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דיווח שנתי 

תל-אביב  צדק  נוה  ולתיאטרון,  למחול  דלל  סוזן  מרכז 
 Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre, Tel Aviv



סוזן דלל - זה מחול 
מרכז סוזן דלל למחול ותיאטרון, נוה צדק – תל אביב 

ע"ר 58-015-493-8

ביתו ומשכנו של היוצר הישראלי המביא אל הבמה את חווית הקיום החברתי הישראלי. 
החוויה המתמקדת בזהות הישראלית וחושפת את פניו הרבים. היוצר הישראלי עושה שימוש בכל 

הצדדים של התרבות המקומית ומשמש כמראה לאישיותיות שלנו.



סטודיו זהבה וז'אק דלל 
מרץ 2017 - ספטמבר 2018 

מעל הרחבה בבית הספר יחיאלי, החלו בשיפוץ הבניין והוספת קומה שלישית ובה סטודיו רחב ידיים 
אשר יישא את שמם של מייסדי המרכז זהבה וז'אק דלל.

בנוסף ישופץ אולם ירון ירושלמי, תורחב הבמה ויוגדל בו מספר המושבים. 
שני אולפנות מחול חדשים ייבנו בקומת הקרקע ובקומה השנייה של הבניין ויאפשרו יתר נוחות לקהילת המחול הצומחת. 

במת קיץ ל 500 צופים תיבנה מתחת לסטודיו החדש ותאפשר פעילות ענפה נוספת של מחול תיאטרון ומוסיקה. 



אביב מחול סיני החגיגה
שנת התרנגול

בשיתוף עם שגרירות סין בישראל ומשרד התרבות הסיני
חגיגות 25 שנה לקשר הדיפלומטי 

לוחמי השאולין / 7 מופעים 
21-16 ינואר 2017

20 לוחמי שאולין עם יצירה אנרגטית עכשווית בליווי 
מוסיקלי ותמונות מחיי הלוחמים המשלבת את אמנות 
הקונג-פו בביצוע וירטואוזי של קבוצת לוחמי השאולין 

ממחוז הנאן בסין.

ג'ין שינג / 3 מופעים 
תיאטרון מחול - שנחאי

11-9 פברואר 2017

תיאטרון מחול ג'ין שינג בבכורה בישראל בערב של 
שתי יצירות "מרווח תשיעי" "כלוב ציפורים". 

ג'ין שינג נולד כילד, הוא התקדם עד לדרגת אלוף 
משנה בצבא הסיני. ואז הגיע  לרגע שינוי המין 

ולהצלחה מדהימה בקריירה כפרימה בלרינה ברמה 
עולמית. 



ימי פלמנקו / 8 מופעים 
25-23 מרץ 2017 

שיתוף פעולה של שנים רבות 
עם קרן עדי ע"ש עדי אגמון נוסדה לפני 19 שנה לזכרה של עדי 

אגמון ז"ל )בת 23 למותה( ע"י משפחת אגמון. עדי הייתה רקדנית 
צעירה ומוכשרת אשר לפני מותה ביקשה לאפשר לרקדניות 

פלמנקו צעירות להשתלם בפלמנקו בספרד, חלום אישי שלה אשר 
לא זכתה להגשים. 



טנגו, בואנוס איירס 
עם מרכוס אשלה / 7 מופעים 

חוה"מ פסח 15-12 אפריל 2017 

מגדולי רקדני הטנגו אשר הגיע עם להקתו 
היישר מבואנוס איירס לישראל למופעים 

ספורים במרכז סוזן דלל.  
מופע כובש וסוחף עם הצלחה היסטרית על 

במות העולם.



תיאטרון מחול אורבני Low Air )ליטא(
Feel-Link מופע ריקוד רחוב 
24 יוני 2017

בציון 25 שנה ליחסים דיפלומטיים בין ישראל לליטא
מרכז סוזן דלל מציג את להקת הפיוז'ן הראשונה בליטא המשלבת מחול מודרני 
והיפ הופ. הרכב המחול האורבני האנרגטי במיוחד ממציא מחדש את הריקוד 
העירוני של הרחוב ומביא אותו אל הבמה. 



אירועי לילה לבן במרכז סוזן דלל
בשיתוף עיריית תל אביב יפו 

29 יוני 2017 
תודה למאות אוהבי המחול שבאו לבלות איתנו בלילה הלבן ברחבת 

מרכז סוזן דלל. ריקודי הסלסה, הקיזומבה, הבאצ'אטה ושאר הסגנונות 
הדרום אמריקאים השלימו את האווירה הנפלאה.



SummerDance 2017
 JULY 2017
 at Suzanne Dellal
Centre

מוקד רכישת כרטיסים 

03-5105656
www.sdc.org.il
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להקת מחול בת-שבע 
להקת המחול ורטיגו 

להקת המחול קמע 
פסטיבל RE-SEARCH - הבוסתן ירושלים 

עידן כהן ועומר בקלי-אסטרחן 
להקת קולבן דאנס 

להקת המחול פרסקו, יורם כרמי 
ענבל פינטו ואבשלום פולק - עצקרח 

קבוצת מחול נעה דר 
רונית זיו 

תיאטרון מחול ירושלים 
תיאטרון מלנקי 
להקת בנגורה 
להקת אנגלה 

יעל שילר וסער מדרר 
שרונה פלורסהיים 

איריס ארז

מחולוהט / 35 מופעים 
יולי 2017 



 August 2 -  October 31
 2017

 2 אוגוסט - 31 אוקטובר 

www.sdc.org.il   03-5105656

רודריק ג'ורג'  )גרמניה( 
בלט פצ )הונגריה(

בייג'ינג דאנס/ LDTX )סין( 
להקת המחול המודרנית של איסטנבול  )טורקיה(  

להקת שרה קלרו )פלמנקו -ספרד(
להקת המחול המודרנית הונג קונג 

להקת ט'ור | טיירי סמיתס )בלגיה( 
גוטייה דאנס  // להקת תיאטרון מחול שטוטגארט )גרמניה( 

הלנה וולדמן )גרמניה( 
שרלוטה אוורהולם )שוודיה( 

זאו ליאנג )סין( 

הישראלית   הפלמנקו  להקת  פרידלנד,  אן  סאלי  ברט,  מיכל 
גודר,  יסמין  ואורן,  אור  תיאטרון  מחול  קבוצת   ,Compás
הפלמנקו  להקות  רעננה,  מחול  תאטרון  ירושלים,  בלט  להקת 
רמנגאר ופלמנקונטורל, סלביה דוראן, אנסמבל קייזר אנטונינו, 
להקת המחול קמע, אנסמבל בת-שבע, דפי אלטבב וניני משה, 
שלומית  רונן,  עודד  פיליפיס,  דה  וג׳יאנאלברטו  מועלם  מיכל 
להקת  הקיבוצית,  המחול  להקת  ארדוס,  רייצ'ל  פונדמינסקי, 
מחול בת-שבע, להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק, רננה 

רז, תיאטרון מחול יוסי ברג ועודד גרף

תל אביב דאנס  
אוגוסט - ספטמבר - אוקטובר  2017 

/ 66 מופעים 



 August 2 -  October 31
 2017

 2 אוגוסט - 31 אוקטובר 

www.sdc.org.il   03-5105656

להקת המחול המודרנית הונג קונג  רודריק ג'ורג'  )גרמניה(  בלט פצ )הונגריה( בייג'ינג דאנס/ LDTX )סין( 

גוטייה דאנס-שטוטגארט )גרמניה( 

להקת ט'ור | טיירי סמיתס )בלגיה(  להקת שרה קלרו )פלמנקו -ספרד( להקת המחול המודרנית של איסטנבול  
)טורקיה(  

זאו ליאנג )סין(  שרלוטה אוורהולם )שוודיה(  הלנה וולדמן )גרמניה( 

מופעים בינלאומיים בתל אביב דאנס 2017 



יוצרים:
אלקובי     שירה   | אברבנל  רביד 
וייסמן   רותם    | ויטלין   מאיה 
אברבוך   ויעל  ליברמן  גפן 
נבות   תומר    | מרכוס   דנה 
תמרי  שני   | ליבנה  קלו  יותם 

: ניהול אמנותי
שלומית פונדמינסקי, אודליה קופרברג 

ם  י נ ו ו ג
ל במחו
ליצירה פלטפורמה 
צעירה אקטואלית 

כפר בלום 
2017 6 ספטמבר 

מרכז סוזן דלל 
2017 9-8-7 ספטמבר 

/ 13 מופעים וסדנאות 



ניהול אמנותי:
מאטה מוראי ואיציק גלילי

הרמת מסך
בכורות במחול

 Curtain Up
Dance Premieres

מסך 1

יום חמישי, 16.11 בשעה 21:00
מוצ"ש, 25.11 בשעה 21:00

יצירות בבכורה מאת:
"POV" – מאיה מכלל גלפנד

אורין יוחנן –  "שיעורים במציאות מדומה"
יניב אברהם וגיא שומרוני – "בית שני"

מסך 2

יום שישי, 17.11 בשעה 22:00
יום חמישי, 23.11 בשעה 21:00

יצירות בבכורה מאת: 
יגור מנישקוב – "כי מעפר באת..."

מירה רובינשטיין וישי כרסנתי – "מחול כפי יכולתך"
"UNIT" – ארתור אסטמן ואילנה בלסן

אסנת קלנר – "מצפים"

מסך 3

מוצ"ש, 18.11 בשעה 21:00
יום שישי, 24.11 בשעה 22:00

יצירות בבכורה מאת:
"ObNob" – עמית ירדני

"Happy and Lucky" – דרור ליברמן וקזויו שיונירי
נעה שדור – "קישוט ופשע שיר אהבה"

מרטין האריג – "אם היית אלוהים"

16-18.11.17
23-25.11.17

מרכז סוזן דלל, תל־אביב

לרכישת כרטיסים:
Suzannedellal.org.il  03-5105656

מחיר מיוחד לתלמידי מחול – 40 ₪ לכרטיס

בתמיכת ובהפקת 

/ 6 מופעים 



"חשיפה בינלאומית" ביוזמתו ובהפקתו מרכז סוזן דלל, הינה הבמה המרכזית והחשובה ביותר בישראל 
לחשיפת עבודותיהם של היוצרים העצמאיים במחול בפני מנהלים ואורחים מרחבי העולם.

"חשיפה בינלאומית" המתקיימת מידי שנה במרכז סוזן דלל מאז שנת 1995, מארחת נציגים מעולם 
אמנותיים  מנהלים   ותרבות,  מחול  כתבי  תיאטראות,  מנהלי  פסטיבלים,  מנהלי   - הבינלאומי  המחול 
של להקות מחול מובילות, כוריאוגרפים ורקדנים, ויוצרת חלון הזדמנויות לאמנים היוצרים, להשתתף, 

להיחשף ולזכות בהכרה בינלאומית.

/ 25 מופעים 



יום הטנגו הבינלאומי
יום א' 10 בדצמבר, 20:00 

מרכז סוזן דלל 

הכניסה חופשית

מילונגה בהנחיית סלביה רכשמיר 
רקדנים אורחים: דניאל גיוסטי ואוקסנה גוליק



שיחות אמן 
 לאורך השנה התקיימו שיחת אמן בתום המופעים.

סיורים 
המרכז קיים לאורך השנה סיורים לקבוצות, 
משלחות רשמיות של ממשלות זרות, ועוד.



ספרייה וארכיב
ספריית מרכז סוזן דלל כוללת למעלה מ-500 כותרים ותקליטורים לעיון הציבור.

הכותרים, בשפות שונות, ביניהם ספרי עיון, מחקר, תיעוד מחול ואלבומים, ספרי אמנות, 
תולדות תל אביב, לצד מאגר מידע מכוון.

ביקור בספרייה בתאום מראש.

ארכיב מכוון של מרכז סוזן דלל  •
ארכיב פרסומי  •

Google Cultural Institute – מרכז התרבות של גוגל  •
פרויקט תרבות חזותית ואמנויות הבמה: אשכול מחול  •

ארכיב כללי  •



Les Films de l'ESPOIR, אבי קייזר וסרגיו אנטונינו, אדמה ליאת דרור וניר בן גל, אופיר נהרי, אורות ש.י. בע"מ, אורין יוחנן, אנובה הפקות בע"מ, 
אנסמבל בת שבע, אסנת קלנר, ארתור אסטמן ואילנה בלסן, בלו סטאר גולד הפקות בע"מ, בלט ירושלים קידום המחול הקלאסי בירושלים, להקת 
בנגורה, בשמת נוסן, גיא שומרוני ויניב אברהם, גפן ליברמן ויעל אברבוך, דנה מרכוס, האקדמיה למוסיקה ולמחול - ירושלים, הבוסתן ירושלים
המרכז הבינתחומי הרצליה, העמותה הישראלית לדיסאוטונומיה משפחתית, יגור מנישקוב, יולי אוגוסט הפקות, יוניסון בית ספר למחול, יוסי 
נהרין, יותם קלו לבנה, יניב דאור, יסמין גודר, יעל שילר, להקת המחול הקיבוצית, להקת המחול ורטיגו, להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום 
פולק, להקת המחול פרסקו, להקת הפלמנקו הישראלית - קומפאס, להקת מחול בת-שבע, להקת ענבל, להקת קמע, לילך לבנה, לימור זיו 
ואיביצה  באגו, מאיה ויטלין, מאיה מכלל גלפנד, מחול בקהילה בע"מ, מיכל ברט וינר, מיכל מועלם דה פיליפיס, מירה רובנשטיין וישי כרסנתי 
מדמוני, סחר  שדור,  נעה  צוק,  נעה  עמישב,  מתנס  אשר,  מטה  מתנס   ,)2009( בולגריה  ותרבות  למידע  מרכז  אנגל,  מרים  האריג,  מרטן 
סטודיו B, סטיב קלפה, עידו פדר, עידן כהן, עיריית ת"א המחלקה למוסיקה, אמנויות הבמה, איריס ארז, גלית ליס, דפי אלטבב, יוני סוטחי
רייצ'ל ארדוס, שלומית פונדמינסקי רועי אסף,  עידן כהן, פסטיבל צוללן,  רונן,  נעה דר, סאלי אן פרידלנד, סילביה דוראן, עודד  נדין בומר, 
שרונה פלורסהיים, עמותת מיה ארבטובה לבלט קלאסי, עמית ירדני, ענת דניאלי, פאינה נובוזוחדסקי, צופית גרנט הפקות בע"מ, קולבן דאנס
קזויו שיונירי ודרור ליברמן, קרן עדי - ימי הפלמנקו, רביד אברבנאל, רותם וייסמן, רותם וייסמן, להקת רמנגר, רננה רז, רפי סעידי, שירה אלקובי, 
שני תמרי, שרה קלרו, תאטרון מחול ירושלים, תומר נבות, תיאטרון מחול יוסי ברג ועודד גרף, תיאטרון מחול ענבל, תיאטרון מחול רנה שינפלד, 

תיאטרון מלנקי, תיכון אלון.

אמנים / להקות /כוריאוגרפים / יוצרים 
 2017



כוריאוגרפים ולהקות - ישראל 2017 

יסמין גודר

להקת מחול בת שבע אסנת קלנר 

יוסי ברג ועודד גרף מרטין הריג 

רנה שינפלד  רועי אסף  להקת אדמה  להקת ורטיגו 

להקת ענבל 

להקת המחול הקיבוצית  רייצל ארדוס 

רננה רז

אנסמבל בת שבע דפי אלטבבענבל פינטו ןאבשלום פולק 



נתוני פעילות 2017 
380 מופעי מחול 

4 מופעי מוסיקה  
14 הצגות תיאטרון 

6 סדנאות  
32 הרצאות  
35 חזרות מחול 

3 כנסים  
2 צילומים  
1 שיעורי מחול 

39 טכני מחול 
3 טכני תאטרון 
4 אודישנים  
6 אחזקה  
3 סיורים  

סה"כ 532 נתוני פעילות )אולם סוזן דלל בלבד(



יום הטנגו הבינלאומי
יום א' 10 בדצמבר, 20:00 

מרכז סוזן דלל 

הכניסה חופשית

מילונגה בהנחיית סלביה רכשמיר 
רקדנים אורחים: דניאל גיוסטי ואוקסנה גוליק

תל-אביב  צדק  נוה  ולתיאטרון,  למחול  דלל  סוזן  מרכז 
 Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre, Tel Aviv

 

גופים שותפים במתחם 



2018
ינואר 

 Dream Drum Dance

מרץ
ימי הפלמנקו 

אפריל
טנגו מרכוס אשלה - ארגנטינה  

יולי
מחול הודי

ויוה סלסלה מקולומביה

אוגוסט
דאנסאספנייה 

אוקטובר
חנוכת סטודיו זהבה וז'אק דלל ואולם ירון ירושלמי 

ספטמבר אוקטובר 
תל אביב דאנס 

להקתו של בנג'מין מילפייד - ארה"ב 
אריק גוטייה בכוריאוגרפיה של איציק גלילי - גרמניה

פרוייקט ישראל/ברזיל 

אוקטובר
השנה המצטלבת עם צרפת: 

להקת מאגי מארן 
מוד לה פלדק 
נאסרה בלאזה

יובל פיק ולהקה
בלט פרלזוקאז' 

נובמבר
הרמת מסך 

דצמבר
חשיפה בינלאומית 

לאורכה של השנה 
מחול ישראלי עם כל להקות ואמני המחול בישראל  

סדרת הרצאות באוצרות נעם סמל 
פעילות  מוסיקלית /אופראית/ מוסיקה דה קאמרה )חידוש הפסטיבל(

פעילות מיוחדת בשבתות של מחול לילדים 
פעילות מיוחדת של תרבות הגוף ברחבת המרכז 



סוזן דלל - זה מחול 

תל-אביב  צדק  נוה  ולתיאטרון,  למחול  דלל  סוזן  מרכז 
 Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre , Tel Aviv

www.sdc.org.il
03-5105656


