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יחד עם התזמורת עמדי ״חוזר הביתה״ 

מבחינה מוסיקלית, אל אחד מהזרמים 

המוסיקליים שהפכו אותו למה שהוא 

היום, ובביצועיו הייחודים והנוגעים, לצד 

העיבודים המיוחדים והמצלול העשיר 

של התזמורת, מפיח חיים בקלאסיקות 

כמו: ״הגברים בוכים בלילה״,״נפרדנו כך״, 

״הפרח בגני״, ״איני יכול״, ״הבטחנו זה לזו״ 

ועוד לצד טעימות מלהיטיו הגדולים.

אורח הכבוד שלנו במופע יהיה האיש 

שצלילי הגיטרה שלו הפכו לחלק בלתי 

נפרד מהסאונד של החיים בארץ - יהודה 

קיסר. 

עמדי, המלחין, הזמר והיוצר מהאהובים 

בישראל, מיצב עצמו בדרכו האמנותית 

כאמן ישראלי בהוויתו, היוצר מוסיקה 

שהיא שילוב מקורי ומקומי בהשפעות רוק 

ופופ לצד צלילים אותנטיים מן המזרח. 

כחוליה  בעצם  מתפקד  עמדי  בפועל, 

הנוכחית בשושלת מפוארת של יוצרים, 

כמו אביהו מדינה, זוהר ארגוב, אבנר גדסי, 

ניסים סרוסי, שימי תבורי ועוד, שהביאו 

את הסגנון שלהם אל לב המיינסטרים.



אנחנו שמחים גאים ונרגשים להציג לכם את הקונצרט האחרון בעונה הנפלאה 
שעברה עלינו - כבר עברו השנים - מחווה לקלאסיקות הישראליות הגדולות 

של שנות ה-70 וה-80.

בקונצרט זה נכבד ונעניק חיים חדשים לנכסי צאן ברזל של מיטב היוצרים 
הגדולים שלנו - אביהו מדינה, אבנר גדסי, עוזי חיטמן, ציון שרעבי, ניסים סרוסי 

ועוד… בעזרת שתי דמויות מיוחדות.

הראשון, הזמר, המלחין והיוצר הצעיר עידן עמדי, מהמצליחים באמני ישראל 
היום שביצירתו ובאישיותו מהווה למעשה המשך לשושלת המוסיקלית הזו 

שעיצבה את התרבות הישראלית לעד.

השני, אדם שלקח חלק פעיל ומשמעותי ביצירת המוסיקה הזו, אדם שצלילי 
הגיטרה הייחודיים שלו, הפכו להיות חלק בלתי נפרד מפס הקול של החיים 

שלנו כאן - האגדה - יהודה קיסר.

אנחנו מודים לכן ולכם על כל התמיכה והאהבה שלכן / ם תמיד ובמיוחד בשנה 
מלאת אירועים כמו זו שעברה עלינו - החל במעבר המבורך אל המנוחה והנחלה 
בעיר הקודש - ירושלים, דרך המופעים, הפסטיבלים, ההצלחה הגדולה והגאווה 
בחו״ל ועד לשני הדיסקים שהוצאנו השנה - ״שיר אהבה אנדלוסי״ עם דויד 

ברוזה, ו״אום כלת׳ום לנצח״ עם נסרין קדרי וזיו יחזקאל.

אנחנו מתחייבים להמשיך ולעבוד קשה, באהבה ובמסירות אין קץ, כדי 
שהתזמורת תמשיך להתקדם ולהשתפר תמיד, מוקירים אתכם על תרומתכם 
ועל היותכם הסיבה לכל החגיגה ומצפים לחוות איתכם ודרככם את עונת 
הקונצרטים הבאה - אליה תוכלו להתוודע כבר עכשיו - שצפויה להיות 

צבעונית, מרתקת ועשירה - לפחות כמו זו שמסתיימת היום.

שלכם,

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  

קהל נכבד,



תוכנית הקונצרט
נעימת הקיסר    .1 

קטע אינסטרומנטלי בביצוע יהודה קיסר   

הגברים בוכים בלילה       .2 

לחן: מלי קוממי ומני קוממי | מילים: אלון אבידר | ביצוע: עידן עמדי  

עוד סיפור אחד של אהבה   . 3 

מילים ולחן: עוזי חיטמן | ביצוע: עידן עמדי   

נפרדנו כך     .4 

מילים: סמדר שיר | לחן: אבנר גדסי | ביצוע: עידן עמדי  

מחרוזת לשיר בקול ערב     . 5 

מילים ולחן: אביהו מדינה | ביצוע: עידן עמדי  

היצירה ״דארדארה״ )15 ד׳(*  .6 

ביצוע: אבנר קלמר  

מחרוזת הקיסר   . 7 

ביצוע: יהודה קיסר  

לבד יושבת   . 8 

מילים ולחן: אביהו מדינה | ביצוע: עידן עמדי  

כבר עברו השנים   . 9 

מילים ולחן: אביהו מדינה | ביצוע: עידן עמדי  

נכון להיום    .10 

ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר  

מרלן | מילים: עוזי חיטמן |    . 11 

לחן: אנריקו מאסיאס ומרטיאל איילה | ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר  

סוד המזלות | מילים: אביהו מדינה |    . 12 

לחן: אביהו מדינה ומשה בן מוש | ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר  

* בוצע בבאר שבע - 29.5 | נתניה - 30.5 | אשקלון - 2.6



נעימת הקיסר - קטע אינסטרומנטלי 
בביצוע יהודה קיסר 

יהודה קיסר הוא גיטריסט וירטואוז. מאבני היסוד של תרבות המוסיקה 

בארץ בכלל, ושל המוסיקה המזרחית בפרט! קיסר הוא אחד האמנים 

היותר מזוהים עם התעשייה הים תיכונית. צליל הגיטרה שלו הוא אחד 

האלמנטים הדומיננטיים במוזיקת הפופ המזרחי, שעשה שילוב מיוחד 

מסוגו בין רוק למזרחית. הכובע שלו, שהוא סמלו המסחרי, מלווה אותו 

לאורך כל הקריירה. 

קיסר שנולד בשם מיכאל, זכה משום מה על ידי אמו לשם יהודה. הוא 

התאהב בגיטרה בגיל צעיר והפך את הנגינה בגיטרה למקצוע. 

את דרכו המוזיקלית החלך כגיטריסט בלהקת צלילי העוד, שזכתה 

להצלחה גדולה. מיד לאחר פירוק הלהקה הפך קיסר לנגן מבוקש 

באירועים ובהקלטות.

לקיסר יש צליל גיטרה ייחודי בלתי ניתן לחיקוי. הרזומה האומנותי שלו 

ארוך ומעיד על פס ייצור ארוך ומלא הישגים. רשימה חלקית מאוד של 

אמנים להם ניגן: חיים משה, מרגלית צנעני, נתי לוי, ישי לוי, זהבה בן, אייל 

גולן, שרית חדד, הדג נחש, גלעד שגב, שריף ועוד. אבל מעל לכל השמות 

נקשר שמו של קיסר עם הקריירה של זהר ארגוב. יש הרואים בו האחראי 

הישיר להצלחתו ובעקבות עובדה זו זכה לכינוי “המלך” שהביא אותו 

לעמדת מפתח במוזיקה המזרחית.
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הגברים בוכים בלילה 

לחן: מלי קוממי ומני קוממי | 
מילים: אלון אבידר | ביצוע: עידן עמדי

אבנר גדסי נולד בשכונת התקווה. אביו עלה מתימן והתקשה לפרנס את 

משפחתו. גדסי הצליח לרכוש גיטרה בילדותו אך לא לממן חינוך מוזיקלי 

מסודר. הוא הכשיר את עצמו בנגינה כשהוא מתמיד באימונים ומתגנב 

להופעות.

גדסי התחיל לשיר בשנות ה-70 באירועים משפחתיים ובבתי כנסת. 

ב-1972 הוציא את תקליטו  הראשון, “אבנר גדסי”. האלבום זכה להצלחה 

והשאיר את הלהיטים “נפרדנו כך”, “אודליה”, “מישהו חיכה לך בחוץ”, 

“מקום כזה”, “גן העדן” ו”לוליטה”, שהיה מבוסס על ספרו הידוע של 

ולדימיר נבוקוב. בעקבות זאת, השיר נפסל לשידור והותר להשמעה רק 

שנים מאוחר יותר.

במהלך מלחמת יום כיפור הופיע גדסי מול החיילים ברמת הגולן.
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הגברים בוכים בלילה 

מילים: אלון אבידר | לחן: מלי קוממי ומני קוממי

איך לפתע כך היא מתה

תחושה של גבר מכוסה עפר

מי יודע מי שומע

גבר לא יכול לצעוק מתוך האדמה

הגברים בוכים בלילה

לא נשמע קולם

הגברים בוכים בלילה

בכי נעלם

הגברים בוכים בלילה

אין מה להסתיר

מי אשר שילם ביוקר

אין גם לו מחיר

אבן כאן מונחת

על גופך צונחת

והאמא היחידה

היא אמא אדמה

עד יחיד לנצח

שם תדע לבטח

מה הטעם ללחך

עפר בלשונך

שם ודאי ביחד

אין אימה ופחד

וטעם הדמעות

מבשר על הבאות

הגברים בוכים בלילה...

היא ידעה לקחת

ואתה מתחת

עוד מביט למעלה

בעיניים עצומות

לא נודע כי באת

אל קירבה למטה

שם אתה ודאי בוכה

בשפתיים חתומות

גבר ועוד גבר מכל עבר

מי מכם כבר לא יקום

לנצח מלחמות
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עוד סיפור אחד של אהבה

מילים ולחן: עוזי חיטמן | ביצוע: עידן עמדי

שימי תבורי נולד וגדל בנס ציונה כשמשון טווילי, כבן זקונים למשפחה 
תימנית. את צעדיו הראשונים כזמר עשה בנעוריו על במות באירועים, ואף 
הופיע במועדונים כמו ”קליפסו” ו”כריש” ברמלה. את השם שימי תבורי נתן 
לו חברו, עמוס רומנו )שנפל במלחמת יום הכיפורים(, שארגן לתבורי הופעה 

בחיפה, וחיפש שם קליט שיופיע על כרזות המופע.

את התקליטון הראשון שלו ובו השיר “הלנה”, לאחר שירותו הצבאי. בתחילה 
לא זכה התקליטון להצלחה, אך מאוחר יותר, לאחר פרסומו הראשוני של 

תבורי, הפך השיר “הלנה” ללהיט.

ההתקדמות המשמעותית בקריירה של תבורי החלה רק לאחר שהפזמונאי 
דוד חלפון שמע אותו, בחתונה שבה הופיע, מבצע את השיר “אשליות”, 
שאותו כתב חלפון לניסים סרוסי. חלפון שידך בין תבורי לבין עוזי חיטמן 
שעשה אז את צעדיו הראשונים ככותב וכמלחין צעיר לאחר שחרורו 

מהצבא.

לאורך כל השנים כתב חיטמן שירים לשימי תבורי, והיה ביניהם שיתוף 
פעולה פורה ומצליח מאוד.

ב-1977 זכה תבורי במקום הראשון בפסטיבל הזמר המזרחי עם השיר 
“שחורה ונאווה”. שנה לאחר מכן, ב-1978 זכה במקום השני באותו פסטיבל, 
עם השיר “כינור דוד” אותו כתב אביהו מדינה. ב-1980 זכה בפעם השלישית 
במקום הראשון בפסטיבל הזמר המזרחי עם השיר “משה”, אותו כתבו אביהו 
מדינה ואורי אלוני.  את השיר הלחין תבורי בעצמו. תבורי גם השתתף 
בפסטיבל הזמר והפזמון  בשנת תש”מ וזכה במקום השלישי עם השיר, 

.3



“אתמול היית שונה”. כמו כן השתתף בשירוויזיון מס’ 4 שהתקיים ב-1982, 
וזכה במקום השלישי עם השיר “הילדה בת שבע”.

אף על פי שתוייג במשך כל שנות הקריירה שלו כ”זמר מזרחי”, ניתן להבחין 
בשיריו, בהשפעתם של השירים הפופולריים הצרפתיים והאיטלקיים 
בשנות ששים כפי שבאו לידי ביטוי ב”פסטיבל סן רמו”  תבורי נחשב עד 
היום כאחד מהזמרים הבולטים בישראל. למרות עליות וירידות במהלך 
הקריירה שלו ובמהלך חייו האישיים, הוא הצליח לשמור במידה רבה על 

הפופולריות שלו עד היום.

שיתוף הפעולה עם עוזי חיטמן

בשנת 1976 הוליד שיתוף הפעולה עם עוזי חיטמן את אלבומו המוזיקלי 
הראשון של תבורי, “חיפשתי שירים לצאת לעולם”, ואת הלהיט הראשון, 
“אין לי אהבה”, שכתב אליעז רבין והלחין אלי קניאל. להיט נוסף באלבום 
היה השיר “לילה בלי כוכב”, שהלחין חיטמן למילים של יואל. לאחר צאת 
האלבום התעוררה סערה כאשר התברר שעל העטיפה רואים את תבורי 
כשלצדו בחורה עירומה מן הגב. עקב זאת העטיפה נגנזה וצונזרה בכל 

מקום, והוחלפה באחרת. 

שיר זה הוא פרי שיתוף פעולה עם עוזי חיטמן, זמר יוצר, מלחין ופזמונאי. 
מהיוצרים הבולטים ביותר בזמר העברי. מאמצע שנות השבעים עד תחילת 
שנות השמונים, היה חיטמן אחד האמנים היחידים שגם עבדו עם זמרים 
עם שורה של זמרים ים תיכוניים, בתקופה בה הרדיו לא נטה להשמיע 
את הזמר המזרחי, כמו זוהר ארגוב )מרלן, כמו שיכור(, חיים משה )תודה(, 
איציק קלה )אני העבד( ורבים נוספים. הוא גם כתב שירים לשלומי שבת 
ולליאור נרקיס. חוץ מהשיר הזה, “עוד סיפור אחד של אהבה”, חיטמן כתב 
לתבורי את: לילה בלי כוכב ושירים רבים אחרים(. חיטמן כתב לתבורי שני 

תקליטים שלמים ונלחם על השמעתו של תבורי ברדיו. 



עוד סיפור אחד של אהבה

לפני שסוגרים את האורות

עוד סיפור אחד של אהבה

שיוצאת מבין השורות

עוד לחישה אחת קטנה

לפני שהולכים אל הבתים

זכרונות מן הפגישה הראשונה

כשהצטלבו המבטים

פעם את בוכה, ופעם את צוחקת

מזילה דמעה, כי זה הזמן ללכת

לכל האהבות יש סוף להתחלה

נפרדים רק במבט, בלי לומר מילה

עוד סיפור אחד של אשליה

שלא ידענו אם היא תגמר

אוספים בלב את כל מה שהיה

פעם רע ופעם טוב יותר

עוד נשיקה אחת קטנה

לפני שמכבים את האש

מין הרגשה כזאת, משונה

שזה הסוף, אבל עוד ניפגש

כי פעם את בוכה...

עוד סיפור אחד של אהבה

מילים ולחן: עוזי חיטמן 
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נפרדנו כך

 מילים: סמדר שיר | לחן: אבנר גדסי |
ביצוע: עידן עמדי

אבנר גדסי פיתח סגנון מוזיקלי ייחודי שהיה שילוב של רוק ומוזיקה 

מזרחית ולא הכיל בתחילה שירים קלילים וקליטים. שירי אלבומו הראשון 

של גדסי זכו להערכה רבה מצד אמנים שונים, כגון בועז שרעבי וזוהר ארגוב 

שפיתחו איתו קשר עבודה. אולם, ההשפעה המזרחית וחוסר הקלילות 

הפריעו לגדסי לפרוץ אל הרדיו הישראלי, וההשפעה החזקה של סגנון 

הרוק האטה את מכירותיו בדוכני הקלטות לזמר מזרחי. בניסיון לפרוץ אל 

הרדיו, גדסי שכתב את שירו “נפרדנו כך” אצל סמדר שיר ומילות השיר 

החדשות דמו לשירה של לאה גולדברג “נפרדנו כך”. לימים סיפרה סמדר 

שיר שהשכתוב נעשה בהשראת פרשת האהבים שלה עם דודו טופז.

שני האלבומים הבאים זכו ליותר השמעות ברדיו ונתנו לגדסי להיט רדיו 

ראשון: השיר שרונה. עם הצלחתו של ידידו, זוהר ארגוב, במכירות בדוכני 

הקלטות למוזיקה מזרחית, גדסי הטה את סגנונו יותר כלפי המוזיקה 

המזרחית והפך לאחד הזמרים המזרחיים המוכרים בישראל.
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נפרדנו כך

היתה דממה

לא היה כבר מה לומר

הרחוב רגש

הרחוב המה

כמו לא היה דבר

כל זאת היה אתמול

ונדמה שחלפה לה שנה

מרגעי חלום גדול

נשארה רק מנגינה

אמרת שלום

אולי חשבת

שאפשר הכל לשנות

היה עצוב

שזה לא כך

אמרתי רק להתראות

כל זאת היה אתמול...

זוכר אני

היתה דממה

והבטנו זה בזו

היה עצוב

הלב המה

ונפרדנו בתקווה

כל זאת היה אתמול...

נפרדנו כך

מילים: סמדר שיר | לחן: אבנר גדסי
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מחרוזת לשיר בקול ערב

מילים ולחן: אביהו מדינה | ביצוע : עידן עמדי

דקלון הוא כינויו של הזמר הישראלי יוסי לוי, לשעבר חבר בלהקת צלילי 

הכרם במהלך הקריירה הענפה שלו, שנמשכת עשרות שנים, הוציא למעלה 

מ-30 אלבומים.

לוי נולד וגדל בכרם התימנים בתל אביב. הוא החל את הקריירה שלו ב-1950 

כשהיה בן 6, כאשר הופיע בתוכנית רדיו שבה שר שיר שבת. כנער, הופיע 

באירועים שנערכו בבית ספרו ובשכונתו. הוא הפך לזמר חאפלות, וזכה 

לכינוי “דקלון” )מהמילה “דק”( בשל היותו ילד רזה.

בסוף שנות הששים הקים את להקת “צלילי הכרם”, ביחד עם בן-מוש משה. 

לאחר מכן הצטרף אליהם חיים משה. גם לאחר פירוק הלהקה המשיך 

להופיע.

דקלון ביצע גם מספר דואטים בעברו: בסוף שנות ה-80 הקליט ביחד עם 

אביבה דואט לשירם של דוד ברק ויוני “כותל המזרח”, וכעבור 10 שנים ביצע 

דואט עם אורנה ומשה בשיר “איילת חן”. כמו כן, ביצע ביחד עם אהוד בנאי  

את השיר “ניצוץ האהבה”.

בשנים האחרונות עוסק דקלון בעיקר בכתיבת תמלילים ובהלחנה אך הוא 

ממשיך להופיע מדי פעם.

אחותו של דקלון נשואה לאחיה של הזמרת אהובה עוזרי.
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מחרוזת לשיר בקול ערב

מילים ולחן: אביהו מדינה

 שמעו נא ידידי זו עת להתפכח 

 לקחת בקלות ולא להעצב 

 להתחייך מעט ולא להתנפח 

 להשאר שליו 

 הן לא לעד נחיה 

 זה כל אחד יודע 

 אין הנחות 

 ותוספות כאן בטלות 

 זוהי מנה דומה לכל 

 ידיד ורע והשנים חולפות 

 כל דאגה הסירו מלב 

 ומראשכם מינעו כאב 

 זה לא נורא מעט להשתובב 

 בנערה להתאהב 

 ולשיר בקול ערב 

שמעו נא ידידי זה עת 

 להשתעשע 

 לשיר בקול ולמלא את הכוסות 

 אולי מחר כבר לא נהיה כאן 

 מי יודע זאת לא נוכל לחזות 

 לכן חייכו אל המחר ובלי כל פחד 

 הן גם מחר יאיר היום באור זוהר 

 ועוד נוסיף כמו היום כולנו יחד 

 לשיר פזמון חוזר 

כל דאגה הסירו מלב...
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מחרוזת הקיסר

ביצוע: יהודה קיסר
ראיון עם יהודה קיסר

“אני כבר 40 שנה על במות. היום המוזיקה המזרחית היא ברובה פופ , אבל אני רוקיסט בנשמה. 
הושפעתי מהחיפושיות, לד זפלין, האבנים המתגלגלות, ג’ימי הנדריקס , סגול כהה, ואחרים. 
כמו כל הדור שלי שהושפע מהם מאד, אבל בנגינה שיוצאת לי מהיד בא לידי ביטוי הצד 
התימני שלי. לצד ההשפעות המערביות האלה הושפענו מאד גם מהיוונית בעיקר מאריסן 
ומג’ו עמר שהיה היחידי אז ששר בסגנון מזרחי. זה מה שהיה לפנינו ג’ו עמר , יוונית, ולילית 

נגר וכמובן אהרן עמרם התימני. 

למעשה אני ורמי דנוך התחלנו ב”צלילי העוד” את מה שהיו מכנים “הזמר הים תיכוני” . הבאנו 
מוזיקה חדשה, ג’ו עמר למשל שר שירים של סמי אלמגריבי בתרגום לעברית )עמרי מא ננסאק( 
. אנחנו הבאנו את זה בצליל חדש לגמרי. להקת צלילי העוד” וצלילי הכרם” פרצו את הדרך 

לכל הזמרים והזמרות המזרחים שבאו אחרינו. פרצנו חומה.

למעשה שילבנו את כל ההשפעות האלו עם שירים ישראלים של אלכסנדר פן, נתן אלתרמן 
ואחרים. אלו היו השירים ששרו אז ברחוב. חלק מהשירים בכלל הושרו בסגנון חסידי אשכנזי 
במקור. למשל השיר “חנה’לה התבלבלה” שנכתב ע”י אלתרמן כפרודיה, מין שיר שיכורים 
לפורים, נוסטלגיה לרכבת העמק שעברה דרך עפולה. בצעירותי כנער נהגתי לשבת ב”כסית” 
אצל חסקל ושם פגשתי את אלכסנדר פן ואת שיריו . הוא היה יושב שם כותב שירים ויצא לי 
לשמוע אותו מזמזם לעצמו שירים. כך נולדן שירים כמו  “סורו ממני” ו”חסידה צחורה” שהפכו 
ללהיט. לשיר “חסידה צחורה” למשל לא היה שום קאבר ברדיו. שרו אותו ברחוב ואנחנו 
הראשונים שהקלטנו קאבר לשיר. גם השיר “בדד” של זוהר הוא במקור שיר ישראלי בסגנון 
אשכנזי. גם לשירים של  גדולי הזמר הערבי עשינו קאברים. ניגנו את “וואיאק של פריד “ ואת 
סלאם עלי” שחיים משה ביצע אותו מאוחר יותר בגירסה העברית “שלום עלי”. אנחנו הנחנו 

את התשתיות. 

ניסים סרוסי, אבנר גדסי ושימי תבורי הם הזמרים הראשונים ששרו , אבל הם הלכו על סגנון 
צרפתי או על הסגנון האיטלקי של “סן רמו” ולא שרו מזרחית. הם ניסו למצוא חן בעיני קובעי 
הטעם ולהתקבל למיינסטרים שנשלט ע”י אשכנזים, כי אז הכל היה דרך הרדיו או “הד ארצי” 
שהפיקו תקליטים ושם לא היה להם שום סיכוי לעבור עם הצליל המזרחי. הם ניסו להיטמע 

.6



בישראליות וזה התאפשר רק עם הצליל האירופאי. היתה קצת שירת מחאה של ג’ו עמר 
)“הלכתי לשכת עבודה( ואלי לוזון גם התחיל עם שירי מחאה )איזו מדינה(, אבל המחאה 
האמתית שלנו הייתה לשיר ולנגן בסגנון שלנו ולא לפי מה שהם הכתיבו לנו ברדיו ובחברות 

התקליטים.  

עם “צלילי” העוד הייתה לנו הצלחה אדירה. אז הקמתי את “אולפני קיסר”. מבחינה אידיאולוגית 
היה לי חשוב שיהיו לנו זמרים טובים , אבל לרובם לא הייתה אז אפשרות להוציא אלבומים. 
למי היה אז כסף להוציא אלבום? האפשרות הייתה רק דרך “הד ארצי” שלא אהבו את הסגנון 
המזרחי שיצרנו, או “האחים אזולאי” שהקליטו יותר את הסגנון המזרחי הישן מארצות 
ערב. אבל האחים אזולאי והאחים ראובני לא יכלו להמר ולא יכלו לקחת סיכון. לי הייתה 
אז האפשרות הכלכלית, כי היתה ל”צלילי העוד” הצלחה גדולה”.  אני נתתי לזוהר את הגוון 
המזרחי. גם זוהר ארגוב הקליט בהתחלה בסגנון הזה שני שירים בלי סלסולים. בלי מבטא. 
סגנון כאילו “ישראלי”, ואם תשמעי לא תאמיני שזה זוהר. אבל זה היה כישלון גדול בכל 
מקרה. ואז הוא בא אלי והקלטנו את “אלינור”. למעשה הוא וג’קי מקייטן היו הזמרים המזרחים 

הראשונים. 

וככה התחלנו עם זוהר. למשל כשהקלטנו את “אלינור” זוהר חשש שזה לא יתקבל ע”י הרדיו. 
אמרתי לו: “אותי לא מעניין הרדיו אני לא הולך לרדיו. אני הולך לתחנה המרכזית.” זו היתה 
תחנת הרדיו הכי גדולה של המדינה. זה מה שהעם שמע. ושם אנחנו קבענו את הצליל. למשל 
השיר “עוד יום יבוא” היה למעשה קאבר לשיר של לילית נגר שזכתה בפסטיבל עדות המזרח. 
זוהר התעקש להכניס את המוואלים שלו. הוא נתן לשיר פרשנות חדשה משלו ובזכותו שירים 
כאלו הפכו ללהיטי ענק. בעיני זוהר ארגוב נמנה על גדולי עולם כמו אלביס, אום כלתום ואלטון 
ג’ון. הוא שר והקליט בלי הטכניקה היום של מחשבים. היה לו כישרון מולד והוא לא יכול היה 
לעשות משהו אחר חוץ מלשיר. זה היה חיידק והיכולות שלו שמשכו אותו לכיוון הזה. הוא 
היה זמר ענק וכל שיר שביצע הפך ללהיט בגלל קולו . למשל “הפרח בגני” של אביהו מדינה, 
אם אביהו היה מבצע אותו הוא לא היה הופך ללהיט ולהצלחה באותו קנה מידה וכל שיר אחר 
שזוהר נתן לו את הייחוד הקולי שלו והמוואלים האדירים שלו. הוא כמובן גם הושפע מהיווני 

ומסלים הללי. אני וזוהר ארגוב היינו אצלו בבית בניס בצרפת.   

בשנת 1984-85 נסעתי להופיע עם זוהר באולימפיה, הופענו בפריז, בטולוז ובניס. שרנו גם 
שירים של סלים כי זוהר אהב אותו מאד ועשה קאברים לשירים שלו. באחת ההופעות ישב 
בחור מרוקאי שניגש אלינו ואמר לנו שהוא חבר של סלים. אמרנו לו שאנחנו רוצים לראות 
אותו והוא לקח אותנו אליו. אני זוכר את הפסנתר שהיה לו בבית ואגרטל עם האפר של הבן 
זוג שלו שנפטר. זוהר העריץ אותו והיה מפגש מרגש. הוא שילב את המוואלים שלו בשירים 
שלו. שניהם ענקים. היום זה כבר פופ והקלטות עם טכניקות של מחשבים פחות דגש על 

היכולת הקולית הווקאלית.   



לבד יושבת

מילים ולחן: אביהו מדינה | ביצוע: עידן עמדי

חיים משה, מאושיות הזמר הים תיכוני ומי שאחראי לעשרות להיטים שהפכו 

לקלאסיקה של הזמר הים תיכוני. משה נולד בשנת 1955 למשפחה תימנית, וגדל בשכונת 

מורשה ברמת השרון. אביו רצה שיגדל להיות רב, אולם חיים נמשך לצלילי המוסיקה 

הים תיכונית. בנוסף למוזיקה דתית מסורתית, הוא החל להתוודע למוזיקה יוונית, 

טורקית, ערבית והופיע בחתונות ובר מצוות. מאוחר יתר עבד בבבית דפוס  ובשנות 

השבעים התגייס לצה”ל ושירת בגולני. את דרכו המוזיקלית החל בשנות ה-70, כשחבר 

לזמר דקלון ללהקת “צלילי”. הצמד הופיעו בעיקר באירועים ובמועדונים עם שירי עם 

ישראלים, תוך שילוב פיוטים תימניים עם צלילים ערבים ומוזיקה פופולרית לתקופה 

וזכו להצלחה. עד שבשנת 1982 התפרקה הלהקה והשניים פנו כל אחד לדרכו. חיים 

משה הוציא מספר אלבומים עם פיוטים תימניים ולהיטים מזרחים כולל קאברים לשירים 

ערבים פופולאריים. פריצתו הגדולה הגיעה בשנת 1982 הוצאת האלבום “אהבת חיי” 

אשר חוץ מהשיר שנשא את שם האלבום והיה להיט ענק כלל להיטים נוספים כמו: 

לינדה ואמא. את השירים כתבו  לו ציון שרעבי, אריס סאן ואחרים.  השיר “לבד יושבת” 

יצא ב-1984 באלבומו השלישי “תן לזמן ללכת”. מרבית האלבום נכתב והולחן בידי היוצר 

אביהו מדינה, יחד עם הכותבים ציון שרעבי וחיימוב וגם בו דאג חיים משה לנפק להיטי 

ענק כמו שיר הנושא ו”ממה אתה בורח” “למה אל” “ילדונת” )שמבוסס על שירה הידוע של 

פיירוז “חבייתכ”( ובוצע גם על ידי הזמר ישי לוי ובו היה גם שיר ישראלי מיוחד שנכתב 

על ידי נעמי שמר בשם “רומנסרו לתל אביב”.

גם אלבומיו הבאים כמו “תודה”, שנכתב כולו בידי עוזי חיטמן והיה לאלבום הראשון שלו 

שכל כולו התבסס על שירים יוונים, הניבו להיטים ענקיים כמו : “תני לי”, “הלאה הלאה” 

“הקולות של פיראוס”, נשבע ועוד, שהפכו לנכס צאן ברזל במוזיקה הישראלית.
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ראיתי איך עינייך היפות דיברו בלי קול

במבטך וחיוכך סיפרת לי הכל

וכל מילייך וצחוקך עולם אחר לא שלך

רצית לדעת מדוע נשארתי טוב ונחמד איתך

שלא תעצבי עוד

שלא תכאבי עוד

שלא תהיי לבד יושבת

בעולם אכזר

שנותייך היפות חולפות ואיש לך לא ישיב

את עלומייך הקצרים את טעם החיים

רציתי לחבקך ברוך, פנייך ללטף

ולהשכיח מליבך מעט מכאבך

שלא תעצבי עוד...

צרובה משמש החיים פינה של צל ביקשת

ולא היה לך נווה מדבר להינפש מעט

ושוב לבד חוזרת את אל יצועך הקר

ודימעותייך ניגרות הן נספגות בכר

שלא תעצבי עוד...
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כבר עברו השנים

מילים ולחן: אביהו מדינה | ביצוע: עידן עמדי

זוהר ארגוב הידוע כיום בכינוי “המלך” נולד ביולי 1955 בשיכון המזרח 

שבראשון לציון בשם זוהר עורקבי להורים יוצאי תימן. כבר מילדותו בלט 

בכישרון הזמרה שלו. בגיל 13, הפסיק את לימודיו. בגיל 17 ב-1972 נישא 

לאשתו ברכה צברי. לפרנסתו עבד תחילה כטייח. הוא נחשב עד היום לאחד 

מגדולי וחשובי הזמרים הישראלים, ממובילי המוזיקה המזרחית ואף אחד 

האחראים על ההכרה במוזיקה הים תיכונית כחלק מההוויה הישראלית. 

“ארגוב הוא פורץ דרך אמנותי בסדר גודל של יוצרים ידועי שם מהתרבות 

הפופולרית המערבית, גאונים מוזיקליים שמעט מאוד מהמהפכה שלהם 

הייתה קשורה ליד המקרה” )בן זילכה, מבקר מוזיקה” (.
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כבר עברו השנים

מילים ולחן: אביהו מדינה

כבר עברו השנים

אך אזכור הימים

עת היינו אוהבים

נשבעה אמונים

ובשם הקדושים

לי נתנה נעורים

ולפתע פתאום

או ארור זה היום

לא היה זה חלום

הודיעוני רעי

שראוה וודאי

עם אחר בחשאי

ומיני אז כבו עיני

כל עולמי חשך עלי

כי לעגו לי ידידי

טוב לי מותי מחיי

אנה אלך אנה אברח

איך אתנחם איכה אשכח

איכה אשכח

לא אמרה לי דבר

לא הבחנתי בזר

אף לא בעולם אכזר

לא ידעתי על מה

רחקה נעלמה

ואיתה הנשמה

והבית החם

כה בודד מיותם

גם השיר בו נדם

מה נותר מה נשאר

גם היום לי קדר

ובלילה בלילה קר

ומיני אז כבו עיני..
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נכון להיום

ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר

בשנת 1982 יצא אלבומו של זוהר “נכון להיום”, שכלל את השירים: “הפרח 

בגני”, “בדד”, “נכון להיום”, “כבר עברו השנים”, “עוד דקה את נעלמת”, ועוד. 

האלבום זכה לפופולריות גם בקרב קהל שלא שמע מוזיקה מזרחית עד אז, 

וכך תרם לפריצת דרך של המוזיקה המזרחית אל קהל חדש. באותה העת, 

נודע כינויו של ארגוב כ”מלך של המוזיקה המזרחית”. האלבום “נכון להיום” 

הצליח במכירות, הגיע לאלבום פלטינה ונמכר ביותר מ-350 אלף עותקים; 

שנים אחר כך, בשנת 2008, נבחר על ידי העיתון ”ידיעות אחרונות” כאלבום 

החשוב ביותר במוזיקה הישראלית של שנות ה-80.
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נכון להיום

ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר

יום יום אני תולש מהלוח דף

יום ראשון עצוב

יום שני אני שמח

ויום שלישי הוא יום חדש

שבו אשכב על הגב

אתהפך על הבטן

והמוח רץ

או... עובד כמו חמור

במזוזה אני עבד

והמוח רץ

יום יום אני הופך מחומר לאבק

יום ראשון שחור

יום שני אני זורח

ויום שלישי כוכב חדש

שבו אשכב על הגב...

יום יום אני ממתין לסוף הטוב

יום ראשון כמעט

יום שני את נעלמת

ויום שלישי אני לבד

ואז אשכב על הגב...
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מרלן

 מילים: עוזי חיטמן |
לחן: אנריקו מאסיאס ומרטיאל איילה|

ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר

בתחילת שנת 1984 הוצי זוהר ארגוב את אלבומו האלבום “כך עוברים חיי”, 

עם הלהיטים “מרלן”, “עד מתי אלוהי”, “כמו שיכור”, “אמריקה שלי” ועוד. רוב 

השירים נכתבו על ידי עוזי חיטמן. לדברי חיטמן, השיר “עד מתי אלוהיי” 

נכתב בעקבות הביקור של חיטמן בביתו של ארגוב, כאשר ראה את מצבו 

האישי הקשה ואת ביתו המוזנח באותה תקופה בשנת 1983. בשלב זה היה 

זוהר מכור לסמים. התקליט “כך עוברים חיי” נחל הצלחה רבה, השיר “מרלן” 

הפך ללהיט וזכה להשמעות רבות בתחנות הרדיו.
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מרלן

 מילים: עוזי חיטמן |
לחן: אנריקו מאסיאס ומרטיאל איילה

 אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי כמו עכשיו 

 זה גורל של איש מאוהב 

 מר לי ועצוב רציתי שתשוב 

 והיא הלכה ולא אמרה לאן 

 השקיתי וטיפלתי בה כל רגע מחיי 

 נשאתי את מרלן שלי בשתי כפות ידי 

 מרלן שלי מרלן 

 אם רק תגידי כן 

 מרלן שלי מרלן 

 את כל חיי אתן 

 עמדתי לילות ועוד ימים מול חלונה 

 ושרתי סרנדה עצובה 

 שלחתי לה פרחים ואלף חיוכים 

 כתבתי לה מילים של אהבה 

 השקיתי וטיפלתי בה גדלה כבר לא ילדה 

אמרה שלום והסתלקה לאן איש לא ידע 

מרלן שלי מרלן... 

 בלילה קר וגם רטוב עמדתי מול ביתה 

 ראיתי איש עולה במדרגות 

 פתאום כבה האור רעדתי מקור 

 גם לאיש גדול מותר לבכות 

 אמרו לי חברים עזוב מרלן לא בשבילך 

וכמה שתרדוף היא תמיד תברח לך
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סוד המזלות

 מילים: אביהו מדינה | 
לחן: אביהו מדינה ומשה בן מוש | 

ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר

אביהו מדינה )נולד ב-19 באוגוסט 1948(, הוא זמר פזמונאי ומלחין בולט 

במוזיקה הישראלית, בזמר המזרחי, והים תיכוני בישראל. תרם רבות בשיריו 

ובמאבקיו ללגיטימציה התקשורתית של הזמר המזרחי, שנהפך עם השנים 

לחלק בלתי נפרד מהזמר העברי, בין היתר בזכותו ובזכות זוהר ארגוב. 

שיתוף הפעולה הידוע שלו עם זוהר הוליד את הלהיטים הגדולים של זוהר: 

“הפרח בגני” , “להיות אדם”, “כבר עברו השנים”, “סוד המזלות”, ועוד. 

בשנת 2015 נבחר מדינה להיות אחד מארבעה עשר מדליקי המשואות ביום 

העצמאות של אותה שנה.
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סוד המזלות

 מילים: אביהו מדינה | 
לחן: אביהו מדינה ומשה בן מוש 

מימי ראשית שמיים על העולם

מאז קוו המים והאדם

חולם הוא על המוסיקה

שהיא יפה וגם זכה

לכל חייו נאמנה

חולם הוא על האהבה

שהיא יפה וגם זכה

לכל חייו נאמנה

לא תוכל אדם לדעת ולא לחזות

ואל תבקש ללמוד את סוד המזלות

כל מה שנותר לך הוא רק לצפות

ובעתיד הלוואי ותתגשמנה התקוות

רוצה אדם לנוח מבקש שלום

אחד רוצה בטוח שני היום

ומה ברור יותר מכל

לא נדע איך הגורל יפול

מה שבטוח האתמול

לא תוכל אדם...

יושב האל למעלה בהרהורים

עד לאן תגזים בדימויים

עד לאן תרחיק בדימויים

תחפש פתרון בכוכבים

וגם לחיות לעולמים
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הפרח בגני

 מילים: אביהו מדינה | 
 לחן: אביהו מדינה ומשה בן מוש | 

ביצוע: עידן עמדי ויהודה קיסר

בשנת 1982 הצליח המפיק מאיר ראובני להכניס את ארגוב לפסטיבל הזמר 

המזרחי, עם השיר “הפרח בגני” )שיועד מלכתחילה לשימי תבורי(. את 

השיר כתב והלחין אביהו מדינה ועיבד ננסי ברנדס. ארגוב ביצע את השיר 

על במת בנייני האומה בירושלים, וזכה במקום הראשון בפסטיבל. ההופעה 

בפסטיבל, ששודר בשידור ישיר בערוץ 1, הזניקה את הקריירה של ארגוב. 

כמו כן, השיר “הפרח בגני” זכה בשנת 1988 במקום השביעי )מתוך מאות 

שירים( בתוכנית ‘שיר היובל’ בערוץ 1  )במקום הראשון זכה השיר “ירושלים 

של זהב”(.

בתחילת השיר ניתן לשמוע את ההשפעות שספג זוהר מהמוואלים של 

סלים הללי. 
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הפרח בגני

 מילים: אביהו מדינה | 
לחן: אביהו מדינה ומשה בן מוש

מיום אביב בהיר וצח אותך אני זוכר

וכבר מאז היטב ידעתי שלא אוותר

כי לי היית בבת עיני בכל יום וכל ליל

היית לי כמלאך האל מתוך הערפל.

רציתי לבקש ידך רציתי לך לומר

סוד אהבה שבלבבי שמור מכל משמר

רציתי לך לומר אהבתי אהבתי ונגמר

אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר.

את עולמי עם שחר את לי כל היום

את עולמי בלילה את החלום

את בדמי ברוחי ולבבי

את הניחוח המתוק הפרח בגני.

מאז הלכת יומי קודר ארוך ומשעמם

לשוא רוצה אני לשכוח ולהתעלם

חזרי מהר כי בלעדייך עולמי שומם

נדמו מיתרי קולי וכינורי דומם.

את עולמי... 
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33, הוא מנהלה המוסיקלי  תום כהן, 

ת  ר ו מ ז ת ה ל  ש י  ש א ר ה ה  ח צ נ מ ו

רת  ו התזמ ם,  ושלי ר י ת  סי ו האנדל

 MED Orchestra האנדלוסית מונטריאול וה

הבלגית.

בשנתיים האחרונות, מנצח, מעבד ומנגן 

 )El Gusto( מנדולינה בתזמורת ״אל גוסטו״

האלג׳יראית, איתה הוא מופיע ברחבי 

העולם.

מוסיקת  ניהל אמנותית את פסטיבל 

העולם בגיברלטר בין השנים 2011 - 2013.

הפיק אלבומים / סינגלים עבור עידן עמדי, כנסיית השכל, עומר אדם, דויד 

ברוזה ועוד.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעברת המוסיקה של ארצות ערב וצפון 

אפריקה לנגנים בעלי השכלה קלאסית מערבית. 

יכולת זו הביאה אותו לשיתופי פעולה בין לאומיים עם אמנים כגון שב 

חאלד )Cheb Khaled(, ראשיד טאהה )Rachid Taha(, אנריקו מסיאס, אישתאר 

אלבינה ועוד, ועם גופים מבצעים כגון התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

כהן הלחין מוסיקה עבור מס׳ סרטים ותכניות טלויזיה כגון: ״זגורי אימפריה״ 

)מאור זגורי( ו״הערת שוליים״ )יוסף סידר(.

תום כהן



מנצח, מלחין, ומעבד.

למד מוסיקה בברלין ובעיקר בארץ אצל פרופסור יצחק 
סדאי.

עבד עם תזמורות רבות בארץ, בינהם התזמורת הפלהרמונית 
הישראלית, וכמפיק מוסיקלי עם אמנים כמו שלמה גרוניך, 

שלמה ארצי, מוש בן ארי.

תיפקד  שם  הדורבנים,  בלהקת  כחבר  דרכו  את  החל 
כבאסיסט ומתזמר.

מעבד ומנצח על התזמורת האנדלוסית מזה 5 שנים.

אלונה ממן )22(, מנצחת ונגנית מנדולינה ילידת נתיבות.

בוגרת הקונסרבטוריונים נתיבות ובאר שבע בכלים מנדולינה 
ופסנתר בכיתתם של המורים תום כהן, לב חיימוביץ׳ 
ו”קרן שרת”.  זוכת תחרויות “מאסטרו”  ושמואל אלבז. 
השתתפה בסיורי קונצרטים באיטליה, סלובניה, קרואטיה 
ומונטנגרו, וכן בהפקות של האופרה הישראלית  “סינדרלה” 
- רוסיני , “עלייתה ונפילתה של מהגוני” - קורט וייל ו”דון 
ג’ובאני” - מוצרט. השלימה את לימודי התואר ראשון 
בביצוע באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים, בכיתתו של 
פרופ’ מוטי שמיט, במקביל לשירותה הצבאי במעמד של 

״מוסיקאית מצטיינת״.

כנגנית מנדולינה הופיעה עם תזמורת המנדולינות של באר שבע, התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד ובפרויקט “תדרים” של אנסמבל מיתר. כמו כן, השתתפה בסיור 
קונצרטים עם התזמורת הפילהרמונית הצעירה של ניו יורק בקרנגי הול, סימפוני ספייס 

ועוד.

סטודנטית בפקולטה לקומפוזיציה וניצוח באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.

אייל מזיג

אלונה ממן



עידן עמדי הפך לאחד מהזמרים והיוצרים המצליחים והמוערכים 

בתעשיית המוסיקה בישראל בעשור האחרון.

הוא מחזיק באמתחתו שרשרת להיטי ענק: “כאב של לוחמים”, 

“תשליך”, “אלייך”, “רץ אל האור”, “נגמר”, “בזמן האחרון”, “קול 

זיכרון ישן”, “חלק מהזמן” ועוד רבים וטובים. שירים שהפכו לאבן 

דרך במוסיקה הישראלית.

שלושת האלבומים האחרונים: “עידן עמדי” )2011(, “בזמן האחרון” 

)2013(, “רצינו להיות” )2015( מכרו עשרות אלפי עותקים והעניקו 

לו פרסי מוסיקה רבים בניהם: אמן השנה, שיר השנה, פריצת 

השנה בכל תחנות הרדיו ואף הגיעו למעמד של אלבומי זהב.

 “אמיתי לגמרי, פשוט וכובש, ללא גינונים, ללא קשקושים...

  כבר לא עושים זמרים, ואנשים בכלל, מהחומר הזה, 

 של ענווה מופלגת. פשוט זמר נהדר”    

עמוס אורן

 “מנגינת ליבו פוגשת את מיתרי קולו, והם שווים”   

יוסי חרסונסקי

“לפעמים הדבר הכי טוב, הכי מרגש והכי אמיתי, הוא גם הכי פשוט. 

עידן עמדי הוא, לטעמי, האמן הצעיר הכי “ישראלי” שפועל כיום” 

MAKO ,אסף נבו



ן                                                         כינור ראשו
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

ויולה
אדי קשווין
אדי שובייב
טל אייזנברג

מאיה רומן

צ’לו
אייל יהב

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

נתנאל יצחקוב

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

דאף
רמזי בישאראת

חצוצרה 
עידית מינצר

תמיר עדות

טרומבון 
מתן יונה

סקסופון 
 זיו סלמה

רן דוד

על הבמה



צוות אומנותי

מנהלה
עופר אמסלם - מנכ״ל

שמעון יפרח - מנהל הפקה
יוסי כהן - מנהל במה

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

נעמה אביר - מחלקה חינוכית ואגודת הידידים
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

תום כהן - מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי
אייל מזיג - מנצח

אתי תבל - מנצחת
קארין בן יוסף - מנצחת
מאיר בריסקמן - מנצח

אלונה ממן - מנצחת

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

חיים אוחנה - ספריה ופרוייקטים
גיא שושן - ע. מנהל במה

אלדד תמיר - סאונדמן 
צליל העמק - הגברה ותאורה

יורם בלומנקרנץ - תפאורה 
יעקב פלברבאום - צילום

אבי נישניבר - צילום וידיאו  



קונצרט מס’ 1 

רומּבה חיטאנה

קונצרט מס’ 3 

לילות פרס

קונצרט מס’ 4  

מוגדור

מקסים קרוצ׳י
)מרוקו(

אלה דניאל

אריאל ברט

שמעון סיבוני

אלפונסו סיד
)ספרד( 

קונצרט מס’ 2  

ּבֹון שאנסון

לירז צ׳רכי

אלירן

קונצרט ספרדי חם המשלב 
את יצירותיהם של ענקי 
 ״הפלמנקו המודרני״ 
כגון קמרון דה לה איסלה, 
 אנריקה מורנטה 
ולולה ומנואל, עם האוצרות 
של הסגנונות הצפון 
אפריקאים השונים. מפגש מסקרן בין שני 

עולמות קסומים. השנסונים 
הצרפתיים הגדולים 

ומעוררי הנוסטלגיה של 
אדית פיאף, ז׳ק ברל 

ואיב מונטן, פוגשים את 
העיבודים, הצבע והמצלול 

הייחודיים של התזמורת. 
מיטב הקלאסיקה 

הצרפתית בעיבודים 
אנדלוסיים. 

הומאז’ לסלימן אלמגריבי 
ואלברט סוויסה, חגיגה 
מרוקאית אמיתית, שני היוצרים 
היהודים הענקיים מהמאה 
הקודמת שאחראים על נכסי 
צאן ברזל שמושרים עד היום 
בכל רחבי העולם

קונצרט מיוחד ויוצא דופן 
שיוקדש למוסיקה העממית 
הקלאסית הפרסית. חומרים 

שנעים על התפר שבין המסורת 
הפרסית המוסיקלית המפוארת 

ובין מוסיקת הפופ המערבית 
שהשפיעה רבות על היצירה 

באיראן טרום המהפכה בשנת 79.

עונת הקונצרטים 
2016-2017 דוד דאור

ירושלים      באר שבע      אשקלון      יבנה      גבעתיים      נתניה      חיפה     

אמיל זריהן

נטע אלקיים

שיר יפרח


