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התזמורת האנדלוסית ירושלים

תוך  איכותיים,  קונצרטים  ומבצעת  מפיקה  יוצרת,  ירושלים  האנדלוסית  התזמורת 
האנדלוסית  והמורשת  המוסיקה  לשימור  במקביל  תרבותי.  רב  מוסיקלי  גשר  יצירת 
למוסיקה  איכותי  רפרטואר אמנותי  ב-20 שנים האחרונות, השכילה התזמורת לפתח 
 . וסביבתו ן  כו התי הים  אגן  לחופי  והתפתחה  שהשתמרה  נית,  ים-תיכו  קלאסית 
שילוב של עיבודים מוסיקליים קלאסיים לצד הרכב נגנים ייחודי המאגד בתוכו ילידי ישראל, 
יהודים וערבים, עולים מצפון אפריקה ומדינות חבר העמים יוצר פסיפס אמנותי אמיתי על במה 

אחת, המגשר בין רבדים תרבותיים בחברה הישראלית.

בשנים 2016-2010 קיימה התזמורת כ-600 קונצרטים בארץ ובחו”ל עם עשרות תוכניות מוסיקליות 
לכ-300,000 צופים ומנויים בסדרת הקונצרטים המתקיימת בכל הערים והיישובים בישראל. 

לתזמורת מחלקה חינוכית הפותחת בפני ילדים ובני נוער צוהר אל עולם עשיר בצלילים ומילים 
של המוסיקה האנדלוסית. 

מנהיגות מוסיקלית וניהול איכותי

מנהלה המוסיקלי ומנצחה הראשי של התזמורת הינו תום כהן )33( יליד באר-שבע, בוגר האקדמיה 
למוסיקה בירושלים. מנצחן של התזמורת האנדלוסית מונטריאול וה- MED Orchestra הבלגית. 
תום כותב ומעבד מוסיקלי במגוון רב של סגנונות לתזמורת האנדלוסית ולמוסיקאים בכירים 

בתעשייה ונחשב לאחד מטובי נגני המנדולינה בארץ ובעולם.
מנהלה הכללי של התזמורת הינו מר עופר אמסלם, יליד אשדוד, בוגר תואר שני בתוכנית ה- 
EMBA של אוניברסיטת בר אילן, בעל ניסיון עשיר בניהול, שיווק ויעוץ בתחומי הטכנולוגיה, 
מערכות מידע, כספים, תפעול, ניהול והנעת עובדים. חבר סגל אקדמי בביה"ס לכלכלה במכללה 

האקדמית אשקלון.

מוסיקה ים-תיכונית מקורית

פיוטים, שירים ומזמורים מימי דוד המלך, השירה העברית מימי תור הזהב בספרד, קלאסיקה 
צרפתית לצד מוסיקה ספרדית לדינו ופלמנקו, האלא-האנדלוסית לצד שירת יהדות ארצות המגרב, 
מקצבים מארצות הבלקן בשילוב מוסיקה ישראלית בת זמננו, מוסיקה ברברית מקורית, קלאסיקה 
ערבית ומוסיקת עולם. נגני וסולני התזמורת הינם מרקם אנושי מיוחד המייצר עוצמה ואנרגיה 

תרבותית המתבטאת באיכות ומצוינות מוסיקלית חסרת פשרות.

התזמורת מבצעת מגוון סגנונות מוסיקליים ומשתפת פעולה עם טובי האמנים בישראל ובעולם:
דויד ברוזה, אנריקו מסיאס, כנסיית השכל, יסמין לוי, דודו טסה, שמעון בוסקילה, רוס דאלי 
)קפריסין(, רביד כחלני,יהודה שוויקי, גיא זוארץ, שלמה גרוניך, יוני רועה, אגם בוחבוט, נסרין 
קדרי, רחלה, אילנה אליה, אודליה דהן, מייק קרוצ'י, זיו יחזקאל, יהודה סעדו, מארק אליהו, אמיר 
 FLAMNCO - שהסר, להקת הפלמנקו - רמנגאר, להקת המחול אורלי פורטל, להקת הפלמנקו
NATURAL, עמנואל חנון, אייל סלע, מאיה בלזיצמן, יאיר דלאל, פרץ אליהו, זוהר פרסקו, יעל 
הורביץ, ריימונד אבקסיס, מהטאפ דאמיר )תורכיה(, מור קרבסי, עידן עמדי, יהודה קיסר, מרגלית 

צנעני, העבריים מדימונה, אמל שאהין, גלעד יחיא ועוד רבים וטובים.

סולנים אנדלוסיים

לתזמורת סולנים בכל מגוון סגנונות השירה האנדלוסית השולטים ברזי הפיוט והשירה בשפה 
העברית הערבית הצרפתית והספרדית. אמיל זריהן הינו הסולן הראשי בתחום מיום הקמתה, אמיל 
בעל שם בינלאומי בתחומו ומבצע קונצרטים למעלה מ-40 שנה בארץ ובעולם. פייטני המשתתפים 
בדרך קבע בקונצרטים בתחום האנדלוסי: בנימין בוזגלו, שמעון סיבוני, שמעון אילוז, ר' חיים 

לוק, ליאור אלמליח, אליה מויאל, חיים זריהן, יעקב אלקובי, אלחי לגריסי ועוד רבים וטובים.

תמיכה ציבורית

אולם הבית של התזמורת בתיאטרון ירושלים, התזמורת נתמכת ע"י משרד התרבות המחלקה 
למוסיקה, עיריית ירושלים ובחסות אקדמית של המכללה האקדמית אשקלון.

מנצחים אורחים:
אייל מזיג
אתי תבל

קארין בן יוסף
מאיר בריסקמן

אלונה ממן
מתן יונה



מוסיקה ישראלית-ים תיכונית

רמבטיקו ים-תיכוני
קונצרט ים-תיכוני מרענן. המוסיקה הקסומה מיוון וסביבותיה, רמבטיקו, 

לאדינו ומוסיקה קלאסית.
משתתפים: שלומי סרנגה, מור קרבסי

בום פם 
קלאסיקה יוונית ישראלית, בקונצרט ים תיכוני חגיגי. 
משתתפים: טריפונס, אור דלית, ואמן אורח נגן בוזוקי

חלון לים התיכון
שירים ולחנים מהזמר הים תיכוני, משירי זוהר ארגוב המפורסם ועד לשירים 

ים תיכוניים מהשנים האחרונות. חוויה לאוהבי הזמר הים תיכוני.
משתתפים: אמיל זריהן, יוני רועה, יהודה סעדו

מעורב ישראלי
מהקלאסיקות היווניות והים תיכוניות, דרך שירים ישראלים ועד 

לסגנונות האופרה.
משתתפים: שלומי סרנגה, דניאלה לוגסי

נטו אינסטרומנטל
הזרקור מופנה אל עבר השורה הראשונה בתזמורת, כל אחד הוא סולן 
וירטואוז בפני עצמו, בעל סגנון ייחודי ושליטה ברזי הכלי ויכולותיו, אלו 

באים לידי ביטוי באישיות האמן ונגינתו.
יצירות אינסטרומנטליות מורכבות וידועות לצד לחנים חדשים ומקוריים, 

כולל הלהיט "זגורי אימפריה".

כנסיית השכל & האנדלוסית
כנסיית השכל, מאבני היסוד של הרוק הישראלי והתזמורת האנדלוסית 
ירושלים. זהו מפגש מרתק ומרגש המשלב בין להקת רוק אותנטית 

לתזמורת קלאסית מזרחית. המופע כולל להיטי כנסיית השכל.
משתתפים: כנסיית השכל

״ים של קולות״
קונצרט שירת נשים במגוון סגנונות ושפות הים התיכון 

קונצרט שכולו שיר הלל לשירת נשים במגוון סגנונות וקולות: מרוקאי 
עממי, ערבי קלאסי, אנדלוסי, פלמנקו, שנסון צרפתי, לדינו, יווני, 

תורכי וישראלי. 
הנחייה וקטעי קישור: שירה אוחיון

משתתפות: ריימונד אבקסיס, יעל הורביץ, אודליה דהאן, נסרין קאדרי

קולות האופרה
חיבור בין המוסיקה הקלאסית המזרחית לזו המערבית, קטעי אופרה 

בערבית, עיבודים מזרחיים למוסיקה מערבית ולהפך.
משתתפים: אמיל זריהן, דניאלה לוגסי, אינאס מסאלחה

קונצרט "מאמה"
קונצרט זה מוקדש באהבה לכל האמהות באשר הן. בקונצרט נבצע מבחר 
שירים בשפות שונות המעמידים במרכזם את דמות האמא וההערכה אליה.

משתתפים: אמיל זריהן, גלעד יחיא

בין שני עולמות - מחול
קונצרט - מחול, קו-פרודוקציה של התזמורת עם להקת המחול "אורלי 
פורטל". מופע ייחודי, שילוב של מוסיקה עם ריקודים וכוראוגרפיה 

מהפנטת.
משתתפים: להקת המחול אורלי פורטל

כבר עברו השנים
התזמורת במופע מחווה ללהיטי שנות ה-70 בקלאסיקות ידועות: 

הגברים בוכים בלילה, נפרדנו כך, הפרח בגני ועוד...
משתתפים: עידן עמדי, יהודה קיסר

מוסיקה ספרדית, לדינו ופלמנקו

יסמין לוי & האנדלוסית
שילוב נדיר ומתבקש בין התזמורת ליסמין לוי בעיבודים מוסיקליים 
אותנטיים המשלבים כלי נגינה מערביים ומזרחיים על במה אחת. 
הזמרת הבינלאומית יסמין תשיר ממיטב להיטיה: נאסי אן אלאמו, 

אונה נוצ’ה מאס.

אישתאר והצוענים
מופע עם הזמרת הבינלאומית אישתאר בשיתוף הצוענים מספרד עם 

התזמורת האנדלוסית ירושלים.
בין היצירות: אלבינה, חורשת האקליפטוס, חביבי ינור אל עין, יחד ועוד...

משתתפים: אישתאר והצוענים

ברוזה & האנדלוסית
מופע עם הזמר המפורסם דויד ברוזה, שילוב מעניין של שיריו היפים, 

בעיבוד אנדלוסי משותף לו ולמנצח התזמורת תום כהן.
אמן אורח: זמר פלמנקו יהודה שוויקי )אופציה(

לאדינו ופיוט מהבית
גיא זוארץ יחד עם התזמורת במופע ייחודי עם שירים בלאדינו ופיוטים 
מבית אבא. חיבור מתבקש במסע שורשים של גיא ואחיו אל סיפורי 
משפחתם שעלו ארצה מהבלקן ומטריפולי. בתכנית: אדון הסליחות, צור 

משלו אכלנו, אברהם אבינו, אדיו קרידה ואברה טו.
משתתפים: גיא זוארץ, רועי זוארץ - פסנתר

פלמנקו אנדלוסיה
מופע סוער וחם המשלב את התשוקה המוסיקלית וריקוד הפלמנקו, 
שיתוף פעולה על הבמה בליווי התזמורת ושני זמרי פלמנקו מהטובים 

בישראל.
 משתתפים: שרון שגיא ולהקת flamenco natural, יהודה שוויקי, 

יעל הורביץ

ג’יברלטר
המיצר “המחבר” בין אירופה לאפריקה ובין ספרד למרוקו, משמש 
כגשר תרבותי ומעבר של סגנונות מוסיקליים. השילוב העצמתי בין 

סגנון הפלמנקו מלא התשוקה למקצבי המגרב הסוחפים.
משתתפים: מגוון סולני התזמורת



פיוט ושיר

“הריני שר” - שירי ג’ו עמר
קונצרט משיריו של ג’ו עמר, גדול זמרי השירה והפיוט העברי פורץ הדרך 
שהצליח לשמר את מורשת תרבות יוצאי צפון אפריקה בארץ בשנות 
החמישים והשישים. בין יצירות הקונצרט שיר השיכור, ברצלונה, ישמח 

משה, שלום לבן דודי, פרח הלימון ועוד.
משתתפים: מגוון סולני התזמורת

אדון הסליחות
קונצרט ייחודי לימים הנוראים ולימי הסליחות, מראש חודש אלול ועד יום 
הכיפורים. תפילות, פיוטים וסליחות בעיבודים מוסיקליים המרטיטים את 
הלב והנשמה, חוויה רוחנית ותרבותית. מרפרטואר הקונצרט - אל נורא 

עלילה, אדון הסליחות, אחות קטנה, שומר ישראל, אדיר ונאור.
משתתפים: מגוון סולני התזמורת

ירושלים אשרך
שירים לכבודה של ירושלים. רבים השירים שנכתבו על ירושלים בכל 
הזמנים. בימי שמחה ובימי חורבן, מתקופת דוד המלך - “שבחי ירושלים” 
בלחנו של אביהו מדינה, דרך נעמי שמר בשיר “ירושלים של זהב” ועד 
המשורר והפייטן ר’ דוד בוזגלו בשירו “ירושלים אשרך” שנכתב לחן 
משירת האלא האנדלוסית. קונצרט מיוחד הפונה לכלל הציבור בישראל.

משתתפים: מגוון סולני התזמורת

מגרב קלאסי
אצולה מרוקאית

קונצרט עם מנה גדושה של שעבי )הסגנון העממי( ונוסטלגיה צפון 
אפריקאיים. 

משתתפים: ריימונד אבקסיס, מייק קרוצ'י, נטע אלקיים

קזבלנקה
קונצרט על טהרת מוסיקת המגרב רבת הגוונים והסגנונות: אלא, קסידות, 
דג’ירי ושעבי, בביצוע האחים המפורסמים מייק קרו’צי וסמי קרוצ’י, נצר 

לשושלת מוסיקלית וסולנים נוספים.

אלא אנדלוסיה
קונצרט אנדלוסי “נטו”, מוסיקה שנשתמרה מלפני 1000 שנה במחוז 
אנדלוסיה שבדרום ספרד ועברה בעל-פה, מדור לדור לכל ארצות המגרב 

והפכה למעשה למוסיקה הקלאסית במרוקו ובצפון אפריקה.
משתתפים: אמנים ממרוקו

אפריקה
מוסיקה וצלילים בסגנונות הברבריים העממים מדרום הסהרה. הקונצרט 

משלב מקצבים סוחפים של סגנונות ה’שלוח’ ו’הגנאווה’.
קונצרט חובה לחובבי המוסיקה האתנית העולמית!

משתתפים: רביד כחלני, ריף כהן

בלוז אנדלוס
קלאסיקות הבלוז והמוסיקה השחורה השחורה פוגשות את התזמורת, 

העיבודם והצליל הייחודי של התזמורת.
משתתפים: מרגלית צנעני, העבריים מדימונה

הומאז' לסמי אלמגריבי
קונצרט מחווה למוסיקאי הפייטן והסולן מהגדולים שקמו ליהדות 
מרוקו - סאמי אלמגריבי ז"ל. בתכנית: עומרי מא ננסאכ, אנא לכאווי, 

יום לכמיש ועוד.
משתתפים: מגוון סולני התזמורת

הומאז' למוריס אלמדיוני
קונצרט מחווה לפסנתרן והמלחין האלג'יראי האגדי בן ה-86 ובהשתתפותו.

שירים ולחנים שליוו את מוריס בעשרות שנות קריירה בינלאומית.

הומאז' לסאלים הללי
שילוב בין הסגנונות הצפון אפריקאים לסגנונות אירופאים כמו 

הפלמנקו הספרדי, השנסון הצרפתי והסן-רמו האיטלקי.
משתתפים: בנימין בוזגלו, אמל שאהין

"כי קולך ערב" - קונצרט מחווה לכוכבות הזמר היהודי-ערבי
הקונצרט מצדיע לכוכבות הזמר היהודיות - הערביות הענקיות מארצות 
ערב וצפון אפריקה, אשר היו מובילות ופורצות דרך במוזיקה בקולנוע 

ובתיאטרון החל משנות ה-30 של המאה הקודמת. 
הנחייה וקטעי קישור: שירה אוחיון.

משתתפות: ריימונד אבקסיס, נטע אלקיים, ליז ממן, רחלה

קלאסיקה ערבית
אום כלת’ום לנצח

קונצרט כבוד והערכה למיטב הקלאסיקה המצרית - אום כלת’ום, 
מוחמד עבד אל ווהאב, עבד אל חאלים חאפז ופאריד אל אטרש 

בביצועים תזמורתיים ובעיבודים מודרניים.
משתתפים: נסרין קדרי, זיו יחזקאל

מזרח הוא מזרח
שני אמנים ישראלים בעלי חיבור אמנותי יוצא דופן לתרבות הערבית. 
דודו טסה, עם מוסיקה של סביו ואחי סביו, האחים אל כוויתי, גדולי 
המוסיקה העירקית שנגנו עם עבד אל ווהאב ואום כלת’ום. לצידו, 
הזמרת רחלה, שמבצעת מוסיקה כליג’ית ובדווית וזוכה להצלחה אדירה 

בארצות ערב ובנסיכויות המפרץ.
משתתפים: דודו טסה, רחלה

בניחוח צרפתי
מפריז באהבה

קונצרט על בסיס שירי סלים הללי מחד ומאידך שנסונים של ז’ק ברל 
ואלאן ברייר בביצועים נפלאים.

קונצרט חובה לאוהבי ודוברי השפה הצרפתית.

"בון שאנסון"
מפגש מסקרן בין שני עולמות קסומים, מיטב הקלאסיקה הצרפתית 

בעיבודים אנדלוסיים. 
משתתפים: דויד ד'אור, אלה דניאל 

להיטי אנריקו מסיאס
קונצרט בניחוח צרפתי, מלהיטי ושירי אנריקו מסיאס, המיטב מכל 

הזמנים ישן וחדש.



אנריקו מסיאס

ליאור אלמליח

מרגלית צנעני

אמיל זריהן

אינאס מסאלחה

flmnco natural | שרון שגיא

רימונד אבקסיס

עומרי מור

יהודה קיסר

יוני רועה

נסרין קדרי

נטע אלקיים

כנסיית השכל

מור קרבסי

ריף כהן

דויד ברוזה

דניאלה לוגסי

בנימין בוזגלו

זיו יחזקאל

אליה מויאל

שלומי סרנגה

מייק קרוצ׳י

אישתאר

עידן עמדי

גלעד יחיא

העבריים מדימונה

רביד כחלני

טריפונס
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