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עדי חבד, תושב יבנה, מכהן כיו“ר ארגון 
הרוקדים. בימים אלה יחד עם חבריו ועם 
והעולם  מהארץ  רוקדים  אלפי  עשרות 
נערכים במרץ לקראת פסטיבל המחולות 
 4 בתאריכים  השנה  המתקיים  בכרמיאל 

עד 6 באוגוסט.

”נולד לרקוד“ או ”למד לרקוד“ ?
אישית  אני  כי  ואומר  אקדים 
עם  מיד  עם  לריקודי  התחברתי 
נדבקתי  ביבנה.  לגור  הגעתי 
בחיידק הזה מחברים משותפים 
אשר פגשנו והכרנו בעיר והפכתי 
לרוקד מסור מהשורה במשך 26

השנים האחרונות.
את  לחשוף  טובה  הזדמנות  זו 
ריקודי העם לאותו ציבור שאינו 

מכיר את התחום.
ריקודי העם מלווים את הישוב 

1882 ב� הראשונה  העלייה  של  מראשיתה  בארץ 
לארץ הובא  עת 
ההורה ריקוד 
ולמעשה ריקודי העם
הציונות את  מלווים 
ועד מראשיתה
מסגרת זו  אנו.  ימינו 
יוצאת אינטגרטיבית 
מהכלל בה ניתן לפגוש
צעירים צעירים, 
דתיים, ברוחם,  
ותיקים, חילוניים, 
ועוד. חדשים  עולים 
בארץ פועלות  כיום 

הרקדות, מאות להקות מחול  ועוד הרקדות כ�350
מיוחדות, מרתונים עד אור הבוקר ועוד כהנה – סה“כ
מדובר בכמה עשרות אלפי רוקדים. אך ריקודי העם
מצאו אחיזה גם בחו“ל וידוע כיום על כ�400 הרקדות
ברחבי הגלובוס בהן רוקדים ישראלים ויהודים וניתן

למצוא בתוכן גם רבים שאין להם כל קשר לישראל.

לחשיפה  זכתה  הרוקדים  ארגון  פעילות 
גדולה ב“ידיעות אחרונות“ מה תספר לנו 

על כך?
ריקודי העם עוברים בשנים האחרונות תהליך מואץ

מאד הפוגע  דבר   – חדשים  בריקודים  הצפה  של 
ביציבותו של הענף כולו ובעיקר  ברוקדים רבים אשר
באים לרקוד וליהנות ובמקום זאת הם נאלצים ללמוד
ריקודים חדשים אשר לעתים נעלמים לאחר זמן קצר
ביותר. אם נוסיף לכך תחושה בקרב הרוקדים של ”אין
לרווחתם של הרוקדים בעיקר ואין מי שדואג  אבא“ 
יחד התגבשנו   – בהרקדות  ולעתים  בפסטיבלים 
שנים 3  – כ  לפני  חברים  קבוצת 

והקמנו את ”ארגון הרוקדים“.
הרוקדים ארגון  של  העל  מטרת   
מורשת לשימור ”לפעול היא
לדורות ולהנחלתה  העם  ריקודי 

הבאים“.
הישגים הארגון  מפעילות  עוד   
אינטרנט אתר  הקמת  כגון;  רבים 
הרוקדים ולנוחיותם של  לשרותם 
התנאים שיפור  והמרקידים, 
תאי והוספת  כרמיאל  בפסטיבל 
שירותים בנויים, הוספת מאווררים,
שיפור המיזוג,  מערכות  חיזוק 
תנאי ההרקדות, הקמת מרכז מידע לרוקדים, פרסום
באתר הפסטיבל 
מכירת ובפורומים, 
מוקדמת כרטיסים 
בימי הפסטיבל ועוד.

החלה לכך  בנוסף 
משרד מול  פעילות 
החינוך לשילוב ריקודי
העם במערכת החינוך
הן פורמאלי  באופן 
והן הצעירים  לקרוב 
האלימות להפחתת
הספר בבתי 
כן, כמו  בהפסקות. 
אנו מארגנים טיולים בחינם לרוקדים לגיבוש חברתי,
הווליום לעוצמת  הנוגעים  חקיקה  בענייני  מטפלים 

ועוד נושאים רבים.

מה מצפה לנו בפסטיבל כרמיאל השנה ?
בשנת שראשיתה  במסורת  החל  המחולות  פסטיבל 

.1968 1944 בקיבוץ דליה – שנמשכה עד שנת
החל הנוכחית  במתכונתו  בכרמיאל  המחול  פסטיבל 
של הרבה  באדיבותה  השמונים  שנות  בסוף  לפעול 
את והרימה למלאכה שנרתמה כרמיאל העיר הנהלת
חובבי של  ולהנאתם  העיר  לתפארת   הזה  המפעל 

מה בין יבנה לפסטיבל 
המחולות בכרמיאל ?
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המחול מהארץ ומהעולם.
מהר מאד, הפך הפסטיבל להיות ”הדובדבן שבקצפת“
עיניים בכיליון  ומחכים  המחלים  המחול  חובבי  לכל 

לקיומו.

מהארץ מחול  להקות  משתתפות  בפסטיבל 
ומהעולם, בתוכן להקות מקצועיות, להקות חובבים
ברמה גבוהה, זמרים, אומנים ומופעי בלט ותיאטרון

בעולם. מהמובילים
� הרבים  ולמופעים  האומנותית  לתוכנית  בנוסף 
וכן הטניס  במגרשי  המוניים  עם  ריקודי  משולבים 
הפסטיבל. באי של להנאתם נוספים אולמות במספר
בכרמיאל הפסטיבל  מתקיים  בה  22�ה היא  השנה 
ומהעולם, מהארץ  רקדנים   ,5000�כ חלק  בה  ויטלו 
מבקרים אלף   250�ל ומצפים שונים מופעים 80�כ
ימי שלושת  במהלך  הגלילי  את  יפקדו  אשר 

הפסטיבל.

ותנועה יהיה השנה חגיגה של צליל, צבע  הפסטיבל 
ימים סביב השעון. 3 במשך

התוכנית לרבות    2009 כרמיאל  על  נוספים  פרטים 
המלאה�ניתן לקבל באתר:

http://www.karmielfestival.co.il/page.php?pageid=9

עוד משפט אחד לסיכום......

אני גאה להיות תושב יבנה ולתרום את חלקי בפעילות
ציבורית לרווחתם של כלל הרוקדים. ברצוני לנצל את
במלאכה העוסקים  לכל  ולהודות  הזאת  ההזדמנות 
בארגון מלאה  בהתנדבות  הפועלים  לחבריי  ובעיקר 
מאמציהם על  כרמיאל  העיר  להנהלת  הרוקדים, 

להעמיד מידי שנה פסטיבל מוצלח מקודמו.

יבנה מגיעה מילה טובה על ארגון עיריית  גם לראש 
כוח. יישר פשוט – בעיר המחול בתחום אירועים

אני פונה בהזדמנות זו לכל מי שנושא המחול והזמר
הזאת המרתקת   בחוויה  להשתתף  לליבו  קרובים 
רוקד שאינו  מי  גם  שבגליל.  בכרמיאל  המתקיימת 
עניין ולמצוא  ליהנות  יוכל   – בפועל  עם  ריקודי 
שעות  24 משך המתפרסים  השונים  באירועים 

ביממה.

לא רק לקוחות ה‘סופר פארם‘ נהנים בקיץ. 
אז אם ללקוחות יש יום ’לייף סטיל‘, לעובדי 
שלהם.   ‘HAPPY HOUR‘ה את  יש  הרשת 
בתוך הרשת הוכרז על תחרות ריקודים שבה 
כל אחד מעובדי ’סופר פארם‘ יכול להקליט 
האינטרנט  דרך  ולשלוח  בוידיאו  עצמו  את 
מצאנו  הפרסים  בין  תזלזלו,  אל  הרשת.  של 
מכונית ופרסים יקרים ביותר. שווה! וכבר יש 
מנצחים, עדיין לא מסניף יבנה, אך התחרות 
יתגלה  אצלנו  שגם  בטוחים  ואנו  נמשכת 

הכישרון הבא!

’סופר ברשת  הנהוגה   ‘HAPPY HOUR‘ה במסגרת 
פארם‘ התקיים יום כזה בסניף יבנה השבוע. העובדים
חגגו שעה של כיף (טוב, כמעט שעה) בה הדגימו את
כישורי הריקוד שלהם וזכו בגלידה מכל הטעמים של
לקוחות וגם  ביותר  מהנה  שעה  הייתה  זאת  ’אלדו‘. 
יכלו  � במקום  קניותיהם  לערוך  כדי  שנכנסו  הסניף 

ליהנות מהפתעות ומתנות שחולקו באדיבות.
חלק מהלקוחות זכה גם ללקק גלידה יחד עם צוות
חסך שלא  רן,  הסניף,  ומנהל  החייכניים  העובדים 
אותו ביקש...  שרק  מי  עם  והצטלם  שלו  בלבביות 
זכינו לראות רוקד. כנראה שפספסנו. אז... בפעם לא 

הבאה!

שעת אושר


