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אודיטוריום ע"ש רבקה קראון
יוני 18 בשעה 21:00 
יוני 19 בשעה 21:30

משך המופע שעה וחצי
ללא הפסקה

"דבקה פנטזיה" )ישראל(
·ÂÎÂ̄ Â· Ï‡¯˘È l ייזום, תחקיר והפקה מוסיקלית

·ÂÎÂ̄ Â· Ï‡¯˘ÈÂ ÏËÈ·‡ ¯ÓÂÚ l עיבודים וניהול מוסיקלי
 ¢·¯ÚÓ Á¯ÊÓ ‰˜ÈÒÂÓ¢ ¨·ÂÎÂ̄ Â· Ï‡¯˘È l הופק ע"י

≤∞∞∏ Ï‡¯˘È Ï·ÈËÒÙ ÌÚ ÛÂ˙È˘·
ÂÏÈ· ˜ÈÏÂÓ˘ l מנהל הפקה

ÔÂÈ̂ ≠¯‰ ÈÓÂÁ l יעוץ תחקיר
¯ËÎ˘ È̇ Â̄  l עוזרת הפקה ותחקיר

˜¯· È¯Â‡ l סאונד

משתתפים
l ·ÂÎÂ̄ ג'ומבוש Â· Ï‡¯˘È

l ÏËÈ·‡ ¯ÓÂÚ עּוד וקונטרבס
l ¯ÈÓÒ ‰ÈÁ שירה
¯·l ÈÏÁÎ „È שירה

l ·ÂÎÂ̄ חצוצרה Â· ¯Ó˙È‡
‡l ÚÏÒ ÏÈ קלרינט, דּודּוק, חלילית, ניי וזּורנה

‡l È¯‡Â„ ¯Ó˙È כלי הקשה אתניים
l ·ÂÎÂ̄ דהול, בירמבאו וקונטרבס Â· È¯·‡

הרבעיה הישראלית העכשווית: ‰„l Ë˜È¯·Ù Ò כינור,
 l ÔÈÈË˘Ù‡ ‰ÏÈ‰ ,ויולה l ˘ÈËÙ ÏÚÈ ,כינור l ‚¯·„ÏÂ‚ ÈÏË

צ'לו
תודות l פרופ' אדוין סרוסי, מוחמד אבו עג'אג', פרופ' 
דליה כהן, מנשק'ה הראל )מ"חבורת האש" פלמ"ח(, 

רותי פריד - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, 
ירושליםª גילה פלם, אריאל זילבר, דניאלה מיכאלי, 

רקפת לוי, רונן יצחקי, מיכה ינון, בטי דן, רעיה זמרן, שושה כהן, 
טלילה אלירם: "בוא שיר עברי", נתן שחר: "שיר שיר עלה–נא"

l "החברים המייסדים של עמותת "מוסיקה מזרח-מערב
אביטל מוסינזון ז"ל, עודד קוטלר, נועם שריף, צחי בקר,              
חברי הועד המנהל l משה בר-יודא )יו"ר(, נתן וולוך, עמירם זמני, 

יוסי שדה, מירי שפיר



הנהלת פסטיבל ישראל, ירושלים 2008 מודה למוסדות ולגורמים הבאים שתודות להם התאפשר קיומו של הפסטיבל:

הגורמים המÒייעים∫

עיריית ירושלים - אגף התרבות
תיאטרון ירושלים

קול ישראל
הטלוויזיה הישראלית - רשות השידור

גל"צ
תיאטרון חולון
מדיטק חולון

התיאטרון הלאומי הבימה
מוזיאון מגדל דוד
סינמטק ירושלים

מתא"ן - החברה למתנ"סים
התזמורת הסימפונית ירושלים

- רשות השידור
המעבדה, המרכז החדש לאמנויות 

הבמה
מפעל הפיס

ÒÁויו˙ מÁÒריו˙∫

ÈÓÂ‡Ï
„¯‡˜ ÈÓÂ‡Ï

מעריב
מלונות דן

אמריקן אקספרס
וולבו

קלאב מד
רולקס
ynet

פסטיבל ישראל, ירושלים, מיסודו של א.צ. פרופס ז"ל, מתקיים בפעם ה-47 והוא חבר באיגוד הפסטיבלים האירופאי.

עיריית ירושלים

המוÒדו˙ ה˙ומÎים∫

אגוד˙ הידידים מˆדיעה ל˙מיÎ˙ם הנדיבה של∫

קרן שוסטרמן - ישראל
קרן הרווי ולין מיירהוף

קרן גבריאל שרובר
סוזי ומייקל גלמן

קרן קשת
קרן קיסריה

משפחת צבי ועפרה מיתר
תורמים החפצים בעילום שם

E-mail: israel_f@smile.net.il 02-5669850 :פסטיבל ישראל, ירושלים ת.ד 4409 ירושלים, מיקוד 91044, טל' 02-5663198, פקס

ל‡Âמי ‚‡ה ל˙˙ חÂÒ˙ לËÒÙי·ל ישר‡ל

משרד המדע
התרבות והספורט, 

Áברי עמו˙˙ הפÒטיבל∫

דן הלפרין - יו"ר 
Êאב בירגר 

יÊÁקאל בייניש 
יˆÁק בן≠ניÒים 

אהובה גנור 
אייל הנדלר 
Áנה הרˆמן 

רו˙ Áשין 
דני מימרן

מיÎל Êמורה Îהן
יונ˙ן ליבני 

ברי ÒבירÒקי
הרי Òפיר 

יגאל עמדי 
רו˙ה פלד

משקיפים: מיÎה ינון ונילי Îהן

ˆוו˙ פÒטיבל ישראל∫

יוÒי טל≠גן מנכ"ל הפסטיבל

רÁל בילÒקי Îהן יועצת מחול

גיל שוÁט יועץ מוסיקה קלאסית

אˆßה בר יועץ ג'אז 

עמנואל ויˆטום יועץ ומתאם אמנותי

רו˙ קמינגÒ ÒורנÒן אגודת הידידים

אביבה ניר עוזרת למנכ"ל

דינה אשÎנÊי מנהלת חשבונות

ויויאן נדיר התכתבויות חו"ל

מי≠טל דהן ניהול משרד

הפקה
מירי מנירב מפיקה

אנדרה טובול מפיק טכני
שירה הראל מפיקה בפועל

מיÎל גלון עוזרת הפקה

מנהל שיווק ומכירות: יואל פאר
ß˙ר ושוÎראיית חשבון: אברהם ב

יעוץ משפטי: בן דוד ≠ אברהם ≠ הÎהן
יחסי ציבור:

אורה לפידו˙ ≠ ˙דמי˙ ויÒÁי ˆיבור
תקציבאית: אופירה בוטו

פרסום, חסויות והפקת התכניה:
יוÒי נבון ≠ נבון ארט בע"מ

עיצוב גרפי: לאה מאירוביßı¨ נגה Îהן¨ רוני˙ גיטלר
עריכת פרסומים וטלוויזיה: בן ˆיון שירה

הטלוויזיה הישראלית

עיצוב כרזת הפסטיבל: נבון ארט בע"מ
צילום: גדי דגון מתוך המופע הידרה של להקת 

המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק



דבקה פנטזיה
פנטזיה מוסיקלית חדשה למוסיקה אתנית ישראלית מתקופת ראשית ההתיישבות. 

בשנות ה-20 של המאה הקודמת, מתרחש בארץ מפגש מוסיקלי חסר תקדים וראשון מסוגו.

מוסיקאים חלוצים שהגיעו מאירופה וששאפו ביחד עם עלייתם ארצה ליצור תרבות ישראלית 
חדשה שיונקת משרשי המקום, נפגשו עם בדואים ולחנים מהכפרים הערביים המקומיים.

המפגש מניב את מיטב שירי התקופה ההיא: הרמוניה ומבנים מערביים חוברים למלודיה בעלת 
השפעה ערבית דומיננטית וכל זאת למילים של ביאליק, אלתרמן, אלכסנדר פן ועוד ממשוררי 

התקופה.

במשך השנים הרבות, סגנון ישראלי ייחודי זה נטמע, אך הלך והתרחק עד שכמעט נשכח 
ונעלם.

החברל'ך מהתקופה ההיא לא ידעו אז שהסגנון של שילוב תרבויות ממזרח וממערב יהפוך אחרי 
למעלה מ-70 שנה לז'אנר מוסיקלי מוערך שיחבוק עולם במפגשים בין מוסיקאים בינלאומיים 
מובילים מרחבי הגלובוס, חברות תקליטים ופסטיבלים יוקרתיים ייעודיים לסגנון זה באירופה, 

אסיה, אפריקה וארה"ב.

ב-2008, קבוצה מגוונת של מוסיקאים מודרניים משטחי המוסיקה הקלאסית, האתנית והג'אז, 
שחלקם מהיוצרים המוערכים בארץ וחלקם פעילים בסצינת המוסיקה העכשווית בניו-יורק, מפיחה 
רוח חיים בשירים הללו ויוצרת פנטזיה מוסיקלית חדשה, מוסיקה אתנית ישראלית מתקופת 

ראשית ההתיישבות, בתנופה, בגישה תוססת ומפתיעה.

לאורך השנים, הוצגה המוסיקה הזו בארץ בעיקר מהפן המערבי הקלאסי הקל שלה.

במופע "דבקה פנטזיה" מוצגת המוסיקה הזו, בנוסף, גם מן הצד האתני, שמאופיין לפעמים ע"י 
סולמות ומקאמים שכוללים רבעי טונים, עם מקצבי אש אסיאתיים, מזרח-תיכוניים ואפריקאיים 

שהם למעשה הצד הראשוני, הצבעוני והייצרי של שירים מרתקים אלה. 

מפגש מחודש ועכשווי עם המקורות המקומיים מתוכם ינק וצמח מיטב הזמר העברי.
עיצוב כרזת הפסטיבל: נבון ארט בע"מ

צילום: גדי דגון מתוך המופע הידרה של להקת 
המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק



רשימת שירי המופע )לפי סדר האלף-בית(
אורחה במדבר )ימין ושמאל(  l לחן: דוד זהבי   מילים: יעקב פיכמן

השיר הולחן בשנת 1927 ונחשב ללחנו הראשון של דוד זהבי. זהבי בן ה-17 נתקל במילות השיר 
בכתב עת "מולדת" והלחין אותו על החלילית בה ניגן. את התווים רשמה לו אחותו, המורה 

לפסנתר לאה גולדיס, שכן דוד הצעיר עדיין לא ידע לרשום תווים.

אל גינת אגוז l לחן: שרה לוי-תנאי  מילים: שיר השירים ו יא, ז יב-יג, ד טז  
פסוקים אלה הולחנו בראשית שנות ה-40, כששרה לוי-תנאי הייתה גננת בקיבוץ רמת הכובש, 
אז החלה לחבר שירים, להלחין וליצור מסכתות-חג, תוך הפעלת עשרות מבוגרים וילדים, בזמרה, 

בקריאה ובמחול.  

התמחותה של לוי-תנאי הייתה בשילוב אמנויות אלו, מה שהביא להקמת תיאטרון-מחול "ענבל", 
בו העלתה יצירות ממקורות השירה, המוזיקה והמחול של תרבות יהודי תימן. השיר "אל גינת 

אגוז" נחשב לאבן-דרך בתולדות הזמר העברי, בהיותו 
מורכב מתמליל תנ"כי ומושפע מלחני תימן וממסורת 

טעמי המקרא. גם ריקוד חובר לשיר זה. 

על מפעל חייה בזמר ובמחול, שרה לוי-תנאי זכתה 
בפרס ישראל.

l לחן: אליהו גמליאל  מילים:  ארץ זבת חלב 
שמות ג ח )ועוד 14 פעם במקרא( 

אליהו גמליאל חיבר השיר ב-1951, כשלמד במדרשה 
למורים למוזיקה בת"א, כתרגיל לחיבור ריקוד על לחן 

ישראלי. 

גמליאל הדהים את חבריו ללימודים ואת המוָרה 
המהוללת לריתמיקה, ֵקטֶה יעקב, כששר ורקד את 
החיבור החדש שלו, שמיד גם נלקח לכיתות הלימוד 

ולכנסי המקהלות של בתי-הספר.

אליהו גמליאל מספר, שחיבר את הלחן והמחול "במכה 
אחת", כשראה לפניו את המרגלים חוזרים משליחותם 

לתור את ארץ  כנען, לפני הכניסה אליה - ואז פורץ כל העם בשירה אדירה ובריקוד נלהב.

את אדמה בלב מדבר l לחן בדואי  מילים: אריה יחיאלי
במופע "דקה פנטזיה" השיר מבוצע בעברית וגם בלחן המקורי עם מילותיו בערבית

אריה יחיאלי נולד בגרמניה ב-1922, עלה ב''עליית הנוער'' ב-1936 ונמנה על מייסדי קיבוץ רביבים, 
שקם במאי  1943.

אריה היה "מוכתר" היישוב, התיידד עם הבדואים השכנים, חקר את תרבותם, ותרגם לעברית 
שירים, משלים וסיפורי עם שלהם. בתוך כך כתב את "את אדמה", כהצדעה לחלוצי ההתיישבות 
החדשה בנגב, תוך תיאורי נוף המקום והסביבה ואווירת הראשוניות של ההתיישבות בארץ לא 

נושבת. 

משירי קבוצת הרועים בשיך אבריק. 
צילום מחוברת "שירי רועים לקול אחד" 
הוצא בשנת תרצ"ט ע"י הקבוץ המאוחד



את השיר כתב אריה, והתאים אותו ללחן של שיר-ריקוד בדואי ששמע באיזור עסלוג' )שם 
האזור סביב רביבים(. אריה יחיאלי נהרג בדצמבר 1947, עם שניים מחבריו, במשטרת עסלוג', 
כשבאו לבקש עזרה לחבר פצוע. בין שיריו של יחיאלי היה גם "עלי באר'' )"הרבי טובך"( שאת 
מילותיו רשם מפי ילד בדואי, רועה בסביבת מגוריו, ותרגם אותו לעברית. לשיר שני לחנים - של 

דוד זהבי ושל א. בן חיים.  

באר בשדה l לחן ומילים: עמנואל זמיר  
מהשירים המזוהים ביותר עם עמנואל זמיר, משורר ומלחין, מורה ועורך, שהושפע רבות משירת 
הערביים והבדואים. השיר חובר ב-1 באוקטובר 1947, ועפ"י כתב היד, חיבורו הוחל בקיבוץ גניגר, 

בעת שזמיר לימד בבית הספר "הריאלי"  בחיפה.

שיר זה הוא גם ַסָּמן זיהוי של שירי שנות החמישים, שזכו לכינוי "שירי הו-הו", על שום שכללו 
בתוכם מילות עידוד, קריאות "הֹו" "ָהה" ועוד, המזוהות עם קריאות אנשי הכפר, הרועים וגוללי 
האבן מפי הבארות. יש גם כאלה, המפרשים את המושג "שירי הו-הו" כביטוי ההתלהבות 

הראשונית של המדינה בשנותיה הראשונות לקיומה. 

השיר הודפס ב''במעלה'' - עיתון "הנוער העובד" - בנובמבר 1949.

לחן: ערבי/  l ונהר חידקל  נהר פרת  בין 
תורכי/יווני/נחום נרדי   

מילים: חיים-נחמן ביאליק
שם הקטע ב"דבקה פנטזיה" הוא "מסע מוסיקלי 
מיוון דרך טורקיה לפלשתינה", במופע הוא מבוצע 
בלחנים המקוריים בערבית, יוונית, טורקית 

ועברית.

הלחן הושר בעבר ומושר גם היום בשפות ומדינות 
שונות במזרח התיכון עד תורכיה ויון.

עפ"י מחקריה של ברכה צפירה, מקור הלחן בשיר 
אהבה סורי "אָדּוק אַלְַמּואַל", שנפוץ בא"י בשנות 
ה-20 של המאה שעברה, וברכה צפירה התאימה 
אותו, בשינויים קלים, לשיר-העם של ביאליק. 
נחום נרדי עיבד את השיר וערך לו ליווי בפסנתר 
לזמרתה של צפירה בקונצרטים שערכו בארץ 

ובחו"ל. ביאליק חיבר שיר זה ב-1906.

בלדה על מעיין וים l לחן: משה וילנסקי   
מילים: יחיאל מוהר

השיר נכתב ללהקת הנח''ל והופיע בתכנית מס' 11 
"צריך לחיות". הביצוע המיוחד של הסולן, איתמר 

כהן, בקולו הטנורי, עורר רושם ש"הזמרת" היא שושנה דמארי. ואכן, גם שושנה דמארי הקליטה 
ופרסמה אותו, כשנה-שנתיים אחרי הלהקה. היו עוד שירים ש'עשו' את אותה הדרך - "רחל 
רחל", "מול הר סיני" ועוד. בשובבותם הרבה, הקניטו כוכבי להקת הנח''ל  אורי זוהר וחיים טופול, 
את שושנה דמארי - וכינו אותה "המפורסמת", על ש'גנבה להם את ההצגה' וביצועיה הצליחו, 

בדרך כלל, יותר מן המקור.

מילות השיר בערבית + תרגום לשיר "קאדוק אל 
מיאס" )בעברית שירו של ביאליק "בין נהר פרת"(. 

צילום מחוברת "לקט לחנים" שהוצא ב"מרכז 
יהודי-ערבי לשלום"  בגבעת חביבה.



בפאת הכפר l לחן ומילים: עמנואל זמיר
חובר ב-1948, עת היה עמנואל זמיר בחיפה, מורה בבית הספר "הריאלי".

ב-1956 נלקח השיר לסרט "באין מולדת" והושר על ידי שושנה דמארי, כשמלווים אותה אליהו 
גמליאל בחליל ערבי ורחלי סלע מ"ענבל" בדרבוקה. 

דבקה רפיח )לי יומי ולי לילי( l  לחן בדואי   מילים: עמנואל זמיר
המילים חוברו ללחן ערבי ב-1947, לקראת כנס המחולות השני בדליה, לפי בקשתה של גורית 
קדמן. מחבר הריקוד, משה שפיר )פרסר(, וגורית, נפגשו בביתה עם הבנים מלהקת בית דב הוז, 
שלמדו את הריקוד והופיעו איתו בדליה. גורית הציגה בפני הרוקדים את מחבר המילים, עמנואל 

זמיר, שגר אותה עת בשכונת "נורדיה" בתל אביב.  

היה זה כשנה לאחר "השבת השחורה", 29 ביוני 1946, כשבאותה תקופה הבריטים עצרו רבים 
מפעילי ה''הגנה'' והמחתרות במחנה רפיח... וזמיר נתן לכך ביטוי במילים שחיבר.

ביצוע הבכורה שייך ללילית נגר, עולה חדשה ממצרים, שהייתה מסלסלת, כהרגלה, בשירים 
הערביים. כשניסתה "ליישר'' את הסלסולים, אמר לה עמנואל: "אל תגהצי את השיר... השאירי 

אותו כמו שהוא''.

ושאבתם מים l  לחן: עמנואל עמירן  מילים: ישעיהו יב ג 
הלחן התפרסם בהצגה "האדמה הזאת", שנכתבה ע"י אהרון אשמן, לציון יובל שנים למושבה 
חדרה, והועלתה ע"י "הבימה" בסוף 1941. השיר בהצגה נכלל באחת הסצנות המרגשות בהצגה,  

בעת הכנסת ספר תורה חדש לבית הכנסת במושבה.

מילות השיר "נפשי הומה" בערבית צילום 
מהחוברת "שירי המחלקה הערבית בפלמ"ח"  

לך לך למדבר l  לחן: אלכסנדר )סשה( ארגוב  מילים: חיים חפר
במקור שיר זה היה ריקוד בשם "לשדות", למילותיו של שלמה ברטונוב. סשה, שלא היה מרוצה 

מן התמליל ביקש מחיים חפר מילים חדשות. אגב, המקור של ברטונוב אבד.

השיר נכלל בתכנית השלישית של "הצ'יזבטרון", להקת הפלמ"ח, "הפלמ"חניק מחפש את המחר", 
שבכורתה התקיימה ב-25 באוקטובר 1948, בבאר שבע, שלושה ימים אחרי כיבוש העיר במסגרת 

מבצע "יואב". באותה תכנית הושרו גם "הרעות" ו"הן אפשר".

מילים:  בדואי   לחן:   l הומה  נפשי 
מנשק'ה בביוף )הראל( וחברים

במופע "דבקה פנטזיה" השיר מבוצע 
בעברית ובערבית.

שיר בדואי,  שלמד מנשקה בסדום ב-1939, 
מהבדווים של הכפר א-סאפיה, הנמצא 
בצד המזרחי של דרום ים המלח. השיר 
התגלגל לפלמ''ח ומשם ל''חבורת האש'', 
ללא המילים הערביות. באחד המפגשים 
החל מנשקה לשיר "נפשי הומה ובליבי 
.." ומספר חברים הציעו מילים  יוקדת.
נוספות, בסגנון "שיר השירים", ובמקום 

נוצר השיר החדש.



על גבעות שייך אבריק )אדמה, אדמתי( l לחן: מרדכי זעירא  מילים: אלכסנדר פן
המשורר אלכסנדר פן )1906-1972(, והמלחין מרדכי זעירא )1905-1968(, חברו יחד לאחד מן 

היפים שבשירי ארץ ישראל )למעלה מ-50 ביצועים, מפי זמרים שונים(.

את השיר כתב פן לזכר ידידו, השומר אלכסנדר זייד, שהיה ממייסדי ארגון "השומר''.

אלכסנדר זייד התיישב ב-1926 בשייך אבריק, מעל חפירות בית שערים, מדרום לקרית טבעון, 
ועסק בתפקידי שמירה והגנה על החורש מפני כריתה ושריפות. זייד נרצח ב 1938, כשהותקף 
ממארב בדרכו לקיבוץ אלונים הסמוך, ולזכרו הוצב בשייך אבריק פסל, בו הוא רוכב על סוס 

ומשקיף על עמק יזרעאל. על גבעות חרתיה, הנזכרת בשיר, נמצא כיום קיבוץ שער העמקים.

עלי גבעה שם בגליל  l לחן: בדואי, עיבוד ותוספת: נחום נרדי    מילים: אברהם ברוידס
במופע "דבקה פנטזיה" מבוצע השיר בלחן המקורי והמילים בערבית ובגרסא העברית.

מילות השיר נכתבו ע"י אברהם ברוידס, יליד 1907, שעלה בעלייה השלישית, היה מראשוני 
הכותבים בעיתונה "במעלה" ופרסם עשרות קובצי שירה, לילדים ולמבוגרים. ברוידס נחשב כאחד 
המשוררים "המוזמנים", המתייצבים בצד אירועי האקטואליה ומביעים דעותיהם ותוך כך גם 

מסייעים לתעד את התקופה ואירועיה.

"עלי גבעה" נכתב לזכרם של יוסף טרומפלדור וחבריו, שנפלו על הגנת תל-חי בשנת תר"ף-1920. 
השיר נדפס ב"מוסף לילדים" של עיתון "דבר" ב-1932. הלחן לשיר זה שייך לשיר אהבה ערבי 
ארץ-ישראלי, "יא זָריף אַל טּול",  אותו שמעו ברכה צפירה ונחום נרדי מחלילו של רועה ערבי 
בכפר סומייל, מחוץ לתחומי תל אביב של שנות ה-30. אחרי שצפירה פגשה את מילותיו של 
ברוידס, הן התחברו אצלה ללחן הערבי והיא הביאה את המוצר "המשודך" לנחום נרדי, שהוסיף 
לו 2 קטעי קישור בסגנון וריאציות, והם הפכו חלק מהשיר בביצועה של ברכה צפירה, ואחר 

מכן חלק בלתי נפרד מהשיר. 

שיר העבודה והמלאכה l לחן בוכרי, עיבוד: נחום נרדי מילים: חיים נחמן ביאליק
עפ"י מחקריה של ברכה צפירה, הלחן נלקח משיר בוכרי "ָרפָתם ָמנּו", והיא התאימה לו את 
מילותיו של ביאליק, שמדברות בשבחה של עבודת הכפיים. שירו של ביאליק נכלל בפרק "מזמורים 

ופזמונות" בין שיריו, ומרמז על מגמותיו העממיות.

שיר העמק )באה מנוחה ליגע...( l לחן: דניאל סמבורסקי   מילים: נתן אלתרמן
דניאל סמבורסקי נולד בקניגסברג, גרמניה, ב-1909 ועלה ארצה ב-1933. למזלו פגש באונייה את 
מרגוט קלאוזנר, מייסדת אולפני הרצלייה, והיא שכרה אותו להלחין את שירי הסרט שהפיקה, 
בחברת "אולפנים מאוחדים" ב-1934, בבימויו של יהודה ליהמן, פליט מגרמניה, בהזמנת "קרן 
היסוד" ובביצוע "סרטי פוקס" מארה"ב. הסרט סיפר על ארץ ישראל של שנות ה-30 והיהודי 
החדש הבונה את ארצו, במטרה לעודד עליית יהודים לארץ, והופץ ב-7 שפות ברחבי העולם 
היהודי. את מילות השירים הוזמן לכתוב נתן אלתרמן. שני השירים הנוספים בסרט היו "שיר 

בוקר" )בהרים כבר השמש מלהטת( ו"הך פטיש".



שירת החליל l לחן: מרדכי זעירא  מילים: יצחק שנהר
החליל מופיע בשיריהם של יוצרים רבים בארץ, בשנות ה-20 וה-30: זעירא, מתתיהו שלם, דוד 
זהבי )7 שירים על חליל(, נחום נרדי, עמנואל זמיר, שגם היטיב לנגן בחלילית, ואחרים. החליל 
מסמל את הצליל הארץ-ישראלי, בהיותו מחובר לחליל הערבי הקלסי, נָאי, או החליל העממי 

הבדואי, שוּבאּבָה. שיר זה התחבר ב-1930.

שני שושנים l לחן: מרדכי זעירא  מילים: יעקב אורלנד
השיר חובר בשנת 1946, על מפית נייר בקפה "'כסית'' בתל אביב.

יעקב אורלנד סיפר שישבו בבית הקפה, הוא, אשתו שרה ומרדכי זעירא ועברה לידם מוכרת 
פרחים. זעירא קנה שושן אדום לאשתו, ואורלנד בחר לה שושן לבן, כשהגישו לה את שני 

השושנים, אמרה שרה: אם תכתבו שיר על שני שושנים - המתנה תהיה שלמה. 

אורלנד מיהר לכתוב על מפית של בית הקפה וזעירא הוסיף בו במקום את הלחן. כעבור חצי 
שעה כבר שרו כל יושבי "כסית'' את הבלדה החדשה והעצובה, שנרשמה באותו היום, ב''ספר 

דברי הימים'' של בית הקפה התל-אביבי. כעבור שבועות אחדים נפוץ השיר ברחבי הארץ.  

שתו העדרים )מעמק לגבעה( l לחן: נחום נרדי  מילים: אלכסנדר פן
אלכסנדר פן חיבר את השיר, כרומנסה פסטורלית על יומו של רועה הצאן השומר על צאנו, 
מחלל בחלילו )שוב מוטיב החליל הארץ-ישראלי( ומתגעגע לאהובתו. פן שהה הרבה בשייך אבריק, 
בחוותו של אלכסנדר זייד, וכתב שירים לאנשי "חבורת הרועים", שהייתה קבוצת חקלאים, מעין 
הכשרה להתיישבות, שירים על צאן וכבשים ונוף ארץ-ישראלי כפרי. נחום נרדי הלחין את מילותיו 

של פן בהשפעת לחנים ערביים ומזרחיים, וזהו אחד מלחניו הראשונים, שחובר ב-1927.

קטעים מהתחקיר המוסיקלי לפרוייקט "דבקה פנטזיה" בנושא מקורות ללחנים 
של הזמר העברי מתקופת ראשית ההתיישבות בארץ .

לצורך התחקיר נעזרנו ב: 

מוחמד אבו-עג'אג' מהכפר כסייפה

אברהים אל-טראבין מהכפר רהט

פרופ' אדוין סרוסי

אריאל זילבר בנה של ברכה צפירה

פרופ' דליה כהן

נחומי הר ציון

מנשק'ה הראל )מ'חבורת האש' פלמ"ח(.

רותי פריד, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים.

גילה פלם



"נפשי הומה" l מילים: חבורת האש/עמנואל זמיר
שיר בדואי ששמע מנשקה הראל )מחבורת האש( מפי פועלים בדואים תוך כדי עבודתם באזור 
סדום. כשהגיע השיר ל'חבורת האש' בפלמ"ח, הוא הגיע כבר ללא המילים. את המילים אלתרה 

החבורה.

סיפר לנו מנשקה: באחד מימי העצמאות הראשונים למדינה, החליטו הבחורים מחבורת האש 
לחגוג בשירה ובמדורה ברחוב דיזנגוף שבתל-אביב. כשכלתה ערימת העצים שהביאה איתה 
החבורה, כבתה האש ובהתאם פסקה גם השירה, הדבר חרה מאד לחצקל איש כסית שמיהר 
להביא כסאות מבית הקפה שלו ששימשו כעץ למדורה, והשירה המשיכה בעוז עד השעות 

המאוחרות.

"עלי גבעה שם בגליל" l  מילים: 
אברהם ברוידס )שיר לזכר יוסף 

טרומפלדור(.
בדואים מדרום הארץ שרו לנו את 
השיר בערבית "תחתי וודג'הא, יא זריף 

א-טול".

מצאנו גם לשיר זה בצוע בשפה 
הערבית מפיה של ברכה צפירה, ללא 

ליווי תזמורתי.

בספרה "קולות רבים" כותבת צפירה 
שאת השיר שמעה לראשונה מפי 
חלילן ערבי בכפר הערבי "סומיל", כפר 
שהיה ממוקם באזור כרמים ופרדסים 
לא רחוק מרח' סירקין )היום בצפון תל-

אביב(, שם התגוררה.

 l חידקל"  ונהר  פרת  נהר  "בין 
מילים: ח.נ. ביאליק

מצאנו 2 ביצועים בערבית "קדוס אל 
מייאס יא עומרי" זהים למנגינה העברית על כל חלקיה. 

בנוסף מצאנו בצוע זהה בטורקית "ירים סאנאי ריסטי". ובצוע נוסף ביונית: "מתיא מתיא".

בנוסף נמצאה גם הקלטה בביצועה של ברכה צפירה ששרה את השיר בשפה הערבית, ללא 
ליווי תזמורתי.

"את אדמה בלב מדבר" 
מילים: אריה יחיאלי.

מצאנו לחן זהה במנגינה ובמקצב: "רבע אל הנא" בביצוע הזמר המצרי וודיע אל-סאפי.



דיווחי תרבות ללא הפסקה  
ב-ynet תרבות

בואו ליהנות!

שירים נוספים שלחנם במקורו הוא ערבי פלחי או בדואי:
דבקה רפיח )לי יומי ולי ליילי(

מעמק לגבעה, )שתו העדרים( l מילים: אלכסנדר פן 
למדבר שאינו על דבשות גמלים l הושר בקבוצת הרועים בשיך אבריק

יד ענוגה l על-פי לחן בדואי
מה יפים הלילות בכנען l מילים: י. כצנלסון

מחול השומרים )הבה נצא במחול( l מילים: א. הלוי
יש לי גן ובאר יש לי l מילים: ח.נ. ביאליק.  

את השיר שמעה בילדותה ברכה צפירה בעיר העתיקה בירושלים, השיר שהושר כמובן בשפה 
הערבית הגיע מסוריה לירושלים.  

בשלב מאוחר יותר הותאמו לשיר מילותיו של ביאליק. 

דבקה פנטזיה :
כמות ההגדרות/כינויים שמצאנו בחיפושינו אחרי חומר למופע, נמצאה גדולה 

ממספר השירים שלבסוף נבחרו. הנה כמה מהם:

שירי סוכנות / שירי הו הו / שירה בציבור / שירי ריקודי עם / שירי עם עבריים / שירי ארץ 
ישראל / שירי מולדת / שירי אדמה / שירי עם ישראליים / הזמר העברי / שירי ארץ ישראל 
הישנה / שירי נוסטלגיה / שירי ראשית ההתיישבות / שירי העמק / שירי גמלים / שירי כפר 
/ שירי מדבר / שירי בוקרים / שירי תנועות הנוער / שירי רועים וגז / שירי זריעה וקציר / 
שירי בציר ויין / שירי פלמ"ח / שירי מדבר / שירי מדורה / שירי חלוצים / שירי העליות / 
שירי המחתרות / שירי עבודה / שירי הצאן / שירי רועים ושיבולים / שירי ראשית ההתיישבות 

/  שירי חבורות הזמר / שירי קוממיות / שירת הארץ / שיר עברי.

הרבה הגדרות לזמרת הארץ?  ניסינו להוסיף עוד אחת: "דבקה פנטזיה" !



רשימת השירים )לפי הסדר האלף-בית(

שם השיר                                לחן                                     מילים                

אורחה במדבר )ימין ושמאל(       דוד זהבי                              יעקב פיכמן       

אל גינת אגוז                            שרה לוי תנאי             מתוך שיר השירים 

ארץ זבת חלב                           אליהו גמליאל                      מן המקורות

את אדמה בלב מדבר                 בדואי                                  אריה יחיאל    

באר בשדה                               עמנואל זמיר                        עמנואל זמיר

בין נהר פרת ונהר חידקל           ערבי, תורכי, יוני, נ.נרדי          ח. נ. ביאליק      

בלדה על מעין וים                     משה וילנסקי                       יחיאל מוהר        

בפאת הכפר                             עמנואל זמיר                        עמנואל זמיר       

דבקה רפיח )לי יומי ולי ליילי(     בדואי                                  עמנואל זמיר          

ושאבתם מים                            עמנואל עמירן                      מן המקורות      

למדבר )לך לך למדבר..(               סשה ארגוב                         חיים חפר           

נפשי הומה                               בדואי                                  עמנואל זמיר       

על גבעות שיך אברק                 מרדכי זעירא                        אלכסנדר פן

עלי גבעה שם בגליל                  בדואי/נחום נרדי                   אברהם ברוידס    

שיר העבודה והמלאכה               נחום נרדי                            ח. נ. ביאליק      

שיר העמק )באה מנוחה ליגע..(.   דניאל סמבורסקי                  נתן אלתרמן

שירת החליל                             מרדכי זעירא                        יצחק שנהר

שני שושנים                              מרדכי זעירא                        יעקב אורלנד      

שתו העדרים                             נחום נרדי                            אלכסנדר פן       



ישראל בורוכוב
יליד תל אביב. מלחין, מעבד ומפיק מוזיקלי. נגן כלי מיתר, קשת והקשה. מייסד 

ומנהיג האנסמבל מזרח-מערב ומנהל מרכז המוזיקה בית מזרח-מערב ביפו. 

לאורך שנות פעילותו התנסה בתחומי מוזיקה שונים: רוק, קלאסית מערבית, ג'אז 
ומוזיקה אתנית )בעיקר המזרח הרחוק והמזרח התיכון(. מרכז עיסוקו ויצירתו 
המוזיקלית של בורוכוב ממוקמת כהגדרתו "במרווח הרחב והפורה שבין תחומי 

המוזיקה המוגדרים".

לחניו ועיבודיו שואבים כאמור תוכן והשראה ממגוון סגנונות מוזיקלי רחב, כך גם 
עבודתו המוזיקלית שמתאפיינת בחציית גבולות בין תרבותיות, ניסיון ייחודי ואמיץ למצוא את המשותף 
לסגנונות, בלי שתרבות אחת תפגין יתרון ותארח את השנייה אלא בניסיון להקשבה וליצירה הדדית. 
המגמה של יצירה מוזיקלית רב תרבותית נמצאת היום בתנופה גדלה והולכת בעולם. לדברי בורוכוב, 
המקום הטבעי להיווצרות תרבות מוזיקלית כזו הוא דווקא ישראל, שבאוכלוסייתה מוזיקאים מתרבויות 
וממסורות מגוונות כמספר הגלויות הרב שמהן עלו ועדיין עולים יהודים לישראל. המיקום הגאוגרפי 
של ישראל יוצר חיכוך עם המוזיקה רבת הפנים של המזרח התיכון כולו, ואך טבעי הדבר שנוצרת 
בארץ מגמה של שיתוף תרבותי, שיתוף שלעתים מניב מפגשים מוזיקליים מרתקים ומפרים. בורוכוב 
מלחין גם לתאטרון, למחול ולקולנוע. במסגרת עבודותיו שיתף פעולה עם אמנים מהעולם: ג'ו צייקינג, 
לורי אנדרסן )ארה"ב(, לין שנקר )הודו(, מישיטה סוסומו, אקיקזו נקמורה, יאס קאז )סנקאי ג'וקו, יפן(, 
אחמט ילדירים )טורקיה(, גביל קמאן )אזרבייג'ן(, רוס דאלי )יוון( ועוד. יצירותיו של בורוכוב נוגנו על 
ידי תזמורת קאמריות וסימפוניות ישראליות. במרכז המוזיקה בית מזרח-מערב שבניהולו מתארחים 

ומופיעים אמנים מארצות שונות ובהן ישראל, טורקיה, מצרים, ירדן, ארה"ב, הודו ומדינות אירופה.

עומר אביטל
עומר אביטל הוא יוצר מוזיקלי רבגוני הנהנה מקריירה בין-לאומית כקונטרה 
בסיסט ג'אז, כמלחין וכמעבד. לאביטל פעילות ענפה בתחום הגא'ז בניו יורק 
ובעולם וסגנונו מוגדר כג'אז מזרח תיכוני-ישראלי. הניו יורק טיימס כתב: "אביטל 
ולהקתו יוצרים את אחד הקולות המקוריים ביותר בניו יורק", ומגזין הג'אז החשוב 
דאון ביט הכריז עליו כ"אחד המלחינים המובילים של דורו". אביטל גם מופיע 
עם כמה מגדולי נגני הג'אז בעולם, כמו ג'ושוע רדמן, רוי הינס, קני גארת' ועוד, 
 Third World ובשנים האחרונות הוא גם חבר בלהקת הגא'ז/מוזיקת עולם

Love שסחפה את הקהל הישראלי עם צלילה המקורי. 
עד היום הוציא אביטל 15 אלבומים שלו ושל להקות שבהן הוא שותף וכן אלבומים רבים כנגן בס 

ועוד.

חיה סמיר
בתם של יוסף ולילי סמיר שהיגרו ממצריים בשנת 1968- וקיבלו מקלט מדיני 
בישראל. זמרת ומלחינה. בוגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים. מייסדת האנסמבל 
הקלאסי לאומנויות הפולקלור הישראלי באקדמיה בירושלים. יוצאת להקת 
הפולקלור "הורה ירושלים". השתתפה במספר מחזות זמר, ביניהם במחזה "גטו" 
מאת יהושע סובול בתפקיד ראשי ו"בתיאטרון היידיש ישראל" בשירי החומש 
מאת איציק מנגר. במחזמר "פיטר-פן" בתפקיד טייגר לילי לצדו של חנוך רוזן. 
זוכת 2 פרסים ראשונים בפסטיבל הזמר העברי בשנת-1987העם להקת פיקוד 
דרום בשיר "יונה עם עלה של זית" ובשנת-2000 בדואט עם אקי אבני בשיר 

"תפילת האור".

הופיעה כזמרת אורחת בתכנית השניה של "אנסמבל מזרח-מערב". הופיעה עם התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית לראשונה ביצירתו של דובי זלצר "קינה ליצחק" ואחר כך המשיכה לשתף 
פעולה עם התזמורת וביצעה בניצוחו של זובין מהטה יצירות מן הפולקלור הישראלי שביניהם שיריו 



איל סלע
בוגר האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל-אביב. הקליט וניגן עם אמנים כגון: 
עאדל סלאמה, אוליבר שאנטי, "בל קנטו" נורבגיה, מרטן דסטר'ה צרפת, רוס דאלי 
יון. איל הינו אמן רב תחומי שהתמחה במגוון כלי נשיפה אתניים: דודוק ארמני, 
קלרינט תורכי, זורנה כורדית, נאי וחליל בנסורי הודי. בפסטיבל ישראל 2003 
השתתף כנגן/זמר במופע "המזמורים הנסתרים" עם "האנסמבל מזרח-מערב". 
בשנים האחרונות עמד מאחורי פרוייקטים כמו: "בהרטי" המחזמר ההודי שמופיע 

ברחבי אירופה, פס הקול למוסיקה הדתית בסרט "סודות" של אבי נשר.

מנהל מחלקת כלי הנשיפה בביה"ס למוסיקה אתנית במכללת צפת.

של מרדכי זעירא ומתתיהו שלם. בחגיגות ה-70 לתזמורת, בניצוחו של מאסטרו  זובין מהטה, ביצעה 
התזמורת שלוש יצירות פרי-עטה. הופיעה עם התזמורת הפילהרמונית בניו יורק בניצוחו של קורט 

מזור )ביצוע בינלאומי ל"קינה ליצחק"(.

הקליטה 4 דיסקים, חלקם עדיין לא ראו אור. האלבום הראשון "קול קורא" יצא בשנת-1992 בהוצאת 
הליקון. בשלוש השנים האחרונות עובדת בתוך הקהילה בחסות החברה למתנ"סים ומשתמשת 

במוסיקה )בעיקר תיפוף ושירה( כדי לסייע לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

רביד כחלני 
יליד 1978. לפני 5 שנים החל בקריירה מקצועית כזמר בפרוייקט "Joy" של 
הכוריאוגרף יוסי יונגמן שהועלה במסגרת פסטיבל ישראל. בהמשך: הפרוייקט 
 Misko" זימבה" עם חן צימבליסטה. "מקהלת גבעול" של מאיה דוניץ. פרוייקט"
Plavi "East meeting West בסרביה. כיום משתתף כזמר סולן במופע החדש 

של עידן רייכל "מנגנים בשקט".

רביד הוא ממקימי ההרכב והמופעDsert Blues שהוקם בהשראת אמנים 
מהמובילים מצפון וממערב אפריקה כגון: Hamza el Din ו-Ali Farka. "עבודה 
עברית" עם חיים לרוז והפרוייקט האישי Black Bruises. דרך השירה כזמר בלוז סול ופאנק הגיע רביד 
ללימודי ניגוני תפילות אורתודוקסיות בסרביה ובהמשך ללימוד שירת אופרה כקונטרה טנור ולשירה 
נוצרית ערבית שמשלבת בין שירת האופרה לשירה הערבית. כיום עוסק בין השאר בהלחנה ובבצוע 

של שירים בעלי צליל מקורי שמחבר בין תימן למאלי. 

איתמר בורוכוב - חצוצרה
החצוצרן איתמר בורוכוב עבד והקליט עם אומנים כגון קנדידו קמרו, רנה מרטנז, 
בובי סנבריה, ארני לורנס, אבי לייבוביץ', עומר אביטל, ג'ימי אווונס, צ'רלס טוליבר, 
קרטיס פולר, אנסמבל מזרח-מערב, אפרת גוש וכנסיית השכל. בוגר ביה"ס רימון, 
 New school for jazz and contemporary music - איתמר לומד כעת ב
 Betty Carter's Jazz בניו-יורק. בשנת 2008 איתמר התקבל לתוכנית היוקרתית
Ahead Program  שם ניגן עם גדולי נגני הג'אז כגון בילי טיילור ונת'ן דיוויס. 
איתמר הופיע בפסטיבלים, מועדונים יוקרתיים, ובאולמות קונצרטים באירופה, 

בארץ ובארצות הברית.

איתמר דוארי  -  כלי הקשה אתניים
יליד ראש פינה, 1985. כבר בגיל צעיר מאד )6!( גילה איתמר את ההשפעה 
המיוחדת שיש לכלי הקשה עליו והחל להתמסר לניסיונות, לאימונים וללימוד. 
תוך כדי מפגשים עם נגנים שונים בילדותו נחשף איתמר למגוון רחב של כלי 
הקשה ועם הזמן החל לשלבם במספר סגנונות של מוסיקה. איתמר מנגן ומקליט 
עם אמני ג"אז ומוסיקה אתנית מהחשובים בארץ ובחו"ל, ביניהם: אבישי כהן, 
יסמין לוי, אהובה עוזרי, שוטי הנבואה, עידן רייכל, עומר פארוק טאקבילק, אמל 

מורכוס ועוד...



אברי בורוכוב - קונטרבס, כלי הקשה
אברי בורוכוב החל את לימודיו הקלאסיים בארץ, כיום הוא נמנה כאחד 
הבאסיסטים המגוונים. על מוריו נמנים בין היתר מאסטר הטאבלה סאמיר 
צ'אטרג'י, אגדת הג'אז: רג'י וורקמן, אילן מוכיח, רפי קדישזון, אלי מגן והפסנתרן 

אהרון גולדברג. 

אברי ניגן עם תזמורת המוסיקה הערבית הקלאסית של שפרעם ובאותה נשימה 
עם כמה מהרכבי הג'אז הבולטים בארץ ובניו יורק. בורוכוב סיים בהצטיינות את 
אוניברסיטת ניו-סקול בניו יורק ובשלושת השנים האחרונות ניגן עם אמנים כמו 
Kevin Mahogany, Benny Powel ו Satoshi Innoe. בשהותו בארץ הופיע עם עמוס הופמן, 
עופר גנור, ממלו גיאטנופולוס, ארני לורנס, קרן פלס ומירי מסיקה על במות פסיטבל ישראל, פסטיבל 

השירה חולון, פסטיבל הג'אז ירושליים, פסטיבל הג'אז מכתש רמון וכו'.

כאיש של קצב, אברי החל לנגן כלי הקשה שונים מילדותו, בגיל הנעורים פקד את הופעותיו של 
המתופיף הטורקי Misirli Ahmet וכיום הוא חוקר ומתנסה בתופים ממרכז אסיה כדוגמת דהול וקנג'ירה. 
אברי שהה תקופה בריו דה ז'נירו, ברזיל ולמד מוסיקה ופולקלור אפרו-ברזילאי ואת נגינת הבירימבאו 
 Ari בין מוריו השונים לקצב נימנים כמו כן מחדש תפיסת הקצב .Mestre Camisa בפרט עם

 .Royal Hartigan והאתנו-מוסיקולוג Hoenig, Bobby Sanabria

    ICSQ - הרביעייה העכשווית
הדס פבריקנט, כינור טלי גולדברג, כינור יעל פטיש, ויולה הילה אפשטיין, צ'לו

הרביעייה הוקמה בשנת 2001 מתוך מטרה לבצע ולקדם מוסיקה ישראלית ויצירה עכשווית. 

במהלך השנים של פעילותה ביצעה הרביעייה העכשווית עשרות בכורות של מלחינים ישראלים צעירים 
וותיקים, רבים מהם הקדישו את יצירותיהם לרביעייה. 
פעילות זאת עושה הרביעייה מתוך תחושה של שליחות 
ורצון אמיתי לקדם את המוסיקה הישראלית, להוות במה 
ליוצרים הישראלים ולתרום להשרשת המוסיקה העכשווית. 
בנוסף מרבה הרביעייה בשיתופי פעולה מקוריים עם אומנים 
רבים מתחומים חוץ מוסיקליים כאומני וידאו, כוריאוגרפים, 
במאים וציירים וזאת דרך מיצגים, הצגות, מופעי מולטימדיה, 

מחול וכד'.

בזכות פעילותה האומנותית זכתה הרביעייה בשנת 2003 
בפרס ע"ש עדן פרטוש על הביצוע המצטיין של יצירה 
ישראלית ובשנת 2004 זכתה בפרס הראשון )גראנד פרי( 

בתחרות הבינלאומית למוסיקה בת זמננו, קרקוב פולין. 

בעולם מופיעה הרביעייה בסדרות קונצרטים ובפסטיבלים 
רבים ברחבי ארה"ב, אירופה ובקנדה ובינהם פסטיבל 
"חוצפה" בוונקובר, הפסטיבל היהודי בסן דייגו, פסטיבל 
ימי המוסיקה בבולגריה, באולם המוזיאון היהודי בניו יורק, 
בתאטרון רוז בניו יורק, באוניברסיטת רוקפלר בניו יורק, 

בפסטיבל הבינלאומי לאמנויות בסינגפור ועוד.

ייחודיותו של איתמר כאחד מנגני כלי הנקישה הבולטים בארץ, מתבטאת ביצירתיות ובהשראה 
שבעשייתו המוסיקלית. 
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Rebecca Crown Auditorium 
June 18 at 21:00
June 19 at 21:30

approx. 1 1/2 hours, 
without intermission

DEBKA FANTASY
Israeli Ethnic Music from the 1920's onward
Artistic Director, Concept and Reaserch l  Yisrael Borochov
Musical direction and arrangements l Omer Avital and 
Yisrael Borochov
Produced by l Yisrael Borochov with "East-West Music"
Production Manager l Shmulik Bilu
Rrsearch advisor l Nachumi Har-zion
Assistant producer and reasearch l Ruth Shechter
Sound engineer l Uri Barak

Yisrael Borochov l Jumbush
Omer Avital l Oud and Double-Bass
Haya Samir l Vocal
Ravid Kahalani l Vocal
Eyal Sela l Ethnic Wind instruments
Itamar Borochov l Trumpet
Itamar Doari l Ethnic Percussions
Avri Borochov l Dahol, Birembau and Double-Bass
 
ICSQ - Israel contemporary string quartet 
Hadas Fabrikant l violin, Tali Goldberg l violin, Yael Patish- viola, 

Hilla Epstein l cello
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Noam Sheri�, Oded Kotler, Tsachi Beker.
Board members l Moshe Bar-Yuda, Natan Wallach, Amiram Zmani, 
Yossi Sadeh, Miri Sha�r


