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يف بيت الفن عىل اسم الدكتور رؤوب� هخت

המגמה לחינוך, חברה ותרבות
החוג למנהיגות  ומדיניות בחינוך

צילום רקע:
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(207 2014  (חדר  12 במאי  יום ב', 

דברים  18.00
מנחה: גב' מונא עומרי 

פרופ' שרון פוליאקין, ראש ביה"ס לאמנויות, אוניברסיטת חיפה

ד"ר דבורה גולדן, ראש המגמה לחינוך, חברה ותרבות
(החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך), אוניברסיטת חיפה

ד"ר יוסף ג'בארין, יו"ר דיראסאת – המרכז הערבי למשפט ומדיניות

ח'רבת בית ליד
בימוי ומשחק, ח'ליפה נטור

פרופ' ראובן שניר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת חיפה

• הפסקת קפה • 

המלט, מערכה ראשונה, תמונה ראשונה
משחק, ח'ליפה נאטור

קונצרט, התזמורת הערבית יהודית
מנצח: פרופ‘ תייסיר אליאס

(206 (חדר   2014 במאי   13 ג',  יום 

הרצאות על מוסיקה  11.15 - 10.00
יו"ר: פרופ' יובל שקד, ראש החוג למוסיקה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אמציה בר יוסף, האוניברסיטה העברית ירושלים
"מהמקומי לאזורי: רבדים במוסיקה הכפרית המסורתית"

ד"ר תייסיר חדאד, אוניברסיטת חיפה
"השפעת המוסיקה הפלסטינית על אמנות הזמר בלבנון"

ברכות  13.00 - 11.15
מר עמוס שפירא, נשיא אוניברסיטת חיפה

ד"ר מסעוד חמדאן, ראש החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה

יזמות תיאטרון: תיאטרון, קהילה, ממסד 
יו"ר: ד"ר מסעוד חמדאן, ראש החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה

רב שיח בהשתתפות יוצרים ומנהלים: 
אנדראוס,  הנרי  מורקוס,  בשאר  נצרת;  פרינג'   – סלימאן  השאם 
שאדן קנבורה, ח'לוד טנוס – ח'שבה; מועתז ואמאל אבו סאלח – 
עיון, רמת הגולן; עדנאן טראבשה, עאמר חליחל – אל מידאן, חיפה; 

ח'אלד ג'בארין – אל סראיא, יפו; וסים ח'יר, בקיעה

• הפסקת צהריים •

חינוך לתיאטרון ותיאטרון ילדים  15.30 - 14.00
יו"ר: ד"ר כרמה זועבי, המכללה הערבית, חיפה

רב שיח בהשתתפות מורים, רכזים, יוצרים ותלמידים: 
ח'דר שאמא – סל תרבות; אימאן עלי - בית ספר השלום שיח' דנון; 
לוטף  מחמוד סובח - ביה"ס מקיף ג' שפרעם ותיכון עירוני שפרעם; 
ג'בינה,  ילדים  תיאטרון   – ח'ורי  סמיר  נצרת;  ילדים,  תיאטרון   – נויסר 
חיפה; לוז בולוס, פדאא זידאן, רנין בשאראת – בוגרות החוג לתיאטרון; 
יאסיף כפר  של  בביה"ס  תלמידים   - סקאס  ואדהם  מח'ול  סולאפה 

• הפסקת קפה • 

תריז, יזן והחברים: "בוא לחלום" -  16.45 - 15.45
מסע מוסיקלי אל כוכב חמים (חדר 207)    

מנחה: גב' מונא עומרי        

אבראהים,  יזן  מוסיקלי:  ועיבוד  לחן  סלימאן,  תריז  ומילים:  שירה 
נגינה: יזן אבראהים, עמר מדאח, שאדי עוידאת, ראמי נח'לה, חסן 

נח'לה, הילאנה ח'אטר

מחזאים ובמאים  18.15 - 16.45
יו"ר: מר אנטואן שלחת, מבקר תיאטרון וספרות

רב שיח בהשתתפות היוצרים: 
סלמאן נאטור, ד“ר אימן אע‘באריה, עלאא חליחל, עמאד ג'בארין, 

טאהר נג'יב, ריאד' מצארוה, מוניר בכרי

• הפסקת קפה • 

חצאר / מצור, מופע תנועה (חדר 207)  20.00 - 18.30
(על פי שירו של מחמוד דרויש "מצב מצור")

מנחה: גב' לנא זרייק, אוניברסיטת חיפה

עריכה ובימוי: וסים כיר, שירה: רולא מילאד עאזר, מוסיקה: אליאס 
אע'באריה,  עלאא  גרפי:  עיצוב  חלו,  מריה  תנועה:  עיצוב  ע'רזוזי, 
זועבי ת'אאירה  הפקה:  מנהל  ח'מרה,  נזאר  תאורה:  עיצוב 

ורדה,  ע'רזוזי, אסיל אבו  רולא מילאד עאזר, אליאס  בהשתתפות: 
מריה  פאח'ורי,  סירת  מוע'רבי,  דיאא  עמאר,  מלאק  חרפאני,  חסין 

חלו, נור זועבי, וסים כיר 

(206 (חדר   2014 במאי   14 ד',  יום 

עבודת השחקן  11.30 - 10.00
יו"ר: עאמר חליחל, שחקן

רב שיח בהשתתפות השחקניות והשחקנים: 
יוסף אבו ורדה, סלוא נקארה, אשרף ברהום, סוהיל חדאד, לנא 

זריק, ח'אלד אבו עלי

הרצאת עוגן  12.15 - 11.30
יו"ר: פרופ' שרון פוליאקין, ראש ביה"ס לאמנויות, אוניברסיטת חיפה

ד"ר איסמאעיל נאשף, אווניברסיטת בן-גוריון
הפלסטית  האמנות  של  החברתית  ההיסטוריה  שאלות  ”על 

הפלסטינית“

הרצאות על מוסיקה  13.15 - 12.15
יו"ר: פרופ' איתן שטיינברג, אוניברסיטת חיפה

מר נסים חלף, אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע
"ההצטלבות בין המקומי לאוניברסלי בעיצוב המוסיקה

האינסטרומנטלית הפלסטינית  העכשווית"

מר ויסאם ג'ובראן, מוסיקאי, מלחין, נגן עוד
"על המאמץ להבאת מרכיבי תרבות פלסטינית אל סצנת 

המוסיקה האוניברסלית"

• הפסקת צהריים •

אל זמן אל מואזי/הזמן המקביל  16.00 - 14.00
(חדר 207) 

מנחה: ד"ר דורית ירושלמי, אוניברסיטת חיפה

בימוי: בשאר מורקוס, עיצוב תפאורה: מג'דלא ח'ורי,
מוסיקה: פרג' סלימאן 

בהשתתפות: הנרי אנדראוס, שאדן קנבורה, אימן נחאס,
שאדי פח'ר אלדין, ח'אולה אבראהים, מוראד חסן, דריד לדאוי.

• הפסקת קפה • 

16.15-17.45   מופעי סולו
יו"ר : ד"ר אימן אע'בארייה, אוניברסיטת חיפה 

רב שיח בהשתתפות השחקניות והשחקנים: 
מיסא ח'מיס עמורי, למא נעאמנה, סלוא נקארה, ראודה סלימאן, 

עפיף שליוט, ביאן ענתיר

• הפסקת קפה • 

על סף הלבן, מופע מחול ואמנות   18.40 - 18.00
(חדר 209)

מנחה: ד"ר אביגיל ווד, אוניברסיטת חיפה

יוצרות ומבצעות: שאדן אבולעסל ומנאר זועבי, מוסיקה: אקרם 
חדד, תלבושות: נרדין סרוג'י וסאהר אוכל, תאורה: יעקב סליב, 

תפאורה, תיאום וביצוע: פארס מקבעה, יעוץ דרמטורגיה: בשאר 
מורקוס

ראפ - הסיפור שלנו, הסוגיה  18.40-19.00
(חדר 207)

מנחה: ד“ר רביקה מאגור

ביצוע: מיסאן חמדאן, נגינה: ניזאר ג'ובראן, הית'מ בשארה

קונצרט, האנסמבל למוסיקה  19.00-20.00
ים תיכונית של החוג למוסיקה (חדר 207)

מנצח: ד"ר תייסיר חדאד

בתאריכים 13/5 ו-14/5, בין השעות 13.30 – 14.00 יתקיימו סיורים 
בתערוכת בוגרי התואר השני (MFA) בהנחייתו של האמן

ויו"ר ועדת התואר השני, יצחק גולומבק




