
)1975(, ל התשל”ה  בשנת  נולדה  יאת 
בחינוך  מורה  אסולין,  שולמית  אמּה, 
הממ”ד  הספר  בבית  ומחנכת  המיוחד 
במשך  שימש  אסולין,  יוסף  אביה,  “מאיר”. 
הדתי  במקיף  חינוכי  כיועץ  עשורים  ארבעה 
כך  ימים,  אותם  של  שאן  בבית  “אורט”. 
בין  גדולים  הבדלים  היו  לא  משחזרת,  היא 
תלמידי  הממ”ד לתלמידים שלמדו במסגרות 
החילוניות, “כולם היו מסורתיים-דתיים ברמה 
זו או אחרת. הייתה רבגוניות והיה חיבור עמוק 

למסורת”. 

פיוטים ושירי ארץ ישראל 
הוריה עלו ממרוקו. אביה יוסף, נצר למשפחת 
הפיוט  מסורת  את  להנחיל  רצה  פייטנים, 
לילדיו ונהג לקחת את ליאת בתו הקטנה לבית 
הכנסת. אמּה שולמית, הייתה מחוברת לשירי 
ארץ ישראל והקדישה שעות ללימוד ולשירה 
ליאת  בתה.  עם  יחד  משוררים,  שירי  של 
מספרת שאורחים רבים נהגו להגיע אל ביתם 
והפיוטים.  בשבתות כדי להתענג על השירים 
עם  הכנסת  מבית  מגיע  אביה  היה  פעם  לא 

יחדיו.  ושרו  אכלו  וכולם  צפויים,  לא  אורחים 
בתרבות  לבבות  ומקרב  קסום   משהו  “היה 
ונעלמת”,  שהולכת  הזאת  האורחים  הכנסת 

מצרה ליאת. 
סבתה,  עם  לגור  עברה  היא  מסוים  בשלב 
שמעה ממנה הרבה סיפורים מסמרי שיער וגם 
הרבה שירים נשיים המקפלים בתוכם תכנים, 
ניסיון חיים וחכמה שהועברו מנשים לבנותיהן 
מסורת  הייתה  המזרח  “בעדות  דורות.  במשך 
של שירת נשים שהושרה בהזדמנויות שונות. 
את  ליוו  הן  באבל.  וגם  בשמחות  שרו  נשים 
עצמן בתופים ושרו. המוזיקה והשירה היו חלק 
נכבד ממארג החיים. דרך השירים ניתן ללמוד 
חיים  לקחי  להנחיל  המסורת,  את  השפה,  את 

ולהבין דברים לעומקם. 
“אני מצטערת שלא לימדו אותנו בבית הספר 
שפה  והסבים.  ההורים  דיברו  בה  השפה  את 
היא לא רק מילים, היא צוהר ללבבות, לדקויות 
ולתרבות. אנחנו חיים עם אנשים שלרובנו אין 

יכולת מינימלית לתקשר איתם”. 

פסנתר ושאר כלי נגינה
למוזיקה.  נטייה  ליאת  גילתה  צעיר  מגיל 
אותה  ושלחו  פסנתר  למענה  רכשו  הוריה 
ללמוד מוזיקה לאחר שעות הלימודים. לאחר 
נשלחה  היסודי  הספר  בית  את  שסיימה 
התנסתה  שם  סבא,  בכפר  “אמנה”  לאולפנת 
בנגינה על כלים נוספים: גיטרה, מפוחית פה, 
הלאומי  השירות  את  ומנדולינה.  חלילית, עּוד 
עשתה כקומונרית בני עקיבא וכרכזת תנועות 
שותפה  הייתה  המוזיקה  ושם  ביבנה,  נוער 
לעבודת ההדרכה. כל פעולה או ישיבת צוות 
הסתיימו בנגינה, ובנוסף ליאת העבירה שיעורי 

גיטרה בחינם לכל דורש.
ללמוד  ליאת  עברה  הלאומי  השירות  לאחר 
בירושלים.  “אמונה”  במכללת  והוראה  עיצוב 
במשך כל תקופת לימודיה במכללה היא שרה 
הלימודים  בסיום  שונים.  באירועים  וניגנה 
משפטים  למדה  פרסום,  במשרד  השתלבה 
ולהשתתף  להלחין  שירים,  לכתוב  והמשיכה 
באירועי שירה ונגינה. בגיל 22 היא נישאה לדן, 

מבית שאן לערוץ 10 
ספגה  חינוך,  אנשי  שניהם  מהוריה,  שאן.  בבית  וגדלה  נולדה  יצחקי  ליאת 
למוזיקאית  הפכה  בבגרותה  ישראל.  ארץ  ולשירי  לפיוטים  עמוקה  אהבה 
ולזמרת מבוקשת, ולאחרונה החלה להגיש תוכניות תרבות ברדיו ובטלוויזיה

"בעדות המזרח נשים 
שרו בשמחות וגם באבל, 
וליוו את עצמן בתופים. 

דרך השירים ניתן ללמוד 
את השפה, את המסורת, 

להנחיל לקחי חיים ולהבין 
 דברים לעומקם. 

חבל שלא לימדו אותנו 
בבית הספר את השפה 

בה דיברו ההורים והסבים. 
שפה היא לא רק מילים, 

היא צוהר ללבבות, לדקויות 
ולתרבות. אנחנו חיים עם 
אנשים שלרובנו אין יכולת 

מינימלית לתקשר איתם"

כתבה: דיקלה ד’ גל–עד

מופע הסליחות הנשי ״פתח לנו שער״. צילמה: לאה אונגר
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איש ביטוח במקצועו. לזוג חמישה ילדים: אורי 
)18 וחצי(, מיכאל )17 וחצי( אביעד )13( איילה 
)11( ואריאל )6(. בראשית הקריירה המוזיקלית 
שלה כבר היו לה שלושה ילדים אליהם נוספו 
להחלטות  שותפים  “הילדים  שניים.  עוד 
דעה  להביע  הראשונים  הם  שלי.  האמנותיות 

על שיר”, היא אומרת.   

החיבור לתזמורת האנדלוסית 
שיריה,   לאלבום  סקיצות  שהקליטה  לאחר 
N.M.C. שמע את  סמנכ”ל חברת התקליטים 
הפקת  חוזה.  על  אותה  והחתים  ההקלטות 
בעקבותיה  והביאה  שנתיים  נמשכה  האלבום 
לשנת  היצירה  לעידוד  אקו”ם  בפרס  זכייה 
והקריירה  נוספים  בפרסים  זכתה  מאז   .2010
ערב  בסיום  לנסוק.  החלה  שלה  המוזיקלית 
צוותא  באולם  שהתקיים  משוררים  שירי 
בתוכנית  להשתתף  ליאת  הוזמנה  אביב,  בתל 
האנדלוסית  התזמורת  של  “אנדלוסיקל” 
הישראלית אשדוד. התוכנית נועדה לילדי בית 
לאחת  ליאת  הייתה  ובמסגרתה  והגן  הספר 
הנשים הראשונות ששרו פיוטים עם התזמורת 
את  לעומק  להכיר  למדה  כך  האנדלוסית. 
ואף  המזרח  קהילות  של  האותנטית  המוזיקה 

התנסתה בהופעות ברחבי העולם. 
שירים  והלחינה  כתבה  השנים  כל  במשך 
הוא  שלה   המרגשים  השירים  אחד  משלה. 
“אין לי דבר” שנכתב על סמ”ר גד עזרא הי”ד 
הצליח  השיר  מגן”,  “חומת  במבצע  שנהרג 

ביניהם  רבים,  אמנים  ידי  על  והושר  מאוד 
הראל מויאל ששר אותו באלבום הבכורה שלו. 
אימהות,  בנשיות,  עוסקים  ליאת  של  שיריה 
משלבים  והלחנים  ואהבה,  שורשים  בית, 
מוסיקה אנדלוסית, ישראלית ומערבית. לאחר 
צאת אלבומה הראשון,  חברה למופע שכותרתו 
“חלומה של כל אישה” והופיעה במופעי סולו 
בארץ ובעולם. לאחדים משיריה חוברו ריקודי 
עם, חלקם בוצעו בתוכנית כוכב נולד ובתוכניות 
שני  ליאת  הלחינה  כשנתיים  לפני  נוספות.  
שירים של המשוררת טניה הדר ז”ל, לציון יום 
של  )“קערות  השירים  שני  לפטירתה.  השנה 
אהבה”, ו”קול הפחד”(, הושרו על ידיה בטקס 
שנערך בירושלים. בהמשך היא הלחינה שירים 
נוספים של טניה הדר ז”ל והופיעה לצדה של 
מיכל פרץ בתה של טניה הדר במופע “קערות 
של אהבה”. אחד השירים בתקליט “נסוגה אל 

חצרות קדשך” נלמד לבגרות. 
מוזמנת להופיע בקהילות רבות בעולם  ליאת 
המסורת  להכרת  רצון  שיש  שוב  שוב  ומגלה 
בחו”ל  במופעיה  היהודי.  הספרים  וארון 
ושירים  פיוטים  ישראליים,  שירים  שרה  היא 
ב”התקוה”  תמיד  ומסיימת  שלה,  מקוריים 

ולדבריה מרגישה שם סוג של שליחות.  
מתנגשות  ובעולם  בארץ  המרובות  ההופעות 
ערבים  “ישנם  והבית.  האימהות  עם  לפעמים 
בצפון  למופע  מוקדם  לצאת  צריכה  אני  בהם 
נקרעת  ממש  שאני  ומרגישה  בדרום.  או 
מילדיי. לשמחתי בן זוגי עוזר ומסייע לי”. עם 
לקריירה  יתרונות  גם  שיש  מציינת  היא  זאת 

בסיום ערב שירי 
משוררים שהתקיים 

באולם צוותא בתל אביב, 
הוזמנה ליאת להשתתף 

בתוכנית "אנדלוסיקל" 
של התזמורת האנדלוסית 

הישראלית אשדוד. 
התוכנית נועדה 

לילדי בית הספר והגן 
ובמסגרתה הייתה ליאת 

לאחת הנשים הראשונות 
ששרו פיוטים עם 

התזמורת האנדלוסית 
כך למדה להכיר לעומק 
את המוזיקה האותנטית 

של קהילות המזרח 
ואף התנסתה בהופעות 

בעולם

באולפן בתוכנית הטלוויזיה “אשת חיל” שמגישה ליאת יצחקי. צילם: שלומי אפריאט
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