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 9102"פסטיבל בין הכרמים" ט"ו באב 

 קול קורא להגשת בקשה להשתתפות

 

 המועצה האזורית מרום הגליל ממשיכה במסורת המבורכת ומפיקה את 

 ברציפות  01-ט"ו באב במרום הגליל,  זו השנה ה –פסטיבל בין הכרמים 

 01-99.8.02בין התאריכים 

 

פסטיבל בין הכרמים משלב בין מוסיקה, תרבות ויין ומקפיד על אומנים מהשורה הראשונה 
 לצד הפקות מקומיות ומקוריות שמציעים יישובי המועצה.

זריחה בלבנים בלילה שבין חמישי לשישי,  הפסטיבל יימשך השנה שבוע ימים ויחל במופע
 ובסיום מופע הנעילה בעין הוזים.

 בין האירועים המרכזיים המתוכננים השנה: 

 .בלבניםמופע זריחה בלילה שבין חמישי לשישי הראל סקעת )לפנות בוקר(  – 01.8.02

 .באמירים ערב זמר  –יום ראשון  - 08.8.02

 טיול ביער. –יום ראשון - 08.8.02

 הפנינג אנשים וטעמים.  –יום שני  -02.8.02

 את ישי ריבו בעין הוזים. מארחאהוד בנאי מופע  –יום שלישי  - 91.8.02

 יריד איכרים בכרם בין זמרה. –יום רביעי  -90.8.02

 יום רביעי בערב מופע באמירים . – 90.8.02

 .ג בעין הוזיםאת פבלו רוזנבר מארחשלומי שבת מופע נעילה  –יום חמישי  - 99.8.02

 

מטרת העל לקיום האירועים המרכזיים במסגרת הפסטיבל היא ליצר סביבו פעילות 

אטרקטיבית עבור המטיילים השוהים באזור, במהלכו יעברו במתחמי התיירות הרבים 

יקבים, מסעדות, אטרקציות וגלריות אמנים וייחשפו ליופי ולעושר של  –והמיוחדים שלנו 

 אזורנו . 

הפעילה של הישובים, בעלי היקבים, מסעדות, אטרקציות, גלריות וכו' ההשתתפות 
בפסטיבל הינה חלק מהמרקם הקהילתי הייחודי המאפיין אותו  ולכן נשמח שתיקחו חלק 

 ותגישו הצעתכם בהקדם.



  
 

 

 

 

להזכירכם הפרסום בתכניית הפסטיבל/אתר הפסטיבל מותנה בפעילות מיוחדת, מתן שי *

 סטיבל, וכמו כן בפרסום באנר הפסטיבל באתרכם.או אחוזי הנחה לבאי הפ

יש  -את הפעילויות/ נוסחים חדשים לפרסום/ אישור על שימוש בנוסח מהשנה שעברה 

 hagit@edenevents.co.ilלדואר אלקטרוני:  02...0להעביר לא יאוחר מתאריך 

 תחל לאחר פסח.מכירת הכרטיסים למופעים 

 בהצלחה לכולנו !                                                                           

 צביה פרץ                                                                       
 מנהלת הפסטיבל                                                                              

 

  www.2beav.co.ilאתר הפסטיבל : 

  

mailto:hagit@edenevents.co.il
http://www.2beav.co.il/


  
 

 

 

 

 

 9102ט"ו באב במרום הגליל  –ופס השתתפות בפסטיבל "בין הכרמים" ט

 לבעל עסק/ יזם פרטי/ ישוב והסבר על פנייה לפרסום בתוכנייה ובאתר

 

 במרום הגליל ויתקיים בין התאריכים 01-הפסטיבל בין הכרמים מתקיים זו השנה 

 כולל. 01-99.8.02

הפסטיבל נותן במה למגוון רחב של נושאים ואירועים: סדנאות, סיורים מודרכים, אירוח, 

טיולים מיוחדים, הטבות במסעדות ובאתרי לינה, אירועים קהילתיים בישובים או כל יוזמה 

 אחרת המתאימה לרוח הפסטיבל.

 

הגליל יכולים להגיש את הבקשה להשתתפות. תשומת לבכם כי אין מדובר רק תושבי מרום 

בתמיכה כספית אלא בעידוד יוזמות מקוריות ברוח הפסטיבל המקדמות את התיירות 

 ביישובים.

 

 , 1.1-8281891המעוניינים להשתתף, יש למלא את טופס פנייה זה ולהחזירו לפקס: 

  hagit@edenevents.co.ilאו לדוא"ל 

 נפרד WORDבקובץ יש למלא את כל הפרטים המצוינים ולשלוח את הבקשות 

 

 בקשה להשתתפות בפסטיבל:

לפרט תוכן הפעילות,  –אנו הח"מ, מעוניינים לקיים פעילות במהלך פסטיבל בין הכרמים 

 קרדיט לצלם(. מומלץ לצרף תמונות )כולל

 שם העסק/ הישוב/ היוזמה:

 תחום פעילות:

 כתובת:

 איש קשר )כולל חתימתו(:

 טלפון + נייד+ פקס: 

 דוא"ל:
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 בקשה לפרסום בתוכניית הפסטיבל ו/או באתר האינטרנט:

 שם העסק ומספר ח.פ:

 כתובת:

 טלפון + נייד:

 אתר אינטרנט:

 תיאור הפעילות:

 קהל יעד:

 הפעילות:ימים ושעות 

 האם יש צורך בתיאום מראש:

 האם הפעילות תתקיים בכל מזג אוויר:

 פירוט פעילות חלופית במקרה של גשם:

 במזון ויקבים חובה לציין כשרות:

 חובה לצרף תמונות, לציין את שם הצלם ולצרף אישור חתום המתיר שימוש בתמונות.

 

 הצהרה:

מים לכך כי האחריות הבלעדית לקיום אנו הח"מ מצהירים בזאת שהובהר לנו ואנו מסכי

 הפעילות אצלנו במהלך הפסטיבל חלה עלינו.

 * יש לציין תאריך וחתימת ממלא הטופס

 

נציין כי הפקת הפסטיבל תדון בכל פנייה, אך בחתימתכם את מצהירים כי ידוע לכם שאין 

 בבקשה זו משום הסכמה של הפסטיבל לקיים את הפעילות.

 ללא תשלום מותנה בפרסום הפסטיבל באתרכם.  הפרסום בתוכניה

 


