
הקיבוציתהמחוללהקת- ' Iוהקליפה'ייהגרעין

מבורגיוראמאת

מןאחוזים-3מיותרהיוותהלאשמעולםהקיבוצית,התנועה
נכבדתפקידרביסבתחומיםמילאהישראל,שלהאוכלוסיה

"המדינהבשנות'ייקולא .היחסיגודלהמשמחייביותרהרבה
היוו:והמושביים) Iהקיבוצייםשהישוביםשעהבדרך",

מסגרתשלנן'רמאלישבמצברבות,לפעולותתשתיתלמעשה
הכלכלה,בתחומיהאזרחים,כללעלמוטליםהיומדינתית
הקיבוציתהתנועהשליחסהוהחינוך.העלייההבטחון,
אמביוואלנטי.,בעצם,היהזהבכללהמחולולאמנותלאמנות

לתרבותחםיחסהקיבוציתהתנועהאתצייןאחהמצד
ומצד-ומפגרנידחכפרהיהלאמעולםהקיבוץ-ולאמנות

ו"פרו-ל"פרודוקטיוויזציה"הבלתי-מתפשרתהשאיפהשני,
העיסוקאתדחקהבארץ-ישראלהיהודיהעםשללטאריזציה"

עצמםכשהאמניםגםחובבנות,לתנאיאמנותיתביצירה
מיומנותשלמטעןעםולקיבוץלארץקרובותלעיתיםהגיעו

מכובדות,ולהקותבתי-ספרכשמאחוריהםאמנותם,בתחומי
והופיעו.למדובהם

לאהאושטורמןרבקהכגוןיוצריםשלהמקצועיחידע
ובאמתחתןלושים, Iהשבשנותמגרמניהשהגיעוברגשטיין,
אותםשלהגרמנימחול-ההבעהשלהאמנותייםההישגים

חגיםליצירתבעיקרהופנהלקיבוצים,והצטרפוימים,
לריקודי-עםברבות-הימיםשהיוומחולות-עם,חקלאיים
 .אמיתיים

המחוללאמנישדה-פעיי~ותגםשימשההקיבוציתהתנועה
ואחריםכהןיו-דנהקראוס,גרטרודהקיבוץ.מאנשישלא

הקיבוציתהתנועהעם,וקשריהםבקיבוציםלהופיעהירבו
באמנותשחלווההתפתחויותהמדינהקוםאחריגםנמשכו
החלהככוריאוגראפיתדרכהראשיתאתלמשל,בארץ.המחול
 .ובמשמר-השרוןברמת-הכובשלוי-תנאישרה

הגיעבקיבוץהשלישישהדורשעההששייס,בשנותרקאבל
למצואעזרצוןשלהסובייקטיוויים,-התנאיםנוצרולבגרות,

שלאובייקטיוויים,תנאיםמאשריותרממשי,אמנותיביטוי
והעמדתולקיבוצולקיבוצניקהאמנותבחשיבותהכרה

פעילותבמסגרתימי-עבודהובעיקרתקציביםבצורתמשאבים
המחוללהקתאלהדרךלתחילת-הקיבוציותהתנועות

 , 1975שנתועד , 1969בשנתבראשיתה,שנקראההקיבוצית,
קיבוצית"."בינ

אמנות-ליצוריים iספוראזנסיונותנעשולכןקודםגםאומנם,

36 

הראשונההכוריאוגראפיתקיבוציות.במסגרותבימתיתמחול
רחלהיתההאמריקניהמודרניהמחולאתלקיבוץשהביאה
במשךבחצור.לבסוףשהתיישבקיבוץ,חברתאזעמונאל,

באיזוראמנותימחוללהקתארנוןיהודיתניהלהשניםמספר
היתה,זואיזוריתלהקהלמעשה,המערבי.הגלילמגוריה,

הקיבוציתהמחוללהקתקמהשעליולבסיס,ברבות-הימים,
זולהקהשלהראשונותתוכניותיהכיאםהעכשווית,בצורתה
מטה-האיזוריתוהמועצהגעתוןעםישירקשרללאהתקיימו

אשר.

אתכללההקיבוציתהלהקהייסודבמרכזשעמדההקבוצה
,תרצהארנוןיהודיתלין,חרמונהשפירא,נועהאורן,הדה
היועצים(רונן).אלקייםואושרהאורןגבריאלהשהם,

ששרקדנים,תשעהובהבראשיתה,הלהקהשלהאמנותיים
וגרטרודנגרריילירודאהציירהיוגברים,ושלושהנשים

 .קראוס

והיא-27.2.1970ביגורבקיבוץהתקיימההראשונההבכורה

שפירא;נועהמאת"אנשים"הבאות:היצירותאתכללה
וארבעליןחרמונהמאת"בדרך"אורן;הדהמאתייחלום"
"בהשראת"ציפור",-(רונן)אלקייםאושרהמאתעבודות
המפיקמכשפות".ו"שבתהתיכון""היםקליי",פולשלציוריו
היתהאורן.גבריאלהליןמיכההיההראשוניםהמופעיםשל

הלהקה.שלהשנייהלתוכניתהההכנותמרכזת

בסיסהיעדרשלבמובןייבינקיבוצית",באמתהיתההלהקה
שלהפשוטבמובנהבית,וללאלפעולתה,ממשיטריטוריאלי

שהגוףהיהאי-אפשרמחסן,משרהסטודיו,משמעהמלה,
ויצמח.יתפתחהצעירהאמנותי

בוגעתון,שבקיבוץהאיזוריהסטודיוהפיכתעםחלהמפנה
האיזורית,הלהקהאתוניהלהלימדהארנון,יהודיתעבדה
להיותהפכהגםויהודיתהכלל-קיבוצית,הלהקהלבסיס

תוכניותיהעדיין.העובריהגוףשלהאמנותיתהמנהלת
בעצםשהכינהשלה,עבודותגםכללוהלהקהשלהבאות
המערבי.הגלילשלהאיזוריתהלהקהעבור

אחד",איששל"להקהאינהבהחלטהקיבוציתהמחוללהקת
שהיתהיהודית,שלהאמנותיתאישיותהזאתהיתהזאתובכל

הלהקותלאחתחצי-מקצועניתלהקה,שהפךהקאטאליזאטור
המושכתבינלאומי,מוניטיןבעלתבארץ,ביותרהמעניינות

אננהקיליאן,ייריכגוןבעולם,היוצריםמיטבאתכיום



השניה·מלחמת-הערלםאחריארצהרעלתהבשראההריכרז

לברדפשטשרבהעםכרריארגראפיה.למדהלאמערלםלמעשה,
במסגרתהמרניים,חזירנרתבבימריעסקההמלחמה,בתרם

רחברת,כללירתרבמסגררתהצעיר""השרמרשלתנרעת-הנרער
ללארכך,מאר.דבכךרהצליחהבארפנה,אזשהיההסגנרןלפי

ארצהעלייתהעםמרכרת.לירצרתהיתהממש,שלהכנה
אתסרף-סרף,ללמר,דביקשהגעתרן,לקיברץרהצטרפרתה

אישיםעםקשריהנרצרררכךעליה,האהרבההמחרלאמנרת
קרארס.גרטררדכגרן

הניצביםאמנרתיים,מנהליםשלמשררהאחתהיאיהרדית
שלחיי-המחרלעלרמשפיעיםידרערתלהקרתשלבמרכזן

הכרריארגראפיםבשעהבהלהירתמבליאפילרארצרתיהם,
"ירצריםשלזרנכבדהלשררהלהקרתיהם.שלהמרכזיים

ראלראהדהנינטדיאגילב,סרגיישייכיםאחרים"על-ידי
ההרלנדית,גאסקלסרניההבריטי"),המלכרתי"הבאלט(מיסדת

להקתמיסדתמררארשה,רמב"םמריםהיא(הלאראמברמרי
 .הראשרנה)הבריטיתהבאלט

ציררףמררכבת,אשיירתהיאיהרדיתאלה,כלכמרממש
רצרןעםחברתיתרגישרתכגרןלכאררה,מנרגדרתתכרנרת
מפרכחת,,ראייהלסביבתהדעתהאתלהכתיבריכרלתנחרש

נשיתרכרתעםקשיחרתלחלרם,היכרלתאתמבטלתשאינה
בעצם-ירצרכשררןעםשכזה,מרזרציררףרקארלירדמערת.

שערדרמההקמתהאתמאפשרים-כאריזמהשמכרבהמה

בכלאמנרתית,להקהשלהמתמשךלקירמהדאגהירתר,קשה
מספיחי-סרבלתשהנהגתההקיברצית,בתנרעהרבררדאימקרם,
אמבירראלנטירמיחסרתפקידיההאמנרתעלמירשנרתדיערת

בפרט.המחרללאמנרת

התרכניתבשברע.ירמייםדרכהבתחילתעבדההלהקה
כרריאר-שלמשמע,"תרצרת-בית",עברדרתכללההראשרנה
מסרים,תרכנייתררןהיהבכךבלב.דחברי-קיברץגראפים
אמנרתיכלישלרלנחיצרתרהעצמיתהיצירהלכרחהרכחה
בראשיתהירהירצריםררבכיחסררן,גםאבלמבצע,בימתי
רמתםעםחברהככרריארגראפיםי-מקצרענירתםראדרכם,

שלהיההיציררתארפיהמבצעים.שלהראשרניתהטכנית
התנסרת.שלתרגילים,

נמשכהבחסר,הלרקהאבלהמבטיחהההתחלהעל-אף
הריכרז.אתעצמהעלקיבלהאררןרגבריאלההלהקה,פעילרת

בשברע,ימי-עברדהלשלרשההמסגרתהרחבתעלמאבקהיה
מקרם-נמצאאיזררית,להקהכברקיימתהיתהבהרבגעתרן,
קברע.פערלה

הרקדנםי,אתלהעבירהנחרשהרצרןראתהשיטתיתהמקצרעית
קרלחסרם-הלממעבראלהכרריארגראפים,אתגםבעצםרבכך

,ערדהיל-סאגאןג'יןשלהראשרנרתעברדרתירגםהמקצרעני.
עםשנים,לאררךאבלזמנית,רלרגררלר,אתשקשראמריקני
שהיהמלהיב,משהרארתרבהןהיהשלה,רהמחרלישראל
הלהקה.שלהראשרנרתבתרכנירתחסר

הנחרטיםרהתנרעתיים,הצררנייםהדימריים-הזמןמבחן

הרא,-רברתשניםכעבררררענניםבררריםרנרתריםבזכררן

מתרכנירתיהבירתר.החשרבקנה-המידהסרבייקטיררי,הירתרעם

ייהגמד"סצינתליזכררההקיברציתהלהקהשלהראשרנרת
רבייחרדמרסררגסקי,לפיבתעררכה""תמרנרתמתרך(הגנרמרס)

מאתשניהםרהקליפה","הגרעיןרהמשכנעהפשרטהדראט
רקדנית,מגלמתארתרהשתיל,שלצמיחתרארנרן.יהרדית
דימריהיאהבגרי,התפקידהראהקליפה,שלחיקהמתרך

ה"ירלד"גברשלהתפקידים,היפרךבשלארלי-כזהייחרדי
אשה.רגלירבין

רהיל-סאגאןקרשמאןכפלררהירצריםשלציררפםעםבבדבד
שנשארהרקדנים,בהצמחרהלהקה,כמרריפערלתםבשלרגם

 .דגן,זכרילריןמייקל,ד.רייפמרתההבארת:בשנרתיהארתה
ראחרים.

שלפנינרלנר,יתבררשנה, 15כעבררהתפתחרתםאתנבחרןאם
עברדתהאתהמשיכהרייפלדמרתהטבעית.כמעטצמיחה

מנהל-כירםהרארזכריזיר-איילררתשלבקברצההאמנרתית
לירצריםאשרכרקדן.דרכראתהחלבהבלהקהחזררת

תיאטררן-תנרעהשללהקהאלקייםלארשרה-הראשרנים
הלהקהעםלעברדממשיכהאררןרהדהמשלהמצליחה

 .הקיברצית

העת.כלרמתחדשהצרמחאררגניזם,מיןחי,גרףהיאלהקה
אפרתאתזגה,שלמהאתלמנרתישהשני""הדרראנשיבין

ראחרים.לבני

כך,עםההשלמהאתגםכללהלהקהשלההתבגררתתהליך
שעזבה(הראשרנהאחררת.ללהקרתערבריםטרביםשרקדנים

הרץ.)מריםהיתהל"בת-דרר"רעברהגעתרןאת

שלהמירחדהמשהרמהרלהגדיר,מבקרי-מחרלניסראחתלא
ה-ס,דשנרתבסרףהחלה,שהלהקהשעההקיברצית.הלהקה
זר.למירחדרתהגדררתחיפשרבחר"ל,לסירריםלצאת

הרזמנהכשהלהקה , 1978במאיבחר"ל,הראשרןבסיררהכבר
...... _L.. _ ... _ . .. _ t.. ~ . _ _ ... _ .. _______ .,...,. T .1 ~ ____ז ,, __ .... _w 



 ......'ייוי ,ג,' 1.. ,ג,,"' 11~ובJו, Jו Iו I. 'ף-ו Oטרףמיוחדת.חמימות
ררקדיםאינםאלה]רקדנים[כיחברר,עםהאחדמתבטאים

 ".ארתםהמפגישרתמקרירת,בסצינרתהשני,לידהאחדרק

ימי-רירתרירתרעלאררכרתשניםשנמשךהמאבקלכאררה,
ביןהחלרקהבסטרדיר,לעברדהשברעבכלהמרקצביםעברדה
,היקשהבגעתרןההתכנסרתלערמתבקיברצראחדכלחבררת

למעשה, .הרקדניםשלהאינדיררידראליתהתפתחרתםעל
חייכפרלים,חייםשלזהמירחדציררףשדררקאלי,נראה
הניכרתהמחרלחדררתאתללהקההיקנהלהקה,רחייקיברץ

ארתראתשיתרפיתפעילרתשלהקיברצייםרהרגלי-החייםבה,
הרפערתיהם.אתהמצייןלהגדירר,שקשהמירח,דמשהר

 .משעשעכמעטמקרהבעזרתזרתרפעהלתאראפשרארלי
הלהקהעםשעבד"בת-שבע",להקתמרקדניררדי,יאיר

יחידשלהנדרשהמצבאתמריקרדירבאחדלתארביקשכירצר,
עצמרשהראמשרםארליחברה.בתרךבדידרתשלחברה,מרל
 ,בלעםמעשההלהקה,שלהביצרעארפןבשלארקיברץיליד
שהיאפעםבכלהמרכזית,הנשיתהדמרתבהםמצבים,יצר

לאממש .עמיתיהעל-ידימידנתמכתמהחבררה,ניתקה
הבדידרת,אתבתנרעהלתארביקשהראליפרל.להנרתנים

דררקא.תמיכההמתארמשהרריצא

במינהמירחדתשהיאהרכיחה, ...הקיברציתהמחרל"להקת
בלהטהמרשיםלבבי,סגנרןפיתחרהרקדנים ...היבטיםמכמה
מרשהאינראישלראררה,עצמראתמציגאינראיששלר.

העתכלנראיםהכלזאת,תחתאגראיסטירת.תצרגרתלעצמר
ג'קכתב-הבימה."עלשיעררללארמסרריםבעצמם,בטרחים

 . 1986ארקטרברטיימס",יררקב"ניראנדרסרן,

 7/8,בחרברתאינטרנשירנל",ב"באלטפישר,ראררה-אליזבת
אבלחרבבנית,נראתהעדייןהלהקהרחצישנה"לפני : 1986
ערבדה ,דברלכלמקצרעניםמרקדניםליהנרתאפשרכעת

רקדניםעלהמקשהבישראל,המצברקעעללצירןהראריה
בזמןכיהבינלארמי.למצבבהשרראהמקצרעניתלרמהלהגיע

שלהםהטכניקהאתמלטשיםהרקדניםאחריםשבמקרמרת
לצבא."להתגייסעליהםבישראל ,בימתינסירןרררכשים

התפתחרתשעםלקבל,ירתרקשההיהבארץהמחרללמבקרי
קרשמאןפלררהשלפערלתםבזכרתרבייחרדהקיברצית,הלהקה

רכירצר,כמררההיל-סאגאן,רג'ין-חזררתרכמנהלתכירצרת-
מעיניהםרנעלמרהקצרענרת,שלהקרל-מחסרםאתעברההיא

אלה,בעינישבלטרהייחרדירת,הקברצתנירתהתכרנרת
לגביהם.מאלירמרבןבגדראינרשהקיברץ

 ._ ..וי .. ~_ ., ,_" ... , 't _t ןו;:.'-
 .נמשךרתנאי-עברדה

שיתרף-לדעתי,היה,הקיברציתהלהקהשלבדרכהחשרבשלב
אק.מאץארקיליאןייריכגרןבעלי-שם,ירצריםעםהפערלה
המחרל"תיאטררןמנהלשהראהצ'כי,הכרריארגראףקיליאן,

רקדנים,כעשרהאזשמנתההלהקה,אתראה ,ההרלנדי"
להתארחמהקיברצניקיםארבעהשהזמיןכך,כלרהתרשם
"הקאתדראלהשלרהריקרדאתללמדםעל-מנתבהאג,

אתסיימרכשהםדביסי).מאתמרסיקה(לפיהשקרעה"
המחרל,שלהביצרעזכרירתאתבלבדלאלהםהעניקעברדתם,

מסך-הרקעראתהתלברשרתאתהפסקרל,אתגםהרסיףאלא
שלר)אסיסטנט(בעזרתלימדםשרבאחר-כךרשנה .המצריר

עםהדרקיםקשרי-עברדהרנרצררשלר.הכסארת""משחקאת
אק,מאץשלה,המרכזיהירצררעםהשררדית"קרלברג"להקת
באחדעימהרקדראףהקיברציתהלהקהעםרעבדשחזר

להרפיע.יכרלהיהלאהרקדניםשאחדשעהבארץ,המרפעים

הכרריאר- ,טאקיילקייהלהקהביןשנרצרהפערלה,שיתרףגם
צירן-דרךהיהבארצרת-הברית,הפרעלתהיפאניתגראפית
הקיברצית.הלהקהשלבדרכה

ללהקהמארד.נדירןיממחיההראממששלכרריארגראף
אחדיםלהשנמצארמזל,שארמרים,כמר ,היההקיברצית

אתברלמרדקנה-מידהאלאמקרה,זה,איןכמרבןאבלכאלה.
הדברמצביעירתררערדשלה.האמנרתיתההנהלהשליכרלתה

 .הלהקהערבדתברבסטרדיר,השרררתהאררירהעל

שלחייהםעללהקלשדרשרקרלרת,נשמערפעםמדיארמנם
מגעתרןהמרכזהעברתעל-ידיהררקדים,הקיברצניקים

התחבררתית,ההקלהמלבדירתר.מרכזילמקרםהרחרקה
לרצרןביטריגםתמידהיהזהחלילה,בה,מזלזלשאיני

להבין,מבליארנרן,יהרדיתשלמערלהכאילרלהשתחרר
לטפחשישנדירמשהרהראאמיתיירצרכרריארגראףשאם
להתפתחרתההתנאיםאתליצררהמסרגלאמנרתימנהלארתר,
הטרבהשהבירהידרע,קטן.נסבגדרממשהראלהקהשל

שרםכביכרלשםאיןשבצ'כיה.בפילזןמתבשלתבערלםבירתר
שיטרת,בארתןשיכרמבשליםעהרלםבכלתעשייתיים"."סרדרת

האקליםארהמיםבשלארליירתר,טרבההתרצאהבפילזןאבל
אתלהעבירמישהרשלדעתרעליעלההאם .מהירדעהשדאר

הלהקהמקרהגםבעינירזהאחרת?לעירהללרבתי-החררשת
אתלפצלבהכרחבריחרק,הקשים,בתנאיםדררקאהקיברצית.

רבעצםהקיברצי-האישי, ,המשפחתיהפרטי,הביתביןהחיים

בשברעמסרימיםימיםבמשךרהריחרקאלה,כלחשברןעל
האמנרתית.ההצלחהגררמיהם .הביתיווהבסיס



ללהקתשגרםבמהרתר,קיברצינרסף,גררםלדעתי,ריש,
לערמתבגרהה,רמקצרעניתאמנרתיתלרמהלהגיעהמחרל
האמנרתייםבכליםהמקצרענרתגברלמעלהקברעההרחיפה
הנדרשתהזיעהעצםהקיברצית.התנרעהבריתשלהאחרים
שלהירמית"הצליבהקירסטייןלינקרלןשכינהמהמהרקדן,
ביןלסלקציהגרמרמהבית,רהריחרקהזיעה",על-ידיהרקדן
שנרתרראלהלביןהבימהללאלחירתמסרגליםשאינםכאלה

עםשגםהקיברץ",ב"תיאטררןאירעשלאמה"חרבבים".
אםמהרתר,אתעדייןשינהלאהקיברץ"מ"בימתשמרשינרי

מרדגשצררךאיןשבמחרלזה,רגם·הנכרנה,בדרךהראכי
הקל.ספררתיים,בתכנים

בן-חלרף,הראהחיבאררגניזםתאכללנצח.חייםאינםאנשים
חייםיצרריםהםלהקרתלפערל.ממשיךעצמרהאררגניזם
דרררתלהםמתחלפיםהקיברציתרבלהקהכאלה.רב-תאיים

עיקרהיאזרהמשכירתתמיד.צעירהמחרלאבלרקדנים,של
הקיברצית.הלהקהשלהצלחתה

באר,רמיהראהלאצעיר,כרריארגראףגםשנמצארבעיקר,
ירתרהלהקהשלצמיחתההמשךתלרירברלפניר,שעתידר

לפעמיםאםגםלכך,מרדעשהראמקררה,אנימבאחרים.
בררדאי.לר,נמאס

,שאתבכךהיטבניכרמתחלפיםדרררתשלזהחירביתהליך
ראחרים,אפרתשלמה,מייק,זיכרי,(שנפטרה),תמנהמרתה,
הנכבדבתפקידלזלזלמבליאךלאח.דאחדלמנרתארכלשלא

כגרןצעירים,שלדוררתהחליפרהבימתית,בעבודתםשמילאר
כהן.ברעזכמרבן,רבעיקר,כהןסיוןאסרלין,ענת

בנריההירתהבשלרבעיקרהמירחדתדרכהעל"ענבל",מלבד
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כלעלאיררפי,תיאטררן-מחרלרשלאמריקניתגראהאמית
שלהקתפגם,בכךרראהאינילכן,האינדיררידראליים.גרניר

משלה.ברררעצמאיסגנרןגיבשהלאהקיברציתהמחרל

גםהשאר,ביןשהרא,בעברדתה,מסריםקרמסתמןבאחרונה

לצררך.שלאמרשמץמרשגחברתית","הזמנהשלתרצאה
"קארנארראלכגרןריציררתהלהקהשלהנרערתרכניות
בירפיהאלהכלעלשערלהריצירהרהזאב""פטרהחירת",
עברדרתירכרלןלבני-הנעררים",לתזמררת"המדריך-רגיברשה

מירח.דתחרם-פערלההקיברציתללהקהמקציםבאר,רמישל
שהלהקהסכנה,איןמסרים.בימתיסגנרןגםלהשהכתיב
ככלאלה,עברדרתכיבמחרל,לנרער"ל"תיאטררןתיהפך
גיל.לכלטרברתלשמה,הראריהלנרעריצירה

בישראלהתנרעהלאמנרתהקיברציתהתנרעהשלתררמתה
שלשלםמכלרלזהרהלהקה.במרפעירקמתבטאתאינה

לאמנרת,החינרךרכללהקיברציםסמינראיזררירת,ארלפנות
לפתח.הממשיכההיחידההיאהקיברציתהחינוךשרשת

להקרתבכללרהמבצעיםהירצריםברשימתהיטבניכררהדבר
שלכךכלגברהשאחרזמקרה,זההאםבישראל.המחרל
הצעיריםהכרריארגראפיםשביןרחניכיר?בני-קיברץהםרקדנים

קיברץ?ירצאיארקיברץאנשירנכבדמרכזימקרםתרפשים

נקרדת-מרקדהםעצמהרהלהקהבגעתוןהחד-שנתיתהסדנא
המררים,המחרל,אנשייכרליםכךרעלכרלר,הזההמכלרלשל

 •גאים.להירתרהירצריםהמבצעים

מבקרלמחול,הישראליתהספריהיועץהואמבורגיורא
צה"ל.וגליהמשמר""עלשלהמחול


