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מייסד, מנהל אמנותי ומפיק | שי אשטו פרדו

את פסטיבל הסיגדיאדה ייסדתי בתקופת המחאה החברתית של 2011. 
ערב אחרי ערב מצאתי את עצמי עומד במאהל בשדרות רוטשילד בת"א ומספר על ההיסטוריה הלא 

ידועה של הקהילה, עורך ערבי תרבות של שירה ומחול. 
זכיתי לראות את הכוח האדיר שיש לאומנות הבמה ביצירת ערבות הדדית ובהובלת שינויים חברתיים. 

היום הפסטיבל חוגג את החיבור הנדיר בין יהדות, ישראליות והתרבות האתיופית של קהילת "ביתא 
ישראל". הוא חוגג את דור היוצרים החדש אשר שואבים השראה מבית אמא ואבא ומביאים לקדמת 

הבמה קול חדש ביצירה הישראלית. 

 זו השנה הראשונה שאנו מציגים את פסטיבל הסיגדיאדה בחבל יבנה. ברצוני להודות מקרב לב 
 לכל האנשים שאפשרו שיתוף פעולה מבורך זה. למר משה ליבר ראש המועצה, למר יקי סעדה, 

מנכ״ל מכללת גבעת וושינגטון ולמר יששכר מקונן, סגן ראש המועצה.
 

 בשנה האחרונה חווינו טלטלות ואתגרים חברתיים ופוליטיים, הן יוצאי אתיופיה ובכלל 
החברה הישראלית. 

נדרש אומץ רב ועוז כדי לבחור באופטימיות, כדי להאמין שיש בכוחנו לשנות. 
אני מאמין גדול בכוחה של האומנות והתרבות לחבר, לתת תקווה ולהוביל רעיונות חדשים. 

 אני מזמין אתכם להגיע לפסטיבל עם כל המשפחה, לחוות את עצמתה של התרבות והמורשת 
של יהודי אתיופיה ולהיות חלק מהשינוי.
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 ברוכים הבאים 
לפסטיבל הסיגדיאדה

•  1 8 . 1 2 . 19 רביעי • 
—

חב
הר

פתוח לקהל 

"שמגלוץ"

סרטם של נעם דמסקי ומורדי קרשנר.  יוברמט, הבטנש 
ואלטאש הגיעו לישראל מאתיופיה כילדות ועברו עם 

משפחתן את כל משברי הקליטה שמכתיבים החיים בישראל. 
25 שנה מאוחר יותר, מצלמת הסרט מתעדת כיצד כל אחת 

מהן, יובי, עדן ורונית, מנסות להוביל שינוי בקהילתה. 

לאחר הסרט הקהל מוזמן לדיון עם הבימאי מורדי קרשנר

10:00
במרכז יום בקבוצת יבנה

קבלת פנים, ברכות, כיבוד מסורתי קל, יריד 
אמנויות, סדנת ריקוד, תצוגת אופנה ותערוכת 

ציורים של יששכר מקונן, סגן ראש המועצה.

19:00
המופע המרכזי של פסטיבל הסיגדיאדה-

בהיכל התרבות בגבעת ושינגטון 

גראונד הייטס במופע מוסיקאלי
מיוחד עבור הסיגדיאדה! 

עם הסולנית הוואן מששה. חברי גראונד הייטס 
חוקרים את השפה, הקצב והצלילים האתיופיים, 

משלבים עם הסאונד הישראלי ומציגים מופע 
ייחודי שמרטיט את הלב. המופע כולל שירים 

אתיופיים מקוריים תוצרת הארץ, דבר שלא קרה עד 
היום! ועוד שירים מקוריים בסגנון פיוז׳ן אפריקאי, 

שירים מקוריים באמהרית ועיבודים מטריפים 
לשירים אתיופיים, באנגלית עברית ואמהרית. 

20:00

 •  19. 1 1 . 19  חמישי • 
—

סיפור על הדרך 
העלייה מאתיופיה, הגשמה של ציונות דתית 

שנשמרה במשך דורות רבים, מפיהם של 
בני הקהילה המספרים את סיפורם האישי 

ומאפשרים היכרות אמיתית עם קהילת ביתא 
ישראל. נפגשים ומתחברים!
מיזם של חברת המתנ״סים.

19:00
ציור של ישככר מקונן במועדון האזרח הותיק, ניר גלים

מתוך התערוכה

ישככר מקונן, סגן ראש 
המועצה, נשוי עם שלושה 

ילדים. עלה בשנת 72. 
סגן אלוף במילואים ובעל 
תואר שני במנהל עסקים.


