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ותחזיות.תהליכיםםהיוןויס

רונןדןמאת

פולקלורןן IIהםהישראליםהעםריקודיהאם

נערך , 1976בשנתארה"בלעצמאות-200החגיגותבמסגרת

 SMITHSONIANה-ידיעלגדולאירועהבירהוושינגטוןבמרכז

INSTlTUTE -יישונותכונההאירועארה"ב.שלהמוזיאוניסמערכת

האמריקאיבפולקלורשהשתמרמההצגתהיהועיקרוואחדות"

שהגיעוהשוניסהעמיסובניהקהילותשלהמוצאארצותממורשת

אמריקאיתייקהילה"כללצדאוכלוסייתה.אתוהמהוויסלארה"ב

לשלוחהמהגריסבאושמהוהמדינותהתבקשועצמהאתשהציגה

יישלהן"הקהילותשלה"שורשיס"אתולהציגפולקלורלהקות

בארה"ב.

ארה"ב,יהודישלהעיקריתהמוצאארץלאשהיאאףעלישראל,

הפולקלורותצוגתהמופעיסלצדלהופיעלהקותלשלוחהתבקשה

בארה"ב.היהודיתהקהילהשל

לשלוחשהצענוהלהקותאתלבדוקבאומארה"בפולקלורמומחי

והתרבות,החינוךשרכיועץאזכיהנתיאניזה.חשובלאירוע

-200הלחגיגותישראלמשלחתבראשלעמודוהתבקשתי
ריקודי-עסלהקותהסמיתסוניאןלמומחיהצענוארה"ב.לעצמאות

 "והשינויייההמשכיותאתמבטאותשלדעתנוזמרוחבורות

המומחיסבקיומנו.והאחדות"ייהשונותואתהיהודיבפולקלור

בארה"ב,בחגיגותשהצענוהמופעיסאתלכלולסירבומארה"ב

ואיןפולקלורלאהסושהריקודיסציונית"ייתעמולהשהסבטענה

אקלקטית.בידוריתמלאכותיתיצירההסאלאאותנטיות,בהס

שעריס,ממאהכליזמריסששלחנו:העדותלהקותאתרקכללוהס

כחמישיסהשתתפובאירועועוד.מרוקאיסחזניס ,כורדיס ,תימניס

לידהוצגואמנויות-העסכלאתשכללוהפולקלורומופעי ,מדינות

כל ,הישראלית-יהודיתבהופעהוושינגטון.ג'ורג'שלהאנדרטה

להוציאההופעה,ובסיוסשלה,הפולקלוראתהציגהעדתיתלהקה

מחול ,"מיסמיסיי ....יחדרקדוכולסשעריס,ממאההכליזמריסאת

ביטוילידיבאהדווקאובכך ,אחאוקומהושמאלימיועובדיה,

אלה.ריקודיסשלהאותנטיות

במדינותמחקריסעלשהתבססומארה"בלפולקלורהמומחיס

הסייעכשווייס",שהסאףעל ,שלנוהעסשריקודיהבינולאאחרות,

הסשלנוהעסשריקודיהבינולאפולקלור;שלמיוחדתתופעה

ממקורותמושפעיסשהסאףעלושורשייסאותנטייסריקודיס

גדול.רוקדיסציבורשלאמיתיביטוישהסוהעיקר,שוניס;

למחשבה ,לדעתימעורר,עדייואחרי,שנהעשריסהזה,הסיפור

האסייפולקלור"?הסשלנוהעסריקודיהאסשאלות.ומעלה

שניסמאותבועשירפולקלוררבותכשבמדינותלהתקייסימשיכו

גסהרילתייריס.בידוראומוזיאוניכמוצגנשאראוונעלס,הולך
בתקופותבהדרגהשנוצרואחריס,אותנטייסהתנהגותדפוסי

הקטן,העולמיהכפרבהשפעתנעלמיסאיטייס,היושינוייסשבהן

האלקטרוניתהתקשורתיתהמהפכהוהתיעוש,העיורתהליכי

המיחשוב.ומהפכתוהבידורית

עםלריקודיקורהמה

הו-בעתידלהסיקרהמהובמיוחדהעס?לריקודיהיוסקורהמה

בהשפעתשנוצרוהעסריקודיהאסומרתקות.חשובותשאלות

תרבותשלליצירתההמאמציסבמסגרתהציונית",המהפכהיי

ה"פוסטבתקופהמעמדיחזיקווייחודית,מקומיתלאומיתעברית

הלאומיותהקולקטיביותהמטרותשבהבתקופה-ציונית"

שלאגואיסטיות,אישיותומטרותבחיינומחשיבותומאבדות

מהירההתעשרותכבו,דכוח,רדיפתשלותופעותוהצלחה,הישגיות

מקומו?אתתופסותאחריסכלפיאכפתיותוחוסר

וזהותדרךחיפוששייכות,שלביטוישהיוהעסריקודיהאס

תחרותית,בחברהמעמדיחזיקומהפכנית-לאומיתוהתלהבות

לגירוייסדרישה ,הרייטינגתרבותמסחור,מתהליכיהמושפעת

שלותופעהלריגושיס,דרישהורביס,חזקיס ,מהיריסבידורייס

אחרמחיפושגסממסחור,גס(הנובעיסמהיריסשינויי-אופנות

עולמית)?כללחברהמהתפתחותוגסחדשיסריגושיס

האסמעמד?יחזיקותמידאותסשהכרנוכפיהעסריקודיהאס

התאמהשלהתוצאהתהאומההמהיריס?יסלשינויעצמסיתאימו

ממאפיינישהיוההדדית,והערבותהחברתיתהסולידריותהאסזו?

הסהעסושריקודיהראשונות,המדינהושנותהמדינהטרוסתקופת

דתייסביוסולידריותלחיזוקס,תורמיסוגסמביטוייהסאחדגס

האס-גילאיסביוכלכלייס,מעמדותביועדות,ביווחילוניס,

מעמד?תחזיקזוסולידריות

הכלכלייס,הפוליטייס,הקיטובתהליכישבהבמציאותהאס

דתייסבין ,ויהודיסערביסביוהקיטובוהלאומייס,העדתייס

ימשיכוהעסריקודיומעמיקיסמחריפיסושמאלימיוביו ,וחילוניס

כולס?שלביטוילהיות

ריבוי-עצמסהעסבריקודילהסעריסשכולנוהתהליכיסהאס

בידור,שלמרכיביסהתחזקות ,ראווההופעותמסחור,הריקודיס,

התמקצעות,והפאביס,הדיסקו ,האירוביתהפעילותחיקוי

שלמלאכותיחיבורהעס,ריקודיעלשפרנסתסמדריכיסצמיחת

הדיסקווהרוק,הפופ ,והשעשועיסהבידורמתקפתהאסריקודיס,

כוואסהעס?ריקודיעלתשפיעהזווהפאביס

 ?כיווןלאיזה

בטבע,בטכנולוגיות,בסביבה,המהיריסהשינוייסלמרותואולי,

החייס,בתנאיתרבות-הפנאי,באופנתהעבודה,במקצועות

הבסיס,להתקייסממשיכיסהישראליס,שלובצרכיסבשאיפות

לאהעסוריקודיהעס,-ריקודיצמחומהסוהיסודותהצרכיס

מזה,יותרתפחת.לאובחוגיסבהרקדותההשתתפותאוליייעלמו.

גורמיעסהתחרותאתלנצלישכילוהעס,שריקודי,אפילויתכו

הטכנולוגייסהתהליכיסואתהפנאיבתרבותאחריסמשיכה

הס?להתפתחותסוהחברתייס

העםלריקודייקרהמה

ואיננילשוטיס,ניתנהשנבואהכברנאמרמחושב.סיכוןהותחזיות

בעברתהליכיסניתוחכללבדרךהותחזיות .זהתוארלימבקש

הואהעתיד .חולשתסגסובזאתהעתי,דעלוהשלכתסובהווה

תופעותניתוחלגביוגסדעותחילוקיקיימיסהעברלגבי ,נעלס

שלטבעוזאת,עסהסכמה.קרובותלעתיסאיוומשמעותוההווה

יהיה.ומההווהמההיה,מהולהביולדעתמבקששהואהאדס

 ,נמצאהאחרונותהשניסבמאהשנעשוכלכליותתחזיותעלבמחקר

מנהלהתגשמו.לא ,והחברתיותהמדיניותהתחזיותוגסשרובן,

לסגורשאפשראמר,השלושיסבשנות"בבארההפטנטיסמשרד

הומצא".כברהכלפטנטיס,עודצריך"לאמשרדו:את

האמריקאיהפרופסורהשנה,בכלכלהנובלפרסזוכה

 ,"הציפיותייתורתהוגהלוקאס,רוברטשיקאגומאוניברסיטת

 3עלולהאפיל ,עצמואתלהגשיסנוטותהכלכליותשהציפיותקבע



 .רציןנליןת"ייציפיןתבשםידןעזהרעיןןמלןמדןת.כלכליןתתחזיןת

עדהכלכלית.ההתנהגןתיסןדהןהציפיןתזן,לתפיסהבהתאם

היןכאילןהציפיןתאתלבנןתכלכלניםנהגןהשבעיםשנןת

 .הניסיןןעלבעיקרמבןססןתיהיןשהןןסברןהעברעלמבןססןת

בשםכלכלןטעןהשישיםשנןתבראשיתכברמןטעה.היהזהאבל

רציןנליןת"ייציפיןתיששלאנשיםלהניחשמןטבמןתג'ןן

לןקאסהמןטעןת.הציפיןתאתןדןחןתנתןניםעלהמבןססןת

חשןב.זהפשןטרעיןןכמהעדהראה

שיקרהמהכילהניחאפשר ,ריקןדי-העםלגביזןגישהנפעילאם

ייראןשלאבציפיןת ,קדיםהרןשלבציפיןתיהםתלןיזהבתחןם

גםהןאבלהעברניסיןןעלמתבססןתאלהציפיןתמןטעןת.להם

איןכשגןיןת.שהסתברןהציפיןתןבדחייתההןןהבשינןייתלןיןת

מספיקיןדעיםןאיננןבריקןדי-העם,זהבנןשאמעמיקמחקרעדיין

להגדירהיאזהמאמרשלהמטרההרןקדים.שלהציפיןתמה

לדיןן.ןלהציגןזהבנןשאהשערןתןלהעלןתהנחןת

כנעניות)(השפעותישראליתזהותחיפוש

השקפתבהשפעתנןצרןהישראליםריקןדי-העםאחתדעהלפי

הבעיןתלאחתביטןיןהםכנענית"ייןאןליייעברית"עןלם

הישראלית:הלאןמיתהזהןתבעיית-הישראליםשלהמרכזיןת

-1991מבמחקרםןאחריםאגסייןסףפרןפסןרשלממצאיםפיעל
דתלגבימןשגיםבלבןלקייםבארץהנןערבקרבישראלי!,מיהו

נןסףישראליתלאןמיתזהןתלפתחהרצןןקייםזאתןעם ,ןלאןם

היהןדית.הדתיתהזהןתעל

-כנעניןתהעבריןתלתפיסןתהעםריקןדיצמיחתאתהמייחסיםיש

ישראלשבארץקבעההזןהפילןסןפיההארבעים.שנותשל

הארץלתןשביןזיקהשןרשיםעםחדשהאןמהמתגבשת

המתגןררןתהאתניןתהקבןצןתכלאתתכילזןןשאןמההקדמןנים

נטעןצדמטעניאמיראהרןןשלבספרן .כנעןארץבגבןלןת

הלאןמיןתאתשלנןהעדיפןיןתסדרבראשהעמידהזןשתפיסה

העברית.

 ,השראהמקןרןתלכנעניםשימשןהארץןתןשביהטבעהתנ",ך

עללמשלכמןרבים,ןסןפריםאמניםיצירןתעלהשפיעהןהכנעניןת

דמןתשלהןאהפסל .-1938מיינמרןד"דנציגריצחקשלפסלן

שנלקחהאדןמהנןביתחןלמאבןעשןי ,ןבדידןתגבןרהשלמיתית

המקןם, ,היצירהביןהקשראתןמבטאת ,הנבטיתהעיר ,מפטרה

לאןניברסיטהמבןאלעטרנןעדןהןאהישראליתהעבריתןהחןןיה

הם:כאלהאחרןתדןגמאןתבירןשלים.הצןפיםהרעלהעברית

בתל-חיהשןאג"ייהאריהשפסלןמלניקןב,הפסל ,אחיעםהצייר

שאןלןשלרטןשיןנתןשלהשירהחצןר,שבתגליןתלאריןתדןמה

סברכי ,בגןלהשהתגבשההיהדןתדמןתאתששללטשרניחןבסקי,

תרבןתלמיזןגןשאף ,ןיצירתןהאדםחרןתאתמגבילהשהיא

יקןםייןבארץבשןרןתין:יפהזאתןביטאהעןלםבתרבןתהיהדןת

בשדותהלךבהואאןריכמןדמןיןת ;"ןיעשיפעל ,יאהב;יחיה,חר

שלשיריויזהר,ס.שלסיפןריןשמיר;משהשלאליקמפרקיןאליק

ןלבסןף,הצברמיתןסשלהיןןצרןתןאלתרמן;

שליצירתםעלגםהשפיעןהכנעניןתהתפיסןת

 .הישראליםהעםןשיריהעםריקודי

שהעםהעןבדהבזמנם,הכנעניםשלהקיצןניןת

תיאןרטיןתלמסגרןתמתאיםלאהיהןדי

תרבןתליצןראחדבדןראפשרןשאיקיימןת

שןרשים.היכתהלאשהכנעניןתלכךגרמן

הארבעיםשנןתשלהכנעניןתשלהדחף

שכפימשןםאןלילהשפיעחדלןהחמישים

לאלגאןלההראשןןהדןר ,אבנריאןרישטוען

העיירהאלחזראלאהאבןתבדןרמרדממש

בסמליםהשימןשבשלגםאןליהיהןדית.

אלהבסמליםליצןקהמבלבלןהניסיןןדתיים חדשיהןדיטיפןסליצןרכדילאןמייםתכנים 4

להתמןטטהחלהשןאהשאחריטןעןאבנריןרי 1 " .גלןתייהיהשלא

הגיבןר ,כנעןבןאריהיה.לאמעןלםבכללש)!'ןלי ,הצבר"מיתןסיי

המתבןדדיםהחידהןגיבןרימאקסודוסהו!בגרשלאהמחןספס

אנטיהתחשבןת,חסריגסיםלמבןגריםהפכן ,במןעטןהמסתפקים

בתיינןעההסרטיםגיבןריגםןכמןהם ,:הנתנים Iןאינטלקטןאליים

עלאןרןיןסףשלמחקרןןמןשאי ,"וקסדניאלנעלםלאן" ," 17

 ."הצברמיתןסהתמןטטןתיי

אףעל ,הישראליתבתרבןתהענייןאתממתןלא ,לדעתי ,הזמן

התנןעההשמי.במרחבןההשתלבןתןהעבריןתהכנעניןתכשלןן

העםןשיריהעםריקןדיאבלנעלמהתרבןתיתכתנןעההכנענית

הכנעניןתמהתפיסןתמעטקלטןהם .הזמןתהנ!ןכןתלמרןת ,נשארן

לאןמיתעבריתישראליתתרבןתליצןרהמכןןןמהמאמץחלקןהין

עןדהקדןמים,החקלאותחגיסביבהחלהיצירתה ·ך"התנבארץ

לאהשלהגזחג ,-1924מאגדתיברוךשלההורהכמןבריקןדים

רבקהשלריקןדיהן ,בנען "המיםחגיי ,השלןשיםבשנןתברגנשטיין

חבצלתזאבשלןסרטיןריקןדין ,כהןירדנהלוי-תנאי,שרה ,שטיימן

 ,......ןעןד.

שהצליחניסיןןהיההעםריקודייצירתתהליךככנעניןת,שלאאבל,

ןדבקןתאירןפהמזרחריקןדילמזןג ,ישראלי ,משןתףבסיסליצןר

הדעסהןהשרלה,ההןרהוהדיבןק",ייהדבקהאת ,בני-ערב

החקלאןתחגי ,ישראלןמדינתך"התנ rlאןהקארקןביאק,

ןהחייםהמסןרת ,ןהחדשהישןאת ,הקןדשןמקראיהקדןמים

עלהישראליםלכלמשןתףמכנהשהיאליצירההפו:ןהםהמןדרניים

רגשלהעמקת ,המתחיםעםלהתמןדדותןשתןרמת ,השןניאף

רןקדיםשבהםןהשעןתהרגעיםבאןתםרקאםאפילן ,השייכות

ןהטבעהאקליםהגיאןגרפי,האזןר ,שהמקןמיןתההנחהעם.ריקןדי

דיה,מבןססתאינהאןלימשןתףןמכנהמשןתפתתרבןתיןצרים

משןתפיםערכיםמערכתבתןספתשהמקןמיןתספקאיןאבל

ןתרבןת.זהןתליצןרעתידים

ערכיםבמערכתהצןרך .קיימיםהישראליתזהןת jךלחיפןשהלחצים

בספרשגבתןםשלטענתןהיאלכךדןגמהקיים.משןתפת

יהןדיתזהןתלהגדרתהפכהשהשןאההשביעי,המיליוו

שאינהןלחילןניןתדתייםיהןדייםשןרשיםכ~אןבדןמענהןישראלית,

אישית.מעןרבןתדןרשת

ישראליתלזהותביטוילתתהעםריקודיימשיכוהאם

ביטןייתנןשהםהןהעםמריקןדיוהציפיןת ,נכוןזהניתןחאם

מעברהמןשג),לגביהקייםהבלבןלכל(עםשלנןלישראליןת

בבנייתשיסייעןמצוןת,שמירתאן "נגדנועןלם jוייכלשללהגדרות

ביטןילהיןתימשיכןהעםריקןדיהישראלית,הלאןמיתהזהןת

מפניגםהנאהמהםןישאבןמקןמםאתבהםשימצאןלרבים

סתמיאירןבימחןלאינםשהםגרידא,זמןבילןיאינםשהם

לייישראלביטןיאןתם)מכניםשהרןקדים(כפיאלא ,הגןףלפיתןח

היןם.זהמןשגשלהפרןבלמטיקהכלעםהיפה",

העםריקןדישלההיסטןריהללימןדתןרםפרידהברצביר"ד

המקןםעלמלמדהןארבןתשניםןלתיעןדם.למחקרם ,בישראל



תניםינאינםהעםריקודיזו.ביטויצורתשלוהפוליטיההיסטורי

נו,ךיחכמו ,-חומריתיהבלתהתרבותשלאחריםםימהיבטלהפרדה

והתרבות ,יםיואסתטכלכלייםטיים,יפול ,םיפילוסופירעיונות

מאמנותחלקגםהםהעםיריקודצרכנית.חברהשלהחומרית

נאישייםיביחסים ,משמעויות ,ציפיות ,לערכיםיביטושהיא ,המחול

אמנותיהישגאח,דמצד ,הואהמחולוהכלל.הפרטביןויחסים

אחדבמקרהולא ,עולםבהשקפותהיטבמעוגןשניומצד

בספרוהציע ,ברינסוןפיטר ,באנגליההמחולבתחוםהמובילים

-1993ב(הודפסלאומיתמחולתרבותלקראתכחינוךמחול
לאומית.מחולתרבותשלמדיניותלקבוע ,בישראל)

כמרכיב-העםריקוךישלהאקלקטיות
ים-תיכוניתתרבותשל

מושפעיםשהםאףעל ,ישראליסגנוןישהישראליםהעםלריקודי

ממרכיביאחדהיאזושאקלקטיותאפילויתכן ,שוניםממקורות

אותימצמבטאתשהיאמשוםאמיתיתוהיאשלהם,הסגנון

המזרחזו.לצדזוכאןהקיימותהתרבויותכלשלאקלקטית

וחילופיםפלורליזם .ורבותשונותבתרבויותמתאפייןבכללכוןיהת

 ,"ים-תיכוניתתרבותיישמכונהמהשלעיקרוזהתרבויותבין

בותרבותיותאפשרויותשפעידיעל ,השארבין ,המאופיינתתרבות

גיאוגרפיות ,לשוניות ,דתיותתרבויותשלפלורליזםזמניות,

 ,כהנובקלין'זאותושכינתהכפי ,"מצבשלקסםייואקלימיות.

לא-תרבויותשלקסםבו,לעמודיכלולאשאינטלקטואליםקסם

 .להמוניםעברושלאזהותבעייתגםשיצראבל ,לאומיות

טראומטית,היתההים-תיכוניתלתרבותהלאומיותשלכניסתה

מאייםגורםאינםללאומיביטויגםבהםשישהעםריקודיאבל

מקרבגורםהםשלהםהאקלקטיותבגללדווקא .מרחיקאו

לכבדלומדיםאנוהריקודיםדרךכיועדותתרבויות ,עמיםומלכד

במורשתם.הגאיםאת

עםבריקוךיאינךיביךואליםביטויים

הואהישראליםהעםבריקודיבעתידיתפתחשבוודאינוסףמרכיב

הפופבריקודיהקייםזהכמו ,האינדיבידואליהביטוי

םייימוסיקהשמכונהמהלצליליריקודיםגםובדיסקוטקים.

גםהוארקדןכל .וחופשיאישיאינדיבידואלי,ביטויהםתיכונית"

המוכריםהריקודיםאתמזיןהוא ,עצמושלהכוריאוגרף

 .מכתיביםהאישיטעמואושגופוובצעדיםבאילתורים

כמו ,ונוקשיםמובניםשאינםרביםעמיםבריקודיקיימתזותופעה

אתיוצקאחדכלשלתוכותנועהסגנוןשהואלמשל,הרוסיהריקוד

נותניםהישראליםהעםריקודיגםהתימני.הריקודאו ,תנועותיו

הקולקטיביהביטויבמסגרתאינדיבידואליבביטוילצורךמקום

קיומםלהמשךותתרוםתתרחבזותופעההמובנה.הריקודשל

 .אצלנוהעםריקודישלוהתפתחותם

ישמודרניים.עכשווייםלריקודיםנחשביםהישראליםהעםריקודי

שלהימהטכנולוגמדיומושפעיםמדימרוביםהםכיהסוברים

לפולקלורמאשרפופלריקודייותרדומיםושהםהעשרים,המאה

גםכינדמהלנו .שניםמאותבניאחריםעמיםולריקודימסורתי

ממשיכים ,שניםמאותבניעםריקודילהםשיש ,אחריםעמים

מההןאלהיצירותעכשוויים.יוצריםשלחדשיםריקודיםליצור

ובעיקרבעולםפופולריתביטויצורת ,עמיםריקודישמכונה

האינדיבידואליםהביטוייםארה"ב.שלבאוניברסיטאות

להסתגלותםהדרכיםאחתהםעםבריקודיוהיצירתיים

 .לתקופתנו

 "מצרך"כעםריקוךי ,השוקוכוחותהעםריקוךי

היוצרים.מעמדואתהאמנויותאתשינתההתעשייתיתהמהפכה

כפי ,ואציליםלמלכים-לעליתממצרךהאמנותאתהפכההיא

ונפרדמיוחדלאדםנחשבהאמןשבה ,הרומיתבמסורתשהיה

לאמנות ,כמוהולנבחריםרקמובנתלהיותשיכולהאמנותהיוצר

שכלההשקפהעלהמבוסס ,הדמוקרטיהאתונאיהמושגלפי ,לכל

הואהאדםשהריהאדם.מגדלותחלקאיהושהאמנותוצריאדם

שבההסביבהואתקיומואתלהעשירשיכולהיצוריםמכלדיהיח

כך .והתבוננותמתמדתחשיבהידיועלאמנותיידעלחיאוה

שגםמצר,ךשלמעמדלאמנותהתעשייתיתהמהפכההעניקה

 ,האמנותלמסחורגםהביאזהתהליך .עליופועליםהשוקכוחות

תהליכיםטלוויזיה, ,קולנועפופ,מוסיקתבאמצעותבעיקר

החלבכולנוהנוגעיםצרכנייםוערכיםגלובאלייםכלכליים

 .הטלוויזיהמרקעועדמהסופרמרקט

שיפור ,הקלטהשל ,הגברהשלטכנולוגיותפיתוחכן,עליתר

המוניתלפעילותהעםריקודיאתלהפוךאיפשרו ,וכו'האולמות

שלצרכיםעללענותוחייבתאחרותבפעילויותהמתחרה ,רחבה

כנראההעםריקודים.ילהתקילהמשיךכדיהרוקדיםההמונים

אוליחדשיםעםריקודישנוצריםהעובדהזו.להתפתחותמסתגלים

לצורךתת-הכרתית,אולי ,תשובהבהשישיתכןשלילית.אינה

זותופעהקיימתהיתהלאאילו ,אוליחדשים.בגירוייםהמודרני

היוםיוצריםהיואילואו ,לבקריםחדשיםריקודיםנוצריםהיוולא

לאהעםריקודי ,והשישיםהחמישיםבשנותשיצרוכמוריקודים

כתשלנחלתהנשארתאומתההיתה "התנועה"וקיימיםהיו

וההתמקצעותהמסחוריתהליכועו,דזאתחומות.שומרישלקטנה

ידיעלעמםלהתמודדוצריךנמנעים,בלתיהםהעםריקודישל

הרוקדים.שלטובטעםפיתוח

ריקודיםליצור-ובלמיםאיזוניםבמערכתהיאכמובןהתשובה

המכנהאתשיהרסוכךכדיעדמדירביםיהיושלאאבלחדשים

רביםריקודיםליצוראפשר .עםלריקודיבסיסשהואהמשותף

ידעטוב,מטעםמושפעתושרמתםלהגידחדשמשהולהםשיש

טובטעםכאמור, ,לפתחישכךולשם ,מוסיקליתואוזןכוריאוגרפי

ייעלם.ומהיישארמהדברשלבסופושיקבעוהםהרוקדים.של

טכנולוגיותהתפתחויותהשפעת

הביאהכברהתקשורת,ובעיקר ,הטכנולוגיההתפתחות

קלטותבאמצעותבביתריקודיםלימודשלטכניקותלהתפתחות

לצאתבצורךלהפחיתשעלולההתפתחותוזו ,מחשביםותקשורת

בהשתייכות,הצורךשדווקאגםיתכןאבל .חוגיתלפעילות

(תופעהבינאישיובקשרקטנותאינטימיותבקבוצותבפעילות

שלוהחששבישראל)התרבותיתבפעילותלהעריםכברשאנו

הקבוצתיתהפעילותלהגברתיביאו ,מניכורהמודרניהאדם

ביניהםשהקשררוקדיםשלקבוצותלפתחורצון ,העםבריקודי

לריקודים.מעבריחרוג

בחברהמיוחסמעמדלהםאיןוכמצרךלמצר,ךהפכוהעםריקודי

היצעיםעםמתחריםהםימינו.שלוהאינדיבידואליתההישגית

להםעדיםשאנוהתופעותוהפנאי.הבידורשוקבכלכלתאחרים

 .זוהתפתחותשלתוצאההןהאחרונותבשניםהעםבריקודי

התרחבוואףשרדווכךזולהתפתחותעצמםהתאימוהריקודים

חלקשלהתיסכולהרגשת .המוניתעממיתלפעולהוהפכו

מחוסראולינובעתכביכול,ערכיםאיבודשלההרגשה ,מהוותיקים

בתקופהולהתפתחלשרודכדי ,העםריקודיאלה.תהליכיםהבנת

להשתלבחייביםגירויים,וחיפושאופנותחילופישלהמודרנית

 .בהםולהיעזרעמםלהתמודדאלה,בתהליכים

חברתיתבשותפותלצורךכביטויעםריקוךי
לאומיתובשייכות

מצרךעודלאזאתבכלשהםהואעםריקודישלהיחסיהיתרון

הצורך-יותרעמוקיםלצרכיםביטויגםאלאבלבדבידורי

הקיימתהציניותאףעללאומית.ובשייכותחברתיתבשותפות

כללחברהיתיבניכיתהלשלוההשפעותשראליתיהבחברה

התבוללותשלוחיקויהתבטלותשלחיקוישלתופעות ,עולמית

הואישראליתלאומיתזהותבהגדרתהצורך ,אחרותבתרבויות

הערביתהחברהעםוהמפגשהשלוםתהליכיועםמאוד.עמוק

אצלהזהותבהגדרתהצורךיגדל.עודזהצורךוהפלסטינית

 5האזרחותידיעלאותושפתרונדמהשלכאורה ,החילונים



מערכותבנייתשלמהאתגרכתוצאהדווקאיגברהישראלית,

וחילונים.דתייםוביןומדינהדתביןוערבים,יהודיםביןיחסים

אוגורלשותפותרק(ולאשותפותשלמרכיביםאחרהחיפוש

לקבוצותמשותפיםסמליםאחרהחיפושמשותף)באויבמלחמה

ביןהקשרחיפושבהמשכיות,הצורךהישראלית,בחברההשונות

שלקולקטיבייםמרכיביםבחיזוקהצורךוהעתי,דההווההעבר,

שעלוליםהאישית,ההישגיותמרכיבילעומתהישראליתהזהות

 ,מאבקשקייםהעובדההצעירה,הישראליתהחברהאתלערער

כלל-עולמיות,השפעותלעומתלאומיקיוםעל ,בעיקרותרבותי

אםרקהיאהשאלההעם.לריקודיתנופהיתנואלהשכלאפשר

אירועלעודויהפכואלהמתהליכיםיושפעולאעצמםהעםריקודי

העםריקודיישמרואםוכו!פופדיסקו,אירובי,מחולכמובידורי,

הםמשותפתזהותשלעמוקיםמאפייניםאחרהחיפושמרכיבעל

שליותרעמוקביטויויהוואופנותחילופישלהתופעהבפנייעמדו

חברתיים.וצרכיםתרבותיתזהות

אמנותשלמרתקשילובשהםבכ,ךהיאהעםריקודישלחשיבותם

אבלוהנאה.בידורבילוי,היומיום,חיישלגופניביטויוגםוערכים,

הרוקדיםאתלרומםשביכולתםבכךזאתבכלהואהגדולכוחם

להציבהמיידי,הפיסיהקיוםובעיותהחומרלגבולותמחוץ

הזה.הקיוםאתולהעשיראתגרים

ובידורראווהומופעיהבמההשפעות

היאהעםריקודילגורלהחוששיםאתהמפחידהנוספתתופעה

מסחוריתר,לאמנותיותנטייהראווה,מופעיעליהם:הבמההשפעת

לעודולהופכםקיומםאתלערערעלוליםוכו'לתייריםמופעים

קדמןגוריתאתהפחידהכבר,אגב,זותופעהמיוזיקל.הופעת

מופעישדווקאיתכןשני,מצד .-1968ו 1958דליהכנסילאחר

במסגרתמקבליםהעםשריקודיוהמעמדהמוניםהמושכיםהראווה

תרומתשהםכוח,כהפגנתהרוקדיםהמונימפגשהאמנותי,המחול

חשיבותמעמ,דהעםלריקודייקנוכרמון,ויונתןכרמיאלפסטיבל

משיכה.וכוח

לבמהעלוריקודיםשלהקותאףשעלהיאהעובדה

העממיהמחולבתחוםאמנותיתלהתבטאמנסיםושהכוריאוגרפים

רובחובבים)עםריקודילהקותועםמקצועיותבחוסר(לעתים

עםבריקודיגםעם.ריקודילרקודליהנותממשיכיםהרוקדים

בתנועותוהשימושמהקהל,מנותקיםאינםהרקדניםמבוימים

וטקסיחקלאות ,עבודה-היוםשקייםכפיהיומיוםמחייותכנים

הההמוניםבהשתתפותלפגועבימתיותמתופעותימנעוחגים,

 .זומהשתתפותובהנאההעםבריקודי

והבנתטובטעםלפתחחשובבמההופעותלגבישגם ,כמובן

שלהמקצועייםוהסטנדרטיםהשפות ,ההתפתחותהחוקים,

הבמה.אמנויות

 ,(בעיקררקדניםולהכשרתהאמנותילמחולתרמוהעםריקודי
קיימיםהאמנותיוהמחולהעםריקודיביןהאמנותי.למחולגברים)

הדדית.הפרייהתהליכי

 ?העםלריקודייקרהמהלחזותלנסותלמה

 ,התהליכיםהגדרתהעם,בריקודיהיוםהנצפותהתופעותניתוח

פירושואיןהעם,לריקודייקרהומהקורהמהלהביןהניסיון

המדינה,למדעיהאמנות,לתולדותלסטודנטיםיהפכושרקדנים

אולםבינלאומיים.וליחסיםלכלכלהואנתרופולוגיה,לסוציולוגיה

הכוחותאתלזהותשיוכלוכך ,ההשפעותשלהבנהשירכשוחשוב

המציאותמורכבותאתלהביןהעם,ריקודיעלהפועליםהחברתיים

 .נתוןבהתפתחויותולראות

חשיבותהעולהלחיים,ערךאומשמעותלספקהמדעכשלוןלאור

המאפשרתהקהילתית,העממיתהאמנותשלובמיוחדהאמנותשל

אדם.בכלהטמוןהיצירהדחףשלביטוי

ביטויהםאצלנוותחייתםאחרותבארצותעםריקודישלשימורם

 .בפרטהישראליושלבכללהמודרניהאדםשלעמוקיםלצרכים

חברהשלסותרים,בערכיםניכורבתהליכיהיוםנאבקאדם

אמנותיביטוילתתוצריךבמגלופוליסחימסחרית,תעשייתית

והמשתנההרועשתהגדולה,בעירשלויוםהיוםלחייכלשהו

במהירות.

יכוליםהחינו,ךבמערכתגםצעיר,מגיליילמדואםהעם,ריקודי

ולפתחורגשית,אסתטית ,אינטלקטואליתלהתפתחותלתרום

להביןלנויסייעהוותיקיםשלהעםריקודילימוד .חברתייםערכים

אתושהניחהלנו,שקדמההחברהשלוההיגיוןהמחשבהאת

העולםאתלהביןלסייעיכוליםהעםריקודי .לקיומנוהיסודות

הדמיון,לפיתוחלתרוםביכולתםרגשיתמבחינהאחרות.ותרבויות

משמעות.ובעליעשיריםיותרחייםולפתח

כה[ויקיצו;ווס: ,סרוהובקרוקדוםכנס



החברהשלהבסיסיותלדילמותתשובהלתתהצליחועםריקודי

והאחדות.השונותוהשינוי,ההמשכיותוהחברה,היחידהישראלי;ת

ומתרבות,הולכותהפנאישעותשבושלנו,המודרניבעולם

הואוהאדםלבלתי-אישיים,והופכיםוגדליםהולכיםהארגונים

לולאפשרבפרט,לתמוךיכוליםהעםריקודילא-אישי,צרכו

הקבוצתיות,וההשתייכויותהשוניאףעלבינאישיתתקשורת

מקומיתתרבותשלבסיסעלוזאתמעמדתיות,דתיות,עדתיות,

התקשורתאמצעיהתפתחותדווקאשלו.שהיאמרגיששאדם

אדםבניעםמגעוליצורלהשתייךהדרישהלהגברתתביא

העם,ריקודיבהתפתחותיפגעולאאלהכלאינטימיות.בקבוצות

להתפתחותםיתרמואלאחולפת,לאופנהאותםיהפכולא

אלהואםציפיות,עלבנויותהתחזיותכאמור,אבל,ולהתרחבותם.

פתרונים.לרוקדיםרק-הציפיותאכו

ם


