מקום
איצטדיון

שעה
18:00

יום שלישי 19.7.2016
מצעד פתיחה
קורסים (מכללת
גורדון ,אוניברסיטת
תל-אביב)
מרקידים :יואב סידי,
יענקל'ה לוי ,יגאל
טריקי

טבלת הרקדות

שעה

יום רביעי 20.7.2016

היכל הספורט
הורביץ

 12:00תחרות המחול העממי
מרקיד :חיים מילשטיין
הנחיה :אבנר נעים
 23:30מרתון נשים
מרקידים :אביטל חוברה ,רותי בן דוד,
אורית רוזן ,מיכל בכר ,חיה שיפמן,
אילת בוקאי.

מגרש
הגלגיליות

 11:00זוגות ומעגלים חדשים
מרקידים :דב אורבך ,יוסי לילה
 12:30הפסקה
 14:30מעגלים אמצע הדרך
מרקידה :אסנת ליכטמן
" 15:45קלאסיקה בשניים"  -זוגות
מרקיד :דב אורבך
 17:00הצדעה ליוצרים
מרקידים :משה אסקיו ,רוני סימן טוב,
חיים שיריון ,יענקל'ה לוי ,ספי אביב,
יעקב מריומה ,אייל עוזרי ,מרקו בן
שמעון ,גבי סויסה

שעה

 18:00הרקדה על גלגלים
מרקידים :ויקי יוחנן ,לימור דרי ,דוד
יהל ,ציפי ועדי אתירם
23:55

11:00
12:30
14:00
15:00
16:30
17:30

20:00
אולם ספורט
מתנ"ס

11:00
12:30
13:30
16:30

הרקדת נשים
מרקידות :נורית מלמד,
אסנת ליכטמן ,מיכל 17:00
אפק ,אורלי שמש
17:30

23:55

19:00

15:30

הרקדת נוסטלגיה
מרקידים :אלעד
שטמר ,יגאל טריקי,
איילת בוקאי ,אורפז
פורגוס ,תמיר שליו,
אלמוג בן עמי

מגרשי הטניס

23:55
16:30
18:30

23:55

ההרקדה המרכזית
מרקידים :עופר אלפסי,
נילי אלגזר ,חנן דדון,
רועי פרידמן ,אורפז
פורגוס ,אילן סויסה

23:55

מן המקורות
מרקיד :חיים שטיקברגר
זוגות מתחלפים
מרקיד :ירון מישר
הרקדת " 75שנים"
מרקיד :אייל קרבלניק
הרקדת מעגלים ,אמצע הדרך וזוגות אהבה
מרקיד :מרקו בן שמעון
סדנת יוצר עם דודו ברזילי
מרקיד :תמיר שליו
הרקדת עיוורים  -רוקדים "אור חדש"
מרקיד :יוסי תפילין
סדנת יוצר  -מושיקו הלוי
מרקיד :אייל קרבלניק
הרקדת עמים
מרקידים :יעל יעקובי ,שמעון כהן,
עדנה קוה ,אייל קרבלניק
הרקדת נוסטלגיה
מרקידים :יואב סידי ,יאיר בינו ,גילה
פז ,שמעון ורד ,איתן מזרחי
הרקדת הורים וילדים
מרקידים :ירון מישר ,דפנה אביבי
רוקדים על גלגלים
מרקידים :ציפי ועדי אתירם ,לאה הדדי
דב ,מאיה גבע
ההרקדה המרכזית
מרקידים :אילן סויסה ,יגאל טריקי,
לילך דבלינסקי ,אורלי שמש ,איילת
ולוי בר גיל ,גבי כותה ,שמעון ורד

יום חמישי 21.7.2016

19:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30
17:00
18:30
23:55
17:00
18:30

הרקדת צורות
מרקידים :דדה לוסקי ,תמיר דביר,
דודו ספיר ,ניסים בן עמי ,ענת אביב,
יוסי נקב.
הרקדת נוסטלגיה
מרקידים :הילה בר דוד ,תמיר שרצר,
אורפז פורגוס
הרקדה ברוח צעירה
מרקידים :יוסי מיארה ,אורפז פורגוס
הרקדת מתחילים
מרקידים :תמיר שרצר ,הילה בר דוד,
סימה שאול
רוקדים מכל הזמנים
קורסים :אוניברסיטת תל אביב,
מכללת גורדון
שורות
מרקידים :דודו ספיר ,סימה שאול
זוגות שקטים
מרקידים :ענת אביב ,איילת בוקאי
אמצע הדרך
מרקידים :גבי כותה ,יואב בשן ,איתן
מזרחי ,נורית גרינפלד
הרקדת חו"ל
מרקידים :אורי אקווה ,אבי פלברי
סדת יוצר עם אלי רונן
מרקיד :יאיר בינו
ריקודים נשכחים
מרקיד :יואב סידי
סדנת יוצר עם רפי זיו
מרקיד :אילן סויסה
תימניאדה
מרקידים :מוטי מנחם ,אייל לוי
דבקות
מרקיד :תמיר שליו
הרקדת נשים
מרקידות :אורלי שמש ,שרית דורון,
רויטל גולן ,אתי מעודה
הרקדת נוסטלגיה
מרקידים :נורית גרינפלד ,הילה בר
דוד ,יואב סידי ,פנינה קליין
הרקדת הורים וילדים
מרקידים :יגאל טריקי ,דפנה אביבי
להיטים לוהטים
מדריכים :מוטי מנחם ,יוסי מיארה

 23:55ההרקדה המרכזית
מרקידים :רפי זיו ,מוטי מנחם ,פנינה
קליין ,יוסי נקב ,זאב ניסים ,ניסים
בן עמי ,אתי מעודה ,אילן סויסה,
נורית גרינפלד

