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מאמר זה מוקדש לזכרה של יוצרת המחול, מייסדת ״ענבל״ וכלת ישראל במחול שרה לוי-תנאי, שנפטרה ב-3 

באוקטובר 2005, סמוך להבאת ספר זה לדפוס. 

המחול הוא כלי מרכזי בגיבוש הדימוי העצמי, האישי והחברתי בחברה האנושית. המחול משקף את 

תפיסת המגדר ומשמש אמצעי ומסגרת להעברתה מדור לדור, יוצר ומחזק מסורת של קבוצה 

חברתית-תרבותית רוקדת. במקביל, משמש המחול כלי ביטוי לקריאת תגר על מוסכמות 

חברתיות-תרבותיות וערוץ לביטוי של  השקפות חברתיות חדשות.  

המושג תרבות מתייחס לכל דבר שאנשי קבוצה חברתית מסוימת חולקים ביניהם, כלומר תרבות היא 

הדבק המאחד אנשים. המחול, שהוא אמצעי תקשורת בלתי-מילולית, הוא אחד מיסודות התרבות בחברה 

שלנו, הנתונה לשינויים חריפים מבחינת ״התרבות הגופנית״. נוצרות התנגשויות בין ההתנהגות הגופנית 

האישית לבין מה שמקובל כהתנהגות גופנית ראויה ומקובלת בקהילה או בקבוצה חברתית מסוימת. אופן 

היציבה, סגנון תנועות יסוד ומחוות-תנועה בחיי היומיום, שהפרט ספג מסביבתו הקרובה ואימץ לעצמו, 

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 מגבש 

מבנים תנועתיים ומייצג סגנּון והפשטה של תרבות גופנית מסוימת.  

המחול האתני של יהודי תימן – במחולות הנשים ובמחולות הגברים, כל אחד מהם בנפרד – ממחיש 

את ההנחה כי קיים קשר תמידי בין סגנונות מחול לסגנונות של תנועה יומיומית. יש המכנים זאת ״סגנּון״ 

של תנועה יומיומית. במחול, כמו בהיבט החברתי-תרבותי, המגדר מהווה את האבחנה הראשונית 

והחלוקה הקיומית בהגדרת הניסיון התרבותי ובתפיסת המציאות החברתית-תרבותית. בכל החברות 

 .(Polhemus 1993) האנושיות מתפצלת התפיסה הכללית של התרבות לתרבות גברית ותרבות נשית

בתרבות היהודית המסורתית, אשר גברים ונשים רוקדים בה בנפרד, השוואה פשוטה בין סגנונות 

מחולותיהם מאפשרת לעמוד על ההבדלים שביניהם, לרבות ההבדלים המגדריים-תרבותיים המהווים את 

שפת התנועה שלהם. גם כאשר גברים ונשים ירקדו במעורב לא יהיה בכך אישור לאי קיומה של התנגשות 

תרבותית. במדינת ישראל חלו לאורך השנים שינויים קיצוניים בביטוים של המחולות כחלק מתהליכי 

שינוי בתפיסת המגדר בחברה הישראלית, כפי שיפורט בהמשך.  

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  אנו 

מוצאים שילוב ייחודי של מסורת בכתב – הפיוטים בדיואן, שהם הבסיס ללחנים ולמחולות. הפיוטים 

עוברים בכתב מדור לדור, ואילו הלחנים והמחולות עוברים במסורת שבעל-פה. 
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השירה שבכתב, שירת הגברים, סבבה סביב נושאים השואפים אל הנשגב והשונה מחיי היומיום, ורבים 

מיחסים 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 להפריד את השירה והמחול מן הצורך להתבדר ולהתפרק מאפיין את עולם הגברים היהודי לעדותיו 

ולקהילותיו השונות. מחול הגברים היהודים במרכז תימן מיצג מסורת ייחודית. גם בהיותו נתון להשפעות 

ולשינויים, כמו במחול אתני בדרך כלל, נשמר ייחודו של מחול הגברים באפיונים יהודיים המיוחדים 

ליהודי מרכז תימן. אלה מובאים כאן לאזכור בלבד (הרחבה ופרוט – ראו בהט, 1995; בהט-רצון, 1999): 

* צמידות למחזור החיים: רקדו בעיקר בחתונות, במסגרת המשפחתית-קהילתית. לא רקדו סתם לשם 

בידור והנאה. 

* צמידות לרצף הפיוטי נשיד-שירה-הלל, שהן הצורות הפיוטיות המשמשות לו בסיס. 

* צירוף דגמי יסוד של צעדים ואלתור של תנועות. תנועות אלה מסוגננות ומשלבות בתוכן דגמי יסוד של 

מחוות משפת היומיום הקהילתית, ותנועות כף היד המשמשות כלי עזר בלימוד טעמי המקרא לילדים 

ולגברים בקהילה.  

* הריקוד הוא ריקוד קאמרי – ריקוד של זוג או שני זוגות גברים הנרקד בתוך הבית.  

* מנחה המחול הוא בדרך כלל הגבר המבוגר והמנוסה – הוא השומר על קשר עם הזמר, הוא הרומז על 

שינויים באמצעות קשר-עין ומגע אצבעות וכף יד.  

* למחול ליווי מוזיקלי קולי ולא כלי; השירה שירת מענה: זמר סולן פותח וקבוצת הגברים עונה לו. 

השרים אוחזים בידם את הדיואן, קובץ הפיוטים; הזמר הראשי בוחר את הבתים שהוא שר מתוך 

הספר ומתאים את הלחנים למשקל הפיוטי של הטקסט הכתוב. ניתן להתאים לחנים שונים לפיוטים 

לפי המתאם בין המשקל המוזיקלי למשקל הפיוטי. כך נשמרת ההפתעה והיוזמה האישית בתוך כללים 

מקובלים. 

* שליטה בסגנון מול יוזמה אישית וגוון אישי בסגנון המחול הגברי כמו בביטוי המוזיקלי שלו: את 

הטקסט הכתוב אין משנים, אך ניתן לבחור בתים מסוימים מתוך הפיוט השלם.  

* סגנון הריקוד מעודן, איננו ״מתפרע״ ואיננו גולש לבוטות. המחול מתפתח בהדרגה למקצב אינטנסיבי 

ומהיר יותר ויותר, וכך גם הצעדים והתנועות, שהם רגועים בפתיחת המחול, אך נעשים מורכבים 

ודורשים מיומנויות ביצוע גבוהות יותר ויותר. גם הרגיעה לקראת הסיום ושירת ההלל, כמו פתיחת 

המחול, הדרגתית ולא פתאומית.  

כאמור, החברה הגברית ראתה עצמה מחויבת בלימוד ושינון התפילות, אך הממסד שקד להפריד בין 

תלמידי-חכמים להמון המסובים בבחינת ההשפעות השליליות שיכולות להיות לשירה ולמחול. זאת נוסף 

להפרדה המוחלטת בין חברת הגברים לחברת הנשים, שלא למדו קריאה וכתיבה ונותרו במסגרת 

התרבות-העממית שבעל פה. זו היתה עשירה ביותר מבחינת זמר ומחול, והעדיפה בורות, כאשר מדובר 

בלימוד קריאה וכתיבה.  
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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, 1968: 39-38). 

כל מה שהתקבל ונסלח בתוך החברה הנשית 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 של האישה קטן יותר. 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 (שם, 39). 

ההפרדה בין גברים לנשים נשמרה בקפדנות רבה 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). 

תדמיתו של הרוקד במסורת היהודים יוצאי תימן, כמו תדמיתו של המחול, היא מכלול של ניגודים. בולט 

השוני בין אזור מרכז תימן ואזורי הפריפריה: בצנעא, בירת תימן, ובה המרכז הרוחני-רבני, רקדו פחות, 

ובאזורים הכפריים רקדו יותר. ככל שהתרחקו מהמרכז היתה קרבה גדולה יותר למסורות שבטיות 

מקומיות ומכאן שהמחולות של היהודים בחבאן שבדרום תימן ובחיידאן שבצפון תימן מושפעים יותר 

ממחולות השבטים המקומיים ודומים להם, ויש בהם פחות מהאפיונים הייחודיים של מחולות הגברים 

היהודים במרכז. מנקודת הראות של הדימוי העצמי ותפיסת המגדר אין להבדלים אלה משמעות. כמו 

בעולם היהודי כך גם בקרב יהודי תימן, מצווה לשמח חתן וכלה בחגיגות חתונתם, אך ״אין זה כבוד 

לרקוד״. כפי שמרבים לצטט מדברי הרב קאפח: 

הרקדן עומד באמצע החדר ומרקד ולא כל אדם רוקד, לפי שאין זה כבוד להיות רקדן או רקדנית, אלא 

להפך. היו אומרים: "ַמן ַרַקץ ַנַקץ" – כל הרוקד מזדלזל. 

והרב קאפח מוסיף בהערת שוליים: 

לא כן היחס אל הריקוד ואל הרוקדים בין יהודי הכפרים. הם חיבבו את הריקוד וכיבדו את הרוקד ולפיכך 

תמצא ביניהם אנשים בגיל זקנה ושיבה שלא יוותרו על ההזדמנות לעשות סיבוב של ריקוד בשמחת חתנים  

(קאפח, 1968: 112). 
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בחברת הגברים ובחברת הנשים התקיימו אצל יהודי תימן מחולות בחגיגות החתונה כמצווה שבקדושה. 

את החשש מהתבזות בפני קהל ניתן להבין על פי מקורותינו ועל פי המסורת היהודית שיהודי תימן היו 

בקיאים בה. על אף שרבים האיסורים על שירה ומחול שיש להם אופי בידורי-חילוני, הרי תגובה אנושית 

היא, הרווחת ומצויה בחברות שונות, כי יימצאו דרכים לפרוץ אותם. באופן יוצא מן הכלל, היתה התופעה 

המוכרת בין היהודים בתימן שגם רבנים ונכבדים לקחו חלק במחול, בבחינת ריקוד של מצווה. או שנמצאו 

פתרונות ביניים שאפשרו לקיים זה בצד זה כללי התנהגות של הממסד הרבני ואת מילוי הצורך הטבעי 

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 ויכלתם 

בשירה, לבדם או בסיועו של אחד המשוררים המומחים. לאחר שהאווירה נעשתה קלה יותר מכניסים 

לחדר כמה נרגילות וכל הרוצה ל"קרקר" יבוא ו״יקרקר״ (שם: 123). 

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. שפת השירה של הנשים היא ערבית-תימנית-יהודית (אצל הגברים משולבות 

שלוש השפות עברית-ערבית-ארמית), ותכניה לקוחים מחיי היומיום ומבטאים שאיפות, פחדים, ומאוויים. 

תכופות נתנה השירה ביטוי למה שלא היה ניתן לבטא בדרכים גלויות, ונושאים כגון אהבה, נישואין, בוז, 

געגועים, פחד, פרדה ואכזבה, תסכול וכעס הזינו אותה (בהט-רצון, 1999). שירת הנשים היהודיות בתימן 

עוברת מאישה לרעותה בגרסאות שונות, בתוספת התרומה האישית של כל זמרת-משוררת. זו שירה של 

נשים המושרת ומכוונת לאוזני נשים כפי שהן רואות עצמן בעיני עצמן, וכפי שהן משקפות את דמותן בעיני 

הגבר. המצופה מהאישה הוא ברור, כפוף לדיני היהדות: 

תפקידה של האישה 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 (קאפח 1968: 182). 

אין כמו דברים אלה להעיד על ניגודים וסתירות בניסיון להעריך את דמותה של האישה ואת המצופה 

ממנה. שירת הנשים ומחולותיהן ביטאו בראש ובראשונה קבלת הדין, סבל, צניעות ואיפוק. מצד אחר 

אפשרו השירה והמחול לבטא בגלוי את החיוניות, כושר ההישרדות, חכמת החיים, ההומור והביטוי 

האמנותי, ולו בחברת הנשים בלבד.  

אצל הנשים יוצאות תימן תועדו מספר צורות של שילוב טקסט, זמרה ומחול.  

רקדו בעיקר בחגיגות החתונה. אחד המחולות המקובלים הוא ה״דעסה״, מלשון דריכה – מחול הפותח *

בצעד מתון, מאופק ומסוגנן במשקל 7/8, ועובר למשקל זוגי, קליל ועליז יותר. רוקדים אותו בדרך כלל 

בזוגות, ועיקר התנועה ברגליים. בעוד הנשים מכוסות בלבושן מכף רגל ועד ראש, משמשות כפות 

הרגליים כלי ביטוי מרכזי במחול. (ראו פרוט על מחול ה״דעסה״ – אברהם, בהט-רצון, 1999: 59-56).  

* צורות אחרות של מחול ושירה של הנשים הם מחולות המשחק ומחולות הפנים והידיים.  
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* חילוף תפקידים הוא אחת הדרכים המאפשרות ביטוי אמנותי-עממי של תסכול וביקורת על עולם 

הגברים השולט באשה, מצר את דרכה ולפעמים רודה בה. חילוף התפקידים מאפשר לאישה לדבר בשם 

הגבר, ובדרך זו לבקר ולקטרג על המציאות, דבר שכאישה אסור לה לעשות. לשם המחשה הנה תיאור של 

שני מחולות אופייניים:  

אחת הדוגמאות הידועות לכך היא שיר לעג לצרה, אשתו השנייה של הבעל. כידוע, התופעה של ריבוי נשים היתה 

אחת הבעיות הקשות בחיי האישה בתימן. לפיכך אין להתפלא על קיומן של דרכים שונות להצגת הנושא הכאוב. 

[...] השיר, שבא בחלק החופשי שלאחר הטקס (בחתונה), לווה במשחק הומוריסטי של תנועות ידיים ורגליים, 

המפרשות את תוכנו. [...] הרקדניות-שחקניות מתארות את מותה של הצרה באופן סמלי, על ידי 

דריסתה-מעיכתה בכפות הרגליים על סף הדלת, בתנועות תמציתיות ומשעשעות. מי שאינו מבין את המילים 

יתקשה לדעת, כי תוכן השיר רציני ועצוב מאד (שם:  49-48). 

במחול זה, הצרה – א-טבינה – אשר תועד בראשית שנות השבעים (שם: 48) – רוקדות שתי נשים. האחת 

פניה מאופרות ומצויירות בצורת שפם וזקן. בפתיחת המחול היא מכסה את פניה במטפחת ופני הגבר שלה 

מתגלים רק במהלך הריקוד. הרוקדת השנייה מגלגלת בידיה מטפחת אשר בסופו של הריקוד היא משליכה 

אותה לרצפה, דורכת עליה, וכמו דורסת אותה למוות. וריאנט מעניין של מחול זה תועד במושב ברקת: 

בראיונות מתארות הנשים את המחול לפרטיו, ומסבירות כי הצרה נקברת בפתח הבית מתחת למחצלת, כי 

"שם היא מנגבת את רגליה מבוץ. האישה השנייה בכניסה של הבית, היא לא בתוכו ולא 

בתוכנו" (גדסי-לנגר, 1997: 72).  

ריקוד-משחק אחר, הקרוי לפעמים 'ריקוד הפנים והידיים' אופייני למרכז תימן ולדרומה: 

האישה חורזת, רוקדת, שרה ומשחקת כגבר, המתאר את מר גורלו ומספר כיצד שידכו לו אישה רודנית, 

המעבידה אותו בעבודה קשה. [...] על נוסחה בסיסית של טקסט ותנועה היא מוסיפה את גרסתה שלה למחול, 

המתאפיין בתנועות ידיים הלקוחות מחיי היומיום. [...] במחול-משחק כגון זה נוצרת סינכרוניזציה מושלמת בין 

המלים, הלחן והתנועה, וניכר תיאום מלא בין הסולנית המבצעת לבין הקהל (אברהם, בהט-רצון, 1999: 50-49). 

מאבק לתמורות 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, שהשילו מעליהם מחויבויות מסורתיות. במבט שני, 

אין ההבדלים גדולים כל כך. האם הסיסמה של שוויון האישה ושוויון זכויותיה היתה למציאות? 

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 האישה 

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 ההתיישבות, הרי חרה לה עד מאד 

שאינה שווה בין שווים, ושאין שואלים לדעתה בין בחיי המשפחה ובין בחיי הציבור. מצוקה זו היתה למושא 

מרכזי ביצירתן של הסופרות בנות העת ההיא, והן יצאו להילחם לשחרורה ולשוויונה של האישה 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 האישה בכלל (הלוי, 1993: 220-219).  
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כשם שבבסיס החברה המוסלמית בתימן היתה המשפחה המורחבת, והגבר הוא ראש המשפחה הקובע 

בכול, כך היה הדבר בחברה היהודית בתימן. בראשית העליה לארץ, בשנות השמונים של המאה ה-19, 

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, 1993: 316).  

מסורת, שאיפה אל המזרח, וניסיונות ליצירת תרבות עברית חדשה 

בשנות העשרים של המאה העשרים נעשו ניסיונות 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 היתה ליצור מסגרת שבה 

ההמונים ייצרו לעצמם דרכים לשמוח ולשמח, לשכוח את טרדות היומיום ולרקוד עד אור הבוקר. פורים 

היה מועד אפשרי לנשפי תחפושות, שירה, נגינה ומחול, שלא היו בניגוד מוחלט לעמדת הממסד הדתי. 

השאיפה אל המזרח ותופעת האוריינטליזם שרווחה באירופה, השפיעה על אופי הלבוש, הקישוט, עיצוב 

הבית וצורות אמנות ובכללן המחול. 

נשפי אגדתי שיקפו אף הם את הנהייה אחר המזרח בתפאורות ובתחפושות, שהשכיחה בהן היתה 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 העבריה״ (בשנים 1931-1926). הנטייה לשלב יסודות אירופיים ומקומיים, 

והגעגוע אל האקזוטי-מזרחי, תרמו לבחירת "ציפורה צברי, תימניה 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 המחלוקת התרבותית 

שנתגלעה בין דתיים לחילוניים-בוהמיינים. היתה זו ראשיתה של מלחמת תרבות בחברה הארצישראלית, 

הנמשכת עד ימינו אנו  (שם: 151). 

חשוב לציין כי כבר בקרנבלים של אגדתי הופיעו בני תימן אשר שכנו בשכונות התל-אביביות (מחנה יהודה, 

מחנה יוסף, ומחנה ישראל) בשירה ובמחול.  

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 
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התרשמותה מהזמרת ברכה צפירה, כשהופיעה בפולין, ראתה ניקובה בדמות הנערה התימניה השראה 

ליצירת מחול על נושאים מזרחיים ברוח האקזוטיקה של זמנה. היא התקשתה 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 היתה 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, 1999: 88). 

אצל ניקובה פעלו הבנות במסגרת של נשים בלבד, וזאת כחלק מניסיון לשמר דמויות נשיות-אקזוטיות, 

המייצגות דימויים היסטוריים ואקזוטיקה עממית רומנטית מעולם רחוק.  

לאחר שניקובה הקימה להקה של יוצאות אשכנז, ניתקה רחל נדב מעבודתה עמה ובשנת 1942 החליטה 

להקים להקה מיוצאי תימן. חידושה המשמעותי 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-תימניים אך התאימה אותם לבימה על פי דרכה 

ונתנה להם פירוש משלה. 

דימוי ומגדר בחיפוש אחר מקורות אתניים ביצירת תרבות עממית חדשה 

עם חיסול גלות תימן וריכוז קהילת יוצאי תימן בישראל עמד בפני כל אחד מיוצאי תימן הצורך להחליט 

על מקומו: האם להמשיך בקיום חיי משפחה וקהילה במתכונת המסורתית, או לוותר על מה שנחשב 

״גלותי״, ולהישאב אל ״כור ההיתוך״ שהיה אז מגמתו של הממסד הישראלי. נדרש זמן רב עד אשר המושג 

״שרשים״ חדר למערכת החינוך ולציבור הישראלי הרחב. ההשתחררות מהכבלים הרומנטיים 

התנכיים-אקזוטיים לא התרחשה ביום אחד, וההתייחסות אל המחול של יהודי תימן היתה 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 ניצנים ראשונים לתת ביטוי לתפיסת מגדר שוויונית במחול, הופיעו עם תנועת מחולות העם. 

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 לחומרים האתניים במחול של 

יהודי תימן, מובאים דבריה של רבקה שטורמן, מגדולי היוצרים במחול-העם הישראלי, ב״רשימה 

מסכמת״ משנת 1949, על יצירת המחול ״עזי וימרת יה״ (לנעימתו של יחיאל עדאקי): 

יותר ויותר נוכחתי, שלא מהערבים בלבד עלינו ללמוד. את דעתו של גורוכוב [המלחין ידידיה אדמון, נ. ב.] 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. 
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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 התימניה 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 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 ההוָרה – שמקורו בארצות הבלקן, והוא אומץ על ידי תנועות 

הנוער הציוניות וההתיישבות החקלאית כסמל ישראלי-לאומי – נשאו את נס השוויון בין הרוקדים, היו 

סמל לרוח נעורים של חברת-חלוצים-אביונים נטולת רכוש ומלאה בשאיפות 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.  

שנות החמישים 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-קולקטיביות של הקמת מדינה יהודית ובניית זהות ישראלית יהודית; מתקופה של ״חברה 

מגויסת״ הדורשת מבניה לפעול למען מטרות לאומיות – לתקופה של יצירה הפתוחה לעולם ולהשפעותיו, יצירה 

של אמנים יחידים המחפשים את דרכם כל אחד לעצמו; תקופה שבה מתחיל תהליך של ירידה הדרגתית 

בהזדהות עם הערכים הקולקטיביים ועולים ערכים אישיים של השגיות, הצלחה, צרכנות ונהנתנות (רונן, 

1999א’: 262). 

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 אנשי דור שלישי ליוצאי תימן יהיו בין הרוקדים והיוצרים 

מחולות-עם בישראל, יתמזגו יסודות אתניים-מסורתיים בתפיסה הישראלית של מחולות-עם. המציאות 

ששיקפה סדקים בתפישות המגדר המסורתיות ואכזבה מאי-מימוש תפישות המגדר החדשות, היתה רקע 

מתאים להיווצרות תופעה מיוחדת של שילוב דגמי תנועה ודגמי צעדים ממחולות אתניים של יהודי תימן 

במחולות-עם ישראליים. וכך, בהקשר שונה לחלוטין מבחינת תפיסת המגדר ושמירת מסורת של מחול 

אתני, נרקדים מחולות העם על ידי בני קהילות שונות במעורב, ובכך משמרים במידה רבה למדי את 

התפישה של התנועות החלוציות, על האידיאלים החברתיים והאפיונים המגדריים שלהם.  

אין ספק, שהריקודים של יהודי תימן השפיעו על הריקוד הישראלי יותר מאשר מסורות אחרות, וגם לתופעה 

הזאת כמה טעמים. האחד, הריקוד של יהודי תימן לסוגיו בולט במקוריותו ובעושר תנועותיו ושיריו. הוא צמח 
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כחלק בלתי נפרד מאורח חיים, ממנהגי לבוש, מתנועה, משירה ומלחנים – סגנון מובהק ובעל ייחוד, שבדיוק 

כמוהו חיפשו היוצרים של ריקודי העם. הטעם השני: השאיבה ממסורת יהודי תימן התאימה לחלום הציוני – 

היא עלתה בקנה אחד עם ה"רומנטיקה הלאומית" – יהודי תימן נראו כדמויות תנכיות אותנטיות, כשומרי 

התרבות היהודית מימים ימימה. המסורת התימנית תאמה גם לתפיסת "האוריינטליזם האירופי", ולפיה עשו 

האירופים אידיאליזציה של המזרח והתרפקו על תרבותו הקסומה והמסתורית (רונן, 1999ב’: 72). 

המנהגים החדשים בחברה הישראלית הצמיחו תופעה ייחודית מבחינת מחולות-חברה בשמחות 

שמשתתפים בהן יוצאי תימן או בניהם. לפחות בשלושת העשורים האחרונים, נרקדים בשמחות מחולות 

המבוססים על שני דגמים ממחולות הנשים היהודיות בתימן. כדי שרבים ככל האפשר מבין הנוכחים שבאו 

לחגוג בצוותא יוכלו להשתלב בריקוד, אימץ לעצמו הציבור הרחב דגמים אלה מתוך מגוון רחב של צעדים. 

האחד הוא הדגם הפותח את ה״דעסה״ במשקל 7/8, והשני הוא הדגם שזכה משום מה לכינוי ״הצעדה 

התימנית״, במשקל זוגי. דגמים אלה נרקדים בתוספת וריאנטים קלים על ידי ציבור רחב ומעורב. לעיתים, 

במשפחות שומרות מסורת, ירקדו נשים וגברים במעגלים נפרדים או בשורות נפרדות, אך בדרך כלל 

נרקדים מחולות חברה אלה במעורב על ידי גברים ונשים בני כל הגילים וממוצא שונה. ריקודי חברה 

מיוחדים אלה, המושתתים על דגמים ממחולות אתניים, נוצרו עד כה בישראל רק על פי דגמים ממסורת 

יהודי תימן. 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. מחולות אלה 

אומצו על ידי כלל הישראלים המשתתפים בחגיגות. המוזיקה – השירים והלחנים – המלווים מחולות 

אלה, לקוחים ממסורת יהודי תימן או נכתבו ברוח ובסגנון של מסורת זו. כמו כן משתלבים בהם שירים 

המכונים ״מזרחיים״, בסגנון ים-תיכוני הרווח בישראל בימים אלה.  

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.  

מיגדר, דימוי ומסורת במחול בימה בן זמננו 

ישראל היוותה אתגר לאזרחיה במובנים רבים ורחבים, ובמיוחד לנשים, "נשים שרצו לקחת חלק ברשות 

הרבים של הדעת, היצירה והתרבות ולהשמיע קולן בחלל הציבורי" (אליאור, 2001: 75). ביצירה 

המוזיקלית והכוריאוגרפית בלט חלקן של בנות ליוצאי 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, 1993: 321). 

גולת הכותרת בעבודתה של שרה לוי-תנאי ב"ענבל" היתה השאיפה לשבץ חומרים ממסורת יהודי-תימן 

בשפת מחול בן זמננו (על יצירתה של לוי-תנאי ועל "ענבל" ראו: לוי-תנאי, תנאי, מנור, 1999, בספר ברגל 

יחפה). מן ההיבט של מגדר, דימוי ומסורת, ראוי לבחון את המניעים, המטרות והלבטים כפי שלוי-תנאי 
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חושפת אותם בכושר הביטוי המיוחד שלה, בכתב ובעל-פה. ההתלבטות הראשונה, עם עצמה ועם 

משפחתה, היתה עצם הבחירה בדרך חיים של "אמנית יוצרת״ – האם היא בוחרת נכון, האין היא 

"מזניחה" את משפחתה כאשר היא בוחרת להתמסר ליצירה כוריאוגרפית? ההתלבטות השנייה היתה 

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 דימוי של אמנית-יוצרת, 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 היתה 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, ובלשונה: "אסכולה של ענבל". ימים יגידו עד להיכן 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, 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! 

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 עליי. 

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 אתם 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.  
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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, 1982:  6-5). 

לסיכום, הדימוי הגברי והנשי כפי שהוא משתקף במחול האתני של יהודי תימן תואם 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 וקריאת תגר על שלטונו המוחלט של הגבר, חילופי התפקידים מכהים 

את עוצמתה של קריאת התגר ומטשטשים את סימני השאלה והקטרוג על המצב הקיים. בישראל הוצנעו 

המחולות האתניים – בשלבים הראשונים – ברצונם של יוצאי-תימן להיקלט בחברה הישראלית. 

המציאות גברה, והצורך לרקוד החזיר את המחולות לשמחות המשפחתיות-קהילתיות. בהדרגה נכללו 

לחנים וטקסטים ממסורת יהודי תימן ברפרטואר הזמר העברי; שילובים של טקסטים חדשים ולחנים 

מסורתיים והתאמות שונות של מילים ולחן פרצו דרך החוצה לשירים מן הדיואן של יהודי תימן 

ולמחולותיהם, ואפשרו לחברה הישראלית להתוודע אליהם. מחולות העם הישראליים היוו מענה לצורך 

של גברים ונשים לרקוד בצוותא, במעורב, לחיזוק הדימוי החלוצי-צברי-עברי. 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. במחול לבימה, יוצרות ויוצרים, כוריאוגרפיות, רקדניות ורקדנים בני 

קהילת יוצאי תימן, פרצו את המסגרת האתנית כשמצאו את עצמם בהקשר חברתי שונה. אך כדרכם של 

יוצרים, כפי שנתנו לכך ביטוי רחל נדב, שרה לוי-תנאי ורבים אחרים, היוצר לעולם הוא עצמו, נוף 

מולדתו, שורשיו, תרבותו, בית אמא-אבא שלו. גם אם 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 מיקום 

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 המפוצלת ומשובצת התרבויות, האמנות והיצירה 

הם בראש ובראשונה מסר אישי והצבת סימני שאלה אל מול המציאות שיש בה מגוון רחב של מסורות, 

תפישות מגדר שונות ומנוגדות, שהמחול הוא אחד הביטויים שלהן.  
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