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משינה

אהוד בנאי

ברי סחרוף

אביתר בנאי עם ארז לב ארי

אברהם טל

יהודה פוליקר

דודו טסה

שלום חנוך

* רשימת האמנים לפי סדר הופעתם

www.dead-sea.org.il

www.facebook.com/AHAVA.deadsea

שלום לאוהבי הרוק בישראל!
זו השנה ה 16-ברציפות בה נחגוג יחד בים המלח את תחילת האביב.
השנה החגיגה כפולה ומכופלת :לצד הרבה מוסיקה טובה ,טיולים,
פינוקים ,טבע מופלא והרבה אהבה אנחנו גם חוגגים את השתלבות
ים המלח בעשיריית אתרי הטבע המובילים בעולם.
לאחר  4שנות קמפיין הצלחנו ,גם בעזרתכם ללא ספק ,להפוך את
הפלא שהיה ידוע בעיקר לנו לפלא של כל העולם.
כתוצאה מהזכייה החליטה ממשלת ישראל להשקיע כ 845-מליון ₪
בשיקום ופיתוח חבל ים המלח ,כך שאפשר להאמין שבשנים הבאות תהיינה עוד הרבה
סיבות למסיבות.
יישובי המועצה נמצאים בתנופת בנייה ואנו מזמינים אתכם לנצל את ההזדמנות במהלך
החג ולהתרשם מההרחבות הקהילתיות ולהצטרף אלינו לחיים בתוך תמונה.
תיהנו .תבלו .תרקדו ותחגגו!
ותשמרו על עצמכם ועל הטבע הנפלא שסביבכם
חג שמח!
מוצי דהמן
ראש המועצה האזורית מגילות ים המלח

מופעים:
הערב משינה UNPLUGGED
אורחים :יעל דקלבאום ופיטר רוט

להיטי הקאלט של משינה בביצועים יחודיים ומפתיעים ולצידם
שירים שבדרך כלל לא זוכים לתשומת לב בהופעות החשמליות,
לרגל צאת מארז ( UNPLUGGEDדיסק .)DVD +

מוצ”ש >  > 22:00 > 7.4.12אמפי חוף מינרל

אהוד בנאי

עם עמי רייס בליווי רביעיית כלי מיתר

קונצרט קאמרי מרתק שעלה לראשונה בפסטיבל הפסנתר וזכה לשבחים
רבים ,המורכב משיריו האהובים של אהוד בעיבודים חדשים.
עמי רייס :הפקה מוסיקלית ,פסנתר ,חן שנהר :כינור ראשון,
ניצן קאנטי :כינור שני ,גליה חי :ויולה מאיה בלזיצמן :צ’לו

ראשון חוה”מ >  > 22:00 > 8.4.12אמפי חוף מינרל

ברי סחרוף אלקטרו אקוסטי
אורח :מיכה שטרית

מיטב הרפרטואר האהוב והמוכר של סחרוף
בעיבודים ווריאציות חדשות.
גידי רז :גיטרות ותיכנותים ,איתמר דוארי :כלי הקשה

שני חוה”מ >  > 22:00 > 9.4.12אמפי חוף מינרל

 2מופעים בלילה
אביתר בנאי עם ארז לב ארי
"עד מחר" מופע להקה

"יונתי בחגווי הסלע ,השמיעיני את קולך ,תשירי לי שיר חדש ,שיאיר
ליבי ואת מיתריי  "...אביתר בליווי להקתו וארז לב ארי ,יוצרים יחדיו
עולמות מוסיקליים המשלבים כל בוקר קצת" ,בין אמת לאמת ,בין
הלכה למעשה בין הימים ההם לזמן הזה .בין הנסתר לנגלה ,בין העולם
הבא לעולם הזה"...
ארז לב ארי :שירה וגיטרות ,צח דרורי :קלידים ,סאמפלר,
עודד שכטר :בס ,רועי שקד :תופים

שלישי חוה”מ >  > 22:00 > 10.4.12מצפה שלם

אברהם טל

רגע לפני סיום הסיבוב של המופע "אורות" מגיע לים המלח.
"בהופעות במדבר קורה קסם שלא קורה בשום מקום אחר
בואו ליהנות"
איל ניסנבוים :תופים ,עופר אשד :בס ,אלון רדעי :קלידים ותכנותים,
יוני אמבר :גיטרות

שלישי חוה”מ >  22:00 > 10.4.12מצפה שלם

 3מופעים בלילה
יהודה פוליקר

בעקבות אלבומו האחרון (אלבום זהב) “כל דבר מזכיר לי” ולאחר
סיום סיבוב ההופעות המצליח “עיניים שלי  ”2011מקיים יהודה פוליקר
מספר הופעות עמידה מיוחדות .על הבמה עם פוליקר  12נגנים ,יחדיו
הם מבצעים להיטי רוק’נרול החל מבנזין דרך “עיניים שלי” ,כל אלבומי
הסולו ועד היום.
אלון הלל ואלי חדד :תופים ,אמיר פינטו :כלי הקשה ,יוני פוליקר :גיטרות
ובוזוקי ,שמוליק שמיר :גיטרות ,יונתן לויטל :בס ,ליאוניד דצלמן :קלידים,
יואב אסיף :קלידים וסמפלר ,ניקי :כינור ,נעם אטלס :בגלמה וכלי נשיפה,
מרב סמן טוב ומורן דוד :שירה וקולות

טסה
דודו
חגיגה של רוק’נרול מתובל בשלל השפעות (מוסיקה ערבית ,רגאיי ועוד),

להיטים מכל האלבומים כולל האלבום האחרון“ ,דודו טסה והכוויתים”
שזכה לשבחים רבים ולקראת יציאת האלבום החדש והמדובר.
ניר מימון :בס ,קרן טפרברג :תופים ,אמיר אלייב :קנון

שלום חנוך

קונצרט רוק עם מיטב הלהיטים משנות הקריירה הארוכה
והענפה בביצועים יחודיים ומחודשים.
משה לוי :פסנתר המונד והפקה מוסיקלית ,רוני פיטרסון :גיטרה,
זיו הרפז :בס ,אשר פדי :תופים ,טל אבירם :קלידים ותיכנותים

רביעי חוה”מ >  > 22:00 > 11.4.12מצפה שלם

כרטיסים למופעים:

קסטל03-6045000 ,*8965 ,
www.TKTS.co.il

לקבוצות וועדים:

,*8543 ,03-5464333
www.SHOWKING.co.il

טלפונים בקופות

(בלילות המופעים בלבד)
מצפה שלם 02-9945111
חוף מינרל 02-9944888

מכירת הכרטיסים בקופות הפסטיבל
במזומן בלבד

 50ש"ח הנחה
תמורת  430כוכבים
עד גמר המלאי

באמפי חוף מינרל:
מופעי ישיבה  -מקומות לא מסומנים
פתיחת שערים משעה 21:30
במצפה שלם :מופעי עמידה
פתיחת שערים משעה 20:00
הקופות והחניונים ממוקמים
בחוף מינרל ומשם תצאנה הסעות
למצפה שלם.
הכניסה עם רכבים פרטיים
למצפה שלם אסורה.
משרד
התרבות והספורט

הזכות לשינויים שמורה

בלקין

מידע כללי  -מטה הפסטיבל:
www.dead-sea.org.il 02-9400285
www.facebook.com/AHAVA.deadsea

ניהול אמנותי :מולי שש ואורן גורביץ'

יחסי ציבור :מורן מאיר

האתר
נגיש לנכים

פעילויות ,הפעלות שטח ,טיולים.
טיולי רכיבה לכל המשפחה
באורוות קלי”ה
לפרטים איציק
054-4876336

“טרקטוקליה”

טיולי טרקטורונים קיבוץ קליה
משה סרדס 054-4997919

סיורים מודרכים
בשמורות הטבע
ובגנים לאומיים-

סיורי עששיות ליליים בגן
לאומי קומראן ,נחל אוג,
סיור  , 4x4נחל סלוודורה
ל הרשמה ומידע * 3639
www.parks.org.il

תחנות מידע על טיולים
באזור יופעלו לאורך כל ימי
החג בצומת הלידו ,חניון
נחל אוג תחתון ונחל דרגה.

רשימת מורי דרך מקומיים
ומדריכי טיולים באתר
ומטה הפסטיבל

כפר הנופש אלמוג

02-9945201
www.almog.org.il

אתרי ביקור.
גן לאומי קומראן

הדרכות ושחקנים
טלפון גן לאומי 02-9942235
www.parks.org.il
טלפון מרכז מבקרים ומסעדה02-9936330 :
www.qumranshop.com

שמורת הטבע עיינות צוקים

“אתר הטבילה” (קאסר אל-יהוד):
פתוח לקהל
טלפון 02-6504844
www.parks.org.il

מוזיאון “בית הסופר”

בתאום מראש 02-9945201

טלפקס www.parks.org.il 02 9942355

לינה.
ספא במדבר

טל’ 052-3261721 02-9942403
www.desertspa.co.il

“פנינת ורד”

טל’ 050-7355381 02-9942763
www.pvered.ybay.co.il

הצימרים של זוהר

טל’ 050-2028158 02- 9941110

“ארץ ירוקה”

בית הארחה בקיבוץ קלי”ה

טל’ 02-9941599 052- 8600969
www.itour.co.il/yeruka

טל’ .02- 9936333
www.kalia.org.il

“בצל האורן”

מצוקי דרגות

טל’ .050- 4433334

כפר הנופש אלמוג

טל’ .02-9945201
www.almog.org.il

טל’ 1-700-707-180
www.metzoke.co.il

חוף ביאנקיני

טל’ .02-9400266
www.biankini.co.il

חניוני לילה.
הצ’אנס האחרון

חוף נווה מדבר

חוף קלי”ה החדש

מצוקי דרגות

טל’ .02-9409414

טל’ .054-5509379

טל’ .02-9942781

טל’ 1-700-707-180
www.metzoke.co.il

חוף ביאנקיני

טל’ .02-9400266
www.biankini.co.il

חופים.
חוף קלי”ה החדש
טל’ . 02-9942391

חוף בינאקיני (סיאסטה)
טל’ . 02-9400266
www.biankini.co.il

חוף נווה מדבר

טל’ . 02- 9942781
www.nevemidbar-beach.com

חוף מינרל

טל’ . 02-9944888
www.dead-sea.co.il

הסעדה.
הצ’אנס האחרון

כשר לפסח 02-9409414
www.2eat.co.il/lastchance

מסעדה בחוף קלי”ה

02-9942391
http://my.weekend.co.il

מסעדה מרוקאית
בחוף ביאנקיני

02-9400266
www.biankini.co.il

מסעדת נווה מדבר

מזנון במרכז המבקרים
AHAVA

מסעדת קומראן

 Café Cafeצומת אלמוג

02-9942391
02-9945401 www.nevemidbar-beach.com
02-9936332
www.kalia.org.il

מזנון בחוף מינרל
02-9944888
www.dead-sea.co.il

אלמוג על הדרך

02-9402555

קפה עצה

050-7802127

אסאדו במדבר אליהו פישקל
054-4442589

פונדק הלידו

02-9941606
02-9943899 www.almog-on-the-road.com

ספא ומטפלים הוליסטיים.
ספא במדבר

052-3261721
www.desertspa.co.il

ספא חוף מינרל

02-9944888
www.dead-sea.co.il

חוף קליה החדש

02-9942391
http://my.weekend.co.il

מיטל הראל כהן

050-2336250
www.derechasinit.com

מיכל כהן

052-6556724

משה סרדס

054-4997919
www.magaim.co.il

חלי טלמור

054-4876319
www.magaim.co.il

עתליה פלג

054-4876326
www.magaim.co.il

שרי ברק

054-4876245
www.magaim.co.il

הלית וייל הילינג
054-7607629

“עוצמת הרכות” שירה יצחק
054-4442589

תביאו את היצירתיות,
ניתן לכם את הבמה.
כאב

השלמה

נשמה
השראה

תעוזה

מפעל הפיס מציין עשור
לתמיכתו בתרבות ובאמנות
גם השנה תמכה מועצת מפעל הפיס לתרבות
ולאמנות בעשרות פסטיבלים בתחום התרבות
והאמנות ברחבי הארץ .בעשור האחרון הקצה
מפעל הפיס כ 150 -מיליון  ₪בקידום אמנים
ויוצרים ובייזום פרויקטים המנגישים את היצירה
האמנותית לקהל הרחב.
הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות” ב-

יישובי צפון ים המלח
בתנופת קליטה ובניה

לנר
ש
מ
י
ם
תליום המשמפראש
צפה הפ חה
בהצגת כרתעה,
ההרשמ טיס
ה
לקב

אתם מוזמנים להתארח אצלנו
לת הכר
ט
י
ס
ו
ל
כ
פ
נ
ר
ס
ט
ו
פ
י
ם
ולהכיר אותנו מקרוב
סטיבל AVAלאתר
H
A
י
ם
ה
מלח
ביום כיף חינם לכל המשפחה!
ביום ראשון ,חוה”מ פסח,8/4/12 ,
ניפגש במצפה שלם בשעה 16:00
להפעלות לכל המשפחה.

“קליק”  -משחקי עץ מדליקים ,יחודיים
וחדשניים; משחקי משימה ואתגר ,חשיבה
ומוטוריקה ,דמיון ובניה ,שעשוע והנאה...

ונקנח לסיום ,בשעה ,18:00
במופע המוסיקלי ילד פעם!

'ילד פעם' הוא הרכב מוסיקלי שמח ,המונה
שבעה משתתפים ,השרים ומנגנים שירים
מקוריים לילדים ולמבוגרים ,בתוספת מתוקה
של קטעי קישור קלילים ומשעשעים ,ואירוח
הילדים על הבמה .גם אנחנו הבוגרים יותר,
אך עדיין ילדים בלב ,נוכל ליהנות ממנו
ולהתרפק על התקופה בה היינו ילדים.

נשמח לארח אתכם בסיורי משפחות ביישובי המועצה ,בתאום טלפוני מראש:
אלמוג
יעל 050-8876220

ורד יריחו
דני 050-2028099

אבנת
סיון 052-5054116

בית ערבה
גולן 054-3069059

קלי"ה
מוטי 054-5686917
054-4876814

מצפה שלם
אביבה 052-3256804
תהילה 052-3848340

לנוף הזה אנחנו מתעוררים כל בוקר,
גם אתם מוזמנים...

בואו לבנות את ביתכם באזור קסום ומיוחד ותהנו מבית פרטי
על שטח של כחצי דונם ,רק חצי שעה מירושלים

יישובי מועצה אזורית מגילות ים המלח מזמינים אתכם להתחיל חיים חדשים בקהילה חמה
ומגובשת ,להיות שותפים למערכת חינוך ערכית מתקדמת ,להתעורר כל בוקר אל הנוף
הנפלא של ים המלח ומדבר יהודה.
לגור בסגנון שלכם
מגוון אפשרויות מגורים ובנייה ביישובי ים המלח מועצה אזורית מגילות.
בנו את ביתכם בהרחבות הקהילתיות בקיבוץ בית הערבה ,בקיבוץ אלמוג,
בקיבוץ קלי"ה ,ביישוב אבנת ,בקיבוץ מצפה שלם ובמושב ורד יריחו.

רטים נוספים
רוצים לביוררתופשל כל יישוב?
על ייחוד
תרימו

טלפון! 02-9945005

