
ובהר"בעמקייחג

אשכנזירותמאת

בחגי"הטבע,תרבותייםדפוסיםיצירת
כהןירדנהשעיצבה

המירחדרת,רהגיארגרפירתהחברתירתהפוליטירת,בנסיבות
שלהיהודיתהתרבותביןכמיפגשהעברית,התרבותנוצרה
ערכיםוצורות,תכניםלביןבארץ-ישראלהיהודיהיישוב

שונרת.מארצותהחדשיםהעוליםעימםשהביאוושאיפות,
ישוהתגבשותהעבריתתרבותצמיחתשלהמרתקהתהליך

שימושמחייבתחקירתםגםלפיכ,ךושונים.רביםהיבטיםלו
מגוונים.ובגישותבכלים

זו,תרבותיתהתהרותשלהריקדויההיבטאתלאפייןננסה
שעיצבהכפיבחגי"הטבע,התרבותייםהדפוסיםבחינתעל-ידי
בעין-הארץ,בצפוןבקיבוצים-40הבשנותכהןירדנהאותם

 .) 1947 (ובגניגר ) 1945 (בשער-העמקים ,) 1944 (השופט

ההגירהתופעתשלוסצויולרגייםאנתרופולוגייםמחקרים
תרבות-אתלשמרמהגריםקבוצותשלנטיהעלמלמדים
לאמץהשואפותאחרות,קבצוותשלנטיהמולשלהןהמוצא

על-ידיהמהגריםהונעובארה"בהיע.דארץתרבותאת
שבעזלםכיווןהתממש,רצונםבחדש.הישןלהמרתדחפים
לעומת-זאת,תחליפית.תרבותיתמערכתקיימתהיתההחדש

לעוליםהעמידהלאהמדינההקמתשלפניארץ"ישראל
אותולהמציאאיפוא,צור,ךוהיהתחליפי,תרבותירפרטואר

מאין.יש

אשרבחגי-הטבעחדשיםתרבותייםדפוסיםיצרהכהןירדנה

אלה?תרבותייםדפרסיםלתוךנוצקותכניםאילועיצבה.
היומההללו?התכניםמאחורישעמדההאידיאולוגיה,מהי

אלהלדפוסיםשהסתננוהזמינים,התרבותייםהרכיבים
קיבלו?צורניעיצובואיזה

הכנעניהזרםהציונית,האידיאולוגיה·
העובדתבהתישבותוחגי"הטבע

יהודיעםיצירתשלבעיקרוןדגלההציוניתהאידיאולוגיה
אנטיתיזהשיהווהבארץ"ישראל,חדשיהודיואדםחדש

הודבקוהגלותישליהדויבעודהגלותי.היהודילסטריוטיפ
יושר,חוסרחולשה,שורשים,חוסרתלישות,שלתוויות
האישולטבע,לעבודהשליליויחסקומהזקיפותהעדר'
ושפתועצמועללהגןירדעבחקלאות,עוסקהחדשהעברי

אובדוויתבעבאייהיהודייםבגדיםמחליףהראעברית.
(אבן-זוהר,עברייםשמותלוובוררצ'רקסיכדוריםבאזור

עבריותמעמידאשרחדש,עבריאישזהו .) 1980 ; 172ע'

 .) 1984 ; 39ע'תמוז, .ב(יהודיותמול

מקומית,אמנותליצורהיאהנטיה 40ה"שנות"בראשית
דחייתדרשהזונטיהחברתיים.לאידיאליםראישתשמש
הקרובהגלותימהעברהתעלמותהשלשום:וקבלתהאתמול
תנ"כיות".בדמויותשהתאכלסהרחוק,העברוהדגשת

 .) 1984 ; 38ע'תמרז, .ב(

 129-ע'(שם,הכנענית."האמונתבסימןהן-40ה"שנות
ביטויואתמצאפוליטי,אידיאולרגיזרםהכנעניות, .) 149

שביט,(יעקבבא"יהחדשההעבריתבספרותהראשוני

היהדותעלביקורתמתחההתנועה .) 1984 ; 103-94ע'
רצתההכנענירתוערכיה.מוסדרתיהישראל,דתעלהגלותית,
היהודילעםא"ייהודיאתהקושרתהציונות,מןלהינתק

נוצרשאומנם(מושגהשמי",ב"מרחבלהשתלבושאפהכרלו,
 .התנ"כילמיתוסמתקשרוזהירתר),הרבהמאוחר

אתהיטבתאמההתנ"ךלסיפוריכהןירדנהשלגישתה
משהואחר,משהוררצים("אנוהציונית,האידיאולוגיה

הזמינוהכאשרעין-השופט,אנשילירדנהפנוכך-חדש"
הנטיהאתוכן ,) 1943בשנתשלהםחג-הכרםאתלערוך

נערךירדנהשלבעזרתהבמרחב.להשתלבותהכנענית
תכניםעליהםולהלבישתנ"כייםסיפוריםלקחתהנסיון
חדשים.

להגשיםיהיהשניתןומסגרתצורה ] ... ["למצואביקשההיא
פנטומימהאודרמה,מחזה,הצגה,בצורתרעיון[בעזרתם]

ילדותו:משחרעםבכלטבועיםאשרהיסודותבחידוש ] ... [
 .) 1963 ; 47ע'כהן, .(יוהלבוש"השירהצליל,המחול,מקורות

מסכת-אזנקראירדנה,שיצרההעממי,לחגהצורניהעיצוב
אתמלוויםאשרבטקסי-חג,קשורהשעוצבה"המסגרתחג.
אירועיםוכןעובדי-האדמהשלהחקלאיתהשנהלוח

פרידהבר, .צ(אחרים"מיוחדיםואירועיםיובלותמשפחתיים,
 .) 1983 ; 2ע'

"שורשלדבריה,תמיהלההיתהירדנהשלמסכת-החג
בעבודת-האדמה,המעוריםהיפים,שסיפוריובתנ",ךואחיזה

כהן, .י(.והמתחדשת"העתיקההמסורתביןגשרמשמשים
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·(1946 

(שרפטיםבאבטר'סיפררחג"הכרמים.אתחידשרבעין"השרפט
לעין"השרפט.הרעברעתיקה,למסררתזכרשהרא ,)'אכ-'טי

זרבדרךבכרמים.לחרלהקיברץבנרתיצארשילה,בנרתבמקרם
להיש,אשרבצירבחגעממיתמסררתליצררנסירןנערך

העברי.העםשלהעתיקבאפרסראחיזהשררשים

בפרשתלביטריבאההקדרמההתקרפהבשער"העמקים,
שלרשחררשת"גרייםבמסכת .)'ז-'ה(שרפטיםחררשת"גריים

נצחרןמלחמת-השחררר;הקישרן;בעמקקצירתמרנרת:
אתמשקפיםהםדר"משמערתיים.הםהשמרתרהתנחלרת.
גםקשרריםהםאךהתנ"ך,מתקרפתההסיטררייםהאיררעים

למאוריי"ביטרירהם , 40ה"שנרתשלהארץ"ישראליתלמציארת
החלצוים.דררשלנפש

בראשיתהגר;-כא'(בראשיתהמיםהיההחגיגהנרשאבגניגר

הםהמיםררחל).יעקב-כט'בראשיתרהבאררת;יצחק-כר'
העתיקההבארבעבר.כמרבהררה,האדמהלערבדחייםמקרר

סמללמים.סמלהםהמרדרניתמכרנת-הקידרחרלערמתה
בארץ"העברילישרבקירםאיןהמיםבלעדי .חייםשמשמער
ישראל.

ההשראהמקורות

כהן, .(ימשלר"רקצבגררןנרףרלכלמשלהנרףארץ"לכל
"תנרעה .) 1950כהן, .י(מחרלרתי"שיצרזההרא"הנרף .) 1946
הקדרמהשהעבריתרכשם ...עבריתרשפתנרשפה,בחזקתהיא

התנרעהששפתברררגםכןבהררה,הטבעיתלשרננרהיא
המירחדבנרפהבארצנר,כאן,נעצויםשררשיההעברית

 .) 1946כהן,(ירדנההמירחדים"רבצליליה

 .הקיברץאלהעברי,הכפראלמירחדקשרהיהלירדנה
הקדרמים"צלילאלשיקרברנרהםאלה,אדמהערבדילדעתה,
ביצירתהמרכזיהרא(הטמברר)הערביהתרףשלנר".הטבעי

כיהזה,התרףקצבעלנלחמתינפשבחררף ... "ירדנה,של
לתחיהשקםשלם,עםירקדושברהעבר,כהדשהראידעתי
 .) 1950כהן,(ירדנהרבתרגתר"בשמחתררפררקןביטרירמחפש

ירדנה.שלריצירתהדמירנהאתהזינרנרספיםמקרררתשני
הגשראחרהחיפרשרהשניהתנ"ךלסיפרריהקשרהינרהאחד
שניבא"י. 40ה"שנרתשלרהררההתנ"כיהעברביןשיגשר
בכניסההיםשלחרףבמערת"אליהרלהנמצאראלהמקרררת
החגמאררייהחלר ...אליהרמערתשלבפיתחה ... "לחיפה:

כהן, .י(רמחרללרת"רמרקדרתססגרניתלברשרתנשים ...שלי
היאבהררההעבר.לסיפררימתקשרתרמערת"אליהר .) 1963

ירמין,עתיקרתיהרדירתלעדרתלרגללעליהמרקדמשמשת
להסתכללנר"דיהמזרח".""עדרתירדנהבפיהנקרארת

רראינריניקתן,מקררעלמעדיששמןהמזרח,בעדרת
 .) 1946כהן, .(ילנר"אףדרךמררהבריקרדיהן
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רכרריארלרגיםהמחרלבחקרהערסקים/רתאנתררפרלרגים/ירת
מחזקים ,הריקדוייםדגמיהתנרעהבחקרהערסקים

רשייכיםםינעבני"אדםכהן.ירדנהשלגישתהאתבמחקריהם
לקהילרתרשייכיםמדבריםשהםכפיבדירקנערת,לקהילרת
ר"דיאלקטים"תנרעתיים",יישפרת"תנרעה"קיימרת .מדבררת

השרנרתהשפרתשלהחלרקהאתתראמתחלרקתםאשר
 RaYר" Lomax Alanקרבעיםהשפרת,ארתןשלרהדיאלקטים

J. L. Hanna, 1979:4 ;1968:229) Birdwhistell (. 

הריקר,דאתלארגןהבלבדיתהמירחדת,הדרךתרברתלכל
 . E. Hall) , 1983:42 ((הריתמרס)המיקצבראת(הטמפר)הקצבאת

רעגהשפהתרברת,לתרךנרלדהפרטגיארגרפיאזררבכל
היסטוריהישראללעם . ,Kealiinohomoku, Cord) { 969 (גופנית

לאהפרטאצלנרשרנים.מסריימים,תנאיםהמכתיבהמירחדת,
דפרסי"כירצקתכהן.לירדנהמגרבשת.תרברתלתרךנרלד

תרברתבגיברשחלק , 40ה"בשנרתהערבדת,בהתישברתתרברת
מירחדת.תנרעתיתרעגהעברית

עממיתלחגיגהצורניעיצוב-מסכת-חג

חגיגרת"העםסיפרראתהמספרהארכירניבחרמרעירןמתרך

 ;) 1947 (רבגניגר ) 1945 (העמקיםבשער ,) 1944 (השרפטכעין
עםראירנרתמתרךכהן;רירדנהקדמןגרריתעםהשיחרתמתרך

עין"אישיררן.יזהרהמרסיקאיכגרןאחרים,אישיםמספר

רלאהליפקיןאסתרמשער"העמקים,לבנירטרבההללהשרפט,
עצמרעלהחרזרמסריים,איררעיםמהלך,ערלהמגניגראגרזי

הקיברצים.בשלרשת

מחרץהתקייםהאררעשלמה,יממהנמשכההחגיגהבשלרשתם
ישבהקהלבעין"השרפט .ברגלדקרת 30עד 20מהלךלמשק.
-רבגניגרההר;בצלע-בשער"העמקיםהגבעה;במררד

 .האררןעצי,בצלבמידררן

בתרךטבעי.באמפיתיאטררןההצגהנערכהבעין-השרפט

סרכרת,שתיניבנרהמגרשרבקצהלררקדיםארהלהרתקןהכרם
המטע.לתעררכתרהשניהלמקהלההאחת

-רהקלעיםרפדות-שלפים,בקעההיתההבמהבשער"העמקים
התפאררההמגרש.במררדהבמהמרקמהרבגניגררשיח.אילן
רכתרבת.תלת"מרטרתעםרחצרבת-בארארהליםשניהיתה

"תנ"כית"אררחת"ערבנערכהרבשער"העמקיםבעין-השרפט

חגיגיתסערדהנערכהרבגניגרהאדמה,עלהטבעבחיק
המשיכרבעין-השרפטהשמים.כיפתתחתהיאגםבמשק,

אחרלריקרדיםכמקרםשימשהשדהמידררןבשדה:לחגרג
בחדרהתרכניתנמשכהרבגניגרבשער"העמקים .האררחה

הארכל.

המרחביתהארריינטציהתרברתי.תרצרהרארלמרחבלזמןהיחס
הזמןלגביהקרנררנצירתשרנרתרכןלתרברתמתרברתשרנה



לשברררצתהכהןירדנה .) E. T. Hall , 1983 (התרברירתבמגררן
חגשירםהחבריםשידער"רציתי,רהמרחב:הזמןמסגררתאת

להימשךיכרלהראאלאלה,רגברלשזמןתרכנית,מיןפררשראין
בשימחההכרמיםביןמבליםכשהחבריםהברקר,אררעד

ביןהיאאףתרגשהערבשאררחת ,הקפדתישכןרבמשרבה.

החבריםהסברשסביברלשרלחןהיההשדההמרארים,הכרמים
 .) 1963:48כהן, .(יאדמתם."עלכאיכרים

אתלגלרתשלהיאלחללירדנהשלההתיחסרת"כרקדנית,
רליצררמגלהשהיאמהלשנרתבמרחב,להשתלב ...החלל
 ...תיאטררןשלנרףאיננרירדנה,שלהחללהנרף,אבלבתרכר.
מעץ,עשריהאינההבמההארץ.נרףהראמרצאתשהיאהנרף

להרים,הארץ,לנרףהחרצה,העםאתמרבילההיאאלא
אפשרבר,לשחקשאפשרכמקרםהארץעלמצביעהלעמקים;

 .) 1976צרריאל,.א(דר'רלהשתעשע."להציגבר,לרקדו

ארתהרהעבירההארכלמחדרהחגיגהאתהרציאהכהןירדנה
 .לשדה

אלהלגשריםרבים.גשריםירדנהבנתהשלהבחגיגרת-העם
עלי-הגפןכגרןסימלי-החגהגשת .ביצירתהסמליתמשמערת

 ,בגניגררסרטראררןבשער-העמקיםתג-העשרר ,בעין-השרפט
האררחים,לביןהקיברצים,בניהמארחים,ביןהגשראתסללר

הרקדניםעל-ידיהייןמזיגת .מהסביבהרהכפריםהעריםתרשבי
בשער-כדי-חלברהגשת ,רבגניגרבעין-השרפטרהרקדנירת
הקהל.לביןהבמהביןהמחיצרתאתשבררלצרפים,העמקים
חגיגרת-העםשלרשביסרדשהירהתנ"כירתהעלילרתבעזרת
למקרםמהקיברץהתהלרכה .ההררהלביןהעברביןהגשרנפרש

המשתתפיםעבררעלירהגשר,היאגםהיתהההתרחשרת
בעזרתנבנהליהרדיםהערביםביןהגשר .חגלירםחרלמירם
השכנים,הכפריםבניהאררחים,שלרהשתתפרתםשכנרתיחסי

בקיברצים.בחגיגרת-העם

ארשהריקרדמאמינה, ) Hanna , 1979:19 (הנהליןג'רדי
החברתיים-בהקשריםרקמשמערתבעליהםהתנרעה,

סמל,הראהגשרשהרזכרר.הגשריםגםרכךשלהםהתרברתיים
שלהחברתיהמבנההחברתית.בשיטהמקררהרהסמלירת

התרברת,ארתהבןהירצר,שלביטריראתמכתיבמסריימתתרברת
 .) Douglas , 1973 (שלה.הסמליםאתרמשקף

הכתיבר-40הבשנרתהכנענירהזרםהצירניתהאידיארלרגיה
לסמליםתרקףמשנהרנתנרכהןירדנההירצרתשלהביטריאת

התנ"ך-הקדרםהאפרסאתהזכיררהארץ,נרףאתשהדגישר

שבין(הגשרהגיארגרפיבמרחבההשתלברתאתרשיבחר
ליהרדים.)ערבים

שלם.לאיררעאלמנטיםמגררןשילבהירדנהשלהחגמסכת
המרסיקה,רהפנטרמימה,המשחקהשירה,התנרעה,הריקר,ד

השלם .שלמהאחתליחידההפכררהתלברשרתהתפאררה
המבצעים,לביןהקהלשביןהמחיצרתבשבירתגםהתבטא

למעגליהצטרפרסבים)הררים,(ילדים,דרררתששלרשהרבכך
 .החגיגהשלהשיאברגעיהררקדים

עממי.חגבבנייתשלמה,(הרליסטית),תיכרללנגישהלירדנה
בזה.זההאמנרתייםההבעהאמצעיכלאתשרזרתזרגישה

ביןהפרדהאיןהמציגים;לקהלהצרפיםקהלביןהפרדהאין
הפרדהאיןההררה,לביןהעברביןהפרדהאיןשדה,לביןבמה
לערבים.יהרדיםבין

ערלמרמהשקפתהשופעהירדנהשלשגישתהסברריררןיזהר
העתיקהזרםאתהמייצגשאנקר,ארדאיההרדי,הרקדןשל

בצידהריתמרסבליתנרעהתיתכןלא ... "הארמר:בריקר,ד
מימית."הבעהרבלי

בהתהוותההגופניתהעגה

העבריתהשפהאתלחדשצררךהיההמדינההקמתלפניבא"י
החלרציםביןהיתהכהןירדנהגרפנית.עגהרליצררהקדרמה

ארתהליצירתהבסיסשהירריקרדיים,אלמנטיםיצרראשר
בעין-בתמרנרתהמצרייםאלה,ריקרדייםאלמנטים .עגה

יימחרל-ריקדוים:רבשניבגניגרבשער-העמקים,השרפט,
רהערכה,לבחינהבסיסלשמשעשרייםר"מחרל-הגת",ערבדיה"

לריקרדי-העםהתשתיתבבנייתכהןירדנהשלמקרמהמה
רדמדגמי-יסבנרייםריקרדי-העםהגרפנית.רהעגההישראליים

ירצריםראלהשרנים,בציררפיםלזהזההמתחבריםצעדרת,אר
משטחעלמצייריםהררקדיםרגליאשרהצעדרתאת

הריקרדירת,בתמרנרתלזהרתםשניתןדגמי-יסר,דהריקרדים.
דילרג-פניה),דילרג-הנפה, ,רגיל(דילרגלמיניהםדילרגיםהם

רכןעקבניערתרטט,צעדיניעה,פסיעה,צעדניתררי-דבקה,

בריקרד-המרכזירתהצעדרתאחתשהיא"חילרף-שיכרל",צעדת
- Cord Kealiinomoku(לפיהגרפניתהעגההישראלי.העם
חלקי-גרףבהבלטתהגרף,בהחזקתביטרילידיבאה ) 1969

הררקדים.ביןרביחםיםבמצב-הררחמסריימים,

יצירתעםירדנההתמרדדההערבדתבהתישברתבחגיגרת-עם

היתההנזכרת"בתקרפהזיר:אהררןמספררכךגרפנית,עגה

אתרלמדרחקרררמימיכלמאר.דעניפהאמנרתיתפעילרת
היתהאזמשנהר.עללעלרתמנסההיהקיברץכלהשררשים.

רגמרנר,ש'קפיץ-קפרץ:שחשבמיהישראלי.החגתחררתגם
ירדנה,החליטההדאשרנה,הפגישהאחרימרה.טערתטעה

רהכתפיים.אגן-הירכייםלשיחרררהזמןאתתקדיששמעכשיר
רזזהממקרמהלהלצאתהתחילההכתףשברעייםאחרי

תפסתימרבילה.כפרפטרםהסתרבבאגן-הירכייםמעצמה;
 .) 1976:109כהן, .י(עין-השרפט"מדרכרתעלמעכסעצמי
אתבעברדתההדגישהשירדנהמלמ,דזההרמרריסטיתארר

הדרמיננטייםחלקי-הגרףהםאלההכתפיים.ראתאגן-הירכיים
שיצרה.הגרפניתבעגה

המאפיינרתתנרחרתמספרללקטניתןשנשאררמהתצלרמים
עררפית,בשררההבנרתערמדרתאחתבתמרנהעברדתה.את

 ,קדימההאגןהבלטתתרולאחרר,בהטיית-גרידיים,מתןתרו
נשעןהגרףמשקלשמאלה;רהראשלאחררמרטרתרהכתפיים

קדימהמרשטתימיןררגלקמעאכפרפהשהיאשמאל,רגלעל
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הישראליתהגרפניתלעגהנכנסהזרתנרחהבעקב.רנתמכת
רערד).ארץ""ארץחדרה",("הררהריקרדי-עםשלרבבמספר

"חילרף-שיכרל".הצעדהאתלזהרתניתןאחררתבתמרנרת
רמתאפיינתהמרחבבתרךמסרגנןתימררןמאפשרתזרצעדה

ארגררןבחציבמעגל,נעיםהררקדיםבהמירחדתבדרך
בשררה.

דבקרת,שלמצב-ררחזהר :מצב-ררחמבטאתצלרםרערד
כלפישאיפהעםלקרקעחזקקשרעיקשרת,התררממרת-ררח,

הררח,לביןהחרמרביןהאיזרןאתמבטאתזרתנרחהמעלה.
לתרךלצקתניסתהרארתרבריקרדלמצראירדנהניסתהארתר

הערבדת,בהתישברתחגי-הטבעשלהתרברתייםהדפרסים
 . 40ה"בשנרת

אתהמבטאיםמארי,מאתשיריםשניארררארתשמ"הבשנת

 .בזהמרבאיםרהםמסכתרת-מחרל,ארתןררח

מארי

מקור

מסלסליםתלתליםשני
צנרמיםרטטבמחרל
בעיןמשתלביםררקדים
בזרגרתפסיםבשמלת
בקפיצרתצחקנירתכתפיים

פחעלמהדהדרתאצבערת
מרחפרתרגלייםכפרת

ארחזרתאכריםידי

יציברתכבדרתרגלים
תפרחיםמבריקיםבגדים

מאדמהברקעמחרל
בצעדמתקדמתשררה

זררנה(*)ביבבהדרלה,בקצב
האלההאנשיםחרלמים

לכנפייםמתפשטרתידים
לערףמבקשרתמנפנפרת
קפראבגרףתרמכרתהרגלים

מיבביםרקלרניטכנרר
אחתנשימהאנשיםהרבה

למצררהררקדהרביגם

היראדמהערבדיבתחילה
הררהררקדיםאברתינר

אחתבנפשבמעגל

 .ברכרייםבגיבתכלי )*(
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הגוףלשןר

בקרקערגליהםרנגיעת
בספראצבערתכמשישר

תשליל

נשמטההימיםבברא

במעגלהידיםלפיתת
נתממזרההגרףרלשרן
נתבלבלרהשפרתרכל
השכלבינתלפנידרר
כערריםהגרףאמר

בהתפררררת-חשמערט

הררקדיםרבסחרחרתהמעגל
חיקרייםבעקתשנחרשר

רידיםמעגלכשאין
מדרמהמרכזאלהלבנמשך

אישמגביהמגבהכל
עדת-תמצארמיד

תנרערתירברחניםנכרכים

ריקדו-אחרכדבררים

ערקביםבבקרהחלרץ
מרעהשדרתאחרבתקררה

רצרףפרחיםשל
לחדלי-טעםמבטיחיםדבש

תשמ"ת.שבט

ביבליוגרפיה

רלמחרללחגרתררמתתכרגשטייןלאתעלחג,לבשרשדרתיררם,גררן
 . 1983רמת-ירחבן,קיברץתרצאתראלי,תיש

 . 1963תפרעליםספריתרבמחרל,בתרףידרבת,כתן

 . 1976תפרעלים,ספרית ,רהיםהתרףירדבת,כתן

הערבדת,ההתישברתבחגימחרלדפרסיכירצררתבשיםצבי,פרידתבר
(בכתרבים). 1984

 . 1983ריבגייט,מכרןתרצאתישראל,בעםהמחרלצבי,פרידהבר

ארדיטררירם ,כהזירדגהשלסיפרהבצאתבמסיבהדבריםאבא,צרריאל
 .)א"ת-רלמחרללמרסיקה(בספרית 1976חיפת,

 . 1984דרמיבר,הרצאתנכעגי,עדמעברייעקב,שביט

מקרמיתעבריתתרברתשלרההגתבשרתהצמיחה ,איתמראבן"זרהר
 165-ע' , 1980בן"צבי,ידתרצאתקאתדרת, , 1948-1882בא"ירילידית

190 . 

 . 1980מסדת,שיראל,אמגרתשלסיפררה(עררך),בבימיןתמרז

E.T. Hall, The Dance o[ Li[e, Anchor Press Doubleday, N.Y., 1983 
J .L. Hanna, To Dance is Human, University ofTexas, 1979 
J . Kea1iinohomoku in CORD publications 1969, 1972 

עין-השופטארכירן

 . 1944פררלרג

 . 1944"דבר",בעיז"השרפט,הכרמיםחגגראבט,עדת

תש"ד.י.כהז,שלהמחרלרתגשףבעקברתיררז,יזהר

עממי.רמחרלחגעלרדכריהשישיבלילירדגהעםפגישהיררז,יזהר

 . 1947ייאפקים",כעיז"השרפט,הכרמיםחגררדי,דב

שער-העמקיםארכיון

 . 1946רמחרל,עממיחג ,כתןידרבת

 . 1945רשמים,כשער"העמקים,עשררחגכתן,פבחס

כתן. .יריקרדים:בגערן;א.מרסיקת:תסכית;גריים,חררשת

 . 20.6.1945החג,סדר

25.6יימשמר",דבררה",יישירתאמיתי,מ. .45 . 

גניגרארכיון

 . 15.10.47"דבר",המדיגיים,הישגיגריסרדההתישברתית,היצירה

 . 15.10.47ייהארץ",ירבלה,מחציתחרגגתגגיגר

 . 15.10.47 ,יימשמר"חרגגת,גגיגר

תתרפעת.שאחריתערבמסיכת

למחולהספריהארכיון

עין"השרפט? ,? 1946רמחרל,עממיחגכתן,ירדבת

 ? 1950רדיר,תרכביתרתשרברת,שאלרתכתן,ירדבת
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בשער"העמקיםהמופע

בשער"העמקיםבמופעערביתדבקה

האנגלי.בחלקראה-נוספיםתצלומים


