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 . 1897בשנתבבאזל,התקייםהראשוןהציוניקונגרסה
 ,זהמאורעבישראלהחינוךבמסגרותמצייניםהשנה

בארץ-הציוניתהעשייהשנותשלראשיתןשהיווהי
הקונגרסשללהתכנסותוקדמואמנםישראל.

שלייסודהלמשלבארץ,שוניםהתיישבותניסיונות

וניסיון ,בירושליםהישןהיישובאנשיבידיתקוהפתח

 .ראש-פינההיאאעונה,'בגמצפתיהודיםקבוצתשלההתיישבות

אתלהוסיףישיפה.עלולאהראשוןשבשלבניסיונות,שני

שטחילחבריהםלרכושבגולה,ציוניותאגודותשלהניסיונות

-15כשללהקמתןשהביאניסיוןבארץ.יישובםלשםקרקע
הראשונה.העלייהמושבותהןוביהודה,בגלילמושבות

האחרוניםוחסידים.פרושים-הדתימהמגזרהיוהמתיישביםרוב

מוצאם.בקהילותנהוגותשהיוהריקודמסורותאתאיתםהביאו

ישראלשבחגיהדתלטקסיהקשוריםריקודיםבעיקרהיואלה

המשפחתיות.החגיגותובטקסיהמסורתיים

בקרבנהוגותהיושכברהריקודממסורותלהתעלםאיןכמובן,

חגיובטקסיישראלבחגיההתמקדותמלבדהארץ.יהודי

לידנערכואלוהילולותההילולות.מסורתגםנודעה ,המשפחה

 ) i (1במירוןבעומר-גייבלרשב"יהילולתלמשלהצדיקים,קברות

 ,המשפחהחגיגותבטקסיואף ) i (2בית-השואבהשמחתבחגיגות

הכירולאהחדשיםהמתיישביםרוב ) 3 (החתונה.בטקסיבעיקר

מסורותעםשלהםמהמפגשגםלהתעלםאין .אלהריקודמסורות

הערבים.ושכניהםהמזרחעדותבניבקרבנהוגותשהיוהריקוד

הזמןבמרוצתבקרבם.שביתהלעצמםלקנותאטאטהחלואלה

בחייהם.להשתלבשהחלוחדשים,מחולדפוסינוצרו

והיצירההעשייהבמכלולוהתפתחותםהמחולחייעללעמודננסה

השנייה,העלייהבאנשיהדבריםאמוריםבעיקרהמתיישבים.של

האידיאולוגיות-והשקפותיהם ,בדעותיהםחופשייםהיושברובם

רובשלהמסורתילאורח-החייםגמורבניגודעמדוסוציאליות

ויהודה.הגלילמושבותשלמייסדיהםהראשונה,העלייהמתיישבי

ובכללהעליות,שתימתיישביבקרבהחברתיים-תרבותייםהחיים

העלייהאנשיבתכלית.שוניםהיובהם,שהתהווהמחולחייזה

מוצאם,מארצותשהביאוהריקודמסורותעלשמרוהראשונה

הדתשבטקסיהריקודממסורותגםלעצמםואימצוהוסיפואבל

הצדיקיםקברותסביבהשונותההילולותלמשלבארץ,שרווחו

בית-השואבהשמחתבחגיגותהריקודים iהמקודשיםוהמקומות

השניות.ההקפותבשעתובמיוחדובשמחת-תורה,

עבורחידושבחלקםהיואלהבמעמדים,הריקודיםכאמור

שהיוהמזרח,עדותבניריקודיעםהמפגשובמיוחדהעולים,

גםכךעלנוסיףאםבחגיגות.הדומיננטיהמרכיבימיםבאותם

אנשישלהבין-עדתייםהחתונותבטקסישרווחוהמחולמנהגיאת

החלוהמגזריםשניכינראההחדשים,והעוליםהישןהיישוב

ריקוד.מסורותהדדיבאופןלשלב

ובעיקרראשי,מקוםתפסוהחברהריקודי

העיקריתלמנההפרזהריקודההורה.

ראוהחלוציםוחבורותהריקודי,בתפריט

כמבטאואףשמחה,לרגעיביטויכליבהורה

זובחברהחסרושלאוהיגוןהאבלרגעיאת

 1924 ,יבגיאיהורה

יפעת)קיבוץ(כיוסהשרוןקבוצתהרוקדיס,

נהוגותשהיוהריקודממסורותהביאוהשנייההעלייהבניגם

הרונדו ,ההורה ,וק'הקוזצביק,אקוהקרכמומוצאם,בארצות

רובלהם.זריםהיולאהחסידייםהריקודיםגםוהפולקה.

התאימולאהזוגות,ריקודיובמיוחדהאלה,הריקודים

החלוצים.בחבורותהנשיםמיעוטבשלהחדשים,למתיישבים

זהריקודההורה.ובעיקר ,החברהריקודיראשימקוםתפסולכן

ראוהחלוציםחבורותהריקודי.בתפריטהעיקריתלמנההפך

האבלרגעיאתכמבטאואףשמחה,לרגעיביטויכליבהורה

 ) 4 (זו.בחברהחסרושלאוהיגון

בראשית "הרועיםו"חבורותייהשומר"ארגונישלהקמתםעם

שכניהםעםישירבמגעחבריהםבאו ,המאהשלהראשוןהעשור

גםזהובכללשכניהםשלהחייםמאורחותאימצוהםהערבים.

העלייהופועליהחלוציםבקרבוהתפשטוהלכוכךריקודיהם.את

לאהיוייהשומר"אנשיביןלסוגיהם.הדבקותריקודיגםהשנייה

עםמשותפתשפהשמצאוהקווקז,ארצותיוצאיחבריםמעט

וריקודיבמושבות,שהועסקוהצ'רקסיםהשומריםעמיתיהם,

החלוציות.העליותאנשיבקרבלהתקבלהםאףהחלוהצ'רקסיה

במושבות,היושביםהשנייההעלייהפועלישלהתארגנותםעם

בקרבםלהישמעהחלהחקלאיות,ובחוותעבודהבפלוגות

גםהיתר,ביןשכללה,דרישה-תרבות-פנאיליצירתהדרישה

בשנתכברלראשונהנשמעהזודרישהעברי.ריקודשליצירתו

 ) 5 (וגברה.הלכהומאז , 1908

חלהחג,במחולותובמיוחדהמחול,בחייביותרחשובמפנה

בעמק-יזרעאלהקיבוציתהעובדתההתיישבותבראשיתכאשר

שלליצירתםומסגרותדפוסיםאחרהחבריםתרוהעשרים,בשנות

(שבתחילההעומרקצירטקסכמוהאדמה,עבודתלחגיטקסים

האסיףחגהביכורים,הבאתחגהקיבוצי),הסדרליללטקסיצורף

במסגרתנוצרוהראשוניםהריקודיםבית-השואבה.ושמחת

יוצריםעל-ידישנוצרומאולתרים,ריקודיםהיואלהחג.מסכתות

הרקדנים-ראשוניארצההגיעוכאשרנוצרהשינויאנונימיים.

כחבריםהצטרפואףשבחלקםהמקצוענים,כוריאוגרפיים

לקיבוצים.

שנערךהראשוןהצאןגזחגבטקסביטוילידימידבאהדבר

 . 1932-1931בשנתבית-אלפאשבקיבוץהרועים"ייחבורתבמסגרת
יישישולמשל:הראשונים,החגריקודילמעשהנוצרוזהבטקס

שלריקודיה-ורועה"ו"רועהוגדי"יישהנא",שמחושישו

ריקודיהיואלהמחולותברגשטיין.לאההרקדנית-כוריאוגרפית

לריקודיםשלהםהבכורהמופעבערבעודבחלקםשהפכוהסולו

 ) 6 (במקומותיהם.אותםלרקודהמשיכווהםהנוכחים,אתשכבשו

אגדתיברוךהרקדן-כוריאוגרףשלריקודונפוץימיםבאותם

שברפטוארהסולומריקודיזההיהבמקור,גלילית".ייעורה

להורההפךהואקדמןגוריתשלבעיבודה .אגדתישלהמופעים

מכיוון !'אגדתיייהורההראשוןיוצרושםעלשכונתהקבוצתית,

שנרשםכפיתולדותיו,הריהראשון,הארצישראליהריקודשזה

בתל-אביב,היםשפתשלחולגבעותייעלקדמן:גוריתעל-ידי
 !אוהל'ייתיאטרוןשלהצעיריםהחבריםרוקדים ,גדולעץבצריף

יצר.אשרהחדשריקודואתמלמדםוקל-תנועהגבה-קומהבחור

במסירותמשתדליםהצעיריםהשחקניםוכלזו,היאחדשההורה

הקידותאתוהקפיצות,הצעדיםאתולזכורללמודרבה

קמה ,כתףאלכתףזרוע,אלזרוע ,מתאחדיםאטאט .והרקיעות
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 1950 ,יבבתל-אעלוהפלהקת ,אגדתיהורה

ובחוותעבודהבפלוגותבמושבות,הוושבוםה JJהשנה JJהעלפועלושלהתארגנותםעם

הותר,בוןשכללה,דרושה-תרבות-פנאולוצורתהדרושהבקרבםלהושמעהחלהחקלאוות,

וגברההלכה,ומאז 1908בשנתכברלראשונהנשמעהזודרושהעבר.'רוקודשלוצורתוגם

היחידיסרגליאתמאחדתףומשקצבנסגר.המעגלושרשרת

המורהרוקדת.ליחידההציבוראתומגבשתורוקעוהקופצות

הצעדיסקצבואתהתנועותיפיאתהעלהוהנהלמעגלמצטרף

רומניה,ילידאגדתי.ברודהואהרקדווגוברת.עולהוההתלהבות

שלובריקודי-היחידמייצגהואבארץוכאוברוסיהבלטשלמד

הזאתהחדשהיצירתוארצישראליות.וערביותיהודיותדמויות

הכפריותההורותעל-ידיהושהושפע ,קבוצתיריקודהיא

המנגינההרוסי,הבלטשלמסוימותצורותעל-ידיהוהרומניות,

 'אגדתי'הורהנפוצהומאז , 1924בשנתזההיהמולדבית.היא

והיאולגליללעמקהביאוה "אוהל"השחקניבארץ-ישראל,

 ) 7 (ביס".ביישוהתפשטה

השינוייסעס ,קדמוגוריתגסכמובוהיתההריקודשלמפיציוביו

לריקודי-עמיס,השניבפסטיבל , 1931ובשנת ,בושהכניסההקליס

במנגינתוהריקודאתלימדההיא ,בו-שמוהחינוכיבמוסדשנערד

הרומנית-מולדבית.

למפגשבוסקוביץא.א.המלחיואתקדמוהזמינה 1946בשנת

שלוחינודלתרבותהמרכזמטעסהארץרקדנישלהשתלמות

ליצירתשיתאימונעימותלהלחנתאותולרתוסכדיההסתדרות,

הורהייאתגס ,היתרביו,רקדוזהבמעמדישראלייס.ריקודיס

שירשלהנעימהכי ,לוהיהזכורנדהס.בוסקוביץאגדתי".

לקדמואמרהואברומניה.הסטודנטיסלשירנהגוזהאנטישמי

ייבשלבוסקוביץ:כדברי .אצלנוייתכולאזובנעימהשהשימוש

הנעימהאתאזעשיתיקדמו,גוריתשלפוסקהבלתיהנדנוד

 ) 8 ( ."שלי

מחולאמנישלמבוטללאמספרעלייתעסהשלושיס,בשנות

האמנותיהמחולבחייחשובמפנהחלאקספרסיוניסטייס,

גסלתרוסהחלאלהמאמניסניכרחלק ) 9 (בארץ.והעממי

ריקודשללהיווצרותוהחשובההתרומההעממי.המחולבתחוס

המיסחגאתנעוקיבוץחגגכאשר , 1937בשנתהיתהשכזהעממי

קיבוץאיששרת,יהודההמלחיווהכיוכתבגחהמסכתאתשלו.

-הרקדניתאתבנעוהמסכתביצועלשסאיתוחלקהואיגור.

והשתכנהארצההגיעהמקרובשזהדובלוו,אלזהכוריאוגרפית

לטקסשרתיהודהועיבדשיצרהעיבודיסיתרביו .ביגורזמנית
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המלחיושל ,"מיסייושאבתסהשירמנגינתגסהיתה ,האמור

שלההידועהריקודאתדובלוויצרה,שבשבילועמירועמנואל

יצירהמעשהשובשלפנינומאחרהיוס.עדהנרקדמיס",יימיס

יייהודההריקוד:ליוצרתהדיבוררשותאתשניתוראויבראשיתי,

השיראתעיבד ,מיס'ושאבתס'המנגינהאתליהביא[שרת]

אתשלילריקוד[הכנסתי]שלס.טקס[מזה]ועשיתילתזמורת

גליסמבטאשהואשהרגשתי ,שמאללצדחלוף"שכול"הצעדת

עליהשהיההמעגל,לאמצעפנימה,כניסההשניובחלקמיס.של

חלקוהקרקע.מוהמיספריצתאתאוהמיסשאיבתאתלבטא

היוי.שללאהסשבווהניתוריסהעממיהריקודשלהשלישי

הייתיניתוריס.לאאבל ,כפייסמחיאותשלי]המקורי[בנוסח

היולא[המבצעיס]אלהכיפשוטיסצעדיס[ליצור]לעשותצריכה

אתרקדו .הורהירקדושרקרציתילאאבל ,[מקצועניס]רקדניס

האחדמעגליסארבעהשלושה ,מעגלבתודבמעגלהזההריקוד

 ) 10 (השני.בתוד

הראשווהארצימחולות-העסכנסעד--40השנותראשית

ריקודי-החגשלבהיווצרותסנוסףנדבדהיוו-דליהבקיבוץ

שבתוכס.החינודובמסגרותהעובדתבהתיישבות

החגריקודאתעיו-חרודבקיבוץשטורמורבקהיצרה , 1941בשנת

לאהריקוד .העומרקצירלטקס ,'''להאשירהיי ,שלההראשוו

ליללטקסהועברולכולראשונהבוצעבוהשדהתנאיאתתאס

רמת-בקיבוץברגשטייוולאהשלסמתתיהויצרו-1942בהסדר.

חגריקודיכלהיתר,,ביובו.שולבוהביכוריסחגטקסאתיוחנו

במסגרת ,שנהבאותההזכרנו.שכברברגשטייולאהשלהצאוגז

 ,רמשויעקיבוץחברי

 1921 ,עיתיהרבהע:ויהיאגש



רבקהיצרהגבע,בקיבוץהספרבביתהמחזורחגסיוםטקס

עיצבה-1944ו 1943בשניםייהגורן".ריקודהאתשטורמן

חגטקסאתחג;מסכתותשתיכהןירדנההרקדנית-כוריאוגרפית

עבורעין-השופט.בקיבוץהכרמיםחגטקסואתהביכורים

בראשיתושהיה ,"עובדיהמחולייריקודיהאתיצרהאלהמופעים

בשנת ."והגתייהייןריקודואתעצמה,שלההסולומריקודיאחד

שיריישלההמופעאתהפסח,חגלכבודלוי-תנאי,שרהיצרה 1944

הלךאנה"ואגוז"גינתאלייהיוזובמסכתריקודיה ."השירים

לערוךכדי ,דליהלקיבוץקדמןגוריתהוזמנהשנהבאותה ."דודך

שלהריקודיםיתרביןרות".יימגילתלמסכתהריקודיםאת

 ."הגורנהאלופידודיבואייריקודהאתקדמןיוצרת ,המסכת

מרכזבשעתו ,שפיראישעיהור"דקדמןאלפנה,כןילפנשנה

המקהלות,לכנסלצרףבבקשה ,למוסיקההבינקיבוציתהוועדה

ועיןיוסףתלהקיבוציםשלהמשותפתהבמהעללהיערךשעמד

שהזמן ,בטענהההצעהאתדחתהקדמןריקודי.חלקגםחרו,ד

הנעשהאתיודעתנהישאוכןלהכנתויספיקלאלמופעעדשנותר

 ,ישןוןירעמחדשבקדמןעוררהזופנייהאבלארץ.בזהתחוםב

לפעולהחלההיאלריקודי-עם.ארציכנסשלתוכעריבדבר

 .בדעתהמשהעלתהיותרמהירהיהרעיונהמימושזה.וןיוכב

עבדהבו ,דליהבקיבוץשנבחרהמקוםיפיזהלענייןתרםדוחימב

הכריזהוהיא ,ליבהאתשבההמקום ."רותמגילתיימסכתנתכבה

רוצההיתה ,גדולרוקדיםכנסלקייםפעםאיבידהיעלהשאם

תתמלאליבהשמשאלתאזידעהלאקדמןזה.במקוםיתקייםש

דליה,בקיבוץהתקייםאכןהראשוןריקודי-העםכנסמהר.כה

 ) 11 (המקום.אותובו 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
ישכןכמו .פומביבאירועשהשתתפההראשונההאתניתהלהקה

נמסרהפומביהערבהופעתשלהבימתישהעיצובכ,ךעללהצביע

קראוס.גרטרודהרקדנית-הכוריאוגרפיתשללידיה

היתהלריקודי-עםהבינקיבוציתהוועדהשלהראשונההפעולה

בסמינר , 1945בשנתשנערך ,למדריכיםהראשוןהקורספתיחת

הקורסבתוכניתלעייןהראוימןכל,קודםבתל-אביב.הקיבוצים

רבקהכותבתומדריכיו,למשתתפיוהקורסשלחשיבותועל .) 13 (

זה.קורסליסיפקבדליה,בכינוסהשגתילאאשרייאתשטורמן:

בחליפתרקכהעדהכרתיאשר[תנאי],לוישרהעםנפגשתי

צפון','עוריהריקודלימודעםעליהתחבבהנדברחלמכתבים.

אישיקשרוקשרתיחבצלתזאבאתהכרתיומסורת.עממיותבעל

ישראלי.עממיריקודאוהביהארץ,קצוותמכלרביםחבריםעם

 1944דלכה,בכנסנדברחלשלהתכמניתהלהקה

 ) 14 ( ."הודרכתיוגםהדרכתי
קדמןגוריתשלתלמידתהגוטמן)(אזפלסאילזהוכותבת

הישירהגורםלמעשהשהיתהדליה,קיבוץחברת ,בסמינר

לריקודי-עםייהקורסבקיבוצה:המחולותכנסשללעריכתו

המחולאחריהחיפושיםבעקבותבא-בתל-אביבשהתקיים

 ,הלועזייםהריקודיםאתיחליףמה ,היאהבעיההישראלי;העממי

 ,הישראליבשירכמוהקיבוץ.שלהאוכלחדריאתכבשואשר

התימניההרקדניתנדברחללמזרח.לפנותהיאהאוריינטציה

הריקודלאאולםהתימני;בריקודוהנאהשמחהלעוררהצליחה

במידתהצליחהשטורמןרבקההתביעה.עליענההטהורהתימני

עליתרמחושביםריקודיהלרובאךכיוון,לתתבהצעותיהמה

הנאהבמקוםהביצוע.אתהרוקדעלמקשיםולכןהמידה

חיברחבצלתזאבהרגלים".על"להביטהעתכלצורךישבריקו,ד

אשרמושלמת,מוזיקליתבהתאמהבתים"][ייובנומענייןריקוד

הארוטיתהנימההישראלי.הנוערשלהממורטטנפשואתמשקף

החןואףהארוטייםשבריקודיםמזושונה ,זהשבריקוד

כאןנפשית.וגנדרנותמתיקותחסרהמזרחבריקודישבסרבנות

להזמנתמשיבהאמנםהאשההזוג;לבנישוויםוהנגלההעצור

הריקודים-15מעצמי.וןחבטהרגשתחדורהאךנשי,בחןהבחור

אשרההמון,לבאתיענואשראחדיםהזמןעםישארוהוצעואשר

כוריאוגרפית.לתוכניתלבשימתמבלימעצמם, "ייהתרקדו

בתורהלב.אלוהמדברהקלויישארהמשובשותהצורותישתבשו

(נען)זהבי[עמירן],פוגציובשלהנעימותהצטיינומוזיקליליווי

הגורנה")אלופידודי(לייבואפוגל]יצחק[טוטושלהנעימהואף

יפיםכהןירדנהשלהריקודיםרבים.אוהדיםלהםרכשו ,) 15 (

ע"ישהוצגהלדבקה,פרטעממי;לריקודמאשרלראווהיותר

שלמהשינויעםיחד .]"עובדיהמחוליי[עין-השופטחברות

 ) 16 (גורן-לדבקהעבריים:שמותשטורמןרבקהמציעההריקוד
הריקודיםיתקבלובביתשגםתקווהאניעלומים.ולפולקה

שמתקיימיםשבועייםריקודבערביירים"רגלייוהקהלבחיבה

 ) 17 (בדליה".

המרכזמראשילוינסון,אברהםשלדבריובמיוחדחשובים

בשלעריכתו,ממתנגדיהיההראשוודליהכנסשלקראתלתרבות,
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שנערךריקודי-העם,שללמדריכים"הקורס

הסתדרותשלידלתרבותהמרכזעל-ידי

הלאומית-הצורהגיבושתפקידוהעובדים,

העברייםריקודי-העםשלאמנותית

היאהכוונההישוב.בקרבוהשרשתם

המסורת,ממקורותהיונקלריקו,ד

הריקודיתיקה Oוהתימהתנועה-ההעוויה

אנונימיהמוובידיומבוצעהלאומית

מחסידיואחדהפךהואלאחריובארץ.אזששררהמצב

המרכזשלפעולתובמסגרת ,שלנומחול-העםשלהמובהקים

המדורלתרבותבמרכזהוקםאףהזמן,במרוצתלתרבות.

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

ויתהוומתהוויםשלדעתוהדרךועל ,המדריכיםלקורסהתייחס

 :הישראלייםריקודי-העם

המרכזעל-ידיערךנשריקודי-העם,שללמדריכיםייהקורס

הצורהגיבושתפקידוהעובדים,הסתדרותשלידלתרבות

בקרבוהשרשתםהעברייםריקודי-העםשלאמנותית-הלאומית

התנועה- ,המסורתממקורותהיונקלריקו,דהיאהכוונההישוב.

המוןבידיומבוצעהלאומיתהריקודיתוהתימטיקהההעוויה

אתהמגלם ,האינדיבידואלילריקודבניגודעצמו.העםאנונימי,

אתריקוד-העםמבטאהאמן-היוצר,שלוההרגשההמחשבה

אתביותרהמבליטותבצורותהציבור,לכלהמשותפותהחוויות

מסורתלגלםהיאהשאיפהציבור.אותושלהלאומיותהתכונות

עברנובחיקהגנוזיםהריקודייםמהיסודותעבריעם-ריקודשל

והיסטוריתאתניתמבחינהביותרלנוהקרוביםאוההיסטורי

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

העברי.הריקודלהחיאתהקרקעאתלהכשיריכלההכפול,רוחני

והואתיקונוראשיתאתריקוד-העםקיבלישראל,-בארץ ,כאן

כלעםומקורית.טבעיתיצירהשלוגידולהתפתחותסימנימראה

לא-א'בשלבבהתפתחותו,שלביםשלושהלצייןניתניםצעירותו

זרמי-העליהמוצאו.שבארצותמזההיהודיהריקודעדייןנשתנה

זמורת-זראדמת-המולדתעלנטעוהגולהמארצותשבאוהשונים

וכו',צ'רקסיות ,] 1 [וונגרוקותמזורקותקראקוביאקים,בצורת

הזרה;שפת-הרגליםאתגםבארץהשליטההזרההלשוןעםויחד

באופןהזריםהיסודותהלאמתשלתהליךבא-ב'בשלב

הערבית"ייהדבקההרומנית",ה"הורהכמו ,םהזרישהריקודים

עומדיםשאנו-ג'בשלבעבריים;וריתמוסצורהלהםניתנו-וכו'

עצמייםעברייםריקודיםגיבושפירושו:בראשיתו,עכשיורק

אנוהריקודבתחוםכימעצמומובןיחד.גםוצורתםבתוכנם

שיתנוהיסטוריות,אסמכתותלחפשככל-האפשר,מצווים

וישווהיסטוריתאידיאהשלגרעיןאוהיסטורילבושלריקודינו

 ) 19 ( .קיוםשליציבותגםהדורות,-שילובידי-עללו,
כנסהיההראויה,להתייחסותזכהשלאהנוספיםהאירועיםאחד
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זאבהיהומעצבו , 1945בשנתהכרמלהרעלשנערך ,"ה"שומריה

ריקודשללעריכתוחבצלתזאבייעדהסיוםערבאת .חבצלת

ריקודיהםבעיקר ,החדשיםהארץריקודיישולבובו ,ענקירונדו

 .קדמןוגוריתשטורמןרבקהשל

 ,ונערהנער 640היההרונדובריקודשהשתתפוהנוערבנימספר

ריקודי-העםכנסשלמשתתפיומספרעלעלהשאףרבמספר

לביצועו . 1947בשנתיותר,מאוחרשנתייםדליה,בקיבוץהשני

לשםקראוס,גרטרודמורתואתחבצלתהזמין ,זהענקרונדושל

יצרההיאלרונדוכתרומתההמופע.שלהכוריאוגרפיהעריכת

 ) 20 (השואה.לזכרהשכולה",ייהגולהבשםמשלהריקוד

שנידליה.בקיבוץלריקודי-עםהשניהכנסהתקיים 1947בשנת

ביתרעליהםלעמודהראויומןימיםבאותםאירעוםאירועי

הרחבה.

הוועדהראשדושקין,אלכסנדרר"בדקשורהראשוןהאירוע

 The Jewish Education Committe (בניו-יורקיהודילחינוך
of New York (. הרבההחשיבותאתהביןבכנסשנוכחדושקין
הטמונהוהברכההישראליים,ריקודי-העםשלשבהתפתחותם

הזמיןלכךאיבארצות-הברית.היהודיתולתרבותלחינוךבהם

לריקודי-עםקורסשםולהעבירלארצות-הברית,לבואקדמןאת

היתהקדמןשלנסיעתהיהודי.לחינוךהוועדהלמוריישראליים,

ארצות-יהדותביןהקשריםלהידוקהאמצעיםאחדלמעשה

ישראלמדינתעם-זוליהדותשמחוץרחביםחוגיםואף-הברית

ריקודי-העםדרךבה,הנוצרתהעממיתולתרבותשבדרך

הישראליים.

שלהזמנתהוהואנוסף,אירועקדםקדמן,גוריתשללנסיעתה

הראשוןבפסטיבללהשתתףארצישראליתריקודי-עםלהקת

אלהפנייהבפראג.שנהבאותהלהיערךשעמדדמוקרטי,לנוער

הלאומי.הוועדשלידגופניתלהכשרההמחלקהדרךנעשתהקדמן

הארצישראליהנוערשלראשוןייצוגזו,למשימההלהקהלהכנת

אתוגםשטורמןרבקהאתאליהצירפההיא ,בינלאומיבפורום

צפון",ייעוריריקודהאתהלהקהחבריאתשלימדהנדב,רחל

נפוץהיהשטרםסגנוןהתימני,בסגנוןותנועותצעדותעלהבנוי

אתמאודהקשהזהדברהארץ.רקדניבקרבימיםבאותם

המערב.יוצאיהיושרובםהלהקה,חבריביןהריקודשלקליטתו

בריקודי-המקוריותלהתהוותהיסודלמעשההונחזה,בריקוד

הארץ,רקדניבקרבמאזשנלמדההתימניתהצעדהשלנו;העם

ריקודינו.בסגנוןמרכזימקוםלתפוסהחלה

שלהגדולההעלייהשנותהיו-50השנותוראשית-40השנותסוף

תרומתםהאלה,העדותבני .האיסלאםארצותיהודיפזורת

רבההיתההישראלייםריקודי-העםשלהתפתחותםלהמשך

לשער.היהמשניתןיותר



שלותיעודםסקירתםבענייןשפעלהואקדמן,גוריתשלחזונה

אתוראתההעוליםבמחנותביקרההיאהללו.העדותבניריקודי

מתנדביםסביבהלרכזהחליטהקדמן .בחלקהשנפלהרבהעושר

לעיניהשנגלוהמחולמנהגיאתולתעדלסקראיתהשייצאו

שעמדוהדליםבאמצעיםולווהסרטה,בהקלטהולהנציחם

חוקרת ,קיוויגרזוןאדיתפרופ' ,חברתהאלפנתההיאלרשותה.

מסורותבחקרבמיוחדשהתמחתההאתנומוסיקולוגיה,בשטח

לפרויקטלהצטרףממנהוביקשהאסיה,יהודישלהמוסיקה

פעולתםעלהמזרח.עדותמבניהעוליםשלריקודיהםאתשסקר

 , 1950שנתשלהימיםבאחדיי ) 21 (גרזון-קיווי:סיפרההמשותפת

הסרטתםלפעולתאליהשאצטרף ,בבקשהגוריתאליפונה

עדותמבניהחדשיםהעוליםשלהריקודמסורותשלוהקלטתם

בחקרהמדעיעיסוקיאתביודעהוזאתבאו,מקרובשזההמזרח,

הראשוןהמבצעהמזרח.עדותשלהמוסיקליותהמסורות

שלוריקודיהםהמוסיקליותהמסורותתיעודהיהשלנוהמשותף

העוליםבמחנהנעשההדברהחבאנים.הםהלואחצרמוות,יהודי

שבועייםזההיה ) 22 (לוד.התעופהשדהשלידישראל",יימחנה

אוהליםבשנישוכנוהםארצה.העוליםשלהגעתםלאחרבלב,ד

כדיהעדה,בניאתלדובבואני,גוריתיצאנו,לראשונהענקיים.

מביןביותרהאקזוטיתהעדהזוהיתהמקרוב.אנשיהאתלהכיר

במיוחד ,יותרטובהתקשורתלצורךאז.עדשפגשתיישראל,עדות

שלהפיוטיםשלהטקסטיםברישוםשלי,לעבודההקשורבכל

לענייןבמיוחדחשובהשהיתה ,הנשיםשירתושלהגבריםשירי

אנשישניאתגםהשניבביקורינולמשלחתצירפתי ,הריקודים

העדהלחקרמומחה ,ל"זגויטייןד"שהפרופסור ,האקדמיה

חוקר ,ירצהביהודההפרופסורארוכיםלחייםוייבדלהתימנית,

למשלחתצירפהגוריתומנהגותיה.התימניתהעדהשלספרותה

שהיאעוב,דמרגליתענבל''להקתרקדניתאתגםהיתר,בין

תקשורתקשיילנוהיו ,זאתלמרות .העדניתהעדהיוצאתעצמה

מיוח,דבניבערביתדיברושרובןהנשיםעםבמיוחד ,מסוימים

העדהנשותפתיחות .לוהסתגלהנקלהעללאעובדמרגליתשגם

וזה ,לטובהאותנוהפתיעה ,לפנינולרקודבקשתינוולגביאלינו

לאחר ,השלישיבמפגשוההסרטה.ההקלטהעבודתעלהקל

שלובהסרטהבהקלטההתחלנו ,העדהבנישלאמונםאתשקנינו

עדהלבניכי ,לצייןברצוניבנפרד.והסרטההקלטה-הריקודים

 .שבתשל-והשנייהיומיומיתהאחתלבוש:סדרותשתיהיוזאת

ענדווהנשים ,ביופיםהמרשימיםהשבתבגדיאתלבשולכבודנו

 ,ורגלייםידייםאצעדותהיתרביןשכללו ,תכשיטיהןמיטבאת

זאתעדהבנייכעו,דלצייןישידינו.עלהוסרטווכךכסף,עשויות

 ,היהשניהפעולהשלהם.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 

שביוזמתה ,זועדהשלהמובהקיםמרקדניהאחד ,גור-אשסעדיה

מסורותשלבהפצתןהמוביליםלאחדהפךקדמןגוריתשל

בהעברתוכןהארץ,רקדניביןהתימניתעדתובנישלהריקוד

לאחרעצמה.העדהבנישלהצעירהדורבקרבזוריקודיתמסורת

התימניםכגוןשונים,מאזוריםתימניםקבוצותעודהוסרטומכן

 .החיידניסייהצפןן,יוצאי

הגיעומקרובשזההמזרחעדותבניבקרבהחדשפועלהעסיחד

ריקודי-העםבשטחהעשייהאתקדמןהזניחהלאארצה,

מכרעתהשפעההיתההמרכזיותמפעולותיהלאחת .הישראליים

לדרךקשורהוהיאשלנו,ריקודי-העםשלהתפתחותםהמשךעל

סיוסלערבבארץ.והתרבושהלכו ,המחוללהקותשלהופעתן

יזמההתל-אביבי,ייהפועל"סניףשללקיןמושנה 25חגיגותשבוע

ריקודי-עסמחרןזתעודלאמסוגו.וראשונייחידמןפעקדמן

כולוכלשמוקדשערבאלאקיימת,אמנותיתלתוכניתכהשלמה

תל-אביב.ייהפועל"שלהמחוללהקתלהופעת

תיאטרןןאולסאתשמילאהקהלראה 1950באפריל 5בערב

כללההתוכניתהישראליים.העםריקודיטןהרתעלמופעייאוהל"

אתמיןחדתהדגשהלהדגישיש .שוניםבהרכביסריקודים 27

ברוחשנרקדוהריקודיםשלהעממיאופייסעלהשמירהעןבדת

שקמוריקודי-העםלהקןתשלההןפעותכברובשלא ,יוצריהם

 ,עממיתתזמורתעל-ידילראשונהלוותהההופעהזו.להקהאחרי

המסורתייס.והתוףהאקורדיאןןעל-ידיעודולא

במתעלהועלןלראשןנהזה:מיןחדבערבנוספתחשובהתופעה

מעטיםעצמה.הלהקהמחבריארבעהשליצירותיהםהריקודים

ביצירתגםידםששלחןהפעיליםהרקדניםימיםבאותםהיו

הלהקהבמסגרתבצוןתאריקודיםשלהשניםבמשךריקודים.

מדריכתשלהיוצרתרוחהבהשפעתמעטןלאבתןכה,נןצר

משלהם.ביצירהגםשהחלו ,מדריכיסשלמעולהצוותהלהקה,

חשובדרךציוןשהיווהאירועבעודהתברכה 1950שנת

מספרבארץ.האתנייםוהמחולותמחולות-העםשלבהתפתחותס

התיירות,מחלקתהעלייה,משרדביניהםממשלתיים,משרדים

בגןלקייסהחליטוקול-ישראל,ןכןוהתרבותהחינוךמשרד

ערביהודיתי.'למוסיקהישראלייחגיגותשבועבתל-אביבהקריה

ועדות.וריקודי-עםלשיריהוקדש ) 1.7.1950 (זהשבועשלהנעילה

ייהפועל"שלהמחוללהקתביצעושבתוכניתהריקודיהחלקאת

לוי-תנאי,שרהשלבהדרכתה-המזרחיתוהלהקהתל-אביב

שיריביימחרוזת ,) 24 (הערבבתוכניתשפורסםכפישהופיעה

והריקודיםהשיריםאתכללןאלהבריקודיםי.'מלוויסתימן

תמימהיי,תמהספריייבאהליסיי,יינבןאאלהייי,אשאלהייהבאיס:

יידודיןיישוריונהייסעייי

יוסיפוןשליוזמתןפריהיתה ,הוקמהמקרובשזהזןלהקה

(תיאטרוןתלייסבמסגרתוהחינו,ןהתרבותמרכזאיש(יוסקוביץ),

להיותעתידהזושלהקהשיערלאאישעתבאותהלמעברות).

זולהקהשלתרומתה .ייענבל"שייקראאנסמבלרחוקהלאבעתיד

ריקודי-העםשלהתפתחותםלהמשך ,לוי-תנאישרהומדריכתה

ביותר.משמעןתיתהיתה ,בארץהאתנייםוהריקודים

בקיבוץלריקודי-עםהשלישיהארציהכנסהתקיים 1951בשנת

לערבאליומשך ,המדינההקמתמאזהראשוןזה,כנסדליה.

חלמהותישינוי .צופיםאלף-25כשלקהלהפומביההופעה

 ,המזרחעדןתמבנירביםשלבהופעותבשילובםהכנסשלבתןכנו

ארצה.עלומקרובשזה

הדגולהיהודיהכוריאוגרףגםהיההכנסאתלסקורהבאיסבין

הואייעיןיי,העתלכתבשנתןברעיוןרובינס.גירוםמארצות-הברית

שלהצעיריםאנשיהבקרבעצוספוטנציאליכשרוןיימצןיאמר:

הכשרוןכלאתלרכזדרךכלשאין ,כנראההיאהצרהאך .ישראל

בשטחמשתקפתהישראליתהמפלגתיותכאן.המצןיהרב

ואעבודאבוא,אם ] ... Jמנןגדיסכוחותהרבהכךכל-הריקודי

שלמאגרוליצור 15-13בגילאיצעיריסלרכזרוצההייתי ,בישראל



למקןםלרכזאפשרןתכלשאיןדןמהלעתיד.צעיריםכשרןנןת

כאילןחש,אניןשןב ...לרקןדהמבקשיםהאנשיםכלאתאחד

איןחיצןניןת;להשפעןתדיעצמםאתמןסריםאינםהישראלים

 ...המןדרניהבאלטבעןלםהנעשהאןדןתעלרבןתיןדעיםהם
שהעןליםהגןלה,שלהריקןדמהשפעןתלהסתייגנטיהישנה

להתיריכןלהאינהשישראלסבןר,אניעמם.הביאןהחדשים

שהמחןלמןטבשהיא.השפעהלכלעןרףלהפנןתלעצמה

 ) 25 (הללן".ההשפעןתכלשלתערןבתמתןךיצא[הישראלי]

לאיזןאנן,גםידענןשלא,כפירןבינסג'רןםידעלאימיםבאןתם

מןטיביםשלבקליטתםןדןןקאבעתיהאנןצפןייםהתפתחןת

שהביאןהעצןםהריקןדיהאןצרמתןךביןתררביםריקןדיים

ישראל.עדןתאיתן

בינלאןמי,מחקרימןסדבפנימפנה.שנתהיאגםהיתה 1952שנת

השנתיבכנס , International Folk Music Council IFMCה-

קדמןגןריתשלהשדהעבןדתהןצגהבקיימבריג',שנערךשלן

קדמןגןריתשלןהרצאתהשלהןהסרטיםגרזןן-קיןןי.ןאדית

הישראלייםריקןדי-העםעלהתימנייםהריקןדיםהשפעת 11בנןשא

מסןרןתשילןבסיקרובעיקררבה.התעניינןתעןררןהחדשים",

כהזמןבתןךבישראל,החדשהביצירההעדןתבנישלהריקןד

כפיהביאן , IFMCה-שלבכנסיםאחריןןהבאיםזהמפגשקצר.

בארץ.החברהשלהכנסיםאחדלעריכתבהמשךשנראה

אחתאתחרמןןשלןםהמדריךיצר ) 1953 (מכןלאחרשנה

 11המחןלןתד"מצעהישראליים,ריקןדי-העםשלהמןפתמיצירןת

זה,ממדיםרבפרןיקטבביצןענאמןשןתףהעצמאןת.בחגבחיפה

שמןאלשלבראשןתןהעירייה,שלןהנןערהספןרטמחלקתהיתה

(רביםשנים 27ברציפןתשנערך-זהמפעלשלבשיאןביאליק.

היןהרןקדיםרןבמשתתפים. 5000השתתפןלחקןתן),ניסןבארץ

מחןללהקןתהצטרפןאליהםןאילך.ן'מכיתןתבתי-ספר,תלמידי

להקןתןכןאתניןת,ןלהקןתמיעןטיםלהקןתהארץ,מרחבי

בשעתקשריםאיתןיצרןהחיפאיןתהמחןלשלהקןתמחןץ-לארץ

 ) 26 (בארצןתיהם.סיןרים

לאכדיבקשיים.נתקלבדליההרביעיהמחןלןתכנסשלאירגןנן

החליטבארץ,ןרבןשהלכןהרןקדיםחןגיעםהקשראתלאבד

אזןריים.כנסיםעריכתעל 11לריקןדי-עםהמדןר 11

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

זהתהליך . 11הכליזמרים 11המןסיקליים,מלןןיהםלביןןהמדריכים,

בראשיתאלפא,ביתשבקיבןץ 11הרןעיםחבןרת 11בימיעןדתחילתן

שלםמתתיהןןהמלחיןהמשןרריחדיןחברןשםהשלןשים.שנןת

אתיחד,שיצרןברגשטייןלאה-הכןריאןגרפיתהרקדניתעם

השנייםנפרדןלאמאזהצאן.גזחגמסכתשלןהריקןדיםהלחנים

הביכןרים,חגטקסיאתרמת-יןחנן,לקיבןץכשעברןיחדין,ןיצרן

למחןלהבסיסאתהניחןבכךבית-השןאבה.ןשמחתהעןמרקציר

מחןל-העםלהתהןןתרבןתןתרמןהעןבדתבהתיישבןתהחג

הישראלי.

ןרבקהפןסטןלסקישלמההמלחיןחדיןיחברןחרןדעיןבקיבןץ

החגריקןדאתפןסטןלסקישלללחניןיצרהשטןרמןשטןרמן.

עםלעבןדהמשיכההיאהארבעים.שנןתבראשיתשלה,הראשןן

בעלילחנין,עמירן.עמנןאלהןאבהםשהחשןברבים,מלחינים

ריקןדיה.ליצירתביןתרמתאימיםלהנראןהמזרחיים,'המקצבים

ירדנההרקדנית-כןריאןגרפיתשלפגישתההיתהלחלןטיןשןנה

מקןרשיהןןמזרחייםמנגניםאחריבחיפןשיהנגניה.עםכהן

הלןי,ידידאליהןאתשניים,כהןמצאהריקןדיה,ליצירתהשראה

מצןיניםמתןפפיםגםהיןשניהםכנר.מזרחי,ןעןבדיההעןהנגן

עליןתןפפןכנחןת,בעיניהםנחשבזהשכלילמרןתבדרבןקה.

כליזהבכלישראתהכהן,ירדנהשלבקשתהלפילסירןגיןשניהם

התמקדיצירתהשלהשניהסןגשלה.המחןלמקצבילמתןחשןב

שיתפהבהםהעןבדת,בהתיישבןתחגטקסישלבעריכתם

מעין-השןפטירןןיזהרהמלחיניםלמשלהמקןם,מבנימלחינים

משער-העמקים.גבעןןןאןרי

האקןרדיאןנים,נגניהין 11כליזמרים 11שללחלןטיןשןנהסןג

הפכןבטרםעןדהעםריקןדימדריכיעםפעןלהששיתפן

כליזמריהםעםריקןדי-העםמדריכישלזהבסןגלמלחינים.

המדריךאתלהזכירהראןימןרבים,ריקןדיםליצירתשהביאן

תמרהמדריכהאתנצר;ןאפינאמןאמיתיןנגניןחרמןןשלןם

ןבעלה,ספיבקרעיההמדריכהאתאלדמע,גילןהמןסיקאיאליגןר

ספיבק.יןסיהמלחין

9 



אלחברהןא .זמירעמנןאלהמלחיןהיהבמינןמיןחדייכליזמר"

 ,מנגינןתיןאתהפיץ ,מפיןמששלאןבחלילן,רביםמחןלחןגי

ידעלאדרכןבראשיתביצירןתיהם.רביםיןצריםששימשן

מעיןזמירהיהבכךבתןןים.מנגינןתיןאתלרשןםזמירעמנןאל

שלא,בניגןניןנפשןנימיבכלהמשתפך,טיפןסייהןדיייכליזמר"

ירןשתןאךצעיר,מאיתנןנלקחהןאהכתןבים.לתןןיםזקןקהיה

לזכרןכתבהיןם.עדהארץרקדניבקרבחיהשלןהניגןנית

שימשןאףמפיןמשלאייהחלילשלם:מתתיהןןהמשןררהמלחין

 .התןף-מקצבין ,החליל-צליליןהמלןדיים.בחיפןשיןכלי-עזרלן

מזרח-מיזןג ,שלןהלחןנתגבשןכך ,הדבקהלהטחדןרהנעימתן

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

 ) 27 ( ."בכללןסגנןנןשירתןכסיסמתלראןתן

תןפסיםןכןריאןגרפיםמלחיניםשלזןבמסכתמיןחדמקןם

לןי-תנאישרההםהלא ,כןריאןגרפיםגםהיןשבעצמםהמלחינים

 ) 28 ( .גמליאלןאליהן

הישראליהעממיהמחןלהתפתחןתשלהכרןנןלןגילסדרנחזןר

מעט.סטינןממנן

 ,מדינת-ישראלשללקיןמההעשןרשנתהיא , 1958בשנת

הרביעיהכנסאתלערןךהמדינה,מןסדןתבעזרת ,התאפשר

בכךמקןדמיןשןנההיהזהכנס .דליהבקיבןץלריקןדי-עם

שהתמחתה ,מקצןעיתבמאיתשללידיההפעםנמסרשבימןין

בת-דןרי.שןלמיתהיאגדןלים,מןפעיםשלבהעלאתם

ריקןדי-שלהעלאתםדרךאתןתפיסתהשלהמאמיןהאניאת

בראיןןהעלתהצןפים,רבבןתבפניהיקףןרבייחןדיבמןפעהעם

הכנס.לקראתעיתןנאי

 ,הציבןרלפניהןפעהגםבכינןס-המחןלליםששילבן ,דליהייכינןסי
שלמהןתןביןבסתירהשמקןרה ,ביןתררציניתבעיהעןררן

 ,הצןפיםקהלאתלרתקהבאה ,ראןןההןפעתלביןריקןד-העם

היןתן-הןאשבריקןד-עםהמהןתיעצמן.בריקןדמשתתףשאינן

לידיבןבאןתלרןבשבאדם.ןהרגשהמרץלעןדףספןנטניביטןי

משמשלעןמתןכןח. ,אהבה ,שמחהפןזיטיביןת:הרגשןתביטןי

 ,האדםשלהחןןיןתעןלםכלאתלבטאאמצעיהאמנןתיהריקןד

דכדןךעצב,ספןנטני:באןפןנרקדןתאינןאשרכאלהגםבתןכן

ככלהאמנןתי,קןדיהר .עלילהפןרייןסמןפשטיםרעיןנןת ,נפש

 ,הקהלאתלעניין-אחתלמטרהערןכיםכליןכלאחרת,אמנןת

שריקןד-העםבעןד ,האמניםעםהזדהןתלידיןלהביאןלרתקן

שתהיינהההכרחמן ,מבטאשהןאההרגשןתי,הספןנטנ

 ,ןיענילעןררכיצדאיפןאהיאלפנינןהעןמדתהבעיהמצןמצמןת.
השמחהריקןדיאתלרקןדבאשאינן ,הקהלבלבןמתחהזדהןת

אללהעבירננסהשאם ,היאהסכנהייבהם.לחזןתרקאלא

לפגןעאנןעלןליםאמנןתית,הןפעהשלהחןקיםאתריקןדי-העם

הבןקעתהשמחה-שמקןרהזן,ריקןדצןרתשלהמיןחדבאןפיה

הריקןדשביןדקמפגשאןתןאלהפעםלקלןעהיאתכניתימהלב.

שתהאהןפעהיצירתידיעל ,לקהלהתצןגהלביןהטבעיהעממי

מאבניםהפסיפסמןרכבכידןע, .הפסיפסיסןדעלמבןססת

מצליחהאמן .קטנהפשןטהאבןהיאמהואחתשכל ,קטנןת

ןהמסןגלתאמנןתיתליצירהההןפכת ,מרהיבהתמןנהמהולצרף

מחןל-עםשלפסיפסהצןפהלפנילהביארצןניהצןפה.אתלרתק

שנןצרןריקןדיםמאןתם ,עממיקןדירהןאבןאבו''כלאשר

התמןנההעם.שלנכסלהיןתןהפכןהארץבכלןהתפשטן

בעשרןרגשןתיןעמנןתןלדןתאתתפגיןאלןאבנים''משתתגבש

לשמחתןעדהשחרןרמלחמתמאזבמדינתן,החירןתשנןת

 ) 29 (העשןר".

כאלהגםבתוכןהאדם,שלהחוויותעולםכלאתלבטאאמצעימשמשהאמנותי"הריקוד

עלילה.וסיפורימופשטיםרעיונותנפש,דכדוךעצב,ספונטני:באופןנרקדותאינןאשר

הקהל,אתלעניין-אחתלמטרהערוכיםכליוכלאחרת,אמנותככלהאמנותי,הריקוד

שהואההרגשותהספונטני,שריקוד-העםבעודהאמנים,עםהזדהותלידיולהביאולרתקו

לעוררכיצדאיפואהיאלפנינוהעומדתהבעיהמצומצמות.שתהיינהההכרחמןמבטא,

בהם"לחזותרקאלאהשמחהריקודיאתלרקודבאשאינוהקהל,בלבומתחהזדהותעניין,



בצמחהמחו'ותבכגסוכורדות'הקה

בחרהשהבמאיתבכ,ךהיההריקןדיםשלבהצגתםנןסףחידןש

מרכזית,אחתבמהבמקןםבמןתשלןשמעלהמןפעאתלהעלןת

בדרכיםבבמןתןהשימןשההןפעהרצףאתאיפשרהדברכנהןג.

שןנןת.

העדןתפסטיבלהיההעממיהמחןלבתחןםהמרכזיהאירןע

התאפשרןבמחןלבזמרזהעדןתערב . 1961בשנתהארץ"יימקצןת

העדןתבניבקרבקדמןגןריתשלהמתמשךפןעלהבזכןתבעיקר

קשריהשלהם.המחןלמנהגיאתןחקירתהבחיפןשיההשןנןת,

בנישלןמתרחבההןלךצירןפםאתאיפשרהעדןתבניעםאלה

למרןתןזאת,הריקןדי.הפןלקלןרבהצגתהעשייהלמעגלהעדןת

שלריקןדםלמעשהשאסרההדתית,מסןרתםבשלהקשיים

שמחןץציבןרבפניעןדןמה ,נשיםעםמעןרבתבחברהגברים

העדתית.למסגרתם

אןזןבמידההתקיימןשכברכפיהעדןת,מןפעישלזןתןפעה

העזןעדןתןיןתריןתר .פרינשאן ,האחרןניםדליהבכנסיאחרת

הרחב.הציבןרבפניריקןדיהןאתןלהראןתלהןפיע

 , 1961ביןלינערךהארץ"יימקצןתהאתניןתהמחןללהקןתמןפע
שלהאמןנןתלידיהשןבנמסרהבימןיאביב.בתלהתרבןתבהיכל

גםהןפיעןהמןפעשלהשניבחלקןבת-דןרי.שןלמיתהבמאית

הביכןריםהבאתטקסהןעלהןכןישראליים,ריקןדי-עםלהקןת

הערבאתסיכמהבת-דןרישןלמיתהדסים.החינןכיהמןסדשל

במידהחפפןשבןהרעיןנןתהשןרשים."ייאלבשםבמאמרהזה

המסןרןתעםהמפגשיםעל ,קדמןגןריתשלרעיןנןתיהאתרבה

מסןרןתלהעברתכמנןףשישמשןמפגשים ,העדןתשלהריקןדיןת

אלאעצמן,העדןתבתןךרקיישארןןלאהבאים,לדןרןתאלה

עד ,רבהכההיתההמןפעשלחשיבןתןכןלן.העםלנחלתיהפכן

הראשןןחלקןאתלהעלןתהחליט 1962בשנתישראלשפסטיבל

שלן.הפתיחהערביבשני

ברןבהןצגאשרהעדןתייערבבת-דןרי:שןלמיתשלדבריהלהלן

ןשמנהסןלתהבנןכחןתהתרבןת',ןב'היכלהאןמה'ב'בניניפאר

ממשלה,אישיןתרבןת,אמנןתאנשיכןללהישראלית,החברהשל

לצןדהיההרצןן'מלכןדת.'אלאהיהלא-ןתייריםדיפלןמטיסגל

כדיבמןחהמסמר ,כביכןלןלתקןע,הישראליתהציבןריןתאתבה

אלה,בלןמיםאןצרןתשלבקיןמםההכרהאתבהלהחדיר

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,כאן,הנמצאים

אחרישלנןהקהלנהייתהיאמןגזמתמהלהראןתהתכןןנתימהם.

עשירשןרשיחןמרבעןדלארץ,מחןץןהנןצץהמפןרסםכליבןא

היתההעדןתערבשלהשניהמטרתןבחןצןתינן.מתגןללכל-כך

 .מסןרתםעלהגאןןהאתעצמםבבעלי-המסןרןתלעןררחינןכית:

אןצרןת .קהלןישבהצןרךשישןראןיה,יפהשהיאאןתםלשכנע

בןשיםהעדןתבניעליהם.מרחפתכליהסכנתהללןהפןלקלןר

אינםתלבןשןתיהם,אתטןמניםלהצניעם,נןטים ,במנהגיהם

חןבהייפנימיןת."סגןרןתבחגיגןתאלאבמחןלןתיהםיןצאים

לצעירים,ללןמדןלמרחב,זהרכןשלהןציאראןיכילהםלהןכיח

מקןרשלגילןילכלהכמההכלל,לנחלתלהןפכןבן,להתגדר

אנילפןלקלןר?מןדרניעםזקןקכלןםשןאלים:רבים .אמיתי

שןם .שןרשיםלןשאיןמעץפירןתלקטןףאפשרשאימאמינה

 ,המלאהבריא,הטעםאתלפרייתנןלאהרכבןתאןסמןכןת

שפתןהןאשןרש.הןאהפןלקלןר .חסןניםבשןרשיםהמןתנה

לן,שמחןצהכןחןתעםראשןנההידברןתהאדם,שלניתהראשן

שלפניהשפהזאתלטבע.שמעלהבלתי-ידןעןעםהטבעעם
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התקיימובצמחהארצייםהמחולותכנטי

עירייתהחליטהזובשנה . 1988שנתעד

ארצימחולותפטטיבללערוךכרמיאל

העממי,המחולטוגיכלאתשיכללו

המחולפטטיבלוהאמנות.יהאתני

לקיומו,עשורהשנהיחוגבכרמיאל

רקדניםאלפיעשרותבהשתתפות

וצופים

ומעוה:

בצמחהמחוכותבכנסיכורדיתכהולה

ומטה:

-40השנותהדמוולרטי,הנוערככנסהישראכיתהמשלחת



לאיתני- ,לחיות ,לרוחותהקוראהקצב ,הצעקה-הסינטאקס

האוניםולחוסרהאדםנפשלמצוקתהמקוריהביטויזהו .הטבע

האמנות.של ,יותרהמורכבות ,הצורותשארגדלותוממנו ,שלו

לאחרהים.אלערוץלעצמםהפורצים ,כמיםהואהפולקלור

שונים,רגשות-נוספיםמיםבנקלבויזרמוהערוץ,שנבקע

היהבראשיתאבלהמודרנית.לאמנותעדויותר,יותרמסובכים

 ) II. (30הפולקלור-המלההתנועה, ,הקצב ,הצליל

בקרבוהןשונים,תרבותבמוסדותהןפעולתואתפעלזהמופע

עדות IIערביוזמתםיבלהעלותהחלוואלהאלהעצמם.העדותבני

שונות.בהזדמנויות IIומחולבזמרישראל

הבינלאומיתהחברהשלהשנתיתבהתכנסותההתאפיינה 1963

עקבהתאפשרהזאתהתכנסותבישראל.הפעםעממית,למוסיקה

מאזהחברהשלבכנסיהקדמןגוריתשלהקבועהההשתתפות

דיווחיםלעתמעתזהפורוםבפניהציגההיאכזכור . 1952שנת

ביןהשונות.העדותבניבקרבשעשתההשדהמעבודותוהסרטות

בחייאלהריקודמסורותשלהשתלבותםעלגםהצביעהיאהיתר

היהבמוסיקהומערבמזרחתרבויותמיזוגהישראליים.המחול

ומערבמזרח IIנקראוהכנסכולה,ההתכנסותשלהמוטוגם

 ."במוסיקה

הכנסאתהכנסבאילכבודלערוךהיההראוימןכיחשבהקדמן

עלהלאשהדברמאחרדליה.בקיבוץלריקודי-עםהחמישיהארצי

 .שבצופיתברלבביתלריקודי-עםארציכנסלערוךהוחלט ,בידה

מחדהעדותריקודיאתהכנסבאיבפנילהציגהיתההמטרה

להםולאפשר ,גיסאמאידךהחדשיםריקודי-העםואתגיסא

נמסרהפומביהסיוםערבמופעבימויללומדם.הכנסבאיולכלל

הראשוןחלקוקראוס.גרטרודהרקדנית-כוריאוגרפיתלידיהפעם

בשםוכונהוהמיעוטיםהעדותלהקותשלהופעתןאתכלל

ריקודי-עםלהקותהופיעוהשנישבחלקובעוד ,"שורשים"

 ."ניצניםייבשםכונהוהואישראליים

כנסשובנערך , 1968שנתהיא ,ישראללמדינתהעשריםבשנת

תוכנןהפעםוהאחרון·החמישידליה,בקיבוץהארציריקודי-העם

הרבהההתעניינותבשלפומביים,הופעהערבילשנימראשהכנס

מדיאליהםמשכוהפומבייםההופעהערבישני ,ואכן .שעורר

הפעםגםאיש.אלףכשלושיםשלצופיםקהלכמצופה, ,ערב

מעלבוצעהמופעדורי.-בתשולמיתהבמאיתלידיהבימוינמסר

במהמעלריקודיםשלביצועםשאיפשרדבר ,וביניהןבמותחמש

וביניהן.זמניתבוהבמותחמשכלומעלאחרת,אוזו

בדלוההמחולותכנסולאחרבארץהרוקודותהפעולות

השונותהעדותבקרבקדמןגוריתשלהמתמשכתפעולתה

התרבותייםבאירועיםהעדותמבנירביםשלשיתופםובמיוחד

הריקודיתמסורתםחשיבותאתבתודעתםנטע ,בארץשהתקיימו

בניהפעם,הבאים.לדורותוהעברתהבשמירתההצורךואת

 ,קדמןגוריתקריהממלכתי",ליימוסדשפנוהיוזמיםהיוהעדות

שעה , 1971בשנתפריהדברנשאממלכתיתמבחינה .עליהםלבוא

שלידואמנותלתרבותבמועצהפועלהבהכרתזכתהשקדמן

הוקםבעזרתהפורת.לאהשלבראשותהוהתרבותהחינוךמשרד

II עםפעולהבשיתוףשפעל ,"העדותריקודילטיפוחהמפעל

המרכזועםוחינו,ךלתרבותהמרכזשלידלריקודי-עםהמדור

העברית.האוניברסיטהשלידהפולקלורלחקר

האחתוהן:אלהמוסדותלעצמםשמועיקריותמטרותשתי

 .המסורתייםהריקודמסורותשלוהחייאתןהקייםשמירת

 .'וכו,תיעודורישומו ,הקייםהחומראיסוףמחקרית,והשנייה

נעשתההעדות,ריקודילטיפוחהמפעלשלהראשונותבשנותיו

מאוחרדעכהזואבלאינטנסיבית.והדרכהלימוד ,שדהעבודת

שיעסקומחקר,ואנשישדהאנשימחוסרניכרתבמידהיותר

יהודיעלייתגבורעםהאחרונות,בשניםרקבחומר.שיטתיבאופן

 .רבהבמידההפעולהחודשה ,הקווקזארצות



בשנתהעממי-אתניהמחולזכהנוספתמוסדית-אקדמיתלהכרה

הכוריאוגרפיתהמייסדת,לוי-תנאישרההוכתרהבהשנה , 1973

פועלהעלהיוקרתי,ישראלבפרסייענבל",המחוללהקתומנהלת

התימנית.עדתהבנירקדניובעיקרהארץרקדניבקרבהשניסרב

יצאששמהמופלאה,להקהאותהשללהקמתההביאההיא

ייחודית.מחולשפתבעלתכלהקהכולובעולסלתהילה

דליהבקיבוץהאחרוןהארציהמחולותכנסמאזשחלףהרבהזמן

צורךשישלמסקנה,לריקודי-עסהמדוראתשובהביא ,) 1968 (

קשרויצירתוהנוצרהקייססקירתלשסארצייס,מחולבמפגשי

שמפגשהוחלט,הפעסהרביס.המחולולהקותהחוגיסביןמחודש

מפעלשלתחילתוהכנרת.שלחוףבצמח,לשנה,אחתייערךשכזה

המחולחוגישלהמוניותהרקדותשסונערכו , 1975בשנתהיהזה

לשנייס,חולקוהמחוללהקותשלהופעתןהצופיס.וקהל

המחוללהקותהסיוסובערבהצעירות,הלהקותהופיעוכשתחילה

 . 1987שנתעדנמשךזהמפעלהוותיקות.

14 

נדבךהונחישראל,מדינתשללקיומההשלושיסשנת , 1987בשנת

זהמפעלהרוקד".הספרייביתחרמון,שלוסשלבפועלונוסף

היהזהעממייס.בתי-ספרילדיאלפיהרוקדיסלמעגלהכניס

מאותבשילובוסביבתה,בחיפהחרמוןשלוסשלפעולתוהמשך

צעיריסרקדניסימי-העצמאות.שלהמחולותלמצעדיתלמידיס

מעגלישלזוהתרחבותחוגי-המחול.שלההמשךדורהיוואלה

בנושאלהכרהגסהביאההחינו,ךמוסדותבמסגרתהמחול

בבחינותהבחירהממקצועותכאחדוהעממי,האמנותיהמחול,

הבגרות.

ריקודילטיפוחוהמפעלריקודי-העסמפעלזכה 1981בשנת

מפעליס,מייסדתקדמןגוריתכאשרולהוקרה,להכרההעדות

אתישראל.פרסאתקיבלה ,"בישראלמחולות-העסייאסאלה,

ספרשללאורלהוצאתוקדמןגוריתהקדישההפרסתמורת

 ) 31 (המיעוטיס.ובניישראלעדותבקרבדרכהאתהמספראלבומי,

זובשנה . 1988שנתעדהתקיימובצמחהארצייסהמחולותכנסי

ניהולו .ארצימחולותפסטיבללערוךכרמיאלעירייתהחליטה

יונתןהרקדן-כוריאוגרףשללידיונמסרהפסטיבלשלהאמנותי

כךהמחולמופעימסגרותאתלהרחיבהיתהתפיסתוכרמון.

זהחידושוהאמנותי.האתני ,העממיהמחולסוגיכלאתשיכללו

רחבבמגווןלחזותביותרמגווןלקהלואיפשרמאו,דהצליח

מחוללהקותשלובמופעיהןמהארץהמחולמופעישלביותר

עשור 1997בשנתיחוגבכרמיאלהמחולפסטיבללארץ.מחוץ

וצופיס.רקדניסאלפיעשרותבהשתתפותלקיומו,

המחולבחיימפנהחלבארץ-ישראלציונותשנותמאהבמשך

אמנסכןלפניוהתרבותיס.החברתייסהחייסמהוויכחלק

הארץיושבישלהשניסמאותבנימחולחייבארץהתקיימו

הפרושיסהחסידיס, ,המקובליס-לדורותיהסאליהוהעוליס

אך- ) 32 (הציוניות-לאומיותלעליותשקדמו ,המזרחעדותוניצני

ביטוילידיבאו ,הראשוניסוהעוליסהארץיושבישלהמחולחיי

המאודהמשפחהחגיובטקסיהדתיותבמסורותיהסבעיקר

תרבותלחיילהיפתחצורךמבליעצמה,בתוךעדהעדה ,מסוגריס

 .-חילונייסחיצונייס
צמחבכגטיהרולדה ~



שבהתיישבותהחלוציותובעיקרלאומיות-הציוניותהעליות

מחולותאחרהדרךלחיפושלמהפ:ךשהביאואלההןהעובדת,

שהועלוכפיהישראליים,מחולות-העםשלולהתהוותםהחג

ספרהבסוףקדמןגוריתשהעלתהבדבריםנסייםזה.במאמר

"מהוהישראליים:העם-ריקודישלעתידםשאלתבענייןהאלבומי

ואוהבירוקדיםאלפיבישראל?החדשיםהעם-ריקודישלעתידם

יצירההיצירה.תהליךלהמשךבתקווהמאוחדיםריקודים

הרכביבלא-באיכותאלאבכמותלאהמצטיינתאמיתית,

תוךיצירהאםכי-תנועתייםמרכיביםלאותםאילתורים

ריקודישלהעשירמהאוצרשונים,אחרים,ממרכיביםהשראה

סוגישניויתאחדויפגשושבעתידיהיא,תקוותיהעדות.

לתהותכמובן,אפשר,וריקודי-העם.עדות-ריקודישלנו:הריקודים

עםעודכלכידומההישראלי?לריקודעתידמובטחהאםולשאול

בריקודי-עם,בעולםיתמידוהאםלרקוד.יוסיףהואחי,ישראל

והדיסקו,הג'אזכדוגמתכללי,בינלאומיריקודיחוללוהכולאו

נקווהעתידות.לנבאאי-אפשרהכול?ויכבושיבלע,ידכא,אשר

ברובהכרעה.כוחכידועאיןלתקוותאךיקרו,לאשהדברים

ולכלעם,-לריקודילשירי-עםגדולהאהבהכיוםנפוצההארצות

ומתגעגעיםשורשיים,ערכיםמחפשיםרביםהפולקלור.ערכי

החייםשלהשלילייםלצדדיםלערנויות,נגדיכמשקלאליהם,

לעמודשיוסיףונקווהנעז-כןאםהעולם.לגורלולחרדהולדאגה

 ) 33 (הריקוד".שמחתבוושתתמידהיצירה,כוחישראללעם

ם

מהתמונותכמהעלשמרועיןעינתקיבוץלארכיונאיתודות *

 .זהבמוסףהמופיעות

 Ij1פנננtז

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

יהודישלבתרבותןמחקרים,בתו:ךאליהןהנלוויםוהריקודים

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

י-םוהמזרח,בספרדישראלבקהילותותולדותיצירהבתוך:

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

(יג-יהודיבפולקלורירושליםמחקריבתוך:והשנייה,הראשונה

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

 125-113עמ'תשנ"הי-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'

האקספרסיוניסטיולחהמשלהחלוציםדרךהבר,פרידצ. . 9

 53 , 51עמ' , 1995אפריל ,) 6 (בישראלמחולבתוך:בישראל,
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