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        תודהתודהתודהתודה
  

שתרמו לי מזמנ  ומזכרונותיה  ועזרו לי להוציא לאור את , למידעני  מקבו� יגור ∗∗∗∗

גד , רבקה גבאי, ל"זלמ� שר ז: תיקי תודה מיוחדת לו. השירי  שחלק  נשכחו כבר מזמ�

יעקב , קיקה ויעקב ר , שלמה הנדלמ�, בתיה קנטרובי�, שלמה קנטור, יצחק שתיל, לסקר

בניק : צבי אגמו� ולבני הדור השני, צבי�ה קר�'שושנק, ה גושנסקי'שרהק, בורובסקי

על  ,ה ושולה'אביטל תבורי ואחיותי אסתרק, מיכל ואיל� ילי�, אמיתי אגמו�, שילה

        .המידע המאל* והשירה הסוחפת

        .לאליהו הכה� וגיל אלדמע על תרומת  הרבה באיתור המידע על השירי  ∗∗∗∗

        .ר יעל שי שהעירו והאירו ובכ� תרמו לשיפור העבודה"אדוי� סרוסי ולד' לפרופ ∗∗∗∗

        .לנעמי שמשי שסייעה לי בארגו� החומר ובעצה טובה ∗∗∗∗

        . דהלבני עובדיה שעמל וטרח במאור פני  לכרו� את העבו ∗∗∗∗

העידוד והתמיכה , על ההשראה, אורי שרביט על ההדרכה המסורה' לפרופ, מעל לכל ∗∗∗∗

        .שהעניק לי לאור� כל הדר�

שעודדו , שני וטלי, מת�, יהודה, ילדי � לי יונת� ועמית : ואחרוני  חביבי  בני משפחתי ∗∗∗∗

        . כ� קל�למרות שלא תמיד זה היה כל, תמכו ופירגנו, בזמני  קשי 
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  תקצירתקצירתקצירתקציר

הספציפי והייחודי של קבוצת המייסדי  של , מטרת מחקר זה היא לחדור לעולמה האסתטי

תרבותית �שהייתה תופעה מוסיקלית, כדי להבי� את מקומה של השירה בציבור, קיבו� יגור

בשני  הראשונות להתיישבות  ביגור התגבשה החברה ועוצבו החיי  . מיוחדת בחיי החברי 

  . שהשירה בציבור הייתה חלק דומיננטי מה , מוסיקליי  בקיבו�� התרבותיי 

  

  :המחקר התמקד בנושאי  הבאי 

בדיקת המורשת המוסיקלית של קבוצת מייסדי יגור והשפעתה על הרפרטואר השירי   .א

  .ועווביצ

  .בדיקת המערכות החברתיות והתרבותיות שתמכו ברפרטואר השירי ונתמכו על ידו  .ב

  .שהשתתפו באירועי השירה בציבור, בדיקת עולמ  הרגשי של אות  חברי   .ג

  

  :שיטת המחקר כללה

איסו* מידע על ידי ראיונות ע  אנשי  מתו� קבוצת המייסדי  של קיבו� יגור ואנשי הדור   .א

  .השני

כולל הרפרטואר של , כדי להתעמק בהכרת אירועי השירה בציבור �גור וזאת עיו� בארכיו� י  .ב

  .הטקסט והמוסיקה

  .תרבותיי  של קבוצת המייסדי �הכרת הרפרטואר השירי ומיונו על פי ההקשרי  החברתיי   .ג

  .ראיונות משלימי  והקלטות של השירי  מפי המידעני   .ד

מוסיקליי  �אפייני  סגנוניי ניתוחי  אתנומוסיקולוגיי  של השירי  במטרה למצוא מ  .ה

  .הלח� והאירוע, וקשרי  בי� הטקסט

  

שירי  וניגוני  בעלי סגנונות שוני   309רפרטואר השירה בציבור הספונטנית שנאס* כולל 

מש  , מבחינת הרכיבי  המוסיקליי  לתרבות המוסיקלית של מזרח אירופה, האופייניי  כול 

מכל קבוצה . ג לתשע קבוצות על פי חלוקת המידעני הרפרטואר סוו.  הגיעו רוב חברי הקיבו�
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ה� מבחינת הטקסט והרכיבי  המוסיקליי  וה� מבחינת ביצועו על ידי , נותח שיר מייצג אחד

  . המידעני 

ענה על , שהרפרטואר השירי שגובש על ידי דור המייסדי  ביגור, מסקנות המחקר מראות

  :שלושה צרכי  בסיסיי  של החברה

  .על העבר הרצו� להתרפק .1

  ).בעיקר של שמחה(עידוד וביטוי רגשות , הצור� בהתלהבות .2

  ).הקיבוצי והלאומי(חיזוק תחושת היחד  .3

המלחי� , הייחודיות של קיבו� יגור הייתה בשילוב בי� אישיותו הכריזמטית של חבר הקיבו�

מובילי "לבי� התרבות המזרח אירופאית של דור המייסדי  ובראש  קבוצת , יהודה שרת

  .בשירה בציבור הספונטנית" ירההש
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        פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר

        

        ,,,,השיר העממי הוא כעי� אספקלריההשיר העממי הוא כעי� אספקלריההשיר העממי הוא כעי� אספקלריההשיר העממי הוא כעי� אספקלריה"
        "....שבה משתקפת ההיסטוריה הפנימית של הע שבה משתקפת ההיסטוריה הפנימית של הע שבה משתקפת ההיסטוריה הפנימית של הע שבה משתקפת ההיסטוריה הפנימית של הע     

                ילינק                                                                                                                                                                                                                

        

זכורי  , עוד מילדותי. יגור, בוציבמש� שני  הנני מעורבת בעשייה התרבותית והמוסיקלית בקי

לי היטב ערבי השירה בציבור הנמשכי  אל תו� הלילה בערבי חג ובאירועי  שוני  של 

, "חג המשק" �אירוע השיא של השירה בציבור היה תמיד החג המרכזי של הקבו� . הקיבו�

סביב  ציבור גדול של מבוגרי  וצעירי  היושבי . המציי� את יו  הולדתו של קבו� יגור

צורת הישיבה . שיר רוד* שיר והשירה מלהיבה ומלכדת כאחד. מנדולינה או פסנתר,  אקורדיו�

        .ומסביבו הציבור הגדול" מובילי השירה"בראש השולח� ישבו . הייתה סביב שולח� מרכזי ארו�

ג  , נטלתי חלק פעיל בארגו� החיי  המוסיקליי  בקבו� ובתו� זה, כאשר בגרתי, לימי 

        ).בנגינה על הפסנתר(שירה בציבור בהובלת ה

, החלה עוד בשני  הראשונות, "שירה בציבור"הנקראת , חברתית ביגור�התופעה המוסיקלית

� לחקור את התופעות הסוציו, עניי� אותי מאד. בה� התיישבה בקבו� קבוצת מהגרי  קטנה

דוגמא כחלוצי   ה  היו בשבילי, מצד אחד. שבאו לידי ביטוי בקבוצת מייסדי יגור, מוסיקליות

דור . התהווה פער גדול בי� הדור המייסד לדורות שבאו אחריו, מהצד האחר. וכמהגרי 

: את הערכי  עליה  גדלו, בניה , מחקו את עבר  ולא הנחילו לנו, שהגיעו מהגולה, ההורי 

השירה בציבור הייתה אחד המרכיבי  התרבותיי  . המנהגי  והמסורת, ההלכות, את התפילות

� � � � נתיבה ב�נתיבה ב�נתיבה ב�נתיבה ב�דברי  אלה באי  לידי ביטוי משמעותי בבדבריה של . י  בקשר בי� הדורותהמלכד

        :בהקדמה לספרה) 1990( יהודהיהודהיהודהיהודה

        
כ� � יש אצלנו כוח כל, זה ששרי  אותו ביחד, לשיר המולח�, לזמר"

ולערו� , שאפשר על הנושא הזה לכתוב ספרי  שלמי , מיוחד במינו
לפני המדינה הוא היה עוד  �וכמה שהכוח הזה גדול . מחקרי  גדולי 

שירה 'וכל העסק הזה של . כישו* �לזמר היה ממש . ועצו . יותר גדול
. ומלכדת, משכרת, מעוררת, זה היה תרבות שלמה ומגוונת � ' בצוותא
        ).5' עמ, ש ש ש ש ." (ג  את האמונה. ומחזקת �כ� . ומעודדת

        



 9

        מבוא מבוא מבוא מבוא . . . . אאאא

        רקע חברתירקע חברתירקע חברתירקע חברתי. . . . 1111

נוסד (שעשרי  השני  הראשונות של הקבו� , ימתו� ראיונות שערכתי ע  האנשי  התברר ל

תקופה בה התגבשה החברה ונוצרה התשתית לקבו� . מהוות את תקופת ההתהוות, )1923בשנת 

מגדירה המחברת ) 1995, שמשישמשישמשישמשי(באחת העבודות המדעיות המעטות שנכתבו על יגור . של היו 

ושא  קליטת העולי  כאשר נ, שנות הגבוש של הישוב הנהפ� למשק גדול וגדל"תקופה זו כ

 1940עד שנת ). 12' עמ, ש ש ש ש " (החדשי  הופ� להיות המאפיי� הבולט ביותר של אות� שני  ביגור

מספר ששומר על . איש 1000 � המייסדי  הראשוני  ליותר מ  12 � גדלה אוכלוסיית הקבו� מ 

רגו� חיי בתקופה זו התגבשו ג  החיי  הארגוניי  וביניה  א. עד היו , פחות או יותר, עצמו

        . התרבות

השירה בציבור הייתה חלק . מוסיקליי �במש� שני  אלה התגבשו ג  החיי  התרבותיי 

דומיננטי מחיי  אלה והפכה בתהלי� איטי מאירוע ספונטני לאירוע מאורג� יותר ויזו  שבא 

        :לידי ביטוי בשני תהליכי 

ידי יהודה שרת והציבור  מסיבות וערבי תרבות שעוצבו וגובשו על, חגי : אירועי  יזומי  .1

  .היה שות* בשירה במש� האירוע

  .בה  שרו ולעתי  רקדו ללא הכנה מראש, אירועי  ספונטניי  .2

. במש� שני  אלה הל� וגדל מספר האירועי  היזומי  ופחת מספר האירועי  הספונטניי 

        ".חג המשק"השירה הספונטנית הפכה להיות חלק שני של האירוע היזו  שהגיע לשיאו ב

         

        סקירת הספרותסקירת הספרותסקירת הספרותסקירת הספרות. . . . 2222

        . מחקרי  מעטי  עוסקי  בנושא השירה בציבור באר� בכלל ובקבוצי  בפרט

מתארת את חייה  של ראשוני המתיישבי  בקיבוצי  בשני  הראשונות כחיי , )1956( טלמו�טלמו�טלמו�טלמו�

כי שירה בציבור , טלמו� קובעת. שיתו* מוחלטי  ג  בשעות העבודה וג  בשעות הפנאי

מחקר זה . היו פעילויות הבילוי העיקריות בשנותיו הראשונות של הקבו� ,ספונטנית וריקודי ע 

        .מיונ  ומקומ  בחיי האנשי , לא עוסק במהות השירי 
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כותב שהשירה בציבור תפסה מקו  , ספרי  וזכרונות, בהתבססו על קטעי עיתונות, )1981( שחרשחרשחרשחר

אחרי ארוחת : י  יחדחשוב בחיי החלוצי  חברי הקבוצי  וליוותה אות  בכל עת שהיו מתכנס

אחרי כל " מנה האחרונה"השירה בציבור נחשבה ל. כינוסי  ועוד, חגי , אחרי אסיפות, הערב

התקופה "המחבר ג  בדק חלק מהשירי  שהושרו בציבור בתקופה המכונה במחקרו . אירוע

, כאמור, יזרעאל שאז�תקופת ההתיישבות הקיבוצית המסיבית בעמק, 1921�1936" (הראשונה

מחקר זה לא בדק את מקומה של השירה בציבור בחיי המתיישבי  והוא ). ד ג  קבו� יגורנוס

שלא תמיד מייצגי  נאמנה את , מסתמ� על מספר חלקי של שירי  הנמצאי  בשירוני 

        .המציאות

יזרעאל בי� שנות העשרי  �חקרה את רפרטואר שירי הילדי  בישובי עמק, )1996( שפר�שפר�שפר�שפר�

דגש על השתקפות של מגמות אידיאולוגיות מנוגדות ברפרטואר עבודה זו שמה . והארבעי 

        .מוקלט של שירי ילדי  ואינה בודקת את התפקוד שלה 

על המשמעות הרבה שהייתה לשירה בציבור בחיי החלוצי  בהתיישבות העובדת נכתב בכמה 

מביאי  ה, )ואחרי  1965 �  רימו�רימו�רימו�רימו�, 1951 �  לבנהלבנהלבנהלבנה, 1947 � חבסחבסחבסחבסראה למשל אצל (מקורות ספרותיי  

        .מבוססות על זכרונות אנשי  אלה, רשימות חווייתיות

)1948( שפיראשפיראשפיראשפירא
    1111

        :מסכ  חוויות אלה, 

נימי הנפש האינטימיי  ביותר גנוזי  בשירי  ובניגוני  שהיו "
מעניי� ביותר הוא אותו דיסוננס ... מהלכי  ביניה  באותה תקופה

, ריתבולט בי� קשיות היו  ומלאכתו ובי� אותה רכות שבהבעה שי
או בשבתו בחברותא בחדר , בהתייחד אד  ע  עצמו, שבאה ע  הערב

השירה והריקוד בימי העלייה השניה . ...בגור� או בכר , האוכל הקט�
היו שרי  בעבודה . היו חלק בלתי נפרד מחיי העולה בתקופה ההיא

בימי , ובייחוד בישיבה בצוותא על יד השולח� בזמ� הארוחה ולאחריה
' עמ, ש ש ש ש ." (והיו מסיימי  בריקוד הורה נלהבת, ומועדחול ובימי חג 

4�3 .(        
        
        

מסקנות . עד היו  לא נעשה מחקר רציני בנושא השירה בציבור באר� בכלל ובקבוצי  בפרט

חלקיות על מקומה ומשמעותה  של השירה בציבור בחיי החלוצי  אנחנו מוצאי  בעבודות 

        ". שירי אר� ישראל"או בנושא  מחקר ומאמרי  שחקרו נושאי  אחרי  בחיי החלוצי 

                                                           
1
  ).רשימה ביבליוגרפית' ר" (משירי העלייה השניהמשירי העלייה השניהמשירי העלייה השניהמשירי העלייה השניה: "מתו� ההקדמה לחוברת השירי  
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מנגנו� קאנוניזציה חזק מאד ובעל "קובעת כי  מוסד השירה בציבור באר� הוא , )1989( פורתפורתפורתפורת� � � � ב�ב�ב�ב�

בי� היתר היא . למסקנה זו היא מגיעה דר� ניתוח המערכת הפזמונית באר�". עוצמה רבה

        : כותבת

הכרה בער� החברתי והדידקטי של פזמו� ההופ� למרכיב קבוע של "
ולכ� ג  כאשר , נתפסת כהכרה בערכו התרבותי' שירה בציבור'

, הנורמות השליטות שוב אינ� מאפשרות לייחס למוצר ער� אסתטי
, ש ש ש ש ." ('ציבוריות'עדיי� מוענקת לו קאנוניזציה ערכית מ� הסיבות ה

        ).68' עמ
        
        

כותרת מגדירה ומאפיינת את קורפוס השירי  הנכללי  היו  תחת ה, במחקרה, )1995( אליר אליר אליר אליר 

על ידי בדיקת המורשת ההיסטורית של השירי  שנוהגי  . לאור� התקופות" שירי אר� ישראל"

כי קורפוס , היא קובעת, בי� היתר. אנר'היא מראה את התפתחותו של הז, לשיר בשירה בציבור

שירי אר� "נכלל בהגדרה של , 1963השירי  שחוברו מתחילת ההתיישבות באר� ועד לשנת 

את השירה בציבור . וכי נהוג לשיר שירי  אלה כבר שני  רבות, ה בלתי כתובהבהסכמ" ישראל

        ":מנגנו� של תמיכה חברתית"היא מגדירה כ

        
השירה בציבור החלה כבר בתקופת העליות כאשר החלוצי  "

היו מתכנסי  לשירה בצוותא ע  סיו  , מייסדי הקיבוצי , הראשוני 
רו  המדינה כשתעשיית בתקופה של ט, להתכנסויות אלה. ...העבודה

הייתה חשיבות חברתית א� ג  , התקליטי  עדיי� לא הייתה מפותחת
        ).20' עמ, ש ש ש ש " (חשיבות להפצת הזמר העברי

        
        

היה תפקיד בהגשמת ) כמו ג  לאמנותית(כי למוסיקה העממית , כותב בספרו, )1995( הירשברגהירשברגהירשברגהירשברג

שירי "היתר הוא כותב ש בי�. מטרות אידיאולוגיות אצל חברת המהגרי  בישוב החדש באר�

לתאר את האווירה  �הע  וריקודי הע  נועדו לרומ  ולשבח את הלהט החלוצי בעיר ובכפר וכ� 

לתמו� בתחיית השפה העברית ולאחד את החברה על ידי שירה , והנו* הרומנטיי  של האר�

        ).145' עמ, ש ש ש ש " (משותפת

לת המאה ועד היו  הצליחו קובע במאמרו שהשירי  שהושרו באר� מתחי, )1997( הירשפלדהירשפלדהירשפלדהירשפלד

לדעת המחבר . להיות קשורי  למקו  ולזמ� ונתנו ביטוי קיומי ורגשי אמיתי למצב החיי  כא�

, צמח להיות מדיו  המצר* עשייה מוסיקלית וספרותית אמנותית מובהקת"השיר הישראלי 

        ".  תושחוויית היחד היא במרכז הגדר, קיבוצי, לביצוע עממי, לפעמי  ברמה הגבוהה ביותר
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שבדקו קבוצות קטנות , ל בנושא השירה בציבור"בתחו  הפסיכולוגיה נערכו כמה מחקרי  בחו

        :של חולי  ובריאי  והגיעו לכמה מסקנות הרלוונטיות לעבודה שלי

שיפקובנסקי שיפקובנסקי שיפקובנסקי שיפקובנסקי (שירה בציבור מחזקת את הבטחו� העצמי והערכת האד  את ערכו החברתי  ••••

]Schipkowensky[ ,1977.(        

כולה להיות חוויה של עוררות ושל שחרור ממבוכות ולכ� היא יכולה שירה בציבור י ••••

, ]Nordorf[ נורדור*נורדור*נורדור*נורדור*(להשפיע על התפתחות קשרי  חברתיי  טובי  בי� חברי הקבוצה 

1971.(        

המוסיקה כחוויה קבוצתית משותפת מסייעת לקומוניקציה בי� אנשי  ולשחרור חומר מודחק  ••••

        ).Alvin][ ,1975אלווי� אלווי� אלווי� אלווי� (ודעות עצמית על ידי  מת� ביטוי חופשי לרכוש ולפתח מ

אבי אבי אבי אבי (שירה בציבור וריקוד מאפשרי  שחרור אמוציות מודחקות ומעודדי  ביטוי עצמי  ••••

]Eby[ ,1984.(        

חקרה את השפעת , )1984( אנשלאנשלאנשלאנשל: מחקר פסיכולוגי אחד נער� בתחו  השירה בציבור באר�

מוסיקה שהיא פעילות לעומת האזנה ל(השירה בציבור על אמו� בינאישי ושיתו* פעולה 

אנשל קובעת ששירה בציבור מחזקת את . על קבוצה קטנה של סטודנטי  מתנדבי ) פסיבית

        . האמו� בי� אנשי  בקבוצה

        

תרבותי � שקיי  חסר משמעותי באשר להבנת תפקודה החברתי, ברור א  כ�, מכל הנאמר לעיל

  .של השירה בציבור בחברה באר� בכלל ובקיבו� בפרט

מציעי  להתמקד בחקר קהילה אחת על ידי שהייה ממושכת , )1989(סרוסי סרוסי סרוסי סרוסי ו) 1987( שרביטשרביטשרביטשרביט

  .והכללת המסקנות על קהילות גדולות יותר" שדה"ב

אני מנסה לחדור לעולמה האסתטי הספציפי והייחודי של קבוצת המייסדי  של , במחקר זה

מצאי מחקרי מתו� תקווה שמ, תרבותית מיוחדת זו�כדי להבי� תופעה מוסיקלית, קבו� יגור

ישמשו נקודת זינוק להבנה כללית יותר של תופעת השירה בציבור בקבו� בפרט וא* בכל 

        .החברה בישראל
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        שיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקרשיטת המחקר. . . . 3333

        .לש  מימוש המחקר נעזרתי בשני מודלי  מהמחקר האתנומוסיקולוגי

ובה  מודל זה בנוי כפירמידה. בנה מודל לשימושי  ופונקציות של המוסיקה, ) 1983�  Nettl(נטל נטל נטל נטל 

הכוללת את השימושי  הגלויי  של , לשכבת הבסיס. קדקוד ושכבת ביניי , שכבת בסיס

) מתי שרו(כא� אתייחס בעבודתי לזמני השירה ". הבסיס הקונקרטיהבסיס הקונקרטיהבסיס הקונקרטיהבסיס הקונקרטי"קרא נטל , השירה בציבור

, "שימושי  מופשטי שימושי  מופשטי שימושי  מופשטי שימושי  מופשטי "שנטל קרא לה , בשכבה האמצעית של הפירמידה. ולרפרטואר השירי 

לאינטגראציה בי� האנשי  , לתרומה לחברה, לתקשורת בי� האנשי  ,אתייחס לביטוי הרגשי

שלדעת נטל נכונה לכל , ביותרביותרביותרביותר פונקצית העל המופשטתפונקצית העל המופשטתפונקצית העל המופשטתפונקצית העל המופשטתש  נמצאת , בקדקוד הפירמידה. ועוד

שמילא צרכי  של רגשות , אתייחס למוסיקה כביטוי רוחני, האנושות ומתאימה לכל חברה

        .נוסטלגיי  ואידיאולוגיי , דתיי 

הבנוי על שלושה מרכיבי  שמזיני  זה , מביא מודל דינמי, בגישתו היותר מודרנית, )1987( רייסרייסרייסרייס

תהליכי השימור התרבותי של . ב. ההיסטוריה של הרפרטואר המוסיקלי וסגנונו. א: את זה

שהשתתפו בתהליכי הביטוי , יוזמות של אינדיבידואלי . ג. הרפרטואר ותפקודו בחברה מסוימת

        .והיצירה המוסיקליי 

התמקדתי ג  בשלושת , כפי שתוארה לעיל על פי המודל של נטל, נוס* לצורת הבדיקה שליב

בדיקת המורשת המוסיקלית של מייסדי יגור . א: הכיווני  הבאי  על פי המודל של רייס

בדיקת המערכות החברתיות והתרבותיות שתמכו . ב. והשפעתה על הרפרטואר השירי וביצועו

בדיקת עולמ  הרגשי והקוגניטיבי של אות  . ג. ידו ברפרטואר השירי ונתמכו על

        .שהשתתפו באירועי השירה בציבור, אינדיבידואלי 

בדקתי את מידת השפעת  זה על זה ואת התוצאות השונות שנבעו , בכל שלושת הכיווני  הללו

        .  מכ� ושגרמו לצורות שונות של המשכיות הרפרטואר ותהליכי השינוי שעברו עליו

היו שלבי המחקר , )1987( שרביטשרביטשרביטשרביטלעיל ובעזרת הגישה המפורטת במאמרו של  בהתא  לנאמר

        :שלי כדלהל�

איסו* מידע על ידי ראיונות ע  אנשי  מתו� קבוצת המייסדי  של קבו� יגור ואנשי הדור   .א

        .השני

כולל הרפרטואר של , כדי להתעמק בהכרת אירועי השירה בציבור �עיו� בארכיו� יגור וזאת   .ב

        .ההטקסט והמוסיק

        .תרבותיי  של קבוצת המייסדי �הכרת הרפרטואר השירי ומיונו על פי ההקשרי  החברתיי   .ג

        .ראיונות משלימי  והקלטות של השירי  מפי המידעני    .ד

מוסיקליי  �ניתוחי  אתנומוסיקולוגיי  של השירי  במטרה למצוא מאפייני  סגנוניי   .ה

        . הלח� והאירוע, וקשרי  בי� הטקסט

י  ההיסטוריי  והחברתיי  של קבוצת המייסדי  על ידי השוואות העמקת ההבנה בתהליכ  .ו

        .של אותו רפרטואר) בעיקר שירוני (בינ� לבי� תיעוד אחר  �בי� ההקלטות השונות וכ� 

  



 14

" מובילי השירה"חלק גדול מדור המייסדי  ביגור כבר אינו בי� החיי  וביניה  האנשי  שהיו 

        .חלק מרפרטואר השירי  והוא אבד אנשי  אלה לקחו אית . בעת השירה בציבור

, חלק מהרפרטואר הוקלט מפי מידעני  מדור המיסדי  ביגור וחלק מפי מידעני  בני הדור השני

בני הדור השני קבלו את המורשת המוסיקלית על . שהיו ילדי  ונערי  בשני  בה� עוסק המחקר

והיו  ) לי מיהודה שרתכולל חינו� מוסיק(כל פרטיה ועל כל הניואנסי  שלה מהדור הראשו� 

  . מסוגלי  לשחזר אותו באופ� חי ואנרגטי

ביצוע השירי  על ידי שני הדורות מראה את השרשת מורשת השירה ואת המניעי  

        .להמשכיותה
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        קיבו� יגור קיבו� יגור קיבו� יגור קיבו� יגור . . . . בבבב

        

        שנותשנותשנותשנות    שנות העשרי  עדשנות העשרי  עדשנות העשרי  עדשנות העשרי  עד((((גיבוש הישוב בשני  הראשונות גיבוש הישוב בשני  הראשונות גיבוש הישוב בשני  הראשונות גיבוש הישוב בשני  הראשונות : : : : רקע היסטורירקע היסטורירקע היסטורירקע היסטורי. . . . 1111

        ) ) ) ) הארבעי הארבעי הארבעי הארבעי             

" אחווהאחווהאחווהאחווה"קבוצת , )1994, חובבחובבחובבחובב(על פי רעיו� של נחמ� סירקי� , תקווה�נוסדה בפתח,  1914בשנת 

. מטרתה הייתה לארג� פועלי  יהודיי  להתיישבות קואופרטיבית עצמאית באר�). 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�(

שכורת ובאורח כיבוש עבודה עברית וחיי  על יסוד שיתו* במ: לקבוצה היו שני עקרונות יסוד

כאשר לפני הפועל העברי עמדה שאלת כיבוש העבודה , היו אלה ימי העלייה השניה. החיי 

כל אלה   � בדידות ועוינות בינ  לבי� הערבי  , מחלות, קשיי  פיזיי  בעבודה. בכל חריפותה

תשעה מחברי הקבוצה בחרו להתיישב . הביאו את הפועלי  לשאו* לשיתו* ולעצמאות

' היה זה בי. קיבו� יגורקיבו� יגורקיבו� יגורקיבו� יגור: מכא� ש  התיישבות החדשה. ור'ליד הכפר הערבי יג, מללמרגלות הכר

והחלו בייבוש הביצות , ה  השתכנו בחושות הערביות על גבעת נשר. 1923 � ג "בטבת תרפ

  ). 1995 ,,,,שמשישמשישמשישמשיעל פי (חיפה  � במקביל לחיפוש עבודה בעיר הסמוכה , ועיבוד הקרקע לחקלאות

התקופה . אושרה הקבוצה להתיישבות על ידי הקונגרס הציוני ,1924בשנת , שנה לאחר מכ�

השדות היו מוזנחי  . המקו  היה נגוע בקדחת וללא מקורות מי : הראשונה הייתה קשה ביותר

מאמציה  ).  21�29, 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�על פי (ולא היה תקציב לתשתית ראשונית של היישוב 

כדי להכשיר את השטח , סביב נחל הקישו�במישורי  ש, הראשוני  הופנו לייבוש ביצות הקדחת

, לא אחת, האנשי  נפגעו. המאבק הזה היה כרו� בהרבה סבל ועקשנות. לעיבודי חקלאות

, מ"ק 4אות  היו צריכי  להוביל ממרחק של , והמחסור החרי* במי , מהמלריה והקדחת

  .השפיע א* הוא על איכות החיי  במקו 

, בהצטרפות זו קבע המשק". הקיבו� המאוחדהקיבו� המאוחדהקיבו� המאוחדהקיבו� המאוחד"י ששמו הצטרפה יגור לארגו� הארצ, 1925בשנת 

  :כארגו� ארצי ה " הקיבו� המאוחד"סימני ההיכר העיקריי  של . את דמותו ועתידו, למעשה

  .ישוב קיבוצי הפתוח לקליטה מתמדת •

  .משק עצמאי מגוו� המשלב חקלאות ותעשייה •

  המשקית על פי היכולת, ללא הגבלה, חברה גדולה ומגוונת הגדלה בקביעות •

  .והכלכלית שלה     

  .אחדות כלכלית וחברתית של העובדי  במשק •
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  .סוציאליסטי � חינו� ציוני •

  .השתלבות ביישובה ופיתוחה של האר�  •

  ) 1995 ,,,,שמשישמשישמשישמשיעל פי (                                                        

התרחבו , קור מי  בתו� יגורהתגלה מ: הייתה שנת מפנה בחיי המשק בכל השטחי  1933שנת 

בעקבות , באותה שנה גדל מספר החברי  למאתיי . פסקו הגירעונות � שטחי הקרקע ולראשונה 

). 30�40' עמ, 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�עיי� " (יגור� פלוגת חיפה"איחוד ע  קבוצת חלוצי  נוספת שנקראה 

הקיבו� התרחב נוספו ענפי מלאכה ו. נת� תנופה גדולה לגידול וגיבוש היישוב, איחוד זה

  ).ש ש ש ש (והתפתח 

וזאת למרות , הייתה בדר� כלל התפתחות והתרחבות, 40 �ותחילת שנות ה  30 �במש� שנות ה 

. חברי  וילדי  1215גדלה האוכלוסייה עד כדי , 1941בשנת , וכ�. הקשיי  והמשברי  הזמניי 

ולט עלייה גדולה ישוב הק". הקבו� המאוחד"יגור הופכת לישוב הגדול ביותר במסגרת הארגו� 

 ,,,,ברסלביברסלביברסלביברסלביעל פי (על פי תפישת קליטה זו , במידה רבה, ומגבש בתוכו חברה שדיוקנה נקבע

1961.(  

)ספר שלא הובא לדפוס( צורצורצורצור) ) ) ) מוקימוקימוקימוקי((((מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל 
2
כ� �כי לא היה קיבו� באר� שגדל באופ� כל, קובע, 

אכילה  �רסוכות וחד, אהלי "ובו " מחנה מהגרי "הוא מתאר את הקיבו� כ. דרמטי כמו יגור

או , לא ידעו את השפה העברית, ברוב , העבודה הייתה פיסית וקשה והאנשי ." צפו* מלהכיל

  ). 28' עמ, צורצורצורצור(שידעו אותה באופ� חלקי 

        

        הרכב האוכלוסייה ביגור בשנות גיבוש הישובהרכב האוכלוסייה ביגור בשנות גיבוש הישובהרכב האוכלוסייה ביגור בשנות גיבוש הישובהרכב האוכלוסייה ביגור בשנות גיבוש הישוב. . . . 2222

מקובלת היו  . דיוקנו של יגור כקיבו� גדול, א  כ�, התגבש, בעשרי  השני  הראשונות

        :דמוגרפית הבאה של קבוצות העולי  שהגיעו לקיבוצי �הסוציוההגדרה 

                                                
             ,כמעט כל בני הקיבוצי  בתקופה זו ה  בני העליות השנייה"

או בעלי משפחות (רווקי  , כמעט כול  צעירי . השלישית והרביעית
 כול  יוצאי. יסודית ולעתי  גבוהה�השכלת  בדר� כלל על). קטנות

כול  בעלי השקפה . בעיקר ארצות אירופה המזרחית, אירופהארצות 
ובעלי ... ה  בעלי מוטיבציה וולונטרית גבוהה. סוציאליסטית�ציונית

נכונות להסתפק במועט בכל הקשור בתביעות ובתגמולי  חומריי   

                                                           
            .משפחתו וידידיו, וכ� מכתבי  שכתב לאשתו, יהודה שרתיהודה שרתיהודה שרתיהודה שרתהספר מביא את תולדות חייו של  2222
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,  1967, אייזנשטדטאייזנשטדטאייזנשטדטאייזנשטדט." (כחברה ה  בעלי הומוגניות תרבותית... בהווה
        )      14' עמ

  

בעיקר אירופאיות ומעט עולי  שבאו מאמריקה , גור הורכב מארצות מוצא שונותהישוב בי

כדלקמ�, מבחינת ארצות המוצא, היה הרכב הישוב 1948בשנת . ומארצות אחרות
3
    ::::   

  

  חברי חברי חברי חברי ' ' ' ' מסמסמסמס        אר� המוצאאר� המוצאאר� המוצאאר� המוצא

  301  פולי�
  94  ליטא

  91  גרמניה
  46  רוסיה

  43  )ממוצא אשכנזי(ישראל 
  42  רומניה
  37  הונגריה

  6  סלביהיוגו
  5  דנציג

  3  ארצות הברית
  

ובעיקר   � הגיעה ליגור ממזרח אירופה , שקבוצת העולי  הגדולה ביותר, מנתוני  אלה עולה

        .מפולי�

        

        הרקע המוסיקלי של חברי קבו� יגור לפני עליית  ארצההרקע המוסיקלי של חברי קבו� יגור לפני עליית  ארצההרקע המוסיקלי של חברי קבו� יגור לפני עליית  ארצההרקע המוסיקלי של חברי קבו� יגור לפני עליית  ארצה. . . . 3333

מידעני מידעני מידעני מידעני להל� (מוצא  של רוב חברי יגור הותיקי  
4

ח מהעיירות היהודיות במזר, שראיינתי)  

. שפת הדיבור בבית  הייתה יידיש. אצל רוב  הייתה תרבות שירה בבית ההורי . אירופה

ובימי שבת ) פולנית או רוסית(בעברית ובשפת המקו  , שירי  ביידיש –ההורי  שרו בימי חול 

. האב היה שר זמירות לשבת �רוב  באו מבתי  דתיי   וש  . שירי  מ� התפילה והמסורת  � וחג 

"תרבות"פולי� למדו בבתי ספר מרשת  חלק מיוצאי
5

חלק  (ש  שרו שירי  בעברית וביידיש , , , , 

כל המרואייני  השתייכו לתנועות נוער חלוציות בעלות אופי ). השתתפו במקהלת בית הספר

ה  היפנו עור* לחיי הגלות והחלו . לאומי שהשתלבו במפעל הבניי� וההתיישבות באר�
                                                           

 
3
  .רכל הנתוני  ה  מארכיו� קיבו� יגו 
  
  .מייצגי  נאמנה את המוצא של רוב האוכלוסייה, אכ�, כל המידעני  שראיינתי היו יוצאי מזרח אירופה וה     4444
  
  .280' עמ, משרד הבטחו�' הוצ: א"ת). 1994". (לקסיקו� מ� המסד ליהדות וציונותלקסיקו� מ� המסד ליהדות וציונותלקסיקו� מ� המסד ליהדות וציונותלקסיקו� מ� המסד ליהדות וציונות"ב, עיי� למשל    5555
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השפעה משמעותית על חייה  בכלל ועל החיי  לעובדה זו . בהגשמת הרעיו� הציוני

  בחלק  היו בהכשרה בפולי� . המוסיקליי  בפרט ועל כ� עוד נדו� בהמש�

  היה לשירה , ג  בתנועות הנוער החלוציות וג  בהכשרות השונות. כהכנה לחיי הקיבו�

  :סיפר לי אחד המידעני , למשל, כ�. חלק משמעותי בחיי החלוצי 

  
את כל . היו המורי  מארגני  הצגות ושירה' תרבות'בבית ספר "

הגיעו . ג  בתנועה היינו שרי  הרבה. החגי  המחישו דר� השירי 
זה ג  עזר ללמוד את . מדריכי  מהאר� והיו מלמדי  שירי  בעברית

אנחנו היינו מקשיבי  . היה שר סולו' בעל קול'מי שהיה . השפה
. אד ורקדנו הורהג  בהכשרה שרנו הרבה מ. ומצטרפי  בפזמו� החוזר

." עבדנו קשה במש� היו  ובלילות ובשבתות היינו יושבי  ושרי 
  ) 1.12.96ראיו� מיו  (
  

ג  מידעני  אחרי  דיברו על מקומה של השירה בתנועות הנוער ובהכשרות השונות כעל גור  

רפרטוארי  אלו היוו חלק נכבד ובעל , כפי שנראה להל�. משמעותי ביותר בהווי החיי 

  .ות משמעותית בגיבוש הרפרטואר בחיי הקבו�חשיב
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הצמיחה וההתגבשות של חיי התרבות והמוסיקה ביגור בשני  הצמיחה וההתגבשות של חיי התרבות והמוסיקה ביגור בשני  הצמיחה וההתגבשות של חיי התרבות והמוסיקה ביגור בשני  הצמיחה וההתגבשות של חיי התרבות והמוסיקה ביגור בשני  . . . . גגגג

        הראשונותהראשונותהראשונותהראשונות

  

  התהוות חיי התרבות בתנועה הקיבוציתהתהוות חיי התרבות בתנועה הקיבוציתהתהוות חיי התרבות בתנועה הקיבוציתהתהוות חיי התרבות בתנועה הקיבוצית. . . . 1111

, ביצירת תרבות חדשה, לפי האידיאולוגיה של החברה הקיבוצית, השיבה לאר� הייתה כרוכה

מאבח� אצל התנועות , )1967( אייזנשטדטאייזנשטדטאייזנשטדטאייזנשטדט. ת על האידיאולוגיה הציונית והסוציאליסטיתהנסמכ

השואב , את יסוד המסגרת, הייתה כזאת, לפחות בראשיתה, שהתנועה הקיבוצית, הטוטליטריות

בהקשר זה . את כוחו מראיית יצירת התרבות כחלק בלתי נפרד מ� המאמ� הלאומי והחברתי

  ):1996( שפר�שפר�שפר�שפר�כותבת 

  
חלוצי  אשר התיישבו בעמק יזרעאל בשנות העשרי  רצו ליצור ה"

שבבסיסה הרעיוני עקרונות סוציאליסטיי  אות  הביאו , חברה חדשה
בד בבד ע  הבנייה הפיסית של . רוסיה ופולי� �מארצות מוצא  

שאיפת  . תרבות וחינו�, התלבטו רבות בשאלות חברה, הישובי 
אשר יתאימו לאורח החיי  , ריי הייתה ליצור חיי תרבות חדשי  ומקו

, חלוצי שלה  ויתמכו באידיאולוגיה החברתית של חיי שיתו*�הכפרי
  )14' עמ, ש ש ש ש ." (שוויו� והגשמה אישית

  

שצמיחתה וגיבושה של התרבות העברית המקומית בתו� הישוב החדש , קובע) 1980(אב� זוהר אב� זוהר אב� זוהר אב� זוהר 

, )1988( רינגרינגרינגרינג. 1948 �ת המדינה בשנת הקמ) היחסי(עד לגיבושה , היו הדרגתיי , באר� ישראל

כל ישוב וישוב . קובע שחיי התרבות בהתיישבות העובדת צמחו כתשובה לצרכי  ממשיי 

תרבויות המוצא השונות של , בהתא  למיקומו הגיאוגרפי, הצמיח הווי ומסורת מקומיי 

בותית המסורת המקומית צמחה על גבי תשתית תר. מייסדיו והכישורי  הספציפיי  של מנהיגיו

נקבעו והתקבלו , "הקיבו� המאוחד"היסודות והתקנות של תנועת . המשותפת לכל תנועה

סוציאליסטי של סוציאליסטי של סוציאליסטי של סוציאליסטי של � � � � חינו� ציוניחינו� ציוניחינו� ציוניחינו� ציוני: "'נמצא בסעי* ח, בי� היסודות. 1927באוגוסט , תקווה�בפתח

  :כתוב" הקשרי  ע  חו� לאר� וקליטת העלייה"בפרק ". החברי החברי החברי החברי 

  
ל העמקת התוכ� ע, על הקבו� לשקוד על החינו� ההסתדרותי"

על פיתוח ערכי תרבות העבודה והשפה העברית בתו� , הקיבוצי
  )  5' עמ, 1988, רינגרינגרינגרינג." (החלו� והנוער בגולה, העלייה העובדת

        

  



 20

טבנקי�טבנקי�טבנקי�טבנקי�
6
הקיבו� "מדבר על היעדי  התרבותיי  של תנועת , חרוד�בנאו  שנשא בעי�, )1950( 

  :במשבר בעקבות המהפכה בחייה הנתוני  , וקושר את חיי התרבות לחיי  בכלל" המאוחד

מלשו� , מגולה לאר�, במעבר מאר� לאר�, בחיי מהפכה ותמורה"
 � ומתרבות גולה מסורתית לתרבות חדשה , מתיוו� להתיישבות, ללשו�

עלינו . וכ� גורל חגו, תרבותו במשבר, נתו�  האד  היהודי במשבר
 .שנה� יו  ולא בי��זו אינה מתחדשת בי�. לחדש את תרבות הע 

. והמשבר הוא בעינו, התרבות ההיסטורית רבת הדורות לרשותנו היא
אנו קרואי  ליצור את . שהיא� אי� תרבות זו יכולה לשרת אותנו כמו

' עמ, טבנקי�טבנקי�טבנקי�טבנקי�." (היתו� חדש�כל חיינו מחדש וג  תרבותנו זקוקה לכור
462(  

  

באחת , ואכ�. ותהביא ג  לתכנו� מסגרות חגיגיות חדש, שקו זה של יצירת תרבות חדשה, כנראה

מובעת דעתו , "הקבו� המאוחד"שהתפרסמו ברחבי , 1955משנת , "ניב הקבוצהניב הקבוצהניב הקבוצהניב הקבוצה"החוברות של 

שהיה אחד הפעילי  הבולטי  באידיאולוגיה , יוחנ�� מקבו� רמת מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של של המלחי� 

  :תרבותית זו

  
יש להפעיל את , נוס* על הדר� החינוכית ההסברתית הרגילה”

המדובב אל תחומי רגשותיו והתרשמותו , יהחגיג, האמצעי האמנותי
באשר , קליטת ערכי  בדר� זו היא אולי החשוב שבאמצעי , של הפרט

המועד . חג אינו נקבע מתו� שרירות. היא מהווה ג  גור  חברתי מלכד
גלומי  בו ערכי  היסטוריי  ; תוצאה והשתקפות, החגיגי הוא בבואה

יו  , אפוא, ועד הואיו  מ. ורוחניי  מוסכמי  מצד כל חלקי ע 
, ובתנאי מציאותנו גדולה משמעותו עוד יותר, ההזדהות הלאומית

בה  פוע  לב אחד , באשר אלה ה  התאריכי  המעטי  בימי השנה
והול  הדופק המתנשא מעל כל השוני , הגלויות �יוצאי�בכל שבטי

, הקניית ערכי : המועד� תכלית ימי. יו �והמפריד במציאות של יו 
, של של של של ." (ג  גור  להפעלת הכוח היוצר בתוכנו, לאומי�תיגיבוש חבר

  )75�76' עמ, 1955
        

  : כותב, בסקרו את מעגל החגי  הקיבוצי, )1960( שפרשפרשפרשפר

  
אי� היחיד מארג� , אשר חייה שיתופיי  מהמסד ועד הטפחות, בחברה"

עניינ  של החגי  ללכד את . זה תפקידה של החברה. לעצמו את החג
' עמ, שפרשפרשפרשפר." (נפש�להעשיר אותה בחוויות, וחלהשרות עליה ר, החברה

128(  
  

  
שקשיי החיי  והמאבק , בפועל היה על הקבוצי  להתמודד ע  שורה של בעיות מהותיות

  : יומי לא הקלו על התמודדות זו �הקיומי היו 

                                                           
ל "הדברי  הנ". אחדות העבודה"אוחד ויסדי הקיבו� המיממנהיגי הפועלי  באר� וממ, )1971�1887( יצחק טבנקי�יצחק טבנקי�יצחק טבנקי�יצחק טבנקי�    6666

: : : : יצחק טבנקי�יצחק טבנקי�יצחק טבנקי�יצחק טבנקי�]. 1982.]. [ע. [י, ורבינובי�. א, עיי� ג  אצל פיליאקוב. (לפני קו  המדינה, חרוד�נאמרו בהרצאה בע�
  ).הקבו� המאוחד: א"ת.  האיש ופעלוהאיש ופעלוהאיש ופעלוהאיש ופעלו, , , , פרקי חיי פרקי חיי פרקי חיי פרקי חיי 
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  ?כיצד ליצור מסגרת של תכני  או טקסי  חדשי  שיביעו את אורח החיי  החדש באר� •

  ?דתי ולייש  את הרצו� לחדש את מסורת האבות� ההווי הגלותי מ�" להשתחרר"כיצד  •

כיי  והשירה העברית החדשה לבי� הלחני  המוכרי  מ� "כיצד לקשור בי� הטקסטי  התנ •

  ?הגולה והלחני  החדשי  שנוצרו באר�

  כאשר קבו� הול� וגדל מתכנס כולו, אי� ליצור מסגרת חדשה להתכנסויות ולחגי  •

  ?)רגילי  בעבר להתכנס במסגרת משפחה אחתולא כפי שהיו (     

  ?כיצד למיי� את תוכני החג המקובלי  •

  או רק את אלה ההולמי  ביותר את הציבור, הא  לחוג את כל חגי ומועדי ישראל •

  ?  חילוני�החלוצי     

  ).1939, שרתשרתשרתשרת  ;1983,1956, של של של של   ;1988, רינגרינגרינגרינגעל פי (     

  

, לארג� טקס בעל אופי ייחודי, היו, אלות הללוהכיווני  שהתגבשו בקיבוצי  בעקבות הש

המסכת היא תכנית הטקס של החג או האירוע המסוי  אותו חוגגי  או ". מסכתמסכתמסכתמסכת"שנקרא בש  

היא כללה טקסטי  . מצייני  והיא אחת מצורות הפעילות האמנותית שפותחו באר� ישראל

יו מבוצעי  בדיבור חלק  של הטקסטי  ה. הקשורי  לאותו חג או אירוע, ממקורות שוני 

, המסכת בוצעה כמעי� הצגה על בימה.  א  על ידי סולני  וא  על ידי מקהלה, וחלק  בשירה

שהוכ� לאירוע הזה במש� שבועות , )כולל ילדי (בדר� כלל בשיתו* הקהל , בליווי תזמורת

בי� היוצרי  של המסכתות . רבי  לפני כ� באמצעות לימוד מכוו� של השירי  החדשי 

זהבי בנע� דוד דוד דוד דוד , יוחנ��ברמת מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של , ביגוריהודה שרת יהודה שרת יהודה שרת יהודה שרת : בלטו מלחיני  כמו, וצי בקיב

  ).1956, של של של של ; 1988, רינגרינגרינגרינגעל פי (ואחרי  

  :קושר את מקורות המסכת לתקופת המקרא מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של 

  
על עצרות המוני  , עקבות ברורי  מצויי  במקרא על העלייה לרגל"

של , שיר�שיר ושל דוברי� כליעל טקסי לוויי  במקדש של , בירושלי 
ציבור גדולי  של המוני �מועדי: כלומר, קודש ושמחה בחוצות�תהלוכת

  )76' ' ' ' עמ, 1956, של של של של ." (כמתואר בספר נחמיה, נאספי  ומתכנסי 
  
  

� הוא  מרכיב אידיאולוגי שקשור להשקפת עולמ  של "ובמיוחד לתנ, הקשר למקורות

ה� לביטוי הווי החיי  של , ייחס חשיבות רבהשל  מ. ועל כ� עוד ארחיב בהמש�, החלוצי 
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תוכנה וחשיבותה של , כ� הוא כותב על מהותה. הציבור החלוצי וה� לשיתופו בפועל במסכת

  :המסכת

מ� השילוב של אלמנטי  , יש במסגרת חגיגית זו של המסכת"
במהותה קרובה המסכת . אומנותיי  שוני  לביטוי הנושא המרכזי

ה� במתח העלילתי וה� בביצועה על ידי , להופעה התיאטרלית בכלל
. וע  זאת שונה המסכת ממנה בהרבה', כזמרי  וכו, כקרייני  � יחידי  

 שהוא חלק ממנושהוא חלק ממנושהוא חלק ממנושהוא חלק ממנו, , , , מייצג את הכללמייצג את הכללמייצג את הכללמייצג את הכללהמשחק בטקס אינו אלא ...
מקורה  �האידיאה שהוא מגל  לעיני כל .). מ.ל �ההדגשה שלי (

שר שומה א, הפעילי  ה  שליחי הציבור. בהזדהות מראש, במוסכ 
במקו  הניגוד הדרמטי העלילתי . עליה  לשמש ביטוי לשולחיה 

, השואפת להרמוניה, באה השתלשלות הערכי  המופשטת, שבמחזה
. להזדהות ע  המעמד הציבורי הכולל המתרחש בלבו פנימה

שוא* אל המרכז והוא , הקולקטיב המגשי  את הטקס מופיע כיחידה...
, הספרותי, החומר המוסיקלי: לו משתחווי  הכל, נושא החג �

הכל  � קהל המשתתפי  במחזה החג , הציבור, הפעילי , התנועתי
מכא� החשיבות הנודעת להשתתפותו הפעילה של הציבור . כאחד
במתרחש במעמדו  �המעורה מבחינה נפשית , הלוקח חבל, החוגג
שהחי� בי� , ויש לדאוג, שיש לשקוד על השתתפות זו, מכא�. ולעיניו

שהשתלבות קהל הצופי  בחבר הפעילי  , י� הבמה ייפתחהאול  וב
  . המבצעי  תהיה מלאה

  )77�78' עמ, ש ש ש ש ( 
  

  .פרטי  רבי  יותר על המסכת בקבו� יגור עוד נראה להל�

        

        מוסיקלית של קבו� יגורמוסיקלית של קבו� יגורמוסיקלית של קבו� יגורמוסיקלית של קבו� יגור� � � � הייחודיות התרבותיתהייחודיות התרבותיתהייחודיות התרבותיתהייחודיות התרבותית. . . . 2222

        מוסיקליי  ביגורמוסיקליי  ביגורמוסיקליי  ביגורמוסיקליי  ביגור� � � � הדמות המרכזית בחיי  התרבותיי הדמות המרכזית בחיי  התרבותיי הדמות המרכזית בחיי  התרבותיי הדמות המרכזית בחיי  התרבותיי : : : : יהודה שרתיהודה שרתיהודה שרתיהודה שרת. . . . אאאא....2222

היה , שהטביעו חותמ  על חיי התרבות ביגור בפרט ובתנועה הקיבוצית בכללאחד מהאנשי  

ועלה לאר� בגיל חמש ע  משפחתו     שרת נולד ברוסיה). 1901�1979(יהודה שרת יהודה שרת יהודה שרת יהודה שרת המוסיקאי 

הקנה , וי  וממייסדי גדרה"היה מראשוני הביל, )רתוק'צ(יעקב שרתוק , אביו. ליפו, 1906בשנת 

מניסטית רחבה בצד התלהבות רבה לרעיו� העלייה לכל בני משפחתו תפיסת עול  הו

, סיניה� את חוות עי�, מידי ערבי , חכרה המשפחה, כעבור זמ� קצר. וההתערות באר� ישראל

יהודה שרת ספג ש  את החיי  . ליד כפר ערבי בי� שכ  לרמאללה וחיה ש  כשנתיי 

. ו לשכונת נוה צדקלאחר מכ� חזרו ליפ. החלוציי  האמיתיי  והדבר השפיע עליו בבגרותו

כ� � ואחר" העזרא"נשלח ללמוד בבית הספר של חברת ,  הב� הצעיר במשפחה, יהודה

  ". גימנסיה הרצליה"ב
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ברנרברנרברנרברנר....חחחח....יייישניי  ממוריו של שרת בגימנסיה היו 
7
בסקיבסקיבסקיבסקי''''קרצקרצקרצקרצ....וחוחוחוח) ספרות כללית ועברית(    

8
מוסיקה (    

ק היה בית תרבותי בית משפחת שרתו. יצירתו והשקפת עולמו, השפיעו על חשיבתו    ,)ומקהלה

היות  של כל בני . ניגנו על פסנתר, רבקה וגאולה, אחיותיו של יהודה שרת. ומוסיקלי

באות� שני  למד שרת כינור ויסודות . חיזק מאד את הקשר ביניה , המשפחה אוהבי מוסיקה

  . הופנקוהופנקוהופנקוהופנקואצל הכנר הידוע , "שולמית"המוסיקה בקונסבטוריו� 

עברה , עקבות גירוש יהודי יפו על ידי השלטונות הטורקיי וב, )1913(לאחר מות האב יעקב 

מידי פע  (שרת המשי� את לימודי הכינור אצל הופנקו ). 1917(המשפחה להתגורר בראש פינה 

כאשר הבריטי  השתלטו , 1919ובשנת ) היה יוצא למסע רגלי למקו  מושבו של המורה בשרונה

  . ימנסיהחזר שרת להשלי  את תעודת הבגרות בג, על האר�

המשי� , כל אותו זמ�. לאחר סיו  לימודיו עבד שרת בעבודות מזדמנות ועזר בפרנסת המשפחה

הצטר* שרת לגרעי� הכשרה , 1923בשנת . להרחיב את השכלתו המוסיקלית ולנג� בכינור

שרת שילב עבודת .חרוד�שהייתה מסופחת לקיבו� עי�, )היו  כפר יחזקאל(טבעו� �בפלוגת עי�

למרות , במחצבה ובמקומות אחרי  יחד ע  נגינה וארגו� הרכבי  מוסיקליי כפיי  קשה 

כי תנאי החיי  היו מאד קשי  והקיבו�  לא יכול היה לתמו� , שממכתביו מאותה תקופה עולה

  ). 'ספרות מקצועית וכו, מיתרי , תווי (בצרכיו האמנותיי  

, המצב ביגור. צבה וכחקלאותג  כא� עבד במח. הצטר* ליגור בעקבות אשתו צביה 1926משנת 

. מנותקי  מבית  ומשפחת , שעבדו עבודה פיסית קשה, מאות חברי . היה קשה, כאמור לעיל

כחלק מהחיי  , שרת היה מודע למצב הקשה והאמי� כי יש להתמודד אתו בעזרת התרבות

ת פעילות מוסיקלי, כלל בתו  יו  עבודתו� בדר�, בקיבו� יגור פיתח שרת. המתחדשי  באר�

  . חינוכית ענפה

שהייתה קשורה , "חלו�"נשלח לשנתיי  לגרמניה כשליח תנועת הנוער ה 30 �בתחילת שנות ה 

את שליחותו הציונית שילב ע  לימוד מוסיקה ואיסו* חומר ". הקיבו� המאוחד"לתנועת 

אותו הביא , ומהמסורת העממית הגרמנית" קלאסית"מוסיקלי למקהלה וציבור מהמסורת ה

  . ובוליגור בש

                                                           
7
. א,עיין גם אצל ליכטנבום". (אחד המאי"ביום  בעת הפגנה, א"שנרצח במאורעות יפו תרפ, סופר ומחנך, )1921-1881( ברנר.ח.י 

  ").ניב"הוצאת : א"ת. חייו ויצירתו: יוסף חיים ברנר]. 1967[

  
8
" אגדה", כמו למשל(חלק מהשירים שהחין הושרו בציבור ביגור בשנים אלה . מלחין ומחנך, )1873-1926( בסקי'חנינה קרצ 

  ).1995, אלדמעעיין גם אצל "). (לחם-בשדמות בית"ו
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במש� אותו . מוסיקאלית ענפה ומסועפת ביגור ומחוצה לו�החל פעילות תרבותית, לאחר חזרתו

בנוס* . בחדר האוכל, המשי� שרת לנג� בכינור והיה עושה זאת בדר� כלל בלילות, הזמ�

היה נוסע מידי פע  ופע  לקיבוצי  וישובי  אחרי  לארג� ערבי שירה בציבור , לפעילות ביגור

, חלק גדול מפעילותו היצירתית. תזמורת או סולני  לאירועי  וחגי  שוני , מקהלה או להכי�

. שכלל שמונה חוברות, "ענותענותענותענות"כינס והדפיס בכתב ידו בקוב� , ויצירות של מלחיני  אחרי 

שבמרכזה עמד החינו� , מוסיקלית ביגור�סיכ  שרת את עבודתו התרבותית, בחוברות אלה

" משל יות משל יות משל יות משל יות : "ער� לפי נושאי האירועי  והחגי  המתחדשי  באר�את החוברות . לשירה בציבור

" חג המי חג המי חג המי חג המי ", "אחד במאיאחד במאיאחד במאיאחד במאי", באב וימי זיכרו�' לט" ימי המצור והדמי ימי המצור והדמי ימי המצור והדמי ימי המצור והדמי ", "לחג הפסחלחג הפסחלחג הפסחלחג הפסח", ו בשבט"לט

שרת כלל . 1937�1939בי� השני  , שיצאו בהוצאת ההסתדרות, לשמחת בית השואבה ועוד

לציבור לה  התאי  תמלילי  עבריי  המשלבי  פרקי  ושירי  למקהלה ו, בי� היתר, בחוברות

נ "מקו  מיוחד ביצירתו שמור לשירי המשוררי  רחל וח. ההיגוי והניב העברי, את התוכ�

שרת עסק רבות בעבודה מוסיקאלית ע  ילדי יגור ומקהלת החברי  וראה עצמו מחויב . . . . ביאליק

עסק ג  בפעילות ציבורית , בשני  אלה, בנוס* לעבודתו הענפה ביגור. ליצור מפגשי תרבות

הנחת היסודות להקמת תזמורת הקיבוצי  ומקהלת , ל"שכללה את הוצאת החוברות הנ

שנת , 1952בשנת . ועוד.) מ.ל �שהיה מנצחה הראשו� , "מקהלת האיחוד"לימי  (הקיבוצי  

עזב יהודה , "איחוד הקבוצות והקיבוצי "ותנועת " הקבו� המאוחד"הפילוג בי� קיבוצי תנועת 

] 9' ראה הערה בעמ[צור צור צור צור ; ארכיו� יגור; 1990, שליבשליבשליבשליבעל פי . (שרת את יגור ועבר לקיבו� נווה י 

)אפעל�וארכיו� יהודה שרת ברמת
  

מוסיקלית בחיי  המתחדשי  �על מקומו הדומיננטי של שרת בשרשרת המסורת התרבותית

עיתו� "ראה בוהיא הוק, 1937אותה חיבר אחד החברי  בשנת , נית� ללמוד ממקאמה, בקיבו�

  :באותה שנה" יו  העלייה על הקרקע"בנש* " חי

  
  ,זה לגמרי לא צחוק, יהודה שרתוק

  . מעביד הוא את המקהלה כדת וכחוק
  יו  יו  מופיעות מודעות  
  , בסגנו� טוב טע  ה� כתובות

  . חזרות ושוב חזרות, על חזרות
  , חלמו עליה קדמוני , המקהלה הצנועה

  . ל  יצאו לה מוניטי�ובעו, עשתה לה פרסו  רב
  הכינוסי  , הפגישות, כל הועידות

  ". השדות החרושי "הסעי* הראשו� הוא 
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  באות הזמנות , מכל הפינות עפות
  ". בימי  ובלילות"והמקהלה מזיעה 

  , קנאי הוא יהודה לשפה ולתרבות
  . מדבר באספות בחו  ובהתלהבות

  : שומר מסורת מדורי דורות
  . יא קינותבאב מקר, ביו  כפורי  צ 

  ובחצות ליל דומיה 
  , עת רחל מבכה תאניה ואניה
  באפלת חדר האוכל ביגור 

  . כפו* לשולח� מתנמנ  לו הבחור
  במוחו מתמזגי  אז מנגינות וחרוזי  

  . רחל וראשוני הנביאי , מביאליק
  ולעת צהרי  מופיעה מודעה במליצה 

  . ובמקהלת יגור שמחה ודיצה
  )1937, טבת, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור("

  

יחד ע  (בזמר העברי " ענקי הקיבו�"כוללת את יהודה שרת כאחד משלושת ) 1988( פליישרפליישרפליישרפליישר

ענק רוח ע  התלבטויות שבה� "את שרת היא מכנה ). יוחנ� ודוד זהבי מנע�� מתתיהו של  מרמת

 �יהודה שרת : "משתמשת בביטוי שטבעה המלחינה נעמי שמר, וכ� "המודעות מציקה ללא הר*

) . 30' עמ, 1988, פליישרפליישרפליישרפליישר."  (ולרוחו שלא תיבש"פה על עצמו דאגה לציבור שממש כ, "כלי שרת

מוסיקלי לחגי  �ה� ביציקת תוכ� תרבותי, ביטוי זה משתק* במאמצי  הרבי  שהשקיע  שרת

על ילדיו , ע  כלל הציבור בקיבו� יגור, יומית�היו , וה� בעבודתו השוטפת, ולאירועי  שיצר

  .  אלהבהכנת חגי  ואירועי, וחבריו

החגי  שעיצב , השירי  שאס*, כתיבתו, מוסיקלית של שרת ביגור�על עבודתו החינוכית

  . עוד אפרט ואדו� להל�, ותרומתו לביסוס רפרטואר השירה בציבור ביגור

        

        המקהלה והתזמורת במרכז הפעילות המוסיקלית ביגורהמקהלה והתזמורת במרכז הפעילות המוסיקלית ביגורהמקהלה והתזמורת במרכז הפעילות המוסיקלית ביגורהמקהלה והתזמורת במרכז הפעילות המוסיקלית ביגור. . . . בבבב....2222

, י  ביגור בשני  אלהמוסיקלי�שהיה הדמות הדומיננטית בחיי  התרבותיי , יהודה שרת 

. לאירועי  השוני  ולחגי  ביגור ומחוצה לה" מסכות"הקדיש את חייו באות� שני  ליצירת ה

על ראשיתה של . �20שהוקמה בסו* שנות ה, במרכז הפעילות המוסיקלית ביגור עמדה המקהלה

  :המקהלה מספר אחד החברי 

  
בארוחת , בחדר האוכל היש�, בראשית הדר� הייתה השירה החופשית"

לא . בימי חול כבימי שבת, עד שעה מאוחרת בלילה, הערב ואחריה
היה  –כל הפעולה התרבותית . הייתה קיימת ועדת תרבות בימי  הה 

א  זכרוני אינו , בה לקחו חבל כל החברי  ומספר , לה אופי ספונטני
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היו ברוב  שירי ע  , השירי  שהושרו אז. �70היה אז כ, מטעני
ראשו� המנצחי  של ... אנגל ועוד.ובחלק  משל י, יהודיי , עבריי 

לא ארכו . חרוד�היה שמואל שפירא מעי�, מקהלת יגור בהיווסדה
עברו אלינו כמה חברי  ) כפר יחזקאל(הימי  ומפלוגת עי� טבעו� 

."  שלקח על עצמו את ניהול המקהלה, )שרת(ובתוכ  יהודה שרתוק 
  ) 494' עמ, 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�(

  

, 1928אנחנו מוצאי  באחד היומני  משנת , ילוב המקהלה באירועי הקבו�עדות ראשונה לש

  ):יומ� זה רשו  עדיי� בכתב יד(יואל אנגל יואל אנגל יואל אנגל יואל אנגל באזכרה לזכרו של המלחי� 

  
פתח קצרות החבר כה� בהערכה על  .ל"נש* לזכרו של יואל אנגל ז"

המכניסה , אנגל המדובב את פינו בזמרה עברית חיה ומפעפעת
יצירותיו של  � אחר המשיכו בזמרה ונגינה . ולחלוחית לחיי עמלנ

החבר . המקהלה הראתה שעמלה במש� חדש לא עלה בתוהו. אנגל
, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור." ("נת� לנו שעה של קורת רוח אמיתית, יהודה בנגינתו

  )1928, פברואר
  

כל מסכת . העמיד את המקהלה במרכז הפעילות התרבותית, בכוח הרצו� וההתמדה שלו, שרת

, בי� היתר, שהמקהלה היוותה, חשוב לציי�. במרכזו הייתה המקהלה �ל אירוע שיז  כ, שעיצב

� 30במש� שנות ה, הביא אותה שרת, בנוס* לפעילותה ביגור. גרעי� המוביל את השירה בציבור

הוא ג   לימד שירה בציבור בקיבוצי  . לרמה של הופעות באירועי  וקיבוצי  ברחבי האר�, 

על ). 495' עמ, 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�(שילמדו את שיריה  בציבור , לחיני  נוספי אחרי  והזמי� ליגור מ

כותב שרת בהקדמה , חשיבות תפקיד המקהלה בחיי הקהילה הקיבוצית וחשיבות איכותה

). קולית לטיפוח השירה�שהוקדשה לשירת המקהלה ותוכנה מוסיקה רב(' ח" ענותענותענותענות"לחוברת 

שמטרת  , היא לקיי  אירועי הכנה מיוחדי , עליה מדבר שרת להל�, "השליחות הציבוריתהשליחות הציבוריתהשליחות הציבוריתהשליחות הציבורית"

  :ללמד את השירי  לטקסי  עצמ 

  
תמיד של הציבור �נתונות תחת לח�, במידה שה� קיימות, מקהלותינו"

וא  . עזר בידו לעיצוב דמות חייו במסיבה ובחג� וצרכיו ומשמשות כלי
אשר , אמנ  יש לבר� על צירו* זה של עבודת המקהלה ותביעת החיי 

מלי� בו ואשר יש בידו למנוע את המקהלה מהיותה כת גו�הפראת
כי א  גוזר עליה להיותה , בדולה ופרושה מצרכי הזמ� והמקו , סגולה

נוטה שכ  ע  הציבור אשר בתוכו תשב , כפופה לתביעת הדור
הנה בה במידה ואולי , בחיפושי דר� וצורה לימי מועד של הכלל

ציידו : של הגו* הזהיש לחרוד לכלכלתו הבריאה , דווקא משו  כ�
הקנות לו דעת קריאה , בידיעות אשר תפקחנה עיניו על דר� שירתו

כי לא ייכו� הגו* . וכתיבה בשפת המוסיקה במלוא הדיוק והבהירות
אלא א  כ� תלווהו יד נאמנה , הזה ולא ימלא את שליחותו הציבורית
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."  השוקדת על התפתחותו המוסיקלית הפנימית באופ� מדורג ומתמיד
  )1939, שרתשרתשרתשרת(

  
  

רוב  לא היו בעלי השכלה (שרוב חברי המקהלה לא היו בעלי השכלה מוסיקלית , צרי� לזכור

מספר אחד מחברי , שנה 65במלאת ליגור , 1988שיצא לאור בשנת , ביומ� חגיגי). גבוהה בכלל

  .):מ.ל �הכוונה למש� שנות השלושי  " (בימי  הה "המקהלה הותיקי  על פעילותה 

הניחה , בהדרכתו של יהודה, באות  הימי , המוסיקליתהפעולה "
והשלכותיה על כל יישובי , היסוד לפעילות מוסיקלית גדלה והולכת

מקהלת יגור הייתה לש  דבר בכל רחבי . הקיבו� בשנות בשלושי 
. ובמרוצת הימי  ג  בערי  המעטות אז, ההתיישבות העובדת

עמדו , קו  החזרהאשר צלילי זמרתה בקעו ממ, לחזרות המקהלה...
הייתה הרגשה כאילו . והקשיבו רבי  מחברי יגור שלא היו בתוכה

כל חבר כל חבר כל חבר כל חבר : ואמנ  הסיסמה הייתה. מחציתה של יגור משתתפת במקהלה
המקהלה באות  הימי  .). ...מ.ל � הדגשה שלי ( מסוגל לשיר במקהלהמסוגל לשיר במקהלהמסוגל לשיר במקהלהמסוגל לשיר במקהלה

, כא� למדו לשיר. מעי� קליטת עלייה, שימשה מפגש חברתי חשוב
כל מילות השיר היו . �"� אגב למדו ספרות עברית ותנובדר, לנג�

מלוות הסבר ופירוש מפי יהודה שרת וכול  שתו בצמא כל מילה 
היו אלה ימי  שכל הציבור היה מפז  משירי . ...היוצאת מפיו

. מקו  החזרות של המקהלה, אשר בקעו מצרי* בית הספר, המקהלה
, צירות קלאסיותביצעו י) רוב (אנשי  אשר מעול  לא עסקו בכ� 

כגו� יצירות , אשר היו נחלת� של מקהלות מפורסמות בעול  המוסיקה
וכמוב� לא פסחו על לחני  , בוקסטהודה, מנדלסו�, של הנדל

כמו כ� היו . ארצישראליי  ושירי פועלי  משל מלחיני  לא יהודיי 
אשר למלותיה  חוברו מנגינות על ידי , שרי  משירי משוררי  עבריי 

   ."יהודה
        )  29.1.1988, ש ש ש ש (

  

הדבר מעיד על ). 4.2.1937, ש ש ש ש " (ועדת המקהלהועדת המקהלהועדת המקהלהועדת המקהלה"מדווח על ישיבת , מאותה שנה, ביומ� אחר

, בנוס* לחומר מוסיקלי רב, בשובו מהשליחות בגרמניה. התמסדות המקהלה וביסוסה בקיבו�

לנג� לימד אות  ,  הוא בחר כמה חברי . ל"אות  רכש בחו, הביא עמו שרת כלי נגינה אחדי 

בעיקר כליווי לשירה , שעמדה ג  היא לרשות החג והאירועי  בקיבו�, "תזמורת"והקי  

אחד ". כלי תקע"ו" כלי רוח", "כלי קשת: "בתזמורת קרא שרת" כלי "למשפחות ה. בציבור

אירוע זה ". הנבחרי "מספר על האירוע החגיגי בו חולקו כלי התזמורת לחברי  , החברי 

  : עוד שלב בהתעלות נפשית וחווייתית, חיי המוסיקה והשירהשהציבור ראה ב, מראה

זכורני באיזה חגיגיות הראה יהודה את הכלי  לאלה המיועדי  לנג� "
כובו האורות בצרי* ורק אור אחד . בה  ובנוכחות כל חברי המקהלה

כלי הנגינה הובאו עוד קוד  לכ� . אשר כוסה בנייר צבעוני, נשאר
הוציא יהודה , לאחר כיבוי האורות. כחי לצרי* והוסתרו מעיני הנו

את כלי הנגינה ולפי הסדר השמיע צלילי  מכל אחד מה  ומסרו 
לה  נועדו , עיני החברי . היה זה ערב של שמחה. לבעליו המיועד
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בחרדה החזקנו את כלי הנגינה . התיזו רשפי  מרוב אושר, הכלי 
ה בפעולתה המקהלה החל. שלא להסב לו נזק, כהחזיק תינוק ב� יומו

בה� הקדיש יהודה חלקו , ביתר מר� והחזרות שוב היו מלאות חוויות
'  עמ, 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�." (של הזמ� לסיפורי  מענייני  משהותו בגרמניה

495(  
  
  

המאמ� הכללי . מובאה זו מראה שחברי הקיבו� אכ� ראו בשירה בציבור אירוע תרבותי מרכזי

התזמורת הייתה שותפה . זית של נשמתו של הקיבו�היה לשוות לאירוע זה אופי של חוויה מרכ

  .לחוויה בכ� שהעלתה את השירה בדרגה

חלק� צמחו באופ� ספונטני , היו ביגור פעילויות מוסיקליות נוספות, בנוס* למקהלה ולתזמורת

  : מתו� ההווי החברתי של ציבור החברי  וחלק היו ביוזמתו של שרת

נקנה בכספי  1937בשנת ). ללא חשמל(פטיפו� יש� ערבי שבת היו קודש להשמעת תקליטי  ב.א

  .הקבו� פטיפו� חשמלי והחברי  שמעו בו מוסיקה באיכות יותר גבוהה

למשל הקונצרט . מידי פע  היה מגיע נג� או מלחי� ועור� ערבי נגינה או שירה בחדר האוכל.ב

רו מאות אליו נה, 1940בחדר האוכל בשנת , מייסד התזמורת הפילהרמונית, שקיי  הוברמ�

שנת� , או סדרת רסיטלי  מוסברי , )500' עמ 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�(אורחי  מיישובי הסביבה 

יומ� יומ� יומ� יומ� ("י "ולש  כ� חכרו פסנתר בחיפה בסכו  של שתי לא) אז פולק(הפסנתר� פרנק פלג 

. ביומ� אחר אנחנו מוצאי  הוראות חינוכיות להתנהגות בשעת קונצרט). 9.11.1938, "יגוריגוריגוריגור

הבקשה המופנית כא� אל ציבור החברי  . רביעית נגני  מקצועיי  ביגור קונצרט של � הפע  

על כ� שלפחות , מייחס לקונצרט וכ�) אולי שרת(מעידה על החשיבות הרבה שכותב הדברי  

  ...: לחלק מ� החברי  חסרי  כמה הרגלי האזנה

  
. בחדר האוכל הקיי , 9 �ב ) ש"מוצ(י יתקיי  מחר "מ� התזמורת הא"

. יו �קונצרט מסוג זה אצלנו לא דבר של יו : על הסידורי בזה הודעה 
היא� שכל אחד מאתנו יפיק מ� , כדאי שכל חבר יית� את דעתו על זה
רק ריכוז מלא של כוח השמיעה . הקונצרט את ההנאה המקסימלית

. מפריע לציבור, כל רחש מפריע לשכ�. מאפשר לחדור ליפי היצירה
שתית התה בעת , בי� חבר לחבר השיחה, הטיול באול  בעת הקונצרט
 �, מפריעי , כל אלה הורסי  את הסדר � הנגינה ואפילו שתית המי  

)                                                                                                                            12.3.1937, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור." ("ולא ייסבלו
  

.  מספר חברי  היו נשלחי  לקונצרטי  חשובי  שנערכו לעתי  רחוקות בעיר חיפה הקרובה.ג

  :שעבדה ברפת, על כ� מספרת אחת החברות
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קרה . לא היינו מוותרי  עליו והלכנו ברגל, א  היה קונצרט בחיפה"
. החלפנו בגדי  והלכנו לחלוב, לא פע  שחזרנו מאוחר מאיזה קונצרט

: קונצרט ומצאנו עגלה שנולדה בזמ� היעדרנו וקראנו להפע  חזרנו מ
  )243'  עמ,  1965, רימו�רימו�רימו�רימו�."  ('סימפוניה'

  

כמו (מלחיני  או זמרי  אר� ישראליי  , מידי פע  היו נערכי  ערבי שירה ע  מוסיקאי  .ד

מוסיקאי  אלה ). ואחרי נחו  נרדי נחו  נרדי נחו  נרדי נחו  נרדי וברכה צפירה ברכה צפירה ברכה צפירה ברכה צפירה , מנשה רבינאמנשה רבינאמנשה רבינאמנשה רבינא, מרדכי זעיראמרדכי זעיראמרדכי זעיראמרדכי זעירא, דוד זהבידוד זהבידוד זהבידוד זהבי

כ� נוס* . ופעות אלה ג  שירה בציבור והיו מלמדי  ג  משיריה  החדשי שילבו בה

  .לרפרטואר השירי חומר חדש

החברי  היו מתלהבי  . כמעט כל חג או אירוע שהיה בו שירה בציבור הסתיי  בריקודי  .ה

לעתי  היו רוקדי  הורה ללא שירה . לעתי  עד אור הבוקר, ופורצי  בריקוד הורה סוערת

ביו  , על חשיבות הריקודי  נית� ללמוד ממכתב רשמי שכתב מזכיר הקבו�. הבציבור מקדימ

ובו הוא מבקש לאשר לבנות רצפת בטו� , למשרד הטכני של ההנהלה הציונית, 18.12.29

כדי לאפשר לחברי  לרקוד , )הצריפי  נחשבו רכוש מחלקת העלייה(בצרי* חדר האוכל 

  : בי� היתר הוא כותב. בערבי 

  
ב במו יתר החברי  שהבלטות לא תחזקנה זמ� אצלנו כי ג  אני חוש"

הצעתנו באה כדי . החברה רוקדת בכל ערב במר� ובהתלהבות גדולה
לשמור על הרכוש שלכ  וכדי למנוע מאתנו תיקוני  שבטח לא נוכל 

  )618' עמ, ש ש ש ש ." (לעשות  מפני חוסר אמצעי 
  
  

חיי  טהרלבחיי  טהרלבחיי  טהרלבחיי  טהרלבו של התקיי  ביגור חוג דרמטי בהדרכת, במש� חלק מהשני  האלה.ו
9

שרת . . . . 

  .  הלחי� מידי פע  שירי  שבוצעו ש  והיה אחראי לחלק המוסיקלי בהצגות אלה

  

השפיעה על הרפרטואר של , בשני  אלה, מוסיקלית ענפה זו� שפעילות תרבותית, אי� ספק

  .השירה בציבור ביגור

  

        התהוות וגיבוש החג ביגורהתהוות וגיבוש החג ביגורהתהוות וגיבוש החג ביגורהתהוות וגיבוש החג ביגור. . . . גגגג....2222 

                                                           
9

. והיה מחזאי במאי ושחקן, באותן השנים, הקים את החוג הדרמטי ביגור, )1963-1915(, טרלובסקי-חיים טהרלב 

) מאפו.י א"עפ" (אהבת ציון"בין היתר העלה את המחזה . ס"בעיקר על ידי ילדי ביה, בהדרכתו הוצגו מחזות רבים
טהרלב . וכתב שירים וקטעי פואמות" ן יגוריומ"במשך הרבה שנים היה העורך של ". הבימה"בתיאטרון הלאומי 

  )1965, רימוןעיין אצל . (ויהודה שיתפו פעולה במשך שנים אלה
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  :גי  ביגור בשלושה מישורי במש� השני  הראשונות עוצבו מתכונות הח

החגי  המסורתיי  מעוצבי  מחדש ע  תכני  המותאמי  לתפיסת  �  יהודייהודייהודייהודי� � � � המעגל הלאומיהמעגל הלאומיהמעגל הלאומיהמעגל הלאומי.א

פסח , פורי , חנוכה, סוכות, יו  כיפור, ראש השנה: קיבוצי�החיי  והווי החיי  החלוצי

  .ושבועות

אירועי  שהתהוו כתוצאה מ, ימי זיכרו� וימי שמחה, החגי   �  ישראליישראליישראליישראלי� � � � המעגל הלאומיהמעגל הלאומיהמעגל הלאומיהמעגל הלאומי.ב

ראש השנה : חלוצי�אקטואליי  באר� ובעול  והתאימו לתפיסת החיי  והווי החיי  הלאומי

ימי זיכרו� לאנשי  ידועי  , הבאת העומר ואחד במאי, )א באדר"י(חי �יו  תל, לאילנות

או מותו של , 1934נ ביאליק בשנת "מות המשורר ח: כמו למשל(ונערצי  בישוב באר� 

  .ועוד) �1936משה ביילינסו� ב' הסופר והעיתונאי דר

: הקשורי  בהווי החיי  הייחודי ליגור, ימי חג ומסיבות לסוגיה� � המעגל הקהילתי פנימיהמעגל הקהילתי פנימיהמעגל הקהילתי פנימיהמעגל הקהילתי פנימי.ג

יו  ההולדת של , )ע  גילוי באר המי  הראשונה ביגור, 1933נחוג לראשונה בשנת (חג המי  

, ושאי  שוני ערבי שבת המוקדשי  לנ, שהפ� במש� הזמ� לחג המרכזי של הקבו�, הקבו� 

נהגו לחגוג ג  אירועי  ". חברות"מצווה ומסכת כניסת בני הקבו� למעמד של �מסכת בר

יו  התשלו  הראשו� של יגור לקופת המוסד , יו  כמו למשל�חשובי  של הקבו� מחיי היו 

) 30.9.1936, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור("הזרוע הכספית של ההסתדרות הציונית העולמית , "קר� היסוד"

  .ועוד

  

זאת כנראה ". נש*"כונו בפי החברי  , )כולל ימי הזיכרו�(ט כל החגי  והאירועי  הללו כמע

דוגמא לכ� נית� . ותוכנו היה משני) ולעתי  ג  הריקודי (בגלל שמרכז האירוע הייתה השירה 

מוסיקליי  הראשוני  שאורגנו ביגור על ידי שרת בשנת �לראות באחד האירועי  התרבותיי 

המסכ  אירוע זה , "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור"ב. חי� הייתה אזכרה לנופלי  בתל, א באדר"י ,אותו ערב. 1928

  :נכתב

של מנדלסו� מושר על ידי " הטה ארצנו"נפתח בשיר  א באדר"נש* י"
כלבוש הכי . חי� אחרי זה דבר החבר שר על מאורעות תל. המקהלה

חי חשובי  � מאורעות תל, בולט לתנועה המתאמצת לגאול ע  ואר�
עלינו . שת וקוראה לחלוצי הע  לדרו� עוז במעלהכדוגמא המשמ

להיזהר שלא להוריד את טרומפלדור למדרגה של סמל בלבד שאינו 
שבע � אחרי זה הקריאה החברה בת. מחייב למעשה ללכת בעקבותיו

אחרי כ� . חי� מיומנו של טרומפלדור ומדברי ברנר על מאורעות תל
הנש* נגמר  החלק הזה של. המשיכה המקהלה בשירי הגות ותוגה
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החלק השני של .  בנגינה של יהודה שהשרתה השראה נגינתית עמוקה
התחיל בדברי משה כה� לדברי ימי יסוד , המוקדש לחלו�, הנש*

מפני השעה המאוחרת לא המשיכו בדברי  ועברו . החלו� ברוסיה
המקהלה הראתה ג  הפע  את . לשירי  וריקודי עוז עד שלוש

י  הרציניי  של חבריה ועמלו של הודות ליחס, התקדמותה הרבה
  )1928פברואר , "ש ש ש ש ." ("יהודה

  

היוו ביטוי של שמחה ששיק* את הצור� האמיתי של האנשי  , "שירי  וריקודי העוז"שה, נראה

, כישוב בתנועה הקיבוצית, היה על יגור, 1כפי שכתבתי בפרק . הצעירי  להתפרקות רגשות

יהודה שרת שהיה  הדמות הדומיננטית . יי התרבותכחלק מגיבוש ח, להתמודד ע  עיצוב החגי 

בדברי . בצורה הטקסית של המסכת, כמו מתתיהו של  ואחרי , האמי�, בשטח זה ביגור

מתאר שרת את  השקפתו לגבי גיבוש , המוקדשת לחג המי " ''''ענות דענות דענות דענות ד"לחוברת , למשל, הפתיחה

  :אותה ייש  ביגור הלכה למעשה, החג המתחדש באר�

  
הולכת וגמלה בנו הערגה , צינו לחיפוש מקורות מי ע  רבות מאמ"

וכגבור . עממית את חווייתנו להיגלות המי �לגל  בצורה אומנותית
 �ע  גידול  והרחבת אופקיה   �התסיסה ביישובינו הקיבוציי  

כ� אי� ה  פטורי  , לטביעת דפוסי  למועדי  המתחדשי  והחדשי 
פר� השמחה הבלי  יבור�. מלחתור ג  אל עיצוב דמות החג הזה

אמצעית של האד  המעורה במקומו לקול עלות מי  בשאיבה ראשונה 
א� את המאווי  האלה אל כל עורק מי  שנחש* . מ� הבאר שנקדחה

אל מלאכת טביעה זו עלינו . עלינו לטבוע למטבעות מוצקות וקיימות
יש . למע� יתנו מחיל  לדבר'; המוסיקה הציור וכו, לקרוא את הספרות

מסכת שבה יבואו פרקי קריאה מהספרות העתיקה והחדשה  לערו�
  )1' עמ, 1938, שרתשרתשרתשרת." ("תנועה והצגה, נגינה, משולבי  בפרקי זמרה

  
  

היו הילדי  הראשוני  שנולדו ביגור ואלה , אחד הגורמי  החשובי  להתפתחות החג בקבו�

בות על מהות היה הכרח לתת לה  תשו, כשגדלו ילדי  אלה. שהגיעו לקיבו� ע  משפחותיה 

בנו* , במשק, בחברה" השריש "להמחיש מה טיבו של החג ונעשה מאמ� ל, החגי  והאירועי 

הוא הכניס את . כי יהודה שרת היה ג  מחנ� ומורה למוסיקה, כא� המקו  להזכיר. ובחג

כתב במיוחד עבור  " מסכות"חלק מה. הילדי  לאווירת החג והכינ  להופעות ולשירה בציבור

ברוב ). מצווה ועוד� מסכת בר, ו בשבט"בט"  משל יות ("אות� בפני המבוגרי   וה  ביצעו
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א  נוסי* לכ� ". מסכת"כחלק מה, קריאה ונגינה, החגי  שילב אות  באופ� אינטגרלי בשירה

והציבור נוכל להבי� כיצד  הפ� החג לנחלת הקהילה כולה, את חלק המקהלה
10
.  

בניק שילהבניק שילהבניק שילהבניק שילה
11
  :מספר, אחד האנשי  המרכזיי  ביגור 

לא היה . אנשי  באו. העניי� לחגוג כל חג ואירוע היה אידיאולוגיה"
אחד , השואבה�שמחת בית, סוכות, ראש השנה. צרי� להכריח אות 

פטירות של  –בצד זה  …פסח, באוקטובר 17 �ה, חג המשק, במאי
היו . כ� היו עושי  מסכת�אחר. כל מוות כזה לווה בחודש אבל. חברי 

אד  והיו שרי  במקהלה וציבור שירי  עצובי   מדברי  בשבחו של
חלק גדול מהשירי  הולחנו על ידי יהודה . שבטאו את כאב 
לא היו ). כשהטקסטי  ה  של מיטב משוררי הדור(לאירועי  אלה 

ראיו� מיו  ." (הייתה כל הזמ� התרחשות תרבותית. 'רגעי  מתי '
12.1.96(        

  

ו לשרת ג  כוונות תרבותיות כלליות יותר בנושא הי, מוסיקליות�יחד ע  כוונותיו המתודיות

אות  שילב בשירי  ובקריאות ביניה  , הדבר בא לידי ביטוי ג  בטקסטי . המסורת היהודית

הייתה הפניה אל ספר , אחד הדברי  המשמעותיי  ביותר ביצירתו של שרת. במסכות השונות

. מקראיי  בתו� המסכות שכתבהוא ראה חשיבות עליונה בשילוב התכני  והסיפורי  ה. �"התנ

, שנמשכו אל תו� הלילה, ספרו על הערבי  הארוכי , חלק גדול מהחברי  הותיקי  שראיינתי

מסביר ומבאר את הפסוקי  המקראיי  ומתאי  אות  לאירועי  , בה  היה מלמד את השירי 

  :מספר אחד המידעני . אקטואליי 

  
להנחיל לנו את  הוא רצה. � היה בשביל יהודה חלק מהחיי "התנ"

לכל חג ואירוע התאי  את הפסוקי  וסיפורי . ידיעותיו והשקפותיו
ו "בט. בדר� כלל ג  הלחי� אות . המקרא הרלוונטיי  והמתאימי 

משל 'הלחי� ותזמר את ' השקדייה פורחת'במקו  ללמד את , בשבט
: ליקט כל מיני פסוקי , ונמשכו כל הקי� 36כשפרצו מאורעות . 'יות 

זה היה . והלחי� אות  …'רחל מבכה את בניה' …'מה נשמעקול בר'
  )1.12.96ראיו� מיו  ." (� לאות  זמני "מעי� אקטואליה של התנ

  
  

הפכו במש� , החגיגיות" מסכות"ל) רוב  על ידי שרת(חלק גדול מהשירי  שנכתבו והולחנו 

  . הזמ� לחלק מהרפרטואר של השירה בציבור ביגור

  
                                                           

10
 .אלא אם מצוין אחרת, שבארכיון הקבוץ" יומני יגור"המידע על יגור נאסף מ 
  
11

. של קיבוץ יגור היה ועודנו דמות מרכזית מאד בחיים התרבותיים והציבוריים, בן וחבר יגור, שילה )בנימין( בניק 

היה מזכיר הקיבוץ ויצא לשליחות ציבורית מחוץ לקיבוץ בארץ , הוא כיהן במשך שנים רבות כמרכז ועדת תרבות
הם מתוך , הדברים המובאים כאן ובמקומות אחרים במחקר זה. היום משמש כמרכז ענף התקשורת בקיבוץ. ל"ובחו

  .12.1.1996ראיון שערכתי עמו ביום 
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  שרתשרתשרתשרת של יהודהשל יהודהשל יהודהשל יהודה" " " " הפרוזדור והטרקלי�הפרוזדור והטרקלי�הפרוזדור והטרקלי�הפרוזדור והטרקלי�""""    רעיו�רעיו�רעיו�רעיו�    � � � � ההכנה לחג ההכנה לחג ההכנה לחג ההכנה לחג . . . . דדדד....2222

הכנת החג וג  ההכנה לשירה בציבור החלו שבועות ולעתי  , ההכנות למסכות החגיגיות

הייתה , כולל הילדי , לפני מועד האירוע ההשתתפות הפעילה של כל הציבור. חודשי  קוד 

מיכל ילי�מיכל ילי�מיכל ילי�מיכל ילי�. חלק מהשקפת עולמו של שרת
12

ע שרת השקיע שבכל חג ואירו, מספרת, חברת יגור, 

  לא . אצל כל המגזרי  בקיבו�, במש� תקופה ארוכה, רבות בהכנה יסודית

, התזמורת, החזרות נמשכו לתו� הלילה ע  המקהלה. תמיד שיתפו החברי  פעולה ברמה שרצה

לרעיו� זה של ההכנה  . הציבור הוזמ� להשתת* ולקחת חלק בחזרות אלו. הסולני  והילדי 

. הוא החג עצמו" הטרקלי�"הוא ההכנה לחג ו" הפרוזדור"כאשר , "הפרוזדור לטרקלי�הפרוזדור לטרקלי�הפרוזדור לטרקלי�הפרוזדור לטרקלי�: "קרא

  :נאמר, ו בשבט"לט', א" ענותענותענותענות"במכתב המצור* לחוברת 

  
אשר יניעו את  מוקדמי יתעוררו נא החברי  ויערכו ערבי שירה "

אשר השראת , הציבור כולו להתייחדות מוסיקלית ויתנו לו ערבי 
  )21.1.1937, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור." ("החג עליה 

  
  

. על כיווני  התורמי  ליצירת מעי� אווירה דתית, אולי, מראה" התייחדות מוסיקלית"הביטוי 

לפני מסיבת האחד , 1937משנת "  יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור"אנו מוצאי  ב, אחד מיני רבי , דוגמא לערב כזה

  :במאי

השתתפו . אמש נערכה אצלנו שירה בציבור לקראת האחד במאי" 
גיליונות הטקסטי  של השירי  לחברי  חולקו . כמאתיי  איש

  )26.4.1937, "ש ש ש ש ." ("שירי  13הושרו ונלמדו ". ענות"ב
  

סידרה , כבר בפברואר, כא� מתוכננת. דוגמא אחרת אנחנו מוצאי  באחד היומני  מאותה שנה

  :של ערבי שירה בציבור כהכנה לליל הסדר

  
שהתקיימה השבוע הוחלט שיש לכוו� את , בישיבת ועדת המקהלה"

, בכל יו  שבת. ה בציבור בשבועות הקרובי  לקראת ליל הסדרהשיר
בעזרת המקהלה את השירי  , ללמד בציבור, נוס* על תוכ� הערב
  )4.2.1937, "ש ש ש ש ." ("והמנגינות לליל הסדר

  
  

ראה בהכנה הזו לא רק , שהיה איש מעמיק וכל מה שיצר היה מתו� מחשבה והתלבטויות, שרת

ראה הערה ( צורצורצורצור.   לימוד המשמעויות הנוספות שמעבר לכ�אלא ג, לימוד המוסיקה והטקסט

                                                           
12

עסקה שנים רבות בחינוך . הייתה חניכתו וממשיכת דרכו של יהודה שרת, ת וחברת קיבוץ יגורב, מיכל ילין 

  .מוסיקלית בקיבוץ-בניהול המקהלה ובפעילות תרבותית, מוסיקלי
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צרי� לקחת ." על ביצוע, לילות של קרבות על איכות"מתאר לילות הכנה אלה כ, )9' בעמ

שרת היה צרי� להתמודד ע  מוגבלות של . שרוב האנשי  לא היו בעלי ידע מוסיקלי, בחשבו�

א� תמיד תבע , י  את החומר לאנשי היה עליו להתא. קולות מוגבלי  ועוד, חוסר מקצועיות

לאחר שהחברי  , 1947בשנת , ה ליגור"כ –בימי ההכנה לחג המשק ה ). 41' עמ, צורצורצורצור(מה  יותר 

  :כתב אליה  מעל דפי היומ�, לא הגיעו לחזרות כפי שציפה מה 

  
  דברי  שנוח היה לה  שלא ייאמרו"

ד  האומר כי אי� לראות בא, ההגיו� שבכל עבודת אנוש אמיתית…
אלא יש לפקוח עיניו במעשה אשר , העובד א� ידיי  לייצור בלבד

ציוה עלינו א* כא� לראות את החבר הנות� קולו לא כנות� , ייעשה
לבני  לבניי� אשר אינו יודע מהו אלא לעורר במידת מה את חושיו 

כשעצ  כשעצ  כשעצ  כשעצ  עבודה זו שחר לה …. אגב שירה אל מבנה הפרק אשר ישמיע
אבל א  . הנפש ועניי� וטע  בה ונוע משובבת את  עבודת ההכנהעבודת ההכנהעבודת ההכנהעבודת ההכנה

בהצלפת מגלב מזה , מלווה בגניחה ובתוכחה ההליכה בפרוזדורההליכה בפרוזדורההליכה בפרוזדורההליכה בפרוזדור
  )7.11.1947, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור!" ("לעזאזל הטרקלי�לעזאזל הטרקלי�לעזאזל הטרקלי�לעזאזל הטרקלי� � ומספד מזה 

  

  :מספר אחד המידעני . המצב אחר, כנראה, בשנות השלושי  היה. 1947אבל זה היה בשנת 

  
כשיהודה היה עור� . הציבורהמוסיקה והשירה ביגור הקסימו את בל "

ע  המקהלה הוא לימד אות  לשיר אבל , חזרות בצרי* חדר האוכל
את המשמעות של המוסיקה ואת : לימד ג  הרבה מעבר לשירי 

. אני לא שרתי במקהלה. את העברית הנכונה, המשמעות של הפסוקי 
וכמוני היו עוד . אבל לא החסרתי א* חזרה, אני לא שר יפה, לצערי
היינו יושבי  יחד את  , שלא השתתפנו במקהלה, אנחנו .רבי 

זה ג  . ולומדי  את השירי  ואת מה שיהודה הרחיב והסביר עליה 
ישבנו לפעמי  . יצר קשר בי� האנשי  לבי� עצמ  ובי� האנשי  למקו 

אני . רצינו לשמוע עוד ועוד. עד שלוש לפנות בוקר ולא רצינו ללכת
ואל " שירת הי "כשהגיעו ל. ה לפסחכשהכי� את המקהל, למשל, זוכר

. הייתה הרצאה שלמה' …קול ענות אני שומע': הפסוק שבו אומר משה
לכ� קרא לחוברות שהוציא . לפי מה שיהודה הסביר זה שיר', ענות'

. היה ג  מלמד לקרוא תווי , כשהיה מלמד את המוסיקה. בש  הזה
' רה'לצליל כשהגיעו , למשל. הוא תמיד עשה את זה בצורה חווייתית

גר  לאנשי  . נת� לזה נשמה' !רה שותי  קפה�לכבוד ה': הוא אמר
אני אהבתי את החזרות האלה בעיקר בגלל ההסברי  . לרצות ללמוד

  )1.12.96ראיו� מיו  ." (של יהודה
  

הייתה הביקורת , סיבה נוספת לצור� בהכנה רצינית לקראת החג או האירוע המתוכנ�

במש� שני  , הציבור היגורי הורגל. מלבד שרת, נוספי  ביגור האמנותית העצמית של אנשי 

לחלק . לרמה אמנותית גבוהה ואיכותית של החגי  והאירועי , בגלל עבודת שרת, אלה

כפי , הייתה ביקורת לגבי רמת הביצוע האמנותית, בעיקר ליותר מודעי  מביניה , מהחברי 
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, ליגור 15 –ה " נש* השנה"לאחר , ו�ביומ� הקב, שזה בא לידי ביטוי בכתבתו של אחד מה 

זמרי הסולו לא שרו , חלק מהקרייני  לא למדו בעל פה את תפקיד , לטענתו. 1938בשנת 

  :בי� השאר הוא כותב. ועוד, מספיק טוב

  

א  . משמעו אל* איש –' פנימי'שאצלנו נש* , קוד  כל עלינו לזכור"
. מאות איש� משהרי זה כבר ציבור של אל* וח, אורחי ' קצת'נוספי  

ע  המספרי  , ובכ�. והיו לנו כבר נשפי  של קרוב לאלפיי  איש
זה מחייב אותנו לרמת גובה , האלה מחייבי  אותנו לרמה מסוימת

, משקית, מקצועית, חברתית, הדרישה הזו לרמה תרבותית. אומנותית
כי ביחס לאומנות נשכח את , ולא יתכ�, מלווה אותנו בכל שטחי חיינו

, נוס* לגודל הציבור יש לקחת בחשבו� ג  את איכותו. זאתהדרישה ה
הצבור הזה … .ערנותו והקשבתו להופעות אומנותיות, את רצינותו
תעיד על כ� מקהלת . אומנותית נקיה  לעבודה, במש� שני , הורגל ג 

' חג המי 'די א  נזכיר את . בתקופות פריחתה השונות, יגור ותזמורתה
כל זה , ובכ�). 'דבר'י מנשה רבינא בעיתו� יעידו על כ� דבר(שחגגנו 
זה . כי הציבור שלנו אינו מוכ� לקבל כל מה שיעלה המזלג, מוכיח

במש� זמ� , קפדנית ומעמיקה, מחייב אותנו לעבודת הכנה רצינית
, צרי� לחנ� את החבר העומד להופיע.) מ.ל, ההדגשה שלי( .ארו�

  ) 1938, 819' מס, "רררריומ� יגויומ� יגויומ� יגויומ� יגו." ("שעליו להשקיע עמל לפני כל הופעה
  

        
        טיפוחטיפוחטיפוחטיפוח: : : : מוסיקליי  ביגורמוסיקליי  ביגורמוסיקליי  ביגורמוסיקליי  ביגור� � � � באירועי  התרבותיי באירועי  התרבותיי באירועי  התרבותיי באירועי  התרבותיי ) ) ) ) הדור השניהדור השניהדור השניהדור השני((((שיתו* הילדי  שיתו* הילדי  שיתו* הילדי  שיתו* הילדי  . . . . הההה....2222

        דור  ההמש�דור  ההמש�דור  ההמש�דור  ההמש�                        

וג  , הוא לא ראה עצמו כמורה למוסיקה. 'יהודה שרת נת� חינו� מוסיקלי לילדי  החל מכתה א

). ודרי  בירושלי רק בסו* שנות הארבעי  יצא ללימודי מוסיקה מס(לא הוכשר להיות כזה 

לא , לכ�. הוא ראה את הילדי  כחלק מהציבור וחינוכ  לתרבות ולאמנות היה חשוב לו מאד

בערב ולעתי  ג  בלילה , אלא אחר הצהרי , "הפורמלי"בחינו� , לימד אות  בשעות היו 

, חלק מהמידעני  בני הדור השני מספרי ). בדר� כלל ג  מחו� למסגרת יו  העבודה שלו(

מתיישב , מגיע בשעות אחר הצהרי  והערב למקומות המשחק של הילדי  בחצר המשקשהיה 

ראה (מיכל ילי� מיכל ילי� מיכל ילי� מיכל ילי� מספרת ). ג  שירי מקהלה בשני קולות(יחד את  על הדשא ומלמד אות  שירי  

  :שהייתה ילדה באותה תקופה, )25' הערה בעמ

  
הוא נת� לנו חינו� . אנחנו הילדי  הכרנו את יהודה מגיל צעיר מאד"
, הוא כל הזמ� זרע זרעי  ולא התעיי* מכ�, לדעתי. 'וסיקלי מכתה אמ

מי ': היה מתאי  לו הפסוק. כ��מתו� הידיעה שה  אלה שיפרחו אחר
הוא לימד אותנו חלק גדול ' .יאכל בשבת –שטורח בערב שבת 

לא 'ו' ילדותי'לא היה לו חומר . מהשירי  שלימד את המבוגרי 
ג  , כבר ידענו את השירי  שישירו ש ו �היינו באי  לחג . 'ילדותי

ילדי , מלבד זאת. כ� נוצר דור ההמש�. בתכנית וג  בשירה בציבור
, היו מברכי : הספר והגני  היו משתתפי  ג  בתחומי  אחרי �בית
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הוא נת� . הערצנו את יהודה.  קוראי  ומשתתפי  באופ� פעיל, רוקדי 
לפעמי  היה תקי* , נכו�". גדולי "הרגשנו כמו . לנו הרגשת שייכות

א  משהו היה . אבל אנחנו ידענו שהוא משוכנע בדרכו, בדרישותיו
  )25.5.97ראיו� מיו  ." (היה מאשי  קוד  כל את עצמו, משתבש

  
        

אותו כתב שרת לחברי יגור בעקבות אירוע שקרה בשנות , בארכיו� קבו� יגור נמצא מכתב

א* אחד מהחברי  . חזרות לקראת החג הודיע יהודה על, ח"לקראת ראש השנה תרצ. השלושי 

בתחילת ". הקירות הריקי "יהודה נותר לבדו ובמכתב ביטא את מחשבותיו לנוכח . לא הגיע

המכתב הוא מדבר על פרישה מחיי התרבות בעקבות כישלונו האישי לשכנע את החברי  עד 

החבורה : "האבל חוזר בו מההתפטרות בגלל סיבה אחת ויחיד, כמה חשוב להשקיע בהכנה לחג

בהמש� הוא כותב על ". המצומצמת של בוגרי  וילדי  העושי  מלאכת  במקהלה ובקריאה

  : החשיבות שהוא רואה בחינו� הדור הצעיר לחיי תרבות וערכי  ושואל

זכר של � מה יהא על נערי  ונערות עשוקי? שורש� מה יהא על קצוצי" 
? ק בה הא  ניחא לנו שג  שיור כלשהו ממה שהיה לא ידב? עבר

לגלי האתר מרמאללה או , שכולו התעלות וקדושה, הנפקיר  בערב זה
" '?ערב פנוי'מפלט משממונו של , כטוב ליב , או להילולה? ממוסקבה

  )ארכיו� קיבו� יגורארכיו� קיבו� יגורארכיו� קיבו� יגורארכיו� קיבו� יגור � 1938מתו� מכתב של שרת משנת (
  

: כמו כא�(ששרת מרבה להשתמש בביטויי  רוחניי  , כפי שכבר הודגש לעיל, יש לשי  לב

מהדור , אחת המידעניות. תרבותית�בבואו לתאר את עבודתו המוסיקלית, ")תעלות וקדושהה"

  : מספרת על דר� עבודתו של שרת ע  הילדי  ביגור, השני של הקבו�

  
כדי . לא כול  יכלו להשתת*. יהודה ארג� מקהלת ילדי  גדולה"

" הזייפני . "להתקבל למקהלה היה צרי� לעבור אצלו בחינה אישית
כי לא  �הוא ניפה , שהיה במחזור שלנו, ג  את בנו נבות. שתתפולא ה

א  היה . בזמ� החזרות היה צרי� להיות שקט מוחלט. עמד בדרישות
עכשיו ישירו רק ': היה מתקרב ואומר, מאחד הקולות" זיו*"שומע 

ומתק� את הצרי� " העבריי�"כ� היה תופס את . 'השלושה האלה
אבל זה היה היושר שלו ואנחנו , יבלפעמי  זה היה מאד מעל. תיקו�

חיי  . ג  בהצגות. השתתפנו בכל המסיבות של המשק. הרגשנו את זה
החזרות . טהרלב היה מביי  ויהודה היה כותב ומעבד את המוסיקה

לא היו . לפעמי  עד מאוחר בלילה. היו אחר הצהרי  או בערב
תפתי אני הייתי סולנית והשת. היה עושה ג  חזרות חלקיות. רחמי 

  ." ג  בחזרות אלה
  )10.10.97ראיו� מיו  (

        

משק יגור משק יגור משק יגור משק יגור "בספרו , ב� יגור, )1975( יור  טהרלביור  טהרלביור  טהרלביור  טהרלבאת דר� חינוכו הקפדנית של שרת מתאר 

  ):46' עמ" (טיוטהטיוטהטיוטהטיוטה
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  יהודה שרתוק"
  

  יהודה שרתוק יהודה שרתוק
  כשהייתי שר

  !שתוק:אמר לי 
  לא קבל אותי לשיעורי החליל

  פ� אזיי* חלילה
  גלילאת אל יבנה ה

  ,אל יבנה הגלילה
  כשהוא כעס
  !יושל� הס: היה צועק

  !ובני פקועה
  !ובני נעות המרדות

  ומכל הנזיפות שנז* בי בכתה
  ." למדתי עברית אשר אי� כמותה

                             
  

מדברי  על , שהיו חניכיו של שרת בשנות ילדות , בני הדור השני של יגור, כל המידעני 

בתובענות , ברצינות, התייחס אליה  כמו אל המבוגרי , למעשה. צינית אליה התייחסותו הר

, היו אירועי  וחגי . מהחגי  ועד לאזכרות, הילדי  היו פעילי  בכל אירועי הקבו�. ובכבוד

בשיתו* , בו בצעו הילדי , ו בשבט"ט, למשל, כאלה היו. שממש התבססו על מקהלת הילדי 

בו , וחג המי , ")משל יות "על פי " (הלו� הלכו העצי ": את המסכת שכתב שרת, הציבור

יומ� יומ� יומ� יומ� ("המסכת שנכתבה על ידי שרת לאירוע זה , שוב בשיתו* הציבור, בוצעה על ידי הילדי 

השתתפו , בבימויו של שרת על מורדות הכרמל, שהועלתה, במסכת הזאת). 11.10.1935, "יגוריגוריגוריגור

        ). ש ש ש ש (וחלק מ� ההורי  , חיותע  חלק מהאחי  והא', ילדי  מגיל הג� ועד כתה ז

        

   מוסיקלי מרכזי של הקבו�מוסיקלי מרכזי של הקבו�מוסיקלי מרכזי של הקבו�מוסיקלי מרכזי של הקבו�� � � � האירוע התרבותיהאירוע התרבותיהאירוע התרבותיהאירוע התרבותי    ––––חג המשק חג המשק חג המשק חג המשק . . . . וווו....2222

גולת הכותרת של החגי  ביגור , הפ� במש� השני  לחג החשוב ביותר, של יגור" יו  ההולדת"

החג ייצג את הקשר למקו  ונת� ביטוי של שמחה וסיפוק ). שהיו מרשימי  ביותר בפני עצמ (

. בטבתבטבתבטבתבטבת' ' ' ' יייי: ביו  העלייה על הקרקע,  חגגו אותו למ� השני  הראשונות. המקומי להווי החיי 

; "נש* השנהנש* השנהנש* השנהנש* השנה"; "חג המשקחג המשקחג המשקחג המשק: "משתמשי  בה  עד עצ  היו , שלמעשה, הוא זכה לכינויי  שוני 

: ליגור נכתב 13 –לקראת חג המשק ה , 17.12.36מיו  " יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור"ב". חג העלייה על הקרקעחג העלייה על הקרקעחג העלייה על הקרקעחג העלייה על הקרקע"

            ".שלנו חג החגי חג החגי חג החגי חג החגי החג הזה הוא "

. לצור� בחג זה, נמצאת עדות ראשונה בכתב, 13.12.26מיו  , בפרוטוקול ישיבת הנהלת הקבו�

מ� . ארגוניות וכלכליות, התלבטו בשאלות תוכניתיות, החברי  המרכזיי  בקבו� של אז
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מונתה ועדת חברי  לנושא והיא הגישה להנהלה הצעה , הפרוטוקול אנו למדי  שקוד  לכ�

מבטא הדיו� השקפות שונות של האנשי  לגבי , מעבר לחשיבות המעמד והאירוע. למתכונת החג

  :תפיסת המצב והמקו 

  
. ליו  מלאת ארבע שני  לעליית הקבוצה נחו� לעשות נש* – תרשיש

לש  . בנש* הזה אנו צריכי  להבליט את שאיפתנו ודרכנו במקו  הזה
לש  זה  .את השכני , זה צרי� להזמי� את האנשי  הקרובי  לרוחנו

  . כפי שמוצע על ידי ועדת הנש*, נחו� סכו  גדול
כי אי� לנו כרגע במה , עלינו לעשות נש* רק כלפי פני  – ברו�

  .להתבלט כלפי חו� ולא צרי� לש  זה הוצאות מיותרות
בזמ� שאנו קוני  הספקה לבהמות ולאנשי  אי� לנו צור�  – צרבניק
  .בחגי 
אנו מתפעלי  תמיד . יהיה אי� שהמצב לא, הכרחי נש* – גלובמ�

ובכל זאת יודעי  אי� , כ� טוב�וג  ש  המצב לא כל, חרוד�מנשפי עי�
  .להעשיר מומנטי  כאלה

אנו צריכי  לקנות יי� ולשמוח על המאורע של ארבע  – בוניסובי�
  .שנות קיומנו

. אבל בחוג יותר מצומצ , אני חושב שצרי� לסדר נש* – וייסברוד
 –ע  המשק , כאמור, שלימי  התאחדה, חיפה�ריגו(נזמי� את הפלוגה 

כי אי� לנו כרגע מה  –ולא נקרא למוסדות , והנהלת הקבו�.) מ.ל
  .ואולי יובלט אז מה שלא צרי�, להבליט
לתת ; אנו צריכי  לעשות נש* ולהזמי� מה שיותר אנשי  – פרידמ�

יהיה זה כעי� . שאיפותיו ודרכו להבא, סקירה על התפתחות המקו 
  .שבו� ואספה שישתתפו בה חברי די� וח
            .להזמי� את הנהלת הקבו� והפלוגה, לעשות נש* פנימי – החלטהחלטהחלטהחלט

  )13.12.26, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור("
   

 . תוכנו והשירה בציבור שהייתה בו עוד אפרט להל�, על המבנה של חג המשק
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        אירועי השירה ביגור והרפרטואר השיריאירועי השירה ביגור והרפרטואר השיריאירועי השירה ביגור והרפרטואר השיריאירועי השירה ביגור והרפרטואר השירי. . . . דדדד

        
  מש� שנות התהוות התרבות ביגורמש� שנות התהוות התרבות ביגורמש� שנות התהוות התרבות ביגורמש� שנות התהוות התרבות ביגורהתפתחות השירה בהתפתחות השירה בהתפתחות השירה בהתפתחות השירה ב. . . . 1111

אירועי השירה . היו החיי  קשי  ומתסכלי , בזמני  הראשוני  של הקבו�, �20במש� שנות ה

תופעה זו של שירה . יו  של החלוצי  כמעט כל ערב�וליוו את חיי היו , בציבור היו ספונטניי 

ח אצל החברי  שהחל להתפת, אלא הייתה המש� לתהלי�, לא הייתה המצאה חדשה, בציבור

  .מדור המייסדי  בהיות  בתנועות הנוער ובהכשרות בגולה

ליו  סיו  המחזור הראשו� של בני יגור את בית , 1940שיצאה ביגור בשנת , בחוברת חגיגית

  : כותבת אחת החברות, הספר

  
, ציבור קט� היינו אז כא�. שנה 16לפני , נזכרת אני בזמני  ראשוני "...

אוכל קט� אשר מידתו רבע מחדר �פי  וחדרשלושה צרי, מתי מעט
כמעט . זה היה כל משקנו –לול קט� ואורווה , רפת קטנה. האוכל היש�

מואר , בצרי* חדר האוכל, כל  ערב היינו יושבי  ליד שולח� אחד
קשי  היו החיי   . בעששית קטנה והיינו מדברי  על דרכנו להבא

. שתה בנו שמותשהשתוללה סביבנו וע, ובעיקר הייתה קשה הקדחת
אבל רבי  התעקשו , רבי  היו שעזבו את המערכה והלכו מאתנו

כשהאור , כ� היינו יושבי  בצוותא. לבנות את יגור על א* הכל
. האפלולי משרה על נפשנו רוח השתפכות של שעת בי� השמשות

יבוא , יבוא –יבוא , יבוא –ומי שיבוא " …ושירה הייתה פורצת
כהר* עי� היינו קמי  על " …�ישוב , בישו –ומי שישוב / ויתקבל

הלב דפק ... לא היינו זקוקי  לגרמושקה. רגלינו והריקוד היה מתלקח
ככה המשכנו עד הגיע זמ� קריאת . בחזקה ועמו פעמו הריקוד והשירה

  )ארכיו� יגורארכיו� יגורארכיו� יגורארכיו� יגורמתו� ." (שמע
                                                 

        
  :רונותיו של אחד החברי  מאותה תקופהמביא את זיכ, )1965(רימו� רימו� רימו� רימו� 

  
  
ישובי  , מדי ערב החלה השירה בוקעת מפי כמה חברי  יודעי שיר”

חדר . ומכל השולחנות האחרי  הצטרפו אלינו" עגלוני "ליד שולח� ה
הילדי  טר  היו וחברי  היו . האוכל היה אז המרכז הרוחני של המשק

, שעה מאוחרת בלילההשירה הייתה חופשית עד . ...פנויי  בערבי 
כל , לא הייתה קיימת ועדת תרבות בימי  הה . בימי חול כבימי שבת
לקחו בה חלק כל . היה לה אופי ספונטני �הפעולה התרבותית 

        )               494' עמ, ש ש ש ש ." (החברי 
  

לעתי  היו . היו ג  אירועי  יותר קטני . בשני  הראשונות היו הרבה אירועי  מ� הסוג הזה

ג  במקלחת המשותפת היו . ושרי , ליד האוהל או הצרי*, בי  אחר הצהרי  על הדשאיוש

  :מספר אחד המידעני . שרי 
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. משירה' רועדת'המקלחת הייתה . במקלחת המשותפת כל הזמ� שרו"
שלמדו " קומו תועי מדבר"משירי  ביידיש ועד : שרו ש  כל מה שידעו

." קה בלתי רגילההייתה ש  אקוסטי? מי לא היה שר ש . במקהלה
)25.1.97 (  
  
  

בה  היו , כשבאוהל לא היה כמוב� חימו , מספרי  על לילות חור* קרי , המידעני  הותיקי 

שירי  רוסיי  ושירי אר� , ניגוני  חסידיי , מצטופפי  בחדר האוכל היש� ושרי  שירי  ביידיש

.   משקה חרי* ושרי שותי, "בעל השמחה"היו יושבי  אצל , למשל, כשנולד ילד חדש. ישראל

מנקודת מבטו של ילד קט� , מתאר אירוע כזה" משק יגור טיוטהמשק יגור טיוטהמשק יגור טיוטהמשק יגור טיוטה"בספרו ,  )1975(יור  טהרלב יור  טהרלב יור  טהרלב יור  טהרלב 

  ):67' עמ(

  
  צוחקי  ושרי 

  
  צבי החשמלאי ומשה ארקה ואבא שלי

  .באו מאותה העיר בליטא
  שותי  ושרי , ה  יושבי  ביחד

  אמאל איז געווע� א מעשה
  ורנאיה'יצ'ואוצ

  .עומדי ועצי שיטי  
  וצבי יוצא ומביא את ההרמוניקה

  שותי  ושרי 
  שרי  ושותי 

  וצבי שוכח את מכת החשמל
  ומשה ארקה את אצבעות ידו הימנית

  ואבא את החטוטרת
  ושוב ה  בעיירה שלה  בליטא 

  . צוחקי  ושרי . טוב לה  מאד
  

בציבור  הפכה השירה, מוסיקליי  הלכו והתגבשו �כשהחיי  התרבותיי , � 30במש� שנות ה

ככל שהתרבו .  לאירוע מאורג� יותר ויזו , מאירוע ספונטני של כמעט כל ערב, בתהלי� איטי

, דוגמא לשירה בציבור לא מתוכננת. פחתו האירועי  הספונטניי  האלה, האירועי  המאורגני 

אחד החברי  עמד לנסוע לפולי� לבקר את משפחתו . 1935אנו מוצאי  באחד היומני  משנת 

החליטו שיש טע  , שמספר חברי  שישבו עמו ערב נסיעתו בחדר האוכל, כנראה. ש  שנשארה

, כפי שמתואר באירוע זה. ממחיש את אופ� ארגו� השירה, תיאור האירוע. לאסו* את כול 

השולחנות מתארגני  אוטומטית למבנה מרכזי : הייתה די מאורגנת" ספונטניות"שה, מתברר

  :וביל את השירה כשסביבו אנשי המקהלההקהל יושב מסביב ושרת מ, אחיד
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  .תיקו� חצות"
. קרוב לחצות הליל הובהל פתאו  המחנה כולו על ידי צלצול הפעמו�

מלבד  �השאר . אשרי כל מי שישב עוד בחדר האוכל ישיבת אחרוני 
, מ� החדרי , הובהלו ובאו � אשר ישנו כבר שנת עובדי  כשרה , אלה

לא מצא כא� רוח , אוכל באותה שעהמי שנכנס לחדר ה. החצר והפינות
כי א  אור של רצו� וקורת רוח היה שרוי על , של בהלה ומבוכה

עונדו יושבי  , ליד הקירות, כרגיל, השולחנות אשר עמדו. הפני 
והשולחנות הועתקו בבת אחת אל אמצע  � א� הנה נית� האות . צפופי 

זה מקו  מאי. ואחידהשורה ארוכה , חדר האוכל והועמדו זה בצד זה
חבלי הגיחו לפתע חברות ע  קערות השקדי  ומגשי  ע  תפוחי זהב 

המוגש על הטס בחדר האוכל , תפוח הזהב החתו� לארבע... ...חתוכי 
הנוסע , חת� הנש*, הוא... איזה רוח של חג עולה ושופעת ממנו �

הוא ישב  �לעיירה בי� פולי� מזה וליטא מזה , למחרת לביקור הביתה
. כמוב�, נאומי  לא היו. ו פינה ליד שורת השולחנותא* הוא באיז

עד שתיי  בלילה , עד אחת. ושרו כול , יהודה ניצח על פמליא שלו
  )1935, 9' מס, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור." ("נישאה השירה מחדר האוכל

  

היה ג  , כפי  שהיה הדמות הדומיננטית בגיבוש וביצוע החגי  והאירועי  ביגור, יהודה שרת

נותני ההשראה לשירה בציבור בשני  אלהבי� המובילי  ו
13131313
 .  

  

  :את אירועי השירה בציבור ביגור נית� לחלק לשני סוגי 

שהתגבשו במש� , וערבי תרבות) כפי שכונו ביגור" נשפי ("מסיבות , חגי  ::::אירועי  יזומי אירועי  יזומי אירועי  יזומי אירועי  יזומי . א

 במכוו� וע  הכנה לשירי  שהושרו, היה הציבור שות*, באירועי  אלה. שני  אלה על ידי שרת

לעתי  שר הציבור את כל השיר ולעתי   היה מצטר* . שהיו חלק מהתכנית או המסכת, ש 

  .    לשירת המקהלה או הסולני 

ככל שחלפו השני  והתגבשו . ללא הכנה מראש, בה  שרו ולעתי  רקדו, אירועי  ספונטניי אירועי  ספונטניי אירועי  ספונטניי אירועי  ספונטניי . ב

אירועי  השירה בכל החגי  וה, לפי דברי המידעני . הלכו אירועי  כאלה ופחתו, חיי התרבות

הייתה ביטוי ספונטני להצלחת , בציבור החופשית והלא מתוכננת בסיו  התכנית או המסכת

השירה בציבור הספונטנית  תמידבו התקיימה , היה רק חג אחד. הערב ובהתא  לכ� התקיימה

, ג  הותיקי  וג  בני הדור השני, כל המידעני , יתרה מזו. חג המשקחג המשקחג המשקחג המשק: בתו  החלק המתוכנ�

שיא הפעילות של השירה בציבור שיא הפעילות של השירה בציבור שיא הפעילות של השירה בציבור שיא הפעילות של השירה בציבור י  על חלק זה של השירה בציבור בחג המשק כעל מדבר

שש  הוקדש מקו  , הפ� במש� שני  אלה לחלק קבוע בחג המשק, ביטוי ספונטני זה. . . . ביגורביגורביגורביגור

  על חלקו של שרת ". שירה בציבור ספונטנית"מיוחד ל

                                                           
13

. יהודה היה אכן שותף פעיל בשירה בציבור הספונטנית בשנים הראשונות בלבד, לדברי המידענים הותיקים 
בחדרו בתום התכנית הרשמית של הערב כדי להסיק מסקנות ולהתכונן לחגים  העדיף להסתגר, במשך הזמן

  .ולאירועים הבאים
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  ):25' בעמראה הערה (מיכל ילי� מיכל ילי� מיכל ילי� מיכל ילי� מספרת , ביוזמה ובהובלת השירה בציבור ביגור

שיתו* הציבור בכל החגי  שיצר ובכל המסכות היה חלק חשוב "
לפעמי  נת� לציבור את המנגינה . לציבור היה תפקיד. בבניית התכנית

כל . הראשית והמקהלה הייתה מלווה בקולות מורכבי  ומסובכי 
הכנת הציבור . 'מקהלה רבתי'יהודה קרא לזה . הציבור השתת*

שכאשר אד  משקיע , הוא טע�. כנת החגהייתה חלק מה, לתפקידו
, לדעתו של יהודה. יש לו אחרי זה סיפוק מזה, עבודה באיזה דבר

יהודה היה מרכז את השירה ג  . הסיפוק הזה נות� את החוויה של החג
אתו היו יושבי  חברי  . הרגיש את עצמו אחראי. בחלק הספונטני

ד ומנצח עומ. קרובי  באופ� קבוע והוא היה מוביל את השירה
פונה בגופו לצד . לא היה מדבר. בתנועות גדולות על חלק מהשירי 

. האנשי  הכירו את התנועות והסימני  שלו. ואחר כ� לצד אחר, אחד
העובדה שיהודה ש  את שירת המקהלה במרכז החג נתנה אפשרות 

כ� הרבה הרבו � כל. רבי  השתתפו במקהלה. לשיר בקולות ובקנוני 
תמיד היה . שזה נהפ� לשירה בציבור, קהלהלשיר את השירי  במ

מי היה מוביל את , א  היו רוקדי . נשאר עד הסו* והול� אחרו�
. היה הול� בראש הרוקדי  וסוח* אחריו את האנשי ! יהודה? הריקוד
היו יושבי  במשאיות או מסביב למדורה ושרי  את , למשל, בטיולי 

  )25.5.97ראיו� מתארי� ." (שירי המקהלה ע  כל הקולות
  

מהראיונות . הפכו במש� הזמ� לקבוצה מגובשת, אות  מתארת מיכל, "החברי  הקרובי "

התגבשה קבוצה קטנה של , במש� השני  האלה, הוברר לי שביגור, שערכתי ע  המידעני 

ה  אלה שהתחילו את השירי  . כעשרי  איש שהיו תמיד במרכז השירה בציבור הספונטנית

  . יקה שהתרחשה ש והיו נותני הטו� לדינמ

, להתרחש בסיומו של כל אחד מהחגי , א  כ�, יכלה" שירה בציבור ספונטנית"תופעה זו של 

בכל , על כל פני . הדבר היה תלוי בהצלחתו של אותו אירוע. המסיבות והאירועי  של הקיבו�

על והציבור הוכ� לכ� , כללה התכנית תמיד ג  שירי  שהושרו ביחד ע  הציבור, אירוע כזה

  . להל� אסקור חגי  ואירועי  אלה. ידי יהודה שרת

        

        המסיבות והאירועי המסיבות והאירועי המסיבות והאירועי המסיבות והאירועי , , , , סקירת החגי סקירת החגי סקירת החגי סקירת החגי . . . . 2222

   ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנה. . . . אאאא....2222

שבה� הציגו מנהיגי הישוב את התכנו� השנתי לאותה שנה , "אסיפות שנתיות"חג זה נקבע כ

י האסיפות התקיימו בדר� כלל לאור� שלושת ימ. והביאו אותה בפני החברי  לדיו� ולהכרעה

בה� הוקדש אחד מערבי , היו שני . שכללה ג  שירה בציבור, החג ושולבו בתכנית אמנותית

  .החג במלואו לתכנית אמנותית
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שרת הכי� לאירוע זה ". ערב שירה ונגינהערב שירה ונגינהערב שירה ונגינהערב שירה ונגינה"התקיי  בערב השני של החג , 1935בשנת , לדוגמא

) החוזרי  בשיתו* הציבור בחלק מ� הפזמוני (קטעי שירה של מקהלות הילדי  והבוגרי  

שנוג� על (ו בטהוב� "הרפרטואר המוסיקלי כלל קטעי נגינה מאת ל. וקטעי נגינה של התזמורת

בו שות* , הרפרטואר השירי. ס בא�"א מוצרט וי"ו, פרסל. ה, פ הנדל"'ג, ")רוח�כלי 6"ידי 

כלל שלושה שירי  שהולחנו על ידי שרת במש� אותה שנה ,  הציבור בשירה יחד ע  המקהלה

אותו החלו לבנות באותה , מתו� הטקס להנחת אב� הפינה לחדר האוכל החדש(טי  משלו לטקס

נש* "מ(    נ ביאליק"ומהמשורר ח) שהתקיי  באותו קי�, "נש* רחל"מ(מהמשוררת רחל , )שנה

אמונה בחיי  באר� : המשות* לטקסטי  של כל השירי ). שג  הוא נער� באותו קי�" ביאליק

  ).1935, 9' מס, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור("

   

  חג המי חג המי חג המי חג המי : : : : שמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבה. . . . בבבב....2222

או שמחת בית ,  חג המי , בתקופת חג הסוכות וביוזמתו של שרת, החל להתגבש, בשני  אלה

לבטא את שמחת גילוי המי  ביגור , הרעיו� היה. 1935חג זה צוי� לראשונה בשנת . השואבה

זו ע  עונת המעבר בי� ולשלב שמחה , )1933בשנת , כאמור, מקור המי  הראשו� התגלה ביגור(

קשר מאורע זה למקורות ע  ישראל , כדרכו, שרת. מועד תחילת הגשמי  �הסתיו לחור* 

הקשורי  בנושאי  אלה וראה בחזונו חג לאומי חדש המבטא את החיי  המתחדשי  באר� 

על פי תפיסה ). 1938, שרתשרתשרתשרת(לחקלאות ולטבע , כשתוכ� החג מדגיש את הקשר לאדמה,  ישראל

  : שרת מסכת והיא כללה זו גיבש

מסע בני ישראל במדבר : הקשורי  בחיפוש אחר מקורות מי , בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתסיפורי  מספר  •

. 'המתארת את גירוש הגר על ידי אברה  למדבר וכו, "תמונת הגר"; וחניית  ברפידי 

חלק  מובאי  מדברי חכמי  ופרשני  וחלק  , חלק מהסיפורי  מובאי  כלשונ  מהמקרא

  . די שרת לסיפורי  ושירי  שהולחנו על ידו ועל ידי מלחיני  אחרי מעובדי  על י

גילוי      ; חפירת הבאר הראשונה בראשו� לציו�: סיפורי גילוי מי  מהתקופה החדשה•

  . מקור המי  בבאר הראשונה ביגור

הבמה באול  חדר . נגני  והקהל, סולני  מקהלה, בביצוע המסכת השתתפו ילדי בית הספר

על הקיר האחורי תלו בד גדול עליו צויר נו* הררי אר� : ה מיוחדת בצורתההאוכל היית
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). 1.10.1937, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור"על פי (על רצפת הבמה פיזרו שבבי ע� וקישטו אותה ע  ירק . ישראלי

בוצעה על ידי הילדי  בשנת , למקהלה בארבעה קולות, מתו� המסכת, "תמונת השואבות"

כתב שרת הוראות , לפני הטקסט ובתוכו, בתווי . סכתי חוויתיכחיזיו� מ, לרגלי הכרמל, 1938

. אב� גדולה –על פי הבאר ; לרגלי ההר באר. מדרו� הר עטו* ע� ושיח: ""בימוי מדויקות כמו

שירת הרועי  ", "שירת הרועי  מרחוק", "שירת השואבות בהר בטר  תראינה", ."דממה

מהר מאד עשתה השמועה כנפיי  ברחבי . )17�34' עמ, 1938, שרתשרתשרתשרת(' וכו" בהשקות  את הצא�

יגור הוצפה מאות אורחי  מיישובי , 1937בסוכות . שביגור נוצר חג חדש ומרשי , הישוב

שאנו הולכי  ונהפכי  לנקודת המשיכה "הסביבה וביומ� של אותה שנה נקבעה העובדה 

  ). 20.9.1937, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור" ("של הגור  התרבותי, המרכזית בסביבה

שירי  למקהלה ולציבור בנושא , מלבד המוסיקה המקורית של שרת, השירי כלל הרפרטואר

כמו למשל השיר (וג  עצב  �שירי  המבטאי  שמחה , שאיבה מ� הבאר, צימאו� במדבר: המי 

ישטפו פלגי הדמעות מעיני כל : "הפותח במילי ] בסקי'קרצ.ח: לח�, כה�.י: מלי " [עתידותעתידותעתידותעתידות"

  ).  1935�1940 ,יומני יגוריומני יגוריומני יגוריומני יגורעל פי ...") (הע 

שירי  . 'ד" ענותענותענותענות"ער� שרת את שירי המסכת ושירי  נוספי  בנושא המי  בחוברת , 1938בשנת 

ישנו ברוב השירי   �בנוס* . העוסק כולו בנושא המי , אלה מאופייני  בעיקר על ידי הטקסט

�וב'פוגצ.ע: לח�; מתו� ישעיהו: מלי " (ושאבת  מי  בששו�ושאבת  מי  בששו�ושאבת  מי  בששו�ושאבת  מי  בששו�"כמו השירי  , ביטוי לשמחה

שני שירי  אלה מייצגי  קבוצה גדולה של שירי  ). של .מ: מלי  ולח�" (שמחו נאשמחו נאשמחו נאשמחו נא"ו) עמיר�

כמעט כל השירי  נכנסו . המאופייני  על ידי מפע  מהיר וביטוי של התלהבות, מחג המי 

לרפרטואר השירה בציבור הספונטנית שהתרחשה בסיו  כל אירוע מוצלח ובאה לשיא ביטויה 

עשו רוש  רב על החברי  והילדי  ושימשו , מסכת זו ומסכות אחרות .באירוע של חג המשק

  .המבוססת בי� השאר על שירי  מאות� מסכות, כמוטיבציה חשובה לפיתוח השירה בציבור

  

        חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה. . . . גגגג....2222
  

היו המבוגרי  באי  להשתת* , בערב הראשו� של החג. אצל הילדי , בשני  אלה, חג זה נחוג

. ת היו הילדי  מגיעי  בתהלוכה לחדר האוכל של המבוגרי לאחר המסיבו. במסיבות הילדי 

: ונקראה) באב' ו בשבט ובט"כמו בט(ג  לחג זה חיבר שרת מסכת שבוצעה על ידי הילדי  
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ע  תלבושות , מלווה שירי  שהולחנו על ידי שרת, זו הייתה הצגה". מתתיהו וחמשת בניומתתיהו וחמשת בניומתתיהו וחמשת בניומתתיהו וחמשת בניו"

ותפאורה
14141414
.  

חלק  , או היו ידועי  באותה תקופה, שנכתבוהרפרטואר השירי בחג זה כלל שירי חנוכה 

המקובלי  כשירי ילדי  , )או שהותאמו לה  מלי  בעברית(מתורגמי  לעברית , שירי  עממיי 

, וחלק  שירי התקופה העוסקי  בגבורה) עממי יידי: לח�; אברו�.א: מלי " (ימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכה"כמו 

מבחינה מוסיקלית אי� ). זעירא.מ: לח�; אורלנד.י: מלי " (דמנו נהר ואשדדמנו נהר ואשדדמנו נהר ואשדדמנו נהר ואשד"כמו , חופש ואומ� לב

נכנס לשירה בציבור , חלק הרפרטואר השיי� לשירי התקופה. מאפייני  משותפי  לרפרטואר זה

  . הספונטנית של חג המשק

        

        ו בשבטו בשבטו בשבטו בשבט""""טטטט. . . . דדדד....2222

לחקלאות ולטבע , לאדמה, סימל עבור החלוצי  את הקשר למקורות, כמו חג המי , ג  חג זה

" משל יות "את המסכת שהתבססה על  1935אלה חיבר שרת  בשנת  ברוח דברי     ).1983, של של של של (

ריקוד ומשחק  –ו בשבט "הצגת ילדי  לט: הלו� הלכו העצי הלו� הלכו העצי הלו� הלכו העצי הלו� הלכו העצי "ונקראה ) ו"ט� 'ח', שופטי  ט(

נגינה ושירת הציבור , מקהלה, ג  מסכת זו כללה שירת סולו" . בלוית כלי נגינה ושירת הציבור

למעשה , שהוא(ג  מסכת זו התבססה על מקור אחד , כמו במסכת חנוכה"). העצי "בתפקיד (

שרת חיבר יצירה מקורית שלמה , כלומר. שעובד והולח� על ידי יהודה שרת, )סיפור אחד

בפני מועצת תנועת , ו"המסכת בוצעה לראשונה על ידי ילדי בית הספר בסוכות תרצ.  ואחידה

צעה המסכת על ידי הילדי  ו בשבט של אותה שנה בו"בט. שהתקיימה ביגור" הקבו� המאוחד"

קטעי  אלה . שנועדו לשירה ביחד, החברי  המבוגרי  הצטרפו בקטעי  מסוימי . בחדר האוכל

  .היו פחות מורכבי  מבחינה מוסיקלית מקטעי הסולני  ובוצעו באופי של מרש

לנטיעות , היו הילדי  חוגגי  במסגרת בית הספר ואחר יוצאי  בתהלוכה, במש� יו  החג

משוש ל� אר� משוש ל� אר� משוש ל� אר� משוש ל� אר� "נטיעות וטבע כמו , זמ� התהלוכה שרו שירי לכת שנושא  אהבת האר�ב. עצי 

: לח�; שינברג.י: מלי " (כ� הולכי  השותלי כ� הולכי  השותלי כ� הולכי  השותלי כ� הולכי  השותלי "ו) בסקי'קרצ.ח :לח�; אדלר.י: מלי " (חמדתנוחמדתנוחמדתנוחמדתנו

  . לילדי  ולמבוגרי  בחדר האוכל" נש*"בערב היה נער� ). אדמו�� גורוכוב.י

  בשיתו* הציבור " הלו� הלכו העצי הלו� הלכו העצי הלו� הלכו העצי הלו� הלכו העצי "את המסכת  בתכנית האמנותית היו הילדי  מבצעי 
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אינם זוכרים , המידענים בני הדור השני שתארו אותה. לא נמצאת בארכיון יגור" מתתיהו וחמשת בניו"המסכת  

  .את השירים שהושרו בה
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נטיעות ואהבת האר� , למסכת היו מוסיפי  קטעי קריאה ושירה נוספי  בנושא טבע. המבוגר

, כמו למשל, היו שני  בה� לא ביצעו הילדי  את המסכת). 1935�1940, "יומני יגוריומני יגוריומני יגוריומני יגור"על פי (

אירוע רוד* אירוע ולכל . אירועי ביומ� מאותה שנה מתואר יו  החג כיו  עשיר ב. 1938בשנת 

  :שירי  וריקודי , אורכו של היו  מוסיקה

  יו  הנטיעה

מילדי הגני  ובית הספר ועד לחברות . היו  הייתה הנטיעה במשק
. השתת* בה מחנה גדול ורב �הנוער של בית הספר המקצועי והמחוזי 

נחלקו לקבוצות , נתאספו הנוטעי  ברחבה של בית הספר, מבוקר
שבכל אחת מה� השתתפו מהילדי  הקטני  ועד , ה מעורבותעבוד
בשירי , פנו כול  בתהלוכה, מסודרי  בקבוצות עבודה אלו. לנוער

בעמידה בעיגול שרה . ...לכת אל העיגול שלפני חדר האוכל החדש
. מקהלת הילדי  והנוער שירי  שיש בה  משו  זיקה לאופי היו 

ע  תו  מעשה הנטיעה בחלקי .. ..אחרי זה התפזרו לקבוצות עבודה...
נתאס* כל המחנה וצעד בס� בשירה אל בית הספר , המשק השוני 

מש  פנו אל בית הספר . ש  נא  בפניה  אחד החניכי , המקצועי
כא� בא . (ישבו צפופי . באול  חדר האוכל, התאספו למסיבה. המחוזי

ה בדברי שטיי� הסתיימ.) ...מ.ל �תיאור ארו� של הקראות ונאומי  
המסיבה ולאחריה באו שירי  נוספי  וריקוד סוער של כל 

  ." המשתתפי 

  )24.1.1938, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור("
  
  

התפרצה שירה בציבור ספונטנית , מכיוו� שהייתה הרגשה של הצלחה, באירוע ספציפי זה

שהשירה בציבור החופשית , זוהי דוגמא לכ�. של כל המשתתפי " ריקוד סוער"וכהמש� לה 

  . וצא של גאוה מהצלחת האירועהייתה פועל י

  

        חיחיחיחי� � � � יו  תליו  תליו  תליו  תל: : : : א באדרא באדרא באדרא באדר""""יייי. . . . הההה....2222

, חי�הוא ביטא את הצור� להזדהות ע  אנשי תל. זהו אחד האירועי  הראשוני  שנחוגו ביגור

בטקס שולב     ).1928פברואר , "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור("שנתנו דוגמא לכיבוש האר� וללחימה עליה בגבורה 

והי דוגמא לתחילתו של תהלי� של שילוב מוסיקה ז. ע  מלי  עבריות ב מנדלסו�ב מנדלסו�ב מנדלסו�ב מנדלסו�""""פפפפג  שיר של 

  .אמנותית בחגי  ובאירועי  השוני 

חי וחגגו ש  ע  ציבור �לעתי  ביגור ולעתי  נסעו לתל, במש� שני  אלה המשיכו לחוג יו  זה

שכללה , ביוזמתו של שרת חוברה ג  לאירוע זה מסכת. שהגיע מכל הישוב באר�, יותר גדול

, מקהלה, שירת סולו, קטעי קריאה מותאמי  של מנהיגי הישוב באר�, חי�את סיפור אנשי תל

התבססה מסכת זו על לקט של , ו בשבט וחנוכה"בניגוד למסכות כגו� ט. תזמורת ושירה בציבור
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פנה שרת , כמו בכל המסכות האחרות, ג  כא�. שחלק  השתנו במש� שני  אלה, מקורות שוני 

  . �"התנ: לקוד  כל אל המקור הקדו  של ע  ישרא

  : הסולני  והתזמורת, כלל הרפרטואר המוסיקלי של המקהלה, למשל, 1936במסכת משנת 

. אות  הלחי� שרת) 'פרק א', שמואל ב(קטעי  למקהלה מתו� קינת דוד על שאול ויהונת� •

  ).המלחי� יוס* טל כתב פתיחה תזמורתית ליצירה זו" (אי� נפלו גיבורי אי� נפלו גיבורי אי� נפלו גיבורי אי� נפלו גיבורי : "ליצירה זו קרא

אות  הלחי� שרת במיוחד לאירוע זה  , הקשורי  לנושא, וררי  ציוניי קטעי  של מש•

,  .]מ.ל �יותר מאוחר שמעוני [שמעונובי� .מאת המשורר ד" חיחיחיחי� � � � תלתלתלתל"ו" קול מהרי קול מהרי קול מהרי קול מהרי "הפואמות (

נ "מאת ח" מתי מדברמתי מדברמתי מדברמתי מדבר"בעיבוד לארבעה קולות  של המלחי� יוס* טל  וכ� קטע מתו� 

  ).ביאליק

קטע מתו� דברי ברל כצנלסו�•
אותו התאי  שרת לפרק שירה , "יזכור ישראליזכור ישראליזכור ישראליזכור ישראל: "קראהנ  15151515

  . מאת הנדל" שאול"מתו� האורטוריה 

  . ברטה.אותו כתב שרת לקנו� מאת המלחי� הגרמני א" !!!!נאנאנאנא� � � � האספוהאספוהאספוהאספו: "הנקרא, קטע נוס*•

    אותו הלחי� שרת למילי  של חיחיחיחי� � � � תלתלתלתל: כלל שיר  אחד, הרפרטואר של השירה בציבור במסכת זו

חוברת מיוחדת , "כינוס יישובי עמק זבולו� במשק יגורכינוס יישובי עמק זבולו� במשק יגורכינוס יישובי עמק זבולו� במשק יגורכינוס יישובי עמק זבולו� במשק יגור: : : : חיחיחיחי� � � � כרת תלכרת תלכרת תלכרת תלאזאזאזאז: " מתו�(שמעונובי� .ד

  ).  ו"באדר תרצ, שהודפסה ביגור לקראת האירוע

המקהלה הייתה . בנוכחות תושבי  מכל יישובי עמק זבולו�, ו"מסכת זו בוצעה באדר תרצ

בוצת ק"יגור ו, השחר�התזמורת הייתה משותפת לחברי איילת. חרוד ויגור� משותפת לחברי עי�

  ).  השיטה�ששינתה את שמה לאחר מכ� לקיבו� בית" (חוגי 

את הרפרטואר נית� . נוספו לרפרטואר השירי של אירוע זה שירי  נוספי , במש� שני  אלה

בעלי אופי , שנאספו מתקופות שונות וסגנונות שוני , שירי אבל וזיכרו�. 1: לחלק לשני סוגי 

או ) ס בא�"י: לח�; מתו� ירמיהו: מלי " (אשי מי אשי מי אשי מי אשי מי מי יית� רמי יית� רמי יית� רמי יית� ר: "איטיי  ושקטי  כמו, עצוב

, למעשה, רוב  של שירי  אלה הושרו). בסקי'קרצ.ח: לח�; הלוי.י' ר: מלי " (הידעו הדמעותהידעו הדמעותהידעו הדמעותהידעו הדמעות"

שחוברו בעיקר באותה , שירי עידוד ותקווה. 2). באב' כולל ט(בכל אירוע של אזכרה או אבל 
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בין כצנלסון ויהודה ". אחדות העבודה"ובמפלגת דמות מרכזית בהקמת ההסתדרות , )1944-1887( ברל כצנלסון 

עיין (שרת צרף קטעים ממשנתו של כצנלסון ודברים משלו לתוך המסכות שחיבר . שרת נרקמו יחסי רעות מיוחדים
עסק שרת באיסוף ומחקר איגרותיו של כצנלסון , אחרי שעזב את יגור, 1952החל משנת ). א"תשמ, זעיראאצל 

כרך ; 1961: כרך ראשון. הוצאת עם עובד. ערך ופרש יהודה שרת, "איגרות ברל כצנלסון("והוציא חומר זה לאור 
  ).1976: כרך שלישי; 1966: שני
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: מלי " (על באיילעל באיילעל באיילעל באייל� � � � אלאלאלאל: "ר כמובעלי מפע  מהיר יותר ודינמיקה חזקה יות, התקופה

  ).  יהודה שרת: לח�; שמעוני�שמעונובי�.ד

        

   פורי פורי פורי פורי . . . . וווו....2222

מדווח על החג , 1928משנת " יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור. "ג  את חג הפורי  חגגו ביגור למ� השני  הראשונות

  :לראשונה

  
 � נש* אנגל ונש* החלו�  �אחרי שני הנשפי  בעלי המשקל והכובד "

וכזה , ל וחופשי שישתתפו בו כל החברי צרי� היה לבוא איזה נש* ק
תמונות חיות על , קריקטורות מחיינו �מסכות שונות : היה נש* פורי 

ג  אלה . הרבה ריקודי , מעט משקה ורבה, עבודתנו בשדה ובבית
זה היה תוכ� . הסתדרו בתו� המעגל �שבמש� השנה אינ  רוקדי  

  ) 13.3.1928, ש ש ש ש ." (נשפנו
  

  
היו תחרויות ע  פרסי  על . חג למתכונת שבמרכזה נש* ריקודי התגבש ה, במש� השני 

רקדו בעיקר . פרודיות על החיי  ושעשועוני , הופעות היתוליות, התחפושת היפה ביותר

" יומני יגוריומני יגוריומני יגוריומני יגור"על פי (החברי  נהגו ג  להשתכר . תו� שירת שירי  שמחי  ומלהיבי , "הורה"

  . תלא חיבר שרת מסכ, לחג זה). 1928�1940מהשני  

אשר בניגוד , אירוע חופשי: 1928על המשמעות של החג נית� ללמוד מהציטוט לעיל משנת 

בו יכולי  החברי  לשמוח , בעל אופי קליל, לא משקיעי  בהכנתו, לאירועי  וחגי  אחרי 

  .להנות ולהתבדר, לשתות, באמצעות הריקודי  והשעשועוני 

        

        הבאת העומרהבאת העומרהבאת העומרהבאת העומר. . . . זזזז....2222

חרוד ובישובי  �החדש באר� היה בראשית שנות העשרי  בעי�חידוש טקס הבאת העומר בישוב 

שיבטאו את הקשר בי� , היה זה במסגרת חיפוש אחר דפוסי חג שוני . אחרי  בעמק יזרעאל

מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של מתתיהו של המלחי� . העבודה החקלאית שלה  לעבודה החקלאית הקדומה
16161616

חבר קבו� רמת , 

  ). 1983, של של של של על פי (� עיצב וגיבש טקס זה וביגור חגגו אותו בהתא  לכ, יוחנ�
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בין שלם ושרת נרקמו יחסי רעות . היה פעיל בטיפוח ההווי והחג הקיבוצי, )1975-1904( מתתיהו שלםהמלחין  
; 1939, שרת; 1983, שלםעיין ב(ת החומר המוסיקלי והם שיתפו פעולה הן במפעל עיצוב החגים בקיבוץ והן בהפצ

  ).ואחרים 1988, פליישר
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כולל הילדי  , היה כל הציבור, בחדר האוכל" סדר"לפני קיו  ה, בערב חג הפסח, אחר הצהרי 

בראש . חלקה זו הייתה נשמרת במיוחד לטקס. צועד לחלקת השדה הקרובה ביותר למשק

בהגיעו אל השדה היה הציבור עומד לפני . הצועדי  היו כמה גברי  שנשאו ביד  חרמשי 

הגברי  ע  החרמשי  היו הולכי  בשורה . המקהלה הייתה עומדת במקו  מיוחד. לקההח

המקהלה והציבור היו מלווי  את הקציר בשירה . וקוצרי  את החיטה הבשלה בקצב אחיד

בסיו  הטקס היו מביאי  . וקרייני  היו קוראי  קטעי קריאה מהמקרא) לעתי  היו ג  ריקודי (

  ). 1983, של של של של פי על ( את העומר לחדר האוכל 

רוב  חוברו . שמחה והודיה, הקציר, הרפרטואר השירי כלל לחני  ושירי  בנושא האביב

, בתהלוכה שרו שירי  בנושאי  אלה. באותה תקופה על ידי מלחיני  מההתיישבות העובדת

במסכת עצמה היה ). זהבי.ד:לח�; זרובבל: מלי " (שירו שיר תודהשירו שיר תודהשירו שיר תודהשירו שיר תודה: "שמתאימי  לצעידה כמו

: לח�; טבנקי�.מ: מלי " (השמש במערבהשמש במערבהשמש במערבהשמש במערב: "שהתבסס על סולו הקוצרי  ומענה הקהל, זישיר מרכ

  ).חרוד�שניה  חברי קיבו� עי� �פוסטולסקי .ש

שמו דגש גדול , ביגור. לא נית� היה להכי� שני טקסי  גדולי  לקראת חג הפסח, במש� השני 

אתו את ליל הסדר בחדר  את טקס הבאת העומר קיצרו והיו פותחי . יותר על הכנת ליל הסדר

  ). מנהג שנשתמר עד ימינו(האוכל 

        

        """"נוסח יגורנוסח יגורנוסח יגורנוסח יגור""""סדר פסח סדר פסח סדר פסח סדר פסח . . . . חחחח....2222

. מוסיקלי הגדול ביותר של יהודה שרת מבי� כל החגי �הוא מפעלו התרבותי, עיצוב חג הפסח

א� , השפיעה ג  על עיצוב החג בקיבוצי  וישובי  אחרי  באר�, שעיצב ביגור" הגדה"ה

      ).1988, רינגרינגרינגרינג(ור הגיעה לביצוע של  ביג

ל ובשני  "שהיו עורכי  בהכשרה בחו, מספרי  על סדר פסח, חלק גדול מהמידעני  הותיקי 

  ישבו ועשו צחוק מהסדר ". הגדה"ללא , סדר היתולי: הראשונות באר� וביגור

שיצאה לאור בשנת , "סדר של פסח נוסח יגור"שרת מזכיר זאת בהקדמה לחוברת . המסורתי

ומכא� ג  אווירת השירי  מהיתוליי  , דרכו בשינוי האווירה של החג ומסביר את 1951

  ). 4' עמ, 1951, שרתשרתשרתשרת(לרציניי  ומשמעותיי  יותר 
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ג  . ובביצוע ליל הסדר ביגור" ההגדה"החל שרת במלאכת עיצוב , מאמצע שנות השלושי 

" הההגד"בבסיס : פנה ראשית אל המקורות המסורתיי , כפי שעשה במסכות האחרות, כא�

שילב ג  חלקי   �בנוס* . שבמקרא יציאת מצריי יציאת מצריי יציאת מצריי יציאת מצריי ו העבדות במצריי העבדות במצריי העבדות במצריי העבדות במצריי נמצאי  סיפורי 

המסורתית ע  קטעי  אקטואליי  של אנשי ספרות בני דורו וקטעי  שנכתבו על ידי " הגדה"מה

). 3' עמש  ש  ש  ש  " (עתיד�עבר לעלומי� קדומי"כדי ליצור גשר בי� ) כולל שרת עצמו(אנשי  מיגור 

לתת לה  "נגינה וזמרה וער� אות  ליצירה אחת ,  עיבד לקטעי קריאהפרקי  וקטעי  אלה 

, ש ש ש ש " (עירוב קריאה וזמרה אשר א* ה  מתאחי  לאחד"ל" פיתוחי  בכלי המבע אשר ברשותנו

החלק הראשו� עוסק בסיפור יציאת מצריי  ולו חמישה : זו שני חלקי " הגדה"ל). 12' עמ

חלק זה . במדברבמדברבמדברבמדבר    .ה. קריעת הי קריעת הי קריעת הי קריעת הי . ד. ציאת מצריי ציאת מצריי ציאת מצריי ציאת מצריי יייי. ג. שיעבוד מצרי שיעבוד מצרי שיעבוד מצרי שיעבוד מצרי . ב    .פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. א: פרקי 

. מסתיי  בהגעת  של בני ישראל לאר� המובטחת והוא הגיע לעיצוב פחות או יותר קבוע

שירי  ששרת חיבר לפי הטקסט : הרפרטואר המוסיקלי של השירה בציבור בחלק זה כלל

חלק . ית האשכנזיתהמסורת" הגדה"שירי  משל מלחיני התקופה ושירי  מתו� ה, ל"המקראי הנ

) ילדי  ומבוגרי (חלק  בוצעו על ידי המקהלה . מהשירי  הושרו על ידי המקהלה והציבור

והציבור הצטר* בהמש� וחלק  בוצעו על ידי סולני  כשהציבור מצטר* במקומות מסוימי  

כאשר הציבור , ברב קוליות � חלק  בוצעו בקנו� וחלק  , חלק מהשירי  בוצעו בקול אחד. בלבד

  . שרי  את המנגינה ושאר המקהלה בקולות ליווי) או הסופר�(המבוגר והילדי  

רוב ביטוי לערגת הגאולה ולרצו� התקומה של הע  "שימש ל, האקטואלי, החלק השני

רפרטואר השירה בציבור ). 43' עמ, ש ש ש ש " (שאנו עומדי  בה' סדר'או לאותה שנת ה, בתקופתנו

שירי  שהולחנו על ידי , ימי  לנושאי  האקטואליי המתא, שירי  ששרת כתב: בחלק זה כלל

שירי  משל מלחיני התקופה ושירי  , שרת לטקסטי  של משוררי  וסופרי  מתקופות שונות

חלק זה של הרפרטואר הושר ג  בחגי  ובאירועי  . המסורתית האשכנזית" הגדה"מתו� ה

שרו במלוא  על ידי כלל שהו, יחסית לחלק הראשו�, בחלק זה היו שירי  רבי  יותר. אחרי 

  .הציבור

  1936החל משנת . שית* שרת את כל הציבור על ילדיו ובוגריו, כמו במסכות האחרות, בביצוע

סדר של "מועד יציאת החוברת , 1951מאותה שנה ועד . במתכונתה החדשה" הגדה"בוצעה ה

, שינה וחידשבמש� שני  אלה ". ההגדה"שקד שרת על עיצוב וגיבוש מסכת , "פסח נוסח יגור
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מה שעיוותו השנה יתוק� "ו" אלא בגדר ניסיו�, זו' הגדה'כי אי� "הוריד קטעי  והוסי* חדשי  

  . בליקוט החומר הספרותי נעזר שרת בקבוצת חברי  מיגור    ).4' עמ, ש ש ש ש " (בסדר שיבוא

ל הוא מפרט את אופ� הביצוע בהקפדה "בחוברת הנ. על ההכנות עבדו שבועות רבי  קוד 

ללא , במכוו�, התנהל" סדר"ה. כולל הוראות בימוי, ות של הפרטי  הקטני  ביותרובדקדקנ

והתזמורת יושבי  בחזית המרכזית בי� ) של הילדי  והמבוגרי (כאשר המקהלה , במה

בחוברת מדגיש ). 1' עיי� בנספח מס(לפי משפחות , סביב  מסב הציבור, השולחנות הערוכי 

כי , סיטונות"אבל היא לא מבוצעת ב, גרלי מהסדר כולושהשירה בציבור היא חלק אינט, שרת

בי� קטעי השירה בציבור     ).11' עמ, ש ש ש ש " (גורע מפעילותו ומהברקתו, כל שימוש יתר בכלי

נגינה וקטעי קריאה של , שירת סולני , משולבי  קטעי מקהלה מעורבת של ילדי  ומבוגרי 

  ).2' עיי� בנספח מס(הכל נארג למסכת אחת . ילדי  ומבוגרי 

על השקפת עולמו , כאורח האסיפה, דיבר שרת, חיי �באסיפת חברי  בקבו� גבעת, 1952בשנת 

  : בי� היתר אמר. הקיבוצי" סדר"לגבי דר� עיצוב ובניית ה

  
אנו רוצי  , כי אי� אנו רוצי  לעיי� בספר הזה, אי� ההגדה ספר לעיו�"

הערב צרי� הציבור שלנו מגוו� מאד ו…. לרוות את נפשנו מלו החוויה
. דור של עשייה –דורנו …. שהציבור יהיה מרותק, להיות בנוי כ�

אפשר לכוו� את החוויה מ� …. ולבנות' טיט'ו' לבני 'עלינו לקחת …
שאלת הביצוע היא  …. אל האוצרות שלנו –למרחק  –הדר� הנלוזה 
השולח� הציבורי הגדול מעמיד דרישות , נוס* לכ�. שאלה חמורה

שירה בציבור יש לשלב . ר שולח� המשפחה הקט�חמורות יותר מאש
ברגע שהצורה המוסיקלית , הסדר" תזמורת"ככלי מיוחד בתו� 

  )ארכיו� יגורארכיו� יגורארכיו� יגורארכיו� יגורמתו� ." (א� אסור שהערב יהיה לקונצרט. מצריכה זאת
  

  אחד במאיאחד במאיאחד במאיאחד במאי. . . . טטטט....2222

על רקע עליית הפשיז  (שתוכנו היה ביטוי למאבקי  של התנועות הסוציאליסטיות , זהו חג

ע  מעמד הפועלי  במערב ובעול   תסולידאריווביטוי ) בתחילת שנות השלושי  והנאציז 

חברי יגור חגגו אותו . יו  האחד במאי נקבע כשבתו� והחברי  לא עבדו בו    ).36' עמ, רינגרינגרינגרינג(כולו 

היו שני  בה� נסעו החברי  להפגנה . בטקס או במפקד, חלק ראשו� בחוצות: בשני חלקי 

, בחלק השני. נה בחיפה וצעדו ש  יחד ע  פועלי חיפה והסביבההגדולה באר� שנערכה כל ש

על ידי שרת וצוות קט� של , לחלק זה חוברה מסכת. בדר� כלל בחדר האוכל, הייתה מסיבה

לא התבססה על מקורות , בניגוד למסכות אחרות, מסכת זו. אנשי  מיגור שריכז למטרה זו
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סופרי  והוגי דעות העוסקי  בענייני , אלא על קטעי  משל משוררי , יהודיי  מסורתיי 

  :המסכת כללה חמישה פרקי . השעה

תחילתו של אחד "טבנקי� ו. מאת י" בימי מצור: "כלל קטעי קריאה" ( פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה: "'פרק א•

  ).מאת  קלעי" במאי

וקטעי  מתו� , גוריו�� ב�.ד, לסל.כלל קטעי קריאה של פ(    "חזו� הסוציאליז חזו� הסוציאליז חזו� הסוציאליז חזו� הסוציאליז : "'פרק ב•

  ).מאת מרכס ואנגלס" סטיהאינטרנציונל הקומוני"

מאת גורקי והשיר " תרבות ומהפכה"כלל קטעי קריאה מתו� " (מלחמה במלחמהמלחמה במלחמהמלחמה במלחמהמלחמה במלחמה: "'פרק ג•

  ).פ�. מאת המשורר א" מנגד"

בהפגנת פועלי  ביפו , 1921הוקדש לחיי  ברנר שנרצח באחד במאי " (המעוררהמעוררהמעוררהמעורר: "'פרק ד•

  ).בסקיוהמשורר וולפו    המשוררת רחל, וכלל קטעי קריאה מאת ברנר עצמו

, שלונסקי.מאת המשורר א" הדגל הקרוע: "כלל קטעי קריאה" (נפתולי שחרורנפתולי שחרורנפתולי שחרורנפתולי שחרור: "'פרק ה•

  "). ספרד על בריקדות: "ושיר מתורג  מרוסית    ביילינסו�.מאת מ" לאחד במאי"

הרפרטואר . סולני  ושירה בציבור, תזמורת, שילב שרת קטעי  למקהלה, בי� קטעי הקריאה

מתורגמי  לעברית על ידי , אות  הביא משליחותו בגרמניההשירי כלל שירי מרש גרמניי  

היינה בתרגו  .ה: מלי " (בואו בואובואו בואובואו בואובואו בואו: "שרת בעצמו ומשוררי  אר� ישראליי  אחרי  כמו

גלגלי גלגלי גלגלי גלגלי : "שירי פועלי  של משוררי  ומלחיני  שוני  מהתקופה כמו; )ובר.ל: לח�    ;שרת.י

שיר " (ורשבינקאורשבינקאורשבינקאורשבינקא: "ת מזרח אירופה כמושירי פועלי  מארצו; )אדל.י: לח�; ס�.י: מלי " (העול העול העול העול 

המשות* לרוב השירי  הוא הטקסטי  העוסקי  בשמחת העבודה     ).רוסי מתורג  לעברית

רוב  של השירי  הוא בקצב . אחדות פועלי כל העול  ובניית עול  חדש וטוב יותר, והיצירה

טו לכינור ר'נגנה התזמורת פרק מתו� קונצ, בנוס* לשירי . המרש וה  הושרו בהתלהבות

, היה ג  קטע של מקהלה מדברת, כמו כ�). הסולו נוג� על ידי שרת(    ויולדי. ותזמורת מאת א

; שלונסקי.פוטייה בתרגו  של א: מלי " (האינטרנציונלהאינטרנציונלהאינטרנציונלהאינטרנציונל"שירת  �וכ� " חזו� הסוציאליז "ריקוד 

�1940מהשני  " יומני יגוריומני יגוריומני יגוריומני יגור"על פי (    המנו� פועלי כל העול  בהתחלה ובסיו , )דגיטר :לח�

1933.(  
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  חג הביכורי חג הביכורי חג הביכורי חג הביכורי . . . . יייי....2222

ג  חג זה שיי� לחגי  שצמחו כתוצאה מהרצו� לקשור את העבודה החקלאית של החלוצי  ע  

נכתב לראשונה על החג ביגור , 1934ביומ� משנת ).  1983, של של של של (המקורות העתיקי  של הע  

לאחר מכ�  אבל רק שנה, )15.5.1934, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור" ("לחפש דר� אי� לחדש אותו"ועל הצור� 

  . אצל הילדי  �חגגו אותו 

שכללה את תהלוכת הביכורי  של , ביוזמתו של שרת, שוב, התגבשה מסכת, במש� שני  אלה

את ביכורי הענפי  קיבל . שהייתה בחו�, ענפי המשק השוני  וטקס הבאת הביכורי  אל הבמה

הוא היה ". � הגדולהכה"בבגדי , מהיותר ותיקי  או ממובילי הישוב, בדר� כלל, אחד החברי 

שרה המקהלה שיר לכל ענ* בתורו שהותא  , בעת הטקס. ג  מבר� את הבאי  בפתיחת הטקס

בתו� התכנית שולבו הופעות של ילדי בית הספר והג� וקטעי קריאה מתו� מגילת . על ידי שרת

  .רות ומשל סופרי  ומשוררי  בני התקופה

: לח�; קפניס.ל: מלי " (סלינו על כתפנוסלינו על כתפנוסלינו על כתפנוסלינו על כתפנו: "הרפרטואר השירי כלל שירי ילדי  בנושא החג כמו

מולחני  , חקלאות ואהבת האר�, שירי  בעלי טקסט מקראי העוסקי  בטבע, )אדמו�� גורוכוב.י

, ושירי  שוני ) זעירא.מ: לח�'; ה' תהלי  ס: מלי " (פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�: "על ידי מלחיני התקופה כמו

כמו , בעת התהלוכה שרו). של .מ: �מלי  ולח" (שה וגדישה וגדישה וגדישה וגדי"שהותאמו לענפי המשק השוני  כמו 

שירי  המתאימי  לצעידה , ו בשבט ובטקס הבאת העומר בערב פסח"בתהלוכת הנטיעות בט

  ). תנאי�לוי.ש: לח�; בס.ש: מלי " (פרי גני הנה הבאתיפרי גני הנה הבאתיפרי גני הנה הבאתיפרי גני הנה הבאתי: "כמו

            
   באבבאבבאבבאב' ' ' ' טטטט. . . . אאאא""""יייי....2222

אשונה לר, בעקבות אירועי  אלה צוי�. פרצו באר� מאורעות ונמשכו כמה חודשי , 1936בקי� 

למרות המשמעות ). 3.8.1936, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור" ("מסיבת ילדי "באב ב' התארי� של ט, ביגור

זוהי . החליט שרת להתחיל את גיבוש החג דווקא אצל הילדי , באב' הרצינית והקודרת של ט

היכולי  להבי� משמעויות , הוכחה נוספת להתייחסותו של שרת לילדי  כאל אנשי  בוגרי 

לימי המצור לימי המצור לימי המצור לימי המצור כמה שבועות לאחר מכ� גיבש שרת מסכת מתאימה וקרא לה . ותרציניות ומעמיק

מסביר שרת , 1938שהוקדשה למסכת זו והודפסה בשנת ', ה" ענותענותענותענות"בהקדמה לחוברת ". והדמי והדמי והדמי והדמי 

  :את תהלי� גיבוש המסכת
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נעוצה במסיבה , ראשית  של פרקי השירה והקריאה אשר לפנינו"

בימי , שבת נחמו�לתשעה באבצנועה של ילדי בית הספר במשק יגור 
ק  הרצו� להעמיק את התרשמות הילדי  מההרג . ו"מאורעות תרצ

והאובד� אשר מסביב  על ידי העלאת הד זיכרונות של זמני מצור 
לש  כ� לוקטו וצורפו . בלשו� נביאי  וכתובי , בקדמת חיי הע 
ועל כמה מה  נוסה לקרו  קטעי מנגינות בקול אחד , פסוקי  לקריאה

ע  השל  , אחרי כ�. להיות� משולבות בפסוקי הקריאה, קנו�וב
עברה לרשות החברי  הבוגרי  של המשק והייתה מושרת , המסכת

' עמ, 1938, שרתשרתשרתשרת."  (ונקראת במסיבות שונות בפי בוגרי  וילדי  יחדיו
  )'א

  

אותה , ו בשבט"כמו המסכת של ט, גובשה ליצירה שלמה אחת, לפי רוח דברי  אלה, המסכת

). נקודת המוצא היו הילדי  ורק אחר כ� שילב ג  את המבוגרי , ג  ש (י� שרת בעצמו הלח

וספר , , , , ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו, ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהומבוסס על צירו* של פסוקי  מתו� , כפי שכתב שרת לעיל, הטקסט

חלק ראשו� : היצירה בנויה משני חלקי . שנערכו למסכת שירה וקריאה על ידי שרת, נחמיהנחמיהנחמיהנחמיה

החלק השני מבוסס . והמוסיקה בו מותאמת באופיה להל� רוח זה שעניינו קינה על שבר הע 

בהקדמה לחוברת . על פסוקי נחמה וקריאה לבניי� והגנה והמוסיקה בו קצבית ומתלהבת יותר

ה� מבחינת העבודה ע  הקרייני  , ה� מבחינת הבימוי, כותב שרת הוראות הכנה מפורטות, ל"הנ

אלא , באב' המסכת מיועדת לא רק לט.   והמקהלהוה� מבחינת העבודה המוסיקלית ע  הסולני

, אזכרות או ימי זיכרו� שוני , א באדר"כמו י(ג  לאירועי  אחרי  הקשורי  בשכול וגבורה 

  ).ש ש ש ש 

,  1937בשנת , שנה לאחר מכ�. היא בוצעה בכמה אירועי  ביגור, באותה שנה בה גובשה המסכת

הערב הראשו� . בשני ערבי  רצופי ) בבחודש א(בוצעה המסכת על ידי חברי יגור פעמיי  

יוס* והיה  משות* לחברי יגור וחברי קיבוצי  נוספי  �התקיי  בחדר האוכל של קבו� תל

הערב השני התקיי  יו  לאחר . איש 120 �בשירת המקהלה בערב זה השתתפו כ. מעמק יזרעאל

על הקשר , סכתמדבר על הרוש  העז שהשאירה המ, עור� היומ� המסכ  את החג. ביגור, מכ�

יומ� יומ� יומ� יומ� ("הבעייתי למסורת ועל הקשר של אבל חורב� הבית לאירועי  הטרגיי  של התקופה 

הבוני  הבוני  הבוני  הבוני  : "כמו למשל, א� חלק מהשירי , לא הייתה כא� שירה בציבור, אמנ ). 19.7.1937, "יגוריגוריגוריגור

הפכו במש� הזמ� לחלק , )של שרת, כאמור, המלי  מתו� ספר נחמיה והלח�" (בחומהבחומהבחומהבחומה

  .של השירה בציבור הספונטנית בחג המשקמהרפרטואר 

        



 55

  לסיכו  אירועי החגי לסיכו  אירועי החגי לסיכו  אירועי החגי לסיכו  אירועי החגי 

אחד , פסח, חי�יו  תל, ו בשבט"ט, חנוכה, נכתבו ובוצעו ביגור מסכות לחג המי , בתקופה זו

שחוברה מחו� ליגור ולא , מסכת הבאת העומר" אומצה" �בנוס* . באב' חג הביכורי  וט, במאי

, בחנוכה" מתתיהו וחמשת בניו("ו כיצירות שלמות חלק מהמסכות חובר. על ידי יהודה שרת

" יציאת מצריי "ו" שיעבוד מצריי ", באב' בט" לימי המצור והדמי ", ו בשבט"בט" משל יות "

חג הביכורי  , אחד במאי, חי� יו  תל(וחלק חוברו כלקט ממקורות שוני  , )כחלק מסדר פסח

החל : הילדי  למבוגרי  ברמות שונות בביצוע רוב המסכות היה שילוב בי�). וסדר פסח בחלקו

דר� ביצוע של הילדי  ) בחנוכה" מתתיהו וחמשת בניו"כמו ב(מביצוע בלעדי של הילדי  

ועד , )ו בשבט"בט" משל יות "כמו ב(ושילוב הציבור בקטעי  מסוימי  בשירה בציבור 

  ). כמו במסכת ליל הסדר(אינטגרציה מוחלטת בי� הילדי  למבוגרי  

בדר� כלל הותאמו ג  . לתוכ� החג, מבחינת הטקסט, כל השירי  הותאמו: רטוארמבחינת הרפ

ישנ  שירי  שהושרו בכמה חגי  בגלל . שירי  המבטאי  את הווי החיי  החלוצי ורוח התקופה

, ו בשבט"שהושר בט, )זעירא.מ: לח�'; ה' תהילי  ס: מלי " (פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�", סיבה זו כמו למשל

: ישנ� התאמות מסוימות לאופי החג, מבחינה מוסיקלית. יכורי בטקס הבאת העומר ובחג הב

תהלוכת , תהלוכת האחד במאי, ו בשבט"טקס הנטיעות בט(שירי לכת בתהלוכות השונות 

שירי שמחה והתלהבות בפורי  בעלי מפע  מהיר , )הבאת העומר וטקס הבאת הביכורי 

  . באב ועוד' חי וט�לעומת שירי  שקטי  ועצובי  ביו  תל

        

        ערבי שבת המוקדשי  לנושאי  שוני ערבי שבת המוקדשי  לנושאי  שוני ערבי שבת המוקדשי  לנושאי  שוני ערבי שבת המוקדשי  לנושאי  שוני . . . . בבבב""""יייי....2222

אירועי  נוספי  שהייתה בה  שירה , היו בשני  אלה, בנוס* לחגי  הקבועי  בלוח השנה

המוקדשי  בדר� כלל לנושא , התקיימו ביגור ערבי שבת יזומי , מפע  לפע . בציבור

, ו חוברה מסכתא, נער� טקס: אירועי  אלה נערכו במתכונת דומה למתכונת החגי . אקטואלי

  . בדר� כלל ביוזמתו של שרת והיו מתכונני  לכ� שבועות רבי  קוד 

זהו אולי . במלאת שנה למותו, לזכרו של המלחי� יואל אנגל" נש*"התקיי  , 1928בפברואר •

נשאו  חברי  דברי  , בערב זה. האירוע המוסיקלי הראשו� ביגור שנערכה הכנה לקראתו

המכניסה לחלוחית לחיי , פינו בזמרה עברית חיה ומפעפעת דובב את"לזכרו של המלחי� ש
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, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור"על פי (ואחרי כ� שרה המקהלה משיריו ושרת ניג� פרקי  מיצירותיו " עמלנו

  ).1928, פברואר

, שהוקדש לשירי המשוררת רחל, עסק שרת בהכנת ערב, 1935בקי� , במש� כמה שבועות•

". דבר"מו באותה תקופה מידי שבוע בעיתו� שירי רחל פורס. במלאת ארבע שני  למותה

מצא , בחפשו חומר ספרותי שיבטא את החיי  האמיתיי  של החלוצי  באר� ישראל, שרת

הוא החל להלחי� את שיריה עוד לפני בואו . בשירי רחל ביטוי לירי ואישי לחיי  אלה

התאימ  לימד שירי  אלה במקהלה ובציבור ו, במש� עבודתו המוסיקלית ביגור. ליגור

נבל מי  נבל מי  נבל מי  נבל מי  "כמו השיר , חלק מה  שימש ללימוד השפה העברית. לחגי  ולאירועי  שוני 

שירי  . פעלי  העוסקי  בעבודה ועוד, שהטקסט שלו מכיל שמות של כלי עבודה, "בידבידבידביד

כמו , ג  את הילדי  וג  את חברי המקהלה', ללימוד סולפג    אחרי  שהלחי� שימשו את שרת

הלחי� שרת מנגינה , לשיר זה"). ה� דמהה� דמהה� דמהה� דמה: "במלותיו הראשונותהמוכר יותר " (רחלרחלרחלרחל"השיר 

בעזרת , והוא תרגל ע  חניכיו, סול, מי פה, רה): טטרקורד(בעלת ארבעה צלילי  בלבד 

. שכינס כאל* איש מכל הסביבה, "נש* רחלנש* רחלנש* רחלנש* רחל"התקיי  ביגור  1935ביוני     .צלילי  אלה, השיר

מיוחדת על רחבה  בי� שתי שורות הוקמה במה , כדי להכיל ציבור כה גדול של אנשי 

שירת מקהלת , שירת סולו, מסכת הערב כללה קטעי קריאה משירי המשוררת. צריפי 

. כל הלחני  חוברו על ידי שרת. הילדי  ומקהלת הבוגרי  בליווי תזמורת ושירה בציבור

 על(כל הלחני  היו של שרת  � שוב , התקיי  ערב נוס* שהוקדש לשירי רחל, 1937באפריל 

חלק גדול מהשירי  . שירי רחל היו אהובי  מאד על שרת). משני  אלה" יומני יגוריומני יגוריומני יגוריומני יגור"פי 

מכנה אחד החברי  את ערב השירה , 1935ביומ� יגור משנת . שהלחי� ה  משל משוררת זו

חוזר על האלמנט (הוא משבח את הביצוע האמנותי האיכותי של הערב ". פנינת יגור"הזה 

ומדגיש את השילוב בי� היצירה ") בלי כוחות מבחו�הצלחת עצמנו "המשמעותי של 

ע  הביצוע ) יהודה שרת מיגור ורחל מכנרת(האינדיבידואלית של שני יוצרי  חברי קיבו� 

על השירה ". סוד נפלא של צירופי : "שילוב זה הוא מכנה. של הקולקטיב בשירה בציבור

, ה של איזה הוד רוממותברגעי  שוני  הייתה עולה ההשראה למדרג"בציבור הוא כותב ש

  ).1935, ש ש ש ש " (של משהו נשגב ונישא
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כאזכרה ליו  השנה הראשו� למותו שחל , "נש* ביאליקנש* ביאליקנש* ביאליקנש* ביאליק"התקיי  , ה"א תמוז  תרצ"בכ•

שירת סולו ומקהלה ושירה , נגינה, הערב נער� בחדר האוכל וכלל קריאה. בתארי� זה

אותו , ינור מאת טרטיניפרק מתו� סונטה לכ(פרט לקטע הנגינה שפתח את הערב . בציבור

היו של , כל הלחני  לשיריו של ביאליק שהושרו באותו אירוע, )ניג� שרת בלווי פסנתר

הסכנה של דלדול תרבותי האורב לחברתנו תו� "דיבר שרת על , כהקדמה לשירי . שרת

של חלק " ניתוח לשוני וספרותי�הסבר"כמו כ� נת� ". הזנחת השימוש בשפה העברית

  ). 26.7.1938 ,ש ש ש ש (מהשירי  

מסיבה שהתקיימה במר� , כמו למשל(שנערכו לקבלת קבוצות נוער ביגור , מסיבות שונות•

. ללמוד ולחיות בקיבו�, כול  עולי  חדשי , עת הגיעה ליגור קבוצת נערי  גדולה, 1937

שירה בציבור וריקודי , שירת מקהלה, המסיבה שנערכה ביו  בוא  כללה נאומי ברכה

  ).9.3.1937, ש ש ש ש (הלילה אל תו� " הורה"

לעתי  נכתבו . שצוינו בדר� כלל בשירת מקהלה וציבור, חשובי  לקיבו�, אירועי  שוני •

הנחת אב� הפינה לחדר : שירי  חדשי  במיוחד לאירוע כזה ולעתי  שרו מהרפרטואר הקיי 

אי� זו אי� זו אי� זו אי� זו     � � � � ו ו ו ו """"א  תרצו בשנת תרצא  תרצו בשנת תרצא  תרצו בשנת תרצא  תרצו בשנת תרצ"שלכבודה חיבר שרת שיר שמלותיו , �1936האוכל החדש ב

; "הצרי* הוק הצרי* הוק הצרי* הוק הצרי* הוק "שלכבודה חיבר את השיר , פתיחת המרפאה החדשה באותה שנה    ;"גדהגדהגדהגדהאאאא

�1937, ש ש ש ש (ועוד  �1937פתיחת בית הספר המחוזי ביגור ב; �1937הרחבת שטח הקיבו� ב

1936(    .  

  

ה� לתרבות , תרמו תרומה חשובה מאד, מוסיקליי  רבי  ומגווני  אלה� אירועי  תרבותיי 

לגידול ולביסוס הרפרטואר השירי של השירה הספונטנית בחלק השני השירה בציבור ביגור וה� 

  .של חג המשק

  

  חג המשקחג המשקחג המשקחג המשק. . . . גגגג""""יייי....2222

היה החג החשוב ביותר מבי� החגי  והאירועי  , יו  העלייה על הקרקע ביגור, בטבת' י

החלק : במש� הזמ� התגבשה מתכונת לחג שכללה שני חלקי ). ו2', ראה פרק ב(שנחגגו ביגור 

שבמרכזו הייתה המקהלה ואליו התכוננו לפעמי  במש� כמה , המסכתהמסכתהמסכתהמסכת: רשמי� ותיהראשו� האמנ
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, החלק השני. כחלק מהתכנית, שולבה בחלק זה ג  שירה בציבור, כמו בחגי  האחרי . חדשי 

  .הפ� במש� שני  אלה למסורת, השירה בציבור הספונטניתהשירה בציבור הספונטניתהשירה בציבור הספונטניתהשירה בציבור הספונטנית �הלא מתוכנ� 

קריאה והשירי  בהתא  לאירועי  שקרו מידי שנה שונו קטעי ה. מסכת החג לא הייתה קבועה

במלאת ליגור , 1936דיווח מפורט על החג אנחנו מוצאי  לראשונה ביומ� משנת . באר� וביגור

ליותר ממאה חברי משק לא . לחג זה הגיעו מאות אורחי  מהסביבה הקרובה והרחוקה. שנה 13

שלא הספיקו , � גדושהתכנית החג הייתה כל כ. נותר מקו  בחדר האוכל בגלל הצפיפות הרבה

כ� מתאר הכותב את . מה שלא הספיקו דחו לערב שלישי. שני ערבי  לסיי  אותה עד תומה

  : התכנית

  
חגיגת הילדי  של שבת אחר ; נש* ליל השבת: היו שלושה מדורות"

הנש* הראשו� נפתח בנגינת . נש* שני של מוצאי שבת; הצהרי 
הושר המנו� הפועלי  על כ� �אחר, על ידי התזמורת' אינטרנציונל'ה

שוב ע  , אחרי זה שר הציבור. ידי הציבור כולו בלוית התזמורת
התכנית של . את דברי הפתיחה נא  אידלסו�. 'תחזקנה'את , התזמורת

ע  ' קומו תועי מדבר'שרו . הנש* הייתה כולה של המקהלה והתזמורת
. ד�של היי) כינורות וחליל, לו'צ(אחרי זה נגינת טריאו ; התזמורת

). המילי  והמוסיקה של יהודה(', השדות החרושי 'המקהלה שרה את 
אחרי זה שרה . ריקודי  של מוצרט לכלי קשת וכלי רוח 5נגנו 

בלוית ' ע  שחר'ו' על הגור�': המקהלה את שני השירי  של רחל
בסיו  נגנה התזמורת הורה ואחריה יצא הציבור בריקוד . תזמורת

החג ... ש� עד שעה מאוחרת מאד בלילהונמ, שלווה על ידי המנגני 
הוא גילה כוחות של חוויה . שנה ליגור היה הופעה מעודדת 13של 

מעל הכל הייתה מרחפת בחלל . פנימית חזקה והרגשת או� פנימית
בחגיגת . ... יש על מה לשמוחכי , היו  הזה ההרגשה כי מותר לנו

  )1936, ש ש ש ש (." היו  הזה אצלנו היה משהו שהשרה עליה רוח של מעמד
  
  
". פרקי שירה לזכר נעדרי "חוברה לחלק הראשו� של החג מסכת של , �1937ב, שנה לאחר מכ�

. באב בקי� הקוד ' שחוברה על ידי שרת לט, "לימי המצור והדמי לימי המצור והדמי לימי המצור והדמי לימי המצור והדמי "במסכת זו נכללת היצירה 

בעקבות מאורעות דמי  , זאת. שרו המקהלה והציבור שירי  בנושא שכול וגבורה �בנוס* 

שמעונובי� כתב בלדה בעקבות רצח שני שומרי  .המשורר ד, לדוגמא. שו באותה שנהשהתרח

הבלדה . לירית ושקטה, שרת הלחי� מנגינה איטית. על ידי ערבי , מהמושבה יוקנע  הסמוכה

  : הבלדה פותחת במילי . המבוגרי  והציבור, הושרה על ידי מקהלת הילדי 

  ,בהר אפרי  ביוקנע "
  .רת הע יצאו שני רעי  לעז 
  ,יואש ויצחק בחורי  אמיצי  
  .עת למעדר ועת לחיצי  
  יצאו לשמור בחשכת הליל 
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  ..." את שדות ישראל מצר משתולל 
  ). 2' עמ, 1937" מסכת חג המשקמסכת חג המשקמסכת חג המשקמסכת חג המשק"מתו� (                                   

  

מספרת ה, מסכת גדולה, ביוזמתו של שרת, חוברה, שנה 15במלאת ליגור , שנתיי  לאחר מכ�

הרפרטואר השירי של מסכת זו כלל שירי מקהלה בלווי . את סיפור החיי  של קיבו� יגור

נש* ", אחד במאי(תזמורת מהרפרטואר שכבר הושר על ידי המקהלה בחגי  ובאירועי  אחרי  

שירה בציבור של שירי  שנכתבו באר�  על ידי מלחיני  שוני   �וכ� ) א באדר ועוד"י, "ביאליק

כל הרפרטואר ). ג  ה  הושרו כבר באירועי  קודמי (ולחנו ביגור על ידי שרת ושירי  שה

  ).1938ינואר , ש ש ש ש (השירי הוא בנושא כיבוש העבודה והשממה באר� ישראל 

נית� ללמוד כי , מניתוח הרפרטואר השירי והספרותי של המסכות השונות שעוצבו בחג המשק

ג  בחגי  האחרי  הוקראו והושרו קטעי   .חג זה עסק באקטואליה יותר מכל החגי  האחרי 

היות ולא היה קשר , בחג המשק. א� תמיד נשמר הקשר ע  נושא החג או האירוע, אקטואליי 

, מידי שנה בשנה, כמעט לחלוטי�, נית� היה לחדש את התכנית, לנושא של חג מסורתי כלשהו

. לק מהקשר למקו האקטואליה נתפסה אצל שרת כח. כאשר הנושא המרכזי הוא הקשר למקו 

הצטרפו לרפרטואר שירי  שנכתבו במקו  ועל המקו  וה  נכנסו למסכת האקטואלית , בהדרגה

  . באופ� קבוע

החברי  באופ� ספונטני בשירה " פרצו"בתו  החלק הרשמי של מסכת החג החל החלק בו 

 שהתרחשו, היה בעצ  פסגה של התרחשויות דומות ספונטניות, חלק זה של החג. בציבור

המסיבות והאירועי  שהצליחו והותירו בלב החברי  תחושה גדולה של , בסיומ   של החגי 

  .גאוה וסיפוק

  

        התפתחות השירה הספונטנית וגיבושה למסורת בחג המשקהתפתחות השירה הספונטנית וגיבושה למסורת בחג המשקהתפתחות השירה הספונטנית וגיבושה למסורת בחג המשקהתפתחות השירה הספונטנית וגיבושה למסורת בחג המשק. . . . 3333

, אירועי השירה בציבור הספונטניי  החלו להתגבש בשני  אלה מתהלי� שהחל עוד בגולה

. �1כפי שמתואר בפרק ג, בוא  של החברי  ליגורוהמשי� אחרי , בתנועות הנוער ובהכשרות

היווה ביטוי , כללה תמיד חלק  מהרפרטואר השירי שהיה ידוע לאנשי  אלה, שירה ספונטנית זו

  . לאורח חייה  והרגשת  והתאי  למצב רוח 
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� המסיבות והאירועי  התרבותיי , ע  התהוות והתגבשות מסורת החגי , במש� שני  אלה

השירה בציבור : החל במקביל תהלי� גיבוש שונה שהתרחש ללא תכנו�, מוסיקליי  האחרי 

ג  בחגי  . הספונטנית נהייתה למסורת קבועה בתו  התכנית המאורגנת של חג המשק

זה קרה בהתא  להצלחת . שירה ספונטנית בתו  התכנית" פרו�"ובאירועי  אחרי  יכלה ל

שבתו  מסכת ליל , הותיקי  מספרי  המידעני . דוגמא לכ� אנחנו מוצאי  בחג הפסח. הערב

שמי  כמה מה  , היו מזיזי  את רוב השולחנות הצידה, א  הייתה הרגשת הצלחה, הסדר

היו פורצי  בריקוד , לקראת סו* השירה, כשהיו מתלהבי . מתיישבי  ושרי  בציבור, במרכז

  . סוער" הורה"

כא� מסופר לא על . 1937נת עליו מדווח באחד היומני  מש ,דוגמא אחרת מהווה האירוע הבא

ו "כמה שבועות לפני ט, בערב שבת. אלא על ערב שהיה מוקדש להכנת הציבור לחג, החג עצמו

א� הוא לא הגיע משו  , )גרינטל �אז , יוס* טל(הוזמ� לרסיטל בחדר האוכל נג� אורח , בשבט

ילדי  ויחד את  הוא ארג� את ה. הכנה לחג" פרוזדור"שרת לא בזבז זמ� וניצל את הערב כ. מה

שתחושת הסיפוק וההצלחה כתוצאה מלימוד השירי  ובעקבות זה , כנראה. לימד את השירי 

  : גרמו לחברי  להמשי� את השירה בהתלהבות ולפרו� בריקודי , הצלחת החג הממשמש ובא

ובגלל זה לא התקיי  הקונצרט של  �השבת שוב לא בא האיש מהחו� "
שירת : למדו לשיר. ו בשבט"לקראת טהתקיימה שירה בציבור . גרינטל

שתושר על ידי , ו בשבט"מהצגת הילדי  בט" הלו� הלכו העצי "
אחרי השירה . היו הרבה חברי . ועוד שירי , הציבור ע  הילדי 

  )17.1.1937, "יומ� יגוריומ� יגוריומ� יגוריומ� יגור." ("רקדו
  

הרפרטואר של שירה . היה בחלק השני של חג המשק, אבל שיאה של השירה בציבור הספונטנית

, רפרטואר שהתגבש ג  מתו� הרפרטוארי  הספציפיי  של החגי , בי� היתר, ספונטנית זו כלל

סוערי  עד אור " הורה"בריקודי , בדר� כלל, חלק זה המשי�. המסיבות והאירועי  האחרי 

בהתלהבות , שג  בזמ� הריקודי  המשיכו האנשי  לשיר במלוא גרונ , חשוב לציי�. הבוקר

כלל מבחר מתו� השירי  , בחלק השני של חג המשק, השירה בציבור הרפרטואר של. גדולה

  . שהיו מוכרי  לחברי 
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  .לאחר תו  התכנית הרשמית, סקירת השירה בציבור הספונטנית בחלק השני של חג המשק

ג  , חלק מהמידעני . היו הילדי  נשלחי  לישו�, אחרי סיו  החלק הראשו� המתוכנ� והמעוצב

לא רק , מסבירי  עובדה זו, )שהיו ילדי  באותה תקופה(מבני הדור השני  מדור הותיקי  וג  

אלא בעיקר משו  שהמבוגרי  לא רצו שהילדי  יחזו בה  בזמ� שה  , בגלל השעה המאוחרת

למרכז חדר " נגררי "כמה מהשולחנות היו . שותי  משקאות חריפי  ומתנהגי  ביתר חופשיות

מסביב . ושתייה חריפה" דג מלוח"קל שכלל ג   על השולחנות היה מוגש כיבוד. האוכל

ישבה החבורה , ליד השולחנות, במעגל הפנימי. התיישבו החברי , במעגלי , לשולחנות

  :על אנשי  אלה מספר אחד המידעני . של מובילי השירה) כעשרי  איש(המרכזית 

והיה '' גרעי� קשה'ה  היו . במרכז השירה היו אנשי הפלחה והשדה"
זה . כל אחד מה  היה יכול להתחיל את השירה. ר מיוחדביניה  קש

ככל . שה  מרכז העול ', הכי'הרגשה שה  , נת� לה  הרגשת גאווה
שעברו השני  ה  הרגישו שהייעוד שלה  הוא להוביל את השירה 

וזה נת� ' הילה'הייתה לה  . ה  היו אנשי  מוסיקליי . בחג המשק
  ) 24.3.97ראיו� מיו  ." (לה  מעמד בתו� החברה

  
  
  :מתארת אנשי  אלה כ�, מידענית אחרת

  
ה  היו . 'דור של נפילי 'ה  היו . אלה היו האנשי  המרכזיי  במשק"

חלק מה  היו . כול  נהנו ליד . ה  ריכזו סביב  את כל האחרי . יגור
כל השאר . 'בעלי תפקידי 'יותר ותיקי  ויותר אחראיי  והיו ג  

הייתה בה  . יבור היה תלוי בה הצ. נמשכו אליה  וסמכו עליה 
  )2.3.97ראיו� מיו  ". (בגרות יפה

  
  

  :שלומיתשלומיתשלומיתשלומיתמספרת בתו , לללל""""שמריהו זיידל זשמריהו זיידל זשמריהו זיידל זשמריהו זיידל ז, על אחד ממובילי השירה האלה

  
קיבל מיהודה את , בזכות הצטיינותו במקהלה. אבא אהב מאד לשיר"

אני זוכרת שהיו לו שירי  מאד . הטרומבו� וזה נת� לו אושר גדול
ת  הצליח להעביר לקבוצה די גדולה של אנשי  שהיו או, ייחודיי 

המעגל התרחב יותר מאוחר ג  לבני . סביבו בזמ� השירה בציבור
חלק מהשירי  הביא מהבית וחלק מהשירי  היו מאותה . המשק
החיי  הפרטיי  בבית לא היו קלי  ואני חושבת שזה מה . תקופה

השירה וזה  לחלק של, אני זוכרת שחיכה לחג המשק    .שהחזיק אותו
אמא . היו לו קשיי  אישיי . יו � נת� לו כוח להמשי� בחיי היו 
רק בחג המשק הרשה לעצמו לעזוב . הייתה חולה ולא יצאה מהבית

א  זיידל ': ה  היו אומרי . החברי  במשק מאד אהבו אותו. אותה
הוא ריכז אות  ' .ישנו וא  זיידל יושב באמצע אנחנו תמיד סביבו

אני זוכרת אי� ה  . זה נת� ג  לה  כוח. שירי  שלובאישיות שלו וב
. חלק גדול מהשירי  היו יהודיי  חסידיי . חיו את זה וחיכו מחג לחג

פה וש  היו כאלה . ג  שירי  ביידיש שרוב  תורגמו. הרבה ניגוני 
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היו ג  שירי חלוצי  ביידיש . ששמרו על הייחודיות של השפה
  )22.5.97ראיו� מתארי� ." (ובעברית

  
  

בדר� כלל אלה ששרו (כאשר הפעילי  יותר , ישבו שאר החברי , ליד מובילי השירה ומסביב 

שיר רד* שיר ללא הפסקה במש� . ישבו יותר רחוק" הצופי . "יושבי  יותר קרוב) במקהלה

. היה אחד ממובילי השירה מתחיל את השיר הבא וכול  מצטרפי  אליו, בכל פע . כמה שעות

אבל היה , השירה הייתה כביכול ספונטנית וזורמת. כל מה שהכירו וידעוהחברי  שרו כמעט 

ראה הערה (בניק שילה בניק שילה בניק שילה בניק שילה כפי שמתאר זאת , השירי " ערבוביית"כנראה איזה שהוא סדר בתו� 

  ):25' בעמ

זה היה מי� . השירה בציבור בחג המשק לא הייתה לגמרי ספונטנית…"
. את כל השירי  צרי� היה לעבור. ריטואל שהיה ברור שחייב להיות

היו שותי  . דבר מש� מתו� דבר מבלי שהיה כתוב. שיר יצא מתו� שיר
על . היו שרי  בלי ליווי כלי. שתייה חריפה ואוכלי  דג מלוח
. במרכז השירה היו מובילי השירה. השולחנות דפקו בידיי  לפי הקצב

מישהו היה מתחיל את השיר וכול  . זו הייתה קבוצת חברי  קטנה
  )12.3.98ראיו� מיו  ."  (  אליומצטרפי

  

לפי המינוחי  בה  השתמשו , מהמידע שהצטבר מהראיונות והחומר הארכיוני מסתמנות

  :קבוצות השירי  הבאות, המידעני 

  ".ניגוני  ושירי  חסידיי . "1

  ).בחלק  מתורגמי  לעברית"  (שירי  ביידיש. "2

  ).בחלק  מתורגמי  לעברית" (שירי  רוסיי . "3

  .   לפני בוא  ליגור, ל"אות  למדו בחו, "שירי חלוצי ".  4

  .אות  למדו ביגור, שחוברו באר� באות� שני , "שירי התקופה.  "5

  .שרוב  נכתבו ביגור למסכות והאירועי  השוני , "שירי יהודה שרת.  "6

  .  שלמדו ביגור, "שירי מקהלה"ו" שירי קנו�.  "7

  ".שירי ריקוד"ו" שירי  שמחי . "8

  ".שירי  שקטי . "9

  

  :השירי  הושרו לפי הסדר הבא

  ". ניגוני  ושירי  חסידיי "וע  " שירי  שקטי "בדר� כלל ע  , התחלה.א
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בדר� כלל , שבו היו שרי  סוגי  שוני  של שירי , החלק המרכזי של השירה בציבור.ב

, א  שרו למשל. קבוצות השירי  היו יכולות לחזור שוב. ל"לפי הנושאי  הנ, בקבוצות

יכלו לחזור שוב , "ניגוני  ושירי  חסידיי "כ� עברו לקבוצת � אחר, "שירי  רוסיי "קבוצת 

כאשר השירה הייתה . לעבור לנושא אחר וחוזר חלילה, "שירי  רוסיי "בהמש� הערב לשיר 

". שירי  שקטי "שוב חזרו לשיר , כשהיו מתעייפי . היו ג  כאלה שצעקו, עולה ומתלהבת

היו דופקי  על , שהקצב היה גובר, בכל פע . בי   מחדש וחוזר חלילהלאט לאט היו מתלה

  .השולחנות בכוח רב

סוערת " הורה"היו בדר� כלל קמי  ופורצי  ברקודי , ברגעי שיא ההתלהבות, לקראת הסיו .ג

לעתי  יכלו לחזור . מהירי  וקצביי , היו שמחי " שירי הריקוד. "במעגלי  סביב השולחנות

  . שורה אחת המתנגנת במש� זמ� רב לאור� הריקוד על דקלו  קצבי או

, אחד החברי  מספר מזיכרונותיו על אירוע כזה של שירה בציבור בחלק השני של חג המשק

  :1975ביומ� משנת 

  
, ישבו כל החברי , מסביב לשולחנות עמוסי  משקה חרי* ומלוחי "

שירה כשל . ומנעימי  בזמירותיה , רבי  מה  כבר אינ  בינינו
השתפכות הנפש בליווי דפיקות קצובות על , סידי  מלאי התלהבותח

�ואחר. וכל זאת עד אור הבוקר, שולחנות הע� ע  כל מה שנזדמ� ליד 
כ� עוד יצאו בריקודי  עד שחולצותיה  רטובות מזיעה נדבקו לעור  

הידיי  התרוממו עד השמיי  והגרונות הרעידו . ולא חשו עייפות
  )1975ינואר ,  "יגוריגוריגוריגוריומ� יומ� יומ� יומ� ." ("בשירה אדירה

  

  :מתארת את האווירה ששררה בחדר האוכל בזמ� השירה בציבור, חברה אחרת

  
ומזמרי  נעימה ) צלחות מתכת(מקישי  המזלגות בצלחות  …"

כזר  עובר הזיק משולח� הפלחי  ". שלוש סעודות", חסידית, חרישית
 נרכני ,   והשירה עולה אדירה"מצטלצלי  הסכו. אל יתר השולחנות

נשעני  הסנטרי  אל כפות הידיי  , אל השולחנות, הגופות לפני 
הודלק  …מהדהדת השירה ומתגלגלת. ומגלגלי  העיניי  כלפי מעלה

הזיזו , התרוממו החברי . הלוקס וחדר האוכל הופ� אורות בהירי 
נשתלהבו הפני  והרגלי  , המחול פר�. שולחנות ויד בכת* השתלבה

וכ� עד אור ', !ישראל? מי אנחנו'ו …'אל יבנה הגליל' …רוקעות
  )284' עמ, 1965, רימו�רימו�רימו�רימו�. (הבוקר
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   .משמעות השירה בציבור בחלק השני של חג המשק

כול  השתתפו . כל המידעני  הותיקי  אהבו מאד את השירה בציבור בחלק השני של חג המשק

עת השירה כדי לבטא את הרגשת  ב. תמיד ואחדי  ציינו שהשתתפו רק בחלק הזה של החג

 � שירי המולדת ביטאו את החלו  שהתגש  : "השתמשו המידעני  בביטויי  שוני  כמו, בציבור

הייתה הרגשה של "; "השירה בציבור נתנה הרגשה חזקה של ביחד"; "להיות באר� ישראל

זה היה " "הייתה התרוממות רוח"; "השירה בציבור הייתה התעלות הנשמה"; "חגיגיות וגאווה

השירה בציבור "; "נוסטלגיה למה שהיה, זה יצר קשר ע  הבית"; "חיי  שלנושל ה, שלנו

השירה בציבור הייתה נקודת אור בתו� החיי  " ; "עשתה לי טוב בלב, הוציאה אותי מהעצבות

; "אולי בגלל זה נשארתי ביגור"; "ע  כל הכנות, זאת הייתה שירה מהלב"; "הקשי  של יו  יו 

  ".יה הכל בשבילנוזה ה, זה היה יוצא מהכלל"

נית� לסכ  את הסיבות שמנו המידעני  למשמעות השירה בציבור , לפי הראיונות שערכתי

  :בחייה  בהיבטי  אלה

  .נוסטלגיה וגעגועי  לבית אבא  .א

  .ביטוי רגשות ובעיקר שמחת חיי   .ב

  .תקשורת בי� האנשי  ותחושת ליכוד  .ג

  .להווי החיי , בדר� כלל בחלק גדול מהטקסטי , ביטוי אמיתי  .ד

  .חגיגיות והתרוממות רוח, הרגשת גאווה  .ה

  .חופש והתפרקות ממסגרת העבודה היומית הנוקשה .ו

  .היבטי  אלה והיבטי  נוספי  אנסה לברר ג  מתו� הניתוח המוסיקלי בפרק הבא

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 65

        ניתוח ניתוח ניתוח ניתוח . . . . הההה
  

        מבואמבואמבואמבוא
  

  :הרפרטואר השירי של השירה בציבור ביגור נחלק לשתי קבוצות עיקריות, כפי שראינו

, במסיבות ובאירועי  האחרי , בחגי ) הטקסי  והמסכות(של התכניות " השירי  הקבועי השירי  הקבועי השירי  הקבועי השירי  הקבועי " .1

מכלל הרפרטואר  16.5% �שה  כ, שירי  61קבוצה זו כוללת . 2.שתואר ונסקר בפרק ד

  .שנאס*

בחלק השני של חג " שירה בציבור"שהגיע לשיאו כ, "השירי  הספונטניי השירי  הספונטניי השירי  הספונטניי השירי  הספונטניי "קבוצת רפרטואר  .2

קבוצה זו כוללת . מסיבות ואירועי  אחרי , ק השני של טקסי חגי המשק ולעתי  ג  בחל

  .מכלל הרפרטואר השירי שנאס* 84.5%  �שה  כ, שירי  309

, משקפי  את תוכ� האירועי  הספציפיי  בה  הושרו, )הקבוצה הראשונה" (השירי  הקבועי "

שירי  , משלל; בגלל הטקסטי  והאופי המיוחד של המנגינות שהותאמו לאירועי  השוני 

. ו בשבט ועוד"שירי צעידה לתהלוכת הנטיעות בט, חי� שירי אבל ליו  תל, "חג המי "שמחי  ל

ניתוח ). יהודה שרת או ועדת התרבות" (הממסד"אלה נבחרו על ידי " שירי  קבועי " �בנוס* 

  . שהושרו במסגרת השירה בציבור הספונטנית" שירי  הקבועי "השירי  יתייחס ג  ל

בחרתי בשירי  הנחשבי  בעיני המידעני  למייצגי  את כל חלקי הרפרטואר של , וחלש  הנית

שמוכרי  על ידי המידעני  , שירי רפרטואר זה. כפי שתוארו בפרק הקוד , השירה הספונטניתהשירה הספונטניתהשירה הספונטניתהשירה הספונטנית

  :מתחלקי  לתשע קבוצות, על פי סגנונ  המוסיקלי והפונקציונלי

  .  במזרח אירופהשמקור  בחצרות החסידי, "שירי  וניגוני  חסידיי " .1

  ).חלק  מושר בעברית(ל "שמקור  בחו, "שירי ע  ביידיש" .2

  ).חלק  מושר בעברית" (שירי  רוסיי " .3

  .לפני עליית יגור על הקרקע, שנכתבו בדר� כלל באר�" שירי חלוצי " .4

  .שנכתבו באר� באות� שני  על ידי מלחיני התקופה, "שירי התקופה" .5

  .גורשרוב  נכתבו בי, "שירי יהודה שרת" .6

  .שנלמדו ביגור, "קנוני  ושירי מקהלה" .7

  ".שירי ריקוד שמחי " .8
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"שירי  שקטי " .9
17171717
.  

ביטוי זה ". שירי יגורשירי יגורשירי יגורשירי יגור"הוכתרו על ידי המידעני  כ, ל"מספר גדול של שירי  מכל הקבוצות הנ

המושג . מוכיח בוודאות את זיקת  המיוחדת של חברי יגור לאות  שירי  והדבר יתבטא בניתוח

מהווה אינדיקציה להעדפת  על פני אחרי  ולזיקה העמוקה , פי המידעני שב" שירי יגור"

, השיר המייצג שיבחר לניתוח מכל אחת מתשע קבוצות השירי , לפיכ�. שלה  לתרבות הקיבו�

        ).על�מעי� קטגורית" (שירי יגור"יהיה מקרב 

  : יעשה על פי פרמטרי  אלה, ניתוח השיר המייצג בכל קבוצת שירי 

  .רקע כללי •

  . המבנה המודאלי. ג. מקצב�מפע � משקל. ב. הצורה המוסיקלית. א: רכיבי  מוסיקליי מ •

  ). קוליי �בשירי  הרב(ההרמוניה . ו. הדינמיקה. ה. המלודיה. ד    

  . הטקסט •

  .כפי שהוא בא לידי ביטוי בביצוע השיר, טקסטואלי�בסיו  הניתוח יובא סיכו  מוסיקלי

        

        קור  בחצרות החסידי  במזרח אירופהקור  בחצרות החסידי  במזרח אירופהקור  בחצרות החסידי  במזרח אירופהקור  בחצרות החסידי  במזרח אירופהשמשמשמשמ" " " " שירי  וניגוני  חסידיי שירי  וניגוני  חסידיי שירי  וניגוני  חסידיי שירי  וניגוני  חסידיי . ". ". ". "1111

        רקע כללי ••••

לדברי . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  10.3%שה  , שירי  32בקבוצה זו 

כמו בחצרות החסידי  . קבוצה זו היא הבסיס לשירה בציבור והדג  למבניות שלה, המידעני 

סביב  נאספי  שאר כשמ, היה שולח� מרכזי ע  מובילי השירה, ג  כא�, במזרח אירופה

קבוצה זו נבחרה להיות הקבוצה ". חסידי "המידעני  השוו בדבריה  את החברי  ל. החברי 

שירי  ובניגוני  "משו  שתמיד התחילו את השירה בציבור הספונטנית ב, הראשונה בניתוח

  ". החסידיי 

שהייתה (� רוב האנשי  מקבוצת עולי פולי, על פי הראיונות שערכתי ע  המידעני  הותיקי 

וקלטו " זר  החסידי"חלק  השתייכו ל. באו מבתי  דתיי , )הקבוצה הגדולה ביותר ביגור

). בדר� כלל מפי האב(בבית הכנסת או בבית ההורי  , ניגוני  ושירי  בסגנו� זה עוד בילדות 

שג  , יש לציי�. ל"לימדו את הניגוני  והשירי  בתנועות הנוער ובהכשרות בחו, אנשי  אלה

                                                           
17
  .3' ל נמצאת בנספח מס"הרשימה המלאה של השירי  הנ 
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אהבו את הניגוני  , )כמו למשל עולי ליטא" (זר  החסידי"י  שבאו מבתי  שהתנגדו לאנש

שעלה לאר� , מספר אחד המידעני  הותיקי . ושרו אות  יחד ע  כול " החסידיי "והשירי  

        ": החסידי"את הרפרטואר " ניגו� המייצג"בהתייחסו לניגו� שנבחר על ידי המידעני  כ, מליטא

        
לפני , למדנו בגולה, חד ע  ניגוני  ושירי  נוספי י, את הניגו� הזה"

היה מגיע לכול  , כל שיר שהיה מופיע, בהכשרה, ש . שעלינו לאר�
אהבנו , למרות שהתנגדנו לחסידות. הביא אותו' עו* השמיי 'כאילו 

זה הזכיר את בית . ...כי זה היה קרוב לנפש ולנשמה, את הניגוני  מאד
". רנו אות  בדבקות בכל הזדמנותאבא ולכ� קלטנו אות  מהר וש

        )24.11.97ראיו� מיו  (
        

, בביאת המשיח, רוב הטקסטי  של השירי  בקבוצה זו לקוחי  מהתפילה ועוסקי  באמונה באל

שני שירי  דני  בחיי הרבי . שירי  אלה מושרי  כול  בעברית. שבת ועוד, המקדש�בניית בית

כמו . וה  מושרי  ביידיש ובעברית") י אלימל�י אלימל�י אלימל�י אלימל�הרבהרבהרבהרב"ו" כשהרבי מזמרכשהרבי מזמרכשהרבי מזמרכשהרבי מזמר("והחסידי  בראי ההומור 

        . ניגוני  המושרי  ללא מילי  10נאספו  , כ�

רוב  . כול  בעלי שני חלקי  ומעלה, השירי  והניגוני  בדר� כלל ארוכי  יחסית, בקבוצה זו

חלק גדול מה  מתפתח למפע  מהיר ודינמיקה של . מתחילי  במפע  איטי ובדינמיקה שקטה

נטו להוסי* תנועות ידיי  כלפי מעלה במקומות , חלק מהמידעני ). ה וקרשנדוהאצ(התלהבות 

        .בזמ� ביצוע השיר או הניגו�, מסוימי 

        

)ללא מילי " (יבב יבב יבב יבב : : : : 4444' ' ' ' ניגו� מסניגו� מסניגו� מסניגו� מס: "ניתוח שיר מייצג
1
 .        

        )1' קלטת מס(מיכל ילי� מיכל ילי� מיכל ילי� מיכל ילי� מושר על ידי : 1' תעתיק מס

        

ני הדור השני שקלטו את הניגוני  מייצגת את ב, )25' ראה הערה בעמ( 1937ילידת , מיכל 

"חדר"מיכל למדה חלק מהניגוני  והשירי  מההורי  ב. והשירי  החסידיי  מהדור הראשו�
2
 

ל למדה מפי החברי  הותיקי  שהרבו "את הניגו� הנ. בעת השירה בציבור בחדר האוכל, וחלק

        .לשיר אותו בחדר האוכל

                                                           
1

עיי� (בסגנו� אירופאי , הניגו� הפ� להיות חלק מלקטי  מתודיי  של שירה בציבור וש  עובד בצורה סימטרית 
  ).4' בנספח מס

  
2
בית "התכוונו ל" בית"כשאמרו . השתרש בקיבו� יגור עוד בשני  הראשונות, הורי כלומר בית ה, "חדר"מושג ה 

של ההורי  בילו " חדר"ב. וישנו בו בלילה" המטפלות"בו בילו הילדי  את מרבית שעות היו  ע  , "הילדי 
  .בשעות הערב
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        ניתוח ניתוח ניתוח ניתוח  ••••

בנות ארבע תיבות כל אחת וקטע מעבר ) AB, להל�( לניגו� שתי פראזות. הצורה המוסיקלית. . . . אאאא

, שלושה חלקי     Aלפראזה . החלוקה הפנימית של הפראזות שונה. ביניה� בעל שתי תיבות

מקצבית �דומי  זה לזה ה� מבחינה מלודית b � ו  aחלקי  . שוני  זה מזה בתנועות המלודיות

        .  שונה מה  מבחינות אלה וכפול באורכו cואילו חלק 

המורכב מתנועה מלודית אחת הידועה בספרות על הניגו� החסידי , ר הנו חלק אחדהמעב

        ".התרועה"או " מוטיב ההכרזה"כ

החוזרת פעמיי  ע      שינוי , d � המורכב מתנועה מלודית אחת , חלק אחד בלבד Bג  לפראזה 

        .מלודי בסיו 

        A  ( a + b + c )         B ( d + d, )  ):   משמאל לימי�(מבנה השיר כולו 

        תיבות ' מס  →  4)    1+  1+  2(     2   4)   2+  2(                                                  

        . איטי: המפע . זוגי: המשקל  .מקצב�מפע �משקל. . . . בבבב

            : אותה תבנית מקצב b �ו  a, לשני החלקי  הראשוני  Aבפראזה : המקצב

מבנה .    והיא מסתיימת בצליל ארו� 16דות של חלקי בהמש� הפראזה ישנה התקדמות ביחי

בעול  בעול  בעול  בעול  ", "הרבי אלימל�הרבי אלימל�הרבי אלימל�הרבי אלימל�"כמו (קיי  ג  בשירי  וניגוני  נוספי  בקבוצה זו , מלודי דומה� מקצבי

        ).ואחרי " הזההזההזההזה

        .מינור הרמוני: הסול  .המבנה המודאלי. . . . גגגג

וחזרה לצליל ביסוס הצליל המוביל , ביסוס צליל הטוניקה �  Aבפראזה : המהלכי  המודאליי 

מהל� של ירידה מהצליל החמישי ע  , B    ביסוס הצליל החמישי ובפראזה �במעבר . הטוניקה

        .צעדי עיטור של סקונדות אל צליל הטוניקה

        . דצימה�אונו: מנעד השיר  .המלודיה ....דדדד

סקסטה קטנה בעלייה וטרצה קטנה      �" קפיצות"בנוי משתי  Aהחלק הראשו� של פראזה 

בביצוע ישנו . רד הטוניקה ואחריה� ביסוס הטוניקה על ידי חזרה על צליל זהבירידה של אקו

הדגשת  � ) הגבוה ביותר בתיבה, הצליל מי במול(דגש על הטרצה הקטנה בפעמה הראשונה 

מרווחי (א  כי בצורה פחות מודגשת , של הפראזה bאותו הדבר קורה ג  בחלק . האקורדיקה
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        .א מעי� סקוונצה לחלק הראשו�חלק זה הו). קטני  יותר" קפיצות"ה

נעה המנגינה בסקונדות עולות מהטוניקה אל הקוינטה ומש  בירידה , של הפראזה cבחלק 

        .על צליל זה" קדנציאלי"חזרה אל הטוניקה ע  סיו  

" קנייטש"הידוע ג  בביטוי היידי    " קישוט" �מלודיי  סגנוניי  וכ� " קישוטי "מיכל מוסיפה 

על ידי כ� היא מדגישה ). שמוביל אליו מסקונדה קטנה מלמטה" ליסנדוג+ "הדגשת הצליל (

        ).צליל האוקטבה והצליל החמישי(צלילי  אלה 

" מוטיב ההכרזה("חלק המעבר מבוסס על הצליל החמישי של המודוס ומסתיי  בצליל הטוניקה 

        ). מופיע בדר� כלל על הצליל החמישי במודוס" התרועה"או 

ועל !" הו"ו!" הי: "נהגו להוסי* קריאות כמו, )דו גבוה(ליל האחרו� במקו  הצ, בסו* המעבר

אינה יכולה לשיר , לדבריה. ג  מיכל טוענת שכא� המקו  לקריאות. ידי כ� הדגישו מקו  זה

        . אותו בגלל גובה הצליל

בעת , היו צועקי , )B בסו* המעבר ובחלק (שבצלילי  הגבוהי  , מידעני  נוספי  מספרי 

כמה מידעני  הוסיפו . ועוד!" אי!" "הוי", !"הי"הברות שונות כמו , ור בחדר האוכלהשירה בציב

        .ג  הרמת ידיי  כלפי מעלה במקומות אלה

למה שמקובל לכנות , פחות או יותר, בעוצמה השווה, מבוצע ברובו, הניגו� .הדינמיקה. . . . הההה

בעת העלייה , Aזה של פרא cבחלק . לעתי  היא שרה כפי שמקובל לכנות כפיאניסימו. כפיאנו

  . מבצעת מיכל קרשנדו ובירידה אל הטוניקה דימינואנדו, בסקונדות אל הדומיננטה

        

         :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו  ••••

בקבוצה זו ג  שירי  וניגוני  בעלי שלוש וארבע פראזות . הניגו� מייצג מבניות מורכבת יחסית

ישנה , זה כמו בניגו�, בה , )ואחרי " צור משלו אכלנוצור משלו אכלנוצור משלו אכלנוצור משלו אכלנו", "וביו  השבתוביו  השבתוביו  השבתוביו  השבת", "אתה אחדאתה אחדאתה אחדאתה אחד"כמו (

        . ה� מבחינה מלודית וה� מבחינת המקצב, התפתחות מתמדת

הו הו הו הו ", "בעול  הזהבעול  הזהבעול  הזהבעול  הזה"כמו (בקבוצה זו ישנ  ניגוני  ושירי  אחרי  . הניגו� איטי � מבחינת המפע  

בדר� כלל הפראזה (המאופייני  על ידי התחלה איטית ) ועוד" וטהר ליבנווטהר ליבנווטהר ליבנווטהר ליבנו", "אמו לי רבניואמו לי רבניואמו לי רבניואמו לי רבניו

ההאצה ). בדר� כלל כולל את הפראזה האחרונה(בהמש� ) accellerando(והאצה ) הראשונה

        .כוללת בדר� כלל הגברה דינמית וקריאות התלהבות
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האופיינית לשירי  �מינור הרמוני  �מתבסס הניגו� על מערכת מודאלית אחת , מבחינה מודאלית

 את,  כפי שנראה להל� בקבוצת השירי  היידיי , ישנ  שירי  הכוללי , כמו כ�. קבוצה זו

, "אבינו מלכנואבינו מלכנואבינו מלכנואבינו מלכנו"כמו (המופיע בחלק מהשירי  והניגוני  , "שטייגר אהבה רבה" "דג  המלודי"ה

מהלכי  מלודיי  היכולי  , ברוב הניגוני  והשירי ). ואחרי " 2222' ' ' ' ניגו� מסניגו� מסניגו� מסניגו� מס", "השבתהשבתהשבתהשבת וביו וביו וביו וביו "

        ".החסידית"להתפרש כמהלכי  מודאליי  האופייניי  למוסיקה 

תופעה זו קיימת ג  בשירי  וניגוני  . לילי  בעלייהקיי  קרשנדו בביצוע צ, מבחינה דינמית

כשהרבי כשהרבי כשהרבי כשהרבי "כמו בפראזה הראשונה בשיר (נוספי  בקבוצה זו והיא אופיינית לשירי  איטיי  

        .ג  בקבוצות השירי  האחרות, )ואחרי " 5555' ' ' ' ניגו� מסניגו� מסניגו� מסניגו� מס"תחילת , "אלימל�אלימל�אלימל�אלימל�

י  והיא אופיינית מופיעה ג  בניגוני  ושירי  נוספ, תופעת הקריאות תו� כדי ביצוע הניגו�

בפראזה האחרונה של , "יריבו יריבו יריבו יריבו ''''יריבי  ציריבי  ציריבי  ציריבי  צ''''צצצצ", "1111' ' ' ' ניגו� מסניגו� מסניגו� מסניגו� מס"כמו (לאלה המבוצעי  במפע  מהיר 

. תופעה זו קיימת ג  בשירי  מהירי  רבי  בקבוצות האחרות). ואחרי " בעול  הזהבעול  הזהבעול  הזהבעול  הזה"השיר 

        . ביצוע הקריאות יוצא דופ� משו  שהניגו� מבוצע במפע  איטי, בניגו� זה

        

        """"ע  ביידישע  ביידישע  ביידישע  ביידיש    שירישירישירישירי. ". ". ". "2222

        רקע כללירקע כללירקע כללירקע כללי ••••

המידעני  . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  8.7%שה  , שירי  27בקבוצה זו 

שירי . "בהכשרה ובהזדמנויות אחרות, בתנועות הנוער, בבית ההורי : ל"למדו שירי  אלה בחו

שבה  הותא  טקסט , פרט לשלושה שירי , הושרו ברוב  לטקסטי  בשפת היידיש" היידיש

לא ביו  ולא לא ביו  ולא לא ביו  ולא לא ביו  ולא "ו) כצנלסו�.המלי  מאת י" (על חלו�על חלו�על חלו�על חלו�"ו" חמש שני חמש שני חמש שני חמש שני : "עברי  למנגינה היידית וה 

חלק  , לתרגומי  בעברית ואכ�, בחלק , "זכו"יתר השירי  ). נ ביאליק"המלי  מאת ח" (בלילהבלילהבלילהבלילה

  .  עברית ויידיש: חלק  א* מושרי  בשתי השפות. מושרי  עד היו  בתרגומ  זה לעברית

, "חדר"הלימודי  ב, שידו�, אהבה: יו  בגולה� מבטא בדר� כלל את חיי היו  תוכ� הטקסטי 

, )'שלג וכו, פלגי , נהרות, יערות: אירופאי� הנו* המתואר הוא מזרח(טבע , קשיי פרנסה

  .  מובעי  תכני  אלה בהומור, בחלק גדול מהשירי . שירי ערש ועוד, געגועי  לאר� ישראל

החוזר כמה פעמי  ע  , לעתי  בית אחד). סטרופי(ל בתי  למנגינות של כל השירי  מבנה ש

  . החוזרי  על עצמ  ברצ*, )או בית ופזמו�(ולעתי  שני בתי  , שינויי טקסט
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  עממי יידי: מלי  ולח�."  על ההר הר על ההר הר על ההר הר על ההר הר : "ניתוח שיר מייצג

  )69�68' עמ, 1945    ,אדל ואחרי אדל ואחרי אדל ואחרי אדל ואחרי . . . . יייי" (זמר ע : "בדפוס. 1                                                                        

    מלצרמלצרמלצרמלצר....שששש: תרגו  לעברית                        

  )1' קלטת מס( גד לסקרגד לסקרגד לסקרגד לסקרמושר ביידיש על ידי  � 1' תעתיק מס. 2                    

  

  אוי* א הויכ� בארג                                 אוי* דע  הויכ� בארג                                     
  וועלצל גרי�                              שטייט א הייזל קליי�              שטייט א                              
  אי� דע  וועלדל פליסט א טייכל               אי� דע  הייזל ווינט א מיידל                             
  יזא  אליי�אי� א פויגל שאלט                                  אי                             
  קומט א יעגר באלד                                 יעדע� אוידע רנאכט                             
  אי� זיי� ביקסל קנאלט                             קומט א יונג צוגעה�                             
  ועלדל               שפילט א לידל אוי* זיי� פידלפליסט א טייכל אי� דע  ו                             
  .פאר זיי� מעדעל שיי�.                                 אי� א פויגל פאלט                             

                          
  

  יעדע� אויפדערנאכט                                                            
  קומט א יונג צו געה�                                                            

  זיצע� ביידע פאר דע  הייזל                                                            
  איינזא  אליי�                                                            

  אי� א סוד פא� גליק                                                            
  קומט צוגעה� פא� וואלד                                                            
  קיקע� ביידע אי� דע  הימל                                                            

  . אי� א שטער� פאלט                                                            
  

גד למד את השיר  . ל"מייצג את השירי  ששרו עוד בחו, ביצוע השיר על ידי המידע� גד לסקר

כמעט כל ערב היו האנשי  מתאספי  ושרי  שירי  ביידיש . בפולי�" גורדוניה"בתנועת הנוער 

על "השיר ". להתלכד ולעשות שמח בלב, להעביר את הזמ�"השירה עזרה ". חלוצי "ושירי 

  .מזכיר לגד את נו* ילדותו ואת בית הוריו, "ההר הר 

  

  )1'קלטת מס( שולה חגישולה חגישולה חגישולה חגיואסתר רש* אסתר רש* אסתר רש* אסתר רש* מושר בעברית על ידי  �  2' תעתיק מס. 3

  

ה� תאומות ונולדו ביגור . האחיות אסתר ושולה מייצגות את השירה בציבור בחדר האוכל ביגור

, לדבריה�. שהרבו לשיר אותו בבית המשפחה, ל"ל למדו מהוריה� ז"נאת השיר ה. 1935בשנת 

בו הובאו הטקסטי  ג  ביידיש וג  בתרגו  , היה בבית ההורי  ספר שירי ע  יידיי  ע  תווי 

אבל את הבנות לימדו בעברית כדי שיבינו את סיפור , ההורי  שרו אותו בשתי השפות. לעברית

  .המעשייה היידית

היו שרי  , )61' ראה הערה בעמ(הפרטיי  " חדרי "ותיקי  מספרי  שבחלק מהמידעני  ה
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, במש� השני . בעת השירה בציבור בחדר באוכל שרו ג  בעברית. שירי  אלה בעיקר ביידיש

ל מייצג תהלי� "השיר הנ. עברו לשיר בעיקר בעברית, ע  הצטרפות דור ההמש� למעגל השרי 

  .בלבד במש� השני  עברו לשיר אותו בעברית. זה

  

    ניתוחניתוחניתוחניתוח •

. לאותה מנגינה החוזרת שלוש פעמי ) של טקסט(לשיר שלושה בתי   .הצורה המוסיקלית. . . . אאאא

  . בנות ארבע תיבות כל אחת) AB, להל�(הבית מחולק לשתי פראזות 

, aמורכב מתנועה מלודית , החלק הראשו�. נחלקת מבחינה מלודית לשני חלקי  Aפראזה 

  . b �מורכב מתנועה מלודית אחת , החלק השני. שחוזרת על עצמה

מורכב משתי , החלק הראשו�. נחלקת מבחינה מלודית לשלושה חלקי     Bפראזה , לעומת זאת

מתנועה מלודית אחת , ואילו החלק השלישי מורכב שוב) d �ו  c(תנועות מלודיות שונות זו מזו 

� e.  

      B ( c + d + e )     A  (a + a  + b )):    משמאל לימי�(מבנה השיר כולו 

  תיבות' מס  →  4)  1+  1+  2(   4)  1+  1+  2(                                                 

משו  שלעתי  היו חוזרי  על , לדבריו. בבית השני  Bחוזר המידע� על פראזה , 1' בביצוע מס

        . פראזה זו ג  בבתי  האחרי 

        . איטי: המפע . זוגי: המשקל .מקצב�מפע �משקל. . . . בבבב

  ).כפי שמופיע בדפוס(מושר השיר ביחידות זמ� שוות זו לזו , בגרסה היידית: המקצב

  .החוזרת פעמיי :                                      מתחילות בתבנית B �ו  Aשתי הפראזות 

  

  : ישנה מעי� דחייה של הצליל הארו� לסו* התיבה השניה, בחלק השני של שתי הפראזות

  

  :למקצב מנוקד בצורה זו, נוטות המידעניות לגוו� את היחידות השוות, בריתבגרסה הע

   

בכל פע  שה�  �בנוס* . ה� בדר� כלל מאריכות את הפעמה השניה בכל תיבה, בכל מקרה
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נושמות במכוו� ושרות את התיבה , ה� שוהות לרגע, מגיעות לתיבה אחת לפני אחרונה בפראזה

ה� , לדבריה�. דבר יוצר תחושה של הדגשת סיו  הפראזהה). לעתי  ע  ריטרדנדו(האחרונה 

  ". כ� לימדו אותנו"עושות זאת משו  שבאופ� זה שרו הוריה� את השיר ו

  . מינור הרמוני: הסול  .המבנה המודאלי. . . . גגגג

מסתיי  בדרגה  Bחלקה השני של פראזה . מסתיי  בטוניקה Aחלקה הראשו� של פראזה 

תופעה זו . בי� מערכות מודאליות" משחק"ישנו כא� . שנשמעת כטוניקה חדשה, החמישית

 dעד סו* חלק . כא� יש חיקוי לכ�). ב"י' עמ, 1995, שרביטשרביטשרביטשרביט(שכיחה מאד בליטורגיה היהודית 

, הבהירות נובעת מהעובדה. על סול  מינורי, באופ� ברור מאד, המלודיה בנויה, Bשל פראזה 

. ונה ועל הדגשת הטרצה המינוריתשהמלודיה בנויה על אקורדי  מפורקי  של דרגה ראש

אהבה " "שטייגר"הידוע כ" דג  מלודי"בנוי על , המסיי  את כל הבית, eחלק , לעומת זאת

מהמהל� המלודי שכולל בתוכו סקונדה מוגדלת לפני , עובדה זו ניכרת). ג"י' עמ, ש ש ש ש " (רבה

  . הטוניקה

באקורד המפורק של תו� הדגשת הטרצה , מסתיי   בטוניקה Aחלקה הראשו� של פראזה 

אבל יכול ג  הוא , שהוא הדרגה הרביעית בסול , חלקה השני מסתיי  בצליל דו. הטוניקה

' בביצוע מס, המידעניות). ב"י' עמ, ש ש ש ש " (מג� אבות" "שטייגר"הידוע כ" דג  מלודי"להתקבל כ

  .אכ� מדגישות מקו  זה 2

: י  מודאליי  שוני  זה מזהקצביי  היוצרי  דגש�בי� שתי הגרסאות ישנ  הבדלי  מלודיי 

על ידי חזרות רבות על , מדגיש המידע� באופ� שירתו את הטוניקה, Aבחלק הראשו� של פראזה 

על , שמות דגש על צליל הטרצה המינורית של האקורד וכ�,  לעומת זאת, המידעניות. צליל זה

בחלק השני . תהסקסטה הקטנה בי� הדרגה החמישית לשלישי: מרווח האופייני לשירה הרוסית

בעוד שהמידעניות שוב מדגישות , שר המידע� את המהל� המלודי בסקונדות, של אותה פראזה

  . ג  על ידי הארכה מטרית של צליל הטרצה, את הטרצה המינורית

ישנה עלייה מהטוניקה   Aבפראזה : הכיווניות הכללית. מנעד השיר דצימה קטנה . המלודיה. . . . דדדד

הכיוו� הכללי הוא של ירידה מהדרגה הרביעית עד הטוניקה  Bבפראזה . לדרגה הרביעית

  .הנמוכה בקוורטה מהטוניקה הפותחת, החדשה
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. של קוורטות וסקסטות" קפיצות"מתקד  ב Aהחלק הראשו� של פראזה : מהלכי  ספציפיי 

". הפו�"בנויה  Bפראזה . בנוי על מהלכי  של סקונדות, החלק השני של הפראזה, לעומתו

בנוי ברובו על מהלכי  של סקונדות ואילו החלק השני בנוי על מהלכי  של  חלקה הראשו�

  ".קפיצות"

לגרסה , מבחינה זו, יותר" נאמנות"המידעניות . ישנ  הבדלי  ג  במלודיה, בי� שתי הגרסאות 

את המלודיה במקומות שוני  ומדגיש את צליל הטוניקה על ידי " משנה"בעוד שהמידע� , בדפוס

" קישוטי "מוסי* המידע� מידי פע  , בנוס*. רד המפורק של צלילי דרגה זוחזרות על האקו

מלודי המצוי " קישוט", ראוי לציי� במיוחד. מלודיי  המבליטי  את חשיבות  של צלילי  אלה

המופיע , "קנייטש"מאד במוסיקה המסורתית היהודית של מזרח אירופה והידוע בכינויו היידי 

, הסיו " שטייגר"בצליל שמאפיי� את : למשל, מופיע בקביעות כא� הוא. ג  בניגו� החסידי

  ). פה דיאז(הצליל העליו� של הטרצה המוגדלת , כלומר

למה שמקובל לכנות , פחות או יותר, בשתי הגרסאות מושר השיר בעוצמה השווה :הדינמיקה. . . . הההה

שורת הצלילי  המידעניות יוצרות קרשנדו ב. את שירת המידע� נית� לכנות כפיאניסימו. כפיאנו

, ומחלישות לקראת סיו  הפראזה) כמו בניגו� החסידי( Aבחלק השני של פראזה , העולה

  . בירידה אל סיומה

א� האווירה , מתפתחת לאור� שלושת הבתי " עלילה"ה". סיפורי"בעל אופי   הטקסט. . . . וווו

  .והיא רצופת תיאורי טבע" פסטוראלית"נשארת 

שהטקסט מורכב , תיאו  זה מתבטא בכ�, במימד הרחב. קיי  תיאו  כללי בי� הטקסט למוסיקה

הזהי  זה לזה מבחינה צורנית ובכ� ה  מקבילי  ומותאמי  לצורה , משלושה בתי 

. כאשר כל חלק מקביל לשורה טקסטואלית, כל פראזה מחולקת לארבעה חלקי . המוסיקלית

מושרות על פי פראזה  8�5שורות . Aמושרות על פי פראזה  1�4שורות : שורות 8כל בית כולל 

B.  

תיאו  זה מתייחס ג  לשירה . התיאו  מתבטא בכ� שהשירה היא סילאבית, במימד המצומצ  

  . בעברית וג  לשירה ביידיש

, השורה הראשונה מתחרזת בדר� כלל ע  השניה, בכל הבתי , בגרסה היידית: החריזה

ישנה ) ובשורות נוספות(ית בשורות השלישית והשביע. השישית והשמינית, החמישית, הרביעית
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  . חריזה פנימית

לעומת השורות (חורזת ) זוגית(כל שורה שניה : נשמר העקרו� הבא, בגרסה המתורגמת לעברית

בבית (הממחישה את החריזה היידית לעומת החריזה בתרגו  העברי , להל� טבלה). האי זוגיות

  ):הראשו�

        
  שורה

החריזה 
  במקור היידי

החריזה 
 בתרגו
  העברי

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  א
  ב
  ג ג
  ב
  ב
  ב
  ד ד
  ב

  א
  ב
  ג
  ב
  ב
  ד
  ה
  ד

  

בכ� שהיא , מדגישה יותר מהעברית את התאו  בי� הטקסט למוסיקה, שהחריזה ביידיש, מכא�

  .סיומי החלקי  הפנימיי  של הפראזות ואת סיומי תבניות המקצב, מבליטה את סיומי הפראזות

            

  :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

כאשר החלוקה , המקצביי  והמלודיי , בי  הטקסטואליי בשיר יש הקבלה מדויקת בי� המרכי

איפה איפה איפה איפה "כמו (חלוקה זו אופיינית לשירי  נוספי  בקבוצה זו . הכללית היא זוגית וסימטרית

  ).ואחרי " חמש שני חמש שני חמש שני חמש שני ", "אל החורש הקרובאל החורש הקרובאל החורש הקרובאל החורש הקרוב", "הייתהייתהייתהיית

מופיעה ג  , תופעה זו. ישנה כא� תופעה של חזרה על הפראזה האחרונה בשיר � מבחינת המבנה 

בשירי   �וכ� ) ואחרי " הבה נתפייסההבה נתפייסההבה נתפייסההבה נתפייסה", "לא ביו  ולא בלילהלא ביו  ולא בלילהלא ביו  ולא בלילהלא ביו  ולא בלילה"כמו (בשירי  אחרי  בקבוצה זו 

  .נוספי  מקבוצות השירי  האחרות

אותה מבצעות , תופעת הריטרדנדו לקראת סיו  השיר. השיר איטי �מבחינה המפע  

ה לנו ניגו� ה לנו ניגו� ה לנו ניגו� ה לנו ניגו� הנהנהנהנ", "אל החורש הקרובאל החורש הקרובאל החורש הקרובאל החורש הקרוב"כמו (מופיעה ג  בשירי  נוספי  מקבוצה זו , המידעניות

, כמו בקבוצה הקודמת. בשירי  רבי  אחרי  בכל קבוצות השירי  האחרות �וכ� ) ואחרי " ישישישיש

בהמש� ) accellerando(המאופייני  על ידי התחלה איטית והאצה , ג  בקבוצה זו כמה שירי 

שירי  אלה מאופייני  ג  על ידי ). ואחרי " הס שטילהס שטילהס שטילהס שטיל", "הנה לנו ניגו� ישהנה לנו ניגו� ישהנה לנו ניגו� ישהנה לנו ניגו� יש", כמו למשל(

  ".מתקד "נמיקה שקטה ההולכת ומתלהבת ככל שהשיר די

דהיינו שימוש , ישנו כא� שימוש במורשת מוסיקלית יהודית מהגולה, מבחינה מודאלית
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הבה הבה הבה הבה ", "על הדר� ע� עומדעל הדר� ע� עומדעל הדר� ע� עומדעל הדר� ע� עומד: "המופיע ג  בשירי  נוספי  כמו" (אהבה רבה" "שטייגר"ב

ש� ש� ש� ש� : "ירי  נוספי  כמוהמופיע ג  הוא בש" (מג� אבות"שטייגר "שימוש ב, )ואחרי " נתפייסהנתפייסהנתפייסהנתפייסה

כמו " (שטייגרי "בי� שני " משחק", כמו בשיר הזה �וכ� ) ואחרי " אל החורש הקרובאל החורש הקרובאל החורש הקרובאל החורש הקרוב", "ילדיילדיילדיילדי

מינורי שבנוי על " שטייגר"ו" אהבה רבה"  "שטייגר"בו מופיעי  , "רייזלהרייזלהרייזלהרייזלה"למשל בשיר 

  ). הקוורטה מעל הטוניקה

  

  

  """"מג� אבותמג� אבותמג� אבותמג� אבות" "" "" "" "שטייגרשטייגרשטייגרשטייגר. ". ". ". "2222                                                                    "          "          "          "          אהבה רבהאהבה רבהאהבה רבהאהבה רבה""""שטייגר שטייגר שטייגר שטייגר . ". ". ". "1111                  

כפי שכבר ראינו לעיל , "השירי  והניגוני  החסידיי "מופיע ג  בחלק מ" שטייגרי "השימוש ב

  . כפי שעוד נראה להל�" השירי  השקטי "ו" השירי  השמחי "ובחלק מ

כפי , מלודיהל" נאמנות"כיוו� אחד הוא : קיימי  שינויי  בי� שני הביצועי , מבחינה מלודית

דבר  �המנגינה " פישוט"כיוו� שני הוא של "). היותר מקורית("שהיא מובאת בגרסה בדפוס 

כפי שעוד נראה , ונמצא ג  בשירי  רבי  בקבוצות השירי  האחרות, האופייני לשירה בציבור

למודוס ונטייה לחזרות על תבניות " צלילי  זרי "בשיר זה מתבטא הדבר בהימנעות מ. להל�

  .מלודיות�ביותמקצ

שהתרגו  העברי המושר במלרע מותא  להטעמה , שיר זה מהווה דוגמא לכ�, מבחינת הטקסט

מקבילה להטעמה , המלעילית, כמו שההטעמה הטקסטואלית של היידיש(המוסיקלית 

  ):המלודית

                                       � � � �        v                 � � � �        v                     � � � �                                                                                                         � � � �        v      � � � �            v         � � � �          
        על ההר הר על ההר הר על ההר הר על ההר הר : בעברית             אויפ� הויכ� בארגאויפ� הויכ� בארגאויפ� הויכ� בארגאויפ� הויכ� בארג: ביידיש                        

הנובעי  משינוי הדגש בי� המקור , בה  קיימי  הבדלי  במנגינה, ישנ  שירי , לעומת זאת 

אוי אוי אוי אוי : "השיר היידי ששורתו הראשונה, כמו למשל". המלרעי"לתרגו  העברי " המלעילי"היידי 

בגלל ..." ימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכהימי החנוכה: "בתרגו  העברי מושר). 5' עיי� בנספח מס..." (אוי חנוכהאוי חנוכהאוי חנוכהאוי חנוכה, , , , נוכהנוכהנוכהנוכהחחחח

מתקצרת הפראזיולוגיה המוסיקלית וההטעמה המוסיקלית , ההטעמה המלרעית של העברית

  :ביחס לנוסח היידי, מוקדמת ברבע אחד
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        ))))מקור יידימקור יידימקור יידימקור יידי((((אוי חנוכה אוי חנוכה אוי חנוכה אוי חנוכה , , , , אוי חנוכהאוי חנוכהאוי חנוכהאוי חנוכה. . . . 1111

        

        

        

                                                                            ))))תרגו  עבריתרגו  עבריתרגו  עבריתרגו  עברי((((ימי החנוכה ימי החנוכה ימי החנוכה ימי החנוכה . . . . 2222

את , בגרסה היידית, מבליט, שהדגש על הצליל הגבוה בתיבה הראשונה, עוזרת לכ� העובדה

בתרגו  העברי קיימת בצליל זה , לעומת זאת. המנגינה" זרימת"תחלופתו המהירה בתו� 

ממנגינה , דבר זה גור  ג  לשינוי האופי". חנוכה"על ההברה האחרונה במילה " עצירה"

זוהי דוגמא למת� חשיבות יתר . למנגינה בעלת אופי של מרש, )ביידיש" (חסידי"בסגנו� זורמת "

, הנובעות מההבדלי  בי� המקור היידי לתרגו  העברי, תופעות דומות. לטקסט לעומת המנגינה

  ). ואחרי  יריבו יריבו יריבו יריבו ''''יריבי  ציריבי  ציריבי  ציריבי  צ''''צצצצ", "חדר קט�חדר קט�חדר קט�חדר קט�"כמו (נוספי  " חסידיי "קיימות ג  בשירי  יידיי  ו

בגרסה היידית המקורית ישנה חריזה , כמו בשיר זה ג  בשירי  אחרי ,  ריזהמבחינת הח

. כפי שנראה להל�, תופעה זו אופיינית ג  לחלק מהשירי  המושרי  בשפה הרוסית. פנימית

מעדיפי  חלק גדול , מסיבה זו. ישנה התאמה קיצונית בי� המבנה הפרוזודי למבנה המוסיקלי

ביידיש זה נשמע "לדבריה  . קורית על פני התרגו  העברימהמידעני  את הגרסה היידית המ

  ".אחרת

  : בית אנו רואי  תופעות אלהאמבחינת שימור תרבות השירה הסל

קיימת נטייה אצל המידעניות להדגיש את הפעמה השנייה בכל , מלודית� מבחינה מקצבית .1

. זה מהוריה� ביצוע" קלטו", לדבריה�. שהיא בדר� כלל הצליל הגבוה מהצליל הקוד , תיבה

" השירי  הרוסיי "תופעה זו קיימת ג  בחלק מ". יפה יותר לשיר את השיר"בעיניה� כ� 

  ".השירי  השקטי "ובכמה מ

אצל חלק מהמבצעי  קיימת נטייה לבצע שורת צלילי  עולה בדינמיקה , מבחינת הדינמיקה .2

" וני  החסידיי השירי  והניג"תופעה זו נמצאה ג  בניגו� המייצג את קבוצת . של קרשנדו

  .ובשירי  אחרי  בקבוצות נוספות

המופיעי  ג  בקבוצה , מלודיי  סגנוניי " קישוטי "אצל המידע� מופיעי  , מבחינה מלודית .3

  . החסידית ובקבוצות נוספות"
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המופיע ג  , "קנייטש"הוא ה, נוס* המופיע בשיר זה ובשירי  נוספי  מקבוצה זו" קישוט"

  . ובקבוצות נוספות" החסידיי  שירי  והניגוני "בקבוצת ה

בעוד שמבחינת הטקסט ישנה הקפדה מובהקת על , רוב הגיווני  ה  במרכיבי  המוסיקליי 

עובדה המעידה על , גד ג  מוצא לנכו� לתרג  ולהסביר את הטקסט. למקור הכתוב" נאמנות"

  .מת� חשיבות למרכיב זה

  

        ))))חלק  מתורגמי  לעבריתחלק  מתורגמי  לעבריתחלק  מתורגמי  לעבריתחלק  מתורגמי  לעברית" (" (" (" (שירי  רוסיי שירי  רוסיי שירי  רוסיי שירי  רוסיי . ". ". ". "3333

        יייירקע כללרקע כללרקע כללרקע כלל ••••

על פי . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  6.4% �שה  כ, שירי  20בקבוצה זו 

ממובילי , רוב  של שירי  אלה הושרו ונלמדו ביגור על ידי קבוצה קטנה של אנשי , המידעני 

. ל"חלק קט� מהשירי  נלמד בתנועות הנוער ובהכשרות בחו. שמוצא  מרוסיה, השירה בציבור

חלק  . בבית הספר ובמפגשי  חברתיי , דו את השירי  בילדות  בבית ההורי עולי רוסיה למ

ג  ש  היו נוהגי  . היו פעילי  בתנועות ציוניות סוציאליסטיות וקומוניסטיות וא* ישבו בכלא

        .לשיר שירי  אלה

מבי� השירי  . השאר מתורגמי  לעברית. רוסית �תשעה מהשירי  מושרי  בשפת המקור 

, )המקוריי  והמתורגמי (נושאי הטקסטי  .   שומרי  על תוכ� הטקסט המקורירוב, המתורגמי 

תקוות וחלומות , קשיי החיי , נו* וטבע, אהבה: הרוסית" מולדת"עוסקי  בהווי החיי  ב

: לשני שירי . הווי חיילי  רוסיי  ועוד, יו �שתייה חריפה המשכיחה את קשיי היו , אישיי 

המבטאי  את ההווי , חוברו טקסטי  חדשי , "פני השמיי פני השמיי פני השמיי פני השמיי קדרו קדרו קדרו קדרו "ו" הלכה דוניה לקיבו�הלכה דוניה לקיבו�הלכה דוניה לקיבו�הלכה דוניה לקיבו�"

        .החלוצי באר�

  

        עממי רוסי: מלי  ולח�  ") עיניי  שחורותעיניי  שחורותעיניי  שחורותעיניי  שחורות("    "ורניהורניהורניהורניה''''י צי צי צי צ''''אוצאוצאוצאוצ": ניתוח שיר מייצג

        )274' עמ, 1987, פסחזו�פסחזו�פסחזו�פסחזו�....ררררואליגו� אליגו� אליגו� אליגו� ....תתתת" (שירי  רוסיי : זמר ועוד זמר 1000: "בדפוס. 1

        )1' קלטת מס( מה קנטורמה קנטורמה קנטורמה קנטורשלשלשלשלמושר ברוסית על ידי  �  1' תעתיק מס. 2

ochi chornye 

ochi strasnye 

ochi guchye 
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i-prekrasnye 

kak lublus ya vas 

kak bayus ya vas 

znath znach uvigel vas 

ya ve-nyedobri chas 
  

  )1' קלטת מס(קבוצת חברי  קבוצת חברי  קבוצת חברי  קבוצת חברי  מושר על ידי  �  2' תעתיק מס. 3

        

ישנ  (בנוסחי  שוני  ולה שלושה בתי  היא רומנסה צוענית רוסית המופיעה " עיניי  שחורות"

על פי המידע� (בי� הנוסחי  ישנ  שינויי  קלי  בטקסט ). נוסחי  בה  ארבעה בתי  וא* יותר

        ). שעלה לאר� מרוסיה וג  תרג  את השיר לעברית, שלמה הנדלמ�שלמה הנדלמ�שלמה הנדלמ�שלמה הנדלמ�

. המייצג את השירי  הרוסיי  כפי שנלמדו עוד ברוסי, ביצוע השיר על ידי המידע� שלמה קנטור

זהו אחד השירי  הפופולאריי  , לדבריו. למד את השיר בילדותו, 90שהוא היו  כב� , קנטור

, שמוצא  מארצות אחרות, על פי מידעני  ותיקי  אחרי . ביותר ברוסיה ושרו אותו בכל מקו 

כמו אוקראינה ופולי� והושר על ידי יודעי השפה , ל"השיר היה מוכר ג  בארצות אחרות בחו

        . פת המקורהרוסית בש

וא* על פי כ� המשיכו , מייצגת את אנשי יגור שלא ידעו רוסית, בביצוע השני, קבוצת החברי 

שלמדו את , כל האנשי  שמשתתפי  בביצוע השיר ה  בני הדור השני. לשיר אותו בדבקות

שעלה לאר� מרוסיה והיה שר , מאחד החברי , השיר מהותיקי  בעת השירה בציבור ביגור וכ�

השיר היה אהוב מאד והרבו לשיר אותו בכל . ה ובהזדמנויות אחרותאת השיר בעת העבוד

  .הזדמנות של שירה בציבור ספונטנית

        

        ניתוח ניתוח ניתוח ניתוח  ••••

        .לשיר בית אחד המושר פע  אחת  .הצורה המוסיקלית ....אאאא

, Aפראזה ). 4(השוות אחת לשנייה במספר התיבות ) AB, להל�(הבית מחולק לשתי פראזות 

החלק ). תיבה אחת כל אחד(השווי  ג  ה  בארכ  , קי נחלקת מבחינה מלודית לארבעה חל

מורכב משתי תנועות , החלק השני. שחוזרת על עצמה, aמורכב מתנועה מלודית , הראשו�

        ).c �ו  b(מלודיות שונות זו מזו 
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השווי  בארכ  ומורכבי  מארבע , מבחינה מלודית לארבעה חלקי , נחלקת ג  היא, Bפראזה 

חלק . dסקוונציאלי מבחינה ריתמית לחלק  eכאשר חלק , )′′′′deac(זו מזו תנועות מלודיות שונות 

a    בפראזה זו זהה לחלק a   בפראזה הראשונה וחלקc′′′′  המסיי  את השיר דומה לחלקc   המסיי

        .  את הפראזה הראשונה

            A (a + a + b + c ) B (d + e + a + c′′′′ )):   משמאל לימי�(מבנה השיר כולו 

        תיבות ' מס  →  4) 1+  1+  1+  1(  4)  1+  1+  1+  1(                                                 

        . איטי : המפע . משולש: המשקל  :מקצב� מפע  �משקל. . . . בבבב

לעתי   ע  שינויי  קלי  , החוזרת, רבעי  3מלודית באור� � לשיר תבנית מקצבית: המקצב

        ): פעמי 8(לכל אורכו , )הנובעי  מהשינויי  בטקסט(

שהוא , )הראשו� בכל תיבה(של שתי השמיניות מובילה אל הרבע השלישי בתבנית " קדמה"ה

נוצרת תחושה חזקה ). המידעני   צליל זה עוד יותר" מאריכי "בה  , ישנ  מקומות(ג  מנוקד 

בדר� כלל ע  , בגרסה הראשונה, את הצליל האחרו� בכל תבנית מבצע קנטור. מאד של הדגשה

מבצעי  , בגרסה השניה. מלודית� מארי� עוד יותר את התבנית המקצבית כ� הוא. פרמטה

של " בתוספת"א� עושי  זאת , בתחילת הפראזה השניה    dהמידעני  באופ� זה רק את חלק 

הדבר יוצר דגש חזק מאד על מקו  זה בשיר . ריטרדנדו והארכה ג  של הצליל השלישי בתבנית

ועל ידי כ� ה  מדגישי      ′′′′c* מבוצע על ידיה  בחלק ריטרדנדו נוס. בביצוע שלה , )מעי� שיא(

הנובע , מלודיות� ישנו הבדל בביצוע התבניות המקצביות, בי� שני הביצועי . את סיו  השיר

ה  צעירי  יותר ומבטאי  ביתר , שרי  את השיר ללא מלי , בביצוע השני, שהמידעני , מכ�

השינוי . Bהשלישי בפראזה , aובחלק   Aהשלישי בפראזה , bבחלק : עוצמה את הסגנו� שקלטו

            . הוא בי� הצליל השלישי המודגש לצליל הרביעי המסיי 

        . מינור הרמוני: הסול   .המבנה המודאלי. . . . גגגג

. מתחיל בצליל המוביל לצליל החמישי בסיומו, החוזר פעמי , Aהחלק הראשו� של פראזה 

 bחלק . המובילה לחמישית) תחמישית של חמישי(מהל� זה יכול להתפרש כדומיננטה שניונית 

        .מסתיי  בטוניקה, המסיי  את הפראזה cמסתיי  ג  הוא בצליל החמישי וחלק 

היכול , לקראת אתנחתא על הצליל השני בסול " תנועה"מתחיל ב, Bהחלק הראשו� של פראזה 
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שר קנטור חלק  1' בביצוע מס(מסתיי  בטוניקה  eחלק ). דומיננטה� סוב(להתפרש כדרגה שניה 

הוא  aחלק ). לאחר מכ� הוא חוזר לשיר יותר מדויק. ה באופ� משובש  והצלילי  אינ  ברורי ז

, המידעני . המסיי  את השיר מסתיי  בטוניקה    ′′′′cחלק . Aחזרה על החלק הראשו� בפראזה 

; מבצעי  סיו  זה ע  ריטרדנדו ועל ידי כ� מדגישי  את הטוניקה בסיו  השיר 2' בביצוע מס

ה  שרי  ע   Bבפראזה  e �ו  dאת חלקי  . על עוצמה רבה יותר לסגנו� שקלטוביטוי ב �שוב 

על ידי כ� ה  מדגישי  את . של קוורטה לקראת הצליל המסיי  את התבנית" קפיצה"

        . המדגיש יותר את המלודיה, לעומת קנטור, האקורדיקה במקומות אלה

            . ספטימה גדולה: מנעד השיר.  המלודיה. . . . דדדד

צליל סי (ישנה עלייה הדרגתית בקוורטה מהצליל החמישי   Aבפראזה : יתהכיווניות הכלל

ישנה ירידה  Bבפראזה , לעומת זאת). צליל הטרצה הקטנה" דר�("אל צליל הטוניקה ) הנמו�

ומש  עלייה אל , )aבחלק , הצליל סי ההתחלתי(הדרגתית מהצליל הרביעי אל הצליל החמישי 

        ).ה הקטנהדר� צליל הטרצ, שוב(צליל הטוניקה 

התבנית מתחילה . השיר בנוי מתבנית מקצבית שהיא ג  תבנית מלודית: מהלכי  ספציפיי 

אל הצליל השלישי , בדר� כלל בסקונדות, בדר� כלל בכיוו� עלייה, של שתי שמיניות" קדמה"ב

שהוא ג  הגבוה ביותר בתבנית ולאחר מכ� מסתיימת , הראשו� בתיבה, )רבע מנוקד(הארו� 

המלודיה . שהיא בדר� כלל אותו הצליל, ידה על הצליל השוהה ע  שמינית לפניובכיוו� יר

בכמה מקומות ישנ� . בדר� כלל בצעדי סקונדות תבניתיי , א  כ� במהלכי " מתקדמת"

הצליל הגבוה בתבנית החוזרת הוא בדר� כלל ). בקוורטה ובטרצה קטנה, בקוינטה" (קפיצות"

, קנטור. זהו מהל� אופייני למוסיקה המערבית. השוהה מעל הצליל) קטנה או גדולה(סקונדה 

, בביצוע השני, המידעני . מדגיש מקו  זה ולעתי  שוהה עליו יותר זמ�, בביצוע הראשו�

התבנית הראשונה  של , מבחינה מלודית. Bמדגישי  את שני החלקי  הראשוני  של חלק 

, מפע  ודינמיקה�מקצב כאמור המודגשת ביותר על ידיה  מבחינת, שהיא) B)d פראזה 

ה  ג  בעלי המנעד הגדול , e �ו  d, שני החלקי . מתחילה ג  בצלילי  הגבוהי  ביותר בשיר

מכל . dסקוונציאלי לחלק  eכאשר חלק , בביצוע  זה) סקסטה קטנה(ביותר מבי� חלקי השיר 

י  עוד מודגש על ידי המידענ dכאשר חלק , זהו שיאו של השיר בביצוע הזה, הבחינות האלה
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        .הביצוע השני מחזק עוד יותר את סגנו� השירה הסלבי, ג  כא�. יותר

למה שמקובל לכנות , פחות או יותר, שר את השיר בעוצמה השווה, קנטור :הדינמיקה. . . . הההה

נוצר  קרשנדו . בתבנית החוזרת, הוא מדגיש בצורה בולטת את הצליל השלישי הגבוה. כפיאנו

מושר על ידו לעתי  כל כ� , הצליל האחרו� בתבנית. מהבסיו" דוע�"בכל תבנית ה" פנימי"

שרי  את השיר בעוצמה , 2' המידעני  בביצוע מס, לעומתו. בשקט עד שהוא כמעט ולא נשמע

        .חזקה יותר א� לא בפורטה

מוכר , במקור. בו מביע הגבר את אהבתו לאישה דר� תיאור עיניה, זהו שיר אהבה :הטקסט. . . . וווו

בכל פע  שר רק בית . כמה פעמי , בפגישותי עמו, ור ביצע אותוקנט. השיר כבעל כמה בתי 

ניתוח הטקסט מתייחס רק לביצוע זה משו  . שאינו זוכר את מילות הבתי  האחרי , יתכ�. אחד

        . שרי  רק את שתי המילי  הראשונות מחוסר ידיעת השפה הרוסית 2' בביצוע מס, שהמידעני 

תיאו  זה , במימד הרחב.   כללי בי� הטקסט למוסיקהקיי  ג  בשיר זה תיאו, כמו בשיר היידי

 8הבית כולל . מקביל ומותא  לצורה המוסיקלית, המורכב מבית אחד, מתבטא בכ� שהטקסט

.                                                               Aמושרות על פי פראזה  1�4שורות : כמספר החלקי  המוסיקליי , שורות

        .Bמושרות על פי פראזה  5�8שורות 

        .התיאו  מתבטא בכ� שהשירה היא סילאבית, במימד המצומצ 

אותו הדבר קורה . השלישית והרביעית, שורה ראשונה מתחרזת ע  השניה �  Aבפראזה : החריזה

את שתי " משבש"קנטור . השביעית והשמינית, שורה חמישית מתחרזת ע  השישית �  Bבפראזה 

החריזה המוגברת מדגישה , כמו בשיר היידי ג  כא�. חריזה אינה מורגשתהשורות האחרונות וה

בכ� שהיא מדגישה את סיומי הפראזות ואת סיומי החלקי  , את התאו  בי� הטקסט למוסיקה

        . הפנימיי  שלה�

        

         :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

המקצביי  , ישנה הקבלה מדויקת בי� המרכיבי  הטקסטואליי , כמו בשיר היידי ג  כא�

חלוקה זו אופיינית לשירי  נוספי  . אשר החלוקה הכללית היא זוגית וסימטריתכ, והמלודיי 

        ).ואחרי " וולגה וולגהוולגה וולגהוולגה וולגהוולגה וולגה", "קדרו פני השמיי קדרו פני השמיי קדרו פני השמיי קדרו פני השמיי "כמו (בקבוצה זו 

ישנ  שירי  המתחילי  , כמו בקבוצות הקודמות, בקבוצה זו. השיר איטי �מבחינה המפע  
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נמיקה מתגברת עד להתלהבות ומואצי  בהמש� בתוספת די, במפע  איטי ע  דינמיקה שקטה

        ).ואחרי " החיי  כגלי הי החיי  כגלי הי החיי  כגלי הי החיי  כגלי הי ", "מקצות הגיאמקצות הגיאמקצות הגיאמקצות הגיא", כמו למשל(ושמחה 

המודוס המינור . ישנ  מהלכי  המאפייני  את השירה המערב אירופאית, מבחינה מודאלית

בי� שני הביצועי  קיי  , כמו בשיר היידי ג  כא�. מאפיי� את רוב השירי  בקבוצה זו, הרמוני

לעומת שימת דגש יתר על האקורדיקה ) 1' בביצוע מס(דגש על המלודיה שוני בשימת ה

        ). 2' בביצוע מס(

, 1' ידיעתו בביצוע מס(בי� שני הביצועי  קיי  שוני הנובע מהטקסט , ג  מבחינה מלודית

המלודיה על ידי " פישוט"ישנה נטייה ל, בשירה ללא הטקסט). 2' לעומת אי ידיעתו בביצוע מס

        .מקצביות מלודיות� חזרה על תבניות

        :ישנ� ג  כא� תופעות של שימור השירה הסלבית, כמו בניתוח השירי  הקודמי 

שהוא בדר� , קיימת הגברה של הצליל השני בכל תיבה, מלודית�מקצבית� מבחינת דינמית ....1111

וולגה וולגה וולגה וולגה ("תופעה זו קיימת ג  בשירי  נוספי  בקבוצה זו . כלל ג  הצליל הגבוה בתיבה

        ).ואחרי " אאאאמקצות הגימקצות הגימקצות הגימקצות הגי", "וולגהוולגהוולגהוולגה

תופעה זו מופיעה . באמצע השיר ולקראת סיומו, קיימת תופעת ריטרדנדו, מבחינת המפע  ....2222

        . ואחרי " וולגה וולגהוולגה וולגהוולגה וולגהוולגה וולגה" "בי� שלוש ובי� ארבעבי� שלוש ובי� ארבעבי� שלוש ובי� ארבעבי� שלוש ובי� ארבע"ג  בשירי  

המידעני  בני הדור השני מדגישי  יותר אפיו� סלבי , שג  כא� כמו בשיר היידי, חשוב לציי�

עובדה זו נובעת מהיות  צעירי  יותר ולכ� ה  מבטאי   .מאשר המבצעי  מהדור הראשו�, זה

        .ביתר עוצמה את הסגנו� שקלטו

כמו (השיר מייצג שירי  נוספי  מקבוצה זו העוסקי  בנו* המולדת הרוסית , מבחינת הטקסט

        ).ואחרי " סתיו מאפילסתיו מאפילסתיו מאפילסתיו מאפיל", "לבלבו אגס וג  תפוחלבלבו אגס וג  תפוחלבלבו אגס וג  תפוחלבלבו אגס וג  תפוח"

ישנה התאמה קיצונית . מוגברתבשפה הרוסית ישנה חריזה , כמו בשיר היידי, מבחינת החריזה

מעדיפי  חלק גדול מהמידעני  דוברי , מסיבה זו. בי� המבנה הפרוזודי למבנה המוסיקלי

ברוסית ", לדבריה . את הגרסה הרוסית המקורית על פני שירי  המתורגמי  לעברית, הרוסית

        ). ממש כמו היידיש" (זה נשמע אחרת

עובדה המעידה , עמו שר אותו כמה וכמה פעמי  ובפגישותיי" רומנטי"קנטור מכנה את השיר 

קשה היה לברר עמו פרטי  לגבי אופ� ביצוע השיר , בגלל גילו הגבוה. על אהבתו לשיר
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. בה  הוא עוצר את השירה ומנסה להיזכר במילות השיר, ישנ  מקומות. ומשמעותו לגביו

יר ולתרג  את בנוס* היה חשוב לו להסב. הדבר מעיד על נתינת משמעות חשובה לטקסט

        .המילי  בכל פע  ששר את השיר

שהמנגינה נקלטה באופ� מובהק ג  על ידי אנשי  שאינ  , שיר זה מייצג קבוצת שירי  גדולה

        .המשיכו לשיר אותו בדבקות ואהבה, מביני  את משמעות המילי  ולמרות זאת

        

        לפני עליית יגור על הקרקעלפני עליית יגור על הקרקעלפני עליית יגור על הקרקעלפני עליית יגור על הקרקע, , , , שנכתבו בדר� כלל באר�שנכתבו בדר� כלל באר�שנכתבו בדר� כלל באר�שנכתבו בדר� כלל באר�" " " " שירי חלוצי שירי חלוצי שירי חלוצי שירי חלוצי . ". ". ". "4444

        ע כללירק ••••

על פי . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  17.1% �שה  כ, שירי  53בקבוצה זו 

חלק  בתנועות , חלק  הושרו בבית ההורי . ל"חלק גדול משירי  אלה נלמדו בחו, המידעני 

, מהאר�" שליחי "מידי פע  היו מגיעי  לתנועות הנוער וההכשרות . הנוער וחלק  בהכשרות

כדי לעודד את החלוצי  הצעירי  לעלות לאר� וכ� , לימדו ג  שירי  אר� ישראליי ובי� היתר 

        . ישנ  ג  שירי  שנלמדו על ידי חלק מהאנשי  ביגור. ללמד  את השפה העברית �

חלק  בסו* המאה הקודמת וחלק  בתחילת המאה , רוב השירי  מושרי  בעברית וחוברו באר�

, רו�רו�רו�רו�    ;1969, גפ�גפ�גפ�גפ�; 1964,רבינארבינארבינארבינאעיי� אצל (ת לאר� ישראל במש� תקופת העליות הראשונו, 20 �ה 

        ). ואחרי  1993

        :המידעני  כללו בקבוצה זו שירי  ממקורות שוני , שלא כמו בקבוצות הקודמות

נ "ח, אלתרמ�. נ, טשרניחובסקי. כמו ש(שירי  של משוררי  ציוניי  שפעלו בתחילת המאה  . 1

, רוסיי " (עממיי "בו טקסטי  ג  ללחני  וכת) ה אימבר ואחרי "נ, קצנלסו�. י, ביאליק

ל "וג  ללחני  של מלחיני  ציוניי  שפעלו באותה תקופה באר� ובחו) יידיי  ערביי  ועוד

        ).צ אידלסו� ואחרי "א, בסקי'קרצ. ח, סמבורסקי. ד, אנגל. כמו י(

שהותאמו לה  טקסטי  המבטאי  את התכני  , יידיי  ורוסיי , שירי  וניגוני  חסידיי  . 2

או  , שהותא  ללח� חסידי, "אנו באנו ארצהאנו באנו ארצהאנו באנו ארצהאנו באנו ארצה", כמו למשל(אלמוני  " חלוצי "על ידי , ל"הנ

        ).שהותא  ללח� רוסי, "בסקי הוא בחור כארזבסקי הוא בחור כארזבסקי הוא בחור כארזבסקי הוא בחור כארז''''ברדיצברדיצברדיצברדיצ"

, "עממיי "שהותאמו ללחני  , ל"המבטאי  את התכני  הנ, �"שירי  בעלי טקסטי  מהתנ . 3

הטקסט מתו� ": ת שיבת ציו�ת שיבת ציו�ת שיבת ציו�ת שיבת ציו�אאאא' ' ' ' בשוב הבשוב הבשוב הבשוב ה", כמו למשל(או שהולחנו על ידי מלחיני התקופה 
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הטקסט ג  הוא ": מי יגור באוהלי� יעקבמי יגור באוהלי� יעקבמי יגור באוהלי� יעקבמי יגור באוהלי� יעקב"או ; מרגובסקי. ללח� מאת ז, ו"קכ" תהילי "

        ").עממי"ללח� , "תהילי "מתו� 

נהייה נהייה נהייה נהייה ", כמו למשל(ומחבריה  נשארו אלמוני  " ההווי החלוצי"מתו� " צמחו"שירי  ש . 4

        ).ואחרי " החלוצי  ביד חרוצי החלוצי  ביד חרוצי החלוצי  ביד חרוצי החלוצי  ביד חרוצי ", "קו  בחור עצלקו  בחור עצלקו  בחור עצלקו  בחור עצל", "כולנו חלוצי כולנו חלוצי כולנו חלוצי כולנו חלוצי 

  

שירי ; אהבת האר�; נו* האר�: תוכ� הטקסטי  של מרבית השירי  עוסק בנושא אר� ישראל

קשיי ; הגנת האר�; הווי החיי  החלוצי; חיי החופש באר�; געגועי  לאר�; בניה ויצירה, עבודה

מובעי  תכני  אלה , בעיקר השירי  מהקבוצה הרביעית, בחלק מהשירי . החיי  באר� ועוד

למנגינות רוב השירי  מבנה של בתי  . חלק גדול מהשירי  מושרי  בהברה מלעילית. ורבהומ

שלושה וא* , ישנ  ג  בעלי בית אחד). בדר� כלל בית ופזמו�(לרוב  שני בתי  ). סטרופי(

        . רבי  מה  מושרי  בהתלהבות ובשמחה. כמעט כל השירי  בעלי משקל זוגי. ארבעה ומעלה

        

ללח� עממי , על ידי אלמוני 20 �המלי  חוברו בשנות ה   """"יא חבריאיא חבריאיא חבריאיא חבריאחברחברחברחבר"""": ניתוח שיר מייצג

        .                         יידי

        )1' קלטת מס( צבי אגמו�צבי אגמו�צבי אגמו�צבי אגמו�מושר על ידי  1' תעתיק מס

        

  ?מה נעשה בלי עבודה, חבריא, חבריא
  ?איפה ואיפה ואיפה נעבוד

  ציונה בדואי �נס, תקוה ערבי �בפתח
  ?איפה נעבוד, וביקב משגיחי 

  

יליד שנת , צבי. ל"מייצג את השירי  ששרו עוד בחו, ביצוע השיר על ידי המידע� צבי אגמו�

לדברי ". החלו�"שהיו חברי  בתנועת הנוער , למד את השיר מחבריו הציוניי  בליטא, 1906

באותה , לשיר הותאמו באר�". לה�יולה: "היו ששרו את השיר ללא מלי  ע  ההברות, צבי

במלי  אלה היה מושר כשיר ). על ידי לוי� קפניס(המתאימות לחג הפורי   ג  מלי , התקופה

        . ילדי 

  

)1' קלטת מס( אמיתי אגמו�אמיתי אגמו�אמיתי אגמו�אמיתי אגמו�ובניק שילה בניק שילה בניק שילה בניק שילה מושר על ידי  2' תעתיק מס
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מייצגי  את השירה כפי , 2' בביצוע מס, ואמיתי אגמו�) 24' ראה הערה בעמ(בניק שילה 

את . ביגור 30 �ני ונולדו בתחילת שנות ה שניה  בני הדור הש. שבוצעה בחדר האוכל ביגור

, בעיקר בחלקו השני של חג המשק, השיר למדו מפי הותיקי  בעת השירה בציבור הספונטנית

        .40 � במש� שנות ה

אליהו הכה�אליהו הכה�אליהו הכה�אליהו הכה�לדברי 
19191919

בעקבות , של המאה 20 �חובר הטקסט בעל האופי החלוצי בשנות ה , 

. באותה עת, י  החלוצי  באר�שהייתה לפועל, בעיה קיומית חמורה של חוסר עבודה

רכשו , שהקימו את המושבות הראשונות באר�, ")חובבי ציו�" ("חיבת ציו�"ואנשי " וי "ביל"ה

התבססו והעדיפו עבודה ערבית זולה על פני , )רוטשילד�בעזרת כספי הברו� דה(קרקעות 

השיר ג  (שהיו זקוקי  לעבודה לש  הפרנסה , העסקת  של החלוצי  היהודיי  החדשי 

השיר מייצג , לדבריו). משק* בעיה זו �הרוסי והלח� עממי חסידי . המלי  של ע �" תשרי סבאתשרי סבאתשרי סבאתשרי סבא"

לחברה לחברה לחברה לחברה ", "בוקר בוקרבוקר בוקרבוקר בוקרבוקר בוקר"כמו " (שירי חלוצי  שצמחו מהע  ומהשפה המדוברת"קבוצה של 

הייתה א  , המתוארת בשיר הזה, בעיית חוסר העבודה). ועוד" נהיה כולנו חלוצי נהיה כולנו חלוצי נהיה כולנו חלוצי נהיה כולנו חלוצי ", "לחברהלחברהלחברהלחברה

פרטי  נוספי  על . (אלא ג  בעיה קיומית אמיתית של פרנסה, יי� אידיאולוגילא רק ענ, כ�

        ). 118�120' עמ, 1986, גפ�גפ�גפ�גפ�השיר ראה ג  אצל 

מוחאי  כפיי  לפי , בדר� כלל היו מתלהבי . הרבו לשיר את השיר ביגור, לדברי המידעני 

ג  בעת ריקוד היו פעמי  שהיו שרי  אותו . מפע  השיר או דופקי  על השולחנות בידיה 

ככה בדיוק "אמר כי , )1' ביצוע מס(למידע� צבי אגמו�  2כשהשמעתי את ביצוע מס ". הורה"ה

        .2' לביצוע מס, מוסיקלי�יתייחס הניתוח הטקסטואלי, מסיבה זו". שרו את השיר בחדר האוכל

        

        

        

        ניתוחניתוחניתוחניתוח ••••

, להל�(ת הבית מחולק לשתי פראזו. לשיר בית אחד המושר פע  אחת  .הצורה המוסיקלית. אאאא

AB  ( השוות אחת לשניה במספר התיבות)4.(        

המורכבי  משתי תנועות מלודיות שונות זו מזו , נחלקת מבחינה מלודית לשני חלקי   Aפראזה 

                                                           
19
  .8.6.97מתו� ראיו� שערכתי עמו בתארי�  
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)a  ו � b( , שוות אחת לשניה במספר התיבות �א)פראזה ). 2B , נחלקת מבחינה מלודית לארבעה

שוני  מורכבי  משתי תנועות מלודיות שונות שני החלקי  הרא. בני תיבה אחת כל אחד, חלקי 

ואילו החלק ) ,c(החלק השלישי  מורכב מתנועה מלודית זהה לחלק הראשו� ).  d �ו      c(זו מזו 

        .e � מורכב מתנועה מלודית חדשה , הרביעי המסיי  את השיר

            A ( a + b )  B ( c + d + c′′′′ + e )):    משמאל לימי�(מבנה השיר כולו 

        תיבות' מס →  4)   2+  2(   4)  1+  1+  1+   1(                                                                                                                                                                                                     

        .המידעני  שרי  את השיר שלוש פעמי 

,   כאמור, המידעני   שרי  את השיר. מהיר: המפע . זוגי: המשקל  .מקצב�מפע �משקל. . . . בבבב

        .בכל פע  מהר יותר, שלוש פעמי 

ורכב משתי תבניות מקצב הבנויות מיחידות של רבעי  מ    ,Aשל פראזה     aחלק : המקצב

של הפראזה מבוסס על תבנית סינקופית המדגישה את מילת השאלה   bחלק . ושמיניות

        .המידעני  אכ� מדגישי  מקו  זה". ?איפה"

ע  שינוי קט� (החוזרת על עצמה ארבע פעמי  , מורכבת מתבנית מקצבית אחת Bפראזה 

        .Aתבנית זו מסיימת ג  את שני החלקי  של פראזה                            :                 בסיו 

אחד מה  מקיש . בדר� כלל לפי המפע , המידעני  מלווי  עצמ  בהקשות ידיי  על השולח�

מקישי  ,  לרנדו לאור� שלושת הפעמי  של השיר'ככל שגובר האצ. מידי פע  חלק מהמקצב

        .מוסי* לתחושת ההתלהבות, ריה לדב, דבר זה. כול  רק את המפע 

        .מינור: הסול  .המבנה המודאלי. . . . גגגג

מדגיש   Aחלקה הראשו� של פראזה ). לה �רה (צלילי  בלבד  5המלודיה בנויה ממודוס בעל 

של הפראזה  bחלק ). רה(ומסתיי  בצליל הטוניקה ) הטרצה המינורית(את הצליל השלישי 

        ).פה(ל השלישי מדגיש את הצליל הרביעי  ומסתיי  על הצלי

מסתיימי   e � ו  dהמופיע פעמיי  מסתיי  בצליל הרביעי ואילו חלקי  , cחלק : Bבפראזה 

לשיר סממני  ). הראשו� בצליל הטרצה המינורית והשני בצליל הטוניקה(בדרגה הראשונה 

        :כשהצלילי  הדומיננטיי  ה ) כמעט ולא מופיע, מי, הצליל השני(פנטטוניי  

        .קוינטה: עד השירמנ  .המלודיה. . . . דדדד
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 Bבפראזה . נעה המנגינה מסביב לצליל הטרצה המינורית Aבפראזה : הכיווניות הכללית

        ).רה(הכיוו� הכללי הוא של ירידה מהצליל החמישי אל צליל הטוניקה 

בנויות התקדמות בסקונדות וחזרות על צלילי   B �ו  Aשתי הפראזות : מהלכי  ספציפיי 

של " קפיצות"הוא בנוי על . יוצא דופ� Aשל פראזה  bחלק . זוהמודגשי  מסיבה , מבניי 

הדבר יוצר דגש חזק על צליל זה ". הקפיצה"החוזר פעמיי  אחרי , קוורטה אל הצליל החמישי

נוטי  המידעני  לעבור יותר ויותר , "מתקד "ככל שהשיר ). בתוספת המקצב הסינקופי(

במקו  צליל !" הי"מוסיפי  קריאת  בפע  הראשונה של השיר ה . לקריאות במקו  שירה

ה  קוראי  את מילות השיר , בנוס* לקריאה זו, בפע  השניה. הטוניקה המסיי  את השיר

ה  , המהירה ביותר, בפע  השלישית. . . . ′′′′cבמקו  לשיר את שלושת הצלילי  המסיימי  את חלק  

סיו  השיר ממש צועקי  את מילות השיר ב, וכ� Aג  בסו* פראזה !" הי"מוסיפי  קריאת 

כל זה מוסי* מאד לתחושת ההתלהבות ). המסיי  את השיר eוכל חלק  ,cהחצי השני של חלק (

        .הגדלה לאור� השיר

פחות או יותר למה , שרי  המידעני  בעוצמה השווה, בפע  הראשונה של השיר .הדינמיקה. . . . הההה 

עוצמת   מגבירי  המידעני  את , בכל פע  שהשיר מתחיל מחדש. שמקובל לכנות כפורטה

פחות או יותר למה שמקובל לכנות , ה  שרי  בעוצמה השווה, בפע  השניה. השירה

צעקות �והקריאות!" הי"הוספת הקריאה  �בנוס* . כפורטיסימו ובפע  השלישית כפורטיסיסימו

כל זה מוסי* . מדגישי  את סיומי המלי  וסיומי הפראזות, Bשל המילי  המסימות את פראזה 

            .  ההתלהבות המתוארת בסעיפי  הקודמי  עוד יותר לתחושת

קיי  , כמו בשירי  הקודמי . בעיה קיומית אמיתית של חוסר עבודה, כאמור, מבטא  הטקסט ....וווו

במימד הרחב מתבטא תיאו  זה בכ� שהוא מורכב . ג  כא� תיאו  כללי בי� הטקסט למוסיקה

, מחולקת לארבעה חלקי כל פראזה . שורות המקביל לצורה  המוסיקלית 8הכולל , מבית אחד

 5�8שורות . Aמושרות על פי פראזה  1�4שורות : כאשר כל חלק מקביל לשורה טקסטואלית

        .Bמושרות על פי פראזה 

        .התיאו  מתבטא בכ� שהשירה היא סילאבית, במימד המצומצ 

יומית �נית� לומר שהשיר כולו מבוסס על שפת דיבור יו ". הקפדה"החריזה בשיר זה היא ללא 
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מה : "בנוי משני משפטי שאלה, )Aפראזה (החלק הראשו� של הטקסט ". ספרותית"א על שפה ול

המנגינה מדגישה בעיקר את השאלה השניה על ידי ". ?איפה נעבוד" �ו " ?נעשה בלי עבודה

בסיו  , לעומת זאת. תו� חזרה על צליל הדומיננטה, שלוש פעמי " איפה"חזרה על המילה 

" יתרו�"כא� ישנו . הסיו  הוא על הטוניקה, חוזרת שוב" ?ה נעבודאיפ"כאשר השאלה , השיר

שלמרות הפסימיות , יש לציי�. על פני השאלה הטקסטואלית, למסורת המוסיקלית המערבית

        .בעליזות ובשמחה,   שרי  המידעני  את השיר בהתלהבות גוברת, של הטקסט

        :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

, קבלה בי� המרכיבי  הטקסטואליי ג  בשיר זה ישנה ה, כמו בקבוצות השירי  הקודמות

        . המקצביי  והמלודיי 

אופיינית ג  לשירי  , "מתקד "ככל שהשיר , האצת המפע . השיר מהיר � מבחינת המפע  

לחברה לחברה לחברה לחברה ", "אל יבנה הגלילהאל יבנה הגלילהאל יבנה הגלילהאל יבנה הגלילה"כמו (בדר� כלל לשירי  היותר מהירי  , נוספי  בקבוצה זו

כמו ". השירי  השמחי "ו" פהשירי התקו"וכ� לשירי  מהירי  מקבוצות ) ואחרי " לחברהלחברהלחברהלחברה

ג  בקבוצה זו ישנ  שירי  המאופייני  על ידי התחלה של פראזה איטית , בקבוצות הקודמות

שירי  אלה ). ואחרי " מי יש לו ריבה כזאתמי יש לו ריבה כזאתמי יש לו ריבה כזאתמי יש לו ריבה כזאת", "מה יפי  הלילותמה יפי  הלילותמה יפי  הלילותמה יפי  הלילות"כמו (ופראזה שנייה מהירה 

        .מאופייני  ג  על ידי התחלה ע  דינמיקה שקטה והתלהבות מתגברת בהמש�

, ואכ�(המודוס המינורי בעל חמישה צלילי  בלבד הוא כמו שיר ילדי  , ינה מודאליתמבח

        ).שהיו מושרות בפי הילדי , חוברו לו ג  מלי  לחג הפורי 

. לבי� המלודיה, מבחינה מלודית נמצאה התאמה בי� הטקסט הבנוי על משפטי שאלה ותשובה

תופעה זו של . ת להדגשת ההתלהבותמבוצעי  על ידי קריאות או צעקו, חלק מסיומי הפראזות

גילו גילו גילו גילו ", "אל יבנה הגלילהאל יבנה הגלילהאל יבנה הגלילהאל יבנה הגלילה"כמו (קיימת ג  בשירי  נוספי  בקבוצה זו , ספק קריאות ספק צעקות

        .והיא אופיינית לשירי  מהירי  ג  בקבוצות השירי  האחרות) ואחרי " הגלילי הגלילי הגלילי הגלילי 

א אותה ישנו קרשנדו מפורטה לפורטיסיסימו המחזק התלהבות זו ומבי, מבחינת הדינמיקה

נהייה נהייה נהייה נהייה "למשל (ג  תופעה זו אופיינית לשירי  המהירי  בקבוצה זו . לשיא לקראת סיו  השיר

        .ובקבוצות השירי  האחרות) ואחרי " על הסלע ה�על הסלע ה�על הסלע ה�על הסלע ה�", "כולנו חלוצי כולנו חלוצי כולנו חלוצי כולנו חלוצי 

יומית �חוסר ההקפדה על החריזה והשימוש בשפת דיבור יו , תוכ� השיר, מבחינת הטקסט

שירי  , מבחינה זו, השיר מייצג. שי  שחיברו אותומעידי  על ביטוי אמיתי למצוקת האנ
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מחבריה  אלמוניי  והטקסט , "החלוצי"ובטאו את הווי החיי  " צמחו"נוספי  מקבוצה זו ש

). ואחרי " שלו  חברי שלו  חברי שלו  חברי שלו  חברי ", "קו  בחור עצלקו  בחור עצלקו  בחור עצלקו  בחור עצל"כמו למשל (יומית �שלה  הוא בשפת הדיבור היו 

על הצור� המובהק של האנשי   מעיד יותר, הביצוע הנלהב והשמח של המנגינה, לעומת זאת

        .בעצ  השירה וההתפרקות ופחות על הזדהות ע  המשמעות הפסימית אותה מבטא הטקסט

        

        שנכתבו באר� באות� שני  על ידי מלחיני התקופהשנכתבו באר� באות� שני  על ידי מלחיני התקופהשנכתבו באר� באות� שני  על ידי מלחיני התקופהשנכתבו באר� באות� שני  על ידי מלחיני התקופה, , , , """"שירי התקופהשירי התקופהשירי התקופהשירי התקופה. ". ". ". "5555

        רקע כללי ••••

. שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  18.4% �המהווי  כ, שירי  57בקבוצה זו 

מיהודה שרת או ממוסיקאי  אחרי  , מחברי  אחרי ,   למדו חלק משירי  אלה ביגורהמידעני

נלמדו על ידי חברי  שיצאו בקבוצות עבודה , חלק מהשירי . שבקרו באותה תקופה ביגור

בערי  (הקמת בנייני  , קבוצות עבודה אלה עסקו בסלילת כבישי . למקומות אחרי  באר�

ג  בעת העבודה . בעת העבודה פגשו אנשי  שאינ  מיגור. ודייבוש ביצות וע) וישובי  אחרי 

כאשר היו חוזרי  ליגור היו מביאי  . וג  בשעות הערב היו שרי  בציבור שירי  שוני  שהכירו

חלק אחר . עמ  רפרטואר שירי  חדש אותו לימדו ביגור בעת השירה בציבור הספונטנית

למדו אות  בדר� זו מהמכשיר שהיה בחדר  מהשירי  בקבוצה זו הושמעו ברדיו והחברי  ביגור

        .נפרד במבנה חדר האוכל

רוב  הולחנו במש� שני  אלה על ידי מלחיני  שחיו . כל השירי  בקבוצה זו מושרי  בעברית

. ד, נרדי. נ,    סמבורסקי. ד, עמיר��וב'פוגצ. ע, אדמו��גורוכוב. י, של . מ(באר� באותה תקופה 

חלק קט� מהשירי  הותאמו ללחני  עממיי  ).  לברי ועוד, מ, קיפוסטולס. ש, זעירא. מ, זהבי

נרדי למנגינה . נ ביאליק שהותא  על ידי המלחי� נ"למלי  של ח" יש לי ג�יש לי ג�יש לי ג�יש לי ג�"השיר , כמו למשל(

        ).י עגנו� ללח� עממי"שהותא  על ידי הסופר ש" ליל כי אצאליל כי אצאליל כי אצאליל כי אצא"או השיר , ערבית

. כמו  א(י  שחיו באותה תקופה באר� ג  רוב  של הטקסטי  נכתבו על ידי משוררי  וכותב

. ל, נ ביאליק"ח, שמעוני�שמעונובי�.ד, שנהר�שנברג. י, פ�. א, אלתרמ�. נ, אורלנד. י, אשמ�

כמו (כיי  "התאימו המלחיני  טקסטי  תנ, לחלק קט� מהשירי ). המשוררת רחל ועוד, גולדברג

או לח� השיר , "עמוס"מספר  למלי     זהבי. אותו התאי  המלחי� ד, "והטיפווהטיפווהטיפווהטיפו"למשל לח� השיר 

        "). תהלי "זעירא למלי  מתו� ספר . אותו התאי  המלחי� מ, "פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�"
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כיבוש העבודה : תוכ� הטקסטי  עוסק ברובו בנושאי  הקשורי  בחיי  החדשי  באר� ישראל

נו* , )חקלאות ועוד, "חומה ומגדל", שירי רועי , עבודה בנמל, סלילת כבישי (ובניי� האר� 

, חלק גדול מהטקסטי  מביעי  תקווה. הגנה על האר� ועוד, העלייה לאר�, אהבת האר�, �האר

כמו למשל השיר (טקסטי  אחדי  עוסקי  בשכול . שמחה וסיפוק מהיצירה החדשה באר�

רוב  של השירי  מושרי  בהברה ). זעירא. שלו  ללח� של מ. המלי  של ש, "חמישה יצאוחמישה יצאוחמישה יצאוחמישה יצאו"

        .מלרעית

, )או בית ופזמו� חוזר(חלק  בעלי שני בתי  ). סטרופי(מבנה של בתי   למנגינות רוב השירי 

שניי  בעלי משקל משולש . רוב  בעלי משקל זוגי. ארבעה וא* יותר בתי , חלק  בעלי שלושה

        ).זוגי ומשולש(ובשלושה שירי  ישנו משקל מתחל* 

תפתחי  ישנ  המתחילי  לאט ובשקט ומ. חלק גדול מהשירי  מושר בהתלהבות ובשמחה

לי� והלח� �לינקובסקי. המלי  של ע, "מעל המגדלמעל המגדלמעל המגדלמעל המגדל"השיר , כמו למשל(לשירה מהירה ומתלהבת 

המלי  , "כנרת כנרתכנרת כנרתכנרת כנרתכנרת כנרת"השיר , כמו למשל(חלק מהשירי  מושר לאט ובשקט ). עומר�חתולי. של ב

השיר , כמו למשל(שירי  אחרי  מושרי  בקצב המרש ). זעירא. פ� והלח� של מ. א    של

בהרי  בהרי  בהרי  בהרי  "או השיר , לוינסו�. גולדברג והלח� של ר. המלי  של ל, "גות הספינותגות הספינותגות הספינותגות הספינותלמרחקי  מפלילמרחקי  מפלילמרחקי  מפלילמרחקי  מפלי"

        ).סמבורסקי. אלתרמ� והלח� של ד. המלי  של נ, "כבר השמש מלהטתכבר השמש מלהטתכבר השמש מלהטתכבר השמש מלהטת

        

        זעירא.מ: הלח�.  פ�.א: המלי  ".הבו לבני הבו לבני הבו לבני הבו לבני ": ניתוח שיר מייצג

        )24' עמ, 1960" (מבחר יצירותיו: מרדכי זעירא: "בדפוס. 1

        

  .במקו  אתמול יש לנו מחר                               !          הי
  ,ובעד כל קיר,                               הבו לבני 

  ,בהנ* בנייננו.               אי� פנאי עמוד א* רגע
  .לנו שכר �עתיד עמנו ,                            הבנאי , בנו

  ,הבו לבני , הבו .                     אל פחד ואל יגע
  !מושב וקרת, קיר אל קיר נרי                   כפר, הי

  ,הבוני , שירו זמר.                  לקראת מכשול ופגע
  !בני� ומרד�כולנו נשיר                               שיר

  .המנו� בני� ארצנו
  

  

  

        )1' קלטת מס(מושר על ידי קבוצת חברי   �  1' תעתיק מס. 2
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, שנולדו במש� שנות השלושי , כול  בני הדור השני, צוע השיר על ידי קבוצת החברי בי

        .מייצג את השירה ביגור בחדר האוכל

עסק באותה תקופה ג  , המלחי� מרדכי זעירא. נכתב בשנות השלושי  באר�" הבו לבני "השיר 

חיי  המתחדשי  שחי את ה, כתיבתו נבעה א  כ� מכ�. בעבודת הבניי� באר� ובסלילת כבישי 

). 1960196019601960, , , , רבינארבינארבינארבינא(שר ומלמד את שיריו החדשי  , היה עובר בי� הישובי  השוני , בי� היתר. באר�

אחד השירי  שלימד . המידעני  הותיקי  זוכרי  את ביקורו של זעירא ביגור בשנות השלושי 

* אות  באותו אירוע לימד זעירא שירי  נוספי  וא. היה שיר זה והוא הצטר* לרפרטואר הקיי 

כנרת כנרת כנרת כנרת "; אביחנ�. למלי  מאת ה" למולדתילמולדתילמולדתילמולדתי"כמו (המשיכו לשיר בשירה בציבור הספונטנית 

        ).הרוסי ועוד. למלי  מאת ע" אל תירא עבדי יעקבאל תירא עבדי יעקבאל תירא עבדי יעקבאל תירא עבדי יעקב"; פ�. למלי  מאת א" כנרתכנרתכנרתכנרת

הוא היה אהוב מאד . הרבו לשיר ביגור בעת השירה בציבור הספונטנית" הבו לבני "את השיר 

        . מחיאות כ* והקשות על השולחנות והושר בהתלהבות ובליווי

        

        ניתוחניתוחניתוחניתוח ••••

במקור הכתוב ישנה . מלודי אחד המושר פע  אחת�לשיר רצ* מקצבי .הצורה המוסיקלית. . . . אאאא

שני בתי  טקסטואליי  (הוא מחולק לשלוש פראזות ). קדמה ע  פרמטה(פתיחה של צליל אחד 

) הפזמו�(  Cופראזה תיבות 8בעלת  Bפראזה , תיבות 6בעלת  Aפראזה ): ABC, ופזמו� להל�

        . תיבות 4בעלת 

 � מורכב מתנועה מלודית אחת , החלק הראשו�. נחלקת מבחינה מלודית לשני חלקי   Aפראזה

a , החלק השני מורכב ג  הוא מתנועה   מלודית אחת ). ע  שינוי בסיו (החוזרת על עצמה � b . . . .

מורכבי  משתי , יהחלק הראשו� והשנ. נחלקת מבחינה מלודית לארבעה חלקי      Bפראזה 

שחוזרת על  eמורכב מתנועה מלודית , החלק השלישי. d � ו  cתנועות מלודיות שונות זו מזו 

. נחלקת לשני חלקי , Cפראזה . f �מתנועה מלודית אחת , עצמה והחלק האחרו� מורכב שוב

  ע  שינויי  מלודיי(שחוזרת על עצמה שלוש פעמי   gמורכב מתנועה מלודית , החלק הראשו�

        . h �מורכב מתנועה מלודית אחת , המסיי  את השיר, ואילו החלק השני) ′′′′g �קטני  

        ):משמאל לימי�(על פי המקור הכתוב , מבנה השיר כולו
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  A ( a + a′′′′ + b )  B (c + d + e + e + f )  C ( g + g′′′′ + g + h )              )פתיחה (        

        תיבות ' מס → 8+ )  2 2+   2(   8)  2+  2+ + 1 1+  2(   4)  1+ + 1  1+  1(                                                     

.   ה  שרי  פעמיי  Cאת פראזה , לעומת זאת. המידעני  אינ  שרי  את צליל הפתיחה

  .כ� שרו את השיר ביגור, לדבריה 

  .בינוני: המפע . זוגי: המשקל  .מקצב�מפע �משקל. . . . בבבב

, בעלת שתי תיבות, מורכבי  מאותה תבנית מקצב b � ו  aחלקי  , Aבפראזה : המקצב

, מלודית המושרת�התבנית המקצבית. המידעני  אינ  שרי  את הקדמה. המתחילה בקדמה

מופיעה סינקופה זו ביחידות , במקור הכתוב. מתחילה ביחידות זמ� שוות ומסתיימת בסינקופה

  המידעני  סינקופה " מקצרי "    ′′′′aבחלק  :                                  16של שני חלקי 

        Bשל פראזה       f �ו   dאותו הדבר קורה בחלקי  :                           זו לשמינית באופ� כזה

במקומות נוספי  בשיר שרי  המידעני  באופ� שונה מהכתוב . Cבפראזה   gובשני חלקי 

הקדמה של " הורדת", כמו למשל(מלודית � לעתי  ה  מקצרי  את התבנית המקצבית. במקור

ה  , eבתחילת חלק , Bבפראזה , לעומת זאת). Aבפראזה    ′′′′aתחת את חלק השמינית הפו

ה  משני  את , על ידי כ�). שאינה מופיעה במקור הכתוב(מוסיפי  קדמה של שתי שמיניות 

שהוא , לעתי  ה  משני  את המקצב כ�. הדגש המלעילי של הטקסט במקו  זה לדגש מלרעי

הארכת הצליל השלישי בתיבה הראשונה של , שלכמו למ(תוא  את התבנית שהופיעה לפניו 

 b �ו , ′′′′a ,aמלודית של   חלקי  � באופ� דומה לתבנית המקצבית Bהמתחיל בפראזה     dחלק 

ה  מוסיפי  שמינית היוצרת סינקופה על הצליל , בתיבה הראשונה, eבחלק ). Aבפראזה 

  .שהתבנית הופכת להיות זהה לתבנית בתיבה הבאה, החמישי כ�

  .מינור טבעי: הסול   .ה המודאליהמבנ. . . . גגגג

ור המקביל וממנו 'ישנ  מהלכי  מלודיי  היכולי  להתפרש כמעבר למג B �ו A בפראזות 

המידעני  נוטי  להדגיש את הצלילי  המבניי  של המנגינה על ידי  .חזרה אל המודוס המינורי

את האקורדיקה  מלודיות ועל ידי כ� ה  מדגישי � התבניות המקצביות" פישוט"או " קיצור"

שרי  המידעני  את צליל הקוורטה  , Cבפראזה   gבסיו  שני חלקי ). המלודיה" על חשבו�("

  . במקו  צליל הטרצה המינורית הכתובה במקור ועל ידי כ� ה  משני  את המהל� המודאלי
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ישנה עליה הדרגתית , Aבפראזה : הכיווניות הכללית. נונה גדולה: מנעד השיר  .המלודיה. . . . דדדד

 cבחלק . וחזרה אל צליל הטוניקה) של הפראזה bחלק (צליל הטוניקה אל הצליל הרביעי מ

לעומת . באוקטבה אל הצליל הגבוה של הטוניקה" חדה"ישנה עליה , Bהפותח את פראזה 

הירידה  Bכשבפראזה , כולה הוא בכיוו� כללי של ירידה C �ופראזה   Bהמש� פראזה ,  זאת

הירידה היא מהצליל     Cאל צליל הטרצה המינורית ובפראזה  היא  מצליל הטוניקה הגבוה

  .החמישי אל צליל הטוניקה

המידעני  הנוטי  לדלג על צלילי הקדמה ולקצר או להארי� צלילי  : מהלכי  ספציפיי 

 Aשלושת החלקי  של פראזה . משני  על ידי כ� ג  את המהל� המלודי, מסוימי  לאור� השיר

ע  חזרה על צליל אחד לאור� תיבה שלמה והתקדמות , ושרעל פי הביצוע המ, מתחילי 

  .  של קוורטות ואוקטבות" קפיצות"בנויה על  Bפראזה , לעומת זאת. בסקונדות בתיבה השניה

כמו , מקצביות�הפיתוח המוסיקלי של השיר מתקד  בצורה של חזרות על תבניות מלודיות

  :למשל

כמו בתיבה , חה מקוינטה לאוקטבהה  מגדילי  את מרווח הפתי, של הפראזה cבחלק  •

� באוקטבה כתבנית מלודית" הקפיצה"על ידי כ� ה  שרי  את . השניה של אותו חלק

  .מקצבית החוזרת פעמיי 

, של הפראזה eבחלק . בקוורטות ומהתקדמות בסקונדות" קפיצות"בנויה על  Bפראזה  •

, אשונה של חלק זהנוספת של קוורטה לקראת סיו  התיבה הר" קפיצה"מוסיפי  המידעני  

בפע   eבאוקטבה הפותחת את חלק " הקפיצה"את , לעומת זאת. כמו בתיבה שלאחריה

מקצבית חוזרת פעמיי  �שהתבנית המלודית, כ�, בקוורטה" קפיצה"ה  מקטיני  ל, השניה

  . באופ� זהה

במקו  לשיר את  המהל� היורד בסקונדות אל צליל , המסיי  את השיר, hבחלק , Cבפראזה  •

תבנית פתיחה מושרת . ה  שרי  מהל� המתחיל בקפיצה של קוורטה כלפי מעלה, וניקההט

  .Bזהה לתבנית הפותחת את החלקי  של פראזה , זו

דוגמאות אלה מייצגות את הנטיה של המידעני  להעתיק מבנה מוסיקלי של תיבה אחת לתיבה 

  .זוהי תופעה האופיינית לשירה בציבור. אחרת בשיר
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דומי  לאלה , מלודיי " קישוטי "נוטי  המידעני  לגוו� ב, מקצביי �המלודיי  בנוס* לשינויי 

בחצי טו� אל צלילי  מבניי  " גליסנדו": "חסידיי "וב" הרוסיי ", "שירי  היידיי "שבוצעו ב

מקשט על צליל " טריל"; )Bשל פראזה  fבצליל הראשו� של התיבה הראשונה בחלק , למשל(

בי� , )טרצה קטנה(של מרווח יותר  גדול " גליסנדו"; )תיבה הצליל השלישי באותה(ארו� 

כמו בשירי  , ג  כא�. Cלצליל הקצר המתחיל את פראזה   Bהצליל הארו� המסיי  את פראזה 

  ".כ� יותר יפה לשיר את השיר"ה  אמרו ש, הקודמי 

. רטהפו� למה שמקובל לכנות כמצו, פחות או יותר, השיר מושר בעוצמה השווה .הדינמיקה ....הההה

בליווי " חזק יותר"היו שרי  את השיר  , בעת השירה בציבור בחדר האוכל, לדברי המידעני 

!" הי"היו  מוסיפי  קריאות , , , , Cבחלק , הקשות חזקות על השולחנות ולקראת סיו  השיר

  .סינקופיות קצובות

קיי  , כמו בשירי  הקודמי . באר� בדר� של שמחה וסיפוק מבטא  את עבודת הבניי�  הטקסט. . . . וווו

, תיאו  זה מתבטא בכ� שהטקסט, במימד הרחב. ג  כא� תיאו  כללי בי� הטקסט למוסיקה

�6שורות : שורות 16הבית כולל . מקביל ומותא  לצורה המוסיקלית, המורכב כאמור מבית אחד

ות שור.                                 Bמושרות על פי פראזה  7�12שורות . Aמושרות על פי פראזה  1

מקבילה למבנה , תבנית המוסיקלית הפנימית של כל פראזה. Cמושרות על פי פראזה  13�16

  .הפרוזודי של כל שתי שורות טקסטואליות

, בכמה מקומות. התיאו  מתבטא בכ� שהשירה היא בדר� כלל סילאבית, במימד המצומצ 

� כלל על פעמה בדר, )16בערכי  של חלקי (ישנ� מליסמות קצרות ומהירות , במקור הכתוב

  . המידעני  מבצעי  רק חלק קט� מה�). ראשונה או שלישית(מודגשת בתיבה 

  .    א� לא באופ� עקבי, בדר� כלל כל שתי שורות: החריזה

ישנ� מלי  . כפי שה� מופיעות במקור הכתוב, המידעני  אינ  מדייקי  בביצוע מילות השיר

במקו  " סתמיות"ש  מושרות הברות , Bבפראזה  eחלק  � 10' כמו שורה מס(שה  משבשי  

, ה  משני  בשורה זו את ההתאמה המקורית בי� הטקסט למוסיקה � בנוס* ". בנייננו"המילה 

את תחילת התיבה פעמה אחת לאחור ועל ידי כ� מוסיפי  קדמה של שני " מזיזי "בכ� שה  

במקו  מלרע  ,מלעיל" (ובעד"כ� נוצר דגש על ההברה האחרונה במילה . צלילי  מהירי 

 שירת: "בה ה  שרי , 8' כמו בשורה מס(ישנ� מלי  שה  משני  למלי  אחרות ). במקור הכתוב
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  ). ככתוב בדפוס" בני� ארצנו המנו�: "במקו " בני� ארצנו

  

  :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

של המלחי� " כוונת "מאפשר השוואה מדויקת בי� , מספרו של מלחי� השיר, המקור בדפוס

מייצג , כמו בניגו� החסידי, מבחינת המבנה. ייצג את השירה ביגורהמ, והמשורר לבי� הביצוע

בקבוצה זו שירי  ". החלוצי"ו" הרוסי", "היידי"השיר מבניות מורכבת יותר מאשר בשירי  

כמו ). ואחרי " פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�פקדת האר�", "בא היו בא היו בא היו בא היו "כמו (נוספי  בעלי פראזות מורכבות וארוכות יותר 

של חזרה על הפראזה האחרונה והיא מופיעה ג  ישנה תופעה , ג  בשיר זה, בשיר היידי

  ).ואחרי " על כת* הר פורחעל כת* הר פורחעל כת* הר פורחעל כת* הר פורח", "למולדתילמולדתילמולדתילמולדתי"כמו (בשירי  נוספי  בקבוצה זו 

, המידעני  נוטי  לשנות את יחידות הזמ� כ�, מבחינת המקצב. השיר מהיר � מבחינת המפע  

בקבוצה זו . רדבר האופייני לשירה בציבו �המקצב " פישוט"זהו כיוו� של . שיהיו תבניתיות

והאצה ) בדר� כלל הפראזה הראשונה(המאופייני  על ידי התחלה איטית , שירי  אחרי 

  ).ואחרי " מעל המגדלמעל המגדלמעל המגדלמעל המגדל", "אייל איילאייל איילאייל איילאייל אייל"כמו (הכוללת הגברה דינמית וקריאות התלהבות בהמש� 

העתקת , כמו למשל(האופיינית לשירה בציבור , "פישוט"ג  מבחינה מלודית ישנה נטייה ל

לעומת ). הכתובי  במקור ועוד" קישוטי "על מליסמות ו" דילוג", מקצביות� ודיותתבניות מל

המעידי  על , מלודיי  שוני " קישוטי "הוספה של ,  )במקומות מעטי (קיימת ג  כא� , זאת

בניגו� החסידי ובשיר , כמו בשיר היידי(ע  סממני  סגנוניי  סלביי  , ביצוע סנטימנטלי

  ).הרוסי

, תופעה. ור מקביל'מינור ומג: השיר מתבסס על שתי מערכות מודאליות ,מבחינה מודאלית

מלאו אסמינו מלאו אסמינו מלאו אסמינו מלאו אסמינו "כמו (אירופית וקיימת ג  בשירי  נוספי  בקבוצה זו �האופיינית לשירה המערב

  ). ואחרי " הי הי הי נעליי הי הי הי נעליי הי הי הי נעליי הי הי הי נעליי ", "ברברברבר

במצלתיי  במצלתיי  במצלתיי  במצלתיי  (" דורי: כמו, קיימת תופעה של שימוש במודוסי , בשירי  אחרי  בקבוצה זו

או שימוש בכמה מערכות ") ליל כי אצאליל כי אצאליל כי אצאליל כי אצא(" מיקסולידי, )ואחרי " שירו שיר תודהשירו שיר תודהשירו שיר תודהשירו שיר תודה", "תופי תופי תופי תופי ובובובוב

גמל גמל גמל גמל ", "אהבה רבה" "שטייגר"ור ו'מג, מינור טבעי �" אל* לילה ועוד לילהאל* לילה ועוד לילהאל* לילה ועוד לילהאל* לילה ועוד לילה", כמו(מודאליות 

  ).ועוד, ור'דורי ומג, מינור טבעי �" גמליגמליגמליגמלי

ועל ידי כ� משתני  ) Cאזה בעיקר בפר(המידעני  משני  צלילי  מבניי  , מבחינת הביצוע
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  . המהלכי  המודאליי 

הטקסט " פישוט"ושינויי מילי  המעידי  ג  ה  על " שיבושי "קיימי  , מבחינת הטקסט

, הזזת הדגש ממילה מלעילית למלרעית � בנוס* . כיוו� האופייני לשירה בציבור, שוב �הספרותי 

  .  לשפה העברית" נאמנות"היא דוגמה לשינוי מוסיקלי בגלל 

   

        שרוב  נכתבו ביגורשרוב  נכתבו ביגורשרוב  נכתבו ביגורשרוב  נכתבו ביגור, , , , שירי יהודה שרתשירי יהודה שרתשירי יהודה שרתשירי יהודה שרת. . . . 6666

        רקע כללי ••••

בניגוד . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  6.8% � המהווי  כ , שירי  21בקבוצה זו 

קבוצה זו מייצגת , ליגור בדרכי  שונות" שהובאו"המייצגות שירי  , לקבוצות השירי  האחרות

לפני בואו ליגור . 1926דה שרת הגיע ליגור בשנת יהו. מתו� יגור עצמה" שצמחו"את השירי  

, בפרקי  הקודמי . לא הובאו שירי  אלה לידיעת הציבור, כמעט ולא עסק בהלחנה וא  עסק

�נסקרה תרומתו המשמעותית והדומיננטית של שרת בעיצוב וגיבוש החיי  התרבותיי 

רוב  של . לחנת שירי עסק ג  בה, תו� כדי פעילותו זו. מוסיקליי  ביגור במש� שני  אלה

, מסיבה זו. מוסיקלית הענפה�השירי  נכתבו למטרה זו ושולבו בתו� הפעילות התרבותית

המסיבות והאירועי  , הושרו כל השירי  מקבוצה זו קוד  כל במסכות ובתכניות החגי 

לא , שחלק גדול מהרפרטואר השירי  ששרת הלחי�, חשוב לציי�. מוסיקליי  ביגור� התרבותיי 

בדר� כלל בגלל מורכבות  של ,  לדברי המידעני . ס לרפרטואר השירה בציבור הספונטניתנכנ

  . השירי  ואורכ 

חובר על ידי משוררי  וכותבי  מהתקופה , חלק גדול מהטקסטי  שנבחרו על ידי שרת להלחנה

חלק מהשירי  הולח� ). כצנלסו�.שמעוני וב�שמעונובי�. ד, נ ביאליק"ח, המשוררת רחל(

שיר שיר שיר שיר "או , ז"י, א"כ" במדבר"לטקסט מספר " עלי באר ענו להעלי באר ענו להעלי באר ענו להעלי באר ענו לה", כמו למשל(� "י  מהתנלטקסט

כמו למשל (לחלק קט� מהשירי  כתב שרת טקסט בעצמו "). משל יות "לטקסט על פי " האטדהאטדהאטדהאטד

תוכ� הטקסטי  עוסק ). 1935שנכתב למסכת חג המשק בשנת , "השדות החרושי השדות החרושי השדות החרושי השדות החרושי : "לשיר

  :בנושאי  אלה

נו* , הגנה על האר�, בניית האר�, הווי החיי  באר�, עלייה לאר�ה: כולל, אר� ישראל •

  ).בשירי המשוררת רחל מובעי  שירי  אלה מהפ� האישי(האר� ואהבת האר� 
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  .�"כפי שה  באי  לידי ביטוי בטקסטי  מתקופת התנ, ל"הנושאי  הנ •

  .העבודה והווי החיי  ביגור, הנו* •

אותה העמיד שרת , )שניי  לארבעה קולות בי�(חלק גדול מהשירי  נכתבו במקור למקהלה 

שרו , בעת השירה בציבור הספונטנית, לדברי המידעני . במרכז הפעילות התרבותית שגיבש

ששרת הצליח , ג  הותיקי  וג  בני הדור השני אומרי . שירי  אלה לפי הקולות המקוריי 

" בילו"רוכי  בה  תודות לערבי  וללילות הא, בה  את קולות השירי  ומלותיה " הטמיע"ל

העובדה ששרו חלק גדול מהשירי  במספר גדול של אירועי  עזרה , בנוס*. בלימוד שירי  אלה

הולח� , רחלרחלרחלרחללמלי  של המשוררת " (כא� על פני האדמהכא� על פני האדמהכא� על פני האדמהכא� על פני האדמה"השיר , לדוגמא. זו" הטמעה"ג  היא ל

חג (באותה שנה " נש* רחל"הושר ב, ")שירה בציבור ומקהלה"ויועד על ידי שרת ל 1935בשנת 

י "עפ( 1938ובחג המשק  בשנת  1937בשנת " נש* רחל"אחד במאי ו, בחג המי , )1936, המשק

  ). משני  אלה" יומני יגוריומני יגוריומני יגוריומני יגור"

לחלק שלושה , לחלק מהשירי  שני בתי ). סטרופי(למנגינות רוב השירי  מבנה של בתי  

קל משולש לשלושה שירי  מש. לרוב השירי  משקל זוגי. בתי  וישנ  ג  בני ארבעה ויותר

  ). למלי  של המשוררת רחל, "רחלרחלרחלרחל(" 6/4ושיר אחד נכתב במשקל של 

  

ז ז ז ז """"בבבבהמלי  הותאמו על ידי יהודה שרת בעקבות הטקסט של    """"א  תרצוא  תרצוא  תרצוא  תרצו"""": ניתוח שיר מייצג

  .הרצלהרצלהרצלהרצל

  )1' קלטת מס( בניק שילהבניק שילהבניק שילהבניק שילהמושר על ידי  1' תעתיק מס

  

  Χ 4 ]א  תרצו אי� זו אגדה , א  תרצו

  Χ  4 ] א  תרצו אי� זו אגדה

  Χ 2 ]א  תרצו , א  תרצו
  !אי� זו אגדה, ו"בשנת תרצ, א  תרצו

  

  )1' קלטת מס(בני הדור השני  קבוצת חברי קבוצת חברי קבוצת חברי קבוצת חברי מושר על ידי  2' תעתיק מס

  

בשנת , השיר נכתב על ידי שרת לאירוע הנחת אב� היסוד לבניית חדר האוכל החדש ביגור

ול ביותר בכל התנועה הקיבוצית היה הגד, לאחר שהוק , מבנה חדר האוכל). 1935( וווו""""תרצתרצתרצתרצ

לכבוד . היווה מקור לגאווה גדולה אצל החברי  והילדי  בגלל עובדה זו, ולדברי המידעני 
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נגזר סרט והושר השיר החדש על ידי מקהלת הילדי  , נער� טקס  בו הושמעו ברכות, האירוע

על ידי , ש השנהשבאותה שנה הושר השיר ג  בחג רא, המידעני  הותיקי  זוכרי . והמבוגרי 

כל הציבור הצטר* לשירת המקהלה והייתה . מקהלת הילדי  והמבוגרי  ובליווי התזמורת

  . התרגשות גדולה

מייצג את השיר כפי שהושר בעת , של השיר 1' בביצוע מס) 25' ראה הערה בעמ(בניק שילה 

ת השיר כפי מייצגת א, 2' קבוצת החברי  בביצוע מס. השירה בציבור הספונטנית בחדר האוכל

לדברי . בדר� כלל בניצוחו של יהודה, שבוצע על ידי המקהלה כחלק מהתכנית או המסכת

משו  שביטא את "השיר היה מושר בהתלהבות , בעת השירה בציבור הספונטנית, המידעני 

  .ולווה בהקשות ידיי  על השולחנות" החיי  האקטואליי  ביגור

  

  ניתוחניתוחניתוחניתוח •

הבית . בו חוזר הטקסט מספר רב של פעמי , � בית אחדלשיר מעי   .הצורה המוסיקלית. . . . אאאא

, תיבות 8כוללת     Aפראזה : השונות זו מזו במספר התיבות) ABC, להל�(מחולק לשלוש פראזות 

  .תיבות 6כוללת  Cתיבות ופראזה  4כוללת  Bפראזה 

 נחלקת  Bפראזה . שחוזרי  על עצמ ) b �ו  a(נחלקת מבחינה מלודית לשני חלקי   Aפראזה 

, לעומת זאת). d �ו     c(שונות זו מזו  ג  היא לשני חלקי  המורכבי  משתי תנועות מלודיות

 eמורכב מתנועה מלודית , החלק הראשו�. נחלקת מבחינה מלודית לארבעה חלקי  Cפראזה 

  ). g �ו  f(שני החלקי  האחרי  מורכבי  משתי תנועות מלודיות שונות זו מזו . שחוזרת על עצמה

  ):משמאל לימי�(כולו  מבנה השיר

                        A ( a + a + b + b′′′′ ) B ( c + d ) C ( e + e + f + g )            

  תיבות' מס →   8)  2+  2+  2+  2(   4)   2+  2(  6)   1+ + 1+ 2 2(                                                                                              

, את סיו  השירלקר, בשני הביצועי . בינוני: המפע . זוגי: המשקל  .מקצב�מפע � משקל. . . . בבבב

  . מבצעי  המידעני  ריטרדנדו המדגיש את תחושת הסיו , בשתי התיבות האחרונות

חציה הראשו� . פעמי  4החוזרת , מורכבת מתבנית מקצב בעלת שתי תיבות Aפראזה : המקצב

מהווה , ואילו חציה השני של תבנית זו Cהפותחת את פראזה  eזהה לתבנית חלק , של תבנית זו
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ל מהווה גור  מאחד "זה בתבנית הנ" שימוש. "Bהשני של שני החלקי  בפראזה  ג  את החצי

מגוונת   Cפראזה . החוזרת פעמיי , בנויה מתבנית מקצב בעלת שתי תיבות    Bג  פראזה . בשיר

נוצרת תחושה . היא מתחילה בתנועת שמיניות ומסתיימת בתנועת רבעי . יותר מבחינת המקצב

תוספת הריטרדנדו מדגישה עוד יותר . ות לקראת סיו  השירהיחידות הריתמי" הרחבת"של 

ההתפתחות הריתמית לאור� השיר יוצרת עלייה במתח עד להגעה לשיא בחלק . סיו  זה

  :להל� טבלה ריתמית הממחישה התפתחות זו. האחרו�

  

        חלק        תבניות ריתמיות     

        a →→→→        

        b-b′′′′ →→→→        

        c-d →→→→        

        e →→→→        

        d →→→→        

  

  .  מינור טבעי: הסול    .הרמוני � המבנה המודאלי. . . . גגגג

בחלקה השני ישנו . מבסס את הטוניקה על ידי חזרה על צליל זה Aחלקה הראשו� של פראזה 

"). משחק"מעי� (מצליל הטוניקה לצליל הרביעי , )פעמי  4(הבנוי ג  הוא על חזרות , מהל�

" מטשטשת" כאוסטינטו ועל ידי כ� aממשיכי  הגברי  לשיר את חלק , bבחלק , 2' בביצוע מס

רביעית  � ראשונה : יכולה להתפרש כמהל� Bפראזה . הדרגה הרביעית והטוניקה מודגשת יותר

" משחק"מתחילה באותו  Cפראזה . ראשונה �חמישית מינורית  �ראשונה  �חמישית מינורית  �

אלמנט של אחידות , שוב. Aכמו בחלקה השני של פראזה , בי� צליל הטוניקה לצליל הרביעי

בי� הדרגה החמישית  �נוס* " משחק"מהחלק השלישי של הפראזה ועד לסיו  ישנו . בשיר

. מדגישי  מהלכי  אלה  על ידי שירה בסקסטות מקבילות, 2' בביצוע מס, המידעני . לרביעית

התיבה הראשונה של החלק מבססת את ". קדנצה"ישנה מעי� , המסיי  את השיר, g בחלק 

, והיא מובילה אל התיבה המסיימת, צלילי אקורד זה על ידי חזרה על, הדרגה הרביעית
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  . הקוינטה: הכוללת צליל אחד ארו�

גברי  : ה  שרי  בשני קולות. מחזקי  המידעני  את המקור המקהלתי של השיר 2' בביצוע מס

קול  Aבפראזה . המרק  ההרמוני מתפתח לאור� השיר והוא משתנה בכל פראזה. מול נשי 

שני  Cהשירה היא באוניסונו ובפראזה   Bבפראזה. ל קול הגברי ע" נבנה"הנשי  כאילו 

  .  בסקסטות מקבילות" מתקדמי "הקולות 

  .נונה גדולה: מנעד השיר   .המלודיה. . . . דדדד

פראזה , לעומת זאת. ישנה עליה מצליל הטוניקה לצליל הרביעי Aבפראזה : הכיווניות הכללית

B     הגבוה אל הצליל החמישי ועליה חזרה אל מתחילה בכיוו� כללי של ירידה מצליל הטוניקה

אלא שכא� , הכיוו� הכללי הוא עליה, Aכמו בפראזה , Cבפראזה . צליל הטוניקה הגבוה

  .העליה היא מצליל הטוניקה אל הצליל החמישי המסיי  את השיר

בנוי מחזרות על צליל הטוניקה והוא חוזר  Aהחלק הראשו� של פראזה : מהלכי  ספציפיי 

, בניק. ג  חלק זה חוזר על עצמו. של הפראזה מבוסס על מהלכי  סקונדאריי  bק חל. פעמיי 

  . את שני הצלילי  הראשוני  בתיבה השניה של החלק" משבש", 1' בביצוע מס

" הקפיצה. "לפראזה זו" מסגרת"של קוורטה  היוצרות " קפיצות"מתחילה ומסתיימת ב Bפראזה 

המסיימת " הקפיצה"קה הגבוה אל הצליל החמישי ומצליל הטוני, הפותחת היא בכיוו� ירידה

  .היא בכיוו� עלייה מהצליל החמישי חזרה לצליל הטוניקה הגבוה

ואינו מסיי  את ) אקורד טוניקה(שר בניק בקפיצות של טרצות , )e(בחלק הראשו� , Cבפראזה 

  ).במקו  על הצליל השישי הקטנה(הוא מסיי  על הצליל החמישי  fאת חלק . החלק

למה שמקובל , פחות או יותר, בשתי הגירסאות מושר השיר בעוצמה השווה :הדינמיקה. . . . הההה

  . לכנות כפורטה

כ� להגשמת � המשמעותי כל, ז הרצל"הוא פרפראזה על משפטו המפורס  של ב הטקסט ....וווו

בשנת : "שרת הרחיב את המשפט על ידי הוספת שתי המלי . החיי  באר� באותה תקופה

הפכו אותו , לאירוע משמעותי בחיי הקבו�" כוו�"העובדה שהמשפט  בתוספת, דבר זה". ו"תרצ

בנוי , מבחינה צורנית. לאקטואלי עוד יותר בשביל אנשי יגור ולמבטא עוד יותר את הווי חייה 

קיי  תיאו  בינו לבי� , ג  כא�, כמו בשירי  הקודמי . הטקסט על חזרות תבניתיות כבית אחד
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  . מתבטא בכ� שהוא מקביל ומותא  לצורה המוסיקלית תיאו  זה, במימד הרחב. המוסיקה

. Aמושרות על פי פראזה  1�8שורות : שורות וה� מקבילות לחלקי  המוסיקליי  14הבית כולל 

  .Cמושרות על פי פראזה  11�14שורות . . . . Bמושרות על פי פראזה  9�10שורות 

, ת השירי  האחרי לעומ. שהשירה היא סילאבית, מתבטא תיאו  זה בכ�, במימד המצומצ  

החזרה המתמדת על , למרות זאת. משו  שהוא מבוסס על משפט פרוזאי, אי� בשיר זה חריזה

דבר זה מדגיש את התיאו  בי� הטקסט . הופכת אותו לתבניתי, המשפט ועל חלקי  ממנו

סיומי החלקי  הפנימיי  של הפראזות ואת , בכ� שהוא מבליט את סיומי הפראזות, למוסיקה

  .בניות המקצבסיומי ת

        

  :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

. מבחינה מלודית ומבחינת המרק  ההרמוני, בשיר ישנה התפתחות מתמדת מבחינת המקצב

שהושרו בשירה בציבור הספונטנית , השיר מייצג שירי  נוספי  של שרת, מבחינת המבנה

ישנ  , לעומת זאת). ואחרי " ה� לא חרשתיה� לא חרשתיה� לא חרשתיה� לא חרשתי", "לא שרתי ל� ארצילא שרתי ל� ארצילא שרתי ל� ארצילא שרתי ל� ארצי"כמו (מתחילת  ועד סופ  

שהושרו באופ� , בעיקר אלה שנכתבו למסכות השונות בחגי  ובאירועי  השוני , י שיר

, "משל יות "מתו� המסכת  �" א  באמתא  באמתא  באמתא  באמת"כמו (בעת השירה בציבור הספונטנית " מקוצר"

  ).ואחרי " לימי המצור והדמי "מתו� המסכת " הבוני  בחומההבוני  בחומההבוני  בחומההבוני  בחומה"

, מלודית הפותחת את השיר�התבנית המקצבית, מבחינת המקצב. השיר מהיר �מבחינה המפע  

העוסק ג  , "הבו לבני "דומה לפתיחת השיר , המבוססת על חזרה מתמדת על צלילי הטוניקה

למלי  " (הבוני  בחומההבוני  בחומההבוני  בחומההבוני  בחומה"פתיחה דומה נמצאת ג  בשירו של יהודה שרת . הוא בעבודת הבנייה

  ").נחמיה"מתו� ספר 

את המנגינה " מפשט", וע הראשו�המידע� בביצ. קיי  שוני בי� שני הביצועי , מבחינה מלודית

בעוד , כפי שכבר נמצא בשירי  קודמי  ואופייני לשירה בציבור, במקומות מסוימי 

בביצוע השני מדייקי  יותר במרכיבי  המוסיקליי  ולכ� ה  מייצגי  את הביצוע , שהמידעני 

רי  נוספי  נמצא ג  בשי, סיו  השיר על הצליל החמישי. למקור" נאמ�"היותר מקהלתי והיותר 

  ).  ואחרי " את היו  הזהאת היו  הזהאת היו  הזהאת היו  הזה זכורזכורזכורזכור", "נבל מי  בידנבל מי  בידנבל מי  בידנבל מי  ביד"כמו (של שרת 

ג  כא� הסול  הוא מינור טבעי והוא אופייני לשירי , "הבו לבני "כמו בשיר , מבחינה מודאלית
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  ).יותר ממחצית השירי  שנאספו כתובי  בסול  זה(יהודה שרת 

שירת הנשי  מול . בוצע בשני קולותזהו שיר המ, לעומת השירי  הקודמי , מבחינה הרמונית

  . קוליות זו�הגברי  מבליטה רב

נמצאה ג  כא� התאמה בי� מבנה הטקסט למבנה , כמו בשירי  האחרי , מבחינת הטקסט

יותר מהשירי  , "שיר של יגור"לשיר כמה מרכיבי  הגורמי  לו להיות מזוהה כ. המנגינה

  :האחרי 

  .מתו� הקיבו� עצמו" צמח"לח� ש  .א

מותא  על ידי , בוסס על משפט משמעותי של אד  משמעותי לכל הישוב באר�טקסט המ  .ב

  .הוספת מלי  נוספות הקשורות בבניית ויצירת קיבו� יגור

  . התאמת השיר לאירוע משמעותי בחיי האנשי  ביגור  .ג

    

        שנלמדו ביגורשנלמדו ביגורשנלמדו ביגורשנלמדו ביגור" " " " קנוני  ושירי מקהלהקנוני  ושירי מקהלהקנוני  ושירי מקהלהקנוני  ושירי מקהלה. ". ". ". "7777

        רקע כללי ••••

כל . שנאס*" השירי  הספונטניי "ואר מכלל רפרט 10% � המהווי  כ, שירי  31בקבוצה זו 

כל . שג  אחראי לאיסופו, רובו על ידי יהודה שרת, רפרטואר השירי  בקבוצה זו נלמד ביגור

העובדה ששרת . ולה  שניי  עד ארבעה קולות, )כמחצית  שירי קנו�(קוליי  �השירי  ה  רב

גרמה .) ב.2, פרק בעיי� (מוסיקלית ביגור � העמיד את המקהלה במרכז הפעילות התרבותית

לחלק " חדרו", שחלק משירי המקהלה שהיו מיועדי  בדר� כלל לביצוע מתוכנ� מראש, לכ�

�השירי  הרב, לדברי המידעני . קוליות�כאשר ה  מבוצעי  ברב, השירה בציבור הספונטנית

, "ההופעה"היו אלה שבה  שות* הציבור בזמ� , קוליי  שהושרו ג  בשירה בציבור הספונטנית

כל השירי  . יותר מבחינת המרכיבי  המוסיקליי " פשוטי "ו" קליטי "ו כאלה שהיו א

רפרטואר השירי  ). וחלק  נכתבו במקור בעברית, חלק  מתורגמי (מושרי  בשפה העברית 

  :בקבוצה זו כולל

הלח� של  , "אט זורמת בנפשיאט זורמת בנפשיאט זורמת בנפשיאט זורמת בנפשי"כמו " (קלאסיי "שירי  אמנותיי  שהולחנו על ידי מלחיני   ....1111

        ). גולדברג. והמלי  מתורגמות לעברית על ידי ל    ו�ב מנדלס"פ

אות  הביא שרת ליגור משליחותו , שירי מקהלה מאת מלחיני  גרמניי  בני התקופה ....2222
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הלח� של  א ברטה והמלי  מותאמות על ידי שרת , "קומו בואו נא אחי קומו בואו נא אחי קומו בואו נא אחי קומו בואו נא אחי "כמו (בגרמניה 

        ).בעצמו

חנ� חנ� חנ� חנ� "או " אצא לי אל היעראצא לי אל היעראצא לי אל היעראצא לי אל היער"כמו (בדר� כלל קנוני  , שירי ע  שוני  מארצות אירופאיות ....3333

        .לחלק משירי  אלה לא ידוע מי התאי  את הטקסט העברי"). ועליזהועליזהועליזהועליזה

 � לעתי  , שירי  שנכתבו באותה תקופה באר� ועובדו למקהלה על ידי מלחיני התקופה ....4444

. הלח� והעיבוד לשני קולות של         מ, המלי ": שיר לסדנהשיר לסדנהשיר לסדנהשיר לסדנה"כמו (מלחי� השיר בעצמו 

        ).של 

, הווי חיי הרועי , אר� ישראל, טבע, אהבה: מגוו� וכולל נושאי  שוני  כמו תוכ� הטקסטי 

לחלק מהשירי  הותאמו טקסטי  . אמונה בעתיד ועוד, אחדות בי� פועלי העול , בניי� האר�

יעקובסו� למלי  . קנו� בשני קולות מאת המלחי� י �" ויהודה לעול  תשבויהודה לעול  תשבויהודה לעול  תשבויהודה לעול  תשב", כמו למשל(� "מהתנ

המשקל והדינמיקה בקבוצת שירי  זו מגווני  ג  , המפע , המנגינותמבנה ". יואל"מתו� ספר 

  .ה 

  

  )1932( ורליורליורליורלי. . . . וווו: לח�  שרתשרתשרתשרת. . . . יייי: מלי   """"הט אוז� והקשב לקולהט אוז� והקשב לקולהט אוז� והקשב לקולהט אוז� והקשב לקול"""": ניתוח שיר מייצג

)57' עמ, 1939, שרתשרתשרתשרת....יייי" ('ענות ח: "בדפוס. 1
20202020
  

  

  )1' קלטת מס(מושר על ידי קבוצת חברי   �  1' תעתיק מס. 2

  

מייצג את השירי  כפי שהושרו בעת , כול  בני הדור השני, בוצת החברי ביצוע השיר על ידי ק

ה  למדו אותו מפי שרת בעת שלימד אות  מוסיקה בהיות  ילדי  . השירה בציבור הספונטנית

הביא שרת את השיר משליחותו בגרמניה ולימד , לדברי המידעני  הותיקי ). ה.2, עיי� פרק ב(

הוא היה אהוב ". רשמיי "הושר בשני קולות ג  באירועי   השיר. אותו ג  את מקהלת החברי 

ג  הותיקי  , לדעת המידעני . מאד ושרו אותו כמעט בכל הזדמנות של שירה בציבור ספונטנית

נת� , לשירה ומצד שני" פשוט"ו" קליט"היה , אהבו אותו משו  שמצד אחד, וג  בני הדור השני

  ."איכותית ואמנותית, עשירה"הרגשה של שירה 

                                                           
20
  .שרת. אה לאור בכתב ידו של ייצ" ענות"כמו שאר חוברות , החוברת כולה 



 105

  ניתוחניתוחניתוחניתוח •

במקור הכתוב מופיעה ג  קודה . לשיר בית אחד המושר פע  אחת .הצורה המוסיקלית. . . . אאאא

הקול (ניתוח הצורה המוסיקלית מתייחס למנגינת השיר . שאינה מושרת על ידי המידעני 

פראזה . שאינ� שוות מבחינת מספר התיבות, )ABלהל� (הבית מחולק לשתי פראזות ). הראשו�

A   ואילו פראזה  תיבות 4כוללתB  תיבות 2כוללת , במקור הכתוב, הקודה. תיבות 5כוללת .

ע  שינוי קט� בתיבה האחרונה של , החוזרת על עצמה, מורכבת מתנועה מלודית אחת Aפראזה 

, נחלקת מבחינה מלודית לשלושה חלקי , Bפראזה , לעומת זאת). שנובע מהטקסט(הפראזה 

  ).e �ו  c ,d(המורכבי  כל אחד מתנועה מלודית אחת 

  ): משמאל לימי�, על פי המקור בדפוס(מבנה השיר 

                                  coda A ( a + a, ) B ( c + d + e )         

      תיבות' מס →   4)   2 2(  + 5)   2+  2+  1(     2                                                                                                                                                    

  .בינוני איטי: המפע .  זוגי: המשקל  .מקצב�מפע �משקל. . . . בבבב

מורכבי  , )Bהמסיי  את פראזה   eפרט לחלק (החלקי  הפנימיי  של שתי הפראזות : המקצב

ביחידות ריתמיות של רבעי  ושמיניות ואילו " מתקדמת"התיבה הראשונה . כול  משתי תיבות

). תלוי בטקסט, בדר� כלל חצאי  או שלמי (על צלילי  ארוכי  יותר " עוצרת"התיבה השניה 

). מעי� קנו�(א� מתחיל תיבה אחת מאוחר יותר , באותו אופ�" מתקד ", המלווה, ל השניהקו

הקול השני ביחידות " מתקד ", הקול הראשו� על הצלילי  הארוכי  יותר" נח"שכאשר , יוצא

המסיי  את השיר , Bשל פראזה  eלעומת זאת בחלק . ריתמיות של רבעי  ושמיניות ולהפ�

על ידי כ� נוצרת תחושת . שני הקולות על צלילי  ארוכי  יותר"  נחי", בביצוע המידעני 

  .לא שרי  המידעני  את הקודה, סיו  ואולי משו  כ�

  .ור'מג: הסול   .הרמוני� המבנה המודאלי ....גגגג

התנועה המלודית של הקול הראשו� היא בהתקדמות של סקונדות סביב הצליל , Aבפראזה 

יחד . א� נעה סביב צליל הטרצה הגדולה, מקבילה התנועה המלודית של הקול השני. החמישי

. מהלכי  הרמוניי  מגווני  יותר    Bבפראזה , לעומת זאת. ה  מבססי  את אקורד הטוניקה

בחלקו השני . מתחיל בתנועה של סקונדות המבססת את הטוניקה, הפותח את הפראזה  cחלק
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של  dמו פעמיי  בחלק מהל� זה חוזר על עצ. ראשונה�ישנו מהל� היכול להתפרש כרביעית

המסיי  את הפראזה ואת  eבחלק . הרמונית חוזרת�הפראזה ועל ידי כ� נוצרת תבנית מודאלית

ראשונה והוא �היכול להתפרש כחמישית, בשני הקולות, השיר כולו בביצוע המושר ישנו מהל�

  . יוצר תחושת סיו 

את התיבה . הדברות מראשהתחלקו לשתי קבוצות ללא ניצוח וללא , בביצוע השיר, המידעני 

חלק מה  " עברו", בה מתחיל הקול השני, הראשונה ה  שרו ביחד והחל מהתיבה השניה

  .  לשירת קול זה

הכיווניות . סקסטה גדולה: בקול השני. אוקטבה: מנעד השיר בקול הראשו� . המלודיה. . . . דדדד

הקוינטה  בקול הראשו� סביב צליל(ההתקדמות היא בצעדי סקונדות  Aבפראזה : הכללית

בקול . הכיוו� הכללי הוא של ירידה Bבפראזה ). ובקול השני סביב צליל הסקסטה הגדולה

, בקול השני. מצליל הטוניקה הגבוה אל צליל הטוניקה הנמו�, הראשו� הירידה היא באוקטבה

  . הירידה היא מהצליל השישי אל צליל הטוניקה ולאחר מכ� עליה אל צליל הטרצה הגדולה

מקו  אחד יוצא . בנוי על התקדמות בסקונדות, בשני הקולות, רוב השיר: יפיי מהלכי  ספצ

בקול ". קפיצות"ישנה התקדמות ב, לקראת החצי השני שלו: Bבפראזה  cהוא חלק , דופ�

, בקול השני. סקסטה קטנה בעלייה וקוורטה בירידה בסיו  החלק, טרצה קטנה בירידה, הראשו�

קוורטה בעלייה , טרצה גדולה בירידה �קטנות יותר " הקפיצות", בגלל המהל� ההרמוני

  .וסקונדה קטנה בירידה בסיו 

. פיאנו�למה שמקובל לכנות כמצו, פחות או יותר, השיר מושר בעוצמה השווה :הדינמיקה ....הההה

א� בעת השירה בציבור , "שקט יותר"כאשר למדו את השיר משרת שרו אותו , לדברי המידעני 

  ". ותר חזקי"הספונטנית היו שרי  

מתאר אווירה פסטוראלית של האזנה לצלילי פעמוני  , שחובר על ידי שרת עצמו, הטקסט. וווו

כאווירה אופיינית לחיי הרועי  באר� או תרגו  לשיר האירופאי והרמז , אולי רמז לעדרי (

  ).  הוא לפעמוני הכנסייה הנוצרית

במימד הרחב מתבטא . למוסיקהקיי  ג  כא� תיאו  כללי בי� הטקסט , כמו בשירי  הקודמי 

הכולל חמש שורות והוא מקביל ומותא  לצורה , שהטקסט מורכב מבית אחד, תיאו  זה בכ�

השורה . Bמושרות על פי פראזה  3�4שורות . Aמושרות על פי פראזה  1�2שורות : המוסיקלית
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צר סיו  כ� נו. המסיי  את השיר eעל פי חלק , החמישית מושרת על ידי הקול הראשו� בלבד

  .אחיד של שני הקולות

בכמה מקומות ישנ� . שהשירה היא בדר� כלל סילאבית, התיאו  מתבטא בכ�, במימד המצומצ 

בסו* , לקראת סיו  השיר. בדר� כלל כתוצאה מהתיאו  בי� ההברות למנגינה, מליסמות קטנות

ת המילה המדגישה א, )צלילי  4לאור� (ישנה מליסמה ארוכה יותר , Bשל פראזה  dחלק 

  ).שהיא ג  המילה היחידה בשיר החוזרת פעמיי  ועל ידי כ� מודגשת עוד יותר" (קוראי "

  

  :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

": שירי המקהלה"מייצג את שתי הצורות של , שהוא מעי� קנו� המושר במרווח של טרצה, השיר

בלה ג  בשיר זה ישנה הק, כמו בקבוצות השירי  הקודמות. שירה בקנו�. 2. קולית� שירה רב. 1

  .המקצביי  והמלודיי , בי� המרכיבי  הטקסטואליי 

של , תופעה זו    .הקודה    השיר על ידי אי שירת" קיצור"ישנה כא� תופעה של , מבחינת המבנה

קיימת בקבוצה זו , אותה פגשנו כבר בקבוצות הקודמות, מתו� השירי " השמטת חלקי "

        ).ואחרי " ה עלי ל�ה עלי ל�ה עלי ל�ה עלי ל�על הר גבועל הר גבועל הר גבועל הר גבו", "לא לעול  זדו� ורשעלא לעול  זדו� ורשעלא לעול  זדו� ורשעלא לעול  זדו� ורשע"כמו (בשירי  נוספי  

        . איטי�השיר בינוני �מבחינת המפע  

" הוטבעה", האופיינית לתרבות האירופאית, קולית�השירה הרב, הרמונית� מבחינה מודאלית

, לדבריה . ללא ניצוח או חלוקה מראש, אצל האנשי  וה  אכ� שרי  באופ� זה בטבעיות

        .יתנתנה לה  הרגשה של שירה איכות" קולות"היכולת לשיר ב

למקור " נאמ�"שיר זה מייצג קבוצה גדולה של שירי  המושרי  באופ� ,  מבחינה מלודית

, שקיימות בקבוצות השירי  האחרות, מקצביות�תבניות מלודיות" פישוט"תופעות של . הכתוב

זוהי תוצאה של העבודה המוסיקלית שהשקיע , לדברי המידעני . פחות מאפיינות קבוצה זו

        .בה  יהודה שרת

תופעה זו . מכפי שלמדו במקור" חזק יותר"השיר מושר , לדברי המידעני , חינה דינאמיתמב

        ).ואחרי " באופל לילבאופל לילבאופל לילבאופל ליל", "אט זורמת בנפשיאט זורמת בנפשיאט זורמת בנפשיאט זורמת בנפשי"כמו (קיימת בשירי  נוספי  מקבוצה זו 

נאמנות "עובדה המחזקת את ה, המידעני  מדייקי  בביצוע מילות השיר, מבחינת הטקסט

        .שהשקיע בה  יהודה שרת תוצאה של העבודה �שוב , "למקור
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        """"שירי ריקוד שמחי שירי ריקוד שמחי שירי ריקוד שמחי שירי ריקוד שמחי . ". ". ". "8888

        רקע כללי ••••

רוב . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  9.4% �המהווי  כ, שירי  29בקבוצה זו 

        : השירי  נכללו על ידי חלק מהמידעני  ג  בקבוצות השירי  האחרות שנסקרו לעיל

פרקי "מלי  מתו�  � " אני לי מי ליאני לי מי ליאני לי מי ליאני לי מי ליא  אי� א  אי� א  אי� א  אי� ", "אל יבנהאל יבנהאל יבנהאל יבנה"כמו " (שירי  וניגוני  חסידיי " ....1111

        ). ושירי  אחרי " אבות

מלי   �" שישו ושמחושישו ושמחושישו ושמחושישו ושמחו", הפטמ�. מלי  מאת י �" אנו נהייה הראשוני אנו נהייה הראשוני אנו נהייה הראשוני אנו נהייה הראשוני "כמו " (שירי  רוסיי " ....2222

        ). ב כספי ושירי  אחרי "מאת י

        ). ואחרי " קדימה קדימה הפועלקדימה קדימה הפועלקדימה קדימה הפועלקדימה קדימה הפועל", נבו�. מלי  ולח� ש � " ארצה עלינוארצה עלינוארצה עלינוארצה עלינו"כמו " (שירי חלוצי " ....3333

עד עד עד עד ", ולבה. אלתרמ� ולח� מאת י. מלי  מאת נ �" באנו בלי כל וכלבאנו בלי כל וכלבאנו בלי כל וכלבאנו בלי כל וכל"כמו " (קופהשירי הת" ....4444

        ).זעירא ושירי  אחרי . אשמ� ולח� מאת מ. מלי  מאת א �" אור הבוקראור הבוקראור הבוקראור הבוקר

ולהל� " שירי מקהלה"ו" שירי יהודה שרת", "שירי ע  ביידיש"בקבוצה זו לא כללו המידעני  

בחלק האחרו� , ”הורה"בדר� כלל , שמשו לריקוד השירי  מקבוצה זו. עוד נראה את הסיבה לכ�

        .כול  בעלי משקל זוגי ודינמיקה של התלהבות. של השירה בציבור הספונטנית

""""עמק עמק אדמהעמק עמק אדמהעמק עמק אדמהעמק עמק אדמה"""": ניתוח שיר מייצג
21212121
        עמיר�.ע: וול*   לח�. א: מלי   

  )22' עמ, עמיר�עמיר�עמיר�עמיר�. . . . עעעע" (אל המעי�: " מקור בדפוס. 1

        

        

  )1' קלטת מס(שילה ואמיתי אגמו� מושר על ידי בניק  �  1' תעתיק מס. 2

        

  Χ 4 ]הורה  � עמק עמק ; עבודה �עמק עמק 

  

גיל אלדמעגיל אלדמעגיל אלדמעגיל אלדמע    לדברי
22222222

 13במלאת , לכבוד מופע שנער� בעמק יזרעאל 1933השיר נכתב בשנת , 

לא זכור לה  , 30 � נלמד השיר ביגור בשנות ה , לדברי המידעני  הותיקי ". הסתדרות"שני  ל
                                                           

21
, לפיכ�. וכ� ג  מושר" עמק עמק עבודהעמק עמק עבודהעמק עמק עבודהעמק עמק עבודה"בקיבו� יגור הוא מוכר בש  . זהו שמו של השיר על פי המקור הכתוב 

  .תחת הש  שנית� לו ביגור 1' מופיע השיר ברשימת השירי  שבנספח מס
  
22
  .11.7.97מתו� ראיו� שערכתי עמו בתארי�  
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מייצג את השירה כפי שבוצעה בחדר ,  על ידי שני המידעני ביצוע השיר . מי לימד אותו

  . את השיר למדו מפי החברי  הותיקי  בעת השירה בציבור הספונטנית. האוכל ביגור

לעתי  היו שרי  אותו בישיבה , בדר� כלל היו מתלהבי . הרבו לשיר אותו ביגור, לדבריה  

היו שרי  אותו בעת ריקוד  ומלווי  את השירה בהקשות חזקות על השולחנות ולעתי 

  ".הורה"ה

  

        ניתוחניתוחניתוחניתוח ••••

בעת , לדברי המידעני  הותיקי . לשיר בית אחד המושר פע  אחת. הצורה המוסיקלית. א

השוות זו ) ABCלהל� (הבית מחולק לשלוש פראזות . הריקוד היו שרי  את השיר כמה פעמי 

פראזה . וזרת פעמיי הח, aמורכבת מתנועה מלודית אחת   Aפראזה). 4(לזו במספר התיבות 

B  מורכבת ג  היא מתנועה מלודית אחת� b ,  החוזרת פעמיי  ע  שינוי  מלודיי  קטני)b′′′′ .(

המורכבי  משתי תנועות , נחלקת מבחינה מלודית לשני חלקי  Cפראזה , לעומת זאת

  ).d �ו  c(מלודיות שונות זו מזו 

  ): משמאל לימי�(על פי המקור הכתוב , מבנה השיר כולו 

                                      A( a + a )  B ( b + b′′′′ )  C ( c + d )  

  תיבות' מס →  4)  2+  2(   4)   2+  2(    4)  2+  2(                                       

על פי הביצוע . המסיי  את השיר על פי המקור בדפוס dהמידעני  אינ  שרי  את חלק 

בעת ביצוע השיר , לדברי המידעני  הותיקי . Cשל פראזה  cהשיר בחלק  מסתיי , המושר

  .פעמיי  cהיו שרי  את חלק , בחדר האוכל

  =   ).132(מהיר  : המפע .  זוגי: המשקל  .מקצב�מפע �משקל. ב

החוזרת פעמיי  , בעלת שתי תבות, מורכבות מאותה תבנית מקצב    B  �ו  Aפראזות : המקצב

על יחידה של " עצירה"ומסתיימת ב) שמיניות(בנויה מיחידות  זמ� שוות התבנית . בכל פראזה

, כמו בפראזות הקודמות. בנויה מתבנית בעלת יחידות ארוכות יותר Cפראזה , לעומת זאת. רבע

את התבנית בפראזה " מפשטי "המידעני  . ג  תבנית זו בעלת שתי תיבות והיא חוזרת פעמיי 

C שה  שרי  את התיב �תחילת חלק (ה הראשונה על ידי כc (ביחידות של רבעי  בלבד ,
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  . במקו  שתי שמיניות ברבע האחרו� של התיבה

ישנו מהל� מלודי המבסס את צליל  Aבפראזה . מינור טבעי: הסול   .המבנה המודאלי. ג

תחילת : מופיע הצליל הרביעי פעמיי  במקו  מודגש, במקור בדפוס, בתיבה השניה. הטוניקה

שרי  צליל זה שלוש פעמי  ועל ידי כ� מחזקי  , המידעני . ותחילת הרבע השני הרבע הראשו�

  .את תחושת המעבר לסובדומיננטה

מהצליל החמישי דר� הטרצה (ישנו מהל� מלודי המבסס את צלילי האקורד המינורי  Bבפראזה 

יל מסתיי  על הצל) bחלק (סיו  ראשו� : לפראזה שני סיומי ). המינורית לצליל הטוניקה

המסיי  את הפראזה , )′′′′b חלק (הסיו  שני . המידעני  שרי  סיו  זה על הצליל החמישי. השני

במקור ,  Cבפראזה . כא� שרי  המידעני  כמו במקור בדפוס. הוא על צליל הטוניקה, כולה

. גוו� מודאלי" להחדיר"את המשמעות המינורית ו" לטשטש"כנראה שהמלחי� התכוו� , בדפוס

  . מהל� זה ומחזקי  את המודוס המינורי   עליו מתבסס השיר כולו" שטי מפ"המידעני  

ישנה עליה הדרגתית     Aבפראזה : הכיווניות הכללית. ספטימה קטנה: מנעד השיר  .המלודיה. ד

היא  Bפראזה , לעומת זאת. מצליל הטוניקה אל הצליל החמישי וחזרה אל צליל הטוניקה

" קפיצה"מתחילה במהל� של  Cפראזה . צליל הטוניקהבכיוו� של ירידה מהצליל החמישי אל 

 dשל סקסטה גדולה וחלק " קפיצה"של הפראזה מתחיל ב cבמקור בדפוס חלק (בכיוו� עליה 

  .וירידה אל צליל הטוניקה) קפיצה של קוורטה"ב

, ")שירי התקופה"בדומה מאד לשיר המנותח בקבוצת (כמו בשירי  קודמי  : מהלכי  ספציפיי 

כמו , מקצביות � מוסיקלי של השיר מתקד  בצורה של חזרות על תבניות מלודיות הפיתוח ה

  : למשל

בסקונדה  וירידהישנה חזרה על שלושת הצלילי  הראשוני  , בתיבה הראשונה, Aבפראזה  •

שרי  המידעני  תבנית , במקו  המהלכי  המלודיי  המופיעי  בדפוס. אל הצליל הרביעי

 ועליהחזרה על שלושת הצלילי  הראשוני  בתיבה : זהדומה ג  בתיבה השניה של הפרא

  . בסקונדה אל הצליל הרביעי

�שרי  המידעני  תבנית מלודית, במקו  המהל� המלודי בדפוס, בתיבה השניה, Bבפראזה  •

, מקצבית המבוססת על מהלכי  עוקבי  של סקונדות ע  הדגשות על צלילי הסול  המקובל
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  .מטריי  מודגשי  כמו טרצה קוורטה וקוינטה במקומות

של " קפיצה"המתחיל ב(במקו  המהל� המלודי בדפוס , בתיבה הראשונה, Cבפראזה  •

שרי  המידעני  פראזה מקובלת מאד , )סקסטה גדולה בעליה וחזרה על הצליל הגבוה

לצליל " קפיצה"שמבוססת על ירידה של טרצה לטוניקה תו� כדי , ברפרטואר החסידי

הקוורטה
23232323
  . י  פעמיי  ובכ� הפכו אותה לתבנית חוזרתפראזה זו היו שר. 

  .למה שמקובל לכנות כפורטה, פחות או יותר, השיר מושר בעוצמה השווה .הדינמיקה. ה

, היו שרי  את השיר כמה פעמי , בעת השירה בציבור בחדר האוכל, לדברי המידעני  הותיקי 

או בעת , על השולחנות בליווי הקשות קצובות וחזקות" מתלהב יותר"ו" חזק יותר"בכל פע  

בעת ההתלהבות היו ג  . סינקופיות קצובות" הי"לשיר היו מוסיפי  קריאות ". הורה"ריקוד ה

  .צועקי  את המילי  במקו  לשיר אות�

המסמלות את תמצית חיי , הוא פשוט יחסית מורכב מארבע מלי , לפי המקור בדפוס, הטקסט. ו

תיאור מקו   � ) ה כמוב� לעמק יזרעאלהכוונ" (עמק: "החלוצי  באר� באותה תקופה

" הורה. "תיאור הרגש לאר� או לאד  �" אהבה. "משמעות בניית האר� �" עבודה. "ההתיישבות

את הטקסט עוד יותר בכ� " מפשטי "המידעני  . ביטוי לשמחה ולרקוד המזוהה ע  האר� �

  ". מק הורהעמק ע/ עמק עמק עבודה: "השניה והרביעית: שה  שרי  רק שתי שורות שלו

תיאו  , במימד הרחב. קיי  תיאו  כללי בי� הטקסט למוסיקה, ג  כא�, כמו בשירי  הקודמי 

כל : מקביל לצורה המוסיקלית, המורכב משתי שורות בלבד, זה מתבטא בכ� שהטקסט המושר

השורה הראשונה של הטקסט . פראזה מחולקת לשני חלקי  סימטריי  והיא מושרת פעמיי 

). b �ו, בפע  הראשונה שלו �  a חלקי  ( B � ו  Aהחלק הראשו� של פראזות מושרת על פי 

 �בפע  השניה שלו ו  � aחלקי  ( B � ו  Aהשורה השניה מושרת על פי החלק השני של פראזות 

b′′′′ .(מושרת על פי פראזה , השורה השניה בטקסט המושרC.  

בתיבה . סילאביתהתיאו  מתבטא בכ� שהשירה היא בדר� כלל , במימד הצליל הבודד

). ביחידות של שמיניות(ישנ� מליסמות קצרות , על הרבע האחרו�, הראשונה בכל פראזה

החזרה המתמדת על , למרות זאת. אי� חריזה מדוייקת, ג  כא�, "החלוצי"כמו בשיר : החריזה

בכ� , דבר זה מדגיש את התיאו  בי� הטקסט למוסיקה. המשפטי  הופכת את הטקסט לתבניתי

                                                           
23
  .ואבמב) 1995(שרביט שרביט שרביט שרביט עיי� אצל  
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  .בליט את סיומי הפראזות ואת סיומי החלקי  הפנימיי  שלה�שהוא מ

        

  :לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

של מחבר הטקסט ושל המלחי� " כוונת "מאפשר השוואה בי� , המקור בדפוס שפרס  המלחי�

, כמו בשירי  שנותחו לעיל. המייצג את השירה ביגור, לבי� הביצוע המושר על ידי המידעני 

ג  בשיר זה ישנה הקבלה בי� המרכיבי   ,המייצגי  את קבוצות השירי  הקודמות

  . המקצביי  והמלודיי , הטקסטואליי 

וה  (שרוב  שימשו לרקוד , השיר מהיר והוא מייצג את כל שירי הקבוצה �מבחינת המפע  

ביחידות שוות של " המתקדמי "השיר מייצג קבוצה של שירי   �מבחינת המקצב ). במשקל זוגי

איזה איזה איזה איזה "כמו למשל (על יחידה או יחידות ארוכות יותר " עצירה"שמיניות וכל פראזה מסתיימת ב

בקבוצה זו ג  מספר גדול של שירי  המאופייני  על , לעומת זאת). ואחרי  9999' ' ' ' ניגו� מסניגו� מסניגו� מסניגו� מס", "פלאפלאפלאפלא

  ).ואחרי " רד הלילהרד הלילהרד הלילהרד הלילה", "זמר זמר ל�זמר זמר ל�זמר זמר ל�זמר זמר ל�", "ארצה עלינוארצה עלינוארצה עלינוארצה עלינו"כמו (ידי תבניות מקצב סינקופיות 

פראזה האופיינית להרבה שירי  המושרי  בסול  של " החדרה"השיר כולל , מבחינה מודאלית

, "כשהרבי אלימל�כשהרבי אלימל�כשהרבי אלימל�כשהרבי אלימל�"כמו למשל בסיו  החלק הראשו� בשיר (בעיקר ברפרטואר החסידי , המינורי

תופעה זו מחזקת את הסול  המינורי ולא את ). ועוד" בעול  הזהבעול  הזהבעול  הזהבעול  הזה"סיו  החלק הראשו� בשיר 

  .אותו ניסה כנראה המלחי� ליצור, הגוו� המודאלי

ולחזרה " פישוט"ג  בשיר זה ישנה נטייה ל, כמו בקבוצות הקודמות, מלודית�קצביתמבחינה מ

מבוסס על מהלכי  של סקונדות , חלק גדול מתבניות אלה. מקצביות�על תבניות מלודיות

במקומות מטריי  ) קוורטה וקוינטה, כמו טרצה(עוקבות ע  הדגשות על צלילי הסול  המקובל 

מלודיי  " קישוטי "אי� בכלל , רי  אחרי  בקבוצות האחרותלעומת שי, בשיר זה. מודגשי 

שירי  "תופעה זו אופיינית ל". יידי"ו" חסידי"המאפייני  ביצוע אישי בסגנו� סלבי או 

  ).המסווגי  בקבוצה זו" השירי  הרוסיי "ו" השירי  והניגוני  החסידיי "כולל " (השמחי 

שהיו מבוצעי  בהתלהבות גוברת , קבוצההשיר מייצג את רוב השירי  ב, מבחינת הדינמיקה

  .קצובות ותופעה של קריאות וצעקות המילי " הי"בשילוב ע  קריאות 

ג  בשיר זה ישנו שימוש בשפה , "שירי החלוצי "כמו השיר המנותח בקבוצת , מבחינת הטקסט

ו בקבוצה ז". אלמוני"למרות שהמחבר אינו , יומית וקיימת חוסר הקפדה על החריזה�יותר יו 
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ארצה ארצה ארצה ארצה "כמו " (פשוט"הכתובי  בסגנו� , "אלמוניי "שמחבריה  ידועי  או , שירי  נוספי 

  ).ואחרי " עצי שיטי  עומדי עצי שיטי  עומדי עצי שיטי  עומדי עצי שיטי  עומדי ", "הבה נגילההבה נגילההבה נגילההבה נגילה", "עלינועלינועלינועלינו

  

        """"שירי  שקטי שירי  שקטי שירי  שקטי שירי  שקטי . ". ". ". "9999

  רקע כללירקע כללירקע כללירקע כללי •

כמו . שנאס*" השירי  הספונטניי "מכלל רפרטואר  12.6% �המהווי  כ, שירי  39בקבוצה זו 

קבוצה זו שירי  שנכללו על ידי חלק מהמידעני  בקבוצות השירי  ג  ב, בקבוצה הקודמת

  :  האחרות שנסקרו לעיל

 9999' ' ' ' ניגו� מסניגו� מסניגו� מסניגו� מס", מלי  מהתפילה �" הנני מוכ� ומזומ�הנני מוכ� ומזומ�הנני מוכ� ומזומ�הנני מוכ� ומזומ�", כמו למשל" (שירי  וניגוני  חסידיי " .1

  ).  ואחרי 

על העליה נ  על העליה נ  על העליה נ  על העליה נ  ", מאנגר . מלי  מאת א �" על הדר� ע� עומדעל הדר� ע� עומדעל הדר� ע� עומדעל הדר� ע� עומד", כמו למשל" (שירי  ביידיש" .2

  ). ואחרי " גגגגגגגג

טשרניחובסקי . מלי  מאת  ש �" שחקי שחקישחקי שחקישחקי שחקישחקי שחקי", "יסר יסרנייסר יסרנייסר יסרנייסר יסרני", כמו למשל" (שירי  רוסיי " .3

  ).  ושירי  אחרי 

. שפירא ולח� מאת ח. מלי  מאת א � " בשדמות בית לח בשדמות בית לח בשדמות בית לח בשדמות בית לח ", כמו למשל" (שירי חלוצי " .4

  ). דוליצקי ללח� עממי ושירי  אחרי . מלי  מאת מ �" ציו� תמתיציו� תמתיציו� תמתיציו� תמתי", בסקי'קרצ

� ב�. אמיתי ולח� מאת א�ב�. מלי  מאת ל �" שדות שבעמקשדות שבעמקשדות שבעמקשדות שבעמק", כמו למשל" (התקופה שירי" .5

  ). ל תנאי ושירי  אחרי "נ ביאליק ולח� מאת ש"מלי  מאת ח �" עלי בארעלי בארעלי בארעלי באר", חיי 

. קי� ולח� מאת פ'קלצ. מלי  מאת ר � " כבה השמש שיקדכבה השמש שיקדכבה השמש שיקדכבה השמש שיקד", כמו למשל" (שירי מקהלה" .6

  ).שרת ושירי  אחרי . ל ידי ימלי  מותאמות ע �" כי רד היו כי רד היו כי רד היו כי רד היו ", גרינשפו�

אהבה אישית (תוכ� הטקסטי  עוסק בביטוי רגשות . רוב שירי הקבוצה מושרי  בשפה העברית

, תפילה, אמונה באל, )געגועי  לאר� ועוד, געגועי  אישיי , נחמה, יאוש, תקוה, ואהבת האר�

  .הגנה על האר� ושכול, שירי ערש, אמונה באד , נו* האר�

. שני בתי  וא* יותר, חלק  בעלי בית אחד). סטרופי(השירי  מבנה של בתי  למנגינות רוב 

חלק גדול מה  ע  פרמאטות בסופי , רוב השירי  בעלי משקל משולש וה  מושרי  באיטיות

  . היוצרות האטה נוספת, משפטי 
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לה "מתו� האופרה : מקור הלח�.  לא ידוע: מחבר המלי    """"צלצלו צלצלוצלצלו צלצלוצלצלו צלצלוצלצלו צלצלו"""": ניתוח שיר מייצג

  ).מערכה שניה, "מקהלת המטדורי (" ורדיורדיורדיורדי. . . . ''''גגגגמאת " טרוויאטה

  

  )1' קלטת מס(מושר על ידי קבוצת חברי   � 1' תעתיק מס . 1

  

  צלצלו צלצלו          אוצו רוצו כבשי לוב�         שמש אט שוקעת
  פעמוני העדר          במורד לדיר                      י  יזהיב מלמטה

  כל הלילה         לרגלי ההר, כל הערב    לרגלי ההר         
  .הלבנה תאיר                    הר הכרמל.             הר הכרמל

  

  La Traviata" (G. Verdi, 1980, pp. 255-259)“: מקור  בדפוס. 2

  

  

  

  

  

  

  

  

המידעני  . מייצג את השירה ביגור, כול  בני הדור השני, ביצוע השיר על ידי קבוצת החברי 

אליהו הכה�אליהו הכה�אליהו הכה�אליהו הכה�לדברי . אינ  זוכרי  מתי וממי למדו את השיר, תיקי הו
24242424

השיר לא היה נפו� , 

גיל אלדמעגיל אלדמעגיל אלדמעגיל אלדמעלעומתו טוע� . באר� ולמיטב זכרונו הושר בעיקר ביגור
25252525

שאת השיר נהגו לשיר , 

  .החל משנות השלושי ) בשינויי  קלי  בטקסט" (המחנות העולי "בתנועת הנוער 

חלק גדול . שירה בציבור הספונטנית והוא היה אהוב מאדשיר זה הרבו לשיר ביגור בעת ה

אחדי  מה  . מובהק" שיר יגורי"שהיה ידוע רק ביגור והתייחסו אליו כאל , מהמידעני  טענו

  .עובדה שכנראה אינה נכונה, סברו שהוא חובר ביגור

  

                                                           
24
  .8.6.97מתו� ראיו� שערכתי עמו בתארי�  
25
  .11.7.97מתו� ראיו� שערכתי עמו בתארי�  
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  ניתוחניתוחניתוחניתוח •

של  בעלות מספר זהה) ABA, להל�(השיר מחולק לשלוש פראזות  .הצורה המוסיקלית. אאאא

השוני  זה מזה בתנועות , )abcd(נחלקת מבחינה מלודית לארבעה חלקי   Aפראזה ). 8(תיבות 

מורכבת מתנועה מלודית אחת החוזרת פעמיי  , לעומת זאת, Bפראזה . המלודיות שלה 

  ). e(בשינויי  קלי  

  ): משמאל לימי�(מבנה השיר כולו 

                    A ( a + b + c + d )   A ( a + b + c + d ) B ( e + e′′′′)  

  תיבות' מס →   8)  2+  2+  2+  2(  8)   4+  4(  8+ )  2 2+  2+  2(                     

  =  ). 180: במקור הכתוב=  ). (100(איטי : המפע . משולש: המשקל  .מקצב� מפע �משקל ....בבבב 

, בעלת שתי תיבות ,מורכבי  מאותה תבנית מקצב c �ו  a ,bחלקי  , Aבפראזה : המקצב

. אל יחידה ארוכה של חצי" המתקדמות"ורבעי  ) מקצב מנוקד(המתחילה ביחידות של שמיניות 

  ישנה כא� תופעה של . התבנית במקור הכתוב אינה מנוקדת. נוצרת תחושה של הדגשה

תיבה (היא על פי החלק הראשו� " ההתקדמות", Bבפראזה . האופיינית לשירה בציבור" פישוט"

. ודינמיות קיצבית" תנופה"הדבר יוצר תחושה של . Aשל התבנית המקצבית בפראזה ) נהראשו

ועל ידי כ� ה  מדגישי  את סיו   dמבצעי  המידעני  ריטרדנדו בחלק , Aבחזרה על פראזה 

  .השיר

�מינור הרמוני ולו מהלכי  האופייניי  לשירה המערב: הסול  .הרמוני�המבנה המודאלי ....גגגג

. ראשונה �חמישית  �ראשונה  �רביעית  � ראשונה : ישנו המהל� Aה בפראז. אירופאית

, aתיבה שניה בחלק (מחזקי  מהל� זה על ידי שירת טרצות מקבילות , בקול השני, המידעני 

הצליל השני , וכ�    bהצליל האחרו� בתיבה הראשונה של חלק (ואוקטבה ) bורובו של חלק 

  ). לקראת סיו  השיר, בפע  השניה, dבחלק 

, תופעה זו של הרמו� ספונטני. שרי  המידעני  בטרצות מקבילות, Bאת רובה של פראזה 

,  בסיו  הפראזה. מחזקת עוד יותר את התחושה ההרמונית, האופיינית מאד לשירה הסלבית

המרמז על אקורד , )סי(שרי  המידעני  בקול השני צליל עובר , Aלקראת החזרה לפראזה 
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�על ידי כ� ה  יוצרי  מהל� אופייני למוסיקה המערב. וריהדומיננטה של הסול  המינ

  .ור המקביל אל המינור ההרמוני דר� אקורד  הדומיננטה'מעבר מהמג: אירופאית

ישנה  Aבפראזה : הכיווניות הכללית. נונה קטנה): הקול הראשו�(מנעד השיר   .המלודיה ....דדדד

ה ומש  ירידה הדרגתית חזרה עליה הדרגתית מצליל הטוניקה הנמו� אל צליל הטוניקה הגבו

מצליל הטוניקה , היא בכיוו� כללי של ירידה Bפראזה , לעומת זאת. אל צליל הטוניקה הנמו�

פראזה ". התקוה: "שלשיר קשר הדוק להמנו� הלאומי, חשוב לציי�. הגבוה אל הצליל החמישי

A  וההתק"מקבילה בתנועתה המלודית ובצלילי  המבניי  שלה לפראזה הראשונה של ."

  .מקבילה באותו האופ� לפראזה השניה של ההמנו� Bפראזה 

את המנגינה על פי הצרכי  " לפשט"בביצוע השיר נוטי  המידעני  : מהלכי  ספציפיי 

  :כולל תופעות אלה" הפישוט. "שלה " הטבעיי "המלודיי  

ה בתיבה השני, Aבפראזה , כמו למשל(את הסול  המינורי " המחלישי "המנעות מצלילי   •

  ). כפי שראינו בניתוח השיר הקוד (את העליה לצליל השני בסול  " מנטרלי "ה  

במקומות שאינ  מוטעמי  מבחינה מטרית " קפיצות"התקדמות בצעדי סקונדות והמנעות מ •

בקוורטה למעלה " הקפיצה", d � ו  cבתיבות הראשונות של חלקי  , Aבפראזה , כמו למשל(

כפי שמופיע , לא על החצי השני של הפעמה הראשונהמבוצעת על הפעמה השניה בתיבה ו

  ).בדפוס

כמו (שהיא מהל� אמנותי קשה לביצוע , חזרה על אותו צליל במקו  התקדמות בסקונדות •

  ).  bבתיבה הראשונה של חלק , Aבפראזה , למשל

בדר� כלל , מלודי בצורת סלסול סקונדארי קצר" קישוט"מוסיפי  המידעני  , לאור� כל השיר

דבר זה מדגיש את חשיבות� של פעמות אלה ומאפיי� את הניגוני  . פעמה השניה בתיבהעל ה

  .החסידיי  של מזרח אירופה

. למה שמקובל לכנות כמצו פיאנו, פחות או יותר, השיר מושר בעוצמה השווה .הדינמיקה ....הההה

  מבצעי  המידעני  דימינואנדו ואת הצליל הארו� האחרו� ה  שרי, לקראת סיו  הפראזות

  .בפיאניסימו

השמש שוקעת . מתאר אווירת נו* פסטוראלית של סיו  היו  לרגלי הר הכרמל הטקסט ....וווו
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שמיקומו של קיבו� יגור לרגלי , כנראה. ונשמע צלצול פעמוני עדר הכבשי  החוזר אל הדיר

קשרו את האנשי  לשיר הזה , הכרמל והעובדה שאחד הענפי  החקלאיי  בקיבו� היה הדיר

  .הוא ביטא באופ� ממשי את הנו* המקומי ואת הווי חייה . באופ� מיוחד

, במימד הרחב. קיי  ג  בשיר זה תיאו  כללי בי� הטקסט למוסיקה, כמו בשירי  הקודמי 

מקביל ומותא  , )שורות 4בכל בית (המורכב משלושה בתי  , תיאו  זה מתבטא בכ� שהטקסט

בית . Bבית שני מושר על פי פראזה . Aבית ראשו� מושר על פי פראזה : לצורה המוסיקלית

כל שורה מותאמת לחלק  �בחלוקה הפנימית של הפראזות . Aשלישי מושר שוב על פי פראזה 

  . מוסיקלי

  .התיאו  מתבטא בכ� שהשירה היא סילאבית, במימד המצומצ 

בו , פרט לבית השני(כמעט ואי� בו חריזה , למרות שהטקסט כתוב בשפה ספרותית: החריזה

ההתאמה המוחלטת בי� שורות הטקסט לחלקי ). השניה מתחרזת ע  השורה הרביעיתהשורה 

בכ� , דבר זה מדגיש את התיאו  בי� הטקסט למוסיקה. המנגינה הופכת את השיר לתבניתי

סיומי החלקי  הפנימיי  של הפראזות ואת סיומי תבניות , שהוא מבליט את סיומי הפראזות

  .המקצב

        

  ::::לסיכו לסיכו לסיכו לסיכו 

ג  בשיר זה ישנה הקבלה , המייצגי  את קבוצות השירי  הקודמות, חו לעילכמו בשירי  שנות

כמו כל (השיר איטי  �מבחינת המפע  . המקצביי  והמלודיי , בי� המרכיבי  הטקסטואליי 

). פרמטות(בסיומי פראזות , ישנה האטה נוספת, בשירי  אחרי  בקבוצה זו). השירי  בקבוצה זו

" שדות שבעמקשדות שבעמקשדות שבעמקשדות שבעמק", "הכניסיני תחת כנפ�הכניסיני תחת כנפ�הכניסיני תחת כנפ�הכניסיני תחת כנפ�", "גת הר הצופי גת הר הצופי גת הר הצופי גת הר הצופי מעל פסמעל פסמעל פסמעל פס"התופעה קיימת בשירי  

  .נוסטלגיה ונימה של עצב, "השתפכות"לדברי המידעני  , ואחרי  ומבטאה

האופיינית לשירה , התבנית המקצבית" פישוט"קיימת בשיר תופעה של , מבחינת המקצב

בשדמות בית בשדמות בית בשדמות בית בשדמות בית ", "על א  הדר�על א  הדר�על א  הדר�על א  הדר�"כמו (תופעה זו קיימת ג  בשירי  אחרי  מקבוצה זו . בציבור

המושרי  במשקל , השיר מייצג חלק גדול מהשירי  בקבוצה זו, מבחינת המשקל). ואחרי " לח לח לח לח 

  ). ואחרי " כבה השמש שיקדכבה השמש שיקדכבה השמש שיקדכבה השמש שיקד", "השיבנוהשיבנוהשיבנוהשיבנו", כמו למשל(משולש  

קיימת בשירי  , האופיינית לסגנו� השירה הסלבי, השירה בטרצות מקבילות, מבחינה הרמונית
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בשירי   �וכ� ) ואחרי " שמש אביבשמש אביבשמש אביבשמש אביב", "לח לח לח לח � � � � בשדמות ביתבשדמות ביתבשדמות ביתבשדמות בית", כמו למשל(נוספי  בקבוצה זו 

השירי  "מקבוצת " חמש שני חמש שני חמש שני חמש שני ", כמו למשל(איטיי  נוספי  בקבוצות השירי  האחרות 

נומי נומי נומי נומי ", "השירי  הרוסיי "מ" סתיו מאפילסתיו מאפילסתיו מאפילסתיו מאפיל", "השירי  החסידיי "מ" זכור דבר לעבד�זכור דבר לעבד�זכור דבר לעבד�זכור דבר לעבד�", "ביידיש

המידעני  הביעו תחושת "). ופהשירי התק"מ" על כת* הר פורחעל כת* הר פורחעל כת* הר פורחעל כת* הר פורח"ו" שירי החלוצי "מ" נומינומינומינומי

איכותית "קול שני ולדעת  תופעה זו הופכת את שירת  ל" להמציא"גאוה מכ� שיש ביכולת  

  ".יפה יותר"ו" יותר

אי� ספק שזהו ". התקוה"קיי  קשר הדוק בי� השיר למנגינת ההמנו� הלאומי , מבחינה מלודית

המידעני  , מבחינת הביצוע. גוראחד ממוקדי השיר שהפכו אותו לאהוב כל כ� על אנשי י

סגנוניי  האופייניי  " קישוטי ", כפי שכבר ראינו בשירי  קודמי , מוסיפי  ג  בשיר זה

כאלה נמצאי  בביצוע חלק גדול " קישוטי . "לשירה הסלבית והמעידי  על ביצוע סנטימנטלי

  ).ואחרי " יד ענוגהיד ענוגהיד ענוגהיד ענוגה", "בשדמות בית לח בשדמות בית לח בשדמות בית לח בשדמות בית לח "כמו למשל (מהשירי  בקבוצה זו 

במה שמקובל לכנות כפיאנו או מצו , כאמור, כל השירי  בקבוצה מבוצעי , בחינת הדינמיקהמ

  :קיימות ג  בשירי  מקבוצה זו, כמה תופעות דינמיות שנמצאו בשירי  קודמי . פיאנו

  ).ואחרי " עלי בארעלי בארעלי בארעלי באר", "כי רד היו כי רד היו כי רד היו כי רד היו ("קרשנדו במלודיה בכיוו� עליה  •

  ).ואחרי " מעל פסגת הר הצופי מעל פסגת הר הצופי מעל פסגת הר הצופי מעל פסגת הר הצופי ", "בית לח בית לח בית לח בית לח     בשדמותבשדמותבשדמותבשדמות("לאור� צליל ארו� " פנימי"קרשנדו  •

  ).ואחרי " שלו  רב שוב�שלו  רב שוב�שלו  רב שוב�שלו  רב שוב�", "יד ענוגהיד ענוגהיד ענוגהיד ענוגה("דימינואנדו לקראת סיו  פראזה  •

, זו. יצרו תחושה של שייכות והזדהות" הר הכרמל/ לרגלי ההר: "השורות, מבחינת הטקסט

ושת תח � בנוס* . מובהק" שיר יגורי"שהשיר הפ� ל, אחת הסיבות העיקריות לכ�, כנראה

שהתחזקה בגלל התיאו  המוחלט של כל הברה , השייכות גדלה בגלל ההדגשה של הטקסט

  ).למרות העובדה שאי� כא� הדגשה על חריזה שיטתית(לכל צליל 
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        סיכו  הניתוחסיכו  הניתוחסיכו  הניתוחסיכו  הניתוח. . . . וווו

  

� � � � משקלמשקלמשקלמשקל, , , , הצורה המוסיקליתהצורה המוסיקליתהצורה המוסיקליתהצורה המוסיקלית: בפרק הקוד  נותחו השירי  המייצגי  על פי שישה פרמטרי 

הסיכו  המוסיקלי  ....הדינמיקה והטקסטהדינמיקה והטקסטהדינמיקה והטקסטהדינמיקה והטקסט, , , , המלודיההמלודיההמלודיההמלודיה, , , , וההרמוניוההרמוניוההרמוניוההרמוניהמבנה המודאלי המבנה המודאלי המבנה המודאלי המבנה המודאלי , , , , מקצבמקצבמקצבמקצב� � � � מפע מפע מפע מפע 

  :על פי פרמטרי  אלה והוא יתחלק לשני חלקי , יהיה איפה

  . סיכו  ניתוח רפרטואר השירי  על פי המקור. 1

  .סיכו  הניתוח על פי הביצוע של המידעני . 2

  

        סיכו  ניתוח רפרטואר השירי  על פי המקורסיכו  ניתוח רפרטואר השירי  על פי המקורסיכו  ניתוח רפרטואר השירי  על פי המקורסיכו  ניתוח רפרטואר השירי  על פי המקור. . . . 1111

, בדר� כלל שני בתי (פראזות  4 � 3מהשירי  ה  בעלי  60% �כ  ,מבחינת הצורה המוסיקליתמבחינת הצורה המוסיקליתמבחינת הצורה המוסיקליתמבחינת הצורה המוסיקלית

השירי  "ו" השירי  ביידיש"אפשר להבחי� בקוי  אופייניי  בקבוצות ). או בית ופזמו�

מספר שירי  " שירי יהודה שרת"בקבוצת . בה� המבנה של רוב השירי  פשוט יותר, "הרוסיי 

  .גדול בעלי מבנה מורכב יותר

        טבלת חלוקת השירי לפי צורת המוסיקלית                                                                                                                                                                    

  כ שירי"סה  פראזות 7מעל   פראזות 6�5  פראזות 4�3  פראזות 2�1  ש הקבוצה

        32323232        4444        6666        22222222        � � � �   "חסידיי . "1

        27272727        � � � �         � � � �         14141414        13131313  "יידיי . "2
        20202020        � � � �         3333        12121212        5555  "רוסיי . "3

        53535353        3333        9999        35353535        6666  "חלוציי . "4
        57575757        5555        13131313        36363636        3333  "התקופה. "5

        21212121        9999        3333        8888        1111  "שרת. י. "6

        31313131        2222        7777        17171717        5555  "מקהלה. "7
        29292929        2222        9999        17171717        1111  "שמחי . "8

        39393939        � � � �         8888        24242424        7777  "שקטי . "9

        309309309309        25252525        58585858        185185185185        41414141  כ שירי כ שירי כ שירי כ שירי """"סהסהסהסה

  

רוב  מבוצעי  במפע  , מהשירי  ה  בעלי משקל זוגי 82% �כ , מבחינת  המשקל והמפע מבחינת  המשקל והמפע מבחינת  המשקל והמפע מבחינת  המשקל והמפע 

השירי  "ו" השירי  ביידיש"בקבוצות אפשר להבחי� בקוי  אופייניי  , מבחינת המקצבמבחינת המקצבמבחינת המקצבמבחינת המקצב. מהיר

רבעי  , בעלי יחידות מקצב של שמיניות, "פשוטי "בה  בדר� כלל חלקי  פנימיי  , "הרוסיי 

שירי "ו" שרת. י"שירי , "שירי התקופה", "השירי  החסידיי "לעומת זאת בקבוצות . וחצאי 

  .שירי  רבי  בעלי חלקי  פנימיי  ארוכי  ומורכבי  יותר �" מקהלה
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                                                                                                                                                                                                        טבלת חלוקת השירי לפי המשקל והמפע

משקל משקל משקל משקל         ש  הקבוצהש  הקבוצהש  הקבוצהש  הקבוצה
  זוגיזוגיזוגיזוגי

מפע  מפע  מפע  מפע  
        איטיאיטיאיטיאיטי

מפע  מפע  מפע  מפע  
        מהירמהירמהירמהיר

מפע  מפע  מפע  מפע  
  מתחל*מתחל*מתחל*מתחל*

משקל משקל משקל משקל 
        משולשמשולשמשולשמשולש

מפע  מפע  מפע  מפע  
        איטיאיטיאיטיאיטי

מפע  מפע  מפע  מפע  
        מהירמהירמהירמהיר

מפע  מפע  מפע  מפע  
        מתחל*מתחל*מתחל*מתחל*

כ כ כ כ """"סהסהסהסה
        שירי שירי שירי שירי 

        33332222  �  �  4        4444  15  8  5        28282828  "חסידיי . "1
        27272727  �  2  8        10101010  2  12  3        17171717  "יידיי . "2
        20202020  �  �  3        3333  2  9  6        17171717  "רוסיי . "3
        53535353  �  �  2        2222  5  38  8        51515151  "חלוצי . "4
        57575757  �  �  2        2222  6  40  9        ****55555555      "התקופה. "5
        21212121  �  1  3        4444  2  8  7        17171717  "שרת. י. "6
        31313131  �  3  2        5555  �  17  9        26262626  "מקהלה. "7
        29292929  �  �  �        � � � �   �  29  �        29292929  "שמחי . "8
        39393939  �  �  27        27272727  �  �  12        ****12121212      "שקטי . "9
        309309309309  �  6  51        57575757  32  161  59        252252252252        כ שירי כ שירי כ שירי כ שירי """"סהסהסהסה

  
  .שניי  במשקל מתחל* �" השירי  השקטי "בקבוצת . שלושה במשקל מתחל* �" שירי התקופה"בקבוצת * * * * 

  

רוב השירי  בכל הקבוצות ה  בעלי מהלכי  מודאליי  האופייניי  , מבחינת המבנה המודאלימבחינת המבנה המודאלימבחינת המבנה המודאלימבחינת המבנה המודאלי

, "השירי  החסידיי ", "השירי  ביידיש"בקבוצות . וב  במינורר, למוסיקה המערב אירופאית

נמצאו ג  שירי  וניגוני  בעלי מהלכי  מודאליי  , "השירי  השקטי "ו" שירי חלוצי "

" שירי התקופה"בקבוצות ). שוני " שטייגרי ("ממורשת הרפרטואר החסידי ממזרח אירופה 

פריגי , מיקסולידי, דורי, מינור טבעי(שוני  נמצאו שירי  רבי  בעלי מודוסי  " שרת. שירי י"ו

  ).ואחרי 

  טבלת חלוקת השירי לפי המבנה המודאלי                                           

כ כ כ כ """"סהסהסהסה        מודוסמודוסמודוסמודוס        """"שטייגרשטייגרשטייגרשטייגר""""        מינורמינורמינורמינור        ורורורור''''מגמגמגמג        ש  הקבוצהש  הקבוצהש  הקבוצהש  הקבוצה
        שירי שירי שירי שירי 

        32323232        � � � �         10101010        20202020        2222  "חסידיי . "1

        27272727        1111        6666        18181818        2222  "יידיי . "2

        20202020        2222        � � � �         16161616        2222  "רוסיי . "3

        53535353        13131313        3333        27272727        10101010  "חלוציי . "4

        57575757        30303030        1111        21212121        5555  "התקופה. "5

        21212121        16161616        � � � �         5555        � � � �   "שרת. י. "6

        31313131        4444        1111        11111111        15151515  "מקהלה. "7

        29292929        9999        2222        14141414        4444  "שמחי . "8

        39393939        5555        7777        26262626        1111  "שקטי . "9

        309309309309        80808080        30303030        158158158158        41414141  כ שירי כ שירי כ שירי כ שירי """"סהסהסהסה

  

השימוש (נמצאו הרמוניות לא מורכבות " שירי המקהלה והקנוני "בקבוצת , מבחינת ההרמוניהמבחינת ההרמוניהמבחינת ההרמוניהמבחינת ההרמוניה

ור 'מעבר למג �פה וש  חמישית שניונית וכ� . רביעית וחמישית, ראשונה: הנפו� הוא בדרגות

המהלכי  ההרמוניי  בדר� כלל מתחילי  ). המקביל וחזרה לסול  המינור המקורי של השיר

  . פה וש  ג  שלושה וארבעה קולות. מספר הקולות הנפו� הוא שניי . ומסתיימי  בטוניקה
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במקומות שהדינמיקה . בחלק גדול מהשירי  לא מצוינת דינמיקה במקור, נמיקהנמיקהנמיקהנמיקהמבחינת הדימבחינת הדימבחינת הדימבחינת הדי

במקור ": גילו הגלילי גילו הגלילי גילו הגלילי גילו הגלילי "כמו למשל השיר (בדר� כלל יש שינוי בי� המקור לביצוע , מצוינת

במקור מצוי� ": אצל חיפה יש כרמלאצל חיפה יש כרמלאצל חיפה יש כרמלאצל חיפה יש כרמל"או השיר , מצוי� מצו פורטה והוא מושר כולו בפורטיסימו

  ). טהפיאנו והוא מושר כולו בפור

לרוב השירי  בכל הקבוצות מנעד גדול של אוקטבה ומעלה ומלודיה , מבחינת המלודיהמבחינת המלודיהמבחינת המלודיהמבחינת המלודיה

הרבה מהמנגינות מורכבות מצלילי הדרגות : האופיינית למורשת השירה המערב אירופאית

משהיות על צלילי  מרכזיי  אלה , )קוינטה וסקסטה, קורטה, טרצה(המרכזיות בסול  

המנגינה מתחילה בתנועה , בחלק גדול מהשירי . י  אלהאל צלילי  מרכזי" קפיצות"ומ

  .מלודית עולה

בכל השירי  ישנה הקבלה בי� שורה טקסטואלית לפראזה , מבחינת הצורה הכללית של הטקסטמבחינת הצורה הכללית של הטקסטמבחינת הצורה הכללית של הטקסטמבחינת הצורה הכללית של הטקסט

" השירי  ביידיש"אפשר להבחי� בקוי  אופייניי  בקבוצות , מבחינת החריזהמבחינת החריזהמבחינת החריזהמבחינת החריזה. מוסיקלית

בקבוצות אלה מושרי  חלק . בחלקי  הפנימיי  בה  ישנה חריזה מוגברת" השירי  הרוסיי "ו

בשאר הקבוצות מושרי  כל . וחלק מתורגמי  לעברית) יידיש ורוסית(מהשירי  בשפת המקור 

  :חולקו השירי  לנושאי  אלה, מבחינת תוכ� הטקסטי מבחינת תוכ� הטקסטי מבחינת תוכ� הטקסטי מבחינת תוכ� הטקסטי . השירי  בעברית

  .שירי  28ס� הכל  �שירי  שעוסקי  בנו* ובחיי  בגולה  � נוסטלגיהנוסטלגיהנוסטלגיהנוסטלגיה .1

  .שירי  17ס� הכל  � שירי  מהתפילה או מקורות אחרי  מהיהדות  � אמונה באלאמונה באלאמונה באלאמונה באל .2

רוב  , יו  של החלוצי  בהכשרה ובאר��שירי  שעוסקי  בחיי היו  � הווי חיי  חלוציהווי חיי  חלוציהווי חיי  חלוציהווי חיי  חלוצי .3

  .שירי  12ס� הכל  �בראי ההומור 

ס�  �תאורי נו* ועוד , שירי  המבטאי  את האהבה לאר� דר� געגועי  � אהבת האר�אהבת האר�אהבת האר�אהבת האר� .4

  .שירי  59הכל 

שירי  העוסקי  בשמחת היצירה ובהגשמת החיי  באר� בעיקר על ידי  �  האר�האר�האר�האר�    בניי�בניי�בניי�בניי� .5

שירי רועי  , עבודת האדמה, עבודת הבניי�, כבוש העבודה: אידיאליזציה של העבודה

  . שירי  79ס� הכל  �ועוד 

� ולה  זיקה לחידוש החיי  באר� "שירי  המבוססי  על פסוקי  מהתנ � טקסטי  תנכיי טקסטי  תנכיי טקסטי  תנכיי טקסטי  תנכיי  .6

  . רי שי 28ס� הכל  �

  .וחלק  נכתבו באר�, )ביידיש וברוסית(חלק  מהגולה , שירי  19ס� הכל   � אהבהאהבהאהבהאהבה .7
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  .שירי  40ס� הכל   �  רגשות שמחהרגשות שמחהרגשות שמחהרגשות שמחה .8

  .שירי  10ס� הכל � רגשות עצב רגשות עצב רגשות עצב רגשות עצב  .9

  .17ס� הכל   �  ניגוני  ללא מלי ניגוני  ללא מלי ניגוני  ללא מלי ניגוני  ללא מלי .10

ה  בדר� כלל שירי  שנלמדו בארצות המוצא בתקופת הילדות והנעורי  ויחד ע   1�2נושאי  

מייצגי  את  3�6נושאי  . מכלל רפרטואר השירי   20202020%%%% �י  החסידיי  ה  מהווי  כהניגונ

עוסקי  בביטוי  7�9נושאי  . מכלל הרפרטואר 57.757.757.757.7%%%% �החיי  החדשי  באר� וה  מהווי  כ 

  .מכלל הרפרטואר 22.322.322.322.3%%%% � רגשות וה  מהווי  כ

          

      טבלת חלוקת השירי לפי תוכ" הטקסטי

        
        

        ש  הקבוצהש  הקבוצהש  הקבוצהש  הקבוצה

1111    
וסטוסטוסטוסטננננ

        לגיהלגיהלגיהלגיה

אמונה אמונה אמונה אמונה     2222
        באלבאלבאלבאל

3333        
הווי הווי הווי הווי 
חיי  חיי  חיי  חיי  
        חלוציחלוציחלוציחלוצי

4444        
אהבת אהבת אהבת אהבת 
        האר�האר�האר�האר�

5555        
בניי� בניי� בניי� בניי� 
        האר�האר�האר�האר�

6666        
טקסט טקסט טקסט טקסט 
        תנכיתנכיתנכיתנכי

7777        
        אהבהאהבהאהבהאהבה

8888        
        שמחהשמחהשמחהשמחה

9999        
        עצב עצב עצב עצב 

10101010    
ללא ללא ללא ללא 
        מלי מלי מלי מלי 

        
' ' ' ' מסמסמסמס

        שירי שירי שירי שירי 

        32323232        11111111        � � � �         3333        � � � �         3333        � � � �         � � � �         � � � �         15151515        � � � �   "חסידיי . "1
        27272727        1111        2222        4444        5555        � � � �         � � � �         2222        2222        � � � �         11111111  "יידיי . "2
        20202020        1111        1111        5555        4444        � � � �         2222        1111        1111        � � � �         5555  "רוסיי . "3
        53535353        � � � �         � � � �         2222        4444        1111        21212121        16161616        9999        � � � �         � � � �   "חלוצי . "4
        57575757        � � � �         � � � �         4444        1111        6666        30303030        16161616        � � � �         � � � �         � � � �   "התקופה. "5
        21212121        � � � �         � � � �         � � � �         � � � �         8888        8888        5555        � � � �         � � � �         � � � �   "שרת. י. "6
        31313131        � � � �         1111        6666        1111        5555        11111111        3333        � � � �         � � � �         4444  "מקהלה. "7
        29292929        3333        � � � �         16161616        � � � �         1111        4444        3333        � � � �         2222        � � � �   "שמחי ."8
        39393939        1111        6666        � � � �         4444        4444        3333        13131313        � � � �         � � � �         8888  "שקטי . "9

        309309309309        17171717        10101010        40404040        19191919        28282828        79797979        59595959        12121212        17171717        28282828  כ שירי כ שירי כ שירי כ שירי """"סהסהסהסה

  

רוב השירי  ה  סילאביי  ורק לעתי  רחוקות יש , � המוסיקה לטקסט� המוסיקה לטקסט� המוסיקה לטקסט� המוסיקה לטקסטמבחינת היחס בימבחינת היחס בימבחינת היחס בימבחינת היחס בי

על פי ביצוע השירי  על ידי המידעני  ועל פי הראיונות ). בעיקר בשירי  האיטיי (מליסמות 

לרוב , בעת הקלטת השירי . ברור כי לטקסטי  משמעות גדולה מאד בעיניה , שערכתי עמ 

( ר את מילות השירי  שלא הושרו בשפה העברית המידעני  מהדור הראשו� היה צור� להסבי

שה  זוכרי  את השירי  בעיקר על פי הטקסטי  , בעת השירה, ניכר היה). היידיי  והרוסיי 

אחדי  מה  הציעו לסווג את . זכר במלי יהיו פעמי  שעצרו את השירה כדי לה. שלה 

  ). 'אהבה וכו, דהעבו, נו* האר�, נו* ילדות(הרפרטואר כולו על פי נושאי הטקסטי  
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        סיכו  הניתוח על פי הביצוע המוסיקלי של המידעני סיכו  הניתוח על פי הביצוע המוסיקלי של המידעני סיכו  הניתוח על פי הביצוע המוסיקלי של המידעני סיכו  הניתוח על פי הביצוע המוסיקלי של המידעני . . . . 2222

  .בחלק זה אסכ  תופעות אופייניות שמצאתי בניתוח ביצוע השירי 

  :מבחינת הצורה המוסיקליתמבחינת הצורה המוסיקליתמבחינת הצורה המוסיקליתמבחינת הצורה המוסיקלית

        .חזרה על פראזה אחרונה בשירי  ברוב הקבוצות ••••

מו למשל קיצור כ(בעיקר בשירי  בעלי מספר פראזות גדול יותר , קיצור בחלקי שירי  ••••

" הט אוז�הט אוז�הט אוז�הט אוז�"או השמטת הקודה בשיר , "שירי התקופה"מקבוצת " הבו לבני הבו לבני הבו לבני הבו לבני "הקדמה בשיר 

        ").שירי מקהלה"מקבוצת 

תופעה זו . חיבור שירי  או הוספת חלקי  התואמי  מבחינת המרכיבי  המוסיקליי  ••••

עוד עוד עוד עוד לא נותקה לא נותקה לא נותקה לא נותקה "כמו למשל חיבור שני השירי  (אופיינית יותר לשירי  בעלי מפע  מהיר 

        ").השירי  השמחי "לשיר אחד בקבוצת " אט אזוי נייט א שניידראט אזוי נייט א שניידראט אזוי נייט א שניידראט אזוי נייט א שניידר"ו" השלשלתהשלשלתהשלשלתהשלשלת

  : מבחינת  המפע מבחינת  המפע מבחינת  המפע מבחינת  המפע 

) מכלל הרפרטואר 17% �כ (חלק מהשירי  . רוב  של השירי  במפע  בינוני עד מהיר •

  .מאופייני  על ידי מפע  המארש

  בחלק ג. מהשירי  מתחילי  במפע  איטי יותר ומתפתחי  למפע  מהיר יותר 10% � כ  •

  .ישנה האצה לקראת המש� השיר, גדול מהשירי  המהירי 

  .האטות ופרמטות בשירי  האיטיי  •

  .האטה לקראת הסיו  בחלק גדול מהשירי  •

  .הקשת המפע  בעזרת הידיי  על השולחנות ומחיאות כ* בשירי  המהירי  יותר •

   ::::מבחינת המקצבמבחינת המקצבמבחינת המקצבמבחינת המקצב

תופעה זו ). יותר בתיבהשהיא בדר� כלל הצליל הגבוה ב(הארכת הפעמה השניה בתבה  •

  ".השירי  השקטי "ו" השירי  הרוסיי ", "השירי  ביידיש"אופיינית יותר לקבוצות 

  ).כמעט בכל השירי  המהירי (מלודיות בחלק גדול מהשירי  � תבניות מקצביות" פישוט" •

השירי  "מקבוצת " על ההר הר על ההר הר על ההר הר על ההר הר "כמו למשל בשיר (שינוי המקצב מיחידות שוות למנוקדות  •

  ."ביידיש
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כמו (הוספת קריאות סינקופיות בעיקר בשירי  המהירי  אבל ג  בחלק מהשירי  האיטיי   •

  ).שנותח לעיל" 4444' ' ' ' ניגו� חסידי מסניגו� חסידי מסניגו� חסידי מסניגו� חסידי מס"למשל ב

  : מבחינת המבנה המודאלימבחינת המבנה המודאלימבחינת המבנה המודאלימבחינת המבנה המודאלי

על על על על "כמו למשל בשיר (בעת ביצוע השיר ) בעיקר את הטרצה המינורית(הדגשת  האקורדיקה  •

  ").השירי  היידיי "מקבוצת " ההר הר ההר הר ההר הר ההר הר 

עמק עמק עמק עמק "כמו למשל בשיר (הגוו� המודאלי של השיר " טשטוש"המודאליות על ידי " שוטפי" •

מלודי קדנציאלי " שטאנ�"שבו ישנה ג  הוספת , "השירי  השמחי "מקבוצת " עמק עבודהעמק עבודהעמק עבודהעמק עבודה

  ).האופייני לניגוני  חסידיי 

  :מבחינת ההרמוניהמבחינת ההרמוניהמבחינת ההרמוניהמבחינת ההרמוניה

כמו למשל (טי בדר� כלל טרצות מקבילות בעיקר בשירי  בעלי מפע  אי, "המצאת קולות" •

  ").השירי  השקטי "מקבוצת " צלצלו צלצלוצלצלו צלצלוצלצלו צלצלוצלצלו צלצלו"בשיר 

  ".שירי יהודה שרת"ו" שירי מקהלה וקנוני "ביצוע רב קולי מדויק יותר בקבוצות  •

  :מבחינת המלודיהמבחינת המלודיהמבחינת המלודיהמבחינת המלודיה

קישוט . ב. בחצי טו�" גליסנדו. "א: על צלילי  מודגשי " קישוטי  מלודיי "הוספת  •

, "השירי  ביידיש", "השירי  והניגוני  החסידיי " תופעה זו אופיינית לקבוצות". קנייטש"

  ".השירי  האיטיי "ו" השירי  החלוציי ", "השירי  הרוסיי "

. ב".        זרי  למודוס"המנעות מצלילי  . א: מלודיות על ידי�תבניות מקצביות" פישוט" •

ת מקצביו�תבניות מלודיות" פישוט. "ג. מקצביות� נטייה לחזרות על תבניות מלודיות

תופעה זו אופיינית לכל קבוצות השירי  א� שכיחה יותר בשירי  בעלי המפע  . מורכבות

ישנה יותר הקפדה על ביצוע " שירי המקהלה"וב" בשירי יהודה שרת"חשוב לציי� ש. המהיר

  .מוסיקלי כפי שמופיע במקור בדפוס�טקסטואלי

סקונדות תו� הבלטת מקצביות המבוססות על מהלכי התקדמות ב� חזרה על תבניות מלודיות •

עמק עמק עמק עמק "כמו למשל בשיר (במקומות מטריי  מודגשי  ) טרצה קוינטה קוורטה(צלילי הסול  

  ").השירי  השמחי "מקבוצת " עמק עבודהעמק עבודהעמק עבודהעמק עבודה
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מקבוצת " הבו לבני הבו לבני הבו לבני הבו לבני "כמו למשל בשיר (מלודיות במקומות מטריי  מודגשי  " קפיצות" •

  ".שירי התקופה"

  : מבחינת הדינמיקהמבחינת הדינמיקהמבחינת הדינמיקהמבחינת הדינמיקה

  .מהירי  לעומת עוצמה שקטה יחסית בשירי  האיטיי עוצמה חזקה בשירי  ה •

תופעה זו אופיינית יותר . קרשנדו בצלילי  עולי  לעומת דימינואנדו בצלילי  יורדי  •

  .לשירי  האיטיי 

בדר� כלל ההתחלה איטית ושקטה ובהמש� בעת ההאצה , בשירי  בעלי המפע  המתחל* •

)accellerando (מתבצע קרשנדו עד לעוצמה חזקה מאד ) וביו  וביו  וביו  וביו  "כמו למשל בשיר החסידי

  ").השבתהשבתהשבתהשבת

בדר� כלל ישנה האצה והגברת העוצמה עד להתלהבות  �בשירי  בעלי המפע  המהיר  •

  ").עמק עמק עבודהעמק עמק עבודהעמק עמק עבודהעמק עמק עבודה"כמו למשל בשיר (והסחפות 

  ").השירי  השקטי "כולל שירי קבוצת (שירה בעוצמה חזקה יותר מהכתוב בדפוס  •

  : מבחינת הטקסטי מבחינת הטקסטי מבחינת הטקסטי מבחינת הטקסטי 

כולל צור� (ידיי  והרוסיי  בשפת המקור על ידי הדור הראשו� שירת חלק מהשירי  הי •

הדור השני זוכר בעיקר ). בתרגו  מילולי לעברית והסבר המשמעות בעת הקלטת השירי 

  ).ביידיש" יקיקיקיק''''אויפ� פריפצאויפ� פריפצאויפ� פריפצאויפ� פריפצ"ברוסית או " ורניהורניהורניהורניה''''י צי צי צי צ''''אוצאוצאוצאוצ"כמו למשל (מלי  מרכזיות 

חבריה חבריה חבריה חבריה "כמו למשל בשירי  ( טקסטי  בעלי משמעות פסימית מושרי  בעליזות וא* בשמחה •

  ").קדרו פני השמי קדרו פני השמי קדרו פני השמי קדרו פני השמי "ו" חבריהחבריהחבריהחבריה

ניגו� ניגו� ניגו� ניגו� "כמו למשל ב(במקומות של שתיקה ") הו"ו" הי"כמו (הוספת הברות ללא משמעות  •

  ").4444' ' ' ' החסידי מסהחסידי מסהחסידי מסהחסידי מס

  .צעקות המלי  במקו  שירה בחלק גדול מהשירי  המהירי  •

גישה את הטקסט המד, )כולל קיצור מליסמות(מאמ� לשירה סילאבית מדויקת ברוב השירי   •

  ).בעיקר העברי(

מלמול מלי  לא . ב). בעיקר בשירי  המהירי (קיצור משפטי  . א: הטקסט על ידי" פישוט" •

  ").הבו לבני הבו לבני הבו לבני הבו לבני "כמו למשל בשיר (מובנות 
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  : מבחינת סדר שירת השירי מבחינת סדר שירת השירי מבחינת סדר שירת השירי מבחינת סדר שירת השירי 

: הושרו השירי  מסביב לשולחנות מרכזיי  לפי סדר קבוע, 3סעי* ' כפי שסקרתי בפרק ד 

עד להתלהבות בסיו  תו� " ניגוני  ושירי  חסידיי "בדר� כלל , "שירי  שקטי "התחלה ע  

אווירה חברתית זו נוצרה בעיקר על ידי רפרטואר . קימה והתפרצות הריקודי  סביב השולחנות

ש  ] 1987[שרביט שרביט שרביט שרביט אצל התימני  במאמרו של , ראה למשל(השירי  והיא שונה מחברות אחרות 

  . משו  שהיא משקפת מטרה אחרת) בשקטסיו  האירוע הוא ברגיעה ו
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  דיו� וסיכו דיו� וסיכו דיו� וסיכו דיו� וסיכו . . . . זזזז

  

  הפונקציונאליות של בחירת הרפרטוארהפונקציונאליות של בחירת הרפרטוארהפונקציונאליות של בחירת הרפרטוארהפונקציונאליות של בחירת הרפרטואר. . . . 1111

גיבש לעצמו דור המייסדי  של קבו� יגור רפרטואר לשירה , כפי שראינו בפרקי  הקודמי 

ר כולל שירי  וניגוני  בעלי הרפרטוא. 3סעי* ' בתהלי� שנסקר בפרק ד, בציבור ספונטנית

לתרבות המוסיקלית , מבחינת הרכיבי  המוסיקליי  שלה , סגנונות שוני  האופייניי  כול 

מתו� , ה  בחרו לשיר שירי  וניגוני  אלה. מש  הגיעו רוב חברי הקיבו�, של מזרח אירופה

את ." ו ואהבנושרנו את מה שידענ: "כפי שאמר לי אחד המידעני , כלל השירי  שידעו והכירו

        :נית� לחלק לשני מקורות, הרפרטואר הנבחר הזה

המייצגי  את המורשת , )מכלל הרפרטואר 43% � כ ( שירי  וניגוני  שנלמדו בגולהשירי  וניגוני  שנלמדו בגולהשירי  וניגוני  שנלמדו בגולהשירי  וניגוני  שנלמדו בגולה. . . . אאאא

  :התרבותית ממזרח אירופה וכוללי 

הושר עוד , לפי דברי המידעני , שירי  וניגוני  חסידיי  ממזרח אירופה שחלק  הגדול .1

  . בבית ההורי 

בחלק  הגדול הושרו בבית ההורי  וה  , על פי המידעני , רי ע  ביידיש שג  ה שי .2

  . מוסיקלית את נו* הילדות והווי החיי  בגולה� משקפי  מבחינה טקסטואלית

מוסיקלית את נו* הילדות והווי �ג  ה  משקפי  מבחינה טקסטואלית, שירי ע  רוסיי  .3

  .החיי  בגולה

שרוב  נכתבו באר� , )על פי מינוח המידעני " לוצי שירי ח("שירי  בנושא אר� ישראל  .4

הווי החיי  , את הגעגועי  לאר�, בעיקר מבחינת הטקסט, א� נלמדו בגולה ושיקפו

  .קשייה  ותקוותיה , החלוצי

        

  :וכוללי  שני מקורות) מכלל הרפרטואר 57% � כ ( שירי  וניגוני  שנלמדו ביגורשירי  וניגוני  שנלמדו ביגורשירי  וניגוני  שנלמדו ביגורשירי  וניגוני  שנלמדו ביגור. . . . בבבב

קבוצות שיצאו לעבודה במקומות , רדיו: כגו�" ממוסדת�לא"שירי  שהופצו ביגור בצורה  .1

  .אחרי  באר� ועוד

שירי  וניגוני  שיהודה שרת לימד במכוו� במסגרת ארגו� הטקסי  והמסכות ולה  כמה  .2

  :מקורות
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כולל שירי שרת עצמו (שחוברו על ידי מלחיני  שחיו באותה תקופה באר� , שירי  וניגוני  •

בה  שות* , טקסטואלית�מבחינה מוסיקליתוה  בדר� כלל השירי  הפחות מורכבי  

  ).הציבור

חלק  מתורגמי  לעברית וחלק  , שירי  וניגוני  מהרפרטואר הקלאסי של מערב אירופה •

  . ע  התאמת טקסטי  בעברית על ידי שרת עצמו או על ידי משוררי  בני התקופה

        

  :נית� לסווג את רפרטואר השירי  לשלוש קבוצות מבחינת הטקסטי מבחינת הטקסטי מבחינת הטקסטי מבחינת הטקסטי 

נו* ילדות , יו � חיי היו : המבטאי  את החיי  בגולה, רוסית ועברית, יידיששירי  ב .1

שירי   62קבוצה זו כוללת . אמונה באל וניגוני  ללא מלי  בסגנו� חסידי, ובית ההורי 

  .מכלל הרפרטואר 20% �המהווי  כ 

קבוצה זו כוללת . שמחה ועצב, אהבה: המבטאי  רגשות, רוסית ועברית, שירי  ביידיש .2

  .מכלל הרפרטואר 22.3% �שירי  המהווי  כ  69

בניי� , אהבת האר�, הווי חיי  חלוצי: המבטאי  את החיי  באר�, שירי  בעברית בלבד .3

זוהי הקבוצה הגדולה ביותר . עבודה וטקסטי  תנכיי  המבטאי  את הקשר לאר�, האר�

  .מכלל השירי  ברפרטואר 57.7% �שירי  המהווי  כ  178והיא כוללת 

את התהלי� ההיסטורי של דור המייסדי  , דול מהנושאי  הטקסטואליי  משק* א  כ�חלק ג

  .כאשר החלק הארי של השירי  עוסק בתקופת החיי  בקבו�, ביגור

, )וג  לאחר מכ�(כותב כי התמלילי  של השירי  בתקופה שלפני קו  המדינה , )1990(רגב רגב רגב רגב 

בעיקר נושאי  הקשורי  לנופי .. .ביטאו את המציאות החברתית הנוצרת על ידי הציונות"

ברפרטואר השירה בציבור הספונטנית ביגור , ואכ�). 82' עמ, ש ש ש ש ." (האר� וההתיישבות הכפרית

המבוסס מבחינה , משמשת כמכשיר לביטוי הווי החיי , א  כ�, השירה. שולט נושא זה

  . אידיאולוגית על החוויה של החברה השיתופית

. מעבר הדרגתי משירה ביידיש ורוסית לשירה בעברית התרחש תהלי� של, מבחינת השפה

כאמצעי לגיבוש חוויה משותפת וחדשה , במש� הזמ� הועדפו יותר ויותר הטקסטי  העבריי 

  .לעומת החוויה הגלותית, שתגשר על השוני במוצא החברי  ותהווה שינוי

  :סוכ  הרפרטואר על פי הרכיבי  הבאי  מבחינה מוסיקליתמבחינה מוסיקליתמבחינה מוסיקליתמבחינה מוסיקלית
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בדר� כלל שני בתי  או בית (פראזות  1�4רוב השירי  ה  בעלי מבנה של   :הצורה המוסיקלית

תרמה כנראה באופ� משמעותי , המבניות הפשוטה יחסית והסימטריה של הפראזות). ופזמו�

  .מבנה כזה יכול להקל על זכירת השירי  וקלות ביצוע . להרגשת היחד

  .ג  היא לתחושת היחד תופעה זו תורמת. רוב השירי  ה  בעלי משקל זוגי: המשקל

בכ� נית� ביטוי לחיוניות ושמחת החיי  . רוב השירי  מבוצעי  במפע  בינוני עד מהיר: המפע 

חלק גדול מהשירי  מאופייני  על ידי מפע  מארש  המחזק . של האנשי  הצעירי  ולעידוד 

  ):1998( הירשפלדהירשפלדהירשפלדהירשפלדכפי שכותב , )הקיבוצי והלאומי(א* הוא את תחושת היחד 

אנר המזוהה יותר מכל ע  חוד 'הישראלי המושר הוא הז המארש"
', שאו ציונה'החנית של האידיאולוגיה הציונית המעשית מאז 

ועד המארשי  של שני המומחי  בתחו  ' תחזקנה'ו' למתנדבי  בע '
מרדכי זעירא שהביא עמו את מסורת : זה בשנות השלושי  והארבעי 

של ' שיר הלגיונות'ו' ידי אנו נושאי  לפ'(' מהפכני'המארש הרוסי ה
) של אלתרמ�' דר� נתיבה, דר�, 'של פ�' על גבעות שי� אבר�, 'אורלנד

בהרי  כבר השמש '(ודניאל סמבורסקי בעל המארשי  הפרוסיי  
' שיר המתנדבי , 'של אלתרמ�' שיר העמק'ו' זמר הפלוגות', 'מלהטת

  )2ד' עמ, ש ש ש ש )." (של שטר� ועוד
  
  

  תבניות פשוטות יחסית הנותנות מצד אחד ביטוי לאחידות וליחד בחלק גדול מהשירי: המקצב

  .ומצד שני משקפות את המורשת התרבותית של החברי 

ראה (רכיב זה מהווה ביטוי למורשת המזרח אירופאית . רוב השירי  ה  במינור: המודאליות

לכי  לחלק מהשירי  והניגוני  מה). ואחרי ] 1993[ רו�רו�רו�רו�, ]1945[ בסקיבסקיבסקיבסקי''''סטוצסטוצסטוצסטוצלמשל אצל 

  ).שוני " שטייגרי ("מודאליי  ממורשת הרפרטואר החסידי ממזרח אירופה 

תופעה זו . מאופייני  על ידי מודוסי  שוני ") שירי יהודה שרת"כולל " (שירי התקופה"חלק מ

) המקאמאת(כרצו� לחקות את הסולמות , ואחרי ) 1968(שמואלי שמואלי שמואלי שמואלי , )1968( באיירבאיירבאיירבאיירמסבירי  

, כלומר. של מלחיני התקופה כסול  מינורי או כמודוסי " אירופיתאוז� ה"שהובנו ב, המזרחיי 

מוסיקלי � שיענה על הצרכי  בשילוב התרבותי" ד* חדש"ישנו כא� נסיו� מוסיקלי לפתוח 

  .במרחב המזרח תיכוני

. המהלכי  בדר� כלל מתחילי  ומסתיימי  בטוניקה וההרמוניות אינ� מורכבות: ההרמוניה

פה וש  ג  שלושה וארבעה (המספר הנפו� הוא שניי  , ר קולותבשירי  בה  מופיעי  מספ

  .ביטוי לאחידות וחיזוק תחושת היחד �שוב ). קולות
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לחלק גדול מהשירי  . לרוב השירי  מלודיה האופיינית למורשת המזרח אירופאית: המלודיה

 אכ� קובעת כי רוב  המכריע של, )1995( אליר אליר אליר אליר . מנגינה הפותחת בתנועה מלודית עולה

נפתחי  בתנועה מלודית כלפי , 1963השירי  שנכתבו באר� מתחילת ההתישבות ועד לשנת 

במונחי  (שנית� ליחס זאת , אליר  מעלה השערה. מעלה ולרוב  מנגינה בעלת שיפוע עולה

בניה , תקופה בה שררה באר� תנופה של התחדשות: "לתקופה בה נכתבו השירי ) סמיוטיי 

  ).82' עמ, ש ש ש ש " (ודבר זה מצא את ביטויו ג  מבחינה מלודית, הכלומר צעידה קדימ, ופיתוח

מייחס את השיפוע העולה כזיקה למלי  ולרעיונות לסמלי  , לעומת זאת, )1997( הירשפלדהירשפלדהירשפלדהירשפלד

  : היסודיי  ביותר של המוסיקה המערבית

  

הבסיס ', ארצי'הנישא מנגד לנמו� ה) sopra(' עליו�'העדפת הגבוה כ"

)basso (למ� מזמורי הכנסייה , י מאז ועד היו עוברת כחוט השנ
מלודיה . 'החיפושיות'של ' לוסי בשמי  של יהלומי 'הרנסאנסיי  ועד 

ברבעייה ' השמש העולה'כמו מנגינת , מסמנת התרוממות' עולה'
  ).3' עמ, ש ש ש ש ." (המפורסמת של הייד�

  
  
  
ובראשונה שהרכיב המלודי ברפרטואר השירי משק* בראש , מחזקות את קביעתי, גישות אלה

מורשת זו . את המורשת התרבותית המזרח אירופאית של קבוצת המייסדי  בקבו� יגור

נמצאו פה וש  אלמנטי  , אמנ . מתבטאת ג  בחלק גדול מהשירי  שנכתבו באותה תקופה

חזרה קצבית ארוכה יחסית על הצלילי  , מלודיי  המשקפי  את התקופה עצמה כמו למשל

, ראה למשל(סקי  מבחינה טקסטואלית בעבודת בניי� האר� הראשוני  במספר שירי  העו

במספר שירי  העוסקי  מבחינה " גלית"או תנועה מלודית , ")א  תרצוא  תרצוא  תרצוא  תרצו"ו" הבו לבני הבו לבני הבו לבני הבו לבני "בשירי  

אבל ג  "). ימי� ושמאלימי� ושמאלימי� ושמאלימי� ושמאל"ו" גמל גמליגמל גמליגמל גמליגמל גמלי"בשירי  , ראה למשל(טקסטואלית בנושא צעידת הגמלי  

  .כמו ברוב השירי , התנועה המלודית בעלת שיפוע עולה, בשירי  אלה

מצאתי כי הרפרטואר שנבחר על ידי דור המייסדי  משק* ג  : היחס בי� הטקסט למוסיקה

. ה� את שמירת המורשת התרבותית וה� את הווי החיי  המתחדש ביגור, בטקסט וג  במוסיקה

שחלק משיריו מופיע (חרוד �חבר קבו� עי�, )1953(פוסטולסקי פוסטולסקי פוסטולסקי פוסטולסקי . . . . ששששגישה זו מחזק המלחי� 

  ):טואר השירי במחקר זהברפר

  
שרשו צרי� . ישראלי החדש�על השיר האר�, אביע את דעתי בקיצור"

, בשיר העממי היהודי של אחת מארצות הגולה, לדעתי, להיות נעו�
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אחת היא א  . בה נמצא קיבו� יהודי גדול מושרש בה מש� כמה דורות
 אול  כא� באר� צרי� להלבישו. ...זו גלות פולי� או גלות תימ�

צרי� . מותא  לדופק החיי  החדש ולהווי המתחדש, מחלצות חדשות
להוסי* לו את דר� הביטוי של חדוות היצירה וכאבה של ימי בראשית 

  ).8' עמ, ש ש ש ש ." (אלה
  

כי רפרטואר השירה הספונטנית של דור המייסדי  ביגור משק* , מכל האמור לעיל נית� להסיק

  :ות בחיי האנשי מוסיקלית שלוש פונקצי� מבחינה טקסטואלית

  . מכשיר לביטוי המורשת התרבותית ממזרח אירופה .1

  .עידוד והתפרקות, בעיקר שמחת היצירה, מכשיר לביטוי רגשות .2

  .מכשיר לביטוי תחושת היחד והצדקת החיי  החדשי  בקבו� .3

        

  הפונקציונאליות של ביצוע השירי הפונקציונאליות של ביצוע השירי הפונקציונאליות של ביצוע השירי הפונקציונאליות של ביצוע השירי . . . . 2222

המידעני  . בקבוצות" ניי השירי  הספונט"בעת השירה בציבור בחדר האוכל ביגור שרו את 

השירי  הפותחי  היו בדר� כלל : לפי סדר שהיה לדעת  די קבוע, חילקו את הקבוצות הללו

על פי סגנונ  המוסיקלי או , בוצעו השירי  בקבוצות, בהמש� האירוע. בסגנו� שקט

שירי "לאחריה  , "שירי  רוסיי "לאחריה  , "שירי חלוצי "קבוצת : כגו�, הטקסטואלי

כשהקצב היה . כשהמגמה היא בחירה בשירי  בעלי עוצמה ומהירות גדלי  והולכי , "פההתקו

, בהמש� הערב. היו מדגישי  עובדה זו על ידי הקשות קצביות של הידיי  על השולח�, גובר

אבל סיומו , "שירי  שקטי : "כגו�, עברו שוב לקבוצת שירי  מתונה יותר, כדי לגוו� או לנוח

התופעות ". הורה"בביצוע שירי  בהתלהבות גדולה עד לפריצת ריקוד השל הערב היה תמיד 

מסבירות את הפונקציונאליות של , מוסיקליות שמצאתי בבדיקת ביצוע השירי �הטקסטואליות

  :הדינמיקה הזאת

        

המרכיבי  " פישוט"; עצ  השירה בצוותא: על ידי תופעות של חיזוק תחושת היחדתופעות של חיזוק תחושת היחדתופעות של חיזוק תחושת היחדתופעות של חיזוק תחושת היחד. . . . אאאא

ללא הפסקה בי� " מחרוזות"ב, בעיקר המהירי  יותר, השירי  שירת; טקסטואליי �המוסיקליי 

; מציאת הסול  הנכו�" בעית"תופעה המאפשרת לכול  להצטר* לשיר הבא ללא  �שיר לשיר 
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אנחנו ("שלפי דברי המידעני  גרמה ג  לתחושת גאוה , תופעה � שירה בטרצות מקבילות 

  .ת בעלי מפע  אחיד ועודשירת שירי לכ; ")מסוגלי  לשיר בקולות ולהמציא קולות

את תחושת  לגבי תרומתה , בראיונות שערכתי עמ , חלק מהמידעני  מדור המייסדי  ביטאו

אביא כא� . המשמעותית של השירה בציבור הספונטנית לחיזוק הקשר ביניה  ולהרגשת היחד

  :  דברי  שאמרה לי אחת מה 

  
לא , שוני החלוצי  הרא, כשבאנו. השירה בציבור יצרה קומוניקציה"

זה תר  לקשר שלנו אחד . נוצרה שפת הניגו�, הייתה שפה משותפת
. זה נת� לנו ג  גאוות יחידה. לשני כי היה מאד נעי  להיות ביחד

אי . חיממו את הלב ונתנו המו� כח, השירי  הדביקו אותנו בהתלהבות
  )24.22.97." (אפשר היה להפסיק את זה

  

שהשירה בציבור מחזקת תקשורת לא מילולית , גיי  קובעי כי מחקרי  פסיכולו, ראוי לציי� ג 

ג  ). ואחרי ]  Alvin ,1975[ אלווי�אלווי�אלווי�אלווי�, ]Nordof ,1973[נורדו* נורדו* נורדו* נורדו* ראה למשל אצל (ואמו� בינאישי 

, )1963(רול רול רול רול � � � � זמורהזמורהזמורהזמורהכמו למשל , בתחו  מחקר השיר העממי הישראלי ישנ  חיזוקי  בנושא זה

רגשותיו של הע  והופ� את היחידי  בתוכו הקובעת כי שיר הע  הישראלי משק* ומבטא את 

שיהא יותר מסוגל מ� , אי� ל� כח"הכותב כי ) 1945( בסקיבסקיבסקיבסקי''''סטוצסטוצסטוצסטוצ. לקהילה חברתית מגובשת

השיר העממי לקרב את הלבבות וללכד את היחידי  הרחוקי  והנבדלי  ביותר לציבור מאוחד 

כשיר לליכוד חברתי מ, א  כ�, השירה בציבור הספונטנית הייתה). 12' עמ, ש ש ש ש " (ומלוכד

  .שהיא אחד המרכיבי  הבסיסיי  באידיאולוגיה של הקבו�, ולהעצמת תחושת היחד

מימוש החיי  , דהיינו, ציונית�האידיאולוגיה הקיבוצית כוללת ג  את האידיאולוגיה הלאומית

בעת . כאמור ג  לחיזוק הרגש הלאומי, השירה בציבור הספונטנית תרמה. באר� ישראל

ראה (בעריכת יהודה שרת " ענות"בנוס* לחוברות , צאתי אצל חלק מהמידעני מ, הראיונות

בהקדמה לשירו� הוא ). 1935(שנברג שנברג שנברג שנברג ג  את השירו� הערו� על ידי , )ברשימה ביבליוגרפית

  :כותב דברי  אית  הסכימו חלק גדול מהמידעני 

  
תמצא לה , מוסריי  של הע � המוסיקה המושרשת בחיי  הרוחניי "

בחדרה אל נפש כל יחיד ותעורר ותחזק על ידי כ� את דר� יצירה 
בי� , בי� בשירי  ורקודי  חלוציי  ובי� בשירי תפילה. הרגש הלאומי

ובי� בנגוני  , החודרות עד עומק הלב, בנעימות נוגות של הגולה
בכל אלה משתק* רוחו ואפיו המיוחד של , נלהבי  של רקוד חסידי

, בשירה ורננה; צאת לה ביטויבכל אלה עצמותנו הלאומית מו, עמנו
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, ש ש ש ש ." (וככה נעשית הנגינה למקור של לאומיות יהודית. בקינה ונהי
  )5' עמ

  

שהשירי  ששרי  , בהקדמה לשירו� שער� כותב, )Coopersmith ,1942(קופרשמיט קופרשמיט קופרשמיט קופרשמיט ג  

נותני  השראה לנוער , מחזקי  את אחדות הע  היהודי, באר� ישראל" החלוצי  המודרניי "

  .ת נפש הע ומחזקי  א

        

  .תופעות של ביטוי למורשת התרבותית ממזרח אירופהתופעות של ביטוי למורשת התרבותית ממזרח אירופהתופעות של ביטוי למורשת התרבותית ממזרח אירופהתופעות של ביטוי למורשת התרבותית ממזרח אירופה. . . . בבבב

שחוברו במפורש על בסיס , בנוס* לאימו� השירי  והניגוני  ::::המורשת החסידיתהמורשת החסידיתהמורשת החסידיתהמורשת החסידית שימורשימורשימורשימור    .1

כדי להתאי  את סגנונ  לסגנו� , אנו עדי  לשינוי חלקי  קטני  בשירי  בכלל, מוסיקה חסידית

חיבור שירי  או ; אזה אחרונה בחלק גדול מהשירי חזרה על פר: כגו�, המוסיקה החסידית

הגוו� המודאלי וחיזוק " טשטוש"; הוספת חלקי  התואמי  מבחינת המרכיבי  המוסיקליי 

. ועוד") קנייטש"כמו ה(מלודיי  על צלילי  מודגשי  " קישוטי "הוספת ; המודוס המינורי

על ידי , התפרשה ג  היאעצ  ההתנהגות של האנשי  תו� כדי ביצוע השירה , בנוס* לכ�

את הרמת הידיי  , כ� ראינו למשל. כאנלוגיה לחצר החסידית והרב המנהיג, המידעני  בעצמ 

  . את צורת הישיבה סביב השולח� ועוד, כלפי מעלה

חושב שהשירה , המייצג דעה של חלק מהמידעני , )24' ראה הערה בעמ(המידע� בניק שילה 

חלק , לדעתו]). 1996[ שפר�שפר�שפר�שפר�ו] 1993[ רו�רו�רו�רו�ראה ג  אצל (י  היתה תחלי* לדת ולאמונה של האנש

בדיוק כפי , אבל חלקה הארי הוא עצ  השירה, מהמורשת אלו ה  השירי  והניגוני  עצמ 

לקביעה זו אי� הסכמה מלאה בי� . את השירי  לש  עבודת האלהי " רתמו"שהחסידי  

בור הספונטנית היו רגעי שבעת השירה בצי, אבל כול  הסכימו לכ�, המידעני  שראיינתי

  .התעלות הנפש

על ידי התחלה איטית ושקטה והאצה במש� השיר עד להתלהבות : מורשת הסגנו� הסלבימורשת הסגנו� הסלבימורשת הסגנו� הסלבימורשת הסגנו� הסלבי. . . . 2

שהיא בדר� כלל הצליל הגבוה ביותר , הארכת הפעמה השניה בתיבה; ושירה בעצמה חזקה

הטרצה  דגש על; שירה בטרצות מקבילות; שינוי מקצבי מיחידות שוות למנוקדות; בתיבה

" קפיצה"; בחצי טו� לצלילי  מודגשי " גליסנדו"כמו (מלודיי  " קישוטי "הוספת ; המינורית

אלמנטי  סגנוניי  . קרשנדו בצלילי  עולי  ועוד; "גליסנדו"בסקסטה והדגשת הצליל הגבוה ב
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. אותה הביאו המיסדי  מארצות המוצא, אלה מהווי  ביטוי לאסתטיקה מזרח אירופית

: לשאלתי מדוע שרי  בסגנו� זה ענו חלק מהמידעני . לדור השני" הועברו"נוניי  הסממני  הסג

ביטוי זה מחזק את הצור� של האנשי  בשימור המורשת התרבותית ". כ� יותר יפה לשיר"

  .שלה 

" השירי  השקטי "על ידי עצ  שירת : ביטוי להתרפקות על העבר וגעגועי  לבית ההורי ביטוי להתרפקות על העבר וגעגועי  לבית ההורי ביטוי להתרפקות על העבר וגעגועי  לבית ההורי ביטוי להתרפקות על העבר וגעגועי  לבית ההורי . . . . 3

. ועוד) יידיש ורוסית(שירה בשפת המקור ; פרמטות בשירי  איטיי ; שה  ג  השירי  האיטיי 

        :כפי שאמרה לי אחת המידעניות, תופעות אלה מצביעות ג  על ביטוי רגשות עצב

אלה . לפעמי  לא ידעת למה. היו געגועי , לפעמי  היתה עצבות"
את לבד ואת . היתה ג  הרגשת בדידות. היו הרגעי  השקטי  בשירה

  )24.11.97ראיו� מיו  ..."  (ה לעשות ע  החיי  של�לא יודעת מ
  

  :מידע� אחר חיזק דברי  אלה והוסי*

  
לאורח החיי  , כשהגענו הנה היה ג  איזה געגוע לשני  עברו"

היו . לא כמו בעיר גדולה. אורח חיי  מיוחד במינו. שעזבנו בעיירה
ו א* פע  באמת לא שכחנ. היה ג  געגוע לזה. הרבה זכרונות טובי 

דר� השירי  התרפקנו לעבר וזה קשר אותנו ג  לתרבות . את העיירה
זה בא , אבל ברגע ששרנו לא חשבנו מה זה מבטא. העברית

  )24.11.97ראיו� מיו  ..." (מהקרביי 
  

הוא קובע כי שירה וריקוד בציבור מאפשרי  . מחזק במחקרו דברי  אלה) Ebby ,1984( אביאביאביאבי

שמדובר כא� באנשי  , צרי� לזכור. ביטוי עצמי שחרור אמוציות מודחקות ומעודדי 

השירה בציבור נתנה . כולל בית ההורי , העבר" מחיקת"שמבחינה אידיאולוגית הצהירו על 

עניי� . לצור� חזק מאד של ביטוי רגשות שהודחקו) קרוב לודאי באופ� בלתי מודע(פתח 

  .חשוב זה יכול להוות נושא למחקר בעתיד

        

וכ� " השירי  השמחי "על ידי עצ  שירת : התלהבות ושמחת חיי התלהבות ושמחת חיי התלהבות ושמחת חיי התלהבות ושמחת חיי , , , , ותותותותתופעות ביטוי רגשתופעות ביטוי רגשתופעות ביטוי רגשתופעות ביטוי רגש. . . . גגגג

הקשות על השולח� בשירי  ; העובדה שחלק גדול מהשירי  מושרי  במפע  בינוני עד מהיר

שירה חזקה ; האצה והגברת העצמה בחלק מהשירי  עד לידי התלהבות ואקסטזה; המהירי 

; טקסטי  פסימיי  מושרי  בעליזות; )"שירי  השקטי "כולל חלק מה(יותר מהמקור בדפוס 
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קריאות וצעקות המלי  במקו  ; במקומות של שתיקה) בדר� כלל סינקופיות(הוספת הברות 

  .התפרצות הריקוד מתו� השירה ועוד; שירה בשירי  המהירי 

כותב כי השירי  היו חלק אורגני , בהקדמה לחוברת של שירי העליה השלישית, )1960(ארז ארז ארז ארז  

השירה בציבור הייתה צור� ". בשעת שמחה ובשעת תוגה"פורק� ליחיד ולציבור  מהחיי  ונתנו

הרינה והזמר "הרגשת היצירה החדשה עוררה את ". חוק� כעי� חלק של לח "חיוני לחלוצי  

  ).2' עמ, ש ש ש ש " (גיל האומר זמר" �ונתנה ביטוי לגיל הנעורי  של רוב העולי  " בלב החלוצי 

  :ביטאה תחושה זו במלי  אלה אחת המידעניות מדור המיסדי 

  
לא היו . היינו חברה סגורה וביקורתית. העבודה והאוירה היו קשי "

, לחשוב על הצרכי  של�, היה אסור להיות אגואיסט. הרבה הנאות
השירה והריקודי  היו נקודות אור בתו� החיי  . להנות מהחיי 

מיו  ראיו� ." (אולי בגלל זה נשארתי ביגור. יו �הקשי  של היו 
12.2.97(  

        

  :מדור המייסדי  התייחסה בדבריה לשמחת היצירה, ומידענית נוספת

  
זה היה עצ  החיי  . היו דופקי  בידיי  וזאת הייתה התלהבות מהלב"

  )24.11.97ראיו� מיו  ". (ועצ  הבנייה של האר� והאמונה
        

וח  של מדברי  אלה נית� להסיק שהשירה בציבור הייתה ג  מכשיר משמעותי לעידוד ר

לביטוי הסיפוק מחיי היצירה ובניית האר� , לביטוי שמחת החיי  וכ�, להתלהבות, האנשי 

שהשירה בציבור הספונטנית ענתה על צרכי  אמיתיי  שלא באו לידי ביטוי , אי� ספק. ויגור

בניק שילה בניק שילה בניק שילה בניק שילה יפה הסיכו  שנית� על ידי , בעניי� זה. בשירה בציבור היזומה על ידי יהודה שרת

  ):24' ערה בעמראה ה(

. אסור היה לדבר. לילד היה אסור לבכות, אצל יהודה זבוב לא זמז "
מצד אחד זה יצר התרוממות נפש אבל . 'מעמד הר סיני'זה היה כמו 

' השליט'יהודה היה . מצד שני זה לא נת� לאנשי  אפשרות להתפרק
הלכה . שתפו איתו פעולה בכל ההכנות.) מ.ל � דור המייסדי  (וה  

. רה התרוממות רוח והיה צור� לכל אחד ואחד להתבטאוהצטב
זה היה כלי שה  . ההתבטאות הזאת התפרצה דר� השירה הספונטנית

יהודה טיפח אותו והעצי  אותו אבל ללא . הכירו עוד מהבית
היא אפשרה . הספונטניות הייתה אותנטית ואמיתית. ספונטניות

בביטוי גשמי השירה הספונטנית הייתה ג  . השתתפות פעילה ממש
היו מחיאות , היו צעקות. 'מכופתר'לא שירת מקהלה או ציבור . ופיזי

את ההבעה הזאת . הגו* השתת*. כפיי  ודפיקות ידיי  על השולח�
הריטואל של השירה . לא המציאו שו  דבר חדש. הביאו אית  מהבית

זו הייתה שפה ישנה . בציבור היה חלק מההוויה שלה  מההתחלה
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ללא החלק . נית� היה להשתמש בה בטבעיות ובקלותומוכרת ולכ� 
. השני של השירה הספונטנית היו יוצאי  הביתה בהרגשה לא שלמה

  )12.3.98ראיו� מיו  . (בשמחה לא עד הסו*
        

        

        סיכו סיכו סיכו סיכו 

. דור המייסדי  שהתיישב ביגור בראשית דרכו של הקבו� ש  לו למטרה ליצור חברה חדשה

" להמציא"היה על החלוצי  , את תרבות אר� המוצא שלה  כותב שכדי לזנוח) 1980(זוהר זוהר זוהר זוהר � � � � אב�אב�אב�אב�

התרבות היהודית של מזרח , להעמיד מערכת תחליפית לתרבות המוצא"תרבות חדשה שמטרתה 

" שיש להפטר עד כמה שאפשר מרבי  מרכיביה, שלילית, כתרבות שוקעת"שנתפסה ,  "אירופה

  ). 172' עמ, ש ש ש ש (

מסורת זו . ביגור" התרבות החדשה"ביצירה ובגיבוש יהודה שרת היה הגור  המשמעותי ביותר 

לעומת ". ד* חדש"או לפתוח " יש מאי�"עבודתו של שרת הייתה כמעט ליצור . נשמרת עד היו 

זה היה מכשיר . הבנוי והיזו , הייתה ההיפו� של המתוכנ�, השירה בציבור הספונטנית, זאת

היא לא . לא ענתה על כל צרכיה " המוכתבת"משו  שהתרבות , שיצרו החברי  באופ� טבעי

השירה בציבור הספונטנית . נתנה לה  אפשרות להתפרק ולהביע את רגשותיה  האמיתיי 

בניגוד , אלא שמסורת זו". הממסדית"גובשה למסורת עצמאית הניזונה והמזינה את המסורת 

נית מחקר זה מראה שמסורת השירה בציבור הספונט". ד* חדש"לא פתחה , למסורת המוכתבת

סגנו� הביטוי הזה היה מוכר לה  . ביגור החלה עוד בגולה בבית המשפחה של דור המייסדי 

  .עוד מילדות  וה  גיבשו אותו ומיסדו אותו למסורת שנמשכה שני  רבות

, אוכלוסיית דור המייסדי  של קבו� יגור מהווה דוגמא מובהקת לנתק מודע מ� העבר ובמקביל

,  המסקנה המתבקשת היא. שבא לביטוי דר� השירה בציבור, ליצירת קשר רגשי חזק אליו

כפי , שהשירה בציבור הספונטנית היא בעלת כוח אדיר לחשו* את הצרכי  האמיתיי  שבאד 

  :שאמר לי אחד המידעני  הותיקי 

  
היו . היא מילאה חסר גדול בחיי . השירה בציבור נתנה בעצ  הכל"

, עצב, שמחת חיי ,   שלנוביטוי לחיי, חוויה אמנותית, בה נוסטלגיה
השירה בציבור היתה כמו דגל . חלק אידיאולוגי וג  קשר אחד לשני

  )1.12.96ראיו� מיו  ." (לחיי  שלנו
  
  



 137

ענה ה� , שהרפרטואר השירי שגובש על ידי דור המייסדי  ביגור, מסקנות המחקר מראות

הרצו� . 1: רהמבחינת הטקסט וה� מבחינת המוסיקה על שלושה צרכי  בסיסיי  של החב

  . חיזוק תחושת היחד. 3. עידוד וביטוי רגשות השמחה, הצור� בהתלהבות. 2. להתרפק על העבר

ביצוע רפרטואר זה על ידי המידעני  ואופ� שירת  הראה את השינויי  שחלו בביצוע השירי  

שינויי  אלו ענו באופ� עוד יותר משמעותי על שלושת הצרכי  . לעומת המקור בדפוס

לדרבו� ועידוד , ל וה  מסבירי  כיצד יצרו האנשי  מכשיר לביטוי רגשותיה "יי  הנהבסיס

  . חייה  ולהצדקת מערכת חיי  חדשה זו

הייתה בשילוב בי� , "גאוות יחידה"שיצרה אצל החברי  תחושה של , הייחודיות של קבו� יגור

  התרבות ע, אישיותו הכריזמטית ונותנת השראה למחויבות ולאחריות של יהודה שרת

בשירה בציבור " מובילי השירה"העממית המזרח אירופאית של דור המייסדי  ובראש  

להעשרת הרפרטואר השירי ולתחושת , שרת תר  להעמקת הידע המוסיקלי. הספונטנית

. הגאוה והסיפוק כתוצאה מהצלחת החגי  והאירועי  השוני  שגיבש ועיצב ביגור, השמחה

את הגעגועי  ואת , העלה ג  את הרגשות האמיתיי , מחהאלא שביטוי ספונטני זה של ש

השירה בציבור הספונטנית החלה אולי , מבחינה זו". להימחק"התרבות שאמורה הייתה 

שדגלה , בניגוד לאידיאולוגיה המוצהרת(כמכשיר לגיטימי ומוכר לביטוי געגועי  אלה 

אבל התגבשה ) עברבהמצאת תרבות חדשה וטיפחה את הרצו� לשכוח ולמחוק את תרבות ה

  . במש� השני  למכשיר שהצדיק את כלל החיי  החדשי  ביגור

וכ� לבדוק מה קרה , ובאר� בכלל, מעניי� יהיה לחקור תהליכי  דומי  בקיבוצי  אחרי 

  .בקיבו� יגור עצמו אחרי שנות הארבעי  ועד לימינו אנו
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  : 3' נספח מס

  רשימת השירי
 ברפרטואר

  

נספח זה כולל את רשימת השירי) ברפרטואר השירה בציבור ביגור על פי קבוצות המיו� של 

. בית�רי) מופיעי) על פי האתחלתות של הטקסטי) בסדר אל,השי). ראה פרק הניתוח(המידעני) 

בעמודת המקור בדפוס נרש) המקור . מופיע שמו בסוגריי), במידה וש) השיר שונה מהאתחלתא

  .המוקד) והמהימ� ביותר

  

  

1" .
  "שירי
 וניגוני
 חסידיי

  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר 
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  )   מרק.נ: עברית(
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  ) 1985"         (         "      נאדיר. מ  אז דער רבי אלימל� .4
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 ק  הללויה הללויה .14

  )1929(גולדפרב   "      ח"במדבר כ  וביו
 השבת .15

  )1922(אידלזו�   "      מהתפילה  וטהר ליבנו .16

    "      לא ידוע  ומי שיבוא ויתקבל .17

  Silberminz (1949)  "      תהלי
  זכור דבר לעבד� .18

  Coopersmith (1942)  "      לא ידוע  בית המקדשיבונה  .19

    "      "       כשהרבי מזמר .20

    "      "       מתי יבוא יבוא .21

  )1935(שנברג   "      +  ) יבב
( 1ניגו�  .22

  )1948(שפירא   "      +  ) יבב
( 2ניגו�  .23

  )1935(שנברג   "      +  )יבב
( 3ניגו�  .24

    "      +  )יבב
( 4ניגו�  .25

    "      +  )יבב
( 5ניגו�  .26

    "      +  )לה לה+ת( 6ניגו�  .27

    "      +  )בי +בי בי+י( 7ניגו�  .28

    "      מהתפילה  צור משלו אכלנו .29

    "      לא ידוע  יריבו
'יריבי
 צ'צ .30

    "      תהלי
  צלצלי שמע .31

32.  
  Silberminz (1949)  "      "הגדה"מה  קרב יו
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  "שירי
 ביידיש. "2
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

שטייט א  אויפ� וועג .1

  בוי

  )ג"תשמ(' וינקובצקי ושות  לסקבסקי. פ  מאנגר. א

  אוי, א רויכ� בארג .2
")
  ") על ההר הר

  לא ידוע
  מלצר. ש: עברית

  )1945(' אדל ושות  לא ידוע

  אויפ� פריפעטשיק .3
  ")חדר קט�("

. פ: עברית(ורשבסקי  . מ
  )קפל�

) 1983' וינקובצקי ושות  ורשבסקי. מ
  )1922(אידלזו� 

קליי�  אונטער א .4
  ביימעלע

  )1983(' וינקובצקי ושות  לא ידוע  לא ידוע

אונטער די גריניקע  .5
  ביימעלע�

  "             "      נ ביאליק"ח

 אי� וועלדל ביי
 טייכל .6
  ")מארגאריטקעלע�("

  )1983(' וינקובצקי ושות  "      שניאור. ז

    "      לא ידוע  איפה היית .7

    "      "      איציק שפיציק .8

  )1945(' אדל ושות  "      "      קרובאל החורש ה .9

אמאל איז געווע� א  .10
  מעשה

  )1984(' וינקובצקי ושות  "      "    

    "      "      דלתי נעולה .11

    "      "      הגוי הול� .12

: עברית(שטרנהיי
 . נ  הנה לנו ניגו� יש .13
  )מלצר.ש

  )1945(' אדל ושות  שטרנהיי
. נ

    לא ידוע  לא ידוע  זול זיי�  .14

בע זונטיק בול .15
  ")בולבוסי�("

  )1923(אנגל   אנגל. על פי י  "    

  )1948(שפירא   לא ידוע  קצנלסו�. י  חמש שני
 על מיכאל .16

  )1945(' אדל ושות  לא ידוע  לא ידוע  יומא יומא .17

  )1922(אידלזו�   לא ידוע  נ ביאליק"ח  לא ביו
 ולא בלילה .18

    "      לא ידוע  לאמיר אלע זינגע� .19

לאמיר זי�  .20
  איבערבעטע�

  )1983(' וינקובצקי ושות  "      "    

    "      "      ליהודי יש אשה .21

לשנה הבאה  .22

  בירושלי

    "      "    

    לא ידוע  קצנלסו�. י  על חלו� .23

  )1985('     וינקובצקי ושות  לא ידוע  לא ידוע  שטיל, שא .24

שטייט א בחור  .25
  ")טומבללייקה("

    "      "      "  

שטייט זי� דארט  .26
  ")רייזעלע("

  )1983(' וינקוביצקי ושות  גבירטיג. מ  יגגבירט. מ

    לא ידוע  לא ידוע  שלו, מיי� קינד .27
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3" .
  "שירי
 רוסיי
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

  )1987(' אליגו� ושות  לא ידוע  לא ידוע  ורניה'י צ'אוצ .1

  "  "      "      קה'בובליצ .2

  "  לא ידוע  אלתרמ�. נ  בי� שלוש ובי� ארבע .3

  )1995(אלדמע ושחר   "       יונת�. נ  דוגית שטה .4

5. 
    "      לא ידוע  הבו לנו סוסי

6. 
    "      "      החיי
 כגלי הי

7. 
  )1987(' אליגו� ושות  "      "      הי אוכני

  "  "      "      הלכה דוניה לקבו. .8

  "  "      סדובניקוב. ד  וולגה וולגה .9

10. 
    "      לא ידוע  יו
 אחרי יו

    "      "      כדור גדול .11

  )1987(' אליגו� ושות  בלנתר. מ  פניאל. נ: עברית  לבלבו אגס וג
 תפוח .12

  )1922(אידלזו�   נינוב'גרצ  )י טולסטוי"עפ(לבני . י  מכורתי נו, מולדתי .13

שיר ("מקצות הגיא  .14
  ")השומר

    לא ידוע  הרוסי. ע

סער הרשע  .15
  ")ורשבינקא("

  )1987(' אליגו� ושות  "      לא ידוע

  "  "      "      סתיו מאפיל  .16

  "  קניפר. ל  גוסייב. ו  קה'קה פולוצ'פולוצ .17

    לא ידוע  לא ידוע  יק'ופצ'יק צ'צופצ .18

19. 
  Silberminz (1949)  "      פרושנסקי. י  קדרו פני השמי

    "      לא ידוע  שיר לרוח .20

  
  
  
  

4" .
  "שירי חלוצי
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

  אהבתי ללכת  .1
  בכביש השרו�

    לא ידוע  טשרניחובסקי. ש

  )1929(גולדפרב   "      לא ידוע  )1(יבנה הגלילה  אל .2

  )1922(אידלזו�   בסקי'קרצ. ח  קפניס. ל  אל ראש ההר .3

  Coopersmith (1942)  חסידי  לא ידוע  אנו באנו ארצה .4

הראשוני
  אנו נהיה .5
)1(  

  )1935(שנברג   רוסי  הפטמ�. י

6. 
  "            לא ידוע  כה�. י  אנו עולי
 ושרי

  "            "      ידוע לא  אצל חיפה יש כרמל .7

  באה מנוחה ליגע .8
  ")שיר העמק("

  )1938(סמבורסקי    סמבורסקי. ד  אלתרמ�. נ

  בוקר בוקר  .9
")
  ")סדר היו

  )1929(גולדפרב   לא ידוע  לא ידוע

  )1965(נרדי   )נרדי.י נ"נרש
 ע(ערבי   נ  ביאליק"ח  בי� נהר פרת .10

  צונזער. א  במחרשתי .11
  שפירא. נ: עברית

  )1922(לזו� איד  צונזער. א

12. 
    לא ידוע  לא ידוע  בעוז ידיי

  בסקי הוא 'ברדיצ .13
  בחור כארז

    רוסי  לא ידוע

    מורגובסקי. ז  ו"תהלי
 קכ  בשוב אדוני .14
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15. 
  )1922(אידלזו�   לא ידוע  קצנלסו�. י  גילו הגלילי

16. 
    "      לא ידוע  הבאנו שלו
 עליכ

  הוי הוי הוי  .17

  ")עגבניה(" .18

  )1929(רוזובסקי   אנגל. י  קרני. י

  )1948(שפירא   לא ידוע  ליבושיצקי. א  הוי ערש מולדת .19

  החלוצי
 ביד  .20

21. 
  חרוצי

    איבאנוב +איפוליטוב  מור�. ו

22.  
  הי הי הי נעליי

  ")חלו. בנה(" .23

  )1935(שנברג   אנגל. י  המאירי. א

  )1929(גולדפרב   לא ידוע  לא ידוע  היתה צעירה בכנרת .24

  )1922(אידלזו�   צ אידלזו�”א  אימבר. ה. נ  הלאה ירד� .25

    לא ידוע  לא ידוע  חבריא חבריא .26

  )1922(אידלזו�   רוסי  פינס. מ. י  חושו אחי
 חושו .27

    גילברט. פ  פי+ט�: תרגו
  חושלי
 פה .28

  טאטס מאמס  .29
  קינדרלא�

    לא ידוע  לא ידוע

שיר ("יה חי לי לי  .30
  ")עבודה

  )1922(אידלזו�   ערבי  נש+בר

  )1939(נתנזו�   לא ידוע  לא ידוע  ירד� ירד� .31

    אריאלי. מ  אריאלי. מ  קש כובע של .32

שיר (" ככלות ייני .33

  ")המי

  )'ענות ג("שרת   לא ידוע  גבירול+אב�. ש' ר

 לחברה לחברה .34
  ")לעליה ולהגשמה("

  )1960(קפל�   "      לא ידוע

  )1929(רוזובסקי   לא ידוע  לא ידוע  לה לה לה .35

  )1929(גולדפרב   ערבי  קצנלסו�. י  מה יפי
 הלילות .36

  )1965(נרדי   נרדי.נ  סקפני. ל  מי יבנה בית .37

  )1935(שנברג   חסידי  תהלי
  מי יגור באהלי� .38

  )1945(' אדל ושות  רוסי  מלצר. ש  מי יש לו ריבה .39

  ממרומי
 ברכה  .40
  )1(יורדת  

    לא ידוע  שלו
. ש

41. 
  )1935(שנברג   "      לא ידוע  נהיה כולנו חלוצי

  )1929(רוזובסקי   אנגל. י  הילפרי�. י  נומי נומי ילדתי .42

  )1935(שנברג   זעירא. מ  שלונסקי. א  ה�על הסלע  .43

 פה באר. חמדת .44
  אבות

  )1922(אידלזו�   ריכטר. צ  דושמ�. י

  "               לא ידוע  סילמ�. י. ק  פז כולה רז כולה .45

  פע
 אחת בחור יצא .46
  ")היה זה בשדה("

  )1929(גולדפרב   יידי  אוקסנברג. י

    לא ידוע  לא ידוע  קו
 בחור עצל .47

  )1929(גולדפרב   חסידי  סקישלונ. א  קרועי
 אנו .48

רחל עמדה על יד  .49
  העי�

  )'ד" ענות("שרת   לא ידוע  קצנלסו�. י

  )1922(אידלזו�   זלודקובסקי. נ  רוזנבלו
. נ  שאו ציונה נס ודגל .50

51. 
    רוסי  פלד. י' דר  ש
 במקו
 ארזי

52. 
  )1935(שנברג   לא ידוע  לא ידוע  שלו
 חברי

  )1929(גולדפרב     סילמ�. י. ק  ש
 שועלי
 יש .53

על ("שמעתי מעשיה  .54
  ")הגור� בליל לבנה

    רוזנצוייג. י  רוזנצוייג. י

  )1935(שנברג   לא ידוע  שלונסקי. א  תה ואורז יש בסי� .55

  )1929(רוזובסקי   חסידי  הרוסי. ע  תשרי סבא .56
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  "שירי התקופה. "5
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

  )1979(סמבורסקי    סמבורסקי. ד  אלתרמ�. נ  אדמה  .1

רועה ("רחק אי ש
 ה .2
  ")ורועה

  )1969(של
   של
.מ  של
. מ

3. 
  )1973(אדמו�   אדמו�. י  אשמ�. א  איל ב� קרני

  )'ו" ענות("שרת   עמיר�. ע  ד קמזו�"י  אל המעי� .4

  אל, לילה ועוד לילה  .5
  ")לילה פלא("

  )1953(פוסטולסקי   פוסטולסקי. ש  שנהר. י

  )1954(זהבי   זהבי.ד  אורלנד.י  אנחנו שרי
 ל� .6

דונ
 ("הילדה אספר ל�  .7

  ")פה ודונ
  ש

    רבינא. מ  פרידמ�. י

8.  
  )1945(שפירא   אדמו�. י  לוינסו�. א  ")שיר המרד("בא היו

  בהרי
 כבר השמש  .9
  ")שיר למולדת("

  )1938(סמבורסקי    סמבורסקי. ד  אלתרמ�. נ

בחשאי ספינה גוששת  .10
")
  ")עולי

  "  פוסטולסקי. ש  שנהר. י

11. 
  )'ו" ענות("שרת   ערבי  זמירי.מ: רש
  במצלתיי
 ובתופי

  ")הר המור("עמיר�   עמיר� . ע  אשמ�. א  גולו אב� .12

13.  
שיר ("גלגלי העול
  ")המחר

  )1935(שנברג   אדל. י  ס�. י

שיר ("גמל גמלי  .14
  ")הגמל

  )1973(אדמו�   אדמו�. י  אדמו� . י

  )'ג" ענות("שרת   אנגל.י  הופשטיי�. ד  ד�+די� .15

  )1960(רא זעי  זעירא. מ  אורלנד. י  דמינו נהר ואשד .16

    הנס. פ  בס. גרינשפו� וש. פ  הבה שיר נשיר בכנע� .17

18. 
  )1960(זעירא   זעירא. מ  פ�. א  הבו לבני

שיר ("ה� פטיש  .19
  ")הכביש

  )1938(סמבורסקי   סמבורסקי. ד  אלתרמ�. נ

שיר ("הנה אחללה    .20
  ")החליל

  )1960(זעירא   זעירא. מ  שנהר. י

  )1953(וסטולסקי פ  פוסטולסקי. ש  אמיתי+ב�. ל  השיר לדור עולה .21

  )1946(' גורלי ושות  גרינשפו�. פ  שמעוני. ד  וא, על פי כ� .22

  )1954(זהבי   זהבי. ד  'עמוס ט  והטיפו ההרי
 עסיס .23

  )1979(סמבורסקי    סמבורסקי. ד  אלתרמ�. נ  זמר הפלוגות) את( .24

חמישה יצאו מולדת  .25
  לבנות

  )1960(זעירא   זעירא.מ  שלו
. ש

  )'ד" ענות("שרת   )מקור ערבי( נרדי. נ  נ ביאליק"ח  יש לי ג� .26

  "  רבינא. מ: עיבוד  �"מהתנ  כי בשמחה תצאו .27

  )1960(זעירא   זעירא.מ  אשמ�. א  ככה כ� ולא אחרת .28

  )1960(זעירא   זעירא. מ  פ�. א  כנרת כנרת .29

  )'ד" ענות("שרת   לא ידוע  י עגנו�"ש  ליל כי אצא .30

 למולדתי הבאת אותי .31
  ")פקד אדוני("

  )1960(א זעיר  זעירא. מ  אביחנ�. ה

32.  
שיר ("למרחקי
  ")הנמל

  )1995(אלדמע ושחר   לוינסו�. ר  גולדברג. ל

  )1969(של
   של
. מ  של
. מ  לעבודה לעבודה .33

  )1938(סמבורסקי   רוסי  לא ידוע  מדורות הדליקו .34

    גרינשפו�. פ  פיכמ�. י  מי איש היודע .35

שיר ("מי יצילנו מרעב  .36
  ")העבודה והמלאכה

  )1979(סמבורסקי   נרדי. נ: עיבוד  נ ביאליק"ח

  )1954(זהבי   זהבי. ד  אלעד. פ  מלאו אסמינו בר .37
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ממרומי הר תבור  .38
  ")שאי ל� מולדת("

  )1979(סמבורסקי   סמבורסקי. ד  ליכטמ�. י

ממרומי
 ברכהיורדת  .39
)2(  

    מינדלי�. א  שלו
. ש

שיר ("מעל המגדל  .40
  ")השומר

  )1995(אלדמע ושחר   עומר. ב  לי�. ע

שתו ("מעמק לגבעה .41

  )"העדרי

  )1965(נרדי   נרדי .נ  פ�. א

  )'א" ענות("שרת   בסקי'קרצ. ח  אדלר. י  משוש ל� אר. .42

  )1945(שפירא   ביק. מ  לוינסו�. א  ")אנחנו("נבנה ארצנו  .43

ניבי
 דוברי
 אלי  .44
  ")חג("

  )'ב" ענות("שרת   זהבי. ד  רחל

אליעזר ("נערה טובה  .45
  ")ורבקה

  )'ד" ענות("שרת   אדמו�. י  קפניס . ל

  )1979(סמבורסקי   סמבורסקי. ד  בס. ש  פורח על כת, הר .46

  )1965(נרדי   נרדי. נ  ברוידס. א  עלי גבעה .47

  )1945(שפירא   לברי. מ  אליעז. ר  ")עמק("פלדה כחולה .48

שיר ("פנינו אל השמש  .49
  ")החרות

  )1938(סמבורסקי   סמבורסקי. ד  שנהר. י

  )1960(זעירא   זעירא. מ  ה"תהלי
 ס  פקדת האר. .50

  )'ו"ענות("שרת   )זמירי. מפי מ(בדואי   פ�. א  )"למדבר שאנו("שאנו  .51

  "            של
. מ  של
. מ  שה וגדי .52

  Coopersmith (1942)  ח�.ז  ח�. ז  שורו הביטו וראו .53

  )1954(זהבי   זהבי. ד  זרובבל  שירו שיר תודה .54

  Silberminz (1949)  מערבי. ד  בס. ש  שירת הנוער  .55

  )1938(ורסקי סמב  )י גלינקא"עפ(רוסי   כספי. ב  שישו ושמחו .56

לא ("שלשו
 שודדנו  .57
  ")תנותק השלשלת

  )1954(זהבי   זהבי. ד  לוינסו�. א

  
  
  
  

  "שירי יהודה שרת. "6
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

קול ("על באייל    +אל .1

  ")מהרי

  )1950(שפירא   שרת. י  שמעוני. ד

שיר ("א
 באמת  .2
  ")האטד

משל "י "עפ( שרת. י

  ")יות

  )'א" ענות("שרת   "    

    "      שרת. י  א
 תרצו .3

  )1935(שנברג   "      רחל  אעולל כגפ� .4

  )1955(' גורלי ושות  "      "   ")על הגור�("את זוכרת  .5

6. 
  )1936(שרת   "      שמעוני. ד  בהר אפרי
 ביקנע

  )'ד" ענות("שרת   "      כצנלסו�. ב  בכל דור ודור .7

  )'ה" ענות("שרת   "      ספר נחמיה  הבוני
 בחומה .8

  )1935(שנברג   "      רחל  ")רחל("ה ה� דמ .9

ה� לא חרשתי  .10
  ")ספיח("

  "      "           "  

11. 
  )'א" ענות("שרת   "      שרת. י  הצרי, הוק

12. 
  )1936(שרת   שרת. י     שרת. י  השדות החרושי

  )'ד" ענות("שרת   "          )י ספר  בראשית"עפ(שרת . י  השואבות .13

  )1935(שנברג   "          רחל  ואולי .14

  )'ג" ענות("שרת   "          "    כא� על פני האדמה .15
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+תל("כחזו� תוחלת    .16
  ")חי

  )1955(' גורלי ושות  "          שמעוני. ד

 לא שרתי ל� ארצי .17
  ")אל ארצי("

  )1935(שנברג   "          רחל

  )'ד" ענות("שרת   "          )י ספר בראשית"עפ(שרת . י  מה ל� הגר .18

    "          רחל  נבל מי
 ביד .19

20. 
  )1949" (ר� יחד"  "          כצנלסו�. ב  על פני הימי

  )'ד" ענות("שרת   "          א "במדבר כ  עלי באר ענו לה .21

  )'ב" ענות("שרת   "          נ ביאליק"ח  קומו תועי מדבר .22

  
  
  

  "קנוני
 ושירי מקהלה. "7
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

  היינה . ה  אט זורמת בנפשי .1
  גגולדגבר. ל: עברית

  )1955(' גורלי ושות  מנדלסו�. פ

  )1937" ענות("שרת   קנור. ל. א  שרת. י  אית� נעמוד .2

    לא ידוע  לא ידוע   אצא לי אל היער .3

ללא (' נסימוב ושות  וולפה. ס  אלתרמ�. נ  ")שיר הנפח("אש אש  .4
  )תארי�

  )'ח" ענות(", שרת  כרוביני  שרת. י  באופל ליל .5

  )1946(' רלי ושותגו  לא ידוע  רבינא. מ  האביב הול� ובא .6

 האכרי
 ינעלו שער .7
  ")בשדות הכותנה("

    אייזלר  שרת. י

    לא ידוע  לא ידוע  הבה נשירה .8

  )'ח" ענות("שרת   ורלי. ו  שרת. י  הט אוז� .9

10. 
  )1995(אלדמע ושחר   א מוצרט"ו  לא ידוע  הימי
 חולפי

  )'ח" ענות("שרת    לא ידוע  )התאי
(שרת . י  )1(הללויה  .11

    טטארי  דועלא י  הר וכר הוריקו .12

  )1955(' גורלי ושות  יעקובסו�. י  'יואל ד  ויהודה לעול
 תשב .13

    לא ידוע  לא ידוע  זכור אמרה .14

  Silberminz (1949)  "      "      חנ� ועליזה .15

  )'ח" ענות("שרת   ובר. ל  שרת. י  יצאנו מתו� הגולה .16

17. 
  "               קולאו. פ  "     כי יש יו

  "               סרטוריוס  "     לא לעול
 זדו� .18

לבשו נא עוז  .19
)
  ")למתנדבי
 בע

  )1922(אידלזו�   צ אידלזו�"א  נ ביאליק”ח

  )1935(שנברג   זעירא. מ  הרוסי. ע  להבה עלי להבה .20

  )'ח" ענות("שרת   הייד�. י  שרת. י  למה זה תישא עיני� .21

22. 
    לא ידוע  לא ידוע  מעל ההרי

  )'ג" ענות("שרת   וולפה. ס  רי�. ל  עול
 חדש נברא .23

  )1935(שנברג   אנהלט. פ  שרת. י  רה התעוררהעו .24

25.  
  )'ח" ענות("שרת   פרטוריוס. מ  שרת . י  על ההרי

  )'ה" ענות("שרת   הנדל. פ. 'ג  ירמיהו  על הר גבוה .26

  )1995(אלדמע ושחר   גרינשפו�. פ  גרינשפו�. פ  עלי עי� שוקקה .27

28. 
  )'ג" ענות("שרת   וולפה. ס  טשרניחובסקי. ש  צדקת
 הבוני

נא אחי
 קומו בואו  .29
  ")האספו נא("

  )'ג" ענות("שרת   ברטה. א  שרת. י

  )'ג" ענות("שרת   של
. מ  של
. מ  שיר לסדנה .30

  "               וולפה. ס  גר.. מ. א  ת� לי חבר .31
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  "שירי שמחה וריקוד. "8
  
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

    חסידי  +  )הורה(אי אי אי  .1

  Silberminz (1949)  חסידי  אלתרמ�. נ  איזה פלא .2

  )1935(שנברג   לא ידוע  לא ידוע  )2(אל יבנה   .3

  )1922(אידלזו�   "      "      )3(אל יבנה  .4

  )1929(רוזובסקי   חסידי  'פרקי אבות א  א
 אי� אני לי .5

6.  
    רוסי  הפטמ�. י  )2(אנו נהיה הראשוני

  )1935(שנברג   נבו�. ש  נבו�. ש  ארצה עלינו .7

הורה (" באנו בלי כל וכל .8
  ")מדורה

  "            ולבה. י  אלתרמ�. נ

  וילנסקי . מ  הרוסי. ע  דודה הגידי לנו כ� .9
  )בעקבות שיר יידי(

  )1929(רוזובסקי 

  )1922(אידלזו�   חסידי  אידלזו�. צ  הבה נגילה .10

  )1953(עומר   בוסקובי.. א. א  +  "הורה אגדתי" .11

  )1973(אדמו�   אדמו�. י  ג"תהלי
 קל  הנה מה טוב .12

13. 
    ורטרפופ. מ  שלו
. ש  העמק הוא חלו

14. 
  )'ד" ענות("שרת   עמיר�. ע  ב"ישעיהו י  ושאבת
 מי

הורה (" זמר זמר ל� .15
  ")נגב

  )1995(אלדמע ושחר   עממי  זאב+ב�. א

16.  
  )1953(עומר   חסידי  +  ")שרלה("יבב

הורה ("לא אל שכר  .17
  ")סחרחורת

  )1995(אלדמע ושחר   ולבה. י  אלתרמ�. נ

לא נותקה עוד  .18
אט אזוי + השלשלת 

  נייט א שניידר

  למד� . י
  לא ידוע+

  חסידי 
  יידי+

  )1935(שנברג 

19. 
  )1935(שנברג   לא ידוע  לא ידוע  נזכה לראות בני

  )1960(זעירא   זעירא. מ  אורלנד. י  ")הורה טוב("סובבוני  .20

  "            זעירא. מ  אשמ�. א  עד אור הבוקר .21

  ")הר המור("עמיר�   עמיר�. ע  וול,. א. א  עמק עמק עבודה .22

23. 
  )1948(שפירא   לא ידוע  לא ידוע  עצי שיטי
 עומדי

  )1935(שנברג   "      "      קדימה הפועל .24

  )1953(פוסטולסקי   פוסטולסקי . ש  שנהר. י  קומה אחא .25

הורה ("רד הלילה  .26
  ")מחודשת

  Silberminz (1949)  חסידי  אורלנד. י

  )'ד" ענות("שרת   של
. מ  של
. מ  שמחו נא .27

  )1960(זעירא   זעירא. מ  המאירי. א  ת� כת, .28
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9" .
  "שירי
 שקטי
  

  מקור בדפוס  לח�  מלי
  השיר

1.  
אוי, דע
 בוידע
  שלאפט דער דא�

  )1985(' וינקובצקי ושות  הירשביי�. פ  שאפיר. ב

  )1923(אנגל   אנגל . י  טשרניחובסקי. ש  אומרי
 ישנה אר. .2

  Silberminz (1949)  חסידי  עקיבא' ר  אמר רבי עקיבא .3

4. 
  )1948(שפירא   דפנא. מ  אליקנ בי”ח  ביו
 קי. יו
 חו

  Silberminz (1949)  רוסי  קי�'קלצ. ר  בערבות הנגב .5

6. 
  )1948(שפירא   בסקי'קרצ. ח  שפירא. א  בשדמות בית לח

    לא ידוע  טשרניחובסקי. ש  הליל חלו
 חלמתי .7

  )1955(קפל�   לא ידוע  נ ביאליק”ח  הכניסיני תחת כנפ� .8

  )1960(קפל�   חסידי  ג"תהלי
 קל  )2(הנה מה טוב  .9

  )1935(שנברג   חסידי  מהתפילה  הנני מוכ� ומזומ� .10

  )1945(שפירא   לא ידוע  'איכה ח  השיבנו .11

  )1929(רוזובסקי   ערבי  שניאור. ז  יד ענוגה .12

אורחה ("ימי� ושמאל  .13
  ")במדבר

  )1954(זהבי   זהבי. ד  פיכמ�. י

    רוסי  תהלי
  יסר יסרני נא .14

  )1923(אנגל   אנגל. י  ערבית ליו
 כיפור  יעלה קולנו מערב .15

ישטפו פלגי הדמעות  .16
  ")עתידות("

    בסקי'קרצ. ח  כה�. י

ערב ("כבה השמש  .17
  ")בגליל

  )'ו" ענות("שרת   גרינשפו�. פ  קי�'קלצ. ר

18. 
  )'ח" ענות("שרת   לא ידוע  שרת. י  כי רד היו

  )1939(נתנזו�   ביק. מ  לא ידוע  דממה, לילה .19

  )1987(אליגו� ושות   רוסי  אורלנד. י  מיהו המילל ברוח .20

 מעל פסגת הר .21

  הצופי

  )1935(שנברג   יידי  המאירי. א

22. 
שיר (" נטשו צללי
  ")ערש

  )1922(אידלזו�   סלאבי  טשרניחובסקי. ש

    רוסי  +  ני ני ני .23

    יידי  לא ידוע  עוד אני רואה  .24

 על א
 הדר� .25
  ")השושנה("

  )1922(אידלזו�   צונזער. א  צונזער. א

    יידי  מאנגר. א  )1(על א
 הדר�  .26

 רתעל שפת י
 כנ .27
  ")אגדה("

  )1945(שפירא   בסקי'קרצ. ח  פיכמ�. י

  )'ענות ד("שרת   תנאי. ל. ש  נ ביאליק”ח  עלי באר .28

א
 ("ציו� תמתי  .29
  ")אשכח�

  )1945(שפירא   קה�. ה  דוליצקי. מ

    ורדי. 'ג  לא ידוע  צלצלו צלצלו .30

    לא ידוע  "      רד קו שמש אחרו� .31

  )1935(שנברג   חיי
+ב�. א  אמיתי+ב�. ל  שדות שבעמק .32

אני (" שחקי שחקי .33
  ")מאמי�

  )1922(אידלזו�   רוסי  טשרניחובסקי. ש

  )1935(שנברג   חריטונוב. ש  הרוסי. ע  שכב בני .34

    לא ידוע  נ ביאליק”ח  שלו
 רב שוב� .35

משאת (" שמש אביב .36
  ")נפשי

  )1922(אידלזו�   סלאבי  מאנה. צ. מ

    לא ידוע  לא ידוע  שמש נחבא .37

38. 
  )1954(זהבי   זהבי. ד  ברגשטיי�. פ  שתלת
 ניגוני

  )1935(שנברג   פוליאקוב  "שחרית"מתו� תפילת   תורת אמת .39
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