
 
 

ו'יום  יום ה' יום ד' יום ג' יום ב יום א' שעה ש'יום    

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס 08:00
 ביוטופ

-גל קרטס
 הרדוף

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס
ש.ח ביוטופ  
הרדוף-גל קרטס  

 מוזיקמפוס

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס 09:00

10:00 
לחשוב באמצעות 

 הלב ש.ח
לויזוןיהודית   

עסקיםעושים   
 רינת בין

 מוזיקמפוס
עושים 

 עסקים ש.ח
 רינת בין

לחשוב באמצעות 
 הלב

 יהודית לויזון
 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס 11:00

12:00 
 הניצוץ

 סיגל אריה
 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

ץ ש.חהניצו  
 סיגל אריה

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס מוזיקמפוס

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס 13:00
 פסיפס ארצנו
 סיוואר חלבי

 מוזיקמפוס
 פסיפס ארצנו ש.ח

 סיוואר חלבי
 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

14:00 
 קונקשן

 נופר פסקואל

מדברים באוויר 
 ש.ח

 מכינת רבין
 מוזיקמפוס

 קונקשן ש.ח
 נופר פסקואל

 מדברים באוויר
 מכינת רבין

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

 מוזיקמפוס 15:00
 מחשבה בהשאלה

את דנקר-לי  
 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

מחשבה 
 בהשאלה ש.ח

את דנקר-לי  

סלסולים בים 
 התיכון

 אלעד שפירא
 מוזיקמפוס

16:00 
 חדר מיון ש.ח

 ג'ו בן דוד

 זה רוק ש.ח
יובל יוספסון וירון 

 חכם
 מוזיקמפוס

 חדר מיון
 ג'ו בן דוד

 זה רוק
 וירון יוספסון יובל

 חכם
 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

 מוזיקמפוס 17:00
 תוצרת הארץ

גרוסמן אבי  
 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

 תוצרת הארץ ש.ח
 אבי גרוסמן

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס

18:00 
 אחת שחושבת
 סלעית בשן

גשר על מים 
 סוערים ש.ח

 יהודה יזרעאלי

מחשבים על 
 ומחשבות

גרנר מוטי  

 נגד הזרם
יובל גולדרינג 
 ומושיקו חורש

גשר על מים 
 סוערים

יזרעאלי יהודה  

על מחשבים 
ת ש.חומחשבו  
גרנר מוטי  

 נגד הזרם ש.ח
יובל גולדרינג 
 ומושיקו חורש

 מוזיקמפוס מוזיקמפוס 19:00
על מחשבים 

 ומחשבות
גרנר מוטי  

אחת שחושבת 
 ש.ח

 סלעית בשן
 מוזיקמפוס

על מחשבים 
ת ש.חומחשבו  
גרנר מוטי  

 מוזיקמפוס

20:00 
יפור שולייםס  

 אריק קדם
 מוזיקמפוס

לת ערבצלי  
 מור בידר

 מוזיקמפוס
 סיפור שוליים ש.ח

 אריק קדם
ש.ח לת ערבצלי  

 מור בידר
 מוזיקמפוס

21:00 
ת כנית הסודיוהת

 ש.ח
צומר רונן  

 ינשופים
קרן רני  

לת ערבצלי  
 מור בידר

 מוזיקמפוס
כנית והת

 הסודית
צומר רונן  

ש.ח לת ערבצלי  
 מור בידר

ם ש.חינשופי  
קרן רני  

22:00 
ת כנית הסודיוהת

 ש.ח
צומר רונן  

 ינשופים
קרן רני  

ם לעת קרקורי
 ערב

 כרמית בר
 מוזיקמפוס

כנית והת
 הסודית

צומר רונן  

ם לעת ערב קרקורי
 ש.ח

 כרמית בר

ם ש.חינשופי  
קרן רני  

 


