
31/5/61 - 31/6/80

ופי-ביבא לתב יוושכע לוחמ

 ביבא-לתב יוושכע לוחמ :ןללוצ לביטספ תא גיצהל םיחמש ונא

 .("סולוד" רבעב) תשדוחמ הסרגב היינשה הנשה וז םייקתמש ,ופי

 תינכדע תוחכונל תארוקש השדח המב אוה ןללוצ לביטספ

 םויה ליחתמ הז עסמ .לארשיב יוושכעה לוחמה םלועב תנווגמו

 וינפ ךא ,םיפתתשמה לכ לש תפתושמ הזועתו הקושת ךותמ

 ןוטה ינתונמ דחאכ הז לביטספ תא םיאור ונא .דיתעה רבעל

 .ביבא לתב תונמאה םלועב םיבושחהו םייזכרמה םעטה יבצעמו

 ,"'גנירפה" וא "רחאה" תיירוגטקל םישדח תולוק קוחדל ןתינ אל

 לוק והז .יוארה ומוקמב זכרמה ןמ רדענש יזכרמ לוק ביצנ אלא

 םע עגמ להנמש לוחמ ,תידוחיי ותפשש לוחמל ארוקש רורב

 םיפוג ןיב הלועפ ףותיש לש רצות אוהש לוחמ ,ימלועהו ימוקמה

.ודיתע תא ןיימדמו ומצע תא בשוחש לוחמ ,םיבר

 ןווגמב .ריעה ינפ לע לביטספה שולחי עובש יפוס העברא ךשמב

 ,ןוידו חיש עוריא ,יוושכע לוחמ תוריצי וגצוי םיללחו תוארטאית

 .םיפסונ םיעוריאו ןמא ישגפמ ,תואנדס

 םיטקיורפ םוזיל חילצה הז לביטספ ,םיעצמא ילב טעמכש ןייצנ

 :םהיניב .םיבר םימרוג םע יתריצי הלועפ ףותיש חכונ תאזו ,םינוש

 לעפוה וכעב ןורטאיתל זכרמבש לוחמל הממחה םע ףותישב

 תירב :ץייט" םע ףותישב .לביטספה ירצוימ קלחל יסנדיזר טקיורפ

 ףותישב .םיבושחו םינווגמ חיש יעוריא ומייקתי ,"הבשחמו לוחמ

 םידומ ונא .םיירהצב ישיש יעוריא ומייקתי םיתעה ירוכיב זכרמ

 םהיתונויערמ ומרת ,םבלו םדי ונתנש םישנאהו תומוקמה ראשל

 .הז לעפמ תחלצה ןעמל הבר הקושתב ולעפו

םולשבא רטכש השמו רדפ ודע :יתונמא לוהינ

םולשבא רטכש השמ :לוהינו המזוי

רדפ ודע :חיש יעורא תורצוא

ןמגולק העונ :יפרג בוציע

 זוזע הריש :תואנדס לוהינו תומזי

?םיללוצ הפיא

ופי למנ ,2 ןסחמ - ופי למנ ,ןסחמ

א"ת ,8 וניצנוש - ענומת ןורטאית

ופי תורצח ,19 םילשורי 'דש - הביתה

א"ת  ,5 ילאיחי ,ללד ןזוס זכרמ - לבנע ןורטאית

א"ת ,6 ןמטפה - םיתעה ירוכיב זכרמ

א"ת ,13 היילעה - תונחה ןורטאית תיירלג

א"ת ,96 דלישטור - [רבעשל םעה תיב]                            

םיסיטרכ

 ₪ 05-001 - תועפוהל םיסיטרכ יריחמ

 החנה %02 - ןוכית ידימלת ,םיטנדוטס ,םיאלמג

םולשת אלל הסינכ - חיש יעוריא

עפומה םוקמ תפוק םע רשק ורצ אנ השיכרל

םיעצבמ

החנה %51 - םיעפומ 3 לעמ השיכרב

החנה %03 - םיעפומ 6 לעמ השיכרב

שיא 01 לעמ לש תוצובקל תדחוימ החנה

ןופלטו םש ,ן/םכיתושקב םע ליימ ובתכ אנ םיעצבמ תנמזהל

ליימה תבותכ ךרד רשק רוציל ןתינ תומורתל

 3651209-30

 1121165-30   

3042286-30 

6565015-30   

0159196-30 

תואנדס

"רמוחל םיללוצ"

:לביטספב םיפתתשמה םייוושכע םירצוי לש םתדובע םע שגפמ

ןמטג לאכימ

00:31-00:01 5.81 תבש

00:31-00:01 5.52 תבש

רדוג ןימסי

[יקחצי ףוצ  םע הדובע] 00:31-00:01 6.10 תבש

[רדוג ןימסי  םע הדובע] 00:31-00:01 6.80 תבש

תואנדסה יתשמ תחאל  חש 572 :תולע

.לביטספה יעפוממ דחאל םניח הסינכ סיטרכ ללוכ

:תואנדסה יתשל םימשרנל דחוימ ריחמו  יגוז סיטרכ

[םישגפמ 4] ןימסי + לאכימ

ביבא לת 7 הטיואלסמ םיחאה 'חר ,גנוק הירמ וידוטס

רשק תריציל

0915364.450 -הריש

שטב ודיע

 -ו לטאלפ ןלא לש ותדובע תארשהב הנדס

5/62-6/6 :םיכיראתה ןיב םימי 01 ךלהמב םייקתת

00:51-00:11 :תועשב

לביטספה יעפוממ דחאל הסינכ סיטרכ ללוכ ₪ 036 :ריחמ

ביבא לת 64 המלס הטוגיז וידוטסב םייקתת

DIVERFESTIVAL@GMAIL.COM 

WWW.HANUT31.CO.IL

‘THE SIMPLE MOVE’ WORKSHOP

LES BALLETS C DE LA B

WWW.THEDIVERFESTIVAL.CO.IL
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 5/61 ישימח םוי

(ופי למנ) ןסחמ

:לביטספה תחיתפ עפומ

03:02

  / רדוג ןימסי

:חיש עוריא םייקתי עפומה רחאל

רדוג םיבשוח – "ץייט"

םירחאו םותרפ םעונ ,רדפ ודע ,רקדייה גניב הרואיל :תופתתשהב

  

 5/71 ישיש םוי

חראמ םיתעה ירוכיב זכרמ

00:41

הירוטסיה לוחמל שי  - "ץייט"

 ,הנל סיריא ,רואל ןרוא ,םכח ריש :תופתתשהב חיש עוריא

[שארמ המשרהב – םולשת אלל הסינכה] דלפניש בינו רדפ ודע

םיתעה ירוכיב זכרמו ןללוצ לביטספ לש תפתושמ הקפה

הביתה

00:22

:תודובע עברא

/ יניטרמ הארדנא

אטבמ וא הדש דמצ / זפס ליגיבא

(הרוכב)                                   / ןאינסבבוק ילוי

 / רנק ילג

(הביתה ,קב הילט) "דחא דועו דחא" ףותישב

 5/81 תבש םוי

(ופי למנ) ןסחמ

00:12

(הרוכב)  היסימר / ןירמ רוא

5/91 ןושאר םוי

ענומת ןורטאית

00:02

לב-יט-ספ :'א םוי תוברת

 - "תילביטספ" תרגסמ לש תונורסחו תונורתי תודוא לע חיש עוריא

?תמסוח איה המו תרשפאמ איה המ

 ידרו ריאי :רצוא

ענומת ןורטאית ףותישב

5/32 ישימח םוי

 ענומת ןורטאית

00:02

 והוב / ררוב רמת

5/42 ישיש םוי

חראמ םיתעה ירוכיב זכרמ

00:41

ןוזחל םיכרצ ןיב :לוחמל ךוניח - "ץייט"

 לארשיב לוחמל ההובגה ךוניחב קסועה חיש ברו םיטנדוטס יעפומ

בולרפ ימענ ,ביתנ ילי ר"ד ,ילאינד תנע ,ןגד ריפוא :תופתתשהב

[שארמ המשרהב – םולשת אלל הסינכה] רגמש תנעו

םיתעה ירוכיב זכרמו ןללוצ לביטספ לש תפתושמ הקפה

ענומת ןורטאית

03:02 םגו 00:81

 :תודובע יתש

(הרוכב) ינשו הנינפ ,םי תב / ירמת ינשו רנלק תנסא ,ןהכ לאירא

(הרוכב) ףאב תכשומ ינא – תרכזנ ינאשכ דימת / ןמפיד ןוביאו בוהלס ףסא

לוחמל הממחהו וכע לש ןורטאתל זכרמה תכימתב

 5/52 תבש םוי

תונחה ןורטאית הירלג

00:32 - 03:91

 (הרוכב) ינוש לש ריעב הכרדמ / ירא ןב דעלג

להקה לוקישל הייפצה ךשמו העגהה תעש - תוחותפ וראשי תותלדה

6/50 יעיבר םוי

לבנע ןורטאית

03:02

 :תודובע יתש

/ ןמטג לאכימ

 ותועמשממ דבאמ / יחימע הלאונמע

6/60 ישימח םוי

ענומת ןורטאית

00:02

םירדח ינש תריד / רואל ןרואו דלפניש בינ

6/70 ישיש םוי

חראמ םיתעה ירוכיב זכרמ

00:41

/ (תיפותיש הצובק) "םירצוי לגעמ"

 גצימו לוחמ יעפומ

לגעמה ירבחו להקה ןיב החיש םייקתת עפומה רחאל

םיתעה ירוכיב זכרמו ןללוצ לביטספ לש תפתושמ הקפה

ענומת ןורטאית

03:02

 :תודובע שולש

קרח ,(הרוכב)              / ןסונ תמשב

הדיל ידה / ןמרקוצ ןורש

6/80 תבש םוי

ענומת ןורטאית

00:21

 :תודובע שולש

קרח ,(הרוכב)               / ןסונ תמשב

הדיל ידה / ןמרקוצ ןורש

[רבעשל םעה תיב]                             

 :לביטספ תליענ עוריא

00:02

ןואיזומה תובחרתה לע חיש בר :ןכשמה ןחלופ  - "ץייט"

סנמרופרפ לש הירוטירטל

גרבנזייא תנע :תרצוא

לארשיב לוחמה דיתע לע םעז תואובנ :ןכ ירחאו

םימואנ ,םיטספינמ ,םייודיול קראפ דייה ןונגסב החותפ המב

הביסמ :ףוסבלו

FACE TO FACE 

SHUFFLES

SEE HER CHANGE

MA KARA BETORINO

5/03 ישימח םוי

תונחה ןורטאית הירלג

 00:22 םגו 00:02

רחא הריבצ בצמב ילוחמ רמוח המבה לע גיצמה ימעפ-וד-דח ברע / ןיעב ןויער

רגירק רמוע ,ואדנל לאינד ,'ץיבוביל ימת :םיפתתשמ

לוחמה םוחתב םייתריצי םיכילהתל החראה תיב - תוללוס תתומע ףותישב

5/13 ישיש םוי

 הביתה

00:41

:תודובע יתש

(הרוכב) (תיתואיצמ היצאירו) ןאמוי יטירפ / שטב ודיע

(הרוכב)                                                    / סקולומ סוירדנא

(הביתה ,קב הילט) "דחא דועו דחא" ףותישב

וכע לש ןורטאתל זכרמהו לוחמל הממחה  תכימתב

00:22

(הרוכב)                                                     / הנביל ךליל

לוחמל הממחהו וכע לש ןורטאיתל זכרמה תכימתב

6/10 תבש םוי

 הביתה

 03:02 םגו 00:81

:תודובע שולש

םיכרוא תקושת / לשא תניע

(הרוכב) הדימריפ / זירפ הד הילט

(הרוכב) (רצחה תורענ - וא) יתומכשו ינא / 'ץיבוביל ימת

(הביתה ,קב הילט) "דחא דועו דחא" ףותישב

THE CLOCK STRIKES NOW

CERAMIC 3-D PORNOGRAPHY

STATE OF MATTER
FRAGILE, PLEASE DO NOT DROPMISFITS

MISFITS

SEE HER CHANGE

ןוגד ידג :םוליצ .םירדח ינש תריד / רואל ןרואו דלפניש בינ

ףקסא :םוליצ .היסימר / ןירמ רוא

ןמטוג איג :םוליצ .(רצחה תורענ -וא) יתומכשו ינא / ץיבוביל ימת

םל רמת :םוליצ .                                   / רדוג ןימסי SEE HER CHANGE


