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דבר הפסטיבל

‘צלילים במדבר’ 18
ח”י שנים של עשיית מוזיקה ישראלית איכותית בנגב

פסטיבל  אירוע,  רודף  כשאירוע  הקטנטונת,  ארצנו  על  העוברים  הטרופים  בימים 
צלילים במדבר שוב יוצא לדרך. אנו חוגגים שמונה עשרה שנה בחגיגה של מוזיקה 

רב-תחומית, רבת פנים וגוונים. 
בראשית  פעלו  אשר  העברי,  הזמר  לחלוצי  מיוחד  כבוד  הפסטיבל  נותן  השנה 
וזמרים  נגנים  יוצרים,  עם  ביחד  חוגג   צעירים,  ליוצרים  במה  מעניק  ההתיישבות, 
ישראליים המלווים את חיינו מזה שנים רבות. בפסטיבל הזה נהיה כולנו אחוזים 

יחדיו בתפילה, שיש בה נגינה, שירה, הקשבה, כבוד הדדי. 
במהלך ארבעה ימים עמוסים נציג בפסטיבל שורה ארוכה של אמנים אשר יופיעו 
באוהל הפסטיבל הגדול, במועדון, באולם והשנה אף בצריפו של הזקן. מי שיבוא 
למופע אחד, יזכה ליהנות מעוד מופעים פתוחים לקהל במהלכו של יום גדוש בכל 
טוב. מי שיבוא לפסטיבל כולו, יספוג את חוויית הנוף המדברי, ויהלך במסע קסום 
אל מרחבי צלילים: הרים ועמקים של מילים ומנגינות, מישורים רחבים של יצירות 
ישנות וחדשות, פלגי צלילים של מוזיקה ישראלית במיטבה, על שלל סגנונותיה. 

על כל אלה תוכלו לקרוא בתכנית הפסטיבל המוצגת בפניכם.
כמיטב המסורת נעניק גם השנה את תעודות יקיר הפסטיבל, הפעם יוענקו התעודות 
לאחד מגדול מלחיני ההתיישבות העובדת – מתתיהו שלם, במלאת מלאת 40 שנה 
למותו. עוד תעודת הוקרה תינתן לחברי אנסמבל ‘מיתר’, שותפים נאמנים לעשייה 

המגוונת של הפסטיבל מזה עשור.  

ומזמינים אתכם להצטרף אל  וגאווה על הפסטיבל שיצרנו,  אנחנו מלאים שמחה 
הקהילה היוצרת שלנו. בואו לרמת הנגב, לאגן שדה-בוקר, ויחדיו נחוג את חנוכה 

בצלילים במדבר.     

להתראות ברוב עם! 

מתתיהו  המלחין  של  למותו  מלאו  שנה  מארבעים  למעלה 
‘פנה הגשם’,  ‘שיבולת בשדה’,  ביניהם  שלם. שיריו הרבים, 
בתרבות  נוכחים  בכפר’,  ‘שבת  יין’,  לנו  ‘הבו  וגדי’,  ‘שה 
לאה  המחול  יוצרת  שותפתו,  עם  יחד  כיום.  גם  העברית 
והמועד  החג  של  ביותר  החשוב  למעצב  היה  ברגשטיין, 
בארץ. מתתיהו שלם, שהוריש לנו מורשת איכותית ועממית 
גם מייסדו  זה בזה, היה  ומחול השלובים  זמר  יחד של  גם 
חג  רמת-יוחנן.  בקיבוצו,  הפועל  ומועד,  להווי  המכון  של 
המשולב  המים  וחג  הפסח  חג  של  הראשון  ביומו  העומר 
בחג הסוכות, מתקיימים ברציפות זה למעלה משבעים שנה 
זוכה  שלם  מתתיהו  שהנחיל  והמועד  החג  המחול,  הזמר,  מורשת  יוחנן.  רמת  בקיבוץ 
לעדנה ולהמשכיות בזכות אנשי משפחתו ותלמידיו, אשר פועלים דור אחר דור לשימור 
ולתלמידיו  משפחתו  לבני  תוענק  שלם  למתתיהו  ההוקרה  תעודת  מורשתו.  ולהנחלת 

במופע המחווה החגיגי שיערך ביום הראשון של הפסטיבל.  

איתן פאר 
מפיק

מיכאל וולפה
מנהל אמנותי                    

‘מיתר’ הוא אחד מגופי הביצוע  אנסמבל 
חיי  על  ביותר  והמשפיעים  האיכותיים 
את  בישראל.   האמנותית  המוזיקה 
דולברג  עמית  הפסנתרן  ייסד  האנסמבל 
למטרה  לו  שם  כשהוא   ,2004 בשנת 
לבצע בעיקר מוזיקה ישראלית עכשווית 
מקדיש  האנסמבל  יהודית.  מוזיקה  וכן 
רב- למיזמים  גם  שנים  מזה  עצמו 
2005 השתתפו חברי האנסמבל באופן קבוע במופעים  תחומיים למיניהם. החל משנת 
של ‘צלילים במדבר’, ומאז שנת 2007, מידי שנה, שותף האנסמבל לעיצובם ולהעלאתם 
של מיזמי הדגל של הפסטיבל, יחד עם זמרים מהשורה הראשונה בארץ. ביניהם מופעים 
משותפים עם שלומי שבן, שלמה גרוניך, ערן צור, מאיר בנאי, יונתן ואהרון רזאל, מופע 
מחווה לסשה ארגוב ומופע מיוחד שבו החזרנו לבמה את ‘סיפור אהבתו ומותו של סגן 
אלה  לכל  בשואה.  נספה  אשר  אולמן,  ויקטור  המלחין  של  האחרונה  יצירתו  רילקה’, 
מתווספים מופעי הבכורה של יצירות ישראליות חדשות והאולפנים הפתוחים להעלאתן 

ולתיעודן  של יצירות ישראליות במסגרת הפסטיבל. 
חברי האנסמבל זכו בפרסים רבים. אנחנו גאים לצרף לפרסים אלה את תעודת ההוקרה 
לציון עשור של פעילות משותפת תוענק אשר תוענק להם במופע המיוחד משיריהם של 

אלון אולארצ’יק ואפרים שמיר ביומו השלישי של הפסטיבל. 

יקירי הפסטיבל ה-18

מתתיהו שלם )1904-1975(

למידע אודות הפסטיבל: 6564115 - 08  אנסמבל ‘מיתר’ 
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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17:30 באולם המועדון 
‘פה ושם בארץ ישראל’ – 

בכורות חלק ראשון
ישראליים  מלחינים  של  חדשות  יצירות 

צעירים בבכורה עולמית
מגוון רחב של יצירות שנבחרו בקפידה מתוך עשרות 
המופשט  המודרני,  מן  לפסטיבל.  שהוגשו  הצעות 

וחסר הפשרות, עד לשירים בסגנון פופולרי.

19:00 בכיכר הפסטיבל - ללא תשלום
‘יאללה בואי’

הרחוב  ותזמורת  גריילסאמר  מיכאל 
הירושלמית בניצוחו של עידו שפיטלניק 

לתרבות  האגף  בחסות  לפסטיבל.  מיוחדת  בבכורה 
ואומניות, עיריית ירושלים.

20:30 באולם מרכז בן גוריון
‘בשדות מתתיהו’ 

שנה  ארבעים  לציון  משתתפים  רב  מופע 
למותו של מתתיהו שלם

יאיר  גמליאל,  יסמין  חנה,  ויקטוריה  בהשתתפות: 
אפשטיין, התזמורת האנדלוסית אשדוד בניצוחו של 
גדעון  של  בניצוחו  הנגב  רמת  זמרי  וולפה,  מיכאל 

אפרתי ולהקת ג’אזרט.
הפקה מיוחדת לפסטיבל.

22:30 בכיכר הפסטיבל 
להקת ‘רוזא’

הזמרת והיוצרת ורד דקל ולהקתה 
בשירים מוכרים ומקוריים. שירים על החיים שבחוץ 

מול החיים שבלב. 

11:00 באולם מרכז בן גוריון
‘קונצ’רטו לליצן’ 

והתזמורת  מקרוב  פיודר  האמן-ליצן 
עידית  של  בניצוחה  אשדוד  הסימפונית 
להטוטים,  קסמים,  הומור,  מלא  קונצרט  שכטמן. 

ליצנות, פנטומימה ומוסיקה נהדרת. 
המופע מתאים לגילאים 12-5 

17:30 באולם המועדון
‘בין הקלאסי לטנגו’

שלישיית “מדיטרניאן אקספרימנט” 
הקלאסית  המוסיקה  בין  והנסתר  המיוחד  החיבור 
סגנונות  עם  ופסנתר  צ’לו  כינור  של  מפגש  לטנגו. 
ומלחינים  פיאצולה  הארגנטינאי  המלחין  מוסיקליים, 

נוספים. 

19:15 בכיכר הפסטיבל 
‘במסע שלא נגמר’

יאיר דלאל וההרכב הבדואי ‘שריגי’
של  הבדואים   העם  לשירי  מוסיקאלית  במחווה  
שיירות  את  ליוו  אשר  השירים  וסיני.  הנגב  מדבריות 
הגמלים, שירי רועים ונוודים והדרך שעשו עד שהפכו 

למוזיקה ישראלית.

20:30 באולם מרכז בן גוריון
‘ימים של שיבולים’

מופע מחווה לאתר ‘שירה עובדת’,  
בהשתתפות:  העובדת.  ההתישבות  משירי  מבחר 
מרגלית צנעני, חמי רודנר, דפנה זהבי, שי סובול, הלל 

זהבי ולהקתם, מנחה: יפתח מזור. 
הפקה מיוחדת לפסטיבל

22:45 בכיכר הפסטיבל
‘ברוח צוענית’

להקת סומסום 
ומזרח  צוענית  בלקנית,  מוזיקה  של  תוסס  מופע 

תיכונית. מופע שמח ללב ולרגליים.

11:00 באולם מרכז בן גוריון
‘החתול במגפיים’

תזמורת הבמה הישראלית 
ריש  הגר  והשחקנים  אלבז  שמואל  של  בניצוחו 
וצחוק  מתח  שזורה  מוסיקלית  הרפתקה  ארליך.  ודני 

ושני שחקנים המזמרים ומלהטטים בין הדמויות. 
מופע לכל המשפחה.

13:00 באולם המועדון
‘מוזיקה חדישה’ – בכורות חלק שני
אולפן פתוח עם אנסמבל ‘מיתר’, ביצוע והקלטת 
עבור  במיוחד  שחוברו  חדשות  יצירות  של  בכורה 

ההרכב על ידי מלחינים צעירים בראשית דרכם.

17:30 בצריף בן גוריון
מחווה למרדכי רכטמן

חמישיית כלי הנשיפה תל אביב
מרדכי  והמנצח  המלחין  הבסון,  נגן  של  תזמוריו 
רכטמן, לכבוד יום הולדתו השמונים. חברי החמישייה 

מתקבצים מחו”ל לקונצרט מחווה מיוחד לפסטיבל.

19:00 בכיכר הפסטיבל
‘בחברה טובה’

ליבוביץ’  והאורקסטרה של אבי  לוי  שם טוב 
אשר  נגנים   12 של  להרכב  מצטרף  והחלילן  המלחין 
צאת  לרגל  לשיריו.  ועדכני  חדש  פרוש  מעניקים 

אלבומם המשותף ‘בחברה טובה’.

20:30 באולם מרכז בן גוריון
‘אולארצ’יק - קלאסיקה’

אלון אולארצ’יק בליווי אנסמבל ‘מיתר’ 
אורח: אפרים שמיר

מיטב שיריו של אולארצ’יק לאורך שנות יצירתו 
בעיבודים חדשים, מרביתם פרי עטו. 

מופע מיוחד לפסטיבל. 

22:30 בכיכר הפסטיבל
‘אור מסביב’

רבקה זוהר ולירון לב במופע משותף
הקלאסיקות המוכרות ושירים חדשים של השניים. 

מפגש מרתק בין שני דורות של יוצרים.

17:30 באולם המועדון
‘אנעים זמירות’

המקהלה הקאמרית הישראלית טבעון
בניצוחה של יעל וגנר-אביטל

מהטובות  במקהלה  זמרים   55 עם  מוזיקלי  מפגש 
בארץ.

19:15 באולם המועדון
‘מנדולינה ישראלית’

המנדולינות  לרביעיית  וחבריו  ראובן  יקי 
הבינלאומית ‘קרמן’ 

למוזיקה  עיבודים  לצד  ישראליות  יצירות  מבחר 
פופולארית ישראלית ובינלאומית.

20:30 באולם מרכז בן גוריון
‘סינפוניה ישראלית’, 
קונצרט נעילה חגיגי 

הקאמרטה הישראלית ירושלים 
בניצוחו של שמואל אלבז 

אורן  טימור,  טל  רן,  דניאל  מושנוב,  דותן  של  יצירות 
לוק, שחף אאודה ושלומי שבן. 

זמר אורח: שלומי שבן.
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