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לפנישנהבית-אלפאבקיבוץנולדפרנקלזיו
חבצלת,זאבקיבוץ,מאותואחרשחבר
 .םגיהד-בבריכותטרקטורבתאונתנהרג

מבצעת "הקיבוציתהמחולהקת"ל
,ייאשכוליתזיושלעבודתואת
שהוא ,קבוצתימחול ,"ףהכס

כוריאוגראפיתמחווהבבחינת

חבצלת.לזאב

כJרב CZ7 ~,ככ:Uרב:ככ, ~ךז
 םU ~o ~םrv uD oךכUdכ2:
~cףן duב DuD ~ Dל:2כ

~~ UD 

-חבצלתזאב
בושהנה

מאנש-הרנסאנס

 "שכתב-האמנתנ
עסקשנרנם,

סרטנבבנמונ

עבדקולנוע,
צננרככורנאוגראף,

הצטננןוהלחנן,
שלזהבתחום

ריקודי-עםבנמונ

ישראלנם

העממיהמחולבתחום
מחשוביהיהשזאבהישראלי,

מחולבין,היחסיםיוצריו
ידיעלשנוצראמנותי,

ומחולמקצועניםכוריאוגראפים
הרוקדים,להנאתשנרקדעממי,

שנוצרוריקודיםויוצאי-דופן.מורכבים

רובפיעל ,בימתייםמופעיםלצורי
לריקודיםהפכו ,םיבוציבקבעיקרטקסיים,
בארץהמופיעותלהקותאבל ,חברתיים
כחומרלבימה,אותםעיצבוהעולם,וברחבי

גולמי.כוריאוגראפי

ויזלבסוףבחרהישראלי,המחולבחוגיכיום
לעבודתו,יראשכמוטיבהאשכולית"ב"שיר

שלרבת-הפניםלדמותוהמוקדשת
זאב.

• 

הרבהזאבשלבשיריויייש
כמוטיביםויונים,םיציפור

שזיוהסיבה,וזוחוזרים."

פסלוניםהבימהעלהציב
אבל .יוניםשלזעירים

המרכזיהחוזרהמוטיב

המעגל,הואבעבודתו
זה'כי Iרה.וההשלזה

אתהמסמלמעגליי
כצורהלאאבל'יהיח,ד
אלא ,ומחייבתסגורה
אחדבלבוכמעגל,

לפילרקודיכול
על.מעגלשלותחושתו

של ,פשוטצעדסיבס
יוצראחדשכל ,ההורה

חופשית."ציהיאוארבו

• 
משמע-האוניסונו

המתבצעתאחידהתנועה

כללידיעלזמנית-בו
בסיסהוא-הרוקדים

אינדיבידואליים.לשינויים
אתמבטא,זיושללדעתו ,וזה
זאב.שלרוחו

מטאפורההכסף:"אשכולנת
לנלהשלאוירהבחובההצופנת
נעורנםאהבתנרח,ואורבפרדס

הטבעאלוקנרבה

מאיש-הרנסאנסבושהיה-חבצלתזאב
סרטיבבימויעסק ,שיריםשכתב-האמיתי

והלחין,ציירככוריאוגראף,עבדקולנוע,
ם-עריקודיבימוישלזהבתחוםוהצטיין

ובעיקרבקיבוצוחגיגותעבורישראלים
ישראליותנוערלהקותמופעילקראת
בשנותשנקראמהשלבינלאומייםבכנסים

ו"תנועתהדימוקראטי"הנועריי-50וה-40ה
מזרח-אירופהבבירותשהתקיימו ,"השלום
עיצבוא.ההסובייטיהשלטוןשתחת
ששפעו ,ותנופהתנועהמלאימופעים

עלוהעידומיוחדצבריחןנעורים,התלהבות
מורכבתבימתיתתנועהלעצביכולתו
 .ומרגשת

- ".רומנטיקןכל,קודסהיה,זאבייאבל
יומניס,-זאבשלעזבונומחקירת .זיואומר

גםשמבוצעים ,וריקודיסציוריםמכתבים,

חבצלתזאבימןי:יבכוריאיגראפ(ה ,-1953 [כבודפשט J1ראטימןקהדייהנוערלקונגרסהישראליתהמשלחתמופע

1953 , he Isroeli dance performance choreographed by Ze'ev Choyozelel, Budapesl ז

כברשימשמושלמת,כצורההמעגל,
ההארמוניה.לביטוירביסאפיסאוגרכורי

לימון,חוסהשלהגדולהביצירתולמשל,
הניגודיםאתהמתארת ,"חפץלכלייעת

 ',ג(קוהלתמספרהתנ"כייסבפסוקים
מלחמהעתלשחוק,ועתלבכותייעת ,)ה-א
שלכמוטיבהמעגלמשמש ," ...שלוסועת

שבפסוקיםהניגודיסאיחודשלמעבר,
הנרקדיס.

משחקיהסזיושלבעבודתונוסףמוטיב
שלורומנטיקה,עלומיסשלעולס-ילדים
אףהחוזרתאימהית,ודמותראשונהאהבה

זאב.שלבשיריוהיא

הפרועההרגלייסולהרמתלהורהצורניניגוד
חזקותרקיעותהכוללת ,הדבקההיאשלה
נמוכות.אבל

אולמעגללעינינוההופכת ,רוקדיסשורת
כוריאוגראפיאמצעיהיאעגולה,גורןחצי
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בהשיש ,ביצירתוזיומשתמשבונוסף,

מבלי ,תקופהשלאוירהליצורנסיון
נוסטאלגיה.אולארכיאולוגיהלגלוש

הצופנתמטאפורה ,"הכסףאשכוליתיי
 ,ירחואורבפרדסלילהשלאוירהבחובה
כל-הטבעאלוקירבהםינעוראהבת
זאבשלבעולמומרכזייםמרכיביםאלה

בושישמחול ,לדעתי ,הוא-חבצלת
ראשונה.בצפיהמשנראהיותר

היאאףברייטישראלשכתבהמוסיקה
קיהמענ ,נוסטאלגילא ,מודרנימרכיב
 ,מסויימתחריפותשלתחושהלמחול

 .עכשווית

בעבודתוהמרכזןהחוזרב Iהמוט

זה"כןההורה,שלזההמעגל,הוא
לאאבלח,ד Iהאתהמסמלמעגל
אלאבת, IIומחסגורהכצורה

לפןלרקודכול Iאחדכלבוכמעגל,
שלו"תחושתו

שלהצרבמובן "ביוגראפיייריקודזהאין
 ,חבצלתזאבשלדמותואבלהמילה.
סנדליםנעול ,שולייםרחבקשבכובע

 ,כתפיועלתלויצדותרמילמרופטים
המרוכזלמבטוכניגוד'מניהחברשפמו
 rמאניצביםאלהכל-הרךאבל

התנועה.

להקת" ; "הכסףתיאשכןלייטה)מןללהע(למ

פרנקלןיז ,היאןגראפיכןר ; "בןציתיהקהמחןל

The Silver Gropefruit" ; the Kibbutz Donce " 
Company" ; Choreog raphy: Ziv Frenkel 

דומהזאבשלחייוסיפור

סופוועדמתחילתוהיה
תמידהווה,ללא .למחול

בחפוש,בתנועה,

עלקדימהבמחשבה

אבלהעתיד.ואלהעתי,ן
שלעתידרצהלאזאב

אוחלילה,מקריות,םווןק
שאיו ,עצמושלואיטית,התפתחותשל ,אבולוציהשלעתיד

מראש.ומתוכנומכווומודע,עתידרצההואמכוונת.ידבהותומלי
של-יותרטוביסחייסיותר,טובהחברהליצורבשאיפה

אמונהשלחייסחדשה.אנושיתבחברהושוויוןאהבהרעות,שו
במועיל.ושמושבטובקדםמשהמאת

חייסבמעגליזאב "תעהייחייו,כלחבצלתואבשבמחול ,הגורסיסיש
עללמדבה ,מילדותו .שוניסכשס .סיקיאינוההווהמושג
ועדוחי,טבעוחבקחד-התאייס,אתלעצורבאפשרותנושאיו

אלהחימעולסעברבהבגרותו,עלהטופףהרוחשלרקודואת ,הנהרזרימת
נראההאמנויות.ויתרהריקודהשירה,האדס,הגליסהתרפקותאתהעציס,צמרות

חייללימודהדרושההסבלנותשמתוךיכוליסאנואיוכךהחוף,עלהאין-סופית
הכשרוןזאבאצלנולדווהאמבה,הסנדליתאינוההווהלפיכ,ךס.יהחיעצסאתלעצור
לזולת.להקשיבוהיכולת .והעתידהעברביוהמגשרכגשראלא ,קייס

 ,במחולקורהזהוכך ,במחול-החייסזהככה

עברישלהספיסול.אוציורביצירותכמושלא

הסבעברעיצובסגמרשאחריהיות ,והווה

בהווהקיימיסלהיותמיידיבאופוהופכיס
התפתחותשוס ,כלומרעתיד.בלא ,תמידי

בהס.חלהלאנוספת

 ,בחייסכמו ,משתנה ,חולפתהתנועה ,במחול
דרךועתידעברשלהצירוףמתמדת.בתנועה

עודכל .והרקודהרקדןעסזהכךההווה.גשרי

באס .חייסיש ,נמשכתוהתנועהמחוללהוא
לגוףיהפךהוא ,הרקדןתנועתאתנעצור

ימות.הריקוד .פסלכמו ,בחלל

חבצלתזאבשללזכרושחסנתןשכתבבספר
נכתב:

קסהעבראךמת.ההווהגס'{תי,ן'ייבאיו

 ."פרטפרט ,לתחייה

 "ב"לגעתהתבטאהתמידלחיילדיסאהבת
'זואהבהצורתכלב).אוחתול ,(טלה"ללטף"
לאנשיסלהתקרבזאבכמואדסהובילה
חושלוהיהנפשית.להפתחלזולתולגרוס
נפשי.אופיזילמגע-ידשנצרךלכלמיוחד
נעתרומשיס,מבליאיתו,המפגשלאחרותמיד
ברו,ךכתפיהסעלשהושמהידו,למגעאנשיס
לגוףשגרמה ,רחבהבוטחת,ידכףברעות.

עליה.להשעןהזולתשלהאוניסחסריולנפש

עסק,בהסהאמנותשטחיכבשאר ,בשיריו

לעיןנראהשלאמשהואותוחפשתמיד

תופסיסאדסשלשחושיומזויינת,הבלתי
לגביישותו.תוךאלבאחתפנימהומדחיקיס

לביובינוהאוסמוזהשתהליךנראה ,זאב
תהליךהיהאמצעיוהבלתיהבלתי-נראה

נורמאלי".יילגמרי ,רגיללגמרי

נכנסתיבויוסאותואישיתליזכור
שחררובית-אלפא.שלהגדוללחדר-האוכל

בטרמפיסשהגעתיועדהצבא,מובאיחוראותי

הלהקהנסיעתלקראתהחזרההערב.ירדכבר

החלה.כברברוסיההבינלאומיהנוערלכנס

זאב.אתלאגסבלהקה,אישהכרתילא

אישלפנות.למילדעתמבליבהיסוס,נכנסתי
איני ,זאבהופיעאלי.ליבושסלאמהרוקדיס

ואמר:ידליהושיט ,רחבחיוךחייךמניין.יודע

מוסה'"אתהיי

ידכמונעלמו.היסוסיובאחתטובות.היועיניו
הרגשתיובאחתמהותי,בכלנגעהבלתי-נראית

אותיליוועיניולמעגל.נכנסתי .מהחבורהאחד

אחר-כך.רביסוימיסיוסאותוכל

שכנוהפרדוקסיסהקצוות.אישהיהזאב

 ,יישנגרילאית"חלומית,הרמוניהבאותהבחיקו
כבש".עסזאבייוגרשל
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דמצ "למפעלקודשהסייהחייסשלהפרדוקס

 ,שנימצדמאישייהוראותמקבלו"איניאחד
זה.עסהזבשלוסאצלוחיו

שעסהיה,בחייוביותרולהגדהפרדוקסאבל
 ,סיהאמצעאתמקדשתשהמטרהאמונתו,כל

קודסיבאותמידהס-אדסלבנינגעשזהכ

ךנתנועכשליחהתנהגותו,היאלכךטובהדוגכוא

שקישבשעהבאיטליה,הצעירייייהשומררועהנ
סרטיבבימויולהשתלסומוחלאתלהגשיס
הביאשלאעדברומא.הינה-צ'יט'בצקולנוע

צגלממופק,דהיהשעליוהתנועתי,הקןאת
 .ללמודלךהאל-סביר

 ,תחרויותאהבפרדוקס)(עוד ,זאתעסיחד

לת,הזואתפיללהשכדילאלנצח.היהומוכררז

גבולקצהעדהכל,מעצמולמצותכדיאלא
ההילאמנצח,היהר 'c'כא(לזה.ומעל-ולתהיכ

אתומתחרהלתונתמידאבלממנו.מאושר

הרכנעי,דהפסכאשרי.מקרהיהשזהההרגשה

 .עצמועלרקרגזאהואבלעליו.רוחו

שמשאתאהבתי Iהכנפייסקלחוהראהבתייי

אתאהברקלאזאבבהתלהבות.שרו " ...האור
אתלהפקירהיהיכולאליוהכנפיס,קלהרוח
שטהבלוריתובעוד ,חרישיתללטיפהפניו

תהמתקדמכלה,שלמתנפנףסישבכמולאחור

ב.אההעזההרוחאתגסלאאאהובה.לקראת

חוףולדגופואת "לשפע"פיזיתהיהיכולדהנג
כליושלאכוחשאיוהרגשה,כדיתוך ,קדימה
 .עימומודדלהת

אתהניירעללהעלותמנסהאניכאשר ,וסיה
הצבעוניותאתולציירזאב,שלדמותודיוקו

 ,בזמנסאשלשנפסקולמחולות-חייוניתאפייה

תאשניתלשזורלאא ,לולספודאבניאי
-הנעוריסאתחדשמלרקודחייו.מקלעת
יההעשי .בגרותאתכסףכחוטיתלטוויו;אביב

 .שלו

באז IIאבד II ,חייוכלודרךנאמר)(כךותו,דלמי

מובחופשיותנעהואשוניס.חייסבמעגלי

אלץ,הקיבוהציונות;אלהחי,אלהטבע
הרגישבכולסהאדס.ונפשהמחולהשירה,
בושכשרונואחדשטחהיהשלא ,דומהבכית.

נופלנויאשהתפוחס,אומרי .ימירבהיהלא

 ·מהעץוקרח

יזיתפלהתפלגותשוניס,חייםגלילמעזופהישח
לכלונפשית
החלהיסהכיוונ

 .בילדותועוד

 ,במקצועוטכנאי

מומחה

לתקשורת-

הבתקופ ,טלפונים

עדייוהאדםשבני

הרבולא

ו,לפובטלהשתמש
אישביקרואלא

כדירעהואת

ה.יחשלקשור

לצדאבל
עסקהטכנאות

בגידולגסהאב
ת.ובנסיונועצום

אחתכנהעל

 ,אשכוליתכיהרכ
וומלי ,מנדרינה

משולזאבותפוז.

רותיפהמניבעץולאות

 ,זמנית-בושונים

בילדותו.גדלשתחתיו
היתהשההשפעהאהרנ

אמצעיתבלתי
ייאוסמוטית".-

כנעוריו:כתבועצמזאב

(אדם)אתהלעתיס"

מטרפתהרגשהתקוף

הדמויותמאימת

בתוכךהנגליםותהמראו
אתומכקשים(בתוכו)

היותסאת ,ספורקנ

 .האמנותבדרךלעובדה
אז)בוקשי(ומכקשאתה

הכוחתאלשווא

זהולהעמידםלתפסם
הצבעיס,אתלהסלתת ,זהבתוךוזהזהבצד

חוסמאווייס,בהסלהכניסוהתכניס,כיווניסה
בצליליסתסאולהספיגשונה.קצבריח,וקור,

אותסרלהאי .יההדומיאתהםעליולכוף
אלבגסיסהאותסולהביא ,צבערוויהבאורות
אתיכולת,האת ,מוהזאת ,הכוחאתהעלטה.

(יבקש)מבקשאתהאלהכלאת ,הטכניקה

לאשרגבולהשםבכלאניצבאתהבודד .ואינס

נעכוד ,הכינונימצטעראתהוכו).ת(ככתוכך.

אחתהיאשהאמנותנדע .כרמזאףנכיוביח,ד

 ,התנועהוכאופבצליל, ,בשורה ,בצבעבריח,

חילאורגניזםיסההופכסוףללאםפיוכציר

כמרוקוונרגענואקומתפתלנאבק ,ונושם

לנסותכדיהכל,אתמכילזאתובכל .תוכומ
 .ואלייתחכרכאשר ,דשמחתחרא

אצאאניהזה.ץבלחלשאתכוחאעצורלא"

רוצח.ואהיהכיתואתשאחזיקאומסוגרי

בינוניכדפוסכוחוחוסרשיגרהבגללצחור
לכתוהארחיקהסער,יאחזניואסובל.ומק

לאשרהנינשאזהווכתוךזהבצדזההנינשא

לאשקץאיוהרילכת?הנרחיקאובה?

רב.הדלקוחומר ,יהתייצכיבפניםהלוחשת
תעוררניאשרהיאהחמצוחוסרתאימ

יס.סוגרלחכיהבטרםלכבותה,

הספקבצלחבולילטיאארוכהשעההעוד

 " ...והולכתקרכהשעתיכינראהאיום.ה

וכאשרוביפה.כטוכהאמונהאתרשימאמו

יכולאתה ,והיפההטוכאתמאחדאתה
ואת ,שבשאיפותותיותייהילדאתלהגשים

כוחעללהתגבר(אפשר) ....שכהוהנעלה'
היפההואהטובכואשרבחלללרחף .הכובד

שזכר ,ספרהצעירלאחיוהטוביי.הואפהוהי

כשמלהמעדנות,תכלמה ... "שהיתהאימם,תא
 .וליפהלטובאהבהכולהארוכה,הלבנ

באותהלכתה,ככוח,-לאומץכסמלפעמיסל

ארוכה."לבנהשמלה

 ,מכתכיסנעוריס,שיריהניבזאכשלזכונוע

כאמצע,שנעזבוספוריסתסריטיס,שלטיוטות

הבמה,עלותנועותריקודיםרישומימנגינות,
 ,סדרבליניירותגבכ .'וכוציורים ,םרישומי

 .תאריכיםללא

לא .חייוכמומוגמר.היהלאזאכשלזכונוע

אמצעהתחלה,או ,כלשהוסדרכושהיהאהנר
שללארכיונודומהאינוזהעיזכוו ... " .סוףו

נתוכתב " ...בחשבווהמוותאתשהכיאאדס

 .חםש

כוונהכלוללא ,םמשיבליכאילוזאת,וככל

כחייו,שעודאלאהמותיי.עלרייגכתחילה
הדבר.אותואתלעשותזאבניסהו,וביודעי

מקומט, ,מצהיבניר ... "נראההעזבוו,ותניירויכ

פניהקלסתרממנוונשקףאגרת,וכמקופלמ

רשום ,עצומותשעיניהצעירה,אשהלש

 ,לבנהכריתעללךמושהשיערי.כימיפרוועב

 1949ץ,כלואשמתאמישוסר ;חבצלתזאב
Ze'ev Chavazelet ; drawing by Shmuel Ka ,ן 949 tz 

בסדיו.המכוסההכתף,אלנוטההראש
 ,מחברתהיותרמקושתתאחתגבת-עיו

 'ע ,(שחםפתרוניםיי.לושאיוחלוסעלכבתהיה
לעולמהשהלכה ,אימוניפאתרשסזאב ) 10

רבותשמעידהרישום,חמש-עשרה.בוכשהיה

ולביקורתחזקלזיעזועגרם ,זאבשלאופיועל
(הודהייזועזעתייי,קרובים.לידידיםאפילורבה

שלשמעואשראניו-רגש,אדםלבבגילוי
בונעריכולייכיצדלאזניו).הגיעהרישום

המתהאימומיטתלידלשבתחמש-עשרה

ולציירה?"

היהלאלאמו,זאבשלזיקתואתשהכירמי
ולהחזירדיוקנה,אתלשמרשניסהעלמתפלא
שבאמתומילפתע.שנחטפהאמהותלחייס

מלידה.מנהיגהיהשהואידע ,זאבאתהכיר
הואמהמקובל.שונההיהתמידתחוםבכלאך
מקובללהיותכדי ,מקובללהיותדאגלאגם

כמנהיג.

 .בגרכאשרשינויחללאהחיצוניייבמראהו

רישולהרגליו.אתשיפרלאהחינוכיהתפקיד
אותותיוהנותובמוסכמותזלזולבלבוש,

לאובנעליםמסורקתבלתיבבלורית
כלליתהסכמהשלעניוהיה-מצוחצחות

התנועה.חבריבקרב

כברהיתההזההמכוווהרישולבתוךאך

אנשישלהיימדיםייחדש.וקונפורמיזםמסורת
מקופליםקצריםמכנסיסהיוהצעירהשומר

הלבושסגנוובקיץ.גםעבודהונעלי(יישיבר")
לאהקצריםהמכנסיםאת .שונההיהזאבשל

 .סנדליסנעלתמידלא.אמרולנעלים ,קיפל

שלהמופתלאישלחלוטיודומהבלתיהיות"ל
באהדתלזכותבשעהובההחלוצית,הצופיות

במינומיוחדכשרוותובעזההחניכיס,

 ) 67 ,ע'(שחם, ."הבריותאללהתקשר

היהזאבלכך)מודעלהיות(שמבלינראה
מושגאתלחיותשהתחיל ,הראשון

בתנועההאמיתיהגיבורשהואה"אנטי-גיבור",

הקיבוצית.

II זאבאתתופסלאII מנוער,מידידיוידידסיפר

ייהיינוארוכה,דרךכברתעמושעשהאדס

פתאום .כזהרושםעשהמנהיג.שיהיהבטוחים

מהחגיגות.ועושהלהרקידילחשהתסיפרו

 .) 12 'ע(שחם, " ...סרטיםעודובסוףעליו?קפץ

הביתהשכתבבמכתבצפונהזאבשלתשובתו
להקתשלהאמנותימנהלההיהכאשרל, IIמחו

ארץ-ישראלאתלייצגשנועדההמחול-
כאו IIהדימוקראטייי:הנוער IIבפסטיבלהעובדת
ליאיוהזאת.הבגרותאתהרוחותלכלזרקתי
חכמה','להרבותלאבוחראני ...בהצורך

וזההאיש,היהכך . IIלהתבגרלאכלומר

לכלכהדלהיענותכדיער.חיייוחאת .סיפורו
II נדיבה".רוח

~-


