתי בתמיכת מיומנה  אליפות אירופה בגלשנים RS:X  איפה דנה  קרן אדם מיצגביץ'  שנת פולין ישראל  
תאטרון גשר  תאטרון הסמטה  תאטרון אורתו-דה  העמותה לתיירות   יגאל עזרתי  ביה"ס  טביתה  טרהסנטה יסודי  טרהסנטה תיכון  
 ביה"ס כ"ב טכנולוגי )מרסאת יאפא(  קבוצת בני נוער ממתנ"ס ערבי עברי  סלון סטודיו 22  קפה יפו  מרגוזה בר  יצחק ירקוני  התחנה
גיאת ליבנת  ליאו   דה  אייל  אלקאסם   וטן    Kayak4aLL השייט   מועדון  הים   אלת  בצלאל   לאומנות  האקדמיה   

 אינדימאג' הפקות  טליה הופמן   מיטל עמר  תערוכה "ליגה" - קידום מעמד האישה בשיתוף קהילה נוער וספורט 

أزرق כחול
مقدمة عامة عن املهرجان

“مهرجان أزرق” هو احتفال ثقافي محلي يبرز امليزة الشرق- أوسطية 
التي تتحلى بها يافا. متاما مثل املدينة، فإن املهرجان يحتوي على 
ألوان، روائح وأطعمة مختلفة ومركبة والتي تكّون األجواء اليافية 
املميزة. افتحوا أعينكم وقلوبكم ودعوا الرياح اليافية تعانقكم 

بلطف. استمتعوا!

السبيل األزرق
السبيل األزرق والذي سيكتمل بناءه في شهر حزيران في إطار 
مهرجان “أزرق” ميثل شاطئ تل أبيب- يافا اجلميل، ميثل طابع تل 
أبيب- يافا الشرق أوسطي كمدينة يوجد فيها ميناء. السبيل 
الذي مير عبر سطح البحر من متنزه يافا وامليناء في اجلنوب حتى 
ميناء تل أبيب في الشمال. مير السبيل عبر محطات على امتداد 
شاطئ البحر مثل دوار الساعة، بيت هإيتسل، ميدان لندن، شاطئ 

“متسيتسيم” حتى ميناء تل أبيب والفنار.

“أسبوع أزرق”
مهرجان “أزرق” هو االفتتاح الرسمي ل- “أسبوع أزرق”- وهو عبارة 
عن احتفال تخفيضات ومكافئات ثقافية-غذائية- جتارية في أنحاء 
يافا. في نخبة من احملال التجارية في يافا جتدون تنزيالت وتخفيضات 
التنزيالت مستمرة حتى 25 من حزيران.  خصيصا من أجلكم. 

www.tlv100.co.il ::تفاصيل إضافية جتدونها في
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أزرقחמישימוסיקה כחול

موسيقى
منصة البحر

املنصة موجودة في ميناء يافا بالقرب من 
املدخل اجلنوبي. يدمج العرض شاشات كبيرة 

مع جهاز  متطور للصوت ومفاجئات عديدة. 

عريف املنصة - نورمان عيسى- جنم املسلسل “عمل عربي” 
املعروض في القناة الثانية، ممثل )روميو وجولييت، حلم ليلة صيف، 
اغتيال( ومخرج ) ألف ليلة وليلة، الكنز- مسرحية عائمة( من 

سكان يافا.
دي جي املنصة- شروليك اينهورن

يوم اخلميس
 18:30

العرض االفتتاحي للمهرجان
Maurice El Medioni-Boogie-Rumba-Rai-

Pionoriental
عازف بيانو، ملحن ومغن من مواليد اجلزائر يبلغ من العمر 80 
 عاما ، حائز على أهم جائزة في مجال املوسيقى وهي جائزة ال

 .2007 BBC world music
احتفال موسيقي عابر للقارات ومتنوع اللغات والوتائر.

العرض برعاية املعهد الفرنسي.

 19:30
عرض الغروب "يافا العاشقة"

جاليت جيات, لبنى سالمة وعازفون من جوقة الناصرة.
على خلفية الغروب الكبير واجلميل ستبدع مطربتان مميزتان في 
أغان كالسيكية لعمالقة الطرب: أم كلثوم, عبد احلليم حافظ، 
أسمهان، محمد عبد الوهاب، ليلى مراد وفيروز، وذلك برفقة عازفني 

من جوقة الناصرة ومبشاركة ايلي غرينفلد.

20:45
انسمبل أوالد يافا مع فرقة "ميومنا"
مجال  في  تأهلوا  الثالث  الديانات  من  يافا  أبناء  من   19
في  وغيرها-  بوكس  بيط  هوب،  هيب  الطبل،  العزف، 
“أزرق”. لـ  تخصيصه  مت   وحيوي  قصير  أول    عرض 

 21:00
 من بريوس الى يافا

شلومي سراجنا برفقة فرقة حتتوي على 7 عازفني في رحلة 
موسيقية تبدأ في اليونان، متر عبر البحر األبيض املتوسط 

ويرسو في ميناء يافا. حفلة ليلية مليئة بالنغمات واملفاجئات. 
أغان مميزة مثل "مونو" و "حلوم متوك" باإلضافة الى مفاجئات 

مثيرة من تقدمي  شلومي سراجنا.

22:00
نزار فرنسيس- جنم البوب العربي واملتوسطي

النجم الصاعد برفقة 7 عازفني في حفل غنائي يستغرق حتى 
ساعات الليل املتأخرة. بعد جولة عروض في العالم يحط نزار 
ذاتية باإلضافة الى  يافا. سيتخلل العرض أغان  فرنسيس في 

منوعات يونانية، لبنانية، مصرية وجزائرية. 

בימת ים - הבמה המרכזית, בנמל יפו
מנחה - נורמן עיסא תושב יפו, כוכב הסדרה "עבודה ערבית" 

בערוץ 2, שחקן ובמאי )"אלף לילה ולילה", "האוצר - הצגה שטה"(.
דיג'יי - שרוליק איינהורן

 18:30
 Maurice El Medioni

מופע פתיחת הפסטיבל 
Boogie-Rumba-Rai-Pionoriental 

פסנתרן-מלחין-זמר יליד אלג'יר בן 80, זוכה הפרס הנחשב 
בתחום מוסיקת העולם, פרס ה - BBC world music 2007. חגיגה 

מוסיקלית חוצת יבשות ורב לשונית ומקצבית. 
המופע באדיבות המכון הצרפתי.

19:30
גלית גיאת, לובנה סלאמה וסולני תזמורת נצרת.

מופע שקיעה "יפו מאוהבת" 
על רקע השקיעה תבצענה שתי הזמרות המיוחדות את שיאי 

הקלאסיקה של המוסיקה הערבית: אום כולתום, עבד אל חלים 
חאפז, איסמאהן, מוחמד עבד אלווהאב, לילה מורד ופיירוז, בליווי 

סולני תזמורת נצרת. בשיתוף אלי גרינפלד.

20:45
אנסמבל ילדי יפו  

19 ילדים מיפו, בני שלוש הדתות, שהוכשרו ע"י חברי להקת 
"מיומנה" בנגינה, בתיפוף, בהיפ הופ, בביט בוקס ועוד במופע 

בכורה בין-לאומי קצר ואנרגטי במיוחד עבור "כחול".

21:00
שלומי סרנגה

מפיראוס ליפו
בליווי להקה בת 7 נגנים במסע מוסיקלי מקפיץ שמתחיל ביוון, 

עובר דרך הים התיכון ועוגן בנמל יפו. חגיגה לילית עתירת צלילים, 
להיטים והפתעות.

22:00
ניזאר פרנסיס

 כוכב פופ ערבי וים תיכוני 
הכוכב העולה מלווה ב-7 נגנים בחאפלה ענקית אל תוך הלילה. 
אחרי מסע הופעות חובק עולם נוחת ניזאר ביפו. במופע, שירים 

 מקוריים לצד גרסאות כיסוי ללהיטים מיוון, לבנון, מצרים ואלג'יר.
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מוסיקה

أزرقשישי כחול
اجلمعة

10:00 وحتى نهاية اليوم 
DJ Robi - Arabic/Electro/Fusion 

12:00
روني روك

الشخصية املعروفة واحملبوبة )عمو روني، شارع سمسم( في 
سلسلة فعاليات شيقة. جنم األطفال احلقيقي من الشمال في 

عرض أولي في يافا

 13:30
فنتستيكو - عروض بهلوانية لألطفال

عرض سيرك كوميدي بهلواني يتم تنفيذه على آلة حديثة على 
ارتفاع 7 أمتار. مبشاركة افنير هوخبيلد )كابنت زوكيني(، 

عينال غوري )جوسي لوسي(

14:30
بوجي بلجان )فرنسا- اسرائيل(

Boogie Balagan (France-Palestisrael) 
 باللغة العبرية- العربية-االجنليزية-الفرنسية في عرض هو
 مبثابة حفل يتنقل  بني الغرب الفوضوي الى غرب رام اهلل.

 مبساعدة جيتارتني والكثير من املهارة املرحة سيسببون لكم
 تغيير النظرة الى عالم املوسيقى وسترقصون مثلما لم

.ترقصوا منذ زمن طويل

15:15
سيستم عالي

انسمبل هيب هوب يافي بأربع لغات.
فرقة هيب هوب منت من ملجأ عام في حي العجمي في يافا. 
10 موسيقيون يغنون عن كل شيء بأربع لغات- العربية العبرية 

االجنليزية والروسية.

16:00
جوقة شيرانا

تتكون جوقة النساء “شيرانا” من 17 امرأة مسيحية مسلمة 
باللغة العبرية العربية  ويهودية  وتشمل برنامج فني واسع 
العربي  اجلماهيري  املركز  برعاية  اجلوقة  أيضا.  واإلفريقية 

اليهودي.

17:00
العرض النهائي للمهرجان

Laroz&Amano - Arabesque Groove
يستضيفون مرينا مكسيميالن بلومني

أحلان من  تركيا، ايران، شمال افريقية  والدول العربية تأخذ منحا 
آخرا مميزا مع  مرينا مكسيميالن بلومني وعازف الكمان اليافي 

املعروف أمني صايغ. عرض شيق لنهاية املهرجان. 

מ-10:00 ועד סוף היום
DJ Robi

Arabic/Electro/Fusion

12:00
רוני רוק

הדמות המוכרת והכל כך אהודה של רוני )דוד רוני ורחוב סומסום( 
במופע הפעלות משעשע. כוכב ילדים אמיתי מהצפון במופע 

בכורה ביפו.

 13:30
פנטסטיקו

 מופע אקרובטיקה לילדים
מופע קרקס קומי-אקרובטי המבוצע על גבי מתקן חדשני בגובה

של 7 מטר. בהשתתפות אבנר הוכפלד )קפטן זוקיני(, עינאל גורי 
)ג'וסי לוסי(.

14:30
)France-Palestisrael( לאָגן  ּבּוִגי ּבָ

עברית-ערבית-אנגלית-צרפתית במופע שהוא למעשה מסיבה 
שנעה בין המערב הפרוע למערב רמאללה. בעזרת שתי גיטרות 

יגרמו לכם לשנות תפיסות עולם מוסיקליות ולרקוד כפי שמזמן לא 
עשיתם.

המופע באדיבות המכון הצרפתי.

15:15
סיסטם עאלי

אנסמבל היפ הופ יפואי בארבע שפות
הרכב ההיפ הופ המדובר, שצמח מתוך מקלט ציבורי בעג'מי, 

יפו. 10 מוסיקאים מרפרפים ושרים על הכל בארבע שפות המוצא 
שלהם - ערבית, עברית, אנגלית ורוסית.

16:00
מקהלת "שיראנא"

מקהלת הנשים המעורבת "שיראנא" מורכבת מ-17 נשים נוצריות, 
מוסלמיות ויהודיות ברפרטואר רחב בעברית, ערבית ואפילו 

אפריקאית! המקהלה באדיבות המתנ"ס ערבי יהודי.

17:00
Laroz&Amano - Arabesque Groove

מופע נעילת הפסטיבל 
מנגינות מטורקיה, איראן, צפון אפריקה וארצות ערב 
מקבלים טוויסט גרובי ייחודי. הופעת אורח: מארינה 

מקסימיליאן בלומין והכנר היפואי המוערך אמין סאיג. חוויה 
מרקידה ומהנה לסיום הפסטיבל.

موسيقى
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שוק
קשה לדמיין את יפו ללא שוק. מיטב 

התוצרת היפואית תחת קורת באסטה אחת.

שוק אוכל
מיטב המזון היפואי מוגש על קו המים: יועזר בר יין, ד"ר 

שקשוקה, מסעדת קורדיליה של השף ניר צוק מארחת את דייגי 
נמל יפו, בורקס ליאון, מאפיית אבלועפיה, אימפריית הפלאפל 

של חג' כחיל, התבשילים של מסעדת "יפו - אבו אל עבד", 
המטבח הבולגרי של "ויטושה", הגלידה המשובחת של ויקטורי 

ועוד. במחירים מפתיעים ובתפריטים מיוחדים. 
נמל יפו 

ג'אפא מרקט ושוק אמנים
מיטב התוצרת הביתית היפואית - משמן זית ועוגיות, דרך 
ריקמות ובובות ועד אופנה-אקססוריז ועיצוב של מעצבים 

תושבי יפו. 
נמל יפו

أزرقחמישי-שישי כחול

من الصعب تخّيل يافا بدون سوق. “أزرق” هو 
سوق كل األسواق - أفضل املنتوج اليافي حتت 

سقف بسطة واحدة.
سوق طعام

اليافي املميز مقدم على  اخلط  األول للبحر:  أفضل الطعام 
يوعيزر بار نبيذ، دكتور شكشوكا، مطعم كورديليا - الشيف نير 
تسوك، بوريكس ليئون، مخبز ابو العافية، امبراطورية فالفل احلاج 
كحيل، طبائخ  من مطعم "يافا- أبو العبد"، املطبخ البلغاري 
من فيتوشا، قائمة الطعام اخلاصة ملقهي روجيت، حلويات املطران 
املميزة، كعك من "بيس اوف كيك"، وغيرها  بأسعار مريحة 

وتشكيلة مأكوالت مميزة.
سيقام السوق في  ميناء يافا.

يافا ماركت
افضل املنتجات البيتية اليافية- من زيت الزيتون والكعك حتى  
التطريز والدمى وألبسة واكسسوارات وتصميمات  وإبداعات 

ملصممني يافيني.
سيقام السوق في متنزه الشتاء بجانب مركز “نا 

لغاعت” في امليناء

سوق
اخلميس- اجلمعة
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أزرق כחול

קולנוע

أزرقחמישי כחול

שישי

سينما يافا
القاعة املكيفة لتابعة ملسرح "نا لغاعت" )"الرجاء اللمس"( 
يتحول خالل مهرجان "أزرق" إلى قاعة سينما تعرض نخبة من 
األفالم باللغتني العبرية والعربية للكبار والصغار عن يافا وتل 

أبيب وغيرها. 

 اخلميس
18:00

حلزون في الصحراء
 فيلم وثائقي عن قرية “السيد” في النقب والتي تسكنها 

مجموعة الصم األكبر في العالم.

22:30
قصيرون في يافا

 تشكيلة من األفالم القصيرة التي عرضت عن يافا وعن ما 
بداخلها.

 اجلمعة
10:00

شارع سمسم
اإلنتاج ثنائي اللغة املعروف واحملبوب في عرض لثالث حلقات 

متتالية

12:00
عمل عربي

حلقتان متتاليتان للمسلسل الفكاهي مبشاركة نورمان عيسى، 
كالرا خوري، ميرا عوض وآخرون.

14:00
املتفائلون

قصة إنقاذ يهود بلغاريا في احلرب العاملية الثانية وقدومهم
إلى البالد

16:00
لغز أري سان

وثائقي مليئ باألحلان اليونانية.

20:30
“زيارة اجلوقة”

اخلميس - عرض احتفالي حتت قبة السماء 
فيلم عيران كوليرين احلائز على جوائز كثيرة ويتحدث عن فرقة 
موسيقية تابعة للشرطة املصرية تصل إلى إسرائيل في أوائل 
التسعينيات. ليلة ال تنسى مكثوا خاللها في بلدة نائية في 
جنوب البالد تغير إلى األبد حياة أعضاء الفرقة وحياة سكان 

البلدة. بطولة ساسون غباي.
مكان العرض: ميدان كدوميم، يافا القدمية.     

سينما
סינמה יאפה

בימי  הופך  יפו  בנמל  לגעת"  "נא  של  הממוזג  האולם 
הפסטיבל לבית קולנוע המציג מבחר גדול של סרטים 
 בעברית ובערבית, לגדולים ולקטנים, על יפו, על תל–אביב

ועל בכלל

18:00
"שבלול במדבר" 

סרט תיעודי על הכפר אל-סייד שבנגב בו גרה קהילת החרשים 
הגדולה בעולם.

22:30
קצרים ביפו

מבחר סרטים קצרים שנעשו על יפו ועל מה שבתוכה.

10:00
רחוב סומסום

ההפקה הדו לשונית המוכרת בהקרנה של שלושה פרקים ברצף.

12:00
עבודה ערבית

שני פרקים ברצף של הסדרה ההומוריסטית עם נורמן עיסא, 
קלרה ח'ורי, מירה עוואד ועוד.

14:00
האופטימיסטים

סיפור הצלתה של קהילת יהודי בולגריה במלחמת העולם השנייה 
ועלייתה לארץ.

16:00
תעלומת ארי סאן

דוקומנטרי עטור צלילים יוונים.

20:30
"ביקור התזמורת"

הקרנה חגיגית תחת כיפת השמיים
סרטו עטור הפרסים של ערן קולירין על תזמורת משטרה מצרית 
המגיעה לישראל של ראשית שנות התשעים. הלילה הבלתי נשכח 
שיבלו בעיירה שכוחת אל בדרום הארץ משנה לנצח את חיי אנשי 

התזמורת ואת חיי אנשי העיירה. בתפקיד הראשי ששון גבאי.
כיכר קדומים, יפו העתיקה

أزرقחמישי כחול

�



�

سينما
אמנות

 COEXISTENCE תערוכה
לאחר סיור ארוך בברלין, קייפטאון, וינה, וושינגטון 

די. סי, סאו פאולו, סרייבו ועוד, מגיעה התערוכה אל 
נמל יפו. ועדת שיפוט בין-לאומית יוקרתית, שכללה 

אישים מובילים מדיסציפלינות שונות, בחרה את הכרזות 
המרכיבות את התערוכה ממיטב האמנים והמעצבים 

הגראפיים בעולם. התערוכה עוסקת בדו קיום ומבקשת 
לעלות את המודעות בארץ ובעולם. התוצאה מרהיבה 

ומעוררת מחשבה.
נמל יפו

פצ'צ'ונג מיצב אמנות של "איפה דנה" )ישראל( 
ו"סנטרלה" )פולין(

התקרב חמישה צעדים. התכופף. הכנס את ראשך בלבד. 
הבט ימינה ושמאלה אל הראשים שלידך. עצום את העיניים 

ופקח: איפה אתה עכשיו? ועכשיו? "פצ'צ'ונג )בפולנית - 
רוח פרצים( הוא מיצב בשיתוף הקהל. כמו חבילה שהגיעה 

ממרחקים ניצב הפצ'צ'ונג בנמל יפו, מזמין את הקהל 
להכניס את הראש )בלבד( לתוך חוויה פנטסטית, הזויה 

ורחוקה, המעניקה לצופים אשליה שלא מכאן.
.www.eifodana.org  www.centrala.net.pl

נמל יפו 

"סדנה חכמה" טומק ריגליק
אחד המעצבים הפולנים המוכשרים ביותר, יקיים סדנה 

שיתופית שבה יבנו שלל רהיטים מיוחדים ופשוטים. תוצרי 
הסדנה יימסרו במתנה לאחד ממרכזי התרבות ביפו.

נמל יפו

فن
COEXISTENCE معرض

بعد جولة طويلة في أنحاء العالم، في برلني، كيبتاون، فيينا، 
واشنطن، سان باولو، سراييفو وغيرها.. يصل املعرض إلى يافا.  
لقد اختارت جلنة التحكيم العاملية، والتي تشمل 
شخصيات بارزة من مجاالت مختلفة، الالفتات 
املشاركة في املعرض والتي صنعت على يد خيرة 
الفنانني واملصممني في العالم. يتحدث املعرض عن 
التعايش وتهدف إلى التوعية في البالد وخارجها. النتيجة رائعة 

ومميزة وتدعو إلى التفكير.
مكان العرض في مخزن )عنبر( رقم 2 في امليناء.

بتشتشوج
عرض فني ل "اين دانا" و "سنتراال" )بولندا(

تقدم بخمس خطوات. انحن.  ادخل رأسك فقط. أنظر إلى 
ميني وإلى اليسار  نحو الرؤوس التي بجانبك. أغمض عينيك 
ثم افتحهما: أين أنت اآلن؟ واآلن؟ بتشتشوج )باللغة البولندية: 
عواصف( هو عرض مبشاركة اجلمهور. كالهدية التي وصلت 
من بعيد ينتصب البتشتشوج  في ميناء يافا ويدعو اجلمهور 
إلدخال رؤوسهم للخوض في جتربة رائعة، خيالية بعيدة متنح 

املشاهدين أوهام غريبة. 
.www.eifodana.org  www.centrala.net.pl.

مكان العرض في متنزه ميناء يافا.

“ورشة عمل ذكية”  تومك ريجليك
 يقدم أحد املصممني البولنديني األكثر موهبة ورشة عمل 
جماعي ميكن من خاللها بناء أثاث متنوع ومميز وسهل. العمل 

النهائي سيهدى إلى أحد املراكز الثقافية في املدينة.  

ستقام ورشة العمل في مخزن رقم 2, بجانب 
معرض “كو اغسيستنس”
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אמנות

نساء مبدعات في عميعاد
ليغا - معرض فن

100 عام- 101 امرأة- 101 فنانة من تل أبيب
معرض متعدد اجملاالت مبشاركة فنانات مبدعات منذ مئة عام وحتى 
اليوم. سيجااليت النداو, تسيونا تاجر, أنيسة أشقر, ميخال هلفمان 

باإلضافة الى 97 فنانة في نظرة شيقة على النساء واألنوثة. 
الزمن: طيلة أيام املهرجان

املكان: مركز عميعاد, شارع عميعاد 12: يافا )سوق 
العتق(

انتاج: جاليا الهف.  

امليناء الذي كان
 معرض رسم للفنان يتسحاق يركوني

بعد سنني طويلة، يصل يتسحاق يركوني إلى ميناء يافا الذي كان. 
بقيت فقط رائحة البحر وبقي السمك والصدأ وقليل من مراكب 
الصيادين. أعمال تطوير واسعة تنفذ في املكان.  قبل ان ميحى 
املاضي، يبحث يركوني عما تبقى لكنه لم يجد شيئا. انطباعاته 

من املكان وصلت إلى قماش الرسم.
األعمال ستعرض في قاعة املسرح في امليناء.

صناعة
معرض خلريجو اللقب الثاني في بتسالئيل.

الفنون في  الثاني في أكادميية  اللقب  معرض اإلنهاء لطالب 
بتسالئيل. تعالوا لتروا األسماء الكبيرة القادمة في عالم الفنون 

في البالد. أمینة المعرض: سريت شبيرا.
الزمن: اخلميس حتى الساعة 22:00, 

اجلمعة حتى الساعة 17:00
املكان: م نطقة “احملطة” مقابل عاملا بيتش.

 
وفي يافا القدمية أيضا 

معارض يافا القدمية تفتح أبوابها. جتولوا في األزقة املميزة، متتعوا 
باملفاجئات املوسيقية في الطرق وزوروا املعارض اخملتلفة. 

יפו העתיקה 
גלריות יפו העתיקה פותחות את שעריהן. טיילו 

בסמטאות המיוחדות, תיהנו מהפתעות מוסיקליות 
בדרך ובקרו בשלל הגלריות ובבתים הפתוחים. 

ליגה
תערוכת אמנות

100 שנים - 101 נשים - 101 אמניות תל אביביות.
 תערוכה רב תחומית בהשתתפות אמניות מובילות,

סיגלית לנדאו, ציונה תג'ר, אניסה אשקר, מיכל הלפמן ועוד 
97 אמניות במבט מעניין על נשים ונשיות. 

חמישי-שישי במרכז עמיעד, רח' עמיעד 12, יפו
 )שוק הפשפשים(

אוצרת: גליה להב - נשים יוצרות

הנמל שהיה -
תערוכת ציור של יצחק ירקוני

לאחר שנים הגיע ירקוני לנמל יפו, הנמל שהיה. נותר רק ריח 
הים, הדגים וחלודה ומעט ספינות דייגים. עבודות שיקום 

נרחבות מבוצעות במקום ובטרם ימחק העבר חיפש ירקוני 
משהו שנותר ולא מצא. רשמיו מהמקום הועברו לבד הציור. 

נמל יפו

חרושת -
תערוכת בוגרי בצלאל 

תערוכת הסיום של לימודי התואר השני באקדמיה לאמנות 
בבצלאל. בואו לראות את השמות הגדולים הבאים של עולם 

האמנות הישראלי.
אוצרת - שרית שפירא.

יום חמישי עד 22:00, יום שישי, עד 17:00
מתחם "התחנה", מול עלמה ביץ'

فن
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كل ورشات العمل ستقام في مركز “نا لغاعت” )“الرجاء اللمس”( 
مقابل الدفع. لالستفسار 03-6330808 

للحجز مسبقا – 03-6330808

ورشة عمل باجلبص والطني في الظالم 
- ابداع من نوع آخر

ورشة عمل باجلبص والطني في الظالم التام باشراف مرشدي ضريرين 
. يخلق الظالم جوا مريحا لإلبداع واخلوض في جتربة شخصية 

عميقة مميزة ومفاجئة.
يوم اجلمعة الساعة 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

أين: مركز “الرجاء اللمس”
التذكرة: 30 شيكال للمشترك. األماكن محدودة. للحجز  سعر 

واالستفسار:   6330808-03

ورشة عمل- طائرات أمنيات ورقية 
ستتزين سماء يافا بطائرات ورقية وبأمنياتكم. في ورشة عمل 
الورقية وكيف يتم  بناء الطائرات  سهلة وشيقة تعلم كيفية 

تطييرها في السماء. 

 أكشاك ورشات عمل انتاجات لألوالد 
ميناء يافا

فعاليات جتديف وإبحار
امليناء حتتفل مع البحر- كياك، دراجات بحرية، وإبحار شخصي 

وجماعي على منت يخت فاخر. كل املعلومات في 
co.il.www.tlv100

البحرية  للزالجات  أوروبا  بطولة 
الهوائية

من أهم وأكبر األحداث الرياضية في مجال التزلج املائي العاملي 
سيقام على مدار عشرة أيام أمام شواطئ املدينة وسيستضيف 

متزجلني من البالد وخارجها. 
هلموا لتروا األفق يزدان باألشرعة امللونة.

סדנות ושיט
ورشات وإبحار

כל הסדנות יתקיימו ברחבת "נא לגעת" בתשלום.
יש להזמין מקום מראש 03-6330808.

 סדנת חימר בחושך - יצירה מסוג אחר
סדנת חימר המתקיימת בחושך מוחלט ומועברת ע"י 

מדריכים עיוורים. החשיכה מהווה סביבה ליצירה אישית 
ועמוקה, ויוצרת חוויה מיוחדת ומפתיעה.
יום שישי, ב-11:00, 13:00, 15:00, 17:00

סדנת עפיפוני משאלה
השמיים של יפו יעוטרו בעפיפונים ובמשאלות שלכם,  

בסדנה קטנה ומקסימה המלמדת לבנות עפיפונים ולהעיפם 
בשמיים.

דוכני סדנות יצירה לילדים
נמל יפו

פעילויות שיט
הנמל חוגג עם הים - קיאקים, אופנועי ים והפלגות 

פרטיות וקבוצתיות ביאכטה מפוארת.
www.tlv100.co.il-כל הפרטים ב

RS:X אליפות אירופה לגלשני רוח
מאירועי הספורט הגדולים של ענף הגלישה העולמי 

צפוי להתקיים במשך עשרה ימים אל מול חופי העיר 
ותארח מאות גולשים מהארץ ומעולם. בואו לראות 
את קו האופק נצבע בעשרות מפרשיות צבעוניות.

�
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مسرحياتהצגות
احتفال في ساحة املسرح العربي 

العبري
على خلفية يافا اجلميلة وبحرها الكبير، بني احلجارة القدمية، سيتم 

عرض مسرحيات ثنائية اللغة املالئمة لألطفال وذويهم.
متى: اجلمعة طوال النهار.

املكان: الساحة اخلارجية للمسرح العربي العبري، يافا
الدخول مجاني  

13:00
رحلة الى كوكب اجلبنة  مسرحية عن خيال غير 

متناه وصداقة تتطور ضد كل االحتماالت.
14:00

ليلى والغيمة أسطورة عن قرية يسودها اجلفاف نتيجة 
بالبيئة ومواردها الطبيعية إلى أن تأتي  لعدم اهتمام السكان 

الطفلة “ليلى” وتقترح حال غريبا للغاية.   
15:00

على  منطقية  غير  مسرحية  كوميديا دل أرطه 
شاحنة متنقلة

16:00
 اخ اخ بوم طراخ  كوميديا لألوالد بفصلني, بلغة مميزة 

وبحركة, على أخوين وجدوا علبة عجيبة.

ألف ليلة وليلة  عرض احتفالي
انتاج مشترك للمسرح العربي العبري ومسرح هبيما

متى: اخلميس الساعة 20:00 .
املكان: املسرح العربي العبري، يافا، شارع مفراتس شلومو 10 

يافا القدمية

مسرحية عائمة “ليس على اخلبز وحده”- عرض 
مسرحي  11 ممثال صم-عمي يأخذون اجلمهور إلى رحلة ساحرة 

شيقة في الظالم والسكينة و... اخلبز. 
يوم اخلميس 18.6.09 الساعة 20:30 ، مع احلجز مسبقا

مسرح غيشر – قصة حب في العمل 
كوميديا مبشاركة اورنا باناي

متى: يوم اخلميس الساعة 20:30
املكان: مسرح غيشر، جادة اورشليم 9 يافا- تل أبيب, 5157000-03 

رقم للتخفيض 1276 تذاكر 1+1

مسرح هسيمطا – حجارة عرض يرافق متمردي 
الغيتو من خالل كوابيس املاضي إلى أحالم املستقبل.  متى: يوم 

اخلميس الساعة 20:30
القدمية يجب تشديد الكلمة  يافا   ، املكان: مسرح هسيمطا 

السرية "أزرق" بالعزومة

مسرحية عائمة مسرحية تدمج املسرح مع اإلبحار. 
يلتقي بأطفال ويدعوهم  يافا  إلى منطقة  يأتي عفوا  قرصان 
للبحث معه عن الكنز املفقود. املسرحية مالئمة جليل 10-3. 
اجلمعة الساعة 13:00 و – 15:00. املكان: اخلروج من ميناء يافا 
سعر التذكرة: 75 شيكل. هاتف لشراء التذاكر  5185563-03 

أو 9119111-050

أزرقחמישי اخلميسכחול

أزرقاجلمعة שישיכחול

 הפנינג בתאטרון ערבי עברי
על רקע יפו המקסימה והים הגדול, בינות לאבנים 

עתיקות, תוצגנה הצגות דו לשוניות המתאימות לילדים 
ולהורים. שישי במהלך כל היום, ברחבה החיצונית של 

התאטרון ערבי עברי, יפו. הכניסה חופשית
13:00

טיול לכוכב הגבינה הצגה על דמיון אין סופי וחברות 
שצומחת כנגד כל הסיכויים.

14:00
לילה והענן סיפור אגדה על כפר ששרר בו היובש כתוצאה 

מאי הערכה מצד האוכלוסייה כלפי הטבע ומשאביו עד הגעתה 
של הילדה "לילה" המציעה פיתרון מאוד מוזר.

15:00
קומדיה דל ארטה הצגת נונסנס על משאית נודדת 

16:00
אח אח בום טראח קומדיה לילדים בשתי מערכות, 

בשפה מיוחדת ובתנועה, על שני אחים שמוצאים קופסא 
מסתורית.

חמישי מ-20:00
אלף לילה ולילה 

 הצגת בכורה חגיגית
הפקה משותפת של התאטרון ערבי עברי והתאטרון 

הלאומי הבימה. בתאטרון ערבי עברי, רח' מפרץ שלמה 
10, יפו העתיקה

חמישי, ב-20:30, בהזמנה מראש
 "לא על הלחם לבדו"- מופע תאטרון

11 שחקנים חרשים-עיוורים לוקחים את הקהל למסע קסום, 
במחוזות החושך, הדממה ו...הלחם.

חמישי ב-20:30
תאטרון גשר - רומן בעבודה

קומדיה בכיכובה של אורנה בנאי.
שד' ירושלים 9, 03-5157000
קוד הנחה 1276, כרטיסים 1+1.

יום חמישי ב-20:30 
תאטרון הסמטה מציג - אבנים 

מופע פיזי ויזואלי המלווה את מורדי הגטו דרך סיוטי העבר אל 
חלומות העתיד. יצירתו עטורת הפרסים של תאטרון אורתו-דה.

תאטרון "הסמטה", יפו העתיקה. טלפון: 03-6812126
70 ש"ח לזוג כרטיסים קוד הנחה "כחול"

שישי ב-13:00 וב-15:00
הצגה שטה

שילוב של תאטרון והפלגה בים. שודד ים שנקלע בטעות לאזור 
יפו, פוגש בילדים ומזמין אותם לחפש איתו את האוצר האבוד. 

מיועד לבני 10-3. נמל יפו. כרטיסים ב- 75 ש"ח, 
טל' לכרטיסים- 03-5185563 או 050-9119111  
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סיורים

أزرق כחול

جوالتסיוריםمسرحيات

18:00-17:00
קרובים קרובים - חשיפה והתמודדות עם נרטיבים 

הסטורים שונים, האחד הוא יהודי ציוני והשני הוא ערבי פלסטיני 
באמצעות סיור משולב ביפו.  הסיור מציג את מורכבות החיים 
ביפו כעיר מעורבת לצד דיון פתוח בשאלה האם באמת אפשר 

לחיות יחד?

19:30-18:00
תמונות יפואיות - נשאף ניחוחות ים וגעגוע תוך סיור 

 בסמטאות יפו העתיקה,
נשמע על הדמויות הססגוניות שהיו ביפו ונקנח בתצפית מרהיבה 

על העיר. 
20:00-21:00 סיור צבעוני בשוק הפשפשים.

 10:00-09:00
קרובים קרובים 
 12:30 - 11:00

עג'מי - בתים ואנשים - שכונת עג'מי מתוך עיניים 
יפואיות, נחשף למגוון האתני והתרבותי הקיים בעיר בניסיון 

לחקור את הרבדים הסמויים מן העין ביפו. נשמע סיפורים מבפנים  
ונקלף את השכבות מעל גרעין הליבה של העיר.

 13:30 - 12:00
על טעמים, ריחות ואנשים - יפו על קצה המזלג נלך 

בעקבות חוש הריח והטעם בסמטאותיה של יפו.

 18:00 - 16:00
חולמות, מורדות וחוטאות - סיפורן האישי של נשים 

ביפו, מן המאה ה-19 ועד ימינו.

 18:30 - 17:00
"ספרים רבותי ספרים" מסע בעקבות עולם היצירה 

הספרותית בעברית ובערבית. נשמע על  מיתולוגיות, סיפורי-עם, 
סופרים ומשוררים שחיו, יצרו ופעלו ביפו ביניהם ש"י עגנון, יוסף 

חיים ברנר ,דן בן אמוץ ועוד.
הסיורים בהרשמה מראש ובתשלום סמלי.

www.beit-daniel.org.il לפרטים ולהרשמה 
מחיר סיור: 20 ₪ למעט הסיורים: על קצה המזלג: 30 ₪,

 שוק הפשפשים: 15 ש"ח.

18:00-17:00
جولة “قريبون قريبون”.

تكشف اجلولة وتواجه روايات تاريخية منوعة، األولى قصة يهودي 
صهيوني والثانية قصة عربي فلسطيني بواسطة جولة مشتركة 
في يافا. تدمج اجلولة كشف للحياة املعقدة في يافا كمدينة 
مختلطة إلى جانب حوار مفتوح والسؤال هو: هل ميكن حقا 

العيش سويا؟
19:30-18:00

 جولة صور يافية.
سنستنشق رائحة البحر واحلنني من خالل جولة في أزقة يافا 
القدمية, سنتعرف على الشخصيات الرائعة التي سكنت في يافا 

وسنستمتع مبشاهدة شيقة للمدينة.
21:00-20:00 بشبشوك

 جولة ملونة في سوق العتق

09:00-10:00  جولة قريبون قريبون

11:00 - 12:30  جولة في العجمي 
بيوت وأناس- جولة في العجمي بعيون يافية، سنطلع على 
التنوع الثقافي املوجود في املدينة ونحاول اكتشاف الطبقات 
اخملفية عن النظار في يافا. سنستمع إلى قصص من الداخل 

ونزيل الطبقات من على نواة املدينة.

12:00 - 13:30 مذاقات، روائح وأناس
سنسير في أعقاب الروائح واملذاقات في أزقة يافا، سنتذوق 
وسنقرر من األفضل:البوريكس الهنغاري، القهوة التركية أم 

احلمص العربي.

16:00 - 18:00 يحلمن, يتمردن ويخطئن
 قصص عن نساء في يافا- جولة بأعقاب نساء وقصصهن 

الشخصية منذ القرن ال 19 وحتى اليوم.

17:00 - 18:30 كتب سادتي كتب
جولة بأعقاب عالم اإلبداع األدبي في اللغتني العربية والعبرية. 
سنستمع إلى أساطير، حكايات شعبية، كتاب وشعراء عاشوا 
وعملوا في يافا مثل: شاي عغنون, يوسف حاييم برنر, دان بن 

اموتس وغيرهم.
يجب احلجز مسبقا للجوالت وبأسعار رمزية. لالستفسار والتسجيل 

www.beit-daniel.org.il
سعر اجلولة: 20 شيكل، ما عدا مذاقات، روائح وأناس: 30 شيكل،  

بشبشوك: 15 شيكل

أزرقחמישי اخلميسכחול

اجلمعة

את יפו כדאי לגלות בסיורים. לכבוד כחול הוכנו מספר 
סיורים המוצעים במחירים מיוחדים לרגל הפסטיבל.

يافا عن طريق اجلوالت. جوالت بأسعار  من األفضال اكتشاف 
مخفضة مت إعدادها خصيصا من أجل املهرجان.

השביל הכחול 
סיור ייחודי לאורך חוף ימה של תל–אביב-יפו לרגל שנת 

המאה. סיפור של ציוני הדרך בתולדותיה של תל–אביב-יפו. 
ההתחלה והסיום לאורך הים כשהצבע הכחול מלווה ממערב. 
נמל יפו דרך "השעון", לאורך הטיילת אל "התחנה", מוזאון 

אצ"ל, כיכר הכנסת, גן לונדון ועוד. 
יום חמישי ב-20:00, 22:00 יום שישי ב-10:00, 16:00. 

מחיר סיור: 30 ש"ח. 30 הראשונים שיירשמו יזכו בסיור ללא 
תשלום. מתנת מנהלת המאה. הרשמה בלשכת המידע של 

העמותה לתיירות: 03-5166188.

שישי

تدشني املمر األزرق 
جولة مميزة على شاطئ بحر يافا تل أبيب مبناسبة مئة سنة 

للبلدة.
قصة صهاينة الطريق مبولد تل ابيب يافا. ألبداية والنهاية لطول 
يافا طريق  الغرب. ميناء  يرافق من  االزرق  اللون  البحر عندما 
"الساعة" , لطول املنتزه الى املنشية "احملطة", دوار الكنيست, 

حديقة لندن وغيرها.
يوم اخلميس, الساعة 20:00 والساعة 22:00 \ يوم اجلمعة الساعة 

10:00 والساعة 16:00
سعر جولة: 30 ش.ج. ال30 الذين يسجلون أوال يكسبون جولة 

بدون دفع. التسجيل بقسم املعلومات التابع 
الشركة السياحة: 03-5166188
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فعاليات خاصة ل “أزرق”

יום חמישי ב-20:00
איה כורם והפייטנית שלומית לוי

במופע רוק פיוט, מפגש חד פעמי בין שתי יוצרות מיוחדות על 
אחד הגגות היפים ביפו.

 משכנות רות דניאל - יפו, שד' ירושלים 47 פינת דרך בן צבי.
 בשיתוף הלל תל אביב וקרן אביחי

כניסה חופשית, מס' המקומות מוגבל.

 יריד ספרים אלטרנטיבי - אירוע הנעילה
היריד מהווה חלופה לאירועי שבוע הספר ומרכז תרבות עצמאית 

בחלל אחד למפגש חברתי-תרבותי באווירה פואטית. בין 
המשתתפים הוצאות לאור עצמאיות, כתבי עת ייחודיים, קומיקס 

 ולייבלים עצמאיים של מוזיקה. 
נמל יפו

קפה "קפיש"
מלצרים חירשים יגישו ארוחות קלות וטעימות בימי הפסטיבל.

נמל יפו

סלון סטודיו
בשנים האחרונות צצו ברחבי יפו סטודיו שונים ומשונים לאמנות 

ויצירה. אחד המיוחדים בהם הוא סלון 22 הפותח את שעריו עבור 
אמנות-הופעה- ארוחה. 

מתי: יום חמישי מ - 17:00 ביקור בתערוכה, דרינקים והופעה אל 
תוך הלילה.

 יום שישי ב - 10:00 - 16:00 ארוחה ביתית מהמטבח היפואי.
רח' יהודה הימית 22 

קפה על המים 
מול הים הכחול והגדול, על עץ הדק ממוקם בית קפה שפתוח אורך 

כל הפסטיבל. תהנו.
נמל יפו

שוק הפשפשים
המתחם הכי מתעורר ביפו, מציע שיטוט לילי ויומי. חנויות קטנות 

ומטריפות, בתי קפה מיוחדים, באסטות ססגוניות, חפצים חד 
פעמיים ועוד.

ובנוסף: הופעה של להקת happy days במחווה לשנות ה-60 
בקפה יפו, ביום חמישי, ב - 21:30

וב - 23:30. וביום שישי מ - 13:00 שלישיית קאראון בג'ז צועני. 
המרגוזה בר מציע סט דאב שחור בחמישי מ-22:00 

ובשישי מ - 11:00 סט בוקר שמח. על כל בירה תקבלו צ'ייסר 
חינם. לחיים.

أزرق على السطح:
يوم اخلميس الساعة 20:00

آيا كورم وشلوميت ليفي في عرض روك لقاء ملرة واحدة بني مبدعتني 
مميزتني على أحد األسطح اجلميلة في يافا

زاوية شارع  مشكونوت روت دنييل في يافا، جادة اورشليم 47 
طريف بن تسفي

مبشاركة هيلل تل أبيب وصندوق افيحاي
الدخول مجاني واألماكن محدودة

معرض كتب بديل- احتفال النهاية
يشكل املعرض بديال ملعرض الكتاب ويركز ثقافة ذاتية في مكان 
واحد ويكّون لقاء اجتماعيا ثقافيا بأجواء شاعرية. بني املشاركني 

دور نشر مستقلة ومجالت مميزة وغيرها. 
املكان: في قاعة املسرح في ميناء يافا

مقهى “كفيش”
نادلون بكم سيقدمون  أيام املهرجان.  مفتوح للجمهور طيلة 

وجبات خفيفة وطيبة.
املكان: مركز “نا لغاعت” في ميناء يافا

صالون ستوديو
يافا معارض مختلفة للفن  في السنوات األخيرة ظهرت في 
أبوابه  واإلبداع. أحد املعارض املميزة هو صالون 22 الذي يفتح 

للفن والعرض والوجبات.
متى: يوم اخلميس من الساعة 17:00 وحتى الساعات املتأخرة 

من الليل 
 يوم اجلمعة من الساعة 10:00 – 16:00 ووجبة من املطبخ اليافي

املكان: شارع يهودا هيميت 22 

قهوه على املاء
أمام البحر األزرق الكبير, على األرضية اخلشبية يوجد مقهى 

فعال كل زمن املهرجان. انبسطوا.

سوق العتق
املنطقة األكثر حيوية في يافا تعرض التجول في الليل  والنهار. 
محال جتارية صغيرة ومميزة, مقاه, بسطات رائعة.... سوق العتق 

يتمتع باألزرق. 
انتبهوا أيضا إلى عرض لفرقة happy days في تعبير عن 
احلياة في يافا في سنوات ال 60 في مقهى يافا يوم اخلميس 
الساعة  من  ابتداء  اجلمعة  ويوم   23:30 و-   21:30 الساعة 
يافو مقهى  في  غجري  جاز  عرض  في  كاراون  ثالثية   13:00 

מיוחדים 
לכחול
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אמנות למען הקהילה
ארבעה בתי ספר ביפו וקבוצת נוער מהמתנ"ס ערבי 

יהודי שותפים בפרויקטים של אמנות וקהילה בשכונות 
שונות ביפו. מאות תלמידים יוצרים, כבר כמה חודשים, 

בהדרכת סלים שחאדה וסלמה סמארה, תוצרים 
אמנותיים מיוחדים שיוצגו לקהילה ביום שישי ב 

. 10:00 -
קיר גרפיטי וציורי קיר - בית ספר תיכון כ"ב טכנולוגי, 
רח' יפת 44. ציור קיר ומוזאיקה - בית  ספר תיכון טרה 
סנטה, רח' יפת 49. פסלים וציור קיר - בית ספר מקיף 

דאביטה, רח' יפת 21. ציור קיר ברחוב יפת - קבוצת 
בני נוער מתנ"ס ערבי יהודי, רח' יפת-מול מספר 112. 

ציור קיר - בית ספר יסודי טרה סנטה, רח' יפת 80. 
בנמל יפו - ציור קיר נודד יצויר ע"י המשתתפים בימי 

הפסטיבל בשיתוף קהל ולאחר מכן ייתרם למוסד 
חינוכי- תרבותי ביפו.

فن من أجل اجملتمع
أربع مدارس ومجموعة شبيبة من املركز اجلماهيري العربي اليهودي 
يشاركون في مشاريع فن ومجتمع في أحياء مختلفة في يافا.

املئات من الطالب املبدعني سيعرضون أعمالهم التي عملوا على 
حتضيرها بضعة أشهر بإرشاد سليم شحادة وسلمى سمارة يوم 

اجلمعة الساعة 10:00 صباحا.
جدار غرافيتي + الرسم على اجلدران- مدرسة مرساة 

يافا شارع ييفت 44.
تراسنطا  الرسم على اجلدران+ فسيفساء- مدرسة 

الثانوية شارع ييفت 49
يافا  متاثيل + الرسم على اجلدران- مدرسة ضبيطه٬ 

شارع ييفت 21. 
الرسم على اجلدران- فرقة شبيبة من املركز اجلماهيري 

العربي اليهودي.  شارع ييفت مقابل رقم 112
يافا  تراسنطا  االبتدائية  املدرسة  الرسم على اجلدران- 

شارع ييفت 80.   
وفي امليناء- رسم على جدار متنقل- سيرسم على يد 
املشاركني في املهرجان  وسيهدى إلى مؤسسة تربوية ثقافية 

في يافا

كيف نصل؟ وأين نوقف السيارة؟
سيرا  املهرجان  إلى  الوصول  هي  األولى  النصيحة 
قريبا. يسكن  ملن  الدراجة  بواسطة  أو  األقدام   على 
مواقف السيارات -للقادمني من جهة املتنزه )شمال( 

ميكن إيقاف السيارات في األماكن التالية:
موقف الدولفيناريوم

موقف املنشية- شارع كويفمان يحزكيل 65 
موقف هإيتسل- شارع ناحوم جولدمان 13

موقف عني يعقوب- شارع كويفمان 16
موقف هميرد- شارع هميرد 32

للقادمني من جهة األيالون )الشرق( ميكن إيقاف السيارات في 
املواقف التالية:

موقف بلومفيلد- شارع شالفيم\ شئيريت يسرائيل
موقف كلية يافا- شارع بن تسفي \ هينريخ هينا

ستنطلق سفريات مجانية من جميع املواقف إلى دوار الساعة
للقادمني من يافا ) حي العجمي وشارع ييفت وشارع كيدم( ميكن 

إيقاف السيارات في موقف ميناء يافا
املواصالت العامة: خط 10, 41, 46, 8.

מידע כללי
 איך מגיעים? איפה מחנים?

ההמלצה הראשונה להגעה לפסטיבל היא לעלות על שביל 
כחול ולבוא ברגל או באופניים.

מקומות חנייה - לבאים מכיוון הטיילת )צפון( ניתן לחנות 
 בחניונים הבאים האלו: 

 · חניון הדולפינריום 
 · חניון מנשיה - קויפמן יחזקאל 65

 · חניון האצל - נחום גולדמן 13
 · חניון עין יעקב - קויפמן 16
· חניון המרד - רח' המרד 32

 לבאים מכיוון איילון )מזרח( אפשר לחנות בחניונים האלו:
 · חניון בלומפילד - רח' השלבים פינת רח' שארית ישראל
· חניון מכללת יפו - דרך בן צבי פינת רח' היינריך היינה

 מכל החניונים ייצאו הסעות )חינם( אל כיכר השעון.
לבאים מכיוון העיר יפו )שכונת עג'מי, רח' יפת ורח' קדם( 

אפשר לחנות בחניון נמל יפו
תחבורה ציבורית: קוים 10, 41, 46, 8.
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أزرق כחול

חמישי
סיורים - כיכר השעוןרחבי יפויפו העתיקהנמל יפושעות

dj שרוליק איינהורן + נורמן עיסא. במה מרכזית1�:00
دي جي شروليك اينهورن + نورمان عيسى. املنصة املركزية

במהלך היום - גלריות ובתים פתוחים 
طوال اليوم- معارض وبيوت مفتوحة

סלון סטודיו �� -דרינקים והופעה אל תוך הלילה 
صالون ستوديو 22

סיור - “קרובים קרובים” 
جولة “قريبون قريبون”

סרט - “שבלול במדבר” -תיעודי - סינמה יאפה 1�:00
فيلم “حلزون في الصحراء”

מופע - Maurice El Medioni במה מרכזית 1�:�0
عرض - Maurice El Medioni املنصة املركزية

סיור - “תמונות יפואיות” 
جولة “صور يافية”

1�:�0
מופע שקיעה “יפו מאוהבת” - גלית גיאת, לובנה סלאמה 

וסולני תזמורת נצרת - במה מרכזית 
عرض غروب- “يافا العاشقة” املنصة املركزية

מופע פיוט כחול על הגג - איה כורם ושלומית לוי �0:00
عرض غنائي

סיור השביל הכחול 
جولة السبيل األزرق

�0:�0

הצגה - “אבנים” - תאטרון הסמטה
“مسرحية “حجارة”

הצגה - “רומן בעבודה” - תיאטרון גשר 
مسرحية “قصة حب في العمل”

סיור - “פשפשוק” 
جولة بشبشوك

הצגה - “לא על הלחם לבדו”- מופע תאטרון. מרכז "נא לגעת" 
مسرحية “ليس على اخلبز وحده”

 הקרנת חוצות - "ביקור התזמורת" - 
כיכר קדומים  عرض احتفالي

מופע - “אנסמבל ילדי יפו + מיומנה” - במה מרכזית��:�0
عرض- انسمبل أوالد يافا _ ميومانا - املنصة املركزية

מופע “מפיראוס ליפו” שלומי סרנגה בליווי � נגנים - במה מרכזית�1:00
 عرض “من بريوس الى يافا” املنصة املركزية

 הצגה - אלף לילה ולילה - 
תאטרון ערבי עברי  مسرحية ألف ليلة

�1:�0
 Happy days - ”קפה יפו“ 
במחווה לשנות ה - �0  

مقهى يافو 

“מרגוזה בר” - סט דאב שחור 00:��
مرجوزا بار- ست داب أسود

סיור השביל הכחול
جولة السبيل األزرق

מופע - ניזאר פרנסיס - חאפלה אל תוך הלילה - במה מרכזית�1:��
عرض- حفله نزار فرنسيس - املنصة املركزية

��:�0
סרט -קצרים ביפו : “יפו-תל אביב”, “פייה ביפו”, 
“סיסטם עאלי” , “איש איש וחפצו”. סינמה יאפה 

فيلم: “يافا تل أبيب”, “ساحرة في البحر”, “سيستم عالي”, 
“كل ورغبته”, سينما يافا

��:�0
 Happy days - ”קפה יפו“
במחווה לשנות ה - �0  

مقهى يافو 

שישי
סיורים - כיכר השעוןרחבי יפויפו העתיקהנמל יפושעות

במהלך היום - גלריות ובתים פתוחים 00:�
طوال اليوم- معارض وبيوت مفتوحة

סיור - “קרובים קרובים” 
جولة “قريبون قريبون”

10:00

DJ Robi - Arabic/Electro/Fusion - כל היום 
دي جي روبي- طوال اليوم

ארוחה ביתית מהמטבח היפואי. סלון �� 
وجبة بيتية من املطبخ اليافية

הקרנה “רחוב סומסום”, שלושה פרקים ברצף - סינמה יאפה 
عرض- شارع سمسم, ثالث حلقات متتاليات. سينما يافا

סיור השביל הכחול
جولة السبيل األزرق

סדנת חימר בחושך - יצירה מסוג אחר - "נא לגעת" 11:00
ورشة عمل لصناعة اجلبص في الظالم

מרגוזה בר - סט בוקר שמח. שוק הפשפשים 
مرجوزا بار- صباح سعيد

סיור - “עג’מי” 
“جولة “عجمي”

1�:00

מופע ילדים - רוני רוק - במה מרכזית 
عرض لألطفال- روني روك - املنصة املركزية

הקרנה - “עבודה ערבית” - שני פרקים ברצף - סינמה יאפה 
عرض- “عمل عربي”. سينما يافا

1�:�0

1�:00

סדנת חימר בחושך - יצירה מסוג אחר - "נא לגעת"  
ورشة عمل لصناعة اجلبص في الظالم

הצגה - “טיול לכוכב הגבינה” 
مسرحية “رحلة الى كوكب اجلبنة”

קפה יפו - ג’אז צועני - שוק הפשפשים 
مقهى يافو- ثالثية كروان

הצגה שטה - הצגה המשלבת תאטרון והפלגה בים 
مسرحية عائمة

מופע “פנטסטיקו” - אקרובטיקה לילדים ולגדולים 1�:�0
عرض فنتستيكو

הקרנה - “האופטימיסטים” - "נא לגעת"1�:00
عرض “املتفائلون”

הצגה - “לילה והענן” 
مسرحية “ليلى والغيمة”

מופע - ּבּוִגי ּבלאָגן )צרפת-ישראל( - במה מרכזית1�:�0
عرض- بوجي بلجان - املنصة املركزية

1�:00

סדנת חימר בחושך - יצירה מסוג אחר - "נא לגעת"  
ورشة عمل لصناعة اجلبص في الظالم

הצגה - “קומדיה דל ארטה” 
مسرحية “كوميديا دل ارتا”

הצגה שטה - הצגה המשלבת תאטרון והפלגה בים 
مسرحية عائمة

מופע - סיסטם עאלי - במה מרכזית �1�:1
عرض- سيستم عالي - املنصة املركزية

1�:00

מופע - מקהלת “שיראנא”, מקהלת נשים יפואית - במה מרכזית
عرض- جوقة “شيرانا” - املنصة املركزية

הצגה - “אח אח בום טראח” 
مسرحية “اخ اخ بوم طراخ”

סיור - “חלומות” 
جولة “أحالم”

סרט - “תעלומת ארי סאן” - סינמה יאפה 
فيلم “لغز اري سان”. سينما يافا

סיור השביל הכחול
جولة السبيل األزرق

1�:00

מופע - Laroz&Amano מארחים את מארינה מקסימיליאן 
בלומין ואמין סאיג - במה מרכזית 

عرض Laroz&Amano يستضيفون ماربنا مكسيميليان 
بلومني وامني صايغ - املنصة املركزية

סיור - “ספרים רבותי 
ספרים”. 

جولة “كتب سادتي كتب”

סדנת חימר בחושך - יצירה מסוג אחר 
ورشة عمل لصناعة اجلبص في الظالم

 www.tlv100.co.il

שוק אוכל, הופעות, שוק יוצרים, שוק הפשפשים ועוד הרבה מופעים, טעמים וניחוחות.


