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מחול יוצאי תימן ודרכי שיבוצו בתרבות הישראלית  
פורסם בקובץ ברגל יחפה, "ענבל" ו"אעלה בתמר", תל-אביב 1999: 41-19.  

המחול כמשקף חברה ותרבות  

למחול האתני של היהודים בתימן, ואחר כך בישראל, דפוסים אופייניים ומיוחדים של תרבות יהודית 

בהשוואה לאלה המאפיינים מסורות אחרות. על פי רוב מיוחסות מסורות של מחול אתני לתרבות עממית 

או לשרידים של תרבות גבוהה – וכפי שנהוג לכנותה: עילית, או מלומדת – ש"ירדו מגדולתם". ואולם, 

בחקר המחול של יהודי תימן אנו מתבססים על עדויות שנמסרו במשך כתשעים שנה, החל מן המידע שצבר 

אידלסון (אידלזון 1909, 1918, 1923) ועד העדויות של ימינו, ואנו יודעים כי במחול של הגברים היהודיים 

מתימן משתלבים פיוט, לחן ומחול כך שלא ניתן להפרידם, אף כי הפיוט הועבר בכתב, בעוד שהלחן 

והמחול הועברו במסורת שבעל-פה. לכן נוכל לקבוע, כי לפנינו צירוף ייחודי שאין לכלול אותו במושג 

"פולקלור" במובנו המקובל: כשם שההפרדה הנקוטה בין תרבות עממית לבין תרבות מלומדת אינה 

חד-משמעית, וכיום מערערים עליה חוקרים רבים, הרי גם כאן הפרדה כזאת היא מלאכותית ונעשית מתוך 

שגרה או אי-ידיעה.  

על רקע ההפרדה בין המינים באירועים הדתיים, המשפחתיים והקהילתיים בחברה היהודית בתימן, 

השילוב בין תרבות מלומדת לבין מסורת שבעל-פה הוא מיוחד לחברה הגברית. תרבות הנשים היהודיות 

בתימן, לעומת זאת, היא עממית צרופה, ועיקרה תרבות שבעל-פה. שיבוצו של מחול יוצאי תימן ברבדים 

שונים של התרבות בישראל הפך אותו – אצל הנשים – מביטוי של יחיד להופעה בפומבי, ואצל הגברים –

ממופע קאמרי, מופנם, למופע הנערך לפני קהל רחב. ההפרדה המוחלטת בין המינים מתבטלת כיום בחלק 

מן המסגרות המשפחתיות המסורתיות, ואינה קיימת כלל ברבדים אחרים, חוץ-אתניים, שהמחול נשתבץ 

בהם.  

המעקב אחר דרכי שיבוצה של מסורת אתנית כלשהי במארג התרבות בישראל מלמד על התפתחות 

ועל צמיחה של תרבות, המבוססת על מסורות שונות ומגוונות (Bahat 1998), ואין ספק, כי פניה של 

התרבות הישראלית היו שונים במהותם ללא תרומתם המיוחדת של היהודים יוצאי תימן. טקסטים שונים 

משלהם הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות העברית בישראל, ולחנים שהושרו בפיהם ועברו בתימן מאב לבן 

ומאם לבת נתמזגו ברפרטואר הזמר העברי. נושאי הדגל של שירת תימן על בימות ישראל ובשידורי הרדיו 

היו אמנים יוצאי תימן ששרו ממסורת ביתם, ובהמשך דרכם התאימו טקסטים עבריים חדשים ללחנים 

המסורתיים. לימים חיברו אחדים מהם גם לחנים חדשים ברוח מסורתם מבית ובסגנונה, ויוצרים 

ישראליים שיבצו לחנים וטקסטים ממסורת יהודי תימן ביצירות לאולם הקונצרטים.   

גם המחול היה חלק בלתי נפרד ממחזור החיים של המשפחה היהודית בתימן, אולם שלא כמו הזמר 

לא זכה המחול, עם העקירה מתימן והעלייה לישראל, להמשך רצוף ומיידי; כל עולה – מטעמיו שלו 

בהתאם למסגרת שבה נקלט ולמשך הזמן שנדרש לו עד אשר כונן לעצמו שגרת חיים בסביבתו החדשה. 

רבים מיוצאי תימן מעידים כי חששו להמשיך ולקיים את מסורת המחול מבית או שלא מצאו לנכון לעשות 

כן. יחסי הגומלין בין השמירה בפועל על המסורת האתנית לבין השפעות הסביבה עם העלייה ארצה עלו 
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מיד על הפרק (בהט 1995). החשש להיראות "גלותיים" ו"לא ישראליים" אל מול ציפייתה של החברה 

באותם ימים, כי הכול יהיו "ישראליים" בכל מחיר, הוליד אצל יוצאי תימן התכחשות זמנית למסורת 

המחול האתנית אשר לקצבה גדלו.  

המחול האתני – מחול במסגרת משפחתית-קהילתית  

באופן טבעי ומובן, מחזור החיים מכתיב את הצורך לחזור ולרקוד. בטקסי חתונה, למשל, מצווה על יהודי 

באשר הוא לשמח חתן וכלה (פרידהבר 1984), והתרשמות ראשונה מחתונה אצל יוצאי תימן אנו מוצאים 

אצל חוקר המוזיקה היהודי הדגול אברהם צבי אידלסון (1938-1882), אשר בתיאוריו המוקדמים מביא 

אפיון משכנע לאירוע בעל ייחוד:  

כל מי שלא ראה חתונה תימנית לא ראה שמחה נפלאה במינה מימיו! ... ומדליקים נרות גדולים העשויים לשם 

מצווה, ומתחילים לשיר ולרקוד ושניים יוצאים כמחול כמנהג בני קדם כתנועות הגוף (אידלזון 1909: 115).   

ועוד כתב אידלסון בין השאר: "... וכדי להתעורר רגילים התימנים לצאת במחול..." (אידלזון 1918: 13).  

בשנות העלייה הגדולה מתימן במבצע "על כנפי נשרים" נבקע שבר חד וחריף בין המשך המסורת האתנית 

לבין אורח החיים הישראלי, והחזרה אל מסורות הזמר והמחול היתה אות וסימן לתהליך ההתערות בארץ 

החדשה. המחול מבטא צורך קיומי של החברה האנושית, והחברה היהודית אינה יוצאת מכלל זה. 

באמצעות המחול מתחזק הקשר בין הרוקד לבין סביבתו הקרובה – המשפחה הגרעינית, ובינו לבין הצופים 

בו – המשפחה הרחבה והקהילה. במסורת המשפחתית היהודית רווחת במחול הפרדה בין המינים, וכך 

כאמור גם אצל יהודי תימן (כנראה למעט יוצאי חיידאן, אולם הדבר עדיין לא נחקר לעומקו). יהודי מרכז 

תימן הקפידו על ההפרדה הקפדה יתירה, ובחלק מהקהילות המשיכו לשמור עליה גם בארץ, אם כי בחלוף 

השנים חלו שינויים בעיקרון הזה, כשם שחלו בעקרונות מסורתיים אחרים בקהילות שונות בישראל (בהט 

1987). על ההפרדה המסורתית בין המינים כתב אידלסון:  

... מרקדים רק גברים בלבד והנשים אינן רשאיות אפילו להסתכל בריקוד. ובכלל, אין הרשות לנשים לשבת 

בבית משתה יחד עם הגברים, אלא כל המשתה והשמחה בגבולם של האנשים, והנשים יושבות בחדר מיוחד עם 

הכלה (שם).  

מחול הגברים  

מחול הגברים יוצאי מרכז תימן מושתת על שילוב מיוחד במינו של מסורות אתניות ועממיות. מקובל כי 

מסורות אתניות עוברות בעל-פה מאב לבנו, אך העם היהודי היה מאז ומעולם עם הספר וכל ילד למד קרוא 

וכתוב בגיל רך. טקסטים נשתמרו אפוא בכתב וכך עברו מדור לדור, ואילו מוזיקה ומחול עברו בעל-פה 

מאב לבנו.  

אצל יהודי תימן, כמו גם בקהילות יהודיות רבות אחרות, נהוג ספר פיוטים, המשמש לשירה במסגרת 

המשפחה במועדים ובחגים. אסופת הפיוטים של יהודי תימן היא הדיואן, וראשיתו בכתב יד: כל גבר 

העתיק לו אסופת שירים משלו וזו שימשה אותו בחג ובמועד. בתימן, שלא היו בה בתי דפוס, נכתבו 

דיואנים "אישיים" בנוסחים שונים, ואילו בארץ מודפסים הדיואנים בצורה מסודרת, וכך נעשתה ביניהם 
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האחדה מסוימת ונוצרו דיואנים המקובלים בקהילה כולה. בדרך זו משתמרים השירים בשלמותם, וזמרים 

בוררים להם מתוכם את בתי השיר המקובלים עליהם ועל קהילתם.  

מלות השירים כתובות כולן באותיות עבריות, אך בשלוש שפות: עברית, ערבית וארמית, וגם עם 

חילופי הלשונות נשמרים בקפידה המבנה הפיוטי, המשקל והחרוז. גם הלחנים עברו בעל-פה בין הדורות, 

אך כיום ניתן למצוא רבים מהם רשומים בתווים עם מלותיהם (בהט 1995, עדאקי-שרביט 1981). המחול 

אף הוא עבר ונלמד תוך הסתכלות, חיקוי והתנסות, וכך נוצר שילוב מיוחד במינו של אמנות אתנית 

הנמסרת מדור לדור בכתב (הטקסטים) ובעל-פה (המוזיקה והמחול).  

הדיואן כגורם צורני כמחול הגברים  

הגברים היהודיים בתימן נהגו לשיר וספר הפיוטים מונח לפניהם, גם כאשר מלות הפיוטים היו שגורות 

בפיהם וזכורות להם היטב. המחולות נרקדו לקולם של המלווים בזמרה, ואלה החזיקו את הדיואן בידיהם 

בעת המחול. מחד, לכל פיוט אפשר היה להתאים לחנים אחדים, ומאידך לחן אחד עשוי היה להתאים 

לפיוטים שונים, תוך הקפדה מלאה על המשקל הפיוטי: השרים מייחדים תשומת לב רבה להתאמת 
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המשקל המוזיקלי למשקל הפיוטי. כך נעשה הדיואן מקור להשראה ואוצר לדימויים במחול הגברים, 

והשפעתו בולטת במסגרת הצורנית של המחול.  

בדיואן פיוטים משלושה סוגים עיקריים: נשיד (ברבים – נשוואד, בעברית – שיר), שירה (ברבים – 

שירות) והלל (ברבים – הללות).  

נשיד משמש כמבוא לשירה, כמשחק מקדים, שהאלתור בו רב, מעין הזמנה למחול. מנחס ערוסי – 

אמן, מורה, זמר ורקדן יוצא העיר מנאכה בתימן וכיום תושב קריית אונו, אומר:  

אדם לא יכול לקום סתם ולרקוד, זה לא כבוד... מה שעושים בנשיד זה עוד לא ריקוד זו בקשה, כי האדם השני 

[הכוונה לבן הזוג במחול] לא רוצה לרקוד ואני דווקא רוצה אותו, כי אני יודע שאנחנו שנינו יותר מתאימים, אז 

אני הולך ומבקש אותו: "תעשה טובה, תקום"... פה אני עושה את זה כמו שהיו עושים את זה הזקנים בתימן, 

אני זוכר איך הסבא שלי היה עושה את זה, באמת לשם שמים! כששרו את הנשיד והיה אולם מלא, לא שמעו 

אפילו זבוב... יש שירים הקשורים אל הגולה ובהם כיסופים לירושלים. כולם היו מתרכזים עד כדי דמעות, זה 

היה הנשיד...  בנשיד לא רקדו ממש, אבל כאן, בארץ, יש המשתמשים במנגינה של הנשיד גם לריקוד (בהט, 
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שירה היא לב לבו של המחול, היא המחול עצמו. השירות מצטיינות במקצב עשיר ומאפשרות למחול 

להתפתח ולהשתכלל בזמן, במרחב ובשפה התנועתית. מנחם ערוסי אומר עליהן:  

בשירות מתחיל הריקוד ממש. יש שלושה מקצבים... כל מקצב מתחיל אטי ומתפתח למהיר. הזמר הוא המוביל 

את הריקוד. הוא שר ומתופף... (שם: 32). 

הלל 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 (בהט 1995). כיום, 

רבים אינם מכירים את ההללות, אף כי דווקא בהם מופיע הייחוד הצורני-תפקודי של תרבות יהודי תימן. 

במשפחות ובקהילות רבות נזנחו ההללות, וגם המודעות לצורה האופיינית נשיד-שירה-הלל לא תמיד 

קיימת. הצורה והסגנון נשמרים אפוא רק בחלק מן הקהילות של יוצאי תימן בישראל.  

מחול קאמרי  

מחול הגברים היהודיים בתימן הוא מחול קאמרי, מחול של פנים הבית, מחול חדר, ומבצעים אותו רקדנים 

אחדים בלבד. בתימן רקדו בחדרי הבית פנימה, בעיקר בחדר המרכזי, שנקרא אף הוא דיואן. החדר היה 

מלא בחוגגים, שהסבו על כריות סביב קירותיו. הרוקדים הסתפקו במרחב מצומצם, וכך התהווה סגנון 

מיוחד של מחול, המבוסס על המישור האנכי ועל המרחב הצר. סגנון זה נשתמר גם בארץ, אפילו כאשר 

לרשות הרוקדים עומד מרחב גדול יותר והם יכולים לחולל כאוות נפשם באולמות רחבי ידיים (אשכול 

1970, גלילי 1987, ראובני 1987, בהט 1995).  

אפיונים לשפת התנועה במחול הגברים  

דגמי יסוד של צעדים  

מחול הגברים מבוסס על דגמי יסוד של צעדים. סדר הדגמים מושפע ממסורתו של הרקדן ומן המקובל 

בקהילה, והדגמים באים על פיו בזה אחר זה: פותחים בדגם בסיסי, פשוט, המשמש לחיזוקה של תחושת 

המפעם ולתיאום בין הרקדנים. במחול גופו מופיעים דגמים רבים לפי בחירת הרוקד, בעיקר לפי בחירת 
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הרקדן המנחה, המוביל את המחול. בהדרגה, ככל שהריקוד מתפתח ומשתכלל, נעשים דגמי הצעדים 

מורכבים ומסובכים יותר, ולקראת סיום הם נרגעים. צעדי הרגליים הם הבסיס, ובהם מתחיל כל ילד וכל 

גבר את המחול. ככל שניסיונו של הרוקד מצומצם ותנועותיו מהוססות יותר, כן ימצא את עצמו מתרכז 

בצעדי הרגליים ויוותר על תנועות באיברי הגוף האחרים.  

אלתור בתנועה  

אצל יהודי תימן, אמת המידה ליכולתו של הרקדן היא כושר האלתור בתנועה על בסיס הפיוט והלחן ולפי 

אוצר הדימויים הרעיוני והאסוציאטיבי. אומר מנחם ערוסי: "אני מפעיל את כל הגוף שלי לפי המנגינה... 

אני יכול לעשות פתאום תנועה בלתי צפויה ... אני רק שומע והגוף מעצמו פועל... זה מאוד קשה ללמד (בהט 

  .(31 :1995

דגמי היסוד של הצעדים מבוססים על חומרים מוכרים וידועים, בנוסח פחות או יותר קבוע. דגמים 

אלה הם הבסיס להתרחשות התנועתית המאולתרת בשאר איברי הגוף: הזרועות, כפות הידיים, הראש, 

הפנים, הגו והשכמות, המונעים בסגנון ובצורה מיוחדים. במחול משתלבים אפוא דגמי היסוד, המייצגים 

את הקבוע, עם התנועה המאולתרת, המשקפת את האישי, המסוגנן – אך המחדש. כך נוצר צירוף של 

המוכר והידוע עם המפתיע והחד-פעמי. הרקדן נבחן הן על פי בקיאותו בדגמי היסוד, והן על פי יכולתו 

להתאים את עצמו לצעדיהם של שותפיו למחול ותוך כדי כך לאלתר כרצונו תוך שמירה על מסגרת 

סגנונית.  

מחוות יומיומיות במחול  

מן האפיונים שמנינו ניתן להבין כי לפנינו שילוב מיוחד של פיוט-לחן-מחול, המובילים יחדיו אל התוצאה 

האמנותית. בתוך אוצר התנועה ניתן עם זאת לאתר עוד גורם מרכזי, אשר השפיע כנראה על סגנון שפת 

הגוף של הגברים היהודיים בתימן, והוא מחוות התנועה השגורות בשיחות היומיום ושובצו בשפת האלתור 

במחול. מקורן של המחוות בתנועות הידיים, אשר באו לסייע לזיכרון (אמצעי מנמוטכני) בלימוד טעמי 

המקרא (בהט 1980, בהט 1995, בהט, ספיר, בן-זינו 1997). כל ילד בקהילה היהודית בתימן למד לקרוא 

בתורה, ובעזרת סימנים ותנועות של כף היד ושל האצבעות זכר בעל-פה את נוסחיהם של טעמי המקרא. 

בין מחוות התנועה בשיחות חולין ובאלתור במחול, ובין תנועות המסייעות ללימוד, מתקיימים יחסי גומלין 

בתהליך דינמי מתמיד של הזנה הדדית.  

מחול הנשים  

להבדיל ממחול הגברים היהודיים בתימן, מחול הנשים הוא חלק ממכלול של יצירה עממית שאינה 

מבוססת על מסורת כתובה. שפת השירה של הנשים היא ערבית-תימנית-יהודית (שלא 

כעברית-ערבית-ארמית של הגברים) ותכניה לקוחים מחיי היומיום ומבטאים שאיפות, פחדים ומאוויים. 

תכופות נתנה השירה ביטוי למה שלא היה אפשר לבטא בדרכים מקובלות וגלויות, ונושאים כגון אהבה, 

חתונה, בוז, געגועים, פחד פרדה ואכזבה, תסכול וכעס הזינו אותה.  

בין הסוגים העיקריים של מחולות הנשים ניתן למנות מחולות חתונה, מחולות משחק, שעשוע 

והתחפשות, ומחולות המביאים ביטוי חזותי לשיר המושר ומשמשים לו ליווי תנועתי (על מחולות הנשים 

ראו פירוט במאמרן של לאה אברהם ונעמי בהט-רצון).  
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 אם ובתה בטקס חינא 

המחול האתני של יהודי תימן – תפקוד והתייחסות  

במסורת היהודית מקובל המחול כמכשיר מרכזי לשמח חתן וכלה בחתונתם, המנהגים הקשורים בשאלה 

כיצד מרקדין לפני הכלה וכמה, מבוססים על מסורת אתנית, קהילתית ומשפחתית. בתימן, ככל שגדל 

המרחק הגיאוגרפי מן הסמכות הדתית-רוחנית המחמירה, כן הרבו לרקוד. מי שיצא שמעו כאמן בריקוד 

היה אמנם מבוקש ורצוי בחגיגות חתונה, אך בה בעת היו עלולים גם להחשיכו כקל דעת (קאפח 1968).  

העלייה לישראל החריפה את השניות הזו, שכן העולים החדשים בני התפוצות השונות היו חסרי 

ביטחון בדרך הגיית העברית ובדרכי הזמרה והמחול (בהט 1995). יש הרואים עד היום בשירי הזמר 

ובמחולות, שהיו נהוגים בתפוצות הגולה, סימן ל "גלותיות" ולהשתייכות לא מלאה לתרבות הישראלית 

החדשה.  

חלק מ"סוכני התרבות", הן מטעם הממסד והן מטעם עצמם – יוצרים, מורים ואנשי תקשורת, שמו 

לעצמם למטרה ליצור מהר ככל האפשר תרבות חדשה בישראל. רבים מהם האמינו כי ניתן, אף רצוי, 

להתכחש למסורות העבר, והשקפתם כי "וישן מפני חדש תוציאו" התאימה לנטיית הלב של רבים מן 

העולים החדשים, אשר ביקשו למהר ולהתערות בארץ.  

המחול האתני – מסורת וחידוש בישראל  

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 שאירות, המאפשרים שמירת המסורת במחזור החיים המשפחתי והקהילתי.  

* קשרי העברה ולימוד רצופים של הזמר והמחול המסורתיים.  
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* 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, המקובל על אנשיו.  

* שימור ותיעוד של מסורות ושל מנהגים, כדי לספק מקור לימוד ועיון בהתאם לרצון, לצרכים ולטעמים 

של המעוניינים (בהט 1995).  

המחול האתני כמקור השפעה על המחול בישראל  

דמות האישה היהודייה או הגבר היהודי יוצאי תימן נקשרו בחיפוש אחר דמותו של העברי הקדום 

במסגרת ניסיונות ראשוניים ליצירת חגיגות עממיות בישראל המתחדשת, ודי אם נזכיר לראיה את ברוך 

אגדתי, אשר יזם בתל-אביב את קרנבל פורים שבחירת "מלכת אסתר" במרכזו (כרמיאל 1997). 

געגועים אל יופי מזרחי, אל דמויות ונופים העולים מתיאורי התנ"ך, הזינו ערוצי יצירה שונים במלל, 

בזמר, באמנות הפלסטית ובמחול. על המחול שבו אנו עוסקים כאן מספרת גורית קדמן, ממייסדיה של 

תנועת ריקודי העם בישראל:  

שתי יצירות ריקוד יהודי מתבלטות במקוריותן, בעצמאותן ובעושרן: הריקוד החסידי והריקוד התימני. הם 

התפתחו בסביבות שונות, במרחק אלפי קילומטרים ביניהם, והם שונים אלה מאלה תכלית שינוי. אך למרבה 

הפליאה, יש דמיון ביניהם בכמה קווי אופי ובתנועה. בהתלהבות, למשל, וכן בגעגועים הדתיים ובדבקות, 

המופנים שניהם כלפי שמים, תוך הרמת זרועות נרגשת, מלווה ב"צרידת אצבעות". הייתכן שאנו מוצאים כאן 

שרידי מסורת עתיקים, שמקורם בימי התנ"ך? (קדמן 1982: 11) 

יסודות ממסורת יהודי תימן במחולות העם הישראליים  

גורית קדמן, מחלוצות המחול בישראל, עודדה יוצאי תימן וגלויות אחרות לחזור ולרקוד על פי מסורת 

המחול האתני, 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 (נתנזון 1987, 

איתן 1993), ובשמחות ניתן כיום לראות שילובים שונים של חומרים אתניים ומסורתיים במופעים 

המוצגים לפני קהל חוגגים מגוון. 

המושג "צעדה תימנית" או "הצעדה התימנית" (וולפא 1996) נשתרש בתודעתם של שוחרי המחול 

בזכות מאמציה של גורית קדמן 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 התייעצות 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.  

דגמי צעדים ממסורת 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 
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להשתתף בשמחה הכללית. ניקח כדוגמה את הדגם הפותח את הדעסה (ראו: קוויל-חממי 1993; אברהם 

ובהט) או ואריאנט מסוים של הצעדה התימנית, שחוזרים עליו פעמים אין ספור ובה בעת מושרים 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 כך 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 תימן במחולות לבימה  

גם בתחום המחולות לבימה התרחש תהליך רב כיוונים ותהפוכות. שלב ביניים במעבר ממחול על פי 

המסורת האתנית אל מחול לבימה בא לידי ביטוי בשחזור של אירועים אתניים השזורים מחולות, כגון 

חינא וחתונה, ואשר הופק מהם מופע בימתי. עם הקבוצות שהתארגנו ללימוד אירועים כאלה ולשחזורם 

וזכו לעידודו ולתמיכתו של הממסד נמנים בני תימן מקריית אונו בהנהגת מנחם ערוסי, קבוצה מקריית 

עקרון בהנהגת לאה אהרוני, קבוצה ממדרך עוז בהנהגת סעדיה גור-אש, וכן קבוצות ממושב ברקת וממושב 

עמקה ורבות אחרות בכל רחבי הארץ, שעל כמה מהן ייכתב להלן.  

הקבוצות-להקות התארגנו בדרך כלל בסיוע גופים ציבוריים ומקומיים שונים, ומסגרת עבודתן 

מבוססת על מפגשים סדירים ומופעים לעת מצוא בארץ ובחו"ל. בדרך כלל מושפעת כל קבוצה ממסורת 

האזור שמייצגים מייסדיה, אשר בעזרת הדרכה מקצועית מגבשים את החומרים האתניים למופע בימתי.  

על להקת "גילו בגיל" בפתח-תקווה מוסר טוביה סולמי:  

להקת "גילו בגיל" נוסדה בשכונת שעריה בפתח-תקווה בשנת 1995 והיא להקה ייצוגית, הפועלת בחסות אגף 

הספורט והאגף לתרבות של עיריית פתח-תקווה. היא הוקמה ומנוהלת בידי יהודית צברי, ומדריכת המחול 

והכוריאוגרפית שלה היא יונה אברהם, מוותיקות תיאטרון המחול "ענבל". בתחילה כללה הלהקה נשים 

תימניות קשישות, שגילן הממוצע שבעים, אולם בסופו של דבר נתגבשה הלהקה מעשרים נשים בנות 65-50, 

הבאות מכל שכונות פתח-תקווה ומייצגות מחוזות שונים ורבים בתימן.  

מטרתה של הלהקה, כפי שהגדירוה מנהליה, היא החייאה ושימור של מסורות המחול של יהודי תימן. 

ואכן, הקו המאפיין את ריקודיה הוא דבקות בסגנון המסורתי-יהודי, שמשמעה אימוץ מחולות מסורתיים 

שהיו מקובלים בקרב יהודי תימן, ובייחוד במרכז תימן, וביצועם תוך דבקות בקצב, באווירה ובסגנון 

המסורתיים.  

הקצב של להקת "גילו בגיל" אטי, הצעדים שקולים ומדודים, והרוקדים נמנעים מקפיצות 

ומתנועות קיצוניות. האווירה רצינית, נטולה להטוטים, מה עוד שהלהקה כוללת רק נשים מבוגרות וכך, 

מטבע הדברים, קל לה לשמור על הרצינות והכבדות האופייניות לריקוד הנשים המסורתי. ההרכב הנשי 

מסייע גם הוא לשמר את הדבקות במסורתי שאינו מערב גברים ונשים, וכך משוחזרת, לפחות על הבימה, 

המסיבה התימנית המקורית – מסיבת נשים לא מעורבת. כללו של דבר, ביצועי הלהקה קרובים ביותר 

ל"מה שהיה פעם".  

את החדשנות המעטה מבטאת הלהקה באמצעות כלים אחדים:  

* בלבושה הצבעוני המעוצב בסגנון אוריינטלי, שאינו משמר או מחקה דווקא את הלבוש היהודי של הנשים 

התימניות.  
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* בשימוש בצבעי הלבוש כבסיס להעמדת הרוקדות: שחור מול אדום, למשל.  

* במספרן הרב של הרוקדות הממלאות את הבימה, לעומת מיעוט מספרן בריקוד המסורתי.  

* בציוד כל הרוקדות באביזרים מסורתיים כגון "מזהרות" או זרי בשמים ופרחים, לעומת ה"מזהרות" 

המעטות בריקוד המסורתי.  

להקת המחול של המושב מדרך עוז היתה אחת הלהקות התימניות הראשונות, שהופיעו בישראל סמוך 

להקמת המדינה. ההתחלה היתה בראשית שנות החמישים, עם העלייה לארץ, בעידודה של גורית קדמן. 

לאוזניה הגיע שמעה של קבוצת רקדנים, המשתתפת בשמחות משפחתיות שונות ולאו דווקא כלהקה. היא 

החליטה לצלם אותה לסרטון, והחברים נתבקשו לרקוד תחת כיפת השמים בלבושם המסורתי. בעקבות 

הסרטון הזה, שזכה להדים חיוביים ביותר, פנתה גורית קדמן לאחראי על הלהקה, סעדיה גור-אש 

(קורייש) והציעה לו לגבש את הקבוצה ללהקה של ממש, לצאת להופעות ברחבי הארץ ואף לקבל שכר 

תמורת ההופעה, צעד שהיה מוזר בתחילה בעיני הרוקדים. לאט לאט התגבשו הרקדנים, רכשו מלבושים 

מתאימים לריקוד, ערכו חזרות ויצרו את המסגרת. הופעתם הראשונה, בקיבוץ גבת, הולידה עוד ועוד 

הזמנות, בעיקר ממועצות פועלים ומקיבוצים.  

עם גיבושה מנתה הלהקה ארבעה-עשר חברים, שבעה גברים ושבע נשים. במשך הזמן הוסיף 

הכוריאוגרף סעדיה גור-אש קבוצת צעירים, ששה בנים ושש בנות, שהיו אמורים להתחרות בהוריהם 

ולהמשיך את השרשרת. להבדיל מלהקות אחרות, להקת מדרך עוז לא התבססה על יוצאי אזור או מחוז 

מסוים בתימן: רקדניה ייצגו אזורים שונים והופיעו בסגנונות מגוונים.  

לפרסום זכתה הלהקה לאחר הופעתה בכנס המחולות בדליה, שבעקבותיו הוזמנה לאירועים גדולים 

יותר בארץ וכן להופעות בארצות הברית ובברית המועצות דאז, שם זכתה להצלחה רבה ועוררה התרגשות 

עצומה בקרב היהודים.   

במשך השנים עשה הגיל את שלו, וקבוצת הרקדנים הצעירים, שרוב חבריה התגייסו לצבא, הלכה 

והתפזרה. ראוי לציין שמנהל הלהקה, סעדיה גור-אש, המשיך להדריך ולעודד להקות מחול תימניות 

במקומות נוספים בארץ.  

להקת "מורשת יהדות צפון תימן" בקריית עקרון נוסדה בשנת 1974. המדריך והכוריאוגרף שלה הוא 

אמיר צעידי, ומנהלה הוא פנחס הורוביץ.  

יהודי צפון תימן מכנים עצמם על שם האזורים שבהם שכנו: הברטים, הצעדיים והחיידנים. הם 

השתלבו בחיי הסביבה הגויית יותך מאשר אחיהם במרכז תימן, ועדות לכך – לבושם, שהיה צבעוני 

ומהודר, וכן מנהגים שונים, אופן הדיבור, השירה והמחול. הלהקה שמה לה למטרה לשמור, לשמר ולהפיץ 

את מורשת יהודי תימן בכלל ואת זו של יהודי צפון תימן במיוחד.  

כיום מונה הלהקה עשרים ושניים משתתפים, בחלקם בני הדור השני של עולי שנות החמישים. 

הלהקה מצטיינת בתלבושות ססגוניות ובתכשיטים תימניים מקוריים מרהיבים ביופיים והיא משלבת 

בהופעותיה אביזרים אופייניים: מזהרות – סלסילות קלועות ומעוטרות בפרחים ובנרות, מגשים קלועים, 

כדים ועוד. את השירים ממסורת יהודי צפון תימן מלווים אנשי הלהקה בתוף, בטשט (טס נחושת) ובמזיגה 

– מפוחית פה, כלי שהיה מקובל אך ורק אצל יהודי צפון תימן. הלהקה מופיעה בפסטיבלים שונים, 

באירועי התנדבות, בבתי ספר, באוניברסיטאות ובאירועים פרטיים. הרפרטואר שלה משחזר אירועים כגון 

זאפה – תהלוכת הובלתם של החתן והכלה, מפגש החתן והכלה או טקס הכנסת הכלה, ומציג גם מחרוזת 
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ריקודים חיידניים: ברעי (ריקוד המפגשים), מתלות וריידמן (ריקודי חיזור), נסווי (ריקוד נשים) וכן שירה 

מהדיואן וריקודים שונים מתוך מחזור החיים של יהודי צפון תימן.  

 

  להקת קריית עקרון  צלם: נפתלי הילגר 

להקת ברקת הוקמה בשנות הששים על ידי יוצאי חבאן במושב ברקת, שבו שוכן הריכוז הגדול בארץ של 

יוצאי חבאן. הם מהווים חטיבה מיוחדת ביהדות תימן, כפי שכותב טוביה סולמי: "בידודם היחסי 

בחצרמות אשר בדרום-מזרח תימן, על חופי האוקיינוס ההודי, אפשר להם לשמר את תרבותם הייחודית."  

ללהקת ברקת רפרטואר קבוע שבמרכזו טקס החינא של החתן, ואליו נוהגים להוסיף שירים ומחולות 

ממחזור החיים של יהודי חבאן, מטקס החינא של הכלה, וכו משחקים עממיים שנהגו בקהילה. הלהקה 

מופיעה למעלה משלושים שנה במסגרות שונות בישראל, וכן הופיעה בפסטיבל המחולות בדיז'ון שבצרפת 

(1988), שם קצרה שבחים רבים. במסגרת הלהקה, המבקשת לשמר את מורשת הזמר והמחול של יוצאי 

חבאן, כעשרים חברים, גברים ונשים. בהופעותיה ניכרת הקפדה על הופעה בלבוש חבאני מסורתי, לרבות 

התכשיטים המקוריים, כמו גם הדבקות במסורת וההימנעות מעיבודים מודרניסטיים. מנהלי הלהקה הם 

כרמלה ואביגד מעטוף. הכוריאוגרפית והמנחה המקצועית היתה, עד לפטירתה בלא עת, האמנית המחוננת, 

מוותיקות "ענבל", דליה אביזמר.  
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ריקוד גברים במושב ברקת  צלם: נפתלי הילגר 

להקת ברקת במחול 

הלהקה התימנית "עמקה-אשרת" פועלת במסגרת המועצה האזורית מטה אשר. מייסדיה, שמוצאם 

מצפון-מערב תימן ליד העיר תעז, קבעו לעצמם למטרה מרכזית את "חידוש מנהג מסורת אבות". כיום 

מונה הלהקה עשרים ושניים רקדנים, ומנהלה הוא ציון שלומי, המעלה במופע בימתי "מסכת של חתונה 

בתימן". בין השאר הופיעה הלהקה בהולנד, בפורטוגל, באירלנד, בדרום אמריקה, בספרד ובצרפת, והיא 

פועלת מזה שבע עשרה שנה.  
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  גברים בלהקת עמקה 

להקת "עורי תימן" פועלת משנת 1986 ומונה עשרים רקדנים. הכוריאוגרף הוא סעדיה עמאשי, 

שמלבד עיסוקו זה הוא ידוע כמדריך ריקודי עם ישראליים וכיוצר מחולות עם, המבוססים על דגמי צעדים 

ממסורת המחול של יהודי תימן, אשר כמה מהם זכו להיות חלק בלתי נפרד מרפרטואר מחולות העם 

הרווח בציבור הרחב. זמרת הלהקה היא מרים צפרי.  

גם להקת "עורי תימן" מופיעה ברחבי הארץ ובחו"ל. היא מסתייעת באגף לחינוך ותרבות בעיריית 

חדרה ושמה לה למטרה "לשמר לדורות הבאים את המחולות והמנהגים של יהודי תימן ולהביא בפני העם 

בישראל את הפולקלור של יהודי תימן".  

  להקת ״סעי יונה - לב השרון״ 
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להקת "סעי יונה – לב השרון" פועלת בהדרכת הכוריאוגרפית מלכה חג'בי (מבכירי תיאטרון המחול 

"ענבל"), בניהולו של יוסף שרפי ובחסות המועצה האזורית לב השרון. היא נוסדה לפני למעלה מעשרים 

שנה והשתתפה בפסטיבלים בארץ ובחו"ל. גם היא מבססת את מופעיה על שחזור אירועים ממסגרת 

המשפחה והקהילה, ועל הבאתם אל הבימה בצורה מגובשת.  

מן ההיכרות עם כמה מלהקות יוצאי תימן, שהבאנו לדוגמה, עולה מטרה ברורה: 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. אך ללימוד המחול והזמר המסורתיים, ולהנחלתם לקהל של צעירים ובוגרים ובהם המבצעים, 

הצופים והמאזינים, נודעת ללא ספק חשיבות רבה, ולראיה – 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.  

בפסגת היצירה-לבימה המבוססת על חומרים אתניים עומד תיאטרון המחול "ענבל". שרה לוי-תנאי, 

מייסדת "ענבל", הניבה כמה מאבני החן המלוטשות ביותר בתרבות הישראלית וגילתה לעיני הציבור 

הישראלי את השפעתו המגוונת של הרובד האתני על הרובד העממי, החברתי והבימתי. ואמנם כיום, בעידן 

תקשורת ההמונים, חשוף כל רובד בפני רבדים אחרים, מושפע וניזון מהם ועשוי להשתתף עימהם 

בתהליכים של קבלה ושל דחייה.  

מסורת קהילתית ותרבות ישראלית  

בישראל, ולא רק בה, נוצר מצב מורכב, ובו הן התרבות הקרויה "עממית" והן זו הקרויה "עילית" מוזנות 

על ידי יוזמות שונות של הממסד התרבותי והפוליטי. כך נוצרה "תרבות עממית ישראלית מטעם", אשר 

בחלקה הפכה לנחלת הכלל, בחלקה לנחלתן של קבוצות מסוימות בלבד, וחלקים אחרים ממנה נדחקו אל 

השכחה: 

הדבר נובע מן הנסיבות ההיסטוריות המיוחדות, שהפגישו כאן סגנונות אמנותיים ממערב ומזרח ומגוון רחב 

של מסורות פולקלוריות, וכן מן השאיפה, שזכתה לתמיכת הממסד ולעידודו, ליצור שיר-עם סינתטי שיהלום 

את רוח ההתחדשות ויהפוך לביטוי זהות ואחדות. יצור סינתטי זה... אינו עונה על ההגדרות המקובלות של 

פולקלור, אם כי במובנים אחדים הוא מצוין בזיקה עמו... בתהליך גיבושם של השיר הישראלי ושל המוזיקה 

האמנותית הישראלית היו מי שהלכו לשאוב ממעייני המסורות המוזיקליות של העדות (שילוח, תשנ"ו: 431).  

זאת ועוד: בחמישים השנים האחרונות זכה המחול הישראלי, כאמור, לעידודם של "סוכני תרבות" 

למיניהם וליצירה אישית ברוח התקופה ובהתאם לצרכים האישיים ולמניעים החברתיים, התרבותיים 

והמקצועיים של היוצרים:  

במחקר תולדות התרבות העברית ניתנה תשומת לב רבה להתפתחות מוסדות התרבות ומנגנוניה, לאידיאולוגיה 

של התרבות ולתרבות הרשמית הגבוהה. יש גם מחקרים על תחומים שונים של התרבות העממית הרשמית – 

התפתחות ריקודי העם, השיר העממי, הפזמון וכדומה. עם זאת, אין לפנינו... תמונה של התרבות העממית 

הלא-רשמית, ולפיכך חסרה לנו תמונה בהירה של התרבות העברית בכללותה ושל מקומה של התרבות העברית 

בתוך המערכת התרבותית ההטרוגנית על מכלול רכיביה ומקורותיה. הכוונה לאותה תרבות שהתפתחה 

בתקופת היישוב והוסיפה להתפתח בשנות המדינה, כשנוספו לה יסודות חדשים, או כשיסודות "ישנים" זנו 

ללגיטימציה, לנוכחות ולהשפעה רבה, שהפנה ל"תרבות ישראלית" (שביט, תשנ"ו: 345).  
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הדברים הבאים של רבקה שטורמן, מהחלוצות של תנועת ריקודי העם בישראל, אשר למחולותיה חלק 

חשוב וחי ברפרטואר ריקודי העם בישראל גם כיום, מעידים בין היתר על מהות הקשר שבין יוצרים 

במחול, יוצאי תימן ושאינם בני תימן, לבין המחול האתני של יוצאי תימן. דוגמה לאותה סוגיה משמש גם 

השיר "עזי וזמרת יה", יצירתו של יוצא תימן יחיאל עדאקי, אשר התאים פסוקים משירת הים ללחן 

שעיצב על פי מוטיבים של מסורת תימן. בשנת 1946 יצרה רבקה שטורמן מחול לשיר הזה, ועל כך היא 

מספרת:  

יותר ויותר נוכחתי שלא מן הערבים בלבד עלינו ללמוד. את דעתו של גורוכוב [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 

... התחלתי לנסות לרקוד לפי מנגינות תימניות מתקליטים. שיחק לי מזלי ... 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 ועל הרוקדים כאחד (שרת 1988: 72-71).  

מחול אתני בחברה רב תרבותית  

הערוצים השונים, שהובילו מהמחול האתני של יוצאי תימן אל התרבות הישראלית והביאו לשיבוצם של 

חומרים ממנו במחול הישראלי, הם פרי תהליכים מגוונים שבאו מכיוונים שונים בעקבות יוזמות יצירתיות 

של יחידים ושל סוכני תרבות למיניהם. הדינמיקה של תהליכי השיבוץ ושל ההזנה ההדדית בין המקורות 

אינה בת שליטה או כיוון. היא חלק מדינמיקה של תרבות בת זמננו, שמסורת ושינוי, יחיד וקבוצה 

משפיעים עליה, מניעים אותה ומעניקים לה חיים. הצורך בחיזוקים לדימוי העצמי, המשפחתי והקהילתי 

עולה בין השאר מסממנים מייחדים של שפה, פיוט, זמר ומחול. יופייה ועמקותה של תרבות מושתתים על 

יחסי גומלין בין ישן לחדש, בין מסורת לשינוי, באמצעות מסירת חומרים מדור לדור ופתיחות לחומרים 

חדשים. 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.  

המחול האתני של יוצאי תימן השפיע על התרבות הישראלית המתהווה ושובץ ברבדיה השונים, ועם 

זאת הוא ממשיך להתקיים ולהתחדש במסגרת המשפחתית והקהילתית ומבטא בקרב משפחות רבות ואצל 

קהילות שונות של יוצאי תימן ושל בניהם את מלוא משמעותו הקלאסית. במסגרות אלה משמש המחול 

כלי ביטוי לתרבות אחת ולמסורת משותפת של פיוט, לחן ומחול. פריצת המחול היהודי-תימני אל מעבר 

לגבולותיו האתניים התאפשרה דווקא בזכות אהבתם של יוצאי תימן לפיוט, לזמר ולמחול של ארץ 

מוצאם. הרלוונטיות של כל אלה למקום ולזמן הניעה את יוצאי תימן לחזור אל מסורת חיה שלא נס ליחה, 

ועם זאת להמשיך ולקיימה, להציגה בפני כול ולהיפתח אל התרבות הישראלית הכללית. תרומתם של 

יוצאי תימן לתרבות הישראלית היא פסיפס של כשרון, ידע, חיוניות ויכולת אמנותית. כל אלה אינם נחלת 

העבר, אלא הם הווה בעל כוח חיים בלתי נדלה.  
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