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ראשןניםצעדים

בחבורההצעירבירושלים,הסטודנטיםבלהקתכמתופףהתחלתי

דינמי,בחוראזהיההלהקהמדריךבלהקה,רקדתיוגם , 20בן-

כרמון,יונתן-שםבעלוכוריאוגרףומוכשרנמרץ

לכךבמהקיבלתילאאךמשלי,ריקודיםליצורצורךהרגשתי

ולהעלותמשלילהקהלהקיםהרעיוןביבשלקצרזמןותוך

עםריקודי-לימוכריםשהיוחומריםיסודעלבמהריקודי

בעיתונותמודעהפירסמתיהסטודנטים,מלהקתפרשתיקיימים,

 16-בגילאישעשריםבחרתימתוכםלפנייתי,נענורקדניםומאה
הרוקדיםאוכלוסייתהראשונה, IIהורה IIלהגרעיןהיווהם 28

העיר,שכונותמכלרוקדיםוכללהמגוונתהיתה

שהיהלדר,וצביברנזוןרחליפעלולצידיהתגשם,הלהקהחלום

מדיניותאתוקבענופעלנויחדהלהקה,ומנהלהאקורדיוניסט

ושלשלייצירותהיוהריקודיםרובשלה,הרפרטוארואתהלהקה

ריקודייצירתשללעיקרוןנאמןהייתיהראשונהבתוכניתרחלי,

עלמבוססהיההתנועתיהחומרהעם,ריקודיבסיסעלבמה

 , IIעוזיהוויבן IIידך"שימי II ,תיש"לנויש II-קיימיםעםריקודי

בירושלים,ציבורייםולאירועיםלתייריםמיועדותהיוההופעות

החינוך,משרדשלחסותקיבלנואזכבר

התרחקתישבהנוספתתוכניתהתגבשהשניםארבעאחרי

שמרתיאך ,קיימיםעםריקודישללבמההעלאהשלמהעיקרון

 IIראשוניםרונדו IIנוצרוכךעממיים,מסורתייםאלמנטיםעל

II וחיילית"דבקהII בירושליםחסידיםII , צאןלנכסישהיוריקודים

הזה,היוםעצםעדונרקדים IIהורה IIבברזל

מפעילותלפרושונאלצתימשפטיםלימודיסיימתי-1966ב

הלהקהניהולאתקיבל ,מחיפהמוכשר,רקדןגריןיאיר ".הורה IIב

לנוער,המחלקהמנהלעתבאותהשהיהגיל,יעקבוהדרכתה,

המחוללהקותבחשיבותהכיר ,ירושליםבעירייתוחברהספורט

מאוחרעירונית-ייצוגית,ללהקההלהקהאתוהפךלעירהעממי

כעורוםהזרה

כרמוו(וכתו ;'כןר jו'(ייקודההזרהיי

הילדיםלהקת ,נעוריםהורה-הייצוגיתהנוערלהקתהוקמויותר

יוצאי-הראשוניםלהקתולבסוףאפרוחים,הורה-הייצוגית

הוותיקות,הלהקות

~ 
ברנזווחיים

ןמבנהמסגרת

II הורהII -ירושליםעירייתבחסות,פועלתולזמרלמחולהעמותה

 ,לאמנויותהחטיבהובמסגרת

המאוגדיםומבוגריםנוערבניילדים,מאותמקיפהפעילותה

מחול:להקותבארבע

הורה , 17-14גילאי-נעוריםהורה , 14-10גילאי-אפרוחיםהורה

הלהקותבוגריהראשונים-להקת , 25-18גילאי-ירושלים

לצד ".ירושליםהורה-הזמרחבורת IIמצטרפתואליהןהאחרות

 ,הרקדניםכגילהנגניםוגילעממיותתזמורותפועלותהלהקות

פועלתאפרוחיםהורהלידשונה:שיעודןקבוצותפועלותעוד

הקבוצה , 11-9בנישלושיםהמונהלבניםאקרובטיקהקבוצת

לבנותהמקבילההקבוצהללהקה,לקידומםעדבניםמכשירה

 ,גדוליםעירונייםלאירועיםהמיועדתקבוצהעתודונת,נקראת

שלהתרבותבסלמופיעהגדול,ציבורהפעלתדרושהבהם

לה,'הורנקראתהיאהנוער,תזמורתעםמשותףבקונצרטהעירייה

-ריקודיהוכן ,ללהקההרקדניםאתשמכשירהעתודהגםקיימת
ס, IIביהבתוכניתשמופיעיםעםריקודיללימודקבוצה

הרקדניםאתהמכשירההנעוריםעתודתפועלתנעוריםהורהליד

כ-השונותהורהמסגרותמונותהכלובסךבלהקה,להשתלבות

 ,משתתפים 500

מבחניעובריםהרקדנים ,אוטומטינויאללהקהמלהקההמעבר

 ,ללהקהקבלתםלפניקפדנייםמיון
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ראיספמיכה :'כור ,"'אגדתי" ,אפרוחיםהזרה

שהןבאןמגןןןייחןדיןרפרטןארמשלהמקצןעיצןןתלהקהלכל

בארץ,היןצריםמיטבידיעללבמה

המןשפעיםריקןדיםישראליים,ריקןדיםכןללהלהקןתרפרטןאר

ןריקןדיבארץשנתקבצןןהתרבןיןת.העדןתשלהאתנימהעןשר

קריצהשלקןרטןבבהםשישקליליםריקןדים .ןמשחקהןןי

ןהןמןר,

בחייהשתלבןןרקדנים,זמרים ,·נגניםהןרהלהקןתבןגרי

ןאףבארץמקצןעייםבגןפיםןמןפיעיםל IIןבחןבארץהתרבןת

לה,מחןצה

 ,מחןלטכניקןתהרקדניםלןמדיםלהישגיםלהגיעמנתעל

יןצריםעםנפגשיםמחןל,סגנןנןתבמגןןןבסדנאןתמשתתפים

עםריקןדילןמדיםהראשןנה,מהשןרהכןריאןגרפיםעםןעןבדים

שתימקיימתלהקהכלמחןל.במןפעייחדןצןפיםעםןשירי

ןאליהן ,שעןתארבעשלחזרהכלבשבןע,קבןעןתחזרןת

כלבהתחלתלשבןעיים.אחתמרןכזיםןשבתשישיימימיתןספים

מןדרני,מחןלשלבטכניקהןרבעשעהשלשיעןרמתקייםחזרה

המדריכיםעםהריקןדים,מתןךצעדןתמתןרגלןתהשיעןרבסיןם

אלהכליפה,ןליאןסדןאביגןטסמן,שיחרןבי,מירינמנים

עםאןתםןמפגישיםהרקדניםשלהאישיתהיכןלתאתמקדמים

עדןתשלןהמגןןןהעשירהפןלקלןרןעםהישראליהעממיהמחןל

שלהם,התרבןתיהטעםאתהרקדניםמשפריםכךידיעלישראל,

אךמאליהםמןבניםאןלינראיםןהנגניםהרקדניםשלהישגיהם

האמנןתיתליכןלתלהגיעכדימןשקעיםןאהבהמאמץהרבה

זאתןכלןהצןןת,הנגנים ,הרןקדיםמצד ,הלהקןתמגיעןתאליה

שבפעילןת,החינןכי-חברתיההיבטעלמתמדתחשיבהתןך

אחריןת,משמעת,מהרקדןדןרשתלבמהמלןטשמןפעהעלאת

לחץ,במצביןעמידהןיתןריםהרבה ,זמניםבלןחעמידה

 IIהןרה IIלהשןתפיםמעגליאתהמרכיבןתמהחןליןתאחתבכל

הזמרחבןרתהנגנים,צןןתהכלל,כלפיאחריןתתחןשתקיימת

המרבאתןעןשיםמתאמניםהמחןללהקןתמרקדניאחדןכל

לשיפןרתןרמתחןליהכלשהצלחתמןדעןתתןךרמה,עללשמןר

ההדרכהצןןתיאתלצייןישבייחןדהזה,המפעלמשתתפיכלל

שלהםהמיןמנןתהןרה,להקןתשלןהמקצןעיתהאמנןתית

רקלאמהרקדניםאחדבכלמפתחיםתפקידםעםןהזדהןתם

חמה,שןתפןתןהרגשתשייכןתתחןשתגםאלאריקןדיתיכןלת

שלמקצןעיןתללהקןתדרכםמצאןהןרהלהקןתמרקדניחלק

בת·שבע,בלהקתהיןםרןקדאיילשרןן ,למשלהאמנןתי,המחןל

הבאלטבלהקתרקדפרידמןמיקיןדממה,בקןלגןרןרמה
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 ,בבלגיהןאנדקייבןסןיםאצלהיןםרןקדתחבררןניהישראלי,

 ,הקיבןציתבלהקהרןקדןתאליאשיבןיעלןרןןןריקי

זמריםןגם ,גןבגידיאתהיןםמלןןהאןרןיןריהלהקהגיטריסט

בחבןרתדרכםהחלןנתנאלןגיליאנןש ,סמירחיהכמןידןעים

הזמר.

~ 
דודאיברכה

ןייחןדיןתאיפיןניפ

הןדןתהשניםבמשךהתגבש IIירןשליםהןרה IIשלהמיןחדאןפיה

האגןדה:פעילןיןתכלמכןןנןתפיהםשעליסןדעקרןנןתלשני

מנהללהקהלכלגיל,פיעלללהקןתהחלןקההןאהאחדהעיקרןן

ןפעילןיןתהןפעןתחזרןת,תןכניתאחתןלכל ,משלהאמנןתיןצןןת

שלהצןןתיםביןהדןקמגעקיים ,זאתעםעצמאיןת,חברתיןת

השןטפתבעבןדהביטןילידיבאאשר ,השןנןתהלהקןת

הלהקןתכלמשתתפןתבהןגדןלןת,בהפקןתןבעיקרמיתמיןהין

הןאזהןקשרמגעשלהן·ןהזמריםהנגנים ,הרקדניםמאןתעל

הצעירןתמהלהקןתהרקדניםשלןרצןףטבעימעברהמאפשר

ילדזה,באןפןמשברים,במינימןםיןתר,הבןגרןתללהקןת

 ,ןניסיןןביטחןןחסרכרקדן ,"פרןחים"אבדרכןאתהמתחיל

ןבאןפיבסגנןןןהןהטכניתברמתןהןהדרגתיבאןפןמתקדם

קבןצהשלהמעברכן,עליתרלגילן,שלבבכלהמןתאםהריקן,ד

שןמרבמרןכז,יןתר,בןגרתללהקהצעירהבלהקהיחדשהתגבשה

הרקדניםשלמהירהקליטהמאפשרהחברתי,המרקםעל

ביןהפעןלהשיתןףעלןמקלהצטרפןשאליהבקבןצההחדשים

עצמם,לביןהרקדניםןביןלצןןתהרקדנים

ילדןתמגילהמשכיתממסןרתלחלקרקדןכלהןפכתזןמתכןנת

 ,שלמןתשמשפחןתהמקריםהםןרבים-מאןחרתבגרןתןעד

אם ,הןרה""שלהמסלןלאתעברן ,מילדיהםןכמההןרים

שיצרמה ,ארןכןתשניםמשךרקדניםכמלןןיאןבעצמםכרקדנים

אחתמשפחהשל IIיחידהגאןןת IIןכמןאמיצהקשריםמערכת

שרןבלעןבדהגםלייחסאפשרזן IIמשפחתית IIאןןירהגדןלה,

רקדניםהם ,ןמדריכיםאמנןתייםמנהלים ,הןרה""בהצןןתאנשי

חןליההיןםןמהןןיםהמערכתבתןךשגדלןלשעבררקדניםאן

הבאים,לדןרןתמסןרתאןתהבהעברתהמשכית

שמיסדהבארץהראשןנההיתה IIירןשלים"הןרהכילצייןראןי

דגםשימשהןבכךגילפיעלללהקןתחלןקהשלהמסגרתאת

 ,הארץברחביאחרןתרבןתללהקןת



שלהאמנןתיתהתפיסהבבסיסהעןמד ,השניהמנחההעיקרןו

 ,בארץהלהקןתמרןבבשןנהברפרטןאר.קשןר ,ירןשליס"הןרהיי

מטביעאשרהדןמיננטיאןגרףיהכןרגסהןאהאמנןתיהמנהלבהו

הרפרטןארמןרכבכאו,כןלןהרפרטןארעלהאישיסגנןנןאת

עס .סישןנסיכןריאןגרפשלןמגןןנןתאינדיבידןאליןתמיצירןת

 ,כרמןויןנתוכמן ,בארץהמןכריסהיןצריסמיטבנמניסאלה
קדמןורןתקטן,אריק ,גבאייןנתולאה-אברהס,ספירא,מיכה

ניהסיב ,עצמה "הןרהייבשןרןתשצמחןיןצריסבצד ,ןאחריס

נעמי-יןתרהצעירהדןרןבניגריוןיאירברנזןוכחייסןתיקיס

בשניס .ןאחריסכבירירןאי ,מליחעןפר ,הןפמושןקי ,ארו

 "יסימןדרנייאלמנטיסהכנסתשלמגמהבןלטתהאחרןנןת

ביטןילידיבאההיאשאף ,הבימתיבפןלקלןרןשילןבס

ארז ,ןגנרשןקישלירןתיהסצביכמן ,"הןרהיישלברפרטןאר

הכןריאןגרפיןתמלןןתהמקריסברןב .גןטסמוןשיאיפרג'ו

עבןרובמיןחדשנכתבןבעיבןדיסאןמקןריתקהיבמןסןתיהמקןר

אןגרפיסיהכןרבהנחייתמעצביסידיעלשהןכנןןבתלבןשןת

 .הריקןדןלסגנןולאןפיבהתאסעצמס,

רקדניהלגילהמןתאסמשלהרפרטןארמהלהקןתאחתלכל

בהששןתפיס ,רפרטןארןעדתידיעלנקבעהרפרטןארןלאןפיה.

המחןלבתחןמיאחריסניסיןוןבעלי "הןרהיימהנהלתחבריסגס

להקהכלשלהדרכיסנבדקןתשנהמדיהעממית.ןהמןסיקה

הרפרטןאראתירעננןאןשיחזקןחדשןת,כןריאןגרפיןתלהןספת

המבןקשןתהיצירןתשלאןפייונקבעלכךבהתאסהקייס.

עןבדןתבמקביל .אןתוליצןרסיהמתאימהכןריאןגרפיססיןנבחר

הקייסהאמנןתיהצןןתשלמקןריןתיצירןתעלהלהקןת

ןעדתביקןרתאתעןברןתאלהגסאלה ,העמדתולאחר ."ב"הןרה

לחלןטיולהןרידאףאןלשפר ,לשנןתשיאסהקןבעת ,הרפרטןאר

התאמה.איבשלכלשהייצירה

גילפיעללהקןתבמסגרתפעילןת :כאושנסקרןהעקרןנןתשני

רפרטןארלבנייתהשניסבמשךהביאןמבןקרת,אמנןתיתירהחןב

ןמתאימיסרבגןנייסמןפעיסהעמדתהמאפשר ,ביןתרעשיר

שןניס.ןלאירןעיסלקהליס

~ 
שפיראעפרה

האמנותיהתהליך

ןלהיבנןתלבנןתהצליחהקיןמהשנןתמשך "ירןשליסהןרהיי

שמירתתןךנדבךעלנדבךשתרמן ,רביסשלכשרןנסבזכןת

לשנייההאחתמןתאמןתלבניסלבניסהבנןי "בנייןייהיא .הקייס

 .הישמעללזןבסיסמהןןהאחתןכל

כלליסעלהקפדהתןךנעשההןרהלהקןתשלהאמנןתיהןליהנ

לסןגיהתאמתספיעליןצריסבחירת ,רפרטןאריגןןושלנןקשיס

כלהןחלט.שעליהסןהתלבןשןתהמןסיקה ,הכןריאןגרפיןת

העשייהכדיתןךרפרטןארןעדתלביקןרתעןמדהתהליך

הלתנבההמכהניסמקצןעשינמאמןרכבתהןןעדה .(ןאחריה)

 "אמתבזמןייבדיקההיצירןתעןברןתלבמההעלאתסעס .הןרה

הגעתועדבעבןדןתןייסנשינעשיסהזמובמשךהקהל.ידיעל

הכןריאןגרפיה,מבחינתהמלארצןוןלהשבעת "הבשלהייל

 "לאגדתיהןרהיייןזכרןזהבהקשר .ןהתלבןשןתהמןסיקה

ו)'איפרגארז(כןריאןגרפיה "ן"אדמהספירא),מיכה(כןריאןגרפיה

לראשןנה.הןעלןמאזשנתייסאחרירקסןפילעיצןבשהגיען

המקןבלשהרי ,למקןבלמנןגדלכאןרהבהןרההאמנןתיהניהןל

שלןמרצןיכןלתן ,כשרןנןפיעלעןבדיסאמנןתשגןפי ,הןאבעןלס

 ,הכלללטןבתרביסכשרןנןתלרתןסהצלחנן "הןרה"ביחיד.יןצר

לאשבלעדיןאגןאמוןלכל ,האישי "ה"אגןריסןותןךלעתיס

שהןא.סןגמכלאמנןתיצירתמתאפשרתהיתה

ןחבןרתתזמןרתה ,להקןתיהכלעל "ירןשליסהןרהייהצלחת

איה " 3000ירןשליסהןרה- 30 "בערבשהןצגהכפי ,שלההזמר

מסןרתעלהשמירהןשליח,דכשרןנןתיהכלשלבבןאה

בכלןלהשתפרלחדשהיכןלתעסקיןמהשנןתמכלרפרטןארית

 ,המןסיקה ,הכןריאןגרפיןתטיב ,ההפקההיקףההןפעה:שלהיבט

 .הבמהןעיצןבהתלבןשןת ,השירה

שלהימיסבדברירשןמןתהוהריירןשליס"הןרהיישלההצלחןת

ישראל.שלהייצןגיןתהעממיןתהלהקןת
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בהצלחההעולםברחביישראלואתירושליםאתייצגוהלהקות

 ,צרפת ,בדיז'וובפסטיבל ,אמריקהבדרוםהופעותבמסערבה:

בספרד,באקספוהעולמיתובתערוכה ,מדליהעםחזרוממנו

בפתיחתהרצלבהריופיעו IIאפרוחיםייוחמישיםמאההשנה,

הרחוק,במזרחישראלאתייצגוולראשונה ,העצמאותחגיגות

מאהבחגיגותישראלאתלייצגהוזמנה IIנעוריםהורה IIלהקת

הזמרחבורתעםיחד IIהראשונים I1ב, IIבארהיוטהלמדינתשנה

הלהקות)משארגיליייצוג(עםהבוגרתוהלהקהבפינלדיופיעו

במתכונתיהיהשהשנה ,וו'בדיזהיוקרתיבפסטיבלתשתתף

 ,להיווסדוחמישיםחוגגהואכימיוחדת

~ 
שפיראישראל

עליעליהירה

שלאהיהיכוללאהורהלהקותשלהחגיגיבמופעשצפהמי

קהלאתשאפפהולבביותרוחהתרוממותשלבאווירהלהרגיש

יחדיו,והרוקדיםהצופים

הגילמקבוצותאחתכלשלותילייחודביטויניתוזהבערב

שלמשולביםמופעיםהיושנימצד ,הלהקהאתהמרכיבות

היחד,תחושתאתהגבירואשרהשונות,הלהקות

שונים,ומסגנונות I1חדש IIו "ישו IIממורכביםהיוהערבשלהתכנים

ביו IIשלהמחשבהמהדהדתחדשמולישועלמדבריםכאשר

 ,"לשינויהמשכיות
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הבוגרתהלורקה-ירושליםהזרה

! J איפרג'ןארז :'כור ,"אדמה

ברורעממי,בסגנוןמחוליצירותבתחוםנשארהשינויכאשר

הביתיהמגרשזהבנוח,מרגישיםשהרוקדיםהצדמולמסתכל

חוליהמהווהנוסףוסיבובחדשצעדוכל ,עולמםזהשלהם,

ללהקהמתגנבכאשראבלעבורם,ובטוחהמוכרתבשרשרת

-אחרטוולהביאהמתיימרריקודאומודרני,סגנוןעממית
בתרבותמקומומודרניסגנוןהאםאחדות:שאלותנשאלות

העםריקודיכמותשלכלומר ,מינוןשלשאלהרקזוהאםעממית,

איכותלהיותצריךהקריטריוןהאםאומודרניים,ריקודיםמול

ריקוד?שלזהבסוגהרקדניםשלהנוחותומידתהביצוע

פתרונים,ולעתידיגידוימים

לנקודותלהתייחסישכולו,הערבאתלהעריךבאיםכאשר

הבאות:

תרמההבימתיהמופעפתיחתטרםהפניםקבלת-האווירהא,

עלהורהבתלבושותעמדורקדניםזוגות ,מיוחדתאווירהליצירת

ואנשיםמעניינתתערוכההתקיימהלאולם,המובילותהמדרגות

כלהוחתמו,להורהובייחודבארץהעממיהמחוללנושאשתרמו

חומותרקעעלהפתיחהלמופעהכללמויוצאבאופוהתחברזה

ירושלים.שירימחרוזתהתזמורתניגנהשלמרגלותיהןירושלים,

רובםרבים,יוצריםבוושותפומגווןהיההריקודיםמבחרב.

העםריקודיעלחותמואתהטביעאשר,כרמוןיונתושלתלמידיו



האישיטעמןאתהביאצריםמהיןאחדכלזאתןבכלהישראליים,

ברבגןניןתאןפייןהערבןלכן ,שחיברליצירהייחןדיןתןןאת

 .ןלעיןלאןזןנעימה

מעןלה.ןהתזמןרתמענייניםהיןהמןסיקלייםהעיבןדיםה.

ןשםפהכיןאם ,רבמאמץדןרשלמקהלההתזמןרתביןהחיבןר

טןב.היהןהביצןעעשירהיההרפרטןאר ,חריקןתהין

קרהזהגםמזן.זןןשןנןתמתאימןת ,נהדרןתהיןהתלבןשןתג.

הבגדיםאתשעיצבןמקצןעיאנששלמענייןאנןשילמגןןןהןדןת

לערב.

לאןזניים ,לעינייםןחגיגה ,ןמצןיןתרבןתיערבהיה-לסיכןם

 .ןללב

~ 
כהנאיזרעאלה

הריקןדים.רןבאתאיפייןנקיביצןע-ןההפקההביצןעד.

הבימתיתהמשמעת ,ןשןטףרציףבאןפובןצעןהשןניםהקטעים

רגע.מכלןמתלהביםנהניםשהרקדניםןהןרגש ,מצןינתהיתה

ראשוניםורורור

וגזוברחיוט :'כור ,"ניםואשררוכדויי

'רוש:ו'םהורה-הזמרחבורת

דברה'וס'-מוס'ק:ו'מנה:ו


