
הבינלאומיהגמרחצי YGP- מדריך
2021ביוני,13בישראל:

חברים יקרים,

YAGPהתחרותעונתלקראתפניכםאתלקבלשמחיםאנו חדשהמציאותעימהמביאההחדשההעונה!2021
סדרבראשהינןמשתתפינושלוהבטיחותהבריאות.YAGPכוללהאמנויות,קהילתכלמסתגלתאליה

הרשויותישראל,ממשלתידיעלשייקבעוההנחיותכלאחרלעקובתמשיךYAGPו-שלנו,העדיפויות
המקומיות / עירוניות ומדיניות התיאטרון.

:2021לעונתבדגשהבאיםלפרטיםלבשימואנא
לוח הזמנים של כל יום. מכיוון שמגבלות כמותהמשתתפים יחולקו לקבוצות קטנות יותר המפוזרות לאורך

בזמן האירוע, יינקטו צעדים שיעזרו לשלוטהאנשים לכל מקום יוכתבו על ידי התיאטראות והנחיות המדינה
בכל זמן נתון.במספר האנשים שנכנסים ללובי ולאזורים אחרים בתיאטרון

●Master Classesלרקדניםנודיעאנוהנוכחי,במצבתלויזהאךוירטואליבאופןלהתקייםעשויים
שלנו בקרב למועד האירוע.

טקסי פרסי חצאי הגמר יערכו באופן מקוון, לכל תחרות.●
כתוצאה 'מהקורונה', קבוצת הגילאיםכדי לסייע לרקדנים שלא הצליחו למצוא השמה מקצועית השנה●

Senior20בגילרקדניםשתכלולכךתורחב.
הרקדניםכילהדגישמבקשיםאנו,YGPב-להשתתףכדיתנאיהיולאמעולםשתלבושותבעוד●

.2021לעונתבתלבושותלהשקיעצריכיםואינםבסיסייםריקודבבגדילהתחרותמוזמנים
באופן מקוון, והתעריף יעודכן בהתאם.במקרה של ביטולים עקב 'קורונה', התחרות תועבר להיות●

למסורתמשיךכמובן,,YGPשייקבעו.חדשותלהנחיותבהתאםהעונהבמהלךנוספותהתאמותייתכנו
הקרובה.למשתתפיה כל שינוי שכזה או מידע חשוב אחר לגבי העונה

על לוח זמנים ראשוני ומידע על מיקום התחרות,בינתיים, אנו מזמינים אתכם לעיין במדריך זה לקבלת מידע
לחצי הגמר עבורכם. לאלו שלא יוכלו לנסועבכדי לסייע בתכנון לוח הזמנים שלכם ובחירת המיקום הנכון

למידע נוסף בהמשך.בעונה זו, תתקיים אפשרות לתחרות וירטואלית - אנא המתינו



לוח זמנים
לכם מושג כיצד כל חצי גמר מסוים יהיה בנוי.לידיעתכם, לוח הזמנים שפורסם אינו סופי ונועד רק לתת

Seniorsואז,Juniorsואחריה,Pre-Competitiveבקטגורייתבהופעותכללבדרךמתחילהגמרחצילדוגמא,
מקום.בכלשונהלהיותעשויזהסדרכיאם,Ensemblesו-

שנוכל להזמין משתתפים מרשימת ההמתנה עלתלוי בזמינות התיאטרון ובכמות האנשים שיכול לקבל, ייתכן
במקרה זה, על ציר הזמן ייקבע כי תאריכים נוספיםידי ביצוע התאמות בציר הזמן והוספת יום נוסף לתחרות.

המקדיםהזמןבציר"pending"בסטטוסתאריכיםרואהאינךאם(המתנה).pendingשלבסטטוסיהיהאלו
רק למספר מוגדר של משתתפים.שלמטה, המשמעות היא שלמקום אין זמן פנוי נוסף והוא יתאים

הגרסה הראשונית של לוח הזמנים המפורט תפורסםהפירוט יובהר בלוח הזמנים הסופי ובלוח הזמנים המפורט.
האירוע.לפניימים7-10יפורסםהסופיהזמניםלוחלרישום.האחרוןהתאריךלאחר

הגרסה הראשונית של לוח הזמניםאנו ממליצים בחום לסיים את סידורי הנסיעה רק לאחר פרסום
המעודכן.

מיקום התחרות
בתיאטרון יכול לשמש בדרך כלל כמדד טובכאן תוכלו למצוא פרטים על אירועי חצי הגמר. מספר המושבים

המשתתפים מוגבלת יותר ולהפך. חצאי גמרלגודל האירוע - ככל שגודל האודיטוריום קטן יותר, כמות
יותר. בכל המקרים אנו ממליצים להירשםהמתקיימים במועד מאוחר יותר בעונה, בדרך כלל נהיים עמוסים

מוקדם בכדי להבטיח השתתפות במקום המועדף עליכם.

YGPבעונתלראותכםמצפיםאנו בכתובתשלנוהאזורילמשרדלפנותתהססואלאנא.2021
yagp.israel@gmail.comנוספת.שאלהלכל

YGPצוות

mailto:yagp.israel@gmail.com


YGP 2021 Tel Aviv, Israel
מידע חשוב

על המקום
ולתיאטרון הוא הבמה המרכזית בישראל ללהקותהתחרות תתקיים בתיאטרון סוזן דלל. מרכז סוזן דלל למחול

קידוםטיפוח,דגלועלחרטדללסוזןמרכז,1989בשנתהיווסדומאזובינלאומיות.ישראליותעכשווימחול
אלה באמצעות מגוון הופעות, אירועים,ותמיכה באמנות המחול העכשווי בישראל. המרכז מקדם מטרות

הבמה.פסטיבלים, תכניות וסדנאות מעולם המחול המודרני ואמנויות

התיאטרון
תיאטרון סוזן דללתיאטרון:

אביבתל,5יחיאלירח'כתובת:
מ'10עומקמ',12רוחבבמה:גודל
ישיבהמקומות367האודיטוריום:גודל

במתחם התחרות, מסעדות במרחק הליכה במרכזמספר אפשרויות: דוכני מזון בריאמסעדות בקרבת מקום:
עצמו ובשכונת נווה צדק.

/https://www.suzannedellal.org.ilאתר:

אולם סוזן דלל

https://www.suzannedellal.org.il/


YGP 2021 Tel Aviv, Israel
לוח זמנים

Pre-competitive+Juniorַתֲחרּות:2021ביוני,13ראשון,יום
תיאטרון 'סוזן דלל'

11:00-13:00
Seniorַתֲחרּות:2021ביוני,13ראשון,יום

תיאטרון 'סוזן דלל'
13:30-17:30

Smallַתֲחרּות:2021ביוני,13ראשון,יום Ensembles+Pas de deux+Duet/Trio
תיאטרון 'סוזן דלל'

17:45-20:00
Largeַתֲחרּות:2021ביוני,13ראשון,יום Ensembles

תיאטרון 'סוזן דלל'
20:30-21:15

לידיעתך לוח הזמנים הינו זמני ועלול להשתנות.●
האירוע.לפנייום10-14יפורסםהסופיהזמניםלוח●



ארוחות:
המקום.כתובתוהזנתgoogle.com/mapsבאמצעותהתיאטרוןלידמסעדותלמצואניתן

קצת יותר רחוקים במרחק הליכה של כמהניתן למצוא חניה באיזור המרכז, או ישנם חניוניםחניונים:
דקות.

:לתיאטרוןמרחק מתחנת הרכבת רכבת ההגנה (התחנה הקרובה ביותר לתיאטרון)
נסיעה.דקות14כ-ק"מ,3.9

https://www.google.com/maps/preview

