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מיכל שגיב הפקות גאים להציג:
ומרגש אינטימי,	סוחף	 -	מופע	חדש,	 • אוהד חיטמן	 	 הגדולים	 כל	השירים	 אינטימי	עם	 -	במופע	 בסן	 דני    •
"הלהיטים	 במופע	 שמיר	 אפרים   • האלבומים	 מכל	 שירים	 עם	 ארצי	 יונתן  אחיו  בליווי  ארצי  בן   •
ועוד		 עמוק"	 כחול	 "ערב	 בספרדית",	 "חולם	 לבנים",	 "ימים	 הירח",	 "ילדי	 בלהיטיו	 	- יידוב	 שלמה   • הגדולים"'	
היום ועד	 מכוורת	 הלהיטים	 עם	 עברית	 במסיבה	 אולארצ'יק	 ואלון  שמיר  אפרים  "נפגשנו"  המופע   •
ברק ביטון	-	כוכב	דה	וויס	שמביא	לבמה	מופע	בניחוח	בינלאומי		•  להקת סקסטה	-		'נולדתי	לשלום',	'אני	עושה	   •
לי	מנגינות''	'סינדרלה'		•  אלון אמיר	-	הרצאה	מרתקת	ומשעשעת	על	הסיפורים	והפוליטיקה	שמאחורי	האירוויזיון.

michals.pro@gmail.com  •  054-2254466 :גל: 054-4324318  •  מיכל

"חכמת הפיתה"
מופע	אינטיליגנטי,	מפתיע	ומשעשע	עם	"פאדיחה"	הבדואית	השנונה	שתצחיק,	תשתף	ותסחף	אתכם	
בחכמת	המדבר	הכובשת	שלה.	באוהל	שהיא	בונה	אצלכם,	היא	יוצרת	מפגש	מפתיע	ומרגש	הנוגע	בחיים,	

ביחסים,	בעבודה	ואהבה,	בשילוב	קטעי	סטנדאפ,	מוזיקה	וריקוד.	כמה	מצחיק,	ככה	חכם!
rachel.bo1957@gmail.com  •  www.fadiha.co.il  •  fadihashow • 052-3333398 רחלה בוכמן

המופע  ׳סע דרומה עם מיכה שנהב׳ - מסע מוסיקלי אישי
שנות	ה-80,	האינפלציה	דוהרת,	במושב	החקלאי	בדרום	משפחה	מתפרקת.	30	שנה	מאוחר	יותר	חוזר	מיכה	
אל	הגיטרה	שנשארה	בחדר	הנעורים.	דרך	שיריו	הוא	מנסה	לחבר	את	הפיסות	שהתפזרו	אז,	אל	מול	הרי	
אדום.	במופע	שירים	מקוריים,	מפתיעים	וסיפור	חיים	המצייר	נוף	ילדות	מתוק	ורחוק	בביצוע	רוק	רך	ואקוסטי.

052-4649649  •  09-8945477  •   סע דרומה - המופע

'בין אדם לאדם' - נועם מיכאל
השנה	יצא	אלבום	הבכורה	שלו	'בין	אדם	לאדם',	ובמקביל	סיבוב	הופעות	בכל	הארץ	בליווי	הרכב	נגנים	
איכותי.	המופיע	בחללים	קטנים	ואינטימיים	ועד	לפסטיבלים	גדולים.	מוזיקה	ישראלית	מיוחדת,	אווירה	
ואנרגיה	כיפית	לצד	שירים	וביצועים	מדויקים	ומרגשים	של	שירים	ישראליים	מקוריים	וקאברים	ואהובים.

noam michael נועם מיכאל   •  noam.booking@gmail.com   •   050-7919610

ז'קו, רנין והחברים
בשילוב	 ועברית,	 איטלקית	 ספרדית,	 צרפתית,	 ,יוונית,	 טורקית	 לדינו,	 בשפות:	 אותנטית	 ושירה	 מוסיקה	
סיפורים	מהווי	יוצאי	יהדות	ספרד.	ההרכב	זכה	להצלחה	גדולה	בביצוע	רומנסות	ספרדיות	בעיבודים	חדשניים	
ומודרניים,	והופיע	בן	היתר	במסגרת	פסטיבל	הלדינו	שהתקיים	בהבימה.	מופע	קצבי	ואנרגטי,	מלא	חום	ואהבה.

Jakohazan@gmail.com   •   050-8441593

	המומלצים	רשימת	המשך
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יניב צדוק בימוי והפקת מופעי יובל למושבים וערים
100	לכפר	מלל,	20	לשוהם,	90	לכפר	חסידים,	80	ללכיש,	ל70	לכפר	הרואה,	70	לפרדסיה	ועוד

אנו	מתמחים	בתהליך	קהילתי	ארוך	טווח	וגיבוש	הקהילה	לידי	מופע	של	פעם	בחיים
yanivtza@gmail.com  •  054-6530760 נייד

שלוש ציפורים - מחווה נשית ליצירה ישראלית
באנרגיה	נשית	ומרעננת,	מביאות	׳שלוש	ציפורים׳	)שלישיית	מוזיקאיות	יוצרות,	בוגרות	בית	הספר	למוזיקה	
׳רימון׳(	מופע	סוחף	עם	שירים	ישראליים	מוכרים	ואהובים	ממגוון	תקופות	וסגנונות	העטופים	בעיבודים	
עשירים	לשלושה	קולות.	בין	השירים	שזורים	סיפורים	קצרים	על	השירים	והכותבים,	בהרבה	הומור	וחן.
בשנה האחרונה עלה מופע נוסף וחדש:	מחווה	ליוצרות	הגדולות	במוזיקה	הישראלית-	מופע	שכולו	

מוקדש	לכותבות,	למלחינות	ולמבצעות	הגדולות	במוזיקה	הישראלית!
 3birdsband@gmail.com  •  www.3birdsband.com  •  0546376977

עלמה מיוזיק - מופעים, הרצאות מוסיקליות, פעילויות לילדים ולכל המשפחה
	מתמחים	בשלל	פעילויות	תוכן.	בין	המופעים	המצליחים	שבהפקתנו:	״אינדי ילד"	–	מופע	רוקנרול	לכל	
המשפחה  •  אגדות דשא	–	מופע	מחווה	לזמר	העברי	ולפסקול	חיינו	עם	איגי	וקסמן  •  שי גבסו	–	מופע	
להיטים	לציון	15	שנות	פעילות  •  דן תורן	במופע	להיטים	סוחף  •  הרצאות מוסיקליות	עם	דנה	ברגר,	

צרויה	להב	ומאיר	גולדברג  •  ועוד	שלל	פעילויות,	מופעים	ופתרונות	תוכן	לכל	ארוע..
www.almamusicpro.com  •  almamusic3@gmail.com  •  052-3603514  •  050-6492468  •  03-5754593

 
״איך הגלגל מסתובב״ - מופע מחווה לשירי שמוליק קראוס

אינך	יכולה,	מה	איתי,	איך	הגלגל	מסתובב,	גיטרה,	אחרי	20	שנה,	סוס	עץ,	זה	קורה	ועוד	רבים	אחרים
בהשתתפותו	ובניהולו	המוסיקלי	של	אילן	וירצברג	שהפיק	וניגן	עם	שמוליק	קראוס.

״תולדות הרוק בישראל״ - להקת B Side	במופע	סוחף	לכל	המשפחה	-	מאושר	סל	תרבות	ארצי.
ביצועים	נאמנים	למקור	של	גדולי	הרוק	בישראל:	שלום	חנוך,	אריק	איינשטיין,	כוורת,	תיסלם,	משינה,	

איפה	הילד,	ברי	סחרוף,	דני	סנדרסון,	אביב	גפן	ועוד.
rakia7productions@gmail.com  •  052-6129967 עינת

עמרי נובל והאצילים -  "Good Time"	זו	החוויה	שתיקחו	מאתנו
אנחנו	מנגנים	מוזיקה	לאנשים	כמונו,	על	מה	שמדבר	אלינו,	לערכים	שלנו,	על	החיים	שלנו,	בעברית	
ובאנגלית,	שילוב	של	רוק	אמריקאי	המושפע	מסאות'רן	רוק,	קאנטרי	רוק,	בלוז	רוק	ואלטרנטיב	רוק,	

שירים	מקוריים	לצד	קאוורים	מוכרים	)אריק	איינשטיין,	רמי	פורטיס	צ'אק	ברי	ועוד(.	מופיעים	בכל	הארץ,	
מועדונים	ואירועי	תרבות,	במה	גדולה	או	קטנה	-	אנחנו	נעשה	איתכם	"גוד	טיים"!

omrinobel@yahoo.com  •  www.omrinobel.com  •  052-3699062  עמרי

  •   שלוש ציפורים
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אודי יאן - מופעים
שירה	בציבור,	מסיבה	ישראלית	תוססת,	הרצאות	בנושאי	זמר	עברי.
שירה	בציבור	ברמה	אחרת!	22	שנות	במה,	הפקות	ומופעי	זמר	
udishira.co.il  •  udiyan9@gmail.com  •  052-4771333

אבי וטלי - כח היצירה הירוקה
סדנאות	יצירה	בחומרים	ממוחזרים	של	חפצים	שימושיים	דקורטיביים.	לקבוצות	ילדים	מגיל	7	,	הורים	וילדים,	
ולפעילות	כחוג. והחינוך	הרגיל.	אפשרות	לסדנה	חד-פעמית	בחגים	 ובוגרים,	במסגרות	החינוך	המיוחד	 נוער	

tali_kaddar@hotmail.com  •  052-4289334  •  אבי וטלי - כח היצירה הירוקה:

גיל טטרו - זמרת ומרצה במופע חדש 'נפלאות דרכי הלב'
המאירה	 פנימית	 התעוררות	 של	 חוויה	 הלב'	 דרכי	 'נפלאות	 חדש	 במופע	 ומרצה	 זמרת	 	– טטרו  גיל 
מעוררת,	 מקורית	 ומוזיקה	 חיים	 משנות	 תובנות	 בהם	 שירים	 כולל	 המופע	 בלב.	 חדשים	 מקומות	
תודעתי	 שינוי	 מניעים	 והקישורים	 השירים	 בתוכם.	 חדשים	 למחוזות	 הקהל	 את	 לוקחים	 אשר	
מאושרים. חיים	 ליצירת	 הלב	 את	 ולפתוח	 ההרגליות	 החשיבה	 מסגרות	 את	 להגמיש	 המאפשר	

www.giltetro.com  •  giltetro3@gmail.com  •  050-5726725

נפתלי קון  - יוצר, זמר, מעבד ומפיק מוזיקלי
מופע	אינטימי	המשלב	משיריו	המקוריים	והמרגשים	וקאברים	לשירים	אהובים.	מובטחת	לכם	חוויה	מרגשת	
ומעצימה  •  בנוסף,	ליווי	אישי,	מקצועי	ויצירתי	בכל	תקציב,	בתכנון	והפקת	טקסים	ואירועים.	ניתן	לשלב	

להקות	נוער	מקומיות	מגובשות,	והקמת	הרכבים	חדשים	במושב.
ruthdownie@gmail.com  •  נפתלי קון  naftali kon   •  050-3525302  רותי דאוני - דרור

"פיגוז - הפעלות לילדים"
מגוון	הפעלות	מדליקות	לאירועי	הפנינג,	קייטנות,	ימי	שיא,	מסיבות	סוף	קיץ,	ימי	הולדת	ועוד  •  "אוטו	ספיד"	
-	הפעלה	מדליקה	בעזרת	מכוניות	שלט	מהירות	ומקצועיות,	תוכנית	הפעלה	מובנית		-	רישיון	נהיגה	לכל	ילד	
בסיום •	"פיגוזיאדה"-אולימפיאדת	ילדים	משעשעת	)עד	300	ילדים(	הפעלה	ספורטיבית	מקורית	-	מדליות	

לכל	הילדים  •  הפעלות	בנשא	כדורגל,	כדורסל	ו...חדש...	חדש	:	מסיבת	קורקינטים	מדליקה	!
)SMS-לפרטים נוספים חייג 053-6112669 )קישור לאתרנו תקבל אוטומטית ב

להקת ריטלין | מכונת	קאברים	משומנת	בהופעה	חיה	-	ההרכב	הכי	טוב	בארץ!
ההמופע	מתאים	לאירוע	הופעה	חיה	שתקפיץ	ותהפוך	את	האירוע	שלכם	לבלתי	נשכח!

רפרטואר	עשיר	מכל	סוגי	המוסיקה	לבחירתכם:	מוסיקה	ישראלית,	להיטי	גלגל"צ,	שנות	ה-70-60-50',	
רגאיי	וים	תיכוני.	נגנים	עם	אנרגיה	בימתית	משובחת,	המנגנים	עם	מיטב	האומנים	בארץ.

ofervi8@gmail.com   •   054-6952475   •    להקת ריטלין

	המומלצים	רשימת	המשך
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ויץ הפקות מציגים:
ענת ברזילי "מרימה"	–	מופע	בידור	על	נשים	גברים	ומה	שביניהם	*	"חוזרת בתשוקה"	–	הדר	גלרון	במופע	
בידור	נשכני	במיוחד	*	"מוצארט שירה בציבור"	–	מופע	קומי	המתחיל	בשירה	בציבור	ומסתיים	בצחוק	גדול.

orit.newmedia@gmail.com  •  054-7619262 אורית

סי היימן במופע ואלבום חדש
המצליח,	 המופע	 היימן.	 בית	 הזמר	של	 סיפור	 את	 ומספרת	 היימן	שרה	 סי	 	- אבא"	 מבית  וסיפורים  "שירים 
אקוסטי	ומרגש,	צנוע	וכובש,	בסימן	70	שנות	זמר	ישראלי	ובמלאת	שנתיים	לפטירתו	של	המלחין	נחום	היימן	ז"ל,	

חתן	פרס	ישראל.	בליווי	המוסיקאי	המוכשר	אלעד	שודלר	בשירה,	גיטרה	ומפוחית.
• "רוק'נרול כחול - 30 שנה לגיבור גדול"	-	סי	היימן	במופע	אקוסטי	במיטב	להיטיה	הגדולים	מתשעת	אלבומיה 
• "תחלמי בגדול - אישי נשי"	-	מופע	העצמה	אישית	ליום	האישה	ומפגשי	אימהות	ובנות	מיצירותיהן	של	נשים	
יוצרות	מהארץ	ומהעולם  •  "החול יזכור"	-	ערב	שירי	לוחמים	• מופעים	בחגי	ישראל	וחגי	מושב	בשיתוף	הקהילה

smadar1961@gmail.com  •  054-7828382  •  03-6052226 סי היימן הפקות

תרבוטובה - גלריית מרצים ואמנים לאירועים פרטיים ועסקיים
מאגר	עשיר	של	פעילויות	תוכן	והרצאות	מומלצות	לאירועים,	כנסים,	ימי	קהילה	והעשרה,	חוגי	בית	ועוד.	
ספרו	לנו	על	אופי	האירוע,	הקהל	והתקציב,	ותיהנו	ממגוון	הצעות	רלוונטיות	ומשירות	מקצועי	ואישי.

www.tarbutova.co.il   •   info@tarbutova.co.il  •  052-7474121

רפי דהן - הרצאה מעוררת השראה: מנהיגות חינוכית-ישראלית, מסע אישי
הרצאה	מרתקת		על	מסע	חינוכי-ישראלי	שמתחיל	מסיפור	עלייה	מאתגר,	חובק	אירועים	מכוננים	של	המחבר	
ושל	מדינת	ישראל	ועם	תובנות	מרגשות	הסוחפות	את	הקהל	להזדהות	והתחברות	חווייתית:	"כולנו	התרגשנו	
הזה..." הסיפור	 את	 לשמוע	 גיל	 בכל	 אזרח,	 כל	 "חייב	 	, חייו..."	 במסע	 בסערה	 אותנו	 לקח	 רפי	 דמעות,	 עד	

rafidahan7@gmail.com  •  050-6282985

המזל של ג'קי מציגים: פרויקט הורה גרוב - השירים של פעם בקצב של היום
לימוד	חווייתי	של	ההיסטוריה	של	העם	היהודי	מהתקופה	שקדמה	לקום	המדינה	בסדרת	מופעים	קצביים	
www.mazalandjeki.com	באתר	וידאו	סרטי	ומלל.	שירה	מלא,	ציוד	נגנים,	מצגות,	–	כולל	הגילאים.	לכל

mazallev@netvision.net.il  •  052-3298250

ההרצגה ״חייבת משהו מתוק״ - גם הרצאה וגם הצגה
ההרצגה	המשעשעת	של	איריס	ואורלי	הרצגות	–	שילוב	ייחודי	של	הרצאה	מחכימה	יחד	עם	קטעי	משחק	
קומיים	בנושא	אורח	החיים	הבריא.	בואו	לגלות	את	המתכון	כמה	כיף	להיות	בריאים	יותר,	קלילים	יותר	

ומאושרים	יותר.	מעל	400	הופעות.	במאי	ירון	כפכפי.
somethingmatok@gmail.com  •  www.iris-orly.co.il  •  054-3111172


