
יצירתם של ראלי מרגלית וברוך ברנר 
לשיריה של רבקה מרים

נוגע במה שאיננו



שירים וטקסטים
רבקה מרים

הלחנה, וניהול מוסיקלי
 ראלי מרגלית )*(

ניהול אמנותי 
 ברוך ברנר

משתתפים:
שירה והקראה -  ברוך ברנר

צ’ל-הו - ראלי מרגלית
חליל וקלרינט - יעקב מירון

קונטרבס - אורה חורב בועזסון
כלי הקשה - יוני שרון

 )*( פרט ל”בראשית ברא” - 
לחן ברוך ברנר, 

עיבוד - ראלי מרגלית



נוגע במה שאיננו 

המופע נוגע במה שאיננו מורכב משני מחזורי שירים: מחזור בעל הנס ומחזור האיילה.

את המחזור בעל הנס הלחנתי ברצף אחד ובו שירים מן הספר בעל הנס ועוד עוברי אורח. 
השירים מונחים לפי סדר הופעתם בספר, מהראשון עד השביעי וביניהם משולבים טקסטים 

בלתי מולחנים, המחוברים אליהם בדרך ישירה או עקיפה. הספר עוסק בדמויות והמחזור 
מולחן כמעט כמחזמר ובו לכל דמות מוטיבים והצללות המזוהות עמה. 

מחזור האיילה עוסק במבט ראשון בחיות: איילה, חתול,סוס, אולם במבט שני מתברר 
במפתיע שזהו מחזור בו המשוררת מדברת בגוף ראשון. רצף השירים שנוצר בו הוא 

אסוציאטיבי ומלכד שירים מספרים שונים ומתקופות שונות, חלקם נכתבו במרחק של 20 
שנה אחד מהשני. 

אלו מהשירים העוצמתיים ביותר של רבקה מרים.

בנוסף לשני מחזורים אלו המהווים את עיקר המופע, יש 3 קטעים “חופשיים”: 
• השיר הפותח והסוגר בראשית ברא, ממנו הוצא הפסוק נוגע במה שאיננו - שם המופע. 	

שיר זה הולחן על ידי ברוך ברנר ועובד על ידי. 
• בין שני המחזורים, קטע אינסטרומנטלי בשם סוסים הלקוח מתוך האלבום שלי ‘סוסים’ 	

משנת 2010. קטע זה הולחן לפני וללא כל קשר לשירי רבקה מרים אך קשור אליהם 
בדרך בלתי מוסברת. 

• השלישי הוא המנגן גורס היה המסתיים בניגון כלייזמר מסורתי ממזרח אירופה.	

ראלי מרגלית

תודות

לבית אבי חי על האמון והתמיכה : לדני דניאלי, למיכל נקר, לרונית בקר, לגבריאל וענת.  
תודה מיוחדת לגל תמיר מבית אבי חי על הליווי האישי והעזרה הגדולה.

לגיל קריים, איש יחסי הציבור על העבודה הזריזה ומזהירה. 

לישראל כרמל ולנעה כספין מהוצאת הספרים כרמל על הסיוע עם הטקסטים. 

תודה ענקית לרבקה מרים על ההתגייסות, האמון והרוח הגבית לאורך כל הדרך. 



בראשית ברא
ּבְֵראִׁשית ּבָָרא ֱאֹלִהים

נָם ֶאת ַהָּׁשַמיִם ֶׁשּבְֶעֶצם ֵאי
וְֶאת הָאֲָדָמה ֶׁשרֹוָצה ּבָם לָגַַעת.

ּבְֵראִׁשית ּבָָרא ֱאֹלִהים
נֵיֶהם חּוִטים ְמתּוִחים ּבֵי

נָם ּבֵין ַהָּׁשַמיִם ֶׁשּבְֶעֶצם ֵאי
ּובֵין הַאֲָדָמה הְַמַׁשּוַַעת.

וְֶאת הָאָָדם הּוא יַָצר
ֶׁשהִָאיׁש הּוא ְּתפִּלָה וְהּוא חּוט

נֶּנּו גֵַע ּבְַמה ֶּׁשֵאי נֹו
ּבְַמּגָע ֶׁשל ֹרְך וְַדּקּות.

מחזור בעל הנס 

1. בעל הנס
נִִּסי נִי ַמּכִיר ּבְ ָאַמר ּבַַעל ַהּנֵס: ֵאי

אּולַי אֵַרע לְִמיֶׁשהּו אֵַחר.
נֶּנִי זֹוכֵר. ֵהן ֶאת ּכָל ֶׁשאֵַרע לִפְָרָטיו ֵאי

גְפָן וְלִפְעִָמים  זְָרן ֶׁשל ַס ַאְך ַהּנֵס מְַדֵּקר ּבִי ּכְִמ
נֵַּׁשְך ְמ

גֵס.  אֹו נֹוֵׁשק, אֹו נֹו
ּובַּלַיְלָה ּבְבֹוִאי ָעלָיו לֲַחֹלם

נָה ִמּנֵץ. נְִמלַט, ּכְיֹו הּוא 

בעל הנס הולך אצל הסגי נהור
ּבַַעל־ַהּנֵס הֹולְֵך ֵאֶצל ַהַּסּגִי־נְהֹור

לְַהפְִקיד ּבְיָָדיו ֶאת ַהּנֵס.
זֶה לַּזֶה, הּוא חֹוֵׁשב. ִזְָקִקים  נ נֵס וְִעּוָרֹון 

ּכְֶׁשַהַּסגִי־נְהֹור ּדַלְּתֹו ּפֹותֵַח, ּבַַעל־ַהּנֵס ַעל ְקֵצה 
ַהַּסּפָה יֹוֵׁשב 

ַעל ַהִּמְסָעד ִמתְַרּוֵַח
גִית, ֵמַהַּמְׁשֶקה הַַחם ּבְַרַעׁש ּגֹוֵמַע לֹוקֵַח עּו

נִּסֹו לִֹּטל ּוכְֶׁשהּוא ְמבֵַּקׁש ֵמַהַּסּגִי־נְהֹור 
ֶאת קֹול ַהּנֵס ּדֹובֵר ִמּפִיו ֶׁשּלֹו הּוא ׁשֹוֵמַע.

2. אשת בעל הנס
לַיְלָה.

ַעל ִמְׁשּכָבָּה ֵאֶׁשת ּבַַעל ַהּנֵס ִמְתַהֶּפכֶת 
ְמבֶַּקֶׁשת לִיֹׁשן.

נִּסֹו ֶׁשל ִאיָׁשּה  ּבֲַחֵׁשכָה צֹוֵרב ּבָּה 
ְמכַּוֶה ְׂשפֶָתיָה, ׂשֹוֵרט ַהּלָׁשֹון.

ּבֲַעלָּה ְמלֻּפָף ּבְִׂשִמיכָתֹו הַַחָּמה 
נֱֶאלֶֶמת. ִאם ֹּתאַמר ּדְבַר ָמה וְִהיא 

נָּה לְבֵין ּגּוף ּבְָעלָיו  יְִתיֵַּצב ַהּנֵס ּבַָּתוְֶך ּבֵי
הּוא ּגּוף ּבֲַעלָּה ֶׁשּלָּה ַהּמֻּכָר 

נִּסֹו ּבְִׁשמֹו ׁשּוב וָׁשּוב ַהּקֹוֵרא לְ
ֶאל ּתֹוְך ַהּכַר, ִמּתֹוְך ַהְּתנּוָמה.



אשת בעל הנס מספרת
ֵאֶׁשת ּבַַעל־ַהּנֵס ְמַסּפֶֶרת:

נִּסֹו ֶׁשל ִאיִׁשי ָרִאיִתי ַּפַעם. מְַרֵאהּו ּכְיֶלֶד. ֶאת 
ּכְֶׁשָחַׁשב ֶׁשּיָָצאִתי, ַׁשבְִּתי ַהּבַיְָתה ּופָתְַחִּתי 

ַהּדֶלֶת.
ּפָעֹוט הּוא וְַרְך. ּכָנּוַע. ָצנּוַע. ּבַיְָׁשן.

זַּכָה, ּבְִהיָרה. נָיו  אֲֶרֶׁשת־ּפָ
וְַעל ּבֲַעלִי הּוא נֹופֵל ּבְִסעָָרה.

3. האישה המחוקה
זַר ּבֹו. נִי ָח ָאמְָרה הִָאָּׁשה ַהְּמחּוָקה: ִמי ֶׁשּבְָרַא

נִי ּולְֶפַתע חַָדל. ִהתְִחיל לְַצּיְֵר
נִי ֹלא ִסּיֵם ְמלַאכְּתֹו ּגַם ּכְֶׁשּבָא לְמְָחֵק

נְּדָל. וְנֹוַתר ִמֶּמּנִי ַס

התופרת שמה מרים
ּכָל ּבַַעל קֶַרע ּבָא לַּתֹופֶֶרת. ְׁשָמּה מְִריָם.

נִקְַרע ּבָא ֵאלֶיָה. ּוִמי ֶׁשּנִבְּגַד. ּוִמי  גְדֹו  ִמי ֶׁשּבִ
ְנְִרַעׁש.  ֶׁשָאבַד. ו

ְנִפְַחד. ו
זֶת  ִהיא נֹוֶטלֶת חּוט ְמִׁשיכָה, ּבְֶאְצּבְעֹוֶתיָה אֹוֶח

ָהעֹור וְַהּבַד 
ּבְמַַחט ֶׁשל ֵאׁש ַהּקְָרִעים מְאַָחה

ֶׁשּיְִהיּו לְאֶָחד. 
זֶן וַָעיִן ּובַּלַיְלָה ִהיא ֻמּנַַחת ּפְקּוַחת ֶּפה ֹא

ַעל ַמָּצָעּה הַמְֻרָּקם מִֵחּבּור הַָאיִן.

4. השכן והשכנה
ֶגֶד נָה ּגִָרים ּכָאן ִמּנ ַהָּׁשכֵן וְַהְּׁשכֵ

נִי. ֵמֵעֶבר לִַּקיר ַהֵּׁש
נָה  גִיׁשֹוֵתינּו ּבַּבְקִָרים מְַחּיְֵך ַהָּׁשכֵן. ַהְּׁשכֵ ּבִפְ

נִי. מְַחּיֶכֶת. מְַחּיֶכֶת ֲא
מִֵחּיּוכֵינּו ָׂשפָה חֲָדָׁשה ִּתּוֵָצר 

ַעִּמים ּוְׁשבִָטים יְַדּבְרּו ּבָּה ָסבִיב
ַהּזָר ַהּקֵָרב ֹלא יָבִין ְׂשפֵָתנּו, ּבִַּמּלֹון יְַחּפֵׂש 

ּפֵרּוֶׁשיָה
גָה וְַהּנִיב. גָֻּׁשם ֶהָע מְַחֶּקה ּבְִמ

5. ּבִלְּדַד הפצוע
ּבִלְּדַד הּוא ּפָצּוַע. ִאּבֵד ֶאת ָהאֹות ל’ ּבַּקְָרב.

ׁשּוב ֹלא יּוכַל לְבֵַּטא ‘ַעלְָמה’, ‘ַמלְכּות’ וְ’ָׁשלָל’.
ֹלא יּוכַל לְבַּטְָאן

ּגַם לְִראֹוָתן ֹלא יּוכַל.
נַָפל ִמֶּמּנּו ּבַּקְָרב. ְׁשמֹו ֶׁשּלֹו ּגַם הּוא 

וְֵׁשם ִאּמֹו לֵָאה. וְֵׁשם ָאבִיו ּכִלְָאב.
נִלְקְָחה ָהאֹות ִמֶּמּנּו, יָכֹול ָהיָה לִזְֹחל. לּולֵא 
זְִחילָה. וְֹלא  ַאְך ֵאין ּבְִמכְַמּנָיו לּולֵא. ּגַם ֹלא 

ֲהלִיכָה. וְֹלא ְׁשבִיל. וְֹלא חֹול.

6. הנערה רקפת
ָאמְָרה ַהּנַעֲָרה ַרֶּקֶפת:

ַרֶּקֶפת ִהיא ּפֶַרח וָֹרד ּובַיְָׁשן, ּובְׂשִָרי ֶׁשּלִי וָֹרד 
וְָחצּוף. 

נִצְְמדּו ּגְבִָרים ֶׁשֵאלַי 
נְָׁשרּו ִמן ַהּגּוף. זֶה לִי  ּבַּזֶה אַַחר 

וְָׁשִדי עֲַדיִן צֹוֵעק לְַמּגָע
נַי מְַרִחיבִים, נֹוהֲִמים ֵמעְֶרּגָה ָמְת

נֱֶעֶתֶקת נְִׁשיָמִתי 
גָה נְמֹו ּוכְמֹו 

ַאְך ִאם ּכַּפֶַרח ַהּזֶה ּתַַחת ֶסלַע ֵאֵׁשב ּוֵמי ּגֶֶׁשם 
ֶאְׁשֶּתה

נֵו ּבְׂשִָרי וְיְִׁשֹקט יֵָע
וְיְִרּגַע.



 כשהייתי ילדה, מספרת 
הנערה רקפת

 ּכְֶׁשָהיִיִתי יַלְּדָה, ְמַסּפֶֶרת ַהּנַעֲָרה ַרֶּקֶפת, ׁשָָרה 
לִי ִאִּמי

נֵי ֶׁשּנְִרּדְַמִּתי, ִׁשיִרים ַעל ַהּנֵס  לִפְ
וְֹלא יַָדְעִּתי מְַרֵאהּו ֶׁשל ּבַַעל ַהּנֵס.

נֶת ּפְׁשּוָטה ִאם ֵאֵׁשב וְַאְמִּתין ּבְכֹֻּת
ּכָאן, ַעל עְַרִׂשי

ּבְִמֵעי ַהִּמָּטה
ּבְַדלְִּתי הּוא יְִדֹּפק

יְַחֹמק 
נֵס.  וְֵאלַי יִּכָ

נִי ּבֲַחלֹוף ַהּיִָמים. ּבֲַעלֵי־נֵס ַרּבִים ּפְָקדּו
נִָּסם אֶָחד. נִים, ַאְך  ּגּופֵיֶהם ׁשֹו

נִָּסם ּבְגּופִי נִים  ּוכְֶׁשֵהם נֹוְת
נִפְָּתח ּבִי וְׁשּוב ֹלא ֶאפְַחד. ַהּנֶַצח 

7. בעל הנס מנִסו נמלט
נִּסֹו, ַהּנֵס אַחֲָריו רֹוֵדף. נְִמלָט ִמ ּבַַעל ַהּנֵס 

נָס, ּדַלְּתֹו טֹוֵרק נִכְ ּבַַעל ַהּנֵס לְבֵיתֹו 
מְַרּדְפֹו הֹוֵדף.

ּכִכְלַבְלַב רֹובֵץ ַהּנֵס ַעל ַהַּסף, מְַחּכֶה.
ִאם ּבְָעלָיו ּבֹו יַבְִחין ַעכְָׁשו, הֵַאלָיו הּוא יִפְֹרץ 

ּובְַמְּקלֹו ּבֹו יַּכֶה
אֹו אּולַי יִיַעף ִעם ַהּזְַמן וְַהּדֶלֶת ּכְֵדי סֶֶדק יִפְַּתח

זְרֹועֹוָתיו ַהּכְֵמהֹות, ַהּלֹופְתֹות וְהּוא 
ֱאלֵי ַצּוָארֹו יְִׁשלַח?

סוסים 
קטע אינסטרומנטלי.

מחזור האיילה 

1. איילה
אֹוָתּה ַאּיָלָה חֹולֶֶפת

יְכֹולָה ָהיְָתה לְִהיֹות ַהּדָבָר.
ָהבָה אַֹמר: ָאכֵן ָהיְָתה.

אֹוָתּה ַאּיָלָה חֹולֶֶפת ָאכֵן ָהיְָתה ַהּדָבָר.
ֶאֱעלֶה ַעל ּבִיָמה, ֶאֱעמֹוד ַעל ֹראׁש ַהר

ּבְבֶַטח אַֹמר:
אֹוָתּה ַאּיָלָה חֹולֶֶפת ָאכֵן ָהיְָתה ַהּדָבָר.

את המשל, לי אמר החוקר
ַאְּת ַהָּמָׁשל, לִי ָאַמר ַהחֹוֵקר

נֶּנִי יֹוֵדַע. ּוַמה ַהּנְִמָׁשל ֵאי
ְנְִמָׁשל ּכְאֶָחד... אּולַי ַאְּת ָמָׁשל ו

2. העובר של חיה
ָהעֻּבָר ֶׁשל ַחּיָה, הָָאחֹות ֶׁשל ִאָּמא

נֵי ֶׁשּנֹולַד. ֵמת לִפְ
ּכְֶׁשֵּמָתה, ּבַּׁשּוק ָהיְָתה ׁשֹוכֶֶבת ־ וְהּוא ּבְתֹוכָּה 

עֹוד ּבַָעט.
נְָׂשָאה, ִאם ּבַת? גִים ּבֵן  הִַאם ּבְֵמֶעיָה ַהּנְמֹו

וְִהּנֵה ָאֹנכִי, ַהּקְַטּנָה ּבְַאּלְפִי, ּכָאן, לְבַד 
ּבְק”ק ִצּיֹון ֶׁשּבְנּויָה ַעל חּוט ַהַּׂשעֲָרה

ּובַָּׁשָעה ַהּזֹו הַמְֻדּיֶֶקת, ֶׁשּבֵין אַחֲֵרי לְִכְִמַעט 
נֵרֹות ֶׁשל  ּבְכַּפֹוַתי ְמכַָּסה ַהּמְַראֹות, לְהְַדלִיק 

ַׁשּבָת.



3. אחותי החיה
ִהּנֵה ּבָָאה ֲאחֹוִתי הַַחּיָה

ַעל אְַרּבְעֹוֶתיָה ֲאחֹוִתי הַַחּיָה
ִמּנַיִן ּבָאת ֲאחֹוִתי הַַחּיָה
ְׁשֵמְך ְׁשִמי ֲאחֹוִתי הַַחּיָה

ֱאֹלַהי ֱאֹלַהיְִך
ֹלא עֹוד ָּתמּוִתי ֲאחֹוִתי הַַחּיָה

ֲעַפר ּפְַרוֵָתְך ֲאחֹוִתי הַַחּיָה
לֶָעפָר ֹלא יָׁשּוב.

מעבֶר ִמזה
נְִתַקלְִּתי ּבְָחתּול ֶׁשּבָא ֵמֵעֶבר ִמּזֶה.

ַעד ּכְֵדי ּכְָך ֵמת, ֶׁשָחָצה ֶאת מֹותֹו וְׁשּוב ָהיָה ַחי.
ִהּנֵהּו ְמיַּלֵל. ַמה ּיְִרֶצה לֹוַמר וְטֶֶרם ָׁשַמְעִּתי.

4. ושלום, הבעל של חיה
וְָׁשלֹום, ַהּבַַעל ֶׁשל ַחּיָה, אֹוָתּה ִחּפֵׂש ־

ַאְך ִאָּמא מֲֵאחֹוֵרי ּגַּבָּה ִהְסִּתיָרה ֶאת ַהּגּוף, ֶׁשַעל 
הָאֶָרץ ָהיָה ָׂשרּוַע

ּדֹוֵמם ּוְמעֻּבָר.
וְָׁשלֹום, ּבִלְִּתי־מּוָדע לְִׁשכֹולֹו, הְִמִׁשיְך לְַחּפְָׂשּה, 

ָהלְָאה ָעבַר.
וְֶאפְרֹו ֶׁשּלֹו, ּבְעֹודֹו מְַחּפֵׂש, ּבְתֹוְך ֵאֶפר יֶֶתר אֶָחיו 

ּפֻּזַר.
וְהִָאיׁש מֶׁשה

ֶׁשָהיָה ּבְדְַרּכֹו לְִמֹסר ִמּלְַמָּטה לְַמְעלָה לּוַח חָָדׁש 
ֶׁשל ַהּבְִרית

ֶאת ַהּלּוַח ִמּיָדֹו ִהּפִיל וְָׁשבַר.

5. קיץ על החוף
ַקיִץ ַעל ַהחֹוף.

נִצְַרב.  יְהֹוֻׁשַע ּבִכְֵתפֹו ֵמַהֶּׁשֶמׁש 
וְַהחֹול ָקרֹוב. ּופָׁשּוט. וְַהחֹול הּוא ּכֹוכָב.

ּוִמּתֹוְך ּגּופֵנּו ֶׁשּלָנּו נֹובֵַע סֹוד ַהּזָָהב.
גֶל ָאֹדם, אֹו ָׁשֹחר, אֹו לָבָן, ִמְתנֹופֵף מּול ַהּיָם. וְֶד

וְַהַּקיִץ ּפָתּוַח, ַמְתִמיד.
וְַהֹּכל ׁשִָריר. ּובִָריר. וְַקּיָם.

6. ואת הפחד לכדנו
וְֶאת ַהּפַַחד לָכְַדנּו לְָרְתמֹו לְמְֶרּכַבְֵּתנּו

נֵינּו ּבְַׁשעֲָטתֹו הְַמבֻּיֶֶתת ֶׁשּיְִדַהר לְפָ
נִלְַמד לַָדַעת, ֵריַח ּפָתּוַח ֶׁשל טֶֶרם ֶׁשּבְָׂשמֹו 

נֵי ַעְצמֹו נִלְַמד, ִהצְַטּנְפּותֹו ִמּפְ ּודְָרכָיו 
ּבֹואֹו ַהִּמתְַרּפֵק ֶאְצלֵנּו, ּבְָחְטמֹו ַהּלַח

נֵנּו ַהּפִָריְך, ָמזֹון ֶׁשּדְמּותֹו ּכְִדמּוֵתנּו לְִהּזֹון ִמְּמזֹו
ּוַמּגַע ַהּפַַחד ּכַַּמּגָע הַָרְך ֶׁשל ָהֹאֶפק

זְָרח ּכְַמּגַע ַהִּמ
ֹלא עֹוד ּבְֶרֶסן אֹותֹו ֹנאַחז, יַָדְענּו

ַרק הּוא אֹוָתנּו יֹולִיְך
נְִהיֶה לְַאלְפֵי ְרבָבָה. וְכְָך 

7. המנגן גורס היה
נַּגֵן ּגֹוֵרס ָהיָה ַהְּמ

נִים ֶׁשהְִקּפִיאּו נִּגּו ֶׁשּכָל ָהֲעצִָמים ְמקֹוָרם ּבְ
וְכָל ַמֲהלָכָיו נֹוֲעדּו אֹוָתם לְַהפְִׁשיר.

ּבְכִּנֹור ָחׂשּוף ְמַהּלְֵך ָהיָה
לְגָרֹות הֲַחפִָצים ּגְבּולֹוָתם לִפְֹרץ,

נִּגּון. לְִהְתַּפֵּׁשט לְ
וְַהּכִּנֹור ּבְֵחיקֹו ַעד ּדְָמָמה ִמצְַטּוֵַח

ּכְֶׁשָחׁש ּבְֶאְמָצִעיתֹו
ּבְֵמיתָָריו ַהַּמפְִׁשיִרים.



המופע הופק בסיוע בית אבי חי 
ובתמיכת מענק לעידוד היצירה 

של אקו”ם.

רבקה מרים
נולדה ומתגוררת בירושלים. אביה היה סופר היידיש לייב רוכמן. 

ספרה הראשון פורסם בגיל ארבע עשרה, מאז פרסמה למעלה 
מעשרים ספרים, רובם ספרי שירה, וחלקם ספורת וספרי ילדים. 

זכתה בפרסים ספרותיים שונים, בהם פעמיים בפרס ראש 
הממשלה. לאחרונה ראו אור בשני כרכים כל שיריה עד כה, 

בהוצאת כרמל. עוסקת גם בציור, והציגה מעבודותיה בתערוכות 
יחיד ובתערוכות קבוצתיות.

ברוך ברנר
במאי שחקן וזמר. בוגר הסטודיו למשחק של ניסן נתיב,  עבד 

שלוש שנים במעבדה למחקר בתיאטרון עם הבמאי יז’י גרוטובסקי 
באיטליה. מאז חזרתו לישראל ביים והופיע בהפקות רבות 

בתיאטרון, בקולנוע ובהרכבים מוסיקאליים שונים בינהן:  סיפור 
רב פנים, אחים, ברוריה, מוסיקה מעולמות עליונים, קולמוס הנפש, 
רזא דשבת ועוד.. מלמד יהדות ואומנות בארץ ובחו”ל. מייסד ומנהל 

את המרכז למחקר ויצירה באומנויות הבמה.

ראלי מרגלית
צ’לנית ומלחינה, שהחלה את דרכה כצ’לנית קלאסית, בוגרת 

האקדמיה ע”ש רובין בירושלים.  מופיעה עם הרכבי מוסיקת עולם 
מובילים בארץ ובעולם. גישתה המוסיקלית נחשבת ליוצאת דופן 

בתחום, היות ויצירתה אינה מבוססת על מסורות ומבנים מוסיקליים 
קיימים, אלא נובעת ישירות מהשראות חוץ מוסיקליות, בעיקר 

מתחום  הספרות והשירה העברית. 
יצירתה, כמעין מארג של השפעות תרבותיות שונות, מהילדות 

הישראלית בקיבוץ, תרבויות המזרח התיכון והמוזיקה הקלאסית 
עליה גדלה. מרגלית הוציאה 3 אלבומים: ‘5 עבודות’ }2005{, ‘אוב’  

}2008 { ו ‘סוסים’ }2010{.
 

*ראלי מרגלית מנגנת על צ’ל-הו, כלי יחידי בעולם, המשלב כלים מסורתיים 
כגון ה’טאר’ האסיאתי וטכנולוגיות מתקדמות, אשר נבנה במיוחד עבורה על 

ידי בונה הכינורות האוסטרלי פיטר ביפין.


