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אופנבאך שאסף וחקר המוזיקאי יעקב קאופמן
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ד"ר גילה פלם מחלקת המוזיקה
על האוסף יעקב קאופמן וחשיבותו

יעקב קאופמן
על המלחינים בני משפחת אופנבאך ויצירתם 

 
בתוכנית: יצירות לבית הכנסת, אריות ודואטים מתוך אופרות ואופרטות

מבצעים:
שרון דבורין, סופרן
מיכל שמיר, סופרן
דוד נורטמן, טנור

מיכאל אזוגי, טנור
מקהלת "ענבלים" בניצוחו של אמיר ברנהרד

ניהול מוזיקלי וליווי בפסנתר: ריימונד גולדשטיין
 

 הקונצרט ילווה בתצוגת פריטים מארכיון 
קאופמן בספרייה הלאומית

יום ד' כ"ב בחשוון, 7 בנובמבר, 20:00 / אולם ארדון

 ביקור אצל משפחת אופנבאך: 
מיצירות איזאק, ז'אק, ז'יל ואוגוסט 

אופנבאך
לרגל העברת אוסף כתבי יד, דפוסים ומחקרים על 

משפחת אופנבאך שאסף וחקר המוזיקאי יעקב קאופמן

יצחק אופנבאך:
"הודו ל יי' כי טוב" 

מיכאל אזוגי )טנור( מקהלת "ענבלים"
"הללויה" 

מיכאל אזוגי )טנור( מקהלת "ענבלים"

פורים שפיל
"Ester, Königin von Persien"

אריה של המלכה אסתר 
מיכל שמיר )סופרן(

אריה של ליצן החצר דוד נורטמן )טנור( 
מקהלת היהודים מיכל שמיר )סופרן(, שרון 

דבורין )סופרן(, דוד נורטמן )טנור(, 
מיכאל אזוגי )טנור(, מקהלת "ענבלים" 

ז'אק אופנבאך:
"אשמנו" )וידוי( מקהלת "ענבלים"

 "La chanson de Fortunio"
"השיר של פורטוניו"

מיכאל אזוגי)טנור(

"La Belle Helène" "הלנה היפה"
"הגידי לי, ונוס..." שרון דבורין

"משפטו של פאריס" דוד נורטמן
"דואט החלום" שרון דבורין, מיכאל אזוגי

ז'יל אופנבאך:
"Liebe" "אהבה" דוד נורטמן

ז'אק אופנבאך:
"La Perichole" "הפריקול"

"המכתב" מיכל שמיר
"שיר השיכורה" מיכל שמיר

אוגוסט אופנבאך:     
"Lettre d'un collegien a sa cousine"

דודתו"  לבת  בית ספר  "מכתב של תלמיד 
מיכאל אזוגי

ז'אק אופנבאך:
"La Grande Duchesse de Gérolstein"

"הדוכסית הגדולה מגרולשטיין"
"אמור לו... " מיכל שמיר

"La Vie Parisienne" "חיי פאריס"
"המכתב של מטלה" שרון דבורין

 "Orphée aux Enfers"
"אורפאוס בשאול"

"אריה של מלך באוסי" מיכאל אזוגי
 "Monsieur et Madame Denis"

"האדון והגברת דניז"
 "דואט אהבה" מיכל שמיר, דוד נורטמן  

"Pomme D’Api” "החמודונת"
"אקח לי שנים, שלושה.." שרון דבורין  

"Les Contes d’Hoffmann"
"סיפורי הופמן" 

"ברקרולה" מיכל שמיר, שרון דבורין, 
מקהלת "ענבלים"

ביקור אצל משפחת אופנבאך
תוכנית

מנצח מקהלת ענבלים: אמיר ברנהרד
מנחה: יעקב קאופמן

מנהל מוזיקלי וליווי בפסנתר: ריימונד גולדשטיין
בשער: ז'אק אופנבאך, קריקטורה מאת אנדריי גיל, 1860 לערך. 

אוסף קאופמן, מחלקת המוזיקה, הספרייה הלאומית
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הבימאי והחוקר יעקב קאופמן חקר את משפחת אופנבאך: ז'אק אופנבאך, אביו יצחק 
אופנבאך, אחיו ז'יל אופנבאך, ובנו אוגוסט אופנבאך ואסף מסמכים של בני המשפחה. 
את האוסף הזה, הגדול ביותר בישראל, ואחד הגדולים והמקיפים ביותר בעולם, תורם 
יעקב קאופמן לספרייה הלאומית. אוסף זה כולל בין השאר את התווים של כ-75 אופרות 
ומוזיקה  שירים  של  רבות  עשרות  שלו,  לאופרות  ליברטי  כ-85  אופנבאך,  ז'אק  מאת 
קאמרית וסימפונית שהלחין, ספרי לימוד לנגינה בצ'לו, סונטות ודואטים לצ'לו, מסמכים 
ומכתבים רבים, צילומים, פרסומים, כתבי עת וחומר ספרותי רחב היקף.  כן כולל האוסף 
את רב יצירותיו המוזיקליות והספרותיות של יצחק אופנבאך, ששימש כחזן של קהילת 
 8 MUS :קלן במשך 30 שנים, וביניהן פנקסי חזן )אחד מהם נמצא בספרייה הלאומית
13(, פורים שפיל "אסתר", פואמות, ספרי לימוד לנגינה בגיטרה, יצירות לגיטרה ולכלים 
אחרים, שירים רבים, טקסטים של תפילות שחיבר בעצמו, ומאמרים על נושאים שונים.

באוסף נכללות גם רוב יצירותיו של הכנר והמנצח ז'יל אופנבאך, אחיו של ז'אק, בעיקר 
שירים, יצירות לכינור, וספרי לימוד לנגינה בכינור. בנוסף , נכללות באוסף יצירות אחדות  

של בנו האהוב של ז'אק אופנבאך שהספיק לכתוב תקופת חייו הקצרה. 

משלימים את האוסף תמונות משפחה ותמונות אחרות רבות, וכן מסמכים פרטיים של 
משפחת אופנבאך כולה, כולל הזכרונות של ז'ילי גרינוואלד )אחותו של ז'אק אופנבאך( 

על אודות בית הוריה.
ז'אק אופנבאך )20.6.1819 - 4.10.1880(

ז'אק אופנבאך מוכר לציבור הרחב בזכות יצירות מעטות, וביניהן קטעים מתוך האופרה 
"סיפורי הופמן", וה-"קאן קאן" המפורסם מתוך האופרה בוף "אורפאוס בשאול". 

אולם כדאי לציין שבמשך חייו הוא כתב, הציג ופרסם כ- 100 יצירות לבמה, יצירות 
רבות לכלי נגינה שונים, ושירים, בסך הכל כ-600 יצירות. לא בכדי כינה אותו רוסיני 
"המוצרט הקטן בשאנז אליזה". הוא התחיל את הקריירה המוזיקלית שלו בתור נגן 

צ'לו מחונן בסלוני פאריס. לאחר מכן הוענק לו הניהול המוזיקלי של תיאטרון "הקומדי 
פראנסז". ב-1853 פתח תיאטרון קטן בשדרת שאנז אליזה, שבו הציג אופרות קאמריות 
בהצלחה גדולה. ב-1855 יסד תיאטרון במרכז פאריס, ושמו "בוף פאריזיאן", שבו הציג 

בהצלחה רבה את "אורפאוס בשאול" ויצירות בימתיות אחרות.

הצלחותיו היו כה גדולות עד שהיתה תקופה שבה הציגו את יצירותיו בו זמנית בארבעה 
ליסבון,  מדריד,  מילאנו,  יורק,  ניו  לונדון,  ברלין,  בוינה,  וגם  בפאריס  שונים  תיאטראות 

פטרבורג, ובהרבה ערים חשובות אחרות באירופה. 

איזאק )יצחק( אופנבאך )26.10.1779 – 26.4.1850(
שמו היה יצחק בן יהודה אברשט )Eberst(. שם המשפחה של אביו היה אברשטד 

)Eberstadt(. בשם המשפחה אופנבאך התחיל להשתמש בתקופה שהתגורר בדויץ 
)Deutz(, עיר ליד קלן בה התחתן ונולדו ילדיו הראשונים. בגיל מאד צעיר התייתם 

והתחיל לנסוע מקהילה לקהילה בגרמניה כחבר בשלישית חזנים.
באותה התקופה כמעט ולא היו משרות קבועות לחזנים. בתקופה זו החל להלחין מוזיקה 
ליטורגית יהודית. בכוחות עצמו למד לנגן בכינור, בגיטרה ובכלים אחרים. בדויץ הופיע 
בתור חזן, "ובזמנו החופשי" ניגן בפונדקים ובאולמות ריקודים. בשנת 1820, לערך, קיבל 
רב, הפך לסמכות  30 שנים. בקלן, בהדר  משרה כחזן בקהילת קלן, בה החזיק במשך 
בענייני יהדות, ושם כתב את רוב יצירותיו לבית הכנסת, שהוא ביצע בעצמו. השפעת 

המנגינות הללו מורגשת כמעט בכל יצירה מאת בנו ז'אק.
ז'יל )יוליוס( אופנבאך )15.5.1815 – 10.10.1880(

אחיו הבכור של ז'אק. הצטיין בנגינה בכינור והיה מוזיקאי מחונן. כאשר ב-1833 אביו 
לכינור  שיעורים  ז'יל  קיבל  לפאריס,  המוזיקה  לימודי  להמשך  אחיו  ואת  אותו  שלח 
מפגאניני. בחודשים הראשונים שלהם בפאריס, שימשו שניהם כמנהלים מוזיקליים של 
לפרנסתם  לנגן  שנהגו  מפני  קצר,  זמן  לאחר  פוטרו  אך  המרכזי,  הכנסת  בית  מקהלת 
בימי שישי ושבת בתזמורות שונות. ז'יל המשיך לנגן, התמנה למנצח מקהלת טאוטוניה,  
והוזמן לנצח בבית האופרה של בורדו. במרוצת הזמן ניגן וניצח בתיאטרון של ז'אק. ז'יל 
חי רוב הזמן בצילו של אחיו המפורסם. הוא השאיר מספר יצירות קאמריות וספר לימוד 

לנגינה בכינור.
אוגוסט אופנבאך )24.5.1862 – 7.12.1883(

גילה  ז'אק. בגיל מאד צעיר  ז'אק אוגוסט אופנבאך היה הבן האהוב של  איגנס שארל 
כשרון מוזיקלי רב, והתחיל להלחין שירים. עם מות אביו הוא טיפל בהשלמה ובביצוע 
של האופרה "סיפורי הופמן" בתיאטרון האופרה קומיק. אוגוסט נפטר בגיל 21 בעיר קאן 

ונקבר לצד אביו בבית הקברות במונמארטר.

על האוסף ועל משפחת אופנבאך
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ביקור אצל משפחת אופנבאך: מיצירות יצחק, ז'אק, ז'יל ואוגוסט אופנבאך

הודו )תהלים, 118( יצחק אופנבאך
הודו ל יי כי טוב, כי לעולם חסדו:
יאמר נא ישראל, כי לעולם חסדו:

יאמרו נא בית אהרון, כי לעולם חסדו:
יאמרו נא יראי יי, כי לעולם חסדו:

הללויה )תהלים, 113( יצחק אופנבאך 
הללו עבדי יי, הללו את שם יי:

יהי שם יי מבורך, מעתה ועד עולם:
ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם יי:

רם על כל גוים יי, על השמים כבודו:
מי כיי אלהינו,  המגביהי לשבת: 
המשפילי לראות, בשמים ובארץ:

מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון:
להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו:

מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, 
הללויה:

כתוספת  אופנבאך  איזאק  ידי  על  נכתבו  אלו  קטעים 
 .1838 ב  קלן  בעיר  שפרסם  פסח  של  להגדה  מוזיקלית 

הקטעים הם מתוך ה"הלל".

ז'אק אופנבאך

איזאק )יצחק( אופנבאך

אוגוסט אופנבאך

ז'יל אופנבאך 

משמאל: עמוד השער לפורים שפיל "אסתר 
מלכת פרס" מאת איזאק אופנבאך

מימין: רשימת הדמויות בפורים שפיל "אסתר"
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