
 SQUARE חשיפה ראשונית: במופע "האסק" השנה, שיתקיים ביום
ראשון י"ז בשבט, יופיעו הזמרים אברהם פריד, ישי ריבו, ליפא 
שמעלצר ויוסף ניוקומב. השנה יהיו מספר שינויים נוספים. למשל, 
האירוע עובר מניו יורק לאולם מפואר בניו ג'רזי, וגם המופע עתיד 

להיות בסגנון "ישראלי" יותר.

 SQUARE ,אותו פריד יופיע במוצ"ש הקרוב לראשונה בביתר עלית
במעמד "ועתה כתבו לכם" של "איגוד בני הישיבות".

 SQUARE לראשונה – מופע "ישיבישיר" בחנוכה. המופע, בניצוחו של
יואלי דיקמן ובהשתתפותם של שלמה כהן ועקיבא, יתקיים ביום 

ראשון הקרוב, נר שביעי של חנוכה, בבניני האומה.

 SQUARE מריצים עניינים: חברי הצוות האמון על הפקת אלבומו של
חזקי וייס בשירתו של מרדכי בן דוד, הלא הם יידל ורדיגר, 

זאבי פריד, המפיק יוסי טיברג וכמובן וייס עצמו, הגיעו לארץ 
לסיים את האלבום, ועברו מאולפן לאולפן. בין השאר, ביקרו אצל 
מונה רוזנבלום, אבי דרור, משה ואלי לאופר ועוד רבים. יידל ניצל 
את הגיחה ארצה, כדי להגיע לאולפנם של קליין־ברי ולעבוד על 
שיר חדש לאלבומו הוא, וגם כדי לסייע לקובי גרינבוים בפינישים 
האחרונים לקראת הוצאת אלבומו הראשון. יידל סיפר לסובבים 
כי כבר יש לו תשעה שירים מוכנים לאלבום משלו, אך הוא עדיין 

מחפש את הלהיט של האלבום.

 SQUARE הזמר שלומי דאסקל שבר את רגלו, אך זה לא מנע ממנו
להופיע בחתונות ובאירועים, כשהוא הגיע מגובס ונתמך 

בקורקינט מיוחד לרגל שבורה. כי ההצגה, כידוע, חייבת להימשך.

 SQUARE הגיטריסט של יהודה גלילי, המוזיקאי המוכשר מאיר עוזרי זכה
לסיים את הש"ס. כל התעשייה הגיעה לברך.

 SQUARE ,אחרי שנתיים שלא היה כאן, מרדכי בן דוד חוזר להופיע בארץ
ויופיע מחר )חמישי( בבנייני האומה באירוע "פרס הראשון 

לציון". על הניהול המוזיקלי: מוישי רוט.

 SQUARE פרסום ראשון: אמן חרדי די ותיק שלא הצליח לפרוץ, חתם
לאחרונה במשרד מוביל )!(, אך לבסוף ביקש לצאת מהחוזה 

הדרקוני – והצליח. כעת יש דיבור על מפיק גדול שייקח אותו תחת 
חסותו.

 SQUARE אחרי מופעים מוצלחים באזור החגים, מרדכי שפירא חזר
להופיע בארץ בימי החנוכה, והופיע בין השאר במתחם המג'יק 

קאס.

 SQUARE מי ששר השנה לראשונה בכינוס השלוחים של חב"ד, הוא לא
אחר מאשר הזמר הוותיק שלמה שמחה. באירוע, הצטלם 

שמחה עם גדול החזנים איצ'ה מאיר הלפגוט, שהגיע הפעם כקהל 
בלבד.

 SQUARE אותו שלמה שמחה, עובד בימים אלה במרץ עם אלי קליין ואיצי
ברי על סינגל חדש.

 SQUARE מוטי שטיינמץ נצפה באולפן, בפינישים על אלבומו שיוצא
בימים אלה. עוד על האלבום, בכתבה הנרחבת עם מוטי במגזין 

זה.

 SQUARE אברמי רוט ואהרן רזאל הדרימו יחד ל"קלאב הוטל" באילת
למופע סגור עבור עובדי חברה ידועה. למחרת, הופיע שם 

אברהם פריד עם המופע המלא שלו.

 SQUARE ."דוד בן ארזה עובד בימים אלה על שיר חדש בשם "לכו למים
קליין־ברי אמונים על ההפקה המוזיקלית.

 SQUARE נמואל הרוש הקליט שיר נוסף, הפעם בעיבודו של אהרל'ה
נחשוני, לאלבומו החדש, שככל הנראה יכיל לא פחות מ־14 

רצועות.

 SQUARE איציק וינגרטן עובד על שיר חדש בלחנו של אלחנן אלחדד. גם
משה קליין עובד עם אותו מלחין, על להיט חדש.

 SQUARE משה לוק הגיע בשבועות האחרונים ללוס אנג'לס, למספר
הופעות גדולות.

 SQUARE גדול המלחינים יוסי גרין עובד בימים אלה על שיר חדש בשם
"13 מידות", לזכר הרוגי אסון קריסת הבניין במיאמי, שיר 

שישיר שולם למר, ויזם הגאון רבי פנחס פרידמן, ראש הכוללים של 
בעלזא.

 SQUARE גם החבר'ה של "טנקיו ה'" עובדים בימים אלה על שיר חדש על
רבי ישעי'לה מקרעסטיר, בהפקה המוזיקלית של קליין־ברי.

 SQUARE גם הוצאת הספרים "ארטסקרול", שעומדת מאחורי גמרות
שוטנשטיין, עובדת בימים אלה על שיר חדש שילווה את 

פעילות החברה.

 SQUARE המעבד משה לאופר נכנס בימים האחרונים לאולפן, לעבוד
על שיר חדש שהלחין יוסי גרין עבור אלבומו הבא של אהרל'ה 

סמט.

ישראל  שומע  ומדווח
ישראל כהן
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 SQUARE ואילו נכדו, צבי לאופר )הבן של אלי(, עובד בימים אלה על
עיבוד שני שירים למלחין נח פלאי.

 SQUARE לקראת חנוכה חברו להם גדולי הזמר להפקת ענק מרגשת
בשם "מיין לעכטעלע" )הנר שלי(, עם מקהלת מלכות. הלחן 

הוא של הערשי רוטנברג מבלגיה, שהגיע ארצה במיוחד לרגל 

הצילומים. בשיר, מארח הזמר הצעיר שוכי גולדשטיין את אהרל'ה 

סמט וגם את פנחס ביכלר שמשמיע כאן את קולו. בוויז'ואל תגלו 

את כל הדמויות היהודיות האהובות שהפכו לאייקונים בזכות 

עצמן.

 SQUARE שטרייכר חוזר? לראשונה אחרי שנים רבות, יופיע גדול הזמר
מהעבר מיכאל שטרייכר באירוע חנוכה בביתר עילית )אם 

הכל יסתדר מבחינת נגיף האומיקרון(. עוד יופיעו באירוע: האחים 

אריה ושמואל ברונר. על ההפקה המוזיקלית והניצוח: יואלי דיקמן.

 SQUARE ההפתעה של פריד: הזמר יידל ורדיגר קיבל בשבועות
האחרונים טלפון מאברהם פריד, שביקש שיקפוץ אליו, "כי 

יש לי מתנה בשבילך". כשיידל הגיע, העניק לו פריד, מכתב שהיה 

אבוד עד היום – מכתב שכתב הרבי מליובאוויטש עם איחולים 

לכבוד חתונתו של יידל. לתדהמת יידל, התברר כי אחד מבניו 

של מזכירו של הרבי מצא את המכתב בארכיון, ושאל את פריד 

אם הוא יודע מי זה "יהודה אביגדור ורדיגר". פריד צלצל לידידו 

מרדכי בן דוד, שאמר שמדובר כמובן בבנו, המכונה יידל. משום 

מה, בזמנו המכתב לא הגיע ליעדו, ורק כעבור עשרות שנים נסגר 

המעגל.

 SQUARE בשבוע שעבר, בסאו פאלו שבברזיל, נערכה חתונת בנו של
הנגיד אלי הורן, מהאנשים העשירים ביותר בברזיל. ברכבת 

אווירית מכל העולם הגיעו רבנים ומכובדים. על המוזיקה הופקד 

יעקב שוואקי, ידיד המשפחה, בליווי תזמורת של מאסטרו יואלי 

דיקמן ובהפקת שרון דניאל פרו. ליוו: חברי ההרכב הווקאלי 

.3VOCAL הישראלי

 SQUARE אירועי סיום לימוד המשנ"ב של "דרשו" באדר הולכים
ומתקרבים. כעת כבר ניתן לספר כי מי שהופקדו גם הפעם על 

הניצוח המוזיקלי הם מונה רוזנבלום ומוישי רוט. בין השאר, ישיר 

שם הפעם לראשונה נפתלי קמפה.

 SQUARE קמפה, שרק השיק את אלבומו החדש, כבר ישב עם המלחין
יוסי גרין בביתו בניו יורק, על לחן חדש לאלבומו הבא.

 SQUARE אותו גרין הגיע לארץ אחרי כמעט שנתיים שלא )בשל מגבלות
הקורונה(, ונפגש במסעדת "סקיי ליין" עם חברי "שולחן 8" 

האוהדים את לחניו, בראשותו של אפרים קמיסר.

 SQUARE שדרן העל נחום סג"ל, שמשדר בכל ערב )באנגלית!( ב"קול
פליי" מאולפנו שבניו יורק, הגיע לארץ אחרי זמן רב, מאז 

הקורונה, וכמובן הגיע לביקור באולפני התחנה וזכה לחיבוק חם 
מכלל השדרנים והצוות.

 SQUARE אחר שההפקה המחודשת של "ברכת המזון" הנוסטלגית
בגרסת צפייה מרהיבה חרכה את כל שדרות הציבור החסידי 

בישראל, במקהלת הילדים "חסידימילעך" נערכים בימים אלו 
להפקת נוסחאות נוספות של ברכת המזון, בין היתר בהברה 

ליטאית, בנוסח בני עדות המזרח, ואפילו בהברה צרפתית – אחר 
שמרשת מוסדות חינוך גדולה בפריז הגיעה בקשה ומימון מלא 

להפיק את ברכת המזון בניב המקומי.

 SQUARE ,יוסי בייליס, זמר ממיאמי, פלורידה, עובד על אלבום חדש
וכבר הקליט שני סינגלים שאמורים לצאת באזור ט"ו בשבט, 

בהפקה המוזיקלית של יואלי דיקמן.

 SQUARE אמרו מזל טוב לאיש התקשורת ידידיה מאיר, לרגל בר המצווה
לבנו נתנאל. בטיש מוזיקלי באירוע, נרשם דואט נדיר בין 

המלחינים הרב הלל פלאי ויוסי גרין. עוד שרו באירוע: האחים יונתן 
ואהרן רזאל וגם נתן גושן.

 SQUARE ,"בימים אלו יצאה לאור יצירה מיוחדת לחנוכה: "הנרות הללו
יצירת בת 10 דקות שהלחין המלחין הוותיק הרב יהושע 

האנשטטר מלונדון, מבצעים: זאנוויל ויינברגר ומקהלת שבח, 
ומלווים שני ילדי פלא – דוד לייפער ויחיאל מרקוביץ'. על ההפקה 

המוזיקלית בליווי נגני הפילהרמונית הישראלית: יואלי דיקמן.

 SQUARE תיקון קל למה שנכתב במדור הקודם: המלחין בנצי שטיין
ששימש במשך 4 שנים כחבר מקהלת 'מלכות', יוצא בתקופה 

זו בקריירת שירה משלו, כשהוא הופך לזמר חתונות עצמאי. 
תאחלו לו דרך צלחה!

 SQUARE בארה"ב התקיים מסעו של האדמו"ר מסדיגורה שליט"א לרגל
חנוכת הבית לבית המדרש החדש של החסידות בלייקווד. מי 
שליווה את המסע מוזיקלית הוא פנחס ביכלר, שמשמש בכובעו 
הנוסף כמנצח מקהלת חסידי סדיגורה. בתהלוכת הכנסת ספר 

התורה, כמו במעמד חנוכת הבית, הופיע הרב שלמה טויסיג בליווי 
נגינתו של מאיר אדלר.
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