
קהילה נגישה ותיאטרון נוצר מציגים:



תכנית 'קהילה נגישה' תכנית ארצית, המיושמת ברמה היישובית ומבוססת 
על התארגנות מקומית של אנשים עם מוגבלות הפועלים בשותפות עם אנשי 
מקצוע בקהילה לצורך הגברת הנגישות )פיזית, חברתית, שירות( וכדי לקדם 

השתלבותם בקהילה באמצעות מיקוד בארבעה תחומי עשייה:  הסברה 
והעלאת מודעות, נגישות, היערכות לחירום והשתלבות בקהילה.

התוכנית היא שותפות בין משרד העבודה והרווחה והחברה למתנ"סים.

תיאטרון מונגש רב-נכותי פועל במסגרת תכנית 'קהילה נגישה'- והוא יוזמה 
ארצית שקמה בעקבות הקמתן של קבוצות תיאטרון לוקאליות המופיעות בפני 
קהלים מקומיים, מקבלי החלטות, נותני שירותים, וקהלים מקצועיים. ההצגות 
המועלות עוסקות בנושאים הנוגעים לעולמם של אנשים עם מוגבלות, חייהם, 

שאיפותיהם והאתגרים אותם הם חווים.

עבור 'קהילה נגישה', השותפות עם תיאטרון נוצר היא עליית מדרגה מקצועית 
ואמנותית כאחד.

מיסה חטיב, מנהלת תכנית קהילה נגישה
וצוות מטה התכנית

לקראת תחילת העבודה על המופע, חשבתי שאני עומד לפגוש אנשים 
שמתמודדים עם המוגבלות שלהם דרך אמנות, ומצאתי את עצמי מתמודד 
בעיקר עם הדעות הקדומות שלי ועם הדרך שבה אני שופט בני אדם על-פי 

מראית העין בלבד. דרך המפגשים עם אלה, לימור, לירית, סער ועמק למדתי 
שלמדוד אנשים דרך עדשת המגבלה שלהם מעידה בעיקר על המוגבלות 

שלי. במופע ניסינו לתת ביטוי לכישרון האמנותי של המשתתפים ובעיקר 

למראית עין



לחשוף את זווית הראייה שלהם על עצמם .     
לתיאטרון נוצר, מעבר להיותו תיאטרון יוצר ובית לאמנות עכשווית, יש ייעוד 
- לקחת חלק פעיל  בגיבוש פני החברה שהוא חלק ממנה. אנחנו מאמינים 

שבישראל 2018 , צריך להחזיר לסדר היום הציבורי את הכוח היוצר של 
האמנות להיות חלק מהתהליך המתמשך של גיבוש הזהות הישראלית.

שיתוף הפעולה עם אמני קהילה נגישה הוא פן נוסף של מימוש היעוד הזה. 
העבודה המשותפת של כלל  אמני קהילה נגישה, אמני התיאטרון, ההנהלה 

והצוות, העניקה לנו חווית יצירה, למידה וסיפוק רב,  ועל כך תודה גדולה. 
ערן בוהם, מנהל אמנותי, תיאטרון נוצר

לצד המופע של אמני קהילה נגישה באירוע 'למראית עין', רציתי לייצר רובד 
נוסף להפגשת התכנים החברתיים, התרבותיים והאמנותיים, ומכאן הגיע 

הרעיון לתערוכה. בתערוכה קיוויתי ליצור שיח אמנים, שקיבלו הזדמנות לביטוי 
אישי וייחודי בעבודת אמנות מאתגרת, מול אביזרים המשתייכים לקהילה 
הנגישה, כדוגמת: כיסא גלגלים, הליכון, עזרי שמיעה, ועוד. מגוון האמנים 
שנבחרו להציג את עבודותיהם בתערוכה הוא רחב: לצד אמנים מוכרים 

ומנוסים, מציגים אמנים  צעירים שאך סיימו מגמת אמנות בבית ספר תיכון 
והחלו ללמוד אמנות בבצלאל או ב- JSS.לצד אמנים המשתייכים בעצמם 

לקהילה הנגישה, מוצגות עבודות של אמנים עצמאים אוטודידקטים.
הניסיון לשבור סטיגמות שקיימות בחברה לגבי קהילה נגישה, לצד מנעד רחב 
של חשיבה יצירתית ועבודות אמנות הפותחות צוהר לעולמם הפנימי והחוויתי 

של חברי הקהילה הנגישה,  הם הדברים שעמדו לנגד עיניי בעבודתי על 
התערוכה.

מיכל לאור, אוצרת התערוכה ומעצבת הבית בתיאטרון נוצר



אמנים יוצרים:

לירית שפיר שמש   
בת 55, מכפר-סבא, נשואה באושר ליגאל. יועצת 

ומרצה בתחום נגישות ומודעות לאנשים עם 
מוגבלויות, ומחזיקה תואר אקדמי בתחום החינוך 

המיוחד.  חברה במספר פורומים העוסקים 
בנגישות, כולל בקהילה נגישה רעננה מזה כחמש 

שנים. עוסקת בצילום וחברה במספר עמותות 
אמנים ויוצרים בישראל. נבחרה למועצת העיר 

כפר-סבא מטעם מרץ.  

סער בוכבינדר   
אמן עם אוטיזם, בן 26, גר באשדוד וחבר בקהילה 
נגישה באשדוד. צייר - חבר באגודת אמני אשדוד, 

ומציג את ציוריו הן בתערוכות קבוצתיות של 
אמנים אשדודים והן בתערוכות יחיד.  מוזיקאי - 

פסנתרן ומתופף. ספורטאי - מתחרה במרתונים 
בארץ ובעולם, בטריאתלונים וגולש גלים.כיום 

מתנדב בצבא בחיל האוויר במחלקת צ.ב.ה )ציוד, 
בטיחות והצלה( בבסיס חצור, שם הוא מרכיב את 

הקסדות ואת מסיכות החמצן של הטייסים שלנו.



אלה וויא    
ילידת 1963, נשואה ואם לחייל. מתגוררת ברמת-
גן, ומזה כשלושים שנה עובדת בעיריית רמת-גן, 

כיום ביחידה לעבודה קהילתית. מעבירה הרצאות 
העצמה מלאות בהומור על העיוורון. משחקת 

בתאטרון קהילתי, רוקדת ומשתתפת בתחרויות 
ריקוד, קוראת המון המון ספרים. חברה בקהילה 

נגישה משנת 2010, ומשמשת כשגרירה של 
המרכז לעיוור ומעבירה הדרכות מטעם קהילה 

נגישה.

לימור אשכנזי     
נולדה ביפו, ב- 1.1.73

שחקנית, כותבת שירים ומחזות, ציירת ומרצה על 
שינוי מודעות לאנשים עם מוגבלויות וגם בנושא 

מיניות ומוגבלות. משחקת בתיאטרון "זולת", ואת 
ציוריה הציגה בתערוכות קבוצתיות, בין היתר 

בתיאטרון גבעתיים.  תחביביה: טיולים, קריאת 
ספרים, ים, טלנובלות ספרדיות ורמי קוב.

עמק עמרמי    
יליד 1971, גר באשדוד. את שרותו הצבאי עבר 

כלוחם בחטיבת הנח"ל בגדוד 50. בעל תואר 
ראשון במנהל עסקים ועבד כרואה חשבון.  פעיל 

בקהילה נגישה כ 5 שנים, ומשתייך לסיירת 
המסבירנים הארצית של קהילה נגישה. שר 

בלהקה היצוגית של אשדוד, להקת "אזימוט". 
תחביביו: מוזיקה, סרטים, ספורט.



אמני להקת תיאטרון נוצר

ערן בוהם
מנהל אמנותי של תיאטרון "נוצר". שחקן, במאי ויוצר תאטרון. בוגר סמינר 
הקיבוצים ולימודי משחק בניו- יורק. שיחק בתאטראות ופרוייקטים רבים 

ומגוונים הן בארץ והן מחוצה לה. חבר בלהקת תאטרון "נוצר" החל מ- 2012.

בהט קלצ'י 
שחקנית, מספרת סיפורים, פסנתרנית ועורכת לשונית.

בוגרת מגמת משחק בחוג לתיאטרון באוניברסיטת ת"א, בוגרת לימודי 
אמנות הסיפור בבית אריאלה ועריכה לשונית באוניברסיטת ת"א.  משחקת 

בתיאטראות שונים, והשתתפה בהפקות טלוויזיה וקולנוע רבות. מעבירה 
סדנאות למספרים במסגרות שונות. חברת להקת תאטרון נוצר ומשמשת בו 

כשחקנית, דרמטורגית, עורכת לשונית ובמאית.

מיכל לאור
בוגרת מגמת העיצוב של החוג לתאטרון באוניברסיטת תל- אביב. עיצבה 

תלבושות לעשרות הצגות בשלל התאטראות בישראל ובלונדון. מעצבת הבית 
של תאטרון "נוצר" מזה כעשרים שנה וכן מנהלת מטעם תאטרון "נוצר" את 

תחום הכשרת הנוער בתאטרון.

איל רז
בוגר בית הספר למשחק בסמינר הקיבוצים,  חבר להקת תיאטרון נוצר.

השתתף בהפקות הר-טרילוגיה ו'אורסטיאה' בתיאטרון נוצר. וכן בהפקות 
נוספות בתיאטרון הקאמרי  ותיאטרון הבימה, באנסמבל אספמיה ועוד.



אילן פופקו
 RAPID" ,שחקן, מאלתר, במאי, מורה ומחנך בישראל. בוגר בית הספר למשחק

FIRE", בריסל 1991. מראשוני היוצרים בארץ בז'אנר האימפרוביזציה. במאי 
בתיאטרון אספקלריא, מורה לאימפרוביזציה בסטודיו של יורם לוינשטיין, ובבית 

הספר למשחק גודמן. חבר האנסמבל "למה אלפקה" איתם מופיע בארץ 
ובעולם.  בימים אלה מקים את התאטרון הבדואי הראשון בארץ "אלמהבש".

בעז ברקת
אמן רב-תחומי, בוגר בית הספר רימון בקומפוזיציה וניצוח מקהלות. יוצר, מבצע 

ומלחין שירים ומוזיקה לסרטים, סדרות טלוויזיה, משחקי מחשב, הפקות אנימציה, 
קרקס והצגות תיאטרון שונות. הקים ומוביל את מרכז מוזיקה בבית הספר 

הדמוקרטי בכפר-סבא. המנהל המוזיקלי של להקת תיאטרון נוצר מ-1997. 

נועה בוקר
במאית, מעצבת תנועה ופסיכודרמטיסטית. בוגרת תואר ראשון בבימוי והוראת 

התאטרון במכללת סמינר הקיבוצים, ותואר שני בפסיכודרמה מאוניברסיטת 
חיפה. מייסדת ומנהלת אמנותית של אנסמבל "תמהיל"- תאטרון הפלייבק הדו-

לשוני. עיצבה תנועה להצגות רבות במסגרות תיאטרליות מגוונות.

ג'ודי קופרמן
אמנית, מעצבת תאורה, מורה וד"ר לפיזיקה. בוגרת אוניברסיטת בן- 

גוריון. לאורך השנים עיצבה תאורה כמעט בכל תאטרון, פסטיבל ומסגרת 
פרפורמטיבית בארץ ומחוצה לה ועבדה עם במאים ויוצרים רבים. מלווה את 

תאטרון "נוצר" מיום היווסדו.

דניאל מוניטה
מוסיקאי. בוגר מגמת המוזיקה של תיכון מטרו ווסט ברעננה. כיום סטודנט 

במסלול ללימודי ג'אז בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, בשיתוף עם הניו סקול.



אומנים אורחים בתערוכה 
'למראית עין':

אמיליו מוגילנר
אמן רב תחומי , בעל אידיאולוגיות לשימור הסביבה , יוצר ומצייר בכל חומר 

שמזדמן. אמנות ומיחזור משמשים כתמה מרכזית ביצירתו. כיום יוצר ופועל 
בסטודיו ברחובות בו הקים מוזיאון לאומנות וסביבה שבו הוא מציג מאות 

מיצירותיו הצבעוניות .

פאביאן שפינר 
קריקטוריסט, ואמן . יוצר להנאתו ומופיע ב LIVE ACTION PAINTING - ציור 
על פי הזמנה, מעל במה בלווי מוסיקה קצבית  באירועים וכנסים. את עבודות 
האמנות הייחודיות יוצר להנאתו בסטודיו בחדרה, משתמש בעיקר במקורות 

טבעיים ופסולת שממחזר.



יובל יוסיפוב
עוסקת באומנות וציור מגיל צעיר בוגרת "תלמה ילין" , כעת לומדת לימודי 

רישום וציור בJSS בירושלים.

אורי קדישמן 
יליד לונדון, אמן רב תחומי - מלחין, כותב, צייר וצורף.

מרב ברלך- זית
נולדה ב1969, גדלה בירושלים, למדה ב"בצלאל" במחלקה לצורפות ועיצוב 

אביזרים. גרה בעמק חפר, נשואה ואמא ל-4 בנים. ספרית טבעית ומעצבת 
בתים ופרוייקטים 'ירוקים'.

נועה הופמן כהנא
אמנית בת 21, בוגרת התיכון הארצי לאמנויות "תלמה ילין" וכיום סטודנטית 

שנה א' במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית בבצלאל.





תודות:
מיסא חטיב, ענת משה, גילי בית הלחמי, ליאורה דמטר, אלון שרותי תמלול, 

אשד אורטופדיה תל השומר, מדטכניקה אורתופון, עזר מציון, כלי זמר, 
אוטופיה, ילדיי פרוייקט שולייתנות מבה״ס יעד, עמית וולפמן.

בלעדיהם זה לא היה קורה: 
קהילה נגישה החברה למתנ"סים, קרן פרלמן, ג'נסיס, מתן משקיעים בקהילה, 

ג'וינט ישראל, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, עיריית בת-ים. 

ליווי ובימוי: ערן בוהם
הנחיה, דרמטורגיה,

היגוי והגהה: בהט קלצ'י
עיצוב חלל, תלבושות

ואוצרות: מיכל לאור
עיצוב תאורה: ג'ודי קופרמן
ליווי מוסיקלי: בועז ברקת

הפקה בפועל,
ייצור תפאורה וחלל: ערן לביא

עיצוב גרפי: נעם לבקוביץ'
עריכת וידאו: רן גורן

צוות טכני: ברי טוויסטרא
תפעול תאורה: מרק רוזנטל

סאונד: ליאור שור
אדמיניסטרציה: סמדר רופא

מכירות: איציק כהן
הנהלת תיאטרון נוצר: טליה בן עמי



תיאטרון נוצר: 03-6350772
www.notzar.co.il רח׳ יצחק נפחא 2, בת-ים


