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 עובדים יקרים !
 במבצע מיוחד !"ארבע אחר הצהריים"  הרינו שמחים להציע לכם לראשונה את החבילה של

דיסקים הכוללים בתוכם  81דיסקים, סה"כ יש בחבילה  3כל מארז מכיל  .מארזים 6החבילה כוללת 

ר נערכו ע"י דלית עופר ויורם רותם מתוך תכנית הרדיו שירים ממיטב הזמר העברי, אש !!! 904
 לכל מארז מצורפת חוברת עם מילות השירים והסיפור מאחורי כל שיר. .המיתולוגית של גלי צה"ל

 . החבילה מוצעת לכם בהנחה משמעותית ובתנאי אשראי נוחים ביותר
  כל דיסק:להלן שמות המארזים , שמות הדיסקים , ורשימת כל השירים והמבצעים ב

 
 '8חלק  -ארבע אחר הצהריים 

 

 משירי ארץ אהבתי - 8דיסק 
רוחמה רז וצוות הווי חטיבת  -. בארץ אהבתי השקד פורח 3חוה אלברשטיין  -. משירי ארץ אהבתי 2יעל לוי  -. תמונה 1

 -. בפרדס ליד השוקת 7ני מזי כהן ודפנה ארמו -. דצמבר 6אריק סיני  -. גן השקמים 5הדודאים והפרברים  -. שי 4הצנחנים 
כוכבא ו"בנות -ירדן בר -. אומרים ישנה ארץ 11ירדנה ארזי  -. אתה לי ארץ 9הדודאים והפרברים  -. צל ומי באר 8יהורם גאון 

יהודית  -. עין גדי 14הפרברים  –. אור ירושלים 13חוה אלברשטיין  -. החיטה צומחת שוב 12 81בצל ירוק  -. אסיף 11בראון" 
שלום  -. לילה 18שלישיית קצה השדה  -. ערב בא 17אריק לביא  -. שיר ההד 16אריק איינשטיין  -. בית הערבה 15רביץ 
להקת  -. עוד לא תמו כל פלאייך 22עירית סנדנר  -. ניגונים 21אריק סיני  -. לא פעם בקיץ 21שוקי ודורית  -. גן נעול 19חנוך 

 .פיקוד הצפון

 בוא שיר עברי - 2דיסק 
. 5גלי עטרי  -. תני לי פרח 4חוה אלברשטיין  -. פרח הלילך 3עדנה גורן  -. לפנות ערב 2דודו אלהרר  -בוא שיר עברי . 1

 -. בלדה לשיער הארוך ולשיער הקצר 8צמד דרום  -. שיר אהבה ישן 7שלישיית גשר הירקון  -. אותך 6סקסטה  -הדודאים 
. 12האחים והאחיות  -. כמו בלדה 11יהודית רביץ  -. סליחות 11תפוח זהב דני מסינג וצוות  -. השמלה הסגולה 9הדודאים 

. אבינועם 15אמנון ברנזון עם מיכל טל ורפי גרנות  -. העגורים 14הפרברים  -. ציפורים נודדות 13שרה בדישי  -סתיו בחלונות 
אריק  -. נועה 18סי בנאי ונורית גלרון יו -. תחת עץ האהבה 17האחים והאחיות  -. על ענפי שיטה 16הדודאים  -בחור כארז 

עלי ושרון  -. תן לי יד 22מתי כספי  -. ילדותי השנייה 21חוה אלברשטיין  -. ימי בנימינה 21יהורם גאון  -. בעדן ילדים 19לביא 
 .אריק איינשטיין -. עוף גוזל 23מוהר 

 עוד חוזר הניגון - 3דיסק 

. אני גיטרה 4הדודאים והפרברים  -. תלבשי לבן 3משתתפי הסרט "הלהקה"  -לווה . ש2חוה אלברשטיין  -. עוד חוזר הניגון 1
. יש 8חוה אלברשטיין  -. פנס בודד 7נורית גלרון  -. ילדות נשכחת 6חנן יובל  -. אתם זוכרים את השירים 5בני אמדורסקי  -

. 12שלמה יידוב  -. ימים לבנים 11ריק סיני א -. הבתים שנגמרו ליד הים 11ליאור ייני  -. מעבר לים 9יהורם גאון  -מקום 
. 16יהודית רביץ  -. וידוי 15רוחמה רז  -. חלומות 14יוריק בן דוד  -. לילה לי 13חנן יובל ודודו אלהרר  -הימים שעוד נכונו לנו 

יהורם  -יגון עתיק . נ19אריק איינשטיין  -. פגישה לאין קץ 18חוה אלברשטיין  -. שיר משמר 17נורית גלרון  -בלדה לאישה 
 -. ארבע אחרי הצהריים 22חבורת הזמר של פיקוד הצפון  -. בלילה על הדשא 21מתי כספי וסשה ארגוב  -. שיר ערש 21גאון 

 .להקת הנח"ל

 '2חלק  -ארבע אחר הצהריים 

 שעור מולדת - 8דיסק 
. אלעד 5שלמה ארצי  -. הרדופים 4כוורת  - . שעור מולדת3שוקולד מנטה מסטיק  -. הוי ארצי מולדתי 2יעל לוי  -. תמונה 1

. ערב מול 8הפרברים   -. ביתי אל מול גולן 7צוות הווי של הנח"ל   -. חורשת האקליפטוס 6להקת פיקוד דרום  -ירד אל הירדן 
 -. חופים 11 חוה אלברשטיין  -.נחל התנינים 11רוחמה רז וצוות הווי פיקוד המרכז  -. ההר הירוק תמיד 9אריק סיני   -הגלעד 

. אל 15עירית דותן   -. תנו לנו יד ונלך 14יוסי בנאי   -. ערב עירוני 13אריק איינשטיין   -. העיר הלבנה 12צוות הווי של הנח"ל 
. בהיאחזות הנח"ל 18להקת פיקוד המרכז  -. האיש מן הבקעה 17רבקה זוהר   -. על כפיו יביא 16נעמי שמר   -בורות המים 

. סימן שעוד 21שמוליק קראוס  -. רואים רחוק רואים שקוף 21ריקי גל ומתי כספי  -. מקום לדאגה 19הנח"ל  להקת  -בסיני 
 .הכל עובר חביבי -לא הגענו 

 
 
 
 



 טיול לילי - 2דיסק 
רכט קובי  -. אהובתי שלי לבנת צוואר 4אושיק לוי  -. אגדת דשא 3שלישיית קצה השדה  -. ליל אמש 2הדודאים  -. טיול לילי 1
.  כשאור דולק 9אריק סיני   -. לי ולך 8השלושרים   -. איפה נטשה ופייר 7עפרה חזה  -. נעמה 6יזהר כהן   -. שיר כלולות 5

. זמר לספינה )שקיעה 12התרנגולים  -. זמר אהבה לים 11שלישיית גשר הירקון  -. לילה בחוף אכזיב 11מתי כספי  -בחלונך 
. אני 16יזהר כהן  -. ניגונה של השכונה 15אושיק לוי  -. בלדה לשוטר 14נתנאלה  -זיכרונות . ספינת ה13גידי גוב  -נוגה( 

הפרברים וחוה  -. התרגעות 19האחים והאחיות  -. סונטה בשניים 18אסתר עופרים  -. היו לילות 17שלמה ארצי  -נושא עימי 
 ן יובל, ירדנה ארזי, אפרים שמיר עם אף אוזן וגרון.חנ -. ליל חניה 21יהודית רביץ   -. פזמון ליקינטון 21אלברשטיין 

 שירים עד כאן - 3דיסק 

החלונות  -. זמר נוגה 4ירדנה ארזי  -. שהשמש תעבור עלי 3אילנית  -. שיר של יום חולין 2חוה אלברשטיין  -. כמו צמח בר 1
 -. אילו ציפורים 7הפרברים  -פרדת . תיבת הזמרה נ6דורית ראובני ושלישיית פיקוד המרכז  -. היום היום 5הגבוהים 

. 11אריק איינשטיין  -. רוח סתיו 11חוה אלברשטיין  -. שיר תשרי 9ריקה זראי  -. סופו של קיץ 8משתתפי הסרט "הלהקה" 
ן אמנו -. עץ תפוח 14דני ליטני וסנדרה ג'ונסון  -. בסמטת התותים 13גאולה גיל  -. דבר אלי בפרחים 12יהורם גאון  -כמו חצב 

צוות המופע "תפוח  -. חופשה באדום 17להקת הנח"ל  -. גוונים 16מילי מירן  -. הו מרגנית 15ברנזון ו"הלוך הלכה החבריא" 
 -. נחמה 21רביעיית הזמר של חיל האוויר  -. אם תלך עכשיו )במקום פרידה( 19להקת הנח"ל  -. לאחד החיילים 18זהב" 

 .צוות המופע "חופים" -. שירים עד כאן 23אריק לביא  -. זה קורה 22 חוה אלברשטיין -. אדבר איתך 21אילנית 

 '3חלק  -ארבע אחר הצהריים 

 סימני דרך - 8דיסק 
 -. מלכות החרמון 5סוזן ופרן  -. דרך ישנה 4רבקה זוהר  -. הדרך אל הכפר 3יהורם גאון  -. סימני דרך 2יעל לוי  -. תמונה 1

 -. ירדה השבת 8מירי אלוני וחבורת בימות  -. לשיר זה כמו להיות ירדן 7עופרה חזה  -ת . נערה ושמה כנר6להקת פיקוד צפון 
. הידעת את הדרך 12הגבעטרון  -. בת שישים 11הפרברים  -. בהר הגלבוע 11נתנאלה  -. שיר היונה 9דפנה ארמוני וחבורה 

עדנה  -. לילה בדרום 15אריק איינשטיין  -בי . שיר ערש נג14הדודאים  -. בשדות בית לחם 13אפרים שמיר ושם טוב לוי  -
. החולמים אחר השמש 19אורה זיטנר  -. שיר ארץ 18חוה אלברשטיין  -. מרדף 17הדודאים  -. כיבוי אורות 16גורן וקובי רכט 

. 23ר נעמי שמ -. שירת העשבים 22אריק לביא  -. אני מאמין )שחקי שחקי( 21יזהר כהן  -. חלומות שמורים 21הפרברים  -
 .יוסי בנאי -. על כל אלה 24שולי נתן  -אנא אלי 

 עטור מצחך זהב שחור - 2דיסק 
. אהבה בת 4נתנאלה  -. לא דיברנו עוד על אהבה 3מתי כספי  -. ברית עולם 2אריק איינשטיין  -. עטור מצחך זהב שחור 1

הנשמות הטהורות  -. אחכה לך 7רבקה זוהר  -. זמר שלוש התשובות 6שלמה ארצי  -. את אינך יודעת 5יוסי בנאי  -עשרים 
עפרה חזה  -. איריסים 11שלישיית גשר הירקון  -. איילת אהבים 11אושיק לוי  -. יד קטנה 9צוות הווי חיל האוויר  -. בתוך 8

. 16לה גיל גאו -. הגבעות הכחולות 15ליאור ייני  -. בואי לאילת 14התרנגולים  -. אם תרצי 13שלום חנוך  -. אהבת נעורי 12
. פגישה חצי 19הפרברים  -. אילו כל האוהבים 18להקת ציפורי השיר  -. בלדה למנקה הרחוב 17אילנית  -כבר אחרי חצות 

. עם 22יוסי בנאי  -. את הלילה שלך מרגיעים 21אריק לביא  -. היה או לא היה 21חנן יובל, דורית ראובני ודני כץ  -פגישה 
 .אבי טולדנו -רדת יום 

 את תלכי בשדה - 3ק דיס

. דרישת 4האחים והאחיות  -. בוא בשלום 3עפרה חזה  -. מישהו הולך תמיד איתי 2חוה אלברשטיין  -. את תלכי בשדה 1
 -. האורח 7להקת פיקוד צפון  -. כד הקמח 6להקת פיקוד דרום  -. יונה עם עלה של זית 5ירדנה ארזי ולהקת הנח"ל  -שלום 

שוקולד  -. שלג על עירי 11שלישיית גשר הירקון  -. העיר באפור 9נורית גלרון  -י את השיר הפשוט . למדנ8הכל עובר חביבי 
מיטל  -. עץ האפרסק 13יהורם גאון  -. עץ האלון 12צילה דגן וחבורת שירי הבלקן  -. שיר חורף יוגוסלבי 11מנטה מסטיק 

דורית ראובני  -. יש פרחים 16הפרברים  -היו שם פרחים . פעם 15יפה ירקוני  -. כשהיינו ילדים 14טרבלסי וחני דינור 
הגבעטרון  -. בוא ואשק לך 19עדנה גורן וקובי רכט  -. זמר מפוחית 18נתנאלה  -. חליל מקנה סוף 17ושלישיית פיקוד המרכז 

 .ברשטייןחוה אל -. שיר סיום 22שלישיית המעפיל  -. שיר סיום )כבר השעה מאוחרת( 21יהודית רביץ  -. מישהו 21

 '9חלק  -ארבע אחר הצהריים 

 ספירת מלאי - 8דיסק 
. ארץ 5להקת פיקוד הצפון,  -. קום והתהלך בארץ 4שושנה דמארי  -. אור 3יוסי בנאי  -. ספירת מלאי 2יעל לוי,  -. תמונה 1

. 8אסתר עופרים  -. שירת הנודד )ציוניוני הדרך( 7יהורם גאון  -. שלום לך ארץ נהדרת 6להקת פיקוד הדרום  -ישראל יפה 
חוה  -. כנרת )שם הרי גולן( 11רבקה זוהר  -. נגן לי ירדן 11הגבעטרון  -יבולים . ים הש9להקת הנח"ל  -קרנבל בנח"ל 

. 15צוות הווי פיקוד המרכז  -. אי שם בבקעה 14הגבעטרון  -. עמק שלי 13עוזי מאירי  -. בצל כפות תמר 12אלברשטיין 
אריק סיני  -שיר הבוקרים )ערבה ערבה( . 17הדודאים  -. שיירת הרוכבים 16אריק איינשטיין  -הבלדה על יואל משה סלומון 

רבקה זוהר  -. חלקת אלוהים 21כמו צועני  -. ארץ הצבר 21הגשש החיוור  -. שני שקי שינה 19דודו זכאי  -. הורה ממטרה 18
 -. ללכת שבי אחרייך 25גלי עטרי  -. אין לי ארץ אחרת 24אריק איינשטיין  -. ארץ ישראל 23שלמה ארצי  -. בנוף ילדות 22

 .אילנית ושלישיית צבע טרי

 הכל פתוח - 2דיסק 
 -. ואלס להגנת הצומח 4התרנגולים  -. הכל זהב 3עפרה חזה  -. ריח תפוח אודם שני 2עופר לוי ולאה לופטין  -. הכל פתוח 1

 -. אנשי הגשם 8ין יפה ירקוני ואריק איינשטי -. ליל סתיו 7אסתר עופרים  -. סתיו 6רן אלירן  -. זר של נרקיסים 5להקת הנח"ל 
 -. את ואני והרוח 11שלישיית התאומים  -. שלגיה 11להקת הנח"ל  -. מטריה בשניים 9משה דץ וצוות המופע "חופים" 

חוה אלברשטיין  -. בשביל אל הבריכות 14השלושרים  -. האוהבים את האביב 13צוות הווי נח"ל  -. רוח אביב 12הפרברים 
 -. סרנדה לך 18הגשש החיוור  -. אהובתי יעל 17יגאל בשן  -. יש לי ציפור קטנה בלב 16אריק סיני  -. דרך הכורכר 15

רוחמה  -. בכרמי תימן 21שושנה דמארי  -. צריך לצלצל פעמיים 21יהורם גאון  -. לילה של פריחות 19שלישיית גשר הירקון 
 .החלונות הגבוהים -קטנה . ילדה 24הפרברים  -. רק הד קולך 23אילנית  -. שיר בארבעה בתים 22רז 

 
 



 הלילה הוא שירים - 3דיסק 

. מחבואים 4הכל עובר חביבי  -. בשדה תלתן 3אילנית  -. הלילה הולך בשדרות 2חוה אלברשטיין  -. הלילה הוא שירים 1
ית . ב7שלישיית גשר הירקון  -. אהבת פועלי הבניין 6הלהקה  -. בשמלה אדומה 5אסתר ואפרים שמיר  -)חפש אותי( 

. אני אוהב אותך בשקט, 11שלישיית גאולה גיל  -. לשיר ילדה לשיר 9עליזה קאשי  -. שובך יונים 8נעמי שמר  -חלומותיי 
. ימינה 13יוסי בנאי ואילנה רובינא  -. הגבירה בחום 12מירי אלוני  -. אהבת איתמר בן אב"י 11הפרברים  -כמעט בסוד 

שולי נתן  -. מי האיש 16מוטי פליישר  -. שיר שבת )בואי כלה( 15יהורם גאון  -אבי . בית 14חוה אלברשטיין  -ושמאלה הלאה 
מירי  -. שיר לערב חג 19נתנאלה ולהקת חיל האוויר  -. הייה לי חבר הייה לי אח 18אריק לביא  -. בבוסתנים 17ונחמה הנדל 

 -. במזרח זורח ורד 22ת בנות ממקהלת עפרוני יוני רכטר, אבנר קנר וקבוצ -. כל עוד 21ירדנה ארזי  -. הביתה 21אלוני 
 .חבורת שירי תנועות הנוער

 '5חלק  -ארבע אחר הצהריים 

 ספירת מלאי - 8דיסק 
 -. בוא איתי אל הגליל 4צילה דגן ובני אמדורסקי  -. משירי זמר נודד 3יהורם גאון  -. עוד לא אהבתי די 2יעל לוי  -. תמונה 1

הגבעטרון  -. זמר )לא אורחת גמלים( 7אריק לביא  -. שכב בני 6מילי מירן  -. שירי לי כנרת 5חבורת הזמר של פיקוד הצפון 
. בין פרחי 11אריק איינשטיין  -. ליפא העגלון 11השלושרים  -. ציף ציף מעל הרציף 9יהורם גאון  -אבריק -. על גבעות שיך8

יהורם  -. הנני כאן 15אבי טולדנו  -. זוהי יפו 14התרנגולים  -. ככה סתם 13חבורת בימות  -. שש עשרה 12ירדנה ארזי  -הגן 
אריק  -. הורה האחזות 18יוסי בנאי  -. אני וסימון ומואיז הקטן 17רוחמה רז וצוות הווי צנחנים  -. לכל אחד ירושלים 16גאון 

. בארץ להד"ם 22סילבן ויאיר  -ד . אצלך כמו תמי21 81בצל ירוק  -. אהבת ציון 21דודו זכאי  -. דרך ארץ השקד 19איינשטיין 
 .אילנית -. ארץ 23הכל עובר חביבי  -

 הכל פתוח - 2דיסק 
. 5חוה אלברשטיין  -. רמז 4יהודית רביץ  -. לקחת את ידי בידך 3השלושרים  -. לו הייתי פירט 2הפרברים  -. יש לי אהבה 1

. 9החלונות הגבוהים  -. אהבה ראשונה 8רבקה זוהר  -. אוריאנה 7יוסי בנאי  -. מרוב אהבה 6להקת הנח"ל  -אחד חולמני 
. סורו מני 12אילנה רובינא  -. בלדה על נערי שגדל 11אילנית  -. אהבתה של תרזה דימון 11חוה אלברשטיין  -שלוש אהבותי 

. 17ליאור ייני  -דומיה . ב16אריק איינשטיין  –. רותי 15בני ברמן  -. בפונדק קטן 14ריקה זראי  -. קול אורלוגין 13גידי גוב  -
 -. תפילת יום הולדת 21השלושרים  -. צרות טובות 19יהורם גאון  -. אל תשטה באהבה 18אביהו ונאוה מדינה  -שיר לאחותי 

צוות הווי של חטיבת  -. מסביב למדורה 23אריק איינשטיין  -. הן אפשר 22שלומית אהרון  -. שני שושנים 21חוה אלברשטיין 
 .שיית פיקוד המרכזהצנחנים ושלי

 הלילה הוא שירים - 3דיסק 

. 5ליאור ייני  -. שיר הכרם 4התרנגולים  -. שיר השוק 3חוה אלברשטיין  -. חיוכים 2שלישיית גשר הירקון  -. איזה יום יפה 1
דודו זכאי דורית ראובני,  -. הללויה 8מתי כספי  -. הם בזמר הזה 7הפרברים  -. שדות ירוקים 6עוזי מאירי  -שיר הכד 

אריק  -. סתם יום של חול 11צוות הווי חיל התותחנים  -. בלילות הקיץ החמים 11אילן ואילנית  -. חופשי ומאושר 9והגבעטרון 
צוות  -. באביב את תשובי חזרה 14להקת הנח"ל  -. התחדשות אחרת 13שושנה דמארי ובעז שרעבי  -. לשיר איתך 12סיני 

 -. כל נדרי 17שלישיית הצירוף המקרי  -. בלדה ללוח השנה 16הדודאים והפרברים  -וברת . הנה שנה ע15הווי של הנח"ל 
.שיר 21נעמי שמר והגשש החיוור  -. לו יהי 21בעז שרעבי  -. מי ידע שכך יהיה 19חוה אלברשטיין  -. כפל 18חיים משה 

 .הכל עובר חביבי -רת . החגיגה נגמ23יהורם גאון  -. אני עושה לי מנגינות 22חנן יובל  -המעלות 

 '6חלק  -ארבע אחר הצהריים 

 אנשים טובים באמצע הדרך – 8דיסק 
 -. ארץ שבעת המינים 4חבורת שירי תנועות הנוער  -. טוב ללכת בדרכים 3נעמי שמר  -. אנשים טובים 2יעל לוי  -. תמונה 1

עליזה  -. בתי את בוכה או צוחקת 7ת גשר הירקון שלישיי -. סימן שאתה צעיר 6אריק איינשטיין  -. שיר השיירה 5חני לבנה 
. הליכה לקיסריה 11רבקה זוהר  -. הבית ליד המסילה 11שרה בדישי  -. הביתה 9שולה חן  -. בוא הביתה 8רוזן ודבורה דותן 

 -החול יזכור  .15אופירה גלוסקא  -. נחל שלי 14אילנית  -. שיר על נחלים 13יהורם גאון  -. בלדה על מעין וים 12נתנאלה  -
. כלניות 19יהורם גאון  -. מכל פרחי מור בגן 18הפרברים  -. ערב של שושנים 17הדודאים  -. תפוח חינני 16חוה אלברשטיין 

. 23צוות הווי פיקוד המרכז  -. שומר החומות 22להקת הנח"ל  -. שיר לשלום 21אסתר עופרים  -. רקפת 21שושנה דמארי  -
 .שולי נתן -. ירושלים של זהב 24סגיב כהן דקלון ו -שבחי ירושלים 

 אני אשיר לך שיר – 2דיסק 
 -. החליל4אריק סיני  -. שובי שובי לפרדס 3חוה אלברשטיין  -. כל יום אני מאבדת 2אריק לביא  -. אני אשיר לך שיר 1

שלישיית  -. הגביע 8אריס סאן  -ל . סיג7יונה עטרי ואילי גורליצקי  -. קונצרטינה וגיטרה 6הפרברים  -. נבל מזהב 5הדודאים 
 -. אחרי השקיעה בשדה 12התרנגולים  -. אוהבי הטבע 11יהורם גאון  -. קומי צאי 11הגבעטרון  -. נעורי זהב 9גשר הירקון 
מרים  -. בת הדייג 16הדודאים  -. מארש הדייגים 15מיכל טל  -. שמש לים שוקעת 14בני ברמן  -. שיר הליצן 13נעמי שמר 

יהודית  -. מגדלור 21בני ברמן  -. פרידת המלח 19להקת חיל הים  -. המלח שלי 18רבקה זוהר  -. גדליה רבע איש 17ל אביג
 .עוזי חיטמן ועודד בן חור -. אדון עולם 23מתי כספי ושלמה גרוניך  -. ציור 22ליאור ייני  -. אגדה יפנית 21רביץ 

 את חרותי – 3דיסק 

-ארבע -. דמעות של מלאכים 4אלכסנדרה  -. תקוות ימי 3יוסי בנאי  -. פרצוף של צועני 2ין חוה אלברשטי -. את חרותי 1
. 8התרנגולים  -. יוסי ילד שלי מוצלח 7צוות המופע "תפוח זהב"  -. אליפלט 6אריק איינשטיין  -. דני גיבור 5עשרה אוקטבות 

. 12צילה דגן  -. כוכבים בדלי 11אושיק לוי  -חוזה לך ברח  .11גדעון כפן  -. ילד השדה 9יהודית רביץ  -הילדה הכי יפה בגן 
. שיר אהבה )כמו 15בועז שרעבי  -. פמלה 14להקת גייסות השריון  -. שלא לאהוב אותך 13פופיק ארנון  -בלדה בין כוכבים 

 -. שלושה חיילים 18אריק סיני  -. תכול המטפחת 17אלי מגן  -. עד סוף הקיץ )שתי דפיקות לב( 16עפרה פוקס  -גלגל( 
. 22אריק איינשטיין  -.לילה לילה 21חוה אלברשטיין  -. טווי את הצמר 21דני בן ישראל  -. נר בחלונך 19להקת פיקוד צפון 

 . להקת הנח"ל -הרעות 
 

 המשך בדף הבא ...
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 ניתן להזמין באמצעות שיקים או כרטיסי אשראי 

 אספקה למקום העבודה 
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