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ִדיַאְלָנא

אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לפתוח אתכם את קונצרט מספר 2 בעונת 
העשור שלנו והפעם... דיאלנא!

פירוש המילה דיאלנא בשפה המרוקאית הוא ״שלנו״, ״משלנו״.

אכן, בקונצרט זה  נציג יצירות מוזיקליות, הן בניבים צפון אפריקאים של השפה 
הערבית, והן בשפה העברית, שהן בו זמנית גם יצירות שממשיכות את המורשת 
התרבותית הצפון אפריקאית המפוארת, וגם יצירה ישראלית מקורית לכל דבר.

במרכז הקונצרט יצירתו של הזמר, הכותב והיוצר גוסטו, ששיתוף הפעולה שלו 
עם סולנית הערב, מירי מסיקה האחת והיחידה, ייצר את להיטי הרדיו ״זהרה״  

ו״עלא סלאמתכ״.

בתכנית, יבצעו השניים שירים שגוסטו כתב במיוחד עבור מסיקה - כולל שניים 
בהשמעת בכורה בקונצרט זה, לצד קלאסיקות מהמאה שעברה המתכתבות 

איתם וטעימות משיריהם של השניים. 

בנוסף לכל העושר הזה יפליא בנגינת האמן האורח, נגן הקמנג׳ה שמוערץ 
במרוקו - אלעד לוי.

תיהנו!

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  

קהל נכבד,



ִדיַאְלָנא
תכנית הקונצרט

תלת אל ח׳אלי | קטע אינסטרומנטלי | לחן: עבד אלווהאב דוכאלי |    .1 

סולו קמנג׳ה: אלעד לוי  

יא זהרה - זהרה | מילים: גוסטו | לחן: אופיר כהן | ביצוע: מירי מסיקה    .2

יא אּוח'תי - אחותי | מילים ולחן: גוסטו | ביצוע: מירי מסיקה   .3

ברכת המלך | מילים: מאיר גולדברג | לחן: שמוליק נויפלד | ביצוע: מירי מסיקה   .4

ַעאפַאּכ - בחייך | מילים ולחן: גוסטו | ביצוע: גוסטו   .5

ראי רוק רומבה | מילים בערבית: ראובן אברג׳ל וגוסטו |    .6 

מילים ולחן במקור: מוריס אלמדיוני | ביצוע: גוסטו  

באשראף סחלי | סולו קמנג׳ה: אלעד לוי    .7

ּווִלית - אני כבר |  מילים ולחן: גוסטו | ביצוע: גוסטו    .8

קאלו לי - אמרו לי |  מילים ולחן: גוסטו | ביצוע: גוסטו   .9

עלא סלאמתּכ - השלום עלייך | מילים ולחן: גוסטו | ביצוע: מירי מסיקה וגוסטו   .10

אנא עארפה - אני יודעת | מילים ולחן: גוסטו | ביצוע: מירי מסיקה   .11

לאמוני לי ר׳ארו מני | מילים: בשיר פהמי פחימה | לחן: האדי ז'וויני |   .12 

ביצוע: מירי מסיקה  

לשם | מילים ולחן: קרן פלס | ביצוע: מירי מסיקה  .13

תעאלי | ביצוע במקור: סלים הללי | מילים ולחן: מחמד אל כמאל |   .14 

ביצוע: מירי מסיקה וגוסטו  



ִדיַאְלָנא

נולדה בהרצליה, למדה מוזיקה וניגנה בגיטרה 
ובחלילית בקונסרבטוריון העירוני. בתיכון למדה 
במגמת מוזיקה ותיאטרון, שירתה בצה"ל כסמלת 

מבצעים בחיל הרגלים.

 , " ן "רימו למוזיקה  בביה"ס  למדה   1998 ב-
שבמסגרתו השתתפה בתחרות ה"שירימון", בה 
זכתה במקום הראשון. ב-2002 למדה משחק 

בביה"ס של סופי מוסקוביץ'.

ב-2005 הוציאה את אלבום הבכורה עם הלהיטים 
"לשם", "נובמבר", "באה אליכם", "אף אחת", "טיפה 
טיפה" וזכתה בתארים: "זמרת השנה", "תגלית השנה" ו"שיר השנה". האלבום 
הגיע למעמד פלטינה כפולה. באותה שנה השתתפה מסיקה במחזמר 
"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" בהפקת הבימה. ב-2006 שיחקה בסרט 

הדרמה "שלוש אמהות".

ב-2007 יצא אלבומה השני "שלום לאמונות" הכולל את הלהיטים "שלום 
לאמונות", "ממי", "חוזר בחזרה", "שירה" שהגיע למעמד פלטינה. מסיקה 
זכתה בתואר "זמרת השנה" ו"שיר השנה". באותה שנה שיחקה בסרטים: 

"הדיבוק בחיפה" ו"חסר מנוחה", והשתתפה בפסטיגל.

ב-2008 שיחקה במחזמר "יוסף וכתונת הפסים המשגעת" בהפקת הבימה. 
ב-2009 שרה ושיחקה בסדרת הטלוויזיה "מעורב ירושלמי".

ב-2010 הוציאה את אלבומה השלישי "חדשות טובות", והצטרפה לפאנל 
השופטים בעונה התשיעית של "כוכב נולד".

ב-2011 יצא אלבום הופעה "הופעה אקוסטית בזאפה". באותה שנה נבחרה 
לדגמן למותג האיפור "MALU WILZ" והשתתפה בפסטיגל.

מירי מסיקה



ִדיַאְלָנא
ב-2012 הוציאה את אלבומה הרביעי "מלך" עם הלהיטים "מלך" ו"אישה 
חרסינה", זכתה בתואר "זמרת השנה" ומילאה את אמפי קיסריה. בנוסף 

דגמנה כפרזנטורית לחברת ML )מתאים לי(.

ב-2013 הופיעה במשדר מיוחד של הטלוויזיה הממלכתית בסין לרגל ראש 
השנה הסיני.

ב-2014 יצא אלבומה החמישי "סימנים על החול" והיא השתתפה במחזמר 
 The Times of" פנטזיה אלף לילה ולילה". ב-2015 קטפה בטקס גאלה של"

Israel" בניו יורק את פרס הזמרת הישראלית המצליחה בעולם.

ביום העצמאות 2016 הופיעה בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל.

."The Voice" ב-2017 שמשה כמנטורית בעונה הרביעית של

בימים אלו מסיימת להקליט אלבום חדש, מתוכו יצאו הלהיטים "תשים 
תשים", "אלוהי הדברים הקטנים" ו"חייאתי", ומשחקת במחזמר "עלובי 

החיים" בהבימה.



ִדיַאְלָנא

מהמוסיקאים המסקרנים בישראל. גוסטו הוא זמר, 
יוצר ומלחין מוערך, שעשה ועושה דרך אמנותית 
על פני למעלה מעשור. גוסטו הוציא אלבומים, 
שזכו לביקורות אוהדות ופרגון בתקשורת בתחום 
המוזיקה האתנית, כמו: "גוסטו", "כל מה שאני" ו"בין 

השורות".  

לאחר שיתופי פעולה עם אמנים מהארץ והעולם 
)מירי מסיקה, דיויד ברוזה , מוריס אל מדיוני , יצחק 
קלפטר, פנחס כהן ממרוקו, ועוד( יצא לאחרונה, 
בפרויקט בינלאומי, מקורי, חשוף, מרתק ומאתגר- 
האלבום "עאפאכ" . עם עשרה קטעים של טקסטים עמוקים ומוקפדים מצד 
אחד, אך מצד שני מתקשרים עם אלו אשר לא מבינים את שפת-האם עליה גדל 
וממנה ספג את ההשפעות המוסיקליות. באלבום אשר הופק על ידי שמוליק 
דניאל, משתתפים מוסיקאים מהארץ ומהעולם, כל אחד מהם אמן בתחומו. כמו 
כן, באלבום חידוש לשיר בדואט עם האמן מוריס אל מדיוני, ודואט עם הזמרת 

מירי מסיקה. האלבום זכה לתשבחות רבות ממבקרי המוזיקה: 

"מהאלבומים הטובים ששמעתי מעודי" )יוסי חרסונסקי( , "אחת מפסגות 
האלבום-"ראי רוק רומבה", שיר של המוסיקאי והפסנתרן המהולל, מוריס אל 
מדיוני ובהשתתפותו, המשלב גם צרפתית. "גוסטו נתפס בעיני כאחד היוצרים 

המסקרנים במוסיקה האתנית מזרחית״ )דודי פטימר מעריב(

"אחרי שכתב לה את ״זהרה״ המהפנט, גוסטו לוקח את מירי מסיקה לצידו 
לדואט מרגש ומקסים גם אם לא מבינים את השפה, לאהבה ולמוסיקה, לעתים 

לא צריך תרגום". )שחר אמאנו ,הכותל הישראלי(

גוסטו



ִדיַאְלָנא

בימים אלו , לאחר סבב הופעות ברחבי הארץ עם ההרכב של גוסטו במופע 
״עאפאכ״, גוסטו משתף פעולה עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, בניהולו 
המוסיקלי של תום כהן, בקונצרט משותף עם מירי מסיקה שנקרא ״דיאלנא״. 
הקונצרט הזה הוא חלק מעונת העשור של התזמורת . בקונצרט מבוצעות 
יצירות חדשות מקוריות, שכתב והלחין גוסטו בערבית מוגרבית, למירי מסיקה. 



ִדיַאְלָנא

תלמידו המובהק של הכנר האנדלוסי הידוע ישועה 
אזולאי ז"ל. כמו כן תלמידם של המורים החשובים, 
מאיר עטיה, הרב חיים לוק וחיים ביטון. מופיע 
ברחבי הארץ והעולם עם גדולי האומנים בתחום 
המוזיקה האנדלוסית, בינהם  ר' חיים לוק, בנימין 
בוזגלו ,  מוחמד בריוואל , מוחמד אמין אל אקרמי, 
עבדרחים סווירי, מרואן חאג'י , עבדלסלם ספיאני.

כיום משמש כמנהל מוסיקלי של אנסמבל חיים לוק 
ומייסד  ההרכב אנדלושס.

כמו כן, מלמד ברחבי הארץ את המסורת האנדלוסית. 

אלעד לוי
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ִדיַאְלָנא

תום כהן, 35, יליד באר שבע, הוא מנצחה הראשי 
ומנהלה המוסיקלי של תזמורת ירושלים - מזרח 

ומערב. 

מנצח ומנהל מוסיקלית את התזמורת האנדלוסית 
מונטריאול )קנדה( וה- MED Orchestra   )בלגיה(. 
מנצח, מנגן מנדולינה ומעבד עבור תזמורת "אל 
גוסטו" )"Gusto El"( מאלג'יר. ניהל את פסטיבל 
מוסיקת העולם בגיברלטר בין השנים 2013-2011 
והוא מנהלו האומנותי של פסטיבל עראבסק 

הבינלאומי בעכו זו השנה השניה.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון-אפריקה 
וארצות ערב לנגנים בעלי השכלה קלאסית מערבית, ועל כן מוזמן באופן 
תדיר להקים תזמורות במבנה הייחודי של תזמורתנו הישראלית ברחבי 
העולם - צרפת, קפריסין, אוזבקיסטן ועוד. בשנת 2016 הוזמן להקים תזמורת 
במרוקו עבור ובמימון המלך. כמו כן, נתן ביטוי לכשרונו זה בעבודה לצד 
שמות כמו: אנריקו מסיאס, שב חאלד, ראשיד טאהה, אישתאר אלבינה, 
יסמין לוי, ובניצוח על תזמורות וביניהן התזמורת הפילהרמונית הישראלית.                                                                                  
בארץ, הפיק אלבומים, סינגלים והופעות חיות עבור שמות גדולים בתעשיית 
המוזיקה וביניהם: ברי סחרוף, עמיר בניון, דודו טסה, אהוד בנאי, דויד ברוזה, 
נינט טייב, כנסיית השכל, עידן עמדי, עומר אדם, שמעון בוסקילה, דקלה ועוד.

תום כהן



ִדיַאְלָנא
בתחום המוזיקה הצפון אפריקאית והאנדלוסית עבד עם גדולי המבצעים 
מהארץ ומחו״ל - ריימונד אבקסיס, רבי חיים לוק, אמיל זריהן, ליאור אלמליח, 

מוריס אלמדיוני, בנימין בוזגלו, נטע אלקיים, האחים קרוצ'י ועוד.

כהן הלחין את המוזיקה עבור סדרת הטלוויזיה "זגורי אימפריה“ של מאור זגורי 
ועבור סרטי קולנוע וביניהם ״הערת שוליים״ של יוסף סידר. נחשב לאחד מנגני 
המנדולינה הטובים בעולם ומנגן על כלי שנבנה במיוחד בשבילו על ידי בונה 

הכלים הישראלי, בועז אלקיים.



ִדיַאְלָנא

מתן יונה הוא מנצח, מלחין, מעבד ונגן טרומבון.

את לימודיו המוסיקליים החל בקונסרבטוריון 
העירוני בפתח תקווה, בכיתתו של הטרומבוניסט 

מר אלכס צ׳יצ׳ילניצקי.

עוד במסגרת זו עסק בנגינה ועיבוד לתזמורות 
והרכבים מוסיקליים שונים ומגוונים.

במקביל, למד אצל מר מיכה דיוויס, נגן הטרומבון 
של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

את שירותו הצבאי העביר בתזמורת צה״ל, ראשית כנגן טרומבון ולאחר מכן 
כעוזר המנצח והמעבד המוסיקלי של התזמורת.

עם שחרורו הצבאי החל לנגן ולהופיע עם תזמורות והרכבים שונים בארץ 
ובעולם,   

מתן הוא בוגר האקדמיה למוסיקה ירושלים )זוכה פרס מצטיין דיקן הפקולטה( 
במסלול תואר ראשון בשני מקצועות ראשיים: ניצוח תזמורת בהדרכתו של ד״ר 

יבגני צירלין והלחנה בהדרכתם של ד״ר איל אדלר ופרופ' מנחם ויזנברג .  

מתן הוא חבר קבוע בתזמורת ירושלים מזרח ומערב החל משנת 2013 כנגן 
טרומבון. 

במסגרת התפתחותו המקצועית בתזמורת, השתלם יונה אצל מנהלה המוסיקלי 
מר תום כהן, ובשנת 2016 ערך את הופעת הבכורה שלו כמנצח, והצטרף אל 
צוות המנצחים של התזמורת. בנוסף, כתב במיוחד עבור התזמורת יצירה 
מקורית - "פנטזיה של מזרח ומערב" - שבוצעה בביצוע בכורה ע"י התזמורת 
בסדרת הקונצרטים "חביבי" במרץ 2018 בניצוחו, ובנוסף בוצעה במסגרת 

מתן יונה



ִדיַאְלָנא
פסטיבל פסנתרים באוקטובר 2018 וגם במסגרת סיבוב קונצרטים של התזמורת 
 Theatreבצרפת בנובמבר 2018 בבית האופרה של ניס, בקתדרלת שטרסבורג וב

de la ville בפריז. 

ב״חג המחזמר 2016״ שימש יונה כמעבד והמנצח של המחזמר ״סוליקא״ 
בכיכובה של נסרין קדרי. לאור הצלחתו, המחזמר עולה בימים אלה על במות 

התיאטרון בכל רחבי הארץ תחת הפקתו של תיאטרון באר שבע.

 Introduction and" בדצמבר 2017, הוזמן לנצח על יצירתו של מוריס ראוול
Allegro" בקונצרט הפתיחה של פסטיבל הנבל הישראלי השלישי.

בדצמבר 2018, הוזמן לנצח על התזמורת הסימפונית חיפה בקונצרט "מזמור 
שיר" שהתקיים באודיטוריום חיפה.  

לאורך השנים זכה יונה במספר מלגות הצטיינות ופרסים, ראויים לציון הפרס 
השני בתחרות הקומפוזיציה ע״ש מרק קופיטמן )2016(, הפרס הראשון בתחרות 
הארצית השנייה בקומפוזיציה מטעם הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ת"א 
)2017(, פרס מצטיין דיקן הפקולטה לניצוח והלחנה, מלגת הצטיינות ליוצרים 
מטעם "The Siday Fellowship for Musical Creativity” ומלגת הצטיינות מטעם  

."The Goldberg Charitable Trust"

יצירותיו ועיבודיו בוצעו בין השאר ע״י: תזמורת ירושלים מזרח ומערב, תזמורת 
הקאמרטה הישראלית ירושלים, אנסמבל ״מיתר״, אנסמבל ״טרמולו״ ועוד.  
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 1. תלת אל ח׳אלי | קטע אינסטרומנטלי |

לחן : עבד אלווהאב דוכאלי
סולו קמנג׳ה - אלעד לוי

יצירה אינסטרומנטלית המבוססת על קטעים מתוך שירו של עבד אלווהאב דוכאלי, "תלת 
אלח'אלי" והורכב ע״י המוזיקאי ונגן הקמנג'ה, אלעד לוי.

עבד אלווהאב דוכאלי )נולד ב- 2 בינואר 1941( הוא מוסיקאי מרוקאי, מענקי הזמר המרוקאי 
המקורי והזמר הערבי הקלאסי. האמן עבד אל-ווהב אל דוכאלי גדל בעיר פאס, וקיבל שיעורים 
 במוזיקה, משחק וציור עוד בצעירותו. הוא החל את הקריירה האמנותית שלו ב 1957-.
ב 1958- קיבל עבד אל-ווהאב אל-דוקאלי הכשרה בתיאטרון כשליווה את ״להקת מעמורה", 
תחת חסות מורים צרפתיים מיומנים. בשנת 1959, הוא השלים את ההקלטה הראשונה של 
השיר "מול אלח׳אל". רק 15 יום  כעבור צאת השיר הזה, הוא הקליט את השיר "יא אלר׳אדי 
פי אלטומוביל" אשר הדהד בכל מקום, אחרי שהגיע לשיא שאין שני לו בהקלטות הזמר 
המרוקאי, כאשר מספר התקליטים שנמכרו ב 45 שפות נוספות הגיע ליותר ממיליון תקליטים. 

הקריירה האמנותית שלו קיבלה מפנה בינלאומית רק בשנת  1962 . בשנה זו, החל לראשונה 
את הסיור שלו במזרח התיכון הערבי. שם שהה משך זמן רב בקהיר, וגילה את לילותיה 
המקסימים. הוא התקבל בקהיר בתשואות רמות, לאחר שהופיע במסיבות ציבוריות, או 
באותן הזדמנויות שהופיע במסכי הטלוויזיה והקולנוע. שם הגיע עבדול וואהב דוכאלי לשיא 
תהילתו. משם זרח כוכבו ונמשכו ההצלחות הבינלאומיות שלו. הוא קיבל פרסים ואותות 

הוקרה רבים. 

הוא זכה באלבום הזהב עבור השיר שלו ״מאנא אילא בשאר״. קיבל את הפרס הגדול בפסטיבל 
הזמר המרוקאי במחמודיה  עבור שירו ״כאן יא מאכאן״ בשנת 1985. הוא זכה בפרס הגדול 
של פסטיבל הזמר המרוקאי במרקש בשנת 1993 עבור שירו ״אר׳אר עליכ״. הוא גם זכה בפרס 

הגדול של פסטיבל בקהיר ב 1997 עבור השיר שלו ״סוק אלבשריה״.

דוכאלי נבחר כ״איש השנה״ בעולם הערבי לשנת 1991, בסקר שנערך על ידי »אלמג׳לה«, מגזין 
שמוציאה החברה הסעודית למחקרים ופרסום, וכובד על ידי הוותיקן בשתי הזדמנויות. 
עבדולאב אל-דוכאלי נחשב לאחד האמנים הבולטים בזכות נוכחותו בסצינת האמנות 

הערבית במשך יותר מיובל שנים.
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2. יא זהרה - זהרה | מילים ולחן: גוסטו 

ביצוע: מירי מסיקה

שיר שכתב גוסטו למירי מסיקה. השיר מתאר יחסי אם ובת. 

יא זהרה 
מילים: גוסטו | לחן: אופיר כהן

הי זהרה בתי 
דעי העולם הוא גדול 

יש בו טוב יש גם רע יש בו הכל  
כמו בשירים כמו סיפורים ואגדות 

הי זהרה דעי העולם הוא גדול 

אני מפחדת עלייך אל תתרחקי ממני 
הרי את האור של חיי 

אז לאן את הולכת חיים שלי 

הי זהרה בתי 
תדעי להבחין בין קרבה ומרחק 

את מבית טוב וזה ניכר בך כל כך 
שמרי על עצמך ועל מה את ממהרת 

הי זהרה תדעי להבחין בין קרבה ומרחק  

זהרה
תרגום: גוסטו

יא זהרה יא ּיּבנתי 
רא א-דוניא ּכּבירה  

יא ּבנתי זהרה  
מנהא אלמליחה ושחאל פיהא אלקּביחה  

יא זהרה ּבנתי  
פחאל אלר'נאווי פחאל מעוודאה ּכתירה  

יא ּבנתי זהרה 
יא זהרה יא ּבנתי רא א-דוניא  כּבירה  

אנא ח'אייפה עליּכ מה ּתעאדי עלייא
אנתי נּור עינייא  

אנא ח'אייפה עליּכ מא תּבעד עלייא
אנתי נּור עינייא

לאיין ראייחה הא עומרי   
 

יא זהרה יא ּבנתי הניּכ מלּבעידה וקריּבה  
יא ּבנתי זהרה 

וחדי עלא ראסּכ ועאלש עלינא אלזרּבה 
 יא זהרה בנתי  

אנתי ּבנת א- נאס  וט'אהרה ּבּּכ אל היּבה 
יא ּבנתי זהרה 

יא זהרה יא ּבנתי הניּכ מלּבעידה וקריּבה  
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3. יא אּוח'תי - אחותי | מילים ולחן: גוסטו 

ביצוע: מירי מסיקה

"אחותי" הוא שיר געגוע לאחות / חברה, שכתב גוסטו למירי מסיקה. 
השיר מושמע בקונצרט בהשמעת בכורה. 

יא אּוח'תי 
מילים ולחן: גוסטו

הי אחותי אני מתגעגעת אליך נורא 
מאז שנעלמת לא מסתדר לי דבר 
לא נשארו בי יכולות לשתף ולדבר

וליבי נותר סגור מלספר 

רק תגידי שאת מסתדרת שם 
את מבינה איפה את וטוב לך 

שלחי לי רמז / מסר שאוכל לנצור ולשמור 
ולא אשאל יותר מדי שאלות 

הי אחותי החגים מאוד קשים לי 
אם לא תבואי לא רוצה אף אחת 

ואני חיה וחווה את כאבך 
בלילות לבנים ועיניים יבשות

רק תגידי שאת מסתדרת שם 
את מבינה איפה את וטוב לך 

שלחי לי רמז / מסר שאוכל לנצור ולשמור 
ולא אשאל יותר מדי שאלות 

אחותי
תרגום: גוסטו

יא אּוח'תי רה תאוחשאתּכ ּכתיר 
מלי ר׳יּבתי כל חאז'ה תחיי׳אר 

מא בקא פיא נתוף מעה מן נהדר 
ווקלּבי מה פיה מה יח'אּבר

ר׳יר קולי ּבש אנתי מראייחה
וואש פהמה וולּבאש עליּכ  

זור פי נומי נראגּב ונחדיּכ
מה נסוואל ומה נח'ממס פיּכ 

יא אּוח'תי סאעבין עלייא לעייאד 
אילא מה חדרתיס מה חסני תה חד  

וראני מחאיירה ּבחאלתּכ מכוואיה 
סהראנה ליאלי  ווייבשו  עיניא .

ר׳יר קולי ּבש אנתי מראייחה
וואש פהמה וולּבאש עליּכ  

זור פי נומי נראגּב ונחדיּכ
מה נסוואל ומה נח'ממס פיּכ 
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 4. ברכת המלך 

מילים: מאיר גולדברג | לחן: שמוליק נויפלד 
ביצוע: מירי מסיקה

כהינומה רכה בחושך
כעץ שדרה כורע ברך

כאדמה בארץ גושן
כה נדירה ברכת המלך

כיהלום בתוך האבן
כעיר זרה בשביל ההלך
כנשיקה של אם אוהבת

כה נדירה ברכת המלך

יברך האל את העולם...

כיהלום בתוך האפר
כבת בכורה של עיר או פלך

וכמו חלום שאין לו פשר
כה נדירה ברכת המלך

כנעימה של כלי שמח
כאדמה שאין בה דרך
כחממה של אור ירח

כה נדירה ברכת המלך

יברך האל את העולם
האל מברך את כולם

אבל האור נופל על אלה
שברך אותם מלך

ברכת המלך 
מילים: מאיר גולדברג
לחן: שמוליק נויפלד
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5. עַאפַאּכ - בחייך | מילים ולחן: גוסטו

ביצוע: גוסטו

עַאפַאּכ
מילים ולחן: גוסטו

בחייך, אתה מכיר איזה נפח ?
אתן לו את המטבעות שלי

והוא יהפוך לעשיר ולא יתבלבל כמוני

בחייך אתה מכיר איזה מסכן ?
אתן לו את מזלי

והוא יהפוך לאמן 
וימצא את שאבד לי

בוא ושב על ידי אומר לך ואספר
אין לי במי להיאחז ״

אשפוך עליו את ליבי״ ) סלנג (
בוא ושב על ידי כזה הוא מצבי

לא נותר לי במה להיאחז
על מה שקרה ....וקרה לי )סלנג ( 

בחייך אתה מכיר איזה בוגד ?
אתן לו מנעוריי

והוא יהיה פשוט מושלם
אם יעשה כדברי

בחייך אתה מכיר איזה מכשף ?
אתן לו את ימי

הוא יסדר אותם ויבחר את אלו שנעלמו לי
בוא ושב על ידי

בוא ושב על ידי אומר לך ואספר
אין לי במי להיאחז ״

אשפוך עליו את ליבי״ ) סלנג (
בוא ושב על ידי כזה הוא מצבי

לא נותר לי במה להיאחז
על מה שקרה ....וקרה לי )סלנג ( 

בחייך
תרגום חופשי לעברית: גוסטו

עַאפַאּכ תְערפ ִשי ְחַּדאד 
 נְעִטי לו ּכּול ַמאִלי

ּוהּו יְרגַ’ע ּכַרים ּוַמא יְתלפ ְּבחַאלי, 
 ּוַמא יְתלפ ְּבחַאלי,

עַאפַאּכ תְערפ ִשי מִסּכין 
 נְעטי לו זְַהרי

ּוהּו יְרגַ’ע פַנאן 
ּוְיסיב ּכּול ְאללי ְמַשאלי,

 אִַג’י ּוְגלס ְחַדאיא נְחּכי לַּכ ונְשּכי
ַמא ּכַאִיינ ְאללי יְצּבְרני 

 נח’ווי עַלי קְלִּבי
 אִַג’י ּוְגלס ְחַדאיא ַהַדא הּווא חַאלי

ַמא ְּבַקא ְאללי יְצּבְרני 
 עלַא ַמא ְג’ַרא ּוְג’ַרא לי

עַאפַאּכ תְערפ ִשי ְר’ַדאר 
 נְעטי לו ִמנ ֻסְר’רי

ּוהּווא יְרגַ’ע מְּכמול 
ִאלא יַאח’ּוד ּכלַאמי , 

 ִאלא יַאח’ּוד ּכלַאמי
עַאפַאּכ תְערפ ִשי ְסחַאר 

 נְעִטי לו ִמנ זַמאני
הו יתצלְחהום ויח’ַתאר ּכול ְאללי ַראח לי, 

ויח’ַתאר ּכול ְאללי ַראח לי

 אִַג’י ּוְגלס ְחַדאיא נְחּכי לַּכ ונְשּכי
ַמא ּכַאִיינ ְאללי יְצּבְרני 

 נח’ווי עַלי קְלִּבי
 אִַג’י ּוְגלס ְחַדאיא ַהַדא הּווא חַאלי

ַמא ְּבַקא ְאללי יְצּבְרני 
עלַא ַמא ְג’ַרא ּוְג’ַרא לי
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عافاك עאפאכ

ي حّداد نعطيلو كّل مالي
عافاك تعرف �ش

، وما يتلف بحالي وهو يرجع كريم وما يتلف بحالي
ن نعطيلو زهري ي مسك�ي

عافاك تعرف �ش

وهو يرجع فّنان ويصيب كّل الّلي مشالي

أجي وجلس حداي نحكي لك ونشكي

ي ي نخوي عليه قل�ب
�ن ّ ما كاين الّلي يص�ب

أجي وجلس حدايا هذا هو حالي

ي عل ماجرى وجرى لي
�ن ّ ما بقى الّلي يص�ب

ي غّدار نعطيلو من صغري
عفاك تعرف �ش

وهو يرجع مكمول يال يخوذ كالمي، يال يخوذ كالمي

ي
ي سّحار نعطيلو من زما�ن

عفاك تعرف �ش

، ويختار كّل الّلي راح لي هو يصّلحهم ويختار كّل الّلي راح لي
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 6. ַראי רוק רומּבַה 

מילים בערבית: גוסטו וראובן אברג׳ל | 
מילים ולחן במקור: מוריס אלמדיוני 

ביצוע: גוסטו

שיר של המוזיקאי והפסנתרן האלג'יראי היהודי המהולל מוריס אלמדיוני. השיר בוצע 
באלבום "גוסטו" כדואט בין אלמדיוני וגוסטו. 

מוריס אל מדיוני )موريس المديوني( הוא פסנתרן, זמר ומלחין יהודי ממוצא אלג'יראי, שמאז 
2011 חי ופועל בישראל .אל מדיוני נולד בשנת 1928 בעיר אוראן שלחופי אלג'יריה )שהייתה 
אז בשליטת צרפת. בגיל 9 גילה בבית פסנתר חלוד שאותו קנה אחיו בשוק הפשפשים והחל 
ללמד את עצמו לנגן בו ללא מורה. כתוצאה, נגינתו נותרה דומה לעיתים לפריטה על עוד. בשנת 

1942 כבשו כוחות בעלות הברית את אלג'יריה והקימו בר )בשם Red Cross( באוראן, שבו ניגנו 
החיילים שירי ג'אז, שירי חיילים וימאים, בוגי ווגי ומוזיקה לטינית שאותם למד אל-מדיוני.

מאוחר יותר, כאשר ניגן בהרכב של זמרי ראי אלג'יריים נחשף לצלילי מולדתו וכן למוזיקה 
פסנתר  שהכניס  הראשון  היה  אל-מדיוני  הייחודי.  בסגנונו  שילב  אותה  שגם  אנדלוסית 
למוזיקת הראי האלג'יראית. הוא הפך למוזיקאי פופולרי והועסק כפסנתרן בהיכל האופרה 

של אוראן, שם ניגן לצידם של אמנים אלג'יראים מוכרים.

בשנת 1962, עם סיום מלחמת העצמאות של אלג'יריה נאלץ אל מדיוני, כמו שאר התושבים 
הצרפתים והיהודים לעזוב את אלג'יריה. הוא עלה לישראל והתיישב באשדוד, אך לא נקלט 
ועבר לגור בפריז. לימים תיאר זאת כתקופה הקשה בחייו, כאשר נאלץ לחיות מהיד לפה 
בפריז. לאחר מכן התגורר בעיר מרסיי שבצרפת, והפך למוכר ברחבי העולם כפסנתרן מוזיקת 

עולם ייחודי המשלב מוזיקה אנדלוסית, קובנית, אלג'יראית , ג'אז ועוד.

בשנת 2011 עלה אל מדיוני לישראל והתיישב בנתניה. 

אל מדיוני ליווה את השיר "נשמתי" של עמיר בניון, וכן חבר לדיוויד ברוזה בביצוע של הזמר 

גוסטו לשיר "האישה שאיתי". מדיוני גם כתב את השיר "Ana N’habek" )"אני אוהב אותך"( 
שאותו  וסהלן"  "אהלן  השיר  ואת  שלהם  האוסף  באלבום  "טיפקס"  להקת  ביצעה  שאותו 

ביצעה גם להקת שפתיים.

אל-מדיוני גם שיתף פעולה עם התזמורת האנדלוסית הישראלית והשתתף בשני תקליטים 
שלהם - "צור שהחייני" ו"תושיא".

בשנת 2017 יצאה לאור )באנגלית( האוטוביוגרפיה שלו, שאותה כתב בצרפתית.
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ַראי רוק רומּבַה

מילים בערבית: גוסטו וראובן אברג׳ל 
מילים ולחן במקור: מוריס אלמדיוני

 שלום זהו יום חג לכולנו 
 כל החברים שלנו כאן איתנו שמחים ונהנים

 יהיה לנו כייף יהיו חיזורים ואהבות 
 ונשאיר מקום מכאן לדמיון 

 ראי רוק רומבה 
 מכאן לשם משם לכאן בצעדים קלים 

אני רוקד לי 
זה המשחק

היופי שלך מקסים
אנחנו אבודים בזמן
וראשי עלי סחרחר

וכמה חושק בך לבי
 עיני בך נעוצות

 ראי רוק אלך ראי רוק אחזור
 ראי רוק רומבה 

 יהיו כיבושים )אהבות ( 
 ונשים שרוצות להראות 

 וכל האחרים 
 יהיה לנו כייף לא תמיד יש כזאת הזדמנות 
נשיר נרקוד ונשמע את כל האשליות שלנו

 ראי רוק רומבה 
 מכאן לשם משם לכאן בצעדים קלים 

אני רוקד לי 
זה המשחק

היופי שלך מקסים
אנחנו אבודים בזמן
וראשי עלי סחרחר

וכמה חושק בך לבי
 עיני בך נעוצות

 ראי רוק אלך ראי רוק אחזור
 ראי רוק רומבה 

ראי רוק רומבה
תרגום חופשי לעברית: גוסטו

צּבאח אְלח'יר יַאּכ ַהדא ווְקת אְלִעיד ְדיַאְלנַא
צחאְּבנַא דִאְיִרין ִּבנַא ּבאְלפְרחַה ואְלהנַא

יּכּונ פנַאנ לְלזוִוינַאת ואְלְר'זַאלַאת יתלפּונַא
נעְמלּו ְאללי ְּבר'ינַא וְנח'ִליּו אְלאְחלַאם יְלעּב ִּבינַא

ַראי רוק , ַראי רוק רּוְמּבַא
אְלפַן וואְלּכַאס, אְלעַּב ואד'חַּכ

סאהל ַראייח ּוגַ'אי
ַהאִדי ִהיַא לעּבַה
יַא ִזינּכ יא לִַטיפ
פַי אִלּווְקת נִד'יע

ַראִסי יִטיר
ּוְשחַאל קְלּבי יְּבִר'יּכ, 

ִעיניַא ַדאהִשין ִפיּכ
ַראי רוק נְמשי, ַראי רוק נְרג'ע

אּו ִמנ הנַא, אּו ִמנ הנַאְּכ
ַראי רוק רומּבַא

לּו ּכוְנתּו תְסמעּוני ְלחּבַאּב נּופר אְלּווְקת ּואְלהנא
ּואְלשהווַה ּבינְַתנא מְשרּוּכַה ְתמנית ְנַר'ניַהא
יּכּונ פנַאנ לְלזוִוינַאת ואְלְר'זַאלַאת יתלפּונַא

נעְמלּו ְאללי ְּבר'ינַא וְנח'ִליּו אְלאְחלַאם יְלעּב ִּבינַא

ַראי רוק , ַראי רוק רּוְמּבַא
אְלפַן וואְלּכַאס, אְלעַּב ואד'חַּכ

סאהל ַראייח ּוגַ'אי
ַהאִדי ִהיַא לעּבַה
יַא ִזינּכ יא לִַטיפ
פַי אִלּווְקת נִד'יע

ַראִסי יִטיר
ּוְשחַאל קְלּבי יְּבִר'יּכ, 

ִעיניַא ַדאהִשין ִפיּכ
ַראי רוק נְמשי, ַראי רוק נְרג'ע

אּו ִמנ הנַא, אּו ִמנ הנַאְּכ
ַראי רוק רומּבַא
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راي روك رومبا

صباح الخ�ي ياك هذا وقت العيد ديالنا
صحابنا دايرين بنا بالفرحة والهنا

يكون فّنان للّزوينات والغزاالت يتّلفونا
نعملو الّلي بغينا ونخّليو االأحالم تلعب بنا

راي روك  راي روك رومبا
الفّن والكاس، العب واضحك

ساهل رايح وجاي
هاذي هي لعبة

يازينك يا لطيف
ي الوقت نضيع

�ن

را�ي يط�ي
ن فيك ي يبغيك، عينّيا داهش�ي وشحال قل�ب

، راي روك نرجع ي
راي روك نم�ش

أو من هنا، أو من هناك
راي روك  رومبا

ي لحباب نوّفر الوقت والهنا
لو كنتو تسمعو�ن

وكة تمّنيت نغّنيها والشهوة بينتنا م�ش

الفّن والكاس، العب واضحك
ساهل رايح وجاي

هاذي هي لعبة
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 7. באשראף סחלי 

סולו קמנג׳ה - אלעד לוי  

קטע אינסטרומנטלי מהמוזיקה האנדלוסית האלג'יראית הקלאסית. 

באשראף הוא קטע פתיחה במוזיקה האנדלוסית האלג'יראית המהווה פתיח במוזיקה 
האנדלוסית האלג'יראית, כמו התושיה המקדימה את הנובה.  סחלי הוא המקאם )סולם(.

הבאשראף הוא צורה כלית לכלי בודד או להרכב כלי ערבי, כמו ה'סמאעי' , שמקורה 
בתורכיה. התורכים קוראים לו 'פאשראב'. בעבר מלחיני הקטעים הללו נהגו להעניק לו שמות 
של נערות כגון "עזיזה" ... או שמות כמו "אלף לילה ולילה". למרות המקור התורכי הבאשראף 

מערב יסודות של מוזיקה מערבית , אך ביסודו נותר מוזיקה ערבית. 

באלג'יריה, ישנם שלושה סגנונות עיקריים, או בתי ספר למוסיקה אנדלוסית בערים: סגנון 

הר'רנאטה )Gharnati( של אזור Tlemcen, סגנון הצנעאה של אזור אלג'יר, וסגנון המא'לופ 
במזרח הארץ -בקונסטנטין ואנאבה.

העיר תלמסאן تلمسان )Tlemcen( היא עיר בצפון אלג'יריה, בצומת דרכים בין חופי הים 
התיכון והסהרה, ליד הגבול עם מרוקו, במרחק של 270 ק"מ מאוראן. תלמסאן נתפסת 

כבירת המוזיקה האנדלוסית האלג'יראית בסגנון הר'רנאטה )מקור המילה, במילה 
הספרדית גרנאדה, על שם העיר גרנדה באנדלוסיה(, שבה השתמר ופותח סגנון זה. 

הר'רנאטה מבית מדרשו של בית הספר למוזיקה אנדלוסית של תלמסאן מנוגן גם במרוקו, 
בעיקר בעיר אוג'דה הגובלת באלג'יר, ובערי הצפון טנג'ר ותטואן.
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8. ּווִלית- אני כבר | מילים ולחן: גוסטו

ביצוע: גוסטו
ּווִלית

מילים ולחן: גוסטו
אני כבר

תרגום: גוסטו

 זה כבר חודש לא שמעתי ממך 
 ואני מעביר את יומי בהרהורים 

 כמה אמתין וזה ניכר בי 
 אני מחפש על מה להתחרט )סלנג( 

 זה כבר חודש 
 אני מעביר את יומי בהרהורים 

 אני כבר שותק לפני שאני מדבר 
 אני כבר קונה לפני שאני בוחר 

 אני כבר שוקל לפני שאני חושב 
 אני כבר שוכח לפני שאני זוכר 

אני כבר עף לפני שאני יכול 

למה את עושה לי את זה
אני אשתגע בסוף

אני רוצה לבוא לראותך
תסבירי לי ואסביר לך , למה לך?

אני אשתגע בסוף

 אני כבר שותק לפני שאני מדבר 
 אני כבר קונה לפני שאני בוחר 

 אני כבר שוקל לפני שאני חושב 
 אני כבר שוכח לפני שאני זוכר 

אני כבר עף לפני שאני יכול 

 זה כבר חודש 
אני מעביר את יומי בהרהורים 

ַהַדא ְשַהר ַמא סּוּוְלִתיש עִַליַא
ּואַנַא ַדאהל ַתְנח'מם

ְשּחַאל נְצּבר ּוַהאדי בַּאְינַה ִפיַא
ַמא ְנעַרפ ּועַלַאש נְנדם

ַהַדא ְשַהר ַדאהל ּוַתְנח'מם

ּווִלית נְסּכת קְבּל ַמא נְהדר
ּווִלית נְשִרי קְּבל ַמא נח'ַתאר, 

ּווִלית נעְבּר קְּבל ַמא נְחסּב
 ּווִלית נְנַסא קְּבל ַמא נְפּכר, 

ּווִלית ְנִטיר קְּבל ַמא נְקּדר

עַלַאש עִַליּכ ַהאד ְא-ִשי ְאִללי עַאְמלַה ִליַא
ַהאִני ַר'אִדי נְהּבל

עּווְלת נִג'יּכ ְנשּוְפּכ וַמאַדא ּביַא
פַהִמיִני ּוְנפַהמּכ עַלַאש עִַליּכ 

ַהאני ַר'אדי נְהּבל

ּווִלית נְסּכת קְבּל ַמא נְהדר
ּווִלית נְשִרי קְּבל ַמא נח'ַתאר, 

ּווִלית נעְבּר קְּבל ַמא נְחסּב
 ּווִלית נְנַסא קְּבל ַמא נְפּכר, 

ּווִלית ְנִטיר קְּבל ַמא נְקּדר

ַהַדא ְשַהר ַמא סּוּוְלִתיש עִַליַא
ּואַנא ַדאהל ַתְנח'מם
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وّليت

هذا شهر ما سّولتيش علّيا
وأنا داهل تنخّمم

شحال نص�ب وهادي باينة فّيا
ما نعرف وعالش نندم

هذا شهر داهل وتنخّمم
 

وّليت نسكت قبل ما نه�ن
ي قبل ما نختار، وّليت نع�ب قبل ما نحسب وّليت ن�ش

وّليت نن� قبل ما نفّكر، وّليت نط�ي قبل ما نقدر
ي الّلي عاملة لّيا

عالش عليك هاد ال�ش
ي غادي نهبل

ها�ن
عّولت نجيك نشوفك ومادا بّيا

ي غادي نهبل
ي ونفهمك عالش عليك  أ�ن

فهمي�ن

الّلي نسكت قبل ما نه�ن
ي قبل ما نختار، وّليت نع�ب قبل ما نحسب وّليت ن�ش

وّليت نن� قبل ما نفّكر، وّليت نط�ي قبل ما نقدر
 

هذا شهر ما سّولتيش علّيا
وأنا داهل تنخّمم
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9. קאלו לי - אמרו לי | מילים ולחן: גוסטו

ביצוע: גוסטו

קאלו לי
מילים ולחן: גוסטו

אמרו לי
תרגום: גוסטו

 אמרו לי שישנו מקום
 ששם אנשים אינם מתים

 ביום ובלילה השמש זורחת
 בלי להשתגע ובלי להתבלבל

 רק אחווה שלום ורעות

 האם זה המקום אליו נעלמו כל אהוביי
 האם זה המקום שמחכה גם לי

 ומי שבנה את העולם הזה
 בנה גם את המקום ההוא ?

 אז לך תבין את הנעשה והעושה

 אמרו לי שישנו מקום
 שם אף אחד לעולם לא ירעב

 השפע ערוך מוכן ומזומן
 אין מחלה אז אין תרופה
 רק אושר ניגונים ושלווה

האם זה המקום ....

 קאלו לי
 קאלו לי באש כאין שי מכאן

 הנאכ מה קימותוש אנאס
 בליל ונהר אשמס דאוויאה
 בלא להבאל בלא מחסמה

ר’יר עשרא וולאחוואה

 וואש האד אל מכאן, לי ר’אייבין, איליו ראחו.
 וואש האד אל מכאן קייסתנאני חתה יינה

 לי בנה הדדוניה הווא לי בנה האדל אל מכמול 
ושכון יפהם לפעאל וואל מעמול

 קאלו לי באש כאין שי מכאן
 הנאכ תאחאד מה יבקא בז’וע

 וו לח’יר מואוז’וד וולהיבה כאיינה
 בלא מרדה בלה דווא

 ר’יר סחה לגוסטו וולהנה

 וואש האד אל מכאן, לי ר’אייבין, איליו ראחו.
 וואש האד אל מכאן קייסתנאני חתה יינה

 לי בנה הדדוניה הווא לי בנה האדל אל מכמול 
ושכון יפהם לפעאל וואל מעמול.
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 10. עלא סלאמתכ- השלום עלייך | 

מילים ולחן: גוסטו
ביצוע: מירי מסיקה וגוסטו

עַלַא ְסלַאְמתּכ
מילים ולחן: גוסטו

השלום עלייך
תרגום: גוסטו

 השלום עלייך )סל׳נג למי שחולמים עליו ( 
 הופעת הלילה בחלומי ואנחנו מהלכים בגן 

 והכל כל כך רגוע ובטוח 
 את שואלת אם אני בסדר
  ולא ממהר לשום מקום 

 ואני שמח אבל מתעורר ומבין שזה חלום

 אז תניחי לי לחלום אותך 
 ולהנות מהדמיון והספק שאת איתי 

 למרות שאני יודע שזה לא אמיתי 
 אמתין בקוצר רוח עד ירד הלילה 

 ובחלום את חייבת להגיע ..) סלנג( 

 השלום עלייך )סלנג ( 
 גם הלילה הופעת בחלומי ואנחנו בבית הורייך

 הכל נראה שמח ומבטיח 
 באופק היו דיבורים וביקשו שאשאר לארוחה 

 איך  בניתי על הדיבור )סלנג ( 
ואני שוב מתעורר ומבין שזה חלום

עַלַא ְסלַאְמתּכ ִג'יִתיִני ִפי אְלמנַאם אְלבַּארח
ּוְחנַא ַמאְשִיין ִפי אְלּבוסַתאנ ּכּוְלִשי ְמַהִני ומְרַתאח

סּואְלתי ּווַאש אַנַא פְרחַאן, ַמְּבסּוט ּוַמא זְרּבַאן
 

עַלַא ְסלַאְמתּכ ִג'יִתיִני ִפי אְלמנַאם אְלּבַארח
ְחנַא ַמאְשִיין ִפי אְלּבוסַתאנ ּכּוְלִשי ְמַהִני ומְרַתאח

סּואְלתּכ ּווַאש אְנַת פְרחַאן, מְּבסּוט ּוַמא זְרּבַאן
צּבְחת ְפהְמת ַהאד א-ִשי ּכַאן מנַאם

 

ַהִניִני נְחלַם ִבּּכ נְעמל ִפי ַראסי ְתחִַּביִני
נְתהנַה ִמנ ִכיַאלּכ ּוִאילא נְעַרפ ַמא ְתּכּוני

 
ַהִניִני נְחלַם ִבּּכ נְעמל ִפי ַראסי ְתחּבִני

נְתהנַה ִמנ ִכיַאלּכ ּוִאילא נְערפ ַמא ְתּכּון לי
נְצּבר ְחַתא יִטיח ְא-ִליל ּוִפי אְלמנַאם אְנתי אִַג'יני

 
עַלַא ְסלַאְמתּכ ִג'יִתיִני ְחַתא אְלבַּארח

ּוְחנא ִפי דאר ּווַאלִדיּכ ֻּכְלִשי עַאִדי ּומְזיאן
הְדרּו עְרד'ּו עִַליא אְלעַשא, עּווְלת עלַא דּוּכ אְלּכלַאם

ְחַתא פְקת ּוְפהְמת ַהאד ְא-ִשי ֻּכלeה מנַאם
 

ַהִניִני נְחלַם ִבּּכ נְעמל ִפי ַראסי ְתחּבִני
נְתהנַה ִמנ ִכיַאלּכ ּוִאילא נְעַרפ ַמא ְתּכּון ִלי

 
ַהִניִני נְחלַם ִבּּכ נְעמל ִפי ַראסי ְתחִַּביִני

נְתהנַה ִמנ ִכיַאלּכ ּוִאילא נְעַרפ ַמא ְתּכּוִני
נְצּבר ְחַתא יִטיח ְא-ִליל ּוִפי אְלמנַאם אְנתי ְאִג'יִני

 
ַהִניִני נְחלַם ִבּּכ נְעמל ִפי ַראסי ְתחּבִני

נְתהנַה ִמנ ִכיַאלּכ וִּאילא נְערפ ַמא ְתּכּון לי



ִדיַאְלָנא
 11. אנא עארפה - אני יודעת | 

מילים ולחן: גוסטו
ביצוע: מירי מסיקה

וואנא עארפּה
מילים ולחן: גוסטו

אני יודעת
תרגום: גוסטו

אני יודעת 
שלא בנו את העולם הזה סביבי 

והשמש לא זורחת רק עליי 
אני יודעת 

שנשארו עוד כמה אנשים טובים 
לא רק אמא שנושמת /שעוטפת את חיי 

אבל אתה, אתה הורג אותי הורג אותי לאט 
עם כל האהבה שלך אליי 

אבל אתה. אתה הורג אותי הורג אותי לאט 
עם כל האהבה שלך אליי 

אז מה חדש בנינו חוץ משום דבר תגיד 
מה חדש בנינו חוץ מזה שאין חדש 

אז מה חדש בנינו חוץ משום דבר תגיד 
מה חדש בנינו חוץ מזה שאין חדש 

אני רוצה כבר להשאיר מקום גם לעצמי 
פינה שרק אני אדע ממנה 

ואם תרצה אולי תוכל למצוא שם אז אותי  
אפילו אלוהים עוד לא דרך עליה 

אבל אתה אתה הורג אותי הורג אותי לאט 
עם כל האהבה שלך אליי 

אז מה חדש בנינו חוץ משום דבר תגיד 
מה חדש בנינו חוץ מזה שאין חדש

אז מה חדש ...

וואנא עארפה
בש אדוניא מה עמלוה ר׳יר אילי 

וולשמס  מה תתדווי וודור ביא 
וואנא עארפה 

אילה סאטו אנאס מלאח פבאלי 
ווממא רא היאה לי תעארפ ליא

וואנת תקטלני ותחייני תקטלני  בשאוויא 
תקטלני  ותמות עליא

וואנת תקטלני ותחייני תקטלני  בשאוויא 
תקטלני  ותמות עליא

אש הד לח'באר בינתנא יא לחביב קול לי  
מה כמלאנא ומה קדינא חאז׳ה 

אש הד לח'באר בינתנא יא לחביב קול לי  
מה כמלאנא ומה קדינא חאז׳ה 

וואנה חאבה 
נח'אלי שי מכאן לקלבי ולראסי
רכנה לי חד מה יעראפ ווינה׳א

וואילא בר׳תי 
אז'י להינאכ ותקדר תסבני  

חתה רב אלעלמין מה יוסל אליהא 

וואנתי תקטלני ותחייני תקטלני בשוויאה
תקתלני וותמות עליאה 

אש הד לח'באר בינתנא יא לחביב קול לי  
מה כמלאנא ומה קדינא חאז׳ה 

השיר מושמע בקונצרט בהשמעת בכורה.



ִדיַאְלָנא
 12. לאמוני לי ג׳ארו מני | 

מילים: בשיר פהמי פחימה | לחן: האדי ז'וויני
ביצוע: מירי מסיקה

לַאמּוִני ִּלי ר'ארּו ְמִּני
מילים: בשיר פהמי פחימה 

לחן: האדי ז'וויני

הוכיחוני אלו שקינאו בי
מילים: בשיר פהמי פחימה 

לחן: האדי ז'וויני

הֹוִכיחּוִני ֶׁשִקיְּנאו בי ָאְמרּו ִלי ַמה ָאָהְבָת ָּבּה

ָעִניִתי לְַמַׁשְּגִעים ְרצֹוִני ְקחּו ֶאת ֵעיִני ּוְראּו בֲַעָדּה

ַהּיְַלָדה ֶׁשִקְּנאּו מֶמָּנה ֵאיְך ִתְרצּו ִּכי ֶאְׁשָכֵחָּנּה

ֹלא ִניָּתן ִלְחיֹות ִּבְלָעָדּה ְוִהיא ְּכָדָגה ְּבֵמיֵמיָה

ְמאֹוָהב ְוחֹוֶׁשק ְּבִחָּנּה ִּכְּׁשָפִני ַמָּבט ֵעיֶניָה

ֲאִני ְּבֵעיֶניָה ָאָדם ְוִהיא ְּבֵעיָני חַָּוה

אַָנִׁשים ָאְמרּו ַמה תֹאַהב ָאָמה ָאָמְרִתי ָלָהם ַהּיֹוִפי לֹו ׁשּוָמה

ְׁשחּוָּמה ּוְלָבָנה ּוְמֵלאַת אֹוֶמץ ְוָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִיְתאַו ָלּה

ָאְמרּו ַהְרֵחק ְוִתְׁשָכֵחָּנּה ָאָמְרִתי ֶאת ֶׁשיֹאַמר ִּפי

ֹלא אּוכַל ִלְחיֹות ִּבְלָעֶדיָה ִהיא ְתשּוָקִתי ּוַמֲאָוִיי

ַהִּניחּוִני ְוֶאְחֶיה ִעָּמּה אַל ַתְרִחיקּוָה ִמֶּמִּני

לַאמּוִני ִּלי 'גַארּו ְמִּני ּגַאלּוִלי וּואַׁש ְעְג'ְבּכ ִפיָהא

גַ'אוּוְבת ְאִּלי גַ'אְּהלּו ְפִּני ח'ּודּו ִעיִני ׁשּופּו ִּביָהא

ְאְּטְפָלה ִּלי 'גַארּו ְמְּנָהא ִּכיף ְתְחבּוִני בַאׁש ְנְנַסאָהא

ַמא ְנְלְזְמׁש ְנִעיׁש ְבלַאָהא וּוִהיָּיא ִּכיחּוַתה ִפי ַמאָהא

ְמ'ְגרּום ּוְמְעׁשּוק ְפְּבַהאָהא ַסאְחְרְתִני ח'ְזְדת ִעיִניָהא

אַָנא ִפי ִעיִניָהא אַַדאם וּוִהיָּיא ִפי ִעיִניָּיא חַאוּוָא

נַאס ּגַאלּו ְעלַאׁש ְתְעְׁשק ח'אְדם ּגּוְלתּו לַהּום ְאִּזין ְמַּתאוָּוה

ְסְמָרה וּוִביָדה וְּוְעִליָהא ְלעַאְרם וְּוְלעַאלַאם ּכּוּלּו ַׁשאִהיָהא

ּגַאלּוִלי ְבְעְעד וְּוְנַסאָהא ּגּוְלתּו לַהּום אַׁש ְיּגּול ְפִּמי

ַמא ְנְקְדרׁש ְנִעיׁש ְּבלַאָהא ִהיָּיא ְעְׁשִקי וּוִהיָּיא ְפִּני

כַאִּליוְּוִני וְּוְנִעיׁש ְמעַאָהע ַמא ְתְבְעְעדּוָהא ִׁשי ְמִּני

השיר הפופולרי התוניסאי, שבוצע במקור על ידי הזמר התוניסאי המפורסם, האדי ז'וויני, 
נכתב על-ידי בשיר פהמי פחימה והולחן על ידי האדי ז'וויני עצמו. 

על שיר זה הרכיב הפייטן והזמר התוניסאי-ירושלמי, אשר מזרחי, את הפיוט המפורסם 
ביותר שלו "למולדת שובי רוני" , אשר זכה בישראל לביצועים מרהיבים של פייטנים/יות  
וזמרים/ות רבים/ות מעדות שונות כמו למשל: אמיל זריהן, אתי אנקרי, ליאור אלמליח, אורית 
עטר, דקלה, משה לוק ועוד. את השיר הקדיש אשר מזרחי לידידו, כליפה עטיה, בסימן 
א.ש.ר. שבוצע פעמים רבות בתזמורת ירושלים מזרח מערב ובכל התזמורות האנדלוסיות. 

המלחין והזמר התוניסאי ז'וויני היה חברו של אשר מזרחי. 



ִדיַאְלָנא

ي
ي اللي غارو م�ن

المو�ن
מילים: בשיר פהמי פחימה 

לחן: האדי ז'וויני

למולדת שובי רוני 
מילים: אשר מזרחי

לחן : האדי ז’וויני

ي .. وقالولي اش عجبك فيها 
ي الي غارو م�ن

 المو�ن
ي شوفو بيها

ي .. خدوا عي�ن
 جاوبت الي جهلو ف�ن

ي باش ننساها
 هاد السمرة الي غرتو منها .. وحبيتو�ن

ي نبعد عنها .. وانا كل عمري فداها
 مانقدر�ش

ي وعمري كله ليها
ي فنها .. حيا�ت

 عاشق ومغروم �ن

ي عينيا حواء 
ي عينيها ادم .. وهي �ن

 انا �ن
 قالولي عالعشق خادم .. قولتلهم محروم من جوا 

 سمرا وغنا عليها العالم .. والعالم كله شاريها

ي
ي .. وغرته من ال� الربا�ن

 يا ناس اش تحبو م�ن
ي 

ي .. وانا الي عاششقها ا�ن
ي ف�ن

 فنية وعشقت �ن
ي كله ليها

ي .. وشعري وف�ن
ي عليها نغ�ن

طول حيا�ت

צֲַהִלי ּבַת ְיֵפהִפָּיה לַּמֹוֶלֶדת ׁשּוִבי ָרִּני  

ָּבנּוי עַל הַר הַּמֹוִרָּיה ְּבתֹוֵכְך ֶאֵתן ִמְׁשָּכִני  

 

ְוִׁשְכִחי ְיֵמי ִׁשְפלּוֵתְך אֹוִרי ָנאָוה ִּכי ָבא אֹוֵרְך 
ִּכי ַתּמּו ְיֵמי ָּגלּוֵתְך עּוִרי ָיָפה ִׁשיִרי ִׁשיֵרְך  

ָׁשָּמה עַל ֶאֶרץ ְצִבָּיה ּוְבֵנה אּולַָּמְך ּוְדִביָרְך  

 

ׁשּוִבי אְַּת וֲַאִני ָאׁשּוָבה שּׁוִבי ֶאל ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך       
ְוִיְהיּו ְלאְַלֵפי ְרָבָבה ְוֶאְגאַל ֶאת ְׁשִבּיֹוַתִיְך        

ּוְתִהי ְלֶגֶפן ּפִֹרָּיה ֲאַרֵחם עַל אְַדמֹוַתִיְך        

 

ִּגיִלי ִׂשְמִחי ִׁשיר ַּדֵּבִרי ַרְעָיה ֲחִביָבה ֲעִדיָנה      
ּוְדִגי ּוְרִבי ֲעִׂשי ֶפִרי ִּפְרִחי ְּכִציץ ּכַּׁשֹוַׁשָּנה        

ְוֶאְׁשלַח ִיּנֹון ְוֵאִלָּיה ִּכי ַהְּגֻאָּלה ְנכֹוָנה             



ִדיַאְלָנא
13. לשם | מילים ולחן: קרן פלס

ביצוע: מירי מסיקה

לשם
מילים ולחן: קרן פלס

 רוצה שיתארך הרגע
 לעולם לא אהיה כמותם
 הזכרונות מבית הספר,

 בלגן אצלי בחדר
 אני רוצה געגועים
 שלא יניחו להרדם

 שלא אוכל להילחם.
 אומרים היא חיה בשמיים או בים

 לא כמו כולם, צוללת ועולה.

 לשם איש לא יתקרב
 וגם אם תאמר שאתה אוהב

 שנשבר לך הלב
 ובחרת בי מכולם

 מכל הבנות בעולם
 לא אקח אותך לשם

 כי לימדת אותי שתיקה
 ואני עוד מחכה.

 אני רוצה ידיים ארוכות
 לחבק מבלי שאצטרך לראות

 אומרים היא מסתירה כנפיים
 במעיל הגדול הכחול,

 היא עפה ולשם לא תתן שתתקרב
 וגם אם תאמר שאתה אוהב

 שנשבר לך הלב
 ובחרת בה מכולם

 מכל הבנות בעולם.

 אומרים אל תבטח בה לעולם
 היא תמיד תשיב לך שתיקה

 ואני עוד מחכה.

 לשם איש לא יתקרב...

רוצה שיתארך הרגע לעולם.



ִדיַאְלָנא
14. תעאלי |מילים ולחן: מחמד אל כאמל | 

ביצוע במקור: סלים הללי
ביצוע: מירי מסיקה וגוסטו

סלים הללי )1920-2005( - מחלוצי הפופ של הזמר הצפון 
אפריקני במאה ה-20. פעל במרוקו, תוניסיה, צרפת וקנדה. 
הללי נחשב לזמר וירטואוז בעל כושר אלתור וחוש קצב 
יוצא דופן, לנגן דרבוקה מחונן, ולאחד מן המבצעים הטובים 
ביותר של השירה הצפון אפריקאית בסגנון השעבי )עממי( .

הוא שילב מוזיקה ספרדית ופלמנקו עם מוזיקה צפון 
אפריקאית, מוזיקה מוגרבית עם מוזיקה ערבית מזרחית 
ושר גם בצרפתית. לאורך הקריירה בת ארבעים השנים שלו, 
שהוקדשה למוסיקה הצפון אפריקאית והערבית , הוא טבע 
את חותמו במוזיקה הזו ויצר סגנון משלו. סגנונו זה השפיע 
עמוקות על רבים מהזמרים הצפון אפריקאים ועל כמה 
מכוכבי הזמר הצרפתי כמו: אנריקו מאסיאס ושב ח'אלד. 
הוא נחשב לממציא סגנון ה'ראי' , הפופולארי כיום בצרפת.  בשיאו, הוכתר כ"מלך השעבי" 
וכמתופף הדרבוקה הגדול בכל הזמנים. עשרות משיריו הפכו ללהיטי ענק, והפכו לקלאסיקה 
בקרב מעריציו הרבים בארץ ובעולם, יהודים וערבים כאחד. רבים משיריו אומצו כלחנים 
לפיוטים מוכרים, מה שמעיד על מידת הפופולאריות של סלים וההערצה הרבה לשיריו גם 
בקרב פייטנים יהודיים כמו ר' דוד בוזגלו ואחרים. המוזיקה של הללי השפיעה גם על הזמר 

זוהר ארגוב ששר חלק משיריו והשתמש במוואלים שלו.

סלים נולד באלג'יר לאב ממוצא תורכי ולאם ממוצא יהודי ברברי-אלג'יראי. בגיל 14 נמלט 
למרסיי  והחל לשיר שם במועדונים. מאוחר יותר עבר לפריז והחל שם קריירה בינלאומית. 
בתחילת דרכו חבר למוזיקאים צפון-אפריקנים וצרפתים שכתבו והלחינו עבורו ושר בערבית- 
מזרחית. יחד עם להקתו של אדמונד יפיל הגדול יצא לסבב-הופעות מוצלח בבירות אירופה. 
תוך מספר שנים יצא שמו למרחוק כזמר ה"אוריינטלי" הטוב ביותר באירופה. התקליטים 
שלו הגיעו למכירות שיא ובשנות הארבעים, הוא הפך לחביב הקהל של רדיו אלג'יר, תוניס, 

ומרוקו.

מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, שממנה ניצל הודות לאימאם מוסלמי שהבריח 
אותו למרוקו, חזר לפריז וייסד בה את הקברט האוריינטלי המפואר "איסמעיליה פוליז'. 
בצרפת  זכה לפופולאריות גדולה הן בקרב הקהילה המוסלמית והן בקרב יהודי המגרב שם. 



ִדיַאְלָנא
המלחין והזמר המצרי הענק עבד אלווהאב, בא לצפות בהופעה של סלים במועדון זה . גם 
אום כלת'ום נפגשה עמו ונודעה בהערצתה אליו. בהמשך השתקע סלים בקזבלנקה, ובה 
ייסד את הקברט הגדול והמפואר ביותר בצפון אפריקה - ה"קוק ד'אור" )"תרנגול הזהב"(, 
שהיה לשם דבר, ומשך אליו קהל של מעריצים מכל שדרות העם המרוקני. שם הופיעו עמו 
זמרים יהודים נוספים, כמו: זוהרה אלפאסיה, סמי אלמגריבי לילי בוניש ואחרים. כך הפך 
לאחד מעמודי התווך של המורשת המוזיקלית המוגרבית. לאחר שהמועדון שלו בקזבלנקה 

נשרף על רקע אנטישמי, סלים עזב חזרה לצרפת. הוא השתקע בעיר קאן בווילה ענקית .

בצרפת המשיך להוציא אלבומים ולכבוש את לב ההמונים בקונצרטים בפריז, מונטריאול 
וקזבלנקה עד שהחליט לפרוש ולהסתגר בביתו. בסופו של דבר הלך לעולמו ביוני 2005, 
בבדידות ואלמוניות גמורה, ללא כל התייחסות של התקשורת בארץ ובחו”ל, למרות תרומתו 

האדירה לזמר הצפון אפריקאי והצרפתי.



ִדיַאְלָנא
מוחמד אל כמאל )1919-1956( - מוחמד אל כמאל, )שמו 
האמיתי הוא מוחמד האמל(, שנולד באלג'יר ונפטר בפאריס, 

היה זמר, שחקן מלחין וכותב שירים.

ההשראה שלו היתה מגוונת, החל מג 'אז, עם לחנים שהוא 
חיבר עבור דריסקרט )צעירה אלג'יראי, רקדנית סטפס(, טנגו, 
רומבה ושירים צועניים. הוא התחיל מוקדם מאוד בתיאטרון 
ובזמר, הוא ניגן בטאר )תוף( בתזמורת "אל מוטריבייה" 
למוסיקה ערבית-אנדלוסית, שנוהלה בזמנו על ידי מוחי א- 
דין באשטרזי. הוא היה גם חלק מקבוצת התיאטרון שלו, שם 
מילא תפקידים קומיים. מכאן ואילך הקדיש את עצמו לזמר 

הקומי והסאטירי.

לכתיבת שירים  עבר  כמאל  אל  מוחמד  דרכו  בהמשך 
ומונולוגים, ועזב את "להקת מוחי א-דין" כדי ליצור להקה משלו בשם "אל כמאל", שאיתה 
ערך סיורים רבים בחלקים שונים של הארץ ובמקביל  בחו"ל. הוא עבר לפריז והיה לאמן 
שהופיע ב music hall. פגישתו בפריז עם המלחין האלג'יראי מוחמד איגרבוצ'ין היתה 
מועילה מאוד, משום ששיתוף הפעולה בין שני האמנים הפיח רוח חדשה בזמר המודרני 
האלג'יראי. אל כמאל הלחין שירים חדשים, בהם הוא הפקיד את הביצוע לאמנים רבים של 
אותה תקופה. כך, כתב למשל לסלים הללי, את "סביליאנה, אנדלוסיה", "נאדירה", "מונירה", 

"תעאלי", ״בן אל-ברח ואל-יום״, ״ארג'אע לבלאדק״, ״אל-עשק סאיב״, ״אל-קלב שאהיק״. 

 ,)1939( "A l’hôtel" מוחמד אל כמאל הוציא תקליטים רבים והופיע במספר סרטים כגון
סרנאדה למרים )1946(, קנזי )1947(. העשייה האומנותית שלו היתה גדולה. הוא הקדיש את 
חייו להעלאת רמת הזמר האלג'יראי ולמען לחימה לטובת עמו , עד מותו ב -9 בינואר 1956 

בפריס ונקבר במסגד בוביני.

)ויקיפדיה צרפתית(



ִדיַאְלָנא
תעאלי

במקור שיר של סלים הללי
מילים ולחן: מחמד אל כמאל

תעאלי
תרגום: שירה אוחיון

בואי..
אהובתי ..
עלי לפני,

אוי, אלוהים
מלבדך שום דבר לא ימתק לי 

בואי, בואי,
 

בואי, את בבת עיני
רחמי עלי בנוכחותך
נפסע רק שנינו לבד 

בואי ידי בידך
נפסע רק שנינו לבד 

בואי ידי בידך

בואי..
אהובה שלי...

עלי לפני,
אוי, אלוהים

מלבדך שום דבר לא ימתק לי 
בואי, בואי,

 
מיום שהכרתי אותך

האהבה אלייך היא ערך עליון
בלבי גדלה התשוקה אלייך

הדלקת אש בוערת,

בואי..
אהובה שלי...

עלי לפני,
אוי, אלוהים

מלבדך שום דבר לא ימתק לי 
בואי, בואי,

כל לילה אני רואה אותך בדמיוני
חלומי אסור עלי

איפה הקשר שלך . בואי הערב.

 תעאלי 
 אה יא ר׳זאלי

 תעאלי סוויעת קבאלי
 יא זהוות באלי 

 ר׳ירכ מא יח׳לא לי
 תעאלי, תעאלי

 תעאלי יא נור אלעין
 ארחמיני בחודורכ

 נמשו סווא אלאת׳נין
 תעאלי אידי פי אידכ

 נמשו סווא אלאת׳נין
 תעאלי אידי פי אידכ

 תעאלי 
 אה יא ר׳זאלי

 תעאלי סוויעת קבאלי
 יא זהוות באלי 

 ר׳ירכ מא יח׳לא לי
 תעאלי, תעאלי

 מן יום אללי ערפתכ
 חובכ האג עליא

 פי פואדי זאד עשקכ
 שעלת נארי קוויה

 תעאלי 
 אה יא ר׳זאלי

 תעאלי סוויעת קבאלי
 יא זהוות באלי 

 ר׳ירכ מא יח׳לא לי
 תעאלי, תעאלי

 כל לילה ארא ח׳יאלכ
 מנאמי חרן עליא
 פין הוא ווסאלכ

 תעאלי פי האד אלעשיא

 תעאלי 
 אה יא ר׳זאלי

 תעאלי סוויעת קבאלי
 יא זהוות באלי 

 ר׳ירכ מא יח׳לא לי
תעאלי, תעאלי

 تعالي
المغني: سليم هاللي

 تعالي..
 آه يا غزالي..

 تعالي سويعة قُبالي،
 يا زهوة بالي

 غيرك ما يحلى لي
 تعالي، تعالي،

  تعالي يا نور العين
 ارحميني بحضورك

 نمشو سوا االثنين
 تعالي ايدي في ايدك

 نمشو سوا االثنين
تعالي ايدي في ايدك

 آه يا غزالي..
 تعالي سويعة قُبالي،

 يا زهوة بالي
 غيرك ما يحلى لي

 تعالي، تعالي،

 من يوم اللي عرفتك
 حبك هاج عليا

 في فؤادي زاد عشقك
 شعلت ناري قوية،

 تعالي..
 آه يا غزالي..

 تعالي سويعة قُبالي،
 يا زهوة بالي

 غيرك ما يحلى لي
 تعالي، تعالي،

 كل ليلة ارى خيالك
 منامي حرم عليا
 فين هو وصالك؟

 تعالي في هاد العشية..

 تعالي..
 آه يا غزالي..

 تعالي سويعة قُبالي،
 يا زهوة بالي

 غيرك ما يحلى لي
 تعالي، تعالي،

تعالي..



ִדיַאְלָנא
על הבמה

כינור ראשון
תומר עינת - קונצרט 

מייסטר

ליה שרמן
גרגורי נחימזון
יבגני בייבסקי

סופי פרדקין
טליה הרצליך

כינור שני
לודמילה גולד

לאה גדייב
אנה פורמן

ילנה זבריאנסקי
דנה ברזן

אלונה נוביקוב

ויולה
אדוארד קשווין

זאק אוונס
משה ג׳יוואן

צ’לו
אודי ובר

לריסה לינצקי
אורלי שפירא

ג׳קלין פיי

קונטרבס
אלכסנדר פורמן

נאי
יצחק ונטורה

גיטרה
 ג׳ו טיילור

רועי צעדי

גיטרה בס
עדי גיגי

כינור ערבי
פאדל מנאע

מנדול
גלעד וקנין

עוד
אליאס וכילה
מרינה טושיץ

בנג’ו
נפתלי אברג’יל

קאנון
 אליהו אביכזר - 

נגן ראשי

כלי הקשה
דניאל בלגזל  

תופים
ידין אדר

דרבוקה
חיים אוחיון

גלעד אמסלם

חצוצרה 
עידית מינצר
 אביאור רוקח

איתמר בן יקיר

טרומבון 
 מתן יונה

אריאל לייקין
לואיזה סלומון

סקסופון 
 רן דוד

נועם דרומבוס
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צוות אומנותי

בעלי תפקיד
עופר אמסלם - מנכ«ל

לימור אמסלם - מנהלת שיווק ומכירות
שמעון יפרח - פרוייקטים

שירה אוחיון - מנהלת תוכן ופרוייקטים
אורי מלין - מנהלת הפקה
אילנה תורג‹מן - מנהלנית

איציק אטיאס - מנהל במה
גיא שושן - ע. מנהל במה

אלדד תמיר - סאונדמן ומנהל טכני
עזי ירמיהו - כספים

יוכי בר, יפה אטיאס - שירות לקוחות ומנויים
איציק אלון, יפה בוסקילה - דיילות

ענת כהן - טלמרקטינג

תום כהן - מנצח ראשי, מעבד ומנהל מוסיקלי
מתן יונה - מנצח

אייל מזיג - מנצח
אתי תבל - מנצחת

קארין בן יוסף - מנצחת
אלונה ממן - מנצחת

מאיר בריסקמן - מנצח

אמיל זריהן - פייטן ראשי
ר׳ מאיר עטייה  - יועץ מוסיקלי )אלא אנדלוסית(

חיים אוחנה - ספריה ופרוייקטים
אלדד תמיר - סאונדמן 

צליל העמק - הגברה ותאורה
אבי נישניבר - צילום וידיאו  

חברי ועד עמותה
יו«ר - יובל רכבי 

מיכל רכבי 
יפה ישראלי 

יעקב כהן 
יורם כהן
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לוי והתזמורת  בין יסמין  סיפור האהבה 

הוא ארוך שנים. תחילתו בפרויקט משותף 

2011, ששיאו במופעים משותפים  בשנת 

בפסטיבל בינלאומי בגיברלטר. היום, שבע 

שנים )טובות( אחרי - אנחנו נפגשים שוב... 

עיבודים חדשים ב״שפת התזמורת״ לשירת 

הלאדינו האהובה של יסמין, לצד נגיעות 

מהרפרטואר הספרדי הפופולרי. סיפור אהבה 

סוחף ומרגש. 

אורח מיוחד: אמן גיטרת הפלמנקו יחיאל 

חסון.

 קרית חיים - 3.3.19 | ירושלים - 5.3.19 | 

 אשקלון - 6.3.19 | נתניה - 10.3.19 | חולון - 12.3.19 |

  גבעתיים - 13.3.19 | יבנה - 14.3.19 |

 באר שבע - 17.3.19  
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אִדיׄו קִרידה

  באר שבע - 26.5.19 | נתניה - 27.5.19  

  קרית חיים - 28.5.19 | יבנה - 30.5.19 |ירושלים - 3.6.19 

גבעתיים -  5.6.19 | אשקלון - 6.6.19 | חולון - 11.6.19  
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קונצרט שכולו חגיגה! להיטי ארצות ערב 

והאיסלאם, אשר עשו דרכם ארצה, תורגמו 

לעברית והפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות 

הישראלית. להיטים כגון ״בסבוסה די״, ״רונה 

שלי רונה״ )במקור ״זחמה יא דוניה זחמה״(, 

ועוד... על הבמה ישירו ביחד ולחוד - בעברית 

היכולות  עומר בעלת  אדווה   - ובערבית 

הקוליות המרהיבות והכוכב הגדול ביותר 

של הסגנון המדובר - שריף. אורח מיוחד: נגן 

הקלידים הייחודי זיוואר בהלול.

ּבסּבוסה

הקונצרטים הבאים


