כנס ריקודי-עם ראשון בדליה בשנת 1944

מאת צכי פרידהכר

מלאר  40שנה מאז הכנס הראשרן לריקרדי-העם ,שנערך
בשנת  1944בקיברץ דליה שבאזרר מגידר .כנס זה היה לצירן-
דרך רמפנה במפעל ריק רדי-העם הישראליים רחיי המחרל
בארץ בכללרתם  .יידליה הפך רהיה שנים רברת שם דבר .למררת
כל זאת רלמררת שעברר רק  40שנה ,נגס שר השכחה
בתרלדרתיר של מפעל חשרב זה שבחיי המחרל רהתרברת
השיראלית .לכן מן הרארי להעלרת מחדש קררים להתפתחרתר
של מפעל ריקרדי-העם הישראליים ,דרכי היררצררתר רהדמרירת
המרכזירת שנטלו חלק בעצובר( 1 ).

הכפרי רמחרלרתיו מברססים על מספר מרטיבים יסודיים ,בהם
ראתה את עיקרו של החג ,והם :הרצאתר של החג רהחרגגים
למרחבי השדרת שהם מקרמר הטבעי; ניצרלם של המקרררת
העתיקים רשילרבם במסכת החג במרקם חדש; ניצרלר של
מקרם עריכת החג רקישררר לעברר ההיסטררי רשיתרף אנשי
האזרר
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שנהרגים
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החרגגים.
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החגים
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רחגי
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מהפכה

ערבד-האדמה,

בדרך
כפי

שיצרה ירדנה בהתישברת

הארבעים ,היר חגי-ביכררים ,טר' באב ,חגי-

עשרר רכירצא באלה ( 5 ) .

כנס דליה היה מפנה רראשית המיסוד של מפעל ריקרדי-העם
השיראליים ,אך לא ראשיתה של היצירה הריקודית-פולקלורית
בארץ ,שהחלה שנים רברת לפני כן ,בעיקר על-ידי אמני מחרל
מקצועיים ,שנדרשר בדרך זר אר אחרת ליצירה פרלקלררית
שברפרטואר שלהם ,כגרן בררך אגדתי ,הירצר בשנת , 1924
במסגרת תיאטררן ייהאהל' :את ההררה המפררסמת שלר,
הידרעה עד הירם בשמה ייהורה אגדתי ' :בה הוא מנסה לשלב
אלמנטים מזרחיים חסידיים רררמניים( 2 ).

אמנית המחרל לאה ברגשטיין מתישבת ,בעלרתה ארצה בשנת
 ,1925בקיברץ בית-אלפא רמצטרפת לייחבררת-הררעים" שליד
אגרדת "השרמר"  .היא קרשרת את חייה לחיי הקרלקטיב
הקיברצי רלמררת הקרשי הרב שבשמירה על כרשרה כרקדנית,
במירחד בשנרת הראשית ההן ,מרצאת את עצמה בסרף שנרת

העשרים רראשית שנרת השלרשים ירצרת בשטח האמנרתי
שלה במסגרת חיי החברה שסבבר ארתה .היא נעשית לירצרת
הראשרנה בשטח ריקרדי-החג הישראליים ,שעיקרם "ריקרדי-
ררעים" בחג הגז .לאה ,שלא כאחרים ,שערד נעמרד עליהם
בהמשך הדברים ,ציירתה מהררה חלק מאררח חייה רחיי
החברה בה היא חייתה רפעלה( 3 ).

דרך יצירתה שונה לחלרטין ממה שאנר מצואים ביצירתם של
דפרסי הריקרדים ,שערצבר לחגים השרנים על-ידי ירדנה כהן
(.ירדנה  ,כילידת
)ראה רשימתה של רות אשכנזי בעמ'
הארץ המעררה היטב בטבע רבנרף הארץ ,יצאה ללמרד את
תררת הריקרד במערב ,אבל לא מצאה בזר את עצמה .שפת
מחרל זר היתה זרה לה ,לארפיה ,לנרפי נערריה רלשפת הריקרד
שפעמה בתרכה .כל אלה ניגלר לירדנה מחשד רק בשרבה
ארצה ,למקרר מחצבתה ,רבמירחד צללילי המזרח ,שהחלר
לתפרס מקרם חשרב ביצירתה( 4 ).

דרך מחשבתה ריצירתה של ירדנה בעיצרבר ריצירתר של החג
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בערד שלאה ברגשטיין יצרה בתרך חברתה שלה רמתרך הצררך
שחברה זר חשה לחרג את חגיה ,ראתה ירדנה כהן מרל עיניה

את צורת החג כפי שהרא צריך להיררצר לדעתה ,ריצקה את
דפרסי החג על-פי מחשבתה .חברה המרגישה צררך לחרג את
חגה נזקקת לאמן הירצר ,שיעצב עבררה את החג בדרכר שלר
רלאר דררקא על-פי רגשרת החברה החרגגת עצמה.
בשנת  1924עלתה ארצה רבקה שטררמן רהתישבה בקיברץ
עין-חרוד בשנת  . 1937רבקה למדה בצעיררתה מחרל רכרריאר-
גראפיה ,אך על ריקרד-עם לא ידעה דבר ,כפי שהיא מעידה

על עצמה .אל היצידה בתחרם ריקרדיהעם ,רבמירחד לגילאי
בית-הספר,

הגיעה

בדרך

התקרממרתה

נגד

היסרדרת

הזרים

ששלטר אז בחיינר האמנרתיים רבמירחד כנגד ארתר מצב מביש,
לדעתה ,בר ילדי הארץ מתחנכים על ערכי מרסיקה רמחרל של
עמים

זרים

ואף

עריינים.

במירחד

ערררה

את

התנגדרתה

תרפעת ריקרדי-העמים "נרסח בן-שמן" ,שהיר על טהרת ריקרדי
עמים אחרים ,שהתפשטר בארתה תקרפה בארץ.

את ראשית צעדיה בנסירן ליצרר ריקרדים היא ערשה במסגרת
בית-הספר המקרמי עם ילדי הקיברץ .מפנה חשרב בדרכה זר
מזדמן לה בשנת  , 1942שעה שהיא מרזמנת לקיברץ גבע,
להכין שם את הכרריארגראפיה לטקס סירם שנת הלימרדים.
המסכת המרעלית ,נרשאה היה תנ"כי רהמרסיקה הרפקדה
בידיר של המלחין עמנראל פרגצ'רב )לעתיד :עמירן( .מיפגש
זה עם עמירן היה לדבריה מפנה חשרב בעיצרב ריקרדיה .
גרלת הכרתרת של יצירתה אז היה ריקרד "הגררן"  ,שערד
ידרבר בר בהמשך .

ריקרד-החג הראשרן של רבקה חרבר למסכת הערמר בראשית
שנרת ה  , ?( 1941/2 ) 40-רהיה זה "אשירה ''',הל שמצא לאחר
מכן את מקרמר במסכת ליל-הסדר הקיברצי ,מאחר שרבקה

חשבה שזה מקרמר ההרלם( 6 ).

הדים רבים בארץ ,לחיוב ולשלילה .משם העתיקה גררית את
פערלתה הריקודית לתל-אביב ,למסגרות שונרת ,שהעיקרית

בשנות מלחמת העולם השניה שהתה שרה לוי-תנאי ,בת

שבהן היתה הדרכת ריק רדי-עמים בסמינר הקיבוצים .בשנת

ניחנה

 1943פנה אל גררית דר' שפירא ,מי שהיה אז ממנהלי הרועדה
הבינקיברצית למרס יקה ,בבקשה לצרף לכנס המקהלות שעמד
להערך ארתה שנה בעמק ,גם חלק ריקודי  .דבר זה לא יצא אל
הפרעל ,אך מדליק בגורית מחדש רעירנרת חבויים על כנס
מחרלות ארצי ,שחלמה עליר זה כבר .באותה שנה פנתה אליה
גם תלמידת הסמינר ,חברת קיבוץ דליה ,רהזמינה ארתה לבוא
למשקה ולהכין את הריקרדים למסכת "מגילת ררת" ,שהקיברץ
עמד להעלרת בחג-הביכררים .מסיברת שונרת יצא עניין זה
אל הפועל רק בשנת . 1944

העדה

התימנית,

בקיברץ

רמת-הכובש

שרה

כגננת.

בכשרון טבעי לתנועה רשירה  .שרה ,שהתיתמה בגיל שש,
עשתה את כל שנרת נעוריה במסגררת חינרכירת שמחוץ
לעדתה ,חזרה לכור מחצבתה בשנים מאוחרות יחסית ,שעה
שהיתה תלמידה בסמינר למררים ע"ש לוינסקי בתל-אביב.
את שעות הפנאי שלאחר הלימודים היא בילתה בקרב בני
עדתה שבכרם-התימנים רשם חזרה למעשה לשורשיה ולמדה
להכיר מחדש את מסורות בני עדתה ,תוך הסתכלרת
והשתתפות

עבורה

-

באררחרת

חייהם.

כפי שמגדירה זאת שרה עצמה
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שהרתה
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דרשו

ומקורית ,נוסף לעיסוקה כגננת ,שבמסגרתו חיברה ריקודים
לגיל הרך .כל אלה היו הדחף ליצירתה הגדולה ,מסכת "שיר
השירים" ,שהרעלתה בקיבוץ רמת-הכובש בשנת  1944בחג
הפסח .במסכת זו ראתה שרה את המפנה ואת גיבוש רצרנה

בדרכה האמנותית לכיוון ייהמחרל הישראלי רלמזרחירת
הארץ-ישראלית" ,כפי שביטאה זאת בראשית שנות החמישים,
במשאל על המחול בישראל( 7 ).

בכל פועלה המבורך בשש שנות שהרתה בקיברץ ,שולבו יחדיר
שלוש תכונות נדירות שבאשיירתה של שרה  .תכונת האמן
היוצר ,תכונת השייכות לחברה עבררה היא יוצרת ,ומעל
לכל ,תכונת מוצאה וניצול מסררתם עתיקת-הירמין של בני

עבודתה של גורית התבצעה על גבי מבנה דמוי פרגולה,
ממנה נשקף מראה נפלא של העמק ,רזה הביא את גררית
להחלטתה ,שאם יתקיים בארץ אי-פעם כנס מחרלרת ,היתה
רוצה שהרא ייערך במקום זה .ניבאה רלא ידעה מה ניבאה.
עוד בארתו הקיץ הצליחה לשכנע את הגופים ,הררעדה
הבינקיברצית למוסיקה ,חברים מהמרכז לתרבות שבוועד
הפרעל של ההסתדרות ואת אנשי קיברץ דליה עצמם ,והדבר
קם ,למררת הקשיים הרבים שנערמו על דרכר של המרפע,
שלא היה להם רלעניין המחול עצמר רלא כלרם.
בעצם אותם ימים הגיער ארצה בשררות-האיוב הראשונות על
שואת יהרדי אירופה ,ררבים רטובים ביקשר מגררית לדחות את
הכנס בשל כך .גורית עמדה על דעתה ונצחה ,רלכן קראה
לכנס זה "כנס דווקא".

עדתה ( 8 ) .
בת

תימן

נוספת,

שהשתזרה

במרקם

הציירה

הריקודית-

פולקלורית בארץ ,היא הרקדנית-כוריאוגראפית רחל נדב.
מלבד היותה רקדנית ראשית בבלט של רינה ניקובה ,היא לא
זנחה את המסורת הריקודית של בני עדתה ,אליה היא קשורה
בכל הווייתה .היא ריכזה סביבה קבוצת בנרת מכרם-התימנים
ואף צרפה אליהן בנים מבני עדתה ממקומות שרנים בארץ,
והקימה איתם להקת מחול תימנית  .להקתה זו הופיעה
בהתשיבות העובדת .נראה לי ,שזו הלהקה האתנית הראשונה
בארץ ,שהופיעה מחוץ למסגרת אירועי עדתה .בד בבד
יוצרת רחל נדב גם ריקודים בנושא הווי הארץ בסגנון ריקודי
התימנים ,ששימשו אותה בחגיגרת שונות בהתישברת הערבדת.

רחל הוזמנה גם על-ידי גורית קדמן להדריך בסמינר הקיבוצים
בסגנון התנועה התימנית( 9 ).

וכאן אנו מגיעים לאשייות הדומיננטית של מפעל ריקרדי-
העם כולו ,גרט קאופמן ,הלא היא גורית קדמן .
גורית עלתה ארצה בשנת  , 1920כשבאמתחתה מטען גדול
של ריקודי·עמים .בראשית דרכה הצטרפה כחלוצה לקברצת
חפצי-בה שבעמק-יזרעאל .משם לרקח אותה ,בסרף שנות
העשרים ,מנהל כפר-הנוער בן-שמן ,דר' להמן ,להדריך את
ילדי בן-שמן בריקודי-עמים .בשנים  1929ו  1931-ערכה גורית
עם ילדי בן-שמן שני פסטיבלים של ריקרדי-עמים ,שעוררר

רלעצם תרכנר רתבניתר של כנס המחרלרת הראשרן בדליה :
לקראת הכינרס ,שנערך ב 1S-14-בירלי  , 1944הגיער לקיבוץ
דליה  14להקרת מחרללים ,ררבן מההתישברת הערבדת רמיעוטן
מן העיר ,ממרסדות החינרך השרנים רמאגודות נרער רספררט.

ררב הלהקרת הרפיער בריקרדי-עמים ,שרררחו אז בארץ ,לא
במעט בגין מרפעי בן-שמן .

הכנס חרלק לשניים .החלק הראשון הוקדש למיפגש קברצות-
המחוללים וללימוד הדדי של הריקרדים ,והשני היה ערב
המופע הפרמבי ,בו הופיעו הלהקות בפני הציברר הרחב .ערב
המרפע הפרמבי נפתח בריקרד "הלל" של ירדנה כהן ,מתוך
מסכת "מגילת רות" ,בביצרע בני הקיבוץ המארח .לצררך
מופע זה הורחבה יריעתה של המסכת ונוספר לה ריקרדים,
שלא היו קיימים במסכת המקורית ,שהרצגה לראשונה בחג-
הביכררים).ס  (1כך הונחר למעשה היסודרת לכנסי דליה הבאים,
שהיר אף הם במתכונת זר ,כלרמר  :מחנה-רוקדים ומרפע פרמבי,
הנפתח בביצוע של מסכת בביצרע חברי קיבוץ דליה.
בכנס הראשון היר מספר תופעות ייחרדיות שמן הראוי לעמוד
עליהן :הופעתן של מספר יציררת מחרל מקררירת ,שהבולטת
בהז היה ריקודה של רבקה שטררמן "הגורן" ,שהכל גמרו
עליו את ההלל רציינוהר כריקרד המקררי ביותר בין ריקודי-
העם שהרבאר לכנס .וכך כרתבת על ריקרד זה דבררה ברטונוב:
"  ...יצירות רבקה שטורמן )קבוצות ילדים ונוער עין-חרוד ותל-
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ירסף( ,ערררר תשרמת לב מירחדת .הן יצאר עממירת רפשרטרת.
המדריכה יצרה מחרל עממי חשד .גם קבעה למחרלרתיה שמרת
עבריים) .חשרב מארד לריקרד-עם שיהא לר שם מקררי רלא
שארל(" .מחרל הגררן" שלה ,שהיתה הזדמנרת לרארתר במשך

לא נתפלא ,איפוא ,כי הצעדרת התימנירת החלר לתפרס מקרם
חשרב כמירקם ריקרדי-העם הישראליים ,עד כי לא יתרארר
הירם בלעדיהן.

שני ימי הכינרס הרבה פעמים ,היתה בר גם תנרעת-עברדה,

שנת  1951היא שנת עריכתר של כנס המחרלרת השלישי
ברליה ,רהיא גם שנת מפנה בשטח קליטתם של מסרררת
הריקר,ד שהביאר עימם עדרת ישראל השרנרת ,שהלכר רהתקבצר
בארץ .את כנס המחרלרת בדליה סרקר אחד מגדרלי הרקדנים

גם קצב מזרחי ,רליכרד שני אלה יצר את הטבעירת  ...אין
לשכרח את המרסיקה )של עמנראל פרגצ'רב( ,אשר ציררפה
לתנרעה שיורה לריקרד סגולה זר של מחרל-עם .כאלה היר גם
דבריה של המשרררת לאה גרלדברג בביקררתה על ארדרת
ריקרדה זה של רבקה שטררמן( 11 ).

תרפעה נוספת רלא פחות חשרבה ,היתה זר של ריקרדים מתרך
מסכות-חג ,שהרעלר בהזדמנרירת שרנרת בהתישברת הערבדת.
"מגילת ררת" של קיברץ דליה בהדרכתה של גררית קדמן;
קטעים ממסכת יישיר השירים" של קיברץ רמת-הכרבש
בהדרכתה של שרה לרי-תנאי ,רריקרדים מתוך מסכת-הביכררים
של קיברץ עין-השרפט בהדרכתה של ירדנה כהן( 12 ).
סגנרן הריקרד של שרה לרי-תנאי רירדנה כהן ,כל אחד בפני

שהמאחד

עצמר,

ביניהם

הרא

לתנרעה

קרבתם

רלצליל

המזרחיים ,היררה חידרש ,שלא נעכל בר במקרם .שרה לרי-תנאי
אף התבטאה לא אחת ,שבכנס זה שמר לב ירתר לשירה מאשר
לריקרדיה .דבר זה מאשר גם המלחין יצחק דררר ,הטרען
שמנגינתר שלר לריקרד "בא דרדי אלרפי הגררנה" ,שבמסכת
"מגילת ררת" ,הרשפע רברת מלחניה של שרה לרי-תנאי ,שהיר
ידרעים לר זה מכבר )( 13 .ירדנה כהן לערמתה התנגדה תחילה
להרפיע בכנס זה בריקרדיה מתרך מסכת-הביכורים של עין-
השופט ,בטענה שאי"אפשר להרציא ריקרד זה או אחר ממכלרל
המסכת מבלי שיאבד מעצם משמערתר רהרוייתר .למררת זאת
נבחר ריקרדה "ריקרד הלל" לפתרח את ערב המרפע הפרמבי.

תרפעה שלישית מירחדת במינה בארתר כנס ,היתה הרפעתה
של הרקדנית רחל נדב עם להקתה התימנית ,בשני ריקרדים
מריקרדי תימן ,ריקרד נשים

אותנטיים

רריקרד גברים( 14 ).

ריקרדים אלה הלהיבר את באי הכנס רה מבקרים בארתנטירת
שלהם רהירר ללא ספק את הדבק שבין הישן לחדש ,שתרצארתיר

רהכרריארגראפים ,ג'ררם ררבינס ,ששהה בארתה תקרפה בארץ.

את התרשמרתר מן הנעשה בשטח המחרל הרא ביטא בשתי
הזדמנריות שונרת ... " :מצרי כשררן פרטנציאלי עצרם בקרב
אנשיה הצעירים של ישראל .אך הצרה היא ,כנראה ,שאין כל
דרך לרכז את כל הכשררן הרב המצרי כאן .המפלגתירת
הישראלית משתקפת יפה בשטח הריקו,ד כל-כך הרבה כוחות

מנרגדים "...
רהרא מרסיף רארמר ... " :אם אברא ,אחיה ראעברד בישראל ,ררצה
הייתי לרכז צעירים בגילים  ,17-13רליצרר מקרר כשררנרת
צעירים לעתי.ד דרמה שאין כל אפשררת לרכז למקרם אחד את
כל האנשים המבקשים לרקר.ד  ..רשרב חש אני כאילר הישראלים
אינם מרסרים עצמם דיים להשפערת חיצרנירת :אין הם ירדעים
רברת על ארדרת הנעשה בערלם הבאלט המרדרני  ...ישנה נטיה
להסתייג מהשפערת הריקרד של הגרלה ,שהערלים החדשים
הביאר עמם .אני סברר ,שישראל אינה יכרלה להתיר לעצמה
להפנרת עררף לכל השפעה שהיא  -מרטב שהבאלט הישראלי
יצא מתרך תעררבת של ההשפערת הללר ( 16 ") ...

בהרצאתר בפני באי קורס למדריכי ריקרדרעם בשנת 1952
התבטא ג'ררם ררבינס כדלקמן ... " :תנאיה הגיארגראפיים של
מדינת ישראל יביאר בהכרח לסינטיזה בין המחרל המזרחי
הסרבב אתכם לבין התרבית המערבית השרלטת בררב צרררת
חייכם .ההשפערת האלה ,הן הן אשר בסרפר של דבר יביאר
לאחידרת בצררת המחרל  "...בסירם דבריר הרסיף ... " :אך אין
ספק ,כי במחרלרת-העם הקיימים יש כבר עתה מן המקררירת "...
אל נשכח ,שהדברים נאמרר בשנת . 1952

ניכרר בשנים הבארת.

כנסי

דליה

הנרספים

נערכר בשנים , 1947

1958 , 1951

רהאחררן ב (15 .) 1968-

תשרמת לבה של גררית הרפנתה מאז לישרבי הערלים ,שזה
עתה החלר להגיע ארצה .בד בבד עם נסירנה לצרפם למעגלי
המרדרכים בריקרדי-העם הישראליים ,מתגלים לפניה ארצררת

המסרררת בריקרדירת ,שהביאר ערלים אלה איתם מארצרת

מרצאם .גררית ,שתמיד צעדה שנים רברת לפני המחנה כרלר,
ראתה בחזרנה הגדרל שארצר זה עלרל להשמט מידינר בשל

שנת  , 1947בה נערך כנס דליה השני ,שהיה על טהרת
הריקודים הישראליים החדשים בתרספת ריק רדי-עדרת רשל
שכנינר הערביים ,היתה גם השנה הראשרנה ,שבר הרצג מחרל-
העם השיראלי המתחדש בפרררם בינלארמי ,בפסטיבל הנרער
הדמרקראטי הראשרן ,שנערך בפראג .למשלחת ,בהדרכתה של

אותה דרך מחשבה ,שנהגר בה בימים ההם ,להפרך בכרר
ההיתרך הישראלי את כולם ל"עם אחד" ,דרך מחשבה שהביאה
במהיררת רבה לנטישתם של בני העדרת הללר את המסרררת

גורית קדמן ררבקה שטררמן ,צררפה גם הרקדנית רחל נדב,

התרברתירת שלהם רבתרכם גם את מסרררת הריקרה כלי

רריקרדה

"עורי

צפרן"

בסגנרן

ריקרדי

בני

עדתה.

היה

זה

מיפגש חשרב לרקדני הארץ רמדריכיהם .נרסף לכך למדר
בארתה שנה מדריכי ריקרדי-העם הישראליים גם את ריקרדיה
של שרה לוי-תנאי ממסכת יישיר השירים") ,ייאל גינת אגרז"
ר"אנה הלך דרדך"( ,אף הם בסגנרן הריקרד רהלחן התימניים,
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הגבינה רתלברשרתיהם .גררית אירגנה סביבה קברצת חרבבים-
מתנדבים ,אליהם צרפה גם את האתנרמרסיקרלרגית ,ד"ר אסתר
גרזרן-קירי ,שעסקה כבר שנים רברת בחקר מסרררת המרסיקה

של בני עדרת המזרח ,ריחד איתם היא ירצאת למעבררת,
לישרבי-הערלים למיניהם ראף ישר לשדה-התערפה ,כדי לרארת,
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להתרשם ,לרשום ,להקליט ובסופם של דברים אף להסריט את

ריקודי העדות .פועלה זה של גורית החל כבר בשנת , 1951
ועוד נעמוד על תוצאותיו רבות החשיבות בהמשך הדברים.
בשנת  1953נוספה אבן-חן לפעולה המתרחבת של הקניית
מחולות"העם הישראליים לציבור הרחב על-ידי שלום חרמון,
שבעזרת עיריית חיפה אירגן את אחת מהפעולות העממיות
החינוכיות התרבותיות היפות ביותר ,הלא הוא "מצעד
המחולות" ההמוני בחגיגות יום-העצמאות).ד  (1עצם הרקדת
אלפי בני-נוער בכעשרים ריקודים ,שילובן של להקות-מחרל
מהערים וההתישבות העובדת וקבוצות-מחול אתניות שונות
בריקודיהן

הן,

היוו

תמרנה

מרהיבה ביותר ושינוי בתפיסת

חגיגתם של אירועי יום-העצמאות )עד אותו זמן עמדו במרכז
אירועי יום-העצמאות מיפגנים בעלי ארפי צבאי  -העררך(.
מראהו של רחוב שלם הרוקד ריקודי-עם ,שלאחר המצעד
השרמי הצטרפו למעגלי הרוקדים גם אלפי הצופים שעמדו
פסיביים בצידי הרחובות ,נתנה לכל את התחושה ,כי אכן
הפכנר לעם רוק.ד
בשנת  1958מתקיים הכנס הרביעי לריקרדי-עם בדליה.
רהפעם ,בגלל הקפו ,נמסר לראשרנה לידי במאית מקצרעית,
שרלמית בת-דררי ,שהתמחתה בבימריים של חזיונרת-עם
גדרלים .האמצעים רהשיטרת בהם נקטה ,כגרן השימרש
שעשתה בכמה במרת ,כדי לתת למרפע לזררם ללא הפסקרת,
היררה מפנה חשרב בדרך העלאתם של מרפעים מסרג זה.
עברדת השדה של גורית בסקר מסורות ריקרדי-העדרת
רהשפעתה על בני העדרת להכריחם לשמרר על מסררתם זר,
הביאה בסרפר של דבר להכרתם של מוסדרת התרברת בפרעלה
זה ,רבשנת  1961נערך לראשרנה בארץ חזירן-ריקרדים בשם
"מקצרת הארץ" ,שהיה למעשה הערב הראשרן של מרפעי

עדרת ישראל בשירה רבמחרל ,ורבים באר בעקברתיר .במרפע זה
הועלר ריקרדיהן של מספר ניכר של עדרת .בעצם הופעתן
הפומבית היה משרם מהפך ,כי עד אז שיתפר עצמן קברצרת

אתנירת בודדות בלבד במרפעים שונים ,כשהן בטלרת בשישים
במכלול ההרפעה הכללי ,רעתה הרקשד ערב שלם לבני העדרת
עצמם ,ורק תצרגת מסררת הריקרד החסידי נמסרה לידי להקה
"שיראלית" .הרפעת חניכי כפר-הנרער הדסים במסכת חג-
הביכררים שלהם השלימה את ההררי השיראלי החדש .לערב
זה היר הדים כה רבים ,עד שמארגני פסטיבל המרסיקה
השיראלית צירפר שנה לאחר מכן את חלקר הראשרן של
המרפע לערב פתיחת הפסטיבל.

-

גררית ,אשר נתפסה ירתר וירתר לנושא ריקדוי-ה עדרת,
שמתרכם יוכלר ,לדעתה ,לינרק מעצבי ריקדוי-העם הישראליים
ביצירתם המקררית ,מביאה את התרצארת של עברדת השדה
שלה בסרטיה גם בפני פררומים בינלאומיים ,ובמירחד בפני
הכ .International Folk Music Council (IFMC -ברארתם את
הערשר הטמרן במסרררת הריקוד והמוסיקה הנלררית להן,
מחליטים לקיים את כינרסם הבא ,בשנת  ,1963בישראל,
תחת השם "מזרח רמערב במוסיקה"  .לצורך זה מכנסת גררית
כנס ארצי ראשרן לריקרדי-עם שלא במסגרת כנסי דליה,
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בנוכחרת באי
כונה

בשם

הקונגרס

יישררשים

הבינאלרמי.

רניצנים".

היה

ערב המרפע הפרמבי
בשם

זה

הרבה

מן

הסמלירת ,כאשר ריקרדי העדות רהמיערטים מייצגים את
השררשים רריקרדיהעם הישראליים המת הררים את הניצנים .
למררת שפעולה זר של הפצת ריקרדי העדרת והחדרתם בקרב
חרגים רחבים של רקדנים בארץ ,קליטת מרטיבים לא מעטים
מריקרדיהם לתרך מירקם ריק רדי-העם הישראליים רהבאתן
של מסרררת ריקרד אלה בפני הציבורירת הישראלית בערבי-
עדרת שהלכר ררבר ,שבכל אחד מהם הרצגה מסררת ריקרדית
של עדה נרספת ,הלכה פערלה זר רדעכה ,בעיקר בשל אדישרתם
של בני-הנוער של העדרת שלמירה על מסורתם הייחודית.
דבר זה הביא בשנת  1971להקמתר של "המפעל לטיפוח

ריקודי העדות" ,ששם לו למטרה לתע,ד לרשום ,לשמר ,אך
בעיקר להחירת רלהשאיר בחיים את ריקרדיהן של העדות.
במסגרת מפעל זה ובזכרתר ,התקיימו בארץ בשנים 1975-1973
חמישה סמינריוני-מחקר של מורשת העדות ,בהם לקחו חלק
נציגי העדות הכורדית ,הבוכרית ,הבבלית ויוצאי צפון-
אפריקה ,שהעמידר לרשות החרקרים ממיטב מסרניהם
)אינפורמנטים( מזקני-העדה.

בזכות בני-העדות ,הפך דרוקא אותו ענף של חקר הפולקלור
העוסק בריקו,ד שלא היתה לר כל דיסציפלינה מדעית ,בניגוד
ליתר ענפי המחקר ,לדומיננטי.

איאפשר לסיים סקירה זר של  40שנות פעילות יוצרת
רמשמרת ,מבלי להזכיר את השרתף הטבעי ליצירה הריקרדית,
הלא

הרא

במקרים

המלחין

רבים

והמוסיקה .בהתישבות הערבדת היתה

הפריה

הדדית בין הכרריאוגראף רהמרסיקאי

המקרמי ,כגרן בין לאה ברגשטיין רמתתיהו שלם ,ירדנה כהן
ריזהר יררן ,רבקה שטררמן ,ש .פרסטרלסקי רנירה חן .חלק מן
הירצרים מצאר שרתפים נרספים מחרץ למסגרות אלר ,כגרן
רבקה שטררמן רעמנראל עמירן ,שלא לדבר על יוצרים כדרגמת
שרה לרי-תנאי ,שבה חברר יחדיר הכוריארגראף והמלחין.
אצל היוצרים מן הגרוארדיה החרץ-קיברצית ,רבים ממלרריהם
המרסיקליים היר אקררדירניסטים ,שהפכר במררצת הזמן
למלחינים בזכרת עצמם רלעיתים גם בשל דרישתם של
הכוריארגראפים ללחנים ליצירותיהם .כאן מן הרארי להזכיר
את שלרם חרמרן ומלוריו אמיתי נאמן ראפי נצר ,תמר אליגרר
רגיל אלדמע ראת הזרג המשפחתי רעיה ויוסי ספיבק .היר גם
מלחינים כמר עמנראל זמיר ,שליררה בנאמנרת את היצירה
הריקודית בארץ ,אם במגנינרתיר שלר ראם כמדרבנם של
מלחינים צעירים.
ישראל ,כארץ הממשיכה בקליטת עליה רב-גרנית רמסרררת
ריקרדירת

שונרת,

כגרן

זר

הגררזינית אר

האתירפית,

נתרנה

עדיין בתהליך התהררת היצירה העממית בכל השטחים ,כאת
גיברשה הסרפי לא ניתן לחזרת כירם .אך ניתן להצביע בבטחה
על כך שריקוד-העם הפך לאחת מצוררת הביטוי והבילרי
•
המברקשות רבכך קנה לו מקום חשרב בהרוי החיים בארץ .
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