
 1944בשנתבדליהראשוןריקודי-עםכנס

פרידהכרצכימאת

שנערךלריקרדי-העם,הראשרןהכנסמאזשנה 40מלאר
לצירן-היהזהכנסמגידר.שבאזררדליהבקיברץ 1944בשנת
המחרלרחייהישראלייםרדי-העםריקבמפעלרמפנהדרך

למררתדבר.שםרברתשניםרהיההפךיידליה .בכללרתםבארץ
השכחהשרנגסשנה, 40רקשעברררלמררתזאתכל

רהתרברתהמחרלשבחייזהחשרבמפעלשלבתרלדרתיר
להתפתחרתרקרריםמחדשלהעלרתהרארימןלכןהשיראלית.

רהדמרירתהיררצררתרדרכיהישראליים,ריקרדי-העםמפעלשל
 ) 1בעצובר.(חלקשנטלוהמרכזירת

ריקרדי-העםמפעלשלהמיסודרראשיתמפנההיהדליהכנס
הריקודית-פולקלוריתהיצירהשלראשיתהלאאךהשיראליים,

מחרלאמניעל-ידיבעיקרכן,לפנירברתשניםשהחלהבארץ,
פרלקלרריתליצירהאחרתארזרבדרךשנדרשרמקצועיים,

 , 1924בשנתהירצראגדתי,בררךכגרןשלהם,שברפרטואר
שלר,המפררסמתההררהאתייהאהל':תיאטררןבמסגרת
לשלבמנסההואבה :'אגדתיייהורהבשמההירםעדהידרעה

 ) 2רררמניים.(חסידייםמזרחייםאלמנטים

בשנתארצהבעלרתהמתישבת,ברגשטייןלאההמחרלאמנית
שלידלייחבררת-הררעים"רמצטרפתבית-אלפאבקיברץ , 1925
הקרלקטיבלחייחייהאתקרשרתהיא ."השרמר"אגרדת

כרקדנית,כרשרהעלשבשמירההרבהקרשירלמררתהקיברצי
שנרתבסרףעצמהאתמרצאתההן,הראשיתבשנרתבמירחד

האמנרתיבשטחירצרתהשלרשיםשנרתרראשיתהעשרים
לירצרתנעשיתהיאארתה.שסבברהחברהחייבמסגרתשלה

"ריקרדי-שעיקרםהישראליים,ריקרדי-החגבשטחהראשרנה
עליהםנעמרדשערדכאחרים,שלאלאה,הגז.בחגררעים"
רחייחייהמאררחחלקמהררהציירתההדברים,בהמשך
 ) 3רפעלה.(חייתההיאבההחברה

שלביצירתםמצואיםשאנרממהלחלרטיןשונהיצירתהדרך
כהןירדנהעל-ידיהשרניםלחגיםשערצברהריקרדים,דפרסי
כילידת ,).ירדנהבעמ'אשכנזירותשלרשימתה(ראה
אתללמרדיצאההארץ,רבנרףבטבעהיטבהמעררההארץ
שפתעצמה.אתבזרמצאהלאאבלבמערב,הריקרדתררת
הריקרדרלשפתנערריה,לנרפילארפיהלה,זרההיתהזרמחרל

בשרבהרקמחשדלירדנהניגלראלהכלבתרכה.שפעמה
שהחלרהמזרח,צללילירבמירחדמחצבתה,למקררארצה,
 ) 4ביצירתה.(חשרבמקרםלתפרס

החגשלריצירתרבעיצרברירדנהשלריצירתהמחשבתהדרך
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בהםיסודיים,מרטיביםמספרעלמברססיםרמחרלרתיוהכפרי
רהחרגגיםהחגשלהרצאתרוהם:החג,שלעיקרואתראתה

המקרררתשלניצרלםהטבעי;מקרמרשהםהשדרתלמרחבי
שלניצרלרחדש;במרקםהחגבמסכתרשילרבםהעתיקים

אנשירשיתרףההיסטררילעברררקישרררהחגעריכתמקרם
בדרךמהפכההיתהזרהחרגגים.בשמחתרהשכניםהאזרר

כפיערבד-האדמה,רחגיחגי-הטבעשביצירתהמחשבה

בהתישברתירדנהשיצרההחגיםביןאז.עדהירשנהרגים

חגי-באב,טר'חגי-ביכררים,הירהארבעים,בשנרתהערבדת

 ) 5 (.באלהרכירצאעשרר

הצררךרמתרךשלהחברתהבתרךיצרהברגשטייןשלאהבערד
עיניהמרלכהןירדנהראתהחגיה,אתלחרגחשהזרשחברה

אתריצקהלדעתה,להיררצרצריךשהראכפיהחגצורתאת
אתלחרגצררךהמרגישהחברהמחשבתה.על-פיהחגדפרסי
שלרבדרכרהחגאתעבררהשיעצבהירצר,לאמןנזקקתחגה
עצמה.החרגגתהחברהרגשרתעל-פידררקארלאר

בקיברץרהתישבהשטררמןרבקהארצהעלתה 1924בשנת
רכרריאר-מחרלבצעיררתהלמדהרבקה . 1937בשנתעין-חרוד
מעידהשהיאכפידבר,ידעהלאריקרד-עםעלאךגראפיה,

לגילאירבמירחדריקרדיהעם,בתחרםהיצידהאלעצמה.על
הזריםהיסרדרתנגדהתקרממרתהבדרךהגיעהבית-הספר,

מביש,מצבארתרכנגדרבמירחדהאמנרתייםבחיינראזששלטר
שלרמחרלמרסיקהערכיעלמתחנכיםהארץילדיברלדעתה,
התנגדרתהאתערררהבמירחדעריינים.ואףזריםעמים

ריקרדיטהרתעלשהירבן-שמן","נרסחריקרדי-העמיםתרפעת
בארץ.תקרפהבארתהשהתפשטראחרים,עמים

במסגרתערשההיאריקרדיםליצררבנסירןצעדיהראשיתאת
זרבדרכהחשרבמפנההקיברץ.ילדיעםהמקרמיבית-הספר

גבע,לקיברץמרזמנתשהיאשעה , 1942בשנתלהמזדמן
הלימרדים.שנתסירםלטקסהכרריארגראפיהאתשםלהכין

הרפקדהרהמרסיקהתנ"כיהיהנרשאההמרעלית,המסכת
מיפגשעמירן).(לעתיד:פרגצ'רבעמנראלהמלחיןשלבידיר

 .ריקרדיהבעיצרבחשרבמפנהלדבריההיהעמירןעםזה
שערד ,"הגררן"ריקרדהיהאזיצירתהשלהכרתרתגרלת
 .בהמשךברידרבר

בראשיתהערמרלמסכתחרבררבקהשלהראשרןריקרד-החג
לאחרשמצא ',''הל"אשירהזהרהיה ,)? 1941/2 (-40השנרת
שרבקהמאחרהקיברצי,ליל-הסדרבמסכתמקרמראתמכן



 ) 6ההרלם.(מקרמרשזהחשבה

בתלוי-תנאי,שרהשהתההשניההעולםמלחמתבשנות
ניחנהשרהכגננת.רמת-הכובשבקיברץהתימנית,העדה

שש,בגילשהתיתמהשרה, .רשירהלתנועהטבעיבכשרון
שמחוץחינרכירתבמסגררתנעוריהשנרתכלאתעשתה

שעהיחסית,מאוחרותבשניםמחצבתהלכורחזרהלעדתה,
בתל-אביב.לוינסקיע"שלמרריםבסמינרתלמידהשהיתה

בניבקרבבילתההיאהלימודיםשלאחרהפנאישעותאת
ולמדהלשורשיהלמעשהחזרהרשםשבכרם-התימניםעדתה
הסתכלרתתוךעדתה,בנימסורותאתמחדשלהכיר

היררבקיברץשהרתהשנותחייהם.באררחרתוהשתתפות

היותרהשניםאת-עצמהשרהזאתשמגדירהכפי-עבורה

הקיברץשבחייהאינטנסיביות .האמנותיבעיצובהחשובות

מתמדתציירהדרשוהקיבוץ,וחגיהחברהחייובמיוחד

ריקודיםחיברהשבמסגרתוכגננת,לעיסוקהנוסףומקורית,
"שירמסכתהגדולה,ליצירתההדחףהיואלהכלהרך.לגיל

בחג 1944בשנתרמת-הכובשבקיבוץשהרעלתההשירים",
רצרנהגיבושואתהמפנהאתשרהראתהזובמסכתהפסח.

רלמזרחירתהישראליייהמחרללכיווןהאמנותיתבדרכה
החמישים,שנותבראשיתזאתשביטאהכפיהארץ-ישראלית",

 ) 7בישראל.(המחולעלבמשאל

יחדירשולבובקיברץ,שהרתהשנותבששהמבורךפועלהבכל
האמןתכונת .שרהשלשבאשיירתהנדירותתכונותשלוש
ומעליוצרת,היאעבררהלחברההשייכותתכונתהיוצר,
בנישלעתיקת-הירמיןמסררתםוניצולמוצאהתכונתלכל,
 ) 8 (.עדתה

הריקודית-הציירהבמרקםשהשתזרהנוספת,תימןבת

נדב.רחלהרקדנית-כוריאוגראפיתהיאבארץ,פולקלורית
לאהיאניקובה,רינהשלבבלטראשיתרקדניתהיותהמלבד
קשורההיאאליהעדתה,בנישלהריקודיתהמסורתאתזנחה
מכרם-התימניםבנרתקבוצתסביבהריכזההיאהווייתה.בכל
בארץ,שרניםממקומותעדתהמבניבניםאליהןצרפהואף

הופיעהזולהקתה .תימניתמחוללהקתאיתםוהקימה
הראשונההאתניתהלהקהשזולי,נראההעובדת.בהתשיבות

בבדבדעדתה.אירועילמסגרתמחוץשהופיעהבארץ,
ריקודיבסגנוןהארץהוויבנושאריקודיםגםנדברחליוצרת

הערבדת.בהתישברתשונותבחגיגרתאותהששימשוהתימנים,

הקיבוציםבסמינרלהדריךקדמןגוריתעל-ידיגםהוזמנהרחל
 ) 9התימנית.(התנועהבסגנון

ריקרדי-מפעלשלהדומיננטיתלאשייותמגיעיםאנווכאן
 .קדמןגוריתהיאהלאקאופמן,גרטכולו,העם

גדולמטעןכשבאמתחתה , 1920בשנתארצהעלתהגורית
לקברצתכחלוצההצטרפהדרכהבראשיתריקודי·עמים.של

שנותבסרףאותה,לרקחמשםשבעמק-יזרעאל.חפצי-בה
אתלהדריךלהמן,דר'בן-שמן,כפר-הנוערמנהלהעשרים,

גוריתערכה-1931ו 1929בשניםבריקודי-עמים.בן-שמןילדי
שעורררריקרדי-עמים,שלפסטיבליםשניבן-שמןילדיעם

אתגרריתהעתיקהמשםולשלילה.לחיובבארץ,רביםהדים
שהעיקריתשונרת,למסגרותלתל-אביב,הריקודיתפערלתה

בשנתהקיבוצים.בסמינררדי-עמיםריקהדרכתהיתהשבהן

הרועדהממנהליאזשהיהמישפירא,דר'גרריתאלפנה 1943
שעמדהמקהלותלכנסלצרףבבקשהיקה,למרסהבינקיברצית

אליצאלאזהדבר .ריקודיחלקגםבעמק,שנהארתהלהערך
כנסעלחבוייםרעירנרתמחדשבגוריתמדליקאךהפרעל,
אליהפנתהשנהבאותהכבר.זהעלירשחלמהארצי,מחרלות

לבואארתהרהזמינהדליה,קיבוץחברתהסמינר,תלמידתגם
שהקיברץררת","מגילתלמסכתהריקרדיםאתולהכיןלמשקה

זהענייןיצאשונרתמסיברתבחג-הביכררים.להעלרתעמד
 . 1944בשנתרקהפועלאל

פרגולה,דמוימבנהגביעלהתבצעהגוריתשלעבודתה
גרריתאתהביארזההעמק,שלנפלאמראהנשקףממנה

היתהמחרלרת,כנסאי-פעםבארץיתקייםשאםלהחלטתה,
ניבאה.מהידעהרלאניבאהזה.במקוםייערךשהרארוצה
הררעדההגופים,אתלשכנעהצליחההקיץבארתועוד

שבוועדלתרבותמהמרכזחבריםלמוסיקה,הבינקיברצית
והדברעצמם,דליהקיברץאנשיואתההסתדרותשלהפרעל

המרפע,שלדרכרעלשנערמוהרביםהקשייםלמררתקם,
כלרם.רלאעצמרהמחולרלענייןלהםהיהשלא

עלהראשונותבשררות-האיובארצההגיערימיםאותםבעצם
אתלדחותמגרריתביקשררטוביםררביםאירופה,יהרדישואת
קראהרלכןונצחה,דעתהעלעמדהגוריתכך.בשלהכנס
דווקא"."כנסזהלכנס

 :בדליההראשרןהמחרלרתכנסשלרתבניתרתרכנררלעצם
לקיבוץהגיער , 1944בירלי-1S-14בשנערךהכינרס,לקראת
רמיעוטןהערבדתמההתישברתררבןמחרללים,להקרת 14דליה

רספררט.נרעררמאגודותהשרניםהחינרךממרסדותהעיר,מן

לאבארץ,אזשרררחובריקרדי-עמים,הרפיערהלהקרתררב
 .בן-שמןמרפעיבגיןבמעט

קברצות-למיפגשהוקדשהראשוןהחלקלשניים.חרלקהכנס
ערבהיהוהשניהריקרדים,שלהדדיוללימודהמחוללים

ערבהרחב.הציבררבפניהלהקותהופיעובוהפרמבי,המופע
מתוךכהן,ירדנהשל"הלל"בריקרדנפתחהפרמביהמרפע
לצררךהמארח.הקיבוץבניבביצרערות","מגילתמסכת
ריקרדים,להונוספרהמסכתשליריעתההורחבהזהמופע
בחג-לראשונהשהרצגההמקורית,במסכתקיימיםהיושלא

הבאים,דליהלכנסיהיסודרתלמעשההונחרכך ) 1הביכררים.(ס
פרמבי,ומרפעמחנה-רוקדים :כלרמרזר,במתכונתהםאףשהיר

דליה.קיבוץחבריבביצרעמסכתשלבביצועהנפתח

לעמודהראוישמןייחרדיותתופעותמספרהירהראשוןבכנס
שהבולטתמקררירת,מחרליציררתמספרשלהופעתןעליהן:

גמרושהכל"הגורן",שטררמןרבקהשלריקודההיהבהז
ריקודי-ביןביותרהמקרריכריקרדרציינוהרההללאתעליו
ברטונוב:דבררהזהריקרדעלכרתבתוכךלכנס.שהרבארהעם

ותל-עין-חרודונוערילדים(קבוצותשטורמןרבקהיצירות ... "
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רפשרטרת.עממירתיצארהןמירחדת.לבתשרמתעררררירסף),
שמרתלמחרלרתיהקבעהגםחשד.עממימחרליצרההמדריכה
רלאמקררישםלרשיהאלריקרד-עםמארד(חשרבעבריים.
במשךלרארתרהזדמנרתשהיתהשלה,הגררן""מחרלשארל).

תנרעת-עברדה,גםברהיתהפעמים,הרבההכינרסימישני

אין ...הטבעירתאתיצראלהשנירליכרדמזרחי,קצבגם
ציררפהאשרפרגצ'רב),עמנראל(שלהמרסיקהאתלשכרח
גםהירכאלהמחרל-עם.שלזרסגולהלריקרדשיורהלתנרעה
ארדרתעלבביקררתהגרלדברגלאההמשרררתשלדבריה
 ) 11שטררמן.(רבקהשלזהריקרדה

מתרךריקרדיםשלזרהיתהחשרבה,פחותרלאנוספתתרפעה
הערבדת.בהתישברתשרנרתבהזדמנרירתשהרעלרמסכות-חג,

קדמן;גרריתשלבהדרכתהדליהקיברץשלררת""מגילת
רמת-הכרבשקיברץשלהשירים"יישירממסכתקטעים

מסכת-הביכרריםמתוךרריקרדיםלרי-תנאי,שרהשלבהדרכתה
 ) 12כהן.(ירדנהשלבהדרכתהעין-השרפטקיברץשל

בפניאחדכלכהן,רירדנהלרי-תנאישרהשלהריקרדסגנרן
רלצליללתנרעהקרבתםהראביניהםשהמאחדעצמר,

לרי-תנאישרהבמקרם.ברנעכלשלאחידרש,היררההמזרחיים,
מאשרלשירהירתרלבשמרזהשבכנסאחת,לאהתבטאהאף

הטרעןדררר,יצחקהמלחיןגםמאשרזהדברלריקרדיה.
שבמסכתהגררנה",אלרפידרדי"באלריקרדשלרשמנגינתר

שהירלרי-תנאי,שרהשלמלחניהרברתהרשפעררת","מגילת
תחילההתנגדהלערמתהכהן)ירדנה 13 (.מכברזהלרידרעים
עין-שלמסכת-הביכוריםמתרךבריקרדיהזהבכנסלהרפיע
ממכלרלאחראוזהריקרדלהרציאשאי"אפשרבטענההשופט,
זאתלמררתרהרוייתר.משמערתרמעצםשיאבדמבליהמסכת
הפרמבי.המרפעערבאתלפתרחהלל""ריקרדריקרדהנבחר

הרפעתההיתהכנס,בארתרבמינהמירחדתשלישיתתרפעה
ריקרדיםבשניהתימנית,להקתהעםנדברחלהרקדניתשל

 ) 14גברים.(רריקרדנשיםריקרדתימן,מריקרדיאותנטיים

בארתנטירתמבקריםרההכנסבאיאתהלהיבראלהריקרדים
שתרצארתירלחדש,הישןשביןהדבקאתספקללארהיררשלהם
הבארת.בשניםניכרר

 1958 , 1951 , 1947בשניםנערכרהנרספיםדליהכנסי
 ) 15 (.-1968ברהאחררן

טהרתעלשהיההשני,דליהכנסנערךבה , 1947שנת
רשלרדי-עדרתריקבתרספתהחדשיםהישראלייםהריקודים

מחרל-הרצגשברהראשרנה,השנהגםהיתההערביים,שכנינר
הנרערבפסטיבלבינלארמי,בפרררםהמתחדשהשיראליהעם

שלבהדרכתהלמשלחת,בפראג.שנערךהראשרן,הדמרקראטי
נדב,רחלהרקדניתגםצררפהשטררמן,ררבקהקדמןגורית

זההיהעדתה.בניריקרדיבסגנרןצפרן""עורירריקרדה

למדרלכךנרסףרמדריכיהם.הארץלרקדניחשרבמיפגש
ריקרדיהאתגםהישראלייםריקרדי-העםמדריכישנהבארתה

אגרז"גינת(ייאלהשירים",יישירממסכתלוי-תנאישרהשל
התימניים,רהלחןהריקרדבסגנרןהםאףדרדך"),הלךר"אנה
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מקרםלתפרסהחלרהתימנירתהצעדרתכיאיפוא,נתפלא,לא
יתראררלאכיעדהישראליים,ריקרדי-העםכמירקםחשרב
בלעדיהן.הירם

השלישיהמחרלרתכנסשלעריכתרשנתהיא 1951שנת
מסרררתשלקליטתםבשטחמפנהשנתגםרהיאברליה,
רהתקבצרשהלכרהשרנרת,ישראלעדרתעימםשהביארהריקר,ד
הרקדניםמגדרליאחדסרקרבדליההמחרלרתכנסאתבארץ.

בארץ.תקרפהבארתהששההררבינס,ג'ררםרהכרריארגראפים,

בשתיביטאהראהמחרלבשטחהנעשהמןהתרשמרתראת
בקרבעצרםפרטנציאליכשררןמצרי ... "שונרת:הזדמנריות

כלשאיןכנראה,היא,הצרהאךישראל.שלהצעיריםאנשיה
המפלגתירתכאן.המצריהרבהכשררןכלאתלרכזדרך

כוחותהרבהכל-כךהריקו,דבשטחיפהמשתקפתהישראלית
 " ...מנרגדים

ררצהבישראל,ראעברדאחיהאברא,אם ... "רארמר:מרסיףרהרא
כשררנרתמקרררליצרר , 17-13בגיליםצעיריםלרכזהייתי

אתאחדלמקרםלרכזאפשררתכלשאיןדרמהלעתי.דצעירים
הישראליםכאילראניחשרשרב ..לרקר.דהמבקשיםהאנשיםכל

ירדעיםהםאיןחיצרנירת:להשפערתדייםעצמםמרסריםאינם
נטיהישנה ...המרדרניהבאלטבערלםהנעשהארדרתעלרברת

החדשיםשהערליםהגרלה,שלהריקרדמהשפערתלהסתייג
לעצמהלהתיריכרלהאינהשישראלסברר,אניעמם.הביאר

הישראלישהבאלטמרטב-שהיאהשפעהלכלעררףלהפנרת
 ) 16 (" ...הללרההשפערתשלתעררבתמתרךיצא

 1952בשנתריקרדרעםלמדריכיקורסבאיבפניבהרצאתר
שלהגיארגראפייםתנאיה ... "כדלקמן:ררבינסג'ררםהתבטא
המזרחיהמחרלביןלסינטיזהבהכרחיביארישראלמדינת
צרררתבררבהשרלטתהמערביתהתרביתלביןאתכםהסרבב
יביארדברשלבסרפראשרהןהןהאלה,ההשפערתחייכם.

איןאך ... "הרסיף:דברירבסירם " ...המחרלבצררתלאחידרת
 " ...המקררירתמןעתהכברישהקיימיםבמחרלרת-העםכיספק,

 . 1952בשנתנאמררשהדבריםנשכח,אל

שזההערלים,לישרבימאזהרפנתהגרריתשללבהתשרמת
למעגלילצרפםנסירנהעםבבדבדארצה.להגיעהחלרעתה

ארצררתלפניהמתגליםהישראליים,בריקרדי-העםהמרדרכים
מארצרתאיתםאלהערליםשהביארבריקרדירת,המסרררת
כרלר,המחנהלפנירברתשניםצעדהשתמידגררית,מרצאם.
בשלמידינרלהשמטעלרלזהשארצרהגדרלבחזרנהראתה
בכררלהפרךההם,בימיםבהשנהגרמחשבה,דרךאותה

שהביאהמחשבהדרךאחד",ל"עםכולםאתהישראליההיתרך
המסרררתאתהללרהעדרתבנישללנטישתםרבהבמהיררת

כליהריקרהמסרררתאתגםרבתרכםשלהםהתרברתירת
חרבבים-קברצתסביבהאירגנהגרריתרתלברשרתיהם.הגבינה

אסתרד"רהאתנרמרסיקרלרגית,אתגםצרפהאליהםמתנדבים,
המרסיקהמסרררתבחקררברתשניםכברשעסקהגרזרן-קירי,

למעבררת,ירצאתהיאאיתםריחדהמזרח,עדרתבנישל
לרארת,כדילשדה-התערפה,ישרראףלמיניהםלישרבי-הערלים
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אתלהסריטאףדבריםשלובסופםלהקליטלרשום,להתרשם,
 , 1951בשנתכברהחלגוריתשלזהפועלההעדות.ריקודי
הדברים.בהמשךהחשיבותרבותתוצאותיועלנעמודועוד

הקנייתשלהמתרחבתלפעולהאבן-חןנוספה 1953בשנת
חרמון,שלוםעל-ידיהרחבלציבורהישראלייםמחולות"העם

העממיותמהפעולותאחתאתאירגןחיפהעירייתשבעזרת
"מצעדהואהלאביותר,היפותהתרבותיותהחינוכיות
הרקדתעצם ) 1יום-העצמאות.(דבחגיגותההמוניהמחולות"

להקות-מחרלשלשילובןריקודים,בכעשריםבני-נועראלפי
שונותאתניותוקבוצות-מחולהעובדתוההתישבותמהערים

בתפיסתושינויביותרמרהיבהתמרנההיווהן,בריקודיהן

במרכזעמדוזמןאותו(עדיום-העצמאותאירועישלחגיגתם
העררך).-צבאיארפיבעלימיפגניםיום-העצמאותאירועי
המצעדשלאחרריקודי-עם,הרוקדשלםרחובשלמראהו
שעמדוהצופיםאלפיגםהרוקדיםלמעגליהצטרפוהשרמי

אכןכיהתחושה,אתלכלנתנההרחובות,בצידיפסיביים
רוק.דלעםהפכנר

בדליה.לריקרדי-עםהרביעיהכנסמתקיים 1958בשנת
מקצרעית,במאיתלידילראשרנהנמסרהקפו,בגללרהפעם,
חזיונרת-עםשלבבימרייםשהתמחתהבת-דררי,שרלמית
השימרשכגרןנקטה,בהםרהשיטרתהאמצעיםגדרלים.
הפסקרת,ללאלזררםלמרפעלתתכדיבמרת,בכמהשעשתה

זה.מסרגמרפעיםשלהעלאתםבדרךחשרבמפנההיררה

ריקרדי-העדרתמסורותבסקרגוריתשלהשדהעברדת
זר,מסררתםעללשמררלהכריחםהעדרתבניעלרהשפעתה

בפרעלההתרברתמוסדרתשללהכרתםדברשלבסרפרהביאה
בשםחזירן-ריקרדיםבארץלראשרנהנערך 1961רבשנתזה,

מרפעישלהראשרןהערבלמעשהשהיההארץ","מקצרת
זהבמרפעבעקברתיר.בארורביםרבמחרל,בשירהישראלעדרת
הופעתןבעצםעדרת.שלניכרמספרשלריקרדיהןהועלר

קברצרתעצמןשיתפראזעדכימהפך,משרםהיההפומבית

בשישיםבטלרתכשהןשונים,במרפעיםבלבדבודדותאתנירת
העדרתלבנישלםערבהרקשדרעתההכללי,ההרפעהבמכלול
להקהלידינמסרההחסידיהריקרדמסררתתצרגתורקעצמם,

חג-במסכתהדסיםכפר-הנרערחניכיהרפעת"שיראלית".
לערבהחדש.השיראליההרריאתהשלימהשלהםהביכררים

המרסיקהפסטיבלשמארגניעדרבים,כההדיםהירזה
שלהראשרןחלקראתמכןלאחרשנהצירפרהשיראלית

-הפסטיבל.פתיחתלערבהמרפע עדרת,ריקדוי-הלנושאוירתרירתרנתפסהאשרגררית,
הישראלייםריקדוי-העםמעצבילינרקלדעתה,יוכלר,שמתרכם
השדהעברדתשלהתרצארתאתמביאההמקררית,ביצירתם

בפניובמירחדבינלאומיים,פררומיםבפניגםבסרטיהשלה
אתברארתם . International Folk Music Council (IFMCהכ-

להן,הנלרריתוהמוסיקההריקודבמסרררתהטמרןהערשר
בישראל, , 1963בשנתהבא,כינרסםאתלקייםמחליטים

גרריתמכנסתזהלצורך .במוסיקה"רמערב"מזרחהשםתחת
דליה,כנסיבמסגרתשלאלריקרדי-עםראשרןארציכנס
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הפרמביהמרפעערבהבינאלרמי.הקונגרסבאיבנוכחרת
מןהרבהזהבשםהיהרניצנים".יישררשיםבשםכונה

אתמייצגיםרהמיערטיםהעדותריקרדיכאשרהסמלירת,
 .הניצניםאתהרריםהמתהישראלייםרריקרדיהעםהשררשים

בקרבוהחדרתםהעדרתריקרדיהפצתשלזרשפעולהלמררת
מעטיםלאמרטיביםקליטתבארץ,רקדניםשלרחביםחרגים

רהבאתןהישראלייםרדי-העםריקמירקםלתרךמריקרדיהם
בערבי-הישראליתהציבורירתבפניאלהריקרדמסרררתשל

ריקרדיתמסררתהרצגהמהםאחדשבכלררבר,שהלכרעדרת
אדישרתםבשלבעיקררדעכה,זרפערלההלכהנרספת,עדהשל
הייחודית.מסורתםעלשלמירההעדרתשלבני-הנוערשל
לטיפוח"המפעלשללהקמתר 1971בשנתהביאזהדבר

אךלשמר,לרשום,לתע,דלמטרהלוששםהעדות",ריקודי
העדות.שלריקרדיהןאתבחייםרלהשאירלהחירתבעיקר

 1975-1973בשניםבארץהתקיימוובזכרתר,זהמפעלבמסגרת
חלקלקחובהםהעדות,מורשתשלסמינריוני-מחקרחמישה
צפון-ויוצאיהבבליתהבוכרית,הכורדית,העדותנציגי

מסרניהםממיטבהחרקריםלרשותשהעמידראפריקה,
מזקני-העדה.(אינפורמנטים)

הפולקלורחקרשלענףאותודרוקאהפךבני-העדות,בזכות
בניגודמדעית,דיסציפלינהכללרהיתהשלאבריקו,דהעוסק
לדומיננטי.המחקר,ענפיליתר

יוצרתפעילותשנות 40שלזרסקירהלסייםאיאפשר
הריקרדית,ליצירההטבעיהשרתףאתלהזכירמבלירמשמרת,

היתההערבדתבהתישבותוהמוסיקה.המלחיןהראהלא
רהמרסיקאיהכרריאוגראףביןהדדיתהפריהרביםבמקרים

כהןירדנהשלם,רמתתיהוברגשטייןלאהביןכגרןהמקרמי,
מן.חלקחןרנירהפרסטרלסקיש.שטררמן,,רבקהיררןריזהר

כגרןאלר,למסגרותמחרץנרספיםשרתפיםמצארהירצרים
כדרגמתיוצריםעללדברשלאעמירן,רעמנראלשטררמןרבקה
והמלחין.הכוריארגראףיחדירחבררשבהלרי-תנאי,שרה

ממלרריהםרביםהחרץ-קיברצית,הגרוארדיהמןהיוצריםאצל
הזמןבמררצתשהפכראקררדירניסטים,הירהמרסיקליים

שלדרישתםבשלגםרלעיתיםעצמםבזכרתלמלחינים
להזכירהרארימןכאןליצירותיהם.ללחניםהכוריארגראפים

אליגררתמרנצר,ראפינאמןאמיתיומלוריוחרמרןשלרםאת
גםהירספיבק.ויוסירעיההמשפחתיהזרגראתאלדמערגיל

היצירהאתבנאמנרתשליררהזמיר,עמנראלכמרמלחינים
שלכמדרבנםראםשלרבמגנינרתיראםבארץ,הריקודית
צעירים.מלחינים

רמסרררתרב-גרניתעליהבקליטתהממשיכהכארץישראל,
נתרנההאתירפית,ארהגררזיניתזרכגרןשונרת,ריקרדירת

כאתהשטחים,בכלהעממיתהיצירההתהררתבתהליךעדיין
בבטחהלהצביעניתןאךכירם.לחזרתניתןלאהסרפיגיברשה

והבילריהביטוימצוררתלאחתהפךשריקוד-העםכךעל
 • .בארץהחייםבהרויחשרבמקוםלוקנהרבכךהמברקשות
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עם,למחולותהראשוןהכנסברטונוב,.דשלביקורותיהזראה . 11
בדליה,עםלמחולותארציכינוסל.גודלברג, ; 21.7.1944"דבר",
23.7.1944"משמר ,W . 

 . 26.7.1944יימשמר",ל.גולדברג, :גם . 12

 . 10ראההערה . 13

כלהיהלאוריקודיהשלקבוצתה,טוענת,עימיבראיוזנדב,רחל . 14
הכנסבתוכנית,המוזכרתדמאריסעדיהשלהופעתועםקשר

בוצעושריקדויהכהז,ירדנהגםטוענתכזכמואחת.כמיקשה

הרוקדיםביזהיתהכיאםבלבהעיז-השופטקיבוץחבריעל-ידי
רוקדיםקבוצתהופיעהלאאר(נירדוד),מתרעמלשלהתלמידה
בתוכניה.שפורסםכפיבהדרכתה,זהמקיבוץ

קדמןגוריתשלבספרהבהרחבהראהדליהכנסישלתוכנםעל . 15
ישראלבעםוהמחולבישראלהעםמחולותוספרירוקדעם

 .שישי)(פרק

אוגוסט(שבועוז),"עיז"בדליה,עממילמחולפסטיבלג.רוז, . 16
1952 . 

עלוז ,מחול"ייפעמי ,יהחיפנהמחולותמצעדצ.ערידהבר, . 17
 . 14-12,עמ' 1979ת"א ,) 6-5 (לריקודי-עםהמדריכים

דליה)קיבוץ(מארכיוז 1944הראשוו,דליהבכנסקדמןגירית
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