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קהל נכבד,

היום, יותר מתמיד, אנחנו שמחים, גאים וכל כך מתרגשים לעשות את 
הצעדים הראשונים בדרך לחזרה אל החיים, ביחד עם הקהל היקר 

והנאמן שלנו – אתכן ואתכם.

ואיזה מופע מתאים יותר לחגוג את ההתרגשות והתכונה הרבה 
אצלנו יותר מהמופע הכי שמח, מקפיץ ומסיבתי שתכננו השנה – 

תזמורת ירושלים מארחת את טיפקס! "החיים שלנו בלאפה" 
)כבר 25 שנה(!

מכיוון שבריאותכם ובריאות הנגנים שלנו היא הדבר החשוב ביותר 
לכולנו, אנחנו מתחייבים לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר, וזאת 

כדי להבטיח לכם חוויה רגשית משחררת ומהנה בתנאים הבטוחים 
ביותר. אנחנו מודים לכן ולכם על האמון, לא סתם אתם נחשבים 

לקהל הכי טוב בארץ... שרק נישאר בריאים ונמשיך ליהנות ממוסיקה 
משובחת ביחד,

אוהבים,

איסי וינטר אבקסיס, 
מנכ"ל צילום: דניאל קמינסקי מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי

צילום: אילן ספירא  מנכ"ל

תום כהן, 
מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי
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1. נג'מה – פתיחה אינסטרומנטלית, לחן: מישל סוויסה 

2. אל תשכחי לזכור אותי – מילים ולחן: קובי אוז

3. עננה – מילים ולחן: קובי אוז

4. בתוך נייר עיתון – מילים: קובי אוז, לחן: עממי מרוקאי

5. מה עשית – מילים: קובי אוז, לחן: עממי צפון-אפריקאי

6. תשתוק תשתוק – מילים ולחן: קובי אוז

7. בולריה – לחן: אבי יפרח, סולנים: עדי גיגי – גיטרה בס, ידין אדר – תופים

8. אני אוהב אותך )אנא נחבאק( – מילים בעברית: שיח' מואיזו, לחן: מוריס אלמדיוני

9. כשאני איתך אני כמו דג – מילים ולחן: קובי אוז

10. תן לי חתימה – מילים: קובי אוז, לחן: עממי מרוקאי

11. נשיקה לדוד – מילים ולחן: קובי אוז

12. אם יפול גורלע – מילים ולחן: קובי אוז

13. למה הלכת ממנו? – מילים ולחן: קובי אוז

14. איזה עולם – מילים ולחן: קובי אוז

תכנית הקונצרט
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תזמורת ירושלים מזרח ומערב

תזמורת ירושלים מזרח ומערב מפיקה ומבצעת בשפה מוזיקלית חדשה תוכניות מוזיקליות מתרבויות  
אגן הים-התיכון וסביבותיו. מקאמיים ומקצבים מזרחיים פוגשים הרמוניה מערבית וביחד יוצרים תמהיל 

'הכי ישראלי שיש' וחוגגים את גיוון הקולות, התרבויות והסגנונות המוזיקליים העשיר.
בתזמורת חברים נגנים מהטובים בעולם בכלי נגינה מסורתיים, אתניים וערביים קלאסיים, לצד חטיבת כלי 

קשת, כלי הקשה וכלי נשיפה, המאפשרים לבצע יצירות מורכבות החל מקלאסיקה מצרית, דרך פלמנקו 
ספרדי, מוזיקה יוונית, עיראקית ותורכית, ועד למוזיקה מן המגרב ברמת ביצוע ודיוק גבוהה ביותר 

ובשילוב עיבודים חדשניים. התוצאה – חוויה מוזיקלית מרגשת ועוצמתית המאפשרת גם לאוזן שחומרים 
אמנותיים אלה זרים לה, להתחבר ולהתרגש כבר מההאזנה הראשונה, תוך כדי הקפדה וכבוד עצום לכללי 

המוזיקה ולשורשיה, צלילים מוזיקליים מהפנטים שיכולים להיווצר רק בישראל.

צילום: משה ציטיאת
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תום כהן – מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי
תום כהן, בן 38 ,יליד באר שבע, הוא מנצחה הראשי ומנהלה המוזיקלי של תזמורת ירושלים מזרח 
ומערב. כמו כן, כהן הוא המנצח והמנהל המוזיקלי של התזמורת האנדלוסית מונטריאול )קנדה( 

ושל ה-MED Orchestra )בלגיה( ומעבד עבור תזמורת "אל גוסטו" )״El Gusto״( מאלג'יר.
תום כהן נחשב לאחד מנגני המנדולינה הטובים בעולם והוא מנגן על כלי שנבנה במיוחד עבורו על 

ידי בונה הכלים הישראלי בועז אלקיים.
בין השנים 2011-2013 כהן ניהל את פסטיבל מוסיקת העולם בגיברלטר ומשמש כמנהל האמנותי 

של ״ערבסק״, פסטיבל עכו הבינלאומי למוזיקה ערבית, מאז היווסדו.
כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון-אפריקה וארצות ערב לנגנים

)צרפת,  העולם  ברחבי  להקים  באופן תדיר  מוזמן  הוא  כן  ועל  בעלי השכלה קלאסית מערבית, 
 2016 כך, בשנת  הייחודי של תזמורתו הישראלית.  ועוד( תזמורות במבנה  אוזבקיסטן  קפריסין, 

הוזמן להקים תזמורת במרוקו עבור ובמימון המלך מוחמד השישי.
אנריקו מסיאס, שב חאלד, ראשיד טאהה, אישתאר  תום כהן עבד לצד אמנים בינלאומיים כמו: 
אלבינה, יסמין לוי, וניצח על תזמורות כתזמורת הפילהרמונית הישראלית. בארץ הפיק אלבומים, 
סינגלים והופעות חיות עבור אמנים מובילים כמו: 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.

צילום: דניאל קמינסקי
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צילום: אורי אלקיים

מתן יונה - מנצח הבית

מתן יונה, בן 27, 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 
 Theatre de la Ville-בצרפת בנובמבר 2018 בבית האופרה של ניס, בקתדרלת שטרסבורג וב

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.
 "Introduction and Allegro" בדצמבר 2017 הוזמן לנצח על יצירתו של מוריס ראוול

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 

 The Siday Fellowship for Musical" לניצוח והלחנה, מלגת הצטיינות ליוצרים מטעם
."The Goldberg Charitable Trust" ומלגת הצטיינות מטעם ”Creativity
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קובי אוז

קובי אוז )נולד בשדרות בשנת 1969 בשם יעקב אוזן, למשפחת יוצאי תוניס( הוא זמר-יוצר, 
פזמונאי, מלחין, מוזיקאי, סופר, שדרן רדיו ומפיק מוזיקה ישראלי. לעיקר פרסומו זכה מחברותו 

בלהקת “טיפקס”, שבה הוא הסולן וכותב השירים העיקרי.
כנער שימש כקלידן של "להקת “שפתיים” והשתתף עמה בהחייאת המוסיקה הצפון-אפריקאית 

בארץ. ב- 1988 הקים את ”טיפקס” שהוציאה לאור 10 אלבומים )עד כה(, רובם זכו למעמד 
פלטינה וזהב והניבו עשרות להיטי ענק, ביניהם: "הרבי ג'ו כפרה", "בתוך נייר עיתון", "זמנים 
קטנים", "התחנה הישנה", "מה עשית", "יש לי חברה", "איזה עולם" )שיר הפתיחה הנודע של 

"שמש"( "עוד שבת", "סתם", "למה הלכת ממנו", "שלוש בלילה", "יושבים בבית קפה" )שיר השנה 
בגלי צה"ל בשנת 2001(, "כמו לפני עשרים ושנה", "ריקודי עמבה" ו"פרח השכונות". בשנת 2000 

זכה בפרס אקו"ם לפזמונאי. קובי ולהקת ”טיפקס” כתבו וביצעו את פסקול הסרט "כלבים לא 
נובחים בירוק". ”טיפקס” ייצגה את ישראל באירוויזיון בשנת 2007 בפינלנד. 

באמצעות שיתוף פעולה מוזיקלי פורה, קובי סייע לזמרת שרית חדד להגיע לתודעה ציבורית 
ולהצלחה מסחרית גדולה. אוז הלחין מוסיקה מקורית ל"קומדיה של טעויות" – תיאטרון הקאמרי, 

ל"נאסר אל דין" – תיאטרון הבימה, וכתב מחזמר מקורי המשלב שירים מהרפרטואר הרחב של 
"“טיפקס”" – "פרח השכונות" לתיאטרון באר שבע. 

קובי ניהל אמנותית לייבל ושמו "לבנטיני", שבין היתר הפיק את חמשת אלבומיה הראשונים 
של להקת "הדג נחש", את אלבום הבכורה של "מרסדס בנד" ואת האלבום הצהוב של "כנסיית 
השכל". הוא הגיש במשך שנים תוכניות רדיו בגלגל"צ וברדיו תל אביב. בשנים האחרונות אוז 

מגיש תכנית רדיו בכאן רשת ב' בכל יום שישי. 
קובי פרסם במשך שנים טור שבועי קבוע בעיתון "מעריב". הוא כתב שני ספרים רבי מכר – משה 

חוואטו והעורב )הוצאת קשת, 1996( ועבריין צעצוע )הוצאת קשת, 2002(. עבור הראשון זכה 
בתואר איש השנה בספרות העברית. 

קובי הגיש מספר סדרות טלוויזיה ובהן: "דרך המוזיקה" בערוץ 24, "סוסיתא בחלל" בערוץ 2 
ו"צליל מכוון" בכאן 11. קובי זכה לכבוד להדליק משואה ביום העצמאות בשנת 2009, לציון 

100 שנה לעיר תל אביב, מקום מגוריו. הוא הקליט ארבעה אלבומי סולו, כתב ומבצע, זו השנה 
התשיעית, מופע בשם "געגועיי" במסגרת "סל תרבות", לתלמידי החטיבה העליונה ברחבי הארץ 

בכלל ובפריפריה בפרט )זהו המופע המצליח ביותר אי פעם ב"סל תרבות".
בשנים האחרונות הוא מופיע עם חבריו ללהקה במופע הכולל את כל להיטיה הגדולים והאהובים 

של ”טיפקס”. בימים אלה קובי אוז ו”טיפקס” מקיימים סיבוב מופעים ארצי יחד עם "תזמורת 
ירושלים מזרח ומערב".

,Maya Barkai צילום: מיה ברקאי
עיצוב תלבושות: דורון אשכנזי
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להקת “טיפקס”

להקה ישראלית המשלבת השפעות ים-תיכוניות עם מוזיקת רוק. במשך שנות פעילותה הרבות השתנה הרכב הלהקה מספר פעמים, אך הבסיס, 
ובראשו כותב השירים, המלחין והסולן קובי אוז, הבסיסט גל פרמן והגיטריסט רמי יוסיפוב, נשאר זהה. הקו האמנותי/רעיוני של “טיפקס” תמיד היה 

ונשאר זהה – שיריה מתאפיינים במילים בעלות מסר חברתי נוקב וחריף.
סגנונם של חברי להקת “טיפקס” מתאפיין באקלקטיות הבאה לידי ביטוי בכך שמאז שהוקמה, לא יצרה אלבום אחד שנשמע דומה לקודמו. סגנונם 
נע בין רוק אוריינטלי כבד, לפרקים מורכב ואפל )"האחרון בעשירון התחתון"(, מוזיקה אלקטרונית )"דיסקו מנאייק"(, ג'אז )"והפעם: שיר אהבה"(, 

ואפילו נגיעות של מוזיקה אירית. “טיפקס” השתמשה רבות גם בכלים לא אופייניים ללהקת פופ, כגון: עוד, כינור, חמת חלילים, פלוגלהורן ועוד.
הלהקה הוקמה בשנת 1988 ועד לפירוקה בשנת 2009 הקליטה להיטים רבים. בשנת 2013 הוקמה הלהקה מחדש. הלהקה זכתה שלוש פעמים 

בתואר להקת השנה במצעד הפזמונים העברי השנתי.
בשנת 1990 הקליטה הלהקה שיר ראשון, "העוול". ההרכב כלל אז את אוז בשירה וקלידים, פרמן על הבס, עינב כהן בגיטרה ותמיר ימיני בתופים. 
בתום ההקלטה צורפו רמי יוסיפוב ואבינועם מרטון. המפיק דני רכט התמנה לתפקיד מנהל הלהקה ויועצה האמנותי, ובשנת 1992 הוציאה הלהקה 

אלבום ראשון בחברת "הד ארצי", בשם "שביל קליפות הגרעינים" )פרפרזה על הספר של גוטמן "שביל קליפות התפוזים"(, שכלל את הלהיט, "הרבי 
ג'ו כפרה" ושיר נוסף: "ריקוד הפסדובלה". 

בתחילת 1993 הקליטה הלהקה את אלבומה השני, "האחרון בעשירון התחתון", בו התארחו חיים אוליאל ולהקת “שפתיים”. השיר המפורסם ביותר 
באלבום היה לאחד מלהיטיה הגדולים של הלהקה: "בתוך נייר עיתון", שכתב אוז על פי לחן מרוקאי עממי. המהפך הגדול של הלהקה הגיע בשנת 

1995, עם הוצאת האלבום "החיים שלך בלאפה". הפעם השתתפו בהקלטות אורי מילס, נוריאל עמר ושרון בן צדוק. בין השירים הבולטים באלבום: 
"התחנה הישנה", "מה עשית", "יש לי חברה" ו"והפעם שיר אהבה" עם הזמרת רונית בן שמעון.

בשנת 1996 הקליטה הלהקה את אלבומה הרביעי, פסקול הסרט "כלבים לא נובחים בירוק". בשנת 1997 הוציאה “טיפקס” את אלבומה החמישי, 
"נשיקה לדוד", אותו הם הקליטו בקיבוץ העוגן. מהאלבום התפרסמו השירים "עוד שבת", "סתם", "אני אוהב אותך ממש מוגזם", "איזה עולם" 

)ששימש כפתיח של סדרת הטלוויזיה "שמש"( והדואט "למה הלכת ממנו" עם שרית חדד. בשנת 1998 חגגה “טיפקס” עשור לפעילותה, והוציאה 
מיני אלבום בשם "העצב עבר לגור כאן", שכלל חמישה שירים. בשנת 1999 יצא האלבום "דיסקו מנאייק". האלבום, שהיה אלבום קונספט, המשיך 
את הקו המוזיקלי החדש של הלהקה והשתתפו בו יותר מ-20 נגנים. בין השירים הבולטים ניתן למצוא את "סמי וסומו", "שלוש בלילה", "בשפכת 

הזורם" והדואט עם שרית חדד "כשאני איתך אני כמו דג", שנכלל גם באלבומה "כמו סינדרלה" שיצא באותה שנה. בשנת 2001 הוציאה “טיפקס” את 
אלבומה "יושבים בבית קפה", המזכיר בסגנונו את אלבומיה הראשונים של הלהקה יותר מאשר את "דיסקו מנאייק". שיר הנושא "יושבים בבית קפה" 

היה ללהיט גדול ונבחר כ"שיר השנה" במצעד הפזמונים השנתי של גל"צ.
בשנת 2003 הוציאה הלהקה אלבום אוסף ראשון, "כל הלהיטים". בשנת 2014, כשנה לאחר שהלהקה חזרה לפעילות מאז פורקה ב-2009, הצטרפה 

ל”טיפקס” דניאל סאן קריאף, זמרת יוצרת ומלחינה. ביחד הוציאו את הסינגלים המצליחים "מי הפרובינציאל" ו"מה איתי".

קרדיט צילום: דפנה טלמוןהזמרת דניאל סאן קריאף קרדיט צילום: רונן אקרמן להקת טיפקס
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“טיפקס בקלאסי" ראיון עם קובי אוז על הופעתו 
עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב "אחותנו הגדולה"

מראיינת: שירה אוחיון

"מראש החלטנו לפנות מוזיקלית לקהל הישראלי הרחב. בקונצרט 
"החיים שלנו בלאפה" עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב אנחנו מאירים 

זרקור דווקא על החלק היותר מזרחי ביצירה של “טיפקס”. אנחנו 
מבצעים את השירים היותר מזרחיים, כלומר המגרביים. באורח מפתיע 

עכשיו זה הסיבוב הגדול שלנו. הציבור בישראל בשל יותר למסרים 
המורכבים שניסינו להעביר. המפגש עם תזמורת ירושלים מזרח ומערב 
עבורנו הוא מפגש עם קהל ותיק – האחים הגדולים שלנו. הרבה אנשים 
רוצים לצרוך את המוזיקה שלנו גם באולמות הקונצרטים. המפגש הזה 

מאוד טבעי לנו ואינטגרלי. תזמורת ירושלים מזרח ומערב היא מעין 
“טיפקס” בקלאסי. גם אצלנו יש מנגנים במקאמים לצד קוראי תווים. זה 

למעשה מפגש עם אחותנו הגדולה והעשירה יותר מבחינה מוזיקלית 
וכלים. יחד עם האנרגיות של תום כהן ושלי זה פיצוץ. שנינו אנרגטיים 
מאוד. יש בינינו חיבור גדול. הקהל מוחא כפיים, מגיב ושר. משחררים 

את העניבה ועושים קונצרט פחות מעונב. אני אוהב את זה. 

היום באנו עם שירים חדשים. למשל: "הפרובינציאל" ו"מה אתי". חזרנו 
עם אלבום חדש. אני מרגיש שהחידוש הוא שהקהל הוותיק שלנו הבין 

את המסרים שלנו סוף סוף. כשהתפרקנו, הלכנו הביתה מאוכזבים. 
היום חזרנו שוב גם עם השירים הישנים. בהופעות שלנו אנחנו עולים 
לבמה עם הטקסטים מוקרנים מאחורינו, ואנשים תופסים את הראש 
ושרים. עכשיו הם מבינים. גם הקהל הצעיר יותר מגלה אותנו. מלא 

היפסטרים מגלים אותנו. זה חבר'ה שלא הכירו אותנו בשנות התשעים, 
אז עוד היו תינוקות. התחושה שלי שגם הם מבינים את המסרים שלנו. 

אני מניח שזו השפעה של השיח המזרחי, שהתבטא גם בשירה, כל 
הערספואטיקה והאג'נדה המזרחית שגם היא נכנסה למיינסטרים. 

אז הם רקדו נהנו וצחקו, היום הם גם מבינים אותנו. זה ממש חלום 
מבחינתי. חזרה לבית. 

“טיפקס” כללה קיבוצניקים וילידי עיירות הפיתוח ביחד. רצינו למחוק 
את הגבולות האלו ב”טיפקס”, מכאן שם הלהקה, וליצור מוזיקה שגם 
קיבוצניקים וגם ילידי עיירות הפיתוח ייהנו, ירקדו ויצחקו ממנה. לכן 

ניתן למצוא אצלנו את צלילי האקורדיון והפולקה והבס לצד כלים 
מזרחיים. העברית זה מה שמחבר בין כולנו. 

למעשה המוזיקה שלנו דומה ל'פיתות חכמות" שמייצרים היום שפים 
ידועים. החיים שלך בלאפה, זה בדיוק זה. אנחנו מגישים את הכל 

עטוף בלאפה, כל התרכובת, ההשפעות והתבלינים עם החריף שהבאנו 
למוזיקה הישראלית. הבשר זה המסר שאנחנו מעבירים בשירים.  

זה הייחוד של “טיפקס”. לעיר שדרות כולה יש מקום מרכזי במוזיקה 
הישראלית. בעיקר בסצנת הרוק של שנות התשעים. הייחוד שלנו מול 

להקות כמו 'כנסיית השכל', 'נושאי המגבעת' ועוד, הוא ששם הדגש 
הוא יותר על רוק וההשפעה היא אנגלית. המסר הוא יותר פרטי, יותר 

אוניברסלי, פחות מסר קולקטיבי כמו אצלנו. ב“טיפקס” אני משחק 

דמויות, טיפוסים מהשכונה והעיירה, להבדיל למשל מהאלבומים 
הפרטיים שלי. שם אני יותר פיוטי, דתי, אישי, משפחתי, ורגשי. למשל 

המופע שלי "געגועי" ב“טיפקס” זה עולם של דמויות ייצוגיות שאני 
משחק, אבל עוצר על הגבול של המשחק.

ההומור גם הוא מרכזי ביצירה שלנו כי רצינו להיכנס בדלת הפופית 
המרכזית. ידענו שיקבלו אותנו עם ההומור והפופ. המחאה והביקורת 

באלבומים שלנו באה אחר כך. כך למשל, האלבום "החיים בלאפה", 
היה קשה יותר לעיכול במרכז הישראלי. בהתחלה, עורך הרדיו לא ידע 
איך לאכול את זה והטענה שלו הייתה "זה ערבי מדי, זה לא ילך". אבל 

שחררנו כל פעם סינגל אחד. וכך יצאו 7 סינגלים שהצליחו מאוד. 
גם הקליפים, זה מדיום שסייע לנו מאוד והכניס אותנו למיינסטרים 

הישראלי. גם הסטיילינג שלנו היה שונה. כמובן התלבושות. אבל לא 
רק. כך למשל, הלוגו של “טיפקס” משנת 94' הוא הלוגו הכי מוכר 

בארץ של להקה. אין לוגו כזה של סמל ללהקות )החמסה ההפוכה( 
ואנחנו אחת הלהקות הבודדות שהלוגו שלה הפך סימן זיהוי, תו היכר 
שלנו. באחרונה הוספנו גם גורמט מסביב לחמסה. הבאנו את הסמלים 

המתייגים האלו ב'הפוך על הפוך'.

עיקר החידוש של להקת “טיפקס” הוא בהכנסת הצלילים הצפון-
אפריקאיים למיינסטרים. להקת “שפתיים” הביאו את המוזיקה 

המרוקאית הצפון-אפריקאית של ה'דנדניה' )הרכב כלי מרוקאי קטן 
שמופיע בחפלות משפחתיות( בסגנון רוקיסטי. אני הייתי האורגניסט 
של “שפתיים” מגיל 15-19 קודם כל. משם באתי. נכון שהיה ג'ו עמר 
לפנינו שהביא מוזיקה מרוקאית בעברית, אבל הוא יותר בא מעולם 

הפיוט והחזנות. “טיפקס” הביאה את להקת “שפתיים” בעברית. מבחינה 
מוזיקלית להקת הברירה הטבעית הייתה הראשונה שהכניסה למוזיקה 

הישראלית סגנונות מוזיקליים שונים: מרוקאי, הודי, ועוד. אבל אנחנו 
הבאנו כל מיני סגנונות לפופ בהצהרה. זו האמירה שלנו. לייצר פופ 

ישראלי שהוא סינתטי. גם אתניקס עשו את זה באופן דומה לנו.
להקת “טיפקס” לא נכנסה מלכתחילה ל'גטו" של המזרחית והמגרבית. 

אנחנו יצרנו קו אחר לגמרי מתוך מודעות, כדי להיכנס למיינסטרים של 
המוזיקה הישראלית. ההשפעות של “טיפקס” ניכרות עד היום כמובן 
אצל שרית חדד, אבל גם אצל עומר אדם שמשרטט קו אחר של זמר 

מזרחי ים-תיכוני שבא מתל אביב, ואפילו אצל עדן בן זקן.
אצלנו אפשר לראות קהל של אשכנזים, קיבוצניקים, היפסטרים תל 
אביבים, יוצאי עיירות פיתוח, צעירים, מבוגרים ועוד. השירים שלנו 

אינם בסגנון המוזיקה המזרחית הים-תיכונית, אלא יותר מגרבית, 
צפון-אפריקאית. אנחנו מושפעים מסגנונות הראיי הצרפתי )שב ח'אלד 

ובעיקר רשיד טהה( וגם מלהקות צרפתיות צועניות. בנוסף, אפשר 
למצוא אצלנו את פלפל אלמסרי, אבנר דן וכל מיני מצחיקנים, הומור 
של קסטות אני קורא לזה. השיר "הורה נדל"נים" הצליח להגיד משהו 

ביקורתי עם חן והומור. אנשים יכולים לרקוד לצלילי "הורה נדל"נים", 
שקורצת לשירי 'הורה' בביצוע הלהקות הצבאיות, ולא להבין ממש 

לעומק את הביקורת שלנו". 
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2. אל תשכחי לזכור אותי
מילים ולחן: קובי אוז

את תקחי פיסה קטנה ממני
רק אז תלכי,

וכך לאן שאת תפני
תשאי אותי.
אל תשכחי
לזכור אותי
כשתחזרי,

שוב נשוב להיות ביחד.

את תשמרי תמונה קטנה ממני,
בתוך ארנק.

היי קרובה אלי,
בכל מרחק.
אל תשכחי
לזכור אותי
כשתחזרי,

שוב נשוב להיות ביחד.

אולי קוסם יעשה אותי צפרדע,
ואז תקחי אותי בתוך הכיס.

כשתנשקי אותי, אני אגדל בן רגע
ונתחבק לנצח, לעולם...

את עשי פינה קטנה בראשך
והקדישי לי.

גם כשיהיה קשה,
דמייני אותי.
אל תשכחי
לזכור אותי
כשתחזרי,

שוב נשוב להיות ביחד.

הלוואי, יקום רופא ימציא ניתוח
שיחבר אותנו לתמיד.

ואז תמיד, תמיד, נהיה ביחד
מחובקים לנצח לעולם…

מתוך האלבום "החיים שלך בלאפה" 

1. נג'מה – פתיחה אינסטרומנטלית 
לחן: מישל סוויסה
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3. עננה 
מילים ולחן: קובי אוז

עננה
ניצבת במקום שלה

אותה הנקודה
לבד בשמיים

עננה
אולי היא תעלה לך
אולי היא גם תרד

אבל בינתיים

איך את לא רואה שאת תקועה
תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

ניצבת בתנוחה הידועה
הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר

עננה
תמיד בתוך הערפל
היא לא יודעת איך

ברוח לא שטה
עננה

אוהבת את השמש
הצל שלה נופל עלינו למטה

איך את לא רואה שאת תקועה
תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

ניצבת בתנוחה הידועה
הרוח שתנשוב והגשם שירד

איך את לא רואה שאת תקועה
תמיד אותו מקום רק עם מישהו אחר

ניצבת בתנוחה הידועה
הרוח שתנשוב והגשם שירד מהר

מתוך אלבום: האחרון בעשירון 
התחתון )1993( 
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4. בתוך נייר עיתון-
“טיפקס”

מילים: קובי אוז
לחן: מרוקאי עממי

הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון
אה ווה ווה ווה

חיים בתוך קופסה
של שימורים

אצלנו במטבח

ובמטבח על השולחן יש איש בתוך 
קנקן

אה ווה ווה ווה
מציץ מהזכוכית

ויום אחד נורה מתוך תותח

ובתותח יש אנשים שמקבלים סטירה
אה ווה ווה ווה
זקנים ותינוקות

ליד בקבוק
שבור מחוף הים

ליד הים יש אנשים קופצים מבניינים
אה ווה ווה ווה

סיפרו על זה בדיחה
וצוחקים

אצלנו בסלון

ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש
אה ווה ווה ווה

חיים בתוך שמיכה
ליד רמזור

מתחת איזה קו

אה יה לא עלינו
הנה זה בא הנה זה בא גם אלינו

אה יה לא עלינו
הנה זה בא הנה זה…

מתוך אלבום: "האחרון בעשירון 
התחתון" )1993( 
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5. מה עשית?
מילים: קובי אוז

לחן: עממי צפון-אפריקאי 

את הבטחת שלום ואהבה
ללא שנאה את נתת תקווה.
אני חשבתי שהכל תמים

שהכל שירים שהעולם נפלא.
סיפרת שלכולם יש טוב בפנים

ואם מחפשים בדרך כלל מוצאים.
לא הבנתי למה נלחמים

ותמיד הורסים אחר כך מתחרטים.

מה עשית לי, מה עשית
תראי אמרת ניסית ולא ניסית

מה עשית לי, מה עשית
תראי אמרת ניסית ורק כיסית.

תראי היום ראיתי ילדים,
ילדים רזים, ילדים בוכים
חשבתי אלוהים צייר עולם

רק למשחקים, רק דברים תמימים.
בזמן שהקטנים הופכים גדולים
כל המשחקים פתאום מסוכנים.
ואת אמרת לי שכולם כבשים
לא עופות דורסים, לא זאבים.

מה עשית לי...

אני חלמתי על דברים גדולים
אבל האנשים הם כל כך קטנים.

חשבתי שכולם מאושרים
גיליתי שרובם פשוט בורחים.

והנה רוב האנשים
בלי סיבה גדולה ממשיכים, חיים.

וכולם מעבירים שנים
בין הפסדים גדולים לניצחונות קטנים.

מה עשית לי...

מתוך האלבום: "החיים שלך בלאפה" 
)1995(
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6. תשתוק תשתוק
מילים ולחן: קובי אוז

איך שהיינו בגן עדן
ובגנים ציבוריים

ואיך הקפצנו אבן אבן
באגמים החלקים.

כמה דיברנו, התפלספנו
על כל נושא שבעולם,

כמה סרטים, כמה כוסות שתינו,
כשאז הכל היה מושלם.

 
תשתוק, תשתוק

אהוב שלי
ואל תגיד אף מילה.

תאהב אותי
אהוב שלי

כמו בהתחלה.
 

לכל דבר תמציא תיאוריה,
לשאלות אתה עונה.

אותך אני אוהבת ככה,
אתה חכם ומשונה.

אבל הגיע הזמן, שתתרכז בעיקר,
וזה אנחנו ואנחנו

ולא שום דבר, שום דבר.
בלי הסברים ובלי סיבות,
פשוט סיפור של אהבה

אז תכבה את האור ובוא אלי. 
 

ק" הוא שיר של שרית חדד. את השיר כתב, הלחין ועיבד קובי אוז. השיר נכלל באלבומה של חדד "אשליות  ֹתּ ְשׁ ק ִתּ ֹתּ ְשׁ "ִתּ
מתוקות". בשנת 2001 צעד במצעד הפזמונים של רשת ג' במשך 11 שבועות, בשיאו הגיע למקום השישי, ובמצעד השנתי 

תשס"א של התחנה דורג במקום ה־17. חדד זכתה בתואר "זמרת השנה" במצעד זה.
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7. בולריה. מאת אבי יפרח. 
סולנים: עדי גיגי - גיטרה בס, ידין אדר – תופים.

היצירה "בולריה" )בולריה הוא אחד מענפי הפלמנקו( הולחנה על ידי נגן הבס אבי יפרח, נגן הקלטות. מאחוריו מאות 
אלבומים. הוא מנגן על גיטרה בס 4 מיתרים Budagov-JB וגיטרה בס 5 מיתרים Budagov-RM5. יפרח ניגן עם יהודה 

פוליקר ואלון אולארצ'יק והקים עם בודגוב את להקת "היהודים".

ידין אדר – תופים

ידין אדר, בן 23, מבאר שבע, הוא מתופף תזמורת ירושלים מזרח ומערב. אדר גדל למשפחה 
של מוזיקאים. אביו, סטפן, מנגן בגיטרה. אמו, חני, בעלת תואר במוזיקה. 

את תחילת דרכו עשה דווקא בלימודי פסנתר בגיל שש. בגיל 12 החל להתאמן על תופים. 
בגיל 14 החל לקחת שיעורים אצל ניר מנצור, המתופף של ברי סחרוף. בגיל 15 הגיע אדר 

לפרויקט מוזיקלי בבית הספר למוזיקה 'רימון'. בצבא ניגן בלהקת "קיטבג" בה הופיעה הזמרת 
יובל דיין. לאחר כשנתיים עבר אדר לנגן בלהקת חיל האוויר. לאחר שחרורו מצה"ל, החל לנגן 

כמתופף של תזמורת ירושלים מזרח ומערב. במסגרת זו הופיע עם עידן רייכל, עמיר בניון, ברי 
סחרוף, שרית חדד, נסרין קדרי ועוד.

עדי גיגי – נגן קונטרבס וגיטרה בס, יוצר ומפיק

עדי גיגי, בן 31, הוא בוגר האקדמיה למוזיקה בירושלים, תלמידם של נגן הקמנג'ה אלעד לוי ושל 
נגן הקונטרבס חגי ביליצקי.  עדי מנגן בהרכבי מוסיקה עכשווית ומוסיקה אנדלוסית. בימים אלה 

הוא מוציא אלבום בכורה של שיריו בעברית.

ידין אדר 

עדי גיגי

צילום: יקיר אדר

צילום: שמוליק בלמס
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8. אני אוהב אותך 
מילים במקור: שיח' מואיז'ו 

לחן: מוריס אלמדיוני
 

אני נגנב כשאני רואה אותך בצרפתית 
"Je t'aime"

בלערביה תכשלוני עלייק
  

אני אוהב אני אוהב אותך
טוב לי למות מלחיות בלעד'ך

אנא נחב'ק אנא אנא נ'עזק
מנענד רבי דכלתי לי פי כלבי

 
את מאוד חיננית רבי א'עתק 

דאק א'זיין
חבל קצת עצבנית דוז'י 

ונש'כנו ביתניין
אני נגנב כשאני רואה אותך

בצרפתית: ז'ה טם בלערביה 
אנא נחבק

  
אי אי אי אי אי כמה שאני אוהב אותך 

זה לא יאמן אני משתגע
כשאני רואה אותך

אני לא שומע לא יודע לא מבין 
לא נושם לא הולך לא הולך אני

נגנב ממך אני נגנב איי שיקגו סוכר שלי 
כפרה ג'חנון אני לא

יודע תגידי לי מה יהיה איתי מה יהיה 
איתנו?

  
 ,I really do love you

I really do
I can't imagine my life without you
 I really do love you, I really do do

do do do
 And I was born just
to make love to you

 
אני אוהב אני אוהב אותך טוב לי למות 

מלחיות בלעד'ך
 

אִני אֹוֵהב אֹוָתְך הוא שיר מאת “טיפקס” באלבום "שביל קליפות הגרעינים". את השיר כתב והלחין במקור מוריס אלמדיוני, 
ואת הטקסט שלו בעברית כתב משה אטיאס ז״ל הידוע יותר בשם הבמה שלו שיח' מואיזו. קובי אוז וחברי “טיפקס” עיבדו את הגרסה. 

השיר נכתב כהצדעה לשיח' מואיזו, להומור ולמחאה שהוא מבטא בשירתו.
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9. כשאני איתך אני כמו דג
מילים ולחן: קובי אוז

כשאני איתך אני ממש טיפש כמו נעל
אני מגמגם אני שותק וחסר מזל

מיד נגמר לי האיי קיו
ונתקעות לי המילים

כשאני איתך אני כמו עמבה
ומתנהג כמו שובב בן 6 אולי בן 7

כשאני איתך אני כמו דגגגגגג
לא יודעת מה קורה לי
אני רועדת חם לי קר לי

שאני איתךךך אני כמו דג
לא יודעת מה קורה לי המילים 

מתבלבלות לי
שאני איתך אני כמו דג

כשאני איתך רוצה להישאר בבית
שוכב במיטה ולא מוריד את הנעליים

אני בדרן כשאת איתי לא הולך לשום 
מקום

כשאני איתך נתקע לי מבט דבילי
ומחכה בסבלנות עד שתחייכי לי

כשאני איתךךךךך…
 

ג הוא שיר מאת “טיפקס” ושרית חדד. את השיר כתב והלחין קובי אוז ועיבדו אוז, גל פרמן, רמי יוסיפוב וביג אם. השיר נכלל  מֹו ָדּ ְך ֲאִני ְכּ ֲאִני ִאָתּ ֶשׁ ְכּ
הן באלבומה של חדד "כמו סינדרלה" והן באלבומה של “טיפקס” "דיסקו מנאייק". הוא נכנס למצעד הפזמונים של רשת ג' ב־1999, זכה להצלחה 

גדולה וצעד 14 שבועות. שבוע אחד מהם עמד בראש המצעד. גם במצעד השנתי תשנ"ט )1999( של התחנה זכה להצלחה רבה ודורג במקום 
השביעי. חדד זכתה בתואר "זמרת השנה" במצעד זה.
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10 .תן לי חתימה
מילים: קובי אוז, לחן: עממי מרוקאי

סלח לי, מי אתה? אתה מפורסם? 
תן לי חתימה!
תן לי חתימה,
תן לי חתימה,

תן לי חתימה רק תיתן לי חתימה.
)תן לו חתימה,
תן לו חתימה,

תן לו חתימה רק תיתן לו חתימה.(
באתי מרחוק תן חתימה לנכד

)הוא בא מרחוק תן חתימה לנכד(
הוא עוד לא בגן תראה עדיין ילד
)הוא בא מרחוק תן חתימה לנכד
הוא בא מרחוק תן חתימה לנכד(

הוא עוד לא בצה"ל תראה עדיין ילד.

הוא חולה עליכם מחזיק את כל 
הדיסקים, )חתימה(

הוא לא מזייף אתכם 
ולא אמפישלושים

הוא אוהב אותך וגם קרא ת'ספר,
)גם השני(

כל התוכניות רואה חושב שאתה עשר

הוא חולה עליכם מחזיק את 
כל הדיסקים, )חתימה(
הוא לא מזייף אותכם 

ולא אמפישלושים
הוא אוהב אותך וגם ראה ת'סרט

כל התוכניות רואה חושב שאתה עשר
שאתה עשר, שאתה עשר

תן חתימה,תן לי גם תמונה
עם החתימה, תן לי חתימה

ותיתן לי גם תמונה
)תן לו גם תמונה עם החתימה

תן לו חתימה ותיתן לו גם תמונה(

אשתי חולה עליך
תלתה אתמול ת'פוסטר
)אשתו קרועה עליך 
וגם על קוין קוסנר(

תן לי משקפי חלל לשיר שלך כל 
בוקר

אתם כה נחמדים 
אתה קלף חזק יא ג'וקר

למה הופעה כזאת 
עולה כל כך ביוקר?
אתם כה סימפטיים, 
יא קלף חזק יא ג'וקר
למה הופעה כזאת 
עולה כל כך ביוקר?

כל כך ביוקר, כל כך ביוקר
בתיה טלי.

תן לי נשיקה, עם החתימה
תן לי חתימה ותיתן לי גם תמונה

)תן לו נשיקה, עם החתימה
תן לו חתימה ותיתן לו גם תמונה(

אמא שלי בגבס, היא התחלקה עליך
איך זה אתה אפס, חושב כולם 

תחתייך
תן לי מיקרופון ביד אני עולה עליך.
)אמא שלו זה גבס, היא נדלקה עליך

איך זה אתה אפס, חושב כולם 
תחתייך(

תן לי מיקרופון ביד אני עולה עליך

קל להיות זמר נשפך כסף עליך
בגדים מיד שנייה וכוסיות יעיך

)קל להיות זמר נשפך כסף עליך(
אחת אחרי שניה הכוסיות יעיך

תן חתימה.
תן לי הלוואה, תן לי נשיקה

תן לי חתימה ותיתן לי גם תמונה
)תן לו הלוואה, תן לו נשיקה

תן לו חתימה ותיתן לו גם תמונה(

תן תן תן תן
תן לי חתימה

)חתומה!(

השיר "תן לי חתימה" מתוך האלבום "רדיו / מוסיקה / עברית" )2006(, הורכב על השיר הפופולרי העממי המרוקאי המפורסם "לאלה פאטמה" 
)גברת פאטמה(. השיר מיוחס לזמר המרוקאי חמיד אלזאהר, אבל במקור השיר נוצר על ידי אחמד ג'ובראן, אחד מחלוצי המוזיקה המרוקאית בשנות 

השישים. הוא כתב את השיר על אשתו פאטמה וביצע אותו לראשונה עם הלהקה שלו בפריס. חמיד אלזאהר ביקש ממנו את השיר וביצע אותו 
במקצבי העיר מראכש יחד עם להקה מעורבת המורכבת מנשים וגברים. גרסה זו הפכה להיות הגרסה הקצבית הפופולרית של השיר.  
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11. נשיקה לדוד
מילים ולחן: קובי אוז

בוא בוא חמוד
בוא תיתן נשיקה לדוד

כן תחייך ותגיד
נעים נעים מאוד
ואם תבוא לבקר

קנה לו מתנה
בחתונה שלך

בבר מצווה שלך
בברית מילה שלך

הוא יתן לך מעטפה

אל תסתובב עם הרבה
כסף בכיסים

ואם דופקים אצלך
אל תפתח לזרים

אם תמצא איזה חפץ חשוד
אז תברח מיד

אל תאמין לאף אחד
כאן כל חבר בגד

לא כמו אצלנו בבגדד
פה כולם משקרימ'ך כל הזמן

רק תשמע לנו
שמע להורים
יש לנו הרבה
ניסיון בחיים

אנו הגענו למדינת ישראל
שתסתובב חופשי

ותהיה מאושר
שתעשה חיים

אז למה אתה לא נזהר

אל תצרף את הקוד
לכרטיס אשראי

וגם אם אין אף שוטר
לנהוג לאט כדאי

אל תתקרב לסמים ולמפוקפקים
אתה תישאר בריא
עם ביטוח לאומי

אתה תישאר בחיים
למרות שכבר קרו מקרים

בטרמפים אתה תיזהר
שלא יהיה חבלן
ותברר מי נוהג

כי זה עולם מסוכן
אם אתה יוצא אל הקרב

קח מעיל דובון
והוא ישמור אותך

שים ת'דיסקית שלך
שיזהו אותך

ותילחם בביטחון

רק תשמע לנו...

אם אתה יוצא לטיול
במדינה זרה

אז את המגן דויד שלך
תחביא בתוך החולצה

זה מסוכן שידעו
שאתה מכאן

אים ישאלו אותך
תגיד שאתה מיוון
תגיד שאתה מסודן
שלא יעשו לך עניין

רק תשמע לנו...

שתהיה חופשי
ותהיה מאושר
שתעשה חיים
ותהיה מאושר
שנהיה גאים

ותהיה מאושר
אז למה אתה לא נזהר

השיר "נשיקה לדוד" הוא שיר הנושא של אלבומה של להקת “טיפקס” משנת 1997, "נשיקה לדוד". חברי ההרכב באותו אלבום היו קובי אוז, 
גל פרמן, רמי יוסיפוב, תמיר ימיני, אורי מילס, נוריאל עמר ויובל זילברשטיין. האלבום זכה להצלחה גדולה, וארבעה שירים מתוכו הגיעו למצעד 

השנתי תשנ"ז )1997(, שניים מהם לעשרת המקומות הראשונים. “טיפקס” זכתה בשנה זו בפעם הראשונה )מתוך שלוש( בתואר "להקת השנה".



החיים שלנו
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12. אם יפול גורלע 
מילים ולחן: קובי אוז

ווה רבי יעתיק וויז'יד לק וויבארכ פיק
ואם יפול גורלע אז וודאי שיתיח מז'לע
ואם יתיח מז'לע אז וודאי שיפול גורלע

אומרי החתמסילה והוא יחתוכותקו
אומרי החתמסילה והוא לא יפיל גורלע

ואם יפול גוזלע אז וודאי שיהיו ציפרני
ואם יהיו ציפרני אז וודאי שיפול גוזלע

אומרי החתמסילה והוא יחתוכותקו
אומרי החתמסילה והוא לא יאכל בייגלע

אה וורבי דלפון
טונוביל וולווילה וולטלפון

אה וורבי סבון
ווי סבקלקל סבקלקל סבקלקאל

אה וורבי ראשון
אה יא ניי ניי אההההההה. . .

אה וורבי חרנבון
קמיזה וולסבט וולגרבטה

כי החיים אומללע במיוחד להולכי מסלולע
ומה אתה מתפלע במיוחד כשאתה מסטולע

אומרי החתמסילה והוא יחתוכותקו
אומרי החתמסילה והוא לא יפיל גורלע

מתוך האלבום של “טיפקס” 
"שביל קליפות הגרעינים"
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על הבמה
תומר עינת - קונצרט מייסטר כינור ראשון -  

סופי פרדקין   
גרגורי נחימזון   
טליה הרצליך   

ליה שרמן   
אנה פורמן   

לודמילה גולד כינור שני -  
לאה גדייב   
דנה ברזן   

אלונה קולומנקין   
ילנה זבריאנסקי   

אלכסנדרה מרקו צ׳לו -   
אורלי שפירא   

יותם הרן   

משה ג׳יוואן ויולה -   
אדוארד קשווין   

מתי גור   

אלכס פורמן קונטרבס -  

עידית מינצר חצוצרה -  

רן דוד סקסופון -  

מתן יונה טרומבון -  

צחי ונטורה נאי -   

אליאס וכילה עוד -   

אליהו אביכזר - נגן ראשי קאנון -   

פאדל מאנע כינור ערבי  -  

עדי גיגי גיטרה בס-  

ידין אדר תופים -   

דניאל בלגזל כלי הקשה -  

  

צילום: חיים ברבלט
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צוות אמנותי
מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד תום כהן -   

מנצח הבית מתן יונה -   
יונתן בר-און ספרן -    
אלדד תמיר סאונד -    
איתמר גבאי תאורה -   
צליל העמק הגברה ותאורה -   
אבי נשניבר צילום וידאו ועריכה -  
עופר אשד מיקס, הקלטות  -  

  

חברי וועד מנהל קרן אהבת קדומים 
- תזמורת ירושלים מזרח ומערב

יובל רכבי - יו״ר
יפה ישראלי
מיכל רכבי

יורם כהן
דוד גלנוס
  

בעלי תפקיד
איסי וינטר אבקסיס מנכ”ל -      

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

אורלי יעקובי מנהלת מחלקת הפקה -    
אוריה בראון מנהל במה -     

גיא שושן ע. מנהל במה -     
יובל לאופר ישראלי מתאמת הפקה -     

אילנה תורג’מן מנהלנית  -     
מירב אורנים, אירנה פטליוק ניהול כספים -     

שלומי שטיין  מרחיבים דעת -     
יוכי בר רכזת שירות לקוחות ומנויים -   

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

יפה פרץ  דיילת קונצרטים -    

  



צילום תום: דניאל קמינסקי 
צילום טיפקס :רונן אקרמן

Evaggelia Thomakou - Bracha Cohen : צלמים : תום כהן : דניאל קמינסקי | אלני ויטאלי

החיים שלנו בלאפה
טיפקס

22.03.21 | 21.03.21
באר שבע | גבעתיים

לרגל 25 שנים ליציאת אחד האלבומים המשמעותיים ביותר במוזיקה הישראלית, אבל גם 
בגלל שהחיבור הזה הוא פשוט מתבקש - תזמורת ירושלים מזרח ומערב ולהקת טיפקס 

נפגשות על במה אחת לחגיגה מוזיקלית צבעונית במיוחד!
על הבמה - שירי טיפקס מכל הזמנים לובשים כפתן תזמורתי חגיגי וחוזרים ביחד לשורש 

הים-תיכוני שלהם.

המופעים יחלו בשעה 20:30




