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חברים יקרים,
הטבע  יפי  אל  ועולים  לאילת  יורדים  מיל"ה  חברי 

ותעצומות הזמר. אל הרים, שירה ואף פרחים.
עצמינו  את  לעטוף  גם  משמעו  סוף,  ים  את  לסוב 
של  שבכוחם  כשם  אחרים.  בצבעים  לנו  והיקרים 
בכוחם  כך  והנפש  העין  על  קסם  להלך  הצבעים 
הזמר  עם  המשותפת  החדווה  קסם  את  לצבוע 
ולעטרו בגוונים. כבר אמרו לפנינו כי מחמת אופייה 
המדברי, פריחה באילת, היא צמד מילים שהן כמעט 

גם  והנפש,  הטבע  ממעמקי  יצירתיות  שבמעט  מסתבר  אולם,  והיפוכו.  דבר 
אפשרויות הפריחה באילת הן בלתי מוגבלות. 

אנו בתקופה של פריחה. במידה שיורדים מספיק משקעים במדבר, יגיעו אחריהם 
גם הפרחים. יש ואדיות שיהיו מכוסים בפרחים ויצבעו את הנוף המדברי במראה 
מלבב. ויש מקומות בהם ימלאו חברי מיל"ה את האולמות בשירה על גווניה, 

צבעיה וצליליה משובבי הנפש. 
"פרחי מנגן" מעטרים בעונה זו את נופי הסלע של אילת וסביבותיה. את פרחי 
המנגן השחורים, אפשר לדמות להדפסה של שיחי שרך מפוצלים על אבנים. 
אלה סלעי קוורץ שלאחר היווצרותם נכנסה אליהם תחמוצת של מינרל בשם 
מנגן שהתפצלה בצורת זרימה. מקור "ההדפסה" בעלייה נימית של תמיסות 
מנגן בין סדקי הסלעים והתגבשות, בצורות שונות המזכירות צמחים בעיקר 
שרכים עולים. את תוכה של העיר יעטרו "פרחי מיל"ה". אלה, אנשים נפלאים 
אוהבי חיים וזמר הבאים עם מינרל שהוא ניגון. שירה שעולה ומעטרת בשלל 
דימויי הטבע והיופי. אילת היא מקום של ים ויבשה כאחת. משל בוטלו הגבולות. 
כשם שהיא מאפשרת טיפוס אל הרים צבעוניים וצלילה בין דגים בשלל צבעי 
הקשת, כך מביאים עמם החברים אוהבי הזמר את השמים ואת הים שבצלילים. 
ואת החשוב מכל – תזכורת בדבר יצירת הברית החשובה עם בני האדם. ברית 
שצורתה קשת. זו, שתימלא בצליל וצבע. זו, שתצמיח כנפיים ותשיא את שירת 

הרבים כמעוף להקות ציפורים בנדידתן אל המשך החיים. 
שלכם בשירה,

אבי פרידמן,  יו"ר מיל"ה

ברוכים הבאים,
העיר אילת - עיר התיירות המובילה בישראל, שמחה 
"זמר סובב הים  וגאה לארח לראשונה את פסטיבל 
ולחבורות  למקהלות  הישראלי  המרכז  של  האדום" 
כחלק  באילת.  למסורת  שיהפוך  בתקווה  הזמר, 
מההוויה התרבותית מעודדת העיר אילת את תחום 
מובילים,  מוסיקליים  פסטיבלים  באירוח  המוסיקה 
המתקיים  זמר"  "בוקר  באירוע  בינלאומיים,  חלקם 
מידי שנה בו שרים אלפי ילדי אילת כמקהלה גדולה 
אחת, בחוגים ברשת המתנ"סים ובמרכז המוסיקה העירוני ובחבורת זמר ייצוגית, 

להקת "רוח דרומית", המופיעה באילת וברחבי הארץ כבר 35 שנים. 
בעיר אילת המהווה את שערה הדרומי של מדינת ישראל ונשענת רובה ככולה 
ירידים ופסטיבלים המשמשים כלי  על תיירות, יש חשיבות רבה לקיום כנסים, 
היכרות נפלא עם העיר, לאלפי תיירים מכל רחבי הארץ והעולם ועל כך תודה 

למארגנים על הבחירה בעיר אילת. 
את  לנצל  לכם,  וממליץ  בבואכם  אתכם  מברך  אני  אילת,  תושבי  ובשם  בשמי 
הזמן בין השירה והמופעים ולבקר במרכזי הקניות שלנו, במסעדות, במועדונים, 
באטרקציות, בחופי הים וגם בשכונות העיר, אני מאמין שתיהנו במיוחד בעירנו 

היפה והחמימה.
גם  לראותכם  העברית ומקווה  הזמר  בחגיגת  רבה  הנאה  לכולכם,  מאחל  אני 

בשנים הבאות.
בברכה, 

מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת

דרך כפר הדר 33, הוד השרון ˆ טלפון 09-7880032 ˆ פקס: 09-7880036
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חברים טובים,
פסטיבל הזמר סובב הים האדום המתקיים באילת 

השנה מהווה ללא ספק את אחד מרגעי השיא של 
מיל"ה מאז היווסדה. עצם התקבצותן של מיטב 

חבורות הזמר והמקהלות מרחבי הארץ לשלושה 
ימים אשר כולם על טהרת השירה והמוזיקה, היא 

מרגשת ומרשימה. אבקש להודות באופן אישי לכל 
אלה שעסקו במלאכה וכן לעיריית אילת על האירוח 

החם כולל המכוונים בכביש הכניסה לעיר, יחד עם 
חבריי בועד המנהל וצוות המתנדבים המסור. עם 

פתיחת השנה האזרחית החדשה, אני רוצה לאחל לכולכם כי תהיה זו שנה 
מלאה באושר, בריאות ועשייה מבורכת – והכי חשוב לא נפסיק לשיר)!(

שלכם,
רון גנג,

מנכ"ל מיל"ה

https://www.facebook.com/groups/131220620262048/?ref=br_tf
mailto:mila-il@zahav.net.il
http://www.mila-il.com/
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חברי מיל"ה היקרים,
שנה חדשה בפתח ועימה חידושים, רעננות ושמחת היצירה והשירה.

אנו מתחילים את סובב הים האדום בתקווה לפריחה ושגשוג לכם ולמיל"ה.
זוהי השנה האחת עשרה ובפתח העשור השני שרים באילת החמימה והנעימה.

תקווה,  של  משק  בכנפיה  תביא  וששירתכם  האדום  הים  בסובב  הנאה  לכולנו  מאחל 
פירגון בין זמר לרעהו ושתהא לכולנו שנה נהדרת.

בברכה,
אבי פיינטוך

דבר המפיק - פסטיבל סובב זמר הים האדום - אילת, ינואר, 2015

http://www.eventim.co.il/swingle
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לצפייה  בסרטון לחצו כאןלצפייה  בסרטון לחצו כאן

לצפייה  בסרטון לחצו כאן

מה שקורה באילת
אביחיל

עיר פעילות: אביחיל
מנצח: בועז קביליו

רחל  רימר,  נצחיה  צפריר-רייך,  יעל  גוטסגנדה,  טל  טל,  חברים: אמירה 
מרמור, טלי ימיני )סופרן(, אתי רפנר-קלינגר, ורד פרימוב, חנה פרונט, טלי 
ויזל, ענת גור,  גת-פליק, יעל טאוב, ליליה ברוג, ציפי מגן )אלט(, איליה 
שרה מנדל )מצו סופרן(, אורי פרונט, דורון קצף, יואב מגל, יוסי יחזקאלי, 
שגיא סופר, שמעון רזניק )טנור(, אבנר אורון, אילן פרונט, ברוך חזן, מאיר 

מיינר, עמרם אשל, פנחס לויתן, רן ברק )בס(
מה שרים: משירי סשה ארגוב ושירים בעלי אופי תנכ"י

איחולים לפסטיבל: "מוזיקה עושה כיף לאנשים ולכן יש לנו תענוג כפול 
– לעשות כיף ולפגוש אנשים אחרים איתם יש  לנו עניין משותף - לשיר 

וכמובן ליהנות"
מה מייחד אותנו: "ערב רב של אנשים ממקומות שונים. קיבוץ גלויות 

רחב היקף. פרגון הדדי עצום"

עיר פעילות: בת-גלים, חיפה
מנצחת: רחל גרוס

)סופרן(,  שלקוב  ליזה  קובלצ'וק,  לודמילה  יונגמן,  חדוה  חברים: 
מירה מילר, אילנה בן נעים, ויקי אשר, שרה ברקוביץ', רונית פלג, 
)אלט(, מיכל דהרי )מצו(, מריאנה יבצ'ב )מצו סופרן(, ריקי ורדניקוב 
)מצו אלט(, שלמה איסרליש, שאול אוחיון, מיכה ברקוביץ' )טנור(, 

דני כץ )בס(, מיקי עומר )בס בריטון(
מה שרים: "לא דיברנו עוד על אהבה" )מילים: אהוד מנור, לחן: מתי 
כספי(, "תני לו פרח" )מילים: לאה נאור, לחן: משה וילנסקי( – כמו 
כן תשיר החבורה בצוותא עם "קולות בשדרה" במופע שירי אהבה

מרתק,  איכותי,  יהיה  פסטיבל  תקווה  "כולנו  לפסטיבל:  איחולים 
ידידותי ונעים"

בית  עובדי  הם  החברים  של  המכריע  רובם  אותנו:  מייחד  מה 
החולים רמב"ם בחיפה, ועל כן שמם. לדבריהם, "השירה היא כמו 

אינפוזיה לחייהם".

עיר פעילות: מזכרת בתיה
מנצחת: הדר זלטין

דורית  נווה,  שלומית  לאון,  רותי  טובול,  סיגל  עובדיה,  בלה  חברים: 
נורית  ידין,  יוסיי דנינו, טובי  יהודית סימון, סימה שיש )סופרן(  נועמה, 
ליבנה, חיה לפיד, לילי נגר, שולי עיני, שולה שיימן )אלט(, עמיחי בירן, 
פליקס  מנשרי,  הראל  )טנור(,  נקב  מאיר  עטייה,  משה  שוהם,  אמנון 

פרטוק )בס(.
שבת(,  שלומי  לחן:  שטרית,  מיכה  )מילים:  הרוח"  "בגלל  שרים:  מה 
"לא דיברנו עוד על אהבה" )מילים: אהוד מנור, לחן: מתי כספי(, "מכאן" 
)מילים ולחן: יגאל בשן ואבי דור(, "ילדות נשכחת" )מילים: יעקב גלעד, 

לחן: יהודית רביץ(, "כנרת" )מילים: רחל, לחן: נעמי שמר(
איחולים לפסטיבל:  "רעיון מבורך. החיבור של אמנים והמפגש הבלתי 
שירה,  של  מדהימה  אווירה  ויוצר  חשוב  הוא  המקהלות  בין  אמצעי 

חופש ושמחה"
מה מייחד אותנו: "השירה מחברת בין אנשים ויוצרת את הביחד – לא 

נפסיק לשיר"

צילומי אילת באדיבות משרד התיירות

אינפוזיה

אביחיל

בת קול

https://www.youtube.com/watch?v=T2Ly2FUniPU
https://www.youtube.com/watch?v=Tm-kWQ3jPYY
https://www.youtube.com/watch?v=qOrFUqFjN7s


5 עמותת מיל"ה

לצפייה  בסרטון לחצו כאן

מהיכן הן מגיעות בארץ, באילו שירים ינעימו את זמנכם ומי הם האנשים 
שינצחו על החגיגה המוזיקלית. היכרות עם ארבע עשרה חבורות הזמר 

המשתתפות בפסטיבל הזמר סובב הים האדום. יש למה לצפות

מור וקינמון

כרמים

מללייקה

כרמים
עיר פעילות: ראשל"צ

מנצח: יאיר קלינגר
הורטיג,  ישראלה  גרינבאום,  רותי  קטררו,  ענת  אשואל,  רינה  חברים: 
ענת שטייגל, רותי מרקוס )סופרן(, עדינה גויכרך, טובה דגן, סיגל מלכה, 
מוטי  שלזינגר,  איציק  רוזנבלום,  צביקה  כהן,  יוסי  )אלט(,  לביא  לימור 
רוסו משה, עופר שקד,  ז'ביאנסקי,  גויכרך, חורחה  )טנור(, מאיר  מזרחי 

אבי גור-אריה )בס(
מה שרים: רפרטואר מגוון  - משיריו של יאיר קלינגר

במסע  חוויה  עוד  הוא  באילת  הפסטיבל  "עבורנו  לפסטיבל  איחולים 
הארוך שלנו – תוצר של אהבה לזמר ולארץ ישראל"

עם  יחד  החברים,  שעברו  ומגובשת  ארוכה  "דרך  אותנו:  מייחד  מה 
המנצח יאיר, לאורך שלושה עשורים בארץ ובחו"ל"

עיר פעילות: פתח-תקווה
מנצח: אדם הפטר

חברים: רבקה פוקס, יהודית אורבן, מרים ששון, מרים ברעם, ורדה אליה, 
נילי לטוביץ', ברכה  דליה דורני, עופרה אבנית, אסתי שקולניק )סופרן(, 
אהרונסון  מריה  אביב,  שולי  ורנר,  שרית  שרעבי,  יונה  אפרים,  רחל  נגר, 
כהן,  שושי  הירש,  אלה  נחשון,  יעל  נקב,  שבע  בת  שביט,  מירה  )אלט(, 
)מצו סופרן(,  גל, אביגיל מולאי  גז, טובה  שרה ברוש, מלי הראל, אפרת 
איציק  )טנור(,  אלבוחר  יהודה  מוראדי,  שמעון  ביטון,  איציק  דרעי,  צ'רלי 

נעים, אבנר אלמליח, יוסי, רוני ברוש, אבי שמיר, יוסי רגב )בס(
מאנוס  לחן:  אתר,  תרצה  )מילים:  מנדולינה"  לי  הייתה  "לו  שרים:  מה 
חג'ידאקיס(, "ילדה קטנה", "תקבל אותי כמובן מאליו" )מילים: איה פלאן, 
לחן ועיבוד: אדם הפטר(, "עוד יהיה לי" )מילים: רחל שפירא, לחן: ירוסלב 
יעקובוביץ'(, "האיש ההוא" )מילים: נתן יונתן, לחן: שלמה ארצי(, "ואולי" 

)מילים: רחל, לחן: יהודה שרת(
ללמוד  האפשרות  חבורות,  הרבה  עם  "מפגש  לפסטיבל:  איחולים 
מחבורות אחרות, מפגש חברתי ארץ-ישראלי על טהרת השירה העברית. 

תחליף נהדר לפסטיבל ערד"
מאמינים  אנו  חינוך.  מאנשי  רובה  בנויה  "החבורה  אותנו:  מייחד  מה 

בפעילות שיכולה להיות בכל גיל".

עיר פעילות: כפר מלל
מנצח: אמיר פרוהליך

חברים: אורה אורן, שרה אמיתי, רבקה ברקת, ניצה טל שחר, יפה מזל, אורית 
עמיחי  אורה  פת,  מקוב  דפנה  שוחט,  שרה  רוטמן,  מירי  צור,  שלי  לוטריגר, 
)סופרן(, מאירה בראל, אפרת גוטליב, שושי ובמן, עירית יוגב, אתי פרי, תרזה 
פרי, תקווה קידן, יהודית רון, מרים רונן, אתי רפנר, מיקי רקח )אלט(, צביקה 
וילמן, דורון כרמון )טנור(, שבתאי אברהם, צח אברמסון,  אילן, אבי חן, רג'ין 

צביקה ביקל, יוסי גנון, אבי דבח, חיים לדרמן, יהושוע שרם )בס(
מה שרים: "יש לך אותי" )מילים: צוף פילוסוף, לחן: יזהר אשדות(, "אהובתי" 
"מתנות  פרוהליך(,  אמיר  לעברית:  תרגום  מרקורי,  פרדי  ולחן:  )מילים 
קטנות" )מילים: נועם חורב, לחן: רמי קלינשטיין(, "יש בי עוד כוח" )מילים 
ולחן: עידן רייכל(, "הללויה"  )מילים ולחן: ליאונרד כהן, תרגום לעברית: קובי 

מידן(, "עוד נפגש" )מילים: אריק אינשטיין, לחן: שם טוב לוי(
והזמרות  הזמרים  לכל  מאחלים  מללייקה  "זמרי  לפסטיבל:  איחולים 
מלא  שבוע  סוף  האדום,  הים  סובב  באירוע  והשותפים  המשתתפים 

ומעשיר – אל תפסיקו לשיר )!( "
מה מייחד אותנו: "תחום הביטוי המרכזי שלנו מקורו באספקט החברתי, 

המתלווה לצד החלק המוזיקלי בחדווה גדולה".

לצפייה  בסרטון לחצו כאןלצפייה  בסרטון לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=oJmzmxbLAAc
https://www.youtube.com/watch?v=mtGUZZOTrFs
https://www.youtube.com/watch?v=1esVrTv8_x4
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קולות בשדרה

קולות בת ים

קולות הכפר

קצת אחרת

עיר פעילות: פרדס חנה-כרכור
מנצחת: רחל גרוס

חברים: אילנה דותן, עמליה ליבנה, אוקי שפרן, רותי שרר )סופרן(, מיכל 
איילת  לור-כרמלי,  נועה  כהן,  נועה  פלדמן,  חגית  ביטקובר,  מיכל  שמעוני, 
נוף )אלט(, גדי פיכטמן, מריק משינר, זאב ענבר, משה קפלן, אייל בן ראובן 

)טנור(, נתי לוי, אייל הדר, יונה כץ, אורי עידן )בס(
מה שרים: שירים בעלי גוון הומוריסטי )"בלתי רציניים בעליל"( ומופע משירי 
מתי כספי – "שירים במיץ עגבניות" )מילים: אהוד מנור(, "שיר בדואי" )מילים: 
אהוד מנור(, "נחליאלי" )מילים: אהוד מנור(, "ככה סתם" )מילים: ע.הלל, לחן: 

סשה ארגוב(, "שיר למקהלה" )מילים: משה גרוס, לחן: רחל גרוס(
יהווה נקודת פתיחה למבצעים  איחולים לפסטיבל: "מקווים שהפסטיבל 

מוזיקליים משותפים נוספים של מיל"ה".
מה מייחד אותנו: "בחירת רפרטואר השירים וכן חיפוש אחר שירים שלא 

מבוצעים לרוב על ידי חבורות זמר ומקהלות"

עיר פעילות: בת ים מנצח: יאיר קלינגר
יהודית  קרניבסקי,  זיוה  גבאי,  ויולט  ארליך,  דליה  מור,  ברכה  פדידה,  יונה  חברים: 
ברזיק, מיכל פישר, מלי הורנשטיין, עדי גוטמן, עליזה אלחנתי, ריקי איציקזון, שולה 
אסיאס )סופרן(, אורה דיין-עוזיאל, חנה סייג, לאה ויוונטה, לאה וילקום, לינה חדידה, 
)אלט(,  אסא  שרה  גנות,  רוחמה  אלטרמן,  רבקה  רובינשטיין,  עדינה  מנגן,  נורית 
אברהם רום, צחי אליעזר, אריק קריינבסקי, ברוך אלטרמן, דניאל יונני, יעקב אסיאס, 
ישראל ויוונטה, מוטי מזרחי, שמוליק רוזנברג )טנור(, איציק תבור, יהושע ניב, נסים 

אסא, עמירם פישל, רון יעקובסון )בס(
מה שרים: "סליחות" )מילים: לאה גולדברג, לחן: עודד לרר(, "את חירותי" )מילים 
מסס  יהודה  )מילים:  "עלש"  טהרלב(,  יורם  לעברית:  תרגום  מוסטקי,  גורג'  ולחן: 
ומסעוד קרוצ'י, לחן: שמעון בוסקילה(, "בדרך התבור" )מילים: בנימין אביגל, לחן: 

שלמה וייספיש(
איחולים לפסטיבל: "נרגשים להופיע באילת ולהציג את רפרטואר השירים העשיר 
והמגוון שלנו. כל שיר אצלנו הוא מלאכת מחשבת ופרי יצירתו של יאיר. רק שנהנה".
מה מייחד: "אנשים איכותיים ומסבירי פנים, חברות שנמשכת הרבה שנים, התחשבות 
ומרמת  החמה  מהאווירה  מתפעל  לחזרה  שמזדמן  מי  כל  הדדית.  וערבות  בזולת 

הרצינות בעבודה. אישיותו המיוחדת של יאיר תורמת רבות ליצירת אווירה שכזאת".

אזור פעילות: מועצה אזורית דרום השרון
מנצח: אבי פיינטוך

חברים: שרה ישינובסקי, רוני עוזר, הדסה צאלים, רחל שמי )סופרן(, טובה 
ארצי, שרהלה ירושלמי, יעל עוז, דבורה צ'רבין, עליזה קמחי, מירב שמי 
)אלט(, שאלתיאל בן יהודה, יגאל פרי, אלי פרל, יגאל קמה, זאב רייכמן 

)טנור(, חנן רון )בס(
מה שרים: מגוון ושירי אהבה ופסיפס סגנונות נוספים

הן  אותנו  ומעשירים  מהנים  הזה  מהסוג  "מפגשים  לפסטיבל:  איחולים 
כחבורה והן כבודדים בתחום השירה לצד היכרות עם חברים חדשים"

מה מייחד אותנו: "שותפות הדרך והשירה ביחד משמשים מאז הקמת 
החבורה כנר לרגלנו"

אזור פעילות: מועצה אזורית חבל מודיעין
מנצחים: רם סופר ואורי מוסטקי

חברים: זהבה סביצקי, חנה שוורצמן, חסייה גרינבאום, ליאורה קליין, נטע ניר, רינה 
יוסף, זהבה בן  וויס, נילי נוב )סופרן(, אסנת  קליין, שושי אמר, שמחה הרוש, שרה 
אריה, דליה שפירא, יהודית חגי, יפה גשייט, מיכל עקל, עידית דנילוף, יהודית פנקס, 
מזל ארזי, מרגלית שייך, נורית טבע, שולי פרביאש, מיטל כהן שמע, תמי ברין, שושי 
זורובסקי,  יעקב שוורצמן, מאיר  )ג'ינג'י( קריידמן,  יעקב  זקן,  בן  יוסי  )אלט(,  סלפק 
זאב  זאב ברין,  ישראלי,  )טנור(, אבי בכר, אורי מלכה, אפי  מאיר מרון, משה טבע 

צינמון, מאיר עקל, מוטי וסרמן, משה פרידמן, שמעון לבקוביץ' )בס(
לדרום  שיר  אמריקאים,  נשמה  שירי  מחרוזת  יוונית,  אהבה  מחרוזת  שרים:  מה 
אמריקה )מילים: A.Tejada Gomez, לחן: S.saya, תרגום לעברית: אהוד מנור(, 
"אחלה עולם" )מילים ולחן: ג'ורג' וייס ובוב ת'יל(, "אין דבר" )מילים ולחן: נעמי שמר(, 

"עוד יבוא היום" )מילים: אהוד מנור, לחן: מתי כספי(
איחולים לפסטיבל: "מזג אוויר טוב, מצב רוח מרומם, קירוב לבבות, ליהנות וכמובן 

לפרגן למקהלות במופעים המגוונים"
מה מייחד אותנו: "אוהבים שירה ותנועה, בעלי זיקה עמוקה להתיישבות בארץ 

ישראל ומעורבים בהווי התרבותי של המדינה"

https://www.youtube.com/watch?v=okBjZs2LDeI
https://www.youtube.com/watch?v=hQ1nLXWkhkw
https://www.youtube.com/watch?v=HMzhso4PexI
https://www.youtube.com/watch?v=RvgEtfDRk80
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=4&lang=1
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רון במכון

שחפים

רמות יבנה

שרים מהלב

עיר פעילות: רחובות )מכון ויצמן(
מנצח: איל גלבוע

חברים: נילי כהן, שוש גילאון, שבע אידלסברג, תמי מלמן, מירי פרץ, מיקי מיכאלי, 
ורדה  )סופרן(,  שרביט  רחל  שרעבי,  רותי  פישר,  מיכל  ברזיק,  יהודית  פסו,  נעמה 
שמשוני, מרים לשובר, סופי שפירא, שרה פינשניידר, שוש נדל, רינה חמיש, לידיה 
מוסקוביץ', שרה יסעור, רובי צברי, ג'ניפר קליין )אלט(, ספי פסו, מוטי אטיאס, רפאל 

רוסי )טנור(, איציק גדות, שוקי פלד, אמי הרץ, איציק תבור, רוני ספיר )בס(
מיכה  )מילים:  "בגללך"  בוטנר(,  עילי  ולחן:  )מילים  חוזר"  זיכרון  "קול  שרים:  מה 
שטרית, לחן: ארקדי דוכין( , "אני אש" )מילים ולחן: עילי בוטנר(, "סרנדה לך" )מילים 

ולחן: נעמי שמר(, "פני מלאך" )מילים: אילן גולדהירש, לחן: סטליוס פוטיאדיס(
זה פרויקט מוצלח כמו פסטיבל סובב כנרת  "מקווים שיהיה  איחולים לפסטיבל: 
ולאמנים  הזמר,  חבורות  של  מוצלחות  להופעות  מצפים  השנים.  לאורך  המצליח 

שילהיבו את הקהל כמו בכל שנה"
מה מייחד אותנו: "עקביות של אנשים. קיימים כבר קרוב ל-15 שנים וההתמדה 

היא ראויה לציון לצד הרצון להשתפר וההבנה כי השמים הם הגבול".

עיר פעילות: יבנה
מנצחת: תמי אשל כספי

חברים: צילה פרידמן, שרה מוזס, אביגיל לוי, חנה ניצן, ורדה קושניר, אלונה עירוני, 
ורד לוטן, אסתי סער, עדי  זוהר,  חנהל'ה בן בצלאל, הילה ברונר )סופרן(, דניאלה 
עומר,  אודי  )טנור(,  עובדיה  עובדיה  אלבס,  מרכוס, משה  איקו  )אלט(,  גנץ-מזרחי 
יוסי אלסטר, רפי קורבלניק, רליק שפיר, כרמי ברגמן )בס(. הצטרפו אליהם חמישה 
מחבורת הזמר "מוסיקל" פתח תקווה – סיגלית רוטמן, ניצה לאופר )סופרן(, יעל 

רופא )אלט(, דני גרסטנשלץ )טנור(, רן לוסטיגמן )בס(
מה שרים: "מי נהר" )מילים ולחן: עידן רייכל(, "לתת ולקחת" )מילים ולחן: שלמה 
ארצי(, "חורף 73" )מילים: שמואל הספרי, לחן: אורי וידיסלבסקי(, מחרוזת שירי רוק
איחולים לפסטיבל: "אחד הדברים שתופסים אותנו הוא המפגש הגדול עם כל כך 
הרבה אנשים בארץ שפשוט אוהבים לשיר – היכולת לצאת מהבועה הקטנה היא 

בעצם משותפת להרבה אנשים בארץ ועושה לנו שמח בלב"
ההיבט  שבו  מנצח  שילוב   – ומחברה  משירה  גדולה  "הנאה  אותנו:  מייחד  מה 
החל  רחב  גילאים  מטווח  בנויה  החבורה  מהשירה.  אינטגרלי  חלק  הוא  החברתי 
מ-30 ועד +70, שמופיעים יחדיו באירועים משפחתיים שונים. אנחנו פשוט משפחה"

עיר פעילות: ראשל"צ
מנצחת: רבקה בר

חברים: מיכל ספרדי, מירי אלון, אילנה פלדמן, חנה פסח, טובה ראובני, 
נחמה שטמר, רינה שבילי, שרי ארז )סופרן(, אתי קמחי, דליה פז, נאוה 
פלד )אלט(, יפה כהן, אורית בן עמי, רחל גרינפלד צמח )מצו סופרן(, סלו 
בן עמי )בריטון(, אהרון כהן, אשר לוין, חיים גלבוע, מוטי מרלינסקי, גרשון 

מוזס )טנור(, איציק שטרנפלד )בס(
ושקדים"  "צימוקים  ובעברית(,  )בספרדית  לינדו"  "סייליטו  שרים:  מה 
לטה"  נו  "נו  ציפורים",  "אילו  ה-60,  שנות  מחרוזת  ובעברית(,  )באידיש 

)באיטלקית ובעברית(
איחולים לפסטיבל: "אנחנו מאחלים לכולם פסטיבל שמח, מגוון בשירים, 
בין  חיובית  והערכה  לפרגון  מייחלים  מוצלחים,  ומופעים  שונים  סגנונות 

המקהלות והתייחסות מכבדת"
מה מייחד אותנו: "אנחנו מאמינים במוטו שאומר כי מי ששר – מאושר"

עיר פעילות: יהוד
מנצח: יאיר קלינגר

חברים: פיפי ברטמן, ליאה גוטפרוינד, אורה הלל, אסתר סלם, לאה רוגל, 
אלגרה  גרינברג,  חדוה  בנימיני,  נעמי  אונגר,  לאה  )סופרן(,  רוטמן  מירי 
כץ, מילכה סיון, הילה עסיס, אורלי ויינשטוק )אלט(, קובו אברהם, מאיר 
בנימיני, דרור מגל, אורי עובדיה, מיכאל פון כץ )טנור(, פסח בוגוסלבסקי, 

חיים לדרמן, בועז מור, יהושוע ניב, שרגא שמואלי )בס(
מה שרים: "סליחות" )מילים: לאה גולדברג, לחן: עודד לרר(, "בלדה ללוח 

השנה" )מילים: אפרים רימון, לחן: יאיר קלינגר(
מוזיקלית  חברתית,  חוויה  הוא  הפסטיבל  "עבורנו  לפסטיבל:  איחולים 
ואמנותית. זוהי הזדמנות לחוויה וגיבוש יחד עם חיזוק היחסים הבינאישיים 

עם יתר חברי המקהלות מרחבי הארץ"
מה מייחד אותנו: "הרמוניה קולית משובחת, נהנים ואוהבים לעבוד עם 

עיבודיו של יאיר קלינגר"

https://www.youtube.com/watch?v=FDLmAiCez4A
https://www.youtube.com/watch?v=G62BEEDTZJk
https://www.youtube.com/watch?v=30gRq3WiPIU
https://www.youtube.com/watch?v=hGVY7RxYMRM
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לשיר וליהנות מהפסטורליה

 פרטים והרשמה באתר מיל"ה
ובמשרד 09-7880032

לוח האירועים הקרובים

זמר סובב הים האדום –  הכל כלול )!!!( 22-24/1
פרויקט המשך לזמר סובב כנרת 

  29/3-1/4

זמריית א-קפלה מודרנית בעכו – לראשונה 
בישראל )!( הופעה וסדנאות עם הלהקה 
 Swingle"-המפורסמת בעולם מלונדון ה

Singers" )פלייר מצורף( 

חוה"מ פסח – פסטיבל עין הוד ה-3 מוקדש 7-8/4
למוסיקה יהודית ומוסיקה ליטורגית

ווקאליזה חיפה ה-2מאי 2015

מאי 2015
סמינר מקצועי למנהלי חבורות זמר וחברי 

ועד - מחזור 2 
סופשבוע במלון תולי עדן בזכרון יעקב

8-12/7/15

מגדבורג גרמניה, שיתוף פעולה עם 
האינטרקולטור - משחקי אירופה למקהלות, 
אירוע המקהלות הגדול בעולם בשנת 2015  

פרטים: דני קלר – 054-4668845

חוה"מ סוכות – "קול פעמונים" בית גוברין29/9-1/10

קלאמטה יוון – פסטיבל 14-18/10

ויצ"ו בתל  כמו כן בכל חודש "שלושה בשירה אחת" בבית 
אביב.

ושרים בקארדו בבניה



ההרשמה בעיצומה עד 09.02.15
guy@lanirltd.com אנא פנו בהקדם לחברת לניר תיירות בע"מ 02-5334207 ׀ 054-5431211 ׀

ליעדים נוספים לאירועי שירת מקהלות, ולאירוח מקהלות מחו"ל בארץ – אנו לרשותכם

נסיעה מאורגנת לשבוע ימים הכוללת השתתפות מלאה בפסטיבל וימי טיול 
מודרכים בזלצבורג, אינסברוק והסביבה החל מ-€989 לאדם בחדר זוגי

חגיגה מוזיקלית אביבית 
   באחד העמקים היפים באוסטריה

לשיר וליהנות מהפסטורליה

פסטיבל המקהלות ה-2 בוילדשנאו )Wildschönau( טירול, 
אוסטריה 29.05.2015-31.05.2015

mailto:guy@lanirltd.com


הצעירים ת המנצחים  אחד  גלבוע,  לאיל  כבוד  הרבה  עשו 
והמבטיחים של ישראל, ומי שמוביל בגאון את חבורות הזמר "רון 
הקרובות  בשורות  גת.  מקרית  בגת"  ו"שרים  מרחובות  במכון" 
לקשרו  באשר  להיווכח  וכן  פועלו  על  ללמוד  מקרוב,  אותו  להכיר  תזכו 

המשפחתי עם אחד מבכירי המלחינים שידעה ארצנו.
איל, עבור מי שאינו מכיר, הוא בנו של המלחין והמנצח עתיר הרזומה, אילן 
להקת  של  המוסיקלי  כמנהלה  שנה  מ-20  למעלה  זה  המשמש  גלבוע, 
ארצי,  שלמה  כמו  אמנים  עם  במשותף  לעבוד  שהספיק  ומי  הגבעטרון, 
להקת "הכול עובר חביבי" ועוד. גלבוע ג'וניור אינו מסתיר את העובדה כי 
וכמי שהעניק בסיס לאהבתו הגדולה  הוא רואה באביו מושא להערצה, 

למוזיקה בכלל ולניצוח בפרט.
"יש לי את המורשת המשפחתית הענפה של אבא שלי, שהוטמעה ונספגה 
"כל  ילדותו.  ימי  ערגה של  תוך שחזור מלא  איל  צעיר", מבהיר  מגיל  בי 
החיים התעסקתי במוזיקה, בין אם זה בלימודי פסנתר מגיל 6 בבית הספר 
רימון, או בשירה בבית. זה תמיד היה חלק ממני – המוזיקה היא בדמי". 
אל תחום הניצוח, כפי שהוא מספר, נכנס לפני כעשור, עת החל לעבוד עם 
וכפר-סבא.  מודיעין  ביבנה,  היתר  בין  הארץ,  ברחבי  ונוער  ילדים  להקות 
באופן  בהמשך,  זמר.  חבורות  של  העסק  עובד  איך  להבין  התחלתי  "שם 
טבעי למדי התגלגלתי גם לפלח המבוגר יותר, אשר העבודה עימו מסבה 

לי סיפוק רב".
כשנדרש גלבוע להגדיר את מקצועו כמנצח, הוא משיב בצורה משעשעת. 
נהג,  חלקים:  לשלושה  בעיניי  מתחלק  בארץ  מנצח  של  "התפקיד 
פסיכולוג ומוזיקאי", הוא אומר ומיד מסביר את הרציונל שמאחורי דבריו. 
שונים,  באזורים  מקהלות  של  מוזיקלי  ניהול  משלבים  בארץ  "המנצחים 
והופעות. קיים  ולשם כך נדרשים לנסוע מרחקים ארוכים ברכב לחזרות 
גם אלמנט מנטורי ופסיכולוגי בעבודה מול אנשים שבסופו של יום מדובר 
שהשירה  מאנשים  גם  תוצאות,  להוציא  לדעת  היכולת  שלהם.  בתחביב 
אינה מקצועם היא משימה מאתגרת לכשעצמה, אותה יש לבצע בנועם, 

בשיתוף פעולה מלא ותוך הקפדה על יחסי אנוש טובים בין האנשים".

תסביר. 
"אם אין מערכת יחסים חיובית ובריאה בין החברים למנצח ובין החברים 
מקום.  לשום  תנסוק  לא  והיא  לחבורה  קיום  זכות  שום  אין  עצמם,  לבין 
באשר לחלק השלישי בתפקיד המנצח, כמוזיקאי התרומה שלי מתבטאת 
פיתוח  בסדנאות  עבודה  שירה,  לימוד  קולית,  הדרכה  עיבודים,  בכתיבת 
קול, ליווי החבורות בפסנתר בחזרות ובהופעות, והרשימה עוד ארוכה. אני 
תמיד שמח להיעזר בכוחות מקצועיים שיכולים לתרום לחבורה. בכל אופן, 
השילוב של שלושת "המקצועות" הללו יחדיו באופן מיטבי, הוא זה שהופך 

מנצח טוב למנצח מצוין".

איל, כמנצח על שתי חבורות זמר במיל"ה )"רון במכון" 
ו"שרים בגת"(. מהי לטעמך חשיבותו כארגון?

נועד  גדולה,  ובהצלחה  נאמנה  ממלאת  היא  אותו  מיל"ה  של  "התפקיד 
זה שנותנים  בארץ. עצם  והמקהלות  הזמר  חבורות  כל תחום  למנף את 
מקום ובמה לחבורות להופיע ולהוכיח את עצמן, הוא בעל חשיבות עליונה. 
בנוסף, מיל"ה מהווה כתובת ואוזן קשבת לפניות הזמרים והמנצחים כאחד. 
לכך אוסיף גם את החיבור וההיכרות בין המנצחים שתורמת להמשכיות 
את  שמוכיחות  השנה  במהלך  מפרות  פעילויות  שלל  לצד  החבורות, 

עוצמתו וחשיבותו האדירה של הארגון.

מה צפוי לענף שירת המקהלות וחבורות הזמר בעתיד?
"זה לא סוד שענף השירה והמקהלות תופס תאוצה משנה לשנה. אנחנו 
עדים כיום לכמות הולכת וגדלה של חבורות זמר בישראל, שהן פועל יוצא 
ישראל  מדינת  בכלל,  מיל"ה.  של  להערכה  וראויה  מאומצת  עבודה  של 
היא יוצאת דופן בקנה מידה עולמי, עם כמות חבורות גדולה ביחס לכמות 

האוכלוסייה – נתון שבהחלט צריך לגרום לנו גאווה. העתיד ורוד".

איל גלבוע, בנו של המלחין והמנהל המוזיקלי אילן גלבוע, 

מוכיח כי התפוח לא נפול רחוק מהעץ. שתי חבורות זמר 

הפועלות תחתיו במיל"ה )"רון במכון" ו"שרים בגת"( 

הן עדות לכך שעבודתו נושאת פירות. ומה לו יש להגיד 

בנושא? "המוזיקה היא בדמי"

הכול נשאר
   במשפחה
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בעקבות ההצלחה הגדולה של משחקי אירופה למקהלות שהתקיימו בעיר גראץ ב-2013, מחפש ארגון האינטרקולטור 
פעם נוספת את הטובות במקהלות ומזמין אותן לקחת חלק באירוע הגדול שיתקיים בקיץ הבא בגרמניה

המקהלות הישראליות באולימפיאדת ריגה 2014
לחצו כאן למעבר לאתר האינטרקולטור

לשנה הבאה במגדבורג 

פעם העיר המארחת היא מגדבורג, בירת מדינת סקסוניה אנהלט ה
של  ליבה  בלב  הממוקמת  שנים,  רבת  היסטוריה  בעלת  עיר   –
התאריכים  בין  המוסיקליים  המשחקים  את  שתארח  גרמניה, 

.5-12/7/15
הערים  כאחת  בכדי  לא  מוגדרת  ירוקות  וריאות  בפארקים  המשופעת  מגדבורג 
הירוקות באירופה ונחשבת כאידיאלית עבור שירת הרבים בקיץ 2015. כך למשל, 
בפארק שעל גדות האלבה, מגדל המילניום ולמבנה העץ השלישי בגובהו בעולם, 
הינם מקומות מדהימים לקיום קונצרטי ידידות ולפעילויות מוסיקליות נוספות. פרט 
לכך, הקירבה היחסית לברלין )130 ק"מ(, פריחתה של הבירה התוססת וההיסטוריה 

המקומית, הופכים את מגדבורג לעיר מיוחדת במינה.
משחקי אירופה למקהלות כמו גם אליפות גרמניה הפתוחה למקהלות מכל 
ובמנזר   Johanniskirche כנסיית  של  המדהימים  באולמות  יתקיימו  העולם, 
Unser lieben Frauen. יחד עימם, עומד לרשות הארגון היכל התרבות הגדול 
של מגדבורג שישמש לקונצרט הפתיחה והסיום וכן לטקס חלוקת הפרסים 

ולשירת רבים.
אירופה למקהלות מקיים האינטרקולטור  מיד לאחר משחקי  לידיעתכם: 
בעיר  ברהמס,  יוהנס  שם  על  והתחרות  למקהלות  ה-9  הפסטיבל  את 
הצבעונית הרץ, במרחק 70 ק"מ ממגדבורג - הזדמנות מצוינת ליהנות משני 
האירועים ומאטרקציות תיירותיות אין ספור. בואו למגדבורג, לחוות את חיי 

התרבות של גרמניה ולזכות באליפות אירופה למקהלות 2015.
דמי הרשמה למקהלות חברות מיל"ה עד 2.11.14 - 200 אירו להשתתפות 

בתחרות או בסולם הערכה.
לאחר תאריך זה דמי הרשמה – 400 אירו, לפי נהלי האינטרקולטור.

בהמשך נפרסם את רשימת בתי המלון של האינטרקולטור ואת העלויות.

http://www.interkultur.com/
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התרחבותנו מ במסגרת  שורותיה.  את  להרחיב  ממשיכה  יל"ה 
נרגשים  אנו  בישראל,  הזמר  וחבורות  מקהלות  של  גג  כארגון 
כך  בשל  חדשים.  הרכבים  פתוחות  בזרועות  לקבל  ושמחים 
הצטרפותו לאחרונה של האנסמבל "הקול דבש" לשורותינו, הינה מבורכת 

ומחממת את הלב.
לא אחר מאשר  הוא  המוכשרת  סוד הקסם של החבורה  על  מי שאמון 
המעבד והמנהל המוזיקלי, דורון בן עמי, מנצח כריזמטי אשר כישרונו אינו 
מוטל בספק. בן עמי נבחר על ידי האנסמבל לאחר שזה ערך אודישנים 
נעים  כאיש  והזמרות  הזמרים  ידי  על  ומוגדר  לתפקיד,  מועמדים  לשלל 
הליכות, וכן כמי שמצליח בפן המקצועי להוביל את "הקול דבש" להישגים 

ווקאליים מרשימים, הן בחזרות והן בהופעות שונות ברחבי הארץ.
רפרטואר האנסמבל המונה 17 חברים ששרו במקהלות שונות, והתקבצו 
מוזיקה  על  בעיקר  אחת, מתבסס  קולית  למקשה  שנים  כשש  לפני 
ישראלית המורכבת, בין היתר, מעיבודים מיוחדים של יוצרים דגולים כמו 
יצחק  סנדרסון,  דני  מנור,  אהוד  ארגוב,  סשה  חפר,  חיים  טהרלב,  יהורם 

קלפטר, יוני רכטר, תלמה אליגון-רוז, והיד עוד נטויה.

יחד כל הדרך
מספרת  מיוחד",  מאוד  שלנו  האנושי  ההרכב  עצמה,  לשירה  "מעבר 
רחלי ורדי, מנהלת "הקול דבש" וזמרת אלט מן המניין, תוך התייחסות 
לפערי הגילאים בין חבריה. "הרושם המתקבל על הקהל, למרות הגילאים 
המגוונים הוא של חבורה צעירה בגיל וברוח. במשך שנות הפעילות שלנו, 
ואווירה מאוד משפחתית, שמתבטאת בפעילויות  נוצר קשר חברי בינינו 
חברתיות ועצמאיות, ימי הולדת, טיולים וחגים משותפים. כל אלו מגבשים 

ויוצרים את תחושת "הביחד", שכל כך מאפיינת אותנו".
וכן  עד היום בשש שנות קיומה, זכתה "הקול דבש" להופיע בבמות רבות 
בערבי מחווה שונים )אהוד מנור, חיים חפר, יהורם טהרלב(. לאחרונה קיים 

"הקול דבש", אנסמבל קולי חדש שהצטרף לאחרונה למיל"ה 

תחת ניהולו המוזיקלי של דורון בן עמי, מהווה משב רוח מרענן 

בנוף שירת המקהלות וחבורות הזמר בישראל. היכרות

דבש 

אנסמבל "הקול דבש"
עיר פעילות: תל-אביב

שנת הקמה: 2009
תדירות חזרות: אחת לשבוע )ימי שלישי, אחוזת צהלה(

מעבד ומנהל מוזיקלי: דורון בן עמי
עצמון  איריס  מלצר,  יעל  ספיר,  שירה  קולות:  לפי  הזמרים  רשימת 
)סופרן(, אורית לוי לידר, אורית אברמוביץ', ריקי מנדלס, דפני בירן )מצו(, 
דנה חרל"פ, לורן רוזנמן, רחלי ורדי )אלט(, ערן סטולר, חירם אמיר, יהודה 

פולגר )טנור(, צביקה הר נבו, גידי שילה, חנן מאיר, משה לוינזון )בס(

אורי בר-מעוז

ביטוח אמנים ומקצועות הבמה
 הביטוח החדש
של חברי מיל"ה

 טל': 09-7962882  פקס': 09-7962883
E-mail: uri@beta-bit.co.il  Website:  www.beta-bit.co.il

חברי מיל"ה יקרים.
להזכירכם יש לכם דרכנו ביטוח צד ג' בחינם.

בנוסף, אנו כאן לשירותכם בכל מקרה של יעוץ או בקשה 
אחרת בכל אחד מענפי הביטוח )הקשורים או לא קשורים 
למיל"ה( ובמסגרת ביטוח האמנים המיוחד לו אתם זכאים 

בביטוחיכם הפרטיים או העסקיים.

שלכם,  

אורי  
בר-מעוז  

האנסמבל ערב מחווה מרגש לפזמונאית, המלחינה והמפיקה המוזיקלית, 
תלמה אליגון-רוז, שהנחתה בעצמה את הערב, והוגדר כהצלחה רבה. לכך 
יש להוסיף את האחים אסנר הנוהגים לשלב את האנסמבל בחלק האמנותי 

של הופעתם, יחד עם אמנים מהשורה הראשונה.

אוהבים את עמותת מיל"ה? 
לחצו    ב-

 הקול דבש
 לחצו כאן לסרטון

"ראש כרוב"

http://betabit.index.org.il/
https://www.facebook.com/pages/%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%93%D7%91%D7%A9-Hakol-Dvash-Ensemble/136016616472899
https://www.youtube.com/watch?v=-EDe_BLFpbw&feature=youtu.be


13 עמותת מיל"ה

הזמר. ולחבורות  למקהלות  ישראלי  מרכז  מיל"ה,  עמותת  של  הבינלאומי  המיזם   – ווקאלוסיטי 

מיל"ה הפקות  מנהל  פיינטוך,  אבי     | מיל"ה    מנכ"ל  גנג,  רון     | ווקאלוסיטי    מנהל  משל,  ג'ף 

 VOCALOCITY  – בפייסבוק  אותנו  |   חפשו      vocalocity.project@gmail.com ליצירת קשר: 

VOCALOCITY
מנגנים בקולות

מופע אינטימי   |   40 זמרים וזמרות על במה אחת   |   מנצח: ארז טל

מיטב להיטי ג'אז-פופ מכל הזמנים בעיבודים מדליקים 
לקולות בלבד ע"י טובי המעבדים בעולם  הא-קפלה 

המודרנית. ממייקל ג'קסון, סטינג וסטיבי וונדר ועד אריק 
קלפטון מתי כספי וכוורת.

 26.2.2015
שעה: 21:00
סימפוניה-קונסרבטוריון, 
ראש העין, זכריה משה 2

מופע חד-פעמי המשלב סולנים והרכבים קטנים 
מתוך ווקאלוסיטי המבצעים עיבודים ולחנים מקוריים משלהם

מחיר כרטיס: 70 ₪

בסלון של

לרכישת כרטיסים לחצו כאן

http://www.mila-il.com/tickets.php?cat=20


פסטיבל זמר סובב הים האדום

תכנית אירועים

תכנית מפורטת כולל  זמני ארוחות – תחולק לכם  עם ההגעה למלון

התכנסות וקבלת חדרים במלונות לאונרדו קלאב ולאונרדו פריויליג'החל מ-15:00 
ארוחת ערב במסעדת המלוןהחל מ-18:00 

"מופע אישי ישראלי" –  חנן יובל ונגנים באולם "לאונרדו", מלון לאונרדו קלאב21:00  
ערב קריוקי – בלובי הבידורי, מלון לאונרדו קלאב22:45 ואילך

23/1 – יום שישי
ארוחת בוקר במסעדת המלון07:00

מופע הרכבי מיל"ה – "תמיד לאהוב" מבחר שירי אהבה, אולם "לאונרדו", מלון לאונרדו קלאב10:30  
"רון במכון" במופע בלובי הבידורי, מלון לאונרדו קלאב12:30  

ארוחת צהרים במסעדת המלון13:00-15:00
"מי מפחד ממילים" – שירי משוררים, התייחסות לטקסט לחן ואינטרפרטציה. מנחה: יאיר קלינגר14:00  מחזור א'
"מי מפחד ממילים" – שירי משוררים, התייחסות לטקסט לחן ואינטרפרטציה. מנחה: יאיר קלינגר15:00  מחזור ב'

"איזו מדינה" – מופע בידור בלובי הבידורי, מלון לאונרדו קלאב17:00  
ארוחת ערב במסעדת המלוןהחל מ-18:00  

"שירי המערב הפרוע" – שלמה גרוניך ולהקת נגנים באולם "לאונרדו", מלון לאונרדו קלאב21:00  
טברנה יוונית אל תוך הלילה עם הזמרת רוחל'ה אלה – בלובי הבידורי, מלון לאונרדו קלאב22:45  

24/1 – יום שבת
ארוחת בוקר במסעדת המלון07:00

מופעי ההרכבים – מחזור א', אולם "לאונרדו", מלון לאונרדו קלאב10:00-11:30
מופעי ההרכבים – מחזור ב', אולם "לאונרדו", מלון לאונרדו קלאב11:30-13:00
ארוחת צהרים במסעדת המלון13:00-15:00

יציאת אוטובוס חזרה למרכז15:30

22/1 – יום חמישי
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