
 :2018 פסטיבלי אוגוסט

 אבו גוש:

  /http://abugosh.muni.ilאוטאר מן העבר  – 16/08/2018-14

 

 פחם:-אל-אום

  /http://www.umelfahem.org 2018פחם לשלום -אל-פסטיבל אום – 30/08/2018-28

 

 אופקים:

 פסטיבל אופקים חגיגת תאטרוני רחוב מהעולם – 21-23/08/2018

https://www.facebook.com/askofaqim/videos/1785165881572785/ 

 

 אילת:

  /https://redseajazz.co.il פסטיבל ג'אז קיץ בים האדום – 28/08/2018-26

 

 אלעד:

  http://www.elad.muni.il/Pages/default.aspxפסטיבל בין הזמנים  – 09/08/2018-08

 

 מרג':-בוסתאן אל

  http://www.bustanelmarg.muni.il/Pages/default.aspxפסטיבל חג הקןרבן  – 08/2018/10-08

 

 בועיינה נוג'ידאת:

  jeidat.muni.il/Pages/default.aspxnu-http://www.bueineגדלנו יחדיו  – 25/08/2018-24

 

 בוקעאתא:

  /https://www.facebook.com/bukata.netבוקעאתא מאמינה באומנות הבמה  – 24/08/2018-23

 

 בית ג'אן:

  /jann.muni.il-https://www.beit 2018חג ופרח לכל תושב  – 20/08/2018-19

 

 בני שמעון:

  /http://www.bns.org.ilפסטיבל תרבות לכל המשפחה  -תרבותי – 29/08/2018-28
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 בסמ"ה:

  http://www.basma.muni.il/Pages/default.aspx 2018פסטיבל בסמ"ה לתרבות  – 19/08/2018-18

 

 בסמת טבעון:

  /http://www.basmattabun.muni.ilבסמתנא אחלא  – 30/08/2018-29

 

 ים:-בת

 ים הבינלאומי לתיאטרון ואמנות רחוב-פסטיבל בת – 24-26/08/2018

https://www.facebook.com/batyam.muni  

 

 גבעת זאב:

  /ilzeev.muni.-http://www.givatפסטיבל תרבות בגבעה  – 27/08/2018-26

 

 ג'יסר אל זרקא:

 פסטיבל התרבות בג'סר אלזרקא  – 18-19/08/2018

 

 ג'לג'וליה:

  http://www.jaljulye.muni.il/Pages/default.aspx 2018 –פסטיבל ג'לג'וליה פן  – 18/08/2018-17

 

 דיר אל אסד:

  http://deiralasad.net/index.aspפסטיבל דיר אל אסד לתרבות מחול ושירה  – 22/08/2018-20

 

 חנא:דיר 

 חוגגים בטבע  – 15-17/08/2018

 

 דלית אל כרמל:

  carmel.org.il/Pages/default.aspx-http://www.daliatפסטיבל תרבות וחג הקורבן  – 17/08/2018-16

 

 זבולון:

  /http://www.zvulun.org.ilפסטיבל התנ"ך  – 23/08/2018-21

 

 זמר:
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 לילות חג  – 20-21/08/2018

 

 זרזיר:

 פסטיבל זרזיר למורשת בדואית  – 14-15/08/2018

 

 חצור הגלילית:

  http://www.hatzorg.co.il/BRPortal/br/P100.jspפסטיבל קיץ בחצור הגלילית  – 20/08/2018-19

 

 טובא זנגריה:

  muni.il/Pages/default.aspxzangariyye-http://www.tuba.פסטיבל הפולקלור הבדואי  – 03/08/2018-02

 

 טירה:

  http://www.tira.muni.il/Pages/default.aspxפסטיבל חג אלאדחא  – 20/08/2018-19

 

 יפיע:

  https://www.yaffa.org.il/?lang=heלילות של חג יפיע  – 30/08/2018-29

 

 ירושלים:

  /http://www.mekudeshet.com פסטיבל ירושלים למוזיקה מקודשת – 28/08/2018-08

  /http://www.traintheater.co.il פסטיבל הבובות – 16/08/2018-12

https://www.jerusalem- פסטיבל סוף הקיץ – 30/08/2018-28

99%D7%9D/%D7%A4%D7%A1%D7%theatre.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%
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aspx.%20  

 

 ירכא:

  /http://www.yirka.muni.ilפסטיבל חג הקורבן לתרבות ואומנות  – 08/2018/18-17

 

 כאוכב:

 ל אלג'זל פסטיב – 13-14/08/2018

 

 כסרא סמיע:

  smea.org/Pages/default.aspx-http://www.kisra 2018פסטיבל האביב  – 23/08/2018-19
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 כעביה טבאש חג'אג'רה:

  /http://www.kaabiya.co.ilפסטיבל כעביה טבאש חג'אג'רה למורשת בדואית  – 12/08/2018-11

 

 כפר מנדא:

  /http://kfarmanda.co.ilפסטיבל חג אלאדחא  – 25/08/2018-24

 

 מג'אר:

  /maghar.co.il-http://al 2018פסטיבל "מג'אר"  – 28/08/2018-27

 

 שמס:ל מג'ד

  /https://www.facebook.com/majdal.lcפסטיבל חג הקורבן  – 16/08/2018-15

 

 מזרעה:

  /mazraa.com-http://alקרנבל מזרעה  – 2018מזרעה חוגגת  – 20/08/2018-19

 

 מסעדה:

 פסטיבל קיץ במסעדה  – 19-20/08/2018

 

 מעלה עירון:

  /http://www.maaleiron.muni.ilקרנבל החג  – 08/2018/42-12

 

 מעלות תרשיחא:

  http://www.maltar.org.il/Pages/default.aspxרוח קיצית  – 29/08/2018-28

 

 נווה מדבר:

  Pages/default.aspx/http://www.nevemidbar.org.ilפסטיבל תרבות מדברית  – 30/08/2018-29

 

 נחל שורק:

פסטיבל קיץ בשורק  – 08-09/08/2018

https://www.facebook.com/pg/ma.nahalsoreq/about/?ref=page_internal  
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 נחף:

  /http://www.nahif.netלתרבות ואמנות  פסטיבל בלנדא – 01/09/2018-30/08

 

 נתניה:

 פסטיבל הליצנים – 14-16/08/2018

lhttps://www.facebook.com/Netanya.International.clowns.festiva/  

 

 עג'ר:

 פסטיבל טרנג'ה  – 15-16/08/2018

 

 עילוט:

  http://ilut.muni.il/?lang=he_ILפסטיבל עילוט  – 26/08/2018-25

 

 עין קנייא:

http://einknia.com/?tag=%D8%AE%D8%A8%D8%B1-פסטיבל חג הקורבן  – 18/08/2018-17

D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%  

 

 עראבה:

  /he/http://arraba.muni.il 4-פסטיבל בטופנא ה – 04/08/2018-02

 

 ערד:

  /http://www.arad.muni.il פסטיבל ערד יש זמר באוויר – 23/08/2018-19

 

 :בנגב ערערה

  /ara.muni.il-http://arara"עיד אלאדחה"  -חוגגים ביישוב – 24/08/2018-22

 

 צפת:

  /http://klezmerim.info פסטיבל הכליזמרים – 08/2018/61-41

  https://www.zefat.muni.il/Pages/default.aspxחוגגים את הקיץ בצפת  – 22/08/2018-21

 

 קרית ארבע:

  /http://www.kiryat4.org.ilלמדינה  70 – 26-/201827/08
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 קרית גת:

  /gat.muni.il-http://www.qiryatפסטיבל "נוער מדברים באותה שפה"  – 28/08/2018-27

 

 קרית ים:

  /yam.muni.il-http://www.kiryatפסטיבל הים התיכון  – 08/2018/30-28

 

 רהט:

  /muni.com-http://www.rahat - 2חלוה יא בלדי  – 30/08/2018-28

 

 שבלי:

al-umm-http://www.shibli-פסטיבל הר תבור לתרבות ומורשת בדואית  – 17/08/2018-16

ghanam.muni.il/Pages/default.aspx  

 

 שגב שלום:

http://www.segev- -"חוגגים ביישוב" אחתיפאל בלבאלד  – 16/08/2018-14

shalom.muni.il/Pages/default.aspx  

 

 שדות נגב:

  /http://www.sdotnegev.org.ilפסטיבל סוף הקיץ בסימן אחריות סביבתית  – 30/08/2018-29

 

 אביב:-תל

  https://www.facebook.com/diver.festival פסטיבל צוללן – 15/09/2018-29/08

 

 תל שבע:

 /sheva.muni.il-http://www.tel חג אלפטרפסטיבל  – 08/2018/17-16

 

 

 

 .פרטים אודות הפעילויות ניתן למצוא ברשויות ובאתרי הגופים הרלוונטיים

  

 .אירועים באחריות הגופים המפיקים את האירוע

 .ידי המארגנים-משרד התרבות והספורט אינו אחראי לאירוע או לנכונות המידע הנמסר על
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 .האמור לעיל אינו בא להחליף את החלטת ועדת התמיכות 


