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ומשעמםיבשדברלךאיןלכאורה ..........

למעשהאבלישנות.מחשבוניות ..........

מופעישלישניםמדינים-וחשבונותדווקא

שלחייהםעליותרללמודאפשרמחול

מאמריהםמשאר ,ההןבשניםהאומנים

ורגשותיהםהיסטוריוניםשלהמלומדים

זכרונות.כותבישל

פרטיםמלאי ,כביכוליבשיםהמספריםכי

סיכרטשלמחירוהיהמהדובבים.

הרקדניותהופיעוהאםלמופע?כניסה

מאוכלסיםאומלאים ,ריקיםאולמותלפני

מןנמכרוכרטיסיםכמהלמחצה?רק

שילמוהאםם?יהזולמןוכמההיקרים

אלהכלוכמה?עיםצהמבלאומנים

מאודבפרטיםהתמונהאתממלאים

 .ריאליסטיים

הישבספרישראליההמחולארכיוןבתיקי

ספרימצוייםשבבית-אריאלהלמחול

גרטרודשלמזכירתהשניהלה ,החשבונות

 .-40הבשנות ,רבקה ,קראוס



מחיריאתלהשןןתכיצדפשןטה,לאהיבעיש

שהיתה ,המנדטןריתהלירהשלימיסאןתס

הבריטית,שטרלינגללירהבערכהשןןה

מצאן,ןחישבןהכלכלניסבימינן.להןצאןת

אמןרה-30השנןתשלמנדטןריתלירהשכל

אבל .בערךח l/ש-7.50לשןןהלהיןת

 ,שןניסכההיןהתנאיס

הכפלתןאיןשכמעט

 7.50שלבמקדססכןמיסאןתס
אןמנישלהכלכלהחייעלדברלנןמגלה

אז.שלהמחןל

היאכזןלהשןןאהיןתרתיןמןחשטןבהדרך

היתהמהכגןןסכןמיס,בחשבןןלקחת

כמהאז,ממןצעתחןדשיתמשכןרת

בהשןןאה ,ןכדןמהצהרייס,ארןחתעלתה

נן.ילימ

שלמןפעיסעלחןת l/דןשניכדןגמהבחרנן

בתל-שהתקייסהאחד ,קראןסגרטרןדלהקת

אתאז(ששימש l/מןגרבי I/באןלסכנראהב,אבי

לפני l/הבימה I/תיאטרןןןאתתיהעממהאןפרה

 , 1940שנתבאןקטןברהנןכחי)למשכנןשעבר
 . 1942משנתןהשני

 441למכירההןצען 1940משנתבמןפע
 . 97בקןפהןנןתרן 344נמכרןמהס .סיסיכרט
מיל 99 (ביןתרהיקריסמהכרטיסיס 2רק

אןתס-גרןשיס 10כמעטאןמרתזאתהאח,ד

 .נמכרןבמרכזס)החןרעסמטבעןת

העןלס,בכלהתקףכתןבבלתיכללישנן

מחירןמחןלשלמןפעאןלתיאטרןןשכרטיס

צהרייסארןחתשללמחירההמקריסןברבזהה

 ,פשןטהארןחהכמןממשהזןליסהכרטיסיס-

 .יןקרתיתבמסעדהסישמשלמכמןסיןהיקר

במהפשןטהארןחה ,שניסבאןתן ,ןבאמת

ההסתדרןתשל l/סיהפןעלמסעדת I/אזשנקרא

בשריתמנהמרק, ,ראשןנהמנההכןללת

מחירןבדיןקןזהן .גרןשיס-5בנמכרהןקינןח

קראןס,שללמןפעביןתרהזןלהכרטיסשל

שנמכרןהכרטיסיסמרביתןבאמת, .מיל 49

מןניכראחןזהיןןןאלההזןל,מהסןגהין

לעןמתלירןת 19כמעטשל ,הכןללתההכנסה

איפןאנשארןלירןת.-12כשלהןצאןת

כשכרןשןןההיהןזה-לירןת 6לגרטרןד

פשןט.פןעלשלהחןדשי

-בימינןכמןממש-ביןתרהגדןלהההןצאה
גסהיןןהעיריהמיסי .האןלסשכרהיא

לשלטןנןתתשלןסןכמןבןנכב,דסכןסהס

עיתןנןת, .מטעמס l/רשיןן I/חשבןןעל

כיןסמכניסשאנןבמההכרןךןכלמןדעןת

מקןסאזכברתןפסיסןיחסי-ציבןרשיןןק

בתקציב.נכבד

 20רק-המתלמדןתהצעירןתכנראה-ןשמןנה
 150כימעכשין,שןנהשאינןמצבהאחת.גרןש
אחד.לערבהרקדןכשכרמקןבלח l/ש 300עד

-80בזכתהרבקהתישהאדמינסטרטןרכמןבן
שהכןןנהמניחאני , l/עןזרת l/הןאילןגרןש,

רק ,מלבישהאןגרטרןדשללאסיסטנטית

 .זהמסכןסמחצית

ששימשהקסטן,הילדה ,בימינןכמןןממש

 ,גרןש 75רקקיבלהלגרטרן,דכאסיסטנטית

יפהמזכירה-האדמינסטרטןריתןאילן

להסתפקנאלץהקןפאירק ...ממנהשלןשה

 .עלןביסגרןש-20ב "

התזמןרתעסהלהקהלמןפעמתייחסהחשבןן

שכר-אןלסבןאיןלכןהארץ-ישראלית.

הדפסתןמןדעןת,פירסןסעלןהןצאןת

עלמניח,אני ,כןסןאלהשכן ,ןכן'כרטיסיס

כמהיןדעיס,אנןןאין .התזמןרתהנהלתידי

ללהקה.התזמןרתשילמה

מהןןיסשכיןס ,סעיפיסבהעדרסבןלטיס

 , l/מיץ l/בהרקדניןתאתשהישקןלציין,ישאבלתאןרהבתחשיב:ביןתררצינינתח

גזןזכןס :השןןאה(לשסגרןשיס 35שעלה

סןדהכןסבתןספת-גלידהמנתאן
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ןאילן .גרןש)חציעלתה-חינס

כימניח,אני ,(אחןרימסךהשכרת

 , l/אןהל-שס I/באןלס

מסךהיה ,כרגילהתזמןרתניגנהשס

מחצית ,מעטלאעלתהקבןע)קידמי

 .הלירה

קיבלהלירןת 13.30בסךההןצאןתלמכל

בכלאבל ,הרבהלאי. l/ל 4.30היןצרת

 .משהןזאת
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מהסיבהןזאת .ןהגברה

המןזיקה ,כללהגברההיתהשלאהפשןטה,

אחריס,בכליסנגןאןפסנתרןידיעלנןגנה

 ...בפטיפןןפשןטלעירןמחןץ

התאןרהןמנגנןן

רקשכלל ,הבימתי

שןרןתמשמערמפןת,

נןרןתשלשןרןת

בשלןשה ,פשןטןת

עסצבעןנייסמעגליס

שייךהיהראןסטטיס,

 .בשכרןןכלןללאןלס

התזמור Iבי-יברים Iזכרו
הארץ-ישראליתתרא i7גרסרו,ולהקת

עבורלתשלומיםביחסוסו
התזמורת.עםהלהקהמופעי  ._האררת I-ןזמ nה
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ככל ,היהזהקןנצרט

שלרסיטלהנראה,

קראןס,גרטרןד

לבדהלהןפיעשנהגה

הסןלןבמחןלןת

המןפעןאילןשלה.

אף , 1942משנת

בתל-אביב,הןא

שלכנראההיה

ח l/בדןכילהקתה,

שלשכרןמןפיע

 .הרקדניןת

היתההלהקה

 20 :למדיגדןלה
מהן 12רקדניןת.

חציכמעטקיבלן

אחת,כללירה
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