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 . 1897בשנתבבאזל,התקייםהראשוןהציוניקונגרסה
 ,זהמאורעבישראלהחינוךבמסגרותמצייניםהשנה

בארץ-הציוניתהעשייהשנותשלתןיראששהיווהי
הקונגרסשללהתכנסותוקדמואמנםישראל.

שלייסודהלמשל ,בארץםישונהתיישבותסיונותינ

וניסיוןבירושלים,הישןהיישובאנשיבידיתקוהפתח

 .ראש-פינההיאאעונה,יבגמצפתיהודיםקבוצתשלההתיישבות

אתלהוסיףישיפה.עלולאהראשוןשבשלב ,ניסיונותשני

שטחילחבריהםלרכושבגולה,ציוניותאגודותשלהניסיונות

-15כשללהקמתןשהביאניסיון .בארץבםויישלשםקרקע
 .הראשונהיהיהעלמושבותהןוביהודה,בגלילמושבות

האחרוניםוחסידים.םיפרוש-הדתימהמגזרהיוהמתיישביםרוב

 .מוצאםבקהילותנהוגותשהיוהריקודמסורותאתאיתםהביאו

ישראלשבחגיהדתלטקסיהקשוריםריקודיםבעיקרהיואלה

המשפחתיות.החגיגותובטקסיהמסורתיים

בקרבנהוגותהיושכברהריקודממסורותלהתעלםאין ,כמובן

חגיובטקסיישראלבחגיההתמקדותמלבד .הארץייהוד

לידנערכואלוהילולותההילולות.מסורתגםנודעההמשפחה,

 ) i (1במירוןבעומר-גייבלייירשבהילולתלמשלהצדיקים,קברות

 ,המשפחהחגיגותבטקסיואף ) i (2בית-השואבהשמחתבחגיגות

הכירולאהחדשיםהמתיישביםרוב ) 3 ( .החתונהבטקסיבעיקר

מסורותעםשלהםמהמפגשגםלהתעלםאיןאלה.ריקודמסורות

 .הערביםושכניהםהמזרחעדותבניבקרבנהוגותשהיוקודיהר

הזמןבמרוצתבקרבם.שביתהלעצמםלקנותאטאטהחלואלה

 .בחייהםלהשתלבשהחלוחדשים,מחולדפוסינוצרו

והיצירההעשייהבמכלולוהתפתחותםהמחולחייעללעמודננסה

השנייה,העלייהבאנשיהדבריםאמוריםבעיקרהמתיישבים.של

האידיאולוגיות-והשקפותיהם ,בדעותיהםחופשייםהיושברובם

רובשלהמסורתילאורח-החייםגמורבניגודעמדוסוציאליות

 .ויהודההגלילמושבותשלמייסדיהם ,הראשונההעלייהמתיישבי

ובכללהעליות,שתימתיישביבקרבהחברתיים-תרבותייםהחיים

העלייהאנשיבתכלית.שוניםהיובהם,שהתהווהמחולחייזה

מוצאם,מארצותשהביאוהריקודמסורותעלשמרוהראשונה

הדתשבטקסיהריקודממסורותגםלעצמםואימצוהוסיפואבל

הצדיקיםקברותסביבהשונותההילולותלמשלבארץ,שרווחו

בית-השואבהשמחתבחגיגותהריקודים iהמקודשיםוהמקומות

השניות.ההקפותבשעתובמיוחדובשמחת-תורה,

עבורחידושבחלקםהיואלהבמעמדיםהריקודים ,כאמור

שהיו ,המזרחעדותבניריקודיעםהמפגשובמיוחדהעולים,

גםכךעלנוסיףאםבחגיגות.הדומיננטיהמרכיבימיםבאותם

אנשישלהבין-עדתייםהחתונותבטקסישרווחוהמחולמנהגיאת

החלוהמגזריםשניכינראההחדשים,והעוליםהישןהיישוב

ריקוד.מסורותהדדיבאופןלשלב

ובעיקרראשי,מקוםתפסוהחברהריקודי

העיקריתלמנההפרזהריקודההורה.

ראוהחלוציםוחבורותהריקודי,בתפריט

כמבטאואףשמחה,לרגעיביטויכליבהורה

זובחברהחסרושלאוהיגוןהאבלרגעיאת

 1924 , 7אגיביהורה

יפעת)קיבוץ D(כיוהשרוןקבוצת , Dיהרוקד

נהוגותוישההריקודממסורותהביאוהשנייההעלייהבניגם

הרונדו ,ההורה ,וקיהקוזצ ,ביקאקוהקרכמו ,מוצאםבארצות

רןבלהם.זריםהיןלאהחסידייםהריקודיםגםוהפולקה.

התאימןלאהזוגות,ריקודיובמיוחד ,האלההריקודים

 .החלוציםבחבורןתהנשיםמיעןטבשלהחדשים,למתיישבים

זהריקודההורה.ובעיקר ,החברהריקודיראשימקוםתפסולכן

ראוהחלוציםחבורותהריקודי.בתפריטהעיקריתלמנההפך

האבלרגעיאתכמבטאואףשמחה,לרגעיביטויכליבהורה

 ) 4 (זו.בחברהחסרושלאןהיגון

בראשיתייהרןעיםןייחבורותהשןמרייייארגןנישלהקמתםעם

שכניהםעםישירבמגעחבריהםבאן ,המאהשלהראשוןהעשור

גםזהןבכללשכניהםשלהחייםמאורחותאימצוהם .הערבים

העלייהופועליהחלןציםבקרבןהתפשטוהלכוכךריקודיהם.את

לאהיוייהשומרייאנשיביןלסוגיהם.הדבקותריקןדיגםהשנייה

עםמשןתפתשפהשמצאוהקווקז,ארצותיוצאיחבריםמעט

וריקודי ,במושבותשהועסקוהצירקסיםהשומריםעמיתיהם,

החלוציות.העליותאנשיבקרבלהתקבלהםאףהחלורקסיהיהצ

במושבות,היושביםהשנייההעלייהפועלישלהתארגנותםעם

בקרבםלהישמעהחלהחקלאיות,ובחוותעבודהבפלןגות

גםהיתר,ביןשכללה,דרישה-תרבות-פנאיליצירתהדרישה

בשנתכברלראשונהנשמעהזודרישהעברי.ריקודשליצירתו

 ) 5 (וגברה.הלכהומאז , 1908

חלהחג,במחולותובמיוחדהמחןל,בחייביותרחשןבמפנה

בעמק-יזרעאלהקיבוציתהעובדתההתיישבותבראשיתכאשר

שלליצירתםומסגרותדפןסיםאחרהחבריםתרוהעשרים,בשנות

(שבתחילההעומרקצירטקסכמוהאדמה,עבודתלחגיטקסים

האסיףחגהביכורים,הבאתחגהקיבוצי),הסדרליללטקסיצןרף

במסגרתנוצרוהראשוניםהריקודים .בית-השואבהושמחת

יוצריםעל-ידישנוצרומאןלתרים,ריקודיםהיואלהחג.מסכתות

הרקדנים-ראשוניארצההגיעוכאשרנוצרהשינויאנונימיים.

כחבריםהצטרפןאףשבחלקםהמקצוענים,כוריאןגרפיים

לקיבוצים.

שנערךהראשוןהצאןגזחגבטקסביטוילידימידבאהדבר

 . 1932-1931בשנתבית-אלפאשבקיבוץהרועיםייייחבורתבמסגרת
יישישולמשל:הראשונים,החגריקודילמעשהנוצרוזהבטקס

שלריקודיה-ורועהייןיירןעהוגדייייישהנאיי,שמחושישן

ריקןדיהיואלהמחןלותברגשטיין.לאההרקדנית-כןריאןגרפית

לריקודיםשלהםהבכןרהמופעבערבעןדבחלקםשהפכןהסןלו

 ) 6 ( .במקומותיהםאותםלרקןדהמשיכווהםהנןכחים,אתשכבשו

אגדתיברוךהרקדן-כוריאוגרףשלריקודןנפוץימיםבאותם

שברפטוארהסולוקודיימרזההיה ,במקור '.יגליליתעורהיי

להןרההפךהואקדמןגןריתשלבעיבןדה .אגדתישלהמופעים

מכיוון '.יאגדתיייהורההראשוןיוצרושםעלשכונתהת,יקבוצת

שנרשםכפיתולדותיו,הרי ,הראשוןהארצישראליהריקודשזה

בתל-אביב,היםשפתשלחולגבעותייעלקדמן:גוריתעל-ידי
 '.יאןהלייתיאטרוןשלהצעיריםהחבריםרוקדים ,גדולעץבצריף

 .יצראשרהחדשריקןדןאתמלמדםןקל-תנןעהגבה-קומהבחור

רותיבמסםימשתדלריםיהצעהשחקניםןכל ,זןהיאחדשההןרה

הקידותאת ,והקפיצןתהצעדיםאתןלזכןרללמודרבה

קמה ,כתףאלכתף ,זרועאלזרןע ,מתאחדיםאטאט .והרקיעות
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 1950תכ-אביב,הפועככהקתאגדת,'הורה

ובחוותעבודהבפלוגותבמושבות,היושביםהשנייההעלייהפועלישלהתארגנותםעם

היתר,ביושכללה,דרישה-תרבות-פנאיליצירתהדרישהבקרבםלהישמעהחלהחקלאיות,

וגברההלכה,ומאז 1908בשנתכברלראשונהנשמעהזודרישהעבר.יריקודשליצירתוגם

היחידיסרגליאתמאחדמשותףקצבנסגר.והמעגלשרשרת

המורהרוקדת.ליחידההציבוראתומגבשורוקעותהקופצות

הצעדיסקצבואתהתנועותיפיאתהעלהוהנהלמעגלמצטרף

רומניה,ילידאגדתי.ברוךהואהרקדווגוברת.עולהוההתלהבות

שלובריקודי-היחידמייצגהואבארץוכאוברוסיהבלטשלמד

הזאתהחדשהיצירתוארצישראליות.וערביותיהודיותדמויות

הכפריותההורותעל-ידיהושהושפעקבוצתי,ריקודהיא

המנגינההרוסי,הבלטשלמסוימותצורותעל-ידיהוהרומניות,

אגדתי''הורהנפוצהומאז , 1924בשנתזההיהמולדבית.היא

והיאולגליללעמקהביאוה "ה"אוהלשחקניבארץ-ישראל,

 ) 7 (ביישוביס"התפשטה

השינוייסעסקדמו,גוריתגסכמובוהיתההריקודשלמפיציוביו

לריקודי-עמיס,השניבפסטיבל , 1931ובשנתבו,שהכניסההקליס

במנגינתוהריקודאתלימדההיא ,בו-שמוהחינוכיבמוסדשנערך

הרומנית-מולדבית.

למפגשבוסקוביץא.א.המלחיואתקדמוהזמינה 1946בשנת

שלוחינוךלתרבותהמרכזמטעסהארץרקדנישלהשתלמות

ליצירתשיתאימונעימותלהלחנתאותולרתוסכדיההסתדרות,

ייהורהאתגס ,היתרביו,רקדוזהבמעמדישראלייס.ריקודיס

שירשלהנעימהכי ,לוהיהזכורנדהס.בוסקוביץאגדתי".

לקדמואמרהואברומניה.נטיסטודהסלשירנהגוזהאנטישמי

ייבשלבוסקוביץ:כדברי .אצלנוייתכולאזובנעימהשהשימוש

הנעימהאתאזעשיתיקדמו,גוריתשלפוסקהבלתיהנדנוד

 ) 8 (שלי".

מחולאמנישלמבוטללאמספרעלייתעסהשלושיס,בשנות

האמנותיהמחולבחייחשובמפנהחלאקספרסיוניסטייס,

גסלתרוסהחלאלהמאמניסניכרחלק ) 9 (בארץ.והעממי

ריקודשללהיווצרותוהחשובההתרומההעממי.המחולבתחוס

המיסחגאתנעוקיבוץחגגכאשר , 1937בשנתהיתהשכזהעממי

קיבוץאיששרת,יהודההמלחיווהכיוכתבהחגמסכתאתשלו.

הרקדנית-אתבנעוהמסכתביצועלשסאיתולקחהואיגור.

והשתכנהארצההגיעהמקרובשזהדובלוו,אלזהכוריאוגרפית

לטקסשרתיהודהועיבדשיצרהעיבודיסיתרביוביגור.זמנית
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המלחיושלמיס",ייושאבתסהשירמנגינתגסהיתההאמור,

שלההידועהריקודאתדובלוויצרהשבשבילועמירו,עמנואל

יצירהמעשהשובשלפנינומאחרהיוס.עדהנרקדמיס",יימיס

יייהודההריקו:דליוצרתהדיבוררשותאתשניתוראויבראשיתי,

השיראתעיבד ,מיס''ושאבתסהמנגינהאתליהביא[שרת]

אתשלילריקוד[הכנסתי]שלס.טקס[מזה]ועשיתילתזמורת

גליסמבטאשהואשהרגשתישמאל,לצד "חלוףה"שכולצעדת

עליהשהיה ,המעגללאמצעפנימה,כניסההשניובחלקמיס.של

חלקוהקרקע.מוהמיספריצתאתאוהמיסשאיבתאתלבטא

היושלי.לאהסשבווהניתוריסהעממיהריקודשלהשלישי

הייתיניתוריס.לאאבל ,כפייסמחיאותשלי]המקורי[בנוסח

היולא[המבצעיס]אלהכיפשוטיסצעדיס[ליצור]לעשותצריכה

אתרקדוהורה.ירקדושרקרציתילאאבל ,[מקצועניס]רקדניס

האחדמעגליסארבעהשלושהמעגל,בתוךבמעגלהזההריקוד

 ) 10 (השני.בתוך

הראשווהארצימחולות-העסכנסעד--40השנותראשית

ריקודי-החגשלבהיווצרותסנוסףנדבךהיוו-דליהבקיבוץ

שבתוכס.החינוךובמסגרותהעובדתבהתיישבות

החגריקודאתעיו-חרודבקיבוץשטורמורבקהיצרה , 1941בשנת

לאהריקודהעומר.קצירלטקס ,"'הלאשירהיישלה,הראשוו

ליללטקסהועברולכולראשונהבוצעבוהשדהתנאיאתתאס

רמת-בקיבוץברגשטייוולאהשלסמתתיהויצרו-1942בהסדר.

חגריקודיכלהיתר,ביו ,בושולבוהביכוריס.חגטקסאתיוחנו

במסגרת ,שנהבאותההזכרנו.שכברברגשטייולאהשלהצאוגז

שמר,עיוקיבוץחברי

 1921 ,תיעוהרבהיהעכאגשי



רבקהיצרהגבע,בקיבוץהספרבביתהמחזורחגסיוםטקס

עיצבה-1944ו 1943בשניםהגורן".ייריקודהאתשטורמן

חגטקסאתחג;מסכתותשתיכהןירדנההרקדנית-כוריאוגרפית

עבורעין-השופט.בקיבוץהכרמיםחגטקסואתהביכורים

בראשיתושהיה ,"עובדיהמחולייריקודיהאתיצרהאלהמופעים

בשנת ."והגתייהייןריקודואתעצמה,שלההסולומריקודיאחד

שיריישלההמופעאתהפסח,חגלכבודלוי-תנאי,שרהיצרה 1944

הלךו"אנה "אגוזגינתאלייהיוזובמסכתריקודיה ."השירים

לערוךכדי ,דליהלקיבוץקדמןגוריתהוזמנהשנהבאותה ."דודך

שלהריקודיםיתרבין ."רותלתייימגלמסכתהריקודיםאת

 ."הגורנהאלופידודיבואייריקודהאתקדמןיוצרת ,המסכת

מרכזבשעתו ,שפיראישעיהור"דקדמןאלפנה,כןנילפשנה

המקהלות,לכנסלצרףבבקשה ,למוסיקההבינקיבוציתהוועדה

ועיןיוסףתלהקיבוציםשלהמשותפתהבמהעללהיערךשעמד

שהזמןבטענה,ההצעהאתדחתהקדמןריקודי.חלקגםחרו,ד

הנעשהאתיודעתנהישאוכןלהכנתויספיקלאלמופעעדשנותר

 ,שןיוןירעמחדשבקדמןעוררהזופנייהאבלארץ.בזהתחוםב

לפעולהחלההיאלריקודי-עם.ארציכנסשלעריכתובדבר

בדעתה.משהעלתהיותרמהירהיהרעיונהמימושזה.ווןיכב

עבדהבו ,דליהבקיבוץשנבחרהמקוםפייזהלענייןתרםדוחימב

הכריזהוהיא ,ליבהאתשבההמקום ."רותמגילתיימסכתבהכנת

רוצההיתה ,גדולרוקדיםכנסלקייםפעםיאבידהיעלהםאש

תתמלאליבהשמשאלתאזידעהלאקדמןזה.במקוםשיתקיים

 ,דליהבקיבוץהתקייםאכןהראשוןריקודי-העםכנסמהר.כה

 ) 11 (המקום.ובאותו 1944בשנת

שביניהםומהדליהבקיבוץהמחולותכנסי

בשניםהתקיימו ,דליהבקיבוץשנערכו ,המחולותכנסיחמשת

נכתבוהכנסיםשעלמאחר .-1968ו 1958 , 1951 , 1947 , 1944

בעקבותשהתרחשובאירועיםנתרכז ) 12 (מעטיםלאדברים

במטרותונתחילהראויה.להתייחסותעדייןזכוולאהכנסים

 ;רקדווכיצדמה- "ה"ישבירורהכנס:מארגנילעצמםשהציבו

הוקמההכנסבעקבותהיצירה.ועידודהפצתוהקיים,לימוד

שהיתהלוועדהבדומה-לריקודי-עםהבינקיבוציתהוועדה

אתואילךמעתהלארגןהיהתפקידההמוסיקה.בנושאקיימת

המחול.בתחוםהעשייה

שלהופעתההיתהעליהלהצביעשישבמיוחדחשובהתופעה

-נדברחלהרקדנית-כוריאוגרפיתשלבהדרכתההתימניתהלהקה
ישכןכמופומבי.באירועשהשתתפההראשונההאתניתהלהקה

נמסרהפומביהערבהופעתשלהבימתישהעיצובכ,ךעללהצביע

קראוס.גרטרודהרקדנית-הכוריאוגרפיתשללידיה

היתהלריקודי-עםהבינקיבוציתהוועדהשלהראשונההפעולה

בסמינר , 1945בשנתשנערךלמדריכים,הראשוןהקורספתיחת

הקורסבתוכניתלעייןהראוימן ,כלקודםבתל-אביב.הקיבוצים

רבקהכותבתומדריכיו,למשתתפיוהקורסשלחשיבותועל .) 13 (

זה.קורסליסיפקבדליה,בכינוסהשגתילאאשרייאתשטורמן:

בחליפתרקכהעדהכרתיאשר[תנאי],לוישרהעםנפגשתי

צפון','עוריהריקודלימודעםעליהתחבבהנדברחלמכתבים.

אישיקשרוקשרתיחבצלתזאבאתהכרתיומסורת.עממיותבעל

 .ישראליעממיריקודאוהביהארץ,קצוותמכלרביםחבריםעם

 1944 ,דלכהבכנסנדברחלשלהתכמניתהלהקה

 ) 14 ( ."הודרכתיוגםהדרכתי
קדמןגוריתשלתלמידתהגוטמן)(אזפלסאילזהוכותבת

הישירהגורםלמעשהשהיתהדליה,קיבוץחברת ,בסמינר

לריקודי-עםייהקורסבקיבוצה:המחולותכנסשללעריכתו

המחולאחריהחיפושיםבעקבותבא-בתל-אביבשהתקיים

הלועזיים,הריקודיםאתיחליףמה ,היאהבעיההישראלי;העממי

 ,הישראליבשירכמוהקיבוץ.שלהאוכלחדריאתכבשואשר

התימניההרקדניתנדברחללמזרח.לפנותהיאהאוריינטציה

הריקודלאאולםהתימני;בריקודוהנאהשמחהלעוררהצליחה

במידתהצליחהשטורמןרבקה .התביעהעליענההטהורהתימני

עליתרמחושביםריקודיהלרובאךכיוון,לתתבהצעותיהמה

הנאהבמקום .הביצועאתהרוקדעלמקשיםולכןהמידה

חיברחבצלתזאבהרגלים."על"להביטהעתכלצורךישבריקו,ד

אשרמושלמת,מוזיקליתבהתאמהבתים"][ייובנומענייןריקוד

הארוטיתהנימההישראלי.הנוערשלהממורטטנפשואתמשקף

החןואףהארוטייםשבריקודיםמזושונה ,זהשבריקוד

כאןנפשית.וגנדרנותמתיקותחסרהמזרחבריקודישבסרבנות

להזמנתמשיבהאמנםהאשההזוג;לבנישוויםוהנגלההעצור

הריקודים-15מעצמי.בטחוןהרגשתחדורהאךנשי,בחןהבחור

אשרההמון,לבאתיענואשראחדיםהזמןעםישארוהוצעואשר

כוריאוגרפית.לתוכניתלבשימתמבלימעצמם,ייהתרקדו"

בתור .הלבאלוהמדברהקלויישארהמשובשותהצורותישתבשו

(נען)זהבי[עמירן],פוגציובשלהנעימותהצטיינומוזיקליליווי

הגורנה")אלופידודי(לייבואפוגל][יצחקטוטושלהנעימהואף

יפיםכהןירדנהשלהריקודיםרבים.אוהדיםלהםרכשו ,) 15 (

ע"ישהוצגהלדבקה,פרטעממי;לריקודמאשרלראווהיותר

שלמהשינויעםיחד .]"עובדיהמחוליי[עין-השופטחברות

 ) 16 (גורן-לדבקהעבריים:שמותשטורמןרבקהמציעההריקוד
הריקודיםיתקבלובביתשגםתקווהאניעלומים.ולפולקה

שמתקיימיםשבועייםריקודבערביירים"רגלייוהקהלבחיבה

 ) 17 (בדליה".

המרכזמראשילוינסון,אברהםשלדבריובמיוחדחשובים

בשלעריכתו,ממתנגדיהיההראשוןדליהכנסשלקראתלתרבות,

5 



שנערךריקודי-העם,שללמדריכים"הקורס

הסתדרותשלידלתרבותהמרכזעל-ידי

הלאומית-הצורהגיבושתפקידוהעובדים,

העברייםריקודי-העםשלאמנותית

היאהכוונההישוב.בקרבוהשרשתם

המסורת,ממקורותהיונקלריקו,ד

הריקודיתוהתימטיקההתנועה-ההעוויה

אנונימיהמוובידיומבוצעהלאומית

מחסידיואחדהפךהואלאחריובארץ.אזששררהמצב

המרכזשלפעולתובמסגרתשלנו,מחול-העםשלהמובהקים

המדורלתרבותבמרכזהוקםאףהזמן,במרוצת .לתרבות

הוא ) 18 ( ,"בישראללריקודי-העם IIלמאמרובפתיחלריקודי-עם.

ויתהווםימתהוושלדעתוהדרךועלהמדריכים,לקורסהתייחס

 :הישראלייםריקודי-העם

II המרכזעל-ידישנערךריקודי-העם,שללמדריכיםהקורס

הצורהגיבושתפקידוהעובדים,הסתדרותשלידלתרבות

בקרבוהשרשתםהעברייםריקודי-העםשלהלאומית-אמנותית

התנועה- ,המסורתממקורותהיונקלריקו,דהיאהכוונה .הישוב

המוןבידיומבוצעהלאומיתהריקודיתוהתימטיקהההעוויה

אתהמגלם ,האינדיבידואלילריקודבניגודעצמו.העםאנונימי,

אתריקוד-העםמבטא ,האמן-היוצרשלההרגשהוהמחשבה

אתביותרהמבליטותבצורות ,הציבורלכלהמשותפותהחוויות

מסורתלגלםהיאהשאיפהציבור.אותושלהלאומיותהתכונות

עברנובחיקהגנוזיםהריקודייםמהיסודותעבריעם-ריקודשל

והיסטוריתאתניתמבחינהביותרלנוהקרוביםאוההיסטורי

החמרי-במובנההציונות,הלאומית,התנועהרק ] ... [תרבותית

העברי.הריקודלהחיאתהקרקעאתלהכשיריכלה ,הכפולרוחני

והואתיקונוראשיתאתריקוד-העםקיבלישראל,-בארץ ,כאן

כלעם .ומקוריתטבעיתיצירהשלוגידולהתפתחותסימנימראה

לא- 'אבשלבבהתפתחותו,שלביםשלושהלצייןניתניםצעירותו

זרמי-העליהמוצאו.שבארצותמזההיהודיהריקודעדייןנשתנה

זמורת-זראדמת-המולדתעלנטעוהגולהמארצותשבאוהשונים

 ,'וכוצ'רקסיות ,]?בוונגרוקותמזורקות ,קראקוביאקיםבצורת

הזרה;שפת-הרגליםאתגםבארץהשליטההזרההלשוןעםויחד

באופןהזריםהיסודותהלאמתשלתהליךבא- 'בבשלב

 IIהערביתהדבקה IIהרומנית",הורה IIהכמוהזרים,שהריקודים

עומדיםשאנו- 'גבשלבעבריים;וריתמוסצורהלהםניתנו-וכו'

עצמייםעברייםריקודיםגיבוש :פירושובראשיתו,עכשיורק

אנוהריקודבתחוםכימעצמומובןיחד.גםוצורתםבתוכנם

שיתנוהיסטוריות,אסמכתותלחפשככל-האפשר,מצווים

וישווהיסטוריתאידיאהשלגרעיןאוהיסטורילבושלריקודינו

 ) 19 ( .קיוםשליציבותגםשילוב-הדורות,על-ידי ,לו
כנסהיההראויה,להתייחסותזכהשלאהנוספיםהאירועיםאחד
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זאבהיהומעצבו , 1945בשנתהכרמלהרעלשנערךה"שומריה",

ריקודשללעריכתוחבצלתזאבייעדהסיוםערבאתחבצלת.

ריקודיהםבעיקרהחדשים,הארץריקודיישולבובוענקי,רונדו

קדמן·וגוריתשטורמןרבקהשל

ונערה,נער 640היההרונדובריקודשהשתתפוהנוערבנימספר

ריקודי-העםכנסשלמשתתפיומספרעלעלהשאףרבמספר

לביצועו . 1947בשנתיותר,מאוחרשנתייםדליה,בקיבוץהשני

לשםקראוס,גרטרודמורתואתחבצלתהזמיןזה,ענקרונדושל

יצרההיאלרונדוכתרומתההמופע.שלהכוריאוגרפיהעריכת

 ) 20 ( .השואהלזכר , IIהשכולההגולה IIבשםמשלהריקוד

שנידליה.בקיבוץעם-לריקודיהשניהכנסהתקיים 1947בשנת

ביתרעליהםלעמודהראויומןימיםבאותםאירעוםאירועי

הרחבה.

הועדהושרא ,שקיןודרסנדכלאר IIדבורשקשוןארהעירואה

 The Jewish Education Committe (קיור-בניויהודיוךנלחי
of New York (. ההרבותיבהחשאתביןהבכנסחכשנוןידושק
הנוהטמרכהבוה ,אלייםרשיההעםדי-קוירשלשבהתפתחותם

ןיהזמכךליא .בארצות-הבריתתיהודיהולתרבותלחינוךבהם

םי-עקודירלסרקושםולהעביר ,הברית-ארצותללבואקדמןאת

תהיהמןדקשלסיעתהנ .דיוהינוךילחהוועדהילמור ,םישראליי

ארצות-הדותיןיבםיהקשרלהידוקהאמצעיםאחדלמעשה

לאשרימדינתעם-זויהדותלשמחוץםירחבחוגיםואף-הברית

העם-ריקודידרך ,בהתצרהנוהעממיתולתרבותשבדרך

 .הישראליים

שלהזמנתהוהוא ,נוסףאירועקדם ,קדמןגוריתשללנסיעתה

הראשוןבפסטיבללהשתתףארצישראליתריקודי-עםלהקת

אלהפנייה .בפראגשנהבאותהערךילהשעמד ,דמוקרטילנוער

 .הלאומיהוועדשלידגופניתלהכשרההמחלקהדרךנעשתהקדמן

הארצישראליהנוערשלראשוןייצוג ,זולמשימההלהקהלהכנת

אתוגםשטורמןרבקהאתאליהצירפההיא ,נלאומייבבפורום

 ,"צפוןעורי IIריקודהאתהלהקהחבריאתשלימדה ,נדברחל

נפוץהיהשטרםסגנון ,התימניבסגנוןותנועותצעדותעלהבנוי

אתמאודהקשהזהדבר .הארץרקדניבקרבימיםבאותם

המערב.יוצאיהיושרובםהלהקה,חבריביןהריקודשלקליטתו

בריקודי-המקוריותלהתהוותהיסודלמעשההונחזה,בריקוד

 ,הארץירקדנבקרבמאזשנלמדההתימניתהצעדה ;שלנוהעם

 .ריקודינובסגנוןמרכזימקוםלתפוסהחלה

שלהגדולההעלייהשנותהיו-50השנותוראשית-40השנותסוף

תרומתם ,האלההעדותבני .האיסלאםארצותיהודיפזורת

רבההיתהםיהישראליריקודי-העםשלהתפתחותםלהמשך

לשער.היהמשניתןיותר



שלותיעודםסקירתםבענייןשפעלהואקדמן,גוריתשלחזונה

אתוראתההעוליםבמחנותביקרההיא .הללוהעדותבניריקודי

מתנדביםסביבהלרכזהחליטהקדמןבחלקה.שנפלהרבהעושר

לעיניהשנגלוהמחולמנהגיאתולתעדלסקראיתהשייצאו

שעמדוהדליםבאמצעיםולווהסרטה,בהקלטהולהנציחם

חוקרתקיווי,גרזוןאדיתפרופ'חברתה,אלפנתההיאלרשותה.

מסורותבחקרבמיוחדשהתמחתההאתנומוסיקולוגיה,בשטח

לפרויקטלהצטרףממנהוביקשהאסיה,יהודישלהמוסיקה

פעולתםעלהמזרח.עדותמבניהעוליםשלריקודיהםאתשסקר

 , 1950שנתשלהימיםבאחדיי ) 21 (גרזון-קיווי:סיפרההמשותפת

הסרטתםלפעולתאליהשאצטרף ,בבקשהגוריתאליפונה

עדותמבניהחדשיםהעוליםשלהריקודמסורותשלוהקלטתם

בחקרהמדעיעיסוקיאתביודעהוזאתבאו,מקרובשזה ,המזרח

הראשוןהמבצעהמזרח.עדותשלהמוסיקליותהמסורות

שלוריקודיהםהמוסיקליותהמסורותתיעודהיהשלנוהמשותף

העוליםבמחנהנעשההדברהחבאנים.הםהלואחצרמוות,יהודי

שבועייםזההיה ) 22 (לוד.התעופהשדהשלידישראל",יימחנה

אוהליםבשנישוכנוהםארצה.העוליםשלהגעתםלאחרבלב,ד

כדי ,העדהבניאתלדובבואני,גוריתיצאנו,לראשונהענקיים.

מביןביותרהאקזוטיתהעדהזוהיתהמקרוב.אנשיהאתלהכיר

במיוחד ,יותרטובהתקשורתלצורךאז.עדשפגשתיישראל,עדות

שלהפיוטיםשלהטקסטיםברישום ,שלילעבודההקשורבכל

לענייןבמיוחדחשובהשהיתה ,הנשיםשירתושלהגבריםשירי

אנשישניאתגםהשניבביקורינולמשלחתצירפתי ,הריקודים

העדהלחקרמומחהל,"זגויטייןד"שהפרופסור ,האקדמיה

חוקרי,רצהביהודההפרופסורארוכיםלחייםיבדליוהתימנית,

למשלחתצירפהגוריתומנהגותיה.התימניתהעדהשלספרותה

שהיאעוב,דמרגליתענבל''להקתרקדניתאתגם ,היתרבין

תקשורתקשיילנוהיו ,זאתלמרות .העדניתהעדהיוצאתעצמה

מיוח,דבניבערביתדיברושרובןהנשיםעםבמיוחד ,מסוימים

העדהנשותפתיחותלו.הסתגלהנקלהעללאעובדמרגליתשגם

וזהלטובה,אותנוהפתיעה ,לפנינולרקודבקשתינוולגביאלינו

לאחרי,השלישבמפגשוההסרטה.ההקלטהעבודתעלהקל

שלובהסרטהבהקלטההתחלנוהעדה,בנישלאמונםאתשקנינו

עדהילבנכי ,לצייןברצוניבנפרד.והסרטההקלטה-הריקודים

 .שבתשל-והשנייהיומיומיתהאחתלבוש:סדרותישתהיוזאת

ענדווהנשים ,ביופיםהמרשימיםהשבתבגדיאתלבשולכבודנו

 ,רגלייםוידייםאצעדותהיתרביןשכללו ,תכשיטיהןמיטבאת

זאתעדהבנייכעו,דלצייןישידינו.עלהוסרטווכךכסף,עשויות

 ,השנייההפעולהשלהם.בכסףהצורפותבעבודותידועים

יהודיםקבוצתשלבהקלטההתמקדה ,ולילגוריתהמשותפת

משמר-קיבוץשלידאבו-שושאהנטושבכפרשבויש ,מןיתמיוצאי

אתבמיוחדלצייןישזהעוליםמחנהיושביבין ) 23 (העמק.
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שהיווהאירועבעודהתברכה 1950שנת

מחולות-שלבהתפתחותםחשובדרךציון

מספרבארץ.האתנייםוהמחולותהעם

משרדביניהםממשלתיים,משרדים

החינוךמשרדהתיירות,מחלקתהעלייה,

לקייםהחליטוקול-ישראל,וכןוהתרבות

ישראל"חגיגותשבועבתל-אביבהקריהבגן

זהשבועשלהנעילהערביהודית".למוסיקה

החלקאתועדות.וריקודי-עםלשיריהוקדש

שלהמחוללהקתביצעושבתוכניתהריקודי

-המזרחיתוהלהקהתל-אביב"הפועל"
שהופיעהלוי-תנאי,שרהשלבהדרכתה

 ,) 24 (הערבבתוכניתשפורסםכפי

בריקודים".מלוויםתימןשיריב"מחרוזת

הבאים:והריקודיםהשיריםאתכללואלה

"ספריבאהלים","נבואאלהי","אשאלה

דודי"ו"שוריונה""סעיתמימה",תמה

8 

שביוזמתהזו,עדהשלהמובהקיםמרקדניהאחדגור-אש,סעדיה
מסורותשלבהפצתןהמוביליםלאחדהפךקדמןגוריתשל

בהעברתוכןהארץ,רקדניביןהתימניתעדתובנישלהריקוד

לאחרעצמה.העדהבנישלהצעירהדורבקרבזוריקודיתמסורת

התימניסכגוןשוניס,מאזוריסתימניסקבוצותעודהוסרטומכן

החיידניס".הצפון,יוצאי

הגיעומקרובשזההמזרחעדותבניבקרבהחדשפועלהעסיחד

ריקודי-העסבשטחהעשייהאתקדמןהזניחהלאארצה,

מכרעתהשפעההיתההמרכזיותמפעולותיהלאחתהישראלייס.

לדרךקשורהוהיאשלנו,העס-ריקודישלהתפתחותםהמשךעל

סיוסלערבבארץ.והתרבושהלכוהמחול,להקותשלהופעתן

יזמההתל-אביבי,ייהפועל"סניףשללקיומוהנש 25חגיגותשבוע

ריקודי-עסמחרוזתעודלאמסוגו.וראשונייחידמופעקדמן

כולוכלשמוקדשערבאלאקיימת,אמנותיתלתוכניתכהשלמה

תל-אביב.ייהפועל"שלהמחוללהקתלהופעת

תיאטרוןאולסאתשמילאהקהלראה 1950באפריל 5בערב

II אוהלII כללההתוכניתהישראלייס.העסריקודיטוהרתעלמופע

אתמיוחדתהדגשהלהדגישיששוניס.בהרכביסריקודיס 27

ברוחרקדונשהריקודיסשלהעממיאופייסעלהשמירהעובדת

שקמוריקודי-העםלהקותשלההופעותכברובשלאיוצריהס,

עממית,תזמורתעל-ידילראשונהלוותהההופעהזו.להקהאחרי

המסורתיים.והתוףהאקורדיאוןעל-ידיעודולא

במתעלהועלולראשונהזה:מיוחדבערבנוספתחשובהתופעה

מעטיםעצמה.הלהקהמחבריארבעהשליצירותיהםהריקודיס

ביצירתגסידסוחששלהפעיליסהרקדניסימיסבאותסהיו

הלהקהבמסגרתבצוותאריקודיסשלהשניסבמשךריקודיס.

מדריכתשלהיוצרתרוחהבהשפעתמעטולאבתוכה,נוצר

משלהס.ביצירהגסשהחלומדריכיס,שלמעולהצוותהלהקה,

חשובדרךציוןשהיווהאירועבעודהתברכה 1950תנש

מספרבארץ.האתנייםוהמחולותמחולות-העסשלבהתפתחותס

התיירות,מחלקתהעלייה,משרדביניהסממשלתייס,משרדיס

בגןלקייסהחליטוקול-ישראל,וכןוהתרבותהחינוךמשרד

ערביהודית".למוסיקהישראלחגיגות IIשבועאביב-בתלהקריה

 .ועדותוריקודי-עסלשיריהוקדש ) 1.7.1950 (זהשבועשלהנעילה

 IIייהפועלשלהמחוללהקתביצעושבתוכניתהריקודיהחלקאת

לוי-תנאי,שרהשלבהדרכתה-המזרחיתוהלהקהתל-אביב

שירימחרוזת IIב ,) 24 (הערבבתוכניתשפורססכפישהופיעה

והריקודיםהשיריסאתכללואלהבריקודיס".מלוויסתימן

תמימה",תמהספרי II ,IIבאהליםנבוא IIאלהי",אשאלה IIהבאיס:

II יונהסעיII וII דודי".שור

יוסיפוןשליוזמתופריהיתה ,הוקמהמקרובשזהזולהקה

(תיאטרוןס IIתלבמסגרתוהחינו,ךהתרבותמרכזאיש(יוסקוביץ),

להיותעתידהזושלהקהשיערלאאישעתבאותהלמעברות).

זולהקהשלתרומתה"ענבל".שייקראאנסמבלרחוקהלאבעתיד

ריקודי-העסשלהתפתחותסלהמשך ,לוי-תנאישרהומדריכתה

ביותר.משמעותיתהיתהבארץ,האתנייסוהריקודיס

בקיבוץלריקודי-עסהשלישיהארציהכנסהתקייס 1951בשנת

לערבאליומשךהמדינה,הקמתמאזהראשוןזה,כנסדליה.

חלמהותישינויצופיס.אלף-25כשלקהלהפומביההופעה

המזרח,עדותמבנירביסשלבהופעותבשילובסהכנסשלבתוכנו

ארצה.עלומקרובשזה

הדגולהיהודיהכוריאוגרףגםהיההכנסאתלסקורהבאיסבין

הוא"עין",העתלכתבשנתןברעיוןרובינס.ג'רוסהברית-מארצות

שלהצעיריסאנשיהבקרבעצוספוטנציאליכשרוןיימצויאמר:

הכשרוןכלאתלרכזדרךכלשאיןכנראה,היאהצרהאךישראל.

בשטחמשתקפתהישראליתהמפלגתיותכאן.המצויהרב

ואעבודאבוא,אס ] ... Jמנוגדיסכוחותהרבהכךכל-הריקודי

שלמאגרוליצור 15-13בגילאיצעיריסלרכזרוצההייתיבישראל,



למקןםלרכזאפשרןתכלשאיןדןמהלעתיד.צעיריםכשרןנןת

כאילן ,חשאניןשןב ...לרקןדהמבקשיםהאנשיםכלאתאחד

איןחיצןניןת;להשפעןתדיעצמםאתמןסריםאינםהישראלים

 ...המןדרניהבאלטבעןלםהנעשהאןדןתעלרבןתיןדעיםהם
שהעןליםהגןלה,שלהריקןדמהשפעןתלהסתייגנטיהישנה

להתירלהןיכאינהשישראל ,סבןראניעמם.הביאןהחדשים

שהמחןלמןטבשהיא.השפעהלכלעןרףלהפנןתלעצמה

 ) 25 ( ."הללןההשפעןתכלשלתערןבתמתןךיצא[הישראלי]

לאיזןאנן,גםדענןישלאכפי,רןבינסרןם'גידעלאימיםבאןתם

מןטיביםשלבקליטתםןדןןקאבעתיהאנןצפןייםהתפתחןת

שהביאןהעצןםהריקןדיהאןצרמתןךביןתררביםריקןדיים

ישראל.עדןתאיתן

בינלאןמי,מחקרימןסדבפנימפנה.שנתהיאגםהיתה 1952שנת

השנתיבכנס , International Folk Music Council IFMCה-

קדמןגןריתשלהשדהעבןדתהןצגה ,בקיימבריג'שנערךשלן

קדמןגןריתשלןהרצאתהשלהןהסרטיםגרזןן-קיןןי.ןאדית

הישראלייםריקןדי-העםעלהתימנייםהריקןדיםייהשפעתבנןשא

מסןרןתשילןבסיקרןבעיקררבה.התעניינןתעןררן ,"החדשים

כהזמןבתןךבישראל,החדשהביצירההעדןתבנישלהריקןד

כפיהביאן , IFMCה-שלבכנסיםאחריןןהבאיםזהמפגש .קצר

בארץ.החברהשלהכנסיםאחדלעריכתבהמשךשנראה

אחתאתחרמןןשלןםהמדריךיצר ) 1953 (מכןלאחרשנה

המחןלןת"יימצעדהישראליים,ריקןדי-העםשלהמןפתמיצירןת

זה,ממדיםרבפרןיקטבביצןענאמןשןתףהעצמאןת.בחגבחיפה

שמןאלשלבראשןתן ,העירייהשלןהנןערהספןרטמחלקתהיתה

(רביםשנים 27ברציפןתשנערך-זהמפעלשלבשיאןביאליק.

היןהרןקדיםרןבמשתתפים. 5000השתתפןלחקןתן),ניסןבארץ

מחןללהקןתהצטרפןאליהםןאילך.ן'מכיתןתבתי-ספר,תלמידי

להקןתןכןאתניןת,ןלהקןתמיעןטיםלהקןתהארץ,מרחבי

בשעתקשריםאיתןיצרןהחיפאיןתהמחןלשלהקןתמחןץ-לארץ

 ) 26 ( .בארצןתיהםסיןרים

לאכדי .בקשייםנתקלבדליההרביעיהמחןלןתכנסשלאירגןנן

החליטבארץ,ןרבןשהלכןהרןקדיםחןגיעםהקשראתלאבד

אזןריים.כנסיםעריכתעללריקןדי-עם"ייהמדןר

ןמדריכיהם,הרןקדיםביןהקשרשמירתהיתההמפגשיםמטרת

דליהכנסמאזשנןצרמהשלהדדיןלימןדמשןתפןתהרקדןת

מפעלשללקיןמןבעשןרלציןןהיתרביןבאהדברהאחרןן.

האזןרייםהכנסיםשלסיןמםהממסדי.הישראלייםריקןדי-העם
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הכנסיםהרחב.הציבןרבפניהמצטיינןתהלהקןתבהןפעתהיה

במרכזהגברעם,בקיבןץהארץבדרןם , 1956-1954בשניםנערכן

בצמח.ןבצפןןבעמק-חפר

להקתשלהראשןנההןפעתההיתהאלהבכנסיםמיןחדתתןפעה

בהדרכתןלריקןדי-עםהמדןרשליד(הארצית)המרכזיתהמחןל

שלהעלאתםדרךכן·לפניקצרזמןשנןסדהכרמןן,יןנתןשל

העבןדהצןרתאתשינתההבמהעלזןלהקהשלהריקןדים

ןבימןייםהמחןללהקןתשללהדרכתןהעתידיתןההתייחסןת

מןפע.למטרןת

הכןריאןגרפיםהמחןל,יןצריביןהדןקקשרנןצרההםבשנים

זהתהליךייהכליזמרים".המןסיקליים,מלןןיהםלביןןהמדריכים,

בראשיתאלפא,ביתשבקיבןץהרןעים"ייחבןרתבימיעןדתחילתן

שלםמתתיהןןהמלחיןהמשןרריחדיןחברןשםהשלןשים.שנןת

אתיחד,שיצרןברגשטייןלאה-הכןריאןגרפיתהרקדניתעם

השנייםנפרדןלאמאזהצאן.גזחגמסכתשלןהריקןדיםהלחנים

הביכןרים,חגטקסיאתרמת-יןחנן,לקיבןץכשעברןיחדין,ןיצרן

למחןלהבסיסאתהניחןבכךבית-השןאבה.ןשמחתהעןמרקציר

מחןל-העםלהתהןןתרבןתןתרמןהעןבדתבהתיישבןתהחג

הישראלי.

ןרבקהפןסטןלסקישלמההמלחיןיחדיןחברןחרןדעיןבקיבןץ

החגריקןדאתפןסטןלסקישלללחניןיצרהשטןרמןשטןרמן.

עםלעבןדהמשיכההיאהארבעים.שנןתבראשיתשלה,הראשןן

בעלילחנין,עמירן.עמנןאלהןאבהםשהחשןברבים,מלחינים

ריקןדיה.ליצירתביןתרמתאימיםלהנראן ',המזרחייםהמקצבים

ירדנההרקדנית-כןריאןגרפיתשלפגישתההיתהלחלןטיןשןנה

מקןרשיהןןמזרחייםמנגניםאחריבחיפןשיה .נגניהעםכהן

הלןי,ידידאליהןאתשניים:כהןמצאהריקןדיה,ליצירתהשראה

מצןיניםמתןפפיםגםהיןשניהםכנר.מזרחי,ןעןבדיההעןהנגן

עליןתןפפן ,כנחןתבעיניהםנחשבזהשכלילמרןת .בדרבןקה

כליזהבכלישראתהכהן,ירדנהשלבקשתהלפילסירןגיןשניהם

התמקדיצירתהשלהשניהסןגשלה.המחןלמקצבילמתןחשןב

שיתפהבהם ,העןבדתבהתיישבןתחגטקסישלבעריכתם

מעין-השןפטירןןיזהרהמלחיניםלמשל ,המקןםמבניםימלחינ

משער-העמקים.גבעןןןאןרי

 ,האקןרדיאןניםנגניהין "כליזמריםיישללחלןטיןשןנהסןג

הפכןבטרםעןדהעםריקןדימדריכיעםפעןלהששיתפן

כליזמריהםעםריקןדי-העםמדריכישלזהבסןגלמלחינים.

המדריךאתלהזכירהראןימן ,רביםריקןדיםליצירתשהביאן

תמרהמדריכהאתנצר;ןאפינאמןאמיתיןנגניןחרמןןשלןם

 ,ןבעלהספיבקרעיההמדריכהאתאלדמע,גילןהמןסיקאיאליגןר

ספיבק.יןסיהמלחין
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כאלהגםבתוכןהאדם,שלהחוויותעולםכלאתלבטאאמצעימשמשהאמנותי"הריקוד

 .עלילהוסיפורימופשטיםרעיונותנפש,דכדוךעצב,ספונטני:באופןנרקדותאינןאשר

הקהל,אתלעניין-אחתלמטרהערוכיםכליוכלאחרת,אמנותככלהאמנותי,הריקוד

שהואההרגשותהספונטני,שריקוד-העםבעודהאמנים,עםהזדהותלידיולהביאולרתקו

לעוררכיצדאיפואהיאלפנינוהעומדתהבעיהמצומצמות.שתהיינהההכרחמןמבטא,

בהם"לחזותרקאלאהשמחהריקודיאתלרקודבאשאינוהקהל,בלבומתחהזדהותעניין,

1I 1כליזמרI אלחברהןאזמיר.עמנןאלהמלחיןהיה 'במינןמיןחד
 ,מנגינןתיןאתהפיץ ,מפיןמששלא ,לילןחןברביסמחןלחןגי

ידעלאדרכןבראשיתביצירןתיהס.רביסיןצריסששימשן

מעיןזמירהיהבכך .בתןןיסמנגינןתיןאתלרשןסזמירעמנןאל

1I 1כליזמרI שלא,בניגןניןנפשןנימיבכל,המשתפךטיפןסייהןדי

ירןשתןאךצעיר,מאיתנןנלקחהןא .הכתןביסלתןןיסזקןקהיה

לזכרןכתבהיןס.עדהארץרקדניבקרבחיהשלןהניגןנית

שימשןאףמפיןמשלאהחליל 1Iשלס:מתתיהןןהמשןררהמלחין

 .התןף-מקצביןהחליל,-צליליןהמלןדייס.בחיפןשיןכלי-עזרלן

-מזרחמיזןג ,שלןהלחןנתגבשןכך ,הדבקהלהטחדןרהנעימתן

יש 'ןבחלילבכינןר ,בתןףשאנן'שירןישראלי-ערבי.תיכןני,

 ) 27 ( ."בכללןסגנןנןשירתןכסיסמתלראןתן

תןפסיסןכןריאןגרפיסמלחיניסשלזןבמסכתמיןחדמקןס

לןי-תנאישרההסהלא ,כןריאןגרפיסגסהיןשבעצמסהמלחיניס

 ) 28 ( .גמליאלןאליהן

הישראליהעממיהמחןלהתפתחןתשלהכרןנןלןגילסדרנחזןר

מעט.סטינןממנן

 ,מדינת-ישראלשללקיןמההעשןרשנתהיא , 1958בשנת

הרביעיהכנסאתלערןך ,המדינהמןסדןתבעזרת ,התאפשר

בכךמקןדמיןשןנההיהזהכנס .דליהבקיבןץלריקןדי-עס

שהתמחתה ,מקצןעיתבמאיתשללידיההפעסנמסרשבימןין

בת-דןרי.שןלמיתהיאגדןליס,מןפעיסשלבהעלאתס

ריקןדי-שלהעלאתסדרךאתןתפיסתהשלהמאמיןהאניאת

בראיןןהעלתהצןפיס,רבבןתינבפהיקףןרבייחןדיבמןפעהעס

הכנס.לקראתעיתןנאי

 ,הציבןרלפניהןפעהגסבכינןס-המחןלליסששילבן ,דליה"כינןסי

שלמהןתןביןבסתירהשמקןרה ,ביןתררציניתבעיהעןררן

 ,הצןפיסקהלאתלרתקהבאה ,ראןןההןפעתלביןהעס-ריקןד

היןתן-הןאשבריקןד-עסהמהןתי .עצמןבריקןדמשתתףשאינן

לידיבןבאןתלרןב .שבאדסןהרגשהמרץלעןדףספןנטניביטןי

משמשלעןמתןכןח. ,אהבה ,שמחהפןזיטיביןת:הרגשןתביטןי

 ,האדסשלהחןןיןתעןלסכלאתלבטאאמצעיהאמנןתיהריקןד

דכדןך ,עצבספןנטני:באןפןנרקדןתאינןאשרכאלהגסבתןכן

ככל ,יהאמנןתהריקןדעלילה.ןסיפןרימןפשטיסרעיןנןת ,נפש

 ,הקהלאתלעניין-אחתלמטרהערןכיסכליןכל ,אחרתאמנןת

שריקןד-העסבעןד ,האמניסעסהזדהןתלידיאןיןלהבלרתקן

שתהיינהההכרחמן ,מבטאשהןאההרגשןת ,הספןנטני

 ,ענייןלעןררכיצדאיפןאהיאנןילפנהעןמדתהבעיהמצןמצמןת.

השמחהריקןדיאתלרקןדבאשאינן ,הקהלבלבןמתחהזדהןת

אללהעבירננסהשאס ,היאהסכנה 1I .בהסלחזןתרקאלא

לפגןעאנןעלןליסאמנןתית,הןפעהשלהחןקיסאתריקןדי-העס

הבןקעתהשמחה-שמקןרהזן,ריקןדצןרתשלהמיןחדבאןפיה

הריקןדשביןדקמפגשאןתןאלהפעסלקלןעהיאתכניתימהלב.

שתהאהןפעהיצירתידיעל ,לקהלהתצןגהלביןהטבעיהעממי

מאבניסהפסיפסמןרכבכידןע, .הפסיפסיסןדעלמבןססת

מצליחהאמן .קטנהפשןטהאבןהיאמהןאחתשכל ,קטנןת

ןהמסןגלתאמנןתיתליצירהההןפכת ,מרהיבהתמןנהמהןלצרף

מחןל-עסשלפסיפסהצןפהלפנילהביארצןני .הצןפהאתלרתק

שנןצרןריקןדיסמאןתס ,עממיריקןדהןאבן 'אבן'כלאשר

התמןנההעס.שלנכסלהיןתןהפכןהארץבכלןהתפשטן

בעשרןרגשןתיןעמנןתןלדןתאתתפגיןאלן 'אבניס'משתתגבש

לשמחתועדהשחרןרמלחמתמאזבמדינתן,החירןתשנןת

 ) 29 (העשןר".



בצמחהמחוכותבכנסוכורדותהקכה

בחרהשהבמאיתבכ,ךהיההריקודיםשלבהצגתםנןסףחידןש

מרכזית,אחתבמהבמקןםבמןתשלןשמעלהמןפעאתלהעלןת

בדרכיםבבמןתןהשימןשההןפעהרצףאתאיפשרהדבר .כנהןג

 .שןנןת

העדןתפסטיבלהיההעממיהמחןלבתחןםהמרכזיהאירןע

התאפשרןבמחןלבזמרזהעדןתערב . 1961בשנת "הארץמקצןתיי

העדןתבניבקרבקדמןגןריתשלהמתמשךפןעלהבזכןתבעיקר

קשריהשלהם.המחןלמנהגיאתןחקירתהבחיפןשיה ,השןנןת

בנישלןמתרחבההןלךצירןפםאתאיפשרהעדןתבניעםאלה

למרןתןזאת, .הריקןדיהפןלקלןרבהצגתהעשייהלמעגלהעדןת

שלריקןדםלמעשהשאסרההדתית,מסןרתםבשלהקשיים

שמחןץציבןרבפניעןדןמה ,נשיםעםמעןרבתבחברהגברים

 .העדתיתלמסגרתם

אןזובמידההתקיימןשכברכפי ,העדןתמןפעישלזןתןפעה

העזןעדןתןיןתריןתר .פרינשאן ,האחרןניםדליהבכנסיאחרת

הרחב.הציבןרבפניריקןדיהןאתןלהראןתלהןפיע

 , 1961ביןלינערך "הארץיימקצןתהאתניןתהמחןללהקןתמןפע
שלהאמןנןתלידיהשןבנמסרמןייהב .אביבבתלהתרבןתבהיכל

גםהןפיעןהמןפעשלהשניבחלקןבת-דןרי.שולמיתהבמאית

הביכוריםהבאתטקסהןעלהןכןישראליים,ריקןדי-עםלהקןת

הערבאתסיכמהבת-דןרישןלמית .הדסיםהחינןכיהמןסדשל

במידהחפפןשבןהרעיןנןת ".השןרשיםייאלבשםבמאמרהזה

המסןרןתעםהמפגשיםעל ,קדמןגןריתשלרעיןנותיהאתרבה

מסןרןתלהעברתכמנןףשישמשןמפגשים ,העדןתשלהריקודיןת

אלא ,עצמןהעדןתבתןךרקיישארןןלא ,הבאיםלדןרןתאלה

עדרבה,כההיתההמןפעשלחשיבןתן .כןלןהעםלנחלתיהפכן

הראשןןחלקןאתלהעלןתהחליט 1962בשנתישראלשפסטיבל

 .שלןהפתיחהערביבשני

ברןבהןצגאשרהעדןתייערבבת-דןרי:שןלמיתשלדבריהלהלן

ןשמנהסןלתהבנןכחןת ,התרבןת'וב'היכל 'האןמהב'בניניפאר

ממשלה,אישיותרבות,אמנןתאנשיכןללהישראלית,החברהשל

לצןדהיההרצןן '.מלכןדת'אלאהיהלא-ןתייריםדיפלןמטיסגל

כדיבמןחהמסמר ,כביכןל ,ןלתקןעהישראליתהציבןריןתאתבה

 ,אלהבלןמיםאןצרןתשלבקיומםההכרהאתבהלהחדיר

שלהשנתיתבהתכנסותההתאפיינה 1963

עממית,למוסיקההבינלאומיתהחברה

הראוימןכיחשבהקדמןבישראל.הפעם

הכנסאתהכנסבאילכבודלערוךהיה

דליה.בקיבוץלריקודי-עםהחמישיהארצי

לערוךהוחלטבידה,עלהלאשהדברמאחר

שבצופית.ברלבביתלריקודי-עםארציכנס

אתהכנסבאיבפנילהציגהיתההמטרה

ריקודי-העםואתגיסאמחדהעדותריקודי

ולכלללהםולאפשרגיסא,מאידךהחדשים

הסיוםערבמופעבימויללומדם.הכנסבאי

הרקדנית-לידיהפעםנמסרהפומבי

קראוסגרטרודכוריאוגרפית

ןנבנהנתפרנסאןתם,שנדלהלנןןמצפיםבביתנן, ,כאןהנמצאים

אחרישלנןהקהלנהייתהיאמןגזמתמהלהראןתהתכןןנתימהם.

עשירשןרשיחןמרבעןדלארץ,מחןץןהנןצץהמפןרסםכליבןא

היתההעדןתערבשלהשניהמטרתןבחןצןתינן.מתגןללכל-כך

מסןרתם.עלהגאןןהאתעצמםבבעלי-המסורןתלעןררחינןכית:

אןצרןתקהל.ןישבהצןרךשיש ,ןראןיהיפהשהיאאןתםלשכנע

בןשיםהעדןתבניעליהם.מרחפתכליהסכנתהללןהפןלקלןר

אינם ,תלבןשןתיהםאתטןמניםלהצניעם,נןטים ,במנהגיהם

חןבהייפנימיןת."סגןרןתבחגיגןתאלאבמחןלןתיהםיןצאים

לצעירים,ללןמדןלמרחב,זהרכןשלהןציאראןיכילהםלהוכיח

מקןרשלגילןילכלהכמההכלל,לנחלתלהןפכן ,בןלהתגדר

אנילפןלקלןר?מןדרניעםזקןקכלןם :שןאליםרבים .אמיתי

שןם .שןרשיםלןשאיןמעץפירןתלקטןףאפשרשאימאמינה

 ,המלאהבריא,הטעםאתלפרייתנןלאהרכבןתאןסמןכות

שפתןהןאשןרש.הןאהפןלקלןר .חסןניםבשןרשיםהמןתנה

 ,לןשמחןצהכןחןתעםראשןנההידברןת ,האדםשלניתהראשן

שלפניהשפהזאתלטבע.שמעלהבלתי-ידןעןעםהטבעעם
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התקיימובצמחהארצייםהמחולותכנטי

עירייתהחליטהזובשנה . 1988שנתעד

ארצימחולותפטטיבללערוךכרמיאל

העממי,המחולטוגיכלאתשיכללו

המחולפטטיבלוהאמנות.יהאתני

לקיומו,עשורהשנהיחוגבכרמיאל

רקדניםאלפיעשרותבהשתתפות

וצופים

ומעוה:

בצמחהמחוכותבכנס'כורד'תכהקה

ומטה:

-40השנותהדמוקרט',הנוערככנסה'שראכ'תהמשלחת



לאיתני- ,לחיות ,לרוחותהקוראהקצב ,הצעקה-הסינטאקס

האוניםולחוסרהאדםנפשלמצוקתהמקוריהביטויזהוהטבע.

 .האמנותשל ,יותרהמורכבות ,הצורותשארגדלותוממנו ,שלו

לאחרהים.אלערוץלעצמםהפורצים ,כמיםהואהפולקלור

 ,שוניםרגשות-נוספיםמיםבנקלבויזרמו ,הערוץשנבקע

היהבראשיתאבלהמודרנית.לאמנותעד ,ויותריותרמסובכים

 ) 30 ( .ןןהפולקלור-המלה ,התנועה ,הקצבהצליל,

בקרבוהןשונים,תרבותבמוסדותהןפעולתואתפעלזהמופע

עדותןןערביוזמתםיבלהעלותהחלוואלהאלהעצמם.העדותבני

 .שונותותיבהזדמנוומחולןןבזמרישראל

הבינלאומיתהחברהשלהשנתיתבהתכנסותהינהיהתאפ 1963

עקבהתאפשרהזאתהתכנסות .בישראלהפעם ,עממיתלמוסיקה

מאזהחברהשלבכנסיהקדמןגוריתשלהקבועהההשתתפות

דיווחיםלעתמעתזהפורוםבפניהציגההיאכזכור . 1952שנת

בין .השונותהעדותבניבקרבשעשתההשדהמעבודותוהסרטות

בחייאלהריקודמסורותשלהשתלבותםעלגםהצביעהיאהיתר

היהבמוסיקהומערבמזרחתרבויותמיזוגהישראליים.המחול

ומערבמזרחןןנקראוהכנס ,כולהההתכנסותשלהמוטוגם

במוסיקהןן.

הכנסאתהכנסבאילכבודלערוךהיההראוימןכיחשבהקדמן

עלהלאשהדברמאחרדליה.בקיבוץלריקודי-עםהחמישיהארצי

 .שבצופיתברלבביתעם-לריקודייארצכנסלערוךהוחלטבידה,

מחדהעדותריקודיאתהכנסבאיבפניגילהצהיתההמטרה

להםולאפשר ,גיסאמאידךהחדשיםריקודי-העםואתגיסא

נמסרהפומביהסיוםערבמופעבימויללומדם.הכנסבאיולכלל

הראשוןחלקוקראוס.גרטרודהרקדנית-כוריאוגרפיתלידיהפעם

בשםוכונהוהמיעוטיםהעדותלהקותשלהופעתןאתכלל

ריקודי-עםלהקותהופיעוהשנישבחלקובעודןן,שורשיםןן

 ."ניצניםייבשםכונהוהואישראליים

כנסשובנערך , 1968שנתהיא ,ישראללמדינתהעשריםבשנת

תוכנןהפעםוהאחרון·החמישידליה,בקיבוץהארציריקודי-העם

הרבהההתעניינותבשל ,פומבייםהופעהערבילשנימראשהכנס

מדיהםיאלמשכוהפומבייםההופעהערבישני ,ואכן .שעורר

הפעםגםאיש.אלףכשלושיםשלצופיםקהל ,כמצופה ,ערב

מעלבוצעהמופעבת-דורי.שולמיתהבמאיתלידיהבימוינמסר

במהמעלריקודיםשלביצועםשאיפשרדבר ,וביניהןבמותחמש

וביניהן.זמניתבוהבמותחמשכלומעלאחרת,אוזו

בדלוההמחולותכנסולאחרבארץהרוקודותהפעולות

השונותהעדותבקרבקדמןגוריתשלהמתמשכתפעולתה

התרבותייםבאירועיםהעדותמבנירביםשלשיתופםובמיוחד

הריקודיתמסורתםחשיבותאתבתודעתםנטע ,בארץשהתקיימו

בני ,הפעםהבאים.לדורותוהעברתהבשמירתההצורךואת

 ,קדמןגוריתקרי ,הממלכתיןןליימוסדשפנוהיוזמיםהיוהעדות

שעה , 1971בשנתפריהדברנשאממלכתיתמבחינהעליהם.לבוא

שלידואמנותלתרבותבמועצהפועלהבהכרתזכתהשקדמן

הוקםבעזרתהפורת.לאהשלבראשותהוהתרבותהחינוךמשרד

עםפעולהבשיתוףשפעלןן,העדותריקודילטיפוחהמפעלןן

המרכזועםוחינו,ךלתרבותהמרכזשלידלריקודי-עםהמדור

העברית.האוניברסיטהשלידהפולקלורלחקר

האחתוהן:אלהמוסדותלעצמםשמועיקריותמטרותשתי

 .המסורתייםהריקודמסורותשלוהחייאתןהקייםשמירת

 .'וכותיעודו,רישומוהקיים,החומראיסוףמחקרית,והשנייה

נעשתההעדות,ריקודילטיפוחהמפעלשלהראשונותבשנותיו

מאוחרדעכהזואבלאינטנסיבית.והדרכהלימוד ,שדהעבודת

שיעסקומחקר,ואנשישדהאנשימחוסרניכרתבמידהיותר

יהודיעלייתגבורעםהאחרונות,בשניםרקבחומר.שיטתיבאופן

 .רבהבמידההפעולהחודשה ,הקווקזארצות
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בשנתהעממי-אתניהמחולזכהנוספתמוסדית-אקדמיתלהכרה

הכוריאוגרפית ,המייסדתלוי-תנאישרההוכתרהבהשנה , 1973

פועלהעלהיוקרתי,ישראלבפרסייענבל",המחוללהקתומנהלת

התימנית.עדתהבנירקדניובעיקרהארץרקדניבקרבהשניסרב

יצאששמהמופלאה,להקהאותהשללהקמתההביאההיא

ייחודית.מחולשפתבעלתכלהקהכולובעולסלתהילה

דליהבקיבוץהאחרוןהארציהמחולותכנסמאזשחלףהרבהזמן

צורךשישלמסקנה,לריקודי-עסהמדוראתשובהביא ,) 1968 (

קשרויצירתוהנוצרהקייססקירתלשסארצייס,מחולבמפגשי

שמפגש ,הוחלטהפעסהרביס.המחולולהקותהחוגיסביןמחודש

מפעלשלתחילתוהכנרת.שלחוףבצמח,לשנה,אחתייערךשכזה

המחולחוגישלהמוניותהרקדותשסונערכו , 1975בשנתהיהזה

לשנייס,חולקוהמחוללהקותשלהופעתןהצופיס.וקהל

המחוללהקותהסיוסובערבהצעירות,הלהקותהופיעוכשתחילה

 . 1987שנתעדנמשךזהמפעלהוותיקות.
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נדבךהונחישראל,מדינתשללקיומההשלושיסשנת , 1987בשנת

זהמפעלהרוקד".הספרייבית ,חרמוןשלוסשלבפועלונוסף

היהזהעממייס.בתי-ספרילדיאלפיהרוקדיסלמעגלהכניס

מאותבשילובוסביבתה,בחיפהחרמוןשלוסשלפעולתוהמשך

צעיריסרקדניסימי-העצמאות.שלהמחולותלמצעדיתלמידיס

מעגלישלזוהתרחבותחוגי-המחול.שלההמשךדורהיוואלה

בנושאלהכרהגסהביאההחינוהמוסדותבמסגרתהמחול

בבחינותהבחירהממקצועותכאחדוהעממי,האמנותיהמחול,

הבגרות.

ריקודילטיפוחוהמפעלריקודי-העסמפעלזכה 1981בשנת

מפעליסמייסדתקדמן,גוריתכאשרולהוקרה,להכרההעדות

אתישראל.פרסאתקיבלה ,"בישראלמחולות-העסייאסאלה,

ספרשללאורלהוצאתוקדמןגוריתהקדישההפרסתמורת

 ) 31 (המיעוטיס.ובניישראלעדותבקרבדרכהאתהמספראלבומי,

זובשנה . 1988שנתעדהתקיימובצמחהארצייסהמחולותכנסי

ניהולו .ארצימחולותפסטיבללערוךכרמיאלעירייתהחליטה

יונתןהרקדן-כוריאוגרףשללידיונמסרהפסטיבלשלהאמנותי

כךהמחולמופעימסגרותאתלהרחיבהיתהתפיסתוכרמון.

זהחידושוהאמנותי.האתניהעממי,המחולסוגיכלאתשיכללו

רחבבמגווןלחזותביותרמגווןלקהלואיפשרמאוההצליח

מחוללהקותשלובמופעיהןמהארץהמחולמופעישלביותר

עשור 1997בשנתיחוגבכרמיאלהמחולפסטיבללארץ.מחוץ

 .וצופיסרקדניסאלפיעשרותבהשתתפות ,לקיומו

המחולבחיימפנהחלבארץ-ישראלציונותשנותמאהבמשך

אמנסכןלפניוהתרבותיס.החברתייסהחייסמהוויכחלק

הארץיושבישלהשניסמאותבנימחולחייבארץהתקיימו

הפרושיסהחסידיס,המקובליס,-לדורותיהסאליהוהעוליס

אך- ) 32 (הציוניות-לאומיותלעליותשקדמו ,המזרחעדותוניצני

ביטוילידיבאו ,הראשוניסוהעוליסהארץיושבישלהמחולחיי

המאודהמשפחהחגיובטקסיהדתיותבמסורותיהסבעיקר

תרבותלחיילהיפתחצורךמבלי ,צמהעבתוךעדהעדה ,מסוגריס

 .-חילונייסחיצונייס
חמצ (בככסהרקדה ~



שבהתיישבותהחלוציותובעיקרהציוניות-לאומיותהעליות

מחולותאחרהדרךלחיפושלמהפ:ךשהביאואלההןהעובדת,

שהועלוכפיהישראליים,מחולות-העםשלולהתהוותםהחג

ספרהבסוףקדמןגוריתשהעלתהבדבריםנסייםזה.במאמר

"מהוהישראליים:ריקודי-העםשלעתידםשאלתבענייןהאלבומי

ואוהבירוקדיםאלפיבישראל?החדשיםריקודי-העםשלעתידם

יצירההיצירה.תהליךלהמשךבתקווהמאוחדיםריקודים

הרכביבלא-באיכותאלאבכמותלאהמצטיינתאמיתית,

תוךיצירהאםכי-תנועתייםמרכיביםלאותםאילתורים

ריקודישלהעשירמהאוצרשונים,אחרים,ממרכיביםהשראה

סוגישניויתאחדויפגשושבעתידיהיא,תקוותיהעדות.

לתהותכמובן,אפשר,וריקודי-העם.ריקודי-עדותשלנו:הריקודים

עםעודכלכידומההישראלי?לריקודעתידמובטחהאםולשאול

בריקודי-עם,בעולםיתמידוהאםלרקוד.יוסיףהואחי,ישראל

והדיסקו,הג'אזכדוגמתכללי,בינלאומיריקודיחוללוהכולאו

נקווהעתידות.לנבאאי-אפשרהכול?ויכבושיבלע,ידכא,אשר

ברובהכרעה.כוחכידועאיןלתקוותאךיקרו,לאשהדברים

ולכללריקודי-עם,לשירי-עםגדולהאהבהכיוםנפוצההארצות

ומתגעגעיםשורשיים,ערכיםמחפשיםרביםהפולקלור.ערכי

החייםשלהשלילייםלצדדיםלערנויות,נגדיכמשקלאליהם,

לעמודשיוסיףונקווהנעז-כןאםהעולם.לגורלולחרדהולדאגה

 ) 33 (הריקוד".שמחתבוושתתמידהיצירה,כוחישראללעם

~ 

מהתמונותכמהעלשמרועיןעינתקיבוץלארכיונאיתודות *

זה.במוסףהמופיעות

 Ij1זגנננtז

התפתחותןבארץ-ישראל:בעומרל"גהילולותפרידהבר,צ. • 1

יהודישלבתרבותןמחקרים,בתו:ךאליהןהנלוויםוהריקודים

 188-181עמ'תשנ"א,י-םאפריקה,צפון
ישראל,בארץוריקודיהןהשואבהביתשמחתחגיגותחידוש • 2

י-םוהמזרח,בספרדישראלבקהילותותולדותיצירהבתו:ך

 305-297עמ'תשנ",ד
העלייהבימיבארץ-ישראלהיהודיביישובטקסי-חתונה • 3

(יג-יהודיבפולקלורירושליםמחקריבתוך:והשנייה,הראשונה

 411-389עמ'תשנ"ב,י-םיד),
והשלישית,השנייההעלייהחלוציבקרבההורהלריקודעדויות • 4

 125-113עמ'תשנ",די-ם ,)זט(שם
שתרמההיישוביתוהאידיאולוגיההישראליהעםריקוד . 5

 31,13-12עמ' , 1993ינוארת"א ,) 17 (רוקדיםבתו:ךלהתפתחותו,
חיפהשלישי,קובץתצליל,בתו:ךהראשונים,הגזשירישלם,מ. . 6

הרועהבתוךובמחול,בעדרברגשטיין,ל. ; 179-181עמ'ז, l1תשכ

 109עמ' , 1957מרחביההעברי,
מס'ישראל,ארץריקודיסדרתאגדתי,הורה(עורכת),קדמןג. • 7

 1946ת"אהמדפיס,ליאוןהוצאת , 1
האתנומוסיקולוגיתעל-ידיבוסקוביץ,א.א.מפינרשמוהדברים • 8

שללזכרהרשימתי,גםראהבמכתב;לידיונמסרובאיאר,בתיה

 , 1996אוקטוברא l1ת ,) l1 (39רוקדים l1בתו:ךבאיאר,בתיה
 19-18עמ'

האקספרסיוניסטיהמחולשלהחלוציםדרךהבר,פרידצ. . 9

 53,51עמ' , 1995אפריל ,) 6 (בישראלמחולבתוך:בישראל,
במסגרתחרמוןשלוםעל-ידינרשמודובלוןאלזהשלדבריה • 10
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