
קווים לפועלו המוסיקלי של דוד מערבי 
פרופ’ שי בורשטין - אוניברסיטת תל-אביב, ֶזֶמֶרֶשת

בשנת 1896, שבה נולד ברוסיה דוד מערבי, פרסם בוינה תיאודור הרצל את חיבורו ’מדינת היהודים’. הרבה 

טנטטיביות הייתה בהצעתו ל”פתרון שאלת היהודים“. אפילו את מיקומה של אותה מדינה לא קבע הרצל 

במסמרות: ”היש להעדיף את פלשתינה או את ארגנטינה? ’האגודה’ [אגודת היהודים] תיקח מה שיינתן לה ומה 
שיתקבל על דעת-הקהל של עם-היהודים“. אך על היבט חשוב אחר כתב הרצל בביטחון ובשכנוע עצמי: אופייה  1

התרבותי של אותה מדינת היהודים. במנותק מכל קשר למקום הימצאה, תהיה זו מדינה בעלת אוריינטציה 

מערבית מובהקת. באם תוקם בפלשתינה (אחת האפשרויות ששקל) - ”בשביל אירופה עשויים אנו להוות שם חלק 
מחומת-המגן בפני אסיה, אנו עשויים לספק את משמר-החלוץ של התרבות נגד הברבריות“. 2

כך בפשטות: אירופה = תרבות. אסיה = ברבריות.

 בשונה מהחזון ההרצליאני, המפגש הממשי עם המזרח שחווה דוד מערבי, כמו אלפי הצעירים והצעירות 

שעזבו את בתיהם במזרח אירופה ועלו לארץ ישראל, היה חווייה מטלטלת ומעשירה כאחד. אלו מהמהגרים 

הצעירים שניחונו בכשרון אמנותי ביטאו את רשמיהם במילה, בצבע ובצליל. אי אפשר שלא להבחין ברושם העז 

שעשה הנוף הפיזי והאנושי החדש על נחום גוטמן, חברו ללימודים של מערבי ’בצלאל’. איך הגיב מערבי, שחונן 

בכשרון כפול, גם לציור וגם למוסיקה? כיצד מתבטאת חוויית המפגש הויזואלי המתמשך שלו עם המזרח? 

התערוכה הזו מאפשרת לצופיה להתרשם ולהחליט בעצמם. ובמוסיקה? מערבי, שמזגו האישי ונסיבות חייו 

הובילוהו לקריירה של מורה למוזיקה בבתי ספר בתל-אביב, הלחין למעלה משמונים שירים, שמקצתם הפכו 

לידועים ומושרים בפי כל במשך עשורים (ביניהם ’גינה לי’, ’קשתנו על שכמנו’, ובמיוחד ’שירה הנוער שיר 

עתידנו’). מניתוחם הסגנוני עולה כי הוא הזדהה אינטואיטיבית עם חזונו התרבותי של הרצל: את רובן המכריע של 

המנגינות הלחין בסגנון מערבי מובהק, בלי רישומה של השפעה מקומית, כמו דאג להשאר נאמן לשם משפחתו. 

לשם השוואה, נחום נרדי, מלחין ֶזֶמר מרכזי בן זמנו, שאף - ואף הצליח - לגוון את סגנונו המערבי ב"נגיעות“ 

מזרחיות מקומיות, גם אם לעתים עשה זאת על ידי ”ניתוח פלאסטי“ ששינה את אופיו המזרחי של לחן ערבי 

אותנטי והפכו לשיר מערבי (’עלי גבעה שם בגליל’ הוא דוגמה טובה). המזג האמנותי והמגוייסות האידאולוגית של 

מלחיני ֶזֶמר אחרים כמו ידידיה אדמון ועמנואל עמירן, הובילו אותם לכיוון רדיקלי יותר – לפיתוח סגנון מוסיקלי 

חדש וייחודי לֶזֶמר העברי, סגנון שיהלום את "האדם העברי החדש“, ובייחוד את ”הילד העברי החדש“ שנולד 

ועוצב במולדתו העתיקה-חדשה.

 על מנת שנוכל לקבל מושג מדוייק אודות פועלו של מערבי כמלחין וכמחנך מוסיקלי, שומה עלינו למְצבו 

בהקשר ההיסטורי-תרבותי שבו פעל. כשהחל לעבוד כמורה למוסיקה, הֶחסר האקוטי בשירים עבריים לילדי הגנים 

ובתי הספר עדיין לא בא על פתרונו. השירים הגרמניים שאימצו הגננות הראשונות כחלק מתורת הגן של פרידריך 

ְפֶרֶּבל עדיין הושרו ונלמדו, גם אם מילותיהם הגרמניות כבר הוחלפו בעבריות. על כך העידה בזכרונותיה תרצה 

קטינקא, הגננת הראשונה בתל-אביב:
 “... כולנו העתקנו את הגן הגרמני על חומריו, מכשיריו, שיריו וסיפוריו. מחוץ לשפה, היה גננו גן ְפֶרֶּבלי גרמני 

 טהור, כדוגמתו בגרמניה. את החומר הספרותי היינו שואבות מתוך ספרים גרמניים: ספר שירים גרמני היה  

 אתנו והיינו מתרגמות כל שיר אשר היה דרוש לנו. לא היה שיר מקורי לגן... לאחר זמן מה בא לוין קיפניס עם  

 שיריו וסיפוריו המקוריים ושמחנו לקראתו שמחה אמיתית. הוא היה הראשון בזה, וזכות זו תעמוד לו תמיד. 

 שיריו, עם המנגינות של אידלזון וקרצ'בסקי המנוח היו לנו למקור חיים בגן. לא היה לנו פסנתר וגם מנגנות לא 

 היו בגן, היינו מתאספות, הגננות המעטות, וקיפניס היה מלמד אותנו לשיר את השירים החדשים.”
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צלם לא ידוע 
דוד מערבי (יושב מימין) 

ויואל אנגל (במרכז), 1925. 
באדיבות הארכיון למוסיקה 
ישראלית, אוניברסיטת תל-
אביב, הפקולטה לאמנויות 

ביה"ס למוסיקה ע"ש 
בוכמן מהטה, צילום

Photographer unknown
David Maaravi (seated on the 
right) and Joel Engel (in the 
middle), 1925. courtesy of The 
Israeli Music Archive, Tel Aviv 
University, Faculty of the Arts, 
The Buchmann Mehta School 
of Music, Photograph

זהו הרגע ההיסטורי בו נכנס מערבי לתמונה. כמורה למוסיקה לילדי בתי הספר, הוא נתקל בעבודתו באותו צורך 

בוער ביצירת רפרטואר מתאים של שירי ילדים לחגים, שאופיים ותוכנם שּונו בארץ, וכשרון ההלחנה אפשר לו 

לפעול לשינוי המצב. לשם כך הוא שיתף פעולה עם משוררים ותמלילנים, ובראשם לוין קיפניס, היוצר הבולט של 

’, אוסף  ֹרזת, זמירות ומשחקים לילדי הגןטקסטים לשירי ילדים. שמונה מהלחנותיו למילות קיפניס מופיעות ב’ מח

מכונן של יצירותיו המוקדמות של קיפניס שראה אור בשנת 1923 (אך כינס שירים שהופיעו מוקדם יותר בגליונות 

 לגננות).

 עלייתו ארצה של יואל אנגל ב-1924 הייתה נקודת אור בחיי המוסיקה המתפתחים של היישוב העברי. אנגל, 

מלחין ומבקר מוסיקלי רוסי יהודי ששמו והישגיו הלכו לפניו, התיישב בתל-אביב והחל לתרום מכשרונו ומנסיונו 

הגדולים לסצינה המוסיקלית המקומית. מערבי, שעד כה היה אוטודידאקט בתחום המוסיקה, החל ללמוד אצלו.

מחֹרזת’לוין קיפניס, ’ 
1923, הוצאת אמנות

פרנקפורט 

Levin Kipnis 
‘Makhrozet’, 1923 
Omanut, Frankfurt  
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קרוב לוודאי שהניב המוסיקלי הראוי לשיר העם המתחדש בארץ היה נושא שעלה בשיעורים אלה, שכן שאלה זו 

העסיקה מאד את אנגל, שבעצמו גישש בכיוון הזה בלחנים שחיבר למילותיו של יחיאל היילפרין, איש חינוך רב-

פעלים, מייסדו ומנהלו של ’גן הילדים הדוגמאי’. ב-1927 הופיע הכרך הראשון (מבין שניים) של מפעלם המשותף:  

’בקרן זוית, שירי-משחק לגני הילדים ולבתי הספר’. בהקדמה הסביר היילפרין את המניע לחיבור השירים:

 “ובעברך על פני גן-ילדים עברי בארץ, ובשמעך את השירים המושרים בפי תינוקות של בית-רבן, והיה אם אוזן 
 בוחנת לך, ושמעת צלילי מנגינות רוסיות ופולניות, גרמניות וצרפתיות. וידעת כי לא גן-ילדים עברי לפניך, אלא 

 תרכובת משונה של שירי עם ועם, שתורגמו ללשון העברית. מטרתי הייתה אפוא לתת בספר זה לתינוק העברי 

 שירי-משחק עבריים מקוריים, הנובעים מתוך תנאי חיינו בארץ והמכוונים לתנאי חיים אלה, בלווית מנגינות 
 3  עבריות-מזרחיות מקוריות...”

אנגל, שמת באופן פתאומי בפברואר 1927, לא זכה לראות את השירון החדש. את הלחנים שהספיק לחבר לכרך 

השני של ’בקרן זוית’ העתיק מערבי מכתב-היד שאנגל השאיר אחריו. בשמונה-עשרה השנים שבהן חי ופעל 

כמורה למוסיקה לאחר מות מורו הנערץ, הוסיף מערבי לחבר שירי ילדים רבים, אך אי אפשר לתאר את אופיים 

המלודי כ"מנגינות עבריות-מזרחיות מקוריות“, אליהן שאפו אנגל והיילפרין. ליבת הווייתו המוסיקלית של מערבי 

הייתה ונשארה מערבית.
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קונצרט של מקהלת 
האגודה, מנצח: דוד 

מערבי, תאריך לא 
ידוע, חוברת 

Choir Association 
concert, Conductor: 
David Maaravi, date 
unknown, Brochure

סולפג'יו, חוברת 
תל-אביב, תרצ”ד

solfège, Brochure 
 Tel-Aviv, 1934

מחברות העבודה המפורטות של מערבי מסבירות חלק מהצלחתו הגדולה: הן עמוסות חומרי הוראה מגוונים 

שאסף בשקדנות, ביניהם שירים חדשים שלמד אך טרם הופיעו בדפוס ועיבודים שחיבר ללחניו וללחניהם של 

אחרים כדי שישמשו אותו בשיעורי המוסיקה ובעבודתו המקהלתית. נראה שתלמידי בתי הספר היוו עבורו קהל 

יעד מרכזי, נמען טבעי לדחף ההלחנה שלו ולשאיפתו להנחיל לדור הצעיר את האהבה למוסיקה כחלק חשוב 

ממטען החיים ההכרחי של בן תרבות. עשרות השירים שהלחין, ”שיר-המחזה“ ’חמשה עשר בשבט’ (למילים של 

המשורר שמואל בס), ארבע חוברות הסולפג’ לילדי בתי הספר המדורגות לפי שנות הלימוד, המדריך לנגינה 

בקונצרטינה, עבודתו עם המקהלות שאותן טיפח במסירות ושאתן הופיע בחגיגות הציבוריות בתל-אביב – כל אלה 

מצטברים לעשייה חינוכית-מוסיקלית מרשימה שתרמה רבות לחינוך המוסיקלי בארץ בעידן המדינה בדרך ואף 

מאוחר יותר.

: ת ו ר ע ה
1. מדינת היהודים, תיאודור הרצל (וינה 1896; ירושלים 1986), עמ’ 24.

2. ראה שם.
3. בקרן זוית א, יחיאל היילפרין, הוצאת הגינה, תל-אביב 1927, הקדמה.

במרכז חייו של מערבי עמדה פעילותו החינוכית-מוסיקלית. אליה תיעל את האנרגיה היצירתית שלו, ובה באו לידי 

שילוב מוצלח כשרון ההלחנה שלו ואישיותו הכריזמטית. ”המורה לזמרה“ לא היה בדרך כלל דמות נערצת בבתי 

הספר של היישוב. אותם תלמידי בתי הספר ששרו בהתלהבות את שיריהם של טובי המלחינים, לא היססו למרר 

את חיי אותם מלחינים עצמם כשאלה תפקדו כמוריהם לזמרה. מערבי היה בין יחידי הסגולה שהיו נערצים על 

תלמידיהם, עובדה המשתקפת בבירור מקריאת מכתבי התנחומים הנרגשים ששלחו לבני המשפחה עם היוודע 

מותו הפתאומי בגיל 49.


