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מנויים ומנויות יקרים, 

אני שמח לברך אתכם לרגל פתיחתה של עונת הקונצרטים 2018-19 של 
'תזמורת ירושלים מזרח ומערב'. 

אין מקום טבעי יותר מאשר ירושלים לשמש בית ליצירתה הברוכה של 
התזמורת, 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. 

תזמורת ירושלים מזרח ומערב היא הסיפור הישראלי של כולנו, ודרך נפלאה לחגוג את שנת 
ה-70 למדינת ישראל. בכל שנה העיר חווה פריחה אמנותית ורנסנס תרבותי שהתזמורת היא 
חלק בלתי נפרד ממנו. החוויה המוזיקלית שהתזמורת מחוללת יכולה להתקיים רק בירושלים, 
ומכאן לצאת לכל העולם. פעילותה בעיר מעשירה את הקשת המגוונת של התזמורות בירושלים 

ותורמת לפריחתה של ירושלים כבירת התרבות של ישראל. 

אין לי ספק כי המנויים והמנויות של תזמורת ירושלים מזרח מערב ידעו 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

ברוכות וברוכים הבאים לעונת המנויים החדשה של תזמורת ירושלים, מזרח ומערב. 

אני שמחה לברך את תזמורת ירושלים מזרח ומערב לרגל פתיחת עונת 

המנויים התשע"ט 2018-2019. 

מעיון בתכנית החדשה עולה כי מדי שנה מרחיבה התזמורת את אופקיה 

הצליליים, את סגנונותיה ואת הרפרטואר העשיר שלה. עונת הקונצרטים 

החדשה מצביעה על כך, שהעשייה המוסיקלית של התזמורת ממשיכה 

לפרוח ולשגשג בביצוע יצירות, המשלבות מסורות עתיקות עם אמצעי 

ביטויי מודרניים. לצד זאת קיים בתוכנית שילוב של יצירות ישראליות 

מקוריות, תמהיל של מזרח ומערב, המבטא את שורשיה המגוונים של התרבות הישראלית.

משרדי גאה לתמוך בעשיית התזמורת ובפעילותה בירושלים, עיר הנצח שלנו. התזמורת פועלת 

על רקע עיר דוד, הממזגת לתוכה את קיבוץ הגלויות של עם ישראל, ישן וחדש וקודש וחול.

ברכותיי למנהל המוסיקלי והמנצח הראשי, מר תום כהן, למנכ"ל התזמורת, מר עופר אמסלם, 

להנהלה, לצוות המפעיל ולכל העוסקות והעוסקים במלאכה. 

מאחלת לכולם עונה משובחת עם פסקול מרענן ומגוון של ישראליות, ירושלמיות וקורטוב של 

ניחוחות מוסיקליים מעבר לים. 

בברכה,

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

ברכת שרת התרבות

ברכת ראש  העיר
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קהל נכבד,

תודה והערכה מיוחדת - 

ליובל ומיכל רכבי, יורם כהן, יפה ישראלי,יעקב כהן, המכללה האקדמית אשקלון.

אנו שמחים, גאים ומתרגשים לפתוח 
אתכם את חגיגות העשור של תזמורת 

ירושלים מזרח ומערב!

לפני עשר שנים יצאנו לדרך אל הלא 
נודע, כשלא היה לנו דבר פרט לאהבה 
גדולה אחד לשני, לתזמורת שהיתה 

למשפחה השניה שלנו, וכמובן למוסיקה, שהיא הסיבה לכל.

עשור חלף, התזמורת במצב הטוב ביותר בו היא היתה מעולם מכל 
הבחינות, והכי חשוב, דבר מהאהבה הגדולה שלנו אחד לשני, אל 

התזמורת ואל המוסיקה לא שכך - להיפך!

החשיבות  על  איתנו  מדברים  התעשייה  כשאנשי  היום,  והנה 
ההיסטורית של הפעילות שלנו, על השפה המוסיקלית החדשה 
שפיתחנו וההשפעה שלה על שדה התרבות הישראלי ובכלל, על 
ייחודי של מזרח ומערב,  החיבור הכל כך טבעי, ועם זאת כל כך 
שמתקיים אצלנו בטבעיות ומקרין החוצה אל הצופים והמאזינים, 
אנחנו לא יכולים שלא להיזכר בחזרה הראשונה במחסן של מסעדה 
באשדוד וזו שהתקיימה אחריה בבית כנסת באשקלון, שם היינו חסרי 
כל לחלוטין, אך התייחסנו לאמנות שלנו באותה רצינות תהומית כמו 

היום. כנראה שזה הסוד.

אנחנו רוצים להודות מקרב לב לנגנים ולעובדים המסורות והמסורים 
של התזמורת הנפלאה הזו - בזכותכם הכל!

וכמובן לקהל הנפלא והאהוב שלנו - הכל עבורכן ועבורכם!

ומבחינתנו, המקום אליו הגענו - הוא רק ההתחלה,…הדרך עוד ארוכה!

חגיגות עשור שמחות!

תום כהן עופר אמסלם  
מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי מנכ״ל  

עוצמתית!

ת ו
ש

רג
 מ

חוויה מוסיקלית

קי
ס

ינ
מ

ק
ל 

א
ני

ד
ן: 

ה
 כ

ם
תו

ם 
לו

צי



4

מוסיקה תורכית בדגש על סגנון ה״ערבסק״ הפופולרי שנציגו הידוע ביותר 

הוא הכוכב התורכי איברהים טטליסס. על הבמה - שני כוכבים - זוכת 

The Voice והבחורה שגרמה אפילו לשלומי שבת לפצוח בשירה תורכית - 
ספיר סבן תחזור בקולה הגדול לשפת בית אביה... לצידה, הישר מתורכיה, 

ילד הפלא שגדל לזמר אדיר - מחמט דאש - ירהיב בביצועים לשיריו של 

איברהים טטליסס. אורח מיוחד: נגן הבגלמה הוירטואוז עומרי זליג.

 נתניה - 21.10.18 | קרית חיים - 22.10.18 | אשקלון - 28.10.18

  יבנה - 30.10.18 | גבעתיים - 31.10.18 

באר שבע - 4.11.18 | ירושלים - 5.11.18 

מופע #1

istanbulאיסטנּבול

מחמט דאש

ספיר סבן
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 יבנה - 3.1.19 | קרית חיים - 6.1.19 | ירושלים - 13.1.19

 באר שבע - 14.1.19 | נתניה - 20.1.19 | חולון - 27.1.19

אשקלון - 3.2.19 | גבעתיים-  23.2.19  

מופע #2

גוסטומירי מסיקה
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צי מוסיקה בת זמננו שנכתבה כאן בארץ ועם זאת היא יצירה צפון אפריקאית 

לכל דבר ועניין. הזמר והיוצר הירושלמי האיכותי גוסטו ביחד עם הדיווה 

הגדולה של המוסיקה הישראלית מירי מסיקה, שהרומן המוסיקלי ביניהם 

ייצר בשנה שעברה את להיט הרדיו ״זהרה״. אורח מיוחד: נגן הקמנג׳ה 

הבינלאומי אלעד לוי.

dialnaִדיַאְלָנא

עוצמתית!
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סיפור האהבה בין יסמין לוי והתזמורת הוא ארוך שנים. תחילתו בפרויקט 

2011, ששיאו במופעים משותפים בפסטיבל בינלאומי  משותף בשנת 

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  

מופע #3

יסמין לוי
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Adio Queridaאִדיׄו קִרידה
עוצמתית!
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  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  

מופע #4

שריףאדווה עומר
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צי 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 ובערבית - אדווה עומר בעלת היכולות 

הקוליות המרהיבות והכוכב הגדול ביותר של הסגנון המדובר - שריף. אורח 

מיוחד: נגן הקלידים הייחודי זיוואר בהלול.

Basbousaּבסּבוסה
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 5.11.18 שני  איסטנּבול 

 13.1.19 ראשון  ִדיאְַלָנא 

 5.3.19 שלישי  אִדיּו קִרידה 

 3.6.19 שני  ּבסּבוסה 

ירושלים
תאטרון ירושלים

 21.10.18 ראשון   איסטנּבול 

20.1.19 ראשון   ִדיאְַלָנא 

10.3.19 ראשון   אִדיּו קִרידה 

 27.5.19 שני  ּבסּבוסה 

נתניה
היכל התרבות

 30.10.18 שלישי   איסטנּבול 

 3.1.19 חמישי   ִדיאְַלָנא 

 14.3.19 חמישי   אִדיּו קִרידה 

 30.5.19 חמישי   ּבסּבוסה 

יבנה
היכל התרבות

 28.10.18 ראשון   איסטנּבול 

 3.2.19 ראשון   ִדיאְַלָנא 

 6.3.19 רביעי   אִדיּו קִרידה 

 6.6.19 חמישי   ּבסּבוסה 

אשקלון
מרכז הכנסים הבינלאומי

 4.11.18 ראשון   איסטנּבול 

 14.1.19 שני   ִדיאְַלָנא 

 17.3.19 ראשון   אִדיּו קִרידה 

 26.5.19 ראשון   ּבסּבוסה 

באר שבע
משכן לאמנויות הבמה

 27.1.19 ראשון   ִדיאְַלָנא 

 12.3.19 ראשון   אִדיּו קִרידה 

 11.6.19 שלישי   ּבסּבוסה 

חולון
תיאטרון חולון

22.10.18 שני   איסטנּבול 

6.1.19 ראשון   ִדיאְַלָנא 

3.3.19 ראשון   אִדיּו קִרידה 

28.5.19 שלישי   ּבסּבוסה 

קרית חיים
תיאטרון הצפון

כל הקונצרטים מתחילים בשעה 20:30

 31.10.18 רביעי  איסטנּבול 

23.2.19 מוצ״ש*  ִדיאְַלָנא 

13.3.19 רביעי  אִדיּו קִרידה 

 5.6.19 רביעי   ּבסּבוסה 

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

* הקונצרט בשעה 21:00
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 30.10.18 שלישי   איסטנּבול 

 3.1.19 חמישי   ִדיאְַלָנא 

 14.3.19 חמישי   אִדיּו קִרידה 

 30.5.19 חמישי   ּבסּבוסה 

 27.1.19 ראשון   ִדיאְַלָנא 

 12.3.19 ראשון   אִדיּו קִרידה 

 11.6.19 שלישי   ּבסּבוסה 

  G
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אליאס וכילה - עוד 
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עשר שנים - רגעי השיא!
ינואר | פיטורי כלל העובדים והנגנים מהתזמורת 

האנדלוסית אשדוד

ראשון  קונצרט   - “בראשית”  קונצרט   | מרץ 

כתזמורת עצמאית במכללה האקדמית אשקלון 

- התזמורת האנדלוסית החדשה

ינואר | עונת מנויים ראשונה כתזמורת עצמאית 

בתמיכת עיריית אשקלון 

מרץ | הכרת משרד התרבות בעובדים ובנגנים 

המקורית  האנדלוסית  התזמורת  כממשיכי 

שפורקה באשדוד | קונצרט הומאז׳ לג׳ו עמאר

״ברוזה  לפרוייקט  בכורה  קונצרט   | אפריל 

אנדלוסית״ עם האמן דויד ברוזה

יוני | ערב הוקרה למוריס אל מדיוני בפסטיבל 

ישראל

קונצרט משותף עם התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית בהיכל התרבות תל אביב

דצמבר | שיתוף פעולה עם מרכז המוסיקה משכנות 

שאננים בירושלים - דיאלוג ים תיכוני עם אמנים 

מיוון ותורכיה

ינואר | קונצרט הומאז׳ לסמי אלמג׳ריבי

אפריל | קונצרט בכורה לפרוייקט ״יסמין לוי 

והאנדלוסית״ עם האמנית יסמין לוי

נובמבר | החלטת עקרונית להרחיב את רפרטואר 

התזמורת ועדכון שמה - התזמורת האנדלוסית 

הים תיכונית אשקלון

יוני | התזמורת מנגנת בטקס הדלקת המשואות 

בהר הרצל 

פסטיבל גיברלטר למוסיקת עולם עם האמנית 

יסמין לוי

יולי | אלבום משותף וסיבוב הופעות עם להקת 

כנסיית השכל - ״הבית כה רחוק״
20

09
20

10
20

11

20
12

20
13

עוצמתית!
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שיר אהבה
אנדלוסי

ANDALUSIAN
LOVE SONG

أغنية حب أندلسية

DAVID BROZA AND THE           ANDALUSIAN ORCHESTRA ASHKELON

אלבום משותף "שיר אהבה 
אנדלוסי" עם דויד ברוזה 
)2015(
איורים: מישל קישקא

אנריקו מסיאס ותום כהן בחזרה )2014(

מתוך מופע משותף במבצר שוני עם דויד ברוזה )2011(

 התזמורת בפסטיבל מוסיקת עולם בגיברלטר
עם יסמין לוי )2013(
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ינואר | קונצרט בכורה לפרוייקט ״אום כלת'ום 

לנצח״ עם נסרין קדרי וזיו יחזקאל  

הוספת כלי נשיפה קבועים לתזמורת )חצוצרה, 

סקסופון, טרומבון(

מאי | סיבוב הופעות עם האמן אנריקו מסיאס

אוקטובר | פסטיבל הפיוט השנתי בכיכר ספרא 

בירושלים

אפריל | סיבוב הופעות עם האמנית אישתאר 

אלבינה והצוענים

יולי | אלבום משותף עם דויד ברוזה - ״שיר 

אהבה אנדלוסי״

| עוזבים את אשקלון לטובת ירושלים  ינואר 

ומעדכנים את השם - התזמורת האנדלוסית 

ירושלים

קונצרט הומאז׳ לסאלים הללי/הוספת גיטרה בס 

קבועה לתזמורת

האלבום ״אום כלת׳ום לנצח״ עם נסרין קדרי וזיו 

יחזקאל

|  פסטיבל ״היום המשוגע״ בצרפת,   פברואר 

7 קונצרטים. 

| התזמורת זוכה בתואר עמית של כבוד  יוני 

המכללה האקדמית רופין 

| קונצרט הומאז׳ למנצחה הראשון של  יולי 

האנדלוסית אבי עילם אמזלג בירושלים 

אוקטובר | קונצרט במסגרת פסטיבל הפיוט כיכר 

ספרא ירושלים )בפעם השניה(

יוני | קונצרט הומאז׳ לאלברט סוויסה וסלימן 

אלמגריבי

עדכון שם חדש ואחרון לתזמורת המשקף את 

המרחב התרבותי -  תזמורת ירושלים מזרח 

ומערב

אוגוסט | סיבוב קונצרטים  "מרוקו אורגינל" עם 

שישה אמנים ממרוקו

פרוייקט כולנא בגן מיטשל בירושלים, פסטיבל 

מקודשת

נובמבר | קונצרט בכורה לעונת הקונצרטים ״מזרח 

ומערב״ של התזמורת בבית האופרה תל אביב

ינואר | הוספת מערכת תופים לתזמורת

מרץ  | קונצרט הומאז׳ למשורר אשר מזרחי

יוני | קונצרט הומאז׳ לפיירוז

פסטיבל מוסיקה יהודית בקראקוב, פולין

נובמבר | סיבוב הופעות בצרפת )ניס, מרסיי, 

שטרסבורג, פריז(

20
15

20
14

20
16

20
17

20
18

  כנסיית השכל: 
יורם חזן: שירה וגיטרה חשמלית  |  רן אלמליח: גיטרה בס  |  דוד רז: גיטרה חשמלית |  

דניאל זייבלט: תופים  |  עמי רייס: פסנתר, קלידים וקולות

נגנים נוספים: כינור ראשון: חן שנהר, קרן טננבאום | כינור שני: אינה טיליס, יעל ברולסקי | 
ויולה: גליה חי | צ’לו : מאיה בלזיצמן

־טכנאי הקלטה לכל השירים פרט ל”הוי ארצי מולדתי”: ארן לביא באולפני די.בי, עוזרי טכנאי: סיי אבש
לום ועידן כץ | הקלטת פסנתר: ארן לביא באולפני פלוטו.

“האהבה שלי” - גרסה אנדלוסית: הוקלט ע”י ארן לביא באולפני ברדו, עוזרי טכנאי: יונתן קוסוב ועופרי טמים.
טכנאי הקלטה ל”הוי ארצי מולדתי”: לירון שפר באולפני ברדו, עוזרי טכנאי: יונתן קוסוב ועופרי טמים.

טכנאי מיקס לכל השירים , פרט ל “מעל הים”, “ילדתי” ו”תני לי” - לירון שפר באולפן של פילוני.
טכנאי מיקס ל”מעל הים” ו”ילדתי”: ארן לביא באולפני די.בי, עוזרי טכנאי: סיי אבשלום ועידן כץ.

טכנאי מיקס ל”תני לי”: מני בז’רנו באולפן של פילוני, עוזרי טכנאי: רפי נחמיאס ובן עשב.

Michael Fossenkemper – Turtle Tone Studio :מאסטרינג

הפקה בפועל: מור “קואלה” גרנק   |  מפיקים: אודי דבוש ורוני ארדיטי   | ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור: 
SIPR - שרי ישראלי )קרן ריבלין( - 03.5299559  |  ייצוג: פיסטוק אמנים - רוני ארדיטי ואודי דבוש, 

פיסטוק אמנים www.fistukartists.co.il, 03.5665757  |  ניו- מדיה NMC United: אהוד בשקין ואוהד פיצ’ו 

    www.segevtal.com ,צילום עטיפת האלבום: רענן טל  |  עיצוב גרפי: סטודיו שגב-טל

סטיילינג ואמנות : מיה קרמר  |  עטיפת האלבום צולמה בננוצ’קה; תודה לצוות הננוצ’קה   

  התזמורת האנדלוסית הים-תיכונית אשקלון: 
מנצח ראשי, מנהל מוסיקלי ומעבד: תום כהן  |  מנהל התזמורת: עופר אמסלם  |  

יועץ מוסיקלי: יוסי שריקי  |  מנהל הפקה: שמעון יפרח

עיבוד והפקה מוסיקלית: כנסיית השכל ותום כהן. 
עיבוד לתזמורת האנדלוסית, תזמור, ניצוח, מנדולינה וקולות: תום כהן.

אום כלת׳ום
לנצח

 מארחת את 

נסרין קאדרי וזיו יחזקאל

أم كلثوم إلى األبد

يحيزقل زيف  و  قادري  نسرين 

األوركسترا األندلسية القدس

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי: תום כהן

توزيع أأللحان وقيادة األوركسترا

املضيفني

Oum Kalthoum
for ever

Music arrangement and conducting: Tom Cohen

ANDALUS 
ORCHESTRA 
JERUSALEM 

Nasrin Kadri and Ziv Yehezkel
with

אינתא עמרי - אום כלתום | מילים: אחמד שפיק כאמל | לחן: מוחמד עבד אל ווהאב | סולנית: נסרין קאדרי   .1
إنت عمري - أم كلثوم | كلمات  :أحمد شفيق كامل |  ألحان : محمد عبد الوهاب | غناء: نسرين قادري   

 Inta Omri – Oum Kalthoum | Lyrics: Ahmad Chafik Kamel | Composition: Mohammed Abdel Wahab| Featuring:  Nasrin Kadri  

יא מסאפר וואחדק – מוחמד עבד אלווהאב | מלים: חוסין אלסייד | לחן: מוחמד עבד אל ווהאב | סולנית: נסרין קאדרי   .2
يا مسافر وحدك - محمد عبد الوهاب | كلمات: حسين السيد | ألحان: محمد عبد الوهاب | غناء: نسرين قادري   

 Ya Msafer Wahdak - Mohammed Abdel Wahab | Lyrics : Hussein Assayed | Composition: Mohammed Abdel Wahab | Featuring: Nasrin Kadri  

אוואל מארה - עבד אלחלים חאפז | מילים: איסמעיל אלחברוכ | לחן: מוניר מוראד | סולן: זיו יחזקאל   .3
اول مرة تحب يا قلبي - عبد الحليم حافظ | كلمات: إسماعيل الحبروك | ألحان: منير مراد | غناء: زيف يحزقل  

 Lyrics: Ismail Alhabrouk | Composition: Mounir Mrad | Featuring: Ziv Yehezkel |  Awal Marra Thib Ya albi – Abdel Halim Hafez  

וואיאכ + יא גמיל – פריד אל אטרש | מילים: עבד אלעזיז סלאם | לחן: פריד אל אטרש | סולן: זיו יחזקאל   .4
وياك وياك + يا جميل يا جميل– فريد األطرش | كلمات : عبد العزيز سالم | ألحان: فريد األطرش | غناء: زيف يحيزقل  

 Wayak wayak+ Ya Gamil Ya Gamil – Farid El Atrash | Lyrics: Abdel Aziz Salam | Composition: Farid El Atrash | Featuring: Ziv Yehezkel  

לונגה אלמג’ד – אינסטרומנטלי | לחן: פאדל מאנע | סולו כינור: פאדל מנאע   .5
لونجا المجد | ألحان: فاضل مناع | كمان: فاضل مناع  
Longa Al Majd | Composition & Violin: Fadel Manna  

ודארת אל איאם – אום כלתום | מילים: מאמון א-שנאווי | לחן: מוחמד עבד אל ווהאב | סולנית: נסרין קאדרי   .6
ودارت األيام   أم كلثوم | كلمات: مأمون الشناوي | ألحان: محمد عبد الوهاب | غناء: نسرين قادري   

 We Darat el Ayam - Oum Kalthoum | Lyrics: Maamoun Achinawi | Composition: Mohammed Abdel Wahab | Featuring: Nasrin Kadri  

יא עוואזיל פלפילו – פריד אל אטרש | מילים: אבו א-סעוד אל אביארי | לחן: פריד אל אטרש | סולנית: נסרין קאדרי   .7
يا عواذل فلفلو- فريد األطرش | كلمات: أبو السعود األبياري | ألحان: فريد األطرش | غناء: نسرين قادري   

 Ya Awazel Falfilou - Farid El Atrash | Lyrics: Abou Assaoud Alabyari | Composition: Farid El Atrash | Featuring: Nasrin Kadri  

אלף לילה ולילה – אום כלתום | מילים: מורסי ג’מיל | לחן: בליע’ חמדי | סולן: זיו יחזקאל   .8
ألف ليلة وليلة - أم كلثوم | كلمات: مرسي جميل عزيز | ألحان: بليغ حمدي | غناء: زيف يحيزقل  

 Alf Leila w Leila - Oum Kalthoum | Lyrics: Morsi Gamil Aziz | Composition: Baligh Hamdi | Featuring: Nasrin Kadri  

סוואח – עבד אלחלים חאפז | מילים: מוחמד חמזה | לחן: בליע’ חמדי | סולנים: נסרין קאדרי וזיו יחזקאל   .9
سواح - عبد الحليم حافظ | كلمات: محمد حمزة | ألحان: بليغ حمدي | غناء: نسرين قادري وزيف يحيزقل  

Sawah - Abdel Halim Hafez | Lyrics: Mohammed Hamza | Composition: Baligh Hamdi | Featuring: Nasrin Kadri & Ziv Yehezkel  

10.  איפרח יא אלבי – אום כלתום | מילים: אחמד רמי | לחן: ריאד אל סונבאטי | סולנים: נסרין קאדרי וזיו יחזקאל
1إفرح يا قلبي - أم كلثوم | كلمات: أحمد رامي | ألحان: رياض السنباطي | غناء: نسرين قادري وزيف يحيزقل  

Ifrah Ya Albi - Oum Kalthoum | Lyrics: Ahmad Rami | Composition: Riad Assonbati | Featuring: Nasrin Kadri & Ziv Yehezkel  

אלבום משותף עם 
"כנסיית השכל" )2013(

אלבום משותף "אום כלת'ום 
לנצח"  עם נסרין קדרי וזיו 
יחזקאל )2016(

קונצרט "מרוקו אורגינאל" עם אמנים ממרוקו )2017( 

התזמורת בפסטיבל לתרבות יהודית בקרקוב )2018( 
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סדרת מזרח ומערב
באופרה הישראלית

מאתונה לירושלים
דימיטריס באסיס - מלך סגנון ה״לאייקה״ היווני, כוכב ענק מיוון אשר נמצא בשיא 
הקריירה בת 20 השנים שלו, ממלא אולמות בכל רחבי יוון וזוכה לפופולריות 
עצומה בארץ. הוא יבצע את מיטב הלהיטים העממיים המסורתיים שבהם הוא 
מתמחה, בעיבודים מיוחדים ״בשפת התזמורת״ שיחזירו אותו במובנים רבים אל 

שורשיו, כמו התזמורת, גשר בין מזרח ומערב.

גיברלטר
המייצר “המחבר” בין אירופה לאפריקה ובין ספרד למרוקו, משמש כגשר 
תרבותי ומעבר של סגנונות מוסיקליים. השילוב העצמתי בין סגנון הפלמנקו 
מלא התשוקה למקצבי המגרב הסוחפים. מוסיקה ומחול פלמנקו על במה 

אפריקה
קונצרט מסעיר, מלא קצב ונשמה יפגיש בין הקצוות השונים של יבשת אפריקה. 
מוסיקה מהמדבריות של נוביה )מצרים - סודאן( ופולחנים מהפנטים של 
שבטי הגנאווה והטוארג, פוגשים את הדיאלוג הבין דתי והמקצבים הלוהטים 
של סגנונות השגורי והשעבי המרוקאים. על הבמה שני  סולנים ישראלים עם 
קריירות בין לאומיות - מן הצד האחד נטע אלקיים, שכינויה במרוקו, שם היא 
מרבה להופיע הוא ״יונת השלום״, ולצידה האיש והגרוב, רביד כחלני, שההרכב 
שהוא ייסד ומוביל ״ימן בלוז״ )Yemen Blues( הופיע כבר כמעט בכל פינה ברחבי 
הגלובוס. שניהם ביחד וכל אחד לחוד יעניקו חוויה מוסיקלית מרגשת ועוצמתית. 

נטע אלקיים

דימיטריס באסיס

רביד כחלני
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|  אפריקה - סולנים: רביד כחלני, נטע אלקיים  20.11.18

|  מאתונה לירושלים - סולנים: דימטריס באסיס,    13.2.19 

    מירי מסיקה )אורחת(.

|  גיברלטר - סולנים: בנימין בוזגלו, יהודה שוויקי, שרון שגיא    8.4.19 

    וקרן פסח

|  הומאז' לזוהר ארגוב - אמנים יפורסמו בהמשך    16.7.19

לרכישת מנויים וכרטיסים: 03-6927777 

הומא'ז לזוהר ארגוב
מחווה לאחת הדמויות הגדולות והמפורסמות ביותר בהיסטוריה של התרבות 
הישראלית. זוהר ארגוב היה למעלה, הוא  היה למטה, הוא היה המלך, הוא היה 
לאגדה והוא, עד היום - קולה של תקופה. הקונצרט הזה יפגיש אותנו מחדש 

עם שיריו האהובים בעיבודים מאתגרים ומפתיעים.

שרון שגיא

יהודה שוויקי
בנימין בוזגלו

בנימין בוזגלו וירטואוז ווקאלי ומהצד  אחת. מהצד הצפון אפריקאי יככב 
הספרדי מר הפלמנקו הישראלי הפופולרי ביותר - הצנום בעל הקול הענק 
- יהודה שוויקי. לצידם, דיוות ריקוד הפלמנקו בישראל שרון שגיא וקרן פסח.

ארבעה קונצרטים שתוכלו לראות רק כאן!
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שפה מוסיקלית חדשה / נועם בן זאב
בחיים ישנם רגעים לא נשכחים. בשבילי, אחד מרגעים אלה 

היה לפני רבע מאה בערך, בקונצרט של תזמורת חדשה שכמוה 

לא שמעתי. נגנים בכלים ערביים אותנטיים ישבו בחזית הבמה, 

ובאחוריה: נגנים בכלי קשת קלאסיים מערביים. הסקרנות שלי 

הייתה בשיאה: איזה הרכב מוזיקלי מוזר ומרתק! והמוזיקה? 

ניתן, הצליל  כזאת? האות  מוזיקה  להישמע  איך אמורה 

הראשון נשמע - ולא רק הוליד קונצרט ייחודי באותו ערב אלא פתח פתח לשפת ביטוי 

מוזיקלית חדשה, למחוזות מוזיקליים חדשים; והיה צעד ראשון בתהליך תרבותי-חברתי-

אינטלקטואלי שלם.

לפני כחודשיים, בתיאטרון גבעתיים, נכחתי בשיאו של התהליך הייחודי שהחל בקונצרט 

של אותה תזמורת אנדלוסית נושנה: קונצרט מיוחד, מרגש ומשמח, של תזמורת 

שהתפתחה לגוף מוזיקלי יחיד במינו, "תזמורת ירושלים מזרח ומערב". בקונצרט התגלה 

הייחוד של התזמורת, שלא מסתפקת בשימור של מסורת עתיקה, שימור שמאיים לנוון 

מסורת זאת, אלא נחושה לשאת אותה קדימה ומעלה; להביא אותה אל הקהל העכשווי 

כאמנות חיה ולא נוסטלגית. 

"מזרח ומערב" - הצבתם של שני מושגים אלה זה לצד זה, כל אחד מהם טעון ביקום 

תרבותי אינסופי, היא שאפתנית במיוחד. מה שמצדיק את איזכורם בנשימה אחת 

היא המילה "ירושלים"; וכך מקפלות שלוש המילים בשמה של התזמורת את האידיאל 

המוזיקלי התרבותי שלה. נדמה שרק בירושלים - עיר שהפגינה אחריות תרבותית 

מרשימה ואימצה את התזמורת אליה; ורק בביצוע של נגנים שנטועים מוזיקלית הן במזרח 

והן במערב; ורק בניהולו המוזיקלי של מנצח כמו תום כהן, שחי בשתי התרבויות הללו 

מילדות והתמחה בהן ברמה המוזיקלית-אקדמית הגבוהה ביותר - רק השילוב הזה יכול 

היה להצמיח גוף תזמורתי שהשכיל להבין לעומק את שתי התורות המוזיקליות ולהוליד 

מתוכן סיגנון מוזיקלי חדש המורכב ממזרח ומערב גם יחד. 

שמחה גדולה ירדה עלי לאורכו של אותו ערב, בקונצרט לסיום העונה, "מחווה לפיירוז" 

עם הזמרות מירה עווד וריהאם חמאדי, והפסנתרן גיא מינטוס. העושר בגוון הצלילי 

ובמיקצבים, השיתוף הטבעי של סולנים משדרות שונות כל כך של הסיגנון המוזיקלי-

 תרבותי, החדווה של המנצח והנגנים והרמה המוזיקלית והאמנותית הגבוהה שלהם - 

אלה שיקפו שינוי עמוק שהתחולל, שינוי שמשפיע על האמנים והקהל גם יחד.

באתי לקונצרט עם בני, שגם עליו הילך הקסם; אבל משהו הפליא אותו ולא נתן לו מנוח: 

לידו ישב מאזין מבוגר ששר יחד עם ריהאם ומירה את כל שירי פיירוז, בערבית, ובני רצה 

לדעת מאין הידע הזה. הוא שאל את האיש, וזה הסביר לו במאור פנים שבעירק, שם 

נולד, השירים האלה היו לחם חוק. הרגע הייחודי הזה, המיפגש בין צעיר סקרן לאיש 

מבוגר שתרבותו קמה לחיים, מיפגש אנושי ותרבותי, היה כהשתקפות מזוקקת של כל מה 

שהתזמורת המיוחדת הזאת, הירושלמית מזרח ומערב, מבקשת לחולל: לעורר מחשבה, 

לכונן געגוע, לשמח במוזיקה, לחדש. לקראת עונת העשור שלה בניהולו המוזיקלי של 

תום כהן אין משהו שמסוגל לגרום לאושר גדול מזה. 

* הכותב היה כתב ומבקר מוסיקה קלאסית בעיתון הארץ כ-25 שנים
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בכל עונת מנויים בעשור האחרון העלינו לפחות ארבע הפקות מקור חדשות, 
קונצרטים מהדף הלבן. 

בכל הפקה / קונצרט שכאלה השקענו את כל הלב והנשמה ולכן, ברוב 
המקרים, הדרך המשותפת שלנו עם האמנים והמנגינות ממשיכה עוד שנים 

קדימה.

השנה, בזכות שיתופי הפעולה הפוריים שלנו עם היכלי התרבות השונים 
ברחבי הארץ התמסדו להן כמה ״עונות מקבילות״ בהן אנחנו מעלים הפקות 

נבחרות ואהובות.

את הקונצרטים הבאים אתם מוזמנים לראות בהרצליה, איירפורט סיטי, 
ראשון לציון ומעלה אדומים. 

  ……
………
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היכל אמנויות הבמה הרצליה

|  בון שאנסון - סולנים: דוד ד׳אור, אלה דניאל  1.11.18

|  ִדיַאְלָנא - סולנים: מירי מסיקה, גוסטו )ראה עמ׳ 5(   16.2.19

|  בום פם - סולנים: טריפונס, אור חדד   4.6.19

לרכישת מנויים וכרטיסים: 1-700-70-29-29

אלה דניאל

דוד ד׳אור

מפגש מסקרן בין שני עולמות קסומים. השאנסונים הצרפתיים הגדולים ומעוררי 
הנוסטלגיה של אדית פיאף, זאק ברל ואיב מונטן, פוגשים את  העיבודים, הצבע 

והמצלול הייחודים של התזמורת.

חיבור של שני סולנים יוצאי דופן, דוד ד'אור ואלה דניאל שיבצעו את היהלומים 
המוסיקליים ממיטב הקלאסיקה הצרפתית.

בון שאנסון
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חבל מודיעין איירפורט סיטי

לרכישת מנויים וכרטיסים: 03-7230000

|  בום פם - סולנים: טריפונס, אור חדד   22.11.18

|  ִדיַאְלָנא - סולנים: מירי מסיקה, גוסטו )ראה עמ׳ 5(   9.3.19

|  בון שאנסון - סולנים: דוד ד'אור, אלה דניאל   11.4.19

קלאסיקה יוונית ישראלית, בקונצרט ים תיכוני חגיגי. קונצרט שכולו להיטים 
קלאסיים יוונים שהפכו לנכסי צאן ברזל ישראלים לכל דבר.

את הקונצרט יוביל הזמר שהגיע לכאן בעקבות ההצלחה ונשאר בעקבות הלב 
טריפונס הגדול עם הבוזוקי שלו במיטב משיריו האהובים. לצידו, הזמרת 

הצעירה אור חדד שתרגש אותנו בקולה השברירי והענוג.

בום פם

טריפונס

אור חדד

עוצמתית!
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|   רמבטיקו ים-תיכוני - סולנים: שלומי סרנגה, אור חדד   25.11.18

|   אום כלת׳ום לנצח - סולנים: נסרין קדרי, כאמל סולימאן   24.2.19

|   פלמנקו אנדלוסיה - סולנים: להקת פלמנקו נטורל,     17.7.19 

     יהודה שוויקי, יעל הורביץ

לרכישת מנויים וכרטיסים: 03-9484840 

היכל התרבות ראשון לציון

פלמנקו אנדלוסיה
מופע סוער וחם המשלב את התשוקה המוסיקלית הספרדית וריקוד הפלמנקו 
הסוער. שיתוף פעולה בין התזמורת לשרון שגיא ולהקת Flamenco Natural. על 

הבמה, שני זמרי הפלמנקו הטובים בישראל יהודה שוויקי ויעל הורביץ.

רמבטיקו ים-תיכוני
המוסיקה הקסומה מיוון וסביבותיה, רמבטיקו וקלאסיקה יוונית ישראלית, 
בקונצרט ים תיכוני חגיגי. קונצרט שמורכב מלהיטים קלאסיים יוונים שהפכו 
לנכסי צאן ברזל ישראלים לכל דבר, לצד שירים שעשו את הדרך ההפוכה. את 
הקונצרט יוביל הזמר הישראלי הכי יווני שיש - שלומי סרנגה. לצידו, הזמרת 

הצעירה אור חדד שתרגש אותנו בקולה השברירי והענוג.

אור חדד

נסרין קדרי

יהודה שוויקי
שרון שגיא שלומי סרנגה
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|  כבר עברו השנים - סולנים: אבנר גדסי, אדווה עומר, יהודה קיסר   23.1.19

|  ִדיַאְלָנא - סולנים: מירי מסיקה, גוסטו )ראה עמ׳ 5(   2.3.19

|  אום כלת'ום לנצח - סולנים: ריאהם חמאדי, כאמל סולימאן   10.7.19

לרכישת מנויים וכרטיסים: 02-5444100

אום כלת'ום לנצח
קונצרט כבוד והערכה למיטב הקלאסיקה המצרית - אום כלת'ום, מוחמד עבד 
אל ווהאב, עבד אל חאלים חאפז, פאריד אל אטרש ועוד בביצועים תזמורתיים 
ובעיבודים מודרניים. על הבמה ישירו ביחד ולחוד ריהאם חמאדי בעלת 

היכולות הקוליות המרהיבות והזמר המוכשר והאהוב כאמל סולימאן.

היכל התרבות מעלה אדומים

כבר עברו השנים
התזמורת במופע מחווה ללהיטי הזהב של שנות ה-70.

יחד עם התזמורת אבנר גדסי ״חוזר הביתה״ מבחינה מוסיקלית, ומפיח חיים 
בקלאסיקות כמו: ״הגברים בוכים בלילה״, ״נפרדנו כך״, ״הפרח בגני״, ״איני יכול״, 
״הבטחנו זה לזו״ ועוד לצידו, הזמרת המוכשרת ששיגעה את דודו אהרון בתכנית 
"הכוכב הבא לאירויזיון״ אדווה עומר. אורח הכבוד שלנו במופע יהיה האיש 
שצלילי הגיטרה שלו הפכו לחלק בלתי נפרד מהסאונד של החיים בארץ - יהודה 

קיסר.

יהודה קיסר
ריהאם חמאדי

אבנר גדסי
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קונצרטים לילדים ונוער

להזמנת קונצרטים לתלמידים התקשרו ל 1-700-508-408 

המחלקה החינוכית של התזמורת  פותחת בפני ילדים ובני נוער שער רב-תרבותי 

אל העולם העשיר בצלילים ובמילים של הפיוט העברי ושירת תור הזהב בספרד 

ואל עולם המוזיקה האנדלוסית היהודית והערבית. התזמורת מציעה קונצרטים 

תיאטרליים לילדים ולנוער לכלל ציבור התלמידים בישראל מגן הילדים ועד בית 

הספר התיכון ותכניות חינוכיות מוסיקליות לגנים ולבתי ספר בכל רחבי הארץ. 

מטרת המחלקה החינוכית של התזמורת היא פיתוח רגישות ופתיחות לסגנונות 

ומסורות מוסיקליות מגוונות ויכולת האזנה למוזיקה איכותית, לצד חיזוק שורשי 

התרבות והמוזיקה היהודית. הקונצרטים  מאושרים על ידי סל תרבות  ארצי  

ומיועדים לכלל ציבור התלמידים בישראל מגן הילדים ועד בית הספר התיכון.

“שבת חלום”  
קונצרט תיאטרלי לילדי הגן - 

כתות ד’

לקראת  מאוד  נרגשת  יפעת  הילדה 

יום השישי. היא נבחרה להיות “אמא 

של שבת” בגן ולשיר פיוט של שבת. 

הקסמים  שרביט  המנצח,  בעזרת 

נגני התזמורת, מלאכי השבת  שלו, 

ואמונה עצמית, מנסה יפעת להגשים 

את משאלותיה ולהתכונן למשימה. 

מיטב הזמירות והפיוטים לשבת מכל 

הזמנים בסגנונות מוזיקליים שונים.

“קהילות שרות פיוט”
קונצרט-תיאטרון לכתות ג’ - ט’

טיסה חלומית של התזמורת בין קהילות 

ישראל השונות ומסורות הפיוט שלהן 

דרך מפגש עם דמויות שונות ממגוון 

קהילות יהודיות בעולם ודרך פיוטים 

מוכרים ואהובים שאותם אנו שרים 

הקשורים  ובאירועים  ישראל  בחגי 

במעגל השנה, נתחקה אחר שורשי העם 

היהודי ונלמד על עברו המוזיקלי. 
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מסלולי הלימוד לתואר שני

מסלולי הלימוד לתואר ראשון

מדעי החברה
.B.A בקרימינולוגיה  •

.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* 

האקדמית אשקלון
צעד חכם. עתיד מבטיח! 

מעונות מכינות קדם מלגות
אקדמיות

מרכז להכוונה
תעסוקתית

קמפוס חרדי
08-6210080

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

שנת לימודים חינם**

שכר לימוד אוניברסיטאי 

www.aac.ac.il   *9990
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כינור ראשון

תומר עינת - 
קונצרט מייסטר

ליה שרמן

גרגורי נחימזון

יבגני בייבסקי

סופי פרדקין

מאי חומה

כינור שני

לודמילה גולד

לאה גדייב

אנה פורמן

ילנה זבריאנסקי

דנה ברזן

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

אסף רבי

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

סקסופון 

 זיו סלמה

רן דוד

על הבמה

בעלי תפקיד
עופר אמסלם - מנכ«ל

אילנה תורג‹מן - מנהלנית
עזי ירמיהו - כספים

לימור אמסלם - מנהלת שיווק ומכירות
שמעון יפרח - מנהל הפקה

אורי מלין - מפיקה
איציק אטיאס - מנהל במה

גיא שושן - ע. מנהל במה
שירה אוחיון - מנהלת תוכן ופרוייקטים

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

ענת כהן - טלמרקטינג

חברי ועד עמותה
יו«ר - יובל רכבי 

מיכל רכבי 
יפה ישראלי 

יעקב כהן 
יורם כהן 

צוות אומנותי
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  

עוצמתית!
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