


ןהשנה, ,הראשןןהציןניהקןנגרסמאזשניםמאהמלאןם8שנה
השאלה .הציןנןתעםנןלדהקדמן,גןריתנןלדהשנים,מאהלפני

שלןהאידיאליםלאידיאןלןגיהמשןתףמההיא:המתבקשת

מחןלליהשביןהישראלים,העםריקןדילתנןעתהציןנית,התנןעה

העממיתהתרבןתכןהציןנןת,כמן ?מרכזימקןםגןריתתןפסת

חיים,לקןןיביטןיהנןתניםדפןסים,ליצירתנדרשההישראלית

ןטיפןחשימןרבצדןהתחדשןת,חידןשתהליכיבחןבםהנןשאים

קיימןת.מסןרןת

תחתאביבבתלשגרתילאאירןעהתקיים 1997באפריל-9ב

יבהירהתןכניתתיאןר . l/ןמחןלליםחןלמים I/-ההןלמתהכןתרת

ביתתיאטרןןסמןכים,אךשןניםמקןמןתלשניפיצןלהסיבתאת

המלין.בביתןאןלםליסין

התרבןתבתןלדןתחשןביםתאריכיםשנילצייןבאהאירןע

במרץשנןלדהקדמן,גןריתשלןבחייהבכלל,בישראלהעממית

לאןרךאפןאמתפרשיםחייהבפרט. , 1987במרץןנפטרה , 1897

ישראלארץישראל,עםבתןלדןתמכריעיםןתהליכיםמאןרעןת

ישראל.ןמדינת

גןרית:שלחייהמתןלדןתפרקיםהמזלג,קצהעלהנה,

לייפציגבעירנןלדהקדמן)גןרית(לימיםלבנשטייןגרטרןד

למדי,מתבןללתיהןדיתלמשפחהבגרמניה,אשרבסכסןניה

הגבןה.הבינןניהמעמדעלהנמנית

דרכיםחיפןשבמןסכמןת,מרדנןתבהנתגלתהילדןתהמשחרכבר

כלמןפלגןת.ןפעלתנןתיזמןתמחשבתית,עצמאןתשגרתיןת,בלתי

,שפניהםפןלקלןרשןחריחןגיםעםבצעירותהאותההפגישואלו

 l/סגידה l/לקיצוניכביטויבנודיזם,נגיעהכדיעדהטבע,אל

לדרכהמשנקרהמימוש,לידיבאהגוריתשלמהפכנותהלטבעיות.

מידדבקשבהםובאידיאליםברעיונות ,בחיצוניותומרשיםגבר

החלוציותהציונות,הראשונה:העולםמלחמתלאחר

גרט,שלהמרדניתלרוחההתאימואלהרעיונותוהסוציאליזם.

הנמרלתנועתהצטרפהשבהשפעתובגבר,גםכמובהםדבקההיא

עלוחלוציגרעיןעםיחדהחלוץ.ולתנועת , l/לבןתכלת I/הציונית

מכןולאחרחדרה,לידתחילהחפציבה,בקבוצתוהתיישבולארץ

 . 1920בשנתיזרעאל,בעמק

אתממחיש , 1920בשנתחדרהבנחלשהתרחשפיקנטי,סיפור

גורית,היה:כךשהיהומעשהלטבע.גוריתשלןאהבתהתעוזתה

השאירההנחל,במימילטבולבגפהיצאה ,ועירוםמיםשאהבה

היאעודמערןמיה.במלואלמיםוזינקהגדותיועלכסותהכלאת

אלחמקולנועזת,הבחוריםארבובמים,מרובהבהנאהמשכשכת

כינוכחהמהמיםבצאתהוהסתלקו.אותם l/גנבו I/בגדיה,ערימת

לקיבוץ,בחזרהכסותהללאצעדההיסוסובלינעלמו,בגדיה

וכאשרבה,פיעםהנקםיצרהבחורים.שלההלומותלעיניהם

לצון,תחתלצוןלהםגמלהבעירום,בנחללטבולהבחוריםיצאו

ואובדינבוכים,היוהםלעומתה,והסתלקה.בגדיהםאתנטלה

למשק.דרכםלעשותנאלצועצות

שכתבבמסכת .-50היובלאתחפציבהקיבוץחגג 1970בשנת

אחדוכליחדשנינו I/הליליתהרדיותכניתעל(אשרכץיובבוביים

ציפוריםלהיש I/בשםמקמהשילבהואהיובל,לכבוד ) l/לחוד

גורית.אודותעלל l/הנהסיפורעלהמבוססת , l/בראש

פתחנו.שבוולאירועלהווהנחזורהבהבעבר,קצרהשהותלאחר

בתרבותומציאותחזון I/שנושאןשיחרבכללהראשוןהחלק

האגף,מנהלרונןדןר l/הדשלבהנחיתו , l/בישראלהעממית

בתנועתהמושרשוהתרבות,החינוךבמשרדולאןמנותלתרבות

שוניםתחומיםייצגוהדיוןמשתתפיילדותו.משחרהעםריקודי

העממי.למחולהדןקקשרהקשורים

ראשבהט-רצון,נעמיעסקהוהאתנו-מוזיקולוגיההמחולבתחום

היאהקבוצים.סמינרבמכללתולתנועהלמחוללמוריםהמסלול

במרוצתשחלורצויים),דווקא(לאובשינוייםהיתר,ביןדנה,

אצלההתחזקושלגביהם ,הישראליםהעםבריקודיהשנים

עסקינן.עםבריקודיאכןאם ,הספקות

חוקרנוי,דבהפרופ'עסקמדעילמחקרכנושאהפולקלורבתחום

החטיבהשלומקימההיהודית,ובפרטהעממיתהספרותשלותיק

שניםבמשךעמדשבראשההעברית,באוניברסיטהלפולקלור

המוזיקהלתחוםלהתייחסאמורשהיהבהט,אבנרר l/דרבות.

להשתתף.ממנוונבצרחלההעממי,לריקודוזיקתההעממית

ועורךמעבד ,מלחיןאלדמע,גילמיודענולמשימהנחלץבמקומו

בהשראתנוצרוויפיםרביםריקודיםברדיו.מוזיקליותתכניות

שיריו.

החינוךבביתגוריתשלתלמידשהיהגורי,חייםהנודעהסופר

נרתמהאשלרותלדיון.הגיעולאבוירוסלקההעובדים,לילדי

 ,מחולשלוהיסטוריוניתמבקרתכוריאוגרפית,בהיותהלמשימה,

האומנותי.המחולבתחןםהישראליתהיצירהאתנסעלהעלתה

אור-קוליתמסכתלמעיןהזרקוריםכוונורב-השיח,בתום

שלוההשגיםהפעילותעתירימחייהתמונותלהצגתשהוקדשה

גורית.

מרדנותבהנתגכתהיכדותהמשחרכבר

שגרתיות,בכתידרכיםחיפושבמוסכמות,

ופעכתנותיזמותמחשבתית,ות Nענמ

כידיה Nבגוריתשכמהפכנותהמופכגות.

מרשיםגברכדרכהמשנקרהמימוש,

שבהםכים Nידי Nובברעיונותבחינוניותו,

שונה: Nהרהעוכםמכחמתחר Nכמידדבק

כיזם Nוהסוניהחכוניותהניונות,
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והגיעושהוזמנוהחנשיםמביורבים

שעכרב,בסיפוקניינוזה,כחירוע

חורכהוכככמרכיביהככעכהתכנית

פעם,שכישרחכחרךשכחוירהשרתה

שוחרימיונגיםהיובניבורוהיפה,הישנה

ראיונותשלהקלטות ,שקופיות ,וידאוסרטיקטעיכללההתכנית

ועבדואליהםימקורבשהיואנשיםמפיאודותיה,ועלגוריתעם

בשנים.עשרותבמשךבמחיצתה

חברתפלס,לזהיאזאתהיתהעמהם;הכרותשנעשההראוימו

בסמינרועמיםעםלריקודיגוריתשלתלמידתהדליה,קבוץ

 ,לדליהלבואגוריתאתששכנעה , 1943-44בשניםהקיבוצים

בשנתזההיההקיבוץ.בתחומיאשרבפרגולהולהתאהבלראות

חגטקסאתלקייםדליהקיבוץשלתורוכשהגיע 1944

מסכתהיתהבתוכניתחלקם .האזורלקיבוציהמשותףהביכורים

הקיבוץחבריקולקטיביבתהליךויצרוהגואותהרות,מגילת

דרבנוהגדולה,וההצלחההאנשים ,המקום .גוריתשלבהנחייתה

פסטיבלנולדוכךמחולות,חגזובפרגולהלקייםגוריתאת

ריקודיתנועתשלאדירהצמיחההחלהשממנובדליה,המחולות

פסטיבלים, 5התקיימו 1944- 1968השניםביו .הישראליםהעם

הסמוךטבעילאמפיתיאטרווהועברוהמתמידגידולםשמפאת

לדליה.

ומחברהיהודיהמחולשלהיסטוריוו,חוקרפרידהברצביר IIד

וקוריוזיםסיפוריםסיפרו,יוז'ו,המכונהענברויוסףעם,ריקודי

אתההשניםרבתהמשותפתמעבודתםגוריתעלמשעשעים

ולצדה.

שלבעטייםלדבריההעדות,בריקודיהתאהבהאשכנזירותיותיקיםכדורותיו,והחתניהעממיהמחוכ
 ,גוריתשלובעידודהבאמצעותההעדותבניעםמפגשים

במרכזעדותריקודילטיפוחהמפעלאת 1971בשנתשהקימה

בשיתוףעבדווגוריתרותיההסתדרות.שלוחינוךלתרבות

בניהולגוריתשלמקומהאתרותיירשהלימיםאשרעדהדוקגוריתמשפחתבנינעירים,עם
המפעל.

בינהשנוצרוההדוקיםהקשריםאתנסעלהעלתההודסתרצה

כשגוריתולימים ,המשותפתעבודתואגבתחילה ,גוריתלביו
עם.לריקודיהמדורניהולשרביטאתלידיההעבירהוניניםנכדיםבנים,כדורותיהם,
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מביןשנייםייצגןלגןריתבמיןחדמקןרביםשהיןהעדןתאנשיאת

החיההרןח ,ערןסימנחםהתימנית:העדהבני .מאדעדרבים

לדןרןתתימןהדןתימןרשתןהנחלתשימןרמפעלמאחןרי

בארץדרכןבראשיתכיצדסיפרהןאאןנן.קרית ,בישןבןהצעירים

התרבןתלמעןהגלןתיתמןרשתןאתלזנןחנטה ,-50הבשנןת

 .הישראלית

עסןקןבעןדןגןרית,לאןזניהגיעמעןלהתימניןכרקדןכזמרשמען

במקןםבןדהיעל "נצטןןהייהןא ,גדרבהקמתבניןכפןעל

תזןזשלאמתעקשתןהיאנבן,ךהןאריקןדין.אתלהלהראןת

לפעילןתןהזינןקאןתזההיהיתבצע.הדבראשרעדמהמקןם

היןם.עדנפסקהשלאהממןשכת

גןריתאלהתלןןה ,עמרםאהרןן ,ןהנןדעהןתיקהתימניהזמר

עןליםשלבמןשביםרגליהםבכתתםכימים,לילןתעשןןביחד

 ,לארץהגיעןעתהשזה ,מסןרןתןמתעדיםאןספים ,מתימןחדשים

שמענןזאתכלעל .ןבטקסיםבתכשיטים ,בלבןשבשירה,בריקן,ד

נסשלא ,ישןייןכאןתןשיןפין ,עתיקמסןרתישירבתןספתמפין,

ליחן.

העבירה ,חןלשהלרגלהעדרןתהעלשהתנצלה ,כהןירדנה

עלהפיןטייםדבריהאת ,נאמןנירההןתיקהתלמידתהבאמצעןת

היאנירה .גןריתלביןבינהמפריםןיכןחיםתןךמשןתפתעבןדה

 .העםריקןדיבתחןםגןריתשלתיהתלמידןמןןתיקןת

עדתיןת 3 ,מחןללהקןת 4שןבצןהאןר-קןליתהמסכתבמהלך

ישראלים,עםבריקןדיןאחתןערבים,כןרגים ,תימניםשכללן

גןרית.שלמריקןדיהבמחרןזתשהןפיעה

יהןדישלהמחןלממסןרתהציגהעקרןןמקרית "מןרשהיילהקת

ןתיקהלהקהשלןהכןריאןגרפיתהמנהלת-תימןשבצפןן ,חיידאן

מראשיתמגןריתששאבההעידןדעלסיפרהאהרןני,לאהזן,

ןבתאםלתחןשתעדביניהןהקשריםהתהדקןןכיצדבארץ,דרכה

אתלטפחמןסיפהלאה .כאחןת)כךאגבידהעלאןמצתי(ןאני

היןם.עדבעקשנןתבישןבההמןרשת

 ,רחמיםיןסףשלןבניצןחןבניהןלןמלאכימקריתכןרדיתלהקה

הזןרנהנגןשלנגינתןבלןןית ,כןרדייםריקןדיםבמחרןזתהןפיעה

יןסףהדהןלה.עלבנימיןןהמתןפףמנןחה,ממןשב ,לסההןתיק,

זימןשאילןלאלגןרית,זהמןפעמקדיששהןאבהתרגשןתסיפר

הריקןדאתלטפחממשיךהיהלא ,ביחדשניהםאתהגןרל

אתלכבדהמןסיפים ,רקדניםשלרביםדןרןתבקרבהכןרדי

בה.גאיםןלהיןתמןרשתם

מסיבןתהגיעהלאשבגליל,מסחניןהןתיקההערביתהלהקה

רבןתהקדישהשגןריתלצייןחשןבאןלם ,בהתלןיןתשאינן

הערבי.המחןלמןרשתןטיפןחלטיפןל

הןפיעה ,קראןסדדןבהנהלתחנה,מפרדסייהדןדאים"להקת

 ."הידדלקןצרים"ן "יאבןכןיי-גןריתמשלבריקןדים

נתבקשןןמשנסתיימהןחצי,כשעתייםארכהליסיןבביתהתןכנית

שבביתלאןלםלעבןר ,לפהמפההאןלםאתשמלאןהצןפים 400

שעתייםשנמשכההרקדההחלה ,קלכיבןדלאחרהסמןך.המלין

לצלילי,גבאייןנתן ,הןתיקהמדריך,הרקדןשלבהנחייתןרצןפןת

בטעםריקןדיםןרקאךרקדןאלןני.עמןסשלהמעןלהתזמןרתן

אתההןלמתבאןירה ,ליחםנסשלאישניםריקןדים ,פעםשל

 ,הרחןקבעברנן "רןקדעםיישהינןשכשםשגרסהגןריתשלחזןנה

ןעכשין.כאןרןקדעםלהיןתאנןממשיכים

 ,רבבסיפןקציינןזה,לאירןעןהגיעןשהןזמנןהאנשיםמביןרבים

ארץשלאןירהשרתהאןרכהןלכלמרכיביהכלעלהתכניתשעל

המחןלשןחרימיןצגיםהיןבציבןרןהיפה.הישנה ,פעםשלישראל

גןריתמשפחתבני ,צעיריםעםןתיקים ,לדןרןתיןןהאתניהעממי

 .ניםיןננכדים ,בניםלדןרןתיהם,

שכזכותההודשהודתשיקפההתוכנית

תוכו,הרבההמפגש.התקייםוכמענה

פיקנטיים,זכרונותהומור,שמחה,

ומוזיקהמחוכהרבה

 ,המחןלליםמבין ,ןליצירהלעבןדהןעמיתיהגןריתשלידידיה

העדןתןבני ,היסטןריןנים ,החןקרים ,צריםהין ,המלחינים

 ."אמאייאןתהבכנןתםלהגמלן ,רבהכהאהבההרעיפהשעליהם

ןעריכתבנייתעלשניצחה ,ספיבקרעיהנמנן:ההפקהצןןתעל

במרכזעםלריקןדיהמדןרראשמאיר,ןרנה ,האןר-קןליתהתכנית

במלןאן.האירןעאתשהפיקהההסתדרןת,שלןחינןךלתרבןת

לתןכניתהדרןשיםהחןמריםאחרבחיפןשהתחקירשבמהלך ,ןאני

קטעי ,ספרים ,הקלטןת ,סרטיםשלבארכיןניםנברתי ,זהמסןג

 .מכמניםגיליתי ,ישניםתמןנןתאלבןמי ,עתןנןת

היןעץהיה ,המןזיקהבתחןםןמחנךמןרהמלחין,ספיבק,יןסי

 .המןסיקלי

המפגש.התקייםןלמענהשלזכןתההאשהאתשיקפההתןכנית

מחןלהרבה ,פיקנטייםזכרןנןת ,הןמןר ,שמחה ,תןכןהרבה

לשינןיים,אנןעדים ,אכןמפרה.נןסטלגיהזןהיתהןמןזיקה.

הסןחפיםלזרמיםמןדעתהיתהכגןריתןמי ,לכתמרחיקילפעמים

שעלןליםלכיןןנים ,ןהעדןתהעםריקןדי-מכללההיקריםאת

ככלבהמצןי.לתפלהרצןימהעיקרהכןבדנקןדתאתלהסיט

בדרךןלבחןרלהבחיןרביםדןרןתןלכןןןלחנךניסתההיאשמירה

תפיסןת ,גישןתשלהפלןרליןתקבלתןאפילןהכרהמתןךהמל,ך

 .בתןכןןפןעליםמהשטחהבאיםןצרכים
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