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צלילים במדבר 22

טיולים לכל המשפחה
לבאי פסטיבל צלילים במדבר

איתן פאר 
מפיק

מיכאל וולפה
מייסד ומנהל מוסיקלי

אנדלוסי  ג’אז,  פופ,  ומערב,  מזרח  לדרך.  יוצא  במדבר”  “צלילים  פסטיבל 
וקלאסי, יהודי וערבי מיוצגים בפסטיבל השנה בתכנית שאנחנו גאים בה 
תזמורת  המזרחית.  ולמוסיקה  לפיוט  השנה  ניתן  מיוחד  מקום  במיוחד. 
את  תקדים  בילצקי  חגי  של  בניצוחו  בירושלים  האקדמיה  של  מדרסה 
הופעתה של תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית ונגן המנדולינה והמנצח 
ומבחר  זהבי  עודד  פיוט” של  “קונצ’רטו  שמואל אלבז, שישבצו בתכניתם 
ירושלים  מערב  מזרח  ותזמורת  מנתיבות  ילדים  מקהלת  עם  יחד  פיוטים 
בניצוחו של תום כהן תארח את הזמרת הגדולה שרית חדד במופע מקור 
חגיגי ומיוחד. במה משמעותית תינתן לאקדמיה הירושלמית בהופעת הביג 
ובקונצרט של התזמורת הסימפונית על  בנד של הפקולטה הרב תחומית 
שם מנדי רודן בניצוחו של יובל צורן, לאורך כל יומו הראשון של הפסטיבל 
נהרג  אשר  ז”ל,  טוקצ’ינסקי  חיים  הצעיר  המלחין  של  זכרו  את  נעלה 
בשנה שעברה בתאונת דרכים טרגית, ונציג בפני הקהל מבחר מיצירותיו. 
יצירות של מלחינים צעירים, בביצוע אנסמבל  נמשיך גם במסורת ביצוע 
“מיתר”, ואף נקיים שני קונצרטים של מוסיקה ישראלית חדשה, פרי עטם 
בנאי,  מאיר  שמר,  לנעמי  מחווה  מופעי  הדורות.  מכל  ויוצרות  יוצרים  של 
נוספים  מופעים  לזמר העברי.  מרכזי  זרקור  יפנו  והתרנגולים  חיטמן  עוזי 
באולמות השונים ובאוהל הפסטיבל, כמו גם טיולי טבע המלווים במופעים 
מוסיקאליים יחברו יחדיו לעוד פסטיבל מרגש של המועצה האזורית רמת 
העשרים  הפסטיבל  לקראת  התרגשות  כולנו  בוקר.  שדה  בקיבוץ  הנגב, 
ושניים, שהוא כולו פרי עשייה משותפת רבת השראה של קהילת אמנים 

הולכת ומתרחבת.      

דבר ראש המועצה
לסביבה  טיול  ושבת  שישי  חמישי,  בימים  יוציאו  והגנים  הטבע  רשות  מדריכי 
במדבר.  צלילים  פסטיבל  לבאי  מיוחדים  הנחה  במחירי  הטיולים  כל  הקרובה. 

לפרטים נוספים כנסו לאתר הפסטיבל. 

 יום חמישי 26.12 – 11:30 עד 14:00
על אדוני המדבר – בעיר עבדת  

סיור על סמטאות העיר הנבטית רומית שהוכרזה ע”י אונסקו כעיר מורשת עולמית. 
מיד לאחר הטיול יתקיים מופע קסום של “דואו עוד וחליל” עם גד תדהר ואביעד  

– במערה הנסתרת בשיפולי ההר. משך הטיול: שעתיים. מיועד לכל גיל.

  יום שישי 27.12 – 10:00 עד 14:30
נחל ופרסת נקרות – מכתש רמון 

חאן בן 2000 שנים על דרך הבשמים, ומתחתיו מעיין שזורם לעיתים. מהנביעה נלך 
במורד נחל רמון דרך שער הסלע בו הוא פורץ את דרכו ממכתש רמון ומתחבר 
לנחל נקרות. בהמשך נעבור בנקיק צר יפהפה ובו גבי מים. בסיום המסלול יחכו 
עם גד תדהר ומלכה פיאמנטה להופעה קצרה ומרגשת  לנו “דואו עוד וחליל” – 

בלב הטבע של מכתש רמון. 
משך הטיול: 3 שעות . מיועד ל: אוהבי לכת, משפחות עם ילדים מגיל 6 ומעלה.

  יום שבת 28.12 – 11:30 עד 14:00
פארק חרותות הסלע בהר מחיה

של  תעתיקים  ביצירת  והתנסות  הפעלה  תצפיות,  שונות,  מתקופות  סלע   ציורי 
בבור  תתקיים  הטיול  לאחר  מיד  שעתיים.  הטיול:  משך   . הקדומים  הסלע  ציורי 
חוורים הופעה של ‘טריו המנדולינות’”, המפליאים בנגינה - על רקע נוף ואווירה 

קסומים. 
לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים – אתר הפסטיבל

www.tzlilimbamidbar.co.il

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

  ייתכנו ביטולים – במקרה של מזג אוויר סוער.

מייסד ומנהל מוסיקלי: מיכאל וולפה   מפיק: איתן פאר

למידע נוסף על מופעי הפסטיבל, לרכישת כרטיסים למופעים 
ולטיולים ולמידע על לינה והסעדה – כנסו לאתר הפסטיבל

 tzlilimbamidbar.co.il
לבירורים וסיוע טלפוני: 08-6564115 או 050-5545501

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

או בקופה לפני תחילת המופע(  

ערן דורון
ראש המועצה האזורית רמת הנגב

המדבר  המאורע,  לכבוד  לדרך!  יוצא  ה-22  במדבר”  “צלילים  פסטיבל 
גם השנה  ומרשימה.  אומנותית מרגשת  בתוכנית  ויתקשט  חג  צבעי  ילבש 
הפסטיבל מגוון ומסקרן, אומנים בעלי שם לצד כאלו המתחילים את דרכם, 
הפקות מקור שנוצרו במיוחד עבור הפסטיבל, פיוטים לצד מוסיקת עולם, 

מופעים לכל המשפחה, שפע משמח ומעשיר במדבר היפה שלנו. 
זוהי חגיגת תרבות מפוארת שמראה כי החיים הנגב יכולים להיות שקטים 

וקסומים, ובה בשעה עשירים ומגוונים. 
אני מבקש להודות מקרב לב לרוח החיה מאחורי פסטיבל צלילים במדבר 
מלכיאור  ספי  לד”ר  פאר,  איתן  למפיק  וולפה,  מיכאל  פרופ’  הקמתו,  מיום 
מנהלת אגף חינוך וקהילה, ולאנשי קיבוץ שדה בוקר אשר נתנו כתף וסייעו 

לנו בהעמדתה של התכנית ובארגונו של הפסטיבל.
לרמת  להגיע  הארץ,  רחבי  מכל  ואורחים  המועצה  תושבי  את  מזמין  אני 

הנגב, לחוות, להכיר, לטייל ולנשום את אוויר המדבר ורוחו.

דבר הפסטיבל

צלמים:
נחום סגל, רן שמעוני, גד תדהר, יונתן דרור, טל שחר, זיו חדש, אפרת אשל, 
איליה מלניקוב, יסמין דר, יוסי צבקר, כפיר בולוטין, גונאר וובר, איתן שריד, 
גיל לוין, גבריאל בהרליה, יובל אביטל, דודי חסון, לואיזה סלומון, רז שרעבי, 

קטיה בורינדין, גיא נחום לוי, ארכיון א.דשא פשנל, עדי אורני, עזרא בלייק
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15:00 – אולם המועדון  

בימת המלחינים הצעירים 
של אנסמבל “מיתר”

יוצרים  ושל  טוקצ’ינסקי  חיים  של  יצירות 
דביר,  רותם  ומירושלים:  מהנגב  צעירים 
אורי בר אור, יובל פרייבך, איתמר סיקורל, 

גיל יקותיאלי ואיתן מדינה.

17:00 – אולם מרכזי

250 שנה 
להולדתו של בטהובן   

מנדי  ע”ש  הסימפונית  התזמורת 
למוסיקה  האקדמיה  של  רודן 
של  בניצוחו  בירושלים,  ולמחול 

יובל צורן 
מבצעת את הקונצ’רטו לכינור והסימפוניה 
רגעים  ‘שלושה  בטהובן,  מאת  הראשונה 

תזמורתיים’ מאת חיים טוקצ’ינסקי.

19:15 – כיכר הפסטיבל  

המדרסה – מסורת חיה   
עכשווית  אפריקאית  צפון  תזמורת 

ומלוטשת במצלול פורץ גבולות.
למוסיקה  האקדמיה  של  היוצר  מבית 

ולמחול בירושלים 

20:30 – אולם מרכזי    

תזמורת נתניה 
הקאמרית הקיבוצית

אלבז,  שמואל  של  בניצוחו  התזמורת, 
“נעימות  הילדים  מקהלת  בהשתתפות 
חיים  של  ופיוטים  יצירות  מנגנת  נתיבות”, 
טוקצ’ינסקי, עידו שירום, ישראל אידלסון, 

קובי שם טוב ועודד זהבי.

22:30 – כיכר הפסטיבל 

“ביג בנד האקדמיה” 
Harlem Dance Party

הרכב הביג בנד בהדרכתו ובניצוחו של דני 
הזהב  תור  של  היצירות  במיטב  רוזנפלד 
של הביג בנדס. ג’אז וסווינג במופע שהוא 

שמחה אמיתית. 

12:30 – אולם המועדון

אולפן פתוח 
לזכרו של חיים טוקצ’ינסקי               
שירים  בבכורה  ויוקלטו  יבוצעו  בו  חי,  אולפן 
פלק,  אורי  טוקצ’ינסקי,  חיים  של  ויצירות 
עידו  אגם,  רם  אור  גרליך,  אפרת  גוב,  עלמה 

שירום ואהרון חרל”פ. 

17:30 – כיכר הפסטיבל 

וביניהם
תלמידי פרויקט ילדי המוסיקה של יפו במופע 

מחווה למאיר בנאי.
ממגוון  נוער  בני  של  ומרגש  ייחודי  מופע 

תרבויות.

19:00 – כיכר הפסטיבל  

בום פם - לירון עמרם והפנתרים
שיתוף פעולה מיוחד לפסטיבל
חגיגה של רוקנרול ים תיכוני, גיטרות, 

אורי  עמרם,  לירון  בהשתתפות:  ונשמה  קצב 
נועם  זולוטוב,  יובל  פיינרמן,  עוזי  כינרות, 

חבקין, רן קאופמן וזוהר ברזילי.

20:30 – אולם מרכזי

שרית חדד 
ותזמורת מזרח מערב

כולו  המוקדש  במופע  כהן  תום  של  בניצוחו 
ללהיטים מובחרים מימי הזוהר של הזמר הים 

תיכוני.
מופע מיוחד לפסטיבל

 

22:30 – כיכר הפסטיבל

מיכה שטרית ואנסמבל מיתר
“החברים  וממייסדי  יוצר  זמר,  מיכה שטרית, 
אנסמבל  עם  פעולה  משתף  נטאשה”,  של 

מיתר בעיבודים יוצאי דופן לשיריו המוכרים.
הפקת בכורה לפסטיבל

11:00 – אולם מרכזי

ANTA AGNI  - אוסטריה 
מופע ויזואלי מרהיב מיוחד 

לילדים לחנוכה
המשלב  פירוטכניקה  במופע  אמנים  חמישה 
מחול  סגול  אולטרה  תאורה,  של  אלמנטים 
קרקס ואקרובטיקה. הזדמנות חד פעמית לחזות 

במופע שהגיע לישראל לשבוע ימים. 

13:00 – אולם המועדון 

סונטות – מיכאל וולפה
שלוש סונטות חדשות של מיכאל וולפה בנגינת 
חבריו מן האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.  

17:30 – אולם המועדון

גוונים
אנסמבל ‘ססיליה’

לצד  ישראליות חדשות  ביצירות  ההרכב הקולי 
קלאסיקות ישראליות אהובות.

מקהלת  של  היוצר  מבית   - ססיליה  אנסמבל 
מורן מונה 8 זמרים סולנים מצטיינים מהשורה  

הראשונה בארץ.  

19:30 – כיכר הפסטיבל  

עכשיו  התור לאהבה
מופע הצדעה לעוזי חיטמן 

להיטיו  את  הכולל  לפטירתו,  שנה   15 במלאת 
הגדולים של חיטמן.

חגי  ערן  חביב,  אייל  נחמיאס,  חני  בהשתתפות 
נויברג, מעין גולדברג וליאת אליהו.

21:00 – אולם מרכזי

דודו טסה – אקוסטי
החשובים   והאמנים  מהיוצרים  טסה,  דודו 
במוסיקה הישראלית, לראשונה בקריירה במופע 
אריאל  בס,   – מימון  ניר  בהשתתפות:  אקוסטי 
קסיס -קאנון, ישי אפטרמן - כלי הקשה, נועה 

איילי – צ׳לו

23:00 – כיכר הפסטיבל

תמונות יפואיות 
מופע מוסיקלי תיאטרלי מצחיק, 

מרגש וקצבי.  
על פי “תמונות יפואיות” מאת מנחם תלמי. 

בהשתתפות: עדי כהן, עידו מוסרי יניב סוויסה 
ושמעון מימרן. פסנתר: עידן סוכובולסקי

11:00 – אולם מרכזי

גונבי הנשיקות
הצגה מוסיקלית לכל המשפחה 
על הורים, ילדים ומה שביניהם.

ומקהלת  בנאי  אורי  פיינגולד,  מיי  בהשתתפות 
מורן בניצוחה של נעמי פארן

17:30 – אולם המועדון

רביעיית הסקסופונים 
של תל אביב

מביאים לבמה את מגוון הצבעים המפתיעים של 
הסקסופון בביצוע רביעיית הסקסופונים הטובה 

בארץ

19:00 – כיכר הפסטיבל 

אני גיטרה
אנסמבל גלעד אפרת ואורחים

  - סלע  וסוף  דסה  אבבה  נצר,  עומר  שמר,  ללי 
שמר  נעמי  ולמשוררת  למלחינה  מחווה  במופע 

במלאת 15 שנה לפטירתה
המופע הופק בסיוע בית אבי חי

20:30 – אולם מרכזי

התרנגולים - הרמיקס
רועי  של   בניצוחו  המהפכה  תזמורת 
שחקנים  אנסמבל  בליווי  אופנהיים, 

ומקהלת העפרוני
מוזיקלית  פרשנות  יוצרת  דופן,  יוצא  במופע 
נדירים  וידיאו  בסימפול קטעי  ותנועתית חדשה, 

של התרנגולים.
מלחין: אמיר לקנר, ניהול אמנותי: זהר שרון ורועי 

אופנהיים
תודה מיוחדת: האופרה הישראלית

22:30 – כיכר הפסטיבל 

דותן מושונוב מארח 
את האחיות ג’משיד

יין, גבינות ומופע משובח – 
לסיומו של הפסטיבל ה-22.

דותן מושונוב משיק אלבום בכורה “פירורים של 
אור” בהופעת הרכב מיוחדת עם האחיות ג’משיד
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