
על חינוך וזמר עברי
אליי וממני

מגירות הנפש

אל מוקי צור איש התנועה הקיבוצית סופר והוגה,
על פורומי הזמר אשר יזמתי והובלתי במכללת 

לוינסקי בשנות ה-90, ועל אחת מתערוכותיה של 
דינה הופמן אמנית רב-תחומית, במאית הווידאו 

ארט של יצירתי ״דניאל בגוב האריות״, 
1/1995

מאת יוספה רחמן 
בעקבות אחד ממפגשי הסגל במכללת לוינסקי 

שנקראו ״סגל לסגל״ ובהם קיימנו הוראת עמיתים,
יוספה רחמן, דווקא אשת מקרא, כותבת לי כאן
את התרשמותה מן השיטה שפיתחתי בתחום

הקריאה הביבליוגרפית.
4/1999

הצהרת כוונות לגילה פלם, רות הכהן,
יהואש הירשברג, חבריי בחוג למוזיקולוגיה 

באוניברסיטה העברית, במסגרת קבוצת העבודה 
בזמר העברי שיזם והוביל יהואש הירשברג

בשנים 1999 - 2000.
4/1999

מכתבי לנפתלי וגנר מהחוג למוזיקולוגיה 
באוניברסיטה העברית. שנינו עוסקים בניתוחים 

מלודיים / הרמוניים בזמר העברי ובמוזיקה 
הפופולרית. נפגשנו רבות בקבוצת העבודה
בזמר העברי שיזם והוביל יהואש הירשברג

בשנים 1999 - 2000 באוניברסיטה העברית.
8/2000

אל מתי כספי, אהוד מנור, מיכל בוברוב )כספית(
- מקורביי בזמן ששקדתי על המונוגרפיה שלי

העוסקת במוזיקה של מתי כספי.
מכתב זה נכתב לשלושתם, ברגע שסיימתי את 

הכנת כתב היד הראשוני. 
״מתי כספי - הקסם והחידה״ הופיע במהדורה 

מודפסת ב-2013.
בשנת 2022 הופיעה המהדורה האינטרנטית 

של הספר בשיתוף עם אקו״ם, והוא נגיש באתר 
המלחינה:

http://www.tsippifleischer.com/maty2022h.html
3/2004

אהוד מנור במכתב אליי חוגג את הופעתו של ספרי 
״הירמון שירים״.

10/2004

המוזיקאי אבי פיינטוך במכתב מלא התלהבות, 
עומד על טיבו של ספרי ״הירמון שירים״.

12/2005

עם הופעת ספרי ״הירמון שירים״, התלמידה רחל 
ִלבנה )שהגיעה אלי כאישה מבוגרת( מביעה את 

תודתה הרבה והנרגשת. 
זהו מכתב אחד מני רבים שהגיעו אלי מתלמידיי.  

1/2006
 

המוזיקאית והפדגוגית רות אפל מדגישה את הצורך 
החיוני בשימוש בספר להירמון שירים בתהליך 

הכשרתם של מוזיקאים צעירים.
3/2006

הפרידה מן ההוראה במכללת לוינסקי
מכתבה המלבב של שולמית פינגולד, המוזיקאית 

והפדגוגית, אז ראש המדרשה למוזיקה.
12/2007

תגובתי למכתב התודה של המוזיקולוג אורי רום  
אשר אירח אותי במפגש ״השולחן התיאורטיקני״ 

בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה ב-22/11/2013.
לכבוד הופעת הספר ״מתי כספי - הקסם והחידה״.
דבריי עוסקים בעיקר בענין ״העממי/פופולרי והאמנותי״.

12/2013



מכתב למוקי צור איש התנועה הקיבוצית סופר והוגה, על פורומי הזמר אשר יזמתי 
והובלתי במכללת לוינסקי בשנות ה-90.

הוא נמען כאן גם כקרוב משפחה של דינה הופמן, הבמאית של הווידאו ארט
״דניאל בגוב האריות״ ואמנית רב-תחומית, לאחר שצפה באחת מתערוכותיה. 

1/1995

מכתב נוסף
בעמוד הבא



פתק זה מביע את זעמי על כך שמזכירתו של מוקי צור בתק״ם לא איפשרה פגישה 
איתו בענין הגשמת רעיון שטיפחתי להנצחת סדר פסח נוסח יהודה שרת.

המגמה היתה הן ללכת בעקבות דייקנותו הרבה של יהודה שרת שטופת האידיאליזם, 
והן להביא את כל הענין לתודעה ציבורית רחבה ככל האפשר בישראל.

6/1995



מאת יוספה רחמן בעקבות אחד ממפגשי הסגל במכללת לוינסקי )שהתקיימו 
בשנים בהן לימדתי שם(, שנקראו ״סגל לסגל״ ובהם קיימנו הוראת עמיתים. 

שטחתי בפני הקולגות את דרכי עם הסטודנטים בנושא הביבליוגרפי, הינחיתי אותם 
לחבר בעצמם שאלונים בעקבות הקריאה הביבליוגרפית ולבחון חבר את חברו.

יוספה רחמן, דווקא אשת מקרא, כותבת לי כאן את התרשמותה.
הקריאה הביבליוגרפית על פי שיטתי תקפה בכל המקצועות / הדיסציפלינות. 

4/1999



הצהרת כוונות לגילה פלם, רות הכהן, יהואש הירשברג, חבריי בחוג 
למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, במסגרת קבוצת העבודה בזמר 

העברי שיזם והוביל יהואש הירשברג בשנים 1999 - 2000.
 8/2000

מסמך נוסף
בעמוד הבא





המשך
בעמוד הבא

מכתבי לנפתלי וגנר מהחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית. שנינו עוסקים בניתוחים 
מלודיים / הרמוניים בזמר העברי ובמוזיקה הפופולרית. יש מן המשותף ומן השונה בגישותינו. 

נפגשנו רבות כשהשתתפנו בקבוצת העבודה בזמר העברי שיזם והוביל יהואש הירשברג 
בשנים 1999 - 2000 )אז חידוש גדול( באוניברסיטה העברית.  8/2000





המשך
בעמוד הבא

אל מתי, אהוד, מיכל
מתי הוא מתי כספי, אהוד הוא אהוד מנור, מיכל היא מיכל בוברוב )כספית( - מקורביי בזמן 

ששקדתי על המונוגרפיה שלי העוסקת במוזיקה של מתי כספי.
מכתב זה נכתב לשלושתם, ברגע שסיימתי את הכנת כתב היד הראשוני.

זו החלה עוד בתחילת שנות ה-90 של המאה שעברה.
הפקת הספר ארכה 9 שנים נוספות והוא הופיע ב-2013 ונקרא ״מתי כספי - הקסם והחידה״.

הספר מכיל 2 כרכים.
אנו רואים שבזמן כתיבת מכתב זה שמו של הספר פרי מחקרי רב השנים עדיין לא היה מגובש.

יש לראות במכתב זה מסמך היסטורי, אני מציירת בו את החזון שעומד להתגשם. ואכן הוא התגשם.
בשנת 2022 הופיעה המהדורה האינטרנטית של הספר ״מתי כספי - הקסם והחידה״ בשיתוף עם 

http://www.tsippifleischer.com/maty2022h.html  :אקו״ם, והוא נגיש באתר המלחינה
3/2004



88 סוזי	דולצינאהחטיבה	א'	-	סמבה	ובוסה	נובה

]  טיוטות ראשונות בהכנת התווים לשירי מתי כספי. מתוך סוזי דולציניאה  [

88 סוזי	דולצינאהחטיבה	א'	-	סמבה	ובוסה	נובה

המשך]  טיוטות ראשונות בהכנת התווים לשירי מתי כספי. מתוך סוזי דולציניאה  [
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא





אהוד מנור במכתב אליי חוגג את הופעתו 
של ספרי ״הירמון שירים״.

10/2004



המוזיקאי אבי פיינטוך במכתב מלא התלהבות, 
עומד על טיבו של ספרי ״הירמון שירים״.

12/2005



*

עם הופעת ספרי ״הירמון שירים״, התלמידה רחל ִלבנה 
)שהגיעה אלי כאישה מבוגרת( מביעה את תודתה הרבה והנרגשת. 

זהו מכתב אחד מני רבים שהגיעו אלי מתלמידיי.  
1/2006

המשך
בעמוד הבא



*



המוזיקאית והפדגוגית רות אפל מדגישה את הצורך 
החיוני בשימוש בספר להירמון שירים בתהליך הכשרתם 

של מוזיקאים צעירים.
3/2006



הפרידה מן ההוראה במכללת לוינסקי
מכתבה המלבב של שולמית פינגולד, המוזיקאית והפדגוגית, 

אז ראש המדרשה למוזיקה.
12/2007



תגובתי למכתב התודה של המוזיקולוג אורי רום  אשר אירח אותי במפגש ״השולחן התיאורטיקני״ לכבוד 
הופעת הספר ״מתי כספי - הקסם והחידה״. דבריי עוסקים בעיקר בענין ״העממי/פופולרי והאמנותי״.

המפגש הארצי נערך למקצוענים בלבד והוא התקיים בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה ב-22/11/2013.
12/2013

המשך
בעמוד הבא




