
והר'שראליהפלשתיניהמחול היהודי, ,

מחולמופעיכונוישראל,מדינתשללהקמתהשקדםבעשור
מופעיואילופלשתינים",יימחולותמארץ-ישראלעממי
מהעולםנושאיםעלשהתבססומקצועייםרקדניםשלמחול

יהודיים".נושאיםעליימחולאויהודי"יימחולנקראוהיהודי

אלההיולמעשהפלשתינים"?יימחולותאותםהיומה
מוצאםמארצותהחלוציםעל-ידילארץשהובאוריקודים

בארץהפולקה.אוהקראקוביאקההורה,כגוןבאירופה,
הםובאמריקהחברתיים,כמחולותאלהמחולותשימשו
מארץ-שהובאולאחרהציוניות,הנוערבתנועותנקלטו
הציונות.עםהזדהותםאתהצעיריםהביעובעזרתם .ישראל

בקיניהריקודיםומדריכירבה,היתהלריקודיםהדרישה
המבוססיםמשלהם,חדשיםמחולותלהמציאהחלוהתנועות

פשוטות.עיבריותמיליםבצירוףיהודיותעממיותמנגינותעל
נגניםכיבזימרה,עצמםאתמלוויםהרוקדיםהיוכרגיל,
 .בנמצאעדייןהיולאמתאימיםותקליטיםלהשיגהיהקשה
וכאלהבאירופה,שמקורםאלהמחולותשלאסופותשתי

מאתפלשתיינה"יימחולות :פורסמובאמריקהשנתחברו
מאתפלשתינה"ו"מחולות ) 1941(ניו-יורק,חובםקורין

 .) 1947(ניו-יורק,ברק-דלקונה

אנשיעל-ידייהודיתלאמנותהוועדהנוסדה 1942בשנת
ששמהבניו-יורק,היהודיהתיאולוגיהסמינריוןשלהסגל

המחלקהבאמריקה.היהודיתהאמנותאתלעודדלמטרהלה
יוצריםלעודדשנועדומופעים,יזמהזוועדהשללמחול
יהודי.אופיבעליבנושאיםלעסוק

ייחגיגותהיההפלשתיני"ייהמחוללתקופתטיפוסימופע
למדעי-הטבעהמוזיאוןבאולםשנערךהיום",בפלשתינה
ייסביבשנקראהסידרה,במסגרת 1946בפברוארבניו-יורק

 .ובמחול"בזימרההעולם

השיראתשכללמים"יימצאנובשםקטעכללההתכנית
ובובשבט"ייטו'אתהצ'רקסיה,מחולואתפטיש"ייהך

סצינהולבסוףאחת",ו"פעםיישימחו",יישר",הריקודים
הגיבורים",לכבודזימרה-יימשחקובובעומר""לייגבשם

הסתייםאשרהחכמים"תלמידייימחולהקשת",יימחול
היהרדיתוהשירההחסידיתהמסורתהתנ"ך, .בהורה

-40הבשנותורקדניםכוריאוגראפיםמעטלאהקסימו
-ולאיהודייםליוצריםהשראהשימשהתנ"ך .באמריקה
כאח.דיהודיים

ושובשובפופולארית,אמנותיתלצורההבאלטהפךמאז
בראשית,כגוןתנ"כיים,נושאיםבימותיועלמופיעים

ספראוהשיריםשירשלומית,אסתר,המלכהבמצרים,יוסף
יימחולותאוסטרלישלספרופורסם 1923(בשנתתהילים.
כנראה,השפיע,זהוחיברובתנ"ך,המחולאתשחקרקודש"

השונים).היוצריםשלדמיונםעל
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בארה"ב
ברקפרדמאת

-ייהדיבוק"החסידיתהאגדהמשנהיותרמאוחרח.בתקופה
טובישללבםאת-אנסקישלמחזהובהשפעתבוודאי

סוקולובאנהביניהםבאמריקה,המחולבתחוםהיוצרים
ג'רום ,) 1975 (לאנגפרל ,) 1964 (בוסלואוסופי ,) 1951 (

 .) 1974 (פלדאליוט ,) 1974 (רובינס

קבוצתיותיצירותביניהםהיהודיים,ומחולותיוצמחבנימין
אופיולהםניכרים,וכוחבתנופהשבוצעוסולו,-ומחולות

המחולאמנותעלעמוקרישוםהותירומובהק,יהודי
יצירתםכלאתשהקדישוכוריאוגראפיםנמצאוהאמריקנית.

בנושאיםלעסוקשהירבוהיוצריםביןיהודיי!ב.לנושאים
חסידיים",ושירים(יימחולותקונרפוליןמצוייםיהודיים

(יישירתוסוקולובואנה ) 1933מפלשתינה",ייתמונות ; 1932
 .) 1944השמי",של

למחולהמוקדשמופעיוזם,היהכלשהומארגןגוףלזמןמזמן
 .היהודי

ייהאנטרבאולם 1947בשנתהתקייםזהמסוגאופיינימופע
היהדות".ללימודיהספרייביתביוזמתרק,רי-בניוקולידג"

ייפלשתי-במחולותוברקדלקובהשלקתם iל,חלקבונטלו
(רקדניתהדסה,צעירים";"לילותשנקראהבמחרוזתניים"
ריקודיםשלנודעתלמבצעתהימיםברבותשהפכהצברית
יישובישלההמפורסםבמחולבארה"ב)מפורסמייםהודיים
אתרקדהסוקולובאנהתהילים;פרקעלהמבוססנפשי",

מרתהשלמרקדניותיהשהיתה(מישפירון lItוליליייגולים,"
היהודיבתיאטוןככוריאוגראפיתפעילהוהיתהגראהאם
פי-עלשלהמאמין"ה"אניאתביצעההשניך;),שבשדרה

אובסרבר"ה"דנסשלמבקרוסול.יוריהמשוררמאתשיר
השאר:ביןכותב, ) 1948(ינואר

רגשמלאתבתבתבגית-מחוללחזותמזדמןרחוקותלעיתיםרק

פרד ...תיתודיחול.תמבפסטיבלתיתשתדברבפיטובת,ואמגות

עממירגשקרגוצעירים"ייתלילותבסויטתדלקובתוקטיתברק

ותצטייןבמיוחדגאתתיתאתבת,מחולתראשון,תקטע .עדזי

תעדיגת.בפשטותו

מרץבעלתורקדגיתמושלסבוריאוגראףתיאסוקולובאגגת

רב.בבוחזאתמבצעתותיאלתגידמתלהיש .גדלהבלתי

הבוטה.והצורתהאיגטגסיביותבזבותבולטייהגולים"

מרשימתהופעהתיתהמאמין"ייאגיבמחולשאפלרולליליאן

שבוצעהיהודי",העסלייתחייתשהוקדשהמדזול,במיוח.ד

מצוייגת.והבוריאוגראפיהמרגשהיהלראשוגת,באן

מדינת-שלהקמתהעםקיצוניתבצורההישתנההמצב
התוארשלמקומואתתפסייישראלי"המונות .ישראל

-מחולותכאח.דוהאמנותיהעממיהמחולבתחוםייפלשתיני"
-לפופולאמהרהעדונעשולארה"ב,!זובאוישראלייםעם



ייהפלשתיניים:'הריקודיםשלמקומםאתותפסווחביביםריים
תנועותחבריעל-ידירקלאנרקדואלהחדשיםמחולות
חובביכללשללנחלתםבמהרההפכואלאהציוניות,הנוער
בומקוםבכלאותםלרקודנוהגיםהיוםעדהעמים.ריקודי
במחולות-עם.עוסקים

שלאינטש) 12(בניתקליטים-30כבשוקמצוייםכיום
ובהבחוברתמלווהתקליטוכלישראליים,מחולות-עם

והוראות.הסברים

הציבוראלישראלימחוללהביאנסיונותנעשו-50הבשנות
דינהאלסקובסקי,נעמיגלוק,רינהעל-ידיהאמריקני

אחרים.ויוצריםחבצלת

קונצרטאודותעל ) 1954(מאיכותבמאגאזין"יידנסהירחון
בניו-יורק:באולםשנערוכזה,

שמאאוהרקדנים,שלהמיוחדהאופישלבעטיוזהשהיהיתכז

על-המופעאורגזבההדרןבגללאוהיהודיתהמםורתטבעבשל

שלהראשוזהמופע-תהיהאשרהסיבהתהיהברק.פרדדיי

חמה,אנושיתלחוויההיהישראלימחולשלהשנתיהקונצרט

שלושביזביותרהמרשימהמבטיח.כשרוזסימניבווניכרו

לימודיהאלסיימהמאזהזמזבפרקגלוק.רינההיתההסולניות

בעללאמזגלוקרינההתפתחההבימתיותלאמנויותבבית-הספר

'ב"הורה"נעימהרעננותעלשמרההיאמקצועי.וברקאלגנטיות

השירים".שירוב"מתור

על-פי-שלו.המצוייזבמבנההבולטדואטהואיירות",המחול

גלוקרינהייציוריים".יוצאיםתנ"כייםנושאיםעלהמחולותרוב

והשכילהלנעמי,רותביזרב-שכבתייםיחסיםיצרהזאתלעומת

יותר.כלליתאוניברסאלית,למסגרתהתנ"כיהתוכזאתלהעביר

על-דיישבוצעוישראלייםמחולות-עםבמחרוזתנפתחההתכנית

הערבהצעירה".יייהודהצעירים,מקצועניםלארקדניםקבוצת

ברק,פרדשלהקורנתעבודתובישראל",ב"חופשההסתיים

מסורתי.חומרעלהמבוססתומרשימה,בטוב-טעםהעשויה

ענבלמישראל.להקותשלביקוריהןבאואלהנסיר-נותתחת
מסורתשלמאודעדשונהעולםהאמריקנילקהלגילתה
קבועים,אורחיםנעשוולהקתוכרמוןיונתןיהודית.מחול

 •היטב.מבויימיםמחולות-עםעימםוהביאו

AROUND THE WORLD WITH DANCE AND SONG 

THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 

presents 

The Folk Dance Unit of the Hebrew Arts Committee 
under the leadership of Fred Berk 

in a Free Program o} 

Festivalsin Palestine Today 

• 1946-3 to 4 P. M 2,ן Maln Audltorium - February 

ACCOTdion: ]ohn Babic 

Dorothy Goldberg Flu.te: 

Gerald Levy Cla.rinet: 
Palestine, the national home of the ]ews, has had a profound influence on 

tbe spirituallife of the Western World. The Bible, which was the product of 
the intimate association of the ]ewish people with Palestine, has for centuries 

tion. After the ~ been the inspiration of Christian as well as ]ewish civili 
dispersion of the ]ews, Palestine lay despoiled and desolate for centuries untili 
duririg the past sixty years, ·bands of ]ewish pioneers came to reclaim the 
wasteland and restore it to fertility. Today, a(ter two thousand years, the 
language of tbe Bible, Hebrew, has been revived as the spoken language of 
Palestine; and the ancient festivals of Palestine are once more celebrated in 

. ng and dance סsHebrew 
The richness and variety of American culture stems from the diversity of 

, ation. The Hebrew Arts Committee גuethnic groups that comprise its pop 
witb its various departments in music, dance and drama', is working to insure 

. that the unique ]ewish contribution shall not be lost to America 

a.rra.tOT: Leab Davis .א

Miriam Kupper 
Leah Davis 

Singers: 
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