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תכנית הקונצרט



קהל נכבד,

אנחנו שמחים, גאים ומתרגשים לפתוח אתכן ואתכם את סדרת הקונצרטים השנייה שלנו בעונה 
מספר 11. תזמורת ירושלים מזרח ומערב!

והפעם, אתגר אמנותי. 
כשהחלטנו ללכת על סדרה שכולה אינסטרומנטלית, שהמרכז שלה הוא יצירה מקורית שנכתבה 
עבור התזמורת וכוכביה הם אך ורק סולניות וסולני התזמורת - ללא שום זמרת או זמר מפורסמים 

בקדמת הבמה - היה לנו ברור שמדובר באתגר.
שום דבר לא מובן עבורנו מאליו - לא שאתם מגיעים אל הקונצרטים, לא שמניחים בצד את כל 
טרדות היומיום שלכם וצוללים את תוך העולם שלנו, ובטח ובטח לא לוקחים כמובנת מאליה את 

ההנאה שלכם ואת מידת ההתחברות שלכם אל האמנות שלנו וכמה היא נוגעת בכן ובכם.
גבולות  ולמתוח את  וכלפיכם. להמשיך  והיא כלפיכן   - לנו מחויבות אחת  יש  זה,  בגלל  ודווקא 
אתכם,  שביחד  כדי   - מחדש  יום  בכל  הגלגל  את  להמציא  ולנסות  בגדול  לחלום  שלנו,  היצירה 
דרככם ובעזרתכם, נמשיך להמציא, לפתח ולשכלל את השפה המוזיקלית שלנו, עד שבעזרתה 

נגיע כולנו למחוזות חדשים.
אם בדרך צריך ללכת בשבילים לא סלולים, או בדרכים בהן טרם צעדו - אנחנו כולנו כאן בדיוק 
בשביל זה - נגניות ונגנים, נשות ואנשי מכירות שיווק והפקה - לא נרתעים לרגע מהאתגר, אפילו 
ששים לקראתו - ועושים מכל הלב כדי שבשורה התחתונה תקבלו מהתזמורת שלכם מוצר אמנותי 

שייגע לכם עמוק בפנים.
מקווים שתיהנו - הכול זה בשבילכם ובזכותכם.  

תום כהן, 
מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי

צילום: דניאל קמינסקי

צילום: אילן ספירא

איסי וינטר אבקסיס, 
מנכ"ל



תום כהן – מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי
ירושלים  תזמורת  של  המוזיקלי  ומנהלה  הראשי  מנצחה  הוא  שבע,  באר  יליד   ,36 כהן,  תום 
 MED -מזרח ומערב. מנצח ומנהל מוזיקלית גם על התזמורת האנדלוסית מונטריאול )קנדה( וה

Orchestra )בלגיה(. 

מנצח, נגן מנדולינה ומעבד עבור תזמורת "אל גוסטו" מאלג'יר.
ניהל את פסטיבל מוסיקת העולם בגיברלטר בין השנים 2013-2011 ומשמש כמנהלו האמנותי של 

״ערבסק״ - פסטיבל עכו הבינלאומי למוזיקה ערבית מאז היווסדו.
ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון- אפריקה וארצות ערב לנגנים  כהן נחשב לבעל יכולת 
בעלי השכלה קלאסית מערבית, ועל כן מוזמן באופן תדיר להקים תזמורות במבנה הייחודי של 

תזמורתו הישראלית ברחבי העולם - צרפת, קפריסין, אוזבקיסטן ועוד.
בשנת 2016 הוזמן להקים תזמורת במרוקו עבור ובמימון המלך מוחמד השישי.

כמו כן, נתן ביטוי לכשרונו זה בעבודה לצד שמות כמו: אנריקו מסיאס, שב חאלד, ראשיד טאהה, 
אישתאר אלבינה, יסמין לוי, ובניצוח על תזמורות וביניהן התזמורת הפילהרמונית הישראלית.                                     

בארץ, הפיק אלבומים, סינגלים והופעות חיות עבור אמנים גדולים בתעשיית המוזיקה וביניהם:
ברי סחרוף, עמיר בניון, שרית חדד, דודו טסה, אהוד בנאי, דויד ברוזה, נינט טייב, כנסיית השכל, 

עידן עמדי, עומר אדם, שמעון בוסקילה, דקלה ועוד.
בתחום המוזיקה הצפון אפריקאית והאנדלוסית שיתף פעולה עם גדולי האמנים המבצעים מהארץ 
ומהעולם, ביניהם: ריימונד אבקסיס, רבי חיים לוק, אמיל זריהן, ליאור אלמליח, מוריס אלמדיוני, 

בנימין בוזגלו, נטע אלקיים, האחים קרוצ'י ועוד.
כהן הלחין את המוזיקה עבור סדרת הטלוויזיה "זגורי אימפריה“ שכתב וביים מאור זגורי ועבור 

סרטי קולנוע וביניהם ״הערת שוליים״ בבימויו של יוסף סידר. 
נחשב לאחד מנגני המנדולינה הטובים בעולם ומנגן על כלי שנבנה במיוחד בשבילו על ידי בונה 

הכלים הישראלי, בועז אלקיים.
צילום: אבי רוקח

לוסי איוב
נולדה ב-1992 בחיפה. 

מגישת  הישראלי,  השידור  תאגיד  "כאן"-  של  הדיגיטל  בחטיבת  ומגישה  כותבת  היא  איוב  לוסי 
טלוויזיה ורדיו ומנחה.

הנחתה את אירוויזיון 2019 בתל-אביב לצדם של ארז טל, בר רפאלי ואסי עזר. 
הנחתה את תכנית התרבות "מועדון תרבות", ב"כאן" 11 לצד שפרה קורנפלד, אסתר רדא

ודפנה לוסטיג.
בנוסף, הנחתה תכנית תרבות שבועית ברשת ב' לצדו של נעם סמל, והנחתה את עצרת הזיכרון 

ליצחק רבין ז״ל, 2018 בכיכר רבין, תל-אביב.
נבחרה להיות הפרזנטורית של הביתן הישראלי ביריד העולמי, אקספו 2020 שיתקיים בדובאי.

כיום, לוסי היא סטודנטית בתוכנית לפילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים באוניברסיטת תל 
אביב, והיא  גם מקיימת הרצאות בנושאים כגון: ספוקן וורד ויצירה בעידן  הדיגיטלי.                                                                 

צילום: יונה קוקו



צילום: יונה קוקו

מתן יונה -
מתן יונה הוא מנצח, מלחין, מעבד ונגן טרומבון.

את לימודיו המוסיקליים החל בקונסרבטוריון העירוני בפתח 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 המנצח והמעבד המוסיקלי של תזמורת זו.עם שחרורו הצבאי החל לנגן 
ולהופיע עם תזמורות והרכבים שונים בארץ ובעולם. 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 .
מתן הוא חבר קבוע בתזמורת ירושלים מזרח ומערב החל משנת 2013 כנגן טרומבון.

במסגרת התפתחותו המקצועית בתזמורת, השתלם יונה אצל מנהלה המוסיקלי מר תום כהן, 
ובשנת  2016 ערך את הופעת הבכורה שלו כמנצח והצטרף אל צוות המנצחים של התזמורת. 

בנוסף, כתב במיוחד עבור התזמורת יצירה מקורית – "פנטזיה של מזרח ומערב" - שבוצעה 
בביצוע בכורה ע"י התזמורת בסדרת הקונצרטים "חביבי" במרץ 2018 בניצוחו, ובנוסף בוצעה 

במסגרת  פסטיבל פסנתרים באוקטובר 2018 וגם במסגרת סיבוב קונצרטים של התזמורת 
בצרפת בנובמבר 2018 בבית האופרה של ניס, בקתדרלת שטרסבורג וב"תאטרון דה לה וויל" 
בפריז. ב״חג המחזמר 2016״ שימש יונה כמעבד והמנצח של המחזמר ״סוליקא״ בכיכובה של 
נסרין קדרי.  לאור הצלחתו, המחזמר עולה בימים אלה על במות התיאטרון בכל רחבי הארץ 

תחת הפקתו של תיאטרון באר שבע. בדצמבר 2017, הוזמן לנצח על יצירתו של מוריס ראוול 
"and Introduction Allegro "בקונצרט הפתיחה של פסטיבל הנבל הישראלי השלישי. בדצמבר 
2018, הוזמן לנצח על התזמורת הסימפונית חיפה בקונצרט "מזמור שיר" שהתקיים באודיטוריום 

חיפה.  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 ת"א )2017(, פרס מצטיין דיקן הפקולטה 
 Creativity Musical for Fellowship Siday" לניצוח והלחנה, מלגת הצטיינות ליוצרים מטעם

. "Trust Charitable Goldberg The" ומלגת הצטיינות  מטעם "The
יצירותיו ועיבודיו בוצעו בין השאר ע״י: תזמורת ירושלים מזרח ומערב, תזמורת הקאמרטה 

הישראלית ירושלים, אנסמבל ״מיתר״, אנסמבל ״טרמולו״ ועוד.



1. עזיזה - לחן: מוחמד עבד אל-ווהאב 
מוחמד עבד אל-ווהאב - אחד מענקי המוזיקה הערבית. זמר ומלחין  מצרי ואחד מסמליה 

המובהקים של המוזיקה הערבית המודרנית. הוא נודע כמחדש ויצירותיו הושפעו מהמוזיקה 
הקלאסית המערבית, במיוחד מבטהובן.

בשנות  כנער  עוד  שיריו  בהקלטות  החל  הוא   .1902 במרץ  ב-13  נולד  אל-ווהאב  עבד  מוחמד 
העשרים של המאה העשרים. בשנת 1920 למד לנגן בעוד במכון למוזיקה ערבית בקהיר. הוא ניחן 
בקול מצוין, והיה בעל יכולת תמרון מרשימה. עם התבגרותו, איבד באופן ניכר מיכולתו לשיר 
וגדולות הזמר הערבי  יותר בהלחנה עבור גדולי  בטונים גבוהים. החל משנות החמישים התרכז 
וורדה  אסמהאן,  אחמד,  פאיזה  חאפז,  חלים  אל  עבד  מוראד,  לילה  פיירוז,  כולתום,  אום  כולל 
אום  שביצעה  חיי(,  )אתה  עמרי"  "אנתא  השיר   את  הלחין  היתר,  בין  ועוד.  סבאח  אלג'זאיריה, 

כלת'ום והפך לאחד השירים הידועים ביותר של הזמר הערבי.
בשנת 1933  השתתף עבד אל-והאב בסרטו הראשון "הוורד הלבן". במהלך חייו השתתף בשישה 

סרטים, בהם היה הגיבור והזמר. כל השירים מתוך סרטיו הם מאוד פופולריים לאוהבי הזמר 
הערבי. הוא מיאן להשתתף בסרטים נוספים בטענה כי מיצה את עצמו בתחום זה, ולכן עבר 
לעסוק בהלחנה ובזמרה. הוא הפתיע את מעריציו כאשר בגיל 81 בשנת 1988 הקליט תקליט 

חדש שהצליח, ונמכר למעלה משני מיליון עותקים. מוחמד הלך לעולמו ב-3 במאי 1991 כשהוא 
בן 89.

עבד אל-ווהאב השאיר אחריו מורשת רחבת היקף בזמר הערבי וכונה "מוזיקאי הדורות". 
בכל בתי הספר לבית ספר בעולם לומדים על כישוריו ומנתחים את יצירותיו. שיריו נחשבים 

פופולריים גם בקרב הציבור היהודי המזרחי, ואף מורכבים עליהם קטעי תפילה על ידי חזנים 
שונים כמו: משה חבושה ועוד. בנוסף, נכתבו מילים בעברית לשיריו על פי הוראת 

הרב עובדיה יוסף.
היצירה "עזיזה" היא היצירה המוזיקלית היפה, המפורסמת והמצליחה ביותר מבין עשרות 
קטעים מוזיקליים גדולים, שהלחין 'מוזיקאי הדורות', מוחמד עבד אל-ווהאב. היא הולחנה 

בשנות החמישים של המאה שעברה )1946(, ועדיין כובשת את הפסגה של רשימת המנגינות 
הערביות הפופולריות ביותר. היצירה מושמעת ומנוגנת כל הזמן במצרים ובכל רחבי העולם, 

ולאחרונה מושמעת במיוחד בעיבוד שיצר המוזיקאי המצרי, חוסאם רמזי, באלבום מיוחד 
שהוציא לכבוד 'מוזיקאי הדורות', מוחמד עבד אל-ווהאב, שבו הוציא מחדש רבים מהלחנים של 

המוזיקאי בעיבוד חדש ומודרני. 

מתוך: משה ציטיאת



צילום: אליהו נישנבר

2. זיכרונות - לחן: אליהו אביכזר,
סולו קאנון : אליהו אביכזר

אליהו אביכזר
נולד בשנת 1974 בקרית ים. אביו משה אביכזר, היה נגן קאנון חזן ופייטן מתלמידיו של ר' דוד 

בוזגלו. אביו שראה את אברהם דוד הכהן, הוקסם מהכלי והחל ללמוד אצלו לנגן בקאנון. אליהו 
למד מאביו לנגן בקאנון. בביתו ספג השפעות שונות ממוזיקת הלדינו, מוזיקה תורכית, מוזיקת 

ה'אלא' האנדלוסית, שעבי מרוקאי ותוניסאי והושפע גם מהפיוט העברי בבית כנסת. בנגינתו 
הושפע מנגן הקאנון הגדול של תזמורת רשות השידור הישראלית, אברהם סלמן, וגם מאברהם 

דוד הכהן.
אליהו ניגן בתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד ולאחר מכן בתזמורת האנדלוסית הים 

תיכונית אשקלון, וכיום מנגן בתזמורת ירושלים מזרח ומערב, כנגן בכיר. אביכזר מלמד נגינת 
קאנון ומנחיל את מורשת אבותיו לבנו, שממשיך את שרשרת נגני הקאנון ולנערים נוספים, ללא 

תמורה. לאורך השנים ניגן עם כל גדולי הזמרים והזמרות בישראל וליווה פייטנים רבים כמו: 
משה חבושה, יחיאל נהרי ועוד. אביכזר הלחין ארבע יצירות לתזמורת שהועלו על במת תזמורת 
ירושלים מזרח ומערב  ובימים אלו עובד על אלבום אישי של לחניו.                                                                                                 

זיכרונות - לחן מקורי של נגן הקאנון אליהו אביכזר. זוהי היצירה הראשונה שהלחין אביכזר. 
היצירה נקראת "זיכרונות" בהשראת הזיכרונות שהותיר אחריו אביו. הסגנון המוזיקלי שלה 

מושפע ממקאם "סיכא", ומזוהה עם הסגנון המוזיקלי המרוקאי שעליו גדל אביכזר בבית אביו. 
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3. גוזום וקולאגים - תקסים טריו - לחן: הוסנו 
שנלנדריג'י

סולו נאי: יצחק ונטורה
היצירה גוזום וקולאגים )עינייך ואוזנייך( לקוחה מתוך האלבום של שלישיית "תקסים טריו". 

אייטאץ' דוגאן הוא אמן קאנון תורכי. נולד ב- 6 בינואר, 1976, בבורסה, תורכיה. כבר בהיותו 
בן 13 נכנס לעולם המוזיקה עם הקאנון שסבו הביא הביתה. דוגאן חלק את אותה במה עם הזמר 

המפורסם איבראהים טאטליסס. בגיל 14 השתקע באיסטנבול ושם הזדמן לו לעבוד עם אמנים 
בעלי שם. דוגאן פיתח סגנון ייחודי משלו, ומשך תשומת לב במהירות, בייחוד בעולם הערבי, 
כשנפגש עם מסירלי אחמט, שפתח עבורו דלתות רבות. אמני קאנון מצרים מפורסמים הזמינו 

אותו לקהיר ומאז, תמיד היה עם רגל אחת בעולם הערבי. בשנים שלאחר מכן הוא השתתף 
בפרויקטים רבים עם הקאנון שלו והופיע עם אמנים בינלאומיים רבים בפסטיבלים בכל רחבי 

העולם, במיוחד במזרח התיכון.
הוא הקליט באלפי אלבומים ולקח חלק בפרויקטים משותפים רבים. דוגאן הוא מי שהקים 

את שלישיית "תקסים טריו" יחד עם נגן הקלרינט הוסנו שנלנדריג'י ונגן הבגלמה, איסמעיל 
טונסבילק . בשנת 2007 הוציאו את אלבומם הראשון "שלישיית טריו תקסים". פרויקט זה העניק 
להם קונצרטים באולמות גדולים בשטוקהולם, אמסטרדם ונאנט. עם זאת, שלישיית טריו תקסים, 

שהוקמה בשנת 2007, מתפרקת בשנת 2009. 
ב- 4 באפריל 2012 הודיעה  השלישיה כי יתחילו לפעילות מוזיקלית שוב עם הקונצרט 

שהעבירו באיסטנבול גאראג'. הקבוצה התאחדה בתאריך זה. ב- 11 באפריל, 2013, הם הקימו 
מחדש את שלישיית "תקסים טריו" והוציאו את אלבומם השני, "תקסים טריו 2" .



הוסנו שנלנדריג'י ,נגן הקלרינט בטריו הזה, הוא וירטואוז קלרינט תורכי בן למשפחת צוענים 
)רומה(, בעלת מסורת מוזיקלית מפוארת. הוא נולד ב 12- ביולי 1976; בברגאמה, איזמיר. הוא 
בא ממשפחה של מוזיקאים: סבו, הוסנו שנלנדריג'י ניגן קלרינט וחצוצרה, סבו האחר, אותמאר 

קופטסי נהג לנגן קלרינט ואביו, ארגון שנלנדריג'י, ניגן בחצוצרה. הוא החל לנגן בגיל 5 ועד גיל 
12 הוא יצא למסע מוזיקלי עם משפחתו, בו נפגש עם תרבויות שונות של הים האגאי ואנטוליה 
במיוחד. בשנת 1988 החל ללמוד בקונסרבטוריון הממלכתי למוזיקה תורכית של האוניברסיטה 
הטכנית באיסטנבול, אותה עזב בשנת 1992 ללא תואר. הוא ניגן בהרכב "הקלטת המגנטית" עם 

נגן כלי ההקשה אוקאיי טמיז והופיע במאות פסטיבלים בתורכיה. הוסנו השתתף בפסטיבלים 
חשובים רבים בחו"ל עם הלהקה של אביו, המונה 6 אנשים. כמו כן, ליווה אמנים חשובים של פופ 

וג'אז תורכי, בעיקר, אך השתתף גם בהקלטות במה ובאלבומים בענפים השונים של המוזיקה 
התורכית. בשנת 1996, כשהיה בצבא, הוא הקים את להקת לאקו טאיפה המפורסמת שכללה 

13 נגנים וכללה כלי נגינה ייחודיים למוזיקה התורכית, במטרה ליצור אלבום והופעה משותפת 
עם הרכב הג'אז והפאנק מניו יורק, להקת ברוקלין פאנק אסנשיילז. כן השתתף בקונצרטים 

בפסטיבל הג'אז הבינלאומי באיסטנבול ובתכניות טלוויזיה רבות.
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צילום: יח"צ תזמורת

איסמעיל טונסבילק, המוערך בשל אישיותו המקסימה, מיומנותו הטכנית ויצירתיותו 
האינדיבידואלית, הוא עמוד השדרה של השלישיה "תקסים טריו". בשנת 1998 ליווה את אייטאץ' 
דוגאן ומיסירלי אחמט בסיבוב הופעות בקהיר, שם הייתה לו הזדמנות ליצור קשרים עם מלחינים 
מזרח תיכוניים מפורסמים כמו עומר חייראט, האמיר עבדול מגקט, וטריק עקיף יחיא, וכן להופיע 
בקונצרטים בשיתוף התזמורת הסימפונית המצרית. בשנת 2000 נסע מישראל לספרד כדי לגלות 

צלילים חדשים ולהחדיר לסביבה מצליליו הוא. שם החל  טונסבילק להציג את הצלילים שלו 
בפני קהילת המוזיקה הספרדית. מופעי הסולו שלו סייעו לו לקבל הכרה ולאחר זמן לא רב, הוא 
מצא את עצמו מלווה מוזיקאים גדולים כמו אמן הגיטרה פאקו דה לוסיה, קרלוס בנוונט וג'ורג' 

פארדו. 

יצחק ונטורה
מוזיקאי, יוצר ואמן חליל נאי.

עוד בילדותו נחשף למוזיקת הפיוטים מבית סבו. 
משם החל את מסעו פנימה, לעומקי המוזיקה השורשית היהודית והמוזיקה הסופית. 

לאחר שנים של התמקדות בכל סוגי הנאי: המצרי-ערבי, התורכי והפרסי, עיצב לעצמו צליל 
ייחודי  משלו. 

כיום יצחק נחשב לאחד המובילים בתחומו. מנגן במספר הרכבים ועובד באינספור הפקות עם 
מיטב האמנים בארץ. יצחק הוא מבכירי הנגנים של תזמורת ירושלים מזרח ומערב.                



4. "הארץ שהבטיחו לי" - יצירה מקורית מאת תום 
כהן לטקסט של לוסי איוב

״הארץ שהבטיחו לי״ היא יצירה חדשה, מעין מחזה מוזיקלי ; טקסט מאת לוסי איוב ומוזיקה 
מאת תום כהן. במרכזה עומד סיפור דמיוני לחלוטין על שתי נשים, שתי יבשות וארץ מובטחת 

אחת, שעל פניו קרה במציאות ממש.  
היצירה, בנויה כדואט מרתק של שחקנית ותזמורת, דיאלוג בין סיפור ומנגינה. סיפור המסגרת 

הוא למעשה סיפורה האישי של לוסי איוב, סיפור שהוא גם כל-כך קולקטיבי:  קיבוץ גלויות 
בארץ המובטחת הוליד משפחה המכילה בתוכה את כל המורכבות התרבותית-לאומית שלנו 

בזעיר אנפין, ואת העושר והיופי שלצדה. 
הטקסט שכתבה לוסי מורכב ממקבץ זיכרונות ילדות. כל זיכרון מבוצע בפורמט של הקראה 

אומנותית )שירה דבורה( ומלווה ביצירה מוזיקלית מקורית שהלחין תום כהן,
המעירה את הזיכרון לחיים. 

במרכז הסיפור שתי הסבתות שלה, מחכות מחוץ לחדר הלידה לנין הבכור שלהן )בן אחותה של 
לוסי( ומתוך סיפור המסגרת הזה עולים סיפורים קטנים וקטעי זיכרונות.                                                      
בשפה עשירה, קולחת ושנונה מספרת לוסי על הסבתות שלה. לכאורה, שתי נשים שונות לחלוטין, 

שבאות משני עולמות שונים לחלוטין. האחת, ממזרח השנייה, ממערב. האחת, מצד אביה, 
פלסטינית נוצרייה ילידת חיפה. השנייה, מצד אמה,  יהודייה אשכנזייה ניצולת שואה, ילידת העיר 
צ'רנוביץ, השוכנת בגבול רומניה-רוסיה.                                                                                                              
 ואולם, ככל שמתארכת ההמתנה ללידת הנין הבכור של אחותה, צוללת לוסי אל מעמקי מחוזות 
הזיכרונות שלה ושל סבתותיה ומגלה יותר ויותר, שרב המשותף בין השתיים מן המפריד ביניהן. 

מתוך מארג הזיכרונות, שטווה לוסי בחן ובחכמה, עולה דמותן של שתי נשים חזקות ומנוסות, 
שתיהן ילידות אותה שנה, 1940, שהחיים לא האירו להן פנים בילדותן. שתיהן ננטשו על ידי 

אמן בגיל מאד צעיר, וגדלו כיתומות מאם, את שתיהן ליוותה תחושת החמצה, על שלא למדו 
והשכילו. יחד עם זאת, שתיהן נשים אמיצות ולוחמות שלא מוותרות על זכותן, לחזות בחיים 
החדשים שתכף בוקעים אל העולם ומגולמים בדמותו של הנין הראשון, אשר נושא אתו אולי 

הבטחה לילדות שלא הייתה להן, להגעה אל הארץ המובטחת...    

דבר המלחין, תום כהן, על היצירה ״הארץ שהבטיחו לי״ : 
הרעיון האומנותי מאחורי היצירה היה שילוב של שני מדיומים אמנותיים שסיקרנו אותי מאוד 

בהקשר של יצירה משותפת עם לוסי.
הראשון, הוא ז׳אנר המוסיקה התכניתית. מגיל צעיר מצאתי את עצמי נמשך ליצירות מוזיקליות 

בהן המוסיקה מתארת דמויות, רגשות או התרחשויות. יצירות כמו ״פטר והזאב״  או״ קרנבל 
החיות״... וכמו במקרים אחרים, היה לי רצון עז לייצר גרסה מוזיקלית ים תיכונית / מזרח מערב-

ית, שכמוה, למיטב ידיעתי, אין בנמצא.
המדיום השני בו רציתי לעסוק היה ה'שירה דבורה'. בסגנון הזה המשלב בין פואטיקה לבין 

פרפורמנס בימתי - במיוחד בכישרון הרב ועומק המבע של לוסי - מצאתי שילוב של בידור לצד 
אומנות גבוהה, חידודי לשון ומשחקי מילים לצד רבדים עמוקים ובעלי מורכבות רגשית. 

כך שבסופו של דבר הסיפור האינטימי הזה - פרי עטה של הכותבת הייחודית כל כך - שניתן 
לראות בו מיקרוקוסמוס של מציאות הקיום שלנו כאן - יוגש לכם כמעין קונצ׳רטו לסולנית 

ותזמורת, רק שבמקום כינור או קאנון, הסולנית היא שחקנית ומשוררת, בעוד שהמוסיקה מלווה 
ומעצימה את הפרקים השונים בעזרת תמות מוזיקליות הפוגשות ומגיבות זו לזו - בכל פעם 

בוחרות להעצים רובד כזה או אחר של הסיפור.

צילום עידו איז'ק
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5. "אל עספור" - לעוד, גיטרה ותזמורת. לחן: 
מוניר באשיר.

סולו עוד וגיטרה פלמנקו: אליאס ווכילה
וג׳ו טיילור.

מוניר באשיר - נגן עוד ומלחין עיראקי שהשפיע על נגני עוד רבים בעולם..
מוניר באשיר נולד בשנת 1930 במוסול שבעיראק. אביו עבד אל-עזיז ואחיו ג'מיל באשיר היו 

מוכרים כנגני עוד גדולים. מוניר קיבל ממשפחתו חינוך מוזיקלי וכבר בגיל 5, אביו ואחיו לימדו 
אותו לנגן בעוד. בגיל 6 מוניר נשלח אל קונסרבטוריון בבגדאד. נפטר ב-28 בספטמבר,1997, 

בבודפשט, הונגריה. יצירותיו המתונות מבחינה סגנונית מציגות את התמצאותו בעולם המקאמים 
המזרחיים ואת התעניינותו בסגנונות הג׳אז והקאנטרי. יצירותיו הנועזות של מוניר באשיר 

מבטאות את סגנונו המודרני המתקדם, סגנון שאותו פיתח אחרי מעברו מבגדד לבודפשט, ובו 
הוא נוגע באוונגרד.

אליאס ווכילה - יליד יפו, הינו נגן עּוד וכינור מחונן, אשר הופיע מעל הבמות הנחשבות ביותר 
בעולם. ווכילה הוא מבכירי הנגנים של תזמורת ירושלים מזרח ומערב. שימש כנגן עוד בתזמורת 
הערבית יהודית, הפועלת בשיתוף פעולה עם האקדמיה למוזיקה ועם משכנות שאננים, בשילוב 

עם נוער מוזיקלי בישראל, תחת שרביטו של המנהל, המנצח והמעבד המוזיקלי, פרופסור 
תייסיר אליאס. כמו כן ניגן בתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, ובתזמורת האנדלוסית הים 

תיכונית אשקלון.
ווכילה שניגן על עוד כבר מילדות, רכש את השכלתו הפורמלית במוזיקה באקדמיה למוזיקה 
בירושלים, במחלקה המזרחית של האקדמיה, כתלמידו המובהק של פרופסור תיסייר אליאס, 

מהמוסיקאים המוכרים והמוערכים ביותר בעולם בתחום המוזיקה האינסטרומנטלית והערבית. 
אליאס גם בונה כלי נגינה ובנה בעצמו את העוד שבו הוא מנגן.

בין לחניו של ווכילה: אמואג' יפאוויה )גלים יפואיים( ושועלת נע'ם )הניצוץ שבנעימה(. בלחניו 
ובסגנון נגינתו המגוון והייחודי משלב ווכילה מוטיבים מערביים עם מוזיקה כלית ערבית. 
ביצירותיו מביא המוזיקאי לידי ביטוי את שורשיו המוזיקליים הערבים ומפגין את יכולתו 

המוזיקלית ואת יכולות הביצוע הווירטואוזי שלו במוזיקה הערבית. ביצירות אלו ניתן גם לשמוע 
את יכולת האלתור החופשי של אליאס, וניכרות גם השפעות המוזיקה האנדלוסית, שספג 

מהתזמורת, והשפעות של מוזיקת עולם, בעלת גוונים אוריינטליים המחברים בין מזרח ומערב 
ו"פותחים ערוץ נוסף להידברות וקבלה", כדברי ווכילה.

לדברי אליאס ווכילה היצירה "אל עספור" )הציפור( בעיבוד המיוחד של תום כהן והתוספות שלו 
דורשת יכולת וירטואוזית גבוהה מאד. נגינת העוד נבנתה גם לפי תקסים אותנטי שכולל בתוכו 

מהלך הרמוני.

צילום: צחי ונטורה



צילום: בוריס וסילב

ג'ו טיילור - 
ג'ו ג'יימס טיילור הוא גיטריסט זמר ויוצר, המפליא לנגן על גיטרות חשמליות ועל גיטרה קלאסית 

במנעד מוזיקלי רחב, החל ממוזיקה קלאסית, המשך במוזיקת רוק ופולקי רוק, גיטרה ספרדית 
ופלמנקו וכלה במוזיקה אנדלוסית. 

טיילור התחיל את הקריירה המצליחה שלו כאשר הוחתם בחברת תקליטים ידועה בגיל 19 עם 
להקתו, "ניצן שחור" , המורכבת מג׳ו, ולצדו בסיסט ומתופף. הטריו משך את תשומת הלב של 
כמה חברות ענק: ווארנר ברוד׳רס, יוניברסל ואינדפנדיאנטה. בהרכב מוזיקלי זה ג׳ו היה איש 
המפתח בלהקה כשהוא שר, כותב את החומרים ומנגן בגיטרה ברוח השפעות שונות כמו: ג׳ף 

בוקליי, טים בוקליי, לד זפלין, ועוד. הלהקה הופיעה כבר ברחביי העולם וקיבלה תשבחות 
וביקורות מצוינות והיא אף משכה את תשומת הלב של כוכב הרוק האגדי ג׳ימי פייג׳ מלהקת לד 

זפלין, שבא במיוחד לצפות בהופעה ולאחר מכן פגש את ג׳ו ולהקתו. כמה משיריו של ג׳ו שנכתבו 
על ידו ללהקה שימשו כפסקולים לסרטים הוליוודיים. ביניהם שירו "Bearfoot Dancing" ששימש 

כפסקול לסרט הוליוודי, סקלטון קיי, סרט שהופק על ידי יוניברסל.
ג'ו התגורר במשך ארבע שנים בסביליה שבספרד והשתלם במוזיקת פלמנקו באופן פנומנלי. הוא 

נחשב לאחד הגיטריסטים הטובים שבנמצא והוגדר עלי ידי מגזינים באירופה כ"גיטריסט בעל 
אצבעות הכסף". סיפורו האישי מרתק לא פחות, גו' טיילור התגייר , נישא לזמרת ישראלית מור 

קרבסי ועבר לגור בישראל בירושלים. כעולה חדש הוגדר כמוזיקאי מצטיין במיוחד על ידי משרד 
הקליטה. כיום, לאחר ההתאקלמות בארץ ולמרות ההצלחה המבטיחה בחו"ל, ג'ו יוצא לקריירה 

עצמאית ושוקד על אלבומו השלישי, לאחר שני האלבומים שיצאו במסגרת להקתו. החומרים 
המוזיקליים שלו באלבום ייחודיים ומקוריים בסגנונו האישי ובקולו שלו.  גו' מנגן בסדרות של 

תזמורת ירושלים מזרח ומערב מזה כמה עונות, וכן מלווה את הקריירה הבינלאומית של רעייתו, 
הזמרת והיוצרת, מור קרבסי. 

צילום: משה ציטיאת



 צילום: אבי נישנשבר

 6. שעטנז" . לחנים: ניקולו פגניני/ מוחמד עבד 
אל-ווהאב / אירווינג ברלין. 

סולו כינורות: פאדל מנאע וגריגורי נחימזון
פאדל מנאע - 

כנר ומוזיקאי, מבכירי הנגנים של תזמורת ירושלים מזרח ומערב. 
פאדל נולד בשנת 1960 בכפר מג'ד אל- כרום. ניגן בכינור בסגנון מזרחי החל מגיל 13. פאדל 

מנאע ניגן בתזמורת רשות השידור בחטיבה הערבית ושימש כנר ראשון בתזמורת הערבית 
הרשמית של משרד החינוך והתרבות. בנוסף, ניגן בתוכניות טלוויזיה משך שנים רבות ואף 

זכה במקום ראשון בתחרות ארצית לכינור בשנת 1987. בשנים 2001 עד 2009 ניגן בתזמורת 
האנדלוסית הישראלית אשדוד. בשנת 2010 עבר יחד חבריו לנגן בתזמורת האנדלוסית הים 

תיכונית אשקלון, ובגלגולה הנוכחי: תזמורת ירושלים מזרח ומערב. פאדל הופיע בפסטיבלים 
ובקונצרטים רבים ברחבי העולם. יש לציין, כי פאדל הוזמן לבית האופרה בקהיר להשתתף 

בכנס הבינלאומי של המוזיקה הערבית. בפעם הראשונה הוזמן לשם בשנת 1993 כדי לתת הסבר 
על האופן שבו ניתן לפתח את ה'תקסים' בתוך המקאם ועל המעברים בין מקאם למקאם. לאורך 

השנים הופיע בכנס זה בקהיר שתים עשרה פעמים. פאדל מלמד ומנחיל את אהבת הכינור 
והמוזיקה לצעירים וצעירות רבים.   

גריגורי נחמיזון - 
גריגורי נולד באוקראינה. שם החל ללמוד נגינה בכינור מגיל 6 בקונסרבטוריון בקייב. למד 

באקדמיה למוזיקה וסיים תואר שני בכינור באוקראינה. ניגן בכמה תזמורות- בתזמורת 
הקאמרית של קייב ואף בתזמורות פילהרמונית של מוסקבה.- בשנת 1991 עלה לארץ עם אשתו 
נדיה,  אף היא נגנית של תזמורת ירושלים מזרח ומערב שפרשה לגמלאות. עם עלייתו ארצה ניגן 
במספר תזמורות: תזמורת סולני הגליל והתזמורת הסימפונית של ויצ"ו . כמו כן, שימש קונצרט 
מייסטר )כינור ראשון( בתזמורת הקאמרית אשדוד, כיום מנגן בתזמורת ירושלים מזרח ומערב. 
לדבריו כשהגיע לתזמורת ירושלים מזרח ומערב לא הכיר את המוזיקה המנוגנת בתזמורת, אך 

"כיום אני מרגיש שגם זו המוזיקה שלי", אומר גריגורי.             

שעטנז -
קטע זה הוא שעטנז בין יצירות ממזרח ומערב: יצירתו של המלחין והזמר מחמד עבד אל-ווהאב 

ריצ'י לסולו כינור מיצירתו של המלחין ניקולו  - "אל ממאליק" )הממלוכים(, קטע מתוך 24 ָקְפּ
פגניני וקטע מיצירתו של המלחין היהודי האמריקאי ארווינג ברלין.

"שעטנז" הוא דיאלוג מרהיב בין שני אמנים ותיקים של התזמורת: נגן הכינור המזרחי פאדל 
מנאע והכנר גריגורי נחמיזון, אשר ממחיש לנו את שפת המוזיקה המחברת בין מזרח ומערב, בין 

עמים ובין לאומים שונים. לדברי נגן הכינור, פאדל, היצירה "אל ממאליק" )הממלוכים( עצמה 
קשה לביצוע, מכיוון שהיא משלבת את רוח המוזיקה הערבית, אך מבחינת הטכניקה של נגינה 
הקשת של הכינור, היא מושפעת מהמוזיקה המערבית הקלאסית. הדיאלוג בין שני נגני הכינור 

בנוי משאלה שמנגן פאדל ב'תקסים' ומתשובה שמשיב גריגורי באלתור.  

ניקולו פגניני, כנר, גיטריסט ומלחין איטלקי. פגניני נחשב לאחד מגדולי הכנרים בכל הזמנים 
ואחד הווירטואוזים הגדולים של זמנו. ביצירותיו השאיר פגניני חותם של טכניקות נגינה 

מודרניות ובכך תרם רבות להתפתחות טכניקות הנגינה על הכינור. כנרים נוספים כגון: פבלו 
דה סרסטה הושפעו רבות מטכניקות הנגינה של פגניני, וטכניקות אלו ניכרות בכתיבתם. פגניני 
וכתביו היוו השראה רבה למוזיקאים ומלחינים רבים ביניהם: פרנץ ליסט ורוברט שומאן ניקולו 
פגניני נולד בשנת 1782  בג'נובה שבאיטליה. אביו, שהיה חובב מוזיקה ובעל חנות, לימד אותו 

לנגן בכינור בגיל 7, ופגניני החל להלחין בטרם מלאו לו 8 שנים. בגיל 12 ניגן את הקונצרט 
הפומבי הראשון שלו. למד ממספר מורים ובמהרה התפרסם ברחבי איטליה.

צילום: יח"צ תזמורת



למד גם לנגן בגיטרה.
בריאותו של פגניני הידרדרה כתוצאה מהרעלת כספית. הוא איבד את יכולתו לנגן בכינור, ופרש 
מנגינה בסביבות שנת 1834. נפטר בשנת 1840 בעיר ניס שבצרפת, ונקבר בפארמה שבאיטליה. 

פגניני פיתח שיטות חדשות של נגינה בכינור והמוזיקה שכתב הייתה מורכבת מאוד. עשרות שנים 
אחרי מותו כנרים עדיין לא היו מסוגלים לנגן את יצירותיו. הוא השאיר אחריו סדרה של סונטות, 24  

קפריצ'י, שישה קונצ'רטי לכינור, רביעיית מיתרים, ויצירות רבות המשלבות נגינה בגיטרה.
ריצ'י לסולו כינור- קובץ הכולל 24  קפריצ'י )קפרצ'ו היא יצירה מוזיקלית חופשית ומלאת   24 ָקְפּ

חיים( לכינור שנכתבו בין השנים 1802-1817 על ידי ניקולו פגניני. 24 הקפריצ'י של פגניני הם 
מעין של אטיודים המאופיינים בטכניקת נגינה קשה ווירטואוזית, ומהווים אתגר רב ללמידה עבור 

מוזיקאים. כל אחד מהקפריצ'י עוסק בסוג אחר של יכולת נגינה. הקפריצ'י מאופיינים בנגינה זריזה, 
קפיצה בין מיתרים ומתיחות אצבעות מורכבות. מוזיקאים ומלחינים הושפעו רבות מהקפריצ'י 

של פגניני, ביצועים רבים לקפריצ'י שונים נעשו גם על כלים אחרים מלבד הכינור, בין השאר על 
פסנתר, גיטרה וחליל.

 
אירווינג ברלין – חי בין השנים 1888-1989. ברלין הוא פזמונאי ומלחין יהודי אמריקאי, יליד 

האימפריה הרוסית. כותב פורה, שרבים מהשירים שכתב והלחין למחזות זמר הפכו לנכסי צאן 
ברזל של התרבות הפופולרית האמריקאית.

צילום: משה ציטיאת



7. פרחת ווארזאזאת. לחן: ג'ילאלי בלמהדי 
 

ג'ילאלי בלמהדי
הכנר המצטיין והמלחין המרוקאי ג'ילאלי בלמהדי הוא אחת הפירמידות בסצנת האמנות 

המרוקאית, ואחד מחלוצי הזמר המרוקאי.
שמו של האמן המנוח, ג'ילאלי, יליד העיר פאס בשנת 1934, נקשר בתחילת דרכו, עם אחיו, 

והמורה שלו, מוחמד בלמהדי, הכנר והמלחין המפורסם של היצירה הנפלאה "פרחה" )"שמחה"(. 
הוא זה שלימד אותו את מקורות המוזיקה והנגינה על עוד וכינור. עוד בהיותו בגיל שבע האמן 

ג'ילאלי בלמהדי למד בעל פה מנגינות של זמרים ויוצרים מרוקאים וערבים רבים. בינו לבין 
הכינור התפתחה מערכת יחסים של אהבה ותשוקה, שהצמיחה את המוזיקה האינסטרומנטלית 

הנצחית שלו המשודרת מדי פעם על גלי הרדיו הלאומי.
ג'ילאלי החל את דרכו בשנת 1950 בלהקת "התחייה" , ואחרי שצבר ניסיון רב בנגינה בכינור, 

הצטרף לתזמורת 'המגוון' שהקים בשנת 1957, בראשותו של האמן המנוח אחמד אל שוג'עי 
ואשר הייתה שייכת לרדיו הלאומי. מאוחר יותר, בשנת 1959, הוא נבחר לאחד המבצעים 

המצטיינים בתוך התזמורת הלאומית, בראשותו של אחמד אלבאידאווי והמשיך לעבוד באותה 
תזמורת בניצוחו של עבד אל-קאדר אל-ראשידי, עד שפרש לגמלאות בשנת 1994., בלמהדי 

ניגן את יצירות המופת של הזמר המרוקאי, ואף תרם מספר רב של לחנים דתיים, לאומיים, 
רגשיים וחברתיים, וכן קטעי נגינה אינסטרומנטליים, שהעשירו את רפרטואר

המוזיקה המרוקאית.
בעקבות אחיו החלוץ מוחמד אל-שוג'עי, שהלחין את "שמחת העם" וקטעי נגינה נצחיים 

אחרים, יצר האמן המנוח ג'ילאלי בלמהדי, בתורו, 26 יצירות מוזיקליות יפהפיות. המפורסמת 
שבהן היא "פרחת ווארזאזאת" )שמחת ווארזאזאת(, במקאם חג'אז, המתארת את שמחת העיר 

ווארזאזאת בעקבות השפע והצמיחה בתקופתו של המלך חסן השני ז"ל. 
בלמהדי גם הלחין שירים רבים לקבוצה של אמנים מרוקאים, כולל: אלמועטי בנקאסם, לטיפה 
אמאל, אידריס ווקוואקו, מוחמד עלי וזמרים אחרים. במהלך הקריירה הארוכה שלו, שנמשכה 

למעלה מ - 60 שנה, ואשר התאפיינה בקנאתו הגדולה לזמר המרוקאי, לא חסך בלמהדי 
בהנחלת כישוריו, שאותם רכש מחלוצי המוזיקה המרוקאית והערבית, ובהוראתם לדור החדש, 

תוך שהוא מטפח ומבליט כישרונות צעירים רבים בשירים חדשים וביניהם:  "האש שלך שורפת" 
עבור איבתיסאם פתחי, "יותר מגעגוע" מאת מרים ג'לאל ו"צלילי רוח גן העדן", ששר הזמר 

עבד מוטלב וכתב את מילותיו המשורר והפזמונאי עבד אל-לטיף בו-עיאד, בשנת 2006.
העונה ה-18 של הפסטיבל הלאומי לשירה המרוקאית, אשר אורגן במאי 2015 בעיר סאלה, 

נקרא על שם "האמן אל-ג'ילאלי בלמהדי". בנוסף, בנובמבר 2017 כיבד אותו מועדון האמנים 
המרוקאי, כמו גם מספר אמנים ואנשי תקשורת בערב מחווה לכבודו.

בלמהדי נפטר ביום שלישי, 6 במרץ 2018, בגיל 84 שנים לאחר מאבק במחלה. הוא הותיר 
אחריו הרבה יצירות מוזיקליות נצחיות שהעשירו את סצנת האמנות המרוקאית. הבולטת בהן 
היא היצירה "פרחת ווארזאזאת", אחת מיצירות המופת שלו שביצעו להקות ותזמורות שונות 

במרוקו ובעולם.
לרגל היום הלאומי למוזיקה )שנערך בשביעי במאי בכל שנה(, ארגנה 'האגודה לאחדות 

וסולידריות'  ברבאט קונצרט חגיגי תחת הסלוגן: "כולנו עוסקים בקידום היצירתיות המוזיקלית 
והשבת הכבוד לאמן המרוקאי", במיוחד לכבודו של ג'ילאלי בלמהדי.

בלמהדי ז"ל יישאר חלוץ הזמר המרוקאי, ויצירותיו יישארו לנצח בפסקול הזמר המרוקאי.

צילום: משה ציטיאת



כינור ראשון 
תומר עינת - קונצרטמייסטר

סופי פרדקין
יבגני בייבסקי

גריגורי נחמיזון 
ליה שרמן

טליה הרצליך

כינור שני 
לודמילה גולד

לאה גדייב
אנה פורמן

ילנה זבריאנסקי
דנה ברזן

אלונה נוביקוב

ויולה 
אדוארד קשווין
מושיקו גי'וואן

נינה לוטרמן

צ'לו 
אודי ובר

אורלי שפירא
לריסה לינצקי

אלכסנדרה מרקו

על הבמה
קונטרבס 

אלכסנדר פורמן

חצוצרה
עידית מינצר 

איתמר בן יקיר
אביאור רוקח

סקסופון
רן דוד

נועם דרומבוס

טרומבון 
מתן יונה

אריאל לייקין
לואיזה סלומון

נאי
יצחק ונטורה

עוד 
אליאס וכילה
מרינה טושיץ׳

קאנון 
אליהו אביכזר- נגן ראשי

כינור ערבי 
פאדל מאנע

גיטרה פלמנקו 
ג'ו טיילור

גיטרה חשמלית
רועי צעדי

גיטרה בס 
עדי גיגי

תופים 
ידין אדר

כלי הקשה 
דניאל בלגזל
גלעד אמסלם

צילום : אורית פניני



צוות אמנותי

תום כהן - מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד
מתן יונה - מנצח הבית

ספרן - יונתן בר-און
סאונד - אלדד תמיר

תאורה - איתמר גבאי 
הגברה ותאורה - צליל העמק 

צילום וידאו ועריכה - אבי נשניבר
מיקס, הקלטות - עופר אשד

בעלי תפקיד

מנכ”ל - איסי וינטר אבקסיס
מנהלת שיווק ומכירות - לימור אמסלם

מנהלת מחלקת הפקה - אורי מלין
מנהל במה - אוריה בראון
ע. מנהל במה - גיא שושן 

מתאמת הפקה - יובל לאופר ישראלי
מנהלנית - אילנה תורג’מן 
מנהל כספים - עזי ירמיהו

מרחיבים דעת - שירה אוחיון 
רכזת שירות לקוחות ומנויים - יוכי בר

שרות לקוחות כרטיסים ומנויים - יפה אטיאס, ענת כהן
קשרי מפיצי כרטיסים - איציק אלון

דיילת קונצרטים - פרץ יפה

חברי וועד מנהל קרן אהבת קדומים - תזמורת ירושלים מזרח ומערב

יובל רכבי - יו״ר
יפה ישראלי
מיכל רכבי

יורם כהן
יעקב כהן



צילום תום: דניאל קמינסקי 
צילום טיפקס :רונן אקרמן




