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מבוא 

שעה שאנו מחוללים, האם שאלנו את עצמנו אי-פעם מהו מחול?  

אנשים רוקדים, כי אין הם יכולים שלא לרקוד. כוחו של מחול בכוליות שבו: גופניות בתנועה, תחושות, רגשות 

ומחשבות מוצאות נתיבים וצפנים אסתטיים לביטוי של הפרט ולתקשורת בינאישית. השאלות, כאשר הן 

נשאלות, באות לאחר מעשה, ואין מעשה המחול מותנה בדיון בשאלת מהותו או משמעותו למחוללים.  

      במה כוחו של המחול? 

      כל מי שרקד אי-פעם חש בכוחו הגדול של הריקוד כמעצב תרבות גופנית, דימוי עצמי ואישיות. לא תמיד אנו 

יודעים מתי חווינו חוויה כזאת לראשונה, אך מי שזכה לחוויה שכזו, ירצה שוב ושוב לרקוד. בין התמונות 

הבודדות הזכורות לי מילדותי המוקדמת חוזרת שוב ושוב התמונה של קבוצת ילדים רכים, אשר מצאו את עצמם 

ללא הוריהם, רחוקים מהבית. היו אלה ימי מלחמת-העולם השנייה, שלטון המנדט הבריטי בארץ-ישראל, כאשר 

צבאות האויב הגרמני והאיטלקי מפציצים את סביבות העיר חיפה. המעט שניתן לעשות היה להרחיק את הילדים 

מאזורי ההפצצות למקום בטוח יותר. כך מצאנו את עצמנו ביישוב שארח אותנו זמנית, חסרי בטחון, בסביבה 

בלתי מוכרת. ובתוך כל זאת –  תמונה בהירה, שונה מכל השאר: חבורת הילדים מקובצת סביב מורה הפורטת על 

הפסנתר וכמעט ללא מילים גורמת לילדים לשחק משחקי-תנועה, לשיר ולחולל לצלילי המוזיקה. תמונה זאת 

חוזרת כנקודת אור בים של חרדה. לימים פגשתי מורים נוספים שחיזקו את התחושה הראשונית מאז, כי המחול 

והמוזיקה הם חלק בלתי נפרד מהדברים שעיצבו את חיי, מיכולתי לתת ולקבל מסביבתי, מיכולתי לשרוד. עד 

כמה השפיעה חוויה מוקדמת זו על החלטות וסדרי עדיפויות בחיי? זאת לא אדע. אבל למדתי לדעת את כוחו של 

המחול, ובכדי לדעת מהו כוח זה יש לדעת מהו מחול.   

     אמנות המחול מעמידה בפני מבצעיה אתגר של מעורבות כוללת: הגוף המתנועע מבטא בהכרח – במודע או 

שלא במודע –  תחושות, מחשבות ורגשות. בתנועה בזמן יש תיאום וסינכרוניזציה של כל אלה. המחול הוא כנראה 

יותר מאמנות-תנועה ותקשורת. היכולת להשתחרר ולהתבטא באמצעות הגוף מאיימת על דיכוי הרוח האנושית. 

גם כיום מצויים ממסדים דתיים ושלטוניים האוסרים על מחול בתחומם - על מחול נשים, או על מחול של נשים 

בפני גברים וגברים בפני נשים. 

      מחוללים – אנשים יוצרים בתנועה, אנשים מחוללי נפלאות באמצעות אמנות התנועה. 

    מחוללים – אנשים הקוראים דרור לחיוניותם ומבטאים בתנועה זהות, מסורת, שינוי, חידוש ודינמיקה, 

שחרור, עצב ושמחה. 

     שאלת מקומו של המחול כביטוי של האדם היוצר, היותו מייצג חברה ומשקף תרבות, היא עניינו המרכזי של 

ספר זה; כלומר, בחינת המחול מן ההיבטים החברתיים שלו, משמעותו לקבוצת אנשים רוקדת והיותו חלק מן 

היצירה התרבותית. 
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     הנחת יסוד ראשונה היא כי ביטוייה של תרבות שונים מחברה לחברה, ממקום למקום ומתקופה לתקופה. אך 

בעיקר ראוי להדגיש את ההשקפה אשר ברקע הדברים:  אין חברה שהיא תרבותית יותר מחברה אחרת. 

     הנחת יסוד שנייה: אמנות היא צורך חיוני של פעילות אנושית וחברתית, ואין היא עניין של מותרות. בדרכים 

שונות, כל אחד על פי דרכו, במסגרת החברה בה הוא חי ולאור התרבות שהונחלה לו, מבטא האדם את עצמו 

בכלים אמנותיים: באופן דיבורו, בצורת התלבשותו והתקשטותו, ובדרכים נוספות שהן הכרח ליצירת זהות 

אישית והשתלבות חברתית, ולא רק ביצירת אמנות על ידי אנשים שבחרו בה כדרך חיים או כמקצוע. 

     דרך צפייה במחול וניתוח מרכיביו נוכל ללמוד על אנשים כבני אדם, על הקבוצה החברתית שבה הם חיים ועל 

התרבות שאותה הם יוצרים.  

     חוקרים רבים רואים במחול את אם האמנויות ואת הקדומה שבהן. במחקר המחול נעשו ניסיונות להבין את 

משמעות המחול מן ההיבט ההיסטורי והאתנולוגי, להבין ולהתמקד באוניברסלי שבמחול ובשונוּת שבו, בהיותו 

מייצג את השונה בחברות שונות ומשקף תרבויות מגוונות.  

     בהיבט היסטורי למדנו כי בחברות שבטיות כלל המחול האתני את כל תפקודי המחול - מחול כחלק בלתי-נפרד 

ממחזור השנה וממחזור החיים, מחול כאמצעי ריפוי וטיפול, כחלק פעיל בטקסי פולחן ותפילה; מחול כתקשורת, 

מסגרת מלכדת, בידור וארגון, אמצעי לחיזור, ביטוי לשמחה ועצב, כלי אמנותי וביטוי אסתטי, המנחיל את 

תולדות הקבוצה הרוקדת, המיתוסים שלה, המנהגים, המסורות, התכנים והמוסכמות האסתטיות. 

    בספר זה ננסה להבין לעומקם את התפקודים שהתפתחו באמנות המחול, והם קיימים היום זה בצד זה: 

מחול אתני, מחול פולחן, מחולות עם, מחולות חברה ומחולות בימה. האבחנה בין סוגי המחול השונים תתבסס על 

המשותף והמפריד, על ההקשרים החברתיים-תרבותיים, על תהליכים היסטוריים ותפקודיים אשר היוו בסיס 

להתפתחות סוגים שונים של מחול. וזאת מתוך השקפה כי יש חשיבות לידיעת המייחד, ויש לדעת ולאבחן שלבי 

מעבר וצורות שיש בהם חפיפה בין סוג אחד לאחר. בישראל מצויים סוגי מחול בהתהוות: מחול-עם המעורב 

במחול-חברה, מחול-עם שהוא מחול-בימה לפי כל קנה-מידה והגדרה של מחול. מטרת הספר לתת כלים לאבחנה 

בתהליכים אלה תוך שאלת השאלות המתאימות ותוך ידיעה כי לפעמים תהיינה התשובות זמניות, ולפעמים לא 

תמצאנה תשובות הולמות.  

ספר זה מיועד בראש וראשונה לשוחרי דעת, לכל מי שדרכי ביטוי בחברה האנושית מעניינים אותו, לכל מי שדרכי 

תקשורת בין אישית חשובות בעיניו, לשוחרי אמנות. חסרונה של עבודה המרכזת מידע על מחול, כמייצג פרט 

בחברה ומשקף תרבות באמצעות אמנות-תנועה, בולט בעיקר לגבי אלה העוסקים במחול באופן מקצועי ואקדמי: 

מורים למחול, חוקרים ותלמידים ברמות שונות של ידע אקדמי, המודעים לכך שמחקר המחול הוא ענף צעיר 

והאתנוגרפיה של המחול צעירה עוד יותר.  

     אחת המטרות של הספר המוגש בזה היא להתמקד במושגי יסוד הקשורים בהבנת המחול, ובמידת הצורך 

והאפשרות לנסח בבהירות, מחדש, לאור המידע העומד לרשותנו כיום, הגדרה כללית של המושג מחול ומושגי 

יסוד הקשורים בתפקודים החברתיים השונים של המחול, כפי שהתגבשו במהלך ההיסטוריה. אנסה להתמקד 

במושגי יסוד הקשורים במשמעות המחול לפרט, בהיותו חלק מקבוצה ובהיותו משקף תרבות של קבוצה אתנית. 

הספר מציג שאלות בכדי ליצור כלים להתבוננות והבנה של מחול כהתנהגות חברתית-תרבותית-אמנותית 

מההיבט הכללי ומההיבט הישראלי, אך איננו מבטיח תשובות. 

     בישראל, כמו במקומות אחרים, משקף המחול את ייחודן של קבוצות חברתיות-תרבותיות והוא חלק מן 

היסודות המכוננים את זהותן. מחולות אתניים בישראל, ניסיונות לעצב מחול-עממי-מקומי, מחולות-חברה 

ומחולות-בימה, נסקרים בעבודה זו יותר מן ההיבט האתנוגרפי, ופחות מן ההיבט ההיסטורי. בישראל, כמו בכל 

מקום בתבל שבו אנשים מחוללים, מוצאות את ביטוין במחול תפיסות מגדר שונות: כמעצב ומחזק תפיסות 

קיימות, ובה בעת כקורא תיגר על תפיסות מגדר מסורתיות, וכמעצב ומחזק תפיסות חדשות. בספר נעשה ניסיון 
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לבחון הקשרים שונים בהבנת מחול, חברה ותרבות, על רקע מסורות שבטיות – יהודיות, מוסלמיות, נוצריות 

ואחרות – מול מחולות שהם פרי תפיסות שחצו גבולות ונעשו נחלת רבים, וכן מול יצירתו של היחיד כחלק ממגוון 

תרבותי.     

     ספר זה נוצר מתוך שיח מתמיד עם עמיתים ותלמידים. הוא מהווה נקודה מסוימת ברצף שחשיבותו בהתמדה 

שבו, בעצם קיומו ובהתייחסותו אל המתרחש, אל הנוצר בשדה המחול, כשיח מתמיד הבוחן זהויות בפריזמה 

אמנותית שנקודת המוצא שלו היא פלורליזם תרבותי. 

 

   ילדים רוקדים בחג בקיבוץ 1942. המורה: אמי חוה רצון 

דברי תודה 

ספר זה הוא פרי ההזדמנות שנפלה בחלקי לקיים דו-שיח עם עמיתים ותלמידים ועל כך תודתי לרבים שלא יספיק 

המקום למנות את שמותיהם במסגרת זו. 

     רגשי הוקרה ותודה לאלה שקראו את כתב היד ועזרו במניעת מהמורות – התוצאה הנוכחית היא על אחריותי 

בלבד – לבן-ציון אורגד, תחיה רייזמן, אבנר בהט ועֹפר בהט. לצלמים שעבודתם מאירה את התמליל: יעקב 

אבירם, איל ברטוב, נפתלי הילגר, עֹפר בהט ואבנר בהט; לנועה אשכול, לאגודה לכתב תנועה, לתרצה ספיר 

ולספריה למחול בית אריאלה. 
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פרק א’: אני מתנועע – אני קיים 

משמעות התנועה והמחול לרוקד 

התנועה היא ביטוי ראשוני של חיים. אני מתנועע – אני חי, אני קיים. המחול הוא חוויה החוצה גבולות ותרבויות, 

אף שיש בה סממנים ואפיונים מקומיים ואישיים. באמצעות התנועה מתוודע האדם אל עצמו התוודעות ראשונית 

וכך גם נוצר הקשר הראשון עם סביבתו הפיסית והחברתית. מהר מאוד הוא מגלה את התנועה ככלי ליצירת 

תקשורת. באמצעות התנועה אנו נותנים ביטוי לתחושות, לרגשות, לרעיונות ולמחשבות. רבגוניותו של מעשה 

המחול מתבססת על יחסי גומלין בין שפת תנועה אישית וחברתית לבין רצפים של תנועה תלויי תרבות, אשר 

פורצים את המרחב האישי למרחב הכללי ומאגדים קבוצות אנשים במרחב ובזמן. 

משמעות המחול לחברת אנשים 

דרך ההתנועעות בקבוצה חברתית מעידה יותר מכול על הדינמיקה הקיימת בתוכה. בשילוב קצב ומוזיקה נוצר 

ריגוש משותף: התגובה הגופנית של כל פרט בחברה מתגבשת בהדרגה לתגובה תנועתית קבוצתית שיש בה הרבה 

מהמשותף. הריגוש הגופני האישי מאפשר את חיזוק התחושה הקבוצתית, שהתנועה והמחול משמשים לה ביטוי. 

בין הגרסה האישית של הפרט המחולל לבין הפרטים האחרים בקבוצה המחוללת נוצרים יחסי גומלין תוך תיאום 

בלתי-פוסק, ואלה מאפשרים שכלול מתמיד של יכולת הביטוי באמצעות התנועה והמחול.  

     ראוי להדגיש כי לא תמיד מודע הפרט לדרך ריקודו, לשפת התנועה שלו. יש שאנשים רוקדים ללא מודעות 

לשפת התנועה שלהם, תוך תגובה ספונטנית והיענות לצרכים אישיים, מוסכמות וצרכים חברתיים, ובנסיבות 

שבהן ניתן להם לבטא את הצורך להתנועע. מצד אחר, יש שהמחוללים רואים במחול התמחות הדורשת לימוד 

והתנסות: תוך חיקוי, תוך השתתפות באירוע שיש בו מחול, או על ידי הכנה ולימוד שיטתי.  

תנועה ומחול כדחף קיומי 

התנועה היא דחף מולד, ולכך אנו מוצאים אזכורים רבים במקורות שונים בתקופות שונות. מהו אותו דחף? מה 

מקורו ואילו צורות הוא לובש? כותבת על כך יהודית בינטר: "התנועה היא הביטוי האינטימי ביותר של האדם. 

בתנועתו הוא מתגלה לעולם שמסביבו. סימן החיים הראשון הוא תנועתו של העובר ברחם אמו, התנועה קודמת 

לצעקתו הראשונה של הרך הנולד... " (בינטר, 1972: 12). 

     ההורים רואים בתזוזה אות ודאי לחיים חדשים. הם מייחסים לעובר הנע צו של דחף אנושי יסודי,בסיסי ככל 

 .(Jonas 1992) שיהיה: הדחיפות והכפיפות, הפיתולים והסיבובים של תנועה שהיא יצירה חדשה

     מיום שעורר צ'רלס דרווין את תשומת ליבה של הקהילייה המדעית לשפת הגוף בספרו הבעת רגשות באדם 

ובחיות (The Expression of Emotions in Man and Animals ,1882 מהדורה מעודכנת 1998) נדרשו לכך רבים 

וטובים, בעיקר מאז שנות השישים של המאה העשרים. ממחקרים אלה אנו לומדים להכיר ולהתייחס אל עצמנו 

כחלק ממערכת עולם החי.  

 לכל מה שאנו עושים יש בסיס גנטי מולד, ולכל פעילות שלנו יש מן המשותף עם מינים אחרים. [...]  

 על אף הגרסאות הרבות והמרתקות הקיימות בין איזור למשנהו, בין חברה לרעותה, כל אחד מאלפי  

 המיליונים של בני האדם החיים כיום חולק מורשת גנטית זהה כמעט. אנו חובשים כובעים שונים, אבל 

 לכולנו אותו חיוך; אנו מדברים בשפות שונות, אבל כולן מעוגנות באותו דקדוק בסיסי; מנהגי הנישואין 

 שלנו שונים, אבל כולנו מתאהבים. ועל אף גוני עורנו, אמונותינו הדתיות וטקסינו החברתיים, שכולם  

 שונים, הקירבה הביולוגית בינינו מדהימה (מוריס, 7 :1996). 
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המושגים 'לשון הגוף', 'שפת תנועה', ו'תקשורת אל-מילולית' רווחים בעיקר מהמחצית השנייה של המאה 

העשרים. מושגים אלה משמשים בשטחי מחקר שונים אשר עניינם קשרי גומלין בין היחיד והחבה ובין ביטוי 

מילולי לאל-מילולי; ניסיונות של פענוח קשיים בשליטה עצמית ובחוסר שליטה כזו; פענוח שדרים אישיים 

ומסרים בתוך הסביבה החברתית והתרבותית שבה הם מתקיימים. שכן מדובר בתופעה מורכבת, וניסיונות 

להתמקד בקטעים מסוימים שלה, אסור שינותקו מרקע צמיחתה ודרכי ביטויה. 

שפת הגוף או התנועה כתקשורת אל-מילולית היא החומר הבסיסי למה שקרוי בפינו מחול:  

 ריקוד הוא ביטוי, ולכן – שפה. כלי הביטוי הוא הגוף ותנועתו. גם שפה ניתן ללמוד באופנים שונים: אם 

 בדרך הצורה, או תוך כדי דיבור. לימוד המיומנות בריקוד, העיסוק ב"טכניקה", דומה ללימוד הדקדוק, 

 הבא לעתים קרובות מאוד במקום ההבנה האמיתית (בינטר, 55 :1972). 

בניסיון רציני להבין תופעה אנושית כה מורכבת – תנועה ומחול – לא ניתן להפריד בין מרכיביהם. נקודת מבטו 

של המתבונן עצמו היא הבחינה הראשונית שיש ללמדה שוב ושוב. מכאן, ניסיון לפענח משמעויות אישיות, 

חברתיות, תרבותיות ואמנותיות במחול, וכן ניסיון להבחין בין כלים ומטרות, כמו גם הבחירה בין דרכים שונות 

לפירוש שפת תנועה, כל אלה הם חלק מתהליך המציב שאלות רבות, והתשובות עליהן לא תהיינה חד-משמעיות. 

 יש להיזהר במתן פרשנויות. [...] ברור כי שפת הגוף החזותית היא מערכת תקשורת רבת-עצמה, שאנו  

 שולטים בה מעט פחות מכפי שנדמה לנו. ולא קשה לגלות מדוע. יסודות רבים בשפה זו מתבצעים מבלי 

 מודע, עד כדי כך שהם חושפים את מה שאנו חשים בסתר לבנו (מוריס, 38 :1996). 

התנועה היא אפוא צורך קיומי וסימן לחיים, אך זה מסביר רק באופן חלקי את העובדה שהמחול קיים בכל 

החברות וכי האדם ביסודו מחולל. אותנו מעניין בעיקר השלב שבו מתגבשת שפת התנועה למבנים שונים 

המעוצבים לרצף של מחול. "הריקוד זה הטבע שלי, זה בדם שלי" (בהט,1995:30) – בדברים אלה נותן הדובר 

ביטוי לתחושתו כי בלי המחול חייו אינם חיים. בפועל, השירה והמחול הם חלק בלתי נפרד ממעגל חייו, חיי 

משפחתו הגרעינית והמורחבת. אמירה זו היא אחת מאין-סוף התבטאויות שאנו שומעים מדי יום וקוראים 

במקורות מיום שהאדם נותן ביטוי בכתב להגיגיו.  

אדם מחולל נפלאות  

אֹותֹו ֶּגֶׁשם 

יֹוֵרד ַעל ַהִּנְפָרד ַההֹוֵלְכ 

ְוַעל ַהִּנְפָרד ַהִּנְׁשָאר ַּבָּמקֹום, אֹו ִּכי   

ַמֲחָׁשָבה ַאַחת ֶנֱחֶׁשֶבת ֶּדֶרְכ ָעִרים ּוְכָפִרים  

ַוֲאָרצֹות ַרּבֹות ְּברֹאׁש ָאָדם נֹוֵסַע. 

ָּכל ֵאֶּלה עֹוִׂשים ֶקֶצב ִרּקּוד 

מּוָזר. ְוֵאיֶנִּני יֹוֵדַע ִמי ָהרֹוֵקד  (יהודה עמיחי, מתוך השיר "כל אלה עושים קצב ריקוד" 

ְלִפיו ּוִמי הּוא ַהַּמְרִקיד...   בספר שלוה גדולה: שאלות ותשובות הוצאת שוקן 1980) 
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בתולדות התרבות היווה המחול מוקד התעניינות, מקור להערצה, לחשש ולפחד. המחול נתפס כמבטא או מעניק 

סגולות מיוחדות: כוח מארגן, מאחד ומלכד, מסגרת טקסית ופולחנית, ומצד אחר – אמצעי להנאה ולבידור, מה 

שנתפס לעתים על ידי נציגי ממסדים מסוימים כביטוי של קלות דעת וכגורם משחית בחברה "מהוגנת".  

     סטור (Storrs) מציין כי יש ראיות המעידות על כך שבני האדם הקדמונים היו מסוגלים לשיר ולרקוד כמה 

מאות אלפי שנים לפני שהופיע ה'הומו ספיינס' המצויד ביכולת הדיבור, כפי שהיא מוכרת לנו כיום (סטור 1996). 

ייתכן כי בהמשך הבדיקה והלימוד יחוזק כיוון זה; ייתכן כי מחקרים נוספים יתמכו בהשקפה זו, אך תיתכן 

בהחלט האפשרות כי שאלה זו תישאר פתוחה ולא יהיה לה מענה ברור ומוחלט. 

     ראשיתו של המחול בתנועה של האדם בינו לבין עצמו. בהמשך נתקבצה קבוצת אנשים וחוללה במקבץ של 

יחידים, כאשר כל אחד מתנועע על פי דרכו. משותף לכולם הבסיס הפיזי של הגוף האנושי. בהתאם לכך, 

ההתמודדות הראשונית הייתה עם הסביבה הפיזית שבה רקדו: יש שוני רב בין ריקוד על קרקע מוצקה, על צוקים 

הרריים, ערבה, קרחת יער או מרחבי מדבר. כפות הרגליים ששקעו בחולות המדבר, תנועתן שונה מזו של כפות 

הרגליים הרוקעות על אדמה מוצקה. תנועת כפות הרגליים מהווה בסיס לתנועת הגוף כולו ולסגנון התנועה שלו. 

כאשר אנשים מחוללים בקבוצה, מתעצמות התחושות המשותפות. תגובות יצרו תנועות של חיקוי וכך, בהתאם 

לתנועה האישית, לצירופים החברתיים וליכולת האמנותית, נוצר מאגר של תנועות משותפות ונוצר סגנון של 

מחול. יכולת התנועה, הצירופים החברתיים והבחירות האמנותיות הקשורות בה, נתגבשו לאמירה תנועתית שיש 

בה ביטוי לפרטי ולקבוצתי, והיא מאפשרת ביטוי של רגשות ודרכים שונות ליצירה. 

 הילד הרוקד עובר התנסויות שונות בתנועה: הוא מפעיל את גופו, חווה את הגילוי ומשכלל את יכולת 

השליטה שלו בגופו ובסביבתו. התנועה מאפשרת לו חוויה של שיתוף קבוצתי, של שחרור וחיזוק הדימוי העצמי 

שלו. השלב הבא הוא שלב יצירת הקשר עם הזולת. כאן מצטרף המחול לתמונה. תקשורת מחייבת תנועות 

מוסכמות, הבנת הצפנים המשותפים על-ידי האחדה והסכמה. התקשורת באמצעות תנועה ומחול דורשת יצירה 

מתמדת. יצירה משמעותה יוזמות אישיות הנבחנות אל מול יכולת הקבוצה להגיב, לקבל, להבין ולאמץ. בהתקבלן 

על ידי הקבוצה, הן נהפכות למסורת, לעניין שבהסכמה. עם זאת, קבלתו של מחול והפיכתו למסורת מותנית 

בהסכמה של ממסד חברתי. יכולתה של החברה, על-ידי סוכנים מטעמה, להנחיל מסורת זו לחבריה הבוגרים 

והצעירים מאפשרת להפכה לרכיב בתרבות של אותה קבוצה.  

     הדינמיקה של מסורת מול חידוש הניבה את מיטב היצירה המחולית. בטבע האדם מצוי המאבק המתמיד בין 

"דרך נכונה" לרקוד, רצויה ומוסכמת, מול אופנים "לא מקובלים" שאינם מומלצים מההיבט הבריאותי, החינוכי 

והלימודי, או סגנון ש"אינו מקובל" מהיבט חברתי או מעמדי. האדם הוא פרט בעל יכולת ליצור ולהתבטא 

באמצעות יצירתו, ובאותה עת קיים בו הצורך להיות חלק מקבוצה ומתרבות. התפתחות מהירה של יוזמות 

חדשניות ביצירה האמנותית גוררת פירושים רבים ושונים, יוצרת לעתים אי-הבנות, התנגדות וחילוקי דעות. 

מסורת מול חידוש, תפיסות שונות של מגדר וחברה וחשש מפריצת מסגרות וריסוק מוסכמות עשויות לעורר 

תגובות עזות ויצריות, ולעתים הרסניות, עד כי קשה להאמין שהמחלוקת היא על ביטוי אמנותי. כאשר כלי 

הביטוי הוא גוף האדם, נוצר לעתים מצב שבו מה שמקובל בהקשר תרבותי מסוים לא יתקבל בהקשר תרבותי 

אחר. מערכות של איסורים והגנות מול חשיפה נטולת מעצורים, כפי שהדברים נתפסים בעיני המתבונן, יצרו 

תגובות נגד והולידו מערכות חדשות של איסורים והגנות על ידי הרוקדים עצמם או על-ידי הממסד החברתי, 

התרבותי או הדתי. השונוּת התרבותית המצויה היא שהולידה את המגוון העצום של התנהגות מחולית המצוי 

בתבל. או, כפי שכותב ג'ונס:  

מה שיעורר באחד רעד של התלהבות דתית יהיה בעיני האחר תנועה של הפקרות מינית. כה אישי הוא  

המחול, כה קשור לזהות תרבותית, עד כי כאשר אנשים אינם מסכימים באשר למשמעותם ולערכם של 

מחולות מסוימים, המבוכה הנובעת מכך עלולה להוליד בוז, כעס ואפילו אלימות. לערער או להפחית 

 .(Jonas, 1992: 12) מערכם של מחולות הזולת, פירושו לפגוע בעצם זכותו לעצמיות
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לסיכום, המשותף לכל האנשים הרוקדים הם הנתונים הפיזיים, הרצון להתבטא והיכולת לעשות זאת בתנועה, 

ורק בהמשך שואל האדם: האם אני רוצה לומר דבר-מה, וכיצד אני רוצה לעשות זאת? או, כדבריה של דוריס 

האמפרי: 

[...] האמצעי העומד לרשות הרקדן הוא גופו, וזה כלי מעשי ומוחשי הרבה יותר ממילים, תווים 

מוזיקליים או צבעים. מלכתחילה הגוף הוא בעל צורה מוגדרת, והוא מצויד במערכת שלמה ומורכבת 

ביותר של מנופים, איברים, עצבים ושרירים, נוסף לאישיות מעוצבת על-ידי הרגלים מושרשים (האמפרי, 

 .(1984: 20

קורט זאכס (Curt Sachs) כותב בספרו תולדות הריקוד: 

האדם מוכרח לרקוד, [...] הוא רוצה לרקוד כי הוא מרגיש בתוכו כוח יוצר, כוח קסמים אשר בו צפונים 

החיים [...] בעזרת הריקוד משתחררים הכוחות הכבולים ומתפרצים לפעולה (זאכס, 1953: 9). 

בעקבות זאכס ניסו חוקרים להבין טוב יותר את משמעות המחול מן ההיבט ההיסטורי, האתנוגרפי, הפסיכולוגי, 

האמנותי, הביולוגי-זואולוגי והפיסיולוגי. 

     הארכיאולוג יוסי גרפינקל נדרש לשאלת מוצא המחול. על פי מחקרים ארכיאולוגיים, ניתן למצוא עדויות 

לקיומו של מחול כבר לפני שנים-עשר אלף שנים. ממצאים מלפני תשעת אלפים שנה מעידים על סצנות שלמות של 

מחול. לדבריו, יש תיאורים ברורים וחוזרים של מחול בעיטורים חרוטים על גבי אבנים, על כלי חרס ובציורי קיר, 

בסביבות שבעת אלפים שנה לפני הספירה. מחקר זה מחזק את דברי זאכס ורבים אחריו, כי המחול בחברה 

חקלאית שימש כלי ארגוני ראשון במעלה להבטחת סדרי עבודה, סדר לוח השנה, חלק מטקס פולחני מרכזי 

ואמצעי ליצירת אחדות ושייכות חברתית (גרפינקל 2001). מחול הוא בראש ובראשונה עניינו של האדם המחולל, 

של האנשים המחוללים; הוא שייך להם ולכן יש להבינו על פי המושגים שלהם עצמם. ביסוד ההבנה קיימים ידע 

היסטורי, הגדרת שדה המחקר, משמעות המחול למחולליו, תיעוד, מיון ופענוח המידע הצבור, על פי מפתחות 

שיהפכו את הידע למדע. 

  

   

        

      ילדים רוקדים ״ציפורים״ (באדיבות תרצה ספיר) 
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מחקר המחול 

מחקר המחול הוא מדע צעיר יחסית. חלוץ המחקר של מדע זה היה קורט זאכס (ברלין 1881 – ניו יורק 1959). 

ספרו World History of the Dance משמש עד היום מקור מידע הפורש יריעה רחבה לכל שוחר דעת ועניין 

במחול. הספר הופיע לראשונה בשנת 1933 בגרמנית. ב-1937 הופיע הספר באנגלית, מעודכן על ידי המחבר, ושנה 

לאחר מכן בצרפתית. התרגום העברי הופיע ב-1953 והוא מבוסס על הגרסות המעודכנות תוך התייעצות עם 

המחבר. זאכס, שהיה מוזיקולוג ואתנומוזיקולוג מן הגדולים בתקופתו, היה חלוץ גם בהדגשת אחדות האמנויות 

והקשרים ביניהן (ראו ספרו The Commonwealth of Art) וכן בהבאת המוזיקה והמחול של תרבויות 

״חוץ-אירופיות״ אל אנשי ה״מערב״. זאכס היה הראשון שחקר את המחול בתרבויות שונות מן ההיבט 

ההיסטורי, הגיאוגרפי, האתנולוגי והתרבותי. 

ניתן לחלק את תולדות מחקר המחול לשלושה שלבים: 

1. השלב התיאורי בא עם ראשית ההכרה בחשיבות המחול כרכיב משמעותי בתרבויות האדם. לאחר קורט זאכס 

הלכו רבים בעקבותיו. בעבודותיהם מתרכזים החוקרים בתיאור המחולות מזווית היסטורית וגיאוגרפית, 

ומתארים את המחול בתקופות שונות ובארצות שונות. בולטת המגמה למצוא אפיונים אוניברסאליים 

המשתמעים מתוך תיאור האפיונים המקומיים. במודע או שלא במודע, בוחן המחקר את מה שכונה "תרבות 

המערב" מול מה שכונה "חוץ-אירופי". המידע שעמד לרשות החוקרים היה בעיקרו חומר כתוב על-ידי מלומדים, 

חוקרים והוגים בני תרבות המערב. דרכי חשיבה, השקפות וכיווני ההתעניינות היו בשלב זה מוגבלים לאבחנות 

של תרבות מרכזית אחת. שלב זה, של התקדמות על-ידי עצם הגילוי, התיאור וההכרה ב"חוץ-אירופי", הסתבר 

כבעל עניין וחשיבות עבור בן תרבות באשר הוא. 

2. המחקר ההשוואתי – זה השלב הבא, שבו מדענים מדיסציפלינות שונות – בעיקר אתנומוזיקולוגיה, היסטוריה 

ואנתרופולוגיה של התרבות – גילו את ההיבט החברתי-תרבותי של המחול. בשלב זה באו לעזר אמצעי התיעוד 

על-ידי הקלטה והסרטה, עם פיתוחם בחברות מתועשות. אלה אפשרו להשתחרר מהבלעדיות של התיאור המילולי 

במחקר האקדמי, וגרמו לרענון דרכי חשיבה וביטוי ולפיתוח שיטות של אנליזה, ובכך אפשרו כיוונים חדשים 

במחקר המחול. היה זה גילוי מחודש של המחקר הבין-תחומי. היו שרצו להאמין כי באמצעות פענוח שפות תנועה 

ומחול מקומיות ניתן יהיה למצוא מפתחות וכללים לאישוש מושג המחול (כמו המוזיקה) כ"שפה בין לאומית". 

שלב זה של המחקר מבשר את ראשיתה של התמודדות עם דרכים לפענוח שפות של תנועה ומחול, אך עדיין, ברוב 

המקרים, ללא בחינה מעמיקה של ההקשר שבתוכו נוצרו המחולות ולא של משמעותם למחוללים. התיעוד 

באמצעות מידענים ולימוד תוך התנסות של ממש במחול ותנועה במסגרות מסורתיות תלויות תרבות, היה נחלתם 

 .(Lomax, 1968) של חלוצים בלבד

3. השלב השלישי, שבו אנו נמצאים היום, הוא בחינת המחול בהקשרים תרבותיים רחבים וחקירתו בכלים 

תיאורטיים עדכניים, על פי רוב בין-תחומיים. שלב זה מבוסס על הפנמת ההשקפה כי אין תרבות אחת חשובה 

יותר מתרבות אחרת ואין אמנות נעלה יותר מאמנות שונה. כיום נזנחה המטרה למצוא מפתחות אוניברסאליים 

להבנת המחול כ"שפה בין-לאומית". עניין רב מופנה אל צבירת מידע ופענוח צפנים של תרבות ואמנות כביטוי של 

יחיד וחברה. עיקרו של מחקר המחול כיום במאמץ להבין את משמעות המחול למחולליו. על החוקר בזמננו 

להגדיר את נושאי המחקר שלו ולבחור את הכלים המתאימים לכך. עליו להיות מודע למידע העדכני במדעי 

גוף-האדם, מדעי האדם והחברה. החוקר נדרש להבין ולפענח צפנים של אסתטיקה תלוית-תרבות, של ביטוי 

אינדיבידואלי בתוך קבוצה חברתית ודרך ביטוי אמנותי של קבוצה בתנועה. כמו כן נדרש החוקר להבין את 

מורכבותו של האירוע הכולל מחול. עליו לבחון מבנים, צורות וסגנונות מוזיקה, שהם חלק בלתי נפרד מהמחול 
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הנחקר, או טקסטים, צורות התלבשות והתקשטות, ביטויים שונים של תרבות חומרית ועוד, אשר בלעדיהם לא 

ניתן להבין את קשרי הגומלין בין כל אלה. לכן יהיה זה במקרים רבים מחקר בין-תחומי, כאשר כל שדה נלמד 

ביסודיות, בנפרד, ובה בעת נבחנים יחסי הגומלין בין היסודות השונים והשפעתם ההדדית ביצירה כולה.   

     במחצית השנייה של המאה העשרים נכלל מחקר המחול במסגרות שונות וקיבל כינויים שונים. לפעמים כונו 

בשמות נרדפים נושאים דומים, ולפעמים העניקה התייחסות דומה לאותו נושא דגשים שונים: מחקר השוואתי 

של מחול (Comparative Study of Dance), אתנולוגיה של המחול (Dance Ethnology) ו/או אנתרופולוגיה של 

 .(Anthropology of Dance) (Youngerman, 1998) המחול

     שלושת השלבים של מחקר המחול שהוזכרו היו פריצת דרך, כל אחד בזמנו. כיום, כאשר מחול חדשני מאתגר 

את הנורמה התרבותית לעתים מזומנות, נגזר גורלה של יצירת מחול לאחת משתי אפשרויות: או שהיא נעלמת 

במהירות, או שהיא הופכת להיות חלק מהתרבות שבתוכה נוצרה. חוקרי המחול מחויבים אפוא להיות קשובים 

להתפתחות המהירה.  

מחקר המחול בישראל הוא ענף צעיר יחסית לאנגליה ולארצות הברית. ביסודו חברת מהגרים, ניסיונות של 

סוכני-תרבות לבניית כור-היתוך לאומי, וראשיתה של ההכרה כי רב-תרבותיות היא מצב בלתי נמנע. אם ניקח 

בחשבון גם תיאורים ראשונים על בסיס השווה והשונה בחברות שונות בישראל, תיאורים שאמנם אינם מחקר 

עדיין, ניתן לדבר היום על היסטוריה של כשישים שנה. משנות החמישים של המאה העשרים נעשו ניסיונות של 

איסוף מידע, תיעוד ושימור, שאינם מחקר של ממש, ובעיקר, נעשו שלא בהתאם לכללים הנדרשים כיום. לכן אין 

באפשרותנו, בעבודות מחקר שנעשות עכשיו, להתבסס על החומר שנאסף בהם. 

     ראשיתו של מחקר מחול הראוי לשמו בישראל, בראשית שנות השבעים של המאה העשרים (ראה פרידהבר, 

1999). בהמשך יובאו דוגמאות של מחקרים במחול אתני בישראל במסגרת פרק ג' – מחול: זהות, מסורת ותרבות 

בישראל.  

     מחקר אתנו-כוריאולוגי יתבסס על הנחות יסוד של מחקר אנתרופולוגי של התרבות. חזן מונה שלושה היבטים 

ליעדי מחקר כזה (חזן, 1992). כל היבט כזה ימצא את ביטוי המיוחד במחקר המחול. 

   ההיבט הראשון הוא מילולי: אמירות של בני אדם על עצמם, על סביבתם ועל זולתם, קריאת טקסטים 

השלובים בביצוע המחול, טקסטים הדנים במחול וראיונות עם מידענים המבצעים מחול מסייעים ללימוד, 

לתיעוד, לאנליזה ולהבנה של תנועה ומחול. 

     ההיבט השני הוא של ההקשר: התנהגות בני אדם בהסתגלותם לסביבת חייהם. תהליכי הסתגלות לסביבה 

הפיסית, החברתית והתרבותית מוצאים את ביטויים בצורות מחול שונות.  

     ההיבט השלישי הוא של התחביר: זה ההיבט הצורני הדן בשפת התנועה, בסגנון התנועתי, בצורות המחול, 

בצפנים האסתטיים של התנועה ובפענוחם.  

חברה ותרבות 

חברה – קבוצת אנשים בעלי מסורת תרבותית משותפת המרוכזים באתר מסוים (הבילנד, 1999: 50) או, במילים 

אחרות: המושג חברה מקיף את תחום היחסים שבין בני האדם ומשתקפים בו הערכים, הנורמות, התרבות ומערך 

התפקידים והמוסדות האופייניים ומשפיעים על דרכי ההתנהגות וההתנהלות של האנשים הנכללים באותה 

חברה.  

תרבות – לצורך הדיון נקבל על עצמנו את ההגדרה הרחבה המקובלת כיום כי תרבות היא כלל הדברים שיוצרת 

החברה האנושית, מבחינה חומרית ומבחינה רוחנית. זאת מבלי להיכנס לדיון במושגים "תרבות גבוהה" ו"תרבות 

משותפת" (סקרוטון, 2003). 
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האנתרופולוגיה של התרבות חוקרת את ההתנהגות האנושית, ההתנהגות היומיומית של בני חברה מסויימת, 

אשר היא ביטוי של תרבותם, והיא שונה בחברות השונות. 

 תרבות וחברה הם שני מושגים שהקשר ביניהם הדוק, והאנתרופולוגיה דנה בשניהם. מטבע הדברים תרבות אינה 

 יכולה להתקיים ללא חברה, כשם שהחברה אינה יכולה להתקיים ללא יחידים. ועם זאת, אין עלי אדמות חברה 

 אנושית כלשהי ללא תרבות. חיים חברתיים, לעומת זאת, אנו מוצאים גם בקרב מינים אחרים של בעלי חיים. [...] 

 התנהגות אינסטינקטיבית זו אינה תרבות. חברה (אם כי לא חברה אנושית) יכולה אפוא להתקיים ללא תרבות, אך 

 תרבות אינה יכולה להתקיים ללא חברה (הבילנד, 50 :1999). 

מנקודת ראות זו של בחינת המושג  תרבות כאינטרס קיומי משותף, תוך שמירה על זהות ורקע תרבותי,  תתקבל 

אפוא במסגרת האנתרופולוגיה התרבותית ההגדרה הבאה:   

תרבות היא מערכת של כללים או ערכים, אשר הגשמתם על-ידי בני חברה מסוימת מניבה התנהגות המצויה 

בתחום הנחשב בעיני בני אותה חברה לראוי ומקובל (שם). 

האנתרופולוגיה של התרבות מעניקה למושג תרבות דגשים משלה, על בסיס הידע כי דפוסי תרבות, אגדי סמלים 

משמעותיים, אלה האמצעים שבהם האדם מקנה מובן למאורעות שהוא חי. התרבות היא הכוליות המצטברת של 

הדפוסים הללו, וחקירתם היא, לפיכך, חקר המנגנונים המשמשים פרטים וקבוצות לשם התמצאות בעולם, שבלא 

המנגנונים האלה הוא סתום. [...] הבעיות, בהיותן קיומיות, הן אוניברסאליות; פתרונותיהן, בהיותם אנושיים, 

משתנים. [...] בתחום זה כבתחומי דעת רבים אחרים, הדרך להפשטות הגדולות של המדע מתפתלת בסבך 

העובדות הפרטיות. (גירץ, 1990: 235). 

באילו אופנים מקובל כיום לחקור את תרבויות ההווה? 

המדע המתאר באופן שיטתי את התרבויות הקיימות, הוא האתנוגרפיה. לדברי  גירץ, האתנוגרפיה היא מה 

שהאנתרופולוג עושה: יוצר קשר, בוחר מידענים (אינפורמנטים), מנהל יומן, וכן הלאה (שם). 

או, במילים אחרות, מזווית שונה במקצת: 

האתנולוג חוקר את ההתנהגות האנושית על-ידי התבוננות, התנסות וליבון הדברים עם בני התרבות שהוא מנסה 

להבין (הבילנד, 1999: 34). 

בדומה לאתנולוגיה הכללית, האתנולוגיה של המחול (המכונה גם אתנוכוריאולוגיה – Ethnochoreology) חוקרת 

את המחול כרכיב בתרבויות ההווה. האתנוכוריאולוג לומד את המחול כמייצג חברה מסוימת ומשקף את 

תרבותה. החוקר אמור לשהות בקרב החברה שאותה הוא חוקר ולקחת חלק בפעילויותיה. עליו לערוך תצפית 

משתתפת (participant observation), למצוא מידענים; עליו להיות מודע לצרכים המיוחדים שמציב מחקר 

המחול, בנוסף לדרישות העומדות מול כל אתנוגרף באשר הוא. דילמה המלווה את המחקר האנתרופולוגי 

והאתנוגרפי מראשית קיומם היא, האם על החוקר להיות "זר", מביט מבחוץ על החברה הנחקרת, האם רצוי כי 

יהיה מעורב מעורבות עמוקה בחברה הנחקרת בתקופת עבודת-השדה, ואיזה סוג של מחויבות יש לו כלפי אותה 

חברה. בניגוד לכך, האם רצוי כי יהיה בן החברה הנחקרת?  

שוקד מתייחס ללב הבעיה, ובצטטו את דברי לוי-שטראוס הוא אומר: 

ניתן להסכים [...] כי אמנם "האנתרופולוגיה היא מדע החוקר תרבות כפי שהיא נראית מבחוץ", כיוון שמחקרים 

באנתרופולוגיה, כמו בסוציולוגיה, ניתנים לביצוע הולם רק בידי חוקרים, שאף-על-פי שהם "שייכים" לחברה 

הנחקרת, הרי במובן מסוים הם גם "זרים" לה; כלומר, יש בידם הכושר לצפות בחברתם מתוך עמדה של ריחוק. 

אולם אם יכול חוקר להבחין רק בתכונות הייחודיות של חברות הזרות לחברתו שלו, הרי שלא ניחן בכושר 

החדירה ובשאיפה לשיפוט "האובייקטיבי", החיוניים לעבודת האנתרופולוג. שלא כדעתו של לוי-שטראוס, 

סבורני, שמבחנה של האנתרופולוגיה וסיכוייה לעתיד נעוצים דווקא ביכולתם של האנתרופולוגים לערוך מחקרים 

בקרב חברותיהם. ודאי, אין מסקנה זו מחייבת את האנתרופולוג לחקור את סביבתו הקרובה ביותר, כגון: 
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משפחתו, כפרו, או שכבת המעמד שלו. כל החברות הללו, המכונות כיום פרימיטיביות, והללו המכונות מודרניות, 

מגוונות דיין על-מנת לספק קבוצות למחקר, שלגביהן החוקר בן החברה הוא בבחינת "זר". דיוננו עוסק, מתוך כך, 

בעיקר בשני נושאים הקשורים זה בזה: א. מידת האחריות והמחויבות של האנתרופולוג כלפי האנשים שאותם 

הוא חוקר; ב. מהותה של האנתרופולוגיה, כפי שהיא משתקפת במחקרים, שמבצעים חוקרים בני החברות 

הנחקרות (שוקד ודשן, 1998: 390). 

בהמשך לדברים אלה ניתן לומר כי במחקר אתנוכוריאולוגי, או בבחינת מחול כחלק ממחקר אנתרופולוגי 

בין-תחומי, עומדת למבחן מידת אחריותו של החוקר במספר היבטים: 

א. אחריותו ומחויבותו של החוקר כלפי האנשים שאותם הוא חוקר מן ההיבט האישי והחברתי. 

ב. האופן שבו האתנוכוריאולוגיה משקפת את החברה הנחקרת בעיני החוקר, בין אם הוא בן אותה חברה או בן 

חברה אחרת; מידת יכולתו לקיים דו-שיח עם אנשי החברה הנחקרת ולהביא את מכלול המידע להם ולאחרים. 

ג. הידע המקצועי של החוקר בנושא המחול, המאפשר לו לתעד ולהבין את משמעות המחול ומקומו בחיי החברה 

ובתרבותה של הקבוצה האתנית הנחקרת.  

ד. יכולתו להבין ולהציג את מכלול ההקשרים ומשמעותם, בהיות המחול אחד הרכיבים במחקר, שהוא 

בין-תחומי מעצם מהותו.    

על חוקר המחול מוטלת החובה לתעד ולתאר את כל מה שסובב את האירוע הכולל את המחול, לראיין את 

המידענים ולהתנסות בעצמו במחול הנחקר בעזרת המידענים המתאימים. זאת, גם אם איננו בן התרבות 

הנחקרת. במקרה כזה, אסור שילקה ביומרה להיות כאחד הרוקדים בני אותה תרבות, למרות ההנחה המובנת כי 

ינהג בהתאם למקובל בסביבה הנחקרת. כיום עומדים לרשות חוקרי המחול, בנוסף לאמצעים העומדים לרשות 

החוקרים בכלל, אמצעי הקלטה והסרטה ניידים ואמינים. בנוסף לכך, מומלץ לשלב תיעוד ואנליזה בכתב תנועה 

אשכול-וכמן (E.W.) בחקר תנועה ומחול באשר הם, שכן יש בו אפשרויות של דיוק, אמינות, ויכולת לבסס נתונים 

ולהגיע למידע בעל תוקף מדעי. על חוקרי המחול להשתמש באמצעים הללו בצורה מאוזנת, נבונה, בשרות שאלות 

המחקר שאותן הציבו לעצמם. אין הם מטרה, אלא אמצעים להבנת המחול כמערכת של התנהגות 

אנושית-חברתית-תרבותית-אמנותית והם נותנים בידי החוקר כלים לפענח את הצפנים האסתטיים ואת הכללים 

האמנותיים של המחול. 

  

   

   

                

      נועה אשכול – קבוצת ריקוד קאמרי (באדיבות האגודה לכתב תנועה) 
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מחול – מושגים והגדרות 

ההגדרות המצויות למושג מחול משקפות היבטים היסטוריים ו תרבותיים, השקפות, ואמונות. במילונו של אבן 

שושן נמצא:  

מחול – ריקוד, מערכת תנועות ריתמיות של הגוף ובייחוד של הרגליים לפי קצב מסוים, לרוב בליווי מנגינה – 

ביחיד או בחברה. 

באנציקלופדיה העברית (כרך ל"א: 314) נכתב:  

ריקוד – צורת ביטוי אמנותית של צירופי תנועות מקצביות מהנות והבעתיות, עפ"ר מלוות במנגינה. 

אנו רואים כי ערך הריקוד נשאר לוקה ובלתי-שלם בהגדרות הנ"ל. 

מורכבותו של המושג העברי מחולל תוביל אותנו בהמשך הדברים להבהרת המושג מחול ותבהיר את הבחירה 

בשם  מחוללים לספר זה. המילונים של אבן שושן ושל כנעני (אוצר הלשון העברית) מביאים את ההגדרות הבאות: 

מחולל  – 1. רקדן, יוצא בריקוד ובמחול, אמן בריקודים.  

   2. יוצר, ממציא, עושה: האיש מחולל נפלאות. 

בהגדרות אנו מוצאים את הצרוף : "ריקוד - צורת ביטוי אמנותית" או "רקדן – אמן במחול": משמע אין אנו 

יכולים לדבר על שפת תנועה בלבד אלא על מחול כצורת ביטוי אמנותית בתנועה. 

     המחול הוא מאמנויות הגוף. התנועה של הגוף האנושי היא חומר היסוד שלו. בכדי להבין מה מפריד ומייחד 

את המחול מאמנויות תנועה אחרות, כמו אמנויות לחימה וכדומה, נעיין במספר מובאות העוסקות בשאלה  מהו 

מחול ? הדברים הבאים אינם נתונים במחלוקת:  

הדחף המולד להתנועע הוא החומר המעוצב בתרבויות שונות לרצף אמנות של תנועה המכונה בפינו מחול  

 .(Jonas 1992: 12)

            

משמעות הדברים ודרכי העיצוב שמעצבות תרבויות את החומר התנועתי יהיו נושא הפרק הבא. כאן רק תואר 

ההתייחסות אל המושג מחול מן ההיבט ההיסטורי.  

זאכס מתאר את שלבי הבראשית בזו הלשון: 

כל ריקוד הוא ביסודו רפלקס של התרגשות עזה ושל דחף מוגבר לפעולה. ריקוד היחיד, הבלתי-מאורגן, אינו נבדל 

אפוא במהותו מן המחולות במעגל, שהם תגובה קיבוצית מאורגנת. הסתכלות בחיי החיה והתבוננות 

באורח-חייהם של עמי הטבע מאשרות את הנחתנו זאת [...] הריקוד מעיקרו הוא הבעה ספונטנית של היצר המניע 

את האדם לפעולה, אלא שעשוי הוא להפוך ולהיות גם ביטוי כוריאוגרפי לכוונה מסוימת, ביטוי התובע ביצוע 

מחושב וצורה מותאמת (זאכס, תשי"ג: 74). 

דבריו של זאכס מתבססים על דברי הוגים רבים לפניו וניתן ללמוד מעיון בכתובים שבאו בעקבותיו כי דברים 

אלה שימשו בסיס להוגים רבים אחריו: 

הריקוד הוא הקדום שבאמנויות. הריקוד מטשטש את הגבולות בין הגוף ובין הנשמה, בין הבעת רגשות שאינה 

תלויה בדבר לבין הפעולה המעשית התכליתית, בין הוויית החברה לייחודו של הפרט. הוא ממזג את המשחק, את 

הפולחן, את הבמה ואת הקרב, בקיצור – כל אותן הרשויות אשר האנושות תוך כדי התפתחותה הפרידה ביניהן 

(שם, תשי"ג: 9). 

במבוא לקובץ המאמרים What is Dance מתלבטים העורכים במגבלות המושג מחול: האם אנו עוסקים במחול 

כתופעה המיוחדת לחברה האנושית? במקרה כזה, כיצד נתייחס ל"תופעות מחוליות" מעולם החי? 
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     ההתקדמות הרבה אשר חלה בחקר התנהגות חברתית של בעלי חיים ומשמעותה מקדמת את הבנת המחול 

בחברותיהם ובחברה האנושית. התייחסות אל המחול כ"דגמי יסוד ריתמיים של תנועה במרחב" איננה מספקת 

  .(Copland-Cohen 1983) כאשר אנו מזהים ללא קושי דגמי תנועה ריתמיים שאינם מחול

     בקובץ נסקרות ומצוטטות תיאוריות שונות על המחול כאמנות ועל משמעותו בתולדות התרבות. במקורות 

שנסקרו ובמקורות רבים אחרים יש הסכמה כללית וחזרה על הנתונים הבאים בניסיון להבין ולהגדיר מהו מחול: 

 מחול הוא תנועת הגוף בדרך קצבית, בדרך כלל עם מוזיקה, במרחב מוגדר, למטרת ביטוי רעיון או רגש  

 תוך שחרור אנרגיה, או פשוט למען שמחת התנועה עצמה. 

 (The Art of Dance, Encyclopedia Britannica, 1996)       

מכל הנסקר עד כה ניתן לומר כי אין הגדרה של המושג מחול שנוכל היום לראותה כמספקת על סמך המידע 

שנצבר במחקר המחול לסוגיו. 

     בניסיון להציע נוסח שיספק את רצוננו והבנתנו, ולמרות המגבלות המתבקשות מעצם הניסיון להגדיר את מה 

שאנו מכנים מחול, לא ניתן לוותר על שלושה נתונים בהקשרם למחול: 

אמנות – אופני הגילוי של היצירה האנושית המבוצעת לפי כללים ושיטות ויכולה לעורר הנאה אסתטית. פירוש 

יצירתי של החיים המביע רגשות או אמירות; צורה הכרחית של בילוי חברתי, באמצעותה ניתן להתבונן על תחומי 

חיים אחרים, ערכים ותמונת עולמם של בני האדם (עיין ערך אמנות: האנציקלופדיה העברית, כרך ד'; הבילנד, 

 .(1999

תנועה – שינוי מקום במרחב, מעבר ממצב למצב (תנוחה או מצג), שינוי היחס בין איבר מסוים לשאר האיברים 

בגוף או לחלק אחר של אותו איבר. 

שפה ותקשורת לא מילולית – היסודות הלא-מילוליים של התקשורת האנושית – אשר מושפעת מהתפקודים 

הפיזיים של גופנו, פעימות הלב, נשימה, לחץ הדם, על ידי סימנים חיצוניים כגון: יציבה, תנועה, מחוות והפקת 

צליל באמצעות הקשות הגוף ונעימת הקול (קיליאם, 1996). 
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צרוף שלושת הנתונים הללו לאמירה המייצגת את המחול באופן שאפשר לכלול בה את מכלול סוגי המחול, 

מאפשרת להציע את ההגדרה הבאה:  

 מחול (ריקוד) – אמנות תנועת הגוף כשפת ביטוי ותקשורת 

הגדרת המחול המוצעת כאן מייצגת את המחול באשר הוא ותואמת את מה שאנו כוללים במחול לסוגיו. 

ההגדרה נחוצה כדי למנוע אי-הבנות ואי-בהירות, אף אם יש המפקפקים בערכן של הגדרות: 

[...] מן המפורסמות הוא שהגדרות אינן מבססות שום דבר. עם זאת, אם הן נבנות בזהירות מספקת, הן עצמן 

מהוות יסוד לאוריינטציה או לרה-אוריינטציה מחשבתית רבת-תועלת: פירוקן לגורמים ובירור נרחב של גורמיהן 

אחד לאחד עשויים לסלול דרך אפקטיווית לפיתוח של כיוון חקירה חדש וניתן לשליטה. מעלתן הגדולה היא 

היותן מפורשות: להבדיל מהפרוזה העיונית, המיועדת תמיד, ובתחומנו במיוחד, להחלפת טיעון ברטוריקה, 

הגדרות מחייבות את עצמן (גירץ, 1990: 92). 

   בני שבט קיקויו, קניה, בשחזור טקס בגרות.  צלם איל ברטוב 
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המחול הוא מאמנויות הגוף, ותנועת הגוף היא חומר היסוד שלה. אנו מתקשרים, מתבטאים ויוצרים באמצעות 

שפת התנועה הכפופה למוסכמות חברתיות ומשקפת כללי תרבות ואסתטיקה שהם תלויי מקום וזמן. בנקודה זו 

ראוי לציין כי ההפרדה הנוהגת גם כיום בפי רבים וטובים ע"י שימוש במונחים "מוזיקה אמנותית" ו"מחול 

אמנותי" ליצירות שנוצרו לביצוע באולם הקונצרטים – כביכול היצירות שנוצרות ומבוצעות במסגרת המשפחה 

והקהילה אינן נכללות במסגרת "אמנותי" – מקורה באי-הבנה בסיסית של המושג "אמנות". האם כשאנו עוסקים 

באמנות התנועה, קיימים מחולות שאינם "אמנותיים"?! 

     בלימודי המחול, כמו בביטויים אחרים של יצירה בחברה האנושית, עלינו לבחון את הנושא מתוך פתיחות, 

גמישות וראיית המשתנה בהתאם לזמן, למקום ולהקשר. בניסיון להבין יצירה אמנותית נמצא את עצמנו 

מתרוצצים בין יחיד לקבוצה, בין יוצר לקהל, בין אסתטיקה לתרבות, בין אמנות למעמד, שלטון וממסד, בין 

מסורת לסגנון, חופש ביטוי וכללי מסחר ושיווק.  

    בני שבט סמבורו, קניה.  צלם איל ברטוב 
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פרק ב’: אני רוקד – אני שייך 

מחול אתני – מייצג חברה ומשקף תרבות 

מחול אתני הוא מחול של קבוצה אתנית מסוימת, המסמל זהות של אותה קבוצה כלפי פנים, מהווה אמצעי 

לחיזוק תחושת השייכות והייחוד של אותה חברה, ומייצג אותה כלפי חברות אחרות אשר מקיימות אתה קשרי 

גומלין. בעבר נהוג היה לכנות את המחול האתני "מחול פרימיטיבי", "מחול שבטי", "מחול איכרים" ו"מחול 

Peterson-Royce, ) מסורתי". כיום נכון יותר להגדיר מחול אתני במונחים של תפקוד (פונקציה), ֶהקשר ותהליך

1998). יש הגורסים כי תפקידה המרכזי של הסוציולוגיה של המחול הוא להסביר את משמעות המחול כצורת 

  .(Filmer, 1998) תקשורת בהקשר החברתי-תרבותי

    מחולות אתניים מצהירים על זהות חברתית באמצעות תנועות בסיסיות ובאמצעות מחוות-תנועה אשר 

משקפות תרבות מסוימת. כיוון שמדובר בשפת-תנועה, שהיא תקשורת בלתי-מילולית, נוצר כאן סמל ישיר ומיידי 

של זהות ללא צורך בתיווך מילולי. המחול האתני הוא אחד ממכלול של סמלים והתנהגויות שהחברה מסגלת 

לעצמה תוך יצירת זהות קבוצתית, חברתית ותרבותית. מחולות אתניים אינם יציבים בצורתם ובלתי-משתנים 

בתפקודם: כסמלים יעילים של קבוצה עליהם להיות בעלי יכולת הסתגלות לשינויים, כמו החברה עצמה, אשר לה 

הם משמשים ביטוי. בהיותו מגוון ומשתנה, המחול מותאם למשימתו המרכזית, שהיא לייצג את הקבוצה 

האתנית. 

    בחקר המחול האתני אנו מעוניינים לא רק במוצר הסופי – המחול כתוצר אמנותי – אלא בעיקר בתהליך 

ובתפקוד של המחול. לכל מחול תפקוד משלו, תכנים וסגנון המאפיינים אותו ומשווים לו משמעות.  

    על פי רוב המחול האתני הוא מחול של קבוצה אתנית החיה בטריטוריה משותפת, ויש לה היסטוריה  משותפת. 

המחולות מלווים בדרך כלל במוזיקה מסורתית או במוזיקה אופיינית לאותה קבוצה. מחולות אתניים רבים, 

בדרך כלל בחברות מסורתיות, הם חלק בלתי נפרד מאירוע הקשור במחזור החיים או במחזור השנה. למחולות 

אלה תפקודים שונים: 

* יש והמחולות הם חלק מטקס פולחני או דתי. 

* יש והם מבוצעים במגמה להגביר את הפריון או היבול.  

* יש מחולות עבודה, המפארים את עמל הכפיים או משמשים מסגרת מסייעת לביצוע עבודה: קציר, טחינת 

הקמח, נשיאת משא כבד ועוד. 

* יש אשר תפקידם ליצור אווירה חגיגית, לקדם פני אורח וכו'.  

* יש מחולות אקסטאזה, היוצרים קשר עם כוחות חיצוניים, עם אלוהויות שונות.  

* יש והם משמשים אמצעי מאחד ומלכד, ומאפשרים פורקן ומפגש חברתי. 

* יש מחולות במסגרת תיאטרלית, המנחילים את עלילות הקבוצה. 

* יש והם מוסרים מיתוסים כמיצג תנועתי על פי כללים אסתטיים תלויי מסורת.  

* יש והם קשורים במחזור החיים: לידה, טקסי התבגרות, חיזור, חתונה ומוות.  

* יש והם קשורים במחזור השנה: זריעה, תפילה לגשם, קציר, איסוף היבול, ברכת הודיה.  

 אחוז גדל והולך של אוכלוסיית העולם חי כיום בחברות עירוניות, במרכזים של כלכלה מתועשת, וחברות 

אלה מאופיינות בניידות גיאוגרפית וחברתית, ולעיתים נכללות בהן תת-תרבויות וקבוצות אתניות רבות, ובהן 

מגוון דורי. בחברות אלה, מחול-כצורת ביטוי ותקשורת אל-מילולית נעשה לפעמים מרכזי יותר מאמנויות 

אחרות. 
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    בני שבט המסאי, קניה. צילום: עפר בהט 

התוכן התנועתי וההקשר של המחול הם חלק מהמורשת התרבותית של כל קבוצה חברתית. הדגם התנועתי 

מורכב מנוסחאות מוסדרות או ספונטניות של תנועה על פי הכללים של מותר ואסור. ההקשר מתייחס לרצון 

לרקוד, לשאלה האם ההשתתפות היא מתוך דחף ספונטני או על פי כללים חברתיים-תרבותיים ברורים: מי רוקד 

  .(Hanna, 1998)  מה, מדוע, כיצד, מתי, היכן, עם מי ובשביל מי. גם תפקידו של הקהל מהווה חלק מהמכלול

מחול אתני במחקר אנתרופולוגי-חברתי  –  הוודאבה 

בדוגמה הבאה יובאו האפיונים והמשמעויות של המחול אצל הוודאבה (Wodaabe). יש המכנים אותם בורורו 

(Bororo). נבחן את מקומו בגיבוש זהות חברתית-תרבותית, וכיצד הוא נותן ביטוי לשכבות הגיל השונות, מה 

ייחודו וכיצד הוא משתלב בחיי נוודים, כיצד הוא נותן ביטוי לצפנים האסתטיים הנחשבים בעיני אנשי הוודאבה, 

באילו אופנים הוא מאפשר ביטוי לתפיסת המגדר, ומה תפקידו באירועים במחזור החיים ובמחזור השנה, שאותם 

בוחרים אנשי הוודאבה לציין.  

 הסקירה התמציתית מבוססת על שני מקורות, הראשון ספר והשני סרט וידיאו: 

 Backwith , Carol and Offelen, Marion  van 1993, Nomads of Niger, Abardale Press, Harry, N. .1

 .Abrams, New York

 ,The Wodaabe, Disappearing World, Granada, 1988, produced and directed by Leslie Woodhead .2

 .(the anthropologist on the film – Mett Bovin (Video film)

אפיונים כלליים: 

מיקום – ניג'ר (Niger), מרכז אפריקה. הוודאבה הם מאחרוני הנוודים באפריקה ובעולם כיום. לכן, איזורי 

 .(Central African Republic) ואל הרפובליקה המרכז אפריקנית (Senegal) המחייה שלהם חורגים גם אל סנגל

�20



ניג'ר מאופיינת במגוון רב של אקלימים ונופים וכן של קבוצות אתניות. אזורי הנדודים של הוודאבה כוללים 

חולות מדבר, משטחים של סלעי-ענק, ואזורי מרעה המכוסים שיחים ומעט עצים.  

מוצא הוודאבה אינו ברור. יש סברות שונות של אנתרופולוגים וארכיאולוגים בשאלת מוצאם. מוזכרת גם 

אפשרות שהם עירוב יהודי-אפריקני, בהיותם צאצאים של יהודי מצרים. הועלתה גם אפשרות אחרת, על פי 

מחקר לשוני, כי מוצאם מאירן, ויש החושבים כי מוצאם מאתיופיה. 

הוודאבה הם תת-קבוצה של הפוּלני (Fulani). בוודאבה נכללים שני קלאנים (Clans), אשר כל אחד מהם התפצל 

בהמשך לקבוצות מוצא נוספות – לינאג' (Lineage), והללו התפצלו בהמשך לקבוצת מוצא – 

  .(Sublineages) 'תת-לינאג

נוודות כאורח חיים היא האפשרות היחידה עבורם על פי השקפתם. זאת, על פי דבריהם, המסורת המקובלת 

אצלם, ומסורת זו היא תנאי לקיומם ולהישרדותם.  

     אנשי הטאבו (Taboo) – כך הם מפרשים את משמעות שמם על פי מסורתם: "קוראים לנו אנשי הטאבו בשל 

מסורת העוברת מדור לדור. הורים לא יזכירו את שם בנם בכורם. אין אנו מביעים אהבה במילים, אין צורך בכך. 

זוגות אינם קוראים זה לזה בשם ולא ישוחחו ביניהם לפני שקיעת השמש." בהתאם לעונות השנה נודדים 

הוודאבה מאות קילומטרים בחיפוש אחר מקור מים ומזון להם ולבעלי החיים שלהם. במשך העונה היבשה, 

מאוקטובר עד יוני, הם עומסים את כל רכושם על בהמותיהם ויוצאים לנדוד. כל גבר יכול לשאת מספר נשים, כל 

אישה אחראית על השייך לה, ובשעת חנייה היא בונה לעצמה, לילדיה ולרכושה מקלט לראשם. הנשים והילדים 

דואגים לכל צרכיהם ולוקחים חלק בטיפול בבעלי החיים.  

מסורת זו שמחה. זה מה שהלב רוצה, ולרצות שמחה זה חיים. [...] אנו הוודאבה, אוהבים בעלי-חיים יותר מכל. 

כשאין חיות הוודאבה אומללים. אין חתונות ואין חגיגות של סיום עונת הגשמים. כשיש פרה ובא אורח לבקר, 

אפשר לכבד אותו בחלב וכולם מרוצים. אנחנו מכירים את כל הבארות באזור, אנו יודעים איפה יש מים, שם 

נפגשים בני השבטים השונים ושם שומעים חדשות ורכילות. כשמסתיימת עונת הגשמים, בארות המים 

מתייבשות, המים מתלכלכים וקשה לשתות אותם. אנחנו אוהבים את סוף עונת הגשמים: אנו מוציאים את 

הבגדים היפים, חוגגים חתונות ולידות ומציגים לראווה את הנשים שלנו. יש לנו שני טקסים שונים בעונה זו: 

וורסו (Worso) וגרוול (Geerwol). בוורסו חוגגים נישואין ולידות, וזו ההזדמנות לכולנו להתאסף יחדיו, לשחוט 

חיה וליהנות מסעודת-חג. הנשים מציגות את הכלים, העשויים מדלועים ומעוטרים, אשר הם רכושן וחלק חשוב 

בנדוניה שלהן. 

וורסו (Worso) – הוורסו הוא הזדמנות של פעם בשנה, הנמשכת שלושה עד ארבעה ימים. כל המשתייכים 

לתת-לינאג' (קבוצת המוצא) מתכנסים. נאספים יחדיו מאות אנשים, נשים, ילדים ואלפי בעלי-חיים, במקום אשר 

נבחר באותה שנה על-ידי הזקנים. הנשים פותחות בטקס הלידה, הכרת האבהות, במהלכו נשחט שור והבשר 

מתחלק בין כל המשפחות. האווירה הכללית היא של תכונה לקראת הערב, כפי שאומרת אחת הנשים: "מה שאני 

מחכה לו יותר מכל, זה המחולות והרקדנים, וזה יהיה הערב". בזמן הוורסו מתארגן המחנה בהתאם למדרג 

הגברי, בהתאם למעמדו החברתי של הגבר, ובאותה דרך נקבע גם סדר הרוקדים. הנישואין מתקיימים בדרך כלל 

בתוך הקבוצה (תת-לינאג'), היחסים בין המשפחות באותה קבוצה קרובים מאד. המחנות של כל קבוצה נפרדים 

במשך השנה. הוורסו מאפשר התחברות של תת-קבוצות חדשות, אשר יצטרפו לאלה המהוות את הוודאבה.  

    ערב הוורסו פותחות הנשים את צרורותיהן, מוציאות את כלי-הטקס העשויים דלועים, אוצר המוצג רק 

בהזדמנויות מיוחדות. הדלועים מעוצבים בקפדנות רבה במשך שבועות. הכלים ערוכים לפי סדר, ובאמצעותם 

נבחנת האשה ומהווה מוקד להתפעלות ולהערצה. הנשים מביעות את התפעלותן כשהן מחוללות – רוקעות 

ברגליים ומוחאות כפיים.  
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 (Yaake) בני שבט הוודאבה בריקוד ה״קסם״    

 Carol Beckwith / Angela Fisher :צילום    

      הגברים בונים שני מחסות פולחניים, מניחים שורות ארוכות של ענפים על הקרקע, ופורשים לפניהם שטיח של 

עשב. כאן הם יאכלו את הארוחות אשר תוגשנה להם על-ידי הנשים, הצועדות בתהלוכה כשהכלים המעוצבים על 

ראשן. לקראת ערב הכול מתכוננים לחגוג, מוציאים את התלבושות והתכשיטים היפים ביותר: טוניקות רקומות, 

ענקים וצמידים. כל אחד מתלבש בהתאם לגילו ולמינו. הצעירים, גברים ונשים, חופשיים יותר לקרוא דרור 

לדמיונם באופן ההתלבשות וההתקשטות. לאחר ארוחת הערב מדליקים מדורות קטנות ומתיישבים סביבן 

במעגלים.  

    הכול מתחילים להתכונן למחול הראשון של הוורסו – מחול הרומה (Ruume). ההכנות נערכות בקפדנות במשך 

מספר שעות. כל רקדן יכול להתאפר לרומה באופן שונה, לפי דמיונו החופשי, אך תמיד לפי כללי היופי של 
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הוודאבה: הדגשת קווי האורך של הפנים – איפור קו האורך על עצם האף, השחרת השפתיים ואיפור העיניים 

במטרה להדגיש את לובן העיניים והשיניים. כאשר הושלם האיפור, עוטפים הגברים הצעירים את ראשם בטורבן 

לבן ומצמידים אליו קמעות - רצועות ארוכות של עור מקושטות ועטופות בחלקי מתכת, התלויות משני צידי 

הפנים. כל אחד ירבה בקישוטים לפי טעמו. יש המוסיפים פעמונים וכפתורים ממתכת אשר יצלצלו בשעת המחול.  

     שעת המחול הגיעה. הגברים נאספים למקום בקבוצות קטנות, חלקם אוחזים ידיים, והם ירקדו את מחול 

הרומה. קבוצות-קבוצות מתווספות למעגל שנוצר. המנחה, הניצב במרכז המעגל, שר פסוק בן מילים מספר, 

והרקדנים, הניצבים עדיין ללא תנועה, עונים בשירה, תוך שהם חוזרים על הפסוק של המנחה. השירה בדרך כלל 

בסולם פנטטוני יורד: המנחה פותח בצליל לה, הקבוצה חוזרת אחריו במענה: סול, מי, רה, דו, (או סי). מילות 

השירים מעלות על נס את היופי.  

     לדוגמה, השיר על גוליאמה (Guliyama), בנוי כשירת מענה: המנחה פותח והקבוצה חוזרת על החלק האחרון 

של הפסוק. בתרגום חפשי: 

מנחה: אני שר לגוליאמה, נערה אהובה כמו מים.  הקבוצה: אהובה כמו מים. 

מנחה: נערה אהובה כמו חלב.    הקבוצה: אהובה כמו חלב. 

מנחה: נערה עם עיני אילה.    הקבוצה: עם עיני אילה. 

מנחה: עומדת זקופה כמו אילן.    הקבוצה: זקופה כמו אילן. 

מנחה: חיוכה מקסים, שיניה לבנות כמו חלב טרי.  הקבוצה: כמו חלב טרי. 

מנחה: פניה בהירים כמו הירח.    הקבוצה: בהירים כמו הירח. 

המנחה: עיניה זורחות כמו השמש.   הקבוצה: זורחות כמו השמש. 

תוך כדי השירה נעות הנשים בקבוצות אל המעגל ומקיפות את הרקדנים. המנחה מוסיף לשיר, הקצב נעשה 

מודגש יותר והרקדנים מתחילים למחוא כפיים בכל פעמה שנייה, ולעיתים מופיעות סינקופות חריפות. הגברים 

מתחילים לרקוד כתף אל כתף, נעים באיטיות מעלה-מטה תוך גלישה קלה לצד, ובהדרגה סובב המעגל נגד כיוון 

השעון. מחצית המעגל שרה פסוק והמחצית השנייה חוזרת עליו, וכך נוצרת אנטיפוניה – שירה דו-מקהלתית. 

קבוצות קטנות של רקדנים מדלגות למרכז המעגל תוך שירה ומחיאות כפיים, בקצב מואץ וסינקופי, ושירתם 

מודגשת על-ידי רקיעות הרגליים. הנשים הצופות, צעירות וזקנות, מתקרבות אל הרוקדים. מתוכן צועדות שלוש 

נשים נבחרות באיטיות טקסית, קרבות למעגל, מול פני הגברים. הגבר הרוקד אל מול שלושת הנשים מגדיל את 

תנועות פניו: מגלגל את עיניו בכדי לחשוף מה שיותר מלובנן, מניע את שפתיו ומחייך, תוך שהוא מביט אל הנשים 

במאמץ לחשוף ככל שניתן את לובן שיניו. גבר אחר, שיצר קשר עין עם אחת הנשים המקיפות את המעגל, מסמן 

לה בזווית פיו לכיוון שאליו הוא רוצה ללכת איתה. האשה הצעירה עוזבת מיד את חברותיה ונעלמת בחשיכה; 

הגבר עוזב את שורת הרקדנים ופורש מהקבוצה. המתכנסים כאילו לא שמו לב, והמחול נמשך. בקרבת מקום 

מנסים הילדים לרקוד כמו הבוגרים תוך כדי חיקוי. גם הם קישטו ואיפרו את פניהם בניסיון להידמות לבוגרים 

המחוללים.  

     הזמרה מתחזקת תוך רקיעות רגליים ומחיאות כפיים. נוצרת אווירה מהפנטת. רקדנים שהתעייפו עוזבים את 

המעגל מדי פעם ושוכבים על החול בכדי לנוח ולהתאושש. הנשים נעות לפנים ולאחור בקצב הריקוד וקולותיהן 

הגבוהים מצטרפים לשירת הגברים. כעבור שלוש שעות, לאחר הודעת המנחה, נפסק הריקוד, הזוגות נעלמים 

לאט, באופן דיסקרטי, באפלה.  

     הבוקר הראשון של הוורסו מתחיל בחגיגת הלידות של השנה. בטקס המרכזי שוחטים שור ובשרו מחולק 

למתכנסים. באותו יום חוגגים גם את חגיגות השלבים השונים של קשרי הנישואין. בלילה האחרון של הוורסו 

מתכנסים הגברים לרקוד בפעם האחרונה את ריקוד הרומה. בסיומו הם חוזרים לישון, מותשים. באמצע הלילה, 
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תוך כדי שירה מסורתית, מיוחדת, מגיעים אורחים לחגיגות הגרוול (Werewolf). למחרת בבוקר נפגשות שתי 

הקבוצות. המארחים מציעים לאורחיהם את המועד והמקום בו תתקיים חגיגת הגרוול- "מסכת היופי". 

     הגרוול (Werewolf) הוא המחול שבו ייבחר הגבר היפה ביותר בין היפים שנבחרו בשלב הקודם. ויפה פרושו 

לא נאה בלבד, אלא גם בעל יכולת וטוב לב. מחול הגרוול נתן את שמו לחגיגה מפוארת בסוף עונת הגשמים. מועד 

זה נחשב לשיא העונה, וזה אירוע של התלהבות חגיגית. בעונה זו של השנה מתרחשות הרבה חגיגות גרוול. בגרוול 

חונים כאלף אנשים בריכוז אחד. אחת הקבוצות היא המארחת. עליה להגיע למקום הריכוז יום אחד לפני 

האורחים. המחנה מוקם ליד מקור מים גדול אשר יספק מים לכל האנשים ולבעלי-החיים. אנשי כל קבוצה יקימו 

את מחנם זה בצד זה לאורך קילומטרים רבים.  

    ביום הראשון של הגרוול מתכוננים לריקוד הלילה ומקיימים טקסים לקבלת האורחים. אלה מגיעים בטקסיות 

חגיגית על גמלים מקושטים וחוסים בצילן של שמשיות גדולות וצבעוניות, המעשירות את המראה הכללי. לאחר 

רדת הערב מדליקים מדורות ומתכוננים למחול הגרוול. 

     גם בהזדמנות זו האיפור הוא ההכנה החשובה ביותר למחול, אך הפעם נעשה האיפור בצבעי אדום וחום-אדמה 

בצורה אחידה, כך שהרקדנים יוכלו להיבחר על פי יופיים בלבד. לאחר השלמת האיפור עוטף עצמו כל רקדן 

בפיסת בד לבנה, רחבה, ועליה רצועות עור מקושטות. הוא קושר חגורה סביב הברכיים, זאת במטרה להגביל את 

תנועת הרגליים, ולאפשר ביצוע צעדים קטנים בלבד. לפי עדותם, הוודאבה עושים זאת במטרה להדגיש את 

קומתו הגבוהה והצרה של הרוקד. על צווארם ועל הקרסוליים עדויים הרוקדים בתכשיטים בצורת חצי-סהר 

וטבעות קטנות מחוברות אליהם. אלה משמיעים צליל חזק כאשר הרוקד רוקע ברגליו, להדגיש את קצב המחול. 

על פלג גופם העליון עוטים הרקדנים רצועות בד לבנות, מקושטות. על המותניים הם לבושים חצאית עשויה 

רצועות תלויות ומקושטות, אשר ינועו בעדינות תוך כדי המחול. על המרפקים הם עדויים קישוטים שונים מעור 

ושיער של בעלי-חיים צבוע בצבעים שונים. על ראשיהם רצועות, מקושטות גם הן, וכמסגרת לפנים תלויות רצועות 

עור שלובות בחלקי מתכת ושער תיש צבוע בירוק, אדום ולבן. כל רקדן נועץ בעיטוף הראש שלו נוצת יען. לסיום 

ההכנות שותים הרקדנים שיקוי מעשבים וחלב, אשר נועד להגברת יכולת העמידות וכניסה למצב של התרגשות, 

וכדברי הוודאבה: "להוציא לאור את היופי שלנו". כאשר הרקדנים מוכנים, מדליקים מדורה גדולה מאוד, ואחד 

הזקנים מזמין את האורחים לפתוח במחול. מקובל כי רק הגבר שנבחר כיפה ביותר מבין המארחים מעז להשתתף 

במחול בשלב זה. הרוקדים מתקדמים בצעדים קטנים, תוצאה מקשירת הברכיים, וניצבים בשורה ארוכה, כתף 

אל כתף, ופותחים בזמר – עדיין ללא מחול – אופייני לקבוצה המארחת. המנחה פותח בשיר, והקבוצה מצטרפת 

אליו במשלב יותר גבוה. פותחים במקצב מסוים אשר נקטע מדי פעם בפתאומיות. לפי עדותם של אנשי הוודאבה, 

מזמורים אלה נועדו לעורר את פעולתו של השיקוי אשר שתו. השירה נמשכת, ואז מתחילים במחול עצמו. 

כחמישים רקדנים, מרפק אל מרפק, מתרוממים על קצות האצבעות, כאשר הברכיים נעות כהד בכפיפה. 

המחוללים מניעים את זרועותיהם לפנים בתנועה ארוכה ומסוגננת. תוך כדי כך ראשיהם סובבים ימינה ושמאלה 

לסירוגין, מציגים פנים מחייכות, חושפים את לובן השיניים ופוקחים לרווחה את העיניים. הגברים הצופים, 

שאינם רוקדים, ערוכים בשורה אחרי הרוקדים ועונים במקהלה, וכך נוצר צירוף של הד תוך כדי השירה והמחול. 

לפתע משתנה הפעמה במחול, ואז מבצעים הרוקדים קפיצות קצרות ומהירות. צלילם של עדיי המתכת נשמע 

בבירור בחילופים של פעמות חלשות ומודגשות: צליל חזק עם הרקיעה, וצליל שקט כאשר צועדים על כף הרגל 

כולה. מניפים ביד חפצים טקסיים ואז מבצעים רבע סיבוב – עדיין בקפיצות קטנות – ויוצרים שורה ארוכה 

המתקדמת מטרים מספר. בשלב זה חוזרים הרקדנים לנקודת המוצא ושוב הם ערוכים בשורה, וכך נמשך המחול.  

     תוך כדי כך, מתווסף למחול הגברים מחול-משחק של נשים, שיש בו צביון תחרותי. אישה מבוגרת מתקרבת 

אל שורת הרקדנים. תוך כדי שהיא נעה איתם לפי הקצב, היא מושכת אחריה דרגש קטן הקשור אל גופה. בהיותה 

קרובה אל שורת הרקדנים, מצטרפות אליה מספר נשים מקבוצת הגיל שלה, וכשהן רואות רקדן שמוצא חן 

בעיניהן במיוחד, הן קדות קידה עמוקה למולו ומתקדמות בקריאה רמה, תוך שהן שמות ללעג את שאר הרקדנים 
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בקוראן קריאות כגון: "אתה לא מתאים! אגרש אותך מהמחול". בדרך זו הן כאילו נוקמות ביופי ובנעורים 

והופכות את גילן המתקדם ליתרון.  

     הרקדנים מתבוננים במתרחש ללא תגובה. קהל הצופים מתעורר ומשתלב באירוע על-ידי הערות וקריאות 

שונות המכוונות לגברים הרוקדים. לאחר מספר שעות של מחול בלתי פוסק מגיע הזמן לבחור את המנצח מבין 

הנבחרים, זה שיהיה הנבחר של הקבוצה המארחת. הגברים שנבחרו בשל יופיים עוזבים את הקבוצה, מחליפים 

את נוצת היען שעטרה את ראשם בשער מזנב-סוס, וחוזרים בצעדים חינניים אל מקומם במחול. הם ממשיכים כל 

הזמן לשנות את הבעות פניהם – גלגול העיניים ופיסוק השפתיים – כדי להציג את יופיים לקהל הצופים. הנשים 

הצעירות, שניצבו כמבוישות בצד, נכנסות בעיניים מושפלות, עומדות מספר דקות ללא תנועה ואז כורעות על 

ברכיהן. הצופים מנסים להתקרב תוך התרגשות גוברת והולכת, אך המנחה מחזיר אותם לאחור, תוך שהוא גוער 

בהם.  

     המחול נמשך ולקראת שיאו נוצר ניגוד ברור בין הגברים המחוללים בקצב הולך וגובר ובין הנשים הצעירות 

שפניהן חסרות הבעה. הנשים קמות על רגליהן, כל אחת מניעה את זרועה הימנית בחן, כשזרועה השמאלית 

מונחת ליד לחיה השמאלית. כל אישה כמעט נוגעת ברקדן שבחרה על פי יופיו, לפי התור. מיד מקיף הקהל את 

הרקדנים, ובכך מסתיים המחול, אך הערב עוד ארוך. בששת הימים הבאים ירקדו את הגרוול בנפרד לפי קבוצות 

המוצא השונות, ולפי המנהג: מספר הרוקדים מבין האורחים חייב להיות פי שניים ממספרם של המארחים 

הרוקדים. 

     ריקודים נוספים מבוצעים במשך הגרוול: הרומה (Ruume) – ריקוד מעגל תוך שירה ריתמית ומחיאות כפיים, 

הנזכר לעיל, וכן היאקה (Yaake). המחולות הם מערכת של מבחן מתמשך. בעוד שהגרוול מכונה מחול היופי, 

היאקה מכונה מחול הקסם. בריקוד זה אין הלבוש והאיפור מוסדרים כמו בגרוול. כמה מהרקדנים נושאים 

חניתות טקסיות ארוכות, לבושים טוניקות ארוכות, וחובשים לראשם טורבן. כמו בגרוול, הם ניצבים בשורה, 

כתף אל כתף. הצופים יושבים בחצי-גורן, פניהם אל המחוללים – נשים וגברים בנפרד. המנחים מנהלים את 

המחול. במחול היאקה נעים הרוקדים באיטיות לפנים, מכופפים ברכיים ועולים על קצות האצבעות לסירוגין, 

ומניעים את ראשם בהתאם למפעם. הבעות פניהם שונות מרקדן לרקדן, אך לכולם מטרה זהה: להנות את 

הנשים, הצופות בגברים ממרחק, לשאת-חן מלפניהן ולהקסימן. המחוללים מניעים את ראשיהם, מגלגלים את 

עיניהם ופוקחים אותן לרווחה. הם מחייכים, פוערים את פיהם וסוגרים אותו פתאום, ופותחים שוב 

כששפתותיהם מרעידות, מקישים בלשונם, ומשמיעים צלילי נשיקה. צלילים אלה מתערבים עם הצעקות 

וקריאות העידוד של הצופים. זאת, בניגוד חריף למקצבים המדודים של הגרוול. "בשעה שאנחנו מתחילים לרקוד 

את ריקוד הקסם, היאקה, אנו מבליטים את עינינו ושינינו. אנחנו מאמינים שריקוד היאקה יש בו כוח-קסם, 

ובאמצעות הקסם הזה אנו שואפים ליצור קשר עם כוחות מיוחדים, כוחות שיבטיחו שנעורר את תשוקתן של 

הנשים הצופות בנו."  

     לאחר שסיימו לרקוד, משוטטים הגברים בחבורות קטנות, לעיתים בידיים אחוזות, פוגשים בנשים הצעירות 

ומחליפים מבטים. כך מתאפשר לבני הקבוצות השונות להיפגש הרחק ממשפחותיהם, למצוא אהבות רגעיות 

וממושכות, וליצור קשרים שיובילו לנישואין. 

    הערב השביעי מסמן את סיומו של הגרוול. הגברים הצעירים רוקדים עד זריחת השמש. עם בוקר עוזבת קבוצת 

האורחים, ואנשי הוודאבה מועשרים ברשמים וחוויות לקראת עונת היובש הצפויה. 

לסיכום, ממחקר זה ניתן ללמוד על תפקודים שונים של המחול אצל אנשי הוודאבה, ולבחון משמעויות שונות 

ואפיונים של מחול אתני. 

1. המחול מהווה יסוד משמעותי והתנהלות מרכזית בחגיגות שנועדו לשבור את שגרת הנדודים, שגרת החיים של 

הוודאבה. 
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2. המחול מהווה מסגרת בילוי ובידור לבני קבוצת-המוצא ומאפשר יצירת קשרים בין תת-קבוצות המוצא. 

3. המחול נועד לציין אירוע מרכזי במחזור השנה, קץ עונת-הגשמים וראשיתה של עונת היובש, וכן אירועים 

ממחזור החיים, ציון שלבי-החיים מלידה ועד נישואין.  

4. המחול מאפשר מפגש, התבוננות והכרות של בני קבוצת-גיל, הצעירים המתבגרים, ויוצר מסגרת מוסכמת 

לחיזור ובחירת בני-זוג.  

5. המחול הוא אמצעי מסורתי-פולחני ליצירת קשרים עם האבות הקדמונים ועם כוחות מיוחדים, אשר 

מאפשרים לכוחות המאגיים לפעול. עליהם לגרום לכוח הקסם של הגברים להשפיע על בחירתם על ידי הנשים.  

6. המחול מממש ומחזק את היסוד האסתטי, שיש לו משמעות מרכזית מאד בחיי הוודאבה. היסוד האסתטי 

מוצא את ביטויו באופנים שונים בחיי הוודאבה: בעיטור כלי-בית, בדרך ההתלבשות וההתקשטות בחיי היומיום, 

ובעיקר בחגיגות. יסוד היופי נחשב בעיני אנשי הוודאבה כמזהה אותם כלפי הקבוצה, מייצג אותם, ומבדיל 

מקבוצות אחרות (אנשי העיר). האיפור לקראת המחול, שביצועו נמשך שעות, נעשה בצבעים עזים על ידי הגברים 

עצמם. הריקוד מבטא את היופי בסגנון תנועה אופייני ומיוחד לוודאבה – שלא ניתן להפריד אותו מצורת הלבוש 

וההתקשטות – מגוון רחב של תנועה בפנים: עיניים ושפתיים, תנועות הראש, הידיים והרגליים, שנועדו להבליט 

קומה זקופה, גוף ארוך וצר, פנים ארוכות, לובן שיניים ועיניים. 

7. מטרת המחול היא להציג קבוצה מול יחיד. במחול מתחזקת ומתגבשת אחדות הקבוצה של שכבת הגיל 

הגברית: התכנסות בידיים אחוזות, ריקוד כתף אל כתף, תנועה אחידה של הרגליים, מחד, ומאידך: הבלטת יופיו 

וייחודו של היחיד באופן האיפור וההתקשטות, בתנועות הפנים והראש. 

8. המחול מבסס את תפיסת המגדר על פי הוודאבה: על הגבר להיות יפה במיוחד, להשקיע בכך מאמץ דרך 

האיפור, ההתקשטות והמחול. על הגברים להשקיע מאמץ בולט לעין ברצון למצוא חן בעיני הנשים. על הנשים 

להתלבש ולהתקשט בסגנון מאופק מזה של הגברים, עליהן להשפיל עיניים בפני הגברים, ולהתנועע בסגנון 

מאופק. הגבר הוא זה שעליו מוטלת המשימה למצוא חן בעיני הנשים, והאישה היא זו שבוחרת את הגבר. 

הבחירה נעשית בפומבי, תוך כדי הריקוד, אשר במהלכו הנשים מביעות צניעות, מאופקות, ומכובדות, והגברים - 

יופי, עמידות, התמדה ונחישות ברצון להקסים את הנשים. 

מקרה הוודאבה מייצג דגם למחול אתני, מחול של חברת אנשים, המייצג את המגדרים השונים ונותן ביטוי 

לשכבות-גיל שונות. המחול של הוודאבה מנחיל צפנים אסתטיים, המשמשים כדגמי התנהגות מקובלים בחברה 

האמורה ומהווים תנאי לשייכות. הזמן הרב המוקדש לתרבות החומרית היומיומית של עשיית הכלים, הכנת 

הלבוש, המאמצים המיוחדים המוקדשים לכך בימי החג, האיפור המפורט בסגנון מיוחד, ושעות רבות של שירה 

ומחול, כל אלה מעצימים את מקומה של האסתטיקה והביטוי האמנותי בגיבוש אורח חיים וזהות 

חברתית-תרבותית המיוחדים ומייחדים את אנשי הוודאבה.   

 בני שבט מסאי, קניה 

 צלם: עפר בהט     
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המחול לסוגיו 
בראשית כלל המחול האתני את כל התפקודים ושימש מסגרת לצרכים השונים, כדבריו של ג'ונס: "אין גבול 

  .(Jonas, 1992: 12) ".למגוון המטרות שאליהן יכול להתכוון הגוף הרוקד

     התרשים הבא מתאר את המהלך ההיסטורי של הפיצול לתפקודים השונים של המחול: 

התהליך המוצג בתרשים זה מצביע בראש ובראשונה על פיצול המטרות החברתיות, ובקצה הפירמידה, במחולות 

הבימה, התמקצעות של האנשים היוצרים והמבצעים את המחול. ככל שאנו עולים במעלה הפירמידה ילך ויקטן 

המשותף ויגדל המפריד בין המחול שבבסיסה למחול שבפסגתה. 

     ההגדרה הכללית של מחול חלה על כל סוגי המחולות: כולם אמנות של תנועה, וכולם מהווים אמצעי תקשורת 

בין בני אדם בכלים אמנותיים. 

     אפיונים מסוימים הנכללים במחול אתני פוחתים במעלה הפירמידה תוך התגבשות התפקוד המייחד כל סוג 

של מחול. בהמשך מודגשים יסודות אשר כתוצאה מצרכים חברתיים-תרבותיים מסוימים שוכללו עד כדי תפקוד 

מיוחד.  
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התרשים הבא ממחיש את המשותף והמפריד, השווה והשונה בין המחול האתני לבין שאר סוגי המחולות: 

 

 התרשים ממחיש כי רב ביותר המשותף בין המחול האתני לבין המחול הפולחני. כיום, יש הכוללים את המחול 

הפולחני, או חלקים ממנו, במסגרת המחול האתני. בהתפצלות בין מחול אתני למחול עממי היה משום ויתור על 

היסוד הפולחני ועל הצמידות לאירוע במחזור החיים ובמחזור השנה. במחול העממי מודגש היסוד הלאומי 

ונשמרים במידה רבה האפיונים המסורתיים. מעניין להיווכח כי אפיונים אלה נשמרים, ולעיתים מודגשים ביתר 

שאת, גם כאשר הקבוצה האתנית גולה למקום מושב אחר ואז מהווה המחול אחד האמצעים לשימור היחד 

והייחוד. 

     במחולות חברה קיימים פחות ופחות היסוד המסורתי והגיאוגרפי, מתעצם המניע הבידורי, ועיקר חשיבותו של 

המחול בהיותו מסגרת למפגש חברתי של יצירת קשר ופורקן. כפי שנפרט בהמשך, במקומות רבים היוו ומהווים 

מחולות חברה דרך לחינוך ולהנחלת דרכי התנהגות, מוסכמות חברתיות, ותחושת שייכות מעמדית. מחול הבימה 

– כפי שכבר הוזכר, יש המכנים אותו מתוך חוסר הבנה "מחול אמנותי" – נותן בימה לאמירה של היוצר היחיד 

ומחזק את מעמדו של הפרט כאמן מחול. בשלב זה  מכירה החברה במסר האמנותי, המקצועי, ולעיתים גם 

החברתי, שיש לאמן יחיד או לקבוצת אמנים להביא בפני הקהל. הקהל בדרך כלל סביל, פרט לעובדה שהחליט 

לטרוח ולבוא למקום המופע, ולרוב לשלם במיטב כספו, ולכן הוא מצפה לתרומה הולמת לפי המקובל עליו.     

     לפני שנפרט את אפיוניו של כל אחד מסוגי המחול, חשוב להדגיש כי אנו דנים במדעי האדם ואין מדובר 

בעובדות מוחלטות. יש להבהיר כי לכל סוג מסוגי המחול יש סיבות חברתיות-תרבותיות והסבר היסטורי. 

ההתפצלות לתפקודים מחזקת את הנחת היסוד: לא ניתן להבין את משמעות המחול ולדון באפיוניו בנפרד 

מהבנת תהליכים היסטוריים וחברתיים. המחול יכול לשמש מדד רגיש מאוד לשתי מגמות נוגדות לכאורה: 

האחת – היאחזות במסורת, שימורה והנחלתה לדורות הבאים באמצעות ניסוח כללים של מותר ואסור, ובכלל זה 
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הקביעה על מי מוטלת חובת ההעברה – הורים ובני משפחה אחרים, מורים, אנשי-דת וכדומה. האחרת – המחול 

ככלי ביטוי נגיש ומיידי לזרמים ולניסיונות של פריצת מסורות וליצירת מסורות חדשות.  

     בעידן של חברות מתועשות, של קשרי תעשיה ומסחר הפרושים על פני הגלובוס, נוצרת מציאות דינמית, 

החשופה לשינויים וכוללת פריצת גבולות ומעמדות. חברות מסורתיות שונות מצאו את עצמן מתמזגות בצירופים 

חברתיים חדשים. במצב כמו זה, של צירוף רב-תרבותי, משמש המחול כלי יעיל ומיידי להצהרת הזהות החדשה.  

בחקירת סוגי המחול לתפקודיהם השונים, ניווכח כי בכל התפקודים יש קו של המשך מהמחול האתני, אך בעיקר 

ניתן ביטוי למימוש זהות משתנה או דגש חדש לתפקוד מסורתי. לפני שנתייחס לאפיונים הייחודיים של כל אחד 

מסוגי המחול, נבחן כל אחד מהם בהתאם למשותף לכולם, ובהתאם לאפיונים המייחדים כל תפקוד. בחינה 

ראשונית תעשה באמצעות מספר שאלות: 

* האם נותן המחול ביטוי לדחף הבסיסי של הרוקדים להתנועע, ומתי? 

* האם מבצעים אנשים בחברה מסוימת מחוות גופניות, תלויות מסורת תרבותית בחיי היומיום ובמחול, באיזו 

מידה, ובאיזה אופן? 

* מתי מחול הוא בראש ובראשונה ביטוי של יחיד ומתי הוא ביטוי של קבוצה? 

* מתי מבטא מחול תפיסה של מגדר, ובאילו אופנים? האם הוא נועד להנחיל תפיסת מגדר מסוימת ו/או הוא 

תוצאה של תפיסה זו?  

* מי הרוקדים? האם הם נבחרים לפי רצונם, מתוך בחירה עצמית? תוך הפרדה בין המינים, או שילוב ביניהם, 

בהתאם לשכבת-גיל, לחלוקה משפחתית, לפי חלוקה מעמדית או לפי יכולת מקצועית?  

* באיזה הקשר מתרחש המחול? האם התרחשות המחול קשורה לאירוע מתחום מחזור החיים, או מתחום מחזור 

השנה? או שהמחול מתרחש בנפרד, ללא הקשרים אלה? 

* באיזה מקום מתרחש המחול, וכיצד משפיעה הסביבה הפיסית על סגנון, מבנה, ואופן התנהלות הריקוד? 

* האם יש ליווי צלילי-מוזיקלי לריקוד, האם ליווי זה מסורתי או משתנה? 

* האם הריקוד קשור בלבוש מסורתי, לבוש קבוע או משתנה, שאינו נקבע על-ידי מסורת? 

* מה מקומו ותפקידו של הקהל בהתרחשות המחולית או באירוע שבו משולב המחול? 

מחול – הקשר ותפקוד 

מחול אתני יכול לכלול מירב אפשרויות וגרסאות, כפי שנכתב והודגם קודם לכן, זאת בהתאם לחברה שהוא 

מייצג ולתרבות שהוא מבטא. 

מחולות פולחן מהווים – בנוסף לדרכי ביטוי אחרות – חלק מן הפולחן הדתי. ריקודי הפולחן הם חלק מטקסים 

אשר נועדו לעבוד את האלוהי, או כוחות עליונים, או יצורים בעלי כוחות כאלה, ולבטא את יראת הכבוד כלפיהם. 

הריקוד הפולחני הוא חלק מסדרת פעולות המהוות את המעשה הפולחני: תפילות, מנחות וקורבנות, תהלוכות, 

השתחוויות, שירה, נגינה וריקוד. לריקוד הפולחני תפקידים שונים: מניעת אסונות, חיזוק ועמידה בפני אסונות, 

דרבון כוחות הטבע להורדת גשם ולפריון, הלל והעצמת האל, ריפוי אנשים ממחלות. המחול הפולחני מהווה 

מרכיב מרכזי בחברות אתניות-מסורתיות. זמן רב מוקדש להכנות לקראתו ולביצועו. במסורות מסוימות הגיעו 

מחולות הפולחן למיומנות ביצוע גבוהה מאד, למשל בהודו ובאינדונזיה. המטרה המרכזית בהכשרת אנשים 

לרמות ביצוע גבוהות במיוחד נועדה להפריד בין הגשמי לרוחני, בין היומיומי לנאצל. סוג נוסף של ריקודים 

פולחניים הם ריקודי אקסטאזה, אשר עניינם היפרדות מוחלטת מהגופני ומהרציונאלי, במטרה לבטל את 

האישיות היומיומית ולהגיע למעלה של רוחניות אשר תקרב את האדם אל אלוהיו, תביא את תפילתו לפניו או 
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תעניק לבני אנוש כוחות הניתנים לשליחי האל. מחולות מסוג זה נמצא למשל בחסידות, אצל הסוּפים, 

באינדונזיה, בדרום אמריקה, באפריקה ובמקומות רבים אחרים.  

     המחולות מבוססים במקרים רבים על הפרדה בין המינים: אצל הסוּפים ישתתפו במחול בדרך כלל גברים 

בלבד, ובמקומות מסוימים יהיה זה ציבור גדול של גברים. לעתים תהיה זו קבוצת אנשים שנבחרה והוכשרה לכך 

באופן מיוחד על רקע משפחתי או כיתתי, כמו למשל בהודו. לעתים יבוצע המחול הפולחני על ידי רקדן יחיד, גבר 

או אישה. בהקשר הפולחני יש תמיד שאיפה ליצור קשר באמצעות המחול עם כוחות עליונים, אלוהויות מסוגים 

שונים, אבות קדמונים, אשר יעניקו באמצעות המחול כוחות מאגיים ויעצימו את יכולת ההשפעה של האדם 

הרוקד. כמו כן פותחו דרכים וגישות שונות של מחול כמרפא חוליים של נפש וגוף. רבים כוללים את המחול 

הפולחני במסגרת המחול האתני, שכן רבה מידת חשיבותו של ההקשר האתני בהבנת המחול הפולחני.  

המחול העממי  נותן ביטוי מובהק לצורך הראשוני לרקוד. הוא בראש ובראשונה ביטוי של קבוצה: היחיד מתמזג 

בתוך הקבוצה, ובאמצעות הריקוד הוא נהנה מכוחו של היחד ומהיותו חלק מכוח זה. לעיתים זוכים יחידים, 

מעטים, להתבלט על רקע הקבוצה כמנחים או כסולנים, לצאת ממנה ולחזור אליה, ובדרך זו להבליט את היחד 

הקבוצתי. המחול העממי מייצג מסורת תרבותית מסוימת. במהותו הוא מדגיש את היסוד הלאומי ומעצים את 

תחושת השייכות הקבוצתית. המחול העממי נותן ביטוי לתפיסת המגדר, אך באמצעות מחולות עממיים ניתן 

באופן זמני לפרוץ שיגרה, לחגוג על-ידי טשטוש תפיסת המגדר, מתוך ידיעה ברורה כי זה מצב שיחלוף, וממנו 

יחזרו בבוא העת לשגרת היומיום. בשונה מהמחול האתני והפולחני מנותק המחול העממי מכל הקשר פולחני, 

למרות שהוא משמר לעיתים צורות ומחוות-תנועה שמקורם בפולחן. במחולות-עם נמצא חלוקות שונות: הפרדה 

ועירוב בין המינים, חלוקה לפי גילאים וקשרי משפחה. אין המחול העממי מציב דרישות טכניות-מקצועיות, לכן 

לא היו במקור מורים שתפקידם ללמד ריקודי-עם. עניין זה עובר תהליכי שינוי ממחצית המאה העשרים, כאשר 

תנועות התחדשות של ריקודי-עם בלאומים שונים הצמיחו מעמד חדש של מומחים לדבר. המחול העממי נוצר 

במקורו אצל האיכרים ואינו מיועד למופע בימתי. אין בעובדה זו להפחית מהמיומנויות הטכניות הגבוהות, 

הנדרשות בביצוע ריקודי-עם מסוימים. כיום ניתן לעתים להצביע על שלבי מעבר ממחול עממי למחול בימה, 

כאשר מומחים לדבר מעצבים מחולות-עם למופע בימתי. וזאת, על פי הנדרש ממופע לבימה: מסגרת זמן נתונה, 

לבוש, תאורה, ליווי מוזיקלי, מיומנות ביצוע הולמת ונוכחותו של קהל צופים. כיום, בעולם של כלכלה ותקשורת 

גלובלית, צפות מגמות של  חיזוק ערכים לאומיים באמצעות מחולות-עם, ויש הרואים במחול "הצהרה" של זהות 

לאומית כלפי הלאום פנימה וכלפי לאומים אחרים. גישות אלה היוו בסיס להכנסת מחולות-עממיים למערכת 

החינוך בארצות שונות, במידה שונה של התמדה והצלחה.  

מחולות חברה זהים ברבים מאפיוניהם לאלה של ריקודי-עם. אך בניגוד לריקודי-עם, הם חפים מהקשר לאומי 

ומתאפיינים בחציית גבולות גיאוגרפיים. מחולות חברה נותנים מענה לדחף הראשוני להתנועע, אך הם כפופים 

להקשרים המעצבים דחף זה. במחולות החצר באירופה, למשל, סוגנן המחול לפי דרישות תלויות חברה ותרבות. 

כיום יש פריצת מסגרות וסגנונות אצל הרוקדים בדיסקוטקים. מחולות חברה מתאפיינים בציבור רוקדים גדול, 

בקבוצות, בעירוב בין המינים, ולעיתים בריקודי זוגות. הם נועדו במקורם לבסס חלוקה מעמדית, והיו מסגרת 

המעצבת התנהגות בהתאם למעמדו של הרוקד. כיום מהווים מחולות חברה מסגרת המשקפת את קיומו או 

אי-קיומו של ריבוד מעמדי. מחולות חברה הם מדד וביטוי לתפיסת המגדר וכלי להנחלתה בחברות מסוימות. יש 

במחולות חברה יסוד של הצגת האדם את עצמו – מופע של הרוקד בפני הסובבים, הרוקדים אתו או הצופים בו. 

אין כאן ביטוי של יחיד היוצר מופע בימתי. בשעה שמחולות חברה מועלים על במה בהתאם לכללים המחייבים 

 של מופע בימתי, הם הופכים להיות מופע בימתי לכל דבר ועניין. מחולות חברה הם כיום מסגרת בידורית שווה 
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לכל נפש, ובעולם של תקשורת גלובלית נרקדים אותם מחולות במקומות רבים באותה עת. פרק מאלף בפני עצמו 

הוא תנועת המחולות על פני תבל ומעורבות גורמים מסחריים ותקשורתיים בכך.  

מחולות בימה הם בראש ובראשונה יוזמה יצירתית וביטוי של הפרט היוצר. גם כאשר נוצר המחול על ידי מספר 

יוצרים, יהיה זה מקבץ של פרטים שחברו יחדיו למטרת יצירה משותפת, ולא מסגרת מסורתית-חברתית מחייבת. 

מחול לבימה יכול לבטא מסורת תנועתית-סגנונית-אמנותית מסוימת, אך הוא יכול באותה מידה להיות ביטוי של 

מחאה, כתגובה למסורת סגנונית קיימת. כל סגנון של תנועה או מחול הוא תלוי-תרבות, ופענוח צפנים אסתטיים 

של מחולות אינו יכול להיות תלוש מההקשר שבו נוצרו. בהתאם לתהליכים היסטוריים וחברתיים ניתן להצביע 

על מגמות שונות של התייחסות לסגנון במחול. ראשית, הצורך בסגנון תנועתי בתרבויות שונות, בשאיפה להפריד 

את המחול מתנועה של יומיום. במסגרת המחול האתני, ראשיתה של האבחנה בולטת במחול הפולחני, ברצון 

לשוות לתקשורת עם כוחות עליונים חגיגיות טקסית מיוחדת. ראוי לציין כי כיום בולטת מגמה מרכזית בתנועה 

ובמחול, לחזור ולנוע תנועה ראשונית, ולחולל ללא מגבלה סגנונית. הבלט הקלאסי בתרבות המערב, ומחולות 

מסורתיים-קלאסיים במזרח הרחוק, מייצגים שיאים של סגנוּן והתרחקות מתנועתיות-ראשונית של הגוף 

האנושי. 

        בניגוד לכך ניתן להצביע במבט היסטורי על חזרה לשימוש בתנועה ראשונית, בלתי מסוגננת, במחולות בימה.  

תפיסת המגדר במחולות בימה רצופה שינויים, ומייצגת תהליכים מורכבים המייצגים עמדות חברתיות תרבותיות 

ודתיות מגוונות. מעצם מהותו, מחדד ההקשר הבימתי-אמנותי אמירות ושולח מסרים, המחזקים או מזעזעים 

תפיסות מוסכמות. במחול לבימה מוסווית לעיתים תפיסת המגדר ב"שיקולים אמנותיים". במחול בן-זמננו 

מצויים היוצרים והמבצעים במרחב פתוח הרבה יותר, המאפשר להשתחרר מתפיסות מסורתיות של מגדר. 

בפרקים הבאים נבחן ונדגים אפיונים ותפקודים של סוגי המחול בהקשרים שונים.  

  

    מנחם ערוסי רוקד בכנס התנ״ך במחול. ירושלים 1979 
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פרק ג’: מחול – זהות מסורת ותרבות בישראל 

פרק זה מוקדש למחול האתני בישראל. בהיות המחול חלק בלתי-נפרד ממכלול הביטויים האמנותיים במסורות 

התרבות של ישראל, ייבחנו בפרק זה התפקידים שהוא ממלא, וכן דרכי התנהגות, תכנים, צורות, ומנהגים 

שהמחול נותן להם ביטוי. במחקר המחול האתני מקובל כיום – כמו במחקר האתנו-מוזיקולוגי – לשלב שני 

היבטים: הסינכרוני – הנתונים העכשוויים המצויים בידי החוקר בזמן המחקר, והדיאכרוני – ההיבט ההיסטורי, 

הנתונים בהשוואה לעבר. שילובם של שני היבטים אלה מאפשר ללמוד טוב יותר את משמעותו, תכניו, צורתו, 

ודרכי ביצועו של מחול אתני, כפי שהם בעיני הרוקדים אותו כיום. בישראל ניתן למצוא כיום מסורות רבות של 

מחול. מקור משותף מנקודת ראות היסטורית אנו מוצאים בתנ"ך. 

 מחול בתנ"ך 

 כדי להבין את משמעות המחול בתולדות עם ישראל יש להתחיל מהמקור המזוהה יותר מכל עם תולדות 

העם, הסמל לתולדות העם ואמונתו – התנ"ך. יש לזכור כי התנ"ך הוא ספר מקודש לשלוש הדתות 

המונותיאיסטיות – היהדות, הנצרות והאיסלם – והוא תורגם יותר מכל יצירה ספרותית אחרת. מלבד היותו 

ספר מקודש, התנ"ך הוא מסד לכל התפתחות תרבותית בעם-ישראל, ובכלל זה המחול. בתנ"ך אנו מוצאים 

אזכורים לאירועים שמשולבים בהם מחולות, אך אין בתיאורים אלה דיון על המחולות עצמם. עובדה היא כי 

תיאורים אלה אינם מספקים ואין בידינו מידע או אפשרות להשלמת החסר. תיאורים מילוליים לא מעטים 

מתארים מחול וריקוד, אך מלבד הידיעה כי יש בידינו עדות כתובה מן המקורות – כי בוצע מחול בצורות שונות – 

לא ניתן ללמוד מכך על אופן הריקוד ודרכי הביצוע שלו (פונדמינסקי 1999, פרידהבר 1984). לכן לא נותר 

לחוקרים ולמפרשים אלא המחקר הבלשני, וממנו מנסים לדלות את מירב המידע על משמעות המחול ודרכי 

הריקוד בעם ישראל בתקופת התנ"ך.  

   

   

 מחוללות עם תוף מרים בהדרכת רבקה שטורמן (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 
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להלן מבחר פסוקים מהתנ"ך המתארים אירועי מחול לפי סדר הופעתם: 

"ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת-ַהֹּתף ְּבָיָדּה ָוֵתֵצאָנה ָּכל-ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹֹלת" (שמות ט"ו 20) 

"ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ָוַיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחֹֹלת ַוִּיַחר-ַאף מֶֹׁשה ָוַיְׁשֵלְכ ִמָּיָדו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת 

ָהָהר" (שמות ל"ב 19) 

"ַוָּיֹבא ִיְפָּתח ַהִּמְצָּפה ֶאל ֵּביתֹו ְוִהֵּנה ִּבּתֹו יֵֹצאת ִלְקָראתֹו ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹות ְוַרק ִהיא ְיִחיָדה ֵאין-לֹו ִמֶּמּנּו ֵּבן 

אֹו-ַבת" (שופטים י"א 34) 

"ּוְרִאיֶתם ְוִהֵּנה ִאם-ֵיְצאּו ְבנֹות-ִׁשילֹו ָלחּול ַּבְּמחֹלֹות ִויָצאֶתם ִמן-ַהְּכָרִמים ַוֲחַטְפֶּתם ָלֶכם ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו 

ַוֲהָלְכֶּתם ֶאֶרץ ִּבְנָיִמן" (שופטים כ"א 21) 

"ַוַּיֲעׂשּו-ֵכן ְּבֵני ִּבְנָיִמן ַוִּיְׂשאּו ָנִׁשים ְלִמְסָּפָרם ִמן-ַהְּמחְֹללֹות ֲאֶׁשר ָּגָזלּו ַוָּיׁשּובּו ֶאל-ַנֲחָלָתם ַוִּיְבנּו ֶאת-ֶהָעִרים ַוֵּיְׁשבּו 

ָּבֶהם" (שופטים כ"א 23) 

"ַוְיִהי ְּבבֹוָאם ְּבׁשּוב ָּדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת-ַהְּפִלְׁשִּתי ַוֵּתֶצאָנה ַהָּנִׁשים ִמָּכל-ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ָלִׁשיר ְוַהְּמחֹלֹות ִלְקַראת ָׁשאּול ַהֶּמֶלְכ 

ִלִׁשים: ַוַּתֲעֵניָנה ַהָּנִׁשים ַהְּמַׂשֲחקֹות ַוֹּתאַמְרָנה ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתו” (שמואל א' י"ח  ְּבֻתִּפים ְּבִׂשְמָחה ּוְבָׁשִ

 (7-6

 "ַוּיֹאְמרּו ַעְבֵּדי ָאִכיׁש ֵאָליו ֲהלֹוא-ֶזה ָּדִוד ֶמֶלְכ ָהָאֶרץ ֲהלֹוא ָלֶזה ַיֲענּו ַבְּמחֹלֹות ֵלאמֹר ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו ְוָדִוד 

ְּבִרְבֹבָתו" (שמואל א' כ"א 12) 

 "ֲהלֹוא-ֶזה ָדִוד ֲאֶׁשר ַיֲענּו-לֹו ַּבְּמחֹלֹות ֵלאמֹר ִהָּכה ָׁשאּול ַּבֲאָלָפו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתו" (שמואל א' כ"ט 5) 

"ְוָדִוד ְמַכְרֵּכר ְּבָכל-עֹז ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד" (שמואל ב' ו' 14) 

 "ְוָהָיה ֲארֹון ְיהָֹוה ָּבא ִעיר ָּדִוד ּוִמיַכל ַּבת-ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת-ַהֶּמֶלְכ ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ְיהָֹוה ַוִּתֶבז 

לֹו ְּבִלָּבּה" (שמואל ב' ו' 16) 

"ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ִמיַכל ִלְפֵני ְיהָֹוה ֲאֶׁשר ָּבַחר-ִּבי ֵמָאִביְכ ּוִמָּכל-ֵּביתֹו ְלַצּוֹת ֹאִתי ָנִגיד ַעל-ַעם ְיהָֹוה ַעל-ִיְׂשָרֵאל ְוִׂשַחְקִּתי 

ִלְפֵני ְיהָֹוה" (שמואל ב' ו' 21) 

"עוֺד ֶאְבֵנְכ ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַּתֲעִדי ֻתַּפִיְכ ְוָיָצאת ִּבְמחֹול ְמַׂשֲחִקים (ירמיה ל"א 3) 

"ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוָבֻחִרים ּוְזֵקִנים ַיְחָדו ְוָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלָׂשׂשֹון ְוִנַחְמִּתים ְוִׂשַּמְחִּתים ִמיגֹוָנם” (ירמיה ל"א 12) 

"ֲהָפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ָׂשִקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה" (תהילים ל' 12) 

"ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים ָּכל-ַמְעָיַני ָּבְכ"  (תהילים פ"ז 7) 

"ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו-לֹו"  (תהילים קמ"ט 3) 

"ַהְללּוהּו ְּבֹתף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָּגב"  (תהילים ק"נ 4) 
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"קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה-ֶזה ָּבא ְמַדֵּלג ַעל-ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל-ַהְּגָבעֹות" (שיר השירים ב' 8) 

"ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה-ָּבְכ ַמה-ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחַנִים" (שיר השירים ז' 1) 

"ָׁשַבת ְמׂשֹוׂש ִלֵּבנּו ֶנְהַּפְכ ְלֵאֶבל ְמחֹוֵלנּו" (איכה ה' 15) 

"ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלְׂשחֹוק ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד" (קהלת ג' 4) 

"ְוָדִויד ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל ְמַׂשֲחִקים ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ְּבָכל-עֹז ּוְבִׁשיִרים ְוְבִכּנֹורֹות ּוִבְנָבִלים ּוְבֻתִּפים ּוִבְמִצְלַּתִים ּוַבֲחצְֹצרֹות". (דברי 

הימים א י"ג 8) 

"ַוְיִהי ֲארֹון ְּבִרית ְיהָֹוה ָּבא ַעד-ִעיר ָּדִויד ּוִמיַכל ַּבת-ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת-ַהֶּמֶלְכ ָּדִויד ְמַרֵּקד ּוְמַׂשֵחק ַוִּתֶבז 

לֹו ְּבִלָּבּה" (דברי הימים א ט"ו 29).  

     מן הפסוקים שצוטטו לעיל מתקבלת תמונה ראשונית של מנהגי מחול, תמונה הניתנת לפירושים רבים, שונים, 

ולפעמים מנוגדים: מחולות היו ביטוי לשמחה, כאשר אדם יחיד או קבוצת אנשים רצו לבטא את שמחתם 

בנסיבות שונות. למשל: כאשר אירוע מסוים הסתיים בהצלחה (שמות ט"ו 20, שמות ל"ב 19). בעת קבלת פני 

מנצח השב מן הקרב (שופטים י"א 34, שמואל א' י"ח 6-7, כ"א 12, כ"ט 5), בטקסי פולחן (שמות ל"ב 19, שמואל 

ב' 4, תהילים מ"ב 5, קי"ח 27, קמ"ט 3, ק"נ 4, ועוד). המחול אפשר לתת ביטוי לאהבה בדרכים סמליות 

ומסוגננות ושימש מסגרת מוסכמת ומקובלת לחיזור (שופטים כ"א 21, 23, שיר השירים ב' 8, ז' 1). 

     מי רקד? לעיתים רקדה אישה אחת (שיר השירים ז' 1), לעיתים קבוצת נשים (שמואל א' י"ח 6). כפי הנראה 

היו מחולות שבהם חוללו נשים וגברים יחדיו, צעירים וזקנים בצוותא (שיר השירים ז' 1, תהילים ס"ח 26, ירמיה 

ל"א 12) ולעיתים כל הנוכחים באירוע לקחו חלק במחול (שמות ל"ב 19). 

     מתי רקדו? יש מפרשים הקובעים כי רקדו בשעת הפולחן בבית המקדש (תהילים קמ"ט 3), ויש הגורסים כי 

בבית המקדש לא רקדו, אולם נתקיימו סוגים שונים של מחול פולחני במסגרות פחות ממוסדות. הריקוד ליווה 

את מחזור השנה: הוא תפס מקום מרכזי בטקסי חיזור (שופטים כ"א 21) בחגיגות ט"ו באב. בנוסף לכך מוזכרות 

תהלוכות חוגגים שבהם שרים ונוגנים תוך הליכה בסך, ויש המפרשים זאת כתהלוכות נרקדות בחג הסוכות 

ובימי העלייה לרגל. מחולות היו שלובים ללא ספק באירועים הקשורים במחזור החיים.  

     החוקרים מוצאים אזכורים לאירועי מחול הקשורים בטקסי הכלולות: הפסוק "ַעד-ָמַתי ִּתְתַחָּמִקין ַהַּבת 

ַהּׁשֹוֵבָבה ִּכי-ָבָרא ְיהָֹוה ֲחָדָׁשה ָּבָאֶרץ ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר" (ירמיהו ל"א 21) מובא כדוגמה לתהלוכה נרקדת סביב 

החתן והכלה וכעדות למנהג הממשיך להתקיים, והוא – לסובב ולרקוד במעגל במטרה למנוע מרוחות רעות 

והשפעות מזיקות למיניהן להגיע אל מרכז המעגל שבו מצויים החתן והכלה. יש הרואים גם בפסוק "ׁשּוִבי ׁשּוִבי 

ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה-ָּבְכ ַמה-ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחַנִים" (שיר השירים ז' 1) תיאור של מחול בחגיגת 

כלולות. יש חוקרים המביאים פסוקים מסוימים כעדות לקיום מחול בהקשר לאבל ולמספד. לדוגמה: הפסוק 

"ֲהָפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת ָׂשִקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה" (תהילים ל' 12), וכן "ִּכי-הֵֹלְכ ָהָאָדם ֶאל-ֵּבית עֹוָלמֹו ְוָסְבבּו 

ַבּׁשּוק ַהּסֹוְפִדים" (קהלת י"ב 5). 
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     חוקרים אחדים קושרים עדות זו לנוהג הקיים בקהילות יהודי ספרד לבצע שבע הקפות סביב מיטת המת, 

כלומר רואים בקיום מנהגים מסוימים בקהילות יהודיות תמיכה למתואר בתנ”ך. ממובאות אלה ניתן להבין כי 

המחול היה חלק מרכזי באירועים רבים בחיי הקהילה. 

        

       רחל נדב במחול מרים במדבר, 1949 (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

     מה רקדו? החוקרים מוצאים סימוכין לאפשרות כי התקיימו ריקודי-תהלוכה (תהילים ס"ח 26), ויש הרואים 

בצורה זו את ראשית המחול כצורה מאורגנת. קדמו לכך מחולות ספונטניים ומחולות אקסטטיים שנוצרו תוך 

כדי תהליכי פולחן (שמואל ב' ו' 16, דברי הימים א' ט"ו 29). קיימת הסכמה בין החוקרים כי הריקוד היה אחד 

המרכיבים הקדומים ביותר באירועי פולחן, טקס וחג. יש חוקרים המניחים כי בבית המקדש, כאשר התמסדו 

ושוכללו טקסי הפולחן, שוכללו גם צורות המחול. יש המזכירים את משפחות "בני מחול" כמשפחות אמנים אשר 

היו מופקדים על עיצוב המחול והדרכת המחוללים.  

     לסיכום, ראוי להזכיר כי כל שנכתב לגבי דרכי הביצוע ואופן הריקוד בתקופת התנ"ך יישאר בגדר השערה. 

הפרשנות הלמדנית והבלשנית חסרה ביסוסים איקונוגראפיים, וזאת בשל האיסור על עשיית פסל ותמונה. לכן 

יהיה עלינו להסתפק בפרשנויות שונות, ולעיתים נוגדות. אין, ולא תוכל להיות, הסכמה כללית באשר לדרך 

הריקוד, צורתו ואופן ביצועו בתקופת התנ"ך. כפי שצוין לעיל, ניתן למצוא חיזוקים מסוימים לתיאורים 

המצויים בתנ"ך במנהגות המחול של קהילות שונות בתפוצות ישראל.  

 (לקריאה נוספת ראו: פונדמינסקי 1999, פרידהבר 1984, גרובר 1980, באיאר 1979, זאכס תשי"ג). 
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מחול בתפוצות ישראל 

נקודת מפנה משמעותית היא התפזרות עם ישראל לתפוצותיו לאחר חורבן הבית: ההתפצלות לעדות שונות, 

קהילות ותת-קהילות, בהן ותיקות ובהן חדשות, כאשר נדודים ותנועה מתמדת גורמים למיזוגים ולפירודים, 

המוצאים ביטוי בתרבות היהודית לקהילותיה, ובמחול בכלל זה.  

 [...] מסורת הריקוד נשתמרה בין היהודים בכל הדורות. חכמי התלמוד רקדו בחתונות (כתובות י"ז ע"א), 

והריקודים היו חלק משמחת בית השואבה." (ויגודר 467 :1994). בכל הקהילות רוקדים בחגיגות הכלולות, גם 

קהילות שבהן נאסר לרקוד בהזדמנויות אחרות, שכן מצווה לשמח חתן וכלה ביום כלולותיהם. "עד למתן 

תורה אין לנו ידיעות על טקסי הנישואין ועל אופן ההתקשרות בין גבר לאישה. ממתן תורה יש לנו כבר חוקים 

הקובעים את דרכי החיים וההתנהגות." (קליין 1994: 13).  

 מחול במחזור החיים היהודי היה קיים בקהילות שונות בצורה שונה ולא אחידה. קיומם של ריקודים 

בטקס מסוים, העיתוי והאופן של ביצועם על-ידי מי שנקבע לכך, הושפעו מאמונות עממיות שרווחו בקהילה. 

הנישואין נחוגו בכל הקהילות היהודיות בטקס דתי-פולחני-מסורתי אשר כלל אירוסין, קידושים, חופה. כל אחד 

משלבי הטקס הדתי כלל מנהגים מחייבים, המשותפים לכלל קהילות ישראל, ובצד אלה נתווספו בקהילות 

השונות מנהגים ייחודיים, אשר הושפעו מסביבתם החדשה ונקלטו תוך מיזוגן של קהילות ותיקות בחדשות. היו 

בחגיגות הכלולות אפיונים זהים, אף אם דרך מימושם הייתה שונה מקהילה לקהילה. מחולות חתונה נרקדו 

ברוב הקהילות, פרט למיעוטן, שם נאסר המחול לחלוטין מסיבות דתיות. במקורות שונים ורבים יש עדויות על 

נוהג היציאה במחולות לפני הכלה בטקסי הנישואין. ראשיתו בשאלה התלמודית "כיצד מרקדין לפני 

הכלה" (בבלי כתובות ט"ז:ב), והמשכו בתיאורים רבים על חשיבותה של המצווה לרקוד לפני הכלה או עמה, 

לשמח חתן וכלה. נכבדי הקהילה ראו חובה לעצמם לקחת חלק במצווה זו. בתלמוד מסופר על חכמים שהשתתפו 

בחגיגות נישואין ויצאו במחולות עם אבוקות של אש וענפי הדס (פרידהבר 1984, ויגודר 1994, קליין 1994).  

      התהלוכה הטקסית, אשר תפקידה להוביל את הכלה לבית בעלה, נקראת "הכנסת כלה". ברוב הקהילות 

נהגו לרקוד בתוך התהלוכה, ורבים מקיימים גם כיום נוהג זה. גם כאשר אין הולכה מבית לבית והחגיגות 

מתקיימות בתוך אולם, בקהילות רבות אין מוותרים על ריקוד התהלוכה ומובילים בתוך האולם את הכלה 

והחתן תוך שירת השירים המיועדים לכך, וריקוד המחולות בהתאם לנוהג בכל קהילה. חוקרים מביאים 

דוגמאות רבות לריקודי-תהלוכה, ובהן עדויות מתקופות שונות בתולדות ישראל: "כל הנפגשים בתהלוכת כלולות 

היו מפנים לה דרך מפני הכבוד לכלה ומצטרפים למקלסים אותה" (פרידהבר, 23 :1984). דוגמאות מספר למנהג 

בקהילות ישראל השונות:  

אצל יהודי ספרד מתוארת הובלת הכלה בריקודים ובשירה.  

 בבגדד נהג החתן לבוא לבית הכלה, וקרובים מצטרפים אליו. כל הלילה היו רוקדים ולא נהגו ללכת לישון, כי 

האמינו שהחתן והכלה צפויים לסכנה באם יישנו בלילה שקדם לחופה. בקווקז היו מובילים את הכלה למרחץ ביום 

שלפני החופה בריקודי תהלוכה (קליין,1994). 

 בחתונות של יהודי פולין השתרבבו מנהגים מהסביבה הפולנית: ביציאה החגיגית לרחובות העיר בכרכרות 

ובסוסים או אל מקום החתונה, שנקבע בישוב קרוב, בריקודי המקום, כמו: פולוניז, קוזאצקה, ומאזורקה  

(לוינסקי, 220 :1970).  
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הריון ולידה מלווים במחולות בצורות שונות בקהילות שונות. למשל, אצל יהודי כורדיסטאן חגגו את "שמחת 

ההיריון" עם הבשורה על הריונה הראשון של האשה, ונהגו לקיים את טקס "גזירתם ותפירתם של בגדי הילד 

העתיד להיוולד. למעמד זה הוזמנו המנגנים. כל זמן הגזירה והתפירה היו הנשים שנאספו לטקס זה מרקדות 

סביב העוסקות בעבודת התפירה במחולות" (פרידהבר 1984: 78). בתקופה שבין יום הלידה ליום ברית המילה 

נדרשה שמירה מיוחדת על האם והיילוד, מפני מי שעלול להזיק להם, ובקהילות רבות נעשה הדבר בטקסים 

שכללו מחולות. אצל יהודי צפת, במאות השבע-עשרה-שמונה-עשרה, "מדי לילה היו נאספות נשים בחדר היולדת 

ורוקדות כל הלילה, שרות ומתופפות. בה בעת היו הגברים שרים ורוקדים בחדר נפרד." (שם, 1984). תיאורים 

דומים קיימים בווריאנטים שונים.  

     בערב שלפני יום המילה היו נערכים ריקודי תהלוכה ומחולות במשך הלילה. בהזדמנות זו נועדו המחולות 

לציין ולהעצים שמחה מיוחדת. לאחר טקס הברית נהגו לרקוד בקהילות מסוימות, אך לא בכולן.  

      בקהילות אחדות נהגו לציין את טקס הבר-מצווה בליווי שירה וריקודים. יהודי תימן לא נהגו לחוג בר-מצווה, 

וציינו את הגעת הילד לשלב של בקיאות בתורה לא בצמידות לגיל שלוש-עשרה. כיום בישראל רוקדים במשפחות 

ובקהילות רבות בחגיגות הבר-מצווה בהתאם למסורת הקהילתית. בהגיע הילד לגיל שלוש-עשרה היו שנהגו לציין 

את האירוע באופן חגיגי, ושולבו בכך ריקודי-תהלוכה מן הבית אל בית הכנסת ומבית הכנסת אל הבית. בעת 

חנוכת בית כנסת או ספר תורה נהגו להוביל את ספר התורה בריקוד תהלוכה אל בית הכנסת, כמו הכנסת כלה. 

        בטקסי האבל, הקבורה והמספד, שולבו ומשולבות גם כיום בקהילות מזרחיות שונות מחוות תנועה 

הקשורות בתפקידן של המקוננות. מחולות כביטוי לצער ואבל בוצעו רק במקרים מיוחדים ועל פי רוב אלה 

צירופים של מחוות-תנועה יותר מאשר מחול במלוא מובן המלה.  

 כשמת בנו הלך רבי לוי יצחק אחר מיטתו כמרקד. כמה מן החסידים לא יכלו לכבוש את רוחם והביעו את 

תימהונם. "נשמה טהורה", אמר, "מסרו בידי, נשמה טהורה אני מחזיר". (בובר, 219 :1965). 

מחול במחזור השנה 

השבת היא היום המקודש ביותר במחזור השנה היהודי. ההתייחסות אל מחולות בשבת והמנהג לרקוד בשבת 

מובאים במקורות תוך ניגודים וסתירות קיצוניות, מה שמשקף את משמעות המחול בעיני הפוסק ובעיני הרוקד. 

בין איסורים שונים החלים על השבת מוצאים במשנה ובתלמוד את האיסור "ולא מרקדין" (משנה, ביצה ה: ב, 

בבלי, ביצה לו: ב, ירושלמי, ביצה ס"ג: א, תוספתא, שבת י"ח: י"ז.) במובאות אלה יש הוראות והסברים 

מפורטים מדוע אין לרקוד בשבת. בהתאם למובאות אלה, האיסור על מחול בשבת הוא מוחלט. אך כמו שנמצא 

לא פעם ביהדות, המעשה מוכיח אחרת. פרידהבר מביא מקורות ועדויות לקיומם של מחולות בשבת, וזאת כאשר 

המחול היה חלק מקיום מצוות קבלת השבת. לדוגמה: מחולות אצל יהודי בבל; ריקודי נשים בקהילות יהודיות 

בצפון אפריקה; ריקודי-מצווה שהותרו בחצרות-חסידים; חבורות ריקוד של המקובלים בצפת. "מחולותיהם של 

החסידים ביום השבת החלו עוד בערבו של יום השבת, בשעת קריאת שיר השירים בזמרה ובריקוד ונמשכו כל יום 

השבת בשעת התפילה ולאחריה." (פרידהבר, 1984: 115). יהודי תימן שיבצו מחוות תנועה בשירת פיוטי השבת, 

ויש הרואים בכך מחול. הסברים וסיבות שונות יש לשילובו של מחול בשבת למרות האיסור. 
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סוכות – על פי המקורות, היו בחג זה מחולות רבים יותר מאשר בכל חג אחר במחזור השנה היהודי. גם כיום 

רוקדים כדי להרבות שמחה בחג, בבתי הכנסת ובבתי המדרש. סמלי החג הקשורים במחול: עליה לרגל (השלישי 

מבין שלושת הרגלים), חג האסיף, ושמחת בית השואבה; ובהקשר לתולדות ישראל – שמחת תורה. רבות נכתב 

במקורות על ריקודי הגברים בחגיגות שמחת בית השואבה ובהם רוקדים הנכבדים עם אבוקות וספרי תורה. בחג 

שמחת תורה – המסיים את חג הסוכות – נהוג בבתי הכנסת להקיף שבע הקפות עם ספרי התורה בשירה 

ובמחולות. פרידהבר מתבסס על מקורות יהודיים ומציין כי עוד בבבל יצאו בריקודים לכבוד התורה בחג שמחת 

תורה, והמנהג לרקוד עם ספרי התורה בשעת ההקפות התפשט בתפוצות ישראל. כיום רווח מנהג זה של הוצאת 

ספרי התורה והולכתם בשירה ובריקודים בצורות שונות ומגוונות בהתאם למסורת הקהילתית. הנוהג של שבע 

הקפות עם ספרי התורה, המהווים מוקד לשרים ולרוקדים, חודש בארץ ישראל במאה ה-16 בחוגי האר"י, 

ובמאה ה-19 זכה לביטויים שונים בקהילות שונות של החסידים.  

  

חנוכה – חג זה היווה ומהווה מסגרת מתאימה לריקודי שמחה המשלבים סמלים הקשורים בו. ריקוד לפני הנרות 

(חסידים, יהודי כורדיסטאן, כנראה גם יהודי תימן); ריקודים עם חרבות, אלות, מקלות (יהודי ספרד והמזרח); 

ריקודים סביב מדורה של נשים וילדים (יהודי צפון אפריקה, ספרד, כורדיסטאן). היו בין אלה מחולות שנקשרו 

לטקסי בגרות, פריון ופיוס בין נשים. בהיות חג זה אזכור לאירוע היסטורי אשר מתקיים ביום חול, התאימו 

לסמלי החג בקהילות רבות מחולות שהיו נהוגים בסביבתם, בעיקר מחולות שנתנו מענה לצרכים 

חברתיים-תרבותיים בקהילה, כגון: בידור, חיזור, חיזוק האחדות הקהילתית ועוד. 

טו בשבט – ראש השנה לאילנות – מעט העדויות הקשורות בחג זה מציינות את שילוב המחול באירועי החג  

כביטוי לשמחה. יש עדויות לכך אצל יהודי סלוניקי, קווקז, ואצל החסידים. כיום יש מגמה לחדש מסורת זו 

בהתיישבות החקלאית ובמערכת החינוך.  

פורים – בחג זה, אשר בו מצווים להרבות בשמחה, נקשרו סמלים ומחולות המצויים בצורות דומות ומגוונות 

במסורות אתניות ועממיות בעולם: ריקודי תהלוכה של מסכות, אשר אין ספק כי הושפעו מהקרנבלים שהיו 

מקובלים בסביבה הלא-יהודית, וכן ריקודים סביב המדורה תוך שריפת דמותו של המן. טקסים דומים 

המשלבים מחולות ניתן לראות בסיום קרנבלים גם כיום במספר מקומות במרכז אירופה, בדרום אמריקה 

ובמקומות אחרים, כאשר מעלים באש בובה המסמלת את הרוע, השחיתות וקלות הדעת. ריקודים כאלה 

מוזכרים בקהילות יהודיות בצפון אפריקה, טשקנט, פרס, בבל, ועוד. נשפי פורים, שכללו גם ריקודים מעורבים 

של גברים ונשים יחד, התקיימו בגטאות באיטליה ובקהילות יהודיות אחרות באירופה. בתל-אביב ניסה לחדשם 

ברוך אגדתי, וקדמה לו חבורה של אמנים אשר קראו לעצמם "חברה טראסק". הם היו המשך לרצף של ניסיונות 

לחדש את סגנון חגיגות הפורים מראשית המאה העשרים בארץ ישראל. אגדתי התרכז בניסיון ליצור קרנבל 

עממי-עברי אשר ניתן לו השם "עדלידע", וזאת כאשר עיקר ענינו ליצור חגיגות עבריות שבהן יוכלו המוני-העם 

לחגוג ככל העמים. 
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פסח – בחג זה קשורים סמלים רבים אשר חלק מהם קשור למחול: עליה לרגל לירושלים, בהיות הפסח הראשון 

מבין שלושת הרגלים, בהקשר למחזור השנה – חג האביב וחג קציר העומר, ובהקשר לתולדות ישראל – חג 

החירות וליל הסדר, זכר ליציאת מצרים, שביעי של פסח, זכר למעמד ים-סוף. בהכנות לליל הסדר שלובים 

ריקודי תהלוכה בכמה מסורות יהודיות: בחצרות חסידים היו מלווים את אפיית המצות במחולות. אצל יהודי 

בוכרה, טשקנט וסמרקנד יש עדויות על ריקוד האישה, בעלת הבית, עם חבילת מצות. אצל חסידים במזרח 

אירופה יש שהיו נוהגים לרקוד עם סיום קריאת ההגדה. בימי חול המועד נהגו בקהילות רבות לשלב מחול בבילוי 

החברתי. יהודי כורדיסטאן נהגו לצאת אל חיק הטבע ולחוג בשירה ובריקודים ליד מקווי מים. בתימן נהגו נשים 

וילדות לבלות במשחקי מחול בחול המועד פסח ובפורים. היום השביעי של פסח מהווה הזדמנות לרקוד כביטוי 

לשמחה מיוחדת. אנוסי פורטוגל נהגו לצאת אל שפת הנהר ולחגוג במאכל ובמשתה, בשירה ובמחולות מעגל 

ורונדו. בקהילות חסידיות היו נוהגים, בארץ ומחוצה לה, לציין את ליל השביעי של פסח בשחזור דרמטי של 

מעבר ים-סוף בשילוב ניגונים, שירים ומחולות. "מוצאי חג הפסח ומחרתו איסרו חג, הביאו עמם שורה ארוכה 

של מפגשים וחגיגות עממיות." (שם, 1984: 98). בחצרות החסידים התכנסו במועד זה לסעודה, שירה וריקודים. 

בקהילות רבות נהגו במוצאי החג לצאת לחיק הטבע ולבלות בשירה ובמחולות. אצל יהודי צפון-אפריקה היו 

מקובלות חגיגות ה"מימונה", שיש להן פן משפחתי של חגיגה בפנים הבית – פתיחת הבית בפני כל, יהודים 

ומוסלמים, וכן יציאה לחוג בחיק הטבע בשירה ובמחולות. בישראל, משנות החמישים, קיימת מגמה לחדש 

ולקיים את החג על פי המסורת. במסגרת המשפחתית ניכרת מגמה של השתלבות בני קהילות שונות בחגיגות 

בבתיהם של יוצאי צפון אפריקה. ההתכנסויות הציבוריות, כמנהג הישראלים, לקו במעורבות פוליטית של 

עסקנים למיניהם, הפוגמת בטעמו המרכזי של החג.  

ל"ג בעומר – בחג זה נוצרה אצל יהודי צפון אפריקה – אלג'יר, מרוקו, לוב, ג'רבה – מסורת של הילולה ליד קברי 

צדיקים, ומסורת זו נמשכת בישראל. ההילולה המרכזית והידועה ביותר היא על קברו של רבי שמעון בר יוחאי 

במירון אשר בגליל. מדובר במסורת מן המאה ה-16. פרידהבר מתאר את תולדותיה של מסורת זו, וקובע כי 

במאתיים השנים האחרונות השתלטו על ההילולה החסידים שהתיישבו בין המקובלים בצפת ובטבריה. הוא 

מונה סוגי מחול שונים הקשורים בשלבים השונים של האירוע: ריקודי מעגל המוניים, ריקודי סולו וריקודי 

זוגות, ריקודים בשעת טקס החלקה (שם). 

שבועות – גם בחג זה יש  סמלים שונים הקשורים במחול: עליה לרגל – החג השני משלושת הרגלים; בהקשר 

למחזור השנה – חג הקציר, וחג הביכורים, ובהקשר לתולדות ישראל – חג מתן תורה. כל אחד מן היסודות אשר 

סימלו את החג אפשר לחגוג, לשיר ולרקוד, וזאת על פי הנהוג בכל קהילה. במקורות הכתובים לא נמצא תיעוד או 

תיאור של מחולות הקשורים לחג, אולם לפי עדויות בעל-פה, בקהילות ישראל אשר ישבו בכפרים הדגישו את 

הקשר לאדמה ביציאה לשדות, בשירה ובמחולות. בחצרות חסידים היו שנהגו לציין סיום של לימוד פרק מתיקון 

ליל שבועות בשירה ובמחול. פרידהבר מציין כי בקהילות בבל, פרס וכורדיסטאן נהגו בחג השבועות לעלות אל 

קברי קדושים (זייארה), שם קיימו תפילות ושמחות, אשר בהן נרקדו מחולות שונים. בקהילות אחדות – צפון 

אפריקה, כורדיסטאן – יש עדויות על ריקודי נשים בפני עצמן וכן ילדים בימי חג השבועות. חידוש חג הביכורים, 

הקציר, ושבועות בהתיישבות העובדת בישראל הוא נושא מיוחד ומשמעותי בבחינת המחול כביטוי למגמות של 

שינוי חברתי ותרבותי, שבו נעסוק בהמשך.  
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ט"ו באב מכונה גם חג הכרמים והכלולות. תיאורים רבים במקורות נקשרים לחג זה. המובאה שמרבים לצטט 

היא מן המשנה – תענית ד': א – "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב 

וכיום הכיפורים. שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו, כל הכלים טוענין 

טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים."  מנהג זה נמשך בצורות שונות עד היום: ריקודי חיזור בחיק 

הטבע ובבית פנימה. בישראל המתחדשת זכה החג לשחזורים, שכללו ריקודי במה ומחולות על פי צורות עממיות, 

ואלה הפכו לאחר מספר שנים לריקודי עם ישראליים. חלק מריקודים אלה שייכים היום לשלב ה"קלאסי" של 

מחולות העם בישראל והם נרקדים רק במסגרות מיוחדות של מעוניינים.  

 מועדים שונים נוספים בלוח השנה היהודי משלבים מחול לפי מסורות קהילתיות שונות, כגון: קידוש 

לבנה בראש חודש, ברכת החמה, ראש השנה ויום הכיפורים. מדובר במנהגים מקומיים על פי מסורות ייחודיות. 

מסורות של מחול אתני בישראל 

המחול האתני ממשיך להתקיים ולהתחדש במסגרת המשפחתית והקהילתית, וממלא בקרב משפחות רבות אצל 

קהילות שונות של יוצאי התפוצות ושל בניהם את משמעותו החברתית-תרבותית: הצורך בחיזוקים לדימוי 

העצמי, המשפחתי והקהילתי, המתבטא בסממנים מייחדים של שפה, פיוט, זמר ומחול. תהליכי המעבר של 

החברה הישראלית מ"כור היתוך" לחברה רב-תרבותית הם עדיין בראשיתם. התרבות הישראלית, כדי שתהיה 

תרבות הישראלים, מבחנה בפלורליזם שלה ובלגיטימציה שהיא נותנת לחברה רב-תרבותית, ובראש ובראשונה – 

בפתיחות להיזון הדדי בין המסורות ארוכות השנים לבין הרוחות המחדשות והמתחדשות. חמרים ממסורות אלו 

השתבצו במחולות עם בישראל, במחולות חברה ובמחולות לבימה. תהליכי השיבוץ וההזנה ההדדית בין 

המקורות השונים והיוזמות למיניהן הם חלק מדינאמיקה של תרבות בת זמננו, שמסורת ושינוי, יחיד וקבוצה 

יוצרים אותה.  

     ניתן למיין מחולות אתניים בישראל כיום לפי שלוש קבוצות מרכזיות. ראוי להדגיש כי מחולות של קהילות 

מסוימות ניתן לכלול במסגרת אחת מן השלוש, ואילו מחולות של קהילות אחרות ניתן למצוא בשתיים מהן בעת 

ובעונה אחת.  

בקבוצה הראשונה – מחולות אופייניים לקהילות בתפוצות, שאותם נהגו לרקוד בגולה ומסורתם נשמרת גם 

בישראל. למרות העובדה כי מחול אתני איננו סגור והוא נתון להשפעות סביבתיות, שמרו קהילות אלה על 

מסורות מחול ייחודיות, אופייניות להן. עם השיבה לישראל המשיכו קהילות אלה לרקוד את המחולות 

האופייניים להן. למרות קשיים, הפרעות ושינויים מובנים שגרמו הזמן והמקום, נשמרת מסורת 

קהילתית-ייחודית של מחול אצל יהודי מרכז-תימן, ואצל חלק מהקהילות החסידיות. אפשר שמצויים מחולות 

נוספים ייחודיים לקהילה מסוימת, שניתן לכלול אותם בקבוצה זו, ואשר מחקר המחול בישראל עדיין לא הגיע 

אליהם.  

בקבוצה השנייה – מחולות של ארצות התפוצה, אשר אומצו על ידי קהילות יהודיות בזמן היותן שם. בקבוצה זו 

נכללות קהילות יהודיות הרוקדות ריקודים זהים לאלה הנרקדים על ידי בני הארצות שבהן ישבו. משאומצו 

מחולות אלה על ידי הקהילה היהודית, הם הפכו להיות מזוהים עמה כלפי פנים ומייצגים אותה כלפי חוץ, וזאת 

גם בישראל המתחדשת. כאן המשיכו וממשיכים המחולות להיות חלק ממסורת קהילתית, והם נרקדים כסמל 

לזהות חברתית-קהילתית. בקבוצה זו נציין מחולות של יהודים יוצאי כורדיסטאן, דרום וצפון תימן, חלק 

מיוצאי צפון אפריקה, יהודי אתיופיה, קהילות היהודים בארצות רוסיה האסיאתית ועוד.  
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בקבוצה השלישית – מחולות של יושבי הארץ, בני מיעוטים שאינם יהודים: ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים 

וארמנים. בקבוצות אלה ניתן למצוא מחולות אתניים אופייניים לכל קבוצה, אשר רב הדמיון ביניהם לבין 

  .(Bahat, Bahat-Ratzon, 1998) מחולות של בני אותם עמים בארץ המוצא ובארצות תפוצה אחרות

     אבחנה זו בשלוש קבוצות עיקריות של מחולות אתניים בישראל, מטרתה להציע כיוון חשיבה שיכלול את 

לימוד המאפיינים של הקבוצה תוך הבנה כי אין כאן גבולות מוחלטים. בהמשך הדברים נביא דוגמאות אשר 

ימחישו באופן מעמיק יותר את המאפיינים של דוגמאות המייצגות את הקבוצות השונות: 

 מחולות יהודי מרכז תימן נמנים על הקבוצה הראשונה, בהיותם אופייניים ליהודים, על אף השפעה 

מעטה של מחולות הארץ שבה ישבו. עם זאת, בדרום תימן ובצפונה אימצו היהודים מחולות מסביבתם הגויית 

והם שייכים לקבוצה השנייה.  

מחולות יהודי כורדיסטאן מהווים דוגמה לקבוצה השנייה, שכן הם זהים למחולות הכורדים שביניהם ישבו. 

מחולות החסידים נמנים על הקבוצה הראשונה והשנייה בה בעת, שכן יש ביניהם אופייניים ליהודים בלבד  

ואחרים שאומצו מן הסביבה הגויית.  

ולבסוף, מחולות הערבים, הדרוזים, הצ'רקסים והארמנים בישראל נמנים כמובן על הקבוצה השלישית.  

מחול – מסורת וזהות אצל יהודי תימן 

המחול כביטוי של היהודים בתימן ושל היהודים יוצאי תימן בישראל מובא כאן בתמצית, כדוגמה למחקר של 

מחול אתני בישראל, שנעשה בעשרים וחמש השנים האחרונות.  

התמצית המובאת בזה מבוססת על הפרסומים הבאים: 

1. בהט, נעמי ואבנר (1995) – ספרי תמה – שירי הדיואן של יהודי מרכז תימן, פיוט-לחן-מחול, בהוצאת 

בית-התפוצות, "אעלה בתמר", תל אביב. 

2. בהט-רצון, נעמי (עורכת, 1999) ברגל יחפה – מסורת יהודי תימן במחול בישראל, "אעלה בתמר", "ענבל", תל 

אביב. 

3. בהט-רצון, נעמי 2001 – "מחול יהודי תימן-ביטוי של זהות, תרבות, ומסורת", בתוך: קהילות ישראל במזרח 

במאות התשע-עשרה והעשרים – תימן, עורך: ד"ר חיים סעדון, מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית 

ירושלים: 106-100. 

מחול יהודי תימן בתימן 

מחקר המחול של יהודי תימן בתימן לא נעשה מסיבות מובנות בתימן אלא בישראל, וגם זאת רק בעשרים וחמש 

השנים האחרונות. בשנות החמישים של המאה העשרים נעשו ניסיונות של תיעוד מחול, אך אלה לקו בחוסר 

שיטתיות, בחוסר רציפות, ובעיקר בחוסר ידע וניסיון במחקר מחול כביטוי של מסורת, חברה ותרבות. 

כיום אנו שואבים את מעט המידע שיש בידינו משלושה מקורות עיקריים: 

* מקורות ביבליוגרפים – מספרם מועט והם מתארים את המחול כחלק בלתי נפרד מחיי היהודים בתימן, 

המבוססים על מידע וניסיון אישי, ומוגשים בצורה מוסדרת. לדוגמה: ספרו של הרב יוסף קאפח הוא אחד 

המקורות המפורטים הבודדים המתארים את חיי הקהילה היהודית בצנעא אשר במרכז תימן, בכלל זה היות 

המחול חלק אינטגרלי ממחזור חיי הקהילה והמשפחה. 

* עדויות של מידענים יוצאי תימן או בנים ליוצאי תימן, הזוכרים מורשת אבות וממשיכים לקיים ולו חלק ממנה 

גם לאחר שעזבו את תימן.  
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תיעוד חזותי של חיי היהודים בתימן בצילום, בקולנוע ובווידיאו: מקבץ מועט וחלקי שנאסף על ידי נוסעים, *

חוקרים אקדמיים וחוקרים לעת מצוא, אשר ליקטו מידע על חיי היהודים בתימן. בידי החוקר כיום מצוי חומר 

זה בצורה מפוזרת ומקוטעת וללא תיעוד מפורט ושיטתי.  

שוני רב קיים בין מחולות יהודי מרכז תימן לבין המחולות של היהודים באזוריה הכפריים. יהודי מרכז תימן *

שמרו על מסורת מחול ומוזיקה ייחודית להם, שהושפעה במידה פחותה ממסורת המחול של השבטים 

המקומיים. לעומתם, היהודים יושבי האזורים הכפריים, הרחוקים מהמרכז היהודי, היו מעורבים יותר בין 

יושבי הארץ וספגו השפעות רבות יותר מסביבתם.  

         

  מחול אב ובנו בחתונה במושב ברקת, יוצאי דרום תימן, 1980 (צילום: אבנר בהט) 

מהמקורות שצוינו נביא אפיונים מרכזיים של מחול בקהילה היהודית בתימן: 

המחול הוא מצווה כי יש לשמח חתן וכלה – מכאן ברור כי מועד מרכזי ולעתים בלעדי שבו רקדו הוא 

חגיגות הנישואין.  

ריקוד התהלוכה – זפה או ברבים: זפאת, בלשון יהודי תימן – הוא צורת מחול מרכזית בחגיגות החתונה. קאפח 

מתאר כיצד במסגרת חגיגות החתונה מתקיימים בין האירועים הרבים ריקודי תהלוכה בהתאם למסורת בבית 

החתן ובבית הכלה בנפרד. את קצב ההתקדמות מכתיבים כלי ההקשה – תוף וטס נחושת (צחן) – ושירה אצל 

הנשים; פח (ששימש במקורו כמיכל למזון), תוף ושירה אצל הגברים. הקפידו על הקשה בלבד, מחמת האיסור על 

נגינה מיום שחרב בית המקדש.  

 ליווי זה של אנשים וכלי נגינה הוא הנקרא "זפת אלחתן", אלא שבימים הראשונים זוהי "זפה" צנועה ותכליתה 

להבליט חשיבות החתן וחגיגיות הליכותיו וסביבתו. ואלו ה"זפאת" העיקריות הן אותן תהלוכות הנעשות באור 

ליום רביעי וחמישי בבקר, מבית החתן אל בית הכלה, וחוזר חלילה (קאפח, 124 :1969). 
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ריקודי תהלוכה קיימים בתרבויות שונות, ולהם צורות שונות ותפקודים מגוונים בחגיגות אתניות ועממיות. יש 

חוקרים הרואים בריקוד התהלוכה אחת מצורות המקור להיווצרות המחול לסוגיו. ההליכה לקול כלי נקישה 

ושירה משפיעה על צורת הצעידה בקבוצה במסגרת קצבית משותפת ותנועה קבוצתית מסוגננת. כמקובל במחול 

של יהודי תימן, היה סגנון משותף בצורת ההתקדמות וצעדי ההליכה, בהתאם למקצב ולשירה, אך בקרב 

החוגגים רבו המאלתרים המוסיפים, משכללים ומגדילים תנועות בכדי להרבות בשמחה ולהשפיע על הסובבים 

להצטרף אל החוגגים.  

      היחס אל הריקוד ואל הרוקד נקבע בתימן, כמו ברחבי העולם היהודי, בהתאם ליחסה של המסורת היהודית. 

על פי המקורות והמידענים מצטייר מצב של ניגודים: מצווה לרקוד, אך "לא כל אדם רוקד לפי שאין זה כבוד 

להיות רקדן או רקדנית, אלא להפך. היו אומרים: "מן רקץ נקץ" = כל הרוקד מזדלזל. לא כן היחס אל הריקוד 

ואל הרוקדים בין יהודי הכפרים. הם חיבבו את הריקוד וכיבדו את הרוקד"  (שם, 1969: 118). אך המציאות 

גוברת ושמחת הריקוד מהווה חלק חשוב בחגיגות החתונה. 

     הפרדה בין המינים בשעת המחול: גברים ונשים רוקדים בנפרד אלה מאלה. שונה הדבר באזורים הכפריים 

אשר בחלק מהם היה שילוב של נשים וגברים בשעת המחול.  

     הריקוד איננו מקצוע, וכך גם הזמרה. בקרב יהודי תימן רקדו כל גבר או אישה אשר חפצו בכך. העדיפו את 

המיטיבים לרקוד. שרו אלה המיטיבים לשיר והידועים במומחיותם. המחוללים והשרים לא קיבלו שכר על 

השתתפותם באירועים. הם הוזמנו לשיר ולרקוד כי שמם הלך לפניהם. יוצאים מכלל זה בני המשפחה הקרובים 

ביותר המצווים לקחת חלק במחולות החתונה.  

     ריקודים של חדר – ריקוד קאמרי. במרכז תימן רקדו תמיד בתוך הבית (מלבד מחולות התהלוכה בחתונה 

במעבר ממקום למקום), כאשר מספר הרוקדים בדרך כלל מאחד עד ארבעה וקהל רב מקיף את הרוקדים. כך 

התפתח סגנון מיוחד של מחול, המשתכלל ומסתגנן במרחב מצומצם. באזורים הכפריים רקדו גם מחוץ לכותלי 

הבית ולפעמים במספר רב יותר של רוקדים.  

     מחול – דרך לתקשורת ופורקן. ברצף שגרת החיים שימש המחול דרך לפורקן ולהשתחררות. במחול ניתנה 

הזדמנות למשחק תפקידים ולמימיקה, לשינויי זהות ולחיקוי העולם המציאותי והדמיוני כאחת. 

אפיונים במחול הגברים:  

שילוב של מסורת בכתב ובעל פה. בעוד הטקסטים של הפיוטים עוברים בדיואנים המועתקים בכתב, הלחנים 

והמחול עוברים במסורת שבעל פה, בדרך של למידה תוך חיקוי והתנסות, העוברת גם היא מדור לדור. כמו 

בקהילות יהודיות אחרות, נהוג אצל יהודי תימן ספר פיוטים, המשמש לשירה במסגרת המשפחה במועדים 

ובחגים. אסופת הפיוטים של יהודי תימן היא הדיואן, הכתוב כולו באותיות עבריות, אך בשלוש שפות: עברית, 

ערבית וארמית. גם עם חילופי הלשונות נשמרים בקפידה המבנה הפיוטי, המשקל והחרוז. הגברים רוקדים לפי 

שירי הדיואן כאשר הזמרים אוחזים בידיהם את הדיואן. בשונה ממחולות הנשים, לא נהגו בתימן לכנות את 

ריקודי הגברים בשמות. תוך כדי שהמשוררים פותחים בשירה, ירקדו הרוקדים בשעת ביצוע השירים המתאימים 

לכך. כך נוצר שילוב מיוחד במינו הנמסר מדור לדור בכתב (הטקסטים) ובעל פה (הלחנים והמחול). לכל פיוט 

מפיוטי הדיואן אפשר להתאים לחנים אחדים, ומאידך, לחן אחד עשוי להתאים לפיוטים שונים, תוך הקפדה 

מלאה על המשקל הפיוטי: השרים מייחדים תשומת לב רבה להתאמת המשקל המוזיקלי למשקל הפיוטי. כך 

נעשה הדיואן מקור להשראה ואוצר לדימויים במחול הגברים, והשפעתו בולטת במסגרת הצורנית של המחול. 

מבחינת המבנה נחלקים פיוטי הדיואן לשלוש סוגות עיקריות: נשיד (ברבים-נשואד, בעברית – שיר), שירה 

(ברבים – שירות) והלל (ברבים – הללות).  

     הנשיד משמש כהקדמה בעלת אופי משחקי, שרב בו האלתור, מעין הזמנה למחול. מנחם ערוסי – אמן, מורה, 

זמר ורקדן יוצא העיר מנאכה בתימן וכיום תושב קריית אונו – אומר בשיחה בביתו בשנת 1995:  
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 אדם לא יכול לקום סתם ולרקוד. זה לא כבוד... מה שעושים בנשיד זה עוד לא ריקוד, זו בקשה[...] פה אני עושה 

את זה כמו שהיו עושים את זה הזקנים בתימן. אני זוכר איך הסבא שלי היה עושה את זה [...] כששרו את הנשיד והיה 

אולם מלא, לא שמעו אפילו זבוב. [...] זה היה הנשיד. בנשיד לא רקדו ממש, אבל כאן, בארץ יש המשתמשים במנגינה 

של הנשיד גם לריקוד." (בהט 34-31 :1995). 

     השירה היא לב לבו של המחול, היא המחול עצמו. השירות מצטיינות במקצב עשיר ומאפשרות למחול 

להתפתח ולהשתכלל בזמן, במרחב ובשפה התנועתית.  

     ההלל הוא פרק הסיום של האירוע כולו, והוא מושר ללא מחול. הוא הברכה המופנית אל בעלי השמחה, ובכך 

הוא מציין את מהות האירוע וחותם את הרצף נשיד-שירה-הלל בחגיגיות טקסית. במשפחות ובקהילות רבות 

נזנחו כיום ההללות, ובעיקר הצורה האופיינית של הרצף נשיד-שירה-הלל לא תמיד נשמרת. הצורה והסגנון 

נשמרים אפוא רק בחלק מן הקהילות של יוצאי תימן בישראל.  

  

  

         נשיד 

 

שירה 
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הלל 

     

   יוצאי מרכז תימן בבית מנחם ערוסי 1992. צילומים: יעקב אבירם. 

שילוב דגמי יסוד (Patterns) של צעדים ואלתור בתנועה. מחול הגברים מבוסס על דגמי יסוד של צעדים. בחירת 

הדגם והתאמתו בין רוקד לרוקד מושפעים מהסביבה הגיאוגרפית, אזור המגורים, מסורת קהילתית ומשפחתית 

ונוסח אישי. הידע והניסיון האישי מאפשרים לרוקדים לרקוד יחד בצורה מתואמת כמצופה מהם. בד בבד מרבים 

הרוקדים לאלתר בתנועותיהם – בידיים, בגו, בפנים ובראש.  

סגנון התנועה. דגמי היסוד של הצעדים מהווים בסיס מאחד למחול. על בסיס זה נבנה האלתור היוצר צרוף 

רב-שכבתי של סגנון עשיר, מלא הפתעות, המתפתח בהדרגה. לצופה מן הצד ברור כי יש בתנועות האלתור סגנון 

משותף, אשר כנראה הושפע ממחוות תנועתיות בשפת היומיום ומתנועות המלוות את לימוד הקריאה בטעמי 

המקרא, אשר כל ילד רך (לא ילדה) בקהילת יהודי תימן התנסה בו. מדובר בתנועות כף היד והאצבעות, אשר 

שימשו כאמצעי המסייע לזיכרון. גם היום משתמשים האבות והמורים בתנועות אלה, בלמדם את הילדים את 

טעמי המקרא. הן מוטבעות כה עמוק באוצר התנועה של הילד, עד שהן הופכות לחלק מאוצר התנועה של 

המבוגר, ומשתלבות במחוות הלוואי המקובלות בשפת היומיום. במחול לא השתלבו תנועות אלה בצורתן 

המקורית המדויקת, והן גם איבדו את משמעותן הלימודית, אך ניתן לזהות את מקורן ואין כל ספק כי קיימת 

זיקת גומלין והשפעה סגנונית על תנועות האלתור של הידיים במחול הגברים (בהט, 1980; בהט-רצון, ספיר, בן- 

זינו 1997).  

מרחב המחול. מחול הגברים היהודיים בתימן הוא מחול קאמרי, הנרקד בפנים הבית, מחול חדר, ומבצעים אותו 

רקדנים אחדים בלבד. בתימן רקדו בחדרי הבית פנימה, בעיקר בחדר המרכזי, שנקרא אף הוא דיואן. כדברי 

מנחם ערוסי (בביתו, 1995): "בתימן רקדו תמיד לכל היותר שני אנשים. רקדו יותר רק כשהייתה מעין תחרות. 

רקדו רק בחדר, בפנים. לא היה מקום אחר, ומרחב הריקוד היה מצומצם מאד. בתימן כולם ישבו בחדר. לא היו 

כסאות. ישבו על מזרנים שהיו מונחים על שטיחים מצמר עזים ומתחת להם מחצלות. וכך ישבו מסביב, מסבים 

על כריות." הרוקדים הסתפקו במרחב מצומצם, וכך התהווה סגנון מיוחד של מחול, המבוסס על המישור האנכי 

ועל מרחב צר. סגנון זה נשתמר גם בישראל, אפילו כאשר לרשות הרוקדים עומד מרחב גדול יותר והם יכולים 

לחולל כאוות נפשם באולמות רחבי ידיים.  
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מבנה המחול. בנוסף לחומרי התנועה שהוזכרו, צמידות המחול לפיוטים המושרים יוצרת קשר ברור בין מבנה 

המחול לטקסטים של הפיוטים וללחניהם. הזמרים יבחרו בתים מסוימים מתוך הטקסט הכתוב, לפי הצורך, כפי 

שמכתיב האירוע, הטעם וההרגל האישי. כנאמר לעיל, הלחנים מותאמים בקפידה למשקל הפיוטי, ומכיוון שניתן 

להתאים לפיוט מסוים מספר מנגינות, מצטרף מגוון עשיר של לחנים תוך כדי הרצף הפיוטי-מחולי. המחול נפתח 

באווירה הדורשת ריכוז רב, בנשיד, בתנועות הזמנה של הרקדן המנחה אל המיועד להיות בן זוגו למחול. הלה 

נענה תוך משחק של סירוב והתרצות. כאשר עוברים לשירה, נעשות התנועות למחול של ממש, קצבי וסוער, ושפת 

התנועה שלו דורשת מיומנות גבוהה יותר ויותר. חלק מרכזי זה כולל בתוכו גם את התושיח, הכולל לרוב גם 

שינוי במשקל ובמפעם של המוזיקה, והזמרים בדרך כלל "מזהירים" את הרקדנים באומרם להם "תושיח"  

מראש, כדי שיסתגלו לשינוי. המקצב נרגע בהדרגה והמחול מאט לקראת ההלל, שהוא ברכה מושרת ללא מחול, 

בהשתתפות כל הנוכחים.  

הנחיית המחול. הרקדן הבוגר המנוסה הוא המנחה את הריקוד ומשפיע על אופיו וביצועו במרחב, והוא מקובל 

מתוך הסכמה הדדית כבחיר והמומחה בין הרקדנים. על פי רוב יצא שמעו בין בני הקהילה והוא נחשב בקי בדגמי 

היסוד של הצעדים וידוע בכוחו הרב באלתור. המנחה מקיים שיתוף פעולה מלא עם הזמר באמצעות קשר עין. 

התיאום בין הרקדנים לבין עצמם נעשה אף הוא על ידי קשר עין, וגם בעזרת סימני ידיים: לחיצות של האצבעות, 

אחיזות מסוימות, מגע יד, סימנים להוראת הכיוון וכו'. ההתבססות על דגמים נתונים והאפשרות לבחור ביניהם 

מקנות למנחה תפקיד חשוב ומכריע בשעת המחול, ומחייבות הן אותו והן את שותפו לתגובה מהירה ולרגישות 

רבה. כפי שאומר מנחם ערוסי:  

 אני בוחר בן זוג לריקוד מי שאני יודע שיוכל ללכת אתי. חשוב איך הוא מגיב, איך הקלילות שלו. אני 

קולט אותו תיכף ומיד מן הסיבוב הראשון, אם הוא יכול להתאים לי או לא. [...] אפילו אם אני רוקד עם 

מישהו שלא הכרתי, אני תמיד מוביל אותו וגם מובל על ידו [...] כלומר, אם אני יודע  שהוא לא יכול ללכת 

אתי, אני מיד הולך אתו כדי לא לעשות פשלות." (בהט 34-31 :1995). 

אפיונים במחול הנשים: 

למחולות הנשים מקום מיוחד במכלול האמנותי במסורת יהודי תימן, ולמרות היותם נבדלים ממחולות הגברים, 

יש השפעה הדדית וזיקת גומלין ביניהם, ואין הפרדה מוחלטת בין הביטוי של החברה הגברית במחול לבין ביטויו 

בחברת הנשים. מסורת הזמר והמחול של הנשים היהודיות בתימן היא עממית, על כל המשתמע מכך. היות 

והנשים היהודיות בתימן לא למדו קרוא וכתוב, זו מסורת שבעל פה בלבד. כל ניסיון לתאר בכתב מסורת עממית 

של מוזיקה ומחול, יש בו משום עוול מסוים ליצירה העממית, וזאת בעיקר בגלל ההפרדה של התוצר האמנותי מן 

היוצרת-מבצעת שלו. לכל ביצוע יש ייחוד משל עצמו, בהתאם לזמן ולהקשר שאל תוכו נוצר. שפת השירה של 

הנשים היא העגה המדוברת בפי יהודי תימן – ערבית-יהודית-תימנית – והיא המשותפת לכל הנשים בכל 

האזורים בתימן. 

מחולות נשים בחגיגות החתונה – בצמידות לאירועי החתונה משובצים המחולות לתפקודיהם. בספרו של קאפח 

נמצא תיאורים מפורטים של כל יום מימי החתונה אצל היהודים בצנעא וסביבותיה (קאפח, 1969). 
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  מחול חתונה במושב ברקת של יוצאות חבאן בדרום תימן. צילום: אבנר בהט. 

דעסה – מלשון דריכה, מחול מקובל באזורי תימן השונים כמחול הפותח ברצף מחולות החתונה של הנשים 

היהודיות. זהו מחול מסוגנן מאד. הוא פותח במפעם איטי, במשקל שבע שמיניות, עובר בהמשך למשקל זוגי 

במפעם מואץ בהדרגה, הנעשה מהיר יותר ויותר, ובסופו של מחזור זה חוזר מחדש אל התחלת הדעסה. במחקר 

שנעשה במטרה ללמוד את השווה והשונה במחול הדעסה אצל נשים קשישות יוצאות תימן, התברר כי המשותף 

הוא בדגם הבסיסי של הצעדים, מסגרת המשקל של שבע שמיניות, ודרך התנהלותו של הריקוד, שבו נשמרים 

איפוק וצניעות (פרוט – אברהם-בהט 1999). הגו והראש נעים בניעות קלות בתגובה לניעות הברכיים, וכל 

האיברים מגיבים לתנועות הרגליים. המחול נרקד בצמדים. המחוללות אוחזות זו בידה של זו, היד הפנויה של כל 

אחת מהן צמודה רוב הזמן לגופן, הידיים האחוזות מורמות לעיתים, תוך שהן מאפשרות שינויי-חזית, המגוונים 

מעט את האיפוק שבמחול.  

בהמשך לדעסה, כאשר עוברים לרקוד במשקל זוגי, מקדימות המתופפות את המעבר בשינוי נוסחת התיפוף: 

מנוסחה קבועה במשקל שבע שמיניות לנוסחאות קבועות במשקל זוגי (שם, 1999). עם ההחשה גדלה מעט תנועת 

הרגלים, ומדי פעם היא מלווה בקפיצות, בסיבובים וכדומה. מידת השחרור שהנשים מרשות לעצמן בשלב זה 

מוגבלת ביותר ואינה מפרה את האיפוק והצניעות שבמחול, וזאת למרות שבחלק זה מתרבים השינויים בתנועות 

עצמן ובמיקומן של הנשים זו ביחס לזו תוך כדי המחול. בבדיקת הגרסאות של מחול הדעסה, כפי שנרקד על ידי 

הקשישות שמחולן תועד, התברר כי השונה הוא בתוספות האישיות, תוספת של תנועה ברגל, בהפניית האגן, דרך 

הנחת כף הרגל על הקרקע ועוד. דרכי ההעברה והלימוד נעשים בתוך המשפחה: הנשים למדו את הדעסה מבנות 

משפחה קרובות, בדרך כלל אימהות או דודות. ייתכן שיש כאן גרסה משפחתית, שעברה מדור האמהות אל דור 

הבנות תוך כדי ריקוד. בנוסף לכך נמצאו אפיונים אזוריים, על פי אזורי המוצא בתימן. בעניין זה, רב הסמוי על 

הידוע. 
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מחולות משחק – מחולות אלה מהווים דרך ביטוי מיוחדת של הנשים בתוך החברה הנשית, בפני הנשים בלבד, 

ופה ושם השתלבו גם בחגיגות החתונה, כשנרקדו על ידי נשים שנודעו במומחיותן זו. השירים והמחולות, 

הטקסטים, הלחנים והתנועות, משמשים – במסווה של איפוק וצניעות – כלי ביטוי למאוויים ולרגשות, וזאת 

בדרך עקיפה, על פי דרכי התנהגות מוסכמות, המבוססות על ההשקפה שאין זה מוסרי ואין זה הולם וראוי 

לחשוף את תשוקות הנפש. השירה, המחול והמשחק, שילבו סגנון של תנועה, הומור, יכולת שירה וכשרון דרמטי, 

וביטאו לעיתים קרובות יכולת אמנותית רבה ביותר. קיימים מספר נושאים החוזרים על עצמם בגרסאות שונות 

בריקודי משחק אצל הנשים היהודיות בתימן. הרווח ביניהם הוא שיר-מחול על ה"צרה" (וטבינה), האישה 

השנייה אשר הבעל לקח לעצמו על פני האישה הראשונה. דרך המחשה בשירה, תנועה של משחק, פנטומימה 

וריקוד, מתפלמסות הנשים עם הבעל, ומתארות את מותה הנכסף של הצרה. תיאור זה נעשה באופן סמלי, תוך 

שהן מועכות את הצרה בכפות רגליהן – כמו על סף הדלת – כפי שמתארות מילות השירים. ריקוד זה מבוצע 

בתנועות תמציתיות-סמליות, וכך מוגש נושא מכביד ורציני תוך שעשוע וערמומיות. למחולות המשחק יש מקום 

מיוחד וחשיבות רבה על רקע המוסכמות של החברה המסורתית בתימן, שבה נאלצה האשה לציית לבעלה ולנהוג 

על פי כללי החברה הגברית. כאן ניתנת לה הזדמנות נדירה לקנטר את הבעל ולהתפלמס עמו, להשתחרר ממועקה 

תוך ביצוע דרמטי-הומוריסטי של מחול-משחק ותיאטרון-מחול.  

במחול ה'צרה' – וטבינה – אשר תועד בראשית שנות השבעים של המאה העשרים בקרית אונו – רקדו שתי 

נשים, אשר נולדו באזור מנאכה שבמרכז תימן, האחת פניה מאופרות ומצוירות בצורת שפם וזקן; בפתיחת 

המחול היו פניה מכוסות במטפחת ופני הגבר שציירה לה התגלו רק במהלך הריקוד. הרוקדת השנייה מגלגלת 

בידיה מטפחת אשר בסופו של הריקוד היא משליכה אותה לרצפה, דורכת עליה, וכמו דורסת אותה למוות. גרסה 

נוספת של  מחול בנושא זה תועדה במושב ברקת – עשרים שנה מאוחר יותר –  אשר תושביו מיוצאי חבאן 

שבדרום תימן;  בראיונות מתארות הנשים את המחול לפרטיו, ומסבירות כי הצרה נקברת בפתח הבית מתחת 

למחצלת, כי "שם היא מנגבת את רגליה מבוץ. האשה השנייה בכניסה של הבית, היא לא בתוכו ולא 

בתוכנו" (גדסי-לנגר, 1997: 72).  

ריקוד הפנים והידיים – לאה אברהם מביאה סוג נוסף של ריקוד משחק, המכונה לפעמים "ריקוד הפנים 

והידיים", אשר אופייני למרכז תימן ולדרומה. בדרך כלל מבוצעים ריקודי-משחק אלה באמצעות חילופי 

תפקידים, דבר המאפשר לנשים להלין על מר גורלן בשמו של הגבר כביכול. נוצרה כאן אמנות עממית בשפת 

תנועה סמלית ובלתי ישירה, תוך סינכרוניזציה מושלמת בין המלים, הלחן והתנועה, וניכר תיאום מלא בין 

האשה המבצעת לבין קהל הנשים, מורכבות המדגישה את עושר הביטוי, החן ויכולת הביצוע של מחול המשחק. 

האשה חורזת, רוקדת, שרה ומשחקת כגבר, המתאר את מר גורלו ומספר כיצד שידכו לו אישה רודנית, המעבידה 

אותו בעבודה קשה: עליו לקושש עצים, לשאוב מים ולשאת אותם מן הבאר, לטחון חיטה ועוד עבודות שונות. 

הריקוד מבוסס על נוסחה בסיסית של טקסט ותנועה, והאישה המבצעת מוסיפה את גרסתה שלה לטקסט, ללחן 

ולמחול. המחול מתאפיין בתנועות ידיים הלקוחות מחיי היומיום, מחוות הנלוות לשיחה, ותנועות המאזכרות 

מלאכות שונות. הבעות הפנים מוסיפות דגשים ועיטורים שונים לתנועות הידיים, ומדגישות בעיקר את הפן 

ההומוריסטי של מילות השיר. הנשים הישובות בחדר סביב האשה המבצעת משתתפות במחול המשחק תוך 

השמעת קריאות הסכמה, בתנועות ידיים ובצחוק, וכך הן מעודדות את הסולנית להמשיך לאלתר, לשיר ולרקוד.  
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מחולות נשים בצפון ובדרום תימן – על מחולות הנשים מאזורים אלה ידוע לנו אך מעט. נחום טשרנוביץ תעד 

מחולות נשים יהודיות מהאזורים ברט ואל-ג'וף שבצפון מזרח תימן. הוא מתאר את ריקוד הנאוויש, ריקוד בעל 

אופי ארוטי, אשר בו מושגת חושניות באמצעות פיתול הזרועות, תנועות סיבוביות של הראש ונענוע של 

המותניים. הרוקדות אוחזות בשערן ומנופפות בו. למרות העובדה שהריקוד מבוצע רק בפני נשות אותה משפחה, 

בחדר סגור, יש כאן ביטוי לצרכים נשיים, ויסודות פולחניים-סמליים-תנועתיים שאנו מכירים בחברות אחרות 

(טשרנוביץ, תשמ"ד). יעל שי מזכירה ומתעדת במחקרה האתנומוזיקולוגי מחולות של נשים במסגרת אירועי 

החתונה במסורת יהודי חבאן. היא מתארת מחולות המבוצעים בצעדים קטנים ומרוסנים: זפיפה – ריקוד איטי 

במעגל, אשר במהלכו מצטרפות נשים על פי תבנית התקדמות במרחב; זפנה – תבניות פשוטות של צעדים כאשר 

הנשים הרוקדות נושאות בידיהן או על ראשן כלי כלשהו או את קערת החינא; רקצא – ריקוד מהיר בזוגות או 

במעגל בדגם צעדים דומה לקודמו; נעיש – ריקוד המבוצע לפני החתן או הכלה, שעיקרו הלל ושבח, ובו מסובבת 

הרוקדת את ראשה מספר פעמים מצד לצד ומנפנפת בצמותיה למול פני הכלה. שי מזכירה כי בחבאן נהגו הנשים 

לשזור בצמותיהן שרשרות – ספיף – שפעמונים קטנים בקצותיהן. כאשר הונפו הצמות, צלצלו הפעמונים, 

והעשירו את הריקוד (שי, 1993). ריקודים אלה, כפי שהם מתוארים אצל טשרנוביץ ושי, מצביעים על מקור 

פולחני של המחול. שילוב תנועות הראש והשער תוך כדי מחול מוכר לנו במסורות יהודיות אחרות (צפון אפריקה, 

טריפולי) ובמסורות לא יהודיות (הודו, קראלה). נרמזת כאן אפשרות של מקור משותף של בסיס פולחני-טקסי 

הקשור עם רחצה והתקשטות לפני החתונה ועם ניסיון לגירוש היסודות השליליים-המזיקים והאדרת הבריא 

והיפה. 

עד כה עסקנו במחול יהודי תימן בתימן. בישראל קיימות משפחות וקהילות הממשיכות מסורת זו של מחול, 

בכפוף לצרכים, לזמן ולמקום. 

מתימן לישראל 

המחול של  יוצאי תימן ודרכי שיבוצו במחול בישראל מחייבים התייחסות אל כמה נושאים:  

* המחול כמייצג את קהילת יוצאי תימן בישראל – האם נותן המחול ביטוי לפרטים ולקבוצות בישראל של היום 

וכיצד.  

* מה הם התנאים המאפשרים המשכיות מסורת אתנית של מחול יוצאי תימן בישראל כיום – פיוט, זמר,  

לחן ומחול כחלק מתרבות עכשווית. 

* המחול כאספקלריה לתרומתם האמנותית של יוצאי תימן לתרבות הישראלית – תהליכים, כיוונים וצורות, 

שבהם חומרים ממסורות הפיוט, הלחן, הזמר והמחול של יהודי תימן התקיימו וממשיכים להתקיים כחלק 

מהתרבות הישראלית.  

     העקירה מתימן לוותה בתהליכים של התנגשות, השלמה, השתלבות והיפרדות מסורות אתניות-עממיות 

ומסורות שבכתב. כמו כן השפיעו פעולותיהם של סוכני תרבות למיניהם וקולותיהם של אמצעי תקשורת 

לגוניהם. רבים מהבאים לישראל מצאו את עצמם במעבר מהיר וחד מצורת החיים המסורתית בתימן אל חוסר 

הבהירות התרבותי בישראל, שבו מטרות שנתפסו כצורך חיוני בעיני קבוצה חברתית אחת, נראו חסרות עניין 

וחשיבות בעיני קבוצה אחרת. בתהליך של ניגודים נותן המחול ביטוי לצורך בהמשכיות ובחיזוק הקיים, ובאותה 

עת – לשאיפה להתחדשות ולהתערות בארץ החדשה. בואם לישראל לא היה מסע סתמי ממקום אחד למשנהו, 

אלא מסע אל מקום שאליו השתוקקו והתפללו במשך דורות. היה זה גם מעבר חד וחריף מאורח חיים, המעוגן 

במסורת של מאות שנים, אל אורח חיים חדש, שבני הקהילה לא ידעוהו ו"נכנסו לתוכו" (יוצאי תימן מרבים 

להשתמש בביטוי "כשנכנסנו לארץ") מתוך כמיהה אך גם מתוך כורח.  
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בראשית תקופת ההתערות בארץ גרמו המהפכה באורח החיים ושבירת המסגרות המקובלות לדחיקת המחול 

לקרן זווית. אולם היה זה אלם זמני בלבד, שאחריו חזרו המחול והשירה לתפוס את מקומם בחיי המשפחה 

והקהילה. אך לא הייתה זו חזרה מלאה ושלמה אל מה שהיה בתימן.  

     בישראל עמדו יוצאי תימן בפני הצורך והלחץ החיצוני להשתלב בחיי הארץ, במהירות שלא תמיד התאימה 

לקצב של כל פרט או של כל משפחה. רבים מבני העדה היו ערים לכך, שהחזרה אל קיום מסורת חיה של שירה 

ומחול היא גורם מעודד ומחזק, שיביא לשיפור הדימוי האישי העצמי והדימוי המשפחתי-קהילתי. היו ביניהם 

שראו בכך קריאת תיגר על המגמה הכללית, שקראה "להיות ישראלי" בכל מחיר ומהר ככל האפשר, מה עוד 

שההתעניינות מן החוץ, והתגובה הפעילה לשירתם ולמחולותיהם של יוצאי תימן בכלי התקשורת ושיבוצם של 

חמרים ממסורת תימן במופעי-בימה העלו את ערכם גם בעיני עצמם ונתנו מעין לגיטימציה לפלורליזם של 

מסורות שונות המתקיימות זו לצד זו בתרבות הישראלית.  

     הלבוש מסמל יותר מכול את השינוי שהתחולל באורח החיים של יוצאי תימן לאחר היציאה מתימן. מנחם 

ערוסי רואה בלבוש הרבה יותר מתפאורה נלווית (בשיחה ביום 8.8.91):  

 הבגד התימני מעניק לי צורה אחרת לגמרי, ואתו אני מייצג את המקוריות של יהדות תימן, וזה מאוד חשוב. בתימן 

לבשו הגברים גלימה משני סוגים: ענתרי וגלבייה. הגלבייה יותר פשוטה והענתרי יותר חגיגית. שתיהן עשויות כמו 

שמלה-מעיל, עד למטה. אני זוכר שהסבא שלי לבש בהזדמנויות חגיגיות – שבת וחג – גם קופטאן (מין מעיל) מעל 

לענתרי, וזה היה יותר מכובד. בחורף היו לובשים מעל לענתרי מעיל מצמר של כבשים או עזים, שקראו לו כרכ. על 

הראש חבש סבא שלי כופייה ליז'ה – כובע שהיה מעובד תפר על יד תפר ואחר כך רקמה, כמו תרבוש מבד, ומעליו 

מצר – מעין מטפחת. את אלה לבשו רק היהודים. 

האשה היהודייה בתימן הייתה מכוסה מכף רגל ועד ראש. רק פניה, כפות רגליה וכפות ידיה היו גלויות. האשה 

במרכז תימן לבשה ענתרי – שמלה שחורה, המשמשת בגד עליון, אחיד לכל הנשים. מתחת לשמלה לבשה האישה 

מכנסיים. חלקם התחתון, המכסה את הקרסול, היה מעוטר ברקמה, שעל פי דגמיה וצבעיה ניתן לזהות את 

המחוז שממנו באה האישה, לדעת אם היא כלה או יולדת ועוד כהנה וכהנה פרטים אישיים. במחוזות מחוץ 

למרכז, לבשו הנשים שמלות בצבעים שונים, לא שחור בלבד. לצבע, כמו לרקמה, הייתה משמעות של מצב חברתי 

ושייכות אזורית. הראש היה מכוסה בקרקוש – כובע הנקשר בצוואר. בצאת האישה לרחוב היא פרשה על 

הקרקוש לחפה – רדיד. לכל מחוז נתייחדו פריטי הלבוש האופייניים לו: גזרת השמלה, התכשיטים וכיסוי 

הראש, ואלה השפיעו על אפיוני המחול.  

     לצורך המחשה של דרכי ההעברה של מסורת יהודי מרכז תימן בשירה משירי הדיואן ובמחול בישראל, נעקוב 

אחרי קבוצה העוסקת בכך במסגרת חיי המשפחה והקהילה. סקירת פעולתה במשך למעלה מעשרים ושש שנים 

משקפת תהליכי מעבר ושיבוץ של מסורות אתניות של פיוט, לחן ומחול בתרבות הישראלית כיום. 

הקבוצה – קשרי שארות ולימוד 

במונח "קבוצה" הכוונה לגברים, כעשרה עד שניים-עשר במספר, אשר נתגבשו לקבוצה קבועה מתוך כמה 

משפחות, הקשורות בקשרי שארות מסועפים ומהוות משפחה מורחבת. הכרת הדמויות הנכללות בקבוצה על 

רקען המשפחתי, והתחקות אחר יחסי הגומלין ביניהן, חשובות להסבר התופעה של קיום קבוצה זו לאורך 

תקופה ממושכת. הכרת תפקידו והשפעתו של כל פרט בתוכה חשובה אף היא להבנת יכולתם לעשות למען 

המטרה שלשמה רואים האנשים את עצמם כקבוצה: שירת הדיואן – פיוטיו, לחניו ומחולותיו – לפי מסורת 

יוצאי מנאכה. 
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מאפייני הקבוצה: 

קשרי שארות. לכל אחד מאנשי הקבוצה יש קשר משפחתי – קרוב או רחוק – אל  כל אחד מאנשי הקבוצה 

האחרים, על בסיס קשרי שארות רחבים המתפרסים על פני שלושה דורות. לכן מעורבים תמיד אנשי הקבוצה, או 

חלק מהם, בכל אירוע משפחתי הנוגע לחבריהם, וכל בעיה – פרנסה, מחלה, או קשיים אחרים – עולה לדיון 

בקבוצה. כמעט בכל התכנסות לשירה ולמחול של אנשי הקבוצה נכחו בני משפחה נוספים, ואהדת הסובבים 

למפגשים הללו ניכרה לעין. 

דמות המורה-המנהיג. ברקע הפעילות עמדה כל העת דמותו של הרב שלום עוזרי ז"ל, אשר נחשב בעיני אנשי 

הקבוצה כמורה הלכות ואיש זמר ומחול, המקובל על הכול כסמכות בלתי מעורערת. רבים מאנשי הקבוצה למדו 

אצלו בילדותם עוד במנאכה, והוא המשיך להנהיג את הקהילה גם לאחר העלייה ארצה, במחנה העולים בעין 

שמר וכאשר כיהן כרב של מושב זנוח. סמכותו התבטאה לא רק כרב וכמורה לשירי הדיואן, אלא גם בשטח 

המחול. וכך סיפר מנחם ערוסי (בשיחה ביום 26.12.83, ובאותה רוח גם בשיחה אחרת לאחר כמה שנים): "הרב 

עוזרי, מנוחתו עדן, אביו של חיים, אין פעם שלא רקדתי אתו. כל פעם שקם לרקוד, הייתי חייב לרקוד אתו יחד... 

והריקוד היה חייב להיות עדין, לא סתם קפיצות ושיגעונות... צריך היה לרקוד על קצות האצבעות..."   

מגורים בשכנות. מוצאם המשותף של אנשי הקבוצה הוא תנאי הכרחי לקיומה. ואמנם, כמעט כולם ילידי 

מנאכה, ואלה שלא נולדו בה הצטרפו לקבוצה הודות לקשרי נישואין עם ילידות מנאכה, קרובות משפחה של 

שאר חברי הקבוצה, או שהם ילידי הארץ, דור שני ליוצאי מנאכה. מאז בואם ארצה הקפידו אנשי הקבוצה 

להיות יחד ולא להתפזר – תחילה במחנה עין שמר, אחר כך במושב זנוח ולבסוף בקרית אונו. תמיד גרו בשכנות 

וחיו חיי קהילה מלאים. 

דמות מרכזית. קבוצה כזו לא תתמיד בפעילותה לאורך ימים בלי שיהיה בה אדם המקובל על כל חבריה כמוביל, 

מנהיג, מורה, מפשר, מנחה ומתכנן. מנחם ערוסי הוא לכל הדעות הדמות המרכזית הזו, ואמנם, ההתכנסויות 

נערכות לרוב בביתם של כדיה ומנחם ערוסי, ורק לעתים בבתי חברים אחרים, ופה ושם גם במקומות ציבוריים, 

שהועמדו לרשות הקבוצה לשם עריכת חוגים לילדים ולבני נוער.  

מיטיב לבטא את הדברים שלמה ימיני (בשיחה ביום 26.12.83): "יש אדם מרכזי, זה מאד חשוב... כל יום ששי 

באים אל מנחם... הוא מושך... תמיד באים אנשים נוספים, עוד מישהו ועוד מישהו..."   

מנחם ערוסי עצמו מודע היטב למקומו ולתפקידו כמלכד הקבוצה (בשיחה ביום 8.8.91): "אני חושב שעד 

שאני לא אלך לעולמי, הקבוצה תמשיך להתקיים. כשאני אלך, אולי זה ייגמר...". אישיותו של מנחם ערוסי 

בולטת מאוד בהווי החיים המשפחתי והקהילתי בקרית אונו. הוא ידוע כמי שעוזר לילדים במצוקה וכמפשר בין 

ניצים, ופעילותו החברתית מגוונת ביותר.  

מטרות מוגדרות. אנשי הקבוצה מעורבים בחיי הקהילה ותורמים לה כמיטב יכולתם במשך שנים. כך לגבי 

התארגנויות שונות, דוגמת מבצעי התרמה לבניית בית כנסת, לסיוע לנזקקים וכו'. אך ההתארגנות לצורך שירה 

ומחול גיבשה סביב דמותו של מנחם ערוסי קבוצה מצומצמת שעניינה בכך. המודעות הגוברת לחשיבות שימורם 

של השירה והמחול, לצד הרצון לשפר את איכותם ולהעביר את המסורת לדור הבנים, כיוונו את ההתארגנות גם 

למפגשים שמעבר לאירועים המשפחתיים-קהילתיים. לא עבר זמן רב, ואנשי הקבוצה החלו לבלוט בקרב 

קהילתם ועדתם כחבורה מגובשת של זמרים, הבקיאים באמנותם, ואחדים מהם – גם כסולנים מצטיינים בשירה 

ובמחול. 
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     ההכרה בקבוצה מטעם אישים מרכזיים מיוצאי תימן בישראל, וכן מצד חוקרים, הביאה ליציאתה אל מחוץ 

למסגרת הקהילה, לצורך הופעות לדוגמה במוסדות אקדמיים ובאירועים ציבוריים, וגם אל מחוץ לגבולות 

המדינה - להופעה במסגרות בינלאומיות ולהפקת תקליטים וקלטות.  

הדרכה ולימוד. הקבוצה מייחסת חשיבות רבה להקניית מורשתה לדור הצעיר. ההוראה והלמידה של מנהגות 

המסורת בישראל משקפות את יחס החברה אל הערכים שבבסיסן. בתימן עברה מסורת המחול מאב לבן או מאם 

לבת במסגרת המשפחתית, וגם יוצאי מנאכה, אנשי הקבוצה, מודעים מאוד לערכם ולחשיבותם של הזמר 

והמחול כחלק ממסורתם, ועל כן יזמו את כיתות הלימוד לילדים. הלימוד הוא בדרך המסירה האישית בעל פה 

ובהתנסות תוך חיקוי. הילדים קוראים בדיואן ולומדים את הלחנים כשהם חוזרים ומשננים את לחני השירים. 

דרך הלימוד מבוססת על הנוהג המסורתי של ביצוע ולימוד השיר והמחול כשלמות, ללא אנליזה של הפיוט, הלחן 

או התנועות. עם זאת, הבוגרים יתאימו את עצמם בעת הלימוד לצורכי המתלמדים הצעירים על ידי צמצום 

האילתור, וזאת כדי להדגיש את התבניות היסודיות של השיר ושל המחול. הם גם יעודדו את הפעלת הצעירים 

תוך הכוונתם באמצעות מבט, מגע יד או תנועה. מאז 1971 מכנס מנחם ערוסי ביזמתו, פעם או פעמיים בשבוע 

בשעות הערב, קבוצה מילדי הקהילה ומלמד אותם שירים מן הדיואן עם מחולותיהם. לימוד השירים נעשה 

בעיקר בדרך של האזנה ושינון, ולימוד המחולות – על ידי צפייה וחיקוי. אנשי הקבוצה מסייעים בארגון 

השיעורים הללו, וכך ממשיכים תלמידיו של הרב שלום עוזרי ז"ל ללמוד זה מזה וללמד את הנוער. אווירה זו של 

למידה הדדית היא מיסודות הקבוצה.  

בנוסף לחינוך החובה, מקבלים ילדי הקהילה בקבוצות גיל שונות, בשעות אחר הצהרים, שיעורים מפי המארי 

בקריאה בכתבי הקודש על פי מסורת יהודי תימן, לרבות תנועות ההנחיה של טעמי המקרא. החלק הליטורגי של 

מסורת תימן נלמד אפוא מפי המארי במסגרות שהן אמנם חופשיות ורצוניות, אך מרבית הילדים משתתפים בהן. 

רוח צוות וחלוקת תפקידים. היחסים בין אנשי הקבוצה מבוססים על הכרה באישיותו הייחודית של כל אחד מהם 

– הערכה למעלותיו התורמות לקבוצה, ותגובה מבודחת על חולשותיו, בלי להתעלם מהן. באופן טבעי נוצרה 

בקרב החברים חלוקת תפקידים מוכרת, וכאשר מישהו מהם אינו יכול למלא את תפקידו, יימצא לו תמיד מחליף 

זמני. מנחם ערוסי הוא הסמכות העליונה. הוא מחליט מי שר ומי רוקד ואתו מתייעצים בכל דבר. החלטות 

חשובות נשקלות תמיד על ידי כל אנשי הקבוצה ובדרך כלל הפוסק, שדעתו מתקבלת על הכול, הוא מנחם ערוסי. 

שימור ותיעוד. חברי הקבוצה מודעים מאוד לצורך הדחוף לשמר את מורשתם הרוחנית והאמנותית. ובהיותם 

ערים למציאות, הם מודעים לצורך להשתמש בכל אמצעי הטכניקה החדישים, כדי שהתיעוד והשימור יאריכו 

ימים, ולמען יתקבלו באהדה וברצון אצל בני הדור הצעיר. 

בתרשים שלפנינו מתועדים קשרי השארות והלימוד של שלושה דורות (נכון לראשית שנות התשעים של המאה 

העשרים). 

     הדור הראשון הוא דור האבות, ילידי תימן שזכו לעלות לישראל בבגרותם במבצע "על כנפי נשרים".דור 

הביניים הוא דורם של אנשי הקבוצה. הם עלו מתימן בגיל ילדות עד בחרות ועולמם הרוחני עוצב בתימן 

ובישראל.הדור השלישי הוא דור הבנים, ילידי הארץ, שלמדו כאן את מסורת מרכז תימן-מנאכה מאבותיהם 

וממנחם ערוסי. כיום, מקצתם בוגרים ובעלי משפחות, והם חברים בקבוצה, והאחרים השתתפו או משתתפים 

בקבוצות לימוד. 
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קשרי השארות רשומים בקו רצוף. ראשיתם בנישואין של שתי האחיות דנוך לשני האחים לוי. שלוש מבנותיהם 

של בניה-בתיה (לבית דנוך) ואברהם יצחק לוי נשואות לאנשי הקבוצה: כדיה נשואה למנחם ערוסי, בתיה היא 

אלמנתו של חיים עוזרי ז"ל, ושמחה נשואה לשלמה ימיני. מוקד שארות נוסף הוא בית קיסר: חבר הקבוצה 

שלום קיסר ז"ל נשא לאישה את בתיה לבית צדוק, הקשורה בקשרי שארות לדור האבות של האחים שמעון ורצון 

צדוק. אחיותיו של שלום קיסר נשואות לחברי הקבוצה: יונה היא אלמנתו של אהרן כהן, וגם בנם דני חבר 

בקבוצה. רנה נשואה לחבר הקבוצה יחיאל צברי. 

קשרי הלימוד, הרשומים בקו מרוסק, מבליטים היטב את הדמות המרכזית בכל דור: בדור האבות זו דמותו של 

הרב שלום עוזרי ז"ל. בנוסף להיותו מנהיג ומורה רוחני לכלל הקהילה, הוא היה גם מורם של בניו חיים ויחיאל 

עוזרי, וכן של מנחם ערוסי ושאר בני הדור. הדמות המרכזית בדור הקבוצה היא מנחם ערוסי, אשר לימד את בני 

דורו ולמד מהם כאחד, ובעיקר משמש כמורה המובהק של בני הדור הצעיר, שהם כולם תלמידיו. מנחם ערוסי 

עצמו למד מאבותיו, סבו ואביו, וכן מהרב שלום עוזרי ז”ל. 

     ברישום דור הבנים צוינו רק שמותיהם של אלה שהשתתפו בקבוצות הלימוד של מנחם ערוסי ובפעילות 

הקבוצה. לא צוינו כאן שמות של הבנים והבנות, שלא לקחו חלק בלימוד השירה והמחול באופן רצוף ופעיל.   
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שינויים במחול שחלו בישראל 

השינויים שחלו במחולות הקבוצה של יוצאי מנאכה בישראל הם אלה שחלו במחול של יוצאי תימן בכלל. המייחד 

את מנחם ערוסי ואת חבריו הוא, כי הם מקיימים את מסורת השירה והמחול באופן קבוע, כחלק ממחזור 

החיים, ובנוסף לכך הם רואים את עצמם כ"שומרי החומות" של הזמר והמחול שהביאו עמם מתימן, על כל 

הערכים שהם מייצגים. אומר מנחם ערוסי (בשיחה ביום 8.8.1991): "אמרתי לעצמי... זו לא אותה זמרה, 

אלה לא אותם היהודים... טוב שאני החזקתי את העניין הזה. לא השתבשתי, לא נכנסתי לקלטות האלה, 

לעניין של הכסף, ועד היום אני שומר על זה. אני סולד לפעמים מהדברים שאני שומע, איך שמזייפים את 

המילים". אורח החיים המודרני בישראל משתקף במחול של יוצאי תימן, בראש ובראשונה, בהתייחסות אל 

הזמן: זמן השירה והמחול מתקצר. בעניין זה אומר ערוסי באותה שיחה: "בתימן לא הייתה שום הגבלה 

בזמן. אין קיצורים. רקדו ושרו לפי אורך השיר. פה אני מקצר, וזה מכמה סיבות. למשל, לא מבינים את 

הערבית, אז אני משמיט את הבתים בערבית [...].  

 סיבה אחרת – היום אנשים מתעייפים ומתעצלים, כי אינם מבינים כמה טוב הריקוד. רקדן קם, רוקד 

קצת, מתעייף וכבר הוא יושב". הקיצור נובע גם מהרגישות לתגובת הקהל, וככל שהקהל גדול יותר כן קטנה 

יכולת הריכוז שלו. מנחם ערוסי מצטיין ברגישותו לתגובת הקהל, אך למרות יכולתו ורצונו להתאים את 

עצמו אל צופיו, אין הוא מוכן לוותר על המבנה הבסיסי של המחול (נשיד-שירה-הלל), ועורך את הקיצורים 

מבלי לפגוע במבנה הצורני המסורתי.  

 בריקודם של ערוסי ושל חבריו בולט מקומו של המנחה, ואולם כיום הולכות ורבות המסגרות שבהן נפקד 

מקומו של הרקדן המנחה, עובדה המשפיעה בבירור על טיב הריקוד: יש בו הרבה יותר חזרות, ופחות גיוון 

ואלתור. הרקדנים נצמדים לדגמי היסוד של הצעדים בשאיפה לשמור על המסגרת המשותפת. לדברי מנחם 

ערוסי אין זה המחול התימני כפי שמכירים אותו יוצאי תימן, שכן תכונותיו העיקריות של מחול כפי שהיה 

נהוג אצל יהודי תימן חסרות, והן: הקשב למילה המושרת, ההיענות למקצב וללחן המושר, הדריכות, הקשב 

וההתייחסות אל הרקדן השותף וההתחשבות בצורכי האירוע ובנסיבות החברתיות. 

שימור מסורות אתניות של פיוט, זמר ומחול בחיי היומיום וכן במחזור השנה ובמחזור החיים, כחלק מתרבות 

עכשווית, מתאפשר בתנאים אחדים, בכולם או בקצתם: 

* נוכחותה של קבוצת אנשים, הבקיאה במסורות הזמר והמחול ומעוניינת לשומרן. 

* קשרי שארות, המאפשרים שמירת המסורת במחזור החיים המשפחתי והקהילתי. 

* קשרי העברה  ולימוד רצופים של הזמר והמחול המסורתיים. 

* יכולת התאמה של חומרים מסורתיים למסגרת החיים העכשווית בלי לוותר על אפיונים עיקריים בתכנים, 

בצורות ובסגנון. 

* ריכוז והנהגה של הקבוצה המשפחתית-חברתית בידי דמות מרכזית של מנהיג סמכותי בעל יכולת הכוונה 

והוראה, ומקובל על אנשיו. 

* שימור ותיעוד של מסורות ושל מנהגים, כדי לספק מקור לימוד ועיון בהתאם לרצון, לצרכים ולטעמים של 

המעוניינים.  

�55



המחול האתני של יהודי תימן – מסורת וחידוש בישראל 

בשנות העלייה הגדולה מתימן במבצע "על כנפי נשרים" נבקע שבר חד וחריף בין המשך המסורת האתנית לבין 

אורח החיים הישראלי. בעידן "כור ההיתוך" הזכור לרע היו שראו בשירים ובמחולות שהיו נהוגים בתפוצות 

סימן ל"גלותיות" ולהשתייכות לא-מלאה לתרבות הישראלית החדשה. חלק מ"סוכני התרבות", הן מטעם 

הממסד והן מטעם עצמם – יוצרים, מורים ואנשי תקשורת, הציבו לעצמם מטרה ליצור מהר ככל האפשר תרבות 

חדשה בישראל. רבים מהם האמינו כי ניתן, אף רצוי, להתכחש למסורות העבר, והשקפתם – "וישן מפני חדש 

תוציאו" – התאימה לנטיית הלב של רבים מן העולים החדשים, אשר ביקשו למהר ולהתערות בארץ. אולם 

המחול מבטא צורך קיומי של האדם בחברה, והחברה היהודית בכלל זה. באמצעות המחול מתחזק הקשר בין 

הרוקד לבין סביבתו הקרובה – המשפחה הגרעינית, ובינו לבין הצופים בו – המשפחה הרחבה והקהילה. לכן 

הייתה החזרה אל מסורות הזמר והמחול אות לתהליך ההתערות בארץ החדשה.  

יסודות ממסורת יהודי תימן במחולות העם בישראל 

גורית קדמן, מחלוצות תנועת מחולות עם בישראל, עודדה יוצאי תימן ותפוצות אחרות לחזור ולרקוד על פי 

מסורת המחול האתני שלהם, ופעלה גם למען הבאת המסורות האתניות לתודעת הקהל הרחב. באמצעות יוצרים 

רבים שובצו דגמי יסוד של צעדים ושל תנועות ממסורת יהודי תימן במחולות עם שנוצרו בישראל, ובשמחות ניתן 

כיום לראות שילובים שונים של חמרים אתניים ומסורתיים במחולות המבוצעים על ידי קהל חוגגים רב ומגוון. 

המושג "צעדה תימנית" או "הצעדה התימנית" (או בלשונה של שרה לוי-תנאי "צעד תימני") נשתרש בתודעתם 

של שוחרי המחול בזכות מאמציה של גורית קדמן, ואחרים בעקבותיה, ליצור שפת מושגים מקובלת ומוסכמת 

במחולות העם הישראליים. בעקבות רחל נדב ושרה לוי-תנאי התמקדה גורית קדמן, בין השאר, בדגם מסוים – 

נוסחת צעדים אחת מתוך מספר רב של נוסחאות רווחות, ולאחר היוועצות עם האקדמיה ללשון העברית נתנה לו 

את השם "הצעדה התימנית".  

 במרוצת הזמן, משהתעצמה תנועת ריקודי העם וקמו בקרבה הרבה יוצרים צעירים חדשים, יוחס המושג 

לוואריאנטים אחדים של דגם בסיסי אחד. מטעמים שלא כאן המקום לפרטם נתקבלו שתיים-שלוש נוסחאות 

יותר מן האחרות. וכך, בנוסף לפיוטים, ללחנים, לפריטי לבוש וקישוט, לתכשיטים ולרקמה ממסורת יהודי תימן, 

שובצו במחולות העם הנהוגים כיום בישראל גם דגמי תנועה וצעדים מן המחול האתני היהודי-תימני. דן רונן 

(רונן 1999 א') סוקר את הרקע האידיאולוגי ואת מקומם של ריקודי העם ביוזמות ליצירת זהות ישראלית. 

מסורות אתניות שונות של מחול הן מהמקורות החשובים שמהם נוצרת שפת תנועה של מחולות עם, ומסורת 

יהודי תימן בולטת בתוכם. רונן מציין כי כבר בשנות החמישים נוצרו מחולות עם ישראליים שהושפעו ממסורת 

יהודי תימן: "מחול השניים", "אתי מלבנון" ו"דודי לי", פרי יצירתה של רבקה שטורמן, "אל תראוני שאני 

שחרחורת", יצירתו של זאב חבצלת, "כי תנעם", מאת תמר אליגור ועוד רבים. במשך השנים נקלטו צעדים, 

תנועות, פיוטים ולחנים רבים ממסורת יהודי תימן בריקודי העם הישראליים ונוצרו ריקודים ישראליים 

בהשפעתם. בהשראת ריקודי הנשים נוצרו ריקודים כמו "אהבת הדסה" ו"עם השחר", ובהשפעת ריקודי הגברים 

נוצרו "דרור יקרא", "לנר ולבשמים" ואחרים. רבים ממדריכי ויוצרי ריקודי עם בישראל הם מיוצאי תימן או 

בנים ליוצאי תימן. רונן מוסיף כי אין ספק שהריקודים של יהודי תימן השפיעו על הריקוד הישראלי יותר מאשר 

מסורות אחרות, וזאת מכמה טעמים: האחד – הריקוד של יהודי תימן בולט במקוריותו ובעושר תנועותיו ושיריו. 

הוא צמח כחלק בלתי נפרד מאורח חיים, ממנהגי לבוש, מתנועה, משירה ומלחנים – סגנון מובהק ובעל ייחוד, 

שכמותו חיפשו היוצרים של ריקודי העם. הטעם השני – השאיבה ממסורת יהודי תימן התאימה לחלום הציוני. 

היא עלתה בקנה אחד עם "הרומנטיקה הלאומית": יהודי תימן נראו כדמויות תנ"כיות, כממשיכי התרבות 

מימים ימימה. המסורת של יהודי תימן תאמה גם לתפיסת "האוריינטליזם האירופי", ולפיה עשו האירופים 

אידיאליזציה של המזרח והתרפקו על תרבותו שהייתה עבורם קסומה ומסתורית. (שם).  
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דגמי צעדים ממסורת יהודי תימן במחולות חברה 

 בעקבות אימוץ דגמים שונים מן המחול של יוצאי תימן במחולות הישראליים, הלכה והתגבשה בהם 

תכונה נוספת: הם היו למחולות חברה, הלא הם מחולות שכלל ציבור המעוניינים יכול לקחת חלק בהם וכך 

להשתתף בשמחה הכללית. ציינו כדוגמה את הדגם הפותח את הדעסה או ואריאנטים מסוימים של "הצעדה 

התימנית", שחוזרים עליהם פעמים אין ספור לצלילי שירים ממסורת תימן או שירים חדשים ברוחה, לצד זמר 

מזרחי, ים-תיכוני או כל זמר ישראלי אחר, ברוב המקרים – בליווי כלי נגינה, בדרך כלל בעוצמה גבוהה מאוד. 

ככל שדגם הצעדים פשוט יותר כן יכולים רבים יותר לבצע אותו, וככל שמתרבים המחוללים על פיו כן הוא פחות 

מדויק ופחות מחייב, ובצורתו זו הוא הופך לנחלת הכלל. באירועים רבים די בחוגג אחד הפותח בריקוד על פי דגם 

מסוים, והנה הציבור הרחב מצטרף אליו ללא קושי, עדות לכך כי אוצר דגמים מסוים מתוך המסורת האתנית 

והעממית נעשה חלק משפת תנועה קולקטיבית, מוסכמת ומקובלת.  

יסודות אתניים ממסורת יהודי תימן  במחולות לבימה  

גם בתחום המחולות לבימה התרחש תהליך רב כיוונים ותהפוכות אשר שלבי מעבר שונים באים באמצעותו לידי 

ביטוי. אחד משלבי הביניים במעבר ממחול על פי המסורת האתנית אל מחול לבימה בא לידי ביטוי בשחזור של 

אירועים אתניים השזורים מחולות, כגון חינא וחתונה, אשר הופק מהם מופע בימתי. מספר קבוצות התארגנו 

ללימוד אירועים כאלה ולשחזורם, וחלק מהן זכו לעידוד ולתמיכה של גופים ממסדיים שונים. מן ההיכרות עם 

כמה מלהקות יוצאי תימן עולות מטרות ברורות ומשותפות, אשר הלהקות מצהירות עליהן באומר ובכתב: לשמר, 

לתעד ולשחזר את המנהג, הזמר והמחול של יהודי תימן ולהביאם לציבור בצורה מותאמת למופע בימתי.  

 אכן, יש כאן כוונות סותרות לכאורה: החומרים האתניים של זמר ומחול, מקורם וקיומם במסגרת 

המשפחתית-קהילתית, ולא על הבימה. העברתם מכלי לכלי, מההקשר האתני להקשר הבימתי, מחייבת שינויים 

והתאמות אשר תוצאתם היא יצירה שונה, אחרת. מסתבר כי חשיבות רבה נודעת ללימוד המחול והזמר 

המסורתיים ולהנחלתם לקהל של צעירים ובוגרים, ובהם המבצעים, הצופים והמאזינים, ולראייה – הקהל 

הצופה במופעי הלהקות כולל הן את מי שידעו את המסורת של יהודי תימן, והן את מי שמסורת זו חדשה 

בעבורם ומרתקת אותם לא פחות. תופעה כגון זו, של לימוד, שיחזור והפצה של מסורות אתניות של זמר ומחול, 

רווחת ברחבי העולם בקרב קהילות אתניות שגלו ממקום מושבם ויצרו קהילות חדשות.  

   מחוללים יוצאי חיידאן, צפון תימן      צילום: אבנר בהט 
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 מטרת הלימוד היא המשכיות המסורת לצורכי הקיום החברתי-תרבותי של הקהילה. המשך הביצוע של 

זמר ומחול אתני-מסורתי מחזק את אחדות הקהילה, ומקנה לה זהות ייחודית כלפי קהילות אחרות. קיומן 

של קבוצות לימוד, שיחזור והפצה של מחול אתני, הוא תופעה ההולכת ומתחזקת בעולמנו, שבו קהילות 

גדולות התפצלו, מתפצלות ומתמזגות לקהילות חדשות. תוך תהליכים אלה נמצאים הזמר והמחול זמינים 

ומועילים לביטוי תרבותי משותף, למסגרת חברתית מאחדת, ולעיתים לכלי מעצב ומחנך על פי התפיסות 

המסורתיות, הקהילתיות.  

   מחוללים יוצאי מרכז תימן  צילום: אבנר בהט 

מחולות של יהודי כורדיסטאן 

בראשית פרק זה הוצגה האפשרות למיין מחולות אתניים בישראל לפי שלוש חטיבות מרכזיות. בחטיבה השנייה 

נכללים מחולות של בני הארצות שבהן ישבו היהודים, מחולות שאומצו על ידי הקהילות היהודיות. מחולות 

היהודים יוצאי אותן ארצות זהים אפוא לאלה של ארצות התפוצה. בקבוצה זו נכללים מחולות היהודים יוצאי 

כורדיסטאן.  

     כמאפיינים של קבוצה זו, מוגשת בזה תמצית המידע שנצבר על מחולות יהודי כורדיסטאן על פי המקורות 

הבאים: 

1. קדמן, גורית וסקוויירס, פמלה (1977) – חמישה ריקודים כורדיים, מפעלי תרבות וחינוך, תל אביב. 

2. כרמון, אפרת (עורכת, 1981), יהודי כורדיסטאן – אורח חיים, מסורת ואמנות, המחלקה לאתנוגרפיה יהודית 

במוזיאון ישראל, ירושלים. 

3.. פרידהבר, צבי (1984) – המחול בעם ישראל, מכון וינגייט, ישראל.  

4. רוזנטל, מאיה (2000) – דרכי פעולה, מטרות והגשמתן בקבוצות מחול יוצאי כורדיסטאן. עבודת גמר בחינוך 

למחול, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב.  
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 קהילות יהודי כורדיסטאן היו פזורות בעיראק, איראן, ארמניה, סוריה וטורקיה. המבנה הטופוגרפי של 

האזור, שרובו הררי, קבע את אופיים של הישובים, שהיו קטנים ופזורים על פני מרחב גדול. יהודי כורדיסטאן 

היו מפוזרים בערים, בעיירות ובכפרים, ועיקר פרנסתם מעבודה חקלאית, מה שמסביר את קרבתם ליושבי 

המקום ומקנה להם אופי מיוחד ושונה מקהילות יהודיות אחרות בתפוצות הגולה. רבים מהיהודים היו בעלי 

הקרקעות שאותן עיבדו, וגם בכך היו יוצאי דופן בין קהילות ישראל. בערים ובעיירות עסקו במסחר ובמלאכות 

שונות.  

     תהפוכות השלטון, קשיי הקיום, מלחמת ההישרדות והפיזור הגיאוגרפי גרמו לקהילות היהודיות הקטנות 

לחיות בניתוק זו מזו, וברור שהיו מנותקות מקהילות יהודיות מחוץ לכורדיסטאן. למרות מצבם הכלכלי הירוד 

של היהודים, הוקמו ישיבות ומרכזי לימוד תורה, שאליהם הגיעו תלמידים גם מחוץ לכורדיסטאן. יהודי 

כורדיסטאן הצטיינו בקיום המצוות המעשיות של הדת יותר מאשר בלימוד מעמיק של היהדות. החגים היהודיים 

נשמרו בקפדנות, אך במקביל מתאפיינת בחיי היומיום השפעת המנהגים, האמונות העממיות ודרכי החיים של 

יושבי המקום. ספרות עממית של סיפורים, אגדות, פתגמים ומשלים נפוצו בקרב יהודי כורדיסטאן, והם הצטיינו 

בהכנסת-אורחים בין היהודים לבין עצמם, ובינם לבין שכניהם הגויים.   

      יהודי כורדיסטאן התבטאו בכמה שפות. בדרך כלל הייתה שפת השירה כורדית-קרמנג'ית (עגה עממית 

כורדית). בנוסף לשירה בשפה זו הייתה נהוגה העברית כשפת קודש בבית הכנסת ובשירה הפרליטורגית של 

פיוטים בבית. הארמית הייתה שפת שירי טקס והווי יהודיים, ובערבית היו שרים – בעיקר יושבי הערים – שירי 

בידור שרווחו באוכלוסיה הכללית.  

     המחול אצל יהודי כורדיסטאן הוא חלק בלתי נפרד מתרבות אתנית-מסורתית עשירה. הישיבה הממושכת 

ביישובים הרריים, הבידוד היחסי, הקשר אל הטבע ואל העבודה החקלאית, ויחסי הגומלין הרצופים עם הכפריים 

הכורדים, היו רקע פורה לאימוץ מנהגי המוזיקה והמחול של יושבי המקום. פרידהבר ליקט מפי מידענים 

וחוקרים מידע על מחול יהודי כורדיסטאן בכורדיסטאן. מחולות רבים נרקדו בחגיגות החתונה לפי מסורות 

קהילתיות שונות אצל היהודים ברחבי כורדיסטאן. במסגרת זו נרקדו מספר ריקודי תהלוכה. 

     במסגרת תהלוכת כלולות רוקדים בסיום טכס הנקרא "סינייה" או בעברית "קערה". לאחר הסכם הנישואין 

בין המשפחות רוקדים בחגיגות נפרדות בבית הכלה ובבית החתן. למחרת מתקיים הטקס ("סינייה") שתפקידו 

העברת מאכלים על גבי קערה מבית החתן לבית הכלה, ובנוסף להם משלוח מלבושים ותכשיטים, שי לכלה. 

המנחות מועברות בתהלוכה חגיגית ועליזה ובראשה שני צעירים: האחד נושא על ראשו את הקערה עם המזון 

והשני את המלבושים והתכשיטים.  

     במסגרת חגיגות החינא, שהן מרכזיות ובעלות חשיבות בקהילות המזרחיות, מתקיימים ריקודי תהלוכה:  

כאשר מגיעה תהלוכת החינא לבית הכלה, יוצאים בני המשפחה לקראת האורחים בזמר ובמחול והאורחים 

ומארחיהם נכנסים יחדיו אל הבית. התהלוכה נושאת דורונות, מזון ותכשיטים, אלה מוגשים על ידי האורחים 

לאם הכלה, והורי החתן מחוללים לפני נושאי המתנות. לאחר שהכלה הולבשה בחדרה במלבושים שקיבלה, 

רוקדים הנאספים, והכלה גם היא לוקחת חלק במחול. בהמשך מתבצע מחול נוסף, כאשר אם החתן ואם הכלה 

מֻצוות לחולל לפני האורחים ועל גבן אוכפי-חמורים ובידן כף בישול כתחליף לחרב. ההודעה על מועד החתונה 

המתקרב נמסרת בשבת שלפני החתונה, הנקראת "שבת ההודעה". כאשר הגברים נמצאים בבית הכנסת, 

מתכנסות הנערות בבית הכלה ומחוללות עם הכלה. עם שוב הגברים מבית הכנסת, הם חוגגים עם המנגנים בחצר 

בית הכלה בזמר ובמחול. בהמשך רוקדים בשלבים השונים של   טקס החינא: בזמן הכנת קערת החינא, נועצים 

בה נרות ומחוללים אתה. בשעת צביעת הכלה, ובנפרד בשעת צביעת החתן, מרבים לחולל, כאשר קערת החינא 

מועברת ממחוללת אחת לשנייה, וממחולל אחד לשני. היו מחולות מיוחדים בטקס טבילת החתן בחיק הטבע, 

ובשעת הובלת החתן אל חופתו מתואר ריקוד חרבות ומגינים על ידי הצעירים, עם מקלות כתחליף לחרבות בידי 

הזקנים.  
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     חגיגות הכלולות הן, כמו בקהילות יהודיות ברחבי העולם, מועד מרכזי שיש בו הזדמנות לחולל. מחולות 

נוספים הקשורים במחזור החיים אצל יהודי כורדיסטאן: בחגיגות עם היוודע דבר הריונה הראשון של האישה 

ובעיקר עם היוולד הבן, בהכנות לטקס ברית המילה וביום הברית. ולהבדיל, בעת האבל מתוארת שירת הנשים 

המקוננות בתנועה אקסטטית ופורעות את שערן תוך ריקוד. במסגרת משפחתית נהגו היהודים בכורדיסטאן 

לרקוד בחגיגות חנוכת-בית, ובאירועים משפחתיים דומים.  

      במחזור השנה מוזכרים מחולות בהקשר לחג הפסח: ב"שבת הגדול", השבת שלפני הפסח, וביום הראשון 

של החג, יוצאים הצעירים בלוויית מנגנים ומבלים בשירה ובמחולות בחיק הטבע. במקביל יוצאות גם הנשים 

לחיק הטבע כשבידיהן ענפי עצים. בהמשך נוצר מפגש של משחקים ומחולות משותפים ומעורבים, תופעה 

מיוחדת ויוצאת דופן במכלול המסורות היהודיות. בחג השבועות חוללו בתהלוכות עליה לרגל לקברי קדושים. 

בסוכות, במסגרת הנוהג לקיים ביקורים אצל נכבדי העדה, יוצאים הזקנים במחול כשבידיהם חרבות עשויות עץ, 

והצעירים רוקדים עם מטפחות בשעת תהלוכה לבית הכנסת. בשמחת תורה מחוללים בשעת ההקפות, בין היתר 

גם מחולות אקרובטיים. במוצאי יום הכיפורים מתואר מחול תהלוכה אשר במהלכו מועבר נר חגיגי לבית הכנסת 

בתופים ובמחולות.  

 בנוסף למועדים שהוזכרו מתקיימים מחולות בפורים, בחנוכה, בט"ו בשבט, ובשבתות שבהן חלים 

מועדים מיוחדים. כיוון שרוב אנשי הקהילה היו חקלאים, שולבו מחולות באירועים הקשורים בעונות 

החקלאיות: בעת ביצוע עבודות המוניות, כגון קציר ובציר, נאספו לצורך זה רבים מאנשי הקהילה, ובסיומן נהגו, 

כדרכם של עובדי אדמה, לחוג בזמר ובמחול. ה"סהרנה" – שהיא אירוע חגיגי מרכזי אצל יהודי כורדיסטאן, 

חלה בניסן, עם בוא האביב. הקהילה כולה בלתה בחיק הטבע, ליד מקור מים, כשהם מתחרים ביניהם על מיטב 

המאכלים והמשקאות. השירה, הנגינה והמחולות היו חלק מרכזי בבילוי המשותף.  

   מחולות יוצאי כורדיסטאן  צילום: אבנר בהט 
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     נגני הדוהלה והזורנה 

המוזיקה למחולות. כמו בקרב יושבי המקום, ליווי המחולות נעשה תוך שירה, על ידי הרוקדים עצמם, ובנגינה על 

ידי מי שמומחיותו בכך. הכלים הנפוצים ביותר הם זורנה (Zurna) –  כלי נשיפה ממשפחת הדו-סופיים, ודולה 

(Dohla) – תוף גדול, הבנוי משני עורות מתוחים על גוף עץ גלילי, ומקישים עליו בשני מקלות, האחד עבה 

ממשנהו. בדולה מקישים את המפעם הבסיסי של המחול. השירים הם שירי-מענה של יחיד מול קבוצה או יחיד 

מול יחיד, או שתי קבוצות לסירוגין. רצף הלחנים מנוגן ומושר ללא הפסקה. מחול אחד יכול להיות מלווה 

בלחנים שונים. נוסחאות בסיסיות של המחול או הלחן יכולות לכלול מספר פעמות שונה, תכונה אופיינית 

למסורות אתניות ועממיות שונות, אשר יש בה כדי להגביר את המתח תוך התמשכות הריקוד. לנוסחה בסיסית 

של צעדים, המבוססת על שש פעמות (כמו ההורה הישראלית), יכולה המוזיקה המלווה להתבסס על נוסחה של 

ארבע פעמות.  

מי רקד?  ריקודים רבים היו מעורבים – נשים וגברים יחדיו, בהתאם למנהג המקום. אך היו גם ריקודים נפרדים 

לגברים ולנשים, בהתאם למחזור החיים היהודי. רוקדים בני גילים שונים יחדיו.  

מה רקדו? מספר הריקודים היה רב ומגוון, ולכל ריקוד שם משלו. קדמן וסקוויירס מציינות את השמות הבאים: 

 Debche arabke, Dikta,) ,(בברזאן) דבצ'ה ערבקה (דבקה ערבית), הידועה גם בשמות דיקטה (בזאכו), ורכז

 ,(Shekhani מאנשי שכאן) נישכא .(Parde bassa גשר בסה) פרדה בסה ,(Sepey – שלוש פסיעות) ספאי ,(Rakaz

מלני (כתפיים Melani). רוב הריקודים היו מבוססים על נוסחה בסיסית של צעדים, אשר חזרה על עצמה במשך 

זמן רב. לנוסחה זו התווספו מחוות תנועה ואלתור בהתאם לזמן ולרצון המחוללים. הריקודים המעורבים 

הקבוצתיים התבססו על רקיעות רגליים, תנועות ידיים של המנחה-המוביל של הקבוצה, ריקוד בעל אופי דינמי 

ואנרגטי מאוד. קדמן וסקוויירס, אשר תיעדו בישראל בשנות השבעים של המאה העשרים מחולות של היהודים 

יוצאי כורדיסטאן ממחוזות מוסול וברזאן, מציינות כי קיימים הבדלים מסוימים לפי אזורי המוצא, אך דגמי 

היסוד של הצעדים והתנועות דומים. 
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כיצד רקדו? תיעוד מפורט של מספר מחולות של היהודים יוצאי כורדיסטאן העיראקית מאפשר לציין את 

האפיונים הבאים: רוב הריקודים נרקדים במעגל, או במעגל פתוח (שרשרת). את השרשרת יוביל מנחה, המצטיין 

בריקוד, ולעיתים יניף בידו מטפחת או פגיון. מדי פעם יכול הרקדן המוביל לנתק עצמו מקבוצת הרקדנים, 

ולחולל מול הקבוצה או במרכז המעגל.  

 אחיזות-ידיים בסיסיות: 1 – זרועות לצידי הגוף, ידיים למטה, אצבעות שלובות, יד שמאל מעל ימין 

השכן. 2 – אחיזת זרת בגובה הכתפיים, זרועות לצדדים, מרפקים כפופים.  

 מצב המוצא של הריקוד – עמידה עם כפות הרגליים בפיסוק כרוחב המותניים, מפרקי הרגליים כפופים 

מעט, במצב של מוכנות מתמדת לתנועה. הדריכה – על כל כף הרגל, והניעות בברכיים משרות על המחול סגנון של 

הענות לכוח הכבידה: כבד, דינמי ומלא שמחת חיים.  

הלבוש. על יהודי כורדיסטאן לא חלו הגבלות בלבושם כנהוג בארצות מוסלמיות רבות. לא הוטלו עליהם 

איסורים, וכך יכלו לסגל לעצמם את הלבוש של האוכלוסייה המקומית. על פי איכות האריגים ועושר הרקמות 

שעיטרו את הבגדים ניתן היה לדעת את מעמדו הכלכלי של הלובש. מעמדם של היהודים היה שפיר יחסית, ואי 

לכך היה לבושם מהודר ביחס ליושבי המקום.  

     לבוש הגבר – כיסויי ראש: כיפה רקומה או סרוגה (כולאב, ערקצ'ין), ומטפחת שחורה ממשי (שדה, פושייא), 

או מטפחת שחורה-לבנה מכותנה (ג'מדאני). את המטפחת נהגו לכרוך פעמיים או שלוש מסביב לכובע וקצה 

המטפחת, המעוטר בגדילים, תלוי לנוי. חולצה (כראס) בעלת שרוולים ארוכים, אשר בקצותיהם תפורים 

משולשים שאותם כרכו סביב שורש כף היד. אפודה (ברגוס) מעוטרת ברקמה. מעיל קצר (שפכתא), פתוח 

מלפנים, עשוי משער-עיזים באריגת יד. מכנסיים (שלא) רחבים בגזרה ישרה מהווים חליפה בצרוף המעיל. 

מכנסיים תחתונים (שרוולא) מכותנה לבנה בגזרה זהה לעליונים. חגורה (שאלא או שותכ) מרצועת כותנה 

פרחונית, שאורכה כשמונה מטרים, נכרכה סביב המותניים ונקשרה מלפנים. חגורה מסוג אחר, עשויה מאריג 

קשמיר מקופל ברוחב כעשרים ס"מ, נכרכה סביב המתניים. מעיל עליון (עבייה) עשוי צמר או לבד נהגו ללובשו 

באזורים מושלגים. מעיל-חלוק (כבא) עשוי מאריג סאטין בפסים או מברוקאד, בעל שרוולים ארוכים וצרים, 

ארוך, צר במותניים ומתרחב בהמשך, פתוח מלפנים, ומשני צידי הפתח משולשים המכסים זה על זה. וכן נעליים 

וגרביים.  

     לבוש האשה – כיסויי הראש: כיפה (כוסיטא) עשויה מעיגול ומרצועה מלבנית, מעליה מטפחת ראש (פושייא) 

ממשי שחור בשילוב חוטי כסף או כותנה. נהגו ללבוש מטפחת אחת או שתיים ולכסות את השיער, מלבד פאות 

או צמות שנשארו גלויות. כיסוי עליון (עבייה) בגזרה ישרה, ממשי או מברוקד, ובחורף מצמר. מכנסיים 

תחתונים, ארוכים ורחבים. שמלה עליונה (פיסטאנה) נלבשה במקום התחתונה, וחגורות מסוגים שונים נחגרו על 

המעיל. תפקידה של החגורה – ליצב את התלבושת. לסוטה (סוכמא) קצרה, המגיעה עד המותן, פתוחה מלפנים, 

בעלת שרוולים ארוכים וצרים, ממשי או קטיפה.  

הרושם הכללי של הלבוש צבעוני מאוד ועשיר בעיטורים ארוגים או רקומים. (תוספות, גזרות של המלבושים 

ופירוט נוסף, ראה כרמון 1981). 

מקומו של המחול בחיי הקהילה – על פי המקורות ועדויות המידענים, רואים יהודי כורדיסטאן בביטוי האמנותי 

בשירה ובמחול חלק מאורחות חייהם וביטוי מובהק לתרבותם השורשית. המסורות האתניות מסמלות 

ומתארות את תולדות הקהילה, ונותנות ביטוי להשפעות של הסביבה, לקשר האמיץ אל הטבע ואל עבודת 

האדמה, וכן לגעגועים לציון.   
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המחול ומשמעותו בתהליכי מעבר בישראל – יהודי כורדיסטאן מאפיינים את עצמם בתחושה דתית ולאומית 

חזקה, אשר מצאה את ביטויה בזיקה מתמדת לארץ ישראל. מוזכרים מתיישבים ראשונים בארץ ישראל 

המתחדשת כבר בשנת 1812. לאחר קום מדינת ישראל עלו בשנת 1951 רוב בני הקהילה לישראל. חלק מהם 

מתגורר בירושלים ורבים פזורים במושבים חקלאיים ברחבי הארץ. הסתגלותם הייתה מהירה יחסית, שכן רובם 

היו חקלאים ועבודה קשה הייתה חלק ממסורתם המשפחתית-קהילתית. המושג "כורדי" נקשר בתקופה 

מסוימת בעגה הישראלית אל עובד קשה-יום (סבל, חוצב, וכדומה), והאמירה: "אנא כורדי" – אני כורדי – 

נתגלגלה מהמשמעות של "אני אדם פשוט, אינני עוסק בדקויות", ל"אני כורדי, אדם הגאה בהשתייכותו".  

      אל תהליכי השיפור בתנאי החיים וההשתלבות ברבדים השונים של החברה בישראל נתלוו חידוש והתעוררות 

של התרבות הקהילתית. חגיגת הסהרנה הפכה לאירוע שנתי מרכזי בחיי הקהילה. בישראל נתגלו קשיים באיתור 

מקום הולם לכנס חגיגי זה, ונתקיימו כינוסים במספר מקומות, לפעמים בזמן מקביל, בהתאם להכוונה של 

עסקנים פוליטיים וקהילתיים, שלא תמיד ראו את הדברים עין בעין. יש לציין כי המחולות המעורבים, שאינם 

צמודים למחזור החיים היהודי, המשיכו להתבצע ולהיות חלק מחיי הקהילה.  

כמו בקהילות אחרות, גם בקרב יהודי כורדיסטאן נעשו בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים 

פעולות סיוע ועידוד לחזרה אל מסורות המחול האתני על ידי המפעל לטיפוח ריקודי עדות ביוזמתה של גורית 

קדמן. בשלב מוקדם למדי נתברר שהמחול הוא כלי חשוב בגיבוש האחדות הקהילתית ובהשבת תחושת הגאווה 

הקבוצתית. בישובים שבהם שכנה קבוצה גדולה של יוצאי כורדיסטאן הייתה החזרה אל מסורת המחול טבעית 

ומהירה יחסית, מתוקף הצרכים של חיי הקהילה. אך במשך הזמן התמעטו והלכו האנשים האמונים על מסורות 

המוזיקה והמחול. ההכנות לאירועים במחזור החיים ובמחזור השנה הצטמצמו, ולפעמים נותרו נגני הזורנה 

והדולה, כאשר הם מלווים תהלוכת חוגגים, זיכרון אחרון למסורת, ולפעמים חסרים המנגנים ומנסים לרקוד 

לצלילי קלטת, דבר שנועד מראש להצלחה חלקית בלבד. כמו ברחבי העולם, כך גם בישראל,  נראתה הקמת 

להקות אשר מטרתן להחיות, לשמר ולהפיץ את מסורות המוזיקה והמחול, כמוצא אפשרי למי שאובדן מסורות 

אלה נגע ללבו. היוזמה באה במקרים רבים מיחידים, אשר הצליחו לגייס לעניין ארגונים ציבוריים. רוזנטל (ראו 

רוזנטל 2000) תעדה את עבודתה של להקה מיוצאי כורדיסטאן בעזרת אילה גורן, שבמשך שנים התמסרה 

להנחיית להקות המתבססות על שיחזור חמרים אתניים. להקת יוצאי כורדיסטאן של מטה יהודה מייצגת 

אפיונים הקיימים – או שהתקיימו – אצל קבוצות דומות לה, הפועלות בחסות מועצות אזוריות או עיריות. אלה 

מקימות לפעמים מספר להקות המייצגות מסורות אתניות שונות.  

מטרות – לפי דברי המידענים ועל פי חומר כתוב שהפיצו מארגני הקבוצה, מטרות קיומה של להקה אזורית של 

יוצאי כורדיסטאן, המשותפות לרוב האנשים אשר לקחו חלק בעשייה, הן כדלהלן: 

* חיזוק מקומו של המחול האתני בחיי הקהילה  

* שימור מסורות המוזיקה והמחול של יהודי כורדיסטאן והנחלתן לדור הצעיר 

* גיבוש חברתי 

* הכרה של הסביבה את מסורת היהודים בכורדיסטאן 

* הרצון לשמוח ולשמח.  

מטרות אלה מולאו רק בחלקן. חיזוק התודעה של קיום מחול בחיי הקהילה חדר לחוגים מצומצמים למדי, 

ובפועל רוקדים פחות ופחות. נתקיימו שעורי נגינה בזורנה והושגו מספר כלים, אך למרות פעולה זו פחת 

מספר המנגנים ונותרו בודדים בלבד. פעלו מספר קבוצות לימוד מחולות של יוצאי כורדיסטאן, אך אין 

המשכיות משמעותית לפעולה זו.  
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דרכי הפעולה של הקבוצה – התכנסות לחזרה מדי שבוע, שבה נלמדים המחולות ומותאמים לבמה בעזרת 

כוריאוגרף שנבחר לשם כך; הופעות באירועים קהילתיים ובמסגרות כלליות לשם הפצת מסורת המחול האתני 

של יהודי כורדיסטאן ולחיזוק הגאווה הקהילתית.  

בעיות שעלו תוך פעולת הקבוצה   

האם הוגשמו המטרות שהציבו לעצמם היוזמים?  המחולות מבוססים על ביצוע קבוצתי מגובש. כאשר אין הם 

נרכשים תוך מחזור החיים, תוך חיקוי והתנסות, הם מאבדים חלק מסממני הסגנון שלהם ומאופיים המיוחד. 

נתגלו מגמות סותרות בין הכוריאוגרף לבין קבוצת הרקדנים: הרקדנים היו מעוניינים בשימור והפצה של 

המחולות האתניים המסורתיים, ואילו הכוריאוגרף ראה את תפקידו בהעלאת מופע מחול מסוגנן, וגילה חסר 

עניין בשחזור הצעדים והתנועות המסורתיים. התוצאה – ערוב של קטעי מחול אתניים בתמונות מחול המתארות 

אפיזודות נוסטלגיות של חיי כפר, פרי רוחו של הכוריאוגרף, מבוצעות ללא יכולת טכנית הנדרשת ממופע בימתי, 

וברמה שאינה הולמת את יכולת הרקדנים כפי שבאה לידי ביטוי בריקודים האתניים.  

התנאים המאפשרים פעילות משמעותית וממושכת של קבוצה המשחזרת מחולות אתניים ממסורת יהודי 

כורדיסטאן. מן התיעוד, המעקב, ובעיקר הראיונות עם המידענים, עולה כי בתנאים מסוימים ניתן לקיים פעילות 

משמעותית, שתהיה תואמת למטרות שהוצגו ותוכל להאריך ימים, ואלה הם: 

1. קיומה של קבוצת אנשים המעוניינים בכך, ויש להם מטרות ברורות וזהות במידה רבה. 

2. מנהיג-מוביל-כוריאוגרף המתמצא היטב במחול האתני שאותו הוא אמור לשחזר, בכדי שבדרכו אל הבימה לא 

יאבדו אפיוניו העיקריים, המיוחדים. 

3. מגורים של אנשי הקבוצה בסביבה קרובה, המאפשרים קיום מוזיקה ומחול אתניים בתוך חיי הקהילה. 

4.  המשכיות, יכולת העברה ולימוד לבני הדור הצעיר ומימושה של יכולת זו. 

5.  עמידה בקנה מידה מקצועי-אמנותי כנדרש בחשיפה לבימה, אשר יקנו למופיעים ולצופים תחושת ערך וחוויה.   

מחול בחסידות – פולחן, מצווה ומופע 

החסידות היא תנועה יהודית-עממית שנוסדה במאה ה-18 על ידי ישראל בן אליעזר בעל שם טוב (בעש"ט) 

בפודוליה, אוקראינה. החסידות התבססה על קהילות קטנות ולכל קהילה או "חצר" מנהיג רוחני משלה, אשר 

בשונה מהמנהיג היהודי המסורתי, הרב, נהגו חסידיו לכנותו צדיק,  או ביידיש רעבע. עם היווסדה ייצגה 

החסידות מרידה בדרך הלמדנות, שהייתה מקובלת ביהדות, ומטרתה הייתה לקרב את המוני העם אל התפילה 

ולעשות זאת בדרך שווה לכל נפש, בשמחה ובהתלהבות. מחולות-מעגל של הרבים – של גברים ונשים בנפרד – 

מקובלים בקהילות רבות בחסידות. ובנוסף לכך מחולות של קבוצות קטנות ומחולות של יחידים, שבהם רב 

האלתור והחופש התנועתי, בשילוב יכולת ביצוע גבוהה וביצועים אקרובטיים ולולייניים המשובצים במחול. 

      לכל חצר חסידית מסורת ומנהגים משלה, אך לכולן לשון משותפת, היידיש, שהייתה שפת היומיום של רוב 

היהודים האשכנזים מתחילת ימי הביניים עד למלחמת העולם השנייה, ועד היום היא שפת היומיום של קהילות 

חסידיות. היידיש נכתבת באותיות עבריות וכעשרים אחוז ממילותיה הן מלים עבריות. לבושם הבסיסי של 

החסידים הוא לבושם של אצילי פולין במאה ה-18. במשך הזמן התפתחו על הבסיס המשותף סממנים סגנוניים 

אשר סימלו וייצגו כל חצר וחצר. לאחר השואה, שבה נחרבו הקהילות האירופיות, הוקמו חצרות אשר נשאו את 

שם קהילת האם, בעיקר בארצות הברית ובישראל. מלבד היות כל קהילה חסידית קשורה באופן היסטורי 

לקהילת-אם, קיימים הבדלים באפיונים החברתיים בין קהילה לקהילה. נציין מספר אפיונים משותפים אשר 

מוצאים את ביטויים במחול ובמושגים הקשורים בו:  

* היידיש כשפת יומיום 

* קיום המצוות היהודיות המסורתיות 
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* מקומו המרכזי של הרבי בחיי הקהילה 

* הפרדה בין המינים במערכת החינוך ובכלל 

* נישואין באמצעות שידוכין. הנישואין הם מוסד מקודש ומימושו על ידי קיום מצוות פרו ורבו הוא אחד מחובות 

היסוד של האדם היהודי. הקידושין מסמלים איחוד רוחני ומעורבים בו סמלים מיסטיים. 

למחול בחסידות משמעויות ותפקידים מיוחדים. במחול, כמו גם במוזיקה, ניתן לראות השפעות רבות של 

הסביבה וקבלת יסודות ואפיונים הנהוגים אצל יושבי הארץ. השפעות אלה היו קיימות באירופה עוד לפני קום 

תנועת החסידות. מקור מוקדם לתיאור הסביבה המקומית כמקור לאימוץ מחולות משמש ספר זיכרונותיה של 

גליקל מהמלין, ילידת המבורג 1646 (יצא לראשונה עם מבוא והערות של קופמן בפרסבורג, בשנת 1892). בספר 

מתוארת חגיגת הכלולות של בתה ובין השאר מוזכר 'מחול המוות', שהיה מקובל אצל הנוצרים: "אחרי שאכלו 

ושתו הוציאו את השולחנות ונכנסו אנשים במסכות ועשו כל מיני דברים מבדחים, וערכו מחול המוות." (גליקל, 

זיכרונות 1719-1691, מרכז שז"ר 2006). עם זאת, המחול החסידי, מחול כתפילה ומחולות מצווה, מאפיינים את 

החסידות ומייחדים אותה מכל מסורת אחרת. 

מחקר לדוגמה 

 בחלוקה לסוגים של מחול אתני בישראל, כפי שהוצגו בפתיחת פרק זה, ניתן לראות בחסידות מחולות 

משני הסוגים: מחולות מהסוג הראשון, האופייניים לחסידות בלבד, ומחולות מהסוג השני, דגמים שאומצו 

מהסביבה, בהתאם לתורת החסידות.  

     תמצית המחקר הנמסרת כאן, מבוססת על הפרסומים הבאים: 

1. פרידהבר, צבי (1984) -המחול בעם ישראל, מכון וינגייט, ישראל. 

2. Mazor, Yaakov; Taube, Moshe (1994) – “A Hassidic Ritual Dance: the Mitsve Tants in Jerusalemite 

Weddings”, in Yuval, vol. VI, edited by Israel Adler et al, Magnes Press, the  Hebrew University, 

Jerusalem, pp. 164-224.  

מה רוקדים? 

בחסידות ניתן לחלק את המחולות לשלוש חטיבות עיקריות: 

האחת – מחול כתפילה, כלומר מחול שמיוחסת לו קדושה. 

השנייה – מחולות מצווה, אשר יש המייחסים גם להם, או לחלקם, קדושה מסויימת, הקשורה בקדושת טקסי 

הנישואין. 

השלישית – מחולות מופע, הקשורים באירועים ממחזור החיים ומחזור השנה, והם ביטוי לשמחה עממית.  

מי  רוקד וכיצד רוקדים? 

פרידהבר מונה מספר צורות של מחול אצל החסידים: 

1. ריקודים המוניים, המקיפים ציבור רחב של גברים ונרקדים בדרך כלל במעגלים.  

2. ריקודים שהם חלק בלתי נפרד מטקסי החתונה, מחולות מצווה הנרקדים על ידי בני משפחות החתן והכלה 

וידידים קרובים. 

3. ריקודי מופע הנרקדים על ידי גברים שמצטיינים בכך, או שהתמחו במחולות אלה ומבצעים אותם כסולנים, 

בזוגות או בקבוצה קטנה.  

     להלן מבחר דוגמאות למחולות המקיפים ציבור רחב של גברים (נשים אינן משתתפות במחולות אלה):  

     מחולות הקשורים עם התוועדות אצל הרבי נהוג לרקוד עם צאת השבת, בכוונה מיוחדת להוסיף אווירת קודש 

ולהאריך את שלב הפרידה מהשבת.  
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     ריקודי מעגל של חסידים סביב מנהיגם הרוחני בראש חודש, קידוש לבנה. חסידים בעיירות במזרח אירופה 

נהגו לרקוד בשדה פתוח, לכבוד זריחת החמה. מתוארים מחולות של המוני חסידים בהקשר לטקס התשליך 

בראש השנה, וביום הכיפורים לאחר תפילת כל נדרי, וכן לאחר תקיעת הכלונס הראשון לסוכה.  

     בחג הפורים נהגו להרבות בריקודים. אחד מריקודים אלה נקרא "ונהפוך הוא" או ביידיש "ונהפוך טאנץ", תוך 

שירת הפסוק ממגילת אסתר: "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" (מגילת אסתר ט' 1). כאשר 

מגיעים לצמד המילים "ונהפוך הוא", הופכים הרוקדים את הקפוטות שלהם לצד שני, תוך כדי ריקוד, 

וממשיכים וחוזרים על פעולה זו שוב ושוב. במאתיים השנים האחרונות התחזק המנהג המקבץ חסידים רבים 

להתכנסות במירון בל"ג בעומר בהילולה ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי. עם הדלקת המשואות במקום נוצרים 

מעגלים של חסידים רבים היוצאים במחולות. המחולות נמשכים ברחבת הקבר בהילולה בבוקר המחרת, ובטקס 

ה"חאלקה", התספורת הראשונה לפעוטים בני שלוש.  

ריקודי מעגל הם הצורה הנפוצה ביותר של ריקוד בחסידות, והם מושתתים על האמירה המיוחסת למייסד 

התנועה, הבעל שם טוב: "מפני שבעיגול אין פנים ואין אחור, ואין ראשית ואין אחרית, כל אחד חוליה בשרשרת, 

כולם שווים", ואמרות נוספות התומכות בגישה זו ומפתחות אותה. ההצהרה על חשיבות השוויון בחסידות 

וביטויו באמצעות הריקוד במעגל, היא היבט אחד של הנושא. בריבוד של החצר החסידית, הרבי הוא יחיד ומורם 

מהמוני חסידיו, וגם לכך נותן המחול ביטוי.  

     ר' נחמן מברסלב נודע בכך שהחשיב במיוחד את הריקוד כחלק מעבודת הקודש. חסידיו רוקדים על קברו 

בהתאם לצוואתו. חסידי ברסלב מרבים לצאת במחול אקסטטי, ובכך הם ממחישים את הרעיון שאותו הנחיל ר' 

נחמן לחסידיו, כי יש לראות באחדות השיר, הלחן והריקוד דרך שבאמצעותה ניתן להגיע לשלמות המבטלת את 

הגשמיות.  

    בליל שמחת-תורה רקד הבעל-שם-טוב עם עדתו. לקח ספר תורה בידו ורקד עמה. אחר-כך הניח את ספר התורה 

מידו ורקד בלעדיה. אותו רגע אמר אחד מן התלמידים, שהיה בקי במיוחד בתנועותיו של הבעל-שם-טוב, 

לחבריו: "עתה הניח רבנו מידו את התורה הגופנית ולקח אליו את התורה הרוחנית". (בובר, 1965: 75) 

הריקוד במעגל מתאפיין בנוסחאות בסיסיות של צעדים, ובמספר אחיזות ידיים של הרוקדים זה עם זה, כגון: 

ידיים על הכתפיים, ידיים שמוטות בשילוב אצבעות, ידיים אחוזות במרפקים שלובים וכפופים וצורות דומות 

נוספות. כיווני ההתקדמות על קו המעגל – לפנים ולאחור, אל מרכז המעגל וחוצה ממנו. הצעדים והתנועות גדלים 

והולכים במהלך הריקוד, כשם שהמפעם מואץ בהדרגה, בהתאם להתלהבות הרוקדים ולמשך הריקוד.  

ריקודי חתונה הם בעלי חשיבות ומשמעות מיוחדת בחסידות. יש להבחין בין מחולות בהשתתפותם של כלי נגינה, 

או בהקשר לחסידות – הכליזמרים – לבין אלה שאין בהם כלי נגינה. בטקסי חתונה אצל יהודי מזרח אירופה 

ובחלק מחצרות החסידים השתתפו צוותי נגינה אופיניים, אך בקהילות חסידיות רבות נאסרה הנגינה בכלים, 

ובקהילות רבות מותרת גם כיום הזמרה בלבד, לעתים בליווי תוף. מזור וטאובה מוסרים מפי מידענים כי יש 

המכנים חתונות ללא כליזמרים חתונות לפי מנהג ירושלים, וחתונות עם כליזמרים חתונות לפי מנהג הגולה 

(פרוט ואנליזה של מוזיקה חסידית, ראו: Mazor, Taube 1994). כנהוג ביהדות מופרד הטקס הדתי – החופה – 

מחגיגות החתונה, אך מרגע שהושלם הטקס הדתי יוצאים בשירים ובמחולות, וזאת כפי שנהוג ברוב הקהילות 

היהודיות המסורתיות. בקהילות חסידיות רבות נהוג לרקוד מיד עם השלמת טקס החופה ריקודי תהלוכה, אשר 

במהלכם מובל החתן לחדר הייחוד, ולאחר מכן מובלים החתן והכלה תוך ריקודי תהלוכה לחגיגת החתונה. 
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     המקורות מציינים את "ריקודי המצווה" – ביידיש: "מצווה טאנץ" – לא כריקוד מסוים אלא כרצף של 

תופעות מחול שנועדו להגשים את המצווה "לשמח חתן וכלה ביום כלולותיהם". הריקודים נרקדים בנפרד – 

הגברים עם החתן והנשים עם הכלה. לא בכל קהילות החסידים התקבלו ריקודי המצווה. יש שאינן מקיימות 

אותם (חסידות ברסלב ולובאביץ'), ויש שמקיימות אותם בצורה מוגבלת, בהשתתפות קהל צופים מצומצם או 

מספר רוקדים מוגבל ביותר. לאחר ברכת המזון ושבע הברכות מסתיימים השירה והריקודים של קהל החוגגים 

וריקוד המצווה מתחיל עם קרובי המשפחה וידידים קרובים. הכלה והנשים נכנסות לאולם שבו נמצאים הגברים 

ומתיישבות באגף המיועד להן. הגברים נמנעים מלהביט בנשים. החתן והכלה יושבים במקום שיועד לכך. הבדחן, 

או המזמין, שתפקידו להנחות את מהלך החגיגה, מזמין את המיועדים לרקוד עם הכלה על פי תורם: הסבים, 

האבות והחתן. כאשר הרבי נוכח, הוא ראש וראשון לכולם.  

 חסיד אחד סיפר: הייתי בחתונת נכדו של רבי משה לייב, בין קהל גדול של אורחים. כשערכו את ריקוד הכלה, קפץ 

פתאום לתוך המעגל איש אחד לבוש מעיל קצר של איכרים, ומקטרת של איכרים בפיו, ורקד לבדו באמצע. 

רציתי לתפסו בשרוולו, כי סבור הייתי: ודאי אין דעתו שפויה, שהוא פורץ לתוך מעגל שכולו צדיקים. אבל 

כשראיתי, שהכול מביטים בו בדממה, נחה דעתי. לאחר הריקוד נודע לי , שזה היה הרבי (שם, 301 :1965). 

 הכלה קמה על רגליה, והאורח המוזמן על פי תורו לרקוד עמה קם וצועד לקראת הכלה. המוזמן אוחז 

בקצה מטפחת או חגורה, אשר קצה השני מוחזק בידי הכלה, ותפקידה לשמש חציצה ביניהם ולמנוע מגע יד עם 

הכלה תוך כדי הריקוד. ציבור הגברים מלווה אותם בשירה. יש רבנים האוסרים כל קשר של אחיזת ידיים אפילו 

באמצעות אביזר חוצץ. תנועת הכלה מזערית, מאופקת מאד, ופניה מכוסים בצעיף. הרוקד אינו מביט בה, 

ולעיתים עיניו עצומות. צעדיו זהים לצעדים בסיסיים של ריקוד במעגל. כאשר הכלה רוקדת עם אביה או עם 

החתן, יש שהיא מתנועעת בצורה ריקודית יותר. לאחר מספר צעדי ריקוד משחרר האורח את אחיזתו במטפחת 

או בחגורה, גברים אחדים מצטרפים אליו למעגל של רוקדים, והכלה מתיישבת לצד החתן. את הרבי אין 

מגבילים בזמן הריקוד, אך על משך ריקודם של גברים אחרים מקפידים, ובשעת הצורך מושכים אותם לחזור 

ולשבת בתוך הקהל. אחרון הרוקדים עם הכלה הוא החתן. בסיום ריקודם של החתן והכלה עומד הרבי לפני 

הכלה ומפנה אליה את צידו הימני, ומסביבם מעגל הגברים המחוללים. ברכת "מזל טוב" חותמת את האירוע. 

החוקרים מציינים כי ריקוד החתן והכלה הוא הפעולה המרכזית בשרשרת הפעולות הנכללות בריקודי המצווה. 

ריקוד הקרובים עם הכלה נעשה כדי לחבב אותה על בעלה. שרשרת האירועים ממחישה באמצעות המחול את 

הדרך לגשר בין השמחה וההתעלות שבמצווה לשמח חתן וכלה ובין היראה מהיושב במרומים. יש המכנים את 

ריקוד המצווה "כשר טאנץ" – כלומר "ריקוד כשר" – לציין את היות הכלה "כשרה", כלומר החתונה כשרה.  

מחולות מופע הם הסוג השלישי של ריקודי החסידים. מחולות אלה מתבצעים על ידי יחידים, בזוגות, או 

בקבוצות קטנות של רקדנים. ריקודי מופע של יחידים מצטיינים ביכולת ביצוע גבוהה ובשילוב מחוות של 

פנטומימה והומור. המבצעים הם אנשים שהתמחו בכך ולעיתים גם קיבלו שכר על הופעתם. יש רקדנים חובבים 

שהתמחו בריקוד מסוים באופן מיוחד, או רקדנים מומחים ששמם נודע בקהילה וכך הם זוכים להופיע ולקבל 

שכר בתמורה. להלן כמה  דוגמאות לריקודי מופע:  

ריקוד תחיית המתים או ביידיש "תחיית המתים טאנץ". ריקוד זה, יש שהוא נרקד בחתונות, אך יוכל להיכלל 

כמופע ריקודי גם בחגיגות שמחת בית השואבה או בעליה למירון. הריקוד מתאר עלילה המתרחשת בין שני 

ידידים, ונפתח בשתיית משקה בצוותא, כאשר הידידים מעבירים את הבקבוק זה לזה, עד שאחד הרוקדים איננו 

רוצה למסור את הבקבוק לידידו. החבר מתחנן, ובהמשך רודף אחר האוחז בבקבוק, ובסופו של המרדף האוחז 

בבקבוק מכה את חברו, אשר נופל "מת".  
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 בשלב השני מוצגים ניסיונותיו של החבר המכה להחיות את החבר ה"מת", תוך ריקוד המביע חרטה 

וייאוש. בחלק השלישי, המסיים את הדרמה המחולית, ה"מת" חוזר בהדרגה לחיים, וכאשר הוא קם סוף-סוף 

על רגליו, חברו נותן לו את הבקבוק והם רוקדים בצוותא ריקוד שמח וסוער.  

     ריקוד הבקבוק או ביידיש "פלעשל טאנץ", נרקד על ידי יחיד או זוג רקדנים. זהו ריקוד אקרובטי שבו הרוקד 

או הרוקדים נושאים את הבקבוק על ראשם תוך ביצוע תנועות אקרובטיות שונות, מריצה מהירה עד ירידה 

למצב של ישיבה ושכיבה, כשהבקבוק ניצב על הראש. הריקוד מסתיים בחזרה לעמידה ובריצה מהירה כפי 

שבוצעה בפתיחתו.  

     ריקוד המקל – ריקוד המשלב מחול ולוליינות בעזרת מקל ומאפשר הדגמת יכולת קואורדינטיבית ומיומנות 

ביצוע גבוהה. "ריקוד הלפידים" נרקד על פי אותם אפיונים כאשר לפיד בוער בפי הרקדן. בקבוצת ריקודי המופע 

מצויים ריקודים נוספים, שהם וריאנטים לאותם עקרונות. יש לומר כי מחולות בעלי אפיונים דומים מצויים גם 

במסורות מחול לא יהודיות שונות.  

סקירת המקורות העוסקים במחול בחסידות משקפת התלבטות בין 'מחול קודש' ו'מחול חול': 

   תפקידו של הריקוד, המכונה בפי החסידים 'רקידה', בחסידות שונה במהותו בהשוואה לקהילות יהודיות אחרות. 

כצורה פולחנית יש לריקוד מקום של כבוד בבית-הכנסת במהלך התפילה ובסופה, אולם יש לו מקום גם מחוץ 

לכותלי בית-הכנסת. כמו התפילה בציבור, אף הריקוד הוא מעשה קולקטיבי, והוא זכות בלעדית של הגברים, 

למעט בחתונות. חלקן של הנשים בריקוד הוא כצופות מאחורי פרגוד (פנטון, תש"ס: 137). 

חסידי ברסלב מבטאים יחס מיוחד למחול ולמקומו בחיי האדם היהודי. לפי המקורות (פרידהבר 1984, פישביין 

תש"ס, פנטון תש"ס) תורתו של הרבי נחמן בן שמחה מברסלב (1811-1772), נינו של הבעש"ט, המנהיג והראש 

הרוחני של חסידות ברסלב, מיחסת לריקוד מספר תכונות עיקריות: 

* הריקוד משרת מטרות דתיות, ותנועות המחול מבטאות שאיפה אל האלוהי.  

* הריקוד הוא מקור וביטוי לשמחה, ומצווה גדולה להיות תמיד בשמחה.  

* לריקוד תפקיד של ריפוי, אם הרוקד יידע לכוון את האנרגיות לשרות מטרות דתיות ולא לשם התלהבות 

ה"ייצר". 

* המחול מאפשר איחוד עם העולמות העליונים. 

* לריקוד תכונות המאפשרות תהליך של תיקון במישור האנושי והאלוהי.  

* המחול יכול לשמש זרז לביצוע המצוות, ולהיות מתווך בין עולם המעשה האנושי לעולמות העליונים.  

* הריקוד מטהר ומזכך.  

יש הרואים במשנתו של רבי נחמן מברסלב בעניין המחול "תורה דקדוקית עמוקה המביאה לידי טרנספורמציה 

ותיקון" (פישביין, תש"ס: 6). ראיית חשיבותו של המחול בחיי האדם היהודי מחייבת אותו לשאת תפילה 

לפני שיוצאים במחול:  

רבי נחמן חיבר לפחות ארבע תפילות מיוחדות שיש לקרוא לפני שיוצאים בריקוד. תפילות אלה מתייחסות לתפקידו של 

הריקוד כמטהר. הרגליים – ה"כלים" העיקריים בריקוד – מייצגות את המלכות, הספירה התחתונה, משום שהן 

החלק התחתון ביותר של האדם שחשוב לרומם אותן באמצעות הריקוד (פנטון, תש"ס, 141).  

גם לידיים תפקיד חשוב ומיוחד במחול, על פי רבי נחמן: 

 כאשר הידיים מונפות, חלה בהן הפיכה משום שהן באות במגע עם כוחות חיוביים. בחסידות ברסלב, שינוי זה  

 מיוחס גם למחיאות הכפיים – פעולה הלובשת משמעות מיסטית. תנועה זו מאפשרת לפגוע בכמות המזיקים.  

 באמצעותה מגרשים את האוויר הטמא, ו"אור ארץ ישראל" (ביטוי ייחודי לחסידות ברסלב) ממלא מקומו  

 (שם: 142).  
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 בפועל מרבים כיום לרקוד בחסידות ברסלב, ועושים זאת בכוונה רבה בדרך כלל. אך דרך הריקוד של 

אנשי חסידויות ברסלב אינה אחידה. יש קהילות שצורות הריקוד שלהן דומות לאלה של קהילות שאינן 

מחסידות ברסלב, ואחרות שבהן הריקוד מבוסס בעיקר על אלתור ויוזמה אישית (כפי שתועד בחתונה בישוב 

בת-עין על ידי הונוולד, 2002).  

     במחולות המעגל נשתלבו יסודות אתניים מהסביבה הלא יהודית – כמו למשל דגמים של צעדי יסוד של הורות 

בלקניות – בצורות אופייניות ומיוחדות לקהילות החסידיות. כלומר, משלושת הסוגים של מחול אתני בישראל 

ניתן למצוא כאן עירוב של הסוג הראשון והשני: 

     במחולות המצווה נוצר צרוף ייחודי של טקס מחולי האופייני לחסידות, גם אם נוכל לפעמים למצוא בהם 

נקודת דמיון או קשר למסורות אחרות. לפיכך ניתן לכלול את מחולות המצווה בסוג הראשון. מחולות המופע 

שייכים ללא ספק לסוג השני, כי כמותם מצויים ומבוצעים במסורות שונות ומגוונות.  

     בספרות העברית מצויים תיאורים רבים של מחול בחסידות. להלן שניים מן הבולטים, אחד ממזרח אירופה, 

ערש החסידות, ואחד מישראל.  

     יהודה ליבוש פרץ הפליא לתאר את הניגון והריקוד בחסידות. בסיפורו משנת חסידים (כל כתבי י.ל. פרץ, כרך 

שני, ספר ראשון – חסידות – הוצאת דביר, תל-אביב תשכ"ד) הוא מתאר את הצדיק – הרב – העובד את השם 

בשמחה, בזמרה ובמחול: "... רבנו ז"ל זכה לקדושת חגים ומועדים בכל ימות השנה, ועד יום פטירתו היה מלא 

שמחה, זמרה וריקוד. – מגלה אני לכם – היה אומר ברוח קדשו – שכל העולם כולו אינו אלא זמר וריקוד לפני 

הקב"הא..." (שם: נ"ו). על המצווה לרקוד לפני הכלה הוא אומר: "... לא הייתה שמחה כזאת מששת ימי 

בראשית, ואני משער את הרעש, שנתהווה בעולמות העליונים, בשעה שעלה רבנו לרקוד לפני הכלה (שם: נ"ז).  

     על הקדושה שבמחולות המצווה הוא מספר: "ובצאתו למחול זרחה עליו השכינה שבעתיים, והיה קלסתר פניו 

דומה לחמה. עיניו הקדושות התלהבו והתלקחו, ולו פרחו יונים באוויר, היו נשרפות מיד."  

     על הקשר בין המלה, הניגון והריקוד, ועל היותם שלובים לשלמות אחת אצל האדמו"ר: "כי אך האדמו"ר ידע 

את התנועות המיוחדות לכל אבר ואבר מן הגוף, והיה יכול להקביל אותן לכל הברות הניגון; והיה יודע איזה כלי 

נגינה יכול להצטמצם באיזה דיבור קל, ושלאותו הדיבור הקל נצרך אותו קול הנגינה, ואותה התנועה של אותו 

אבר." (שם: נ"ט-ס').  

     על צורת הריקוד במעגלים סביב הרבי הוא אומר:  

       וכך היה עומד רבנו במרכז, ומזמר ומתחיל לרקוד. והריקוד היה מכוון להניגון באותו הכוח ובאותה המתיקות, 

ואנחנו חונים עליו עיגול בתוך עיגול ושומעים ורואים את הקולות והריקודים, ושפעו עלינו הניגון והריקוד, 

התחלנו כולנו לזמר ולרקוד, וגם כלי-הזמר זרקו את כליהם והתחילו לזמר ולרקוד, ואני זכיתי לזמר ולרקוד 

פנים אל פנים עם האדמו"ר (שם: ס'). 

בספרו חבלים (עם עובד, ספריה לעם, 1998) מתאר הסופר חיים באר מחול חסידי בסעודת הבר-מצווה שלו. 

תיאור של ֵמיצג דומה, ידוע מאוד, של מחול-קבצנים, מצוי במחזה הדיבוק מאת שלמה אנסקי, שנכתב 

במקורו ביידיש, והוצג על-ידי תיאטרון "הבימה" בתרגומו העברי של ח"נ ביאליק בשנת 1922. האירוע נמסר 

כפי שנראה בעיני הילד – הסופר חיים באר – המשחזר את תחושותיו בעיניים של בוגר:  
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  [...] המעמד שהתקיים באותו ערב חורפי בביתנו כאילו יצא מציורי התופת הימי-ביניימים [...] ואכן, 

בשעה היעודה נפתחה הדלת ובפתח עמד ר' לייביש, [...] ובעקבותיו נדחפו פנימה זה אחר זה קבצנים 

ובעלי-מומין, מטורפים וקשי-יום, שאותם ליקט וקיבץ ר' לייביש בפקודתו של אבא בבתי-התמחוי ובארץ 

תחתיות, העלה אותם מבור שאון מטיט היוון. [...] כשקמתי לשאת את דרשתי, שלמדתיה בעל-פה, ובהשראתו 

של אבא סבבה על הפסוק "והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם", הרעים לופקה לופקה בקולו האדיר ושר 

פרק חזנות כשהוא מלווה בנגינת המסרק של המוזיקנט, וכל הסועדים מחאו כפיים ולא הניחו לי, על פי 

המסורת, לשאת את דברי. [...] אבל גם בכך לא מלאה סאת ייסוריי בערב ההוא. לפני לכתם הביתה, הכריז 

הרב קיפניס, כי סעודת-מצווה בלא ריקוד בסופה כל גופה צריך בדיקה. וכך הסתדר מסביב לשולחן מעגל 

החלכאים. החירש וכבד-הפה אחזו באבנטו של כרות הידיים, אני הפקרתי את ידי בידיהם של ר' לייביש ושל 

הקבצן העיוור, ורבי אריה נתן ידיו במעגל פרטי לקבצן קטוע-הרגליים. פעמים אחדות הקפנו את השולחן, 

שנראה כמו ערי הכיכר לאחר שמלאך ה' המטיר עליהן גופרית ואש, ואבא עומד בתווך ושר כבשעת ההקפות 

בשמחת-תורה, "עוזר דלים הושיעה נא, פודה ומציל הצליחה נא", והכול משיבים לו "צור עולמים עננו ביום 

קוראנו."  

  כשהתרוקן הבית מן הזרים, הפרה אמא סוף-סוף את שתיקתה המהדהדת, הושיטה לי מגבת ואמרה כי 

מה שאני צריך לעשות עכשיו, כשערב הגאלה של אבא כבר מאחורינו, הוא להתרחץ היטב במים חמים ובסבון 

וללכת לישון (באר, 211-204 :1998).  

לסיכום, המעט שסקרנו מעיד כי למחול בחסידות מגוון תפקידים: 

1. המחול כתפילה, כאמצעי לקרב את תפילת האדם אל מושא תפילתו. 

2. המחול כמצווה לשמח חתן וכלה, כדרך להגשמת איחוד גשמי ורוחני. 

3. המחול כאמצעי בידור, ביטוי ליכולת ביצוע, שנינות והומור, ובעיקר ביטוי לשאיפה לשמוח ולשמח.  

 המחול בחסידויות השונות עדיין לא נחקר כראוי. קיים תיעוד במקורות כתובים להתייחסות של הוגי 

החסידות אל המחול. איננו יודעים הרבה על דרכי הריקוד בפועל, על השווה והשונה במחול בחסידויות 

השונות. ידוע לנו כי נשים בקהילות רבות אינן רוקדות כלל ובקהילות מסוימות הן רוקדות, כמובן בנפרד, 

בחברת הנשים בלבד, ולפעמים גם בעזרת הנשים בבית הכנסת.  

     אין ספק כי דרכי הריקוד וצורותיו מגוונות ושונות למרות היותן מבוססות על השקפה ועקרונות דומים ועל 

דגמי-יסוד דומים של צעדים ותנועות. למחול בחסידות תרומה ייחודית למחול היהודי, שעדיין יש ללמדה, 

לתעד ולחקור אותה, בכדי שניתן יהיה להבין טוב יותר את משמעותה.  

מחולות בחברה הערבית, הדרוזית, הצ'רקסית והארמנית בישראל 

מחולות של קבוצות המיעוטים בישראל נמנים על הסוג השלישי ומהווים קבוצה עצמאית, בעלת אפיונים 

המייחדים אותה מהקבוצות האחרות. בקבוצה הנוכחית נכללים ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים 

וארמנים. למחול יש תפקידים ומשמעויות המיוחדים להם כקבוצות מיעוט, וכן יש דמיון, ולפעמים זהות, בין 

מחולותיהם לבין מחולות פזורותיהם בארצות אחרות. המושג "מיעוט" איננו משוחרר מהקשרים פוליטיים 

ודתיים. 
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     במושג מיעוטים אנו מתכוונים לצורך העניין שלנו לקבוצות באוכלוסייה שלאנשיהן מוצא משותף, לשון, 

תרבות, ולפעמים גם אמונה דתית, אשר מייחדים אותם מחלקי אוכלוסייה אחרים. קשרים אלה יוצרים 

תחושה של ייחוד והרגשה כי הם נבדלים מרוב האוכלוסייה בישראל. המחול משמש כלי לביטוי הייחודיות, 

מסגרת להנחלת המסורת והתרבות ואמצעי חינוכי ללימוד דרכי התנהגות ובידור לחברי קבוצת המיעוט, 

כמקובל וכמצופה מחבריה. כמו חברת הרוב בישראל, גם קבוצות המיעוט נתונות לתהליכים של שינויים 

כלכליים, חברתיים ותרבותיים. תהליכי המודרניזציה יוצרים התנגשות מתמדת בין העלייה ברמת החיים, 

הפיתוח הטכנולוגי, הרחבת אפשרויות הלימוד וההשכלה ושינויים במקורות ההכנסה, לבין השאיפה לשמר 

את המסגרות המסורתיות כדי שתהווינה מסגרת מגוננת על המשך קיומה של קבוצת המיעוט. בשנים 

האחרונות אנו עדים לשינויים במסורות הדתיות וביחס למנהגים המסורתיים. יש כאלה שאצלם היסוד הדתי 

נחלש או מתבטל, ולעומתם יש הרואים בהקצנת האמונה הדתית ובקיום המנהגים הדתיים והמסורתיים 

מקור לחיזוק ולהגנה בפני החידושים, אשר לדעתם מסכנים את קיומה של החברה. להמחשת מקומו המיוחד 

של המחול בקבוצות מיעוט מסורתיות בחברה בת-זמננו בישראל, נדגים מבחר אפיונים בכל קבוצה, להדגשת 

המייחד אותה.  

מחול בחברה הערבית והדרוזית בישראל 

מובאות כאן שתי דוגמאות של מחולות הרווחים אצל הערבים והדרוזים: הדבקה והסחג'ה (המכונה גם סאף, או 

זפה). תמצית זו מבוססת על המקורות הבאים: 

1. חדאד, מנעם (1979) – "ריקוד העם בגליל", בתוך: ריקוד אתני בישראל, עורכת: תמי וינטר, חוברת מס' 3 ינואר 1979, 

המפעל לטפוח ריקודי עדות, תל אביב. 

2. בהט-רצון, נעמי (1979) – "הדבקה – מחול מסורתי של אחדות ופורקן", בתוך: מחול בישראל 1979-1978, עורך: גיורא 

מנור, תל אביב. 

3. סרט טלוויזיה: מדבקה לדבקה (1989) – ערוץ 1, ישראל. במאי: איתן וצלר, צלם: עדי ששון. משך הסרט: חמישים דקות. 

הסרט סוקר את הדבקה – ממחול אתני בחברה הערבית והדרוזית, אל מופעי בימה ואל דבקות במחולות עם בישראל.  

החברה הערבית מבוססת על רוב מוסלמי ומיעוט נוצרי, רובם יושבי כפרים וחלקם יושבי ערים. מבין 

האוכלוסייה המוסלמית, בקרב הבדואים יש השומרים עדיין על אורח חיים נוודי שלם או חלקי. התרופפותו של 

היסוד החקלאי כבסיס כלכלי, אמצעי התחבורה והתקשורת, פיתוח הכלכלה והמיכון בחקלאות גורמים 

לטשטוש ההבדלים בין העיר לכפר. המשפחה המורחבת – החמולה – היא אבן יסוד בחברה זו, גם אם כיום 

סמכותה ותפקידיה הולכים ופוחתים. במעמד האשה בחברה הערבית חל שיפור מסויים, אך אין הוא זהה למעמד 

האשה במגזר היהודי.  

     הדרוזים פזורים בלבנון, סוריה וצפון ישראל, והר הדרוזים בצפון-מזרח סוריה הוא סמלם הלאומי. החברה 

הדרוזית הייתה נתונה במשך דורות לרדיפות בארצות השכנות לישראל. בקרב הדרוזים בולט הרצון להתאים את 

עצמם לחברה הסובבת ולשמר את ייחודם הדתי-חברתי-תרבותי כלפי פנים. בשונה מהמקובל אצל המוסלמים, 

אין אצל הדרוזים ריבוי נשים. על פי אמונתם שווה האשה לגבר, אך אין הדבר מתממש בחיי היומיום. הדת 

הדרוזית נחשבת דת סודית. הדרוזים נחלקים לעוקאל – הנבונים, אלה הבקיאים ברזי הדת, ולג'והאל – הבורים, 

שאינם בעלי ידע דתי, אך יכולים להיות מאמינים, והם רוב בני הקהילה.  

     לפי הידוע לנו כיום, תפקודי המחולות וצורותיהם דומים בחברה הערבית, הבדואית והדרוזית, ואילו 

הווריאנטים הם אזוריים. ההפרדה בין המינים מוקפדת בחברות מסורתיות אלה: לכל מגדר מחולות אופייניים 

לו. ההפרדה מבוטלת בהתארגנויות של צעירים במסגרות של להקות מחול שנועדו לשחזר מחולות מסורתיים 

למופע בימתי, ובמקרים אלה לא רק תפקוד המחול שונה, אלא שונים גם הסגנון, הצורה ומסגרת הזמן.  
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במסגרת המחול האתני קיימת הפרדה בין גברים לנשים. הנשים רוקדות בעיקר בחתונות, במסגרת השמחה בבית 

הכלה, אך ורק נשים בפני נשים. שתי צורות מרכזיות אופייניות למחולות הנשים: האחת – ריקוד במעגל, כתף 

אל כתף, ידיים אחוזות כלפי מטה, צעדים קטנים, כאשר משקל הגוף מוטה פעם לפנים, אל מרכז המעגל, ופעם 

לאחור. השנייה – ריקוד תהלוכה או ריקוד סביב הכלה, שעיקרו תנועת הידיים – זרועות, אמות וכפות הידיים. 

לעיתים משלבות הנשים בריקודן מחיאות כפיים. במסגרת חגיגות החתונה רוקדות הנשים מחולות שונים, בהם 

מחולות סולו של הכלה (כגון תג'לאי) בפני קרובות המשפחה וידידותיה. מחולות אלה עדיין לא תועדו ולא נחקרו 

מקומם ותפקידם בעיצוב תפישת הנשיות בחברות אלה. 

      

מחולות הגברים משמשים כפורקן, שהוא צורך חיוני בכל חברה, לא כל שכן בחברה שבה נורמות ההתנהגות 

מחייבות איפוק רב, וכן מקובלות בה מערכות של איסורים והגבלות. כאן משמש האירוע החגיגי, ובתוכו המחול, 

הזדמנות לביטוי ולפורקן של רגשות, הסרת בלמים זמנית הבאה להדגיש את החגיגי והמיוחד, בניגוד ליומיומי, 

לשגרתי ולמקובל. עם זאת, המחול מהווה מסגרת לשימור ערכים ולאחדות חברתית. התנאים הגיאוגרפיים 

והכלכליים, וכל מה שאנו כוללים במושג "מורשת תרבותית", תורמים לצביונו המיוחד של המחול ועושים אותו 

למייצג וסמל לחברה. עניינו המובהק של המחול הוא לשמש מסגרת נאותה להפגנת ההזדהות בין היחיד לקבוצה, 

למשפחה ולחברה שהוא מייצג. במחולות הגברים יש שני סוגים עיקריים:  

      1. סחג'ה (או סאף, או זפה), המכונה לעיתים ריקוד מחיאות הכפיים – ריקוד תהלוכה, המהווה מסגרת 

לשמחה הכללית בחגיגות החתונה. הגברים ניצבים בשורה ארוכה, בקבוצות על פי שייכות משפחתית או מקום 

מגורים, כתף אל כתף, פניהם אל המרכז. המחול מלווה בשירת משורר-פייטן (בערבית – שאער) או צמד 

משוררים-פייטנים העומדים במרכז בדרך כלל. הם שרים שירים מסורתיים, ובהם הם משלבים דברים הנוגעים 

לבעלי השמחה ולמקום בו מתקיימת השמחה. מבחינת המבנה המוזיקלי מבוססת השירה על צורות מסורתיות 

עתיקות שעליהן מאלתרים. דרך השירה היא שירת מענה: הסולן הפייטן או צמד המשוררים פותחים בפסוק 

והקבוצה עונה, וחוזר חלילה. מול כל קבוצה מתנועע ה"מעודד", המוביל, אשר תפקידו לתאם את קצב הרוקדים 

ולהלהיב אותם (ראו פרוט: Bahat Ratzon 1975-76). מחיאות הכפיים מתבססות על נוסחה של ארבע פעמות 

בווריאנטים שונים, כאשר בסיום הדגם הבסיסי, על הפעמה הרביעית, מונפות הידיים ללא מחיאת כפיים. 

הווריאנטים הרווחים ביותר הם שלוש מחיאות-כפיים רצופות ותנועה, כאשר בבסיס מתקדמת השורה בצעדים 

קטנים ואיטיים בהתאם למפעם. הגוף מגיב על תנועות הרגליים לפנים ולאחור ונענה כהד לתנופת הידיים. (ראו 

חדאד 1979). המקצב הבסיסי של המחול הוא 4/4. בריקוד התהלוכה יכולים להשתתף כל הגברים, בכל הגילים, 

כי אין הוא דורש מיומנות ביצוע מיוחדת, ותפקידו לשמש מסגרת מאחדת ומייצגת לחברת הגברים ביום שמחה. 

הריקוד נמשך לפעמים זמן רב, כאשר כל קבוצה משתדלת להציג אחדות של שמחה גברית.  

  סאף –  

  ריקוד תהלוכה בחתונה דרוזית 

  בגליל המערבי 

  צילום: אבנר בהט 
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     2. דבקה – קבוצת מחולות שהם עיקר הרפרטואר של ריקודי הגברים. ניתן לרקוד את הדבקה בכל אירוע 

בחברה הערבית והדרוזית, ובראש בראשונה בחגיגות החתונה. במחול הדבקה משתתפת קבוצה נבחרת של 

גברים. המחול תובע מהרוקדים מיומנות ביצוע גבוהה, גמישות ורוח צוות. בנוסף נדרשים מוזיקליות וחוש 

קצב מפותח מאד וכן תגובה מהירה. מספר הרוקדים נע בדרך כלל בין שמונה לשישה-עשר, מה שמאפשר את 

שמירת האחדות תוך היענות לשינויים שמוביל מנחה הקבוצה. הדבקה היא מחול נמרץ מאד, המתבסס על 

רקיעות-רגליים (יש המכנים אותו ריקוד רקיעות הרגליים), וכמו מחולות דומים מסוג זה במסורות אתניות 

ועממיות שונות, הוא מדגיש את הקשר לאדמה, ומשמר סמלים ממחול של גברים לוחמים. בעבר נהג ראש 

הקבוצה לרקוד כאשר חרב מונפת בידו. כיום נדיר לראות חרב מונפת במחולות הדבקה. רווח יותר להניף 

מקל או מטפחת. באמצעות המקל יכול הסולן לבצע להטוטים שונים.  

   דבקה בחתונה דרוזית בגליל המערבי  צילום: אבנר בהט 

מבנה המחול. המחול נפתח כשהרקדנים מסתדרים בשורה, וידיהם אחוזות לרוב באחת מארבע צורות רווחות: 

יד אוחזת בחגורתו של הרוקד הסמוך מכל צד, ידיים שלובות על הכתפיים, מרפקים שלובים ואצבעות אחוזות, 

ידיים נוטות כלפי מטה באצבעות שלובות. המעבר מצורת אחיזה אחת לאחרת נעשה בשלבים שונים של המחול, 

בהתאם להנחייתו של המוביל. כשהמנגן פותח מצטרפים הרוקדים בדריכות במקום ברגל אחת – מגע וניתוק – 

בעוד הרגל השנייה ניצבת כשמשקל הגוף עליה. כך נוצר קצב אחיד והגוף מתכונן לתנועה. השורה נערכת תוך כדי 

המחול בחצי מעגל, כשכולם רואים את כולם, המנגנים במרכז, והמחול פותח בנוסחה פשוטה של צעדים, כמו 

פזמון חוזר. כך מושגים אחידות של תנועות וביסוס תחושת הקבוצה, מה שמאפשר לעבור במשותף לביצוע 

תנועות מורכבות יותר, הדורשות מיומנויות ביצוע גבוהות הרבה יותר. מדי פעם יחזרו הרוקדים לדגם הפותח, 

בתאום המנחה עם המנגנים, בכדי לשלב רקדנים מצטרפים או לאחד את הקצב והתנועות. הסירוגיות בין 

הפשטות של הקטע הפותח, אשר שב ומופיע כפזמון חוזר, למורכבות האינטנסיבית של צעדי המחול, מאפשרים 

לקהל להגיב במחיאות כפיים כליווי קצוב בקטעים החוזרים. כמו כן קורא הקהל קריאות המרצה ועידוד ליכולת 

הביצוע בקטעים הוירטואוזיים יותר.  

     מוביל הקבוצה והמנחה שלה יהיה רקדן מנוסה המצטיין בתחום זה. עליו לקיים קשר מתמיד עם המנגנים 

ובשלב המתאים הוא זה שיבחר דגם נוסף של צעדים, יקבע את צורת ההתקדמות, ובתאום עם המנגנים, את קצב 

הריקוד. מדי פעם מנתק המנחה את עצמו משורת הרוקדים ורוקד ומאלתר מולם.  
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היסודות הצליליים של הדבקה הם חמישה: 

1. כלי נשיפה – חליל (נאי) או אבוב עממי (ירגול). הכלי המלודי הוא הבסיס המוזיקלי של הדבקה, היסוד 

התמידי, ההכרחי. האחרים הם רשות, לא חובה. לעיתים יצטרף מלווה בתוף כד, דרבוקה. 

2. שירת הרקדנים מתבצעת לעיתים במקביל לנגינת החליל (לרוב באוקטבה נמוכה יותר) ולעיתים שרים 

הרקדנים מנגינה שונה, אשר יוצרת עם מנגינת החליל דו-מנגינה, ולעיתים בי-טונליות (דו-סולמיות, החליל 

בסולם אחד והשירה בסולם אחר). 

3. רקיעות הרגליים הן חלק מצעדי המחול, אך תפקידן הצלילי חשוב ומשמעותי. הרקיעות הן סמל של הדבקה, 

עוצמתן מגוונת ומגיעה לעתים לעוצמות חזקות. הן מודגשות וסינקופטיות. 

4. מחיאות הכפיים של הרקדנים יכולות להיות רצופות, להדגשת המפעם, או סינקופטיות להעשרת הצרופים 

המקצביים. הקהל גם הוא לפעמים מצטרף אל המחוללים במחיאות כפיים. 

5. קריאות ומקצבים המושמעים בפה על ידי הרקדנים מוסיפים לעושר המקצבי ולתחושת הסינקופטיות. לעיתים 

מושמעות קריאות המרצה ומילות עידוד ספונטניות. יש וגם הקהל מצרף קולות למגוון הצלילי.  

דרכי העברה. המחול נלמד מתוך התנסות. לא כל גבר רוקד דבקה. יכולתו האישית של הרקדן נבחנת בראש 

ובראשונה על פי השתלבותו בקבוצה, המגיבה כאיש אחד תוך ריקוד נמרץ ואינטנסיבי.  

אלתור על דגמי יסוד ידועים מראש. גם במבנה התנועתי וגם במבנה המוזיקלי קיים יסוד האלתור. הרוקדים 

והמנגן יודעים מראש את תבניות היסוד ואת סדר הדגמים. התוצאה היא אלתור על תבניות ידועות, וההתרחשות 

הקונקרטית היא חד-פעמית, והיא מושפעת ממקום האירוע, מן האווירה, מיכולתם של הרקדנים ומן המִתאם 

בין הגורמים השונים. הדבקה מהווה משחק מגוון של הטעמות תנועתיות-חזותיות וצליליות, כאשר לכל אחד 

מהיסודות המרכיבים יש מבנה משלו. מבנה זה ניתן לצירוף ושינוי בתוך עצמו וכן בדרך הצירוף של היסוד 

התנועתי לצלילי (בהט 1978).   

סוגים ושמות – חדאד (1979) מונה מספר שמות לסוגי דבקה שונים: 

תלאווייה – לדבריו השם מקורו בפועל העממי "תלי" (ל' דגושה)  אשר פירושו לנטות לאחור, להיסוג. 

שאמאלייה – פירושו: הצפונית, סוג זה של דבקה נפוץ בעיקר בצפון הארץ. 

שעראווייה – שהיא רבגונית, עשירה בווריאנטים. חדאד מעלה אפשרויות שונות למקורו של השם.  

כראדייה – בעלת אופי קליל יותר. כנראה מקורה בכורדיסטאן. 

נסיאנייה – ריקוד נשים, דגם פשוט של ריקוד: צעד ברגל ימין לימין, שמאל רוקעת לפנים ומכופפים אותה 

לאחור, ולאחר הורדת שמאל ליד ימין פותחת ימין מחדש.  

סיכום האפיונים העיקריים של מחול הדבקה: 

* תנועת השורה כגוף אחד, לעיתים בתוספת של אלתור על ידי סולן מול השורה 

* תנועה משוכללת של הרגליים, הדורשת מיומנות ביצוע גבוהה. המרכיב המרכזי של צעדי המחול הן רקיעות, 

לעיתים סינקופטיות, הבולטות במיוחד על רקע מנגינת החליל במשקל זוגי בדרך כלל.  

* יציבת הגוף זקופה, כשהמבט מופנה אל המוביל, תנועה מוגבלת של הכתפיים, המותניים והראש. מספר אחיזות 

ידיים קבועות, זהות לקבוצה כולה. 
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 התופעה של יצירת להקות המשחזרות מחול אתני לא פסחה גם על החברה הערבית והדרוזית, שכן 

הדבקה מהווה רפרטואר נחשק והולם למופע בימתי. יש בדבקה ברק של יכולת טכנית גבוהה, וקל יחסית 

להתאים סוג זה של מחול למופע בימתי. ההעברה לבמה גורמת לכמה תכונות של המחול להצטמצם, ולאחרות 

לזכות להבלטה. עקרון האלתור מתבטל כמעט כליל ומשך הזמן מתקצר. לעיתים מוסיף הכוריאוגרף-המדריך 

תכנים ותנועות שאינם מתחום המחול האתני. הצטרפות הרקדנים מתוכננת ואיננה ספונטנית, וכך מאבד המחול 

מגמישותו ומיכולת התגובה שלו. כוריאוגרפים רבים מעניקים למחול על הבמה מבנים חדשים, כניסות ויציאות, 

שעשועי צורה שונים, מספרים סיפורים שונים באמצעות התנועה. אלה פוגעים בתכונות האופייניות לדבקה, וכך 

מאבדים המסרים המרכזיים מכוחם. המסר הלאומי-חברתי עובר תהליכים של השטחה, המסר התרבותי 

מתדלדל ולא פעם הוא כפוף למסרים פוליטיים בצורתם הדלה והשטחית ביותר. 

     תופעה מרתקת היא שיבוצם של חומרים אתניים מאוצר הדבקות הערביות והדרוזיות במחולות העם שנוצרו 

בישראל. יש ביניהם חיבורים שבהם צורפו מבנים ונוסחים אתניים למבנה חדש. דוגמה לסוג זה היא "דבקה 

דרוז", יצירתו של שמואל כהן (ויקי) ללחן של אורי גבעון. מצויים כיום עשרות ואולי מאות מחולות-עם הנושאים 

את השם "דבקה". היסוד הגברי-הקבוצתי קסם למובילים את תנועת ריקודי העם בישראל, והדבקה סמלה 

קרבה לאדמה, נעורים ואחדות גברית.   

מחולות חתונה אצל הצ'רקסים בישראל  

מקור הצ'רקסים מקווקז, והשם צ'רקס (cherkes) ניתן להם על ידי העמים השכנים. הצ'רקסים מכנים את עצמם 

"אדיגה" (adyghe), שמשמעותו בלשונם איש שלם, כליל מידות, אציל (גרכד, 1993). כיום מרוכזים הצ'רקסים 

בישראל בשני כפרים: 

 * ריחאניה – בגליל העליון המזרחי בגובה 680 מ' מעל לים. משערים כי נוסד בשנת 1869. 

 * כפר כמא – בגליל התחתון המזרחי, בפתח נחל כמא המתנקז לנחל תבור, שהוקם בשנת 1876.  

     עם התפשטות הדת הנוצרית עברו הצ'רקסים, עם כל עמי קווקז, מאמונה בדתות אליליות להשלמת התנצרות 

במאה השישית לספירה. קבלת הנצרות נעשתה תוך שמירת חלק מהמסורות השבטיות הקודמות, מה שנמשך 

גם עם דחיקת הנצרות על ידי האיסלם והפיכת הצ'רקסים למוסלמים סונים באמצע המאה ה-19.  

     הצ'רקסים שומרים על מכלול של הלכות ומנהגים הקרויים המסורת הצ'רקסית, בלשונם "אדיגה חאבזה". 

למסורת הצ'רקסית תפקיד מנחה ומחנך עבור כל אחד מבני העדה, כיצד ראוי כי ינהג בחברה הנתונה 

לתמורות דתיות, גיאוגרפיות וחברתיות. הצ'רקסים מעלים על נס מספר עקרונות מסורתיים:  

 * שוויון זכויות וכיבוד האשה 

 * התנגדות לנישואי כפיה 

 * כיבוד המבוגר 

 * דאגה לנצרכים 

 * שמירה על הניקיון האישי וניקיון הבית (שם, 1993). 

 בישראל משקיעים הצ'רקסים מאמצים רבים בשמירת המסגרת והמשך המסורת הצ'רקסית והחיים על 

פי עקרונותיה, וזאת למרות תהליכי השינוי העוברים על החברה. הדבר נעשה על ידי היוזמות הבאות: 

 * חיזוק המודעות לשייכות העדתית אצל בני העדה, ובעיקר הצעירים. 

 * הוראת השפה הצ'רקסית כשפת הקבוצה החברתית וכמקור ללימוד מסורת העדה ותולדותיה; לימוד השפה 

הערבית כשפת ההשתייכות הדתית – האיסלם; לימוד העברית כשפת המדינה כתנאי להשתלבות והרחבת 

ההשכלה והדעת של הדור הצעיר.  

 * נישואים בתוך העדה, במידת האפשר לא רק בגבולות ישראל. יש התנגדות לנישואי תערובת.  
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 * שמירת המנהגים המסורתיים וחיפוש דרכים להעברתם לדור הצעיר בתנאים של חברה מודרנית. נושא מרכזי 

בכלל זה מנהגי החתונה ומחולות החתונה ככלי מרכזי בתוכם.  

להלן תיאור תמציתי של השלבים השונים של תהליכי החתונה ותפקוד המחול בתוכם (פרוט ותיעוד המחולות 

ראו: פרקל-טרגר 1995, הללי 1997). 

1. ההחלטה ומנהג ה"חטיפה". בני הזוג מחליטים להינשא ללא תיווך של שידוך. בדרך כלל נעשה בירור מקדים 

אצל המשפחה כדי למנוע התנגדות. במקורו יש במנהג ה"חטיפה" הכרזה על ההחלטה שלא ניתן לחזור ממנה, 

אך יש בו גם הכרזת יכולתו של הגבר להיות איש של כבוד על פי המסורת. לפי המנהג קובעים ביניהם החתן 

והכלה המיועדת מועד לבואו של החתן בלוויית שניים מחבריו ושתיים מחברותיה של הכלה אל בית הכלה, 

ולפי המוסכם מראש מצטרפת אליהם הכלה ומובאת אל בית שנקבע מראש – בית ידידים או קרובי משפחה 

של החתן. בבית זה מתקבלת הכלה וינהגו בה כמו בבת. בצאתו מהמקום שבו הפקיד את כלתו המיועדת 

לביתו של אחד מידידיו יורה החתן שלוש יריות באוויר; זה סימן מוסכם בקהילה להכרזה כי בוצעה 

"חטיפה". כאשר אנשי הקהילה מבררים מי הנפשות הפועלות, נשלח שליח אל אבי הכלה המיועדת לידע אותו 

בדבר ה"חטיפה". האב שולח בשמו את אם הכלה או שליח אחר אל בתו, לשאול האם ברצונה להינשא למי 

ש"חטף" אותה. כאשר הבת עונה בחיוב, נקבע יום שבו יתאספו המשפחות לעריכת תנאי הנישואין. מעשה 

ה"חטיפה" מסמל על פי המנהג המסורתי קבלת הדין, ללא עוררין.  

2. רישום הנישואין מתבצע בין שבוע לשבועיים לפני מועד החתונה בשלושה מקומות זה לאחר זה: ראשית בבית 

החתן, שם נפגשים רשם הנישואין, שהוא איש הדת, המורשה לכך על ידי משרד הפנים, נציג החתן וידידי 

המשפחות. יחד עם נציגת הכלה הם פונים לבית הכלה, המצפה להם בביתה בחברת חברותיה. הנציגים 

מציגים בפניה את תעודת הזהות של חתנה המיועד בכדי לקבל את אישורה כי זה האיש אשר בחרה להינשא 

לו. לאחר שנתנה את אישורה לכך, פונים אל מקום שהותו של החתן המיועד בבית ידידיו. אנשי הפמליה 

מציגים לחתן שאלות זהות לאלה שהוצגו לכלה קודם לכן, וכאשר העניין אושר, פונים הרשם והנציגים אל 

בית הורי החתן, וללא נוכחות החתן והכלה מתבצע הרישום הרשמי של הנישואין ונקבע מועד החתונה.  

 ניתן מוהר סמלי בכדי למנוע פער מעמדי. במקור, בקווקז, ניתן המוהר ברכוש רב, אך כיום, לפי עדותם 

של מידענים, הסכום הוא סמלי. לחיצות ידיים מסיימות שלב זה, ואז מודיעים לחתן ולכלה על חתונתם. 

מועד החתונה נקבע בדרך כלל לשבת, יום שבו אנשי הכפר נמצאים בביתם. לסיום שרשרת האירועים נאספים 

הכול להילולה בבית החתן ומיום זה מותר לבני הזוג להתרועע בפומבי עד ליום חתונתם.  

3. ההכנות לחגיגת החתונה. בתקופה שבין רישום הנישואין ועד יום החתונה כוללות ההכנות הבאת מתנות על ידי 

אנשי הכפר – עזרה כספית או חומרית, מצרכי מזון – בכמויות שיאפשרו הכנת כיבוד למספר רב של אורחים. 

נערות המקורבות למשפחה עוברות בבתי הכפר ומזמינות אישית את התושבים לחגיגת החתונה. מקורבים 

יעזרו בהכנת המזון. בעבר התקיימו בתקופת ההכנות נשפים בבתי שתי המשפחות, אשר בהם נכללו מחולות 

כעניין מרכזי.  

4. יום החתונה. ביום החתונה מוזמנים גברים מהכפר לסעודת צהריים חגיגית בבית הורי החתן. הכלה מתכוננת 

בביתה, ונערות נשלחות אל בתי הזקנים שלא יכלו להגיע אל הורי הכלה וכן אל נצרכים. בסיומה של הסעודה 

עוברים הסועדים לבית הכלה בריקוד תהלוכה, ומשם מלווים את הכלה לבית החתן בשירה ובמחולות. בערב 

מתכנסים כל אנשי הכפר – גברים, נשים, צעירים, זקנים וטף – במקום מרכזי, תחת כיפת השמיים, לריקודים 

המסורתיים המאפשרים מפגשי הכרות, חיזור ובידור. (פרקאל-טרגר, 1995).  
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מחולות בחגיגות החתונה. בנוסף להתכנסות לברכות ולסעודה בבית הורי החתן, המחולות הם הביטוי המרכזי 

לשמחה. השמחה מתחילה מחוץ לבית, עוד לפני בוא החתן והכלה, המצווים להמתין עד שאחרון הסועדים יסיים 

לסעוד. רחבה מרכזית נבחרת להיות ה"זירה". מסביב נאספים אנשי הכפר והאורחים, ובמעגל הפנימי מרוכזים 

אלה מול אלה: חצי-מעגל של גברים מול חצי-מעגל של נשים. בתוך קבוצת הגברים מצוי המנחה (חאטייק), 

שתפקידו לבחור את הגבר שירקוד, לדאוג להחליפו כאשר יתעייף, להמריץ ולעודד את הרוקדים, החייבים לציית 

להנחיה ולרקוד כאשר הם מוזמנים. גם לקבוצת הנשים יש מנָחה. רוקדות בעיקר נשים צעירות, רווקות. לא 

מקובל כי נשים נשואות תרקודנה. כל הריקודים הם ריקודי זוגות, אשר תוך כדי ביצועם נוצרת מערכת של 

תקשורת תנועתית בין בני הזוג הרוקדים. מתוך מספר רב של ריקודים מסורתיים מציינים הצ'רקסים – 

האדיגים – כי כיום רווחים ומתבצעים בעיקר שני סוגי מחולות: 

    הזאפק והקאפה (zafak, kafa) נכללים בקבוצת המחולות המכונים איטיים. הריקוד המכונה מהיר הוא 

השאשן (shashn). בני הזוג, הגבר והאישה מוזמנים לרקוד, לכאורה באופן מקרי וכאילו נפגשו לראשונה. 

פותחים בריקודים האיטיים (תועד: מטרונום 88), בני הזוג ניצבים זה מול זו, בצעדי מחול לפנים ולאחור, כאשר 

הגבר נע לפנים הבחורה נעה לאחור ללא מגע  פיזי ביניהם. הבחורה היא שקובעת את סיום הריקוד: בעומדה על 

מקומה היא מסמנת לבן זוגה לעצור. הם קדים זה מול זו וכשהם מצטרפים לקהל הצופים נכנס אל זירת 

הריקודים זוג אחר לפי הוראת המנחים.  

 בתחילת הריקוד זהים הצעדים של הגבר והאשה, אך תוך כדי המחול מוסיף הגבר על דגמי-יסוד אלה 

וריאנטים אישיים על ידי הדגשת תנועות מסוימות מדגמי היסוד, או שינוי לתנועה מורכבת יותר ותוספת תנועות 

ידיים לדגמי היסוד של הרגליים. האשה לא חורגת מדגמי היסוד של המחול. מצופה ממנה להיות מאופקת 

ולדבוק בסגנון המחול הבסיסי, בעוד שהגבר נדרש להבליט את יכולתו המיוחדת בביצוע המחול.  

      הריקוד המהיר, השאשן, (תועד: מטרונום 192), נרקד כאשר האירוע בעיצומו. אין עמידה פותחת כמו 

במחולות האיטיים, ובני הזוג שהוזמנו לרקוד פותחים במחול בתוך זירת המחולות. המחול מתרחש על מסלול 

של מעגל דמיוני, נגד כיוון השעון, לפנים ולאחור. הבחורה נעה בצעדים המכונים "צעדי ריחוף", על כריות 

כף-הרגל או על שורשי האצבעות. הגבר נע מול האשה במהירות הדורשת מיומנות ביצוע גבוהה. הגבר מביא אל 

הזירה דגמי יסוד הידועים לו, כאשר מטרתו להרשים את בת זוגו למחול ואת קהל הצופים, הוא משלב וריאנטים 

של צעדים ויוזם תנועות ידיים ורגליים על פי יכולתו. על פי עדויות של מידענים בני הקהילה הצ'רקסית, דגמי 

היסוד של הצעדים והתנועות הם מסורתיים, ועוברים תוך הסתכלות והתנסות מדור לדור.  

 בשאשן משולבים דגמים חדשים אשר השתבצו באוצר התנועה הקהילתי מתוך השפעות של ריקודי בימה 

ומחולות של קהילות אחרות. תנועות הידיים של הגברים מביעות עוצמה ותקיפות בכך שהן נעות עד קצה 

התנועה. כפות הידיים קפוצות לאגרופים והידיים נעות תוך שמירת האגרוף כשהוא קפוץ. קבוצה אחרת של 

תנועות הידיים נעשית כאשר כפות הידיים והאצבעות פסוקות, לעיתים עד המרב האפשרי. אצל הנשים צורות 

הידיים פשוטות ואחידות יותר: לכפות הידיים צורה אופיינית, המביעה עידון, כאשר האצבעות – זרת, קמיצה, 

אצבע ואגודל (1,2,4,5) – פרוסות, ואילו האמה (3) כפופה מעט לפנים. (תיעוד הצעדים והתנועות של מחולות 

החתונה בכפר-כמא בכתב תנועה אשכול-וכמן (e.w.) ניתן למצוא אצל פרקאל-טרגר 1995).  

     החתן והכלה מצטרפים אל הרוקדים פעם או פעמיים כאשר הם רוקדים את הריקוד האיטי. תוך שהם 

רוקדים נוצרת שורת נשים בריקוד תהלוכה סביב בני הזוג, אליהן יכולים להצטרף בני משפחות בני הזוג או 

נכבדים אחרים. הריקודים נמשכים מספר שעות. החתן והכלה יהיו האחרונים אשר יעזבו את זירת המחולות 

(שם 1995). 
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     כלי הנגינה המרכזי הוא אקורדיון, אשר לפעמים מלווה בכלי הקשה. בכל המחולות המשקל הוא זוגי. 

האקורדיון שומר רוב הזמן על תבנית ריתמית קבועה, אך הנוסחאות המלודיות מגוונות. בולט לאוזן הדגם 

הריתמי החוזר על עצמו בנגינה ומגוון התנועות במחול הגברים המתרחש בו זמנית. אין קשר ישיר בין שינוי 

נוסחה מלודית או ריתמית לבין שינוי התנועות: יש והקשר ברור ויש שהשינויים אינם חופפים. הקהל מצטרף אל 

הנגנים במחיאות כפיים רצופות המדגישות את המפעם ומעודדות את הרוקדים.  

     הלבוש המסורתי לא נהוג כיום בקהילה הצ'רקסית. גם בחגיגות הנישואין לובשים בני הזוג ואורחיהם לבוש 

מודרני-מערבי כמקובל בישראל. הצעיף הלבן המסורתי (שארייה) המאפיין את הנשים הצ'רקסיות הנשואות, 

הוא פריט לבוש מסורתי יחיד המשמש נשים רבות גם כיום.  

משמעות המחול לרוקדים ולצופים בקהילה הצ'רקסית 

מפי מידענים בקהילה הצ'רקסית נאמר בפירוש כי "רקדן טוב הוא המסמר של האירוע [...] לגבר ניתן להראות 

את גבריותו ולאישה את אצילותה, וזאת תוך כדי הריקוד" (הללי 1997, 58). דברים אלה מעידים בראש 

ובראשונה על חשיבותו של המחול באירוע ובעיקר על הציפיות מאופן ריקודו של הגבר ("גבריותו") ואופן ריקודה 

של האשה ("אצילותה").  

     המחול כהצהרת שייכות חברתית-מסורתית-תרבותית בולט במחולות החתונה של הצ'רקסים. הוא מבטא 

הזדהות כלפי הקהילה פנימה וכהצהרת שייכות כלפי קבוצות צ'רקסיות אחרות בתפוצות השונות, כמו בקווקז, 

בירדן ובתורכיה.  

   המחול בתפקודו האתני הוא כלי חינוכי ומסגרת מעצבת דגמי התנהגות על פי תפיסת המגדר במסורת 

הצ'רקסית. באמצעות המחול מתאפשר החיזור במתכונת לגיטימית: לראות ולהיראות בציבור, וכן לקיים 

יחסי-גומלין בתנועה במגבלות מוסכמות, ללא מגע יד, ובחלק מהמחול גם ללא קשר עין.   

     מחולות בימה קיימים אצל הצ'רקסים בפזורות השונות במטרה לעצב, לשמר ולהנחיל לדורות הצעירים 

מסורת לאומית-אתנית. זהו מחול בימה המבוסס על חמרים אתניים של תנועה, מוזיקה ולבוש. הצורך לקיים 

סוג זה של מחול מתעצם בהיות הצ'רקסים מיעוט לאומי היושב רחוק ממקור הוויתו ונתון למאבקי הישרדות 

תרבותית. המחול האתני משקף שינויים החלים בקבוצה האתנית הרוקדת, ומשמר את העיקרים הנשמרים 

עדיין. במחול הבימה המושתת על מחולות אתניים ניתן לשמר זמן רב יותר, לעיתים שמירה מוזיאלית, חמרים 

שכבר לא מתקיימים במחזור החיים העכשווי. וזאת בכמה דרכים: 

1. הקמת קבוצה של אנשים במטרה להעלות מחולות אתניים במתכונת בימתית. 

2. הכשרה הולמת של הרקדנים, אשר תאפשר ייצוג ראוי בעיני קהל הצופים מאותה קבוצה חברתית ומקבוצות 

אחרות. 

3. יכולת התאמה של המחולות האתניים לבימה מבלי לפגוע בחמרים הבסיסיים תוך הצגתם לראווה באמצעות 

כללים כוריאוגרפיים ואמצעים טכניים שונים הנדרשים לתצוגה בימתית. 

4. תחושת חשיבות וערך של המטרה המקצועית בכדי לקיים אותה כנדרש. 

5. יכולת ביצוע הולמת של המוזיקה המסורתית על הבימה. 

6. שחזור התלבושות האתניות המסורתיות שהן חלק בלתי נפרד מהמופע המחולי.  

     להקות של מחול לבימה קיימות בפזורות הצ'רקסיות השונות. הלהקות השונות מתכנסות למפגשי מופעים 

בפני קהל צ'רקסי וקהל מעורב. המטרה המוצהרת, כפי שהיא באה לידי ביטוי מפורש מפי מידענים ומושמעת 

מעל בימת המופעים, היא הנחלת התרבות האתנית מדור לדור, כפי שמתבטא אחד מהם: "אני רוצה שהצעירים 

הצ'רקסים ייראו שהריקודים הצ'רקסים אינם מסתכמים בריקודי השאשן והזאפק קאפא בכפר. עצם הבאת 

המחול הצ'רקסי מזהה אותי תרבותית. חשוב שתרבותי תיוצג בצורה הטובה ביותר. אני רוצה שיראו מה זה 

ריקודים צ'רקסיים מקצועיים ויראו שזה ממש אמנות ושיתגאו בלאום שלהם" (שם 1997). 
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הרוקדים הם צעירים, בעיקר סטודנטים, המעוניינים ומוכנים להקדיש מזמנם ללימוד, תרגול, חזרות ומופעי 

מחול במקומות שונים. הרפרטואר מבוסס כמובן על המחולות האתניים המסורתיים, וגם המוזיקה המסורתית 

נשמרת ומבוצעת על הבימות בידי מוזיקאים מומחים. לצרכי הבימה מותאמות צורות כוריאוגרפיות המפתחות 

ומשכללות צורות-יסוד מסורתיות בהתחשב במקום ישיבת הקהל, ובמטרה לגוון ולשפר את המופע. אופי הריקוד 

נשמר, ביצוע התנועות מוקפד ונשמרת האחדה תנועתית-מקצועית במסגרת זמן מתוכננת, שהיא קצרה מהזמן 

המוקדש לכך במסגרת האתנית. במופע הבימתי משולבים מחולות שונים, אלה הנרקדים גם כיום במסגרות 

האתניות, ואלה הידועים לאנשי המקצוע והם חלק מתולדות המחול הצ'רקסי אך אינם מבוצעים כיום על ידי 

הרבים. על הבימה מועצמות התכונות המאפיינות את דרך הריקוד של המגדרים השונים. הנשים יעדנו עוד יותר 

את תנועתן ויקפידו על צניעות ואנונימיות. בצעדים תשאפנה להגיע לתחושה של ריחוף, הליכה על קצות 

האצבעות ללא תחושה של מאמץ, תנועות ידיים רכות ומעוגלות אך ללא תנועתיות באגן. הגברים מעצימים את 

ביטוי הגבריות כמצופה מהם: תנועות נמרצות וכוחניות, תחושה של יוזמה ושליטה תוך מבצעי ראווה תנועתיים.  

     הלבוש המסורתי אינו נהוג כיום ואינו מתאים לאקלים של ישראל, אולם על הבימה תורם הלבוש תרומה 

משמעותית להעברת המסרים האתניים-מסורתיים-לאומיים. גם הסגנון התנועתי מבוצע בשלמות כאשר אביזרי 

הלבוש תואמים את אופי התנועה. לגברים: כובע פרווה ומעיל פרווה, לרגליהם מגפיים, על גופם חרב 

ואשפת-כדורים, עדות להיות הגבר לוחם, פרש (המגפיים והמכנסיים הרחבים), "גבר שבגברים" ו"גיבור חייל". 

לנשים: שמלות ארוכות עד הרצפה (אשר מסתירות את כפות הרגליים). השמלה מעבירה מסר של צניעות, 

קלילות וריחוף. צווארון רכוס ושרוולים ארוכים גם הם סמל לצניעות. את לבוש הנשים מעטרת רקמה עדינה. 

התחושה הכללית מאוד אסתטית ובלבוש מושקעת עבודה רבה. כיסוי הראש הוא כובע רקום ומעליו צעיף לבן, 

שקוף. לרגלי הנשים נעליים רקומות, שטוחות עקב. הלבוש המסורתי המוקפד דורש משאבים כספיים, ובדרך 

כלל אין אנשי הכפרים לובשים לבוש זה כיום אלא לצורכי מופע בימתי.  

 לסיכום, המחול האתני במחזור החיים והמופע הבימתי, המוצג בנסיבות מיוחדות מול קהל צופים, 

מקיימים ביניהם יחסי גומלין ומזינים זה את זה. הבימה שואבת את החמרים מהמחול האתני, ואילו הרוקדים 

באירועים האתניים מושפעים ממה שראו על הבימה והם ניזונים מהידע שצברו, מתחושת הסגנון שספגו, ובעיקר 

קיבלו עידוד ומודעות מחוזקת לעובדת קיומה של תרבות אופיינית, מייצגת את משפחתם, קהילתם וכפריהם.  

מחולות בקהילה הארמנית בישראל 

על המחול בקהילה הארמנית בישראל ידוע לנו רק מעט, אך חשוב כי לא נשכח קהילה קטנה ומיוחדת זו בבדיקת 

משמעות המחול בקהילות המיעוטים בישראל. לפי הידוע לנו עד היום נעשתה רק עבודה אחת בחקר המחול 

אצל הארמנים בישראל, עבודתה של הדס רק: מחולות, ביטוי חברתי-תרבותי בקהילה הארמנית בישראל 

(רק 2001). המעט שנביא מבוסס על עבודה זו.  

ארמניה – רקע כללי 

הנצרות היא הדת העיקרית בארמניה. השפות: ארמנית ורוסית. כבר בעת העתיקה נודעו הארמנים כבעלי מלאכה 

וכאומנים מעולים, יוצרי פסלים וכלי קרמיקה. שמם יצא מעבר לימים כמאיירים של כתבי-יד. מן המאה ה-11 

ואילך הייתה ארמניה נתונה לפלישות ולכיבושים רבים. במאה ה-16 נכבשה ארמניה על ידי המעצמות 

התורכית-עותומנית והפרסית אשר חילקו אותה ביניהן, מה שגרם להגירה גדולה. בשנת 1828 חולקה ארמניה 

שוב בין תורכיה, פרס ורוסיה. בשנים 1923-1894 נרצחו, עונו וגורשו על ידי השלטון התורכי כמיליון ושמונה 

מאות אלף ארמנים. לפי ההערכה, הושמדה בטורקיה כמחצית מאוכלוסיית הארמנים, שהיא כשליש מהארמנים 

בעולם. ההשמדה בנפש גררה גם הרס אלפי כנסיות, מנזרים ושרידי תרבות של ארמניה ההיסטורית. 
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     בשנת 1919 הוכרזה הרפובליקה הארמנית בוועידת השלום בפאריס כמדינה עצמאית, אך שנה לאחר מכן, 

ב-1920, השתלטה עליה ברית-המועצות. עם נפילת ברית-המועצות בשנת 1991 זכתה ארמניה בעצמאות. כיום 

חיים בארמניה כארבעה מיליון ארמנים, ועוד כשלושה וחצי מיליון ארמנים פזורים בארצות הברית, במזרח 

התיכון, בלבנון, בסוריה, באיראן ובצרפת. הארמנים רואים את עצמם כעם בעל אופי עיקש, נרדף, גולה, 

המתאושש שוב ושוב מחדש, עם של חקלאים, בעלי מלאכה, סוחרים ובנאים, אשר פיתחו סגנון בנייה ייחודי, עם 

הנבדל בתרבותו ובדתו מהעמים הסובבים אותו. היישוב היהודי בארמניה, ראשיתו כנראה בימי נבוכדנצר מלך 

בבל. הקהילה היהודית נתקבלה ביחס חיובי והיהודים השתלבו בכל תחומי החיים: במסחר, במלאכה, 

בחקלאות, ובמשרות של השלטון. נישואי תערובת היו מקובלים מאד והיהודים היו מעורבים בקהילה הארמנית. 

רבים מהם נהגו לקיים את מנהגי הארמנים הקשורים למחזור החיים. לאחר נפילת ברית-המועצות עלו רבים 

מיהודי ארמניה לישראל והם ממשיכים לקיים את המסורת הארמנית בשמחות משפחתיות.  

הקהילה הארמנית בישראל 

הקהילה הארמנית קיימת בארץ מזה כאלף וחמש מאות שנה. בירושלים החלה להתגבש קהילה ארמנית בתקופה 

הביזנטית. הרובע הארמני בירושלים, ראשיתו במאה ה-12. כיום חיים בישראל פחות משלושת אלפים 

ארמנים: כאלפיים וחמש מאות מתגוררים בירושלים, מיעוטם בחיפה, ביפו ובנצרת. עם העליות האחרונות 

מחבר-העמים הגיעו ארמנים הקשורים בקשרי משפחה עם יהודים מארמניה וכך גדל מספר אנשי הקהילה. 

המחול בארמניה – תולדות 

עדויות ראשונות על מחול בארמניה מספרות על מחול פולחני במסגרת טקסים דתיים. תיאורים של פולחנים 

דתיים הכוללים מחול מצויים מן המאות השלישית והשנייה לפני הספירה. מימי הביניים יש תיאורים של 

מחולות אתניים, ריקודי תהלוכה לציון אירועים במחזור החיים ובמחזור השנה.  

     בחצרות האצילים התפתח במקביל מעמד של מורים מומחים למחול, אשר הדריכו ולימדו כיצד לרקוד והופיעו 

בפני קהל הצופים. ביחס למחול נתגלה ניגוד עניינים בין שלטונות הכנסייה, שראו במחול יסוד שלילי 

ומשחית, לבין השכבה החילונית השלטת, שראתה במחול יסוד מאחד וחיובי. בימי השלטון הקומוניסטי 

סבלה גם ארמניה מהפעולות שנעשו במטרה לטשטש ככל האפשר סממנים אתניים ולאומיים. למרות תהליכי 

שינוי שעברו על המחול, ניתן לציין מספר אפיונים של המחול הארמני: 

1. למחול תפקיד מרכזי ומשמעותי בתרבות הארמנית. 

2. יסודות מאגיים השפיעו על מבנה המחולות, כגון כיוון התנועה לימין כבסיס "חיובי" ולשמאל ככיוון "הפוך".  

3. אפיונים לפי מגדר: קיימים מחולות "גבריים" ומחולות "נשיים". לגברים מחולות משלהם, מחולות "מלחמה" 

או "חומה", אשר נבעו מהצורך ומהחובה ההיסטורית שהייתה מוטלת על הגבר לעמוד על המשמר ולהגן על 

משפחתו וביתו. כך התפתח דימוי גברי שהמחול נתן לו ביטוי, הנחיל אותו והמחיש אותו לרבים. מחולות 

הנשים נקשרו לדימויים אחרים לחלוטין כמו "ברבורים" וכדומה, שיש בהם עדינות, צניעות, רחוק ככל שניתן 

מהתנועה הארצית, היומיומית. גם במחולות מעורבים מודגש הייחוד התנועתי בהתאם למגדר.  

4. מחולות בהתאם לגיל ולמעמד – צעירים, נשואים, זקנים. בשמחות כמו חגיגות הנישואין נרקדו ריקודים עם 

מסכות, אשר היו מיועדים לגברים ולנשים לא נשואים, כאשר הקשישים מפקחים מן הקהל. באירועים 

הקשורים עם מחזור השנה החקלאי בלטו מחולות נפרדים לגברים בלבד.  
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5. מספר הרוקדים ומיומנות הביצוע נמצאים ביחס הפוך זה לזה. קיימים מחולות רבי-משתתפים, שבהם יכולים 

לקחת חלק רוקדים רבים, שכן דרישות הביצוע מאפשרות זאת. בריקודי קבוצה משתתפים בדרך כלל בין 

שמונה לעשרה רוקדים. כאן הדרישות הטכניות גבוהות מאוד ולא כל אחד עומד בהן. ריקודים אלה יכולים 

לכלול יסוד תחרותי אשר יחלק את הרוקדים לקבוצות שונות ויבליט את יכולת הביצוע שלהן זו מול זו. 

באירועים משפחתיים הנערכים כיום ניתן לראות ריקודי זוגות, כאשר הרוקדים הם בני אותו מגדר, או זוגות 

מעורבים. כמו כן יש ריקודי סולו, בעיקר של נשים, המצטיינות ביכולת הביצוע, או ריקוד יחיד של גבר בתוך 

סדרה של מחולות קבוצתיים. 

6. מבנה המחולות מבוסס על צורות היסוד: מעגל, חצי-מעגל, שורה. בדרך כלל נשמר המבנה במשך הריקוד כולו 

(פרוט ראו רק, 2001, 24-23). צורות מעגל רווחות במחולות הנשים או במחולות מעורבים.  

7. מנחה המחול הוא רקדן מוביל הנמצא בראש השורה. גם בקצה האחר של השורה מוצב רקדן מצטיין, היות 

ועשויה להתרחש החלפת כיוון ותפקידים. המובילים מצטיינים בהצגת יכולת מנהיגות ויכולת ביצוע. 

הרקדנים שומרים על קשר עין עם המוביל, אשר לעיתים, בסערת המחול, ינתק עצמו מהשורה ויחולל מול 

הקבוצה. אישה תהיה מנחה במחולות הנשים, וכאשר היא מצטיינת במיוחד, ייתנו לאישה להוביל גם מחולות 

מעורבים.  

8. המוזיקה למחול הארמני מתבססת על המשקלים 6/8, 3/8, 2/4, 6/4, 12/8 (שם, 30). כלי הנגינה הם זורנה 

(אבוב עממי, ראו בפרק על מחולות יהודי כורדיסטאן), ודולה (תוף גדול, ראו כנ"ל). ניתן לרקוד לצלילי זורנה 

אחת ודולה המלווה אותה, או שתי זורנות כאשר נגן אחד מנגן את המנגינה, והנגן השני מלווה. לעיתים ינגן 

במקום הזורנה כלי נשיפה אחר: דודוק או חמת חלילים. יש שהרקדנים אוחזים בידם כלי הקשה, כגון 

טמבורין (תוף מרים).  

9. הלבוש המסורתי במחול שונה באזורים השונים. מאפיינים משותפים אצל הגברים הם: מכנסיים ומגפיים, 

חולצה בעלת שרוולים רחבים, שלפעמים נוסף עליה מעיל. הבגד העליון רקום בהידור ומשובץ סמלים 

מסורתיים הקשורים בהיות הגבר לוחם. לראש הגבר כובע, וסביב המותניים מטפחת. לבוש הגבר מעוטר 

ומקרין עוצמה ומכובדות. מאפיינים משותפים בלבוש הנשים: שמלה או חצאית ארוכה, כובע או מטפחת. את 

המטפחת המעוטרת רקמה לבשו הנשים באזורים ההרריים, להגן בפני הרוחות. באזורי העמקים חבשו כובע 

מעוטר במטבעות זהב. הנשים רקדו כשצמה ארוכה מעטרת את מצחן – סמל ליופי הנשי ולכבוד למשפחה.  

     הארמנים בישראל רוקדים באירועים הקשורים במחזור החיים: הולדת ילד, ברית מילה, יום הולדת וחתונה.  

     חתונה נהוג כיום בישראל לחוג באולמות המיועדים לכך. בהסתיים טקס הנישואין הרשמי, לאחר שהאורחים 

סיימו לסעוד את ליבם, יוצאים במחולות. רוקדים ריקודים מעורבים של גברים ונשים. בני כל הגילים יכולים 

להשתתף במחולות. הרוב מתארגנים בזוגות, גבר מול אישה או גבר מול גבר, ולפעמים ירקדו בשלושה. הקהל 

צופה ברוקדים ומעודד אותם במחיאות כפיים. 

     

יום הולדת נחוג בדרך כלל בביתם של בעלי השמחה. לאחר סעודה ומסכת של ברכות ושתייה כמנהג, מפנים את 

השולחנות וכל החוגגים יכולים להצטרף למחולות. גם בריקודים אלה בולטים השונות והייחוד של המגדר בדרך 

המחול שלו. ריקודי הגברים אנרגטיים ומרובי קפיצות ותנועות ידיים נמרצות, זוויתיות, מקוטעות וחדות. 

הריקוד הנשי רך באופיו ויוצר תחושה של ריחוף. הידיים מורמות אל-על ונעות מצד לצד בתוספת תנועות 

מעגליות בכפות הידיים.  

�81



      חגיגות להולדת ילד. גם באירוע זה בלט הייחוד בדרך הריקוד של הגברים מול זה של הנשים. כל 

הרוקדים הקפידו על נוכחות גברים בשעת הריקוד, שלא להשאיר נשים רוקדות בלבד. גם כאשר אישה רוקדת 

לוקחת לעצמה מידה מסוימת של חופש, היא לא תחצה גבולות מוסכמים של "צניעות", "רכות" ו"מופנמות". 

ההבדלים בולטים בתנועות הרגליים, הידיים והגו. בשני המגדרים מבוססים הצעדים והתנועות על דגמי יסוד 

נתונים, שעליהם מאלתרים (מחולות לכבוד לידת תינוקת תועדו בכתב תנועה אשכול-וכמן E.W. בעבודתה של 

הדס רק (שם 2001: 59-34). 

      הנשים מקפידות לרקוד צמוד לקרקע, ואילו הגברים מתנתקים ממנה בקפיצות נמרצות. נשים יוסיפו 

לעיתים כפיפת גו צידית תוך שהן מניעות רגליים או ידיים. תנועת הידיים של הנשים חופשית וזורמת, ואילו 

תנועת הידיים של הגברים אנרגטית, תוך שהייה בין התנועות. כפות הידיים של הנשים רכות, תוך מודעות 

לאסתטיות שבתנועה. כפות הידיים של הגבר מוחזקות ואינן מרבות לנוע בין מצב למצב.  

     בשני המגדרים מצויות תנועות ידיים אל המצח (יד אחרת בכל פעם) – מגע גב כף היד במצח. איכות הביצוע 

היא שמעניקה משמעות שונה לתנועת הגבר מול זו של האישה. אצל הגבר התנועה חדה ומדגישה את הפעמה, 

תוך יצירת רושם של גבר חסון ומגן. אותה תנועה אצל הנשים מבוצעת ברכות ויוצרת רושם של אישה צנועה, 

המסתירה את פניה. (שם 2001: 55).  

     אין ספק כי מהמחולות בקהילה הארמנית בישראל ניתן ללמוד על ציפיות להתנהגות מוסכמת והולמת על פי 

המגדר. המחול משקף את הציפיות והדימויים השונים, אפילו מנוגדים, ומשמש כלי לתת להם ביטוי ולהנחיל 

אותם לצעירי הקהילה. מהנשים מצפים לצניעות, עדינות ומופנמות, וגם כשאישה רוקדת, נאסר עליה לנהוג 

אחרת מהמצופה ממנה בקהילה. מהגבר מצפים לעוצמה ולחוסן, לדריכות ולנמרצות, וכאשר הגבר רוקד, הוא 

ישקיע מאמץ ואנרגיה בכדי שריקודו יהלום את הסגנון המחייב את ריקודו של גבר ארמני.  

     המחול מייצג בקהילה הארמנית קשר רעיוני לארץ המוצא, אזכור של גאווה לאומית ותחושת אחדות. דברים 

אלה באים לידי ביטוי בדברי המידענים (שם 2001) אך בעיקר הם ניכרים באופן הריקוד בצוותא. המחול משמש 

הזדמנות לקהילה כולה לשמוח, לראות ולהיראות בקהל, וכן ליצור קשרים חברתיים. אין שמחה ללא מחול. 

לומדים תוך חיקוי והתנסות, וכך מעבירים דרכי התנהגות, דימוי מגדרי, רעיון לאומי וזיכרון היסטורי.  

     עובדת היות הקהילה הארמנית קטנה ובמידה רבה מסוגרת בתוך עצמה, מעניקה חשיבות מיוחדת למחול 

כאחד מהכלים למסגרת חברתית ולביטוי תרבותי חי ונושם. גם בקהילה הארמנית הקטנה בישראל נעשים 

ניסיונות לקיים להקת מחול שתהיה גוף מייצג של המחול הארמני כביטוי קהילתי-לאומי-אתני, בדומה לנעשה 

בקהילות המיעוטים האחרות בישראל.  

לסיכום – למחול בקהילות המיעוטים בישראל מספר תפקודים: 

* המחול משמש מסגרת ואפשרות בידורית לשמחה בצוותא לפי המקובל והמסורתי בקהילה. 

* המחול מאפשר מפגש חברתי מוסכם, לראות ולהיראות, ליצור ולהעמיק קשרים חברתיים. 

* המחול מאמן ובונה את הגוף, כמצופה על פי תפיסת המגדר של הקהילה.  

* המחול מעביר סמלים היסטוריים ותחושות לאומיות באמצעות מחוות תנועתיות, לבוש, מלל ולחן. 

* המחול מנחיל צפנים אסתטיים מסורתיים. 

* המחול מחזק את תחושת האחדות ומעצים את תחושת השייכות האתנית. 

* המחול הוא מכשיר חינוכי להקניית דרכי התנהגות על פי המגדרים השונים.  

* המחול מאזכר את הקשר לפזורות השונות באשר הן. 
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פרק ד: עולם כמנהגו רוקד 

מחולות עם – תרבות עממית של מי ולמי 

 .(National Dance) או מחול לאומי (Peasant Dance) יש והוא מכונה מחול איכרים ,(Folk Dance) מחול העם

מחולות העם היוו מסגרת מתאימה למימוש תפקודים חברתיים ותרבותיים בחברה כפרית, לאחר שנזנחו 

יסודות פולחניים שהיו חלק משמעותי במחול האתני המסורתי; עתה הם נרקדו בחברה מתועשת, צרכנית 

ופתוחה יותר, שבה לא ניתן לקיים את המחולות האתניים כחלק מאירועים במחזור החיים ובמחזור השנה, 

כפי שנהגו בחברות מסורתיות סגורות. במקומות מסוימים זכו מחולות עם לעידוד ולתמרוץ ממסדי כחלק 

מיוזמה להיערכות חברתית-תרבותית מחודשת, או, בלשון נקייה פחות, כחלק מניסיון להקהות אפיונים 

אתניים ולהציג פנים לאומיות אחידות, כגון בימי המשטר הקומוניסטי בברית המועצות.  

       

   ״הבה נצא במחול״ (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

מחול כ"תרבות לאומית" זכה מראשית המאה העשרים להכרה ככלי חינוכי, מַתרבת, מבלי צורך בהזדהות מלאה 

עם הסמלים שהוא מייצג, למשל מבחינת תפיסת המגדר או ההקשרים שהצמיחו אותו. מחולות-עם נתנו ונותנים 

מענה לצורך הראשוני לרקוד, להגיב על קצב, ולקיים תקשורת בינאישית בתנועה, כמו גם לחוש את עצמת היחד 

ולמצוא פורקן מחיי השגרה בתוך היחד. המסגרת העממית-לאומית מסמלת המשכיות, בטחון ושייכות. ניתן 

להבין את הצורך בכך מן ההיבט ההיסטורי, כדברי זאכס:  

�83



 טיפוח הריקוד העממי בד בבד עם הנטייה אל ריקודי נכר אקזוטיים, בעיקר ריקודי ספרד, [...] מעידים בבירור על 

כוח ההתחדשות שבריקוד בדרך כלל ועל זיקתו אל הטבע. בשעה שהריקוד מתדלדל והולך באווירה של חברה 

מעודנת ומעושה למדי, כי אז פונה הוא אל המקור החי של ריקודי-הכפר. (זאכס 179 :1953).   

מקור פולחני. חלק גדול מריקודי העם מקורם במחול האתני-פולחני. ניתן למצוא גם כיום צורות פולחניות 

שנשתמרו במחולות-עם ללא המשמעות הפולחנית שלהם. דוגמה לכך היא המחול הקיים במסורות אתניות 

ועממיות במקומות שונים ברחבי העולם – מחול פריון בחגיגות האביב (Maypole Dance): רוקדים במעגל סביב 

עמוד מעוטר. אל ראש העמוד קשורים סרטים וכל מחולל או מחוללת אוחזים בידם בקצה סרט. תוך כדי ריקוד 

נשזרים ונארגים הסרטים זה בזה בצורות שונות, ובמהלך הריקוד חוזרות ונפתחות השזירות. במחול זה 

נשתמרה צורת הריקוד הבסיסית בווריאנטים שונים, אך הרוקדים אותו אינם מודעים למשמעות הפולחנית 

המקורית שהייתה ביסודו, ואין הדבר מעסיק אותם כלל.  

ריקוד של קבוצה. ריקודי-עם הם על פי רוב ריקוד קבוצתי, מעצם מהותם כסמל לאומי של קבוצת-שייכות. 

לעיתים ניצב סולן-מנחה מול הקבוצה או במרכז המעגל. תפקידו לעודד, לאלתר ולשוב ולהיות חלק מהקבוצה, 

ובכך להבליט את שייכותו אליה. כאשר רוקדים בזוגות, תהיה זאת קבוצה של זוגות המתנועעים באותה צורה, 

עם פחות חופש לאלתר, כפי שנראה כאשר נעסוק בריקודי חברה.  

מבנים פשוטים במרחב מהווים מאפיין משמעותי במחולות-עם. במחולות אלה, כמו במחולות-פולחן, צורת 

המעגל היא הראשונית והרווחת ביותר. כאשר רוקדים במעגל, יכולים כל המשתתפים לראות ולחוש זה את זה 

ולקיים קשר-עין ביניהם, וכך מתחזקת תחושת הצוותא וממומשת אחדות הקבוצה. לעיתים רוקדים מעגל בתוך 

מעגל, ובהמשך, לפעמים כהתפתחות מריקוד במעגל, רוקדים ריקודי שרשרת, ריקודי שורות וריקודי תהלוכה. 

ריקודי זוגות היו בתחילה צורת מעבר בין מעגל למעגל, או בין שורה לשורה או בסדר המשלב מבנים שונים 

לסירוגין. "מוטעית בהחלט ההנחה, כאילו המחול במעגל מיוחד לאיכרים ואילו הריקוד בזוגות לחברה הגבוהה, 

אף כי הראשונים אוהבים לעיתים לחקות את "ריקודי האדונים", ואלה משתתפים ברצון במחולות 

הכפריים."  (שם: 154).  

     דגמי יסוד (Patterns) של צעדים ותנועות. ריקודי-עם לצורותיהם השונות מבוססים כולם על דגמי יסוד של 

צעדים ותנועות. אחיזות הידיים הן בסיסיות, וזאת בכדי לממש את המשמעות המרכזית של ריקוד קבוצתי.  

     דרכי העברה ולימוד. אפיונים אלה מאפשרים דרכי העברה מקובלות במחולות-עם: הריקוד העממי נלמד תוך 

התנסות וחיקוי.  

אפיונים סגנוניים לאומיים ואזוריים הם יסוד מרכזי בתעודת הזיהוי של ריקוד עממי. בארצות שונות ובאזורים 

שונים יש סגנונות אופייניים של מחולות-עם. בעבר נעשו ניסיונות של איסוף, תיעוד ומחקר, כדי לסווג  

מחולות-עם לפי אפיונים אזוריים בנוסף לאפיונים הלאומיים. כיום ניתן לומר בבירור כי קיימים אפיונים 

אוניברסאליים, הזוכים במחולות-עם להבלטה מעצם מהותו של המחול, כביטוי של הרבים המחוללים בצוותא, 

ולצידם קיימים אפיונים אזוריים, המשווים גוון מיוחד לקבוצה רחבה של מחולות.   

     מראשית המאה העשרים זוכים מחולות העם לתשומת לב גוברת והולכת. הסמלים הלאומיים בתכנים ובסגנון 

שבמחולות הללו, היוו בנסיבות פוליטיות מסוימות מכשיר יעיל בידי ממסדים, אשר עודדו בניית סמלים 

לאומיים, לעיתים חדשים, כחלק מחינוך להמונים.   

     לדוגמה, בימי המשטר הקומוניסטי בברית המועצות זכו מחולות העם להבלטה מיוחדת ולהפניית משאבים 

רבים. במטרה "לחנך מחדש את המוני העמלים" זכו להעדפה מחולות מסוימים ונוצרו מחולות על פי דגמים 
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מסורתיים-עממיים אשר צורפו לרפרטואר העממי – כשם שנוצרו שירי-עם על פי הזמנה או המלצה – שהלמו את 

המטרות הפוליטיות של הממסד השליט, והאדירו את הדימוי הלאומי. בברית המועצות זכו לעידוד ופריחה 

להקות מחול לבמה אשר שילבו הכשרה מקצועית-טכנית של רקדנים באמצעות הטכניקה של הבלט הקלאסי, 

להעלאת מופעי-מחול מקצועיים לפי כל היבט הנדרש למופע מחול בימתי, ותוך הקפדה על המוזיקה והלבוש 

המסורתיים באיכות ראשונה במעלה. הופעות להקות אלה בפני קהל בברית המועצות וברחבי העולם תרמו 

תרומה משמעותית לדימוי התרבותי-לאומי של השלטון הסובייטי. שמותיהן של להקות מצטיינות בתחום זה 

 ,(Moiseyev) נישאים ברחבי העולם גם כיום. לדוגמה נביא את אחת המצטיינות וידועות מביניהן, להקת מויסייב

אשר פועלת גם כיום. הלהקה נוסדה בשנת 1937 על ידי איגור מויסייב (2007-1906), יליד קייב. אישיותו 

המיוחדת וכישוריו המקצועיים והיצירתיים אפשרו את מיצוי המרב מן הנסיבות שהצמיחו את הלהקה. מויסייב 

הגדיר את מטרות עבודתו עם הלהקה (כפי שהן מובאות אצל ברקוביץ' 1998):  

     * שיקוף חיי העם, המסורת העממית, רגשותיו ותחושותיו של העם, אופיו, צורת התנהגותו, שמחתו וכדומה 

      * החייאת הבלט הקלאסי הישן 

      * שמירה וטיפוח פולקלור עממי-אתני. 

     לכאורה יש כאן מטרות סותרות. הבלט הקלאסי, אשר היה אפשרות יחידה של מחול לבמה לפני המשטר 

הסובייטי, הוא מופע בימתי המבוסס על טכניקה, מערכת של תנועות מסוגננות, ובמקורו חמש פוזיציות שנקבעו 

בצרפת במחצית השנייה של המאה ה-17. מאידך, מחולות-עם הם מחולות קבוצתיים, אשר ממלאים תפקיד 

חברתי-בידורי-לאומי, ובשונה מהבלט הקלאסי אינם דורשים הכשרה ממושכת ומיוחדת.   

     עירוב מיוחד זה, אשר פיתח סוג מסוים של מחולות-בימה, היווה מאיץ לפתיחת מופעי מחול בפני המוני צופים 

ושימש כלי בידי כוחות פוליטיים-שלטוניים לשיפור הדימוי כלפי פנים וכלפי חוץ.  

     כיום נראים במחולות העם ברחבי העולם תהליכים של השפעה הדדית: מצד אחד, מחולות-עם משפיעים על 

מופעי מחול בן זמננו, ומצד שני מופעי בימה של מחולות-עם משפיעים על מחולות עמים שונים הנרקדים ברחבי 

תבל. קיימת זיקה הדדית בין שני הגורמים, ובזכות אמצעי התקשורת של היום ניכרת זיקה זו והשפעתה 

בהיבטים השונים של מופעי מחול לבימה ומחולות-עם המבוצעים כיום.  

      בשונה מסוגי מחול אחרים, מחולות-עם הם כיום סוג של הצהרה בזכות יופיים של הצעירים וחיוניותם, 

בראש ובראשונה ביטוי של נעורים: 

       איגודי-הנוער חזרו ופנו אל מעיין המחולות העממיים וריקודי הילדים. הראשונים למפנה זה, אשר חל על סף 

המאה העשרים, היו האנגלים ועמי סקנדינביה (זאכס, 218 :1953).   

     הגישה אל תרבות עממית-לאומית הייתה בראשיתה מאד רומנטית, ונהגו לכנותה בכינויים כגון: "יצירה 

אותנטית של עם", או יצירה המשקפת את "נפש העם". השאיפה לשמר ולשחזר את היצירה העממית – 

ה"פולקלור" – הייתה חלק מרצון אמיתי וכן לראות בתרבות שבעל-פה, בהיבטים הפיסיים-חושיים שלה, חלק 

חשוב ומשמעותי, שאיננו פחות-ערך בתרבותו של עם.       

       על נתק תרבותי בין "תרבות עילית"  ו"תרבות עממית", בין תרבותם של המעמדות הבינוניים והגבוהים לבין תרבות 

המעמדות הנמוכים, ניתן לדבר בצרפת מהמחצית השנייה של המאה השבע-עשרה, ובאנגליה במאה השמונה-עשרה. 

חשוב לציין כי הפרדה זו אף פעם לא הייתה מוחלטת, והיא נמצאת בתהליך של הצטמצמות, ולכך סיבות רבות 

ושונות, מהן: דמוקרטיזציה של מערכות השלטון, כלי התקשורת העכשוויים, גיוון רב בדירוג המעמדי. כיום נוהגים 

החוקרים להציג דגם של דינמיקה לביטוי התרבותי בן-זמננו ולא שתי תרבויות נפרדות (כהן, תשנ"ו). 
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     מחולות-עם מסמלים לרבים את מה שמכונה "רוח לאומית מסורתית", עניין קשה להגדרה, אך מוחשי יותר 

כאשר הוא מבוטא באמצעות שפת-הגוף המבוססת על מסורת אתנית של דורות. זו כוללת את המוזיקה 

המסורתית העממית, שהיא חלק בלתי נפרד מהמחול העממי, וכן את הלבוש המסורתי, שהוא חלק בלתי נפרד 

מהתנועה, גם אם לא תמיד הוא נשמר בשלמותו, כי יש ומוותרים עליו בתוקף הנסיבות.  

     בשונה מהמחול האתני-פולחני, אין למחול העממי מטרות טקסיות. יש לפעמים מטרות לאומיות הגובלות 

בצרכים טקסיים, אך אותו מחול יכול להרקד גם בנסיבות אחרות. גם אם מחול מסוים נוצר על ידי יוצר יחיד, 

כאשר הוא נעשה נחלת הרבים הוא מממש את התפקוד של מחול עממי. וזאת, כמובן, לאחר שינויים וגלגולים 

שהזמן גרמם באופן טבעי, תוך כדי ביצועו בנסיבות שונות.  

     מסתבר שמחול בצורתו העממית יכול להיות חלק מ"חינוך מחדש". בתכונותיו האסתטיות ובכוחם של סמלי 

תנועה בתקשורת אל-מילולית הוא נעשה במהירות מופלאה לנחלת הרבים. לעיתים, בזמן קצר לא פחות, הוא 

חדל מלהיות חלק מתרבות עממית.  

      לסיכום, מחול עממי מאפשר בידור, תחושת שחרור וגאווה קבוצתית. מחולות-עם מאפשרים את כל אלה 

תוך שמירה על זהות מאחדת, לאומית, מבלי להיות קשורים לאירועים ממחזור החיים ומחזור השנה. ריקוד-עם 

ניתן לרקוד כאשר קבוצת אנשים מעוניינת בכך וכאשר נוצר מצב חברתי-תרבותי המאפשר זאת. יש המנסים 

לראות במחול העממי "התגלמות הרוח הלאומית", הטבעית, הראשונית, אשר לא הושחתה על ידי גורמים 

מלאכותיים.  

         התייחסות רומנטית ורווית געגועים זו למסורת לאומית אופיינית להוגים מסוימים במאה ה-19 ובראשית 

המאה העשרים. כיום, במאה ה-21, היא נראית משאת-נפש תמימה או חלום שנגוז.  

     בכוחם של מחולות-עם לתת ביטוי למנהגים ולאופי של עם. לפעמים יהלום תיאור זה תכונות היסטוריות 

וימשיך להיות סמל בהווה. לעיתים, המחולות הם ביטוי לתכונות ולמנהגים אופייניים לחברה מסוימת, אך הם 

בראש וראשונה ביטוי לצורך בתנועה שיש בה סמל לאומי, מאחד.   

מחולות עם באירלנד 

דוגמה לפריחה של מחול עממי כיום ניתן לראות במחולות-העם האיריים. זאת, מעבר לשיוכם הגיאוגרפי ומעבר 

לתפקודם. בשנים האחרונות יצא שמם של מחולות-העם האיריים אל מחוץ לגבולות אירלנד והקהילות של 

יוצאי-אירלנד בתפוצה שמחוץ לאירלנד. זאת הודות למופעי-ראווה המבוססים על מחולות איריים עממיים. 

תופעה כמו זו, המיוחדת לזמננו, פותחת חלון אל קיומם במקביל של מחולות-עם ומחולות-בימה המושתתים 

עליהם, ובעיקר על ההשפעה ההדדית המתקיימת באמצעות כלי התקשורת הזמינים לכל ילד אפילו באזורים 

הכפריים המרוחקים ביותר.  

הסקירה מבוססת על המקורות הבאים:  

            Ceili Time in Ireland, Temple House Ceili Band and others - Set Dancers and :1. סרט וידאו 

 Step Dancers in Comhaltas, Ceoltoiri, Eirnan in Dublin, Produced by Midas Productions in 

  association with Lunar Video and TV 1991. 

 Emerald Shoes, The Story of Irish Dance, director - Alan Gilseman, Ulster Television:2. סרט טלביזיה

 1999. 

�86



3. מקורות ביבליוגרפיים: 

Foley, Catherine (1998)  – “Ireland Traditional Dance” in  International Encyclopedia of Dance, ed: 

S.J. Cohen, vol.3, pp.515-519, Oxford University Press, NY Oxford. 

McCourt, Frank – Angela’s Ashes, Touchstone Book, Published by Simon and Schuster, 1996, New 

York. 

מק'קורט, פרנק 1997 – האפר של אנג'לה, מאנגלית: עדית פז, הד ארצי, ספרית מעריב, אור יהודה.  

על פי המקורות שבידינו משקפים תולדות המחול העממי באירלנד דימוי חברתי-לאומי וממחישים את משמעותו 

של המחול ככלי חינוכי וכמסגרת חברתית לגיבוש ולבידור.  

     מקורו של המחול האירי העממי לא ברור. יש הרואים אותו במחולות קלטים שבטיים. ברור כי המחולות 

העממיים באירלנד הם תערובת של מקורות שונים, מאירלנד ומחוצה לה. באירלנד נרקדים כבר מאות שנים 

סוגים שונים של ג'יג (Jig) והורנפייפ (Hornpipe), שמקורו כנראה באנגליה, אשר אומצו על ידי האירים וקיבלו 

נוסח מקומי. מחולות קדריל (Quadrilles) במספר גרסאות, אשר נרקדו במקורם בחצרות האצולה בצרפת 

מהמאה ה-18, חדרו לאירלנד והיו מקובלים בבתי האצולה הכפרית. מחולות אלה ואחרים הובאו לאירלנד על 

ידי מורים-אמנים שהעשירו את הרפרטואר המקומי. כאשר פרצו מחולות כמו הקדריל את מסגרת בתי האצולה 

ונרקדו על ידי האיכרים, בנעליים כבדות, נוספו למחול רקיעות-רגליים נמרצות, וכך נוצר סגנון חדש, מקומי. גם 

כיום רוקדים קדריל בצפון אירלנד. 

      באירלנד תמיד ניגנו ושרו – הסמל הלאומי של אירלנד הוא הנבל – ובמקום שניגנו ושרו, שם גם רקדו. 

האירים ראו במוזיקה ובמחול סמל וזהות, אמירה של גאווה ואומץ. יש המעידים על מוזיקה ומחול כביטוי של 

"גאווה, תשוקה וזעם". האירים תמיד אהבו לרקוד, ובתקופות שהמוזיקה והמחול נאסרו, עשו זאת בחשאי. 

אנשים נהגו לרקוד בבתים או במקומות שנקבעו לשם כך.  

      במאה ה-18 הנחילו מורי מחול נודדים דרכי התנהגות ומשמעת באמצעות המחול, אך הממסד הדתי 

התנגד לתנועות הידיים שהיו נהוגות במחולות הכפריים. הכמורה ראתה במחול מקור להתנהגות בלתי-מוסרית 

ולכן בלתי-רצויה. הפוריטניות שלטה באירלנד: הממסד הדתי קבע מה אירי ומה איננו אירי, מה מתאים ומה 

אינו מתאים.  

      כיום נכללים במחולות-העם של אירלנד ריקודי סטפ (Step Dances), שהיו במקורם ריקודי סולו של 

גברים קשישים, ונרקדו במקומות התכנסות בבית ומחוצה לו. הצעירים חוזרים כיום ומגלים ורוקדים אותו שוב. 

המחול מבוסס על רקיעות-רגליים ותנועות-ידיים חופשיות. השפעות סגנוניות של מורים, אנשי ממסד וכמורה, 

אילצו את הרוקדים לרקוד בסגנון רשמי, בניגוד לסגנון החופשי, האישי. וכך צומצמו תנועות הידיים עד 

 (Country Dances) דומים למחולות הקאונטרי – (Set Dances) להצמדתן לצידי הגוף. ריקודי קבוצה – ריקודי סט

המוכרים כיום בעיקר בארצות הברית. אלה ריקודים של שני המינים, במבנים שונים: במעגל, בשורות, בשרשרת 

ובזוגות בצירופים שונים. מחולות מסוג זה הם גם מחולות קילי (Ceili Dances) ומחולות חברה שונים שאומצו 

וקיבלו נוסח אירי מקומי.  

      במקורם היוו המחולות מסגרת להיכרות עם בני המין השני, ומסגרת לגיטימית יחידה לחיזור. בראשית 

המאה העשרים לא היו רדיו וטלביזיה, הקולנוע עדיין בחיתוליו, כך שהמוזיקה והמחול היו דרך יחידה לבידור 

עבור הקהילה בכללה. רבים רקדו, ניגנו ושרו, ונהנו מכך. הליגה הגלית (Gaelic League), תנועה פוליטית שנוסדה 

בשנת 1893, שמה לה למטרה להחיות את הזהות הלאומית ולעודד היבטים שונים של התרבות האירית כגון 

השפה, המוזיקה והמחול. וכך, בתחילת המאה העשרים, לאחר תקופה של שלטון קולוניאלי, היה המחול חלק 

 Ceili) מחיפוש אחר זהות אירית לאומית. המחולות הזרים נדחו, הונהגה גרסה רשמית אשר נקראה קילי
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Dances) ואורגנו אירועים באולמות גדולים בפיקוח הכנסייה. לאחר מלחמה ומשבר כלכלי, נדרשה מכולם 

התנהגות צנועה ומאופקת – "רק לרגליים מותר היה להשתולל".  

      במחצית השנייה של המאה העשרים נהגו מורים רבים לקיים שעורים של מחול אירי עממי. משפחות 

שלחו את הילדים ללמוד מחול אירי. ביסוד הייתה ההשקפה המקובלת בקהילה כי המחול הוא מכשיר חינוכי 

המרחיק את הילדים והנוער מהרחוב המזמן צרות, כי המחול מנחיל ערכים לאומיים ומשמר את המורשת 

האתנית ומזין את הגאווה הלאומית. שיעורי המחול מחזקים את הגוף, מנחילים עקרונות של משמעת ומעודדים 

את ייצר התחרות וההצטיינות. בשעורים אלה נדרשו סיבולת גופנית ומשמעת עצמית גבוהה, חוש קצב טבעי 

ושליטה תנועתית בביצוע דגמי צעדים במקצבים אינטנסיביים. יש הלומדים מגיל צעיר מאד, גיל ארבע. ראשית 

מתרגלים את מצב המוצא: עמידה זקופה, ידיים צמודות לצידי הגוף כשהן מאוגרפות, כפות רגליים פונות 

כלפי-חוץ, מפרק ירך פתוח (כמו בבלט קלאסי), הראש זקוף, מבט לפנים. במצב זה לומדים להניע את הרגליים 

מדרגות קושי בסיסיות עד לביצועים הדורשים מיומנות גבוהה מאוד. התחושה הבסיסית המועברת היא של 

נחישות, גאווה ושליטה. ההורים והמורים עודדו את ההישגיות באמצעות תחרויות, אליפויות והופעות במסגרות 

מקומיות, ארציות, ובינלאומיות. לאחר שנים של אימונים ולימודים במסירות ובעקביות, מכונסים האלופים 

הארציים לתחרות בינלאומית. לדוגמה: לתחרות בינלאומית שהתקיימה במערב אירלנד באו נציגים מאירלנד, 

מבריטניה, ומהתפוצה האירית בארצות הברית, באוסטרליה, בדרום אפריקה ובעוד מקומות. מתחרויות כמו זו 

צמחו כוכבים ידועים, כמו מייקל פלאטלי ואחרים, שהופיעו מאוחר יותר בברודווי וברחבי העולם. מכאן יובן כי 

לתחרות תפקיד מרכזי בעיצוב רקדנים באירלנד.  

      יש קשר ברור בין המחול האירי לטפ דאנס (Tap Dance) בארצות הברית. שני הסגנונות מקיימים ביניהם 

השפעות-גומלין. המפגש הראשוני התקיים בראשית המאה ה-19, כאשר עבדים שחורים, שהובאו מאפריקה, 

ופועלים שהובאו מאירלנד ועבדו בבניית מסילות הברזל, נתקבצו לאחר העבודה בניסיון לבדר את עצמם 

ובמפגשים הללו למדו אלה מאלה. וכך, כאשר אין הקפדה על צמידות הידיים לצידי הגוף ("כמו חיילים") והסגנון 

התנועתי משוחרר הרבה יותר, נולדה הגרסה האמריקנית של הטפ. זו זכתה לעלות על בימות הבידור על ידי 

אמנים-בדרנים שחורים ובעקבותיהם כוכבי ברודווי לבנים, שהעשירו את סגנונות המחול של בימות התיאטרון, 

הקולנוע ומחזות-הזמר. הסגנון האמריקני הרבה יותר גמיש ומשוחרר מהסגנון האירי המסורתי: הידיים מגיבות 

כהד לתנועת הרגליים, ומשמשות בשעת הצורך מקור העשרה לסגנון הבסיסי. במאה העשרים, בעיקר במחצית 

השנייה שלה, רבו  ההשפעות החיצוניות על המחול האירי. כך נכנסו מחולות מארצות הברית, כמו הטויסט 

ומחולות חברה אופנתיים נוספים. הם הועדפו, בערים בעיקר, על פני המחול האירי העממי. באזורים הכפריים 

המשיכו ללמוד ריקוד אירי עממי וריקודי קבוצה. יש לזכור כי המחול האירי העממי, כל עוד הוא קיים, משתנה 

כל הזמן, כמו כל מחול עממי. מעניין להיווכח אילו אפיונים נשתמרו ואילו נזנחו כתוצאה מהשפעות זרות, 

שינויים חברתיים, שינויים במבנה המעמדי ובהרגלי הבילוי בשעות הפנאי. באמצע המאה העשרים נזנח המחול 

העממי במידה מסוימת, ואילו המוזיקה העממית-מסורתית זכתה באירלנד לפריחה, לעידוד של יחצנים 

ולהצלחה מסחרית. להקות שונות פיתחו סגנון קצבי ופרוע הרבה יותר, מה שגרם לאנשים לרצות לחזור לרקוד 

לצלילי המוזיקה העממית המסורתית. הסופר שימוס דין (Seamus Deane, יליד דרי באירלנד, 1940), בספרו 

לקרוא בחושך (Reading in the dark, 1996, תרגום עברי: אלינוער ברגר, הקיבוץ המאוחד 2001), מתאר את 

הוריו שלא יכלו להרשות לעצמם בילויים הכרוכים בהוצאה כספית "מלבד ביקורים בבתי מכרים לשיחת-רעים 

וקילי", ומוסיף בהערת שוליים:"קילי (Ceilidh), באירלנד וסקוטלנד – מפגש רעים לא רשמי לשירה 

וריקודים" (עמ' 62). 

      יש המציינים את תחרות הזמר – האירוויזיון באירלנד בשנת 1994 – כנקודת מפנה במודעות למופעי 

בימה של מחול אירי-עממי. באירוע זה הופיע מייקל פלאטלי במחול אירי, אשר, כמו המופע כולו, הועבר בשידורי 

הטלוויזיה, וכך זכה לתפוצה המונית. ילדים רבים ונוער, אשר צפו בו באירלנד, הקליטו אותו, חזרו וצפו בו שוב 
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ושוב והלכו ללמוד ריקודי-עם. פלאטלי, בכישוריו המיוחדים, יזם, יצר והופיע, לאחר הזינוק ב-1994, במספר 

מופעי-ענק של מחול ומוזיקה איריים המוניים. הידועים ביותר:  ריוורדאנס (Riverdance), ולורד אוף דה דאנס 

 .(Lord of the Dance)

מופעי-ראווה של מחול ומוזיקה כמשפרים דימוי לאומי ומגבירים מוטיבציה הם עובדה מוכחת במחול האירי 

העממי. אחרי ריוורדאנס נשתנה הכול במחול האירי: עברו ממחול סטפ סולני-מסורתי למחול סטפ בקבוצה 

גדולה, לפעמים גדולה מאד. סגנון אירי מובהק קיבל מימדים של מופע מוזיקלי-מחולי של ברודווי. תגובתו 

הנלהבת של הקהל במקומות רבים ושונים עודדה את המפיקים, היוצרים והמבצעים, לחזור ולהפיק סדרה של 

מופעי ענק כאלה.  

     במקביל חלה באותה עת התאוששות בכלכלה האירית, להקות של מוזיקה זכו לפרסום ושמותיהם של 

כוכבי-בימה של מוזיקה ומחול היו לשם דבר. התחושה הכללית היא שאין זו בושה להיות אירי, ויש במה 

להתגאות. אירלנד, כפי שהיא מוצגת במופעי-ראווה אלה, איננה אירלנד המציאותית המסורתית. על הבמה, 

כבכל מופע-ראווה, היא נוצצת, מלאכותית, נשגבת. אירים רבים שאבו ממופעים אלה גאווה ועידוד לדימוי 

העצמי-קהילתי שלהם. ילדים הושפעו מהמופעים והתעניינו יותר ויותר בשעורי מחול וחלמו להיות כוכבים 

ולהידמות למי שצפו בו על הבמה או על מסך הטלוויזיה.  

     לסיכום, קיימת השפעה הדדית מריקוד העם אל הבימה ובחזרה. המסגרות העממיות נפתחות וסופגות 

השפעות וחידושים. יש במחולות חזרה ללבוש הלאומי, בעיקר בתחרויות. הנשים לובשות צעיפים רקומים 

בסמלים קלטיים ושמלות רקומות; הגברים לובשים חצאית מסורתית וצעיף תואם, מקטורן, עניבה ואביזרים 

מסורתיים. ריקודי הסולו מבוצעים כיום על ידי צעירים, מרחב המחול גדול יותר, הקפיצות גבוהות הרבה יותר 

ודגמי היסוד של תנועות הרגליים מורכבים יותר. היום מאלתרים הרבה פחות מאשר בסגנון המסורתי.  

 (Angela’s Ashes, Simon & Schuster, 1996– McCourt ) נג'לה מעלה פרנק מק'קורטבספרו האפר של א     

זיכרונות ילדות, ובין השאר הוא משתף אותנו בחוויותיו הקשורות בשעורי מחול אירי עממי שהיה עליו ללמוד 

(בעברית יצא הספר בהוצאת הד-ארצי-מעריב, 1997, בתרגומה של עידית פז). עדות זו, הכתובה כמובן מנקודת 

מבט אישית, היא מסמך המשדר אמינות ומשקף מציאות קשה מאוד, שהמחול בתוכה משמש כסמל, מסגרת 

מעצבת ומחנכת או סבל, תלוי מי הדובר. מלבד כוחו הרב של הסופר-הילד לתאר מציאות מורכבת כל כך, אשר 

אומללות, מצוקה, עצב, כושר הישרדות והומור עצמי משמשים בה בערבוביה, עולים מתיאור זה קווי החשיבה 

המשותפים, המאחדים רבות מן הדמויות הלוקחות בה חלק, ומעלים את הפרטי, השונה מדמות לדמות, במשחק 

כוחות זה של משפחה בחברה מסורתית-אירית. היוזמה לשלוח את הילד ללמוד מחולות איריים אצל המורה, 

הגברת או'קונור, היא של האם אנג'לה, גיבורת הספר, למרות הקושי הכלכלי הרב הקשור בכך. "אתה תלך 

לרקוד אפילו אם אני אצטרך לוותר על הסיגריות לתמיד" (מק'קורט 1997: 146). האם מקווה כי שעורי המחול 

ירחיקו את בנה מהרחוב, מהאפשרות לשוטט עם בריונים, בקיצור, היא רואה במחול הזדמנות חינוכית ומונעת 

הידרדרות: 

    בשבת אחת בבוקר אמא גומרת את התה שלה ואומרת, אתה הולך לרקוד. לרקוד? למה? אתה בן שבע, [...] 

ועכשיו הגיע הזמן לרקוד. אני לוקחת אותך לשעורי מחולות-עם איריים אצל גברת או'קונור. אתה תלך לשם 

בכל שבת בבוקר וזה ירחיק אותך מהרחובות. זה ימנע ממך לשוטט בלימריק עם בריונים (שם: 145-144).  

    ומוסיפה כחיזוק לדבריה את השקפתו של אבי המשפחה בנדון: 

 אבא שלך אומר שאף פעם לא מוקדם מדי ללמוד את השירים והריקודים של אבותיך. מה זה אבותיך? לא חשוב, 

היא אומרת, אתה הולך לרקוד (שם: 145).  
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     האב, לדברי האם, מחשיב את המחול כחלק ממורשת אבות שיש להנחילה. וגם אם קשה להסביר לילד למה 

בדיוק מתכוונים, יש לעשות זאת. הילד אינו יורד לסוף כוונותיהם של הוריו, המוכנים לתת מפרוטותיהם 

האחרונות, ומי כמוהו יודע שהילדים בבית זקוקים למזון שיספק את רעבונם. דבר אחד ברור לו: הוא איננו 

מוצא סיבה ללכת לשעורי מחולות-עם איריים. יש לו מספיק סיבות לא לרצות ללמוד מחול, ובעיקר, הוא נמשך 

הרבה יותר לדברים אחרים:  

  אני שואל את עצמי איך אוכל למות למען אירלנד אם אני צריך גם לשיר ולרקוד למען אירלנד. אני שואל את עצמי 

למה הם אף פעם לא אומרים, אתה יכול לאכול ממתקים ולא ללכת לבית-ספר וללכת לשחות למען אירלנד. [...] 

אם החברים שלי יראו את אמא שלי גוררת אותי ברחובות לכיתת מחולות-עם איריים, אני אהיה מושפל לגמרי. 

הם חושבים שזה בסדר לרקוד ולהעמיד פנים שאתה פרד אסטר [...] בריקודי עם [...] צריך לעמוד ישר ולהחזיק 

את הזרועות צמוד לגוף ולבעוט ברגליים למעלה וסביב ואף פעם לא לחייך. [...] אני לא רוצה להישאר במקום הזה 

שבו צריך לעמוד בשורה עם ילדים וילדות, לישר את הגב, ידיים צמודות לגוף, להביט קדימה, לא להביט למטה, 

להזיז את הרגליים. (שם: 146). 

הדרישות המוצבות בפני הילד בשעורי המחול חמורות. הוא מרגיש שאיננו יכול לעמוד בהן, ובעיקר אין הוא מוצא 

בשלב זה עניין וטעם בעיסוק במורשת האירית, ומעל לכל גוברים ומושכים אותו הפיתויים שבחוץ. כאשר 

ההורים – שבעיניהם אין מקום לערעור או ספק בדבר חשיבותה של הנחלת המורשת – מגלים שהילד מתחמק 

מהשעורים במחולות איריים עממיים והולך עם חברו לקולנוע. הם עורכים לילד בירור, וכך נמסרים דברי האב 

מפי הילד: 

  הוא אומר לי שאני ילד רע, שהוא מתבייש בי שהלכתי לסרטים במקום ללמוד את הריקודים הלאומיים של 

אירלנד, ג'יג, ריל, המחולות שגברים ונשים נלחמו ומתו למענם במשך כל מאות השנים העצובות האלה. הוא אומר 

שהרבה גברים צעירים שנתלו ועכשיו הם מתפוררים בבור הסיד היו שמחים לקום ולרקוד את הריקודים האיריים 

(שם: 149).  

אכן, לא מדובר בריקוד בלבד, או ברצון לרקוד או באי-רצון לרקוד. הילד במקרה זה מורד במסורת שמייצגים 

הוריו והם מייחסים לה חשיבות רבה מאוד. ההורים מגייסים את הכומר לשכנע את הילד לרקוד, וכאן באה לידי 

ביטוי המורכבות שבמצב: הכומר איננו חושב שריקודים מייצגים דבר חיובי, וכבר ציינו את העובדה שהכנסייה 

הייתה מעורבת מאד בשאלות האם, כיצד, היכן, מתי ומי יכול לרקוד באירלנד. בעיקר רואה הכומר חובה לעצמו 

לתמוך בעמדת ההורים. מק'קורט מוסר בהומור ומסכם את עמדת הממסד בעניין שעורי המחול האירי-הלאומי 

מפיו של הכומר, כפי שהילד מוסר אותם: 

 הכומר זקן ואני צריך לצעוק את חטאי והוא אומר לי שאני חוליגן כי הלכתי לסרטים במקום לשעורי הריקוד, 

אפילו שהוא עצמו חושב שריקודים זה דבר מסוכן כמעט כמו סרטים, שהם מעוררים מחשבות חטא, אבל אפילו 

אם הריקוד הוא תועבה, חטאתי בכך שלקחתי את השישה פני מאמי ושיקרתי לה [...]. תגיד עשרה מחזורי תפילות 

ובקש מחילה מאלוהים כי אתה רוקד בשערי הגיהינום, ילד (שם: 149).  

כיום, לאחר שצפו במופעי הראווה של מחולות איריים על הבמה, חולמים ילדים רבים על מחול כמקפצה לעולם 

של זוהר. אך גם בעידן של מייקל פלאטלי צריכים בנים רבים לעמוד בפני השאלה והבחירה בין ספורט – כדורגל 

– לבין מחולות עם איריים, מה ראוי ורצוי לדימוי הגברי, לשיפור המצב הכלכלי ולהגשמת חלום של קריירה 

זוהרת. בפי פרנקי מק'קורט הקטן חברת הילדים חצויה ביחסה למחול, וחבריו בשכונה רואים במחול סכנה 

שאין ממנה חזרה: 

 בילי קמבל דופק על הדלת שלנו. גברת מק'קורט, פרנקי יכול לבוא לשחק איתנו? אמא אומרת לו, לא, בילי, פרנקי 

הולך לשיעור ריקוד. [...] הוא רוצה לדעת למה אני רוקד, כי כולם יודעים שריקודים זה לבנות, ובסוף אני אהיה 
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כמו סיריל בנסון שלובש חצאית ורוקד עם בנות. הוא אומר שהדבר שיקרה לי הוא שאשב במטבח ואסרוג גרביים. 

הוא אומר שהריקוד יהרוס אותי, שאני לא אתאים לשחק כדורגל, ראגבי, או כדור אירי, כי הריקוד מלמד אותך 

לרוץ כמו בת וכולם יצחקו ממני (שם: 148).  

דרישותיה של המורה למחול נראות לילד פראנקי בלתי ניתנות להשגה ודמותה זוכה לתיאור בלתי מחמיא. זירת 

השעורים למחול היא תחרות מתמדת ודורשת משמעת ברזל: 

 אצל גברת או'קונור יש גרמופון שמנגן ג'יג או ריל אירי וילדים וילדות רוקדים סביב, בועטים ברגליהם ומחזיקים 

את הזרועות צמוד לגוף. גברת או'קונור היא אישה גדולה ושמנה [...]. היא ניגשת אל אמא שלי ואומרת, הו, זה 

פרנקי הקטן? אני חושבת שיש לנו פה רקדן מלידה. בנים ובנות, נכון שיש לנו פה רקדן? נכון, גברת או'קונור (שם: 

 .(146

הפער בין קשיי היומיום לניסיון להנחיל מחול במסגרת ערכים לאומיים באירלנד משמעו יכולת להשתלב במסגרת 

הדורשת משמעת חמורה, כושר גופני וסיבולת.   

     מחולות-עם נותנים ביטוי למנהגיו ולאורח חייו של עם. לפעמים יהלום תיאור זה תכונות היסטוריות וימשיך 

להיות סמל בהווה. מחולות-עם הם בראש ובראשונה ביטוי לצורך בתנועה של רבים בצוותא, לצורך בפורקן. יש 

במחול העממי ביטוי לפונקציה חברתית נדרשת, הנותנת ביטוי בתנועה לסמלים לאומיים בחברה כפרית ועירונית 

המעוניינת בשבירת השגרה תוך הצהרה של אחדות.  

המחול כרכיב ביצירת חברה חדשה – ההורה 

מחולות-עם הם חלק בלתי-נפרד מתרבות לאומית ומניסיונות לעיצוב לאומיות, לעיתים אף לאומיות חדשה. 

תהליך ההתפתחות החברתית-תרבותית בישראל – התערותם בארץ של יהודים מתפוצות רבות ושונות, 

המצטרפים אל יושבי הארץ הוותיקים שקדמו להם – יהודים, ערבים ודרוזים – מלווה בהתנגשות של ניגודים 

וחוסר סובלנות. ההתארגנות של היישוב הקטן לקלוט את אלה מקרוב באו, ונכונותו לחלוק את המעט שהיה, 

מלווים במאבקים בין "ישן" ל"חדש", בין דת ומסורת ללאומיות חילונית, בין לאומנות דתית לחברה הומניסטית 

פלורליסטית, ניגודים ההולכים ומחמירים. 

 היהודי העולה-המהגר לארץ-ישראל בא מתוך-תוכה של הוויה תרבותית שלמה, אינטימית, מרובדת וחובקת-כל. 

וכאן עולות מספר שאלות: האם המשיך העולה לקיים את הנהגים המושרשים, או שניסה לטפח נהגים חדשים בכל 

תחום; האם הנסיבות החדשות בארץ-ישראל יצרו דינמיקה של שינוי תרבותי גם בתחום המנהגים המושרשים; האם 

מנהגים מושרשים אלה נתפסו כביטוי ל'הוויה הגלותית' ועל כן צריך להינתק מהם – או שהם היו מושרשים עד כדי 

כך שלא ניתן היה להינתק מהם; ואולי לא היו תהליכים אלה של שינוי תרבותי מסוגלים להקיף את כל ההוויה, 

ודווקא בתחום הנהגים נשמרו דפוסים תרבותיים מושרשים מדורות; האם הנסיבות החדשות הולידו התפתחות 

'ספונטנית' של תרבות עממית חדשה ופולקלור חדש, או שהתפתחות מעין זו הוגבלה בשל פעולתם של 'סוכני התרבות' 

השונים ליצירת 'תרבות לאומית רשמית' מודרכת. (שביט, תשנ"ו: 328) 

ההשקפה הציונית והצורך להתערות בארץ במסגרות חברתיות חדשות תאמו את המגמה הלאומית הקולקטיבית 

לעיצוב ישראליות חדשה. אך תוך פעולתם הנמרצת של סוכני-תרבות למיניהם ניצבת השאלה: 

 האם ניתן מקום ותפקיד כלשהו לתרבות העממית במסגרת התרבות העברית החדשה; האם נוצרה תרבות עממית 

חדשה, ואם אכן נוצרה, האם היא נתפסה כחלק בלתי נפרד של התרבות העברית החדשה, או בצידה, כפולקלור 

עדתי או כ'תרבות משנה' (שם: 390).  
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שביט טוען כי משנות השמונים של המאה ה-19 ואילך התפתחו והתמסדו בחברה היהודית החדשה בארץ ישראל 

שני סוגים של 'תרבות עממית'. הראשון: 'תרבות עממית רשמית', והאחר – 'תרבות עממית לא רשמית': 

 ב'תרבות עממית רשמית' הכוונה לכל אותם גילויים, שנוצרו ומוסדו על-ידי אידיאולוגיה מכוונת ועל-ידי פעילות 

יזומה של 'סוכני תרבות' שונים – מוסדות ואישים – ואשר הופצו והופנמו בחברה על-ידי מנגנוני התרבות החדשים 

שלה. 'פריטי תרבות' אלה טופחו במידה רבה כתחליף לתרבות העממית הישנה, ונתפסו כתחליף המתאים לאופייה של 

החברה הלאומית המקומית החדשה (כשתי דוגמאות אזכיר את המקום שהטיול העממי המודרך קיבל במסגרת 

התרבות הארץ-ישראלית, ואת המאמץ המכוון ליצור 'ריקוד עם ארצישראלי אותנטי')  (שם: 330). 

במערכת הערכים של התרבות המתעצבת ראוי לשים לב לשלושה יסודות מרכזיים:  

     השפה העברית, החינוך, ודמות 'הצבר'. העברית הייתה והינה בסיס משותף, ישן – כשפת-קודש, וחדש – כשפת 

יומיום. על העברית נכתב ונאמר הרבה. להמחשה אביא ציטוט מדבריה של הסופרת והעיתונאית רות בונדי:  

 העברית שימשה לאלה שאיבדו מולדת, כמוני, מולדת חדשה. זו הייתה המולדת, הרבה יותר מנופי הארץ החדשים. 

המאבק על העברית היה מין הישג, שאיפה להישג, רצון להיקלט בארץ החדשה. גם בקליטת עולים היה לעברית חלק 

חשוב מאד. אנשים שהצליחו בלימוד העברית הצליחו כמעט בכל תחום ונפתח בפניהם כמעט כל שער. הם יצרו 

לעצמם בסיס, שנתן להם איזו אחיזה במציאות הישראלית המתהווה. (צמרת ויבלונקה, 1997: 360-359). 

מערכת-החינוך ומקומה במכלול הגורמים המעצבים את החברה הישראלית הם נושא רב-פנים, ולכל משקיף 

נקודת הראות שלו. במחקרו על דמות ה'צבר' כותב עוז אלמוג:  

 דור הצברים הוא דור שהשקפתו עוצבה בידי מערכת החינוך העברי-ציוני בארץ, דור שהעברית הייתה לו שפת   

דיבור וקריאה והוא חונך לאור מיתוס החלוץ-המתיישב (אלמוג, 13 :1997). 

 בסופו של דבר, ככל שניסה הצבר להיות "יהודי חדש" ולהתרחק מהמסורת היהודית כמצוות החלוץ המלומדה, 

הייתה זו רק התרחקות למראית-עין. למעשה, כל ישותו ומהותו אמרו יהודיות: התרכזותו בקני תנועות הנוער, 

שדמו במעט לישיבות חסידיות, הסולידריות השבטית והערבות ההדדית שאפיינו את מסגרותיו, מזמורי השירה 

בציבור וריקודי המצווה, המיתוסים היהודיים שהזינו את עולמו (שם: 390-391). 

דמותו של הצבר טופחה ועוצבה בראש וראשונה בתנועות-הנוער החלוציות. ציטוטים מדברי חניכים לשעבר 

בתנועות-הנוער ימחישו את משמעות הערכים שגולמו בדמותו של הצבר בפריזמה של הזמר והמחול, שהוא 

ענייננו המרכזי, בעיני בוגרים של תנועות אלה, כיום: "השמעת פעם שירה פשוטה ועזה המביעה שמחה גם עצב 

היוצאים מן הלב? הראית פעם הורה של חברים המתלכדים לגוף אחד, רוקדים בהתלהבות, שוכחים עולם 

ומלואו ורוקדים?" [...] (שם: 391).  

     להמחשת מקומו של מחול במארג הגורמים שעיצבו 'דימוי ישראלי' אביא כאן את מחול ה'הורה'.  

     הסקירה על מחול ההורה בישראל, תתבסס על המקורות הבאים: 

 1. בהט-רצון נעמי, 1977 – "הורה – ריקוד 'שראלי?" בתוך: מחול בישראל, 77/23, עורך: גיורא מנור, העמותה 

למחול בישראל, תל-אביב: 28-23. 

 2. פרידהבר, צבי, 1984 – המחול בעם ישראל, מכון וינגייט, ישראל. 

 3. נקב, ענבל, 1998 –  הורה – ריקוד עממי בישראל, עבודת גמר, המסלול למורים למחול ולתנועה, מכללת סמינר 

הקיבוצים, תל-אביב.  

 4. שמואלי, ד"ר הרצל, 1971 –  הזמר הישראלי, הספרייה למוסיקה, המרכז לתרבות וחינוך 224, תל-אביב. 
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הורה – מחול בישראל – ערכים, סמל ומשמעות 

מאז כינונה של מדינת ישראל, ואף בטרם הוכרזה המדינה, מקובל המושג 'הורה' כסמל ה'ישראליות'. לא היה 

שיר ישראלי ואין כהורה מחול המסמל את ישראל וה'ישראליות'. סמל שאול, שמקורו בוודאי אינו ישראלי, אך 

לא במקרה ולא מתוך טעות הפך לאחד מסמליה המובהקים של החברה בישראל. אחד התנאים ההכרחיים 

להיווצרותו של מחול, או לחן, שהוא נחלתו של עם (פירוש כוונתי נחלתו של עם ולאו-דווקא יצירתו המקורית או 

הבלעדית) הוא התפקוד שלו בקרב העם הרוקד אותו. מה גרם לה להורה להיות המחול הישראלי בהא הידיעה, 

ואיזה תפקיד היה למחול זה בעיצוב החברה ובחידוש ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל?  

      ראשית דבר עלינו להבהיר מה מקורו של המושג 'הורה'. באנציקלופדיה העברית נמצא: "הורה (מיוונית, 

choros מחול מעגל), ריקוד סוער בקצב מהיר, שמקורו במחול-עם וולאכי והוא מצוי גם במחולות-עם של ארצות 

הבלקן האחרות וכן באנטוליה (תורכיה)."  

     ואכן נמצא מחולות מעגל ו/או שרשרת הנושאים שם זה בכל אזור הבלקן. למשל בבולגריה מוצאים 

סוגים שונים של 'הורו' (horo), שהוא מחול בעל חשיבות מרכזית בתרבות העממית-כפרית של ארץ זו. אלה 

ריקודים מגוונים מבחינה מוזיקלית ותנועתית. חלקם מבוססים על משקל סימטרי, ואחרים על משקל 

א-סימטרי. לדוגמה: רבים הם במשקל 2/4, אך למשל ה-cetvorno horo הוא ריקוד שרשרת במשקל 7/16 או 

dojcovo horo במשקל 9/16, וקיימים כמובן עוד רבים אחרים. מקורות רומניים מציינים כ-1,600 צורות שונות 

 hora :של מחול עממי זה. גם ברומניה קיים מגוון רחב של משקלים מוזיקליים וסוגי הורה רבים ושונים, לדוגמה

, hora taraneasca ואחרות. נמצא בהם תיאורים של תפקודים  הורה גדולה' ' – mare

חברתיים-תרבותיים-אתניים שההורה מממשת: "להיכנס אל ההורה" משמעותו עבור נערים בגיל ההתבגרות 

כניסה אל עולם הגברים. עבור הנערות מסמלת ההשתתפות בהורה את היותן מוכנות לנישואין. אדם אשר סיים 

תקופת אבל, כניסתו המחודשת למעגל הרוקדים מסמלת את תום תקופת האבל. מחול ההורה משמש 

כקנה-מידה מוסרי בחיי הכפר. כאשר מי מבני הכפר הנחשד בהתנהגות בלתי ראויה – אישה אשר 'בגדה' בבעלה, 

או אדם שריצה את עונשו בבית הסוהר, ואפילו נער או נערה שביטלו את אירוסיהם – מצטרף אל מעגל הרוקדים, 

נהגו שאר המחוללים להפסיק מיידית את מחולם. הצורה הבסיסית של ההורה ברומניה היא המעגל, היכול 

להתחיל מארבעה או חמישה אנשים ולהתרחב עד למאות רוקדים. בדרך כלל, לפנות ערב, יתאספו גברים צעירים 

ונערות, זוגות נשואים וקשישים מכפר אחד או ממספר כפרים, על פרשת-דרכים, בפונדק, בחצרו של איכר אמיד 

או לפני כנסייה. לאחר שהיטיבו ליבם ביין או ביי"ש-שזיפים, ישלבו זרועות ויצאו במחול.  

      ראשיתה של ההורה בארץ הייתה בשתי מסגרות שונות במהותן: האחת, מחול מקובל על תנועות הנוער 

החלוציות בארץ ובחוץ לארץ, ומכאן על ציבור גדול בימי העליות הראשונות. מנגד, הייתה ההורה צורת מחול 

מקובלת בחצרות-חסידים, אשר על פי מנהגם שאלו מן הסביבה הלא-יהודית במקומות מושבם לחנים ומחולות. 

המעגל היה יסוד חשוב בתורת החסידות, כפי שהוזכר בפרק ג' בסעיף העוסק במחול בחסידות. 

   המעגל מאפשר שוויון, שנודעת לו חשיבות רבה בתורת החסידות, וחשיבותו רבה לא פחות בימי העליות 

הראשונות. וזו סיבה נוספת לכך שההורה מצאה לה קרקע פורייה בראשית ההתיישבות. לביסוס הדברים, להלן 

מספר ציטוטים מאותה תקופה. את ספרו "תנובה", (הוצאת ספרים "מצפה", תרצ"ד, תל-אביב), המבוסס על 

יומן מימי גדוד העבודה, פותח הסופר אביגדור המאירי בפרק "הורא אילמת" (המאירי בחר לכתוב מילה לועזית 

זו ב'א' דווקא – הורא). בפרק זה הוא מתאר ריקוד הורה סביב גופת המת: 

 [...] ואז קם הוא, [...] ניגש אליה, שם את ידה על שכמו ואת ידו על שכמה. [...] אחר-כך התחיל לרקוד איתה. הורא 

אילמת. אילמת וחנוקה. נכנסו חברים: צרף גם אותם. ורקדו אילמים. מישהו רצה לשיר – על זה רמז לו הוא: 

אל-נא - ורקדו. בשתיקה. בלי שירה ובלי מנגינה. (המאירי, תרצ"ד: 12). 
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מחול הורה אילמת לא היה רווח אפילו בימים ההם. תיאורו של המאירי אפשרות זו ממחיש בעיקר את מקומה 

של ההורה כמסגרת מאחדת ומייצגת דברים רבים שהקבוצה החברתית רצתה לתת להם ביטוי משותף. וממשיך 

המאירי: 

 הדבר היחידי שהפיג את מרתנו השחורה, היה: ריקוד "ההורא" של החלוצים ברחבת הרחוב. – כל הרחבה רעשה – 

שתי שלשלאות רחבות, זו בתוך זו, החיצונה רוקדת מימין לשמאל והפנימית משמאל לימין – ובאמצע עומד חלוץ 

ומנגן במפוחית קטנה, דרך ריקוד גם הוא, וכל החבריא מזמרת אחריו: הבה נרננה, הבה נרננה, הבה, הבה, נרננה 

(שם). 

המאירי מתאר בפרוטרוט את מקומו ומשמעותו של מחול ההורה בחיי החלוצים, אך הוא מודע לאפשרות שיש 

כאן 'ירושה' מן החסידות: 

 ההורא נהיה בכלל לאט-לאט למוסד קבוע בקבוצה. בכל הקבוצות – הנוער השתחרר מכבלי הגלות ומכבלי כל 

אותו סבל-הירושה שבחברה, בשנאה, בפחיתות, בהכנעה, בחיקוי הסביבה, בדעות קדומות ובשקרים מוסכמים 

בכלל – מבקש בלא-יודעים את הצורה החדשה לאותו דבר הנמצא בקרבו לפני-לפנים... המרץ הרוחני, שהניב משך 

דורות לכל מאורע בצורות אחרות ובמקרים קלי-ערך – בחירוף וגידוף חריף, מצא גם פה את הצורה שלו: את 

ריקוד ההורא – הריקוד שאינו בעצם אלא ירושת החסידות הדבֵקה – מקלט הוא מכל רע אל חיק הנשמה 

הלוהטת –  

  באה השמחה במעוננו – הורא! –  

  באה חלילה איזו קללה: – הורא! –  

  מקווים לדבר מה והדבר מוטל בספק: – הורא! –  

  הבחורה פונה לו עורף: – הורא! –  

  הרגשתי בה כעין אזהרה: הורא! –  

  ההורא: ביטוי חיינו התוססים – לעצמנו. 

  ההורא: ביטוי נפשנו – לגורל הטוב או האכזר. 

  ההורא: תפילתנו (שם).  

 בספרו של המאירי מצויים תיאורים נוספים של הורה כחלק מחיי החולין ומהחג. הסופר מתאר אותם 

כפי שראה אותם במו עיניו ובהתבסס על תיאורים של אחרים ביומני התקופה. כפי שניווכח בהמשך, המאירי 

ורבים אחרים ראו בהורה סמל לאורח החיים החלוצי, והמחשה של אמונות וערכים, אשר חלק מהם היו במשך 

הזמן למיתוסים. ההורה הייתה 'סמל-יעיל-למופת' בתקופה שבה נזקקו להעצמת מיתוסים כגון: שחרור 

מהגלות, שיתוף, שוויון, חברת-נעורים, בית, שייכות ועוצמת היחד.  

     ההורה הייתה יותר מ'סתם ריקוד בידורי, שרוקדים כאשר 'שמח'. ההורה הייתה אמצעי לשחרור, לגיבוש, 

ליצירת קשר חברתי, הזדמנות ומסגרת לפתרון בעיות, ה'דינמיקה הקבוצתית' של אותם ימים. הייתה זו מסגרת 

לפורקן מתחים ולשאיבת כוח מציבור של פרטים שנותקו מבתיהם החמים, של חלוצים שבאו אל מקום חדש, 

שמלבד שמחת הצוותא היו בו הרבה קשיים ותלאות.  

     מעגל ההורה כביטוי ליחד בהתיישבות החלוצית מוזכר פעמים רבות בזיכרונותיהם של וותיקי ההתיישבות. 

רבים התיאורים של אירועים שבהם אדם חדש שהצטרף לקבוצה, או אורח מזדמן שנכנס למעגל ההורה, לא פעם 

מצא את עצמו בודד, המעגל סביבו נפרם ומתלכד מיד, לפניו או מאחוריו, והוא נשאר עזוב לנפשו בתווך. ומאידך 

הזמנה להצטרף למעגל כמוה כאישור לשייכות.  

     לחיזוק הנחות אלה ניתן לקרוא זיכרונות מאותם ימים במקורות שונים, מפי אנשים שחיו אותם, כמו בספר 

'פרקי העלייה השנייה' (1914-1904). להמחשה מצורפים זיכרונות מאוחרים קצת יותר. אנשי השומר הצעיר, 

שהגיעו לארץ במסגרת קבוצתית, טולטלו למקומות שונים ולהתנסויות שונות: 
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  [...] בלילות שבהם לא יכלו להעלות אור במנורות, בהעדר נפט, הם החליפו ארוחת ערב, שבוטלה בהעדר 

לחם, בריקוד (צחור, 54 :1997). 

  [...] באחד מלילות הקיץ, כאשר ישבה חבורה של אנשי "השומר הצעיר" ברחבת החול המאובקת של 

מרכז המושב (נהלל) פתח מישהו בזמר, מישהו אחר הוציא כלי-נגינה, כמה מהיושבים נתנו ידיים והחלו לרקוד 

הורה. עד מהרה התפרץ קבוץ ב' כולו 'ברקוד עז וחזק ובאקסטזה', ואז הצטרפו למעגל כמה מ'זקני נהלל' 

שהזדמנו למקום וביקשו ליטול חלק בריקוד הגואה. ברגע שהצטרפו אנשי נהלל, פסק הניגון לפתע, כמו על פי 

פקודה, והריקוד הסוער נקטע באחת. אנשי קבוץ ב' הסתלקו בלי אומר לאוהליהם. 

תחכימוני, המספר על קורות אותו ערב ביומנו, מאשים את 'זקני נהלל' בחסר רגישות.  

 המושבניקים הללו 'אפילו אינם מבינים מה עוללו לנו בהשביתם את ריקודנו. איככה זה לא יבינו כי ריקוד הקיבוץ 

הוא אקט פנימי, כמו שיחת קיבוץ, ולזר אין חלק בו? ניתן לשער, ש'זקני נהלל' בני ה-35 אכן לא הבינו מה חיללו 

בקודש כאשר הצטרפו למעגל ההורה במרכז המושב שלהם (שם: 65). 

עד כאן ההורה כמבחן היחד, ומבחן שייכות לחברה ולמקום. במובאה האחרונה  – מחול ההורה כמרפא: 

 [...] אחוזת תזזית, עלה בידה כהרף עין להעביר ביושבים מעין דיבוק, שהפך עד מהרה לסערה. מעגל ההורה, שהחל 

לסובב בהיסוס, נקרע על ידה כשהיא מובילה את הדבקים אל מחוץ לחדר האוכל לרחבה המאובקת שבין 

האוהלים, ומשם לכביש ולמרכז עפולה הקטנה. הריקוד הלך ונעשה אקסטטי, החברים המיוזעים נשאבו לתוך 

עולם אחר, רוקעים ברגליהם וצועקים צעקות קצובות 'הגלילה, הגלילה, הגלילה, הגליל, אל יבנה הגלילה אל יבנה 

הגליל' אחד מהם היה צועק 'מי אנחנו?' וכולם עונים בשאגה 'חלוצים', 'מי אנחנו?', 'קיבוץ ב'.' וכך סובבים היו 

בריקוד מוזר בין שלדי הבתים הנבנים בעיר הרפאים, עד כלות הכוח, עד אובדן החושים. אווירת הדיכאון ששררה 

בארוחת הערב, התחלפה והפכה לתחושת התעלות, לקטרזיס. (שם: 72). 

אפיונים מוזיקליים של ההורה בישראל  

 אין ספק כי התפקוד הריקודי מכתיב תבניות מקצב החוזרות על עצמן ותכונות נוספות המוכתבות על ידי 

תפקוד זה. בספרו הזמר הישראלי מביא הרצל שמואלי את ההורה כגורם משמעותי בהתפתחות הזמר הישראלי. 

בכדי שלחנים מקובלים ורווחים יהיו מחולות-עם, עליהם להתאפיין בתכונות מסוימות או בחלק מהן:  

 * תבניות מקצביות החוזרות על עצמן. 

 * מבנה סימטרי, המושתת על פיסוק ברור. 

 * מהירות-ביצוע התואמת את צעדי המחול.  

ההורה – גלגוליו של מחול בישראל 

    ראשית גלגוליו של מחול ההורה ברפרטואר המחול העממי בישראל, מהעליות הראשונות ועד ימים אלה, 

באוצר הלחנים והתנועות שמקורם איננו ישראלי, ומכאן ואילך מתחיל תהליך הברירה והבחירה, תהליך שהוא 

מתכונת היסוד של כל יצירה עממית. בנוסף להורה הגיעו מרוסיה הקוזצ'וק, מפולין הקראקוביאק ומצ'כיה 

הפולקה.  

     בצד אחר ובנפרד היו קיימות מסורות אתניות של זמר ומחול אשר היו והמשיכו להיות נחלתן של מסגרות 

מסורתיות-משפחתיות-קהילתיות: מחולות, שירים ופיוטים של היהודים יוצאי תימן, יוצאי כורדיסטאן, יוצאי 

צפון אפריקה ועוד. במקביל, שימשו מוקד לחיקוי ומושא לגעגועים השירים והמחולות של מיעוטים לאומיים 

יושבי הארץ: הערבים, הדרוזים והצ'רקסים. כל אלה תרמו תרומה משמעותית למה שקרוי כיום 'מחול ישראלי'. 

בתווך, כנקודת ציון במכלול זה, עבר מחול ההורה גלגולים שונים שאותם נסקור בקצרה.  
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     כנקודת מוצא, נזכיר כי רוב לחני ההורה הם במשקל זוגי, 4/4 או 2/4, ואילו תבנית הצעדים הבסיסית, 

המקובלת ביותר, מבוססת על מסגרת משקלית של 6 יחידות (6/4). אי-חפיפה לכאורה זו יוצרת 'חוסר תאום' 

כביכול, הדוחף וממריץ את הרוקדים, וממלא תפקיד חשוב בהיות הריקוד 'מחול סוער'. במחולות-עם לא ניתן 

להפריד בין לחנים לתנועות, יחסי הגומלין בין מרכיבים אלה, יוצרים אפיונים שהם סגנונו הייחודי של המחול.  

     ניסיון לתאר את הנוסחה הבסיסית של צעדי ההורה יעלה דגם, שכשם שהוא נכון ומקובל, כך הוא יכול 

'להסתתר' מאחורי וריאנטים שונים של צעדים, שכל אחד מהם נרקד ומקובל. הווריאנטים השונים מתבססים 

על הדגם הבא, שהוא מן הנפוצים ביותר: 

 צורת המחול – מעגל, בכיוון השעון או נגד כיוון השעון. 

 אחיזת הידיים – על כתפי העומדים מימין ומשמאל, אחיזה היוצרת מצב של שילוב זרועות. 

 הצעדים בנויים על דגם של 6 יחידות (במשקל 6/4): 

 1 - שמאל פותחת לצד שמאל (או לחילופין: ימין פותחת לצד ימין). 

 2 - ימין בשיכול לפני שמאל (או לחילופין: שמאל בשיכול לפני ימין).  

 4 - 3 - ניתור כפול על שמאל (או לחילופין: ניתור כפול על ימין). 

 6 - 5 - ניתור כפול על ימין (או לחילופין: ניתור כפול על שמאל).  

     הווריאנטים הרווחים ביותר הם על 6-5 או 6-5-4-3. גם אחיזת הידיים יכולה להיות שונה, למרות שאין 

מערערים על האחיזה האופיינית' של ההורה – ידיים על הכתפיים, זרועות שלובות. 

     ההורה מותירה לרוקד מרחב ניכר לאלתור, תכונה שבלי ספק סייעה למחול ההורה להיות מקובל על הרבים. 

ניתן להצטרף למחול בכל עת ולנטוש את המעגל מבלי לקטוע את רצף הריקוד, כך בהתאם ל'מצב-הרוח', לצורך 

וליכולת להיות 'שייך'. השוויון באופן הריקוד של שני המגדרים תאם את גישתם של אנשי תנועות הנוער 

החלוציות.  

     באנציקלופדיה העברית מוזכר ברוך אגדתי כמי שהחדיר והפיץ את מחול ההורה בארץ. אמת זו היא חלקית 

בלבד. אגדתי יצר יצירה משלו, הורה שיש החושבים אותה ל'ריקוד העם הישראלי הראשון'. אגדתי היה הראשון 

מבין אמני המחול שניסה להפוך את אחד מריקודי-העמים ליצירה ישראלית. ראשיתה ביצירת מחול למופע 

בימתי, ובהמשך, מחול-עם ישראלי הנושא את שמו של יוצרו: 'הורה אגדתי', הנרקד עד עצם היום הזה. פרידהבר 

מוסר מפי עדת-ראייה, גורית קדמן: 

      על גבעות חול של שפת הים בתל-אביב, בצריף עץ גדול, רוקדים החברים הצעירים של תיאטרון 'אוהל'. בחור 

גבה-קומה וקל-תנועה מלמדם את ריקודו החדש אשר יצר. הורה חדשה היא זו, וכל השחקנים הצעירים 

משתדלים במסירות רבה ללמוד ולזכור את הצעדים והקפיצות, את הקידות והרקיעות. אט אט מתאחדים, זרוע 

אל זרוע, כתף אל כתף, קמה שרשרת והמעגל נסגר. קצב משותף מאחד את רגלי היחידים הקופצות ורוקעות 

ומגבש את הציבור ליחידה רוקדת. המורה מצטרף למעגל, והנה העלה את יפי התנועות ואת קצב הצעדים 

וההתלהבות עולה וגוברת. הרקדן הוא ברוך אגדתי. יליד רומניה, שלמד בלט ברוסיה וכאן בארץ הוא מייצג 

בריקודי היחיד שלו דמויות יהודיות וערביות ארצישראליות. יצירתו החדשה הזאת היא ריקוד קבוצתי, שהושפע 

הן על-ידי ההורות הכפריות הרומניות, הן על-ידי צורות מסוימות של הבלט הרוסי. המנגינה היא מולדבית. היה 

זה בשנת 1924 ומאז נפוצה 'הורה אגדתי' בארץ-ישראל. שחקני ה'אוהל' הביאוה לעמק ולגליל והיא נתפשטה 

בישובים.  

כך מתארת ריקוד זה גורית קדמן, שראתה ולמדה אותו בראשיתו. המנגינה שעליה יצר ברוך אגדתי את ריקודו 

הייתה מנגינה מולדבית שהכירה מארץ מוצאו. המלחין א.א. בוסקוביץ' הזדעזע לשמוע מנגינה זו מאחר 

והכירה כשיר סטודנטים רומני אנטישמי, והוא חיבר לריקוד את המנגינה שעל פיה נרקד הריקוד כיום 

(פרידהבר, 149 :1984).  
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הורה אגדתי (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

 לפי עדותה של גורית קדמן, הגרסה המקובלת כיום היא גרסה שנייה, פשוטה יותר, בעיבודה שלה. 

מאוחר יותר התאים מילים ללחן הבמאי והכוריאוגרף זאב חבצלת. בעקבות אגדתי יצרו הורות יוצרים נוספים 

שראו בהורה דגם של מחול-עם ישראלי. חלק מאלה נטמעו באוצר מחולות-העם הישראלי.   

 גורית קדמן מונה כששה ריקודי-הורה ישראליים ברשימה על-פי האלף-בית בשנת 1969: 

   הריקוד   המלחין   יוצר הריקוד 

                          הורה                                  לחנים שונים             עממי 

 הורה אגדתי            א..א. בוסקוביץ'          ברוך אגדתי 

 הורה חפר              ש. ספרא                 י. דקל 

 הורה אילת             שלמה וייספיש                 רבקה שטורמן 

 הורה נעורים          אפי נצר                      שלום חרמון 

                       הורה נרקודה                       מרק לברי                          יואב אשריאל  (קדמן, 89 :1969) 

בספר מאה ריקודי-עם ישראליים מאת ב. טיילור וס. הופשטטר, שיצא בשנת 1976 בניו-יורק, מצויים  

בנוסף לריקודי ההורה שציינה קדמן כששה ריקודי-הורה נוספים: 

 הורה ביאליק          לחן חסידי-עממי         יואב אשריאל 

 הורה חסידית                "                       רבקה שטורמן 

 הורה הבקעה          אליהו זיגמן                   י. לוי 

 הורה חדרה            לחן חסידי-עממי         י. לוי 

 הורה מדורה          י. ולבה                     יואב אשריאל 

 הורה שמחת העמל    אפי נצר                      רבקה שטורמן 

מחולות נוספים אשר בהם שולב דגם ממחול 'הורה' בחלק מהמחול, ובחלקו האחר הוא שונה, או שללחן של הורה 

נוצר מחול חדש: 'הבו לנו יין יין' – למוזיקה של מתתיהו שלם; 'הרמוניקה' – מחול מאת רבקה שטורמן.  
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התהליך שהוצג לפנינו ממחיש עקרון מוכר בחקר מסורות עממיות: נדידת לחנים ומחולות. לדוגמה: מחול 

ומוזיקה ברזילאית, שהם עצמם עירוב של מסורות אפריקניות, אינדיאניות, וספרדיות, חוזרות לאפריקה 

ומבוצעות על ידי מוזיקאים ומחוללים אפריקניים, משתבצות במסורות מוזיקה ומחול אפריקניות, וכך נוצר 

סגנון מסורתי נוסף. כך גם ההורה בישראל: אימוץ מקור חוץ-ישראלי, אשר ממלא חסר קיים ומשתבץ דרך 

תפקוד והקשר הנותנים מענה לצרכים של החברה הישראלית בתקופה מסויימת, וכן משמעות וביטוי לערכים 

וסמלים של קבוצות וקהילות בישראל.  

     במחקרה  ההורה – ריקוד עממי בישראל משנת 1998 בחנה ענבל נקב ותיעדה את השונה והדומה 

בשלושה-עשר ריקודי הורה ישראליים. כל המחולות שנבחנו, השם 'הורה' נכלל בשמם, מ'הורה אגדתי' (שנות 

העשרים של המאה העשרים) ועד הורות שנוצרו ונרקדות בימינו אלה ומועד יצירתן המדויק לא צוין. אין הכוונה 

להעמיד לבחינה את רפרטואר ההורות השלם, אלא לבדוק מדגם מייצג. אחד הנושאים המרכזיים שנבדקו הוא 

דגמי הצעדים וצורות האחיזה. לצורך הבנה והנחלה של מושגים מוסכמים, הרווחים ונלמדים בקרב הרוקדים 

ריקודי-עם בישראל, פותח אוצר מונחים ביוזמתה של גורית קדמן ובשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית. נקב 

התבססה על רשימת מונחים בריקודי-עם, אשר לוקטה ונערכה על ידי תמר אליגור ושרה גלעד בשנים 1993-1992. 

במילון הנוכחי מופיעים רק המונחים המרכזיים הנוגעים לענייננו: 

 בית – חלק הריקוד המבוצע מתחילת המנגינה ועד סופה. 

 חלק – משפט ריקודי במסגרת הבית.   

 דגמי הצעדים המרכזיים בריקודי-עם ובריקוד ההורה: 

 פסיעה – העתקת רגל ממקום למקום תוך העברת משקל עליה 

 צעדים – רצף של פסיעות לסירוגין 

 צעדות – צירוף מוסכם של צעדים 

 צעדת צימוד – רגל אחת פותחת או צועדת והשנייה סוגרת אליה. 

 צעדה תימנית – רגל אחת פותחת, השנייה בשיכול לאחור, הרגל שפתחה משכלת לפנים וניעה לרגל  

 המשכלת (בווריאציות).  

 צעדי הליכה – רצף פסיעות בהתקדמות 

 צעדי ריצה – הליכה בביצוע מהיר תוך התנתקות מהקרקע 

 קפיצה – כל התנתקות מהקרקע בהתקדמות ובנסיגה 

 דילוג – פסיעה וניתור על אותה רגל 

 ניתור – התרוממות ונחיתה ברגל אחת או בשתי רגליים 

 ניתור דבקה – ניתורים ברגליים צמודות תוך הפניית מותניים לימין ולשמאל          

 שיכול – העברת רגל אחת לפני או מאחורי השנייה 

 שיכול חילוף – ימין בשיכול לפני שמאל, שמאל פותחת לצד, ימין משכלת לאחור ושמאל שוב נפתחת לצד 

 (כנ"ל לכיוון ההפוך).  

 דריכה – הרמת רגל והורדתה באותו מקום 
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 רקיעה – דריכה נמרצת על כף הרגל (כמו דריכה, אך בעוצמה רבה יותר)  

 צורות אחיזת הידיים: אחיזה רגילה – אחיזה נמוכה בגובה כפות הידיים 

 אחיזת כתפיים – ידיים על הכתפיים (על כתפי הרוקדים מימין ומשמאל, וכך משתלבות הזרועות של  

 הרוקדים במעגל) 

 אחיזה חסידית – יד על כתף, כמו באחיזת כתפיים, במעגל צפוף מהרגיל (אליגור, גלעד, 1993). 

 השוואה של דגמי הצעדים והתנועות בשלושה-עשר ריקודי הורה 

 שם הריקוד  רגליים      ידיים 

                          1. הורה אגדתי                צעדי ריצה, קפיצות             אחיזת כתפיים 

                                                                             ניתורי דבקה,            אחיזה רגילה, דריכות ורקיעות 

                         2. הורה נרקודה               צעדי ריצה, דילוגים             אחיזה רגילה 

                                                                 דריכות שיכול-חילוף            אחיזת כתפיים (בחלק ב') 

                                                                                                          

                     3. הורה מדורה               צעדי ריצה, צעדי צימוד             אחיזה רגילה 

                                                               רקיעות, שיכול-חילוף            אחיזת כתפיים (בחלק ב') 

                                                                                                    

                             4. הורה ביאליק                צעדים, שיכולים           אחיזה רגילה 

                                                                                                              ידיים כליווי לתנועה 

                        5. הורה חפר               צעדי ריצה, צעדי צימוד;          אחיזת כתפיים (בחלק ג') 

                                                              קפיצות, הנפות רגליים           אחיזה רגילה 

                                                                                                             ידיים מלוות את תפנית הגוף 

                                                                    6. הורה אור                     יד על כתף  

                                                          סיבובים, העברות משקל           ידיים כליווי לתנועה 

                                                                                                     

                                   7. הורה אילת         צעדי ריצה, דילוגים          אחיזה רגילה 

                                             העברת משקל 

                                                                                                     

                                         8. הורה חדרה         צעדים, רקיעות        יד על כתף 

                                                          סיבובים, העברות משקל        הידיים כלווי לתנועה 

                                                                                                    

                        9. הורה ישראל         צעדי ריצה, צעדה תימנית        אחיזה רגילה  

                                                                צעדת דבקה, דילוגים         הידיים כליווי לתנועה 

                                                             רקיעות, הנפות רגליים  
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              10. הורה הבקעה         צעדת מספריים, צעדת פולקה        אחיזה רגילה 

                                              פסיעות צימוד, שיכול-חילוף 

                                  

                11. הורה נעורים        צעדי ריצה, דילוגים, רקיעות,        אחיזה רגילה (בזוגות) 

                                              סיבוב; שיכול-חילוף 

                                                                                                     

                    12. הורה ממטרה         צעדי רדיפה, צעדי נסיגה,        ידיים כלווי לתנועה 

                                              דילוגים, ניתורים, סיבוב; 

                                              שיכול-חילוף 

                                  

                        13. הורה חסידית        צעדי ריצה, צעדי חילוף        אחיזה רגילה, ידיים כליווי לתנועה 

                                                             שיכולים, שיכול-חילוף         צרידת אצבע וידיים מורמות מעל לראש 

                                                                                                                 (נקב, 43-42 :1998) 

לסיכום, ניתן לומר כי דגמי הצעדים המשותפים לריקודי ההורה רבים יותר מהשונים בהורות שנוצרו על  ידי 

יוצרים ישראליים, ואשר 'הורה' היא חלק מהכותרת שלהם. 

 תמצית מאפייני ההורה לפי המחולות שתועדו 

 1. צורת הקבוצה: מעגל 

 2. משקל מוזיקלי: זוגי 

 3. מבנה הריקוד: בית אחד ושניים או שלושה חלקים – מלבד 'הורה ממטרה', שבה יש חמישה חלקים.  

 4. דגמי צעדים:  צעדי ריצה – 11 ריקודים מתוך 13 

 ניתורים (בווריאציות) – 7 ריקודים מתוך 13 

 דריכות ורקיעות – 6 ריקודים מתוך 13 

 שיכול חילוף – 6 ריקודים מתוך 13 

 5. צורות אחיזות הידיים: אחיזה רגילה – 11 ריקודים מתוך 13; אחיזת כתפיים – 2 ריקודים (רק בחלק 

מהריקוד).  ידיים כליווי לתנועה – 6 ריקודים מתוך 13.   

   

 ריקוד הורה במחנה עולים באשדוד, 1949 (הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים; באדיבות בית התפוצות) 
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השונה והדומה – אפיונים של שלושה-עשר ריקודי הורה (מלבד דגמי הצעדים ואחיזות שנמסרו בטבלה קודמת). 

שם הריקוד     יוצר הריקוד  מלחין              שנה מבנה משקל  המוזיקה            

                

                                             1. הורה אגדתי ב. אגדתי א. בוסקוביץ' 1924 מעגל 4/4 בית אחד: שני חלקים 

                                                        2. הורה נרקודה י. אשריאל מ. לברי 1958   "  "      " 

                                                          3. הורה מדורה י. אשריאל י. ולבה 1963   "  "      " 

                                                         4. הורה ביאליק י. אשריאל י. ולבה 1966   "  "      " 

                                                                 5. הורה חפר י. דקל ש. ספרא 1960   "  " בית אחד: שלושה חלקים 

                                                                6. הורה אור ד. היימן א. סופר 1980   "  "      " 

                                               7. הורה אילת ר. שטורמן ש. וייספיש לא ידוע   "  " בית אחד: שני חלקים 

                                                                       8. הורה חדרה י. לוי מ. לברי   "   "  "      " 

                                                         9. הורה ישראל ד. אלפסי י. רוזנבלום   "   "  " בית אחד: שלושה חלקים 

                                                            10. הורה הבקעה מ. מאור א. זיגמן   "   "  "     " 

                                                              11. הורה נעורים  ש. חרמון א. נצר   "   "  " בית אחד: שני חלקים 

                                                12. הורה ממטרה ש. כהן (ויקי) מ. וילנסקי   "   "  " בית אחד: חמישה חלקים 

                                                           13. הורה חסידית ר. שטורמן עממי   "   "  " בית אחד: שני חלקים 

                                                                                                                 (שם, 1998: 41-40) 

    עבודה זו ממחישה את הרצף של מחול ההורה. לכל יוצר היו מניעים משלו כאשר בחר ליצור 'הורה' (ראה 

ראיונות עם יוצרים, שם), אך עדויות של יוצרי המחולות מבטאות הרבה מהמשותף: ערכים כגון 'יחד', 'אנחנו', 

הקשר אל הנוף, האדמה וחגים בהתיישבות החקלאית הוזכרו כמניעים ליצירת מחול הורה. היוצרים מודעים 

ללא ספק לרצונם ליצור 'תרבות ארצישראלית' המשקפת שינויים אישיים, חברתיים, ותרבותיים. פעמים רבות 

יצא הריקוד מ"שליטתו" של היוצר, וכמנהג הזמן התאימו הרוקדים את התנועות לנוחיותם.  

     ההורה ממשיכה לממש ערכים אשר חלק מהם הפכו למיתוס. במסגרות מסוימות רוקדים את ההורה 

ה'קלאסית', בבחינת סמל ומסורת ולא 'ריקוד' בלבד.  

     ריקודי-עם הנכללים במושג 'הורה', עדיין יש בהם סמל וייצוג להווי ישראלי, ומשמעות כלל-ישראלית. באותה 

עת ניתן לומר בוודאות כי אין סמלים ומשמעויות אלה, הקשורים לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית, נחלת 

החברה-הישראלית כולה, ויש קהילות רבות שערכים שההורה נותנת להם ביטוי זרים להן לחלוטין.  

          לא רק האקסטזה הקנתה להורה מקום מרכזי כל כך בתרבות הציונית. סמליה מעמידים כמה מסומנים 

אידיאולוגיים המשלימים זה את זה ויוצרים תמונה ערכית אחת. הריקוד ביטא את הצורך לחזק ולהתחזק יחדיו 

לנוכח הקשיים. הוא סימל את הישאבותו הצנטריפוגלית של היחיד אל המעגל הקבוצתי ואת טמיעתו בעדה 

החסידית המלוכדת. [...] אחד הביטויים לחשיבותם הסמלית של ריקודי-העם בתרבות הישראלית ולתפקידם 

כמנגנון של שלהוב אידיאליסטי הוא מעגלי הרוקדים שמילאו את חוצות הערים בישראל עם היוודע תוצאות 

ההצבעה באו"ם על הקמת מדינת ישראל. הזיקה הסמלית בין הכרזת העצמאות ובין ריקודי ההורה התקבעה 

מכאן ואילך בתודעה הקיבוצית, ולימים נעשו מעגלי הרוקדים בחוצות הערים לחלק ממסורת חגיגות העצמאות, 

ומכאן גם לאחד מסמלי הזהות הלאומית. בתמיכת המוסדות הלאומיים החלו להקות ריקודים להישלח 

לחוץ-לארץ כשגרירים אמנותיים של ישראל, והן שיווקו בהצלחה רבה את דמות היהודי החדש – הצבר (אלמוג, 

 .(1997: 362
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המחול כמסגרת לאומית מאחדת – חלום ושברו 

מחולות-עם בישראל, רקע היסטורי 

מספר גורמים שיחקו תפקיד משמעותי ביצירת מחולות-עם בישראל: 

1. השקפות חברתיות שיצרו רקע הולם ליצירת "מחול עממי חדש", שההוגה והמגשים אותן באירופה היה רודולף 

פון לאבאן. לאבאן חשב כי על המחול לשרת את החברה. הוא נואש מהמחול לבימה של תקופתו, והשליך יהבו 

על יצירת מחול-עממי-חדש. בסוף שנות העשרים ובראשית שנות השלושים של המאה העשרים הוא יצר 

מופעי-ענק של תנועה המבוססת על דגמים פשוטים ומשלבת המונים למופע ברחובות העיר.  

2. ההשקפה הציונית-סוציאליסטית הייתה נחלתם של יוצרים ואנשי-תנועה אשר היו מעורבים מקרוב בפעולותיו 

של לאבאן או מודעים לכך מרחוק: גורית קדמן (גרט קאופמן), רבקה שטורמן, לאה ברגשטיין ואמנים 

יוצרים נוספים כמו גרטרוד קראוס, ברוך אגדתי ואחרים.  

3. השאיפה של "סוכני התרבות" למלא את החסר בחיי החברה והתרבות לאחר המאמץ להינתק ממסורת המחול 

ה"גלותי".  

4. ארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים הייתה זירה אידיאלית ליצירת מחולות-עם שווים 

לכל נפש. הבידוד היחסי, הכמיהה לריקוד פשוט של רבים, שיהווה חיזוק לתחושת הצוותא, פורקן ללחצים, 

וסמל לחיים חדשים.  

5. יוזמה של יוצרות ויוצרים יחידים לתת ביטוי ליכולתם ליצור, לרקוד ולהרקיד. 

תהליך יצירתם של מחולות-עם בארץ ישראל לווה בלבטים מתמידים: האם "יוצרים מחולות-עם?", או, כפי 

שנהגו לחשוב ולומר: ריקוד-עם הוא "יצירתו של עם", הוא נוצר מעצמו. לכן, לא במקרה, היו יצירות מחול 

עממי בהתיישבות החקלאית בראשיתן צורך של מופעים בחגים. חלק ממחולות אלה הפכו למחולות עממיים, 

שרבים יכלו להשתתף בביצועם.  

גורית קדמן, שהייתה הדמות המרכזית בתנועת ריקודי-העם, הייתה מלאת ספקות ממתי ניתן לכנות ריקוד 

"ריקוד-עם":  

  אשר ל"ריקודי-עם", ברור היה לכול, [...] שיש מן ההגזמה בכינוי זה שכינינו את הריקודים שלנו. היה 

ברור לנו שהם עדיין בגדר הצעות, תקוות, ניצנים לריקודי עם. ורק בעוד דור, שני דורות, יתברר אילו מהם 

יישארו כריקודי עם ממש (קדמן, 17 :1969). 

כפי שציינו בפרק על מחול ה'הורה', ברוך אגדתי הוא היוצר הראשון שיצר מחול למופע תיאטרלי, אשר נתגלגל 

לאחר מכן ובנוסחתו הפשוטה מהמקור הפך לריקוד-עם. יצירתו 'הורה אגדתי' משנת 1924 משמשת נקודת ציון, 

ומכונה 'ריקוד העם הישראלי הראשון'. פרידהבר מציין כי קדמו ליצירת ריקוד זה הקריאות ליצירת 'מחול 

עברי'. הוא מצטט מאמר בעיתון 'הפועל הצעיר' מאת סופרת העלייה השנייה נחמה פוחצ’בסקי, המתארת חתונה 

בשנת 1908, ואז, תוך כדי ריקוד הרונדו שהיה מקובל באותה תקופה, נשמעה הקריאה ליצירתו של 'מחול 

עברי' (פרידהבר, 1999 א’). 

     בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים הייתה פעילות ענפה של יצירת מחולות במסגרת הניסיונות 

ליצירת תרבות חילונית עברית כחלק מעיצוב חג עברי בהתיישבות החקלאית.  

               שנות החמישים (של המאה העשרים) הן תקופת מעבר מתקופה של יצירה תרבותית, שהושפעה על-ידי הרעיון  

               הציוני בדבר בניית תרבות עברית חדשה, עם מחויבות מוחלטת של האדם לחברה ושל החברה לאדם; מתקופה  

               שבה עמדו במרכז המטרות הלאומיות-הקולקטיביות של הקמת מדינה יהודית ובניית זהות ישראלית יהודית;  

               מתקופה של חברה 'מגויסת' הדורשת מבניה לפעול למען מטרות לאומיות – לתקופה של יצירה הפתוחה לעולם 
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ולהשפעותיו, יצירה של אמנים יחידים המחפשים את דרכם כל אחד לעצמו; תקופה בה מתחיל תהליך של ירידה הדרגתית 

בהזדהות עם הערכים הקולקטיביים ועולים ערכים אישיים של השגיות, הצלחה, צרכנות ונהנתנות (רונן, 1999 ב': 262). 

                                  חג בעין חרוד – מחוללים בהדרכת רבקה שטורמן (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

בעקבות יוזמתם של ראשונים, ובראשם גורית קדמן, מוסדו מסגרות שונות בשירות היוזמה ליצור מחולות-עם 

עבריים. יש הרואים בכנסים שנערכו בקיבוץ דליה וקרויים על שמו נקודות ציון חשובות. הכנס הראשון נערך 

בשנת 1944, והבאים בשנים 1947, 1951, 1958, 1968. כנסים אלה שיקפו, כל אחד בזמנו, את המטרות 

האידיאולוגיות של יוזמיהם, את רצון הרבים להתכנס במטרה לרקוד בצוותא, לראות, להיראות ולַהראות, 

ובעיקר להכריז על זהות באמצעות המחול. בכנסים בא לידי ביטוי חוסר-הבהירות בבחירת המחולות: בוצעו 

מחולות-עמים שמוצאם מארצות שונות, נרקדו מחולות שנוצרו למסכתות-חג בהתיישבות החקלאית, מחולות 

שנוצרו במטרה להיות חלק מרפרטואר מחולות-עם ישראליים, מחולות אתניים ממסורות יהודיות שונות, וכן 

מחולות של בני מיעוטים לאומיים – ערבים, דרוזים וצ'רקסים.  

               בשנת 1952 הוקם 'המדור לריקודי עם' במרכז לתרבות ולחינוך של הסתדרות העובדים הכללית. 

במסגרת מדור זה יזמו גורית קדמן ותרצה הודס פיתוח דרכי הוראה ורישום, יצירת מסגרות להכשרה וארגון 

עבור מדריכי ריקודי-עם, וזאת תוך שילוב העמקת הידע במסורות אתניות. ממשיכות קו פעולה זה היו ברכה 

דודאי ורינה מאיר בפעילות ענפה לביסוס מורשת מחולות-עם בישראל. בהמשך חברו למפעל זה רבים וטובים 

אשר יזמו כנסים בצמח ובכרמיאל, כהמשך לכנסים בדליה, אולפנים נוספים להכשרת מדריכים לריקודי-עם, 

השתלמויות רבות וימי-עיון לקהל הרחב.  

      בסוף שנות החמישים בולטת המגמה ליצור להקות ומופעים המבוססים על עירוב של חומרים עממיים 

ואתניים ומתן הכשרה טכנית קלאסית אירופית לרקדנים. הלהקה המרכזית של ההסתדרות הכללית, 'להקת 

כרמון' בהדרכת הכוריאוגרף יונתן כרמון, 'להקת הדסים' בהדרכת הכוריאוגרפית טובה צימבל, 'להקת הפועל 

תל אביב', היו ניצנים ראשונים ללהקות רבות מאד הממשיכות להיווצר ולהתקיים על עקרונות דומים עד ימינו 

אלה.  
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                                                               ריקודי עם באוניברסיטת תל-אביב צילום: נפתלי הילגר 

בשנות השישים הוסבה תשומת הלב אל מסורות מחול אתני אשר התקיימו בישובים שונים הרחק מעינו של 

הממסד התרבותי, מה שכונה על ידי גורית קדמן 'ריקודי עדות'. היו לכך מספר סיבות: הראשונה והחשובה 

שבהן – יוזמתה של גורית קדמן לעודד את 'הישראליים החדשים' לא לזנוח את מורשת המחול האתני בגלל 

הרצון להתערות בארץ, תוך זניחת מה שהתקבל על ידי רבים כ'גלותי' ולא שייך לנוף הישראלי. לפעילות תומכת 

זו הייתה חשיבות רבה בזמנה, ויש עדויות רבות לכך שהיא תרמה לחיזוק הדימוי העצמי של הרוקדים, ליכולת 

לחזור ולרקוד מחולות אתניים בקומה זקופה, במסגרת המשפחתית-קהילתית ומחוצה לה. מניע נוסף היה הרצון 

לעצור את שטף ההשפעות ה'זרות' על ריקודי העם בישראל, והרצון לתת להם גוון מקומי, מבחינת השפה 

התנועתית, הלחנים והטקסטים. בשנות השישים יזמה גורית קדמן בשיתוף מוסדות ממלכתיים כנסים של 

מחולות עממיים ואתניים על במות משותפות. בשנת 1971 הוקם 'המפעל לטיפוח ריקודי עדות' על ידי משרד 

החינוך והתרבות והמדור לריקודי עם בהסתדרות הכללית. הייתה מעורבת בכך גם החטיבה לפולקלור של 
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האוניברסיטה העברית בירושלים, אך למרבה הצער תפקידה של זו לא חרג מאכסון חלק קטן מהחומרים 

שתיעדו מחולות אתניים. המפעל יצא בסיסמאות רמות, כגון: "איסוף ריקודים בדרך מדעית, גניזה, ולאחר מכן 

מחקר, ניסיון להחזיק בחיים את הריקודים המסורתיים, לעודד את אנשי העדות להמשיך בהם ביישוביהם, על 

אף מיני השפעות שכנגד (מיזוג גלויות, מודרניזציה וכו'), וגם ללמד בחוגים לריקודי-עם המעוניינים בכך", כפי 

שכתבה גורית קדמן במסמך המתאר את מטרות המפעל. החלק של 'האיסוף והמחקר' היה יומרה שהמפעל לא 

עמד בה. המעט שנגנז אינו יכול לשמש חוקרים העובדים לפי עקרונות מדעיים ומקצועיים של ימינו אלה. הרצון 

'ללמד בחוגים לריקודי-עם' היווה מניע לקיום סדנאות להכרת מסורות של מחולות אתניים והעברתם על ידי 

נושאי מסורות אלה למי שאלה אינן מוכרות לו. הייתה זו טיפה בים, אך מעט שיש בו משמעות רבה. עיקר 

תרומתו של המפעל היה בחידוש המודעות למסורות אתניות של מחול בישראל, בהעלאה ובהמחשה של קיום 

מסורות אתניות ועממיות רבות זו בצד זו, ובעיקר, בחיזוק ובעידוד קבוצות אתניות שונות, המקיימות מסורות 

של מחול אתני, להמשיך ולרקוד ריקודים אלה ללא תחושה שהם שייכים למסורת שעבר זמנה, שהיא עניין 

'גלותי', ולא 'ישראלי'. היה כאן צעד ראשון של 'סוכני תרבות' מטעם הממסד להראות שתרבות המחול בישראל 

איננה מיקשה אחת אלא פסיפס של מסורות שונות. תנועת מחולות העם בישראל קיבלה באמצעות המפעל 

לטיפוח ריקודי עדות עידוד מטעם העומדים בראשה להיפתח אל המסורות האתניות הישראליות. ראוי להדגיש 

כי מיום שנוצרו מחולות-עם בישראל היו המחולות האתניים מקור השפעה בלתי נדלה. השאלה הייתה של כמות 

ופרופורציה, ידע בתנועה וטעם טוב, אבחנה בין עיקר לבין שולי במסורות המחול האתני. בעיקר היו מחלוקות 

והשקפות שונות בהבנת מהותו של מחול עממי-ישראלי, שאלות שלא פסקו מלהעסיק את העומדים בראש תנועת 

ריקודי העם בישראל.  

              לדוגמה, להמחשת ערוץ אחד של השפעה, ניתן להביא את המחול האתני של היהודים יוצאי תימן 

והשפעתו על מחולות העם בישראל.  

שיבוצה של מסורת יהודי תימן במחולות-עם בישראל 

שתי דמויות בולטות בראשיתו של תהליך זה בתחילת שנות הארבעים של המאה העשרים: רחל נדב ושרה 

לוי-תנאי.  

רחל נדב, ילידת תל-אביב 1912, לאחר היותה רקדנית וסולנית בלהקת הבלט התימני של רינה ניקובה, יצרה 

להקת מחול משלה. 

               ב-1944 הופיעה הלהקה בכנס ריקודי-העם הראשון בדליה במחול נשים ובמחול גברים. במחולות אלה שמרה נדב 

על ההפרדה המסורתית בין גברים לנשים. [...] בתהליך היצירה היא לא ניסתה לחפש את לקסיקון התנועה או 

להרחיב אותו, [...] אלא השתדלה להישאר צמודה לחומר התנועתי המקורי. [...] רחל נדב נעשתה מדריכה 

מבוקשת למחול תימני ומזרחי. ב-1945 היא הוזמנה לקורס הראשון לריקודי עם שארגנה גורית קדמן בסמינר 

הקיבוצים, ובהמשך – למרבית ההשתלמויות למדריכים מטעם המדור לריקודי-עם בהסתדרות העובדים הכללית. 

כך הופצה "הצעדה התימנית" והייתה לאחד מדגמי התנועה הרווחים בריקודים שנוצרו בסגנון תימני. בין 

ריקודיה של נדב: "מחול רועים", "שמחו נא", ו"עורי צפון", המתבסס על "הצעדה התימנית" (אשל, 1999: 

 .(96-95

שרה לוי-תנאי, ילידת תל-אביב 1911, נודעה כמשוררת, מלחינה וכוריאוגרפית בישראל ומחוצה לה. מספר שירי 

זמר פרי יצירתה הם ממיטב שירי הזמר העבריים, ביניהם: "אל גינת אגוז" למילים משיר השירים, "עם השחר" 

ו"מחמד לבבי" למלים פרי עטה, ועוד רבים ויפים.  
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     שרה לוי-תנאי היא ההוגה, המייסדת, הכוריאוגרפית והמנהלת של תיאטרון המחול "ענבל" בעשרות שנותיו 

הראשונות. מטרתה הייתה ליצור תיאטרון מחול בן זמננו, המשבץ חומרים ממסורות אתניות במחול, בלחן, 

בטקסטים ובתכנים. (על שרה לוי-תנאי ותיאטרון המחול "ענבל" ראו: אשל, תנאי, לוי-תנאי, מנור 1999). בשנות 

הארבעים הייתה שרה לוי-תנאי גננת בקיבוץ רמת הכובש. יצירותיה לגיל הרך פורסמו בחוברת "בזמר 

ובמחול" (1943). תרומתה לאוצר מחולות העם בישראל חורגת מתחומי סגנון של תנועה, אוצר של טקסטים 

ולחנים, ויש בה משמעות מיוחדת במכלול האפיונים המהווים מחולות-עם בישראל. שרה לוי-תנאי השפיעה על 

רבים ליצור מחולות עם ישראליים על בסיס צירופים של דגמי יסוד ממחולות יהודי תימן. לדוגמה: יונתן כרמון 

מעיד על עצמו כי בשנת 1947 השתתף בהשתלמות שהנחתה שרה לוי-תנאי בגבעת השלושה, ובהתבסס על 

חומרים שהביאה יצר מחול ללחנו של דוד זהבי לשירו של יעקוב פיכמן "אורחה במדבר".  

               ריקודיה של שרה לוי-תנאי, ששימשו בשנות הארבעים כריקודים שהודרכו, נרקדו ואף נרשמו על ידי גורית קדמן, 

ופורסמו בחוברת שהוצאה על ידה בסמינר הקיבוצים, היו הריקודים "ניצנים נראו בארץ", "לנו הכוח" ו"קול 

דודי". האינטנסיביות שבחיי הקיבוץ, ובמיוחד חגי הקיבוץ, הם שהיוו, לדבריה, גורם ליצירה מתמדת והיו דחף 

ליצירתה הגדולה הראשונה, מסכת "שיר השירים", שנוצרה לחג הפסח הקיבוצי בשנת 1944. ממסכת זו יצאו אל 

ציבור הרוקדים, בשנת 1947 הריקודים "אל גינת אגוז" ו"אנה הלך דודך" (פרידהבר, 1994, 30-29).   

בהמשך לפועלן של רחל נדב ושרה לוי-תנאי חוברו ריקודי-עם שונים שהושפעו ממסורת יהודי תימן בדגמי תנועה, 

בדגמי-יסוד של צעדים, בלחנים ובטקסטים. כפי שצוין בפרק ג', כבר בשנות החמישים נוצרו ריקודים ישראליים 

שהושפעו ממסורת יהודי תימן. רקדנים יוצאי תימן תפסו מקום חשוב בין המדריכים לריקודי עם ובין יוצרי 

הריקודים. 

                                         מימין לשמאל: רחל נדב, נעמי בהט-רצון ושרה לוי-תנאי  צילום: יהודה כהן 

קשה לקבוע בוודאות מה הם הגורמים לתרומה המיוחדת ממסורת יהודי תימן למחולות העם בישראל, תרומה 

בולטת ומשמעותית מהבחינה הכמותית ובעיקר מהבחינה האיכותית. במסגרת כנס המחולות בכרמיאל בשנת 

1999 יזמו רנה מאיר (מי שעמדה באותם ימים בראש המדור לריקודי-עם במרכז לחינוך ולתרבות של ההסתדרות 
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הכללית) ודן רונן מפגש מחולות-עם המשבצים חומרים ממסורת יהודי תימן במחולות-עם ישראליים לרגל צאת 

הספר "ברגל יחפה" (מסורת יהודי תימן במחול בישראל). במסגרת הכנס הנחו מישאל ברזילי ויונתן גבאי, 

מבחירי המדריכים לריקודי-עם, קהל המונים של רוקדים נלהבים הרקדה של מחולות המשבצים חמרים 

ממסורת יהודי תימן כגון: לחנים, פיוטים, "צעדה תימנית", יצירות של מלחינים בני תימן שנוצרו בישראל, ועוד. 

ברור כי מבחר זה איננו יכול להציג את כל המחולות המשבצים חמרים ממסורת יהודי תימן, אך הוא יכול לשקף 

מציאות שיש בה משמעות רבה לענייננו, ללא יומרה להציג סטטיסטיקה מדויקת. ברשותם של ברזילי וגבאי 

נציין מספר אפיונים מתוך רשימת המחולות שנרקדו בכנס. שמונים ותשעה מחולות נכללים ברשימה, המשקפת 

את העובדה הידועה זה מכבר, כי בהרקדות רבות-משתתפים אין רוקדים בדרך כלל מחולות של היוצרים 

הנחשבים 'קלאסיים' או – בפי אמני השיווק – 'מיושנים'. לא נכללו ברשימה זו: רחל נדב (ממחולותיה הידועים 

ביותר המשבצים חמרים ממסורת תימן, כפי שכבר הוזכר: 'מחול רועים', 'שמחו נא', 'עורי צפון'), רבקה שטורמן 

בשיתוף עם המלחינה נירה חן ('מחול השניים', 'דודי לי', 'אתי מלבנון'), שרה לוי-תנאי ('אל גינת אגוז', 'אנה הלך 

דודך'), זאב חבצלת ('אל תראוני שאני שחרחורת') ועוד רבים וטובים.  

     ראוי לציין, כי למרות מה שצוין זה עתה, הרשימה מייצגת מגוון רב-דורי של יוצרים שעסקו בחומרים 

ממסורת יהודי תימן ביצירת מחולות-עם בישראל. מבין ה'וותיקים' היו מיוצגים יואב אשריאל, אליהו גמליאל, 

מושיקו הלוי, סעדיה עמישי, יענק'לה לוי ורעיה ספיבק; מדור הביניים – שלמה ממן ואבנר נעים. כל השאר 

צעירים יותר. רשימת ברזילי-גבאי משקפת היבטים נוספים של חומרים ממסורת יהודי-תימן, למשל רשימת 

יוצרי הלחנים מציינת כתשעה-עשר לחנים תחת הכותרת 'תימני עממי' או 'תימני'. כעשרה מהמלחינים הם בנים 

למשפחות יוצאות תימן וכמספר הזה מלחינים שהם בנים למשפחות שאינן מתימן. מספר הלחנים שנבחרו מכל 

מלחין שונה, מאחד עד חמישה-עשר לחנים (משל אביהו מדינה).    

     מבחינת אוצר התנועות ממסורת יהודי תימן אשר שובצו במחולות, ה'צעדה התימנית' רווחת יותר מכל דגם 

אחר, והיא משובצת במחולות רבים מאוד, מעבר לרשימה זו, בווריאנטים שונים. דגם נוסף, גם הוא ממסורת 

מחולות הנשים היהודיות בתימן, הוא ה'דעסה', שמופיע במספר וריאנטים, על פי רוב במפעם מהיר הרבה יותר 

מאשר בווריאנטים האתניים. מחוות-תנועה בידיים, ראש, או גב, נשארו מעטות ובדרך כלל נזנחו תוך כדי ריקוד. 

ככל שקבוצת הרוקדים גדולה יותר, יתרכזו הרוקדים בצעדי הרגליים ובדרכי ההתקדמות ופחות בתנועות של 

שאר האיברים. 

     האירוע שהונחה על ידי ברזילי-גבאי העיד יותר מכל כי במשך כשבעים שנה נוצרה מסורת ישראלית של יצירת 

מחולות-עם המשבצים חומרים ממסורת יהודי תימן, והם כיום נחלת הרבים, ומסורת זו נמשכת בינתיים ללא 

הפסק. מסתבר כי חומרים אלה מאפשרים לרבים ביטוי תנועתי מייצג, מבדר ומאחד, הקשור למקום ולזמן.  

בניסיון לסכם סקירה ראשונית זו על מחולות-עם בישראל, ניתן למנות מספר אפיונים: 

* במחולות-עם בישראל נתקבצו השפעות רבות ושונות – מסורות אתניות יהודיות, ערביות,דרוזיות, צ'רקסיות 

ועוד, וכן מסורות אחרות שאינן ישראליות – בלקניות, אירופיות ועוד. 

* הטקסטים של שירי המחולות מבוססים על פסוקים מהתנ"ך, טקסטים מסורתיים אחרים, שירים המתארים 

את נופי הארץ, שירי אהבה ועוד. 

* הלחנים בחלקם מסורתיים או כתובים ברוח ובסגנון מסורתי כזה או אחר. גם לחנים חדשים מבוססים על 

מבנים פשוטים, דו-חלקיים, או תלת-חלקיים בדרך כלל (א-ב או א-ב-ג).  

* המשקלים ברובם זוגי או משולש. משקלים צירופיים (7/8 או 5/4 למשל) הם נדירים.  

* המקצבים ברורים, חוזרים על עצמם, כמתבקש במחולות-עם, רבים מהם בעלי אופי סינקופי.  
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* המחולות מבוססים בעיקר על דגמי צעדים (צעדות) בצירופים שונים. יש בהם כאלה שנעשו חלק בלתי-נפרד 

ממחולות-עם בישראל, למשל: 'שיכול-חילוף', 'צעדה תימנית', רקיעות המושפעות מדבקות ערביות ודרוזיות 

ועוד. המחולות רובם מתאפיינים בקפיציות תזזיתית למדי, כמו מתוך מאמץ לשמר את 'רוח-הנעורים'. 

* בידיים משתמשים לאחיזות שונות, כמתבקש במחול של רבים ובריקודי זוגות. גם כאשר נרקד המחול במקורו 

ובו תנועות ידיים מגוונות, הן נצטמצמו למינימום כאשר הפכו לנחלת הרבים. 

* מבנה המחולות פשוט בדרך כלל, כמקובל במחולות-עם המיועדים לרבים: מעגל, שורה, זוגות וכל צירוף של 

צורות אלה.  

                           

                                                                       חינא בבית ערוסי, קרית אונו  צילום: נפתלי הילגר 
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מחול העם בישראל הוא מעצם טבעו מוצר שנקבצו ושובצו בו יסודות רבים ושונים ממסורות רבות ושונות. מה 

דמותו של המכלול והאם המאפיינים שלו כיום יוסיפו להיות מאפייניו גם בעתיד, אין לדעת. השאלה המרכזית 

תהיה בהקשר ובתפקוד שיאפשרו קיומם של מחולות-עם בישראל.  

     אין ספק כי מחולות-עם נעשו מרכיב משמעותי בתרבות הפנאי בישראל. רבים ממשיכים לראות בהם סמל 

ל'ישראליות היפה'. ה'אבות המייסדים' ששרדו, רואים בחרדה את הרך, שזהותו עדיין לא גובשה, 'מתפרע' בפרץ 

יצירתיות בלתי פוסק. לכל שיר-זמר עברי חדש, המושמע בכלי התקשורת, יש מיד מי שיוצר ריקוד חדש. לפעמים 

נוצרים מספר מחולות לזמר אחד, התחרות גדולה, והביקוש מזין תעשייה רבת-היקף של 'חוגים לריקודי עם'  

ומסחור המערך הנלווה אליהם.  

              למחולות-עם תפקיד מגבש ומבדר. רבים ראו ורואים במחולות העם מסגרת חינוכית: יצירת מורשת 

משותפת, תרגול מעורבות חברתית ובילוי פעיל של שעות הפנאי הנחו את היוזמים לכלול את מחולות העם 

במסגרות חינוכיות. שלום חרמון, שהוזכר קודם לכן כאחד היוצרים והמובילים של תנועת ריקודי העם, היה 

המפקח הארצי על החינוך הגופני והמחול במשרד החינוך. הוא יזם והפעיל בשנת 1978 את מסגרת 'בית הספר 

הרוקד'. במסגרת זו, הקיימת במידה מסוימת גם כיום, גובשה תכנית מפורטת להנחיל את מורשת-מחולות-העם 

לילדים ולנוער בישראל, בהתאם לגיל הרוקדים, לאפשר להם לחולל בציבור רחב בשעות הפנאי ולגבש קהילה 

רוקדת. למרות היוזמות הרבות שמנינו, קשה לדעת מהו כיום ייחודו של מחול עם ישראלי, האם כל מה שנרקד 

כיום יישאר חלק מרפרטואר מחולות-העם הישראליים. יש לזכור כי בישראל קיים צירוף נתונים מיוחד במינו, 

שאין דומה לו בארצות אחרות. ארץ שלא רקדו בה ריקודי-עם משותפים לאוכלוסיה כולה, הובאו אליה 

מחולות-עם על ידי מהגרים מארצות מוצאם, 'סוכני-תרבות' שונים יזמו יצירת מחולות-עם מקומיים, 'עבריים', 

במטרה ליצור מחול מלכד, סמל לאומי המייצג את כלל הציבור המקומי במידת האפשר.  

         במטרה ליצור מורשת משותפת היה התנ"ך המקור הטבעי לדימויים וטקסטים, תיאורים על פי טקסטים 

תנכ"יים, הווי של קשר לאדמה ולמקום, התייחסות למחזור השנה החקלאי ותיאור הקשר האמיץ לנוף ולמורשת 

המקומית. במקביל למורשת ה'רשמית' התקיימו מסורות אתניות ועממיות לא 'רשמיות' של זמר ומחול 

בקהילות אתניות רבות ושונות בישראל. המחול לבימה, שחלק מיוצריו שאפו גם הם לשפה מקומית, היה פתוח 

להשפעות ולקבלת חומרים של דימויים, טקסטים, לחנים ותנועות מהמסורות האתניות המקומיות. נתקיימו 

השפעות גומלין בין מחולות-העם, שנוצרו תוך תחושה של דחיפות בצורך למלא את החסר, המחולות האתניים, 

שהמשיכו להיות חלק ממחזור החיים בקהילות רבות, ומחולות לבימה. היות ואין כאן ולא היו מחסומים 

בלתי-עבירים, אלא השפעות-גומלין מתמשכות, אך טבעי הוא כי מחול יועבר מתפקוד אחד לאחר. תנועת 

מחולות העם בישראל נתברכה בקהל מעוניינים רחב מאוד, במדריכים ויוצרים רבים המודעים לביקוש הרב למה 

שיש בידם לתת, וליכולת השיווקית-מסחרית של רבים מהם. ככל שפרץ היצירה של יוצרים צעירים וותיקים 

גובר, פוחת מספר המחולות המהווים נכסי צאן ברזל של אוצר מחולות העם בישראל. מחולות שהיו נחלת 

הרבים, מהווים כיום רפרטואר ליודעי-חן הרוקדים במסגרות מיוחדות, מעוניינים בשמירת הנכסים 

ההיסטוריים ורואים בהם סגנון הולם למעוניינים לרקוד ריקודי-עם כיום. החיפוש אחר השפעות אתניות לא 

פסק אלא ממשיך להוות כוח משיכה ליוצרי-מחולות-עם.  
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מחולות חברה – בידור ומעמד  

  

 חלק זה עוסק במחולות חברה באירופה ובתרבות המערב. בחברות שונות, בעיקר מחוץ לאירופה, אך גם 

בגבולותיה, כללו מחולות אתניים מאז ומעולם גם אפיונים של מחולות חברה, לפני ההתפצלות לתפקוד ייחודי 

ונפרד של הללו. סגנונות המחול משקפים מסורת ושינוי, תפיסת מגדר, תקשורת ודרכי חיזור ושידוכין.  

     מבחינה היסטורית נוהגים לציין את ראשיתם של ריקודי החברה עם הופעת המחולות הראשונים של זוגות 

במאה ה-12 בצרפת (פרובאנס), ולראות בהם עידון וסגנוּן של ריקודי-עם. נקודת מפנה בהתפתחות מחולות החצר 

נחשבת תקופת שלטונו של לואי ה-14 בצרפת (סוף המאה ה-17 וראשית המאה ה-18), והמנואט הוא מחול 

אופייני וסמל לתקופה זו.  

     מחולות החצר של אירופה היוו בסיס למחולות החברה מבחינת ההקשר החברתי-תרבותי. הם מילאו תפקיד 

נכבד בבילוי שעות הפנאי, שתפסו חלק נכבד משעות היום של מעמד זה. כל אלה משתקפים במחולות החברה. 

המאמץ לאבחן ולהבדיל בין המעמדות השונים – פשוטי-העם, בורגנות ואצולה – ממחיש את הניידות ביניהם. 

מחולות חברה מתאפיינים בחציית גבולות גיאוגרפיים. ראשיתם בצורך של מעמד עילי להנחיל צורות התנהגות, 

נימוסים והליכות אשר יהוו אבן בוחן לגבי תאמת הרואים עצמם ראויים להיכלל בחברה העילית.  

     מבחינה היסטורית משקפים תולדות המחול מגמות חברתיות, הנחלת צפנים אסתטיים, עיצוב ועידון של דרכי 

התנהגות שהוכתבו על ידי סוכני-תרבות שונים. במימוש מגמות אלה היה המחול כלי זמין ויעיל בהתאם לצרכי 

החברה, למקום ולזמן.  

המונח  ניים ייחסה החברה העילית חשיבות מיוחדת לריקודי-לכת [                                                     בתקופת ימי-הבי

המקובל כיום הוא 'ריקודי-תהלוכה'] בזוגות או בשורות, אלה אחרי אלה. אורח חיי החברה, שהנהיגו 

הטרובדורים, היה מבוסס בעיקרו על שלושת המידות: joia – שמחה,   amor– אהבה,  cortezia – אדיבות. 

מידות אלה קבעו גם את צורתו של הריקוד, כי הריקוד היה יפה מאין כמוהו לשמש ביטוי אמנותי להערצת 

האשה ולמשחק-האהבה.  

  ה"שמחה" מצאה לה ביטוי במחול במעגל; ה"אהבה" – בריקוד הזוגות; ה"אדיבות הנעלה" עיצבה צורה 

מיוחדת של ריקוד זוגי, שבו התגלתה הבעה מעודנת של חיזור ללא תוקפנות, של אהבה טהורה ללא תאווה 

גסה, אהבה מרוסנת המתבטאת בגילויים של הערצה, בנגיעת ידיים קלה ובקצב שווה של פסיעות מדודות 

(זאכס, 153 :1953). 

 בשלב זה בתולדות התרבות ניתן לראשונה לזהות באירופה חציית גבולות גיאוגרפיים והינתקות מחולות מן 

ההקשר האתני, שחרור בהדרגה מסמלים מקומיים, ומימוש הולך וגובר של אפיונים המהווים את המהות 

והתפקוד של מחולות חברה. 

     במחקרה על המחול העממי והעילי ומקומו בתרבות המערב-אירופית במאות ה-15 וה-16 מציינת רייזמן כי 

מפגשי החברה העילית התקיימו בדרך כלל במסגרת פנימית, שהייתה סגורה בפני הקהל הרחב, אם בצורה 

מצומצמת, במעון פרטי, או בהיקף רחב יותר בנוכחות מספר רב של משתתפים. רייזמן מוסיפה כי במקביל 

התקיימו אירועים פומביים אשר כללו המוני אורחים בהתאם לצרכים ולתנאים. שני סוגים אלה שרתו מטרות 

שונות: פוליטיות – קבלת פנים לשגריר, או חתימת חוזה מדיני; פוליטיות למחצה – נישואים משיקולים כלכליים 

או מדיניים; חברתיות – להשגת יוקרה, הפגנת עושר וקשרים חברתיים, או סיבות חברתיות-משפחתיות - קיום 

מפגשים ושמחות משפחתיות (רייזמן, 1996). 

                                                       מתוך המקורות שנבדקו עולה כי בתקופה המדוברת יוחסו למחול החברתי שלוש רמות 

של פונקציות, שביניהן התקיימו קשרים הדדיים: [א] הרמה האישית, שבה נתפס המחול כתורם לשיפור 

נימוסיו של הרוקד ולעידוד התנהגותו החברתית; [ב] הרמה הבינאישית, שבה שימש המחול כאמצעי להעמקת 
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ההיכרות בין בני זוג, וכזרז לתהליך שיכול להיות דו-כיווני: נישואין מחד, או אהבה שבחטא מאידך; [ג] 

הרמה הכלל-חברתית, שבה יוחסה למחול היכולת לעצב את תבנית החברה ולהקנות לה משטר וסדר.  

  כאמור, לכל אחת מהרמות הייתה השפעה על האחרות: הקניית הנימוסים נועדה ליצור הרמוניה בין 

התנהגותו החיצונית של האדם לבין ערכי המוסר והחברה הבסיסיים של התקופה; עידוד הנישואין בא לסייע 

בבניית אחד ממוסדותיה הראשוניים והחשובים ביותר של החברה, ואילו הסדר החברתי תרם בסופו של דבר 

לשיפור מצבו האישי של האדם (שם: 54). 

בחברות שבטיות ובמסגרות אתניות עברה מסורת המחול מדור לדור בעיקר תוך חיקוי והתנסות, אך גם בחברות 

אלו היה מקובל במקומות רבים כי תפקידם של בוגרים או 'זקנים' או 'מומחים' להנחות את הצעירים או את 

חסרי הניסיון על פי מה שמקובל או ראוי שייעשה. לכך נועדו בודדים או משפחות או קבוצות אנשים אשר נבחרו 

למטרה זו ונמצאו ראויים לכך על-ידי הממסד. 

     במאה ה-15 נקבעות באירופה לראשונה נוסחאות קבועות של צעדים שאותן ניתן לבצע ולרשום במדויק. לפיכך 

נוצר צורך במומחים שיַלמדו אותן. נוהגים להזכיר כמורה-חלוץ את גוליילמו אבראו (Guglielmo Ebreo), מורה 

 (Thoinot Arbeau) למחול יהודי מפזרו שבאיטליה במאה ה-15. ספרו של הצרפתי תואנו ארבו

"אורקסוגרפיה" (Orchesographie), אשר פורסם בשנת 1585, כולל הוראות לביצוע מחולות-חצר מן המאה ה-16 

(לדוגמה: וולטה, קורנט, אלמנד) ובכך מניח יסוד להוראה מקצועית של מחול באירופה. כך נוצר הביקוש אחר 

מקצוע המורה למחול, ובחצרות האצילים נקבע למורים אלה מעמד של כבוד.  

 תורת הריקוד, לימוד שיטתי, מורים מקצועיים – על כל אלה לא שמענו בתקופת ימי- הביניים; [...] חלפו הזמנים 

שבהם יכול היה כל אדם לרקוד כעולה על רוחו וללמוד את כללי הריקוד הבלתי-כתובים מתוך הסתכלותו 

בריקודים של אחרים. הריקוד הנהוג בחצרות המלכות ובין האצילים הולך ונפרד מן הריקוד העממי; אם גם 

ניכרת עדיין, פה ושם, השפעתם זה על זה, מכל מקום הם נבדלים מעתה מבחינת הכוונה והסגנון. [...] אולם לא 

בשינוי האופנה עיקר התמורה שחלה באורח החיים החברתיים, העיקר הוא זה, שמנימוסי החברה נדחה ונעלם כל 

דבר טבעי ומקורי. הריקוד נעשה מחוסר ביטוי חופשי ונעדר כל הבעה ספונטנית, בת הרגע, שאינה מחושבת 

מראש. [...] מן הצורך היה אפוא ללמוד את התנועות, את צורות העמידה והפסיעה על פי הכללים שנקבעו ע"י 

מומחים לדבר (זאכס, 163 :1953). 

מנקודת ראות של מחקר המחול מצוי כאן עירוב של סוגי מחול ממוצאים שונים, המקובלים ומבוצעים בשכבה 

מעמדית מסויימת. עם זאת, המחול הוא כלי חינוכי במערכת התנהגותית ומהווה סימן היכר לפיצול המעמדי.  

     יצירות מתחום הספרות היפה האירופית, שאין מטרתן מחקר-מחול, מהוות עדות אמינה למקומם של 

מחולות-חברה בעיצוב דרכי התנהגות. הסופר או הסופרת אשר חיים בקרב הקבוצה החברתית שאותה בחרו 

לתאר, שולטים בשפתה ואמונים על כללי-ההתנהגות שלה. הם 'צופים-משתתפים', בעלי עין בוחנת וללא יומרה 

של ניסוח תיאוריות ומסקנות של החוקר. במסגרת זו נביא רק מעט משפע הדוגמאות המצויות.  

     אחד מתיאורי המופת הידועים ביותר מצוי ביצירתו של מולייר (Molière) בקומדיה גם הוא באצילים  

(Le Bourgeois Gentilhomme), שהצגת הבכורה שלה התקיימה בפאריס בשנת 1670. התיאור מובא כאן בתרגומו 

העברי של נתן אלתרמן (מולייר, מחזות, כרך ג', הקיבוץ המאוחד 1967). מספר מורים נקראים לספק את 

"שיגעונות האצילות ונימוסי הטרקלין" של מר ז'ורדן. המורה למחול, בלהיטותו לשכנע בנחיצות המחול לבני 

האדם, מכריז: "אין לך דבר שבני-אדם זקוקים לו יותר מן המחול [...] בלי מחול האדם חשוב כגולם". ומולייר 

מביא את הדברים עד כדי קיצוניות ואבסורד, כיאה לקומדיה: 

 כל צרותיהם של בני-אדם, כל אותן פורענויות קשות הממלאות את ספרי ההיסטוריה, השגיאות המבישות של 

המדינאים וכישלונות המצביאים הגדולים, כל אלה לא באו אלא מפני שאין הבריות יודעים לרקוד, [...] וכשאין 

עושים את הצעד הנכון, האין זה בא רק מתוך שאין האנשים יודעים לרקוד? (מולייר, 91-90 :1967). 
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השאלה המרכזית המוצגת במחזה היא מה בין מעמדו של האדם, כפי שהוא מציג את עצמו בדרך חייו, לבושו, 

לשונו ומנהגיו, לבין דרך חינוכו והשכלתו ע"י לימוד ושליטה באמנויות השונות. באמצעות שיעורי-מחול יוצר 

מולייר את שיאי הקומדיה ע"י המחשת הפער שאיננו ניתן לגישור בין יכולת ההתנהלות של מר ז'ורדן לבין מה 

שהוא שואף להיות. המורים מוצאים במר ז'ורדן טרף קל, והם ממלאים את כיסיהם בממונו של השואף לגדולות.  

 המורה למחול: הנה התרגיל שלי. זהו צירוף של תנועות-גוף מובחרות ושל כל מצבי תנועה ותנוחה שאנו מוצאים 

בכל ריקוד שהוא (שם: 93). 

 מר ז'ורדן: מי שהמציא את זה אינו טיפש. הצעירים האלה מטלטלים את עצמם לא רע. 

 המורה למוזיקה: כשהמחול יהיה מלווה תזמורת, יהיה הרושם חזק עוד יותר. אתה תראה איזה בלט נחמד צירפנו 

בשבילך. משהו גלנטי מאד (שם: 95).  

 המורה למוזיקה: אתה תקבל את כל הדרוש. 

 מר ז'ורדן: ובייחוד – שהבלט יהיה בלט!  

 המורה למוזיקה: אתה תהיה מרוצה, אדוני. אתה תראה בו, בתוך השאר, מבחר של מנואטים.  

 מר ז'ורדן: אהא! המנואטים – זה ריקוד שלי. אני רוצה שתראו איך אני רוקד את זה. המורה שלי למחול בבקשה. 

 המורה למחול: מגבעת, אדוני, בבקשה. [...] לה, לה, לה, ביס; – הרגל ישרה. לה, לה, לה. לא לטלטל את הכתפיים. 

[...] לה, לה, לה; – קצת גמישות בזרועות. הן כמו בולי-עץ. לה, לה, לה, לה; - הראש יותר גבוה. כף-הרגל כלפי 

חוץ. לה, לה, לה. אל תתכופף. הגוף זקוף (שם: 96).  

בהערות-ההסבר לתרגום העברי מציין העורך מנחם דורמן את חשיבותו של ריקוד המנואט בעיצוב מחוות 

אציליות כמו "קידה של ברכת-שלום למרקיזה". מחול המנואט מסתיים כאשר הרקדן והרקדנית קדים זה מול 

זו בתנועת-קידה שכולה הוד והדר. המגבעת המוזכרת במחזה, תפקידה להיות קישוט ותוספת למחוות הרקדן: 

"היו שמים אותה מתחת לזרוע השמאלית, ואילו את הראש היו מכסים בפאה-נכרית כבדה. בשעת הריקוד היו 

חובשים את המגבעת וחוזרים ומורידים אותה לסירוגין כאחת ממחוות הרקדן" (שם: 372). מידת החשיבות 

הרבה שהמורה למחול מייחס למקצועו נקשרים בדברי ההסבר לצו המלך לואי ה-14, עם היווסדה של האקדמיה 

למחול ב-1661. שם נאמר:  

  אמנות המחול הנה אחת האמנויות המכובדות וההכרחיות לעיצובו של הגוף; היא שמקנה לו את ההכשרה 

הראשונה וההכרחית לכל מיני פעולות, [...] לפיכך יש לראות באמנות זו אחת האמנויות המועילות ביותר 

לאצולתנו וגו'" (שם: 371). 

הסופרת האנגלייה ג'יין אוסטין (Jane Austen 1817-1775) בספרה Pride and Prejudice (גאווה ודעה קדומה – 

תורגם לעברית על ידי טלה בר, יצא בהוצאת אור-עם בשם אהבה וגאווה 1984. ספר זה זכה למספר גרסאות 

בקולנוע ובטלוויזיה) מתארת את נשפי המחולות כאירוע מרכזי המאפשר מפגש חברתי שאינו מתאפשר בנסיבות 

אחרות. אוסטין יצרה לה שם כמבקרת חריפה לזמנה (סוף המאה ה-18 וראשית המאה ה-19) של דיכוי האשה, 

ובספריה היא נותנת פתחון פה לדמויות שונות של נשים המייצגות את התפיסה הנוהגת בזמנה, ובצידן נערות 

ונשים המערערות וקוראות תיגר על כניעותן של הנשים בפני המגדר הגברי, ששליטתו בכל מימד של חיי היומיום 

ובכלל איננה ניתנת לערעור. להלן כמה דוגמאות למה שמזמן נשף המחולות על פי אוסטין: בראש ובראשונה הוא 

מאפשר לאם-הבנות לממש את יוזמותיה למצוא שידוך הולם לבנותיה, שידוך אשר יחלץ את משפחתה מהדרדור 

המאיים של מעמדה הכלכלי. ובמסגרת מאמציה לשכנע את בנותיה כי ישתפו איתה פעולה היא קובעת כי "אהבת 

המחול הייתה צעד מסוים לקראת התאהבות" (אוסטין, 1984: 13). נשף המחולות היווה הזדמנות נדירה ליזום 

היכרות עם מי שמעוניינים  

     להכיר, לעשות מיון ראשון של המצאי, לגברים – לבחון את טיבן של הנשים, ולנשים – לתהות על אופיים של 

הגברים, האורחים הצעירים הלא-מוכרים עדיין. דרך המחולות, ובין ריקוד לריקוד, ניתן לשוחח ולבחון את 
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מעמדו של הרוקד בחברה; כמו כן לשלוח עקיצות למתעשרים החדשים או לאצולה הכפרית, כל אחד ונקודת 

מבטו ממקום שיבוצו בסולם החברתי-מעמדי: 

  פתח סר ויליאם ואמר: "איזה בילוי מקסים זה לאנשים צעירים, מר דארסי! – בסופו של דבר אין כמו ריקוד. – 

אני רואה בו את אחד הביטויים המושלמים לחברה האצילית” "כמובן, אדוני; – ויש לו היתרון שהוא גם באופנה 

בחברות הפחות אציליות בעולם. כל פרא יכול לרקוד." (שם: 26). 

בספרה מנזר נורתאנגר – Northanger Abbey (בעברית בתרגומה של טלה בר, הוצאת אור-עם 1986) מתארת 

אוסטין מצבים דומים: נשף המחולות כזירה לתצוגות חיזור, ניסיונות וגישושים ליצירת קשר, מיון ובחירה. 

בנוסף, היא עורכת השוואה בין נשף המחולות ומסגרת הנישואין כנקודת מוצא לפתח שיחה, תוך כדי הצגת 

לבטיה והשקפתה אודות מעמד האשה, שהיו, כפי שכבר הוזכר, מתקדמים לזמנה: 

 בן זוגה התקרב עכשיו ואמר: [...] :אני רואה את הריקוד העממי כסמל לנישואים. נאמנות והשלמה הן החובות 

העיקריות בשניהם, והאנשים שאינם בוחרים לרקוד או להינשא בעצמם, אין להם כל עסק עם בנות זוגם או 

נשותיהם של שכניהם". […] "בטח שלא. אנשים שמתחתנים אינם יכולים כלל להיפרד, אלא חייבים להחזיק בית 

ביחד. אנשים שרוקדים רק ניצבים זה מול זה בחדר מוארך למשך חצי שעה״. "וזוהי ההגדרה שלך לנישואין 

ולמחול. [...] את תסכימי שבשניהם יש לגבר יתרון הבחירה, ולאישה רק אפשרות הסירוב; שבשניהם זוהי 

התחייבות בין גבר לאישה שנוצרה לטובת שניהם."   (אוסטין, 1986: 91). 

תוך כדי ההשוואה בין המחול למוסד הנישואין מתעמתת אוסטין עם המקובל, המצוי והרווח, וחושפת את 

האבחנה כי מעמד האשה יוצר קיפוח ידוע מראש, ובאותה תקופה ניתן היה לעשות אך מעט בכדי לשנותו. הגבר 

בוחן את השקפתה של האישה ומידת המחויבות שלה: 

 "מבחינה אחת ברור שיש הבדל. בנישואים הגבר אמור לספק את מחייתה של האישה, והאישה אמורה לעשות את 

הבית נעים לגבר; הוא אמור לספק והיא לחייך; אבל במחול חובותיהם הפוכות בדיוק; הנעימות וההשלמה 

מצופים ממנו, בעוד היא מספקת את המניפה ואת מי האזוביון. [...] את לא מסכימה עם כל דמיון בין צורות 

ההתחייבות, ואם כך מותר לי להסיק שמושגיך על מצב המחול אינם כה חמורים כפי שעשוי בן זוגך 

לחשוב." (שם: 92). 

בספר דניאל דרונדה מאת הסופרת ג'ורג' אליוט (Daniel Deronda  –  George Eliot – פורסם לראשונה בשנת 

1876, תורגם לעברית ע"י אלינוער ברגר ויצא בהוצאת כתר ב-1991) מתואר נשף המחולות כזירת התגוששות 

וכמאבק בין כוחות; וביתר פירוט, מי הגבר שיזכה לרקוד עם העלמה הַרלֶת, כיצד היא תרשים את הגברים ומה 

דעתן של הגבירות על התנהגותה: 

  כמעט לא היה גבר שלא היה מעוניין לרקוד עמה, וכל מי שנעתרה לו חש תרעומת עגמומית על שהיא מסרבת 

לרקוד ולס או פולקה. "כלום נדרת נדר, העלמה ַהרֶלת"? - "מדוע את נוהגת בנו באכזריות שכזאת?" – "רקדת 

אתי ולס בפברואר". – "ואת שרוקדת ולס באופן מושלם כל-כך!" – הקריאות הללו ערבו לאוזניה. הגבירות 

שרקדו ולס אמרו בלבן כמובן שהעלמה ַהרֶלת פשוט שואפת להתבלט (אליוט, 1991: 122). 

וכך על רקע תאור המחולות שנרקדו באותה תקופה, כגון ואלס, פולקה, או קדריל; זירת ההתגוששות מתמקדת 

בבחירת בת זוג לנישואין: 

   ייתכן שהביט בה בלא התפעלות מיוחדת, ושהיה מורגל בהליכות עולם מכדי שתהיה בעיניו יותר מסתם עלמה מן 

העלמות המוזמנות לאירועים בחלק זה של הארץ. [...] נראה שהוא מתכוון לשאת לאישה את העלמה ארופוינט. 

[...] ובכל זאת הבחינה כי פעם בפעם היה משנה, אט אט ובחשאי, את מקומו על-פי מקומה, באופן שיוכל לראות 

אם היא רוקדת (שם:  123-122). 
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בחירת בני הזוג למחול, "משא ומתן" לאחר הקשר הראשוני, הם בוחן לרצינות הכוונות: 

 "הרשי נא לי לשאול האם עייפת מלרקוד, העלמה ַהרֶלת?" פתח ואמר [...] "כלל וכלל לא." 

 "התואילי - הריקוד הבא - או קדריל אחר?" "הייתי שמחה," אמרה גוונדולין בהציצה בכרטיסה, אבל הריקוד 

הבא תפוס." [...] "אני ביש מזל על שאיחרתי," אמר לאחר רגע של שתיקה. "היה נדמה לי שאינך מתעניין 

בריקוד," [...] "כן, אך אתך לא התחלתי לרקוד," [...] "את הופכת את הריקוד למשהו חדש," [...] "אם כך, איני 

יודעת אם לקבל זאת כמחמאה. אחרי שתרקוד עמי בפעם הראשונה לא יהיה בכך עוד משום חידוש." (שם: 124). 

ככל שרבים המשתתפים בנשף המחולות, כך מתאפשרת – למרבה הניגוד – יותר פרטיות: 

 נשף מחולות ענק, [...] עמד להיערך [...] אירוע מסוג  שההמון והתנועה המתמדת יוצרים בו פרטיות. (שם: 442).  

לאחר כל הגישושים ושלבי המעבר, נשף המחולות מהווה הזדמנות ומבחן להערכה והכרה במעמדה של 

המשתתפת. למותר לומר כי הגבר אינו זקוק למבחן זה למען יעריך אותו הציבור בהתאם למעמדו: 

 [...] חלפה בין שורות של צופים מתפעלים במחול הכפרי, שלפי המסורת פתחו בו את הנשף, ובנות מינה ראו בה, 

באופן כללי, אישה שראוי לקנא בה. (שם: 443). 

הסופר הרוסי הנודע  לב ניקולאייביץ' טולסטוי (1910-1828) בספרו אנה קארנינה מתאר במפורט את סוגי 

המחולות שנרקדו, מאבקי הכוחות והמזימות שנרקמו בנשף המחולות (מובא כאן בתרגום המופת של נילי 

מירסקי, אשר יצא בהוצאת עם עובד, ספריה לעם 1999): 

   

  ורונסקי וקיטי רקדו סיבובים אחדים של ואלס, אחרי הוואלס ניגשה קיטי אל אמה; בקושי הספיקה להחליף 

כמה מילים עם הגברת נורדסטון, וכבר ניגש אליה ורונסקי להוליך אותה אל הקדריל הראשון. שום דבר חשוב לא 

נאמר בזמן הקדריל, [...] אבל קיטי כלל לא ציפתה לגדולות מן הקדריל, אלא חיכתה בלב גווע למזורקה. נדמה לה 

שבשעת המזורקה יוכרע הכול. אמנם הוא לא הזמין אותה למזורקה, אבל זה לא הטריד אותה. לא היה לה ספק 

שאת המזורקה תרקוד עמו, כמו בנשפים הקודמים, והיא סירבה לחמישה גברים ואמרה להם שכבר הוזמנה. כל 

הנשף, עד לקדריל האחרון, היה לקיטי כחלום קסום שכולו חדוות צבעים וצלילים ותנועות (טולסטוי, 108 :1999). 

לסיכום, בתהליך עיצובה של זהות אישית מצטרפים אפיונים שונים ובכללם דרך ההתנועעות הבסיסית של הפרט, 

מחוות תנועה יומיומיות, היציבה והטונוס השרירי. כאשר אפיונים אלה אינם נחלתו של פרט בודד בלבד אלא 

משותפים לקבוצת אנשים, הם מהווים אפיון חברתי-תרבותי, סמל ומשמעות ואמצעי תקשורת בלתי-מילולי. 

כאשר סגנון התנועה או המחול נותנים ביטוי לשפת תנועה מסוגננת של תרבות גופנית מחייבת, הם מהווים מדד 

חברתי-תרבותי ואמצעי תקשורת מקובל ויעיל. טיפוח סגנון תנועתי של מחול מאפשר תצוגה של יכולת, בחינת 

מידת ההתאמה למוסכמות החברתיות ועידוד הלימוד והשמירה על יכולת ביצוע של צורות מחול כתנאי לעמידה 

במוסכמות ובדרישות החברתיות-התנהגותיות. ככל שהחברה מפוצלת יותר מבחינה מעמדית ותרבותית כן 

יידרשו התמחות ושליטה בסגנון המאפיין את קבוצת השייכות.  

מחולות החצר מסמלים יותר מעמד ופחות אזור גיאוגרפי; שלב זה הוא ראשית הפריצה של גבולות גיאוגרפיים 

האופיינית למחולות חברה ומגיעה לשיא בפריצת מחול הוואלס, מחול של זוג אשר מוצאו בצרפת ושיא 

הפופולאריות שלו במחצית השנייה של המאה ה-18 בגרמניה, אוסטריה, צרפת ואנגליה (על הוואלס ראו הרחבה 

 .(Hess 1989 והעמקה אצל

 הוואלס, אשר במשך יותר ממאה שנה שלט באולמות-הריקודים, אינו נבדל כמעט מאותם ריקודי-עם (לנדלר). 

אמנם, משנתקבל בסאלונים המודרניים, בעלי הרצפות המצוחצחות, מן ההכרח היה להתאים את צורתו לתנאים 
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החדשים. בוטלו הסיבובים הנועזים וחילופי המקומות; סולקו הסוליות המסומרות של הרוקדים; ויתרו על 

הדילוג ועל סיבובה של הרקדנית סביב בן-זוגה; שכחו את העמידה האופיינית, את הצטלבויות הרגליים זו 

מאחורי זו. בכל זאת לא נבדל הוואלס כלל וכלל מהריקוד ה"טירולי", בעל המשקל של 3/4 עם דגש חזק על הרבע 

הראשון: משולבים סובבים הרוקדים, זוגות זוגות, סביב עצמם; הולכים וסובבים במעגל בדרך חיקוי למחזורם 

של הכוכבים; הרגל השמאלית נעה, הימנית נגררת אחריה ועושה חצי-סיבוב אחורה. השמאלית משלימה את 

הסיבוב; בתיבה השנייה של המנגינה פותחת הרגל הימנית באותם צעדים. [...] בגרמניה קיבלה את הוואלס 

החברה הבורגנית בזרועות פתוחות בה בשעה שאותן שכבות-החברה בארצות אחרות לא מיהרו להכניסו (באנגליה 

הונהג רק בשנת 1812). (זאכס, 1953: 210). 

עם הזמן התפתחו לוואלס גרסאות שונות (ראה זאכס Hess 1989 ,1953), ובו בזמן קם לו מתחרה רציני, שצורף 

אליו בהמשך – הפולקה. לפי זאכס, מוצאו של ריקוד הפולקה מבוהמיה, ריקוד זוגות במשקל 2/4. תנועות הגבר 

והאישה זהות ומקורו העממי-כפרי בולט בווריאנטים של הצעדים – קפיצות ערניות ועליזות תוך הרמת רגליים 

בסגנון עממי-מרכז אירופי. בערי גרמניה הופיעה הפולקה אחרי שנת 1830, ולפאריס הביא אותה מורה למחול 

מפראג בשנת 1840.  

       בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה העשרים מצטרפים לרפרטואר מחולות החברה מחולות דרום-אמריקניים 

וצפון-אמריקניים. אלה שיצאו נגד הוואלס, כי ראו בו גורם משחית, התנגדו לא פחות למחולות חדשים אלה, 

שהיו בעלי אופי חושני ומשוחרר, במשקל זוגי ובמקצבים בעלי אופי סינקופי, ובעיקר בעלי גוון "ארוטי", שנגד 

את המקובל באולמי הריקודים. 

     הטנגו מצטרף אל הוואלס בסוף המאה ה-19. זאכס טוען כי מוצאו של הטנגו איננו ארגנטינה, כפי שנוהגים 

לחשוב, אלא וריאנט של ה"האבאנרה" שמוצאו מקובה. בשונה ממנו, כותבת יקובוביץ': 

          בצורתו הראשונית התהווה הטנגו בסוף המאה ה-19, בשכונות העוני בפאתי בואנוס-איירס, הגובלות בפמפה 

(הערבה). בשכונות אלה חיו אנשי שוליים, שבשל מעמדם הנמוך לא הייתה להם דריסת רגל במרכז העיר. הייתה זו 

תרבות של מחסור. [...] הטענה הרווחת היא כי מקורו של הטנגו בתערובת של ריקודים קובניים, אנדלוסיים 

ואפריקאיים. יש השערות רבות לגבי מקור השם. [...] בתחילה ניגנו ורקדו טנגו במקומות מאולתרים, לעתים תחת 

כיפת השמים, או במסבאות ובבתי בושת. במקומות בהם החיים מתנהלים על גבול החוק. היה זה ריקוד עליז, בוטה, 

שהשירים המלווים אותו אופיינו בעגה ייחודית מאוד, שבחלקה ביטאה את חיי היומיום, ובחלקה הייתה מעין שפה 

סודית של שותפים לפשע. [...] באותה תקופה הייתה תזמורת טנגו מורכבת משלושה כלים: כינור, חליל וגיטרה, 

ולפעמים גם נבל אינדיאני. הבנדוניאון (סוג של אקורדיון ממוצא גרמני, שמלחים גרמניים ומהגרים יהודים הביאו 

לארגנטינה) הפך לחלק מתרבות הטנגו רק מאוחר יותר. [...] בעקבות ההגירה המסיבית מארצות הים התיכון חדרו 

אל הטנגו שני מרכיבים נוספים: בית הקפה כמקום מפגש והגעגועים לארצות רחוקות. הבוטות והפריצות פינו מקום 

לסיפור אחר, טרגי, העוסק בשבר אישי, בגעגועים, באהבה, בנאמנות ובבגידה. [...] כאשר רוקדים לא צוחקים ולא 

מענטזים. זהו ריקוד טקסי עם חוקים מוגדרים. החושניות בעלת עוצמה, אך היא ארוזה בקפדנות, באיפוק 

ובאלגנטיות. הגבר תמיד מוביל.  (יקובוביץ', 1996: 38-36). 

 בראשית המאה העשרים נפוץ הטנגו ברחבי העולם, מפאריס לבירות אירופיות אחרות ומשם 

לארצות-הברית.  

     בשעת הריקוד פונים בני הזוג זה אל זו וניצבים זה מול זו בידיים שלובות, כמו בוואלס. ובכך מונצחת 

ה"מהפכה" בצורת הקשר בין בני שני המגדרים במחול. שינויי מצב, אחיזות ויוזמות שונות של אלתור יהיו 

תמיד כאשר הגבר מוביל, תומך, והאישה מתאימה את עצמה, מובלת ונענית. בעשור השני של המאה העשרים 

מופיעים מחולות רבים המושפעים מתרבות הגוף והמחול האפרו-אמריקניים ומשבצים חמרים מתוכם. שלב 

זה מבשר שילוב שחורים ולבנים במחולות-חברה ובמועדונים שנועדו לשם כך. לאחר הפרדה מוחלטת היו 

המוזיקה והמחול יסוד חשוב בשילוב הבלתי נמנע של גזעים בארה"ב. זירת הריקודים שיקפה גם היא את 
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האפליה, המחאה, השילוב והגזענות. בעיקר היה כאן ביטוי לצורך להתבדר, ליצור קשר, ולשכוח את מועקות 

היומיום. המחולות כובשים את זירת הריקודים בזה אחר זה וביניהם: פוקסטרוט, שימי, צ'רלסטון, רומבה 

ועוד. אופנה רודפת אופנה, והשינויים נעשים בתכיפות הולכת ומואצת.  

   טנגו (באדיבות קלי צרפתי) 

מחולות חברה – תקשורת ומחאה 

פולמוס (Polhemus, 1993) במאמרו "מחול, מגדר ותרבות" סוקר את התפתחות מדעי החברה בהבנת דרכי 

 .physical culture – "תקשורת בלתי-מילולית ומה שניתן להגדיר "תרבות גופנית

     במחול רואה פולמוס זיקוק או תמצות של התרבות הגופנית וייצוג מתמיד של החלוקה והפיצול לתרבות 

גברית ונשית. בכל עת שגברים ונשים רוקדים יחדיו, התרבויות מתנגשות. אין הכרח כי גברים ונשים ירקדו 

בפועל יחד. גם בחברות שבהן גברים ונשים רוקדים בנפרד, ניתן להבחין מיד בסגנונות שונים של צורת הריקוד 

ובהבדלים המגדריים. עדותו של פולמוס על ניסיונו האישי ממחישה באופן חי ואמין ביותר את המעבר ממחולות 

הזוגות המקובלים אל מרד הנעורים, שבא לידי ביטוי במחולות שונים לחלוטין בארה"ב: 

 בהיותי בן-עשרה, שגדל בפרוור אמריקאי בסוף שנות החמישים וראשית שנות השישים, למדתי לרקוד 

בבית-הספר, נגד רצוני, עלי להוסיף. בין אם "איטי" (slow) או "מהיר" (fast). צעדי הריקודים הללו, ופעולות 

הריקוד המצ'ואיות אשר היוו מסגרת למחול, היה להם דבר משותף: הזכר הוביל. הזכר בחר עם מי ירקוד. הזכר 

(אם הנקבה הסכימה לרקוד איתו, כי תמיד עמד לרשותה הכוח העצום של הסירוב) תמך פיזית בנקבה. הזכר קבע 

את הקצב ואת סגנון יחסי הגומלין ביניהם בזמן ובמרחב. הנקבה, כמו בחיי היומיום, עקבה אחר הנחייתו.  

  בזמן שבו למדתי סוף-סוף לעשות את זה, התחוללה מהפכה חברתית, מהפכה של מגדר ותרבות, אשר באה לידי 

ביטוי על רחבת הריקודים של אמריקה ובריטניה הרבה לפני שנכתב עליהם או דובר עליהם. לפתע, זכרים לא 

ביקשו נערות לרקוד, וגם לא הגדירו את הקצב והסגנון של המפגש. כמו עם הלבוש ההיפי וסגנונות ההתקשטות, 

 Saturday Night Fever מכל מקום, כאשר הסרט .(unisex world) המחול הכריז על עולם אמיץ, חדש, של יוניסקס

יצא לאקרנים בסוף שנות השבעים [...] ראינו שיבה שלמה, לפחות במונחים של הבדלה בין המגדרים, אל נורמות 

המחול, ההתנהגות והתרבות, שהיו קיימות לפני ניסיונות היוניסקס של סוף שנות השישים. הזכר מבקש מהנקבה 

להיות לו בת-זוג. הזכר תומך פיזית בנקבה. הזכר קובע את הצעד והסגנון של המחול; הזכר הוא מרכז 

תשומת-הלב. ה"דיסקו", למרות ההקשרים האלטרנטיביים הפופולאריים שלו (לדוגמה: ההורים ראו בו ניגוד 

�116



מוחלט לסגנונות הריקוד של זמנם), הביא לחזרתן של תפיסות מגדריות-מערביות-מסורתיות. [...] דיסקו 

ותרבויות זכר/נקבה שאותן הוא מממש, אינם כוללים הכל, ומאז Saturday Night Fever ראינו את עלייתן 

וצמיחתן של תת-תרבויות אלטרנטיביות שונות, אשר ממשיכות את תרבות ההיפיס במחול, בלבוש, ובהשקפת 

העולם. [...]  

   ה"מערב" איננו עוד – אם בכלל היה אי פעם – מערכת תרבותית יחידה. חוץ מ"תרבות זכרית מערבית נורמלית" 

ו"תרבות נקבית מערבית נורמלית" יש לקחת בחשבון את הפלורליזם התרבותי ההולך וגדל, בצורה של 'שבטים' 

חדשים – כל אחד עם ערכים, אמונות, הנחות-יסוד של סגנון חיים, סגנונות קישוט וסגנונות מחול משלו, וברוב 

  .(13-12:1993 ,Polhemus)  המקרים, כל אחד עם התת-תת-תרבות המגדרית שלו

במחצית השנייה של המאה העשרים, כאשר אמצעי התקשורת פורצים גבולות גיאוגרפיים ולאומיים, הופכות 

אופנות מסוימות לנחלת רבים לזמן קצר או ארוך יותר. חברות מממשות את תרבותן והופכות אותה למציאות 

נראית לעין באמצעות לבוש, קישוט ודרכי-התנהגות, ומחול בכלל זה, תהא תפיסת המגדר אשר תהא. מלבד 

תפישת המגדר, שהמחול היה תמיד אחד הביטויים המובהקים שלה, משקף המחול בשלב זה מרד נגד הפרדה בין 

גזעים, הזדמנות מוחשית מאד למחאה נגד ערכים שייצגו את דור ההורים, ובמקום שנוצר עימות, גם נגד ממסדים 

חברתיים, דתיים ופוליטיים.  

     בשנת 1960 שוטף גל הרוקנרול (Rock-and-roll) בארה"ב את כלי התקשורת, והמוזיקה מביאה בעקבותיה 

מהפכה בריקוד, בראש ובראשונה לבני-העשרה. הטויסט Twist)) הפך לשיגעון אופנתי. הטויסט היה קל ללימוד. 

לא רקדו עם מישהו, רקדו מולו בלי לגעת אחד בשני. כולם קפצו וכרכרו, פיתולים של הירכיים, פיתולים 

ו"עיוותים" של הגפיים. בסרט הטלוויזיה "שיגעון הריקוד" (Crazy Dancing, B.B.C 2000) מומחשת דרך 

ההוראה המיידית ושווה לכל נפש: "זה כמו לצאת מהמקלחת, אתה כמו מחזיק מגבת מאחור בשתי הידיים, 

כשהיא מכסה את הגב, ומניע את האגן מצד לצד, כמו כשמנגבים את הגב. באותו זמן עם כף הרגל כמו 

מועכים-מכבים סיגריה על הרצפה". מפרקי הרגליים והידיים מגיבים בפיתולים גמישים ומשוחררים. כאשר 

הופיעו הזמרים הראשונים אשר שרו ורקדו רוק'נרול, נחשב סגנון תנועתם מגונה, מושחת ומסוכן לבריאות. 

הטויסט שולב עד מהרה בסרטי פרסומת, הופץ ברחבי העולם באמצעות כלי התקשורת, והתאים במיוחד למרד 

בני-העשרה. רבים ראו את הטויסט כמעורר מינית ומהווה שינוי קיצוני בתפיסות המהוגנות המקובלות. השוו 

את הריקוד לניאוף. הצעירים אימצו את הריקוד ה"מגרה" וה"נועז" ובעקבותיהם גם המבוגרים יותר לא אחרו 

להצטרף לרוקדים, ובמועדוני הלילה נוצרו גרסאות שונות לטויסט. כך פרצה אופנת הריקוד החדשה גבולות 

חברתיים ומעמדיים, ובעקבות ארה"ב פרץ הטויסט לאירופה כולה. בשלב זה, כשהריקוד אומץ על-ידי דור 

ההורים, נזקקו הצעירים להמצאה ריקודית חדשה שתבטא את מרד הנעורים.  

     הדיסקו (Disco) התבסס על שירי שנות השישים, שאליהם נוספו מקצבים סוערים, אשר בוצעו על ידי להקות 

שונות בשירה, בנגינה, ובגרסאות תנועתיות משלהן. אלה היו מבוססות בעיקרן על תנועות ראשוניות, וכך יכלו 

המוני המעריצים לחקות את הלהקה המובילה ולהשתתף במחול. ריקודים חדשים צצו בזה אחר זה. המשיכו 

לרקוד זה מול זה מבלי לגעת זה בזה. על רחבת הריקודים מותר היה "להשתגע" ולפרוק עול, ושוב היו מי שכינו 

את ריקודי הדיסקו, כמו את הוואלס בזמנו, וכמו את הטויסט ועוד – "ריקוד מושחת". ג'ון טרבולטה, בסרט 

הקולנוע "שיגעון המוזיקה", הפך לאליל הדיסקו של שנות השבעים. בני כל הגילים היו מאוחדים בשאיפה 

להידמות אליו ולחקות את סגנונו.  

     בד בבד הלכה וגברה גם ההתנגדות לדיסקו, ובשנות השמונים צמחה ברחובות ניו-יורק תת-תרבות של מחאה, 

שהייתה שילוב של מוזיקה, מחול וגרפיטי. ההיפ-הופ (Hip-Hop) עבר מהרחובות אל האופנה. היה זה שילוב של 

מוזיקת-רחוב שנוסף לה הראפ. הגרפיטי העצים את יסוד המחאה והברייקדאנס (Break Dance) אפשר ביטוי 

תנועתי שהלם את המכלול: תרבות מחאה של חבורות-רחוב. הריקוד דרש מיומנויות פיסיות גבוהות ביותר, 
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וחבורות שונות שרכשו יכולות ביצוע פיתחו סגנונות אופייניים להן. תחילה היו אלה חבורות של 

אפרו-אמריקנים, ולא במקרה יכולת התנועה המיוחדת שלהם הכתיבה את שפת התנועה הבסיסית של 

הברייקדאנס, את אופייה המשוחרר, הגמיש, את רמת הקואורדינציה הגבוהה ואת העושר התנועתי. ברחובות 

ברוקלין היוו העימותים בין הקבוצות תחליפים לקטטות רחוב. הרחובות הפכו לזירות ריקודים ומוזיקה. 

כוכבים רכשו להם שם וקהל מעריצים. הברייקדאנס משך את עיני התקשורת, ונערים שרקדו לעצמם הפכו 

ליקירי יחצנים וסוכנים למיניהם. היו שהפכו לכוכבים ובכך שיפרו את מעמדם הכלכלי ואת מעמד משפחתם. 

בהמשך רקדו בני כל הגזעים והברייקדאנס היה ללהיט. כיום רוקדים ברייקדאנס ברחבי העולם, ומלמדים את 

הריקוד בבתי ספר למחול. בצד גאות ושפל של הברייקדאנס, המשיכו להתקיים בארה"ב מחולות הקאונטרי, 

ובשנות התשעים זכה לתחייה מחודשת ריקוד השורה (Line Dancing) ומחולות-כפר מסורתיים זכו לגרסאות 

מחודשות אשר התאימו לתנועה של המונים: גרסאות פשוטות מאד, אשר קל היה להפיצן באמצעות הטלוויזיה 

והווידאו. כך הם הפכו לריקודי-חברה, הכוללים דגמי-יסוד מצעדים של ריקודי-עם, שהתערבבו בהם מקצבי 

דיסקו בצירופים חדשים.  

     בשנות התשעים של המאה העשרים חדרו לרחבת הריקודים יותר ויותר ריקודים לטיניים. ראוי להזכיר כי 

מאמצע המאה ה-19 ובמשך המאה העשרים נטמעו בתרבות המערב מחולות לטיניים-קובניים כגון: הבנרה 

(Habanera), רומבה (Rumba), קונגה (Conga), צ'ה צ'ה (Cha Cha), ממבו (Mambo), סלסה (Salsa) ומחולות 

 (Lambada) רבים נוספים. בשנות התשעים של המאה העשרים זכו לפופולאריות רבה הסלסה, הלמבדה

והמקרנה (Macarena). מחולות חברה זכו לפריחה כאשר נוצר ביקוש לתפקוד אשר סוג זה של מחול נתן לו 

מענה: פורקן, בידור, מפגש חברתי, הנחלת דימויים "גברי" ו"נשי", עיצוב דרכי התנהגות, ומרד נעורים נגד 

תפיסות ודרכי התנהגות מוסכמות של דור הבוגרים על ידי יצירה או קבלה של ריקוד חדש שאיננו מקובל עדיין 

על הבוגרים. אין כמו מחולות חברה לשקף את קצב השינויים שעוברת חברה מסוימת. שינויים בקצב איטי יהיו 

נחלתה של חברה המשמרת מבנים חברתיים תרבותיים מסורתיים. אופנות המתחלפות תדיר ומציפות את זירת 

המחולות במחולות חדשים ומחודשים יעידו על חברה שהיא צרוף של תת-חברות שמערכת הכוחות ביניהן היא 

דינמית ונתונה לשינויים. ולכן, למרות ההקשרים השונים שעיצבו את סוגי המחולות השונים, הקשר בין מחול 

אתני, מחולות עם ומחולות חברה הוא מתמיד, כאשר האפיונים המסורתיים לעיתים ברורים וגלויים ולעיתים 

חבויים. מחול הרואדה (Rueda) הוא דוגמה הממחישה היטב כיצד דגמים של מחול אתני הפכו למחול חברה, 

חצו גבולות גיאוגרפיים ותרבותיים, והיו למחול פופולארי בארצות שונות; בעבודתה על נושא זה, כותבת אלה 

כהן בין השאר: 

  במיאמי, שם קיימת אוכלוסייה גדולה מאד של קובנים, ניתן לראות כי ריקוד הרואדה מתפתח וממשיך להתחדש; 

על מנת למשוך אנשים לבוא ולקחת שיעורים, המורים ממציאים ואריאציות חדשות ובתי ספר חדשים נפתחים. 

ייתכן כי הפופולאריות במיאמי מקורה בצורך לשמר סמלים לאומיים וליצור מסגרות קהילתיות לאוכלוסיית 

יוצאי קובה. דבר דומה קורה בשנים האחרונות גם בישראל: פופולאריות הרואדה והסלסה בשיאה, והביקוש רב. 

בעוד הרואדה – כמחול חברה קובני – חוצה גבולות ומהווה בימים אלה אופנה במקומות רבים בעולם, בקובה 

כמעט ולא ניתן לראותו, והוא מוצג שם כיום רק לתיירים. [...] עם זאת הסלסה ממשיכה לפרוח. [...] מחול 

הסלסה בשביל הקובנים הוא כמו לחם, והוא מסמל את התקווה לחיים טובים יותר. הסלסה הוא עירוב של 

סגנונות ריקוד, מקצבים לטיניים, ספרדים ואפריקניים. הוא הכלאה של צ'ה צ'ה, ממבו ורומבה, עם קורט של 

פסדובלה, קצ'נגה, סמבה ועוד. בקובה אומרים: "הסלסה היא כמו הקובנים, חצי אפריקנית חצי 

ספרדית-לטינית". הערבוב של מקורות בריקוד הסלסה אינו מקרי, והוא משקף את המפה האתנולוגית של קובה, 

 Son) בשילוב תרבויות ספרדיות, אפריקניות, וצרפתיות. [...] בקובה נוצרו שני ריקודי חברה עיקריים: הסון

montuno), והדנסון (Danzon). מהם צמחו מאוחר יותר ריקודי החברה המקובלים והנפוצים ביותר בתרבות 

המערבית - צ'ה צ'ה, רומבה, ממבו, סלסה ורואדה. [...] ייתכן ובשל עירוב תרבויות זה הרואדה מצליחה להיות 
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ריקוד חברה נפוץ כל כך ברחבי העולם, יש בה כללי התנהגות ועיצוב צורני אירופי, תעוזה אפריקנית ולטינית, 

ומקצבים שקשה לעמוד בפניהם (כהן, 2001: 57). 

סקירה ראשונית של תולדות מחולות החברה ממחישה כיצד אפיונים מסוימים נבחנים בכל שלב ושלב מחדש:  

 * הצורך בשליטה ובקבלת כללים מחייבים מול פריקת-עול וחופש אישי 

 * תרבות גופנית כביטוי לתפישות של מגדר 

 * מחול כביטוי לחופש הבעה ושחרור מיני 

 * מחוות תנועה כביטוי למוסכמות חברתיות-תרבותיות 

 * מסורת ושינוי במחול כביטוי למפגש או לעימות בין-דורי 

 * מחול כביטוי לזכויות הפרט ולמאבק עליהן. 

     במחולות הוואלס והטנגו היו בני הזוג צמודים זה לזה. כאשר נחשפו מחולות אלה לראשונה בזירת ריקודי 

החברה הם עוררו התנגדות רבה ביותר, אך הרבה יותר מכך ולמרות זאת, הם סימלו שחרור ממוסכמות העבר 

והפיצו משב רוח רענן מבחינת תפישת המגדר, היכולת להתבדר ולהשתחרר. לא עבר זמן רב ויסודות אתניים, 

אפריקניים, ספרדיים ולטינו-אמריקניים העמידו למבחן את המסורת האירופית של מחולות-החברה, ומאבק בין 

דורות ובין גזעים הִזרים מחולות נוספים וחדשים לצד הרפרטואר ה"ישן". בארה"ב נשברו מוסכמות: הרוק'נרול 

בא בעקבות המאבק על זכויות האדם, והמוזיקה השחורה הפכה לנחלת הכלל. הטויסט הפריד בין בני הזוג, 

המוזיקה והמחול זעזעו רבים, והתקבלו כמיצג מתגרה ומאיים. בעיקר גרמה לכך המיניות הגלויה, כאשר הגו 

זקוף ומניעים את האגן ולמטה ממנו: הרבה יותר חופש הבעה וחופש של ביטוי מיני, כמו הצהרה על פריקת עול 

ואובדן השליטה.  

     כיום, בדיסקוטק, יכולים אישה או גבר לבוא ללא בן או בת זוג, ולרקוד לעצמם בקהל המונים. גם אם נוצר 

קשר עין, מרחב משותף או מגע, אין הם מחייבים, וכל אחד שומר על עצמאותו. ריקודי חברה הם התפתחות של 

פונקציה נדרשת לבילוי שעות הפנאי אשר בחברות שבטיות הייתה שלובה במחול האתני – התארגנות שאיננה 

קשורה במומחים למקצוע עם מוזיקאים בני הקהילה. החברות המערביות, שהיו מפוצלות יותר, פיתחו לראשונה 

ארגון במסלול ייחודי של ריקוד כמסגרת לבילוי שעות הפנאי ובהמשך מימוש חלום לרגע של החיים היפים 

והזוהרים. מ-1960 הדיסקוטק הוא שממלא את מקומו של אולם הנשפים המקומי. כדי למשוך את בני-העשרה 

והצעירים המחפשים מפגש חברתי, יצירת קשר ובידור, הוא מספק אווירה מתוחכמת וזוהרת באמצעות תאורה, 

תפאורה ומוזיקה, ובכך משווק את חלום החיים הטובים בצורה דמוקרטית ויותר שוויונית. וזאת, למרות 

העובדה שהבילוי בדיסקוטק אינו עניין זול והוא מחייב לבוש הולם נוצץ, מכוניות אופנתיות, תשלום בכניסה 

ועוד. כל אלה עוד מעצימים את חוויית החיים הטובים.  

     המחול בדיסקוטק ייחודי למסגרת זו ולתנאים שהיא מספקת: מוזיקה המיועדת למחול ולא להאזנה, היא 

מתאפיינת בביט ריתמי כבד בעוצמה גבוהה ביותר, הנמשך ללא הפסק ומאפיל על הזמר ומטשטש את צורות 

הלחן ומאפיל על כל דיבור שיכול היה להתפתח בין הרוקדים. אפיונים משותפים לריקודי הדיסקו, למרות 

וריאנטים שונים שנוצרו, הם סדירות וחזרה המשלבים תנועה אישית-חופשית ומאולתרת. העדר זוגיות מחייבת 

אפשר סגנון ריקוד וירטואוזי שבו השותפים חופשיים להציג את הגרסאות האישיות שלהם. הפיסיות של הריקוד 

נותנת ביטוי ראשוני, הנחשב "גברי" לשני המגדרים, בטל התפקיד של "מוביל" ו"מובלת", מנחה ומונחה. או 

לחילופין, בוטל תפקידה המרכזי של האשה כמציגה עצמה לראווה, ותפקידו המסורתי של הגבר באולם 

 .(Walsh 1993 ראו גם) .הריקודים לספק תמיכה, הגנה והובלה

     ריקודי החברה משקפים את אורח החיים והשינויים שחלים בו. גם באירועים מסורתיים, בשמחות משפחתיות 

ניתן לראות היום זה בצד זה, לפעמים באותו אירוע, מחולות חברה מקובלים לזמנם ולמקומם, מחולות אתניים, 
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ובצדם מחולות חברה המבוססים על דגמים אתניים, ובנוסף לאלה נראה את מחולם של יחידים הנותנים ביטוי 

תנועתי חפשי לתחושותיהם – כפוף למוסכמות או אינו כפוף להן – כאשר המוזיקה והשמחה הכללית מאפשרים 

להם זאת.  

בספרו כמו סרט מצרי (חרגול, 2001), מתאר רון ברקאי  את דמות האם ה"אוהבת לרקוד", בסגנונו המיוחד של 

האב, המספר על אמו, כפי שהוא ראה את המתרחש: 

 יותר מכל דבר אחר בעולם אמא שלי אוהבת לרקוד. אנשים הולכים לחתונות או לבר-מצווה כדי לזכות בארוחת 

חינם או, במקרה הטוב, בגלל שלא נעים להם מבעלי השמחה. היא לעומת זאת, לא מפסידה אף הזמנה בגלל 

הריקודים. אני חושב שלא מעט אנשים הזמינו אותה לשמחות שלהם בגלל שידעו שהיא מסוגלת לעורר את 

המתים. אנחנו יושבים כל המשפחה בבגדים חגיגיים, רק אמא שלי לבושה בשחור כמו הזקנות היווניות 

שמסתובבות על הברכיים בוויה דולורוסה. מי שמסתכל עליה מהצד חושב, מסכנה האשה המקומטת הזאת, היא 

נראית כמו הפילגש של איוב. אבל ברגע שמתחילים לנגן את המוזיקה, לא חשוב איזה סוג של מוזיקה, הכול 

מתהפך.  

  אמא שלי מכניסה באופן אוטומטי את היד לתוך החזייה שלה ומוציאה מטפחת לבנה, מגוהצת 

ומעומלנת, פורשת אותה בתנועת יד נמרצת, ובצעדים קלים ניגשת מול התזמורת. היא תמיד רקדה מול 

התזמורת. האנשים באולם מביטים בה, בהתחלה כמו מיכל שמסתכלת מהחלון ורואה את דויד מכרכר ומפזז, 

הזקנה הזאת שהולכת לעשות מעצמה צחוק... אבל התנועות של האמא שלי מלאות חן, והמוזמנים סקרנים, הם 

קמים בהיסוס מהכיסאות לראות מקרוב את אמא שלי רוקדת: שתי ידיים מונפות באוויר, ביד ימין היא מסובבת 

את המטפחת הלבנה שלה. והרגליים, הן יודעות לאן ללכת ומה לעשות, בדיוק לפי מה שהתזמורת אומרת להן. 

עוברות עוד שתי דקות ואני כבר לא יכול לראות את אמא שלי, היא הקטנה, רוקדת באמצע מעגל גדול, מוקפת 

אנשים שרוקדים סביבה ומנסים לחקות את הצעדים ואת תנועות הידיים שלה (ברקאי, 139-138 :2001). 

תאור זה של האם הרוקדת בתוך ציבור רחב של חוגגים, משחזר ומעורר בזיכרוננו נשים רבות הרוקדות בשמחות 

משפחתיות בסביבתנו: "שתי ידיים מונפות באוויר, ביד ימין היא מסובבת את המטפחת [...] והרגליים הן יודעות 

לאן ללכת ומה לעשות". המחול כהתרחשות חברתית-תרבותית, המעורר תגובות מנוגדות זו לזו: מצוי כאן 

הצורך הראשוני לרקוד והמסגרת החגיגית-משפחתית המאפשרת זאת, בניגוד לתפיסה שלרקוד זה לא רציני ולא 

מכובד. החשש מ"הולכת לעשות מעצמה צחוק" מול תגובת החוגגים המקיפים את זו שמעוררת אותם ומשמשת 

להם דוגמה לחיקוי, והם מקיפים אותה ומנסים לחקות את צעדיה ותנועותיה. סגנון ריקוד זה מכונה לעיתים 

במקומותינו 'מזרחי' (כינוי שמלווה מספר צורות של מחול), והוא רווח בשמחות משפחתיות בקהילות רבות 

ושונות באזורנו. הוא מתאים את עצמו לסוגי המוזיקה המושמעים בשמחות אלה, ולמרות הגישות השונות 

והמנוגדות – גם כיום – לאישה, כאדם רוקד בציבור רחב, סגנון זה שורד ומצליח להיצמד אל המוסכם בציבור 

הרחב.  

 * מחול חברה כזה מביע מידה של חופש אישי במסגרת המוסכם; אין כאן מחאה בין-דורית. 

 * האשה הרוקדת איננה חורגת מתפיסת המגדר המקובלת בסביבתה, למרות שלתחושתו של בנה, היא מהלכת על 

חבל דק.  

 * מחוות התנועה ה"נשיות" מחזקות את המצופה מאישה רוקדת, ואין כאן חריגה אל חופש מיני שאיננו מקובל 

בסביבתה.  

     היותה רוקדת לבדה, ללא גבר שהזמין אותה, יתמוך, יגן, ויוליך אותה, זו זכות שהיא בחרה לעצמה, פעולה 

שיש בה ביטוי לעצמאות רבה, יחסית למקובל, אשר המחול מאפשר אותה ונותן לה הכרה. 

     כוחם של מחולות חברה שהם מזמנים מפגש חברתי מבדר, שהמוסכם והמחאה, המסורת והשינוי מצויים 

בהם בעימות מתמיד. בצד מחולות חברה שאין בהם מחאה בוטה, אנו מוצאים כיום בסביבתנו, בעיקר 

�120



במועדונים ובדיסקוטקים המיועדים לכך, מחולות המתאפיינים ב"מרד הנעורים". עצמת המוזיקה וסגנונה 

משתנה תדיר, אופן הלבוש יותר חשוף מהמקובל אצל דור הבוגרים, צורות ההתקשטות והאיפור – עיקרם מחאה 

של דור הבנים אל מול דור ההורים. לפעמים המחאה מאמצת חמרים אתניים מתחום המוזיקה, הקישוט, וסגנון 

התנועה. אך במחולות החברה השינוי, הרצון לא להיות דומה לדור שקדם, הוא מאפיין מרכזי במאה העשרים 

החולפת. תיאורו של דורון רוזנבלום  משנת 1976, ממחיש את בדידותה של הרוקדת, בין ילדות לבגרות, גם בתוך 

המסגרת החברתית, וכן את חופש התנועה ללא מוסכמות מחייבות: 

  [...] לעינינו התגלתה מסיבת חוף של בני-נוער, שרקדו בחצרו של בית-קפה מואר וחגיגי. המוזיקה של אלטון ג'ון, 

ג'ניס ג'ופלין וארתה פרנקלין בקעה בחוזקה משני רמקולים ענקיים, ונשפכה יחד עם האור אל החול וגלי הים של 

תל-אביב. ריח מלח ומדורות עמד באוויר, ועל בימת עץ קטנה, בפינת בית-הקפה, עמדו ופיזזו נערים ונערות, 

שעדיין היו שרויים באחד משלבי הנעורים. בין הרוקדים הצנומים, חסרי הישות כמעט, ניסתה כוחה בפיזוז נערה 

שמנמנה, שטרם ידעה לאן להוליך את השפעה העצומה, שהרימה ראש מתוך חולצתה. על גבעותיה הנבוכות, 

המכוסות בטריקו, היה מצויר מיק ג'אגר. נערה זו, שכבר הייתה אישה בישותה הבשרית, ביקשה בלילה חמסיני 

זה להיחשב עוד מעט זמן כילדה – אולי זה הל"ג-בעומר האחרון שבו היא מפזזת כך, בג'ינס ובטריקו. שני נערים, 

שישבו ליד שולחן, עישנו והשתעלו ליד בקבוק בירה שנלגם לאט ובקושי, קראו לעברה בקול מתחלף: "היי, 

בומבה! תיזהרי שלא תיקרע לך החולצה!" - ולמרות זאת המשיכה הנערה לרקוד לעצמה, בלי בן-זוג, בשולי 

הבימה הקטנה, כשהיא קרובה יותר לבכי מאשר לצחוק. כי כאלה הם הנעורים: צריך להספיק כמה שיותר. 

לאסוף חוויות ליום סגריר. לכשתגדל, תאמר לעצמה: "אני זוכרת, שכאשר הייתי צעירה, רקדתי ליד חוף הים, 

בלילה חמסיני."  אנו ראינו אותה ממש בשעת איסוף הזיכרון הזה. (רוזנבלום, 236-235 :1996).  

 

  ריקוד חברי קולחוז, ולדהיים, בירובידז׳אן, ברית המועצות, 1930 
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פרק ה' – מחול – סמל ומשמעות 

מטקס מסורתי למיצג בימתי 

מחול לבימה הוא מופע אשר מבצעיו מודעים לפומביותו ולמסר שהוא מעביר במפגש בין יוצרים ומבצעים פעילים 

לבין קהל, שהוא יותר סביל. במחול לבימה יכולים לקחת חלק אנשים בגילים שונים, בתנאי שיכולת הביצוע 

שלהם הולמת את דרישותיו של היוצר, הכוריאוגרף, המתווך בין חומרי התנועה, המבצעים והמסרים שהוא 

רוצה להעביר. מחול לבימה נועד מראש להציג מיומנות גבוהה של ביצוע תנועתי.  

   גרטרוד קראוס מחוללת (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

להשגת מטרה זו גויסו מורים מומחים אשר עניינם היה להביא את מיומנות הביצוע התנועתי להישגים באווירה 

של תחרות מתמדת, שנועדה לייצר שיאים חדשים. השוני בנתונים וביכולת של רקדנים מקצועיים יצר מעמדות 

של נבחרים אשר בלטו בכישוריהם ומשכו קהל, ולכן רב חלקם במכלול השיקולים האמנותיים, ויותר מאוחר גם 

המסחריים. המחול לבימה הוא במהותו מחול נלמד, מתוכנן ומבוצע במיומנות מקצועית. ייתכנו בו שילובים של 

תנועה ספונטנית ו/או מאולתרת, אך גם אלה, כמו היצירה כולה, יכוונו על ידי היוצר מראש אל מופע המיועד 

לבימה. מקורו של מחול כמופע בפני קהל קשור בהתפתחות של תרבות עילית, שהייתה מוגבלת לאנשים נבחרים 

ולמעמדות מסוימים. 

     בספר זה, שענינו מחול כמייצג חברה ומשקף תרבות, נבחן המחול לבימה – בכלל ובישראל – בעיקר בהקשר 

החברתי שלו, ופחות מנקודת הראות של תולדותיו בתרבויות שונות. אין ספק כי נושא זה דורש יריעה רחבה יותר 

אשר תאפשר התייחסות הולמת. המעט המובא במסגרת זו, מטרתו לתת סקירה מייצגת של המחול לסוגיו. אין 

בפרק זה ניסיון לסקור את תולדות המחול לבימה; עניינו לבחון את ההקשרים והדינמיקה המייחדים מחול 
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לבימה שבמרכזו הכוריאוגרף, הפרט כאדם יוצר. עיקר מטרתו לשקף את התהליכים מן המחול האתני אל מחול 

הבימה, כמערכת דינמית של ביטויים חברתיים-תרבותיים.  

     סוקרי תולדות המחול מתקשים בהצגת המחול כאמנות תנועה בהקשרים חברתיים-תרבותיים שונים. הניסיון 

לתאר מחול שהוא 'יצירה אמנותית' ומחול שאיננו כזה, המאמץ להפריד באופן מוחלט בין מחול 'עילי' למחול 

אתני ועממי, לוקים לעיתים בחוסר הבנת משמעותה של יצירה אמנותית בתרבות האנושית. ראוי כי ההקשרים 

החברתיים ייבחנו ראשונה. במחול האתני-פולחני נזרעו זרעים לכל צמיחה והתפתחות עתידית מן ההיבט 

התפקודי והאמנותי. 

  הריקוד כאמצעי להתפרקות עודף הכוחות, או כחלק מהפולחן, אינו צריך לקהל-צופים, אף לא למסתכל אחד. 

אולם כבר מראשיתו, בד בבד עם מגמותיו הפולחניות, ניכרים בו אותות של התפתחותו העתידה, במרוצת הזמן, 

מתגובה תנועתית ספונטנית לפעולה מחושבת, ממצב התלהבות משכרת למפעל-שעשוע פומבי. [...] הריקוד, 

בהיותו מיועד למלא תפקיד פולחני, יהיה ליצירה אמנותית. עקב חשיבותו המיוחדת של הריקוד לחיי השבט 

ולעתידו, היה על הרוקד להימנע מכל תנועה בלתי מחושבת: חייב היה במשמעת קפדנית לחוקי המסורת, כי כל 

טעות עלולה לפגום בכושר המאגיה ובטהרת כוונתו של הביצוע (זאכס, 119 :1953). 

חגיגות עממיות, המתממשות בריקודי תהלוכה, קיימות ברחבי העולם מראשיתה של התרבות האנושית. חגיגות 

אלה משלבות התלהבות עממית-אקסטטית במופע ראווה גדול. בעולם הנוצרי עוצבו קרנבלים במקומות שונים, 

כאשר לכל אחד מהם ייחוד ודגש מקומי מן ההיבט ההיסטורי והחברתי, בהקשר למחזור השנה החקלאי 

ובהתאם ללוח השנה הנוצרי. ניתן למצוא קווים משותפים לקרנבלים בעולם הנוצרי, אך באותה מידה ניתן 

לראות בחגיגה עממית שיקוף החברה החוגגת ותרבותה בניסיון לצאת מהשגרה לזמן מוגבל בכדי לחזור לאחר 

מכן ולקיים מוסכמות של אורח חיים, קבלה מלאה או חלקית של ממסדים דתיים וחילוניים. בקרנבלים ניתן 

לזהות מסורות של פולחנים שבטיים, שפות-תנועה שמקורן בחגיגות חקלאיות, צורות שונות של ביטויים 

מסורתיים שנתמזגו בשילובים חדשים (יואלי-טללים 1995). 

     להלן כמה דוגמאות במסורות שונות לתהליך המעבר מטקס בהשתתפות כל המעוניין בכך אל מחול מופע של 

נבחרים. 

אצל היורובה (Yoruba) בניגריה אין פולחן דתי ללא מחולות (Hued 1978). יחס הכבוד לגוף ולגופניות משפיע 

כמובן על צורת הריקוד, שיש בו עיצוב תנועתי, משמעות סמלית ותקשורת במסגרת פולחנית. באמצעות הריקוד 

מקיימים בני האשנטי (Ashanti) בגאנה המודרנית דו-שיח עם רוחו של אב קדמון. לאלים מיוחסות תכונות 

אנושיות כגון כעס או שביעות רצון, ולכן יש לפייס אותם בטקסים ובמנחות כשהמחול הוא חלק מרכזי בטקסים 

אלה.  רקדן עוטה מסכה על ראשו ופניו ועד כפות רגליו, כך שלא ניתן לזהותו; המחולל מיצג את רוחו של אב 

קדמון. כאשר האל או האלה מקבלים ברצון את המחול, הם מתמקמים בגופה של המחוללת או בגופו של 

המחולל-הכהן. הטקס והמחולות, שהם חלק בלתי נפרד ממנו, 'מחזירים' את האבות הקדמונים שמתו, בכדי 

לטפל בבעיות בארץ החיים. סגנון הריקוד של 'האב הקדמון' מסייע לעיצוב דמות מוחשית; תנועותיו נמרצות אך 

נשלטות ומאופקות ויוצרות תחושה של מכובדות ושליטה. ריקוד הכוהנות והכוהנים לפני האלים נעשה תוך 

הקפדה על תנועות מעוצבות בהדר ובעידון. כך, באמצעות המחול הפולחני, נשמרים ערוצים פתוחים בין עבר 

להווה. הכשרת אנשים למלא את תפקיד הכהן כוללת בשבטים מסוימים ידע ושליטה במקצבי התיפוף 

ובמשמעותם הסמלית-טקסית. 

כמו בדתות ובאמונות מסורתיות-שבטיות רבות, גם במחול של בני שבטים אפריקניים נועדה הגופניות לשרת את 

הרוחניות. ההפרדה בין 'גופני' ל'רוחני' איננה קיימת אצל המחוללים. ולכן, הגוף איננו משכן החטא, כמקובל 
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ביהדות, בנצרות ובאיסלם. טקסים ומחולות כאלה הגיעו עם בואם של העבדים מאפריקה לצפון אמריקה 

ולדרומה. האפריקנים, שהובאו כעבדים ל'עולם החדש', נתקלו בדת ובתרבות שונות משלהם. העבדים שמרו על 

הקשר עם אפריקה באמצעות שירה ומחול. מחול הסמבה בברזיל הוא מהדוגמאות המוקדמות למחול כחלק 

מתרבות חדשה שנוצרה משילוב תרבויות: אפריקניות, שבטיות מקומיות ואירופיות. בארה"ב נוצרה תרבות 

חדשה כתוצאה ממיזוג תרבויות שונות: שבטי הילידים האינדיאניים המקומיים, העבדים השחורים 

המשתחררים, המהגרים האירופיים הנוצרים, המהגרים היהודים ואחרים. תרומתם של יוצרים ומחוללים 

בארצות הברית למחול המודרני מתייחדת בפתיחותה אל התרומה הרב-תרבותית. אך בכדי שזו תמומש, יעבור 

זמן רב שבו יחולו איסורים על טקסים, שירים, ומחולות, שהתקיימו במחתרת או לא התקיימו בכלל; שכללו 

הפרדה בין גזעים, שלילה ודיכוי זכויות אדם. לעיתים, דווקא בתקופות כאלה של דיכוי, נשארו השירה והמחול 

דרך להשמיע קול מחאה. זכורים אנשי תנועתו של נלסון מנדלה במאבקם נגד האפרטהייד בדרום אפריקה, שרים 

ומחוללים בבית המשפט ואחר כך בבית הסוהר. כאשר נאסרו עליהם צורות מחאה אחרות, הייתה זו אפשרות 

יחידה לבטא את מחאתם.  

  

    בן שבט קיקויו, קניה צילום: איל ברטוב 
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    בני שבט קיקויו, קניה, בשחזור טקס בגרות צילום: איל ברטוב 

  לוחמי שבט מסאי 

  בריקוד תהלוכה 

  צילום: עפר בהט 
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בברזיל מתקיים טקס הקנדומבלה (Candomble), שהובא על ידי אנשי היורובה מאפריקה. המיסיונרים ניסו 

להמיר טקסים אפריקניים-מסורתיים בטקסים נוצריים. בימי העבדות לא התקיים טקס הקנדומבלה. עם 

שחרור העבדים ועד לשנות השבעים של המאה העשרים התקיימו טקסים רבים במחתרת. עם הזמן נוצרו 

מיזוגים של טקסים שהיו מקובלים בכנסיה הנוצרית עם טקסים שבטיים שהובאו מאפריקה. בהמשך למסורת 

השבטית האפריקנית רוקדים את הדת, חוגגים אותה, והריקוד משמש אמצעי תקשורת בין המאמינים. מקצב 

מסוים מסמל קדוש מסוים – אורישה (Orixa); 'האלים רוצים לרקוד', עדות לכך כי הם מסמלים כוחות דינמיים 

בטבע. וכך, דרך הריקוד, הדת נותנת ביטוי לאלים הרוקדים באמצעות הטקס, ובכך ממומשת דמותם בקרב קהל 

המאמינים. קהל זה נכנס בהדרגה, תוך כדי ריקוד, למצב של טראנס; הקדוש כמו רוקד בתוך המדיום שהוא 

'נכנס לגופו'.  

     הקרנבל הוא חגיגה עממית במסגרת ריקוד-תהלוכה, תוצר מאוחר יחסית, אשר מקורו במסורות שבטיות 

שנקשרו למחזור השנה הנוצרי. כאשר אוחדו בברזיל הקרנבלים השונים, נוצרה במאה העשרים מסורת של 

התכוננות לאורך שנה שלמה, הממוקדת במה שמכונה בתי הספר לסמבה. במועד שנקבע בהתאם ללוח השנה 

הנוצרי, יוצאים לרקוד ברחובות, מנסים לשבור את השגרה בהתרת רסן, יוצרים קשר בקבוצות קהילתיות תוך 

ניסיון זמני להשכיח מצוקות של יומיום, להסיר מחסומים גזעיים, לשכוח הבדלי מעמד, לפרוק תסכולים של 

מצוקה אישית, חברתית וכלכלית במיצג-ראווה מרהיב של ריקוד-תהלוכה. משולבות בו במות-תצוגה נעות 

ורקדנים סולנים בראש הקבוצות, שתפקידם לחזק את הצד ההופעתי-בימתי, לתת תחושה של מכובדות וייצוג 

על ידי המכונים 'דגלנים', וברק ולוליינות על ידי סולנים-כוכבים שנועדו למשוך את תשומת ליבו של קהל הצופים 

 .(Jonas 1992)

  

    מחוללים ברחובות ברזיל  צילום: נפתלי הילגר 
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הילידים באוסטרליה מאמינים שטקסים מסורתיים הכוללים מופעים של שירים ומחולות אינם יצירתו של 

האדם אלא תוצאה של מה שקיים בחלום. החלומות הם מאגר של מסרים לקהילה השבטית, ומקור להנחלת 

תולדותיה בציור, בנגינה, בשירה ובמחול. הריקודים והשירים שימרו מסורות והיו דרך להעברתם מדור לדור. 

המיסיונרים ניסו לנתק את הילידים ממסורותיהם המקומיות, וזאת בשליחות הדת הנוצרית, החינוך והמוסר. 

הצופים במופעים אלה נחשפים לשפת סמלים של תנועה עשירה הדורשת מיומנויות ביצוע גבוהות. המוזיקה, 

הלבוש, הציורים, הקישוטים והאיפור מבטאים סמלים וסימני שיוך באמצעות צפנים אסתטיים שבני הקהילה 

בקיאים בהם. זר יראה בהם צרוף מרתק של חוויה אסתטית-אקזוטית, לא תמיד מובנת. 

באי באלי באינדונזיה נוצרה מסורת של מופעי מחול-משחק-נגינה ושירה מתוך אמונה דתית עמוקה. עוד לפני בוא 

ההינדים לבאלי במאה הרביעית הייתה קיימת בו מסורת של מופעי מחול מקומיים בביצוע נערות שהוכשרו לכך 

במיוחד. היו אלה מופעים של מחולות אקסטאזה המשלבים מוזיקה, מחול ודרמה. מאוחר יותר שובצו בתרבות 

המקומית השפעות אשר מקורן בהודו, בסין וביאווה. וכך נוצר הלגונג (Legong) – מופע באלינזי משולב, מפגש 

תרבויות ייחודי לבאלי. במופע משתתפות דמויות אגדיות-מיתיות של נסיכים ונסיכות, וכן בעלי חיים המסמלים 

דמויות מקודשות. דרך חיקוי מעוצב ומרומז, באמצעות שפת תנועה עשירה ומסוגננת נוצרו סגנון ואסכולה של 

מופעי מחול. המסורת של עיסוק רצוף באמנויות הביצוע, של עיצוב, ציור, מוזיקה, מחול ודרמה, עוברת מדור 

לדור והיא חלק מחיי הקהילה. מלבד המופעים עצמם, שבהם בולטים אלה שהוכשרו לכך, הדרישות האסתטיות 

הגבוהות וחשיבותה של היצירה החזותית בחיי היומיום הם בעלי משמעות מרכזית בחברה הבאלינזית.  

     רבים מביאים את המחול בבאלי כדוגמה הממחישה את המעבר ממחולות מרפא אקסטטיים למופעים 

המשלבים מוזיקה, מחול ודרמה; מופעים המיועדים לבני הקהילה הצופים בהם וכך קולטים שוב ושוב אבחנות 

מוסריות המקובלות במסורת הבאלינזית, וחוזרים ומפנימים פרקים ומיתוסים מתולדות הקהילה. אך משמעותי 

לא פחות: באמצעות מופעים אלה ניתנת אפשרות לקליטה והפנמה של ערכים, סמלים וצפנים אסתטיים 

המייצגים את הקהילה כלפי פנים וכלפי חוץ, ומשלבים אמונה ולימוד, חינוך, ביטוי יצירתי ובידור.  

     גירץ מביא בפירוט ריקוד מסכות דרמטי, מופע תרבותי-דתי רב-רושם מבאלי, שמככבות בו דמויות שונות: 

מכשפה (ראנגדה) המבצעת קרב טקסי עם מפלצת (בארונג) ודמויות נוספות של כלבלב ודרקון. בארונג, המפלצת, 

נרקדת על ידי שני רקדנים – אחד מלפנים ואחד מאחור – המכוסים בפרווה מקושטת. ראנגדה, נרקדת על ידי 

רקדן יחיד, "היא יצור נתעב. [...] תוך כדי ריקוד היא פורשת לפניה כמניפה כפות ידיים חיוורות כמוות, שציפורני 

טרף, עשרה אינטש אורכן, מזדקרות מאצבעותיהן". (גירץ, 1990: 112). גירץ מציין כי לא מדובר במופע שבאים 

לצפות בו, אלא "פולחן שנוטלים בו חלק פעיל" (שם: 114). כאשר האירוע מגיע לשיאו, מעורב הקהל לא רק 

באמצעות הדמיון אלא באופן פעיל שראשיתו במילוי תפקידים של דמויות משניות. בהדרגה משתלבים בזירת 

הפעילות יותר אנשים תוך כדי שהם נכנסים לזירת ה'קרב' בפגיונות שלופים. הם מתנתקים מעולם השגרה 

ו'נעשים' לדמות אחרת. האנשים נכנסים לטראנס, כאשר נדמה שראנגדה עומדת לנצח את בארונג והם באים 

לעזרתו בפגיונות שלופים. ראנגדה גורמת לאנשים ליפול מעולפים על הקרקע, אך כשהיא קרבה תוך ריקוד אל 

המקדש, היא מתמוטטת. בארונג פוסע בין 'רקדני הפגיון' ומעיר אותם מעלפונם. בתסכול על אי-הצלחתם 

להמית את המפלצת, הם מפנים את הפגיונות ודוקרים את עצמם, ואינם נפגעים כי הם עדיין נמצאים במצב של 

טראנס. בסופה של ההתרחשות נרדמים האנשים אחוזי הטראנס. על הכוהנים מוטלת המשימה להעיר אותם 

מעלפונם בעזרת מים קדושים. "הקרב הגדול הסתיים וכולם חוזרים באופן מוחלט לעמדת הריחוק המסויגת 

שלהם. ראנגדה לא הובסה, אבל גם לא הביסה". (שם: 115).  

  צורות החיקוי חורגות מתחומיהן ונוטות בתוקף כוונתן המאגית ובכוח האקסטאזה, לקראת ההפשטה 

והאידיאליזציה, והן מתפתחות ועולות מעל למימיקה המחקה, לשלב עילאי של ריקוד מופשט. [...] ההתפעלות 

המיסטית יכולה להגיע לדרגה, שבה מתפלגת ההכרה תוך חוויה עמוקה שבאקסטאזה, באה התפשטות הגשמיות, 
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הרגשת ה'אני' נמוגה ורוחו של הנתון באקסטאזה, משולל הגוף, עובר ממנו לישות אחרת החשה ופועלת במקומו. 

במסיבות כאלה נולד ריקוד-המסכות (זאכס, 71 :1953). 

ריקוד החצר היפני בוגקו (Bugaku) הוא ממסורות המחול הקדומות ביותר. מדובר בריקוד מסכות שראשיתו לפני 

כאלף ומאתיים שנה והוא נרקד במקורו על ידי משפחת המלוכה. כיום נשמרת אמנות מחול מסורתית זו כשהיא 

מועברת מדור לדור במשפחות המתמחות בכך, והיא מוצגת בפני הקהל הרחב. משפחות המלוכה טיפחו את 

האמנויות ויותר מאלף שנה נרקד הבוגקו בכל טקס הכתרה בחצר היפנית. סגנון המחול מחייב הקפדה על כל 

תנועה ותנועה, הגב זקוף והמחולל מקרין איפוק ושליטה, כשעל פניו מסכה. ביפן מסמל הקיסר את הקשר בין 

המאמינים לאל. ביצוע ראוי של הבוגקו מסמל את המשכיותו של היקום, ובמתן אפשרות לביצוע המחול ממלא 

הקיסר את חובתו לשמירת ההרמוניה ביקום. במופע זה פונים ארבעה רקדנים בתנועות זהות אל ארבע 

רוחות-השמים, וכמו מממשים את תנועתו הנצחית של היקום בסדרת תנועות החוזרות שוב ושוב.  

בהודו רוקדים גם האלים עצמם. ראשיתו של היקום בריקוד של האל שיווה (Shiva) 'אל המחול', והמשך קיומו 

בתנועת מחול מתמדת. בתת-היבשת ההודית התפתחו צורות שונות של מחולות-פולחן: מחולות תהלוכה, מופעי 

טראנס, טקסים שונים הכוללים מחולות, שבהם לוקחים חלק המוני מאמינים, או מופעים המתבצעים על ידי 

אנשים שהוכשרו לכך ומבוצעים לעיני קהל רב של צופים. ג'ונס מביא דוגמה המשלבת סוגים שונים של מחולות 

פולחן: טקס הנחש בקראלה (Kerala) אשר בדרום הודו. שיאו של טקס עממי-מסורתי זה בריקוד ההיטהרות, 

המבוצע על ידי נערות-בתולות המכונות 'נערות הנחש', בנות כת מיוחדת לביצוע טקסים אלה: הפולאווה 

(Pullava). אנשי הכפר מזמינים טקס כזה כאשר עולה החשש מפני נזק הצפוי להם, בעיקר בבעיות בריאות, כמו 

מחלות עור ואסונות אחרים. בוחרים משטח אשר עליו יבוצע הטקס-המופע. המשטח מעוטר בצבעים מרהיבים, 

המתארים את משכנם של הנחשים, הוא המנדלה (Mandala). זה מסמל את המרחב הטקסי, בימת ההתרחשות. 

הנערות יושבות במרכז המנדלה ומסביבן יושב קהל הצופים. רקדן עם אבוקות מזמין באמצעות הריקוד את 

אנשי הכפר למקום האירוע, אשר במרכזו יושבות הנערות, מתרכזות אל תוך עצמן ומכניסות עצמן לטראנס. תוך 

שהן מטלטלות את ראשן ושערן הארוך מצד לצד, הן זזות ובהדרגה מוחקות את ציור המנדלה. הריקוד יכול 

להימשך שעות, אך הנערות אינן מתעייפות, כי הן נתונות במצב של טראנס. אי-ההתעייפות הוא עדות לשביעות 

רצונם של האלים מהריקוד. הנערות מתעוררות וחוזרות אל קרקע המציאות על ידי טבילת ראשן ושערן במים 

כש'האלים חוזרים למקומותיהם'. טקס זה הוא מופע גדוש אירועים שתפקידו לחזק את הקשר עם האלים. יש 

   .(Jonas ,1992) בו יסוד בידורי וגיבוש קהילתי סביב עניין משותף
  תפיסת האדם כבעל-חיים יוצר סמלים, ממשיג ומחפש משמעות, שהפופולאריות שלה הלכה וגברה בשנים 

האחרונות הן במדעי החברה והן בפילוסופיה, סוללת גישה חדשה לגמרי לא רק בניתוח הדת בתור שכזו, אלא גם 

להבנת היחסים שבין דת לערכים. מאחר שמתברר כי הדחף למצוא מובן בניסיון, לתת לו צורה וסדר, אינו ממשי 

פחות או דוחק פחות מן הדחפים הביולוגיים המוכרים יותר, שוב אין, כמדומה, צורך לפרש את הפעילויות 

הסימבוליות – דת, אמנות, אידיאולוגיה – כאילו אינן אלא ביטויים מצועפים במקצת של דבר אחר, ויש לתפוס 

אותן כפי שהן: ניסיונות להמציא אוריינטציה לאורגניזם שאינו יכול לחיות בעולם שאינו מסוגל להבין (גירץ, 

 .(1990: 136

מחולות החצר בצרפת של לואי הארבעה-עשר היוו כלי מעצב לחברה ה'עילית' בניסיונותיה להפריד עצמה 

מהחברה הכפרית. מופעי-מחול בחצר נועדו לגבש חברה בעלת גינוני אצולה, וגם לבסס את מעמדו של המלך 

כבחיר בחבורת האצילים. מופעי המחול שנתגבשו במאה ה-17 ביססו סגנון של ריקוד לבימה אשר דרש הכשרה 

מיוחדת ויצר ביקוש למורים, מוזיקאים, מעצבים ויוצרים באמנויות, שהשתלבו בבלטים בחצר המלכות.  
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הבלט הקלאסי נעשה לאסכולה של מחול בימה כאשר הוקמה בצרפת האקדמיה המלכותית למחול בשנת 1661. 

חמשת מצבי היסוד, שנקבעו אז כמצבי מוצא וכמכתיבים סגנון, מהווים גם כיום בסיס ללקסיקון מקובל של 

צעדים ותנועות. כיום מלמדים בכל רחבי העולם בבתי-ספר לבלט קלאסי אוצר תנועות דומה, מעצבים סגנון על 

פי עקרונות דומים ושואפים למיומנות טכנית על פי עקרונות זהים. תנאי הקבלה מבוססים בעיקר על נתונים 

גופניים מסוימים של פרופורציה ומראה הולם לפי קני-מידה משותפים, שאין בהם יוצאי דופן. שפת התנועה 

כמעט אחידה, ורק לאחר שליטה בה ורכישת יכולת ביצוע מוכחת ניתן להוסיף ביטוי אישי, ייחודי, המותר רק 

לסולנים-כוכבים. על הלהקה לתפקד כגוף אחד, כשעל הפרט הרוקד בקבוצה לשמור על אלמוניות מרבית. 

הנושאים והעלילות של הבלטים נועדו לקחת את הצופים לעולמות הדמיון והאגדה מבחינת הזמן והמקום. 

הדמויות מבוססות על סטריאוטיפיות של ניגודים שלא מעולם המציאות, כמו למשל דמויות הנשים: האשה 

האהובה, היפה, הרכה, הטובה, האמיצה; ולעומתה האשה הרעה, הקנאית, השנואה והמאיימת. בתרבות 

האירופית נחשב הבלט הקלאסי כפסגת המחול לבימה, אשר ליצירתו חוברים רקדנים, כוריאוגרפים, מורים 

ומנהלי חזרות, מעצבי בימה ותלבושות, מלחינים ומוזיקאים. הבלט הקלאסי מקרין על שוחרי האריסטוקרטיה 

ניחוח עבש של ארמונות ממחוזות של פעם. הטכניקה של הבלט הקלאסי נחשבת גם כיום לבסיס ראוי ואפילו 

מועדף להכשרה ולשכלול מיומנויות הביצוע של רקדנים מקצועיים המכשירים עצמם למחול-בימה. למרות 

שינויים שחלו בה, טכניקת הבלט הקלאסי היא בסיס לעיצוב הגוף בתרבות האירופית וממנה חדרה באמצעות 

מורים וכוריאוגרפים לרחבי העולם.   

  המהפכה אשר חלה בריקוד ההצגתי במאה העשרים באה כתוצאה מהעובדה שבתקופתנו גילה האדם החדש את 

גופו. מאז התקופה הקלאסית לא טיפחו את הגוף באהבה, בהערצה ובהבנה במידה שעשו זאת במאה העשרים. 

הריקוד המחקה, המביע והמציג, התעורר עתה מתרדמה עמוקה, בה היה שקוע במשך 2000 שנה, בדומה 

ליפהפייה האגדית שנרדמה בעבי-היער. אין הדור החדש מוצא את סיפוקו באולמות הנשפים הנהדרים, בפסיעות 

מדודות של בלט. בדומה לנובר (1810-1727) בשעתו, תובע דורנו טבע, כוח-ההבעה ותשוקה. בעקבות נובר הוא 

דורש להחליף את התנועות המחושבות בחופש הבעה ספונטני. נראה שאין בכוחם של בעלי הטכניקה ליצור ערכי 

אמנות חדשים. בעלי האידיאות הם הם שיצרו את הסגנון החדש (זאכס, 1953: 220). 

כאשר הוצא הבלט מהיכלי המלכות אל אולמות המיועדים לקהל הרחב, הוא נחשף לאנשי מעמדות ביניים 

ולפועלים, שברכישת כרטיס לקחו חלק סביל במורשת של חברה עילית. בהדרגה נפתחו בתי הספר ולהקות הבלט 

בפני צרכנים ממעמדות שונים, אך דרכי ההוראה והנהלים בבתי הספר ובלהקות שימרו עוד זמן רב מדרג וגינונים 

ששורשיהם בחיי האצולה באירופה. הבלט הקלאסי התפשט בכל מקום שבו נוצרו תנאים שאפשרו לקיים מערכת 

של בתי-ספר, להקות, אולפנות לתרגול, אולמות להופעות בפני קהל, שיש בהם במה מתאימה, וכל הדרוש למופע 

בימתי: תעשיה שלמה של יוצרים ומבצעים של מוזיקה, מעצבים וציירים, וכל המשתמע מהצורך לבצע 

מחול-בימה המשלב אמנויות אחרות, שחברו יחדיו ליצירה משותפת ולמבצע ארגוני שיממש אותה. יוצרים רבים 

בשטחי יצירה שונים מצאו כר נרחב לביטוי אמנותי ביצירת בלטים. קיומה של להקת בלט שלא בתחומם של 

חצרות-מלכות או בתי-אצולה נתאפשרה כאשר אמרגנים, פטרונים, נדבנים, רשויות ומדינות ראו בבלט נושא 

המצדיק מאמץ והקצאת משאבים. מפעלו של סרגיי דיאגילב (Diaghilev ,1929-1872) הוא מופת ליכולתו של 

יחיד לרכז סביבו ולהנהיג יוצרים שונים, כוריאוגרפים, רקדנים, מורים, מלחינים, מעצבים וציירים מן הבולטים 

בתחומם. תוך שיתוף פעולה יחיד במינו הם הביאו לקהל הצופים כמה מיצירות המופת של ראשית המאה 

העשרים. רבות מהן מועלות שוב ושוב מחדש, בגרסאות ישנות וחדשות. בזמנן היו חלק מהיצירות מטרה 

 Le Sacre) 'לתגובות בוטות של קהל הצופים, וזכורה השערורייה בהופעת הבכורה בשנת 1913 של 'פולחן האביב

du Printemps), יצירתם של הכוריאוגרף-רקדן ניז'ינסקי והמלחין סטרווינסקי. הרצון להשאיר את המחול 
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בתחום המענג, המהנה והמוסכם מול מגמות של יוצרים לבטא באמצעות המחול צדדים שונים של חיי-אנוש ולא 

רק את הנעימים שבהם, היו סלע-מחלוקת שהעמיד במבחן את עצמאותו של האמן היוצר מול תלותו באנשים, 

ברשויות ובקהל שאפשרו ליצירה לחיות.   

     מנקודת ראות תרבותית-אירופית, ובהמשך לדבריו של זאכס, מתארת דוריס האמפרי את מצב הדברים כך: 

             מאות בשנים הורגלו הצופים לחשוב שהמחול זהה לתענוג. שהמחול נועד לחיזור, למפגש החברתי המהנה, כדי 

לגרום תענוג לעין. שעה שהאופרה איימה להפוך לרצינית מדי ומלאת רצח ותאווה, הביאו את להקות הרקדנים אל 

הבימה, כדי לשעשע מעט את הצופים באולם. נשכחו לחלוטין המקורות האפלים שהנחילו למחול את מקומו 

המרכזי בחיים. מאז אבדה יוון הקלאסית ועד למאה העשרים, היה המחול מצוי בשולי התרבות, כקישוט ושעשוע. 

למעשה, רק אחרי מלחמת העולם הראשונה החליטו הרקדנים, שעליהם לחדול להיות יפים וחמודים. בתחומי 

האמנות האחרים, למרות הגישה הרומנטית הרווחת, נמצאו מרדנים, שסירבו להיכנע לסגנון הנפוץ ויצרו בדרכים 

משלהם, כגון הצייר דומייה או הסופרים דוסטוייבסקי או גורקי, שניסו להראות את הצד האפל של החיים. שום 

דבר דומה לא קרה במחול במאה ה-19. היפהפייה הנמה המשיכה לישון, שעה שהכול התפעלו מיופייה. משנעורה 

לבסוף והחלה להתרוצץ בדמות נערה מהמאה העשרים, ציפתה לשבחים בשל התנהגותה, על אף ההלם שהיא גרמה 

לקהל צופיה. כל ההצהרות על כך שהגיע הזמן שהמחול יתבגר, סוף סוף, לא הועילו (האמפרי, 1984: 157). 

תפקידם המרכזי של הבלט הקלאסי בתרבויות המערב ומחולות החצר המסורתיים במזרח אסיה היה לממש 

מסורת של המשכיות, של סדר קבוע. ובמזרח זו מסורת של דינמיקה המסמלת תנועתיות שהיא סוד 

המשכיותו של היקום.  

     במאה העשרים מתמקדת היצירה של מחולות בימה בדמותו של היוצר, המחבר, הכוריאוגרף. נקודת המוצא 

של היצירה איננה מחייבת צמידות לעלילה; היא מתמקדת בתחושות אישיות, בשאיפות, בהשקפות ובמסרים 

שהיוצרים מעוניינים להעביר. במחול המודרני מגדיר הכוריאוגרף לעצמו בכל פעם מחדש את שפת התנועה 

שלו בקשר למסרים שהוא רוצה להעביר, להשקפתו האסתטית וליכולתו המקצועית. 

      היוצר, וכן הקהל והמבצעים, מצפים לביצוע מקצועי, לתצוגה של יכולת, אך גם לביטוי של אמירה 

משמעותית, ובעיקר לחוויה משותפת שיכול להוליד מפגש בין יוצרים בעלי שעור קומה, צוות מבצע מאותגר 

וקהל ערני המעוניין לקחת חלק בחוויה אמנותית.   

    

    

             ירדנה כהן מחוללת (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 
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מחול - אמירה אישית וזהות חברתית-אמנותית 

נקודת המוצא של הכוריאוגרף כיום היא הגוף האנושי ושפת תנועה שלו. מצפים מהכוריאוגרף כי ישתמש בשפת 

תנועה משוכללת, עשירה, פתוחה ומודעת למורשת המחול על סוגיה וגווניה. ביצירת מחול לבימה אין 

הכוריאוגרף בן זמננו חייב להוכיח או להכריז על עבודתו כשייכת לאסכולה או סגנון כלשהם, ולכן קשה יותר 

מאי פעם לדעת למה לצפות. הצופה במחול-בימה יתקשה לעיתים בהגדרת האבחנות המקצועיות שלהן הוא 

מצפה.  

     מיומנויות הביצוע של הרקדנים משתכללות כל הזמן. מוטל עליהם להוציא לאור ולבטא מכלול של מסרים, 

צפנים אסתטיים, חוויות, רעיונות והשקפות בשפת תנועה. השכלולים הטכניים בביצוע המחול משלבים תנועות 

ומחוות של יומיום. אמצעי העזר הבימתיים, המאפשרים כמעט כל אשליה ושילוב של דמיון ומציאות, הביאו 

מחולות שנוצרו לביצוע ברחובות, בתחנות-רכבת, על סולמות ובניינים, וזאת תוך שימוש בעזרים כמו 

מיכלי-אשפה, כלי ניקוי וכל מה שאדם יוצר מעלה על דעתו ומוכן לנסות.  

רבים כתבו על כוריאוגרפיה, מה נדרש ומצופה מהכוריאוגרף, ויש המציעים דרכי עבודה ולימוד למי שעניינו 

בכוריאוגרפיה, דרכי שיפוט וביקורת ורואים בכך אמצעי חינוכי וכלי מקצועי לעוסקים במחול. כאן ניצבת בעיה 

של אפשרות גלישה לחובבנות, כאשר הכול פתוח ואין אסכולות מחייבות. שפת התנועה, שהיא היסוד לכל מחול, 

נוצרת מתוך בחירה, ואמורה להתבסס על ידע תנועתי וניסיון מחולי רחב. מה נדרש מכוריאוגרף בכדי להכשירו 

כראוי ליצירת מופע של מחול לבימה? על כמה דברים יסכימו רבים מאנשי המקצוע: 

     ידע מעמיק בכל הקשור לתנועת האדם הוא תנאי ראשוני למי ששפתו היא שפת תנועה. יצירה באמצעות 

המחול מחייבת ידע אנטומי ושליטה בתורת התנועה (קינזיולוגיה – Kinesiology), הבנה בסיסית בפיזיולוגיה, 

וזאת כדי ששום ביטוי גופני לא יהיה זר ליוצר, ומידת הנזק והשחיקה הגופנית של הרקדנים יהיו מזעריים. מדעי 

האדם חייבים אפוא להוות חלק נכבד בהכשרת מורים, יוצרים ורקדנים.  

     עניין ויכולת אבחנה בייחודיות ובשונות של כל אדם ויכולת פיתוח שפת תנועה מגוונת, שיש בה מקום לנתונים 

גופניים שונים ואיננה משועבדת לסטריאוטיפים אסתטיים מלאכותיים – שלא כבעבר, עניין זה מוסכם כיום על 

דעת רבים, בכדי לאפשר יצירה שאינה מוגבלת מבחינת הביטוי התנועתי, מרחב היכולת היצירתית, הרלוונטיות, 

ועוצמת החוויה.  

     תנועה ומחול כשפה אישית הניתנת בהתמדה לחשיפה ולפיתוח – מבוססת על הניסיון והידע כי לא ניתן 

להפריד בין הנתונים הגופניים של הרוקד לבין עולמו הרוחני, ביטויו הרגשי והצורך והעניין שיש לו לבטא את 

תחושותיו. התנועה הראשונית עוברת תהליכים של בחירה וגיבוש, אך איננה חדלה לאפיין את יוצרה. 

        מסרים וכלים להעברתם. אין די בכך שהיוצר חש את המסרים שהוא רוצה להעביר לרוקדים ולצופים ומודע 

להם. על הכוריאוגרף לגרום לכך שהרקדנים יהיו כולם שותפים לחוויה, וכן למסר שברצונו להעביר, וכך יוכל כל 

אחד מהם לבטא את עצמו, את המסר שלו. יש דרכים שונות לשלב רקדנים-מבצעים כשותפים לחוויה 

היצירתית-תנועתית, וזאת כמספר היוצרים-המורים-המבצעים. כיוון שמדובר בביטוי אישי אינטימי – תנועת 

הגוף, יהיה משקל רב ליום, לשעה, למצב הגופני ולנכונות המנטלית, המסייעים ליכולת ההדדית לתת ולקבל. 

יכולת זו רגישה, והיא מעמידה שוב ושוב למבחן את המקצועיות ורמת המחויבות של המעורבים בדבר.  

       עיצוב של חמרי-תנועה לבימה. יצירה אמנותית של מחול לבימה ברמה מקצועית של ממש תוכל להתרחש 

אך רק בתנאי שהכוריאוגרף ניחן בתכונות יסוד, פתיחות וכישורים, שאותם קשה להנחיל למי שלא ניחן בהם. עם 

זאת, ניתן ללמוד ולשכלל כישורים מסוימים. להלן כמה מהבולטים בהם:  

      השכלה מוזיקלית היא תנאי לכל רוקד, מרקיד, מורה, יוצר וכוריאוגרף. מספר קטן של תנועות רצופות 

עם ליווי מוזיקלי ובלעדיו יחשפו מיד את הרוקד וידגימו בפני המנוסים בכך, האם הרוקד ניחן בכישורים 
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מוזיקליים. מוזיקה איננה תנאי ליצירת מחול לבימה, אך גם מחול ללא מוזיקה דורש מוזיקליות והתייחסות 

לזמן התנועה.  

     עיצוב הבימה, תאורה ותלבושות. חשיבותם בהיותם שלובים בשפה התנועתית ולא כפויים עליה מסיבות 

שאינן ענייניות. גם כאשר הכוריאוגרף יכול להיעזר בבעלי מקצוע ויוצרים מעולים בתחומים הנלווים, עליו לדעת 

מה ישרת נכון את יצירתו, אילו חמרים מתאימים לתנועה מסוימת וכיצד ישתלבו התפאורה והתאורה בתוצאה 

הכללית של העיצוב הבימתי. על הכוריאוגרף להיות המניע, המכוון והפוסק האחרון ביצירה המשותפת.  

     היכולת לבחור ולמצוא את המינון המתאים, לדעת מה להשאיר ועל מה לוותר ביצירה מסוימת; התזמון, 

כלומר מתי לעשות מה, וכמה, היכולת והצורך להחליט על כך, היא פעמים רבות שלב משברי, שבו נכשלים רבים, 

וכך סובלות יצירות רבות מאריכות-יתר. אחת הסכנות הרווחות היא ההתאהבות בחומרים של עצמנו, ואי 

יכולתנו למיין ולסנן אותם כראוי. הסינון, המיון והבחירה הנכונה הם שעושים את היצירה ליצירה מגובשת 

ואיכותית.  

לאחר התכונות המכלילות שנמנו עד כה, ראוי להדגיש ולפרט את נקודת המוצא האישית של כמה מחשובי 

היוצרים במחול המודרני. האמירה האישית, הסגנון הייחודי ודרך עיצובו של מחול לבימה על פי דרכו של היוצר 

הם לב-ליבה של הכוריאוגרפיה במחול של זמננו. הכוריאוגרף מביא אל היצירה את עולמו האישי, את מסורת 

ביתו, את בתי-הספר שלו. יוצרים רבים ניסחו את נקודות המוצא ואת הדחף הראשוני שלהם ליצור ולהתבטא 

דרך ריקוד. מעניין לבחון את הדברים על פי ביטויים בפי היוצרים, ולא מפיהם של 'שופטים' לאחר מעשה. חווית 

הראשית, המניע לחולל וליצור מחול לבימה של מספר יוצרים יהוו מדגם לרוחב האפשרויות ולמגוון המניעים.  

איזדורה דנקן (Duncan 1927-1878) מסמלת נקודת מפנה בתולדות המחול. דמותה מתאפיינת במעורבות כוללנית 

של האדם, השקפתו החברתית-פוליטית, חייו האישיים ויצירתו. מעורבות מוחלטת זו הייתה כנראה סוד הקסם 

של דנקן אך גם מקור ההרס של מה שניסתה לבנות. הופעתה כמחוללת, יוצרת ומורה, מסמלת בראש ובראשונה 

התנגדות נמרצת לכל מה שאומר ומסמל הבלט הקלאסי: שחרור הגוף מכבלי הסגנון והלבוש שהכתיב בהתאם 

למוסכמות החברתיות של זמנו; ריקוד ברגליים יחפות לצלילי מוזיקה שלא נכתבה למופע בימתי-מחולי, ובעיקר 

ניסיון לבטא ראשוניות, שעל פי השקפתה, שורשיה ביוון הקלאסית; ובה בעת ניסיון לבטא רעיונות 

פוליטיים-חברתיים מהפכניים לזמנה, וניסיון להתכחש לכל מסורת ולכל מסגרת ממסדית במה ששייך לחיי 

משפחה, להוראה בבית-הספר למחול שיסדה עם אחותה, לצורה, למסגרת ולסגנון של יצירותיה. בתיאורים 

המופיעים בספרה חיי (My life), שהופיע לראשונה בשנת 1927, סמוך למותה הטראגי בתאונה, ניתן למצוא 

ניסיון לביטוי המניע הראשוני ליצירתה במחול. 

בית הספר היה עבור דנקן ניסיון לשמר את הראשוניות שבחוויית המחול הילדית. "מראשית, רק רקדתי את חיי״, 

כותבת דנקן, ובכך אמרה הכול (שם: 3).  

   ילד, אף הצעיר ביותר, מבין; ומכאן, אף בהליכה ובכל תנועותיהם, יש בהם כוח רוחני וחינניות שאינם קיימים 

בשום תנועה שנולדה מהכישורים הגופניים או נוצרה על ידי המוח. זו הסיבה לכך שילדים קטנים בבית הספר שלי 

המופיעים בטרוקדרו או בבית האופרה מטרופוליטן לפני קהלים רחבים היו מסוגלים לרתק קהלים אלה 

במגנטיות שהיא בדרך כלל נחלתם של אמנים גדולים ביותר בלבד. אך כאשר גדלו ילדים אלה, ההשפעות הנוגדות 

 .(Duncan, 1942: 76) של התרבות החומרית שלנו שללה מהם כוח זה – הם איבדו את אשראתם
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רות סנט-דניס (Ruth St. Denis) וטד שון (Ted Shawn) יסדו את בית-הספר שלהם (Denishawn) בשנת 1915 בלוס 

אנג'לס. רבות מהדמויות שהיו לאחר מכן מהמובילות, המחדשות והמשפיעות על מה שנוצר במחול המודרני 

למדו בבית ספר זה, וביניהן  מרתה גראהם (Martha Graham) ודוריס האמפרי (Doris Humphrey). סנט-דניס 

ייצגה ניסיונות שונים להרחבת שפת התנועה, שהתערבבו לא פעם בנהייה אחר מקורות תנכ"יים ומסורות 

חוץ-אירופיות, שנראו בעיניה מייצגות תרבויות קדומות של מחול. כיוונים אלה יצרו מחולות שהייתה בהם 

הרבה 'אקזוטיקה מזרחית' כפי שהיא משתקפת בעיניים זרות, 'מערביות', מבחוץ.  

     בהמשך עבודתו עסק שון בדרכים לשיפור יכולתו של הרקדן לבטא את מה שהוא רוצה לבטא בשפת מחול 

עדכנית לזמנו. הנתונים הגופניים ועקרונות התנועה הם הכלים המקצועיים של היוצרים במחול. בעיני שון יש 

חשיבות רבה לבהירות הביטוי, לדיוק. כמו דנקן, שון מודע למקומו של הקהל ביצירת מחול לבימה: 

   [...] אנו רואים את הצורך להיות מסוגלים למסור את ההתלהבות שלנו ולספר לכל אדם בקהל הנוכחי שלנו מה 

שאנו רוצים לספר להם, ולכן כל החוקים השולטים בגוף ככלי ביטוי הם לנו בעלי עניין עמוק וחשיבות מקצועית. 

לדעת את שברצונך לומר, להיות לגביו נהיר לחלוטין, ולרכוש את האמון, הניסיון והרקע לאמנותך, כך שתוכל 

 .(Shawn 1946: 60) לומר בדיוק מה שברצונך לומר - הוא בעל חשיבות רבה יותר לרקדן מאשר לכל אמן אחר

רודולף פון לאבאן (Rudolph Von Laban 1958-1879) מייצג יותר מכל יוצר אחר מחול כביטוי להשקפה חברתית 

במודע, גיוס היצירתיות האישית לביטוי הצהרתי-פוליטי של המונים. כיום נודע לאבאן בזכות מורשתו 

המחקרית בחקר תנועת האדם ושיטת כתב התנועה שיצר (Labanotation). עיקר פעולתו הכוריאוגרפית, שיש 

המכנים אותה 'בימוי מקהלות תנועה', התרכזה באוסטריה ובגרמניה בין שתי מלחמות העולם. מספר עקרונות 

הנחו את עבודתו הכוריאוגרפית: 

 * מחקר תנועת האדם וכתב-תנועה כבסיס ליצירה, לתנועה נכונה, נקייה, בהתאם ליכולתו של המתנועע.  

 * תנועה/מחול של המונים, חובבים שלא נדרשת מהם הכשרה מקצועית במחול. 

 * צירופים פשוטים של תנועה כביטוי לציבור עממי רב משתתפים.  

 * תנועות זהות המבוצעות על ידי אנשים רבים בו-זמנית. 

 * אסתטיקה של גושים גדולים ומשחק של צירופים ביניהם כאמצעי להשגת עוצמה של ביטוי. 

 * זהות בין הרעיון החברתי, היוצר-המנחה וההמונים המבצעים, לביטוי משותף בתנועה/מחול. 

 * הביטוי התנועתי מכוון למסרים ברורים, הצהרתיים, כגון: כוח מאוחד של המוני המתנועעים, צדק  

  חברתי, מטרה משותפת. 

 * מניעים ראשוניים ליצירה במחול על פי משנתו של לאבאן: המחול הוא כלי חינוכי, אמצעי לביטוי  

 .(Laban 1975) השקפה חברתית, דרך להעביר מסרים פוליטיים  

      

לצדו של לאבאן עבדו יוצרים אשר בהמשך דרכם פיתחו דרכים עצמאיות משלהם ביצירת מחול. אך המניעים 

הראשוניים שספגו בימי לימודיהם ועבודתם לצידו של לאבאן לא פסקו מהיות מרכיב מרכזי ביצירתם. הדמויות 

הבולטות ביניהם: קורט יוס (Kurt Jooss), מרי ויגמן (Mary Wigman), וגרטרוד קראוס (Gertrud Kraus), שפעלה 

אחר כך בישראל.  

מרתה גראהם (Martha Graham 1991-1894), מהדמויות המעצבות והבולטות במחול במאה העשרים, בנוסף 

להיותה רקדנית-מבצעת, מורה ומייסדת אסכולה טכנית, הייתה גם יוצרת פורייה מאוד. עבודתה מבוססת על 

קריאת-תיגר הן על מסורת הבלט הקלאסי, והן על האסכולה של דניס-שון, שאצלם הספיקה ללמוד. כיווץ, מתח 

והרפיה (Contraction and Release), משקל הגוף וכוח הכבידה, הרצפה כבסיס ולא כמקום שיש לרחף מעליו, 

עמידת מוצא ברגליים מקבילות זו לזו ולאו דווקא מצבי-פתיחה (Turnout), כנדרש בבלט הקלאסי, כל אלה היוו 
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חלק בסיסי בשפת התנועה שלה. המיומנות שפיתחה והרקדנים שאיתם עבדה היו חלק משמעותי ומשפיע 

ביצירתה. בנוסף, חברה גראהם לטובי המלחינים ומעצבי הבימה, אשר חלק מהם התחילו את דרכם בשיתוף 

פעולה איתה וזכו לאחר מכן לבסס לעצמם מוניטין ברחבי העולם. המופע הבימתי עבור גראהם הוא שילוב והזנה 

הדדית בין מרכיביו השונים: עיצוב המחול, המוזיקה, הבימה, התלבושות והעזרים השונים, כל אלה משלימים 

זה את זה ומתקיים ביניהם דו-שיח מתמיד.  

 יצירתה של גראהם מעניקה חשיבות רבה למקורו הפולחני של המחול. גראהם לא אהבה את המושג 

'כוריאוגרף'. היא ראתה עצמה שותפה לבריאה מחדש. בולטים ביצירתה ידע בתורות-הנפש, הזדקקות 

למיתוסים קדומים, דמויות המייצגות ארכיטיפים ויסודות מתורת הפסיכואנליזה של פרויד ויונג. עבודתה 

מתאפיינת ברגישות רבה לצדק חברתי, המוצאת ביטוי ברבות מיצירותיה בדמויות שונות של נשים וגברים. 

מראשית שנות השלושים של המאה העשרים נתנה גראהם ביטוי בכתב ובאומר למניעים המרכזיים בעבודתה 

היצירתית. כאן יש מקום לתמצית בלבד, אך המקורות מצויים ונגישים: 

 * היא שאפה לבטא תחושות אנושיות בשפת תנועה מופשטת, בת-זמננו. 

 * יצרה שפת תנועה חדשה ששובצו בה מקורות שונים על בסיס מקור החיים, נשימה – שאיפה ונשיפה. 

 * יצרה סדר של צירופי-תנועה במגמה לתת מענה שיטתי לצורכי הגוף – הכלי הרוקד. 

 * שאפה לביטוי ולסגנון חדש במחול הגברי והנשי לבימה, שונה במהותו ממה שהיה מקובל עד אז  

 באנרגיות שלו, במסרים שהוא מעביר, ובשפת התנועה שלו.  

 * בדבריה שאפה במוצהר לחשוף את מדיום התנועה מעיטורים סגנוניים שאינם מהותיים.  

 * בדבריה וביצירותיה רצתה לתת ביטוי לרוחם ולדמותם של חלוצי אמריקה המודרנית.  

 * היא ראתה חשיבות בהעשרת שפת המחול המודרני על ידי חשיפתם של מקורות תנועה ומחוות מאוצר 

 השבטים-הילידים באמריקה, וכן מתרבות התנועה ואוצרות התנועה של האפרו-אמריקנים.  

 * היא ביטאה במפורש התנגדות למחול המחקה תופעות טבע, לשחזור ריאליסטי או ביטוי בסגנון  

   .(Jowitt 1998, De Mill 1991, Garaudy 1973) אימפרסיוניסטי 

מרתה גראהם ביטאה רצון ונחישות ליצור שפה חדשה אשר תיתן ביטוי לתחושות, רעיונות והשקפות באמצעות 

מחול אחר. הבסיס הרעיוני וההתנסות המעשית שעברה בהיותה תלמידתם של סן-דניס ושון היוו עבורה בסיס 

רחב לאפשרות לבחור, להחליט וליצור שפת מחול חדשה, ההולמת על פי השקפתה את צרכי הביטוי-האנושי של 

זמנה. עבודתה של גראהם כמורה וכמכשירה רקדנים פעלה עדיין בסימן אסכולה דומיננטית, יחידה. בראשית 

פעולתה שללה גראהם לחלוטין הכשרת רקדנים בשיטת הבלט הקלאסי, בנוסף לתרגול שיטתה שלה.  

     יש לציין כי במחצית הראשונה של המאה העשרים יכולים היו תלמידי מחול צעירים ללמוד רק על פי שיטה 

אחת; נדרש מהם להצהיר על שייכות לאסכולה מסוימת. במידה וגברה סקרנותם, ואומץ ליבם אפשר להם 

ללמוד אצל מורים המייצגים אסכולות ושיטות שונות בו זמנית, עשו זאת ללא ידיעת המורים, תוך נטילת סיכון 

כי ימצאו את עצמם מחוץ למסגרת של לימוד מחול. לא הייתה זו תופעה מקומית, אלא תפיסה רווחת, אשר 

ביסודה ההשקפה כי על הלומד להתמסר כולו, ברוח-גוף-ונפש, בכדי לתרגל, להבין ולהפנים את דרך המחול 

'הנבחרת'; שאר הדרכים אינן נכונות ואינן ראויות, ויש בהתנסות בהן בכדי לבלבל ולשלול את היכולת לבטא נכון 

דרך אחת, זו הראויה, כמובן. רק במחצית השנייה של המאה העשרים נעשתה רווחת ההבנה כי ראוי ורצוי שבית 

ספר למחול יציע מגוון שיטות שונות, תוך הדגשת המשותף והמפריד ביניהן, מבלי לנקוט עמדה שיפוטית. כך 

נחשפו יוצרים רבים למגוון של אסכולות, לאוצר עשיר של שפות תנועה כבסיס ליצירת שפה אישית רחבה, 

דינמית ופתוחה. ככל ששפת המחול נעשתה פתוחה ורחבה יותר, כן התחזקה התחושה כי השפה התנועתית היא 

המסר המרכזי ביצירת מחול לבימה.  
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מוריס בז'אר (Maurice Béjart 1927) מפרט מגוון רחב של אפשרויות כנקודת המוצא שלו ביצירה: תחושות, 

רגשות ודחפים ספונטניים הם בסיס לשפת תנועה מופשטת של מחול, וזהו מחול במיטבו. בכוחו של מחול לבטא 

.(Christout 1972) .עולם הזוי, או לגלות קשרים נסתרים בין הדברים והיצורים, בין האדם והאלוהות

מרס קנינגהאם (Merce Cuninngham 2009-1919) משווה את המחול למים, ואיננו מוצא עניין וצורך להסביר את 

המניעים ליצירתו. המחול, לשיטתו, מתרחש כאשר במסגרת חסרת עלילה מוצג עולם של זרימה, שדה אשר 

הנפשות הפועלות בו יכולות להשתנות או להיעלם כתוצאה ממפגשים או אירועים מקריים או בלתי צפויים. אצל 

קנינגהאם "התנועה היא לשם תנועה", ולא אמצעי להעברת מסרים. שפת התנועה שלו מבוססת על עקרונות 

התנועה האנושית; המגבלה היחידה בעיניו היא גבול היכולת התנועתית של האדם. בשיטות התרגול שלו עיצב 

קנינגהאם רקדנים שלווים, רחוקים מביטויים גופניים אלימים, שנדרשה מהם ערנות מתמדת ויכולת תגובה 

מהירה מאוד בשעת התרחשות המחול על הבימה, בכל פעם מחדש ובדרך אחרת. יצירותיו של קנינגהאם 

מבוססות על עקרון שעל פיו חלק גדול מההתפתחויות על הבימה לא תהיינה ידועות מראש. קנינגהאם מעמיד 

שוב ושוב למבחן את עקרון האיזון, שיווי המשקל, היציאה ממנו והחזרה אליו. מן המבצעים נדרש ריכוז רב 

מאוד, כאשר קהל הצופים אינו מודע בהכרח לסוגי המאמץ השונים הנדרשים תוך כדי ביצוע המחול. ביצוע חוזר 

       .(Cunningham,1980) של יצירה של קנינגהאם לעולם לא יהיה זהה לביצוע קודם שלה

במחצית השנייה של המאה העשרים עולה על בימת המחול דור של יוצרים אשר כל אחד מהם מייצג בראש 

ובראשונה את עצמו. מגמה זו הולכת ומתחזקת כיום. היות ובספר זה לא נעסוק בתולדות המחול לבימה אלא 

בהקשרים החברתיים-תרבותיים שלו. די באזכור לדוגמה של כמה יוצרים, בנוסף לאלה שהוזכרו קודם לכן, כדי 

לשקף מגוון ושונות בדרכי היצירה של מחול בימה: ירי קיליאן (Jiri Kylian), טווילה תארפ (Twyla Tharp), פינה 

באוש Pina Bausch)). בישראל קמו יוצרים של מחול בימה אשר תרומתם ייחודית ומשמעותית מעבר 

למשמעותם המקומית, ביניהם: דבורה ברטונוב, יהודית ארנון, רנה שיינפלד, מירלה שרון, משה אפרתי, אוהד 

נהרין, רמי באר. אלה מן הבולטים, אך יש עוד רבים אחרים וטובים ששמם לא הוזכר (על מחול במה בישראל 

בהרחבה בשנים 1964-1920, ראו אשל, 1991; הספר על מחול לבימה בישראל משנת 1964 ואילך עדיין לא נכתב). 

יש לסייג ולומר כי שמות שהוזכרו אינם ביטוי לאי הערכה לשמות שלא הוזכרו, אלא ניסיון לחדד את משמעות 

מקומו של הפרט במימוש מחול לבימה.  

בהקשר זה חשוב לציין את האפיונים המשותפים לכוריאוגרפים בסוף האלף השני ובראשית האלף השלישי:  

 * ידע רחב ומודעות לערכה של התנסות מגוונת בשיטות תנועה ומחול ליוצר ולרקדנים-מבצעים של  

 מחולות-בימה. 

 * השכלה רחבה, ניסיון וידע במקצועות המוזיקה, יסודותיה, צורותיה וסגנונותיה השונים.  

 * מודעות לעיצוב הבימתי – תפאורה, תאורה, תלבושות, אביזרים וכו' – ויצירת יחסי גומלין בינם לבין 

 המדיום התנועתי.     

 * הם אינם מהססים לומר כי הם מתבוננים, שואלים, לומדים ומחפשים כל הזמן.  

 * הם מודעים למורשתם מבית, אותה הם מאזכרים ומצטטים על הבמה ללא חשש. 

 * רבים מהם מעורבים חברתית, רגישים לזכויות-אדם ולעוולות, ומוצאים דרכים יצירתיות לביטוי  

 מחויבויות אלה כחלק מתפיסתם האמנותית.  

 * הם מורים-אמנים המודעים לחשיבותו של הכלי – הגוף האנושי – במימוש יצירתם. 

 * הם מנחים-מובילים, היודעים לגרום למבצעים להיות מעורבים בחוויה היצירתית, רגשית, חושית 

ומחשבתית.  
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 * הם רואים בשונות ובייחודיות של כל אדם וביכולת התנועה והביטוי המיוחדים לו או לה כלי חשוב 

שראוי לבנות עליו וליחד לו מקום ביצירת מחול לבימה.   

בנוסף לנאמר עד כה ראוי להזכיר כי קיימת אסכולה שונה, מגמה ששותפים לה מורים רבים ויוצרים במספר קטן 

יותר הרואים בכתב התנועה נקודת מוצא לחיבור מחול לבימה. בשנות החמישים של המאה העשרים גיבשו נועה 

אשכול ואברהם וכמן את המודלים הבסיסיים לכתב התנועה E.W. Movement Notation, שאפשר כיווני חשיבה 

ויצירה חדשים, ולא במקרה השתמשו לצורך הגדרתו במושג 'תנועה' ולא במושג 'מחול'. הכתב מבוסס על מודל 

מתמטי-גיאומטרי המתרגם את תנועת הגוף לערכים מופשטים המסומלים על ידי מספרים, אותיות, וסימנים 

גרפיים אחרים. הוגיו ויוצריו של הכתב ראו בו כלי חשיבה וחיבור, שיסייע להבנת התנועה ולא יהיה אזכור 

לשיטת מחול או תנועה בסגנון נתון. (Eshkol-Wachman, 1958, Eshkol-Harris, 1998, 2001; ינאי, 1974). עד כה 

הוכיח עצמו הכתב E.W. ככלי חשוב ביותר בחינוך לתנועה על ידי הכנסת מושגים מוסכמים ויעילים בשפת 

ההוראה ועל ידי הפנמת דרכי חשיבה ומודעות לתנועה ללא אילוצים סגנוניים נתונים מראש. הוא משמש גם כלי 

לתיעוד ולניתוח תנועה של בעלי חיים, וכן כלי חשוב ומרכזי בתיעוד וניתוח של שיטות תנועה שונות, מחול אתני 

וסגנונות שונים של מחולות עם, מחולות חברה ומחול לבימה (בלט קלאסי). לאחרונה פותחו דרכים לשילוב 

הכתב ככלי עזר ללקויי למידה שונים. בנוסף לנועה אשכול, שהיא היוצרת הראשונה ומורתם של המורים 

והיוצרים הבכירים באסכולה זו, בולטים ביניהם היוצרים וכיום מורי-מורים בעצמם: עמוס חץ, תרצה ספיר, 

עיניה כהן, יעל שמי, רחלי נול. חיבורים שנקודת המוצא שלהם כתב התנועה E.W שומרים על אפיונים 

משותפים: 

 * שאיפה לניקיון תנועתי, לדיוק מקסימאלי על פי הכתוב, בדרך כלל ללא אלתור.    

 * אי שימוש במוזיקה, למעט ניסיונות בודדים. השימוש במטרונום הפך לסימן היכר של המתנועעים  

 בשיטה זו.  

 * החיבורים נועדו בדרך כלל לקבוצה קאמרית ומבוצעים בצורות נקיות של אוניסונו, קנון, וכדומה. 

 * גם באותן פעמים נדירות שבהן נערכים מופעים של אסכולה זו בפני קהל צופים נשמרת האווירה 

הניסיונית של האולפן מבחינת צורת השימוש בתאורה. לא תמיד מוקפדות צורות הכניסה למרחב הבימה 

והיציאה ממנו בסיומו של הריקוד. הלבוש היה ונשאר פעמים רבות לבוש בסגנון תרגול באולפן ללא דרישות 

ואמצעים המקובלים כמחייבים במופע בפני קהל. אסכולה זו העמידה לה קהל קטן ומובחר של אוהדים 

העוקבים בעניין אחר ההדגמות וההופעות הנדירות של חיבורים אלה. 

     חיבורים בכתב תנועה זה (EWMN) מצויים, נוצרים ומשוחזרים מדי פעם. מחבריהם נוהגים להשוות את דף 

הכתיבה לכתיבת התווים במוזיקה; גם במקרה זה המעבר מהדף אל התנועה מציב שאלות רבות ואתגור 

מתמיד. למתעניינים בסוג זה של חיבור בתנועה, מהווים אירועים נדירים אלה של ביצוע – הדגמה של 

חיבורים-מחולות בשיטת כתב התנועה E.W. – עניין וחוויה שאין בהם שמץ של החנפה לצופים בהם.  
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   נועה אשכול – קבוצת ריקוד קאמרי (באדיבות האגודה לכתב תנועה) 

יוצרים כמעצבי תרבות – מסכתות חג בישראל המתחדשת  

מודעות חברתית של היוצרים מציבה בפניהם שאלות רבות, לפעמים קשות, בנוסף לבחירות האמנותיות 

והמקצועיות שהם נדרשים להן בתהליך היצירה. כנזכר לעיל, רבה הייתה השפעתו של לאבאן על יוצרי מחול 

בישראל כמעצב גישות אמנותיות-חברתיות וכחוקר תנועת האדם, זאת בעקבות לימוד, שיתוף פעולה, והיכרות 

עם עבודתו באירופה. כמה יוצרות החלו את עבודתן בשדה המחול בארץ-ישראל על פי עקרונותיו. ניתן לציין כמה 

אפיונים משותפים לאמני המחול שהתחילו את פעולתם המקומית בשנות השלושים של המאה העשרים 

בהתיישבות החקלאית:  

 * מודעות ומחויבות חברתית שמצאה את ביטויה בנושאים של חלק מהמחולות שיצרו.  

 * הנחה מראש כי אפשר ליצור מופעי מחול עם אנשים חסרי הכשרה מקצועית במחול.  

 * שאיפה לצדק חברתי ונקיטת עמדות פוליטיות.  

 * ההשקפה כי ניתן ליצור מחול בחוץ, באולמות מסוגים שונים, בתנאים שונים מהמקובל באולמות  

 שנועדו למופעים בפני קהל.  

 * פתיחות לסגנונות תנועה שונים, כשהבסיס הוא תנועות ראשוניות שכל רוקד יכול לבצע.  

 * רצון לקחת חלק בתרבות המתהווה בישראל המתחדשת.   

פתיחות להשפעות מקומיות: הנוף הפיזי והאנושי, מסורות אתניות ומקומיות בישראל. *

הדחף של חלוצים בארץ קטנה ומבודדת ליצור להם תרבות עממית משלהם, הכמיהה להחיות חגים חקלאיים *

עתיקים והצורך להתאים את הריקוד האמנותי ליכולתם של רקדנים חובבים, כל אלה הביאו ליצירת 

מסכתות לחגים. מסכתות אלו, שרובן נוצרו בשנות הארבעים, היו שילוב של טקסט עברי מדוקלם ומזומר 

עם מחולות-חג. ריקודים אלה היו יצירה אישית של אמני מחול (רונן, 1999ב': 265). 
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בחברה החלוצית בארץ-ישראל המתחדשת מצאו עצמם אמנים-יוצרים מעורבים מאד במלחמת ההישרדות 

הכלכלית, החברתית והביטחונית, ובהיותם מעורבים ביצירת 'חברה חדשה' ראו עצמם מגויסים לעיצוב תרבותה 

של חברה בהתהוות. הצורך המיידי לציין אירועים הקשורים במחזור החיים ובמחזור השנה הביא את היוצרים 

לצרף את תרומתם – לעיתים תוך ביטול קולם האישי בפני הקול הכללי – לקולות של הרוב. בשנות השלושים 

והארבעים של המאה העשרים עדיין הייתה המגמה ה'מוצהרת' להתכחש לכל מה שנחשב 'גלותי'. החיפוש אחר 

המקומי התרכז במקורות התנכ"יים, בצרכים החברתיים-תרבותיים המיידיים וביכולת של ה'חברים' בקהילה 

ההתיישבותית לממש את חזונם של היוצרים-המנחים. הנוף הפיסי והעבודה החקלאית היו נקודות מוצא 

עיקריות ליצירת מסכתות לחגים.  

   מסכת חג בעין-חרוד, 1956. כוריאוגרפיה: רבקה שטורמן (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

עדויותיהם של חלוצי היוצרים מסכתות-חג משקפת התלבטות בין ה'מקצועי' ל'עממי', בין יצירתו של היחיד עבור 

הקהילה לבין יצירתה של 'החברה' עבור עצמה: 

צשקה רוזנטל, ילידת פולין, באה לארץ-ישראל וחיה בקיבוץ גן-שמואל משנת 1921, ולפי תיאורו של פרידהבר 

(פרידהבר 1984), הייתה מוטרדת מסגנונם של החגים בקיבוצה. היא נכחה בשנת 1931 בטקס הבאת הביכורים 

שנערך בעיר חיפה – 'חג הטנא'. את הטקס עיצבו הכוריאוגרפית-רקדנית והמורה למחול יהודית אורנשטיין 

והבמאי משה הלוי. בהשראת טקס זה עיצבה צשקה בקיבוצה בשנת 1932 את טקס הבאת הביכורים בהשתתפות 

ילדים בלבד, ובבסיסו תנועות פשוטות. בחגים הבאים בגן-שמואל הגשימה צשקה את חזונה לשתף את בני כל 

הגילים, וכך שותפו בחג באופן פעיל כל חברי הקיבוץ.  

לאה ברגשטיין הגיעה ארצה בשנת 1925, והייתה תחילה בקיבוץ בית-אלפא ולאחר מכן בקיבוץ רמת-יוחנן. 

שיתוף הפעולה שלה עם המלחין מתתיהו שלם הניב יצירות שהן עד היום מנכסי היסוד של הזמר העברי ומחול 

העם בישראל. לאה ברגשטיין ראתה את עצמה בראש ובראשונה פועלת חקלאית (פרידהבר 1984, אשל 1991, 

גורן 1983) ורק לאחר מכן רקדנית. היא הגיעה מווינה, שואפת להגשמה ציונית-סוציאליסטית-חלוצית בקיבוץ 
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בארץ-ישראל. גם צשקה רוזנטל וגם לאה ברגשטיין יצרו קשר עם גרטרוד קראוס (1977-1901), למדו אצלה 

תקופות קצרות, ונעזרו בידע המקצועי שלה ובסמכותה האמנותית בעיצוב מחולות לטקסים. 

לגרטרוד קראוס היה תפקיד מהותי בעיצוב מסכתות-חג בישראל. הקשר שלה עם מחוללות, חלוצות הסוגה, היה 

קשר של סמכות אמנותית, ניסיון מקצועי ומעורבות חברתית.  

  החגיגה ההמונית, התמונה החיה הסימבולית, המקהלה לצורותיה השונות, תאמו את התוכן, והושפעו מאד מן 

הסגנון האקספרסיוניסטי שהיה מקובל אז בעולם. על-ידי כך הובלטה האידיאה, המאבק נתממש בקווים מעטים 

ובוטים. מכאן נתגבשה הצורה שלימים ניתן לה השם "מסכת", ואשר הפכה למוסכמה נדושה, אך באותה עת 

הייתה חיונית ואפילו חדשנית והשלימה את רוח הזמן של שנות השלושים. הייתה לה לגרטרוד קרבה רוחנית 

ואמנותית לסוג זה של יצירה בימתית, ובה מצאה כר נרחב לכשרון הבימוי שלה (מנור, 57 :1978). 

גרטרוד הייתה מעורבת באופן פעיל בעבודתו של לאבאן בטרם החליטה סופית, בשנת 1935, כי מקומה 

בארץ-ישראל. כאן הייתה מעורבת ביצירת חיי מחול בצורות שונות ומגוונות. 

   השנים הראשונות של הרקדניות שהגיעו מאירופה ארצה היו קשות. העולם שנקלעו לתוכו היה שונה מזה 

שהכירו. רובן באו ללא אמצעים ונשלחו ישר לקיבוצים, ושם ראו בהן בראש ובראשונה ידיים עובדות. ההכרח 

להתפרנס כרסם במקצועיותן, וקצתן עשו חשבון נפש נוקב ופרשו מן הבמה. מעטות דבקו במחול: פתחו סטודיות 

ומפעם לפעם העלו רסיטלים. את הקשר שלהן לארץ ניסו לבטא ברפרטואר שהיה מבוסס על נושאים 

ארצישראליים, אלא שהוא היה מאולץ משהוא. הן ביקשו להפוך מהר ככל האפשר לארצישראליות, אבל למעשה 

עדיין היו קשורות בטבורן לאירופה (אשל, 28 :1991). 

גרטרוד קראוס הייתה יוצרת רב-תחומית: מוזיקאית בעלת יכולת מקצועית בנגינה על פסנתר, רקדנית מבצעת 

מעולה ובעלת ייחוד, כוריאוגרפית, מורה, מנחה-מקימה ומנהיגה של להקות מחול, ציירת, פסלת ובמאית. 

כישוריה אלה ויכולתה להנחות יוצרים פתחו בפניה אפשרויות מגוונות של ביטוי אמנותי ויכולת לממש את חזונה 

האמנותי והחברתי. בספרו חיי המחול של גרטרוד קראוס סוקר מנור את מפעלה האמנותי הייחודי. לענייננו 

חשוב לציין כי בנוסף להיותה מנחה של יוצרים אחרים בתנועה הקיבוצית, הייתה גרטרוד בת-בית בקיבוצים 

רבים, מורה של מורים ויוצרים ומקובלת על רבים מהם כסמכות עליונה של ידע מקצועי וטעם טוב. היא עצמה 

הייתה שותפה לעיצוב מסכתות-חג, וזאת מבלי לוותר על מחויבותה כאמנית-יוצרת בעלת השקפות פוליטיות 

ותחושות של מעורבות ומחויבות בעיצוב תרבות בחברה מתחדשת: 

   עבודה זו עם גושי-אדם מתנועעים היא למעשה המשך ישיר לעבודתה של גרטרוד עם לאבאן בתהלוכות האיגודים 

המקצועיים של וינה. כשרונה זה לבנות מתנועות פשוטות תמונות-תנועה מרשימות מלווה את גרטרוד בכל דרכה. 

גם בשנות החמישים, בתקופה בה חדלה למעשה מיצירת מחולות חדשים, חזרה מדי פעם לבימוי. למשל, בחג 

בקיבוץ הראל, במלאת חמש שנים להיווסדו, הוצג שירו של פאבלו נרודה, השיר על חוטב העצים, בהשתתפות 

הקיבוץ כולו. גרטרוד הובאה להראל ימים אחדים לפני סיום החזרות, ולאחר עבודה מאומצת של כמה שעות 

עיצבה את התמונה ההמונית על-ידי חלוקת המשתתפים לקבוצות, שכל אחת מהן עשתה צעד אחד או שניים 

בלבד, או על-ידי שינוי עמידתה של הקבוצה, תוך הטיית שיווי-המשקל, וכך נוצרו קווים בולטים, זרמים של 

גופות-אדם, ללא טכניקה ריקודית ובפשטות שהדהימה באפקטיביות שלה (מנור,57-56 :1978).  

סוגה זו של חזיון המונים, מקהלה דוברת-מזמרת-ומתנועעת, סמלה בנאמנות את הרצון לאחדות, שותפות גורל 

וחזון באמצעי ביטוי ראשוניים, שווים לכל נפש, שקל היה להזדהות איתם.   
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ירדנה כהן, ילידת הארץ (דור שישי), בולטת בתרומתה המיוחדת ליצירת מסכתות-חג. מלבד היותה שותפה לחזון 

של חג-עממי-מקומי, גם היא ביססה את שפת התנועה בעבודתה על תנועה ראשונית, 'פשוטה'; על חג שאנשים 

יחגגו לעצמם ולא על חג כ'הצגה'. גם ירדנה שיתפה פעולה עם יוצרים נוספים, והייתה מורה למופת לצעירים 

ובוגרים, מורים, ומורי מורים. תרומתה הייחודית, בנוסף למשותף שהוזכר, בצבעים המקומיים שהדגישה 

במחולותיה, ובגישתה הכללית לאופיו של החג. ההשכלה המקצועית הריקודית שרכשה באירופה עוד הגבירה את 

העניין שהיה בה לשפת-מחול מקומית, כפי שראתה אותה אצל יושבי הארץ וספגה אותה בשוטטות בנופיה 

ובהאזנה לצלילים המקומיים של הקהילות השונות היושבות בה. בספריה מיטיבה ירדנה כהן לבטא יותר 

מאחרים את הרקע ליצירתה, את מקורות ההשראה שלה, את השקפותיה החברתיות והחינוכיות ואת דרכי 

העבודה שלה. 

  ירדנה כהן מחוללת עם אליהו המוזיקאי (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

הנוף הפיזי של סביבת ילדותה חוזר ומופיע כיסוד חשוב ומרכזי בכל המישורים של עבודתה: 

  נולדתי בים, נולדתי בהר, נולדתי תחת עץ זית עתיק-יומין – על אדמה שחומה. על אדמה אהבתי לשבת, לשכב, 

לחוש אותה, לחבקה. בים היה אחרת. שם ידעתי לשכב בלי-נוע שעות על שעות בין חולות וסלעים, לתת לגלים 

הקטנים לחבקני ולנשקני. נתתי לים לאהוב אותי בלי מצרים (כהן, 9 :1963). 

הסביבה הפיסית והסביבה האנושית נתמזגו זו בזו: 

   באותה עת התגוררו בעמק-הזיתים שבחיפה כמה משפחות פלחים ערביים, ומדי חודש בחודשו, בחגי הכלולות, 

בקעו משם מקצבי התוף וקול המון חוגג. באחד הימים נגררתי אחרי ערביה יפהפייה משכונה זו, שמתי עיני 

בשמלתה היפה וביקשתי שתראני את אוסף שמלותיה. בגאווה ובשמחה הסכימה לכך. ביקשתי את קווי-המזיגה 

בינן לבין המחול (שם: 20).  

 למעברת פרוד, בואך צפת, הגענו בשעה מאוחרת. אוהל-הנשים היה מלא מפה לפה, נערות-תימן חמודות וצנועות  

ומטפחות לראשיהן רקדו את מחולות הכלולות לפני הכלה. אחת הנערות השליכה עלי שמלה שחורה מרוקמת, 

נכנסתי אל המעגל ונתתי לכפות-רגלי להתנשא ולהתדפק על דלתות העבר.  
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  מאוהל-הנשים התגנבתי לאוהל הגברים. ה"משורר" עם ספרו והמתופף עם פחו ישבו על ספה נמוכה, והנערים 

שימחו את החתן. לפתע קם ישיש, ששערו שיבה וזקנו יורד על פי מידותיו, ויצא במחול. הכול פינו לו מקום. 

ביראת-כבוד נסוגו אחורנית, והוא רוקד ומתדיין עם אלוהיו במחולו. אט-אט גבר ריקודו, סער וגעש, וברגע ההוא 

חשתי, שרגלי נושאות אותי אליו (שם, 39-38).  

הקשר אל התנ"ך היה בראש ובראשונה קשר מוחשי אל מקומות שבהם התרחשו העלילות. קשר זה יצר הזדהות 

עם הדמויות ובעיקר עם דמויות הנשים; דמויות אלה היו חלק מרכזי בעבודתה של ירדנה כהן: 

   כשהחלו חיפושי דרכי ליצירה מקורית הילכו לנגד עיני דמויות התנ"ך בצעדן הקל, באצעדות המצלצלות לרגליהן, 

עיכסו במותניהן, וקראו לי לתת בהן נשמה ולהחיותן. [...] הדמות הראשונה, שניסיתי להעלות בצורה ובתפיסה 

שונה מן הכתוב, הייתה – חוה בגן-העדן. [...] ואחר באו הדמויות בזו אחר זו: שולמית משיר-השירים, [...] 

ואחריה מרים הנביאה ותוף בידה, ואף מרים המצורעת. הגר לא הייתה בעיני שפחה ענייה, שגורשה בחרפה; 

ראיתיה אישה אצילה, נסיכה מצרית, הנושאת בגאווה את גורלה, וצועדת אל חולות המדבר. כשראשה מופנה 

לעבר אברהם, אשר גם עליו קשה הפרידה, מחזיקה היא בידו של ישמעאל – אם לעם שלם (שם: 39).  

שיתוף הפעולה של ירדנה כהן עם המלחין יזהר ירון הניב כמה מפניני הזמר העברי ומריקודי העם ה'קלאסיים', 

וזאת, יש להדגיש, בניגוד לכוונתה הראשונית של ירדנה כהן. על שיתוף פעולה זה ניתן לעקוב בתיאוריה 

המרתקים של ירדנה בספריה. היוזמה לשיתוף פעולה ביצירת מסכתות-חג הייתה של אנשי הקיבוצים: 

 אנו רוצים בחג-ביכורים, שיהיה 'משהו אחר' מן הרגיל!" מ"משהו" זה נולדו חגים, אשר התוו קו וציוני-דרך לחגים 

חדשים בארץ.  

 חג ראשון וצנוע היה חג-הביכורים בהרי-אפרים. אך היה בו משום חידוש לחברים ולסביבה, כמעט מהפכה. תרתי 

אחרי הביטוי של המחול המקורי במרחב השדות ואחר התלבושת, ההולמת את יפי הנוף.  

 שלושה מחולות נוצרו אז, מהם שניים כפריים והאחד – "שיר הלל", מחול טקס, מעין הודיה והלל להבאת 

הביכורים. [...] היה זה ניסיון להוציא את הקיבוץ מחצר המשק ומחדר האוכל אל מרחב השדות. רציתי לשכנע את 

החברים, כי ה"במה" לחג היא שדות-השלף והגבעות הפורחות, כי מקום הישיבה הוא בצל עגלות עמוסות 

ביכורים. במעשה זה היה אז מן החידוש הנועז, אך בכול שרתה פשטות מלבבת ותום כפרי. [...] מאז אותו 

חג-ביכורים צמח בי הרעיון על חג עממי גדול, שימזג בתוכו את העבר ואת ההווה גם יחד. סיפורי התנ"ך עמדו כמו 

חיים לנגד עיני, [...] ראיתי המון חוגג בתלבושתו, שר ויוצא במחול. וכך התגבשו והלכו בתוכי צורה וצביון לחג 

הכרם. רציתי לחדש חג זה, החל לפי המסורת בט"ו באב. [...] ברור היה לי, שראשית עלינו לחדש יסודות, 

הטבועים בכל עם משחר התהוותו, והם מקורות המחול, הצליל, השיר והלבוש. בראש ובראשונה יהא החידוש 

בעריכת החג במערה-הכרמים. חידוש אחר יהא בהשתתפותו של הקיבוץ כולו ביום החג. רציתי להרוס את 

המחיצה בין החבר "המציג" ובין קהל "המסתכלים", כנהוג עד כה (שם: 47). 

בהמשך יצרה ירדנה מסכתות-חג בשער-העמקים, בחג העשור. כאן המחישו בזמר ובמחול את שירת דבורה 

בסביבת הקיבוץ, הסביבה אשר בה התרחשו עלילותיה. שיתוף הפעולה עם המלחין אורי גבעון, איש המקום, 

הניב גם הוא כמה מפניני הזמר העברי; וכך גם בקיבוץ גניגר, בחג המים, וחג מים נוסף בטירת הכרמל. בכל 

המקומות דאגה ירדנה כהן לשלב את השכנים הערבים והדרוזים ולארח אותם לכבוד החג. תוך סערת היצירה 

והנהייה אחר מחוזות קדומים, הייתה ירדנה, כמו שותפיה, מאד מפוכחת ורגליה מעוגנות בקרקע: 

  אכן ידעתי כי לנו, דור המדבר, עוד קשה הדרך, והשיבה אל המקור מיגעת ומעושה בעיני רבים. [...] חברינו 

הרוקדים מתקשים תחילה לחוש את חדוות התנועה הפשוטה, אין הם מאזינים לקצב העצור, שהוא תולדת 

המשמעת הפנימית, האוצר בתוכו סער ודממה גם יחד. רגילים היו להתפרצות ללא משמעת, שמצאה את ביטוייה 
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בריקוד העממי המקובל שלנו, ה"הורה" הפרועה, הנרקדת ללא-חן. [...] הריקוד העממי האמיתי, סדר ומשמעת 

בו, הוא מבוסס על הרגשת קצב עמוקה, ואין קוטעים אותו באמצעו. מעגל הרוקדים מחליף מדי פעם את מעגל 

השרים - והריקוד קל ונעים, מקיף את כל החוגגים בהרמוניה אחת, כי אין חג בלא מחול, ואין מחול בלא חג (שם: 

 .(54

 טקס הבאת הביכורים בקיבוץ עין השופט בהדרכת ירדנה כהן (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

כאשת חינוך המעורבת חברתית בכל הווייתה, השליכה ירדנה את יהבה על הדור הצעיר, וכאן, מנקודת ראות 

עכשווית, מייצגים דבריה חלום ושברו:  

   לילדינו תהיה מסורת זו טבעית, כשם ששפתם העברית טבעית ומושרשת. הם לא ידעו בכמה עמל עלתה שיבה זו 

להוריהם. הם יצאו במחול במערי-הכרמים, כי כן רקדו אבותיהם; הם יחוללו בפשטות ובחדווה, כי כך ראו 

בעיניהם בילדותם. הם לא יעסקו עוד ב"חיפושים" אחרי "דרך" ו"סגנון", אלא מאליהם, בלי מחשבות רבות, 

יצאו במחולות (שם: 54). 

יוצרות ויוצרים נוספים רבים תרמו ליצירה ייחודית זו של מסכתות-חג: שרה לוי-תנאי, בימי ישיבתה ברמת 

הכובש, וכן בעבודתה במשמר השרון. גורית קדמן, טובה צימבל-נטע, שושנה אורנשטיין, אריה כלב, גרטה סלוס, 
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מירלה שרון, נועה אשכול, שלום חרמון, וכן מורות ומורים למחול, יוצרים ויוצרות שהיו חברי קיבוצים ויצירת 

מסכתות-חג הייתה חלק מציפיות החברה מהם, וביניהם: רחל עמנואל, יהודית ארנון, צילה אונגר, זאב חבצלת, 

עדה לויט, ועוד ועוד (ראו אשל, 1991).   

     מסכתות החג היו עבור יוצריהם מפגש ומענה לצרכים ומשמעויות: 

 * עיצוב תכנים חדשים לציון אירועים במחזור השנה ובמחזור החיים. 

 * תרבות-עממית-אתנית מאחדת במקום שלא הייתה כזו.  

 * כלים חינוכיים לעיצוב 'אדם חדש' בחברה בהתהוות בהתאם לאידיאלים המעצבים  אותה. 

 * טקסט, זמר ומחול שייצגו את החברה כלפי פנים וכלפי חוץ, כלפי חברות אחרות.  

משמעות מימושם של צרכים אלה מורכבת, ואינה חד-משמעית: 

 * יצירתו, סגנונו ודרכי עבודתו של היחיד מעומתים עם הצורך לתת מענה לקבוצה חברתית.  

 * קבלת תפיסות חברתיות על ידי היוצר היחיד, הצורך להשתלב בהן, להזדהות איתן ולא למתוח עליהן 

 ביקורת: יצירה כחלק מקבלה אידיאולוגית.   

 * רצון למצוא קשרים מקומיים למסורות עבריות קדומות, לתנ"ך: בתכנים, בציון מקומות גיאוגרפיים 

 רלוונטיים, בהקשרים של טקסט, לחן, מחול ולבוש, ולהתאימם לחברת-אנשים במאה העשרים, וכל 

 זאת תוך ניסיון להשתחרר ממסורת שאינה רלוונטית, המכונה 'גלותית'. 

 * התגייסות לעיצוב חברה חדשה – ניסיון לעצב תרבות של זמר ומחול המייצגים אידיאלים של תרבות 

 עברית, עמל כפיים, התיישבות חקלאית-ציונית; תחושה של דחיפות במילוי החסר במסורות זמר 

 ומחול של חברה בהתהוות.    

  * טקִסי מול עממי, מחול מופע בימתי ובצידו מחול של רבים, המחפש משמעות עממית.  

ת  ו ל א ש ה גם בתקופת פריחתן של מסכתות-החג והיותן סמל ומשמעות לתרבות עברית בהתהוותה, לא פסקו  

והתהיות של המעצבים והשותפים ליצירה. לדוגמה, מובאים דבריה של האמנית והמורה דבורה ברטונוב, אשר 

חלק חשוב לה בהכשרת מורים למחול ובעיצוב מחולות-בימה, בהתייחסה לשאלת דמותו של "מחול לאומי": 

   מן היסוד הארצי-אדמתי קיים משהו, ודווקא מראשית ההתיישבות: גרעין חשוב ומוכר לכולנו. הנה עולמו של 

החלוץ, איש עבודת השדה, [...] תרבות האדמה, הדאגה לה. ואקדים מיד תירוץ אפשרי, שישיבו לי: היכן היום 

עבודה בשדה, הרי עובדים בטרקטור, במכונה, בכלים מתוחכמים, ולא כדרכו של איש-האדמה מאז [...] 

לעבודת-האדמה כמקור וגורם להשראה. מדובר באדמה שקראה לחוזרים אליה, שחידשו איתה ברית-אבות 

(ברטונוב, 1982: 184).   

מסכתות החג משקפות תהליכי-שינוי של חברה בהתהוות. הרלוונטיות שלהן עומדת שוב ושוב לבחינה, התאמה, 

ושינוי. יוצרים צעירים מרגישים עצמם פחות מחויבים לכלל, ויותר קשובים למסרים האישיים שלהם ולכלים 

האמנותיים-מקצועיים העומדים לרשותם או שאינם מצויים במסגרת החברתית הקיימת, שאותה הם אמורים 

לבטא, ואיתה הם אמורים לחגוג.  

     כל אלה אינם מפחיתים מהתרומה הייחודית בשלב שבו מילאה מסכת החג צורך חברתי-תרבותי דחוף וחיוני. 

ומעבר לכך, היה בה ביטוי אמנותי, בן-זמנו, המשלב אמירה ומחויבות חברתית-תרבותית, תוך ניסיון להתמודד 

עם ביטוי אמנותי. לסיכום, ראוי להזכיר כי מסכתות החג הן מן המכוננים זהות עברית, חלק מהניסיונות לעצב 

מסורת מקומית, שרק ימים יעידו על משמעותה ומקומה בתרבות הישראלית.  
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  מסכת חג בעין-חרוד 1956 בהדרכת רבקה שטורמן (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

     

     מסכת חג בעין-חרוד, 1956. כוריאוגרפיה: רבקה שטורמן (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 
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מחול בישראל – זהות, דימוי ומגדר  

נפתח בדברים הבאים כמו מעולם רחוק, אך אין המרחק רב כפי שנדמה. בימים אלה נחשפת שוב ושוב, מעל דפי 

העיתונות, הספרות ומסך הטלוויזיה, העובדה כי בארצות מוסלמיות מסוימות הוכרזו המוזיקה והמחול בלתי 

מוסריים; במקומות רבים הוטלו הגבלות רבות, ולפעמים איסורים על פי חוק, על ביצוע של מחול. לאחרונה 

פורסם ב"ניו יורק טיימס" מאמר מאת סת מיידאנס (אשר תורגם וצוטט ב'הארץ', 14 למאי, 2002) על הרקדנית 

והמורה למחול שימה קרמאני מפקיסטאן, המתוארת כאחת הרקדניות הפקיסטניות האחרונות שלא יצאו 

לגלות. במאמר מוצג הרקע למצב שבו 'אישה רוקדת היא ִאיום', במדינה שבה רוב הנשים מכסות את ראשן ואת 
גופן מכף רגל ועד ראש;  וכל אזכור של תחושת מיניות של נשים נתפס כפוגע בטוהר המידות. קרמאני, בת 49, 

נתונה לאיומים מתמידים על חייה ואיננה יכולה להתפרנס מהופעות או מהוראה של ריקוד. בעשרים השנים 

האחרונות נעשתה פקיסטאן שמרנית יותר ויותר והחמירו ההגבלות על הריקוד; נחקק חוק האוסר על רוב 

ההופעות של מחול בציבור, וחל איסור על שידור בטלביזיה של כל סוגי הריקוד. קרמאני היא אחת הרקדניות 

האחרונות של מחול אתני מסורתי קלאסי ששרדו בפקיסטאן. במאמר מצוטטים דבריה של קרמאני האומרת: 

  זו תרבות שלמה שבה הבנות מצוות להסתיר את גופן, לא להתגאות בו. שורש העניין הוא העובדה שגברים 

מפחדים מכוחן של נשים. כשאישה עומדת על הבמה, היא עומדת זקופת קומה ואומרת 'הנה אני והנה גופי'. אני 

חושבת שזו ההצהרה שאנשים חוששים מפניה. [...] בחורה עשויה לחבל בסיכוייה למצוא חתן אם תופיע על במה. 

[...] בפקיסטאן יש כיום מעט מאד תיאטרון, מעט מאד ריקוד, מעט מאד שירה, וזה משום שהאמנויות הללו 

חתרניות כל כך. הן מספרות את האמת  (מיידאנס, 2002). 

בחברה בת-זמננו, הנתונה לשינויים מהירים מבחינת התפיסות של הגוף האנושי ו'התרבות הגופנית', מתרחשות 

התנגשויות בלתי נמנעות בין ההתנהגות הגופנית האישית לבין מה שמקובל כהתנהגות גופנית ראויה ומוסכמת 

בקהילה או בקבוצה חברתית מסוימת. אופן היציבה, סגנון של תנועות יסוד ומחוות-תנועה בחיי היומיום, 

שהפרט ספג והִפנים מסביבתו הקרובה, מהווים חלק חשוב מזהותו האישית והחברתית. באמצעות ההתנועעות 

שלנו בחיי היומיום אנו מעבירים מסרים שונים ומזהים את עצמנו בעיני עצמנו ובעיני האחרים כשייכים לחברה 

מסוימת.  

 המחול הוא כלי מרכזי בגיבוש הדימוי העצמי, האישי והחברתי בחברה האנושית. המחול מגבש מבנים 

 – gender) תנועתיים, מייצג סגנון והפשטה של תרבות גופנית מסוימת. המחול משקף את תפיסת המגדר

ההבנייה החברתית של המינים בנפרד מהנתונים הביולוגיים), משמש אמצעי ומסגרת להעברתה מדור לדור, יוצר 

ומחזק מסורת של קבוצה חברתית-תרבותית רוקדת. במקביל, משמש המחול כלי ביטוי לקריאת תיגר על 

מוסכמות חברתיות-תרבותיות-דתיות וערוץ לביטוי השקפות חדשות. המגדר מהווה את האבחנה הראשונית 

והחלוקה הקיומית בהגדרת הניסיון התרבותי ובתפיסת המציאות החברתית-תרבותית. בכל החברות האנושיות 

  .(Polhemus 1993) מתפצלת התפיסה הכללית של התרבות לתרבות גברית ותרבות נשית

     בתרבויות שונות קיימות תפיסות שונות של מגדר למרות שניתן בבירור להבחין בתפיסה גברית מול תפיסה 

נשית ובאבחנות השונות של התפקידים על פי התפיסות המגדריות. ג'ונס מביא את איי קוק – חמישה-עשר איים 

בדרום האוקינוס השקט, החיים בבידוד יחסי – כדוגמה לחברה שבה המשפחה הגרעינית איננה מרכז החיים. 

בתרבות האיים נרקדים מחולות אתניים שבהם ילדים וילדות, נערים ונערות רוקדים בקבוצות נפרדות כחלק 

מההכנה לחיים בחברה שבה יש חשיבות רבה לשיתוף פעולה בקבוצה: בעבודה, בהישרדות ובחיי החברה. 

ההורים מעוניינים שבניהם ילמדו את המחולות כחלק מעיצוב דמותם הגברית, והבנות תלמדנה את המחולות 

כדי לעצב באמצעותם את ההתנהגות הנשית המקובלת, המצופה מהן. למרות התנגדות מוסדות הכנסייה (כל 

תושבי האיים עברו תהליך של קבלת הדת הנוצרית) המשיכו המחולות להתקיים על פי המסורות השבטיות 
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ושמרו על אופיים האתני. תנועות הגברים יותר אנרגטיות משל הנשים, מצב המוצא של הרגליים הוא במפרקי 

ירך וברכיים פתוחות כלפי חוץ, ותנועה במפרקי רגליים גמישים. הנשים מניעות כפות ידיים וזרועות בתנועות 

פיתוליות-חושניות, מפרקי רגליים גמישים, ויותר סגורים מאשר בתנועת הגברים; ניעות, טלטולים וגלגולים של 

האגן משדרים מיניות ללא חשש. האשה יכולה להזמין גבר לרחבת הריקודים, בני הזוג רוקדים זה מול זו, 

  .(Jonas, 1992) מתקרבים זה לזו וזו לזה, אך אינם נוגעים, כמו משחק של התגרות

     בהיות המחול יסוד בלתי נפרד מהתרבות, הכוללת כל דבר שאנשי קבוצה חברתית חולקים ביניהם, יבוא בה 

לידי ביטוי ברור נושא המגדר: 

       הפליה, הדרה והשתקה, שוליות והשכחה, שנגזרו מהבדלים ביולוגיים וממאזן יחסי הכוחות בין המינים, שנתקבע 

במסגרות החברתיות והתקדש במחשבה הדתית ובחוק הנגזר ממנה, היו מנת חלקן של נשים בתרבויות שונות 

ובדתות שונות לכל אורך ההיסטוריה. אולם, הדרך שבה כל חברה כוננה, פירשה והצדיקה יחסי כוחות אלה בחוק, 

במיתוס, בלשון ובמנהג, שונה מתרבות לתרבות (אליאור, 44 :2001).   

בתרבות היהודית המסורתית, אשר בה גברים ונשים רוקדים בנפרד, עימות ראשוני ופשוט בין סגנונות 

מחולותיהם מאפשר לאבחן את השונות ביניהם וממחיש את ההבדלים המגדריים-תרבותיים המהווים את שפת 

התנועה שלהם. גם כאשר גברים ונשים ירקדו במעורב לא יהיה בכך אישור לאי קיומה של התנגשות תרבותית. 

אליאור מציינת כי  

 היחס לאישה בתרבות היהודית המסורתית יונק משלושה מקורות מרכזיים השזורים זה בזה: 

 א. ממסורת כתובה הנושאת אופי מקודש, שנכתבה ונלמדה בידי גברים בלבד, מושתתת על חוק אלוהי ואינה 

מכירה בשוויון בין המינים. היא רואה הבדל ישותי בין זכר לנקבה ומייחסת להם מעמד שונה, זכויות וחובות 

שונות ומבדילה ביניהם על פי ריבונות וקניין, מגבלות מהותיות וזכויות מולדות ועל פי זיקה שונה לרשות 

הרבים ולרשות היחיד. [...] 

 ב. מן הסדר הפטריארכלי המסורתי, המקבע את יחסי הכוחות בין המינים ומכונן נורמה פטרונית של הגנה כפויה, 

המגבילה את ריבונותה של המוגנת ונכפית בכוח החוק והמנהג וסמכות השליט על הנשלטת. מציאות חברתית 

זו, שרישומה ניכר בתרבויות שונות, מושתתת על הבדלים ביולוגיים בין המינים, המתפרשים במושגי כוח 

וחולשה, הגוזרים מעמד וייעוד וקובעים עדיפות גברית ונחיתות נשית. תפיסה זו שוללת מעמד ריבוני מן 

האישה ומצמצמת את ייעודה לגבולות גופה. תפיסה זו, הקשורה בשליטה גברית בגוף הנשי ובייעוד המשכת 

הזרע, כוננה הבחנה מכריעה בין תרבות, כתחום המיוחד לגברים, לבין טבע, כתחום הקרוב לנשים, ומנעה 

מהאישה קיום בתחום הרוח והיצירה, הזיכרון, הלימוד והתרבות. סדר זה, שהפך את הנשים לנוכחות בביתן 

ולנפקדות ברשות הרבים, יונק ממקורות יהודיים, המבחינים הבחנה דיאלקטית בין פנים לחוץ ביחסים בין 

המינים, ומושפע מסדרים מגדריים רווחים בתרבות הסובבת, נוצרית ומוסלמית, שכוננו יחסי שולטים 

ונשלטות בפרקי זמן היסטוריים שונים.  

 ג. מציפיות חברתיות כבדות משקל הניזונות ממוסכמות תרבותיות מסורתיות, מיחסי כוחות חברתיים וממשקעיה 

של המחשבה הדתית, המבדילים בין המינים על יסוד חירות ושיעבוד, כוח וחולשה, פטרנליזם וכפייה, עדיפות 

ונחיתות, זכאות לשרות וחובה לשרת, קול ושתיקה, חוץ ופנים, טהרה וטומאה, תרבות וטבע. הבחנות 

בינאריות אלה, הנשזרות זו בזו, ניזונות מעולם מושגים דתי המבחין בין נשים לגברים באמות מידה שונות של 

קירבה וריחוק לקדושה וחולין, טהרה וטומאה, ומלחץ חברתי החותר לשמר את מושגי העולם המסורתי 

בכוחן של הבחנות אלה. החברה מסתייעת לשם כך בכוחו של המנהג ביחסים בין המינים, בקדושת הריטואל 

ובכוחו של חינוך נפרד המאשש דימויים מפלים - בזיקה למושגי כוח וחולשה, כבוד ובושה, צניעות ופריצות, 

סמכות וצייתנות, קול ודממה - המקבעים את הסדר המסורתי-הפטריארכלי (שם: 44-43). 
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להלן נבחן את דרכי שיבוצה של מסורת מחול בתרבות העברית ובמחול בישראל מן ההיבט המגדרי באמצעות 

המחול של יהודי תימן. יש בהן כדי להצביע על מגמות ותהליכי מעבר ממחול אתני למחולות עם, ממחול המבטא 

תפיסה יהודית מסורתית, שבו יש כיסוי הגוף והפרדה מוחלטת בין המינים, למחול מעורב כסמל לישראל 

המתחדשת; ממחולות אתניים אל מחולות-בימה, שהם ביטוי אישי של כוריאוגרפים וכוריאוגרפיות, הפתוחים 

לגילוי הגוף וחיפוש שפת תנועה אישית מבלי לוותר על האפשרות לצטט דגמי-תנועה, מוזיקה ולבוש, פיוט 

וסמלים אתניים במסגרת מחול בימה בן זמננו. מחול יהודי תימן נבחר משתי סיבות: 1. חשיבותו והשפעתו 

בתרבות הישראלית. 2. המחול ומקומו בתרבות הישראלית נחקרו ותועדו במשך שלושים השנים האחרונות יותר 

מכל מחול של כל קהילה יהודית אחרת בישראל. 

     בתימן נשמרה בקפדנות רבה ההפרדה בין גברים לנשים על ידי מוסדות הקהילה. תקנת בית-דין משנת 1817 

מעידה שנדרש מאמץ בכדי לקיים הוראה זו במלוא חומרתה. מדובר ברקדן-זמר מצטיין, אשר גם נשים רצו 

לחזות בריקודו ולהאזין לזמרתו, ובית הדין אסר עליו לרקוד בפני נשים. במידה והוא או בעלי השמחה יפרו 

הוראה זו, יוטל עליהם חרם מכוח דין תורה (רצהבי, 1967).  

 מחול הגברים כביטוי לתרבות ומסורת יהודית 
במסורת יהודי תימן – כמו במסורת היהודית הכללית – נתונה תשומת לב והערכה מיוחדת למילה הכתובה 

וללימוד קריאה וכתיבה בקרב הגברים והילדים ממין זכר. במחול הגברים של יהודי תימן יש לכן שילוב ייחודי 

של מסורת בכתב ובעל-פה: הפיוטים בדיואן הם הבסיס ללחנים ולמחולות, ונוסחם עובר בכתב מדור לדור, ואילו 

הלחנים והמחולות עוברים במסורת שבעל-פה. פיוטי הדיואן שואפים אל הנשגב והשונה מחיי היומיום, ומשווים 

לשירת הגברים קדושה וסמל לאומי: 

  נושאיה העיקריים של השירה שבכתב מיוחדים לעם ישראל, לאלוהיו, לדתו, למשיחו, לכיסופיו ולייעודיו ואין 

לזרים חלק בה. שירה לאומית זו מרקיעה בקדושתה למעלת התורה והתפילה. [...] השמחה ששירה זו מעניקה 

לאוהביה היא שמחה של התעלות והתרוממות הנפש. [...] הריקוד שלה הוא ריקוד לשם שמים ולא לשם שעשוע 

ובידור או הפגנת אמנות (גמליאלי, תשל"ה: 34). 

הרצון לסייג את השירה והמחול מן הצורך להתבדר ולהתפרק מאפיין את עולם הגברים היהודי לעדותיו 

וקהילותיו השונות. החברה הגברית ראתה עצמה מחויבת בלימוד ושינון התפילות, והממסד שקד להפריד בין 

תלמידי-חכמים להמון המסובים מבחינת ההשפעות השליליות שיכולות להיות לשירה ולמחול: 

  אם בני המסיבה הם תלמידי-חכמים רשאי הוא (הזמר) לשיר לפניהם שירי-דודים, לפי שאינם חשודים שיכניסו 

בהם כוונות זרות. אבל אם המסובים הם מאנשי ההמון, אז צריך הוא לבחור להם שירים שיש בהם תוכחת מוסר. 

יחס זה לשירה הניע את חכמי תימן להלחם בגישה חילונית אליה. העוסקים בשירה שלא לשמה ונוהגים בה 

קלות-ראש, או שמתענגים על קול הזמר ועל ניגונו, משולים ל'מי שנושא שפחה ומגרש גבירה, ונמצא ח"ו שמחלל 

הקדשים ומעכב הגאולה'. אין לפרש את השירה כפשוטה ואין לעשותה דברי זמר ומזמוטים. שירי-דופי אסורים 

בתכלית האיסור, הן להשמיעם הן לשומעם (רצהבי, 39-38 :1968). 

תדמיתו של הרוקד במסורת היהודים יוצאי תימן, כמו תדמיתו של המחול, היא מכלול של ניגודים. את החשש 

מהתבזות בפני קהל ניתן להבין על פי מקורותינו ועל פי המסורת היהודית שיהודי תימן היו בקיאים בה. ככל 

שרבים האיסורים על שירה ומחול שיש להם אופי בידורי-חילוני, אך תגובה אנושית היא, הרווחת ומצויה 

בחברות שונות, כי יימצאו דרכים לפרוץ אותם. בבחינת יוצא מן הכלל, הייתה התופעה המוכרת בין היהודים 

בתימן שגם רבנים ונכבדים לקחו חלק במחול, בבחינת ריקוד של מצווה. או שנמצאו פתרונות ביניים שאפשרו 
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לקיים זה בצד זה כללי התנהגות של הממסד הרבני ומילוי הצורך שהיה קיים במציאות, לבטא פורקן ושמחה 

באירוע משפחתי-קהילתי. בתימן נהגו הבוגרים להתייחס בהבנה ל'קלות הדעת' של הצעירים, כדברי קאפח: 

  אחרי שהרבנים יוצאים נעשית האווירה קלה ועליזה יותר, ותלמידי חכמים צעירונים מתקרבים ויושבים ליד 

החתן, וכמוהם כן המשוררים הצעירים לוקחים את היוזמה לידם ומראים כוחם ויכולתם בשירה, לבדם או 

בסיועו של אחד המשוררים המומחים. לאחר שהאווירה נעשתה קלה יותר מכניסים לחדר כמה נרגילות וכל 

הרוצה ל"קרקר" יבוא ו"יקרקר" (קאפח, 123 :1969). 

מחול הנשים – אמנות של מסורת עממית וביטוי אישי  

להבדיל ממחולות הגברים היהודים בתימן, מחול הנשים הוא חלק ממכלול של יצירה עממית שאינה מבוססת על 

מסורת כתובה. הייתה הפרדה המוחלטת בין חברת הגברים לחברת הנשים. הן לא למדו קריאה וכתיבה 

ונותרו במסגרת התרבות העממית שבעל-פה.  זו הייתה עשירה ביותר מבחינת זמר ומחול, אך לא כללה לימוד 

קריאה וכתיבה. שירת הנשים מכוונת לאוזני נשים, כפי שהן רואות עצמן בעיני עצמן, וכפי שהן משקפות את 

דמותן בעיני הגבר. המצופה מהאישה הוא ברור, כפוף לדיני היהדות: 

תפקידה של האשה להיות עקרת בית מסורה, להעמיד ולדות ולטפל בילדיה היא ולנהל את משק ביתה [...] הנשים בתימן 

אינן יודעות קרוא וכתוב ולא "למדו" במובן המקובל. אף על פי כן יש להן תרבות אישית-נשית טבעית גבוהה 

למדי (שם: 182). 

 אבחנות ושיפוט על פי 'כבוד ובושה, צניעות ופריצות', ליוו תמיד את מחולן של הנשים, החל במחול 

האתני במסגרת המשפחתית והקהילתית, דרך מחולות העם והחברה, ועד למחול של נשים על בימה, בפני 

קהל, כאשר המימד הציבורי החריף והעצים את קולות הביקורת והשיפוט הפטרנליסטי. דברים אלה מעידים 

על ניגודים וסתירות בהערכת דמותה של האשה. אצל הנשים היהודיות יוצאות תימן תועדו מספר צורות של 

שילוב טקסט, זמרה ומחול; המחול כדרך ביטוי לעולמה של האשה היהודייה בתימן היה מוגבל ומותחם: 

 * הנשים רקדו בעיקר בחגיגות החתונה. בדרך כלל בזוגות, כאשר עיקר התנועה ברגליים, בעוד לבושן  

 מכסה אותן מכף רגל ועד ראש, וכך משמשות כפות הרגליים כלי ביטוי מרכזי במחול. 

 * חילוף תפקידים בריקודי המשחק הוא אחת הדרכים שאפשרו ביטוי אמנותי-עממי של תחושות תסכול 

וביקורת על עולם הגברים השולט באשה, מצר את דרכה ורודה בה. חילוף התפקידים אפשר לאישה לדבר 

בשם הגבר, ובדרך זו, שהייתה אפשרות יחידה, לבקר ולקטרג על המציאות, דבר שלאישה כאישה אסור היה 

לעשות (פירוט בפרק ג'). 

     צורה זו של חילופי תפקידים, שבהם האשה מתחפשת לגבר באמצעות איפור, שפם וזקן או אביזרי לבוש, 

מצויה במסורות אתניות שונות ברחבי תבל. זו הייתה דרך יחידה של הנשים לבוא חשבון עם החברה הגברית 

כשהתחפושת מאפשרת להן לדבר בשם הגבר ולומר דברים שלא ניתן לאמרם בתור אשה. אזכור לכך ניתן 

 .(Levi-Strauss 1955: 204) למצוא בכתבים רבים, למשל אצל קלוד לוי-שטראוס

     כאמור, מחולן של הנשים במסגרת המשפחתית היה כפוף לכללים שקבעה החברה הגברית, וזו אפשרה לנשים 
שמחה מאופקת ושחרור יחסי בכפוף למחזור החיים ומחזור השנה היהודי. 

  בחברה המסורתית המונופול על רשות הרבים היה שייך לגברים בלבד: רק לגברים הייתה חזקה על 

הסמכות והדעת, החוק והמשפט, התרבות הכתובה והנקראת, הזיכרון התרבותי ועבודת הקודש (אליאור, 

 .(2001: 70

כל מה שהתקבל ונסלח בתוך החברה הנשית פנימה, נחשב בלתי ראוי בחברה הגברית. מה שנעשה בתוך החברה 

הנשית, ובכלל זה צורות הזמר והמחול, נחשב פחות בעיני המגדר הגברי הקובע בחברה, ולכן הנזק שבו לדימויה 
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של האישה קטן יותר, כל עוד הוא נשמר ברשות הנשים בלבד. אחת הדוגמאות האופייניות היא השימוש בכלי 

נגינה:   

  יהודי תימן בגלותם לא ליוו זמרתם בכלי-נגינה מחמת האבל על חורבן ירושלים. רק בדור האחרון, עם חדירת פחי 

הנפט לתימן, התירו הזמרים לעצמם בדיעבד נקישה על פח ריק, שאין בו משום כלי-זמר. לעומתם משתמשות 

הנשים היהודיות לזמרתן בתוף ובטס-נחושת (צחן), שנוקשים עליו במפתח או במשהו דומה. יש כאן ראיה לקולא 

שנהנו ממנה הנשים היהודיות, ולהשפעה הזרה עליהן. קווים משותפים בתחום השירה והמנגינה מצויים אצל 

הנשים המוסלמיות והיהודיות, בעיקר אלו של הכפרים (רצהבי 93 :1968). 

לסיכום, בתחום האתני, שירים שעברו מאם לבת, וחיבורים חדשים שנתחברו לפי דגמים מסורתיים היו כלי 

ביטוי ואמצעי לשחרר מועקות ותסכולים. המחולות לסוגיהם השונים נתנו ביטוי לקבלת מוסכמות: כיסוי הגוף 

וביטוי מאופק לשמחה, כמצופה מהאישה. אך במקביל, אפשרו שירים וריקודי-משחק ביקורת מותרת, שאיננה 

מסכנת את הנוהגים המקובלים כדין, כל עוד היא נשמרת בין הנשים לבין עצמן.   

מאבק לתמורות במעמד האישה בישוב החדש 

במבט ראשון קשה לדמיין עימות חריף יותר של ניגודים בין מסורת משפחתית, דימוי ותפיסת מגדר של הנשים 

יוצאות תימן, אל מול אנשי העליות הראשונות, אשר לכאורה השילו מעליהם מחויבויות מסורתיות.  במבט שני, 

אין ההבדלים גדולים כל כך. האם הסיסמה של שוויון האשה ושוויון זכויותיה הייתה למציאות או שהייתה בגדר 

הצהרה בלבד?  

 רבים מאלה שנאבקו לתמורות במעמדה של האישה בישראל נטו להאמין שהיישוב החדש, המבשר את ניצני 

התחייה הלאומית בארץ, ישמש מופת גם בתחום החברתי ויעניק שוויון לאישה החיה ופועלת בקרבו, וכי האשה 

ביישוב החדש לא רק תעמוד ברשות עצמה, אלא אף תיטול חלק, כשווה בין שווים, בהכרעות חברתיות-לאומיות. 

אך הסתבר, שאידיאל נכסף זה, שמשמעו שוויון מוחלט בין האיש לאישה, היה לעיתים קרובות בחינת אידיאל 

ואין מורין כן. [...] הואיל והאישה נשאה באהבה בעול ההתישבות, הרי חרה לה עד מאוד שאינה שווה בין שווים, 

ושאין שואלים לדעתה בין בחיי המשפחה ובין בחיי הציבור. מצוקה זו הייתה למושא מרכזי ביצירתן של הסופרות 

בנות העת ההיא, והן יצאו להילחם לשחרורה ולשוויונה של האשה בכלל, ושל בת-תימן, המושפלת והעשוקה, 

בפרט: התביעה לתמורות במעמדה של בת-תימן נראתה לסופרות העלייה הראשונה כצו השעה, וכשלב ראשון 

בדרך העולה לשחרורה ולשוויונה של האשה בכלל (הלוי, 220-219 :1993).  

כשם שבבסיס החברה המוסלמית בתימן הייתה המשפחה המורחבת, והגבר הוא ראש המשפחה הקובע בכל, כך 

היה הדבר בחברה היהודית בתימן. בראשית העלייה לארץ, בשנות השמונים של המאה התשע-עשרה, עדיין 

נשמרה המסגרת המשפחתית המסורתית לפני שהמציאות החדשה החלה לכרסם ביסודותיה.  

 בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים ועד קום המדינה, ולאחר מכן במרוצת גלי העלייה ההמונית של 

שנות החמישים, החלו משברים קשים פוקדים את בני העדה התימנית. המפגש בין תרבויות שונות – המעבר החד 

מתרבות מזרחית מסורתית לתרבות מערבית חילונית – גרם למשבר נפשי וחברתי, אשר פגע קודם כל במסגרת 

המשפחתית (טרי, 316 :1993).  

בשנות העשרים של המאה העשרים נעשו נסיונות ליצירת תרבות עברית בתל-אביב. בין המובילים ניסיונות אלה 

בולטת דמותו של האמן, היוצר והרקדן ברוך אגדתי. אגדתי היה חדור הכרה ורצון ליצור חגיגות עממיות בצורת 

הקרנבלים שראה בארצות שונות באירופה. מטרתו הייתה ליצור מסגרת שבה ההמונים ייצרו לעצמם דרכים 

לשמוח ולשמח, לשכוח את טרדות היומיום ולרקוד עד אור הבוקר. פורים היה מועד אפשרי לנשפי תחפושות, 
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שירה, נגינה ומחול, שלא עמדו בניגוד לעמדת הממסד הדתי. הרצון לעצב דמויות חדשות, עבריות-מקומיות, 

השאיפה אל המזרח ותופעת האוריינטליזם שרווחה באירופה, השפיעה על אופי הלבוש, הקישוט, עיצוב דמויות 

הגברים והנשים, והסובב – הבית וצורות אמנות, בכללן המחול. 

  נשפי אגדתי שיקפו אף הם את הנהייה אחר המזרח בתפאורות ובתחפושות, שהשכיחה בהן הייתה של נערת 

הרמון. [...] גם אגדתי השתלב באווירה זו, כשהופיע בשנת 1928 לצד המלכה הנבחרת, צפורה צברי, לבוש במעיל 

וחבוש בכיפה בסגנון בוכרה (כרמיאל, 1999: 33). 

דמותו של מלך הקרנבל ובצד כמה מהם מלכת הקרנבל, כפי שראה אגדתי באירופה, שימשו דוגמה לגיבוש הרעיון 

לבחירת 'אסתר המלכה העברייה' בשנים 1931-1926. הנטייה לשלב יסודות אירופיים ומקומיים והגעגוע אל 

האקזוטי-מזרחי תרמו לבחירת "ציפורה צברי, תימנייה יפהפייה, שהייתה מוכרת חלב לתושבי תל-אביב כשהיא 

רכובה על חמור". (שם: 121).  

 בבחירתה של "אסתר המלכה" בדמותה של נערה עבריה טיפוסית ביקש אגדתי להעניק בזמנו צביון עברי מקומי 

לחגיגות הפורים בתל-אביב. הנוהג נמשך שנים אחדות, אך הניסיון להשרישו נכשל מחמת המחלוקתהתרבותית 

שנתגלעה בין דתיים לחילוניים-בוהמיינים. הייתה זו ראשיתה של מלחמת תרבות בחברה הארצישראלית, 

הנמשכת עד ימינו אנו (שם: 151). 

    האחיות רחל ומזל נדב, 1937 (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 
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דימוי, אקזוטיקה ונוסטלגיה ביצירת מחול לבימה 

המשך ישיר לגישה האוריינטלית-אקזוטית של המזרח בעיני המתבונן האירופי ייצגה במחול לבימה רינה ניקובה 

ילידת רוסיה שהקימה את 'הבלט התימני' בתחילת שנות השלושים של המאה העשרים. הגבר והאישה יוצאי 

תימן כמייצגים דמויות מן התנ"ך כבר היו נחלתם של אמנים בשטחי אמנות שונים. לאור התרשמותה מהזמרת 

ברכה צפירה בפולין, ראתה ניקובה בדמות הנערה התימנייה השראה ליצירת מחול על נושאים מזרחיים ברוח 

האקזוטיקה של זמנה. היו לה קשיים לגייס רקדניות בנות תימן, שכן משפחותיהן ראו במחול עניין שאיננו הולם 

את סגנון חייהם המסורתי. בסופו של דבר נתגבשה קבוצה של שבע נערות.  

  שיתוף פעולה יצירתי מיוחד במינו נוצר בין רינה ניקובה ובין קבוצת הנערות. הבולטת שבהן הייתה רחל נדב, 

סולנית הלהקה, שערכה לניקובה ולחברות הלהקה היכרות עם התרבות הערבית ועם זו היהודית-תימנית. [...] 

למרות השם "הבלט התימני", המעורר ציפיות לביטוי תנועתי של תרבות העדה התימנית, לא התבסס רפרטואר 

הלהקה על חומרים תנועתיים ממחולות תימן. את היסוד התימני סיפקו הרקדניות עצמן, חזותן ואיכות התנועה 

הטבעית שלהן. עיקר הרפרטואר נסב על דמויות מהתנ"ך (אשל, 88 :1999). 

אצל ניקובה פעלו הבנות במסגרת של נשים בלבד, וזאת כחלק מניסיון לשמר דמויות נשיות-אקזוטיות, המייצגות 

דימויים היסטוריים ואקזוטיקה עממית רומנטית מעולם רחוק.  

     בשנת 1942 החליטה רחל נדב להקים להקה של יוצאי תימן, זאת לאחר שהתנתקה מעבודתה עם ניקובה, 

כאשר זו הקימה להקה של יוצאות אשכנז. חידושה המשמעותי של רחל נדב היה בהקמת להקה מעורבת של 

גברים ונשים, שישה-עשר במספר, ולא קבוצה של נשים בלבד. כאשר הופיעה הלהקה בכנס המחולות הראשון 

בקיבוץ דליה בשנת 1944, שמרה עדיין רחל נדב על הפרדה בין הנשים והגברים במחולות נפרדים, גברים לחוד 

ונשים לחוד. נדב שמרה על קשר הדוק לחמרים האתניים היהודיים התימניים, אך התאימה אותם לבימה על פי 

דרכה והפירוש שנתנה להם. 

מקורות אתניים ביצירת תרבות עממית חדשה 

ההשתחררות מהכבלים הרומנטיים-תנ"כיים-אקזוטיים לא התרחשה ביום אחד, וההתייחסות אל המחול של 

יהודי תימן הייתה חלק מתהליכי קבלה של רב-תרבותיות בחברה הישראלית, וכך יש לראותה גם כיום. מן 

ההיבט של הצהרת-כוונות בניסיון לבנות חברה חדשה, טיפוח דמות ה'צבר' בחברה שוויונית, וניסיונות ליצור 

תרבות הולמת, אין פלא כי בתנועת מחולות העם יש ניצנים ראשונים של ביטוי לתפיסת מגדר שוויונית במחול. 

הניסיונות למצוא שפת-תנועה הולמת הביאה את היוצרים אל מסורות אתניות יהודיות של מחול, בצד מסורות 

מקומיות שאינן יהודיות. יוצרים בהתיישבות החקלאית היו הראשונים לחפש את הקשר בין הנופים המקומיים 

לערכים המסורתיים ולצרכים החברתיים החדשים שנתהוו. כמסמך המתעד מגמה, וכעדות ממקור ראשון 

ללבטים ולתחושת הריחוק שקדמו ליצירת הקשר לחמרים האתניים במחול של יהודי תימן, מובאים דבריה של 

רבקה שטורמן, מהיוצרות הבולטות במחול-העם הישראלי, ב'רשימה מסכמת' משנת 1949 על יצירת המחול 'עזי 

וזמרת יה' לנעימתו של יחיאל עדאקי: 

  יותר ויותר נוכחתי, שלא מהערבים בלבד עלינו ללמוד. את דעתו של גורוכוב [המלחין ידידיה אדמון] שמן 

התימנים עלינו ללמוד, לא קיבלתי בתחילה. חשבתי שאורח חייהם היה כה שונה מחיינו ובעיקר מחיי הנוער יליד 

הארץ, שלא ראיתי גשר בינינו. אך ככל שהתעמקתי בחיפוש מקור, התקרבתי במחשבה לדעתו של גורוכוב. ראיתי 

פה ושם ניסיונות בכיוון זה, אך הם לא סיפקו את רצוני. לא ידעתי איך לגשת, איך להתקרב אליהם. השתדלתי 

לבוא במגע קרוב עם הרקדנית התימנייה רחל נדב, שדמותה הרשימה אותי ונראתה לי כמקור טוב לשאוב ממנו. 

[...] שיחק לי מזלי דווקא במאורע חריג שקרה בארץ. ב"שבת השחורה" [29 ביוני, 1946] נעצרו גברים רבים 

מעין-חרוד ונשלחו למחנה המעצר ברפיח. בני נוער מתנדבים גויסו לעזרה בעבודה במשקים. בין המגויסים שבאו 
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לעין-חרוד היו חמישה תימנים שהרבו לשיר ולרקוד. התלהבתי מהם מאוד ובמיוחד מצא חן בעיני השיר "עזי 

וזמרת יה". ביקשתי מהמורה לזמרה שלנו לרשום את המנגינה מפיהם וניגשתי ליצירה. הראיתי את הריקוד 

לאחד מהם. הוא קיבל את הריקוד בהתלהבות, אך שמתי לב שהתקשה בצעד אחד. בו במקום שיניתי את הצעד 

וראיתי שקלעתי למטרה. התחלתי ללמד ריקוד זה והופענו בו לראשונה באחד החגים בעין-חרוד. הוא התקבל על 

הציבור והרוקדים כאחד (שרת, 1988: 72-71). 

ריקודי העם בישראל, ובראשיתם ריקוד ה'הורה' כסמל ישראלי-לאומי, נשאו את נס השוויון בין הרוקדים, היו 

סמל לרוח נעורים של חברת חלוצים-אביונים נטולת רכוש ומלאת שאיפות וחלומות לחיים חדשים. הדגם הפשוט 

של צעדים, שהיו הבסיס למחול ההורה, הידיים השלובות כתף-אל-כתף, אפשרו לכל אנשי הקהילה לרקוד 

לראשונה ריקוד משותף, מנותק ממסורת משפחתית-קהילתית, מיצג ומסמל את החברה המתחדשת; חברה 

המתיימרת להשיל מעליה כל זכר למסורתי-גלותי, וזאת עד ההתפכחות מ'כור ההיתוך' והניסיון למצוא קשר 

למקורות ולמסורות, שבא לידי ביטוי גם אצל יוצרי מסכתות החג בישובים החקלאיים ומחולות-עם בישראל.  

     לכאורה, ביצירת מחולות-עם בישראל נפתחו הכול אל כל מקור השפעה אפשרי, ובכל זאת, הדימוי האקזוטי, 

תחושת הזרות ותפישת ה'אחר', עדיין היו הבסיס להתייחסות בשנים הראשונות של מדינת ישראל. רק לאחר 

כמעט שנות דור, כאשר דור שלישי ליוצאי תימן יהיו בין הרוקדים והיוצרים מחולות-עם בישראל, יתמזגו 

יסודות אתניים-מסורתיים בתפיסה הישראלית של מחולות-עם. סדקים בתפישות המגדר המסורתיות ואכזבה 

מאי-מימוש תפישות המגדר החדשות היוו רקע מתאים לשילוב דגמי תנועה וצעדים ממחולות אתניים של יהודי 

תימן במחולות-עם ישראליים. וכך, בהקשר שונה לחלוטין מבחינת תפישת המגדר ושמירת מסורת של מחול 

אתני, נרקדים מחולות העם על ידי בני קהילות שונות במעורב, ובכך משמרים במידה רבה למדי את התפיסה של 

התנועות החלוציות, על האידיאלים החברתיים והאפיונים המגדריים שלהם. 

     הצרכים החדשים בחברה הישראלית הצמיחו תופעה ייחודית מבחינת מחולות-חברה בשמחות שבהן חוגג 

ציבור של יוצאי תימן, או בנים ליוצאי תימן. לפחות בשלושת העשורים האחרונים, נרקדים בשמחות מחולות 

המבוססים על שני דגמים ממחולות הנשים היהודיות בתימן. הציבור הרחב, שבנסיבות אלה רצה לשלב רבים 

מתוך הנוכחים אשר באו לחגוג בצוותא, אימץ לעצמו דגמים אלה, מתוך מגוון רחב של צעדים. קשה לדעת כיצד 

התחיל סוג זה של מחול לפרוח, אך ברור כי יש בו מענה לצורך חיוני, לתפיסת מגדר שונה מזו שבמחול האתני של 

יהודי תימן, וביטוי לדימוי יהודי-ישראלי אחר. היסוד האתני-המסורתי מספק את הזהות ותחושת השייכות; 

הדגם הפשוט נותן תשובה לצורך של רבים להביע שמחה ואחדות שווים לכל נפש תוך אפשרות לביטוי אישי 

בסיסי במסגרת היכולת האישית לאלתר מבלי לפגוע במחול המשותף, המאחד.  

מחול בימה בן זמננו – מגדר, דימוי ומסורת 
ישראל היוותה אתגר לאזרחיה במובנים רבים ורחבים, ולנשים במיוחד, "נשים שרצו לקחת חלק ברשות הרבים 

של הדעת, היצירה והתרבות ולהשמיע קולן בחלל הציבורי" (אליאור, 2001: 75). ביצירה המוזיקלית 

והכוריאוגרפית בלט חלקן של בנות יוצאי תימן: 

  כושר היצירה של בת-תימן בא בארץ לידי ביטוי בולט בתחום האמנות, בעיקר בשירה ובמחול, שבהם הפגינו 

הבנות את כישוריהן עוד בארץ מוצאן, על פי מיטב החינוך והמסורת. יצירותיהן של יוצרות גדולות כזמרת ברכה 

צפירה, או אמנית המחול שרה לוי-תנאי, הפכו לאחד הנדבכים החשובים באמנות השירה והמחול 

הארץ-ישראלית והיו לנחלת הכלל. ראוי לציין כי יוצרות אלה התחנכו בסביבה חינוכית מחוץ למסגרת עדתן, שם 

קיבלו עידוד וכלים להבעתו של כושר היצירה שלהן (טרי, 321 :1993). 
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גולת הכותרת בעבודתה של שרה לוי-תנאי ב"ענבל" הייתה השאיפה לשבץ חומרים ממסורת יהודי תימן בשפת 

מחול בן זמננו (על יצירתה של לוי-תנאי ועל "ענבל" ראו: לוי-תנאי, תנאי, מנור, 1999). מן ההיבט של מגדר, 

דימוי ומסורת, ראוי לבחון את המניעים, המטרות והלבטים כפי שלוי-תנאי חושפת בכושר הביטוי המיוחד שלה 

בכתב ובעל-פה. ההתלבטות הראשונה, עם עצמה ועם משפחתה, הייתה עצם הבחירה בדרך חיים של אמנית 

יוצרת, האם היא בוחרת נכון, האין היא "מזניחה" את משפחתה כאשר היא בוחרת להתמסר ליצירה 

כוריאוגרפית. ההתלבטות השנייה הייתה כיצד לקשור את מקורותיה האתניים ליצירה אמנותית-אישית, מה 

היא שפתה האישית במכלול התרבות-הכללית. גיבוש תיאטרון המחול "ענבל" והקמתו בסוף שנות הארבעים של 

המאה העשרים היוו בשביל לוי-תנאי הגדרת זהות וגיבוש ההחלטה לבחור בדרך חיים של אמנית-יוצרת: אישה 

ששורשיה האתניים ברורים לה והם חלק מדרכה ככוריאוגרפית עצמאית ואמנית-יוצרת בת זמננו. השכלתה 

היהודית והכללית הרחבה חידדה את סימני השאלה שצצו כאשר נדרשה לעבודה סדירה ורצופה: 

 * כיצד לתת ביטוי ליהודי, למסורתי, לביטוי הרוחני, לתפילה ולפיוט ביצירתה. 

 * האם ללמד מיומנויות טכניות; אילו מיומנויות הולמות קבוצה של רקדנים המשבצים חומרי תנועה  

 אתניים על בימת המחול המודרני.  

 * עד כמה להתבסס על מסורות ביתם של הרקדנים; האם ההכשרה המקצועית המקובלת לא תפגע  

 במסורת האישית-קהילתית. 

 * כיצד יתבצע השילוב של מלל, לחן ומחול, שבכל אחד מהם הייתה לוי-תנאי יוצרת ובקיאה. האם  

 הדרישות מן האמנים המבצעים יהלמו את יכולתם.  

ייחודו של "ענבל" בשנות החמישים היה ברמה המקצועית של ביצוע השירה והמחול. לוי-תנאי שאפה ליצירת 

שפה ייחודית, בלשונה: "אסכולה של ענבל". ימים יגידו עד היכן הגיעה בשאיפתה זו. נכון יהיה להמחיש את 

הנאמר עד כה בכמה מדבריה של שרה לוי-תנאי, שנאמרו ביום עיון על "מצב המחול בישראל" שהתקיים 

במוזיאון תל-אביב בשנת 1981 (מקצת מדבריה מובאים בשנתון 'מחול בישראל' 1982 בעריכת גיורא מנור). 

לוי-תנאי חושפת את לבטיה בשפתה העשירה והמיוחדת. ההתמודדות עם ה'גופניות' שבמחול המודרני היא 

הקשה ביותר. לוי-תנאי מתארת תהליך מלא לבטים, מהתייחסות אל האקזוטי שבדמויות הרוקדות ועד 

למבוכות ואתגורים שבגילוי הגוף: 

  ופתאום, בוקר אחד, את באה ורואה את רקדניך והנה כולם קדושים: מעטים, מעונים, מלוכדים, יפהפיים, 

שרויים באקסטזה כמו אבותיהם התימנים, העיראקים, המרוקנים, יהודים עתיקים וחזקים וכל איבריהם, מן 

הזרת שביד ועד הבוהן שברגל, נעים בהרמוניה נפלאה של תפילת כל נדרי [...]. 

 ומה אני מוצאת בסטודיו? רגליים וידיים וראשים וכתפיים ואגנים וחזות של נשים וחזות של גברים, והמון 

אימפולסים ונענועים וניעות ותנועות כארבה לרוב! איפה מוצאים פה את הרגליים והידיים? [...] 

 היש בכוחך להתמודד עם כל אלה? וכשאת מתחילה כבר לארגן משהו, לדבר בעדינות עם הניעות והאימפולסים 

הרגישים, ולבקש על נפשך אצל הברכיים וכפות הרגליים, אלה הפועלים השחורים של המחול, ירום הודו, קופצת 

לך פתאום מאיזה חור בהשכלה המרשעת הידועה [...] "לא ראית שאפשר לעשות את זה טוב יותר, ויפה יותר, 

ומתוחכם ומודרני, ועממי ואמנותי" [...]. 

על מקורות ההשראה שלה, המעוררים, מאתגרים ומשתקים:  

 חפצתי לכתוב על הארץ ונופיה, הבוסתנים, ההרים והמדבר, התנ"ך, לשונו העזה, המרוקמת עדיים מבושמים, 

מקצביו ההולמים כתופים רחוקים, הנישאים ובאים עם רוח-קדים מוחצת, מעוררת ומשתקת! "הו המון עמים 

רבים כהמיות ימים יהמיון" דברי ישעיהו. [...] מילים כאבני גזית! איך אפשר לכתוב עליהן? אפשר רק ליפול 

תחתיהן! 
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 כאשר אני נבהלת מהן, כמאמר מורי שבזי: "לבי ורעיוני בחשק נבהלים", אני רצה בחשק אל הבדואים, אל 

ההו-הה של הרועים מן הקיבוץ (הייתי גם בקיבוץ), ואל ההורה המהורהרת של החלוצים. 

על הדרישות המקצועיות וההתמודדות איתן: 

 [...] הזמינו אותי לדון על כוריאוגרפיה. לו ידעו כמה אני מפחדת מהמילה המשונה הזאת, היו מרחמים עלי. אבל 

אין רחמים בדין. הרי עובדים כל השנה עם הגברת הקפדנית הזאת [...]. הצעד התימני הצנוע הסתפק בתימן בשטח 

צר, שהותירו לו המוזמנים לשמחת החתונה, שנערכה תמיד בבית. בישראל הוא פשוט מתמרד ומתפרע, רוצה 

לרקד סתם, לשם שמחת-לבו שלו. ואז, אל השמחה התמה-תמימה הזאת, אל ההתלהבות חסרת-הדעת, מתפרצים 

לי לסטודיו הזמנים המודרניים והיהירים ומביאים איתם גברת מחוכמת, המנפנפת באוויר בשוט-ברזל די 

מתוחכם: "סליחה, כל הכבוד לשבזי שלך, אבל חסר פה משהו"... כן, אני יודעת שחסר הדבר שקשה לי עוד לקרוא 

בשמו.  

 מדי בוקר אני הולכת לסטודיו כמו ילדה טובה, לחפש את החסר הזה, שישמח גם את שבזי וגם את התנ"ך וגם את 

המדבר וגם את החלוצים שלי וגם... את הגברת כוריאוגרפיה. [...] בוקר אחד את באה ורואה את רקדנייך [...] ואז 

באות התנועות שקצתן מצנעא וקצתן מן המדבר, ורובן מן הסטודיו הישראלי, והן עושות הכרה אחת עם השנייה 

ועולות ביחד ובנימוס על הבמה הישראלית החדשה. גם זה קורה ברגע של חסד, חסד האסוציאציות וחסד המטען 

שנאגר בעבודת יום-יום תוך ניתוח, פירוק, הרכבה, הסתכלות, בחירה והשמטה (לוי-תנאי, 6-5 :1982). 

לסיכום, הדימוי הגברי והנשי כפי שהוא משתקף במחול האתני של יהודי תימן תואם כמובן את תפיסת המגדר 

היהודית-מסורתית. המחול הגברי מבטא קשר למסורת הכתובה בהיותו חלק ממכלול של פיוט-לחן-מחול. סגנון 

התנועה משקף דימויים ויוצר אסוציאציות של געגועים ותפילה. שמחת המחול מאופקת ומשדרת מכובדות 

ומאמץ להימנע ממסר של קלות-ראש, רצון לבדר או להפגין אמנות לשמה. מחול הנשים משקף דימוי של הפנמה 

וצניעות ומממש "התנהגות הולמת" של איפוק. במחולות המשחק ניתנת הזדמנות להתפרק ממועקות ולקרוא 

תיגר על שלטונו המוחלט של הגבר. חילופי התפקידים מכהים את עוצמתה של קריאת התגר ומטשטשים את 

סימני השאלה והקטרוג על המצב הקיים. סוג זה של ביטוי אמנותי-עממי משקף את הדרכים העוקפות שהנשים 

נאלצו להפעיל בכדי לתת ביטוי, ולו חלקי בלבד, לדיכוי ולהשתקה שנכפתה עליהן. בישראל הוצנעו המחולות 

האתניים – בשלבים הראשונים – כחלק ממגמה כללית של יוצאי-תימן להיקלט בחברה הישראלית. בהמשך גברה 

המציאות, אשר הציבה דרישות לקיים מסורות הקשורות במחזור החיים, והצורך לרקוד החזיר את המחולות 

לשמחות המשפחתיות והקהילתיות.  

     שיבוצה של מסורת יהודי-תימן במחול בישראל משקף תהליכים דומים בקהילות אחרות. ייתכן שאצל יהודי 

תימן יצא הביטוי האמנותי גם אל מחוץ למסגרת המשפחתית-קהילתית בתהליך שדרש פחות זמן מאשר 

בקהילות אחרות. בהדרגה נכללו לחנים וטקסטים ממסורת יהודי-תימן ברפרטואר הזמר העברי; שילובים של 

טקסטים חדשים ולחנים מסורתיים והתאמות שונות של מילים ולחן פרצו דרך לשירי הדיואן של יהודי תימן 

ולמחולותיהם לצאת לאור, ולחברה הישראלית להתוודע אליהם. מחולות העם הישראליים היוו מענה לצורך של 

גברים ונשים לרקוד בצוותא, במעורב, לחיזוק הדימוי החלוצי-צברי-עברי, והיו חלק מתפיסת מגדר שונה על פי 

היומרה המוצהרת בפי הוגי ומנהיגי ההתיישבות החדשה. יוצרים רבים של מחולות-עם בישראל אימצו לחנים 

וטקסטים ממסורת יהודי תימן בחיפוש אחר זהות מקומית שיש לה שורשים מסורתיים-אתניים-קדומים. 

הדימוי האקזוטי לא היווה מכשול; להפך, הוא חיזק את הנהייה אל המזרחי, התנ"כי, המקומי.  

     יוצרות ויוצרים במחול לבימה, כוריאוגרפיות, רקדניות ורקדנים בני קהילת יוצאי תימן, פרצו את המסגרת 

האתנית כשמצאו את עצמם בהקשר חברתי שונה. אך כדרכם של יוצרים, כפי שנותנות ונתנו לכך ביטוי רחל נדב, 

שרה לוי-תנאי ורבים אחרים, היוצר לעולם הוא עצמו, נוף מולדתו, שורשיו, תרבותו, בית אמא-אבא שלו. גם אם 
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ירחיק ללמוד ולרכוש לעצמו מיומנויות חדשות, הוא תמיד חוזר אל עצמו פנימה, ואל כלי הביטוי הראשוניים 

שלו. מאבקן של יוצרות ומאבקם של יוצרים בדימויים חברתיים מוסכמים, ראשיתו בעצם ההחלטה ליצור; בכך 

הם קובעים לעצמם מקום כמשקיפים-משתתפים וכמובילים תרבותיים באמצעות אמנותם.  

     תפישת המגדר עומדת למבחן תמידי ביצירת מחול לבימה, וברב-תרבותיות הישראלית לעולם אין היא 

משותפת ומוסכמת על הכול. בשונה מההקשר האתני, המספק סמל, ייצוג, שייכות ואחדות לקהילה, המחול 

לבימה בעצם הצגתו הוא לא רק התמודדות של היוצר עם עצמו ובחירת שפת הביטוי האמנותי שלו, אלא יש בו 

גם עימות עם האמנים המבצעים ובעיקר עם קהל הצופים. בחברה הישראלית האמנות והיצירה הן בראש 

ובראשונה מסר אישי והצבת סימני שאלה אל מול המציאות שיש בה מגוון רחב של מסורות ותפישות מגדר 

שונות ומנוגדות, והמחול הוא רק אחד הביטויים שלהן. החברה בישראל היא מורכבת, רבת קבוצות 

וקבוצות-משנה, משובצת מגוון תרבויות, וקשה לאבחן את המסרים והצפנים המאפיינים כל קבוצה חברתית על 

תת-התרבות המיוחסת לה. בתערובת זו של חברות ותרבויות, בהתייחסות לזהות, מין ומגדר, כמו בהיבטים 

רבים אחרים, היה הזרם הציוני-התיישבותי הזרם המרכזי במשך מאה השנים האחרונות ויותר. הוא גרם 

לזעזועים של תפיסות מוכרות, ניסה לבסס גישות חדשות והיה סמל לעימות בין תרבויות ומסורות מקובלות לבין 

חלום נכסף ומציאות בעייתית מאוד. 

בספרו סיפור על אהבה וחושך מתאר עמוס עוז את "הבנות עזות הנפש", כיצד משתקפת הדמות הנשית באמצעות 

שירה ומחול, תיאור שכולו כיסופים תמימים אל דמויות נשיות, תוך אירוניה עצמית, כמו מעולם הזוי: 

 והבנות עזות-הנפש, שהיה בכוחן לצעוד שלושים קילומטרים ביום ולשאת על גבן בתוך כך תרמיל בן שלושים קילו, 

ולאחר מכן עוד נותר להן מרץ מספיק לרקוד עד לב הלילה, חצאיותיהן הכחולות מתעופפות במחול כאילו כוח 

המשיכה עצמו אינו מעז לחול עליהן, ואחרי כל המחולות הן הוסיפו לשבת עמנו במעגל עד לפנות בוקר ולשיר לנו 

תחת שמי הכוכבים שירים מכמירים, צובטי-לב, שירים עד כלות הנפש בשני קולות, ובשלושה, שרות ונשענות 

גב-אל-גב, שרות ומפיצות סביבן קרינה חושנית תמימה וסוחפת, סוחפת דווקא מפני שהייתה כה תמימה, כזמרת 

המלאכים לטוהר. (עמוס עוז, 2002 – סיפור על אהבה וחושך, כתר, עמ' 570). 

המחול יכול לשמש כדגם, כלי מהכלים המעצבים דימוי גופני בהתאם לתפיסות חברתיות. בתרבויות שונות מייצג 

המחול במינונים שונים מיניות, מגביר את המשיכה המינית, מעורר דמיון ומעביר מידע ביחס לקשר עתידי. 

Hanna סוקרת את אפיוניהם של מחולות בתרבויות שונות בין ביטויים מגוונים של מיניות לבין שיקוף ועיצוב 

תפיסות של מגדר (Hanna 1988). באמצעות המחול חושפת התנועה ומפגינה בריאות, כושר וחיונית, ובחברות 

מסוימות 'גבר' הוא צירוף של  הרקדן/הלוחם/המאהב – סך האפיונים הנעשים מושגים חופפים לגבריות. הדחף 

לרקוד יכול להיות הדחף ליצור, אך הוא מותנה בתרבות. מחול יהיה יותר מאשר ביטוי של מיניות בלבד כאשר 

הלימוד, התרבות והבחירה האישית נעשים חשובים יותר בסדר העדיפויות של הפרט. המחול יכול לשדר נשיות 

ובאותה עת ביקורת על הדומיננטיות של הגבר או השלמה איתה.  

     בתרבויות הישראליות, במובנן הכולל והרחב ביותר, אנו רואים כיום זו בצד זה מיניות ומגדר כחלק מהשליטה 

באשה וכניעותה, מורשת פוריטנית של אילוף הגוף, כניעתה והכחשתה של הגופניות, כמו גם מחול שיש בו ביטוי 

גופני משוחרר ומסוגנן, חופש תנועה ותנועה כתקשורת פתוחה בין אנשים ונשים, בין יוצרים ויוצרות לבין קהל 

צופים. תפיסות שונות של מגדר הנוגדות זו את זו, הצהרות של כוונות ומציאות יומיומית מתערבבות זו בזו, 

מוצאות את ביטוין בהתנהגות התנועתית של כל אחת ואחד מאיתנו. 
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 רחל נדב במחול ״אני חבצלת השרון״ מתוך ״שיר השירים״, 1949 (באדיבות הספרייה למחול, בית אריאלה) 

המחול כביטוי לאנשים יוצרים הובא בספר זה בהקשרים חברתיים-תרבותיים שונים; בכל פרק חוזרת ומוצבת 

השאלה המרכזית, והיא: משמעות המחול למחוללים אותו בהיותו מייצג חברה ומשקף תרבות וחלק בלתי נפרד 

ממחזור החיים ומחזור השנה בתפקודו כמחול אתני; בהיותו דרך של פולחן, ביטוי של אמונה ואמצעי לריפוי 

במסגרת מחול פולחני; משמעותו כסמל לאומי, מסגרת של לכידות חברתית, דרך של פורקן ובידור במחולות-עם. 

דרך ארוכה עברו מחולות החברה מהיותם אמצעי לבידול מעמדי אל היותם חוצי גבולות גיאוגרפיים ומעמדיים, 

שהפכו ביטוי למחאה בין דורות, וכן מעיצוב דרכי התנהגות הולמות על פי המקובל בחברה מסוימת אל קריאת 

תיגר על דור ההורים ועל מסורת תרבותית-חברתית מחייבת. במחול לבימה מוצא הפרט היוצר ערוץ לבטא את 

עצמו באמצעות הכלים האמנותיים שבחר בהם, באמצעות שפת תנועה אשר נבחרה על ידו בזמן ובמקום, ולקהל 

הצופים המיועד. בספר זה נבחן המחול לבימה בהקשרים החברתיים-תרבותיים המרכזיים, וכך גם המחול 

לבימה בישראל, אך ברור כי מסגרת זו אינה מאפשרת פירוט של זרמים שונים, אפיונים תקופתיים ותרומה 

אישית ייחודית. אין ספק כי לכך דרושה מסגרת אחרת, שתאפשר התייחסות הולמת למשמעותה של אמנות 

המחול לבימה בכלל, ובישראל בפרט.  

     מכל הנאמר עד כה עולה השאלה: האם אמנות המחול היא כלי מעצב, מחנך, או קורא תיגר?  
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מעט המידע שנאסף מאפשר הכרת אמנות המחול לסוגיה כביטוי למגוון של תרבויות, לאופן בחירתם של כלים 

אמנותיים, ולמידת חירותם של אנשים יוצרים. המעקב אחר תהליכי המעבר, תפקודם תוך שינויים והתאמות, 

מאפשר חשיפה של תרבות – ומחול כחלק ממנה – והבנת משמעותה כמעצבת ומייצגת מגמות חברתיות.  

סקירת המחול בישראל חושפת שלבי מעבר:  

 מחולות אתניים המאפשרים זהות וביטוי של קהילות מהגרים, בניהם ובני-בניהם, המחפשים, גם 

באמצעות המחול, דרכי התאמה לחיי הקהילה בימים אלה בישראל, ובהם זהות ותחושת שייכות, ביטוי לשמחות 

שיש בהן תכנים של תרבות והמשכיות בחברה מפוצלת.  

 מחולות-עם שלא ניתן בשלב זה לדעת האם הם מחולות-עם על פי ההגדרה, אך אין ספק כי יש להם 

ביקוש רב. התפקיד שהם ממלאים נדרש ביותר, והם מייצגים בראש ובראשונה סמלים של אחדות, הבלטת 

המשותף, גם אם לעולם איננו משותף לכל החברות בישראל. 

 מחולות חברה – כמו במרכזים רבים בעולם – מתקבלים בברכה ובהיענות של רוקדים רבים על פי כל 

אופנה רווחת גם בישראל. גלים של אופנות מתערבבים בגעגועים אל סגנונות מחול מן העבר, ומציפים – בעידוד 

מערכות הפצה משוכללות – תעשיית חלומות מתוחכמת.  

 מחולות בימה זוכים לפריחה וכך, יוצרים ויוצרות בישראל, רקדניות ורקדנים מישראל זוכים לבצע, 

ליצור ולעשות לעצמם שם על מיטב הבימות. הרקע המקצועי והאמירה האישית פוסחים על גבולות גיאוגרפיים 

ומסורתיים. כאמור, נושא זה ראוי לבחינה מעמיקה שלא נעשתה במסגרת זו.  

     אולם, בכל מקום שהוא, פענוח ההקשרים החברתיים והצפנים האסתטיים, וכן ניסיון להבין את המסרים 

התנועתיים והאמנותיים, האם די בהם כדי להעמיק אל שורש משמעותה של החוויה שבמחול? 

האם ככל שנדע יותר על אמנות המחול תתחזק בנו התחושה כי אמנות היא יסוד הכרחי בחברה האנושית? 

     האם שוכנענו כי מחול איננו עניין של מותרות, וכי יש בכוחה של החברה האנושית לקיים מגוון תרבותי ללא 

חשש שאמנות היא איום?  

     האם נוכל לחולל מתוך חרות ? 
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