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27-25 בספטמבר 2018

צלמו, שתפו והפיצו       
#פסטיבלקרקסמודיעין



חוגגים 7 שנות פסטיבל קרקס!!!

מסורת לפסטיבל היא חוויה מאתגרת ומיוחדת גם יחד.
מאתגרת אל מול הצלחות העבר והמחויבות להפתעות ולתכנים חדשים ומיוחדים.

מיוחדת ומרגשת כשמודיעין מכבים רעות מעניקה לפסטיבל חיבוק ואמון כל כך גדולים לאורך השנים.

ואכן אנחנו עם חידושים והפתעות.
הפסטיבל השנה גדוש במופעים חדשניים מהעולם לצד הפקות מקור ישראליות.

הולך להיות קרקס!! ממש!!

בהצלחה לכל העושים במלאכה, תודה עצומה לעיר מודיעין מכבים רעות ולתושביה הנהדרים ולאורחי 
הפסטיבל.

חג שמח,
ג'קי בכר
מפיק ומנהל אומנותי של הפסטיבל

התרגשות גדולה!
 

שנה שביעית של פסטיבל היא תמיד מרגשת אפילו יותר מהראשונה.
 

אנו עומדים מול שישה פסטיבלים שהסתיימו בקול תרועה גדולה והותירו מאחוריהם שובל של הצלחה, 
והרבה אהבה של האמנים והקהל ... ועכשיו?

עכשיו צריכים להמציא אותו מחדש, להפתיע, להבריק ולייצר חוויה חזקה ומרתקת באותה המידה ואפילו 
יותר וזה מרגש מאוד.

 
פסטיבל מודיעין מכבים רעות הבינלאומי לקרקס הוא מוסד תרבותי בישראל, זו כבר עובדה.

 
העיר חיבקה ומחבקת את עולם הקרקס, וזו זכות גדולה מאוד לעיר ולאמני ויוצרי הקרקס בישראל, שיחד 

מקימים מסורת רב שנתית של פסטיבל מרתקים.
עולם הקרקס הישראלי ממשיך להפתיע שוב ושוב – יצירה של אמנים צעירים וותיקים, בתי ספר לקרקס 

שמוציאים דורות חדשים של יוצרים ואמנים ופרויקטים מיוחדים שמתפתחים בלי סוף.
תוכנית הפסטיבל השביעי גדולה, מפתיעה ומביאה בפניכם את הרפרטואר המיוחד של מופעי הקרקס 

הישראלים, יחד עם טעימות קסומות של אמני קרקס מודרני מהעולם.

פסטיבל הקרקס במודיעין מכבים רעות הוא הזמנה להתרגש.
 

אנחנו מזמינים אתכם, תושבי מודיעין מכבים רעות היקרים, יחד עם האורחים שיגיעו מכל רחבי הארץ, 
לשמוח וליהנות שוב מחוויה של קרקס בינלאומי עוצרת נשימה.

 בהצלחה לאמנים, ליוצרים ולכל העוסקים  במלאכה ובברכת פסטיבל מוצלח לכולנו וחג שמח
 

עיריית מודיעין מכבים רעות – אגף תרבות ואירועים



מופע קרקס עוצר נשימה המשלב רקדני בלט מקצועיים שתלויים בין שמיים וארץ, ויוצרים בתאום מושלם צורות 
גאומטריות מרתקות בשמיים שמתפתחות ומשתנות על פי האנרגיה של המוזיקה שמפעילה את הרקדנים.

כוריאוגרפיה מיוחדת מתחום הבלט המקצועי משולבת במוזיקה מקפיצה ובועטת
היכונו להישאר פעורי פה!

Pablo Marín :ייעוץ אמנותי | Roberto Strada Walemberg :יוצר ובמאי | Aerial jockey Strada :שם הלהקה
Joaquín Esponera del Campo :ניהול טכני | Carlo La Marca :ניהול

Carmela Garcia :כוריאוגרפיה | Empresa Baeza Metal, Masters Barna :עיצוב טכני
Emilio Morales :עיצוב תלבושות | Jorge Antonio Rodriguez Martinez :ליווי טכני

אקרובטים: 
Helena Sánchez Hortal, Andrea Vargas Madrid, Carolina Fayos Perez

Saray Huertas Sanchez, Olga Millionna, Rosa Ros Menarguez, Paula Saiz Colomina

Paloma Macía Blázquez, María Serrano Sánchez

משך המופע כ-20 דקות

פארק הדגים 1 בשעות 19:30| 21:15

Etherfeel Phase  // ספרד



 במת קרקס קברט בינלאומי
בשילוב מופעי אמנים מחו"ל וישראל

 
Aliens Acrobats. 
Hand Balancing 

אוקראינה
בשעות 19:15 | 21:00

צמד החייזרים הזוהרים נוחתים על במת הפסטיבל במופע 
אקרובאלאנס מרהיב וחדשני המשלב אלמנטים מעולם 

עמידות הידיים. המופע מסמל את לידת החיים על כדור 
הארץ, וחקירת החלל החדש.

Duo Polonsky :שם הקבוצה

קופצים גבוה
ישראל 

בשעות 18:45 | 20:45 | 21:40
נד נד , נד נד , רד עלה , עלה ורד...

שני אקרובאטים במופע עוצר נשימה , לא רק לילדים.

 מבצעים: עמית קרוליצקי, אומרי עציוני
תלבושות: יסמין וולק

משך המופע כ-20 דקות

פארק הדגים 2

שתי אחיות שובבות שמנסות להיות גיבורות על , עוברות 
מסע לגילוי כוחותיהם האמיתיים.

הצגת קרקס המשלבת אקרובטיקה אווירית, עמידות ידיים, 
חישוקים, אפקטים מיוחדים ועוד.

שמות היוצרים השחקנים: שילה טולדנו וטל אשר 

גיבורות העל

פארק הדגים 3 בשעות 18:00 | 20:00

קברט קרקס בינלאומי 



מחווה קרקסית למוזיקה הישראלית. 
המופע שוזר את עולם הקרקס בעולם הזמר העברי 

לדורותיו ועד ימינו, מופע ישראלי גאה הסוחף את כל 
המשפחה בשירה ריקוד וצחוק. קבוצה אנרגטית מוכשרת 

וסוחפת מבית "הקרקס הירוק".

אומנים יוצרים: יניב טפר, עדי קסל-טפר ובועז ניר שלום
מבצעים: יניב טפר, עדי קסל-טפר, ערן עבאדי, טלי טל 

בימוי: גבריאל כהן גרונדלנד
עיצוב תלבושות: יסמין וולק

משך המופע כ- 35 דקות

אמפיתיאטרון עירוני ב' בשעות 19:00 | 21:00

סירה על אופניים בה מלחים שניים, מפריחים בועות סבון 
ומשייטים בין ההמון 

שמות היוצרים והשחקנים: A & D אנאל בלומנטל 
דניאל ברוסובני 

עיצוב המייצג: טל הראל

משך המופע כ-40 דקות

Bubble boat

תהלוכה רחוב עמק יזרעאל בשעות 18:00 | 19:30 | 21:15

קרקס כחול לבן

להקת האש-השבט! מופע אש וריקוד של חמישה רקדנים, 
המספר את סיפורו של שבט היסטורי העוסק בטקסים 

אקסטאזים. על ידי הריקוד והאש עוברות הדמויות למימד 
הבא, שם הם פוגשות דמויות אש מעולמות אחרים. 

האינטראקציות בינהן יוצרת סיפורים אשר סוחפים איתם 
את הקהל למסע קצבי ואנרגטי מעולם אחר!!! 

מופע ריקוד המשלב כלי ג'אגלינג אש שונים, תלבושות אש 
יחודייות וכראוגרפיות חדשניות עם מוזיקה מרחבי עולם.

כראוגרפיה בימוי וניהול אומנותי: ליטל נתנזון
רקדנים: ליטל נתנזון, מאיה מיכאלי, אהרוני בן אברהם, 

בטי ג'אנודי , דוד פנחס

משך המופע כ-35 דקות

השבט

מדשאת היכל התרבות בשעות 19:15 | 21:00



מופע הכולל מתופף ולהטוטן שמשתפים פעולה ויוצרים 
מופע אנרגטי וסוחף ויוצרים סגנון חדש של מוחצנות, 

מוזרות ולהטוטנות עם מקצבים מדבקים.
La Sbrindola הוא אחד ממופעי הרחוב האנרגטים 

ומטורפים ביותר באירופה.
המופע הוצג ביותר מ- 18 מדינות ברחבי העולם.

La Sbrindola  :שם הלהקה

משך המופע כ-40 דקות

רחבת היכל התרבות בשעות 18:00 | 20:15

מופע קרקס בסגנון רחוב המשלב טכניקה גבוהה והומור 
ייחודי. במרכז המופע ,עומריוס, דמות ססגונית שמגיעה 

ומשתפת את הקהל במגוון עולמות הקרקס.

יועץ: אורי וייס 
עין חיצונית: בועז ניר שלום
עיצוב דמות: יואל לנדסשוט

עיצוב במה: עידן שליט
מוזיקה: יוסי סווינג 

מעצבת בגדים: פאולה לימה
בניית האלמנטים: כפיר דוד

משך המופע כ-30 דקות

המופע של עומריוס

חניון אמפי עירוני ב' בשעות 19:30 | 21:30

Shock Em All // איטליה

מופע אינטראקטיבי ומהנה לכל המשפחה. 
האמנית מונעת מהצחוק הספונטני של הקהל וזה המניע 
לאורך כל המופע. בין בדיחות ופיתולים כולנו מתקדמים 

קדימה לעבר המטרה: להיות מאוזנים על חבל רפוי בעזרת 
חד אופן. 

JORIK CE :מבצעת

משך המופע כ-20 דקות

KEEP GOING, YOU CAN MAKE IT // איטליה

רחבת היכל התרבות בשעות 18:45 | 19:45 | 21:30



דרך כאוס, יצירה, בנייה משותפת והרס, לומדים גבר 
ואישה לאזן, תרתי משמע,  בין הפיזי והמנטלי.

שני מעגלי חיים שמתאחדים אל תוך חישוק ברזל אחד 
שמסתובב בהרמוניה אינסופית.  

שמות היוצרים/שחקנים: אמיר נר גאון וג'ניפר כהן
בימוי: אמיר נר גאון וג'ניפר כהן

משך המופע כ-45 דקות

חניון אמפי עירוני ב' בשעות 18:00 | 20:00

בעולם שכולו מרובע מגיע אמן קרקס להראות לכם איך 
לחשוב עגול ולצאת מחוץ לקופסא. מופע המשלב להטוטים 
מכל עולם הג'אגלינג והקרקס. קטעי איזון מרהיבים, מוזיקה 

קצבית וסוחפת, והפעלות עם הקהל על הבמה.

שם היוצר/שחקן: דני מרטין 
בימוי: דני מרטין

עיצוב תפאורה: אסנת עזרא יעל
תלבושות: שחף שריקי 
עריכת סאונד: ארי לוזון

צילום: רונן טופלברג 

משך המופע כ-45 דקות

הכל עגול

חניה אולם הספורט עירוני ב' בשעות 18:00 | 20:00

אּוֶפָקה

דון פפינו הוא להטוטן אנרגטי וחצוף, באמצעות קטעי ליצנות 
מטורפים להטוטים מדהימים והשתטות בלתי פוסקת 

הוא מזמין את הקהל להיכנס לעולמו. המופע משלב קטעי 
ג׳אגלינג עם חפצים שונים, אקרובטיקה וקטע סיום מרהיב 

של שיווי משקל בעת נגינה במפוחית ולהטוטי אש.

יוצר ומבצע: גלעד שבתאי

משך המופע כ-45 דקות

המופע של דון פפינו

חניה אולם הספורט עירוני ב' בשעות 19:00 | 21:00



הסנוניות 
נבחרת האקרובטיקה התחרותית של סנונית מודיעין מונה 

40 מתעמלות ומתעמל אחד.
אלופי ישראל באקרובטיקה בדרגות השונות. 

מתעמלי סנונית מתחרים ומופיעים בארץ ובחול.
באפריל 2018, אף זכו במדלית ארד באליפות העולם 

באקרובטיקה שהתקיימה בבלגיה.
ניהול מקצועי: אופיר ורותי זוהר

מאמנות ראשית: אלה שטילוב ורותם פלד
כוריאוגרפיה: רותם פלד ורותי זוהר

 25-26/9
בתי ספר לקרקס ואקרובטיקה

פארק הדגים 4

ACROBEAT LIVE
 GOT TALENT אקרוביט, הנבחרת האהובה זוכת תכנית

ישראל, מגיעה לבמת פסטיבל הקרקס עם מיטב הנאמברים 
המקצועיים והסוחפים בתחום!

מופע עוצר נשימה, שכולל, אקרובטיקה אוירית, פרמידות 
אנושיות, הקפצות, מעופים תנועה ואקשן שלא מפסיק לרגע!
הנבחרת של המרכז להתעמלות ואקרובטיקה של ענבל מאיו 

סחפה מדינה שלמה, ועכשיו מעלה שואו ייחודי לפסטיבל 
הקרקס בעיר הבית!

מאמנים: ענבל מאיו, אדיק גולוב, עופרי אקר
כוריאוגרפיה: עדי כרם, מיקי מאיו, עופרי אקר

מסע בקצב המוזיקה
מוזיקה היא כמו מזון לנשמה, היא מחברת בין אנשים. 

מכניסה לנו שמחה אנרגיה וקצב לחיים ומציפה בנו זכרונות 
נעימים . משנות ה-60 -"העשור שלא יחזור" 'מוזיקת הרוק 

הפופולרית אל שנות ה-70 הרוק המתקדם הגלאם רוק 
הדיסקו - ועד היום המוזיקה העכשווית . 

בביצוע נבחרת איירטריקס במופע אקרובטיקה אווירית 
וירטואוזית על גבי טיסו, חישוק וטרפז.

מבצעים: נבחרת קרקס איירטריקס מרמת גן
בהדרכת אלי תאודור | בהנהלת אורטל שלוש 

לעוף ביחד
דואט אווירי עוצר נשימה בביצוע יניב ועדן.

הם מעבירים את הקהל במסע העקלקל של אהבה כפי 
שבני נוער חווים כיום, עם הביחד והלחוד, משיכה ודחיה, 

עליות ונפילות. 
כל זאת דרך כוריאוגרפיה מקורית בגובה רב.

מבצעים: יניב שם טוב ועדן דרגיה וייס
בליווי אנה קליינר 

במסגרת "קרקסומניה - בית ספר לקרקס בראשון לציון"



תחרות נאמבר הקרקס הישראלי – 27/9

משתתפים בתחרות

פארק הדגים 4

תחרות נאמבר הקרקס הישראלי חוזר בפעם השלישית!

בערב האחרון של הפסטיבל, על במת הנאמברים לבתי ספר לקרקס, תתקיים תחרות מקצועית של אמני קרקס 
מהבולטים בישראל.

התחרות תציג נאמברים )קטעי קרקס מיוחדים( של יוצרים ואמנים שנבחרו בקפידה.
שופטים מקצועיים יבחרו את הנאמבר הזוכה.

בהצלחה למתחרים!

טלי טל עם הנאמבר ״the maze״

יסמין וויס עם הנאמבר "השקוף"

"the last leaf" סתיו קסירר עם הנאמבר

שגיא ברכה עם הנאמבר ״pink shirt״

טל אשר עם הנאמבר "הזאב"

רונה שפילר עם הנאמבר "היער"

מיכאל דרעי עם הנאמבר "מיכאלנג'לו"

עדן דרגיה וייס ויניב שם טוב עם הנאמבר  "לעוף יחד"



מגוון סדנאות מעולם אמנויות הקרקס במגוון רחב של 
כלים: ג'אגלינג, פוי, מקל פרח, צלחות סיניות, דיאבלו, 

סרט מחול, מקל קסם , חישוקים ועוד...

בואו להתנסות ולחוות את עולם הקרקס מקרוב!

סדנאות קרקס

פארק הדגים

עיריית מודיעין מכבים רעות

אגף תרבות ואירועים

מנהל הפסטיבל אלון שמידט

פרסום ויחסי ציבור דוברות עיריית מודיעין מכבים רעות

 

תודה:

לאגפי עיריית מודיעין מכבים רעות

מנהל אמנותי ומפיק הפסטיבל ג׳קי בכר – ג׳קי בכר הפקות בע״מ

מפיקה אמנותית: סוזט גנברגי

תיאום הפקה: עדי מאירי

מפיק טכני: אילן לינבנד | ליווי טכני: שרית אוחיון )אוסטרליה( 

מתאמת אומנים מחו״ל מירי יפת ומיקול פייטרה

Etherfeel Phase מתוך המופע aerial jockey strada צילום

עיצוב גרפי סטודיו ציפורה עוזיאל

אירוע מונגש, לאזור הפסטיבל לא תותר הכנסת בעלי חיים/תרסיסים/הכנסת כלי נשק אישיים/אזרחיים/צה"ליים/ 
כניסת כלי רכב, לרבות דו גלגלי ואופניים חשמליים. | הזכות לשינויים שמורה לעיריית מודיעין מכבים רעות

סדנאות אופניים מיוחדות 

חניון אמפי עירוני ב' 

הקהל מוזמן להתנסות ברכיבה על אופניים מיוחדים, 
חלקם מאתגרים קואורדינטיבית, חלקם שונים מבחינה 

מכנית, מצחיקים ועוד הפתעות.

בהפעלת דורון אברהמי - דורון הפעלות



לוח זמנים - מופעים בכניסה חופשית

חניון שעה 
אמפי

אמפי 
עירוני ב

רחבת היכל 
התרבות

מדשאת 
היכל 

התרבות

חניה תהלוכה
אולם 
ספורט

פארק 
הדגים

1

פארק 
הדגים

 2

פארק 
הדגים 

3

18:00

אופקה
Shock
Em All

 bubble
boat

הכל עגול
גיבורות 

על 
18:15

18:30

18:45
 KEEP
GOING,

 YOU CAN
MAKE IT

קופצים 
גבוה

19:00
קרקס 

המופע כחול לבן
של 

דון פפינו

19:15

השבט

Aliens 
Acrobats. 

Hand 
Balancing

המופע 19:30
של 

עומריוס
 bubble

boat

 Etherfeel
Phase

19:45 KEEP
GOING,

 YOU CAN
MAKE IT

20:00

הכל עגולאופקה
גיבורות 

על  20:15

Shock
Em All

20:30

20:45
קופצים 

גבוה

21:00

קרקס 
כחול לבן

המופע השבט
של 

דון פפינו

Aliens 
Acrobats. 

Hand 
Balancing

21:15

 bubble
boat

 Etherfeel
Phase

21:30
המופע 

של 
עומריוס

 KEEP
GOING,

 YOU CAN
MAKE IT

21:45
קופצים 

גבוה

 פארק הדגים 4  - 25-26.9 במת נאמרים  בתי ספר לקרקס ואקרובטיקה
                              27.9 תחרות נאמברים 

סדנאות - אופניים מיוחדים / סדנאות קרקס לאורך כל הפסטיבל



מפת קריית הפסטיבל

עמק דותן

עמק דותן

עמק דותן
עמק דותן

עמק דותן

מוךעמק החולה
היר

נחל 
עוז

מגדל 

אל
ע

זר
ק י

מ
ע

11

10

8

6
5

3

1

4

2

7

אולם ספורט

אמפיתיאטרון 

היכל התרבות

i
מודיעין

i
מודיעין

נקודת איסוף 
והחזרת שאטלים

9

חניה לנכים

הסדרי חנייה והסעות

חנייה ברחוב עמק זבולון - חניון הכורכר סמוך לחניון הבריכה 
העירונית

שאטלים/הסעות מהחניון וחזרה אליו יבוצעו בסבבים מתחנת 
האוטובוס ברחוב עמק זבולון 1.

ההסעות יתבצעו בימי הפסטיבל בשעות 17:30 -22:30.

נקודת איסוף והחזרה לחניון מהפסטיבל:
תחנת האוטובוס ברחוב עמק החולה 51.

חניית נכים תתאפשר בחניון האספלט מול היכל התרבות 
כניסה לחניה מרחוב עמק דותן בצד הזוגי בלבד

פארק הדגים 1

פארק הדגים 2

פארק הדגים 3 + בית קפה

פארק הדגים 4

יריד אומנים

חניה אולם ספורט עירוני ב׳

דוכני מזון

חניון אמפי עירוני ב

אמפיתיאטרון תיכון עירוני ב׳

היכל התרבות

מדשאת היכל התרבות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


