
16-17.10.19
חוה״מ סוכות 11:00-17:00

במתחם העירייה

חוויה בינלאומית יוצאת דופן לכל המשפחה
הפסטיבל מתקיים בתמיכת משרד התרבות והספורט

 NOF  H AGALIL

הכניסה חופשית

15.10.19 
19:30

אירוע פתיחה חגיגי 
מייצג וידאו מרהיב

שירי מימון 



שירי מימון | 15.10.19 | 19:30
רחבת העירייה | הכניסה חופשית

ברוכים הבאים,
אין מי שלא אוהב שוקולד!

"מתוק, מתוק
הוא טעם החיים

אם רק יודעים כיצד לטעום,
אז בוא נתחיל עם זה היום."

)מתוך השיר: מתוק, מתוק.  מילים: אילן גולדהירש(  

תושבים ואורחים יקרים, אני שמח להזמין אתכם לפתוח את השנה החדשה בחגיגה מתוקה במיוחד-  
פסטיבל השוקולד הבינלאומי של נוף הגליל. 

זו השנה הרביעית שאנו מפיקים את הפסטיבל המתוק של ישראל והשנה, לרגל התחדשות  העיר גם 
בשם החדש נוף הגליל, פסטיבל השוקולד  מושקע יותר, עשיר יותר, מגוון  יותר ומפתיע עם שפע 

אטרקציות, מופעים, סדנאות, מיצגים וחוויות מתוקות לכל המשפחה. 
אני מצפה לארח אתכם בנוף הגליל )נצרת עילית לשעבר(. אשמח לחשוף בפניכם את השינוי הנפלא 

שמתחולל בעיר המחדשת את פניה, תנופת הפיתוח האדירה והבנייה. 
 שנה טובה ומתוקה, 
רונן פלוט, 
ראש עיריית נוף הגליל 

למידע על הפסטיבל, דרכי הגעה והסדרי חניה מיוחדים לבאי הפסטיבל 
ניתן להתקשר למוקד העירוני: 107 או 04-6478888

הסדרי חניה בנוף הגליל לבאי הפסטיבל
לבאים מעפולה: חניון השוק, חניון עופר דודג' סנטר, חניון מבנה, חניון בית המשפט, חניון קאנטרי ספא 

לבאים מכביש 79 לכביש 6400
 חניון בית העלמין, חניוני בי"ס אורט אלון, חניון מול הרים 

דרתחבורה ציבורית תצא מתחנות החניונים למתחם הפסיטבל
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אירוע פתיחה

מייצג וידאו ארט על בניין העיריה
"נוף הגליל – עיר השוקולד של ישראל" 

שנה רביעית לפסטיבל השוקולד!!
פסטיבל שוקולד הוא חוויה מרגשת ומדהימה. 

במיוחד שזו כבר שנתו הרביעית

רובנו אוהבים שוקולד. לאלה השוקולד הוא חוויה חושית אינטימית, לאחרים הוא חגיגה מרהיבה של 
טעמים, וכולם מסכימים כי השוקולד הוא מעדן איכות.

גם השנה לקחנו את חוויית השוקולד וניסינו לייצר עבורה חגיגה פסטיבלית אמנותית.
יריד שוקלטרים מיוחד לאניני הטעם והקהל הרחב והשנה עם הדגמות מיוחדות של אורחים מחו"ל. 

מבחר פעילויות והפעלות מגוונות ומרתקות של מופעי רחוב, קרקס, סדנאות, ואטרקציות שכולן, על 
שוקולד ועם שוקולד. הפעילות מגוונת ומתאימה את עצמה לקהלים רחבים ככל הניתן, בדיוק כפי 

שהשוקולד משפיע על ילדים, נוער, צעירים ומבוגרים כאחד.  

תודה גדולה לעיר ולשמה המתחדש – נוף הגליל, שהיא אכן פנינת נוף גלילית יוצאת דופן, לעומד 
בראשה - מר רונן פלוט, על חיבוק גדול לפסטיבל מיוחד ויוצא דופן והפיכתו למסורת תרבותית בעיר.

בהצלחה לעושים במלאכה, לאנשי השוקולד, לאומנים ולכל המבקרים. חג שמח.

ג'קי בכר, יוסי ג'מאל ופנינה סקס דהרי 
מפיקי הפסטיבל



יריד השוקולד של הפסטיבל
יריד שוקולטיירים מקצועי בלובי בניין העירייה . מיטב השוקולטיירים בארץ מציגים יצירות ועיצובים 

בשוקולד. פרלינים איכותיים ומותגי שוקולד ייחודיים  צילום: כפיר סיון
אתם מוזמנים לחווית שוקולד מיוחדת , חושית ומענגת

ANTONIA DIACHKOVA
סנט פטרסבורג, רוסיה 

שוקולטיירית ברמה בינלאומית המוכרת בעולם כשוקולטיירית יצירתית 
במיוחד המתמחה במרקמי שוקולד ופרלינים עם חתכים וטקסטורות 

 .VITVITSWEET מעניינות. יצירותיה מונגשות ומפורסמות בעולם באינסטגרם
אנטוניה תציג בפסטיבל את תהליך עבודתה בבנייה ועיצוב ביצי שוקולד 

ייחודיות וססגוניות. 

פסטיבל בינלאומי 
הפסטיבל מארח אמני שוקולד מרחבי העולם המתמחים ביצירות ייחודיות משוקולד 

סדנאות שוקולד 
סדנאות מתוקות בהן תוכלו ללמוד ולחוות בדרך מהנה וטעימה איך להכין מטעמים משוקולד. 

כל סדנא היא הרפתקת חושים וכיף. צלם: כפיר סיוון 

ראש בעננים
חלומות מתוקים 

פרויקט אינטראקטיבי 
מבית מיכל סבירוני 

דיילי החלומות מזמינים אתכם 
למסע מתוק בין קינוחים ועננים. 

מופע אינטראקטיבי 
בו אתם משתתפים: 

הקשיבו לחלומות בענני קצפת, 
הקליטו חלומות בבית המכשפה, 

נגנו בעננים מתחת לעוגת 
שוקולד ענקית והחליפו דמויות 

במיטת החלומות!

שוקוטריקים 
בלב הפסטיבל שוכבת לה ערימת 

ממתקים ושוקולדים ענקית ומעוררת 
תיאבון. אך מה קורה כשנדלקת 

המוזיקה? 
אנו מגלים יצורים קסומים ומתוקים 

שיוצאים מתוך הערימה ובאים 
להמתיק לכם את היום

יצירה מקורית לפסטיבל 

יצירה ועיצוב: פולה פזי
שחקנים: גיא קפלן, נעם דוידוביץ, 

ירון דוידוביץ, בן ממן

״ִפּיּקּוַח ִאירֹוִני״
פקחי השוקולד 

ֵמַנּש וִאיצ'ֹו, צמד הפקחים 
המסור באים בטוב, לשמור 
על הסדר בפסטיבל לדאוג 

שאתם אוכלים מספיק שוקולד 
" ַהַּפָּקח הּוא ָהֵנר ְלַרְגֵלי ָהֶאְזָרח, 

ָחס לֹו ִּכי ִיְדָעְך...״ 
)שבועת הפקח(

מופעי הפסטיבל 16-17.10 | 11:00-17:00 

Rita Frutuoso
פורטוגל 

אמנית בינלאומית ייחודית בתחומה 
המוכרת בזכות עבודתה הייחודית והיצירתית של קדרות משוקולד .

השוקולד יאותגר בעבודה על אובניים. 
בטכניקה ייחודית תציג האמנית בפסטיבל 

את תהליך יצירתם והתהוותם של הכלים העשויים משוקולד בלבד.

Ricardo Jesus :ם
צילו

שוקולד בתלת מימד 
ציורי שוקולד בתלת מימד 

מוסיקה בגביע 
חפשו אחר שלושת ליצני הגלידות המוסיקליים ותזכו לשמוע את 

התווים שיוצאים מתוך הגלידה הנמסה. זה מתוק, טעים ונעים!
יוצרת: נורית יחיאלי | מבצעים: שחף עבדי, אביטל סגל, אופק שרעבי



מופעי הפסטיבל 16-17.10 | 11:00-17:00 

אגם בוחבוט
17.10

הזמרת הצעירה
 וכוכבת הנוער 

אגם בוחבוט במופע

להקות מקומיות 
תזמורת "כוכבי הגליל" 

תזמורת הג'אז הייצוגית של נוף הגליל בניצוחו של יורי גייפמן. 
מורכבת מתלמידים ומורים מהקונסרבטוריון העירוני. 
תבצע רפרטואר מגוון מהארץ ומהעולם בסגנון הג'אז. 

נבחרת ריקודים סלוניים "סנטקה"
נבחרת הריקודים הספורטיבים-סלוניים "סנטקה"

 בהדרכתם של סאולוס ולינה גרינביץ' 
תבצע מגוון רחב של סגנונות ריקודים סלוניים ולטינו-אמריקאיים. 

נבחרת החלומות
נבחרת החלומות בהדרכתן של לודמילה דמיטרייב ולינה גרינביץ' 

הינה להקת מחול עכשווית המבצעת סגנונות שונים ומגוונים 
כגון היפ-הופ, פרי-סטייל, אירובי דאנס ועוד. 

שוקו וניל 
מייצג מוסיקלי הומוריסטי על 

סיפורם של שוקו ושל וניל 

נשיקולדה 
פסל בהשראת ממתק 

השוקולד באצ'י האיטלקי, 
אשר משמעותו "נשיקות".
נשיקולדה, כשמה כן היא, 

מלאה בנשיקות לכולם.

  - Familia Fantastic :יוצרים
אמיליה ויובל כהן

עיצוב: אמיליה כהן

טים וטאם
טים – השוקולד הלבן 

האריסטוקראטי שהגיע מווינה 
בירת הוואלסים. 

טאם – שוקולד מריר אורגינל 
ואיכותי 100% קקאו אפריקאי .

במפגש בין טים וטאם נוצר 
מופע מוזיקלי מבדר שמדגיש 

את היופי בגיוון והערבובים 
שיכולים להיוולד במפגש 

בין טעמים, צבעים וסגנונות 
מוזיקליים מנוגדים ומשלימים.

יצירה מקורית לפסטיבל 
יוצרים ומבצעים: כפכפעף

מופעי הפסטיבל 16-17.10 | 11:00-17:00 

פסטיבל בינלאומי 
הפסטיבל מארח אמני רחוב מרחבי העולם

שף אנטוניו
קרקס השוקולד 
 שף אנטוניו אוהב לבשל 

ורוצה להכין את כדורי השוקולד 
הבוערים שלו...

אך מסורת משפחתית עתיקה 
עוצרת אותו מללכת בדרכו שלו 

ולהגשים את חלומו ...
הצגת תיאטרון קרקס 

מרגשת ומצחיקה על חלומות 
תעוזה וכישרון גדול

רחוביוקי
שירים מתוקים 

הלהקה מנגנת ואתם שרים, 
קריוקי לייב על במת הפסטיבל 

בשירים מתוקים במיוחד

במת הפסטיבל

 Chocolate Cheffs
Duet

פורטוגל 

שני השפים האלה 
לא רק מתוקים כמו שוקולד 

אלא גם כל כך כיף איתם!

 Mallakhamb Artist
India Team

הודו
קבוצת Mallakhamb עובדת בכוריאוגרפיות 

ומיומנויות אקרובטיות שונות 
המבוצעות על עמוד הודי פולקלוריסטי. 

רמת הקושי של הביצועים עם האביזרים השונים, 
כגון: חרב, לפיד, סכינים, כיסוי עיניים וכו' 

משאירה את הקהל בפה פעור 
והקלילות בה האומנים מבצעים 
את המופע עושה את כל האירוע 

שווה לגמרי לצפייה.
מופע מרהיב ועוצר נשימה.



רחבה 
מרוצפת

שד׳ מנחם אריאב

מון
רי

ח׳ 
ר

בניין 
העירייה

1

2

9

דשא
3

דשא
5

10

למידע על דרכי 
הגעה והסדרי חנייה 

מיוחדים לבאי הפסטיבל
ניתן להתקשר למוקד 

העירוני 107
או 04-6478888

ובעמוד הפייסבוק
של הפסטיבל

פרגולה
7

דשא
4

8

ברצף לאורך האירועיריד שוקלטייריםמתחם 1
ברצף לאורך האירועציורים מתוקים בתלת מימדמתחם 2

12:00-12:40, 13:20-14:00, 14:40-15:20, 16:00-16:40שוקוטריקים
ברצף לאורך האירועפעילות חוויתית של עליתמתחם 3

ברצף לאורך האירועסדנאות שוקולד
ברצף לאורך האירועסדנאות שוקולדמתחם 4
11:20-12:00, 12:40-13:20, 14:00-14:40, 15:20-16:00שוקו ונילמתחם 5
מתחם 6

במת הפסטיבל
 16.10

11:00-12:00, 13:45-15:45, 16:20-17:00רחוביוקי שירים מתוקים
 Mallakhamb Artist India Team

קרקס הודי
15:45-16:00 ,13:30-13:45 ,12:30-12:45

12:00-12:30מיתרי הגליל 
13:00-13:30תחרות עוגת השוקולד של ישראל

16:00-16:10להקת סנטקה
16:10-16:20נבחרת החלומות

 17.10
11:00-12:30, 12:45-14:00 , 14:15-15:00, 16:00-17:00רחוביוקי שירים מתוקים

 Mallakhamb Artist India Team
קרקס הודי

15:45-16:00 ,14:00-14:15 ,12:30-12:45

15:00מופע אגם בוחבוט
 ברצף לאורך האירועסדנאות שוקולדמתחם 7
11:00-12:00, 12:45-14:00, 14:45-15:40, 16:20-17:00ראש בעננים – חלומות שוקולדמתחם 8
דוכני מזון ומתחמי ישיבהמתחם 9

12:00-12:45, 14:00-14:45, 15:40-16:25שף אנטוניו – קרקס השוקולדמתחם 10
11:30-13:00, 14:00-15:30 פקחי השוקולדשטח הפסטיבל 

12:00-12:40, 13:00-13:40, 14:40-15:20, 16:00-16:40מוסיקה בגביע
11:00-11:40, 12:20-13:00, 13:20-14:00, 15:00-15:40טים וטאם

Chocolate Cheffs Duet
פורטוגל

15:20-16:00 ,14:00-14:40 ,12:40-13:20 ,11:20-12:00

6
במת 

הפסטיבל

16-17/10
16-17/10


