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   דברים עם יציאה לאור של הספר –רצון -נעמי בהט

  )23.12.2013 (מאת תרצה ספיר ושלומית עופר

: הייתה לה בקשה פשוטה לכאורה, כשתרצה פנתה אלי להצטרף אל ספר זה שאנו מתברכים בו הערב

  .לכתוב סקירה על מקומו של המחול בקיבוץ

יום קוות שהוא ייחקר לעומק חב מאוד ויש להנושא ר כי ,על מה לוותר: הבנתי שהבעיה המרכזית תהיה

  . מחול בתנועה הקיבוצית מראשית קיומה הוא ביטוי אישי וביטוי של שייכות חברתיתה .אחד

 במקרה זה מחול כחלק מניסיון לגבש חברה חדשה ולעצב אדם שהיה מושא של ופירוש, יסוד חברתי היותו

  . אך איש לא ידע מה תהיה דמותו, חלום

זמרה , ציור, ביטוי מילולי: קיבוצי הביטוי האמנותי היה חלק חשוב ומרכזי בחינוך ה–  חינוכייסוד היותו

   .נפרד מהחינוך והלימוד-מחול היו חלק בלתיּו

צרכים מיידיים לתוכן הולם במעגל השנה תמודדות עם הצורך לתת ביטוי לִ ִה  הייתה חלק מהַ אמנות המחול

  .פית הולמתלּוולמצוא צורת ביטוי חֲ " גלותיים"ביטויים שנראו ּוהצורך לזנוח צורות : מחזור החייםְב ּו

. המוסדות החברתיים שנדרשו לתת תשובותמחנכים וְ  ּויוצרים-רו יחד יוזמה אישית של אמניםְב כאן חָ 

יצירה האמנותית לַ  אחד היסודות –במבט היסטורי  –חג שהן - התגבשו צוותים שיצרו יחד מסכתות

  ".ישראלית"הקרויה כיום 

סקירת השמות . מהעיר מכל ארצנו הקטנטונתהתנועה הקיבוצית הייתה אבן שואבת לאנשי מחול מהכפר ּו

  :מסכתות החג נתנו מקום לסוגי מחול שונים.  בספרלרשותכםתרומתם של רבים ּו

  . לתת ביטוי לרבים בקהילהשבו יכלו להשתתף קבוצות גדולות ללא הכשרה מקצועית וְ , ולּכמחול לַ 

ושילובן בחג המקומי ִשכֵלל את הביטוי , מאומנותמגובשות ּו,  בוצע על ידי קבוצות נבחרותסיקמחול ִט 

  . התנועתי וחיזק את ִטקֵסי החג

  . יטוי האמנותי באירועּבוהיה בו משום חיזוק לַ , מבצעים בעלי רקע מקצועירים ּווצי נתן ביטוי לְ מחול סולני

מקהלה שירת יחיד ּו, שירת רבים,  מילולי מסורתי וחדשבמסגרת מסכתות החג השתלבו זה בצד זה ביטוי

  . שעמלה על בניית מסורת אופיינית להקהילה השלמהאפשרות ביטוי גם לַ וְ 

 יזמה קבוצת אנשי מחול שהתקבצה במסגרת השתלמות בסמינר הקיבוצים את כנס 1944בשנת , וכך

  . המחולות הראשון בדליה

מתברר שכנס זה ריכז את , דויות אישיות בנושאעֵ  בישראל וֵמ מעבודות מעטות שנעשו על תולדות המחול

להופעות של קבוצות זאת בנוסף להרקדות של המוני המשתתפים ּו. מחול בארצנו באותה עתמיטב המצוי ּבַ 

  . קבוצות מכל הגוונים שהיו אז בישראלגזרים שונים ושל נציגי קהילות ּוִמ אתניות ִמ 

ים של האירוע בהנהגתה של גורית קדמן והביאו מבחר מחולות אנשי התנועה הקיבוצית היו המוביל

  .לו מסורת מפוארת במקומות שוניםֵח ממסכתות חג שהֵ 

, שהכינו לפסח בקיבוצם" שיר השירים"מחולות מתוך מסכת תנאי ואנשי רמת הכובש הופיעו ִּב -שרה לוי

  . ך שיר השיריםתנאי למבחר פסוקים מתו- שרה לוישהלחינה" אל גינת אגוז"ביניהם המחול 

: ומכאן הסתמן תהליך שעבר על מחולות שונים מתוך מסכתות החג, מחול זה נרקד על ידי כלל הרוקדים

, עם ישראלי-למחול" מפושטת"ים נשרו מהם עיטורים סגנוניים והם הפכו בגרסה ִּב רַ תוך כדי הנחלתם לָ 

  . ודעי חן ישראלית הנרקדת עד היום על ידי יהקלאסיקובמשך השנים הצטרפו לַ 

וכן . לחנים של יזהר ירון בעין השופט ושל אורי גבעון בשער העמקיםמחולות של ירדנה כהן לִ כך קרה גם לִ 

  .בקיבוץ דליה" מגילת רות"לחניו של יצחק דרור לִ מחולות שעיצבה גורית קדמן לִ לִ 

. כירת אנשי המחול בישראלהיא הייתה אז ְּב . גרטרוד קראוס היא שעיצבה את ערב הפתיחה של כנס דליה

תוך , ישראל-תחה בחיים חדשים בארץפָ היא נאלצה לזנוח את הצלחתה שם ּו, לאחר קריירה בווינה
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גרטרוד קראוס עיצבה . עיר גם יחדבַ מעורבות פעילה וקשר אישי עם אנשי המחול בהתיישבות העובדת ּו

ונים היושב על הדשא ועל הגבעות בפני קהל המ: חכַ פתיחה שיצרה למשתתפי הכנס הזדמנות שלא תיָש 

  . חברתית בארץ-קבוצה קהילתיתמוצא ּו, גיל, מופע אנשים מכל מגזרלקחו חלק פעיל ּבַ 

קשה יהיה להבין כיום את התפתחות הזמר והמחול בישראל בלי להכיר את הקלאסיקות של צוותים 

.  רבים ומצויניםסקירהים ּבַ בנוסף לאלה שהזכרתי כאן מוזכר. שיצרו בצוותא חגים ומועדים בקיבוציהם

שיריו . יוחנן- רמתְב ית אלפא ּובֵ מתתיהו שלם ְּב לאה ברגשטיין ּו, חרוד-נירה חן בעיןביניהם רבקה שטורמן וְ 

 ולא תמיד מודעים השרים ,מושרים ונרקדים גם היום" פנה הגשם"וכן " שיבולת בשדה"של שלם 

  . םיהֶ רֵ ְּב ַח ְמ והרוקדים לִ 

  

ּוָבהם היסטוריה , יםתישניצא לאור לפני ִּכ ש ופרִס בחרתי לצטט מדבריו של אמנון שמוש ְּב ספר ּבַ ֶׁש  ַּבסקירה

   :שלמה בכמה משפטים

חייה אינני יודע אם היתה בהיסטוריה האנושית חברה חילונית שבה הריקוד והשירה הם חלק מובנה ֵמ 

יבוץ והתפתחו בו לדרך חלק ניכר מהשירה העברית והריקוד החלוצי נוצרו בק. כמו החברה הקיבוצית

הרבה . לם רקדו הורהכּורקסיה כפולה וְ 'אפריקאים צ-הסלוניקאים רקדו קרקוביאק והדרום. חיים

הרגליים , הזיעה ניגרת. רקדנו אותה עד אפיסת כוחות. שירים בשפות שונות היו לה להורה הקיבוצית

כשם שלא , יה קיבוץ בלי הורהלא ה. רקדו הורה גם אלה שלא ידעו לרקוד. רוקעות והעיניים בורקות

ציר ְב טיף התפוחים ּושרנו בעת ְק . בכל מסיבה וחג, שרנו ורקדנו בכל ערב שבת. היה קיבוץ בלי עדר צאן

שרנו על . מוניים שהחלו לפני עלות השחרהָ הָ " גיוסים"שרנו ּבַ . י הזיכרוןיֵמ ִב שרנו בהלוויות ּו. הענבים

הפסקנו ליהנות מן היחד . הפסקנו לרקוד. ום הפסקנו לשירתאפִ ּו. בודת השדהעֲ הפלטפורמות בדרך לַ 

  ). 28:2011ש שמו, תמונות משני עולמות(

  

יטוי ִב תהליך שראשיתו ְּב . תנועהִב לחן ּוְּב , מלל מביא רפרטואר איכותי ְּב של תרצה ּושלומית ןפרַ ִס 

. ית נתונהחופשי מוביל לעבודה איכותית של חיפוש מירב האפשרויות בתוך מגבלה תנועת-אישי

ואלה מעוצבים על ידי המנחה או , קבוצותהחמרים האישיים עוברים תהליכים של ניסוי וחיפוש ִּב 

  . תיאום ודיוק,  שכלולתוךיכולת ביצוע י מחול מגובש וִ דֵ ְכ המורה לִ 

י שהחינוך ִת ִתקוָ ? חגבַ חינוך ּוכיצד אפשר לתת לו חיים בקרב המתנועעים ּבַ , הספר שלכבודו התכנסנו

   .לליותְכ לוטין ממסורות מקומיות ּוחֲ ינותק לַ לא 

עשייה יסודית של שילוב אמנויות הביצוע ּבַ ת עבודה רצופה וִ ֶמ תקיֶ לצערנו לא רבים המקומות שבהם מ

 נוסף לעשייה כליראה בו תקוותי שהספר שיוצא עכשיו לדרכו ימצא ציבור מתעניין שיִ . החינוכית

  .ניבה ויהיה ראש לאריותֵמ ערכית ּו

 ! המשךְל ְבעיקר  ּוהצלחהמלאכה וברכותיי ְל ל העושים ּבַ כָ דה לְ תו


