
עם גילה אלמגור ויעקב אגמון 
5/2019   ,3/1976   ,12/1973

  
פנייה לסרג׳ו ֵמנֵדז

כשעסקתי במוזיקה קלה בתחילת שנות ה-70 חשבתי 
על סרג׳ו מנדז כבן ברית. 3/1974

  
מכתב מרגש לאיש הרדיו יואל רקם. חולקים חוויות 

מקצועיות לאחר קונצרט חזנים בהפקתו בחאן 
הירושלמי.

3/1983
  

עם שמעון פרס בימי כהונתו כשר החוץ.
הקנטטה ״כשני ענפים״ פרי עטי, ומכתבו הנרגש 

של נער מעזה כששמע בשידורי קול ישראל בערבית 
את יצירתי ״נערה פרפר נערה״ - הובילו לקשר חם 

עם שמעון פרס. בחרתי להביא כאן קומץ קטן מן 
ההתכתבויות.

2/1994 - 5/1995
  

עם משה צוקרמן  
לקט מתוך שיחותינו/התכתבויותינו בשנים 1994-5 

מוגש כאן, וכן מכתב ההמלצה שכתב עלי לפרס א.מ.ת.
4/2015   ,7/1994 - 2/1995

  
עם דן אלמגור

קשר של יוצרים, של חוקרים, של העוסקים בזמר העברי
2/1998
  

על הדס עפרת
משב רוח האמנות -

לאחר ביקור בתערוכה מיצירותיו
7/1998
  

מכתב לאהוד ברק בזמן שכיהן כראש הממשלה.
תמימות ואומץ, בפנייה במכתב זה מתוך ראייה בטוחה 

שהשלום עם סוריה יגיע.
12/1999
  

מפרגנים וכותבים 
מגירות הנפש

מכתב מאת פצ׳י )פרופ׳ אברהם שפירא 
מאוניברסיטת ת״א( - ענק-רוח, היסטוריון בתחום 

ההיסטוריה של עם ישראל(. הוא כותב לי לאחר 
שצפה בוידאו של האופרה פרי עטי ״קין והבל״ 

1/2003
במכתב אחר הוא מספר על רשמיה של משפחתו 

מיצירתי ״דניאל בגוב האריות״.
12/1996
  

עידוד מכל הלב לאבנר איתי, מנצח מקהלות וידיד 
נפש מאז ביצוע הבכורה של יצירתי ״כשני ענפים״.

לאחר שובו לארץ משהייה בת מספר שנים בפריז
הפעיל במשך מספר שנים את ״זמרי קולגיום תל 

אביב״.
9/2006
  

עם יעל מדיני
נפשותינו, של יעל מדיני ושלי, נקשרו זו בזו 

״כשחגגנו״ את האהדה הלוהטת, שמשותפת לנו )בלי 
שידענו על כך מבראשית( ליהודה שרת.

מאז, הכירה לי את יצירתה, היכרתי לה את יצירתי. 
בחרתי להביא כאן את ההיכרות שערכתי לה עם בן 
מחזור שלי הלא הוא אורי מימון ז״ל שנהרג בתעלה 

במלחמת יום הכיפורים.
בתוך ההתכתבות שלי עם יעל מדיני גם מצוי מכתב 

שכתבתי לאימו של אורי בספטמבר 1994.
1-2/2008

  
המפקחת המרכזת על החינוך המוזיקלי יעל שי ז״ל, 

עודדה מאוד את הפצת הספר להירמון שירים -
מצאתי לנכון לכתוב לה על ״זיטרה״.

9/2008
  

אני סופדת לאשת החינוך המופלגת שולמית 
פינגולד. נפטרה ב-26 באוגוסט 2008.

9/2008
  

מכתב ליהודה ג׳אד נאמן
סולידריות ואהדה, ברכות ליצירתו

4/2009
  

מכתבים אל ומאת ראובן סרוסי
2015 - 16   ,2014   ,3/2012

  
מכתב הערצה לבני ציפר עורך מוסף ״תרבות

וספרות״ של עיתון הארץ, רווי אינפורמציות, לאחר 
קריאת כתבת הפרופיל על אשר רייך.

11/2012
  

מכתבים אל ומאת גילה אברהמסון מתרגמת 
אלמותית לקראת פרישתה ובמלאת לה שמונים, 

ומכתבה אליי ליום הולדתי ה-70.
   2016   ,2013

  
לענת פיק, מלחינה-קולגה-ידידה, הבעת שמחה על 

קיומו של אחד מקונצרטי ״פורום המלחינות״.
8/2014
  

על הידידות הקרובה והעמוקה עם חביבה פדיה
11/2014
  

על הידידות הקרובה עם גרי בילו
ההיכרות עם גרי בילו היתה כולה חדווה של שיתוף 

פעולה.
11/2014
  

ההתכתבות עם חברי גרעין ״דגן״ ועם ארכיון 
קבוצת דגניה א׳ )יעל הרן(.

חיפוש ענפי התמרים במטע בדגניה שוב ושוב 
לקראת מופע להקת ״בלקנטו״ מפרנקפורט, 

ביצירתי ״קריאה לכוכבים״, הוא הרקע להתכתבות  
)לקראת קונצרט בתל אביב עם ביצוע היצירה 

ב-14.11.2017(.
נכללות תמונות של הוריי המאמצים מימי ההכשרה 

של הגרעין בדגניה.
10/2019
  



מכתב מגילה אלמגור 
לאחר ההופעות ב״מועדון הזמר של לולה 

הקטנה״, כולל בסיני במלחמת יום הכיפורים.
12/1973

מכתב נוסף
בעמוד הבא



מכתב לזוג יעקב אגמון וגילה אלמגור איתם נקשרו ונשארו קשרים 
הדוקים מאז עבודתי כפסתרנית מלווה עם גילה בתחילת שנות ה-70 

ועם יענקלה בתוכניתו השבועית ״בירה ומצב רוח״ ברדיו.
3/1976

מכתב נוסף
בעמוד הבא



2019 ואילך. סביב יום הולדתו ה-90 של יענקלה והריאיון שקיים אתי בגל״צ במסגרת 
תוכנית הריאיונות המיתולוגית שבהנחייתו ״שאלות אישיות״. עם הופעת ספר הביוגרפיה 

שלי, הקשרים האמיצים קיבלו ביטוי מחודש. מאז מותו של יענקלה אני שותפה 
לשאיפתה של גילה לשמר ולהחיות כראוי את תוכניותיו אלה של יענקלה.  5/2019

המשך
בעמוד הבא





פנייה לסרג׳ו ֵמנֵדז
כשעסקתי במוזיקה קלה בתחילת שנות ה-70 חשבתי על 

סרג׳ו מנדז כבן ברית.
3/1974



המשך
בעמוד הבא

מכתב מרגש לאיש הרדיו יואל רקם.  
חולקים חוויות מקצועיות לאחר קונצרט חזנים בהפקתו 

בחאן הירושלמי.
3/1983





עם שמעון פרס בימי כהונתו כשר החוץ.
הקנטטה ״כשני ענפים״ פרי עטי, לטקסט של משוררת בדואית 

קדומה מחצי האי ערב )היום סעודיה( ומכתבו הנרגש של נער מעזה 
כששמע בשידורי קול ישראל בערבית את יצירתי ״נערה פרפר 

נערה״ לטקסטים של משוררים מודריים מלבנון ומסוריה - הובילו 
לקשר חם עם שמעון פרס. הוא הביע את אמונתו בפניי שהאמנות 
שלי משדרת סובלנות ובכוחה אפילו להניע תהליכי פיוס באיזורנו. 

בהיותו מעשי ונחוש להוציא רעיונות מן הכוח אל הפועל, החל 
להפעיל את אנשי משרדו )עליזה ואורי סביר(. בחרתי להביא כאן 

קומץ קטן מן ההתכתבויות.  5/1995 - 2/1994

המשך
בעמוד הבא



תרגום לעברית
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



תרגום לאנגלית
בעמוד הבא









עם משה צוקרמן  
ב-26.6.1994 הוזמנתי להרצות ע״י גילה בלס באוניברסיטת ת״א במסגרת ״נשים יוצרות ודימוי 
האשה באמנות״, סידרת מפגשים בינתחומיים. בחרתי להציג שם את יצירתי ״קינה״ למלים של 

אלזה לסקר שילר בתרגום יהודה עמיחי.
משה צוקרמן נכח בקהל, הגיע אליי כולו נפעם, ומאז העמיקה ידידותנו.

הוא הגיע להאזנה מעמיקה למוזיקה שלי, התקרב לעבודתי החינוכית, ואני הגעתי לקרוא בספריו.
לקט מתוך שיחותינו/התכתבויותינו בשנים 1994-5 מוגש כאן, וכן מכתב ההמלצה שכתב עלי 

לפרס א.מ.ת.
4/2015   ,7/1994 - 2/1995

מסמך נוסף
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



מכתב נוסף
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



מסמך נוסף
בעמוד הבא



מסמך נוסף
בעמוד הבא





עם דן אלמגור
קשר של יוצרים, של חוקרים, של העוסקים 

בזמר העברי
2/1998



על הדס עפרת
משב רוח האמנות -

לאחר ביקור בתערוכה מיצירותיו
7/1998

המשך
בעמוד הבא



דברי ההסבר הנלווים לתערוכה של הדס עפרת



מכתב לאהוד ברק בזמן שכיהן כראש הממשלה.
תמימות ואומץ, בפנייה במכתב זה מתוך ראייה בטוחה שהשלום עם 

סוריה יגיע.
12/1999



מכתב מאת אברהם שפירא )פצ׳י( מקיבוץ יזרעאל. היכרותנו נובעת בראש 
ובראשונה ממחקריי בזמר העברי. דרכם התוודע גם ליצירתי האמנותית.

פצ׳י )פרופ׳ אברהם שפירא מאוניברסיטת ת״א( - ענק-רוח, היסטוריון בתחום 
ההיסטוריה של עם ישראל(. בין פעליו הרבים: ערך את ״שיח לוחמים״.

הוא כותב לי לאחר שצפה בווידאו של האופרה פרי עטי ״קין והבל״ ביסודיות רבה, 
עם תשומת לב יוצאת דופן לליברית. 1/2003

במכתב אחר הוא מספר על רשמיה של משפחתו מיצירתי ״דניאל בגוב האריות״.
12/1996

מסמך נוסף
בעמוד הבא





עידוד מכל הלב לאבנר איתי, מנצח מקהלות וידיד נפש 
מאז ביצוע הבכורה של יצירתי ״כשני ענפים״.

לאחר שובו לארץ משהייה בת מספר שנים בפריז 
הפעיל לאורך תקופה את ״זמרי״ קולגיום תל אביב.

9/2006



עם יעל מדיני
נפשותינו, של יעל מדיני ושלי, נקשרו זו בזו ״כשחגגנו״ את האהדה 

הלוהטת, שמשותפת לנו )בלי שידענו על כך מבראשית( ליהודה שרת.
מאז, הכירה לי את יצירתה, היכרתי לה את יצירתי, ואף הגענו ליצירתנו 

המשותפת - אופרת הילדים  ״אואזיס״.
יעל ממשיכה לעקוב אחר יצירתי בהתמדה.

בחרתי להביא כאן את ההיכרות שערכתי לה עם בן מחזור שלי הלא 
הוא אורי מימון שעל שמו הקמנו חבריו את חוגי הסיור, לאחר שנהרג 

בתעלה במלחמת יום הכיפורים. כל מי שהכיר אותו בחייו וגם דרך הספר 
שהוצאנו לזכרו ״עוד אזכורה אורי״ נאחז בו להמשיך ולצעוד. כל כך צעיר 

וכל כך לִמשען הוא לנו.
בתוך ההתכתבות שלי עם יעל מדיני גם מצוי מכתב שכתבתי לאימו של 

אורי מימון בספטמבר 1994.  1-2/2008

מכתב נוסף
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



מכתב נוסף
בעמוד הבא



ההקדשה ליעל - בפתח הספר שקיבלה ממני במתנה. 
הספר ״עוד אזכורה אורי״ מגולל את חייו של אורי מימון ז״ל.

1/2008



המכתב לדבורה מימון אימו של אורי מימון ז״ל. 
9/1994

המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



מכתב נוסף
בעמוד הבא





עם המפקחת המרכזת על החינוך המוזיקלי יעל שי ז״ל היה אפשר תמיד 
להרחיב את הדעת. עידודה הרב להפצת הספר להירמון שירים בכל פינה 

בארץ )שלחה אותי ״סע וטייל ברחבי ישראל״( הוא כמעט בלתי נתפס.
מצאתי לנכון לכתוב לה לאחר הפרוייקט החינוכי ״זיטרה״.

9/2008





אני סופדת לאשת החינוך המופלגת שולמית פינגולד. נפטרה ב-26 באוגוסט 2008.
ההספד הוצב בפתח האודיטוריום באירוע לזיכרה, נובמבר 2008.

9/2008



מכתב ליהודה ג׳אד נאמן
סולידריות ואהדה, ברכות ליצירתו

4/2009



מכתבים אל ומאת ראובן סרוסי
2015 - 16   ,2014   ,3/2012

סוגיות בפונטיקה. למדנו ביחד משולחנו של 
אהרון דולגופולסקי בשנת מותו - הספקנו!

3/2012

המשך
בעמוד הבא



מסמך נוסף 
בעמוד הבא



מכתבים אל ומאת ראובן סרוסי
2015 - 16   ,2014   ,3/2012

מקומה של המוזיקה האמנותית בארץ והעיוותים הנוצרים 
בהקשר עם המוזיקה הפופולרית. בתקופת בכורת יצירתי 

״עיניים השתקפות הנפש״.  5-6-7/2012

המשך
בעמוד הבא



מסמך נוסף
בעמוד הבא



מסמך נוסף 
בעמוד הבא



מכתבים אל ומאת ראובן סרוסי
2015 - 16   ,2014   ,3/2012

האהבה המשותפת למלחין ההונגרי
גיורגי קורטג

10/2014

המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



מסמך נוסף 
בעמוד הבא



מכתבים אל ומאת ראובן סרוסי
2015 - 16   ,2014   ,3/2012

סביב תהליך ההלחנה לגרנד אופרה 
״אדפה״ ולקראת מפגש עם הסטודנטים 

לקומפוזיציה בכיתתו של ראובן סרוסי 
באקדמיה בת״א.  10/2014

מסמך נוסף
בעמוד הבא





מכתב הערצה לבני ציפר רווי אינפורמציות, לאחר קריאת 
כתבת הפרופיל על אשר רייך.

קוריוז - אשתו )היום ד״ר אלישבע זהר( ואני היינו באותו גנון 
בחיפה, כשהיינו בנות 3 - 4.

הערצתי לבני ציפר כעורך מוסף ״תרבות וספרות״ של עיתון 
הארץ, אף פעם לא נמוגה.

11/2012

המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא





מכתב לגילה אברהמסון בפרידה מעבודה משותפת בת 
למעלה מ-30 שנה שבה שימשה כמתרגמת קבועה לאנגלית 

)מתרגמת אלמותית(, ובמלאת לה שמונים. 
   11/2013

המשך
בעמוד הבא





מכתב הברכה מגילה אברהמסון אליי 
ליום הולדתי ה-70. 

   5/2016

המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא





לענת פיק, מלחינה-קולגה-ידידה.
הבעת שמחה על קיומו של אחד מקונצרטי 

״פורום המלחינות״ בו לקחה חלק פעיל, 
ולא יכולתי להגיע.  8/2014

המשך
בעמוד הבא





על הידידות הקרובה והעמוקה עם חביבה פדיה.
בהמשך - צילום ההזמנה לחגיגת הבת-מצוה של בתה

בבאר שבע, שהייתי בין מוזמניה.
11/2014

המשך
בעמוד הבא



פריט נוסף
בעמוד הבא





על הידידות הקרובה עם גרי בילו
ההיכרות עם גרי בילו היתה כולה חדווה של שיתוף פעולה

11/2014

המשך
בעמוד הבא





ההתכתבות עם חברי גרעין ״דגן״ ועם ארכיון קבוצת דגניה א׳ )יעל הרן(.
חיפוש ענפי התמרים במטע בדגניה שוב ושוב לקראת מופע להקת ״בלקנטו״ 

מפרנקפורט, ביצירתי ״קריאה לכוכבים״, הוא הרקע להתכתבות )לקראת 
קונצרט בתל אביב עם ביצוע היצירה ב-14.11.2017(

נכללות תמונות של הוריי המאמצים מימי ההכשרה של הגרעין בדגניה.
10/2019

המשך
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא



הוריי המאמצים בדגניה א׳ שמריהו ודינה,
כך אני זוכרת אותם.

שמריהו ברהון עם גולדה מאיר,
בימים בהם היה  ארכיונאי הקיבוץ.

דינה, אם מאמצת אהובה

מסמך נוסף
בעמוד הבא




