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מאשרבאמריקהיותרפולארי'פוהישראלי"העם"מחול
שאנישעהזה,פסוקמשמיעשאניפעםבכל-בישראל."

ארצות"הברית,שלבערהיות"עם Iלמחולבסמינריםדמריך
עובדהאתלהסנירכדידברי.באמיתותמפקפקיםהרוקדים

מחול"שלרז!שיתואללאחור,לחזורעלייהיהזומתמיהה.
הישראלי.העם

מחולות"עימםיאו,הבבארץהיהודיתבות'ההתיישוני ttראז
-אחדמחוליצאו.מהםוהארצותהעמיםשלוזמר"עםעם

למחולהימים,ברביתה, 1tנעז'ברומניה,שמוצאו-iזה;רה
שלישראל.הלאומי

לארגןמחול·מוך'ים"לשלקבוצההחליטה 1944בשנת
זה,בכנסמחולות"עם.ויילמדויוצגושבורליהבקיבוץכנס

 3,000שלקהל~י Iלפרוקדים 300הופיעוהראשונה,הדליה",,,
ממקורותשאוליםהיו,המחולותת.שמרביאף"על"פיאיש.
הצ'רקסיהאוהפולניביאק.הקראקו(כגוןאירופאיםזרים,

החליטההמארגנתהוועדה,ר.,ביותים 1tמרזנס·הכהיההרוסית)
ההודייםמןזולות"עםשליצירתםולעודד'בפעילותה,להמשיך

אל..בארץ"ישרהקשוריםה,וכאל'
קרמן,גוריתהיתהזובחבורהכזיים,המרהפעיליםאחד

ודדה,',ב'היאנידלההבלתי,ומירצההנולדאתראייתהובשל
כיוםנחשבתוהיאלבקרים,חדשיםרעיונותופיתחהדירבנה

יצירתיזמהקדמןגוריתהישראלי.",העממיהמחולל"אם·
 ,הממושך,רתהליךבניגודועתה,כאןחדשים,"עםמחולות
העולם.אומותל-1t 'מחולות"העםו'עוצבבודורות,הנמשך

בתנ",ךמת"~וריולנומוכרשהואכפיההיודי,,המחול
החדשיםהמחולות,השנה.אלפייםבניבנדודיולעםאבד

מהחייםגםאךהתנ"ך,,ממסורתאמנםהושפעושנוצרו,

מחולותשל'בים Jממוטכןוכמובישראלשנרקמוהחדשים
הדרוזי,הערבי,העממיהמחולכגוןבארץ,השונותהעדות

ואחרים.החסדייםשלזההתימני,
רבקההרתההישראלי,העממיול'המחשליוצריובכירינין

הארץרוחאתלהפיחהצליחההראשוניםה,בריקודישטורמן.
כולו,נעולם,:יוםידועיםמהםאחדיםבציון.היושבהועם

ים.נימנאל,העלריקודי"עם.רוקדיםבובכלמקוםונירקדים
אחא",ו"קומה·עתיק""זמר"הרמוניקה",טוב",מה"הנה
יררנההיוזופה'בתקואחריםישראליםלות"עם'מחויוצרי
המעוניין,(הקוראואחרים,,לוי-תנאישרהברגשטיין,לאהכהן,

ברין"אינגבריהודיתשללספרהנאיפנהנוספיםנפרטים
 , 59מס! ," )E PE,RS,PECTIVES ~ DAN ·"ברבעין."שורשים",
ניו"יורק.)

על"הישראלילמחול"העםחדשהתנופהה,תנ,ני 1954בשנת
ההסתד"שלות'לתרבבמרכזעממילמחולהמחלקהייסודידי

מוסדהורס.תרצהזומחלקהבראשעמדהיותר'מאוחררות.,
יצירתנעידודלמחול"עם,חוגיםבאירגוןהדרכה,.במטפלזה

ה.,הדרכוחובר'ותווים.תשללאורובהוצאתםחדשיםמחולות
לפביהוצגו,ובו,ני, mרליהם'כנהתקיים 1947בשנת

ברקפרדמאת

שהו"כביר,הישגהיהזהבלב.דמקורייםעםמחולות"הקהל
שי"מחולות"עםשלחשדיםיוצריםקצרות.שניםבשלוששג

וכמון.ויונתןחרדמןשלוםבינהיםלוותיקים.הצטרפו'ראליים
ת.לחזיונווגראפיה,ורא'כבעיצונבעיקרעסקחרמוןשלום
מצאו"חןו'זלמטרהשנוצרוהמחולותמןואחדיםניים,,ו'המ

למחו"הזמן,וצת'במרוהפכו,כאחדהקהל,והמבצעיםנעיני
המסורתיתהמחולותתהלוכתוזם,יגםהיהחרמוןלות"עם.

בחיפה.יום"העצמאותשל
פעילותוהתרכזהבעיקראבלחדשים,מחולותיצרכרמון

ישראלאתשייצגהבלהקתו,מחולות"העםוביצוענבימוי
ו'להקתעםהופיעהואיותרמאוחררבים.בינלאומייםנכנסים

העולם.רחביבכל
הת"בהם,והאחרוןוהגדול,בדליה,נערכונוספיםכנסים

דרות'ההסתעל"ידישנתמכהזו,"דליה" . 1968בשנתקיים
בהוהופעיו'צופים 60,000בהנכחווהתרבות,וך'ומשרד"החינ

רוקדים. 3,000

עניפהפעילותפיתחוהצעיריםהמחולומדריכייוצרי
אשראיליואלבתל"אביב,בקיבוצים.זלאו"דווקאנערים,
ויעקבגבאייונתןבחיפהיום.ל'ככמעטמלמדיםמירה,ואשתו

המד"בירושליםבקביעות..המופיעותלהקותלהםיש-לוי
נירקדיםמחולות"עםגורן.אילההיאותר,ביהפעילהריכה

אוניברסיטאותבמחנות"צבא,בקיבוצים,כולה,בארץלמעשה
הספר.,ובתי"

ל"להיטים"נעשיםאלהחדשים.מחולותנוצריםהעתכל
לחשדיםמקוםלפנותהצידה,נדחקיםשהםעדשנתיים,אולשנה
מהם,

שחדרההדיסקוטקאווירתהיאאלהבמחולותחדשיסוד
ומתאי"פופולאריים,שיריםנוטליםהכוראוגראפיםלתחומם.

שלובת,בתערדיסקוטקיםצעדיג!אזיות,תנועותללחניהם,מים
המע"במחול"העם,המקובלותהצורותאולםעממיים.מוטיבים

שכלבכךלעיתיםמוחלפותוצורת"הריבןעזוגותהשורה,גל,
אחדכלהצעדיםאתומבצעיםאח,דלכיוףןפוניםהמשתתפים,

בשלהרוקדיםעלחביבהידסקוטקיהאופיזמנית.בואךבדו,.ל
התנועות.שלאמריקני"ה"כביכולהדגש

שלגדשוהמידהטיפוסיישראלימחול"עםערבכוללכיום
מדריכיםכרפרפת."עמים,מחולותבתוספתריקודי"דיסקוטק,

לתל"לספקעל"מנתחדשים,מחולותהעתכלמייצריםאחדים
העממיהמחולרמתזהברגעהעת.כלטרימשהומידהים

 .המדרגה,בשפלהואהישראלי
המצ,וייםקוריים,המהעדתיים,-ות,המחולאתשמרלמען

וטיפוח,"המפעלקדמן'גוריתעל"ידי , 1974ת'נ,בש,נוסדעדיין,
שלהמחולעלחומרלרכזשהחלומיעוטים",עדות,ריקודי
שמרכזלקוותישריזים,,והדבישראלהכורדיםתימן,יהודי

וה"'ת,והתרבו,החינוך,משרד".ההסתדרות,על"ידי,הנתמך'(זה
כיווןעלישפיעהעברית),האוניברסיטהשללפולקלורמחלקה

להכוונה.ות,ר,ביהזקוקהישראלי,הוממיהמחולל,שהתפתחותו
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ארצןת-הברית

היודיתפעילותמצאתי 1941ב'זLנתלא:כ:ריקהבהגיעי
נהגוהמודרניהמחולאמניהמודרני.,ה-מחולנתתימ'ב,נפה
הקה-כזים'במרבהמופיעו ilוודיימ,'; 1י,נושאימעליציר'ותליצור

באסיפותרובעל-פיהיהודיים,המוסדותובאולמותלייתיימ
פחתישראלמדינתקוםלאחריהודיים,אירגונימשלמה,ר,הת

הקות-מחיל,לתפסוה,מקומלאתיצירה,שלזהבסוגהעניין
להתארח.שבאואליות,ישר

נתחברוהמחולותרובקיי'ם,היהיהודיעממימחולגם
ו-,האירריקודי-העמימחסידיךת,מנגינותלצליליבאמריקה,

ע"יגמנרקדואו-ץ"ישראל,תושביעלחביביםשהיופיים,
הנוערבתנועותאמריקה..בהציןניותהנוערתנועותחברי

עבריים,שיריםלצלילי, ,ריקודיימ'משחקיםימינגםנוצרו
הזדמנות.בכלובוצעוהתלהבות,ב'דLנתקבלו

רדיוניסט,ואקובנמצא,היולאריקודי-עםלשטימיתקל
בל,המקלהליווילכןהכןארגנים.לרשותעמדתמידלאטוב

ריקודים,כדיתוךהריקודים,שירתהיתהלמחול-עמביותר
המרץבהממןה~ה"יהודיימ-אמריקניים",וזLכונוהמחולות

העממי.הIזמריקני, " SqULare Danceל"האופייניימפה·והתנו
"הירה :נמנימהיהודיתבאמריקהשמוצאמהמחולותעל

ו"ארי-ארה"."דונדאי"כפולה",

בשנתבארץ"ישראל:שמוצאוריקודראיתיה,לר.אשונ
זהריקידמימ"."מים,רבימעלהחביבהמחולזההיה . 1946
התנועה.שלההכשרהזוות 1בהצעיר""השומר·שלשליחלימד
במשךהמתחדשת.ארץ,בו Iשמוצ~במחוללחזותמלהיבזההיה

ריקו"לארה"ב.הובאוליימ'ישראות,מחולויותריותרה:~נים
שנשכח,"היהודי"אמריקני",המחולמקומאתתפסואלהדימ

מלב.למעשה,

מחולות"ללימודשבועיתפגישהארגנתי 1951בשנת
רכזי.ממ(אחד " Yה" · Jמ·באול'בניו"יורק,ליים Iישרזעמ
,,,, YM-YWHA ", הנוצרית)ל"ימק".א"הכןקביליהודי,אירגון

בתחוםמשהולעשותאשון.ינסייןהיהזה . 92ה"שברחוב
לאאבלבאו.מעטימרקתחילהכמיבןשיטחי.באופןזה

המעוניינםי.כלאתמהכילצרנע.השוהאולםרב,זמן'ב,בר
ומתקדמים,,וניימ,ביגלמתןזילימ,ורימ,שיענוספותר,יווחר'מא
ללהקהלהתקבל,רך·דששימש!;לבני"הנעורימ,ה,נ,סדוכן

" Hebraica Dancers " .וגות,זששיה .ובהו,·זלהקהשקמה
מי",תללפניישראלייםבמחולותמופיעההיתהומנחה,רוקדימ

כאח.דוחינוכיתבידוריתהיתהתכניתהבחגימ.יהודיימדימ

,העדותמיב'הגיואת-אל, Iישאתלהכירלמדוהילדימ
צעדילאתעבריים,שיריםלמדו'שבקהלהילדימותלבושותיהן.

ולנהללארגןכדיבאולמ.במקומותיהםש>ישבושעההמחולות,
 ," Y "".ך,במשדר"הידרילמחולמחלקה,נוצרהזו,ענפהפעילות
 1951בשנתשלה.ר·היו"ואניהיום,עדהפעילה,מחלקה

לארגןבאמריקה,יהודיר'לנועהמיסדעל"ידינתבקשתי
זהפסטיבאלבניו"יורק.ישרIזליעממימחולשלפסטיב.אל

שנה.בכלהמתקיימלמאורעהפך

מופעימבשלושה-25ה~ל tהפסטיבאתחגגנופת.החולב,'זLנה
הפילהרמונית.באולם

O ן

באמריקה,הישראליהמחול,מחלוציאחתלפסוו,וכורה
כיוםגממוסיפההיא'העבריימ.בבתי-הספראותוהפיצה

בכתבחומרלפרסםאלה,ספרבבתי"מורים"למחילעללפקח
על"ידינתמכתזוות,פעילהשנתי.הילדימפסטיבאלאתולארגן
בניו-יורק.שמושבהריקה·באמ·יהוד"נוך.לחיהוועדה

אתללמדרבותלערימהגיעוישראלייממחולמדריכי,
מי.העמהמחולאהבתאתהפיצוובכךשבמחולות,ד,חדשים
הריקדים.חוגאתוהרחיבו,הישראלי

למחולות-מחלקהוני·הצילנוערהמיסדיסד 1968בשנת
שלל.אלהדומותזומחלקהמטרותבהנהלתי.אליימ,ר,ישעם

רות.,ההסתדשללתרבותהמרכזשללמחולות"עםהוועדה
שלקיץ·סיור"מתארגןשנהומדיכים,,למדריקורסיממתקיימימ

בשנהפעמימשלושת.מפרסמהמחלקה,בארץ.מחילחובבי
העםבמהולפתחויות'התעלשמדווח"הורה",ושמועלון

וספרות.תקליטימלהספקתשירות'גםלמחלקההישראלי.

פופו"מחולות"העמימנעשוהשנייההעולםמלחמתמאז
רבימשמריאלהעמיממחולותבעזרתבארה"ב.מאודלאריימ

ת·ו Iתרבויעממסוייםריגשיקשרעלהמשוחררימהחייליממן
אמרי"שלר"ההיתוך,כואווירתגמאולישירתו.הן,בהארצות

המוצא,ארצותעםקשריםשמירתעל"ידיבכ,ך'מסייעתקה
 .העממיהמחרלרך·ד

מחנ"המדינה.רחביבכלנוסדי"עמיםלמחולותמועדונים
שלריפויו,ואפילחברתיהחינוכי,לערךשמו"לבםרביםכים

קורסיםהן'לתלמידילהציעהחלואוניברסיטאותהעממי.המחול
ישראלייםמחוללת-עםפני.·הגומהחינוךכחלק'למחולות"עם

ל.א-לקהלראלי,הישהמחולהגיעוכךה,,אלבתוכניותנכללו
היוגוסל-מחולות-העםרקהרוקדים.עלונתחבב,רחב,יהודי
בופפולאריות.עליועוליםהיווניים'וביים

ערבבכלכמעטאפשרא'ברה"בהגדולותהעריםרבית,במ
הקאמ"במרבית"הלל"בתיישראליים.במחולות"עםלהשתתף

נמר-משלהם.להקות,גםולאחדיםהרק~ותמארגניםפוטים
הייזz..רא"מחילות"העםוהיהודייסהציונייםות",הקיץ,מחנבית
מסתייםרובעל-פיהפ·~ילות.מןנכבדחלקמהוויםליים

החני-חלקנוטליםבופסטיבאל-זוטא,ב"ריקודיה",המחנה
כולם.כים

עממיבמחוללקורסיםלהירשםא:פשררבותבמכללות
פסטיבאלהראשון.התוארלקראתמהלימודכחלקישראלי,

ביסטון,וואשינגטון,רים,בעמתקייםישראלימחול,שלשנתי
בסן-המערבי,ובחוףסיטיןאוקלהומהמיאמיפילדלפיה,
עמ.ים""בתי"קפה"למחולותמצוייםאנג'לס,,ולוס",פרנציסקו

ריקו-ולרקודלאכולידידים,לפגושאפשרהם,במאו,דבים Iחבי
פעםולפחותאחר,עמלמחילותמוקדשערבכלדי"עמים.
ראליים.·ישהםולות,המחבשבוע

מוקלטישראלימחולכלכמעטבהם,'הרבהענייןבשל
"אלקטרה"חברתהדרכה.רת,בחובהמלווהתקליטגביעל

מחולות-עםשלהקלטותלשוקשהוציאה'ה Iהראשונהיתה
עד"כה,ביותר.הנפוצההתוויתא,הי"תקווה"ו·ואילישראליים,

אליהםנוספיםוחדשים,בתקליטים,מצויימריקודיםמאית
לבקרים.



ריקודי-ללמדבמטרהאמריקהפניעלהרבות,בנסיזנותי
ישרא-מחולות-עםרים,,'זz.מעורהענייןממידתנדהםאניעם,

מטרותולהןמאו,דעתהנפוצות"סדנאות-סוף-שבוע"לייס.
הישראלי,למחולומחים,המאחדעםהיכרותלערוך :אחדות'

במחו-הקהילהשוןהענייןאתולעודדחדשים;יקודיםללמד
הסדנה,ך llבמ;,'זz.יעורים 4-3מתקיימיםכרגיללות-העם.

רובעל-פיהם Cהמארגניכמ,'זz.תתפים.-200-100כאחתובכל
לחינוךאוניברסיטאיותמחלקותיהודיים,תרבותמרכזי
"בתי-הלל".אוריקודיםמועדוניגופני,

למ,חול-העםמיוחדתתופעהעללהצביעברצוניישלבוסף
מחולות-עםשלהמקצועיהכוראוגראף :בארה"בהישראלי

אפיןt,ר-באמריקההמתגורריםישראליםכארבעהישראליים.
המערביבחוףלים-1פויככרשלהמראכ,רבי-כךלכניתם

בניו-ובדים,עאסקיןושמה(הלוי)ו Iומשוי,רבות,שניםבזה
באר-"י,'זz.ראליים"מחילותמייצריםאלהכיראוגראפיםיורק.

התק-אתומוכריםבסדנאותיהםאותםמלמדיםצות-הברית,
ליטים.

אותם,המלוויםהתקליטים'וחדשיםמחולותשנה,בכול

ממוסחרנעשהכ-ולךהענייןהצער,למרבההשוק.אתמציפים
הרעידןעצםאתהניגדתבריאה,לאתחרותית,יוחוהתפתחה

דרךבעתידימצאואלהשמוריםלקוותישעממי.מחולשל
בקידום-מאמציהםאתשישקיעובמקוםבמשותף,לפעול

בלב.דמכירות

 .fנ

השנהכמחציתבהוחיבארץקרובותתים,לעיביקר 1Z ',כמי
שלמצבםאתמקרובלהכירלייצא , 1968מאזשנהבכל

עתובכלמקוםבכלכאח.דובאמריקהבישראלריקודי-העם
לעסוקארתםהביאמהה"ב,בארשליתלמידיםששאלתי

עםקשרליצור :תמידה,היתהתשובהא-לה,במחולות-עם
להסיק,אפשרכ-ןעלהיהודית.המסורתעםקשרליצורישראל,
ישראלמדינתעםהזדהותמחפשבאמריקה,החהודישהנוער

הראוימןהדבר,,כך,אכןואםהישראלי.מחול-העםל-ידי-1 '
רי-,המדביןהפעולהשיתוףאתלחדשעל-מנתדרכים, 1לחפ;,
שלבראשיתוקייםהיהשהדברכפיובארה"ב,בישראלכים

 • 1הישראלי.-העםמחול

 ,.בות,תר"במרכזלריקודי-עםהמדור,
-אבי"רביכמהםמאת-

הריקודהריק.דישכון,לבדדלא :י,אסרכברבים'ן;טורבים
יזאתבישראל.שובטיםעדותוממזג,מלכדאמח,דהעממי
בה.אשרחהמייחד,ה,עדכל'ה.,תי'ו,ומקוריתרבות,כללדע,ת
חלים'הדינמיקהחוקיסופית.נקדוהאינםות,מקורגםאולם

ליה.'עגם

העממיהריקירכוים :ולשאולת,להקשו'המקוםאוליכאן
טי-עלעווקדנו,ן,ולחי,לתרבותבמרכזלריקדוי-עם,שהדמור

 ?הפרטשל , tהאדבשלהתנהגותי!בסיסיאתשמגהפוחו,

המס-בגפישהנו,שילההדזהיתלחייייתה,,לקרה'מה :יעדו
הרועיםו'יקדו'~ו tהתיסניהריקדוהחסדיי,;ד,הריקי,עםעירה

הקריימוסיקאליכליאותיעםהכודריהריקדועלדבר,לזשלא
האדםבאשר ,לה~:ת'אלהזכירלנכוןצמאנוזירנה. :נלבפי'

לה.האחראיגםהיז~שכזהובתור,האידיאה,אתועצמו'<וצר
ניר-ווהמכתיבה,היא-היאזילתו,עםהאדםשלזי,פגיהש

פייה.תההוי,זכי,הראייומן,התנהגיתל'שמית
הי-ה,,ביסדוית,לי'אינדיבידיאשראשיתהי,,זמסעירהפגישה

iזJתחיםלגבי,ת.,ני,קילקטיהדזהןתלחויייתחיש-המרפכת
מלק,<,לאאשי .י,)',האחרהיאתה,איאלי,,iזJאינד.דבדיהראשין,
השני,ביהתחום'לגאוילרעליך.הכלכלשהם.קשייםמפגוי
עםקןלקטיביתת'הזדהודזחית,ה,לאלאלךנהתר,לאהרגשי,

הסעררת.,בהור:הילהשתלב,הריקדוים

שונםי,מרכיניםשלציריףאיפוא,לפניך,כן,'כיהנה,

מתלהב,קיפץ,אתהסוערת.היהרבאותהמולםהמתמקדים
החיויהאבהאז ...יאז:הנפשנימיאתמרעיד,יזנרטיטמנתר,'

~ m ~~ • 

שללמחולהסקציה,מפגש
הבין-לאומייאטרוןהתאירגון

בין-סמינרטמפרה,הפיניתבעירנערך,השנהייניית t!ברא'

השתתפהבו , IIלפולקלור·הבאלטב~ז,קשר,"הבנישאלאומי
מדינות 19שלנציגים 46לוי"תבאי.שרהישראלכנציגת

מברית-גריגורוביץ'יוריישבו,שבראשבסמינר,חלקלקחו,
צות.-1המד

המקוריתעלודיברהבדיוןהשתגךפהלוי-תנאישהר
המדברי.הנוףהשפעתיעלהיהידיים,וריים,הפולקל

האוהפולקלור :היוהסמינרבסיכוםהעיקריותהנקדוות
אמנותיתיצירהבכלרצוי ;האמנותיתליצירההשראהזנקור

לייאריאציותלהזדקקולא Iהפולקלורימהמקור,ישירותלשאיב
הקלא-הטכניקה ;אחריםאמניםעל-ידיי,שנוצרית,יצירעל
 ;הפילקלירבריחבימתיותיצירותילשפרהעלית·ליכולהסית

ואיצרבן-'מיני,לכיראיגראףמאגר-חומרהיאהפילקליי
שלמהתייגילחלקלהייתצריךהעממיול,המחשלהתניעה
המקציעי.הרקדן

היאמזכיריהילנ,דבאמסטרדם,מישבההאירגיןמזכירות
(ברית-המיעצית)ביץ',ו,גריגורייריהםונשיאיינסטא,פיליפ

 .:(ארה"ב).ג'יפריורוברט
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