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שהדבראף ,התנועתי

לאדילמהבפנימעמידני

פריעלהשמח ,האדמה
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מרכיבוהינוהיה-המחולכלומר-התנועהשלחלקההעובדת

קשוריםיהיו,והלחןהמללגםכמו ,שהמחולכדיאך ,מרכזי
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 ,תאריכו :החגשלמסגרתואתקובעיםהמקראייםהמקורות

יצביעומסוימתבמידה ,)'וכומנחות(קרבנות,הדתיותוכנומשכו

שבגינויההיסטורי-חברתהאירועעלגםהמקראייםהמקורות

התלויותמצוות ,בסוכותהישיבה ,מצרייםיציאתכגון ,החגהוחג

אתלחלוטיןאלהמקורותחסריםזאתלעומתוכו!בארץ-ישראל

ידיועלהפרטידיעללמעשההחגהוחגאיךכלומר ,"ה"כיצד

בכללותה,החברה

אתמרחיביםוהתלמודהמשנהלמקרא,ובניגודשנימצד

ביצועולדרךלצורההנוגעבכל ,"כיצד"הבשאלתידיעותינו
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במשנהביטויכלאין ,האדמהעובדשלעבודתושנתאתלסכם

ובתלמודים,
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וחנן'-רמת , D 'כור'הבתאהבטקס
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למשפחתןהפלאחמתפנהשבההעןנהגםהיאהשדהעבןדןת
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כגןן ,במקראמןזכריםשאינםהחגיםשדןןקאלהעירהמקןםכאן

II השןאבהביתשמחתII ןII טII ביןתראןתנןהמענייניםהם ,"באבן

אתיתירהבהרחבההמקןרןתמתאריםןבהםמאחר ,מחןלכאנשי

לענייןגםנכןןזהדברבהם.לחןללשנהגןןהמחןלןתהמחןללים

זה.במאמרעליהםנעמןדשלאהחתןנהטקסי

חקלאייםטבעכחגימשמעןתםאתאיבדןהללןהחגיםכל

העםןכמיהתהעברזיכרןןלחגיןהפכןהגלןת,שנןתבמרןצת

בסדרבעיקרשהתבטאדברלבןא,לעתידןאדמתןלארצןלשיבה

בארץהיהןדיהחקלאיהיישןבשלחידןשןבראשיתרק .התפילה

ןכחברהכפרטים ,חגיןאתלחןגהצןרךמחדשהתעןררישראל,

שנןתבראשיתבמיןחדגברזהצןרךאדמתה.אתהעןבדת

בעמקהקיבןציתהעןבדתההתיישבןתשלהיןןסדהעם ,העשרים

יזרעאל.

להכרההקיבןציתהתנןעהשלהמתיישביםראשןנימשבאן
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 ,החגמקןרןתאחרןתריםהדרךאתמחפשיםהחלןמסןרתיים,

כלאמנםעמדןהיןזמהבעלישללרשןתםביצןען.ןדרכימהןתן

שלמחדשעיצןבםלשםהספיקןלאהםאךשצןינן,המקןרןת

ביטאןאלהמקןרןתשכןהמתחדשת,הישראליתבחברההחגים

החברהרןחאתעןדתאמןלאןאלההדתייםהאספקטיםאתרק
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שבחלקםמקראפרקיהחלןציםלעצמםאימצןזאתבכל

מקראןתהןסיפןעליהםהעכשןןית.לעשייההתאימןההיסטןרי

אתקיבלההמללןמסכתהמתחדשים,חייהםהןןיאתששיקפן

החדש.צביןנה

שלןמסגרתםצןרתם ,תןכנםעלללמןדהחגיםמעצבייכלןכן

 .במקןרןתתיאןרםפיעלןהחגיגןתהחגים
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המןסיקהשימשן-חגמסכןתייתכנןלאןשבלעדיהןמלאים

-40השגות ,שמואכגן ,הבוכורוסהבאתטקס

מבןטליםלארמזיםנמצאןהתנןעתילמרכיבבקשרןהתנןעה.

הבאתסדרןהנפתן,העןמרקצירתצןרתכגןן ,במקןרןת

ןהםבאב,ן IIטןחגיגןתאבהבית-השןשמחתריקןדי ,הביכןרים
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שהיא.
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חןץ.לאמניעןדנזקקןןלא ,החדשיםחייהם
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ןכיןצאהיבןליםעללשמירהןלטל,לגשםהתפילהכגןן ,החקלאית

מןבןכדברהןסיפןכךעלכלשןנם.במסכןתיהםשילבןהםבאלה,

בקריאה,ביטאןבההחדשה,האדמהעןבדתפילתאתמאלין

הכמיההאת ,זכןלההאדמהברכתעלתןדתםאתןבמחןלבשירה
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ביןתרןהמקןרייםהחשןביםהחגממעצביאחדשלמדברין

קיבןץאיששלם,מתתיהןןהמלחיןהמשןררהעןבדת,בהתיישבןת

רביםשללרגליהםנרןמשמשיםשימשןשדברין ,רמת-יןחנן

העןבדת.בהתיישבןתהחגיםממעצבי

שלם,מתתיהןןהמלחיןהמשןררשלדבריןהםהמןבאיםהדברים

ציבןרלכללמעשהמתאימיםןהם ,הדרכים"אחת IIבשםבמאמר

מדןבר.חגבאיזהחשןבןלאבימינןגםחגין,לעצבהמתכןנן

אתמניחןהןאשלםשלמאמין"אני IIהכלמןבאבמאמרן

בצןרה ,החגשלביצןעןלדרךןהןלמחשבההןהיסןדןת

במקןטע:דבריןןאלה ,חיבהלחברהשמתאימה
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בשנילפחותמותנההואלשרירות.אופןבשוםניתןאינוייחג

תנאים:

אלהעיקריםשניבו.המחזיקבציבורב.ההיסטוריביסודא.

זהעלהקיבוצי.והציבורלסוגיהם,המקורותאלהויה .לינמצאו

קציר,חגיהצאן,גזחגכגון:חג,מסגרותאחרבחיפושינשענתי

 ] ......נואחריםאסיףביכורים,עומר,

וידעתיהמקורותאצלהייתימצויהמשאבים,לשארייאשר

והמשמעותהמלה-צלילביןהקשרהדוקמהנוכחתיבהם.להיעזר

 ,נגיניםנתוניםקיימיםוהברותיהבמלהזמר-חג.בהיווצרות

היותואףעלעצמווהנושאהרוח,להלךרמיזותאוצרתהמשמעות

עולםהמסורתי,הניגוןמתחוםרחוקלאזאתבכלעוגן ,.מחודש

 ) 5 (כמורשת".מאודליקרוב
השלישית,העלייהבניובייחודהראשונותהעליותמבניכרבים

מסורתימביתבאשלםמתתיהוהעובדת,ההתיישבותמקימי

העבריתהתרבותברכיעלחונכושבניובישראל)רבהיה(סבו

לאוהחדשיםהעתיקיםהמקורותלכן .ההשכלהספרות-החדשה

החדשה.במסורתםלשלבםידעווהםאלהעליותלבניזריםהיו

שהואכפיוללחן,למללהפתרונותאתמצאשלםשמתתיהואחרי

השלישיתהצלעאתגםכמובןהוסיףהואעצמו,עלמעיד

כנגד"ייעזרהיהכלשלםלמי .התנועה-החגמסכתשללשלמותה

לאהברקדנית-כוריאוגרפיתמדוברזו.שלישיתצלעבבניית

כןלפני,ועוד-יוחנןרמתבוצםבקיהחגמסכות,שכלברגשטיין

וכך ) 7 (בריקודיה.שובצובית-אלפא,בקיבוץהרועים"חבורת"ב

קצרמאמרבאותוהחג,מחולהיווצרותבנושאמתתיהוכותב

לעיל:שהובא

אובעיקרמהתלהבותבאושלנוהחדשותהשמחותייגם

תמידלאואם ,דווקאשבכוסמהשמחהולאהערךמהתגשמות

הנלהב,הריקודיהמקצבאחריומילא ,הטונלימהמהלךברורהיה

שהזמרהואמקרהלאהשיר.בעקבישיצאהחגלמחולדרךשפתח

 ) 8 (למחול".קדם

החגמסכותשלבעיצובןהראשוניםדרךעללעמודניסיתי

הצורךבשלשנוצרו,החגמסכותשמתוךתמהאיןביישוביהם.

גםייפלאלאלכןאמת.יצירותנוצרובחגים,החברהשלהאמיתי

אלמעטיםלאפרצוהחגמסכותאתשפיארוהריקודיםשמתוך

הפנאימתרבותכחלקגםאותםלרקודהיהשניתן ,הרחבהציבור

תהליךשלבעטיומקורי.בילוישלזהסוגחסרהימיםשבאותם

ריקודי-היוםמכניםשאנולמההריקודיםשלניכרחלקהפךזה,

רבהבמידהוהפכוהיווצרותםומקומותגבולותאתפרצוהםעם.

ואםהחלוציותהנוערתנועותבמסגרתאםהרבים,נחלת

 .השונותהחינוךבמסגרות

~ 

הערות:

שלבחגיםמחולדפוסיכיוצרותשיםיינ ,פרידהברצ. ) 1 (

עמ', ,ו"תשמת"א ,) 54-53 (ידע-עםבתוך: ,"העובדתההתיישבות

הישוביתהאידיאולוגיהוהישראליהעםריקודייל:"הנ , 80-74

 31,13-12עמוד ,) 17 (רוקדיםבתוך: ,"להתפתחותושתרמו
העםריקודילקורות-במחולותנצאהבה ,בספריובעיקר

 . 27-25,22-17 ,עמ , 1994ת"א ,בישראל

הבאת :'ד-'ב :'ימנחותמשנהראה:העומרלקצירתבקשר ) 2 (

 :ה' :'דסוכהמשנה ,סוכות :'ו-'ב :'גביכוריםמשנההביכורים,

בשנתחתימתהתוצאתהיאהמשנהנוהגתבהעברלשוןנקיטת

הדברשני.ביתחורבןלאחרשנהשלושיםכמאהנ,"לסהמאתיים

בזמןהיהשנהוגהעבודהסדרשלכיצד""האתלעםלהזכירבא

שלנו.בנושארקולאקיים,היההמקדששבית

תלמוד ,'ד :'הסוכהמשנהראה:השואבהביתשמחתבנושא ) 3 (

ט"ובנושא '.גנ"ה:סוכהירושלמיתלמוד ,'אנ"ג:סוכהבבלי,

 ,'ב :ייאלתעניתבבליתלמוד ,'ח :'דתעניתמשנהראה:באב

 '.א :ס"זתעניתירושלמיתלמוד

בארץ-היהודיביישובחתונהייטקסיפרידהבר,צ.בנדון:ראה ) 4 (

ירושליםמחקריבתוך:והשנייה",הראשונההעלייהבימיישראל

 . 410-406עמ'תשנ"הי-ם,ד"ג-י"ייהודי,בפולקלור

 '.אי"ז: ,ב'ט"ז:כתובותבבליתלמודבנדון:ראה ) 5 (

 . 99עמ' , 1970חיפה ,תצלילבתוך:הדרכים",ייאחתשלם,מ. ) 6 (
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