
הקדמה

'כוורת' היא הלהקה הישראלית הגדולה מכולן. אמנם היא פעלה שלוש 
וחצי שנים בלבד, אך השפעתה על המוזיקה הישראלית שנוצרה אחריה 

הייתה עצומה והרחיבה את תחומי הצליל הישראלי. חברי 'כוורת' 
השכילו לתרגם את הישראליות הבסיסית, זו המיוצגת בלהקה הצבאית, 
למוזיקה חדשה לזמנה, אקטואלית ואותנטית. לא היה בשנות השבעים 

בארץ ולו הרכב מוזיקלי אחד שהצליח להישמע כל כך עדכני 
ועם זאת כל כך ישראלי.

גם לאחר פירוקה, לא נולדה כל להקה אחרת שהיה בה מאגר כה פורה 
של כישרונות, שהמשיכו והעשירו את המוזיקה הישראלית.

מאת: יואב קוטנר

סיפור
הלהקה
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נולד ב-1950 בכפר בלום וגדל בחיפה. כשהיה בן שמונה עברה משפחתו 
לסביון; שנתיים לאחר מכן נדדה לניו יורק והתגוררה שם כשבע שנים. 

מגיל צעיר נחשף דני למגוון סגנונות מוסיקליים; בניו יורק גילה את הגיטרה 
החשמלית. בגיל ארבע עשרה למד ציור בתיכון למוזיקה ואמניות בהארלם 

והוסיף ולמד מחוץ לבית הספר פסנתר קלאסי. עם חברה לספסל הלימודים 
הוא הקים את להקתו הראשונה, The Catacombs, שעם שיריה נמנו מנגינות 

שיהפכו לימים ל'ביום ובלילה' ו'התמנון האיטר'.
בתחילת שנת 1966 הצטרף סנדרסון להרכב בלוז-רוק ושמו,

The Moon שהושפע - בין היתר - מג'ימי הנדריקס, פול באטרפילד, 
'קצפת', באדי גאיי, 'הדלתות' ועוד.

טרם מלאו לו שמונה עשרה, חזר סנדרסון ארצה; הוא התייצב לבחינה 
ללהקת הנח"ל והדהים את המעבד המוזיקלי של הלהקה, יאיר רוזנבלום, 

בנגינת קטעים של אריק קלפטון וג'וני ווינטר. מיד התקבל ללהקה 
)לפני גיל הגיוס( ושירת בה כשהעלתה את התכניות 'קרנבל בנח"ל' 

ו'בהאחזות הנח"ל בסיני'. 

דני סנדרסון
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נולד בפולין בשנת 1950 בשם אלכסי. אביו, אדוארד, היה מלחין ופסנתרן 
ידוע. בגיל שש, עלה אלון עם משפחתו ארצה והתגורר תחילה במלון 
בנתניה ובמעברה בנוף ים. כילד למד פסנתר; בן ארבע עשרה, בימי 

לימודיו בפנימיה הצבאית בחיפה, למד גם גיטרה. בגיל חמש עשרה עזב 
את הפנימיה ושב לביתו בשיכון בבת ים, החל לנגן בס בלהקת 'פרחי הבלוז' 
ולאחר מכן ב'הצבר הדוקרני', עם הסולן אלדד זיו. בתחילת כיתה י"ב עזב 

אולארצ'יק את בית הספר התיכון והחל לנגן בתזמורת חתונות. וכך, 
בשנת 1968, היה לו כבר ניסיון מוזיקלי והוא התקבל חיש קל ללהקת הנח"ל.

אלון אולארצ'יק
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נולד בשנת 1950 בתל אביב וגדל במשפחה מוזיקלית. אביו ניגן באקורדיון, 
כינור ופסנתר, אך מאיר העדיף לתופף: מגיל צעיר ניגן על כלי הקשה 

מאולתרים. בן חמש עשרה החל ללמוד תיפוף בבית ספר למוזיקה והמשיך 
בלימודי ג'אז אצל המתופפים אהרל'ה קמינסקי וג'רי גרוול. בתקופת 
לימודיו בתיכון ניגן בלהקת הקצב 'ההדים' עם צביקה פיק ובלהקת 

'הזמנים הטובים', שהופיעה בעיקר בחתונות תימניות. עם גיוסו לצה"ל 
התקבל פניגשטיין כמתופף ללהקת השריון, אך בסופו של דבר הגיע, 

ממש במקרה, למבחנים ללהקת הנח"ל, והתקבל.

מאיר פניגשטיין

11 10



נולד ב- 1950 בסיביר בשם יפים שמוקלר. הוא היה בן שמונה כשהמשפחה 
עברה לפולין ושם ניגן בכלי הקשה, בכינור, בפסנתר ובקונטרבס - ובעיקר 

בגיטרה. בימי בית הספר התיכון שר וניגן בגיטרה בלהקות קצב ובהן  
'ארבעה סימני זודיאק'. כצעיר בן שבע עשרה עלה לישראל, שינה את שמו 
לאפרים שמיר, ולמרות שליטתו המוגבלת בעברית - התקבל ללהקת הנח"ל, 
בתכניתה 'בהאחזות הנח"ל בסיני', בזכות מבחן מרגש ששר בו בפולנית את 

השיר, שהפך לימים ל'שיעור מולדת'.

אפרים שמיר
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נולד בשנת 1950 ברחובות, אך בילדותו נדד בין גן שמואל, צהלה, תל אביב 
ואילת. הוא לא חלם להפוך לזמר ורק בהמלצת יאיר רוזנבלום הגיע 

למבחנים ללהקת הנח"ל. במבחנים אלה שר ביטלס ואת 'אלכסנדר זבוב' 
של השלושרים, והתקבל מיד כזמר לתכנית 'בהאחזות הנח"ל בסיני'. 

גידי גוב

15 14



נולד בחיפה בשנת 1950. הוא ניגן מגיל צעיר מאוד, כבר בגיל שבע 
באקורדיון ואת הגיטרה גילה בהיותו בן שלוש עשרה; בגיל חמש עשרה, 

הופיע כסולן ב'השלישייה של צ'רצ'יל' )כינויו בבית הספר התיכון(. 
בשנת 1966 הפכה השלישייה ללהקת 'הצ'רצ'ילים' וקלפטר ניגן בה עד 

גיוסו לצה"ל ב-1968. בצבא שירת בחיל השריון, ב'להקת התותחנים' 
ובצוותי הווי שונים, ובכל מקום משך תשומת לב רבה כגיטריסט מחונן.

יצחק קלפטר
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נולד בתל אביב בשנת 1951, וכמו יתר חברי הלהקה עסק גם הוא 
במוזיקה מגיל צעיר. הוא החל לנגן בפסנתר בגיל שבע, אהב רוק ופופ, 
למד מוזיקה קלסית וג'אז ובגיל שש עשרה הלחין את שיריו הראשונים 

ובהם 'דמעות של מלאכים'. בצבא שרת ב'להקת התותחנים' 
וב'צוות הווי תותחנים'.

יוני רכטר
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להקת הנח"ל, ובמיוחד נגני הלהקה, היתה חבורה מגובשת ויצירתית. בלט בה דני סנדרסון, 
הרוח החיה והמנוע היצירתי של הלהקה, מוזיקאי מחונן ומצחיקן שכתב, לצד שירים 

רציניים, גם שירים משעשעים ובדיחות 'נונסנס' - שחלקם הגדול היווה את הבסיס לשירים 
ולמערכונים של להקת 'כוורת'. 

רמת הנגינה הגבוהה שלו בגיטרה לא הייתה מוכרת עד אז בארץ וסימנה חידוש מהפכני 
בצליל של הלהקות הצבאיות; היא בלטה ברבים משירי התכנית 'בהאחזות הנח"ל בסיני' 

ובמיוחד ב'שיר לשלום'.

הגיטרה של סנדרסון משכה תשומת לב גם מחוץ ללהקת הנח"ל ובמקביל הוא 
שימש כנגן גם באלבומים של 'השלושרים', 'הגשש החיוור' ועוד. סנדרסון וחבריו  

אולארצ'יק ופניגשטיין השתתפו בהקלטות רבות, בלא שניתן להם קרדיט ובהן פסקול 
הסרט 'לופו', עם 'השוקולדה', בפסקול סדרת הטלוויזיה 'חדווה ושלומיק', 

במחזמר 'ג'מבו' ועוד. 

באותה תקופה הקים דני גם את להקת 'השניצלים', שניגנו בה לסירוגין אלי מגן, 
אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק בבס, ודייוויד שנן, מאיר פניגשטיין וזהר לוי - בתופים. 

הלהקה הופיעה בעיקר בסופי שבוע והתמחתה ב'מוזיקת מחתרת', הכינוי שניתן אז לסגנונם 
של ג'ימי הנדריקס, 'קצפת' ועוד. עם חבריו ל'שניצלים' וללהקת הנח"ל, הקליט סנדרסון 

את 'אופרת פוגי', את היצירה 'הילד מברזיל', ואת המחזמר 'המלך ממבו'. כל אלה הושפעו, 
בין היתר, מפרנק זאפה ומאופרות רוק כמו 'טומי' ו'ישו כוכב עליון'. במארז שבידכם 

מתפרסמות יצירות אלה לראשונה באופן רשמי.

1968-1973
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תוך כדי השירות הצבאי ולאחר השחרור, ניהל כל אחד מחברי הלהקה גם קריירה 
עצמאית: אפרים שמיר הקליט, בין היתר, את השיר 'מיקה' שהפך ללהיט גדול ואף 

הקים עם אלון אולארצ'יק את הצמד 'נו אז מה'. הם הוציאו תקליטון בן שני שירים: 
'דם לא טוב' ו'סופה'. דני סנדרסון כתב שירים למחזמר 'קפוץ', שהיה מעין תגובה 

למחזמר 'שיער' והוציא לאור תקליטון שניגנו בו חבריו אולארצ'יק ופניגשטיין, שכלל 
 .Conspiracy-שתורגם ל'אפשר להצטרף'( ו( Like to Tag Along :שני שירים באנגלית
לאחר שניגן תקופה קצרה בלהקת 'הפלטינה', נסע אלון אולארצ'יק ללונדון לנסות 

שם את מזלו.

ב-1972 הקליט סנדרסון עם תזמורת בית השידור בניצוחו של זוזו מוסא, את הקטע 
האינסטרומנטלי 'התמנון האיטר', שהיה בו שילוב ראשון של רוק ומוזיקה ערבית. 

סנדרסון ניסה להרחיב קטע זה ליצירה סימפונית שלמה, ולשם כך נסע ללונדון אל 
אולארצ'יק כדי לעבוד יחד על פיתוח היצירה. השניים הקליטו סקיצה בת שלושים דקות 

כ'דמו' להפקה עם תזמורת סימפונית, אך נסיונותיו של דני לעניין ביצירה חברות תקליטים 
בלונדון - עלו בתוהו. אולם ביקורו תרם לסיפור 'כוורת' ערך מוסף: הוא שכנע את 

אולארצ'יק לחזור ארצה ולהצטרף ללהקה החדשה שעמד להקים. 

גם גידי גוב, עם שחרורו מהצבא, היה בשל להצטרף ללהקה המיועדת. הוא סירב להצעתו 
של שלמה ארצי להפיק אותו, ולהצעת נעם סמל להיות אמרגנו, והעדיף להצטרף לסנדרסון 

ולחבריו אולארצ'יק, שמיר ופניגשטיין. הרכב 'כוורת' הושלם כמעט.

את שם הלהקה הציע דני סנדרסון לאחר פסילת שמות אחרים ובהם 'להקת השנה', 
'16 אלף על הכביש', 'צבי פרופורציה', 'התמנון האיטר' ועוד.
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אשר ביטנסקי, צעיר בן גילם של חברי הלהקה, היה היחיד שהאמין ב'כוורת' באותם ימים. 
הוא ארגן להם מקום לחזרות, הופעות בבתי ספר ובמועדונים ומפגשים עם מוזיקאים 

ומפיקים שונים; היה בהם גם אריק איינשטיין, שאף הגיע לחזרה של הלהקה. 
לאחר שנואשו ממציאת משקיע, החליטו החברים להפיק תקליטון בכוחות עצמם בכסף 

שהרוויחו מהופעות בערבי ריקודים בבתי ספר בתל אביב.

בסוף 1972 התרחש באולפן 'קולינור' האירוע ההיסטורי: להקת 'כוורת' הקליטה שני 
שירים ראשונים, שנשאו שמות שתאמו באופן אירוני את מצב רוחה: 'שירות עצמי' 

ו'לא ידענו מה לעשות'. שני השירים יצאו לאור ב'תקליטון שדרים' חודש לאחר מכן, 
אך לא זכו לתשומת לב מיוחדת.

לאחר שחרורו מצה"ל, הפך יצחק קלפטר לגיטריסט מבוקש בהקלטות והופעות, בין 
השאר עם אריק איינשטיין ועם 'שובבי ציון'. בשנת 1971 הוא הצטרף ללהקת 'אחרית 
הימים' וניגן באלבום המופת שלה, שבו בלטה הגיטרה שלו  בשירים  'העץ הוא גבוה' 
ו'פתחי לי את הדלת'. אמרגנו אשר ביטנסקי הציע לו להיפגש ל'ג'אם סשן' עם הלהקה 
של דני סנדרסון, מתחרהו על תואר 'הגיטריסט הטוב ביותר בישראל'. בעקבות המפגש, 

אף על פי שבהרכב היו כבר שני גיטריסטים, ביקש ממנו סנדרסון להצטרף ללהקה.

יוני רכטר היה האחרון שהצטרף, שכן בסוף שירותו הצבאי התלבט מה תהיה דרכו: האם 
ללמוד באקדמיה או ללכת בעקבות אביו, האדריכל יעקב רכטר. כאשר סנדרסון הציע לו 
להצטרף ללהקה החדשה, רכטר עדיין היסס ונענה רק כשנודע לו כי תפקיד הקלידן הוצע 

גם לירון גרשובסקי.
במאי 1973 נערכה בירושלים תחרות 'פסטיבל הזמר והפזמון' במתכונת חגיגית, לרגל 

מלאת חצי יובל שנים למדינה. בין משתתפי הפסטיבל היו אפרים שמיר, ששר עם 
ירדנה ארזי וחנן יובל את 'ליל חניה'; וגידי גוב, ששר את 'יעלה ויבוא'. שני השירים הגיעו 
למקומות נמוכים בתחרות אך הופעתם של השניים, ובמיוחד זו של גוב, עוררה עניין אצל 
אברהם דשא )פשנל(, האמרגן הגדול ביותר בישראל באותם ימים. הוא פנה לגידי בכוונה 

לעבוד אתו וגוב סיפר לו על הלהקה החדשה. פשנל, שניהל את להקת 'התרנגולים' ואת 
'הגשש החיוור', בא לשמוע את הלהקה בבית הוריו של סנדרסון, התלהב ומיד הציע 

את עצמו כמפיק. בצער רב נפרדה 'כוורת' מאשר ביטנסקי והחלה 'לעבוד אצל פשנל', 
ששילם לחברי הלהקה שכר חודשי.

אברהם דשא )פשנל(
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הפריצה
בתחילת דרכה הכינה הלהקה מופע, שחלקו הראשון התבסס על שירים וסיפורים כגון 

'סיפור המכולת' ו'שיר המכולת', 'סיפורו של חולילו לומברטה' ו'המגפיים של ברוך', וחלקו 
השני כלל את 'אופרת פוגי' בשלמותה - ארבעים דקות רצופות של מוזיקה. באחת החזרות 

האחרונות, ימים ספורים לפני הופעת הבכורה, טען פשנל כי האופרה ארוכה וטרחנית ונעדרת 
קלילות המצויה בסיפורים הקצרים ובשירים שבמחצית הראשונה. לאחר לילה של התלבטויות 

קשות, החליטו סנדרסון והלהקה לפרק את האופרה, לדלות מתוכה את השירים הבולטים 
ולשזור ביניהם סיפורים קצרים. תחילה היה נדמה כי שינוי זה לא עזר: הקהל התקשה 

בהופעות הראשונות לעכל את המוזיקה ובעיקר - את ההומור של הלהקה; אך עד מהרה 
החלה הלהקה לצבור מעריצים שמספרם גדל והלך, ותוך שבועות אחדים נחלה הצלחה ללא 

תקדים: 30 הופעות ויותר בחודש, לעתים אף פעמיים ביום, בפני אולמות מלאים.

במקביל להופעותיה, הקליטה הלהקה באולפן טריטון החדש של טומי פרידמן 
ופרנקי גליקסמן את תקליטה הראשון, 'סיפורי פוגי'. דני סנדרסון היה הכותב והמפיק 
הראשי בתקליט זה. ביוני 1973 יצא לרדיו השיר 'פה קבור הכלב', שהתקבל בקרירות 
רבה; אך השיר הבא, 'המגפיים של ברוך', הפך מיד עם צאתו ללהיט ענק; הוא סימן 

את השינוי הגדול בדרכה של הלהקה והצלחה רדפה הצלחה.
במצעד השנתי של גלי צה"ל באותה שנה, נבחרה 'כוורת' ל'להקת השנה'. 

'המגפיים של ברוך' ל'שיר השנה' ו'שיר המכולת' הגיע למקום השלישי. 

חודשיים לאחר מופע הבכורה, כשהלהקה בשיא הצלחתה, פרצה מלחמת יום הכיפורים. 
חברי הלהקה גויסו להופעות כשירות מילואים בחזית, יחד עם להקת הנח"ל, שלישיית 

'שוקולד-מנטה-מסטיק' ומנחם זילברמן. הופעותיהם בפני החיילים זכו להצלחה גדולה: 
המוזיקה מלאת החיים והומור ה'נונסנס' שימשו פורקן ומפלט מהלחץ שעטף את החיילים. 

'כוורת' הפכה ללהיט שלא נודע דוגמתו הן בצבא והן בשוק האזרחי.
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לאחר חצי שנה של עבודה מפרכת, רובה בקיבוץ גבעת חיים, הופיע באמצע 1975 
תקליטה השלישי של 'כוורת', 'צפוף באוזן'. אמנם גם בתקליט זה היה דני סנדרסון 

היוצר הבולט, אך ניתן בו ביטוי רב יותר לשאר החברים. הדבר הביא לגיוון במוזיקה 
ובה בעת הוליד גם מתחים ומחלוקות בין החברים לגבי הכיוון המוזיקלי המתאים 
ללהקה. כך למשל, בהקלטת השיר 'לו לו' השתתפו רק סנדרסון, פניגשטיין, גוב 
ואולארצ'יק; ב'אינספקטור פיקח' סירב אולארצ'יק לנגן תו אחד מסוים, ואילו 
סנדרסון לא אהב את 'העולם שמח' כיוון שגרס כי סגנון הסמבה אינו מתאים 

לטבעה של הלהקה. 

בסוף שנת 1973 יצא לאור תקליט הבכורה של 'כוורת', 'סיפורי פוגי'. את עטיפת התקליט 
החדשנית והחריגה צייר ועיצב איתמר נוימן, חבר וגרפיקאי בפיקוד הנח"ל. התקליט זכה 
למכירה רבת היקף של עשרות אלפי עותקים בשנה הראשונה, מספר יוצא דופן באותה 

תקופה. עד סוף שנות השמונים, עוד קודם שיצא ב'קומפקט דיסק', נמכר התקליט 
ב-180 אלף ויותר עותקים. מאז תקליט האוסף 'ירושלים של זהב', לא ידע שוק 

התקליטים הישראלי הצלחה כזו.

בראשית 1974, חודשיים בלבד אחרי סיומה של מלחמת יום הכיפורים, ייצגה 'כוורת' 
את ישראל בתחרות האירוויזיון, שנערכה בברייטון שבאנגליה, בשיר 'נתתי לה חיי'. 

הלהקה ניצלה את האירוע הטלוויזיוני, שצופים בו מיליוני אנשים, לאמירה פוליטית: 
'אחד אומר שנגמרים לו השמיים, כשיש מספיק אוויר למדינה או שתיים'. 

בתחרות זו זכתה במקום הראשון להקת 'אבבא' משוודיה בשיר 'ווטרלו', ואילו שירה 
של 'כוורת' הגיע למקום השביעי בלבד. 

באמצע שנת 1974 הופיע תקליטה השני של הלהקה, 'פוגי בפיתה', שברובו נכללו  
'שאריות' מהמופע 'סיפורי פוגי' אך גם מספר שירים חדשים, בראשם השיר המורכב 

והמתקדם ביותר של 'כוורת' עד אותה עת, 'הבלדה על ארי ודרצ'י'. המופע 'סיפורי פוגי' 
המשיך לרוץ בהצלחה רבה עד אוקטובר 1974, ובמקביל פעלו כמה מן החברים גם 

באורח עצמאי, מחוץ למסגרת הלהקה. 

לקראת תחילת העבודה על התקליט הבא של הלהקה, התקבלה החלטה כי כל אחד 
מהחברים מוזמן להציע חומרים מפרי עטו, ובחירת השירים תעשה בדרך של הצבעה. 
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באוגוסט 1975 יצאה 'כוורת' במופע חדש, 'צפוף באוזן', שכלל תפאורה גדולה 
ובומבסטית, כגון אוזן ענקית שהפכה לאף ומערכת הגברה חדשנית שלא תמיד פעלה 
כראוי. את הפופ-רוק של 'סיפורי פוגי' החליף צליל עמוס וכבד, משולב במערכונים 

ארוכים בניגוד לקטעי מעבר קצרצרים. העיקרון המנחה של הלהקה היה החידוש, כלומר 
לא לחזור על עצמם, גם לא על מיטב הלהיטים. אולם המופע לא המריא על אף שנכללו 

בו להיטים כגון 'גולית', 'מדינה קטנה' ו'היא כל-כך יפה', וירד מן הבמה אחרי חמישה 
חודשים בלבד. 

למרות תחושת הכישלון והמתיחויות ששררו ביניהם, החליטו החברים שלא לפרק את 
הלהקה ולנסות את מזלם באמריקה. לשם כך תרגם סנדרסון את מיטב להיטי 'כוורת' 

לאנגלית, והלהקה אף הקליטה שיר חדש, Lesson in Love, שהיה למעשה השיר האחרון 
שהקליטו. לראשונה יוצא השיר לאור במארז זה.  

סיבוב ההופעות בארצות הברית נפתח בניו יורק וכבר בהופעה הראשונה התברר שהקהל 
מעדיף את השירים דווקא בעברית... בלית ברירה ויתרו חברי הלהקה על השירים 

המתורגמים, שעמלו עליהם זמן רב, ושילבו במופע את השירים בעברית עם מערכונים 
באנגלית. השילוב עלה יפה וסיבוב ההופעות המצליח עבר מחוף לחוף, דרך קנדה ועד 
מקסיקו. הסיבוב, שנמשך כשלושה חודשים, הסתיים בסדרת הופעות מוצלחת במועדון 

'וילאג' גייט' בניו יורק. אך בכך לא תם כיבושה של אמריקה: להקת 'פוגי מישראל' 
)כפי שכונתה מעבר לים( עוררה עניין בחברת התקליטים הבינלאומית 'פולידור' והוזמנה 

ל'אודישן' לקראת החתמה על חוזה; אולם חברי 'כוורת' שהיו ב'אודישן' עצבנים ומתוחים, 
חסרו את החן הטבעי שלהם ולא הצליחו לשכנע את מנהלי החברה בפוטנציאל המסחרי 

שיש בשיריהם, וכך חזרו ארצה מאוכזבים, על סף פירוק.

סוף הדרך
עם שובם, יצאו חברי הלהקה במופע משותף עם 'הגשש החיוור' ב'מיטב הלהיטים' של שני 

ההרכבים, כולל שירים שסנדרסון כתב ל'גשש': 'זאת שמעל לכל המצופה' ו'זה מה שיש'. 
אמנם המופע זכה להצלחה, אך חברי 'כוורת' החלו לתכנן קריירות עצמאיות והשתתפות 

בהקלטות של אחרים. 

ב-30.9.1976 הופיעה 'כוורת' בפעם האחרונה, ללא אלון אולארצ'יק, שהיה כבר בדרכו 
ללימודים בארצות הברית, וללא יצחק קלפטר. כך, ללא דרמה גדולה, הגיעה הלהקה 

המצליחה ביותר בישראל לסוף דרכה.

מרץ, 2013

"תודה רבה, רצינו רק לספר לכם שחודש מהיום הלהקה מתפרקת וכל אחד הולך 
לדרכו הוא. חוץ ממאיר, מאיר לא מתפרק, הוא בנוי מחלק אחד, הוא נשאר וימשיך 

לייצג את הלהקה במשך השנים הקרובות בהופעות מיוחדות אצל אנשים בבית.
אחרי שלוש וחצי שנים של עבודה ביחד אנחנו מפסיקים להופיע. יכולנו להפסיק 

לפני שלוש וחצי שנים. יכולנו גם בכלל לא להיפגש. בעצם יכולנו גם לא להיוולד. 
ובכלל אפשר שכל העולם לא היה קיים ולא היה פה כלום, חוץ מבית"ר ירושלים. 

בכל אופן תודה שליויתם אותנו במשך השנים. שתאכלו טוב ותלבשו סוודרים כשקר, 
ושיהיה לכם הרבה נחת בחיים ושלוש עשרה בטוטו".

מתוך הופעה אחרונה בתיאטרון ירושלים, ספטמבר, 1976
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CD 1 - בדרך לכוורת

היצירות 'אופרת פוגי', 'המלך ממבו' ו'הילד מברזיל' נכתבו והוקלטו במהלך שירותם הצבאי 
בלהקת הנח"ל של דני, אלון, מאיר, אפרים וגידי, עוד בטרם הוקמה להקת 'כוורת'. 

כל אחת מהן כוללת שירים שהוקלטו והתגלגלו מאוחר יותר, בגרסאות שונות, לאלבומי הלהקה. 
במארז זה רואות אור לראשונה באופן רשמי יצירות אלה, המהוות שלב חשוב בהתפתחותה 

של 'כוורת'. 

אופרת פוגי

בשנת 1970, על רקע ההצלחה העולמית של אופרות רוק כמו 'טומי' של להקת 'המי' 
ו'ישו כוכב עליון' של אנדרו לויד וובר וטים רייס, כתב והלחין סנדרסון אופרה משלו. 

'אופרת פוגי' התבססה על 'סיפור הארון', סיפור קצר פרי עטו ועסקה בפוגי שביקש מחבריו 
לחכות לו בארון. על העלילה האבסורדית השפיעו בעיקר פרנץ קפקא וג'וזף הלר, 

שני סופרים שטבעו את חותמם על דני בצעירותו. האופרה הוקלטה במועדון שבט הצופים 
של גני יהודה באמצעות טייפ סלילים ביתי. 

בצוות הקולי השתתפו, נוסף על מאיר, גידי, אפרים, אלון, דני ודיוויד שנן, גם מספר חברים 
מוכשרים יוצאי להקת הנח"ל: מנחם זילברמן, מירי אלוני ותמי עזריה. 

מילים, לחן ועיבוד: דני סנדרסון 
למעט: לא ידענו מה לעשות - מילים: דני סנדרסון לחן: אפרים שמיר, דני סנדרסון

נגנים: גיטרה ופסנתר: דני סנדרסון | גיטרה אקוסטית: אפרים שמיר 
בס: אלון אולארצ'יק | תופים )2 סטים(: מאיר פניגשטיין, דיוויד שנן 

חליל וחצוצרה: בחור אמריקאי שלא זוכרים את שמו לצערנו

הנפשות הפועלות:
פוגי - אדם לכל עת | מאיר פניגשטיין

פרצ'ו ואן דוזר - קריין וקרוב משפחה, השכן ממול - גידי גוב
ויטורה פרסטו - קרוב משפחה | אפרים שמיר
איי צ'יפפא - מאנשי הארון | אלון אולארצ'יק

לוגי גרסקו - הדוד של פוגי מאיטליה | דני סנדרסון
אנא נינמו - מצד הקרובים | מנחם זילברמן

יונה פיפו - יושבת ראש אנשי הארון | מירי אלוני
קרלה ובתו של האיכר - תמי עזריה

מומו - מאנשי הארון | דיוויד שנן
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הזמן - לפני יומיים
המקום - ממש קרוב

הנדון - תפקידו המטפיסי של האדם הפלורליסטי הנרמס למרגלות החברה 
המניפולטיבית  כנגד חשיבותו של ביטוח רכב? 

פרולוג

פרלוד בסול מז'ור לגיטרה וחשמל

מה זה פוגי?

קריין:
ובכן רבותי

בואו ננסה רגע אחד להסביר לעצמנו 
מה זה פוגי מי זה פוגי והאם זה טוב ליהודים

קרה זה הדבר ולרגע אל תחשבו שזה דמיון ושאין כאן שום יחסים אמיתיים 
או צלליות בראי הוא תמיד היה עמנו וקוראים לו פוגי

קרה זה הדבר

ממליצים:
קרה זה הדבר ולרגע אל תח-

שבו שזה דמיון ושאין כאן שום יח-
סים אמיתיים או צלליות בראי

הוא תמיד היה עמנו וקוראים לו פוגי

אם הארץ נהפכת אם הרעש גובר
אם הממשלה מודחת הוא תמיד מסתדר

הוא חזר לפני יומיים הוא שלם ובריא
אז מיד נעבירכם אל אל ביתו של פוגי אל ביתו של פוגי

 
סיפורנו מתחיל בבית קטן בפינת רחוב מא"זה ורחוב למ"ה הלא הוא ביתו של פוגי.

ובתוך הבית ישנה כורסה ובתוך הכורסה יושב פוגי ונזכר בטיולו המרשים ביפן.

פוגי:
חזרתי מיפן לפני יומיים שלושה

הכל שם בסדר היה כדאי לנסוע ליפן

בעודו מהרהר, ברקע נשמעים צעדיהם של קרובי משפחתו שבמקריות מוחלטת,
צועדים אל ביתו לברך אותו ולברר איזה מתנות הביא להם.

הולכים אל פוגי

הקרובים:
הולכים אל פוגי הולכים אל פוגי

כמה זמן כבר לא ראינו 
את פוגי את פוגי

כמה זמן כבר לא היינו
מבקרים אצלו בבית 
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מתארחים אצלו בבית
מקווים שהוא בבית 

נדפוק על הדלת ונראה

)דופקים(

הלו?

פוגי:
מי שם?

הקרובים:
הלו הלו

פוגי:
מי שם?

הקרובים:
פתח ת'דלת פתח ת'דלת!

פוגי:
תיכנסו לחדר תגידו שלום להורים
שבו לכם בנוח מה אתם מספרים?

הקרובים:
פוגי פוגי אולי ת'לא שמעת
מה שהיה זה גם כן ההווה

ממשיכים את כל מה שקיללת
מעדיפים את מה שלא יפה

פוגי:
כן לזה ציפיתי אך מה אפשר לעשות?

להיות קצת אופטימיסטי לשכוח מהשטויות

הקרובים:
יום יום יום עושים דברים בכח

ומתקנים אחרי שמאוחר
אף אחד לא משתמש במח
שמונים אחוז נעשה במיותר

פוגי:
עזבו את הידוע 
עזבו את המוכר

המערב תמיד פרוע
המזרח אינו ישר

הקרובים:
אם אתה עברת קצת מזרחה

למה לא נדבר אל העניין
פוגי רק עכשיו אתה חזרת

ספר מה שקרה ביפן
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פרצ'ו ואן דוזר:
פוגי מה אתה מספר? 
פוגי מה אתה מספר?

למה לא תספר לנו עוד עוד עוד

הסתפרתי במדריד והתקלחתי ביוון

פוגי:
חתמתי על מסמכים וגם קיבלתי הצעות
ביקרתי ת'דודים וגם בשאר המחלקות

שאלתי שאלות וגם היו שם דיונים
שחיתי באמבטיה והתחלתי להשמין

פרצ'ו ואן דוזר:
חתמת על מסמכים וגם קיבלת הצעות

ביקרת ת'דודים
שאלת שאלות והיו שם דיונים

והתחלת להשמין

פוגי:
הסתפרתי במדריד והסתרקתי ביוון
הייתי גם בסין שיחקתי טניס שולחן

הקאתי בפריז והחלמתי באירן
נרדמתי בסביל והתעטשתי בתימן

חזרתי מיפן

פוגי:
חזרתי מיפן לפני יומיים שלושה

הכל שם בסדר היה כדאי לנסוע ליפן
יש שם אנשים ויש שם אוניות

יש בתי שימוש ויש גם מסעדות ביפן

הקרובים:
יפן...

פוגי:
ג'ודו וקראטה אוהבים לשתות תה

יודעים לעשות חיים אשפים בלבנות טרנזיסטורים ביפן 
מילה זה שם מילה אם לא אז יש משפט

עושים מה שצריכים ולא על רגל אחת ביפן

הקרובים:
יפן...

פוגי:
אין שם מריבות כל אחד אומר הלו

אין שם רציחות כל אחד הורג את עצמו ביפן

הקרובים:
יפן...
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ויטורה פרסטו:
הסתפרת במדריד 

היית גם בסין הסתבכת ביוון
הקאת בפריז 

והתעטשת בתימן
החלמת באירן

פוגי:
ידעתי ושמעתי וראיתי את כולם

השקעתי ומכרתי וקניתי את בת ים
הכל נמצא הכל כולל הכל כולל הכל

משהו לא בסדר כאן
אך קודם תנו לי סול

הקרובים:
סול!

פוגי בקושי מצליח לגמור לדבר והנה קורה דבר 
מוזר, נפתחת דלת הארון שבסלון ולהפתעתנו 
המופתעת יוצאים מתוכו מספר אנשים חיוורים
ורועדים שנראים מתחת לכל בקורת ואולי גם 

סובלים מהרעלת נפטלין.  

פוגי:
מה אתם עושים כאן מחוץ לארון?

לא ידענו מה לעשות

יונה פיפו:
לא ידענו מה לעשות 

לשבת או לצאת
אז הצצנו רק לראות 

פוגי זה לא חטא

אנשי הארון:
והחושך מסביב 

לא יודעים אם יום
מתחבקים ונחנקים 
לא נותנים לנשום

יונה פיפו:
לא הבנו מה פתאום 

לא שומעים סימן
אז חשבנו באמת 

ישבנו לחינם

והחושך מסביב 
לא יודעים אם יום
מתחבקים ונחנקים 
לא נותנים לנשום
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ארצות ומדינות 
תלויים בכוכבים

ואנחנו כמו צב על גבו 
תלויים בקולבים

אנשי הארון:
רע ואין תועלת 

כשגרים בתוך קופסא

יונה פיפו:
ואני רק מתחננת, תבין מה שקרה

לא ידענו מה לעשות 
לשבת או לצאת

אז הצצנו רק לראות 
פוגי זה לוחץ

אמרתי ובקשתי

פוגי:
אמרתי ובקשתי לחכות לי בארון

יצאתם בלי לשאול אותי זה לא בא בחשבון
רציתם רק לבדוק וגם ניסיתם להתחכם

לא שמעתם בקולי הנון הוא שלכם

אנשי הארון:
פוגי ת-  פוגי תבין את המצב
זה חשוך בפנים וגווענו מרעב

בלי חלון בלי מקום וריח של דיר
אז פתחנו את הדלת ונשמנו קצת אוויר

פוגי:
הוצאתם לי ת'חשק להאמין בבני אדם

לא ידעתי שאף אחד לא שם
חיפשתם ומצאתם את הדרך הקצרה

לא חיכיתם לי -כיתם לי 

הקרובים:
לא חיכיתם 

פרצ'ו ואן דוזר:
מה זה משנה אם לא חיכינו בארון?

ויטורה פרסטו:
ומה זה משנה אם יום שלישי זה יום ראשון?

פוגי:
אין מה לדבר אתם הבנתם ת'עניין
יש רק לציין אתם עמדתם במבחן
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אנשי הארון:
פוגי ת- פוגי ת'רוצה לומר

שניסית לבדוק לנו את הדפ"ר
שמת אותנו בתוך ארון

לראות אם נשתמש בהגיון

פוגי:
בדיוק אתם רואים יצאתם מן הכלל

וסרבתם לאכול את הרעל
הבנתם שזה לא כדאי לחיות בתוך ארון

אני מעריך אתכם -ריך אתכם היי

הקרובים:
-ריך אתכם היי

פוגי:
מה אכלתם?

יונה פיפו וקרלה:
נפטלין

פוגי:
למה לא תשבו וגם תכירו ידידים?

אנשי הארון:
אנשי הארון

הקרובים:
נעים מאוד אנחנו הקרובים

כולם:
פרצ'ו, מוקו, קווינטה, פוגי, מומו, רבנו, 
ויטורה פרסטו, איי צ'יפאפה, אנא נינמו

לוגי גרסקו מטיף מוסר

לוגי גרסקו:
הלו?

פוגי:
מי שם?

לוגי גרסקו:
הלו הלו?

פוגי:
מי שם?

הקרובים:
פתח ת'דלת
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כולם:
הופדי הופה הופדי הופה הופ

הופדי הופה הופדי הופה הופ אה הה

כן כן אה הה כן כן אה הה כן כן

לוגי גרסקו:
עכשיו חזרתי מאיטליה 

זה מקום ממש נפלא
ואף אחד לא מחכה 
בארונות כמו אצלך

פוגי:
כאן זה לא איטליה 

מה אתה מבלבל
ניסינו ניסיון קטן 
למה אתה מקלקל

לוגי גרסקו:
פוגי מה אתה מנסה 
לשים אותם במבחנה

לחמם ולערבב 
הם אנשים זה לא שיטה

פוגי:
שמע לי לוגי גרסקו 

הם בעניינים
הוכיחו את עצמם בסדר 

כולנו מבסוטים

פרסטונו טונמה 

לוגי גרסקו:
פרסטונו טונמה 

נראה ונחכה
מה אם יש אחרים שעוד יושבים 

בפנים?

)פעם נוספת לאלה שלא תפסו 
בפעם הראשונה(

פרסטונו טונמה 
נראה ונחכה

מה אם יש אחרים שעוד יושבים 
בפנים?

עזוב את זה

אנא נינמו:
מה אתם מתווכחים כמו שני 

אויבים
סך הכל 'תם ידידים טובים

פוגי מה זה אין כאן 
פריג'ידר?

כולם:
תן פה משהו לאכול

פוגי:
נעזוב את זה

אנשי הארון:
נעזוב את זה

פוגי:
תעזבו את זה

אנשי הארון:
עזבנו את זה
עזוב את זה

פוגי:
עזבתי את זה

יונה פיפו:
נעזוב את זה ודי

אנא נינמו:
לכל מעשה יש פרוצדורה
בכל אמת יש קצת צנזורה
מכל גפרור יוצאת מדורה

וכל המקח לא כשורה
איך 'תם מתווכחים 

אם 'תם לא מסכימים?

פה קבור הכלב

אנשי הארון:
פה קבור הכלב
פה קבור הכלב
זהו עצם העניין

פוגי:
לא זה עצם של הכלב
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אנשי הארון:
'בל הכלב מת מזמן

פוגי:
טוב זה עצם העניין

בתו של האיכר

אנא נינמו:
זהו האיכר 

פוגי:
וזוהי בתו 

קרלה:
אני בתו של האיכר 

ולא מבינה משום דבר
אמרו תבואי תהיי בדיחה

שילמו לי טוב זה כל מה שאני יודעת

השכן ממול

השכן ממול:
אני הוא השכן ממול

אפשר לבקש להנמיך ת'רעש
התעוררתי במיטה חשבתי שמתפוצץ הר געש

פוגי:
לא זו טעות אתה לא מבין
כאן שקט ודממה שוררת
כל חברי למעשה אילמים

זו בטח דירה אחרת

השכן ממול:
מה 'תה בא לעבוד עלי

אני כבר שנים מומחה לרעש
'תה חושב שאני חושב 

שמה ששמעתי זה סתם רחש?

אנשי הארון:
לא זו טעות אתה לא מבין
כאן שקט ודממה שוררת

כן זה נכון מאוד כולנו אילמים
זו בטח דירה אחרת

השכן ממול:
אה למה לא אמרתם קודם

מה אני נביא מנחש קדימה?
אלף ואחת סליחות

די יותר אני לא אאשימה

אנשי הארון:
אמא 
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משקה קר ותוסס

ויטורה פרסטו:
אולי תביא לנו משקה קר ותוסס 

איציק!

פוגי פותח את המקרר
ומתוכו יוצאת אחת בשם קרלה ...

קרלה

קרלה:
מי זו שמדליקה 

כל פעם את המנורה
כשאנשים פותחים ת'דלת 
של המקרר זאת היא אני

ויושבת כל היום 
ויש לי זמן לרקום

לבד ועצמאית 
ולא כופים עלי מקור
אומנם קצת מנוזלת 

אך יש סיפוק בעבודה

קרובות:
כמה את מרוויחה? 
איך זה בתור אישה

להיות בתפקיד מסובך וגם אחראי? 

קרלה:
כל העולם במה 

נפל של הצגה
כאן המקום קר ואינטימי

אין לי צרות מיתושים

בלילות כשדי קריר
תמיד אתחיל לשיר

תופסת איזה סנדוויץ'
Beer ומוזגת כוס של

אוכלת ומכוונת
את המיזוג לטעמי

קרובות:
אפשר רק לשאול אותך

מיהו הבוס שלך?

קרלה:
זה קרח ועדתו בערבון מוגבל

כולם:
אהלן וסהלן

קרלה אומרת יפה שלום ונאלצת לחזור 
למקרר, כי יש לה ישיבה בפריזר.

כולם חוזרים לסלון וכמנהגם מזה שנים, 
שואלים את פוגי כמה עולה כל דבר.

שיר המחירון

איי צ'יפפא:
כמה עלו הוילונות ליד הספה?

פוגי:
זה לא עלה לי גרוש
זה החופה מהחתונה

איי צ'יפפא:
כמה עלו המאפרות בלי מה שיש בפנים?

פוגי:
אספתי אותן בנסיעה ממלונות שונים

כולם:
לכל דבר מחיר

לדל ולעשיר
לפתוח 'תגרון

זה שיר המחירון
נה נה נה

ויטורה פרסטו:
כמה עלו הארונות בחדר שינה?

פוגי:
שלוש מאות לירות במזומן כל מטר מרובע

ויטורה פרסטו:
מי צבע את הקירות בכל הדירה?

פוגי:
81 הנביאים פתוחים פעם בשנה

כולם:
לכל דבר מחיר...

לוגי גרסקו:
מי צבע ת'ארונות רק פעם בשנה?

אנא נינמו:
מי הם 300 הנביאים בחדר שינה?

לוגי גרסקו:
כמה לירות במזומן בכל הדירה?

אנא נינמו:
מי עלו על הקירות 81 שנה?

כולם:
לכל דבר מחיר...

לבת של פונגו יש נזלת
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כל אחד אומר את שלו

פוגי:
שמעתי דיברתם
אמרתי ישנתם

וכל אחד אמר את שלו
אולי תפסיקו עם הפוקר

חבר'ה זה אחד בבוקר
אני לא מגרש אותכם

רק מעוניין שתלכו

מדדתם הערכתם
קבעתם הגבתם

וכל אחד עשה את שלו
גמרתם לי את כל הקרח

כל המלח וכל הקמח
אנ'לא רוצה כסף

מוכן לשלם שתלכו

כולם:
נו...

פוגי תודה רבה
כמה טוב שיש משפחה

היה נעים מאוד

אנא נינמו:
כיפאק

כולם:
כל הכבוד

וכאן ידידנו איי צ'יפפא, 
היחיד שבמשך כל הערב דיבר רק
כשהיה לו מה להגיד, קם ומפזם...

נחמד

איי צ'יפפא:
יש לי רק דבר אחד

לומר לך בשם כולם - היה...

יונה פיפו:
נחמד נחמד היה ממש נחמד

היינו אז חזרנו שוב
היה ממש נחמד

כולם:
מאה שנה דבר לא השתנה

נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד

יונה פיפו:
נלך נחזור נעמוד שעה בתור
עשו שטויות נמרח קצת יוד

ונתראה בבור

כולם בעד לכל אחד יש צד
ל'זיז גרם חול רק לא ליפול בצד

כולם:
אחד אחד יודע כל אחד

להוריד ת'מים לשתות לחיים
העיקר שיהיה נחמד

נחמד נחמד היה ממש נחמד
נמשיך לבוא העיקר שיהיה נחמד
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המלך ממבו

בתחילת 1971 ניסה סנדרסון את כוחו בכתיבת מחזמר. 
העלילה גוללה את סיפורו של ממבו, סוחר אבטיחים 

מפשוטי העם, שהוכתר למלך עקב טעות בזיהוי - 
בעקבות הנאמר על שאול המלך, אשר 'נחבא אל הכלים'.

ממבו מינה לו לעוזר נביא מובטל, סיכל ניסיונות של 
חיל קומנדו פלישתי ומפקד זדוני מבית להתנקש בחייו, 
וחתם על הסכם שלום עם האדומים. על אף הצלחותיו 
המרשימות, בסופו של דבר חשק המלך רק בדבר אחד: 

לחזור לעגלת האבטיחים שלו ולחייו חסרי הדאגה עם  חבריו.
שירי המחזמר הוקלטו כ'סקיצות' בביתו של דני בהרכב צנוע. 

סנדרסון שאף לעניין את הטלוויזיה הישראלית בפרויקט זה אך הדבר לא צלח - והפרויקט 
נגנז. בשנות השמונים הביע תיאטרון 'הבימה' התעניינות בהעלאת המחזמר תחת השם  

'אבטיחים' - אך גם הפעם רעיון זה לא קרם עור וגידים והוא חזר למגירה.

מילים, לחן ועיבוד: דני סנדרסון

משתתפים: שירה: גידי גוב | גיטרה, פסנתר ושירה: דני סנדרסון 
בס: אלון אולארצ'יק | תופים: מאיר פניגשטיין | קולות: ענת גוב

פתיחה

לא קל להיות נגיד

לא קל להיות נגיד
כשלכולם יש מה להגיד

וכל העצות תמיד גורמות לסיבוכים
למה נפלתי עמוק

בלי שארצה בכלל סחבו אותי אל מול קהל
אמרו לי תעמוד מעל העם תהיה מושל

מלך על כל ישראל
לא לא זה לא עוזר אני כבר משתגע

ועל הסוד שומר עד שאתפקע

לו רק היה מקרה לפני כן שקצת דומה
יכולתי לראות מזה לאן הכל מוביל

כך שאמנע הפתעות
אבל זה קצת שונה ואין לי פה מחסה

יושב לי על הכסא גלוי לפני עולם
מה הם רוצים שאעשה?

לא לא זה לא עוזר אני כבר משתגע
ועל הסוד שומר עד שאתפקע
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מה לי ולמלוכה איש אינו יודע
אומר מה שקרה אך לא אמצא שומע

לא קל להיות נגיד
כשלכולם יש מה להגיד

וכל העצות תמיד גורמות לסיבוכים
למה נפלתי עמוק

מישהו עשה טעות בנה ממלכה משטות
נתן לי תפקיד פעוט להיות גואל תורן

איש שיכתיב את הזמן

סוף רע הכל טוב 

תמיד אני רואה אותו
מתי סוף סוף אתלה אותו

עושה לי מצב רוח
כאב בטן בקרסול

רוצה להתגבר עליו
לדקור אותו רכות בגב
לראות איך שדמו ייזב
לגרום לו קצת קלקול

כשראית נמלה עובדת פרך ומזון אוגרת
וחשבת בודאי באיזה מרץ את נפשה מוסרת

והנה בא זקן בלי כיוון ובלי יחס 
שם את כף רגלו וחאלס

או שמה עם האדם הפרימיטיבי הניאנדרטלי
שבחורף הראשון אשתו אמרה לו "מותק ממש קר לי"

לקח לו שני עצים ושפשף כמו בספר 
ת'שכונה שרף עד אפר

אז אם הסוף תמיד שחור
את התקן יש לשמור

זה מנהג שאין לו גמר
דרך ארץ כה פשוטה
רק לגמור את הגיבור
את ימיו נוכל לספור

הדברה הנעלמת מבקשת עוד קורבן

כשהרימו הפלישתים את ארון הקודש הוא נלקח אשדודה
וכששמו אותו ממול דגון הפסל הוא נפל אחורה

העבירו את הארון מעקרון עד גדרה
ומה כולם קבלו? כולרה!

אז אם הסוף תמיד שחור
את התקן יש לשמור

זה מנהג שאין לו גמר
דרך ארץ כה פשוטה
רק לגמור את הארי
זה סופו בלאו הכי

הדברה הנעלמת מבקשת עוד קורבן
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או שקח את הדבורה המזמזמת עפה לכוורת
ולמטה בגינה רואה היא פרח בידי גברת

צוללת אל הקרב ועוקצת ידיה
נופלת ונדמו כנפיה

או מה עם הליצן המדומה שהוא נקרא מלכנו
שעמד על הפיגום דמוי שוטה מעל לכל ראשנו

ואיך שהוא דיבר התכווץ לי השכל
סוף רע הוא סופו של נפל

אז אם הסוף תמיד שחור
את התקן יש לשמור

זה מנהג שאין לו גמר
דרך ארץ כה פשוטה
רק לגמור את הגיבור
את ימיו נוכל לספור

הדברה הנעלמת מבקשת עוד קורבן

נביא מלומד 

נביא מלומד נביא די פיקח
מצדיק את הטוב ומגנה את הרע

וכשאני קם אני קם לי בבוקר
חוזה לעתיד וחוזה למיטה

נותן פרושים מסביר ומרתיע
שומר על מוסר ומחפש ת'עשן

בודק את העם משגיח שומע
שואל שאלות ומבזבז את הזמן

יש כאן ענין שדורש פרוצדורה
ולא משנה אם ייקח לי שנה
צריך לארגן את העם הפרוע

להרביץ נבואה לטובת האומה ת'חושב?
אני מתבדח? אני רציני ועוזר לעמי

הכל מתחלק לשני ארגומנטים
מקווה רק ששנינו בצד השני

אם אתה לא מתמצא בשמיים
חבל להטעות כל חבר ושכן

נביא הוא חשוב כמו אף ועיניים
אתה המדריך ואתה המגן

אין מה לדאוג הצדק יכריע
הכל יסתדר ויפעל כשורה
לכן התפקיד בעצם מגיע
לזה שכרגע עומד ממולך

יש כאן עניין שדורש פרוצדורה
ולא משנה אם יקח לי שנה

צריך לארגן את העם הפרוע
להרביץ נבואה לטובת האומה

מה יש לדבר נביא די פיקח
מצדיק את הטוב ומגנה את הרע

וכשאני קם אני קם לי בבוקר
חוזה לעתיד וחוזה למיטה

קומנדו פלישתי

הולכים אנו בטבע ומוצאים ת'כיוונים
לפי ירח כוכבים וגם לפי שלטים

אוהבים לקטוף פרחים ונהנים מהמסע
יודעים את האזור כמו חתן את הכלה

כפי שאתם רואים אנחנו רק בשר ודם
בוכים בלוויות וגם נוזלים זיעה כשחם
אצלנו הנשמה מורה את הדרך הישרה
הראש בריא וגוף חזק אך נפש עדינה

הופה הופה היי הופה הופה הופה הופה היי

אך כשסרן הפלישתים מתכונן מיד לפעול
אז אנחנו תוך שניות כבר נמצאים על המשעול

והדבר היחידי שמשחק עכשיו זה שנצליח לחבל במטרה
נתחבא בין השיחים נסתתר בכל מקום

נתקרב אל הארמון ואז נתקיף עם רדת יום
כי אנחנו מאומנים וזה פשוט מאד

אנחנו לא נושמים עד סוף המשימה
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קו קו קו קו קו קומנדו פלישתי
זה יותר טוב מלריב בבית עם אשתי

לפחות יש מטרה והנושא עילאי
יש לגמור את החשבון עם העברי

אחרי שהמבצע נגמר בהצלחה רבה
חוזרים אנו בשקט כמו יתוש ונמלה

בדרך בין ההר לגיא אוכלים קצת תאנים
נושמים את האויר הצח בקיצור מבסוטים

מתחת עץ אלון נשב נכתוב ונזכר
נצדיק גם את היבלות על זה כבר נתגבר

השמש חגה במרומים עפות הציפורים
בכל זאת ולמרות הכל נשארנו עדינים

הופה הופה היי...

חוזר להיות בטלן

ניסיתי להיות שליט בארץ רק בתור תחביב
חשבתי שהמלכות אולי תעניין וגם תלהיב

לקח לי ימים לתפוס שהשרביט הוא כלי כבד
מלמעלה הכל נראה קטן אך רק כשאתה עומד

רק כשאתה עומד

רציתי למצוא מקום שקט רחוק מכל העם
בסוף המזל האיר עלי הביאו אתכם לכאן

היה לי נעים למלוך וזה עבר עלי יפה
אך תנו לי ישבן מוסמך יותר לדון על הכסא

לדון על הכסא

המלך הטוב אמר דבריו ולנו זה ידוע
לא מלכנו לא ניתן אתה נשאר קבוע

איפה השכל הישר ואיפה ההיגיון
עדיף לתקן בעוד מוקדם למנוע שיטפון

קחו בחשבון שבמצוקה אני כאן לבדי
פגיע לכל ומחוסר ביטוח לאומי

זה עסק רציני

בסוף הופעה נהוג לחזור עם משהו כתוספת
לא נורא אם כהדרן תישאר עד סוף הסרט

יפה מצדכם לתמוך בי ולשמור לי את המקום
אך בואו נסיים לפני שיסגרו את המזנון

נראה לי שזכות אחת נותרה לי בלי שאהיה רודן
תנו לי לחזור הביתה ואמשיך להיות בטלן

אצלי זה כבר נדם
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הילד מברזיל

על בימת המתנ"ס של גני יהודה הוקלטה בשנת 1971 היצירה 'הילד מברזיל', שכונתה במקורה 
'הסיפור המחריד על הילד מברזיל'. את היצירה ביצעה 'מקהלת השפלה בניצוחו של חולילו 

לומברטה ובהדרכתו'. היו אלה למעשה חברי 'השניצלים' )סנדרסון בגיטרה, אולארצ'יק בבס, 
פניגשטיין ושנן בתופים( בצירוף חברם הטוב מלהקת הנח"ל, מנחם זילברמן, בתפקיד הקריין 

והזמר. היצירה בת 14 הדקות הוקלטה ב'לייב' והיתה למעשה 'פינת פוגי' מורחבת. 
היצירה כוללת, בין היתר, את השירים 'אוכל ת'ציפורניים' ו'המגפיים של ברוך', בביצוע בוסר 

מקסים של זילברמן.

סיפור, לחן ועיבוד: דני סנדרסון  
מילים: 

אוכל ת'ציפורניים: דני סנדרסון, מנחם זילברמן 
המגפיים של ברוך: דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן 

המנון הילד מברזיל: דני סנדרסון

משתתפים:
קריינות ושירה: מנחם זילברמן | גיטרה ושירה: דני סנדרסון

בס ושירה: אלון אולארציק | תופים: מאיר פניגשטיין, דיוויד שנן

אוכל ת'ציפורניים

אוכל ת'ציפורניים אוכל ולא משאיר
עוד לא ראיתי בן אדם כזה בכל העיר

תעזוב ת'ציפורניים תאכל ת'אפרסק
הלא אכלת כל היד כמעט עד המרפק

זה לא עוזר אני אומר לך
אומר וגם חוזר

אם כך תמשיך הרי בסוף 
רק נעל תשאר

אוכל ת'ציפורניים נה נה נה

אולי תאכל תפוח? או יש לי רעיון
אולי תלך לגור בינתיים קצת בבית מלון? 

תעזוב ת'ציפורניים תפסיק להתעצבן
תמצא לך גברת נחמדה ותתחתן

זה לא עוזר אני אומר לך
אומר וגם חוזר

אם כך תמשיך אז לא תהיה ברירה 
נזמין שוטר

אוכל ת'ציפורניים נה נה נה

הגעת כבר לרגל לעסת את השריר
הרי בסוף מהמכנסיים כיס 'תה לא תשאיר

תעזוב ת'ציפורניים בחיי זה לא בריא
'תה לא יכול לתאר לך איזה נזק זה מביא

זה לא אכפת לי שתאכל 
ת'ציפורניים עד זוב דם

אך זה שהן שלי
'תה לא חושב שזה מוגזם? 
אוכל ת'ציפורניים נה נה נה

מנחם זילברמן והלהקה, מלחמת יום כיפור 65 64



ופתאום בין השיחים
הוא שמע ת'לחשושים

בזרועות בחור אחר ראה אותן

נעליים קונים מהר... 

לא ידע הוא מה לעשות 
אם לצחוק או רק לבכות 

מה שלא יהיה הוציא את המטפחת 
לעיניו אותה קשר
ושלף את הגזבר

שירה עליו כדור אחד בתחת

נעליים קונים מהר... 

אז ההוא אמר "סליחה"
קיפל את השמיכה 

והלך הביתה בלי לעשות חוכמות 
ומאז ועד היום 

גם בגשם גם בחום
הן תפורות אצלו ישר לעצמות כי- 

נעליים קונים מהר... 

ואם אתה לא מאמין 
תשאל את ברוך

המנון הילד מברזיל

קשה לי לדבר 
ולהדגיש את המצב
ולנסות גם לחפות 

על מלחמות וגם רעב
אבל בינינו בקרבנו 
כמו בכל מוסד יעיל
מסתתר לו והולך לו

חברנו מברזיל

זה ברור כמו קסוטו
כמו שטיח כמו קפה

ולמצוא אותו זה כמו לצוד 
כריש עם מטאטא

אז נקרא לו כן נקרא לו
שישמע את הפזמון

ונשיר את זה ביחד שנכיר את ההמנון

בואו ונשיר ונרגיש בסדר
בואו נספר על הדביל

לכל אשר ישאל נאמר בזמר
זהו המנון הילד מברזיל

אם ראשונים תמיד אנחנו
חג שבועות או סתם אסון
פרח אל פרח זר נקצורה

הילד דימיטרי לשלטון

בואו ונשיר ונרגיש בסדר...

יום המבחן יראה שיניים
שר הבוטנים או סתם בריון

פתק אל פתק פה נשימה
הדמיקולו לשלטון

בואו ונשיר ונרגיש בסדר...

המגפיים של ברוך

הוא קנה אותן בזול 
הן היו מלאות בחול 

הוא ניקה אותן בספירט כל שעתיים 
הוא האכיל אותן מרק 

כשהקיאו הוא שתק 
הוא לקח אותן לסרט כל יומיים 

אבל יום אחד שקם 
עדיין מנומנם 

חיפש ת'מגפיים בארון 
ובמקום שהן היו 

רק גרביים נשארו 
וסיפרו לו את הכל בהגיון ש- 

נעליים קונים מהר 
וגרביים לא חסר 

אך מגפיים ומכנסיים 
שקונים אותם קומפלט 

קשה מאוד להשיג אותם כעת 
נגני נגני גיטרה... 

לדרכו יצא יחף 
מהגב זיעה שוטפת

אל תוך המכנסיים עד לשם
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CD 2 - פינות פוגי

פינות שהוקלטו לתכנית הרדיו של דורי בן זאב 'ממנו אלייך' בגלי צה"ל.
במהלך מופע משותף של להקת הנח"ל ו'שלישיית מפלסים', עלה לבמה מנחה בעל 
מבטא ארגנטינאי כבד והציג את השלישייה בפני הקהל. המנחה הותיר רושם כה רב 
על מאיר פניגשטיין, שמאז לא פסק לחקות אותו ואת קולו המאנפף - וכך, בערב בהיר 

אחד נולד 'פוגי'. את הדמות הביזארית הזו פיתחו סנדרסון ופניגשטיין במרוצת הזמן, 
והיא הופיעה לראשונה ב'פינות פוגי' בתכניתו השבועית של דורי בן זאב. 

המשתתפים העיקריים ב'פינות', שהוקלטו במהלך חופשות בביתו של סנדרסון, היו - נוסף 
על המארח - מאיר, אלון, אפרים ומנחם זילברמן. בשלב מאוחר יותר הצטרף אליהם גם 

גידי. בין החזרות על 'שיר לשלום' ו'בהאחזות הנח"ל בסיני', היו החברים מתגנבים מבסיס 
פיקוד הנח"ל ששכן ביפו, פוסעים כמה מאות מטרים לעבר תחנת הרדיו הצבאית הסמוכה, 

מעבירים את סרטי ההקלטה וחוזרים בחשאי לבסיסם. 

1. פסטיבל פוגי שבט  )דני סנדרסון, מאיר פניגשטיין, אפרים שמיר, איציק בן מלך(
— מכתב מעזה )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

— רמפי דה רמפי )עממי טורקי(
— אהבתיה )תרצה אתר / יעקב הולנדר(

משתתפים: מאיר פניגשטיין | אפרים שמיר | דני סנדרסון | איציק בן מלך

2. רגע אחד טרירה  )דני סנדרסון, מאיר פניגשטיין(
— פוגי מתחשמל )מאיר פניגשטיין, דני סנדרסון / דני סנדרסון(

משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון | אפרים שמיר

3. מתימטיקה  )דני סנדרסון, מאיר פניגשטיין, מנחם זילברמן(
 משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון | מנחם זילברמן

4. שיעור פסנתר  )דני סנדרסון( 
— המארש התורכי: מאת מוצארט

משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון

5. האם זה נכון והאם זה נורא  )דני סנדרסון, מנחם זילברמן(
— רוח סתיו: לחן: אניו מוריקונה

משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון | מנחם זילברמן

6. סיפור הארון  )דני סנדרסון(
— סיפורי פוגי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון | אלון אולארצ'יק | אפרים שמיר

7. פוגי 71'  )דני סנדרסון, מאיר פניגשטיין, אלון אולארצ'יק, אפרים שמיר, מנחם זילברמן(
— בשנה הבאה ) אהוד מנור / נורית הירש(

— הורה האחזות )לחן: דובי זלצר(
משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון | אלון אולארצ'יק | אפרים שמיר | מנחם זילברמן

8. פינת נגרות  )דני סנדרסון, מאיר פניגשטיין(
משתתפים: מאיר פניגשטיין

9. פוגי באיטליה  )דני סנדרסון, מאיר פניגשטיין(
— חג פורים )לחן: עממי(

משתתפים: מאיר פניגשטיין | דני סנדרסון | אפרים שמיר

10. המסדרון המוצף  )דני סנדרסון(
— רבי מימון )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(

משתתפים: מאיר פניגשטיין | גידי גוב | דני סנדרסון | אלון אולארצ'יק | מנחם זילברמן
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CD 3+4 − סיפורי פוגי
הופעה בתיאטרון ירושלים, 1974

הקלטה משנת 1974 של המופע 'סיפורי פוגי'. רשימת השירים במופע זה השתנתה והתעדכנה 
לאחר שנה של הופעות, ואת מקומם של שירים כמו 'לא ידענו מה לעשות', 'משה כן, משה לא' 

ו'נחמד' תפסו שירים חדשים, כמו 'שיר המחירון', 'נתתי לה חיי' ו'הורה האחזות'. 
המופע הוקלט על טייפ Revox של דני היישר מהקונסולה.

CD 3 -  סיפורי פוגי - הופעה בתיאטרון ירושלים - חלק א'
1 למרות הכל )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
2 סיפורי פוגי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

3 סיפור המכולת )דני סנדרסון, גידי גוב(
4 שיר המכולת )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

5 סיפורו של חולילו לומברטה )דני סנדרסון(
6 אוכל ת'ציפורניים )דני סנדרסון, מנחם זילברמן / דני סנדרסון(

7 סיפורו של ברוך )דני סנדרסון(
8 המגפיים של ברוך )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן / דני סנדרסון(

9 סיפורי פוגי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
10 התמנון האיטר )דני סנדרסון(
11 שיעור פסנתר )דני סנדרסון(

12 ילד מזדקן )אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(
13 שירות עצמי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

14 סוכר בתה )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

CD 4 -  סיפורי פוגי - הופעה בתיאטרון ירושלים - חלק ב'
1 שיר המחירון )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

2 ביום ובלילה )דני סנדרסון / דני סנדרסון, מ. קונל(
3 הבלדה על ארי ודרצ'י )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

4 האם זה נכון והאם זה נורא )דני סנדרסון(
5 סיפורי פוגי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

6 נתתי לה חיי )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(
7 איזה ראיון )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

8 פתאום לפני 25 שנה )גידי גוב, דני סנדרסון(
9 פה קבור הכלב )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

10 הורה האחזות )יחיאל מוהר / דובי זלצר(
11 יו-יה )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון, יצחק קלפטר(
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CD 5 - צפוף באוזן / חי באולפני טריטון

במהלך לילה אחד באולפני 'טריטון', הקליטה הלהקה ברצף את מרבית שירי האלבום 
'צפוף באוזן', ושלושה שירים נוספים שלא נכללו באלבום: שיר הנושא, 'מחכים לשולה' 

ו'אם היה לי לב זהב'. ה'סשן' נועד לבדוק את העיבודים והתפקידים לפני שמקליטים 
באולפן באופן מבוקר וקפדני. לפנינו הקלטה 'חיה', שהלהקה מנגנת בה ושרה היישר 

לסרט )live to tape(, ללא אפשרות של תיקונים ותוספות, ממש כמו בהופעה. את איכות 
ההקלטה המצויינת יש לזקוף לזכותו של טומי פרידמן האגדי ז"ל: טומי היה איש סאונד 

מבריק וחדשני שהקדים את זמנו ותרם רבות, בכישרונו הרב, לסאונד המיוחד של הלהקה. 
לתקליטור מצורפים כ'בונוס' ארבעה מערכונים מהמופע 'צפוף באוזן' וכן הקטע 

'סוקי יאקי בלוז', שאפרים מפגין בו את כוחו בבלוז, 'מייד אין ג'פאן'.

1 הקדמה תזמורתית + צפוף באוזן )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
2 מחכים לשולה )אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון / דני סנדרסון(

3 גולית )אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון / דני סנדרסון(
4 היא כל-כך יפה )דני סנדרסון / יצחק קלפטר(

5 שיר מלחים )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(
6 אם היה לי לב זהב )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(

7 לך ספר לסבתא )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון, יצחק קלפטר(
8 שיר הטמבל )כוורת / יצחק קלפטר(

9 טנגו צפרדעים )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון, יצחק קלפטר(
10 אינספקטור פיקח )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

11 מדינה קטנה )דני סנדרסון / דני סנדרסון, יוני רכטר(
12 האיש הכי מהיר )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

13 העולם שמח )אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון / אפרים שמיר(
14 סוף ההצגה הלילה )יוני רכטר, אלון אולארצ'יק / יוני רכטר(

15 ככה היא באמצע )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן /אפרים שמיר, יצחק קלפטר(

בונוסים
16 מבזק ידיעות קצר 

)דני סנדרסון, גידי גוב, יוני רכטר(
17 המדען קירי 

)דני סנדרסון, מנחם זילברמן(
18 מבזק ידיעות ארוך 

)דני סנדרסון, גידי גוב, יוני רכטר(
19 המלך סילווסטר 

)דני סנדרסון, גידי גוב(
20 סוקי יאקי בלוז )אפרים שמיר(
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CD 6 - כוורת בעבודה

קטעים 1-19 המופיעים בדיסק זה, 
הוקלטו במהלך חזרות והופעות, באמצעות 
טייפ קסטות. למרות איכות הצליל הביתי 

בקטעים אלה, חשיבותם גדולה בהבנת דרך 
עבודתה של הלהקה וההווי הפנימי שלה.
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1 מדינה קטנה - אקוסטי )דני סנדרסון / דני סנדרסון, יוני רכטר(
אחת מתוך מספר הקלטות המופיעות בדיסק זה, שנעשו במהלך החזרות בקיבוץ גבעת חיים 

למופע 'צפוף באוזן'. אפשר ללמוד מהן על תהליך העבודה של הלהקה על העיבודים 
הווקאליים, שעברו לא מעט גלגולים ושינויים.

2 מונולוג יוני )יוני רכטר(
אוטוביוגרפיה שיוני הקריא, להנאת החברים. 

3 חנן - אינסטרומנטלי )דני סנדרסון(
קטע אינסטרומנטלי שהיה אמור להוות במופע הקדמה ל'היא כל-כך יפה', אך נשר בסופו של 

דבר. הקטע נקרא על שמו של מתופף אגדי משנות השישים. 

4 היא כל-כך יפה - גרסת גידי )דני סנדרסון / יצחק קלפטר(
בתקופת 'צפוף באוזן' נקבעו בהצבעה החלטות הרות גורל, כגון איזה שיר ייכנס לאלבום ומי 

ישיר אותו. ההיסטוריה מלמדת כי מניין הקולות במקרה זה נטה בסופו של דבר לטובת אפרים. 
למשמע ביצועו של גידי מתברר כי הייתה זו החלטה לא קלה.

5 מקרה שלולית )כוורת(
אלתור היה חלק בלתי נפרד מהווי הלהקה, בדרכים ובחזרות. בקטע זה משתתפים כל חברי 

הלהקה והוא התרחש באופן ספונטני בזמן החזרות בקיבוץ.

6 הפסנתר )יוני רכטר, אלון אולארצ'יק / יוני רכטר(
דוגמה נוספת וכואבת במיוחד לאותו הליך דמוקרטי. יוני ה'מאסטרו' ואלון 'התלמיד' התיישבו זה 
לצד זה, ליד הפסנתר, והציגו את השיר לפני יתר החברים. בסופו של דבר, השיר נפל בהצבעה, 
שלא בצדק. לימים הופיע הלחן עם טקסט שונה, שכתב דני מינסטר, באלבום הסולו הראשון של 

גידי בשם 'שיר התעוררות'. הרוב אולי קובע - אבל לא תמיד צודק....

79 78



7 ככה היא באמצע - בעבודה 
)דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן / אפרים שמיר, יצחק קלפטר(

אחת השיטות לבדוק את העיבודים הקוליים בשירים הייתה לשיר אותם בחזרות ב'חצי מהירות' 
וללא ליווי כלי. להלן כמה דוגמאות.

8 ככה היא באמצע - אקוסטי 
)דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן / אפרים שמיר, יצחק קלפטר(

וככה זה נשמע שלב אחד לפני העיבוד הכלי.

9 יודל )מאיר פניגשטיין, גידי גוב, אפרים שמיר(
קטע מאולתר זה נועד ל'מבזקי החדשות' של 'צפוף באוזן', אך נפל בעריכה.

10 שיר הטמבל - גרסה מוקדמת )כוורת / יצחק קלפטר(
'שיר הטמבל' עבר מספר גלגולים; טוב שעבר גלגול נוסף.

Sailing with a Ship Round the World 11 )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
קטע מתוך ג'אם שנמשך קרוב לחצי שעה ובו 'בוחנת' הלהקה שיר חדש, ועדיין חסר טקסט,  

שהביא דני. שיר זה לא מצא את מקומו ברפרטואר של 'כוורת' ולבסוף התגלגל לאלבומה השני 
של להקת 'גזוז' תחת השם 'כחול ים תיכון', או בשמו המוכר יותר 'שטה הספינה'.

12 צפוף באוזן - בעבודה )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
עיבוד קולי שלא שרד.

13 מונולוג גידי )גידי גוב(
קטע גידי טיפוסי.
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14 הבלדה על ארי ודרצ'י - ההתחלה )דני סנדרסון( 
חברי הלהקה בגשושים ראשוניים אחר תפקידי הקולות לפרק המבוא של השיר.

15 מונולוג אלון )אלון אולארצ'יק(

16 רומיה ויואל )דן אלמגור / חיים אלכסנדר(
נסיון שלא צלח לצרף לרפרטואר הלהקה את שירה של 'רביעיית איילון', שהיה להיט גדול 

בשנות החמישים. בהקלטה היחידה שנותרה מאותו ניסיון אפשר לשמוע את העבודה על 
ה'פלייבק' ו'סימון' של שירה. בתחילת ההקלטה ניתן לשמוע את אלון פורש את משנתו 

לגבי סיכויי ההצלחה של השיר. נבואתו התגשמה.

Don't Pull that Trigger - Live 17 )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
בשנת 1976 יצאה הלהקה לסיבוב הופעות בארצות הברית שנמשך כשלושה חודשים. 

הסיבוב הסתיים בשבועיים של הופעות במועדון Village Gate בניו יורק. לאחת ההופעות הגיע 
נציג של חברת התקליטים 'פולידור', שהביע עניין בהחתמת הלהקה על חוזה הקלטות. 

הלהקה התבקשה להכין 'פרזנטציה' שבה נדרשה להציג את יכולתה לשיר ולהופיע באנגלית. 
ב'אודישן' נכחו ארבעה חברי הנהלה בכירים ובהם גם מנכ"ל החברה. למרות התרשמותם הם 

הגיעו למסקנה המאכזבת שזהו נטע זר וחריג בנוף המוזיקלי של ארצות הברית. 
השיר 'Don't Pull that Trigger' היה אחד מחמשת השירים שבוצעו באותו מעמד; 

הוא בוצע, כפי שאפשר לשמוע כאן, גם בהופעה ב-Village Gate. שש עשרה שנים 
מאוחר יותר הופיע השיר באלבומו של גידי 'אין עוד יום' בשם 'בקצה המערב' 

ובתרגומו החופשי של מאיר אריאל.
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Morris & his Turtle 23 )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
גרסה אנגלית ל'מגפיים של ברוך'. בדומה לטקסט המקורי, גם גרסה זו עוסקת באהבה 

אובססיבית ותמוהה כשכאן, לשם שינוי, אהוב לבו של הגיבור הוא צב. 
.'She Looked Me in the Eye' השיר הופיע בצידו השני של התקליטון

24 לא ידענו מה לעשות - גרסת תקליטון )דני סנדרסון / אפרים שמיר, דני סנדרסון(
זהו הביצוע המקורי של השיר, שהוקלט באולפני 'קולינור' והופיע על גבי תקליטון שבעה אינץ' 

שהוציאה הלהקה בכוחות עצמה ובעזרתו של אשר ביטנסקי. יצחק ויוני שהצטרפו ללהקה 
רק מאוחר יותר אינם מנגנים בהקלטה זו. את תפקידי הפסנתר מנגן דני. התקליטון, שבצידו 

הראשון הופיע השיר 'שירות עצמי', לא הצליח להתרומם מתחתית מצעדי הפזמונים.

You Are My Soul 18 )דני סנדרסון / אפרים שמיר(
הקלטה אותנטית מתוך ה'אודישן' לחברת 'פולידור'. זמן קצר לאחר פירוק הלהקה הפך השיר, 
שנכתב במיוחד לאירוע זה, ללהיט גדול, לאחר שאפרים הקליט אותו בגרסה העברית המוכרת 

של יהונתן גפן. 'ערב של יום בהיר' הופיע באלבומם המשותף של אפרים ואסתר שמיר, 
שיצא בשנת 1977. 

למרבה הצער, האיכות הטכנית של ההקלטה לא אפשרה לכלול את הביצוע בשלמותו.

19 התקווה  )לחן: עממי(
הבזק פטריוטי במהלך ג'אם אינסופי.

20 שירות עצמי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
רגע לפני הכניסה לאולפן, הקליטה הלהקה בביתו של דני, עדיין ללא יצחק ויוני, ביצוע נסיוני 

של השיר ללא תופים.

Lesson in Love 21 )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
הקלטת האולפן האחרונה של 'כוורת' טרם פירוקה. השיר, שרואה כאן אור לראשונה, הוקלט 

במיוחד לסיבוב ההופעות בארצות הברית בנסיון לכבוש את השוק האמריקאי, שאיפה שלא 
התממשה. לימים הופיע השיר בנוסח עברי באלבומו של דני, 'בגודל טבעי' שם הוא נקרא 'היפנוזה'. 

She Looked Me in the Eye 22 )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
הגרסה האנגלית לשיר שייצג את ישראל באירוויזיון 1974, שנערך בברייטון שבאנגליה. 

כשהלהקה ביצעה את השיר, אייש יוני את עמדת המנצח, כיוון שתקנון התחרות לא התיר ליותר 
משישה משתתפים לעמוד על הבמה. הגרסה באנגלית הוקלטה לתקליטון שיצא בחו"ל ובארץ, 

מיד לאחר התחרות. ה'פלייבק' שייך לגרסה המקורית ואילו השירה וה'מיקס' הוקלטו ונעשו 
באולפני 'אבי רוד' המפורסמים בלונדון.
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הפסנתר

יוני ואלון:
הפסנתר הוא מכשיר פופולארי

בשחור ולבן
משתמשים בו שכנים שרוצים להתאים 

למוזיקה

במקלדת יש שבע אוקטבות
לא נחוץ לי יותר

כשאני מנגן האולם מתרוקן

יוני: 
כי לך אני שר

לעולם לא אבין אותך
יפתי...

אלון:
מאסטרו חזור לנושא

יוני:
כשהיד הימנית מנגנת

יוני ואלון:
השמאלית מלווה 

אם אחת תזייף השנייה תתערב
לטובתה

יש צלילים שבאים פעמיים
באותה מנגינה

רה מי פה, פה סול לה, אבל היא בשלה

יוני:
אתן לך את כל השירים שאהבת איתי

יונתי...

אלון:
תשמע נא לי פרופסור

דבר כבר לנושא

יוני:
כמה סבלתי להיות שלך תמיד 

מתעורר לבד לא מרוכז 
ישן לבד...

  
אלון )במקביל ליוני(:

מה לעשות עם מאסטרו כמוהו
שהוא תמיד מדבר על אהבה

תתעורר תתרכז
פרופסור אולי תנגן 

יוני ואלון:
מקובל לעצום ת'עיניים

בשירים עצובים
להתנועע קלות ולחשוב על צרות

רומנטיקה...

רוק'נרול זה ניגון פרובינציאלי
אבל לא בשבילי

כי אני מתעניין בטהובן ושופן
וכאן נסיים רק לפני זה נזכיר לכם

להתאמן                            
מי שמנגן לעולם לא מזדקן
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Don't pull that trigger sir
It isn't worth the pain
We could walk away
And just talk it over lunch
They're doing this for years
Why must we be the same?
At least that's what I think
Though, I have been wrong

Standing face to face...

Don't pull that trigger sir
I just don't wanna die

Don't Pull that Trigger

Don't pull that trigger sir
I just don't wanna die
Let's forget we met
And we'll call it a draw
Don't pull that trigger sir
Don't blow me to the sky
My concern to live
Should be yours as well

Don't pull that trigger sir
We're running out of time
Pride has caught your mind
And is telling you what's right
Please take another look 
Before we both go blind
Scared to feel the lead
Go beyond my life

Standing face to face
With our hands next to gun
As we reach for our holsters
Decide who's the one
Who'll be gone

You are my Heart

Woke up in the morning
Sun was in my eyes
I could only feel the rays
Someone passed my window
Calling out my name
Would you like to run away?

We were only just beginning
And her mama didn't know
Even though it looked like sinning
We got closer more and more

You are my heart
You are my soul
You're always in my mind
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Lesson in Love

I'm gonna give you a lesson in love
I'm gonna teach you the stars above
And if you want to come
You be the only one
So I can give you a lesson in love

I'm gonna take you to places unknown
And you can bet that it's nothing like home
The many mysteries become realities
When you partake in a lesson in love

There's a lesson in mathematics
There's a lesson in history
But the lesson you will remember
Is the one you'll get from me
What a lesson that's gonna be

I'm gonna show you the night in the light
I'm gonna help you to conquer your fright
Now you can mess around
But you are nowhere bound
If you neglect taking lessons in love

I'm gonna teach you a very new trend
You don’t have to bring paper  and pen
Class begins at eight so baby don't be late
And we can start with a lesson in love

There's a lesson in mathematics...

I'm gonna give you a lesson in love
I'm gonna  teach you the stars above
And when I'm through with you
You'll know just what to do
And give your own little lesson in love
Yes it's time for that lesson in love
Gonna give you a lesson in love

It's not geography its' not biology 
It's a lesson in love
It's not chemistry it's not gym
It's a lesson in love
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When I finally said goodbye
She didn't even ask me why
Her control has its toll
That's the way it goes

She looked me in the eye...

Return to nature will improve my situation
But I can't do it 'cause I have no transportation
I guess I'm dancing to the tune of my destruction
While she refuses taking part in her seduction

With our future in our past
Our relation can not last
She gets cold I get old
That's the way it goes

You know, she looked me in the eye...

She looked me in the eye
I looked her in the nose
And I just can't get through her clothes
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My mind was wandering and almost got arrested
It seems that lately all my thoughts have been infested
The day I met her was the end of my beginning
I started losing ever since she started winning

When I take her home at night
She goes left and I go right
She digs soul I dig coal
That's the way it goes

She looked me in the eye
I looked her in the nose
No I can't tell you why
I can't get through her clothes
It's a problem

The other day I went and took her to the movies
I didn't know she'd bring her lonely brother Ruby
We spent the evening in a fit of conversation
Discussing politics Camus and conservation





Then while passing through a field
There was laughter that seemed real
And it sounded like a party on some farm
But when he looked behind this tree
He was quite surprised to see
Good old Melvin in somebody else's arms

Cause he found him right on the street...

Being a turt... let's try again
Being a turt... let's try again
Being a turtle is a drag
Melvin tried to chew the rag
Though by then it seemed
That Morris lost his interest
And two weeks later he was seen
With this frog of wealthy means
Who was formerly a very gorgeous princess

Cause he found him right on the street
He was crawling on his feet
But when your tortoise starts complaining
And is making quite a fuss
Try putting him beneath a moving bus

And if you need more ideas
Just ask ol' Morris

Morris & his Turtle

Long ago when he was young
He was really kind of dumb
But he always said 'hello' and closed the door
He made fire out of sticks
And some other clever tricks
And was basically a scintillating bore

Then one day when he was ten
Coming slowly 'round the bend
He encountered what appeared to be a shell
But when he took a second glance
In his heart he felt romance
He decided he would call the turtle Mel

Cause he found him right on the street
He was crawling on his feet
And when you find yourself a turtle 
And you don't know what to do
The best thing is to take him home with you

Why don't you play the music...

Simultaneously they grew
And together they persued
What apparently to them was worth persuing
Mel and Morris were a team
They were perfect like a dream
They succeeded in whatever they were doing

Then one morning half asleep
Morris got up on his feet
Just to check on little Mel who wasn't snoring
But when he opened up the drawer
Like so many times before
Only this time Melvin's presence wasn't showing

Cause he found him, right on the street...

Well this really took some nerve
Morris painfully observed
And away he went to find his rebel tortoise
Searching high and searching low
Braving rain and fighting snow
Morris covered far more ground than even Moses

97 96



99 98



מפיקים: ישראל רינגל, יאיר פרדלסקי
במאי: שמואל אימברמן

1 ערב עם להקת כוורת / הופעה, 1975
   במאי: ברי לנגפורד

   מפיק: חנוך חסון

- יוסי מה נשמע )דני סנדרסון(
- סיפורי פוגי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

- סיפור המכולת )דני סנדרסון, גידי גוב(
- שיר המכולת )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

- טנגו צפרדעים )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון, יצחק קלפטר(
- סיפורו של ברוך )דני סנדרסון(

- המגפיים של ברוך )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן / דני סנדרסון(
- שיעור פסנתר )דני סנדרסון(

- גולית )אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון / דני סנדרסון(
- היא כל-כך יפה )דני סנדרסון / יצחק קלפטר(

- סוקי יאקי בלוז )אפרים שמיר(
- המלך סילווסטר )דני סנדרסון, גידי גוב(

- מדינה קטנה )דני סנדרסון / דני סנדרסון, יוני רכטר(
- נתתי לה חיי )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(

- סוף ההצגה הלילה )יוני רכטר, אלון אולארצ'יק / יוני רכטר(
- ככה היא באמצע )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מנחם זילברמן / אפרים שמיר, יצחק קלפטר(

2 הורה האחזות )יחיאל מוהר / דובי זלצר(
   מתוך התכנית "להקה שכזאת" - כנס ותיקי להקת הנח"ל, 1973

3 התמנון האיטר )דני סנדרסון(
   עם תזמורת בית השידור בניצוחו של זוזו מוסא, 1974

4 להקת כוורת יוצאת בתכנית חדשה
   כתבה מתוך "יומן השבוע" - כתב: מנשה רז, 1975

DVD 1 - בשחור-לבן
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1 כוורת / תמונות מחיי להקה, 1990
במאי: צבי שיסל

מפיק: גבי רוזנברג 
מפיקים: מאיר פניגשטיין, עידן הרפז

2 כוורת בפארק, 1998
במאי: אבישי גולדשטיין

מפיקים: אבי ארמוזה, גבי רוזנברג
מפיקים אחראים: מיכאל תפוח, יהודה טלית

- פתיחה + למרות הכל )כוורת, דני סנדרסון / דני סנדרסון(
- נתתי לה חיי )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון(

- זוכר, לא זוכר )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, מאיר פניגשטיין / דני סנדרסון, אפרים שמיר, משה וילנסקי(
- שירות עצמי )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

- גולית )אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון / דני סנדרסון(
- היא כל-כך יפה )דני סנדרסון / יצחק קלפטר(

- לו לו )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק(
- מדינה קטנה )דני סנדרסון / דני סנדרסון, יוני רכטר(

- מחפש דרך חזרה )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, אפרים שמיר, גידי גוב / דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק, אפרים שמיר(
- הותיק )גידי גוב, דני סנדרסון(

- פה קבור הכלב )דני סנדרסון / דני סנדרסון(
- שיר המחירון )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

- התמנון האיטר )דני סנדרסון(

DVD 2 - איחודים

- מחרוזת אקוסטית:
הלא נודע )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

העיירה שלי )יצחק קלפטר / יצחק קלפטר(
נאחז באויר )חנה גולדברג / עובד אפרת(

ערב של יום בהיר )יהונתן גפן / אפרים שמיר(
שיר רועים )דני סנדרסון / דני סנדרסון(

נערה במשקפיים )יהונתן גפן / אלון אולארצ'יק(
שיר נבואי קוסמי עליז )יוני רכטר, עלי מוהר / יוני רכטר(

שועל בקרנבל )כוורת / אנטוניו קרלוס ג'ובים(
יש לנו ארץ נהדרת )אילן גולדהירש, כוורת / גורמן סטיבן(

המתאגרף )פול סיימון(
- הורה האחזות )יחיאל מוהר / דובי זלצר(

- יו-יה )דני סנדרסון, אלון אולארצ'יק / דני סנדרסון, יצחק קלפטר(

עטור מצחך )אברהם חלפי / יוני רכטר( / שיר אהבה בדואי )יצחק ויינגרטן / יצחק קלפטר(
זמר לספינה )שקיעה נוגה( )חיים חפר / דוד זהבי( / שיעור מולדת )עלי מוהר / אפרים שמיר(

סיבה לחיות )דני סנדרסון / דני סנדרסון( / מאיר ואלון )אלון אולארצ'יק / אלון אולארצ'יק(

3 כוורת און 45, 1984
במאי: דוד אורבך

מפיקים בפועל: מאיר פניגשטיין, רענן דינור 
מפיקים: עוזי פלד, אבשלום כץ

בונוס

102103



מפיקים: דני סנדרסון, ליאור מזרחי, עוזי פרויס
מסטרינג ועריכה דיגיטלית: גילי בראון

עיצוב גרפי: סטודיו חץ
עריכה לשונית: רמה זוטא
עריכת DVD: רן אייזנשטט

יחסי ציבור: אירית ירון-דקר
ייצוג: טלית הפקות

צילומים:
יעקב אגור - עטיפה אחורית דיסק 2,

1 DVD צילום פנים דיסקים 3-4, עטיפת
עמ': 3,4,7,8,11,12,15,16,19,21,29

39,42,61,70,72,118
אלכס אגור - עמ': 63,75,76,79,81,98,99,106

מונטי אברמסון - עטיפה קדמית דיסקים 3-4
עמ': 1 )עטיפת החוברת(

25,32,87,90,92,94,96,107,108,109,110,111
112,113,114,115,116,117

רנד סניידרמן - עמ': 55,58,82,85,88,101
שמעון ויצמן - עמ': 22,27,47,65

משה מילנר - עטיפת דיסק 2
2 DVD ורדי כהנא - עטיפת

יוסי אבולעפיה - איור עטיפת דיסק 5

חלק מההקלטות שבמארז הוקלטו בעזרת טייפ סלילים 
וטייפ "קסטות" ביתיים, שתיעדו בנאמנות במהלך השנים 
את פועלה של הלהקה בחזרות, באולפן ובהופעות. מטבע 

הדברים, איכות ההקלטה אינה מושלמת. 
בעזרת הטכנולוגיה המצויה כיום, עשינו כמיטב יכולתנו 

לשפר ככל שניתן את איכות הצליל.
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כוורת מודה ל: 
אן אם סי יונייטד - הד ארצי: שחר ורד, אירית ירון-דקר 

וכל עובדיה המסורים של החברה.
סטודיו חץ: טוביה קודשביץ, יוני לוי וחנוך כספי שתרמו כה 

רבות מכשרונם המופלא לעיצוב המארז.
מודים גם ל: יוסי אבולעפיה, מונטי אברמסון, יעקב אגור, 

אלכס אגור, מירי אלוני, ירדנה ארזי, אשר ביטנסקי - 
האמרגן הראשון שלנו, דורי בן זאב, מירי בן יוסף, 

איציק בן מלך, שמעון ויצמן, מנחם זילברמן, ורדי כהנא, 
משה מילנר, איתמר נוימן, רנד סניידרמן, תמי עזריה, 
טומי פרידמן, יואב קוטנר, דיוויד שנן, מיכאל תפוח.

תודה מיוחדת לאברהם דשא )פשנל( ובני ביתו  
לבתיה ויהודה טלית וכל בית "טלית הפקות" 

לפנינה ומשה אדרי
ותודה מאד מיוחדת לעוזי פרויס, ליאור מזרחי וגילי בראון 

שהגו, שקדו ועמלו שנים כלילות - בלעדיכם זה לא היה קורה. 
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