
בישראלמחילית-העםלהתפתחית

פרידהכרצכיד"רמאת

בשנרתראשיתהבארץ-ישראל,מחרלרת-העםשלהתפתחרתם
 .לכךהירעיקרירתסיברת.שתיהמאהשלרהשלרשיםהעשרים
שהמחרלאנשים,שלארצהלעלייתםשיירקשרקשררההאחת
השנייההסיבהבאישירתם.טברעהיהאחרתארזרבצררה

בהתיישברתהחקלאייםהחגיםשליצירתםבראשיתקשררה
שדרשרזר,התיישברתשלבחייהמירחדיםראיררעיםהערבדת

לפנירבזמןזאת,כלבתנרעה.גםרבלחןבמללמלבדביטרי
למעשה'שהרא , 1944בשנתבדליה,הראשרןכנס-המחרלרת

הממרס.דהישראלייםמחרלרת-העםמפעלשלראשיתר

הסדרלפיארצה,כשעלרהעשרים,לשנרתאיפרא,נחזרר,
בררךרלצמיתרת)השנייה(הפעם 1919בשנתהכררנרלרגי;

ררזנטל;צשקה 1921בשנתקדמן;גררית 1920בשנתאגדתי;
 .שטררמןרבקה 1929רבשנתברגשטייןלאה 1925בשנת

אמני-מחרלרבתרכםעימר,שהביאהריקרדירהמטעןאחדכל
המחרלרתשענייןלכאלה,רעדמקצרעיעברשמאחרריהם

אשרבלבד.חרבבניתמחרללאהבתמעבראצלםעלהלא
זהמכלללהרציאמהם,לאשיהיהלאהיהרדי,המחרללנרשא

 .רקעכלאגדתי,בררךאת

מפעלשלהמייסד'ים""האברתשלהזרהנכבדההחבררהכל
במקרםהןזיישבר-שלרבדרכראחדכל-שלנרריקרדי-העם

קשרכלללאהאינדיררידראלית,ביצירתםרהחלרבארץאחר
לציין,המקרםכאן.ארליהמחרלבנרשאיהערסקיםיתרעם
שנרתבארתןהראבארץהאמנרתיהמחרלשלראשיתרשגם

אררנשטייןמרגליתהרקדניתארצהכשמגיערתממש,העשרים
אררנשטיין")כ"אחירןזבארץידרערתשהירהרקדנירתשל(אמן

רהרקדניתבתל-אביב,למחרלהראשרןהסטרדיראתרפתחה
"הבלטאתביררשו/יםמייסדתהזמןשבמררצתניקרבה,רינה

ריקרדיםאןזנייםאלמנטיםעל-פיליצררניסתהשברהתנ"כי':
רקדנירתבלהקתהריכזההיאזהלצררךתנ"כיים.בנרשאים

אתארתה-מדר Jלשלמעשהרהברכרית,התימניתהעדהמבנרת
האקס-המחרלאמןאגדתי,בררךרכמרבן, _המזרחתנרערתרזי

מחרלשלאתן_ייםיסרדרתעלנשעןהראשאףפרסירניסטי,
רערבי.תימני(חסידי),יהרדי

היתההעממיהמחרללעצירבהללרהאישיםכלשלתררמתם
ראשיתאתבירתרכללייםבקרריםראצייןמרערתה,אחתשרנה
 .הראשרןדליהכנסעדפרעלם

בריקרדירמןנצבאינדיררידראליסט,כרקדןאגדתי,בררך

כאדם .העםרמחייהארץמהררישרנרתדמרירתהסרלניים
לאררמניה,מרצאר,מארץהחסידיםשלריקרדיהםאתשהכיר
דמרירתהרסיףעליהןהחסידים,מחיידמרירתהעלהכיייפלא,
רכמרבןרערבים,תימניםשלדמרירתכמרפגש,בהןהארץמנרף
שנהפךשלר,היחידהריקרדאת .החלרצימההררידמרירתגם

מכנההראגררית,שלבעיברדהאגדתי"ל"הררההזמןבמררצת
ריקרד .עברייםשמרתליציררתירלתתברצרתרגלילית':ייעררה

רמשם , 1924בשנתה"אהל"תיאטררןאנשיאתלימדהראזה
 ) 1הארץ.(רחביבכלהמערבדבררריאנטהריקרדנפרץ

גםקשררהראשרנית,היצירהדרךאתהמאפייןחשרב,דבר

בררךירצרכךימים.בארתםהריקרדיםשלהמרסיקלילליררי
שהכירררמנית,מנגינהעלשלרגלילית"ה"עררהאתאגדתי
זר,מנגינההשרמעברסקרביץ,א'א'המלחיןמרצאר.בארץ

 ,אנטישמיררמניסטרדנטיםשירבההכירכאשרמזדעזע

כךכירם.לנרהידרעההמנגינהאתאגדתישללריקרדרמחבר
הראשרן.הישראליריקרד-העםלמעשהנרצר

בקיברץבעמק-יזרעאל,ארצה,עלייתהעםהתיישבה,גררית
ריקרדי-עםשלמטעןבעיקרהיההריקרדימטענהחפצי-בה.
לילרתאזרקדרבקיברץארצה.עימהשהביאהאיררפיים,

מארצרתהחלרציםשהביארהריקרדיםאלהרהירשלמים
לריקרדאזנחשבה"ררנדר':דאז,המחרלמצרררתאחת .מרצאם

 .ל"הררה"נרסףהחברים,ררבחלקנטלרשברבירתר,החברתי

הרזמנההיאלתל-אביב,גרריתכשעברההעשרים,שנרתבסרף
להדריך,כדילהמןד';רמנהלר,על-ידיבן-שמןהחינרכילמרסד

לריקרדי-חגיגרתשתייצרהזרבמסגרתפרלקלרר.ריקרדישם
רתנרעתחזקיםהירבארץשהדיהן ,-1931ר 1929בשניםעמים,

לאררבמירחדהעמק,בקיברצילהתפשטהחלהריקרדי-העמים
בהם.בן-שמןתלמידישלהרפערתיהם

סמינרבמסגרתריקרדי-עם·להדריךגרריתהרזמנה , 1943בשנת
ביןהזמינה,לשם .בתל-אביבהירקרןלידאזששכןהקיברצים,

להדריךכדינדב;רחלתימן,בתהרקדניתאתגםהיתר,
פרימה-אזכברהיתהנדברחל "עדתהבניבסגנרןבריקרדים
זאתעםריחדניקרבה,רינהשלהבלטלהקתשלבלרינה
רראש-הכרםירצאיעדתה,מבניאתניתלהקת-מחרלניהלה
אחדספקללאזההיהכיבמירחהזרערבדהמצייןאניהעין.

ריקרדי-רקדניביןהראשרן,לאאםהראשרנים,המיפגשים
ישראלמעדרתאחתשלקרדיתהריהמסררתלביןהעמים

 .בארץאזלהיררצרשהחלהישראלי,הריקרדרלביןהמזרחירת
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חרברת(תש"ד) 1943/4בשנתגרריתהרציאהזרבמסגרת

הראשרנהריקרדי-עם, 22שלרישרםרבהבסטנסיל,פנימית
כ"ריקרדיםאזכברמסורגתהשיאהריקרדיםוביןבארץ,שציאה

"הררהאתמפרטתהיאיהודי,ממקררארארץ-ישראליים",
"ניצנים""שרלה",משרלשת","דבקה"תל-אביבה",אגדתי",
(נרסחהכח"ר"לנןמדבר"ייישםדרדי","קרלתימן),(בנרסח
ריקרדי-העםלמפעלחשיברתרזהבסמינרהדרכתה ) 2תימני).(

פלסאילזהגםהיתהתלמידרתיהביןכימכרעת,השיראליים
המסגרתאתליצררארתהשהזמינהדליה,מקיברץ(גרטמן)

בחגלהעלרתעמדשהקיברץררת","מגילתלמסכתהריקרדית
לעמרדהמקרםכאןשלאבנסיברת .שנהבארתההשברעות

נפוץמסכתמארתה . 1944בשנתרקהמסכתהרעלתהעליהן,
בקיברץגוריתשלעברדתההגררנה".אלופידרדי"באהריקרד

הראשרןהמחרלרתכנסלעריכתשהביאהגורם,היתהדליה
רבמספרגרריתשלבספרהכתרביםהדברים .שםדררקא

 ) 3 (.מעברדרתי

גן-שמראל.בקיברץישבה'רהתיצשקהארצה,עלתה 1921בשנת
בירתר,הטבעיתבדרךרמחרלרתירהכפריהחגאלהגיעהצשקה
כפריתבאחרזה ;' Iבנעררירהתחנכהגדלההיאכפר.כבת

כילה,נהיריםהירהכפרחגי.מנהלההיה,שאביהבפרלין
אףרהיאהכפר,במרכז,שעמדבית-הרריהלידנערכרררבם
לגן-הגיעהאיתרהמטעןהיהזה .אלהבחגיגרתחלקנטלה

בקיברצהכפריחגוליצרר rלנסרוהו-אשרנההדחיפהשמראל.
השמרעה,אליהכשהגיעההשלרשים,שנרתבראשיתבהנערר

שלבבימרירהביכררים","הבאתחגיגרתנערכרתבחיפהכי
הרקדניתשלרבהשתתפרתההלרי,משה"אהל",תיאטררןבמאי

בשנתהיהזה .הכזגא""חגשכרנרחגיגרתאררנשטיין,יהרדית

עלרת jלהתחוהחלהרהיאבהנערררנערריםזכררנרת . 1932
במסגך'תלעררך,החלהמכןלאחרשנהאלה.חגיגרתשלכנןרת

 ) 4בלבד.(המשקילדישלבשיתרפםחגיגרת"ביכרריםקיברצה

ליתרר iזיצירתהלראשיתלבלשיםהרארימןצשקהאצלגם
אלהחגיגרתבמסגרתר"קודיים.באלמנטיםשלהלשימרשדירק,
שלמנגינתרפרלני","ריקרד"עםהקיברץילדיאתמלמדתהיא

 .נתימן")הייתיפעםהייתי,("פעםעברירתמליםמחרבררת
שלישראליתמגנינהזהלריקרדחרברהירתרמארחרבשלב
הריקרדאתרקדנרזהרבלבושפקטררי,דניהקיברץחבר

 ,ר::הלכלשיראליכריקרד"עםהישראליתמנגינתרעלהפרלני
 .הזרע")טרמנישיר("שיררהקרצרים""ריקרדהואהלא

לקיברץוהצטרפהברגשטייןלאהארצהעלתה 1925בשנת
אתאיתההביאהלאההררעים"."חבררתבמסגרתבית"אלפא

בחו"לכברהרפיעה,כיבירתרהרבהמקצרעיהריקרדיהמטען
זהלמידענוספרבארץ ) 5מקצרעית.(אמנרתיתבלהקת"מחרל
לאשהשתתפה ,הבדררייםהררעיםחיימהרריהתרשמרירתיה

"חבררתבמסגרתריקרדיהם.אתרראתהבמסיברתיהםאחת

אשי"שלם,מתתיהרליצירה,בשרתפהנפגשההררעים"
ישראל,במסררתגדרלמטעןרבעלמלחיןמשררר,אשכרלרת,

 .העתידייצירתהבדרךבירתרחשרבהפגישה

 ,) 1931/2(בשניםהצאן""גזחגאתלחרגשעלההרעירן
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כשעלירמתתיהר,לביןבינהשיתרף-פערלהלארתרהביא
 .הריקרדיםאתליצררלאהאתששכנערהראההלחנההרטלה

הגז,חגריקרדישהירהראשרנים,החגריקרדינרצריםכך

הירשבראשיתםנא",שמחרשישר,ר"שישר,רררעה""ררעה

עדאלהריקרדיםהתפשטרעיברדם,לאחרסרלניים.ריקרדים
שבסביבה,הקיברציםרחבריבארץהררעיםחברררתבקרבמהרה

המשיכררמתתיהרלאה ) 6כריקרדי-עם.(לנחלת-הכללרנהפכר
רמת-החדש,בקיברצםשלהםהמשרתפתהפרריההיצירהאת

 .ירחנן

ירצא-דרפן,איררעעלרלעמרדהכלליהקרמןלסטרתברצרני
ריקרדי"העםהתהררתעלניכרתהשפעהלר,היתהשכמסתבר

"מיםהריקרדאתיצרמיהשאלה:עלרלענותהישראליים,
עליר?"האבהרת"אתביקשראנשיםהרבהכךשכלמים",

אלזההרקדניתרעל-ידינען,בקיברץ 1937בשנתאירעהדבר
רהתיישבה 1936בשנתארצהעלתהדרבלרןאלזהדרבלרן:
רערכהשרתיהרדההמלחיןאתהכירהשםיגרר,בקיברץ

הרזמן 1937בשנתשרנים.בחגיםבמשק,מרפעיםמספראיתר

איררענען,בקיברץהמיםלחגמסכתלהכיןשרתיהרדה
שהצילבקידרח,מיםמשנמצארארתרלחרגעמדשהקיבוץ
המשק.קירםאתלמעשה

שלהבבירגראפיהדרבלרן.אלזהאתאיתרכמרבן,לקח,יהרדה
כדלקמן:מספרתהיא

מים",ייושאבתםהמנגינהאתליהביאיהודה ...
טקס[מזה]ועשיתילתזמורתהשיראתעיבד
חילוף"יישכולצעדעםהתחילשליהריקודשלם.
מים.שלגליםמבטאשהואשהרגשתישמאל,לצד

המעגל,לאמצעפנימה,הכניסההשני,החלק
פריצתאוהמיםשאיבתאתלבטאעליההיה

הריקודשלהשלישיהחלקהקרקע.מןהמים
[בנוסחהיושלי.לאהואשבווהניתוריםהעממי
ניתורים.לאאבלכפיים,מחיאותשלי]המקורי
לאאלהכיפשוטים,צעדיםלעשותצריכההייתי

הורה.ירקדושרקרציתילאאבלרקדנים,היו
 4-3מעגל,בתודמעגלהזההריקודאתרקדו

 ...השניבתודהאחדמעגלים

,במסגרתחרמרןשלרםעל"ידינרשמראלזהשלאלהדבריה
בישראל".המחרל"תיערדמפעל

החלטתיזה,ריקרדשללירצררבאשרחילרקי"דערתשישמאחר
הדבריםראכןנען,קיברץלארכירןפניתיהדברים.אתלאמת
בית"לשמחת )'ד("ענרת"בקרבץשנכתבמהעל"ידיהןארשרר

מרזכרברשרת,יהרדהשבעריכתהמים,רלמרעדיהשראבה
בנען,למסכת"המיםהריקרדיםכירצרתדרבלרןאלזהשלשמה
שלבביצרעראישיתשהשתתפההקיברץחברתעל-ידירהן

 ) 7הריקר.ד(

בהא-הירצרתלהירתשעתידהמיארצהעלתה 1929בשנת



למדהרבקהשטררמן.רבקהשלנר,ריקרדי-העםשלהידיעה
עלהעידהשהיאכפיאךרכרריארגראפיה,מחרלבצעיררתה

התיישבה 1937בשנתריקרדי-עם.עלדברידעהלאעצמה,
חברטרלסקי, CIפרהמלחיןיצרשנהבארתהעין-חרר.דבקיברץ
שנהבארתהאךבקיברץ,הנהרגההערמר,מסכתאתהקיברץ,

 .בריקרדיםהטקסלררהלא

 , 1940/41ב'שנתראשיתררבקה,שצירההראשרןהחגריקרד
שמצאלה":"אשירהריקרדהזההיהזה.לטקסהראאף

הראשלשםליל-הסדר,במסגרתמקרמראתירתרמארחר
 ) 8כריקרד-עכן.(רבזמןנרקדזהריקרדירתר.התאים

שללחינרכםרבקההקדישהביצירתהתשרמת-הלבמיטבאת
מיטבאתיצרההיארעבררםאיתםבריקר.דהקיברץילדי

כל-פשרטררה Jלכ~הנראהזה,דברגםאךריקרדיה-ריקרדינר.
עצמהרבקהשלרשימתהתעידכךעלכזה.היהלאכך,

עלעמדההיאבהרהמחרל':"בית-הספרבשם 1944משנת
 ) 9עמדה.(שבפניהםרהקשייםדרכה

שנהבארתהרבקה.שלביצירתהגדרלמיפנהחל 1942בשנת
שללהכנתםגבע,שבקיברץהאיזררילבית-הספרהרזמנה

במלחיןפגשההיאשם .המחזררסירםלטקסהריקרדים
שבהםמלחניר,בירתררהרשפעהפרגצ'רב), :(אזעמירןעמנראל
בריקרדיה.השיראלילמקצבהיסרדאתראתה

תל-יוסףעיז-חררדהמשרתףבית-הספרילדיעםיצירתהפריאת
דליה,של~שרן tהרבכנסהררקדיםציבררלידיעתהביאההיא

כמרייהגררן".ריקרדהיהביניהםבירתרהבולטכשהריקוד
אףהיאעבריים.שמרתריקרדיהנשאראגדתי,ברוךאצל

שלאדבר"גרן~ן':שמםיהיההמעגלריקרדישכל ,חשבה
התקבל.

שלהעלייהבניהשיראליים,מחולרת-העםתנועתלאברת
לרי-שרה~רץ, tהילידיאתגםלצרףעלינרהעשרים,שנרת
 .נדברחלאתגםמסוימתרבמידהכהןירדנהתנאי,

שש,בגילשהתייתמההתימנית,העדהבתלרי-תנאי,שרה
בהירתהרקמערביי'ם.במוסדרת-חינרךחינרכהכלאתקיבלה

ראלמקררה ~(אחזרהלרינסקיהמרריםסמינרתלמידת
אתבילתהשערת-הלימרדים,לאחרכאשרהעדתיים,שררשיה

בתל-אביב,ים,בכרם-התימבבני-עדתהבחברהשערת-הפנאי
באררחרת-פרת 1רהשתרהסתכלרתכדיתרךמחדש,להכירלמדה

עדתה.מסררתאתחייהם,

רמת-בקיברץכגננתשרהעשתה 1946-1939השניםאת

הירתרכשניםארתןהגדירהעצמהששרהשניםהכרבש,

שבחייהאינטנסיבירתדלבריה,כאמן.בעיצרבהחשרברת
אתשהיררהםהקיברץ,רבחגיהחברהבחיירבייחרדהקיברץ,

הדחףהיר:אלהכלבמירח.דזמקרריתמתמדתליצירההגררם
,לחגשלההשירים""שיר,מסכתהראשרנההגדרלהליצירתה

יצארשמתרכהזר,במסכת . 1944בשנתהקיברצי,הפסח

ראתהדרדך':הלך'ר"אנהאגרז"גינת"אלהררקדיםלציבור

"המחרללכיררןהאמנרתיתדרכהגיברשראתהמיפנהאתשרה
שהיאכפיהארץ-ישראלית':הברררהרלמזרחירתהישראלי
המחרלעלבמשאלהחמישים,שנתבראשיתזאתביטאה

רמת-חבריעםהביאההשירים""שירמסכתאת ) 1בישראל.(ס
לב"שמרשרה:אמרהשעלירהראשרן,דליהלכנסהכרבש

שלי."לריקרדיםמאשרלשירי,יותר

התנרעהבעיצרבחלקבמידת-מהלהשהיהנרספת,בת-תימן
שלביצירתםתררמתהתרמהראףהארץרקדניביןהמזרחית
-הציבררלתרדעתהגיערמעטיםרקאשרישראלייםריקרדים
היתה-צפרן""ערריהריקרדהיהריקרדיהביןבירתרהנפוץ

שנרלדהזר,בת-תימןנדב.רחלהרקדנית-הכרריאוגראפית
בלהקתהכרקדניתהתקבלהלארץ-ישראל,תימןביןבדרך

עםיחד .לעילשהרזכרהניקרבה,רינהשלהיררשלמית
משלה,אתניתלהקההחזיקהניקרבה,שלבמחיצתהעברדתה

הופיעהאיתםרמראש-העין,מהכרםתימן,רבנרתבנירבה

בדרך-כללזה,בסגנרןיצרהשהיארכאלהבני-עדתהבריקרדי
האתניתלהקתהעםמשתתפתנדברחלהערבדת.בהתיישברת

היחידההאתניתהלהקהזררהיתההראשרן,דליהבכנס
כנס.בארתרריקרדי-העםבמסגרותשהשתתפהראשונהרה

חגישלבעיצרבםרבהשתררמתהבת-הארץ,אחרתרקדנית
ללמרדנסעה.ירדנהכהןירדנההיאהערבדת,ההתיישברת

ספריהמתרךללמרדשנוכלרכפירבארסטריה,בגרמניהמחרל
בשפת-הריקרדעצמהאתמצאהלאהארטרבירגראפיים,

רלשפת-נערריהרלנוףלהזרההיתהשזרמאחרהמערבית,
בשרבה'רקמחדשמצאהארתהבקרבה.שפיעמההריקרד

שהחלרהמזרח,לצלילירבמירחדמקרר-מחצבתה,אלארצה
הריקרדיתלעברדתהאשרביצירתה.חשרבמקרםלתפרס
שללעיצוברדרךרמחפשתמבצעתכאמנית,מחשבתהרלדרך
שללספריההקרראאתלהפנרתמאשרטרבאיןהחג,ריקרד
היתההחגריקרדיבשטחיצירתהראשית ) 11עצמה.(ירדנה

בקיברץחג-הביכרריםאתלעצבכשהרזמנה , 1943בשנת
חג-הכרמים.אתקיברץ,בארתרמכןלאחררשנהעין-השרפט,

הריקודיםהררקדיםציברראלפרצראלהמסכרתמריקרדי
ריקרדבראשיתוהיההאחררןערבדיה".ר"מחרלרהגת""היין

העיקשתהתנגדרתהלמררתירדנה.שלהאישיברפרטראר
בדליה,המחרלרתבכנסהביכרריםמסכתריקרדיעםלהרפיע
וסיררבהריקרדי-עם':ביצירתערסקתהיאש"איןמשרם

דבר,שלבסרפרירדנה,הסכימהמהקשרם,ריקודיםלהרציא
פתחאף"הלל"רריקרדהבכנס,עין-השרפטחבריעםלהרפיע

לחשרב.שמקרבלכפי"מגילת-ררת':מסכתרלאהכנס,את

ריקרדי-מפעלשלמיסרדרראשיתגםהראהראשרןדליהכנס
מרסיקליתלפערלההבין-קיברציתהררעדהבמסגרתשלנו,העם
לריקרדי-עם.למדררנהפךהימיםשברברתההסתדררת,שליד
למררתרכלל,כללמרעטהיהלאהריקרדיהיברלכנסארתועד

אירועיםגררת,במסיחידיםשלריצירתםעברדתםפריהירתר
הערבדת.בהתיישבותרמסכות-חג

נערךדליה,כנסחרלאבלבדהשנהכמחצית , 1945בשנת
בתל-אביב.הקיברציםבסמינרלריקרדי-עםהראשרןהקררס
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לעררךבחינרת.מכמהבירתרמאלפתזהקררסשלתרכניתר
ברפרטרארימים,-9מפחרתלאשנמשךקררסימיםבארתם

כירם.לתאררשקשהדבר,הראבארץ,אזקייםשהיההריקרדי
שלרחבמיגררןהריקרדים,לימרדמלבדכללה,הקררסתרכנית
האמנרתהתרברת,המסררת,הריקר,דבתחרמיעירנייםנרשאים

אחתשלדבריהאתנביאאםנעשה,רטרברכר.'רהמרסיקה
הגררםשהיתהאילזה,היאהלאקררס,ארתרעלהמשתתפרת

בעלרןכרתבתהיא.רכךהראשרןדליהכנסשללקירמרהשייר
 : 1945,באפרילקיברצה

בתל-שהתקייםלריקודי-עם,הראשוןהקורס ...
אחריבחיפושיםהראשונהבפעם[עסק]אביב

יחליףמההיא,הבעיההישראלי.העממיהמחול
חדרי-אתכבשואשרהלועזיים,הריקודיםאת

האוריינ-ישראלי,בשירכמוהקיבוץ.שלהאוכל
הרקדניתנדב,רחללמזרח.לפנותהיא:טציה

בריקודוהנאהשמחהלעוררהצליחההתימניה,
יענההטהורהתימניהריקודלאאולםהתימני;

במידת-מההצליחהשטורמןרבקההתביעה.את
מחושביםריקודיהלרובאדכיווז.לתתבהצעותיה

אתהרוקדעלמקשיםולכןהמידה,עליתר
העתכלצורדישבריקוד,הנאהבמקוםהביצוע.
הרגליים".על"להביט

מוסיק-בהתאמהמענייןריקודחיברחבצלתזאב
הממורטתנפשואתמשקףאשרמושלמת,לית
שבריקודהאירוטיתהנימההישראלי.הנוערשל
מהחןואףהאירוטייםשבריקודיםמזושונהזה,

המתיקותחסרותהמזרח,בריקודישבסרבנות

שוויםוהנגלההעצורכאןהנשית.והגנדרנות
אמנםהבחורלהזמנתמשיבההאשהלכני-הזוג;

עצמי.בטחןוהרגשתחדורהאדנשי,בחן

-הזמןעםישארוהצרעואשרהריקודים-15מ
אתיענואשראחדים-"היסטורית"ארוכה,והיא

שימת-מבלימעצמם,תרקדו"ייה,אשרההמוזלב
ובהנחת-הדעת,כוריאוגראפית,לתוכניתלב

המשובשותהצורותישתבשוהמוכתבים.המצעדים

מוסי-ליוויבתורהלב.אלוהמדברהקלויישאר
(נען)זהביפוגצ'וב,שלהנעימותהצטיינוקלי
אלופידרוי(ייבוא ) 12טוטו(שלהנימהואף

הריקודיםרבים.אוהדיםלהםרכשו ,) ...הגורנה"
לריקודמאשרלראווהיותריפיםכהןירדנהשל

עין-חברותעל-ידישהוצגהלדבקאפרטעממי;
מציעההריקודשלשינוי-מהעםיחדהשופט.
"גורן"-לדבקא :עברייםשמותשטורמןרבקה

בביתשגםתקווה,אניייעלומים".-ולפולקה
ירים"יירגלוהקהלבחיבההריקודיםיתקבלו
 ) 13 ( ...בדליהשמתקיימיםשבועיים,ריקודבערבי

מיכיההרקדה,ערבישלבאירגרנםמפנהגםחלזרבשנה
ריקרדי-עםשלרהמרקידהירצרהמדריך,להירתשעתיד
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אתבתל-אביב"הפרעל"בביתמארגןחרמרן,שלרםבציברר,
בחייםזהפןהכניסשפנה,מקרםלכלרמאז,ההרקדהערבי

שלנר.התרברתיים-העממיים

גוריתכאשרהמקצרעית,לספררתהיסודהרנח 1946בשנת
בכל"דפשירים".שישהבדפוסעצמהבכוחותמרציאה
פיררטהשיר,מילרתבתררים,אחדריקודהוצג"דפשיר"
 ) 14הריקר.ד(תרלדרתעלהסבררכןרבגרפיקה,במלםיהצעדרת

לעררךשעמדהנסיעה,לקראתגרריתעל-ידיתרכנןהדבר
ריקרד-שלקירמרדבראתלהביארצתהלשםלארצרת-הברית,

ריקרדיםימיםבארתםבדפרסלהנציחהארץ-ישראלי.העם
ידעם,לאבארץהישרבשלרשררברנרצררמקררבזהשבררבם

לה.מסרגלתהיתהגרריתשרקההעזה,מןברהיה

כנס,ארתרלאחרמידהשני.דליהכנסנערך 1947בשנת
המרסדרתבקשתעל-פיישראלית,להקהלראשרנהירצאת

בינלארמי,בפרררםהישרבאתלייצגדאז,שלנרלארמייםה
בפראג.שנהבארתהשנערךהדמרקרטי,הנרערבפסטיבל

אתלשםלהביאלארה"ב,מפראגדרכהאתממשיכהגררית
הארץ-ישראלי.הריקרדשלקירמרדבר

מלחמת-העצמארת,פררץעםהריקרדיתהפערלהנפסקתבארץ
ארצהחרזרתגרריתהקרברת.שרךעםמידמתחדשתאך

אתשרבפרגשתהיאברהצבא,אתפערלתהלתחרםרמצרפת
מפרסמתאףהיאצה"ל,שלהתרברת""שררתבמסגרתחניכיה.
"הבההסדרהשלהראשרנרתהחרבררתשתיאת 1949בשנת

 ) 1Sלתרברת.(המרכזבמסגרתהרפיעהמכןשלאחרנרקרדה",

כשהיאהצבא,אתפערלתהלתחרםמצרפתשטררמןרבקהגם
למדריכיקררסהראל""פלמ"חחטיבתבמסגרתמעבירה

מיטברברבמרפעמשתתפירמרפיעיםשבסירמרריקרדי-עם,

רהמקררייםהיפיםריקרדיהשבמרכזםדאז,הארץריקרדי

לענייןנרספתתררמההיתהזהבמרפעעצמה.רבקהשלבירתר
ברחרתזהלמרפעהתלברשת.בתחרםהפעםריקרדי-העם,

רבעיקרעטרח'הציירלקיברץ,חבריהעםבהתייעצרתרבקה,
קרארלרלברשחלקבארתרבסביץארטיההמשקחברתעם

כמעטנהפךמרפעשמארתר"טלית",בשםגםהידרע"אפרד",
 ) 16שלנר.(המחרללהקרתמתלברשרתבלתי-נפרדלחלק

שנה,בארתההיההצבאבקרבהריקרדיתבפעילרתשיא
ריקרדי-העםרקדניאתהצבאממחנרתבאחדכינסהכשגררית

מבני-המיערטים,הרקדנים-החייליםעםיחדבצה"ל,המשרתים
ארליזרהיתהימים.חמישהלמשךבצררתארללימרדלקררס

אלה,ריקרדייםסקטרריםשניביןהראשרנההישירההפגישה
בני-המיערטים.להקרתשלליליבמרפעשהסתיים

כנסביןבדליה.לריקרדי-עםהשלישיהכנסנערך 1951בשנת
במיגררןלריקרדי-עם,המדררשלהפעילרתרגברההלכהלכנס
קררסיםרטקס,לריקרדי-חגלמדריכים,קררסיםשלבירתררחב

מןשהרשפעררמגררנרת,רברתרהשתלמרירתלכרריארגראפיה
מהם.הלקחיםרלימרדדליהבכנסיההרפערת

של"מצעד-המחרלרת"החיפניהמפעלרהיהקם 1953בשנת



הספררטרמחלקתחרמרןשלרםשלציירתרפריירם-העצמארת,
צירףשנים,-25מלמעלהשבמשךהעיריה,שלידרהנרער
צררתרמברגרים.בני-נרערעשררת-אלפיהררקדיםלשרררת
 ) 17בארץ.(רביםלאיררעיםהתפשטהזרריקרד

כנסאתלעררךלריקרדי-עםהמדררבידיעלהלא 1954בשנת
אררגנררבמקרמרהמפעל,שללקירמרהעשררלצירןדליה

הבארת,:תיים Iבשגםהתקיימראלהכנסיםאיזרריים.כנסים
עלהמתקיימיםהשנתיים,צמחככנסיידרעיםהם 1975רמאז
 .הכנרתשפת

היהברהמירחד . 1958בשנתהתקייםבדליה.הרביעיהכנס
חדשמימדשהכניסהבתזררי,שרלמיתלידיבימרירמסירת

מספרעלנערךכשהמרפעהבמה,עלריקרדי-עםבהעלאת
החמישי!:כנסגםהיהכךלמרפע.רצףשהעניקדברבמרת,
 . 1968בשנת ,בדליה

במסגררתהריקרדיתהפעילרת,התמקדההאחררןהכנסמאז
המקרמייםהמחרלחרגיירתר.מצמרתמצררארצירתמקרמירת

הקברעים.במיפגשיהםפעילרתםמירבאתרמיקדרררברהלכר
מקרמיים,באיררזגיםמלבדעצמן,שיתפררברתלהקרת-מחרל

שגריריהלע'·תיםרשימשרתבל,ברחבירביםבפסטיבליםגם
קשריםאיתןהירשלאמהארצרתברברתאףהמדינהשל

פערלרתאתרהרח"בהמשיךלריקרדי-עםהמדררדיפלרמטיים.
הארלפניםתרפערלאתרבעיקררההשתלמוירת,הקורסים

ב~~רץ.שרניםבמקרמותוהתפרשושהלכרלמדריכים,

שקמרלכאלהלסווגשניתןלהקרת,הופיעודליהבכנסי
זמןשנתקיימורלכאלה,מסוים,באירועהופעהלשםלשעה,

בלהקות.רסביבןבתוכןויצירהלפעילרתמקורושימשררב
המדן'יכים-הירצריםשלהשניהדןרלמעשהקםאלהקברערת
שהירירצרים,ארתםמביןהישראליים.ריקרדי-העםבתנרעת
רייבדלז"ל,חבצ'~תזאבאתבמירחדלצייןישרמעלה,משכמם
כרמרן.ירנתןלחיים,

להקת-מחרלעםחבצלתזאבהרפיעהראשרןדליהבכנסכבר
שתייםכשברפן'טרארהתל-אביבי,הצעירהשרמרקןשל

 1945בשנתריקרדי-עםלמדריכ';הראשרןבקררסמיציררתיר.
הנרערררחאתכמבטאיםמירחדת,לתשרמת-לבריקרדירזכר

שיטרתבנרשאגםזאבמתבלטימיםבארתםכבר ) 18הישראלי.(
המחרלרת.רבימריההדרכה

משתתףהראהנח"ל,שלקצין-האמנרתבהירתר , 1950/51בשנת
ריקרדירככרריארגראף.גםבהרמשמשהנח"ללהקתבהקמת
ר"בראנהמהנח"ל""השחרחררתהםבנח"לשיררתרמתקרפת
שבריקרדינר.מהיפיםשהםהבנרת",בראנה

הראל","פלמ"חהצבאיתלהקת-המחרלירצאהראכרמרןירנתן
המחרלבתחרםגםעסקהראשטררמן.רבקהשלשבהדרכתה
היתהלכךקרארס.גרטררדשלרכרקדןכחניךהאמנרתי,
העממית,:ירה l!הילשטחשנים,לאחרבשרבר,רבההשפעה
הלקרחרתהטכנירתהדרישרת ) 19להקרת-מחרל.(כמדריךבעיקר

אתמהרתיבארפןשינרחרנך,עליהןהאמנרתי,הריקרדמערלם
הישראלירת.להקרת-המחרלמרפעישלהארפיראתההתייחסרת

המרכזיתהלהקהאתלהדריךירנתן _הרזמן 1954בשנת
ההסתדררת,שלרחינרךלתרברתהמרכזשלידלריקרדי-עם

הקטנה","הררעהריקרדירהארץ,רקדנימיטבהשתייכרשאליה
צאן-הםראחריםרשמאל""ימיןתירא","אלבשדה","שברלת
שלנר.ריקרדי-העםרפרטרארשלהברזל

משהרהכרריאוגראףהרקדןהראשרנהמסרגלהקת-מחרלירצא
ערד"ענבל".המחרלתיאטררןמכררתר(מרשיקר).הלרייצחק

"חבאנים",הריקרדאתבמסגרתהיצרזר,להקהחברבהירתר
"ענבל",אתשעזבאחריזר.עדהריקרדיצעדרתמרטיביעל

רברתהרשפערריקרדירמחרל-העם.בשטחליצירההתמסר
מרשימתשנראהרכפילרי-תנאי,שרהמררתרריקרדימסגנרן

דרדים"עתריקרדירהארץ.מהרריגםהראשרנירת,יציררתיר
"דבקהבדררית","דבקהארריה","דבקהשלרם","ניצניכלה",

ריקרדי-שברפרטרארמהיפיםהםאףאחרים,ררביםכררדית"

 .שלנרהעם

יראבהמדריכים-הירצריםגםשייכיםירצריםשלשנילדרר
 ) 21חרמרן,(שלרםספיבק,רעיהאליגרר,תמר ) 20אשריאל,(

קרצר-היריעהשמפאתאלה,שרררתרכרתבכהן(ריקי)שמראל
היצירה,בשטחיהרב-גר,גיפרעלםאתכאןלפרטנרכללא

רהמחקר.החינרךההדרכה,

שלתררמתםאתלהזכירמבליקרדיתהריהיצירהעללדבראין
ברלטת .ביצירתםריקרדי-העםירצריאתשלירררבים,מלחינים
רמלחיניםכרריארגראפיםקברצרתשלהיררצררתןזרבנקרדה
הזרגלשמשיכרליםלכךדרגמהבזר.זריציררתיהםאתשקשרר

רנגניהכהןירדנהשלם;מתתיהררהמלחיןברגשטייןלאה
רהמלחין ) 22מחד-גיסא(ואחריםאליהרערבדיה,המזרחיים

פרסטרלסקי;רהמלחיןשטררמןרבקה .גיסא-מאידךיררןיזהר
המלחיןרבעלהספיבקרעיהרהזוגעמירן;רעמנראלחןנירה
לרי-תנאי,שרההיאזהבנרשאייחרדיתתרפעהספיבק.ירסי

 .רמלחיןכרריארגראףיחדירהירצרתבאישירתהשחברר

היאלמלחיניםהירצריםביןבקשריםנרספתברלטתתרפעה
הםהלאשלנר,ריקרדי-העםשלה"כליזמרים"שלהרפעתם

ממדריכירביםדרכםבראשיתשלירראקררדירניסטים,ארתם,
ברלטיםביניהםלמלחינים.הזמןבמררצתרנהפכרריקרדי-העם
ראפינאמןאמיתיהמלחיניםחרמרן,שלרםשל"כליזמריר"

ירצאת-דמותאלדמע.גילרהמלחיןאליגררתמררהזרגנצר,
 ) 23 (,ל"זזמירעמנראלהמלחיןשלדמרתרהיאזהבנרשאדרפן

יצירהכלריקרדי-העם.למפעלקשררהיהכל-כרלראשר
היהריקרדית,ליצירהכמתאימהלרשנראתהמיציררתיר,

 .ריקרדיסחרבררמלחנירלרביםראכןהירצרים,לפנימביא
 .זרבדרךללכתצעיריםמליחיניםדירבןאףעמנראל

ריקרדי-מפעלשלהתפתחרתראתהמלררהחשרבה,תרפעה
שלרתררמתןהשפעתןהיאהיררסדר,מירםהישראלייםהעם

במפעלרהשתלברתןרהמיערטים,העדרתשלהריקרדמסרררת
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קדםהארץרקדניבקרבזהתהליךשלראשיתוריקודד-העם.
דורותבארץנמצאואלהמסורותהראשון.דליהלכנסאפילו
שלעיקרואךהחדשה,החלוציתההתיישבותלפנירבים

המדינה.קוםשלאחר Jהגדולךךבעליותהתהליך

במיוחדהחמישים,שנותראשיתשלהגדילהעלייהגלבואעם
רבקהגורית,שלנו,מהיוצרותשלושיוצאותערב,מארצות
בדרכהאחתכלוללמו,דלקלוטהעולים,מושביאלושרה,
השונות.העדותבניעימםשהביאוהריקודממסורותשלה,

חובבים,צוות 1951בשנתמארגנתאףהגדול,במעופהגורית,
מסריטהגרזון-קיוי,א'האתנו-מוסיקולוגיתאתגםובתוכם

היההאלה.העדותמבניאחדיםשלריקודיהםאתומקליטה
פרסומהעםיחדבפז.יסולאשלאהיסטוריתיעודזהבפועלה

בינלאומיפורוםבכלהישראליריקוד-העםשלקיומודבראת
מסורותשלקיומןדבראתגםמעתהמצרפתהיאאפשרי,
שמכהדברבארץ,ונקבצושבאוישראלעדותשלהריקוד

בעולם.המחקרבחוגיעצומיםגלים

"מקצותהראשוןהעדותפסטיבלבארץנערך 1961בשנת
גדולים,כההיושהדיובת-דורי,שולמיתשלבבימויההארץ",

ל"פסטיבלכפתיחהמשמשהעדותריקודישלשהחלקעד
 ) 24מכן.(לאחרשנהישראל"

מחליט 1963שבשנתלכ.ךהביאזהבנושאגוריתשלפועלה
הבינ-כינוסואתלערוך International Folk Music Counci1ה-

זהלצורךבמוסיקה".ומערב"מזרחבסיסמהבישראללאומי
שלאהראשון-בבית-ברללריקודי-עםארציכנסכונס

תהליךאתקונגרסאותובאילפנילהציגכדי-דליהבקיבוץ
וראשיתבארץוהתקבצושבאוהריקודמסורותשלההתמזגות
הפומביהמופעהמתחשדת.הישראליתהיצירהעלהשפעתן

הראשוןכשבחלקוהכנס,שלמטרתואתמכליותרסימל
ריקודי-העםהשניובחלקו("שורשים")העדותריקודי

הכורי-היתהזהמופעמעצבת ) 25("ניצנים").(הישראליים

קראוס.גרטרודהדגולהאוגראפית

הציבורלפניריקודי-העדותשלמרכזייםאירועיםאותםמאז
מספרעודשונים,מוסדותעל-ידיבארץ,נערכוהישראלי,

ריקודיותמסורותהוצגומהםאחדבכלשכמעטכאלה,מופעים
העדות.אחתשל

עםבשיתוףלתרבות,המרכזעל-ידיהוקם 1971שנתבסוף
"המפעלהעברית,והאוניברסיטהוהתרבותהחינוךמשרד

לשמרלמטרהלוששםמפעלריקודי-העדות",לטיפוח
מאחרלהעלמותם,סכנהשהיתההעדותריקודיאתולהחיות

אתשראתה.גורית,ענייןבהםמצאולאהצעירהדורשבני
להעבירולדרבנםהעדותראשיאתלהפעילהחלההסכנה,

בחלקםנענווהאחרוניםאחריהם,לבאיםהריקודמסורותאת
 ) 26גורית.(שלזולקריאתה

לחקרהראשוןהסמינריוןזובמסגרתנערך 1973בשנת
המחקראנשילפנילהיחשףהראשוניםהעדות.אחתמורשת
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תהעדובניהלכושבעקבותיהםהכורדית,העדהבניהיו
העדותבני .צפון-אפריקהויהודיהבבליתהתימנית,הבוכרית,
 iOOכ-הפולקלורבשטחהחוקריםלרשותהעמידוהאמורות
והאוטנטיהרחבהמידעאתמהםלדלותהיהשניתןמזקניהם,

לומר,מצערבהם.האצורותהמחולמסורותשלביותר
ייצוגהמחוללאנשיהיהלאאלהסמינריוניםשבמסגרת

התימנית,העדהסמינריוןאתזהמכלללהוציא-כלשהומדעי
היינוחסריםבאשר-בהטונעמיאבנרד"רחלקנטלובו

כישוריםבעליחוקריםהזההיוםעצםעדאנווחסרים
"מפעלשלכשלונומבוטלת,לאבמידהלמעשה,וזהמדעיים.
החיוביותהפעולותכלעםהיום,עדריקודי-העדות"טיפוח
על-ידיאלהבתחומיםחשוביםמחקריםנעשוכי(אםשעשה.
סטאוב,שלוםאוסקווירספאמלהבהט,ו-נ'א'כגוןחוקרים

 ).העורךהערתאחרות.במסגרות

שלויוזמתםבחזונםשראשיתוזה,אדיריםמפעללסיכום:
במאותכיום,משתתפים-בוהמוני-םלתנועתנהפךבודדים,

זהמפעלשוטפת.בפעילותרוקדים,עשרות-אלפיחוגי-מחול
המדורשלקיומואילמלאאלהלהישגיםלהגיעהיהיכוללא

שעמדהולאישיותוחינוךלתרבותהמרכזשלידלריקודי-עם
בימיםלפרישתהועד , 1952בשנתהיווסדו,מיוםבראשו
הודס.תרצהאלה,

האולפניםלסוגיהם,ולהשתלמויותלהדרכההקורסיםכל
למדריכים-העידודובעיקרוהייעוץהתמיכהלמדריכים,

לה,ומחוצהבארץבהופעותיהןוללהקות-המחוליוצרים
כולםנוספים,רביםואירועיםבצמחהשנתייםהמחולכנסי
חוגי-שלרנסאנסלאותוהביאזהדברתרצה.על-ידינווטו

שאיןפעולהוהגילים,הציבורשכבותבכלהארץ,בכלרוקדים
אחר.אמנותי-עממישטחבכללהדומה

ריקודי-עםוחוגיהארץלגבולותמעברפרצואלהפעולות
במזרחואףבאירופהבארה"ב,קבועהתופעההםישראליים

תוצאהזושם.היהודיםקהילותבקרבדווקאולאוהרחוק,
בפסטיבליםישראליותלהקות-מחולשלהופעתןשלישירה

עימוהביאהרוקדתישראלעםזהמיפגשרבים.בינלאומיים
שלולעריכתםומדריכים,להקותחילופישליחסי-גומלין

משתתפיםובהםבישראל,בינלאומייםפולקלורפסטיבלי
שלהמדינייםיחסיהלמסגרתמעברהרבהומארצותמעמים

 •המדינה.
מחברסחיפה,באוניברסיטתמרצההואפרידהברצביד"ר

הספריהותחקירןישראלבעסהמחולבתולדותספריסשל
למחול.הישראלית

הערות

בארץ-כמחולהמודרניזם-אגדתיברודשלהמגפייםמנור,ג' . 1
באר-ץהחדשהמחולחלוץאגדתי,מתון: ,-20הבשניתישראל
(עורכת)ג'קדמן ; 14-7עמ' , 1986ת"אמנור),ג'(בעריכתישראל
ת"אהמדפיס,ליאוןהוצאת , 1,מס'אר-ץישראלריקודיסדרת
1946 

קאופמן,גרטע"ינלקטוריקודיס 22-ויקידי-עםקדמן,ג' . 2
(תש"ד) 1943/44ת"אהקיבוציס,סמינרשלפנימיתהוצאה



השניה·מלחמת-הערלםאחריארצהרעלתהבשראההריכרז
לברדפשטשרבהעםכרריארגראפיה.למדהלאמערלםלמעשה,

במסגרתהמרניים,חזירנרתבבימריעסקההמלחמה,בתרם
רחברת,כללירתרבמסגררתהצעיר""השרמרשלתנרעת-הנרער

ללארכך,מאר.דבכךרהצליחהבארפנה,אזשהיההסגנרןלפי
ארצהעלייתהעםמרכרת.לירצרתהיתהממש,שלהכנה

אתסרף-סרף,ללמר,דביקשהגעתרן,לקיברץרהצטרפרתה
אישיםעםקשריהנרצרררכךעליה,האהרבההמחרלאמנרת

קרארס.גרטררדכגרן

הניצביםאמנרתיים,מנהליםשלמשררהאחתהיאיהרדית
שלחיי-המחרלעלרמשפיעיםידרערתלהקרתשלבמרכזן

הכרריארגראפיםבשעהבהלהירתמבליאפילרארצרתיהם,
"ירצריםשלזרנכבדהלשררהלהקרתיהם.שלהמרכזיים

ראלראהדהנינטדיאגילב,סרגיישייכיםאחרים"על-ידי
ההרלנדית,גאסקלסרניההבריטי"),המלכרתי"הבאלט(מיסדת

להקתמיסדתמררארשה,רמב"םמריםהיא(הלאראמברמרי
 .הראשרנה)הבריטיתהבאלט

ציררףמררכבת,אשיירתהיאיהרדיתאלה,כלכמרממש
רצרןעםחברתיתרגישרתכגרןלכאררה,מנרגדרתתכרנרת
מפרכחת,ייהראלסביבתה,דעתהאתלהכתיבריכרלתנחרש

נשיתרכרתעםקשיחרתלחלרם,היכרלתאתמבטלתשאינה
בעצם-ירצרכשררןעםשכזה,מרזרציררףרקארלירדמערת.

שערדרמההקמתהאתמאפשרים-כאריזמהשמכרנהמה

בכלאמנרתית,להקהשלהמתמשךלקירמהדאגהירתר,קשה
מספיחי"סרבלתשהנהגתההקיברצית,בתנרעהרבררדאימקרם,
אמבירראלנטירמיחסרתפקידיההאמנרתעלמירשנרתדיערת

 .בפרטהמחרללאמנרת

התרכניתבשברע.ירמייםדרכהבתחילתעבדההלהקה
כרריאר"שלמשמע,"תרצרת-בית",עברדרתכללההראשרנה
מסרים,תרכנייתררןהיהבכךבלב.דחברי-קיברץגראפים
אמנרתיכלישלרלנחיצרתרהעצמיתהיצירהלכרחהרכחה
בראשיתהירהירצריםררבכיחסררן,גםאבלמבצע,בימתי
רמתםעםחברהככרריארגראפיםראי"מקצרענירתםדרכם,

שלהיההיציררתארפיהמבצעים.שלהראשרניתהטכנית
התנסרת.שלתרגילים,

נמשכהבחסר,הלרקהאבלהמבטיחהההתחלהעל"אף
הריכרז.אתעצמהעלקיבלהאררןרגבריאלההלהקה,פעילרת

בשברע,ימי"עברדהלשלרשההמסגרתהרחבתעלמאבקהיה
מקרם-נמצאאיזררית,להקהכברקיימתהיתהבהרבגעתרן,
קברע.פערלה

הרקדנםי,אתלהעבירהנחרשהרצרןראתהשיטתיתהמקצרעית
למחסרם"הקרלמעבראלהכרריארגראפים,אתגםבעצםרבכך

,ערדהיל"סאגאןג'יןשלהראשרנרתעברדרתירגםהמקצרעני.
עםשנים,לאררךאבלזמנית,רלרגררלר,אתשקשראמריקני
שהיהמלהיב,משהרארתרבהןהיהשלה,רהמחרלישראל
הלהקה.שלהראשרנרתבתרכנירתחסר

הנחרטיםרהתנרעתיים,הצררנייםהדימריים-הזמןמבחן

הרא,-רברתשניםעברר.כררענניםבררריםרנרתריםבזכררן

מתרכנירתיהבירתר.החשרבקנה"המידהסרבייקטיררי,הירתרעם

ייהגמד"סצינתליזכררההקיברציתהלהקהשלהראשרנרת
רבייחרדמרסררגסקי,לפיבתעררכה""תמרנרתמתרך(הגנרמרס)

מאתשניהםרהקליפה","הגרעיןרהמשכנעהפשרטהדראט
רקדנית,מגלמתארתרהשתיל,שלצמיחתרארנרן.יהרדית
דימריהיאהגברי,התפקידהראהקליפה,שלחיקהמתרך

ה"ירלד"גברשלהתפקידים,היפרךבשלארלי-כזהייחרדי
אשה.רגלירבין

רהיל-סאגאןקרשמאןכפלררהירצריםשלציררפםעםבבדבד
שנשארהרקדנים,בהצמחרהלהקה,כמרריפערלתםבשלרגם

 .דגן,זכרילריןמייקל,ד.רייפמרתההבארת:בשנרתיהארתה
ראחרים.

שלפנינרלנר,יתבררשנה, 15כעבררהתפתחרתםאתנבחרןאם
עברדתהאתהמשיכהרייפלדמרתהטבעית.כמעטצמיחה

מנהל"כירםהרארזכריזיר"איילררתשלבקברצההאמנרתית
לירצריםאשרכרקדן.דרכראתהחלבהבלהקהחזררת

תיאטררן"תנרעהשללהקהאלקייםלארשרה-הראשרנים
הלהקהעםלעברדממשיכהאררןרהדהמשלהמצליחה

 .הקיברצית

העת.כלרמתחדשהצרמחאררגניזם,מיןחי,גרףהיאלהקה
אפרתאתזגה,שלמהאתלמנרתישהשני""הדרראנשיבין

ראחרים.לבני

כך,עםההשלמהאתגםכללהלהקהשלההתבגררתתהליך
שעזבה(הראשרנהאחררת.ללהקרתערבריםטרביםשרקדנים

הרץ.)מריםהיתהל"בת-דרר"רעברהגעתרןאת

שלהמירחדהמשהרמהרלהגדיר,מבקרי-מחרלניסראחתלא
ה"ס,דשנרתבסרףהחלה,שהלהקהשעההקיברצית.הלהקה
זר.למירחדרתהגדררתחיפשרבחר"ל,לסירריםלצאת

הרזמנהכשהלהקה , 1978במאיבחר"ל,הראשרןבסיררהכבר
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