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על גוף סמלי וגוף פיזי: 

ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי

דינה רוגינסקי*

תקציר. המאמר מציג באופן סוציו–היסטורי ואתנוגרפי את מופעי הגוף והגופניות 
מראשיתה  הישראלי,  העממי  המחול  תנועת  של  התפתחותה  לאורך  הישראלית 

בשנות הארבעים ועד ימינו. המאמר מתמקד במגוון מופעיו של הגוף הישראלי 

רצף  פני  על  נעים  אלו  כשמופעים  הישראלי,  העממי  המחול  בתנועת  המוכל 

מהייצוגי אל החריג. בקצהו האחד נמצאות להקות הייצוג כביטוי לדימוי הצברים 

יפי התואר וקלי התנועה, ובתוך כך נסב הדיון על חיילים רוקדים בזמן מלחמת 

העצמאות. בקצה השני נמצאים רקדנים בעלי מומים או חריגויות אחרות, ובראשם 

ובסוכנּות  פיזי  לגוף  סמלי  גוף  בין  בהבחנה  עוסק  התיאורטי  הדיון  צה“ל.  נכי 

המחול  לטענתי,  הסמלי.  העל  לגוף  לחבור  כדי  החריגות  הקבוצות  שמקדמות 

זמן שאלו מאמצים את  כל  חריגים,  גופים  העממי הישראלי מאפשר קבלה של 

עקרונות הפעולה הערכיים של גוף העל הלאומי הקולקטיבי. לשם כך מודר הגוף 

הפיזי )יכולת הביצוע והתנועה( למעמד משני בשדה, ובמקומו עולה חשיבותו של 

הגוף הסמלי ושל לגיטימיות ההשתייכות של קבוצות לתרבות הישראלית. 

מבוא

הארבעים,  שנות  בתחילת  נוצרו  שלו  הראשונים  העם  שריקודי  הישראלי,  העממי  המחול 
ברובד  והשתתפותי.  ייצוגי  תנועתיים:  פעולה  אופני  שני  ימינו  ועד  דרכו  מראשית  מציע 
פולקלור  של  חצי–מקצועיות  ולהקות  חובבים  להקות  הארבעים  בשנות  כבר  פעלו  הייצוגי 
ובעולם  בארץ  במות  על  והופיעו  החדש  העברי–יהודי–ישראלי  דמות  את  לבמה, שהאדירו 
להקות  בצד  תנועה.  וקלות  חן  בריאות,  עלומים,  און,  המבטא  הצבר  דימוי  של  כשגרירים 
הייצוג החלו לפעול משנת 1945, ופועלים עד היום, הרקדות וחוגים לריקודי עם ישראליים, 
שבהם ההשתתפות פתוחה לכלל, ובתוכם אפשר למצוא “פרפורמרים” בצד אחרים שאינם 
בעלי כישרון מובהק למחול או לתנועה. משנות השמונים, עם השינויים הרבים שהתחוללו 
ועם  ההסתדרות  של  המרכזית  משליטתה  ביזורו  בעקבות  הישראלי  העממי  המחול  בשדה 
כניסתן של קבוצות מובילות חדשות ) פירוט על כך בהמשך(, החלו להשתלב בריקודי העם 

המחלקה ללשונות ותרבויות של המזרח הקרוב, אוניברסיטת ייל  *
החשובות  הערותיהם  על  האנונימיים  הקוראים  ולשני  המיוחד  הגיליון  לעורכות  להודות  ברצוני   

והמועילות שתרמו להבהרת הרעיונות המובאים במאמר זה.
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הרקדות  נפתחו  שעבורם  גופניות,  חריגויות  או  מומים  בעלי  של  קבוצות  גם  הישראליים 
מיוחדות. 

המאמר עוקב באופן סוציו–היסטורי ואתנוגרפי1 אחר האפשרות הייחודית שמציע שדה 
המחול העממי הפתוח להשתתפות הכלל, לקלוט לתוכו גופים ייצוגיים בצד חריגים. בתוך כך 
ייבחנו הקריטריונים להכלה זו. השאלות שייבדקו הן אם שילובו של הגוף החריג בצד הייצוגי 
מבטא עמדה של ציות או התנגדות; מהו הקשר בין ההגמוני לחריג; מי מוגדר “אנחנו” ו“הם” 
בשדה; מהי הגדרת האחרּות במחול העממי הישראלי; ואם החריגים מצליחים להרחיב את 

גבולות הקולקטיב. 
לטענתי, דווקא הממד הגופני המובהק של שדה זה שפתוח להשתתפות הכלל, מאפשר 
ולפיכך  בין הגוף הפיזי לגוף הסמלי המגולמים בתנועת המחול העממי הישראלי,  להפריד 
זו. מודל  קבוצות שונות על פני הרצף שבין הייצוגי לחריג מצליחות לקבל ביטוי במסגרת 
על  מאותגר  לכאורה  ־  הטרוסקסואלי  גברי,  יפה,  צעיר,  בריא,  ־  הייצוגי  הישראלי  הגוף 
ידי קבוצות של חריגים המשתתפים בהרקדות הפתוחות לקהל הרחב ובחוגים לבעלי צרכים 
מיוחדים )נכים, בעלי פיגור, זקנים, הומוסקסואלים(, עד שנדמה שכניסתן של קבוצות חדשות 
אלה של “אחרים” מרחיבה את גבולות הגוף הישראלי הנורמטיבי. אך כפי שיראה מאמר זה, 
והופכות  מנוטרלות  הן  זאת  ובמקום  ככאלו,  לגיטימציה  אינן מקבלות  הגופניות  החריגויות 
למשניות בחשיבותן בשדה. החריגים למיניהם מתאמצים להתקבל לשדה המחול העממי מתוך 
עמדה של קבלת הנורמות והעקרונות המניעים את השדה המשקף תפיסה ציונית–ישראלית 
מושרשת, ולא מתוך כוונה לערער על יסודותיו או על מודל הגוף המקובל בו. הפוטנציאל 
הטמון בגופם החריג של ה“אחרים” לאתגר את השדה באופן פיזי או סמלי, אינו מתממש אלא 
נבלע בניסיונם להידמות ככל האפשר לדגם הישראלי הנחשב נורמטיבי ולמזער את חריגותם. 

בכך הם שבים ומאששים, ואף מחזקים עוד יותר, את ערכיו היסודיים של דגם זה. 

על הגוף הפיזי והגוף הסמלי

הזיקה שבין הטבעי–המולד לתרבותי–הנרכש ויחסי הגומלין ביניהם הם מוקד חשוב למחקר 
ולַהְמָׂשָגה במדעי החברה, ובהקשר של מחקר הגוף, דיון זה מתורגם למתח שבין גוף פיזי 
לגוף סמלי. את הגוף הפיזי כמושא לחקירה אפשר להגדיר כישות אורגנית של הפרט הפועלת 
על פי יכולותיה ומגבלותיה הביולוגיות שהן אוניברסליות וכוללות למשל, בהקשר המחול, 
מנעד ידוע של תנועתיות אנושית.2 הגוף הסמלי הוא מושג חמקמק בהרבה, וייתכנו לו שלל 
משמעויות שברצוני להזכיר אחדות מהן. המונח “גוף מתורבת” ששימש אנתרופולוגים עוד 
עכשוויות  ביקורתיות  לעבודות  גם  ורלוונטי   )Blacking, 1977( העשרים  המאה  בראשית 

על  ראשוניים  ארכיוניים  מקורות  של  שיטתי  ניתוח  כוללת  זה  מאמר  מבוסס  שעליה  המחקר  עבודת   1

התפתחות תנועת ריקודי העם הישראלית משנות הארבעים, בצד ראיונות עם רוקדים ופעילים בשדה, 

תצפית משתתפת בחוגים והרקדות וקריאה שיטתית של עיתון קהילת ריקודי העם הישראליים רוקדים.

שההגבלות  הרי  שונים,  מחולות  של  רב  תרבותי  ולגיוון  לשכלול  ניתן  הזה  התנועתי  שהמנעד  הגם   2

האנטומיות של גוף האדם יסמנו את גבול יכולת העיבוד שלו.
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ומוסדות  חברתיים  הסדרים  ידי  על  הפיזית  הישות  של  למשטורה  מתייחס   )1996 )פוקו, 
המעגנים ומווסתים דחפים ביולוגיים, כגון אכילה, מיניות ואגרסיה. הצירוף “גוף מחוברת”, 
לעומת זאת, מתייחס לתהליך ההטבעה של תנועות ומחוות המושפעות ממשתנים סוציולוגיים, 
מחוותיהם  )לדוגמה,  החברתי  תפקידו  או  מעמדו  פי  על  תכונות  בגופו  מפנים  שהאדם  כך 
לטבע  הללו  המחוות  הופכות  כך  אריסטוקרטים(.  של  גינוניהם  או  ומלצרים  משרתים  של 
 Bourdieu,( )embodiment( שני ונמחקת הגופניות המקורית בתהליך של הצפנה גופנית
1984(.3 משמעות נוספת של הגוף הסמלי אפשר למצוא בראיית הגוף כמערכת ייצוג, כפי 
)Douglas, 1970(. לדבריה, אפשר לפרש את הגוף  שהציעה האנתרופולוגית מרי דגלאס 
לוויסות  מיועדים  החברתיים  שחוקיה  תרבותית–סמלית  סיווגים  מערכת  של  כנשא  הפיזי 
ולהצבת גבולות. על פי תפיסה זו, הגוף הוא סמל שאפשר להטעינו בחומרים תרבותיים, כך 
שאפשר “לפענח את תכונותיו של סדר חברתי כלשהו כבבואה של מבנה גוף ואת תפיסתו 

של אותו גוף בהשתקפות של סדר חברתי נתון” )חזן, 2003, עמ‘ 221(. 
במאמר שלפנינו ברצוני להשתמש בעקרון הסמלה זה, שבו הגוף הפרטי הופך למערכת 
ייצוג תרבותית, ולנתח שני היבטים של הסמלת הגוף המופיעים בשדה המחקר של המחול 
העממי הישראלי. הראשון עוסק בדימויו של גוף עברי–ישראלי–ייצוגי המשתקף בגופם של 
הרקדנים בלהקות המופע, המציגים לראווה את מה שנתפס כשפת תנועה ישראלית אופיינית 
וכגוף מושלם: צעיר, בריא, יפה וקל תנועה. בהיבט זה שומרים הגופים הפרטיים של הרקדנים 
על אפיוניהם הפיזיים האישיים ואף מבליטים את תווי הגוף הקונקרטיים של הטיפוס הגופני 
האידיאלי שהם מציגים. טיפוס זה משקף כאמור את הטעם האסתטי הנשאף תרבותית וקשור 

בדימוי של העברי החדש, הצבר. בניתוח שלהלן אקרא לו “הגוף הסמלי הייצוגי”.
ההיבט השני של הסמלת הגוף בשדה המחול העממי הישראלי ינותח במסגרת ההרקדות 
שהגופים  מראה  זו  מסגרת  של  הסמלי  הניתוח  הרחב.  לקהל  פתוחה  בהן  שההשתתפות 
או  יחד,  מתמזגים  אלא  הנפרדת,  גשמיותם  על  שומרים  אינם  הרוקדים  של  הפרטיים 
האינדיבידואלים  את  המוחקת  אורגנית  רקמה  מעין  של  חדש,  מבנה  ליצירת  מתמוססים, 
החבירה  לטובת  ייחודם  את  מאבדים  הפרטיים  הרוקדים  מתנועעת.  אנושית  מסה  ויוצרת 
גוף  בחלקי  אוחזים  במיוחד כשהרוקדים  לחוש  כוללת, שאפשר  וגופנית  למסגרת חברתית 
של אחרים כשהם נעים במעגל ויוצרים מעין שרשרת אנושית הבנויה על שיתוף הפעולה 
משמעות  בעלי  בריקודים  משתתפים  הרוקדת  הקבוצה  כשחברי  ועוד,  זאת  ביניהם.  הפיזי 
אידיאולוגית וערך היסטורי, או כשהם רוקדים רפרטואר שנרקד על ידי עשרות אלפי רקדנים 
אחרים בארץ ובעולם4 )כפי שאכן קורה עם ריקודי העם הישראליים(, הרי שהאיחוד הקבוצתי 
חורג ממסגרת חוג הריקודים המצומצם והופך לשיקוף של גוף על, גוף קולקטיבי, שאינו אלא 
מערכת ייצוג סמלית לגוף האומה הישראלית. למרכיב זה בניתוח אקרא “גוף העל הסמלי” 

או “הגוף הסמלי הקולקטיבי”. 

אני מציעה תרגום עברי זה למושג הלועזי משום שהוא טומן בחובו שני רובדי משמעות: הצפנה כהחבאה   3

והצפנה כקידוד. ההצפנה הגופנית היא תהליך כפול שבו תהליכי חדירה והחדרה של הביטוס גופני הם 

סמויים מן העין ומוחבאים בפנים הגוף, ובה בעת הם מבטאים צפנים תרבותיים שפענוחם מאפשר הבנה 

עמוקה יותר של ההתנהגות החברתית. 

לנתונים מספריים על הרוקדים, ההרקדות והריקודים בישראל ומחוצה לה ראו רוגינסקי )2004(.   4
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הגוף והריקוד כאמצעי ציות והתנגדות

סוגיה נוספת בעלת חשיבות למחקר הנוכחי העולה במסגרת מחקר הגוף והריקוד היא סוגיית 
צייתן או מתנגד  ההפעלה העצמית או ההיפעלות, כלומר היותו של הגוף סביל או פעיל, 
לכוחות החברתיים המעצבים אותו. למשל, החוקר טרנר )Turner, 1991( טוען שהגוף הוא 
אמנם אתר מדוכא, אך גם בעל פוטנציאל משחרר. בעוד שההפרדה המערבית הדואלית בין 
גוף לנפש נידתה את הגוף או כלאה אותו מכיוון שנתפס כאמוציונלי ובלתי נשלט לעומת 
הרציונליות המודרנית, הרי שהביקורת הפוסט–מודרנית על הרציונליות רואה בגוף פוטנציאל 
חתרני נגד הסדר החברתי הדכאני )Thomas, 1995(. תפיסת הגוף כסוכן שינוי, כמתווך של 
תהליכי ניעּות וכקורא תיגר על מוסכמות קיימת במחקר הפמיניסטי הפוסט–מודרני )למשל 

 5.)Csordas, 1994( ובתפיסה פנומנולוגית על חוויותיו של הגוף החי )Butler, 1990
גם הריקוד טומן בחובו פוטנציאל דואלי דומה לזה של הגוף. כשריקוד קהילתי–עממי 
)אתני, חברתי או דתי(6 מאפשר לחברי הקהילה ליהנות מהשחרור הגופני שהוא מעניק, הם 
 social( יכולים לחוש דרכו פורקן, התעלות וחירות. אך כשהריקוד העממי הוא חוב חברתי
אף  ריטואלים  במסגרת  לרקוד  נאלצים  אנשים  שבהן  תרבותיות  בקבוצות  למשל   ,)duty
פוסט– דיכוי. מחקר  בוודאי ממד של  בכך  יש   ,)Kaeppler, 1978( בכך  מעוניינים  שאינם 
הקולוניזטורי,  השלטון  על  כמאיים  נתפס  העממי  הריקוד  שכאשר  מראה  קולוניאליסטי 
כשהריקוד  לאוסרו.  או  למונעו  מבקש  הוא  ילידי,  חוסן  של  מגובש  תרבותי  במופע  למשל 
העממי כנשא של זהות אתנית ממשיך להתקיים בסתר למרות איומי השליט, הרי הוא מבטא 
אקט של שחרור ושל חתרנות תחת השלטון הכובש. כמו כן, הפרקטיקה התרבותית של ריקוד 
עממי יכולה לייצר מופע היברידי שבו באות לידי ביטוי השפעת השליט והנשלט גם יחד 

7.)Reed, 1998(
בהקשר של המחקר הנוכחי חשוב לציין שיש ודאי ישראלים רבים שחוו את ההשתתפות 
בריקודי עם כמעין חוב חברתי כשנאלצו להשתתף בריקודים בבתי הספר, בתנועות הנוער, 
בצבא וכו‘. גם מבחינה סמנטית, המונחים “הרקדה” ו“מרקיד” מעידים על פעולת ההפעלה 
עבור  הריקוד  משמעות  את  אבחן  המאמר  בהמשך  בריקוד.  המשתתפים  של  החיצונית 
המשתתפים כאתר של הכלה לעומת הדרה, אבדוק עבור מי הריקודים הם ביטוי של שחרור 

הלחימה  באמנות  הגוף  היעשות  על  במאמרה   )2009( כהן  בר–און  ראו  זו  בסוגיה  עיניים  מאיר  לדיון   5

של האייקידו, שבו היא מנתחת כיצד תנועת הגוף החי )the lived body( היא המקור ליצירת מעגלי 

משמעות חברתיים ותרבותיים רחבים יותר סביבו. 

המונח “ריקוד עממי” מקיף שלל צורות של ריקוד חובבני, בניגוד ל“ריקוד אמנותי” שהוא מקצועני.   6

לדיון מעמיק בנושא סיווגים וסוגיות בהגדרות המחול ראו רוגינסקי )2008(. 

ריד סוקרת במאמרה מחקרים אחדים על ריקוד עממי כאקט של התנגדות נגד הקולוניאליזם האירופי   7

בקרב אפריקאים, תושבי הרי האנדים, האינדיאנים ההופים וקבוצות נוספות. רוקדי ריקודים עממיים 

כך  המסורתי  הריקוד  את  ועיבדו  החדש  השליטה  למצב  עצמם  התאימו  קולוניאליסטי  כיבוש  תחת 

ולנסיבות. העיבוד נע מהתאמת הריקוד העממי המסורתי לצורכי מופע, דרך חיקוי  שיתאים לצרכים 

הריקוד האירופי לשם ניעות חברתית, ועד ניכוס ריקודים אירופיים בידי אפרו–אמריקאים בטענה שהם 

מייצגים ריקוד מסורתי אפריקאי שעבר קולוניזציה.



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  305 תשע“ב–2012 

או כפייה וכיצד מתבצע תהליך זה, ואעמוד על ההיבטים של ציות לעומת התנגדות המגולמים 
בהשתתפותם של רקדנים ייצוגיים לעומת חריגים במחול העממי הישראלי.

הגוף הפיזי והסמלי בהקשר הישראלי

מחקרים רבים בהקשר הישראלי עומדים על הבניית העברי–היהודי החדש כאנטיתזה לדמות 
היהודי הגלותי בכמה מישורים של תפיסת הגוף הפיזי והגוף הסמלי, ובייחוד במישור של דימוי 
הגוף הייצוגי )למשל אלמוג, 1997; ביאל, 1994; שפירא, Weiss, 2002 ;1997(. אחת הטענות 
החשובות של הציונות הייתה שהחיים בגולה היו נטולי גוף פיזי פעיל ובלתי חיוניים, ושרק 
חיים לאומיים בריאים יכולים להשיב את החיוניות הגופנית היהודית. האידיאולוגיה הזאת 
לא הייתה רק מטפורה, אלא שאפה לחולל שינוי בגוף הפיזי עצמו. דגם הציונות של ד“ר מקס 
נורדאו שיקף גישה זו של הציונות המרכז אירופית כלפי בעיית הניוון הגופני של העם היהודי 
בגולה. בשנת 1898 קרא נורדאו בקונגרס הציוני השני בבזל לתקומתה של “יהדות השרירים”, 
ובאותה השנה הוקם מועדון האתלטיקה הציוני הראשון של מרכז אירופה “בר–כוכבא ברלין”. 
ב–1900 פרסם נורדאו מאמר בכתב העת של אגודת הספורט הציונית בגרמניה, ובו הרחיב 
את רעיונותיו וטען שהניוון היהודי עמוק הרבה יותר מניוון שרירי גרידא ונובע מניוון נוירו–

פסיכולוגי של מערכת העצבים. לפיכך פיתוחו של הגוף תורם לחיזוקו הפיזי, ובו בזמן גם 
פועל פעולת עומק סמלית על הפסיכולוגיה הקולקטיבית היהודית ומאפשר להשתחרר ממה 

.)Brenner, 2006 ;2002 ,שכינה “נוירוזות” )צימרמן, 2003; שורק
גלוזמן )2007( טוען שראשית החשיבה הלאומית על הגוף הציוני נסבה על הגוף הסמלי, 
לבדו,  המטפורי  בשדה  התקיימותו  את  שלו,  הרפאים  קיום  את  גילם  כמו  היהודי  “הגוף 
31(, אך עם הקונקרטיזציה של התפיסה הלאומית  )שם, עמ‘  את הסתלקותו מן הממשות” 
ונטיעתו  הפיגורטיבי  השדה  מן  עקירתו  הגוף,  של  “המטריאליזציה  תהליך  החל  הציונית 
בזיקת  למשל  למצוא  אפשר  החדשה  לגופניות  הביטויים  את  )שם(.  המציאות”  בקרקע 
החלוצים והצברים לפעילות גופנית ולעבודת כפיים בהתיישבות העובדת ולקריאה לאנטי–

אינטלקטואליות. א“ד גורדון חיבר את הרכיבים של עבודת הכפיים החקלאית ואת השיבה 
אל הטבע ואל הגוף הטבעי ב“דת העבודה” שיצר בהשפעת טולסטוי, דת המבטאת את איחוד 

הגוף של הפועל עם כלל היקום )ביאל, 1994(. 
המחול העממי היה זירה נוספת לעיצוב הגוף הפיזי ולשלילת האינטלקטואליות כדי לכוננו 
המסורתי,  הלימוד  את  החליף  פנאי  כבילוי  המחול  האידילי.  העברי  הגוף  דימוי  של  בצלמו 
והריקוד הפרוע ברגליים יחפות ביטא און, שחרור וקשר לאדמה, כמו העבודה החקלאית. החזקת 
בתהליך  מרכיבים  היו  אלו  כל  ־  התנועתי  הרפרטואר  העשרת  לגוף,  המודעות  היציבה,  הגו 
עיצובה של גופניות חדשה, שנרכשה באופן מעשי דרך המחול העממי ויצרה שפת גוף אופיינית 
של הרוקדים. נוסף על כך, ריקודי העם הישראליים גילמו את הביטוי הקולקטיבי הסמלי של 
אחדות פעולה ואת יצירתו של גוף על המתעלה על סך הגופים הרוקדים הפרטיים המוכלים בו. 
ראשית ריקוד העם הישראלי מזוהה עם ההורה המעגלית שהביאו עמם חלוצי העלייה 
השנייה והשלישית ממזרח אירופה. ההורה כריקוד מעגלי הכולל אחיזה גופנית של הרוקדים 
בין  ההדדית  הזיקה  את  ומדגיש  אנושית  שרשרת  יוצר  כתפיים(  או  ידיים  )שילוב  בזה  זה 
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פעולה  ושיתוף  אינטגרציה  אחידות,  שוויון,  ומחייב  מגדיר  המעגל  שכן  לקולקטיב,  הפרט 
העם  ריקודי  התפתחו  שבעקבותיה  ההורה,  הריקוד.  את  לבצע  כדי  שבתוכו  הפרטים  בין 
הישראליים, תרמה בממד הסמלי לִחברות לערכים ציוניים משותפים וביטאה באופן בלתי 
אמצעי מרכיבים מרכזיים של הרטוריקה החלוצית בלבושה הסוציאליסטי: חיוניות, נעורים, 
קרבה לטבע, כיבוש האדמה, אקטיביות, חיזוק הגוף והנפש ופעולה משותפת )בהט, 1977; 

 .)Marjorine & Schneidler, 1955 ;פרידהבר, 1994א
רעיוני  חינוך  ושל  ִחברות  של  אחרות  פרקטיקות  פני  על  המחול  של  הייחוד  לטענתי, 
האידיאולוגיים  שהמסרים  בכך  טמון  פלסטית(  אמנות  נאומים,  הגות,  ספרות,  )למשל 
מוטבעים בפרט באופן מזוקק ובלתי אמצעי, בגופו הפיזי ממש. לפיכך אפשר לראות בגוף 
ובין  לאידיאי  הגופני  בין  לסמלי,  הפיזי  בין  המחבר  הטבעה  אתר  הלאומי  בהקשר  הרוקד 
המעשי למופשט, בהיותו אתר של ִחברות שבתוכו מתעצב הדימוי הגופני הסמלי של היהודי–
העברי–הציוני החדש, וכן כביטוי סמלי–מופעי הנושא את הרעיונות הציוניים על גוף האומה 
הקולקטיבי. את התהליך הזה ברצוני לכנות “אידיאולוגיה ופרקטיקה בגוף אחד”, שכן בו 

מתגבשים יחד הגוף הסמלי )הייצוגי והקולקטיבי( והגוף הפיזי בתהליך של הצפנה גופנית.
לפני שנפנה לדיון על הגוף הייצוגי והגוף החריג בשדה המחול העממי, אתווה בקווים 
כלליים ציוני דרך בהתפתחותה ההיסטורית של תנועת המחול העממי הישראלי, כך שהחלק 
האמפירי יתפרש במסגרתו ההקשרית. מלבד זאת, כדי להבין את גבולות הגוף הקולקטיבי 
הישראלי ברצוני לציין בקצרה את מעמדן של תת קבוצות חברתיות בשדה המחול העממי 
הישראלי, שאליהן מקובל להתייחס בספרות הסוציולוגית כ“אחרות”: נשים, מזרחים, ערבים, 
או  להכלה  הקריטריונים  מניתוח   .)Ben-Rafael & Peres, 2005( ועולים–מהגרים  חרדים 
הדרה של תת קבוצות מהפרקטיקה המחולית הלאומית אפשר יהיה להקיש ביתר בהירות על 

הקריטריונים להכלה או הדרה של החריגים פיזית בשדה המחול. 

ציוני דרך בהתפתחות תנועת המחול העממי הישראלי

במשך  הישראלי  העממי  המחול  תנועת  של  ההתפתחות  כלל  את  מלהקיף  היריעה  תקצר 
שלי  הדוקטורט  בעבודת  לעומק  נחקר  זה  תהליך  היום.  ועד  שהנצה  מיום  השנים  שבעים 
)רוגינסקי, 2004(, והוא אינו עומד במוקד המאמר הנוכחי. לפיכך נסתפק כאן באזכורים של 

ציוני דרך מרכזיים בלבד. 
סוגי המחול העממי שרווחו ביישוב הציוני עד שנות השלושים כללו, מלבד הורה, גם 
בכורתם  את  איבדו  אלה  אך  היהודים,  המהגרים  שהביאו  אחרים  אירופיים  עמים  ריקודי 
סיפקו את הממד התרבותי העברי שאליו שאפו  בעיקר משום שלא  וחברה  פנאי  כריקודי 
בני התקופה. בהדרגה התגבשה תפיסה שיש ליצור מחולות עבריים מקוריים על ידי יוצרים 
יהודים מקומיים. הדמות הראשית שייצגה את התפיסה הזאת ודחפה למימושה הייתה גורית 
קדמן )לשעבר גרט קאופמן( )1987-1897(. אליה חברו נשים נוספות, רובן מהגרות מגרמניה 
ומאוסטריה בעלות רקע אמנותי או חובבני במחול ובעלות הכשרה בחינוך גופני, וכן נשות 
מחול ילידות הארץ. קבוצת נשים זו הייתה אחראית לייזומם וליצירתם של המחולות העבריים 

הראשונים בארץ ישראל ולניהולה של התנועה מלמעלה למטה במשך עשורים רבים.
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של  הראשונה  למחצית  לתארך  אפשר  העברי  העממי  המחול  תנועת  ראשית  את 
הוועדה  והקמת   1944 בשנת  דליה  בקיבוץ  שנחוג  הראשון  המחולות  כנס  הארבעים.  שנות 
הבינקיבוצית לריקודי עם בהסתדרות בשנת 1945 סימנו את תחילת ארגונה המוסדי. בשנת 
1952 החליף המדור לריקודי עם בהסתדרות את הוועדה הטרום מדינתית והמשיך בפועלו 
בכלל  העבודה  תנועת  של  כוחה  התרופף  עת  השמונים,  משנות  זאת,  עם   .2000 שנת  עד 
וההסתדרות בפרט, התרחשו שינויים רבים במחול העממי הישראלי, שמקורם בביזור השדה 

הממורכז ובפתיחתו לכוחות חדשים.
השדה בן ימינו עבר עדכון באופי ההרקדות, המחוות והמוזיקה לכיוון של ים תיכוניות 
והשפעות גלובליות, בצד שמירת הריקודים הקלאסיים של “ארץ ישראל הישנה והטובה”.8 
מקיף  וכיום  ישראליים,  עם  ריקודי  מעשרה  פחות  נספרו   1944 בשנת  דבר,  של  בסיכומו 
השדה,  של  הייחודי  אופיו  בשל  בקביעות  ומתחדש  ריקודים9  מ–6,500  יותר  הרפרטואר 

המבטא יצירה לאומית יזומה של פולקלור מודרני.10 

אחרים בשדה המחול העממי הישראלי

קהל המשתתפים במחול העממי הישראלי הוא קהל מגוון המורכב מרבדים רבים של החברה 
הישראלית: צעירים כמו ותיקים, אשכנזים ומזרחים, חילונים וחובשי כיפות, גברים ונשים. 
הרקדות מתקיימות בערים הגדולות, בקיבוצים ובעיירות פיתוח, והמשתתפים מגיעים מרקע 
מקצועי והשכלתי מגוון. חשוב להדגיש ששתי קבוצות המקבלות מעמד של אחרות ברבים 
בשדה  הטון  את  נותנות  הן  דווקא  ־  ומזרחים  נשים  ־  בישראל  והתרבות  החברה  משדות 
מהגרות  ידי  על  כאמור  נוצרה  הישראליים  העם  ריקודי  תנועת  הישראלי.  העממי  המחול 
יהודיות מגרמניה ואוסטריה שהניעו את ראשית צעדיה ואת מוסדותיה ההסתדרותיים משנות 
הארבעים. עם דעיכתה של ההסתדרות שניהלה את שדה המחול העממי מלמעלה למטה, 
הקבוצה שנטלה לידיה את השליטה בשדה הפעולה החדש היא גברים מזרחים, המנהלים 
וסיבותיו  זה  תהליך  החדשים.  הישראליים  העם  ריקודי  את  ויוצרים  גדולות  הרקדות  כיום 
ולענייננו   11,)Roginsky, 2006( קודם  במאמר  בפרוטרוט  תוארו  החברתיות–היסטוריות 
קבוצות  ואינן  מובילות בשדה  קבוצות  הן  ומזרחים,  נשים  אלו,  חשובה ההדגשה שקבוצות 

שוליים.
אשר לקבוצת הערבים אזרחי ישראל, חשוב לומר שאין אף חוג לריקודי עם ישראליים 
ערבים  משתתפים  ואין  ערבי,  שהוא  עם  ריקודי  יוצר  אף  אין  ערבי,  ביישוב  שמתקיים 

הישראליות  של  קלאסיים  כביטויים  נתפסים  בציבור  והשירה  העברי  הזמר  גם  העממי,  במחול  כמו   8

השורשית. לעבודת מחקר על ההגדרה וההתפתחות של הזמר העברי ראו אלירם )2005(. המאמר הנוכחי 

לא יעסוק בקשר בין הריקודים לשירים. לדיון בנושא זה ראו רוגינסקי )2004, פרק 6(. 

www.israeldances.com :מנתוני האתר המקיף ביותר המתעד את ריקודי העם הישראליים  9

.)Roginsky, 2007( על דיון ביצירת פולקלור מודרני ותופעת הפולקלוריזם ראו רוגינסקי  10

וכן פרשנות על  ראו שם על השינוי בניהול שדה המחול העממי “מנשים גרמניות לגברים מזרחים”,   11

תפקידו התרבותי של הגוף בשינוי זה.
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רבים  ישראליים  עם  ריקודי  ברמה הסמלית  גם אם  ישראליים.12  עם  ריקודי  בהרקדות של 
נושאים את השם “דבקה”, וצעדי דבקה אכן משולבים ברפרטואר התנועתי של הריקודים, 
הרי שאופי ריקודי העם הישראליים רחוק מאוד מלבטא את מהות הריקוד הערבי ומשקף 
בבירור ניכוס תרבותי. הניכוס כלל אימוץ של מרכיבים תנועתיים וסמליים של רפרטואר 
תרבותי זר ואף עוין, והסבתם, בשינוי ההקשר, לסמל את עדיפותה של הלאומיות הישראלית 
על פני הערבית ואת הניצחון הישראלי שכבש אף את היבטי הפולקלור. הדוגמה הברורה 
לכך היא ששלושת ריקודי העם הראשונים שמוכרים כ“דבקות” קשורים במאבק ובלוחמה: 
“דבקה רפיח” נוצרה בהשראת המאבק בבריטים, ו“דבקה גלבוע” ו“כן יאבדו” נוצרו בזמן 
מלחמת העצמאות ועוסקים במאבק נגד הערבים. ערבים ישראלים מודרים ומדירים עצמם 
משדה המחול העממי הישראלי בשל אופיו הסמלי העז, המשקף לאומיות ציונית שורשית 

שבה אינם יכולים או רוצים להשתלב.13 
המעשית  השתתפותם  ללא  הערבים  ריקודי  של  תרבותיים  מרכיבים  של  ניכוסם  כמו 
בריקודים, כך עברו גם ריקודי החרדים תהליך דומה. בראשיתה של תנועת המחול העממי 
המייסדים  לדור  שנראו  ריקודים  מרכיבי  הישראליים  העם  בריקודי  שולבו  הישראלי 
כמשקפים תרבות יהודית אורתודוקסית. יש מבקרים הטוענים שניכוס תרבותי זה היה רחוק 
כל כך מחיי הקהילה עצמה, עד שאפשר לראות בו חיקוי כמעט פרודי של מרכיבים ממחול 
נציגי  בפועל,   .)1989 ספיבק,  )י‘  חסידי  הווי  החילונים  היוצרים  בעיני  שייצגו  וממוזיקה 
הקהילות החרדיות מעולם לא שיתפו פעולה עם הפרויקט הציוני של המחולות העממיים 
והסתגרו בקהילותיהם ובמחולותיהם הנפרדים. עם זאת, בין המשתתפים בהרקדות הגדולות 
המעורבות מגדרית אפשר לראות חובשי כיפות )סרוגות(, ובישראל מתקיימות מסגרות של 
ריקודי עם לנשים בלבד המיועדות לדתיות. השתתפותם של בני המגזר הדתי–לאומי לסוגיו 
בפעילות פנאי זו מדגישה את תפיסתם העצמית כמשתייכים לגוף העל הציוני במובנו הסמלי 

ועומדת בניגוד להימנעותם והתבדלותם של אורתודוקסים לא ציונים מפעילות זו. 
במסגרת התפתחותה ההיסטורית של תנועת המחול העממי הישראלי בארבעים שנותיה 
הראשונות, שולבו העולים בתוכה, והרקדות ביישובי עולים ובעיירות פיתוח נתפסו כפעילות 
עם  ואילך,  השמונים  משנות  בקליטתם.  מרכזי  מרכיב  שהיא  ומחברתת  חינוכית  פנאי 
התרופפות השדה המוסדי של ריקודי העם הישראליים ועם הגעתם של יוצאי אתיופיה וחבר 
העמים, קבוצות המהגרים הללו אינן משתלבות עוד במחול העממי הישראלי. יוצאי אתיופיה 
נוטים לפעילויות מוזיקה וריקוד שקשורים בעולמות תוכן תרבותיים חוץ ישראליים )שבתאי, 
2001(, ויוצאי חבר העמים מעדיפים במובהק פעילות של ריקודים סלוניים הן בחוגי פנאי 
והן במסלול מופעי–תחרותי. שתי קבוצות המהגרים הללו שאינן משתלבות במחול העממי 
הישראלי מלמדות שכוח הכפייה שהיה נתון בעבר בידי מוסדות בוני אומה לִחברותם של 
עולים דרך המחול העממי הלך ונעלם, וכן שהמהגרים החדשים נוטים להתבדל )מרצון או 

עם זאת, קיימות ביישובים ערביים להקות מחול עממי ערבי שממומנות באופן ציבורי ופרטי, ואחדות   12

מהן מופיעות בפסטיבל כרמיאל ובאירועי פולקלור אחרים. 

להרחבה על ריקודי המיעוטים במסגרת המחול העממי הישראלי ראו רוגינסקי )2009(.  13
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בגלל חוסר קבלה( מהזרם המרכזי של התרבות הישראלית,14 שריקודי העם הישראליים הם 
אחד הסמלים השורשיים שלה.

על רקע הקבוצות שאינן נוטלות חלק במעגל הלאומי ואינן משתייכות לגוף הישראלי 
בגופים  לדון  כעת  נפנה  התקינה,  הגופנית  יכולתן  ולמרות  תרבותיות  מסיבות  הקולקטיבי 
הייצוגיים והחריגים ובקריטריונים המגדירים את קבלתם או הדרתם משדה המחול העממי 
הישראלי. נפתח בסקירת להקות הייצוג, שהעלו על הבמות צעירים וצעירות בעלי חזות פיזית 
המשוחרר,  הישראלי  הגוף  דימוי  את  קהליהם  עבור  וביטאו  אופיינית  גוף  ושפת  מרשימה 
ייצוגי תהיה החיילים הרוקדים בזמן מלחמת  קל התנועה והתנופה. דוגמה נוספת של גוף 
הראיות  של  השני  החלק  במחולותיהם.  המגולם  וסמלי  פיזי  של  הצימוד  דרך  העצמאות, 
האמפיריות ידון בהשתתפותם של גופים חריגים במחול העממי הישראלי: החל בנכי צה“ל 
הרוקדים בחוגים ובלהקות ייצוג, דרך בעלי פיגור, בעלי בעיות מוטוריות וקשישים הנוטלים 
חלק במסגרות ריקודי עם למיניהן, וכלה בהרקדה ייחודית של הקהילה ההומו–לסבית בתל 

אביב. 

מחול עממי ומופעיו של הגוף הייצוגי 

להקות הייצוג
גופניות מודעת, הבעה חופשית והיכרות אינטימית עם יכולות הגוף היו מפתח לעיצובה של 
תנועתיות מוקפדת ושל דימוי גוף מושלם שהציגו לראווה להקות המחול העממי לייצוג. 
בשנת 1946 הקימה גורית קדמן, ֵאם המחול העממי הישראלי, את להקת המחול הייצוגית 
הראשונה: להקת ריקודי העם של הפועל תל אביב )פרידהבר, 1994ב(. כבר בשנת 1947 
של  בקשתה  פי  על  בפראג  בינלאומי  פולקלור  לפסטיבל  הייצוג  להקת  עם  קדמן  נסעה 
המחלקה להכשרה גופנית של הוועד הלאומי. הלהקה הופיעה בפסטיבל ולאחריו המשיכה 
הצברים  בין  המפגש  את  מתארת  קדמן  השואה.  ניצולי  של  העקורים  במחנות  להופעות 
בין  הניגוד הקיצוני  במונחים כמעט מטאפיזיים, המדגישים את  הניצולים  ובין  הצעירים 
ברקדנים  וראו  השאֹול  מן  שקמו  הניצולים  ובין  הרקדנים  של  השופעת  והגופניות  האון 

“יצורים מעולם אחר”:

יותר  גדול  ניגוד  לתאר  וקשה  תרבות  מועדון  ששימשו  כלשהם  בצריפים  הופענו 
ושמחת  התנופה,  היופי,  לבין  שם  ששררו  הגמורה  והעזובה  הדיכאון  בין  מהניגוד 
רקדנינו,  סביב  הקהל  הצטופף  הופעה  כל  לאחר  הבמה.  על  צעירינו  של  החיים 
ניסו  ואף  יצורים מעולם אחר, מלאכים שירדו מהשמיים,  הסתכלו בהם כאילו היו 

לנגוע בהם, כאילו ביקשו להיווכח שאין הם חולמים חלום )קדמן, 1969, עמ‘ 24(. 

לומסקי–פדר, רפפורט וגינזבורג )2010( טוענות שבמשך שנים נתבעו המהגרים היהודים לישראל לאמץ   14

את דמות הצבר במראה, במבטא, בשם עברי ובשפה העברית, אך מאז שנות השמונים למהגרים החדשים 

יש חופש רב יותר לעצב בעצמם את דמותם.
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והן  בישראל  הן  במחול,  הישראלית  התנועה  שפת  הוצגה  הישראלי  המחול  להקות  דרך 
בעולם. מאז נוסדה להקת הפועל הראשונה ועד היום, להקות רבות פעילות בישראל ונוסעות 
ברחבי העולם עם רפרטואר מוזיקלי ותנועתי אופייני. את הקו האופייני גיבש הכוריאוגרף, 
ולימים המנהל האמנותי של פסטיבל כרמיאל, יונתן כרמון )נולד ב–1931(, ששימש בשנת 
1956 המנהל האמנותי של הלהקה המרכזית לריקודי עם שהוקמה בחסות ההסתדרות. כרמון 
הטביע חותם כה עז בלהקות הייצוג לדורותיהן עד שכבר הושרש הביטוי “סגנון כרמוני” 
לתיאור האבטיפוס של שפת הגוף האופיינית למחול העממי הישראלי. לפי רונן )1994(, סגנון 
זה מבוסס על מחוות גוף גדולות, פתוחות, בטוחות בעצמן וקלות תנועה ועל תפיסה מרחבית 
של החלל בעיקר כלפי מעלה ולרוחב. התנועות המהירות של הריקוד מבטאות שמחת חיים, 
חיוניות ואופטימיות, והתלבושות צבעוניֹות, קלות ומתנופפות. מחוות גוף בסיסיות כוללות 
חזקות  רקיעה  ותנועות  מודגשות  כתפיים  תנועות  שיכול–חילוף,  צעדי  פסיעה–ניעה,  צעדי 
הלקוחות מהדבקה, על פי רוב ברגליים יחפות. כמו כן, הוכנסו למרכיבי הבימוי הראוותני 

של הלהקות גם מרכיבים ממחול קלאסי ומודרני של הנפות רגליים והעמדת זרועות.

להקת ייצוג משנת 1961, תמונה באדיבות ארכיון מכון לבון

מלבד מרכיבי התנועה המשקפים שפת גוף ישראלית אופיינית, הרי שכרמון הבנה גם מודל 
גוף ייצוגי. וכך אמר:

רקדן גם צריך להראות טוב. אני לא יכול לקבל כאשר מישהי קטנה ורחבה רוקדת 
ואומרים “ככה היא נראית” זה לא עובד! ]...[ הכלי של הרקדן הוא גופו והוא בהחלט 
 40 בגיל  ]להופיע[  הפסקתי  אני  בזמן.  לפרוש  חשוב  גם  לכן  טוב.  להראות  צריך 

)קרימולובסקי, 1996, עמ‘ 10(. 

דן רונן, שכיהן בעבר כמנהל האגף לתרבות ואמנות במשרד החינוך, מחדד את אפיוניו של 
הגוף הישראלי לייצוג: 
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הוסיף  הוא  להקתו.  של  לרקדניות  “ישראלי”  מראה  ה–50  שנות  בסוף  יצר  כרמון 
לכולן שיער ארוך מלאכותי ותסרוקת “קוקו” עם מילוי שיער מוגבה במרכז הראש 
ויצר “דגם” של “נערה ישראלית”. הרקדנים רובם בעלי בלורית, זקופים, יפים, רזים 
ואתלטים, ייצגו את דמות “הצבר הישראלי” ו“היהודי החדש” )רונן, 2000, עמ‘ 51(.

מסעות הלהקה בעולם החלו עם הקמתה בשנות החמישים והמשיכו לאורך כל שנות פעילותה 
עד ראשית שנות השמונים. ביקורות ממסעותיה מדגישים שהיא ביטאה נאמנה את הרוח 
קונקרטיזציה לרעיון  ישראלית, העושה  זהות  כך הפכה הלהקה לשגרירה של  הישראלית. 
“האופי הלאומי הישראלי” ־ קיבוץ, צבא, יופי, עלומים, חיוניות וכוח פיזי ־ באופן גופני 
ומופעי. בביקורת על הופעתה במקסיקו לפני הקהילה היהודית נכתב: “מחצית השעה של 
ריקודים ישראלים בביצוע רקדנים צעירים וחינניים אלה קירבו אותנו אל רוחה של ישראל 
הצעירה יותר מאשר קילוגרמים של חומר מודפס”.15 אחד ממסעי ההופעות המוצלחים של 
הלהקה התקיים באירופה ובארצות הברית ב–1967, לאחר מלחמת ששת הימים. מהביקורות 
לגבור  הרוח שהצליחה  דימוי  עם  אחד  בקנה  עלה  הלהקה  שייצגה  עולה שהדימוי  שלהלן 
העיתון  של  הביקורת  במדור  נכתב  כך  במהותה.  וגברית  צעירה  לאומית,  רוח  במלחמה, 

:Jewish Times

יקשה עד מאוד לעמוד בפני קסם בניה של אומה צעירה זו ולא לחוש תחושת הזדהות 
עמה ]...[ אין ספק שבהופעותיה של להקה זו מושם דגש על הנעורים, ואמנם נוכחותם 
של אלה על הבמה מטביעה בכוח רב את רישומה החזותי והרגשי כאחד ]...[ בלהקות 
בלט במיוחד קיימת בדרך כלל מגמה להעדיף רקדנים בעלי חזות נשית, לא כן הדבר 
 ]...[ גבריים בהחלט  נראים  לגבי הנערים שבצוות להקת כרמון. כל הנערים הללו 
הם צעירים ויפי תואר ]...[ רק שלושה מבין חברי הלהקה גילם למעלה מ–24 שנים 

וכולם, לרבות הבנות, שירתו בצבא במלחמת ששת הימים.16

יהודי העולם התרגשו מִחנה הגופני של הלהקה; גם בישראל שררה הערצה דומה  לא רק 
לחיוניות של שפת הגוף ולעלומים הפורצים שהפכו לסימן היכר של הלהקה הכרמונית, כפי 

שעולה מדברי ביקורת בעיתון על המשמר: 

קודם כל בולטת בה ההתלהבות של הרקדנים והרקדניות, ו“חדוות הנעורים” איננה 
מליצה לגביהם, כן מצטיינת הלהקה ביופי חיצוני ־ כל הבחורות יפות, בעלות קומה 
שווה וגיזרה דקה, קלות כנוצות ומלאות חן טבעי בתנועותיהן המחוליות. והבחורים 
הם אולי אף יותר מוצלחים: הדינמיקה של התנועה שלהם היא לעיתים סערה ממש, 
מבחינת  קפדני  מבחר  נעשה  כאן  וגם  הם.  טבעיים  ושמחתה  ומעופה  המידבקת, 

ארכיון לבון, תיק 4-142-3-228, “המחוללים של כרמון במקסיקו”, מאת יצחק לוי ובתרגומו, ללא תאריך   15

מדויק. 

ארכיון לבון, תיק 4-142-3-239, “המיוסיקל הגדול בישראל 1967”, מאת לאון בראון, מתורגם לעברית,   16

ללא תאריך מדויק. 



על גוף סמלי וגוף פיזי 312 דינה רוגינסקי 

המראה האסתטי והחיצוניות. כדי להבליט לא את השוני, אלא אדרבא, את הדמיון 
ביניהם ]...[ הביטוי “חדוות הנעורים של המדינה הקטנה” מורגש כאן בלי ספק.17

חדשה  ישראלית  גופניות  לייצר  שאף  לייצוג  הלאומי  במחול  רקדנים  של  הבימתי  המופע 
בשילוב דימוי גוף ישראלי חדש. הדגם של הגוף הייצוגי היה צעיר, יפה, חזק, חטוב, גמיש 
האידאית,  ברמה  כזה  גוף  על  רעיונות  הגו  ציונים  ואמנים  שהוגים  בעוד  חיוניות.  ומלא 
המחול העממי הישראלי ייצר והציג אותו הלכה למעשה. השילוב של שפת תנועה אופיינית 
ועל  חייה  אורח  על  הישראלית,  החברה  על  מסרים  ביטאו  שתכניהם  מחולות  ורפרטואר 
ערכיה יצר הלך רוח שלם שנתפס כזהות ישראלית אותנטית המוצפנת בגופם של הרקדנים 

הייצוגיים. 

ריקודי עם ישראליים בצבא 
כמו רקדני להקות הייצוג, המדגימים גוף צברי נשאף, גם גופם של חיילי צה“ל משמש כלי 
להגשמת הרעיון של גופניות ישראלית ייצוגית. יתר על כן, אחדות הפעולה של החיילים 
הן בלוחמה והן במחול מעידה על הפן הסמלי–קולקטיבי בפעילותם, ולפיכך מעניין לעמוד 
על שילובם של ריקודי העם הישראליים במסגרת הצבאית. הקשר הראשון בין ריקודי העם 
לצבא נוצר כבר בראשית תנועת המחול העממי, בשנת 1946, כשחובר הריקוד “דבקה רפיח” 
בהשראת דבקה ערבית. הריקוד חובר על ידי אחד מחברי להקת הריקודים של הפועל תל 
אביב, שהוגלה על ידי הבריטים למחנה רפיח בשבת השחורה )29 ביוני 1946(. עם שחרורו 
ישראלי  לריקוד עם  הוא הפך  עיבוד  ולאחר  הריקוד לחברי להקת המחול שלו,  הביא את 
הידוע עד היום )פרידהבר, 1988(.18 קדמן מספרת על כך: “כמה וכמה ריקודים הופצו דווקא 
‘דבקה  היה  דווקא שם את הצביון המיוחד שלהם. אחד מהם  וקיבלו  גדרות התיל  מאחורי 
רפיח’ ־ ריקוד בעל אופי מרדני ועז ביטוי” )קדמן, 1969, עמ‘ 14(. אך עיקר התהליך של 

החדרת המחול העממי לצבא התרחש בזמן מלחמת העצמאות, כפי שמתארת קדמן: 

כבר ב–1949 נשאו פרי המאמצים ל‘הרקיד’ את הצבא ]...[ המפגשים הקבועים הללו 
סוכמו בכינוס ריקודים ארצי של הצבא שנערך ביוני 1949 בבסיס גדול במרכז הארץ 
]...[ שחיברתי  ]...[ אז בוצע בפעם הראשונה ביצוע המוני של הריקוד “כן יאבדו” 
בשביל הצבא ליום העצמאות הראשון ב–1949. הריקוד בוצע בצורת מחניים )שתי 

שורות זו מול זו( תוכנו: התקפה וניצחון )שם, עמ‘ 27-26(.

מהתחקות אחר מסמכים בארכיון צה“ל עולה שבשנים 1949-1948, בימי המלחמה, נערכו 
בנושא  התכתבות  לדוגמה  הנה  לצבא.  העם  ריקודי  את  להכניס  שמטרתן  רבות  פעילויות 
קורס מדריכים שנערך באפריל 1949: “יתקיים קורס מיוחד למדריכי ריקודי עם בחזית, ויש 
לדאוג הפעם להשתתפות החיילים המעוניינים להמשיך אחר כך את המפעל בין חבריהם 

ארכיון לבון, תיק 4-142-3-125, “שמחת נעורים וכשרון”, מאת אוליה זילברמן, 17 ביוני 1966.  17

התהליך שבו ריקודים בימתיים המיועדים ללהקות מחול הופכים לריקודי הקהל הרחב תוך כדי פישוטם   18

החל כבר בראשית תנועת המחול העממי הישראלי וממשיך עד ימינו.
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]...[ בהדרכת גרט קאופמן ואחראי לריקודי עם בחזית”.19 ובאותו עניין ממסמך אחר: “לשם 
הצלחת המפעל יש לבחור כבאי כוח היחידות אנשים שמלבד היותם מתאימים ללמוד ריקודי 

עם, יהיו בעלי כושר ארגוני ומתאימים לתפקיד מדריכים”.20 
מקימי  על  נמנה  חרמון  הצבא.  להרקדת  חרמון  שלום  גם  פעל  קדמן  לגורית  במקביל 
גדוד שדה של  ניסיון בצבא הבריטי. ב–1948 התמנה למפקד  חיל התותחנים לאחר שצבר 
התותחנים ושם הפעיל את חייליו בריקודים: “החלטתי שארקוד עם הגדוד שלי ופרסמתי 
בכל המחנה בצריפין מודעה על הרקדה אליה הזמנתי את כל הגדוד. הרבה ברירות הרי לא 
היו להם, הייתי מפקד הגדוד, כך שהם הרגישו זאת כהזמנה מחייבת” )רסקין, 1997, עמ‘ 47(.

הפורצים  בגדוד  בעיקר  רבקה שטורמן,  גם  השנים עשתה  באותן  היקף  רחבת  פעילות 
של חטיבת הפלמ“ח הראל. במהלך ההפוגה ביוני 1948 קיבלו חיילי הגדוד מלבד ההכשרה 
והמורלי פנה אחד מאנשי הגדוד  גם טיפוח תרבותי. לשמירה על כושרם הגופני  הצבאית 

לשטורמן כדי שתלמד את החיילים ריקודים. יוזם הרעיון מספר: 

אחרי הקרבות היה צריך לשמור על ההכשרות שלא תתפרקנה. חיפשנו משהו מושך, 
שכולם יוכלו להשתתף בו. פעולה תרבותית רצינית, הרצאות ולמידה עיונית לא היה 
עברית  עדיין  ידעו  שלא  חדשים  עולים  של  גרעינים  ההכשרות  בין  היו  מושך.  דבר 
ריקוד העם  כך הגעתי למחשבה על  זו.  עיסוק שיתגבר על מכשלה  וחיפשתי עבורם 
שהוא עיסוק תרבותי ואינו מחייב ידיעת שפה )משה בן שאול אצל שרת, 1988, עמ‘ 90(.

עם  ריקודי  למדריכי  קורס  הייתה  המלחמה  בזמן  שטורמן  של  עבודתה  של  הכותרת  גולת 
שהעבירה לגדוד הפורצים שבסיומו עלו משתתפיו למופע. המופע תרם חידוש חשוב בעל 
משמעות היסטורית לריקודי העם הישראליים, והוא האפוד, פריט לבוש דמוי ֶוְסט, שהפך 
על  )שם(.  הייצוגיות  הישראליות  המחול  להקות  של  מתלבושתן  נפרד  בלתי  לחלק  מאז 
חוויותיה עם חיילי הגדוד מספרת שטורמן: “אגב הקורס כבר הדריכו בריקודים את החיילים 
במשלטים ובמסיבות שנערכו בפרק זמן זה, חיבבו את הריקוד הארצישראלי על החיילים ]...[ 
ההופעה בבית ‘הבימה’ הוכיחה לצופים מקרב אנשי הצבא את חשיבות הפעילות התרבותית 

הזו בשורות הצבא”.21 

ארכיון צה“ל, תיק 43/711/51, 4 באפריל 1949. חתום: קצין תרבות יחידתי.  19

ארכיון צה“ל, תיק 532/4944/49, 10 באפריל 1949. חתום: מפקד בסיס שירות תרבות ירושלים.   20

ארכיון הספרייה למחול, תיק שטורמן B 123.1 קלסר B.3C.7 123.1. מאמר של שטורמן ביומן עין   21

חרוד, 8 באפריל 1949. 



על גוף סמלי וגוף פיזי 314 דינה רוגינסקי 

תוכניית מופע המחול של גדוד הפורצים, 1949, ארכיון הספריה למחול

קשה למצוא מקבילה במדינות אחרות לפעולה ממוסדת של שילוב ריקוד עממי בחיי הצבא.22 
ייתכן שלפנינו מקרה ייחודי של צה“ל כצבא העם וכמסגרת התייחסות מרכזית של החיים 
הישראליים; ככזה הוא מאפשר שילוב שנדמה מובן מאליו של פרקטיקה ישראלית, לאומית 
ועממית אחת ־ ריקודי עם ־ עם פרקטיקה ישראלית, לאומית ועממית אחרת ־ השירות 
הצבאי. אם נוסיף לכך את העובדה שהריקודים הראשונים ששולבו במסגרת הצבא ביטאו 
הגוף  את  שמדגישות  משמעות  סֶפרות  שתי  בין  ברור  צימוד  פה  שיש  הרי  בקרב,  ניצחון 
היא  שאף  בידורית–מחולית,  בפעולה  והן  צבאית  בפעולה  הן  בפעולה,  הייצוגי  הישראלי 

נושאת הקשרים של ניצחון וכיבוש הקרקע.
לשילוב הריקודים בצבא יש אפוא כפל משמעות. ברמה המעשית, זהו אתר הפצה נוסף 
של הריקודים כמו באתרי ִחברות אחרים.23 אך יתרה מזאת, הזיווג בין ריקודי עם לצבאיות הוא 

שילוב של מוזיקה בצבא, כמו בלהקות הצבאיות בישראל, התקיים גם בעולם, למשל במקהלת הצבא   22

האדום. המקרה הקרוב ביותר של מחול עממי כפרקטיקה ממוסדת של המדינה הוא המקרה של הריקוד 

 ,)Meyer, 1995( האירי, שם מסגרת הניהול של הריקוד הלאומי הייתה ריכוזית יותר אף מזו הישראלית

והריקוד הוכנס כחלק ממערכת הלימודים של בתי הספר )Brennan, 1996(, כמו בישראל, אך גם שם 

לא תועד ניסיון להחדיר את הריקוד העממי לצבא.

ראו  לפירוט  ועוד.  בשכונות  פעילות  נוער,  בתנועות  פעולות  חגים,  טקסים,  החינוך,  מערכת  למשל,   23

רוגינסקי )2007(.
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בעל ערך סמלי רב ונדיר בעוצמתו, המעיד על הלכידות של גוף העל הישראלי הנלחם ורוקד 
בה בעת. הריקוד בצבא מיזג את הגוף הפיזי והגוף הסמלי הקולקטיבי והגשים את הרעיון של 
“אידיאולוגיה ופרקטיקה בגוף אחד”. הפעילות הצבאית, כמו הפעילות הריקודית, שיקפה 
למצוא  קשה  וקולקטיביות.  פעולה  אחדות  וכיבושה,  לאדמה  קשר  נעורים,  חיות,  עוצמה, 
כפי  ביותר,  המזוקקת  בצורה  ולחברה  לפרט  כשייך  בגוף  לעסוק  המאפשרות  רבות  זירות 
שמאפשרות שתי זירות אלו כל אחת בפני עצמה. לכן החדרת הריקוד העממי לתוך הצבא 
מרתקת במיוחד, ועל אחת כמה וכמה בעת מלחמת העצמאות, משום שבכך נוצרת חפיפה בין 

שתי הזירות המוגשמות בגוף אחד, גופם של החיילים הרוקדים. 

מחול עממי ומופעיו של הגוף החריג

העם  ריקודי  שבהן  הזירות  את  בחן  זו  בעבודה  האמפיריות  העדויות  של  הראשון  החלק 
הגברי  היפה,  הצעיר,  החסון,  הבריא,  הפיזי  הגוף  של  איכויותיו  את  מדגישים  הישראליים 
וההטרוסקסואלי, כדי להבליטן כאמות מידה של הגוף הישראלי הסמלי הייצוגי. החלק הבא 
של העבודה מנתח את השתתפותן של קבוצות חריגות במחול העממי, קבוצות שגופן הפיזי 
מנוגד בתכלית לדימוי הגוף הישראלי הייצוגי, שכן הן כוללות גופים לא בריאים, בעלי מום, 
פגם או חריגות ביחס לדגם הנורמטיבי. גופיהם של החריגים אינם מתיימרים לענות על דגם 
עמו  ולהתמזג  הקולקטיבי  העל  גוף  של  בִצלו  לחסות  אלא  הייצוגי  הסמלי  הישראלי  הגוף 
באופן שמעמעם את חריגותם הפיזית ומדגיש את המשותף הערכי בינם לבין המשתתפים 
המיועדות  ובהרקדות  הרחב  לקהל  הפתוחות  בהרקדות  השתתפות  במסגרת  זאת  הרגילים. 

לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים.

ריקודי עם ישראליים לנכי צה“ל 
מעניינת וחשובה לציון היא העובדה שכניסתם של חריגים לשדה המחול העממי הישראלי 
צה“ל.  נכי  גבוהה:  חברתית  יוקרה  ובעלי  הקונצנזוס  מלב  חריגים  של  שילובם  עם  החלה 
רעיון  את  לראשונה  באור  אורלי  המדריכה  יזמה  השמונים  שנות  של  השנייה  במחצית 
וטיפול  מחול  הוראת  בתנועה,  טיפול  של  רקע  בעלת  באור,  גלגלים.  בכיסאות  הריקודים 
הרעיון  התחלתיים,  קשיים  ולמרות  אביב,  בתל  הלוחם  לבית  הרעיון  את  הציעה  שיקומי, 
תפס תאוצה. ספקנותם של מנהלי בית הלוחם בדבר רצונם של הנכים לשתף פעולה לנוכח 
המגבלות הפיזיות והנפשיות שלהם התבדתה, ועד מהרה היה הריקוד לכלי שיקומי מבוקש 

עבור הנכים פיזית ונפשית. באור מספרת:

לא האמינו שהנכים יסכימו לשתף פעולה בחוג כזה. במקרים רבים יש לאנשים עם 
מגבלות פיסיות מעצור בחשיפה וביצירת מגע פיסי. תוך זמן קצר מאוד הבינו שהחוג 
הוא הצלחה רבה, אשר מלמדת על יכולתם של הנכים להתגבר על מגבלות כל כך 
קשות. הריקוד מפתח את היכולת להתבטא בעזרת תנועה, למרות הישיבה הממושכת 

והקפואה בכסא הגלגלים )מור, 1995, עמ‘ 18(.
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החוג אף הקים מתוכו בשנת 1986 את הלהקה הייצוגית “הורה גלגלים”. הלהקה מופיעה 
באירועים בישראל, בהם פסטיבל כרמיאל, וכן בתחרויות ובמופעים בעולם, במיוחד בפני 
קהל יהודי, כמו שאר להקות הייצוג הישראליות. הלהקה זוכה להערכה בקרב הצופים משום 
ממילא,  גבוהה  חברתית  מיוקרה  הנהנים  צה“ל,  נכי  אם  כי  סתם,  נכים  אינם  שהרקדנים 
ובייחוד כשהם משתדלים למרות פגיעתם לחבור לפעילות ישראלית מוכרת הנושאת מטען 
אידיאולוגי לאומי ששב ומאשש את ערכו של הקורבן הגופני שהקריבו. ישראלית המתגוררת 
בשווייץ מספרת על אירוע כזה שבו הוזמנה הלהקה להופיע. בערב שלפני ההופעה התארחו 
חברי הלהקה בבתי הקהילה היהודית והצטרפו לחוג הרגיל של ריקודי עם ישראליים שם,24 

ולמחרת הופיעו על הבמה: 

נדירה. תוך שניות הפך האולם  ובקלות  בזריזות  רוקדים עימנו  ]הנכים[  מיד החלו 
למקום עמוס התלהבות, שמחה, נגינה, תנועה והתפעלות. ביוזמת האורחים התערבו 
במהירות חברי החוג שלנו עם רקדני “הורה גלגלים” והאווירה הגיעה לרמה שלא 
היתה כמותה בחוג אי פעם ]...[ ]למחרת התקיים[ מופע מרהיב וססגוני ששבה את 
ליבם של כל הצופים. כוריאוגרפיות מקוריות, מנגינות מרגשות וסוחפות, תלבושות 
שזרמו  והמרץ  השמחה  ובעיקר  הגלגלים  לכיסאות  שהותאמו  והולמות  צבעוניות 
מהרקדנים אל הקהל. הדיוק וההתאמה בריקוד עצמו וזריזותם על הבמה יצרו מופע 
אדירה  היתה  בקהל  וההתלהבות  ההפתעה  ביותר.  ומרגש  מרתק  מלהיב,  מקצועי, 

)בולג–לוי, 1998, עמ‘ 51(.

הורה גלגלים, תמונה באדיבות ירון מישר, ארכיון "רוקדים"

בעקבות הצלחתה של באור בבית הלוחם החלו להיפתח חוגים נוספים לנכים ברחבי הארץ, 
כשרוב המשתתפים הם נכי צה“ל. בחוגים לנכים רוקדים את אותם הריקודים כמו בהרקדות 

רוגינסקי  וראו  נפרד,  עיון  ומצריך  עצמו  בפני  חשוב  נושא  הם  בחו“ל  ישראליים  עם  ריקודי  חוגי   24

 .)Roginsky, 2008(
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חצי  הגלגלים.  בכיסאות  הכרוכים  המיוחדים  הצרכים  לפי  אותם  מעבדים  אך  הרגילות 
מהמשתתפים בחוגים אלה הם גברים נכי צה“ל היושבים בכיסאות גלגלים, והחצי השני הן 
נשים בריאות. המילים “יושב” ו“עומדת” מחליפות את המונחים “נכה” ו“בריאה” במסגרת 
החוגים. רוב הנשים הרוקדות בחוגים אלו התחילו בכך כמעשה של התנדבות ותרומה לכלל, 
במיוחד משום שנכי צה“ל מסמלים הקרבה למדינה, כך שבעצם הן תורמות דרכם לחברה. 
באור: “החוג יצק תוכן חדש וחשוב בחיי ונתן לי אפשרות לשלב את הריקוד שאני כל כך 
אוהבת עם הרצון לתרום ולעזור” )מור, 1995, עמ‘ 19(. וכך סיפרו רוקדות–מתנדבות: “באתי 
ומיד נכבשתי” )שם(; “אכן בתחילה ראיתי  כי רציתי להתנדב, לתרום במשהו לנכי צה“ל 
במעשה שלי כעין תרומה, כמו התנדבות למען הנכים. חשבתי שאם ארקוד איתם זה יהיה 
אלמנט של התחשבות, אולם תוך פרק זמן קצר השתנו הרגשתי ודעתי לחלוטין. היום אני 
רואה באירוע הזה בילוי נעים, תרבותי ומהנה עבורי כמו גם לאלה ‘היושבים’” )בן אשר, 

2002, עמ‘ 5(; “אני יותר מקבלת מאשר נותנת” )שם(. 
 )Yuval-Davis, 1997 ספרות המחקר על הקשר בין מגדר ללאומיות הן בעולם )למשל
)למשל הרצוג, 2000( מדגישה את מקומן המודר בדרך כלל של נשים ביחס  והן בישראל 
את  רוב  פי  על  משרתות  נשים  באופייה.  והמיליטריסטית  הגברית  המודרנית  ללאומיות 
פרויקט בינוי האומה בסֶפרה הפרטית, המבליטה את שוליותן ביחס למוקדי קבלת ההחלטות 
מוסד מכונן של המדינה  הוא  בישראל, שבה הצבא  בסֶפרה הציבורית.  הגבריים הנמצאים 
והחברה, רוב הנשים תורמות לבינוי האומה ולצבא דרך שירותים בתפקידי מגדר מסורתיים 
שהן מעניקות לגברים החיילים כרעיות או כאמהות )ראו למשל Herzog, 2004( ובתפקידי 

שירות ממוגדרים כחיילות )ששון–לוי, 2006(.25
רבת  כמטפורה  הלאומיות  את  משמשת  אימהות  או  נשיות  הסמלית,  ברמה  זאת,  עם 
עוצמה. אפיונים אימהיים משמשים בסיס לכינון האומה דרך השימוש במושג “אמא אדמה” 
שהוא כמעט אוניברסלי )כגון “אמא רוסיה”, “אמא אירלנד”, “אמא הודו”(, שהרי ֵאם היא 
הבסיס למשפחה הגרעינית הגדלה ומתרחבת לאומה שחבריה קשורים זה לזה בקשרי שארות 
אמיתיים או מדומיינים. האישה נרתמת לשירות האומה באופן פיזי וסמלי, כשרחמה משמש 
להרחבה הדמוגרפית של האומה ותפקידיה נטועים בסֶפרה הביתית. נוסף על דימוי המולדת 
לאם, אדמת המולדת נתפסת לעתים כנשית ואף ארוטית, ומכוננת את תשוקתה וכמיהתה של 
 Wilson &( הגבריות הלאומית אל מושאה במסגרת מלחמות כיבוש הקרקע המיליטריסטיות

 .)Frederiksen, 1995; Yuval-Davis, 1997
גברים  לבחון את תפקידי המגדר של  לנכים מאפשר  חקר המקרה של המחול העממי 
בה  אך  ופוסט–צבאית,  בידורית  אזרחית,  לכאורה  שהיא  התרחשות  בתוך  ישראלים  ונשים 
בעת ניכר בה שתפקידן של הנשים בריקודים עם נכי צה“ל ממשיך את תפקידיהן הנשיים 
המסורתיים של תמיכה בלוחמים ומתן אפשרות לגברים להתנסות במעין אינטימיות. במקרה 
זה, הנשים נרתמות לסייע ללוחמים לשעבר בעלי הילת הגיבורים, שגופם הפגום הוא תזכורת 
חיה לקורבן שהקריבו על מזבח קיום האומה. מניתוח ההתרחשות עולה שנכי צה“ל היושבים 
הרוקדות  הבריאות  לנשים  ביחס  פיזית  חולשה  בעמדת  נמצאים  אמנם  הגלגלים  בכיסאות 

לפי מחקרה של ששון–לוי, גם כשנשים משולבות בתפקידים קרביים בצבא, זהותן מכוננת על פי מודל   25

הגבריות הדומיננטית, והן נשארות בעמדת אחרות נשית בתוך המערכת הצבאית.
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לחולשתו  ובניגוד  זאת,  עם  אך  המגדריים,  הכוח  יחסי  לאתגור  פוטנציאל  יש  ובכך  עמם, 
הפיזית של הגוף הגברי הנכה, עקרונותיו של הריקוד הזוגי בין הנכים לבריאות מדגישים את 
חשיבות הגוף הסמלי הגברי, ההרואי בזכות נכותו, וממזערים את כוחה היחסי של האישה 

במערכת היחסים. 
אף שהמצב שבו הנשים עומדות והגברים יושבים מציב את הנשים בעמדת כוח מבנית 
הרי  זוגן(,  בן  ושל  שלהן  הגוף  ובהפעלת  במרחב  שליטה  יכולת  בעלות  הן  העומדות  )שכן 
נוגע  כשהדבר  במיוחד  הגופני,  ויתרונן  השפעתן  את  להפחית  משתדלות  הנשים  שבפועל 
לסוגיית ההובלה בריקודי הזוגות. כך למשל אמרה אחת הרוקדות: “לא מושכים, מסובבים 
)בן אשר,  זורמת במשותף”  התנועה  העומד/ת.  את  מסובב  היושב  גם  ולעיתים  היושב  את 
2002, עמ‘ 5(. כמו בחוגים הכלליים שבהם ריקודי הזוגות הם מוקד משיכה חשוב, גם בחוגי 
הנכים לריקוד בזוג יש חשיבות רבה, ואולי אף רבה יותר, משום שהגברים הנכים צריכים 
כביכול להוכיח את עצמם ביתר שאת. במחולות הזוג של ריקודי העם הישראליים תפקידי 
ולו במעט  זה  כדי לחקות מצב  הגבר.  בידי  נתונה תמיד  וההובלה  המגדר שמרניים מאוד, 
ולהעניק לגברים הנכים תחושת שליטה, הצעדים של ריקודי הזוגות לנכים מותאמים למצב 
המגדרי החדש של גבר יושב ואישה עומדת. דוגמה למחוות ריקוד המותאמת למצב המגדרי 
החדש וכוללת אף מיניות מרומזת היא כשהעומדת מתיישבת כחלק מצעדי הריקוד על ברכי 
היושב )שם, עמ‘ 7(. אקט זה מחזיר לגבר את שליטתו בלפיתת האישה על ברכיו ומוחק את 
יתרונה היחסי. כששניהם ישובים בכיסא הגלגלים של הגבר, יש לו שליטה רבה יותר ממנה 
ביכולת התמרון במרחב על ידי שימוש במיומנותו בהפעלת הכיסא, כך שיחסי הכוח ביניהם 

מתהפכים, והאישה הופכת לפסיבית. 
על חשיבותו הרבה של מפגש המחול עם הנשים הבריאות מעידים הגברים, שמדבריהם 
עולה המסקנה שהמפגש מאשש ולו במעט את הדימוי הגברי שלהם ואת חיותם שנפגעה: 
“אפשר לומר שהחוג הזה מחזיר לנו נתח מהחיים, אנו רוקדים עם בנות זוג שאינן פגועות, 
יש אוירת השתחררות ופריחה” )מור, 1995, עמ‘ 18(; “לא הייתי מגיע לחוג אם הבנות היו 
נכות. אני מעדיף רק חתיכות סביבי. הרקדניות הטובות לא מתסכלות אותי, להפך, זה מעודד 
שלי”  המגבלות  את  ומטשטשות  עלי  מאצילות  שלהן  היפות  התנועות  אותן.  לחקות  אותי 
)שם(. הרוקדות מצדן מדגישות שהן אינן בתפקיד טיפולי )עמדה שהייתה עלולה להציב את 
הגברים בעמדת נחיתות(, אלא שהן עצמן מפיקות חיזוקים פנימיים והנאה מהמפגש החברתי 

עם הגברים.
הגלגלים  כיסאות  ליושבי  לנכים מאפשר  העממי  המחול  חוג  היומיום,  בחיי  כמו  שלא 
מגע גופני קרוב ולגיטימי עם נשים בריאות, והוא מאשש את אונם הגברי במצב זה. מאחר 
ניסיון מכוון מצד המדריכים לאפשר לגברים  יש  נתון בתוך מסגרת חברתית שבה  שהחוג 
ליהנות מחוויות גופניות מותאמות שאינן מדגישות את חריגותם, יש בכך משום נרמול מצבם 
של הנכים בזכות השתלבותם בפרקטיקה העממית הכל–ישראלית המוכרת של ריקודי העם. 
גם כשהרקדנים הנכים מופיעים כלהקה הם מבטאים במופע שלהם תפיסות מקובלות 
של ערכי הישראליות, המשתקפות ברפרטואר הריקודים והשירים המלווים אותם ובחלוקת 
תפקידי מגדר מסורתית המשמרת עקרונות של להקות המחול הכלליות לייצוג. הדוגמה של 
להקת “הורה גלגלים” מדגישה את החשיבות הגבוהה המיוחסת לגוף הסמלי של החיילים 
הנכים, המאפיל על גופם הפיזי עד שפגמיו אינם דוחים את הצופים אלא הופכים שקופים 
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עבורם. באופן זה סמליותו של הגוף הישראלי הקולקטיבי לא זו בלבד שאינה נפגמת אלא 
אף מתחזקת, שכן הצופים רואים מבעד לגוף הפיזי הנכה את הערכים שבשמם נפגם, והוא 

מוכל כבעל סטטוס גבוה וייחודי. 
ריקודי עם ישראליים בקרב נכי צה“ל הם אפוא סגירת מעגל לאומית, כשאותם האנשים 
הגנת  מילוי תפקידם למען  ונפגעו בעת  בצבא העם  כחיילים  ייצוגי  ישראלי  גוף  שהפגינו 
המולדת, מוציאים אל הפועל במחול של גופם הפגום שתי פרקטיקות לאומיות אופייניות: 
לחימה וריקוד עם, כשהילת העבר שלהם מעניקה למופע נופך ייחודי ומרגש. שתי הנקודות 
הללו מתוות ציר ארוך שמחבר את שילובם של הייצוגיים ביותר ואת שילובם של הלקויים 
ביותר במעגל הלאומי, ועוצמתו של תהליך ההכללה מגיעה לשיא דרמטי כששתי נקודות 
הקיצון מתחברות לשילובם במחול של חיילים נכים הרוקדים בלהקת מחול ישראלית לייצוג.

ריקודי עם ישראליים לבעלי פיגור ולבעלי בעיות מוטוריות 
פתיחתו של שדה המחול העממי לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, ובראש ובראשונה לנכי 
צה“ל, נתן את האות לפתיחתם של חוגים לאוכלוסיות חריגות נוספות.26 החוגים האחרים 
אינם זוכים לסטטוס הגבוה של להקת ייצוג לאומית מעין זה של נכי צה“ל, אך הם מספקים 
לחברת  יותר  קרובים  חשים  הם  שבזכותה  לקויות,  לבעלי  חשובה  שיקומית  פנאי  פעילות 
פיגור  לבעלי  מיועד  הללו  המחול  מחוגי  אחד  הישראלי.  התרבותי  ולקונצנזוס  הבריאים 

ובעיות מוטוריות. מדריכה ותיקה מתארת את עבודתה בחוג המחול העממי ככלי טיפולי: 

למן פתיחת העבודה הצבתי לי מטרה מוצהרת להביא חניכים מפגרים ליכולת ביטוי 
באמצעות שפת התנועה והמחול ]...[ החלטתי במוצהר לשאוף ולנסות להגיע ליכולת 
ולרמה שתשנה את כללי המשחק ותאפשר מפגש עם קהל במובן הרגיל של המילה 
של  הן  האמביציה,  מבחינת  לטעונות  והריקודי  התנועתי  הטיפול  שעות  הפכו   ]...[
לא  אך  טבעית,  תנועה  לכאורה  הוא  סיבוב  לדוגמא:  המדריכים.  של  והן  החניכים 
במקרה שלנו. לגבי המפגר סיבוב זו משימה: מהיכן מתחילים, לאיזה צד וכמה זמן 
יש לבצע מיד  ומה  היכן מסיימים, מה היה לפני  מתבצע הסיבוב, מהו הציר שלו, 

אחרי כן? ]...[ לגבי המפגר אלו התמודדות ומאבק )ר‘ ספיבק, 1994, עמ‘ 19-18(.

במסגרת החוג העלו חברי הקבוצה מופע ששמו ‘פרחים ולבבות’, שכלל רפרטואר של שירים 
אתכם”,  “ושוב  בהם  ההתיישבותי,  ההווי  את  המבטאים  קלאסיים  ישראליים  עם  ומחולות 
“עמק שלי”, ריקוד הורה, ריקוד “מגדל השמירה” ועוד. מבקרת המחול קרימולובסקי מעידה 

על רשמיה מהמופע:

התחושות היו אמביוולנטיות ־ מצד אחד, סיקרן אותי לצפות במופע כזה אך מצד 
עצם   ]...[ אחר  מופע  כלכל  כזה  למופע  להתייחס  ליכולת  באשר  תהיתי   ]...[ שני 

במסגרת  מעשיהו  בכלא  להופעה  הגיעה  “גלגלדאנס”  ששמה  לנכים  מחול  קבוצת  נוספות:  דוגמאות   26

תכנית שיקום אסירים ששמה “קבלת השונה והאחר” )גבע, 2010(, ובשנת 2010 החל לפעול חוג ריקודים 

לפגועי נפש ברמת השרון דרך עמותת אנוש )חממה, 2011(.
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המחשבה על אוכלוסית מפגרים המבצעת קטעים הדורשים יכולת מוטורית גבוהה, 
כמו גם ריכוז וכמובן כישרון נראתה לי במקרה זה ממש מקברית ]...[ דווקא בשל כך 
אני אומרת לכל בעלי הדעות הקדומות והבורים בתחום זה, רוצו לראות את המופע. 
מעבר לעובדה שהוא ישבור כמה וכמה סטיגמות ומחשבות מוטעות אתם פשוט תיהנו 
ותחושו בהתרגשות שאף את הקשוחים ביניכם בודאי תביא לדמעות )קרימולובסקי, 

1994, עמ‘ 7-6(.

שילובם של תכנים מוכרים מריקודי העם מאפשר להכיל את כל הגופים בביצוע המחולי 
החובבני; מחול הוא אמנם פעולה גופנית המיועדת לבריאים ולבעלי יכולת התמצאות במרחב, 
אך המחול העממי כצורת מחול להמונים מאפשר ליישם את המשמעות הרחבה של מחול 
לכול. כך המדיום העממי מאפשר לקלוט לתוכו את כל הגופים האחרים, בלא גרוטסקה.27 
גופיהם של החריגים אינם מגחיכים את הסדר החברתי, משום שהאשרור הראשוני למופע 
מלכתחילה אינו מבוסס על ציפייה לשלמות הביצוע הגופני כפי שמציעות להקות הייצוג 
הישראליות, כי אם על הזדהותם של הרוקדים החריגים פיזית עם גוף העל הישראלי הסמלי 
והקולקטיבי המזוהה עם הווי עממי יישובי מוכר, שאליו שואפים החריגים והפגועים לחבור. 
בתוך כך הם מאששים ערכים ציוניים קלאסיים, שתוכניהם, כפי שהם מתבטאים במחולות, 

לקוחים עוד מימי טרום המדינה.28 

ריקודי עם ישראליים לקשישים 
קשישים שמשתתפים בריקודי עם ישראליים מציבים אתגר של ממש לשדה המחול המדגיש 
עלומים וחיוניות.29 כיצד אפשר להפיג את המתח שבין הגוף הפיזי המתקשה לנוע ומזוהה 
עם גלותיות ואנטי צבריות ובין דימוי הגוף הישראלי החדש שהובנה כהיפוך לדימוי היהודי 

הקשיש? 
הטבוע  פתרון  לה  ומציע  זו  נקודה  מאיר  אריאלי,  יגאל  הישראליים,  העם  ריקודי  זקן 
בביוגרפיה שלו. בדצמבר 1998 חגג אריאלי יום הולדת 86 בחוג הקבוע שלו, המיועד לקהל 
הרחב ולא לקשישים דווקא. בחגיגה סיפר מה הוא עונה לכל מי שמופתע מיכולתו הפיזית 

הגבוהה: 

אין לי תשובה מדעית או רפואית אך יש לי תחושה האומרת שהתשובה לשאלתכם 
עלי  האהוב   ]...[ גופנית  פעילות   ]...[ הראשונה  הגדולה  אהבתי   ]...[ אהבה!!!  היא 

בכטין )Bakhtin, 1968( מפרש את הקרנבל של ימי הביניים כחגיגה של הגרוטסקה וככלי להגחיך את   27

הגוף הנורמטיבי על ידי הצגת גופים חריגים שפורצים את הגבולות התקינים )ענקים, גמדים, מעוותים 

וכו‘( ובתוך כך מגחיכים גם את הסדר החברתי הנורמטיבי בכללותו. 

חיזוק נוסף לכך מתקבל מהעובדה שמפיקי האירוע הם מעמודי התווך של המחול העממי הישראלי: ד“ר   28

דן רונן ממשרד החינוך; אהרן סלומון, מנכ“ל פסטיבל כרמיאל; בני הזוג ספיבק שעוסקים במשך שנים 

במחול ובמוזיקה עממית; וברכה דודאי, מרכזת ותיקה של אולפני ריקודי עם.

ישראליים  עם  ריקודי  של  חוגים  קיימים  וכן  הכלליות,  להרקדות  להצטרף  יכולים  פעילים  קשישים   29

ייעודיים לקשישים. ראו פישמן )1997, עמ‘ 36(.
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ביותר הוא הריקוד. יתרונו של הריקוד שהוא מחזק את הגוף, משפר את הזיכרון, 
מפתח זריזות ורפלקסים מהירים, שמיעה טובה וחוש לקצב )אריאלי, 1999, עמ‘ 9, 

ההדגשות במקור(.

סיפור חייו של אריאלי מדגיש את הפער בין שני העולמות שאליהם הוא משתייך: עולם 
הִזקנה של בית האבות ועולם הנעורים של ההרקדה. אך הוא מצליח לגשר על הפער מפני 
שריקודי העם הישראליים הם בשבילו אורח חיים. הביוגרפיה שלו הולמת את ההיסטוריה 
של התפתחות המחול העממי, והיא כמו מוגשמת בגופו הפיזי, הפרטי. הוא רקד בנעוריו, 

בבגרותו ובזקנתו, ולפיכך הוא מרגיש עצמו שייך גם לרוקדים בני ימינו: 

עולמי הראשון הוא ישיבה ליד מיטתה של אשתי החולה במחלה חסרת תקוה ומגורים 
ולחיות  וטוב לי לבלות  גילי ־ אנשים שנעים  גיל הזהב” בין קשישים בני  “בבית 
בחברתם, אך למרבה הצער חלקם בקושי נעים ומתפקדים ]...[ עולמי השני הוא כאן 
מלאי  העליזים,  בפרצופים  ונתקל  למועדון  מגיע  ברגע שאני  הוא מתחיל  ביניכם, 
החן, השובבות ומצהלות השמחה ]...[ כשאני נכנס לאולם ומשתלב במעגלי הרוקדים 
ונוכח לשמחתי שרגלי עדיין מתפקדות ואני יכול לקפץ ולרקוד ־ אז אני שוכח את 
גילי, את האוירה בה שהיתי עד עתה ואני חוזר לימים הטובים של פעם, לימי נעורי 

עת רקדנו אני וזוגתי )אריאלי, 2000, עמ‘ 17(.

מחקרים שעסקו בפער שבין גוף פיזי לגוף סמלי בקרב קשישים מונים כמה פתרונות שמאמצים 
זקנים כדי להתמודד עם שבר זה. חזן )Hazan, 1986( במחקרו על זקנים בבית אבות בלונדון 
השתדלותם  עליהם.  המועדפת  הפנאי  כפעילות  לריקודים  בחוג  בחרו  שהמשתתפים  מצא 
להשתלב בריקוד מפתיעה לנוכח העובדה שרבים מהם לא יכלו כלל לנוע, אך בכל זאת שאפו 
הכול להשתתף, ולּו במחיאות כפיים ובשריקות. חזן מפרש את השתלבות הזקנים בריקוד 
למרות מצבם הגופני הרעוע כהמרה של הגוף הפרטי, הפיזי, בגוף על קולקטיבי וסמלי שהוא 

אל זמני ולכן גם אלמותי, העומד בניגוד חד למצבם הפיזי ולִקרבה למוות.
בעוד שעבודתו של חזן עסקה בקשישים לא ישראלים, ספקטור–מרזל )2008( מתחקה 
אחר הפער בין גוף פיזי לסמלי בקרב קשישים שהציונות היא מרכיב מרכזי בזהותם. מחקרה 
עוסק בסיפורי החיים שמספרים קשישים שהיו קציני צבא בכירים בתש“ח, וכיום מגלמים 
צברים אולטימטיביים לשעבר. החוקרת מראה שהפתרון שמוצאים הקשישים כדי להתמודד 
עם התהום הפעורה בין אתוס העלומים הצברי הזוהר ובין זקנתם בהווה הוא לדבוק בסיפר 
חיים שעל פיו “צברים לא מזדקנים” ולראות בהיבטים הזקנים של חייהם סדרת משימות 
שהם נאלצים לטפל בהן. באופן זה הם מצליחים לכונן זהות עצמית הנמשכת מהעבר להווה, 

לשמור על תחושת ערך עצמי ולמנוע מתווית הִזקנה להתפשט ולפלוש לכל תחומי חייהם.
קשישים המשתתפים בריקודי עם ישראליים מאמצים אסטרטגיות דומות לאלו שתוארו 
על  לגוף  חוברים  רק  לא  נדבך: הרקדנים הקשישים  להם  ומוסיפים  לעיל  בשני המחקרים 
קולקטיבי דרך ההשתתפות בריקוד וכך מבטלים את גופם הפיזי כמו קשישי לונדון, ולא רק 
מתרפקים על חיי העבר שלהם כמו הקשישים הישראלים, אלא בזכות ההתמדה וההשתתפות 
להווה,  מהעבר  הקולקטיבי  הישראלי  הזמן  של  המשכיות  יוצרים  הם  בריקודים  הקבועה 
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חלק  תמיד  הייתה  בריקודים  ההשתתפות  שלהם.  האישי–ביוגרפי  החיים  ממחזור  כחלק 
חשוב מחייהם, הם השתתפו בה מנעוריהם וממשיכים בה לאורך כל חייהם, עד זקנה. אפיון 
העם  ריקודי  של  הוותיקים  מהרוקדים  לרבים  משותף  אריאלי,  בדברי  היטב  המשתקף  זה, 
הישראליים שִאתם דיברתי, שעבורם חוגי הריקודים הם בגדר מפגש חברתי הנטוע עמוק 
בנוסטלגיית ימי נעוריהם, ולכן מקביל להיסטוריית ההתפתחות של ריקודי העם ושל מדינת 

ישראל בכלל. 

ריקודי עם ישראליים בקהילה ההומו–לסבית 
חוג  הוא פתיחתו של  מוגדרות  ריקודי העם הישראליים לקבוצות  החידוש האחרון בתחום 
ריקודים בקהילה ההומו–לסבית בתל אביב בשנת 2007. בחינה אתנוגרפית של החוג מאפשרת 
הישראליים,  העם  בריקודי  הנשאף  ההטרוסקסואלי  הגוף  דימוי  את  סודק  הוא  אם  לתהות 
ובעיקר בריקודי הזוגות, שהם חלק חשוב ברפרטואר המחול העממי.30 החוג הוקם על ידי 
שגיב שאול, הומוסקסואל מוצהר שחי ורוקד עם בן זוגו, שהקים את החוג כדי לאפשר לזוגות 
היסטוריה  לשאּול  להצטדק.  צורך  או  בושה  ללא  ישראליים  עם  ריקודי  לרקוד  מיניים  חד 
אמו  עם  כשרקד   15 מגיל  נחשף  שאליהם  העם,  ריקודי  בתחום  ארוכה  ומשפחתית  אישית 
כלליים,  לחוגים  עם  ריקודי  למדריך  והפך  הדרכה  לקורס  הצטרף  שנים  כעבור  בהרקדות. 
אך קינן בו רצון לפתוח חוג ייחודי. בריאיון שערכתי עמו סיפר על תהליך הבשלת הרעיון 

לפתיחת החוג הגאה: 

רקדתי בהרקדות עם בת זוג, אבל לפעמים הלכתי עם רמי, בן זוגי, ורציתי לרקוד 
הייתה  זאת  זה.  לגבי  אותה  ושאלתי  מוכרת  מדריכה  של  גדול  לחוג  הלכתי  אתו. 
הרקדה גדולה ויכולנו להיבלע, ושאלתי אותה רק כדי להיות פייר, להיות נחמד, כי 
אכפת לי ]...[ המרקידה אמרה ש“אמנם אני מאוד פתוחה לדברים חדשים, אבל אני 

לא מסכימה שתרקוד עם בן זוג”, וזה מאוד צרם לי ופגע בי. 

גם בכמה הרקדות פתוחות שבהן ניסו בני הזוג לרקוד יחד, נעצו בהם הסובבים מבטים נוזפים. 
“בנות הסתכלו ואמרו: יש כל כך הרבה בנות, אז למה אתם רוקדים גבר עם גבר?” מספר 
שאּול. שאּול נפגע מהיחס והחליט לעשות מעשה: “לא יכול להיות ששתי נשים שרוקדות 
יחד זה נראה נורמלי כי חסרים גברים בריקודי עם, אבל שני גברים שרוקדים זה מוזר כי זה 

גייז ולא סטנדרטי”.31 
הוא החל לרקום תכנית להקים חוג חדשני של ריקודי עם לקהילה ההומו–לסבית ובחר 
ובין כל  זה  בין חוג  את המרכז הגאה בתל אביב כמקום הולם. בריקודי המעגל אין הבדל 

הגאה  בחוג  בהרקדות  שערכתי  משתתפת  תצפית  על  מתבססים  התיאור  של  האתנוגרפיים  ההיבטים   30

באוגוסט 2009. הריאיון עם המדריך, מתאריך 12 באוגוסט 2009, נערך במרכז הגאה בתל אביב. שגיב 

שאול הסכים להתראיין בפתיחות ובשמו המלא.

זוגות חד מיניים של נשים אפשר לראות לעתים גם בהרקדות הכלליות, אך לא בגלל העדפה חד מינית   31

גברים  זוג  בני  והן מתקשות למצוא  יש עדיפות מספרית לנשים,  דווקא אלא משום שברוב ההרקדות 

לריקודי הזוגות.
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חוג אחר, אבל ייחודו טמון כמובן באופיים של ריקודי הזוגות, כשבני זוג חד מיניים רוקדים 
בתפקיד הבת ובתפקיד הבן. עניין זה בולט בעיקר כששאּול מכריז ש“עכשיו הבנים פנימה 
למעגל”, ואז נכנסת פנימה קבוצת גברים בצד נשים בתפקיד הבן, וכשהוא מודיע “עכשיו 
הבנות פנימה”, נכנסות פנימה נשים וגם גברים בתפקיד הבת. כששאּול מלמד את ריקודי 
הזוגות הוא מקפיד לרקוד עם בת זוג, על פי רוב אמו או אחותו של בן זוגו. הוא מסביר את 

הבחירה:

הפרדה  בהדגמה  לעשות  שצריך  הבנתי  אבל  רמי,  עם  להדגים  בהתחלה  חשבתי 
 ]...[ להסתכל  מי  על  לדעת  צריכים  הרוקדים  כי  ויזואלית,  מבחינה  לבת  הבן  בין 
ובסוף החלטתי על  הייתי צריך להחליט על איך לעבוד בהדרכת הריקודים לגייז, 
הרקדה רגילה. אם אנחנו עושים שינויים אז תהיה לנו קומונה שהיא מעין גטו, ואני 
החלטתי על הרקדה רגילה לכל דבר. האנשים מאוד רגילים לזה. כשאני נותן הרגשה 

שמבחינתי זה רגיל וסטנדרטי ובסדר, אז מבחינתם הכול רגיל.

האווירה בחוג קהילתית, כמו משפחתית. מיד בהיכנסם, הקבועים בחוג מתחבקים ומתנשקים 
נשיקות על הלחי: גברים עם גברים, נשים עם גברים ונשים עם נשים. כל גילויי החיבה הללו 

הם חברותיים בלבד, ואין בהם גילויי מיניות. שאּול מסביר:

עניין תרבותי,  כללי  באופן  זה  עם  בגלל שריקודי  ההרקדה הפכה למעין משפחה. 
אנחנו שומרים את זה כך ]...[ שומרים פרופיל נמוך. אני למשל לא מתנשק ]עם בן 
הזוג[ בהרקדה, כי לא רוצים להציג יותר מדי ]...[ ההרקדה היא לא מועדון ולא פאב, 

אלא מקום למפגשים חברתיים, להנאה ולכיף ]...[ היא מקום ביתי ולא מיני. 

מלבד העובדה שבהרקדה הגאה רוקדים בני אותו המין זה עם זה, כל שאר המרכיבים של 
החברותית  האווירה  למשל,  הרחבה.  האוכלוסייה  של  שבהרקדות  לאלה  דומים  ההרקדה 
זוג  בני  אינם  הזוגות  בריקודי  הרוקדים  שרוב  העובדה  קבועים;  רוקדים  בין  והידידותית 
בחייהם הפרטיים; ושמירת נאמנות לשותפים שעמם רוקדים בריקודי הזוגות במהלך הערב 
הגופנית  מההתאמה  ונובעת  כלליות  בהרקדות  גם  קיימת  זו  נאמנות  שאּול,  לדברי  כולו. 
הנוצרת בין בני זוג שרוקדים יחד לאורך זמן. עוד נקודת דמיון היא ששאּול לא שינה במאום 
את ההנחיות לריקודים, ושהמונחים המשמשים אותו להדרכת קבוצתו משמשים בכל הרקדה 

רגילה: “אני אוהב להיות נאמן למקור”, כדבריו.
אכן  והם  להרקדה,  להצטרף  סטרייטים  לרוקדים  מאפשרת  החוג  של  הסטנדרטיזציה 
מהאווירה,  התרשמו  בחוג  שביקרו  רגילים  חוגים  שמדריכי  מספר  שאּול  ברצון.  מוזמנים 

מהרוקדים ומהדיוק בתנועות, והוא קיבל משובים חמים:

לכאן  שמגיע  מי   ]...[ התלהב  מאוד  התחום  מרחבי  בהרקדה  וביקר  ששמע  מי  כל 
אפילו  אין  טריוויאלי,  זה   ]...[ המיקום  מעצם  גאה  היא  שההרקדה  יודע  כסטרייט 
קריצת עין, כי זה מקובל. כל מי שמגיע לכאן יודע שהוא נכנס להרקדה כזאת, וזה 

כל פעם עושה לי שמח על הלב מחדש ומרגש אותי. 
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סביר להניח שבמרוצת השנים גברים הומוסקסואלים השתתפו בהרקדות הכלליות ונאלצו 
לרקוד עם נשים, אך שאּול תבע להכיר בשונותם. פתיחתו של החוג הגאה היא אפוא עוד שלב 
בפוליטיקת הזהות שמנהלת הקהילה הגאה בישראל, שִלּבּה בתל אביב. עם זאת, מתצפיות 
השטח עולה שהחוג לקהילה הגאה אמנם פועל בנפרד מההרקדות הכלליות, אך מדגיש את 
קווי הדמיון ולא את קווי השוני בין שתי הקהילות. היותו פתוח לקהל הרחב, העובדה שהוא 
משתמש ברפרטואר זהה של ריקודים ובאותה הטרמינולוגיה, וכן אימוץ השמרנות האופיינית 
להרקדות בכל הארץ, שבהן זוגות קבועים נוטים לרקוד זה עם זה לאורך אותו הערב, ולעתים 
ושנים ־ כל אלה מחברים את החוג לכלל חוגי ריקודי העם הישראליים.  לאורך חודשים 
מכאן עולה שהפוטנציאל החתרני הטמון בריקודים חד מיניים והוויזואליות הפיזית של בני 
זוג ובנות זוג החבוקים אלה עם אלה בריקוד אינם מתועלים לכדי קריאת תיגר על המבנה, 
המגולמים  הנורמטיבי  ההטרוסקסואלי  הגוף  או  המגדרית  התפיסה  על  לא  ואפילו  האופי, 
בשאיפתם  מתמסמסת  מיניים  החד  הגופים  של  חריגותם  הישראלי.  העממי  המחול  בשדה 
להיכלל בגוף העל הישראלי הקולקטיבי הסמלי ובפעילות פנאי לאומית אופיינית משפחתית 

שלו ־ ריקודי העם הישראליים.32 

סיכום ומסקנות: בין הפיזי לסמלי, בין ציות להתנגדות

 ,)Weiss, 2002 ;2007 ,מבחר מחקרים דנים בגוף הישראלי המושלם או הנבחר )למשל גלוזמן
אך מעטים בוחנים את הגוף הישראלי הפגום, החריג ובעל המום. ברצוני לציין שני מחקרים 
שהציעו פרשנות של היחס בין הגוף הישראלי הנורמטיבי לחריג, ולאחר מכן אציע פרשנות 
Hazan, 1986( עוסק בגופים דחויים שדינם מחיקה תרבותית, כגון  )חזן, 1997;  שונה. חזן 
בתכנית  חריגים  גופים  של  מופעיהם  על  עומדת   )1999( השילוני–דולב  זקנים.  של  גופיהם 
ההכרה  למרכז  חריגים  גופים  של  שפריצתם  מציעים  שניהם  בישראל.  פופולרית  טלוויזיה 
הישראלית מרחיבה את גבולותיו של הגוף הקולקטיבי. השילוני–דולב גורסת שהצגת החריגים 
בתכנית טלוויזיה פופולרית פועלת במסגרת תפיסה פוסט–מודרנית רלטיביסטית ובתוך מארג 
קפיטליסטי השואף להרחיב את קהלי היעד שלו ולמקסם רווחים כלכליים, עד כדי כך שאפשר 
לדבר על “מותו של הצבר” )שם, עמ‘ 372(. חזן גורס שחדירת גופים חריגים לסֶפרה הציבורית 

מעידה על דעיכתו ההדרגתית של הקולקטיביזם הישראלי ועל הגדלת הייצוג הפרטי.
הציבורי  במרחב  החריגּות  סוגיית  על  שלישית  מבט  נקודת  מציגה  הנוכחית  העבודה 
הישראלי, שלפיה חריגים אינם מפרקים את הקולקטיב הישראלי מבפנים, וגם אינם הופכים 
חריגויות  בתוכו  מכיל  המחול העממי  כללי. שדה  פוסט–מודרני  קיומי  למצב  החריגּות  את 
השהיית  ידי  על  וזאת  בה,  פוגם  שאינו  באופן  הייצוגית  הישראלית  הגופניות  בצד  פיזיות 

החריגות הפיזית והמרתה בהכללת החריגים בתוך גוף קולקטיבי סמלי.
אפשרויות  שתי  בתוכו  מכיל  הישראלי  העממי  שהמחול  מפני  מתאפשרת  זו  הכללה 
לביטוי גופני: האחת היא הייצוגית–מופעית, השמורה לרקדנים מוכשרים וללהקות על גבול 

התנהלות זו מתיישבת עם התנהלותה הרחבה של הקהילה ההומו–לסבית הישראלית, השואפת לפעול   32

.)Kama, 2000( בתוך המסגרת הנורמטיבית של החברה, התרבות והפוליטיקה בישראל. ראו קמה
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והשנייה  המופיעים,  לבחירת  ומקצועיות  אסתטיות  מידה  אמות  שמציבות  הפרופסיונליות 
פתוחה להשתתפות הכלל ואינה מציבה כל קריטריון לקבלה. הראשונה מציגה לראווה את 
הגוף הישראלי הסמלי–ייצוגי המושלם, והשנייה משרתת את סמליותו של הגוף הישראלי 
הקולקטיבי, המוכן להכיל בתוכו מנעד אנושי רחב של תנועתיות, גם כזו שהיא בלתי מוקפדת 

ואף חריגה.
נוהגי  של  הרחבה  למעשה  היא  העממי  במחול  גופניים,  אחרים  חריגים,  של  שילובם 
כישרון  חסרי  אך  בריאים  אנשים  גם  זו, שבה  מחול השתתפותית  בצורת  הרֹווחים  הקבלה 
תנועתי יכולים להביע עצמם בלא להידחות, כשהם רוקדים לשם הנאה ולא כדי להופיע בפני 
מישהו. לחובבי ריקוד רבים שאינם בהכרח בעלי כישרון מחול מזדמנת האפשרות להשתתף 
בפעילות העממית ולהיות מוכלים בריקוד, בעיקר בריקודי המעגל. אשר לריקודי הזוגות, 
בהכרח,33  לא  אך  זוג,  בני  למצוא  יתקשו  אטרקטיביים  הפחות  מהרוקדים  שאחדים  ייתכן 
ואת  בתנועות  הקונפורמיות  את  מפתח  כעקרונות  מגדירה  הרחב  לקהל  שההרקדה  משום 
זכירת צעדי הריקוד וביצועם המדויק, ולא את ההבעה האישית, כישרון המחול או יפי הגוף. 
בעוד שלהקות המופע מדגישות את הביצוע האסתטי והמוקפד של הרקדנים כדי להעביר 
שבו  אחר,  תהליך  פועל  ההשתתפותיים  העם  בריקודי  סמלי–לאומי–ייצוגי,  גוף  של  דימוי 
החריגים פיזית שואפים להתקבל לתוף גוף סמלי–לאומי–קולקטיבי שאינו למטרת ייצוג אלא 
יסודיים  ישראליים  ערכים  סביב  המתארגנת  קונצנזוסיאלית  בפעילות  השתתפות  למטרת 
שמוגדר  מי  לכל  אפוא  פתוחים  הישראליים  העם  ריקודי  שלהם.  נשאים  הם  שהריקודים 
בגבולות התרבותיים של העם הישראלי, וכך נותרים שוליים רחבים דיים לכלול גם את מי 

שאינו עונה על הקריטריון המרכזי של תחום המחול, שהוא היכולת לנוע. 
מחקרים על מחול בהקשר של פוליטיקת תרבות מדגישים שדרך הריקוד יכולות קבוצות 
חברתיות להדגיש את שונותן ואף “לחגוג את ההבדל”. ההבדלים הרווחים קשורים במגדר, 
צבע, גזע וקבוצות לאומיות ואתניות.34 בניגוד למחקרים אלו, במקרה הישראלי ראינו שבכל 
הדוגמאות של החריגים המשולבים במחול העממי, אם בקבוצות נפרדות ואם בהרקדות של 
הקהל הרגיל, החריגים אינם מעוניינים אלא למזער את ההבדל, להיטמע ולהידמות לקהל 
והמחוות  הצעדים  של  האפשר  ככל  קרוב  בחיקוי  ישראליים,  עם  ריקודי  רוקדי  של  הרחב 

הגופניות של הריקודים והרקדנים הרגילים.
העם  בריקודי  השתתפות  של  בהקשר  וההתנגדות  הציות  סוגיית  מתבהרת  כך  בתוך 
הישראליים. בתקופה שבה ההסתדרות החזיקה ברסן ריכוזי בשדה זה, אפשר היה לדבר על 
ריקודי העם הישראליים כחוב חברתי בבתי ספר, בפעילויות חינוך וקליטה וכדומה, שעבור 
אחדים היה מהנה ועבור אחרים נתפס ככפייה. בד בבד עם התרופפותה של המסגרת המוסדית 
לקבוע  אוכל  לא  העממי.  המחול  לשדה  להצטרף  גופניים  חריגים  החלו  השמונים,  בשנות 
שהמוסדות מנעו את כניסתם של אחרים גופניים קודם לכן, כי אין לכך עדויות אמפיריות, אך 
אוכל לומר שביזורו של השדה והשינויים הפנימיים שחלו בו הרחיבו את האפשרויות של תת 

רוגינסקי  ראו  והסמליות  המעשיות  ומשמעותיהם  יחידים(  שורות,  זוגות,  )מעגל,  הריקוד  מבני  על   33

.)Roginsky, 2011(

 Cooper, 1997 (Choreographing Difference); Desmond, 1997 (Embodying :לספרות בנידון ראו  34

Difference); Sherlock, 1996 (Where is the Grotesque); Thomas, 1996 (Dancing the Difference)
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קבוצות חדשות להשתמש בהון הלאומי הסמלי המגולם בשדה זה.35 הצטרפותן של הקבוצות 
תהליך  על  מעידה  ולפיכך  מגבוה,  הוכתבה  ולא  מהשטח  החלה  גופנית  מבחינה  החריגות 
סוכנות עצמית של קבוצות אלו, שמנקודת מבטן ההשתתפות בריקודי העם הישראליים היא 
ביטוי לנורמליזציה ולשייכות לקונצנזוס הישראלי, ואינה משמשת בידם קריאת תיגר גופנית 

או ניסיון לערער על ערכיה של המסגרת הנורמטיבית. 
שדה המחול העממי מאפשר לחריגים לחבור אליו בזכות השתייכות סמלית–תרבותית 
לשדה. מחד גיסא, קבוצות הנתפסות או תופסות עצמן כנבדלות מהכלל הישראלי הלאומי–
ציוני )ערבים, חרדים, מהגרים( מודרות או מדירות עצמן מפרקטיקה אופיינית זו של הזרם 
הן  אך  מוגבלת,  שלהן  הפיזית  התנועה  שיכולת  קבוצות  גיסא,  מאידך  הישראלי.  המרכזי 
חוצות  ואף  בברכה,  זה  השתתפותי  בשדה  מתקבלות  הישראלי,  לקונצנזוס  ערכית  שייכות 
נכי צה“ל.  כפי שמעיד המקרה של להקת  הייצוגי,  לכיוון המופע  הגבול ההשתתפותי  את 
זו אינה מתיימרת להביע ביקורת או לקרוא תיגר על הקונצנזוס הלאומי, אלא אף  להקה 
להעמיק אותו על ידי הצגה לראווה של הגוף החריג אך ההרואי, כשחריגותו נעשית שקופה 
ומתמוססת לתוך גוף העל הישראלי הסמלי ומאששת את חוקי הפעולה הנורמטיביים שלו. 

שהם  השדה,  של  הסמליים  הערכים  על  מערערת  אינה  הפיזית  החריגות  עוד  כל 
ריקודי העם  תנועת  ליצירת  בסיס  זו שהייתה  ־  ציונית  יהודית  לאומית  ישראליות  ערכי 
במוזיקה  שלהם,  ברפרטואר  אותה  לתקף  ממשיכים  ושהריקודים  מלכתחילה  הישראליים 
שהחריגּות  הרי  ־  הלגיטימית  הישראליות  על  מספרים  שהם  ובסיפור  בעברית  ובמילים 
אינה מבטאת התנגדות כלשהי כלפי דגם הגוף הנורמטיבי או המבנה הנורמטיבי של שדה 
זה. לפיכך העיקרון המניע כל שדה מחול ־ קרי יכולתם של המשתתפים לנוע היטב או 
ויורד  הבכיר  ממעמדו  הישראלי  העממי  המחול  בשדה  מנושל  ־  בכלל  לנוע  היכולת  אף 
לעמדה משנית, ובמקומו עולה הקריטריון הגורף של השתייכות המשתתפים לגוף על סמלי 
של  זה  תרבותי  למבנה  להצטרף  ששים  בגופם  החריגים  יהודי.  ציוני,  לאומי,  קולקטיבי, 
הזרם הישראלי המרכזי ושמחים לחבור אל שדה שמצטייר בעיניהם כמחוז חפץ של תקינות 
פיזית  אינה  שחריגותם  אחרים  בעקביות  מתוכו  להדיר  שממשיך  שדה  וזהותית,  גופנית 
הקולקטיבי  למעגל  מחוץ  ונמצאים  אחרים  סמליים  לגופים  ששייכים  כאלה  אלא  דווקא, 

הלאומי הישראלי.

מנשים  השדה  ניהול  של  העברתו  כולל  זה,  בשדה  שחלו  השינויים  סוגי  על  המאמר  בראשית  רמזתי   35

גרמניות לגברים מזרחים, וכן הרחבת הרפרטואר המוזיקלי ומחוות גוף שהתווספו לצעדים הבסיסיים. 

.)Roginsky, 2011( להרחבה בנושא ראו רוגינסקי



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  327 תשע“ב–2012 

מקורות

וחברתיים.  מוסיקליים  היבטים  ־  ישראל  ארץ  שירי  עברי:  שיר  בוא,   .)2005( ט‘  אלירם, 
חיפה: אוניברסיטת חיפה. 

אלמוג, ע‘ )1997(. הצבר ־ דיוקן. תל אביב: עם עובד.
אריאלי, י‘ )1999(. שלוש אהבותי. רוקדים, 50, 9. 

— )2000(. שני העולמות שלי. רוקדים, 52, 17. 
בהט, נ‘ )1977(. הורה ־ ריקוד ישראלי? מחול בישראל ]ללא מספר גיליון[, 23—28.

בולג–לוי, ר‘ )1998(. הורה גלגלים בשוויץ. רוקדים, 46, 51. 
)עמ‘  והיהודים  ארוס  )עורך(,  ביאל  ד‘  בתוך  ארוטית.  כמהפכה  הציונות   .)1994( ד‘  ביאל, 

231—267(. תל אביב: עם עובד.
בן אשר, ד‘ )2002(. לרקוד על גלגלים. רוקדים, 60, 4—10.

סוציולוגיה  ספציפית.  לחימה  אומנות  ־  באייקידו  גוף  היעשות   .)2009( ע‘  כהן,  בר–און 
ישראלית, יא)1(, 113—135. 

גבע, מ‘ )2010(. חומות של תקווה. רוקדים, 82, 12—15. 
גלוזמן, מ‘ )2007(. הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה. תל אביב: 

הקיבוץ המאוחד. 
הרצוג, ח‘ )2000(. ידע, כוח ופוליטיקה פמיניסטית. בתוך ח‘ הרצוג )עורכת(, חברה במראה 

)עמ‘ 269—293(. תל אביב: רמות. 
סוציולוגיה   .1997 בישראל  פריק שואו  דודו’:  ‘ספר השיאים של   .)1999( י‘  השילוני–דולב, 

ישראלית, א)2(, 355—384.
חזן, ח‘ )1997(. על מחיקה תרבותית: גוף חברתי וזיכרון קולקטיבי בטקסטים תקשורתיים. 
בתוך ד‘ כספי )עורך(, תקשורת ודמוקרטיה בישראל )עמ‘ 153—167(. תל אביב: הקיבוץ 

המאוחד. 
— )2003(. לגופה של הישראליות: על מעמדו היצוגי של הגוף. סוציולוגיה ישראלית, ה)1(, 

.230—219
חממה, ר‘ )2011(. לכולם מגיע לרקוד: רשמים מהרקדה בעמותת ‘אנוש’. רוקדים, 84, 20—21.
לומסקי–פדר, ע‘, רפפורט, ת‘ וגינזבורג, ל‘ )2010(. מבוא. בתוך ע‘ לומסקי–פדר ות‘ רפפורט 
)עורכות(, נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג )עמ‘ 11—39(. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר 

והקיבוץ המאוחד. 
מור, ט‘ )1995(. רוקדים על גלגלים. רוקדים, 29, 18—19. 

ספיבק, י‘ )1989(. על ריקודים ‘חסידיים’ ומוסיקה ‘חסידית’. רוקדים, 4, 12—13. 
ספיבק, ר‘ )1994(. פרחים ולבבות. רוקדים, 23, 18—19. 

ספקטור–מרזל, ג‘ )2008(. צברים לא מזדקנים: סיפורי חיים של קצינים בכירים מדור תש“ח. 
ירושלים: מאגנס. 

פוקו, מ‘ )1996(. תולדות המיניות I: הרצון לדעת. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
פישמן, צ‘ )1997(. קשישים במחול. רוקדים, 43, 36. 

העם  ריקודי  התפתחות  על  ומנגינותיהם  המיעוטים  ריקודי  השפעת   .)1988( צ‘  פרידהבר, 
הישראלים. רוקדים, 3, 20—21.



על גוף סמלי וגוף פיזי 328 דינה רוגינסקי 

— )1994א( עדויות לריקוד ההורה בקרב חלוצי העליה השניה והשלישית. מחקרי ירושלים 
בפולקלור יהודי, טז, 113—125.

— )1994ב(. הבה נצא במחולות: לקורות ריקודי העם בישראל. תל אביב: המרכז לתרבות 
ולחינוך, ההסתדרות הכללית של העובדים. 

צימרמן, מ‘ )2003(. יהדות השרירים ־ התרופה ליהדות העצבים. זמנים, 83, 56—65. 
קדמן, ג‘ )1969(. עם רוקד: תולדות ריקודי העם בישראל. ירושלים: שוקן.

קרימולובסקי, מ‘ )1994(. גם הם יכולים: המופע השנתי של פרחים ולבבות. רוקדים, 24, 6—7. 
— )1996(. הרקדן הלאומי. רוקדים, 38, 11—8.

רוגינסקי, ד‘ )2004(. מחוללים ישראליות: לאומיות, אתניות ופולקלור ‘ריקודי העם והעדות’ 
בישראל. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב. 

— )2007(. הביורוקרטיזציה של הפולקלור: מיסודו של המחול העממי הישראלי. סדן, ו, 223—267. 
— )2008(. סיווגים וסוגיות במחקר המחול העממי: בחינה תאורטית ויישום בישראל. מחקרי 

ירושלים בפולקלור יהודי, כה-כו, 383—411. 
— )2009(. הלאומי, האתני ומה שביניהם: בחינה סוציולוגית של יחסי הגומלין בין ריקודי 
עם, ריקודי עדות וריקודי מיעוטים בישראל. בתוך ה‘ רוטנברג וד‘ רוגינסקי )עורכות(, 

רב–קוליות ושיח מחול בישראל )עמ‘ 95—125(. תל אביב: רסלינג. 
רונן, ד‘ )1994(. חג יובל לריקודי העם בישראל 1944—1994. מחול בישראל )רבעון(, 4, 50—53. 

— )2000(. פולקלור לבמה ובמה לפולקלור. מחול עכשיו, 2, 48—55.
רסקין, ה‘ )1997(. במעגלי שלום: שלום חרמון ־ מנהיג, מחנך, יוצר. ירושלים: המשפחה.

שבתאי, מ‘ )2001(. בין רגאיי לראפ: אתגר ההשתייכות של נוער יוצא אתיופיה בישראל. תל 
אביב: צ‘ריקובר. 

וח‘  )2002(. תרבות הגוף במשנתם של אבות התנועה הציונית. בתוך ח‘ קאופמן  י‘  שורק, 
חריף )עורכים(, תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים )עמ‘ 9—24(. ירושלים: 

יד בן צבי. 
חדשים,  יהודים  )עורך(,  שפירא  א‘  בתוך  החדש.  היהודי  של  המיתוס   .)1997( א‘  שפירא, 

יהודים ישנים )עמ‘ 155—174(. תל אביב: עם עובד.
שרת, ר‘ )1988(. קומה אחא: דרך רבקה שטורמן במחול. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

ששון–לוי, א‘ )2006(. זהויות במדים: גבריות ונשיות בצבא הישראלי. ירושלים: מאגנס. 
Bakhtin, Mikhail (1968). Rabelais and his world. Cambridge: MIT Press. 
Ben-Rafael, E. & Peres, Y. (2005). Ch. 10: The configuration of multiculturalism. 

In Is Israel one? Religion, nationalism and multiculturalism confounded (pp. 
203–221). Leiden and Boston: Brill. 

Blacking, J. (Ed.) (1977). The anthropology of the body. London: Academic Press.
Bourdieu, P. (1984). Distinctions. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Brennan, D. (1996). Dance in the Northern Ireland physical education 

curriculum. Women’s Studies International Forum, 19(5), 493–504.
Brenner, M. (2006). Introduction: Why Jews and sports. In M. Brenner (Ed.), 

Emancipation through muscles: Jews and sports in Europe (pp. 1–9). Lincoln 
and London: University of Nebraska Press. 



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  329 תשע“ב–2012 

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. London: 
Routledge.

Cooper Albright , A. (1997). Choreographing difference: The body and identity in 
contemporary dance. Henover: Wesleyan University Press.

Csordas, T. J.(Ed.) (1994). Embodiment and experience: The existential ground of 
culture and self. Cambridge: Cambridge University Press.

Desmond, J. C. (1997). Embodying difference: Issues in dance and cultural 
studies. In J. C. Desmond (Ed.), Meaning in motion: New cultural studies of 
dance (pp. 29–54). London: Duke University Press.

Douglas, M. (1970). Purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and 
taboo. Harmondseorth: Penguin. 

Hazan, H. (1986). Body image and temporality among the aged: A case study of 
an ambivalent symbol. Studies in Symbolic Interaction, 7a, 305–329.

Herzog, H. (2004). Family-military relations in Israel as a genderizing social 
mechanism. Armed Forces and Society, 31(1), 5–30. 

Kaeppler, A. L. (1978). Dance in anthropological perspective. Annual Review of 
Anthropology, 7, 31–49.

Kama, A. (2000). From terra incognita to terra firma: The logbook of the 
voyage of gay men’s community into the Israeli public sphere. Journal of 
Homosexuality, 38(4),133–162.

Marjorine, L. R. & Schneidler, G. R. (1955). Changes in folk dance accompanying 
cultural change. Journal of Social Psychology, 42, 333–336.

Meyer, M. (1995). Dance and the politics of orality: A study of the Irish scoil 
rince. Dance Research Journal, 27(1), 25–39.

Reed, S. A. (1998). The politics and poetics of dance. Annual Review of 
Anthropology, 27, 503–532. 

Roginsky, D. (2006). Nationalism and ambivalence: Ethnicity, gender and 
folklore as categories of otherness. Patterns of Prejudice, 40(3), 237–258. 

— (2007). Folklore, folklorism and synchronization: Preserved-created folklore 
in Israel. Journal of Folklore Research, 44(1), 41–66. 

— (2008). Diasporic Dance Encounters: Israelis and Jewish Americans’ Exchange 
of Cultural Identity and Social Relations. Paper presented at the Association 
for Israel Studies annual conference, New York University, NY.

— (2011). Structural changes and cultural meanings in the Israeli folk dance 
movement. In J. Brin-Ingber (Ed.), Seeing Israeli and Jewish dance (pp. 315–
327). Detroit: Wayne State University Press. 

Sherlock, J. (1996). Dance and the culture of the body—Where is the grotesque? 
Women’s Studies International Forum, 19(5) (Special issue: Gender and 
Dance), 525–533.



על גוף סמלי וגוף פיזי 330 דינה רוגינסקי 

Thomas, H. (1995). Dance, modernity and culture. London: Routledge.
— (1996). Dancing the difference. Women’s Studies Intentional Forum, 19(5) 

(Special issue: Gender and Dance), 505–511.
Turner, B. S. (1991). Recent development in the theory of the body. In M. 

Featherstone & B. S. Turner (Eds.), The body: Social process and cultural theory 
(pp. 1–35). London: Sage. 

Weiss, M. (2002). The chosen body: The politics of the body in Israeli society. 
Stanford, CA: Stanford University Press.

Wilson, F. & Frederiksen, B. F. (Eds.) (1995). Ethnicity, gender and the subversion 
of nationalism. London: Frank Cass.

Yuval-Davis, N. (1997). Gender and nation. London: Sage.


