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14-5 בפברואר | י”ב-כ”א שבט

האחרונות  בשנים  חדר  הפיוט  עולם 
לחלק  והפך  הישראלי  הקונצנזוס  ללב 
מהפסקול ומהקאנון התרבותי. התעוררות 
זו מבטאת את הרצון של ישראלים רבים 
ואל  היהודיים  להתחבר אל מקורותיהם 

תרבות שיש בה עומק ושאר רוח. 

יזם  זו,  וליופי של תופעה חדשה  מתוך רצון לתת ביטוי לעומק 
יהודית של עיריית תל–אביב-יפו  והפיק מרכז ברודט לתרבות 
בשיתוף פרויקט "ידידי השכחת" של בית הלל לפני כשנה את 

פסטיבל “זמן פיוט” הראשון מסוגו בתל–אביב. 

הוחלט  הראשון  הפסטיבל  של  הגדולה  ההצלחה  בעקבות 

להפוך את הפסטיבל למסורת והשנה הוא מתקיים במתכונת 
מורחבת של ארבעה ימים. 

ההדדיים  הקשרים  בסימן  עומד  השני  פיוט  זמן  פסטיבל 
שהתפתחו בין עולם הפיוט המסורתי לבין התרבות והמוסיקה 
והעדינים שנוצרו  והחיבורים המורכבים  הישראלית העכשווית 

במהלך השנים בין השניים.

אנו גאים באוסף הנפלא של האומנים המשתתפים בפסטיבל 
הכולל את מיכה שטרית, אתי אנקרי, ארז לב ארי, ערן צור, דודי 
לוי, רונה קינן, אפרת גוש, דניאל זמיר, דין דין אביב, אילן דמרי, 
ומזמינים אתכם  ומורין נהדר,  דביר כהן, להקת הלב והמעיין 

לקחת חלק בחגיגה. מומלץ להזמין כרטיסים מראש!

יום ראשון, י"ב שבט, 5.2.12, בשעה 21:00
אודיטוריום מרכז ברודט

כרטיס ₪60 | לסטודנטים ₪40 )בהצגת כרטיס סטודנט(
רכישת כרטיסים בקסטל *8965

“שטעטל ליום אחד”
הלב והמעיין, אילן דמרי )המדרגות( ודניאל זמיר 

המוסיקלי של החברה  בעולם התרבותי  השינויים שחלו  עם 
הישראלית בשנים האחרונות, מקומו של הפיוט האשכנזי נחבא 
מעט אל הכלים: יתכן ובשל הייחודיות של התרבות המוסיקלית 
)בעלי  בפיוטים  דווקא  ולאו  בניגונים  יותר  - שמתבטאת  הזו 
ויתכן שבשל הנסיבות ההיסטוריות שהכחידו חלק  טקסטים(, 

גדול מהמורשת התרבותית הזו. 

מופע זה הוא תוצר של חקירה אודות הניגונים והפיוטים של 
קהילות ישראל באירופה ומפגיש לראשונה על במה אחת בין 
זמיר, לצד שירתו העמוקה  דניאל  הווירטואוז  הסקסופוניסט 
עם  יחד  המדרגות,  להקת  סולן  דמרי,  אילן  של  והמרגשת 
הרכב הוירטואוזים “הלב והמעיין” שעוסק במוסיקה היהודית- 
ביותר  היהודי הטוב  אשכנזית מזה שנים וזכה בתואר ההרכב 

בפסטיבל המוסיקה באמסטרדם 2010.

הפקה וניהול הפסטיבל: 
שירה סיון מונסונגו, מנהלת מרכז ברודט לתרבות יהודית

מרב ליבנה דיל, מנהלת ארצית של פרויקט “ידידי השכחת”

הפקה בפועל: הדס אהרון, רכזת “ידידי השכחת”

יחסי ציבור: חגית נוביק סלומון וירון כהן

תודות לכל מי שאפשרו את קיומו של הפסטיבל:
למשפחת ברודט על נדיבות ליבם ותמיכתם המתמשכת

למר שמריהו הרמן, מנהל האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך
לגב’ דפנה לב, מנהלת מינהל החינוך, התרבות והספורט עת”א

לגב' צלילית בן נבט, מנהלת המחלקה לאמנויות עת”א
למר יוסי בר-נתן, יו”ר וועדת ההגוי מרכז ברודט

למר אבי רייך, מנכ”ל חברת מוסדות חינוך

עכשוויים בביצועים  עתיקים  טקסטים 
פסטיבל זמן פיוט 2

 THE BRODT
INSTITUTE



רוק בן זמנינו פוגש פיוטים בני מאות שנים:
הרכב “פיוט אנד רול”, הכולל את ערן צור, דודי 
לוי וארז לב ארי נולד מתוך ‘ערב הפיוט הגדול’, 
בהיכל  הלל, שהתקיים  בית מדרש  זמרי  מופע 

התרבות בתל–אביב בדצמבר 2010. 

ההרכב מעלה מופע חדש במיוחד לרגל פסטיבל “זמן 
וחד פעמיים שנבנו במיוחד  פיוט”, הכולל חומרים חדשים 
לרגל אירוע זה ומארח זמרים שהפיוט משמש בעבורם מקור 

השראה ויצירה: מיכה שטרית, אפרת גוש, ואתי אנקרי. 

במופע שרים הזמרים פיוטים עתיקים בביצועים מסורתיים 
גם את  וכל אחד מהזמרים מבצע  ביצועים חדשים,  לצד 
על במה אחת  לראות  יכול  השירים המוכרים שלו. הקהל 
את הפיוטים שהוא מכיר מבית סבא, יחד עם שירים מוכרים 
שמושמעים היום ברדיו, וכך לחזות ברצף מוסיקאלי של יצירה 

שהתחילה לפני מאות בשנים, ונמשכת עד היום. 

קלידים: שאול בסר | תופים ושירה: אלון יופה
כלי הקשה, בוזוקי ושירה: אביב שטיין

העיירה היהודית
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“צמאה נפשי”
ערן צור, דודי לוי, ארז לב ארי מארחים את 

מיכה שטרית, אפרת גֹוש ואתי אנקרי

יום שני, י"ג שבט, 6.2.12, בשעה 21:00
אולם רקנאטי, מוזיאון תל-אביב

כרטיס ₪80 | לסטודנטים ₪60 )בהצגת כרטיס סטודנט(
רכישת כרטיסים בקסטל *8965

המרכזי המופע
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“קול הפיוט הנשי”
רונה קינן ומורין נהדר

מופע זה מעלה על נס את קולן הייחודי של הנשים בעולם הפיוט 
ואת מקומן של פייטניות נשים. 

נשים  ואילו  נפוצה  היו תופעה  גברים  פייטנים  לאורך השנים 
פייטניות כמעט שלא נמצאו. זאת למרות שמקומן של הנשים 

בשירה היהודית נוכח במידה רבה בקהילות ישראל השונות.

מורין נהדר  ייחודי של שיתוף פעולה בין  הפסטיבל מעלה ערב 
- זמרת, יוצרת ופייטנית, החוקרת את שירת הקודש של יהדות 
והמקוריות בשנים  היוצרות הבולטות  ובין אחת  )פרס(  איראן 

האחרונות - רונה קינן.

השתיים יעלו מופע אינטימי וייחודי של שירים עכשוויים לצד פיוטים 
בני אלפי שנים )אשר הועלו מתהום הנשייה על ידי מורין במהלך 

מחקרה אודות יהדות איראן(, בשילוב קולי נדיר ומרטיט לב. 

יום חמישי, ט"ז שבט, 9.2.12, בשעה 21:00
אודיטוריום מרכז ברודט

כרטיס ₪60 | לסטודנטים ₪40 )בהצגת כרטיס סטודנט(
רכישת כרטיסים בקסטל *8965

יום שלישי, כ"א שבט, 14.2.12, בשעה 21:00
אודיטוריום מרכז ברודט

כרטיס ₪40 | לסטודנטים ₪30 )בהצגת כרטיס סטודנט(
רכישת כרטיסים בקסטל *8965

“שימו לב אל הנשמה”
דין דין אביב ודביר כהן

שני אומנים  ודביר כהן,  דין דין אביב  ושיח של  ערב שיר, פיוט 
מוכשרים המייצגים מסורות שונות. 

דביר בן למשפחת פייטנים תימניים וסולן ההרכבים דיוואן הלב 
ומיתרי דוד, ודין דין אביב שגדלה בבית בו שלטו מסורות הבלקן 

ומשלבת ביצירתה מוטיבים אתניים של מוסיקת עולם. 

ילדותם  של  המוסיקלי  מהנוף  סיפורים  יחלקו  האומנים  שני 
וישתפו מהדרך הקצרה-ארוכה על עבר השורשים המשפחתיים 

והחזרה אל המקורות - כל אחד בדרכו האמנותית והאישית.

ישתפו את  ושירה במהלכו האומנים  ערב אינטימי של שיחה 
הקהל וילמדו אותו פיוטים. 
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במרחב  נשים  של  הראוי  מעמדן  בנושא  ייחודי  רב-שיח 
הציבורי.

בערב נעלה לדיון סוגיות שונות הקשורות לעניין ביניהן: היחס 
הראוי לשירת נשים, פרסום חוצות, הפרדה במרחב הציבורי 
להגיע  ניתן  האם  לשאלה  לענות  וננסה  ונשים  גברים  בין 
לאמנה חברתית משותפת בין דתיים, חרדים וחילונים בנושא 

טעון זה.

ברכות: מר יוסף בר- נתן, יו"ר וועדת ההיגוי של מרכז ברודט

משתתפים: 
ח”כ שלי יחימוביץ’, יו"ר מפלגת העבודה

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר בפ"ת
שמואל פפנהיים, לשעבר עורך "העדה", ביטאון העדה החרדית

“והדרת פני אישה”

יום ראשון, ה' שבט, 29.1.12, בשעה 20:30
הכניסה חופשית

ערב שיח ודיון

קרוע
סרט ודיון לקראת יום השואה הבינלאומי

יהודי  וגם  בו–זמנית גם כומר קתולי  יכול להיות  האם אדם 
שומר מצוות? 12 שנה לאחר שהוסמך לכמורה, גילה הכומר 
הקתולי הפולני רומוולד וואשקינל שהוא נולד להורים יהודים 
וששמו  בזמן השואה  בידי שכנים קתולים  אותו  שהפקידו 

המקורי הוא יעקב וקסלר. 

הסרט עוקב אחרי מסעו המרתק של הכומר היהודי, שתחילתו 
בניהול מיסה בכנסיה בלובלין, פולין ואחריתו בחיים של יהודי 
זהויות,  בין שתי  בישראל. קרוע  שומר מצוות בקיבוץ דתי 
רומוולד יעקב לא יכול לוותר על אף אחת מהן, וכתוצאה מכך 
אף אחת מהדתות אינה מוכנה לקבל אותו לשורותיה. מדינת 

ישראל מסרבת להכיר בו כיהודי, וכעת הוא נדרש לבחור.

לאחר הסרט יתקיים דיון עם רונית קרצנר
 - “היהודים החדשים”  ועל  והמפיקה, על הסרט  הבמאית 

קתולים שזהותם היהודית הוסתרה מהם לאחר השואה.

יום שלישי, כ”ט טבת, 24.1.12, בשעה 20:00
כרטיסים במחיר ₪30

בשיתוף עם
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יום חמישי, ז’ אדר, 1.3.12, בשעה 20:00 
כרטיסים בהזמנה מוקדמת ₪50

בערב האירוע ₪60

משירת רחל ועד לאה
 משירי משוררות ופזמונאיות ישראליות

מופע מיוחד לכבוד יום האישה הבין–לאומי

מיטל טרבלסי, נודעת לקהל הרחב בזכות קולה הצלול והחם 
והתפרסמה בביצועיה לשירים “נועה”, “הו, רב חובל”, “עוד 
יפות” ובמשחקה בתפקיד הראשי של מריה  יהיו לנו שעות 

במחזמר “סיפור הפרברים”. 

במופע מיוחד זה שיתקיים לרגל יום האישה הבינ"ל  מבצעת 
מיטל את השירים הקלאסיים, נכסי צאן הברזל של המוסיקה 
ופזמונאיות, כמו: לאה  הישראלית, שנכתבו ע”י משוררות 

גולדברג, תרצה אתר, רחל, רחל שפירא, נעמי שמר ועוד.

ובפן האישי  היהודית  הישראלית,  בהוויה  נוגעים  השירים 
העמוק, כמו בשירים: את תלכי בשדה, שירת העשבים, פרח 

משוגע, סליחות, זמר נוגה ועוד.
נולד(, שכבשה  )כוכב  גינוסר  רוני   - זמרת אורחת מיוחדת 
ביצוע שלה,  בכל  וכך  עוד מהאודישן הראשון  את הקהל 
שהיה מלא רגש וכוונה. רוני  תשיר מאלבומה החדש משירי 

משוררות ותצטרף למיטל לדואטים מרגשים.

שירה: מיטל טרבלסי | פסנתר: תומר קלינג
זמרת אורחת: רוני גינוסר

בשיתוף

סדרת מפגשי זמר עברי עם יוסי לב וחברים

“השיר לא תם הוא רק מתחיל”. נצא מחדש אחת לחודש 
היוצרים  עם  המשתתפים  את  שמפגיש  מוסיקלי  למסע 
יוסי לב  המובחרים של הזמר העברי לדורותיו, בהנחייתו של 

ובהשתתפות אומנים אורחים.

“שיר הוא לא רק מילים”
מוצ”ש, כ”ו טבת, 21.1.12, בשעה 21:00 

ערב משיריו של הזמר/שחקן אריק לביא, החל מה”צ’יזבאטרון” 
ולאורך למעלה מיובל של יצירתיות. אל יוסי לב יצטרף המלווה 

המיתולוגי של אריק לביא: יגאל חרד בגיטרה.

“לאור הזיכרונות”
מוצ”ש, כ”ה שבט, 18.2.12, בשעה 21:00

חגיגת זמר עברי, שכולה יצירתו האינסופית של המלחין משה 
וילנסקי. שירת קהל בהנחיית יוסי לב ומופע עם הזמרת ציפי 

זרנקין )מי שהקליטה עימו כמה מלחניו(. 
ליד הפסנתר: רפי קדישזון - מעבד ופסנתרן קלאסי.

“תרנגול בחולצה כחולה”
מוצ”ש, א’ ניסן, 24.3.12, בשעה 21:00

ו"הרוסיים" שאהבנו לשיר. לצידו  ערב שירי תנועות הנוער 
של יוסי לב יתארח הזמר ליאור ייני, "תרנגול אמיתי" שיבצע 

משיריו המוכרים: התרנגולים, חמציצים, אגדה יפנית ועוד.

שירת רבים

כרטיסים בהזמנה מוקדמת ₪40, בערב האירוע ₪50 רה
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חוזרת. המסע אל האלבום  "עלמא"  רוק  להקת הפולק- 
החדש - "שער" החל לפני ארבע שנים, ללא חברת תקליטים 
ומשרד יחסי ציבור והגיע להמונים, 10,000 מונים, או ליתר דיוק 
- דיסקים, נמכרו מאלבום הבכורה "מעל מה שהיינו". בעקבות 
וולך( הגיעה  יונה  )למילותיה של  "איילה"  הסינגל המצליח 

להקת "עלמא" ללב ההמון המאמין והחילוני כאחד.

ורגישים המשלבים טקסטים  באמצעות טקסטים מוקפדים 
מקוריים וטקסטים מהמקורות מצליחים הזוג רעיה ואברהם 
מוסקל ואליאב אובל נאמן להביע את שירתם ברבים- שירת 

נשים ושירת גברים.

אלבומם החדש, כבר זכה להנפיק להיט גלגל"צי "ואם היינו", 
למקום  אותו  ומביא  הקו המוסיקלי הקודם  שממשיך את 
חדש ועדכני ועם זאת עדיין נאמן למקור, זאת הודות להפקה 
המוסיקלית של מפיק העל פטריק סבאג )שלמה ארצי, אתי 

אנקרי, דוד דאור(.

שירה, קלידים, מלודיקה: רעיה מוסקל | שירה, גיטרה אקוסטית, 
אליאב אובל- גיטרה קלאסית:  | שירה,  אברהם מוסקל  סאז: 

נאמן | בס: עדי הר-צבי/עודד שכטר | תופים: יואב בונצל.

עלמה זהר יוצאת לסיבוב הופעות אקוסטי ברחבי הארץ ביחד 
עם המפיק אסי איילון. 

ומוכרים פחות משני  מופע אינטימי שמביא שירים מוכרים 
אלבומיה של זהר ועוד תוספות מפתיעות. 

בעולמה של עלמה מתחילת דרכה ניתן היה להבחין ברוחניות 
הנשקפת בשירים כמו "דע", "מצרים", "גלות בבל השנייה" 
המתארים את האמונה בעיניו של אדם המהלך בין העולמות 
ואוחז בשניהם כבאחד. שירים אלו מתלווים לשיריה האהובים 
כמו "שיר אהבה אינדיאני", "התרגשתי לקראתך" ו"אגו טריפ" 

ומעניקים למופע רוח חדשה.

עלמה זוהרלהקת עלמא - "שער"

מוצ”ש, ב’ אדר, 25.2.12, בשעה 22:00
כרטיסים בהזמנה מוקדמת ₪50, בערב האירוע ₪60

מוצ”ש, כ”ג אדר, 17.3.12, בשעה 22:00
כרטיסים בהזמנה מוקדמת ₪50, בערב האירוע ₪60

מופע אקוסטי עם אסי איילוןמופע בכורה לאלבום השני

לצעיריםסדרת מופעים 

לצעיריםסדרת מופעים 



בית מדרש ליהדות

לא מבצעי ארבע במאה הקנו לעם היהודי את הכינוי "עם 
כל הדורות, במרכזם של  הספר", אלא העובדה שלאורך 
החיים היהודיים עמד בית המדרש. בית המדרש היה מקום של 
לימוד, פירוש ומחלוקת ויצר שיח חי בין קולות שונים בקהילה, 
ובין הלומדים לדורות הקודמים, ובין כולם לבין התורה - שהיא 

מקור סמכות והשראה, אך גם רבת פנים ופירושים.

לבית המדרש של מרכז  מזמינים אתכם להצטרף  אנחנו 
בחברותות  הלימוד מתבצע  יחד.  בשיתוף קהילת  ברודט 
בין  ניתן שיעור מסכם מפי ד"ר חנה פרידמן.  ובחלקו השני 

הסוגיות בהן נעסוק: תפילה, צדק חברתי ומשפחה.

אחת לחודש לערך נארח מרצה אורח בנושא הקשור ללוח 
השנה העברי:

הרב בני לאו - מגילת אסתר ללא תחפושת - קריאה ישראלית 
יום שלישי, י”ב אדר, 6.3.12

הרבנית מלכה פיוטרקובסקי
"האדם כל טובו בידו - הבחירה בידו", על בחירה, אחריות 

וחרות, ממצרים ועד הנה
יום שלישי, ד’ ניסן, 27.3.12

מדי שבוע בימי שלישי בין השעות 22:00-20:30 
הכניסה לבית המדרש חופשית

הכניסה להרצאות אורח במחיר ₪20

ערב יום השואה
יום רביעי, כ"ו ניסן, 18.4.12, בשעה 21:00

הכניסה חופשית

המסורת ממשיכה - השנה השביעית
זכר השואה באמנות הבמה, בסימן הזהות  אירוע להנצחת 

היהודית. בהשתתפות יוצרים, אמנים ואנשי רוח.

תוכנית מפורטת תפורסם בהמשך באתר האינטרנט
של המרכז.

שמרו את התאריך.

משואה
יוצרים ישראלים מציגים את כאב השואה

משואה

בית מדרש קהילתי בשיתוף קהילת יחד
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לפרטים על אירועים, להזמנת כרטיסים ולהצטרפות לרשימת התפוצה, צרו קשר:

 info@brodt-center.org צייטלין 22, תל-אביב 64955  טל. 03-6954522  

www.brodt-center.org :בקרו אותנו באתר החדש
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מרכז ברודט, בלב העיר ת"א, נפתח בשנת 2004 ופועל 
מאז במטרה ברורה לקרב בין קצוות.

וההיסטורית, מכל  ומורשתה התרבותית  היהדות  בין 
היוצרת  הישראלית,  התרבות  לבין  תבל,  קצוות 

והפועמת בלב ההווה המודרני.
מרכז ברודט פועל לקדם אירועים תרבותיים המחברים 
מתרחשת  שהיא  כפי  העכשווית,  הישראליות  בין 
ובאמנות, לבין הרוח היהודית והמסורת רבת  בתרבות 

השנים של יצירה יהודית.

מחירשעהתאריך ותוכןהאירוע

פסטיבל "זמן פיוט"

₪60/₪40 לסטודנט21:00“שטעטל ליום אחד” - הלב והמעיין, אילן דמרי ודניאל זמיר5.2.12

₪80/₪60 לסטודנט21:00“צמאה נפשי”-רוק בן זמנינו פוגש פיוטים בני מאות שנים6.2.12

₪60/₪40 לסטודנט21:00“קול הפיוט הנשי” - רונה קינן ומורין נהדר9.2.12

₪40/₪30 לסטודנט21:00“שימו לב אל הנשמה” - דין דין אביב ודביר כהן 14.2.12

20:00₪30סרט ודיון לקראת יום השואה הבינלאומי24.1.12קרוע

רב שיח ייחודי בנושא הדרת נשים ומעמדן הראוי29.1.12“והדרת פני אישה”
הכניסה חופשית20:30במרחב הציבורי

שירת רבים עם
יוסי לב וחברים

21.1.12
18.2.12
24.3.12

ערב משיריו של אריק לביא
ערב שירי משה וילנסקי

ערב שירי תנועות הנוער והרוסים
21:00

 ₪40 
בהזמנה 
מוקדמת

 ₪50 
בערב 
המופע

מופע ליום האישה הבינלאומי - משירי משוררות 1.3.12משירת רחל ועד לאה
20:00ופזמונאיות ישראליות

 ₪50 
בהזמנה 
מוקדמת

 ₪60 
בערב 
המופע

חי במוצ”ש
 ₪50 22:00להקת עלמא - “שער”: מופע בכורה לאלבום השני25.2.12

בהזמנה 
מוקדמת

 ₪60 
בערב 
המופע 22:00עלמה זהר - מופע אקוסטי עם אסי איילון17.3.12

6.3.12בית מדרש ליהדות
27.3.12

מפגש אורח עם הרב בני לאו
מפגש אורחת הרבנית מלכה פיוטרקובסקי

-20:30
22:00

הכניסה להרצאות 
אורח 20₪

הכניסה חופשית21:00יוצרים ישראלים מציגים את כאב השואה18.4.12משואה


