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מבוא  

חיי המוזיקה בארץ-ישראל השתנו לחלוטין עם תרומתם של יהודי גרמניה ומרכז-אירופה שעלו ארצה 

בעלייה החמישית בשנים 1939-1933. עולים אלה הגיעו מתרבות מוזיקלית מפותחת מאוד, שפעילותם בה 

היתה מרכזית ביותר. היו ביניהם נגנים, מלחינים, זמרים, מנצחים, מורים, מבקרים ויזמים, והשאר היו 

קהל נלהב שהמוזיקה היתה חלק חשוב בחייו.  

הוקמו אז בארץ מוסדות מרכזיים לפעילות המוזיקלית, הקיימים עד היום: התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית, רשות השידור ותזמורתה, מקהלות בקיבוצים ובערים, צוותים לנגינת מוזיקה קאמרית, 

מוסדות חינוך למוזיקה – קונסרבטוריונים ואקדמיות, ובהמשך מדרשה למחנכים למוזיקה, מרכזי מחקר 

וחוגי לימוד באוניברסיטאות. בכל אלה חלקם של יהודי גרמניה מרכזי ביותר.  

שמו של טקסט זה מעיד על נכונותם של המיוצגים בו להקשיב לפעמון האזעקה שצלצולו הדהד כה 

חזק באירופה עם עלות הנאצים לשלטון בגרמניה. אלה שלא נענו לצלצולו ונשארו באירופה נספו רובם 

בשואה. אלה שהקשיבו לצלצולו המאיים, נענו לאתגר ועזבו את אירופה, למרות היותם קשורים מאוד 

אישית ומשפחתית אליה ואל תרבותה, והעזיבה היתה משבר משמעותי בחייהם. חלקם עזבו לארצות 

אחרות, רבים לארצות הברית, ושם תרמו את תרומת כישרונם. אך אלה שעלו ארצה הקימו כאן מפעל 

לתפארת ולהם מוקדש ספר זה. זכיתי להיות תלמיד של כמה מהם, ואני אסיר תודה להם על תרומתם 

להתפתחותי כמוזיקאי וכמוזיקולוג.  

מובא כאן מידע על כמה שטחי פעולה במוזיקה, ועל אישים מרכזיים מבין הרבים שפעלו בחיי 

המוזיקה בישראל. החלוקה למקצועות ולשטחי פעילות מסמנת את העיסוק המרכזי של האישים, אך 

פעילותם השתרעה לרוב על כמה שטחים במקביל. לגבי כמה מהאישים המרכזיים, בעיקר המלחינים, 

מובאים כלשונם ערכים מתוך ספרי מוזיקה יהודית – שער לאוצרותיה וליוצריה (הקיבוץ המאוחד 2011). 

לגבי אחרים הערכים נכתבו בשביל מוזיאון יהדות גרמניה בתפן ונערכו כאן מחדש תוך הרחבה. 

מוסדות 

כמה מהמוסדות המוזיקליים בישראל חייבים את ראשיתם לעולי ארצות מרכז אירופה. הקונסרבטוריון 

הראשון בתל-אביב נוסד ב-1910 על ידי שולמית רופין.  

הקונסרבטוריון בירושלים נוסד ב-1933 על ידי אמיל האוזר.  

ב-1936 נוסדה התזמורת הארצישראלית (לימים הפילהרמונית) וכן נוסדה תחנת הרדיו "קול ירושלים" 

שמחלקת המוזיקה שלה נוהלה על ידי קראל שלמון והיו פעילים בה אריה זקס, חנן שלזינגר ושבתאי 

פטרושקה.  

המרכז העולמי למוזיקה יהודית נוסד בירושלים ב-1936 על ידי סאלי לוי.  

פסטיבל עין-גב נוסד ב-1943 ביזמת אהרן זומרפלד ונסים רון. באותה שנה נוסדה בתל-אביב חברת 

האמרגנות למוזיקה "פרנסוס" על ידי שולמית רוזנברג.  

ב-1946 נוסדה חברת התקליטים "הד ארצי" על ידי צבי וזאב לוין.   

ב-1947 הוקמה החמישייה הישראלית לכלי נשיפה על ידי נגני התזמורת הארצישראלית, כולם יוצאי 

גרמניה.  

האקדמיה למוזיקה בתל-אביב נוסדה ב-1951 ומנהלה היה עדן פרטוש.  

ב-1968 ייסדה רחה פרייאר את הטסטימוניום, שפעל עד 1973, ויזמה הזמנת יצירות על נושאים יהודיים 

אצל מלחינים מישראל ומהעולם.      

התזמורת הפילהרמונית הישראלית נוסדה ב-1936 בשם התזמורת הארצישראלית. מייסדה היה הכנר 

ברוניסלב הוברמן, שערך קונצרטים בארץ-ישראל בשנות העשרים והתרשם עמוקות מהקהל הנלהב 

למוזיקה. לאחר שנים שבהן דגל בפאן-אירופיות, התרכז הוברמן בעניין היהודי ולקח על עצמו להציל את 



הנגנים היהודים שגורשו מתזמורות אירופיות. הוא עשה באירופה מבחני קבלה לנגנים יהודים ופסל 75% 

מהם, שכן רק המעולים ביותר נתקבלו. כאשר חסרו לו נגנים בכלים מסוימים, העדיף לשכור את 

שירותיהם של גויים מצוינים ולא לגייס יהודים בינוניים, וכך הייתה רמתה של התזמורת מראשיתה גבוהה 

ביותר. כשליש מבין שבעים וחמישה חברי התזמורת בראשיתה היו יוצאי ארצות דוברות גרמנית, ביניהם 

יוצאי תזמורות הקולטורבונד, שפעלו בגרמניה. מנהלי התזמורת היו יוצאי גרמניה ד"ר סימון ומר לברטוב.   

קונצרט הפתיחה של התזמורת התקיים בדצמבר 1936 בניצוחו של ארטורו טוסקניני, גדול המנצחים 

של אותה עת, לוחם חופש אנטי-נאצי שנֵאות לבוא כאות להוקרתו. לקראת הקונצרט הראשון הכין את 

התזמורת ויליאם שטיינברג, שהיה מנצח תזמורת קולטורבונד בגרמניה.   

בשנים הראשונות, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ניצחו על התזמורת כמה מגדולי המנצחים של 

אותה עת. בשנות המלחמה 1945-1939 הייתה התזמורת מנועה מלהביא מנצחים אורחים וניצחו עליה 

לרוב גיאורג זינגר ומיכאל טאובה. אחרי המלחמה חזרו מנצחים בינלאומיים וראשון האיטלקי ברנרדינו 

מולינרי, שגם ניצח על קונצרט העשור שלה ב-1946.  

עם קום המדינה היא התקראה התזמורת הפילהרמונית הישראלית. בהמשך באו לנצח עליה גדולי 

עולם, וכמה מהם קשרו עמה קשר רב-שנתי, ובראשם ליאונרד ברנשטיין. מראשית שנות השישים קשרה 

התזמורת את גורלה עם המנצח ההודי זובין מהטה, שנתמנה למנהלה המוזיקלי לכל חייו.  

התזמורת נדדה בין אולמות שונים – "אוהל" ו"אוהל-שם", עד אשר ב-1957 נחנך ביתה הקבוע – היכל 

התרבות בתל-אביב. התזמורת נותנת סדרות של קונצרטים למנויים בתל-אביב, בירושלים ובחיפה וכן 

מופיעה דרך קבע במקומות נוספים בארץ. מאז ייסודה מהווה התזמורת מוסד תרבות ייצוגי של המדינה 

ורבים סיוריה בארצות שונות, בהיותה נחשבת לאחת התזמורות הטובות בעולם (הוברמן, 1969).    

האקדמיה למוזיקה בירושלים 

הקונסרבטוריון למוזיקה ולאמנויות הבמה הוקם בירושלים ב-1933 על ידי אמיל האוזר בכיכר ציון. 

ב-1935 נוסדה ליד הקונסרבטוריון האקדמיה, ומראשיתה קלטה מוזיקאים צעירים מאירופה שקיבלו 

ביזמתו של אמיל האוזר סרטיפיקטים כסטודנטים וכך ניצלו חייהם, ביניהם חיים אלכסנדר, הרברט ברין, 

יוחנן ביהם, אלדד נוימרק, צפורה יוכסברגר, אריה זמנק, צבי קפלן ורוברט סטארר. בתחילה היו בו 

עשרים ושלושה מורים, ביניהם יוסף טל וחנוך יעקבי. ב-1947 התפצל המוסד וחלק ממוריו הפכו 

לקואופרטיב בהנהלת יוכבד דוסטרובסקי-קופרניק. המוסד המקורי בניהולם של אמיל האוזר וד"ר הלנה 

כגן עוד המשיך כמה שנים עד אשר פסקה פעילותו.  

ב-1958 עברה האקדמיה לבנין שנרכש ממשפחת שוקן ברחוב סמולנסקין, וליד הקונסרבטוריון נוסד 

גם בית ספר תיכון לאמנויות. ב-1960 הוקמה בה מחלקה למחול בניהולה של חסיה לוי-אגרון, ומאז נקרא 

המוסד האקדמיה למוזיקה ולמחול ע"ש רובין. ב-1985 עברה האקדמיה לקמפוס בגבעת רם ונוספו בה גם 

מחלקות לג'אז ולמוזיקה מזרחית. האקדמיה מארגנת גם קורסי קיץ בהשתתפות אמנים בינלאומיים.  

מרכז עולמי למוזיקה יהודית  

בסוף שנות השלושים נעשה ניסיון להקים מרכז עולמי למוזיקה יהודית על ידי חובבי מוזיקה נלהבים 

שגייסו מוזיקאים יהודים מכל העולם ואף הוציאו לאור כתב עת.  

סאלי לוי (1951-1894), רופא שיניים במקצועו, מוזיקאי חובב, היה מנצח מקהלה בקהילה היהודית 

בפרנקפורט-על-המיין במסגרת הקולטורבונד. הוא עלה לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב ב-1935. ב-1936 

ארגן ועד מייסד למרכז עולמי למוזיקה יהודית וכתב ראשי פרקים לפעילותו. ב-1936 הצטרף אליו הרמן 

סווט, תושב ירושלים, שערך את הביטאון Musica Hebraica. ב-1937 נוסח קול קורא שהופץ בארץ ובעולם, 

כולל בעלון הקולטורבונד בברלין. ב-1938 הצטרף אליהם יהויכין סטוצ'בסקי, עם עלותו לארץ-ישראל, 

והם החלו ליצור קשר עם מוזיקאים יהודים ולא-יהודים בעולם, בהם ברטוק, בלוך ומיו. ב-1938 התכנס 

הוועד המייסד בבניין הסוכנות בירושלים, וזמן מה אחר כך הופיע הביטאון מוזיקה הבראיקה, ובו 



מאמרים בעברית, באנגלית, בגרמנית ובצרפתית. תוכנן גם קונגרס למוזיקה יהודית ב-1939 או 1940, אך 

  .(Bohlman, 1992) עם פרוץ מלחמת העולם השנייה נותקו הקשרים והמרכז חדל לפעול

פסטיבל עין-גב החל כ"שבוע המוזיקה" בחוה"מ פסח 1943 ובמשך חמש-עשרה שנים היה הפסטיבל 

השנתי היחיד למוזיקה בישראל. קיבוץ עין-גב נוסד ב-1937 על חופה המזרחי של הכינרת בידי חלוצים 

שעלו ארצה מגרמניה ומהארצות הבלטיות. בין חבריו היו כמה מוזיקאים, ביניהם זמר הבריטון נסים רון. 

יוזם הפסטיבל היה אהרן (ורנר) זומרפלד, עורך דין ופסנתרן. התחבורה אל הקיבוץ בשנים ההן היתה 

בעיקר בסירות דרך הכנרת. כמה מטובי המוזיקאים בארץ יצרו עם הקיבוץ קשר מיוחד ואהבו לנגן בו. כך 

נוצרה מסורת של פסטיבל קונצרטים בחג הפסח, בהשתתפות חברי הקיבוץ ואמנים אורחים. ביניהם היה 

גם עדן פרטוש, אשר חיבר לכבוד הקיבוץ ב-1953 את הפנטסיה הסימפונית עין-גב, שזיכתה אותו ב-1954 

בפרס ישראל הראשון למוזיקה. תחילה נערך הפסטיבל בחדר האוכל של הקיבוץ, אך בשנות החמישים 

ביקרו במקום מוזיקאים נודעים מהעולם, ביניהם אהרן קופלנד וליאונרד ברנשטיין, ובתמיכתם נבנה 

אולם הקונצרטים, המשמש את הפסטיבל עד היום. בשנות השישים הפך הפסטיבל לעממי ופופולארי, 

והמוזיקה הקלאסית ממלאת בו תפקיד משני (רון, 2008).  

הד ארצי – חברת תקליטים – נוסדה על ידי צבי (הירש) לוין, כהמשך לפעילותו בברלין בחברת זמר, ובנו 

זאב לוין. תחילה הקימו את חברת קול ציון שפעלה בנתניה ואחר כך ב-1946 את הד ארצי. כאשר הגיעו 

ארצה המטריצות שהוברחו לארצות-הברית לפני פרוץ המלחמה, שוחזרו גם ההקלטות שנעשו לפני 

המלחמה בגרמניה בחברת זמר, ובהם שירים ביידיש ופרקי חזנות. בהמשך הוחל בייצור עצמי ובמשך שנים 

היתה הד ארצי חברת התקליטים המובילה של ישראל. ב-1948 הוחל בהקלטות שירי הפלמ"ח והלהקות 

הצבאיות. ב-1956 החלו בייצור תקליטים ארוכי-נגן (LP).  מיטב האמנים הקליטו בחברה, ביניהם שושנה 

דמארי, יפה ירקוני, שמשון בר-נוי, ישראל יצחקי, הדודאים, יהורם גאון, אריק איינשטיין, אסתר עופרים, 

שלמה ארצי ורבים אחרים. התקליט "ירושלים של זהב" נמכר ביותר ממאה אלף עותקים. מגוון 

התקליטים שייצרה החברה רב מאוד: שירים עבריים ולועזיים, מוזיקה קלאסית, תקליטים תיעודיים 

ועוד. לאחר פטירת צבי לוין ב-1958 המשיך בנו זאב וניהל את החברה עד לפרישתו ב-1982. ב-2008 

  .CBS התמזגה החברה עם מתחרתה

החמישייה הישראלית לכלי נשיפה הוקמה ב-1947 על ידי חמישה נגנים מהתזמורת הארצישראלית, 

כולם נגנים ראשונים בה וכולם יוצאי גרמניה: חליל – אורי טפליץ, אבוב – אליהו טורנר, קלרנית – יונה 

אטלינגר, בסון – מרדכי רכטמן, קרן – וולפגנג לוי. בהרכב זה פעלה החמישייה עשר שנים, וניגנה את כל 

החומר הקלאסי וכן עיבודים שעשה משה לוסטיג. החמישייה הופיעה בכל רחבי הארץ, בערים, בקיבוצים, 

במושבות, במושבים, במוסדות מוזיקה ובמסגרת תנועת הנוער המוזיקלי, והביאה לציבור רחב זה את רוב 

היצירות להרכב זה. 

 לאחר הפסקה חידשה החמישייה את פעילותה ב-1963. שניים מהמייסדים ניגנו בה כל השנים: מרדכי 

רכטמן (בסון) ואליהו טורנר (אבוב). בשלושת הכלים האחרים החליפו את המייסדים נגנים בכירים של 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית.  

 ,(Nebulae) ב-1966 הזמינה החמישייה אצל המלחין עדן פרטוש יצירה, והוא כתב את יצירתו ערפיליות

שאותה הקליטה החמישייה. באותה שנה גם הוזמנה החמישייה להופיע בפסטיבל שני העולמות בספולטו. 

כן ניגנה מעיבודיו של מרדכי רכטמן ליצירות באך לעוגב ומיצירות מוצרט ובטהובן והקליטה אותם ב-1991 

בשלושה תקליטורים.  



הטסטימוניום פעל בישראל בשנים 1983-1968 ובמשך חמש-עשרה שנים אלה נערכו בירושלים ובתל-אביב 

שישה כנסים של קונצרטים מגוונים, שיוחדו לביצועי בכורה של יצירות מוזמנות על נושאים יהודיים 

להרכבים שונים – מקהלות, סולנים, הרכבים קאמריים וסימפוניים.  

הטסטימוניום היה מפעל חייה של רחה פרייאר (1984-1892). במסגרתו בוצעו עשרות יצירות בבכורה, 

ביזמתה ועל פי הזמנתה. לרבות מהן יעצה ואף חיברה טקסטים. כל כנס התרכז בנושא מסוים. נושאי 

הכנסים היו: 

I – 1968 – ירושלים  

II – 1971 – ימי הביניים 

III – 1974 –ממעמקים   

IV – 1976 –  אור כי יהל   

V – 1979 – יהודי ספרד  

VI – 1983 – הגלוי והנסתר  

המלחינים שאצלם הוזמנו היצירות לפי מוצאם:  

ישראלים: צבי אבני, רומן האובנשטוק-רמתי, יהושע לקנר, סרג'יו נטרא, יצחק סדאי, בן-ציון אורגד, אבל 

ארליך, אנדרה היידו, יעקב גלבוע, ליאון שידלובסקי, אדי הלפרן, מארק קופיטמן. 

יהודים בתפוצות: לוקס פוס, אלכסנדר גהר, ג'ורג' רוכברג, שמואל אדלר, אלכסנדר טנסמן, מאוריציו 

קאגל. 

אחרים: לואיג'י דלפיקולה, יוסף מריה מסטרס קואדרני, יאניס קסנאקיס, ז'ילבר אמי, כריסטובל הלפטר, 

עמנואל נונס, קרלהיינץ שטוקהאוזן, הנס יואכים הספוס, תומס מארקו (בהט, 2011: 308-307). 

האקדמיה למוזיקה בתל-אביב נוסדה ב-1951 על ידי חבר מורים בניהולו של עדן פרטוש כהמשך לפעילות 

הקונסרבטוריון של תל-אביב. בשנות החמישים שכנה האקדמיה בבנין בית הספר תחכמוני שברחוב 

לילינבלום והלימודים התנהלו רק אחר הצהרים ובערב. באותן שנים נוצר קשר עם אוניברסיטת תל-אביב 

ששכנה במבנים זמניים באבו-כביר. ב-1966 עברה האקדמיה לבניין שנבנה עבורה בקמפוס של אוניברסיטת 

תל-אביב והיא חלק מהפקולטה לאמנויות של האוניברסיטה. כיום היא נקראת בית הספר למוזיקה ע"ש 

בוכמן-מהטה.  

מלחינים 

כמה מעולי הארצות הדוברות גרמנית היו מלחינים עוד בגרמניה ובארצות מרכז אירופה האחרות. כך 

אריך ולטר שטרנברג, פאול בן-חיים ועדן פרטוש. בשנות השלושים של המאה העשרים עלו ארצה ממרכז 

אירופה המלחינים הבאים: 

* ב-1931 עלה מגרמניה אריך ולטר שטרנברג (1974-1891), לאחר שכבר ביקר בארץ ב-1925.   

* ב-1933 עלו מגרמניה פאול בן-חיים (1984-1897), חנוך יעקובי (1990-1909), וקראל שלמון  

(1974-1897); עם הוריהם עלו בן-ציון אורגד (2006-1926) וצבי אבני (יליד 1927). 

* ב-1934 עלה מגרמניה יוסף גרינטל, ששינה את שמו ליוסף טל (2008-1910). 

* ב-1935 עלה מרק לברי (1967-1903), יליד ריגה וחניך גרמניה.  

* ב-1936 עלה מגרמניה חיים אלכסנדר (2012-1915), שנמנה עם תלמידי הקונסרבטוריון הירושלמי. 

* ב-1938 עלו מהונגריה עדן פרטוש (1977-1907), מאוסטריה יהויכין סטוצ'בסקי (1982-1891) 

ומטרנסילבניה אלכסנדר אוריה בוסקוביץ (1964-1907),  

* ב-1939 עלה מיוגוסלביה חניך גרמניה אבל ארליך (2003-1915).  



עם בואם לארץ-ישראל, נתקלו כאן במציאות חדשה והיו חייבים להסתגל אליה מבחינת הנוף, האקלים, 

החברה והאפשרויות המוזיקליות. לכמה מהם היה זה מהפך של ממש. בעוד אשר בגולה כתבו בסגנון 

הרווח שם, שאותו למדו במיטב המוסדות באירופה, כאן התבקש סגנון אחר. הם הקשיבו למוזיקה 

הסובבת אותם, למסורות ישראל השונות, ובנו סגנון חדש.  

 הסיסמה הרווחת באותם ימים היתה "שילוב מלוס מזרחי עם טכניקה אירופית". מתחילה היו גישות 

שונות כיצד לשלב מגמות אלה, אך הרצון לכתוב כאן מוזיקה יהודית-ישראלית היה משותף לכולם. 

שטרנברג, למשל, שמר על סגנונו האירופי האישי, אך טיפל בנושאים יהודיים מובהקים; בן-חיים יצר סגנון 

שכונה בדיעבד "ים-תיכוני", אם כי המושג לא נטבע על ידו אלא על ידי מקס ברוד ואלכסנדר אוריה 

בוסקוביץ. פרטוש חקר את שירת יהודי תימן וסמבורסקי תרם לזמר העברי. כל אחד תרם על פי דרכו 

לעיצובה של המוזיקה הישראלית. להלן תחילה המלחינים המרכזיים לפי סדר כרונולוגי. 

פאול בן-חיים (1984-1897) נולד במינכן, גרמניה, ושמו היה פאול פרנקנבורגר. בשנים 1920-1915 למד 

באקדמיה המלכותית במינכן נגינה בפסנתר, ניצוח וקומפוזיציה. הוא החל בפעילות ענפה כפסנתרן, מנצח 

ומלחין, שימש עוזר מנצח לברונו ולטר והתמנה למנצח האופרה והתזמורת הסימפונית באוגסבורג 

(Augsburg). המלחין היינריך שליט השפיע עליו מאוד, והפנה אותו לעיון בכתבי אידלסון. בן-חיים יצר 

מוזיקה יהודית כבר בגרמניה.  

ב-1933, עם עלות היטלר לשלטון, בא מיד לארץ-ישראל כתייר ולמד את המציאות כאן. הוא רצה 

לחיות בירושלים, אך הבין כי יוכל להתפרנס כמוזיקאי דווקא בתל-אביב. הוא התאהב בים ורוב חייו שחה 

בו יום-יום, קיץ וחורף. את השם בן-חיים אימץ לעצמו כיוון שאסור היה לו כתייר לעבוד בארץ בשמו 

פרנקנבורגר (בן-חיים, 1971). הוא נסע לגרמניה, ויחד עם רעייתו הלנה עלו ארצה. מיד החל בפעילות שלא 

פסקה עד שנותיו האחרונות: הוא עבד הרבה כמורה וכפסנתרן מלווה, ואף ניצח על התזמורת 

הארצישראלית.  

בן-חיים נעשה לאחד הבולטים במלחיני ישראל. ב-1939 החל לשתף פעולה עם ברכה צפירה והיה 

המלווה הקבוע והמעבד שלה עד 1949. הוא נבחר ליושב-ראש איגוד הקומפוזיטורים בישראל וניהל את 

האקדמיה למוזיקה בירושלים בשנים 1949-1954. ב-1957 הוענק לו פרס ישראל. בשנות החמישים היה 

בן-חיים המלחין הייצוגי של ישראל בעולם והיה מן המנוגנים ביותר על ידי תזמורות.  

היה לו סדר יום מאורגן למופת. הוא לא חיכה להשראה. היו שעות להוראה ושעות ליצירה. הוא 

הצטיין בקלות ובמהירות כתיבה, ובפוריות רבה, וכתב הרבה לפי הזמנה, כיוון שחשב כי זו "דרך טובה 

מאוד ליצירה" (מתוך מכתב לאורי טפליץ משנת 1956). המקצועיות המצוינת שלו בולטת בכל יצירותיו 

ואותה העביר גם לתלמידיו, שתפסו מקום מרכזי במוזיקה הישראלית, ביניהם בן-ציון אורגד, נועם שריף, 

עמי מעיני ונעמי שמר. הוא החל לחבר בגיל שתים-עשרה והמשיך עד יומו האחרון, תוך תיעוד ותיארוך כל 

יצירתו.  

בן-חיים נפטר בתל-אביב ולפי בקשתו נקבר בירושלים. יצירותיו יצאו לאור במקור בהוצאת המוזיקה 

הישראלית (IMP), אך ב-2002 הועברו למכון למוזיקה ישראלית (IMI News, 2002/1: 2-26; הירשברג 1983; 

כהן, 1990: 43–60). פרקים מאוטוביוגרפיה שלו פורסמו בארבעה קבצים של תצליל (בן-חיים, 1971-1975).  

עוד בגרמניה הלחין בן-חיים פרקי תהלים בגרמנית וכן את האורטוריה יורם (1932) לטקסט ספר יורם 

של רודולף בורכארט (תורגם לעברית על ידי דוד פרישמן). לאחר בואו לישראל הלחין במשך כל השנים 

שירים רבים למלים מהתנ"ך ומשל משוררים יהודים וישראלים להרכבים שונים, לסולו ולמקהלה. זאת, 

בנוסף לעיבודים שעשה לברכה צפירה. בן-חיים לא נכנע בשנות החמישים לתכתיבי האוואנגרד. הוא שמר 

על סגנונו האישי, שעוצב עוד בגרמניה בהשפעת האימפרסיוניזם הצרפתי, ובארץ הפך למה שנהוג היה 

לכנות הסגנון הים-תיכוני. מראשית ימיו בארץ התעניין במוזיקה של המקום – בשירת עדות המזרח 



והערבים, והדבר מצא את ביטויו בעיבודים שעשה לברכה צפירה וביצירותיו. במכתב מיום 26.4.72 למחבר 

שורות אלה כתב על כך בן-חיים:  

עיבדתי הרבה שירים מסורתיים של עדות המזרח ולפעמים גם של ערבים [...] מאידך גיסא השתמשתי לפעמים 

במוטיבים מתוך החומר הנ"ל גם ביצירות סימפוניות או קאמריות או – ברוב המקרים – יצרתי בעצמי חומר 

כזה מתוך הרוח של המוזיקה של עדות המזרח [...] אני מעדיף לא לצטט אלא ליצור! [ההדגשות במקור].  

ב-1939 חיבר וריאציות על מנגינה עברית לשלישיית פסנתר, שנושאה הוא לחן בדואי שהיה מושר בארץ 

למלים מולדתי ארץ כנען. את הסימפוניה הראשונה חיבר בן-חיים ב-1940. הייתה זו הסימפוניה הראשונה 

שנתחברה בישראל. על חיבורה כתב בן-חיים בתכנייה של ביצוע הבכורה: 

כאשר בתורת קומפוזיטור יהודי ותושב ארץ-ישראל גמרתי בלבי לכתוב חיבור סימפוני, הכרתי יפה את הקושי 

שבדבר ואת האחריות הרבה המוטלת עלי. את הדחיפה לכך קיבלתי בעיקר מתוך הרצון לכתוב לתזמורת 

הארצישראלית שלנו חיבור רב הקף ברוח עמנו וארצנו; במידה ידועה כתודה פרטית שלי על השעות 

הבלתי-נשכחות, שבהן הגיש לנו גוף מוזיקלי נפלא זה את פניני הספרות המוזיקלית העולמית. מובן מאליו, כי 

יצירה זו, שהתחלתי לכתבה בסוף אוגוסט 1939 ואשר גמרתיה ביוני 1940 (ימי נפילת צרפת), איננה נקייה 

מההשפעה של מאורעות הזמן; ההשתוללות האיומה של כוחות השאול בוודאי שהטביעה את חותמה על חיבורי 

(לפחות על פרקו הראשון ובמידה ידועה גם על האחרון). אף על פי כן, אין חיבור זה אלא מוזיקה טהורה 

ואבסולוטית; לא עשיתי כל ניסיון שהוא לתאר דברים קונקרטיים, שהם מחוץ לתחומי המוזיקה. אם מישהו 

יראה בזה סתירה, הרי אשיב לו בדבריו היפים של רוברט שומאן, שעלי להיזקק להם ללא צניעות: "נוגע אל לבי 

כל אשר מתהווה בעולם: פוליטיקה, ספרות, בני אדם; על הכול מהרהר אני כמנהגי אני, ובמוזיקה מתפרץ כל 

זה לאוויר העולם, מחפש לו מוצא".   

הפרק השני של הסימפוניה מנוגן גם בנפרד ונקרא תהלים והוא מבוסס על השיר אשא עיני אל ההרים, לחן 

של יהודי פרס, שאותו עיבד בן-חיים לברכה צפירה ואחר כך למקהלה (1940). פרק זה נוגן פעמים רבות על 

ידי התזמורת הפילהרמונית הישראלית בסיוריה בעולם כמייצג של המוזיקה הישראלית.  

בשנת 1951 חיבר בן-חיים סויטה בחמישה פרקים – מראות ישראל. הפרק השלישי שלה נקרא לחן 

תימני, ובו שלושה מוטיבים מן השיר שור דודי הדר צביה (יא מחיי אלנפוס) שעובד על ידו בשביל ברכה 

צפירה.  

בן-חיים חיבר מוזיקה לסרט גבעה 24 אינה עונה (1954). את הקנטטה רוני עקרה (1957) הקדיש 

למקהלת רינת ולמנצחה גארי ברתיני (הירשברג, 1983). יצירתו נעים זמירות ישראל (1953) לנבל, לצ'מבלו 

ולתזמורת הוקלטה על ידי ליאונרד ברנשטיין. 

בין שאר יצירותיו הרבות יזכור לכינור ותזמורת (1942); סונטינה לפסנתר (1946); תרועה לישראל 

(1950); למנצח מזמור (1958); בין הדסים (1965) – מחזור שירים (יהודה הלוי, שיר השירים ומשלי); שישה 

עיבודים למקהלה לנעימות ספרדיות (1970); קדושה (1971) לבריטון, למקהלה ולעוגב, וכן קונצ'רטים 

לפסנתר (1949), לכינור (1960) ולצ'לו (1962). כן חיבר סונטה לכינור סולו שהוקדשה ליהודי מנוחין 

  .(Tischler, 1988:30-39) והוקלטה בביצועו

עדן פרטוש (1977-1907) נולד בבודפשט למשפחת סוחרים דוברי גרמנית. אמו הייתה פסנתרנית וזמרת 

חובבת והבית היה מתבולל לחלוטין. זיכרונות ילדות יהודיים נשתמרו אצלו רק מסבו, שלקח אותו לבית 

הכנסת, שבו, כפי שאמר, "כולם שרים ומדברים בבת אחת". כילד פלא הוא למד נגינה בכינור אצל אויגן 

בלאו (לימים המנצח יוג'ין אורמנדי), ובגיל תשע התקבל לאקדמיה למוזיקה ע"ש ליסט ולמד בה בתקופתה 

הטובה ביותר: כינור אצל ינה הובאי ומוזיקה כתלמיד הצעיר ביותר בכיתת הקומפוזיציה של קודאי – 

כיתה אינטגרטיבית שבה נלמדו כל מקצועות המוזיקה אצל המורה האחד – קודאי (בכיתה זו למדו עמו גם 

גזה פריד, אנטל דוראטי ומתיאס שייבר).  



בגיל שבע-עשרה החל את דרכו ככנר ראשון בתזמורת לוצרן, ואחר כך היה כנר ראשון במספר 

תזמורות ואף הופיע כסולן ברחבי אירופה, בעיקר בגרמניה. באותה תקופה חיבר יצירות רבות, בין השאר 

מוזיקה קלה ומוזיקה לסרטים, אך יצירה יחידה שהותיר מאותה תקופה היא הרביעייה מס' 1, שנעשתה 

קונצ'רטינו לכלי קשת משנת 1932. ב-1933 היה כנר ראשון בתזמורת הקולטורבונד בניצוחו של מיכאל 

טאובה, אך עם גבור האנטישמיות בגרמניה חזר לבודפשט. גם בהונגריה סבל מן האנטישמיות ועמד נגדה 

באומץ: לאנטישמים שהתקיפו אותו בתזמורת אמר "או אתם או אני". בשנים 1938-1936 לימד כינור 

וקומפוזיציה בבאקו באזרבייג'אן. הוא עזב את אירופה תוך סלידה מהתבהמותה. הסיבות לעלייתו ארצה 

אופייניות לרבים מבני דורו באותה עת. על כך אמר:  

עליתי לארץ מאירופה, שבה לא יכולתי עוד לחיות כאדם וכיהודי. לא הייתי ציוני, אך הייתי יהודי גאה. באתי 

מלא שנאה לאירופה שעזבתי, לפאשיסטים ולנאצים. לחמתי על זכותי לחיות ככל אדם, ומצאתי אפשרות זו 

כאן.   

ב-1938 הביא אותו הוברמן כנגן ויולה ראשי לתזמורת הארצישראלית, ובשנים 1956-1938 היה פרטוש 

הנגן הראשי של קבוצת הוויולה בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. הוא היה אחד מעמודי התווך של 

התזמורת, והופיע איתה כסולן בישראל, באירופה ובארצות-הברית; כן הופיע ברסיטלים ובאנסמבלים 

קאמריים שונים, בעיקר עם הרביעייה הישראלית בשנים 1954-1939. מיד עם עלותו ארצה החל גם 

בהוראה ובקומפוזיציה. ב-1951 מונה למנהל האקדמיה למוזיקה בתל-אביב, תפקיד שאותו מילא עד מותו. 

אחרי שעזב את התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התמסר בעיקר לחינוך מוזיקלי, לקומפוזיציה 

ולהופעות יחיד. ב-1961 קיבל תואר פרופסור באוניברסיטת תל-אביב (כהן, 1990: 121-115; בהט, 1984). 

דרכו בחיבור הייתה מודרגת מאוד והוא נשאר תמיד נאמן לה. לאחר עלותו ארצה החל בעיבודים 

לשירים של ברכה צפירה. גישה ראשונית אל המוזיקה המזרחית הייתה לו מתקופת שהותו בבאקו. כמו כן 

עיבד למקהלה משירי תימן לטקסטים של שבזי. רק לאחר כמה שנים החל ביצירה עצמאית לחלוטין. 

פרטוש אמר על כך:  

תמיד חיפשתי, כל השנים שלי ועד היום, אמצעים טכניים כדי לבטא את מה שאני מרגיש. כאשר באתי הנה, 

התכנית הראשונה שלי הייתה להיות קומפוזיטור יהודי גדול. קשה להיות יהודי, וקשה להיות קומפוזיטור, 

והכי קשה להיות קומפוזיטור יהודי. רציתי למצוא צלילים שיקשרו אותי עם שני דברים: עם העבר היהודי, ועם 

מה שחשבתי שהוא העתיד היהודי, זאת אומרת עם צלילי הארץ. עשיתי פשרה עם הזמנה, וזה בעצם דבר מאוד 

אקלקטי [...] אבל דבר אחד אני יכול להגיד במצפון טוב: תמיד כתבתי את מה שאני רוצה להגיד, וזה היה 

בשבילי רק אמצעי [...] אף פעם לא כתבתי את מה שאיקס איפסילון כבר אמר, אלא אם לפעמים גיליתי שאת 

זה אני יכול להגיד טוב בטכניקה הזאת (בהט, 1984: 86). 

ב-1953-1952 ייסד פרטוש קורסים למוזיקה קאמרית, תחילה בעין-השופט ואחר כך בזכרון-יעקב. פעמים 

רבות הוזמן לפורומים בינלאומיים הן כמורה והן כשופט.  

פרטוש מנה ארבע תקופות ביצירתו:  

תקופה יהודית-ישראלית 1956-1938 –. היצירות העיקריות בתקופה זו:  1.

* 1939 – רונדו על נושא ספרדי לכלי קשת.  

* 1946 – פנטסיה כוראלית על נושא מזרחי למקהלה ולתזמורת. באותה שנה הוזמן לחבר לקיבוץ יגור 

בחצי יובלו קנטטה למלים של יהודה הלוי, וביסס אותה על לחנים של שירי יהדות תימן. גרסתה הסופית 

של היצירה – רפסודיה על נושאים תימניים למלות השיר אם ננעלו מאת שבזי.  

 * 1946 – יזכור לוויולה ופסנתר או תזמורת כלי קשת. יצירה זו זכתה בפרס אנגל. יש ליצירה גם גרסאות 

לצ'לו ולכינור והיא מנוגנת הרבה עד היום. במקור נכתבה כקטע קצר לצ'לו סולו שאותו ביצע יהויכין 

סטוצ'בסקי כליווי למחול של דבורה ברטונוב. המוטיב הפותח הוא מזמור של יהודי ליטא, שאותו רשם 



פרטוש מפי יהושע ברטונוב, אביה של הרקדנית. זו יצירה יחידה של פרטוש המבוססת על לחן של יהודי 

אירופה.  

* 1949 – שיר תהילה לוויולה ולתזמורת (קונצ'רטו לוויולה מס' 1) לכבוד ייסוד מדינת ישראל.  

*  1952 – פואמה סימפונית עין גב. על הבכורה ב-1953 בפסטיבל עין-גב ניצח ליאונרד ברנשטיין. 

היצירה זיכתה את פרטוש בפרס ישראל הראשון למוזיקה ב-1954.  

1955 – מוסיקת אבל (בלדה מזרחית) לצ'לו ולפסנתר או תזמורת קאמרית.  

2.  תקופה מודאלית מורחבת – 1959-1957. זו תקופה קצרה, אך פורייה מאוד בכמות ובאיכות והיצירות 

המרכזיות בה הן:  

* 1957 –  קונצ'רטו מס' 2 לוויולה ולתזמורת, שאותו ניגן בבכורה בקיבוץ עין השופט.   

* חזיונות לחליל, לפסנתר ולתזמורת כלי קשת לפי הזמנת מיכאל טאובה לתזמורת רמת-גן. יצירה 

זו נבחרה גם כמוזיקה למחול הציידים האגדיים של גלן דדלי. בשנת 1953 נפגש פרטוש עם המלחין עובדיה 

טוביה לצורך רישום בתווים של שירי תימן מפיו. הוא רשם שבעה-עשר שירים. השיר צור מנתי (יא טאיר 

אלבאן) שימש אותו אחר כך ביצירתו חזיונות (1957): המוטיב האיטי הפותח – לרצ'יטטיב לחליל סולו 

שבפתח היצירה, והמוטיב הקצבי – לפיתוח פוליפוני בחלקה האמצעי המהיר (ניתוח מפורט – בהט, 1984: 

  .(204-193

* 1959 – מקאמאת לחליל ולרביעיית כלי קשת.  

3.  תקופה דודקפונית 1962-1960:  

* 1960 – תהלים, רביעיית כלי קשת מס' 2 (ניתוח מפורט – בהט, 1984: 216-205).  

* אגדה לוויולה, לפסנתר ולכלי הקשה; דמויות לתזמורת סימפונית. 

* 1962 – סימפוניה קונצרטית לוויולה ותזמורת (קונצ'רטו לוויולה מס' 3). 

4.  תקופה סריאלית חופשית – 1977-1963:  

* 1966 –  ערפיליות לחמישיית כלי נשיפה   

*  רבת צררוני למקהלה ולתזמורת קאמרית  

*  – 1970נתיבים לתזמורת סימפונית. 

* 1977 –   בלדה לרביעיית פסנתר; פנטסיה לשלישיית פסנתר   

 (Tischler, 1988:185-190)

דניאל סמבורסקי (1977-1909) נולד בקניגסברג, אז בירת פרוסיה המזרחית, להורים שהגיעו ב-1896 

מרומני שבאוקראינה. המשפחה הייתה ציונית ובבית דיברו עברית. אמו, בת למשפחת הסופר קבק, הייתה 

המוזיקאית של המשפחה וממנה ירש את כשרונו. מגיל שמונה ניגן בפסנתר. הוא הושפע משירי יידיש 

ומניגונים חסידיים, וכבר בילדותו שר שירים ארצישראליים. מגיל תשע חיבר מוזיקה – מנגינות לשירי 

היינה. ב-1923 עברה המשפחה לדנציג, שם למד בקונסרבטוריון גם נגינה בצ'לו. הוא נסע לברלין ללמוד 

רפואה, ולמד מוזיקה אצל קורט זכס, הורנבוסטל ופרידריך בלומה (עורך ה-MGG). בברלין הושפע 

סמבורסקי מהנס אייזלר ומקורט וייל. הוא כתב מוזיקה למחזה ציוני (מלים – סלי לוי) הפתרון היחידי. 

שניים מלחני המחזמר שימשו אחר כך לשירים העבריים בהרים כבר השמש מלהטת ופנינו אל השמש 

העולה.  

 ב-1933 עלה סמבורסקי לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב. לפי הזמנת מרגוט קלאוזנר כתב מוזיקה 

לסרט לחיים חדשים ומתוך סרט זה נפוץ שיר העמק  (באה מנוחה ליגע). הוא היה מראשוני המנחים של 



שירה בציבור בבית-ברנר בתל-אביב, ועסק בהוראה ובעריכת שירונים. בין יצירותיו שירים לסרט הארץ 

המובטחת (בהפקת קרן היסוד), מוזיקה לתיאטרון "המטאטא", שירי ילדים ומוזיקה קאמרית. ב-1947 

ערך יחד עם משה גורלי (אז ברונזפט) את השירון בשלושה כרכים ספר שירים ומנגינות, שהיה אוסף מרכזי 

בהנחלת השירים בבתי הספר. בין שיריו שיר העמק, זמר הפלוגות (אוטוביוגרפיה – תצליל 1969: 

  .(180-182

יוסף טל (2008-1910) נולד בפינה (Pinne), באזור פוזן, שם היה אביו רב הקהילה, ושם משפחתו גרינטל. 

הוא למד בברלין בבית הספר הגבוה לאמנויות, בין היתר אצל  טיסן (Tissen), טראפ, הינדמית, שץ, קרוצר 

וזאל (Saal) וסיים אותו ב-1932. טל עלה לארץ ב-1934 ולאחר שהות קצרה בחיפה ובקיבוץ גשר התיישב 

בירושלים. מ-1937 לימד קומפוזיציה ופסנתר באקדמיה למוזיקה, ובשנים 1952-1948 כיהן כמנהלה. 

ב-1950 נתמנה מרצה באוניברסיטה העברית בירושלים. ב-1957 קיבל מלגה של אונסק"ו לפיתוח המוזיקה 

האלקטרונית וב-1960 הקים את המעבדה למוזיקה אלקטרונית באוניברסיטה העברית. ב-1965 ייסד את 

החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה וב-1971 התמנה למנהלו, תפקיד שאותו מילא עד פרישתו ב-1981.  

יוסף טל זכה להכרה בינלאומית שבוטאה בפרסים ובאותות כבוד, בהם פרס ישראל (1971), פרס 

האמנות מטעם העיר ברלין (1975), פרס וולף (1983), צלב כבוד מטעם הרפובליקה הפדרלית הגרמנית 

(1984), אביר מסדר האמנויות והספרות בצרפת (1985), ופרס יוהן ונזל שטאמיץ בגרמניה (1995). (כהן, 

1990: 156–164; חדשות ממ"י, 1995/2, 2001/1: 20–24). 

הסימפוניה הראשונה של טל התחברה ב-1952 ועליה כתב המלחין:  

סימפוניה זו בנויה בפרק אחד המחולק לשלוש חטיבות המנוגנות ברצף. החומר התמטי מפותח בעקבות מוזיקה 

שנוצרה תחילה ליצירתה הכוריאוגרפית של הרקדנית דבורה ברטונוב על נהרות בבל. ביצירה זו השתמשתי 

בקינה עתיקה של יהודי פרס שנרשמה על ידי אברהם צבי אידלסון. הלחן העתיק שימש כחומר המוטיבי של כל 

הסימפוניה.  

טל היה מלחין רחב אופקים שיצר בכל קשת האמצעים. רשימת יצירותיו ארוכה וכוללת אופרות: שאול 

בעין דור (1955); אמנון ותמר (1958); אשמדאי (1968); מצדה 967 (1972); הפיתוי (1975); המגדל (1983); 

הגן (1987); יוסף (1995); סצינות דרמטיות: אלזה – מחווה (1975); סצנה (1978); היד (1987); אורטוריות 

וקנטטות: קנטטה לסוכות למלים של אלעזר הקליר (1955); מצעד הנופלים (1968); חלום המעגלים 

(1985); מוזיקה קאמרית עם קול: שיר (1971); ילדי (1975); מלחמות חלפו כאן (1991); קו מריר (1991); 

מוזיקה למקהלה: לגעת במקום (1987); מוזיקה לתזמורת: שש סימפוניות, שלושה-עשר קונצ'רטים, כולל 

שלושה לכלי סולו ומכשור אלקטרוני; מוזיקה קאמרית: שלוש רביעיות לכלי-קשת וכן מאמר לצ'לו סולו, 

מוזיקה לכלי-מקלדת, מוזיקה לכלי-נגינה שונים ללא ליווי, מוזיקה אלקטרונית ויצירה למחשב.  

על יצירתו מות משה – רקוויאם עברי (1970) הוענק לטל פרס ישראל למוזיקה ב-1971. 

מיצירותיו הדרמטיות העריך ביותר את אלה (טל, 1997: 303):  

* יציאת מצרים – במקור מוזיקה למחול (פסנתר וכלי הקשה), אחר כך גם גרסה אלקטרונית. הגרסה לזמר 

ותזמורת הוצגה ב-1946 בפי קראל שלמון (בריטון) עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח 

ברנרדינו מולינארי.  

* אשמדאי (1968)  – אופרה, הוצגה בגרמנית בהמבורג בניצוח גארי ברתיני.   

* יוסף (1995) – אופרה, הוצגה בעברית באופרה הישראלית בתל-אביב בניצוח גארי ברתיני.  

טל חיבר אוטוביוגרפיה בגרמנית – Der Sohn des Rabbiners (בן הרבנים, 1985) ובעברית (עם עדה 

ברודסקי) עד יוסף (טל, 1997).  



בקונצ'רטו מס' 2 לפסנתר ולתזמורת (1953) מביא טל לחן שבו שרים את הפסוקים הפותחים את ספר 

איכה, כפי שנרשמו על ידי אברהם צבי אידלסון בספרו על המוזיקה היהודית (Idelsohn, 1929:54). הוא 

כתב על כך: 

בקונצ'רטו השני שלי לפסנתר ותזמורת, בפרק האיטי, השתמשתי בלחן של קינה יהודית-פרסית, שמצאתי 

באוצר הנעימות של יהודי המזרח מפרסומיו של אברהם צבי אידלסון. זו הייתה מנגינה ארוכה ומורכבת בעלת 

יופי נדיר, שהקרתה לפני חומר עשיר לפיתוח מוטיבי והשרתה על חיבורי אווירה "אותנטית", מבלי שאיאלץ 

לשנות מדרך ההלחנה המקובלת עלי (טל, 1997: 19). 

על ברכה צפירה הוא סיפר: 

כשברכה צפירה ביקשה ממני לחבר לשיריה ליוויים לרביעיית כלי קשת כדי "להכשיר" אותם לאולם 

הקונצרטים, אמרתי לה שהשירים טובים בעיני הרבה יותר מכדי שאהיה מוכן להפוך אותם ליצירי-כלאיים 

ולערבב אותם עם מוזיקה החושבת במונחים שונים בתכלית. דברי הכעיסו אותה, אבל כעבור שנים הודתה 

שהסירוב שלי היה מוצדק (שם). 

יצירתו מסדה 967 היא האופרה האלקטרונית הראשונה בעולם ובכורתה הוצגה לרגלי הר המצדה 

בפסטיבל ישראל ב-1973 בניצוח גארי ברתיני. הליווי כולו אלקטרוני והזמרים מתלווים אליו. בתמונת 

היהודים המתים השתמש טל בהקלטות אותנטיות של שלוש מסורות יהודיות: שומרונים, יהודי תימן, 

  .(Tischler, 1988:264-270) ולימוד משנה בישיבה בבני ברק. זוהי צורה מיוחדת של עיבוד חומר מסורתי

אבל ארליך (2003-1915) נולד בקרנץ, בקרבת קניגסברג, פרוסיה המזרחית. הוא היה צאצא של שושלת 

רבנים – סבו, הרב ד"ר אבל אדולף ארליך, שעל שמו נקרא, היה רב בלטביה ובפרוסיה. ילדותו עברה עליו 

בקניגסברג, שם למד נגינה בכינור בשנים 1934-1920. ב-1926 כתב את יצירתו הראשונה – אופרה קומית. 

ב-1934 ברח מהנאצים ליוגוסלביה, ושם למד עד 1938 באקדמיה למוזיקה בזאגרב. ב-1938 נאלץ לעזוב את 

יוגוסלביה והגיע לאלבניה. שם שהה חודשיים, עד שקיבל היתר הגירה לארץ-ישראל.  

בינואר 1939 התיישב ארליך בארץ-ישראל ועד 1944 המשיך את לימודיו בקונסרבטוריון בירושלים – 

כינור אצל אמיל האוזר וצבי רוטנברג וקומפוזיציה אצל שלמה רוזובסקי. ב-1940 התחיל ללַמד באותו 

מוסד ובשנים 1948-1944 לימד גם באקדמיה למוזיקה בירושלים. ארליך היה ממייסדי האקדמיה החדשה 

למוזיקה, היום האקדמיה למוזיקה ומחול על שם רובין בירושלים. הוא לימד באקדמיה למוזיקה 

בתל-אביב (1954-1952), בסמינר למורים בתל-אביב (1955-1953), במכון למוזיקה בסמינר אורנים 

(1967-1953), ומ-1964 באקדמיה למוזיקה על שם רובין באוניברסיטת תל-אביב עד לפרישתו לגמלאות 

ב-1983. עם עשרות תלמידיו נמנו כמה מטובי המלחינים והיוצרים הישראלים וכן מורים וחוקרים. ב-1990 

זכה בפרס ראש הממשלה לקומפוזיציה וב-1997 בפרס ישראל (שקד, חדשות ממ"י 1990/2: 9-3; כהן, 

  .(174-179 :1990

ארליך היה אמן פורה במיוחד והלחין כ-3,500 יצירות. מאז בואו לישראל ב-1939 התעניין ארליך 

במוזיקה של מסורות ישראל בעיקר באמצעות ספריו של אידלסון. בשנות החמישים התעניין במוזיקה 

הערבית ושיתף פעולה עם מוזיקאים ערבים. על התעמקותו במוזיקה המסורתית אמר ארליך בראיון:  

החומר הפולקלורי עניין אותי בצורה מלהיבה. ישבתי עם האוצר של אידלסון, שמעתי הקלטות [...] זה היה 

גירוי גדול, רצון לגלות אזורים חדשים. התחוללה בי מהפכה עצומה כשבאתי לארץ ב-1939. בארץ היו אז 

סגנונות שונים, כי כל מלחין הביא איתו משהו מארץ מוצאו, אך היה רצון חזק מאוד ליצור משהו מקומי (בהט, 

   .(18 :1971

בין יצירותיו עדות לשני חלילים (1961); מכתב לחזקיה לסופרן ולאנסמבל קאמרי (1962); אל תהיו 

כאבותיכם למקהלה מעורבת א-קאפלה (פרס מקהלת רינת 1965); Arpmusik – סצנת תיאטרון (1971); 



סוכת המצילים למספר-זמר ולאנסמבל קאמרי (1973); מוזיקה לפסנתר ולסרט מגנטי (1974); ארבעה 

פרקים – בתודה לפאול קֵלי לחמישה כינורות (1974); גניתון וגניתמוס ללא-קריין ולאנסמבל קאמרי 

 ;(1977)נשמות מתות – אופרה (1978); געגועים לשלום לתזמורת כלי-קשת (1981); מוזיקה לתזמורת 

סימפונית (1990); איוב – אורטוריה (1990); שלושה משלים (1976); הנגיד (1993), דיוקן של דן פגיס 

 .(1996)

השימוש שעשה ארליך בטקסטים מקראיים וביצירה ישראלית מקורית יחד עם עיסוקו בהוראה 

במשך שנים רבות, הפכו אותו לאחד מעמודי התווך של החינוך המוזיקלי בישראל. יצירתו מתאפיינת 

בשילוב של אלמנטים מערביים קלאסיים עם אלמנטים מזרחיים ערביים, ומדי פעם גם בהומור דק.  

יצירתו בשרב לכינור סולו (1953) הוקדשה לכנר אברהם מלמד. ב-1956 ערך לה המלחין גרסה לכינור 

  .(Tischler, 1988:86-95) .עם מקהלת כינורות וב-1958 – לתזמורת סימפונית

יצירתו שחרית – חמישה פרקים לפסנתר – נכתבה ב-1963 והיא אופוס 173 שלו. בדף הפתיחה של 

התכליל מביא המלחין את הנושא המשמש בסיס ליצירה כולה ומוסיף מלים אלה:  

יצירה זו בנויה על לחן עתיק אדוני מלך מתוך תפילת שחרית המושרת בפי יהודי חלב כפי שהיא מובאת אצל 

אידלסון (הפרקים הראשון, השלישי והחמישי מצטטים מתוך המנגינה, אך זה הקשר הפחות חשוב. קשרים 

אחרים ללחן זה הרבה יותר יסודיים, המבנה הפנימי של הפרק האחרון קרוב ל"סודות" [במשמעות הקבלית של 

הדרגה הרביעית של פירוש התורה: פשט, רמז, דרש, סוד]).   

יחזקאל בראון (2014-1922) נולד בברסלאו, גרמניה, גדל בארץ-ישראל מגיל שנתיים, ובילדותו ספג את 

המסורות המוזיקליות היהודיות המזרח-אירופיות והים-תיכוניות. הוא בוגר האקדמיה למוזיקה 

בתל-אביב, שבה למד אצל אלכסנדר אוריה בוסקוביץ, ובעל תואר שני בלימודים קלאסיים של 

אוניברסיטת תל-אביב. ב-1975 השתלם במוזיקה גרגוריאנית אצל דום ז'אן קלייר במנזר הבנדיקטני של 

סולם (Solesmes) בצרפת. בראון לימד באקדמיה למוזיקה על שם רובין בתל-אביב והיה מנהלה בשנים 

  .1981-1979

עניינו האקדמי נתון בעיקר לנעימות יהודיות מסורתיות ולמזמורים גרגוריאניים והוא מרצה על 

נושאים אלה באוניברסיטאות ובקונגרסים בישראל ומחוצה לה. בראון ליקט ורשם שבעים ושבעה לחנים 

יהודיים מסורתיים (1981), וכתב מחקרים על נעימות ספרדיות מירושלים (1984), על מזמורי שבועות 

בבית-הכנסת והמודליות הגרגוריאנית העתיקה (1985), ועל היבטים של מנגינה (1992).  

יצירותיו של בראון משקפות את עניינו הרב במוזיקה של מסורות ישראל, בעיקר ביצירותיו למקהלה. 

מבין יצירותיו הרבות להלן מבחר מצומצם: למקהלה – שרקייה (1967); שיר השירים פרק ג' (1973); 

חמישה-עשר שירי פסח (1973); ויימלט קין (1973); דרור יקרא (1978); ערפילי שחר (1989); למקהלה 

וכלי נגינה: בשעריך ירושלים (1967); הלכות תקיעת שופר (1977); מזמורים ופזמונות מאת ח"נ ביאליק 

(1984); אשת חיל, כינורו של דוד (1990); מדרש לוח גזר (2002); דברי קהלת (2003). כן כתב שירים לסולו 

ופסנתר, יצירות רבות לתזמורת (מזמור (1960); קונצ'רטו לקלרנית ולתזמורת קאמרית (1987); קונצ'רטו 

לנבל (1996); ולהרכבים קאמריים,  בין השאר ארבע שלישיות פסנתר (1988 ואילך).  (כהן, 1990: 

   .(211-216

על גרסאותיו למקהלה לשירים מסורתיים כתב יחזקאל בראון (מתוך דברים בעטיפת התקליט שירי 

עדות ישראל של זמרי קאמרן 1981): 

המנגינה היהודית המסורתית היא אהבתי הראשונה בתחום המוזיקה. הכרתיה משחר ילדותי מתרוננת בפי 

מתפללים בבית הכנסת, בפי מזמרי זמירות שבת בחוג המשפחה, בפי נשים תימניות, אשכנזיות או ספרדיות, 

רכונות על דוד הכביסה, על מכונת התפירה, או על עריסת התינוק; הכרתיה בגלגוליה המאוחרים, בשירתם של 

מרדכי זעירא, מתתיהו שלם, נעמי שמר ואחרים, ואהבתי אליה הלכה וגברה, הלכה והעמיקה עם השנים, 

כאשר נתווספה אל הרגש גם מידה של תבונה וידיעת סודות האמנות. 



חלק נכבד של עיבודי כמלחין מוקדש להתאמת המנגינה המסורתית האהובה עלי למסגרות החדשות המותנות 

על ידי אורח החיים הנוכחי, בבית הספר, במועדון הנוער, באולם הקונצרטים ובאמצעי התקשורת, למען תחדש 

את נעוריה ותמשיך לחיות בפיו ובלבו של העם. התאמה זאת שונה לעתים ממה שמכונה "עיבוד", כלומר: 

תוספת ליווי של קולות או כלי נגינה. אני ניגש למלאכה זו בדחילו ורחימו, כאל מלאכת קודש, וכל כוונתי אינה 

אלא לשרת את המנגינה המסורתית, להלבישה כביכול בבגדים ההולמים אותה ואת חייה המתחדשים.  

חוברת מיוחדת הוקדשה ליחזקאל בראון בהוצאת המכון למוזיקה ישראלית – חדשות ממ"י אוקטובר 

1993 בעריכת יובל שקד ועודד זהבי, ובה מאמרים של נתן מישורי, עודד זהבי ועודד אסף, וכן רשימת 

 .(Tischler, 1988: 51-58) מבחר יצירות ופרסומים ודיסקוגרפיה

בן ציון אורגד (2006-1926) נולד בגלזנקירכן, גרמניה, בשם בושל, וב-1933 עלה עם הוריו לארץ-ישראל. 

מגיל שמונה למד נגינה בכינור אצל פסח כינורי ורודולף ברגמן, ותיאוריה וקומפוזיציה אצל פאול בן-חיים. 

הוא המשיך ללמוד באקדמיה למוזיקה בירושלים אצל יוסף טל וסיים את לימודיו ב-1947. בסוף שנות 

הארבעים ניגנה התזמורת הפילהרמונית את יצירתו מראות. ב-1948 זכה במלגת ESCO ובעזרתה המשיך 

את לימודיו אצל אהרן קופלנד בטנגלווד, ואצל קורט זכס בניו-יורק. ב-1952 זכה אורגד בפרס אונסקו ע"ש 

קוסביצקי עבור קנטטה תנכית סיפור המרגלים (1951). בשנים 1960/61 המשיך את לימודיו באוניברסיטת 

ברנדייס אצל אירווין פיין והרולד שפירו. מאז 1950 היה מפקח של משרד החינוך והתרבות, ומ-1975 עד 

1988 היה מפקח-מרכז של החינוך המוזיקלי. אורגד היה גם סופר ומשורר. ב-1997 הוענק לו פרס ישראל 

(כהן, 1990: 270-259). 

השפה העברית היא אבן בניין עיקרית ביצירתו של אורגד. התמטיקה היהודית בולטת אצלו ביותר, 

וזאת מבלי שהיה יהודי מאמין. לשונו המוזיקלית פתוחה וחופשית מאוד. ייחוד סגנונו – סימולטניות: שני 

דברים כביכול שונים המתחברים יחדיו בד בבד (בהט, 2008).   

בין יצירותיו בלדה לכינור (1947); תנועות לתזמורת סימפונית (1947); הצבי ישראל (1949); 

קליידוסקופ לתזמורת (1961); מזמורים – קנטטה (1968-1966); הגזירות הישנות – פסיון בחמש עדויות 

(1970/87) – היצירה נכתבה לפי הזמנת הטסטימוניום של 1971 ובוצעה בו בבכורה; הלל סימפוניה (1978) 

(וייך, 1979); שירים מעמק חושן (1981); שערים לתזמורת כלי נשיפה ממתכת (1987); המנון לאליהה 

(1989); התייחדות שנייה – קונצרטנטה לכינור, לצ'לו ולתזמורת כלי קשת (1990).  

יצירתו מזמורים (1968-1966) נכתבה להזמנת גארי ברתיני לאנסמבל הקאמרי הישראלי. היצירה 

כתובה לחמישה זמרים ולתזמורת קאמרית. תפקיד הזמרים מאורגן לסולן ורביעייה, וכל אחד מהם סולן 

בפרק אחר של היצירה. הלהקה לפעמים שרה ולפעמים דוברת, לפעמים ביחד ולפעמים בקנון. מקצת 

תפקידי הכלים אליאטוריים, אך לא תוך חופש מוחלט למנגן, למשל, הוראה לנגן: נגֵן חמישה צלילים אלה 

בקצב הנראה לך, כלומר חופש חלקי. היצירה מורכבת מפרלוד, שלושה פרקים ואפילוג. פרק מ"ט הקודר 

של תהילים מושר בכל הפרקים ומיועד תמיד לסולן, ואילו הלהקה שרה בכל אחד מפרקי היצירה פרק 

תהילים אחר: פרק I  – כ"ט; פרק II – מ"ו; פרק III – מ"ז. בפרקים אלה יש אמירה קולקטיבית ויותר 

אופטימית, ומכאן הניגוד והעימות. באפילוג – קדיש של הלהקה מול קדיש יתום של הסופרן. בפרק זה 

מחולקות לפעמים המלים להברותיהן בין חברי הלהקה, כאשר כל אחד שר הברה אחרת והמלים מצטרפות 

משירת כולם, אפקט חזק ביותר.  

בכמה מיצירותיו הכליות השתמש אורגד בטעמי המקרא של עדות ישראל השונות כחומר גלם 

ליצירתו, כגון: מלוסלגיה לשתי חצוצרות (1993); וזאת הברכה; מפטיר (1994);  בראשית – רביעייה 

ראשונה לכלי קשת (1992). (Tischler, 1988:176-181). (שפירא, בת-שבע 2008).  



צבי אבני נולד ב-1927 בסארבריקן, גרמניה, ועלה ארצה עם הוריו ב-1935. הוא למד אצל ארליך, בן-חיים 

וסתר וסיים את לימודיו באקדמיה למוזיקה בתל-אביב ב-1958. בשנים 1962-1964 למד בארצות-הברית 

קומפוזיציה בטנגלווד אצל אהרן קופלנד ולוקס פוס, ומוזיקה אלקטרונית בהנחיית ולדימיר יוסצ'בסקי 

במרכז למוזיקה אלקטרונית קולומביה-פרינסטון. מאז 1971 לימד באקדמיה למוזיקה ומחול ע"ש רובין 

בירושלים, ושימש בה ראש המחלקה לתיאוריה ולקומפוזיציה ומנהל האולפן למוזיקה אלקטרונית. אבני 

היה מנהל הספרייה המרכזית למוזיקה, ערך את כתב העת גתית ושימש יועץ מוזיקלי ללהקת הבלט 

"בת-דור". הוא זכה בפרס אקו"ם עבור מפעל חייו (1986), ובפרס קיסטרמייר שניתן לו על-ידי האגודה 

לידידות גרמניה-ישראל (1990). כמו כן זכה בפרס ראש הממשלה על מפעל חייו (1998), בפרס התרבות של 

חבל הסאר (1999) ובפרס ישראל (2001). (כהן, 1990: 283-273; חדשות ממ"י, 2000/1: 11-4). 

אבני הלחין את יצירותיו המוקדמות בסגנון הקרוי ים-תיכוני, אשר היה מקובל בישראל בשנות 

החמישים. בתחילת שנות השישים, עם הופעתן של גישות מוזיקליות חדשות, הפכה המוזיקה שלו 

אוונגארדית ואישית יותר. הוא הלחין מוזיקה קאמרית, מוזיקה לבלט, מוזיקה למקהלה, שירים ויצירות 

אלקטרוניות אחדות.  

בין יצירותיו קשתות קיץ – רביעיית כלי קשת ראשונה (1962); מזמורי תהלים למקהלה (הפרקים מ"ז 

וק"נ, 1966); דימויים ליום חג לתזמורת (1970); ממעמקים – רביעיית כלי קשת שנייה (1972); חמש 

פנטומימות (1968 – תמונה שנייה אני וכפרי של מרק שאגאל); שני פרקי תהלים לאבוב ולכלי קשת 

(1975); בצלצלי שמע למקהלה (1981); קדיש לצ'לו ולכלי קשת (1987); ואריאציות על "קרב יום" לאבוב 

או קלרנית ולכלי קשת (2000-1964). היצירה על נהרות בבל, פרלוד לתזמורת סימפונית, נכתבה ב-1971 לפי 

הזמנת האנסמבל הקאמרי הישראלי, והורחבה לימים לתזמורת סימפונית. היצירה מבוססת על הלחן של 

מזמור תהלים קל"ז של יהודי חלב כפי שרשם אותו אברהם צבי אידלסון בכרך הרביעי של אוצר נגינות 

    .(Tischler, 1988: 21-27) .(172 'מס) ישראל

מקס ברוד (1968-1884), סופר ומלחין, נולד בפראג ולמד משפטים ופילוסופיה באוניברסיטה הגרמנית 

בפראג. מ-1910 היה פעיל בתנועה הציונית, וב-1918 נמנה עם מייסדי המועצה הלאומית של יהודי 

צ'כוסלובקיה וכיהן כסגן-נשיאה. הוא מיקד את מעייניו בספרות ובשנים 1939-1924 שימש מבקר 

המוזיקה והתיאטרון של העיתון  Prager Tagblatt. באותו זמן החל את דרכו כסופר.  

ב-1939 נמלט ברוד לארץ-ישראל והשתקע בתל-אביב. מאז עד מותו פעל כיועץ אמנותי לתיאטרון 

הלאומי "הבימה" וכמבקר המוזיקה של ידיעות חדשות, עיתון יומי בשפה הגרמנית. בשנות הארבעים היה 

מקורב לבוסקוביץ ויחד היו שניהם נושאי הדגל של המוזיקה הים-תיכונית. 

ברוד חיבר ספרים רבים, ביניהם דרכו של טיכו בראהה אל האלוהים (1916); אלילות, נצרות, יהדות 

(1921); מחזות: המלכה אסתר (1918); המזייפים (1920); ביוגרפיות של פרנץ קפקא וליאוש יאנאצ'ק; וכן 

חיי מריבה – אוטוביוגרפיה (1967). ברוד ערך את כתביו של קפקא, שהיה ידידו והפקיד בידיו את מורשתו, 

וכן תרגם לגרמנית את ליברית האופרות של יאנאצ'ק.   

ברוד חיבר את הליברית לאופרה דן השומר, לפי מחזה של ש' שלום, שאותה הלחין מרק לברי. בין 

יצירותיו המוזיקליות רקוויאם עברי לבריטון ולתזמורת (1942); סויטה ים-תיכונית, רפסודיה לפסנתר; 

שמונה שירים לקול ולפסנתר; מוות וגן-עדן, שירים לקול ולפסנתר (1952) (ברוד, 1967; שלום, 1965; שקד 

1991; כהן, 1990: 64-61). 

יהויכין סטוצ'בסקי (1982-1891), צ'לן ומלחין, נולד ברומני (Romni), אוקראינה, למשפחה של כליזמרים. 

ובילדותו החל לנגן בכינור ובגיל אחת-עשרה עבר לצ'לו. בשנים 1912-1909 למד אצל יוליוס קלנגל 

בקונסרבטוריון בלייפציג, וסיים אותו בהצטיינות.  



ב-1913 היה חבר ברביעיית כלי הקשת של ינה (Jena). בשנים 1924-1914 חי ופעל בציריך, שווייץ. 

בשנים 1938-1924 חי בווינה, ניגן בשלישייה הווינאית והיה חבר ברביעייה הווינאית מיסודו של רודולף 

קוליש. ב-1928 הקים את האגודה לפיתוח המוזיקה היהודית. ב-1938 עלה לארץ-ישראל, וארגן קונצרטים 

של מוזיקה יהודית וישראלית. פעל כמורה לצ'לו ואסף ועיבד מוזיקה חסידית ויהודית חילונית. ב-1979 

זכה בפרס אקו"ם על מפעל חייו (כהן, 1990: 70-65). 

סטוצ'בסקי פרסם מגוון מאמרים וספרים על מוזיקה יהודית, בין ספריו: מוסיקת פולקלור של יהודי 

מזרח-אירופה (1958), מוזיקה יהודית (1945), הכליזמרים (1959), במעגלי המוזיקה היהודית (1988). 

יצירתו בת ששת הכרכים אמנות הנגינה בצ'לו נפוצה בעולם ומשמשת ספר הדרכה מקובל. ארכיונו נמצא 

בספרייה המרכזית למוזיקה בתל-אביב. 

על התעוררות רצונו להלחין עקב עיסוקו במוזיקה היהודית כתב סטוצ'בסקי:  

רק משפניתי בכל עוז למוזיקה היהודית, נתעורר בי הדחף המכריע גם ליצירה עצמית. מתוך פנימיותו 

וצבעוניותו של שיר הזמר היהודי, מתוך האכסטאזה והפתוס שבניגון החסידי, מתוך המקורות עשירי התוכן של 

המוזיקה העממית שלנו, שצפו ועלו מתוכי יותר ויותר, התחילו לובשים צורה מוטיבים משלי, מבנים משלי  

(סטוצ'בסקי, 1977: 170-171).   

בין יצירותיו אלי אלי למה עזבתני לצ'לו ולפסנתר (1923); דבקות לצ'לו ולפסנתר; רישומים 

ארצישראליים (1931); מחולות חסידיים (1934); סויטה ישראלית (1942); מראות מישראל לפסנתר 

(1950); צלילי מולדת (1952); מוזיקת חתונה של כליזמרים לקלרנית, לצ'לו ולפסנתר (1955); קדיש (1957) 

 Tischler) נדרי (1972) לצ'לו ולפסנתר לצ'לו ולפסנתר; ישראל לתזמורת סימפונית (1964); כל

  .(1988:255-263

אריך ולטר שטרנברג (1974-1891) נולד בברלין, בן לרופא. הוא למד משפטים בקיל, קומפוזיציה אצל הוגו 

לייכטנטריט ופסנתר אצל פרטוריוס. ב-1925 ביקר בארץ-ישראל, ואז חיבר את מראות מן המזרח לכינור 

ולפסנתר שבוצעה בברלין ב-1925, והורה, שבוצעה שם ב-1929. גם לפני ביקורו בארץ-ישראל כללו 

יצירותיו שירי-עם ממזרח-אירופה ומוטיבים מ"שמע ישראל", כמו ברביעיית כלי-הקשת מס' 1 (1924), 

שבה שיבץ בפרק הסיום שיר של אליקום צונזר דער פאראם (הרפסודה). ב-1927 בוצעה יצירתו דוד וגלית 

לראשונה על ידי התזמורת הפילהרמונית של ברלין.  

ב-1931 עלה שטרנברג לארץ-ישראל בגל הראשון של מלחינים חניכי אירופה והתיישב בתל-אביב. הוא 

עבד בקשר הדוק עם הוברמן בהקמת התזמורת הארצישראלית, לימים התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית. בשנים 1968-1953 עמד בראש הסניף הישראלי של החברה הבינלאומית למוזיקה בת-זמננו. 

ארכיונו הועבר לארכיון המוזיקה הישראלית באוניברסיטת תל-אביב. 

המוזיקה של שטרנברג רחוקה מן הקו המזרחי הים-תיכוני שאפיין את יצירותיהם של רוב המלחינים 

הישראלים בשנות הארבעים והחמישים והיא משקפת את אופיו האינדיווידואלי. 

בין יצירותיו הלוחם האמיץ – מחזור שירי היינה (1931); עמך – סוויטה לתזמורת קאמרית (1936); 

שנים-עשר שבטי ישראל, שבוצעה ב-1941 על ידי התזמורת הארצישראלית בניצוחו של מיכאל טאובה; 

יוסף ואחיו (1942) לקריין ולתזמורת כלי קשת; עמי (1945), ארבעה שירים לסופרן ולתזמורת, לטקסט של 

אלזה לסקר-שילר; מוזיקה למחזה "עמך" של שלום עליכם ב"הבימה"; ישתבח (1946) למלים של יהודה 

הלוי (פרס אנגל); תחיית ישראל (1959) – אורטוריה למלים מתוך יחזקאל ל"ז – חזון העצמות היבשות; 

תיבת נח (1960) לתזמורת; אחי יונתן (1969) למקהלה וכלי קשת (כהן, 1990: 71–75; אוטוביוגרפיה 

  .(Tischler 1988: 248-254 ;(179–177 :1967 ורשימת יצירותיו: תצליל



קראל שלמון (1974-1897), מלחין, מנצח, פסנתרן וזמר בס-בריטון, נולד בהיידלברג, גרמניה, ושמו קרל 

סלומון. הוא למד קומפוזיציה אצל מקס רגר ואצל ריכרד שטראוס באקדמיה לאמנויות בברלין. בשנים 

1933-1919 פעל בגרמניה כזמר וכמנצח. ב-1933 עלה שלמון לארץ-ישראל וב-1936 התמנה למנהל המחלקה 

למוזיקה ברשות השידור של ארץ-ישראל וכעבור שנתיים הקים את תזמורת רשות השידור, כיום התזמורת 

הסימפונית ירושלים. ב-1948 מונה לראש המחלקה למוזיקה בקול ישראל (כהן, 1990: 83–85; חדשות 

ממ"י, 1993/2-3: 10-8). 

רבות מיצירותיו של שלמון שייכות לסגנון הים-תיכוני, עם זאת במוזיקה שלו מורגשת המסורת 

המוזיקלית המרכז-אירופית. ב-1943 הלחין סויטה סימפונית על נושאים יווניים, שהתפרסמה מאוד והיא 

המבוצעת ביותר מבין יצירותיו.  

בין יצירותיו דוד וגלית, אופרה לתיאטרון בובות (1930); סימפוניה מס' 2 לילות כנען (1950); 

סימפוניית הנוער הישראלי  ;(1951)נדרים (אופרה, 1955); למען ירושלים (1958), וכן קונצ'רטי, קנטטות, 

מוזיקה קאמרית ויצירות קוליות, כולל מוזיקה ליטורגית. שלמון הושפע מן השירה הספרדית-יהודית של 

    .(Tischler, 1988:204-208) ימי הביניים והלחין יצירות לשירים מאת יהודה הלוי ואברהם אבן-עזרא

אברהם דאוס (1974-1902), מלחין, מנצח ופסנתרן, נולד בברלין, למד במינכן ואחר כך ניצח בבתי-אופרה 

שונים בגרמניה. ב-1936 עלה לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב, ובשנים 1940–1963 חי בקיבוצים גבת 

וחפציבה.  

בין יצירותיו הקנטטה שער לים (1937) למקהלה וכלים; שירי רחל לאלט, לחליל ולוויולה (1938); 

הקנטטה גבת (1951, זכתה בפרס אנגל); לא יאמר לך עוד עזובה (1956) למקהלה. יצירותיו המאוחרות 
דודקפוניות, וביניהן רביעיית כלי-קשת (1954); ארבעה דיאלוגים (1957); ערבסקות לסופרן ולשישה 

 XII לצ'לו (1969).  כלי-נגינה (1961); חמש סונטות מאת שקספיר לסופרן, לחליל ולנבל (1963); סונטה

  .(Tischler, 1988:71-75 ;(88–86 :1990 ,כהן)

 (Paul Juon) שטפן וולפה (1972-1902) נולד בברלין ולמד מ-1919 באקדמיה למוזיקה שם, אצל פאול יואון

ופרנץ שרקר (Franz Schrecker). אחר כך השתלם אצל בוזוני, וברן ושרכן. ב-1933 ברח מהנאצים וב-1934, 

לאחר נדודים, התיישב בירושלים ולימד בקונסרבטוריון הארצישראלי למוזיקה. הוא היה קשור לתנועה 

הקיבוצית, ניצח על מקהלות בקיבוצים ועיבד למקהלה שירים עבריים. מוזיקאים ישראלים רבים למדו 

אצלו והושפעו ממנו, ביניהם מרדכי זעירא, שלום פוסטולסקי ואפרים בן-חיים.   

ב-1938 היגר לארצות-הברית ולימד במכללות אחדות, ולבסוף במאנס קולג' בניו-יורק. נודעה לו 

השפעה רבה על המלחינים הניסיוניים של אותם ימים, וביניהם מורטון פלדמן וכריסטיאן וולף.  

בתחילת דרכו ניסה וולפה לשלב קונטרפונקט עם מקצבי ג'אז ואחר-כך אימץ את שיטת שנים-עשר 

הטונים. בין יצירותיו איש מדיין – בלט (1940); יגדל – קנטטה (1945); מוזיקה קאמרית (רביעייה 

לחצוצרה, לסקסופון אלט, לכלי-נקישה ולפסנתר, 1950/54), שירים (שישה שירים עבריים, 1938/54) 

וקטעים לפסנתר (ארבעה תרגילים על שורות בסיסיות, 1936; קטע קרב, 1943-1947).  

על עיסוק המלחין בחומר מסורתי אמר וולפה בהרצאה שנשא בניו יורק ב-1946 בפורום למוזיקה יהודית: 

דמיונו של המלחין, כמובן, אינו צריך לדאות מעבר לנקודה שבה וריאציה משבשת והורסת את המאפיינים 

הבסיסיים של המקור. מצד שני, קיימת תמיד הסכנה שתוענק לחומר המסורתי עוצמה של פֶטיש, ותחול כניעה 

עבדותית העלולה לדכא ולעקֵר את המצאתו היוצרת של המלחין. על המלחין לבדו להחליט באיזו מידה יציית 

למאפיינים המובהקים של החומר המסורתי, או יחרוג מעבר לגבולות המצומצמים של וריאציה מוגבלת; שכן 

החוש היצירתי שלו יכול לפרוח מעבר למאפיינים אלה, אפילו אל מישור נעלה, ועדיין להישאר ביסודו של דבר 

בתחום מסלולו. כאשר שואפים לזהות סגולות מוזיקליות המבוססות על מורשת לאומית, יש להעלות את כל 

השיקולים הללו. וזה נכון, כמובן, גם לגבי מוזיקה יהודית. בקיצור, חומר מוזיקלי יהודי עשוי לשמור על זהותו 

 .(Heskes, 1994:295) הבסיסית למרות שינויי צורה קיצוניים שיעשה בו המלחין במהלך יצירתו



מרק לברי (1967-1903) נולד בריגה בירת לטביה למשפחה מוזיקלית, ולמד אדריכלות בקולג' הטכנולוגי 

באולדנבורג ומוזיקה בקונסרבטוריון של לייפציג. כן למד ניצוח עם הרמן שרכן. לברי פעל כמנצח בריגה, 

סארבריקן, מינכן וברלין, שם עבד עם האנסמבל למחול של לאבאן (Laban Dance Ensemble) ובאולפן 

הסרטים אוניברסל. בשנים 1933-1926 פעל בברלין, למד ולימד בקונסרבטוריון שטרן.   

ב-1933 חזר לברי לריגה וב-1935 עלה לארץ-ישראל וניצח על תזמורת הרדיו. ב-1936, שנה לאחר 

עלותו ארצה, הלחין את השיר עמק למלים של רפאל אליעז, שזכה להצלחה רבה. בשנים 1947-1941 

ניצח על האופרה העממית הארצישראלית. בשנים 1962-1949 היה מנהל מוזיקלי של "קול ציון לגולה". 

ב-1962 עבר לחיפה ושם המשיך בפעילותו המוזיקלית בחסות העירייה. משנות החמישים היה לו קשר 

עם קהילות יהודיות בארצות-הברית ושם גם בוצעו יצירותיו.  

לברי היה מלחין פורה מאוד. יצירתו האחרונה נושאת את המספר 349. יצירותיו מסמלות את 

הסגנון והאידיאולוגיה של האסכולה הים-תיכונית. מקס ברוד מנה אותו עם המלחינים אשר "במוזיקה 

שלהם גיששו אחר מציאת דרך אל לב העם, להשגת השפעה פשוטה ואלמנטרית ביותר". ישראל שליטא 

מביא את דבר המלחין על יצירתו בעקבות שיחה עמו:  

את כלל יצירתו מגדיר לברי כמוזיקה תוכניתית, המכוונת לשתי מטרות עיקריות: האחת – להביע במוזיקה 

את הרוח האופטימית של הדור, דור הבונים, מחיי שממת הארץ ומקימי השפה העברית, רוח הנוער זקוף 

הקומה ומבצעיו הנועזים והמפוארים; השנייה – להביע בצלילים את הגנוז בתנ"ך, שכן דופק החיים הגלומים 

בו מהווה מקור חיוני ראשוני ליצירה ישראלית עצמית (שליטא 1960: 267).  

לברי עיבד לברכה צפירה כמה שירים, ביניהם את שירו הנודע של יצחק אליהו נבון טעם המן (גזרתך 

תבנית נוגה) שאת לחנו שיבץ בפרק השלישי של הקונצ'רטו לפסנתר שלו (1945). האלמנטים המלודיים 

ביצירתו אשכנזיים ומזרח-תיכוניים ולקוחים גם משירי העם החדשים של ארץ-ישראל. הפואמה 

הסימפונית עמק (1937), מבוססת על השיר למקהלה, שכתב שנה קודם לכן.  

ב-1945 הלחין את האופרה דן השומר, לליברית של מקס ברוד לפי מחזה של ש' שלום, שנחשבה 

לאופרה הישראלית הראשונה. בין יצירותיו האורטוריות שיר השירים, עבודת קודש, תפילת שבת 

(1954), אסתר המלכה (1959), גדעון (1962); האופרה תמר ויהודה (1958); הסימפוניות גטו וארשה 

(1949); הפואמה הסימפונית סטאלינגרד והיצירה התזמורתית מחולות ישראליים (אוטוביוגרפיה – 

תצליל 1968: 77-74; 1969: 175-174; כהן, 1990: 97-94; תצליל 1977 – "אני מאמין" ומאמר של 

  .(Tischler, 1988:154-160 ;"הירשברג על "דן השומר

יהודה ווהל (1988-1904) נולד בברלין, ובשנים 1933-1927 עבד שם כמנהל מחלקה בחנות למוזיקה של 

נתן ישראל. באותן שנים כתב מוזיקה להפקות הקולנוע של UFA. בשנים 1927-1919 שימש פסנתרן 

בבתי-ספר למחול. ב-1933 עלה לארץ-ישראל ועד 1938 עבד כמעצב רהיטים. בתל-אביב למד אצל פאול 

בן-חיים. בשנים 1972-1948 פעל כמורה למוזיקה ובשנים 1965-1955 היה נגן עוגב בקהילה ליהדות 

מתקדמת.  

בין יצירותיו שלוש סימפוניות: הראשונה (1944) זכתה ב-1956 בפרס אנגל, השנייה (1952) קרויה 

אינפרנו ("גיהינום") בעקבות מוראות מלחמת העולם השנייה, והשלישית (1955) באלרינה, נועדה במקורה 

למחול. כמו כן חיבר אופרה לרדיו הגדר (1947), מי כמוך למקהלה (1949), רונדו פאתטיקו לתזמורת 

כלי-קשת (1950), משירי הגנן (1955) – חמישה שירים של טאגור בתרגום פרישמן לסופרן, לטנור, לחליל 

ולפסנתר, שיחות לתזמורת (1956), פאטה מורגנה לתזמורת (1960), חמישיית כלי-נשיפה (1961), קאנטו 

קפריצ'וזו לתזמורת (1967), הגשות לאבוב, לקרן אנגלית, לויברפון, לצ'לו ולפסנתר (1968), אופרה לרדיו 

המעגל (1975), אירועים לתזמורת קאמרית (1977). ווהל הלחין גם מוזיקה קלה בשם העט יהודה בנטוב.  



חנוך יעקובי (1990-1909), מלחין, מנצח ונגן ויולה, נולד בקניגסברג, בירת פרוסיה המזרחית, ולמד נגינה 

בכינור ובוויולה וקומפוזיציה באקדמיה ע"ש מנדלסון בברלין בשנים 1930-1927. בין מוריו היה פאול 

הינדמית. בשנים 1930-1929 ניגן בתזמורת הקאמרית של מיכאל טאובה בברלין ומשנת 1930 בתזמורת 

הסימפונית של רדיו פרנקפורט. ב-1933 עלה לארץ-ישראל והתיישב בירושלים. עד 1958 לימד כינור, ויולה 

ותיאוריה של המוזיקה באקדמיה למוזיקה של ירושלים. בשנים 1958-1954 כיהן כמנהל האקדמיה. בשנים 

1958-1936 מילא תפקיד ויולן ראשי בתזמורת של קול ירושלים, ומשנת 1958 בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית עד לפרישתו לגמלאות ב-1974 (כהן, 1990: 132-130; מונוגרפיה באנגלית בהוצאת המכון 

למוזיקה ישראלית). 

בין יצירותיו: קונצ'רטינו לשלישיית כלי קשת (1932); שתי רביעיות כלי קשת (1937 ו-1938); 

קונצ'רטינו לוויולה ולתזמורת (1941); קונצ'רטו לכינור ולתזמורת (1945); חמישיית כלי נשיפה (1946); 

שירת המלך דוד לתזמורת (1948); פרולוג סימפוני (1948); סויטה עממית (1950), שבה שיבץ את הלחן 

לשיר סעי יונה של יהודי תימן; שלוש סימפוניות וסימפונייטה (1940, 1955, 1960), קפריצ'ו ישראלי 

   .(Tischler, 1988: 133-137)  .(1970) נצ'רטטהלתזמורת (1951), פרטיטה קו

ברנד ברגל (1967-1909) נולד בהוהנזאלצה (Hohensalze), פוזן. אביו היה רופא ומדען ידוע ואמו היתה 

אחותו של הסופר סמי גרונימן. ב-1913 קיבל אביו משרת פרופסור והמשפחה עברה לברלין. בילדותו למד 

נגינה בכינור ובפסנתר. מ-1926 למד באקדמיה למוזיקה של ברלין ובין מוריו היה פאול הינדמית. בהמשך 

השתלם בכתות אמן של שנברג באקדמיה לאמנויות. ב-1933 ברח לשוויץ ולצרפת, אך חזר לגרמניה וכתב 

יצירות לקולנוע שהתפרסמו תחת שמו של חברו ולטר גרונוסטי. ב-1938 עלה לארץ-ישראל והתיישב 

בתל-אביב. הוא עבד כפסנתרן מלווה וכמנצח באופרה העממית.  

בין יצירותיו וריאציות לתזמורת (1952, פרס התזמורת הפילהרמונית), האופרה חלום יעקב למלים של 

בר-הופמן (1962, פרס אנגל). כן כתב את המוזיקה לסרט הדרך לחיים (1958). בשם דב ברגיל כתב מוזיקה 

לבידור ולסרטים.  

 ב-1966 הוציא לאור בהוצאה עצמית ספר בשם על מחלתו והחלמתו של הקיים או החטא השני, ספר 

עיוני-פילוסופי, הכולל גם אוטוביוגרפיה, שהעסיקו במשך שלושה עשורים, ובו פרש את השקפותיו. הוא 

היה קרוב לחוגם של ברטולט ברכט והנס אייזלר, אך הסתייג מהקומוניזם.  

פרנק פלג (1968-1910), פסנתרן, נגן צ'מבלו, מלחין ומורה, נולד בפראג, למד שם פסנתר, ניצוח 

וקומפוזיציה באקדמיה הלאומית ומוזיקולוגיה באוניברסיטה של פראג. כילד ניגן בצ'מבלו ובפסנתר 

והופיע בנגינה של מוזיקה טרום-קלאסית ומודרנית. בפראג הלחין מוזיקה לשירים מאת הורציוס, ניטשה 

וטאגור; כמו כן הלחין בלדה למלח למילים של המשורר הצ'כי וולקר (Iaczi Wolker), והיצירה בוצעה על ידי 

התזמורת הפילהרמונית הצ'כית. 

ב-1936 עלה פלג (אז פולק) לארץ-ישראל ומיד הפך לאחת הדמויות הבולטות בחיי המוזיקה. הוא ניגן 

בצ'מבלו ובפסנתר בכל רחבי הארץ, הופיע עם התזמורת הפילהרמונית ותזמורת הרדיו, וניצח על התזמורת 

הסימפונית תל-אביב. הוא הופיע בחו"ל עם תזמורות שונות והרצה על המוזיקה של באך בהצלחה גדולה 

באירופה ובארצות-הברית. בשנים 1953-1950 היה פלג מנהל המדור למוזיקה במשרד החינוך והתרבות. 

בתקופת כהונתו הקים את הספרייה המוזיקלית בתל-אביב ואת ארכיון ההקלטות למוזיקה יהודית 

ומזרחית. 

ב-1951 עבר לגור בחיפה, ועד מותו היה המנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית חיפה ושל 

תיאטרון חיפה. תרומתו למוזיקה הישראלית הייתה עצומה: הוא ניגן, הציג יצירות בחו"ל, עודד מלחינים 

ישראלים צעירים לכתוב מוזיקה, וביצע את יצירותיהם בארץ ובחו"ל. בין יצירותיו מוזיקה לתיאטרון, 



לתוכניות רדיו ולסרטים. פלג חיבר את הספרים דע את המוזיקה, שיחות על מוזיקה וכן אנציקלופדיה 

מאוירת לכלי נגינה (1965).  

חיים אלכסנדר (2012-1915) נולד בברלין ולמד נגינה בפסנתר בקונסרבטוריון שטרן בעיר. ב-1936 עלה 

לארץ-ישראל והתיישב בירושלים. הוא למד אצל שטפן וולפה בקונסרבטוריון הארצישראלי ובאקדמיה 

למוזיקה בירושלים. מ-1945 עד פרישתו לגמלאות ב-1981 לימד באקדמיה למוזיקה ולמחול ע"ש רובין 

בירושלים. ב-1951 קיבל את פרס אנגל על יצירתו שישה מחולות ישראליים.  

ב-1952 קיבל את פרס הזמרייה הראשונה על השיר וקיבצתי אתכם, וב-1955 את פרס הזמרייה 

השנייה על השיר למען ציון לא אחשה. כמו כן קיבל את פרס אקו"ם ואת פרס המכון למוזיקה ישראלית 

(כהן, 1990: 186-183; חדשות ממ"י 1993/1: 9-2).   

בין יצירותיו ארצה – פתיחה סימפונית (1951); יהללו שמו במחול לתזמורת (1954); הקנטטה אדם 

בטבע (1959); מרובעים לבריטון ולאנסמבל קאמרי  ;(1963)נבוא לאהלים – רונדו על נושא תימני (1966); 

מסע אל ההווה (1971, למלים של דן פגיס); ועוד לא אמרתי הכול (1976, למלים של נתן זך); קונצ'רטו 

לפסנתר ולתזמורת קאמרית (1982); פסנתרי הכחול לשמונה קולות נשים ולכלי-נקישה (1989/90). 

  .(Tischler, 1988:3-8)

גיורא (גיאורג) שוסטר (2006-1915) נולד בהמבורג ולמד בעירו ובקלן קומפוזיציה, אקוסטיקה ובניית כלי 

נגינה. הוא היה חבר בתנועת "השומר הצעיר" ועלה ארצה ב-1938. התגורר ברחובות ולימד אקוסטיקה 

ותזמור במדרשה למחנכים למוזיקה בתל-אביב ובמכון למוזיקה במדרשת "אורנים". ב-1957 יצא 

להשתלמות בפרייבורג אצל וולפגנג פורטנר וכתוצאה מכך פסל את היצירות שכתב עד אז.  

יצירתו הדגשות לשני פסנתרים וכלי הקשה, זכתה ב-1965 בפרס אקו"ם. יצירות שלו בוצעו, בין 

היתר, על ידי תזמורת ירושלים בניצוח מנדי רודן, על ידי נגני הפילהרמונית הישראלית ועל ידי הפסנתרנית 

שרה פוקסון-הימן. הוא הלחין טקסטים ממיטב השירה העולמית והישראלית, בין השאר של  אפולינר 

אונגרטי, עזרא פאונד ואוגוסטינוס הקדוש.  

בין יצירותיו אינטרמצי לרביעיית כלי נשיפה של מתכת (1962), שלושה שירים (1965) לסופרן, 

לפסנתר, לויברפון ולקסילופון למלים מאת בודלר ואודן, קנטאטילה (1966) למצו-סופרן ולפסנתר למלים 

מאת אודן, אבידן ועמיחי, תנועות לתזמורת סימפונית (1967), רביעיית חליל (1976), הרהורים (1981) 

לפסנתר, סינפונייטה לתזמורת כלי קשת (1983) ו-12 קטעים לשתי חליליות אלט (1983).  

יעקב גלבוע (2007-1920) נולד בקושיצה, צ'כוסלובקיה, וב-1923 עבר עם הוריו לווינה. מגיל  שמונה למד 

נגינה בפסנתר. הוא עלה ארצה ב-1938, למד אדריכלות בטכניון ומוזיקה באקדמיה למוזיקה בירושלים, 

שבה סיים את לימודיו ב-1947. מוריו היו יוסף טל ופאול בן-חיים. במלחמת השחרור שירת בפלמ"ח ואחר 

כך עבד כרואה חשבון בעיריית תל-אביב. בשנות החמישים למד תזמור עם פאול בן-חיים. לאחר משבר 

והפסקה ביצירה, יצא בשנות השישים לגרמניה והשתתף בקורס למוזיקה חדישה בקלן. הוא הושפע בעיקר 

מליגטי ועם שובו שילב ביצירתו טכניקות חדישות. גלבוע זכה פעמיים בפרס אנגל, וכן בפרס ליברזון, בפרס 

אקו"ם ובפרס ראש הממשלה.  

בין יצירותיו שנים-עשר החלונות של שאגאל בירושלים (1966, פרס אנגל ב-1973), טללים למקהלת 

ילדים ולנבל (1968, פרס אקו"ם), ארזים (1972), ממגילות ים המלח (1972), קינת קלונימוס (1974), 

שלושה רשמי ים סוף (1975), פסיפס בית-אלפא (1976), קתרוס ופסנתרין (1977, פרס אנגל 1980), 

שלושה מבואות לירושלים לפסנתר (1983, פרס ראש הממשלה). (חדשות ממ"י 1990/3, 14-13; כהן, 1990, 

  .(Tischler, 1988:110-113 ;207-202



משה לוסטיג (1958-1922) היה מלחין, פסנתרן ונגן קרן יער. הוא נולד בליגניץ, גרמניה, ולמד פסנתר 

ותיאוריה של המוזיקה כילד פלא עם מלגה בקונסרבטוריון שטרן בברלין. בגיל חמש החל לנגן בפסנתר 

ובגיל שש החל להלחין. בהיותו בן עשר עלה עם הוריו לארץ-ישראל והמשיך ללמוד פסנתר עם אלכסנדר 

בוך, ניצוח עם מיכאל טאובה וקומפוזיציה עם פאול בן-חיים ואריך ולטר שטרנברג. בגיל שבע-עשרה החל 

ללמוד נגינה בקרן יער עם הורסט סלומון וכעבור שנתיים הצטרף לתזמורת רשות השידור בירושלים. הוא 

הצטיין כפסנתרן בליווי אמנים, בהם גדולי הנגנים שהגיעו ארצה. כמו כן ניצח על המקהלה של רשות 

השידור הארץ-ישראלית והקים את האנסמבל לכלי נשיפה של הרשות, כתב עיבודים לשירים ישראליים 

וחיבר יצירות קאמריות. הוא נפטר ממחלה בגיל צעיר (כהן, 1990: 219).  

בין יצירותיו שירים של ביאליק (1939); סונטה לנבל (1941); כנרת – פנטסיה לתזמורת (1945); 

איומה בהר המור לפי שיר של יהודי תימן  ;(1948)ניגון לרביעיית כלי קשת (1949); סונטה לצ'לו ולפסנתר 

(1945); סונטה לקלרנית ולפסנתר (1946); סקרצו לכלי נשיפה ולכלי נקישה (1950); תהלים לצ'לו ולנבל 

 .(Tischler, 1988:161-163) (1955) נים לירושלים למקהלה(1954); פעמו

תיאודור הולדהיים (1985-1923) נולד בברלין ובהיותו בן עשר עלה עם הוריו לארץ-ישראל. הוא למד 

בתל-אביב נגינה בפסנתר עם אלכסנדר בוך, וקומפוזיציה עם יצחק אדל, שלמה רוזובסקי, חנוך יעקובי 

ובוסקוביץ. משנת 1943 היה חבר בקיבוץ בית-אלפא, שם עבד כמורה למתמטיקה ולמוזיקה. כמו כן לימד 

מוזיקה ופיסיקה בבית המדרש למורים של האוניברסיטה העברית. בשנות החמישים השתלם בבית הספר 

ג'וליארד בניו יורק. הולדהיים הלחין בעיקר יצירות למקהלה ויצירות קאמריות להרכבים שונים. 

בין יצירותיו האופרה סדיסטה (1944); האורטוריה העם במדבר (1946); מי יתן ראשי מים למקהלה 

(1948); קללת המלחמה למקהלה (1949); הקנטטה שיר לבונים (1951); הקנטטה קינת דוד (1955); סונטה 

לחצוצרה ולפסנתר (1958); האופרה קונטינואה (1960); הקנטטה הרשות נתונה (1972). (כהן, 1990: 

    (Tischler, 1988:125-129 ;222-223

בנימין בר-עם (2012-1923) נולד בוויסבאדן להורים ממוצא לטבי. ב-1928 חזרה המשפחה לריגה, ושם 

למד בבית ספר גרמני. ב-1934 יצאה המשפחה לארץ-ישראל, אך נאלצה לשהות בדרך בברלין ובמרנו 

באיטליה. ב-1936 הגיעה לארץ-ישראל. ב-1948-1945 למד בר-עם פסנתר אצל אביאסף ברנשטיין ותיאוריה 

אצל פאול בן-חיים. במלחמת השחרור לחם בגליל המערבי.  

ב-1952-1950 למד ב-Ecole Normale בפאריס אצל ארתור הונגר. בשנות השישים למד מוזיקולוגיה 

באוניברסיטת תל-אביב וב-1992-1973 לימד באותה אוניברסיטה. בשנים 1995-1959 היה מבקר מוזיקה 

  .Jerusalem Post בעיתון

בשנים 1965-1950 חיבר בר-עם בעיקר שירים לקול ולפסנתר. ב-1948 זכה שירו זכרו אותי (מלים: 

מרים ילן-שטקליס) בפרס ההסתדרות וב-1965 זכה בפרס מקהלת רינת על הקנטטה נכון לבי (תהלים 

ק"ח). בשנים 1988-1975 לא כתב כלל ומ-1988 התנסה בחיבור למדיום הסימפוני והקאמרי. ב-2007 זכה 

בפרס אקו"ם על המוטט למקהלה וסולנים מגילת איכה.  

בר-עם חבר באיגוד הקומפוזיטורים והיה יו"ר האיגוד בשנים 1978-1976. יצירותיו בוצעו בישראל, 

בגרמניה, באוסטריה, באיטליה, בהולנד ובשוויץ. כמו כן חיבר מוזיקה ליטורגית לקהילות של היהדות 

הרפורמית בארצות הברית.  

יהושע לקנר (2003-1924) מלחין. נולד בברטיסלבה, סלובקיה, והגיע לארץ-ישראל ב-1941. ב-1948-1943 

למד אצל עדן פרטוש, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ ופרנק פלג. בשנים 1952-1950 לימד באקדמיה למוזיקה 

בתל-אביב. ב-1952 למד בארה"ב, בין השאר, עם אהרן קופלנד בטנגלווד. באותה שנה נבחר לייצג את 

ישראל בתכנית הבינלאומית לאמנות של המכון הבינלאומי לחינוך בניו-יורק. בשנים 1960-1959 למד 



בסטודיו NWDR למוזיקה אלקטרונית בקלן, גרמניה, אצל גוטפריד מיכאל קוניג, קרלהיינץ שטוקהאוזן 

ומאוריסיו קאגל. למד גם באקדמיה למוזיקה בקלן אצל ברנד אלויס צימרמן. ב-1963 עבר להתגורר 

בציריך, שוויץ. בשנים 1972-1965 הלחין מוזיקה למספר תיאטראות בציריך. בשנים 1987-1974 לימד 

בקונסרבטוריון של האקדמיה למוזיקה של ציריך. מאז 1987 הוא עובד בעיקר על יצירות אודיו-ויזואליות 

ממוחשבות (AVTS), ומציגן במוזיאונים שונים ובפסטיבלים באירופה. 

 בין יצירותיו שלושה קטעים לפסנתר (1974), שישיה לכלי נשיפה ופסנתר (1951), אלתורים לויולה 

(1952), טוקטה לתזמורת (1953), חלומו של מוחמד למקהלה וסרט מגנטי (1968), פרמאטות לפסנתר 

(1977), ואלף-בית-גימל לפסנתר (1991/92). בין היצירות הממוחשבות שלו מוסיקאטו (1987/89), חמש 

דקות טובות (1991) ו-O+Z לשני מחשבים (1993) (כהן, 1990: 231-230; חדשות ממ"י 1994/2, 12-7). 

רם דע-עוז נולד ב-1929 בברלין והגיע לארץ ב-1934. בגיל חמש-עשרה החל ללמוד נגינה בפסנתר, ואחר-כך 

באבוב. ב-1948 נפצע והתעוור במלחמת העצמאות. אחרי המלחמה למד עם אנדריי האיוש וסיים את 

לימודיו באקדמיה למוזיקה בתל-אביב. ב-1954 השתלם בכוונון פסנתרים. ב-1966 זכה בפרס המכון 

למוזיקה ישראלית, ב-1967 בפרס אקו"ם וב-1968 בפרס פלג מטעם עיריית חיפה על מפעל חייו (כהן, 

 .(292-290 :1990

בין יצירותיו סויטה בסגנון עתיק לתזמורת כלי קשת (1958); על יגון ונוחם לתזמורת סימפונית 

(1960); שלושה דואטים לסופרן ולמצו-סופרן (1961); סויטה לצ'מבלו, לחליל, לאבוב ולצ'לו (1963); 

אופקים, רביעיית כלי-קשת מס' 3 (1964); דמויות ומסכות לתזמורת קאמרית (1967); ארבעה פרקים 

לקריין ולתזמורת סימפונית (1970); שלוש רומנסות לכינור ולתזמורת (1975); רו-טה-נו-בה לפסנתר 

בארבע ידיים (1980) ויצירות חינוכיות לפסנתר ולחליליות. (אוטוביוגרפיה, מאמר של בנימין פרל ורשימת 

  .(Tischler, 1988: 66-70 ;77-73 :1978 יצירות – תצליל

צבי סנונית (1966-1933) נולד בקניגסברג, ועלה לארץ-ישראל עם הוריו ערב מלחמת העולם השנייה. 

בילדותו לימד אותו אביו לנגן בכינור ואמו ליוותה אותו בפסנתר. בגיל שתים-עשרה החל ללמוד במוסד 

החינוכי בקיבוץ משמר-העמק, שם התמסר לפעילות מוזיקלית כללית – ארגן תזמורת ופרסם ידיעון. 

היצירה הראשונה שלו היתה המוזיקה שהלחין למחזה, שהורכב מטקסטים של מאייקובסקי, נרודה, 

שלונסקי ופן, והוצג על ידי בני כיתתו. אחרי שסיים את לימודיו באקדמיה למוזיקה בתל-אביב ב-1953 

התחיל לכתוב ביקורת מוזיקה בעיתון "על המשמר" ולימד בבית הספר לאמנויות תלמה ילין ובאקדמיה 

למוזיקה בתל-אביב. ב-1965-1964 המשיך את לימודיו באקדמיה למוזיקה בבאזל, שווייץ. 

 בין יצירותיו שיר השירים, ושלושה שירים לבוצרים (עבור שתי היצירות הוענק לו פרס נסימוב ב-1953 

וב-1958). כן הלחין ארבעה שירי עם, שישה שירים לפסח, שבעה אטיודים לפסנתר, צללי פסנתר ומסות 

בצליליות לאנסמבל של כלי-נקישה, וכן יצר עיבודים רבים לשירים ישראליים ויהודיים.  

מוזיקולוגים 

 ,Musikwissenschaft מדע המוזיקולוגיה צעיר לימים יחסית, וראשיתו בארצות מרכז אירופה, שם נקרא

כלומר מדע המוזיקה. כמייסדו נחשב המוזיקולוג היהודי גוידו אדלר (1941-1855). בגרמניה היה המדע 

מפותח ביותר ורבים מבין המוזיקולוגים היו יהודים. לאחר עלות הנאצים לשלטון עזבו אלה את גרמניה 

והיגרו לארצות המערב, רובם לארצות הברית. למעשה, המוזיקולוגיה האמריקנית התבססה כולה על 

המוזיקולוגים היהודים, שיסדו חוגים למוזיקולוגיה במיטב האוניברסיטאות האמריקניות.  

כמה מהמוזיקולוגים יוצאי גרמניה עסקו בחקר המוזיקה היהודית ועם עלותם לארץ-ישראל תרמו 

כאן את תרומתם. ראשון וחלוץ להם היה אברהם צבי אידלסון, שהתיישב בירושלים כבר ב-1906. ב-1935 

הקים רוברט לכמן את ארכיון ההקלטות למוזיקה מזרחית באוניברסיטה העברית ולאחר פטירתו 



המשיכה במפעלו אסתר גרזון-קיוי. חנוך אבנארי עלה ב-1936 וב-1937 עלה הנער ישראל אדלר, אשר 

ב-1964 ייסד את המרכז לחקר המוזיקה היהודית באוניברסיטה העברית. בשנות השישים הוקמו חוגים 

למוזיקולוגיה באוניברסיטאות ירושלים ותל-אביב, וגם בהם רב חלקם של יוצאי גרמניה.  

אברהם צבי אידלסון  

אברהם צבי אידלסון (1938-1882; בראשית דרכו איית את שמו אידלזון, אך לקראת סוף חייו איית 

אידלסון ועל כן נרשם כאן האיות האחרון) נולד בפליקסברג, לטביה, והתחנך בליבאו הסמוכה. לימודיו 

בחדר עד גיל שתים-עשרה ואחר כך בישיבה הקנו לו חינוך יהודי, והוא שר בנעוריו במקהלה של החזן 

אברהם מרדכי רבינוביץ. בהיותו בן שבע-עשרה יצא מלטביה והחל לנדוד. 

ב-1889 שהה בקניגסברג והכיר שם את אדוארד בירנבאום. לאחר שהות קצרה בלונדון, חזר לליבאו 

ואל מקהלת רבינוביץ. ב-1901 יצא לברלין ולמד בקונסרבטוריון שטרן, ומשם עבר ללייפציג, שבה למד 

בקונסרבטוריון שייסד פליקס מנדלסון. על תקופה זו הוא מספר (אידלסון, תרצ"ה: י"ז-כ'):   

בליפסיה [לייפציג] קיבלתי חינוך וידיעה הגונה בנגינה הקלאסית. פרופ' ציללנר עורר בקרבי התעניינות לחקירת 

הנגינה העברית. ומצד אחר השפיע עלי חותני החזן בליפסיה, הלל שניידר, בהבנת ובהרגשת הנגינה העברית, עד 

אשר החלטתי להקדיש את עצמי לחקירתה.  

אז הייתי תלמיד ותיק של אחד-העם והייתי בולע את מאמריו. חדור אפוא ברעיונותיו הייתי מצטער על גלות 

הנשמה העברית, על נגינת בית הכנסת שהיא חדורה השפעת נגינה זרה. בפרט הנגינה הגרמנית שעשתה שמות 

בנגינת בית-הכנסת: על אשר כל יצירותיהם של גדולי המלחינים לבית הכנסת אינן אלא יצירות גרמניות או 

חיקויים להן.  

באותה תקופה שימש אידלסון כחזן בגרמניה, בלייפציג ואחר כך ברגנסבורג, ועל כך הוא כותב:  

אז, לפני שלושים שנה ויותר, היו אומרים שיסוד הנגינה המסורתית של בית הכנסת נמצא בגרמניה הדרומית, 

לכן החלטתי ללכת לגרמניה הדרומית וקבלתי משרה של חזן ברגנסבורג. במקום הזה נשארתי שתי שנים. שמה 

הייתי מוכרח ללמוד היטב את החזנות האשכנזית, ורשמתי אותה בתווי נגינה. אך עד מהרה נוכחתי שגם היא 

הושפעה הרבה מאוד מהנגינה הגרמנית של המאות י"ז-י"ח. 

לבקשת קרובי משפחתו עבר ליוהנסבורג לשנה,  

אך רעיוני לחקירת הנגינה העברית לא נתנו לי מנוחה. דעתי הייתה שצריך אני ללכת לירושלים, ושם רק שם 

היא ערש הנגינה העברית המקורית. בשנת תרס"ז עזבתי את אפריקא ואלך לירושלים. שמה מצאתי כשלוש 

מאות בתי כנסת שהיו שייכים לכל שבטי ישראל, קבוץ גלויות בזעיר אנפין, וכל קבוץ היה שומר על מסורתו 

בקנאה מיוחדה!  

כלומר, דווקא לאחר שהכיר ולמד את החזנות האירופית, הגיע למסקנה כי את המוזיקה היהודית 

המקורית יש לחפש במזרח, בסביבה של ישראל הקדומה ואצל היהודים שהתרחקו ממנה פחות מאחרים. 

בירושלים עבד אידלסון לפרנסתו כמורה וחזן בבתי הספר של "העזרה" מטעם יהודי גרמניה, וכן לימד 

באופן פרטי.  

כאן החל אידלסון במפעלו הגדול – האזנה לשירת מסורות יהודי המזרח ורישומם בתווים, ובהמשך 

הקלטת השירים במכשיר ההקלטה של אותם ימים, המכשיר של אדיסון, שהקליט מכנית על גלילי שעווה. 

אידלסון קיבל מכשיר כזה מן האקדמיה למדעים של וינה לקראת הרצאה שנשא בה על ממצאיו ב-1913.  

אידלסון היה מחלוצי מדע האתנומוזיקולוגיה בעולם, שכן מפעלו החל רק כשנה לאחר שברטוק 

וקודאי יצאו ב-1905 למחקריהם ולהקלטותיהם בארצות הבלקן. נהוג לייחס לשני מוזיקאים דגולים אלה 

את פתיחת עידן המחקר האתנומוזיקולוגי בעבודת שדה. אידלסון היה בן גילם של ברטוק וקודאי, והחל 

במבצעו זמן כה קצר לאחר תחילת עבודתם. הוא פעל בירושלים בשנים הקשות ביותר של שלטון הטורקים 

ומלחמת העולם הראשונה. מפעלו בירושלים נמשך חמש-עשרה שנים, ונקטע פעמיים בלבד לפרקי זמן 



קצרים: ב-1913 יצא לווינה להרצאות על מחקריו; ובמלחמת העולם הראשונה גויס לצבא הטורקי ושימש 

בו תחילה כפקיד בבית-חולים ואחר כך כמנצח תזמורת צבאית (רבינא, תרצ"ט). על מפעלו הוא כותב: 

את החומר של הנגינה המסורתית סדרתי לשבטי ישראל והשתדלתי למצוא את היסודות של הנגינה העברית 

המשותפים לכל הקיבוצים. דעתי הייתה, שאם ישנה מקוריות לנגינת ישראל אז צריכים להיות יסודות 

משותפים לכל הקיבוצים. ואם ישנם יסודות משותפים כאלה, אלה הם הניצוצות של נפש העם – הנגינה 

העברית המקורית (סרוסי, 2004).  

כבר ב-1908 פרסם אידלסון את ממצאיו הראשונים במאמר על שירים של יהודי תימן, ובהמשך רשם גם 

מסורות אחרות. במאמרו הראשון "יהודי תימן וזמירותיהם", שנתפרסם בלוח הארץ, רשם לראשונה 

בתווים כמה שירים מן הדיואן של יהודי תימן. על ההקלטה מספר אידלסון: 

התעסקותי בקליטות הנגינות בפונוגרם הביאה אותי אל התימנים ואחפוץ לקלוט את נגינותיהם. הם פנו 

בשאלה אל הרב, והוא התיר להם להכניס נגינות שאין במלים תוכן וכוונות של קבלה. התיר אפוא תפילות מפני 

שאין בהן קבלה, ואסר 'שירים' משום תכנם הקדוש, בהיות שאפשר כי הפונוגרם הוא בכוחות טמאים של 

רוחות. 

והנה באותו השבוע שהכניסו שני משוררים את נגינותיהם, שירי קבלה, בהפונוגרם, מתה אשתו של האחד וילדו 

של השני. ובאותו השבוע חלם הרב ששני המשוררים שרו בביתי בהפונוגרם שירי קבלה, ונרמז לו שמגיפה ר"ל 

(רחמנא ליצלן) תתחולל לרגלי זה. 

תכף קרא להמשוררים וישביעם לגלות לו את האמת. המסכנים הללו היו מוכרחים להודות על פשעם. אז אסף 

הרב את כל המשוררים אל בית הכנסת וישביעם לפני ספר התורה שלא ישירו אל תוך הפונוגרם, ובכלל שלא 

ירבו לשורר. וכן אסור להצטלם מחשש רוחות טמאות (אידלזון, תרס"ט). 

אידלסון סיכם את מפעלו בעשרת הכרכים של אוצר נגינות ישראל, שבהם רשם את לחני שירת היהודים. 

חמשת הכרכים הראשונים מיוחדים לאשר רשם בירושלים, והם מביאים מסורות אלה:  

1. תימן 

2.  בבל 

3. פרס, בוכרה ודגסטאן 

4. ספרד 

5. מרוקו  

חמשת הכרכים האחרונים של האוסף מיוחדים ליהודי אירופה, ובהם עשה אידלסון את עבודת המלקט, 

העורך והמסביר: 

 6. שירי בית הכנסת של יהודי גרמניה במאה ה-18 

 7. השירים המסורתיים של יהודי דרום גרמניה 

 8. שירי בית הכנסת של יהודי מזרח-אירופה 

 9. שירי עם של יהודי מזרח-אירופה 

 10. שירי החסידים. 

עשרת הכרכים של אוצר נגינות ישראל ראו אור בגרמנית (כולם) ובאנגלית (שני הראשונים וחמשת 

האחרונים) בגרמניה, ובשנות השישים בהדפסה חוזרת בארצות-הברית. חמשת הראשונים הופיעו גם 

בעברית. בין המהדורות השונות הוכנסו שינויים, ועל כך עומד בפירוט אליהו שלייפר בביבליוגרפיה 

המתעדת את כל כתבי המחקר של אידלסון ביובל V, ספר היובֵל בעקבות כנס ב-1982 שיוחד לו במלאת 

 .(Schleifer, 1986) מאה שנה להולדתו

ב-1921 יצא אידלסון לגרמניה לצורך הדפסת האוצר, וב-1922 עבר לארצות-הברית, שם גויס לחקור 

את אוסף בירנבאום ב-Hebrew Union College בסינסינטי. כאן הקים את המכון למוזיקה יהודית ולימד 

בו. באותן שנים המשיך בהוצאה לאור של כל כרכי האוצר וכן כתב מאמרים רבים ושני ספרי יסוד 
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ספרו הממצה של אידלסון על התפתחותה ההיסטורית של המוזיקה היהודית נכתב כסיכום, לאחר 

סיום ההוצאה לאור של עשרת הכרכים של אוצר נגינות ישראל. הספר הוא בגדר תמונת מצב בשנות 

העשרים של המאה העשרים, כלומר לפני השואה של יהדות אירופה.  

ב-1932 חלה אידלסון, אך המשיך בעבודתו, ואף הכתיב ב-1935 רשימות אוטוביוגרפיות קצרות 

בעברית ובאנגלית (ראו יובל V). את רשימתו האוטוביוגרפית "חיי" מינואר 1935 הוא מסיים בטון מריר: 

אמנם אני משתדל עוד להתעסק קצת, אך ליצור לא אוכל עתה. וכה אני ממשיך עכשיו חיי בטלה כעונש הבא 

משמים.  אלה הם קורות חיי בקיצור, מעט ורעים! (אידלסון, תרצ"ה: כ').  

ב-1937 הורע מצבו. הוא הועבר אל משפחתו בדרום אפריקה ושם נפטר ב-14 באוגוסט 1938.  

בנוסף למחקרו המוזיקולוגי, חקר אידלסון גם את מבטאי עדות ישראל השונות והניח יסוד לחקר היגויי 

העברית (ראו מאמרו של שלמה מורג ביובל V). כמו כן, משום היותו בין הראשונים מחוץ לקהילת יהודי 

תימן שהכירו את הטקסטים הייחודיים שלהם, הוא היה הראשון, יחד עם פרופ' טורטשינר (טור-סיני), 

שהוציא לאור בדפוס את ספר פיוטיהם – שירי תימן – בשנת תרצ"א (בהוצאת בית המדרש לרבנים 

בסינסינטי). 

פעילותו בחקר המוזיקה היהודית משתרעת בסך הכול על פני פחות משלושים שנים (1932-1905), אך 

מפעלו החלוצי הניח יסוד לכל מה שבא אחריו. אידלסון היה גם מלחין, אך לא בזאת עיקר גדולתו. כמה 

משיריו מושרים עד היום, והוא חיבר גם את האופרה העברית הראשונה "יפתח" (כהן, יהודית, 1975). 

אידלסון היה מראשוני המחנכים למוזיקה בישראל וערך שירונים לבתי הספר, וכן היה הראשון שכתב 

בעברית ספרון על התיאוריה של המוזיקה. ייזכר גם ניסיונו, שלא עלה יפה, לכתוב את תווי השירים מימין 

לשמאל, כדי שהטקסט העברי שמתחת לתווים ייקרא בכיוונו הנכון. 

בשנת 1910 ניסה אידלסון יחד עם שלמה זלמן ריבלין להקים בירושלים מכון לשירת ישראל. על ניסיונו זה 

הוא מספר: 

בשנת תר"ע יסדתי "מכון לשירת ישראל", וכוונתי הייתה ליצור מכל המסורות השונות של כל העדות נוסח 

מאוחד וללמד את בחורי הישיבה של ירושלים נגינה וחזנות. בזה עזר לי תלמידי ש"ז ריבלין. אולם ניסיוני זה 

לא הצליח. גם קנאי ירושלים חסמו הדרך בעדי והיו רודפים את האברכים ומאיימים עליהם ב"חרם" ומאחדים 

הצליחו לגזול את "החלוקה" (אידלסון, תרצ"ה: י"ט). 

בלשון מליצית מאוד מתחיל הכרוז המכריז על הקמת המכון בפנייה: 

לכל המנגנים, המזמרים והמשוררים היהודים אשר בירושלים ובארץ-ישראל, למן הספרדים ועד האשכנזים 

וליהודי תימן כמו ליהודי פרס ובבל, ולכל המנגנים המשוררים והחזנים היהודים אשר בכל העולם [...] אתם 

מנעימי זמירות ישראל! התעוררו לקול הקורא מציון, לכבוד עמנו הבו נא! (באיאר, תשמ"ו: כ"ו).  

ולאחר דברי אכזבה לנוכח המצב, מסכמים אידלסון וריבלין: "פסקה הנבואה, חלף חזון ותש גבורתנו, אך 

נחמה אחת נשארה לנו לישועתנו – שיר ציון!" בהמשך נכתבים דברים מרים נגד המלעיגים החומרנים 

ומובא הציטוט: "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי". הדברים מופנים אל "בעלי הנפש שחוללו את רוח 

ישראל תמיד".  

הכרוז מדגיש את שוויון הערך של המסורות השונות: "ולא יבוכר היהודי האשכנזי על פני הפרסי 

והספרדי על הפולני והתימני על הבבלי" (שם).  

ההשפעות הזרות על המוזיקה היהודית נזכרות גם הן: 



אמנם, במשך הגלות הארוכה עלתה קליפה זרה על השירה העברית, השפעה זרה מהעמים השונים אשר בתוכם 

ישבו היהודים השפיעה על שירת ישראל השפעה לרעה, ועל ידי זה קיבלה צורה נוכרית עד שכמעט אי אפשר 

להכיר את תוכה ואת שורשה. וזה נתן מקום לרבים אפילו מבני עמנו להכריז שאין שירה לישראל כי כבר 

אכלוה בימי הגלות. אך ההמיר גוי את נשמתו? ובפרט עם ישראל, עם קשה עורף, עם ששמר על "אוצר השירים" 

שלו באהבה, הדין שישמור גם על "אוצר הנגינות" שלו. ואם אוצר השירים נשמר יותר מכיליון, זהו יען כי נכלל 

בספרי הקדש לישראל, בתנ"ך, ויען כי נכתב בכתב, מה שאין כן במנגינות שנמסרו מפה לאוזן, עליהן אי אפשר 

היה לשמור שתישארנה בטהרה. אבל בכל זאת שמורות וקיימות הן עד היום הזה, עדים המה הניגונים 

העממיים אשר ליהודים בכל פינות העולם, אשר דומות זו לזו בכול, וכל מנגן שיש לו אוזן בוחנת, יכיר תכף 

ומיד כי ממקור אחד יצאו ויסוד אחד לכולם. רק חלודת הגלות עלתה עליהם ותטביע עליהם צורה זרה, ותעש 

אותם כנוכרים זה לזה, אך הלא גם היהודים התנכרו זה לזה מתגרת יד הגלות, ולכן כל המודה כי כל היהודים 

אחים המה וממקור אחד יצאו מבלי להביט אל צורתם החיצונית, יודה גם כי שירתם אחת היא מבלי להביט אל 

צורתה המשונה. אולם אם אנחנו רוצים בהתאחדות העם ברוחו ונפשו צריכים אנו לאחד את האמצעי היותר 

חזק, הפועל על הרוח ונפש – השירה! (שם). 

עד כאן דברי הכרוז על המצב הקיים, ומכאן הוא עובר לתפקידי המכון לשירת ישראל: 

א. לאסוף את כל השירים והניגונים העממיים הקיימים בפי עמנו. [...] באופן כזה נאסוף את כל השירים 

והמשוררים השונים אל מקום אחד ומשותף ועל ידי זה יתברר ויתבלט הרוח המיוחד, הרוח הנכון, [...] ומזה 

אפשר יהיה לעשות השוואה עד כמה קרובים המה הרוחות זה לזה, ועד כמה יש להם מקור אחד.  

ב. הכשרת שירת ישראל בתור שירה חיה [...] והרוח המשותף, רוח ישראל, יקרב את הלבבות ויסיר הקליפות 

אשר העלתה הגלות על נידחי בני ישראל, ולעתיד תהיה לעם ישראל שירה משותפת, שירה חדשה-עתיקה [...] 

שירת ישראל היוצאת מירושלים. ולא רק את הנגינות נאסוף כי אם גם השירים והפיוטים. [...] ומלבד זה היו 

השירה והנגינה תמיד אחוזות ודבוקות זו בזו כגוף ונפש. 

מכאן עובר הכרוז לצד המעשי: הכשרת משוררים ומנגנים עברים, הקמת בית-ספר לחזנים, הצגת חזיונות 

מדברי ימי ישראל. חזונו לגבי החזנות ממש מעורר כמיהה:  

לפתח חזנים לכל המפלגות [העדות] השונות בסגנונים, חזנים היודעים ומכירים את ערך משרתם, שהיא לעודד 

ולעדן את רגשות בני עדתם ואשר ידעו כי הם ממלאי מקום הכהן הגדול והלוויים המשוררים בבית המקדש, 

והשפעת החזנים הללו צריכה להיות כל כך חזקה, עד שישכח מלב היהודים מושג "חזן" הרגיל לאמור "שמש", 

"כלי קודש", "כלי שרת", ויקבל החזן מושג חדש, מושג של "חוזה".  

ובהמשך, חזונו לגבי בית הספר לחזנים:  

בכיתת החזנים ילמדו חוקי השפה העברית ושימושה, השירה העברית וסגנונה, תולדות השירה והפיוט 

והתפילות, תורת הנגינה בכלל, הנגינה המזרחית ונגינת ישראל בפרט, סגנון החזנות והלכות תפילה וחזנות. 

בחלק המעשי מפרטים אידלסון וריבלין את האמצעים שיש ליצור "אוצר השירים והנגינות 

העממיים" [הכוונה לאיסוף לחנים המושרים בעל-פה, בוודאי למה שכבר  אסף עד אז אידלסון ויהיה 

תשתית ל"אוצר נגינות ישראל" בעתיד].  

"אוצר כלי נגינה" – לאסוף את כלי הנגינה המזרחיים העתיקים. 

"אוצר ספרי שירה ונגינה" [...] בין שהם בדפוס ובין שהם בכתב-יד. 

"אוצר מלבושים" – לאסוף את כל המקורים על דבר המלבושים העתיקים שהיו לישראל ולהשתדל לעשות 

במתכונתם ובצורתם ואשר המשוררים במכון ילבשום בעת עריכת נגינה. 

הכרוז מסתיים בדבר המעשי ביותר: גיוס חברים וכספים לפעולות המכון. חיזיון מרהיב. למעשה צפה כאן 

אידלסון מחקרים ואיסוף אוצרות תרבות שאנו עושים מאז ועד היום בשטח המוזיקה ומעבר לה; מוזיאון 



ישראל הוא זה השוקד על איסוף התלבושות, גם אם לא למטרה של הלבשת המוזיקאים... (ראו "מכון 

שירת ישראל בירושלם" בתוך יובל V כ"ו-ל').  

בשנת 1982 ציין האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה מלאת מאה שנה להולדת אידלסון בכנס מיוחד, 

שבמסגרתו נקרא על שמו רחוב בשכונת רמות בירושלים, וכן בהפקת כרך ה' V של יובל – ספר אברהם צבי 

אידלסון. בספר זה יוכל הקורא למצוא אוטוביוגרפיה של אידלסון בשתי גרסאות – עברית ואנגלית – 

שנכתבו כבר בשנות חוליו, וכן הטקסט המלא של הכרוז על הקמת "מכון שירת ישראל". בחלק העברי 

מובאות גם רשימות של אליהו שלייפר (על האוטוביוגרפיות), בתיה באיאר (על הכרוז), שלמה הופמן 

(ביבליוגרפיה של יצירות המוזיקה של אידלסון) ושלמה מורג (אברהם צבי אידלסון ומחקר מבטאיה של 

העברית). בחלק האנגלי מובאת הביבליוגרפיה המפורטת והשלמה ביותר של כתביו המדעיים של אידלסון, 

פרי חקירתו המצוינת של אליהו שלייפר (Schleifer, 1986; על שנותיו של אידלסון בירושלים, ראו 

  .( : 11-22  Hirshberg, 1995

באוטוביוגרפיה הקצרה שכתב אידלסון באנגלית, אשר נתפרסמה ב-Jewish Music Journal  ב-1935 

(Idelsohn, 1986) הוא מונה את עיקרי אמונתו: 

השיר היהודי הוא נתך של יסודות לא-יהודיים ויהודיים, ולמרות הראשונים, היסודות היהודיים 1.

מצויים בכל המסורות, ורק הם בעלי עניין לחוקרים.  

השיר היהודי הוא אמנות עממית, שנוצרה על ידי העם. אין לו שיר אמנותי ולא מלחינים. 2.

למלחינים ממוצא יהודי אין ביצירותיהם מאומה מן הרוח היהודית; הם מומרים ומתבוללים, והם 3.

שונאים את כל הערכים התרבותיים היהודיים. 

המלחינים הבודדים שנשארו במסגרת עמם בעיקר השחיתו את המסורת היהודית בניסיונותיהם 4.

לעשותה מודרנית והוסיפו מעט מאוד לשיר היהודי האמיתי. 

היום אנו מסתייגים מחלק גדול של הדברים, שנכתבו על ידי אדם חולה ומריר בסוף דרכו.  

לסעיף 1 – נכון שעיקר ענייננו ביסודות יהודיים מובהקים, אך אין זה מונע מלחקור גם השפעות של 

הסביבה, שכן הן חלק אורגני מהמוזיקה היהודית. מחקרים רבים שנעשו בינתיים מוכיחים כי ההפרדה בין 

יסודות "לא-יהודיים" ו"יהודיים" היא דבר מורכב, כיוון שהשפעות הדדיות של מסורות אתניות התרחשו 

ומתרחשות תמיד. 

לסעיף 2 – יש לעם היהודי שירים רבים שנכתבו על ידי מלחינים ונעשו שירי עם, ודי להזכיר את גבירטיג 

וכמה ממלחיני הזמר העברי בישראל. 

לסעיף 3 – אידלסון ודאי כעס על מלחינים יהודים שהתכחשו ליהדותם ואף המירו את דתם, וביניהם 

מנדלסון ומהלר. התופעה רווחה מאוד במאה ה-19. אך כיום יש המוצאים יסודות יהודיים במוזיקה 

שלהם.  

לסעיף 4 – ניתן להניח שאידלסון הכיר את יצירותיו של ארנסט בלוך והתכוון אליו ואל בני דורו. ברור 

שהשקפתנו והערכתנו כיום שונה מאוד.  

בסיכום ספרו על המוזיקה היהודית (Idelsohn, 1929: 492) כותב אידלסון: 

אנו רואים אפוא כי העם היהודי יצר סוג מיוחד של מוזיקה, ביטוי לחיי הרוח והחברה שלו, לחזונו ולרגשותיו. 

במוזיקה זו אנו מוצאים את השימוש בסולמות, מוטיבים, מודוסים, מקצבים וצורות ייחודיים, המבוססים על 

עקרונות מוזיקליים מוגדרים. אלה עוברים במוזיקה כחוט שני. יסודות שאינם תואמים להם, אינם מוצאים כל 

אחיזה במוזיקה, וכתוצאה מכך הם נעלמים מגופו של השיר.  



חשיבותו העקרונית של אידלסון לחקר המוזיקה היהודית:  

* הוא הציב את המסורת שבעל-פה כשוות-ערך למסורת שבכתב.  

* היה הראשון שגילה לעולם המחקר את המוזיקה של יהודי המזרח.  

* היה הראשון שהקליט מוזיקה יהודית (יותר מאלף הקלטות).  

* היה חלוץ מחקר המקאם וכן המחקר המשווה של שירת הטעמים. 

* היה הראשון שהדגיש את אחידות המוזיקה היהודית על כל מסורותיה למרות הפיצול והשוני הרב 

שהתהווה בגלויות השונות. מתחת לשוני הבולט הוא גילה את הקו הבסיסי המשותף. למסקנות אלה הגיע 

מתוך מחקריו המשווים את המוזיקה של מחזור השנה ומחזור החיים בעדות השונות.  

* כמו כן חקר את המוזיקה של עדות סמוכות ליהדות: השומרונים, הקראים, היעקובינים  

* חקר את השפעות המוזיקות של העמים בתפוצות על המוזיקה היהודית. 

  .(Gerson-Kiwi, 1986) והוכיח קשר בין השירה העברית הקדומה לשירה הגרגוריאנית *

רוברט לכמן (1939-1892) נולד בברלין, למד שפות של המזרח, ובמלחמת העולם הראשונה שירת 

כמתורגמן במחנה שהיו בו שבויים ערבים והודים, שם התוודע לראשונה למוזיקה מזרחית. אחרי 1918 

למד מוזיקולוגיה. התעניינותו במוזיקה מזרחית זכתה לעידודם של המוזיקולוגים אריך פון הורנבוסטל 

וקורט זכס. באותן שנים עשה את מחקר השדה הראשון שלו בצפון-אפריקה. הוא קיבל תואר דוקטור 

ב-1922. ב-1929 הקליט באי ג'רבה שלחופי טוניס מוזיקה של יהודי המקום. מחקרו על המוזיקה של יהודי 

האי ג'רבה הוא מונוגרפיה חלוצית על המוזיקה של קהילה אחת. ב-1932 מונה לכמן למנהל משלחת 

ההקלטות בקונגרס הבינלאומי למוזיקה ערבית שנערך בקהיר. עד 1933 עבד בספריה הלאומית בברלין. 

ב-1935 עלה לארץ-ישראל והקים ארכיון להקלטות של מוזיקה מזרחית באוניברסיטה העברית בירושלים. 

מאמרו "חזנות ושירה יהודית בג'רבה" (Lachmann, 1940) פורסם לאחר מותו. מפעלו של לכמן בירושלים 

נמשך רק ארבע שנים, שכן הוא הלך לעולמו בטרם עת ב-1939. עם פטירתו המשיכה את מפעלו החוקרת 

 .(Gerson-Kiwi, 1974) אסתר גרזון-קיוי

אריק ורנר (1988-1901) נולד בווינה, למד נגינה בפסנתר ובעוגב וקומפוזיציה בווינה, ומוזיקולוגיה בברלין, 

בפראג, בגטינגן ובשטרסבורג. כמו כן למד בלשנות קלאסית ושמית. ב-1935 התמנה למרצה בסמינר 

הרבנים של ברסלאו. הוא לימד בגרמניה עד שנאלץ לעזוב. ב-1938 היגר לארצות-הברית והתמנה לפרופסור 

ב-Hebrew Union College בסינסינטי, שם ייסד ב-1948 בית ספר למוזיקת קודש, ומאז 1951 היה ראש 

הפקולטה למוזיקה דתית בניו-יורק. ב-1957 ארגן ורנר את הקונגרס הבינלאומי הראשון למוזיקה יהודית 

בפאריס. בשנים 1971-1967 עמד בראש החוג למוזיקולוגיה שהוקם באוניברסיטת תל-אביב.  

ורנר חיבר את הספר The Sacred Bridge (Werner, 1959), העוסק במקבילות הליטורגיות והמוזיקליות 

בין המוזיקה היהודית למוזיקה הנוצרית ובקשרים של המוזיקה היהודית והנוצרית במאות הראשונות 

לספירה, בתקופה שבה ההפרדה בין האמונות והקהילות עדיין לא הייתה מוחלטת, ובהשפעות הגומלין 

שלהן.  מספריו (באנגלית): מנדלסון: מבט חדש על המלחין וזמנו (Werner, 1963), קול שעדיין נשמע: 

  .(Werner, 1976) המוזיקה הדתית של יהודי אשכנז

אסתר גרזון-קיוי (1908-1992) נולדה בברלין ולמדה בקונסרבטוריון שטרן בשנים 1928-1918. היא למדה 

בלייפציג עד 1930, ואחר כך בפאריס נגינה בצ'מבלו אצל ונדה לנדובסקה. מוזיקולוגיה למדה 

באוניברסיטאות פרייבורג, לייפציג והיידלברג. מוריה היו המוזיקולוג קורט זכס והמלחין מנפרד גורליט. 

עבודת הדוקטורט שלה עסקה במדריגל האיטלקי. ב-1934 שהתה בבולוניה, שם למדה פליאוגרפיה 

וספרנות. ב-1935 עלתה עם הוריה לארץ ישראל ולימדה פסנתר ותולדות המוזיקה באקדמיות של ירושלים 

ותל-אביב. עניינה באתנומוזיקולוגיה הביא אותה אל הארכיון למוזיקה מזרחית שהקים רוברט לכמן 



בירושלים והיא היתה לעוזרת שלו, ולאחר מותו המשיכה את מפעלו (גרזון-קיוי, 1938; 1970). הם עסקו 

בשימורן של נעימות מסורתיות של קהילות שונות, יהודיות ולא-יהודיות, וביניהן השומרונים, הקראים 

והדרוזים. 

ב-1947 קיבלה עליה את ניהול הארכיון והמשיכה בהקלטות של מוזיקה יהודית. בשנות החמישים, 

שנות העלייה הגדולה לישראל, הרבתה להקליט את העולים מארצות המזרח. היא לימדה מוזיקה 

חוץ-אירופית ויהודית במדרשה למחנכים למוזיקה בתל-אביב, וב-1963 הקימה את המוזיאון לכלי נגינה 

באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. עם ייסוד החוגים למוזיקולוגיה באוניברסיטאות ירושלים (1965) 

ותל-אביב (1966) לימדה בהם. כמרצה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומשנת 1967 כפרופסור חבר 

באוניברסיטת תל-אביב, חינכה דורות של תלמידים ברוח ההומניסטית ובכבוד לעמים, שאת ביטויים 

התרבותי חקרה. בסוף שנות השמונים תרמה את האוסף הפרטי שלה – כ-7,000 הקלטות – לארכיון הצליל 

שבספריה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים. בין כתביה "פוליפוניות קוליות של המזרח הקרוב 

במסורת היהודים" (1968), ו"הגירות ומוטציות במוזיקה של המזרח והמערב" (1980) (חדשות ממ"י, 

1992/4: 19-21; גורלי, 1980).  

חנוך אבנארי (1994-1908) נולד בדנציג, גרמניה, ושמו הרברט לבנשטיין. הוא למד אמנות, ספרות 

ומוזיקולוגיה באוניברסיטאות לייפציג, מינכן, פרנקפורט וקניגסברג. תגובתו לעליית הנאצים הייתה ייסוד 

בית הוצאה לאור בברלין, שפרסם ספרים על אמנות יהודית. ב-1936 הוא סולק שם מאיגוד המוציאים 

לאור ועלה לארץ-ישראל. שנים אחדות עבד בתעשייה הכימית. אחרי הקמת המדינה הצטרף ליחידה 

המדעית ההנדסית של חיל האוויר, ועבד בה עד 1965. כאשר מוזיקולוגיה נעשתה מקצוע אקדמי 

באוניברסיטאות בישראל, התמנה לעמית מחקר במרכז לחקר המוזיקה היהודית באוניברסיטה העברית 

ירושלים, וב-1966 נמנה עם מייסדי החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. אבנארי פרש לגמלאות 

בשנת 1975, אך המשיך לעבוד במרץ רב, וב-1994 הוענק לו פרס ישראל הראשון בתחום המוזיקולוגיה.  

אבנארי חיבר הסברים לשרידים של מאמר העוסק במדע המוזיקה, שנתגלו בגניזה של קהיר; הוא 

גילה כתב-יד של זמרת טעמי המקרא בספרייה הלאומית של חבל באוואריה; פרסם נוסח עברי של מחזה 

ערבי מימי הביניים; אסף גרסאות רבות של נעימה מסורתית אחת, המושרת בקהילות יהודיות שונות; 

תיעד את מפעלו של החזן שלמה (סלומון) זולצר, וערך מוזיקה של סלומונה רוסי (חדשות ממ"י, 1994/2: 
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ישראל  אדלר (2009-1925) נולד בברלין, עלה לארץ-ישראל ב-1937 ולמד בישיבות. הוא לחם במלחמת 

השחרור ובשנים 1963-1949 למד בפאריס וקיבל תואר דוקטור במוזיקולוגיה בסורבון. בספרייה הלאומית 

בפאריס היה ממונה על המחלקה העברית-יהודית ופרסם קטלוג של מקורות עבריים מודפסים מוקדמים. 

עם שובו לישראל ב-1963 הצטרף לצוות האקדמי של האוניברסיטה העברית ירושלים, הקים את המרכז 

לחקר המוזיקה היהודית ואת הפונותיקה הלאומית וניהל אותם עד פרישתו לגמלאות. מ-1968 שימש 

כעורך ראשי של כתב-העת יובל ושל המדור למוזיקה באנציקלופדיה יודאיקה. בשנים 1977-1974 ניהל את 

החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית. 

 מחקריו עסקו במוזיקה היהודית הכתובה מתקופת הבארוק ואילך בקהילות איטליה, אמסטרדם 

ודרום-צרפת, והוא גילה, ערך והקליט יצירות ששימשו בבתי כנסת בארצות אלה. הוא חקר, גילה וקטלג 

 RISM-כתבים יהודיים על מוזיקה, וערך רשימה מפורטת ומלאה שלהם, שיצאה לאור במסגרת ה

 RILM-וכן כתבים של מוזיקה יהודית במסגרת ה ,(Répertoire International des Sources Musicales)

  .(Répertoire International des Litératures Musicales)



אורי אפשטיין נולד ב-1925 בזארבריקן להורים שניגנו בפסנתר. בילדותו למד נגינה בפסנתר וניגן עם אביו.  

ב-1935 עלתה המשפחה לארץ-ישראל והתיישבה בתל-אביב, שם למד בגימנסיה שלווה. האב ניגן וליווה 

זמרים. ב-1945 למד באוניברסיטה העברית בירושלים וקיבל תואר שני ב-1949. ב-1958 יצא ללימודים 

ביפן וב-1959 קיבל דיפלומה ביפנית וב-1963 במוזיקה יפנית באוניברסיטת טוקיו לאמנויות ומוזיקה. 

בהמשך עשה דוקטורט באוניברסיטת תל-אביב (1984), שפורסם כספר (באנגלית) – "התחלות המוזיקה 

המערבית ביפן בתקופת מייג'י" (1994). בשנים 1972-1966 היה חוקר במרכז לחקר המוזיקה היהודית 

בירושלים, ב-1977-1972 – מרצה בחוגים למוזיקולוגיה ולתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב, ומ-1972 

ואילך – מרצה בחוגים למוזיקולוגיה, לתיאטרון ולמזרח-אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן 

היה מרצה אורח באוניברסיטאות קופנהגן (דנמרק), לונד (שוודיה), דוקיו (יפן) וטוקיו. 

הוא תרגם מחזה קבוקי מיפנית לעברית, ועל כך זכה בפרס משרד החינוך והתרבות (1996), וכן זכה 

בעיטור השמש העולה מטעם קיסר יפן (1989). אפשטיין הקליט בכנסיות מזרחיות בישראל – יוונים 

(קתולים ואורתודוקסים), אתיופים, ארמנים, סורים, מרונים ורוסים – והפיק תקליטור של המוזיקה 

שלהם.  

רות כץ (לבית טורגובניק) נולדה ב-1927 בדיסבורג וב-1934 עלתה המשפחה לארץ-ישראל. היא למדה 

בגימנסיה הרצליה והשתתפה במלחמת השחרור כחברה ב"הגנה". ב-1950 יצאה לשליחות ציונית 

בניו-יורק, שם הכירה ב-1951 את אליהוא כץ ונישאה לו. היא למדה באוניברסיטת קולומביה, שם היו 

מוריה פול הנרי לאנג, קורט זכס ואוליבר סטראנק. היא לימדה בשנים 1958-1956 במכון למוזיקה בסמינר 

"אורנים". ב-1963 קיבלה תואר דוקטור למוזיקולוגיה והיתה בין מייסדי החוג למוזיקולוגיה 

באוניברסיטה העברית בירושלים, שבו לימדה עד לפרישתה לגמלאות ב-1995. ב-1989 הקימה את 

"אמירים" – תכנית למצטיינים באוניברסיטה העברית וניהלה אותה. היא שימשה כעורכת המוזיקה 

באנציקלופדיה העברית מכרך ו' ועד הכרך האחרון. במשך שנים שיתפה פעולה עם דליה כהן: הן יסדו את 

המעבדה לאתנומוזיקולוגיה, עשו כמה מחקרים משותפים ובנו את המלוגרף – מכשיר אלקטרוני לרישום 

מדויק של גבהי הצלילים. היא כלת פרס ישראל לחקר המוזיקה לשנת תשע"ב יחד עם דליה כהן.  

בתיה באיאר (1995-1928) נולדה בבינגן, גרמניה, עלתה ארצה עם הוריה ב-1936 וגדלה בחיפה. ב-1948 

שירתה בפלוגות הימיות של הפלמ"ח (פל-ים) ואחר כך בחיל הים. היא למדה באקדמיה למוזיקה בתל 

אביב, במכון למוזיקה בסמינר אורנים וב-1956 באוניברסיטת ציריך, שם הוענק לה ב-1959 תואר דוקטור 

למוזיקולוגיה. בשנים 1963-1960 הורתה במכון למוזיקה בסמינר "אורנים" וכן שימשה יועצת למוזיאון 

המוזיקה בחיפה. ב-1963 הייתה מזכירה מקצועית של הכנס הבינלאומי "מזרח ומערב במוזיקה". מחקריה 

עסקו בעיקר בארכיאולוגיה המוזיקלית של ארץ ישראל, ברמזים המוזיקליים של ספר תהילים ובזמר 

הישראלי. היא כתבה וערכה ערכים רבים באנציקלופדיה יודאיקה והדריכה עבודות מחקר באוניברסיטה 

העברית בירושלים.  

יהודית כהן נולדה ב-1935 בברלין לאביה בֶּנו כהן, שהיה היו"ר האחרון של ההסתדרות הציונית בגרמניה 

ולרעייתו זוזי כהן לבית טוגנדהט (Tugendhat). היא עלתה לארץ-ישראל עם הוריה ב-1939. ב-1956-1953 

למדה במדרשה למחנכים למוזיקה בתל-אביב וב-1959-1958 למדה ספרות אנגלית ופילוסופיה 

באוניברסיטה העברית בירושלים. ב-1963-1959 למדה באוניברסיטת ציריך מוזיקולוגיה, ספרות אנגלית 

ומדע הדתות. ב-1963 קיבלה תואר ד"ר מאוניברסיטת ציריך.  בשנים 2004-1966 היתה מרצה ופרופסור 

חבר בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטת תל-אביב. בשנים 1980-1977 וכן 1998-1995 שימשה כראש החוג 



ויו"ר האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה. ב-1991-1987 עמדה בראש המדרשה למוזיקה במכללת לוינסקי 

לחינוך.  

       מחקריה עוסקים במוזיקה של הרנסאנס והבארוק המוקדם ובביבליוגרפיה של המוזיקה היהודית. 

פרסומיה העיקריים מוקדשים לבעיית החיקוי והאינטר-טקסטואליות במוזיקה, במיוחד ביצירותיו של 

סלומונה רוסי ובני דורו, וליחסי מוזיקה-פואזיה במדריגל האיטלקי. היא הוציאה לאור מהדורות קריטיות 

בארבעה כרכים של יצירות מלחינים מן המאות ה-17-15. 

נגנים 

במרכז אירופה היוו היהודים אחוז ניכר בין נגני התזמורות. כאשר עלו הנאצים לשלטון סולקו נגנים אלה 

מהתזמורות, ואז נוצרו בכמה ערים גדולות בגרמניה תזמורות של יהודים במסגרת הקולטורבונד. אלה 

פעלו כל עוד ניתן היה, אך הן התדלדלו עם פרישת נגנים עקב הגירתם או עלייתם לארץ-ישראל. כמה 

מראשוני התזמורת הארצישראלית (לימים הפילהרמונית) היו מבין נגני תזמורות הקולטורבונד. עוד לפני 

הקמת התזמורת הארצישראלית עלו כמה נגנים ויצרו ב-1933 תזמורת סימפונית בניצוחו של זאב פריאל 

(אז וולפגנג פרידלנדר) שאף ניגנה עם ברוניסלב הוברמן כסולן. עם הקמת התזמורת הארצישראלית על ידי 

הוברמן השתלבו בה כמה מאותם נגנים, והצטרפו אליהם אחרים שעלו בינתיים. עולי ארצות אלה היו רוב 

בין ראשוני התזמורת וכך היוו את תשתיתה במשך כל השנים הראשונות, עד אשר הצטרפו נגנים ילידי 

הארץ ואחר כך עולי ברית המועצות לשעבר. רוב הנגנים היו גם מורים, וכן הקימו צוותים לנגינת מוזיקה 

קאמרית, שהיו חלוצי המוזיקה הקאמרית בישראל.   

אריה (אריך) זקס (1980-1908) נולד בקטוביץ לאב רופא ואם אחות. בינקותו עברה המשפחה לקולברג 

בצפון גרמניה. מילדותו למד נגינה בפסנתר ובגיל שש-עשרה הופיע עם התזמורת הסימפונית של ברלין. כן 

למד משפטים באוניברסיטאות ברלין וארלנגן והמשיך את לימודי המוזיקה בקונסרבטוריון שטרן בברלין. 

בשנת 1933 הפסיק את התמחותו כמשפטן, עבר הכשרה חקלאית בצ'כיה ועלה לארץ-ישראל. תחילה 

עבד כחקלאי, אך ב-1936 נבחר לכהן כפסנתרן הבית של תחנת הרדיו "קול ירושלים". כאן ליווה בנגינתו 

שידורים רבים מכל הסוגים. הוא שירת את "קול ישראל" עד צאתו לגמלאות ב-1973.  

 זקס נודע כמלווה מעולה ורגיש לנגנים וזמרים מהארץ ומחו"ל. בשנות החמישים ייסד להקה 

קאמרית, "קולגיום מוזיקום", שהתמחתה בנגינת מוזיקה מתקופת הבארוק, וסייר עמה בכל הארץ, 

בעיקר בקיבוצים ובהתיישבות העובדת.  

כעורך ומנהל תכניות המוזיקה פעל לעידוד היצירה הישראלית והשמיע ביצועי בכורה רבים של מלחיני 

הארץ. עניין מיוחד היה לו בקידומם של אמנים צעירים והוא ליווה את צעדיהם גם כבוחן מטעם משרד 

החינוך. לאחר פרישתו לגמלאות היה למבקר מוזיקלי של "על המשמר".  

וולפגנג לוי (1996-1908), נגן קרן-יער, נולד במינכן, ובילדותו עברה המשפחה לברלין. אביו היינריך לוי היה 

מו"ל למוזיקה ואמו היתה זמרת הסופרן הנודעת לוטה ליאונרד. הוא היה חבר בתנועת הנוער בלאו-וייס 

ולמד בגרמניה כלכלה וכן נגינה בקרן.  

 ב-1938 עלה לארץ-ישראל לבדו עם סרטיפיקט של מוזיקאי כדי לנגן בתזמורת קול ירושלים. כבר 

בירושלים ניגן בחמישיית כלי נשיפה עם אליהו טורנר ואחרים. ב-1946 עבר לתל-אביב והצטרף לתזמורת 

הארצישראלית, לימים התזמורת הפילהרמונית הישראלית. שנה אחר כך היה לחבר בהנהלת התזמורת 

והמשיך בכך עד לפרישתו. הוא היה מנהלן מצוין וארגן את מסעי התזמורת בעולם. ב-1947 היה בין מייסדי 

החמישייה הישראלית לכלי נשיפה וניגן בה עד 1957. ב-1974 יצא לגמלאות אך המשיך לנגן באנסמבל 

הקאמרי, שאותו גם ניהל במשך תקופה קצרה. לאחר מכן המשיך לעבוד ככלכלן וכחשבונאי.    



אדית קראוס (2013-1913) נולדה בווינה, וב-1919 עברה המשפחה לקרלסבד. היא ניגנה בפסנתר מילדות 

ובגיל אחת-עשרה היתה, בהמלצת אלמה מהלר, תלמידתו הצעירה ביותר של ארתור שנאבל בבית הספר 

הגבוה למוזיקה בברלין. לאחר לימודיה עברה לפראג ובשנות השלושים הופיעה בצ'כוסלובקיה ובארצות 

אירופה.  
ב-1942 נשלחה למחנה טרזין ושהתה בו עד סוף המלחמה ב-1945. היא היתה בין המוזיקאים הפעילים 

ביותר במחנה והופיעה ברסיטלים, בליווי זמרים ובאופרה, וביצעה שם בבכורה את הסונטה השישית 

לפסנתר מאת ויקטור אולמן. בביצוע הנודע של הרקוויאם של ורדי ניגנו בשני הפסנתרים גדעון קליין והיא. 

שמה הופיע ברשימת המשלוחים לאושוויץ, אך מישהו מחק את שמה וכך ניצלה. כל בני משפחתה ניספו 

בשואה. ב-1945 חידשה את פעילותה, בעיקר ברדיו פראג. ב-1946 שילבה בתכניותיה מיצירות המלחינים 

שהיו בטרזין.  

ב-1949 עלתה לישראל, השתקעה בתל-אביב ולימדה באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב. היא 

הקליטה את הסונטות לפסנתר של ויקטור אולמן וכן מוזיקה של מלחינים נוספים שפעלו בטרזין. מ-1998 

לימדה בכיתות אמן בבית טרזין בגבעת-חיים ובשוורין בגרמניה.  

אורי טפליץ (2006-1913) נולד בגטינגן. אביו היה המתמטיקאי הנודע אוטו טפליץ. הוא למד נגינה בחליל 

ומוזיקולוגיה באוניברסיטאות ברלין, בון וקלן, וב-1933 הצטרף לתזמורת הקולטורבונד. ב-1936 המליץ 

עליו מנצח התזמורת ויליאם שטיינברג לפני הוברמן, כאשר זה חיפש נגנים לתזמורת הארצישראלית. הוא 

עלה ארצה והשתתף בתזמורת מהקונצרט הראשון שלה בכל מפעלותיה כחלילן ראשון, כחבר בהנהלת 

התזמורת וככותב דברי הסבר בתכנייה של הקונצרטים במשך שלושים וארבע שנים עד לפרישתו ב-1970. 

טפליץ לימד נגינה בחליל באקדמיה למוזיקה בתל-אביב וכמה מתלמידיו נמנים עם טובי החלילנים 

בישראל, ביניהם אורי שוהם, שהחליפו בתזמורת, וכן אבנר בירון ויוסי ארנהיים. טפליץ היה חבר מוביל 

בחמישיית כלי הנשיפה הישראלית. הוא היה בין מקימי תנועת הנוער המוזיקלי בישראל, וכן היה פעיל 

במדור למוזיקה של המועצה לתרבות ולאמנות. הוא זכה לתואר יקיר תל-אביב. ב-1981 הוזמן לבקר בבון 

לציון מאה שנים להולדת אביו. לאחר פרישתו מהתזמורת כתב דוקטורט על כלי הנשיפה מעץ במוזיקה של 

מוצרט. כן כתב ספר על התזמורת הפילהרמונית הישראלית (טפליץ 1992).  

חנן וינטרניץ (1995-1914) נולד בברנו, במזרח בוהמיה, בן לעורך דין, והחל בלימודי פסנתר ותיאוריה בגיל 

תשע. הוא עבר לפראג, עשה דוקטורט במשפטים באוניברסיטת פראג והשלים לימודי מוזיקה 

באוניברסיטת צ'ארלס. כן למד פסנתר עם פרנק פלג ותיאוריה עם אלואיס האבה.  

ב-1938 עלה לארץ-ישראל עם סרטיפיקט שארגן אמיל האוזר, למד ולימד בקונסרבטוריון בירושלים. 

כאן עבד בקול ירושלים כמעבד וכפסנתרן, ואחר כך עבר לתל-אביב ועבד בחברות התקליטים "הד ארצי" 

ו-CBS כמנצח, כמעבד וכפסנתרן. הוא עבד בליווי זמרים מהארץ ומהעולם, ביניהם אימה סומאק, לארי 

אדלר, יאן פירס וריצ'רד טאקר, יפה ירקוני ודודו פישר. כן הרצה באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת 

תל-אביב ובמדרשה למחנכים למוזיקה בתל-אביב.  

 בעשרים שנות חייו האחרונות כתב עיבודים וליווה בפסנתר כמה מגדולי החזנים, ביניהם דוד ומשה 

קוסביצקי, וכן עסק במוזיקה קלה וניצח על עיבודיו בתקליטים. ב-1994 השלים עבודת מחקר גדולה על 

"העיבוד במוזיקה" החל מהמאה ה-13 ועד המאה העשרים.  עבודה זו עדיין לא יצאה לאור.  

זאב (וולפגנג) שטיינברג (2011-1918) נולד בטרייר/מוזל להורים רופאים. אביו ניגן בכינור ובבית ניגנו 

הרבה מוזיקה קאמרית. הוא החל לנגן בכינור בגיל חמש. עם עלות הנאצים לשלטון עלה לארץ-ישראל עם 

הקבוצה הראשונה של עליית הנוער ב-1934 לקיבוץ עין-חרוד. בשלוש השנים של עבודה חקלאית בקיבוץ 

ניגן מוזיקה קאמרית, בעיקר בוויולה, ואז עבר לתל-אביב ועבד כנהג מונית, אך המשיך לנגן במסגרות 

שונות. ב-1939 החל ללמוד עם עדן פרטוש ולורנד פניבש. ב-1942 התקבל כנגן ויולה לתזמורת 



הארצישראלית, וניגן בה עד צאתו לגמלאות ב-1985. ב-1990 הצטרף אל התזמורת הקאמרית רמת-גן כנגן 

ויולה ראשי וכיועץ מוזיקלי.  

 כל השנים ניגן בוויולה ברביעיות: ברביעיית המוצרטיאום הישראלית, ברביעיית פולישוק, ברביעיית 

תל-אביב, ובשנים 1993-1959 ברביעייה הישראלית, שהופיעה גם בעולם וביצעה נגינות בכורה של יותר 

מחמישים יצירות בנות זמננו. ב-1989 היה בין מייסדי "מוזיקה נובה" שבה ניגן עד מותו.  

 מ-1952 לימד באקדמיה למוזיקה של אוניברסיטת תל-אביב, וכן לימד מוזיקה קאמרית באקדמיה 

למוזיקה ומחול בירושלים. זאב שטיינברג היה גם מלחין ומעבד. 

אליהו טורנר (2008-1919) נולד בברלין במשפחה ציונית, חברי "פועלי ציון", ובילדותו למד בגן ילדים עברי 

בברלין. מגיל שבע למד נגינה בפסנתר והיה מלווה נגנים וזמרים. הוא למד בבית ספר מתקדם, וביצע בו 

תפקידים בזמרה ובפסנתר. הוא השתתף במקהלת ילדים בניצוחו של פאול דסאו והיה סולן בהפקת בית 

הספר של האומר הן (Der Jasager) מאת קורט וייל.  

ב-1933 עלתה המשפחה לארץ-ישראל והתיישבה בתל-אביב, כאן למד בגימנסיה בלפור. פסנתר למד 

עם בתיה רבינא ומ-1936 עם פרנק פלג. נגינה באבוב למד עם ברם בלז. ב-1938 ניגן בתזמורת קול ירושלים, 

ובמסגרת הרדיו השתתף גם בהרכב של מוזיקה ערבית. כן ניגן בחמישיית כלי נשיפה ועם הפסנתרנים יוסף 

טל ומשה לוסטיג. התזמורת והחמישייה הופיעו גם במצרים, בסוריה ובלבנון, בעיקר במחנות הצבא 

הבריטי.  

ב-1946 הצטרף אל התזמורת הפילהרמונית הישראלית וניגן כאבובן ראשון עד 1985. כן היה 

חבר-מייסד בחמישיית כלי הנשיפה הישראלית. מ-1951 לימד בקונסרבטוריון ובאקדמיה למוזיקה של 

תל-אביב. בין תלמידיו אבנר אתי, עודד פינטוס, גלעד חכלילי, יואל ליפשיץ, עומרי רווה ודודו כרמל. 

משנות השבעים השתתף באנסמבל נגני הבארוק הישראלי.  

אלדד נוימרק (2010-1921) נולד בפרנקפורט על נהר אודר. אביו היה רופא ילדים. מילדותו ניגן בפסנתר 

ומגיל שבע היה מלווה את אמו, זמרת חובבת. הוא היה חבר בתנועת הנוער וֶרקלוֹיטֶה. ב-1936 עבר 

לברלין ולמד בבית ספר תיכון יהודי, וכן בבית הספר למוזיקה הולנדר, שמוריו גורשו מאקדמיות "אריות".  

 ב-1938 עלה לארץ-ישראל עם סרטיפיקט שסידר אמיל האוזר ולמד פסנתר עם אלפרד שרדר וחליל עם 

אורי טפליץ באקדמיה למוזיקה בירושלים, שאותה סיים ב-1941. אז עבר לתל-אביב וניגן בחליל בתזמורת 

האופרה העממית. כן היה פסנתרן מלווה של להקת המחול של גרטרוד קראוס. ב-1947 נסע לפסטיבל 

בפראג, שם ניגן עם לורנד פניבש, ואחריו ביקרה הקבוצה במחנות העקורים בגרמניה.  

ב-1948 התגייס לצה"ל, ופעל בו כמוזיקאי בהופעות לחיילים. ב-1949 הצטרף לתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית, שבה ניגן בחליל, בפסנתר ובצ'מבלו במשך שלושים שנה. הוא הרבה לנגן מוזיקה קאמרית 

וללוות אמנים בינלאומיים שהתארחו בפילהרמונית. כן הרבה להופיע בפסטיבל אבו-גוש. הוא לימד 

מוזיקה קאמרית וצ'מבלו באקדמיה למוזיקה באוניברסיטת תל-אביב והיה בין מקימי אנסמבל הבארוק 

הישראלי.  
      

יונה אטלינגר (1981-1924) נולד במינכן והתחנך בקרלסרוהה ובמנהיים. משפחתו עלתה לארץ-ישראל 

ב-1933 והתיישבה בתל-אביב. הוא למד בבית החינוך בתל-אביב וב-1942-1938 בבית הספר החקלאי 

בגבעת השלושה, וכן היה חבר בתנועת המחנות העולים. למד נגינה בפסנתר עם קטה יעקב וב-1941 החל 

ללמוד נגינה בקלרנית עם ציפין. ב-1943-1942 היה בהכשרה בקיבוץ כפר גלעדי וב-1946-1943 ניגן 

בתזמורת האופרה העממית בתל-אביב. ב-1962-1946 היה קלרניתן ראשון בתזמורת הפילהרמונית 

הישראלית וכן סולן בניצוחם של צ'ליבידקה, פול פאריי וזובין מהטה. הוא למד קומפוזיציה עם פאול 

בן-חיים, ואז יצא להשתלמות בארה"ב, ובצרפת למד עם לואי קאוזק. ב-1968-1963 למד בפאריס 

קומפוזיציה וניצוח עם נדיה בולנז'ה במלגה של ממשלת צרפת. הוא ניצח על התזמורת הקאמרית 



הישראלית ועל התזמורת הסימפונית ירושלים וכן ניגן והקליט עם הרביעייה הישראלית ועם פנינה זלצמן. 

הוא גם כתב עיבודים של יצירות הנדל, פרגולזי ואחרים לקלרנית ותזמורת. בכל שנה ערך סיורי קונצרטים 

קאמריים עם רביעיית תל- אביב באוסטרליה, במזרח הרחוק, ברחבי אירופה, בצפון ובדרום אמריקה. 

בשנים 1972-1969 המשיך בלימודי ניצוח בביה"ס גילדהול למוזיקה ודרמה בלונדון וב-1981-1973 היה 

מנצח קבוע של תזמורת התלמידים הפילהרמונית של ביה"ס גילדהול, ומורה למוזיקה קאמרית ולקלרנית 

בבית-הספר. בשנים 1979-1974 היה מנצחה של תזמורת הנוער הסימפונית הבינלאומית בקנדה בכל שנה 

בחודשי הקיץ. תקליטים בנגינתו:  

 –  חמישייה לקלרנית ורביעיית מיתרים של ברהמס עם רביעיית תל אביב – הרמוניה מונדי.  

  . RCA– שתי הסונטות לקלרנית ופסנתר של ברהמס עם פנינה זלצמן  – 

  .RCA – חמישייה לקלרנית ורביעיית מיתרים של מוצרט עם רביעית תל אביב  – 

היה נשוי לתלמידתו מרים עיר-שי בשנים 1979-1966 ולתלמידתו נעמי שדה בשנים 1981-1979.  

מרדכי רכטמן נולד ב-1926 בוופרטל. ב-1933 עזבה המשפחה לבלגיה וב-1934 עלתה לארץ-ישראל 

והתיישבה בתל-אביב. מגיל שתים-עשרה למד נגינה בבסון אצל ליאון שולץ, נגן בסון ראשי בתזמורת 

הארצישראלית. בגיל שלוש-עשרה זכה למלגה מטעם התזמורת הארצישראלית. בן חמש-עשרה התקבל 

לתזמורת האופרה העממית וניגן בה עד גיל עשרים. ב-1945 היה בין מייסדי התזמורת הסימפונית הצעירה 

בתל-אביב בניצוח פרנק פלג, שמינהו כסולן בקונצרט הראשון. ב-1946 הצטרף לתזמורת הארצישראלית, 

לימים הפילהרמונית, וניגן בה עד לפרישתו ב-1991.  

ב-1947 זכה בפרס ראשון בפסטיבל הנוער בפראג. באותה שנה הקים עם חבריו את החמישייה 

הישראלית לכלי נשיפה, שפעלה עד 1991. ב-1976 ייסד את אנסמבל כלי הנשיפה של התזמורת 

הפילהרמונית. משנת 1985 היה המנהל המוזיקלי והמנצח של אנסמבל כלי הנשיפה של התזמורת 

הקאמרית הישראלית. הוא השתתף בפסטיבלים בספולטו, במרלבורו, בטנגלווד ובפסטיבל קזאלס. כן 

ניצח על מרבית התזמורות בארץ: הפילהרמונית, תזמורת ירושלים, תזמורת חיפה, הקמרטה הישראלית, 

תזמורת הקיבוצים ותזמורת האקדמיה בתל-אביב.   

 עיבודיו להרכבים שונים, קאמריים וסימפוניים של כלי נשיפה וכלי מיתר זוכים למוניטין בארץ 

ובעולם, בוצעו והוקלטו על ידי הרכבים מפורסמים.  

 רכטמן לימד נגינה בבסון החל משנות העשרים לחייו וכן מוזיקה קאמרית באקדמיה למוזיקה 

בתל-אביב בשנים 1968 עד 2002, והוא ממשיך בכך בהתנדבות. כמו כן ניהל כתות-אמן למוזיקה קאמרית 

במרכזים רבים בעולם, ביניהם הג'וליארד בניו יורק, האקדמיה המלכותית בלונדון, וכן בבוסטון, ז'נבה, 

קופנהגן ומונטריאול. ב-1977 כיהן כפרופסור בבית הספר למוזיקה בבלומינגטון, אינדיאנה. רבים 

מתלמידיו נמנים עם הבולטים בנגני הבסון ובמרבית כלי נשיפה אחרים בארץ ובעולם.   

ב-1991 הקליט עם החמישייה הישראלית את כל עיבודיו להרכב זה בשלושה תקליטורים, ובהם 

מיצירות באך, מוצרט ובטהובן. בשנים 2003-1993 הקליט שישה תקליטורים של עיבודיו להרכבים שונים, 

והוא הסולן בהם. 

ב-1996 זכה בפרס המועצה לתרבות ולאמנות על ניצוחו על יצירה ישראלית. ב-2004 זכה בפרס חבר 

הנאמנים של משרד החינוך על תרומתו המיוחדת לחיי המוזיקה בישראל. ב-1994 נתמנה חבר כבוד 

באגודה הבינלאומית לדו-סופיים IDRS (משפחת האבובים והבסונים – double reed). ב-2002 זכה לתואר 

  .ICCF אמן בינלאומי בשחמט מטעם האיגוד הבינלאומי



זמרים 

במרכז אירופה השתלבו יהודים בחיי המוזיקה גם בשטח הזמרה, אף כי פחות מאשר בשטח הנגינה. כמה 

וכמה זמרים שרו בבתי אופרה נודעים, בברלין ובערים אחרות, מהם שפיתחו קריירה בינלאומית ושרו על 

הבמות הנודעות ביותר, כגון הרמן ידלובקר, לוטה ליאונרד והילדה צדק. כמה מהם עלו לארץ-ישראל 

ופיתחו כאן את אמנות הזמרה בהופעותיהם ובעיקר בהוראת הזמרה, וכך הקימו דור של זמרים ישראלים. 

באקדמיה למוזיקה בירושלים היתה מראשית ייסודה מחלקה לזמרה, שבה למדו הילדה צדק, אנטוניה 

לבן, נתניה דברת ואחרים. כמה פסנתרנים התמחו בשטח הליווי לזמרים, בהם אריה זקס, אריה זמנק, 

יוסף טל, משה לוסטיג ואלדד נוימרק.   

הרמן ידלובקר (1953-1877), חזן וזמר טנור, נולד בריגה, לטביה. מילדותו ניגן בכינור ושר במקהלת בית 

הכנסת הגדול בריגה. בגיל שש-עשרה יצא ללמוד זמרה בקונסרבטוריון של וינה, ואז התחיל לפעול כזמר 

אופרה בקלן ובברסלאו. ב-1906 היה טנור ראשי באופרה של קרלסרוהה, ובשנים 1912-1910 שר 

במטרופוליטן אופרה בניו-יורק לצדו של קרוזו. בשנת 1912 הוזמן לאופרה הממלכתית של ברלין ושר בה 

עד 1919. ב-1929 חזר לריגה ושימש כחזן ראשי, ומ-1936 גם לימד זמרה בקונסרבטוריון שם. 

ב-1938 עלה ידלובקר לארץ-ישראל ונתמנה פרופסור לזמרה בקונסרבטוריון בירושלים. בין תלמידיו 

היה הזמר והחוקר יצחק לוי. ב-1940, לאחר מות אשתו, התיישב בתל-אביב ופתח אולפן ללימוד זמרה, וכן 

הופיע ברסיטלים של זמרה קלאסית. הוא השתתף בתכניות החזנות ב"קול ירושלים" וכן התפלל בבית 

הכנסת "איחוד שיבת ציון" של יהודי מרכז אירופה ברחוב בן-יהודה בתל-אביב. בתקופת חגי תשרי ניהל 

את התפילה באולם קולנוע "אסתר" בכיכר צינה דיזנגוף. הוא לימד עד יומו האחרון (ראו מאמרו של 

עקיבא צימרמן – "מבית הכנסת לאופרה ובחזרה", עתמול 169: 26-24).  

הדה טורק-בורנשטיין Hede Türk-Börnstein (1978-1901) נולדה בברלין. אביה הפרופסור עסק בהוראה. 

המשפחה היתה מתבוללת, אך היא היתה שרה בערבי שבת בבית-הכנסת. למדה זמרה עם פרופסור בר 

ואלזה קליסקי. בגרמניה החלה להופיע בקונצרטים וברסיטלים, בעיקר בלידר, וכן לימדה פיתוח קול. 

בברלין נישאה ללודוויג בורנשטיין, מהנדס חשמל בכיר ב-AEG, ולזוג נולדו שתי בנות.  

ב-1937 עלתה המשפחה לארץ-ישראל והתיישבה בתל-אביב. כאן המשיכה כזמרת קונצרטים, בעיקר 

של לידר, וכן לימדה זמרה ופיתוח קול. כמנהג אותן שנים הרבתה להופיע ברסיטלים שנערכו בבתים 

פרטיים והמלווה שלה היה הפסנתרן פרופסור מיכאל ויטלס. כן היתה בין מייסדי המקהלה הקאמרית של 

איתן לוסטיג ולימדה בה פיתוח קול.  

בין תלמידיה: אדית גולדשמיט, גילה ירון, נורית גורן, מרים לרון, גאולה גיל, חנה לויטן, צפרירה ירון, 

וכן חברי קיבוצים מגבעת ברנר, מעין חרוד, ומאפיקים. בטרם היתה מחלקה לזמרה באקדמיה למוזיקה 

בתל-אביב למדו אצלה זמרה ופיתוח קול תלמידי זמרה במקביל ללימודיהם באקדמיה.   

נסים רון (1984-1906) נולד בברלין ושמו מרטין רוזנטל, למד תחילה עם מיכאל טאובה ואז זכה במלגה 

למחלקת הזמרה בבית הספר הגבוה למוזיקה. הוא הצטיין בלימודיו ובגיל עשרים וחמש התקבל לבית 

האופרה כחבר במקהלה וכסולן הצעיר ביותר.  

ב-1933 עזב את גרמניה, עבר לפאריס, ואחר כך נדד באירופה עם מקהלת "הניגון", שהיתה מורכבת 

מזמרים שנפלטו מבתי אופרה בגרמניה. ב-1934 הגיע לארץ-ישראל עם המקהלה ולאחר התפרקותה עבד 

כפועל בפרדס בראשון לציון, שם התחבר אל גרעין "בתלם" אשר הקים ב-1937 את קיבוץ עין-גב כאחד 

מקיבוצי "חומה ומגדל". נסים רון המשיך לשיר בתנאים החלוציים של אז ומלוויו היו אהרן רוזנפלד 

וארנסט הורביץ מבית השיטה, שאתו ערך מסעי קונצרטים בקיבוצים ברחבי הארץ. כן שיתף פעולה עם 

המלחינים שטפן וולפה, פאול בן-חיים וקראל שלמון. 



נסים רון היה בין מייסדי פסטיבל עין גב והרבה לשיר בו. בשנות החמישים חלה במחלת פרקינסון, מה 

שעצר את הופעותיו כזמר. בספר השועל מספר בנו המוזיקולוג יוחנן רון, שהיה הבן הבכור של קיבוץ 

עין-גב, את קורות חייו של הזמר החלוץ.   

אדית גולדשמיט (1985-1908) לבית פינטוס נולדה בנורטהאוזן, גרמניה, וב-1924 למדה זמרה עם סבינה 

קלתר. היא עלתה לארץ-ישראל ב-1935 ולמדה עם הדה טורק-בורנשטיין ואמה גיליס. כן השתתפה 

בכתות-אמן עם ז'ני טוראל. בשנות הארבעים החלה להופיע בקונצרטי בית, גם בבית אחיה פטר פינטוס 

בשדה-ורבורג. ב-1942 הופיעה במוזיאון תל-אביב בשירים של שוברט, ברהמס ומהלר. בין מלוויה היה גם 

פרנק פלג. היא היתה בין מייסדי המקהלה הקאמרית שהקים איתן לוסטיג, וחזרות המקהלה היו גם 

בביתה. ב-1942 שרה בקנטטה של באך עם אחיה בנימין פינטוס, טנור. ב-1943 שרה עם התזמורת 

הארצישראלית קטעים מ"המשיח" של הנדל. בשנים 1952-1944 שרה והקליטה ברדיו עם תזמורת קול 

ישראל. ב-1944 שרה בסימפוניה התשיעית של בטהובן עם התזמורת בניצוח מיכאל טאובה ובהמשך 

בניצוח מולינרי ופאריי. ב-1947 שרה את תפקיד הסולו בסימפוניה ירמיה של ליאונרד ברנשטיין בניצוחו.  

 היא הרבתה לבקר בקיבוץ של בנה, קיבוץ רביבים, והופיעה לפני אנשי הקיבוץ. בשנות החמישים 

והששים הופיעה בקונצרטים קאמריים בניצוחו של גארי ברתיני. כן לימדה פיתוח קול ורבים היו 

תלמידיה.  

הילדה צדק נולדה ב-1917 בברומברג, באזור פוזן, וב-1920 עברה עם משפחתה לשטטין. ב-1934 סבלה 

מאנטישמיות בבית-הספר וב-1935 עלתה לארץ-ישראל והוכשרה בירושלים כאחות ילדים. ב-1939 עלו גם 

הוריה ואחיותיה והתיישבו בירושלים. היא עבדה כאחות ילדים בבית החולים "ביקור חולים" וכן עזרה 

בחנות של משפחתה. בשנים 1945-1940 למדה בקונסרבטוריון זמרה עם אדית בורושק ומוזיקה עם יוסף 

טל, וב-1942 החלה להופיע ברסיטלים עם יוסף טל.  

ב-1945 קיבלה מלגה ללימודים בציריך וכבר ב-1947 שרה את תפקיד אאידה באופרה של וינה. מכאן 

החלה בקריירה בינלאומית והיתה לאחת מזמרות הסופרן המובילות של תקופתה. היא שרה בבתי האופרה 

של  ניו-יורק, לונדון, רומא מינכן ופאריס וכן בפסטיבלים של אדינבורג, זלצבורג וגליינדבורן. כן קיבלה 

כמה פרסים של ממשלת אוסטריה.  

ב-1964 החלה להורות בקונסרבטוריון של וינה ועמדה בראש מחלקת הזמרה. לאחר שפסקה להופיע 

התרכזה בעיקר בהוראה. היא נתנה כיתות-אמן פעמים רבות במרכז למוזיקה בירושלים. ב-1977 הקימה 

 Singing as קרן על שמה, המקיימת בווינה אחת לשנתיים תחרות בינלאומית לזמרה. ספרה האוטוביוגרפי

  .(DVD) ולפיו נעשה סרט באותו שם  a Path

פרידל טלר-בלום נולדה ב-1932 בווינה, בתו של אמן הקברט אוסקר טלר. ב-1938 ברחה עם משפחתה דרך 

צ'כוסלובקיה ולונדון, והגיעה ב-1939 לניו יורק. כאן למדה בג'וליארד, בהנטר קולג' ובאוניברסיטת 

קולומביה. כן למדה זמרה עם קלוא אלמו בניו יורק ובאיטליה.  

מגיל שש-עשרה הופיעה בבתי האופרה של וינה, מינסטר, אמסטרדם, בריסל, דיסלדורף, ובפסטיבלים 

בישראל, בוויסבאדן ובליון, ושרה כשלושים תפקידים ראשיים, ביניהם טראוויאטה של ורדי, מדם 

בטרפליי, מימי (לה בוהם) של פוצ'יני, מלכת הלילה ב"חליל הקסם", קונסטנצה ב"החטיפה מהארמון", 

פיורדיליג'י ב"כך עושות כולן" של מוצרט ו"השועלה הערמומית" של יאנאצ'ק. כן הקליטה בתחנות הרדיו 

בניו יורק, במילנו ובהילברסום (הולנד) ובקול ישראל. ב-1961 עשתה שנה בסטודיו של המטרופוליטן 

אופרה בניו יורק.  

 היא עלתה לישראל ב-1960 ושרה עם האופרה הישראלית, האנסמבל הקאמרי, תזמורת רמת-גן, 

התזמורת הפילהרמונית ותזמורת ירושלים. כן הופיעה ברסיטלים בישראל, באירופה ובארה"ב.  



 מאז 1977 היא לימדה באקדמיה ע"ש רובין שבאוניברסיטת תל-אביב (כיום – ביה"ס למוזיקה ע"ש 

בוכמן-מהטה) שירה, היגוי בלועזית וספרות הליד. בשנים 1991-1985 עמדה בראש המחלקה לזמרה של 

האקדמיה.  

צילה גרוסמאייר-אבילאה (2011-1937) נולדה בווייסנבורג, באוואריה, וב-1938 ברחה עם משפחתה 

לאמסטרדם. ב-1944 לקחו הנאצים את אביה והוריו למחנות ההשמדה, שם נספו כל בני משפחתה. היא 

ואמה נלקחו למחנה וסטרברוק, ומשם חזרו לווייסנבורג.  

 ב-1954 עלתה לישראל ולמדה באולפן בקיבוץ מעין צבי. ב-1955 התגייסה לצה"ל ושרתה בנח"ל. 

בירושלים החלה לשיר במקהלת ההסתדרות בניצוחם של יעקב רבאו ומאיר הרניק. היא למדה טכנאות 

רנטגן ועבדה במקצוע זה. ב-1968 החלה ללמוד זמרה עם ז'ולייט מדיוני באקדמיה למוזיקה בירושלים, וכן 

למדה בכיתות-אמן עם הילדה צדק וז'ני טוראל. 

 צילה שרה עם כל התזמורות בישראל בניצוח גארי ברתיני, לוקס פוס, זובין מהטה ואחרים. תקופה 

ארוכה שרה דואטים עם עדי עציון-זק בליווי יונתן זק. משנות השבעים הופיעה באנסמבל נגני הבארוק 

הישראלי וכן בשלישיית דוד, וברסיטלים עם העוגבאית אליזבט רולוף ועם הפסנתרן צבי זמל. כמו כן ערכה 

בגרמניה קונצרטים מוסברים ובהם שירים בעברית, ביידיש ובלדינו, וגם הקליטה כמה תקליטורים. היא 

לימדה פיתוח קול לסולנים במקהלת אנקור וכן במקהלת החזנים של ה-Hebrew Union College בירושלים.  

   

מנצחים 

כמה  מהמנצחים שעלו ארצה נודעו כבר בארצות מוצאם ועם עלותם ארצה המשיכו את העיסוק 

במקצועם: מיכאל טאובה הקים בברלין תזמורת קאמרית שהיתה קרויה על שמו; גיאורג זינגר ניצח 

בפראג ובגרמניה; הנס שלזינגר ניצח בברלין ומקס למפל ניצח בווינה. עם בואם ארצה המשיכו בפעילותם. 

התזמורת הארצישראלית בשנותיה הראשונות, שהיו ברובן שנות מלחמת העולם השנייה, נהנתה 

מכישרונותיהם של מיכאל טאובה, גיאורג זינגר וזאב פריאל (פרידלנדר), אשר ניצחו על רוב הקונצרטים 

שלה באותה עת. איתן לוסטיג הקים ב-1940 את המקהלה הקאמרית (בהמשך – המקהלה הפילהרמונית) 

בתל-אביב. שבתי פטרושקה והנס שלזינגר עבדו במחלקת המוזיקה של "קול ישראל" ותרמו גם עיבודים 

לתזמורת הרדיו.  

 אחרים, צעירים יותר, מאלה שעלו עם סרטיפיקטים שסידר אמיל האוזר, למדו באקדמיה בירושלים 

והחלו דרכם כמנצחים ישראלים. לצד הניצוח תרמו בהוראה ועמדו בראש גופים שהקימו או פיתחו: אריה 

זמנק, שפיתח את תזמורת המשטרה בירושלים; ויוחנן בוהם, שהיה גם מבקר מוזיקה.  

מיכאל טאובה (1972-1890) נולד בלודז', פולין. הוא למד בקונסרבטוריון של לייפציג (1901/11) ואחר כך 

 .(Abendroth) וקומפוזיציה אצל אבנדרות (Neitzel) בקונסרבטוריון בקלן (1917/18) נגינה בפסנתר אצל נייצל

טאובה ניצח על חברת הקונצרטים בבון וב-1924 שימש עוזר מנצח של ברונו ולטר בבית האופרה 

שרלוטנבורג בברלין. ב-1926 יסד את התזמורת הקאמרית החדשה של ברלין ושנה לאחר מכן את המקהלה 

הקאמרית של ברלין. ב-1933 ניצח על תזמורת הקולטורבונד.  

ב-1934 עלה לארץ-ישראל וסייע תחילה בהקמת תזמורת סימפונית בירושלים, שפורקה ב-1936. אחר 

כך סייע להקים את התזמורת הארצישראלית, שנעשתה התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והיה מנצח 

אורח שלה במשך שנים רבות. ב-1956 הקים את התזמורת הקאמרית רמת-גן, הזמין בעבורה יצירות מאת 

מלחינים ישראליים וניצח על נגינות בכורה שלהן. כמו כן ארגן את אגודות באך ומוצרט הישראליות, שהיו 

פעילות מספר שנים. 

בין יצירותיו סונטה לפסנתר, וריאציות על נושא מאת בטהובן לשני פסנתרים, סוויטה לכינור 

ולפסנתר, המנון למקהלה מעורבת, וכן שירים וקטעים לפסנתר.  



חנן (הנס) שלזינגר (1976-1893) נולד בהאטינגן, וסטפליה, ולמד בקונסרבטוריון של קלן ובאקדמיה 

המלכותית במינכן, שם סיים לימודיו ב-1912. הוא עבד בגרמניה כמנצח בבתי האופרה של אסן, בילפלד, 

דיסלדורף, זארבריקן ודרמשטאט. ב-1928 עבר לברלין ועבד כמנצח בחברות התקליטים טלפונקן, 

אולטרפון ואלקטרולה.  

ב-1933 עזב עם משפחתו לצרפת וב-1934 הם עלו לארץ-ישראל והתיישבו בירושלים. הוא התפרנס 

תחילה מנגינה בפסנתר בבתי קפה, בעיקר בקפה Vienna שבכיכר ציון, ולאחר ייסוד תחנת הרדיו "קול 

ירושלים" התמנה ב-1938 כמנצח הבית של תזמורת הרדיו והחזיק במשרה זו עד צאתו לגמלאות ב-1958. 

במסגרת תפקידו עשה גם עיבודים לתזמורת.  

בין יצירותיו ארבע סימפוניות, נעימה עברית לכינור ותזמורת, ארבע תמונות נוף: בהרי הגליל, הכנרת, 

מפל התנור, ירושלים; סויטה ישראלית: מראה מן הכרמל, דמדומים, יום סוער, חג, צפת, חגיגה בדליה; 

אני פורים – וריאציות בסגנונות שונים, נעימות חסידיות לפסח, סויטה פסטורלית: ארבעה פרקים על 

לחנים של מרדכי זעירא ושרה לוי-תנאי. הוא חיבר כמה סימפוניות שנוגנו ברדיו ואחת מהן נוגנה גם 

בגרמניה.  

  

איתן לוסטיג (1970-1899) נולד בברנו, למד באקדמיה למוזיקה בפראג עם אלכסנדר פון זמלינסקי ובשנים 

1939-1926 ניצח על בתי אופרה בצ'כוסלובקיה. משרתו האחרונה באירופה היתה בעיר ברנו.  

ב-1939 עלה לארץ-ישראל בספינת המעפילים טייגר היל וב-1941 ייסד את המקהלה הקאמרית 

בתל-אביב. האימון הקולי של המקהלה נעשה על ידי הדה טורק. לוסטיג ביצע בבכורה יצירות של מלחינים 

ישראליים: הקנטטה לשבת מאת מרדכי סתר וכן יצירות של שטרנברג, אדל ואחרים. המקהלה נקראה 

בהמשך מקהלת תל-אביב ולבסוף, ב-1965, המקהלה הפילהרמונית תל-אביב. מ-1944 השתתפה 

המקהלה בביצוע יצירות ממיטב הרפרטואר העולמי עם התזמורות בארץ בניצוח כמה מגדולי המנצחים 

בארץ ובעולם, ביניהם פרנץ פריצ'אי, ליאונרד ברנשטיין, זובין מהטה, גיאורג שולטי ואישטוון קרטס. 

בסיוריה הרבים בעולם הושם דגש על בצוע יצירות ישראליות, מהן שנכתבו במיוחד עבור המקהלה. לוסטיג 

ניצח על המקהלה עד 1962 ובהמשך ניצחו עליה ג'ו פרידלנד, סטנלי ספרבר, אהרן חרל"פ, סטיבן סלואן, 

מיכאל שני  וליאונטי וולף. לוסטיג גם הקים ב-1964 את הסניף התל-אביבי של מקהלת קול ישראל,  וכן 

הקים וניהל את הקולגיום מוזיקום בתל-אביב.   

מקס למפל (1985-1900), עוגבאי ומנצח, נולד בווינה, ולמד שם ב-1923-1918 באקדמיה למוזיקה. אז יצא 

לשנה לפראג ועבד עם אלכסנדר זמלינסקי כמנצח ועוגבאי. ב-1925 חזר לווינה ועבד כמנצח מקהלה 

ותזמורת וכמורה באוניברסיטה העממית.  

ב-1925 עלה לארץ-ישראל עם קבוצת "העתיד" מווינה, וב-1927 ניהל בתל-אביב תזמורת ומקהלה 

שארגן ונתן קונצרטים על בימת קרשים בחולות תל-אביב לפני קהל של כשלושת אלפים איש. קונצרטים 

כאלה ארגן גם בירושלים, וכן נתן רסיטלים לעוגב ביפו ובירושלים.  

ב-1930 חזר לווינה, המשיך בלימודיו והיה שם מורה בגימנסיה ריאלית, אך ב-1934 חזר 

לארץ-ישראל. הוא היה בין מייסדי הקונסרבטוריון הירושלמי שהקים אמיל האוזר, שם לימד תיאוריה 

ועוגב. בשנים 1950-1935 לימד מוזיקה בסמינר למורים בבית הכרם. ב-1938 ניצח למפל בירושלים על 

האורטוריה בלק ובלעם מאת הוגו אדלר במסגרת המרכז העולמי למוזיקה יהודית.  

ב-1948 היה למפל למנהל המחלקה הקולית בקול ישראל עד 1960. כאן ערך תכניות וכן נתן רסיטלים 

לעוגב. למפל חיבר שירי מקהלה, שירי ילדים, ספר ללימוד סולפז' וכן מוזיקה לעוגב. למפל ידוע בשל הלחן 

שכתב לשיר "דני גיבור" (פרח נתתי לנורית) למילותיה של מרים ילן-שטקליס. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2593%25d7%25a0%25d7%2599_%25d7%2592%25d7%2599%25d7%2591%25d7%2595%25d7%25a8
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a4%25d7%25a8%25d7%2597_%25d7%25a0%25d7%25aa%25d7%25aa%25d7%2599_%25d7%259c%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%25aa
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%259e%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d_%25d7%2599%25d7%259c%25d7%259f_%25d7%25a9%25d7%2598%25d7%25a7%25d7%259c%25d7%2599%25d7%25a1


שבתי פטרושקה (1997-1903), מלחין ומנצח, נולד בלייפציג בשם זיגמונד ליאו ולמד נגינה בפסנתר ובצ'לו 

בקונסרבטוריון של לייפציג, היה חבר בתנועת הנוער בלאו-וויס ושר במקהלת הגוונדהאוס בניצוחו של 

ארתור ניקיש. ב-1923 עבר לברלין וסיים לימודי הנדסה. אחר כך היה חצוצרן בלהקת ג'אז שהקים, 

 UFA שהופיעה בברלין, בווינה, בברסלאו, בבודפסט, בברצלונה ובמינכן. כן עיבד מוזיקה לחברת הסרטים

ולחברת Deutsche Grammophon. ב-1934 הצטרף כחצוצרן לתזמורת הקולטורבונד, וגם הקים להקת ג'אז 

מבין חברי התזמורת. 

ב-1938 עלה פטרושקה לארץ-ישראל והועסק כמנצח, מלחין, מעבד ונגן תזמורת ב"קול ירושלים". 

ב-1946 היה חבר בארגון ההגנה. מ-1948 היה סגן מנהל ואחר כך מנהל מחלקת המוזיקה ברשות השידור 

עד לפרישתו לגמלאות. מ-1969 עד 1981 לימד תזמור וקומפוזיציה באקדמיה למוזיקה בירושלים. 

פטרושקה עיבד שירים ישראליים ויהודיים: שלושה שירים עבריים למקהלת נשים (1959), מחולות 

יהודיים מְקִרים לרביעיית כלי-נשיפה ממתכת (1973) שלוש רומנסות ספרדיות למקהלת נשים (1976). בין 

יצירותיו סוויטה לתזמורת (1947), ארבעה קטעים לתזמורת כלי נשיפה (1953), חמישה מחולות מזרחיים 

(1954), דיוורטימנטו זעיר לכלי-נשיפה (1970).  

זאב פריאל (2001-1907) נולד בברלין בשם וולפגנג פרידלנדר. אביו, שהיה חוקר שפות שמיות ושלט בעברית 

ובערבית, נפל במלחמת העולם הראשונה ב-1917. זאב למד פסנתר וניצוח באקדמיה למוזיקה בברלין 

וקיבל פרס הצטיינות. הוא היה חבר בתנועות הנוער בר-כוכבא ובלאו-ווייס. לאחר סיום לימודיו השתלם 

ברומא אצל המנצח ברנרדינו מולינארי.  

 ב-1933 עלה לארץ-ישראל וכבר באותה שנה ארגן נגנים וניצח על תזמורת. הוא הקים את "החברה 

הפילהרמונית הארצישראלית בע"מ" בתמיכת ראש העיר דיזנגוף. הקונצרט הראשון התקיים בדצמבר 

1933. בינואר 1934 הופיע עם התזמורת כסולן הכנר ברוניסלב הוברמן, וזה נתן דחיפה להקמת התזמורת 

הארצישראלית שנתיים אחר כך. בינתיים הופיעו עם התזמורת סולנים ידועי שם, בהם יוסף שמידט, 

ארתור שנאבל, עמנואל פוירמן, יוסף סיגטי ונתן מילשטיין, וכן המנצח אוסקר פריד.  

עם הקמת התזמורת הארצישראלית על-ידי הוברמן השתלבו בה נגני התזמורת. ב-1937 נתמנה זאב 

פריאל כמנצח משנה קבוע של התזמורת וניצח עד 1958 בעיקר בקונצרטים לנוער. זאב סייע לרעייתו הדסה 

שרמן במבצעיה המוזיקליים בגימנסיה הרצליה בעיבודים ובתזמורים. כמו כן לימד ניצוח ובין תלמידיו 

היה נועם שריף. 

גיאורג זינגר (1980-1909) נולד בפראג ובשנים 1926-1924 למד באקדמיה למוזיקה של פראג פסנתר אצל 

פרנץ לאנגר וארווין שולהוף, וקומפוזיציה עם אלכסנדר זמלינסקי. ב-1925 זכה בפרס ראשון בתחרות 

לפסנתר. ב-1926 הופיע לראשונה כמנצח אופרה בתיאטרון הגרמני החדש בפראג, ואחר כך פעל כמנצח 

בברנו ובמורבסקה אוסטרבה. ב-1930 עבר להמבורג.  

ב-1939 עלה זינגר לארץ-ישראל בספינת המעפילים טייגר היל. כאן ניצח על האופרה העממית, על 

תזמורת רשות השידור ועל התזמורת הארצישראלית (הפילהרמונית), שאתה הופיע בשנות מלחמת העולם 

השנייה גם במצרים ובארצות המזרח הקרוב. הוא הופיע גם כפסנתרן ומנצח וכן ליווה זמרים בפסנתר. 

הוא הצטיין בקריאה מהדף של יצירות חדשות.  

זינגר ניצח על נגינות הבכורה של יצירות רבות מאת מלחינים ישראליים, ביניהם בן-חיים, בוסקוביץ 

ואבידום, וכן על ביצוע הבכורה של האופרה דוד המלך מאת דריוס מיו. כן הופיע כמנצח אורח באירופה 

והרבה לכלול בתכניותיו מוזיקה מאת מלחינים צ'כים וישראלים.  

יוחנן בוהם (1986-1914) נולד בברסלאו ולמד בילדותו נגינה בפסנתר. ב-1934 למד נגינה בקרן יער וב-1935 

הצטרף לתזמורת הקולטורבונד בפרנקפורט-על-המיין. ב-1936 עלה לארץ-ישראל עם סרטיפיקט שסידר 

אמיל האוזר ולמד בקונסרבטוריון בירושלים. ב-1938 הצטרף אל תזמורת קול ירושלים כנגן קרן ופסנתר 



וכמנצח משנה, וכן היה חבר ב"הגנה". ב-1946-1942 שירת בצבא הבריטי ביחידת הבידור, וגם ליווה את 

חנה רובינא במסעה באיטליה. ב-1949-1948 שירת בצה"ל כמוזיקאי. מ-1949 עד 1958 היה מורה 

בקונסרבטוריון ובאקדמיה למוזיקה בירושלים.  

מ-1951 היה סגן מנהל "קול ציון לגולה" ובאותן שנים ניצח על מקהלת הפועלים בירושלים וכן על 

תזמורת הצעידה של הגדנ"ע. מ-1956 היה מבקר המוזיקה של העיתון  Jerusalem Post.  כן היה יו"ר האיגוד 

לתזמורות כלי נשיפה. הוא עיבד שירים להרכבים שונים, בעיקר לכלי נשיפה, וכן ארגן תזמורת נוער של 

כלי נשיפה בעיריית ירושלים.  

בין יצירותיו קונצ'רטינו לאבוב ולכלי קשת (1953), מחזות לילדים: סוף שנה, הנער משחק בבובות, 

שירים למקהלה: מה טובו אוהליך יעקב, פסח, שמחו נא (1958), פתיחה לנוער (1963).  

      

אריה (אריך) זמנק (2002-1918) נולד בפראג למשפחה רפורמית. אביו היה עורך-דין. הוא למד נגינה 

בפסנתר מגיל צעיר והופיע לראשונה בקונצרט כשהיה בן עשר. אחר-כך למד משפטים ומוזיקה. מורו 

להרמוניה היה ויקטור אולמן.  

ב-1939 עלה לארץ-ישראל עם סרטיפיקט שהשיג עבורו אמיל האוזר ולמד בקונסרבטוריון בירושלים 

אצל אלפרד שרדר ויוסף טל. ב-1941 התגייס לצבא הבריטי והועסק כפסנתרן, כמלווה וכנגן טרומבון 

בתזמורת צבאית. ב-1945-1943 פעל בתזמורת המשטרה בירושלים כמנצח, כפסנתרן וכנגן טובה. 

ב-1951-1949 למד ניצוח בהולנד. מ-1952 עד צאתו לגמלאות ב-1987 לימד ניצוח מקהלה באקדמיה 

למוזיקה בירושלים וכן אימן זמרים, ביניהם נתניה דברת, צילה גרוסמאייר ורובין וייזל-קפסוטו. כן ליווה 

את הזמרים הרמן ידלובקר והילדה צדק.  

באותן שנים ניצח על תזמורת קול ישראל ועל תזמורת המשטרה, ופיתח אותה עד שמנתה ארבעים 

וחמישה נגנים. במשך תקופה ארוכה נסע בכל קיץ לפסטיבל זלצבורג ועבד שם כמאמן ומלווה זמרים. כן 

היה יועץ ובוחן מטעם קרן רוטשילד להקמת תזמורות נוער ביישובים מרוחקים ממרכז הארץ והיה בין 

מקימי אית"ן – האיגוד הישראלי לתזמורות נוער.  

מורים 

למעשה, כמעט כל המוזיקאים המוצגים כאן היו גם מורים: כל נגן לימד נגינה בכלי שלו; רוב הזמרים 

לימדו את אמנות הזמרה לזמרים צעירים; מוזיקאי ההתיישבות העובדת היו רובם גם מורים; המלחינים 

לימדו קומפוזיציה באקדמיות או בשיעורים פרטיים; המנצחים לימדו את אמנות הניצוח; וגם בין היזמים 

רבו המורים. כאן מובאים אפוא כמה מוזיקאים שפעילותם המרכזית היתה הוראה והם הטביעו חותם 

בעיקר בשטח זה.  

 הראשונה, החלוצה, שולמית רופין, הקימה כבר ב-1910 את הקונסרבטוריון הראשון בתל-אביב. 

בעקבותיה באו עולי שנות השלושים: פרופ' קסטנברג, אשר עוד בגרמניה הקים תנועה לחינוך מוזיקלי 

הקרויה על שמו ובארץ-ישראל יזם את הקמת המדרשה למחנכים למוזיקה; קטה יעקב היתה חלוצת 

ההוראה של הריתמיקה בשיטת דלקרוז ומאז מלמדים בגני הילדים ובבתי הספר שעורים בשיטה זו; דורה 

רוזוליו היתה חלוצה בשטח הוראת החלילית ואף כתבה ספרי הוראה לכלי זה, וצבי קפלן היה גם מפקח 

במשרד החינוך.  

שולמית רופין (1912-1873) נולדה ברומברג, גרמניה. היא למדה זמרה בברלין ולימדה שם פיתוח קול 

בקונסרבטוריון. ב-1908 נישאה לד"ר ארתור רופין, שהיה מנהל המשרד הארצישראלי ומחלקת 

ההתיישבות של הסוכנות היהודית. הם עלו לארץ-ישראל והתיישבו בתל-אביב. ב-1910 ייסדה ביפו את 

הקונסרבטוריון למוזיקה. היא ניהלה את המוסד ועמדה בראש מחלקת הזמרה. היו במוסד שבעים 

וחמישה תלמידים, מהם שלושים מאירופה, שנשלחו לארץ על ידי הוריהם. לאחר שנה נוסד סניף 



הקונסרבטוריון בירושלים ושם הוא נשא אופי בינלאומי, עם קבלת תלמידים ערבים ונוצרים לצד 

היהודים. 

שולמית רופין נפטרה שנתיים לאחר הקמת הקונסרבטוריון, והוא נקרא אחר כך "שולמית" על שמה. 

ב-1913 עבר המוסד לתל-אביב. למוסד הייתה תזמורת, ואגודת "כינור ציון" שיתפה פעולה עמו. מלחמת 

העולם הראשונה, שבמהלכה גרשו הטורקים את אזרחי תל-אביב, הפסיקה את פעולת המוסד לזמן מה, אך 

לאחריה התחדשה הפעילות, והיא נמשכה שנים רבות. בין המורים במוסד היו פאול בן-חיים ובין תלמידיו 

הפסנתרנית ורדה נשרי.   

ליאו קסטנברג (1962-1882) היה מחנך למוזיקה ופסנתרן. הוא נולד ב-Rozsahegy (רוזנברג), הונגריה, בנו 

של חזן, למד פסנתר בברלין ובין מוריו היה פרוצ'ו בוזוני. בצעירותו נודע כפסנתרן קונצרטים. הוא הצטרף 

לתנועה הסוציאל-דמוקרטית ופעל משנת 1905 למען השגת אינטגרציה של חיי המוזיקה: ארגן הופעות 

בתיאטרון העממי, הקים מקהלות לשירי עם, יזם קונצרטים ומפגשים. בשנים 1933-1919 היה היועץ 

למוזיקה במיניסטריון הפרוסי לענייני תרבות והביא לרפורמה יסודית בחינוך למוזיקה, שנקראה על שמו 

"הרפורמה של קסטנברג". ב-1933 נמלט מגרמניה לפראג ושם הקים את האגודה הבינלאומית לחינוך 

למוזיקה.  

ב-1938 עלה קסטנברג לארץ ישראל ומונה, לפי הזמנתו של הוברמן, כמנהל הכללי של התזמורת 

הארצישראלית. ב-1945 ייסד יחד עם עמנואל עמירן את המדרשה למחנכים למוזיקה בתל-אביב וניהל 

אותה במשך עשור. כפרופסור באקדמיה למוזיקה בתל-אביב היה מורה של כמה מטובי הפסנתרנים 

הישראליים. בין פרסומיו: חינוך למוזיקה וטיפול במוזיקה (1921), ספר השנה לארגון המוזיקה (1929), 

אמנות וטכניקה (1930), זמנים משתנים (אוטוביוגרפיה, 1961). 

עליזה שמוקלר-הס (1988-1896) נולדה בדיסלדורף כצעירה בין חמש אחיות, כולן מוזיקאיות. היא גדלה 

ולמדה בקלן, שם למדו עמה ויליאם שטיינברג ומיכאל טאובה. היא למדה גם נגינה בעוגב עם הרמן קלר 

וניגנה בקתדרלה הנודעת של קלן. שתיים מאחיותיה היו כנריות, והן הרבו להופיע בשלישייה כ"האחיות 

שמוקלר". אחותה אלווירה ברחה להולנד עם בנה הכנר תיאו אולוף, שנחשב לילד פלא וניגן בילדותו תחת 

שרביטם של ברונו ולטר ואיסאי דוברובן. הוא הוחבא אצל משפחה נוצרית ושרד את השואה. לאחר 

המלחמה היה לכנר ראשי של תזמורת הקונצרטחבאו והופיע כסולן, גם בישראל בליוויה של עליזה ושל 

חתנה משה לוסטיג. אחיותיה ניספו כולן בשואה. באירופה ניגנה עליזה עם גדולי הנגנים, ביניהם הצ'לן 

עמנואל פוירמן, וכן השתתפה בקונצרטים רבים, גם בבתי כנסת לאחר עלות הנאצים לשלטון.  

היא עלתה לארץ-ישראל ב-1935 והופיעה ברסיטלים ובקונצרטים קאמריים עם מיטב נגני 

הפילהרמונית וכן ליוותה זמרים. היא לימדה בקונסרבטוריון ובאקדמיה למוזיקה בתל-אביב. לאחר 

פרישתה, עברה ב-1979 אל משפחתה בניו-יורק (בתה זהבה הס היתה נשואה לבמאי היי קילוס). בתה 

הבכורה אביבה היתה נשואה למשה לוסטיג ולאחר פטירתו נישאה לצ'לן עוזי ויזל. בין תלמידיה נכדה 

הפסנתרן ארנן ויזל.  

קטה יעקב (1979-1898) נולדה בברלין ולמדה שם במכון דלקרוז ומ-1923 הורתה בו. אמיל ז'אק דלקרוז 

(1950-1865) השוויצרי היה חלוץ החינוך למוזיקה באמצעות התנועה, מה שקרוי ריתמיקה, והיו לו בתי 

ספר בכמה ערים באירופה.  

ב-1933 עלתה קטה יעקב לארץ-ישראל ולימדה ריתמיקה ומוזיקה. ב-1945 הייתה בין מייסדי 

המדרשה למחנכים למוזיקה שהקים פרופ' קסטנברג, ולימדה בו דורות של תלמידים. יחד עם חברותיה 

למקצוע טוני שטייניץ ונושקה פרנסון מקיבוץ משמר העמק הקימה את ארגון המורות לריתמיקה ופעלה 

רבות להפצת שיטתו של ז'אק דלקרוז בחינוך למוזיקה בגנים ובבתי הספר. היא חיברה שירים ויצירות 



ללימוד הריתמיקה וכן כתבה מאמרים על השיטה ופרסמה את הספרים בעברית חינוך ריתמי (1963) 

ובגרמנית חינוך מוזיקלי על ידי תנועה (1964). גננות ומורים חיברו בהשפעתה שירים, משחקים וריקודים 

לצורך פעולתם החינוכית, ואלה הפכו לנכסי צאן ברזל של החינוך למוזיקה ולתנועה. 

דורה רוזוליו (1959-1900) לבית ארלוזורוב (אחיה היה המנהיג הציוני חיים ארלוזורוב) נולדה בעיירה רומני 

באוקראינה ובילדותה עברה המשפחה לגרמניה והיא התחנכה בברלין, שם למדה חינוך לפי שיטת פסטלוצי 

ונגינה בפסנתר. היא היתה חברה בתנועת הנוער בלאו-ווייס.  

 ב-1922 התחתנה עם דוד רוזוליו ויחד עלו לארץ-ישראל עם "קבוצת צבי" והתיישבו בעמק יזרעאל. 

ב-1923 עברו לתל-אביב וכאן לימדה מוזיקה בגנים ובבתי ספר וכן במסגרת החינוך המיוחד. ב-1928 יצאה 

להשתלמות בשיטת דלקרוז במכון דלקרוז בברלין. היא לימדה נגינה בפסנתר ופיתחה את לימוד החלילית 

עם אחותה ליזה שטיינברג. בשנות החמישים לימדה בסמינר הקיבוצים בתל-אביב מתודיקה של הוראת 

המוזיקה וכן פרסמה חוברות ללימוד חלילית.  

 ב-1954 עברה המשפחה לירושלים וכאן המשיכה בפעילות ההוראה, עד מותה בטרם עת.  

בנה הבכור שאול היה המפכ"ל החמישי של משטרת ישראל בשנים 1977-1972 ובנה השני דניאל היה 

חבר בקיבוץ בית הערבה, וממייסדי קיבוץ כברי, מנכ"ל חברת העובדים, חבר כנסת ויו"ר מכללת הגליל 

המערבי. בתה נועה מוזיקאית ונשואה לכנר והוויולן דוד ליין-חן.   

צבי קפלן (1993-1916) נולד בברלין, ניגן בפסנתר והשתתף במקהלות נוער של פריץ יודה. הוא למד בביה"ס 

התיכון ע"ש קרל מרקס והשתתף כסולן באופרות-ילדים. בתנועת הנוער "הבונים" ניהל מקהלה ותזמורת 

והיה שנתיים בהכשרה של "החלוץ" בהמבורג, שם ניהל שירה בציבור וחיבר מוזיקה להצגות ולהופעות. 

ב-1935 עלה לארץ-ישראל, היה חבר בקבוצת החוגים והמשיך בפעילותו המוזיקלית בקיבוצים 

ובמועצת הפועלים ברעננה. ב-1937 למד בקונסרבטוריון בירושלים אצל סטפן וולפה. ב-1938 עבר 

לתל-אביב ולמד בקונסרבטוריון עם מיכאל טאובה ומרדכי סתר, וניצח על מקהלת הקונסרבטוריון. 

בירושלים למד בסמינריון למורי מוזיקה שע"י הקונסרבטוריון. הוא ניצח על מקהלות ב"מחנות העולים" 

וב"נוער העובד", לימד הרמוניה וסולפז' וכן חיבר יצירות ושירים לילדים. 

ב-1970-1944 לימד בביה"ס התיכון ליד האוניברסיטה, בבית המדרש למורים בבית הכרם ובבית 

הספר לחינוך באוניברסיטה העברית.  

ב-1949-1947 שרת במודיעין של ה"הגנה" ובצה"ל.  

ב-1949 היה בין מייסדי האקדמיה ע"ש רובין בירושלים. 

ב-1954-1949 שידר את התכנית "שירו-שיר" בקול ישראל. 

ב-1963-1961 לימד ברשת ה-Hebrew Schools בדטרויט בארה"ב.  

ב-1977-1970  שימש מפקח על הוראת המוזיקה במשרד החינוך והתרבות. 

יזמים 

ליד מחברי המוזיקה ומבצעיה יש כמה שטחי עשייה כביכול שוליים, אך חשובים מאוד לקשר בין היוצרים 

לבין המאזינים והקהל הרחב: הוצאה לאור של תווים, ייצור תקליטים, הסברת מוזיקה, ייזום והקמת 

מוסדות מוזיקליים, עריכת תכניות ברדיו, כתיבת דברי הסבר לתכניות, ייצור כלי נגינה, הקמת מסגרות 

לקונצרטים, בקורת מוזיקה בעיתונות, הקמת מוסדות לחינוך מוזיקלי. מכאן חשיבותם של אותם יזמים 

שעסקו בכל אלה:  

 הקמת קונסרבטוריון ואקדמיה – אמיל האוזר; 

 הוצאה לאור של תווים – פטר עמנואל גרדנויץ; 

 ייצור חליליות – מנחם טאוב; 



 ייזום והקמת הטסטימוניום – רחה פרייאר; 

 ייצור תקליטים – צבי וזאב לוין; 

 הסברת מוזיקה – ד"ר חנן שטייניץ; 

 עריכת תכניות ברדיו וכתיבת ספרי הסברה – עדה ברודסקי; 

 הקמת מסגרות לקונצרטים – ד"ר אהרן זומרפלד וצפורה יוכסברגר; 

 ביקורת מוזיקה בעיתונות – דוד רוזוליו.   

יש לציין כי גם בין הקטגוריות האחרות נמצא יזמים חשובים:  

 המחנך פרופ' קסטנברג יזם את הקמת המדרשה למחנכים למוזיקה. 

הנגן פרנק פלג יזם וערך קונצרטים מוסברים בכל רחבי הארץ ואף הקים מדור למוזיקה במשרד 

החינוך והתרבות. 

החלילן אורי טפליץ היה בין מקימי תנועת הנוער המוזיקלי.   

רחה פרייאר (1984-1892) נולדה בנורדן שעל חוף הים הבלטי בגרמניה למשפחה יהודית אדוקה ומשכילה 

ולמדה להיות מורה לגרמנית, צרפתית ואנגלית. ב-1919 נישאה לרב מוריץ פרייאר. לאחר עלות הנאצים 

לשלטון יזמה רחה פרייאר את עליית הנוער – עלייה של נערים ונערות לארץ ישראל והכשרתם בקיבוצים. 

המשפחה עלתה לארץ-ישראל – האב ושלושת הבנים תחילה, ואילו האם ובתה עזבו ברגע אחרי האחרון,  

ב-1941, דרך יוגוסלביה, זאת לאחר שהצילה קבוצות נוער רבות ודאגה להעברתן לישראל. בארץ יזמה רחה 

פרייאר מפעל להכשרת ילדי ישראל – העברתם של ילדי שכבות מצוקה לקיבוצים והכשרתם לחיי יצירה.  

ב-1958 הקימה רחה פרייאר את קרן המלחינים הישראלים, שסייעה רבות למלחינים וב-1968 יזמה 

את מפעל הטסטימוניום. היא הזמינה יצירות על נושאים מההיסטוריה היהודית אצל מלחינים ישראלים 

ויהודים וגם לא-יהודים מכל העולם. כל כנס התרכז בנושא מסוים, והיא שקבעה את הנושאים, בחרה 

טקסטים, פנתה אל המלחינים ויעצה להם תוך כדי עבודתם. לרבות מהיצירות שנוצרו ביזמתה אף חיברה 

טקסטים.  

צבי (הירש) לוין (1958-1892) נולד באוסמיאני ליד וילנה, בן לרב לייזר-יודל לוין. הוא למד בחדר ובישיבה 

בקובנה והוסמך לרבנות. אחר-כך למד מסחר בווילנה. במלחמת העולם הראשונה נלקח על ידי הצבא 

הגרמני להנובר כעובד כפייה במסילות הברזל ובבית-החרושת הנומג. אחרי המלחמה חזר לווילנה, אך 

ב-1919 השתקע בברלין. תחילה עבד כסוכן מכירות, וב-1922 נכנס כשותף לחנות ספרים גונצר בברלין. 

ב-1924 התחתן וב-1927 נולד בנו זאב. ב-1930 פתח חנות ספרים בגרנדירשטראסה 28, שבה מכר ספרים 

עבריים  ותקליטים.  

ב-1932 החל לייצר תקליטים במותג זמר. הוא הפיק תקליטים שהוקלטו על ידי אחרים, ואחר-כך 

הקליט זמרים, שחקנים, נגנים וחזנים, ביניהם גם הזמרים מארץ-ישראל מרדכי רוט, חנה קיפניס, לאה 

דגנית ויוסף גולנד.   

ב-1937 פסק הייצור לפי פקודת השלטון הנאצי. ב-1940 נכלא צבי במחנה זקסנהאוזן, אך שוחרר 

לאחר חצי שנה. ב-1942 ברח מהנאצים ונדד עם משפחתו באירופה, עד שב-1944 שוחררו על ידי הצבא 

הבריטי ממחנה באיטליה והמשפחה עלתה לארץ-ישראל. כאן ייסד ב-1946 את חברת התקליטים 

הד-ארצי, שאותה ניהל עד פטירתו. לאחר מכן ניהל אותה בנו זאב. 

אמיל האוזר (1978-1893) נולד בבודפשט וב-1913 למד בבית הספר הגבוה למוזיקה בפרנקפורט. ב-1917 

הקים את רביעיית בודפשט והיה כנר ראשון שלה עד עלייתו לארץ-ישראל ב-1932. בירושלים היה האוזר 

כנר ראשון ברביעיית כלי הקשת הירושלמית עם הוויולן חנוך יעקובי והצ'לנית תלמה ילין.  



ב-1933 הקים עם רעיתו ד"ר הלנה כגן את הקונסרבטוריון והאקדמיה למוזיקה בירושלים, ניהל אותו 

ולימד בו. המוסד פעל עד 1947 ואז עזבו מורים רבים והקימו קואופרטיב, שהפך להיות האקדמיה הקיימת 

עד היום. לאחר הקרע פעל המוסד עוד כמה שנים ונסגר.  

בשנים 1939-1936 יצא האוזר למסעות באירופה בשליחות המנדט הבריטי כדי לבחון ולבחור 

מוזיקאים יהודים כמורים וכסטודנטים ולהעניק להם אישורי כניסה (סרטיפיקטים) לארץ-ישראל כדי 

ללמוד וללמד באקדמיה, וכך ניצלו חייהם של מוזיקאים אלה. בין המורים היה חנוך יעקובי, ובין 

הסטודנטים נשארו בישראל חיים אלכסנדר, ציפורה יוכסברגר, יוחנן ביהם, צבי קפלן, אלדד נוימרק, 

אריה זמנק, גדעון רהר, אלי גורן, יעקב שילה; יצאו לארצות העולם: רוברט סטארר, הרברט ברין, ולטר 

האוציג, פטר וולפיש, פליקס פרייליך.  

דוד רוזוליו (1961-1898) נולד בברלין. בצעירותו הצטיין כפסנתרן. במלחמת העולם הראשונה נלחם בצבא 

הגרמני ונפצע בחזית הצרפתית (אחיו נהרג במלחמה זו). הוא היה פעיל בתנועת בלאו-ווייס (Blau-weiss). כן 

למד מוזיקה ולקראת עלייתו ארצה למד חקלאות והיה לאגרונום מדופלם. במשך שנה עבד בחקלאות 

מעשית אצל איכר בצפון איטליה.   

ב-1922 התחתן עם דורה לבית ארלוזורוב והם עלו ארצה עם "קבוצת צבי" של הבלאו-וייס. לאחר 

שנה בעמק יזרעאל עברו לתל-אביב ושם החל לעבוד כפקיד ולכתוב ביקורות מוזיקה בעיתון "הארץ". כמו 

כן ניגן בחליל בתזמורת האופרה של גולינקין. אחר כך למד ראיית חשבון ועבד כרואה חשבון. עם קום 

המדינה החל לעבוד במשרד מבקר המדינה, וב-1954 התמנה לנציב שירות המדינה, ואז עברה המשפחה 

לירושלים.  

בנו הבכור שאול היה המפכ"ל החמישי של משטרת ישראל בשנים 1977-1972 וכן שגריר ישראל 

במקסיקו ובנו השני דניאל היה חבר בקיבוץ בית הערבה, וממייסדי קיבוץ כברי, מנכ"ל חברת העובדים, 

חבר כנסת ויו"ר מכללת הגליל המערבי. בתו נועה מוזיקאית ונשואה לכנר והוויולן דוד ליין-חן.   

חנן (הנס) שטייניץ (1983-1901) נולד בברסלאו בבית מתבולל. אביו היה עורך דין ידוע. הוא למד מוזיקה 

ונגינה בפסנתר, אך לפרנסתו למד רפואה ועבד כרופא נוירולוג. אשתו היתה רופאת ילדים. השכלתו היתה 

רחבה ביותר.  

הוא עלה עם משפחתו ב-1933, התיישב תחילה בתל-אביב, ועד מהרה החל להתפרנס מהרצאות על 

מוזיקה קלאסית עם הדגמות בפסנתר. ב-1937 התיישבה המשפחה ברמות השבים ועסקה בגידול עופות עם 

משק עזר חקלאי. הוא היה מרצה בביתו בכל יום ו' אחה"צ ומכל הסביבה נהרו המונים לשמוע את 

הרצאותיו. כן הגיש את הרצאותיו בכל הארץ, בקיבוצים וביישובים עירוניים.  

בהמשך הגיש סדרת תכניות ב"קול ישראל" והמראיין אותו היה אפרים די-זהב. בשנות החמישים 

הרצה בגלי צה"ל וכן נתן הרצאות מקדימות לקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית. הוא כתב ערכים 

באנציקלופדיה העברית וערך את האנציקלופדיה למוזיקה של שליטא. כן לימד מוזיקה בבתי ספר 

תיכוניים ויסד את הקונסרבטוריון למוזיקה בפתח תקווה.  

אהרן (ורנר) זומרפלד (1949-1904) נולד בברלין ולמד משפטים באוניברסיטה ע"ש פרידריך וילהלם 

וב-1926 הוסמך כעורך דין. במקביל למד נגינה בפסנתר אצל אחד מתלמידיו של שנבל. ב-1934 עלה 

לארץ-ישראל והשתקע בתל-אביב. כאן התפרנס תחילה מנגינה בבתי קפה ומכוונון פסנתרים. לאחר שלמד 

עברית חזר לעבוד כעורך דין ועד מהרה עמד בראש אגודת עורכי הדין בתל-אביב וכן נבחר לנשיאות 

הסתדרות עורכי הדין בארץ.  

עם הקמת התזמורת הארצישראלית ב-1936 מצא בין חבריה עמיתים לנגינה קאמרית והחל לנגן 

עמהם ולהופיע בכל רחבי הארץ. כיוון שהיתה לו מכונית, דבר נדיר באותה עת, היה משמש בהופעות 

כאמרגן, נהג ופסנתרן, כל זאת מתוך אהבת המוזיקה והאנשים וללא תמורה. במסגרת פעילותו זאת הגיע 



לקיבוץ עין גב, וכיוון שמצא שם אמנים וקהל צמא למוזיקה, ארגן את "שבוע המוזיקה" בחוה"מ פסח של 

1943, מה שהפך למסורת שנתית ולבסוף ל"פסטיבל עין גב". הדרך לעין גב באותה עת היתה בסירות על 

הכנרת, ובאחת ההפלגות ניצתה אש בסירה ואהרן זומרפלד נספה בה.  

פטר עמנואל גרדנויץ (2001-1910) נולד בברלין ולמד קומפוזיציה אצל הנס אייזלר ומוזיקולוגיה 

באוניברסיטאות ברלין, פרייבורג ופראג, שם השלים דוקטורט. ב-1936-1934 למד ועבד בלונדון, וב-1936 

עלה לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב, כאן החל את פעילותו כמלחין, מרצה, כותב ומוציא לאור. משנות 

הארבעים פרסם ספרי הדרכה להאזנה למוזיקה – עולם הסימפוניה, המוזיקה הקאמרית, עולם הפסנתרן 

וכן את תולדות המוזיקה והמוזיקה בישראל. בשנות השישים, נמנה עם המרצים בחוג למוזיקולוגיה 

באוניברסיטת תל-אביב.  

גרדנויץ היה חלוץ ההוצאה לאור של מוזיקה קונצרטית בישראל. ב-1949 יסד את הוצאת המוזיקה 

הישראלית, שאותה ניהל עד 1982, ובה הוציא לאור, הדפיס ופרסם את יצירותיהם של פאול בן-חיים, עדן 

פרטוש, יוסף טל, מנחם אבידום ואחרים, ודאג להפצתן בעולם. לצדה פעלה הוצאת אילן להדפסת שירים. 

במשך שנים היה מזכיר הסניף הישראלי של ISCM – הארגון הבינלאומי למוזיקה בת זמננו – וב-1954 ארגן 

את הפסטיבל ה-28 של הארגון בחיפה. כן פרסם באנגלית את הספר The Music of Israel על תולדות 

המוזיקה היהודית, ובגרמנית את הספר ארנולד שנברג ותלמידיו. 

מנחם טאוב (2002-1917) נולד בעיר אלברפלד להוריו לודוויג יהודה אריה טאוב, יליד שלזיה העילית, 

ועדית, לבית פריימן מדנציג. אביו ואחיו ויליאם טאוב, פרופסורים לכימיה, היו בין מייסדי מכון וייצמן 

ועבדו בו עד יומם האחרון. מנחם נאלץ לעזוב את לימודיו התיכוניים ב-1933, הצטרף לתנועת הנוער 

הבונים ולמד את מקצוע הנגרות אצל צמד נגרים גרמנים. 

הוא עלה ארצה ב-1936 והיה בגדרה חבר בגרעין שהקים את קיבוץ כפר-סאלד, שם עבד בנגרייה וסייע 

בהקמתם של יישובי "חומה ומגדל", ביניהם קיבוץ כפר-מנחם. בשנות השלושים ניגן בוויולה ברביעיית 

הקיבוץ, שבין חבריה היו חיים בר מכפר-סאלד וחיים רוטשילד מהגושרים.  

טאוב עבד במפעל הצעצועים של גדרה, ולפי הצעת חנן אייזנשטט הקים עם נתן נוימן את מפעל 

"זמיר", שבו יוצרו חליליות מעץ בכל הגדלים מסופרנינו ועד בס. בצאתו לגמלאות עבר המפעל לקיבוץ 

גבים. 

לאחר שעבר לתל אביב נסע מנחם מדי שבת לרחובות במשך כחמישים שנים כדי לנגן עם חבריו 

רביעיות ממיטב הרפרטואר להנאתם ולשמחת לבם של חברי חוג הידידים שהתקבץ בביתם והאזין להם. 

צפורה יוכסברגר נולדה ב-1920 בעיירה קטנה בדרום-גרמניה והחלה ללמוד נגינה בפסנתר בגיל שמונה. 

מגיל שלוש-עשרה למדה בסמינר היהודי בווירצבורג, שם הכירה את יסודות היהדות והמוזיקה. ב-1938 

נבחנה על ידי אמיל האוזר וקיבלה סרטיפיקט, עלתה לארץ-ישראל, וסיימה את לימודיה באקדמיה 

למוזיקה בירושלים. בשנים 1947-1942 לימדה מוזיקה בסמינר למורות ערביות בירושלים.  

ב-1947 נמנתה עם הנהלת האקדמיה החדשה למוזיקה בירושלים, לימדה חלילית ופסנתר והיתה 

אחראית לפעילות הקונסרבטוריון. ב-1950 עברה לניו-יורק והקימה "בית-ספר עברי למוזיקה ולמחול", 

הנקרא היום "מרכז קאופמן", שהחל את דרכו עם שישה-עשר תלמידים ושני מורים וכיום יש בו כאלפיים 

תלמידים וכמאה מורים. ב-1978 נבנה לבית הספר בניין ליד מרכז לינקולן ובו אולם הקונצרטים הידוע 

"מרקין".  

ב-1986 חזרה צפורה לישראל והקימה את עמותת "מורשת המוזיקה של ישראל", יזמה קונצרטים של 

מוזיקה אתנית בעיקר בבתי ספר, הזמינה יצירות המבוססות על מקורות המוזיקה היהודית והפיקה עשרה 

סרטים על עדות ישראל בשם "עם וצליליו", המופצים על-ידי ארכיון שפילברג של האוניברסיטה העברית 



ובגרסה האנגלית בארה"ב. צפורה גם מלחינה ויצירותיה בוצעו בארה"ב ובישראל בקונצרטים והושמעו 

ברדיו. 

     

עדה ברודסקי לבית נוימרק (2011-1924) נולדה בפרנקפורט ע"נ אודר. אביה היה רופא ילדים. מילדות 

ניגנה בכינור ובפסנתר, בחלילית ובגיטרה. היא היתה חברה בתנועת הנוער וֶרקלויטה (אנשי עמל). ב-1938 

עלתה לארץ-ישראל והתחנכה בכפר הנוער בן-שמן. ב-1941 עברה לירושלים ולמדה בבית הספר התיכון 

שליד האוניברסיטה ובאוניברסיטה העברית. ב-1947 נשלחה כמורה ומדריכה למחנות העולים בקפריסין. 

בשנים 1951-1949 למדה באקדמיה למוזיקה בירושלים במגמה החינוכית ואחרי השתלמות בארצות 

הברית יסדה באקדמיה את המחלקה לגיטרה קלאסית וערכה ספרי לימוד לגיטרה ובהם חיבוריה. ב-1970 

הצטרפה לחבר העורכים של המחלקה למוזיקה בקול ישראל. היא התמחתה בסדרות-תכניות על חייהם 

ויצירתם של מלחינים מבאך עד ברג, וכן ערכה את הסדרה "באומר ובצליל". את החומר הדוקומנטרי – 

מכתבים, יומנים, זיכרונות – תרגמה, בעיקר מגרמנית.  

תרגומיה לטקסטים של יצירות קוליות יצאו בהוצאת הקיבוץ המאוחד וכרמל: הליד הגרמני ממוצרט 

עד מאהלר (1989) וספר ההשלמה הליד הגרמני מהיידן עד הינדמית (2007) ומאולם הקונצרטים (1995). 

ספר הליטורגיקה יצא לאור ב-2013 בעריכת קרוביה שליקטו את כתביה. כן כתבה את המונוגרפיה "ריינר 
מריה רילקה, דרכו של משורר" ותרגמה מיצירותיו בשירה ובפרוזה.  

בהתיישבות העובדת 

רבים מבין עולי גרמניה היו חברים בתנועות נוער חלוציות בארצות מוצאם: השומר הצעיר, הבונים, 

בלאו-ווייס ואחרות. עם עלותם לארץ-ישראל הם היו בין החלוצים שהקימו יישובים, בעיקר קיבוצים, אך 

גם מושבים, וביישובים אלה היתה פעילות תרבותית ומוזיקלית מראשיתם, אפילו בתקופות הקשות ביותר 

של התחלות חלוציות בתנאים קשים. המוזיקאים שהשתלבו בהקמת היישובים הבינו כי עליהם לוותר על 

חלום של מקצועיות במוזיקה, אך לא ויתרו על המוזיקה עצמה ועשו אותה למרות התנאים הקשים. אט 

אט, עם התפתחות היישובים וגדילתם, ובעיקר עם צמיחת הדור השני, עברו רובם להיות מורים למוזיקה 

וכך הנחילו את מורשתם לדור הבנים.  

לצד הפעילות בכל יישוב צמחו עם הזמן גם מוסדות מרכזיים של התנועה הקיבוצית. במרכזי התנועות 

הקיבוציות הוקמו מדורים למוזיקה, שבהם פעלו כמה מטובי המוזיקאים. המרכז לתרבות של ההסתדרות 

הכללית הקים גם הוא מדור למוזיקה, שבו פעלו כמה מיוצאי גרמניה, ערכו קורסים למנצחי מקהלות 

והוציאו לאור תווים למקהלה. כן הוקמו מקהלות מרכזיות שפעלו על בסיס אזורי או ארצי, וגם בהן רב 

היה חלקם של יוצאי גרמניה.   

חנן איזנשטאט (1985-1905) נולד בקאמן שליד דרמשטאט. הוריו היו סוחרים וייעדו גם אותו למסחר, אך 

הוא בחר במוזיקה. בגיל שלוש-עשרה איבד את זרועו הימנית בתאונה. לאחר לימודי התיכון יצא לבדו 

לפרנקפורט, למד שם באקדמיה למוזיקה וגם ניצח על תזמורת האקדמיה.  

ב-1933 עלה ארצה עם רעייתו אגנס ביזמתה של תלמה ילין, שהזמינה אותו ללמד בקונסרבטוריון 

למוזיקה בירושלים ודאגה לו לסרטיפיקט. הוא התיישב בכפר הנוער בן-שמן והיה מורה למוזיקה עד 

לפרישתו ב-1973. במשך ארבעים שנה ניהל את כל חיי המוזיקה בבן-שמן: קבלות שבת, שחריות 

מוזיקליות, סעודה שלישית, חגיגות וחגים, הצגות ומופעים. כן לימד בסמינר הקיבוצים וניהל תזמורת של 

הקיבוצים גבעת ברנר ונען, וגם ניצח על תזמורת האקדמיה למוזיקה בירושלים ועל תזמורת קול ישראל. 

 חנן יזם את הקמת בית החרושת לחליליות "זמיר" וגם חיבר חוברות לימוד לחלילית. כן ניהל את 

תזמורות כנסי המחולות בדליה. לאחר צאתו לגמלאות התיישב ברחובות והקים שם מקהלה ותזמורת 

נוער, שהפכה להיות התזמורת הקאמרית רחובות. הוא גם היה מתנדב באקי"ם.   



בנימין (גרהרד) פינטוס (1955-1907) נולד בנורדהאוזן וניגן בכינור מילדותו. בגיל חמש-עשרה עבר 

לוויקרסדורף, קהיליית בית-ספר חופשית, והיה חבר בתנועת הנוער בלאו-וייס ובתנועת הבונים. הוא למד 

באוניברסיטאות ברלין ופרייבורג מוזיקה, פילוסופיה והיסטוריה. ב-1930 קיבל באוניברסיטת ברלין תואר 

דוקטור למדעי המוזיקה על עבודתו "קווי ההתפתחות של חיי הקונצרט בגרמניה עד למאה ה-15", שיצאה 

לאור ב-1932 ואחר-כך ב-1977. בברלין עבד בתנועת "החלוץ" ובבית הספר "אהבה". ב-1933 נידון על ידי 

הנאצים למאסר על קומוניזם ונשלח למחנות הריכוז ליכטנברג, דכאו ובוכנוואלד. בשנות מאסרו למד 

עברית ושמר על קשר עם חברי תנועתו, וכן ניגן שם בכינורו.  

ב-1939 שוחרר ועלה ארצה, למד שנה באקדמיה למוזיקה בירושלים והצטרף אל חבריו בקיבוץ גבעת 

ברנר. כאן הקים תזמורת ומקהלה והיה מורה למוזיקה בבית הספר. הוא היה פעיל גם בחיי המוזיקה של 

התנועה הקיבוצית הארצית וכן כתב ספר הדרכה למנצחי מקהלות "המקהלה". במרכז לתרבות של 

ההסתדרות פעל לצד שלמה קפלן ונסים נסימוב וערך אתם את ספרי "שירת המקהלה". פינטוס נפטר 

בעיצומה של פעילותו בטרם מלאו לו חמישים.  

חיים (הרמן) רוטשילד (2006-1909) נולד בשטרסבורג והתחנך בפרנקפורט-ע"נ-מיין. סבו ואביו היו 

רופאים וגם הוא למד רפואה באוניברסיטת ברלין, שם קיבל תואר ד"ר בשנת 1932. הבית היה מלא 

מוזיקה – כולם ניגנו ועשו מוזיקה קאמרית. מילדותו למד נגינה בפסנתר ומנעוריו נגינה בצ'לו. הוא היה 

חבר בתנועת נוער ציונית ולקראת עלייתו הכשיר את עצמו בחקלאות בצרפת ובגרמניה.  

 חיים עלה לארץ-ישראל בשנת 1935 והצטרף לקיבוץ אילת השחר, שם עבד כאופה. בשנות השלושים 

היה הצ'לן של רביעיית הקיבוץ המאוחד, שניגנה בכל הארץ, וכן ניגן בתזמורת עמק הירדן. ב-1952 עבר 

לקיבוץ הגושרים. הוא ניגן בתזמורת הקיבוצים, ומ-1970 בתזמורת הקאמרית הקיבוצית.  

 משנות הארבעים לימד נגינה בצ'לו באולפנים למוזיקה בעמקים. בין תלמידיו – שמואל מגן ואורי חן. 

הוא היה בין מקימי תזמורת בני הקיבוצים והדריך בה את קבוצת הקשתנים.  

 ב-1960 היה בין מקימי המכון למוזיקה ולאמנויות בתל-חי, שעבר אחר כך לכפר בלום, והיה אחראי 

שם על הוראת המוזיקה בגליל. כן הקים תזמורת של עולים מחבר המדינות.    

    

אשר בנארי (1992-1911) נולד כארנולד לביזון במינכנגלאדבך שבגרמניה למשפחה בורגנית שהועידה אותו 

לעסוק במסחר. ההורים היטיבו לנגן בפסנתר וכל ילדי המשפחה זכו לחינוך מוזיקלי מסודר. מילדותו ניגן 

בפסנתר, בין היתר עם אביו בארבע ידיים. הוא היה חבר בתנועת הנוער קמראדן (חברים), שהתמזגה עם 

הוורקלויטה (אנשי מעש).  

 ב-1933 עלה לארץ-ישראל והיה בין מייסדי קיבוץ הזורע. בקיבוץ עבד בעבודות שונות כנהג וכמנהל 

חשבונות, וכן הקים וריכז את ענף המטעים והפרדס. כמו כן מילא תפקידים שונים, גם כמזכיר הקיבוץ. 

תמיד ניגן בפסנתר במסיבות הקיבוץ ובחגיו וכן חיבר מוזיקה להצגות ולחגיגות. אחותו יעל אלון, גם היא 

חברת קיבוץ הזורע, היתה כנרת והוא ניגן עמה רסיטלים משותפים בקיבוצם ובקיבוצים אחרים. אחיו 

הצעיר יעקב, כנר וויולן, היה מורה למוזיקה בקיבוץ שריד.  

 בשנות החמישים למד קומפוזיציה עם פרופ' היוש בחיפה וכן עם עדן פרטוש ואבל ארליך. ב-1955 

ערכו תלמידי פרופ' היוש קונצרט בתל-אביב, שבו נוגנו יצירותיו והוקלטו בקול ישראל. הוא העלה את 

קורות חייו על הכתב וספרו זיכרונות של חלוץ מארץ אשכנז יצא לאור בהוצאת קיבוץ הזורע.  

דוד פרוינד (1976-1912) נולד בקמפן, גרמניה, ובנעוריו ניגן בגיטרה ולמד משפטים. הוא הצטרף לגרעין 

וורקלויטה (אנשי מעש) ולקראת עלייתו ארצה יצא להכשרה חקלאית בצ'כיה ולמד גם נגרות.  

ב-1934 עלה ארצה והצטרף לגרעין הקיבוץ שישב בחדרה. כאן עבד בפרדסים והיה פעיל בין הפועלים 

במושבה. ב-1936 עלה הגרעין להתיישבות והקים את קיבוץ הזורע. בקיבוץ עבד דוד בנגריה ובמטעים, היה 



פעיל בביטחון וב-1946 היה בין מארגני העלייה על הקרקע של קיבוץ יחיעם וכן יצא לאירופה בשליחות 

ההגנה. אך עיקר פעילותו היתה בתחום המוזיקה כזמר, כמנצח מקהלה וכמורה למוזיקה במוסד החינוכי 

במשמר העמק. הוא הלחין שירים לחגי הקיבוץ ולהצגות שהועלו בו. כמו כן ניצח על האופרות שהועלו 

בקיבוץ בשנות החמישים: "אבו חסן" מאת ובר, "הבה נעשה אופרה" מאת בריטן, "השפחה הגברת" מאת 

פרגולזי, "אנו בונים עיר" מאת הינדמית ועוד. הוא נודע גם כאמן המפסל בעץ.  

בקיבוץ הזורע היתה פעילות מוזיקלית ענפה, שבה השתתפה גם מיכל אמיר, בעיקר עם הילדים, 

כמורה, כפסנתרנית וכמנצחת.   

ארנסט הורביץ (1996-1914) נולד בקניגסברג, למד נגינה בכינור והיה חבר בתנועת הנוער הציונית 

"קדימה". הוא למד משפטים בקניגסברג ובהמבורג. ב-1933 יצא להכשרה בלטביה, ושם הקים רביעיית 

כלי קשת והיה בה  כנר ראשון.  

ב-1934 עלה לארץ-ישראל והתיישב בקיבוץ גבעת השלושה. ב-1935 הצטרף לקבוצת החוגים שהקימה 

את קיבוץ בית-השיטה. עוד בשבתם ליד מעין חרוד הקים שם "חדר מוזיקה" ויזם נגינה קאמרית. הוא 

עבד בקיבוץ במחצבה ובמאפייה, וכן הקים בקיבוץ מקהלה, שהיתה מהמעולות בארץ. ב-1939 החל ללַמד 

מוזיקה בבית הספר בחפציבה ובבית השיטה. ארנסט היה חבר בוועדה הבינקיבוצית למוזיקה וערך קבצים 

של שירי מקהלה, וכן עיבד שירים למקהלה. ב-1947 יצא לשליחות במחנות העולים בקפריסין והקים שם 

מקהלות ורביעייה. כן רשם מפי הפליטים שירים מהשואה ואחר כך הוציאם לאור בספר "מן המיצר".  

בשנות החמישים יזם את הקמת האולפנים האזוריים למוזיקה, שהראשון בהם היה אולפן גלבוע. 

ב-1952 הקים את המכון למוזיקה בסמינר "אורנים" וניהל אותו עד לפרישתו. עם צאתו לגמלאות הקים 

בקצרין אולפן למוזיקה לגולן (מקור: ארנסט ותרצה הורביץ, הוצאת בית השיטה, 2001).  

הנרי קלאוזנר (2009-1918) נולד בברלין למשפחה מוזיקלית, שבה ניגנו כל בני המשפחה. בילדותו ניגן 

בכינור. הוא למד באקדמיה למוזיקה ובגיל חמש-עשרה היה עוזרו של נחמיה וינבר, המנצח היהודי שארגן 

בברלין מקהלת נוער יהודי.  

ב-1935 עלה ארצה במסגרת עליית הנוער והיה בקיבוץ מזרע, שם ניצח על מקהלות בעמק יזרעאל. 

הוא נמנה עם מייסדי קיבוץ יקום, שבו היה חבר עד יומו האחרון. ב-1938 חבר אל מוזיקאים שיסדו ועדה 

מוזיקלית לקידום המקהלות בקיבוצים, בראשות נסים נסימוב מקיבוץ מעברות. בהמשך היה פעיל בארגון 

מקהלות בקיבוצו ובעמק חפר. כן היה מורה למוזיקה בקיבוצו ובמוסד החינוכי בקיבוץ מעברות. בשנות 

החמישים יסד מקהלה מקובצת של חברות הנוער בקיבוץ הארצי וניצח עליה במשך שנים. הוא היה חבר 

במחלקה למוזיקה של המרכז לתרבות של ההסתדרות והיה בין מארגני הזמריה הראשונה ב-1952. בשנים 

1986-1975 עמד בראש מחלקה זו. הנרי יצר קשרים עם מקהלות באירופה וניצח על מקהלות מקובצות 

בכינוסים בינלאומיים באירופה ובישראל, וכן יזם את כנסי המקהלות "שירת הימים" בנתניה (מקור: 

אוטוביוגרפיה של הנרי קלאוזנר– שירת חיי, הוצאת קיבוץ יקום, 1999).  

חיה ארבל (2006-1921) נולדה בנירנברג ושמה גרדה שלוס, ובילדותה למדה נגינה בכינור ובפסנתר. 

לימודיה הופסקו ב-1936 ואז עלתה לארץ-ישראל במסגרת עליית הנוער אל כפר הנוער בן-שמן. כעבור שנה 

עברה לכפר שמריהו ועזרה להוריה להקים משק חקלאי. ב-1939 הצטרפה אל הגרעין שהקים את קיבוץ 

המעפיל ושהה תחילה בעין-שמר, בקריית חיים ובנעמן עד עלייתו לקרקע ב-1945. בקיבוץ המעפיל עבדה 

בחקלאות בגן הירק, אך במקביל לימדה נגינה בפסנתר וכן ליוותה את תלמידי הנגינה בקיבוץ.   

ב-1951 חידשה את לימודי הפסנתר עם אילונה וינצה-קראוס וכן למדה קומפוזיציה עם מרדכי סתר 

וליאון שידלובסקי והחלה לחבר יצירות. ב-1966 נתבקשה להקים אולפן למוזיקה במועצה האזורית מנשה 

ולאחר שלושים שנות עבודה בחקלאות הקימה את האולפן ועבדה בו חמש-עשרה שנים.  



חיה זכתה בפרס אקו"ם על יצירתה דו-שיח לקלרנית ולתזמורת (1990). בין יצירותיה זיכרונות 

לפסנתר (1985), יומנה של אנה פרנק, לזכר חללינו לטרומבון ולפסנתר, סיפור לתזמורת לזכר ילדים 

שנהרגו באינתיפאדה, לזכר ימים עברו לתזמורת קאמרית (1996), דרמה לקלרנית, לצ'לו ולפסנתר.  

יהודה אנגל (1991-1924) נולד בווינה ועלה ארצה ב-1939 בעליית הנוער. הוא התחנך  בירושלים ובעין-גב, 

שם ארגן מקהלה וביצע את חיבוריו הראשונים. אז זכה במלגה לשנת לימודים בקונסרבטוריון בירושלים. 

ב-1946 חזר אל קבוצתו ברחובות והשתתף בהקמת מפעל תע"ש שבו עבד. ב-1949 הקים עם חבריו את 

קיבוץ מעגן מיכאל שבו היה מורה למוזיקה וניצח על מקהלות  בקיבוצו וביישובים סמוכים.  

ב-1952 השתתף בהקמת מקהלת הקיבוץ המאוחד וניצח עליה במשך עשרים וחמש שנים. כן ניצח על 

תזמורת הקיבוצים הסימפונית, תזמורת בני הקיבוצים והמקהלה הקאמרית בחיפה. ב-1957 השתתף 

בפסטיבל הנוער במוסקבה כמנצח המקהלה והתזמורת של משלחת ישראל. ב-1959 השתלם בניצוח 

באקדמיה למוזיקה בווינה. 

יהודה אנגל כתב יצירות למקהלה, יצירות קאמריות להרכבים שונים, לתזמורת סימפונית, לחליליות 

ולנבל סולו, וכן שבעים עיבודים לשירים. כמו כן חיבר שירים לחגים ולאירועים בקיבוצו. הוא זכה בפרס 

אקו"ם לעידוד היצירה בשנים 1975, 1979 ו-1989. 

בין יצירותיו דודי לי – פרס נסימוב ב-1957, הקנטטה לחג מזמור – פרס התנועה הקיבוצית ב-1968, 

שמחת הזמרה – פרס ראשון של הזמרייה ב-1977.   

אריה רופאיזן (2014-1926) נולד בצ'כיה, שם היה אביו נשיא ההסתדרות הציונית. עלה ארצה ב-1937 

והתחנך בקיבוץ משמר העמק, שם למד במוסד החינוכי מוזיקה עם בנימין עומר. היה שלוש שנים בקיבוץ 

מרחביה ואז הצטרף אל קיבוץ רשפים. ב-1948 התיישב הקיבוץ בעמק בית-שאן. כאן עבד ברפת, וכן למד 

נגינה בחליל עם אורי טפליץ וניצוח מקהלה בקורסים של המרכז לתרבות של ההסתדרות.  

אריה היה מורה למוזיקה בכיתות היסוד של קיבוצו ובקיבוץ מסילות. מ-1961 לימד במוסד החינוכי 

האזורי ובה בעת למד במכון למוזיקה בסמינר אורנים קומפוזיציה אצל אבל ארליך. כמו כן היה מנצח 

מקהלה ותזמורות של ילדי הקיבוץ בחגים.  

אריה חיבר כמאה ועשרים יצירות להרכבים שונים, מכלי אחד עד תזמורת סימפונית. יצירותיו בוצעו 

בקונצרטים ברחבי הארץ, בקול-ישראל, וכמה מהן אף בחו"ל. משנת 1987 הוא מנצח על "תזמורת נשפני 

הגלבוע", תזמורת של אנשים מבוגרים מן העמק, המנגנת לרוב מוזיקה קלאסית קלה בעיבודיו, ובכל שנה 
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