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קררא
מחול
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•

רבעון לענייני מחול היוצא לאור שנים אחדות ,פונה

לקהל יעד רחב ומגוון ,לאנשי מחול על סגנונותיהם השונים .בעיקר
עוסק הרבעון במחול אמנותי בארץ ובעולם.

העניינים

תרכך

מה קורה לריקודי העם?

מערכת העיתון החליטה להקדיש מדור מיוחד למחול העממי

תהליכים ותחזיות

•

זו רונו

B

והאתני.

בהופעת הבכורה של מדור זה ,ראינו לנכון להביא ימי בראשית של
התהוות תנועת ריקודי-העם בישראל ומאידך גיסא להעיף מבט על

חתונה כאירוע עממי וכמקור השראה למחול בימתי
רנה שרת

ם

ההווה ,עם מחשבות לעתיד.
אנחנו שמחות שניתנה האפשרות לבטא את המחול העממי ברבעון.

שביבים

ם

זהו ניסיון לתת במה לעוסקים בריקודי-עם :רוקדים ,יוצרים,
מארגני פסטיבלים ,מנהלי להקות שחיים ונושמים יום יום מחול.
כמו כן מאפשר המדור לאנשי המחול האמנותי להציץ לעולמו של
מחול העם.

סעדיה גור-אש
מבכירי רקךני התימנים בישראל

•

צכי פריזהכר

אנחנו מזמינות את הקוראים להתלבט יחד איתנו בעיצוב מסגרת
הולמת למדור החדש ולתרום את חלקם בעצה ,כתיבה ,חומר
חזותי ואינפורמציה מעודכנת.

כרמיאל

-

כיוון חדש

פסטיבל כרמיאל

רבים מהרוקדים אוחזים בידם מצלמה :מאוד נשמח לקבל
תצלומים ,המתעדים ריקודים ,התכנסויות מפגשים והרקדות .

נשתדל לפרסם ככל האפשר חומר תיעודי כזה ,שיגיע אלינו ,ככל
שירשה המקום ויאפשר טיב החומר .אנו מתחייבים להחזיר חומר

hJ"iJ

י1i

שרה

mב

•

יזרעאלה כהנא וכרכה זוזאי
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וי-תנאי

צילומי לשולח ,בלי להתחייב ,כמובן ,להדפיס הכל.
המוסף לריקודי-עם שליד הרבעון למחול בישראל יהיה מעתה צמוד

תחזית פסטיבלים של ריקודי-עם בעולם

להופעת הרבעון  ,ויגיע לכל מנוייו .המוסף לא יימכר בנפרד .מנויי
הרבעון וקוניו יקבלו את המוסף ללא תוספת תשלום .מחיר המינוי

לשנה )ארבעה גיליונות( של הרבעון והמוסף הוא 68.00
משלוח( ובחוייל 37.00

m

שייח )כולל

דולר )בדואר ים ויבשה( .לרכישת מנוי ניתן

להשתמש בטופס המנוי המצורף לרבעון או באמצעות כרטיס
אשראי מוכר ,בטלפון או בפקס.
העורכות,
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מה קורה לריקודי עם

I

ויס ון י ה ם .תהליכים ותחזיות

מה קורה היוס לריקודי העס? ובמיוחד מה יקרה להס

בעתיד -

הו

שאלות חשובות ומרתקות .האס ריקודי העס שנוצרו בהשפעת
יי המהפכה הציונית" ,במסגרת המאמציס ליצירתה של תרבות

עברית לאומית מקומית וייחודית ,יחזיקו מעמד בתקופה ה"פוסט
ציונית"

-

בתקופה שבה המטרות הקולקטיביות הלאומיות

מאבדות מחשיבותו בחיינו ומטרות אישיות אגואיסטיות ,של

הישגיות והצלחה ,ותופעות של רדיפת כוח ,כבו,ד התעשרות מהירה
וחוסר אכפתיות כלפי אחריס תופסות את מקומו?
האס ריקודי העס שהיו ביטוי של שייכות ,חיפוש דרך וזהות
והתלהבות מהפכנית-לאומית יחזיקו מעמד בחברה תחרותית,
המושפעת מתהליכי מסחור ,תרבות הרייטינג  ,דרישה לגירוייס

מאת דן רונן

בידורייס מהיריס  ,חזקיס ורביס ,דרישה לריגושיס ,ותופעה של
שינויי-אופנות מהיריס )הנובעיס גס ממסחור ,גס מחיפוש אחר

האם ריקודי העם הישראלים הם  IIפולקלורןן

ריגושיס חדשיס וגס מהתפתחות חברה כלל עולמית(?

במסגרת חגיגות ה  200-לעצמאות ארה"ב בשנת  ,1976נערך
במרכז וושינגטוו הבירה אירוע גדול על ידי הSMITHSONIAN -
 - INSTlTUTEמערכת המוזיאוניס של ארה"ב .האירוע כונה יישונות

האס ריקודי העס כפי שהכרנו אותס תמיד יחזיקו מעמד? האס

יתאימו עצמס לשינוי יס המהיריס? ומה תהא התוצאה של התאמה
זו? האס הסולידריות החברתית והערבות ההדדית ,שהיו ממאפייני

ואחדות" ועיקרו היה הצגת מה שהשתמר בפולקלור האמריקאי

תקופת טרוס המדינה ושנות המדינה הראשונות ,ושריקודי העס הס

ממורשת ארצות המוצא של הקהילות ובני העמיס השוניס שהגיעו

גס אחד מביטוייהס וגס תורמיס לחיזוקס ,סולידריות ביו דתייס

לארה"ב והמהוויס את אוכלוסייתה .לצד כל ייקהילה" אמריקאית

וחילוניס ,ביו עדות ,ביו מעמדות כלכלייס ,ביו גילאיס

שהציגה את עצמה התבקשו המדינות שמהו באו המהגריס לשלוח

סולידריות זו תחזיק מעמד?

-

האס

להקות פולקלור ולהציג את ה"שורשיס" של הקהילות יישלהן"
האס במציאות שבה תהליכי הקיטוב הפוליטייס ,הכלכלייס,

בארה"ב.

העדתייס והלאומייס ,הקיטוב ביו ערביס ויהודיס  ,בין דתייס
ישראל ,על אף שהיא לא ארץ המוצא העיקרית של יהודי ארה"ב ,

ןחילןנים ,ביו ימיו ןשמאל מחריפים ןמעמיקים ריקןדי העם ימשיכו

התבקשה לשלוח להקות להופיע לצד המופעיס ותצוגת הפולקלור

להיןת ביטוי של כולס?

של הקהילה היהודית בארה"ב.
האס התהליכיס שכולנן ערים להם בריקודי העס עצמס

-

ריבןי

מומחי פולקלור מארה"ב באו לבדוק את הלהקות שהצענו לשלוח

הריקודיס ,מסחור ,הןפעות ראווה  ,התחזקות מרכיביס של בידור,

לאירוע חשוב זה .אני כיהנתי אז כיועץ שר החינוך והתרבות,

חיקןי הפעילןת האירובית  ,הדיסקו והפאביס ,התמקצעות,

והתבקשתי לעמוד בראש משלחת ישראל לחגיגות

ה 200-

לעצמאות ארה"ב .הצענו למומחי הסמיתסוניאו להקות ריקודי-עס
וחבורות זמר שלדעתנו מבטאות את ייההמשכיות והשינוי "

צמיחת מדריכיס שפרנסתם על ריקודי העם ,חיבןר מלאכותי של
ריקןדיס ,האס מתקפת הבידןר והשעשועיס  ,הפופ ןהרוק ,הדיסקן

והפאבים הזן תשפיע על ריקודי העם? ןאם כו

בפולקלור היהודי ואת ייהשונות והאחדות" בקיומנו .המומחיס

לאיזה

בטענה שהס ייתעמולה ציונית" ושהריקודיס הס לא פולקלור ואין

ןאןלי ,למרןת השינןיים המהיריס בסביבה ,בטכנןלןגיות ,בטבע,

כיןוו?

מארה"ב סירבו לכלול את המופעיס שהצענו בחגיגות בארה"ב,
בהס אותנטיות ,אלא הס יצירה מלאכותית בידורית אקלקטית.

במקצןעןת העבודה ,באופנת תרבות-הפנאי ,בתנאי החייס,

הס כללו רק את להקות העדות ששלחנו :כליזמריס ממאה שעריס,

בשאיפןת ןבצרכים של הישראליס ,ממשיכיס להתקייס הבסיס,

תימניס  ,כורדיס  ,חזניס מרוקאיס ועוד .באירוע השתתפו כחמישיס

הצרכים ןהיסןדןת מהם צמחו ריקודי  -העס ,וריקןדי העס לא

מדינות  ,ומופעי הפולקלור שכללו את כל אמנויות-העס הוצגו ליד

ייעלמן .אןלי ההשתתפות בהרקדןת ובחוגיס לא תפחת .יותר מזה,

האנדרטה של ג'ורג' וושינגטון .בהופעה הישראלית-יהודית  ,כל

יתכו ,אפילן ,שריקןדי העם ישכילו לנצל את התחרןת עס גןרמי

להקה עדתית הציגה את הפולקלור שלה ,ובסיוס ההופעה ,להוציא

משיכה אחרים בתרבות הפנאי ואת התהליכיס הטכנולןגייס

את הכליזמריס ממאה שעריס ,כולס רקדו

יחד... .

יי מיס מיס  ",מחול

ןהחברתיים להתפתחותם הס?

עובדיה ,ימיו ושמאל וקומה אחא  ,ובכך דווקא באה לידי ביטוי
האותנטיות של ריקודיס אלה.

מה יקרה לריקודי העם

המומחיס לפולקלור מארה"ב שהתבססו על מחקריס במדינות

תחזיות הו סיכןן מחושב .נאמר כבר שנבןאהניתנה לשןטיס ,ןאינני

אחרות ,לא הבינו שריקודי העס שלנו  ,על אף שהס ייעכשווייס" ,הס

מבקש לי תואר זה  .תחזיות הו בדרך כלל ניתןח תהליכיס בעבר

תופעה מיוחדת של פולקלור; לא הבינו שריקודי העס שלנו הס

ובהוןה והשלכתם על העתי,ד ובזאת גס חןלשתס  .העתיד הןא

ריקודיס אותנטייס ושורשייס על אף שהס מושפעיס ממקורות

נעלם  ,לגבי העבר קיימיס חילוקי דעות וגס לגבי ניתןח תןפעןת

שוניס; והעיקר ,שהס ביטוי אמיתי של ציבור רוקדיס גדול.

ההןוה ומשמעותו איו לעתיס קרןבות הסכמה .עס זאת ,טבען של
האדם שהוא מבקש לדעת ולהביו מה היה ,מה הןוה ןמה יהיה.

הסיפור הזה ,עשריס שנה אחרי ,עדייו מעורר ,לדעתי  ,למחשבה

ומעלה שאלות .האס ריקודי העס שלנו הס ייפולקלור"? האס

במחקר על תחזיות כלכליות שנעשו במאה השניס האחרןנות נמצא ,

ימשיכו להתקייס כשבמדינות רבות פולקלור עשיר בו מאות שניס

שרןבן ,ןגם התחזיןת המדיניות והחברתיןת  ,לא התגשמן .מנהל

הולך ונעלס ,או נשאר כמוצג מוזיאוני או בידור לתייריס .הרי גס

משרד הפטנטיס בארה "ב בשנות השלושיס אמר ,שאפשר לסגור

דפוסי התנהגות אותנטייס אחריס ,שנוצרו בהדרגה

בתקופות

את משרדו" :לא צריך עןד פטנטיס ,הכל כבר הומצא".

שבהן שינוייס היו איטייס ,נעלמיס בהשפעת הכפר העולמי הקטו,

תהליכי העיור והתיעוש ,המהפכה התקשורתית האלקטרונית

זוכה פרס נובל בכלכלה השנה ,הפרןפסןר האמריקאי

והבידורית ומהפכת המיחשוב.

מאן ני ברסיטת שיקאגו רוברט לוקאס ,הוגה ייתןרת הציפיןת ",
קבע שהציפיןת הכלכליןת נוטות להגשיס את עצמו  ,ןלהאפיל על

3

תחזיןת כלכליןת מלןמדןת .רעיןן זה ידןע בשם ייציפיןת רציןנליןת"

שלא יהיה גלןתי .אןרי אבנרי טןען שאחרי השןאה החל להתמןטט

בהתאם לתפיסה זן ,הציפיןת הן יסןד ההתנהגןת הכלכלית  .עד

יימי תןס הצבר  ",שאןלי בכלל מעןלם לא ה יה .ארי בן כנען ,הגיבןר

שנןת השבעים נהגן כלכלנים לבנןת את הציפיןת כאילן הין

המחןספס

מבןססןת על העבר ןסברן שהן יהין מבןססןת בעיקר על הניסיןן.

ןהמסתפקים במןעט ,הפכן למבןגרים גס י ם חסרי התחשבןת  ,אנטי

אבל זה היה מןטעה .כבר בראשית שנןת השישים טען כלכלן בשם

אינטלקטןאליים ןנהנתנים  ,ןכמןהם גם גיבןרי הסרטים יי נןעה בת

שלא התבגר מאקסודוס ןגיבןרי החידה המתבןדדים

"לאן נעלם דניאל ןקס  ",ןמןשאי מחקרן של יןסף אןרן על

ג'ןן מןת שמןטב להניח שלאנשים יש ייציפיןת רציןנליןת"

", 17

המבןססןת על נתןנים ןדןחןת את הציפיןת המןטעןת .לןקאס

יי התמןטטןת

מיתןס הצבר ".

הראה עד כמה רעיןן פשןט זה חשןב.

הזמן  ,לדעתי  ,לא ממתן את העניין בתרבןת הישראלית  ,על אף
אם נפעיל גישה זן לגבי ריקןדי-העם  ,אפשר להניח כי מה שיקרה

כשלןן הכנענ י ןת ןהעבריןת ןההשתלבןת במרחב השמי  .התנןעה

בתחןם זה תלןי בציפיןתיהם של הרן קדים  ,בציפיןת שלא ייראן

הכנענית כתנןעה תרבןתית נעלמה אבל ריקןדי העם ןשירי העם

להם מןטעןת .ציפיןת אלה מתבססןת על ניסיןן העבר אבל הן גם

נשארן ,למרןת תהפןכןת הזמן  .הם קלטן מעט מהתפיסןת הכנעניןת

תלןיןת בשינןיי ההןןה ןבדחיית הציפיןת שהסתברן כשגןיןת .אין

ןהין חלק מהמאמץ המכןןן ליצןר תרבןת ישראלית עברית לאןמית

עדיין מחקר מעמיק בנןשא זה בריקןדי-העם ,ןאיננן יןדעים מספיק

בארץ התנ " ך· יצירתה החלה סביב חגי החקלאןת ה קדן מים ,עןד

מה הציפיןת של הרןקדים .המטרה של מאמר זה היא להגדיר

בריקודים כמן ההןרה של ברוך אגדתי

הנחןת ןלהעלןת השערןת בנןשא זה ןלהציגן לדיןן.

ברגנשטיין בשנןת השלןשים  ,יי חג המים " בנען  ,ריקןדיהן של רבקה

מ ,1924-

חג הגז של לאה

שטיימן  ,שרה לןי-תנאי  ,ירדנה כהן  ,ריקןדין ןסרטין של זאב חבצלת

חיפוש זהות ישראלית )השפעות כנעניות(

ןעןד.

לפי דעה אחת ריקןדי-העם הישראלים נןצרן בהשפעת השקפת

אבל  ,שלא ככנעניןת ,תהליך יצירת ריקןדי העם היה ניסיןן שהצליח
ליצןר בסיס משןתף  ,ישראלי ,למזןג ריקןדי מזרח אירןפה ןדבקןת

עןלם ייעברית" ןאןלי ייכנענית" ןהם ביטןי לאחת הבעיןת
המרכזיןת של הישראלים

-

,.. . .

בעיית הזהןת הלאןמית הישראלית:

בני-ערב  ,את ייהדבקה והדיבןק"  ,ההןרה ןהשרלה ,הדעסה
ןהקארקןביאק  ,את התנ " ך ןמדינת ישראל ,חגי החקלאןת

על פי ממצאים של פרןפסןר יןסף אגסי ןאחרים במחקרם

מ1991-

הקדןמים

ןמקראי הקןדש  ,את הישן ןהחדש  ,המסןרת ןהחיים

מיהו ישראלי! ,בקרב הנןער בארץ קיים בלבןל מןשגים לגבי דת

המןדרניים הם הפכן ליצירה שהיא מכנה משןתף לכל הישראלים על

ןלאןם ,ןעם זאת קיים הרצןן לפתח זהןת לאןמית ישראלית נןסף

אף השןני  ,ןשתןרמת להתמןדדות עם המתחים  ,להעמקת רגש

על הזהןת הדתית היהןדית.

השייכןת  ,אפילן אם רק באןתם הרגעים ןהשעןת שבהם רןקדים
ריקןדי עם .ההנחה שהמקןמיןת  ,האזןר הגיאןגרפי ,האקלים ןהטבע

יש המייחסים את צמיחת ריקןדי העם לתפיסןת העבריןת -כנעניןת

יןצרים תרבןת משןתפת ןמכנה משןתף אןלי אינה מבןססת דיה,

של שנות הארבעים .הפילןסןפיה הזן קבעה שבארץ ישראל

אבל אין ספק שהמקןמיןת בתןספת מערכת ערכים משןתפים

מתגבשת אןמה חדשה עם שןרשים ןזיקה לתןשבי הארץ

עתידים ליצןר זהןת ןתרבןת .

הקדמןנים ןשאןמה זן תכיל את כל הקבןצןת האתניןת המתגןררןת

בגבןלןת ארץ כנען .בספרן של אהרןן אמיר מטעני צד נטען

הלחצים לחיפןש הזהןת הישראלית קיימים  .הצןרך במערכת ערכים

שתפיסה זן העמידה בראש סדר העדיפןיןת שלנן את הלאןמיןת

משןתפת קיים .דןגמה לכך היא טענתן של תןם שגב בספר

העברית.

המיליוו השביעי  ,שהשןאה הפכה להגדרת זהןת יהןדית
ןישראלית  ,מענה לאןבדן שןרשים יהןדיים דתיים ולחילןניןת שאינה

התנ",ך הטבע ןתןשבי הארץ שימשן לכנענים מקןרןת השראה ,

דןרשת מעןרבןת אישית.

ןהכנעניןת השפיעה על יצירןת אמנים ןסןפרים רבים ,כמן למשל על
פסלן של יצחק דנציגר יינמרןד"

מ .1938-

הפסל הןא של דמןת

האם ימשיכו ריקודי העם לתת ביטוי לזהות ישראלית

מיתית של גבןרה ןבדידןת  ,עשןי מאבן חןל נןבית אדןמה שנלקחה
מפטרה  ,העיר הנבטית  ,ןמבטאת את הקשר בין היצירה  ,המקןם ,

אם ניתןח זה נכןן  ,ןהציפיןת מריקןדי העם הן שהם יתנן ביטןי

ןהחןןיה העברית הישראלית ןהןא נןעד לעטר מבןא לאןניברסיטה

לישראליןת שלנן )עם כל הבלבןל הקיים לגבי המןשג(  ,מעבר

העברית על הר הצןפים בירןשלים .דןגמאןת אחרןת כאלה הם:

להגדרןת של ייכל העןלם נגדנן " אן שמירת מצןןת  ,שיסייען בבניית

הצייר אחיעם  ,הפסל מלניקןב  ,שפסלן ייהאריה השןאג" בתל-חי

הזהןת הלאןמית הישראלית  ,ריקןדי העם ימשיכן להיןת ביטןי

דןמה לאריןת שבתגליןת חצןר ,השירה של יןנתן רטןש ןשל שאןל

לרבים שימצאן בהם את מקןמם ןישאבן מהם הנאה גם מפני

טשרניחןבסקי ,ששלל את דמןת היהדןת שהתגבשה בגןלה  ,כי סבר

שהם אינם בילןי זמן גרידא ,שהם אינם מחןל אירןבי סתמי

שהיא מגבילה את חרןת האדם ןיצירתן  ,ןשאף למיזןג תרבןת

לפיתןח הגןף  ,אלא )כפי שהרן קדים מכנים אןתם( ביטןי ל יי ישראל

היהדןת בתרבןת העןלם ןביטא זאת יפה בשןרןתין :ייןבארץ יקןם

היפה  ",עם כל הפרןבלמטיקה של מןשג זה היןם.

חר ;יחיה ,יאהב  ,יפעל ןיעש ;" דמןיןת כמן אןרי בהוא הלך בשדות

ד " ר צבי פרידהבר תןרם ללימןד ההיסטןריה של ריקןדי העם

ןאליק מפרקי אליק של משה שמיר; סיפןרין של ס .יזהר  ,שיריו של

בישראל  ,למחקרם ןלתיעןדם .שנים רבןת הןא מלמד על המקןם

אלתרמן; היןןצרןתן של מיתןס הצבר ןלבסןף,

התפיסןת הכנעניןת השפיען גם על יצירתם של

ריקודי העם ןשירי העם הישראלים.
הקיצןניןת של הכנענים בזמנם  ,העןבדה שהעם
היהןדי לא מתאים למסגרןת תיאןרטיןת
קיימןת ןשאי אפשר בדןר אחד ליצןר תרבןת
גרמן לכך שהכנעניןת לא היכתה שןרשים.
הדחף של הכנעניןת של שנןת הארבעים
ןהחמישים חדל להשפיע אןלי משןם שכפי
שטוען אןרי אבנרי ,הדןר הראשןן לגאןלה לא
ממש מרד בדןר האבןת אלא חזר אל העיירה
היהןדית .אןלי גם בשל השימןש בסמלים

4

דתיים ןהניסיןן המבלבל ליצןק בסמלים אלה

תכנים לאןמיים כדי ליצןר טיפןס יהןדי חדש

ההיסטורי והפוליטי של צורת ב יטוי זו  .ריקודי העם א י נם נ י תנים

לכל  ,לפי המושג האתונאי הדמוקרטי ,המבוסס על ההשקפה שכל

להפרדה מהיבט י ם אחר י ם של התרבות הבלת י -חומרית  ,כמו ח ינ ו ,ך

אדם י וצר ושהאמנות היא חלק מגדלות האדם  .שהר י האדם הוא

רעיונות פילוסופ יי ם  ,פול י טי י ם  ,כלכ ל י י ם ואסתט י ים  ,ו התרבות

היח י ד מכל ה י צור י ם שיכול ל העש י ר את קיומו ואת הסביבה שבה

החומרית של חברה צרכנית .ריקוד י העם הם גם חלק מאמנות

ה ו א חי על יד י אמנות ועל יד י חשיבה מתמדת והתבוננות  .כך

המחול  ,שהיא ביטוי לערכים  ,ציפיות  ,משמעו י ות  ,יחסים ב י נאישיים

העניקה המהפכה התעשייתית לאמנות מעמד של מצר,ך שגם

ויחסים בין הפרט והכלל  .המחול הוא  ,מצד אח,ד הישג אמנותי

כוחות השוק פועלים עליו  .תהליך זה הב י א גם למסחור האמנות ,

ומצד שני מעוגן היטב בהשקפות עולם  ,ולא במקרה אחד

בעיקר באמצעות מוסיקת פופ  ,קולנוע  ,טלוויז י ה  ,תהליכים

המובילים בתחום המחול באנגליה  ,פיטר ברינסון  ,הציע בספרו

כלכליים גלובאליים וערכים צרכניים הנוגעים בכולנו החל

מחול כחינוך לקראת תרבות מחול לאומית )הודפס ב1993-

מהסופרמרקט ועד מרקע הטלוויזיה.

בישראל(  ,לקבוע מדיניות של תרבות מחול לאומית.

יתר על כן  ,פיתוח טכנולוגיות של הגברה  ,של הקלטה  ,שיפור
האולמות וכו  ',איפשרו להפוך את ריקודי העם לפעילות המונית

האקלקטיות של ריקודי
של תרבות ים-תיכונית

העם -

כמרכיב

רחבה  ,המתחרה בפעילויות אחרות וחייבת לענות על צרכים של
ההמונ י ם הרוקדים כדי להמשיך להתק י ים .ריקודי העם כנראה
מסתגלים להתפתחות זו .העובדה שנוצרים ריקודי עם חדשים אולי

לריקודי העם הישראלים יש סגנון ישראלי  ,על אף שהם מושפעים

אינה שלילית .יתכן שיש בה תשובה  ,אולי תת-הכרתית ,לצורך

ממקורות שונים  ,יתכן אפילו שאקלקטיות זו ה י א אחד ממרכ י בי

המודרני בגירויים חדשים .אולי  ,אילו לא היתה קיימת תופעה זו

הסגנון שלהם  ,והיא אמיתית משום שהיא מבטאת מצ י אות

ולא היו נוצרים ריקודים חדשים לבקרים ,או אילו היו יוצרים היום

אקלקטית של כל התרבויות הקיימות כאן זו לצד זו .המזרח

ריקודים כמו שיצרו בשנות החמישים והשישים  ,ריקודי העם לא

התיכון בכלל מתאפיין בתרבויות שונות ורבות .פלורליזם וחילופים

היו קיימים ו " התנועה " היתה מתה או נשארת נחלתה של כת

בין תרבויות זה עיקרו של מה שמכונה יי תרבות ים-תיכונית ",

קטנה של שומרי חומות .זאת ועו,ד תהליכי המסחור וההתמקצעות

תרבות המאופיינת  ,בין השאר  ,על ידי שפע אפשרויות תרבותיות בו

של ריקודי העם הם בלתי נמנעים  ,וצריך להתמודד עמם על ידי

זמניות  ,פלורליזם של תרבויות דתיות  ,לשוניות  ,גיאוגרפיות

פיתוח טעם טוב של הרוקדים.

ואקלימיות .יי קסם של מצב  ",כפי שכינתה אותו ז ' קלין כהנוב ,
קסם שאינטלקטואלים לא יכלו לעמוד בו  ,קסם של תרבויות לא-

התשובה כמובן היא במערכת איזונים ובלמים

לאומיות  ,אבל שיצר גם בעיית זהות ושלא עבר להמונים.

חדשים אבל שלא יהיו רבים מדי עד כדי כך שיהרסו את המכנה

-

ליצור ריקודים

המשותף שהוא בסיס לריקודי עם .אפשר ליצור ריקודים רבים
כניסתה של הלאומיות לתרבות הים  -תיכונית היתה טראומטית,

שיש להם משהו חדש להגיד ושרמתם מושפעת מטעם טוב  ,ידע

אבל ריקודי העם שיש בהם גם ביטוי ללאןמי אינם גןרם מאיים

כוריאןגרפי ןאןזו מןסיקלית  ,ןלשם כך יש לפתח  ,כאמןר ,טעם טןב

או מרחיק .דווקא בגלל האקלקטיות שלהם הם גורם מקרב

של הרוקדים  .הם שיקבעו בסופו של דבר מה יישאר ומה ייעלם.

ומלכד עמים  ,תרבויות ועדות כי דרך הריקודים אנו לומדים לכבד
את

השפעת התפתחויות טכנולוגיות

הגאים במורשתם .

ביטויים אינדיבידואלים בריקודי עם

התפתחות הטכנולוגיה  ,ובעיקר התקשורת ,כבר הביאה
להתפתחות טכניקות של לימוד ריקודים בבית באמצעות קלטות

מרכיב נוסף שבוודאי יתפתח בעתיד בריקודי העם הישראלים הוא

ותקשורת מחשבים  ,וזו התפתחות שעלולה להפחית בצורך לצאת

הביטוי האינדיבידואל י ,כמו זה הקיים בריקודי הפופ

לפעילות חוגית  .אבל יתכן גם שדווקא הצורך בהשתייכות ,

ובדיסקוטקים .גם ריקודים לצלילי מה שמכונה יי מוסיקה ים

בפעילות בקבוצות אינטימיות קטנות ובקשר בינאישי )תופעה

תיכונית" הם ביטוי אינדיבידואלי  ,אישי וחופשי  .כל רקדן הוא גם

שאנו כבר ערים לה בפעילות התרבותית בישראל( והחשש של

הכוריאוגרף של עצמו  ,הוא מזין את הריקודים המוכרים

האדם המודרני מניכור  ,יביאו להגברת הפעילות הקבוצתית

באילתורים ובצעדים שגופו או טעמו האישי מכתיבים.

בריקודי העם  ,ורצון לפתח קבוצות של רוקדים שהקשר ביניהם
יחרוג מעבר לריקודים.

תופעה זו קיימת בריקודי עמים רבים שאינם

מובנים ונוקשים ,כמו

הריקוד הרוסי למשל ,שהוא סגנון תנועה שלתוכו כל אחד יוצק את

ריקודי העם הפכו למצר,ך וכמצרך אין להם מעמד מיוחס בחברה

תנועותיו  ,או הריקוד התימני .גם ריקודי העם הישראלים נותנים

ההישגית והאינדיבידואלית של ימינו .הם מתחרים עם היצעים

מקום לצורך בביטוי אינדיבידואלי במסגרת הביטוי הקולקטיבי

אחרים בכלכלת שוק הבידור והפנאי .התופעות שאנו עדים להם

של הריקוד המובנה .תופעה זו תתרחב ותתרום להמשך קיומם

בריקודי העם בשנים האחרונות הן תוצאה של התפתחות זו .

והתפתחותם של ריקודי העם אצלנו .

הריקודים התאימו עצמם להתפתחות זו וכך שרדו ואף התרחבו
והפכו לפעולה עממית המונית  .הרגשת התיסכול של חלק

ריקודי העם הישראלים נחשבים לריקודים עכשוויים מודרניים .יש

מהוותיקים ,ההרגשה של איבוד ערכים כביכול ,נובעת אולי מחוסר

הסוברים כי הם מרובים מדי ומושפעים מדי מהטכנולוגיה של

הבנת תהליכים אלה .ריקודי העם  ,כדי לשרוד ולהתפתח בתקופה

המאה העשרים  ,ושהם דומים יותר לריקודי פופ מאשר לפולקלור

המודרנית של חילופי אופנות וחיפוש גירויים ,חייבים להשתלב

מסורתי ולריקודי עמים אחרים בני מאות שנים .לנו נדמה כי גם

בתהליכים אלה ,להתמודד עמם ולהיעזר בהם .

ליצור ריקודים חדשים של יוצרים עכשוויים .יצירות אלה הן מה

ריקודי עם כביטוי לצורך בשותפות חברתית
ובשייכות לאומית

עמים אחרים  ,שיש להם ריקודי עם בני מאות שנים ,ממשיכים
שמכונה ריקודי עמים  ,צורת ביטוי פופולרית בעולם ובעיקר

באוניברסיטאות של ארה " ב  .הביטויים האינדיבידואלים
והיצירתיים בריקודי עם הם אחת הדרכים להסתגלותם
לתקופתנו.

היתרון היחסי של ריקודי עם הוא שהם בכל זאת לא עוד מצרך
בידורי בלבד אלא גם ביטןי לצרכים עמוקים יותר

-

הצורך

בשותפות חברתית ובשייכות לאומית .על אף הציניות הקיימת

ריקודי העם וכוחות השוק  ,ריקוד י עם כ  IIמצרך "

בחברה ה י שראלית וההשפעות של תהליכ י בנ י ית חברה כלל
עולמית  ,תופעות של חיקוי של התבטלות וחיקוי של התבוללןת

המהפכה התעשייתית שינתה את האמנויות ואת מעמד היוצרים .

היא הפכה את האמנות ממצרך לעלית

-

למלכים ואצילים  ,כפי

בתרבויות אחרות  ,הצורך בהגדרת זהות לאומית ישראלית הוא
עמוק מאוד .ועם תהליכי השלום והמפגש עם החברה הערבית

שהיה במסורת הרומ י ת  ,שבה האמן נחשב לאדם מיוחד ונפרד

והפלסטינית צורך זה עוד יגדל  .הצורך בהגדרת הזהות אצל

היוצר אמנות שיכולה להיות מובנת רק לנבחרים כמוהו  ,לאמנות

החילונים  ,שלכא ו רה נדמה שפתרו אותו על ידי האזרחות
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הישראלית ,יגבר דווקא כתוצאה מהאתגר של בניית מערכות

ותכנים מחיי היומיום כפי שקיים היום

יחסים בין יהודים וערבים ,בין דת ומדינה ובין דתיים וחילונים.

חגים ,ימנעו מתופעות בימתיות לפגוע בהשתתפות הההמונים

-

עבודה ,חקלאות וטקסי

בריקודי העם ובהנאה מהשתתפות זו.

החיפוש אחר מרכיבים של שותפות )ולא רק שותפות גורל או
מלחמה באויב משותף( החיפוש אחר סמלים משותפים לקבוצות

כמובן ,שגם לגבי הופעות במה חשוב לפתח טעם טוב והבנת

השונות בחברה הישראלית ,הצורך בהמשכיות ,חיפוש הקשר בין

החוקים ,ההתפתחות  ,השפות והסטנדרטים המקצועיים של

העבר ,ההווה והעתי,ד הצורך בחיזוק מרכיבים קולקטיביים של

אמנויות הבמה.

לערער את החברה הישראלית הצעירה ,העובדה שקיים מאבק ,

ריקודי העם תרמו למחול האמנותי ולהכשרת רקדנים )בעיקר

הזהות הישראלית לעומת מרכיבי ההישגיות האישית ,שעלולים
תרבותי בעיקרו ,על קיום לאומי לעומת השפעות כלל-עולמיות,

גברים( למחול האמנותי  .בין ריקודי העם והמחול האמנותי קיימים

אפשר שכל אלה יתנו תנופה לריקודי העם .השאלה היא רק אם

תהליכי הפרייה הדדית.

ריקודי העם עצמם לא יושפעו מתהליכים אלה ויהפכו לעוד אירוע
בידורי ,כמו מחול אירובי ,דיסקו ,פופ וכו! אם ישמרו ריקודי העם

למה לנסות לחזות מה יקרה לריקודי העם?

על מרכיב החיפוש אחר מאפיינים עמוקים של זהות משותפת הם
יעמדו בפני התופעה של חילופי אופנות ויהוו ביטוי עמוק יותר של

ניתוח התופעות הנצפות היום בריקודי העם ,הגדרת התהליכים,

זהות תרבותית וצרכים חברתיים.

הניסיון להבין מה קורה ומה יקרה לריקודי העם ,אין פירושו
שרקדנים יהפכו לסטודנטים לתולדות האמנות ,למדעי המדינה,

חשיבותם של ריקודי העם היא בכ,ך שהם שילוב מרתק של אמנות

לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,לכלכלה וליחסים בינלאומיים .אולם

וערכים ,וגם ביטוי גופני של חיי היומיום ,בילוי ,בידור והנאה .אבל

חשוב שירכשו הבנה של ההשפעות  ,כך שיוכלו לזהות את הכוחות

כוחם הגדול הוא בכל זאת בכך שביכולתם לרומם את הרוקדים

החברתיים הפועלים על ריקודי העם ,להבין את מורכבות המציאות

מחוץ לגבולות החומר ובעיות הקיום הפיסי המיידי ,להציב

ולראות בהתפתחויות נתון .

אתגרים ולהעשיר את הקיום הזה.

לאור כשלון המדע לספק משמעות או ערך לחיים  ,עולה חשיבותה

השפעות הבמה ומופעי ראווה ובידור

של האמנות ובמיוחד של האמנות העממית הקהילתית ,המאפשרת
ביטוי של דחף היצירה הטמון בכל אדם.

תופעה נוספת המפחידה את החוששים לגורל ריקודי העם היא

שימורם של ריקודי עם בארצות אחרות ותחייתם אצלנו הם ביטוי

השפעת הבמה עליהם :מופעי ראווה ,נטייה לאמנותיות יתר ,מסחור

לצרכים עמוקים של האדם המודרני בכלל ושל הישראלי בפרט .

מופעים לתיירים וכו' עלולים לערער את קיומם ולהופכם לעוד
הופעת

מיוזיקל .תופעה זו ,אגב ,כבר הפחידה את גורית קדמן

לאחר כנסי דליה

 1958ו .1968-

מצד שני ,יתכן שדווקא מופעי

הראווה המושכים המונים והמעמד שריקודי העם מקבלים במסגרת

אדם נאבק היום בתהליכי ניכור ,בערכים סותרים של חברה
תעשייתית מסחרית ,חי במגלופוליס וצריך לתת ביטוי אמנותי

כלשהו לחיי היום יום שלו בעיר הגדולה ,הרועשת והמשתנה
במהירות.

המחול האמנותי ,מפגש המוני הרוקדים כהפגנת כוח ,שהם תרומת

פסטיבל כרמיאל ויונתן כרמון ,יקנו לריקודי העם מעמ,ד חשיבות

ריקודי העם ,אם יילמדו מגיל צעיר ,גם במערכת החינו,ך יכולים

וכוח משיכה.

לתרום להתפתחות אינטלקטואלית  ,אסתטית ורגשית ,ולפתח
ערכים חברתיים  .לימוד ריקודי העם של הוותיקים יסייע לנו להבין

העובדה היא שעל אף שלהקות ריקודים עלו לבמה

את המחשבה וההיגיון של החברה שקדמה לנו  ,ושהניחה את

ושהכוריאוגרפים מנסים להתבטא אמנותית בתחום המחול העממי

היסודות לקיומנו  .ריקודי העם יכולים לסייע להבין את העולם

)לעתים בחוסר מקצועיות ועם להקות ריקודי עם חובבים( רוב

ותרבויות אחרות .מבחינה רגשית ביכולתם לתרום לפיתוח הדמיון,

הרוקדים ממשיכים ליהנות לרקוד ריקודי עם .גם בריקודי עם
מבוימים הרקדנים אינם מנותקים מהקהל ,והשימוש בתנועות

ולפתח חיים יותר עשירים ובעלי משמעות.
כנס רוקדום בק ו סרוה  ,צי;ווס :ווקי כה]

,

ריקודי עם הצליחו לתת תשובה לדילמות הבסיסיות של החברה

שאדם מרגיש שהיא שלו .דווקא התפתחות אמצעי התקשורת

הישראלי;ת היחיד והחברה ,ההמשכיות והשינוי ,השונות והאחדות.

תביא להגברת הדרישה להשתייך וליצור מגע עם בני אדם

בעולם המודרני שלנו ,שבו שעות הפנאי הולכות ומתרבות,

בקבוצות אינטימיות .כל אלה לא יפגעו בהתפתחות ריקודי העם,

הארגונים הולכים וגדלים והופכים לבלתי-אישיים ,והאדם הוא

לא יהפכו אותם לאופנה חולפת ,אלא יתרמו להתפתחותם

צרכו לא-אישי ,ריקודי העם יכולים לתמוך בפרט ,לאפשר לו
תקשורת בינאישית על אף השוני וההשתייכויות הקבוצתיות,

ולהתרחבותם .אבל ,כאמור ,התחזיות בנויות על ציפיות ,ואם אלה
אכו הציפיות

-

רק לרוקדים פתרונים.

ם

עדתיות ,דתיות ,מעמדתיות ,וזאת על בסיס של תרבות מקומית

ייהבא '7

מאת רנה שרת

גךר.ל'"

-

ייקוד חתוכה ,ציכום :כואורה א)גר-דרוופוס

חתונה היא אירוע מרכזי במחזור חיי האדם :לידה-בגרות-חתונה-

של המשא-ומתו על תנאי חוזה ההתקשרות ,ועל כו לווה מהלך זה

מוות .בשל מרכזיותו מושך אירוע זה תשומת לב רבה ומקפל בתוכו

בטקסים ואירועים שסייעו לפריקת מתחים.

את מרב המנהגים ,הסמלים והטקסים של חברה .בכתבה זו

תכלית החתונה היה הולדה .שני בני הזוג היו מובלים אל מסלול

מדובר בחברה קדומה ,מסורתית ,שבה היתה החתונה סמל של

מוכתב וממלאים את צו הקיום החברתי הראשוני .אל התקוות

אחדות ,של חיבור ביו שניים ,חברה שלא ידעה פער דורות קיצוני,

העזות למימוש יעד החתונה ,שבו ראו את תכלית הכל ,נלוו פחדים

חברה שבה זרמו החיים במשך שנים ללא שינויים גדולים .חברה זו

פו משהו ישתבש .פחד בסיסי ,קמאי ,מפני סיכול פריון נעוץ ביסוד

התאפיינה בחיי קהילה הדוקים .הקהילה סיפקה את צרכיה במו

המנהגים והטקסים במהלך החתונה .תחילתו של מהלך זה

ידיה ,הו את צרכי הקיום היומיומי ,כמזוו ,דיור ולבוש והו את צרכי

בבחירת בני הזוג ,סיומו בטקס הנישואים וביו שתי נקודות ציוו

בילוי שעות הפנאי ובידור .חתונה בחברה כזו לא היתה אירוע של

אלה התמשכה שרשרת טקסים שנתנו ביטוי למגוון רגשות ופחדים

מספר שעות ,המתרחש באולם חגיגות ,אלא שרשרת אירועים

ותמיכה בהתמודדות עם הבלתי-נודע ומסגרת לפריקת מתחים.

שהתפרשו על פני שנה ויותר .החתונה סימלה את עצם המשך

מבחירת בני הזוג ועד טקס הנישואים עצמו עברה לעתים שנה

קיומה של החברה ,את קיומו של המיו האנושי.

תמימה ,משובצת בטקסים ואירועים שנועדו להכין את הזוג הצעיר
חתונה מתייחדת משאר נקודות הציון

-

לידה-בגרות-מוות

-

למלא את תפקידו

-

להרות ולרבות .חתו וכלה ,המסמלים יותר

בעובדה שבאירוע זה מעורבים שני אנשים ,שני מינים ,שתי

מכל את המשכיות המיו האנושי

משפחות ,שני מחנות .בחברה הקדומה שתי משפחות היו לעתים

ברורה לאויב החיים עלי אדמות ,המצטייר בדמיון האנושי בדמות

הקהילה כולה" .חתונה לשניים ,שמחה

לאלפים ,l1

אומר הפתגם

העממי ,אך לא רק שמחה היתה טמונה בחתונה .מתח רב היה
מצטבר במהלך ההתקשרות ביו שתי המשפחות ,בשעות הארוכות

-

את עצם החיים ,הם מטרה

השטן .לכו נהגו שלא להניחם לבדם אף לרגע בכל תקופת החתונה.
בכל אשר פנו תמיד היו סביבם מלווים ,קבוצת בחורים עם החתן,

קבוצת נשים עם הכלה.
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בתקןפה שבה עצם מחזןר היןם ןהלילה ,האןר
ןהחןש,ך הין כר פןרה לחרדןת  ,העסיק מאןד את

החברה הפחד מפני סיכןל פריןן  .פחד קמאי זה מפני
כןחןת אןפל נסתרים ,המכןנים  IIשטן" II ,שדים
ןרןחןת" II ,עין הרע" אן "העין הרעה" ,התעצב בצןרה
הפשןטה ןהציןרית ביןתר באמןנה כי הכןח הקרןי

 IIעין

הרע II

יכןל לקחת חבל ןלקשןר את אברי הפריןן

ןבכך לסכלן .הסמל שצמח מאמןנה זן הןא הקשר ,
היפןכן הןא התרה .קישןר ןהתרה מצןיים ביסןד
טקסים רבים במנהגי החתןנה בתרבןיןת רבןת.

עקרןן מקןבל בתגןבה על פחדים הןא להקדים
תרןפה למכה .כאשר אנן עצמנן עןשים את הדבר
שממנן אנן מפחדים ,כאילן מבטלת פעןלה זן את

איןם פגיעתן בנן .אןתה פעןלה עצמה עשןיה לשרת
את הטןב אן את הרע ,תלןי בנסיבןת .ןאמנם עקרןן
החזרה על אןתה פעןלה במשמעןת הפןכה מצןי
ביסןד טקסים רבים.
יי הבא כי גורכי"

בקטע הבא  ,הלקןח מרשמי מסע בעבר-הירדן שערך א  .אפשטיין
בשנת

1931

כ  IIאןכלןסי עבר-הירדן

ןחייהם ,(II

מתאר המחבר איך

צבעים גם הם סמלים המרמזים ןמבטיחים פריןן  ,אדןם
הבתןלים .ירןק

הןליכןהן הנסיבןת לגלןת עקרןן זה:

-

רוקוד חתוגה  ,צוכום :כ)אורה אוגר-ד ר »פוס

-

-

דם ,דם

~ jמיחה  ,גידןל .צעיף ירןק ,ענפים ירןקים ,צעיף

אדןם ,כיסןי ראש אדןם ,בגד אדןם ,חןזרים ןמןפיעים בטקסים

 IIמעשה היה ןצילמתי בדןאי אחד .לאחר שעה קלה התייצב הלז

השןנים.

פתאןם לפני ןטענה בפין :עין המכןנה היתה 'עין רעה' ,ןהנה הןא
השתדלתי להסביר לן

מרגיש עצמן חןלה ןכל אברין כןאבים עלין ....
כי אין כל סכנה נשקפת לחיין ןלשלןמן מלפני המצלמה ........
דברי לא עשן ןלא כלןם  ...... ..כמעט הייתי בכל רע  ......עמדתי

עם מטען זה ניגשך Jי לעבןדת היצירה של המחןל  IIהבא לי גןרלי",

אבל כל

המבןסס על מנהגיחתןנה יהןדיים במרחב הצפןן-אפריקאי .את

מןכן

מלאכת איסןף החןמר הגןלמי עשיתי בקריאה  ,בשיחה ןבהתבןננןת .

לפןרענןת ןמצפה לרחמי שמים .מעשה נסים נצנצה בי מחשבה

התחלתי בעיןן בכתבים העןסקים בנןשא הנישןאים

טןבה בשעתה .אמרתי לבדןאי 'החן לה'  ,כי יש בידי תרןפה למחלתן :

בספרי מסעןת ןזיכ:רןנןת ,בסיפןרים ,אגדןת ןבמחקרי פןלקלןר.

זן המכןנה שלי  ,כמן שהיא יכןלה ' לקחת מאדם את פרצןפן ' כך היא

שןחחתי עם בני עדןת שןנןת ןשמעתי מפיהם זיכרןנןת .נכחתי

חכמה להשיבן לבעלין כמן

שהיה .......

מיד צלמתין שנית ןהןא שב

-

במקןרןת,

בחגיגןת ןבטקסיס שןנים ,הקלטתי שירים ןמקצבים  ,צפיתי
בריקןדים ,נעזרתי בהקלטןת ןבסרטים בנןשא החתןנה שנאספן

לאיתנן .ברןך שעשה לי נס במקןם הזה".

בידי אחרים .כך נפתח לפני עןלם ןמלןאן ןשקעתי בעןשר של הןןי
קישןר היא פעןלה "סןגרת" ,ןמכאן שכל פעןלה דןמה תשיג אף היא
אןתה תןצאה :קליעת צמןת היא "סגירה" ,סירןקן
סגירה ןפתיחה של חפצים

-

מקןפסה ןעד אןלר

-

-

"התרה".

למעלה בשמים  ,ןאילן ה  IIרע

אירןעי החתןנה נר rלקים לכמה מדןרים :כא( טקסי בחירה ןמשא

הן פעןלןת

המסמלןת התגברןת על הרע המאיים .בדמיןן האנןשי ה  IIטןב
II

II

שןכן

מקןמן מתחת לפני האדמה  .מכאן

ריבןי מנהגי הרמת חתן ןכלה ןנשיאתם מןרמים מן הקרקע  ,כדי
לנתקם מהכןחןת הרעים שמתחת .במאבק בין הרע ןהטןב ,
ןבהקבלה

-

חןשך ןאןר ,מסמל האןר את הטןב ןאת ההתגברןת על

הרע ,ןמכאן ריבןי השימןש בנרןת במנהגי החתןנה.

ןמנהגים .

ןמתן ןחגיגת האירןסין כב( עבןדןת ההכנה לטקסי החתןנה

תפירה  ,רקמה ,הכנת מזןן כג( טקסי רחצה ןהלבשה כד( טקסים
ןמנהגים הקשןריכן בפחדים מפני עין הרע ןבאמןנןת בכןחןת

נסתרים המתנכלים לחתן ןלכלה כה( טקס הנישןאין

1

-

חןפה

ןקידןשין  .הטקסים נערכים בחגיגה גדןלה ןלרןב בלןןיית שירה
ןריקןדים .כל מעב  .ר ממקןם למקןם נעשה בתהלןכה .פעןלןת
יי הב א לי גור.ל'"

8

-

-

ייקוד חתוכה ,צילום, :יא ורה א)גר -דך ))פוס

שגרתיןת של חיי יןמיןם ,כגןן הכנת מזןן ,נשיאת מים מהבאר,

בשלב הבא היה עלי לבחןר מה מכל החןמר שהצטבר ניתן לעיבןד

רחצה ןהלבשה ,שנעשים לקראת אחד מאירןע י החתןנה ,מלןןים

בימתי  .עם מה  ,מתןך המצןי ,רצןי לי להתמןדד ןעל מה לןןתר?

בשירה ןריקןדים כדי להבדילם מהשגרה .שרשרת האירןעים מגיעה
בחרתי ,כמןבן ,לפי נטיןת לבי ןלפי החןמרים שקסמן לי .לא

לשיאה בחגיגה שלאחר החןפה ןהקידןשין.

הרגשתי מחןיבןת לחןמר התיעןדי ,אף שהיתה לי יראה כלפין.

כל זה היה אצלי בראש ,אך איך יןצקים מלל תיאןרי למחןל

ב  IIהבא לי

בימתי?

לתת ביטןי חןןייתי למהלך ההתקשרןת בין גבר ןאשה על גןןניה.

גןרלי ** II

ראיתי יצירה אישית ,הנעזרת בפןלקלןר כדי

בסןפן של דבר עיצבתי את המחןל לתשע תמןנןת ,חלקן בזיקה
חזקה למקןרןת ,חלקן בפיתןח יצירתי בדרגןת שןנןת של חןפש

בחרתי בפןלקלןר יןצאי המרחב הצפןן-אפריקאי ןבעיקר של

הבעה ,חלקן יצירתיןת בלב,ד אך כןלן מעןגנןת בחןמר הגלם .

קהילןת יהןדי הרי האטלס כנקןדת מןצא סגנןנית :חזןתית,

על השאלה  IIאיך?

תנןעתית ,מקצבית .הריקןד העממי-מסןרתי של יןצאי אזןר

II

יש מקןם להןסיף את השאלה "למה?"

למה

-

האטלס ,כפי שהכרתין ,מתאפיין במקצב בסיסי אחד ןבשתי

בכלל להשליך עןגן אחןרה למרחבי העבר ןלהתחבר לחןמרים אלה?

צעדןת יסןד  .מדןבר בריקןדי שןרה ממשפחת ריקןדי ה"דבקה",

על שאלה זן אפשר לענןת פשןט :ככה  ,כי כך אני רןצה ,כי אני

ןבמחןל אןפייני ןמיןחד לקהילה זן

-

ריקןד גברים בשןרה ןאשה

נמשכת אל חןמרים אלה .תשןבה זן תהיה נכןנה אך לא מלאה .אני

שייכת לדןר שבגר לפני קןם המדינה .אנחנן דןר שגדל ללא כל

אחת רןקדת מןלם .זה היה הבסיס שעלין נשענתי.

מסןרת במחןל  ,כמעט ללא חשיפה למחןל אמנןתי  ,אך היינן חדןרים
כהמ ממרכיבי חןמר הגלם בנןשא החתןנה היתרגמן אצלי למןנחים

תחןשת מחןיבןת לסלןל לעצמנן דרכי ביטןי מקןריןת ,אשר יאפיינן

כןריאןגרפיים כמעט מאליהם:

אןתנן ,ןחשנן התנגדןת עמןקה ללכת בדרכים שסללן אחרים.
הנטייה שלא ללכת בדרכים סלןלןת ,היראה כלפי העבר ,החיפןש

קשירה :

תנןעת הקישןר רןשמת את פיתןח הספרה שמןנה .שמיניןת

מקןןה בלבי ,שאמני מחןל רבים יבחרן ללכת בדרך זן .

בחלל ןעל הקרקע הן צןרןת יסןד שכיחןת בעןלם המחןל.
סגירה ןפתיחה :סגןר ןפתןח ,שאיפה ןנשיפה ,כיןןץ ןהרפייה

המתמיד אחר צןרת ביטןי מקןרית הם ערכים חשןבים בעיני .אני

-

הם

*

ראיןן עם ד  IIר יןם-טןב לןינסקי  ,מייסד "ידע-עם" ,שהנחני אל

המקןרןת ןפקח את עיני להבינם" ,החתןנה המסןרתית אצל יהןדי

מןשגי ניגןד יסןדיים בשפת המחןל .

מרןקן" ,יששכר בן-עמי )כתב-היד של המחקר לפני פרסןמן(,
הרמת חתן ןכלה :מעלה ןמטה ,גבןה ןנמן,ך הינתקןת מהקרקע

-

הקלטןת מאןסף ד  IIר גרזןן קיןי  ,סרטים תיעןדיים של גןרית קדמן,

ארכיןן הסרטים ,אןניברסיטת י-ם" ,חיי היהןדים במרןקן"  ,קטלןג

םה מןשגי יסןד נןספים מעןלם המחןל .

התערןכה ,מןזיאןן ישראל.

את השאר

-

-

פיתןח מלא של שפת תנןעה שתשרת את המחןל הזה

**

עיבדתי עם הרקדנים בעבןדה סדנאית .

הצגת הבכןרה נערכה באןקטןבר

,1977

בתיאטרןן מחןל ענבל.

ם
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 IIלקראת כלה" ,מןפע חגיגי בניהןלה האמנןתי של רנה שרת,

המעלה טקסי חתןנה של עדןת בישראל ,התקיים ב  9.8.95-באןלם
המןפעים של קיבןץ רנעם  ,במסגרת "ניגןניםבמר  iם הגלי .ל

• II

בעידן השלןם יש חשיבןת למשלחןת מחןל המןכיחןת בעןלם הרחב
שיש אפשרןת לדן-קיןם בשלןם  ,ןכי המחןל הןא גןרם חשןב
המקשר ןמגשר בין תרבןיןת .

ניגןנים הןא פסטיבל מןסיקה ,מחןל ןמזןן אתניים באתרי הגליל
הקסןם ,שלןשה ימים באןןירת חג עם אירןעי פןלקלןר מרתקים

*

שכללן השנה חגיגת פןלקלןר דרןזי ,חןןיה צ'רקסית ,ערב זמר ים-

בספטמבר  1996את שנת היןבל שלן .בכןןנת מנהלין להזמין

תיכןני ןאת  IIלקראת

כלה .II

הפסטיבל מתקיים זן השנה הרביעית

פסטיבל הפןלקלןר היןקרתי ןהתחרןתי בדיז'ןן )צרפת( יחגןג

להקןת זןכןת משנים עברן להשתתף בן .הןןעדה הבינמשרדית

ןבכןןנת מארגנין למסדן ןלפתחן כמפעל מןביל בחיי התרבןת

לאישןר נסיעןת להקןת לחן  IIל תקבע בימים אלה איזן להקה

ןהתיירןת במדינה.

תייצג את ישראל בדיז ' ןן.

*

מדי שנה מתקיים בארץ פסטיבל בינלאןמי לפןלקלןר המאןרגן
פסטיבל בינלאןמי נןסף ,פןלקלןריאדה ,יתקיים בפעם הראשןנה

על ידי מ.ע.ט.ף )המרכז לעידןד ןטיפןח פןלקלןר ןחילןפי תרבןת(.

*

ב  1995-התקיים הפסטיבל הבינלאןמי העשירי בהשתתפןת להקןת

בהןלנד ביןלי  .1996גם לפסטיבל זה תיבחר להקה מייצגת על ידי

מחןל מ  11-מדינןת  ,סה " כ  380רקדנים ןנגנים ,שהןפיען ב18-

הןןעדה הבינמשרדית.

יישןבים ברחבי הארץ ,יישןבים יהןדיים ,ערביים ןדרןזיים.

הקהל שצפה באירןעים אלה נאמד ב 55,OOO -איש .

*

שתיים מהלהקןת ,מיןןן ןמיןגןסלביה ,השתתפן גם בפסטיבל

הבירה במסגרת חגיגןת ה 3000-

המחןל בכרמיאל .

פלטפןרמןת צבעןני\ת  ,תזמןרןת ןלהקןת מחןל מהארץ ןמרחבי

הפסטיבל הבינלאןמי ה  11-של מ.ע.ט.ף יתקיים בקיץ , 1996
בתאריכים .7.7-28.6.96

העןלם ןמטס שכמטןסים קלים חג מעל המסלןל  .להקןת פןלקלןר

*

להקןת מחןל ישראליןת רבןת יןצאןת מדי שנה לייצג את ישראל

בפסטיבלים בינלאןמיים ברחבי העןלם .המדיניןת היןם היא לנסןת

לשלןח להקןת מחןל ישראליןת-יהןדיןת לצד להקןת ישראליןת-
ערביןת.

מצעדת  IIהצדעה

מ15-

לירןשלים II

התקיימה בסןכןת תשנ  IIן ברחןבןת

לעיר דןד  .באירןע לקחן חלק

מדינןת הצדיען לירןשלים ביןם חגה .

ם
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וכ:בכירי
סעדיה גור-אש )קורייש(

)(, 1

רקדני

תr:.ריוכני:tכ

מאת צבי פךידהבך

אחד

:בי~ר~ל

לריקודי עם שליד המרכז לתרבות וחינוך.

מבכירי רקדניה של עדת התימנים

תרומתו זו מיתוספת לתרומתו של שרה

בארץ ,נולד בעיירה ועלאו שבמרכז תימו

לוי-תנאי ורחל נדב בהפצת מסורות

בשנת ,1924

ועלה ארצה בשנת

הריקוד התימני לבני העדה התימנית

.1949

עצמה ולשכבות רחבות שמחוץ להם.

יחד עם רבים מיוצאי עיירתו שבתימו,

שוכו במעברת אבו-שושא שליד קיבוץ
משמר העמק .בשנת

1952

בשנת 1952

הזמינה שרה לוי-תנאי את

סעדיה גור-אש להדריך את להקת

היה ביו

ביסודות מרפרטואר הצעדות

מייסדי המושב מדרך-עוז ,בו הוא חי

 IIענבל ,II

ופועל עד היום.

והריקודים של יהודי

תימו.

באותם ימים החלה גורית קדמו

פעולתו המתמשכת בקרב חוגי המחול,

בסיוריה בריכוזי העולים שזה עתה

ובמיוחד בקרב חוגי ריקודי העם

הגיעו ארצה

האיסלאם

-

-

הישראליים ,הביאה את סעדיה גור-אש

ובעיקר מארצות

בחיפושיה אחר מסורות

לייצג את מדינת ישראל ,במסגרת

הריקוד של עולים אלה ורקדניהם .תוך

המשלחת הישראלית לפסטיבל הנוער

ב .1957-

ידכ סיוריה היא פגשה גם את סעדיה

הדמוקרטי במוסקווה

גור-אש ,שהתגלה לה עד מהרה כאחד

התחרות בנושא מחולות אתניים

מרקדניה המובהקים של העדה

במסגרת

בפסטיבל זה זכו סעדיה גור-אש וחברו

התימנית .היא עמדה מהר מאוד על

לריקוד והמתופף שלהם

-

כולם ממושב

כישוריו הריקודיים ועל הידע הרב הצפוו

מדרך-עוז

בו על מסורות ריקודי עדתו .כו עמדה על

הקבוצות האתניות מרחבי העולם

-

במקום השני ביו עשרות

יכולתו לא רק להציג את הריקודים

שנטלו חלק בתחרות ,והנחילו כבוד רב

בעצמו ,אלא לשמר מסורות אלה בקרב

לעצמם ולשולחיהם.

בני העדה ,והחשוב מכל ,להנחילם לבני
הדור הצעיר שבעדתו וכו לחוגי המחול

אפיזודה מעניינת ליוותה את ביקורו של
דעסיה גור-אש

שמחוץ לעדה התימנית.

סעדיה גור-אש במוסקווה  .הופעתו יחד

עם שני חבריו מעוטרי הפיאות עוררו את סקרנותם של היהודים

כשהחלה גורית קדמו בהסרטת מסורות הריקוד של העדות

המקומיים .הם נשאלו על מוצאם ,כיצד הגיעו מתימו לישראל ומה

השונות ,העדה הראשונה שבחרה להתחיל בה את פועלה זה היתה

מעשיהם בארץ.

העדה התימנית ,וקבוצת הרקדנים היתה זו שישבה במעברת אבו-

שושא ,ובראשה סעדיה גור-אש .היה זה בשנת

בשנת

.1950

,1961

הועלה באר·ץ ערב העדות הראשוו בזמר ובמחול,

שנשא את השם II ,מקצות הארץ" .מופע זה הביא למהפך

מאז לא זזה ידו של סעדיה גור-אש מידה של גורית קדמו .היא

בהתייחסות הציבור הישראלי למסורת הריקוד והזמר של יוצאי

שיתפה אותו ואת רקדניו בכל אירועי הפולקלור שהתקיימו בארץ

ארצות האיסלאם ,והוא היה מפנה גם בפועלו של סעדיה גור-אש.

אז .בפעם הראשונה היא שיתפה את הלהקה בכנס הארצי השלישי

הוא החליט להקים ,ליד להקת הריקוד הגברית שלו ,גם קבוצת

לריקודי עם ,שנערך בשנת  1951בקיבוץ דליה .סעדיה גור-אש

נשים מנשות המושב מדרך-עוז ,כדי להביא לידיעת הציבור הרחב

הוזמו תדיר להדריך בקורסים השונים למדריכים מטעם המדור

גם את מסורות הריקוד של נשות תימו .בהזדמנויות שונות העלו
שתי הלהקות יחד קטעי הווי ריקודים ממסורת תימו ,כגוו :המורה

קבוצת רקדניות ממושב מדרך-עוז
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ותלמידיו ,ברית מילה וקטעים מטקסי חתונה תימנית.
סעדיה גור-אש שיתף את עצמו ואת להקותיו ברוב אירועי

הפולקלור שהתקיימו בארץ .בשנת 1963

נערך בישראל הקונגרס

הבינלאומי  IIמזרח ומערב במוסיקה" ,מטעם הINTERNATIONAL -
) .FOLK MUSIC COUNCIL (IFMCהחלטת המועצה לקיים את
התכנסותה השנתית דווקא בישראל באה בעקבות צפיית חבריה

בסרטי הפולקלור שהוסרטו על ידי גורית קדמו ופרופ' א .גרזוו-
קיוי .עוד תרמה להחלטה גם הרצאתה של גורית קדמו בנושא

 IIהמחול התימני והשפעתו על מחולות העם החדשים" (2) .
התהליך הייחודי שהלך ונוצר מאז בארץ ,שהביא לשילוב מהיר של
מסורות המזרח והמערב ולהתהוותו של הפולקלור הריקודי ושל
הזמר הישראלי החדש (3) ,עורר את התעניינות העוסקים בפולקלור
מארצות רבות.

לסעדיה גור-אש היה חלק לא מבוטל ,הו בהסרטת הסרט והו
בהדרכת בני עדתו בהרכבים שונים .ההסברים שסיפק לגורית

קדמן ולרבים ממדריכי ריקודי העם הישראליים  ,בנושא מקורות

במופע הסיום שיתף גור-אש את להקות הגברים והנשים ממושב

הריקודים התימניים ומסורותיהם ,תרמו רבות להבנתם ולהפצתם.

מדרך עוז.

יוומ האחרון של הקונגרס  11מזרח ומערב

במוסיקה 11

הוקדש לכנס

בשנת

,1976

הוא נבחר על ידי ועדה מיוחדת מארצות הברית  ,לייצג

ריקודי עם ארצי .מטרתו היתה להציג בפני באי הקונגרס את

את מדינת ישראל במופעי הפולקלור הישראליים ,בחגיגות לציון

תהליך שילובם של ריקודי העדות השונות ודרך התהוותם של

שנות עצמאות ארה  11ב ,וזה היה אחד השיאים בפעולתו.

200

ריקודי העם

הישראליים ,שניכרת
בהם השפעת ריקודי
העדות ,מתוך אוצר
ריקודי זה.

כיתר רקדני העדות,
סעדיה גור-אש הדריך
את באי הקונגרס ואת
רקדני הארץ
ומדריכיהם ,בצעדות

הראשוניות של הריקוד

התימני ,ובנוסף על כך
הופיעה להקתו בערב
הסיום.

מופע ערב הסיום חולק
לשניים .חלקו הראשון
נשא את השם
 11שורשים 11

וחלקו השני

"ניצנים" .את
ה  11שורשים'ן ייצגו
ריקודי העדות ואת
ה  11ניצנים  11ריקודי העם

הישראליים
המתהווים ,שבהם

שולבו אלמנטים מתוך
קבוצת ,וד'ם  ,הג'ב'ו שו סעד'ה מהמושב מדרך-עוז  ,בהופעתם בבגס המהווות

ריקודי ה " שורשים".

-

דו' ה 1967

בבחירת שני המוטיבים האלה היה הרבה יותר מסמליות .הם
ביטאו נאמנה את המציאות הישראלית ,שמארגני המופע רצו
להציג בפני באי הקונגרס .הצגתה היתה למעשה מטרתו המוצהרת

סעדיה גור-אש לא הסתפק בפעולות שהוזכרו עד כה ,ובשנת

של הקונגרס.

הניח נדבך נוסף לפעולת ההדרכה וההפצה של הריקוד התימני

1978

בקרב בני עדתו .הוא פתח בשכונת התימנים קריית בנימין אולפנא
סקר ריקודי העדות נמשך באינטנסיביות בארץ ,ובעקבותיו באו ,

להכשרת מדריכים למחול וזמר תימני .

מלבד הסרטתם של ריקודי עדות נוספות  ,גם מופעים פומביים,
בהם הוצגו בפני הציבור הישראלי רבות ממסורות הזמר והריקוד

של בני העדות השונות.

הערןת:

ערבי פולקלור אלה נשאו את השם  11עדות ישראל בזמר ובמחול" ,

) ( lסעדיה קורייש החליף בראשית דרכו בארץ את שמו לכורש ולאחר

ויחד עם כנסי ריקודי העם בקיבוץ דליה ואירועים נוספים ,הם

נפילת אחיו זכריה במלחמת ששת הימים החליף את שמו בשנית לגור-

הלכו ותכפו .לא היה כמעט אירוע שכזה ,שלסעדיה גור-אש

אש .אחיו זכריה היה אחד הרקדנים הבולטים בלהקתו של סעדיה.

ולהקותיו ,ביניהן להקת הדור הצעיר שהקים ,לא היה בו מקום
מרכזי .נציין כאן ,בסדר כרונולוגי ,מספר אירועים מרכזיים

שלסעדיה גור  -אש היה חלק נכבד בהם .בשנת 1966

נערך מטעם

מרכז ההסברה שליד משרד ראש הממשלה ערב עדות שבוצע מספר

פעמים ברחבי הארץ .בשנת

,1973

). 2ג( קדמן" ,המחול התימני והשפעתו על מחולות העם החדשים" ,בתו:ן

דפי עזר למדרי,ד י  -ם תשט"ז ,חוב' ה'  ,עמ'
של מאמר שהופיע בשנתון החברה בשנת

; 178-175

זוהי גרסתו העברית

. 1952

במסגרת התערוכה לציון  11מאה

שנה להתיישבות" ,שהיתה חלק מחגיגות הכ"ה לעצמאות ישראל,

)( 3על חשיבות השתתפותה של גורית קדמן בכנסים השנתיים של

הוקדש יום מיוחד ליהדות תימן ,שלמענו הופק הסרט ייבואי תימן".

החברה  ,שהביאו לעריכת הכינוס השנתי שלהם בישראל  ,ראה בספרי:

הריקוד התימני ,על ידי להקות מחול מאזוריה השונים של תימן.

הבה נצא במחולות  -לקורות ריקודי העם בישראל  ,ת"א  ,1994עמ' -58
 ; 60הנ"ל ,ייראשית חקר מסורות הריקוד של יהודי תימן בישראל "  ,בתוך:
תהודה ) (, 14נתניה  ,1994עמ ' .87-86

מטרתן של הסרט היתה להציג את המגוון הרחב של מסורות

בשנת

,1975

במסגרת ייהמפעל לטיפוח ריקודי העדות" ,מפעל

משותף למשרד החינוך והתרבות ,המדור לריקודי עם שליד המרכז

\

לתרבות וחינוך ובהנחייה מדעית של החטיבה לפולקלור שליד

*

האוניברסיטה העברית  ,התקיים כינוס לחקר מורשת יהדות תימן .

נתניה  ,ספטמבר

סעדיה גור  -אש התבלט בכינוס כאחד המסרנים היותר חשובים ,
יודעי מסורות ומנהגות המחול של בני עדתו  .נוסף למסירה שבעל

המאמר פורסם לראשונה בשנתון תהודה

,1995

עמ '

) (. 15

80-75

ם

פה )לשם רישומן של מסורות אלה על ידי החוקרים(  ,הצטיין
סעדיה גור-אש בהצגתם של הריקודים והדרכת באי הכינוס ובני
עדתו  ,במושבים בהם התארחו משתתפי הכינוס  ,בריקודים אלה .

11

כרמיאל
מאת יזרעאלה כהנא וברכה דודאי

כמנהל אמנותי של פסטיבל כרמיאל  ,יונתן כרמון הוסיף ממד חדש
והרחיב את תפיסת המחול.

בכרמיאל -

הוא התווה כיוון חדש.

הוא איפשר למשתתפים לחוות את הריקוד על מורכבותו וגווניו ,
וחרת את הכותרת יי כרמיאל

-

פסטיבל מחולות  ",כמכל י ל וכולל

את כל ביטויי המחול וכיווני הריקוד.

אחרי שנים אחדות שבהן מתקיים פסטיבל המחולות

כך מצאנו את עצמנו חוזים  ,בפסטיבל כרמיאל  ,בכל גווני המחול:

הארצי השנתי בכרמיאל ,החלטנו לנסות ולהעריך את

ריקודי שנות השישים ליד ריקודי עדות ישראל  ,מפגש עם שרה לוי-

מהותו ומשמעותו עבור המוני רוקדים ואוהבי ריקו,ד

תנאי בצד להקת המחול הקיבוצית ,אמנות עממית בצד אמנות

העולים אליו לרגל זו השנה השישית .

בימתית.

בכנסי דליה הונח היסוד לתנועה העממית של ריקודי

העם בישראל .ב 1944-

הודות לתפיסה הרחבה מאוד של כרמון על אודות

התאספו קומץ אוהבי ריקו,ד

מחול -

יכול היה

כל גוף העוסק בתנועה לתת ביטוי לכישוריו בפסטיבל כרמיאל.

ובראשם גורית קדמן ,אשר התלבטו באותם ימים

מצד

בשאלה כיצד לקדם את הריקוד הארץ ישראלי  ,האם

משתתף וצופה

לערוך כינוס ואם כן היכן לערוך

אותו. .

שני -

כל

בפסטיבל יכול
היה לבחור את

כנסי דליה השונים אופיינו במתן ביטוי עממי לריקודים

המתאים לו

שנוצרו מתוך הווי החיים בארץ  ,ושלהתיישבות העובדת

והאהוב עליו.

היה חלק נכבד ביצירתם :ריקודי עם ,ריקודי קציר ,
ריקודי דבקה וריקודי שמחה.

כןכ כן מאפשרת
תוכנית

רוב הריקודים הזכירו צורות אירופיות ,מקצתם שאבו מן היסודות

הפסטיבל

הערביים המקומיים )הדבקה( ,וכן החלו להתבלט צורות מזרחיות

למרקידים,

נוספות .

לרקדני הלהקות
וליוצרים

בכנסי דליה האחרונים אפשר היה לראות את הריקודים האתניים

להתעשר בחוויות

כחלק בסיסי וחשוב של תרבות עם  ,שאותה רצו לעצב מנהיגי

תנועתיות מסוג

תנועה זו .

אחר  .זה מפגש

מעשיר ומפרה.

מצד שני צמחו בכנסי דליה ,כחלק הכרחי בפסטיבלים ,ריקודי

ןת)))

כרמ)ן

במה  ,שנזקקו לתלבושות מיוחדות  ,לליווי מוסיקלי הולם ולעיצוב
בימתי שמחייב חוקיות שונה מזו של ריקודי העם הנרקדים בחיי

מקומשהו

הלהקות שנבחרו להופיע בכנסי דליה היו אלה שהצליחו לעמוד

הלהקה הקיבוצית  ,כור'  :רמי באר
מאת יזרעאלה כהנא

יומיום.

בדרישות הבמה :נושא הריקו,ד הכוריאוגרפיה ,הביצוע ,התלבושות

והליווי

המוסיקלי.

הכנס הרביעי למחולות עם  ,שהתקיים בקיבוץ דליה

ב,1958-

הפגיש רוקדים מרחבי הארץ ובא להפגין בפני הקהל הישראלי
הישגים בתחום המחול העממי במלאת עשור למדינת ישראל.
את המופע המרכזי ביימה שולמית בת-דור  ,שהתלבטה בשאלת
האותנטיות של ריקוד העם המיוצג על במה .היא כותבת  :ייהסכנה
היא  ,שאם ננסה להעביר אל ריקודי העם את החוקים של הופעה

אמנותית  ,עלולים אנו לפגוע באופיה המיוחד של צורת ריקוד זו ,
שמקורה

-

השמחה הבוקעת מהלב".

ךכל ניסתה שולמית בת-דור לבנות את התוכנית על יסוד פסיפס ,
שבו ניתן ביטוי לריקודי העם הישראליים  ,ריקודים אתניים
וריקודים של בני המיעוטים  .למרות זאת היתה תחושה מסוימת
אצל המארגנים כי נגרע חלקו של ריקוד העם  ,בכנס מוצלח זה.
בעקבות הרגשה זו החליטה הוועדה המארגנת ,אחרי הכנס הרביעי

בדליה ,להתיק את נקודת הכובד מהופעות הבמה להרקדה המונית ,
ומלהקות מובחרות לחוגי ריקודים .
כנסי צמח עוצבו על פי מסקנה זו :הלהקות המשתתפות הביאו

לבמה סיכום עב וד ה שנת י ת  .כל לה ק ה יכלה להופ י ע .מופע י ם
בימת י ים והרקדות המוניות בוצעו לסירוגין  ,כנסי המחולות בדליה

ובצמח התבססו על חוגים ולהקות של מחול עממי.

למארגני הכנסים היה ברור לחלוט י ן  ,שא י ן לשלב באירוע י ם א לה
מחול אמנות י.

אתה  ,הצופה  ,יושב מרותק והמום מכוח היצירתיות של רמי באר ,
מהיכולת התנועתית של הרקדנים  ,מהתפאורה הרב-ממדית ומן
העוצמה הביצועית והמוסיקלית .אתה חש שזה מקום שיש בו
משהו .

יש בו קצב רצחני של זמן בלתי נפסק  ,יש בו ניסיונות הידברות של

ה"אני"  ,האינדיבידום עם עצמו ועם זולתו  ,יש בו ניסיונות חוזרים
ונשנים  ,ובלתי מתפשרים ,לבנות  ,להיות אבן בבניין ,לתת משהו
אישי.

ויש במקום הזה משהו חזק מאו,ד שבו מתנגשים רצונות מנוגדים
ונדבכים  ,ואבני בניין אינן מגביהות  ,וחומות באיבן מתפרקות.

ואתה מרגיש את הכוח העצום של טכנולוגיה רצחנית מול רצונות
היחי,ד האדם  ,השניים

-

שאינם יכול י ם לממש את עצמם  ,ויש צורך

בהסכמה רחבה  ,בתיאום ושיתוף פעולה כדי להגיע למימוש עצמי,

לבניית התקווה  ,לתקוות הבנייה .
המסר חזק  .אתה יושב מכווץ ומלא חרדה למראה הניסיון למצוא

פיסת מקום אישי  ,פרטי  ,שנהרס עד היסו,ד ולבך מתרחב למראה
הצלחות לרגע  ,ההצלחות הקטנות .אתה חש עצמך מהלך על חבל
מתוח בין תקוות ל א כזבות  ,כ אש ר סוף סוף

-

לבסוף  ,מסתמנת

נ ימה של תקווה.

ם

תערדה

וכה { Z'-ד:כירר

שהביאו לנו המוריס עולי גרמניה .זה היה בילדותי בשפיה .באותן
שניס היתה גרט קאופמן חלוצה באחד מישובי העמק )העמק
שהוא חלוס( .מורי ורבי בשפיה  ,פרופסור משה קלוורי עליו השלוס,
מחנך ואדס דגול  ,מורה ליוונית ולטינית  ,היה מצמיד אל הגזעיס של
חורשת שפיה תמונות של פסלי יוון וציוריס של אמני הרנסנס וגדולי
הצייריס מן המאה התשע עשרה .איפה הייתי רואה זאת? גרט

קאופמן באה מן האקליס התרבותי אותו לא ידענו ורק הודות
ליקיס האלה ולמורינו מרוסיה ופולניה זכינו למגעה של תרבות
שעוררה בנו את השאיפה ללמוד ולדעת .האוכל בימיס ההס היה
חלב רזה ,אבל התרבות

ליום השלושים 28.4.87 -
מאת שרה לוי -תנאי

-

שמנת !

על גרט שמעתי רק בימי נעורי המאוחריס .סיפרו שעבדה בבן שמן,
בן שמן של עוד דוקטור ,ד  l1ר זיגפריד ליהמן .שס ,כנראה  ,גאה
המנוע העקשני שלא הרפה ממנה עד אחרית ימיה .זה התחיל
בריקודי עמיס  ,עמי אירופה כמובן .גס אני למדתי בילדותי ,בבית
הספר העממי בצפת  ,ריקוד עממי גרמני מקטה דן ,אותה קטה דן

גורית הלכה לעולמה? עולמה הוא בזה ובבא! אומריס" :חבל על
דאבדין ולא משתכחין"

-

גורית לא אבדה ולא תישכח! הנכון

ביותר הוא :היא "הלכה בדרך כל הארץ"

-

ובדרך ארצות .הלכה,

הולכת ותלך כל עוד רוקדיס פה זקוניס ונעוריס ,עדות ועמיס ,עליה

שהקימה את מלון דן בתל אביב .בצפת למדנו גס שיריס של
מוצרט ושוברט שתורגמו לעברית .אינני יודעת מה למדה גרט
קאופמן בריקו,ד בתנועה  ,בתרבות התנועה .דבר ברור אחד אני

יודעת :היתה לה תנועה של תרבות.

אפשר לומר בלב שלס :היא הרקידה עס!
מגרט לגורית היתה הדרך

בפרק א' של ספר בראשית יש פסוקיס אשר לעולס לא אחדל
מלהתפעס מהס l1 :והארץ היתה תהו

ויהי אור"

-

ובהו ...

ארוכה וקשה  ,אך גורית

עשתה אותה בכוח של

ויאמר אלהיס יהי אור

פלחה  ,בלי חוכמות

האור הבוקע מכל תהו ובהו של לבטי יצירה.

בהיסטוריה של ריקודי העס בישראל מהווה דליה הראשונה את

והתחכמויות.

מי אינו זוכר

עמוד האור ונקודת הזינוק .זו היתה עלייה לרגל .המוניס זרמו אל

את בית הקאופמניס,

החג הגדול .הייתי אז מאנשי רמת הכובש .לא אשכח את זרמי

שהפך להיות בית קדמן?

האנשיס :גבריס  ,נשיס ,זקניס ,צעיריס וילדיס.

בית מלא חייס  ,מלא
ילדיס ,מלא תנועה של

בני עדות שונות :יהודיס ולא יהודיס .רוח גדולה נשאה את כולס.

תלמידיס ואורחיס

על ההר ישבו גושי אדס מתוחיס וקשוביס ,כמצפיס לבשורה

למיניהס .הסלון היה

חדשה ,ואכן ,הפלא שהתחולל בדליה סחף ורומס עס שלס .

אולס ,מה זה אולס

המנצחת ,תרתי משמע ,על התנועה הכבירה של עס מתכנס ,מצפה

סטודיו' מי לא רקד שס

ומואר באור של תקווה גדולה

-

-

ומי לא אכל שס? שס

היתה האשה שאנו מעליס את

אכלו וישנו ,ממש כבבית

זכרה הערב.

מלון ·
גורית

-

כך קראנו לה כולנו .גורית קדמן היה רק שס למאמריס,

לספריס ,להרצאות ,אך בפגישות ,במגע היומיומי  ,בחילופי דבריס,
בסערות-ויכוחיס ובמעגלי רוקדיס

-

תמיד היה מקוס ותמיד

היה אוכל  .מה פלא ,שלבה

היתה זאת גורית ,שס כמעט

של גורית היה "כפתחו של

ילדותי .ומשהו חייתי ,שס שיש בו רוך של ילדות  ,חן וחיוניות של

אולס"? איילה  ,היוס

אנשיס שאינס מודעיס לכוחס הטבעי ,הס עובדיס רק בכוח
האנרגיה המניעה את תחושתס וחזונס ללא פיתולי ספקות

גור)ת קדמן

ממשיכה את דרך אמה ,

המחלישיס את הדחף היוצר .גורית היתה מנוע המונע על ידי עצמו

היתה הקטנה ,המפונקת בתוך קבוצת ילדיס שנתנו לבית הקדמני

בתנועה בלתי פוסקת של פעימות הנובעות מלב תמיס ונדיב.

את אופיו המיוחד .בתוך התנועה הבלתי פוסקת בבית קדמן

שמרה גורית על איזון מופלא  :ערה ,סוחפת ,אך לא נגררת אל אי
אבל בראשית ,בשנות העשריס והשלושיס ,היתה זאת גרט

שקט מכביד .פתיחותה היתה כפתיחות ביתה ,עולמה ואולמה .היה

קאופמן ,שס מתוך שורה שלמה של חלוציס מגרמניה .זכות גדולה

לה קשב מיוחד אל ההמיה העדינה ,המרומזת והמבטיחה של

נפלה בחלקי להיות בין הילדיס שהתחנכו על ידי עוליס חלוציס

שורשי תרבות ,ריכזה את הקשב שלה אל העיקר שממנו צומחת

מרוסיה ומגרמניה .מדריכי מגרמניה היו דוקטוריס ופרופסוריס ,לא

התרבות .קראו לזה פולקלור עדות ,כינוי שעורר בכמה יפי נפש

פחות ולא יותר .איזה בזבוז של ידע ועושר תרבותי על ילדיס ענייס

רתיעה וחשש מפני צמצוס המושג תרבות.

עוליס מגרמניה ,אולי לאו דווקא דוקטוריס  ,רק אנשיס ששינו את

גורית החזקה  ,רבת האמונה וספוגת ערכי תרבות אמיתייס  ,היתה

פני הרחוב הארץ ישראלי .יש עוד כאלה שזוכריס כיצד השתנו

בין אלה שנצמדו אל אוצרות הפולקלור שהגיעו לארץ עס גלי

חלונות הראווה ברחובות אלנבי ובן-יהודה.

העליות ממזרח וממערב  .היא ידעה  ,כפי שידעו גדולי האמניס בכל

ועצוביס ,ביניהס גדלתי במוסדות .בסוף שנות השלושיס באו עוד

הדורות  ,שפולקלור הוא המסד לבניין האמנות .היא חשה בסכנה

בהזדמנות זאת נזכיר את התרבות האחרת ,תרבותס של בני

האורבת להיעלמות חומרי היסוד העדיניס של תכשיטיס  ,רקמות,

המזרח בינינו ,שגס היא חלק מהוויתנו ואשר גורית  ,האמונה על

נעימות ,מקצביס ,צעדות ותנועות למיניהן  .כאחוזת דיבוק למדה,

תרבות המערב ,נפתחה אליה בכל נימי נפשה ובכך היתה מחלוצי

צילמה  ,הטיפה ,נדדה כרוח תזזית בישובי הארץ ,בין עמיס וארצות ,

הפעילות למען אחדות העס בישראל ולמען הבנה בין כל תושבי

ובקולה הצרוד קמעא שבקע בעוז מגוף איתן

הארץ הזאת.

והפיצה את תגליותיה :ריקודי העדות של ישראל החדשה.

-

רקדה  ,הרקידה

נשוב אל המוריס החלוציס מן העלייה השלישית .היוס מעוררת

האוצרות שהשאירה כתיעוד שאין ערך לו

המלה פרופסור את לעגס של דמגוגיס  ,אבל אז  ,גס כאשר לא ידענו

המחול שלנו ובוודאי גס יעוררו יוצרי מחול צעיריס ,שלבס פתוח

מה זה דוקטור ומה זה פרופסור

-

אכלנו פרוסות מלחס התרבות

-

יזינו עוד רביס מחוקרי

אל מקורות שיפרו ויפנו את דמיונס אל יצירה אמנותית ישראלית.
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 ישבה על.אני זוכרת במיוחד את היום בו חגגו לה שמונים שנה

 תהיה אשר תהיה דליה.אל מול האימה שגאתה באירופה
 מן הכנס הנרגש ההוא עלו יופי:דבר אחד ברור ומופלא

הראשונה

 ישבה.כורסא בלב אולם הומה ומלא שמחת ידידיה ותלמידיה

 זו היתה. ותום בטוהר ובחן שלא חזרו עוד בשום כנס או פסטיבל

 מה אתם, מחייכת ושמחה ועם זאת כאילו תוהה,כילדה צייתנית

-

.הדח פעמיות של מעשה בראשית

 אך היתה בה גם שלוות.רוצים מחיי? אני רוצה רק לקום ולרקוד
 עם כל סערת רוחה היא דיברה תמיד בלשון.העמל לאחר יום עמלו

לא אשכח את רגליהם השזופות והדקות של ילדי עין חרוד

 אצלה היה השלום לא רק עכשיו אלא גם אתמול והיום.השלום

. גם היא משבט היקים שלנו,בריקודיה העדינים של רבקה שטורמן

 יחסה אל אנשים ואל, התנהגותה, אופיה.ומחר וביום ובלילה

 זו.רגלי הילדים היו כגבעולים של פרחי תקווה חדשים ורעננים

 היתה ציפור.העולם ובעיותיו היו משוחררים מכל תסביכים שהם

היתה ראשיתו של ריקוד העם הישראלי שצמח בתלם המחרשה

דרור משוחררת שרתמה עצמה לשחרור חברה ותרבות מכל דעות

.של גורית קדמן

, הציונות שלה נכנסה לרגליה. מעולם לא דיברה פטריוטית.קדומות
שהיו כמחרשה שפילחה תלמים בשדה המחול הישראלי על גווניו

 א ם בתל אביב, אם בעמק,גורית עלתה מדור של חלוצי בראשית

. פלחה יקית: אמרתי לכם.השונים

 היא אספה צלילים. היא לא תקעה בחצוצרות.ואם בתפוצות

W

 התופים למיניהם שליוו את עבודתה.וצלצלים מקצות עולם

 יש.החן של ריקודי העם בשנות הארבעים היה החן של חלוציות

. לב סוער ונדיב,ויצירתה היו תופים של הלמות לב גדול

 שדליה הראשונה היתה קריאת דווקא של ארץ ישראל,אומרים

Puerto Rico

3-10.7.1997
"FOLK DE MUNDO"
Apartado 417-E-23080 Jaen

5-15.9.1996
JORNADE INTERN. FOLKLORlQUES CATALUNYA
Vi1adomat 27 1-273-E-0802 1 Barce10na

6-9.7.1996
FESTIVAL INTERN . DE FOLKLORE
Va1verde 5-E-11004 Cadiz

12-16.9.1996
FESTIVAL 1NTERN. DE FOLKLORE
Av. Juan Carlos 1, 8-2-E-30800 Lorca-Mufcia

C10FF 10, Kropotkinskij per
11 9034 Mosco\v

16-23.7.1996
FESTIV AL INTERN. DE FOLKLORE
Apartado 352-E-09080 Burgos

~

June 1996 (6 days)
INTERN. FOLKLORE FESTIVAL "CONCORD"
NEFrEKAMSK/BASHKORTOSTAN
CIOFF-Ru5sian Committee

16-23.7.1996
FESTIV AL INTERN. DE FOLKLORE
Ronda de Alarcos, 18-E-13002 C iudad Real

5-14.1.1996 Jan . 1996
FESTIVAL 1NTERNAC10NAL DE FOLKLORE
DE PUERTO R1CO
Cal le Francisco Sein 401 Apt. 5, Floral Park, Hato Rey ,
00917 Puerto Ric ס

RJ.!ש

Aug. 1996 (9 days)
INTERN. FOLKDANCE FESTIVAL
"ZORl VLADIKA VKAZA"
NORTHERN OSSETIA
CIOFF-Ru5sian Comm ittee

20-3 1.7.1996
FESTIVAL 1NTERN. DE FOLK LORE
S3nta Maria lO-E-48920 Portugalele (Bizcaia)

5-7.7.19964-6.7.1997
RATTVIKSDANSEN
Box 43-S-79521 Rtittvik

S,vitzerland
4-11.8.19962-9.8. 1998
FESTIV AL INTERN. FOLKLORlQUE D'OCTODURE
MARסGNY
Tourist Office-CH 1920 Marl igny

~

23-30.7.1996
MOSTRA INTERN. FOLKLORICA
Apartado 39, E-07100 Soller-Ma11orca

3-8.6. 1996 1998
ACADEMICKA NlTRA
Sturova 3, 9490 I Nit.ra

27.7-5.8.1996 1997
FESTIV AL FOLCLORICO DE LOS PIRINEOS
P1. Mayor 24, E-22700 Jaca (Huesca)

17-23.6. 1996 June 1997
MEDZINARODNY FOLKLORNY FESTIVAL
Hlavna 42, 04368 Kosice

1-5.8. 1995
MOSTRA FOLKLORlCA POPULAR INTERN.
Garcia Doriga 15-1-E-27850 Vivero-Lugo

27.8-1.9.1996
26-31.8.1997
RECONTRES FOLKLORIQUES INTERNAT10NALES
FRIBOURG
Case Posta1e 770, CH-1700 Fribourg

17-23.6.1996 June 1997
EUROFOLKLOR BANSKA BYSTRlCA
Homa 21,97526 Banska Bystrica

2-5.8.1996
FESTIVAL INTERN. DE FOLKLORE
Matemidad2-3-E-33307 Gijon (Asturias)

19961 997
INTERN. VOLKSTANZTREFEN ZURICH
Rut.l istr . ך, CH-8400 \Vinterhur

5-7.7.1996 Ju ly 1997
FOLKL0RNY FESTIVAL VYCHODNA
Nam SNPI2,
81234 Bratislava

3- 15.8.1996
FESTIVAL DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Av. de1 Cuartel SIN-E-06225 Ribera de1 Fresno-Badajoz

~

12-14.7. 1996 Ju1y 1997
FOLKLORNE SLA VNOSTI POD POLANOU
Dom Ku ltury A. Sladkovica, 96212 Detva

~
Feb. 1996 Feb. 1997
KURlENTOV ANJE, CARNlV AL FESTIV AL PTUJ
Slovenski trg 14,
SL-62250 Ptuj
May 1996 May 1997
WINE SPRING METLIKA
Mastni trg 24,
SL-68330 Met1ika

4-13.8.1996
XORNADAS DE FOLKLORE
Seixalbo, Ctra. Gral 42,
E-32970 Orense
16-19. 8. 1996
FESTIV AL INTERN.
DE FOLKLORE
San Nico las 11-2-E-15001 L" Corufia
17-25. 8. 1996
MUESTRA INTERN.
DE FOLKLORE
A v. de la Libertad
68-E-30710 Los Alcazares-Murcia

SL-62000 Maribor

19-26.8.1996
FESTIVAL INTERN.
DEDANZAS
Avd. de Andalucia
21-E-21004 Hue1va

Sept. 1996 Sept. 1997
GOLDEN ACCORDION UUBECNA
Kcbekova 45, SL-6321 1 Skofja vas.

21-25.8.1996
FESTIVAL INT. DE MUSICA Y DANZA POPULAR
La Camara 49- I-E-33207 Aviles-Asturias

SI!llin

24.8-1.9.1996
MUESTRA INTERN .
DEFOLKLORE
Apartado 72-E-44080 Terue1

June/Ju1y 1996 1997
FOLKART MARIBOR

Kneza Koclja 9,

4-8.5.1996
MOSTRA DE DANZAS POPULAR
Sant ramon 20, E-08290 Cerdanyo la del Valles-Barcelona
23.6-2.7. 1996
FESTIV AL FOLCLORlCO INTERN. DE EXTRAMADURA
Apartado 467-E-60080 Badajoz

28.8 -5.9.1996
MUESTRO FOLCLORICA INTERN .
Ca  ווe Calvo Asensio 6 ,
E-22400 Ronda-Ma1aga

2-9.7.1996
JORNADAS FOLKLORICAS NAZARENAS INTERN.
Mallizas 33, 41700 Dos He וm anas-Sevilla

3 1.8-3 .9. 1996
FESTIVAL INTERN. DE DANSES VILA-REAL
Soades 8-3 B-E-12540-Castellon

21-24.8.1996
FEST1VAL DE FOLKLORE INTERN. DU CANTON DE
NEUCHATEL
Casa Posta le 517,
CH -2000 Neuchate1

1-6.6.1996
INTERN. CHILDREN'S FOLK FESTIVAL
Mr. Ertum Ocal, P.B. 2, TR-Atakoyflst<lnbu l
19-25.7.1996
INTERNAT10NAL YES ILKOY FOLK DANCEFESTIVAL
Sa1ihiye Sok OmUr Apt. 16/2 TR-Yesilkoy-Istanbu1
16.24.9.1996
INTERN. ATAKOY FOLKLORE FESTIV AL
Mr. Ertum Oca1, P.B.2,
TR-Atakoy/Istanbu1

llSA
May 1996
INTERN. FOLKFEST
101 9 E Northfie1d Bou1.
USA-Murfreesboro, TN. 37130
18-27.7. 1996
FOLKMOOT USA
P.O.Box 523, USA-Waynesvi11e NC 28786
21-27.9.1996
UTAH'S DIXIE INTERN. FOLKFEST
P.O.Box 935,
St.Georg!Utah 8477 1

w
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5-8.7. 19964-7.7. 1997
rNTERN. TRACH  זEN  זREFFEN
MOSEL
Yerkehrsbti ro!Postfach 60, 0-54536 Krov!Mosel
12-1 5.7.1996 11 - 14.7.1997
EUROPAISCHES FOLKLORE-FESTIVAL
Postfach 15 64 (Rathaus), D-54634 Bitburg/Eifel

10- 14.7.1996 July 1997
INTERN. FOLK-FESTIVAL NAOUSSA
Phi li ppou 2, GR-59200 Naoussa

1996
WORLD ABORIGINE MUSIC FES  זIVAL KUALA LUMPUR
CIOFF Malaysia

15-19.7.1996 July 1997
IN  זERN. FOLK FES  זIVAL IOANN INA
45 , October 28th Str. , GR-45444 Ioann ina

20-31.8. 1996
August 1997
KARNIVAL JAHOR
JAHORBAHRO
CIOFF Malaysia

11- 15.7. 1997
SC HLI z זERLANDER HEIMA ז-UND  זRACH  זENFES ז
Ahorn\veg 12, D-36110 Sc hlitz

15-19.7.1996 Ju ly 1997
IN  זERN. FOLK FES זIVAL OL YMPUS
P.O.Box 36, GR-60100 KateriI ןi

July 1996 Ju ly 1997
IN זERN. FOLKLORE זANZFES ז
Macklenburg-Y orpommern
0-183 11 Ribnitz-Oan ןgarten

17-2 1.7.1996 Ju ly 1997
IN זERN. CHILDREN FOLK-FES  זIVAL PREVEZA

16-2 1.7. 1997
 ןNT. BEEKE זRACH  זENFES ז
Fasanen,veg 10, 0-27383 Scheessel

C/O
COIFF, COfvim Ter 8,
Budapest 1011

Jul y 1997
INTERN. SCHOz זEN-UND FOLKLOREFEST
Usi nger $ Ir. 2, 0-61273 Wehrhe im

30-3 1.3. 1996 1997
NA  זIONAL "  זANCHAZ" MEE  זING AND FAIR BUDAPES ז
CIOFF Hungary

16-22.7.1997
IN  זERN.HEPPENHEIMER  זRAC HTENFEST
Ortstr. 19, D-64646 Heppenhe im-Erbach

6-14.7.1996
DANUBE FOLKLOREFESTIVA L BAJA-KOLOCSASZEKSZARD
CIOFF Hungary

22-28.7.1997
INTERN. FOLKLORE FES זIV AL HANSES  זAD  זWlSMAR
Max-Reichpietsch-Weg 2, 0-23968 Wismar
20-28.7. 1996 Jul y 1997
EUROPAISCHE JUGENDWOCHE
BURG LUDWIGS  זEIN
Goss feldener Str. 8, D- 35091 Colbe
July 1997
BEGEGNUNGSWOCHE EUROPAISCHE JUGEND
Mettinger Str. 198, 0-49479 Ibbenb i.ihren/Laggenbeck

9-20.8.1996 1997
IN  זERN. FOLKDANCE FEST IVAL SZEGED
CIOFF Hungary
3- 11.8. 1996
WEDDING IN SARKOZ DECS
CIOFF Hungary
14-2 1.8. 1996
"ZEMPLEN" IN  זERN. CHI LDREN FOLKDANCE FES  זIVAL
SAזORALJAUJHELI
CIOFF Hungary
16-22.8.1996 1997
IN  זERN. FOLKLOREDA YS SARV AR
CIOFF Hungary

Ju ly 1996 Jul y 1999
SCHLESWIG-HOLS זEINISCHES LAN DES  זRACHT ENFES ז
Rath ;ן: uss tr. 2, 24 103 Kiel

 זRADES

1996
IN זERN. FOLKLOREFES זIVAL
FOR KINDER- UND JUGENDENSEMB LES
Steklenburger Allee 51, D-06502  זhale/Harz

24-31.8. 1996
INTERN. FOLKFES  זIV AL GYONGYOS
CIO FF Hungary

1-4.8.1996
INTERN. FOLKLOREFES  זIV AL ERFURT
Warschauer Str. In8, 99089 Erfurt

4-8.9. 1996 1997
IN זERN. FOLKSDANCEFESTIVA L EGER
CIOFF Hungary

Aug. 1996 Aug . 1998
SCHLESW IG-HOLS  זEN - זAG
Rathausstr. 2, 24 103 Kiel

19-22.9.1996
NA  זIONAL FOLKDANCE FESTIV AL SZEKSZARD
CIOFF Hungary

Aug . 1996
lN  זERN .  זRACH זENFEST SEESEN
S\vee nhof 13, D-38729 Seesen

Lithuania

Aug . 1997
EUROPA ISCHE  זRACH  זEN\VOCHE
S tadtverwaltung!Postfach, 0-23730 Neustadt/Ostsee
16-18.8.1996
IN  זERN. LOGER MUSIK  זAGE
Eitzendorfer Str. 8, D-29320 Marfeld
Aug . 1997
lN זERN.ORZE זALFES ז
SchlUbkerweg 3, D-29320 Herrnannsburg

21-17. 1.1996
FES זIVALU L IN זERN. FOLCLOR
Str. N ico lae lorga 15, 277012 Ch.isinau

Ethnikis Ant istasis, GR-48100 Preveza

Hungary

16-22.7.1997
INTERN. VOLKSANZ  זREFFEN
Bacls וtr. 4, D-99869 Wechrnar

M2lillmi

19-21.8. 1996 1997
FES  זIVI  זIES BUDAPES ז
CIOFF Hungary

Netherlands
June 1996 June 1997
SALLAND FES  זIVAL
De Maten 40, NL-8 10 1
GC Raalte
19-24.6. 1996 June 1997
IN זERN.FOLKLOREADE
Preangerstraat 7 , NL 754 1 AG Enschede
26.6-1.7.1996 June 1997
IN זERN. FOLKLORS  זISCH FES  זIVAL
"OP ROAKELDAIS" WARFFUM
Onnema\veg 3-NL-9997 NG Zandeweer
Jul y 1996
IN זERN. FOLKLORE FES  זIVAL HOL זEN
Ko lweg 80, NL-745 1
AD Holten
12-2 1.7. 1996
lNTERN. FOLKLOR ISTIS CHE
PARADE BRUNSSUM
Postbus 250, NL-6449

AG Brunssu m
2 1-28 .7. 1996
20-27.7. 1997
INTERN. FOLKLORE FES  זIVAL ZEELAND
Postbus 105-NL-4550
AC Sas Van Genl
30.7-4.8. 1996
29.7-3.8.1997
SIVO-FES זIV AL ODOORN
Jsmijnslraat 7, NL-7873
AV Odorn

~
May 1997
FOLKDANSGILDA 1 BERGEN
Boks 406, N-5OOI Bergen
11-14.7.1996
10-1 3.7. 1997
F0RDE IN  זERN. FOLKMUSIC FES זIVAL
P.O.Box 395-N-680 1 F~ rde

24-28.5. 1996 23-27.5.1997
IN זERN. FOLKLOREFES  זIVAL VILNIUS Gedirnino Ave . 9 ,

.I!עalli!

2000 Vilnius

23-27.5. 1996 May 1997
PYRZYCKIE SPO זKANIA Z FOLKLOREM
Pyrzycki Dorn Ku ltury , PL-74-200 Pyrzyce

June 1996
FES  זIV AL OF DANCES FOR YO זu H
Dauksos 48-64, 5500 Mazeikiai
July 1996 July 1999
INTERN. FOLKLORE-FEST IVAL BA L זICA
Barbo  זos Radvilaites 8, 2600 V ilnius

Luxembourg

15-21.7.1996 July 1997
POLESK.I.E LATO Z FOLKLOREM
AI.Wyz\Yo leni a 4,
PL-22-200 Wlodawa
22-29.7.1996 July 197
FETEDES ENFAN זS MON  זAGNES
uו. Jagiellon ska 60 ,

Aug . 1997
lNTERN. TRACH  זEN- UND MUSIKFES  זEL  זERS/R HON
Steenser S lrabe, 0-36 145 Hofb ieber 5

Ju ly 1997
IN  זERN. FOLKLOREFES זIVA L
BP 111 , L-7502 Mersch

28.8-2 .9. 1996 3-7.9.1998
IN  זERN. GILDEFES ז
Postfach 93, D- 3633 1 Laute rbach

Ma  ןaysia
CIOFF P.O.B . 10803
Kuala Lumpur

Sept . 1997
lN זERN. FOLKLOREFES זANKLAM
Bluthsluster Str. 23, 17389 Anklarn

April 1996
MALACCA H ןS זIRICAL CI זY CELEBRATION MELAKA
CIOFF Malaysia

5-9.9.1 997
INTERN. INSE LFES זFINKENWERDER
Sc hotstek 30, D-21129 Harnburg

Novernber 1996
FES  זIVAL OF TRADI  זIONAL DANCE AND MUSIC ,
PENANG
CIOFF Malaysia

6-10.9.1996 12-1 6.9. 1996
ALSDORFER EUROPAFES ז
Postfac l ן1340, D-78 199 Alsdorf
19-22. 10.1 996 18-2 1.10.1997
INTERN. BRAUNLINGER KILBIG
Ebermannstr. 20, 0-78299 Braunlingen

~
2-6.7. 1996 July 1997
INTERN.FOLK-FES  זIV AL NEA KARVALI
Po liti st iki Steg i, Gr-64006 Nea Karvali

15

May 1996
SA BAH FESTIVAL, KOTA KINABALU, SABAH
CIOFF Malaysia
August 1996
POR זDICKSON FES זIVAL
N. SEMBINAL
CIOFF Malays ia

April 1996
KELAN  זAN IN  זERN. KIFE FES  זIVALKOTA BAHRU ,
KELEN  זAN
CIOFF Malaysia

33-300 Nowy Sacz
23-27.7. 1996
Ju ly 1997
MIEDZYNARODOWE SPO זKAN  ןA Z FOLKLOREM
uו. Armii Krajowej 12 .
PL-78-100 Kolobrzeg
27.7-4.8.1996
August 1997
TUDZ ןEN KUL  זURY BESKIDZKIEJ
ul. 1 Maja 8, PL-43300 Bielscko-B iala
11-1 8.8. 1996
August 1998
INTERN. FOLK SONG AND DANCE FES זIV AL
I 1 Sienkie\vicza ,
PI-65431 Zielona Go ra
Sept . 1997
IN זERN. ST UDENT'S FOLKLORE FES  זIVAL
u ו. Banko\va 12 ,

PL-40-007 Katowice

~
13-18.8.1996
FES זIVAL INTERN. DE FOLKLORE MON  זAN HAS DE
POR זUGAL
Rancho Fo!c lorico da Casa do POVQ de Vilarande lo ,
P-5430 Valpacos
~

סJ ויקודי ס~· נ~וJ יס שJתחזית פסטינ
ההתאחדות

, C.I.O.F,F. לפי פרסומי
.העולמית לפולקלור

לבירור פרטים יש לפנות ישירות להנהלות
.הפסטיבלים

~
MIDDENEUROPEES FOLKLORE FESTIV AL
8russel straat 22-8-1700 Diibeek

~

18-22.7.19961997
FESTIVAL DE FOLKLORE INTERN.EN GASCOGNE

1996 1997
"Z'ARMONIKU V ROC"
HR-51425 Roc (Buzet)

Place Bossuet , F-32 100 Condom

1996 1997
JADRANSKJ FOLKLORNI FESTIV AL
Cankarova 3, P.O. Box 151 -HR 58000 Spltl

4 , av. de 1a Republique,

1996 1997
ZLATNA-SOPELA
Zagrebacka ul. 9, HR-51440 Porec

19-29.7.1996
FESTIV AL DE GANNAT LES CUTURES DU MONTE
F-03800 Gannat
22-27.7.19961997
FESTIVAL INTERNATIONAL
Route de St. Pancrace,

F-20250 Corte

28-30.6.1996 1997
MEZINARODNI FOLKLORISTICKY FESTIV AL

19961997
"LA FARANOOLE"
FESTIV AL DE FOLKLORE
DUNICE

Ustav lidove Ku ltury

98, Corniche des Oli viers, F-06000 Nice

April 1996 1997
FESTIVAL INTERN. DE FOLKLORE DE LA VILLE DE
SAINT GH!SLAIN
Av. des Tilleuls 15, B-7040 Quevy

Czech Repub lic

1997
INTERN. ZOMERFESTIVAL VOR VOLKSDANS-IZEGEM

CS-69662 Straznice-Zamek

Neerhofstraat 53-8-8870 lzegem

Eגו2bImI

5-12.7.1996 11-1 8.7.1997
WERELDFESTIV AL VAN FOLKLORE-SCHOTEN

2-9.8.1996 1-8.8.1997
SIDMOUTH INTERN. FESTIVAL OF FOLK ART

Sparren1aan 9-B-2900 Schoten

6 East Street-S idmouth -Devon EX 10 8BL

17-21.7.1996 11 - 18.7.1997
FESTIVAL INTERN. DE DANSES FOLKLORIQUES
MARCINELLE

Festival Office , Municipal Bui ldings , Town Center,

A v. des Muguets 16, 8-6001 Marcinelle

Bi llingham-C leve land TS23 2LW

20-24.7. 1996 1997
DE PI.KKELING

.EinlJIlliI

10-17.8. 1996
BILLINGHAM INTERN. FOLKLORE FESTIVAL

23-29.7.19961997
MONDIOFOLK
I.Esplanade de la Paix ,
F-17270 Montguyon
1996 1997
FESTIVAL INTERN. DE LA BAIE FOLKLORE DES
CONTINENTS
36, Rue A.Dumas , F-29900 CO  חc<lmeau
31.7-7.8. 19961997
FESTIV AL DE FOLKLORE MONDIAL
Quai Kleber 7, F-13500 Martiques
3 1.7-7 .8.1996 1997
FESTIV AL DE FOLKLORE
DUMONT

Dorpstraat 71 , 8-9310 8aardegem-Aalsl

1996
DISPALAN SOTTIISI INTERN. FOLKLORE FESTIVAL

25-31.7.19961998
FESTIVAL INTERN. DE DANSES FOLKLOREIQUE LIEGE

Keskustori 4 , 33100 Tampere

Rue des Eglantiers 38, 8-4000 Liege 1

28-30.6/5-7.7.1996
JUTAJAJSET

F-23500 Fe lletin

Aug. 1997
FESTIV AL DRIESKES KERREMES

Rovokatu 26, 96200 Rovaniemi

Kronenhoekstraat 8, 8-9179 St. Gi lli s-Waas

1996
KAUSTINEN FOLK MUSIC FESTIVAL
P.O. Box 24-SF 6960 1 Kaustinen

1996 1997
FESTIVAL INTERN.
DEFOLKLORE
B.P. 14, F-16500 Confo lens

2-5.8.1996 1997
INTERN. VOLKSDANSFESTIV AL MORBEKE-WAAS
Peene 44-B 9185 Wachtebeke
8- 14.8. 1996 1997
INTERN. VOLKLOREFESTIVAL EDEGEM
Ona f1 וankelijkhe idsstraat 34-B-2650 Edegem

2. petit rue du c!ocher,

Er.גש.!:.t

6-11.8.1996 1997
FESTIVAL FOLKIORIQUE INTERN. DES PYRENEES

11-16.5.1996 1997
"LA CAPELINE"
FESTIV AL MONDIAL DE FOLKLORE JUNIOR

6-11.8.1996 1997
FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERN. DU ROUERGUE

B.P. 95 , F-64403 Oloron Sai nte-Marie

21-25.8. 1996 1997
INTERN. VOLKLOREFESTIVAL BONHEIDEN

98 , Corniche de O li viers, F-06000 Nice

Mairie , F-12290 Pont de Salars

Kampenlaan 43 , 8-3 140 Keerbergen

10-1 6.6. 1996 1997
LES SACRES DU FOLKLORE
B.P. 1307, F-51061 Reims-Cedex

9-15.8.1996 1997
FESTIV AL DE MONTOIRE
"DANSES ET MUSEQUES DE MONDE"

18-21.8 19961997
FESTIV AL  זNTERN. DE FOLKLORE DE JAMBES
Av. Jean Mateme 168, B-5100 Jambes (Namur)
28.9-6.10.199627.9-5.10.1997
FESTIVAL INTERN. DE DANCES FOLKLORIQUES DE
TOURNAJ
29. Chem in de Maire, B-75oo Ere

Hote l de V ille , F-41800 Montoire

19961997
JEUX SANTONS
43, rue Gaut ier, F-17100 Sa intes

19961997
FESTIV AL INTERN. DE FOLKLORE
4 Rue Ebe lot , F-312  ןO Monlrejeau

4- 11.7.19961997
FESTIVAL INTERN, DE FOLKLORE DU PA YS BASQUE
5, rue Marengo, B.P. 529, F-64 105 Bayonne-Cedex

Germany

Brazil

Rua Jose Verissimo 100, Caruaru-Pernamhuco

9- 15.7.1996 1997
RECONTRES INTERN.
FOLKLORIQUES ENFANTINES
B.P. 53, F-79400 Saint Mixend-L'Ecole

18-24.4. 19961 997
INTERN FOLKLORE FESTIVAL PARAIBA

7-16.7.1996 1997
FESTIV AL MONDIAL DE FOLKLORE

8- 15.4.1 996 1997
FESTIVAL INTERN. DE FOLKLORE-CARUARU

Rua Jose Verissimo 100, Caruaru-Pernambuco

1- 15.8.1996 1997
FESTIV AL INTERN. DE FOLKLORE MATO GROSSO

1996 1997
FESTIVAL INTERN. DE FOLKLORE DE PASSO FUNDO E
FARROUP!LHA
Rua Castanho da Rocha 291, Passo Fu ndo

15-30.9. 1996 1997
FESTIVAL INTERN. DE CURITUBA

Av. Desemhargador Wisthephalen 15 , Curituha

Qשa.da
1996 1997
FESTIVAL FOLKLORIQUE INTERN. DE LACHINE
70, 15e Avenue, Lachi ne (Quebec) H8S 3L8
1996 1997
FESTIMONDE/WORLDFEST
P.O.Box 877, Comwall (Ontario) K6H 5T9
19961997
FESTIV AL MONDIAL DE FOLKLORE DE
DRUMMONDV!LLE
405 St.-Jean, Drummondville (Quebec) J2B 5L7

May 1997
INTERN.TRACHTENFEST
Varkehrsvere in, Postfach 36, 563 33 Balingen-Frommem

1, rue Basse, 8.P. 27 ,

F-17109 Matha

Rua Santo Antonio 63, Caceres

May 1996 May 1997
VOLKSTANZFESTIV AL BALINGEN
Theophi l-Wurm-Str. 21 ,
D-72336 Balingen-Frommern

17-21.7 1996 1997
FESTIV AL MONDIAL DE FOLKLORE
B.P. 1, F-29710 Plozevet
17-21.7.1996 1997
FESTIVAL FOLKLORIQUE DE LA HAUTE TARENTAISE
245 A llee Roc hefort,
F-73700 Bourg Saint Maurice

19961997
FESTIVAL FOLKLORJQUE INTERN. DU VELA Y
20, bd Marec hal-Joffe, F-43ooo Le Puy en Velay
19961997
FESTIVAL INTERN, DE MUSIQUE ET FOLKLORE
DUMONDE
B.P. 425, F-56404 Auray
19961997
FESTIV AL MONDIAL DE FOLKLORE
Office de tourisme , F-34280 La Grande Motte

19961997
JOURNEES INTERN, DE FOLKLORE ET D'AMIT!E
B.P. 8, F-24290 Montignac

May 1997
INTERN. LINDENTANZFEST
Am Markt Ia, 98554 Benshausen

June 1997
INTERN. BEGEGNUNGSWOCHE
AUR DER WEWELSBURG
Aldegrevesstrahe, D-33102 Paderbom

24-28.5.1996 1998
INTERN.TRACHTENTAGE
Wingert וs abe 9, D-66271
Kleinblittersdorf 4
19-24.6.199615-20.7.1998
THORINGER TANZFEST KRANICHFELD
Warschauer Str .  חן8, 99089 Erfurt
16-23.7. 1997
INT. FOLKLOREFESTIVAL MARBURG-BIEDENKOPF
Golabergstr. 30-D-35091 Colbe
4-8.7.1997
INTERN. FOLKLORE-FESTIVAL
Rh5nblich 37, D-36289 Friedewald
1997
!NTERN. TANZ-UND FOLKFEST
Markt 7, D-07407 Rudolstadt

~
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