 .ום רביעי נאה .אחה " צ בבית לסין בת"א ,מפגש של ותיקי תנועת
ריקוד י העם וממשיכיהם לדורותיהם  .אירוע יי חולמים ומחוללים "

-

פתחתי את הרב שיח בסיפור-משל המדגים את היחס בין חלומות
ומציאות :הסיפור הוא על פיל שהתחתן עם נמלה  .הלך הפיל

מפגש עם נוף ילדות  ,עם ריקודי העם והעדות של אז והיום  .מפגש

לעולמו ,התלוננה הנמלה ייעכשיו איאלץ לעבוד כל ימי רק כדי

שכזה  ,בו הזמן עומד מלכת לזמן מה כדי לאפשר לאנשים להזכר ,

לקבור אותו ".

כדי למלא מצברים  ,לשאוב כוח ולהמשיך באותה הדרך למרות
להשוואה בין מה שהיה ומה שהווה אפשר להשתמש בא י מרתו של

הכל .

ליאון בלום  ,מנהיג סוציאליסטי צרפתי  :יי פעם ידעו יי מה " רוצים
מהי הדרך? מה היתה הדרך? מה היו החלומות? האם הם

וה"איך" לא היה משוכלל כל כ,ן היום ה " איך" משוכלל אבל

השפיעו? האם הם משפיעים היום?

ה " מה " מעורפל !'

המועדים יי העגולים " של לידתה ומותה של גורית קדמן הם סיבה

גורית קדמן והיוצרות הראשונות ידעו יי מה" הן רוצות  .ומה שהן

טובה לציינם ולהרהר אחר משמעותם  .אנו אוהבים מועדים

רצו היה ליצור ריקודי חג וריקודי עם פשוטים שירקוד אותם

יי עגולים " שכן הם יוצרים אשליה של שליטה במצב ובזמן ,של

ציבור גדול ושיהיו ביטוי לתרבות העברית הנוצרת בא"י ,על בסיס

סדר ותכלית  ,והם טובים גם ככלי לניתוח תהליכים היסטוריים .

חילוני .תרבות עממית שתבטא את המהפכה הציונית הגדולה
ויצירתו של ה"יהודי החדש" בא " י  ,היהודי הפרודוקטיבי ,הקשור

גורית קדמן היא סמל לתנועת ריקודי העם  ,הואיל והיא שמיסדה

לאדמה ,והשונה מהיהודי הגלותי

-

היהודי של הגטו .

תנועה זו .זכותה הגדולה היא גם בהקדימה את דורה ובהדגישה
גישה של ייפלורליזם תרבותי" ביחס למורשת העדות ,תפישה

מבחינה כמותית זכה החלום להגשמה מעל ומעבר  .בכנס יידליה"

שהיתה מנוגדת לגישת ייכור ההיתוך" שהיתה נפוצה אז  .תרומתה
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גדולה גם לשימור ולתיעוד ריקודי העדות ,שיריהן  ,כלי נגינתן

מקוריים  .היום  ,סופרים למעלה מ  2000-ריקודי עם; 100
איש ואשה רוקדים לפחות פעם בשבוע ועוד 100

תלבושותיהן ועוד.

ריקודי עם שמתוכם שמונה בלבד היו
אלף

אלף הרוקדים

מדי פעם .עשרות להקות )ז:.חול ,להקות של עדות ולהקות אתניות

היחס בין תהליכים היסטוריים ובין מנהיגים הוא דיאלקטי

וערביות פועלות באופן סד"יר ,פסטיבלים רבים מתקיימים

ומסובך  .דיון בו הוא תרגיל אינטלקטואלי שאני זוכרו עדיין

ומושכים קהל גדול ,ישראל מבוקשת בפסטיבלים בינלאומיים,

מערבי הקן ב " שומר הצעיר " בקרית חיים  .אין ספק שהתהליכים

ועוד ועוד רשימת הישגים .

אפשרויות היסטוריות ,לנצל הזדמנויות ועיתוי מתאים ,לגלות

השאלה היא האם זו הגשמת החלום? כאן המקום להעיר כמה

והמנהיגים שלובים  .הגדולה של מנהיגים היא היכולת לאבחן
צרכים של אנשים עוד לפני שהם באים לידי ביטוי ולידי גילוי,

הערות על המושג אוטופיה .המלה אוטופיה מקורה יווני והיא

ולתת להם ביטוי ותשובות ,ליצור חלומות  ,להאמין בהם

טעונה משמעויות שונות  .ן  Iרגומה הוא יי ארץ שאינה בשום מקום".

ולהקדיש עצמם להגשימם .

ראשון השתמש בה תומס מורוס האנטלי .המפורסמת בין
האוטופיות הציוניות מופ י עה בספרו של תיאודור הרצל

האירוע בבית לסין אורגן ע"י המדור לריקודי עם וריקודי עדות

יי אלטנוילנד" .באוטופיות הציוניות חלמו והשתעשעו :כיצד ייראו

בהסתדרות החדשה בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות  .עריכה

ערים וכפרים במדינת היר iודים ,מה יהיה יחסה של המדינה

וניהול אמנותי

-

-

רעיה ספיבק  ,הפקה ואירגון

-

רנה מאיר ,תחקיר

אילה גורן ,וחברי הועדה  :תמר אליגור ,תרצה הודס וגילה

לערבים? מה יציגו בתיאטרון ובאופרה? כיצד יתלבשו  ,יאכלו,
ירקדו ,ישירו ויאהבו?

טולדאנו .

האירוע נועד לחוג את יום הולדתה של גורית קדמן ולציין עשור

גורית jכדמן היח )(מכ כתבועת ריjכודי העם,

למותה  .אולם ,יותר מכ,ן הוא בא להביע הערכה לכל הראשונות
והראשונים שיצרו את ריקודי העם הישראלים יייש מאין" והקימו
תנועה גדולה של רוקדים  ,תנועה שנתנה ביטוי לצורך של העם
להיות יינורמלי  ",לצורך בריקודי עם  ,בפעילות חברתית ,לצורך

הוחיכ והיח שמיסדה תבועה זו .זכותה

לפתח טכסי חגים משמעותיים עבריים-חילוניים ,ולצורך לשאוב
ממורשת העדות העשירה ולשמור עליה  .כמה מהמייסדים
השתתפו גם הם באירוע ,וביניהם רבקה שטורמן  ,רחל נדב ,נועה

הגדוכה היח גם ג:הjכדימה חת דורה

אשכול  ,טובה צימבל ועוד .
באירוע הופיעו להקות של עדות ולהקות ריקודי עם בריקודים עם

ובהדגישה גישה שכ ייפכורכיזם תרבותייי

ניחוח של פעם ,ליוותה תזמורת עממית  ,סיפרו סיפורי זכרונות

והועלו הגיגים של ותיקים וטובים ,הוקרנו תמונות מספרות מכל
התקופות על המסך והמחישו את ההיסטוריה ואת המחשבות

עליה.
לאירוע שכזה יש פוטנציאל להפוך לחויה

-

וזה מה שקרה .

הכתבה בשורות הבאות איננה דיווח על האירוע  ,אלא ביטוי

ביחס כמורשת העדות ,תפישה שהיתה

מבוגדת כגישת ייכור ההיתוךיי שהיתה

לכמה מהדברים שעלו וריחפו באויר וחשוב להעלותם על הכתב
ולחשוב עליהם.

בפונה חז .תרומן Iה גדוכה גם כשימור
האירוע נפתח ,שלא כמקובל באירועים מעין אלה ,ברב-שיח
רעיוני בהשתתפות נעמי בהט  ,רות אשל  ,גיל אלדמע  ,דב נ ו י

ובמ י ל י ם ששלחו ח יי ם גור י ואבנר בהט  ,והח " מ כמנחה  .הדיון נסב
על הקשר הדיאלקטי בין יי חזון ומציאות בתרבות העממית

וכתיעוד ריjכודי העדות ,שיריהן ,ככי

בישראל !' החזון הוא של האמהות המייסדות והיוצרות של
הריקודים ושל האבות הראשונים  ,חזון של ייעם רוקד"  ,מושג
שטבעה גורית קדמן ובהשוואתו עם המציאות של ימינו אלה.

בגיבתן תכבושיהן ועוד
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התפתחות ריקודי העם rדינה הבעיה.

בספרה של רחל אלבןיס-דרןר ,בהןצאת יד בן צבי

1993

,

 IIהמחר

של האתמןל "  ,היא מציינת" :הצפיה לקראת העתי,ד לא פחןת
מזיכרןן העבר ,היא חלק ממשמעןת הזמן ההיסטןריי '.מבחינה זן
האןטןפיה הינה חלק מן הציפיןת ,הסמליס ןהמבניס הרןחנייס
שבאמצעןתס אנן תןפשיס את עצמנן ןאת המציאןת ןנןתניס לה

ההתפתחות היrד הסימפטום .הבעיה rדינה

משמעןת.

רחל אלבןיס-דרןר מציינת כי ביהדןת שימש היסןד האןטןפי על
גאןלה ןעל א  IIי גס כחלןס ןגס כבלס ןכמחסןס שמנע את הגשמת
החלןס; המחסןס היה הפחד מאי עמידה בכןבד הציפיןת

בריקודי העם ענמם .הריקודים היום

האןטןפיןת .מצד שני ,הציען האידיאןת האןטןפיןת אלטרנטיבןת.
המתח הנןצר בין העןלס האןטןפי ןבין המציאןת שאנן מכיריס
מעןרר דיאלןג בין המצןי ןהרצןי ,בין הקייס ןהאפשרי.
רחל אלבןיס-דרןר מציינת כי האןטןפיןת מבטאןת את אמןנת

משוכככים יותר מrדשר היו

בעבר,

האדס ביכןלתן לכןנן חברה מאןשרת ןצןדקת אס ישןנן ההסדריס

החברתייס הקיימיס  .האןטןפיה אינה חןתרת לשנןת את האדס
אלא מאמינה שהאדס ישתנה אס ישתנן המןסדןת החברתייס.
אבל האןטןפיה מבטאת גס את מגבלןתין של הדמיןן האנןשי ,את
האילןציס הטמןניס בשפה ןבחשיבה האנןשית

הרקדנים מrדומנים טוב יותר ,התזמורות

 IIהשימןש

-

בצןפניס ןבציפיןת של התקןפה שבה נכתבה היצירה מגביליס
ןאןלי מקפיאיס את הדמיןן האןטןפיי'.
ריקןדי העס הין חלןס ןהס עדיין חלןס .מבחינת הריקןדיס
החלןס קרס עןר ןגידיס

טובות יותר ,הככים משוכככים ורבים

-

נןצרן ריקןדיס רביס ,ןהס פןפןלרייס,

הריקןדיס גןרמיס הנאה לאנשיס ןגס מבטאיס צרכיהס ןשאיפןת.
אבל ,כבר בתחילת התפתחןתס של הריקןדיס ,חשה גןרית קדמן

כי "סטינן מהדרןי '.בכנס "דליה" האחרןן 1968
"סטינן מהדרן

-

לא כנס של חןגי רןקדיס היה זה ,אלא מןפע

ראןןה בימתיי '.מצד שני ,הרי רצינן  IIעס

יותר .הבעיה היrד כrד במשכ rדכrד בנמשכ
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היא טענה:

רןקד II

-

ההמןניס

רןקדיס ,ןהמןניס צןפיס בלהקןת ,ןכדי שזה יקרה ,צריכיס

המןפעיס להיןת מקצןעייס ,גדןליס ,בימתייס ןמןשכיס ןכאלה הס.

נןצרת התנגשןת של ריקןדי עם לבמה עם הספןנטניןת של

ביטןי של הרצןן להשתלב במרחב ןליצןר בארץ דןר חדש ןעם

הפןלקלןר האןתנטי-המשפחתי-הקהילתי  ,אבל אילן הין ריקןדי

עברי ,עם שהןא לא עדה דתית מתבדלת ,אלא חלק ממרחב
היסטןרי ןגיאןגרפי שאלין אנן שייכים.

העם נשאים ספןנטנים ןאןתנטיים בלבד הם הין הןפכים מהר
מאד למןצג מןזיאןני  .מדןע איפןא הטענןת? הרי ברגע שהבאנן את

ריקןדי העם לבמה  ,לכנסים הגדןלים ,לקהלים גדןלים  ,הם הפכן
לריקןדי במה ,שלהם חןקים שןנים ןהם אינם  l1ביטןי עממי,

גדןלתה של גןרית קדמן היתה בתרןמתה למיסןד של תנןעת
ריקןדי העם ,מיסןד שאפ\ Uר לתנןעה לעבןר מתנןעה ישןבית טרןם

ספןנטני ,אןתנטי" .לכן  ,המןשג  l1סטינן מהדרך" הןא בעייתי.

מדינית למערכת ממןסדת של הפצת  l1תרבןת עממית

רשמית l1

באמצעןת מנגנןנים ןסןכני תרבןת .גןרית הןבילה תהליך של
לדעתי ,התפתחןת ריקןדי העם אינה הבעיה .ההתפתחןת היא

מאמץ מכןןן ליצןר  l1ריקןד· עם ישראלי אןתנטי" ,להפיצן ןלהפכן

הסימפטןם .הבעיה אינה בריקןדי העם עצמם .הריקןדים היןם

לנחלת העם.

משןכלליםיןתר מאשר הין בעבר ,הרקדנים מאןמנים טןב יןתר,

התזמןרןת טןבןת יןתר ,הכלים משןכללים ןרבים יןתר .הבעיה

יעקב שביט  ,במאמרן  l1הר ו בד התרבןתי החסר ןמילןין"  ,בספר

היא לא במשל אלא בנמשל.

 l1התרבןת העממית  ",בהןצאת מרכז זלמן שזר ןבעריכת ב' ז ' קדר

,1996
המסכתןת של חגי הטבע ש  l1הןמצאן

l1

בארץ דעכן ,כשהבןלטת

80

ביניהם היתה חגיגת הביכןרים ,אבל הין גם נטיעןת ט  l1ן בשבט ,

מתאר את הנסיןנןת שנעשן במןשבןת בארץ כבר משנןת ה-

של המאה

ה 19-

ליצןר רפרטןאר של תרבןת כמן ספרןת ,בית

עם ,תיאטרןן שירים ,מנה ;Iים ,שפה מדןברת ןעןד.

טכסי הדלקת הנרןת בחנןכה ,לילןת שבת  ,חג העןמר ,ליל הסדר ,
ערב פסח ןעןד .הסיבה לדעיכת המסכתןת חיפןש ביטןי עצמי

השאלה האם אפשר ליצןר· תרבןת עממית הטרידה גם את גןרית

ןיצירה אינדי בדן אלית ןדגש פחןת על  l1תרבןת מגןיסת".

קדמן .טענתה היתה שזה אפשרי ןאפילן חןבה .שביט מציין כי
י  l1ח ברנר טען שאי אפשר ליצןר תרבןת עממית באןפן מלאכותי

הבעיה היתה לא עם השירים ןהריקןדים אלא עם הקק  l1ל  ,עם
הערכים שהשתנן .הקק  l1ל הפכה ל  l1מינהל מקרקעי ישראל

l1

באמצעןת  l1מנגנןני תרבןת

l1

רשמיים .לדעתן של י  l1ח ברנר  l1תרבןת

עממית צריכה לצמןח מהו  Jגבשןתם של חיים לאןמיים עממים

-

מימסד ממשלתי הגןבה מיסים; חגיגןת הביכןרים לא הין יןתר

שלמים בארץ

ישראל ...

רק חברה אןרגנית יןצרת תרבןת אןרגנית

ביטןי של עבןדת כפיים  ,של גאןלןת אדמה ןןלנטרית ,של חזרה

שאינה יכןלה להיןת משמע :תרבןת מאןרגנת

לימי התנ " ך ןעןה ןזה בא לידי ביטןי בטיכסי החגים .המשבר היה

י  l1ח ברנר .אבל רןב הןגי הדעת בארץ חשבן שעלינן ליצןר את

בעיקרן

רעיןני.

לקןלטןרה l1

-

כתב

הרןבד החסר בתרבןת העברית החדשה ,ןזאת גם משןם החשש

שתרבןת עממית שתיוןצר מלמטה ללא הזיקה ןהסטנדרטים

הרגשת  l1סטינן מהדרך" של חלק מהאבןת המייסדים היא משבר

החדשים של התרבןת הע:1רית ,עלןלה להכניס למערכת

הזהןת שלנן ,משבר החלןמןת שלנן .ריקןדי העם הם אחד

התרבןתית החדשה יסןדוןז "שליליים" ,כמן למשל התרבןת

מהביטןיים הבןלטים ביןתר של חיפןש הזהןת העברית החילןנית,

העממית היהןדית של הגכ  Iו .

זהןת זן שנאבקה בגןלה ע  l1י שלילת הגלןת ,ע  l1י חידןש השפה

העברית ןהספרןת העברית  ,ע  l1י דחיית הזהןת הדתית הגלןתית

-

זהןת זן היא הנמצאת במשבר .גם בעבר הין בעיןת בזהןת

העברית החילןנית ,כי היא היתה  l1הדבר ןהיפןכן" .ריקןדי העם

ריקודי העם הם חחת הינירות

ביטאן דיאלקטיקה זן:

•

ריקןדי העם הין ריקןדים אקלקטיים עם השפעןת של ריקןדי

עמים שןנים

•

-

ןבכל זאת היה להם סגנןן.

החרנישרחכיות ביותר שנונרו בחרך .הם

הם הין ריקןדים שביטאן שייכןת ,אבל היתה בהם גם זרןת

מסןימת  ,הם ביטאן שייכןת לא  l1י ,אבל גם נתנן ביטןי לארצןת
המןצא שמהן באן העןלים.

•

חחד הבי Dוים כן Iופעה שכ יימיתוס

ריקןדי העם היתה בהם מלאכןתיןת של ריקןדי פןלקלןר

הנןצרים בימינן ,ןבכל זאת יש בהם מהאןתנטיןת ןרבים רןקדים
בהתלהבןת.

•

הנבריי וייכנעניותיי

ילדי שנןת התשעים ,הגרים רןבם בישןבים עירןניים ,רןקדים

ריקןדי אכרים ןרןעים של שנןת החמישים ןמזדהים עם
ריקןדי העם שןאבים מסמלים דתיים

-

הסמלים.

ןמבטאים עבריןת

ןחילןניןת.

•

-

דהיינו בי Dוי שכ

הרנוו כהשתכב במרחב וכינור בחרך

ריקןדי העם הם ביטןי לאןמי מחה אבל גם ביטןי לרצןן

לשןןיןניןת ,לאחןןת עמים ןלסןציאליזם

מאידך.

ריקןדי העם אפשרן להתמןדד עם מתחים ,להזדהןת עם ריקןדי

הערבים ,ריקןדי העדןת ,ריקןדי החסידים

-

על אף המתחים בחיי

.

דור חדש ועם ע,כרי עם שהוח כח עדה

היןם יןם.

•

ריקןדי העם הין ביטןי לסןלידריןת בחברה שסןעה ,אבל

סןלידריןת התקפה לעת הריקןדים בלבד .הדיאלקטיבה הזן היא
גם עןצמתם של ריקןדי העם ןגם חןלשתם .המאפיין את ריקןדי

דתית מתבדכת" חכח חכק ממרחב

העם הןא שהם מהןןים ביטןי לחיןניןת הישראלית ,לגיןןן הרב של
החברה הישראלית  ,ביטןי לחלןמןת שלנן ןגם לבעיןת .ריקןדי
העם הם אחת היצירןת הארצישראליןת ביןתר שנןצרן בארץ ,הם
אחד הביטןים לתןפעה של  l1מיתןס

הצבר  l1ן  l1כנעניןת l1

-

דהיינן

היס Dורי וגיחוגרפי שחכיו חנו שייכים
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גורית גיכתה חת היופי ה Dמון בריקודי

שביט מציין ,כי התרבות העברית היתה זקוקה למימד העממי,
שאיננו בהכרח מעוגן במסורת הדתית .ייהמילוי" של הרובד
החסר נעשה ע"י מנגנונים רשמיים כמו הקק"ל ובתי"ס שארגנו
חגיגות טכסים ,מסכתות וחגיגות שחלקן נעשו ביוזמות

מקומיות ופרטיות .כך באו לעולם שירי ילדים וריקודים עממים.
תהליך זה היה אורגני ,עד כדי כך שתוך זמן קצר כבר אפשר

העדות ושכנעה חת בני העדות כשמר

היה להתייחס בטבעיות גמורה למחולות העממיים שהתפתחו
על פי דגמים שונים ,חלקם של עמים אחרים ,כ"ביטוי לאמנות

הכפר הישראלית".
התחום השני של חלום ומציאות שמסמלת גורית ,הוא תחום
ריקודי העדות .גורית גילתה את היופי הטמון בריקודי העדות

וכתעד מסורות חכו ,וגם כח כהתבייש

ושכנעה את בני העדות לשמר ולתעד מסורות אלו ,וגם לא
להתבייש לחשוף אותם לציבור הרחב .גורית פעלה לשלב
מסורות אלה בריקודי העם ולהחיות

אותן.

העולים החדשים ,בעיקר מארצות המזה"ת וצפון אפריקה ,היו
חדורים במסורת היהודית ושומרי מצוות .הריקודים לא נחשבו

כחשוף חותם כניבור הרחב ,גורית

בעיניהם כדבר שראוי להוציא מהקשרו וממקורו ,כלומר
ממסגרת חגיגת המשפחה .באותה תקופה של שנות החמישים,
עדיין היתה שלטת תפישת ייכור ההיתוך"

-

דהיינו ,מאמצים

מכוונים לשנות את העולים ואת תרבותם כדי להתאים לקליטה
והסתגלות לתרבות הארץ הישראלית .לגורית ,אולי גם בשל
הסיבה שבריקודי העם היה כבר ביטוי למעמד השוויוני של

פעכה כשכב מסורות חכה בריקודי

ריקודי כל העמים וכל העדות ,היה קל יותר להגיע לתפישה של
ייפלורליזם תרבותי" ,שלפיו לכל עדה הזכות לשמור על מורשתה,
וכך בהדרגה תיווצר התרבות הישראלית מההשפעות השונות.
בפולקלור העדתי ראתה גורית גורם מקרב ולא מפריד על אף
שונותו וייחודו .הפולקלור מקרב משום שאנו מכבדים את

העם וכהחיות חותן .בפוכקכור הע דתי

הגאים על מורשתם ,משום שהפולקלור הוא ביטוי לרגשות
אנושיים פשוטים ,משותפים ומובנים ,והינו תגובה לתופעות
בחיי היום יום של כל אדם .גורית גילתה שהפולקלור מפתח
אמפתיה

-

הזדהות עם הזולת

-

כי הוא בנוי על השתתפות

ומזמין כל אחד להשתתף ולהזדהות.

רחתה גורית גורם מקרב וכח מפריד

דרכה של גורית הוכיחה ,שהדרך למיזוג תרבות הוא דרך שימור
והחייאה של מורשת העדות השונות .לא כדי "לחזק דימוי
עצמי" או ייפיצוי על קיפוח" ,אלא מפני שמיזוג אפשרי רק על
בסיס של גאווה על מורשת .רק כך אפשר לבנות את המערכת
של שונות בתוך אחדות שהיא המודל הרצוי למיזוג תרבויות.

עכ חף שונותו וייחודו ,היח גיכתה

גורית הניחה את היסודות לתנועת ריקודי עם גדולה ,ולשימורם
והחייאתם של ריקודי העדות .הבעיה שלנו היא ייאיך" ו"לאן"
להמשיך? כיצד לעגן את פולקלור העדות בחיי היום יום? כיצד
לקיימו בתנאים כה שונים בתנאיו הטבעיים? כיצד למנוע
התנוונותם של ריקודי עדות וריקודי עם כתוצאה מהתפתחויות

שהפוכקכור מפתח חמפת יה ,כי הוח

טכנולוגיות ותקשורתיות והשפעת המיסחור ומהפכת המידע?

כיצד לשמור על ריקודי העם שלא ידעכו כתוצאה מהצורך
בגירויים ובחידושים מתמידים ובהנאות מהירות תכופות
ומשתנות ,כתוצאה מהתפתחות גישה הדוניסטית-

אינדיבידואלית של היחיד ביחסו לחברה ,וכתוצאה מהחלשות
החישוקים החברתיים הקולקטיביים? כיצד לשמור על הפשטות,

בנוי עכ השתתפות ומזמיו ככ חחד

על ההמשכיות ,על האותנטיות והספונטניות של ריקודי העם
שלא ייהרסו ע"י כוחות הבמה וכוחות השוק וחוסר הטעם.
ריקודי העם הצליחו עד עכשיו ,יותר מכל תחום יצירה אחר של

שנות הארבעים והחמישים ,להמשיך ולחיות גם בימינו ,להיות
נפוצים ואהובים ,למרות כל השינויים שחלו במדינה  ,בחברה

כהשתתף וכהזדהות

ובריקודים עצמם ,יש בכך גם מעין סימן לעתידם
ולהתפתחותם.

ם
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