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 פנחסי-קובריגרוהילה : מרצה
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 (2005 – 1910) שרה לוי תנאי

משפחתה הגיעה לארץ בשלהי המאה  . 1911- 1910-נולדה בערך ב

גורשו על ידי   1917-ב. ועברו להתגורר בשכונת נווה צדק 19-ה

והועברו למחנה פליטים בכפר , (ומנים'העות) השלטונות המקומיים 

כל בני משפחתה של  , בכפר סבא השתוללה מגפת טיפוס וכולרה. סבא

שרה הוכנסה לבית יתומות ולאחר . שרה למעט היא ואביה נספו

קאלוורי  ' המלחמה הועברה למוסד לילדים בשפיה בניהולו של פרופ

, שרה התחנכה במוסד זה על פי מיטב התרבות המערבית. ואשתו

בה שהתה במוסד הטביעה  ' התק. 'היסטוריה שירה וכו, למדה לטינית

כאשר גדלה והתבגרה במוסד החלה . חותמה על שרה ודרכה בהמשך

בהמשך . יצאה ללימודי גננות 1925- 1924-להכין הצגות ילדים וב

אז עברו לקיבוץ משמר העמק שם , נישאה שרה וילדה שני ילדים

. 'וכו" שיר השירים", "מגילת רות: "הכינה מסכות ומופעי ענק כגון

באנו חושך  "כתבה והלחינה את ), המופעים הללו פרסמו את שרה
 !(.באחת המסכות" לגרש

 ח שרה לוי תנאי"המשך קו

עם . כל חייה רצתה שרה לעסוק במחול אמנותי

עליית תימנים   1949 -ב" מרבד הקסמים"עליית 

באופן עצמאי . לארץ התעורר אצלה עניין בשורשיה

שיעורי , במדרשה בה עבדה, החלה ללמד

.  אימפרוביזציה פעמיים עד שלוש פגישות שבועיות

. של ארבע נערות ושלושה נערים' התגבשה קב

בקושי רב החלו להתאמן על בסיס יומי והחליטו על  
 .כסמל לרועי הצאן" ענבל" –שם ללהקה 
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 :נושאים 4-הכוריאוגרפיות של שרה נחלקו ל

 .ממקור תימן•

 .ך והמסורת היהודית"התנ•

 .נוף•

 .ישראל המתחדשת•

 

 תיאטרון מחול ענבל

 :שלושה אלמנטים אפיינו את התנועה הענבלית

השפה  –שפת תנועה חדשה בעולם המחול •

 .הענבלית

 .נושאי היצירות•

 .מחול, שירה, מוסיקה –הסגנון המחולי תיאטרלי •
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 המוסיקה של שרה לוי תנאי

 .לחג ומועד ומשחקים, שירים לילדי הגן. א

 שירי עם שהלחינה. ב

 שירים ווריאציות ליצירותיה. ג

 

 :מרשימות ספרי השירים שהוציאה
 

שירים ומשחקים מאת שרה לוי  –" בזמר ומחול"•
 תנאי

 .שירים לעונות השנה ומועדיה –" עומר"•

 שרה לוי הנעימות•

 "שירי ילדים –יד אל יד "•

 שרה לוי תנאי:החרוזים•

 וב'פוגצעמנואל : נעימות•

 "זמירות"•
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 :שיריה המפורסמים

 "אל גינת אגוז"•

 "באנו חושך לגרש"•

 אל גינת אגוז

 מתוך שיר השירים: מילים
 שרה לוי תנאי: לחן

 אל גינת אגוז ירדתי   
 הנחל  באיבילראות 

 לראות הפרחה הגפן  
 . הנצו הרימונים

 

 לכה דודי נצא השדה  
 נלינה בכפרים 

 לכרמים  נשכימה
 נראה אם פרחה הגפן 

 

 פיתח הסמדר הנצו רימונים  
 שם אתן את דודי לך
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 באנו חושך לגרש 
 שרה לוי תנאי: מילים
 עמנואל עמירן: לחן

 והצל סאבלימינל: ביצוע

 
 

 
 ,  באנו חושך לגרש
 .  בידינו אור ואש

 ,  כל אחד הוא אור קטן
 .  וכולנו אור איתן

 !  הלאה שחור, סורה חושך
 !  סורה מפני האור

 

 !  הלאה שחור, סורה חושך
 !  סורה מפני האור

 ,  אנו שובבים גדולים
  -עליזים והוללים 

 אך נדע יפה מאוד 
 .  לרקוד, לשיר, לספר

 ,  בפעמונים ציל-ציל-ציל
 .  סביבונים -? מי אנחנו

 , לנו רגל אחת
 .  גם לא נפחד -אם ניפול 

 

 !  הלאה שחור, סורה חושך
 !סורה מפני האור

 

 שיתופי פעולה

 , עמנואל זמיר, מתתיהו שלם, אדמוןידידיה , עובדיה טוביה

 

 ',  בוסקוביץא "א, גרי ברתיני, פאול בן חיים, אבידוםמנחם 

 

 חיים אלכסנדר, אברהם אמזלג, מרדכי זעירא, מרדכי סתר

 

 ציפי פליישר, שלמה גרוניך, יוסי מר חיים, אלברט פיאמנטה
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 (1994 – 1916)סתר מרדכי  
 

.  ובהיותו בן עשר עלה עם הוריו לישראל, נולד ברוסיה
ה למד בפאריס אצל פֹול דיּוק   1937 – 1932בשנים 
בשנות הארבעים חיבר בעיקר יצירות  . ה'בולנזונדיה 

ושלושה ' לשבת קנטטה'בניהן , קוליות מקהלתיות
בשנות החמישים חיבר בעיקר . מוטטים למקהלה

' ענבל'מוסיקה קאמרית ושיתף פעולה עם להקת 
מאלה נוצרו אחר כך . 'חצות תיקון'ו' אשת חיל'במחולות 

 שגירסתה' תיקון חוצות'והאורטוריה ' סוויטה תימנית'
ובעקבות , 1962-איטליה ב זכתהבפרסהרדיופונית 

.   1965-הקונצרטית זכה סתר בפרס ישראל ב גירסתה
למקהלה ולתזמורת הושמעה ' ירושלים'הסימפוניה שלו 

בפתיחת שנות השלושים למדינה בירושלים והוצגה  
 .'בת שבע'בצורת מחול בלהקת 

 

 תזכורת -אֹורטוריה 

 

מבנה רבוע  . 'בית תפילה, ' Oratoriumמלטינית 
סוג זה של יצירה מוסיקלית נוצר  ), המשיק לכנסיה

דרמה מוסיקלית  (. לראשונה במבנים מסוג אלה
המתבססת על  , זמרי סולו ותזמורת, למקהלה

התפתחותה מקבילה . טקסט בעל אופי דתי
אבל הצגתה התנהלה על פי  , להתפתחות האופרה

כלומר . רוב בצורת קונצרט ולא כהצגת תיאטרון
תלבושות ותנועה ותפקידה של  , בלי תפאורה

שיא התפתחותה היה  . המקהלה בה חשוב במיוחד
 .עשרה-עשרה והשמונה-במאות השבע
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 'תיקון חצות'פרולוג אורטוריה  –קטע שמיעה 

1961 
מתפלל שניכנס לבית כנסת יחידי ואומר את התפילה  

בעודו קורא את התיקון הוא נופל , תיקון חצות

וכל . כ רואה חזיונות נבואיים"נמנום ותו –לתרדמה 

י  "החיזיון האחרון מופסק ע. פעם קורא ומתנמנם

 .המתפללים עצמם

היא . תיקון חצות היא התפילה הרביעית ביום 

מיוחסת לדויד המלך והכוונה לומר אותה אחרי חצות 

החצי הראשון . הזמן הזה נחשב של עת רצון. הלילה

, אחרי חצות. זמן של דין –של הלילה הוא זמן קשה 

 . הלילה מתפוגג והוא סמל לגאולה,  חל מהפך

אוהד  -בת שבע

 נהרין

 ונקמת הטרקטור
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 אוהד נהרין
מוסיקאי ומנהל אומנותי ללהקת  , כוריאוגרף, רקדן

את הכשרתו קיבל   . 1952נולד בשנת . בת שבע

שבע ובהמשך בבית הספר לאומנויות -בלהקת בת

רקד .וליארד ובבית הספר של מרתה גרהם'ג

ובלהקת בת  , אר'מוריס בז, בלהקותיהם של גרהם

החל להופיע עם יצירות שיצר  1980בשנת . דור

לעצמו בניו יורק וככוריאוגרף אורח בלהקות בארץ  

הפך לכוריאוגרף הראשי של   1990בשנת . ובעולם

העבודה הראשונה שיצר עבור . שבע-להקת בת

במסגרת  1990) קירהלהקה בתפקיד זה נקראת 

עבודתו עם הלהקה יצר נהרין שפת מחול חדשה 
 . המבוססת על אימפרוביזציה בשם גאגא

 

 נקמת הטרקטור

 עידו', אופיר ליבוביץ, אורי דושי, אבי בללי: בהרכב

 .ויולנית גליה חי  את השם מציע רמי פורטיס, זלזניק

 מאת" ק י ר " הלהקה מלחינה את המוסיקה  ליצירה 

 את פסטיבל ישראל 1990אוהד נהרין ונועלת בשנת 

 בבכורה  של אחד מרגעי השיא במחול המודרני

המשך שיתוף פעולה ביצירה ". אחד מי יודע"

 נקמת"במקביל יוצא תקליט הבכורה " אנאפאזה"

 לחן וביצוע של המוסיקה   1997 -ב".הטרקטור

 ". סוף המשחק"לחן לסרט ". אותלו " למחזה 

 



 ב"תשע/אב/'ג

10 

 המשך נקמת הטרקטור

 בשנת  ". רומיאו ויוליה"לחן למחזה  1999בשנת 

 משתפת הלהקה פעולה עם רביעיית כלי   2004

 . המיתר ונעזרת בעיבודיו של המלחין נורי יקובי

 הלהקה מוזמנת לפתוח את פסטיבל   2009בשנת 

 .העוד העשירי עם לחנים לשיריו של משה אבן עזרא

 "אחד מי יודע" –בת שבע 

s&feature=related9ll7http://www.youtube.com/watch?v=BfWmtK 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BfWmtK7ll9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BfWmtK7ll9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BfWmtK7ll9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BfWmtK7ll9s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BfWmtK7ll9s&feature=related
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 דוגמה לשאלה

של  " אנפאזה"מתוך המופע " אחד מי יודע"בשיר •

 .להקת בת שבע

י באיזה אופן משתמש הכוריאוגרף אוהד /הסביר•

י /התייחס. נהרין בשיר לצורך כוריאוגרפי

 :בתשובתך

הרכב  , המוזיקה, מבנה היצירה, לשפה התנועתית

 .הרקדנים

 

ורטיגו נועה 

 רן בגנו –ורטהיים 
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 נועה ורטהיים
מנהלת כללית ומנהלת אמנותית  ,מייסדת, רקדנית

נולדה בשנת  . שותפה של להקת המחול ורטיגו

, נשואה לעדי שעל ואימא ליהונתן, ב"בארה 1965

גדלה בנתניה כבת למשפחה דתייה . נוב ודניאל

אבל , החלה לרקוד, (ל"ז)עם הוריה ברוך וסילויה 

את . חינוכה הדתי מנע ממנה מלהמשיך בריקוד

 1990בשנת . ל"שירותה הצבאי העבירה בנח

היא הופיעה  , סיימה נעה את לימודיה באקדמיה

שם פגשה  , עם להקת המחול הירושלמית תמר

. ביחד ייסדו את להקת המחול ורטיגו. בעדי שעל

נועה זכתה בפרס משרד התרבות לכוריאוגרפיה 
 .ופרס לנדאו לאמנות הביצוע

 

 רן בגנו
כילד למד קומפוזיציה לא בלימודים  .1965יליד 

 עוסק במגוון רחב של מוסיקה   1987-מ . מסודרים

 ובשנים האחרונות מנהלה המוסיקלי של להקת  

 בניהולה של הכוריאוגרפית נועה  " ורטיגו"המחול 

 הלחנת  : מעבודותיו בשנים האחרונות. ורטהיים

 ,  "איש חוטים", "חמסין"המוסיקה לעבודות המחול 

 ורטיגו ", "לידת הפניקס", " סילויה", "האסתר"

 בביצוע להקת המחול ". נול"ו" רעש לבן", "והיהלומים

 הלחנת  . לכוריאוגרפיה של נועה ורטהיים" ורטיגו"

 בית  , הבימה, המוסיקה להצגות בתיאטרון באר שבע

 .בתיאטרון הבימה ובתיאטרון חיפה, לסין

("  אמרסון)רוק  פרוגרסיב"להאזין : מתוך שיחה עימו

 ויזהר אשדות
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 קווים מנחים

 תמיד למוסיקה ישנו הישג רגשי•

מעבר של : בין הקהל ליוצרים הסכם לא כתוב•

משהו במתח  –תהליך ברגע עליית המסך 

 .משתחרר ויש לשמרו עד סוף המופע

 2012" נול"צפייה בקטע מתוך  –תרגיל 

 .איזו תחושה נותנת כל מוסיקה או חוסר המוסיקה•

 ?מה לדעתכם מתאים•
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 (:רן בגנו)דיאלוג בין כוריאוגרף למוסיקאי 

 טרמינולוגיה –היכולת לדבר 1.

 הכל אפשרי בדיקה ומחקר –ניסיון ותהייה 2.

 חוקים ושבירתם –הגדרת המקום והזמן 3.

 הדרך להשאיר מישהו איתך –מתח 4.

 .תשוקה כלשהי5.

 

 מתוך שיחה עם רן בגנו
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 דיאלוגים בין מוסיקאים ללהקות מחול

 רן בגנו -נועה ורטהיים , ורטיגו•

 נקמת הטרקטור -אוהד נהרין , בת שבע•

 (מיקסים)אלכס קלוד  –רמי באר , הקיבוצית•

 מרדכי סתר –שרה לוי תנאי , ענבל•


