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חוה"מ פסח, תשע"ז
12-13-14 לאפריל 2017

ערב ראשון
יום ד' 12.4.17 בשעה 20:30 אולם כנרות עין גב

"פרח הלילך" 
הצדעה לנורית הירש

שר התקשורת והשר לשת"פ אזורי - ח"כ צחי הנגבי במעמד: 
יו"ר האופוזיציה - ח"כ יצחק הרצוג  

יהורם גאון מנחה: 
תזמורת סימפונט רעננה על 32 נגנייה, בעיבודו וניצוחו של דודי זבה.  בהשתתפות: 

יהורם גאון, רוני דלומי, קובי אפללו, רבקה זהר ולירון לב,   
רותי רוזנפלד )הבת של נורית(, הילדה גאיה ממן, "החבר'ה הטובים",   

"ילדות גדולות" של דני עמית מהעמק ונורית הירש עצמה.  

ערב שני
יום ה' 13.4.17 בשעה 20:30 אולם כנרות עין גב

"הכל זהב"
הצדעה לנעמי פולני בת ה-90

יואב גינאי  מנחה: 
אילן גלבוע נ. מוסיקלי: 

יהורם גאון, רונה קינן, ליאור ייני, יותם ייני, בועז בנאי,  בהשתתפות: 
אורי בנאי, מיטל טרבלסי, משה בקר, עירית ענבי,   

חבורת בית צבי, "קולות ירדן" ואמוץ ברונטמן.   

ערב שלישי
יום ו' 14.4.17 בשעה 21:00 בנמל עין גב

"שרים בשביל ישראל"
שרים ברון עם שרה'לה שרון

שרה'לה שרון   מנחה: 
זאב זהר, איתי ספיר, אילן כץ, איתן בוברוב  נגנים: 

זמרות וזמרים מהעמק ומתנדבים מהקהל. בהשתתפות: 
אביבה אבידן אמן אורח: 

* הכניסה חופשית!

יו"ר הפסטיבל:
עידן גרינבאום – ראש המועצה האזורית עמק הירדן.

ניהול והפקת הפסטיבל:
עו"ד דודו פרץ - מנכ"ל המועצה האזורית עמק הירדן. 

סיוע בהפקה:
דורון רֹות - מנהל המחלקה לתרבות, מ.א. עמק הירדן.

עורכים:
נאוה בודק אחירון, ערוץ 1 / חיים א-דור רשת ב' - ג'  קול ישראל רשות השידור.

מנהל מוסיקלי ומעבד - ערב ראשון:
דודי זבה, סימפונט רעננה. 

מנהל מוסיקלי ומעבד - ערב שני:
אילן גלבוע.

אבי סינגולדה - גיטרה  נגנים:  
זיו הרפז - בס  

עוזי רוזנבלט - אקורדיון   
איתן איצקוביץ - תופים  

פטר ורטהיימר - כלי נשיפה  
אילן גלבוע - פסנתר  

גיגי הפקות ייצוג והפקת אמנים לפסטיבל – שרה גיגי

שני המופעים הראשונים ישודרו בשידור ישיר ברשת ג', 
ויצולמו לטלוויזיה. 

בשני ימי הפסטיבל הראשונים - 
שרה'לה שרון מארחת חבורות זמר ואמנים על במת הטיילת 

משעה 16:00 עד 19:00 - הכניסה חופשית 

ניתן לרכוש כרטיסים למופעים
דרך קשת מופעים 04-6220066

www.keshet.smarticket.co.il
ובאתר קשת מופעים בגוגל.

לתושב המועצה - 110 ₪  מחיר כרטיס: 
לשאינו תושב - 130 ₪  

* הזכות לשינויים שמורה

שבוע פסח בנמל עין גב
מסעדת הדגים במבצע אוכלים במסעדה ומקבלים כרטיס לשייט חופים בכנרת,   

 הנגרייה של סבא יוסי - יצירה בעץ ומשחקיה קסומה לילדים, שייט חופים

  ושייט דייג, מפגש הדייגים, סיורכבת בקיבוץ, בית הפרי, חנות המתנות ועוד...

   מופע אורח: הצגת ילדים – אינדי אינדי – תיאטרון הקוקיה

 eingev.co.il :לפרטים נוספים הכנסו ל    
     או בטלפון: 04-6659800


