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אחרי פתיחת עונה בלתי נשכחת, אנחנו גאים להמשיך אותה ולארח את אחד מחשובי המעצבים של הדנ"א של המוזיקה 

הישראלית אהוד בנאי.
לאורך השנים, התזמורת שיתפה פעולה עם מגוון מוזיקאים ישראלים ופיתחה את השפה המוזיקלית הייחודית לה.

המפגש בין מזרח ומערב, בין השפעות מוזיקליות אינסופיות ובין אהבה גדולה למוזיקה, הם שיוצרים חיבור טבעי למדי 
בינינו למוזיקה המדהימה של אהוד בנאי. אנחנו מצפים בקוצר רוח להשמיע לכם את השירים האהובים שלו, בעיבודים 

שצובעים אותם בצבעים אחרים אך מוכרים.

יוצא איתנו למסע דרך תחנות בזמן: מהפיוט הפרסי שספג בבית אביו, דרך השפעות הרוק  "דיוקן אמן", בנאי  במופע 
שהשאירו חותם על הצליל שלו, ההצלחה הראשונה והנסיקה לכתיבת להיטי הענק שמלווים את חיי כולנו. בין השירים, 
שתאיר  שופאני,  סמא  והמוכשרת  הצעירה  הזמרת  את  ויארח  סיפור,  לספר  המופלאה  יכולתו  את  אהוד  איתנו  יחלוק 

תקופות מיוחדות ביצירתו.

אנחנו מודים לכן ולכם, הקהל המסור והאהוב שלנו, שתמיד מלווה אותנו - גם בתקופה כזו של חוסר ודאות.
מעריכים מאוד את תמיכתכם ואהדתכם לתזמורת ומאחלים לכם ערב מהנה ומרגש!

 
איסי וינטר אבקסיס                                        תום כהן    

מנכ"ל                           מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי   

צילום: דניאל קמינסקי

לן ספרא
ם: אי

צילו
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1.   שימו לב אל הנשמה 

         מילים: פיוט. שמעיה. מהמאה ה-12
       אינסטרומנטלי

         לחן: פרסי של מאיר, סבו של אהוד, 
    בשילוב לחן של הרבי נחמן 

    מברסלב

2.   האגס 1 
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

3.   דוד ושאול 
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

4.   פלורנטין
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

5.   עבודה שחורה
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

6.   זמנך עבר
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

7.   יוצא לאור
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

8.   בלוז כנעני
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

9.   הכוכב של מחוז גוש דן
         מילים: אהוד בנאי

         לחן: אהוד בנאי

10.   היום 
        סמא שופאני

          מילים: אהוד בנאי
          לחן: אהוד בנאי

11.  עבדו ורנדורה 
        דואט עם סמא שופאני

          מילים: האחים רחבאני
          לחן: עממי

12.   ג׳מלי פורוש 
        דואט עם סמא שופאני

          מילים: אהוד בנאי
          לחן: אהוד בנאי

13.   מהרי נא )הילד בן 30( 
          מילים: אהוד בנאי

          לחן: אהוד בנאי

14.   א יידישע רסטהמן 
          מילים: אהוד בנאי

          לחן: אהוד בנאי

15.   ל״ג בעומר 
           מילים: אינסטרומנטלי

           לחן: אהוד בנאי

16.   עיר מקלט
           מילים: אהוד בנאי

           לחן: אהוד בנאי

17.   טיפ טיפה 
           מילים: אהוד בנאי

           לחן: אהוד בנאי
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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 המוזיקליים גם אל המסורות המוזיקליות של עדות ישראל מארצות 
המזרח, הבלקן וצפון אפריקה. מאז אינה חדלה התזמורת להפתיע ולהתחדש – להיות רלוונטית גם בעידן יוטיוב והרשתות 

החברתיות.

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

על כלים קלאסיים מזרחיים, כלי קשת, כלי נשיפה וחטיבת קצב.

עיבודיה של התזמורת נכתבים על ידי מנהלה המוזיקלי, המנצח תום כהן. מאסטרו כהן הוא מוזיקאי בעל שם בינלאומי 
וצפון  ושיטת הניצוח המקורית שלו את המוזיקה של ארצות ערב  הייחודית להעביר באמצעות עיבודיו  הידוע ביכולתו 
אפריקה למוזיקאים ולקהלים שונים ומגוונים. הם מושתתים על השפה המוזיקלית אשר פותחה בה לאורך השנים, המשלבת 
ומחברת מתודות מוזיקליות ממזרח וממערב לכדי שפה אחידה, קוהרנטית ואורגנית, המפגישה, למשל, מקאמים ומקצבים 

מארצות ערב והאסלאם עם הרמוניה ואסתטיקה מערביות. 
  

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

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
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ירושלים מזרח  יליד באר שבע הוא המייסד, המעבד, המנצח הראשי והמנהל המוזיקלי של "תזמורת  תום כהן, בן 38, 
גם תזמורות אחיות, המבוססות על אב הטיפוס  הובילה אותו להקים  מוזיקלית חדשה, אשר  הוא פיתח שפה  מערב". 
הירושלמי המקורי, ברחבי העולם - בקנדה )"L’Orchestre Symphonique Andalou De Montreal"(, בלגיה )"תזמורת 

MED"(, מרוקו )"סימפוניאט"( ועוד.

כהן נחשב לבעל יכולת ייחודית להעביר את המוזיקה של צפון אפריקה ומדינות ערב למוזיקאים מערביים עם השכלה 
קלאסית - ולהיפך - יכולת שהביאה אותו להוביל את "התזמורת הפילהרמונית הישראלית" מצד אחד, ואת התזמורת 

האלג'ירית הנודעת "אל גוסטו", מהצד שני.

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

זגורי,  מאור  מאת  אימפריה"  "זגורי  כגון:  קולנוע,  וסרטי  פופולריות  טלוויזיה  לסדרות  מקורית  מוזיקה  כהן  תרם  כמלחין 
"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 
השכלתו  עם  שלו  הערבי-אנדלוסי  הידע  את  שילב  ובה  שפיתח  ייחודית  בטכניקה  מנגן  כהן   – אלקיים  בועז  הישראלי 

המוזיקלית המערבית.
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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 המוזיקליים 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 המוזיקלי של התזמורת.

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

״סוליקא״ בכיכובה של נסרין קדרי.  וכמנצח של המחזמר  יונה כמעבד  ים שימש  ב״חג המחזמר 2016״ של העיר בת 
לאור הצלחתו, המחזמר עלה על במות התיאטרון בכל רחבי הארץ תחת הפקתו של תיאטרון באר שבע. בדצמבר 
הנבל  פסטיבל  של  הפתיחה  בקונצרט   "Introduction and Allegro" ראוול  מוריס  של  יצירתו  על  לנצח  הוזמן   2017
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.

קיים
רי אל

ם: או
צילו
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הדנ"א של המוזיקה הישראלית 

אהוד בנאי נחשב בפי רבים לטרובדור הרוק הישראלי ומשורר הבלוז העברי. הוא הוציא עד היום 15 אלבומים ועוד שני 
ספרים שכתב, עורך ומגיש תוכנית רדיו שבועית בגל"צ, מלחין מוזיקה לתיאטרון, קולנוע ומחול )זכה פעמיים באוסקר 

הישראלי לכתיבת מוזיקה לסרטים(.

הקסם של בנאי, טמון בשילוב הייחודי של השפעות וצבעים מוזיקליים מגוונים: רוק ששורשיו בשנות השישים, "גל חדש" 
ובלוז  ועד מוזיקה ערבית ישראלית, מפולק  ובוב דילן  ועד אירלנד, מהביטלס  משנות השמונים, מוזיקה עממית מאסיה 

בריטיים ועד תפילות ופיוטים מהמקורות היהודיים. 

אהוד נולד בשנת 1953 בירושלים, למשפחת בנאי – משפחה של שחקנים ומוזיקאים, שמוצאה מפרס. כילד וכנער אהב 
מאוד את מנגינות פיוטי התפילות בבית הכנסת של סבא מאיר וסבתא בכורה, שגרו ברחוב האגס בירושלים, לשם היה 
מגיע מגבעתיים עם הוריו בחגים. את התקליט הראשון שלו, ג`ורג` בראסנס, קיבל במתנה מדודו יוסי בנאי. הוא גדל על 
צלילי הקצפת, ג`טרו טול, קרסידה, פיירפורט קונבנשן, ציפור נדירה, פינק פלויד, דילן יאנג וכהן, אריק איינשטיין, שלום 
גיטרה  נוספים. לקראת הגיוס קיבל מתנה מהוריו:  ורבים  חנוך, השלושרים, החלונות הגבוהים, הצ`רצילים, סגול כהה 

אקוסטית. הוא לקח אותה איתו אל הקיבוץ ושם למד אקורדים ראשונים בסיסיים. 
אחרי הגיוס לקח איתו את הגיטרה לאירופה. כעבור שנת נדודים, לאחר שנשאר ללא כסף החל לנגן ברחוב, או יותר נכון 

במנהרות של הרכבת התחתית בלונדון. שם גם התחיל עם המפוחית אותה לא עזב עד היום.

צוננת. אחד הבודדים שהגיב  יידישע רסטהמאן" שזכה לתגובה  "א  הוציא לרדיו את השיר  בשנת 1982, כבר בארץ, 
בהתלהבות על השיר היה זוהר ארגוב. בשנת 1984 הקליט בדי.בי. את השיר "עיר מקלט". השיר זכה להצלחה גדולה 
מאוד ברדיו, ציון ניסים מנהל "צוותא" הזמין אותו לפגישה עם הלל מיטלפונקט ויוסי מר חיים שהחלו ליצור את אופרת 
הרוק "מאמי". בעקבות אותה הפגישה אהוד התחיל לעבוד איתם ועם מזי כהן, אריה מוסקונה ושפי ישי. הביא איתו את 

ה"פליטים", והגשים סוף סוף את חלומו: להיות מוזיקאי פעיל, חתום בחברת תקליטים ומופיע.

יוסי אלפנט. אהוד שיתף  מוזיקלית של  והפליטים" בהפקה  "אהוד בנאי  יצא אלבום הבכורה של אהוד.  בשנת 1987 
פעולה עם ה"ברירה הטבעית",  עם בני דודיו המוזיקאים מאיר, יובל ואביתר ועם ברי סחרוף. 

בשנת 2010 הקים ביחד עם ג`ור`ג סמעאן סאלם דרוויש וגילי סמטנה את להקת ג`יש, ויצא איתה לסיבוב הופעות ברחבי 
הארץ.



 ―���―� ������ :�����

����� ��� :����� "זו פעם ראשונה שאני מופיע עם תזמורת בסדר גודל כזה"
ראיון עם אהוד בנאי 

"בדרך כלל אני מינימליסט", אומר אהוד בנאי. "אני חובב את ההרכב הבסיסי של שתי גיטרות, בס ותופים – הרכב שיכול 
להשתחל בקלות לכל מועדון או אולם קטן. נדמה לי שהערב זו הפעם הראשונה שאני מופיע עם אנסמבל כל כך גדול. 
בילדותי ניגנתי כצ'לן בתזמורת הנוער של תל אביב, הייתי אז בן 16 ומאז ועד היום לא הופעתי עם תזמורת בסדר גודל 

של תזמורת ירושלים מזרח ומערב.

את תום כהן הכרתי בזכות העבודה המשותפת שלו עם כנסיית השכל שאליהם גם אני התחברתי ושיתפתי פעולה פעמים 
רבות. יש לי תחושה שקיים חיבור טבעי ולא מאולץ בין היצירה שלי לבין העולם המוזיקלי הרב-גוני של תום ותזמורת 
ירושלים מזרח ומערב. גם אני, כמוהם, עומד על פרשת דרכים בצומת שבין טאר לגיטרה ובין מפוחית בלוז לסרנדה. 
בקשר המתהווה עם תזמורת מזרח מערב אני מרגיש שאני נכנס לתוך הרפתקה מוזיקלית מרתקת, ושזה בדיוק הזמן 

הנכון לזה. 

בזמנים האלה המוזיקה היא גשר על מים סוערים, היא הקול האנושי שמבטא את עצמו באמצעות צלילים, שנותנים 
כנפיים למילים, הקול האנושי הבודד שמחפש את החברותא, את ההד, את המשותף והמאחד.

שירו של הטרובדור הנווד
קשה לי לומר איזה סגנון מושך אותי יותר. זה תלוי בתקופות מסוימות או מצבי רוח. בסופו של דבר אני תמיד חוזר אל שיר 
העם הקטן והמינימליסטי מבהיק כמו גחלילית בחושך, שירו של הטרובדור הנווד, שיכול להיות סקוטי או פרסי, אבל הוא 

תמיד מספר סיפור מהחיים על החיים של כולנו כאן.
הכתיבה שלי שאבה תמיד השראה ממקורות עתיקים ויהודיים. אני לא רואה רגע אחד, או אפילו שנה אחת, שאני יכול 
לומר 'כאן חזרתי בתשובה', ואז לעשות מעין חלוקה בין היצירה לפני או היצירה אחרי. אין אצלי את זה. זה תהליך ארוך 
ואיטי.  השיר הראשון שפרסמתי היה א ידישע רסטהמאן, רגאיי חסידי שמדבר על חזרה לשורשים. השנה הייתה 1982, 
ועגל  חמש שנים לפני הפליטים. הסינגלים שיצאו כמה שנים אחר כך נכתבו בהשראת מונחים מקראיים: עיר מקלט 
דתית  בכללותה  שלי  היצירה  אבל  בהמשך,  אחד  עוד  אעשה  נדר  בלי  ואולי  זמירות,  של  אלבום  עשיתי  אמנם  הזהב. 

במהותה. גם אם אני שר שירי דרכים, שירי מסע או שירי אהבה. 

הבן האובד של שבט בנאי
בעניין הבנאים, בצעירותי ברחתי מבמות התיאטרון והבידור להרי הגליל, הייתי הבן האובד של שבט בנאי, אבל היצירה, 
הכתיבה, הנגינה והשירה משכו אותי בחזרה אל העיר, אל פנסי התאורה, אל קרשי הבמה, בהתחלה בשקט  מאחורי 
הקלעים, פועל במה, ואחר כך בתנועה איטית כמו בחלום מצאתי את עצמי עומד במרכז הבמה ושר על החיים, כמו 

שתמיד רציתי".
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בין סלסולי המזרח לפופ המערבי
סמא שופאני היא מוזיקאית, זמרת ומלחינה ישראלית מהעיר נצרת. סמא היא בת למשפחת מוזיקאים. היא רק בת 20, 
וכבר נחשבת למובילה בין הזמרות לגילה בעולם הערבי. היא החלה את מסלול חייה המוזיקליים כבר בגיל 5 בשירה, 

ריקוד ונגינה בגיטרה. בהמשך למדה לתואר ראשון במוזיקה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.

המוזיקה של סמא ייחודית וחדשנית בעולם הערבי, היא מחברת בין עולמות. השילוב בין הסלסולים המזרחיים למוזיקה 
כך  וצרפתית,  עברית  אנגלית,  בערבית,  שרה  היא  "פופ-מזרחית".  מוזיקה  של  חדש  עולם  יוצר  הקצבית,  המערבית 
שהשירה שלה חוצה עולמות ומגשרת בין אנשים. סמא מנגנת בגיטרה שמלווה אותה בהופעותיה, והיא כותבת ומלחינה 

את יצירותיה בעצמה. 

סמא השתתפה בעונתה החמישית של  "The Voice", , תוכנית הריאליטי של "רשת 13". באפריל 2020 סמא הוציאה 
מזמינה את הצעירים ללכת  היא  ובו  נכתב בשפה הערבית  )"LAWEEN"(. השיר  "לאווין"  הסינגל הראשון שלה,  את 
בעקבות חלומותיהם למרות כל הקשיים שיש בחיים. "בדי אלאק" )"BADI ELLAK"(, שירה השני של סמא, עוסק בחיים 
שאחרי פרידות של בני זוג. המילים של השיר מעודדות כל אדם להמשיך בחייו ולהתגבר על קשיי הפרידה, להסתכל 
ומציג את שאיפותיה  נובע ממקור כוח  ולראות את החיים שאחרי. השיר מבליט את מעמדה של האישה אשר  קדימה 

להמשיך בחיים ולהגשים את חלומותיה.
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קטע אינסטרומנטלי

לחן פרסי של מאיר, סבו של אהוד, בשילוב לחן של הרבי נחמן מברסלב

האגס 1
מילים ולחן: אהוד בנאי 

רחוב האגס 1
מעל לחנות הירקות,

הבית ריק עכשיו
וחשופים הם הקירות,

אבל ספוגים הם
זיכרונות של חג,
ריחות של יסמין

וניגון ישן של סעודה מזמין.

רחוב האגס 1
ליד מורטות העופות,

ספרי קודש ישנים
מצהיבים בארונות,

ואין עצה ואין תבונה
כנגד הזמן,

הולך לו הגדול
מגיע הקטן.

אסדר לסעודתא
בצפרא דשבתא,
ואזמין בה השתא

עתיקא קדישא.

נהוריה ישרי בה
בקידושא רבא,
ובחמרא טבא

דבה תחדי נפשא.
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מילים ולחן: אהוד בנאי 

שעת לילה מאוחרת
כולם מזמן הלכו לישון

רק שאול ער, קודר
מרים לדוד טלפון

אולי תקפוץ אלי, יא דוד
נפשי אגם שחור

תביא איתך את הגיטרה
כי באצבעותיך אור

דוד בא מיד רגוע,
מתיישב ומכוון

את המלאכה היטב יודע
עוצם עיניים, מנגן

עשר אצבעות לדוד
קצה כל אצבע – קרן אור

כשהוא פורט על המיתר
הזמן זורם לו לאחור

שאול מבפנים קרוע
קרבות בתוך בטנו
אוהב-שונא, ומקנא

מכור לחברו

דבר מה אפל נופל
השד חוזר להשתולל

סכין נזרקת באוויר
פתאום יש בין השנים קיר

דוד מתחמק משאול
אבל שאול לא מוותר

דוד שוכח וסולח
כששאול מתקשר

בוא שוב לנגן לי דוד
קח אותי לכוכבים

בוא שוב לנגן הלילה
שיר געגועים

בוא שוב לנגן הלילה...

בוא שוב לנגן הלילה
שיר געגועים... 
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מילים ולחן: אהוד בנאי

ערב חג והיא לבד, מול הטלוויזיה,
בבית הכנסת הסמוך מתפללים ערבית,

מעבירה לה את הזמן, ואת הכאב,
בעזרת כוס נס קפה ענקית

לא רוצה טובות, לא עזרה סוציאלית,
מגדלת פטרוזיליה ושבעה חתולים,
רעש מכונות תפירה וריח טרפנטין,

אל תנסו לקנות או לשנות את פלורנטין

בחיים שלה אף אחד לא מתערב
היא לא תיתן שישברו לה את הלב

כשהיא יוצאת לגזוזטרה כל השכונה רועדת
אף אחד לא מעז להתחיל עם פלורנטין

בחצר האחורית בלי שיקום ובלי פיתוח
יש לה פה גדול והלב הרבה יותר
הטיח מתקלף, ואיתו מצב הרוח

היא מצפצפת, היא מסוכנת, כדאי להיזהר

כל יום שישי היא פותחת את הרדיו
עם מנגינה יפה שוטפת את החדרים

איך שהיא רוקדת וחולמת
על היום שבו יזרח בוקר טוב על פלורנטין
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מילים ולחן: אהוד בנאי

האחים כהי העור שבאים מאתיופיה
מביאים איתם מסורת מופלאה ועתיקה

הבנים האובדים, אחרי תלאות הדרך
מגלים לאט לאט את הארץ הרחוקה

הם שנים חלמו עליה, ועכשיו זו המציאות
כשאומרים להם לטבול, לשטוף את התמימות.

ואני בעיניהם ראיתי איזה אור
ומי יידע אם אברהם לא היה שחור

האחים כהי העור במרכז קליטה בטבריה
מנסים לקלוט ולהיקלט וזה לא קל

מאצל המדורה, מעבר להרי החושך
אל הרחוב המקומי, הדיגיטאלי, המבולבל.
הם שנים חלמו על בית ועכשיו זו המציאות

גם בבית זה קורה, נמשכת הגלות

ואני בעיניהם ראיתי איזה אור
ומי יידע אם אברהם לא היה שחור

האחים כהי העור יחפים בצד הדרך
מוליכים את עלבונם ברגל אל העיר

הם עומדים מול הבניין, הם עומדים מול לב של אבן
מחכים שתיפתח הדלת מבפנים.

הם היו נאמנים, כן, הם חיכו לה לבשורה
ועכשיו מה שנשאר זו עבודה שחורה.
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מילים ולחן: אהוד בנאי

בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון
למסיבת פורים

וקסמן עמד בפינה מבויש,
זה היה לפני שהוא התחיל עם הנדודים.

"חשבתי שאתה בהודו" אמרתי לו
"אני בהודו" הוא אמר

"וגם אתה עכשיו בהודו
אתה לא מרגיש מוזר?!

אנחנו כאן אורחים לרגע
הבט סביב,

זאת לא המסיבה שלנו,
אתה מקשיב?"

"אני מקשיב" אמרתי לו
"וזה באמת שיר לא מוכר"

"נכון מאוד" אמר לי וקסמן –
"זמנך עבר".

בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון
לטיול שנתי

רוזמן נעלם עם הטייפ הנייד,
פתאום שמעתי אייבי-רואד בין השיחים,

"המשאית לא תחכה" קראתי לו
"שיסעו כבר!" הוא אמר

"אני לא זז מכאן עד סוף הצד
זה קטע נהדר!

אנחנו כאן אורחים לרגע
הבט סביב,

זאת לא המשאית שלנו
אתה מקשיב?"

"אני מקשיב" אמרתי לו
"אבל מתחיל להיות לי קר"
"להתראות" אמר לי רוזמן –

"זמנך עבר"

בחלומי חזרתי לבית הספר התיכון
ולא הכנתי שיעורים.

פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא,
הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.

"הפעמון כבר מצלצל" אמרתי לו
"שיצלצל" הוא אמר

"אין בכלל ממה לפחד
הכל כבר עבר,

אנחנו כאן אורחים לרגע
הבט סביב,

זה לא הפעמון שלנו,
אתה מקשיב?"

"אני מקשיב" אמרתי לו
"וזה חלום כל כך מוזר"

"תתעורר" אמר לי פיקסמן –
"זמנך עבר".
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מילים ולחן: אהוד בנאי 

השביל הזה מתחיל כאן
בין סניף בנק למעיין

לא סלול, לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן.

חוצה את העיר
עולה על ההר

ממשיך על הים
ממשיך גם מחר

חותך באוויר, בין הבתים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

לך עליו, עלה עליו עכשיו
לך עליו, עלה עליו עכשיו

מלאכי ציפורים מעליך
מלווים את צעדיך
מרחוק נדלק אור

אל תסטה כדי שתוכל לחזור.

השיר הזה מתחיל כאן
כחול על הדף הלבן

לא גמור, לא תמיד מכוון
השיר הזה מתחיל כאן.

חוצה את העיר
עולה על ההר

ממשיך על הים
ממשיך גם מחר

חותך באוויר, בין אנשים
יוצא אל האור, אל חיים חדשים.

לך עליו…
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מילים ולחן: אהוד בנאי

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זהו זמן שגעון מהומה עד אין קץ

ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו
והכל חי ברשת הכל מתפוצץ

ובאופק אחר על אותו דף גמרא
יושבים כל הלילה אתה ואני

שלוות עולמים פרדס חנה-כרכור
אקליפטוס ברוח שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת החושך גובר כאן
האור שלך מאיר עדיין זוהר

זה סיבוב הופעות מקומי אתה יודע
אותו שיר כאב הולך וחוזר

ובאופק אחר סביב שולחן השבת
יושבים כולם יחד גם אתה ואני

שלוות עולמים פרדס חנה-כרכור
אקליפטוס בודד שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר

ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר
הנר שלך מאיר עדיין בוער

ובאופק אחר אחרי הופעה
נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני

שלוות עולמים פרדס חנה כרכור
אקליפטוס ענק שורק בלוז כנעני

מאז שעזבת הרבה השתנה כאן
הנר שלך מאיר עדיין בוער
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����� ��� :����� הכוכב של מחוז גוש דן 
מילים ולחן: אהוד בנאי

ברחוב קטן, במחוז גוש דן בקיץ שעבר
נערה יפה בדרכי חלפה ושלחה לי חיוך קצר

מכפות רגליים יחפות עד שיער חום אגוז זוהר
חיזיון מתוק, רק צריך לבדוק אם הייתי ישן או ער

מנהר ירקון עד הסמבטיון
מגליל עד לראש שטן

לא תמצא תמה, כמו אותה עלמה
היא הכוכב של מחוז גוש דן

האם אני מביט, בכוכב שביט? נשארתי עומד המום
אז שאלתי זר, שברחוב עבר, מי זו היא, הפיה בחום

הוא חייך אלי ואמר לי, זוהי פרח ארגמן
אבן הספיר, שושנת העיר, היא הכוכב של מחוז גוש דן

מנהר ירקון עד הסמבטיון...

אחפש בין הסמטאות, בסתר המדרגות
אחרי כוכב חום אגוז זוהר שיאיר לי בלילות

מקטרתי כבויה, נשמתי שבויה, עד שהיא תחזור לכאן
עד ששוב יאיר, מעל העיר, הכוכב של מחוז גוש דן

מנהר ירקון עד הסמבטיון…
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����� ��� :����� היום 
סמא שופאני בלבד

מילים ולחן: אהוד בנאי

היום נעשה משהו בלתי נשכח
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
היום אשלח יד ללטף את ראשך

היום אגרום לך סוף סוף לחייך

היום אגרש את העצב מעינייך
אעשה את היום למאושר בחייך

היום תשמעי מה שעוד לא שמעת
אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט

היום… 

היום אבשל לך משהו טעים
אעשה את הכל שיהיה לך נעים
נכון, לא תמיד אני מראה אהבה

אבל היום אני מבקש את הקירבה

היום….

כל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו
על כל מה שעובר מעלינו
היום נצא לסיבוב בשכונה

נשב קצת ביחד על ספסל בגינה

היום….

היום נעשה משהו בלתי נשכח
שישאיר זיכרון של שמחה מבורך
היום אשלח יד ללטף את ראשך

היום אגרום לך סוף סוף לחייך

היום…
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����� ��� :����� עבדו ורנדורה
דואט עם סמא שופאני

מילים: האחים רחבאני | לחן: עממי

עבדו אוהב את רנדורה, זה דבר ידוע
ורנדורה, תפח רוחה, אוהבת את עבדו

כל היום הוא חיכה לה באמצע הכיכר
וכשהיא לא באה את הבית הוא שבר

בלילה רץ אל הבוסתן, עקר עצים, ילל כמו תן
זה נהיה כבר מסוכן, כשמשתולל עבדו

כי עבדו אוהב את רנדורה, זה דבר ידועו
ורנדורה, תפח רוחה, אוהבת את עבדו

אם זה ימשך כך זה יהיה נורא
כל הכפר בהלם כמו אחרי הסערה

כל הזקנים והזקנות אומרים שאין מה לעשות
צריך מיד להתארגן ואת השניים לחתן

כי עבדו אוהב את רנדורה, זה דבר ידועו
ורנדורה, תפח רוחה, אוהבת את עבדו

ל"ג בעומר
קטע אינסטרומנטלי

לחן: אהוד בנאי

عبدو حابب غندورة غريا ما بدو

والغندورة مأسورة علقانة بعبدو

مرّة طلبت مّنه قدام األصحاب

انّه يظهر فّنه عبدو سبع الغاب

فز بقّوة عالبستان صار يتعربش ع األغصان

قبّع زرعات الجريان بقوة زنده   

يعني عبدو بدعه وحبّه مالو قياس

رح يهجم ع الضيعة ويرضب كل الناس

الزم يتجّوز غندورة وتبت الحالة ماسورة

وتغني الضيعة للجورة فليحيى عبدو   
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����� ��� :����� ג'מלי פורוש
דואט עם סמא שופאני

מילים ולחן: אהוד בנאי

הנה היא באה ג'מלי פורוש
כמה יפה ג'מלי פורוש

הנה היא שוב יורדת ג'מלי פורוש
הריעו הריעו ג'מלי פורוש

ג'ונהמן ג'מלי פורוש
עזיז זהב ג'מלי פורוש

הנה היא באה ג'מלי פורוש
כמה יפה ג'מלי פורוש

הנה היא שוב יורדת ג'מלי פורוש
כתר זהב לראש ג'מלי פורוש

ג'ונהמן ג'מלי פורוש
צ'קונם ג'מלי פורוש 
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����� ��� :����� מהרי נא )הילד בן שלושים( 
מילים ולחן: אהוד בנאי

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא שוכב על הספה בבית הוריו

כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא חוזר אל חדר נעוריו.

אמא באה ואומרת: "תשתה משהו חם"
הוא מתעצבן ואומר: "לא, לא עכשיו"

מסתכל על ארון הספרים הישנים
סיפורים שליוו את חייו.

מהרי נא והניחי על ליבי תחבושת
בטרם תשכיביני לישון

וספרי לי על הילד שהייתי
איך שמחתי על הגשם הראשון.

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא מובטל מעבודה ואהבה

כן, הוא בן שלושים אבל עדיין לא יודע
מה יעשה כשיגמור את הצבא.

אמא באה ואומרת: "בוא קצת לסלון"
הוא מתעצבן ואומר: "לא, לא עכשיו"
מסתכל על מדף התקליטים הישנים

השירים שליוו את חייו.

מהרי נא...

את עכשיו כמו כוכב, מנצנץ במרחק
את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי

אני קורא בשמך לביתי.

הילד בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא שוכב על הספה בבית הוריו

כן, הוא בן שלושים, יש לו חום גבוה
הוא חוזר אל חדר נעוריו.

כשאמא באה ואומרת: "יש לך מכתב"
הניצוץ חוזר לפתע אל עיניו

הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב
ומביא את אהבת חייו.

מהרי נא... 
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����� ��� :����� א יידישע רסטהמן 
מילים ולחן: אהוד בנאי 

ניסיתי מדיטציה
זה לא הלך לי

ניסיתי הרא קרישנה – וברחתי
אפילו סיינטולוגיה לא עזר לי

אסטרולוגיה
מרוב הפסיכולוגיה התבלבלתי

וכל אחד אומר לי: זו הדרך
שחיפשת

איך זה לא נתפשת?
שחור נגד לבן עד שיגיע לכאן

א יידישע רסטהמן

יש לו אמונה ויש לו כוח
הוא יודע איך לרקוד ואיך לשמוח
הניגון שהוא יביא יעצור את הזמן

יחיה את המתים ויוריד את המן
א יידישע רסטהמן

אז הם יגיעו מרחוק, מאתיופיה
מניו יורק, מאפגניסטן...

בעקבות אותו השיר אל הארץ המובטחת
יגיע השחור עם הלבן

הוא בדרך, הוא בדרך לכאן
א יידישע רסטהמן
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����� ��� :����� עיר מקלט 
מילים ולחן: אהוד בנאי

לפני שהטפטוף ייהפך למבול
אני חייב למצוא שער לא נעול

כי שוב חזר אלי הבלוז
חייב לצאת, חייב לזוז

על הכביש המתפתל בין עכו לצפת
בטבריה על המזח, יורד עד לאילת

נפלט, נמלט, מבקש עיר מקלט
נפלט, נמלט, מבקש – עיר מקלט

באופק נוצצים האורות הרחוקים
לשם אני אגיע בכוחותיי האחרונים
ואת חכי בפתח והדליקי את האור

בן אדם חוזר אלייך מן הכפור
קחי אותי אל המזבח, לפני שאשבר
ועד שהאמת תצא אני בך אסתתר
כי את, כן את, תהיי לי – עיר מקלט

כן עד שהאמת תצא אני בך אסתתר
עד שהסופה תחלוף והקרח ישבר

עד שמעיין יבש יפתח ויפכה
עד שהשופט יבוא ואותנו יזכה

את, כן את, תהיי לי – עיר מקלט
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����� ��� :����� טיפ טיפה
מילים ולחן: אהוד בנאי 

טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה
לאן נושרת הקליפה ומסתלקת

אל האוקיינוס הגדול תכול שמיים
שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים

מרחוק הם מנגנים עכשיו רק לנו
עוד טיפה תראי, כמעט הגענו

אל אותה פינה, אל המנגינה
זאת המנגינה שלנו

טיפי טיפי טיפ טיפ טיפ טיפה
לאן נושרת לה דמעה ומתגלגלת

אל האוקיינוס הגדול, תכול שמיים
שמחת ירח מתמלא ומתגלה במאור עיניים

מרחוק הם מנגנים...
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כינור ראשון
תומר  עינת - קונצרטמייסטר

סופי פרדקין

ליה שרמן 

 טליה הרצליך

ים יוסף

כהן רוט

צחי סמירה

כינור שני
ילנה זבריאנסקי 

לאה גדייב 

 לודמילה גולד

אנה פורמן

דנה ברזן

ויולה 
אדוארד קשווין

מתי גור

אלכס גת

על הבמה

כינור ערבי 
פאדל מאנע

גיטרה בס 
עדי גיגי

גיטרה חשמלית
רועי צעדי

תופים 
ידין אדר

כלי הקשה
דניאל בלגזל

צ'לו  
אורלי שפירא 

אלכסנדרה מרקו

לריסה לינצקי

קונטרבס 
אלכס פורמן

חצוצרה
עידית מינצר

טרומבון
מתן יונה

אריאל לייקין 

רחל למיש

נאי
צחי ונטורה

עוד 
אליאס וכילה

קאנון 
אליהו אביכזר - נגן ראשי
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תום כהן מנצח ראשי מנהל מוזיקלי ומעבד

מתן יונה מנצח הבית

יונתן בר-און ספרן

מיקי מדינה סאונד

איתמר גבאי תאורה

״אור שיר״ הגברה ותאורה

לירון שפר | Jaffa Sound Arts מיקס, הקלטות

שילוח הפקות ניהול וייצוג אהוד בנאי

אורי מלין ניהול אישי תום כהן

איסי וינטר אבקסיס מנכ”ל

לימור אמסלם  מנהלת שיווק ומכירות

סער גמזו מנהל תקשורת שיווקית 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 ועד מנהל תזמורת ירושלים מזרח ומערב

יובל רכבי יו״ר

יפה ישראלי

מיכל רכבי

יורם כהן

דוד גלנוס

בעלי תפקידצוות אמנותי
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