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שןניםבמנזריםתקןפהבאןתהבמקבילשנןצרן
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ולמעןצרכיםאותםכלמילוילשםהןקמו

אלמנטיםוהכנסתבאירןעים,ההשתתפות

בהםתפסושריקודי-העםהמזרחמתרבןת

מבוטל.לאמקום

ריקודי-העםשללהעשרתםנוסףחשובמקור
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יוצאיהעדןתבנישלריקודיהםממסורןתרבים

הנדולהבעלייהארצהשהניעוהאיסלם,ארצות
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הפןלקלורריקודישללהתהוןתםאלה
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 ,דייהעתהישראלילריקוד-העםהיסודות
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 .הלועזיהזמרמעולם IIשלאנרים IIןעם

 "רהיצי"לחרושתלייחסשניתןהשליליכלעם
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