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שלום לכולם,

פסטיבל “צלילים במדבר” חוגג את יום הולדתו העשרים בחג החנוכה, תשע”ח. 
תשעה עשר פסטיבלים חלפו עברו, כמעט עשרים שנה של פסטיבל, המתרחש 

ברמת הנגב, ופותח את שעריו למגוון רחב של יצירה מוזיקאלית ישראלית. 

כבר בפסטיבל הראשון, בחג השבועות של שנת תשנ”ח, ביקשנו להביא חזון חדש, 
יצירות קונצרטיות  כשלצד זמר עברי, פיוטים ומוזיקה חסידית בוצעו בפסטיבל 
שייצגו כמה דורות של מלחינים. מן הפסטיבל השני ועד היום התחלף חג השבועות 
הנגב,  נדדנו בכמה מקומות ברמת  בחג החנוכה, כשלאחר כמה פסטיבלים בהם 
בחרנו לבסוף לקיים את הפסטיבל כולו במקום אחד – מרכז בן גוריון שבקיבוץ 

שדה בוקר. 

במהלך עשרים שנה בוצעו בפסטיבל מאות יצירות חדשות, נולדו עשרות מיזמים 
השפות,  מגוון  על  כולו,  למרחב  ביטוי  לתת  ומבקשים  סגנונות,  בין  המחברים 
האמירות והאיכויות שבו. עברית וערבית, מזרח ומערב, עממי, פופולרי ואמנותי, 
שלנו  מהחיפושים  נפרד  בלתי  חלק  היו  אלה  כל   – וחדשני  מסורתי  וחדש,  ישן 
לנו להדגיש את המוזיקה הקונצרטית  החל מיומו הראשון של הפסטיבל. חשוב 
והאמנותית הישראלית, שהושם דגש במהלך כל השנים לתת לה במה. יוצריה לא 
יוצרים  זוכים עדיין לבמות מקומיות, כמידת כשרונם ותרומתם. הפסטיבל הביא 
ומבצעים רבים מהם, בני כל הדורות למודעות ציבורית ובנה להם בית, שכה חסר 

היה לפעילותם היוצרת.  

יצרנו חיבורים, יצרנו שיג ושיח בין הדורות, בין הסגנונות השונים, בין המנגינות 
בפסטיבל  שנולדו  רבים  רעיונות  הזו.  הארץ  של  הצליל  נופי  נבנים  מהן  הרבות, 
פתחנו  חדשות,  דרכים  פרצנו  אחרות.  במות  על  לפרוח  והמשיכו  כנפיים,  פרשו 

לרווחה דלתות נעולות, הבאנו בשורה חדשה. 

“צלילים במדבר” קשור בטבורו לרמת הנגב. ראש המועצה מר שמואל  פסטיבל 
בהקמת  רבות  לנו  סייע  החולפת,  בשנה  עת  בטרם  לעולמו  שהלך  ז”ל,  ריפמן 
הפסטיבל ובפיתוחו. אנו נקדיש לזכרו את הערב המרכזי של הפסטיבל. מראשית 
הפסטיבל ובמהלך חמש עשרה שנותיו הראשונות הפיקה את הפסטיבל ביד רמה 
זיוה שביט. בכל שנים אלה עמלים עמנו אנשי קהילת קיבוץ שדה בוקר ותושבים 
נוספים מהאזור, שהפכו כולם יחד לקהילת הפסטיבל. אליהם נוספו עם השנים 

עוד ועוד ידידים רבים וטובים מכל רחבי הארץ. 

התכנית של הפסטיבל העשרים נבנתה במחשבה עמוקה, ובכוונה להביא אל הבמה 
העשייה  את  המסכם  מרגש,  פסיפס  יחדיו  ישזרו  אשר  אירועים,  של  מגוון  רצף 

הברוכה שלנו במהלך השנים. 

אנו תקווה שהפסטיבל העשרים יהיה גם סימן לבאות, פתח להתחלות חדשות, עם 
הפנים קדימה לעשרים השנה הבאות.       

יוציאו בימים חמישי, שישי ושבת טיול לסביבה  מדריכי רשות הטבע והגנים 
הקרובה. נקודת מפגש לכל הטיולים - שער מדרשת בן גוריון, בכניסה למצוק 

הצינים. משם יצאו כל המשתתפים עם רכבם לנקודת תחילת הטיול.
כל הטיולים במחירי הנחה מיוחדים לבאי פסטיבל צלילים במדבר

 יום חמישי 14.12 – 11:30 עד 14:00
על אדוני המדבר – בעיר עבדת  

סיור על סמטאות העיר הנבטית רומית שהוכרזה ע”י אונסקו כעיר מורשת 
עולמית. לגעת בחייו של עם קדום, לגלות את הסיפורים המיוחדים שעוד לא 
שמעתם...מיד לאחר הטיול תתקיים הופעה של להקת “לאקום” במערת העיר 
עבדת. הלהקה מבצעת מוזיקה מסורתית מתורכיה, בלקן והים התיכון על כלי 

נגינה מסורתיים בעיבודים חדשים ומקוריים. הזדמנות נדירה!
מיועד: לכל גיל

20 ₪. כמו כן עלות   – 10 25 ₪, ילד עד גיל  המחיר לטיול ולמופע - מבוגר: 
כניסה לעיר עבדת אשר תשולם עי המשתתפים במקום בקופת הכניסה. 

)14 ₪ לילד וגימלאי, 28 ₪ למבוגר, למנויי מטמון הכניסה לעיר ללא תשלום(

  יום שישי 15.12 – 11:30 עד 14:00
פארק חרותות הסלע בהר מחיה

ציורי סלע  מתקופות שונות, תצפיות, הפעלה והתנסות ביצירת תעתיקים של 
הופעה  מחיה  הר  במישר  תתקיים  הטיול  לאחר  מיד  הקדומים.  הסלע  ציורי 
הצפון  הטאר  הפרסי,  הזארב  הדרבוקה,  הגואל.  קובי  ההקשה  כלי  אמן  של 
אפריקאי, האודו האפריקאי, הדאף – הם רק חלק מהכלים עליהם מנגן קובי 

ביד אמן. 
גיל  עד  ילד   ,₪  35 מבוגר:   - ולמופע  לטיול  המחיר  שעות.   2.5 הטיול:  משך 

.₪ 20 – 10

  יום שבת 16.12 – 12:30 עד 16:00
הר צרור נחל צרור ותצפית על נשרים בתחנת האכלה 

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

 6 מגיל  ילדים  עם  משפחות  לכת,  אוהבי  ל:  מיועד  שעות.   3.5 הטיול:  משך 
ומעלה.  מבוגר: 30 ₪, 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.

‘צלילים במדבר’ 20 קונצרטיול
לבאי פסטיבל צלילים במדבר

חדש!

איתן פאר 
מפיק

מיכאל וולפה
מייסד ומנהל מוזיקלי



יום שישי  15 בדצמבריום חמישי  14 בדצמבריום רביעי  13 בדצמבר

17:30 באולם המועדון

רביעיית שדה בוקר מארחת 
רביעיית שדה בוקר בניהולו המוזיקלי של 
ובועז  קלינגר  גיא  והנגנים  אפרתי  גדעון 
והרכבים  יוצרים  אמנים,  מארחים  קפלן, 

מרמת נגב ומצפה רמון. 

19:15 בכיכר הפסטיבל

צליל פיוט 
תזמורת, מקהלה רב דורית מירוחם ושדה 
פיוטים  מבחר  מציגים  וסולנים,  בוקר 
מיכאל  מאת  חדשה  פיוט  ויצירת  לחנוכה 
רבי  בהשראת  הנגיד”  “שירת   - וולפה 

שמואל הנגיד. 
בשיתוף פסטיבל הפיוט בירוחם.

20:30 באולם המרכזי

נתן גושן 
מארח את אמיר דדון 

נתן גושן כובש את הבמות בארץ ואף מחוץ 
לה - בשירה אישית בסגנון הייחודי רק לו. 

הזמר  את  ולהקתו  גושן  יארחו  במופע 
והיוצר אמיר דדון. 

22:30 בכיכר הפסטיבל

יגל הרוש 
ואנסמבל שיר ידידות 

אעירה שחר – שירת הליל המיסטית 
של יהודי מרוקו 

היא  מרוקו  יהודי  של  הבקשות  שירת 
אחד ממאגרי הפיוטים והלחנים העשירים 
ביותר הקיימים במסורת ישראל. יגל הרוש 
פרשנות  מגישים  ידידות”  “שיר  ואנסמבל 
שילוב  לצד  עתיקים.  לפיוטים  חדשה 
הרמוניה  פולק,  ממוזיקת  אלמנטים  של 

מערבית ועוד.

13:00 באולם המועדון

בכורות 
של  עטם  פרי  חדשות  יצירות  של  פתוח  אולפן 
המלחינים שחף אאודה, יובל שי אל, דרור מנשה, 

יחיעם מרקס, אורי נתנאל ועידו שירום.

17:00 – באולם המועדון 

ח”י שירים בערבית  | מאיה דוניץ 
בביצוע אנסמבל מיתר ומקהלת הנערות 

בת קול בניצוחה של ענת מורג 
ביצירה ח”י שירים צללה דוניץ לתוך עולם קסום 
אותם  הערבית  בשפה  משוררים  של  ויפהפה 
בתשוקה,  מלאים  צבעוניים,  לשירים  עיבדה 

תקוה, יצירה ואהבה.
המופע בתמיכת מפעל הפיס וקרן רבינוביץ.

19:15 בכיכר הפסטיבל

אנסמבל טמפרה  
עמית  הפסנתרן   – וירטואוזים  נגנים  ארבעה 
הסקסופוניסט  מלצר,  יגאל  החצוצרן  דולברג, 
מפליאים  יריב  תומר  הנקישה  כלי  ונגן  לב  גן 
ועד  מפיאצולה   - מגוונת  מוזיקלית  בתוכנית 

פרוקפייב.

20:30  באולם המרכזי

ממזרח שמש 
ירושלים  הישראלית  הקאמרטה  תזמורת 
סלומון  דורון  של  בניצוחו  קול  בת  ומקהלת 
ביצירות של עודד זהבי, יוסף ברדנשווילי, אבנר 
דורמן ומיכאל וולפה. סולנים: נגן המנדולינה יקי 
ונגן  הדר  קרן  הזמרת  טמפרה,  אנסמבל  ראובן, 

כלי ההקשה מעיין דוארי.  

22:30  בכיכר הפסטיבל

שי צברי ונבחרת הגרוב 
של המזרח התיכון 

והחם,  הייחודי  בקולו  צברי  שי  והיוצר  הזמר 
צברי  להקתו.  עם  בפסטיבל  לראשונה  מתארח 
ובשמחת  אנרגטיים  במופעים  שם  לעצמו  קנה 

החיים המתפרצת ועוברת לקהל ובחזרה. 

11:00  באולם המרכזי

למה ככה? 
המג’יקל בנד ועידו מוסרי

מופע מחווה לשירי הילדות הגדולים בהומור ובשירה, 
בסימן 70 שנה למדינה.

השחקן עידו מוסרי ופצצת האנרגיה - המג’יקל בנד, 
עליהם  הילדים  לשירי  אהבה  שכולו  מופע  מגישים 
קישור  קטעי  ובשילוב  מיוחדים  בעיבודים  גדלנו 

והומור.

13:00 - אולם המועדון

אנסמבל מיתר    
ילדים כותבים מוזיקה 

פרויקט יוצא דופן, במסגרתו מבצע האנסמבל 
יצירות שנכתבו ע”י ילדים ונערים מכל הארץ.  

17:00 באולם המועדון

‘ושיר נתת בפי’ – מקהלת הגליל העליון
עורך ומנחה: אליהו הכהן

מקהלת הגליל העליון בניצוחו של רון זרחי במחווה 
לשיריו הגדולים של מרדכי זעירא. ‘ליל גליל’, ‘שלכת’, 
ועוד.  שושנים  ‘שני  עינייך’,  אומרות  ‘מה  לילות’,  ‘היו 

השירים שהלהיבו והסיפורים שמאחוריהם.
סולנית: יובל אורן   פסנתר: דימה מלצב

19:30 בכיכר הפסטיבל

אילנית חוגגת 70 
הזמרת האהובה, בליווי הפסנתרן והמעבד רוני וייס, 
70 בפסטיבל, עם שיריה הידועים  יום הולדת  חוגגת 

המהווים נכס צאן ברזל בזמר העברי.

21:00  באולם מרכזי

צלילים במדבר חוגג 20 
ערב גאלה חגיגי

התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של ניר כהן-
שקד,  יונית  גרוניך,  שלמה  אילנית,  והזמרים:  שליט, 
של  בניצוחו  נגב  רמת  וזמרי  לשמן  מאי  כלף,  עפר 
עברי שבוצעו  זמר  מייצג של  במבחר  אפרתי,  גדעון 

במהלך כל שנות קיומו של הפסטיבל.  
המופע מוקדש לזכרו של שמואל ריפמן ז”ל 

23:00  בכיכר הפסטיבל

הדס קליינמן ואביב בכר 
פעם אחת

להקה  מופע   - אחת”  “פעם  האלבום  צאת  לרגל 
של  היפים  לשיריהם  מרגשים  עיבודים  יבוצעו  בו 
של  הצ’לו  שמובילים  מוזיקלי  במסע  היוצרים,  שני 

קליינמן, הגיטרה של בכר ונגנים נוספים.

11:00 באולם המרכזי

“איה פלוטו”  
קונצרט תיאטרלי לכל המשפחה

  – התזמורת הקאמרית הישראלית והשחקנים זמרים 
עינת אזולאי, אלה תדמור, מעיין זיטמן ואסף שגב, 
בניצוחו של  גיא פורת, מביאים לבמה את סיפורו של 
פלוטו, הכלב מקיבוץ מגידו, בקונצרט חי וקצבי. ע”פ 

ספר המופת של לאה גולדברג.

16:00  באולם המועדון

מפגש עם אמן - רביד כחלני
 ,)Yemen Blues( בלוז  הימן  את  יצר  כחלני  רביד 
בסצנת  מקורית  דרך  פריצת  שבישרה  הלהקה 
המוזיקה העכשווית בישראל וברחבי העולם. המפגש 
יעסוק בעבודתו, בדרך יצירתו ותפיסת עולמו בתהליך 

יצירת המוזיקה. 
מנחה: מיכאל וולפה

17:30 באולם המועדון

“ירושלים וונציה”  
שבע,  באר  קונסרבטוריון  של  המנדולינות  אנסמבל 
ושירים  ביצירות  ראובן,  יקי  של  האמנותי  בניהולו 
מנדולינה  נגני   10 ארגוב.  סשה  ועד  מויואלדי 

וירטואוזים בערב קסום. 

19:00 בכיכר הפסטיבל

השלושרות
איה כורם, רז שמואלי ומיכל גבע 

הזמרות  של  הצעיר  הדור  ממובילות  זמרות  שלוש 
שירי  של  ומהנים  מרעננים  בביצועים  בישראל, 
השלישיות הגדולות - השלושרים, החלונות הגבוהים, 

הנשמות הטהורות, אף אוזן גרון ועוד.

20:30  באולם המרכזי

אסתר רדא מארחת את 
מארינה מקסימליאן

הקהל  לשבחי  זכה  רדא  של  האחרון  אלבומה 
נשכח  בלתי  מופע  מגישה  רדא  יחד.  גם  והביקורת 
והשחקנית  הזמרת  את  נשי  פסגה  במפגש  ומארחת 

מארינה מקסימליאן.

22:30 כיכר הפסטיבל

Yemen Blues - ימן בלוז
סוגרים 20 שנות פסטיבל

ששואבת  מוזיקה  עושים  בלוז  והיאמן  כחלני  רביד 
מהמקורות התימניים, מהפאנק והבלוז ומהרוק נ’רול 

הווירטואוזי בעיבודים שלא נחים לרגע. 
מסיבת סיום לפסטיבל בן 20. 
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יום שבת  16 בדצמבר 
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