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יום שלישי, ז' באב תשס"ט 28.7.2009ידיעות אחרונות

צילום: יובל חן

רק הריקוד יכולרק הריקוד יכול

עמיר בניון מוציא אוסף לא מתוכנן. עמ' 6 > אריאנה מלמד מחפשת סבים וסבתות חדשים. עמ' 18 > ושעשועי חופש, עמ' 12

מהוואדי לפסגה
הוריו – ערבי ויהודייה מחיפה – 

הרו אותו בוואדי ניסנס, אבל הוא 
נולד בלבנון, גדל בכווית והפך 

למולטי־מיליונר בארה"ב. עכשיו 
מרווין אשוש מגיע לישראל 

יגאל סרנה, עמ' 10

ברכת הכהן
מגיע? לא מגיע? האם לאונרד כהן 

עומד להיכנע ללחצים לבטל את 
הופעתו בישראל? ולמה גם 

לאמרגנים הישראלים של המופע 
אין מושג? כל התשובות 

דני ספקטור, יונתן גור, עמ' 2

כמה ריקודי עם מותר להמציא בכלל? ומי קובע באיזה ווליום ישמיעו אותם? וכמה כסף מותר לקחת 
על הרקדה? מלחמת העולמות שפרצה בין ארגון המרקידים לארגון הרוקדים (בצילום) – המייצגים כ-400 אלף 

חובבי ריקודי עם בישראל – מאיימת להיות הריקוד האחרון > אריה אברמזון, עמ' 4
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קם  הרוקדים  ארגון  נאותה.  ברמה  יהיה  לא  קבל 
כי היה ואקום מסוים. אני לא רוצה להפנות אצבע 
זכו  שלא  דברים  יש  אבל  אחד,  אף  כלפי  מאשימה 

לתשומת לב מלאה".
אם שואלים את מנכ"ל פסטיבל כרמיאל, אהרון 
סלומון, מדובר בשני ארגונים חשובים שמרוב רצון 
מתנגשים.  ולהיות ראשונים בכל דבר, הם  לעשות 
"הם נמצאים בפייט מי מקדם יותר את הפסטיבל", 
הוא אומר. "כל אחד מנסה לעשות יותר. הם מתחרים 
מי יותר מצליח להוציא תנאים יותר טובים. הבעיה 
היא שאם הייתי רוצה לשבת ביחד עם שני הארגו־

נים וליצור שיתוף פעולה, זה לא יכול לקרות". 
כדוגמה נותן סלומון את נושא שמירת החפ־
צים. "המטרות שלהם זהות. בפסטיבל זה שירות 
חינם, אבל שני הארגונים רבים מי יעשה את זה", 
גם  רבים  הם  בשבילי.  טוב  פייט  "זה  אומר.  הוא 
טוב,  יותר  זה  שביחד  ברור  פלאיירים.  יחלק  מי 

אבל זה לא יקרה". 
אולי במשרדו של סלומון הם לא ייפגשו, אבל 
חבד נפגש כבר שלוש פעמים עם יו"ר ארגון המ־

נקודות  היו  לדבריו  גבאי.  ויקטור  החדש,  רקידים 
אפילו  והם  טוב  היה  הרוב  אבל  במחלוקת,  שנויות 
המורשת.  לשימור  ספר  בבתי  יחד  לפעול  הסכימו 
הגופני  החינוך  על  הארצי  הממונה  עם  "נפגשנו 
במשרד החינוך, אברהם זוכמן. הם התרשמו מאיתנו 
מאוד", מספר חבד. "הוחלט להקים ועדה משותפת 
במטרה להכניס ריקודי עם לשיעורי ספורט. ידוע 

שזה כלי להפחתת האלימות בבתי הספר".
מנגד, ממלא מקום יו"ר ארגון המרקידים וסגנו, 
יגאל טריקי, רואה את הדברים אחרת. "אני התרש־
מתי שיש כאלה שאפשר לדבר איתם וכאלה שלא", 
הוא אומר. טריקי, 54, סבא לשני נכדים ומורה לש־

ל"ח במקצועו, מדבר בלהט. "אני לא מבין מה קשור 
"נכון  רושף.  הוא  המורשת",  להנחלת  הספר  בתי 
זה  מורשת  אבל  הספר  בבתי  איתם  נפעל  שאנחנו 
לא הביטוי המדויק. אתה לא יכול להכניס לילד בן 
14 שיושב כל היום באינטרנט ושומע טראנסים את 
יקבעו  לא  הם  קטסטרופה.  תהיה  זו  עתיק',  'ריקוד 
לי מה זה מורשת. אני לא צריך להיות בראש אחד 
כל הזמן עם הרוקדים. אתה רוצה מורשת? בקרוב 

נקים ספרייה שבה יישמרו כל השירים והריקודים 
שחוברו עד שנת 1985. את זה אנחנו נעשה".

ויכוח בטונים גבוהים

והנה עוד כמה נקודות שנויות במחלוקת. בארגון 
הרוקדים פועלים לפתיחת הרקדות בחינם. "מפריע 
למרקידים נושא ההרקדות החינמיות", אומר דובר 
ארגון הרוקדים, איתן שמידט. "הם היו רוצים שזה 
למרקידים.  מלא  ובתשלום  לרוקדים  חינם  יהיה 
הדברים  ומטבע  זה,  את  מממנות  הרשויות  בפועל 
הם  קטן.  יותר  הוא  הרשות  דרך  שמקבלים  השכר 
אז  נוספים,  חינמיים  ריקודים  ליזום  שלא  ביקשו 

החלטנו שלא. רק במוצאי שבת בתל אביב".
טריקי דווקא רואה את הדברים אחרת. "ברור שזה 
פוגע בנו", הוא אומר. "בניגוד למה שהם אומרים, הם 
מפעילים הרקדות חינמיות גם באמצע השבוע וזה 
לא בסדר. נכון, הם חושבים על קהל הרוקדים, אבל 
תאר לעצמך שאני ארים טלפון ל'ידיעות אחרונות' 
ואתה  טוב  כי  יראו  ב'ידיעות'  בחינם.  כתב  ואהיה 
תיפגע. אתה יודע כמה הוצאות יש לי בערב בתור 
בחינם.  ואמנים  תה  קפה  מזגן,  אבטחה,  יש  מרקיד? 
תראה לי בידור בארץ שעולה 25 שקלים. כמה 
אפשר? אני אומר, למה לקחת את כל היד 

כשמציעים לכם אצבע?" 
הווליום  הוא  במחלוקת  אחר  נושא 
הרוקדים  בארגון  הריקודים.  באולמות 
טוענים שרק בחקיקה יאלצו המרקי־
דים להוריד את הווליום. לטענתם, 
תק־ חוקקה  שהמדינה  היא  הבעיה 
נות שמגבילות את הרעש באולמי 
דיסקוט־ אירועים.  ובגני  שמחות 
זה  בפועל  בתקנה.  נכללו  לא  קים 
אומר שגם האולמות שבהם רוקדים 
את  שיכריח  חוק  אין  עם,  ריקודי 
המרקידים להוריד את הווליום. "יש 
הווליום  את  שמורידים  מרקידים 
שדה.  אומר  אותו",  מעלים  ומיד 
שנה  כבר  להכריח.  אפשר  "אי 
אינ־ איזה  להבין  מנסה  שאני 

הבריאות  למשרדי  יש  טרס 
והגנת הסביבה שלא להביא 

את זה לדיון. אחרי שזרקו אותי מכל המדרגות במ־
שרדי הממשלה, אני הולך להגיש בג"ץ בנושא". 

טריקי שומע בג"ץ ומתפלץ. "זה ריקודי עם ולא 
ספרייה", הוא אומר תוך שהוא מרים את קולו. "אם 
בס־ אפילו  יבואו.  שלא  שקט,  שרוצים  אנשים  יש 
פינינג יש ווליום גבוה. אני מפעיל עסק. אני יכול 
להראות לך קבלות כמה אני מפסיד. אם תוריד את 
הווליום מי ירקוד? ובכלל, לפעמים משמיעים 100 
לך  בווליום,  שמוקלטים  שירים  יש  בערב.  שירים 
תתחיל לשלוט על זה. יש לי מכשיר בחולון שאם 
אני עובר את הרמה של הווליום הוא מפסיק לי את 

המוזיקה. זה לא מספיק להם?"
גם על הבעיה שהביאה את הרקדנים לפעול יש 
ריקודים  הרבה  יהיו  שלא  לומר. "למה  מה  לטריקי 
מצביע  והקהל  קהל,  "יש  שואל.  הוא  חדשים?" 
ברגליים. עכשיו תגיד לי ברצינות. אם שרית חדד 
מוציאה שיר חדש, למה שארקיד עם 'הרועה הקט־

נה' משנת 1947? חוץ מזה יש הרקדות של ריקודים 
ישנים, יש של חדשים, יש של זוגות בלבד. אתה לא 

יכול לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה".
שלהם  באתר  אחרת.  חושבים  הרוקדים  באיגוד 
באינטרנט ניתן להשתתף בסקר שמגדיר אילו שי־
רים הם נכסי צאן ברזל. "הכוחות המובילים בענף 
כדי  ריקודים  מטורף  בקצב  יוצרים  העם  ריקודי 
שמעון  מסביר  בעולם",  ריקודים  מחנות  להפעיל 
למשל  בארץ. "לוקחים  המרקידים  מבכירי  מרדכי, 
כסף,  המון  משלמים  הם  אנגלים,   200 של  קבוצה 
לכל  סדנאות.  ועושים  מלון  בבית  אותם  שמים 
חדשים  ריקודים  ארבעה־חמישה  יוצרים  הם  סדנה 
ומשלמים  חשבונם  על  המרקידים  את  מזמנים  ואז 
להם משכורת מצוינת. עכשיו, אם אני מרקיד ולא 
אותי  יזמינו  לא  החדשים,  הריקודים  את  אכניס 
תמורת  זה  שמיים.  לשם  נעשים  לא  הדברים  יותר. 
מערער את  מלון. כל זה  כרטיסים, בתי  טוב,  כסף 
איכות  שירים.   של  לאינפלציה  וגורם  היציבות 
הריקודים שואפת לכלום, ממש כמו המוזיקה המ־

זרחית ברובה".
בסופו של דבר, למרות הוויכוחים המרים, יש 
מפיצים  "אנחנו  אופטימית.  תחתונה  שורה  גם 
"אנשים  טריקי.  אומר  לריב",  רוצים  ולא  תרבות 
ותרבותי,  חברתי  אירוע  ספורט,  לעשות  רוצים 

וללכת הביתה".  ¿ 
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ייפ־ באוגוסט,  ה־4  הבא,  שלישי  ביום 
ימים  שלושה  במשך  כרמיאל.  פסטיבל  תח 
צפויים 80 אירועים ומופעים, וישתתפו בו 

יותר מ־5,000 רקדנים מהארץ ומהעולם. 
רקדני  הבולטים:  המופעים  בין 
הכו־ "אפקט  עם  מפריז  האופרה  בית 
של  המחול  להקת  רקדני  ריאוגרפיה", 
מיוחד  ומופע  "חשופים",  במופע  זאגרב 
בהש־ אביב  לתל  ה־100  חגיגות  לרגל 

ו־1,500  רז  רננה  תדמור,  עידו  תתפות 
רקדנים שחייהם ויצירתם שזורים בעיר. 

של  ענק  הרקדות  ייערכו  במקביל 
ריקודי עם בהשתתפות כל 200 מדריכי 
המרקידים.  בארגון  הרשומים  הריקודים 

סלומון,  אהרון  הפסטיבל,  מנכ"ל 
מצפה לכ־150 אלף מבקרים. "היום 
להקת  "אין  אומר,  הוא  קל",  יותר 
להרשות  שיכול  מרקיד  או  מחול 

לעצמו לא להופיע".
באיגוד הרוקדים גאים בהישגם 
למען הרוקדים בפסטיבל. "נכנסו 
מספיק  באו  שלא  נישות  לחזק 
הארגון,  יו"ר  אומר  ביטוי",  לידי 
עדי חבד. "הוספנו מאווררים, מע־
הני־ את  הגברנו  שירותים,  רכות 

המיזוג  מערכות  את  חיזקנו  קיון, 
לבאי  מידע  מרכז  מפעילים  ואנחנו 

הפסטיבל ומוכרים כרטיסים".

פסטיבל המחולות בכרמיאל ייפתח ביום שלישי הבא

נלחמים למען 
הרקדות בחינם. ארגון 
הרקדנים בפעולה

שלושה ימים, 80 הופעות
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זו כנראה אחת ממלחמות התרבות המוזרות בישראל.
מצד אחד ארגון המרקידים הוותיק, ומן העבר השני

ארגון הרוקדים הטרי, שנאבק על מקומו. בשנה האחרונה 
הם הספיקו להתקוטט על הווליום בהרקדות, על

השירים שירקידו את תלמידי בתי הספר, ואפילו על
השאלה מי ישמור בחינם על החפצים בכרמיאל.

מלחמת העולמות, גרסת המציאות

אריה אברמזון

אוחז   ,77 בן  צעיר  גבעוני,  ורי 
ותוך  לריקוד,  זוגו  בת  של  בידה 
אותה  מסובב  הוא  שרמנטי  חיוך 
זה.  מול  זה  נפגשים  שפניהם  עד 
גבעוני  המתקדם,  גילו  למרות 
שרכש  לתחביב  מסור  כך  כל  הוא  רוקד.  עדיין 
הקים  הוא  נוספים  חברים  עם  שיחד  עד  לעצמו, 
הישראלי  הרוקדים  ארגון  את  כשנתיים  לפני 

— חבורת אנשים, משוגעים לדבר, שהקימו ארגון ˇ
צרכנים לכל דבר. התוצאה — מלחמת עולם מול 
ארגון המרקידים והכוריאוגרפים, שקיים כבר כ־

33 שנה וצריך פתאום להתמודד עם גוף שמנסה 
על  כבוד,  על  מלחמה  לנהוג.  כיצד  לו  להכתיב 

כסף, על מסורת ועל נחישות. 
מי שחלף זמן רב מאז רקד לאחרונה, או שזוכר 
את ריקודי העם כאירוע שולי שרק בנות עוסקות 
כדאי  ישנות,  ישראליות  קלאסיקות  לצלילי  בו 
בארץ  היום  ישנם  ההערכות  פי  על  שיתעדכן. 

כרמיאל,  לפסטיבל  רק  רקדנים.  אלף  מ־400  יותר 
שייפתח ביום שלישי הבא, צפויים להגיע 250 אלף 
שאכפת  עיר  בכל  כמעט  המדינה.  רחבי  מכל  איש 
לה מתושביה ישנו בכל לילה חוג ריקודי עם אחד 
מתוך  מדריכים  כ־200  מפעילים  שאותו  בערב, 
500 הרשומים בארגון המרקידים. כמעט בכל שנה 
יוצאים לאוויר הדליל כ־300 ריקודים חדשים, ובסך 
הכל רשומים כיום כ־5,000 ריקודי עם ישראלים. 
נשמע לכם הרבה? גם הרקדנים חושבים כך. בדיוק 

מהנקודה הזו החלו חברי ארגון הרוקדים לפעול. 

"ישנה בדיחה שאומרת שיש עוד 700 ריקודים 
שלא חיברו להם שירים", משתפת עטרה צור, חב־
רת הארגון. "בזמנו, לפני 30 שנה, היו מחברים 40 
ריקודים בשנה", מספר חבר אחר, עוזי שדה. "היום 
אתה בא להרקדה ביום ראשון, שמים לך ריקודים 
מסוג אחד. באותה השעה בעיר אחרת יש את אותו 
חוסר  ישנו  בבל.  מגדל  זה  אחר.  ריקוד  עם  השיר 

תיאום. זו הסיבה שקשה לשמר את המורשת". 
הרא־ לישיבה  הובילה  הריקודים  ריבוי  בעיית 

היועץ  שהוא  חבר,  ועוד  "אני  הקבוצה.  של  שונה 
המשפטי שלנו בהתנדבות, כתבנו אז בפורום תפוז 
שזו הקהילה הכי גדולה של הרוקדים בארץ", מש־

חזר שדה. "דיברו שם גם על נושא ריבוי הריקודים, 
ואז נפגשנו בפעם הראשונה".

בדיוק אז הגיע הטריגר. המרקידים באוניברסיטת 
תל אביב, בשיתוף הנהלת המוסד, החליטו להעלות 
להתחיל  בשלים  היינו  "לא  ההרקדות.  מחירי  את 
גבעוני.  מספר  לעשות",  נוכל  מה  וחשבנו  לפעול 
"פתאום החל המשבר באוניברסיטה. הם העלו את 
שהכעיסה  בצורה  שקל  ל־28  שקל  מ־25  המחירים 
הרבה מאוד רוקדים. כשכואב בכיס אנשים הולכים 
אחריך. הפגנו ביום ובלילה, בגשם ובשמש, ואנשים 
לא נכנסו להרקדה. כשהמאבק הסתיים הם הורידו 
את המחיר ל־27 שקלים. מנהל מרכז הספורט אמר 
מעיזים  היו  לא  התוצאה,  תהיה  שזו  ידע  שלו  לנו 
השעה  שהגיעה  הוחלט  אז  המחירים.  את  להעלות 

להקדים את הארגון".

חולשה של רקדנים

בפ־ בשטח.  פועלים  הם  שנתיים  במשך  מאז, 
 .60 חבד,  עדי  היו"ר  בולט  הארגון  חברי  עם  גישה 
מלאכי  קריית  עיריות  כמנכ"ל  שימש  הוא  בעבר 
הריקודים.  את  גילה  ליבנה  וכשעבר  העין,  וראש 
"התאהבתי", הוא מספר. "גם הבת שלי רוקדת. רק 
חבל שהילדים האחרים עדיין לא התחברו לנושא". 
כמנהל מנוסה מארגן חבד את החברים לתמונה 
מנסה  ובעיקר  מסדר,  רושם,  דואג,  הוא  קבוצתית. 
המרקידים.  לארגון  שקשורה  שאלה  כל  להדוף 
לא  שאנחנו  דגלנו  על  חרתנו  הראשון  "מהיום 
בעד  "אנחנו  מסביר.  הוא  דבר",  שום  נגד  הולכים 
שנ־ השירות  אחרת  בכבוד,  יתפרנסו  שהמרקידים 

מחול 
שדים

א

"יש כאלה שאפשר לדבר 
איתם וכאלה שלא". יגאל 
טריקי מארגון המרקידים

צילומים: יובל חן




