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ההיסטוריה של התזמורת הזו ארוכה ומפותלת. מלאת רגעים קשים ומאתגרים 
לצד הישגים ושיאים מרשימים וייחודיים.

לכשייכתב ספר דברי הימים של התזמורת הזו, יוקדשו בו פרקים נרחבים 
לדמויות משמעותיות שבלעדיהן לא היינו מי שאנחנו היום. ד״ר אבי עילם 

אמזלג יהיה, ללא ספק, אחת מהדמויות הראשונות בספר הזה.

במהלך תשע השנים הראשונות של התזמורת ד״ר אמזלג שימש כמנהלה 
המוסיקלי, מנצחה הראשי ומעבדה היחיד של התזמורת. הוא העלה על הכתב 
מאות ואף אלפי יצירות שעד לאותו הרגע הועברו ונשתמרו אך ורק מפה לאוזן.

מפעל כתיבת תווים זה, הניח את היסודות לספרייה המפוארת שלנו היום, 
ולמסורת של הענקת חיי נצח  לפנינים המוסיקליות הנדירות של תרבות המזרח 

ע״י העלאתן על הכתב.

ובנימה אישית- למרות שהיכרותנו לא עמוקה דיה, אני מעוניין להודות לד״ר 
עילם אמזלג על תרומתו המשמעותית לחיי. אבי, כפי שאמרתי לך בטלפון 
כשהתכוננו לקונצרט המרגש הזה, ללא העבודה והיצירה שלך - אני לא הייתי 

היום מי שאני.

ועל כן תודה מעומק הלב בשמי ובשם כל חבריי לתזמורת

שלכם,

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  

קהל נכבד,

למנצח שיר מזמור
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ד״ר אבי עילם אמזלג – ביוגרפיה ויצירה
ד״ר אבי עילם אמזלג נולד בקזבלנקה במרוקו.  בשנות החמישים עלה לארץ עם עליית 
הנוער. עוד בהיותו תלמיד התגלו כישרונותיו המוסיקליים והוא התקבל כתלמיד אצל 

ד«ר אורי טפליץ החלילן הראשון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

מיד לאחר שירותו הצבאי בגדוד 50 של הנחל המוצנח למד במדרשה למורים למוזיקה 
בתל אביב. תוך לימודיו במדרשה החל לעבוד בלהקת ענבל כחלילן, כמלחין וכמנהל 
התזמורת והמקהלה. אמזלג כתב יצירות רבות ללהקת ענבל, שהידועה ביניהן היא 
המחזה ״אחותי כלה״. עם סיום לימודיו במדרשה החל לעבוד כחלילן וכמלחין  במוסדות 

שונים ביניהם תיאטרון הילדים של אורנה פורת לה כתב מוסיקה לכמה מחזות.

ד״ר עילם אמזלג למד באקדמיה למוזיקה ע«ש רובין בתל אביב חליל, הלחנה וניצוח.

תוך כדי לימודיו באקדמיה הקים את להקת מזמור שפעלה עם סל תרבות וקיימה אלפי 
מופעים בכל רחבי הארץ.

את עבודת הדוקטורט שלו העוסקת במוסיקה של יהודי מרוקו לסוגיה השונים כתב 
בהנחיית פרופ‹ אמנון שילוח. אמזלג ניצח על התזמורת האנדלוסית הישראלית במשך 

כתשע שנים מיום הקמתה.

אמזלג עוסק כיום בהלחנה וניצוח ויצירותיו בוצעו על ידי מיטב הגופים המוסיקליים 
בארץ ובחו״ל, כולל התזמורת הקאמרית הישראלית, נגנים מהפילהרמונית הישראלית, 
רביעיית החליל הפילהרמונית של אורי שהם ועוד. יצירותיו של אמזלג משלבות את 

עם  מרוקו  יהודי  של  המוסיקה 
המוסיקה הסימפונית המערבית.

אמזלג לימד באוניברסיטאות שונות, 
פרסם מחקרים, ספרים ומאמרים 
יהודי  לרוב אודות המוסיקה של 
מרוקו. אמזלג זכה בפרסים שונים, 
עיריית תל אביב, פרס  כגון פרס 
הישראלית  התזמורת הקאמרית 

ועוד.
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ר‹ דוד אדרי 
ר‹ דוד אדרי נולד במרוקו ב-1953, ועד עלייתו ארצה ב-1963 למד ב«אם 

הבנים« בקזבלנקה. במסגרת לימודיו רכש את ידיעותיו הבסיסיות בפיוט 

ושירה כחבר מקהלה, בהדרכתם של הפייטנים יצחק קדושים ומשה 

אביכזר ז«ל .

את לימודיו התיכוניים סיים בישיבת הדרום. לאחר מכן, סיים תואר 

בלימודי תנ«ך ובחינוך ועסק בחינוך ובהוראה כארבעים שנה בישיבה 

הטכנולוגית » בית שלמה« בעיר רחובות.

את ידיעותיו בשירת הבקשות, רכש מפי הפייטן הרב חיים ביטון , 

שהיה תלמידו של הרב יצחק רווח ז«ל. עם השנים החל ר‹ דוד ללמוד 

באופן עצמאי את המוזיקה המרוקאית לגווניה: שירה אנדלוסית, שירה 

אלג‹יראית, ש/ירת השעבי והקצידות. 

בעת הקמתה של התזמורת האנדלוסית הישראלית שימש כאחד מסולני 

התזמורת ותקופה מסוימת גם כיועצה המוזיקלי. משנת 1992 החל לנהל 

את המרכז לפיוט ושירה באשדוד, הכולל גם את המכון לחזנות. במקביל, 

שימש וממשיך לשמש כמנחה את שירת הבקשות באשדוד, בליווי מקהלה 

שחבריה הם תלמידי המרכז.
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אמיל זריהן
הסולן והפייטן בעל קול הזמיר המופלא אמיל זריהן, אשר זכה עוד 

בצעירותו לכינויי »חוזליטו הישראלי«, נולד בראבט במרוקו, שם למד 

מילדותו את שירת הבקשות, את הפיוטים ואת השירה העממית הערבית. 

בארץ המשיך ללמוד שירה ופיוט אצל ר‹ שלמה וענונו ז«ל וכבר כילד 

הופיע בתכניות רדיו של קול ישראל. זריהן נודע בקולו המרטיט לבבות 

רבים ממשתתפי שירת הבקשות בסתיו ובחורף. הופעותיו בארץ ובעולם 

מושכות קהל רב. זריהן מבצע את מגוון השירה והפיוט של יהודי צפון 

אפריקה ובכלל זה המוסיקה האנדלוסית בלבושה העברי והערבי כאחד. 

ממייסדי התזמורת האנדלוסית הישראלית וסולנה הראשי הראשון. כיום 

מופיע עם כל התזמורות האנדלוסיות בארץ ובעולם. משמש סולן הבית 

שלה.
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ליאור אלמליח
מומחה עולמי בתחום השירה האנדלוסית בכלל ושירת הבקשות בפרט. 

החל ללמוד את השירה האנדלוסית גיל 11 אצל תלמידו של הרב דוד 

בוזגלו ז«ל, גדול הפייטנים אשר חי במרוקו. מגיל צעיר התמחה בשירה 

האנדלוסית ושירת הבקשות.שר בשפות הערבית מרוקאית, ערבית 

אלג‹ירית, ספרדית ועברית.

בעולם המוסיקה המסורתית העתיקה נחשב לווקליסט מוביל. סולן 

התזמורת האנדלוסית הישראלית במשך 20 שנה. אומן מרכזי בפסטיבלים 

ומופעים נחשבים בארץ ובעולם כגון: פסטיבל פז- מרוקו, לנקולין סנטר- 

ניו יורק, יונסקו- צרפת ועוד.שיתופי פעולה נרחבים עם אמנים מובילים. 

חזונו הוא לשמר, להפיץ ולהנגיש את עולם הפיוט הישן לעולם המודרני 

באמצעות: פרויקט תיעוד שירת הבקשות, ניהול אומנותי של כנס הפיוט 

העולמי המתקיים מידי שנה בישראל, והעברת סדנאות לאומנים ישראלים 

מובילים כגון: דוד דאור, ברי סחרוף, אפרת גוש ועוד. יצר שיתופי פעולה 

 - JORDI SAVALLE ואלבומים משותפים עם אומנים מובילים כמו : 

חוקר, מוסיקאי ונגן מוביל במוסיקה האנדלוסית, ומוריס מדיוני - פסנתרן 

בינלאומי אשר הטמיע סממנים קובניים במוסיקה האנדלוסית. בין אלבומיו 

המפורסמים: »צור שהחייני« , »מודה אני«, יגל יעקב, »אלמליח, שטרית, 

לרוז«
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מנצח: מתן יונה
מתן יונה, 23, הוא מנצח, מלחין, מעבד ונגן טרומבון.

את לימודיו המוסיקליים החל בקונסרבטוריון העירוני פתח 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 מנצח והמעבד המוסיקלי של התזמורת.

עם שחרורו הצבאי החל לנגן ולהופיע עם תזמורות והרכבים שונים בארץ 

ובעולם, ובמקביל, החל ללמוד ניצוח אצל ד«ר יבגני צירלין והלחנה אצל 

ד«ר איל אדלר באקדמיה למוסיקה בירושלים.

מתן הוא חבר קבוע בתזמורת האנדלוסית החל משנת 2013 כנגן טרומבון.

במסגרת התפתחותו המקצועית בתזמורת, השתלם יונה אצל מנהלה 

המוסיקלי מר תום כהן, והשנה ערך את הופעת הבכורה שלו כמנצח, 

והצטרף אל צוות המנצחים של התזמורת.

לאורך השנים זכה יונה במספר מלגות הצטיינות ופרסים, ראוי לציון הפרס 

השני בתחרות הקומפוזיציה ע«ש מרק קופיטמן בהשתתפות אנסמבל 

.»The Foggy Forest« מיתר« - על יצירתו«
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אנצרף קודאם ג‹דיד לתזמורת

אליך צורי שוכן עליה
מילים ר‹ דוד חסין

ָאִׁשיר ִׁשיר ִמְכָּתם ְוִׁשָּגיֹון ֵאֶליָך צּוִרי ׁשֹוֵכן ֲעִלָּיה    

ְּתִהָּלה ֵלאֹלִהים ְּבִצּיֹון ֵעיִני צֹוִפָּיה ְלָך ּדּוִמָּיה    

הֹוִמָּיה יֹוֶׁשֶבת ְּבָציֹון ּוְפקֹד ֶּגֶפן סֹוֲעָרה ֲעִנָּיה    

ֵאל ֶעְליֹון ֵמרֹאׁש ּדֹורֹות קֵֹרא ַקֵּבץ ְנפּוצַי ּגַם ְמגָֹרַׁשי    

ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה ְוָיָצא חֶֹטר ִמֶּגזַע ִיָׁשי    
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מלים: ר‹ שלמה כהן

משה יה אסור בן חביב ,  יוקם לעד באמונה

שדי פדהו כטל ורביב,     נגילה יחד ברננה

לעמך תציל מצר ואויב ,   ומכל פחד תפדה  היונה

מכונם תבנה זו שמחתי

החישה מלכי נאדר בסוד

כהן בו יקטיר מנחתי ,     תתגדל נהדר בהדר והוד
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מלים: ר‹ דוד בן אברהם

יחיד עוזרי זה כמה הוא נשני

קרב פדות וגאל לבן נאנח אני

החש לו תעל ואבד עם זרני

חלץ יה עמך כצבי חלץ

תצילם נערץ

קורא בקול לך אל אדיר שועתי יה‹ קבל במהרה
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מלים: ישראל מלכה

יום להושיעני, 

בלתך אין שני, 

חושה וענני

יה צורי קבל שירי תמיד עיני לך צופיה

אל עירי ודבירי נא הנחני רב עליליה

מהרה על כני, 

קומה השיבני, 

אתה הוא מגיני

יה צורי קבל שירי, תמיד עיני לך צופיה

אל עירי, ודבירי, נא הנחני רב עליליה
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מלים: ישראל מלכה

יה מושלי ,שלח נא מהר גואלי

חי מחסי, ראה עניי ואת עמלי

מכף מוני, חלצני והקימני

עמלק ימח, 

עמך תשמח

אז יתגדל שמך לעד ויתקדש



למנצח שיר מזמור

מלים: ישראל מלכה

הודע את זמנך לכל עני

נפשי כמהה לך תבנה משכני

הקם היכלך צורי גאוני

נורא מהללך 

ארים בקולי

צדק מעגלך, מהר ינחני



למנצח שיר מזמור

מלים: ישראל מלכה

שם אשכונה, בארץ חלב ודבש

לי תשמע נא, אנא מחלי תחבש

הקם אנא, מקש השמם נכבש

מן המצר,

 יאמר לה התנערי

ולעיר מבצר, יחיש  יקבוץ שה פזורי



למנצח שיר מזמור

יעלם שבני
מלים: ר‹ ישראל נג‹ארה

יעלם שבני נעלם זמני

מתי שב אני אל מושב עירם

שור צור ישראל, בנך עבד אל

אלוף מגדיאל, ואלוף עירם

ראה לחוצים, ביד לוחצים

יהיו נקבצים, מהר אל עירם

אל ציון הושע, ולשבי פשע

צדיק ונושע, רוכב על עירם

בן דוד שלח, אל טוב וסלח

לעם נאלח, יקבוץ פזורם



למנצח שיר מזמור

מחרוזת במקאם סחלי

אהלל אל פי 
מלים: ר‹ דוד אדרי

אהלל אל, פי ימלל כבודו, ואדבר גם אספר מפעלו

בתורתו שם, תפארתו והודו

ואת חוקיו גם משפטיו שם שם לו

גדול מכל. בחר מכל בעבדו, ובתוך כבשן אל נאמן נהלו

דבר מהר, לעם נבחר בחסדו

המה ראו, וישתאו מגודלו

הנאמן בכל זמן לבדו, ואופנים גם שרפים ממעל לו

ואיש זדון לאבדון הורידו

אלוף שעיר אדום יהיר לשועלו

זעם אל על זנב נחשל ידידו, עמלק תם נסתם גוללו

חרדו עמים, גם לאומים מפחדו

ועם עמו יהיה, עמו בצר לו.
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למנצח שיר מזמור

יעלה יעלה
מילים: ר‹ ישראל נג‹ארה

יֲַעָלה יֲַעָלה ּבֹוִאי ְלגִַּני              ֵהֵנץ ִרּמֹון ָּפְרָחה ּגְַפִני

ְויֹאכַל ֶאת ְּפִרי ְמָגָדיו  ָיבֹוא דֹוִדי ָיִחיׁש ְצָעָדיו             

ֵאיְך ְיִחיָדה ֵאֵׁשב עַל ּכִַני ִאם ְיִדיִדי ָאְרכּו ְנדּוָדיו             

 

ׁשּוִבי אְַּת, וֲַאִני ָאׁשּוָבה ׁשּוִבי ֵאלַי, אְַּת ּבַת ֲאהּוָבה         

ִּכי ְּבתֹוֵכְך ֶאֵּתן ִמְׁשָּכִני ִהֵּנה ִעִּמי זֹאת אֹות ְּכתּוָבה        

 

ּוְלבַת ֵמָאז אֹוִתי ָקִניָת ֵרִעי, ּדֹוִדי, נְַפִׁשי ָּפִדיָת            

ְוֵאיְך ּתֹאַמר ִּכי ֲאַהְבָּתִני עַָּתה ִלי ֵבין עִַּמים ֵזִריָת           



למנצח שיר מזמור

עת דודים כלה
ר‹ חיים בן סהל

ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ֵהֵנץ ִרּמֹוִני ֵעת ּדֹוִדים ּכַָּלה ּבֹוִאי ְלגִַּני        

 

קּוִמי ַרְעָיִתי ַהֵחֶׁשק ָּגבַר ָחלַף ַהֶּגֶׁשם ַהְּסָתו ָעבַר           

ָׁשם ֶאֵּתן ּדֹוַדי ָלְך ַמְחַמד ֵעיִני ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִלין ּבִַּמְדָּבר          

 

ְּדבַׁש ְוָחָלב ַּתחַת ְלׁשֹוֵנְך ָיִפית ְוָנעְַמְּת ּכֶַּׁשֶלג ִׁשֵּנְך          

קֹוֵלְך ַהְׁשִמיִעיִני ַמְרֵאְך ַהְרִאיִני ְצִאי ָנא ּוְרִעי ְבִעְקֵבי צֹאֵנְך         

 

ִלְראֹות ְּבָיְפֵיְך ֵעינִַיְך יֹוִנים ָיַרְדִּתי ָעְפָרה ִלְרעֹות ּבַּגִַּנים       

ָעַרְכִּתי ֻׁשְלָחן ָמַסְכִּתי ֵייִני ָאִריִתי מֹוִרי ִלְלקֹוט ׁשֹוַׁשִּנים       

 

ֶאת ָהאֲַהָבה לְַיָלה ֹלא ִתְׁשּבֹות ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו ְלכַּבֹות        

עֹוד ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ִּתְׁשּכַח ְיִמיִני. ִמּיֹום ְנדֹוֵדְך ָנָׂשאִתי ִריבֹות         



למנצח שיר מזמור

אנצרף בטייחי אלעושאק  

אהים לצור קוני ר‹ דוד אדרי
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אהים לצור קוני

הקים לי חומה יה שעשעתני

עיניה תוחיל , דמעתה תוריד

יביטו על דמה , הבה נסים

המיטו, עינוה, כרוח קדים

יגידו זר אני , מן הנדים

עיניה תוחיל

דמעתה תוריד

מזדי רהב שעשעני

מה לחביב נטמן

 

זך השקני, יה חביבי

קום הגבה עני תקים

הודי סעדיך יקימוה

מעלותיה יפקידוה

צורריה יכתימוה

כמה תפוז מני קרובי

קום הגבה עני תקים

רפא אל לבי יה מן אלה

אב זכך לבבי עתה פנה

יה העלם מחלי , עדי תעלה

זר יקים עלי יה,

 יקנא לעם דל

לכן חביבי על ליבי יחמל

 

שא ידי הן נטושה

נעלה ידי לטב

אל תעלים יד ותושע

כי חליתי , אני נכאב

חסידו בן אן ננשה

רם יקום ידיד נעזב

די עד מה שדד

זה זמן נעבד

ערו בנחשל כתת יקד

אך רקה בדד

 

שוב קרא עם עני

נד אני בעולם

מתי תקום אל עויני עלי במר 
שכן

עדי יכון מאורי יוסיף ויתגבר

אשבע מאור דרורי שמשי ויתמר

ונשמתו משה ותרים נע ישוב 
יתאזר

והסיר לו דמעה יזיל

קל יבושר נקם

מתי תקום אל עויני עלי במר 
שכן

שא גם קרבי דוה ועגום

נאלם נחשק ליה ויקום

תרים עני קרא ונאלח

הבא קל עלי יה 

יום בו תשור נסתרים.



למנצח שיר מזמור

מחרוזת במקאם רמל מיה דג‹ירי
 

יונה עד אנה
ר‹ יעקב אבן צור )יעב«ץ(

 

ָנָעה ּגַם ָנָדה ּבַּגֹוָלה יֹוָנה עַד ָאָנה ֵתֵלִכי        

יֲַעלַת ֵחן ַהְּכלּוָלה ִמְנִעי ָנא קֹוֵלְך ִמֶּבִכי        

ְלֵׁשם ִּתְפֶאֶרת ּוְתִהָּלה עַל ָּכל ֲעָלמֹות ִתְמֹלִכי      

ֹלא ִיָּקֵרא ָלְך ֲעזּוָבה

ֹלא ּתֹוִסיִפי עֹוד ַּדֲאָבה

ְּכֶקֶדם ּוְכבְַּתִחָּלה ִהֵּנה ׁשֹוְפַטִיְך ָאִׁשיָבה       
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למנצח שיר מזמור

שופכים עתירה
ס‹ משה

פלא יקוו ממך שופכים עתירה לחזות,     

וזאת תהיה גדולת עצמך תשיב שבותם אל,           

 

הזאת, העיר כלילת יפיך איך יאמרו צרים ,           

החש וגלה, נא לסוד,           בשר לציון קרבה



למנצח שיר מזמור

סגולתי
סימן סאלם

סגולתי ואור עיני,           וחי עולם אשר החיה.

אשר חשק לתלפיה. נעימות חיש לאישוני,      

תהי טפוף ותתגאה. למתי לך אסיר נערות,     

ותתגדל ותתראה ותבטח על זמן שחרות      

היש תקוה להתנאה כבר חלף זמן בחרות,       



למנצח שיר מזמור

שופט צדק
מילים: ר‹ דוד אלקיים

 

ׁשֹוֵפט ֶצֶדק ֵאל ֶנְאָּדִרי

ֵמֵעין ָּכל ִנְבָרא ָרמּו ְדָרָכיו ֶנֶעְלמּו ְוִנְסְּתרּו         

ָאחֹור ָוֶקֶדם ּבֹו ְיֻדּבַר אְַך ִמּזַֹהר ֵּכס ָיּה ֹלא ִיָּבֵצר        

ָים ּוְנָהרֹות ּוִמְדָּבר ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְיֻחּבַר                   

ַמָּטה ַמְעָלה ְבקֹול קֹוֵרא

שֹֹוְמִעים ּוְמַקְּבִלים ֻּכָּלם ֶאת ְּדָברֹו ְּברֹב ִּתְפָאָרה

ָרָעה ְוָיגֹון לֹו ְכָנָהר נֹעַם ְיֵמי יֹוֵסף ָּגז ְּבעֶֹצר            

ְּכָיֵרחַ ֵעת יּוָאר ִמְׁשָּפטֹו ְּכהֹור ָהָהר               

עַל ִּכי הּוַרם וִַּיְתָעֶרה

אְַחָוה הּוָפָרה עַל ֶאָחיו ְּכָאדֹון ְּכֶעֶבד ִמְמָּכרֹו    

ִקֵּבל ְּגֵזַרת ֵאל ְוָחגַר יֹוֵסף ִנְטַרד ִמֵּבית ֵאל ַהּיֹוֵצר      

ָמְתָניו ּוְלֶזַרע ָהָגר            ִּדְמָעתֹו ְכנַחַל ָּגר

ֲהֵבן ּפֹוָרת ְּכֶבן ַמְמֶרה
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למנצח שיר מזמור

ִרְׁשָּתם ְמזָֹרה ַרק חֹוִבי ָמְצאּו וֲַעֹוִני יְַזִּכירּו       

וֲַאִני ֹלא ֲאַתֲחֶרה

ִּכי ָיִדי ָקְצָרה ִּדין ִעם ִמי ֶׁשַּתִּקיף ְוָיָדיו ָּגָברּו    

ָּדבְַקִּתי ָבֵאל ַהּמֹוֶרה

ְּכַׂשְלָמה ָבָרה יְַרֶאה ִנְפָלאֹות ְוִנָּסיו ִיְתָּבְררּו     

קֹול יֹוְׁשֵבי ָחֶלד ְמגֹוֵרי

ֶּדֶרְך ְיָׁשָרה ִלָּבם ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם ִיְרָאה ִיְבֲחרּו 

יּוחַק עַל לּוחַ ֵלב ָמֵרי

יֹום ַהְּבׂשֹוָרה ֶנֶפׁש ְורּוחַ ִּבְתרּוָעה ְיֻבָּׂשרּו       

ָמֵלא ַרֲחִמים ִׂשים ֳצִרי

ּוְקבֹוץ ְּפזּוָרה ְלִציֵרי עִַּמי ּוְבֵנה ֵעֶדן ִמְדָּברֹו     

ַקֵּים ֶאת ִּדְגֵלי ְפזּוֵרי

צּור עֹוֶטה אֹוָרה  עִַּמי ְוָהֵרם ִמְקָּדׁשֹו ֵמֲעָפרֹו        



למנצח שיר מזמור

שופט צדק - על הפיוט 
קצידה לפרשת מקץ המושרת בשירת הבקשות של יהודי מרוקו. כמו 

קצידות רבות אחרות במסורת זו, גם קצידה זו חוברה בידי ר‹ דוד אלקיים. 

הקצידה עוסקת בסיפור מכירת יוסף ומעשה אשת פוטיפר עד השלכתו 

של יוסף לבית האסורים, מעשים המתוארים בפרשת וישב, הנקראת 

בשבת הקודמת לשבת פרשת מקץ.

בקצידה מופיעות הרחבות דרשניות ייחודיות, בעיקר במליצות המרחיבות 

את המפגש בין יוסף ואשת פוטיפר, שאז שם המשורר דברים בפיהם, 

אשת פוטיפר בדברי שכנוע ובפיתוי ויוסף בדברי סירוב ומיאון.  למרות 

השוני בתוכן, בקצב ובמבנה של הבתים בין שני חלקי הפיוט משרשרת 

ביניהם תכונה סגנונית משותפת – הופעת האל במגוון כינויים - שופט 

צדק, דורש דמים, נוצר חסד לאלפים, קיים חי לעד - בקצידה, ואל עונה 

בצר, המורה, מלא רחמים וצור עוטה אורה. )מאתר הזמנה לפיוט ותפילה(



למנצח שיר מזמור

אעופה אשכונה
ר‹ יצחק אביחצירא

 

ָאעּוָפה ֵאְשּׁכֹוָנה. ְואְַרִחיָקה ְנדֹד.

בִַּמְּדָבּר ָאִלינַה . ְואּולַי ֶאְמָצא ּדֹוד:

ֶנֶשׁק אֲַהָבתֹו. ְבִּלִבּי ּבֹוֵעָרה.

ִמּיֹום ְפֶּרַדתֹו. נְַפִשׁי ָעלַי ָמָרה:

ְיִדיד ְמֵני ָבַּרח. ָהלְַך ֲעָזבִַני.

ַּם ֲאִני: ֵאיזֹו ֶדֶּרְך ָאַרח. ְוֵאְלָכה ג

ָיָצאִתי ְלבֵַקּׁש. ּדֹוִדי ֵבּין ֲחֵבִרים.

ִנְלכְַּדִתּי ְבּמֹוֵקׁש. ִהּכּוִני ַהּׁשֹוְמִרים:

ִצִפּיִתי ְלדֹוִדי. ָמַתי ָיבֹוא ֵאִלי.

ֵַּלּה ֵקץ ִיְשֲׁעָך. ְוִדְגֵלָך ָהֵרם: יְַלִבּיֵשִׁני ֲעִדי. ִויַרֵחם ָעלַי:ג

קּוִמי ְיִחיָדִתי. ְוׁשּוִבי ִבְּתׁשּוָבה.

ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי. ִהֵנּה גֹוָאֵלְך ָבּא:

ֲחמּוָדה ְיָקָרה. ַרבַּת ַהַמֲּעלֹות.

ַּם ִמָפּז ִנְבֲחָרה. ְצִאי ָנא ִבְּמחֹולֹות: ג

ָזכְַרִתּי ְלָך ֶחֶסד. ְנעּוָרִייְך ְנעּוִרים.

ֵהיָכֶלָך ָאָיֵסד. ְבּאְַבֵני ְסָפִרים:

קֹול ּדֹוִדי ִהֵנּה ָבּא ְמַדֵלּג עַל ֶהָהִרים.



למנצח שיר מזמור

 פיוט ממסורת יהודי מרוקו, פרי עטו של ר‹ יצחק אביחצירא, בנו הרביעי 

והקטן של רבי יעקב אביחצירא המכונה ›אביר יעקב‹, סביו של ה‹באבא 

סאלי‹. ר‹ יצחק, תלמיד-חכם ומקובל, פעל במרוקו בסוף המאה ה-19 

ובתחילת המאה ה-20. זהו אחד מבין הפיוטים המופיעים בקובץ השירים 

»יגל יעקב« – קובץ שירים פרי עטם של הרבנים משושלת אביחצירה.

הפיוט עומד בהשפעה ברורה של שיר השירים, הן באוירה הכללית של 

השיר ושל סיפור הרעיה המבקשת את הדוד, הן בשיבוץ של קטעי פסוקים 

וצירופי לשון מתוך שיר השירים. הוא מצטיין בהבעה יפה בפשטותה, 

כובשת לב, של החיפוש ההדדי בין הדוד והרעיה, המסמלים את עם 

ישראל ואלוהיו. )מאתר הפיוט ותפילה(



למנצח שיר מזמור

למולדת שובי רוני
מלים: אשר מזרחי. לחן: האדי ג‹וויני

לַּמֹוֶלֶדת ׁשּוִבי ָרִּני צֲַהִלי ּבַת ְיֵפהִפָּיה 

ְּבתֹוֵכְך ֶאֵתן ִמְׁשָּכִני ָּבנּוי עַל ַהר ַהּמֹוִרָּיה 

אֹוִרי ָנאָוה ִּכי ָבא אֹוֵרְך ְוִׁשְכִחי ְיֵמי ִׁשְפלּוֵתְך 

עּוִרי ָיָפה ִׁשיִרי ִׁשיֵרְך ִּכי ַתּמּו ְיֵמי ָּגלּוֵתְך 

ּוְבֵנה אּולַָּמְך ּוְדִביָרְך ָׁשָּמה עַל ֶאֶרץ ְצִבָּיה 

ַרְעָיה ֲחִביָבה ֲעִדיָנה ִּגיִלי ִׂשְמִחי ִׁשיר ַּדֵּבִרי 

ִּפְרִחי ְּכִציץ ּכַּׁשֹוַׁשָּנה ּוְדִגי ּוְרִבי ֲעִׂשי ֶפִרי 

ִּכי ַהְּגֻאָּלה ְנכֹוָנה ְוֶאְׁשלַח ִיּנֹון ְוֵאִלָּיה 

ׁשּוִבי ֶאל ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך ׁשּוִבי אְַּת וֲַאִני ָאׁשּוָבה 

ְוֶאְגאַל ֶאת ְׁשִבּיֹוַתִיְך ְוִיְהיּו ְלאְַלֵפי ְרָבָבה 

ֲאַרֵחם עַל אְַדמֹוַתִיְך ּוְתִהי ְלֶגֶפן ּפִֹרָּיה 
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למנצח שיר מזמור

על הפיוט והמחבר:

השיר נכתב על ידי אשר מזרחי מגדולי הפייטנים התוניסאים. ר‹ אשר 

שמעון מזרחי נולד בירושלים שבין החומות בשנת תר«ן )1890(. משפחת 

מזרחי יצאה מבין חומות העיר העתיקה ובנתה את ביתה בשכונה החדשה 

- ימין משה. אשר, שהיה בעל קול נאה וכישורים מוסיקליים, התפרנס 

מחזנות, משירה ומנגינה על עּוד; כמו כן רקם »טאליגאס« )נרתיקי טליתות( 

ופרוכות לבתי כנסת.

בימי מלחמת הבלקן )1912-1913( הוברח מארץ ישראל לתוניס כדי להימנע 

מגיוס לצבא התורכי. האיש בעל קול הזמיר מירושלים כבש את יהודי 

טוניס ועם הזמן את טוניסיה כולה. הוא לימד אותם פיוטים מפרי עטו 

והביא להם בזמירותיו את ירושלים ואת הכמיהה לציון.

מטוניס שלח אשר מזרחי לירושלים מספר רב של שירים, שירים רוויי 

געגועים אותם ניתן היה לשמוע גם בערבי שבתות חורפיים בזמן תפילת 

הבקשות. אשר השתלב בהצלחה גדולה גם בקרב האוכלוסייה המקומית 

- הוא הלחין וכתב בערבית וזמרים ערביים רבים שרו משיריו.

1919, ימי התקווה של הצהרת בלפור וסיום מלחמת העולם  בשנת 

הראשונה, חוזר אשר מזרחי לירושלים, ומיד מוצא את מקומו ככותב 

רומנסות בלאדינו ופיוטים רבים והופך לדמות נערצת.

יעקב יהושע כותב בספרו »ילדות בירושלים הישנה«: »…אשר מזרחי היה 

המפורסם מבין כל המנגנים והפייטנים שהופיעו בשמיה של ירושלים. 

שמו נודע לתהילה גם בקרב היישוב הערבי פיוטיו הרבים של אשר מזרחי 

מושרים כיום בכל הקהילות הספרדיות והמזרחיות בארץ ובעולם.)מתוך 

אתר הפיוט והתפילה(



למנצח שיר מזמור

יא ראייח
מלים ולחן: דחמאן אלחראש

يا رايح
יא ראיח ווין מסאפר תרוח תעיא ותוולי يا الَرايح وين مسافر تروح تعّيا وتولي                

X2 شحال.. ندمو العباد الغافلني قبلك وقبلي               שחאל נדמו אלעבאד אלע‹אפלין קבלכ וקבלי
שחאל שופת אלבולדאן אלעאמרין ואלבר אלע‹אלי شحال..شفت البلدان العامرين و البر الغالي      
שחאל דיעת אווקאת ושחאל תזיד מאז אל תח‹לי شحال.. ضيعت اوقات و شحال تزيد ما زال تخلي   
יא אלע‹איב פי בלאד א-נאס שחאל תעיא מא תג‹רי يا الغايب في بالد الناس شحال تعَيا ما جتري      

ביכ וועד אלקודרה וולי זמאן וואנתא מא תדרי بـِك وعد القدرة وّلى زمان و أنت ما تدري         
 

יא ראיח ווין מסאפר תרוח תעיא ותוולי يا الَرايح وين مسافر تروح تعّيا وتولي             
X2 שחאל נדמו אלעבאד אלע‹אפלין קבלכ וקבלי شحال.. ندموا العباد الغافلني قبلك وقبلي...       

עלאש קלבכ חזין ועלאש הלכדא כי אלזיוואלי عالش قلبك حزين و عالش هاكذا كي الزاوالي    
ما تدوم الشدة وإال بطيت أعلم وأكتب لي          מא תדום אלשדה וואילא בטית אעלם ואכתוב לי

מא ידומו אלאיאם וולא ידום צע‹רכ וצע‹רי ما يدوموا األيام وال يدوم صغرك وصغـّري        
יא חלילו ומסכין לח‹אב סעדו כי זהרי ياحليلو ومسكني خلاب سعدو كي َزهري           

 

יא ראיח ווין מסאפר תרוח תעיא ותוולי يا الَرايح وين مسافر تروح تعّيا وتولي             
X2 שחאל נדמו אלעבאד אלע‹אפלין קבלכ וקבלי شحال.. ندمو العباد الغافلني قبلك وقبلي               

יא מסאפר נעטיכ ווצאיאתי אדיהא עלא בכרי يا مسافر نعطيك وصايتي أّديها على بكري       
שופ מא יצלח ביכ מא תביע ומא תשרי شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري       

יא אלנאיים ג‹אני ח‹ברכ כימא צראלכ אצראלי يا النامي جاني خبرك كميا صرالك أصرالي        
הלכדא אראד וקדר פי אלג‹בין סובחאן אלעאלי هاكذا أراد وقدر في اجلبني سبحان العالي          
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למנצח שיר מזמור

יא ראייח הוא שיר אלג‹יראי שזכה לפרסום עולמי. השיר נכתב והושר 

במקור ע«י הזמר העממי האלג‹יראי דחמאן אלחראש. השיר מספר על 

ייסורי המהגר בארצות הגלות במערב, על הניכור וקשיי וגעגועי השיבה 

למולדת. השיר כולל עצה למהגר לשוב למולדת-האם שלו, והמסר 

שלו הוא: ההגירה לגלות אינה נחשבת פתרון אמתי, או טבעי למהגרים 

הערבים. השיר זכה לביצועים רבים של זמרים אלג‹יראיים, ערבים ויהודים 

כמו: רשיד טה, והלבנוני עלאא‹ זלזלי, והפייטן אמיל זריהן וכן לביצועים 

אמריקאים, ברזילאים, ספרדים והודים.      



למנצח שיר מזמור

יא בנת בלאדי
עבד א-צאדק שקארה

יא בנת בלאדי يا بنت بلدي                

עג‹בוני עיניּכ عجبوني عينيك               

קלבי ּכיבע‹יּכ قلبي كيبغيك                

או אלזין לי פיּכ  أو الزين لي فيك              

אי אי אי בנת בלאדי           أي ي ي يبنت بلدي           

 

צע‹ירה ומזיאנה صغيرة و مزينا              

קאריא ופנאנה قاريا و فننا                 

הּכדאּכ חחבית אנא هكذاك ححبيت أنا             

أي ي يبنت بلدي                אי אי אי בנת בלאדי

שערהא מטלוק أشعرها مطلوق               

טוויל ומע‹לוק طويل أ مغلوق               

קלבי עליה מחרוק قلبي عليها محروق            
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עבד א-צאדק שקארה
 השיר »יא בנת בלאדי« )שיר אהבה ל«בת ארצי«(,  הוא אחד משיריו 

המפורסמים של עבד א-צאדק שקארה )Abdessadeq Chekara(  האגדי, 

יליד העיר תטואן במרוקו. שקארה, מגדולי המוסיקאים של המוסיקה 

האנדלוסית הקלאסית והמוסיקה העממית המרוקאית, נגן כינור וזמר יחיד 

בדורו, הפך את המורשת המרוקאית האנדלוסית והשעבית לבינלאומית. 

ר‹ חיים לוק מגדולי הפייטנים בישראל, תלמידו וממשיכו של הפייטן רבי 

דוד בוזגלו, שנחשף כילד לשירתו של שקארה, מספר כיצד כילד, חיקה 

אותו בסלסולים ובסגנון שירתו. לימים הם נפגשו והופיעו יחד בקונצרט 

שלום מיוחד בפריז בנוכחות שר החוץ דאז דוד לוי ושר החוץ של מרוקו 

ומאז הופיעו יחדיו במשך כעשרים שנה. ר‹ חיים לוק השתתף בפסטיבל 

המוזיקה האנדלוסית בעיר א-סווירה במחווה לכבוד שקארה. חוץ מהשיר 

הזה שקארה הותיר אחריו להיטים גדולים : אנא מא לי פיאש, חבאק 

אלקמאר בכמאלו, ועוד



למנצח שיר מזמור

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



למנצח שיר מזמור

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  



למנצח שיר מזמור
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


