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יהודים בעם; ישראלים בע״מ
המקום היהודי והיעדרו בתרבות המוזיקלית היהודית המודרנית

סדרת הקונצרטים יהודים בעם, ישראלים בע״מ מבקשת להשמיע את הדי המקומות הממשיים והמדומיינים שהזינו את כתיבתה של 
מוזיקה יהודית במאה העשרים. חישוף אותם מקומות דרך היצירות המרכיבות את שני הקונצרטים יגלה יצירות בתנועה. תנועתם של 
מלחינים מהגרים (בין אם מרצון ובין אם מכורח המציאות) ממולדות שונות למחוזות חדשים. אבל התנועה המרכיבה את יצירותיהם של 
כתיבתם  את  המאפיינים  שונים  קולות  פולשים  ידם  על  הנכתבות  הפרטיטורות  אל  שכן  פיזית בלבד,  אינה  הללו  היהודים  המלחינים 
כקבוצה של יוצרים עקורים. וזו אינה תרכובת הרמונית בהכרח. לעתים אלו הם קולות המתנגשים זה בזה ומעמתים את המקומות 
המתחרים על תשומת לבו של המלחין—בין שהם מקומות ביוגרפיים, אוטוביוגרפיים, מושאי געגוע, קולות ליטורגיים שאולים מליטורגיות 
שזרות למלחין, או קולות פואטיים שאולים שהמלחין מנפיש מחדש בצלילים. מוזיקה בתנועה מגלה את נוכחותם של מקומות מעין אלו 

כמו גם את נוכחותם הנעדרת של מקומות אחרים. 

הקונצרט הראשון יעסוק בסכומי המקומות מהם מורכב המקום היהודי. הוא פותח בשני מחזורים שכתב ריצ׳רד פרבר (נולד 1945) בין 
שלא  יכולתי  לא  המלחין לראשונה,  של  בשמו  כשפגשתי  להיינריך היינה.  שונות  נשים  המחזור  מתוך  לטקסטים  השנים 2013-2008 
להיזכר בסיפורה הקצר של אורלי קסטל-בלום ״בר מצווה לכריסטופר״ משום הדיסוננס הקוגניטיבי: ״ריצ׳רד פרבר מלחין ישראלי.״ אבל 
אם לא די בכך הרי שפרבר מלחין את שירי היינה בשפת המקור, בגרמנית. ואלו הן פואמות מסע, של הֵלֵך עקור: פרדריקה מחליף את 
העזיבה של ברלין המלוכלכת והחולית בחיים זוגיים בהודו הססגונית והרב קולית. ואותו הלך יותיר מאחור את אהובתו במחזור בניכר, 
עד שהדיה יגוועו במרחב הנכרי אליו הדובר דן עצמו ותוך ״שדמעות אילמות״ מרטיבות את לחיו. ״פעם הייתה לי מולדת״ הוא נאנח, 
שהפיק  עצמו  פרבר  של  לאוטוביוגרפיה  חוברת  האלו  הטקסטים  הלחנת  בלתי פתורה.  ואהובה  מולדת  של  הכפילות  את  מותיר  ובכך 
עשרות פרויקטים בגרמניה בכתיבת תסכיתי רדיו, מוזיקה לתיאטרון, אופרות, ומוזיקה תזמורתית. את המנעד הרחב הזה פרבר מגייס 
לכתיבתן של דרמות מיניאטוריות על הטקסטים של היינה, דרמות המסרבות לקבל על עצמן איסורים סגנוניים ואסתטיים כלשהם. ובתוך 
כך מלחין פרבר את המרחק בין בית הגידול הישראלי (אליו היגר בשנת 1964), ובין בית הגידול הגרמני שהיה למרכז פעילותו האומנותית 

בארבעים השנים האחרונות. 

בן-ציון אורגד (2006-1926) לעומת זאת מבקש להעביר את שומעיו בקו פרשת המים שבין היישוב למדינה—בתפר שנחתם בדמם של 
את  ומלחין  ויהונתן (שמואל ב׳, א: 27-19)  שאול  על  דוד  קינת  את  שואל  אורגד  כך  לשם  השנים 1949-1947.  בין  איש  אלפים  כששת 
פתיחתה באמצעות נוסח קריאת ההפטרה האשכנזי—נוסח שבהדרגה צובע את הקו המלודי כולו, גם אם אינו ציטוט ישיר של אותה 
סודיים  במבצעים  בדגניה א׳,  לפלמ״ח  ההכשרה  בקבוצה  בגימנסיה הרצליה,  ההגמונית  האליטה  כבן  שהוכשר  מי  הקריאה. אורגד, 
במזרח אירופה, וכלוחם בגבעתי, מלאים את קינת דוד כהפטרה לפרשת חייה של המדינה—למלחמה על עצמאותה המדינית. הצבי 



ישראל, תושמע כאן לראשונה בגרסה מוקדמת שכתב המלחין לבריטון ולפסנתר, שמאוחר יותר שובצה בתוך יצירה סימפונית רחבה יותר 
תחת אותו הכותר.

יצירתו של קופיטמן (2011-1929), קינה לחליל סולו (1973) רוקחת מקומות אחרים. המלחין שהגירתו לישראל התאפשרה רק בשנת 
1972, הגיע לירושלים בגיל 43 כמלחין עם שפה מוזיקלית מגובשת. בישראל, כמו מלחינים רבים לפניו הוא פנה לעבר המוזיקלי של 
המקום דרך אוצר נגינות ישראל (1932-1914) של אברהם צבי אידלסון (1932-1882)—מי שעבודות השדה שלו בראשית המאה העשרים 
בפלשתינה העותומאנית הניחה את היסודות לחקר המסורות המוזיקליות היהודיות שבעל פה. קופיטמן שהיה מעורה באוונגרד המזרח 
אירופי בחר לחזור למקור החד קולי של מסורות מזרחיות שבע״פ ובחר בקינה לתשעה באב שבפי יהודי תימו המבוססת על תהילים קל״ז 
(״על נהרות בבל״). אך הוא רוקן את הקינה הזאת ממילותיה ולאחר מכן מן התעתיק בתווים שמצא בכרך הראשון של אוצר נגינות 
ישראל. בכך ניגש קופיטמן לקינה כזיכרון אותו הוא מנסה לשחזר דרך פרפראזות. את נסיונותיו לזכור את המנגינה שפגש ברישומו של 
״נהרות  בבחינת  הוא  גם  היה  המטאפורי  ההיבט  שמן  במקום  מחוץ לישראל,  גיבש  אותה  המוזיקלית  בשפתו  קופיטמן  כתב  אידלסון 

הבבל״ שלו. 

מן העבר האחר של הים התיכון גם המלחין היהודי איטלקי מריו קסטלנואובו-טדסקו (1968-1895) רשם בתווים את חזרתו הדיאלקטית 
ליהדות. שלושת הכורלים על מלודיות עבריות שהלחין בשנת 1926 היו ניסיון לַרשֶת מקומות פיזיים, תרבותיים ואוטוביוגרפיים: המוזיקה 
האיטלקית הניאו-קלאסית שהייתה לחם חוקו הפכה למסננת התחבירית דרכה העביר כמה מהמנגינות של יהודי איטליה הספרדים 
כשם  של פירנצה.  הכנסת  בבית  תכופים  הלא  ביקוריו  באמצעות  ומעט  חזן חובב)  סבו (שהיה  דרך אימו,  חלקי  באופן  רק  הכיר  אותן 
שמלחינים איטלקיים כמו אוטורינו רספיגי כתבו כורלים לפסנתר על מלודיות גריגוריאניות, או עיבדו כורלים של באך לגרסאות כליות 
וירטואזיות כמו במקרה של פרוצ׳יו בוזוני, קסטלנואובו-טדסקו טווה בצורת הכורל את זהותו האיטלקית בזו היהודית והטיל אור אחר על 

המסדרון המוביל ממוזיקה איטלקית מודרנית למוזיקה יהודית-ספרדית באיטליה.

את הקונצרט הראשון יחתמו שלושה פיוטים הפותחים צוהר לתרבות היהודית הערבית בירושלים של אמצע המאה העשרים.  הפיוט ״כל 
עת אליך עיני ונפשי אשא״, פרי עטו של החזן והפייטן הדגול ר׳ משה אשקר הכהן (חלב, סוריה, 1871 – ניו יורק, 1940), מבוסס על לחן 
השיר הפופולארי שמס אל שמוסי (ش""""""مس ال""""""شموس""""""ة), המיוחס לזמר והמלחין המצרי סייד דרוויש (1923-1892). אותו השיר הערבי זכה בשנות 
הארבעים גם לגרסה בעברית (״שמש עלתה עם שחר״) מאת עזרא צפדיה. גרסה זו הפכה לפופולרית מאוד בארץ בין היתר באמצעות 
ההקלטה של להקת השובלים (צלילי שבזי) ואף זכתה בשנת 1977 לביצוע של הזמרת אביבה ניר עם תזמורת קול ישראל בעיבוד של 
עבד אל-והאב (1991-1902)  מוחמד  המצרי  העוד  ונגן  המלחין  של  לחניו  גם  לאליהו אגמי).  מיוחס  זו  בהקלטה  לבנון (הטקסט  אריה 
שסגנונו שייך למוסיקה הערבית המודרנית המושפעת על ידי המוסיקה המערבית, הפכו לכלי קיבול מוזיקלי לפיוטים. השיר ״הָחִיׁש ִקּבּוץ 
נִין אֻּמָה עֲנִּיָה״ מפרי עטו של הפייטן הירושלמי אשר מזרחי (1967-1890) שחי ברוב ימי חייו בתוניס הוא דוגמה לכך. הלחן הוא של השיר 
"באלש תיבסני" (ب""""""الش ت""""""بسني) מאת עבד אל-והאב אשר נכלל בסרט ״אהבה אסורה״ (م"""""""منوع ال"""""""حب, 1942; קיימים גם טקסטים עבריים חילוניים 
ללחן הזה, ואחד מהם נכתב על ידי חיים חפר). יש הטוענים שבפיוט של מזרחי יש אזכור מוקדם לשואת יהודי אירופה (״ּוְראֵה עַם נִלְאֶה 



למוזיקה  הולחנו  שכתב  הטקסט  מן  וחלקים  הירושלמי  במרחב  לנוע  המשיכו  מזרחי  של  מילותיו  ּפִיחַ ּכִבְׁשָן״).  ּכְמֹו  ׁשֶהָׁשְחַר /  ּומְעֻּנֶה 
מקורית על ידי הכנר והמלחין הירושלמי רחמים עמר (1977-1897). סגנונו של עמר הדהד את המצלול הרב-קולי של עירו, תרכובת של 
מוזיקה יהודית ספרדית, תורכית, וערבית שאפיינה את שיתופי הפעילה שלו עם מוזיקאים יהודים שהיגרו מארצות ערב וערבים כמו גם 
את מקהלות ילדים שעליהם ניצח. ״אנא בחסדך״, פיוט אחר של אשר מזרחי שהושתת במקור על לחן ערבי (״אָּנָא ּבְחַסְּדְָ ּתְרֹומְמֵנִי / ּדַי 
נַפְׁשִי סָבְלָה חְֶרּפַת ׁשְכֵנִי // אִם נָא מָצָאתִי חֵן ּבְעֵינֶָ / הְַראֵנִי ּבְבִנְיַן ּבֵיתֶָ״), הולחן מחדש על ידי רחמים עמר באופן המגלה השפעות 

תורכיות שנותרו זרועות במרחב הצלילי הירושלמי שנים רבות אחרי נפילת השלטון העותומאני בעיר. 

הקונצרט השני עוסק בתפר שבין אירופה לישראל ובין והסמלים המוזיקליים ההולכים ודוהים של מזרח אירופה. גם היצירות בקונצרט 
זה כולן אומרות תנועה. ארנסט בלוך כותב את רביעיית המיתרים הראשונה שלו בשנת 1916 לאחר שמחזור שלם של יצירות יהודיות 
שכתב באירופה בין השנים 1916-1911 (ושהמפורסמת בהן היא שלמה לצ׳לו ותזמורת) מבהירות לו בהדרגה שאירופה עסוקה באופן 
אובססיבי מידי במהויות לאומיות מכדי להכיל יצירות אלו בשיח התרבותי שלה. אבל אותה הכרה שתוביל את בלוך עוד באותה שנה 
לארה״ב (שם יסיים את הרביעייה במלון בניו-יורק), תביא גם לדהייה של הסמלים המוזיקליים המזרח-אירופאיים בכתיבתו. וכך, במקום 
סטריאוטיפים מוזיקליים באמצעותם הזדהה בלוך כיהודי ביצירותיו המוקדמות יותר, מציגה הרביעייה מסס של תבניות מלודיות מזרח 
אירופאיות מהול בתחביר מוזיקלי כרומטי שמבקש לפסוע מעבר להסמלות. אותו שלב כבר ייתר את הכותרת ״היהודית״. עם הדהייה 
הסמנטית הזו יאבד בלוך את מקומו באירופה ויעבור לכתוב לקהילייה מפרשת חדשה בארה״ב, קהילייה של יהודים אמריקאיים יוצאי 

מזרח אירופה. 

מי שיאבד את מקומו בגרמניה בראשית שנות השלושים הוא המלחין הגרמני יהודי אריך וולטר שטרנברג (1974-1891). שטרנברג שכבר 
נחל הצלחה עם יצירותיו הראשונות הראשונות בגרמניה, החל לפקוד את פלשתינה המנדטורית אחת לשנה החל מאמצע שנות העשרים 
ועד להגירתו אליה בשנת 1932. בפלשתינה ביקר את אשתו השנייה ושלושת ילדיו, ואפילו עגנון ידווח במכתביו לאשתו שלו על פגישתו 
התזמורת  להקמת  בפעילותו  הבולטים  המלחינים  לאחד  שטרנברג  יהיה  הגירתו  עם  ביולי 1931.  בחוף ת״א,  שטרנברג  הזוג  עם 
הפילהרמונית הארץ ישראלית ולהקמה מחדש של הסניף הארץ הישראלי של האגודה הבינלאומית למוזיקה מודרנית. אבל הרביעייה 
מוזיקה  של  ״סניף״  היא  בישראל  אומנותית  שמוזיקה  לנו  מזכירה  לכשעצמה  והיא  שטרנברג  של  הגרמנית  לתקופה  שייכת  שלפנינו 
אומנותית שנעקרה מאירופה בשנות השלושים. כמו בלוך, הרביעייה מוצאת גם את שטרנברג מביט מזרחה. שטרנברג בונה את רביעיית 
המיתרים על השיר היידי דער פארם (המעבורת) שמונכח בשיאה של היצירה באמצעות זמרת מצו-סופרן המתלווה לרביעייה. בברלין, על 
התפר שבין מזרח למערב אירופה ביקש שטרנברג לתת תוקף מודרניסטי לקולות המהגרים היהודים שעברו דרך ברלין או השתקעו בה. 
את ברלין עיר מולדתו ייאלץ שטרנברג לעזוב בשנת 1932; ובישראל ייאלץ לתרגם את השיר היידי לעברית ובכך להפוך אותו למושא גלותי 

בשיח הממלכתי של שנות החמישים. 



העממית  המוזיקה  דרך  חזר  אליו  המקום  את  לוי  פרימו  יצבע  מאושוויץ  שחרורו  לאחר  העולם השנייה,  מלחמת  של  השני  העבר  מן 
המאפיינת אותו: ״…אבל אחר כך, כשהתחלנו לשיר / את שירינו הטובים חסרי הטעם, / אז זה קרה, וכל הדברים / חזרו להיות הדברים 
של פעם״. את הדימויים האלו תרגם צבי אבני (נולד 1927) לצלילים בשנת שבתון שעשה בניו-יורק בשנת 1998 תחת הכותר איזהו אדם? 
אולם את ה״שירים הטובים חסרי הטעם״ שמע אבני לא רק כשירי עם איטלקיים, אליהם כיוון לוי, אלא גם כשירי היידיש ששמע אבני 
בילדותו. ומה שאצל לוי הוא קרום מוזיקלי דק המגן על הניצול מזכרונותיו המאיימים לכלותו (כל עוד אותה מוזיקה מתנגנת), מוכתם 
בלחן של אבני בהרמזים מוזיקליים על אודות העבר היהודי המזרח אירופאי. כך, בהפרש של כחצי מאה זה מזה נמצאו המשורר והמלחין 

כותבים למקום שאבד להם. 

את הסדרה יחתום דואט לסופרן ומצו סופרן יֹונָתִי ּבְחַגְוֵי הַּסֶלַע (שיר השירים ב׳:14) שהלחין פאול בן-חיים (1984-1897) בשנת 1965. 
בן-חיים שהיה בין השאר מורו של אבני ושל אורגד, היגר ממינכן בשנת 1933 לחפש מקלט זמני בפלשתינה ובה הפך (ואולי בעל כורחו) 
למלחין הלאומי של ישראל. ומדוע בעל כורחו? מי שהגיע מאסכולה קומפוזיטורית אירופאית שמרנית, הצליח לטוות דרך ביניים שבה 
הסְמַלֹות לאומיות ציוניות במוזיקה נקלטו כשניוניות בלבד במערכת כתיבה אירוצנטרית. יצירותיו המשכרות, כתוצאה מכך, מזכירות כי 

המקום הנוכחי יכול להרשם גם בכאב רב, כאב שהמוזיקה לא בהכרח מסגירה בשמיעה ראשונה.

טקסטים

(Hal Draper :תרגום לאנגלית) בניכר | היינריך היינה

i
It drives you for fair, now here, now there—

You know not even why;
A tender word rings in the air—
You state with wondering eye.

The love you left behind you here
 Is calling with soft caress:

Come back, I love you! You are, dear,
My only happiness!



Still on and on, without a rest,
You seek for peace in vain;

But what you loved the very best
You shall not see again.

ii
Today you are so sad and grieving, 
It’s long since I have seen you so!

Mute teardrops wet your cheeks, you’re heaving
Deep-felt signs of deepest woe.

Is it of how you’re thinking sadly, 
Grown misty now, a far-off strand?

Confess how often you’d have gladly
Gone back to your dear fatherland!

Is it of her, who so completely
Charmed and yet angered you a bit?

You’d fume and storm—she’d make up sweetly—
You’d end by laughing over it.

Is it of friends, who with hearts breaking 
Wept on your breast when fortune frowned?—

Emotions whirling, storming, shaking,
And lips that never made a sound.

Is it your sister and your mother
You’re thinking of? They love you best.
I think you’re tamer now, good brother,
The wildness rooted from your breast.



Is the birds and trees and flowers
Upon the lovely garden slope

Where you would dream of love for hours
With trembling fear, with trembling hope? 

The hour’s already late. A flurry 
Of snow has fallen; the hours pass.

I must get ready now and hurry
To dress for company. Alas!

iii
Oh, once I had a lovely fatherland.

The oaks grew tall
Up to the sky, the gentle violets swayed.

I dreamt it all.

I felt a German kiss, heard German words
(Hard to recall

How good they rang)—the words Ich liebe dich!
I dreamt it all. 

פרדריקה | היינריך היינה

i
Oh, leave Berlin, its dirt and grit and sand,

And watery tea, and over clever crew
Who use Hegelian phrases construe

Anything they do not understand



Oh, come with me to India’s sunny land
Where amber blossoms scent the air for you

And pilgrims hold their holy rendezvous 
In robes of white upon the Ganges’ strand/

And there where lotus flowers grow as tall
As Indra’s castle and the palm trees sway

And Sparkling waters gleam upon the air—

Oh, there your true believer, I will fall
Upon my knees before your feet, and say: 

“My lady, you are fairest of the fair!”

ii
The Ganges roars. The antelopes stand and stare

With knowing eyes from thickets, and they spring
For wanton joy. With outspread pinion wing
The strutting peacocks wander everywhere/

From sundewed meadows bright beyond compare
A hundred kinds of flowers are blossoming.

Hear Kókila, made drunk with yearning, sing—
Yes, you are fair, the fairest of the fair!

Kama the god lurks in your swaying hips;
He dwells in the white pavilion of your breast

And breaths from you in loveliest melody;

I saw Vasanta on your rosy lips; 
Within your eyes new worlds are manifest, 



And my world grows too close and cramped for me

iii
The Ganges roars, the mighty waters swell,

The Himalayas gleam in evening’s gold,
And trumpeting of elephants is rolled

From darkling banyan grove and wooded dell—

An image! My horse for a good image! to tell
Your beauty that can never yet be told,

The fills my heart with pleasure to behold
Your goodness, pureness without parallel!

You see me vainly search for metaphors
And strive with love and rhyme, unpitying—
And ah, you smile to see my heart undone!

The smile! for at that smile of your 
Gandharvas seize their zithers and they sing
On high in the golden chamber of the sun. 

הצבי ישראל  | שמואל ב׳ א:27-19
יט הַּצְבִי, יִׂשְָראֵל, עַל-ּבָמֹותֶיָ, חָלָל:  אֵיְ, נָפְלּו גִּבֹוִרים.  

כ אַל-ּתַּגִידּו בְגַת, אַל-ּתְבַּׂשְרּו ּבְחּוצֹת אַׁשְְקלֹון:  ּפֶן-ּתִׂשְמַחְנָה ּבְנֹות ּפְלִׁשְּתִים, ּפֶן-ּתַעֲֹלזְנָה ּבְנֹות הָעֲֵרלִים.  
כא הֵָרי בַּגִלְּבֹעַ, אַל-טַל וְאַל-מָטָר עֲלֵיכֶם--ּוׂשְֵדי תְרּומֹת:  ּכִי ׁשָם נִגְעַל, מָגֵן ּגִּבֹוִרים--מָגֵן ׁשָאּול, ּבְלִי מָׁשִיחַ ּבַּׁשָמֶן.  

כב מִּדַם חֲלָלִים, מֵחֵלֶב ּגִּבֹוִרים--ֶקׁשֶת יְהֹונָתָן, ֹלא נָׂשֹוג אָחֹור; וְחֶֶרב ׁשָאּול, ֹלא תָׁשּוב ֵריָקם.  
כג ׁשָאּול וִיהֹונָתָן, הַּנֶאֱהָבִים וְהַּנְעִימִם ּבְחַּיֵיהֶם, ּובְמֹותָם, ֹלא נִפְָרדּו; מִּנְׁשִָרים ַקּלּו, מֵאֲָריֹות ּגָבֵרּו.  

כד ּבְנֹות, יִׂשְָראֵל--אֶל-ׁשָאּול, ּבְכֶינָה; הַּמַלְּבִׁשְכֶם ׁשָנִי, עִם-עֲָדנִים, הַּמַעֲלֶה עֲִדי זָהָב, עַל לְבּוׁשְכֶן.  
כה אֵיְ נָפְלּו גִּבִֹרים, ּבְתֹוְ הַּמִלְחָמָה--יְהֹונָתָן, עַל-ּבָמֹותֶיָ חָלָל.  



כו צַר-לִי עָלֶיָ, אָחִי יְהֹונָתָן--נָעַמְּתָ ּלִי, מְאֹד; נִפְלְאַתָה אַהֲבָתְָ לִי, מֵאַהֲבַת נָׁשִים.  
כז אֵיְ נָפְלּו גִּבֹוִרים, וַּיֹאבְדּו ּכְלֵי מִלְחָמָה. 

הָחִיׁש ִקּבּוץ נִין אֻּמָה עֲנִּיָה
מילים: אשר מזרחי

לחן: מחמד עבד אלוהאב

הָחִיׁש ִקּבּוץ נִין אֻּמָה עֲנִּיָה
לְִקבּוצָה אַחַת וְָקֵרב.
זְמַן וְיֹום ּבִיאַת אֵלִּיָה

ּובְנֵה ּבֵית אּולָם הֶחֵָרב.
חַּלֵץ עַם ּדַל מְֻרּבֵי-עָמָל
מִּיָד ׂשֹונְאֹו ׁשֶֹּלא חָמַל.

הָחִיׁש ִקּבּוץ נִין אֻּמָה עֲנִּיָה.

ּדֹוִדי ׁשְלַח ּגֹואֲלְָ ּוגְאָלֵהּו
ּכִי בָא זְמַן.

הֹוׁשִיעֵהּו מִּיָד זָר
ּופְָקֵדהּו אֵל נֶאֱמָן.

ּוְראֵה עַם נִלְאֶה ּומְעֻּנֶה ׁשֶהָׁשְחַר
ּכְמֹו ּפִיחַ ּכִבְׁשָן.

עֵינָיו ׁשֹואֲפֹות אֵלֶיָ לָּמָה ּתִתְאַחַר
עּוָרה אַל ּתִיׁשַן.

ּדַּכֵה אֵלִי עֹל ּגָלּות מֵעָלָיו יָּה
וְהְַדַרת מַלְכּות הָׁשֵב אֵלָיו יָּה
ּבְעֹוד מֹועֵד חִיׁש נָא ּוגְאַל

ּוׁשְמְָ יִהְיֶה לִתְהִּלָה.
הָחִיׁש ִקּבּוץ...

חַּזֵק אַּמֵץ הָׁשֵב ּגְֻדּלָה



וְכֶתֶר מַלְכּות לְעַם סְגֻּלָה
ּוכְבַּתְחִּלָה יָׁשּוב אֶל הַּנַחֲלָה
ּבֵית מְִקּדָׁשְָ ּכֹונֵן, וִיכַהֵן הַּכֹהֵן

וְהַּלֵוִי יְנַּגֵן, וְכָל לֵב יְַרּנֵן.
ּדַּכֵה אֵלִי עֹל ּגָלּות מֵעָלָיו יָּה
וְהְַדַרת מַלְכּות הָׁשֵב אֵלָיו יָּה
ּבְעֹוד מֹועֵד חִיׁש נָא ּוגְאַל

ּוׁשְמְָ יִהְיֶה לִתְהִּלָה לִתְהִּלָה.

הָחִיׁש ִקּבּוץ... 

כל עת אליך  ר' משה אשקר הכהן

ּכָל עֵת אֵלֶיָ עֵינַי   וְנַפְׁשִי אֶּׂשָא
יָּה הָבִינָה לְהֶגְיֹונַי   וְעָלַי יָּה חּוסָה

מַלְּכִי ּבְָ אָגִיל אֶפְַרח   וְגַם אֲַקּוֶה  
עֲֵדי תָאִיר מִּמִזְָרח   נָגִיד ּומְצַּוֶה  

לְִקּבֹץ לְעַם הָאֶזְָרח   אֶל נָוֶה נָוֶה  
וְשָם ּכְבֹוְדָ יִזְַרח   ּבְבֵית הֵיכָלִי  

 
ׁשָאֹול אֶׁשְאַל מִּמְָ אֵל   הְַקׁשֵב ִרּנָתִי  
ּבִזְכּות אַבְָרהָם הֹואֵל   וֶאֱסֹף עֲָדתִי  
ּתֹוְ מְִקּדָׁש וַאֲִריאֵל   הִיא עִיר נְוָתִי  
ּכִימֵי מְָרּדְכַי ּגֹואֵל   יִזְַרח אֹוָרְ לִי  

הֱיֵה סְבִיבִי חֹונֶה   יָּה צּור נַעֲלָה  
טֶֶרם אְֶקָרא ּתַעֲנֶה   וְתָחֹן סֶלָה  
ּבֵית ּבְחִיָרתִי ּבְנֵה   ּכְבַּתְחִּלָה  

עַד אָן צַר לִי יְעַּנֶה   נָא הַּתֵר ּכִבְלִי   



חָזָק אֹוָרְ לִי יִנְהַר   וְעָלַי חֹופֵף  
הַט לִי ׁשָלֹום ּכַּנָהָר   ּכִי ּבְָ אֶסְּתֹופֵף  

אֵלִּיָה כַּנֶׁשֶר עַל הַר   צִּיֹון יְעֹופֵף  
יְבַּשֵר טֹוב וְיִנְהַר   לְִקֹרא ְדרֹור לִי  

 
חַי אֵל ּגָדֹול וְנֶעְלָם   ּבַּקֶֹדׁש נֶאְּדָר  

מַלְכּותְָ מַלְכּות עָלַם  עַל ּכָל ּדָר וָָדר  
יַּסֵד הֵיכָל וְאּולָם   ּבִמְקֹום הַּנֶהְּדָר  
וְאְַקִריב ּכִימֵי עֹולָם   ׁשַי לַּמֹוָרא לִי  

 
יָּה ָרם ׁשֹוכֵן ּבַּׁשַחַק   נָא הֲׁשִיבֵנִי  

לָּמָה מִּמֶנִי תְִרחַק   וְתַעַזְבֵנִי  
וְאִם מִּפִׁשְעִי נְִדחַק   לְָ הֲׁשִיבֵנִי  
ּוזְכֹר עֲֵקַדת יִצְחָק   וְהֹוׁשִיעָה לִי  

ַרחּום ְרצֵה ׂשִיחֵנּו    ּבְגִין אַהֲֹרן
ׁשְמַע יָּה אֶת קֹולֵנּו   זֶה לְזִּכָרֹון
ּכִימֵי מֹׁשֶה רֹועֵנּו   הַלְוִּיִם ּתָֹרן
ּובְָרצֹון ּבְָרכֵנּו   ּכְׁשֵבֶט נַפְּתָלִי

שמש עלתה
מילים : עזרא צפדיה

לחן: עממי

שמש עלתה עם שחר
יפת עיניים

בנות נצא לנחל
ונשאב מים.

על יד הנחל
שם הוא גיבור החיל



עיניו דומעות 
ילחש לי "בואי הליל".

שמש עלתה עם שחר...

לו בעיני רמזתי
אהוב חנני

בקש ידי מאימי
כדין תישאני.

שמש עלתה עם שחר...

בני דודך שטן לי
ברוך יבוא די

ומה תאמרי לאמך
הבה נרקודה.

שמש עלתה עם שחר...

בן לדודך רק פעם
יהי חלקנו

מוטב נישא סבלנו
אל יושיענו.

שמש עלתה עם שחר…

דער פארם (המעבורת) | שיר יידי עממי (תרגום: יעקב שטיינברג)
ליד נהר, נהר עמוק, רחב, 

מעברה אראה בחוץ.
כולם ניגשים אליה

מכל קצוות תבל, מכל פינה.
אדם, סוס ורכב



מהר ירוצו שמה, והמון בני תמותה
שואפים ומתברגים

לעבור בשלום הנהר…

כי חיינו מעברה הם,
העולם הוא רק תהום לנו…

זה גורלכם אתם, 
אחינו, אחינו, אחינו…

הזהו אדם? | פרימו לוי (תרגום: צבי אבני)

הם היו מאה
הם היו מאה גברים חמושים

כשהשמש זרחה בשמים,
הם צעדן כולם צעד קדימה.

שעות חלפו ללא הגה:
הם אף לא מצמצו.

עם צלצול הפעמונים, 
צעדו כולם צעד קדימה.

כך חלף היום וירד הערב.
אך כשנצנץ כוכב ראשון בשמים,

כולם יחד צעדו צעד קדימה.
״סורו מכאן רוחות רעות:

״חיזרו ללילה הקדום שלכן.״
אך איש לא ענה, ובמקום זאת, 

צעדו כולם במעגל קדימה. 
(1.3.1959)

שקיעה בפוסולי
אני יודע מה זאת לא לשוב. 



דרך התיל הדוקרני
ראיתי את השמש שוקעת ומתה.
חשתי את מילות הפייטן הקדום

קורעות את בשרי:
״שמשות יכולות לשקוע ולשוב. 
לנו, כשהאור הקצר מתכלה

נשאר רק לילה אינסופי בו נישן״.
(7.2.1946)

תנו לנו
תנו לנו משהו להרוס:

כותרת של פרח, פינה שקטה, 
חבר חביב, פקיד ציבור,

תא טלפון, 
עיתונאי, כופר, 

תומך של קבוצה מתחרה, 
עמוד תאורה, כיסוי של קבר, ספסל.

תנו לנו משהו להשחית:
קיר גבס, המונה ליזה, 

מגן בוץ, אבן מצבה.
תנו לנו משהו לאנוס:

נערה ביישנית, 
ערוגת פרחים, את עצמנו.

אל תבוזו לנו; אנו אנשי בשורה ונביאים.
תנו לנו משהו שבוער, תוקף, 

חותך, מרסק, מזהם
ומעניק תחושת קיום. 
תנו לנו אלה או אקדח
תנו לנו מזרק או סוזוקי

רחמו עלינו.



(30.4.1948)

בעקבות ר״מ רילקה
אדוני, הגיע הזמן, כבר תוסס היין.

הגיע הזמן להקים בית, 
או להשאר ימים רבים בלי בית.

הגיע הזמן לא להיות לבד,
אחרת נישאר לבד לאורך זמן.

נבלה את השעות בקריאת ספרים,
או בכתיבת מכתבים למקומות רחוקים, 

מכתבים ארוכים מתוך הבדידות.
וננדוד הלוך ושוב ברחובות, 

חסרי מנוח, בעוד העלים נושרים.
(29.1.1946)

לשיר
אך כשהתחלנו לשיר את שירינו, הטובים והשטותיים

הכל חזר להיות 
כפי שהיה תמיד.

יום היה רק יום, 
ושבעה ימים—שבוע.

להרוג—מעשה שלא ייעשה
למות—משהו כה רחוק.

החודשים חולפים מהר, 
אך כה רבים נותרו עדיין!

שוב היינו פשוט אנשים צעירים: 
לא מעונים, לא נבלים, לא קדושים. 
כזאת ודברים אחרים עלו בדעתנו



כשהמשכנו לשיר.
אך הם היום מצועפים כענננים, 

וקשה למצוא להם פשר.
(3.1.1946)

יֹונָתִי ּבְחַגְוֵי הַּסֶלַע (שיר השירים ב: 14)
יֹונָתִי ּבְחַגְוֵי הַּסֶלַע, ּבְסֵתֶר הַּמְַדֵרגָה, הְַראִינִי אֶת-מְַראַיְִ, הַׁשְמִיעִנִי אֶת-קֹולְֵ:  

ּכִי-קֹולְֵ עֵָרב, ּומְַראֵיְ נָאוֶה.

האמנים

 ופסטיבלים  עתליה תירוש— זמרת הסופרן עתליה תירוש מתמחה באופרה, לידר ומוסיקה חדשה. היא מופיעה בקונצרטים, רסיטלים 
ברחבי אירופה, ומחלקת את זמנה בין ישראל לברלין.

מנדלסון  פליקס  שם  על  למוסיקה  ובאקדמיה  בירושלים  למוסיקה  באקדמיה  למדה  יוגב-אלון  ניצן  סופרן  המצו  יוגב-אלון—זמאת  ניצן 
כסולנית  הופיעה  שניידר.  צ'ארלס  ע"ש   (2010-2011) הלידר  בתחרות  השלישי  המקום  וזוכת  "חבס",  מלגת  זוכת  גרמניה.  בלייפציג, 

בקונצרטים רבים בארץ ובחו”ל וכיום חברה ב"מיתר" אופרה סטודיו של האופרה הישראלית.

עידו אריאל—הפסנתרן ד"ר עידו אריאל הוא מלווה, מדריך זמרים, מנצח ומרצה, מהדמויות הבולטות בתחום השיר האומנותי בישראל. 
סדרת  של  האומנותי  המנהל  הוא   2012 מאז  בירושלים.  ולמחול  למוסיקה  באקדמיה  הווקלית  המחלקה  ראש  הוא  עידו   2013 מאז 

הקונצרטים 'שירה-שיר', המוקדשת לשיר האומנותי הקלאסי והישראלי בביצועם של זמרים ישראלים מובילים. 

רוני איש-רן—פייטן ומלחין, מייסדה ומנהלה המוסיקלי של להקת שחרית. גדל בשכונת נחלאות בירושלים על ברכי מסורת שירת הפיוט 
השאר,  (בין  מזרחית-קלאסית  מוסיקה  מלחין  בירושלים,  למוסיקה  באקדמיה  ערבית  למוסיקה  המחלקה  בוגר  הירושלמית.  והבקשות 

לטקסטים מעולם הפיוט), עוסק בהוראת המוסיקה הערבית בתיאוריה ובשירה, וכן כותב מאמרים ותכניות לימוד בתחום.



ראשל"צ,  תזמורת  ירושלים,  הקאמרטה  תזמורת  ביניהם  ובחו״ל  בארץ  רבים  והרכבים  תזמורות  הופיע  פלץ  גיא  הבריטון  פלץ—זמר  גיא 
Capella Cracoviensis ,Taverner consort, ועוד. פלץ הוא זוכה מלגות מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל (2008-2013), קרן בוכמן היימן, קרן 

רונן, פרס ע"ש עו"ד ליאון שטרן, ופרס דיקאן הפקולטה לאומנויות הביצוע של אקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

מיכאל לוקין—חלילן יליד סנקט-פטרבורג (רוסיה), בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, דוקטורנט באוניברסיטה העברית; מחלק 
את זמנו בין נגינה, חינוך מוסיקלי ומחקר בתחום הפולקלור המוסיקלי ביידיש. 

הותיקים,  הקאמרים  מההרכבים  רחל רינגלשטיין—כינור | לאה רייחלין—כינור | יואל גרינברג—ויולה | תמי ווטרמן—צ׳לו.  כרמל:  רביעיית 
ברייכנאו,  בודפשט"  "פראג וינה  מיתרים  לרביעיות  הבינלאומית  בתחרות  ראשון  בפרס  זכתה  הרביעייה  בארץ.  והרבגוניים  הבולטים 
בקונצרטים  הופיעה  כרמל  ישראלית. רביעיית  מוסיקה  ביצוע  ובתחום  המוסיקה הקאמרית  בתחום  האביב 2004  בתחרויות  אוסטריה, 

ובפסטיבלים ברחבי הארץ, אירופה וארה"ב, בכלל זה קונצרט באולם קארנגי בניו-יורק, ובאולם העיר האסורה בבייג’ינג. 

אסף שלג (עורך הסדרה)—ד״ר שלג הוא פסנתרן ומוזיקולוג ישראלי המתמחה במוזיקות של היהודים במאה העשרים. שלג הוא עמית 
מחקר ב״דעת המקום״, ולפני כן היה מרצה למוזיקולוגיה ומדעי היהדות באוניברסיטת וירג׳יניה ובאוניברסיטת וושינגטון שבסנט לואיס. 

ספרו Jewish Contiguities and the Soundtrack of Israeli History ראה אור בנובמבר 2014 בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד.


