
בירושליםלהקות-מעורבירושלמי

קידווןפאמלהמאת

להקותוגםבמינה,מיוחדתעירירושליםהיתהומעולםמאז
כמוממשזה.מכלליוצאותאינןבתחומההפועלותהמחול

להקותיהגםכךועמים,כיתותלדתות,הנחלקתהאוכלוסייה
המיוחד.לעולמהאחתכלמשתייכותהעירשל

במזרחאנתרופולוגיםשמנופסיפס,כשלהאופיאתתואםוזה
זושיתערבומבליבצוותא,להןחיותאתניות.קבוצותהתיכון

השונהלחברתה,סמוכהאךבנפרהחייהאתאחתכלבזו,
 .ממנה

אבל , 40בתומדינת"ישראלשנה 3,000בתהיאירושלים
בתלמדי,חדשהתופעההןהבירהבעירהמחוללהקות
עיר"שדהירושליםהיתה 1967שנתעדהאחרונות.השנים

התרכזההאמנותהרם.הרשמימעמדהעל"אףאמנותית,
לפעולהעירייההחליטההעיר,חלקיאיחודאחריבתל"אביב.

שדרכהלירושלים","הקרןונוסדההאמנותעידודבתחוםגם
היאזוקרןכיוםלתרבות.המופניםהכספיםמרביתזורמים
בירושלים.הפועלותהלהקותחמשכלשלהכלכליהבסיס

אבלמזה,זהמאודשונההלהקותשלהאמנותיהכיוון
שלבסיומהדומות.להןהמציקותהבעיותהמעשי,במישור
אתלתארננסהתחילהאךבכך,גםנעסוקזורשימה

שלמנקודת"הראותוזאתהנבדלות,האמנותיותתפישותיהן
בראשן.הניצביםמהאנשיםאחדכל

ייתבועות"קבוצת

שלכתב"התנועהאתהיטבמכיריםהקבוצהמשתתפי"כל
 ,בעצםומנהלה.מייסדה ,חץעמוסאומראשכול,"נועה

חברותיהמיתרותיקהמשתתפים,שבעהובהזו,קבוצה

עבודתובמסגרתהקבוצהעםלעבודהחלחץהירושלמיות.
פעמיםארבענערכות.חזרותיהםרוביןע"שבאקדמיהכמורה

 .הבוקרבשעותבשבוע,

וכותבבבית,סופהועדמראשיתהחשדהעבודהכלמכין"אני
'התווים'אתמקבליםהרקדניםהנייר.גביעלהתפקידיםאת
מהדף.המוסיקהאתללמודהמסוגליםתזמורת,נגניכמו

התנועות."לימודעםמסתיימתאינהכמובןהעבודה"אבל
עלהקבוצהעובדתהתנועות,שלהבסיסיהלימודאחרי

הגווניםשכלעדאחדות,שניםאפילולפעמיםהחדשהמחול

בצורהכתב"התנועהשלפשוטה"קריאהמתבהרים.הדקים
חץ,אומרלרקדן,"מספיקיםאתגריםמציבהאינהמכאנית

כאח.דולמוחולגופולאתגריםכוונתי"ובזה

אחרת,בעיהעםלהתמודדמנסהאניחדשה,יצירה"בכל
הטכניתהיכולתאתובודקקומפוזיציה,שלאוגופנית

הרחבתהואאותישמענייןומהשליהאתגרוהמחשבתית.
עקרונותעל"פיעובדאינילעולםשלי.הגופניתהיכולת

בלב.ד"אסתטיים

עלהבנוישלו,חדשמחולבאמצעותגישתואתהדגיםעמוס
 .שניםארבעכברזויצירהעלעובדתהלהקהסיבובים.
 .לעצמומציבשהואומגבלותמתנאיםנובעהמחוללדבריו,

כמהכלומר,לבצע,אפשרסיבוביםכמהלבדוק"ניסיתי
עצמיאתלסובבניסיתיאחת.רגלעללהסתובבאוכלפעמים

אסתטית,לאטכנית,בחירההיתהזוכבמנוף.בירךשימושתוך
לאגן"הירכיים.ביותרהקרובהאברהואהירךכי

וסיבובצעדיםשניצעדים;בשלושהאחדבסיבוב"התחלתי
מהםאחדשלכלסיבובים,שנים"עשרעדהגענווכו.'אחה
צעדים.שלושהקדמו

שינוייםישהסיבוב.בשעתהגומצבאתבודקגםזה"מחול
ניתןלאשכמעטעדינים,כהלפעמים-עדיניםזעירים,
כדיהגו,תנועתעלמסוימותמגבלותקבעתיבהם.להבחין
לעיקוםכוונתילסיבובים.יגרמוהםשינוייםאילולהיווכח

שלבקרהאוהראשהחזקתבמצבשינויעמוד"השדרה,שלקל
הנשימה.

אלה,בחיבוריםלהגיעאוכלהיכןעדלבדוקמשתדל"אני
ליאיןכיהתנועתיות,התופעותכללחקרבסיסהמהווים

שלי.עצמיבביטויעניין

כלאנחנו"כיחץ,אומר'ישיבה:"מיןאנחנומסוים"במובן
האפשרויותלחקרעצמההקדישההקבוצהלומדים.העת

המשותפיםהעקרונותולמציאתהתנועהשלהאינסופיות
הבסיסלגילויזוובדרךהקינאסתטיות,התופעותלכל

פותחשכתב"התנועהסבורים,אנחנוהתנועה.שלהעקרוני
לתנועה."בלתי"מוגבלותאפשרויות

התנועהבחקרעסוקת"תנועות"מעיההקבוצהשלששהמפכי

55 



בשנהפעמיםמספרמופיעההיאכיאםבימתי,במחולולא
תפאורהללאפועלתהיאמודגמות.בהרצאותומשתתפת

מןתשומת-הלבאתלהסיחלאעל-מנתמוסיקלי,וליווי
עצמה.התנועה

 .איטיחד-גוני,אופישלנושלתנועהטועניםרבים"אנשים
למיניזאתמשוויםאולטאי-צ'יקרבהבהרואיםאחדים

אנחנושליהעבודרתשבכלברור,מוזרים.טכנייםאמצעים
 .אליהןלהגיעיש V (ולפוזיציותלמצביםולאלתנועהמודעים

שונותאיכויותvיןשלישבריקודיםמשוכנע,אניאבל
בזרימה."ירתרגמיש,יותרכשהגוף

המונחתהבסיסיתלקונספציהמודעלהיותהצופהעלהאם
לתנועה?מתחת

אלא ,חזותיתכבתרפעהרקלאבמחולמתבונןאתה"אם
עשויאתהאז ,העצמותלמוחישרהעיןדרךהמגיעכמשהו
אתלעבורבעצמךשתצטרךמבליאלה,בהיבטיםלחוש

לעיניך.שמתרחשמהשלהיסודיהניתוח

איןדראמה,כאןשאיןלכ.ךמודעאותנרשרואהמי"כל
אתאינסטינקטיביתולחושאחרמשהולחפשעליועלילה.

ללמודנשארתמטרתי ,הכלככלות .הקינטיתההתנסות
לחקורמעונייןאניללמו.דשלילרקדניםולעזורבעצמי

מופיעיםאנחנוהעבודה.פריהתואצה,הואהמופעולהתנסות.
 ".מוכניםכשאנחנורק

ירושליםהאנסמבל,

בכלאבל ,להופיעהיאהראשיתמטרתוירושלים"ה"אנסמבל,
לאבשאיפתםהסלול;ר,מהדרךמתרחקיםרקדניוזאת

 .כרקדנים""להיראות

בגדי-גוףלבושותהרקדניותבו ,במופעלצפותכיוסלי"קשה
מקוויסחלקמהורתכשהןהבעה,חסרותפניםעםמסורתיים,

הקבוצה.מוותיקותאחתרימון,איהאומרתבחלל,"

פוזיציותמסתםיותן-הרבהאישיות,מאודשלנו"העבודות
הלקוחמהלב,הנובעאישי,משהולהיותיכולזה .באלטשל

הכורי-לכן:שים, Iכולנועקרת-בית.שלהיומיומייםמחייה
מספרותאנחנר .נשייכןסימני-היכרנושאתשלנואוגראפיה
נשים."עלסיפוריםשלנוהמחולבאמצעות

בתלפיות-הקהילתיבמרכזבסיסהחברות,חמשבתהקבוצה,
המשמש ,למחולבית-ספרהקבוצהמנהלתשםמקוםמזרח,
ונקראה 1977בשנתנוסדההקבוצההשכונה.שלהנועראת

שינוייםמספרעליהועברו ,הירושלמית"המחול"סדנת
פלררהזוהיתהתהראשונובשנים .עבודתהובכיווןבהרכבה
הקבוצהמתנהלתכיוסהטון.אתהנותנתשהיתהקושמאן

שווהדעהזכותאחתלכלאמנותי.מנהלואיןכקולקטיב
בעצמנומבצעותגם"אנחנוכוריאוגראפית.גםהיאאחתוכל
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והכנתיחסי-הציבורהתאורה,הטכניים,הצדדיםכלאת
גםוכולןללהקהשיעוריםבמתןמתחלפותהרקדניותהבמה.

בבית-הספר.מלמדות

"התרחקתיאיה,מסבירה'לה-לה-לה:"בעבודתי"למשל,
בנעלי-ספורטוש iהשינעל-ידיהבאלטיהמראהמןבמתכוון

שופכותאנחנוהמופעבמשךיומיומיות.צבעוניותותלבושות
מאמינה,ואנישלי,החייםתפישתזוכימים.עצמנועל

 ..הצופיםעםקשריוצרותאנחנוזושבדרך

דרךהבמהעלשנראהמההואמחרלרבים,אנשים"בעיני
הכוריאוגראפים .זהאתאוהביםהרקדניסהפרוסצניום.

שליבריקוד ...שלךלשכניםטובלאזהאבלזה.אתאוהבים
במופעים .שיעולהליכות,צחוק,כגוןמחוותהרבהיש

 ".הצופיםאלקרבהלחושאוהברתאנחנו

"חוץ-ממסידות':שלעטםמתלווההקבוצהשלמופעימודה,איה
 .היררשלמיותהמחוללהקותלררבאופיינישזהמרגישהוהיא

מאלהרבים .בירושליםהראשונותהלהקותאחת"היינו
איתנו.דרכםאתהתחילוהלהקרתיתראתכירםהמהווים

אחר-והלכואיתנררקדוהם .קרש-קפיצהלהםשימשנואנחנו
 ".משלהםלהקותיסדואואחרותלמסגרותבדרכםכך

בלהקותרקדוה"אנסמבל"שלמהרקדניותאחדותכיאם
לחיותבדעתןנחושותהןובחו"ל,"בת-שבע"כגוןאחרות,

והילדיםהבעליםאתבחשבוןלהביאגם"עלינובירושלים.
יוצרותכולןכאנשים.מלאיםחייםהחיותנשיםכולנושלנר.

 ".למשפחרתיהןודראגותומלמדות

הירושלמיהמחולתיאטרון

אומרתמספקת,"במידהעצמיאתמבטאהאנישאין ,"חשתי

ייתיאטרוןשלהאמנותיתוהמנהלתהמייסדתמיאלניק,תמרה
עלתה ,ניצולי-שואהשלבתםתמרה,הירושלמי".המחול
רובין.ע"שהאקדמיהאתוסיימה 1971בשנתמבלגיהארצה
שהחליטהעדהמחול':"סדנתעםרקדהשניםכשלושבמשך
נרשאיםעלליצור,צורך"הרגשתימשלה.להקהלייסד

לישראל."למרלדת,שובירעליהודיים

עודמהיידיש,נושאיםעלסולומחרלרתשנייצרהתחילה
 . 1984בשנתתלמידיה,עםלעבודהחלהבטרם

של"תפקידהבבהירות.הלהקהשלדרכהאתמנסחתהיא
והרוחהחייםאתהמודרניהמחולדרךלתארהלהקה

מוסיקהעלהמבוססרפרטוארליצררמטרתנוהישראליים.
היהודיים,ולמקורותבימינרלישראלהרלוונטיכזה ,ישראלית

האתני."במובןדרוקאלאו

 1984בשנתהלהקה.שלהעבודותבמבחרניכרותאלהכוונות
מברסלב"נחמןרבישלמחשברת"שלושאתהלהקהרקדה



עבורםיצר-1986במיאלניק);תמרהשל(כוריאוגראפיה
תל-אביב;שלשפת-היםעלההוויעלמחולאורבךריצ'ארד

אשהשלתפילתהעלהמתבססריקודיצרהביטוןדינה
במקווההטבילהבנושאמחוליצרצ'אפליןטאריןמזרחית;

הנשים.של

שרהעלתמרהשלסולוכולל 1987/88עונתשלהרפרטואר
והדה ,ועבודהבשלוםהעוסקמחוליצרהביטוןדינהאמנו;
 .אגוצנטרייםישראלייםילדיםעלאורן

מיאלניקשללהקתהו"האנסמבל",ייתנועות"לקבוצתבניגוד
עימה.לעבודאורחיםכוריאוגראפיםרובעל-פימזמינה

יותרתמרה,שללדבריה .רקדניםעשרההלהקהמונהכרגע
מבקשיםשלהבית-הספרבוגרישאינםרקדניםויותר

ללהקה.להצטרף

מרגוליןירוןמחוללהקת

עלמרגוליןירוןאומראקלקטי,"להיותמועיללא"זה
הקאמריתקבוצתוברור."אמנותיכיוון"נחוץלהקתו,

מנהלשהואבית-הספרתלמידיעלמבוססתרקדנים) 4-3 (
 .מלחתהבשכונתמשופץבמקלט

ניהלמרגוליןששעה , 1980בשנתדרכהאתהחלההלהקה
ב"ביתואחר-כךגונניםבמתנ"סתחילהשלו,האולפנהאת

הריושלימת",המחול"סדנתעםרקדעצמוהואהעברי".הנוער
הוליךולכוריאוגראפיהלתנועההאישיתגישתוגיבושאבל
עצמאית.מסגרתלהקמתטבעיתבצורהאותו

רעיונותגםהמחול.אתלדחוףסיפוראועלילהעל"לא
התנועה .משלועצמאימבנהלמחול .לאואסוציאציות

התנועהומגרעיןייחודייםבסיסייםממרכיביםנבנית

נוצרהללוהמרכיביםמכלמחול.צומחהנלוותוהתנועות
הריקודיםרעותה.מתוךצומחתתנועהתנועה,שלפסיפסעמין

זמןתחושתעם'מזרחית:בגישההתאפיינושליהראשונים
מודע."כיווןחסריכאילו,לכאורהמאודחופשית

השקעת :יסודהנחותמספרעלמתבססתמרגוליןשלשיטתו
הקשרעודף;אימוץללאלתנועה,הדרושהבמידהרקאנרגיה

שלוישנשיפהשלתנועות("ישנכונהלנשימהתנועהבין
התפקידאופיועלבמוסיקהלהתרכזשישכךעלנשימה.");

בנקודותלחושצורךוישפרטיות","מחשבותעלמאשריותר
בחלללהישארמנתעלרוקהאתהבוהחללשלהמוקד
 .קדימההרקדןאתלשאתהקצביתהזרימהועלהממשי;

פוזיציותאצלישאיןכךהתנועה,אתלעצורצריך"אינך
השימושבשלשוטפת,שליהתנועה'להחזיק.'שצריך

בכוריאוגראפיההזעירותוהתנועותובנשימה,באימפולסים
הסיבותמכלשפיתחתי.והטכניקהמגישתיתוצאההןשלי
אחרת."דרךבכלבנויהלהיותיכולהאינהשליהיצירההללו

לעבוררקדניועלהמורכבת,הקונספטואליתגישתובשל
מסוגליםשהםלפניגישתו,שלאינטנסיבילימודתחילה

להופיע.

וברעיונותבשיטתוהמאמיניםאנשיםשלקבוצההיאולהקתו
והואלהקתושלהיחידהכוריאוגראףהוא .שלוהאסתטיים

 .וייחודיחדשנימשהובעבודתורואיםשרביםמכךמרוצה

 .אומרהואהמחול,"באמנותחיובידברהיא"מהפכנות

מחולקבוצת-ירושליםתמ"ר

תחתלעבודרוצהואיניאמנותימנהללהיותמבקש"אינני
עלבדברוגוטהיינר,צביאומרכזה,"מנהלשלפיקודו
לאהחדשהבצורתהשנוסדהירושלים,תמ"רמחולקבוצת
 .הקבוצהחבריליתרגםאופייניתזוגישהמכבר.

עבודותיהםכליוצרים.שלכקבוצהעצמםאתמגדיריםהם
בצוותא,מתקבלואמנותיותהחלטותעצמית.יצירהפריהן

חבריה,"סכוםהיא"הלהקהבהצבעה.אוהסכמהעל-ידי
הלהקה.מנכ"לאליאש-צ'יין,מאירהאומרת

הירושלמיותהלהקותליתרתמ"רקבוצתביןלישמבדמה
דולר 300,000לכדיהמגיעלרשותה,העומדהתקציבהוא

בעיר),האחרותהלהקותלרשותמהעומד 30(פיבשנה
קבועה.חודשיתמשכורתמקבליםהקבוצהשחבריוהעובדה

 .חודשישכרמשתכראינוהאחרותהלהקותמרקדניאיש
השניםלששהובטח-ביותרחשובהנקודהוזו-זהותקציב

 .הקרובות

ממקורות-הלהקותיתראצלכמוממש-באהתקציבעיקר
שלהכלליתהעירוניתלמדיניותבהתאםלירושלים.""הקרן
משלה.בית-ספרתמ"רלהקתלידפועללאמנויות,קהלחינוך

הקהילתיבמרכזנמצאיםשלהורחבי-הידייםהנאיםהאלופנים
רוממה.בשכונתגרוסע"ש

הזמניםבכלרקדניםבלהקה,חזקהאישיותשהואצבי,לדברי
"תעשהבחינתילדים,היוכאילובהםנהגוכימתוסכלים,היו
ותשתוק!"הצעדיםאת

בובות,אוכליםברקדניםלראותשלאעיקרון,זה"עבורנו
לאאנחנויצירתו.אתעליהםומלבישבאשהכוריאוגראף

 .ליצורהזדמנותניתנתבלהקהרקדןלכלזו.בצורהעובדים
עבודותיהם.מתוךהאנשיםביןההבדליםאתלראותמנסיםאנו
אנושית."חזותללהקהמקנהמקווים,אנוזה,

עבודהשכלמכך,בדיוקלדבריה,נהנית,צ'יין-אליאשרהימא
בשיעוריהמורההואצבי .אחראישילעולםשייכתברפרטואר

מגלעםולימודיעלמבוססשלוההוראהוסגנוןהלהקה
ביןהישירהקשראתרואהאינוהואכיאםבניו-יורק.בלאק

זאת"בכלמופע,בשעתהבמהעלשמתרחשלמהעבודתו
במירכוזכביטחוןזאתמסבירהואבולטת.גישתוהשפעת
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אצילות.שלפניםהעמדתופחות ,) Centering (מהיר

נשעןמשקלוכובדכשכלכולו,הרקדןאתלפתחמשתדל"אני
לכובהזהקשרלחו!(זתלמידיאתמלמדאנירגליו.שתיעל

להתרומםך;מנסההבאלט,להםשאומרממהההיפךבדיוק
לכובד.מעל

קימורישאבללמותנית.,מעלהכתפייםישר,המותנית"קו
לבטל.מנסיםשאיננוהתחתוןבגבזעיר

ל'מרכזשיגיעוכדירביםרקדניםיוםמדילהדריך"עלי
למתחלנו:צבי-רוח,נענהשהגוףמשוםוזאתהזה,הישר'

העבודהכעס.מרגשיהנובעיםעיוותיםמיניכגוןהמשתנה,

הגופני.המרכזאלהיומיומיתהחזרההיא

הגוףאתהכריח iללאהואבטכניקהשלנוהעקרונות"אחד
לביצוע.בלתי-נעימותתנועותליצורלאדבריס,לעשות

שלו,גופועםלרקודלרקדןלעזורתפקידהשלנוהטכניקה
ל'מצבלהגיע(:דיעצמואתלשנותממנוהדורשתלזובניגוד

כלשהו."אידיאלי'

המידהלפיחוץכלפירגלםאתלסובבנדרשיםהרקדנים
"אפילויכולתם.לפיהרגלאתולהריםלהםהנוחההאישית
לגמרי,"אישיעני'יןלהיותיכולהרגלמניףאתהבההזווית
צבי.אומר

נכון,לאזהאבלבהרפיה.רוקדיםשאנחנוטוענים"אנשים
אתהאםלפעולה.מתחביןהמבדילברוראבלדקקוישכי

אנומתח.הואשנוצרמהכלעצמך,שללפעולהמתנגד
 .תנועהבהוזבצעביותרהפשוטההצורהאתלגלותמנסים

להשתמשרשאיאתהלעומת-זאת,הכוריאוגראפיה,במסגרת
שלנוהטכניקהאםבסיפור.בתוקפנות,במתח,-אמצעיבכל

אתמרחיבהשה"אבכך,זההריתפקידה,אתממלאת
דרךוכלשלו,ת,הסגנונומגווןאתהרקדן,שלאפשרויותיו

לפניו."פתוחהתנועהשלאפשרית

הפרמיירהנ:שעתמעורבותלביקורותזכתההלהקהכיאם
מכךהתרשמו~א 1שחבריהנראהבירושלים,שלההראשונה

בעקרונן'תיהם.לדגולממשיכיםוהםהמידהעליתר

"אנחנוצבי.מריאבבת-אחת,"יצירת-מופתליצור"אי-אפשר
התגבשות.שלה Jבתקופעדייןואנוחודשיםארבעהרקעובדים
 ".בהתחלהרקאנחנו

גוונים,שלו'חבהקשתמייצגותהירושלמיותהמחוללהקות
דמיון.מקורותן tופעי,בהרכבןדומיםמרכיביםניכריםכיאם
עירונית.תמיכהעלמתבססות,שכולןבכךהואזה

לגביבסיסיותגישור!שתישלההתרבותולמנהללעירייה
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שלהמיוחדלאופיהקשורההאחתבבירה.המחוללהקות
ירושליםדברה,רפילשעבר,העירייהדוברלדבריירושלים.

רבים.דתייםתושביםובההתורה,עירקדושה,כעירידועההן

לפתחלמשל,בתל-אביב,כמוחופשייםאינםשאמניהומכאן,
הפרעה.ללאאמנותםאת

-200,000כהיהודיים,אזרחיה 300,000מתוךטוען,הואשנית,
הדתייםמתושביה 30%אותםמהי.אמנותמושגלהם"אין
אינםהחילונייםמהתושבים 690/0כלל;למופעיםבאיםאינם

תרבותית;וצריכהטעםשלמסיבותמחולבמופעימבקרים
הקהלעםנמניםואינםחמשלגילמתחתילדיםהם 60,00כ-ס

 .ליהפוטנציא

 1Sב-גםיהיהוכך-שחלפוהשנים-12בהעיקרית"המטרה
הסיבהוזולאמנויות,פעילקהלקהל,לחנךהיא-הבאות
ובראשונהבראשולאחינוכיותלתוכניותמיועדהתקציבשרוב

גדולות."בהפקותלתמיכה

וישמתנ"סיםעלמתבססותהלהקותכלכמעטזוומסיבה
הסביבהאתמשרתותהןוכךמשלה,בית-ספרמהןאחתלכל
פועלות.הןבה

לעבודה,מקוםללהקותמספקיםהללובתי-הספרשני,מצד
המשמשיםהרקדניםמשכורותאתגםרביםובמקריםלחזרות,
האדימניסטרטיביו.תההוצאותאתמכסהגםזוופעילותמורים,

למוסדותלפנותהלהקותעלההפקות,ליממוןמקורלמצואכדי
הממשלתיבמישררהעירייה,למסגרתמחרץאחרים,רקרנרת

לארתםלמעשהפונרתשכרלןלכךגררםרזההציבררי.אר
מרסדרת.

הרא )"ר"מת"(מלבדמהןאחתכלשלהשנתיהתפערלתקציב
הפערלהחרפשאתמארדמצמצםרזהבשנה,שקל-10,000כ

לרקדניםלשלםיכלרשלרהיא,צדמכלהנשמעתטענהשלהן.
גברהה,ברמהמבצעיםאליהןלמשרךיכרלרתהירהןמשכרררת,
"עלהלהקרתאתמחזיקהשהעירייהלכךהסיבהמקצרענית.

לערמתלחינרךהניתנתהמירביתתשרמת-הלבהיאקטנה"אש
לבנייתהאחררןבזמןשהרפנרהרביםרהמשאביםהמרפעים

 .הלהקרתשללפעילרתןמתאימיםמבנים

לערמתשלהןהתפערליבפררפילאחידרתמציינתהלהקרתאת
לאשנהעשריםשלפניבחשברןתביא"אם .בסגנונןרב-גרנירת

תגיעחמש,בהפרעלותרכעתאחת,להקהרלובעירהיתה
 • ".ממששלמחרלמהפכתביררשליםשחלהלמסקנה

העוסקתואתנולוגית,מרסיקולוגיתהיאקידרוזפאמלה
בעיתרנאות.


