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מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון הוא הבמה המרכזית בישראל ללהקות מחול עכשווי 
ישראליות ובינלאומיות. מאז ייסודו בשנת 1989, מרכז סוזן דלל חרט על דגלו טיפוח, 
קידום ותמיכה באמנות המחול העכשווי בישראל. המרכז מקדם מטרות אלה באמצעות 
מגוון הופעות, אירועים, פסטיבלים, תכניות וסדנאות מעולם המחול העכשווי ואמנויות 

הבמה.
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.

The Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre is Israel’s premier 
presenter of Israeli and international dance. Established in 1989, the mission 
of the Suzanne Dellal Centre is to cultivate, support and promote the art of 
contemporary dance in Israel. The Centre pursues this mission by offering 
diverse performances, events, festivals, programs, and workshops from the 
worlds of contemporary dance and performing arts. The Centre has launched 
dozens of innovative programs to nurture and support new work and emerging 
artists, providing platforms to expose young artists and bring dance to new 
audiences.
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דבר המנכ"ל 2018
שנה עשירה במופעים ופעילות. 

בתחילתה של השנה הגשנו, לראשונה, פרויקט המשלב מוסיקה חיה, אתנית, עם יצירות 
מחול אחרות בטעמים שטרם נראו מעל במת המרכז.

DDD פרוייקט של שבעה ערבים שונים בשיתוף פעולה צבעוני עם חברת "קלימבה" 
לגבהים  הפלגנו  בהם  אתניים  מוסיקה  כלי  של  עשיר  מבחר  לחברה  במרכז.  היושבת 
אמנותי  בניהול   2019 בשנת  הפרויקט  אל  נשוב  במרכז.  נשמעו  שטרם  מוסיקליים 

ומוסיקלי, להעשרתו וצמיחתו לפרויקט המאשר לכל להשתתף בו. 

ימי הפלמנקו בהפקת קרן עדי ובניהולה של אווה אגמון הביא ארצה לראשונה את דיויד 
קוריאה ולהקתו מספרד. קרן עדי מצאה את ביתה במרכז.

גן   , גם לסבב מופעים ברחבי הארץ  והפעם  ורקדני הטנגו חזרו למרכז  מרכוס אשלה 
של  בניהולו  הטנגו  ערבי  עצמת  את  לציין  למותר  מוצקין.  וקריית  ירושלים  שמואל, 
מרכוס אשאלה ובהשתתפותו. הטנגו סוחף את כולם ומעשיר את חווית המחול במרכז. 

במסגרת  ובינלאומי  ישראלי  מחול  של  חודשים  ארבעה  לעלות  הוחלט   2018 בקיץ 
חדשה "העונה הבינלאומית של מרכז סוזן דלל" ואשר בה הועלו מופעים בתת מסגרות 
חילופי  של  פעמית  חד  מסגרת   - ו"דאנספראנס"  דאנס"  אביב  "תל  כ"דאנסאספניה" 

תרבות, ממכלול האמנויות בין צרפת לישראל. 

"להקת  ממומבאי  ויוה"  "סלסה  מקולומביה  להקות  הוזמנו  דאנס  אביב  תל  במסגרת 
נבדהרה" במופע חדש מאת היוצר אשלי לובו "אגני", ומלוס אנג'לס להקתו של בנג'מין 
מילפייה, מברזיל שלוש להקות בפרויקט משולב של יוצרים מישראל ורקדנים מברזיל, 
ומדרום קוריאה זוכי תחרות הכוריאוגרפיה, ומצרפת להקותיהם של יובל פיק, מוד לה 

פלאדק ולהקת האופרה מריין בניהולו של ברונו בושה.   

דאנסאספניה התרחב  לשלושה שבועות עם 7 להקות אורחות ושלושה אמנים מישראל. 

במסגרות תל אביב דאנס ודאנסאספניה הועלו מופעים גם מחוץ לבמת מרכז סוזן דלל 
במרכז לאמנויות אלמא בזכרון יעקב ובפסטיבל כרמיאל. 

פרויקט הדגל של המדור למחול "הרמת מסך" אירח השנה 9 יוצרים ובו הועלו שלוש 
תכניות שונות. 



פרויקט הכתר של קהילת המחול בישראל ושל מרכז סוזן דלל, "חשיפה בינלאומית" 
אירח השנה 187 אורחים מרחבי העולם והעלה 35 ערבי מחול עם 45 יוצרים ולמעלה 

מ 250 רקדנים ואמנים. 

מנוי המחול של המרכז העונה לדרישות הישראליות והבינלאומית הביא השנה 1359 
מנויים חדשים. 

שיפוץ בית הספר יחיאלי ובניית סטודיו זהבה וז'אק דלל מתקדם ואנו צופים סיומו טרם 
ירושלמי המשופץ, שני אולפנות המחול המחודשים,  ירון  גם אולם  חוה"מ פסח, כמו 

גלריית המשרדים ובמת הפרדס. 

ובנוסף אירועי לילה לבן, שעורי גאגא, מופעי כל להקות המחול מישראל וגידול מתמיד 
בעצמתו של הקהל הישראלי. 

אנו נושאים עיננו לקראת הרחבת פועלו של המרכז בשנה 2019 ובעיקר לאור תוספת 
השטחים בשיפוץ ותוספת הסטודיו שיאפשר פעילות נרחבת חדשה ואחרת. 

 
יאיר ורדי, מנכ"ל 



Rooftop המבנה                                                       גג 

 Yaron Yerushalmi Hall ירושלמי                                 ירון  אולם 

New Studio חדש                                  סטודיו 



סטודיו זהבה וז'אק דלל
 ההתחדשות

מרץ 2017 - מרץ 2019 
THE EXPANSION 

The Zehava & Jack Dellal studio

מרכז סוזן החל בחידוש היסטורי של אחד הבניינים המקוריים מהמאה ה-19 על בסיסם 
והמשרדים,  המחול  אולפנות  שני  של  והרחבה  שחזור  כוללת  הבנייה  המרכז.  נבנה 
אולם ירון ירושלמי, ובניית במת חוצות חדשה עם 300 מקומות ישיבה. גולת הכותרת 
מייסדי  שמות  את  שישא  ידיים  רחב  סטודיו  של  ובניתו  שלישית,  קומה  הוספת  היא 
המרכז זהבה וג'אק דלל, חלל חדשני עשיר גמיש ורחב ידיים. השיפוץ נעשה בתמיכת 
קרן משפחת דלל, עיריית תל אביב -יפו ומשרד התרבות והספורט וחנוכתו מתוכננת 

לחודש מרץ 2019.

The Suzanne Dellal Centre has embarked on a historic renovation of one of the 
original nineteenth century buildings upon which it was built. The construction 
includes the rehabilitation and expansion of two existing dance studios and 
offices, a refurbished Yerushalmi Theater for emerging and alternative artists, 
and the construction of a new outdoor stage with seating to hold 300 guests. 
The centerpiece of the renovation is the addition of an entirely new third 
floor and the Zehava & Jack Dellal studio, a state-of-the-art flexible studio/
performance space, named after the late founders of the Centre.

Photos by: Bar Arnshtein
צילומים: בר ארנשטיין



pictet  |  אבי קייזר  |  אבירן מרום  | אופיר יודלביץ   |  אורלי פורטל   |  אילנה בלסן 
וארתור אסטמן  |  איביצה באגו  |  איציק גלילי  |  אלה רוטשילד  |  אמיר מי טל  |  
אנסמבל מחול קייזר אנטונינו  |  אקארה גרופ בע"מ  |  ביזנס קול אסטרטגיה בע"מ
|  בת שבע  בנדה הפקות בע"מ     | יצחקי   רונן   - בן שמיים לארץ    | ירושלים   בלט 
כלפון  |  גבי קמחי  |  גל ורבורג  |  גלית ליס   |  גפן ליברמן  |  דגה פדר   |  דן שכטר  |  
דנה מרכוס  | דנה רוטנברג  |  דפי אלטבב וניני משה  |  האקדמיה למוסיקה ולמחול - 
ירושלים  |  הבלט הישראלי / שרון אייל  |  הלל קוגן  | המרכז הבינתחומי הרצליה | חן 
חפץ |  טל גרימזה ועדיה שטרן | טל גרמיזה ורועי בן בנימין  |  טליה בק  |  יגור מנשיקוב  
וגפן ליברמן  |  יעל אברבוך  גודר   |  יסמין  יוניסון בית ספר למחול     | יוני סוטחי     |
יענקל'ה פילצר |  כאן - תאגיד השידור הישראלי  |  להקת "בלט ירושלים"  |  להקת 
|  להקת המחול הקיבוצית  |  להקת המחול בת-שבע    אנגל   מרים  / מאת  אנג'לה 
סול  |  להקת המחול  ותזמורת המהפיכה   ורטיגו  |  להקת המחול  רמי באר   / מאת 
כרמי  יורם   - פרסקו  המחול  להקת   | פולק   ואבשלום  פינטו  ענבל  המחול  להקת 
להקת   | נתן  מיכל   - קומפאס   - הישראלית  הפלמנקו  להקת   | קמע  המחול  להקת   |
הפלמנקו רמנגאר  | להקת יסמין גודר | להקת מחול סאלי אן פרידלנד  |  לוטם רגב  |  
ליאור תבורי |  לילך אורנשטיין  | לימור זיו  | לירון עוזרי | מוסדות חינוך )בית קמחי(
מיכאל גטמן | מיכל בר אור | מירב דגן  | מרכז קהילתי נווה צדק | משרד החינוך הפיקוח 
עמישב מתנס   | אשר  מטה  מתנס   | לאופר  ורבקה  רוסום  ואן  מתאוס   | המחול   על 
נדין בומר | ניב גרינשפן | ניב שינפלד ואורן לאור  | ניקול קריואנה | סטודיו B  | סטפן 
הבית  עמותה   | כהן  עידן   | מרכוס  ודנה  גידרון  עידו   | בוטרוס   עדי   | פדר  עדו   | פרי 
למחול )להקת המחול סול( | עמותת מיה ארבטובה לבלט קלאסי | עמותת מרחב מחול, 
להקת אנגלה | עמית ירדני | ענבל פינטו  | ענבר טנזר | פאינה נובוזוחדסקי | פוליפוניה 
בע"מ | פייר נעים | צחי כהן ואמיר מי-טל | צעדי ענק פעילויות תוכן בע"מ | קבוצת 
אוקטט | קבוצת מחול נעה דר | קובי זרקו   | קולבן דאנס | קלימבה כלי נגינה  | קמילה 
ומתאוס  לאופר  רבקה   | אברבנאל  רביד   | הפקות  רביבו   | הפלמנקו  ימי   - עדי  קרן   |
פאול ואן רוסום | רוני חדש | רוני רותם | רונית זיו | רועי אסף  | רננה רז  | רעות פלג
הללי אסא שרון   | נקר  שניר   | ברבי  שירלי   | אלקובי  שירה   | אביתר  שירה   | סגל  שיר 
שרון וזנה  |  שרונה פלורסהיים | תאטרון מחול ירושלים | תאטרון מחול ענבל / מור 
שני | תהל קליין | תום אקו | תזמורת המהפכה | תיאטרון באר שבע | תיאטרון חיפה
מלנקי  תיאטרון   | ענבל  מחול  תיאטרון   | ירושלים  מחול  תיאטרון 
ציבורית  תנועה   | קרן  ודיוויד  לם  תמר   | בורר   תמר   | יצחקי   תמי   |

כל הלהקות כל הריקודים 
ישראל

 



כל הלהקות כל הריקודים 
רחבי העולם 

OCHO - "Eight" - Seville Spain / Israel

EL ENCUENTRO  David Corea and his company, with guest Adela Campai 

Marcos Ayala Tango Company - Argentina

Navdhara India Dance Theatre )NIDT( - India

Salsa Viva - Colombia

Winners of the Seoul International Choreography Competition

L.A. Dance Project - USA 

The Brazil/Israel Project Ella Rothschild, Ofir Yudilevitch, and Orly Portal

Companhia Eliane Fetzer de Dança Contemporânea from Curitiba

Entre Nós Coletivo de Criação from Natal

Companhia Municipal de Dança from Porto Alegre

Rojas y Rodríguez - Spain

Manuel Liñán - Spain

Nova Galega De Danza - Spain

Emilio Ochando - Spain

Compañia Sharon Fridman - Spain

Kor'sia - Spain

Maria Juncal - Spain

Yuval Pick, Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape - France

Maud Le Pladec, Centre Chorégraphique National de Orléans - France

Ballet de l’Opéra National du Rhin - France



 Dream Drum Dance
28 בינואר - 3 בפברואר 

שבוע ימים של חגיגת מחול עכשווי עם מוסיקה מקורית חיה
7 מופעים 

ערב  מידי  יתקיים  אשר  חדש  אירוע  לראשונה  להציג  גאים  וקלימבה  דלל  סוזן  מרכז 
עכשווי  מחול  של  מפתיעים  שילובים  חושף  האירוע  דלל.  באולם  ימים  שבוע  במשך 
ומוסיקה ייחודית, בביצוע כוריאוגרפים, רקדנים ומוסיקאים מקצועיים מעל במה אחת, 

עם כלים מקוריים וייחודיים מרחבי העולם. 
יצירות המחול בחלקן, מבוצעות לצלילי המוסיקה המקורית ובביצוע חי. מגוון היצירות 
נע בין הקלאסי לאתני דרך העכשווי והוויזואלי. חגיגה סוחפת חושים ומלאה בניגודים 
לפרטי  וירידה  מוסיקלי  שימוש  של  עמוק  חקר  המאפשרת  חדשה  מסגרת  והפתעות. 
המוסיקה בהתאמה לתנועה מיוחדת אשר נבנית דרך החומר המוסיקלי המנוגן על כלים 

לא קונבנציונליים. 
יוצרים המשתתפים באירוע: מיכל בר אור, אילנה בלחסן וארתור אסטמן, טל גרימזה 
)נולד  יענקל'ה פילצר  רוני חדש, שירה אלקובי,  ועדיה שטרן, שניר נקר, תמי  יצחקי, 
לרקוד(, ענבר טנזר, חן חפץ, טל גרמיזה ורועי בן בנימין, בן שמיים לארץ - רונן יצחקי, 
שרון הללי אסא, דואט "סונטת ליל ירח" מתוך איש השעה- עבודתו של איציק גלילי, 

מיכל נתן, צחי כהן ואמיר מי-טל. 
המוסיקאים המשתתפים באירוע: קמילה, תהל קליין, גל ורבורג, ניב גרינשפן, דן שכטר 

וגבי קמחי.

Dream Drum Dance was a new collaborative initiative that between 
contemporary dance and performance artists with professional musicians. 
Together the project revealed surprising combinations of dance and music, 
with unique instruments from around the world.  The dance works were 
performed to live original music. The project was in partnership with Kalimba, 
a store with sells musical instruments from around the world.  The works 
ranged from the classical to abstract, dance to visual art. 



www.kalimba.co.il





ימי פלמנקו
)השנה ה-24(

15-17 מרץ 
7 מופעים 

שיתוף פעולה של שנים רבות עם קרן עדי ע"ש עדי אגמון נוסדה לפני 24 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. 

ADI Foundation – Adi had  dream to go to Spain and study Flamenco. Upon 
realizing the fatality of her illness she requested that she be remembered by 
granting a scholarship for a young gifted Israeli dancer to study Flamenco 
in Spain.  Adi was 23 when she died – an officer in the IDF, a very talented 
student of sciences and a passionate lover of dance and especially Flamenco.
 



טנגו הצללים - ארגנטינה
1-5 אפריל 

Tango in the Shadows - Argentina
7 מופעים | הרקדה ברחבה
3 מופעים ברחבי הארץ 

הטובים  הטנגו  מרקדני  אחד  ומבצע(  כוריאוגרף  )במאי,  אשאלה  מרקוס 
"טנגו  חדשה  ביצירה  רקדנים   10 עם  קמאצ'ו  פאולה  ושותפתו  היום  ביותר 
העולם.  ברחבי  במה  כל  מעל  המצליח  וסוחף  כובש  טנגו  מופע  הצללים" 
הסוחפת. הטנגו  מוסיקת  לצלילי  -ארגנטינה.  הטנגו  של  מוצאו  מארץ   היישר 
לנצח  ודחף  תשוקה  כוח,  ,עם  ובזוגות  סולו  בקטעי  מתמדת,  בתנועה  אותנו  הסוחף 
ולהצליח ,ולהיות הטנגו המוביל והעוצמתי אל מול כל הקשיים, ומול כל המכשולים. 
ועכשיו  העולם  רחבי  בכל  המחול  ולבמות  הקונצרטים  לאולמות  הגיע  הטנגו  שיגעון 

לישראל! הזדמנות לחוות וליהנות מהמופע שסוחף את העולם. 

Marcos Ayala Tango Company
What happens when a naive and deeply human attraction  defeats thought? 
When every part of who we are is, suddenly, marvelously and dangerously part 
of a whole? Is there a possible way to achieve this desire without transforming 
ourselves? Is there a way to transform ourselves without dying a little? 
Tango in the Shadows summons an experience of absolute communion with 
the music. Power, desire, selfishness and possession, and the impulse to love 
until death assault the stage. Tango in the Shadows asks the viewer: How is 
it possible that what gives us pleasure also causes us pain? The extraordinary 
virtue and nostalgia of the tango moves us between the light and the dark. 
Marcos Ayala )director, choreographer and performer( and his partner Paola 
Camacho with 10 dancers succeed in embodying antagonistic beings, opposing 
worlds, the primordial universe of those who collide, surrendering themselves 
to the edge of their limitations.



ס ר י י א ס  ו נ א ו ב

מופע מלא עוצמה, רגש ולהט עם תוספת של תשוקה ואלגנטיות. 
מרכוס אשאלה מארגנטינה אחד מרקדני הטנגו הטובים ביותר בעולם 

מגיע לבכורה בישראל.  מופע שאסור לפספס!

מוצאי חג 31 במרץ 20:00 נשף טנגו ארגנטינאי "מילונגה"  הכניסה חופשית
עם סילביה רחשמיר ברחבת מרכז סוזן דלל 

גן שמואל 
היכל התרבות מנשה

24 מרץ 

 מוצ"ש 21:00

 04-6220066

קריית מוצקין 
היכל התיאטרון 

26 מרץ  

יום ב' 20:30

 04-8377777  

ירושלים 
תיאטרון ירושלים 

28 מרץ 

יום ד' 20.30

כרטיסים 6226* 

תל אביב 
מרכז סוזן דלל

 1-5 אפריל 

 חוה"מ פסח

 03-5105656 





העונה הבינלאומית 
סוזן דלל  

Suzanne Dellal 
International Season  

יולי - אוקטובר
 July - October

 2018

ז  כ ר מ
ן  ז ו ס
ל  ל ד
 : ג י צ מ

4 חודשים לוהטים של מחול בינלאומי 
עם 21 להקות מרחבי העולם

76 מופעים





תל אביב דאנס 
 Tel Aviv Dance

12 מופעים מרחבי העולם 
40 מופעים מישראל

אירועי העונה הבינלאומית /תל אביב דאנס נפתחו בשני מופעים משתי קצוות עולם 
– הודו וקולומביה: תיאטרון המחול נבדהרה מהודו חוזר אחרי הצלחה גדולה למרכז 
סוזן דלל, עם היצירה אגני )אש(. להקת המחול סלסה ויוה – קולומביה, העלתה מחול 

צבעוני ולוהט המלווה במוזיקה קצבית, הישר מלבה הפועם של קולומביה. 
- להקות נבדהרה-מומבאי וסלסה ויוה-קולומביה השתתפו בפסטיבל המחול בכרמיאל  

ובמופע אורח מיוחד בעיר רמלה.
ויוה בתמיכת שגרירות קולמביה בישראל סחפה את הקהל בהרקדת  - להקת סלסה 

סלסה ברחבת המרכז. 

במסגרת אירועי תל אביב דאנס הגיעו לסוזן דלל המופעים הבאים: 
מאת  מחול  יצירות  ארבע  עם  בסיאול  הבינלאומית  הכוריאוגרפיה  תחרות  זוכי 
דלל  סוזן  מרכז  בין  הפעולה  שיתוף  ובמסגרת  קוריאה  של  המבטיחים  הכוריאוגרפים 

ומכון הבינלאומית לכוריאוגרפיה בסיאול 
האמנים  אחד  מילפייה,  בנג'מין  הידוע  הכוריאגרף  של  להקתו  הגיעה  אנג'לס  מלוס 
ערב  ביצעה  פרוג'קט"   דאנס  אנג'לס  לוס   " להקתו  ה-21.  במאה  ביותר  הבולטים 

רפרטוארי מאת מרתה גרהאם ומאת בנג'מין מילפייה . 
בשיתוף פעולה מיוחד עם ברזיל ,הציג מרכז סוזן דלל שלוש יצירות מחול חדשות, פרי 
שיתוף פעולה בינלאומי בין שלושה יוצרים ישראלים - אלה רוטשילד, אופיר יודלביץ 
ואורלי פורטל - ולהקות המחול מברזיל:  Companhia Municipal de Dança מפורטו 
 Entre-מקוריטיבה, ו Companhia Eliane Fetzer de Dança Contemporânea ,אלגרה

Nós Coletivo de Criação מהעיר נטל. 

בנוסף השתתפו 40 מופעים מאת להקות ויוצרים ישראליים במסגרת תל אביב דאנס: 
פולק,  ואבשלום  פינטו  ענבל  המחול  להקת  קומפאס,   - הישראלית  הפלמנקו  להקת 
להקת הפלמנקו רמנגאר, קובי זרקו, להקת מחול סאלי אן פרידלנד, עדי בוטרוס, לילך 
אורנשטיין, רוני רותם, שיר סגל, יגור מנשיקוב, גלית ליס, להקת המחול ורטיגו, תזמורת 
המהפכה, אנסמבל מחול קייזר אנטונינו, להקת המחול בת-שבע, להקת אנג'לה / מאת 
מרים אנגל, להקת המחול קמע, שרון וזנה, עידן כהן, רונית זיו, תיאטרון מחול ירושלים, 
שרונה פלורסהיים, לירון עוזרי, צחי כהן, ליאור תבורי, רננה רז, הבלט הישראלי / שרון 
אייל, להקת המחול הקיבוצית / מאת רמי באר, רועי אסף, דפי אלטבב וניני משה, להקת 

"בלט ירושלים"

העונה הבינלאומית בתמיכת: משרד התרבות והספורט, עיריית תל אביב יפו, וחברת 
המשקאות יפאורה, ובשיתוף עם פסטיבל כרמיאל ואלמא-מרכז אמנויות מלון יוקרה.

LA Dance :תצלום





דאנס אספנייה 
  Danza España
15 מופעים מספרד
3 מופעים מישראל

ויוצרים מובילים מספרד חלקם  במסגרת אירועי דאנס אספניה, אירח המרכז להקות 
הנותנים פרשנות עכשווית לפלמנקו וחלקם מייצגים את סצנת המחול העכשווי בספרד.  

בביקורם  בספרד,  ביותר  הדינאמי  הפלמנקו  כיוצרי  הידועים  ורודריגס  רוחאס  הצמד 
הרביעי במרכז סוזן דלל ,העלו בבכורה עולמית בסוזן דלל את יצירתם "כחולים החיים" 

- אזול וידה 
 Baile de Autor וכוריאוגרף הפלמנקו הנודע הגיע עם היצירה  ליניאן, הסולן  מנואל 

)ריקוד המחבר( 
להקת נובה גלגה דה דאנסה בראשותו של הכוריאוגרף חיימה פבלו דיאז, העלתה את 

  SON "להיות"
להקת אמיליו אוצ'נדו, העלה את היצירה שירוקו  )סופת חול(, גם במרכז אמנויות מלון 

יוקרה, אלמא זכרון יעקב.
להקת המחול שרון פרידמן הגיע מספרד עם היצירה All Ways )כל הדרכים(

הכוריאוגרפים  שני  של  יצירתם    Cul de Sac את  העלתה  קור'סיה  המחול  להקת 
האיטלקיים, מנהלי הלהקה אנטוניו דה רוסה ומטיה רוסו. 

רקדנית הפלמנקו מריה חונקל, מי שזכתה לכינוי "להבת אש", בזכות ביצועיה הנועזים, 
זמרים  בליווי  העלתה  ביותר,  הטובה  הפלמנקו  לרקדנית  גאדס  אנטוניו  פרס  זוכת 

וגיטריסט את היצירה EMOTIONS )רגשות). 

אמנים ישראליים במסגרת יוקרתית זו : 
להקת הפלמנקו רמנגר, קרן ואבנר פסח.

אדריאן  הספרדי  הרקדן  את  ארחה  נתן  מיכל  קומפאס,  הישראלית  הפלמנקו  להקת 
סנטנה. 

הזמר קובי זרקו.   

תצלום: מריה חונקאל 

דאנס אפסנייה בתמיכת שגרירות ספרד בישראל - ומשרד התרבות הספרדי 
                                  





דאנס פראנס 
  Danse France

6 מופעים מצרפת

אירועי "דאנס פראנס" במסגרת השנה המצטלבת עם צרפת  ,התקיימו במרכז 
בין ה- 19 לאוקטובר ועד ל- 27 באוקטובר. 

במסגרת זו עלו המופעים הבאים: 

הכוריאוגרף הישראלי יובל פיק, יוצא להקת בת שבע, הפועל כבר שנים במרכז הלאומי 
הוא  בה  מערכה,  של  סופה  היצירה  את  העלה  )צרפת(  לה-פאפ  ריליו  לכוריאוגרפיה 
חוקר  את נושא הקולקטיב, השייכות, הזהות מנקודת מבט של מי שנולד בארץ אך חי 

במקום אחר.
לכוריאוגרפיה  לה פלאדק, מהמרכז הלאומי  מוד  הכוריאוגרפית הצרפתייה המרתקת 
פאוסטו  המלחין  של  יצירתו  של  בהשראה  "פרופסור"  היצירה  את  העלתה  אורליאן 

רומיטלי. 
בושה  ברונו  של  יצירתו  את  בבכורה  העלתה  בריין  האופרה  בית  שליד  הבלט  להקת 
מנהלה האמנותי של הבלט - "גחליליות" השתקפות פוליטית ומחווה פואטית, מתייחס 

במיוחד לדמותו של פייר פאולו פאזוליני. 

 תצלום: בלט ריין - גחליליות

במסגרת העונה המצטלבת ישראל-צרפת ובתמיכת שגריות צרפת, המכון הצרפתי 
ומשרד החוץ הישראלי.





הרמת מסך 
פרוייקט ביוזמת משרד התרבות והספורט 

22-24,15-17 נובמבר  
Curtain Up

6 מופעים במרכז סוזן דלל 
6 מופעים - כרמיאל, ירושלים, קיבוץ געתון, קרית גת

את  להציג  עצמאיים  לכוריאוגרפים  המאפשרת  תומכת  מסגרת  הינה  מסך  הרמת 
בשלושה  לשיאה  שמגיעה  וכלכלית,  טכנית  אמנותית,  מלאה  במעטפת  יצירותיהם 

שבועות של הופעות ברחבי הארץ, במרכז סוזן דלל, ובאולמות נוספים בארץ.

הרמת מסך בתמיכת המחלקה למחול במשרד התרבות והספורט ומופק על ידי בנדה 
הפקות בע"מ.

מנהלים אמנותיים: איציק גלילי, מאטה מורי
משתתפים: רבקה לאופר ומתאוס פאול ואן רוסום, יגור מנישקוב, תמר לם ודיוויד קרן, 

עמית ירדני, עידו גידרון ודנה מרכוס, לוטם רגב, רוני חדש, וטליה בק.

The Curtain Up Festival gives independent choreographers the opportunity to 
present fully produced performances with support in all production aspects.

Curtain Up Festival was initiated some 29 years ago, it was a local Tel Aviv 
event. Showcasing new works by up and coming Israeli choreographers, the 
flagship project of the Ministry of Culture and Sport’s dance department was 
a beacon to adventurous audience members who were interested in seeing 
the most experimental, independent dance creations of the year. Over time, 
as the festival gained traction and influence and as its veterans made names 
for themselves in Israel and abroad, its reach expanded to include other cities.

Artistic Directors: Maté Moray, Itzik Galili. 
Participants: Rebecca Laufer and Mats Van Rossum, Igor Manishkov, Tamar 
Lamm and David Kern, Dana Markus, Ido Gidron, Amit Yardeni, Lotem 
Regev, Talia Beck, Roni Chadash.
Production: Benda Production

Curtain Up is supported by the Dance Department of the Ministry of  Education, 
Culture and Sport and produced by the Israel Festival. 



חשיפה בינלאומית 
5-9 דצמבר 

 International Exposure
35 מופעים |  2 פאנלים 

187 אורחים מ-46 מדינות 

חשיפה בינלאומית הינו אירוע המחול השנתי של מרכז סוזן דלל, למחול ישראלי עכשווי 
בתל אביב. מדי שנה מארח מרכז סוזן דלל מנהלים אמנותיים, מפיקים ואוצרים מתחום 
המחול העכשווי מרחבי העולם, ומזמין אותם לחוות את נוף המחול הישראלי העשיר. 
מאז שנת 1995, מציע אירוע חשיפה בינלאומית תכנית מגוונת, המציגה מגוון רחב של 
עשייה מחולית, מלהקות המחול והכוריאוגרפים הגדולים והמבוססים ביותר בישראל, 
ועד לאמנים חדשים, עצמאיים וניסיוניים. רבים מאמני המחול המוכרים ביותר בישראל 

חבים את חשיפתם לזירה הבינלאומית לאירועי חשיפה בינלאומית.

להתרועע  בינלאומיים  מחול  ומפיקי  מבצעי  עבור  הזדמנות  הינה  בינלאומית  חשיפה 
ובלתי-אמצעי עם אמני מחול  ישיר  וליצור קשר  עם קהילת המחול הרחבה בישראל 
דרך,  פורצי  ישראליים  מחול  אמני  של  מופעים  עשרות  מציעה  זה  אירוע  ישראלים. 
משרד  ידי  על  נתמכת  בינלאומית  חשיפה  ועוד.  אסתטיקה  פוליטיקה,  זהות,  בנושאי 

החוץ, משרד התרבות והספורט, עיריית תל אביב-יפו ומרכז סוזן דלל.

International Exposure is Suzanne Dellal Centre’s annual platform for Israeli 
contemporary dance, in Tel Aviv, Israel. Each year the Suzanne Dellal Centre 
hosts artistic directors, presenters, and curators of contemporary dance 
and performance from all over the world to experience Israel’s rich dance 
landscape. Since 1995, International Exposure has presented a diverse program 
ranging from the largest, and most established Israeli dance companies and 
choreographers to emerging, independent, and experimental dance artists. 
International Exposure is responsible for introducing many of Israel’s best-
known dance artists to the international scene. 

International Exposure provides an opportunity for international dance 
professionals and presenters to engage with the broader Israeli dance 
community, and offers direct personal contact to Israeli dance artists. The 
platform offers dozens of performances by groundbreaking Israeli dance 
artists wrestling with questions of identity, politics, aesthetics, and more. 
International Exposure is supported by the Ministry of Foreign Affairs, the 
Ministry of Culture and Sport, and the Municipality of Tel Aviv-Yafo.



187 Guests from 46 Countries

Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, 
Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, 
Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Montenegro, Peru, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, 
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, 
Thailand, The Netherlands, Turkey, United Kingdom, Uruguay, USA

35 works, 2 panel discussions 

Receptions addressed by Galit Wahaba Shasho, Nehemia Dagan, Ziv Nevo 
Kulman, Yoram Karmi, Yair Vardi



IT'S ALL
A B O U T
D A N C E

מנוי מחול 
עושים במרכז סוזן דלל

ז  כ ר מ
ן  ז ו ס
ל  ל ד
 : ג י צ מ

מנוי מחול 
בינלאומי

3 כניסות  
 

מנוי מחול 
ישראלי 

ללא הגבלת 
כרטיסים 

לשנה 

מנוי מחול 
ישראלי 

4 כניסות 
6 כניסות 

3 כניסות לכל 
מופעי המחול 
הבינלאומיים 

במסגרת העונה 
הבינלאומית 

מחול ישראלי 
ככל שתירצו וללא 
הגבלת כרטיסים 

למשך שנה. 

4/6 כניסות לכל 
מופעי המחול 

הישראליים 
למשך שנה. 

*ע"פ התקנון *הזכות לשינויים שמורה *טלח 

התקשרו עכשיו 8677*
ציינו קוד הטבה 7272

ימים א'-ה' 09:00-21:00
www.sdc.org.il



מנוי מחול בסוזן דלל 
ישראלי / בינלאומי 

Membership
1348  מנויים 

שוברי מתנה / ניוזלטר / פייסבוק / אינסטגרם 
מרכז סוזן דלל מביא אל הבמה את חוויית המחול התרבותי והחברתי בישראל. מדי 
שנה מתקיימים בו מאות מופעים מהארץ ומחו"ל הזוכים להדים רבים ולהערכה מצד 

האורחים והמבקרים. לבוא לסוזן דלל זה חוויה ובילוי מושלם לך לכם ולמשפחה. 

Suzanne Dellal Center brings to the stage the experience of the social and 
cultural dance in Israel. With hundreds of different shows from Israel and 
around the world a year.

 מנוי ישראלי ללא הגבלה - 178
 מנוי מחול ישראלי 713

 מנוי מחול בינלאומי - 457
סה"כ - 1348 מנויים 

רשומות ניוזלטר = 32,000
רשומות פייסבוק = 177,500
רשומות אינסטגרם = 3,800 



פעילויות 2018 
Activities 2018

*אולם סוזן דלל בלבד 

Dance Performances 357  מופעי מחול

Public Discussions with Artists 14  שיחות עם קהל

Outdoor Dance Events  3  הרקדות

Music 9  מוסיקה

Plays 10  הצגות

Rehearsals   9  חזרות

 Technical 41   טכני

Conferences 13  כנסים

 Guided Tours 11 סיורים במרכז

Total                                                  
סה"כ 467 פעילויות שונות ומגוונות 

*מבנה יחיאלי 6 במהלך כל 2018 נמצא בתהליך שיפוץ 
לכן האולם היחידי שהניב פירות של פעילות היה אולם סוזן דלל 



כל הלהקות כל הריקודים 



בואו לרקוד 
עם הבלרינות  

בסוזן דלל 

ז  כ ר מ
ן  ז ו ס
ל  ל ד
 : ג י צ מ

#sdc
#suzannedellal



שונות
Miscellaneous Changes

מייצב הבלרינות ברחבת המזרקה 
יוזמה: עיריית תל-אביב-יפו - אגף שפ"ע 

ביצוע והפקה: סידהארתא - פרץ ברנשטיין 7, רמת גן 
עיצוב: שימרית ריגר 

מסעדת "בליני" הותיקה 
נסגרה השנה בדצמבר 2018, 

ובמקומה נפתחת מסעדת "קורדרו" החדשה ב 1.1.19

 Art Installation - Ballerinas above the fountain
Idea: The Municipality of Tel Aviv-Jaffa - The Shefa Division

Production and production: Siddhartha 
Peretz Bernstein 7, Ramat Gan

Design: Shimrit Riger

Bellini Restaurant 
closed on December 2018 

On January 1, 2019 a new restaurant "Cordero" will open.

סיורים במרכז סוזן דלל
מיד שבוע מתקיימים סיורים מודרכים לקבוצות מהארץ ומחו"ל, 

משלחות רמי דרג מטעם משרד החוץ, משלחות אנשי תרבות מרחבי העולם, 
קבוצות תגלית, עיתונאים וקהל רחב המעוניין להיחשף לעשיית המרכז.

הסיורים כוללים הסבר על היסטוריה של הקמת שכונת נווה צדק, 
הקמת מרכז סוזן דלל, פעילות המרכז ותכניותיו.

בסיורים משולבים גם צפייה בחזרות מחול או במופעי מחול.



פרסים ואותות 

יאיר ורדי, מנכ"ל - פרס אריק אינשטיין 

מרכז סוזן דלל מברך את יאיר ורדי, מנכ"ל מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, עם קבלת 
פרס אמנים ותיקים על שם אריק איינשטיין לשנת 2018. מטרות הפרס הן לתת ביטוי 
ותיקים מתחומי היצירה השונים בעלי תרומה משמעותית לתרבות  והערכה לאמנים 
ולהביע  לדורותיה,  להתפתחותה  ותרמו  וסייעו  חותמם  את  בה  השאירו  אשר  בארץ, 

הערכה ולהוקיר את האמנים הוותיקים על תרומתם 

יאיר ורדי, מנכ"ל - פרס שרת התרבות והספורט למפעל חיים

מרכז סוזן דלל גאה לברך את יאיר ורדי עם קבלת פרס שרת התרבות והספורט למפעל 
חיים במחול אמנותי לשנת 2018. במהלך שלושים השנים האחרונות חולל יאיר ורדי 
מהפכה של ממש במחול הישראלי.  בשלושים השנים הפך מרכז סוזן דלל לשם דבר 
בארץ ובחו"ל. יאיר ורדי הצליח להפוך את סצינת המחול הישראלית לתוססת, פורצת 
דרך, בינלאומית וחדשנית. ראשית תרומתו בקידום היוצרים והכוראוגרפים הישראלים 

באמצעות יוזמות רבות ומגוונות במרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון.
בקשריו ההדוקים עם מוסדות ישראלים רבים  כמו פסטיבל ישראל, פסטיבל כרמיאל, 
רבות  תרמו  הארץ,  צפון  ועד  הרחוק  מהדרום  אחרות  ומסגרות  הישראלית,  האופרה 
לפיתוחן ושגשוגן של להקות חשובות, להעלאת יוזמות ומסגרות חדשות ולקידומה של 

המודעות למחול בקרב אוכלוסיות רבות ומגוונות.  
תשומת לב מיוחדת העניק יאיר ורדי לקידום המוניטין הבינלאומי של המחול הישראלי.
ענפה עם שורה ארוכה של מרכזי מחול, פסטיבלים  הוא הצליח לפתח רשת קשרים 

למחול ולהקות מחול מובילות ברחבי העולם.
בזכות קשרים אלה מנהלים אמנותיים מכל קצווי תבל מגיעים לתל-אביב כדי לצפות 

ביצירות של יוצרים ישראליים ולבחור יוצרים ויצירות שיופיעו אצלם בחו"ל.
קשריו הענפים בכול העולם: ממזרח אסיה ועד דרום אמריקה, אירופה אפריקה וארה"ב, 
עוד מהימים שישראל טרם הפכה למעצמה  רב לעולם המחול הישראלי  כבוד  הביאו 

בתחום זה ועד היום. 

דלית הרמתי, חברת הוועד המנהל
אות מטעם שגריר פולין בישראל,

על תרומתה להידוק הקשרים התרבותיים בין שתי המדינות.

לקלאודיו קוגון, משנה למנכ"ל
על זכייתו בפרס שלישי בתחרות חדשנות 2018 של עיריית תל-אביב-יפו.



תוכניות בינלאומיות

 Solo Connection Ageny & Network for
Contemporary Dance

לקיים  הוחלט   ,2016 בינלאומית  בחשיפה  סאנטוס  מרסלו  של  השתתפות  בעקבות 
תכנית חילופים במחול, בין שלושה מדינות: ישראל, גרמניה וברזיל. במסגרת התכנית 

נבחרו ליצור עבודת מחול עבור שלושה להקות מחול עכשווית מברזיל, כדלהלן:
 Curitiba – Cia Eliane Fetzer de Danca Contemporanea

 Choreographer: Ella Rothschild
 Salvador – Viladanca em Residencia

 Choreographer: Orly Portal
 Natal – Entre Nos Coletivo de Criacao

Choreographer: Ophir Yudilevitch
מופע משולב של שלושת הלהקות התקיימה במרכז סוזן דלל בחודש אוקטובר 2018.

אוצר: מרסלו סאנטוס דה אוליווירה )גרמניה/ברזיל(.

מעבדה כוריאוגרפית – תיאטרון קמפואמור, 
אוויאדו, ספרד

Estancias Coreograficas – Teatro Campoamor, Oviedo – Asturias
מנהלים: יהושוע סיאנפואגוס וחסוס מסקרוס.

חוקרים,  פלסטיים,  אמנים  מלחינים,  כוריאוגרפים,  לרקדנים,  פתוח  מחקר  פרויקט 
המתמקד בחיפוש אחרי שפה, תוך דגש על איכות במטרה לפתח כלים כוריאוגרפים.
הפרויקט מתקיים בתיאטרון קמפואמור בעיר אורוויאדו במחוז אסטודריאס בספרד, 
בחודש אוגוסט 2018. בשנת 2018 השתתף בפרויקט הכוריאוגרפית הישראלית רביד 

אברבנל. בתמיכה שגרירות ישראל במדריד.

תכנית סין
בעקבות השתתפות של זאנג לי, אחראי על התרבות במשרד החוץ של רפובליקת העם 
ליצור  בינלאומית 2014, הוחלט  כוריאוגרפים סיניים בחשיפה  יחד עם ארבעה  הסיני 

פרויקט חינוכי עבור רקדנים סינים.
בערים  סיניות  ולהקות  רקדנים  מלמדים  ישראלים  כוריאוגרפים   ,2015 משנת  החל 

שונות. בין הכוריאוגרפים שהשתתפו בעבר: נדב צלנר, רייצ'ל ארדוס ויורם כרמי.
בשנת 2018 השתתף בפרוייקט הכוריאוגף ליאור תבורי )2 נסיעות(.

הקמת מרכז המחול של קאלי - קולומביה )חדש(
בשנת 2016 הוזמן קלאודיו קוגון – משנה למנכ"ל של מרכז סוזן דלל, להרצות בכנסי 
מחול בקולומביה. בעקבות הביקור, שרת התרבות של קולומביה השתתפה בחשיפה 

בינלאומית 2016, במטרת ללמוד על מרכז סוזן דלל וסצנת המחול בישראל.
משרד התרבות של קולומביה פנה למרכז סוזן דלל לקבלת ייעוץ לקראת הקמת מרכז 

המחול של קאלי. הקמת המרכז כולל בניית בניין חדש.



The Brazil/Israel Project  פרוייקט ברזיל / ישראל

עדי בוטרוס - כניעה
Adi Boutrous - Submission

היצירה ״כניעה״ הוזמנה ונתמכה על ידי Théâtre de la Ville - Paris, וכן נתמכה על 
ידי La Faïencerie - Théâtre Cinéma – Creil ומרכז סוזן דלל למחול ותאטרון - תל 

אביב.

“Submission” was commissioned and supported by Théâtre de la Ville – Paris, 
and additionally supported by La Faïencerie -Théâtre Cinéma – Creil, and by 
the Suzanne Dellal Center for Dance and Theater – Tel Aviv.

Adi Boutrous - Submission  עדי בוטרוס - כניעה



INTERNATIONAL PROJECTS 
AND PARTNERSHIPS
The Brazil/Israel Project
Works by  Orly Portal, Ofir Yudilevitch and Ella Rothschild
A partnership between SoloConnection )Germany(, the Suzanne Dellal Centre 
)Israel( and Bönisch productions )Brazil( in cooperation with ABABTG and 
Internationales Solo-Tanz-Theater Stuttgart
October 12, 14:00; October 13, 21:00
Post-performance discussion October 12

Suzanne Dellal Centre is proud to present an international 
collaboration featuring three new works by three distinctly different Israeli 
choreographers - Ella Rothschild, Ofir Yudilevitch, and Orly Portal - with 
three Brazilian dance companies: Companhia Eliane Fetzer de Dança 
Contemporânea from Curitiba, Entre Nós Coletivo de Criação from Natal, 
and Companhia Municipal de Dança from Porto Alegre - each representing 
a different style and culture. Each choreographer spent one month working 
with the companies in Brazil and the works tour Brazil, Israel, and Germany. 
The Israeli choreographers will each bring their own unique choreographic 
aesthetic resulting in a cross-cultural and one-of-a-kind performance.

SoloConnection is a young german agency that represents 
international contemporary dance companies and choreographers. Its aim 
is to mediate choreographers and companies to organizers and promote 
international tours. The agency is working also involving young or even 
established choreographers to get to work with dance companies to extend 
network and grow a bigger exchange in the dance scene all over the world. 
One regular feature is the correspondence with the Brazilian dance scene. 
SoloConnection is dedicated to the contemporary dance scene and helps to 
strengthen connections.

Bönisch Produções Culturais is a Brazilian company that works in 
the elaboration, execution, production, management and consulting of cultural 
projects and socio-educational artistic initiatives. It works with different 
municipal, state and federal incentive laws, as well as specific public notice 
and / or projects. Simone Bönisch and Jorge Schneider, who are in charge of 
the coordination and production of projects such as: Mostra Paranaense de 
Dança - festival with 10 consecutive editions that run around 2,500 artists 
from Paraná and performances in Curitiba of the Brazilian tour of soloists of 
the Internationales Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart for 5 years, among 
others. 



ספרייה וארכיבים
ספריית מרכז סוזן דלל 

שונות,  בשפות  הכותרים,  הציבור.  לעיון  ותקליטורים  כותרים  מ-500  למעלה  כוללת 
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
הכולל כל מופעי ופעילות המרכז מאז הקמתו, הועלו לאתר מרכז סוזן דלל

המחול  תערוכת  פתיחת  עם  נפתח  חודש,  מדי  המתעדכן  הארכיב,   .www.sdc.org.il
במוזיאון ישראל וכולל פרטים וקישורים על כל המופעים.

ארכיב פרסומי
כולל את כל הפרסומים של מרכז סוזן דלל מאז הקמתו. החומרים מופקדים למשמרת 
עולם בשלושה ארכיבים: א. ארכיב מרכז סוזן דלל )חדר ארכיב ייחנך בגלריה עליונה 
של בניין ירושלמי  בספטמבר 2019(.   ב. הספרייה הלאומית בירושלים.   ג. הספרייה 

הישראלית למחול  -בית אריאלה, תל אביב.

Google Cultural Institute – מרכז התרבות של גוגל
מרכז סוזן דלל מקיים שיתוף פעולה עם מכון התרבות של גוגל. שישה תערוכות מכוונות, 
הכוללות יותר מ-300 פריטים ,הועלו באתר מכון התרבות של גוגל: התערוכות: ארכיב 
מודפס, גוונים במחול, מונגר מאת ברק מרשל, רוסטר מאת ברק מרשל, הדיפלומטים 
מאת רננה רז, ווונדערלאנד מאת ברק מרשל, בכורות מחול ואיש השעה מאת איציק 

גלילי.
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/suzanne-dellal-centre-

for-dance-and-theatre-tel-aviv-israel

פרויקט תרבות חזותית ואמנויות הבמה:
אשכול מחול

מרכז סוזן דלל נכלל בפרויקט תרבות חזותית ואמנויות הבמה: אשכול מחול, מטעם 
המרכז,  ארכיב  של  דיגיטציה  בוצע  הפרויקט  במסגרת  בירושלים.  הלאומית  הספרייה 
יהיו  החומרים  כל  ועוד.   עיתונות  קטעי  תמונות,  כרזות,  פרסומים,  מסמכים,  לרבות 
כל  )ארה"ב(.  הרווארד  ואוניברסיטת  בירושלים  הלאומית  הספרייה  באתר  נגישים 
בתל  אריאלה,  בית   – למחול  הישראלית  בפרייה  עולם  למשמרת  הופקדו  המסמכים 

אביב.

ארכיב כללי
מסמכים  לרבות  המרכז,  של  ותפעול  לניהול  הקשורים  מסמכים  כולל  הארכיב 
כללית,  )אסיפה  המרכז  הקמת  מאז  העמותה  וועדות  תיעור  ואישורים,  סטטוטוריים 
תל-אביב-יפו,  עיריית  עם  התקשרויות  ביקורת(,  וועדת  כספים,  וועדת  מנהל,  וועד 
משרדי ממשלה )חינוך, תרבות וספורט, חוץ, אוצר, משפטים(, התקשרויות עם גורמים 

פיננסים, תיעוד כוח אדם, התקשרויות עם ספקים ועוד.



The Suzanne Dellal Archive Project
The Archive Project includes a multi-part digital and physical collection of 
materials. With the help of dedicated international interns, we manage the 
maintenance of a digital spreadsheet which tracks performances since the 
Centre’s founding, in both Hebrew and English. This project will eventually 
translate into a sleek online research tool to allow people a glimpse into the 
rich history of the Centre’s activities. This project originated at the Israel 
Museum in 2015, as part of the exhibition “Out of the Circle, the Art of Dance 
in Israel.” 

The Archive Project also includes the Centre’s participation with the Google 
Cultural Institute featuring online exhibits of the Centre’s printed materials and 
live performances. Additionally, the Centre is working in cooperation with the 
National Library of Israel to archive and preserve all related publications and 
documentation of the Centre’s activity.



פעילות לרכזים, מורים ותלמידים 
בעיר תל-אביב-יפו

 
כנס רכזי מחול

כנס רכזי מחול במרכזים הקהילתיים התקיים ב-18/7 באולם סוזן דלל, בהשתתפות 
לור דליון, מנחה למחול בעיריית תל-אביב-יפו.

בכנס הוצגו התוכניות של מרכז סוזן דלל והעלו רעיונות לשיתופי פעולה.
 

פעילות למורים למחול
מפגש ראשון: 17 באוגוסט – סדנת מחול ל-34 מורים למחול בהנחיית 2 רקדנים וצפייה 
והעברת  רכזות  עם  שיח  )ספרד(.  קורסיה  להקת  בביצוע  מחול  מוצא"  "ללא  במופע 

תכנים מקצועיים בנושא פיתוח תחום המחול בקהילה.
פורטל  אורלי  בהנחיית  מורים למחול  ל-25  – סדנת מחול  12 באוקטובר  שני:  מפגש 
וצפיה במופע של פרוייקט ברזיל-ישראל, עבודות מאת הכוריאוגרפים אורלי פורטל, 
והעברת  רכזות  עם  שיח  מברזיל.  מחול  להקות  עם  רוטשילד  ואלה  יודילביץ'  אופיר 

תכנים מקצועיים בנושא פיתוח תחום המחול בקהילה.
27 באוקטובר – מופע של להקת בלט האופרה של ריין )צרפת( בהשתתפות 32 מורים 
למחול. שיח עם רכזות והעברת תכנים מקצועיים בנושא פיתוח תחום המחול בקהילה.

פעילות לתלמידי מחול
כחלק מתוכנית הפיתוח המקצועי של המחול במרכזים הקהילתיים וכחלק וממטרות 

אגף תרבות לעודד צריכה תרבותית ולחבר את בני הנוער למוסדות התרבות בעיר.
תחום  של  יותר  עמוקה  והבנה  מושכלת  צפייה  המפתח  בשיח  מלווה  הייתה  הצפייה 

אומנותי זה.
ב 8-10  באוקטובר – 166 בני נוער מכלל מרכזים הקהילתיים של תל-אביב-יפו צפו 
במופע של להקת לוס אנג'לס דאנס פרוג'קט )ארה"ב( בהנהלתו האמנותית של בנג'מין 

מילפיאד. 
 

פעילות לרכזי מגמות מחול
במשרד החינוך

כנס  התקיים   16/9 בתאריך  החינוך.  משרד  המחול,  הפיקוח  של  השנה  פתיחת  כנס 
פתיחת השנה של הפיקוח על המחול במשרד החינוך בהשתתפות הילה קובריגו פנחסי, 

מפמ"ר מחול, רכזי מחול ומורים למחול מכל רחבי הארץ.
בכנס הוצגו תכניות העבודה של מרכז סוזן דלל והועלו רעיונות לשיתופי פעולה.

 





חברי האסיפה הכללית והועד המנהל:
פרופ' נחמיה פרידלנד  - יו"ר האסיפה הכללית 

*נחמיה דגן - יו"ר הוועד המנהל
*זאב סוקולובסקי - יו"ר ועדת כספים  

אבי אטיאס, דינה אלדור, *נילי ארד, עו"ד אבירם בורוכוב, פרופ' רות בן ישראל, אלישע 
בן ניסן, עו"ד אפרים ברק, רות ברק, *רוני ברקת, רן גואטה, אילן דה פריס, *דלית הרמתי, 
*יאיר טל, *יוסי טל-גן, *סוזי יוגב, *עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס, מאיה יעקובס, אורה 
לבנטון, *ענת פישר-לבנטון, *לימור ליבנת, מיכל ליטוין, *נילי למדן, רפי מאור, *חנה 
מוניץ, סימה מישורי, ד"ר אורי מרמור, *דיאן סוקולובסקי, לילך ספיר, *עידית עמיחי, 
לימור עמית, גדעון פז, רו"ח זאב פלדמן, *עו"ד ליאורה פרט לוין, *אורנה פרי, אילנה 

קאופמן, בתיה קינן, קארן רינגל.  )*ועד מנהל(

Pearl Cohen - יעוץ משפטי: עו"ד יוחאי הורביץ, עו"ד מיכל יעקב
רו"ח: קינן ושות' 

יאיר ורדי, מנכ"ל 
קלאודיו קוגון, משנה למנכ"ל  

מיכל מור-חיים, מנהלת אירועים והפקות
שרה הולצמן, יחסים בינלאומיים ופרוייקטים מיוחדים

אבי איבן, עיצוב גרפי, עוזר הנהלה 
גלית פרי, מנהלת קופה ומחלקת מנויים 

בן שימנוברג, אחראי קופה
אורה אביב, מנהלת חשבונות

יעקב ברסי, מנהל טכני ותאורן ראשי 
מיקי פטיש, אחראי קול

סרגי ברזין, אחראי מתחם סוזן דלל
יבגניה קוצ'וק - הפקת העונה הבינלאומית 

מנהלי אולמות - מיכאל ברודסקי, סאן זביאגין, אלכסנדר חייט

יח"צ - אורה לפידות תדמית ויחסי ציבור  
שיווק דיגיטלי - TRIO - יוסי לוי 

מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, נוה צדק תל-אביב 



The Suzanne Dellal Centre Council and Board of Directors:
Prof. Nehemia Friedland, Chairman of The Council
*Nehemia Dagan, Chairman of The Board
*Zeev Sokolowski, Chairman of Finance Committee

Avi Atias, Adv. Aviram Borochov, *Anat Fischer Leventon, Batia Keinan, 
*Dalit Haramaty, *Diane Sokolowski, Dina Aldor, Efraim Barak, Elisha 
Ben Nisan, Gideon Paz, *Hanna Munitz, Idit Amichai, Ilan de-Vries, Ilana 
Kaufman, *Adv. Inbar Yehezkeli Blilious, Karin Ringel, Lilach Sapir, Limor 
Amit, *Limor Livnat, *Adv. Liora Prat Levin, Maya Jacobs, Michal Litvin, 
*Nili Arad, *Nili Lamdan, Ora Leventon, *Orna Peri, Rafi Maor, Ran Gwetta, 
*Roni Bareket, Ruth Barack, Prof. Ruth Ben Israel, Sima Mishori, *Suzy 
Yogev, Dr. Uri Marmur, *Yair Tal, *Yossi Tal Gan, Zeev Feldman. )*Board 
of Directors(

Legal Counselor: Yohai Hurvitz Adv., Michal Jacob Adv. - Pearl Cohen
C.P.A - Kenan and Co.

Yair Vardi, Director 
Claudio Kogon, Deputy Director 
Michal Mor-Haim, Events & Production Manager
Sarah Holcman, Director of Programs & International Relations
Avi Evan, Graphic Design, Assistant to Director 
Galit Perry, Box Office & Membership Manager
Ben Shimnuberg, Box Office
Ora Aviv, Accounting
Jacob Beresy, Chief Electrician & Lighting Design  
Miki Patish, Sound Engineer
Sergei Berezin, Maintenance Manager
Evgenia Kuchuk -  International Season Production   
Responsible to Foyer - Michael Brodsky, Sun Zvyagin, Alexander Khait

Public Relations: Ora Lapidot Image and Public Relations
Digital Marketing - TRIO - Josef Levy 
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ינואר
קנדאנס - פרויקט מחול עם:  

BC בלט
שי קובלר/אמנות רדיקלית

לה קארה דה לומב | דניאל דנוייה
פברואר

להקת המחול המודרנית מבייגינג 
להקת בית האופרה מגנזו 

מרץ
ימי הפלמנקו  

תחרות מיה ארבטובה 
אפריל

 "פרחים צפים" מופע מחול מטאיוון. 
מאי/יוני 

לילה לבן 
סופ"ש מחול מליטא 

יולי 
80 בריבוע  

אוגוסט
תל אביב דאנס 

קורס קיץ לרקדנים וכוריאוגרפים 
"ספר הג'ונגל ", בוליווד ממומבאי לכל 

המשפחה. 
מרכוס אשאלה - ארגנטינה 

DDD / גוונים במחול - מופעי מוסיקה 
ומחול משתלבים    
ספטמבר/אוקטובר

חגיגות 30 שנה למרכז – להקות במופעי 
רטרוספקטיבה של יצירותיהם. 

פתיחת בית הספר סוזן דלל / בת שבע 
כנס סוזן דלל למחול 

להקת עמנואל גת 

פסטיבל קלימבה 
פסטיבל יהדות 

נובמבר
הרמת מסך

דצמבר
חשיפה בינלאומית 

במהלך כל השנה: 
מופעים שוטפים של להקות  ואמני 

המחול בישראל 
שעורי גאגא 

סדרת הרצאות על היסטוריית המחול 
בהנחיית רן בראון

שעורי מחול פתוחים לרקדנים בבקרים
קסם של שבת לילדים עם תיאטרון 

הקיבוץ 
הרקדות פתוחות לקהל

www.sdc.org.il
*נתון לשינויים 



January 
CanaDanse - Dance Project with: 
Ballet BC
Shay Kuebler/ Radical System Art
Le Carré des Lombes | Danièle 
Desnoyers
February 
Beijing Modern Dance Company
Gansu Provincial Troupe of Song 
and Dance
March
Flamenco Days
Mia Arbatova Competition
April
B.Dance - Taiwan
May/June
Lyla Lavan )White Night(
Lithuanian Dance Weekend
July
80 Squared
August
Tel aviv Dance 
Summer Course for Choreographers 
and Dancers
Jungle Book, a Bollywood Show - 
India
Marcos Ayala Tango Company - 
Argentina
DDD / Shades in Dance
- Dance and Music Collaborations
September/October
Celebrating 30 Years of Suzanne 
Dellal Centre - Retrospective of 
Israeli dance

Opening of the Suzanne Dellal/
Batsheva School
Suzanne Dellal Dance Conference
Emanuel Gat Dance Company
Kalimba Festival
Jewish Music Festival
November 
Curtain Up
December 
International Exposure

Throughout the year:
Performances of Israeli Companies 
and Artists
Gaga lessons
Dance History Lecture Series led by 
Ran Brown
Morning dance classes 
Shabbat Magic for Children - 
Kibbutz Theater
Open to the Public Dance Events

www.sdc.org.il
*subject to change

2019
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