


דברי פתיחה דברי פתיחה

קונסרבטוריון למוזיקה ערד
מחלקת אירועים

ט.ל.ח. עיריית ערד שומרת לעצמה הזכות לבצע שינויים בתוכנית. אין העירייה אחראית לפעילויות השונות למעט פעילויות שתבצע העירייה.

כרטיסים  לרכישת 
סירקו את הקוד

ניהול אמנותי והפקה: מרינה גלייזר
 ועדת היגוי הפסטיבל: אלימלך מור, דויד ולדמן,

נילי סורקיס, עופר סלע
ניהול לוגיסטי: שלומית שגב

לוגיסטיקה: ניצן הרגוס, שמעון חזן
מנהלה: סבטלנה סקאלט

 אחראי במות: אליונה גוניקמן, לי יצחק, נילי סורקיס, 
סיגל חבושה, עופר סלע

ממונה ביטחון: ליאור הירש
ממונה בטיחות: אברהם אטדז'נב

ממונה תעבורה: מוקי דור
דוברות ופרסום: יהושע אשכנזי

וידאו ארט: אלימלך מור, מרכז תקשורת ערד
עריכת תוכן והגהת התוכניה: לי יצחק, עופר סלע

עיצוב גרפי: נירה רובין
הדפסה: דפוס דימונה

תקשורת דיגיטלית: עידו רוזנר
צילום וידאו: עירית עשת מור, עין מצלמת

צילום סטילס: נטליה חיון 
יחסי ציבור: לירז בנז'ו יחסי ציבור

הפצת כרטיסים: מתנ"ס ערד

תודה מיוחדת לכל השותפים שלנו על תמיכתכם המתמשכת בפסטיבל: 
משרד התרבות והספורט, מפעל הפיס והמשרד להשכלה גבוהה - האגף 

לתרבות יהודית.

היה  לא  זה  כל  שבלעדיהם  המסורים,  העירייה  לעובדי  גדולה  תודה 
ושרותי  אדום  דוד  מגן  ערד,  משטרת  ושוטרי  למתנדבי  תודה  מתקיים. 

כבאות והצלה על שיתוף הפעולה.

צלמי אמנים: אלדד שושן, שלמי פינטו, משה נחומוביץ, רונן אקרמן, אילן 
בשור, אליצור ראובני, צחי וזאנה, דפנה בן נון, מיי בסמן, ענבל מרמרי, 
אביבה רוזנפלד, רגב גל, ג'קוב עשהאל, ינאי יחיאל, עידית מיארה, פוטו 

ג'ולי, בני מלמד.

איור גמל הפסטיבל הראשון:  באדיבות דורית ונעמי פרקש

 www.matnas-arad.org :פרטים ועדכונים:  פסטיבל ערד | רכישת כרטיסים בקופת מתנ"ס ערד ובאתר

תושבים, אורחים וחובבי הזמר העברי
"שוב יוצא הזמר אל הדרך"... לאחר שנת הפוגה, עקב וירוס הקורונה, פסטיבל ערד חוזר ובגדול!

השנה האחרונה אילצה את כולם להוריד הילוך להסתכל פנימה ולחשב מסלול מחדש. גם אנחנו, ועדת ההיגוי של הפסטיבל, עשינו זאת 
ועכשיו אני שמחה להציג לכם את התוצאה- פסטיבל מגוון המשלב ישן וחדש, רוק וזמר עברי, אמנים מקומיים ואמנים מובילים במוזיקה 

העכשווית. 

אני גאה שכל הפקות המקור של הפסטיבל מבוססות על יוצרים מקומיים אשר מביאים לבמה את הערך המוסף של ערד — קהילה מגובשת, 
יוצרת ומפרגנת. 

הפסטיבל נותן מענה לכל הגילאים ולכל סגנונות המוזיקה ואני מאמינה שכל אחד ואחת ימצאו בו את המופע שמלהיב אותם. בקריית 
האמנים ירימו את הקהל אברהם טל, ברי סחרוף, אמיר דדון, מירי מסיקה וריקי גל. ברובע האמנים, באווירה אינטימית, נשיר עם שמעון 
ואחר  ילדות מכל הזמנים  כל המשפחה מוזמנת לשיר שירי  ואביבה אבידן. במופעי הבוקר בספרייה  דני בסן, אביהו מדינה  בוסקילה, 
הצהריים נמשיך לשיר לכבוד ערד, מחווה ליהודית רביץ ועוד. בכיכר העיר תמתין לכם בריזה נעימה עליה ינשאו צלילי הזמר העברי של 

מירי אלוני, אילנה כץ, ענת סגל ועוד...

חלק בלתי נפרד מהזמר העברי הם ריקודי העם אשר ליוו אותו מתחילתו, מ"צדיק התמר" ועד "שבט אחים ואחיות". השנה נקיים מרתון 
ריקודי עם בהשתתפות מרקידים וקבוצות ריקוד מכל הארץ. מוזמנים לרקוד איתנו.

אני תקווה שהפסטיבל יחזיר את החיוך, חדוות היצירה וחדוות הביחד שקצת הלכו לאיבוד בתקופה מורכבת זו. 

 מרינה גלייזר
מנהלת אומנותית ומפיקת הפסטיבל

תושבים ואורחים יקרים,

אחרי שנת קורונה קשה וסבבי טילים שהשאירו את כולנו בבתים פנימה, הבטחנו לכם קיץ עשיר שיפצה על 
חודשי הסגרים הקשים, והנה אנחנו מקיימים. 

הקיץ הזה כבר נהנינו מעשרות פעילויות קהילתיות ואירועים שונים ברובע האמנים, בספרייה ובכיכר העיר, 
הנוסטלגי  המסורתי,  ערד  פסטיבל   — שבקצפת  הדובדבן  את  להשאיר  ידענו  עוד.  של  טעם  עם  ונשארנו 

והמרגש — והנה הוא כאן, מתחיל עכשיו.

פסטיבל ערד ה-38 לוקח את חודשי הקיץ שלנו לגבהים מרשימים. אמנים ואמניות מהשורה 
מופעים  פעם,  של  שירים  עם  מופעים  חדשים,  מופעים  העברי,  הזמר  של  הראשונה 
מרגשים, שיתפרשו כתמיד על פני מספר מוקדים בעיר ומחיריהם יהיו שווים לכל כיס. 

השנה כל אחד ואחת זכאים לשמוח ולחגוג את השינוי הגדול שבאוויר. 

תודה לכל עובדי העירייה שמאפשרים לנו לחגוג כל הקיץ.

תודה לכם תושבי ערד על הקיץ המהנה שעברנו יחדיו, ועוד הרבה לפנינו, 

תודה לאורחינו שמכבדים אותנו הקיץ בנוכחותם, אני מקווה שאתם נהנים 
לפחות כמונו.

 
קהילתי  ובילוי  משובחים  מופעים  טובה,  ממוזיקה  ליהנות  אתכם  מזמין  אני 

משותף.

שלכם,

עו"ד ניסן בן חמו

                ראש עיריית ערד

3 2



22.8 יום ראשון רשימת המופעים

22.8 יום ראשון
18:30 ספרייה 

הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל
"על העיר עפים שירים"

שיר נולד בערד 4

23.8 יום שני
12:00 ספרייה

מסיבת גיטרות
מופע תיאטרלי מוזיקלי לילדים ולהורים

16:30 ספרייה 
הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל

שרים ומספרים ערד
הגרשונים מארחים את לירון לב

18:30 רובע האומנים 20 ₪ 
הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל

ַחי, ַחי, ַחי — מופע מחווה לעופרה חזה 
בהשתתפות אמני ערד

20:30 היכל הספורט
מרתון ריקודי עם

21:30 קריית האומנים 70 ₪
אברהם טל

בהופעה

24.8 יום שלישי
12:00 ספרייה

אוהד חיטמן
מופע לילדים ולכל המשפחה

16:30 ספרייה 
הקול נשאר במשפחה

דורית ראובני, יענקלה, טל, מור ואסי מנדל

18:30 רובע האומנים 50 ₪
שמעון בוסקילה

20:00 כיכר העיר
קווינטה וחצי

מופע אקפלה תוצרת הארץ

21:30 קריית האומנים 70 ₪
ברי סחרוף

בהופעה

25.8 יום רביעי
12:00 ספרייה 

הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל
חנה דסקל ואון כהן

מתנות קטנות — שירים שאוהבים

16:30 ספרייה
הילדה הכי יפה בגן

מחווה לשירי יהודית רביץ

18:30 רובע האומנים 50 ₪
דני בסן

20:00 כיכר העיר
שרים עם חיה גולן, שולי קימל ורפי שקד

21:30 קריית האומנים 70 ₪
מירי מסיקה מארחת את ריקי גל

26.8 יום חמישי
12:00 ספרייה

אבי דור ואהרון פררה
הופה היי

משירי יגאל בשן לכל המשפחה

16:00 קונסרבטוריון
 מקהלת ערד בניצוח רונן בן דוד מארחת את 

חבורת הזמר שדות נגב בניצוח עזרא מוריאל
18:30 רובע האומנים 50 ₪

אביהו מדינה מארח את אביבה אבידן
20:00 כיכר העיר

הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל
נשים שרות: מירי אלוני אילנה כץ ענת סגל 

מארחות את מקהלת ערד

21:30 קריית האומנים 70 ₪
אמיר דדון

שיר נולדשירשיר  נולדנולד4444
 בערד  בערדבערד

ת ר ח א ן  י י ו צ א  ל ם  א ם  ו ל ש ת א  ל ל ם  י ע פ ו מ ה  

"על העיר עפים שירים"

שיר נולד בערד 4
18:30 ספרייה הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל

 
את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק!!! 

גם בתקופת הקורונה נפגשו כותבים ומלחינים מערד עם היוצר עודד גדיר לכתיבה ויצירה. מרבית המפגשים התקיימו 
לעיבודים  זכו  המשתתפים  ידי  על  והולחנו  שנכתבו  התוצרים  בטקסטים.  אחרת  או  כזו  בצורה  נוכחת  והקורונה  בזום 

מוזיקליים שיחשפו לראשונה באירוע זה. 
ארוע מוזיקלי ייחודי המבוסס על חומריים מקוריים וביצועים מיוחדים והכל תוצרת ערד!

עודד גדיר - מנהל אמנותי וקלידים | יניב מידר - גיטרה | שגיא ביטון - כלי הקשה | ליאורה לנדזבאום - בס וצ'לו
יוסף אביחי היימן - קאנון | דב לנדזבאום - מפוחית

 
כותבים ומלחינים: בר אופיר, מרים לוין, רותי אסייג, חנה דסקל, איילת בן נר, אליהו הרבסט, אמה יחזקאל, 

עמוס דגני, יפה פרבר, אתי מזרחי, טל פארן.

משתתפים: אליהו הרבסט, רחל להב, יפה פרבר, ליאל סרגני, איילת בן נר, חנה דסקל, רותי אסייג, אמה יחזקאל, 
מרים לוין, מירי סלע הררי, אתי מזרחי, עידן לביא.

הפקה: הספרייה העירונית. עוזרת הפקה: לי יצחק

אומני רחוב בכיכר העיר
פסטיבל ערד מארח פעילות תיאטרלית לילדים ולכל המשפחה 

עם מגוון דמויות תיאטרון רחוב, נגנים היתוליים ודמויות שטח צבעוניות.

ימי שלישי –חמישי בין השעות 11:00-14:00 בכיכר בעיר
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23.8 יום שני 23.8 יום שני
12:00 ספרייה

מסיבת גיטרות 
מופע תיאטרלי מוזיקלי 

קצבי לילדים והורים
גבריאל הדר ויובל בילגוראי עורכים 
עם  ולהורים  לילדים  מוסיקלית  חגיגה 
הילדים  שירי  למיטב  חדשים  עיבודים 
 מכל הזמנים, סיפורים קלאסיים, קסמים, 

ביט-בוקס ועוד הפתעות!
משירי ע.הלל, לאה גולדברג, יהונתן גפן, 
נאור,  לאה  דור,  בן  דתיה  אטלס,  יהודה 

נורית זרחי, רינת הופר ואפרים סידון.

21:30 קריית האומנים 70 ₪

אברהם טל בהופעה
אז איך המופע של אברהם טל? זה הולך ככה: מתחילים הכי 

חזק ומגבירים.
חשבתם הופעה? תחשבו מסיבה, תחשבו עפים באוויר, תחשבו 

לא מפסיקים לרקוד.
כל  שאהבתם,  מה  כל  שהכרתם,  מה  כל  שחשבתם,  מה  כל 
מה שהתרגשתם ממנו – נמצא שם במנות גדושות, בעוצמות 

מחשמלות ובאנרגיות מטורפות!
'שבוע טוב', 'מי לא יבוא', 'אורות', 'מחוזקים לעולם', 'קופצים 
רוקדים', 'קול גלגל' ועוד הם רק חלק קטן מהמסע המוזיקאלי 

אליו יוצא הקהל בהופעה.
כל הלהיטים הגדולים נמצאים שם בעיבודים חדשים, עם סאונד 

עדכני  ובהפקה מוזיקלית מרהיבה מעשה ידיו של אברהם.

אלון רדעי — קלידים | עופר אשד — בס
 אייל ניסנבוים — תופים | יונתן אמבר — גיטרות

נעמה לוי אופק — שירה

20:30 היכל הספורט מרתון ריקודי עם
מרתון ריקודי עם עם מיטב המרקידים אל תוך הלילה!

מהעליות הראשונות דרך דור תש"ח ועד ימינו אנו, ריקודי העם הינם חלק בלתי נפרד מהזמר העברי.
ועוד. בפסטיבלי ערד בשנות ה-80  זוגות  ייחודית במעגלים, שורות,  שירים רבים זכו לכוריאוגרפיה 
וה-90 התקיימו הרקדות המוניות במרכז המסחרי שסחפו אלפי רוקדים. השנה החלטנו לחדש את 
המסורת ולקיים מרתון ריקודי עם אל תוך הלילה  בהשתתפות מרקידים מובילים וקבוצות מכל הארץ. 

מרקידים: אסתר לוי-אלון, בני בר ואלישע גרינגולד.

18:30 רובע האומנים 20 ₪
הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל

ַחי, ַחי, ַחי מופע מחווה לעופרה חזה 
בהשתתפות אמני ערד

במוזיקה  פתוח  כפצע  נשאר  שנה  מעשרים  יותר  לפני  חזה  עפרה  של  מותה 
הישראלית. ההתעסקות בנסיבות מותה הטרגי משכיחה לפעמים את גדולתה 

כזמרת פורצת דרך. 
אמני ערד במופע מחווה מרגש אומרים תודה לעפרה חזה על פריצת הדרך 
במוזיקה הישראלית ועל פריצת הדרך לזמרים וזמרות ישראלים מחוץ לגבולות 
המדינה. בין השירים: 'גבריאל', 'גורל אחד', 'שיר הפרחה', 'מישהו הולך תמיד 

איתי', 'שחרחורת', 'יד ביד', 'חי' ועוד.

מנהל מוסיקלי: דויד ולדמן

נגנים: און כהן — שירה וגיטרה  | דויד ולדמן — קלידים
יעל גיל מור — כלי נשיפה | כפיר ולדמן — תופים | נטלי דרור — חליל צד 

ערן פרץ — עיבודים  וגיטרה | אילן קמפבל – גיטרה בס

זמרים: חנה דסקל, לימור מכלוף, נעם אברהמי, רחל להב

16:30 ספרייה
הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל 

שרים ומספרים ערד
"הגרשונים" מארחים את לירון לב

באווירת  שירים  יבצעו  לב  ולירון  הגרשונים 
לך',  זמר  'זמר  למדבר',  'לך  וערבה:  מדבר 
'עוד לא אהבתי די', 'שיירת הרוכבים', 'הסלע 

האדום', 'שיר הבוקרים', ועוד.
ערד  תושבי  ידי  על  שירה  קטעי   קריאת 

יעלה ותמר הרבסט, מרים לוין ועמוס דגני.
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24.8 יום שלישי24.8 יום שלישי
12:00 ספרייה

אוהד חיטמן 
לעוף — מופע לכל המשפחה

הילדים  משירי  מבצע  נגינה  כלי  שלל  עם  מרהיב  מוסיקלי  במופע  חיטמן  אוהד 
שכתב והלחין עבור עצמו ולאחרים, ביניהם שירי פסטיגלים: 'לעוף' )שיר פסטיבלי 
הילדים האהוב ביותר(, 'איש הברק', 'כמו רובין הוד', 'השנה החדשה שלי', ו'אוהבה 
את אוה', בנוסף ישיר משירי הילדים של דודו עוזי חיטמן — 'השירים המשחקים', 'ילד 

אתה שואל', 'אלוהים שלי' ושירים מתוך סרטי הילדים האהובים.

21:30 קריית האומנים 70 ₪

ברי סחרוף 
בהופעה

את ברי סחרוף אין צורך להציג והוא אורח של כבוד 
בפסטיבל ערד החל משנות התשעים. 

והסאונד  לו  והאופיינית  הייחודית  האצבע  טביעת 
זמנו  את  שמקדים  לכזה  נחשב  אחת  שלא  הבלעדי, 
את  ומנתב  משפיע  האחרונים,  העשורים  בארבעת 
וסוחף קהל מעריצים  דרכם של דורות של מוזיקאים 
עצום ואדוק, שהולך אתו מאז תחילת דרכו ומתחדש 

כל הזמן.
הרוק  לפסגת  שנחשבות  סחרוף  של  בהופעותיו 
הרפרטואר  שירי  מיטב  משולבים  הישראלי 
חמישיית  הבמה  על  כשאיתו  שלו,  והמגוון  האדיר 
הנדלר,  בנו  רז,  גידי  לוטנברג,  אורן   מוזיקאים: 

יונתן דסקל וניר מנצור.

20:00 כיכר העיר
קווינטה וחצי

מופע אקפלה תוצרת הארץ

מוזיקת  יחד  המבצעים  זמרים  שישה  בן  קולי  הרכב  הוא  וחצי  קווינטה 
א-קפלה )שירה ללא ליווי כלי נגינה(.

חברי הלהקה: ירדן כהן-ברוש, ניצן אופיר, רביב לייבזירר, איילה פוספלד, 
דורון בן-עמי וארז טל. 

הקול  גבולות  את  מחדש  מגדירים  וחצי  קוינטה  מעשור,  למעלה  במשך 
שילוב  מחדש.  פעם  בכל  הקהל  את  לשבות  שמצליח  במופע  האנושי 
הקולות ביניהם והעיבודים המקוריים יוצרים סאונד ישראלי ייחודי המורגש 

בכל עיבוד וביצוע ומספק לקהל חוויה מוזיקלית עשירה ומיוחדת.

18:30 רובע האומנים 50 ₪
שמעון בוסקילה 

התווך  מעמודי  אחד  את  המהווה  ענק  ומלחין  זמר 
שמעון  האחרונות.  בשנים  הישראלית  המוסיקה  של 
בוסקילה מגיע אלינו לרובע האומנים עם מופע שכולו 
חגיגה סוחפת ומרגשת הכוללת את להיטיו הגדולים לצד 

להיטים שכתב והלחין למיטב האומנים בישראל. 

בואו לחמם את הלב והרגליים עם מופע סוחף!
 נגנים: עמית הראל — קלידים | ניר בכר — תופים

 עמית שטריקר — בס | עמרי סקופ — גיטרה
גלעד דוברצקי — כלי הקשה

16:30 ספרייה 
הקול נשאר במשפחה 

דורית ראובני, יענקלה, טל, 
מור ואסי מנדל

נפגשו  עת  ה-70,  שנות  בתחילת  שם  אי  החל  הכל 
ספסלי  על  ראובני  ודורית  מנדל  יענקל'ה 
סולנית  היא   — המרכז  פיקוד  להקת  של  האוטובוס 
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זכרונות',  צובר  'אדם  הבקעה',  מן  'האיש  היום',  'היום  הלהיטים  בעלת  ראובני  דורית  מצחיקן.   — והוא  הלהקה 
'מסביב למדורה' ועוד. יענקל'ה מנדל — מנחה תוכניות הטלוויזיה 'נפגשים בשישי' ו'הלילה יענקל'ה לאן' בערוץ 

הראשון, 'שם נולדתי' בחינוכית. 
דורית ראובני מנדל — שירה וגיטרות | יענקל'ה מנדל — סיפורים, הלצות וקולות רקע 

טל מנדל — שירה וכלי הקשה | מור מנדל — שירה, גיטרה | אסי מנדל — שירה, פסנתר, ניהול מוסיקלי ועיבודים.
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25.8 יום רביעי 25.8 יום רביעי
12:00 ספרייה  הפקת מקור מקומית ומיוחדת לפסטיבל 

חנה דסקל & יניב מידר 
מתנות קטנות — שירים שאוהבים

חנה ויניב, בני ערד, מביאים לבמה את האנרגיות והתמימות של פסטיבל 
שאת  ראשון  דיסק  על  אלו  בימים  עובדת  דסקל  חנה  המיתולוגי.  ערד 
יניב מידר מלמד גיטרה, מעביר סדנאות כתיבה  והלחינה.  שיריו כתבה 
כותב,  הגוף,  על  תיפוף  סדנאות  מעביר  מוזיקלי,  מפיק  לנוער,  והלחנה 

21:30 קריית האומנים 70 ₪

מירי מסיקה 
מארחת את ריקי גל

"אוקיינוס"  אלבומה  את  השנה  הוציאה  מסיקה  מירי 
את  תבצע  היא  במופע  מדובר.  הופעות  סיבוב  ובעקבותיו 
ובשפות  נוספים בסגנונות  הלהיטים מכל אלבומיה לצד שירים 
שונות וביניהם: 'מלך', 'באה אליכם', 'לשם', 'זהרה', 'אף אחת', 
'עכשיו אתה חוזר בחזרה', 'ממי', 'מפחד עלייך', 'יש לך אותך', 
ותאורה  בסאונד  חדשים,  בעיבודים  וטובים  רבים  ועוד  'משה' 

ייחודים ובהופעה עוצמתית ומרגשת.
מירי הפכה לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, קול נשי חשוב 

וגדול מהחיים, על הבמה ומחוצה לה.
על  מצליחות  הופעות  ואינספור  ומגוון  עשיר  רפרטואר  עם 
הבמות הגדולות ביותר בכל רחבי הארץ אשר קיבעו את מעמדה 

20:00 כיכר העיר
חיה גולן, שולי קימל ורפי שקד 

שרים ארץ ישראל עם חברים

שרה  דרום,  ברדיו  בסבבה"  "חיה  מהתוכנית  המוכרת  גולן  חיה 
שקד  רפי  הוותיק  האקורדיון  נגן  עם  יחד  ישראלי  זמר  ערבי  ומגישה 
ומלווים נוספים. מעל 15 שנה היא מעבירה עם רפי את מדורת שירי 
שירי  את  שנים  ובמשך  שבע  בבאר  העצמאות  יום  במוצאי  הפלמ"ח 
יום הזיכרון לחללי צה"ל במיתר. בנוסף, מאחוריהם ערבי זמר  ערב 

מגוונים במקומות רבים אחרים. 
הזמר  הרשקוביץ,  גדעון  המתופף  בליווי  יופיעו  הם  ערד  בפסטיבל 

שולי קימל וחברים.

18:30 רובע האומנים 50 ₪
דני בסן במופע חדש!

'הילד שבי', 'לראות אותה היום', 'דרכינו', 'יש לך אותי', 
כיף',  של  'בוקר  יום',  עוד  'אין  והתמונה',  הקול  'ככלות 
'כשאת בוכה את לא יפה', 'רוקנרול', 'חצבים פורחים' 
מסתתר  שיר  כל  מאחורי  סיבה.  יש  שיר  לכל   — ועוד 

סיפור.
במוסיקה  ביותר  הגדולים  מהקולות  בסן,  דני 
עם  להקה,  בליווי  חדש  רוקנרול  במופע  הישראלית, 
תיסלם  מלהקת  שירים  דני,  של  הגדולים  הלהיטים  כל 

וביצועים מחודשים לשירים שדני אוהב במיוחד.

שחר חזיזה  —  תופים | ניתאי מרקוס — בס
עדן ניר — גיטרות | יובל ברוסילובסקי — קלידים

מתן אגוזי — גיטרות ולפסטיל

16:30 ספרייה 
הילדה הכי יפה בגן 

מופע מחווה לשיריה של יהודית רביץ
  הופעת מחווה לשיריה של יהודית רביץ מכל הזמנים.
מילה  רק  תקבלו  אצלנו  כי  מאהבה  באים  אנחנו 
טובה )או שתיים, לא יותר מזה( ואם לא נרדמתם עד 
ארבע לפנות בוקר, בואו ניפגש ברחבת הריקודים, כי 
באהבתנו נעוף רחוק... המופע מוקדש ליהודית רביץ, 
שהשפיעה על דור שלם של יוצרים ויוצרות, תעשיית 

המוזיקה הישראלית בכלל והרכב המופע בפרט.

חגית שפירא — בס | שלי טל — חשמלית וקולות 
עידן קוטאי - שירה | דנה ברלב — תופים 

יפעת נץ — הפקה מוסיקלית ועיבודים
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הטובות  מהזמרות  כאחת 
והמוערכות בישראל.

את  מירי  מארחת  במופע 
בעלת  זמרת  גל,  ריקי 
הגשה  ויכולת  עוצמתי  קול 

נפלאה.

 אייל הלר — גיטרה 
 תומר צדקיהו — תופים 

 מיקי ורשאי — בס 
אורי זך — קלידים

מלחין, מקליט ושר. יניב וחנה יבצעו את מיטב שירי הילדים עליהם גדלו — 'אבא סיפור', 'טוליק', 'המשפחה 
שלי' ו'שבת בבוקר'. בנוסף ישירו גם להיטים שכולם מכירים ואוהבים — 'שבט אחים', 'מתנות קטנות' ועוד.
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26.8 יום חמישי26.8 יום חמישי
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20:00 כיכר העיר   הפקת מקור מיוחדת לפסטיבל 
נשים שרות: מירי אלוני ענת סגל ואילנה כץ

מארחות את 
מקהלת ערד

12:00 ספרייה
 הופה היי - אבי דור ואהרן פררה 

משירי יגאל בשן לכל המשפחה 

הופה שיר וצחוק — שירי הקטנים של פעם, לגדולים של היום
הרכבת,  טסה  סלעים  ובין  הרים  בין  שבה  בתקופה  בחיבה  נזכרים  כולנו 
בן לקח בת ובת לקחה בן. תמימות הנעורים של הצופים והצופות, שכל 
להתחתן...  שאסור  אמר  שהרבי  למרות  כצ'רלי,  צ'רלי  היה  שעשו  מה 

וכשאמרנו לאבאל'ה בוא ללונה פארק, ממול עברה עגלה עם סוסה.
פררה  אהרן  עם  וזמר  הומור  מלא  במופע  חוזר  ילדותנו  של   הפסקול 

ואבי דור, מכוכבי תוכנית הילדים המיתולוגית "הופה היי".

16:00 קונסרבטוריון
מקהלת ערד בניצוח רונן בן דוד מארחת את 

חבורת הזמר שדות נגב בניצוח עזרא מוריאל

18:30 רובע האומנים 50 ₪
אביהו מדינה 

מארח את אביבה אבידן

היוצרים  מחשובי  מדינה,  אביהו 
מבצע  תיכוני  הים  הישראלי  בזמר 
הידועים  שיריו  של  הרפרטואר  ממיטב 

מכל הזמנים.

ברק רוני - קלידים | ברק בישרי - גיטרה 
איתמר אהרון - תופים | בני מנוס - בס

אורחת מיוחדת: אביבה אבידן

21:30 קריית האומנים 70 ₪

אמיר דדון 
בהופעה 

לאחר תקופה מדהימה עם רצף של הצלחות ממשיך אמיר דדון את 
סיבוב ההופעות שלו עם מופע חשמלי!

בשנים האחרונות פרץ דדון אל מרכז התודעה הישראלית והפך להיות 
שם מוכר בכל בית. מי שהיה עד לא מזמן הקול הגדול והמעט מסתורי 
מ-'תגלית' מהרה  עד  הפך  החיים',  של  'שאריות  הלהיט   שמאחורי 
ומ-'הבטחה גדולה' לאחד היוצרים הבולטים והמובילים בסצנה. היום 
דדון הוא אחד הזמרים העסוקים והמבוקשים, עם קול גדול וטונות של 
סטאר קוואליטי, רצף להיטים, שני אלבומים מצליחים ואלבום שלישי 

שבדרך...
המופע כולל את מיטב השירים משני אלבומיו ומהאלבום שלישי עליו 
עובד בימים אלו, ביניהם: 'בין קודש לחול', 'עדיין ילד', 'בנאדם', 'גלים', 
'יש אין סוף', 'שאריות של החיים' 'כל יום כמו נס' וכמובן הלהיט הגדול 

'אור גדול'.

תומר צדקיהו — תופים | גיא לנדאו — גיטרה אקוסטית וחשמלית 
ניר מימון — בס | ליעד גרושקה — קלידים ומחשב

אמיר דדון — גיטרות ושירה
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מירי אלוני, ענת סגל ואילנה כץ 
הלהיטים  עם  משותף  במופע 
בציבור  ושירה  הגדולים 

באנרגיה נשית.

מירי אלוני, סולנית להקת הנח"ל המיתולוגית, במיטב שיריה - 'שיר לשלום', 'קרנבל בנחל', 'הבן יקיר לי' ועוד. 
ענת סגל ואילנה כץ — זמרות ומובילות שירה בציבור וערבי זמר ברחבי הארץ. שלושת הזמרות, ביחד ולחוד, 

ישירו, ירקידו, יקפיצו וירגשו את הקהל. במופע תתארח מקהלת ערד, מהמקהלות המובילות בארץ.
שלוש נשים, מקהלה אחת והרבה זמר באוויר.

ליווי מוזיקלי: זאב זוהר
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 אתרי הפסטיבל נגישים 
לבעלי מוגבלות

הפסטיבל:  אתרי   

ערד  העירונית   הספרייה 
28 יאיר  בן   | עוז  עמוס  ע"ש 

11 סדן  רח'  האומנים  רובע 

מכבים רח'   | אומנים  קריית 

קונסרבטוריון ערד | רח' חן 55

כיכר העיר | המרכז המסחרי

היכל הספורט |  רח' יאשיהו 6

עולם קטן
 תערוכת המיניאטורות של לב ארונס מוצגת 
בספרייה העירונית )בשעות פתיחת הספרייה(. 

לב תושב ערד, עלה מסנקט פטרבורג פטרבורג ב-1990.
עבודותיו של לב בפימו  יוצאות דופן בגודלן הזעיר 

ובפרטים המדויקים שלעיתים נעלמים מהעין.

רצף הדורות
סיימון פליגל עלה ב1990 מאוקראינה. 

עוסק בצילום מקצועי שנים רבות. תערוכת 
פורטרטים זו מוקדשת כולה לאנשי ערד.
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התערוכה מוצגת בגלריית מעוף,  רח' עיט 13.
בימי הפסטיבל פתוח בכל יום 17:00-19:00
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מק תערוכת צילום של סיימון פליגל

רצף הדורות
Фотовыставка САЙМОН ФЛИГЕЛЬ 
ЧЕРЕДА ПОКОЛЕНИЙ

Вход свободный  |  08-9951776 :הכניסה חופשית |  לפרטים נוספים

Галерея Маоф   |  גלריית מעוף

מעוף שכונת   ,13 עיט  רח' 
ул.  Аит 13,  р-н Маоф
3 0 . 7 . 2 1 - 3 1 . 8 . 2 1
По понедельникам и средам 17:00-19:00 שני, רביעי

 פתיחה
חגיגית

Торжественное 
открытие 30.7.2021

מחלקת אירועים וקליטת עלייה
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 נהנים ומבלים
בערד וסביבתה

קבלו מידע מרוכז ומעודכן באתר
www.travelarad.com

או ִסירקו את הקוד

אירוח ביתי

שבילים וטיולים
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בואו, יהיה פסטיבל!
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, ממשיכה גם השנה לקדם אמנים 
ליצירה  הרחב  הקהל  בין  המפגישים  פרויקטים  ליזום  ויוצרים, 

האמנותית ולתרום לעשרות פסטיבלים שונים ברחבי הארץ. 

בואו לחגוג איתנו בפסטיבלים ולהיות חלק מהחוויה.

הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות” ב-

16


