
עונת הקונצרטים 2017-2018

חוויה 

מוסיקלית 

מרגשת 

ועוצמתית! 



מנויים ומנויות יקרים, 

אני שמח לברך אתכם לרגל פתיחתה של עונת הקונצרטים 2017-18 של 
“תזמורת ירושלים מזרח ומערב”. אין מקום טבעי יותר מאשר ירושלים 
לשמש בית ליצירתה הברוכה של התזמורת הים תיכונית, שהיא אבן יקרה 

בפסיפס התרבותי העשיר והמגוון של העיר ירושלים.

שמה של התזמורת נאה לה: כמו העיר ירושלים היא מחברת בין תרבויות, 
משלבת בין סגנונות ויוצרת מארג מרתק ומעשיר של מזרח ומערב, קודש 

וחול, מסורת והתחדשות.

בשנת היובל לאיחודה של העיר ירושלים ניכר אף יותר מאשר בכל שנה כי 
העיר חווה פריחה אמנותית ורנסנס תרבותי שהתזמורת היא חלק בלתי נפרד ממנו. פעילותה של 
התזמורת בעיר ירושלים מעשירה את הקשת המגוונת של התזמורות בעיר, ותורמת לפריחתה 

של ירושלים כבירת התרבות של ישראל.

אין לי ספק כי המנויים והמנויות של תזמורת ירושלים מזרח מערב יידעו להוקיר את החיבור 
העמוק של התזמורת לתרבות ערכית ושורשית, ומשוכנע כי נגינתם הייחודית של חברי התזמורת 

תמשיך להסב גאווה גדולה לעיר.

מאחל לכולנו עונת קונצרטים מוצלחת!
בברכה,

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

מנויות ומנויי תכנית המופעים של תזמורת ירושלים מזרח ומערב!

אני גאה על עבודתה המקצועית של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, 
המגלמת את השילוב המקסים בעיניי של מקורות השראה מוסיקליים 
ירושלים, הפועלת בעיר שחוברה לה  ומערבים. תזמורת  מזרחיים 
יחדיו מחברת בין סגנונות מוסיקליים ומהווה במה למוסיקה איכותית, 
שמביאה לידי ביטוי כישרונות אדירים, כאלו המופעים בתזמורת וכאלה 

המתארחים במופעיה.

הפיוט המזרחי, הניגון הספרדי, השירה הערבית לצד השירה התימנית 
מופיעים זה לצד זה בתכניה שלפנינו ומהווים מעין מעורב ישראלי 

בניחוח ירושלמי ובכך סוד קסמם.

אני שמחה, שהתזמורת אומצה על ידי ידידי, ניר ברקת, ראש העיר ירושלים, הממצב את 
בירתנו הנצחית כאומה תרבותית, שמנשבות בה רוחות של מזרח ומערב.

במסגרת התיקונים, שהחלתי בתקנות התמיכה, הענקתי דחיפה משמעותית, בין השאר, 
למוסדות בירושלים וחיזקתי את התנופה של עשייתן. אני רואה בירושלים ומוסדותיה את 

הרוח הישראלית במלוא הדרה ותפארתה.

אני מודה לכל העוסקות והעוסקים במלאכה בתזמורת ושולחת ברכתי לעופר אמסלם, מנכ”ל 
התזמורת ולתום כהן, המנצח והמנהל האמנותי של התזמורת.

בברכה,

תת אלוף )במיל’(, מירי רגב
שרת התרבות והספורט

ברכת שרת התרבות

ברכת ראש  העיר



קהל נכבד,

אנחנו שמחים גאים ומתרגשים לפתוח איתכם את עונת הקונצרטים 
החדשה שלנו, והפעם בשם חדש - תזמורת ירושלים מזרח ומערב!

יש לנו עונה צבעונית במיוחד שתציג בפניכם את הפנים הרבות של 
התרבות והמוסיקה בארץ ואנחנו מלאים התרגשות לחלוק אותה איתכן 

ואיתכם.

ניניוס דה סרה  החל מקונצרט ספרדי תוסס עם חברי להקת לוס 
המוכרים והאהובים ויהודה שוויקי הענק, דרך מפגש פסגה בין שי צברי 
לבנות A-WA והומאג׳ לאשר מזרחי עם הפייטנים יובל טייב ומשה לוק, 
ועד למחווה מוסיקלית לדיווה הלבנונית פיירוז עם מירה עוואד, אמל 
שאהין וגיא מינטוס - העונה הזו מלאה בסולנים כישרוניים וקונצרטים 

בעלי תוכן מרתק.

עכשיו, כשירושלים על ראש שמחתנו באופן רשמי, אנחנו נרגשים  
להמשיך ולצעוד באותה דרך מוסיקלית שלקחה אותנו אל כל השיאים 
שמאחורינו ושבה אנחנו צועדים בכל הכוח אל עבר השיאים שאנו 

מאמינים שהעתיד צופן לנו.

כל זאת כמובן, לא היה מתאפשר בלעדיכם, ועל כן תודה גדולה מכל 
הלב, הכל מלכתחילה - עבורכן ועבורכם.

שמחים לראותכם איתנו!

תום כהן עופר אמסלם  
מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי מנכ״ל  

תודה והערכה מיוחדת - 

ליובל ומיכל רכבי, יורם כהן, יפה ישראלי,המכללה האקדמית אשקלון וקבוצת אלעזרא החזקות.



פותחים את העונה עם קונצרט ספרדי לוהט.

הלהקה “Los Niños de sara”, )המוכרת משיתופי 

הפעולה עם הזמרת אישתאר(, עם קולות צועניים 

ייחודיים הפכו לחלק מפס הקול של כל חובב 

זמרי  בכיר  על הבמה,  לטינית.לצידם  מוסיקה 

הפלמנקו הירושלמי “הצנום” בעל הקול הענק - 

יהודה שוויקי.

 ירושלים - 15.11.17 | אשקלון  - 16.11.17 

 באר שבע - 19.11.17 | נתניה - 20.11.17 | גבעתיים - 22.11.17 

יבנה - 23.11.17 | קרית חיים - 26.11.17
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מופע #1

ּבומּבולאו

LOS NIÑOS DE SARA

יהודה שוויקי

להקת

Bomboleo

חוויה מוסיקלית מרגשת ועוצמתית! 
Una emocionante y poderosa experiencia musical !



 קרית חיים - 8.1.18 | ירושלים - 10.1.18 | אשקלון - 11.1.18 

 באר שבע - 14.1.18 | גבעתיים-  17.1.18 

 נתניה - 22.1.18 | יבנה - 23.1.18
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קונצרט שמוקדש לתופעה גאוגרפית - תרבותית 

ייחודית בישראל - כרם התימנים. בשכונה, צמחו 

להקות כמו ״צלילי הכרם״ ו״צלילי העוד״ וזמרים 

בועז  עוזרי,  אהובה  דקלון,  הגדול,  סולימאן 

שרעבי ועוד. על הבמה יופיע הזמר המייצג את 

ההווה והעתיד של הז׳אנר שי צברי בעל קול הזהב, 

ולצידו שלוש האחיות שכבשו את העולם בפרשנות 

הייחודית שלהן למוסיקה תימנית מסורתית – 

.A-WA

מופע #2

צלילי הכרם
A-WA

שי צברי

 Tslilai hakerem

Powerful & profound musical experience !



 נתניה - 13.3.18 | ירושלים - 14.3.18 | יבנה- 15.3.18 

 קרית חיים - 18.3.18 | באר שבע - 19.3.18  

גבעתיים - 21.3.18 | אשקלון - 22.3.18

מופע #3

משה לוק

יובל טייב

50 שנה ללכתו של אשר מזרחי
אשר מזרחי )1890-1967( המשורר והמלחין, מגדולי 

הפייטנים-חזנים, כתב והלחין מעל 200 פיוטים, 

כ-300 שירים בערבית, ושירים בלאדינו. על הבמה, 

שני זמרים - פייטנים אדירים  - משה לוק, יביא 

יובל טייב  לידי ביטוי את הפן המגרבי, ולצידו 

הידוע ביכולותיו המוסיקליות וחוש הקצב המבריק 

יבצע קטעים בסגנון השרקי - ערבי. 
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Habibi

חוויה מוסיקלית מרגשת ועוצמתית! 
Un moment musical passionnant et palpitant !



נסגור את העונה בקונצרט מיוחד המוקדש כולו 

ליצירתה של הדיווה הלבנונית הענקית, אחת 

מהאייקונים התרבותיים הגדולים בעולם כיום - 

פיירוז.  את הקונצרט תוביל הזמרת מירה עווד, 

היוצרת מוסיקה שמשלבת בין קלאסיקה ערבית 

לעולמות הפופ והרוק. לצידה, הזמרת הצעירה, 

את  ישלים  שאהין.  אמל  הקטיפה,  קול  בעלת 

התמונה פסנתרן הג׳אז והמלחין הישראלי הצעיר 

- גיא מינטוס. 

 גבעתיים - 5.6.18 | נתניה - 6.6.18 

 קרית חיים - 11.6.18 | ירושלים - 13.6.18 | אשקלון - 14.6.18 

באר שבע - 17.6.18 | יבנה - 18.6.18

מירה עווד

אמל שאהין
גיא מינטוס
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צי מופע #4

הומאז׳ לפיירוז
 Homage to Fairuz 

مغامرة موسيقية مثيرة وشّيقة ! 



* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
** לחיילים משוחררים ובוגרות שירות לאומי

האקדמית אשקלון
צעד חכם. עתיד מבטיח! 

מסלולי הלימוד לתואר שני

מסלולי הלימוד לתואר ראשון

מדעי החברה
.B.A בקרימינולוגיה 	•

.B.A בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 	•
.B.A בפסיכולוגיה 	•

.B.A בפוליטיקה וממשל 	•
.B.A בלימודי תיירות 	•

הפקולטה לעבודה סוציאלית
.B.S.W בעבודה סוציאלית 	•

.B.S.W תכנית להסבת אקדמאים 	•

הפקולטה לכלכלה
.B.A בכלכלה וחשבונאות 	•
.B.A בכלכלה ולוגיסטיקה 	•

.B.A בכלכלה ובנקאות  	•
.B.A בכלכלה וניהול 	•

מדעי הרוח
•	.B.A בלימודי ארץ ישראל 

מדעים מדוייקים     
.B.Sc במדעי המחשב -  	•

מגמת סייבר בשיתוף עם רפאל

.M.A בקרימינולוגיה* 	• .M.S.W בעבודה סוציאלית* 	•

ביה"ס למדעי הבריאות
.B.A בבריאות הציבור 	•

.B.S.N בסיעוד* 	•
.B.Sc בתזונה*  	•

 .B.A בלימודים רב-תחומיים 
במדעי החברה* 

במסלולים:
מינהל	עסקים 	•
משאבי	אנוש 	•

חינוך 	•

•	.M.A בכלכלה יישומית* 

שנת לימודים
חינם**

מעונות שכר לימוד
אוניברסיטאי 

מכינות קדם מלגות
אקדמאיות

מרכז להכוונה
תעסוקתית

קמפוס חרדי
08-6789158www.aac.ac.il   *9990



כינור ראשון                                                        

לודמילה גולד

מריאן טור

ליה שרמן

יבגני בייבסקי

גרגורי נחימזון

נדיה נחימזון

כינור שני

ז׳אנה שמידט

תומר עינת

ילנה זבריאנסקי

 בוריס וסילייב

 אנה פורמן

דנה ברזאן

ויולה

אדי קשווין

 זאק אוונס

 משה ג׳יוואן

אדי שובייב

צ’לו
 ג׳קלין פיי

 אלה ויסוצקי

לריסה לינצקי

קונטרבס
אלכס פורמן

אבוב

לבון אוגניאן

נאי

יצחק ונטורה

גיטרה

ג׳ו טיילור

גיטרה בס

אסף רבי

כינור מזרחי

פאדל מנאע

מנדול

גלעד וקנין

עוד

אליאס וכילה

מרינה טושיץ

שרלי זריהן

בנג’ו

נפתלי אברג’יל

קאנון

אליהו אביכזר

כלי הקשה

דניאל בלגזל

גלעד אמסלם

 אבי כהן

 חגי לשם

שלום פרץ

דרבוקה

חיים אוחיון

חצוצרה 

עידית מינצר

אביאור רוקח

טרומבון 

 מתן יונה

מעיין מילוא

סקסופון 

 זיו סלמה

רן דוד

על הבמה

מנהלה
עופר אמסלם - מנכ״ל

שמעון יפרח - מנהל הפקה
יצחק אטיאס - מנהל במה
גיא שושן - ע. מנהל במה

לימור אמסלם - מנהלת שיווק ומכירות
שירה אוחיון - מנהלת תוכן ופרוייקטים

אילנה תורג׳מן - מנהלנית
אוולין פריינטה - חשבת

יוכי בר - שרות לקוחות ומנויים
יפה אטיאס - שרות לקוחות ומנויים

איציק אלון - דייל / הנה״ח
יפה פרץ - דיילת

ענת כהן - טלמרקטינג

חברי ועד עמותה
יו״ר ר׳ יעקב כהן
ארמונד בוטבול

ערן פינטו
עו״ד דוד גולן - יועץ משפטי

צוות אומנותי
תום כהן - מנצח ראשי, מעבד ומנהל מוסיקלי

אייל מזיג - מנצח
אתי תבל - מנצחת

קרין בן יוסף - מנצחת
מאיר בריסקמן - מנצח

מתן יונה - מנצח
אלונה ממן - מנצחת

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

חיים אוחנה - ספריה ופרוייקטים
אלדד תמיר - סאונדמן 

צליל העמק - הגברה ותאורה
יעקב פלברבאום - צילום

אבי נישניבר - צילום וידיאו  



15.11.17 יום ד׳ ּבומּבולאו 

10.1.18 יום ד׳    צלילי הכרם 

 14.3.18 יום ד׳  חּביּבי 

13.6.18 יום ד׳  הומאז׳ לפיירוז 

ירושלים
תאטרון ירושלים

20.11.17 יום ב׳  ּבומּבולאו 

22.1.18 יום ב׳  צלילי הכרם 

13.3.18 יום ג׳  חּביּבי 

6.6.18 יום ד׳  הומאז׳ לפיירוז 

נתניה
היכל התרבות

23.11.17 יום ה׳  ּבומּבולאו 

23.1.18 יום ג׳  צלילי הכרם 

15.3.18 יום ה׳  חּביּבי 

18.6.18 יום ב׳  הומאז׳ לפיירוז 

יבנה
היכל התרבות

16.11.17 יום ה׳   ּבומּבולאו 

11.1.18 יום ה׳   צלילי הכרם 

22.3.18 יום ה׳   חּביּבי 

14.6.18 יום ה׳   הומאז׳ לפיירוז 

אשקלון
מרכז הכנסים הבינלאומי

19.11.17 יום א׳   ּבומּבולאו 

14.1.18 יום א׳   צלילי הכרם 

19.3.18 יום ב׳   חּביּבי 

17.6.18 יום א׳   הומאז׳ לפיירוז 

באר שבע
משכן לאמנויות הבמה

26.11.17 יום א׳  ּבומּבולאו 

8.1.18 יום ב׳  צלילי הכרם 

18.3.18 יום א׳  חּביּבי 

11.6.18 יום ב׳  הומאז׳ לפיירוז 

קרית חיים
תיאטרון הצפון

22.11.17 יום ד׳  ּבומּבולאו 

  17.1.18 יום ד׳  צלילי הכרם 

21.3.18 יום ד׳  חּביּבי 

5.6.18 יום ג׳  הומאז׳ לפיירוז 

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

מורידים את האפליקציה ונהנים 
 מרדיו ירושלים בכל זמן ובכל מקום

גם בשנה החדשה!

האזנה טובה ומתוקה

ז כ ר מ ה ר  ו ז א ב

ז כ ר מ ה ר  ו ז א ב
כל הקונצרטים מתחילים בשעה 20:30



23.11.17 יום ה׳  ּבומּבולאו 

23.1.18 יום ג׳  צלילי הכרם 

15.3.18 יום ה׳  חּביּבי 

18.6.18 יום ב׳  הומאז׳ לפיירוז 

מורידים את האפליקציה ונהנים 
 מרדיו ירושלים בכל זמן ובכל מקום

גם בשנה החדשה!

האזנה טובה ומתוקה

ז כ ר מ ה ר  ו ז א ב

ז כ ר מ ה ר  ו ז א ב



לרכישת מנויים וכרטיסים:
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1 - 7 0 0 - 5 0 8 - 4 0 8


