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במרום הגליל 
ט"ו באב 12-18.8.22

ברכת ראש המועצה
תושבי מרום הגליל ואורחים יקרים,

ימי ט"ו באב הם ימים טובים לישראל ופסטיבל בין הכרמים 
ממשיך ומוסיף סיבות טובות לשמוח בהם.

השנה, הכנו עבורכם מגוון הופעות תרבות של האומנים 
הישראלים המובילים ושלל פעילויות חווייתיות.

כל אחד ואחת ימצא את עצמו באחת מהן, ברקע הנופים היפים 
שמרום הגליל התברכה בהם.

נשמח  לארח אתכם ומזמינים אתכם לחוויה גלילית משובחת 
לכל החושים: לטעום יין ביקבי הבוטיק, לשמוע את המוסיקה 
המשמחת, לשטוף את העיניים בנופי ההרים והכרמים, לטייל 

באזור ולטבול במעיינות.
מרום הגליל מציעה את כל אלו ואף יותר... 

בואו לחגוג איתנו!

עמית סופר
  ראש המועצה האזורית מרום הגליל

יום שישי, ט"ו באב, 12.8 )בלילה שבין חמישי לשישי(
פתיחת שערים: 03:30 | תחילת מופע: 04:00 | מיקום: אמפי ליבנים

דרכים;  לפרשת  פעם  מדי  מגיע  בנאי  אהוד  המוסיקלית,  הדרך  לאורך 
ולקהל,  לעצמו  ומרענן,  מחדש  חדש,  אופק  מחפש  כיוון,  משנה  הוא 
את השירים המוכרים שמלווים את חייו ואת חיינו. לפעמים הוא עושה 
עם  רק  ולפעמים  מהודקת,  קצב  וחטיבת  מחושמלת  להקה  עם  זאת 
גיטרה ומפוחית, לבדו מול הקהל, וכאן במופע זוגי יחד עם נושי פז, הם 
משכללים ומזקקים את עבודת הגיטרות עם 12 מיתרים שמקיפים את 
משלבים  ונושי  אהוד  וגמיש.  נושם  חי,  זורם,  אקוסטי,  בצליל  השירים 
בתוך השירים קטעי נגינה מאולתרים וספונטניים, יחד הם צוללים לים 
הצלילים הרחב ומחפשים בו ושולים מתוכו פנינים חדשות, כך שבכל 

הופעה יש התחדשות ורעננות. 
המופע יחל באורו של ירח מלא באמפי האינטימי שבישוב לבנים. עם עלות 
בחיזיון התאורה המרגש של הטבע: השמש  אורות הבמה  יוחלפו  השחר 
בלתי  מוסיקלית  ”חוויה  הכנרת.  מול  אל  המשתקפת  הגולן  מעל  הזורחת 
נשכחת שחייבים לחוות, לראות, להרגיש, ולשמוע לפחות פעם אחת בחיים“.
תחת  מסומנים(  )לא  וכסאות  כריות  על  הישיבה  חם,  בלבוש  לבוא  מומלץ 

כיפת השמיים.
כרטיס במכירה מוקדמת: 150 ₪ / תושבי מרום הגליל )בהצגת ת”ז(: 130 ₪ 

בערב המופע: 180 ₪ במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים: 04-6919888, 04-6220066 
keshet.smarticket.co.il :באתר קשת מופעים

*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי 

אהוד בנאי עם נושי פז
"תביא איתך את הגיטרה"
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אברהם דובדבני 
יו"ר קרן קימת לישראל

לחוגגי פסטיבל בין הכרמים,
על פי המסורת היהודית, ט"ו באב הוא אחד החגים העממיים 

שצמחו "מלמטה", מהעם. הוא מסמל פיוס, נחמה ואהבה. כדי 
לציין את הייחודיות של היום הזה "לבשו בנות ירושלים לבן 

ויצאו לחולל בכרמים". 
יערות קק"ל וכרמי הגליל הם מקומות מצוינים לחגוג בהם את 

שבוע ט"ו באב. אנו בשלבי יציאה ממגפת הקורונה והצורך 
לצאת אל הטבע עז. זו הזדמנות טובה לתרבות הישראלית 

התוססת לבוא לידי ביטוי מרבי. פסטיבל "בין הכרמים", הנערך 
זו הפעם ה- 16 מאז שנת 2007 , הוא חגיגה שכולה תרבות 

ואהבה. אהבה לתרבות ישראלית מקורית ולנופים הנפלאים 
של מרום הגליל, אהבה לכרמים, ליין ולאוכל הגלילי, אהבה 

למסורת ישראל, לחיים וליצירה. 
בקרן קימת לישראל, המציינת 120 שנה להיווסדה, האהבה 

לגליל היא חלק בלתי נפרד מאיתנו. שטחי החקלאות שהכשרנו 
בגליל ומספקים תעסוקה ופרנסה לתושבים, היערות שאנו 
מטפחים מעניקים שירותים סביבתיים וחברתיים חשובים, 
המאגרים שבנינו מספקים מים למטעים ולשדות. הכשרנו 

חניונים, שבילי אופניים, מצפורים ואתרי מורשת, שיוצרים את 
התשתית הבסיסית לחיים ולתיירות בגליל. כל אלה יבואו לידי 

ביטוי בפסטיבל השנה, להנאת המטיילים. 
נמשיך להשקיע בפיתוח הגליל וביצירת מוקדי בילוי ונופש 

אטרקטיביים באתרים שונים ברחבי הגליל.
אנו מודים למועצה האזורית מרום הגליל, על שיתוף הפעולה 

הפורה. יחד נצעיד את הגליל קדימה.
אני מאחל לכולנו פסטיבל שמח ומהנה.

ברכת יו"ר קק"ל

מופעים מרכזיים

מופע 
זריחה

amirim-home.co.il :פרטים נוספים באתר

קבלת שבת מוסיקלית
יום שישי, ט"ו באב, 12.8

שעה: 18:00 | מיקום: מצפה כנרת, אמירים | כניסה חופשית

טל
ל 

אי
ם: 

לו
צי

מופע מוסיקלי אינטימי לאור השקיעה במצפה כנרת מול נוף עוצר נשימה. 
עשהאל שריר בחליל צד ואורן עזר בקלידים.
הישיבה על הדשא, מומלץ להביא מחצלות. 



במרום הגליל 
ט"ו באב 12-18.8.22

מופעים מרכזיים

נפגש במצודת בירייה לפעילות משפחתית מהנה. יחד עם מדריכי קק"ל 
נצא לסיור מודרך בין עצי החורש הקסומים, נערוך תצפית אל עבר נוף 

מרהיב ומשחק ניווט דיגיטלי ברחבי המצודה. 
וחומרים  טבע  מחומרי  ססגונית  סדנא  תתקיים  הפעילות  במסגרת 

ממוחזרים: מוביילים מעלים וענפים, דמויות מאצטרובלים ועוד.
הפעילות לכל המשפחה. חנייה בשפע בחניון המצודה

המצודה פתוחה לקהל הרחב במהלך כל ימי הפסטיבל לביקור עצמאי 
בין השעות 15:00-8:00

יער של חוויות 
יום שלישי, י"ט באב, 16.8

חופשית כניסה   | בירייה  מצודת  מיקום:   |  19:00-16:00 שעות: 
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שכולו  ושמח  חוויתי  להפנינג  דלתון  מושב  יארח  בפסטיבל  לראשונה 
טעמים ואנשים בלב ליבו של הישוב - חגיגה קולינארית תוצרת מקומית, 
פעילויות לילדים ועוד המון הפתעות שבמרכזן - המופע המצליח "קופיקו", 
פרי יצירתה של הסופרת תמר בורנשטיין לזר ז"ל. קופיקו הוא קוף מדבר 
מפסיק  ולא  טיפוסית  ישראלית  משפחה  עם  שגר  גנים  עין  משכונת 

להפתיע עם תעלולים ושיגועים… 
מוסיקה  בשילוב  ומצחיק  צבעוני  מרהיב,  במופע  אותנו  לפגוש  בואו 

שמחה וריקודים ססגוניים.

הפנינג אנשים וטעמים
יום ראשון, י”ז באב, 14.8

שעות: 19:30-16:30 | מיקום: מושב דלתון | כניסה חופשית
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יום שני, י”ח באב, 15.8
פתיחת שערים: 19:00 | תחילת מופע: 21:00 | מיקום: עין הוזים   

יהורם גאון,  שני מופעים מרגשים בערב אחד: נפתח את הערב במופע של 
ענק הזמר העברי וחתן פרס ישראל בזמר העברי. לאחריו, מופע מרגש של 
קירוב לבבות על הבמה: אברהם פריד ענק הזמר החסידי מארח את אביב גפן. 
אחד הרגעים הייחודיים בו המוזיקה החסידית והמוסיקה הישראלית נפגשים.
במקום שדרת יקבי בוטיק, דוכנים ועגלות אוכל משובחים, בית קפה בטבע.
כרטיס במכירה מוקדמת: 170 ₪ / תושבי מרום הגליל )בהצגת ת”ז(:  140 ₪ 

בערב המופע: 210 ₪ במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים: 04-6919888, 04-6220066 

keshet.smarticket.co.il :באתר קשת מופעים
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי
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אברהם פריד  
מארח      אביב גפן 

את

עשור אחרי שפרץ ב"כוכב נולד", זכה בתואר זמר השנה, שירי שנה, פרסי 
מוזיקה רבים ובמצעד ה-70 של חיילי צה"ל זכה במקום הראשון עם השיר 
"כאב של לוחמים" ואחרי שמילא לאורך העשור את כל האולמות וההיכלים 
עידן עמדי חוגג את הקריירה ענפת ההצלחות והלהיטים שלו  הגדולים 
במופעי ענק וחוזר אלינו בפעם השניה לפסטיבל. הפעם יארח עידן עמדי 
יביאו  יחד  בישראל  והייחודיים  הבולטים  היוצרים  טל, אחד  אברהם  את 
לבמה חגיגה של צבעים וצלילים ויצרו חגיגה מרגשת, סוחפת ומרקידה. 
עכשיו דמיינו לעצמכם הופעה של הצמד בלב קרחת היער של עין הוזים 

שתרגיש הכי חו"ל שיש – ניפגש!!
במקום שדרת יקבי בוטיק, דוכנים ועגלות אוכל משובחים, בית קפה בטבע.
כרטיס במכירה מוקדמת: 170 ₪ / תושבי מרום הגליל )בהצגת ת”ז(:  140 ₪ 

בערב המופע: 210 ₪ במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים: 04-6919888, 04-6220066 

keshet.smarticket.co.il :באתר קשת מופעים
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי

עידן עמדי 
יום שלישי, י"ט באב, 16.8

פתיחת שערים: 19:00 | תחילת מופע: 21:00 | מיקום: עין הוזים   
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במרום הגליל 
ט"ו באב 12-18.8.22

ביריד שוק  לחגוג  זמרה, מזמין אתכם  בן  כרם  הוותיק,  המושב החקלאי 
איכרים ססגוני ושמח. חקלאים ותיירנים יציגו וימכרו במקום את תוצרתם 
המשובחת לצד עבודות יד ואומנות מקורית, דוכני אוכל, בית קפה בטבע 

ומאפי בוטיק. 
אמן  של  משעשע  קרקס  ממופע  המבקרים  ייהנו  הרבים  המציגים  לצד 
הקרקס הבינלאומי שגיא ברכה, בהופעת להטוטנות קלאסית וירטואוזית 
ומלאת הומור לכל המשפחה! המופע כולל להטוטים במגוון כלי קרקס, 

קטעי שיווי משקל, מתנדבים מהקהל והומור שנון שלא נפסק. 
 המופע מתאים לכל המשפחה ויתקיים בשעה 18:00 בדשא המרכזי. 

בואו לבילוי משפחתי באווירה כפרית מיוחדת!

יריד איכרים בכרם בן זמרה
יום רביעי, כ' באב, 17.8

שעות: 20:00-16:00 | מיקום: כרם בן זמרה | כניסה חופשית

מופעים מרכזיים

"כנען אנסמבל" חגיגת זמר ושירה מאגן הים התיכון, מיטב השירים בעיבודים 
מקוריים. מוזמנים לערב זמר איכותי, אינטימי ומהנה. המופע בישיבה על 

הדשא תחת כיפת השמיים. מומלץ להביא מחצלות ולבוש חם.

יום רביעי, כ' באב, 17.8
פתיחת שערים: 20:00 | תחילת מופע: 21:00 

מיקום: מצפה כנרת, אמירים |  כניסה חופשית
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כנען אנסמבל
חגיגת זמר ושירה מאגן הים התיכון

״הלב  הסיבות״,  ״סיבת  עם  ומתארכת  הולכת  ריבו  של  הלהיטים  שורת 
שלי״, "הנה ימים באים", "לשוב הביתה", ״תוכו רצוף אהבה״, ״מציל אותי 
המוזיקה  לפנתיאון  שנכנסו  והמוכרים  האהובים  השירים  ושאר  יום״  כל 
גלגל"צ,  של  השנה  לאיש  כשנבחר  פסגות  כבש  ריבו  ישי  הישראלית. 
כיכב במצעדי סוף השנה ובמצעדי העשור, אלבומיו הגיעו למעמד של 
הוא  ריבו  ובעולם.  בארץ  ענק  במות  על  הפסק  ללא  מופיע  והוא  זהב 
ללא ספק תופעה מוזיקלית מרתקת, שיריו מהלכים קסם על המאזנים, 
שובים בפשטות הלחנים ובטקסטים הרגישים שהקנו לו קהל עצום חוצה 
גושן ועקיבא  נתן  ריבו את  ישי  וגילאים. לרגל הפסטיבל מארח  מגזרים 

במופע מרגש וסוחף שלא ישאיר אתכם אדישים לרגע.
במקום שדרת יקבי בוטיק, דוכנים ועגלות אוכל משובחים, בית קפה בטבע.
כרטיס במכירה מוקדמת: 180 ₪ / תושבי מרום הגליל )בהצגת ת”ז(:  150 ₪ 

בערב המופע: 220 ₪ במזומן בלבד.
לרכישת כרטיסים: 04-6919888, 04-6220066 

keshet.smarticket.co.il :באתר קשת מופעים
*הכרטיסים במכירה מוקדמת עד גמר המלאי
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יום חמישי, כ"א באב, 18.8
פתיחת שערים: 19:00 | תחילת מופע: 21:00 | מיקום: עין הוזים   

נתן גושן ועקיבאישי ריבו  מארח 
את

מוזמנים לקבל איתנו את השבת ולהנות באירוע המתאים לכל המשפחה

• מתחם סדנאות יצירה להורים וילדים 
• קונטקידס 

• מוביילים ויצירה מחומרים טבעיים
• הכנת לוכדי חלומות

• הרצאה – פילוסופיה הודית 

• דוכני אוכל ושתייה, יין מתוצרת מקומית
• תבשילים ביתיים

• פיצות בטאבון
• דוכני מכירה של יוצרים מקומיים 

• בגדי מעצבים ויד שנייה, ועוד
עלויות: 30 ₪ לילד/ה | מבוגרים ללא תשלום

*עלות הכניסה הינה יומית ומאפשרת השתתפות בסדנאות, 
צפייה בסרטים ובהופעות.

לפרטים נוספים: נתאי 052-4582487 | נטאלי 054-7252195

הפנינג משפחות בעמוקה 
יום שישי, כ"ב באב, 19.8 

שעות: 15:00-11:00 | מיקום: עמוקה



מנהלת הפסטיבל: צביה פרץ, מח' תרבות ואירועים מוא"ז מרום הגליל
מזכירת הפסטיבל: יהודית פרץ | הפקה: עדן אירועים והפקות 

יח"צ: Azoulay PR & More | עיצוב: מיכל וגאלה | פייסבוק: אלעד מנטל
הזכות לשינויים שמורה למארגנים / טל"ח

  f-2 | ובbeav.co.il מידע נוסף באתר הפסטיבל: 

אירועי הפסטיבל

ההסתדרות
הבית של העובדים בישראל

שישי 
12.8
ט"ו באב

מופע זריחה אהוד בנאי עם נושי פז
04:00 לפנות בוקר | אמפי ליבנים  

קבלת שבת מוסיקלית
18:00 | מצפה כנרת, אמירים

שישי 
19.8
כ"ב באב

הפנינג משפחות בעמוקה 
15:00-11:00 | עמוקה

ראשון
14.8
י"ז באב

הפנינג אנשים וטעמים
19:30-16:30 | מושב דלתון

שני
15.8
י"ח באב

שני מופעים בערב אחד: יהורם גאון  
אברהם פריד מארח את אביב גפן 
פתיחת שערים: 19:00 | תחילת מופע: 21:00

עין הוזים )סמוך ליישוב קדיתא(

רביעי
17.8
כ' באב

יריד איכרים בכרם בן זימרה
20:00-16:00 | מושב כרם בן זמרה

"כנען אנסמבל" מופע בכורה 
פתיחת שערים: 20:00 | תחילת מופע: 21:00

מצפה כנרת, אמירים

חמישי
18.8
כ"א באב

ישי ריבו מארח את נתן גושן ועקיבא
פתיחת שערים: 19:00 | תחילת מופע: 21:00

עין הוזים )סמוך ליישוב קדיתא(

שלישי
16.8
י"ט באב

עידן עמדי מארח את אברהם טל 
פתיחת שערים: 19:00 | תחילת מופע: 21:00

עין הוזים )סמוך ליישוב קדיתא(

יער של חוויות
19:00-16:00 | מצודת בירייה

לפיתוח הגליל
הרשות


