
 

 

 

 

 

 שיעור המוצע לשימוש במסגרת כיתות מופת הבינלאומיות

 ערבית ותקשורת

 

, אירית ניימן ויונתן מנדל, המערך מבוסס על עבודה משותפת של מרכזי תכנית הערבית)
(ל נועה טל לויומתבסס על רעיון ש  

 

 

 

 ההק  ק  ב  ב  ריקוד הד  ריקוד הד  



 ?מהו ריקוד עממי

לכל עם . מוזיקה ועוד,שפה , מסורות, מכלול של מנהגיםמ מורכבתתרבותו של כל עם 

להבעת  םכליהוא אחד ההריקוד  . דרכים שונות להביע את תרבותו וזהותו הייחודית

, לכל עם ריקוד המאפיין אותו ובולט במוזיקה ייחודית -והמורשת הזהות הלאומית

 בישראל למשל , נטיות אותים וכמובן תלבושות עממיות צעדים יחודי, מקצבים שונים

 . הריקוד הישראלי הלאומי הפך עם השניםריקוד ההורה 

חלק  ,כל אחד יכול לקחתריקוד העממי ב ,כשמו כן הוא -אין צורך להיות רקדן מקצועי

, מתאים לכולם והוא חלק משמחות ואירועים מיוחדים בחיי היום יום כמו חתונותהוא 

 . מסיבות ופסטיבלים

 -הריקוד הערבי

זור רחב הכולל עמים ולאומים שונים אשר לכל אחד מהם מסורות המזרח התיכון הינו א

. עממי שונה במקצת בין מדינה למדינה באזור -על כן הריקוד ערבי, מקומיות  -אזוריות

, ביחידה זו. ...(בתורכיה "סופים המחוללים"אולי שמעת על ריקודי בטן מצריים או  על ה)

בולטים מאזור המזרח התיכון שהוא אחד מהריקודים ה הערבי ריקוד הדבקהבאנו נתמקד 

גם  – בריקוד שכזה בטלוויזיה או במציאות םבעבר או אפילו צפיתו עלי םיתכן ששמעת –

 איתנו אנחנו מזמינים אתכם להיכנס וגם אם זו הפעם הראשונה שאתם נתקלים בו  ,אם כן

 ...לקצב

 

 

 

ָקההריקוד  ָקה/ֶדבְּ َةكَ أ لدبَ  صقَ رَ  – הַדבְּ



ָקהריקוד ה  מחול ונחשב ל ,המזרח התיכון  מאזורמסורתי -עממי ריקוד הינו  ֶדבְּ

פירוש  .כולל דרוזים ובדואים הפלסטינים בקרב הערבים וכמובן ,סוריהוב לבנוןב אומיל

 קצב לפיחזקות  רגליים מאופיינת ברקיעותדבקה ואכן ה .רקיעה ברגליים הינו דבקה השם 

. ייחודיים לההקצב וצעדים  (תלאומי)אתנית לכל אזור או קבוצה  -ברקע המתנגנתנגינה 

הרקדנים .  ועוד תוף, דרבוקה, חליל -רקע הכוללת כלי נגינה ערבים מסורתייםהמוזיקת 

רקדן וותיק בראש כל קבוצת רקדנים עומד  -מימין לשמאל  בשורה או בחצי מעגלעומדים 

אחְּ  -הנקרא ה לפי  כך שכולם רוקדים, הריקודקצב את  קובעו "קבוצה ראש"שהוא   احوَ ل َ  ָלוְּ

הוא בדרך כלל מניף את ידו באוויר אך כיום  הלואח, בריקוד המסורתי. קצב רקיעות רגליו

 ומבצעהוא מגיח מתוך מעגל הרוקדים  לעיתים. מסורתית כאפייה או צעיף ,מטפחת מניף

  .ים והרוקדים האחריםהמשלהב את הצופ, קטע סולו

מתחיל  ריקודה .יכול להיות אחיד במהלך כל הריקוד או להשתנות הדבקה קצב ריקוד

התקדמות תוך  תנועה קדימהן ורקיעה בכף רגל ימי: לות וקצובותבתנועות רגליים וגוף ק

צעדי הדבקה הינם אחידים לכל הקבוצה והקבוצה כולה עובדת כמכונה . נגד כיוון השעון

 .וכיחידה אחתמשומנת 

http://youtu.be/v3HFmsdiuaw  (ואילך 2מדקה ) נשים +ריקוד מסורתי גברים 

 

? המילה דבקה ה של מהו פירוש

_______________________________________________________________ 

? בריקוד הדבקה מיהו הלואח

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

י "באילו מהאביזרים הבאים אפשר שישתמש בריקוד עפ, הינו לואח בדבקה  איברהים

 ?הקטע שקראנו

 בגדי התעמלות/   מטפחת   / תוף   /נעלי ריקוד  /  כאפייה   /  צעיף 

 ? ______________________ת רוקדים את הדבקה כריקוד לאומי"באילו ארצות במזה

 -מקור ריקוד הדבקה

עם זאת נראה כי הושפע מסוגי מחול אחרים מהמזרח , בוודאותמקור הריקוד אינו ידוע 

המשותפת בעת מקור הרקיעות הוא בעבודה  היא כי ההשערה .  כמו הריקוד ההודי למשל 

היה צורך  ,ועפרקש העשוי ממאבן עם גג בעבר נבנו באזור הבתים כיוון ש -הקמת בית חדש 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%97%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94
http://youtu.be/v3HFmsdiuaw


 כל יושבי הכפר במשימה זו  לקחו חלק . באופן שווהובצורה אחידה   לדחוס את העפר

, המלווים אותהההדבקה והשירים הקצביים  .ועזרה הדדיתשיתוף פעולה  והשכנים תוך

ה הדבקה כסמל לערבות כך נשאר .נעימהמהנה ולהיות עבודה וגרמו ל יםהמריצו את העובד

 .הקמת בית ומשפחתיות, הדדית ועזרה ומקושרת לערכי הקשר לאדמה

 

? אישית-מה מקור התפיסה כי הדבקה היא סמל לאחווה בין:  חשוב

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 - דבקההלהקות  

ים משפחתיים חגיגיים כמו באירועהן פופולארי  מהלך השנים התגבשה הדבקה לריקודב

בלבנון . (סוריה ופלסטין, לבנון)זור הלבנט בכל אחתונות ומסיבות והן באירועים לאומיים 

, עם השנים. נחשב סמל ללאומיות ואהבת המולדתהריקוד הלאומי והוא הדבקה למשל 

באירועים  הלאומי להקות מחול מקצועיות רבות המבצעות את ריקוד הדבקה הוקמו

לאימונים  השונים וחבריהן נדרשיםגנונות מיומנות בס  אלה להקות .פסטיבליםובחגיגיים 

פת ביותר כפי מעיי ולעיתים היא   רמה גבוהה של כושר גופני תהדבקה דורש רבים  שכן 

הגברים  –כמובן שבמהלך ההופעה ילבשו חברי הלהקה בגדים מסורתיים .  שנראה בהמשך

פעמים רבות יתלוו . רקומות וכיסויי ראשערביות והנשים שמלות שרוואל ערבי כאפייה ו

 .ונגנים על כלים מסורתיים ללהקה זמרים חיים

 

 מאפיינים 3ציין  -ריקודי הדבקה המקצועייםמה מאפייני 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 -סוגי דבקה שונים

 סוגים 91בירדן לבדה קיימים מעל - של דבקה  סגנונות מסורתיים רבים מאודקיימים 

 : עיקריים מסורתיים םסוגי נתאר כאן שלושה.  שונים

אֶליה בראש הלואח יעמוד  .המפורסם ביותר של הדבקה הוא כנראה הסוג(: ةيَ ال َمَ شَ  ) ָשמְּ

רגל שמאל היא המובילה את -חצי עיגול  יםצרומחזיקים ידיים ויהם רוקדיקבוצה של 

בדרך .  יתשפירושה שמאל" שמאליה"ומכאן נגזר שמה , תנועת הרוקדים לפנים ולאחור

זמן הנגינה או ב  ,נים קטע קצר של נגינה או שירהמנג כאשר הנגניםההדבקה מתחילה , כלל

אירוע באחרים בחתונה או האורחים הבשלב זה .  מפתחים קצב אחיד הרקדנים השירה 

שמחות ונרקדת ברית והמוכרת ביותר של הדבקה אזוהי הצורה הפופול .אל הריקודיצטרפו 

 .חגים לאומייםוב, כמו חתונות, משפחתיות

ראַויה דילוגים ות רקיעות חזקב נתלגברים ומתאפיי תמוגבלדבקה ה(: ةيَ اوَ رَ عَ شَ   (ָשעְּ

הרוקדים משלבים , בהמשך. פיים ורקיעת רגלייםכהמלווים במחיאות חזקים וניתורים 

 .כורעים וחוזר חלילה, מנתרים, זרועות זה עם זה

http://www.youtube.com/watch?v=AUVu9BsZQQo&list=PLD893AA5160

252797&feature=share&index=17 

 ?הידעת

פסטיבל שיא עולם בעת   דאהור לבנוניהבכפר נקבע  1122בחודש אוגוסט 

של שרשרת אנושית איש יצרו שם  1,1,, -כשקבוצה של  לא פחות מ ,הקיץ

 .דבקה רקדני

 

http://www.youtube.com/watch?v=AUVu9BsZQQo&list=PLD893AA5160252797&feature=share&index=17
http://www.youtube.com/watch?v=AUVu9BsZQQo&list=PLD893AA5160252797&feature=share&index=17


 

ָואֶניה רוקעות פעם אחת , נעות ימינההרוקדות . דבקה לנשים ומכאן שמה(: ةيَ ان َوَ سَ نَ  (ֶנסְּ

הריקוד הנשי . מכופפות ומטות אותה לאחור וכלפי מעלה וחוזר חלילה, לפנים ברגל שמאל

אחת הנשים שרה לצליליו ואחרת מנפנפת במטפחת וקובעת את קצב . מלווה בנגינת חליל

 .הריקוד

 

 :על פי הקטע השלם

והרוקדות ינועו ברקיעות לצד הריקוד יתבצע בלוויות חליל ______________ בדבקה ה

 .ימין

 .דורשת כושר רב שכן היא מלווה בניתורים ודילוגים רבים_____________ הדבקה ה

כוללת קטע שירה קצר בהתחלה והיא הפופולארית ביותר בין _____________ הדבקה ה

 .סגנונות הדבקה השונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -כיום  דבקהה

 

ת א נרקדיהו מאוד גם כיום תפופולאריהעממית הדבקה , במקביל ללהקות המקצועיות

 .צעירים לצד מבוגרים קמים בספונטניות לרקוד בהן, מודרניות במסיבותו חתונותב

כאן לא . הצעירים מביעים בכך את הכבוד שהם רוחשים למסורת ולמנהגים הערביים

הריקוד הוא לפי מוזיקה  עיתיםל ,תלבושות מסורתיות ואביזרים מקצועיים ותמצא

אך , הצעדים פשוטים ובסיסיים לעומת מורכבות הריקוד המקצועני  ,המושמעת מדיסקים

בניגוד שנוסף הינו בולט  הבדל . תו גדולהכולם לוקחים חלק בריקוד והשמחה המלווה או

, עורב בו נשים רוקדות לצד הגבריםכיום ממעטים בריקוד המ אירועים למחול המקצועי ב

     ,לעיתים הריקוד יבוצע תוך הפרדה בין המינים ולעיתים נשים לא תורשנה לרקוד כלל

 :93-ואאל  נער דרוזי בן זאת  כפי שמתאר

אני והחברים שלי משתתפים בריקוד הדבקה ובשירי . אני אוהב להשתתף בחתונות" 

על אף שיש קצת חזרה לדת והרבה אנשים מקפידים , היום. חתונות ומאוד אוהבים את זה

לא מגבילים את ההשתתפות , למשל. וזה טוב, עדיין לא השתנה אופי החתונות, יותר מפעם

. הן עושות כל דבר חוץ מריקוד הדבקה. ת בחתונותדתיות ולא דתיו –הפעילה של נשים 

אני מכבד את האנשים הדתיים אך אני . צריך להבין שהדתיים קצת מתנגדים לריקוד הזה

בני נוער ערבים  -מתוך בחמישה קולות) ...."חושב שלא צריך להגזים בהתנגדות לשירים ולדבקה

 (בישראל מספרים על חייהם ועל תרבותם

 

? בחתונותכיום מדוע נשים אינן רוקדות  -ואאללפי דבריו של 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

? מתנגדים לריקוד הדבקהמדוע הדתיים  –נסה לשער 

_______________________________________________________________

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94


_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

בא לידי ביטוי בתחומים רבים וביניהם למודרניות בין האסלאם בין דת ללאומיות והמתח 

חתונות דתיות בהן ישנה הפרדה מוחלטת בין מושבי  נערכות  כיום. גם בחתונות כמובן

ככל שהמשפחות החוגגות דתיות  ,(בדומה לחתונות של יהודים דתיים)הגברים והנשים 

ימות קי. וההפרדה בין המינים נשמרת בהקפדה יתירה, כך האווירה מאופקת יותר, יותר

אולם גם , קהל מעורב חתונות מודרניות באולם בהן הישיבה משותפת לגברים ונשים והגם 

.באלה על פי רב הריקוד יהיה כיום מופרד בין המינים  

 

   http://youtu.be/vGYrjoIR6MU -נשים רוקדות דבקה בחתונה 

  -לא נכון/ י הקטע ענה נכון "עפ

 לא נכון/ נכון     -במשותף נשיםו גברים  את הדבקה רוקדיםנהוג כי לא בחתונות כיום 

 לא נכון/ נכון     -כיום ריקוד זה אינו רלוונטי לצעירים , הדבקה נרקדה בעבר

 לא נכון/ נכון     - באירועים כוללת צעדים פשוטים הדבקה 

 לא נכון/ נכון      –לוואח –לא יהיה מוביל לקבוצה  מודרניתבריקודי הדבקה ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/vGYrjoIR6MU


 -מאפייני השירה והמוזיקה של הדבקה

 שבחים וכמובן ,לאהבה, שבח לנעוריםהטקסטים של שירי הדבקה הם בדרך כלל שירי 

המלווים  חיים י זמרים"לעיתים קרובות השירים יבוצעו ע, כאמור .למשפחות המשתתפים

 : למשל, ערביים  -י כלים מסורתיים"תבוצע ע עצמה  הנגינה. את הלהקה

נחשב לכלי יסודי הוא , אך גבו קמור ומעוגל, ומה לגיטרההעוד הוא כלי הד -  ألعود  -העוד  
 .במוסיקה הערבית

 .העשוי מעץ או מקנה רועי  חלילהנאי הוא  – ألناي –הנאי 

 ומכוסה עור בצד הרחב התחתוןפתוח מצדו -מחרס וצורתו כד תוף עשוי  -ألدربكة –הדרבכה 
 .העליון

 .דומה מעט לתוף מרים .המכוסה בעור תוף הבנוי ממסגרת צרה מעץ -ألدف – הדף

 

 :התאם לכל תמונה את שמה

                    

___________________        ________________     ____________________       ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?הידעת

מלחינים ואמנים - הערביתמוזיקה ב עצמאי מוזיקליגנון דבקה נחשב לס

הזמרת  תעם הזמרים הבולטים נמני. רבים הלחינו וביצעו שירי דבקה

זמר פופ  ,פארס כרםו , ומית של לבנוןאהזמרת הלשהיא   ,פיירוז הלבנונית

 :עם מוטיבים של מוזיקת פופמודרניים לבנוני אשר מבצע שירי דבקה 

dabkeh_music-karam-http://www.dailymotion.com/video/x69zde_fares 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A1_%D7%9B%D7%A8%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://www.dailymotion.com/video/x69zde_fares-karam-dabkeh_music


ةرَ  – ה'ריקוד הסחג ج  َقُصَأ لس ح 

ויש  ה הינו ריקוד פלסטיני וירדני עממי  שיש הרואים בו סגנון ריקוד של הדבקה'הסחג

על באזורים הכפריים   בחתונותעל ידי הריקוד מבוצע . המחשיבים אותו לריקוד בפני עצמו

יוצא החתן יחד עם אורחיו אז –או בלילה שלפני עצמו  ביום החתונה  ,ידי הגברים בלבד

 של הכפר כאשר הגברים, ובחזרה לביתו בחוצות הכפר ָזֶפההנקראית   בתהלוכה( הגברים)

ג  שני צידי המסלול ורוקדים את העומדים בשורות מ הינו ה 'סחגפירוש המילה  .ה'ַסחְּ

בניגוד לסגנונות הדבקה האחרים אינו מדגיש את תנועות  ה 'מחיאות כפיים ואכן הסחג

 .י מחיאות כף חזקות כשהגוף מוטה קדימה"הרקיעה ברגליים אלא יצירת הקצב תעשה ע

בראש . תומחיאבזמן ה הראש והגוף קדימה ואחורה מתבצע תוך ניענועוריקוד איטי ה

 -אחריהם הגברים לפי סדר החשיבות והגיל, החדאא שהם הזמרים השיירה צועדים 

ה ה נע'תוך כדי הסחג .הזקנים והמכובדים בראש ואחריהם שאר הגברים ובסוף הנערים

  .ה ביישובאם קיים כז, ובדרך כלל עוברים ליד מעיין המים, בתוך רחובות הכפר החבורה

". הנך רכושי, אשתי, את: "שפירושו "ייא מאל, יא חלאלי" :התהלוכה שרים שוב ושוב  לךבמה

וללוות את , קרובות החתן מורשות להתקרב למחוללים. הנשים צופות מרחוק בנעשה

 .וצהלולים האירוע ביללות שמחה

http://youtu.be/z07YdU4ASA4 ריקוד סחגה מקומי 

 

  

 

http://youtu.be/z07YdU4ASA4


 :לאחר קריאת הקטע חשוב

 ?ה ומה הקשר שלה לריקוד'מה פירוש המילה סחג

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 ?התהלוכה בה סובבים הרוקדים בכפרכיצד נקראת 

_______________________________________________________________ 

מרוב , בכפר השכןשל גדי המתגורר  השל חבר מהעבודה 'דנית וגדי הוזמנו לצעדת סחג

 :י הקפת התשובות הנכונות"עזרו להם ע -התרגשותם שכחו כיצד עליהם לנהוג

 לרקוד יחדיוודנית יוכלו גדי 

 גדי יוכל להסתכל  על הלוואח שינחה אותו בצעדים

 וללוות את האירוע דנית תוכל לעמוד עם קרובות משפחתו של החתן

 אם דנית תלך לאיבוד תוכל לפגוש את גדי בסוף תהלוכת הזפה בבית החתן

 היטב אם ירקע חזק ברגליו בגדי ישתל

 גדי יוכל לעמוד בראש התהלוכה ליד השמרים

 

 ?בהקשר לאירוע יא מאלי ומה הוא מביע, יא חלאלי -ה השיר'מדוע לדעתך נפוץ בסחג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

חזק  םאחרי הלוואח ורקעת םעקבת, עם הנאי םניגנת, את היחידה םמשסיימת, עכשיו

מקווים שאתם מסוגלים כבר להבין מה עומד מאחורי ריקוד הדבקה מלא   אנו ,ברגליים

  .אנרגיה ומה הופך אותו לגאווה מקומית בקרב ערביי האזור הסובבים אותנוה

 

 

 

 

כתבו את : ומבקש לדעת את עקרונות הדבקה, לתייר המגיע לארץ, כתבו מילון מושגים

 .ואת ההסבר לה באנגלית, המילה בערבית

 

 

 

 

 

 ?הידעת

 "ההורה" -הישראלי עםחלק מהמוטיבים והצעדים שקיימים בריקוד ה

העם  יואומצו לריקוד" ואוזרח"הם למעשה צעדי דבקה ערבית ש

הולחנו  חלקם שמרו על הלחן הערבי המקורי וחלקם -הישראלים

 .מחדש על יוצרים ישראלים
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http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7690 
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