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 שלום,

עד  9-אני זוכה לשבת כאן עכשיו לפני המיקרופון לקראת "ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" ב

במרס. זאת השנה השנייה שהחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה עורך את ימי המוסיקה היהודית.  21

בימים ראשון, שני ושלישי, במסגרת זאת ייערכו שישה קונצרטים וסימפוזיון. הקונצרטים, שניים בכל יום, 

 במרס. 21במרס; והסימפוזיון, ובו ארבעה מושבים, ביום רביעי,  22-ו 21, 9

 במוקד הקונצרטים יעמדו השנה שני יובלות:

פורמה של עבודת הקודש רשנים למותו של לואיס לוונדובסקי, מן הבולטים שבמלחיני ה 211נציין מלאת 

 ;29-היהודית במחצית הראשונה של המאה ה

 כמו כן, נציין מלאת מאה למלחין לייבו לוין, יוצרם של שירים אמנותיים ביידיש.

בשעה הקרובה אציג לפניכם כמה מפרקי המוסיקה שיבוצעו ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת 

לנושא בכללותו;  יםיים הנוגענשהגיג או , אותם בעצמם או את קרוביהם וסביבתם; אשטח אולי חיפה"

 אתכם לעלות אל מרומי הכרמל ליהנות ממוסיקה מרוממת נפש. ואזמין

 

חזנות  –"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" יפתחו שני קונצרטים של מוסיקה חזנית את 

 ויצירות לחזן ולמקהלה, היא מקהלת הגליל העליון בניצוח רון זרחי. ,מאמריקה

מאת דוד רויטמן,  –כיפור  מתפילות המוסף לראש השנה וליום – היום תאמצנונשמע את פרק החזנות 

( Derezinkeמן הבולטים שבחזני "תור הזהב" של החזנות באמריקה. רויטמן  נולד בכפר דרזינקה )

, כשהיה כבר כבן ארבעים שנה. הנה 2911-הברית ב-שבחבל פודוליה )כיום אוקראינה( והגיע לארצות

ציון מילר, עם התזמורת הסימפונית של ברצלונה -טמן, בביצוע החזן בןמאת דוד רוי היום תאמצנואפוא 

 בניצוח אלי יפה.

 

 4:25          היום תאמצנודוד רויטמן: 

David Roitman: Hayyom T’amtzeinu 

Cantoir, Benzion Miller; Barcelona Symphony Orchestra / National Orchestra of 

Catalonia; Elli Yaffe, cond. 

Naxos 8.4550416, track 1 
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מאת דוד רויטמן. ניגנה התזמורת הסימפונית  היום תאמצנוציון מילר מבצע את -שמענו את החזן בן

 ברצלונה בניצוח אלי יפה.

 מאת בן סטיינברג – אלו דבריםבקונצרט באוניברסיטת חיפה יבוצעו, בין היתר, ארבע גרסאות שונות של 

(Ben Steinberg) רפפורט, ג'ייקוב (Jacob Rappaport)אם שארלין י, וויל(William Sharlin )וג'ף קלפר 

(Jeff Klepper יבצעו החזנים .)המנהל , וילווה בעוגב יובל רביןטאוון קנוטוב -איסידורו אברמוביץ, דניאל כל ,

אוסבורן  צ'רלס. בתכנית יבוצעו עוד יצירות מאת האמנותי של "ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה"

(Charles Osborne( לורנס אייוורי ,)Lawrence Avery ,עמינדב אלוני ,)( מוריס גולדמןMaurice Goldman ,)

(, מאיר Simon Sargon(, סיימון סרגון )Max Helfman(, מקס הלפמן )Moshe Ganchoffמשה גנצ'וף )

 .(Yossele Rosenblattיוסלה רוזנבלט )ו( Meir Finkelsteinפינקלשטיין )

 

שנה למותו של לואיס לוונדובסקי. הוא  211כאמור, ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" נציין 

נסע לברלין ללמוד פסנתר ושירה ושר כנער סופרן בבית  21(, פרוסיה. בגיל Posenבפוזן ) 2212-נולד ב

התמנה למנצח מקהלת  2251-בכנסת. אחר כך למד קומפוזיציה באקדמיה של ברלין. עם סיום לימודיו 

בין היצירות . בית הכנסת של ברלין. בתפקיד זה העשיר ופיתח את הרפרטואר המוסיקלי של בית הכנסת

פרקי  04-למקהלה מעורבת, סולן ועוגב, ו תודה וזמרהלמקהלה,  קול רינה ותפילהשחיבר לבית הכנסת: 

בית הכנסת החדש של ברלין בתפקידו התמנה למנצח מקהלת  2211-ב לחזן, למקהלה ולעוגב. תהלים

הוא היה יחד עם סלומון זולצר, אחד המוסיקאים הבולטים והמשפיעים זה חיבר עבודת קודש מלאה. 

 .2295-לוונדובסקי נפטר בברלין באשכנזית. -ביותר במוסיקה היהודית

 מאת לוונדובסקי: – 22-24תהלים ק"ג: – אנוש כחציר ימיונשמע את 

 יץצ  ן י  ה כ  ד  ש  יץ ה  צ  , כ  יומֱ רֱי ֱיצֱ חֱ כֱ ֱׁשנֹואֱ 

 ,ּוּנינ א  ו   ֹוה ּבר  ב  ע   ח  י רּוכ  

 .מֹוקֹועֹוד מ   ּוּניר  כ  ֹלא י  ו  

 יו.ָאר  ל י  ם ע  ל  ד עֹוע  ם ו  ל  עֹוי מ  נ ד  ד א  ס  ח  ו  

 ים.נ  י ב  נ  ב  ל   תֹוק  ד  צ  ו  

הזכרת נשמות. בהקלטה הקטע נפתח בפרלוד בנגינת עוגב, המשרה את אווירת האבל השוררת בטקס 

שר החזן נפתלי הרשטיק, עם המקהלה הלאומית "רינת" בניצוח סטנלי ספרבר. בעוגב מנגן ריימונד 

 גולדסטיין.
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 4:15       אנוש כחציר ימיולואיס לוונדובסקי: 

 נפתלי הרשטיק, חזן; המקהלה הלאומית רינת; סטנלי ספרבר, מנצח; ריימונד גולדסטיין, עוגב

 1, רצועה BTR 8901תקליטי בית התפוצות, 

 

מאת לואיס לוונדובסקי, בביצוע המקהלה הלאומית רינת, עם החזן נפתלי  אנוש כחציר ימיושמענו את 

ב"ימי המוסיקה היהודית  הרשטיק ונגן העוגב ריימונד גולדסטיין. על כולם ניצח סטנלי ספרבר.

של לואיס לוונדובסקי. יבצעו החזן אוון קנט, עם מקהלת באוניברסיטת חיפה" ייוחד קונצרט שלם ליצירתו 

 "יקר" מירושלים, בניצוח נורית כהן. ילווה אותם בעוגב רומן קרסנובסקי.

מלחינים בישראל העלו את תרומתם ליצירה יהודית ליטורגית רק שנים אחרי הקמת המדינה. בתקופת 

-ישראל, וגם בארצות-מלחינים בארץ התגבשות הציונות החילונית ועם התרחבות פעולותיה התמסרו

 בעלת נטיות אוריינטליסטיות.לא פעם הברית, ליצירתה של תרבות ארצישראלית מזוהה, 

שלה מן הבולטים שבמלחיני ישראל לפני קום המדינה ובעשורים הראשונים  –חיים -של פאול בן קבלת שבתמתוך 

במינכן, למד באקדמיה ובאוניברסיטה בעיר הולדתו , ואחר כך חיים נולד -בן. אדון עולםאת ו לכה דודינשמע את  –

התמנה למנצח בבית  2915-( בבית האופרה של מינכן. בBruno Walterהתמנה עוזר למנצח ברונו ולטר )

-לארץ 2911-חיים ב-ידי הנאצים, עלה בן-(, גרמניה. בעקבות תפיסת השלטון עלAugsburgהאופרה באוגסבורג )

 ישראל.

 –מחוץ לישראל דווקא פלא שהגורם המזמין היה כל בכך אין  .2911-חוברה בשלו  קבלת שבת

National Federation of Temple Youth, .ארגון נוער במסגרת התנועה הרפורמית באמריקה 

, בניצוח Spectrumי כל, בליווי האנסמבל הBBC Singersבהקלטה שר החזן מאיר פינקלשטיין, עם 

 .אדון עולםואת  לכה דודיא את נשמע אפו אבנר איתי.

 

Paul Ben-Haim: Kabbalat Shabat 

Meir Finkelstein, cantor; Spectrum [instrumental ensemble]; BBC Singers; Avner Itai, 

cond. 

Naxos 8.559452, tracks 3 & 6       3:45 & 3:29 

 

שר החזן מאיר פינקלשטיין, עם חיים. -מאת פאול בן קבלת שבתמתוך  אדון עולםו לכה דודי

BBC Singersלי כ, בליווי האנסמבל הSpectrum.בניצוח אבנר איתי , 
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תבצע מקהלת הגליל העליון בניצוח ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" שייערכו בחודש מרס 

וקטעים מתוך , 2951, משנת מאת מרק לברי שיר השיריםמתוך ( חבצלת השרון)גם קטע רון זרחי 

מאת יחזקאל בראון. עם הסולנים החזן איסידורו אברמוביץ וזמרת הסופרן אסנת קידר  ערבית לשבת

(, מקס הלפמן, Samuel Bugatchיצירות מאת סמואל בוגץ' )תבצע המקהלה בתכניתה גם יצירות מאת 

דובסקי (, לואיס לוונZavel Zilbertsזילברטס ) שאול(, Salomon Sulzerסלומון זולצר )

(Louis Lewandowski )ו( סלומונה רוסיSalomone Rossi).בעוגב ילווה רומן קרסנובסקי . 

קונצרט אחד מששת הקונצרטים ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" ייוחד לשירי לדינו 

, נשמע בעיבודים אמנותיים. את יהלי תורן ילווה בגיטרה דניאל עקיבא. אין איתי הקלטה שלהם. במקומה

שוב. את העיבודים ערך איתן שטיינברג.  עם נגן הגיטרה עודד ןזק-שני שירי לדינו בביצועה של אתי בן

 . אני קורא מחוברת התקליטור:Girineldoהבה נכזבת, ואחריו אשיר על  – Adio Queridaתחילה 

יועץ המלך, אך  דו,לששרדה בפי יהודי ספרד במרוקו, מספרת על ג'ירינ Girineldo הרומנסה העתיקה

דו לבין המלכה, המזמינה אותו לבוא לגם המאהב של המלכה.... הרומנסה מתבצעת כדיאלוג בין ג'ירינ

אל חדרה בחצות הלילה, בזמן שהמלך ישן. הוא מגיע, ואחרי מעשה האהבה, הוא והמלכה נרדמים 

ים ישנים כבעל ושוקעים בחלום. אז מתעורר המלך, נכנס לחדרה של המלכה ומוצא את זוג הנאהב

ואישה. אומלל וכועס, הוא מתלבט במי מהם ינעץ את חרבו, ולבסוף נועץ את חרבו בין השניים, אות 

 ועדות לכך שהמלך היה כאן וראה.

 

 ג'ירינלדו.ו Adio Queridaהנה 

 

Adio Querida   & Girineldo 

Etty Ben-Zaken, v; Oded Shoub, gui; Eitan Steinberg, arr. 

I Love My Love (CD), track 2 & 9       2:41 & 3:25 

 

Adio Querida ו-Girineldo זקן בליווי עודד שוב בגיטרה, בעיבוד איתן שטיינברג. גם -שרה אתי בן

( שיבצעו יהלי תורן ודני עקיבא ב"ימי המוסיקה Buenas nochesבתכנית שירי הלדינו "לילות טובים" )

היהודית באוניברסיטת חיפה" תעלה סוגיית היחסים שבין חומרים מוסיקליים )וטקסטואליים( עממיים 

. הסוגייה היא מן או אפילו הקומפוזיציה מחדש שלהם עיבודיהם האמנותייםהאינטרפרטציה שלהם, לבין 

 הדולה משאבים מעברה וחפצה להציגם ברוח אקטואלית.המרכזיות במוסיקה של תרבות מתחדשת, 
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שירים ביידיש מוכרים, בדרך כלל, במתכונתם העממית, בעיבודים שונים ומשונים. אולם ביידיש פרח גם 

ז'אנר של שירים אמנותיים. אחד הקונצרטים ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" ייוחד לשירים 

הוא נולד לייבו לוין. השנה ימלאו מאה שנים להולדתו. המלחין והזמר ל אמנותיים ביידיש, פרי עטו ש

ווה בפסנתר רינה שכטר. ל, תרות לויןהזמרת והשחקנית בתו, את . 2921-ברומניה, ונפטר בישראל ב

ושמואל הלקין, וכן   איציק מאנגער, נחום יוד, לייויקלמילותיהם של  של לייבו לויןמשיריו השתיים יבצעו 

ואפילו , (Selma Meerbaum-Eisinger) אייזינגר-זלמה מרבאוםהמשוררת ם אחדים מאת לשירי

 ורחל.לאה גולדברג למילותיהן של 

 –אולי המובהק שביוצרים  –אין עמי כאן הקלטות של לייבו לוין. אשמיע במקום זאת שירים של יוצר אחר 

(, Cherkassy(. הוא נולד בצ'רקאסי )Lazar Weinerשירים אמנותיים ביידיש. לזר ויינר ) –באותו ז'אנר 

 הברית.-היגר עם משפחתו לארצות 2925, ובשנת 2291אוקראינה, בשנת 

 למילים מאת לייויק. אתרגם תרגום חפשי: ערגעץ ווייטנשמע תחילה את 

 ק, נמצאת הארץ האסורהובמקום כלשהו, רח

 כסופים טרם צעדו-על הריה הכחולים

 במקום כלשהו, עמוק, קבורים באדמה, ממתינים לנו אוצרות נסתרים.

 במקום כלשהו, רחוק, שוכב אסיר לבדו,

 על ראשו גווע אור השמש השוקעת.

 ,במקום כלשהו מישהו מתהלך סביב, מוסתר עמוק בשלג

 ואינו יכול למצוא את הדרך לארץ האסורה.

 

 מאת לזר ויינר. ערגעץ ווייט( את Yehudi Wynerמאיר פינקלשטיין שר בליווי יהודי ויינר )

 

Lazar Weiner: Ergets Vayt 

Meir Finkelstein, v; Yehudi Wyner, pf 

Naxos 8.559443, track 11         2:10 

 

מאת לזר ויינר, למילים מאת לייויק, מפי מאיר פינקלשטיין, בליווי יהודי ויינר בפסנתר. אגב,  ערגעץ ווייט

 גם השיר הזה מאת לייויק בגרסתו של לייבו לוין. בקונצרט של רות לוין נכלל
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( למילים מאת איציק Der Sholem-Zokher)זוכר -דער שאלעםנשמע עוד שיר אחד מאת לזר ויינר: 

אירע לנו ', וקוראים: מאנגער. רב אברהם יושב לשולחן עם עשרה מחסידיו, והם שרים ומוחאים כפיים

'אתה ורואה שלושה תורכים, מנשקים את המזוזה ואומרים לו: לרגע עוצם רב אברהם את עיניו  'נס!

ת שלושת אשתך לעגה לנו.' אך לפני שרב אברהם מספיק לברך אבו שרה בוודאי זוכר את הלילה ש

 לבואם, הם נעלמים. החסידים ממשיכים בשירתם.האורחים הבלתי קרואים 

 ( ומלווה בפסנתר יהודי ויינר.Raphael Friederשר רפאל פרידר )

 

Lazar Weiner: Der Sholem-Zokher 

Raphael Frieder, v; Yehudi Wyner, pf 

Naxos 8.559443, track 3         4:27 

 

Der Sholem-Zokher .מאת לזר ויינר, למילים מאת איציק מאנגער, מפי רפאל פרידר בליווי יהודי ויינר 

כאמור, ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" תבצע רות לוין שירים אמנותיים ביידיש מאת 

 יה, לייבו לוין.אב

ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" יתארח גם אנסמבל בית הכנסת מברלין, בניצוח רגינה 

מאת צ'רלס אוסבורן, סלומון זולצר, מקס ינובסקי ינטיאן. יחד עם החזן יצחק שפר הם יבצעו יצירות 

(Max Janowski( לואיס לוונדובסקי, סמואל נאומבורג ,)Samuel Naumbourg בן סטיינברג, מאיר ,)

 .פרנץ שוברטו(, שלמה רביץ Adolph Katchkoפינקלשטיין, אדולף קצ'קו )

-אני מבקש לעניין אתכם גם בסימפוזיון שייערך במסגרת "ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה", ב

היהודית. הדובר במרס. בארבעה מושבים יציגו עשרה חוקרים נושאים שונים בתחום המוסיקה  21

הראשי בסימפוזיון הוא פרופ' אדוין סרוסי, מנהל המרכז לחקר המוסיקה היהודית וראש החוג 

 למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית ירושלים.

כמו בשנה שעברה, צלילי עוגב מהדהדים ברבים מן האירועים במסגרת "ימי המוסיקה היהודית 

דיטוריום עוגב. מדי חודש נערך באומפאר באוניברסיטה אודיטוריום הכט את באוניברסיטת חיפה". 

לארץ ומישראל. לא מכבר הוציא -רסיטל לעוגב. סדרת הרסיטלים מארחת את מיטב נגני העולם מחוץ

 .1122121החוג למוסיקה לאור תקליטור ובו הקלטות מן הרסיטלים לעוגב שנערכו בעונת 

, בין היתר, גם יצירה לעוגב מאת המלחין היהודי ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה" בוצעה

, קנטטה לסופרן סולו תהלים ק"נאת יצירתו של ויינברג, הצ'כי ירומיר ויינברג. לסיום התכנית, נשמע 
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. מבצעים זמרת הסופרן מורן אבולוף ונגן העוגב גרהרד וייינברגר )אין כל קרבת 2951ולעוגב, משנת 

 משפחה בינו לבין המלחין(.

 

Jaromir Weinberger: Psalm 150 

Moran Abouloff, S; Gerhard Weinberger, org 

Gideon Boss Musikproduktion gb 005, CD 2, track 9     12:11 

 

, קנטטה לסופרן ולעוגב מאת ירומיר ויינברגר, בביצוע מורן אבולוף וגרהרד תהלים ק"נשמענו את 

 ויינברגר.

 21-9 תודה לכם על ההאזנה. נשמח לראותכם איתנו ב"ימי המוסיקה היהודית באוניברסיטת חיפה",

 .music.haifa.ac.il. פרטים תמצאו באתר החוג למוסיקה, 1125במרס 


