
של  רחב  מגוון  בו  יש  לדרך.  יוצא  עשר  התשעה  במדבר  צלילים  פסטיבל 

וסגנונות. מראשית הדרך, כמעט עשרים שנה, מביא הפסטיבל אל  אמירות 

בפני הצופים  תוך שמוצגת  כל הדורות,  בני  ומבצעים  יוצרים  הבמה אמנים 

והמאזינים התמונה המורכבת של המוזיקה בישראל. 

לאמנים  מיוחד  מקום  מוקדש  השנה  במדבר  צלילים  תכנית  של  בפסיפס 

ואמנותי.  אתני  רוק,  ג’אז,  מוזיקת  הפסטיבל  בימת  אל  המביאים  צעירים, 

הפסטיבל מזכיר את האמנים הגדולים שהלכו מאתנו השנה, ונותן מקום של 

כבוד לאמנים יוצרים ומבצעים מהבולטים והמשפיעים כיום. 

לשזור  להצלחתו,  שנרתמו  והאמנים  הפסטיבל  מארגני  ביחד,  הצלחנו  שוב 

את  נס  על  להעלות  צורך  כן  על  מרגישים  אנחנו  ומגוונת.  עשירה  תכנית 

תרומתם של אנשי המועצה האזורית רמת הנגב ושל אנשי קיבוץ שדה-בוקר, 

אשר נתנו כתף וסייעו לנו בהעמדתה של התכנית ובארגונו של הפסטיבל.  

בימים אלה כשנושא התרבות עומד במרכז הדיון הציבורי, וכשחיפושי הזהות 

של האמן הישראלי נודדים סחור סחור בין מזרח לבין מערב, בין הפופולארי 

למעשה  האמנותית  העשייה  הופכת  החדש,  לבין  הישן  בין  האמנותי,  לבין 

היא  מכאן  ורלבנטית  מכאן  אישית  אמירה  של  ומציאתה  שבעתיים,  מאתגר 

משימה קשה מאי פעם. המורכבות הזו באה לידי ביטוי בתכנית הפסטיבל. 

אנחנו רוצים להודות לכל האמנים שבאים השנה לפסטיבל, ולהוקיר אותם על 

המאמץ המתמיד והבלתי מתפשר שלהם להוביל את המוזיקה ואת התרבות 

הישראלית למחוזות של איכות ושל יופי. 

השנה נוסף מרכיב נוסף, בשיתוף רשות הטבע והגנים מוצע לבאי הפסטיבל 

בטוחים  אנו  בוקר.  שדה  לאגן  סמוכים  באתרים  המשפחה  לכל  יומי  טיול 

ששילוב של טבע, נוף מדברי ומוזיקה איכותית, יהיה שילוב מנצח.

 כמה נפלא לארח אתכם בפסטיבל התשעה-עשר. 

איתן פאר 
מפיק

מיכאל וולפה
מנהל אמנותי                    

מנהל אמנותי: פרופ’ מיכאל וולפה   מפיק: איתן פאר

למידע אודות הפסטיבל: 6564115 - 08  
Tzlilimbamidbar.co.il 

rng.org.il :למידע בנושא לינה, אטרקציות ופעילות באזור

rng.org.il   08- 6564121 :לרכישת כרטיסים

לרכישת כרטיסים ומידע במשך ימי הפסטיבל: 050-5545501 
)ניתן לרכוש כרטיסים באתר עד שעתיים לפני כל מופע, 

או בקופה לפני תחילת המופע(  

למידע בנושא טיולים ופעילויות לכל המשפחה בימי הפסטיבל: 
negevtour.co.il
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טיולים לכל המשפחה
לבאי פסטיבל צלילים במדבר

התזמורת הקיבוצית נתניה

מדריכי רשות הטבע והגנים יוציאו מידי יום טיול לסביבה הקרובה.
נקודת מפגש לכל הטיולים - שער מדרשת בן גוריון, בכניסה למצוק הצינים.

משם יצאו כל המשתתפים עם רכבם לנקודת תחילת הטיול.

 יום רביעי  28.12 –12:00 עד 16:00
הר צרור נחל צרור ותצפית על נשרים בתחנת האכלה  

תצפית על תחנת  האכלה וניטור הנשרים הגדולה בארץ, עליה להר צרור ותצפית 
על בקעת צין, ירידה לנחל צרור ועליה במעלה צין חזרה לרכבים.

משך הטיול: 4 שעות .
מיועד ל: אוהבי לכת, משפחות עם ילדים מגיל 6 ומעלה .

 יום חמישי 29.12 – 10:00 עד 16:00 
הר ערקוב בורות רמליה 

שרידי פולחן מרשימים מתקופת הברונזה, ציורי סלע, תצפיות על אגן נחל צין 
עליון והר הנגב, בורות מים נבטים  ועוד.

משך הטיול: 6 שעות .
מיועד ל: אוהבי לכת, משפחות עם ילדים מגיל 6 ומעלה .

 יום שישי 30.12 – 13:00 עד 16:30
בור חוורים ונחל חוורים

)תלוי  מים  בריכות  מדבר,  צמחיית  מצוקים,  בין  מתעקל  קניון  נבטי,  מים  בור 
בשיטפונות( .

משך הטיול: 3.5 שעות .
מיועד ל: אוהבי לכת, משפחות עם ילדים מגיל 6 ומעלה .

 יום שבת 31.12 – 13:00 עד 15:30
פארק חרותות הסלע בהר מחיה

ציורי סלע  מתקופות שונות, תצפיות, הפעלה והתנסות ביצירת תעתיקים של 
ציורי הסלע הקדומים .
משך הטיול: 2.5 שעות .

מיועד לכל גיל.

כל הטיולים במחיר הנחה מיוחד לבאי פסטיבל צלילים במדבר:
מבוגר: 35 ₪, ילד עד גיל 10 – 20 ₪. 

הרשמה ותשלום באתר המועצה האזורית רמת הנגב
www.ramat-negev.org.il

לתשומת ליבכם:
* נדרש מספר מינימלי של 10 נרשמים ליציאת טיול. 

* ייתכנו ביטולים – במקרה של מזג אוויר סוער.
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9:00 – צריף בן גוריון

חזרה פתוחה
תזמורת נוער מוזיקאלי בישראל תקיים חזרה 

פתוחה לקהל בצריף בן גוריון
הכניסה חופשית לבאי צריף בן גוריון

13:00 – צריף בן גוריון

מבטהובן ועד יוני רכטר 
קונצרט פתוח לקהל

תזמורת נוער מוזיקאלי בישראל בניצוחו של 
מיכאל וולפה

הכניסה חופשית לבאי צריף בן גוריון

17:30 – אולם המועדון

תרועת מלך 
קונצרט לזכרו של אנדרה היידו  

אורית אורבך )קלרינט(, דפני בן עוזר )חליל(, 
ושירה(,  )צ’לו  ניב  יוני  )פסנתר(,  הלוי  אריאל 

מתי קובלר )פסנתר(, איתן קירש )באס(

19:15 – כיכר הפסטיבל

במה צעירה 
הרכבי  לצד  בישראל  מוזיקאלי  נוער  הרכבי 
מגמת המוזיקה בבית הספר התיכון הסביבתי 
האולפן  של  ו’ג’אזרט  ‘סנדבנד’  והרכבי 

למוזיקה ברמת הנגב 

20:30 – אולם מרכזי

כשאלקטרוני פוגש סימפוני  
תזמורת ארמון בזמן 

מתן  של  בניצוחו  ובועטת  צעירה  תזמורת 
את  ומחבר  המפגיש  מרתק  מסע  דסקל. 

המוזיקה האלקטרונית והסימפונית  
ניהול מוזיקלי ולחנים: מתן דסקל ושלו נאמן

22:00 – כיכר הפסטיבל

קולות קסומים
האחיות לוז בליווי נגנים 

מושקובסקי  וענת  זיו  יפעת  כרמל,  שירה 
בהרמוניה קולית ייחודית.

ושובה  אנרגטי  במופע  הווקלי  הסווינג  הרכב 
לב

9:00 – אולם המועדון

חזרה פתוחה 
צעירים  ונגנים  ליוצרים  להקשיב  מוזמן  הקהל 

העובדים על יצירות חדשות

13:00 – באולם המועדון

מוזיקה צעירה
אמיר,  רוני  וזאנה,  נועם  של  יצירותיהם 
מנשה  דרור  חסיס,  יואב  כרם,  יניב 

וחבריהם.
אולפן חי של יצירות ושירים פרי עטם של יוצרים 

צעירים, במגוון סגנונות

17:30 – אולם המועדון

משירת הארץ 
רונן  של  בניצוחו  האיחוד  מקהלת 

בורשבסקי 
ביצירות מאת יחזקאל בראון, משה זורמן , מנחם 

ויזנברג, סולומונה רוסי ובעיבודים לזמר עברי

19:15 – כיכר הפסטיבל

שירת הלב 
הזמר והיוצר עופר כלף ולהקתו במופע 

חדש של שירי משוררים בהלחנתו. 
מיכאל  ודרבוקה,  קלידים  שירה,   – כלף  עופר 
 – ברוך  ליאב  בס,   – מור  ליעד  פסנתר,   – וולפה 
עוד, מעיין דוארי – כלי הקשה, אביאור רוקח – 
חצוצרה, הילה תם ועינב דהארי - שירה תימנית

20:30 – אולם מרכז בן גוריון

שירת המקום 
הקיבוצית  הקאמרית  נתניה  תזמורת 
האיחוד,  מקהלת  אלבז,  שמואל  של  בניצוחו 
יצירות חדשות  נגב ועמק המעיינות.  זמרי רמת 
ומיכאל  הרמן  אוריאל  יפת,  בן  שירום,  עידו  של 
וולפה. סולנים: שירה גרין )סופראן(, ג’קי גפורוב 

)אמן ביט-בוקס(, ורביעיית הג’אז אוריאל הרמן

22:30 – כיכר הפסטיבל

שירת עולם 
Vocatikva – זמרי ווקה תקווה

במופע  התקווה  שכונת  של  קהילתי  אנסמבל 
אקפלה עוצר נשימה, בניצוחו של בן יפת. שירים 

מכל מקום וזמן בביצוע נדיר

11:00 – אולם מרכז בן גוריון

פסנתר הזמן
אבי גרייניק ואסי ישראלוף )מה קשור( 

בלווית נגנים, במופע קומי מוזיקלי לכל המשפחה.
דה וינצ’י, דיסני, קולומבוס, שייקספיר, נעמי שמר 

ואחרים באים להתארח בפסנתר הזמן...

17:30 – אולם המועדון

הנהר הזורם   
אנסמבל גלעד אפרת במופע ג’אז-קלאסי-

אתני 
עם גלעד אפרת )קונטרבאס(, קרן טננבאום )כינור 
אלבז  ושמואל  )צ’לו(  אפשטיין  הילה  ושירה(, 

)מנדולינה( 

19:30 – כיכר הפסטיבל

כמו צמח בר 
מופע לזכרו של נחום היימן 

האקדמיה  של  הרב-תחומית  הזמרים  סדנת 
למוזיקה ולמחול בירושלים. הנחיה ופסנתר: מיכאל 

וולפה
זמר אורח: משה דץ

21:00 – אולם מרכז בן גוריון

מהפכה בחצר האחורית 
החצר האחורית – יענקלה רוטבליט, תומר 
בשיתוף  רונן  וגדי  ציגלר  איתמר  יוסף, 

פעולה יוצא דופן עם תזמורת המהפכה 
שיר  בת  מקהלת  עם  אופנהיים  רועי  של  בניצוחו 
מוזיקלי:  ניהול  חיפה.  הסימפונית  התזמורת  של 

זהר שרון ורועי אופנהיים
פרויקט של האופרה הישראלית

23:00 – כיכר הפסטיבל

אוי, אליאס, אליאס!
קברט מערכונים ושירים של חנוך לוין 

עם השחקנים מוני מושונוב, לילאן ברטו, ודרור קרן

11:00 – באולם מרכז בן גוריון

אם פתאום אפגוש אריה 
רועי  של  בניצוחו  המהפכה  תזמורת 

אופנהיים
שירי חיות מאת משוררים אהובים עם השחקנים 

זמרים -  טל בלכרוביץ וענבל סמדר. 
מופע לכל המשפחה

17:30 – אולם המועדון

בלדה לאביב הבוכה
מפגש עם מארק אליהו 

עטור  הישראלי  מהסרט  מוזיקלי  בקטע  צפייה 
עבודתו  על  אליהו  מארק  עם  ושיחה  הפרסים 
והמוזיקה השורשית שעברה לקדמת  האמנותית, 

הבמה

19:00 – כיכר הפסטיבל

דרכים
שני דורות של מוזיקה שורשית קסומה

מארק אליהו – קמנצ’ה ובגלמה, פרץ אליהו – טאר 
 – – כלי הקשה, אלדד ציטרין  רוני עברין  ולחנים, 

פסנתר וקלידים

20:30 – אולם מרכז בן גוריון

מפגשים 
של  בניצוחו  ‘מיתר’  ואנסמבל  קרולינה 

זיו קוז’וקרו, זמרת אורחת: נועם וזאנה. 
חדשים  עיבודים  ובו  לפסטיבל  מיוחד  מופע 

לשיריה הידועים של קרולינה

22:30 – כיכר הפסטיבל

סוגרים פסטיבל, סוגרים שנה 
להקת מלבי טרופיקל 

טרופיים  סגנונות  בין  המשלב  מקפיץ  מופע 
“קלאסיים” - קליפסו, קומביה ומרנגה לבין מוזיקה 

צוענית והשפעות ים תיכוניות
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