
לוח אירועים 

2016שנתי 

ינואר

אתר אינטרנטפרטי האירועמיקוםתאריךשם האירוע

/http://www.israman.co.ilתחרות תריאטלון שנתית למרחקים ארוכיםאילת201630.1.2016ישראמן 

יפו1. 15האמן דונובן בישראל

האמן הסקוטי

האגדי דונובן יגיע להופעה בישראל

 בינואר ויעלה על הבמה של15ב־ 

03-681-3131טלפון לבירורים  . תיאטרון גשר ביפו

http://www.gesher-

theatre.co.il/he/

www.tiberiasmarathon.com טבריה4008/01/2016מרתון ווינר ה 

 שנים והינו המרתון הבינלאומי היחיד 30מרתון הנערך מזה כ 

זהו מרתון ייחודי הכולל מסלולי ריצה משפחתיים . בישראל

.ל"ומשתתפים בו אף רצי מרתון מחו

http://www.israman.co.il/
http://www.gesher-theatre.co.il/he/
http://www.gesher-theatre.co.il/he/
http://www.tiberiasmarathon.com/


אפריקאי '     הומאז

לסיפור בראשית 

ADAMAWA

21.1.16
' רח, נמל יפו

2הנגר 

המופע .  עמותת הכוריאוגרפים2מופע בלט אפריקאי במחסן 

הוא פריצת דרך משמעותית במחול האפריקאי האמנותי ברחבי 

.העולם

 www.bangoura.co.il

ערבה תיכונה20-21/1יום פתוח חקלאות

, עם השנים התבסס מעמדה של התערוכה כהפנינג ייחודי

.מקצועי וצבעוני המושך אליו קהל רב מהערבה ומכל חלקי הארץ

 עסקים וחברות שמציגים בתערוכה 200-המבקרים נחשפים לכ

.את החידושים האחרונים בתחומי החקלאות ותחומים משיקים

www.aravaopenday.co.il

פברואר

פסטיבל אילת הבינלאומי 

למוזיקה קאמרית
אילת 1-6.2

פסטיבל אילת הבינלאומי למוזיקה קאמרית מתקיים כמדי שנה 

ומארח הפסטיבל שורה ארוכה של אמנים מהדרג הראשון של 

המוזיקה הקאמרית העולמית והישראלית לחגיגה מסעירה של 

מדי שנה יקיים הפסטיבל כיתות , כמו כן. צלילים על רקע נופי אילת

, אליהן יגיעו עשרות סטודנטים למוזיקה ממדינות שונות, אמן

חצוצרה ופסנתר מרחבי , לו'צ, בהנחיית מורים מבוקשים לכינור

העולם

http://www.eilat-festival.co.il/he

http://www.agfestival.co.il/ אבו גוש30.1.16גוש-פסטיבל אבו

עם מוסיקה יפיפייה בכנסיות , באוויר הנפלא של הרי ירושלים

להאזין למוסיקה באקוסטיקה המעולה . הכפר הציורי אבו גוש

.חד פעמית, חושית עילאית-זו חוויה רב– של הכנסיות 

http://www.aravaopenday.co.il/
http://www.eilat-festival.co.il/he
http://www.agfestival.co.il/


אז חורף בים 'פסטיבל ג

האדום
אילת11-13.2

יתקיים זו השנה החמישית ' אז חורף בים האדום'ג'פסטיבל 

אלפי המבקרים אשר פקדו את הפסטיבל במתכונת . ברציפות

החורף שלו בארבע השנים האחרונות נהנו משלושה ימים של 

אז ייחודיים והתחברו 'מוסיקה משובחת ומופעי ג, אווירה ייחודית

.לפסטיבל החורף

http://www.redseajazzeilat.co

m/

ים המלחפבר-06מרוץ עין גדי

מרוץ עין גדי נחשב לאחד מקלאסיקות המרוצים בלוח השנה של 

ומושך אליו בעקביות אלפי רצים מדי , הרצים במדינת ישראל

.שנה

ההפקה המקצועית וכמובן התפאורה ,  המסלול המהיר

יוצרים תרכובת מיוחדת שאין , הייחודית של הבקעה וים המלח

.חוויה מומלצת לכל רץ, שנייה לה בישראל

www.eingedi-run.co.il

תערוכת התיירות 

הבינלאומית השנתית 

IMTM

9.2 - 10.2. 
גני תערוכה 

תל אביב

 - IMTMתערוכת התיירות הבינלאומית השנתית 

International Mediterranean Tourism Market היא 

האירוע השנתי הוותיק והמרכזי של תעשיית התיירות בישראל 

התאחדות המלונות , והיא נערכת בחסות משרד התיירות

על ובשיתוף התאחדות סוכני נסיעות ותיירות -בישראל ואל

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל ומנהלת עיר , בישראל

. עיריית תל אביב יפו, עולם ותיירות

- התערוכה מיועדת לכל העוסקים בענפי התיירות השונים 

.ל"תיירות נכנסת וכן מדינות וגורמי תיירות מחו, תיירות פנים

http://www.imtm-

telaviv.com/indexhe.ehtml

 תל Sumsungמרתון 

אביב
תל אביב26.2

שני , מ" ק42.2:  מסלולים6מרתון שהפך למסורת וכולל 

 10, מ"ק. 42.2מרתון אפני יד של , מ"ק. 21.1מסלולים של 

מ ומרתון לילדים" ק5, מ"ק

http://www.tlvmarathon.co.il/D

efault.aspx?l=he

פסטיבל דרום אדום

ארבעה סופי 

- שבוע החל מ 

.27.2ועד . 29.1

חבל הבשור

סדנאות , יריד איכרים, פסטיבל חגיגי שכולל סיורים מודרכים

טיולי אופניים והופעות חיות במוקדים שונים , ופעילויות לילדים

, אוכל- ש הפסטיבל הדגש אחרים "בכל סופ. בצפון הנגב

תרבות ועוד

http://www.habsor.co.il/1306

http://www.redseajazzeilat.com/
http://www.redseajazzeilat.com/
http://www.eingedi-run.co.il/
http://www.imtm-telaviv.com/indexhe.ehtml
http://www.imtm-telaviv.com/indexhe.ehtml
http://www.tlvmarathon.co.il/Default.aspx?l=he
http://www.tlvmarathon.co.il/Default.aspx?l=he
http://www.habsor.co.il/1306


מרץ

פסטיבל האביב בגליל 

העליון
17-19/3

מלון כפר 

בלום

המציע , פסטיבל וותיק באווירה הפסטורלית של קיבוץ כפר בלום

של , קונצרטים חינמיים על הדשא וקונצרטים נבחרים בתשלום

אז ומוזיקה ברזילאית'מוזיקה קלאסית וסגנונות נוספים כגון ג

www.kol-hamusica.org.il

פסטיבל אמני רחוב 

בכובע
אילת 11-13.3  4-5.3

 אמני רחוב 70- פסטיבל  אמני רחוב הפנינג ענק הכולל כ 

 מוקדים שונים של פעילויות 20- ל אשר יפוזרו ב "מהארץ מחו

מופעי , בתוכנית לוליינות קרקסית, מגוונות בטיילת התיירות 

, תהלוכות רחוב, הולכי קביים, אקרובטים, להטוטנים, רחוב

דמויות שטח ואפילו מסיבות רחוב עם נגנים אשר , פסלים חיים

האמנים אשר . יצבעו את הטיילת ויעניקו לה ניחוח חדש

מופיעים בפסטיבלים דומים בכל אירופה , ישתתפו בפסטיבל

, כאמני רחוב בתחום האקרובטיקה (גרמניה, אוסטריה, שבדיה)

לאמני הרחוב יצטרפו אמני .  מופעי מוסיקה ועוד, אמני קרקס

.אילת והערבה בדוכני יצירה ואמנות 

http://www.eilat.muni.il/

פסטיבל הקולנוע 

הצרפתי
ירושלים1-31.3

הקולנוע הצרפתי ממשיך להיות הקולנוע הזר הפופולארי ביותר 

בישראל ומספר הסרטים הצרפתיים הוא הגדול מבין הסרטים 

הקהל הישראלי מגלה עניין . המגיעים ממדינות אחרות, הזרים

בקולנוע הצרפתי ומפיצי הסרטים ממשיכים לרכוש ולהפיץ בארץ

http://www.itraveljerusalem.co

m/he/events/11th-french-film-

festival/

פסטיבל ימי זמר 

בתיאטרון חולון
חולון2-3.3.16

. 20-פסטיבל המוקדש כולו לזמר העברי ונערך זו השנה ה

הפקות מיוחדות לפסטיבל וגם , הפסטיבל כולל הופעות חיות

מופעים חינמיים לקהל הרחב

www.hth.co.il

את הטורניר מארגן איגוד הכדורשת הישראלי וצפויות להשתתף 

במהלך הטורניר יתחרו השחקניות .  נשים2000בו למעלה מ

טורניר חופים וטורניר דשא בכל רחבי העיר , בטורניר אולמות

.אילת

www.catchball.world
- הטורניר הבינלאומי ה

 לכדורשת נשים5
אילת16-19/3

http://www.kol-hamusica.org.il/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/11th-french-film-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/11th-french-film-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/11th-french-film-festival/
http://www.hth.co.il/
http://www.catchball.world/


ים המלח-ערד3-5.3.16גראן פונדו

 ימשיך את המסורת ויהיה 2016ים המלח - גראן פונדו ערד 

האירוע ייערך . אירוע אופניים ישראלי בסטנדרטים בינלאומיים

תוך חשיבה , באחד המקומות היפים והמפורסמים בעולם כולו

על כל פרט שעשוי להפוך את האירוע ליוצא דופן עבור הרוכבים 

.והרוכבות שישתתפו בו

www.granfondo-deadsea.co.il

פסטיבל צלילים בעיר 

העתיקה
ירושלים28-31.3

הפסטיבל מאפשר הצצה אל המסורות המוסיקאליות הקיימות 

בעיר העתיקה ומהווה עוגן תרבותי נוסף בחיי הלילה 

.התרבותיים והתיירותיים בירושלים

http://www.sounds-of-

jerusalem.org.il/

מרתון מסורתי ובו מספר מסלולי ריצה תחרותיים ועממייםירושלים18.3מרתון ירושלים
http://www.jerusalem-

marathon.com/

פסטיבל הצפרות 

הבינלאומי באילת
אילת20-27/3

הרצאות של מומחים ופעילויות לכל , מגוון סיורי צפרות מודרכים

המשפחה בנושא ציפורים וטבע
www.birds.org.il/he/event

אפריל

קיבוץ עין גב25-27/4/16פסטיבל עין גב

,  שנים וכולל הופעות חיות70פסטיבל זמר עברי שמתקיים מעל 

יריד , שייט: חבורות זמר ופעילויות לכל המשפחה סביב הנמל

הצגות לילדים ונסיעה ברכבת תיירותית, אמנים

http://www.eingev.co.il/?Categ

oryID=191

פסטיבל צלילים בעיר 

העתיקה
ירושליםבמהלך אפריל

אמנים ". לכל רובע צליל משלו"פסטיבל מוזיקלי תחת הקונספט 

ומוזיקאים מהעולם ומישראל מנגנים מוזיקה שתואמת את 

הרובעים השונים בעיר

http://www.sounds-of-

jerusalem.org.il/

www.dead-sea.org.il

מלבד הופעות של טובי המוזיקאים , פסטיבל רוק ישראלי שמציע

סיורים באזור וביקורים בבתים פתוחים של תושבי , הישראלים

.מועצה אזורית מגילות

ים המלחבמהלך אפרילפסטיבל אהבה ים המלח

http://www.granfondo-deadsea.co.il/
http://www.sounds-of-jerusalem.org.il/
http://www.sounds-of-jerusalem.org.il/
http://www.jerusalem-marathon.com/
http://www.jerusalem-marathon.com/
http://www.birds.org.il/he/event
http://www.eingev.co.il/?CategoryID=191
http://www.eingev.co.il/?CategoryID=191
http://www.dead-sea.org.il/


מאי

http://www.desertashram.co.il/

EventDetails/tabid/56/Article/4

66/Default.asp

www.haifakids.co.il

 www.maltar.org.il

26-30.4.16 פסטיבל זורבה הבודהה
אשרם 

במדבר

ל להצגות "פסטיבל בינ

ילדים בחיפה
חיפה24-26.4

אבן "פסטיבל לפיסול 

"בגליל
10-27.4

מעלות 

תרשיחא

פסטיבל האור בירושלים

בשיתוף עם המשרד לירושלים , הרשות לפיתוח ירושלים

משרד התיירות ועיריית ירושלים ובהפקת חברת , והתפוצות

תעלה זו השנה השמינית את פסטיבל האור בעיר , אריאל

בפסטיבל יוצגו . חווית אור מרתקת ויוצאת דופן- העתיקה 

 video, פיסול באור, מיצגים, מיצבי ענק, עבודות אמנות באור

mapping ,המהווים – סיורים מודרכים ועוד , מופעי אור ואש

הפסטיבל פתוח . חלק מתוך החוויה התרבותית והתיירותית

!וללא תשלום, לכל

ירושלים

אשר יביאו אליכם , חמישה ימים של מוזיקה אהבה ומדיטציה

מתקיים . ההופעות המנחים והאוירה, את המיטב שבסדנאות

.באשרם במדבר

.הצגות תחרות הצגות אורחות מופעי חוצות ועוד, מופעים

 20פסטיבל בינלאומי לפיסול המתקיים במעלות תרשיחא מזה 

במסגרתו מתארחים פסלים מהארץ ומהעולם ומפסלים , שנה

במהלך חול המועד בביתנים ובסדנאות פתוחות לקהל

25/5 – 2/6 www.lightinjerusalem.org.il   

http://www.desertashram.co.il/EventDetails/tabid/56/Article/466/Default.asp
http://www.desertashram.co.il/EventDetails/tabid/56/Article/466/Default.asp
http://www.desertashram.co.il/EventDetails/tabid/56/Article/466/Default.asp
http://www.haifakids.co.il/
http://www.maltar.org.il/


גליל עליון 18-20.5מירוץ שליחים הר העמק

המשלב חוויה ספורטיבית אישית בשיתוף , מירוץ שליחים איכותי

,ריצה בשטחים הפתוחים, פעולה קבוצתי

מהרי הגליל העליון ועד עמק , ביום ובלילה, מ" ק215- לאורך כ

.יזרעאל

http://www.mountain2valley.or

g/m2v/portal

ירושלים18.5פסטיבל סובב ירושלים

רוכבי האופניים ואוהבי ירושלים מוזמנים לחגיגת אביב 

באתרים , במרחבים הטבע הגדולים והירוקים, מושלמת

.ובנופים הייחודים של העיר, ההיסטוריים המעניינים

http://www.itraveljerusalem.co

m/he/events/surrounding-

jerusalem/

6-17.5.2016פסטיבל דוקאביב
 סינמטק תל

אביב

בסתיו - פסטיבל סרטים דוקומנטריים המתקיים פעמיים בשנה 

במסגרת הפסטיבל מוקרנים סרטים . בגליל ובאביב בתל אביב

חלקם בהקרנות בכורה בנוסף , דוקומנטריים מכל העולם

לפאנלים ואירועי חוצות

http://www.docaviv.co.il

ירושלים24-26.5פסטיבל מוסררה

, תחומי-פסטיבל מוסררה מיקס הוא אירוע אמנות בינלאומי רב

הפסטיבל . המתקיים בשכונת מוסררה בירושלים מדי שנה

המגלמות את , משמש מוקד להתרחשויות אמנותיות וחברתיות

ושל ישראל , ההוויה התרבותית והפוליטית של ירושלים בפרט

בסיסו של . תוך כדי התכתבות עם רעיון מרכזי אחד, בכלל

הפסטיבל הוא שיתוף פעולה בין בית הספר לאמנות מוסררה 

והוא משתלב כבר תשע , ש נגר בירושלים לתושבי השכונה”ע

.בבתי התושבים ובחצרותיהם, שנים במרחב השכונתי

http://www.itraveljerusalem.co

m/he/events/musrara-mix-

festival/#sthash.hHN4xotp.dpu

f

בתים מבפנים תל אביב
במהלך מאי 

2016

רחבי תל 

אביב

אירועי בתים מבפנים מושכים חובבי ארכיטקטורה והיסטוריה 

ש שלם פתוחים לקהל הרחב בתים ''במהלך סופ. מכל הארץ

מבנים ציבוריים עם היסטוריה ומעניינים , פרטיים מיוחדים

.היסטורית ותרבותית, מבחינה ארכיטקטונית

http://www.batim-il.org/

מלון גינוסר14-16.5.2016פסטיבל סולם יעקב

מוזיקת עולם ומוזיקה , בלוז, פסטיבל שמתמקד במוזיקת פולק

, הפסטיבל מתקיים פעמיים בשנה. בעיקר, אמריקאית ובריטית

 שנים40בחורף ובחודש מאי ומתקיים כבר כמעט 

www.jlfestival.com

http://www.mountain2valley.org/m2v/portal
http://www.mountain2valley.org/m2v/portal
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/surrounding-jerusalem/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/surrounding-jerusalem/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/surrounding-jerusalem/
http://www.docaviv.co.il/
http://www.batim-il.org/


מרוץ השליחים הר 

העמק
הר העמק 18-20/5

מ מהגליל העליון ועד ' ק215-לאורך כ, שנתי, קיום מרוץ שליחים

טבע וחברותא כערכי , שילוב ייחודי של ספורט. עמק יזרעאל

ריצה קבוצתית מאתגרת . יסוד של ההשתתפות במרוץ

מרוץ אתגרי שמשלב את הטבע והנופים . שתכליתה הנאה

.הצפוניים כחלק בלתי נפרד מחווית הריצה

http://www.mountain2valley.or

g/m2v/portal

ישראל  פסטיבל

בירושלים
ירושלים11.6 - 26.5

ל ''פסטיבל ירושלמי מסורתי הכולל מופעי תרבות מהארץ ומחו

, מופעי מחול ומוזיקה, תערוכות. במספר מוקדים בעיר הבירה

מופעי רחוב ואירועים לילדים

www.israel-festival.org.il/ 

פסטיבל הסופרים 

2016הבינלאומי 

במהלך מאי 

2016
ירושלים

יארח השנה את , פסטיבל הסופרים הבינלאומי משכנות שאננים

סופרים מרחבי העולם , מיטב הסופרים הישראלים המוכרים

שספריהם תורגמו לעברית וכן קולות חדשים ועכשוויים בספרות 

הוא , המתקיים השנה בפעם הרביעית, הפסטיבל. הישראלית

http://www.itraveljerusalem.co

m/he/events/the-international-

writers-festival/

יוני

www.jerusalem.muni.il

עמק יזרעאל9-13.6פסטיבל חלב ודבש
, ערבי זמר עברי, מגוון של אירועים ומופעים לכבוד חג השבועות

.סיורים ועוד, תצוגת כלים חקלאיים, טקסי ביכורים
www.eyz.org.il

תל אביבינו-04טריאתלון תל אביב

עיריית תל אביב ונמל תל אביב מזמינים , איגוד הטריאתלון

. אתכם לטריאתלון הגדול במדינה

 באו לקחת חלק באירוע הספורט הגדול היוקרתי של איגוד 

. הטריאתלון

רכיבה על כביש ,  טריאתלון תל אביב עם שחייה בחוף מציצים

.איילון וריצה לאורך הטיילת הצפונית של תל אביב

http://triathlon.org.il

מופעים וסיורים , אירועים: מגוון אירועים סביב יום ירושלים

ברחבי העיר
ירושליםיונ-05אירועי יום ירושלים

http://www.mountain2valley.org/m2v/portal
http://www.mountain2valley.org/m2v/portal
http://www.israel-festival.org.il/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/the-international-writers-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/the-international-writers-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/the-international-writers-festival/
http://www.jerusalem.muni.il/
http://www.eyz.org.il/
http://triathlon.org.il/


ון בהופעה 'אלטון ג

בישראל
תל אביבינו-26

ון  'אלטון ג. 2016ון יופיע בישראל בפארק הירקון במאי 'אלטון ג

הוא אחד מהאמנים הבריטים המוערכים והמצליחים בכל 

 Rocket man, Goodbye: מלהיטיו המוכרים ביותר. הזמנים

Yellow Brick Road, Candle in the Wind, Blue Eyes 

 יצא לפני The Diving Board, אלבומו האחרון. ועוד רבים

.כשנתיים

9066*  או 03-5111777כרטיסים 

אשדוד 2-9.6פסטיבל מדיטרנה

, המחול, בינלאומי המביא לישראל את המוסיקה  פסטיבל

בהפקת , הפסטיבל. הסרטים והטעמים של מדינות הים התיכון

יימשך שישה ימים ויערך באולמות , המשכן לאמנויות הבמה

.  סביב כיכר העיר  מתחם התרבות המרהיב

http://www.medifestival.co.il/

אירועי ישרוטל פאזה 

מורגנה
פרק טמנע 23-25/6

רשת מלונות ישרוטל מארחת מופע בלתי נשכח של מחול 

ואומנים מהשורה הראשונה בשלושה ימים של חוויה מדברית 

.נדירה

http://timna.fbwork.net/

תל אביב20163.6מצעד הגאווה 
המצעד עובר במרכז . א"מצעד הגאווה הגדול בארץ מתקיים בת

ייז'ג.וכולל הופעות של מיטב הדי, העיר ומגיע לחוף הים
www.visit-tel-aviv.com

http://timna.fbwork.net/
http://www.visit-tel-aviv.com/


- להקת פורינר 

Foreigner בהופעה 

בישראל

קיסריה15.6ו  14.6

אחת ,  להקת הרוק האגדיתForeigner שנה להיווסדות 

אשר , 80- ותחילת שנות ה70-המצליחות בעולם בשנות ה

 מיליון עותקים מאלבומיה ברחבי העולם 80-מכרה למעלה מ

כבשה עשרות , (פלטיניום-עשרה מהם הגיעו למעמד של מולטי)

פסגות במצעדי הרדיו באמריקה ואירופה והרעידה את קהל 

במסגרת , מגיעה לישראל, אוהדיה בהופעות חובקות עולם

 ביוני 15- וב14- הופעות בלבד ב2-ל, סיבוב הופעות עולמי

. באמפיתיאטרון קיסריה2016

http://www.habama.co.il/Page

s/HallSpecial.aspx?HallID=164

&HallGroupID=163&Subj=1&A

rea=4

 Simply-סימפלי רד 

Redבישראל 
14.6

בהיכל מנורה 

מבטחים

להקת הרוק פופ הבריטית סימפלי :  ממשיך להתחמם2016קיץ 

 להופעה אחת 2016תגיע בחודש יוני  (Simply Red)רד 

 (לשעבר היכל נוקיה)בישראל שתתקיים בהיכל מנורה מבטחים 

.בתל אביב

http://www.eventim.co.il/%D7

%94%D7%99%D7%9B%D7%

9C-

%D7%9E%D7%A0%D7%95%

D7%A8%D7%94-

%D7%9E%D7%91%D7%98%

D7%97%D7%99%D7%9D-

%D7%AA%D7%9C-

%D7%90%D7%91%D7%99%

D7%91.html?affiliate=EIL&doc

=venuePage&fun=venue&acti

on=overview&venueGroupId=

 Fresh AgroMashov 

תערוכת פראש אגרו 

משוב

23-24.6
גני תערוכה 

בתל אביב

התערוכה הבינלאומית השנתית 

במהלך הועידה ובימים שאחריה . לשיווק תוצרת חקלאית טרייה

,  קניינים12,500-כ.  מיליוני שקלים850נסגרו עסקאות בשווי 

ל ביקרו "ספקים וחקלאים מהארץ ומחו, מנהלי רשתות

 שנה ברציפות וסיכמו על עסקאות 25המתקיימת זו , בתערוכה

.לשיווק תוצרת חקלאית טריה

http://www.agro.mashovgroup.

net/

http://www.habama.co.il/Pages/HallSpecial.aspx?HallID=164&HallGroupID=163&Subj=1&Area=4
http://www.habama.co.il/Pages/HallSpecial.aspx?HallID=164&HallGroupID=163&Subj=1&Area=4
http://www.habama.co.il/Pages/HallSpecial.aspx?HallID=164&HallGroupID=163&Subj=1&Area=4
http://www.habama.co.il/Pages/HallSpecial.aspx?HallID=164&HallGroupID=163&Subj=1&Area=4
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.eventim.co.il/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91.html?affiliate=EIL&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=15167
http://www.agro.mashovgroup.net/
http://www.agro.mashovgroup.net/


אילת11-12.6.16ביאנלה לאמנות

הביאנלה לאמנות . אירוע המבוסס והמוקדש לאמנות עכשווית 

: מתקיימת בכל שנה והמציגים בה הם אמני אילת והסביבה

כדרים ועוד מציגים את יצירות האמנות , צלמים, ציירים, פסלים

.שלהם בפני תושבי אילת ואורחי העיר 

www.eilat-city.net

אופרה בירושלים  

ריגולטו
22-23.6 

ירושלים 

ברכת הסולטן

פסטיבל האופרה בבריכת הסולטן בירושלים ממשיך השנה עם 

סיפורו של ליצן החצר של – האופרה הפופולארית של ורדי 

הדוכס ממנטואה שמביא על עצמו קללה נוראה והורס את 

ורדי בשיאו בהפקה . אושרו ואת אושרה של בתו היחידה

מרהיבה למרגלות חומות העיר העתיקה של ירושלים

http://www.israel-opera.co.il/

יולי

פסטיבל הקולנוע 

ל בירושלים"הבינ
ירושלים 7-17/7

פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים התקיים לראשונה בשנת 

מאז ועד היום הוא משמש כאחת הבמות החשובות . 1984

ביותר להצגת קולנוע ישראלי ולחשיפת מיטב הקולנוע העולמי 

במהלך עשרה ימים , מידי קיץ. החדש לקהל מכל רחבי הארץ

 סרטים ומתקיימות בו מגוון 200-מוקרנים בפסטיבל למעלה מ

עשיר של תוכניות הכוללות הוקרות לאנשי קולנוע ידועים 

מהארץ ומהעולם וסדנאות מקצועיות לתעשיית הקולנוע 

.המקומית

http://www.jer-cin.org.il/

http://www.eilat-city.net/
http://www.israel-opera.co.il/
http://www.jer-cin.org.il/


ך  "פסטיבל התנ

והאהבה
ים המלח2016במהלך יולי 

, בין האירועים המתוכננים ימי עיון. ך יוצא לדרך"פסטיבל התנ

מסלולי טיול בדרכי , מפגשים עם סופרים ומשוררים בבית גוברין

כיים באתרי טבע רבים והכל "אירועים מוסיקליים תנ, ך"התנ

ך של "ערבי שירה עם מוטיבים מהתנ, ך"בעקבות גיבורי התנ

מפגשים עם אומנים , מיטב הזמרים באמפיתאטרון הרומי

.כית ועוד ועוד"היוצרים בהשראה תנ

www.touryoav.org.il

מכללת תל חיביולי 5פסטיבל לא בשמיים

, מוזיקאים, המארח אנשי רוח, פסטיבל הגות ותרבות יהודית

מרצים ואנשי תרבות מתחומים שונים עם זיקה , רבנים, אמנים

במסגרת הפסטיבל נערכים פאנלים ומפגשים עם . ליהדות

וסיורים באזור, יוצרים

www.lo-bashamayim.org.il/

תל אביב30.7לילה לבן בתל אביב

, תיאטרון רחוב, לילה ייחודי במהלכו עשרות הופעות חיות

תערוכות , הצגות, שווקים שפועלים עד השבעות הקטנות

ופרויקטים מיוחדים שכולם מתקיימים משעות הערב עד אור 

הבוקר

www.visit-tel-aviv.com

פסטיבל לילות קיץ 

קרירים בטיבריה
טיבריה 19/8 - 7/7

בהפקה מושקעת מתקיים פסטיבל לילות ירח בגולן זו השנה 

.עם שלל הופעות גדולות מהחיים, השישית ברציפות

http://www.gogalil.org/golan.as

p?s=13047

 מופעים ואירועים שונים ללא 80-שלושה ימים ולילות גדושים בכ

, הפעלות, ל" רקדנים מהארץ ומחו5000-הפסקה בהשתתפות כ

 אלף מבקרים ואורחים אשר יצבעו 300-ולמעלה מ, יריד דוכנים

קצב ומחול, את בירת הגליל הירוקה בשלל צבעים

http://www.karmielfestival.co.il/
פסטיבל המחולות 

כרמיאל
כרמיאל17-21/7

http://www.touryoav.org.il/
http://www.lo-bashamayim.org.il/
http://www.visit-tel-aviv.com/
http://www.gogalil.org/golan.asp?s=13047
http://www.gogalil.org/golan.asp?s=13047
http://www.karmielfestival.co.il/


פסטיבל מגלים עולם
מתחילת יולי כל 

החודש
מרחבים

בפסטיבל מגלים עולם בצפון הנגב יתקיימו שלל אירועים לכל 

הופעות סמבה , וס'סיורי גאוצ, אירועי ערב: המשפחה

.טיולים וסדנאות, מוזיקת עולם ופינוקי המזרח, ברזילאית

www.habsor.co.il

אוגוסט

פסטיבל בין הכרמים 

במרום הגליל
מרום הגלילאוג-19

חג - ו באב "פסטיבל מיוחד שמתקיים בכל שנה בסביסות ט

הפסטיבל כולל הופעות חיות בזריחה ובשקיעה . האהבה העברי

טעימות יין ועוד, יריד איכרים, בלוקיישנים מיוחדים

http://2beav.co.il/

פסטיבל בינלאומי 

3. לליצנות מס
נתניה 18-20.8

הוא הפלטפורמה המקצועית היחידה , פסטיבל הליצנות בנתניה

התומכת באומנים ויוצרים מתחומי הליצנות ותיאטרון , בישראל

.להפקות מקור ולהרצה של מופעים קיימים– הליצנות המודרני 

ותאריך , הפסטיבל הפך להיות עבור יוצרים אלו בית ליצירה

. חשוב בשנה לעשייה תרבותית

מארח הפסטיבל עשרות אלפי , בשנתיים האחרונות בנתניה

לראותו בהצגות ליצנות , צופים באירועי החוצות של הפסטיבל

מקוריות ומפתיעות המתקיימות באוהלים ובאולמות , חדשות

.היכל התרבות

http://www.netanya.muni.il/?C

ategoryID=1558&ArticleID=81
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פארק טמנע12.8ליל כוכבים

, מוסיקת מדבר, סיורי לילה בעמודי שלמה, לילה לבן בין כוכבים

תצפית באמצעות טלסקופים , סיפורי כוכבים והפעלות לילדים

.מסביב לאגם וצפיה במטר מטאורים

http://timna.fbwork.net/

http://www.habsor.co.il/
http://2beav.co.il/
http://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1558&ArticleID=8163
http://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1558&ArticleID=8163
http://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1558&ArticleID=8163
http://timna.fbwork.net/


פסטיבל היין במוזיאון 

2016ישראל 
ירושליםבמהלך אוגוסט

אחד האירועים הגדולים והחשובים המתקיימים בבירה מדי שנה 

פסטיבל היין . הוא פסטיבל היין הנערך במוזיאון ישראל

האירוע המוביל של ענף היין בישראל שכולו הצדעה , בירושלים

 60איגד בשנה שעברה מספר שיא של , ליקבים הישראלים

כאשר חלקם , יקבים ישראלים אשר הציעו מאות יינות לטעימה

.הושק לראשונה במסגרת הפסטיבל

http://www.imj.org.il/

אז בים 'פסטיבל ג

האדום
אילת28-31/8

הפסטיבל הגדול ביותר  – 30-ה" אז בים האדום'ג"פסטיבל 

הפסטיבל . אז לאילת'בעיר שמביא בכל שנה אלפי חובבי ג

אמנים , אז'ויכלול הופעות של ענקי הג, יתקיים בנמל אילת

.יברי'אלי דג: ניהול אמנותי.והרכבים מהארץ והעולם 

http://www.redseajazzeilat.co

m/

הפסטיבל הבינלאומי 

2016לתיאטרון בובות 
ירושליםבמהלך אוגוסט

המתקיים מדי , הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בירושלים

מציע פעילות חווייתית עשירה ואיכותית לכל , שנה בחודשי הקיץ

האירוע חושף את הילדים וההורים למגוון רחב של . המשפחה

.מופעי תיאטרון הבובות הטובים והעכשוויים ביותר בארץ ובעולם

האיכותית והגדולה , המהווה את הבמה המקצועית, הפסטיבל

, ביותר בישראל בתחום תיאטרון הבובות לילדים ולמבוגרים

. מציע פעילות חווייתית עשירה ואיכותית לכל המשפחה

נחשף הקהל למדיום תיאטרון הבובות , במסגרת הפסטיבל

ומקיים דיאלוג בין תרבותי בין יוצרים ישראליים , העכשווי

מפגשים עם , באמצעות מופעים, לאמנים ויוצרים מרחבי העולם

.האמנים וסדנאות

http://batyamfest.co.il/

גבעת חביבה4-6.8פסטיבל אושו ישראל

בפסטיבל . פסטיבל רוחני הקרוי אחר כינויו של פילוסוף הודי

בנוסף , תרפיה ועוד, יצירה, מיסטיקה, מחול, סדנאות תנועה

להופעות חיות ותקלוטים

www.oshoisrael.co.il

פסטיבל - עיר הבירה 

הבירה בירושלים
ירושליםבמהלך אוגוסט

דילים וחגיגות בפאבים ובמסעדות , הופעות חיות בגן העצמאות

המרכזיים בעיר וכמובן תצוגה של המון בירות מהארץ ומהעולם

http://www.jerusalembeer.com

/

פסטיבל הכלייזמרים 

בצפת
צפת 18-20/8

פסטיבל מסורתי ומצליח בו הופעות של הרכבי כלייזמרים 

ומוזיקה יהודית המופיעים על מספר במות בעיר העתיקה בצפת
http://www.klezmerf.com/

ל "פסטיבל בת ים הבינ

לתיאטרון רחוב

במהלך אוגוסט 

2016
בת ים

קרקס מודרני ומוזיקה מהארץ , מחול, עשרות מופעי תיאטרון

המופעים כולם ללא . ביניהם הפקות מקור ומופעי בכורה, ל''ומחו

חלקם מתאימים לילדים וחלקם למבוגרים, תשלום

www.batyamfest.co.il

http://www.imj.org.il/
http://www.redseajazzeilat.com/
http://www.redseajazzeilat.com/
http://batyamfest.co.il/
http://www.oshoisrael.co.il/
http://www.jerusalembeer.com/
http://www.jerusalembeer.com/


ירושלים15-27.8פסטיבל חוצות היוצר

פסטיבל חוצות היוצר משלב הופעות חיות בברכת הסולטן 

כך שתוכלו , בירושלים עם יריד אמנים ודוכנים לכל המשפחה

, להתסובב בערב הקיצי הירושלמי הנעים ברחובות ירושלים

הכרטיס לאירוע משלב את שני . ולעת ערב ללכת להופעה חיה

הדברים

http://artfair.jerusalem.muni.il/

ספטמבר

ירושלים 4-23.9נקודת מגע

הזוכה, אירוע נקודת מגע הוא אירוע בן חמש שנים בירושלים  

במהלך האירוע מוזמנים המבקרים לשוטט. להצלחה רבה  

 במוזיאון ישראל בשעות הלילה ולצפות בהופעות חיות

ובפרויקטים מיוחדים במינם שהופקו במיוחד עבור הלילה הזה

http://www.jerusalemseason.c

om/content/event/contact-

point-heb

פסטיבל ירושלים 

2016למוזיקה מקודשת 
ירושלים4-29.9

, פסטיבל שמתקיים במספר מוקדים בעיר העתיקה בירושלים

כולם נוגעים בדרך , ל"ומארח עשרות אמנים מהארץ ומחו

כלשהי בירושלים ובכמיהה אליה

http://www.jerusalemseason.c

om/content/event/sacred-

music-heb

http://jcmf.org.il/he/

www.desertashram.co.il

18/20/8פסטיבל לילות אהבה
אשרם 

במדבר

להשיל , פסטיבל לילות אהבה מזמין אותנו לבחור בדרך האהבה

הדדית ורוחנית , עצמית:יחד נתרגל אהבה. שכבות של פחד

, כקבוצה- בשלל סדנאות שכולן מעוצבות לפתיחת הלב

שקיעה מדברית כתומה תכניס אותנו .באינטימיות זוגית ולבד

.ריקוד ואהבה עד אור הבוקר, אלתוך לילות של מוזיקה

 הפסטיבל הבינלאומי

 למוזיקה קאמרית

בירושלים

1-10.9 
 ירושלים

אולם ימקא

מוקדש בכל שנה, פסטיבל בינלאומי שלו מוניטין בעולם כולו  

בפסטיבל מופיעים מוזיקאים מהעולם ומישראל. לנושא שונה  

.והוא נחתם בכל שנה בביצוע שמיניית המיתרים של מנדלסון

http://artfair.jerusalem.muni.il/
http://www.jerusalemseason.com/content/event/contact-point-heb
http://www.jerusalemseason.com/content/event/contact-point-heb
http://www.jerusalemseason.com/content/event/contact-point-heb
http://www.jerusalemseason.com/content/event/sacred-music-heb
http://www.jerusalemseason.com/content/event/sacred-music-heb
http://www.jerusalemseason.com/content/event/sacred-music-heb
http://jcmf.org.il/he/
http://www.desertashram.co.il/


: פסטיבל האופרה

שמשון ודלילה
פארק תמנע 15-17.9

אירוע תרבות והפקה מהגדולים בישראל בהשתתפות מאות 

מופע , האופרה ושמשון ודלילה: משתתפים בשני מופעים גדולים

רוק וחזרות גנרליות המתקיים זו השנה הראשונה בפארק תמנע 

.למרגלות עמודי שלמה העוצמתיים

http://timna.fbwork.net/

פסטיבל האופרה נשף 

המסכות
מצדה16.9

רנאטו הוא חברו . אמליה נשואה לרנאטו אך אוהבת את ריקרדו

אולריקה מגדת . ריקרדו הוא הדוכס. הטוב ביותר של ריקרדו

שנאה ונקם באחת , אהבה. העתידות מנבאת שריקרדו יירצח

האופרות האהובות ביותר של ורדי המסתיימת בנשף מסכות 

.טראגי במיוחד

www.opera-masada.com

201617.9.16צליחת הכינרת 
חוף - צפון 

צמח

ש יעקב חסיד" ע63-צליחת הכנרת ה

 אירוע השחייה העממית הגדול בישראל ובעל מסורת ארוכה 

ומפוארת

 מתקיים על ידי המועצה האיזורית עמק הירדן בתמיכת קבוצת 

.חסות ראשית חברת ספידו. דרור -בן

http://www.homee.co.il/מועצ

הירדן-עמק-אזורית-ה /

ים המלחחול המועד סוכותפסטיבל התמר

 ימים 4נמשך ,  בחול המועד סוכות16- מתקיים כבר השנה ה

 מופעים 4. ולילות ומציג את המוזיקאים הגדולים בישראל

היכל התרבות של הטבע ולצידם - מרכזיים במתחם היכל מצדה

והופעות חינם  , מופעי זריחה מרגשים על פסגת המצדה

.במתחמי עין גדי והפארק האקולוגי בכיכר סדום

www.tamarfestival.co.il

ירושליםבמהלך ספטמברפסטיבל הפיוט

הפסטיבל מפגיש בין יוצרים בסגנונות שונים שהמשותף להם 

הפסטיבל מעודד שימור של מסורות על . ישן וחדש, הוא פיוט

ובמקביל , ידי מופעים בהם עיבודים חדשים ללפיוטים עתיקים

.עידוד יצירה חדשה שמושפעת ממסורות עתיקות

www.bac.org.il

פסטיבל עכו לתיאטרון 

ישראלי אחר
עכו 17-20/10

בפסטיבל הצגות . פסטיבל תיאטרון של ישראל בהא הידיעה-ה

בנוסף למופעי , שמתחרות ביניהן על ההצגה הזוכה בתחרות

.דוכנים וחגיגה כללית בעיר, חוצות לכל המשפחה

www.accofestival.co.il

אוקטובר

http://timna.fbwork.net/
http://www.opera-masada.com/
http://www.bac.org.il/


ירושליםמ סוכות"חוהצעדת ירושלים

ל בצעדה"אלפי צועדים ישראלים תיירים וצליינים מישראל ומחו  

במסלול העובר סמוך לאתריה, מסורתית בתלבושות ססגוניות  

הפנינג ענק למשפחות בגן סאקר;  החשובים של העיר

www.jerusalem.muni.il

 פסטיבל הגיטרה

פניני"הבינלאומי   

"גיטרה

נתניה18-20/10

הנחשב לאחד מאירועי , הבינלאומי" פניני גיטרה"פסטיבל 

התרבות המוסיקאליים הגדולים בישראל 

לצד אמני גיטרה קלאסית בעלי שם ,  ומוכר בעולם כולו

מתקיימים שפע של אירועים והפקות , בינלאומי

אז 'ג, פלמנקו,  מקוריות בהופעות בכורה של מוסיקת עולם

... מוסיקה עתיקה ועוד, לטיני

 זה לצד זה מנגנים אמנים מהמובילים בישראל ואמני גיטרה 

קלאסית בעלי שם בינלאומי שמגיעים 

המייסדים והמנהלים האמנותיים דניאל עקיבא .  מרחבי העולם

. ואלכסיי בלאוסוב

http://www.netanya.muni.il/?C

ategoryID=1558&ArticleID=83

35

 18-20.10פסטיבל המעיינות
 עמק

המעיינות

  יתקיים בפעם החמישית פסטיבל2016מ סוכות "בחוה

המעיינות במועצה האזורית עמק המעיינות

אשר חלקם, פסטיבל המעיינות מתמקד במיחזור מבנים ישנים  

.מיועד לשימור תוך עבודה קהילתית ושיתוף ציבור גדול

 בשנים האחרונות התמקד הפסטיבל במגדלי השמירה ומגדלי

המים אשר קיבלו תשומת לב קהילתית רבה

http://www.maianot.co.il/cgi-

webaxy/item?index

http://www.jerusalem.muni.il/
http://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1558&ArticleID=8335
http://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1558&ArticleID=8335
http://www.netanya.muni.il/?CategoryID=1558&ArticleID=8335
http://www.maianot.co.il/cgi-webaxy/item?index
http://www.maianot.co.il/cgi-webaxy/item?index


 פסטיבל אבו גוש

2016ווקאלית  למוסיקה
אבו גוש21-24/10

 לחובבי המוזיקה הווקאלית ניתנת הזדמנות להנות פעמיים

 בשנה בימי חג הסוכות וחג השבועות מהצלילים השמימיים

 המושמעים מפי מקהלות משובחות המגיעות לאירועי הפסטיבל

ל"מישראל ומחו .

www.agfestival.co.il

תל אביבאוק-21אביב-פסטיבל סובב תל

אביב עורכת פסטיבל אופניים ענק-כמידי שנה העיר תל .

אביב-באירוע רב המשתתפים מתקיים מסע אופניים סביב תל  

 שלוקחים בו חלק כל בני הגילאים במסלולי רכיבה שונים

.בהתאמה לגיל וקטגוריה

.במהלך ימי הפסטיבל יתקיימו בכיכר אירועי אופניים שונים

https://www.sovevtlv.org.il/Me

nuDefault.aspx?id=42

תמר. א.מבמהלך אוקטובר424פסטיבל מינוס 

, מהשקיעה ועד הזריחה למחרת,  שעות12רייב אלקטרוני של 

עם ענקי המוזיקה האלקטרונית הבינלאומיים ושחקני החיזוק 

אירוע המופק בסטנדרטים . המובילים מהסצנה המקומית

 מעלות של טבע עוצר נשימה למרגלות 360מסביב , בינלאומיים

אירוע אשר מכה גלים הן בארץ והן . המצדה ולחופי ים המלח

.ל"בחו

www.minus424.com

www.zorba.co.il

www.desertashram.co.il

פארק תמנע21-22.10תמנע לייב

 פסטיבל מוסיקה וקצב המארח אומנים מהארץ ומהעולם ומציע

 לקהל מופעים מרגשים לצד פעילויות לכל המשפחה יחד עם

.קמפינג מדברי

http://timna.fbwork.net/

פסטיבל הסרטים 

ל בחיפה"הבינ
סינמטק חיפה15-24/10

, ל''מאות הקרנות בכורה של סרטים ישראלים מהארץ ומחו

פאנלים ואירועים מיוחדים, אורחים מכובדים
http://www.haifaff.co.il/

זורבה"פסטיבל   

"הבודהה
19-22/10/16

 אשרם

במדבר

מוזיקה, מדיטציה, ריקוד, פסטיבל רוחני ובו סדנאות תנועה , 

טיפולים ועוד ועוד, מתחמים לילדים

http://www.agfestival.co.il/
https://www.sovevtlv.org.il/MenuDefault.aspx?id=42
https://www.sovevtlv.org.il/MenuDefault.aspx?id=42
http://www.minus424.com/
http://www.zorba.co.il/
http://timna.fbwork.net/


פסטיבל כדורים פורחים 

2016
במהלך אוקטובר

הגלבוע וחבל 

הבשור

מפגן , מטסי ראווה אוויריים, צוותי כדורים פורחים מכל העולם

, מופעי אקרובטיקה, מפגן אש ענק, מצנחי רחיפה ממונעים

סדנאות לילדים וזיקוקי דינור

http://www.gobalon.co.il/

במהלך אוקטוברפסטיבל דוקאביב בגליל
מעלות 

תרשיחא

. פעם השמיני השנה יערך דוקאביב בגליל במעלות תרשיחא

.  ימים בארבע מוקדים בעיר5הפסטיבל יתקיים במהלך 

דוקאביב גליל נוסד במטרה לקדם את תחום הקולנוע 

הדוקומנטרי ברחביה ארץ ומהווה מאז היווסדו במה למפגשים 

.יחודיים בין הקהל ליוצרים

www. docaviv.co.il

נובמבר

מרתון מדברי באילת
 לקראת סוף

נובמבר
אילת

מרתון מדברי מלא המיועד לרצים מנוסים ובנוסף עוד מקצים קלים 

מ"של מספר ק' עממי'מעט יותר ואף מירוץ 
http://desertrun.co.il/

ירושלים 17-26.11פסטיבל העוד

הפסטיבל שעם השנים הפך לחלק בלתי נפרד מנוף התרבות של 

את היופי  (מועדים משתנים)ירושלים מביא מידי שנה בחודש נובמבר 

על המוזיקה , של השפעות המוזיקה הערבית המזרח תיכונית

בין תרבויות ובין מסורות " גשר טבעי"תוך יצירת , המערבית

הפסטיבל המחבר בין מזרח למערב ובין קבוצות . מוזיקליות מגוונות

עושה זאת באמצעות העּוד הבולט והמוביל כשלצידו , אתניות שונות

, ה'קומנצ, לאוטה, כלי הנגינה המזרחיים וכלי מיתר שונים כמו לירה

בפסטיבל משתתפים ונגנים תושבי ירושלים לצד . גיטרה ואחרים

.ל"נגנים אורחים והרכבים מהארץ ומחו

http://www.confederationhous

e.org/

רמת הנגבבמהלך נובמבר24- גוריון ה-צעדת בן

ביוזמת המועצה ,  שנה20-מתקיימת למעלה מ, גוריון-צעדת בן

בעקבות צעידתו היומית הספורטיבית של ראש , האזורית רמת הנגב

.בוקר-בתקופת מגוריו בקבוץ שדה, גוריון-דוד בן, הממשלה הראשון

www.rng.org.il

http://www.gobalon.co.il/
http://desertrun.co.il/
http://www.confederationhouse.org/
http://www.confederationhouse.org/
http://www.rng.org.il/


ערבה 3-5.11יוגה ערבה

במשך שלושה ימים קסומים הערבה תהיה עטופה בשלווה מיסטית 

ש הכי עוצמתי של "הסופ,  של יוגה ערבה7-זוהי השנה ה. של יוגה

. יוגה במדבר

בימים האלה ניכנס עמוק לתוך התרגול ונפגוש את עצמנו בצורה 

נשמות יפות מכל העולם ידרימו אל השקט של . חדשה וטוטאלית

. המדבר כדי לפגוש ולתרגל עם המורים הכי טובים מהארץ ומהעולם

.יוגה ומדיטציה, הכינו את עצמכם ללידה מחדש דרך תנועה

.  מושבים ויישובים בכל הערבה20-ש יתקיים ביותר מ"הסופ

http://www.desertashram.co.il/

ירושלים11-12.11בתים מבפנים בירושלים

גלריות , מבני ציבור, אורחי הפסטיבל מוזמנים  לבקר בבתים פרטיים

, ומבנים עתיקים שיש בהם סיםור ארכיטקטוני יוצא דופן ומעניין

בהדרכת מומחים בתחומם או בעלי הבתים

http://batim.itraveljerusalem.co

m/Default.aspx?batim=

דצמבר

- פסטיבל סולם יעקב 

2016חורף 
מלון גינוסרבמהלך דצמבר

מוזיקת עולם ומוזיקה , בלוז, פסטיבל שמתמקד במוזיקת פולק

, הפסטיבל מתקיים פעמיים בשנה. בעיקר, אמריקאית ובריטית

 שנים40כבר כמעט , בחורף ובאביב

www.jlfestival.com

https://www.tlvnightrun.co.il/Co

ntent.aspx?Id=41
תל אביבנוב-08מרוץ לילה תל אביב

מפארק הירקון ועד דרום , ועובר בכל תל אביב,  מקצים5מרוץ הכולל 

האירוע כולל גם מתחם בכיכר רבין ובו פעיליות לכל המשפחה. העיר

http://www.desertashram.co.il/
http://batim.itraveljerusalem.com/Default.aspx?batim=
http://batim.itraveljerusalem.com/Default.aspx?batim=
https://www.tlvnightrun.co.il/Content.aspx?Id=41
https://www.tlvnightrun.co.il/Content.aspx?Id=41


ירושלים14-19.12פסטיבל האתיופי

אתיופית הוא פסטיבל ייחודי -פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית

המציג את היצירה , נוסף מבית היוצר של בית הקונפדרציה

אתיופית הפורחת בשנים האחרונות בתחומי -הישראלית

המתקיים מדי שנה , הפסטיבל. התיאטרון והמחול, המוסיקה

משלב בין התרבות האתיופית המסורתית , בחודש דצמבר

ובין התרבות הישראלית , המחול והמוסיקה, בתחומי התיאטרון

פסטיבל הולגאב מעמיד במה לרשותם של היוצרים . העכשווית

וחושף אותה ואותם בפני , בשפה אמנותית חדשה ומרהיבה זו

.הקהל הרחב

http://www.itraveljerusalem.co

m/he/events/hullegeb-israel-

ethiopian-arts-

festival/#sthash.F2ud90eQ.dp

uf

2.12חצי מרתון עמק מעיינות
עמק . א.מ

המעיינות

 בדצמבר 2- ה , אלפי רוכבים ורצים מתוכננים להגיע ביום שישי

.ולכבוש שוב את כבישי העמק

.  הקילומטרים של מסלול המרוץ שטוחים ברובם ונוחים21.100

, כשברקע נופי עמק המעיינות, הריצה על כבישים סלולים

לרשות הרצים . שדות מוריקים ומרחבים פתוחים, הגלבוע

בילוי חופשי , ומשפחותיהם תערוכה מקצועית מגוונת ומרשימה

.בגן השלושה וקבלת פנים

צומת , עובר דרך צומת בית אלפא, המרוץ יוצא מגן השלושה

, בית שאן- קיבוץ שדה נחום – צומת בית השיטה , חפציבה

. ניר דוד וחוזר לגן השלושה- קיבוץ מסילות 

www.maianot.co.il

3-12.12פסטיבל טעם הכנרת
מסביב 

הכינרת

המתקיים במשך שלושה סופי " טעם כנרת"פסטיבל קולינרי 

מתבסס על שלל מסעדות ובתי אוכל הפזורים בעמק . שבוע

שפע סדנאות , בנוסף לארוחות. טבריה ומסביב לכנרת, הירדן

.בישול ופעילויות אתרים הקשורים במזות ומיועדות לקהל הרחב

www.ekinneret.co.il/site

http://www.itraveljerusalem.com/he/events/hullegeb-israel-ethiopian-arts-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/hullegeb-israel-ethiopian-arts-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/hullegeb-israel-ethiopian-arts-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/hullegeb-israel-ethiopian-arts-festival/
http://www.itraveljerusalem.com/he/events/hullegeb-israel-ethiopian-arts-festival/
http://www.maianot.co.il/
http://www.ekinneret.co.il/site


חצי מרתון עמק 

המעיינות
2.12

עמק 

המעיינות

 בדצמבר 2- ה , אלפי רוכבים ורצים מתוכננים להגיע ביום שישי

.ולכבוש שוב את כבישי העמק

.  הקילומטרים של מסלול המרוץ שטוחים ברובם ונוחים21.100

, כשברקע נופי עמק המעיינות, הריצה על כבישים סלולים

לרשות הרצים . שדות מוריקים ומרחבים פתוחים, הגלבוע

בילוי חופשי , ומשפחותיהם תערוכה מקצועית מגוונת ומרשימה

.בגן השלושה וקבלת פנים

צומת , עובר דרך צומת בית אלפא, המרוץ יוצא מגן השלושה

, בית שאן- קיבוץ שדה נחום – צומת בית השיטה , חפציבה

. ניר דוד וחוזר לגן השלושה- קיבוץ מסילות 

http://www.maianot.co.il/cgi-

webaxy/item?index

אילתבמהלך דצמברטריאתלון
בהשתתפות  (רכיבת אופניים ושחייה, ריצה)תחרות טריאתלון 

.רצים מהארץ ומהעולם
www.triathlon.org.il

ירושליםבמהלך דצמברחמשושלים

בהם מתמלאת , דצמבר-ארבעה סופי שבוע במהלך נובמבר

, מסיבות, מופעים לילדים, אירועי חוצות, העיר אירועי תרבות

.תערוכות ועוד שפע של אטרקציות

http://hamshush.itraveljerusale

m.com/

תמר.א.מבמהלך דצמברמרוץ סובב סדום

גדוש בפעילויות לכל , אירוע הספורט טבע הגדול בישראל

 , Desert challenge-מקצי רכיבה לזוגות וליחידים,המשפחה

- אתגר סיבולת בשלושה מקצים , Moon run-ריצת שטח לילית

Desert man,מקצי ריצה ורכיבה לילדים -Kids fun טיולי 

, מקצי מסלולי רכיבה מהנים לילדים ומשפחות- רכיבה

מתחם , Desert family fun- מתחם ילדים\הופעות\קמפינג

פינות , הפעלות ופינות יצירה לילדים, פסטיבל מדברי הכולל

דוכני ספורט מקצועיים , דוכני אוכל ושתייה, ישיבה מפנקות

.ומתחם מדוגם ללינת שטח

www.desertchallenge.co.il

http://www.maianot.co.il/cgi-webaxy/item?index
http://www.maianot.co.il/cgi-webaxy/item?index
http://www.triathlon.org.il/
http://hamshush.itraveljerusalem.com/
http://hamshush.itraveljerusalem.com/
http://www.desertchallenge.co.il/


החג של החגים
במהלך דצמבר 

2016

, ואדי ניסנאס

חיפה

פסטיבל ששם לו למטרה לקרב בין תושבי שכונת ואדי ניסנאס 

השכונה היפה בחיפה . נוצרים ומוסלמים, יהודים- וישראל בכלל 

, מתקשטת לכבודהפסטיבל וניתן למצוא שם הופעות חיות

תערוכות ועוד פעיליות לכל המשפחה, סיורים

http://www.haifahag.com/index

.aspx

פסטיבל צלילים במדבר
במהלך דצמבר 

2016
שדה בוקר

שמארחד תחת מטריה , פסטיבל מוזיקה איכותי עם אווירה ייחודית

שיריו של , אופרה, מוזיקה קלאסית: אחת סגנונות מוזיקליים מגוונים

.מוזיקה ערבי, הצגת ילדים מוזיקלית, המלחין סשה ארגוב

http://www.tzlilimbamidbar.co.il

/Default.asp

תמר.א.מבמהלך דצמברמרוץ סובב סדום

גדוש בפעילויות לכל , אירוע הספורט טבע הגדול בישראל

 , Desert challenge-מקצי רכיבה לזוגות וליחידים,המשפחה

- אתגר סיבולת בשלושה מקצים , Moon run-ריצת שטח לילית

Desert man,מקצי ריצה ורכיבה לילדים -Kids fun טיולי 

, מקצי מסלולי רכיבה מהנים לילדים ומשפחות- רכיבה

מתחם , Desert family fun- מתחם ילדים\הופעות\קמפינג

פינות , הפעלות ופינות יצירה לילדים, פסטיבל מדברי הכולל

דוכני ספורט מקצועיים , דוכני אוכל ושתייה, ישיבה מפנקות

.ומתחם מדוגם ללינת שטח

www.desertchallenge.co.il

http://www.haifahag.com/index.aspx
http://www.haifahag.com/index.aspx
http://www.tzlilimbamidbar.co.il/Default.asp
http://www.tzlilimbamidbar.co.il/Default.asp























