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אמן והיוצר הוותיק חנן יובל מעלה מופע ה
ותקליטור,  ספר  בעקבות  שנולד  חדש, 
המתכתבים עם היהדות והישראליות ונושאים 
הספר,  של  ראשיתם  אישי”.  “סידור  השם  את 
2000, אז נתב  התקליטור והמופע נעוצה בשנת
בבקש יובל להפיק מופע מוזיקלי במסגרת הפ

לצורך  בלום.  בכפר  יהדות  ללימודי  סטיבל 
העניין הוא הלחין את ה”קדיש” והקליט יצירות 
שעליו  חש  אך  היהודית,  מהמסורת  נוספות 
להרחיב את היריעה ולפתוח חלונות לעולמות 
נוספים. כך בעצם נולד האלבום ”סידור האישי”, 
לנו שער” מתוך  “פתח  בין השאר את  הכולל 
הנעילה  הנאמרת ביום הכיפורים, “לכה דודי”, 
ורבים משיריו הידועים לצד  “שיר המעלות”, 
מאמרים ודברי דעת של אנשי רוח ואנשי דת.  
המופע מתבסס על חומרים אלו, שעליהם עבד 
כי  לציין  חשוב  אך  האחרונות,  בשנים  יובל 
בראש ובראשונה מדובר במופע בידור מהנה. 

54, תושבת ב דביר,  ניצה  יוני תעלה  חודש 
רעות ואם לשלושה, הצגת יחיד הנושאת 
את השם: “נשבעת לא לנסוע בטרמפים”. דביר 
אינה שחקנית במקצועה, אולם עדיין מצליחה 

בלהביא לבמה סיפור אישי הנוגע במקומות רגי
שים ומעניק לצופים הצצה מחודשת למחוזות 
מהעבר הרחוק שלה וממילא גם שלהם, ועל הדרך 
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יובל: “לא מדובר בשיעור תיאולוגיה, בטח לא 
מפי חילוני כמוני. גם איני חוזר למקורות או 
לשירים מבית אבא, כפי שנהוג לומר, כיוון שאני 
שלי  הקשר  אבל  לחלוטין.  חילוני  מבית  בא 
למסורת היהודית ולמוזיקה מסורתית היה קיים 
מאז ומעולם. כשהייתי בן חמש - לא יודע איך 
- תפסה את אוזני תוכנית ברשת ב’, שבה שודרו 
פרקי חזנות, וזה זכור לי כמשהו שסחף אותי 
לגמרי, ועוד בבית חילוני ביותר. בשנות הב70 
על  באוניברסיטה  יהודית  פילוסופיה  למדתי 
מנת להשלים את מה שלא היה בבית אבא, וגם 
ההיסטוריה המוזיקלית שלי רצופה במפגשים 
כשהייתי  למשל,  כך  היהודית.  המסורת  עם 
בשלושרים הופענו בפסטיבל הזמר החסידי עם 
'והאר עינינו', שהפך ללהיט, וגם יצא ששרתי 
עם שובבי ציון את קרליבך. כיום אין כמעט בית 
כנסת שלא מושפע בדרך כלשהי משירתו, וגם 

אני מבצע במופע מחרוזות שלו”.
על הבמה ילווה יובל בנגניו, ובין השירים ירתק 
את שומעיו בסיפורים אישיים ובקטעי קישור 
מהאלבום  השירים  בין  לשירים.  המתייחסים 
”סידור אישי” שוזר יובל, שהלחין מאות שירים 
שהפכו לקלאסיקה בזמר העברי, גם את שיריו 
הידועים כמו: “שהשמש תעבור עלי”, שבמופע 
מקבל משמעות אחרת לגמרי. “השיר הזה הגיע 
לזמר החרדי אברהם פריד, שלקחתי ממנו כמה 
דברים, והוא בעצם הביא אותי להופיע איתו, 

כך שמעגלים ממש נסגרים פה”, הוא מציין. 
יובל כבר הופיע ברחבי הארץ עם מופעו החדש, 
אך ההופעה הצפויה בהיכל התרבות במודיעין 
בב23.6 תהיה ההופעה גדולה הראשונה שלו, 
והוא מתרגש: “אני מרגיש סוג של שליחות עם 
המופע הזה, שאני בונה מין גשר בין ישראליות 

ליהדות”. 

יובל”, הבוחן את  המופע “סידור אישי עם חנן 

החיבור של האמן לישראליות וליהדות, 

יתקיים בהיכל התרבות מודיעין ביום ה’ 23.6, 

בשעה 21:00. 80 שקל, להזמנת כרטיסים: טל’ 

9737333־08. 
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סידור מוזיקלי
חנן יובל מגיע להיכל 
התרבות עם מופע חדש, 
המתכתב עם היהדות 
והישראליות

מחוויה  ליהנות  האפשרות  את  להם  מספקת 
תיאטרונית קצת אחרת.  

הצגת הבכורה של דביר התקיימה באולם עינן 
הפסח,  חג  לפני  מודיעין,  עזריאלי  שבקניון 
באירוע התרמה  למשפחות נזקקות. לאור הצלחת 
הצגת הבכורה בחרה דביר להמשיך להריץ אותה. 
בהיותה גמלאית של צה”ל, שהבמה אינה מקומה 
הטבעי, מספרת דביר על ההחלטה לעמוד לפתע 
בקדמת הבמה. דביר: “חלום חיי היה לעמוד על 
במה ולספר את סיפור חיי. ודווקא בימים שבהם 
הדימוי העצמי שלי היה נמוך מאוד הרגשתי צורך 

עז להתעלות מעל המצב ולעמוד על במה”.
האישי,  סיפורה  הוא  מגישה  שדביר  הסיפור 
שמצליח לרגש את הצופים, כיוון שהוא שזור 
לכל אורכו ברגעים אותנטיים, המספקים לקהל 
הצופים אפשרות להזדהות עם הסיטואציות, 

במשקפים אומץ ונוגעים במקומות רגישים המ
ביאים כל אחד מהצופים לפתוח את לבו.

“נשבעת לא לנסוע בטרמפים” של  ההצגה 

 ,20.6 ב’   ניצה דביר תתקיים ביום 

יד לבנים  20:00, בבית   בשעה 

20 שקל, רכישת  11 ברעות.  ברחוב תבור 

 כרטיסים במקום או מראש אצל שרית 

3627639־052.  בטל’ 
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שחקנית נולדת
ניצה דביר מופיעה באולם 
עינן עם מופע ייחודי, 
 שכל הכנסותיו
 תרומה לנזקקים
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