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צילום: דניאל קמינסקי

Selm
a G

un
go

r  :ם
צילו

יני קריספל
ם: פ

צילו

ט
בל

בר
ם 

פי
ם י

חיי
ם: 

לו
צי



קהל יקר,
אנחנו שמחים, נרגשים וגאים לפתוח איתכם את העונה השתיים עשרה של תזמורת ירושלים מזרח ומערב, בתקווה שלא יהיו בה קורונה 

וסגרים. אנחנו מצפים בקוצר רוח לעונה בינלאומית שמתוכננת להיות מלאה באתגרים חדשים. 
את העונה הזו בחרנו לפתוח עם מחווה לסגנון מוזיקלי אשר השפיע עמוקות על המוסיקה בכל רחבי המזרח התיכון ובוודאי שגם אצלנו 

בישראל. 
מתובלת  וערבית  תורכית  קלאסיקה  של  שילוב   – התורכי  הערבסק  סגנון  בלי  ימינו  של  הישראלית  המוסיקה  את  לדמיין  אפשר  אי 
במקצבים וכלים מן המערב. אביו מולידו של הערבסק היה הזמר והמלחין איברהים טטליסס, שעל אף כל הקשיים והמהמורות עמם 

התמודד תמיד שב וצמח להיות גדול יותר ומשפיע יותר, בדיוק כמו התזמורת שלנו. 

על הבמה תעלה הערב הדיווה הישראלית שחיה בתורכיה והפכה לאחת מהזמרות המצליחות והאהובות שם, לינט. לאחר הפסקה 
בת שנים בהן שהתה בעיקר בסגר קורונה בביתה שבאיסטנבול, כעת היא שבה להופיע על הבמות בישראל בקונצרט שכולו השירים 

דרכם הפכה למי שהיא היום.

בנוסף ללינט נתענג הערב גם מצלילי נגינתו של וירטואוז הבגלמה איציק ריקן ושל נגני התזמורת המוכשרים כל כך שלנו. אין לנו ספק 
שאנו פותחים את העונה החדשה עם אותו התמהיל שזיכה אותנו בתואר המכובד "הרכב השנה בתורכיה" בטקס פרסי "עדשת הזהב" 

שהתקיים בספטמבר האחרון באיסטנבול.

יותר  ובזכותכם אנחנו פה היום  ואתם הרוח במפרשים שלנו. בזכותכן  והתמיכה. אתן  ולכם מכל הלב על האהבה  אנחנו מודים לכן 
מתמיד! 

 
שתהיה לכולנו עונה נהדרת!

איסי וינטר אבקסיס                                        תום כהן    
מנכ"ל                           מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי   

צילום: דניאל קמינסקי
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תוכנית הקונצרט
Samai nihavent   .1

      זמן רחוק
        מילים: אינסטרומנטלי

Masud Jamil :לחן        

İstanbul İstanbul Olalı   .2
      מאז שאיסטנבול נשמה 

      את נשימתה הראשונה
Sezen Aksu :מילים        

Sezen Aksu :לחן        

Aramam   .3
      לא אתקשר

İbrahim Tatlıses :מילים        
İbrahim Tatlıses :לחן        

İsyan   .4
      מרד

Gonul Sen :מילים       
Halil Sezai :לחן       

Sustum   .5
      שתקתי

Sezen Aksu :מילים        
Sezen Aksu :לחן        

 Seni Sana Birakmam   .6
      לא אשאיר את ליבך חופשי

İbrahim Tatlıses :מילים        
İbrahim Tatlıses :לחן        

 Atmaca  .7
      נץ

      סולן : איציק ריקן
        מילים: אינסטרומנטלי

Husnu Senlendirci :לחן        

 Yalniz Degilsin  .8
      חומות חימר

        מילים: רחל שפירא
        לחן: מרגלית צנעני

 Yanayım Yanayım  .9
      אני אשרף

Ayhan Baskal :מילים       
Ayhan Baskal :לחן        

 Allah Allah  .10
        אלוהים אדירים

İbrahim Tatlıses :מילים          
İbrahim Tatlıses :לחן          

Haydi Haydi  .11
        יאללה יאללה

          מילים: עממי
          לחן: עממי

 Mavi Mavi  .12
        כחול כחול

İbrahim Tatlıses :מילים          
İbrahim Tatlıses :לחן          

 Haydi soyle  .13
        יאללה, ספר

İbrahim Tatlıses :מילים          
İbrahim Tatlıses :לחן          

Bebegim  .14
        אהובתי

İbrahim Tatlıses :מילים          
İbrahim Tatlıses :לחן          

15.  לא ראוי לאהבה 
          מילים: סימה מנשה

          לחן: עממי טורקי



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

אינה חדלה התזמורת להפתיע ולהתחדש – להיות רלוונטית גם בעידן יוטיוב והרשתות החברתיות.

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

מזרחיים, כלי קשת, כלי נשיפה וחטיבת קצב.

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

מערביות.  

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

והתזמורת Symphoniyat המרוקאית.

לצפייה בקטעי וידיאו נבחרים של התזמורת, אנא לחצו כאן.

צילום: משה ציטיאת

https://www.youtube.com/results?app=desktop&search_query=%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97+%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91


תום כהן מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי
תום כהן, בן 38, יליד באר שבע הוא המייסד, המעבד, המנצח הראשי והמנהל המוסיקלי של "תזמורת ירושלים מזרח מערב". הוא פיתח 
שפה מוסיקלית חדשה, אשר הובילה אותו להקים גם תזמורות אחיות, המבוססות על אב הטיפוס הירושלמי המקורי, ברחבי העולם - 

בקנדה )"L’Orchestre Symphonique Andalou De Montreal"(, בלגיה )"תזמורת MED"(, מרוקו )"סימפוניאט"( ועוד.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוסיקה של צפון אפריקה ומדינות ערב למוסיקאים מערביים עם השכלה קלאסית - 
ולהיפך - יכולת שהביאה אותו להוביל את "התזמורת הפילהרמונית הישראלית" מצד אחד, ואת התזמורת האלג'ירית הנודעת "אל 

גוסטו", מהצד שני.

של  האמנותי  כמנהל  משמש  הוא  וכיום  בגיברלטר",  העולם  מוסיקת  "פסטיבל  של  האמנותי  כמנהל  כהן  כיהן   2013–2011 בשנים 
"ערבסק" - פסטיבל המוסיקה הערבית הבינלאומי של עכו.

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

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

תום כהן נחשב לאחד מנגני המנדולינה הווירטואוזים בעולם. הוא מנגן בכלי שנבנה במיוחד עבורו על ידי בונה הכלים הישראלי בועז 
אלקיים – כהן מנגן בטכניקה ייחודית שפיתח ובה שילב את הידע הערבי-אנדלוסי שלו עם השכלתו המוסיקלית המערבית.

צילום: דניאל קמינסקי



מתן יונה מנצח הבית
מתן יונה, בן 29, יליד פתח תקוה, הוא מנצח הבית של ״תזמורת ירושלים מזרח ומערב״. מתן הוא חבר קבוע בתזמורת ירושלים מזרח 
ומערב החל משנת 2013 כנגן טרומבון. כשלוש שנים אחר-כך ערך את הופעת הבכורה שלו כמנצח והצטרף אל צוות המנצחים של 

התזמורת.

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

של התזמורת בצרפת בנובמבר 2018 בבית האופרה של ניס, בקתדרלת שטרסבורג וב-Theatre de la Ville בפריז.

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

את לימודיו המוסיקליים החל בקונסרבטוריון העירוני בפתח תקוה, בכיתתו של הטרומבוניסט אלכס צ׳יצ׳ילניצקי. במקביל, למד אצל 
מר מיכה דיוויס, נגן הטרומבון של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. את שירותו הצבאי העביר בתזמורת צה״ל, ראשית כנגן טרומבון 

ולאחר מכן כעוזר המנצח וכמעבד המוסיקלי של התזמורת.

מתן הוא בוגר האקדמיה למוסיקה ירושלים )זוכה פרס מצטיין דיקן הפקולטה( במסלול תואר ראשון בשני מקצועות ראשיים: ניצוח 
תזמורת )בהדרכתו של ד״ר יבגני צירלין( והלחנה )בהדרכתם של ד״ר איל אדלר ופרופ' מנחם ויזנברג(.

ב״חג המחזמר 2016״ של העיר בת ים שימש יונה כמעבד וכמנצח של המחזמר ״סוליקא״ בכיכובה של נסרין קדרי. לאור הצלחתו, 
המחזמר עלה על במות התיאטרון בכל רחבי הארץ תחת הפקתו של תיאטרון באר שבע. בדצמבר 2017 הוזמן לנצח על יצירתו 
של מוריס ראוול "Introduction and Allegro" בקונצרט הפתיחה של פסטיבל הנבל הישראלי השלישי. בדצמבר 2018 הוזמן לנצח 
על התזמורת הסימפונית חיפה בקונצרט "מזמור שיר". משנת 2019 הוזמן לנצח מספר פעמים על קונצרטים וכתב עשרות עיבודים 
תזמורתיים עבור תזמורת סימפונט רעננה. בשנת 2019 שימש כמתזמר במחזמר המצליח "זה אני" בתיאטרון הקאמרי מאת ובבימוי 

מאור זגורי.
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לינט המלכה מאיסטנבול
3 עשורים של מוזיקה, 10 אלבומים ב-6 שפות וקהל אחד ענק שמחבק.

כבת  סבא  בכפר  נולדה  היא  הפרטי.  בשמה  ובעולם  בארץ  ומוכרת  מתורכיה  ופועלת  שחיה  ישראלית  זמרת  היא  מנשה  מור  לינט 
הזקונים ללאה ושמואל, שעלו ארצה מתורכיה ב-1973, כשנתיים לפני לידתה. היא גדלה ביהוד, אביה נפטר כשהייתה רק בת שבע.

מגיל חמש החלה להופיע במועדונים בטיילת של בת-ים ובכל רחבי הארץ עם אמה, לאה, כצמד "לילה ולינט". עד מהרה התפרסמה 
בארץ כ"לינט ילדת הפלא". בגיל 16 הוציאה את שירה הגדול הראשון בעברית, "אתה לא ראוי לאהבה הזאת". השיר נמכר בעשרות 
אלפי עותקים של קלטות. לינט הופיעה לצד אמה בתחרות הקדם-אירוויזיון בשנת 1993 עם השיר "אני אנא", שזכה במקום העשירי. 
את השיר הזה הקליטו גם בגרסה תורכית, וההצלחה הייתה גדולה. בעקבות כך לינט עברה עם אמה לאיסטנבול והתגלתה ע"י המפיק 
והיוצר אורחן גנג'באי. שנתיים אחר-כך הוציאה לינט בתורכיה את אלבום הבכורה שלה שנשא את שמה, בהפקתו של גנג'באי, שהפך 

ללהיט היסטרי בתורכיה.

בשנת 1999 נהרס ביתה ברעידת האדמה שפקדה את איסטנבול. בעקבות כך לינט ואמה שבו לגור ביהוד. באותה תקופה הופיעה 
במועדוני מוזיקה יוונית והשתתפה בתוכנית הטלוויזיה של אלי יצפאן. בשנת 2001 הוציאה בישראל את האלבום "אישה אחרת". בשנת 
2006 שבה לחיות ולהופיע בתורכיה. באחרונה יצאה ביחד עם מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב עם גרסה חדשה 

לשיר "חומות חימר". 

לצפייה בביצוע החדש של לינט ותזמורת מזרח ומערב לשיר "חומות חימר", אנא לחצו כאן.
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https://www.youtube.com/watch?v=Jtxu32VPDlc


מביאים כבוד לישראל הרכב השנה בתורכיה
תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב זכו בפרס אגודת הכתבים התורכים

תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב זכו בפרס "עדשת הזהב" שמעניקה אגודת העיתונאים התורכית לדמויות בולטות בתחום 
התרבות בתורכיה. הפרס הוענק להם בקטגורית "הרכב השנה", תוך ציון מיוחד לתרומתם לקידום השלום והעמקת הקשרים החיוביים 

במזרח התיכון. זו הפעם הראשונה שבה זוכה גוף ישראלי בפרס, המוענק מזה 25 שנה.

וצרכנו  היינו ספונים בבתים, תקשרנו דרך האינטרנט  ובתורכיה,  כולנו, בארץ  נולד בעידן הקורונה עת  הזה  הישראלי-תורכי  הקשר 
אינספור שעות צפייה והאזנה ביוטיוב ובדומיו. כך התפתח סיפור אהבה של ממש בין תזמורת ירושלים מזרח ומערב לבין הקהל התורכי. 
במהלך שנת הקורונה הפכה תורכיה למדינה הראשונה במספר הצפיות בערוצים הדיגיטליים של התזמורת, עם ממוצע של יותר מחצי 
מיליון צפיות בכל חודש. הדבר הוביל לשיתוף פעולה מוצלח ביותר בין התזמורת לזמרת התורכיה-ישראלית לינט, בגרסה חדשה לשיר 

"חומות חימר/Yalniz Degilsin". השיר והקליפ שמלווה אותו זכו להצלחה גדולה ולסיקור רחב בתקשורת התורכית. 

"השפה המוזיקלית החדשה שיצרתי עם התזמורת נתנה לנו הרבה מעבר לרגעים מוזיקליים גדולים", אמר תום כהן, מנהלה האמנותי של 
התזמורת, בדברים שנשא בטקס קבלת הפרס בחודש ספטמבר באיסטנבול. "השפה הזו לימדה אותי ואת חברי, מוזיקאים וירטואוזים 
מכל הדתות, שלושה שיעורים חשובים: אנו דומים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, עלינו להוקיר את ההבדלים שבינינו מכיוון שהגיוון 

הזה יוצר עושר, והחשוב ביותר - ביחד נוכל להגיע לתוצאות נהדרות ומרהיבות".



ראיון עם לינט 
"הקהל התורכי דומה לקהל הישראלי, אנחנו לא סתם שכנים, יש הרבה קווי דמיון"

המופע הזה נולד לפני יותר משנה, כשישבתי בביתי שבאיסטנבול במהלך תקופת סגרי הקורונה )שתצא כבר מחיינו בקרוב, ב"ה(. שיחת 
טלפון שקיבלתי ממאסטרו תום כהן האגדי פתחה בבת אחת עולם ומלואו – מעולם לא הופעתי עם תזמורת כל כך מיוחדת ומדהימה 
כתזמורת ירושלים מזרח ומערב. להופיע על הבמה עם 30 נגניות ונגנים כל כך מוכשרים ומנצח אחד גדול, הכי כיף להרגיש כחלק 
מהמשפחה – אין ספק שזה קונצרט ברמה מאוד גבוהה, ועל כך אני גאה מאוד ומודה מעומק לבי לתום היקר ולכל צוות התזמורת. 
בחירת השירים לערב המיוחד הזה נעשתה בשיתוף תום כהן ואני חושבת שקלענו ודייקנו עבור הקהל הישראלי. אין לי ספק שזה יהיה 

מופע מושלם, צפו להמון הפתעות. 

החיבור בינינו התחיל כשחידשנו בתורכית ובעברית את השיר "חומות חימר" של רחל שפירא ומרגלית צנעני. הביצוע החדש קיבל 
הד תקשורתי ענק בחו"ל, ואף זכה בפרס העיתונות הארצית בתורכיה. בחרתי לפתוח עם הפרויקט הזה את סיבוב מופעי החורף שלי 
בתורכיה. הקהל כל כך חיבק ואהב, אין מאושרת ממני על החיבור הזה. כאן אני מבקשת להודות לאור בן זריהן על הבימוי לקליפ הנדיר 

שעשה לשיר. 

המופע הערב מיוחד ביותר עבורי – להופיע בארץ מול הקהל הכי חם, הכי מפרגן, והכי עוטף שיש. אין כמו בבית! ישראל היא הבית שלי, 
הישראלים תמיד היו אנשים חמים ומיוחדים. הקהל התורכי, אגב, דומה לקהל הישראלי, אנחנו לא סתם שכנים, יש הרבה קווי דמיון בין 
התורכים לישראלים. אני הכי אוהבת כשאני שרה בחו"ל שירים בעברית ובאולם יש קהל מעורב ישראלי-תורכי. לראות את הכימיה בין 

האנשים זה דבר מדהים, ואני מרגישה שאני מהווה מעין גשר מוזיקלי עבורם.

שיתופי הפעולה הללו, לאחר השנתיים הקשות של הקורונה, הציתו בי מחדש אש של יצירה בעברית וגם בשפות שונות. בקרוב ייצא 
בארץ שיר חדש שדיקלה הכל-כך מוכשרת ונדירה כתבה ללחן שלי. אחרי ההצלחה המטאורית של "חומות חימר" אשמח להקליט שיר 

מקורי עם תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב, ועל זה אנחנו, תום ואני, כבר עובדים בימים אלה. 

בקרוב נקיים בפסטיבל שיר היונה מופע משותף שלי עם תום כהן ותזמורת ירושלים מזרח ומערב, אסור לכם לפספס את המופע 
הזה. אני משתוקקת כבר להזמין את תום והתזמורת לתורכיה לסיבוב קונצרטים מיוחד ומייחלת שזה יקרה בקרוב, אמן.

לכם קהל יקר, תודה על האהבה שאתם מרעיפים עליי במשך כל השנים. אני בטוחה שכל כך נהנה הערב ומאחלת לנו ערב משובח 
של מוזיקה. 

אוהבת אתכם מאוד, 
לינט
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איציק ריקן, וירטואוז הבגלמה

אהלן,  ג'אז
איציק ריקן הוא מנגני הגיטרה, הסאז, הבגלמה והבוזוקי המוכשרים והמובילים בישראל. בגיל 14 וחצי בלבד כבר הופיע כנגן מלווה 

של גדולי הזמרים בישראל כמו דודו אהרון, איציק קלה, מושיק עפיה, ליאור נרקיס, עופר לוי ומאור אדרי.

ריקן נולד וגדל בשכונת הקטמונים שבירושלים לאבא עוזיאל, נהג הסעות, ולאמא סימה שעובדת בביטוח הלאומי. "נולדתי עם אצבעות 
ארוכות מאוד, אז הרופא אמר לאמא שלי אחרי הלידה שהבן שלה עומד להיות פסנתרן כשיגדל. אבל אני התעניינתי בכדורגל. בבית בו 
גדלתי שמענו כל הזמן מוזיקה תורכית, יוונית וכורדית. סבי מצד אמי הגיעה מתורכיה. סאז שהביא עמו משם כשעלה היה תלוי על הקיר 

בביתנו. אהבתי מאוד את הכלי. כשהייתי בן שבע התחלתי ללמוד לנגן עליו כשברקע הורי דוחפים ועוזרים לי להתפתח כמוזיקאי".

בתוך  שלו.  לו להצטרף להרכב  הציע  ומיד  מנגן  בר המצווה  חתן  תום שמע את  עג'ם.  תום  המוזיקאי  הופיע  ריקן  בבר המצווה של 
כשבועיים כבר הופיעו יחדיו בפני קהל גדול בבנייני האומה.

אחד מחלומותיו של איציק הוא להשיב למוזיקה עליה גדל את הכבוד שאבד לה עם השנים. "צריך לחדש, לקחת מוטיבים ישנים, לתת 
להם גוון חדש ולחבר אותם לז'אנרים חדשים כמו ג'ז פאנק ורוק – פיוז'ן".

יני קריספל
ם: פ

צילו



İstanbul İstanbul Olalı
מאז שאיסטנבול נשמה את נשימתה הראשונה

 Sezen Aksu :לחן | Sezen Aksu :מילים

שכבתי באמצע קנליג׳ה* על אבן מזדמנת
הפניתי את פניי השוחות בדמעות לעבר חיסר*

אין מה לעשות, הוא רצה לעזוב ועזב
זאת אני מבינה אך כואב לי שזה נגמר באופן חד-צדדי

עכשיו אני מחכה לרוחות דרומיות ולסירה קטנה
במקלט יש כמה בקבוקי יין בצבעי השמיים האדומים

כבר לא מתיימרת להציג נימוסים - לעזאזל איתך
אורו של כוכב הבוקר שהשתכר איתי נופל אל גופי

אה, מאז שאיסטנבול נשמה את נשימתה הראשונה
היא לא ראתה עצב כה עמוק 

אני גוססת מאהבתך
כבר לא נשארה לי שום גאווה

אה, מאז שאיסטנבול נשמה את נשימתה הראשונה
היא לא ראתה עצב כה עמוק 

אני גוססת מאהבתך
כבר לא נשארה לי שום גאווה

עצוב, כל כך עצוב כיצד האדם נכנע לעצמו
עדיין לא מצאו את התרופה שתרפא כאב של בגידה. ליבי חור שחור ענק 

אין מה לעשות נגד לב שמחליט לאהוב 
אפילו אני מכירה את ההרגשה המרתקת של נגיעה בעור גופו של אהוב 

חדש 

עכשיו אני מחכה לרוחות דרומיות ולסירה קטנה
במקלט יש כמה בקבוקי יין בצבעי השמיים האדומים

כבר לא מתיימרת להציג נימוסים – לעזאזל איתך
אורו של כוכב הבוקר שהשתכר איתי נופל אל גופי

אה, מאז שאיסטנבול נשמה את נשימתה הראשונה
היא לא ראתה עצב כה עמוק 

אני גוססת מאהבתך
כבר לא נשארה לי שום גאווה

אה, מאז שאיסטנבול נשמה את נשימתה הראשונה
היא לא ראתה עצב כה עמוק 

אני גוססת מאהבתך
כבר לא נשארה לי שום גאווה

קנליג׳ה* - שכונה באיסטנבול על גדות צדו האסיאתי הבוספורוס.
חיסר*  - מבצר רומלי שנבנה בימי הביניים וממוקם באיסטנבול על שורה של גבעות בגדותיו האירופאיות של הבוספורוס.



 Aramam
לא אתקשר 

İbrahim Tatlıses :לחן | İbrahim Tatlıses :מילים

אהובי, הייתי מגיעה אם היית קורא לי
אהובי, הייתי מתה בשבילך

אהובי, את העולם הייתי הופכת 
לא אתקשר! לא אתקשר! לא אתקשר!

לא אחפש אותך פעם נוספת
אפילו אם תתחנן לאלוהים

אפילו אם לא אשן אפילו טיפה

חיזרתי אחריך פעם אחר פעם
הרסת לי את החיים אלף פעם

פגעת בליבי פעם אחת, לא אתקשר

אהובי, אתה אוהב אותי וגם אני אותך 
אהובי, געגועינו כל כך עזים 

אהובי, גם אני לא התקשרתי אליך
לא אתקשר, לא אתקשר לא אתקשר

דמעותיי הפכו לשיטפון, אהובי
כל הפרודים בעולם שבו לאהוביכם

אפילו אנשי החסד חזרו, אהובי 
לא אתקשר, לא אתקשר, לא אתקשר



 Isyan
מרד

Halil Sezai :לחן | Halil Sezai :מילים

]אין תשובות[ לצרה שלי
לא בטיפות הגשם

לא בסתיו המשקר 
לא ברחובות הריקים 

כולי נשברת
הזמן נעלם בשערותיך

אני מחכה לך 
הסיבה למרד שלי היא אהובי  

למרות ליבי הנשרף, ליבי המדמם
אני מורדת! רק שקרים נותרו מאהבתנו

מאז שהכנסת אותי לצרות ועזבת
איני יכולה לחשוב, מוחי מעורפל



 Sustum
שתקתי 

Ahmet Meter :לחן | Gonul Sen :מילים

שתקתי. לא נותרו לי מילים לומר
נעלבתי. נעלבתי מגורלי

ציפיתי לגדולות
עכשיו ליבי כמו מזח שקט של זיכרונות

הגשם מורד, שוב בצורת 
השמש כבר שקעה, שוב חושך
אין תועלת בחיכיון, אין תקווה 

אהבתי ללא תקווה. חבל.

לא נותרה בי תקווה שתחזור
נפלתי. נפלתי לתוך האש שלך
חשבתי שאהבתינו לא תחלוף

עכשיו אני יודעת שמחר אני בלעדיך

הגשם מורד, שוב בצורת 
השמש כבר שקעה, שוב חושך
אין תועלת בחיכיון, אין תקווה 

אהבתי ללא תקווה. חבל.
שתקתי.



 Seni sana birakmam
לא אשאיר את ליבך חופשי

İbrahim Tatlıses :לחן | İbrahim Tatlıses :מילים

אם תיקח את ליבי ממני, לא אשאיר את ליבך חופשי
לא אפסע קדימה אפילו אם תעמוד לידי

אף פעם לא הערכת אותי
לא הכרת באהבתי ולבטח לא תכיר אף פעם
לא סירבת להקשיב לחברייך שוחרי השקרים

לא סירבת ובטח לא תסרב אף פעם

ליבי סבל מספיק את ייסוריך 
מה תעשה עם האהבה שלך עכשיו שאינני?

כמה וכמה פעמים פגעת בי, השפלת אותי
כיצד יכול ליבי הפצוע לסלוח?

ליבי סבל מספיק את ייסוריך

מה תעשה עם האהבה שלך עכשיו שאינני?
כמה וכמה פעמים פגעת בי, השפלת אותי

כיצד יכול ליבי הפצוע לסלוח?
קראתי לך אהובי, חיים שלי

כשהתרחקת, נגררתי מאחוריך 
עכשיו אני לפתע יקרה לך?

אהבה היא דבר מבולגן, מסורבל
לא קשור אליך בכלל 

אף פעם לא סירבת להקשיב לחברייך שוחרי השקרים
לא סירבת ובטח לא תסרב אף פעם



 Yalniz Degilsin
חומות חימר

מילים: רחל שפירא | לחן: מרגלית צנעני

חומות חימר סוגרות עלייך
אחות קטנה חבל עלייך

חומות חימר עונות בצורת
אחות קטנה את לא נזהרת.

טליה דחויה חרפת העדר
את לא שפויה את לא בסדר

לא נכנעת את משוגעת
מה את יודעת על חומות חימר.

עיני קוצים בולשות אחרייך
חיצים רצים בעקבותייך

אחת כמוך היא אש אויבת
מקוננות נשות השבט.

אחות קטנה נפשך הצילי
חומות חימר את לא תפילי

לא נכנעת את משוגעת
מה את יודעת על חומות חימר



 Yanayım Yanayım
אני אשרף

Ayhan Baskal :לחן | Ayhan Baskal :מילים

אנא הבן אותי, הקשיב לרגע
אני אוהבת אותך כמו משוגעת

ביום אחד מצהיר על אהבתך ולמחרת לא
רק תראה את עוצמות הסבל שבגללך 

אני רוצה להישרף, להישרף בתוך האש שלך 
רק תן לי נשיקה עם שפתיך האדומות  

אני רוצה לחבק, לחבק אותך עם זרועותיי 
רק תגיד כן ואהיה שפחתך לנצח

אה, שרפת אותי. אה, הרסת אותי 

אני רוצה להישרף, להישרף בתוך האש שלך 
רק תן לי נשיקה עם שפתיך האדומות  

אני רוצה לחבק, לחבק אותך עם זרועותיי 
רק תגיד כן ואהיה שפחתך לנצח

אם רק תבין אותי, בשביל חיוך אחד שלך 
אשרוף את כל העולם זאת תדע

יום אתה מקודש עבורי למחרת אתה לא
רק תראה את עוצמות הסבל שבגללך

אני רוצה להישרף, להישרף בתוך האש שלך 
רק תן לי נשיקה עם שפתיך האדומות  

אני רוצה לחבק, לחבק אותך עם זרועותיי 
רק תגיד כן ואהיה שפחתך לנצח

אה, שרפת אותי. אה, הרסת אותי 
אני רוצה להישרף, להישרף בתוך האש שלך 

רק תן לי נשיקה עם שפתיך האדומות  
אני רוצה לחבק, לחבק אותך עם זרועותיי 

רק תגיד כן ואהיה שפחתך לנצח



 Allah Allah
אלוהים אדירים 

Ibrahim Tatlıses :לחן | Ibrahim Tatlıses :מילים

אלוהים אדירים, איך היא אוהבת 
אלוהים אדירים, איך היא מחייכת
אלוהים אדירים, איך היא אוהבת 
אלוהים אדירים, איך היא מחייכת

איזו אהבה גדולה זו, איזה חיוך אדיר 
כאילו אינה בן אדם, אלא אלה 
איך יצרת זוג כל כך יפה כמונו 

מן המבט ראשון התאהבתי, השתגעתי 

כשאני רואה את החיוך בעיניך, נוגע בכל קווצת שיערך
כשאני לוקח את ידייך בידיי, אני מת משמחה  

אני מת משמחה, אני מת משמחה
אני מת משמחה, אני מת משמחה

אלוהים אדירים, איך היא אוהבת 
אלוהים אדירים, איך היא מחייכת
אלוהים אדירים, איך היא אוהבת 
אלוהים אדירים, איך היא מחייכת

בעינייך אני רואה את הים
כך הבנתי מה זה לאהוב, מה זה להיות נאהב

כשאני רואה את החיוך בעיניך, נוגע בכל קווצת שיערך
כשאני לוקח את ידייך בידיי, אני מת משמחה  

אני מת משמחה, אני מת משמחה
אני מת משמחה, אני מת משמחה

אלוהים אדירים, איך היא אוהבת 
אלוהים אדירים, איך היא מחייכת
אלוהים אדירים, איך היא אוהבת 
אלוהים אדירים, איך היא מחייכת

ח



 Haydi Haydi
יאללה יאללה 

מילים: עממי | לחן: עממי
 

ברוך הבא לליבי
ברוך הבא לליבי אהובי

תשכח מהכול
שידברו עלינו בעולם

יאללה, יאללה, יאללה

יאללה אהובי
יאללה אהובי
יאללה אהובי
יאללה אהובי

אני מחייכת בזכותך
ליבי שרוי בשלווה
האהבה שבגורלי 

מצאה אותי סוף סוף
ברוך הבא לליבי אהובי 

תשכח מכולם
שידברו עלינו בעולם

יאללה, יאללה, יאללה 



  MAVI MAVI
כחול כחול 
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געגועים של שנים
בערו בליבי

געגועים של שנים
בערו בליבי

כמעט איבדתי כל תקווה
ולפתע היא הפציעה לנגד עיניי

כחול, כחול, כחול כה עמוק 
עיניה כחולות כמו חרוזים
התאהבתי במבט ראשון 

הינה האהובה שלי מגיעה

בדרכי החיים
הלכתי צעד אחר צעד

בדרכי החיים
הלכתי צעד אחר צעד

חיפשתי אושר 
לפתע פגשתי אותה



 Haydi soyle
יאללה, ספר
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כשאני רואה אותך
לשוני נאלמת

כשאני רואה אותך 
הוורדים מתייבשים בידיי

כשאני רואה אותך
החיים כאילו נגמרים

כשאני מסתכלת בעיניך
כל העולם שלי

ליבי אל תשתוק, דבר!
יאללה ליבי דבר אתה!

ספר על האהבה שלי אל אהובי
ספר על צפונות ליבי אל אהובי

יאללה ספר
כמה אני אוהבת אותו

יאללה ספר
איך אני חולמת עליו

יאללה ספר
על לילותיי בלי שינה

יאללה ספר

כשאני רואה אותך
אני עולה באש

כשאני רואה אותך
ליבי נשרף

כשאני רואה אותך
כל הזיכרונות קמים לתחייה

כשאני רואה אותך
הזמן נעצר מלכת

ליבי, אל תשתוק! ספר אתה 
יאללה ליבי, ספר אתה

ספר על האהבה שלי אל אהובי
ספר על צפונות ליבי אל אהובי



Bebegim
אהובתי
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אהובתי
אהבתי אותך

מאוד
כמו משוגע

אהבתי אותך 
מאוד

עד המוות 

אה, כמה אהבתי אותך
עם כל הגבריות שלי 

אותך אני אותך אני ]אהבתי[
נתתי לך את ליבי, אהובתי 

הענקתי לך את חיי, אהובתי 
כה גדולה אהבתי יותר משאי פעם תאהבי את עצמך  

אהובתי, אהובתי
אהובתי, נתתי לך את ליבי

אם רק אוכל לדבר איתך עוד פעם 
אם רק אוכל לספר לך את צרותיי עוד פעם

אם רק אוכל לבכות איתך עוד פעם
רק איתך, רק איתך 

נתתי לך את ליבי, אהובתי
הענקתי לך את חיי, אהובתי

כה גדולה אהבתי יותר משאי פעם תאהבי את עצמך  

אהובתי, אהובתי
נתתי לך את ליבי, אהובתי

הענקתי לך את חיי, אהובתי
כה גדולה אהבתי יותר משאי פעם תאהבי את עצמך  

אהובתי, אהובתי



לא ראוי לאהבה
מילים: סימה מנשה | לחן: עממי טורקי

אתה לא ראוי לאהבה הזאת
לך לך עזוב אותי לנפשי

לך לך עזוב אותי עם גורלי
ימי עוברים בכאב וזה כואב בלב

לך לך עזוב אותי לנפשי
לך לך עזוב אותי עם גורלי

אוי אלוהים ענה לתפילתי
מתי ייגמר הסבל שלי

אני כמו ציפור שבויה חסרת אונים
נפגעה גאוותי עזור לי אלוהים

הזיכרונות עולים אותי הם לא עוזבים
לך, לך, עזוב אותי לנפשי

עזוב אותי עם גורלי
וכל מילות השיר אותך לי מזכירות

לך, לך, עזוב אותי לנפשי
עזוב אותי עם גורלי

אוי אלוהים...

אתה לא ראוי לאהבה הזאת
לך, לך, עזוב אותי לנפשי

עזוב אותי לעולמי 



כינור ראשון
תומר  עינת - קונצרט מייסטר

גרגורי נחימזון

סופי פרדקין

 טליה הרצליך

ליה שרמן

ליאור קמינסקי

כינור שני
לודמילה גולד

ילנה זבריאנסקי

 לאה גדייב

אנה פורמן

דנה ברזן

אלונה קולומנקין

ויולה 
אדוארד קשווין

מתי גור

אלכס גת

על הבמה

כינור ערבי 
פאדל מאנע

גיטרה בס 
עדי גיגי

גיטרה
ג'ו טיילור

גיטרה חשמלית
רועי צעדי

תופים 
ידין אדר

כלי הקשה
דניאל בלגזל

בגלמה
אמן אורח - איציק ריקן

צ'לו 
לריסה לינצקי 

אורלי שפירא 

אלכסנדרה מרקו

קונטרבס 
אלכס פורמן

חצוצרה
עידית מינצר

טרומבון
מתן יונה

אריאל לייקין 

רחל למיש

נאי
צחי ונטורה

עוד 
אליאס וכילה

קאנון 
אליהו אביכזר - נגן ראשי



תום כהן מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד

מתן יונה מנצח הבית

יונתן בר-און ספרן

מיקי מדינה סאונד

איתמר גבאי תאורה

צליל העמק הגברה ותאורה

עופר אשד מיקס, הקלטות

עמירם רביבו ניהול אישי ובוקינג לינט

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

 סיון אביכזר מתאמת נגנים

מיכל נאמן מתאמת הפקה ודיגיטל

אילנה תורג’מן מנהלנית

מירב אורנים, אירנה פטליוק ניהול כספים

שלומי שטיין עורך - טוב לדעת

יוכי בר רכזת שירות לקוחות ומנויים

יפה אטיאס אחראית שירות לקוחות ומנויים

ענת כהן טלמרקטינג / סל תרבות

איציק אלון קשרי מפיצי כרטיסים

יפה פרץ דיילת קונצרטים

חברי וועד מנהל קרן אהבת קדומים - תזמורת ירושלים מזרח ומערב

יובל רכבי יו״ר

יפה ישראלי

מיכל רכבי

יורם כהן

דוד גלנוס

בעלי תפקידצוות אמנותי
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