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התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד 

כלת פרס ישראל

ָלִדים  ֳאְנַדלוִסית לּיְ
ולכל המשפחה



שלום לכם מנויים יקרים, 
סבא, סבתא, אמא, אבא, ילדות וילדים יקרים,

 השנה הוספנו "סדרת מפגשי דעת למבוגרים" 
כי מוסיקה אנדלוסית זה יותר ממוסיקה

כל שנותר לכם הוא להגיע 
ולתת לליבבכם להיפתח עם 

שירת הפייטן.

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מזמינה אתכם לעונת מינויים נוספת של קונצרטים 

מיוחדים לילדים ולכל המשפחה.

סיפורו של קונצרט "אנדלוסית לילדים" מתחיל בראש ובראשונה באהבה ובתשוקה להעביר מסורות 

 מוסיקליות איכותיות לדור הצעיר, מסורות הקשורות לזהות, לרב תרבותיות, להעמקת הקשר והחיבור 

הבין – דורי, כן, גם לגעגוע עמוק וחמקמק.

קיימנו עשרות קונצרטים ברחבי הארץ מול קהל ילדים ונוער אנו יכולים לספר לכם בגאווה ובביטחון שקונצרט 

"אנדלוסית לילדים" הוא ללא ספק חוויה מוסיקלית מהנה ומעשירה.

אנו מקדישים מחשבה רבה, והתכוונות גדולה להביא את מסורת הפיוט והמוסיקה האנדלוסית על כל גווניה 

בצורה חווייתית ומתווכת לילדים ונוער תוך שמירה על "הישן" והקלאסי, לצד עכשווי וחדש. 



"בקצב הביט" שבחי ירושלים 

למוסיקת  אנדלוסית  מוסיקה  בין  משותף  מה  לחלוטין?  שונים  מוסיקליים  לסגנונות  משותף   מה 

 ביט בוקס עכשווית? יש בכלל קשר? מה זה ביט בוקס? האם אפשר לחבר בין ביט בוקס ואנדלוסית?  

מה קורה שביטבוקסר פוגש דרבוקה? בואו לגלות בקונצרט "בקצב הביט" 

הביטבוקסרים  צמד  את  מארחת  אשדוד  הישראלית  האנדלוסית  התזמורת  הביט"  "בקצב   בקונצרט 

המוכשרים )מהווקאל פיפל(: ינון ובועז בן דוד, קונצרט מדליק תוסס ועכשווי היוצר מופע ייחודי מסוגו 

המשלב בדרך מלאה הומור בין שני עולמות מוסיקליים שונים.

לאורך הדורות וההיסטוריה, ירושלים הייתה מקור להשראה עבור מיטב המשוררים שחרזו לכבודה מתוך 

כמיהה וגעגועים. דרך שירתם נטייל ברחובותיה של העיר. נפגוש בין סמטאות האבן את המשוררים: דוד המלך, 

רבי יהודה הלוי, רבי שלום שבזי, ונעמי שמר.

ירושלים. על  וכתבו  שחלמו  המשוררים  דמויות  את  ובחינניות  בהומור  יגיש  זנאתי  חיים  השחקן 

לכבוד עונת המינויים נארח את הפייטנית הצעירה )בת 16( שיר יפרח.

 קונצרט מחווה לכבוד ירושלים.

קונצרט "שבחי ירושלים" הוא קונצרט מחווה לכבוד ירושלים במלאת יובל שנים לאיחוד העיר.

 הפקה חדשה ומיוחדת לעונת המינויים.

התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד מארחת את הביטבוקסרים בועז וינון בן דוד במופע 

מיוחד וראשון מסוגו בארץ .

 מנצחת ומלווה מוסיקלית: 

רעות צימחוני 

כתיבה ובימוי: גדי בכר 

פייטן: מני כהן, אליה מויאל 

 ביטבוקסרים ומשחק: 

ינון בן דוד ובועז בן דוד

מנצחת: רעות צימחוני 

 שחקן: חיים זנאתי 

פייטן: אליה מויאל 

פייטנית אורחת: שיר יפרח

תשובה:תשובה:

תשובה: תשובה: מילה שמקורה באנגלית,פירושה "תיבת קצב". ביטבוקסינג היא אומנות יצירת קצב ומוסיקה באמצעות חלל הפה.בני שבט לוי הופקדו על המוסיקה והתחלקו לשתי קבוצות: "משוררים בפה"  "ומשוררים בכלי" כלי הנגינה אוחסנו ב"לשכת השיר"

מה זה ביטבוקס?

אני רק שאלה:אני רק שאלה:

מי היו הנגנים בבית המקדש?

צלם: שרונה בן דודשיר יפרחחיים זנאתי
ינון ובועז בן דוד



ילאדינו 

הפקה משותפת ומיוחדת עם הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו.

טורנצ'ו )ראש כרוב( וקוקלה )בובה( יוצאים להרפתקה קסומה בעקבות שפת הלאדינו, את מי 

יפגשו בדרך? אולי את ברושה המכשפה המשעשעת? או אולי את נונה הפיה הקסומה? מה שבטוח  

הם יקשיבו לרומנסות ספרדיות, ישירו פיוטי לאדינו ויזמרו שירי עם.

שחקנים: חני נחמיאס,  יוסי טולדו 

 מנצחת: סיוון אלבו בן חור

 כתיבה ובימוי:  

 פייטן: אליה מויאל

 זמרים צעירים )לפי הא"ב(:

 יסאן אבו לבן, ליאן בירן, 

 נדב לוי, רוני מדואל, 

יאיר נהון, שירה פריימן

להרפתקה  יצטרפו השחקנית המוכשרת חני נחמיאס והשחקן יוסי טולדו )ששניהם ליקקו לאדינו כמו סוכרייה 

כבר מגיל קטן( וכוכבי התוכנית "בית ספר למוסיקה" )ערוץ 2(.

ביסאן

שירה פריימן

יאיר נהון

רוני

ליאן בירן

נדב לוי
מה משותף לפינג'אן, קומבינה ופיתה?

 מילים שמקורן בשפת הלאדינו ונטמעו בשפה העברית.

תשובה:

אני רק שאלה:

תשובה:

יוסי טולדוחני נחמיאס



ילאדינובקצב "הביט"שבחי ירושליםמקום

יד לבנים אשדוד
17:30

6.12.16
יום ג'

12.2.17
יום א'

22.5.17
יום ב'

מוזיאון ת"א, 
אולם אסיא 

17:30

 12.12.16
יום ב'

16.2.17
יום ה'

29.5.17
יום ב'

טבלת תאריכי העונה: 2016-2017

עורכת תוכן: איריס חליפה מנהלת מחלקת ילדים ונוער

ייעוץ פדגוגי: מימון )מני( כהן 

צבעו אותי והוסיפו 
איור משלכם...



סדרת מפגשים מסקרנת ואינטלקטואלית המפגישה את מוסיקת הפיוט 

והמוסיקה האנדלוסית  עם תחומי דעת ורוח נוספים. 

בכל מפגש יתקיים "קונצרט קטן" בהרכב אנסמבל נגנים של התזמורת האנדלוסית 

הישראלית אשדוד. 

הסדרה מתקיימת בשיתוף מרכז מונארט לאמניות.

עורכת הסדרה: איריס חליפה

 סדרת 
מפגשי דעת 

למבוגרים

 מרכז מונארט, אשדוד

11:00

מפגש הכולל צפייה בסרט הדוקומנטרי "דמעות של גמל", הסרט מתעד מקרה אמיתי שהתרחש אי שם  

 במדבר גובי שבמונגוליה ומציג את סיפורו של בכר גמלים  הנדחה על ידי אימו בעקבות חווית המלטה קשה. 

הסרט חושף ברגישות מצמררת את כוחה המרפא והקסום של המוסיקה.

הסרט ילווה בהרצאה מקדימה, ונקנח בהאזנה לצלילים אנדלוסיים.

01
"דמעות של גמל"

9.1.17

02
"פטפוט על פיוט"

13.2.17

 אנסמבל התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד יגיש ממיטב הקלאסיקות הפיוטיות, נפטפט על פיוטים 

ועל פייטנים, נארוג מילים ללחנים מופלאים. 

קונצרט קטן מונחה בהגשת מרצה בכיר בתחום הפיוט, הפייטן מימון) מני( כהן.

03
"גרסיאס דונה גרציה"

3.4.17

 "קונצרט קטן" לאישה גדולה ומעוררת השראה שכונתה "מלכת היהודים", הלא היא חנה נשיא הידועה 

"כדונה גרציה", אחת הדמויות החזקות והמשפיעות בהיסטוריה היהודית.

 נדבר על דמותה ופועלה של דונה גרציה, בלווי אנסמבל נגנים ופייטנית, אשר יגישו פיוטים ברוח ספרד 

ושירי לאדינו. 

בספרד:  הזהב  תור  משוררי  שכתבו  פיוטים  בלווי  ספרד,  אנוסי  על  מרתקת  הרצאה  הכולל   מפגש 

רבי יהודה  הלוי, אבן עזרא, אבן גבירול, דונש בן לברט ועוד.  

04
"אנוסי ספרד"

 8.5.17



למה בעצם לעשות  מנוי 
“אנדלוסית לילדים” ?

 חפשו אותנו בפייסבוק        
www.andalusit.co.il :ובאתר

להזמנות: 1800-693-693
התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד דרך ארץ 8 אשדוד, ת.ד 6850

+  מלווה חינם למשפחה

+  20%  הנחה ברכישת כרטיס למופעי ערב של התזמורת

+  כניסה חינם לתערוכות וסיור במוזיאון ת"א  ביום הקונצרט

מנכ”ל התזמורת: יעקב בן סימון
ניהול מוסיקלי: פרופ' תייסיר אליאס

יועץ מוסיקלי: יורם אזולאי

 + הנחות למנויי התזמורת.
+ הסדרים והטבות מול וועדים, ארגונים וקבוצות.

צוות התזמורת:

יועץ מוזיקלי מחלקה חינוכית: מימון )מני( כהן
ראש האנסמבל הצעיר: אלעד לוי
עיבודים וסיפריה : איליה קוזניץ

מנהלת מחלקה חינוכית: איריס חליפה
ניצוח: סיון אלבו בן חור | רעות צימחוני

מנהלת שיווק: קרן בטיט
מנהל הפקה: שמוליק נהון

רכזת משרד: מעיין שלו
רכזת מנויים: יוכי וקנין

רכזת מוקד מכירות: מלי דואיב
רכזת גימלאים: אילנה עופרי
שירות ומכירות : תמר אזולאי

תפאורה: רפי סיסו
צלם: רפי דלויה | סטודיו דרור כץ


