
טוב לדעת

מנהל מוסיקלי: תום כהן

צילום: חיים ברבלט



קהל נכבד,
אנחנו שמחים, גאים ונרגשים לשוב סוף סוף אל הבמה ואליכם! עוד לא התאוששנו מההתעוררות אל החיים 
בסדרת הקונצרטים עם להקת טיפקס - אחרי תקופה ארוכה של מגפה ובידוד, וכבר אנו שבים עם חגיגה 
יוונית אמיתית בכיכובו של דימיטריס באסיס ובניצוחו של מנצח הבית שלנו, מתן יונה, שתסגור לנו את העונה 

הנוכחית עם מיטב להיטי הלייקה העממית היוונית להם אנחנו מצפים כל כך הרבה זמן…

בהזדמנות חגיגית זו נבקש להודות לכן ולכם מכל הלב על התמיכה, המעורבות והליווי הצמוד בכל השנים 
ועל אחת כמה וכמה בשנת הקורונה שנכפתה עלינו ושבמהלכה צפיתם, האזנתם, נהניתם ופרגנתם לתוכן 

הדיגיטלי המגוון שהעמדנו לרשותכם.

אנו רואים בכם, הקהל הנאמן שלנו, תעודת כבוד אמיתית ומתרגשים לעמול בימים אלה ממש על העונה 
הבאה שתהיה מלאה בכל טוב ושהתמהיל האומנותי שלה נוצר תוך הקפדה על הטעם וההעדפות 

המוסיקליות שלכם כפי שנחשפנו אליהן במהלך השנה האחרונה. 

וכך, בעונה הבאה נפגוש את הזמרת הישראלית - תורכיה הבינלאומית לינט למופע תורכי חם; את הטרובדור 
הישראלי האהוב אהוד בנאי במסע שורשים מוסיקלי בו יארח את הזמרת שובת הלב סמא שופאני ; את 
ונער הפלא אלכס חורי בחגיגה של קלאסיקה ערבית; ולבסוף - אמנים אורחים  יחזקאל  זיו  ויולט סלמה, 
שיגיעו ממרוקו למופע ״גנאווה!״ שיציג שילוב תשוקתי של מוסיקה ברברית שמגיעה מדרום לסהרה בעיבוד 

תזמורתי לראשונה בישראל! שריינו כבר עכשיו את מקומותיכם לעונה הבאה!

אנחנו מאחלים לכם קונצרט מהנה ועונה מלאה בהתרגשות! 
ואל תשכחו - כל מה שאנחנו עושים - עבורכם, בגללכם ולמענכם.

! דה ו ת

תום כהן
מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי

איסי וינטר אבקסיס
מנכ"ל



Folk - לחן: עממי | Chiftateli  .1
 Mana mou ellas  .2

Nikos Gatsos - מילים: ניקוס גאטסוס
Stavros xachakos - לחן: סטברוס קסאצ'קוס

I Zoi  .3
  Fillipos Grapsas - מילים: פיליפוס גראפסאס

Thodoris Lahanas - לחן: ת'ודוריס להאנאס

Menot Ektos  .4
Lina Nikolakopoulou - מילים: לינה ניקולקופולו

Ara Dinkjian - לחן: ארא דינקג'יאן

Spasmeno Karavi  .5
Giannis Skarimpas - מילים: יאניס סקרימבאס

Giannis Spanos - לחן: יאניס ספאנוס

Roza  .6
Alkis Alkeos - מילים: אלקיס אלקאוס

Thanos Mikroutsikos - לחן: ת'אנוס מיקרוציקוס

Zinguala  .7
Stelios Kazantzidis - מילים ולחן: סטליוס קזנג'ידיס

Ta Xamopoulia  .8
Lefteris Papadopoulos - מילים: לפטריס פאפאדופולוס

Falkonis Kostas - לחן: פאלקוניס קוסטאס

Folk - לחן: עממי | Hsapiko  .9

Yparcho  .10
Pythagoras - מילים: פיתגורס

Christos Nikolopoulos - לחן: כריסטוס ניקולופולוס

תכנית הקונצרט:



Sose Me  .11
Nikos Karvelas - מילים ולחן: ניקוס קרוולאס

Ti Prepi Ti Den Prepi  .12
Eleni Yannatsoulia - מילים: אלני יאנצ'וליה

Christos Nikolopoulos - לחן: כריסטוס ניקולופולוס

Sinnefiasmeni Kiriaki  .13
Vasilis Tsitsanis - מילים ולחן: וסיליס ציצאניס

Tha Sou Figo  .14
Apostolos Kaldaras - מילים ולחן: אפוסטולוס קאלדארס

Barba Gianni  .15
Stelios Kazantzidis - מילים ולחן: סטליוס קזנג'ידיס

Ta Mavra Matia Sou  .16
Stelios Kazantzidis - מילים: סטליוס קזנג'ידיס

Manolis Angelopoulos - לחן: מנוליס אנגלופולוס



תזמורת ירושלים מזרח ומערב מנגנת את צליליו של המזרח התיכון החדש. 
התזמורת היא ממשיכת דרכה של התזמורת האנדלוסית הישראלית המקורית, זוכת פרס ישראל אשר פורקה בשנת 
2010. עם התבססותה בירושלים בינואר 2016 הרחיבה התזמורת באופן רשמי את תחומי התעסקותה המוסיקליים 
גם אל המסורות המוסיקליות של עדות ישראל מארצות המזרח, הבלקן וצפון אפריקה. מאז אינה חדלה התזמורת 

להפתיע ולהתחדש – להיות רלוונטית גם בעידן יוטיוב והרשתות החברתיות.

התזמורת הינה תזמורת קאמרית המונה כשלושים נגניות ונגנים. הם מגיעים מכל קצוות הארץ והמגזרים המרכיבים 
את החברה הישראלית ובמגוון גילאים נרחב. כל שלוש הדתות המונותאיסטיות מיוצגות אצל הנגנים והיוצרים. הם מנגנים 

על כלים קלאסיים מזרחיים, כלי קשת, כלי נשיפה וחטיבת קצב.

ידי מנהלה המוסיקלי, המנצח תום כהן. מאסטרו כהן הוא מוסיקאי בעל שם  עיבודיה של התזמורת נכתבים על 
בינלאומי הידוע ביכולתו הייחודית להעביר באמצעות עיבודיו ושיטת הניצוח המקורית שלו את המוסיקה של ארצות ערב 
וצפון אפריקה למוסיקאים ולקהלים שונים ומגוונים. הם מושתתים על השפה המוסיקלית אשר פותחה בה לאורך השנים, 
למשל,  המפגישה,  ואורגנית,  קוהרנטית  אחידה,  לכדי שפה  וממערב  ממזרח  מוסיקליות  מתודות  ומחברת  המשלבת 

מקאמים ומקצבים מארצות ערב והאסלאם עם הרמוניה ואסתטיקה מערביות. 

לאורך השנים הקים כהן תזמורות אחיות המושתתות על האבטיפוס של תזמורתו הירושלמית ברחבי העולם עליהן 
 L’Orchestre Symphonique Andalou de Montreal נציין את  היום הזה. מבין אותן תזמורות  הוא מנצח עד עצם 

הקנדית, Med Orchestra הבלגית והתזמורת Symphoniyat המרוקאית.

תזמורת ירושלים מזרח ומערב

צילום: משה ציטיאת



תום כהן, בן 38, הוא המייסד, המעבד, המנצח הראשי והמנהל המוסיקלי של "תזמורת ירושלים מזרח מערב". 
הוא פיתח שפה מוסיקלית חדשה, אשר הובילה אותו להקים גם תזמורות אחיות, המבוססות על אב הטיפוס 

 ,)"L'Orchestre Symphonique Andalou De Montreal"( הירושלמי המקורי, ברחבי העולם - בקנדה
בלגיה )"תזמורת MED"(, מרוקו )" סימפוניאט "( ועוד. 

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית באמצעותה הוא מעביר את המוסיקה של צפון אפריקה ומדינות ערב למוסיקאים 
מערביים מאומנים קלאסיים - ולהיפך - יכולת שהביאה אותו להוביל את "התזמורת הפילהרמונית הישראלית" 

מצד אחד, ואת התזמורת האלג'ירית הנודעת "אל גוסטו", מצד שני. בשנים 2011–2013 כיהן כהן כמנהל 
האמנותי של "פסטיבל המוסיקה העולמית בגיברלטר", וכיום הוא משמש כמנהל האמנותי של "ערבסק" 

פסטיבל המוסיקה הערבית הבינלאומית של עכו. 

כמלחין תרם כהן מוסיקה מקורית לסדרות טלוויזיה פופולריות וסרטי קולנוע, 
כגון: "זגורי אימפריה" מאת מאור זגורי, "הערת שוליים" מאת יוסף סידר ו"עדות" מאת שלומי אלקבץ. 

כהן שיתף פעולה עם אמנים ידועים ברחבי העולם )ראיד טאהא, אנריקו מסיאס, יסמין לוי, אישתאר אלבינה, 
דיוויד ברוזה, נסרין קדרי, בנימין בוזגלו, אמיל זריהן, מוריס אל מדיוני ורבים נוספים(.

כהן נחשב לאחד מנגני המנדולינה הווירטואוזים בעולם. הוא מנגן בכלי שנבנה במיוחד 
עבורו על ידי לות'ר בועז אלקיים הישראלי - בטכניקה ייחודית שפיתח ובה שילב את הידע 

הערבי-אנדלוסי שלו עם השכלתו המוסיקלית המערבית.

תום כהן - מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי 

צילום: דניאל קמינסקי



צילום: אורי אלקיים

מתן יונה, בן 29, יליד פתח תקוה, הוא מנצח הבית של תזמורת ירושלים מזרח ומערב. 
מתן הוא חבר קבוע בתזמורת ירושלים מזרח ומערב החל משנת 2013 כנגן טרומבון. 

כשלוש שנים אחר-כך ערך את הופעת הבכורה שלו כמנצח והצטרף אל צוות המנצחים של התזמורת.

יונה כתב במיוחד עבור התזמורת יצירה מקורית – "פנטזיה של מזרח ומערב" – שהועלתה בניצוחו 
בביצוע בכורה על-ידי התזמורת בסדרת הקונצרטים "חביבי" במרץ 2018, ובנוסף בוצעה במסגרת 

פסטיבל פסנתרים באוקטובר 2018 וגם במסגרת סיבוב קונצרטים של התזמורת בצרפת בנובמבר 2018 
בבית האופרה של ניס, בקתדרלת שטרסבורג וב-Theatre de la Ville בפריז. יצירותיו ועיבודיו בוצעו בין 

השאר על-ידי: תזמורת ירושלים מזרח ומערב, הקאמרטה הישראלית ירושלים, סימפונט רעננה, 
הסינפונייטה הישראלית באר שבע, אנסמבל ״מיתר״, אנסמבל ״טרמולו״ ועוד. 

את לימודיו המוסיקליים החל בקונסרבטוריון העירוני בפתח תקוה, בכיתתו של הטרומבוניסט 
אלכס צ׳יצ׳ילניצקי. 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 
וכמעבד המוסיקלי של התזמורת.

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(.

ב״חג המחזמר 2016״ של העיר בת ים שימש יונה כמעבד וכמנצח של המחזמר ״סוליקא״ 
בכיכובה של נסרין קדרי. לאור הצלחתו, המחזמר עלה על במות התיאטרון בכל רחבי הארץ תחת 

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

בדצמבר 2018 הוזמן לנצח על התזמורת הסימפונית חיפה בקונצרט "מזמור שיר". משנת 2019 הוזמן 
לנצח מספר פעמים על קונצרטים וכתב עשרות עיבודים תזמורתיים עבור תזמורת סימפונט רעננה. 
בשנת 2019 שימש כמתזמר במחזמר המצליח "זה אני" בתיאטרון הקאמרי מאת ובבימוי מאור זגורי.

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 תל אביב )2017(, פרס מצטיין דיקן של הפקולטה לניצוח והלחנה, מלגת הצטיינות 
 ”The Siday Fellowship for Musical Creativity" ליוצרים מטעם

."The Goldberg Charitable Trust" ומלגת הצטיינות מטעם

מתן יונה - מנצח הבית



דימיטריס באסיס מלך סגנון ה״לאייקה״ היווני, נמצא בשיא הקריירה בת 20 השנים שלו, ממלא אולמות בכל 
רחבי יוון וזוכה לפופולריות עצומה גם בארץ וברחבי העולם. הוא נולד בשטוטגרט שבגרמניה ב-4 באפריל 1970. 

ליוון הגיע לראשונה בגיל שמונה, כאשר כל משפחתו חזרה לצ'רסו, כפר קטן ליד הגבול היווני-צפון מקדוני. 
בגיל תשע החל לשיר את הליטורגיה בכנסייה המקומית, שלוש שנים אחר-כך החל ללמוד מוסיקה ביזנטית. 

בגיל 20  התגלה דימיטריס באסיס על-ידי סטאמאטיס קראונאקיס ובגיל 23 החל לשתף פעולה עם 
חריסטוס ניקולופולוס האגדי. בסוף שנות ה-90 ביצע את השיר "לחישות הלב" בלחן של כריסטוס ניקולופולוס. 

השיר היה הפסקול של סדרת טלוויזיה פופולרית והפך אותו לכוכב. במהלך הקריירה שלו הופיע לצד גדולי זמרי 
יוון כמו חאריס אלקסיו, פסחאליס, טרזיס, ת'מיס אדמנדידיס, דימיטרה גאלאני ויורגוס דלאראס.

בשנת 2001 פגש את המלחין היווני הדגול מיקיס תאודורקיס. יחדיו השלימו וביצעו את אחת מיצירותיו החשובות 
ביותר של תאודורקיס: "לטרגודי טוקו נקרו אדלפו". יצירה מיוחדת זו הושרה לראשונה בשנת 1961 

על ידי גריגוריס ביטיקוטסיס, אך מעולם לא הושלמה מכיוון שצונזרה עקב המצב הפוליטי ביוון 
באותה העת. דימיטריס מופיע ברחבי העולם, ובישראל כבר הופיע לא אחת. במופע זה יבצע ממיטב 

הלהיטים העממיים המסורתיים שבהם הוא מתמחה, בעיבודים מיוחדים ״בשפת תזמורת ירושלים 
מזרח מערב״ המסמלת, גשר בין המזרח למערב.

דימיטריס באסיס 



היווני פופולרי כמו  "לא בכל מקום בעולם הזמר 
הטוב  הקהל  הוא  הישראלי  הקהל   – בישראל 

והחם בעולם"
ראיון שקיימנו עם דימיטריס באסיס בטרם הגיע לישראל בכדי להופיע עם 

תזמורת ירושלים מזרח ומערב, עת הופיע באוסטרליה 

"הקהל הישראלי הוא הקהל הטוב והחם בעולם לדעתי 
ואוהב  הוא מעריך, מפרגן  רבים מהקולגות שלי.  ולדעת 
ליהנות והוא מראה את זה. לחשוב שקהל נהנה ממוסיקה 
בשפה זרה בכזו צורה זה ייחודי מאוד רק לקהל הישראלי 
והעבודה הקשה  פשוטה  הלא  מציאותו  בגלל  שכנראה 
מהמציאות  ולהתנתק  לשמוח  ניתן  בו  רגע  מכל  נהנה 
המאתגרת בארץ". כך מסביר דימיטריס באסיס, מגדולי 
המבצעים בסגנון הלאייקה )המוסיקה המסורתית היוונית( 

את התלהבותו לבוא ולהופיע בפני קהל ישראלי. 

"המופע זה הוא העצמה של המופע שקיימנו לפני שנתיים 
אנחנו  הצלחתו  בעקבות  הישראלית.  האופרה  בבית 
יוצאים כעת לסיבוב עולמי ב-11 מוקדים שונים. אני מאוד 
גאה לעבוד עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב, תזמורת 
מקצועית וחמה שהתחברתי אליה מהרגע הראשון. כלל 
לא מובן מאליו שמרגישים בבית עם תזמורת זרה, אבל 

עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב זה בפירוש כך. 

במיוחד  שנוצר  שירים  של  שילוב  היא  בישראל  ההופעה 
להופעות עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב. המופע מורכב 
מהלהיטים הגדולים והאהובים שלי לצד מוסיקה יוונית עליה 
גדל גם הקהל הישראלי. הקפדנו לשלב לאורך כל המופע 

שירים מסורתיים וברובם בצלילי בוזוקי.

השירים היווניים הם חמים ומזמינים והקהל מתחבר למוסיקה 
ללא הבנת המילים. בדרך כלל צלילי הבוזוקי ושאר הכלים 
הייחודיים למוסיקה היוונית מבדלים אותה משאר הסגנונות. 
בישראל  כמו  פופולרי  היווני  הזמר  בעולם  מקום  בכל  לא 
היא  כי  היוונית  למוסיקה  מתחברים  שבישראל  חושב  ואני 
מזכירה להרבה את בית אמא ואבא מהמזרח התיכון מבלי 
להיחשב למוסיקה בהכרח ערבית או מזרחית. פרט לכך אין 
כל כך משותף בין מוסיקה ישראלית קלאסית או מסורתית 
למוסיקה יוונית קלאסית או מסורתית. מכאן המשיכה, דווקא 

בגלל השוני.

בכל  כמו  הקורונה  מתקופת  משתקמים  ביוון  כרגע  אנחנו 
העולם, אנחנו בהחלט בדרך ואני עובד בימים אלו על מופע 
וגם על שיתוף פעולה פורה  יוון  חדש שיסתובב בכל רחבי 
נוסף עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב – גם ביוון. כולכם 
מוזמנים ליוון מולדתי ליהנות ממוסיקה חיה אך במקביל אני 

מבטיח לכם עוד הפתעות גם בישראל". 

"כלל לא מובן מאליו שמרגישים 
בבית עם תזמורת זרה, אבל עם 

תזמורת ירושלים מזרח ומערב זה 
בפירוש כך. אנו עובדים על שיתוף 

פעולה פורה נוסף – גם ביוון."



  )Mana Mou Ellas( אמא יוון
Nikos Gatsos - מילים: ניקוס גאטסוס

Stavros xachakos - לחן: סטברוס קסאצ'קוס

אין לי בית לחזור אליו
גם לא מיטה לישון בה 

אין לי רחוב וגם לא שכונה
לטייל בם באחד במאי

 
המילים המזויפות והגדולות הללו

האכלת אותי בחלב אימך
אבל עכשיו כשהנחשים ערים

את לובשת את הקישוטים העתיקים שלך
ואת אף פעם לא בוכה, אמא יוון

אם כי את מוכרת את ילדיך לעבדות
 

המילים המזויפות והגדולות הללו
האכלת אותי בחלב אימך

אבל כשדיברתי עם הגורל שלי
לבשת את העיצוב העתיק שלך
ולקחת אותי לשוק, קוף צועני

יוון, יוון, אם לסבל
 

המילים המזויפות והגדולות הללו
האכלת אותי בחלב אימך

אבל עכשיו כשהאש שוב משתוללת
את מסתכלת על היופי העתיק שלך

ובזירה העולמית, אמא יוון
את תמיד נושאת את אותו השקר



)I Zoi( חיי
Fillipos Grapsas - מילים: פיליפוס גראפסאס
Thodoris Lahanas - לחן: ת'ודוריס להאנאס

אל תבקשי ממני שירים
נשחק שוב את האתמול
אל תחפשי את הירחים

הזקנים הלכו.
החיים

מתחילים בקול ובלחץ
בגלקסיות אחרות

סולחים מאוד הנועזים
המשוגעים והערכים

החיים רצים בשנות אור
מזג האוויר אינו מפחיד אותם

בשביל אהבות ישנות
וגם לא למי שמשוחח על זה.

אל תבקשי ממני קורבנות
עשיתי כמה בשבילך
יש לי סיבות רבות

שאני שומר את המחר לעצמי.
אל תתחנני בשיר שלי

אתמול, חלום על תקווה,
אפילו לא ירח

זקן זקן.
זה מתחיל לנהום ולגמגם

אחרי גלקסיה אחרת.
הזמן לא יורה,

זה נע בבוקר, לא מדבר.
אל תתחנני על הקרבה שלי,

לפניך מספיק תרומה,
יש הרבה סיבות בשבילי. 



)Meno Ektos( אני עדיין נשאר מנודה
Lina Nikolakopoulou - מילים: לינה ניקולקופולו

Ara Dinkjian - לחן: ארא דינקג'יאן

אני עדיין נשאר מנודה
אני זוכר שמות

אני רץ במהירות האור

 אני עדיין נשאר מנודה
כמו כמה פיות חסרי קול

כיוון שהלוטוס נסע מהעולם הזה

 בערבי הרווקות שלי
אני שר שירים ארמניים

אני רוצה לחזור
אבל גן העדן שלי סגור

 בערבי הרווקות שלי
אני שר שירים ארמניים

אני רוצה לחזור
אבל מולדתי נמחקת

אני עדיין נשאר מנודה
הדיבור שלי עשוי אקורדים רוטטים

אני עומד בשקט כמו נשר

אני עדיין נשאר מנודה
כמו כמה צורות

שנכתבו על החול על ידי מאמין



)Spasmeno Karavi( ספינה שבורה
Giannis Skarimpas - מילים: יאניס סקרימבאס

Giannis Spanos - לחן: יאניס ספאנוס

להיות ספינה שבורה מעבר, עמוק
להיות כך

בלי תרנים, בלי מפרשים
לישון

 המקום רך והחוף מת
מסביב, מסביב

עם קליפה כפופה ועם חרטום שם
לאן אתכופף

הים ללא רוח חיים והדגים מתים
להיות כך

והסלעים נדהמים והכוכבים הם שם
לצפות

בלי קרציות השעות והימים עצובים
בלי חסד

כך חלול ונטול תנועה בלילות השקטים
הירח

לפיכך להרוס, ספינה מתה
להיות כך

בחוף חולי מת ובמים חלולים
לישון



)Roza( רוזה
Alkis Alkaios - מילים: אלקיס אלקאוס

Thanos Mikroutsikos - לחן: ת'אנוס מיקרוציקוס

שפתייך יבשות וצמאות
מחפש מים על האספלט

מכונות הגלגלים עוברות על פני
ואת אומרת לי שפרץ העננים מחכה לנו

ומושכת אותי לקברט לח

אנחנו הולכים יחדיו באותו רחוב
אבל תאי הצינוק שלנו נפרדים

אנו מקיפים עיר קסמים
אני כבר לא רוצה ללמוד מה זה שאנחנו מחפשים

זה מספיק אם את נותנת לי שתי נשיקות בלבד

את משחקת איתי ברולטה ומאבדת אותי
באגדת סיוט

עכשיו הקול שלי הוא קול של חרק
חיי צמח שנעקר

ניתקת אותי והשלכת אותי לריק

איך הצורך הופך להיסטוריה
איך ההיסטוריה הופכת לשקט

מה את מסתכלת עלי, רוזה, כולך קהה
סלחי לי על שלא הבנתי אותך

מה אומרים המחשבים והמספרים?

אהובתי, עשויה פחם וגופרית,
איך הזמן יכול לשנות אותך כל כך?

מכונות הגלגל עוברות עלינו
ואני בערפל ובגשם
אני ישן לצידך, בצום

איך הצורך הופך להיסטוריה
איך ההיסטוריה הופכת לשקט

מה את מסתכלת עלי, רוזה, כולך קהה
סלחי לי על שלא הבנתי אותך

מה אומרים המחשבים והמספרים?



)Zinguala( זינגואלה
Stelios Kazantzidis - מילים ולחן: סטליוס קזנג'ידיס

זינגואלה
זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה

את השמש שלי, הירח שלי והאור שלי
את תכשיט יוקרתי ייחודי של העולם

היופי שלי כהה העור
השמחה הנצחית שלי

זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה

 

זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה
תגידי לי מה גורם לך להיות אומללה ביותר

אם את עוזב אותי לא הייתי עומד בהפסד שלך
היופי שלי כהה העור
השמחה הנצחית שלי

זינגואלה, זינגואלה, זינגואלה



)Yparcho( אני קיים
Pythagoras - מילים: פיתגורס

Christos Nikolopoulos - לחן: כריסטוס ניקולופולוס

אני קיים
בעיניך הבוכיות

בשפתייך הבוערות
ואני אהיה קיים בשירים להם את מאזינה

 אני אחד מחייך
אף אחד לא יכול לכבות אותי

גם אם את מדברת עם מישהו אחר
ולצחוק שעות

עמוק בפנים תיפגעי
כי את חושבת עליי

אני ההתחלה והסוף
ושם את זה בראש שלך

גם אם את מסתבכת עם מישהו
תוך זמן קצר
את תיפרד כי

אני אהיה קיים 

אני קיים
באושר ובעצב שלך

הדימוי שלי לא יעזוב אותך
ולעולם לא יישכח.

 אני קיים
במזל שאת מקללת,

בראש שלך שמסחרר
עם סיגריות, זיכרונות ואלכוהול

אני



)Sose Me( הצילי אותי
Nikos Karvelas - מילים ולחן: ניקוס קרוולאס

אומר לך זאת
אם במקרה את בוגדת גם בי

כדאי לך להרוג אותי
לא הייתי רוצה לחיות

עכשיו את תספרי לי
שהאהבה שיש לך אלי מסתיימת כעת

כמו השלג שנמס לאט לאט
אבל אנא ממך

הצילי אותי...
תני לי לשתות את הרעל

חיי יהיו ייסורים
עכשיו שאת כבר לא אוהבת אותי

גם את עוזבת
ואין לי שום תקווה יותר

מאוהב בסערה
אני אבוד לבדי

אז עזבי
ואל תחזרי

אבל תעשי משהו לפני שאת עוזבת אותי
לצורך השאלה

הצילי אותי...
תני לי לשתות את הרעל

חיי יהיו ייסורים
עכשיו שאת כבר לא אוהבת אותי



)Ti Prepi Ti Den Prepi( לחישות הלב
Eleni Yannatsoulia - מילים: אלני יאנצ'וליה

Christos Nikolopoulos - לחן: כריסטוס ניקולופולוס

שלחי את הירח בגוף התגלגל,
הוא סיפר לנו בסתר על ים לא חוקי.

עם עיניים מוארות, עם מילים של היום
ביטלתי עבורך תחנות וגבולות.

 מה צריך, מה לא, לא חשבתי לרגע,
התאהבתי בך עד מוות.

כל השלבים הולכים אליך,
גם אם זה לעבור ארבעים גלים.

 סירה את הירח שמה במיטה שלנו,
ליטופים גואלים אותנו ואת אהבתנו.

במפות ובערים עם לחישות לב
ישרוף האור שלי את מה שלא היה בשבילנו.

 מה צריך, מה לא, לא חשבתי לרגע,
התאהבתי בך עד מוות.

כל השלבים הולכים אליך,
גם אם זה לעבור ארבעים גלים.



)Sinnefiasmeni Kiriaki( סינפיאסמני קיריאקי
Vasilis Tsitsanis - מילים ולחן: וסיליס ציצאניס

יום ראשון מעונן,
את נראית כמו הלב שלי

תמיד מעונן,
המשיח והבתולה שלי.

כשאני רואה אותך גשם,
רגע אני לא נח.

את עושה את חיי שחורים,
ואני נאנח בכבדות.

את יום כזה,
בו איבדתי את שמחתי.

יום ראשון מעונן,
את מקללת את ליבי.

)Tha Sou Figo( כמו שיכור
Apostolos Kaldaras - מילים ולחן: אפוסטולוס קאלדארס

אעזוב אותך, תגידי לו
אעזוב אותך ואת צוחקת

לפני שאת עוזב אותי סימנים
וחלומות ריקים

אעזוב אותך, תגידי לו

עכשיו את בוכה כי את בוכה
את לא שצחקת אתמול

את לבד נשברת
כל מה שבניתי

עכשיו בגלל זה את בוכה

אעזוב אותך, תגידי לו
אעזוב אותך ואת צוחקת
התאמה נוספת תימצא

לקחת אותי ביד
ואני הולך לזה

עכשיו את בוכה כי את בוכה
את לא שצחקת אתמול

את לבד נשברת
כל מה שבניתי

עכשיו בגלל זה את בוכה



)Barba Gianni( ברבה ג'ון
Stelios Kazantzidis - מילים ולחן: סטליוס קזנג'ידיס

ברבה ג'יאניס, אתה זקן
עברת סערות רבות

וממנו בא החסד לקחת אותך
אתה שאוהב את אחינו

לא קלקלת לנו את הכיף
עשה לי טובה אחרונה עכשיו

 שלח לי מכתב מהאדס
אם האור טוב יותר מחושך

יש כאן אור
ברבה ג'ון שלי אתה אומר
אבל האור מה לעשות?
איפה הלבבות השחורים

 ברבה ג'ון חברי
שלח לי מאנטה

גם הבוזוקי שלך והוא מחכה
כאן אותם דברים
בכי הסבל בוכים

בעולם התחתון בכל מקרה מה קורה

)Ta Mavra Matia Sou( עינייך השחורות
Bisanis Maro - מילים: ביסאניס מארו

Manolis Angelopoulos - לחן: מנוליס אנגלופולוס

עינייך השחורות 
כשאני מסתכל בתוכן אני מקבל סחרחורת

הן מפרקות את ליבי
כשאני צופה בהן הן מזכירים לי

איזו אהבה ישנה שלי

בעינייך
אני רואה את מי שאהבתי עד אתמול

זו שפתחה פצעים בחזה שלי
את העיניים השחורות שלך, שמתחילות שריפות.

עינייך השחורות 
כשאני מסתכל בתוכן אני מקבל סחרחורת

הן מפרקות את ליבי
כשאני צופה בהן הן מזכירים לי

איזו אהבה ישנה שלי

עינייך השחורות



כינור ראשון
תומר  עינת - קונצרט מייסטר

גרגורי נחימזון
סופי פרדקין
טליה הרצליך

ליה שרמן
אלונה קולומנקין
ליאור קמינסקי

כינור שני
לודמילה גולד

ילנה זבריאנסקי
לאה גדייב
אנה פורמן
דנה ברזן

ויולה
משה ג׳יאן

אדוארד קשווין
מתי גור

צ'לו 
אלכסנדרה מרקו

אורלי שפירא
לריסה לינצקי

קונטרבס 
אלכס פורמן

חצוצרה
עידית מינצר

סקסופון
רן דוד

טרומבון
מתן יונה

נאי 
צחי ונטורה

עוד 
אליאס וכילה

קאנון 
אליהו אביכזר - נגן ראשי

כינור ערבי 
פאדל מאנע

גיטרה בס 
עדי גיגי

גיטרה
ג'ו טיילור

תופים 
ידין אדר

כלי הקשה
דניאל בלגזל

בוזוקי
ישראל יפרח

על הבמה

צילום: חיים ברבלט



צוות אמנותי
תום כהן - מנצח ראשי מנהל מוסיקלי ומעבד

מתן יונה - מנצח הבית
ספרן - יונתן בר-און

סאונד - אלדד תמיר
תאורה - איתמר גבאי

הגברה ותאורה - צליל העמק
מיקס, הקלטות - עופר אשד

ייעוץ אומנותי וייצוג בלעדי דימיטריס באסיס - ברכה כהן

בעלי תפקיד
מנכ”ל - איסי וינטר אבקסיס

מנהלת שיווק ומכירות - לימור אמסלם
מנהלת תקשורת ודיגיטל - אורי מלין

מנהלת מחלקת הפקה - אורלי יעקובי
מנהל במה - אוריה בראון
ע. מנהל במה - גיא שושן

מתאמת הפקה - יובל לאופר ישראלי
מנהלנית - אילנה תורג’מן

ניהול כספים - מירב אורנים, אירנה פטליוק
כתיבת ועריכת "טוב לדעת" - שלומי שטיין 

רכזת שירות לקוחות ומנויים/ועדים - יוכי בר
אחראית שירות לקוחות כרטיסים ומנויים - יפה אטיאס

קשרי מפיצי כרטיסים/דייל - איציק אלון
טלמרקטינג/סל תרבות - ענת כהן

דיילת קונצרטים - יפה פרץ 

חברי הוועד המנהל של תזמורת ירושלים מזרח ומערב
יובל רכבי - יו״ר

יפה ישראלי
מיכל רכבי

יורם כהן
דוד גלנוס



העונה החדשה 2021-2022

הזמרת הישראלית שחיה בתורכיה והפכה 
לאחת מהזמרות המצליחות והאהובות שם, לינט, 
חוזרת לאחר שנים אל הבמות בישראל לקונצרט 

שכולו השירים דרכם הפכה למי שהיא היום. 
מקלאסיקות סגנון הערבסק התורכי ועד 

להפתעות מוסיקליות אחרות. 
אמן אורח: וירטואוז הבגלמה איציק ריקן.

מיטב להיטי הקלאסיקה הערבית מכל רחבי המזרח 
התיכון בביצועים תזמורתיים בעיבודים ייחודיים 

ומרעננים ב"שפת התזמורת". על הבמה שני מבצעים 
יוצאי דופן שהפופולאריות שלהם חוצה גבולות –"נסיך 

הטארב" הווירטואוז הווקאלי זיו יחזקאל, ולצידו, הדיווה 
בעלת היכולות הקוליות המרהיבות ויולט סלאמה. 

במה ראשונה - נער הפלא אלכס חורי שקטעי הווידאו 
שהעלה במהלך תקופת הקורונה הפכו לוויראליים 

ברשתות החברתיות ברחבי העולם הערבי.

התזמורת גאה לארח את אהוד בנאי, ממעצביו 
הראשיים של הדנ"א של המוסיקה הישראלית.  בנאי 
יוצא איתנו למסע דרך תחנות בזמן: מהפיוט הפרסי 

שספג בבית אביו, דרך השפעות הרוק שהותירו חותמן 
על הצליל שלו, ההצלחה הראשונה והנסיקה לכתיבת 
להיטי הענק שלו המלווים את חיי כולנו. בין השירים, 

יחלוק איתנו אהוד את יכולתו המופלאה לספר סיפורים, 
ויארח את הזמרת הצעירה סמא שופאני, שתאיר 

תקופות מיוחדות ביצירתו.

מופע מלא קצב ותשוקה המשלב - בפעם הראשונה 
על במה בישראל - את הסגנון המוסיקלי השבטי ומלא 

האנרגיה הנהוג אצל השבטים הברבריים בצפון אפריקה 
עם עיבודים בשפת התזמורת הייחודית וייקח אותו 

למחוזות הג׳אז והפופ. הזמר-אמן הגנאווי ונגן הגימברי 
מהדי נאסולי יגיע אלינו במיוחד ממרוקו ויארח על 

הבמה שלושה נגני קראקב )כלי הקשה מסורתי( שגם 
ישירו שירת מענה. חוויה מוסיקלית שאסור להחמיץ! 

אמן אורח: יקיר התזמורת עומרי מור בפסנתר.

המלכה מאיסטנבול

אלף לילה ולילה

אהוד בנאי - דיוקן אמן / תחנות בזמן

גנאווה!
I V ט  ר צ נ ו ק

I I ט  ר צ נ ו ק

I I I ט  ר צ נ ו ק

I ט  ר צ נ ו ק

לרכישת מנויים: 1-700-508-408

צילום: תום כהן-דניאל קמינסקי, לינט-Salma Gungor, איציק ריקן-פיני קריספל, אבוד בנאי-גבריאל בהרליה, סמא שופאני-אור ארנון, זיו יחזקאל-אייל כהן, 
ויולט סלאמה-יחסי ציבור, אלכס חורי-יובל אראל, מהדי נסולי-יחסי ציבור, עומרי מור-יוסי צבקר


