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אשכנזירותימאת

"פח"עםאירופהאתלכבושיצאנולכם,"תארו
משפסזאת!"לעשותהצלחנותאמינו,ולא-
הלהקהחברישלהנפלאההרגשתםאתביסאזה

הצלחתםלאחרעמקה,ממושבהתימנית
היתהזו . 1978בשנתבהולנ,דליידן,בפססיבל

לחו"ל.הראשונהגיחתם

ולהופיעלהשתתףהספיקוהםהיוםעד
בפורסוגל, :בינלאומייםפססיבליםבשמונה
בספר,דבברזיל,בארגנסינה,באירלנ,ד
ובצרפת.בארה"בבמקסיקו,

סיפורהיאעמקה-אושרתהתימניתהלהקה
האישיבסיפורוהקשורהצלחהסיפורהצלחה.

עמקה.ובמושבהלהקה,מנהלציון,שלומישל

ללאלהצליחהיתהיכולהלאמעמקההלהקה
תרבותי,פלורליזםששמהחברתיתאידיאולוגיה

שלוהתיאהסיפוחשימור,מאחוריהעומדת
 .בישראלהאתניהפולקלור

בראשיתהוקםהמערבישבגלילעמקהמושב
תושבים. 700המושבמונהכיום .-50השנות

"מרבדבעלייתלעמקה,הגיעוהיווסדובעת
הזמןובמשךראשונות,משפחות 80הקסמים",

תימן.יוצאותכולןמשפחות, 40עודניתוספו

ציוןשלאביו . 1950בשנתנולדציוןשלומי
תושבירובבמושב.הראשוןריסססוהסרקהיה

ירקות.ומגידולמרפתנותאזהתפרנסועמקה
הקמתואתציוןשלומייזםהבנים,גדלוכאשר
דקות 10מרחקהשוכן,אושרת,הבניםישובשל

 50ב-מאוכלסתאושרתמישוב-האם.הליכה
ושלישישנידורהתימנית,העדהבנימשפחות

זהשאךמרוסיה,עוליםמשפחות-54ובארץ,
לישראל.עלו

בשנתבאושרת.ביתואתהקיםציוןשלומי
עובדהיהמהצבא,שהשתחרר,לאחר 1972

להקמתפעלזהובתפקידובמושב,קהילתי
הלהקה.

התרבויותרנסנסאתבישרו-70השנות

בישראל.האתניות

שלסה ,-60השנותאמצעועד ,-50הבשנות
זומדיניותההיתוך"."כורמדיניותבישראל
בכלל,העדותתרבותלהסמעתהסיפה

התרבותבתוךבפרס,האתניוהפולקלור
נכשלהזומדיניותהשלסת.הישראלית
הפלוןליזםה;ה-70הובשנותלחלוסין,
שהסיפהמדיניותהשלסת.למדיניותהתרבותי
האתניהפולקלורולסיפוחלהחיאהלשימור,
לסיפוח"המפעלהוקםובעקבותיהבישראל,

עדות".ריקודי

לושםגורית,פיעל"המפעל",
שלודוקומנסציהאיסוף ... "למסרה:
במיוחד-עדותינופולקלוראוצרות

וגניזתםשימורםלשם-ריקודיהן
לשמורוכנסיון ...סוריהיסכערך
אנשיעידודכלומרבחיימ,אותמ

להמשיךהנוער,ובמיוחדהעדות,
בשמחותהמגווניםריקודיהםלרקוד

ובחגים".

בראשיתלעמקההגיעהקדמןגורית
משפחתבביתוהתיישבה 1973שנת

כשבועבמקוםשהתההיאשלומי.
בסקסיםוהשתתפהלמדהזהזמןובפרקימים

עמקה,תושביאתכנה,דירהיאובחגיגות.

לפולקלורלהתייחסהצעירים,אתובמיוחד
הפולקלור""חיידקמיוח.דמשהוכאלשלהם
היום.עדממנוהירפהולאמאזבשלומידבק
אבותיו,מורשתאתלכבדמגוריתלמדהוא

לחלקעדיין,זרה,היתה-70השנותשבראשית
האשכנזית.הישראליתהחברהשלגדול

הגדולהפולקלוריהאירועאתיזמהקדמןגורית
 , 1973בספסמברשהתקייםתימן","בואי

מעוניינתהיתההיאבת"א.הירקוןבפארק

היושבימשבתימן,אח'דוףמאזורשהתימנים

אזורםשלהאתניהפולקלוראתיציגובעמקה,
פססיבל.באותו

מציגהמעמקההלהקה
האתניהפולקלוראתבתוכניתה

בראיהתימניתהעדהשל
עליהשעברוהשינויתהליכי

חבורהכלהיוהלהקה,שלהיווסדהבעת
בעליכולםכיוםצעירים/ות.רווקים/ות
סבתות.שלושכברביניהםוישמשפחות
חבריהדבר.לכלחברתיתקבוצההיאהלהקה
עמקההישובים,שניבחייהיסבמעורים

ובשמחותבחגיםלהתכנסנוהגיםהםואושרת.
וקהילתי.משפחתיאירועכליחדלחוג

האחרונהבשנההוקמוהמש,ךדורלהכשירכדי
בניות/ילדיםשלאחתנוספות.קבוצותשתי

 . 18-12בגילאיםנוער,בנישלוהשנייה , 12-7
ולספחלשמרלהמשיךהיאהמוצהרתהמסרה

התימניתהעדהבנישלהאתניהפולקלוראת
בעמקה.

הדורותשלהפולקלורי"ה"תוצריהיהמה

שאלהתשובות.לשלומיאיןכךעלהממשיכים,
לסוציולוגים,לדעתו,להפנות,ישזו

ולפולקלוריססים.לאנתרופולוגים

הזמןמבחינתוההתרחקותהגיאוגרפיהשינוי

שנתקיימוכפיהעתיקות,המסורותממקורות

עלרבההשפעהלהםישבתימן,המוצא,בארץ
העדותשלהאתניהפולקלור 'התפתחות
בישראל.

מונחתהאתניהפולקלורמחקרירובביסוד
שאפשרמושגהינוש"האתניות"התפיסה

ביניהןולהבדילקבוצותלזהותכדיבולהסתייע
שלבכלאחרמעקבתוךתרבותית,מבחינה
השינוי.בתהליך

להמחשתכדוגמאעמקהתושביאתניקחהבה
השוניםהשלביםאתונתארג'ורג'ס,שלדבריו
המהגריםעלשעברוהשינרי,תהליכישל

לתארננסהוכןבעמקה,שהתיישבוהתימנים
הייחודיתבתרבותםשחלוהשינויתהליכיאת

 ,עמקה.להקתשלהרפרסוארבאמצעות

ביןהיחסים ,-50הבשנרתהתהליךבראשית
בעמקה,שהתיישבוהמבוגריםשלהראשוןהדור
משיקים.היובישראל,הקולסתהחברהלבין

ייחודםעלשמרוציוןשלומישלהוריולמשל,
לאעדייןהישראליתוהתרבותהתרבותי,
התימניתהעלייהשלמתרבותההושפעה
 .-50השנותשלהגדולה

נדור ,-60השנותבאמצעהתהלי,ךבהמשך
תהליךהתחילציוו,שלומישלדורוהשני,

 .והעמיקהלךאשרוההתמזגותההיסמעות

הלכה ,-80וה-70השנותבמהלךהזמן,עם
נסמעההתימנית,העדהבניהמהגרים,קבוצת

הקולטת.בחברהוהתמזגה

בנייותר,והצעיריםהשניהדורבניהצעירים

אתלחלוסיןלעצמםסיגלוהשלישי,הדור
פרדוקסנוצרבישראל.הנהוגיםהחייםאורחות
התימניתהעדהבניהסתגלואח,דמצדמסוים:

במשךשני,ומצדהישראלייםהחייםלאורחות
התרבותי.ייחודםעללשמורהמשיכושנים,
אירועיאתלחוגנהגובהבדרךהתבסאהדבר

אתבעיקרוהמשפחתיים,הקהילתייםהשמחה
ברוחנערכואלהאירועיםהחתונה.סקסי

 .מתימןסבאוביתאבאביתשלהמסורת

אתבתכניותיהמציגהמעמקההלהקה
בישראל,התימניתהעדהשלהאתניהפולקלור

עליה.שעברוהשינויתהליכיבראי

 , 1973בשנתשהתקייםתימן","בואיפססיבל
הפולקלורשלמרהיבההצגההיה

להקותידיעלשהוצגכפיהתימני-האתני,
עמקה.דוגמת

השוניםמהמופעיםהרכיבפורת,בניהבמאי ... "

כ,ךבתימן'.יחיינוהנושאסביבמרהיבההצגה

בשםבקסעאלישיבלהקתהופיעהלמשל,
מילהי,ב'בריתירחיבמושבלהקתיהיולדת',

אפריםשערלהקתחצר',ב'שמחתעמקהלהקת
יסריקתהיואחריםנושאים ] ...בב'השואבות.'

חתןיהכנתשבת',ימוצאיהחתן',יחינתכלה',
הצסרפואשרתמונותיהשושבינים',וכלה',

המחישאשרמרשיםפולקלורילפסיפס
בתימן."היהודיםבחיישוניםאספקסים

להקהכלהדגישה-70השנותשבראשיתבעוד
שבעשורהריהעדה,שלהאתניבפולקלורפרק

עמקהלהקתשלתכניתהמתרכזתהאחרון
מציגהבתכניתהבלב.דהחתונהמסכתבהצגת
אזוראח'זוף,באזורשמקורםריקודיםהלהקה
ריקודיםוכןעמקה,תושבירובשלמוצאם

לתהליךעדיםאנובתימן.אחריםמאזורים
חבליוצאישלהייחודיתבתרבותשחלהשינוי

שלאמותב-ד'הסתגרותעודלאאח'דוף.
שונים,אזוריםשלהצגהאםכיהאזור,

שחלוהדדיותתרבותיותהשפעותשלכתוצאה
 ~4_התימני,האתנישהפולקלורלשער,ישבישראל.



אחרותעדותלהשפעתגםחשוףהיהאשר
ועברהושפע ,משלהןייחודיפולקלורבעלות
 .נוספיםמגווניםשינויתהליכי

כיוםמציגהעמקה-אושרתהתימניתהלהקה
בתימןהחתונהבתימן.חתונהשלמסכת
הבמהעלמעלהוהלהקהימים,מספרנמשכה
החתונה:לימיאופיינייםוריקודיםשירים

תהלוכות-לחתןו"זפה"לכלה"זפה" •
הכלה;ואתהחתןאתמוביליםבהן ,חגיגיות

ובריקודים.בשירהמלוותהתהלוכות

 .ולכלהלחתן-ה"חינה"סקס •

אח'דוף,לאזורמיוחדסקס-הייחודסקס •
אתלגלותלכלההקוראבשירהמלווה
יופיה.

שירינשים;וריקודישירי-החתונהשירת •

גבריםוריקודי

לנשים,הייחודיתבשירהמלוויםהנשיםריקודי
השיריםנושאיערבית-תימנית.בעגההמושרת

בתימןהאישהשלהיום-יוםמחיילקוחים
הסובבת,בחברההמקובליםלנושאיםודומים

יהודית.הלא

 .ה"דיוואן"משירילחלקנרקדיםהגבריםריקודי
הישראליבציבורמוכריםאלהריקודים

נכוןאתניות.פולקלורלהקותשלבמסגרות
אתניותקבוצותשלהמסורתיהמחולכילומר,

להתקייםממשיךיהודיות),ולא(יהודיות
בחייאינסגרליכחלק ,-90השנותשלבישראל
התרבותחייעלומשפיעוקהילות,משפחות
בישראל.

בעתידוהדבריםייראוכיצד

התפתחותאפשרויותקיימות

כיווניםבמספר

-60הבשנותבעיקראך ,-50הבשנותכבר
אלהתימניהמחולשלצעדיםחדרו ,-70וה

הלחניםעםיחדהישראלי,העם-מחול
תהליכיעברוהלחןוגםהמחולגםהתימניים.

הדורותשלסעמםאתהתואמיםשינוי
 .המשתניםוהזמניםהצעירים

אפשרויותקיימותבעתיד?הדבריםייראוכיצד

 .כיווניםבמספרהתפתחות

שלוהתמזגותןהיסמעותןהמשךהאח,ד
הקולסתבחברהלשעברהמהגריםקבוצות

 :ביבליוגרפיתרשימה

 ,הסבאבנרד"ר /בהס-רצוןנעמי ) 1

-לבישראמןיתיהודישלוהמחול"המוסיקה
יהודי-יונהסעיומחקר",עשייהשנותמאה

 'ע , 1983עוב,דעםהוצאתבישראל.תימן
438-415 . 

רובפולקלמחקר"היבטיג'ורג'ס,א'רוברט ) 2
בפולקלורירושליםמחקרי :מתוךהאתני",

ע' ,תשמ"ג ,י-ם ,מאגנסבהוצאתיהודי,

25-7 . 
R.A Georges: "Research Perspectives in 

" Ethnic Folklore Studies • 

 .גאולה"ימחול-פעמ"פעמייק,'צ'צורדה ) 3
נוארית"א, ,עדותריקודילטיפוחהמפעל

1975 . 

בישראל,ינתאריקוד(עורכת),וינטרתמר ) 4
 . 1 977מאית"א,עדות,ריקודילטיפוחהמפעל

 . 1 976א,"תת,עדוריקודילטיפוחהמפעל ) 5

עמקה-אושרת,להקתשלתוכניותשלוש ) 6
1992,1982,1978 . 

 . 1977מאיבישראל,אתניריקוד ) 7

הישראלי.המחולעלוהשפיעו

הואהגברים,ריקודיבעיקרהתימני,הריקוד

זהוובעדינותו.ביופיוומרשיםבמינויחיד

במסגרתאותורוקדיםפונקציונלי:ריקוד
מהאירועכחלקדתיים,אומשפחתייםאירועים
קאמרי,הואהריקוד .מצווהריקודהואהכללי
מספרסגורים.במקומותלרקודנהגושכן

ליהודי .צמדיםשניאוצמדמצומצם,הרקדנים
הםלמחולוהליוויכליתמוסיקהאיןתימן

בישראל ."חפ"תוףעלוהתיפוףעצמםהשירים
נפרדבלתיהואהריקודהכ.דתוףגםתווסף

ככולה,רובההלקוחה,אותו,המלווהמהשירה
רובםשירים,קובץשהואספרמה"דיוואן",

תימן.משורריגדולשבזי,שלוםר'משל

תימן,יהודישלמחולחוקרתבהט-רצון,נעמי
הריקודשלהמרכזייםהמאפייניםשאחדאומרת
היסודדגמישלשילוב ...הואהגבריהתימני

הרגלייםצעדישלהיסודדגמיוהאילתור:
חיקויתוךונלמדיםרוקדלכלידועים

בתיאוםתמיד,מתחיל,הריקוד-והסתכלות
אלהבטוחוהידועהפשוס,מן-צעדים
תנועותומורכבות.עשירותיותרתנועות

בוומבוצעותמאולתרותוהגבהראשהידיים,
בוחררקדןוכלהרגליים,צעדיעםזמנית
 .ומתי"לבצעןכיצדלעצמו

ולרקודלשירהמשיכובארץתימןיוצאי 4ם
כןווקהילתיות,משפחתיותבמסגרותס

-התרבותייםהסממניםשלוהיעלמותם
אותן;המאפייניםהאתניים

השינוייםחרףאבלההתמזגות,המשךהשני,
האתניותהקבוצותיוסיפוהתרבות,בצורות

והתוצאהתרבותית,מבחינהשונותלהיות
החברה ,כלומרהיום,שקורהלמהדומהתהיה

רב-גוניתחברהלהיותתמשיךהישראלית
תרבותי","פסיפסמעיןתרבותית,נהימבח

פלורליזםמכניםשאנומהג'ורג'ס,שלבלשונו
תרבותי.

מוכיחההישראליתהמציאותמכ,ךיתרה
האתניותהקבוצותשלהתרבותשצורות

אתויוצרותמשפיעותוביחדזועלזומשפיעות
 .הישראליתהתרבות

עם(יחדעמקה-אושרת,התימניתהלהקה
ישראלמדינתאתייצגוחזה),עופרההזמרת

למוסיקהבאקדמיההאמנויותבפסטיבל
.בפני 1992בינוארארה"ב,יורק,-ניובברוקלין,
אתהציגוהםנלהביםצופים 2000מ-למעלה

שהפ,ךהתימניתהעדהשלהאתניהפולקלור
ה"פסיפסשבכתרליהלוםהשנים,במרוצת

הפולקלוראתהמרכיבותהעדותשלהתרבותי"
ואתאירופהאתכבשהתימניה"פח"הישראלי.
אותנו,כבשהואבעיקראךאמריקה.

הישראלים.

התימניתעמקהלהקת
he Amka Yemani te dance group ז


