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הדרך אל האוצר

איפה ומתי:

איפה ומתי:

איפה ומתי:

שלא תגידו שלא ידעתם...

תעלומת השוק הירושלמי

www.andalusit.co.il  | התזמורת האנדלוסית אשדוד

התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד 

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

* הסדרים והטבות מול וועדים, ארגונים וקבוצות מאורגנות

צוות התזמורת:

מנכ”ל ומנהל אמנותי: יעקב בן סימון
יועץ מוסיקלי: יורם אזולאי

יועץ מוסיקלי מחלקה חינוכית: מימון )מני( כהן
מנהלת מחלקה חינוכית ועורכת תוכן: איריס חליפה

ניצוח: סיוון אלבו בן חור \ רעות צימחוני
מנהלת שיווק ומכירות: קרן בטיט

.ח
.ל

ט

מנהל הפקה: שמוליק נהון
רכזת מנויים ופניות הציבור: יוכי וקנין

מנהלת משרד: מעיין שליו
מוקד מכירות ומנויים: מלי דואיב ותמר אזולאי

רכזת פרויקטים: אילנה עופרי

"אנדלוסית ילדים" והאמן ניצן חן רזאל מזמינים אתכם לחפש את 
"האוצר"... ולצאת למסע מוסיקלי משותף: נפגש בבית, נטייל בשכונה, 
נפליג הרחק מעבר לים ונאזין לצליליו של כינור עתיק המתוודע 
למשפחת התזמורת האנדלוסית. מה הוא יספר לה? ומה היא תנגן לו? 

האם נמצא את "האוצר" שלנו בשביל הצלילים בו נפסע?
ניצן חן רזאל הוא אמן כינור, בן למשפחת מוסיקאים מוכשרים, מנגן 
עם גדולי האמנים בארץ ובעולם, נגינתו על הכינור מרטיטה לב. 
מסיפוריו עולה אמת פשוטה ועמוקה על "האוצר" המצוי בכל אחד 

ואחת מאיתנו וכל שנדרש הוא לכוון מבט פנימה.

"אנדלוסית ילדים" מארחת את שחקני "תאטרון התיבה" 
המוכשרים יניב וגל קלדרון וצמד הסולנים המוכשרים 
אורי ונועם כל טוב. קונצרט תיאטרלי ומסתורי המחזיר 
אותנו אל ירושלים שלפני 500 שנה. ירושלים המוקפת חומה 
ומעוטרת בבתי אבן קטנים ובליבה שוכן השוק הגדול של 
ירושלים. זהו סיפור על שכנותם רבת השנים של "מוכר 
השמנים" ו"מוכר הבדים" אשר סוחף אותנו לעולם של 
צלילים נשכחים, ריחות, תבלינים, בשמים ותעלומה אחת 

שחייבת להיפתר... 
יניב וגל קלדרון  יוצרים מוכשרים,  המופיעים בפסטיבלים 
בארץ ובעולם  הקימו את "תאטרון התיבה"   הידוע כמספק 

חוויה איכותית, מסקרנת ובלתי מתפשרת.

מנצחת: סיוון אלבו בן חור
פייטן: אליה מויאל

עריכה ובימוי: מוריה זרחיה
יועצת תוכן: איריס חליפה

25.12.17 | יום ב' | 17:30 | מוזיאון ת"א | אולם אסיא  
כולל כניסה חינם למוזיאון

27.12.17 | יום ד' | 17:30 | משכן לאמניות הבמה אשדוד

8.5.18 | יום ג' | 17:30
המשכן לאמניות הבמה אשדוד

9.5.18 | יום ד' | 17:30
מוזיאון ת"א | אולם אסיא

כולל כניסה חינם למוזיאון

7.2.18 | יום ד' | 17:30
מוזיאון ת"א | אולם אסיא

כולל כניסה חינם למוזיאון

12.2.18 | יום ב' | 17:30
המשכן לאמניות הבמה אשדוד

מנצחת: רעות צימחוני
פייטן: אליה מויאל

שחקנים: יניב וגל קלדרון
סולנים אורחים: האחים אורי ונועם כל טוב 

)בוגרי התוכנית בה"ס למוסיקה, קשת ערוץ 2(
בימוי וכתיבה: יניב קלדרון
עורכת תוכן: איריס חליפה

אשיר לך ארץ חמדה

"אנדלוסית ילדים" בקונצרט מחווה מיוחד לחגיגות 70 
למדינת ישראל, שירים ופיוטים בכחול לבן בשילוב קטעי 
משחק קומיים עם השחקן המוכשר שלומי לניאדו ומקהלת 
הילדים הנפלאה ״קולות מן השמים״ בניהולו של רפי ביטון. 
שלומי לניאדו כוכב ילדים המוכר מהצמד "שלומי וסתם" 
של ערוץ 20, שחקן רב פנים היודע לדבר בשפת הילדים 

וליצוק תוכן ערכי לצד הומור וחינניות כובשת. 

מנצח: ומנהל מקהלת הילדים: רפי ביטון
פייטן: מני כהן

שחקן וכותב: שלומי לניאדו
עורכת תוכן: איריס חליפה

רכישת מנוי "אנדלוסית ילדים" מזכה ב:
* מלווה חינם למשפחה

* 20% הנחה ברכישת כרטיס למופעי התזמורת

* כניסה חינם למוזיאון תל אביב ביום הקונצרט

יאמי!

קדימה!

www.andalusit.co.il : לתוכניות נוספות בהיצע ילדים ונוער ומפגשי דעת היכנסו לאתר

הפתעה!

רמז: תכינו את 

הצבעים שלכם...

להה

בום!

הֹופה!

לפני שהמסך עולה...
"אנדלוסית ילדים" מותג איכותי של  המחלקה החינוכית, 
בכל  זו.  לעונה  מיוחדות  מקור  הפקות  שלוש  לכם  מגיש  
קונצרטים  עבורכם  ליצור  רבה  מחשבה  מושקעת  תוכנית 
שירים  הפעלה,  משחק,  קטעי  המשלבים  ומהנים  מגוונים 

ופיוטים. 

ליהנות  קטן  ועד  מגדול  המשפחה  כל  את  מזמינים  אנו 
ממוסיקה אנדולוסית משובחת. 

כי למוסיקה אין גיל...

כי למוסיקה אין גיל...

עונת המנויים 2018

ַאְנָדלוִסית ְיָלדים

בקצב הביט - ייחודי - האנדלוסית וצמד הביטבוקסרים ינון ובועז בן דוד - נוער

מסע מוסיקלי בעקבות בנימין מטודלה - יומן מוסיקלי סוחף עם אסף אשתר - גן- ג'

שבחי ירושלים -ירושלים העולה משירתם של משוררים ופייטנים - גן- ד'

צלילי שבת - פיוטי שבת בשילוב סיפור קסום - גן- ג'

הקול נשאר במשפחה - תיאטרלי, בשילוב מסכות בסגנון הקומדיה דל ארטה - א'- ד'

בובה של תזמורת - בשילוב בובות ענק המציגות שלושה כלים מרכזיים בתזמורת - ג'- ו'

סליחות ושיר - פיוטי סליחות. בהתאמה לגילאים השונים

בואו לגני - בשיתוף משרד החינוך, יד בן צבי ו"הזמנה לפיוט"

רק תפילה אשא - מונחה בשיתוף תוכנית קרב

מפגשי דעת למבוגרים - סדרות מרתקות המפגישות את המוסיקה האנדלוסית עם תחומי 

דעת ואמנות שונים. הרצאה בשילוב קונצרט

היצע מגוון ומרשים של קונצרטים ומפגשי אומן לילדים ונוער:
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הדרך אל האוצר

איפה ומתי:

איפה ומתי:

איפה ומתי:

שלא תגידו שלא ידעתם...

תעלומת השוק הירושלמי
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התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד 

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

* הסדרים והטבות מול וועדים, ארגונים וקבוצות מאורגנות

צוות התזמורת:

מנכ”ל ומנהל אמנותי: יעקב בן סימון
יועץ מוסיקלי: יורם אזולאי

יועץ מוסיקלי מחלקה חינוכית: מימון )מני( כהן
מנהלת מחלקה חינוכית ועורכת תוכן: איריס חליפה

ניצוח: סיוון אלבו בן חור \ רעות צימחוני
מנהלת שיווק ומכירות: קרן בטיט
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מנהל הפקה: שמוליק נהון
רכזת מנויים ופניות הציבור: יוכי וקנין

מנהלת משרד: מעיין שליו
מוקד מכירות ומנויים: מלי דואיב ותמר אזולאי

רכזת פרויקטים: אילנה עופרי

"אנדלוסית ילדים" והאמן ניצן חן רזאל מזמינים אתכם לחפש את 
"האוצר"... ולצאת למסע מוסיקלי משותף: נפגש בבית, נטייל בשכונה, 
נפליג הרחק מעבר לים ונאזין לצליליו של כינור עתיק המתוודע 
למשפחת התזמורת האנדלוסית. מה הוא יספר לה? ומה היא תנגן לו? 

האם נמצא את "האוצר" שלנו בשביל הצלילים בו נפסע?
ניצן חן רזאל הוא אמן כינור, בן למשפחת מוסיקאים מוכשרים, מנגן 
עם גדולי האמנים בארץ ובעולם, נגינתו על הכינור מרטיטה לב. 
מסיפוריו עולה אמת פשוטה ועמוקה על "האוצר" המצוי בכל אחד 

ואחת מאיתנו וכל שנדרש הוא לכוון מבט פנימה.

"אנדלוסית ילדים" מארחת את שחקני "תאטרון התיבה" 
המוכשרים יניב וגל קלדרון וצמד הסולנים המוכשרים 
אורי ונועם כל טוב. קונצרט תיאטרלי ומסתורי המחזיר 
אותנו אל ירושלים שלפני 500 שנה. ירושלים המוקפת חומה 
ומעוטרת בבתי אבן קטנים ובליבה שוכן השוק הגדול של 
ירושלים. זהו סיפור על שכנותם רבת השנים של "מוכר 
השמנים" ו"מוכר הבדים" אשר סוחף אותנו לעולם של 
צלילים נשכחים, ריחות, תבלינים, בשמים ותעלומה אחת 

שחייבת להיפתר... 
יניב וגל קלדרון  יוצרים מוכשרים,  המופיעים בפסטיבלים 
בארץ ובעולם  הקימו את "תאטרון התיבה"   הידוע כמספק 

חוויה איכותית, מסקרנת ובלתי מתפשרת.

מנצחת: סיוון אלבו בן חור
פייטן: אליה מויאל

עריכה ובימוי: מוריה זרחיה
יועצת תוכן: איריס חליפה

25.12.17 | יום ב' | 17:30 | מוזיאון ת"א | אולם אסיא  
כולל כניסה חינם למוזיאון

27.12.17 | יום ד' | 17:30 | משכן לאמניות הבמה אשדוד

8.5.18 | יום ג' | 17:30
המשכן לאמניות הבמה אשדוד

9.5.18 | יום ד' | 17:30
מוזיאון ת"א | אולם אסיא

כולל כניסה חינם למוזיאון

7.2.18 | יום ד' | 17:30
מוזיאון ת"א | אולם אסיא

כולל כניסה חינם למוזיאון

12.2.18 | יום ב' | 17:30
המשכן לאמניות הבמה אשדוד

מנצחת: רעות צימחוני
פייטן: אליה מויאל

שחקנים: יניב וגל קלדרון
סולנים אורחים: האחים אורי ונועם כל טוב 

)בוגרי התוכנית בה"ס למוסיקה, קשת ערוץ 2(
בימוי וכתיבה: יניב קלדרון
עורכת תוכן: איריס חליפה

אשיר לך ארץ חמדה

"אנדלוסית ילדים" בקונצרט מחווה מיוחד לחגיגות 70 
למדינת ישראל, שירים ופיוטים בכחול לבן בשילוב קטעי 
משחק קומיים עם השחקן המוכשר שלומי לניאדו ומקהלת 
הילדים הנפלאה ״קולות מן השמים״ בניהולו של רפי ביטון. 
שלומי לניאדו כוכב ילדים המוכר מהצמד "שלומי וסתם" 
של ערוץ 20, שחקן רב פנים היודע לדבר בשפת הילדים 

וליצוק תוכן ערכי לצד הומור וחינניות כובשת. 

מנצח: ומנהל מקהלת הילדים: רפי ביטון
פייטן: מני כהן

שחקן וכותב: שלומי לניאדו
עורכת תוכן: איריס חליפה

רכישת מנוי "אנדלוסית ילדים" מזכה ב:
* מלווה חינם למשפחה

* 20% הנחה ברכישת כרטיס למופעי התזמורת

* כניסה חינם למוזיאון תל אביב ביום הקונצרט

יאמי!

קדימה!

www.andalusit.co.il : לתוכניות נוספות בהיצע ילדים ונוער ומפגשי דעת היכנסו לאתר

הפתעה!

רמז: תכינו את 

הצבעים שלכם...

להה

בום!

הֹופה!

לפני שהמסך עולה...
"אנדלוסית ילדים" מותג איכותי של  המחלקה החינוכית, 
בכל  זו.  לעונה  מיוחדות  מקור  הפקות  שלוש  לכם  מגיש  
קונצרטים  עבורכם  ליצור  רבה  מחשבה  מושקעת  תוכנית 
שירים  הפעלה,  משחק,  קטעי  המשלבים  ומהנים  מגוונים 

ופיוטים. 

ליהנות  קטן  ועד  מגדול  המשפחה  כל  את  מזמינים  אנו 
ממוסיקה אנדולוסית משובחת. 

כי למוסיקה אין גיל...

כי למוסיקה אין גיל...

עונת המנויים 2018

ַאְנָדלוִסית ְיָלדים

בקצב הביט - ייחודי - האנדלוסית וצמד הביטבוקסרים ינון ובועז בן דוד - נוער

מסע מוסיקלי בעקבות בנימין מטודלה - יומן מוסיקלי סוחף עם אסף אשתר - גן- ג'

שבחי ירושלים -ירושלים העולה משירתם של משוררים ופייטנים - גן- ד'

צלילי שבת - פיוטי שבת בשילוב סיפור קסום - גן- ג'

הקול נשאר במשפחה - תיאטרלי, בשילוב מסכות בסגנון הקומדיה דל ארטה - א'- ד'

בובה של תזמורת - בשילוב בובות ענק המציגות שלושה כלים מרכזיים בתזמורת - ג'- ו'

סליחות ושיר - פיוטי סליחות. בהתאמה לגילאים השונים

בואו לגני - בשיתוף משרד החינוך, יד בן צבי ו"הזמנה לפיוט"

רק תפילה אשא - מונחה בשיתוף תוכנית קרב

מפגשי דעת למבוגרים - סדרות מרתקות המפגישות את המוסיקה האנדלוסית עם תחומי 

דעת ואמנות שונים. הרצאה בשילוב קונצרט

היצע מגוון ומרשים של קונצרטים ומפגשי אומן לילדים ונוער:
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הדרך אל האוצר

איפה ומתי:

איפה ומתי:

איפה ומתי:

שלא תגידו שלא ידעתם...

תעלומת השוק הירושלמי

www.andalusit.co.il  | התזמורת האנדלוסית אשדוד

התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד 

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

* הסדרים והטבות מול וועדים, ארגונים וקבוצות מאורגנות

צוות התזמורת:

מנכ”ל ומנהל אמנותי: יעקב בן סימון
יועץ מוסיקלי: יורם אזולאי

יועץ מוסיקלי מחלקה חינוכית: מימון )מני( כהן
מנהלת מחלקה חינוכית ועורכת תוכן: איריס חליפה

ניצוח: סיוון אלבו בן חור \ רעות צימחוני
מנהלת שיווק ומכירות: קרן בטיט

.ח
.ל

ט

מנהל הפקה: שמוליק נהון
רכזת מנויים ופניות הציבור: יוכי וקנין

מנהלת משרד: מעיין שליו
מוקד מכירות ומנויים: מלי דואיב ותמר אזולאי

רכזת פרויקטים: אילנה עופרי

"אנדלוסית ילדים" והאמן ניצן חן רזאל מזמינים אתכם לחפש את 
"האוצר"... ולצאת למסע מוסיקלי משותף: נפגש בבית, נטייל בשכונה, 
נפליג הרחק מעבר לים ונאזין לצליליו של כינור עתיק המתוודע 
למשפחת התזמורת האנדלוסית. מה הוא יספר לה? ומה היא תנגן לו? 

האם נמצא את "האוצר" שלנו בשביל הצלילים בו נפסע?
ניצן חן רזאל הוא אמן כינור, בן למשפחת מוסיקאים מוכשרים, מנגן 
עם גדולי האמנים בארץ ובעולם, נגינתו על הכינור מרטיטה לב. 
מסיפוריו עולה אמת פשוטה ועמוקה על "האוצר" המצוי בכל אחד 

ואחת מאיתנו וכל שנדרש הוא לכוון מבט פנימה.

"אנדלוסית ילדים" מארחת את שחקני "תאטרון התיבה" 
המוכשרים יניב וגל קלדרון וצמד הסולנים המוכשרים 
אורי ונועם כל טוב. קונצרט תיאטרלי ומסתורי המחזיר 
אותנו אל ירושלים שלפני 500 שנה. ירושלים המוקפת חומה 
ומעוטרת בבתי אבן קטנים ובליבה שוכן השוק הגדול של 
ירושלים. זהו סיפור על שכנותם רבת השנים של "מוכר 
השמנים" ו"מוכר הבדים" אשר סוחף אותנו לעולם של 
צלילים נשכחים, ריחות, תבלינים, בשמים ותעלומה אחת 

שחייבת להיפתר... 
יניב וגל קלדרון  יוצרים מוכשרים,  המופיעים בפסטיבלים 
בארץ ובעולם  הקימו את "תאטרון התיבה"   הידוע כמספק 

חוויה איכותית, מסקרנת ובלתי מתפשרת.

מנצחת: סיוון אלבו בן חור
פייטן: אליה מויאל

עריכה ובימוי: מוריה זרחיה
יועצת תוכן: איריס חליפה

25.12.17 | יום ב' | 17:30 | מוזיאון ת"א | אולם אסיא  
כולל כניסה חינם למוזיאון

27.12.17 | יום ד' | 17:30 | משכן לאמניות הבמה אשדוד

8.5.18 | יום ג' | 17:30
המשכן לאמניות הבמה אשדוד

9.5.18 | יום ד' | 17:30
מוזיאון ת"א | אולם אסיא

כולל כניסה חינם למוזיאון

7.2.18 | יום ד' | 17:30
מוזיאון ת"א | אולם אסיא

כולל כניסה חינם למוזיאון

12.2.18 | יום ב' | 17:30
המשכן לאמניות הבמה אשדוד

מנצחת: רעות צימחוני
פייטן: אליה מויאל

שחקנים: יניב וגל קלדרון
סולנים אורחים: האחים אורי ונועם כל טוב 

)בוגרי התוכנית בה"ס למוסיקה, קשת ערוץ 2(
בימוי וכתיבה: יניב קלדרון
עורכת תוכן: איריס חליפה

אשיר לך ארץ חמדה

"אנדלוסית ילדים" בקונצרט מחווה מיוחד לחגיגות 70 
למדינת ישראל, שירים ופיוטים בכחול לבן בשילוב קטעי 
משחק קומיים עם השחקן המוכשר שלומי לניאדו ומקהלת 
הילדים הנפלאה ״קולות מן השמים״ בניהולו של רפי ביטון. 
שלומי לניאדו כוכב ילדים המוכר מהצמד "שלומי וסתם" 
של ערוץ 20, שחקן רב פנים היודע לדבר בשפת הילדים 

וליצוק תוכן ערכי לצד הומור וחינניות כובשת. 

מנצח: ומנהל מקהלת הילדים: רפי ביטון
פייטן: מני כהן

שחקן וכותב: שלומי לניאדו
עורכת תוכן: איריס חליפה

רכישת מנוי "אנדלוסית ילדים" מזכה ב:
* מלווה חינם למשפחה

* 20% הנחה ברכישת כרטיס למופעי התזמורת

* כניסה חינם למוזיאון תל אביב ביום הקונצרט

יאמי!

קדימה!

www.andalusit.co.il : לתוכניות נוספות בהיצע ילדים ונוער ומפגשי דעת היכנסו לאתר

הפתעה!

רמז: תכינו את 

הצבעים שלכם...

להה

בום!

הֹופה!

לפני שהמסך עולה...
"אנדלוסית ילדים" מותג איכותי של  המחלקה החינוכית, 
בכל  זו.  לעונה  מיוחדות  מקור  הפקות  שלוש  לכם  מגיש  
קונצרטים  עבורכם  ליצור  רבה  מחשבה  מושקעת  תוכנית 
שירים  הפעלה,  משחק,  קטעי  המשלבים  ומהנים  מגוונים 

ופיוטים. 

ליהנות  קטן  ועד  מגדול  המשפחה  כל  את  מזמינים  אנו 
ממוסיקה אנדולוסית משובחת. 

כי למוסיקה אין גיל...

כי למוסיקה אין גיל...

עונת המנויים 2018

ַאְנָדלוִסית ְיָלדים

בקצב הביט - ייחודי - האנדלוסית וצמד הביטבוקסרים ינון ובועז בן דוד - נוער

מסע מוסיקלי בעקבות בנימין מטודלה - יומן מוסיקלי סוחף עם אסף אשתר - גן- ג'

שבחי ירושלים -ירושלים העולה משירתם של משוררים ופייטנים - גן- ד'

צלילי שבת - פיוטי שבת בשילוב סיפור קסום - גן- ג'

הקול נשאר במשפחה - תיאטרלי, בשילוב מסכות בסגנון הקומדיה דל ארטה - א'- ד'

בובה של תזמורת - בשילוב בובות ענק המציגות שלושה כלים מרכזיים בתזמורת - ג'- ו'

סליחות ושיר - פיוטי סליחות. בהתאמה לגילאים השונים

בואו לגני - בשיתוף משרד החינוך, יד בן צבי ו"הזמנה לפיוט"

רק תפילה אשא - מונחה בשיתוף תוכנית קרב

מפגשי דעת למבוגרים - סדרות מרתקות המפגישות את המוסיקה האנדלוסית עם תחומי 

דעת ואמנות שונים. הרצאה בשילוב קונצרט

היצע מגוון ומרשים של קונצרטים ומפגשי אומן לילדים ונוער:



להה

בום!

הֹופה!

התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד 


