
חושוםתחושוםתחושוםתושוםת
V החת"I "נה

עובדיהורג'יסבובייהז'ואלשלסרטם
זכה , 1990בשנתשנוצר ,) Le Noce ( "ייהחתונה

לאמנותהבינלאומיבפסטיבלהראשוןבפרס
 . 1993לשנתהצרפתיהקולנוע

הישראליותבלהקותקיץ
אפרתייעלמאת

הישראליותהמקצועניותהמחוללהקותלכל
בחודשהקיץ.לימידומותתכניותהשנההיו

פסטיבאלבמסגרתהופיעוכולןכמעטיולי
להופעותל,"בחולסיוריםיצאוארבעכרמיאל.

בחופשכולןבפסטיבאלים.השתתפותאו

אתלהכיןמנתעלוחוזרותאוגוסטבחודש

תשנ"ד.שנתתחילתעםהבאה,העונהמופעי

V בת-שבע
אוהדשלהמצליחותעבודותיואתשובהעלתה
 .ובאירופהבארץו"מבול"ייקיר"נהרין

 ,"צרפתיייערבבת-שבערקדניביצעובכרמיאל
הושליאונלמאתהמחליק"ייהסיפורובו

ייארבוס"ואת )"סינרמה"בבשעתו(שבוצע

נהרין.מאת

לגרמניההלהקהיצאהכךאחרמיד

הראשונהתחנתהשהיה ,האמבורגלפסטיבאל
השתתפהובסוףלברצלונהלספר,דומשם

בצרפת.שאטוואלוןבפסטיבאל

השנתיתלחופשהרקדניהיצאולארץשובהעם
לבכורהלהתכונןהחלוהםספטמברובראשית

החדשהלעבודה .בספטמבר-21להמתוכננת
התכניתתכלולכןשם.ניתןטרםנהריןשל

השייך ,רובהרווההצרפתיהיוצרשלעבודה

 "הצרפתיתייהעונהתמשךוכךהצעיר,לדור
הפעםכתבהמוסיקהאתבבת-שבע.

פורטיס.רמיהישראליהמוסיקאי

-30השנתחגיגותאתמתכננתבת-שבע
הלהקהשלהראשונההבכורהלקיומה.
רוטשילדדהבת-שבעידיעלשנוסדה

בתל-אביבייהבימה"בתיאטרוןהתקיימה
 . 1964שנתבדצמבר

V בת-דור
מנזקימרשיםבקצבמתאוששתהלהקה

אולמהובובבנייןשפרצההגדולההשריפה
העלתההקיץבראשית .שלהוהסטודיות

היוצרתמאתהזכוכית"ייבתיאתבת-דור

נשכח"ייזמןאתוכןמילרניפר'גהאמריקנית
אלוויןלהקתשלהאמנותיתהמנהלתמאת

 .יימסון'גג'ודית ,איילי

השנתיהקיץקורסהתקייםבת-דורבאולפני
והואמסלוליםשניבוהיולמסורת,היהשכבר
מחו"למוריםבוהורושבועות.שלושהנמשך

ומהארץ·

לפראגהלהקהיצאהאוגוסטחודשבמהלך
לקראתלעבודהרקדניהישובוובספטמבר

ג'יג'יהכוריאוגראףשלעבודתוביצוע

רבותשניםהעובדרומני,ממוצאקאצ'וליאנו
העירבאלטשלהאמנותימנהלווהואבצרפת,

 .) Rennes (רן

V הישראליהבאלט
להופעותהישראליהבאלטיצאהקיץבראשית
מרפרטוארשונותיצירותוהעלהבבודפשט

הבאלטרקדנישלשובםעםמידהלהקה.
כרמיאל.פסטיבאלבמסגרתהופיעוהםלארץ
ברטהמתכננתבספטמברמחופשהשובהעם

 ~~ ,ייסינדרלה"שלמלאההפקהימפולסקי

שניםשבעמלפניההפקה(חידוש

כןימפולסקי).ברטהשלבכוריאוגראפיה

יותר,מצומצמתחדשה,עבודהבתכניתכלולה
 .הישראליהבאלטשלהאמנותיתהמנהלתשל

V הקיבוציתהמחוללהקת
ייעירבעבודהמופיעההקיבוציתהמחוללהקת

מופעזהבאר,רמיהכוריאוגראףשלעירומה"

ביותרהמורכבתהיצירהאולימימדים,גדול
מעודה.הלהקהשהעלתהבימתית,מבחינה

ירושליםבתיאטרוןהתקיימההבכורה

הגדולים.בימתומימדיבשללכךהמתאים
שגםוהתבררבכרמיאלבוצעגםבוצעהמופע

אפשרי.הדבר ,בינוניבגודלבימהעל

יוצאתחופשה,אחריספטמבר,בראשית

מקום ,לסיןתחילהלמרחקים:הקיבוצית"יי
כהעדשהיהבינלאומי,פסטיבאלמתקייםשם

הלהקהפולקלוריות,ללהקותמוקדש

האמנותית-מודרניתהלהקההיאהישראלית
תגיעמשםבו.להשתתףשהוזמנההראשונה

שםהופעותיהסיוםועם'ינג,ביגלבירההלהקה
פסטיבאלבמסגרתלהופיעלאוסטרליה,תטוס
מלבורן·העירשלהקיץ

V דממהקול
מנהלמאתיימיטוס"החדשהמחולאת

בתל-אביברקדניההעלואפרתימשההלהקה
כךאחרקצרזמןהקיץ.בחודשיובכרמיאל

במסגרתלהופיע ,לאיטליההלהקהטסה
שלזהביניהםעירוניים,באליםפסטיארבעה

דממה"ייקולהופיעהבאיטליהוטורינה.ונציה
א-טורנה".ייקאמינהאפרתישלביצירתו

"לרקודבעבודההלהקהמופיעהשובה,עם

מיועדתוהיאדנוןרמישמבייםאנדרסן",את

 , 10עד 7ה-לבני

הקרובההעונהלקראתאפרתי:משהאומר

שללעבודההלהקהאתלפתוחאפרתימבקש

היוהלהקהעבודותכל ,כהעדנוספים.יוצרים
בעונהלקחתמתכווןהואשלו.יצירתופרי

בגרמניה,גםוליצורחלקית,חופשההקרובה
 .הוזמןלשם

V ענבלמחולתיאטרוו
לאחראפילוברור,אינוענבלשלעתידה
הגישה ,המלצותקביעתלצורךשמונתהשועדה

שיהמנכ"לפיטוריעלהומלץ .מסקנותיהאת
לאשרת.רנההאמנותית,והמנהלתחורב
שיקוםיתבצעואיךהשנייםאתיחליףמיברור,

עבודתביסוסעלהמליצהאףהועדההלהקה.
ובעיקר .ופולקלורעדותמסורתעלענבל

אוצרעליהיהמההבעיה,בעינהנותרה

המייסדתלוי-תנאי,שרהשלעבודותיה
ענבל.מחולתיאטרוןהביתוכוריאוגראפית

לשעברשריר,יעקבעםעובדיםענבלרקדני
שלמנהלההאחרונותבשניםבת-שבע,מרקדני

עלהמבוססתיצירהארה"ב,בטקסס,להקה
התימנייםמהצעדיםשקיבלההשראה

המסורתיים.

זו,חדשהעבודהשלגורלהכללברורלא
מכלהבמה,עלשתועלההסיכוייםומהם
אפשרותלקראתבוידאו,תצולםהיאמקום

בעתיד.חידושה

~ 

ניעך,ניעך
אשלרותמאת

מעמודיחרמון,שלוםלעולמוהלךשנהלפני
העםמחולושלהגופניהחינוךשלהתווך

דרךמורההיההאחרונותבשנותיוהישראלי.
יוםאתלצייןמוקיריובחרוולכןמוסמ,ך
בחניוןשמו.עלחניוןבקריאתלפטירתוהשנה
שולחנותישהחמישהמעלהשביערשלום

משטחוגםלילדיםמשחקאזורלפיקניק,
ביער.לרקודנפשםשחשקהלנופשיםהמיועד
כמובן·עם,ריקודי

העילית,בשלזיה-1920בנולדחרמוןשלום
והגיעלארץעלה 18בןציונית.למשפחה
ורקדובגרמושקהשםייניגנוישראל.למקווה

בראיוןסיפרוצ'רקסיה",פולקהקראקוביאק,
עסקבמקווה-ישראלמותו.לפניכשנהשנערך

להכשרהמסגרתאזהיתהלאכיבחקלאות,
אז.כברנמשךשאליוהגופני,החינוךבתחום

הוצבשםבקפריסין,ניצתהעםלריקודיזיקתו
בחייולראשונההבריטי.לצבאשהתגייסאחרי
ללמודלהוטוהיהיווניים,עםריקודיראה

אותם.

אלפא-ביתלקיבוץבדרכוכשהיה ,-1944ב
רכבתשלבתחנהפגשמחופשותיו,באחת

הםלחפציבה.מועדותהיושפניהאשה,העמק
וכששאלושוחחו.ביחדדרךכברתברגלהלכו

אלפאבבית .קאופמןגרטענתה:לשמהלבסוף
מאדחשובהייאישיותשהיאלו,סיפרו

לקפריסיןחזרכשכברעם."בריקודיהעוסקת

שהתקייםהראשון,דליהכנסעללונודע
לאקאופמןאותהכיהביןוהואשנה,באותה

היסודממניחיקדמן,גוריתאלאהיתה
וביקשלהכתבהואהישראליים.העםלריקודי
כבחורבמכתבעצמווהציגאיתה,להיפגש
 .בעמקטיולבאותואותהשליווה

ביחידתשירתבוהבריטי,הצבאבמסגרת

כךואחרלמצרים,מקפריסיןנשלחתותחנים,

לבריגדהחבריועםלאיטליהדרכואתעשה
העמיםריקודיחוברתובידיוהיהודית,

אתשכללהחוברתקדמן.שפירסמההראשונה

ושנשאההראשוניםהארצישראלייםהריקודים
בגולה.""לשמוש-לחרמוןאישיתהקדשה

השתתףהואאנגליה.היתההבאהתחנתו

תמורתרק,דהפנאיובשעותקצינים,בקורס

שנועדובאולמותפעוט,בסכוםכרטיס-כניסה

בבתירקסלונייםריקודיםרקדוייבארץלכך·
צץלראשונהעם.ריקודי-ובקיבוציםקפה,
ריקודים,ערביבארץלארגןהרעיוןבמוחי
שלאלאסלונייםריקודיםשללאבילוי,כדרך

אלפנהגםבאנגליהישראליים".עםריקודי

וביקשווייטפרנסיסהידועהעםריקודיחוקר

אםאותושאלהלהעמים.ריקודיאותושילמד
ריקודיםאותוללמדיכולמצידוהוא

שליהקריירההחלהייוכךייפלשתיניים",
לימדתיגם .ישראליעםמחולומפיץכמרקיד

ועוד".קראקוביאקהורה,

חרמוןחזרמהצבא,שחרורואחרי ,-1946ב

ריקודי-60בכשליטתועללקדמןוספרלארץ
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לוקוןלוקון

 1920-1992חרמוןשלום

 ,"בכיסשיםשלךהריקודיסכלאת II .עמים
ריקודיםרקרוקדיםאנחנועכשיו II ,ענתה

 ".חדשיםיסישראלי

חרמון,התקבללהירשם,שאיחרלמרות

הראשוןלקורס,מןדקשלבהתערבותה

השארביןלמדובו ,גופנילחינוךלמורים
בינתייס .ישראלייםעםריקודישיטתיתבצורה
שלחתי" .באנגליהשרקםחלוםלהגשיםהחל
ולאנשיםקרוביםלחבריםהזמנותמספר
 ,אולם''ללהגיע ,עםריקודילרקודשאהבו
בביתקדמן,גוריתשלההתעמלותאולםשהיה

ציפיתי . 35בצלאל 'ברחבתל-אביבהחינוך
ושילמומאה,הגיעואבל ,איששלושיםשיגיעו

ב'ביתעשיתיהשניהמפגשאתכניסה.דמי

הפךזהוכךאיש.םימאתיוהגיעו 'הפועל

הרקדה."שלחודשילאירוע

אתרקדו ,-15.11.46ב ,הראשונהבהרקדה

II עובדיה"מחול ,ימינה"ימינהII ירדנה)(דבקה, 

II שועלים"צ'רקסיה"," ,"ליטאיתפולקה
 ".רונדו IIבוקינחו "ו"קראקוביאק IIקטנים

ולבןבארץהידיעהבה'למרקידהיהחרמון
הפועל IIבלהקתרקדהואמן.דקשלטיפוחיה

 .בדליההכנסיםבאירגוןוסייע ,"תל-אביב

לביתדבורהעםוהתחתןלחיפהעברחרמון
במלחמת .גופנילחינוךמורההיאגם ,בלום

בהפוגהתותחניס.גדודעלפיקדהשחרור

בסארפנדלגדו,דריקודיםערבערךהשנייה
למפגשלהפוךעתידשהיהצריפין),(כיום
פינהחרמוןרס"ןעם.לריקודיחוגשלשבועי

ובעקבות ,עץברצפתשהתהדרתחמושתמחסן

בנותשגסראשי,תותחניםקציןהורהבקשתו

שפי,אהרוןשלישי.יוםשללהרקדותתגענה
הריקודים,אתליוותהשחצוצרתו ,חילאז

מפקדראיתי IIחרמון;עםהפגישהעלסיפר

גומי.בסרטקשורותריקודונעליצבאיבסוודר

בצורהלבושמפקדלראותאותיהפליאמאוד
חייליםבהרבהמוקףהיהתמידכזאת.

היהמוזראותי.הרשיםמאודוזהוחיילות
הצבאיות,בפעולותיוידועשהיהמפק,דלראות
עליעשהזהעם.בריקודיהפנאיבשעותעוסק
ד IIלמגחרמוןהיהכךמאוד."גדולרושם

שלהפצהושיזסגדודואתשהרקידהראשון
לאחרליות. IIצהמסגרותבקרבעםריקודי

קדמןגםנרתמההעצמאותמלחמתסיוס

לנושא.

אותהובנובמברמהצבא,השתחרר-1949ב

קבוצהחייםבקרייתלהדריךהחלשנה

-שםרקדוגבאי.ויונתןרונןדןנימנושאיתה
עוז",לבשו IIאת-לדבריוגבוההברמה

II ובתופים",במצילתייסII ושמחו",שישוII דבקה

עזי IIמשולשת",דבקה II"הקוצרים", ,רפיח"
גינת"אלדודי",קול IIדודי",בוא II ,יה"'וזמרת
"אנהליטאית",פולקה IIשחר",עם II ,"אגוז
אם IIו IIבתיםייובנוהשניים",יימחול ,דודי"הלך

 ".הופלנו

קרן IIהמטעםבקורס ,החמישיםשנותבתחילת

אלחרמוןהתוודעהחג,בנושאהקיימת"
שהיתהכהן,ירדנהוהכוריאוגרפיתהרקדנים

יזרעאלבעמקלקיבוציםחגיםכמעצבתידועה
"בשיעורים .שלהלתלמידוהיה ,מגידוובאזור
שליהחשיפההיתהוזואימפרוביזציותעשינו
 ".האמנותילמחול

העםקוךן Iרלחוקרפנהגםה Iבאנגל
למך Iשקשו Iובט IIוס Iפרנסךוע Iה

אותושאלהלהם, Iעמקוךן Iראותו
אותוללמךכול Iךו Iמצהואאם
ם" IIנ I"פלשתם Iקוך Iר

ריקודיםבעצמוליצורהחלבעידודה

אלייהריקודנולדווכך ,בקיבוציםלמסכתות
גבעון)אוריהמוסיקה; , II (1950הכרמים

אמיתיהמוסיקה; , II (1951יפתחבת IIוהמסכת

בניםריקודהמסכתכללהבמקורנאמן)·
בנותריקודדבקה),-מהקרבחוזרים(הגברים

 .זוגותוריקודלקראתס),יוצאות(הבנותאיטי
לריקודייהפךהאחרוןשהריקודקבע,העםיי

למנגינהשנוצר ) 1952 (ישראל"מזרהיי ,"עם

למוסיקה,למוריםסמינרתלמידאז ,נאמןשל
המקצבשילובובותרגיל,חיברשבעצם
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עםהפעםגםחרמון,יצרכךאחרשנתיים

ואדמה."ייאדםיהושע,לכפרמסכתאמיתי,

 '-54בהרים".בת IIהיהשלההסיוסריקוד
השניים,שלחיוכך""לאורגםלראשונהנרקדו
החיפני,המחולותמצעדלקראתשחובר
הנוער."ו"מחול

אתחרמוןיצר '-56בהפועל"ייכינוסלרגל
השוק"ריקוד II(לבנים),הנמל"פועליייריקוד

זוגות.וריקוד ,סלים)עםבנותהופיעו(שבו

למהשהפךעדגלגולים,מספרעברהראשון
פיעלאףהדייגים",כ"דבקתכיוםשמוכר
 .דבקהאינושכלל

למנגינה"ענבלים",אתחרמוןחיבר '-59ב
שלוהעיקריהפרטנראבללוי-תנאי,שרהשל
נאמן.אמיתיהיה

בהרקדות,שליהאקורדיוניסטהיהייאמיתי
מקרי,באופןבינינו.ההדוקהקשרנבעומכאן

שלהומנגינותוהלחיןשםדווקאהיההוא
התאמה,היתהכנראה .ריקודיםחיברתי

היתהאחרים.למלחיניםפונההייתיאחרת
שלוםדברי-עמוקה."ידידותגםבינינו

האקורדיוניסטנצראפיהיהכךאחרחרמון.

שלו.

שנעשהבחיפה,הראשוןהמחולותמצעד
חרמון; .-1952בהתקייסלחיקוי,מודל

II קול .לחלוטיןמקריתהיתהההתחלה'
לבוקרעםריקודישלשידורהזמיןישראל'

בשעהברדיוהועברהשידורהעצמאות.יום

הרצלשברחוב IIהקרנותבית IIמעשרהאחת

תלמידישלקבוצותארגנתיבחיפה.
העובדת,מההתיישבותוקבוצותבתי-הספר,

בתוף.ואניבאקורדיוןנאמןאמיתיכשבראשן

אתתיארישראל'ו'קולושרנו,רקדנוהלכנו,
 .-1954בקרייןמפיישראלעםלכלהמצעד
התמסד."המחולות''מצעד

בקורסוהשתתףלאנגליהשלוםנסע-1957ב
לאבאן,פוןרודולףשהעבירלכוריאוגרפיה,
כשלאבאן IIהמחול.שלהגדולהתיאורטיקן

באלוהים."לגעתכמוהיהזהלחדר,נכנס
הלךהאמנותיהמחולעםחרמוןשלהקשר

 ·והתהדק

אתחרמוןיזםלמדינה,-30החגיגותלקראת
החלוביוזמתורוקד."ספרייביתהמפעל

בשבועופעםבבתי-הספרעסריקודיללמד
שלושיםובהחוברתהוכנההרקדות.נערכו

בעריכתבקלטתמלווהמייצגים,עםריקודי
עדגדולה,כההיתהההצלחהנאמן.אמיתי
הריקודיםמספרהוגדלמכןשלאחרשבשנה

עודנוספו ' 88ובשנתלשישים,המומלצים
'הבסיסיים''',הריקודיםמאהאלה IIארבעים.

חרמון.אמר

וינגייט,ובמכון"אורנים"בסמינרלימדהוא
הספורט,ברשותלהדרכההמדוראתניהל

 ) 1981-1975 (הגופניהחינוךעלמפקחהיה
תכניותועיבדוהתרבות,החינוךבמשרד

להיותהוסיףהמחולזה.בתחוםלימודים

לגימלאות.שיצאאחריגםהגדולה.אהבתו
המחולעלכמפקחבהתנדבותכיהןהוא

 ,) 1981-1991 (והתרבותהחינוךמשרדמטעם
לבתיהאמנותיהמחוללהכנסתרבותועשה
הספר.

ייהמחולכגוןרבים,מאמריםפירסםחרמון

 ) 1968מאי-יוני IIהגופניהחינוך II (בתנ"ך"
 , IIנרקודה II (בחינוך"העםריקודשלו"מקומו

כלוקיטלגאסףיקיתבשיטתיות .) 1971יוני

ריקודימפעלהתפתחותאתשתיעדנייר
העבירהמותואחריהישראליים.העם

בביתםששכןהארכיוןאתאלמנתו
אריאלהבביתלמחוללספריהשבירושלים
בתל-אביב.

טיול-הישנהלאהבתוחרמוןחזר-1980ב
ונעשההלימודיםספסלאתחבשהואבארץ.

בשבתלתיירים.מוסמךלמורה-דרך
במלוןהאוכללחדרהגיעכשלא ,-7.6.1992ה

 ~אותוומצאולחדרועלוייהגליל",
 ~איהאלההריקודיםאתאבלמת.

_l~ 


