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   אורי גבעון

 1938-וב, למד קלרנית וסקסופון בקונסרבטוריון של זגרב, קרואטיה, נולד בזגרב) 1974-1912(גבעון  אורי

- לקיבוץ שערעבר 1940-ב. ישראל והתיישב בקיבוץ שריד-עלה לארץ, "השומר הצעיר"הצטרף לתנועת 

קורדיון של מוזיקה קלאסית גבעון התפרסם כנגן א. מד מוזיקה וכתב מוזיקה למחזותי לשםו, העמקים

- אילונה וינצה, )קומפוזיציה(חיים -הוא המשיך את לימודיו אצל מרדכי סתר ופאול בן. ושירים ישראליים

 מקהלת גבעון היה בין מקימי.  השתלם בניצוח בלונדון1959-ב). ניצוח(ומיכאל טאובה ) פסנתר(קראוס 

 כן יאבדו, דבקה דרוז, באנה הבנות: בין שיריו. םהקיבוץ הארצי ועיבד עבורה שירים יהודיים וישראליי

  )337: 2011, בהט(קודי עם ונרקדו בציבור במשך שנים  נעשו רישלושתם. )1980, גבעון(

  

באחד הכנסים של מוזיקאי הקיבוץ הארצי גם פגשתי . אורי גבעון כמחבר שירים כבר בילדותי שמעתי על

 במדרשה למחנכים למוזיקה יכאשר לקראת תום לימודי, לכן .העולהוא נודע כמורה למוזיקה מ. אותו

חיפשתי מוסד לצפות בו איך נעשית ולקראת התחלת עבודתי כמורה למוזיקה במוסד נעמן אביב - בתל

. ביקרתי יום אחד במוסד החינוכי של קיבוצו שער העמקים ונכחתי בשיעורי המוזיקה שלו, העבודה בפועל

נודע גם הוא .  וביקרנו אצלו פעמים רבותובהמשך התיידדנ. למופתכן הוא היה מורה ש ,למדתי ממנו המון

הביקור . צדיקה את הביקורבאנו אליו והתוצאה ה,  עופרכאשר רציתי צילומי איכות של בניכצלם מעולה ו

הכי עצוב אצלו היה ביקור ניחום אבלים בעת מלחמת ששת הימים לאחר נפילת בנו דני שהיה טיס ומטוסו 

לאחר פטירתו נתבקשתי על ידי חברי שער העמקים יגאל צוק . מר אליאס מדרום לירושליםהופל ליד מנזר 

בהוצאת מפעלי תרבות (לחוברת שיריו בעריכתי שכתבתי מבוא להלן ה.  לדפוס את שיריוךורותי דומני לערו

  :)1980, 260' ש נסימוב מס" עמוזיקההספרייה ל, וחינוך של ההסתדרות

  

פעילות ראשונית של עיצוב חגי : ם היו תור הזהב של הזמר הישראליוהחמישי הארבעים ,שנות השלושים

רה העצום של ציטא את להט היב וכן הצורך ל,ני הילדים ובבתי הספרגת במוזיקלי- עבודה חינוכית,הטבע

כל אלה היו בבחינת אתגר . העפלהב בהגנה ו,תבהתיישבו ,ןבבניי של מפעליו ,י בארץודהיישוב היה

מה כר ולהיזכת ראויים ו שמתוכם כמה מא,רו בתקופה זו אלפי שיריםצ וכך נו,מלחיניםלמשוררים ול

 ההולך ומפנה ,ור הזה של מלחיניםדבתוך ה. עשרות הפכו מכבר לנכסי צאן ברזל של העם והנוער בישראל

ת אנשי רהוא השתייך לחבו. י גבעון מקום צנוע אך משמעותיר אוס תפ,עירים ממנוצעתה את הבמה ל

בוץ אחת יבהיות הק,  עמדה תמיד מעל למשקלם הכמותיהישראלי שתרומתם לתנועה זו של הזמר ,בוץיהק

  . הבמות המרכזיות ליצירת תרבות עברית חדשה

גינה נמגיל חמש למד .  כצעיר בין ארבעה אחים,בירת קרואטיה, בזגרב 20.12.1912-  ב נולדאורי גבעון

עשרה -בהיותו בן שלוש. ם נגינה בקלרנית ובסקסופוןגל זגרב  ויותר מאוחר למד בקונסרבטוריון ש,בפסנתר

תנועת השומר הצעיר הגיע ל. האניי של בתזמורתבין היתר גם , ס מנגינהעשרה התפרנ-נפטר אביו ומגיל שש

 שקבל את הכשרתו בקבוץ ,תנועההעין של ר ושנה לאחר מכן עלה ארצה עם ג,1938בשנת , בגיל מאוחר

שהיה אז קבוץ , קבוץ שער העמקים ב1940  ויחד השתקעו בשנת, רעיתו לחיים, כאן פגש במרים. ידרש

וכן החל ללמד שירה בגן , מורה לספורט, אופה, עגלון:  רבותבמלאכותהוא עבד . צעיר בן חמש שנים

 ובסוף , במשמר העמקמוזיקה היה מורה ל1944-1942בשנים .  להצגות הילדיםמוזיקההילדים ולכתוב 

באותן שנים יצא שמעו בכל הארץ כנגן . מוזיקהקיבוצי לנביהבד במחלקת החינוך במדור שנות הארבעים ע

 ומאידך גם למד ולימד כיצד ,ת מעובדותקלאסיו אחד יצירות דצמבכלי זה הוא ניגן .  מעולהאקורדיון
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ל וכלל נוי כלב כלי אין ה, כידוע, אף כי; לליווי שירים ישראליים מודאלייםאקורדיוןלהתאים את הנגינה ב

  . לנגינת שירים כאלה

ל כ ומנהל מוזיקה היה אורי מורה ל, המוסד החינוכי בשער העמקיםת לאחר הקמ,בשנות החמישים

ה הזו לא חדל בתוך הפעילות הרב. 'כו חוגים ו, תזמורות,מקהלה –ת הענפה של המוסד מוזיקליהפעילות ה

 אצל מוזיקהסוימות השתלם במקצועות הבתקופות מ. הוא היה כל חייו תלמיד מצוין. לימודיוממעולם 

 טאובהואצל מיכאל ) פסנתר(קראוס -ה'נה וינצו אצל איל,)קומפוזיציה(חיים -בןפאול סתר ומרדכי 

 הקים םן שניבאות. שנתי לניצוח-לל גם קורס חציכ ובה נ,ון יצא לשנת השתלמות בלונד1959ת בשנ .)ניצוח(

עבורה עשה גם רבים ש ,את המקהלה המקובצת של הקבוץ הארצייחד עם יצחק דרור מקיבוץ דליה 

  . ים יהודיים וישראלייםשיר למצויניםדיו המעיבו

 היצירה שלו בעיקר ון כשראתנה פ ואז הי,תמוזיקליבשנותיו האחרונות פחתה במקצת פעילותו ה

ך גם כ ואחר ,דההלמיוילוי ג החתבו התעלה לרמה אמנותית גבוהה ביותר תוך שמש ,לשטח הצילום

  .  עד יומו האחרון,ההוראה

 הוא היה :מות ללא פשרות וניחן בטוב טעם רודף שלֵ ,מית חריפה ביותרצורי גבעון היה בעל בקורת עא

ניתן להעריך את , בשנים שלאחר מותו, רק במבט לאחור.  גם עם הזולת אך בעיקר עם עצמו,מן המחמירים

בשער , וציל בביתו הקיבוקודם כ, הוא השרה את שמחת העשייה האמנותית בכל אשר פנה:  נכונהועלופ

שרונו יכ. יותצתנועתיות ואר, ואחר גם במסגרות רחבות יותר, נוער ומבוגרים כאחת, עם ילדים, העמקים

אך ; מלווה, חצמנ, מעבד, מלחין, נגן, מורה – מוזיקהב: בו נגעשבכל שטח , וטעמו הטוב ניכרו בכל מעשיו

היה בה מן המתח הסוער של , וויה חהייתה כל פגישה עמו .בהוצאה לאור, בעריכה, בארגון, גם בצילום

   .אן גם סיפוק עמוקכרגישות רבה ורמה גבוהה ומ

. מעולם לא נעשתה לשמה בלבד, שמבחר מתוכה מוגש בחוברת זו, ת של אורי גבעוןמוזיקליצירתו הי

תמיד ראה את עצמו .  שהעולם כביכול מצפה לבשורתו,מלחין מקצועיכמעולם לא ראה את עצמו 

את שיריו חיבר .  המשרת את האנשים שסביבו למען שמחת היצירה שלהם בחברותא,רה מן השומוזיקאיכ

  . למחזות המבוגרים והילדים, הספר-לבית, לגן, תהילכ, מועדיולבוץ וי לחגי הק–תמיד בתפקודם המיידי 

 הרבה הייתה יצירתו .ן משום כפיות טובה באיסוף היצירות שהותיר אחריו ובחתימתן בספרכיש ל

אנו . מהםעהאנשים תוך עבודה עם  יצירה חיה הייתה , אורח חייםהייתה שכן ,שמקופל בדפים אלהיותר מ

 שכן יש להם זכות קיום משלהם והם יכולים לחזור ולשמש את ,רואים חשיבות בקיבוץ אוסף השירים

י דים אף נכנסו אל אוצר הקלאסיקה של הזמר הישראלדכמה מהם נודעו ונפוצו מאד בארץ ובו. הרבים

 אך אין ספק שהם יכולים וראויים להיות מושרים גם ,אחרים היו נאים לזמנם ומקומם. המתחדש

ל מי כואפילו השירים הרבים לילדים שנכתבו לצורך הצגות מקומיות יכולים לשמש את . בנסיבות אחרות

שויים מתוך שירים אלה ע. ידמ בהיותן חלק מן הרפרטואר המקובל ורווח ת,גותצשיחזור ויעלה את אותן ה

  . חברתיים-הכרה יסודית של קול הילד ומתוך גישה נבונה ומבינה לצרכיו החינוכיים

 ובכך הקדים בשנים רבות את המעבדים ,ויןצבעיקר מעבד מגבעון פרט לשיריו המקוריים היה אורי 

גם אלה רק ו,  מבחר מצומצם מבין עיבודיו הרביםומצאנו לנכון על כן להביא בחוברת ז. המקובלים בזמננו

לאור בהוצאות ו חלקם יצא, לים בהרכבים שוניםכמצויים עוד עיבודים רבים שלו למקהלה ול. למקהלה

 של נגנים המחפשים עיבודים כאלה יםוותצ. דילום בלבצוחלקם בשכפול או ב, בדפים ובחוברות, שונות

 ולעזרתם גם באה ,עות המחלקות לתרבות של התנועה הקיבוציתצבעיקר באמ, ימצאו את הדרך אליהם

.  רק מבחר מן המיטבאפואכאן לפנינו . ירות אורי גבעון ועיבודיו בסוף חוברת זוצהרשימה השלמה של י

 דרך של ,מוצרכו של אורי גבעון עדסינו ללכת בכך בי נ,ואם הקפדנו ודקדקנו מאד בניפוי החומר ובבחירתו

   .מוזיקהה ידיעה מעמיקה של אמנות החיים ויצירה אשר ביסוד
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 אשר החל ,ל"ראשון להם יגאל צוק ז. ל המסייעים להגשמתו של קובץ זהכ יבואו על התודה –ולבסוף 

י משפחת נלבתודה . א קובץ זה גם נר לזכרוניהא . ה להשלימה כי נספה בתאונת דרכיםכלא זובמלאכה 

 ,ביא ורחמים לוי אורי ל,ה וכן לחברי שער העמקים רותי דומניכאשר סייעו במלא ,ו רעייתלמריםוגבעון 

ארכיון הזמר  –כן שלוחה תודה למאיר נוי אשר בעזרת מפעלו המיוחד . אשר קבצו את החומר ואספו מידע

ור דוכן ליעקב שגיא ממ;  סייע באיתור שירים ועיבודים שראו אור בעבר והם נדירים כיום– יהעבר

  . בוץ החומר שבנספחיי על עזרתו בקצבוץ הארי של הקמוזיקהה

  

בשלושים השנים שחלפו מאז יצאה חוברת שיריו לאור התחוללו שינויים רבים במציאות : 2012של תוספת 

המרכז לתרבות של ההסתדרות התחסל בצורה משפילה ואוצרותיו :  לטובה כולםולא, המוזיקלית שלנו

לא הפעילות המוזיקלית בקיבוצים גם היא השתנתה ל. ושם הם קבורים ללא המשך, הועברו להוצאת מודן

דור , מי שהכיר את אורי גבעון יודע ומוקיר את מקומו בין בני דורו, עם זאת. כמו הקיבוצים עצמם, הכר

  . המייסדים של הזמר העברי

  

  


