
 הפי-ינדרי רמת
1918-2005

 ליגמ רתנספב הנגינ .שולש ליגב םילשוריל התלע ,היסורב הדלונ
.ריעצ

 – ליבקמבו ,םילשוריב תירבעה היסנמיגה תרגוב – 1935
 תוננגל רנימס – ןכמ רחאל דימ .םילשוריב הקיזומל ןוירוטברסנוק
ביבא לתב
 דבועה רעונה םימיל( "םילועה תונחמ" רעונה תעונת תרבח
)דמולהו

 לש תצבוקמה הגולפה םע ,םודסב גלשאה לעפמב הדבע – 1937-8
דחואמה ץוביקה

 םש ,ןאש תיב קמעב "םייח זועמ" ץוביק לש עקרקל היילע – 1937
הימי ףוסל דע הלעפו התייח

ביבא לת  ,הקיסומל םירומל רנימס תרגוב – 1943
 ,ץראב םינושארהמ "תויונמאב לופיטל זכרמה" תא  המיקה – 1958

 ףתושמה "לדגמו המוח" םחתמב כ"חאו ,ןאש-תיב ריעב הליחתב
ןאש תיב קמע רוזאל

 הדעווה םעטמ עיפוה "חמוצה םלועמ רמז ילכ" רפסה – 1964
)לזא( ילקיזומ ךוניחל תיצוביק-ןיבה

 ,ןודנולב Guildhall School of Music  -ב תומלתשה – 1970-1971
הקיזומב היפרתב

 זכרמה תרגסמב ,הקיזומב היפרתל זכרמה תא המיקה – 1971
.תויונמאב לופיטל

 תאצוהב עיפוה "היפרתכ הקיסומב הריציו יוטיב" רפסה – 1981
)לזא( דחואמה ץוביקה
 הגיצהו ,התדובע לע םלועבו ץראב התצרה תובר םינש ךשמב
 ידלי" ;1966 ,"ץוביקב הווצמ רב" :הריפהו המייב ,הבתכש םיטרס
 ילכ תיינב לע ;1970 ,"חמוצה םלועמ רמז ילכ" ;1970 "םיטלקמה
."הקיזומב היפרת" ;םייעבט םירמוחמ הקיזומ

 ."היפרתו הריצי ,יוטיב – ןוגינה ךרד" רפסה תא הבתכ – 2004
.תיטרפ האצוהב ,התומ רחאל ,2006-ב רואל אצי רפסה
.2005 -ב התריטפל דע ךירדהלו תוצרהל ,דמלל הכישמה
היפרתו הריצי ,יוטיב – ןוגינה ךרד
הפי תחפשמ תאצוהב



 הפי-ינדרי רמת תאמ "היפרתו הריצי ,יוטיב – ןוגינה ךרד" רפסה
 םירוהל ןכו ,הקיזומב היפרתהו הקיזומה םוחתב םירומל דעוימ
 לע ;דליה תוחתפתהב הקיזומה לע םיקרפ ללוכ רפסה .םיניינועמ
 ,תיטיופרתה הדובעה תורטמ ,םוחתב ךרדה ירומ( הקיזומב היפרת
.דועו ;הרקמ תוגצה ;)היפרתל זכרמב הדובעב הנויסינ םוכיס
 רמת לש תלפוטמ ,הדילמ תרוויע ,ןזור לטומח לש הבתכממ עטק
:שמח ליגמ
 ךתא יתדמלש הכוראה הפוקתהש רמול תעדוי ינא ,רוחאל טבמב"
 .םידחוימ יוטיב ילכ יל הקינעהו ,הריצי לש םוסק םלוע יל החתפ
 םויה .ילש ימצעה יומידה תאו ימצעה ןוחטיבה תא התלעה איה
 .קוקזש ימל תתל ךרוצב הרכה ךותמ ,תילאיצוס הדובע תדמול ינא
 יתוא תדמיל .ילש ןושארה לדומה תייה תאש ימצעל תראתמ ינא
 החוכב הרכהה תא יב תעטנ .תוחילש תאלמ שדוק תדובע יהמ
 ךלצא תושיגפה זאמו ,אפרלו בוט עיפשהל הקיזומה לש אלפומב
."הנפא רשא לכב יתוא הוולמ איה
 הקימתירו הקיזומל הרומכ התדובע לע תבתוכ הפי-ינדרי רמת
 םע הדבע איה .הקיזומב תלפטמכו ,םייח זועמ ץוביק ידליל
 הניגנ ילכ ורצי דחיבו הביבסה ןמ עבט ירמוח ףוסיאב הידימלת
 תחאל התייהו ,הקיזומב היפרתב ןודנולב התחמתה .חמוצה םלועמ
.הז םוחתב ץראב תונושארה תורומה
 ,1958-ב םקוהש ,ןאש-תיב קמעב הקיזומל ירוזאה ןפלואה ימזוימ
 הלהינו ,תויונמאב היפרתל זכרמה תא 1971-ב המיקה ותרגסמב
 םידלי תואמב הלפיט הז זכרמב .)1995( התשירפל דע ותוא
.הז רפסב אבומ םהמ םידחא לש םרופיסש
הנב – רימע לש התיכה ינבל הקיסומ רועישב
 םלועב רמז ילכ" :הקיזומה אשונב םהמ ,םירפס המכ הבתכ רמת
 .)1981( "היפרתכ העונתו הקיסומב הריציו יוטיב" ;)1964( "חמוצה
 םלועמ רמז ילכ" :םירצק םיטרס העבש הקיפה ןכ ומכ
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 הווצמ-רב" ;)1965( "לילצבו עבצב" ;)1964( "חמוצה
 תועצמאב היפרת" ;)1968( "םיטלקמה ידלי" ;)1966( "ץוביקב
.)םיעבשה תונש ךרואל( "הקיזומה
.2005 תנשב הרטפנ רמת
 הכרע( הפי-ינדרי רמת ,)1965( חורהו רתימה לילחה רופיס
רימע ,ירוא ,רוט רב ןונמא :ומליצ ,)גירש הוקת

 לכה" רודמב "ץוביק" ןותיעב הפי עטק בתכנ הפי-ינדרי רמת לע
:יאקרב לבי תאמ )2005 רבמצד( "םישנא
 ,הפי ירוא לש ותנמלא ,הפי-ינדרי רמת םייח-זועמב הרטפנ 87 ליגב
 ,תרפאו תנסא ,םעיחי ,ליא – םהידלי תעברא .ח"מלפה ידקפממ
 ירוא .תדבוכמה היוולהה תנכה לע ודקש ,ץוביקב םיררוגתמ םניאש
 .םילשוריב "םילועה תונחמה" ןקב ותכינח התייהשכ רמת תא שגפ
 .יניסל וכרדב ,םיכרד תנואתב גרהנש ,רימע ,םנב תא ולכש 1977-ב
 לע .רופיכ םוי תמחלמב עצפנש ,ליא ,ויחא לש ד"גמה היה רימע
 הרומ םינש ךרואל התייה רמת .זועה רוטיע תא רימע לביק ותמיחל
 הקיזומב לופיט הקינעהו ,ץוביקה ידלי לש הקיזומלו הקימתירל
 ,גנילרה ה'קחורו יבצו ילאירא תלייא .םידחוימ םיכרצ םע םידליל
 ףוסאל ,עבטל םידליה םע תאצוי התייהש םירפסמ ,ץוביקה ירבח
 תוקפהה" .הקיזומ ילכ םהמ ןיכהל ידכ ,ףוס ינקו םיעולד
 תוברתה יעוריא זכרמב דימת ויה ,הרציש םידוקירהו תוילקיזומה
 ןויכראה תורישב רמת הדבע תונורחאה היתונשב ."ץוביקב םיגחהו
 יקיתו לש םהייח תא ודעית ןותניג הירא םלצה םע דחיו ,ימוקמה
.ץוביקה
 ןנשי תמאב רפסב .רמת לש הנבו הלעב םה םימלצה רימעו ירוא
 רפסה .םיעולדמו ףוס הנקמ הניגנ ילכ םיניכמ םידלי לש תונומת
 יתאצמ .1965 תנשב אלמ עבצ ימולצתב אציש ןוויכמ ןפוד אצוי הזה
.לרב תיבב המימי זכרמב ולש דיחי קתוע
השנמ ןגב םייח זועממ הפי 'שמ
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2014  הפי ירואו רמתל הרכזא – אבאו אמיא יל ונתנ המ 
אמיא יל הנתנ המ
אבא יל ןתנ המ
םירקי םירוה ונל םתתנ המ
םיה ינפל תחתמ הנושאר המישנ
דימתל תטשומ די
םדאה שומישו יפויל רבד לכמ הריצי
דימתל עגר לכב הריצי
תיתחפשמ הריציו םייפכ תדובע
תופתושו ףותיש
ןדריה רהנו תואלקח ,המדא
רצוקו ערוז שרוח רוטקרטו רדעמ
םילותש םילילצו םיברע םינוגינ
םידכנל םידליל ,םייחל הרישו הקיסומ
שפוח לש החמש
תושעלו טילחהל שפוח
שולש ליגמ הגה
עברא ליגמ םימל הציפק
שמח ליגמ יזָע
עבש ליגמ קשנ
תופורשו תושק תויגוע
ירפ לכמ ןתפל
םירמתו םיצע לע סופיט
עגר לכב רבד לכל םיסויג
הביבסהו הליהקה ןעמל תושעל
םיעבצו עבט לש הגיגח
םישעמ השועש החפשמ
םיידימת םידומילו הדימל
תישעמ תונויצ
דימתל ןוחטיבו אבצ
םייחלו םימיל םיחא
תוקישנו םיקוביח
תוקוחר םיתעל
הלודג הבהאב
הפי ליא
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