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מחכים לכם בכרמיאל!

בברכה,

חילי טרופר
שר התרבות והספורט

לאורחי פסטיבל מחול כרמיאל
ושמחה,  אחווה  של  מפגש  הוא  כרמיאל  מחול  פסטיבל 

המשקף את המשותף והמאחד שבנו.
ינק  ישראל,  ארץ  של  יופיה  את  לבש  העממי  המחול 
מתרבויותיה המגוונות ויצר שפת ריקוד ייחודית המייצגת את 

כל הטוב והיפה שבאדם ונוטעת בכולנו שייכות וזהות.

כרמיאל, העיר היפה ומאירת הפנים מיצבה את עצמה כמרכז 
בכרמיאל  נקבע  הלאומי  המחול  פסטיבל  בגליל.  התרבות 

וסוחף אליו מידי שנה אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ.

ובמשך  ומשחררת  טבעית  תפאורה  מהווים  הקסומים  נופיה 
יהנה  יחד,  וירקוד  ישיר  ישראל  עם  רצופים  ולילות  ימים   3

מחווית מחול עשירה וצבעונית.

אני מברך את ראש העיר מר משה קונינסקי על המשך הובלת 
למנכ״לית  הערכתי  את  מביע  שיש,  ישראלית  הכי  המסורת 
הפסטיבל לילך וקסמן רנה, למנהלה האמנותי גדי ביטון וכל 

העוסקים במלאכה.

חג פסטיבל שמח!

אורחים יקרים,
ברוכים הבאים לפסטיבל מחול כרמיאל 2022!

השנה נחגוג את הפסטיבל ה-35 במספר בחגיגת מחול 
הגדולה בישראל.

ב-80  בכרמיאל  נחגוג  ולילות  ימים  שלושה  במשך 
אירועים ומופעים שונים ללא הפסקה ובחדווה גדולה.

את ערב הפתיחה נקדיש לנשים פורצות דרך באמצעות 
של  שיריו  לצלילי  נרקוד  המרכזי  בערב  התנ״ך,  סיפורי 
הישראלי  המחול  בתחרות  רייכל  עידן  והזמר  היוצר 
ובערב הנעילה נחשף לעולמו של רקדן במחול הישראלי 

דרך היצירות המובילות של השנה האחרונה.
אירועים  משלל  נהנה  הגדולים  האמפי  מופעי  לצד 
בהיכל התרבות, באיצטדיון, באולמות הספורט, במתחמי 

ההרקדות ועוד.
אני רוצה להודות לכל השותפים בהפקה הענקית הזאת: 
למשרד התרבות, מפעל הפיס, משרד התיירות, המשרד 

לפיתוח הנגב והגליל ועיריית כרמיאל.
רום,  דגנית  כרמל,  ירון  ביטון,  גדי  רנה,  וקסמן  ללילך 
העבודה  על  כח  ישר  הצוות  וכל  מלמד  יצחקי  אפרת 

הנהדרת בהובלת הפסטיבל.

שלכם,

משה קונינסקי
ראש העיר כרמיאל
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אנו מציינים 35 שנה לחגיגת המחול הגדולה של ישראל. זהו מפגן 
אהבה למדינה ולתרבותה העשירה. השנה הבמה מוקדשת למחול 

הישראלי ולענקי הזמר של התרבות הישראלית.
נארח בכורות בפסטיבל של מיטב להקות המחול הרפרטואריות  
לצד יוצרים עצמאיים מלאי תעוזה, להקות מחול ילדים, צעירים 
מיטב  מיוחדים.  צרכים  בעלי  רקדנים  של  ולהקות  וותיקים 
היוצרים, הרקדנים, המרקידים ועשרות אלפי הרוקדים מכל רחבי 

הארץ בשלושה ימים ללא הפסקה.
ומחו״ל  הבינלאומי  התרבותי  במרחב  דבר  לשם  הפך  הפסטיבל 
עם  פורה  פעולה  שיתוף  זאגרב,  של  המחול  להקת  את  נארח 

שגרירות קרואטיה בישראל. 
וטיפוח  בשימור  רב  אומנותי  ערך  יש  עולמנו  תפיסת  פי  על 
ובעולם.  בארץ  וחשיפתו  המקצועי  המחול  הישראלי,  הפולקלור 
העמוק  החברתי  הערך  גם  כמו  העם,  ריקודי  חוגי  של  לתנופה 
וידידות בין  ביצירת פלטפורמה לקשר מלכד המושתת על כבוד 

קהלים וקהילות המרכיבים את פני החברה הישראלית.
תודה לראש העיר כרמיאל מר משה קונינסקי על השותפות בקיום 

פסטיבל המחול הלאומי הגדול והמשמעותי ביותר בארץ.
תודה לשר התרבות והספורט מר חילי טרופר ולכל צוות משרדו 
מחול  פסטיבל  של  ומרכזיותו  בחשיבותו  וההכרה  התמיכה  על 

כרמיאל.
לאפרת  כרמל,  לירון  רום,  לדגנית  ביטון,  גדי  האומנותי  למנהל 
והיוצרים,  לכוריאוגרפים  ההפקה,  צוות  ולכל  מלמד  יצחקי 
למרקידים, לכוחות הבטחון ולכל עובדי הרשות המקומית שעבדו 

לילות כימים כדי להכין תוכנית שכולה חוויה. תודה!!! 
לכם המבקרים והרוקדים מכל רחבי הארץ ומחו"ל...

לאורחי הפסטיבל ולתושבי כרמיאל היקרים,

צאו במחול ותהנו מכל רגע,

שלכם,

לילך וקסמן - רנה
מנכ"לית פסטיבל המחול
וראשת מינהלת תרבות 

עירונית

הפקה: עיריית כרמיאל
ועמותת פסטיבל מחול כרמיאל )ע"ר(

* הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח
 כל הזכויות שמורות לעמותת פסטיבל מחול כרמיאל. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, 
לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – 
חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל 
ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש  בין אם לשימוש פנימי  באתר אינטרנט, 

בכתב מ'אולפני בלנד' אסור בהחלט.

צילום: אופיר זגורי, דרור גיל, נורית מוזס

משה קונינסקי - ראש העיר יו"ר הפסטיבל: 
עו״ד נטלי ביטון מחזיקת תיק התרבות ברשות: 

אלי שדה מ"מ יו"ר הפסטיבל: 
רו״ח חגי אפלקר גזבר הפסטיבל: 

ד״ר שולה מנחם חברי עמותת הפסטיבל: 
יפה רז  

אבי קוריאט  
ירון מישורי  

שגב אלקיים  
עו״ד קורן נויימרק  

אלכס סימונין  

לילך וקסמן רנה מנכ״לית: 
גדי ביטון מנהל אמנותי כללי: 

דגנית רום מנהלת אמנותית מופעים: 
ירון כרמל מנהל אמנותי הרקדות: 

אפרת יצחקי מלמד מפיקה ראשית: 

דנה גורסקי הפקה אמנותית: 
איילת פרץ  

שמעון גולוסינסקי מנהל טכני פסטיבל: 
רותם אלבז מנהלת מטה פסטיבל 

סמנכ״ל תפעול היכל התרבות
שלומי בטאן וסגן ראש המינהלת: 

הדר סמנה מינהלת תרבות עירונית: 
סוורין קליין סאג׳יאומו  

בן שוורץ  
אלינור ינקו  
רביד ללוש  

אסתי קמחי  
בוריס סנדלר  

יאיר שטרן  
 

אורלי סיוון הפקת ההרקדות: 
מושיק סרדינס  

דרור דוידי  
אלמוג בן עמי  

לורן אמירי  
מיכאל ברזלי  
סתיו הרשטין  

נטע דרור עוזרי הפקה אמנותית: 
עידן סופר  
גיל אקרמן  

רון גרנות תקשורת  יחסי ציבור ומדיה: 
דינה כץ פרסום וחסויות: 

יובל שקל מדיה דיגיטלית: 
אמיר בסו גרפיקה ועיצוב: 
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מופע פתיחה
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מופע מחול בעקבות דמויות נשיות בתנ"ך.
כל דמות תביא אל הבמה את הקונפליקט שלה בסיפור 

התנ״כי ובתפר שבין "אז והיום". חיפוש אחר האקטואליה 
והרלוונטיות היומיומית בין האתגרים וחייהן של נשים עוד 

בתקופת התנ"ך, לבין אלו שאנו ממשיכים להתמודד איתם 
גם היום.

אורחת כבוד: מרים פרץ
 DJ RomX ,אמנים אורחים: ריטה, שחר עדוי

בימוי: גדי ביטון, איציק כהן

קול האמהותקול האמהות
קב

ד 
וה

 א
ם:

לו
צי

שחר עדוימרים פרץ
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הכניסה בתשלום

שלישי | 5.7 | 21:00 | אמפיתאטרון

מסע תנועתי אל נשים במקרא
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המופע המרכזי
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רוקדים רייכלרוקדים רייכל
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תחרות הכוריאוגרפיה ע״ש איל בן יהושערוקדים רייכל רוקדים רייכל
קי
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צי

תחרות הכוריאוגרפיה מוקדשת ליוצר ולזמר
עידן רייכל ובהשתתפותו.

תצוגת ריקודים חדשים לשיריו ולחניו מכל הזמנים, 
בביצוע מיטב להקות המחול בישראל.

אמן אורח: עידן רייכל
מנחה: אנה ארונוב

בימוי: גדי ביטון, דגנית רום

שופטים:
קרן כרמל - מנהלת תחום מחול, משרד התרבות והספורט

המאסטרו גיל שוחט - מלחין, מנצח, פסנתרן
ומרצה למוזיקולוגיה.

אלי מזרחי - שופט בינלאומי לריקודים סלוניים,
כוראוגרף, מאמן ורקדן עבר בלהקות כגון כרמון,

בת שבע ובית בארבור.

אלדד גרופי - מנכ״ל להקת תיאטרון מחול ענבל

מריה קרוזו - רקדנית ומרצה למחול, ארה״ב

עו״ד סוזי קונינסקי - B.A בהוראת מחול, הדריכה וניהלה 
סטודיו למחול ושפטה בתחרויות בארץ ובעולם

הכניסה בתשלום

רביעי | 6.7 | 21:00 | אמפיתאטרון

ליצירה במחול הישראלי לבמה
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מופע הסיום

הכניסה בתשלום

רי
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המופע יציג את העבודות כ"הצדעה לעולם המחול הישראלי הפולקלוריסטי", 
יאפשר לצופים הצצה אל מאחורי הקלעים ויספר את סיפורם של הרקדנים 

בלהקות המחול הישראליות.

אמנים אורחים:
DJ Idan Soffer ,טאיקו לייף ,TARANTE GROOVE MACHINE ,הראל סקעת

בימוי: דגנית רום, גדי ביטון

יש לי חולשה לרקדנים

חמישי | 7.7 | 21:00 | אמפיתאטרון

מופע רפרטוארי מעבודות מצטיינות 
של מיטב להקות המחול בישראל

יש לי חולשה לרקדנים
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מיטב להקות המחול בישראליש לי חולשה לרקדנים יש לי חולשה לרקדנים
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ויולטה
הבלט הישראלי מציג:

הפקה מרהיבה המבוססת על יצירתו הקלאסית והידועה של אלכסנדר דיומא הבן 

"הגברת עם הקמליות"
עיבוד מיוחד ומקורי, נוגע ללב, ליצירתו המוסיקלית של ג'וזפה ורדי לעולם הבלט הקלאסי

 הסיפור האהוב על ויולטה, "הגברת עם הקמליות" של אלכסנדר דיומא הבן, ואהבתה לאלפרדו הצעיר, 
מבוצעת על ידי רקדני הבלט הישראלי בהפקת מקור ייחודית ומרהיבה.

סיפור נוגה על אהבה, כאב ותשוקה על קצות האצבעות

 כוריאוגרפיה: 
 ג'ורג' וויליאמסון, אנגליה

  מוסיקה מקורית: 
 ג'וזפה ורדי 

 עיבוד מוסיקלי: 
Chaines, אנגליה

- בכורה עולמית -

הכניסה בתשלום

שלישי | 5.7 | 19:00 | היכל התרבות
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הכניסה בתשלום

רביעי | 6.7 | 11:00 | היכל התרבות

להקת הפלמנקו רמנגאר מזמינה את הקהל 
אל חווית פלמנקו אנרגטית חדשה שמטרתה 

להתעורר שוב מחדש אל תוך עולם בו 
המוסיקה, הריקוד והשירה מתאחדים יותר מאי 

פעם.
אחרי תקופה ארוכה, בה כל העולם היה 

שקוע בקיפאון תנועתי, לא נותר מאשר לצאת 
ולהתמסר ל״שחר החדש״ שהגיע.

12 אמני רמנגאר, רקדניות, זמרים ונגנים 
מביאים אל הבמה את כל העושר האיכותי שרק 

הפלמנקו פורו העכשווי יודע להציע.

ניהול אמנותי: קרן ואבנר פסח
ניהול מוסיקלי: אבנר פסח ועילי בורלא
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טורקיז וארגמןטורקיז וארגמן

פרויקט ביוזמתה וניהולה האמנותי של אלינא פיצ'רסקי
מחול מזרחי ש גוונים וניחוחות:

פולקלור ומסורת לצד מודרני, אישי והשילוב שביניהם.
טובי היוצרים על במה אחת למופע אחד!

לאחר ההופעה, תתקיים מחוץ לאולם חפלה עם אמן 
הדרבוקה: סאלח היבי, הקהל מוזמן לרקוד ולהשתתף 

בחגיגה של המחול המזרחי.

בהשתתפות:
יעל בקר ורויטל לשמן

לירון בן יעקב
"המוזות של אלינא" 

סיגל זיו

הכניסה בתשלום

רביעי | 6.7 | 15:00 | היכל התרבות
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 REVEL REVEL REVEL REVEL

הזדמנות להיות מישהו אחר, הזדמנות להיות 
האני האמיתי שלך!

מופע מחול המהווה מסע אל החיפוש העצמי 
ואל החופש להיות מי שאנחנו, אבל לעיתים 

החופש גם יכול להיות מאיים עד כדי כך 
שאנחנו מעדיפים לחיות בתוך גבולות והגבלות 

מתוך החשש מהלא נודע... 
מופע ייחודי זה מביא לבמה חמש נשים וכל 

אחת מייצגת עולם אחר ובכל זאת לכולן מכנה 
משותף - הן בוחרות בשמחה, בחגיגת החיים, 

בעצמן.

הכניסה בתשלום

רביעי | 6.7 | 18:00 | היכל התרבות

להקת המחול של זאגרב )קרואטיה( גאה להציג:

Zagreb Dance Company
לראשונה בישראל

Ph
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ic

בשיתוף שגרירות קרואטיה בישראל

In collaboration 
with the Croatian 
Embassy in Israel



14 | www.htk.co.il :וואסטאפ: 04-9586544טלפון: 04-9881111להזמנות |

להקת הפלמנקו הישראלית בבכורה עולמית

VITRAGEVITRAGE

המופע הוא פרויקט שנוצר כדי לעודד ולקדם 
את הדור הבא  של יוצרות ויוצרים צעירות 

וצעירים בתחום הפלמנקו והמחול הספרדי. 

התהליך שהחל דרכו לפני הקורונה, קורם כעת 
עור וגידים במופע מחול אחד מיוחד:

VITRAGE - מופע המורכב מ- 6 יצירות של 6 
יוצרות.ים שונות.ים - 6 עולמות בערב אחד.
הלהקה זוכה להערכה רבה בארץ ובעולם 

ומשתתפת באופן קבוע בפסטיבלים 
בינלאומיים.

בהשתתפות: הדס נסטל, לין חדד, ראלי מרגלית, 
ידין מילר, אילת שחר, מיכאלה הררי

ניהול אומנותי: מיכל נתן
רקדניות הלהקה - מיכל נתן, יעל זיתוני, מורן רון, 

אילת שחר, מאיה שני פלנבאום,
רקדניות/ים אורחות/ים: דימה ברכוב, איליה גוחמן, 

לין חדד, יוליה טלר, נעמה כסיף, ורדית לוסקי, 
קיריל סיבולפוב, טליה יונה קליגר

כוריאוגרפיה: הדס נסטל
וידאו ארט: ידין מילר

עיצוב תלבושות: ורוניקה שור
עיצוב תאורה: יעקב ברסי

ניהול הצגה: אורנה גרץ
ניהול חזרות: מורן חזן

ניהול, שיווק והפקה: קרן רגב- אביב

רביעי | 6.7 | 20:00 | היכל התרבות
הכניסה בתשלום
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להקת המחול בת שבע בבכורה צפונית:

הורה

חמישי | 7.7 | 19:30 | היכל התרבות

 ,Snowflakes Are Dancing ב-1974 מוציא חלוץ המוזיקה האלקטרונית איסאו טומיטה את
אלבום שעשה מהפכה בתחום התכנות המוזיקלי. 35 שנים אחרי, בעקבות המוזיקה של טומיטה, 

מציג אוהד נהרין את "הורה", יצירה לאחד-עשר רקדנים.

באופן דומה לטומיטה, שהעביר קלאסיקות מוכרות דרך הסינתיסייזר ויצר להן חיים חדשים, 
נהרין מציב אותנו בין המוכר לזר: "הורה" היא בועת ירוק-עד מחוץ לזמן ולמקום. הירוק הוא 

טבעי וסינתטי, קבוע ומשתנה כל העת, והגופים, בראשיתיים ועתידניים בו בזמן, מבקשים להגות 
שפה חדשה מתוך ציטוטים מוכרים אך גם מאוד מתרחקים מהם. הם אוצרים בגופם את היופי 

שבמאבק לשמור על נפרדות בתוך הביחד, יוצרים פולקלור עתידני תוך כתיבת קוד תנועתי 
חדש, ואז פורמים את הקוד למען חקירה של טריטוריות תנועתיות שמשתוקקות להתגלות.

הורה
מאת אוהד נהריןמאת אוהד נהרין

הכניסה בתשלום
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מתחם 
נשים

מופעים וסדנאות של 
אנרגיות אחרות לנשים בלבד

שלישי | ו׳ תמוז
5.7.22 | מרכז ברוך 

מתחם הופעות וסדנאות מחול המיועד לקהל 
נשים חילוני ודתי צעירות וצעירות בנפשן, 

נשים יוצרות ונשים יצירתיות, מתחם המאפשר 
מרחב ליצירה והתנסות, מקום לביטוי רגשי 

תוך שחרור הגוף והנפש. הסדנאות בכל 
תחומי וגווני המחול. חשיבה הכרתית ימימה, 
אימפרוביזציה, ריקוד אפריקאי, גאגא, מחול 

אתני, תיאטרון מחול מודרני ועכשווי 

״לשבת כל אחת על מקומה״ - גילוי ושינוי בתנועה - סדנת מחול בהשראת חשיבה הכרתית - ימימה בגוף ועל הנייר,  10:00-11:30
המשלבת את הגוף הרוקד ועולם הרוח - הדס האוזמן-אגמון  

מופע אנסמבל - ריקוד אפריקאי מופע המשלב ריקודים ומקצבים בהשראת התרבות והמסורת של מערב אפריקה  12:00-13:30
מופע + סדנא - יעל שרוני  

"ַהָּדָבר- הגדה בתנועה" - מופע מחול-תיאטרון + סדנה - שלי אללוף  14:00-16:00
גאגא - היא שפת התנועה שפיתח אוהד נהרין. סדנת גאגא תאפשר לנו לנוע, לרקוד, לשכלל את היכולות האישיות     16:15-17:45

ולהעיר את החושים, הדימיון והיצירתיות הקיימים בכל אחד ואחת מאיתנו. בהנחית מורת גאגא, רקדנית  
בת שבע לשעבר.  

"The White Line Project" - מחול אתני עתיק ועכשווי, במסע בניבכיי חוכמה נשית על פי סיפור אמיתי, מופע     18:15-20:15
מוזיקה ומחול עם רקדנית ונגנים מתובל בתרבויות נשכחות. - אורית סוכרי  

פתיחת דלתות 09:30 | כניסה: 100 ₪
 למתחם כולל כניסה למופע פתיחה 

״קול האמהות״ )ישיבה על הדשא(
אורחת כבוד: מרים פרץ

זמרים אורחים: ריטה, שחר עדוי יום מהנה 
של אנרגיות 
מטורפות 
ומעצימות

מפיקה: עופרה פרקש
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אייל אטלי ומרגריטה דאצ׳וק
סגני אלופי ישראל בקטגוריית סטנדרט 

לבוגרים לשנת 2021/22.
מועדון מכבי קאסה דאנס קריית–ים.

דוד כספי ונטע איבזוב
מקום ראשון בתחרות בינלאומית ביוון 

קבוצת הגיל עד 21.
מועדון ״מכבי דאנס אבניו" פתח תקווה 

בניהול שימריאל דוידוב.

משתתפי מופע נשף פסטיבל 2022:

ריקודים סלוניים 
ודרום אמריקאים
ריקודים סלוניים 

ודרום אמריקאים

רביעי | 6.7 | 19:30 | היכל הספורט הורוביץ
הכניסה בתשלום

הלהקה המארחת: להקת "פרחי כרמיאל"
ניהול אומנותי וכוריאוגרפיה: גניה לבנט

 "SANTAKA" מועדון
כוריאוגרפית לינה גרינביץ.

מועדון "לטינו גל", בית הלוחם, חיפה
הלהקה הייצוגית של ארגון נכי צה"ל מבית הלוחם

כוריאוגרפית- מרגריטה פולקובה.

מועדון ״Dance Spirit״ להקת ריקודים סלוניים 
כוריאוגרפיות: מרגריטה פולקובה

ואנסטסיה ברגינסקי.

ברביעי 6.7 23:55 במרכז ברוך הרקדת ריקודי נשף
הכניסה חופשית
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חלון לפסטיבל

לעבד את זה

שלישי | 5.7 | 17:30
אצטדיון

חלון לפסטיבל

לעבד את זה

מצעד ומופע הפתיחה של כל 
להקות המחול המציג את הלהקות 

המשתתפות, בסימן "העיר ממנה 
הלהקה הגיעה".

הפקה אמנותית:
מירי אקוני, מושיק סרדינס
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להקות המחול הייצוגיות של רשת המתנ״סים 
כרמיאל "כרמי מחול" מארחות את גופי המחול 

המקומיים למופע העוסק בעיבודים וחידושים 
מוסיקליים לשירים שכולנו מכירים.

אמנית אורחת: רוני דלומי
בימוי: דורון גואטה

שלישי | 5.7 | 18:45 | אצטדיון

הכניסה חופשית

הכניסה חופשית

מצעד הפתיחה
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תחרות המחול העכשוויתחרות המחול העכשווי

תחרות המחול העכשווי בהשתתפות להקות מכל רחבי הארץ!
המחול המודרני מייצר בלהקות המחול שפה חדשה.

השנה, בשיתוף אביזר מעניין, המהווה מרכיב אחר ומרתק בכוריאוגרפיה, נצפה בערב 
צעיר ודינמי של יצירות אחרות וחדשות.

שופטים: בני הרוש, יוסי ברג, ערבה פורת

הפקה אמנותית: חן נדיר ליפמן

שלישי | 5.7 | אצטדיון
כניסה 23:55, תחילת מופע 24:30 

תחרות ארצית בהשתתפות להקות 
וסטודיואים מרחבי הארץ

הכניסה חופשית
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טבלת אירועים ומופעים
יום חמישי 7.7.2022שעהיום רביעי 6.7.2022שעהיום שלישי 5.7.2022שעההמקום

מופע פתיחה - ״קול האמהות״ - מסע תנועתי אל נשים במקרא 21:00אמפיתאטרון
בעקבות דמויות נשיות בתנ״ך. אמנים אורחים: ריטה, מרים פרץ 

ושחר עדוי

מופע מרכזי - ״רוקדים רייכל״ - תחרות כוריאוגרפיה ליצירה 21:00
במחול הישראלי לבמה ע״ש אי ל בן יהושע.

אמן אורח: עידן רייכל

מופע נעילה - ״יש לי חולשה לרקדנים״ - בהשתתפות להקות 21:00
מחול מרחבי הארץ. אמנים אורחים: הראל סקעת, טרנטרה גרוב 

משין

היכל התרבות

״ויולטה״ - הבלט הישראלי בבכורה עולמית19:00

11:00

15:00

18:00

20:00

ALOBREANDO )רוקדים עם שחר( - להקת הפלמנקו 
רמנגאר במופע בכורה

״טורקיז וארגמן״ - מחול מזרחי בשלל גוונים ונינוחות. טובי 
היוצרים על במה אחת.

"REVEL REVE" - להקת המחול של זאגרב  )קרואטיה(
לראשונה בישראל

COMPAS להקת הפלמנקו הישראלית - "VITRAGE"

״הורה״ - להקת מחול בת-שבע בבכורה צפונית19:30
ביצירתו של אוהד נהרין

17:30אצטדיון

18:45

23:55

״חלון לפסטיבל״ - מצעד ומופע הפתיחה של הפסטיבל המציג את 
הלהקות המשתתפות

״לעבד את זה״ - להקות כרמיאל
זמרת אורחת: רוני דלומי
תחרות המחול העכשווי

18:15

23:55

״שהשמש תעבור עלי״  - מופע להקות ותיקים - מחווה לפזמונאי
יורם טהרלב. זמרת אורחת: עינת שרוף 

חמישה רקדנים: המאסטרו גיל שוחט ודניאלה לוגסי - יצירת 
מחול עד חמישה רקדנים למיטב שירי הזמר העברי בביצוע חי

״ילדי כל העולם״ - מופע להקות הילדים. אמן אורח: קווין רובין18:00

היכל הספורט
הורוביץ

18:45
23:30

״ושוב נצאה אל הדרך״ - הרקדת פתיחה
״אשרי האיש״ - מרתון נוסטלגיה, ריקודי מקורות

11:00
13:00
19:30
23:30

״מחול לכל״ - מופע להקות נוער ולהקות מתגלגלים
״זה בזו נביט״ - הרקדת זוגות

מופע ריקודי נשף )אירוע בתשלום(
״שירי ארץ״ - מרתון הרקדות נוסטלגיה

11:00
12:00
16:00
18:00
20:00
23:30

״מחול לכל״ - מופע להקות נוער ולהקות מתגלגלים
״זמן לחייך״ - ריקודי זוגות

תחרות היצירה בריקודי עם - על שם סיוון וינר
״מריקודי ארץ אהבתי״ - שעתיים עם אבנר נעים

״מזלות״ - ריקודי זאבים במעגל
״לך ועליך״ - מרתון נוסטלגיה

09:30מרכז ברוך
10:00
12:00
14:00
16:15
18:15

מתחם נשים - הרשמה ופתיחת דלתות 
״לשבת כל אחת על מקומה גילוי ושינוי בתנועה״ - הדס האוזן אגמון

מופע אנסמבל ריקוד אפריקאי - מופע + סדנה - יעל שרוני
״הדבר״ הגדה בתנועה - מופע + סדנה - שלי אללוף

סדנת גאגא - שפת התנועה של הגוף במרחב ובחיים 
״THE WHITE LINE PROJECT" - מחול אתני, עתיק 

ועכשווי - מופע + סדנה - אורית סוכרי

11:00
13:30
17:00
23:55
01:00
02:00

תחרות המחול המזרחי - אמן אורח: לואי עלי 
גאלה GDO תחרות בינ״ל וירטעוז - מופע תלמידים מצטיינים
המגמה - יוצרים צעירים מתנסים לראשונה ביצירה כוריאוגרפית

הרקדת ריקודי נשף
״טנגו עכשיו״ - הרקדת זוגות אמצע הדרך

״אהבה ים תיכונית״ - הרקדת זוגות שירי אהבה

10:30
12:30
14:00
16:00
17:45
19:00
23:30

״להתחיל מההתחלה״ - הרקדת קורס מרקידים
״מטיילים בשנים״ - מעגלים שנות ה - 80, ה-90, 2000

״לאורך השדרה״ - סדנת יוצר - אבי פרץ
״קריידונבסקו אורו״ - ריקודי עמים

״אל אלוהי שמיים״ - ריקודים בלחן יווני
״האם עודך יפה״ - זוגות אקסטרים

״גב אל גב״

מגרשי הטניס 
מתחם ההרקדות

18:45
23:30

״עוד לא אהבתי די״ - הרקדת פתיחה
״אברהם אבינו״ - מרתון הרקדות

11:00
13:00
14:30
15:00
17:30
18:30
23:30

״בוקר טוב כרמיאל״ - הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות
״מילניום״ )2000( - מעגלים 

״דאנסה״ - ריקודי שורות
״משפחה ענקית״ - הרקדת הורים וילדים

״מישהו הולך תמיד איתי״ - הרקדה על גלגלים
״ברוח תימנית״ - בהשתתפות הזמר ציון גולן 

״מילים יפות מאלה״ - מרתון הרקדות

11:00
13:00
14:00
15:00
18:00
20:00
23:30

״בוקר טוב כרמיאל״ - הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות
״הלוואי״ - שעה עם כרמית ואורפז

״ליבי״ - סדנת יוצר יובל טבשי
״ציפור זהב״ - להיטים לוהטים

״עניין של זמן״ - מחווה לרפי זיו
״לשיר בקול ערב״ - הצדעה לשירי אביהו מדינה 

״הורתי״ - מרתון הרקדות

אולם ספורט מתנ״ס
מתחם הרקדות

18:45
23:30

״מחול לשלום״ - זוכרים את חיה שיפמן - הרקדת נשים, הרקדת פתיחה
״ישנן בנות״ - מרתון הרקדות נשים

11:00
12:30
14:00
15:00
16:30
16:30
17:30
19:00
23:30

״עוד מעט״  -זוגות מתחלפים
״בוא נפגש״ - סדנת יוצר לחיים שריון

״משב רוח״ - מעגלים ללא גבולות
״הורה כיף״ - זוכרים את משה אסקיו

״קיץ עשה לי טוב״ - להיטים לוהטים במעגלים
״יד ביד״ - הרקדת עיוורים )בסטודיו קומה 2(
״צל ומי באר״ - הרקדה לשירי יורם טהרלב

״עד בלי די״ - הרקדה לשירים חסידיים ומהמקורות
״רחל שירת נשים״ - מרתון הרקדות נשים

10:30
12:00
14:00
16:00
17:00
18:00
23:30

״מגדים״ -  ריקודים נשכחים ומיוחדים
״פרח זהב״ - חוגגים 90 למושיקו הלוי

״דבקה מדבקת״ - הרקדת דבקות
״על קצות האצבעות״ - 5ֿ/5 מעגלים וזוגות לסירוגין
״ימין ושמאל״ - זוכרים את יונתן כרמון בריקודי העם

״יפה את״ - הרקדת נשים
״אישה שלי״ - מרתון נשים

BEER GARDEN23:45עם להקת קרניבנד23:45ערב רוק עם להקת אוברטון QUEEN מרתון סטנדאפ קורע מצחוק23:45מחווה ללהקת
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יום חמישי 7.7.2022שעהיום רביעי 6.7.2022שעהיום שלישי 5.7.2022שעההמקום
מופע פתיחה - ״קול האמהות״ - מסע תנועתי אל נשים במקרא 21:00אמפיתאטרון

בעקבות דמויות נשיות בתנ״ך. אמנים אורחים: ריטה, מרים פרץ 
ושחר עדוי

מופע מרכזי - ״רוקדים רייכל״ - תחרות כוריאוגרפיה ליצירה 21:00
במחול הישראלי לבמה ע״ש אי ל בן יהושע.

אמן אורח: עידן רייכל

מופע נעילה - ״יש לי חולשה לרקדנים״ - בהשתתפות להקות 21:00
מחול מרחבי הארץ. אמנים אורחים: הראל סקעת, טרנטרה גרוב 

משין

היכל התרבות

״ויולטה״ - הבלט הישראלי בבכורה עולמית19:00

11:00

15:00

18:00

20:00

ALOBREANDO )רוקדים עם שחר( - להקת הפלמנקו 
רמנגאר במופע בכורה

״טורקיז וארגמן״ - מחול מזרחי בשלל גוונים ונינוחות. טובי 
היוצרים על במה אחת.

"REVEL REVE" - להקת המחול של זאגרב  )קרואטיה(
לראשונה בישראל

COMPAS להקת הפלמנקו הישראלית - "VITRAGE"

״הורה״ - להקת מחול בת-שבע בבכורה צפונית19:30
ביצירתו של אוהד נהרין

17:30אצטדיון

18:45

23:55

״חלון לפסטיבל״ - מצעד ומופע הפתיחה של הפסטיבל המציג את 
הלהקות המשתתפות

״לעבד את זה״ - להקות כרמיאל
זמרת אורחת: רוני דלומי
תחרות המחול העכשווי

18:15

23:55

״שהשמש תעבור עלי״  - מופע להקות ותיקים - מחווה לפזמונאי
יורם טהרלב. זמרת אורחת: עינת שרוף 

חמישה רקדנים: המאסטרו גיל שוחט ודניאלה לוגסי - יצירת 
מחול עד חמישה רקדנים למיטב שירי הזמר העברי בביצוע חי

״ילדי כל העולם״ - מופע להקות הילדים. אמן אורח: קווין רובין18:00

היכל הספורט
הורוביץ

18:45
23:30

״ושוב נצאה אל הדרך״ - הרקדת פתיחה
״אשרי האיש״ - מרתון נוסטלגיה, ריקודי מקורות

11:00
13:00
19:30
23:30

״מחול לכל״ - מופע להקות נוער ולהקות מתגלגלים
״זה בזו נביט״ - הרקדת זוגות

מופע ריקודי נשף )אירוע בתשלום(
״שירי ארץ״ - מרתון הרקדות נוסטלגיה

11:00
12:00
16:00
18:00
20:00
23:30

״מחול לכל״ - מופע להקות נוער ולהקות מתגלגלים
״זמן לחייך״ - ריקודי זוגות

תחרות היצירה בריקודי עם - על שם סיוון וינר
״מריקודי ארץ אהבתי״ - שעתיים עם אבנר נעים

״מזלות״ - ריקודי זאבים במעגל
״לך ועליך״ - מרתון נוסטלגיה

09:30מרכז ברוך
10:00
12:00
14:00
16:15
18:15

מתחם נשים - הרשמה ופתיחת דלתות 
״לשבת כל אחת על מקומה גילוי ושינוי בתנועה״ - הדס האוזן אגמון

מופע אנסמבל ריקוד אפריקאי - מופע + סדנה - יעל שרוני
״הדבר״ הגדה בתנועה - מופע + סדנה - שלי אללוף

סדנת גאגא - שפת התנועה של הגוף במרחב ובחיים 
״THE WHITE LINE PROJECT" - מחול אתני, עתיק 

ועכשווי - מופע + סדנה - אורית סוכרי

11:00
13:30
17:00
23:55
01:00
02:00

תחרות המחול המזרחי - אמן אורח: לואי עלי 
גאלה GDO תחרות בינ״ל וירטעוז - מופע תלמידים מצטיינים
המגמה - יוצרים צעירים מתנסים לראשונה ביצירה כוריאוגרפית

הרקדת ריקודי נשף
״טנגו עכשיו״ - הרקדת זוגות אמצע הדרך

״אהבה ים תיכונית״ - הרקדת זוגות שירי אהבה

10:30
12:30
14:00
16:00
17:45
19:00
23:30

״להתחיל מההתחלה״ - הרקדת קורס מרקידים
״מטיילים בשנים״ - מעגלים שנות ה - 80, ה-90, 2000

״לאורך השדרה״ - סדנת יוצר - אבי פרץ
״קריידונבסקו אורו״ - ריקודי עמים

״אל אלוהי שמיים״ - ריקודים בלחן יווני
״האם עודך יפה״ - זוגות אקסטרים

״גב אל גב״

מגרשי הטניס 
מתחם ההרקדות

18:45
23:30

״עוד לא אהבתי די״ - הרקדת פתיחה
״אברהם אבינו״ - מרתון הרקדות

11:00
13:00
14:30
15:00
17:30
18:30
23:30

״בוקר טוב כרמיאל״ - הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות
״מילניום״ )2000( - מעגלים 

״דאנסה״ - ריקודי שורות
״משפחה ענקית״ - הרקדת הורים וילדים

״מישהו הולך תמיד איתי״ - הרקדה על גלגלים
״ברוח תימנית״ - בהשתתפות הזמר ציון גולן 

״מילים יפות מאלה״ - מרתון הרקדות

11:00
13:00
14:00
15:00
18:00
20:00
23:30

״בוקר טוב כרמיאל״ - הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות
״הלוואי״ - שעה עם כרמית ואורפז

״ליבי״ - סדנת יוצר יובל טבשי
״ציפור זהב״ - להיטים לוהטים

״עניין של זמן״ - מחווה לרפי זיו
״לשיר בקול ערב״ - הצדעה לשירי אביהו מדינה 

״הורתי״ - מרתון הרקדות

אולם ספורט מתנ״ס
מתחם הרקדות

18:45
23:30

״מחול לשלום״ - זוכרים את חיה שיפמן - הרקדת נשים, הרקדת פתיחה
״ישנן בנות״ - מרתון הרקדות נשים

11:00
12:30
14:00
15:00
16:30
16:30
17:30
19:00
23:30

״עוד מעט״  -זוגות מתחלפים
״בוא נפגש״ - סדנת יוצר לחיים שריון

״משב רוח״ - מעגלים ללא גבולות
״הורה כיף״ - זוכרים את משה אסקיו

״קיץ עשה לי טוב״ - להיטים לוהטים במעגלים
״יד ביד״ - הרקדת עיוורים )בסטודיו קומה 2(
״צל ומי באר״ - הרקדה לשירי יורם טהרלב

״עד בלי די״ - הרקדה לשירים חסידיים ומהמקורות
״רחל שירת נשים״ - מרתון הרקדות נשים

10:30
12:00
14:00
16:00
17:00
18:00
23:30

״מגדים״ -  ריקודים נשכחים ומיוחדים
״פרח זהב״ - חוגגים 90 למושיקו הלוי

״דבקה מדבקת״ - הרקדת דבקות
״על קצות האצבעות״ - 5ֿ/5 מעגלים וזוגות לסירוגין
״ימין ושמאל״ - זוכרים את יונתן כרמון בריקודי העם

״יפה את״ - הרקדת נשים
״אישה שלי״ - מרתון נשים

BEER GARDEN23:45עם להקת קרניבנד23:45ערב רוק עם להקת אוברטון QUEEN מרתון סטנדאפ קורע מצחוק23:45מחווה ללהקת
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מחווה ליורם טהרלב

״שהשמש תעבור עלי״

ילדי כל העולם

רביעי | 6.7 | 18:15 | אצטדיון

חמישי | 7.7 | 18:00 | אצטדיון

״שהשמש תעבור עלי״

ילדי כל העולם

מופע מחווה לפזמונאי יורם טהרלב ז"ל,
בביצוע מיטב להקות הותיקים

זמרת אורחת: עינת שרוף
הפקה אמנותית: דדו קראוס

מופע להקות ילדים בסימן עולם:
מסע בין מדינות וסגנונות

אמן אורח: קווין רובין
הפקה אמנותית: לירן זכריה אמיר

להקות ותיקים

להקות ה״אפרוחים״

צ
ח״

ת י
ונ

מ
ת

ר
בי

ס
אי 

מ
 :

ם
לו

צי

הכניסה חופשית

הכניסה חופשית
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5 רקדנים

עם המאסטרו גיל שוחט
ודניאלה לוגסי

עם המאסטרו גיל שוחט
ודניאלה לוגסי

יצירות מחול עד חמישה רקדנים למיטב שירי הזמר העברי 
בביצוע חי ובשילוב קטעים קלאסיים מעולמות נוספים

הפקה אמנותית: ליאור תבורי

רביעי | 6.7 | אצטדיון

5 רקדנים

הכניסה חופשיתכניסה 23:55, תחילת מופע 24:30 
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הכניסה חופשית

רקדניות מכל הארץ יתחרו על התואר הנכסף
״רקדנית המחול המזרחי של ישראל״

שופטים: שוש פרידמן, אלינא פיצ׳רסקי, חן זומר, סאלח שאמי

מנחה: אבנר נעים

אמן אורח: לואי עלי
הפקה אמנותית: רחלי ויצמן, עדי ויצמן

רביעי | 6.7 | 11:00 | מרכז ברוך
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הכניסה חופשית
רביעי | 6.7 | 17:00 | מרכז ברוך

במופע "המגמה" - יוצרים צעירים מרחבי הארץ מוזמנים להתנסות לראשונה ביצירה 
כוריאוגרפית בליווי מקצועי

מנחה: יניב הופמן

מנטורים: אלי מזרחי, אנה ארונוב, לילך וקסמן רנה

הפקה אמנותית: שוקי הופמן

יוצרים צעיריםהמגמההמגמה
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 :
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לו
צי

Zommer foundation בחסות נתן זומר | קרן זומר
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מופע להקות נוער 
ולהקות מתגלגלים 

הפקה אמנותית: 
ורדית חדד
רוני אשכנזי

מחול לכלמחול לכל

רביעי 6.7 + חמישי 7.7 | 11:00 
אולם הספורט הורוביץ

הכניסה חופשית

הכניסה חופשית

רביעי | 6.7 | 13:30 | מרכז ברוך

GDO תחרות בינ"ל - וירטועוזגאלה GDO גאלה

מופע 
תלמידים 
מצטיינים

הפקה אמנותית:
עוזי ניסים, עדי תדהר

בואו להכיר את רקדני 
העתיד של ישראל בכל 

הסגנונות.
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תחרות היצירה בריקודי עם ״השירים שנשארו מאחור״.
יצירת ריקודים חדשים לשירים שהוקלטו עד סוף שנת 1999.

יוצרים ויוצרות מכל העולם מתמודדים על התואר:
מה יהיה הריקוד הבא ברחבה?

הפקה אמנותית:
יגאל טריקי

מיכאל ברזלי
מיכל שמשי

שופטים:
אבי פרץ, אבנר נעים, ירון כרמל, מירי אקוני,
עו״ד סוזי קונינסקי, שמעון עשור, יעל יעקובי

יו"ר השופטים: תמיר שרצר

ע״ש סיוון וינר

תחרות היצירה בריקודי עםתחרות היצירה בריקודי עם

חמישי | 7.7 | 16:00 | אולם הספורט הורוביץ
הכניסה חופשית
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יום שלישי  5.7.2022

יום רביעי  6.7.2022

תכנית ההרקדות בפסטיבל מחול כרמיאל

אולם הספורט הורוביץ

אולם הספורט הורוביץ

אולם הספורט מתנ״ס

מגרשי הטניס

הרקדות נוסטלגיה - מפיקה: חלי לבנה
המרקידים שלכםהרקדהשעה

חלי לבנה, איילת בוקאי, יואב בשןהרקדת פתיחה "ושוב נצאה אל הדרך"18:45-20:30
מרתון נוסטלגיה בדגש ריקודי מקורות "אשרי האיש" - מפיקת לילה: הילה מנחם

ירון כרמל, אנדרה שור, עפרה יחזקאלריקודים מהמקורות23:30-01:00
הילה מנחם, נורית גרינפלד01:00-02:00
יגאל טריקי, נורית שמעוני02:00-03:00
מיכל בכר, תמיר שרצר03:00-04:00

מפיקת יום: ירדנה ליב
המרקידים שלכםהרקדהשעה

ציון אוחיון, זאב ניסים, מאיר דהן, ירדנה ליבשבת זוגות "זה בזו נביט"13:00-18:00
מרתון נוסטלגיה "שיר ארץ" - מפיק לילה: ינאי ריין

ינאי ריין23:30-01:00
ירון מישר01:00-02:00
אבי אמסלם02:00-03:00
יאיר בינו03:00-04:00
ליאור כהן04:00-05:00

הרקדות נשים - מפיקה: מיכל אפק
המרקידים שלכםהרקדהשעה

אורלי שמש, יונה דרף, מיכל אפק, שלומית נגרהרקדת פתיחה ״מחול לשלום״ -זוכרים את חיה שיפמן18:45-20:30
מרתון נשים ״ישנן בנות״ - מפיקת לילה: שלומית נגר

שלומית נגר, רלי אבמן, אביבית רוזנברג, מזלית חצרוני טביב, פנינה דיקמן, שולה שבח, קרן אורן, אורלי שמש, מיכל אפק23:30-04:00

המרקידים שלכםהרקדהשעה
יגאל טריקי, גלית שם טוב, ירון כרמלהרקדת פתיחה "עוד לא אהבתי די"18:45-20:30

ותזמורת ריקודי העם המתחדשת
מרתון "אברהם אבינו" - מפיק לילה: אבי אמסלם

זאב ניסים, נורית גרינפלד, אבי אמסלם23:30-01:00
עידית שמש, לוי בר גיל01:00-02:00
אלמוג בן עמי, מיכאל ברזלי02:00-03:00
יגאל טריקי, סאלח שאמי, לורה סאלי03:00-04:00
רועי פרידמן, בר מזרחי04:00-05:00
״גונב הלבבות״ - הרקדת שורות. מרקידים רועי פרידמן, בר מזרחי05:00-06:00
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מרכז ברוך

אולם הספורט מתנ״ס

מגרשי הטניס

מפיק לילה: מייק ורון
המרקידים שלכםהרקדהשעה

הרקדת ריקודי נשף23:55-01:00
מייק ורון, אירית שטרנברג"טנגו עכשיו" זוגות אמצע הדרך01:00-02:00
עירית שוורץ"אהבה ים תיכונית" זוגות שירי אהבה02:00-03:00

מפיק יום: רן גולן
המרקידים שלכםהרקדהשעה

ירון מישר"עוד מעט" – זוגות מתחלפים11:00-12:30
מנחה: אבנר נעים"בוא נפגש" - סדנת יוצר לחיים שריון12:30-14:00

מרקיד: יאיר בינו
תמיר שרצר, מיכל בכר"משב רוח" – מעגלים ללא גבולות14:00-15:00
מנחה: אבנר נעים"הורה כיף" – זוכרים את משה אסקיו15:00-16:00

מרקידים: מימי קוגן, תמיר שרצר
יוסי תפילין״יד ביד״ - הרקדת עיוורים16:00-17:00
יוסי מיארה, אורי אקוע״קיץ עשה לי טוב״ - להיטים לוהטים במעגלים17:00-18:00
אורלי סיוון, נטע פן מישאלי, רן גולן"צל ומי באר" – הרקדה לשירי יורם טהרלב18:30-19:30
חיים שטרקברגר, דוד פפרקורן"עד בלי די" – שירים חסידיים ומהמקורות19:30-21:00
"רחל" - שירת נשים - מרתון נשים23:30-05:00

מפיקת לילה: אביטל חוברה
אביטל חוברה, נורית שמעוני, ליאורה נישלי, גלית שם טוב, 

סימה שאול, רוני גרינבאום, רבקי לנדסמן, אושרת לופו, 
אסתי דרורי, דנה שמיל

מפיק יום: אלמוג בן עמי
המרקידים שלכםהרקדהשעה

מיכל אפק, קרן אורן, אלמוג בן עמי"בוקר טוב כרמיאל״ – הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות11:00-13:00
עידית שמש, עופרה יחזקאל, דניאל שקופ"מילניום" )2,000( - הרקדת מעגלים13:00-14:30
יגאל טריקי, לוי בר גיל, דדה לוסקי, מירי אקוני"דאנסה" שורות14:30-15:00
מפיקים: יגאל טריקי ולוי בר גיל"משפחה ענקית"- הורים וילדים15:00-16:30

מרקידים: יגאל טריקי, מירי אקוני, לוי בר גיל, דדה לוסקי
עדי אתירם, ציפי אתירם"מישהו הולך תמיד איתי" - על גלגלים17:30-18:30
"ברוח תימנית" – הרקדה בסגנון תימני18:30-21:00

בהשתתפות הזמר ציון גולן
ולהקות מחול תימניות. יוצר אורח: ישראל יעקובי. 

מנחה: אבנר נעים. מפיק: אלמוג בן עמי 
מרקידה: הילה מנחם

מרתון "מילים יפות מאלה" - מפיקת לילה: מירי אקוני
ורדית חדד, אלי סגל23:30-24:30
יוסי נקב, גליה בוארון, עפרה יחזקאל24:30-01:30
פנינה קליין, מירי אקוני01:30-02:30
ירון כרמל, יואב בשן, יוסי פרץ02:30-03:30
יענקלה זיו, יעל טויטו03:30-04:30
עופר אלפסי04:30-05:30

יום חמישי  7.7.2022
מפיק:  יוסי מיארה

המרקידים שלכםהרקדהשעה
ניסים בן עמי, ענת אביב"זמן לחייך"- זוגות כל הזמנים12:00-14:00
אבנר נעים, מימי קוגן״מריקודי ארץ אהבתי״ - שעתיים עם אבנר18:00-20:00
מיכאל ברזלי, הילה מוקדסי"מזלות" - ריקודי זאבים במעגל20:00-21:00

"לך ועליך" - מרתון נוסטלגיה מפיקי לילה: פנינה קליין, ציון סהר
ציון סהר23:30-01:00
פנינה קליין01:00-02:00
מימי קוגן, עירית שוורץ02:00-03:00
חיים שטריקברגר, דוד פפרקורן03:00-04:00
משה אורון, נעמי נהרי04:00-05:00
ינאי ריין05:00-06:00

אולם הספורט הורוביץ
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מגרשי הטניס
מפיק יום:  אלמוג בן עמי

המרקידים שלכםהרקדהשעה
מוטי מרזוק, גליה בוארון, אלמוג בן עמי"בוקר טוב כרמיאל״ – הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות11:00-13:00
כרמית שימקו, אורפז פורגס חלוה״הלוואי״ - שעה עם כרמית ואורפז13:00-14:00
אלמוג בן עמי"ליבי" - סדנת יוצר יובל טבשי14:00-15:00
רייצ'ל כהן, יוסי לילה"ציפור זהב" - להיטים לוהטים15:00-16:00
ירון כרמל, דרור דוידי אורחים: יהודה ונעמה"עניין של זמן" - מחווה לרפי זיו18:00-20:00
מנחה: אבנר נעים מרקיד: אלמוג בן עמי״לשיר בקול ערב״ - הצדעה לשירי אביהו מדינה20:00-21:00

"הורתי" - מפיק לילה: אלעד שטמר
מימי קוגן, עירית שוורץ23:30-01:00
גדי ביטון01:00-02:00
אלעד פרל, הילה מנחם02:00-03:00
דרור דוידי, ירון אלפסי03:00-04:00
אלעד שטמר04:00-05:00
תמיר שרצר, מיכל בכר, הילה מוקדסי05:00-06:00

מרכז ברוך

אולם הספורט מתנ״ס

מפיקות יום: איילת בוקאי, כרמית בן חיים
המרקידים שלכםהרקדהשעה

בוגרי קורס מרקידים"מהפכה של שמחה" - הרקדת קורס מרקידים10:30-12:30
אפרת ודרור ורדי, יוצר אורח: חנן דדון"מטיילים בשנים" - מעגלים שנות ה- 80, 90, 12:30-14:002,000
מנחה: אבנר נעים מרקיד: דרור דוידי"לאורך השדרה" - סדנת יוצר - אבי פרץ14:00-16:00
יהודה בן הרוש, גלעד צעידי עדן"קריידונבסקו אורו" - ריקודי עמים16:00-17:45
נפתלי חייט, דב אורבך"אל אלוהי שמיים" - ריקודים בלחן יווני17:45-19:00
איתן מזרחי"האם עודך יפה" - זוגות אקסטרים19:00-21:00

גב אל גב Back to back מפיקת לילה: סימה שאול
סימה שאול, רייצ׳ל כהן23:30-01:00
אסתר לוי אלון, נורית שמעוני01:00-02:00
גלית שם טוב, אפי קשרי02:00-03:00
דורית מור, טלי ניסן03:00-04:00
רונית ואלישע גרינגולד04:00-05:00

מפיק: רועי פרידמן
המרקידים שלכםהרקדהשעה

יואב סידי"מגדים" - ריקודים נשכחים ומיוחדים10:00-12:00
תמיר שרצר, מיכל בכר"פרח זהב" - חוגגים 90 למושיקו הלוי12:00-14:00
יעל יעקובי, אידי גרינבלט, מימי קוגן"דבקה מדבקת" - הרקדת דבקות14:00-16:00
אפי קשרי, גלית שם טוב"על קצות האצבעות" - 5/5 מעגלים וזוגות לסירוגין16:00-17:00
עליזה רוזן, יואב סידי"ימין ושמאל" - זוכרים את יונתן כרמון בריקודי העם17:00-18:00
"יפה את" - הרקדת נשים18:00-21:00

מפיקה: רויטל גולן
רויטל גולן, חגית פוקס, מיכל בכר, ציפי גודיס,

ג'קי רוזנפלד, אתי ביטון
״אישה שלי״ - מרתון נשים מפיקה: רותי בן דוד

רותי בן דוד, אורית רוזן, שירה וייצמן, יוליה מיכאליין, רותי ויינברגר, רותי גלבר, תמי דביר, כרמית בן חיים,23:30-06:00
אושרת לופו
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הרקדות מיוחדות - מחווה ליוצריםהרקדות מיוחדות - מחווה ליוצרים
אביהו מדינה - "לרקוד בקול ערב" - מחווה של הרוקדים לריקודים שהלחין

חיים שריון - "בת 60" - סדנת יוצר

משה אסקיו ז"ל - "הורה כיף" לזכרו....

אביהו מדינה, זמר פזמונאי ומלחין ישראלי, שתרם רבות להפיכת המוזיקה הים תיכונית לחלק 
בלתי נפרד מהזמר העברי. חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 2022, על שהביא 

לפריצת דרך משמעותית במוזיקה הישראלית בזכות יצירתו המשובחת והאיכותית, פיתוח 
וביסוס סגנון המוזיקה הישראלית הנובע מתוך שורשים יהודיים מסורתיים ותרבותיים. 

מפיק ומרקיד: אלמוג בן עמי | מנחה: אבנר נעים
מריקודיו: את לי הבית, אשת חיל, לך ילדי, שיר לאחותי, זמירות שבת ועוד.

חיים שריון, אחד היוצרים הבולטים ששינו משנות ה-80 את פני המחול העממי. חיים שריון 
מאופיין בריקודיו האיכותיים המושתתים על שירי ארץ ישראל היפה, נכסי צאן שאנחנו רוקדים 

ערב ערב.

מפיק ומנחה: אבנר נעים מרקיד: יאיר בינו
מריקודיו: בואו נשיר לארץ יפה, בת שישים, ערב ניגונים, צל ומי באר, כמו שאת ועוד.

משה אסקיו ז"ל )2022 – 1931(, יליד ירושלים, היה פעיל בתנועת הנוער "הצופים", ושם 
נחשף לעולם הריקוד שכבש את ליבו מיד. הוא החל לרקוד בלהקה בירושלים שיצאה לסיבוב 

הופעות בארץ ובחו"ל. משה אסקיו יצר ריקודי עם ישראלים רבים, שנלמדים וזוכים לפופולריות 
רבה בארץ וברחבי העולם עד היום. משה לימד ריקוד במדינות שונות בעולם וקיים מחנות 

וסמינרים לריקודי עם ברחבי ארה"ב.

מפיק ומנחה: אבנר נעים | מרקידים: מימי קוגן ותמיר שרצר
מריקודיו: דבקה רמות, פני מלאך, ליה, דבקה כיף, בכרמים ועוד.

חמישי 7.7 במגרש הטניס בשעה: 20:00-21:00

רביעי 6.7 במתנ״ס בשעה: 12:30-14:00

רביעי 6.7 במתנ״ס בשעה: 15:00-16:30

יורם טהרלב - ״צל ומי באר״

יורם טהרלב ז"ל )2022 – 1938(, יליד קיבוץ יגור, היה משורר, פזמונאי, עורך, מחזאי, סופר, 
מתרגם וסטנדאפיסט ישראלי, אשר נחשב אחד המעצבים החשובים של הזהות והאתוס 

הישראליים. במהלך הקריירה שלו אשר נמשכה קרוב ל- 60 שנה, כתב קרוב ל 1,000 שירים, 
שבוצעו ע"י מיטב הזמרים והמבצעים בישראל.

מרקידים ומפיקים: אורלי סיוון, נטע פן מישאלי, רן גולן
מריקודיו: על כפיו יביא, ההר הירוק, רודף שמלות, בפרדס ליד השוקת, צל ומי באר, הנשרים, 

ארצי, ההר הירוק, את חירותי ועוד.

רביעי 6.7 במתנ״ס בשעה: 17:30-19:00

סדנת יוצר עם אבי פרץ.  אחד היוצרים המשפיעים והבולטים בעשורים האחרונים. יצר מאות 
ריקודים, מתוכם הרבה להיטים ונכסי צאן ברזל שכולנו נהנים מהם יום יום בהרקדות לאורך השנים. 

מנחה: אבנר נעים | מפיק ומרקיד: דרור דוידי
מריקודיו: לאורך השדרה, אל החופש, ארץ אש וארץ ים, כמו לסערה, סערת רגשות, ארץ 

בראשית, ועוד. 
יצר את ריקוד הריקודים בזוגות של כל הזמנים: שיר ליום חולין 

נרקוד מריקודיו ונשמע את הסיפורים מאחורי היצירה ואשיותו הקסומה.

חמישי 7.7 במרכז ברוך בשעה: 14:00-16:00

״לאורך השדרה״ - אבי פרץ
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הרקדות מיוחדות - מחווה ליוצריםהרקדות מיוחדות - מחווה ליוצרים

״פרח זהב״ - חוגגים 90 למושיקו הלוי

רקדן, יוצר ומלחין. מושיקו נחשב לאחד אמני הריקוד המשפיעים בסצינת ריקודי העם והמחול 
האמנותי, פורץ דרך וסלל את הדרך לבאים אחריו. הוא יצר עד כה קרוב ל-300 ריקודים
)בהם "דבקה אוריה" שזכה במדליית כסף בפסטיבל בוינה, "דבקה כנען", "הלוואי עלי"( 

והלחין קרוב ל-200 מנגינות פרי עטו שעשו חיל ברחבי העולם. מושיקו נחשב ליקיר אקו"ם על 
תרומתו למוסיקה הישראלית.

מושיקו יחגוג ב-3/7/22 יום הולדת 90

מפיקים ומרקידים: תמיר שרצר ומיכל בכר

חמישי 7.7 במתנ״ס בשעה: 12:00-14:00

״ימין ושמאל״ - יונתן כרמון

נחווה את השפעתו של יונתן כרמון על ריקודי העם, מהות הפולקלור הישראלי, למרות שלא 
רבים מריקודי הבמה שלו ירדו לרחבת הריקודים. 

שני טעמים עיקריים מבהירים את השפעתו: השימוש בצעדים שעד אז לא היוו חלק מריקודים 
שחוברו כריקודי עם מלכתחילה, הטעם השני הוא העובדה שרוב מוחלט מריקודיו שהפכו 

לריקודי עם, נרקדים בכל מגוון ההרקדות באופן קבוע, כך הפכו בלי עוררין, לנכס צאן ברזל 
של ריקודי העם, פולקלור אמיתי בתפארתו.

מפיקים ומרקידים: עליזה רוזן ויואב סידי
מריקודיו: הרועה הקטנה, עלם וסוסתו, ימין ושמאל, אל תירא ועוד.

חמישי 7.7 במתנ״ס בשעה: 17:00-18:00

 "עניין של זמן" – רפי זיו - סדנת יוצר

רפי זיו, מרקיד וכוריאוגרף ריקודי עם, בעל למעלה מ 100 ריקודים הנרקדים בכל העולם. 
לרפי הרקדות שבועיות בבאר שבע ונס ציונה. אחת לכמה חודשים הוא מקיים את המרתון 
הגדול בראשל״צ, אליו מגיעים רוקדים מכל הארץ ומהעולם. לרפי יש גם הרקדה ייחודית 

ליושבים בכיסאות גלגלים של בית הלוחם בבאר שבע. רפי משתתף במחנות ריקודים ברחבי 
העולם, שם הוא מלמד מריקודיו ומעביר את התרבות והרוח הישראלית למשתתפי המחנה.

מפיקים ומרקידים: ירון כרמל, תמיר שרצר, דרור דוידי
מריקודיו: חיכיתי לך, אספרנסה, שיר הקירבה, נצמדנו, הייה היה, ממריאים, השבת שלי,

שובר שתיקה, גבעה אחת, חצאים, זמן לחייך, נדודים ועוד.

חמישי 7.7 במגרשי הטניס בשעה: 18:00-20:00
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הרקדות מיוחדות - מחווה ליוצריםהרקדות מיוחדות - מחווה ליוצרים

״ליבי״ - יובל טבשי - סדנת יוצר

יובל טבשי - יוצר צעיר ומוכשר , שהכניס לחיינו בשנים האחרונות מספר 
ריקודים בולטים ואהובים. בוגר וכוריאוגרף להקות מחול.

כל ריקוד של טבשי הוא יצירה עצמאית, לכל אחד מהם יש ייחוד ויופי משל 
עצמו. 

מפיק ומרקיד: אלמוג בן עמי
מריקודיו: פוגה קטנה, ליבי, המלאך הגואל אותי, ירושלים שלי, רסיסים, 

היחידה ועוד.

חמישי 7.7 במגרש הטניס בשעה: 14:00-15:00

הפנינג ענק לכל המשפחה - הורים וילדים - ריקודי שורות

ריקודי שורות, ריקודי הורים וילדים, פעילויות לכל המשפחה עם מיטב 
מומחי המרקידים בתחום ד"ר לוי ברגיל, מירי אקוני, יגאל טריקי

ודדה לוסקי.
במגרשי הטניס המוצללים והנעימים.

הכניסה חופשית!
בואו בהמוניכם!

רביעי 6.7 במגרש הטניס בשעה: 14:30-16:30

 "מריקודי ארץ אהבתי" – שעתיים עם אבנר נעים עפ"י תכנית הרדיו הפופולארית משירי ארץ אהבתי

אבנר נעים, עורך ושדרן רדיו ישראלי, זוכה פרס אקו"ם 2010, כוריאוגרף ומרקיד ריקודי עם 
ישראליים. אבנר חיבר יותר מ 80 ריקודי עם. סגנון יצירתו מבוסס על מסורת ישראל. 

מפיקים ומרקידים: אבנר נעים ומימי קוגן
מריקודיו: ירדנה, זוהר בדשא, שיבוא, לעולם, כי לעולם חסדו, כותל המזרח, אל אלוהי שמים, 

תפילתי, דבש וחלב, אני מאמין, מזמורים ועוד..

חמישי 7.7 בהורוביץ בשעה: 18:00-20:00
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להקות מחול 2022להקות מחול 2022

אביב מחולות תל אביב 
ניהול אמנותי: רן הירש

אביב תל מונד 
ניהול אמנותי: מעיין יצחקי

אביבים תל מונד 
ניהול אמנותי: מעיין יצחקי

אור למחול יבנה 
ניהול אמנותי: עומר ירדני

אורות הבמה מבשרת ציון 
ניהול אמנותי: לירן זכריה אמיר

איילות הנגב 
ניהול אמנותי: מוטי אלקיס

אלון יזרעאל 
ניהול אמנותי: זאב קרן

 NDance בי"ס למחול נעמה דאנס
ניהול אמנותי: נעמה דינרמן בן שלמה

בנג'י רמלה 
ניהול אמנותי: יהודית דביר נבון

בראשית הוד השרון 
ניהול אמנותי: קרן קליין תגר

בתנועה הבית למחול 
ניהול אמנותי: טלי נאמני אכנשטיין

גלגל במעגל הרצליה 
ניהול אמנותי: רוני סימן טוב

גלגלי רנ"י 
ניהול אמנותי: לירון טביב

דוליארט 
ניהול אמנותי: דולי זורניצר

הדודאים פרדס חנה 
ניהול אמנותי: דדו קראוס

הדרי רחובות 
ניהול אמנותי: ליאת כץ-פרחן

הורה אביב פרדס חנה כרכור 
ניהול אמנותי: רוני גלפרט

הורה איל"ן חיפה 
ניהול אמנותי: מרגרטה פוליאקוב

הורה דאנס קרית אתא 
ניהול אמנותי: רחלי ויצמן

הורה דרום השרון 
ניהול אמנותי: רן הירש

הורה הוד השרון 
ניהול אמנותי: גיא הררי

הורה הרצליה 
ניהול אמנותי: טוביה טישלר

הורה ירושלים 
ניהול אמנותי: הראל יצחקי

הורה מטה אשר 
ניהול אמנותי: זאב קרן

הורה נס-ציונה 
ניהול אמנותי: איציק מעיין

הורה רעים חולון 
ניהול אמנותי: ליאור תבורי

הילולי אדר -  מזכרת בתיה 
ניהול אמנותי: סילבי נאמן

הכל במחול עמותת הספורט מוצקין 
ניהול אמנותי: אורן בראיר

הנבחרת הפאראלימפית של 
בית הלוחם תל אביב 
ניהול אמנותי: לימור שגב

זמארין זכרון יעקב 
ניהול אמנותי: דפנה גזית
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חבצלות נתניה 
ניהול אמנותי: ליאור תבורי

יובלים חיפה 
ניהול אמנותי: בארי אבידן

כרמי מחול כרמיאל 
ניהול אמנותי: דורון גואטה

להקות "דרך הקצב" 
ניהול אמנותי: משה דוידוביץ'

להקות אור הנס 
ניהול אמנותי: יואב גרינברג

להקות גבעתיים 
ניהול אמנותי: עינת לאור אטיק ועמוס קב

להקות המחול העירוניות
פרגוד באר שבע 

ניהול אמנותי: בר קמחי

להקות חולית 
ניהול אמנותי: לירן מיכאלי

להקות משגב 
ניהול אמנותי: דגנית רום

להקות תזוזה 
ניהול אמנותי: שלומי אלימלך

להקת "גלגלי הקסם" 
ניהול אמנותי: לימור שגב

להקת איה אשכול 
ניהול אמנותי: גיא הררי

להקת המחול הייצוגית
של ארגון נכי צה"ל 

ניהול אמנותי: לימור שגב

מחולות מנשה 
ניהול אמנותי: רוני גלפרט

מרכז בוסתן קרית אונו 
ניהול אמנותי: גיא בוסתן

סטודיו "פסיפס" באר שבע 
ניהול אמנותי: אלה דר

סטודיו D דאנס קרית אתא 
ניהול אמנותי: עדי ויצמן

סטודיו נדיר 
ניהול אמנותי: חן נדיר ליפמן

סטודיו צעדים  
ניהול אמנותי: מיכל פל

סינופסיס טבריה 
ניהול אמנותי: דורון גואטה

עלמא ראשון לציון 
ניהול אמנותי: ורדה שובל

צבעי מחול חדרה 
ניהול אמנותי: איציק כהן

קבוצת תמר-אילן חיפה 
ניהול אמנותי: תמר סרוקה

רשת בתי ספר למחול "מחולה" 
ניהול אמנותי: שוקי הופמן

שבעת הכוכבים הרצליה 
ניהול אמנותי: רן הירש

שרון קריית ים 
ניהול אמנותי: דדו קראוס
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המרקידים שלנוהמרקידים שלנו

אורית רוזןאבנר נעיםאביטל חוברהאביבית רוזנברגאבי פרץאבי אמסלם

איילת בוקאיאידי גרינבלטאושרת לופואורפז פורגס-חלוהאורלי שמשאורלי סיוון

אלעד שטמר אלעד פרלאלמוג בן עמיאלישע גרינגולדאיתן מזרחיאירית שטרנברג

אתי ביטוןאפרת ורדיאפי קשריאסתר לוי אלוןאסתי דרוריאנדרה שור

גלית שם טובגליה בוארוןג'קי רוזנפלדבר מזרחי

דנה שמילדורית מורדוד פפרקורןדדה לוסקידב אורבךגלעד צעידי עדן

אלי סגל אורי אקוע
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זאב ניסיםורדית חדדהילה מוקדסיהילה מנחםדרור דוידידניאל שקופ

טלי ניסןחלי לבנהחיים שיריוןחנן דדוןחיים שטריקברגרחגית פוקס

יוליה מיכאלייןיובל טבשייואב סידייואב בשןיגאל טריקייאיר בינו

יוסי פרץיוסי נקביוסי תפיליןיוסי לילהיוסי מיארהיונה דרף

ירון אלפסיירדנה ליביענקלה זיויעל יעקובייעל טויטוינאי ריין

לוי ברגילכרמית שימקוכרמית בן חייםישראל יעקוביירון מישרירון כרמל
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מזלית חצרוני טביבמוטי מרזוקמאיר  דהאןליאורה נישלי סלומוןליאור כהןלורה סאלי

מירי אקונימימי קוגןמיכל בכרמיכל אפקמיכאל ברזלימייק ורון

ניסים בן עמינטע פן מישאלינורית שמעונינורית גרינפלדמשה אורון

עופר אלפסיעדי אתירםסאלח שאמיסימה שאולנפתלי חייטנעמי נהרי

פנינה דיקמןעפרה יחזקאלענת אביבעליזה רוזןעירית שורץעידית שמש גור

קרן אורןציפי אתירםציפורה  גודיסציון אוחיוןציון סהרפנינה קליין

רותי גלבררותי בן דודרועי פרידמןרונית גרינגולדרוני גרינבאוםרויטל גולן

שירה וייצמןשולה שבחרן גולןרלי אבמןרייצ'ל כהן רותי ויינברגר

תמיר שרצרתמי דבירשלומית נגר

יהודה בן הרוש
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הכניסה חופשית

 "ברוח תימנית" "ברוח תימנית"

להקות המחול יופיעו במחולות תימנים המתכתבים עם זמננו תוך 
שימוש באביזרים מן ההווי התימני כמו: פחים, כדים, מגשים צבעוניים 
וכדו', בהגשה המתאימה לבמה מודרנית ללא פשרה על האותנטיות 

והאופי והעומק שהביאו הדורות שעלו מתימן.
כוריאוגרפיה וניהול אומנותי: אוסנת בריידמן שרעבי, יוצאת תיאטרון 
המחול "ענבל" ויוצרת מעל 20 שנים, כלת פרס שבזי ע"ש רבי שלום 

שבזי על שימור התרבות והמסורת של יוצאי תימן.

הרקדה בצעד תימני עם הילה מנחם
מנחה: אבנר נעים

מפיק: אלמוג בן עמי
ציון גולן בחפלה תימנית

מופע של להקות הפולקלור:
   "ברחובות תימן" מרחובות
   "בת נדיבים" מפתח תקווה

   "איילת חן" מכפר סבא
אורח כבוד ישראל יעקובי

רביעי 6.7 במגרשי הטניס בשעה: 18:30-21:00

הרקדה מיוחדת 

הרקדה 
וחפלה 
תימנית

ישראל יעקוביציון גולן

אסנת בריידמן שרעבי
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מתחם דשא עליון סמוך למתנ״ס מרכז, פעיל החל מהשעה 18:00 עד אור הבוקר

חמישי 7.7 | 23:45הכניסה חופשית

D.J-מרתון סטנדאפ ו

נועם אונגר

להקת אוברטון
שלישי 5.7 | 23:45

ה-
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בירה       מוסיקה חיה
מתחם דשא עליון סמוך למתנ״ס מרכז, פעיל החל מהשעה 18:00 עד אור הבוקר

חמישי 7.7 | 23:45

D.J-מרתון סטנדאפ ו

עופר חזוןשגיב פרידמן בני בוכרים

להקת קרניבנד
QUEEN-במחווה ל

רביעי 6.7 | 23:45
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פינת גמליאל
אליהו גמליאל )1924-2013( מלחין ומוזיקאי, נגן ובונה חלילי רועים, 
אנציקלופדיה של הזמר העברי, איש ידיעת הארץ, רקדן מדריך ויוצר 

ריקודי עם מעמודי התווך של תנועת ריקודי העם הישראלית. היה 
מורה למוסיקה בקונסרבטוריון בחיפה. 

כאן, ב"פינת גמליאל" קיבץ סביבו נגנים ואוהבי זמר עברי, מיומו 
הראשון של הפסטיבל, למסורת של נגינה ושירה בליווי חליליו 

ותופיו, מתובלים בסיפורים ובקטעי הומור, בכל ערב מערבי הפסטיבל 
באשמורת אחרונה. אחרי לכתו בשנת 2013 החליטו חבריו ל"פינה" 

להמשיך את המסורת שייסד , וכך בכל אחד מלילות הפסטיבל 
באשמורת אחרונה באים ומתקבצים לשיר ולנגן עד עלות השחר.

יואב סידי, יוסי לביא וחברים

שירה בציבור בכל לילה - ברחבת מתנ״ס מרכז
בין השעות 02:00 עד 05:00

עכו(  )דרך  לכרמיאל  המפרץ  לב  מרכזית  מתחנה  קווים 
ובחזר:

חיפה מרכזית  יוצאים מתחנה  500, 361. הקווים   ,262  ,261
תחנה  דרך  המפרץ,  לב  הרכבת  לתחנת  הסמוכה  המפרץ, 

מרכזית עכו )הסמוכה גם היא לתחנת הרכבת בעכו(.
אוטובוס אחרון מכרמיאל לתחנות עכו ומפרצית חיפה יוצא 

בשעה 23:15 )שעה משוערת(.
קו אוטובוס מתל אביב לכרמיאל- 846.

חניון חנה וסע ושאטלים:
יצאו  מהחניון  וסע«.  »חנה  חניון  וסע:  חנה  חניון  לרשותכם 
 18:30 מהשעה  וחזרה  הפסטיבל  קריית  לכיוון  אוטובוסים 
אוטובוס  של  יציאה  )שעת  בוקר  לפנות   04:00 השעה  ועד 
אחרון מקריית הפסטיבל(. תחנת האיסוף לחניון נמצאת מול 
ירדתם  בו  במקום  בדיוק  במפה(   16 )נקודה  האמפיתאטרון 

מהאוטובוס.

סגירת העיר לרכבים:
החל  התושבים(  רכבי  )מלבד  רכבים  לכניסת  נסגרת  העיר 
זו לא תותר כניסה של רכבים לעיר  19:00. משעה  מהשעה 

וניתן יהיה להחנותם בחניון החנה וסע.
החנייה בחניון והשימוש בשאטלים אינם כרוכים בתשלום.

לצורכי  בהתאם  אחרת  להיות  יכולה  הסופית  הסגירה  שעת 
ביטחון.

שמירת חפצים:
בעלות  הטניס  למגרשי  בסמוך  נמצא  חפצים  שמירת  ביתן 
של 5 ₪, הביתן יפעל כל יום החל מהשעה 18:00 ועד 06:00 

)נקודה 13 במפה(.

שירותים ציבוריים:
בסמוך  ציבוריים  שירותים  למצוא  ניתן  הפסטיבל  בקריית 

למגרשי ההרקדות )נקודה 15 במפה(.

מקלחות:
למקלחות  כניסה  כרטיס  לרכוש  יכולים  הפסטיבל  באי 
הבריכה העירונית בעלות של 15 ש״ח. שעות פעילות הבריכה 
)לצורך מקלחת(: 07:00 בבוקר עד 05:00 למחרת. )נקודה 10 

במפה(. 

יריד:
בקריית הפסטיבל פועל יריד דוכנים רב גוני ושופע והן יריד 
לפנות   04:00 ועד  הצהריים  אחר  משעות  החל  מזון  דוכני 

בוקר )נקודה 11  במפה(.

הכניסה לאמפי:
לאמפי.  בכניסה  נמצאת  כרטיסים  קופת  בתשלום.  כרוכה 

)נקודה 1 במפה(.

לינה באוהלים:
הלינה  אופירה,  ובפארק  אלון  בפארק  באוהלים  ללון  ניתן 
הפסטיבל  הנהלת  אין   - בלבד  הלנים  באחריות  באוהלים 

אחראית על ציוד הלנים.

חפ״ק:
בצמוד לבריכה )נקודה 17 במפה(.

נגישות לנכים:
כל אתרי הפסטיבל נגישים לנכים. 

חניה לנכים:
חניות נכים זמינות בקרית הפסטיבל בסמוך לאתרי המופעים. 

הכניסה לקרית הפסטיבל מותנת בהצגת תו נכה לרכב.

מקומות ישיבה לנכים באמפיתאטרון:
ה׳(  א׳,  )טריבונות  הבמה  בקדמת  ישב  גלגלים  בכיסא  נכה 

מלווה בשורה מאחוריו. מספר המקומות מוגבל!
הכניסה משער החנייה התחתונה )כרטיס כניסה למלווה יחיד 

ללא תשלום(.

מתחם בירה:
מתחם בירה ומוסיקה חיה במתחם דשא עליון סמוך למתנ״ס 

מרכז. המתחם פעיל החל מהשעה 18:00 ועד אור הבוקר.
 14 )נקודה  18 + בהצגת תעודת זהות.  כניסה חופשית מגיל 

במפה(.

מידע כללי:
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הנחה ניכרת 
ברכישה 
מוקדמת! 



לגלות את 
המג׳יק שבך

אימון אישי למבוגרים ובני נוער
אימון לזוגיות / ליווי זוגות

אימון עיסקי
לימודי אימון

הנחיית סדנאות
לארגונים ופרטיים

מגי הינה מאמנת בכירה חברת לשכת 
המאמנים שמאמנת ומלווה אנשים 

להצלחה כבר 16 שנה.

בית הספר להכשרת מאמנים הראשון בכרמיאל 
בו יוכלו אנשים לאפשר לעצמם לרכוש את 

מקצוע האימון האישי, להעניק לעצמם פיתוח 
ומודעות ע"י סדנאות שונות.

בית הספר פונה לארגונים שונים להעניק 
ללומדיהם העצמה ופיתוח אישי ומקצועי.

בבית הספר צוות של מרצים ומאמנים מוסמכים, 
מקצועיים ובכירים המוכרים ע"י לשכת המאמנים 

ונמצאים בתחום האימון שנים רבות.

הוקם ע"י ד"ר מגי בן יהודה

ד״ר מגי בן יהודה

רח׳ הערבה 26, כרמיאל | 054-7955535
magi5499@gmail.com 

magicoach.co.il

אימון אישי ועיסקי


