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קוראים יקרים

מוקד הגיליון ה–15 של מחול עכשיו עומד הדיאלוג בין מחול אתני למחול לבמה במערב. לקשר ב

ביניהם  הדיאלוג  מסוימים  במקרים  ומפותלת.  סבוכה  ארוכה,  היסטוריה  המחול  סוגי  שני  בין 

מבוסס על ציטוטים שנועדו להכניס לריקוד צבע ואקזוטיקה, שעוברים תהליכי עידון עד שהמאפיינים 

יותר,  האותנטיים אובדים, כמו בבלטים של מריוס פטיפה. במקרים אחרים נשמרת הדדיות רבה 

למשל בכובע משולש הקצוות, שם יצר ליאוניד מאסין שפה כוריאוגרפית ייחודית המשלבת מחול 

אתני אותנטי במסורת של הבלט הקלאסי. עיצוב התנועה, המוסיקה, עיצוב הבמה והתלבושות, כל 

אלה משקפים את השפה המיוחדת של היצירה.

בישראל המחול לבמה והמחול האתני התפתחו תחילה בתהליך של דיאלוג יצירתי, ורק בהמשך 

פנה כל אחד מהם לדרכו הייחודית. רות אשל בוחנת במאמרה את התפתחות מערכות היחסים הללו 

ואורגת אותן בהקשר היסטורי רחב יותר; במאמר אחר היא משתפת אותנו בקשיים ובהתלבטויות 

שמלווים אותה בתהליכי היצירה של מחול אתיופי עכשווי. אילה גורן מציגה את סכנת ההיעלמות 

של תרבויות מסורתיות ומתארת את הקשיים בשימור מחול אתני בעידן המודרני. מבט ממוקד על 

יצירות עכשוויות מביאות עינב רוזנבליט ויונת רוטמן. הראשונה עוסקת בקזוארות של רננה רז, ריקוד 

שבו משלבת הכוריאוגרפית ריקוד אתני דרוזי אותנטי בלי "לטפל" בו, והשניה מונגר של ברק מרשל, 

המשלב מחול אתני ומחול לבמה ומתפרש בין מזרח ומערב, אירופה ואסיה, כפר ועיר. 

התרבות  החינוך,  במשרד  למחול  המחלקה  ביוזמת   1989 בשנת  שהוקמה  מסך",  "הרמת  במת 

והספורט בראשותה של נילי כהן, כמעט בת עשרים. בדיון על "הרמת מסך" שהתקיים במחול עכשיו 

מס' 12, עלתה הדאגה למצבם הכלכלי של היוצרים ולקשיים שבהם עליהם להיאבק כדי להמשיך 

ולקיים את עבודתם לאחר הפסטיבל. כיום הסוגיות המתעוררות קשורות יותר בתוכני היצירות. גבי 

אלדור טוענת שבגלל נטייתם הטבעית של המנהלים האמנותיים שהובילו את "הרמת מסך" במשך 

השנים, שהיו אמנים מתחום התיאטרון, המחול בפסטיבל הלך והידלדל; רות אשל סבורה שהעבודות 

שהוצגו בו מנותקות מהמקום ושהיוצרים אינם מחפשים את הקול האישי שלהם ונוהים אחרי טרנדים 

בינלאומיים; ואילו נאוה צוקרמן טוענת שצריך לאפשר לעולם המחול לחשוב, להתעמק במפגשים 

עם תחומי אמנות אחרים ולא להסתפק בתנועה וביכולת שקשורה בה.  

עוד בחוברת: מאמר של זאבה כהן, המתארת תוכנית לתואר ראשון בינלאומי במחול, יעל )ילי( נתיב 

מציגה ומפרשת את חוויית הגוף של נערות מתבגרות רוקדות, נקודות מבט בצפייה במחול בכתבתה 

הכפרים  תופעת  את  פורש  חרמון  ופרם-שי  רוקדים  מבוגרים  על  רונן  דן  בילסקי–כהן,  רחל  של 

הממקמים את המחול במרכז הווייתם.

רות אשל והניה רוטנברג
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לבמה לבין המחול האתני בישראל
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ערכת היחסים בין המחול לבמה לבין המחול מ

ושינויים.  תהפוכות  ידעה  בישראל  האתני 

והפריה  יצירתי  שיתוף  היו  היישוב  בתקופת 

הדדית בין שתי סוגות המחול האלה, אבל לאחר 

שנות  באמצע  כבר  ולמעשה  המדינה,  הקמת 

ה–50, החלה התרחקות בין המחול לבמה )מחול 

הלכה  ההתרחקות  האתני.  לריקוד  אמנותי( 

מאמר  נפרד.  בערוץ  הלכה  סוגה  וכל  והעמיקה 

זה מבקש לעקוב אחר צמתים, או נקודות מפתח 

בין  מחודש  לחיבור  ואפשרות  פירוד  חיבור,  של 

המחול האמנותי למחול האתני, מנקודת מבטה 

של מי שגדלה על ברכי המחול לבמה1.

האלה  המפתח  נקודות  אחר  להתחקות  הניסיון 

בין  נבעה ההתקרבות  מעלה שאלות כמו ממה 

המחול לבמה למחול האתני בתקופת היישוב ומה 

היו הסיבות שהביאו להתרחקות ביניהם בהמשך. 

שאלה נוספת היא אם היום, אחרי כמעט 50 שנה 

של הליכה בערוצים נפרדים, אפשר לאתר את 

תחילתה של התקרבות מחודשת.

נחוצים  עצמן,  השאלות  לבירור  שניגש  לפני 

המרכזיים  האפיונים  על  הבהרה  משפטי  כמה 

של המושגים שאליהם יתייחס המאמר. המושג 

"מחול אתני" משמש מטרייה שתחתיה מתכנסים 

כל ביטויי המחול העונים על צרכיה של חברה 

שלבניה יש קשרים גנטיים, לשוניים ותרבותיים 

משותפים, עם דגש מיוחד על מסורת תרבותית 

)Kealiinohomoku:1983(. לדברי בהט, מדובר 

ביותר של מחול באותה חברה.  בבסיס הרחב 

מהבסיס הזה מתפצלים כמה סוגים של מחול: 

מחול פולחן, מחול עם, מחול חברה ומחול לבמה. 

המחול העממי, כמו המחול האתני, מייצג מסורת 

היסוד  על  דגש  שם  אבל  מסוימת,  תרבותית 

והוא  הקבוצתית  השייכות  תחושת  ועל  הלאומי 

נחלתן של כל שכבות העם. לדברי בהט )2004, 

עמ' 32-28(, מחול לבמה )מחול אמנותי( ממוקם 

בקצה העליון של הפירמידה מבחינה אמנותית. 

יצירתית של הפרט,  יוזמה  בדרך כלל הוא פרי 

הכשרה  דרושה  לביצועו  אישי,  לביטוי  כמקור 

מקצועית והוא מיועד להצגה לפני קהל2. 

חבירה בתקופת היישוב

מקורם של הקשרים ההדוקים בין אמני המחול 

היישוב,  בתקופת  האתני  המחול  לבין  לבמה 

אתם  שהביאו  אמנותיות  עולם  בתפישות  נעוץ 

היוצרים מאירופה עם עלייתם ארצה. לתפישות 

אלה התווספו סיבות מקומיות ייחודיות ליישוב. 

ערב  באירופה  שנולד  ההבעה,  מחול  אמני 

הבלט  את  דחו  הראשונה,  העולם  מלחמת 

מייצג  שהוא  בטענה  מרכיביו  כל  על  הקלאסי 

הישן.  בעולם  מקובלות  שהיו  התפישות  את 

למופעי  בהערכה  התייחסו  הם  זאת,  לעומת 

בין  באירופה  שהופיעו  האתניים  הסולנים 

את  בעיניהם  ייצגו  אלה  העולם.  מלחמות  שתי 

חיזוק  שקיבלה  העם,  של  האמיתית  המסורת 

הלאומיים  המאבקים  בעקבות  ה–19  במאה 

"אביב  בכינוי  המוכרים  באירופה,  לעצמאות 

העמים". מופעי הסולנים האתניים התאפיינו, בין 

הלאומי  העבר  על  להתרפק  בניסיונות  השאר, 

ולהחיותו  המשתחררים  העמים  של  "המפואר" 

שיוחסה  הפוליטית  החשיבות  את  הגבירו  והם 

לריקוד האתני.

לא  ההבעה  מחול  רקדני  של  הטכנית  הרמה 

היתה גבוהה והיא נשענה במידה רבה על כשרון 

את  העריכו  אלה  לפיכך,  טבעית.  יכולת  ועל 

יכולת הביצוע של הרקדנים האתניים ואת השפה 

על  זה, שבלטה  התנועתית העשירה של מחול 

רקע השפה הדלה של מחול ההבעה בראשית 

דרכו. אף שמחול ההבעה נחשב אוונגרד, האמנים 

ושילבו  עמיתיהם  על  התנשאו  לא  בו  שעסקו 

התגליות  שלהם.  ברפרטואר  אתניים  ריקודים 

הקודמת,  המאה  תחילת  של  הארכיאולוגיות 

שהסעירו את הדמיון של העולם המערבי, הפכו 

את  וחיזקו  אופנתי  לטרנד  באקזוטי  העניין  את 

המגמה של התקרבות בין המחול לבמה למחול 

האתני3. 

אחת  סנט–דניס,  רות  והכוריאוגרפית  הרקדנית 

הברית,  בארצות  המודרני  המחול  מחלוצות 

יצרה את הרפרטואר שלה בהשראת תרבויות 

והגורו  פון לאבאן, התיאורטיקן  רודולף  אתניות. 

של  מתפקידם  שחלק  טען  ההבעה,  מחול  של 

זה הוא ליצור "מקהלות  אמנים שפעלו בתחום 

הוא  המסורתיים.  העם  ריקודי  במקום  תנועה" 

איגודים  של  נושאים  על  המוניים  מופעים  יצר 

התקופה"  ב"רוח  זאת  וכל  לחובבים,  מקצועיים 

)מנור, 1978, עמ' 33(.

יתרה מזאת, גם הבלט הקלאסי שילב ריקודים 

פטיפה  מריוס  שיצר  הגדולים  בבלטים  אתניים 

בסוף המאה ה–19 ובתחילת המאה ה–20, ואפילו 

אתנית  בהשראה  בלטים  כלל  דיאגילב  סרג' 

הגדולים  הספר  בבתי  שלו4.  הנועז  ברפרטואר 

פולקלור,  ללימודי  מסלול  ייחדו  קלאסי  לבלט 

 .)character dance( שנודעו כריקודי אופי

בתקופת  ישראל  לארץ  שעלו  המחול  אמני 

היישוב העברי, הביאו עמם את הגישה שעודדה 

האתני.  למחול  לבמה  המחול  בין  הקשר  את 

הביטוי המעשי של גישה זו היה בשאיפה ליצור 

מחול עברי על מרכיביו השונים — מחול לבמה 

מקורות  חיפשו  הכוריאוגרפים  עם.  וריקודי 

ואל  הקטנה  התימנית  העדה  אל  ופנו  השראה 

הערבים המקומיים. אורח חייהם, שנראה כאילו 

עמד מלכת ולא השתנה עם תמורות הזמן, הצית 

את דמיונם. היהודים ממוצא תימני זוהו כממשיכי 

ההיסטוריה היהודית שנקטעה עם הגלות, 2000 

המזרח  לאנשי  ההערצה  ואילו  לכן,  קודם  שנה 

"האצילים" הושפעה מהאוריינטליזם האירופי.

מתוך  מומשו  האתניים  התנועתיים  החומרים 

ביקשו  שבאמצעותם  תנ"כיים,  בנושאים  עיסוק 

היוצרים להחיות את העבר הלאומי ולקרב אותו 

עם  ריקודי  בהווה.  הלאומית  ההתחדשות  אל 

מאזור  העולים  עמם  שהביאו  אירופיים  מזרח 

כמו  הרומנית–הבלקנית,  ההורה  ובראשם  זה, 

וכדומה(  טנגו  )ואלס,  החברתיים  הריקודים  גם 

היו  אירופה,  ממרכז  העלייה  ידי  על  שהובאו 

פופולריים ביישוב. לאימוץ זמני של מחול עממי 

מאשר  יותר  רבה  לגיטימציה  היתה  גויים  של 

לעיסוק במחול יהודי "גלותי"5. 

הרפרטואר של אמני מחול ההבעה, כמו גם של 

אמני הבלט הקלאסי, כלל ריקודים אתניים. ריקוד 

משוער,  )תאריך  וודקה  היה  למשל,  מפורסם, 

תחילת שנות ה–30( של גרטרוד קראוס. רקדנית 

הבלט מיה ארבטובה הופיעה בריקודים רוסיים, 

ספרדיים ומזרחיים. הדוגמה הבולטת לשילוב בין 

הבלט  להקת  היתה  עממי  לריקוד  מודרני  מחול 

צעירות  רקדו  שבה  ניקובה,  רינה  של  התנ"כי 

התימני   האתני  המרכיב  למרות  תימני.  ממוצא 

מהעשייה  חלק  נחשבה  הלהקה  הדומיננטי, 

בתחרות  והשתתפה  ביישוב  במחול  המודרנית 

תרמו  בבד  בד  ב–61937.  שהתקיימה  המחול 

אמני מחול ההבעה ביישוב, שבין הבולטים בהם 

ראויות לציון לאה ברגשטיין וירדנה כהן, ליצירת 

חגים חדשים הקשורים לאדמה, שאבדו בגלות. 

היפרדות

ההפריה ההדדית בין המחול לבמה לבין המחול 

המדינה.  הקמת  לאחר  לסיומה  באה  האתני 

לשינויים  קשורה  הסוגות  שתי  בין  הפרידה 

של  הראשונות  בשנותיה  שאירעו  דמוגרפיים 

ולמהפך שעבר אז המחול לבמה. אם  המדינה 

היהודית  האוכלוסייה  מרבית  היישוב  בתקופת 

ומרכיביה  וממזרחה,  אירופה  ממרכז  הגיעה 

השונים היו שותפים לליבה תרבותית אשכנזית, 

והקמת  העצמאות  מלחמת  שבעקבות  הרי 

יהודים  של  מסיבית  עלייה  הגיעה  המדינה 

המאזן  את  ששינתה  ערב,  ממדינות  שגורשו 

הדמוגרפי בין יהודים אשכנזים ליהודים מזרחים. 

של  עלייה  התווספה  הזאת  המסיבית  לעלייה 

מארצות  עלייה  וכן  מאירופה  הפליטה  שארית 

החריפה  כך  אנגלית.  דוברות  וממדינות  הברית 

קצות  מכל  יהודים  של  התרבויות  בליל  בעיית 

עם  להתמודד  בניסיון  בארץ.  שהתקבצו  תבל, 

זו גובשה מדיניות "כור ההיתוך", שגרסה  בעיה 

שאין לטפח את שמירת המורשת של כל עדה, 

לכל  משותפת  ליבה  ליצור  יהיה  שאפשר  כדי 

התרבות  תיווצר  קיוו,  כך  זו,  מליבה  העדות. 

שביקשה  זאת,  מדיניות  רקע  על  הישראלית7. 

את  לחזק  כדי  עדה  לכל  הייחודי  את  להחליש 

הליבה המשותפת, דעכה ההתלהבות מהמחול 

האתני המזרחי )ובתוכו התימני( כמייצג בחזותו 

הקדומה.  ישראל  של  היהודי  את  ובתרבותו 

בושה  כדי  עדי  המסורת,  דחיקת  של  התופעה 

מאוכלוסיית  מבוטלים  לא  חלקים  איפיינה  בה, 

העולים, שביקשו לזרז את תהליך הישראליזציה 

שלהם. בצדם היו גם עולים שביקשו לשמר את 

המסורת שעליה גדלו ובה חשו בבית.

שחל  המהפך  הוא  השני  המשמעותי  השינוי 

נדחה  ההבעה  מחול  בישראל.  לבמה  במחול 

ובמקומו אומץ בהדרגה המחול האמריקני בסגנון 

מרתה גרהאם, שהעניק ליוצרים לקסיקון תנועה 

לרשות  רקדנים.  להכשרת  ומתודיקה  מסוגנן 

המחול לבמה עמדו כל המרכיבים להתפתחות 

עצמאית ולפריצה קדימה והוא איבד את העניין 

האתני.  במחול  ההבעה  מחול  אמני  שגילו 

השאיפה להתמקצע ברמה אוניברסלית עמדה 

בראש מעייניה של קהילת המחול לבמה, ואילו 

השאיפה ליצור מחול עברי נדחתה8. יתרה מזאת, 

הקשר עם האתני נתפש כחיסרון, שעלול לצבוע 

פרובינציאלית,  בלוקליות  המחול  יצירת  את 

בעוד שאמני המחול חיפשו את פסגת האמנות 

הבינלאומית. 

תיאטרון מחול ענבל

ומדיניות  והאמנותי  הדמוגרפי  המהפך  רקע  על 

המדינה,  בשנותיה הראשונות של  ההיתוך"  "כור 

נוסד תיאטרון מחול ענבל של שרה לוי–תנאי. זאת 

היתה דוגמה ליצירת תיאטרון מחול מודרני הניזון 

מחומרים אתניים. לוי–תנאי פירקה וחיברה מחדש 

למחול  האופייניים  התנועתיים  החומרים  את 

האתני של יהודי תימן ויצרה לקסיקון תנועה עשיר 

של מחול לבמה לביטוי אישי. עם זאת, ניתוח של 

היצירות הדרמטיות שלה, כמו מגילת רות )1961(, 

הקשור  בכל  גרהאם  של  השפעתה  על  מצביע 

לפיתוח הנרטיב ולעיצוב הדמויות.

לטענתי, העיתוי שבו הוקמה הלהקה פתח לפניה 

התפתחות  כיווני  סגר  אבל  חדשות,  אפשרויות 

אחרים. הקשר של המדינה הצעירה עם ארה"ב, 

האמריקנית  הקרן  להקמת  הביא  למשל, 

הבאתו  את  שיזמה  בארץ–ישראל,  למוסדות 

של הכוריאוגרף ג'רום רובינס לארץ. בהמלצתו 

ללהקה  שהיתה  בענבל,  לתמוך  הקרן  החלה 

מקצועית  כלהקה  לעבוד  שיכלה  הראשונה 

לכל דבר בשנים שבהן עדיין לא היתה תמיכה 

הקמת  אחר,  מצד  לבמה.  במחול  ממשלתית 

לתפישה  בניגוד  עמדה  אתני  בסיס  על  להקה 

מדוע  להבין  אפשר  לפיכך,  ההיתוך.  כור  של 

של  התימני  התנ"כי  הבלט  היישוב  בתקופת 

ניקובה ויצירות שהעלו עמיתיה בהשראה אתנית 

התקבלו בברכה על ידי כל שכבות החברה ועל 

ידי המוסדות הלאומיים. לאחר הקמת המדינה, 

לעומת זאת, להקה המזוהה עם עדה אתנית, גם 

אם מדובר בלהקה של מחול לבמה )היו ויכוחים 

פולקלור  להקת  היא  ענבל  אם  בשאלה  רבים 

מהמדיניות  סטתה  מטרותיה(9,  הן  ומה  לא,  או 

המוצהרת של "כור ההיתוך". יתרה מזאת, דווקא 

ההצלחה הגדולה שהיתה מנת חלקה של ענבל 

המחול  של  ראשונה  כמייצגת  בחו"ל,  בסיוריה 

האמביוולנטי  היחס  את  העצימה  בישראל, 

כלפיה. לגאווה שעוררה הצלחתה נלוותה מורת 

עדה  עם  המזוהה  אתנית  שלהקה  כך  על  רוח 

ספציפית קטנה מייצגת את המחול של ישראל 

בחו"ל, דווקא בשנים שהמדינה הצעירה ביקשה 

להקרין אחדות ולא פיצול ורב–תרבותיות.  

לקהילת  ענבל  מחול  תיאטרון  בין  ההתרחקות 

דו– היתה  בישראל  לבמה  המודרני  המחול 

ועל  רקדנים  על  התבססה  הלהקה  סטרית. 

המרכיבים  רק  תימני.  ממוצא  כוריאוגרפית 

נוצרו על  התיאטרליים התומכים בכוריאוגרפיה 

תימנים.  שאינם  ידועים  מקצועיים  אמנים  ידי 

היו  לא  ענבל  עם  שעבדו  מהמלחינים  חלק 

כן. כל מעצבי התאורה,  ואחרים  ממוצא תימני, 

התלבושות והמורים שעבדו עם הלהקה לא היו 

תימנים. לוי–תנאי ניזונה מהיצירתיות של רקדניה 

התימנים, משפת הגוף שלהם, מחומרי התנועה 

ומאיכותה והצליחה להביא לידי ביטוי את המיוחד 

של  הכוריאוגרפית  הפשטות  שבהם.  האתני 

היצירות שהעלתה ענבל נבעה לא רק משיקולים 

אמנותיים של תמצות ובהירות, שבהן ניחנה לוי–

הטכניים  הכישורים  את  תאמה  גם  אלא  תנאי, 

של הרקדנים. מחד גיסא ענבל התכנסה בעצמה 

ואף טענה לקיפוח עדתי )טולידאנו, 2005, עמ' 

טורוס מאת סהר עזימי, צילום: אסקף

 Torus by Sahar Azimi, Inbal
Dance Theater, photo: Askef
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32-21(. מאידך גיסא, הרקדנים הרבים שלא היו 

מקצועית  מסגרת  למצוא  יכלו  ולא  העדה,  בני 

ב–1964,  שבע  בת  להקת  הקמת  )עד  נתמכת 

וגם זאת בתמיכה פרטית ולא ממשלתית(, ראו 

בתמיכה  שזכתה  היחידה  הלהקה  את  בענבל 

אין  מקצועית.  במתכונת  לפעול  לה  שאיפשרה 

מדובר בקנאה, אלא בהערכה הגדולה שרחשו 

שהיא  כמובן,  לזכור,  יש  לענבל.  השכבות  כל 

פעלה בתנאים שלא עמדו לרשותן של להקות 

קשה.  במשבר  שרויות  שהיו  המודרני,  המחול 

תחת  מאמרים  מעט  לא  פורסמו  בעיתונות 

כותרות כמו "המחול — הענף המוזנח", "הריקוד 

האמנותי בישראל — שטח הפקר" )אשל, 2001, 

עמ' 103(.

קטן.  אישי  סיפור  להביא  ברצוני  זה  בהקשר 

באמצע שנות ה–50, כשהייתי תלמידת בלט בת 

כ–14, ראיתי מופע שהעלה תיאטרון מחול ענבל 

שבבית  והיפה  הגדולה  בגינה  באמפיתיאטרון 

היה  האמפיתיאטרון  הכרמל.  במרכז  רוטשילד 

כהקדמה  בעמידה.  הצטופפו  אנשים  מלא, 

למופע נתנה לוי–תנאי הסברים על התלבושות 

באוויר  להקתה.  של  התנועתיים  החומרים  ועל 

שנראו  הרקדנים,  חגיגית.  התרגשות  עמדה 

נפלא, והכוריאוגרפיה הכל כך מיוחדת, התקבלו 

במחיאות כפיים סוערות. אבל לי, כמי שחלמה 

להיות רקדנית, היה ברור שלהקה נפלאה זאת 

בני  של  והרוחניות  הגופניות  לאיכויות  מיועדת 

העדה,  בת  שאיננה  כנערה  התימנית.  העדה 

ובהמשך  הקלאסי  הבלט  ברכי  על  שגדלה 

להשתלב  אוכל  שלא  ידעתי  המודרני,  המחול 

של  דורות  חשו  שכך  להניח  מעזה  אני  בה. 

לעבודתה  הגדולה  ההערכה  שלמרות  רקדנים, 

לא  שלה  שהכוריאוגרפיה  הבינו  לוי–תנאי,  של 

נועדה להם.

לוי–תנאי המשיכה ויצרה עבודות נפלאות, אבל 

היא  הידלדלו,  שלה  היצירה  כוחות  כאשר  גם 

לכוריאוגרפים  הלהקה  את  לפתוח  ששה  לא 

אורחים. היא גם הציבה מכשולים לפני רקדנים 

רצו  או  בלהקה  כיוצרים  להתפתח  ששאפו 

לקחת שיעורי מחול מחוץ לכתליה. עם השנים 

הידלדל מאגר הרקדנים ממוצא תימני, הטובים 

ביניהם עזבו כדי למצוא קול משלהם ולהרחיב 

את אופקיהם. רק קומץ ותיקים נשארו בלהקה, 

מבני  שאינם  רקדנים  התמלאו  ששורותיה 

טכניים  כישורים  היו  החדשים  לרקדנים  העדה. 

אבל  הוותיקים,  של  לאלה  בהשוואה  משופרים 

הכוריאוגרפיה והשפה התנועתית, שמלכתחילה 

התבססו על הגוף וה"רוחניות" של הרקדן ממוצא 

ללא  מקצועי  רקדן  של  יכולתו  על  ולא  תימני, 

ונראו  מקסמן  איבדו  ספציפית,  אתנית  שייכות 

זרות ומלאכותיות. 

עם השנים נוצרה שפה ענבלית ייחודית, שנקודת 

כלקסיקון  להיקלט  יכולתה  היתה  המבחן שלה 

המחול  את  להעשיר  שביכולתו  נטו,  תנועה 

האמנותי ולשמור על חיוניותו ועל העניין התנועתי 

ללא  מקצועי  רקדן  ידי  על  מבוצע  כשהוא  גם 

תנועה  לקסיקון  ליצירת  דוגמה  עדתית.  שייכות 

אתניים,  מחומרים  הניזונה  הוראה  ומתודיקת 

סגנון  הוא  כולו,  בעולם  רקדנים  לנחלת  שהפכו 

המחול של אלווין איילי. עם זאת, ובלי להמעיט 

היא  בזכות עצמה,  בחשיבותה כשפה העומדת 

נראית יותר משכנעת באמיתותה כשמשתמשים 

בה רקדנים אפרו–אמריקנים. 

אני  שבה  שאלה  להעלות  ברצוני  זה  בהקשר 

מתחבטת שנים, גם אם לא זה המקום להרחיב 

את העיסוק בה: עד כמה יצירה של מחול לבמה 

ידע של רקדן  לו  המותאמת לרקדן אתני, שאין 

ומנתבת  היוצר  דמיונו של  מקצועי, מגבילה את 

על  האתניות  והדגשת  הסיפוריות  לעבר  אותו 

חשבון יצירת כוריאוגרפיה שעומדת בזכות השפה 

והקומפוזיציה. הרהורים אלה מתקשרים ליצירה 

יירי  שיצר   ,)1979( הרוקעת  האדמה  הנהדרת 

האבוריג'ינים  הילידים  תרבות  בהשראת  קיליאן 

האוסטרלים. את המחול לא היה אפשר להעלות 

עם האבוריג'ינים10. קיליאן העדיף להשאיר להם 

על  יצירתו  את  ולהעמיד  האתני  המחול  את 

רקדנים מקצועיים. 

מחול ישראלי לבמה

ככל שהמחול המודרני המקצועי איבד עניין במחול 

האתני, הוא גם התרחק מריקודי העם הישראליים. 

עם,  ריקודי  ביצירת  האצה  חלה  ה–50  בשנות 

שמתוכם יצר יונתן כרמון את מה שנקרא בעגת יוצרי 

פיתח  ישראלי לבמה". כרמון  "מחול  ריקוד העם 

סגנון מחול עם המיועד לבמה ובו שילב אלמנטים 

בסיסיים של ריקודי העם הישראליים האופייניים 

ריצה  דילוג,  ניעה,  )פסיעה,  תקופה  לאותה 

אתניים  מריקודים  תנועתיים  ומרכיבים  וכדומה( 

של עדות ישראל. כן שולבו ביצירותיו קפיצות כמו 

,chaine סיבובים כמו ,)grand jete( גראנד ג'טה

אטיטיוד   ,)Grand battement( רגליים  הרמות 

היתה  לכרמון   .)balance( ובלנסה  )attitude(

עם  החלל.  ותפישת  הבימוי  בתחום  גם  השפעה 

רובם  כוריאוגרפים,  של  דורות  צמחו  השנים 

תלמידיו, שפיתחו בדרכם כיוון זה, אבל לא כולם 

ניחנו בכישרון של כרמון.

נשאלת השאלה מדוע נשזרו ב"מחול הישראלי 

הבלט  עם  המזוהות  תנועות  דווקא  לבמה" 

פרטנר  היה  ההבעה  מחול  לכאורה,  הקלאסי. 

ולהעשרה. לטענתי,  יותר לשיתוף פעולה  טבעי 

הסיבה נעוצה בכך שמחול ההבעה היה המקור 

שממנו נדלו אותם חומרים בסיסיים שצוינו לעיל. 

בין עושר מרכיבי התנועה  לא היה שוני מהותי 

נוצרו  שמהם  המרכיבים  לבין  שלו  הבסיסיים 

לא  ההבעה  מחול  החלוצים.  של  העם  ריקודי 

היה יכול לספק לקסיקון תנועה חדש ומשמעותי, 

הפוטנציאלי  הפרטנר  סיפק.  שכבר  לזה  מעבר 

הנוסף להעשרה היה המחול המודרני של גרהאם, 

אבל  תנועתיים,  בחומרים  עשיר  היה  שאמנם 

היוצרת.  של  האישי  בחותמה  טבוע  היה  סגנונו 

כך מצאו מרכיבים מלקסיקון התנועה של הבלט 

הקלאסי את מקומם ב"מחול הישראלי לבמה". 

בצד כל אלה ראוי להזכיר, שכרמון למד מחול 

וכי  ארבטובה  מיה  ואצל  קראוס  גרטרוד  אצל 

דרכו האמנותית החלה במחול לבמה, פנתה אל 

ריקודי העם ומשם הגיעה אל "המחול הישראלי 

המחול  בין  השילוב  של  נוסף  היבט  לבמה". 

רווח  שנעשה  ההרגל  הוא  הבלט  לבין  העממי 

כבר בשנות ה–50, לשלוח ילדות ונערות לשיעורי 

בלט קלאסי כחלק מההעשרה התרבותית שלהן. 

לרובן לא היו שאיפות להיות רקדניות מקצועיות, 

חלקן גם לא היו מוכשרות דיין, אבל רבות מהן 

נמשכו לבמה. להקות ריקודי העם העניקו מסגרת 

לשאיפות אלה, וגם זכו בהערכה ציבורית. הופעה 

של  להקה  עירונית,  מחול  להקת  של  במסגרת 

שמחת  לרקדנים  העניקה  אזור,  של  או  מועצה 

מחול ואת הנאת החשיפה לאור הזרקורים. זאת 

היתה גם דרך לראות עולם, באמצעות השתתפות 

בסיורים הרבים בחו"ל של הלהקות, שייצגו את 

ה"ישראליות" החדשה.

הלהקות  של  המקצועי  הגרעין  רבים,  במקרים 

ידע  שרכשו  רקדניות  אותן  סביב  נבנה  האלה 

בשנות  ג'ז.  שלמדו  רקדנים  ושל  בבלט  בסיסי 

בעקבות  בישראל,  פופולרי  הג'ז  נעשה  ה–70 

ההצלחה של להקת ג'ז פלוס )1972-1969( של 

להקת  של  הבינלאומית  והיוקרה  בראון  שמעון 

איילי.  אלווין  של  לבמה  האפרו–אמריקני  הג'ז 

הרקדנים הצעירים שרכשו רקע בסיסי במחול 

טכניקה  שיעורי  שהעבירו  למורים  היו  לבמה, 

משלהם,  הוראה  שיטות  ויצרו  שלהם  ללהקות 

על פי מה שנראה להם מתאים לשכלול הרמה 

גם  צעירים  אותם  מתוך  הלהקה.  של  הטכנית 

צמחו מספר לא מבוטל של כוריאוגרפים שיצרו 

ללהקות  לבמה"  ישראלי  ו"מחול  עם  ריקודי 

חובבים.  עם  בעבודה  התמחו  וגם  הייצוגיות 

ללהקות  הגיעו  להקות  באותן  מהרקדנים  חלק 

המחול המודרני המקצועיות, שהיו זקוקות תמיד 

לרקדנים גברים. לעומת זאת, כוריאוגרפים של 

הייצוגיות שביקשו לעבוד עם רקדנים  הלהקות 

ולהקות מקצועיות נתקלו בקשיים, שנבעו מחוסר 

הערכה לכישורים האמנותיים שלהם. 

זלזול?  כדי  עד  הערכה,  חוסר  אותו  נבע  ממה 

"המחול  של  שהכוריאוגרפים  שככל  דומני 

תנועתיים  מרכיבים  אימצו  לבמה"  הישראלי 

לבמה,  והקלאסי  המודרני  המחול  עם  המזוהים 

של  אופנתיים  עם  ריקודי  של  מרכיבים  גם  כמו 

ל"שואו"  הנטייה  שהתחזקה  ככל  שונים,  עמים 

שהחומרים  בעוד  ביצירות.  הזלזול  גבר  בימתי, 

ומבלט  מודרני  ממחול  השאולים  התנועתיים 

ויצירתיים  מרתקים  מלהיבים,  נראו  קלאסי 

הייצוגיות  הלהקות  של  ולכוריאוגרפים  לרקדנים 

שפעלו בתחום "המחול הישראלי לבמה", שראו 

המקצועי  המחול  קהילת  "התמקצעות",  בכך 

לבמה ראתה את הדברים באור אחר. המרכיבים 

התנועתיים המושאלים, המוכרים לעייפה, שבוצעו 

על ידי חובבים, לא הותירו בה כל רושם. יתרה 

בסוגת  בעיקר  המקצועי,  המחול  יוצרי  מזאת, 

מחומרים  להתרחק  ביקשו  העכשווי,  המחול 

תנועתיים מוכרים וכל אחד מהם ניסה להשמיע 

קול אישי ולהטביע חותם תנועתי ספציפי.

ישראלי  "מחול  של  הכוריאוגרפיה  לאחרונה 

לבמה" נעשתה מורכבת יותר וגם רמת הרקדנים 

עלתה, אבל השפה התנועתית, שהיא לב העניין, 

נראית כעוף מוזר של מחול מודרני, סגנון מיושן 

התקדמות  של  יסוד  תנועות  כמה  על  המבוסס 

בחלל. זהו מחול המבוסס על חומרים תנועתיים 

אקלקטיים. לפעמים הוא אקספרסיבי או בידורי 

לפולקלור.  שטחית,  כלל  בדרך  נגיעה,  לו  ויש 

רבים מהיוצרים בתחום גם לוקים בחוסר טעם 

טוב. בחירת נושא או כותרת לריקוד, הקשורים 

מלחין  שכתב  לחן  על  הסתמכות  או  לישראל, 

ישראלי לשיר בעברית, אינן יכולות לבוא במקום 

לקסיקון תנועה מקורי. 

אותם  של  בעשייה  לזלזל  אין  זאת,  ובכל 

כוריאוגרפים או בפעילות של אותן קבוצות. נוצרה 

תופעה, שאולי היא ייחודית לישראל, של אלפי בני 

ייצוגיות בלהט  חובבים שרוקדים בלהקות  נוער 

ובאהבת מחול, לצליליהם של שירי ארץ ישראל, 

וזאת בשנים שהאינטרנט ופיתויים אחרים עומדים 

בפתח. זאת תופעה נפלאה ויש לשמרה ולטפחה 

לוודאי  קרוב  זאת,  עם  עידוד הטעם הטוב.  תוך 

ריקודי  חלוצי  פיללו  הזה  האמנותי  למוצר  שלא 

העם ו"המחול הישראלי לבמה". יש להפריד בין 

צעירים שרוקדים,  אלפי  החינוכית של  התופעה 

לבין התהדרות ביצירת "מחול ישראלי לבמה". 

איפה איבדנו את הדרך?

ריקודי העם הראשונים נוצרו מתוך שאיפה ליצור 

סגנון ארץ ישראלי ייחודי, בניסיון להתרחק ככל 

ריקודים  אחרות.  סוגות  של  מאפיונים  האפשר 

תנועתיים  חומרים  על  לפיכך,  בנויים,  אלה 

וכדומה,  דילוג  ניע,  כמו  אוניברסליים  בסיסיים 

שאינם מזוהים עם אתניות של עם מסוים. חומרים 

הישראליים.  העם  לריקודי  ייחודיים  אינם  אלה 

אתני  מחול  וכל  זהה,  האנושית  האנטומיה 

משתמש באותם מרכיבים. ההבדל בין סגנון אתני 

אחד לאחר טמון בשימוש השונה שכל אחד מהם 

עושה באותם מרכיבים כוריאוגרפיים, במיקוד או 

ככל שהמינון של  אלה.  מרכיבים  במינונים של 

אפיונים כמו מיקוד בחלקי גוף שונים, מקצב או 

נראה אתני  יותר, המחול  מודגש  שימוש בחלל 

ספציפי יותר. לדברי בהט )2008(, כאשר הזהות 

האתנית מאבדת מחשיבותה מחפשים אפיקים 

אחרים לביטוי הצורך בתנועה ובמחול.

העם  ריקודי  של  האתנית"  "הייחודיות  לטענתי, 

ב"נטרול  דווקא  טמונה  הראשונים  הישראליים 

התנועתיים  החומרים  בהשארת  האתני", 

במלה  ביותר.  הטבעית  בצורתם  הבסיסיים 

או  זה  מינון  של  הדגשה  כל  בפשטותם.  אחת, 

אחר בממדים של זמן, מרחב, צורה וכוח, עלולה 

מחול  עם  המזוהה  מוכר  לשילוב  אותו  לקרב 

אתני של עם מסוים או של עדה ספציפית. ובכל 

זאת, לאותה "פשטות טבעית" של ריקודי העם 

הראשונים נוסף מרכיב האנרגיה המתפרצת של 

הרוקדים. השילוב בין פשטות טבעית לאנרגיה 

של  המסר  עם  יפה  שעלתה  רעננות,  יצר 

הראויה,  ובזהירות  כלומר,  לאומית.  התחדשות 

איננה  הראשונים  העם  ריקודי  של  הייחודיות 

במאפיינים תנועתיים צורניים ספציפיים )למשל, 

של  מגוון  או  ייחודית,  מסוגננת  רגליים  הנפת 

רקיעות עם הרמות ברך בווריאציות(, אלא דווקא 

בהעדר מאפיינים בולטים. כך נשמרו הפשטות 

והצניעות של התנועה במקוריותה הטבעית. את 

אפשר  הרוקדים  של  הצעירה"  "האנרגיה  אפיון 

ריצות,  בניתורים,  עשיר  לשימוש  לתרגם  היה 

קפיצות והתפרשות במרחב כללי. 

זהו מוקד הבעיה, שכן אם הפשטות היא האפיון 

העיקרי של הריקוד, כל מורכבות והעשרה עלולות 

להרוס אותו. בהקשר זה עולה בזיכרוני הלהקה 

ידעה לשדרג את  דאנס. הלהקה  ריבר  האירית 

ולעשות  העם  ריקוד  של  הטכניים  המרכיבים 

יותר מורכבים ומבריקים, להתאים אותם  אותם 

זרות  תנועות  הכניסה  לא  אבל  הבמה,  לצורכי 

לסגנון המזוהה עם הריקוד האירי11. דווקא העדר 

נרטיב של סיפורים והתמקדות בשפה עושה את 

טמונה  בכך  אולי  כך.  כל  לעכשווי  הזה  המחול 

של  ולכוריאוגרפים  למדריכים  חלקית  תשובה 

ריקודי עם לבמה, שטוענים שהצעירים מבקשים 

יותר מאלה שאיפיינו  מלהיבים  טכניים  אתגרים 

את הצעדות הפשוטות של ריקודי העם החלוציים. 

הקושי הוא שבריקודי העם הראשונים שלנו אין 

כמו  ייחודיים  אותה שפה בסיסית של מרכיבים 

מכיוון  האיריים.  הריקודים  את  שמאפיינת  זו 

שהפשטות והאנרגיה הן הבסיס של ריקודי העם 

הישראליים, את הפיתוח לבמה יש להפקיד בידיו 

בדמיון  ברגישות,  שיפעל  חכם,  כוריאוגרף  של 

ובשאר רוח. השאלת חומרים של עמים אחרים 

היא פתרון קל, אבל הרסני.

יותר  נעשו  העם  ריקודי  של  שההרקדות  ככל 

גבר  כך  פרנסה,  למקור  ונהפכו  פופולריות 

הלחץ על המדריכים ליצור עוד ועוד ריקודי עם 

חדשים. כאילו מדובר בקומבינציה של תנועות, 

במעין  שנחתמים  ג'ז,  בשיעורי  שמקובל  כמו 

ריקוד קטן. הפופולריים שבין המרקידים היו גם 

לכוריאוגרפים ללהקות הייצוגיות. 

ניצני התקרבות של המחול המקצועי

למחול האתני

המקצועי  המחול  של  העניין  שחוסר  בעוד 

לא  לבמה"  ישראלי  וב"מחול  העם  בריקודי 

פה  לאתר  אפשר  השנים,  במרוצת  השתנה 

במחול  התעניינות  של  חריגים  מקרים  ושם 

האתני. נראה שמגמה זו גוברת, גם אם באטיות. 

משה אפרתי אימץ, באורח יוצא דופן, מרכיבים 

ספרד  יהדות  של  התרבות  מתוך  תנועתיים 

היא  בולטת  דוגמה  שיצר.  מהריקודים  בחלק 

אטורנה )1990(, מחול שעוסק בגירוש  קאמינה 

לאורך  יהודים  של  האין–סופית  ובנדידה  ספרד 

גל היו פורצי דרך,  וניר בן  הדורות. ליאת דרור 

בתוכניותיהם,  בטן  ריקודי  לשלב  כשהחלו 

 )1994( עומרי  אינתא   ,)1989( בחמורים  למשל 

ו–Dance of Nothing )1999(. הם לא עשו זאת 

על רקע טרנד בינלאומי של התייחסות לריקודי 

בטן, שתפס תאוצה בעולם, אלא כחלק ממאמץ 

ראו  גל  ובן  דרור  במזרח.  אמיתית  להשתלבות 

בריקוד הבטן חומר תנועתי השייך למקום שבו 

המעבר  עם  חיזוק  קיבלה  זו  וגישה  חיים,  אנו 

שלהם  ההתנערות  ועם  למדבר  הזוג  בני  של 

מכל השואו הנלווה לריקודי הבטן, כמו מרכיבי 

הבינלאומית  היוקרה  הרקדניות.  של  הלבוש 

היחס  שינוי  לתחילת  תרמה  גל  ובן  דרור  של 

מרשל  ברק  האתני.  למחול  לבמה  המחול  של 

שילב ביצירותיו מוטיבים של מחול חסידי, ריקוד 

בענבל  ליצור  המשיכה  כהן  ואילנה  ופופ  תימני 

ריקודים בלקסיקון התנועה של הלהקה. רננה רז 

יצרה לאחרונה את קזוארות בהשראת הדבקה 

הדרוזית ומחברת המאמר עובדת עם בני העדה 

ההנהלה  עם  ענבל  מחול  תיאטרון  האתיופית. 

לדרך  יצא  אמיתי,  רזי  של  בראשותו  החדשה, 

עם  המזוהים  מוכשרים  כוריאוגרפים  חדשה: 

בהשראת  ריקודים  ליצור  יוזמנו  לבמה  המחול 

המחול האתני.

בין  המפגיש  כרמיאל,  שפסטיבל  תקוות  היו 

הסוגות.  בין  מפגש  ליצור  גם  יצליח  קהלים, 

אותו  חולקות  השונות  הסוגות  עצמו  בפסטיבל 

מרחב, אבל כל אחת מהן שומרת על עצמאותה. 

הפסטיבל אינו יוזם ואינו מספק אכסניה לדיאלוג 

בפריחה  כיום  המצוי  המקצועי,  המחול  בין 

בישראל והמגלה סקרנות ומודעות רבות מבעבר 

לאוצר החומרים האתניים של העדות, ובין מפעל 

ריקודי העם והמחול הישראלי לבמה, שלמרות 

למבוי  הגיע  הצלחתו למשוך המונים להרקדות 

סתום מבחינה אמנותית. 

יעדים:  של  ברורה  מהגדרה  מנוס  שאין  נראה 

רבים,  לרקדנים  המיועד  עם,  ריקוד  של  יצירה 

נבחרים  לרקדנים  לבמה  ריקוד  של  פיתוח  או 

להשפעות,  בפתיחות  סתירה  אין  מקצועיים. 

ברורים,  שהיעדים  בתנאי  שיהיו,  ככל  מגוונות 

הטוב  הטעם   — והעיקר  קיים  המקצועי  הידע 

ברוך  אחרי  שנה   90  .)2008 )בהט,  נזנח  לא 

אגדתי, חלוץ המחול לבמה בישראל, אין לשכוח 

יהודיות,  אתניות  למסורות  שלו  הפנייה  את 

ללקסיקון  כמקור השראה  ומזרחיות,  אשכנזיות 

גם  קשור  אגדתי  של  שמו  כידוע,  חדש.  תנועה 

לריקוד העם הראשון12. מאז המחול לבמה, כמו 
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מחול  של  ברסיטלים  הופיעה  ורקדנית.  כוריאוגרפית  מחול,  חוקרת   — אשל  רות  ד"ר 

האמנותי  המחול  ראשית   — החלום  עם  לרקוד  הספר  מחברת   ,1986-1977 בשנים  אחר 

מנור גיורא  עם  בישראל  מחול  העת  כתב  של  שותפה  עורכת   ,1964-1920 ישראל  בארץ 

)1998-1991(, עורכת מחול עכשיו )2006-1993( ובהמשך עורכת שותפה עם ד"ר הניה רוטנברג. 

תואר שלישי מאוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות, בנושא "תיאטרון–תנועה בישראל 

1991-1976", מבקרת מחול של עיתון הארץ החל מ–1991. מנהלת אמנותית וכוריאוגרפית של 

להקות המחול האתיופיות אסקסטה וביתא, כותבת ספר על התפתחות המחול בישראל. 

גם ריקודי העדות והמחול העממי, עברו דרכים 

רבות וגברה המודעות לנקודות החוסן והתורפה 

של כל סוגה. עכשיו, עם כלים חדשים של עולם 

ותקציבית שלא היתה  יכולת טכנית  עדכני, עם 

קיימת בעבר, בשל הזמן לחיבור מחודש.

הערות

מוגדרת היתה  תמיד  לא  הסוגה  היישוב  בתקופת   1

מראש. תחילה יצרו מופע לחג, וזה התגלגל ברבות 

השנים ונעשה "ריקוד עם", ואילו "ריקוד העם" נשאר 

עם הזמן נחלת הביצוע של קבוצה נבחרת וכך קיבל 

משמעות והקשר של מחול לבמה. 

קילינוהומוקו ג'ואן  האמריקנית  המחול  חוקרת   2

מתייחס  אתני  שמחול  טוענת   )Kealiinohomoku(

לקבוצה שיש לה קשרים גנטיים, לשוניים ותרבותיים 

משותפים, עם דגש מיוחד על מסורת תרבותית. לכן, 

בהכרח, כל מחול חייב להיות "מחול אתני", והבלט 

הקלאסי בכלל זה.

העתיקה במצרים  לתגליות  בעיקר  הכוונה   3

ולגילויים הארכיאולוגיים של היינריך שליימן, שזיהה 

את טרויה, מיקני וכרתים בסוף המאה ה–19.

מיכאיל יצר  דיאגילב  של   Ballets Russe–ב  4

 )1910( שחרזדה   ,)1919( קליאופטרה  את  פוקין 

את  יצר  ניז'ינסקי  וואסלב   ,)1912( וכלואה  ודפניס 

מנוחת אחר הצהריים של פאון )1912(.  

5 לדברי רונן )2008(, למרות הצהרות על "המהפכה

חיפשו  ביישוב  הגלות", האמנים  ו"שלילת  הציונית" 

החגים  טקסי  חידוש  כמו   — להמשכיות  דרכים 

הושפעו  אלו  טקסים  אמנם  התנ"כיים.  החקלאיים 

מרודולף פון לאבאן, אבל למעשה הם דמו לחגיגות 

הקציר של האיכרים הגויים בכפרים במזרח אירופה, 

בנרטיב שונה. בריקודי מעגל של ערבי שבת בחדרי 

האוכל בקיבוצים ובסניפי תנועות הנוער הלא–דתיות, 

היו אותה התלהבות ודבקות שאיפיינו את השמחה 

החסידית.

6 ייסודה של הלהקה וניהולה על ידי ניקובה, שעלתה

מרוסיה ולא היתה בת לעדה התימנית, ודאי הקלו 

כחלק  ה–40  ובשנות  ה–30  בשנות  שילובה  על 

בשנות  זאת,  לעומת  לבמה.  המחול  של  מהעשייה 

ה–50 ואילך, העובדה שבראש להקה תימנית עמדה 

שלה  הדימוי  את  חיזקה  לעדה,  שייכת  שאיננה  מי 

כלהקה אוריינטליסטית.

שימורם,  על  איימה  אכן  ההיתוך"  "כור  תפישת   7

החייאתם והפצתם של הריקודים האתניים של עדות 

לשימורם  פעלו  ה–40  שנות  בסוף  כבר  המזרח. 

ולתיעודם גורית קדמן, המוסיקאית אסתר גרזון–קיוי 

וחוקר הספרות יהודה רצהבי. בכך הקדימה קדמן 

את דורה ותרמה לצמיחתה של חברה רב–תרבותית. 

פעילותה של קדמן  )2008(, בהשפעת  רונן  לדברי 

הישראליים,  העם  לריקודי  העדות  ריקודי  תרמו 

באופן שכל אחד מהם יכול להרגיש ש"הם שלו".

ג'רום האמריקני  הכוריאוגרף  לארץ  הגיע  ב–1951   8

הוא  ישראלי,  מחול  ליצור  השאיפה  בעניין  רובינס. 

בישראל  למוסדות  אמריקה  לקרן  בדו"ח  כתב 

)לימים קרן התרבות אמריקה ישראל(, שעל הרקדן 

הישראלי להטמיע את הטכניקות של הבלט הקלאסי 

ושל המחול המודרני, לשלוט בהן ובטכניקות אחרות, 

"עד ששוב לא תיראנה כזרות ועוינות. רק אז תגיעו 

לשלב שבו תוכלו לעשות ניסיונות משלכם, לצמוח 

ולהתפתח".

9 לוויכוחים הרבים על ייעודה של ענבל ראו דיון בנושא

טולידאנו,  ב–1975.  שהתקיים  הלהקה,  של  דרכה 

עמ' 162-161.

10 בסרט שנערך על מחול זה אמר ירי קיליאן, כי הוא למד

מה  מכל  האבוריג'ינים.  מהמחוללים  מאוד  הרבה 

יומרה  לו  ואין  יצר מחול עם רקדנים שלו  שראה  

את  להרחיב  אלא  חדש,  אבוריג'יני  מחול  ליצור 

מקורות השראתו.

11 הבסיס לתחיית המחול האירי הוא בראש ובראשונה

מורים מעולים למחול,  ומקצועית של  ותיקה  רשת 

שיצרו דינמיקה בית ספרית ותחרותיות בונה בין בתי 

הספר ובין הקהילות בתוך אירלנד ומחוצה לה.

12 ריקוד העם הקרוי הורה אגדתי נבנה על ידי גורית

קדמן על בסיס ריקוד סולו של ברוך אגדתי. קדמן 

את  להלחין  בוסקוביץ  אוריה  מהמלחין  ביקשה 

השיר.
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עינב רוזנבליט

ננה רז רוקדת על הזהות הישראלית, התועה ר

והמתלבטת בין מקורותיה הרבים. להבדיל 

להצמיד  הממהרים  אחרים,  ישראלים  מיוצרים 

לעבודתם כותרות של אוניברסליות, רז בוחרת 

לעסוק דווקא בתרבות המשוסעת בישראל. 

תלמה  שם  על  לאמנויות  הספר  בית  בוגרת  רז, 

ובקבוצת  עידו תדמור  של  בלהקתו  רקדה  ילין, 

פועלת  היא   1999 משנת  דר.  נעה  של  המחול 

לנו ללכת  כיוצרת עצמאית. בין עבודותיה: קראו 

 )2004( רפאים   ,)2003( כוכבים  לבקש   ,)2002(

ומוטל )2005(. היצירה קזוארות הועלתה לראשונה 

ולאחר מכן כחלק  בפסטיבל הרמת מסך 2006 

מהמופע קזוארות — דבקה בתל אביב )2007(. 

בקראו לנו ללכת )2002( חשפה רז את התפוררות 

הריטואלים של הישראליות הציונית; ריקודי העם 

היו, כשנוצרו, מעין הכתבה  זו  הנוכחים ביצירה 

תרבותית בניסיון נואש לייצר אותנטיות במקום 

 )2006( בקזוארות  הזה.  המפורד–המאוחד 

מארג נשי של מחול אתני
במחול בימתי

קזוארות

ממשיכה היוצרת לחקור את התרבות המקומית 

האתני–הדרוזי– הדבקה  ריקוד  את  ומאחדת 

הגברי עם מחול עכשווי אמנותי, המבוצע על ידי 

נשים. הללו רוקעות ברגליהן, מיומנות במקצב, 

ומוסיפות למחול המסורתי את שפת התנועה של 

במעגל  העיסוק  דרך  עכשווי.  מחול  כיוצרת  רז 

התרבותי חושפת רז את המתחולל בעולם נשי 

בתוך המקלעת התרבותית. 

בצד  האתני  המחול  את  מנכיחה  רז  בקזוארות 

המחול האמנותי ורוקמת את השניים לאחד. היא 

גם מעניקה לנשים נוכחות בעולם הדבקה הגברי 

ותופרת להם ריקוד משותף. המאמר ידון בשתי 

שדרות מקבילות אלה: אבחן את הרקדניות של 

רז כנשים בעולם גברי ואתייחס לשזירת האתני 

בבימתי.

רקמה נשית בעולם גברי

וולף  וירג'יניה  מצטטת  משלך  חדר  בספרה 

שהנשים  יודעים  "הגברים  האומר:  בוזוול,  את 

בחלשות  בוחרים  הם  ולכן  משלהם,  גדול  כוחן 

אז  כי  כך,  חשבו  לולא  ביותר.  בנבערות  או 

מעולם לא יכלו לחשוש פן תרבנה הנשים דעת 

בדיון  להעמיק  בלי   .)36 עמ'   ,1981( כמוהם..." 

פמיניסטי על התיוג השגור המוזר של נשים כמין 

החלש, אסתפק באימוץ גישתה של וולף, שכוחן 

נסיבות  ורק  גברים  של  מכוחם  רב  נשים  של 

להגיע  עליהן  מקשות  וביולוגיות  תרבותיות 

גם  לגברים.  כלל  בדרך  השמורים  להישגים 

בקזוארות לרננה רז, הנשים חיוניות ומלאות כוח, 

עוצמה.  מלאת  בתנועה  ונעות  כוחניות,  כמעט 

הכלוב  שדלת  כחיות  כמעט  נראות  הרקדניות 

נמלטו  והן  לפניהן  נפתחה  כלואות  היו  שבו 

החוצה בחדווה, למדו היטב את המיומנויות שהיו 

רבדים  והוסיפו  העמיקו  ואף  לגברים,  שמורות 

נוספים לצעדי הריקוד ולהוויה על הבמה. 

בריקוד  המלווה  מוסיקלי,  בקטע  נפתח  המופע 

ברגליים,  טפיפות  על  המבוסס  מסורתי  דבקה 

ואינו  שכמעט  ברור  ומקצב  כפיים  מחיאות 

משתנה. אחרי קטע גברי נעמדות ארבע נשים 

משרוקית,  ובפיהן  אחת  רגל  על  הבמה  על 

המוסיקה  דבקה.  נגני  כלל  בדרך  המשמשת 

קזוארות מאת רננה רז, צילום: אבי נתן 

Kazueria by Rennana Raz, photo: Avi Natan
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חמש  נראות  ועליה  מחשיכה  הבמה  משתנה, 

לנוע  ומתחילה  קמה  מהן  אחת  שרועות.  נשים 

אחרת  אחת  קמה  נשכבת  וכשהיא  בחיוניות, 

כאילו  מהקבוצה  אחת  כל  בתנועה.  ופותחת 

מציגה את עצמה, כמו באחד מ"מעגלי הנשים" 

הנפוצים לאחרונה, אבל בעצם הן מאוד דומות 

היסוד  צעדי  על  לזו. שפת התנועה מבוססת  זו 

להם  מוסיפות  הרקדניות  אבל  הדבקה,  של 

על  ונפילות  קפיצות  אגן,  גלגולי  רגליים,  הנפות 

הרצפה. בהמשך הן מתקשרות זו עם זו בריקוד 

שהוא ספק דואט ספק מאבק. בריקוד הדבקה 

גם  משמעותי.  פרטנר  היא  הרצפה  המסורתי 

הרקדניות  למחול  רז  של  הנשית  בפרשנות 

נופלות  הקרקע,  אל  רכונות  לקרקע,  מחוברות 

עליה וקמות ממנה. הן מתחבקות, מעיפות זו את 

זו, מתגלגלות על הרצפה וזו על זו. בסיום חוזרות 

הפתיחה,  של  המקורית  הדבקה  אל  הרקדניות 

יש  בין הפתיחה המהוגנת לסיום המנומס  אבל 

מחול נשי פרוע. 

קזואר )Casuarius( הוא עוף גדול, שני בגודלו 

רק ליען וכמוהו חסר יכולת תעופה, החי ביערות 

הגשם של גיניאה החדשה וצפון–מזרח אוסטרליה 

)ויקיפדיה(. הקזוארים )כך ברבים, צורת הריבוי 

עבותים  יערות  שוכני  הם  לרז(  מקורית  הנשית 

גדולים  מעופות  בשונה  מים.  נתיבי  ליד  ומצויים 

אחרים, הם מסוגלים לפלס את דרכם בזריזות 

בחרה  שרז  ייתכן  היטב.  לשחות  ואף  בסבך 

משום  אלה  עופות  שם  על  ליצירתה  לקרוא 

תפקידים  חלוקת  אצלם  יש  הפריון  שבתקופת 

ייחודית בין זכר לנקבה; הנקבה מטילה בין שלוש 

לשמונה ביצים גדולות, שקליפתן ירוקה–כחולה 

מחוספסת ומשקל כל אחת כ–650 גרם. הזכר 

הוא שדוגר על הביצים במשך כ–50 ימים. אחרי 

הבקיעה הוא מופקד על גידול האפרוחים במשך 

כתשעה חודשים, שאחריהם עוזבים צאצאיו את 

הקן. הקזוארות של רננה רז הן נשים הממלאות 

תפקידים זכריים ונקביים. נוסף על עוצמתן ועוז 

רוחן, הן )כמו החיה( קלות תנועה ומפלסות את 

דרכן באלגנטיות וביעילות. 

בספרו הצגת האני בחיי היומיום )1989( מצטט 

אירווינג גופמן את סימון דה בובאר, שמשרטטת 

בספרה המין השני )1949( תמונה של מה שהוא 

נשים.  של  הקלעים"  מאחורי  "פעילות  מכנה 

עמן  שאין  שעה  נשים  של  לפעילות  מכוון  הוא 

האישה  חשה  אחרות,  נשים  "בחברת  גברים: 

את עצמה כאילו היתה 'מאחורי הקלעים'; שם 

תוך  ולא  בנחת  אך  ציודה,  את  מצחצחת  היא 

כדי קרב. היא מתקינה את לבושה, מכינה את 

תמרוקיה ואיפורה, מתכננת את הטקטיקה שלה; 

היא כאילו נחה בחלוק ובנעלי בית קודם שהיא 

יש  הגבר...  עם  העימות  אל  הבמה,  אל  חוזרת 

נשים שלגביהן אווירה אינטימית, משועשעת זו, 

עדיפה על הטקס הרציני שביחסים עם גברים" 

)אצל גופמן: 1989, עמ' 101(. 

כשהן שוהות יחד בלי גברים, נשים יכולות לממש 

את המורכבות הנשית על כל רבדיה. יחסי קרבה 

יותר  בין נשים עשויים להכיל רגעים אינטימיים 

מהרגעים בין גבר לרעייתו. בקזוארות רז מביטה 

הגברית  האנרגיה  אלה.  נשיים  ברגעים  מקרוב 

של הדבקה נכנסת לגופן של הנשים והתוצאה 

היא ריקוד פיסי נשי, העולה על הרקיעה השגורה 

בריקוד הגברי המקורי. רז יוצרת שיח בין הקול 

ובעיקר חושפת את השונות  הנשי לקול הגברי 

מפתיע  לא  קול.  כל  של  למהותו  הייחודית 

לו החברה  בעיקרו.  גברי  ריקוד  הוא  שהדבקה 

של  השתתפותן  את  מתירה  היתה  המסורתית 

נשים בדבקה, סביר שהריקוד היה נראה מעט 

אחרת. הרקיעות, המקצב והמסלולים הקבועים 

נולדים  המקורי  בריקוד  הבמה  על  שמצוירים 

היישר מאופיו הגברי. כשרז מאירה את הבמה 

יותר,  עגול  לריקוד  הופכת  הדבקה  הנשית, 

הקווים נשברים, המקצבים הקבועים מתחלפים 

מוליד  כמו  האמנותי  והמחול  נשמה  במוסיקת 

שתנועות  כמו  האתני.  המחול  מתוך  עצמו  את 

של מחול עכשווי מבליחות ומתפרצות מהמקצב 

לאור  מגיחה  האישה  כך  הדבקה,  של  הקבוע 

הזרקורים מתוך הסביבה הגברית. 

מארג האתני והבימתי

רז עובדת עם חומרים מקומיים, ויצירותיה חושפות 

גוונים שונים של ישראליות. בקראו לנו ללכת היא 

בונה מרקם קיצוני של ריטואלים וטקסים, הנוגע 

למציאות הישראלית האותנטית. היצירה מורכבת 

מרצף של טקסים ישראליים, כמו שירה בציבור, 

ופיצוח  צפירה  משואות,  הדלקת  עם,  ריקודי 

המייצגות  דמויות,  ארבע  יש  הבמה  על  גרעינים. 

זהות  יחד  שיוצרות  הישראליות,  של  שונים  פנים 

אחת. בתחילה רוקדות הרקדניות לצלילי מוסיקה 

לריקודי עם ומשלבות תנועות עממיות עם ריקוד 

דיסקוטקי. על הבמה נראים סמלים של ישראליות, 

בחדר  )כמו  לזה  זה  דבוקים  כיסאות  שורת  כמו 

תיבת  גב,  תרמיל  לאומי(,  ביטוח  של  ההמתנה 

של קרן קיימת לישראל, שירונים פיקטיביים עם 

מוגזם,  בפאתוס  מושרים  ששיריהם  דגל,  כריכת 

לבוש חאקי, עציץ צבר ומפה טופוגרפית מגולגלת, 

מאלה שמיהרנו להביא מחדר המורים לכיתה לפני 

ללכת,  לנו  קראו  הנושא,  שיר  גיאוגרפיה.  שיעורי 

כמחול  אלא  כמתבקש,  עם  כריקוד  נרקד  לא 

מצהירה  השיר  מלות  באמצעות  בוטה.  מודרני 

הישרדותיים  כמה  היצירה:  של  התימה  על  רז 

ציוניים  למיתוסים  מגויסים  כמה  עדיין,  אנחנו 

וכמה נאחזים בסמלים כדי לבנות זהות מקומית. 

לקראת סוף המופע נשמעת המוסיקה של סדרת 

והמבצעים לובשים ארשת  עמוד האש  הטלוויזיה 

קדושות  פרות  שוחטת  רז  סובלת, טקסית.  פנים 

רז  אמיתית,  צפירה  יש  כשפתאום  בעדינות. 

ממשיכה להתנועע בהתרסה )התנהגות המזכירה 

השנה,  בנובמבר  לכלא,  חייל  של  שליחתו  את 

משום שפיהק בטקס לזכרו של יצחק רבין; ומה 

אם היה רוקד?(. נורית גלרון שרה את עצוב למות 

באמצע תמוז ורז מנסה לרקוד ריקוד שמח. אחר 

שהופך  ישראל,  דגל  מאחורי  מסתתרת  היא  כך 

היוצרת מתריסה  מיותרת.  או  לכביסה מלוכלכת 

לסמלים  הישראלים  של  היתר  מגויסות  נגד 

ציוניים, והביקורת שלה משעשעת ומפתיעה, אך 

לא מציעה ישראליות אחרת. 

ביקורתית,  לא  יותר,  מפויסת  רז  בקזוארות 

ובמקום הצגת הגרוטסקה במציאות הישראלית 

היא  ראשון(  כשלב  הכרחית  אולי  )שהיתה 

שהיא.  כמו  הישראלית  החברה  את  בוחנת 

הזהות המקומית הישראלית היא אחדות רעועה, 

וחדש,  מסורתי  ומערב,  מזרח  בה  שמשולבים 

בליפוף מבלבל. רז תופרת את הריקוד הלאומי 

אחד,  לאריג  הישראלי  הבימתי  והמחול  הדרוזי 

ומרככת את הדיכוטומיה בין מערבי למזרחי ובין 

מחול אתני למחול בימתי.

דבקה היא ריקוד שורה גברי, שתכונותיו מעידות 

על קישורו לעבודת האדמה )רקיעות וקפיצות( 

)גורן:  והעידוד(  ההתלהבות  )קריאות  וללחימה 

בארצות  נפוצה  אתני  כמחול  הדבקה   .)2000

הוא  האתני  המחול  והבלקן.  התיכון  המזרח 

דתיים,  בטקסים  המשמש  ומאחד,  מלכד  גורם 

בטקסי  חיזור,  בטקסי  ופריון,  בגרות  בטקסי 

תפילה לגשם, בתפילה לפריון האדמה ובטקסים 

)מירסקי:  ועוד  בציד  להצלחה  להביא  שנועדו 

קילינוהומוקו  ג'ואן  המחול  חוקרת  לפי   .)2008

"אתני"  המושג   ,)Kealiinohomoku  1983(

גנטיים,  קשרים  לה  שיש  לקבוצה  מתייחס 

סוגי  כל  לדידה,  משותפים.  ותרבותיים  לשוניים 

חוקרי  אתניים.  מחולות  במקורם  הם  המחול 

מחול מערביים אמנם נוהגים להפריד בין "מחול 

הפרדה  עורכים  ואף  עממי"  ל"מחול  אתני" 

ברורה בין ה"אתני" ל"בימתי", אבל לגישתה של 

שחוקרים  מכך  נובעת  זו  הפרדה  קילינוהומוקו, 

אלה אינם משתמשים במונח "אתני" בהוראתו 

האובייקטיבית, אלא כביטוי מעורפל המעדן את 

"פגאני",  כמו  בעבר,  מקובלים  שהיו  המונחים 

"פראי" או "אקזוטי".

בישראל, מדינה של ערב–רב תרבותי, אין מחול 

שונים  אתניים  מחולות  של  יסודות  אחד.  אתני 

השתלבו בעשייה הבימתית בארץ. במידה רבה, 

גם המחול הישראלי העכשווי הוא סוג של מחול 

אתני, מפני שהוא נוצר בתוך התרבות הישראלית 

בקזוארות  השונים.  ממקורותיה  וניזון  העכשווית 

האתני,  המחול  בין  הפער  את  מצמצמת  רז 

המחול  לבין  חברתיים,  לצרכים  במקורו  שנועד 

אישי של המבצעים  ביטוי  על  הבימתי, המבוסס 

את  שמאחדת  היא  הישראליות  הכוריאוגרף.  או 

שם  ללכת,  לנו  קראו  מהיצירה  בשונה  שניהם. 

הישראליות נוכחת בסמלים, בקזוארות הישראליות 

נמצאת בשפת התנועה הייחודית, שיש בה דוגריות, 

ישירות, מיידיות ובוטות שמאפיינות את התרבות 

הישראלית המקומית. 

רז  לבימתי,  האתני  בין  האיחוד  באמצעות 

ממקדת את עינינו בפרטים הקטנים, מאפשרת 

הללו  המושגים  בתוך  מתרחש  מה  לבחון  לנו 

על  מבוסס  הריקוד  הנשית.  בקבוצה  ומתבוננת 

מתקדמות  והרקדניות  המקורי  הדבקה  מקצב 

הרצפה  על  משתרעות  במעגלים,  או  בשורה 

ונעות בזחילה, במה שנראה כמו אימון לקראת 

טקס נשי עוצמתי. 

בהמשך הרקדניות משלבות זרועות ורוקדות זמן 

מה כשהן אוחזות / נאחזות זו בזו. למרות ההבדלים 

יוצר  הידיים  שילוב  ובשפת התנועה,  בתלבושות 

בקטע  הרקדניות  ארבע  לתמונת  דומה  תמונה 

ה"דיוורטיסמו" המוכר באגם הברבורים )1895(. 

כאל  לבלט  במאמרה  מתייחסת  קילינוהומוקו 

מחול אתני. היא סבורה שהמחוות המשוחזרות 

על הבמה בבלט חושפות מנהגים מערביים של 

חיזור, נישואים, הטבלה, קבורה ואבל. לדבריה, 

הבלט מגלה מהי השקפת העולם שלנו בסוגיות 

עצמית  והקרבה  כישוף  נכזבת,  אהבה  של 

פיות,  בבלט,  הדמויות  מתמשך.  סבל  ידי  על 

טהורות  נערות  מלכים,  בני  גמדים,  מכשפות, 

התרבות  של  תולדה  הן  לווייתן,  ובנות  ויפות 

המנהגים  ייראו  אחרות  בחברות  המערבית; 

הבמה,  על  הנחשפות  הנכספות  והדמויות 

מוזרים. לפי קילינוהומוקו )1983(, האתניות של 

הבלט באה לביטוי גם בשימוש בחי ובצומח על 

מועדפים  יצורים  הם  וברבורים  "סוסים  הבמה: 

)במערב(, ומנגד אין במערב הערכה של חזירים, 

פרות, נשרים או תנינים לצרכים תיאטרליים, אף 

שהם יצורים מוערכים מאוד בריקודים במקומות 

אחרים בעולם".

בדרכה של קילינוהומוקו, אפשר לקרוא גם את 

אתני–  כמחול  הברבורים  באגם  הארבע  מחול 

ששימשה  רוסית  מלכות  חצר  לאותה  המשויך 

רז  של  הרקדניות  את  גם  לפטיפה.  השראה 

אפשר לראות כקבוצה אתנית, ולו בהיותן בעלות 

גורל משותף באותם רגעים שהן על הבמה. 

שכך  ייתכן  אבל  נזילה,  היא  האתניות  רז  אצל 

היא גם במציאות בת ימינו. מחול אתני ואתניות 

ישראלית עכשווית הם מושגים קשים להגדרה. 

עצם  היא  העכשווית  הישראלית  האתניות  אולי 

העיסוק האמביוולנטי בלאומיות והבלבול שריבוי 

העכשווי  המחול  גם  ואולי  יוצר,  כאן  הזהויות 

הבימתי הישראלי הוא בעצם מחול אתני.

הבמה  על  החמש  עומדות  הריקוד  בהמשך 

שמורגשת  ובסטטיות  היטב  שנשמעת  בדממה 

האחרת,  על  נשכבת  הרקדניות  כתנועה. אחת 

והן מבצעות קטע אינטימי שנראה כמו התעלסות 

והשלוש  בגלגול  נפרדות  מתחברות,  הן  נשית. 

בהמשך  כפיים.  ומוחאות  בהן  צופות  האחרות 

בתנועה  המזכיר  שליט,  עילאיה  של  סולו  יש 

ובאווירה קטעים מאחר צהריים של פאון )1913( 

כאן  כמו במקור, הרקדנית מתענגת  לניז'ינסקי. 

אחרת  אישה  לעברה  מתקדמת  אז  גופה.  על 

ומלווה  עליה,  ונשכבת  מגיעה  מדודה,  בזחילה 

נדבקת  בגופה. התנועה של אחת  תנועתה  את 

כך  אחר  שתיהן.  של  לתנועה  והופכת  באחרת 

אולי  אחר,  נשי  טקס  במין  שוב  החמש  נראות 

של כביסה או עבודות בשדה, ולתנועתן נוספים 

מזרח  אתניים  מריקודים  מוטיבים  לסירוגין 

לאתניות  מהמקורות  חלק  הם  )שגם  אירופיים 

הישראלית העכשווית(. 

בסוף המופע מצטרפים הגברים אל הרקדניות 

כאילו  בזוגות,  ויוצאים  מסורתית  דבקה  לעוד 

מאותו עולם נשי מאפשר לא נותר דבר, והאישה 

פרועת השיער נהפכה לאשת איש.

סיכום

נשי  בריקוד  רז  אצל  מתאחדים  והבימתי  האתני 

דופן  יוצאת  אישיות  היתה  וולף  וירג'יניה  חתרני. 

ומחברת של ספרות מופת חתרנית נשית בתקופה 

האמיתות  לגיטימיות.  היו  לא  כשלה  שמלים 

שניסחה בכתביה נכונות גם לנשים היום, בעלות 

המפרנסות  הקריירה,  בעלות  הבחירה,  זכות 

Kazueria by Rennana Raz, photo: Avi Natanקזוארות מאת רננה רז, צילום: אבי נתן 
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נשים,  היום  גם  הגברים.  כמו  ממש  והלמדניות, 

קולן  השמעת  על  מוותרות  שאינן  אלה  ובעיקר 

האישי, נאבקות על חדר משלהן. לצד ההתפתחות 

תפקידיה  על  גם  שומרת  האישה  במעמדה, 

וכאחראית על  המסורתיים כאם, כמנהלת הבית 

אישה,  לכל  שנדרשים  הנפש  כוחות  הכביסה. 

בעיקר אם בחרה גם להופיע על הבמה, כשהיא 

מתפנה מהמטבח, גדולים מאלה הגבריים. הנשים 

על הבמה של רז נראות חזקות מהגברים. כשגופן 

מאמץ את האנרגיה של הדבקה הגברית נחשפת 

יכולת גופנית נשית המתעלה על הרקיעה הגברית 

השגורה בריקוד המקורי. הפיסיות הלא מתפשרת 

מחויכות  אך  עייפות  הנשים  חמש  את  מותירה 

לקראת הגברים שנכנסים בסוף ומצטרפים אליהן 

קליל  פתאום  שנראה  משותף,  דבקה  לריקוד 

לביצוע. רז רוקדת את כוחותיה של האישה, שהיא 

אולי המין היותר חזק. 

ביבליוגרפיה
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רקדניות ושותפות ליצירה: שני בן חיים, מאיה ברינר, 

ענבר נמירובסקי, מיכל צנקל, עילאיה שליט; רקדנים 

– דבקה: פואד חלבי, ואליד סאלח, עווני סלאח, נואד 

סאהר*;  עיסים  והבי,  חוטפי  חנני,  רביע  חמד,  אבו 

פישוף;  אהד  פסקול:  עריכת  עטאלא;  חאפז  זמר: 

עיצוב תאורה: יעקב ברסי; *עיצוב תלבושות: טליה 

אורבך.

עינב רוזנבליט — דוקטורנטית בפקולטה 

לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, חוקרת 

בעלת  היא  בודהיזם.  וזן  עכשווי  מחול 

הבינתחומית  מהתוכנית  שני  תואר 

לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, ומורה 

לתולדות המחול ולאנטומיה.

צירתו החדשה של ברק מרשל, מונגר )2008(, י

עלתה באוקטובר במסגרת פסטיבל תל אביב 

דאנס. מונגר, לאנסמבל של עשרה רקדנים, הוא 

לאחר  בישראל  מרשל  שיצר  הראשון  הריקוד 

מרשל,  הברית.  בארצות  עבודה  שנות  שבע 

רקדנית  של  ובנה   )1969( הברית  ארצות  יליד 

תיאטרון–מחול ענבל מרגלית עובד, בא לישראל 

עצמאי.  באופן  ריקודים  ליצור  והחל  ב–1994 

מיוחד,  סגנון  יצר  הראשונות  בעבודותיו  כבר 

שהתאפיין בשילוב בין מחול אתני לשפת תנועה 

עכשווית. עבודותיו זכו להכרה בפסטיבלים בארץ 

האמנותי  למנהל  מונה  הוא  וב–1998  ובעולם 

של אנסמבל בת–שבע. הוא יצר כמה ריקודים 

לאנסמבל וריקוד אחד ללהקת בת–שבע, אבל 

פציעה קשה ברגל קטעה את פעילותו והוא חזר 

ריקודים,  ליצור  חדל  מאז  ב–1.2001  לארה"ב 

משרתים
מכל העולמות

יונת רוטמן

בכפר צועני שתושביו שומעים 
מוסיקה חסידית, רוקדים מחול 
עכשווי ומשרתים את האצולה 
הבריטית — ברק מרשל מחולל

את הפלא ביצירתו החדשה מונגר

בלהקת  חבר  והיה  ובשירה  במוסיקה  התמקד 

כליזמרים. בשנתיים האחרונות עסק גם בהוראת 

מחול באוניברסיטה בקליפורניה. 

טמונה  מרשל  של  חזרתו  שעוררה  הסקרנות 

התאפיינו  מרשל  של  ריקודיו  כיוצר.  בייחודו 

בזיקה לתרבות המקומית, בעיקר המזרחית, והוא 

שילב בהם אלמנטים מערביים, מזרח אירופיים, 

צועניים ועוד. פסיפס זה מאפיין במידה מסוימת 

תימנייה  לאם  בארה"ב  גדל  מרשל  זהותו.  את 

בין  השוני  בישראל.  לבקר  הרבה  ובילדותו 

התרבות האמריקנית לתרבות התימנית והמשקל 

בהתפתחותו  התרבויות  לשתי  שהיה  השווה 

כיוצר, הביאו את מרשל ליצור ריקודים שבהם 

החיבור בין הזהויות נראה טבעי.

זווית  מצטרפת  מרשל  של  המורכבת  לזהות 

נוספת: אף על פי שגדל בארה"ב וחי בה מרבית 

דווקא  יצר  שלו  המחול  עבודות  את  שנותיו, 

בישראל. בראיון אתו הוא תיאר את הקונפליקט 

הוא  אחד  מצד  הריקודים:  נוצרים  שבתוכו 

מרגיש שייך לארץ בשל הקרבה שלו למשפחה 

הפועלים  ולרקדנים  לחברים  בישראל,  שגרה 

מלאי  הם  לדבריו,  הישראלים,  הרקדנים  כאן. 

ואנושיות  חום  מוצא  הוא  ובתנועותיהם  אנרגיה 

שעוזרים לו לבטא את רעיונותיו. מצד שני, הוא 

כאן  הנעשה  על  ביקורתי  באופן  מסתכל  גם 

ובעיקר חש אכזבה לנוכח חוסר ההתעניינות של 

שרבים  ובבורות  האתניים  בשורשים  היוצרים 

שבישראל  מרגיש  הוא  זה.  בעניין  מגלים  מהם 

יש צורך להגדיר מהי אתניות וכיוצר הוא מעוניין 

לחשוף ולחקור את המורכבות של האתניות. 

העוסקת  יצירה  היא  באנגלית(  )מוכר  מונגר 

לריקוד באה  בעולמם של משרתים. ההשראה 

 Jean( מהיצירה של המחזאי הצרפתי ז'אן ז'נה

Kazueria by Rennana Raz, photo: Avi Natanקזוארות מאת רננה רז, צילום: אבי נתן 

מונגר מאת ברק מרשל, צילום: רן בירן

Monger by Barak Marshal, photo: Ran Biran
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Genet( המשרתות )1949(, מהסרט של רוברט 
אלטמן )Robert Altman( פארק גוספורד )2001( 

 .)Bruno Schulz( שולץ  ברונו  של  ומסיפוריו 

שעובדים  אנשים  של  בעולמם  התעניין  מרשל 

במרתף בבית עשירים ואינם יוצאים משם, אבל 

באירופה  חרג מהדימוי שאיפיין את המשרתים 

שבא לידי ביטוי ביצירות שמהן הושפע. בריקוד 

שיצר יש אמנם מוטיב חוזר של משרת/ת עטוי/

ה בגדים שחורים וסינר לבן, שצועק/ת מדי פעם 

נוספו  זו  לדמות  אבל   ,"Yes Miss Margaret"
שמגיש  מקומי  מלצר  כמו  אחרים,  "משרתים" 

גברים  ששני  צעירה  ונערה  במסעדה,  אוכל 

המסתובבים לידה מציעים את שירותיה המיניים. 

פעם"  של  ה"משרת  בין  זיקה  נוצרה  זו  בדרך 

התרחב  ה"שירות"  ומושג  העכשווי"  ל"משרת 

המיניים".  "השירותים  לתחום  גם  והתייחס 

למלצר  שלו  והחיבור  "שירות"  המושג  הרחבת 

המקומי גרמו לי לבחון מחדש את יחסי הניצול 

משתקפים  שהם  כפי  למשרתים",  "אדונים  בין 

בחברה שלנו כיום. 

המורכבות במונגר באה לביטוי לא רק בדמותו 

של המשרת. המחול כולל פסיפס של דימויים, 

אירופה  והווה,  עבר  ומערב,  מזרח  בין  שנע 

ואסיה, כפר ועיר, מחול אתני ומחול אמנותי ועוד. 

הריקוד הורכב מכמה "סיפורים" ודמויות שהוצגו 

פעם.  מדי  עצמן  על  שחזרו  קטנות  בסצינות 

שונים.  ומקום  זמן  תרבות,  חשפה  סצינה  כל 

הושגו  ומקומות  זמנים  תרבויות,  בין  המעברים 

באמצעות התלבושות שעיצב מאור צבר ובזכות 

מוסיקה  סגנונות:  משלל  שהורכבה  המוסיקה, 

מוסיקה  קלאסית,  מוסיקה  מזרחית,  אתנית 

חסידית, אופרה ועוד. 

בצורה  הומחשו  לסיפור  מסיפור  המעברים 

הדואטים  את  עיצב  מרשל  שבו  באופן  בולטת 

גברים  שני  הופיעו  בתחילת המחול  על הבמה. 

שישבו קרוב זה לזה. שניהם נעלו על רגל אחת 

נעל עקב אדומה נשית ולבשו יחד מעיל. הנעליים 

והמעיל שלבשו יצרו אשליה שביניהם יש אישה 

ההומור  רווית  הסצינה  אתם.  שמפלרטטת 

"האישה המסתורית"  העלתה סימני שאלה על 

יחסה לגברים. בהמשך שוב העלה מרשל  ועל 

שני  שונה.  באווירה  אבל  גברים,  שני  בין  דואט 

מוסיקה  לצלילי  השני  על  אחד  צעקו  הרקדנים 

צוענית בלקנית ואחזו בידיהם מיקרופון. הצעקות 

והתנועות העצבניות הפתיעו את הצופים ועוררו 

את השאלה אם הסיבה לצעקות טמונה בדואט 

בין הגברים שנראה בתחילת הריקוד.

לארתור אסטמן ואילנה בלסן )זוג רקדנים שרקדו 

כמה  מרשל  יצר  הקיבוצית(  בלהקה  בעבר 

דואטים, שנשזרו ביצירה. תנועותיהם של השניים 

באחד מהדואטים היו מאוד רכות וארוכות וגופם 

הואר בצבעים בגוון קר, שיצרו תחושה של חלום. 

בדואט אחר הם נכנסו לבמה בגלגול מתוך הבד 

האחורי, כשברקע נשמעו קולות של מים. אסטמן 

ובלסן נראו כאילו התגלגלו אל "חוף המבטחים" 

הרקדנים  החזיקו  כשמאחוריהם  הבמה,  של 

והריקוד  הכניסה  סצינת  פתוחות.  מניפות  שלל 

 "Corps מעין  מוצב  כשמאחוריהם  הזוג,  של 

על  הרהורים  העלתה  מניפות,  של   De Ballet"
הזהות  ועל  המחול  של  התרבותיים  המקורות 

של הדמויות המשתתפות בו. בסצינה המסוימת 

הזאת נראו השניים כאילו "נולדו מתוך הים". אבל 

בניגוד לאליק, הגיבור המיתולוגי של משה שמיר, 

שדמותו בהירת השיער והעיניים ייצגה את הצבר 

התיכון,  הים  מתוך  בישראל  שנולד  האשכנזי 

גיבוריו של מרשל "נולדו" בקצה השני של אותו 

רמזו  הצבעים  בשלל  הספרדיות  המניפות  הים. 

הדמויות,  של  הספרדית/הצוענית  הזהות  על 

שמקורותיה מגיעים מהמזרח ומהמערב.

מסייע  מגוונים  מוסיקליים  בסגנונות  השימוש 

המקום  הזמן,  גבולות  את  להרחיב  למרשל 

והתרבות שעולים על הבמה. דוגמה לכך אפשר 

שנשמעו  המגוונים  הפעמון  בצלצולי  לראות 

שבאמצעותו  קטן,  פעמון  צילצל  פעם  ביצירה. 

תיקשרו האדונים עם המשרתים; פעם היה זה 

פעמון גדול, שצלצולו לווה במשב רוח ושהזכיר 

צלצול של פעמון פרה, שנעה במרחבים הירוקים 

של הכפר; ופעם נשמע ברקע פעמון גדול וכבד 

פעמוני  שמפיקים  הצליל  את  שהזכיר  במיוחד, 

אחר,  מרחב  על  מצביע  צלצול  כל  הכנסייה. 

למציאות  אותי  עורר  פעמון  וכל  מקודמו,  שונה 

למקום  ערגה  יצרו  הכפר  פעמוני  בעוד  אחרת. 

הזכירו  צליליו של הפעמון הקטן  ושליו,  מרוחק 

את המציאות שבה מתקיימים יחסים של ניצול. 

זו מציאות שבה חייו של המשרת כפופים למרותו 

של האדון, ויכולתו לנוע באופן חופשי פחותה מזו 

של הפרה בכפר.

שנים  שבע  לאחר  לישראל  מרשל  של  חזרתו 

סקרנות  עניין,  עורר  מונגר  המחול  איכזבה.  לא 

ורצון לראות את מרשל ממשיך להתפתח כיוצר 

הזמן  שלמרות  לראות,  הופתעתי  בישראל. 

שעבר הצליח מרשל לשכלל את שפת התנועה 

בעיקר בקטעים הקבוצתיים.  ניכר  והדבר  שלו, 

עם זאת, לריקוד יש חיסרון בולט שכנראה נובע 

הריקוד  מרשל.  שלקח  הממושך  הזמן  מפסק 

מוצף רעיונות רבים מדי, שלעתים יוצרים גודש 

לקלוט.  היכולת  על  מאוד  ומכבידים  הבמה  על 

דקות,   45 שנמשך  אחד,  בריקוד  כאילו  נראה 

ניסה מרשל להכניס את כל הרעיונות שקיננו בו 

בשבע שנות השתיקה.

ליצור באופן קבוע, כך  ימשיך  יש לקוות שהוא 

שיוכל לפתח וללטש את הרעיונות ולהקדיש יותר 

לעריכתם. מרשל — שמחבר את התרבות  זמן 

)המערביים  האתניים  לשורשיה  הישראלית 

את  להפוך  הצורך  את  מדגיש  וגם  והמזרחיים( 

בתוך  להתקיים  שיכולה  לישות  "אתני"  המושג 

מאוד  חסר   — המשתנה  העכשווית  המציאות 

בנוף המחול בישראל.

הערות

הריקוד את  יצר  באנסמבל  עבודתו  במסגרת   1

את  שוב  והעלה   )1998( שושנה  של  המרפסת 

בת–שבע  ללהקת   .)1995( לאה  דודה  היצירה 

והכלה  בקול  קרא  כשהתרנגול  הריקוד  את  יצר 

התעופפה מעל כיכר העיר )2001(.

בתיאטרון  שני  בהצטיינות תואר  למחול מטה אשר, סיימה  האולפנה  בוגרת   — רוטמן  יונת 

באוניברסיטת תל אביב, שם היא כותבת עבודת דוקטורט העוסקת במחול בישראל. רוטמן 

להכשרת  בסדנה  תיאוריה  מלמדת  תבור,  עמקים  הספר  בבית  המחול  מגמת  את  מרכזת 

רקדנים בגעתון ומשמשת רכזת הדרכה בתחום המחול במינהל לחינוך התיישבותי.

ולבעיות ב לדילמות  אתייחס  זה  מאמר 

המורשת  של  ובהחייאה  בשימור  הכרוכות 

האתנית שהביאו אתם ארצה עולים שבאו ממגוון 

ארצות ותרבויות מחד גיסא, ולצורך ליצור תרבות 

השאלה  גיסא.  מאידך  ייחודית  ילידית  עברית 

העומדת לדיון היא כיצד לנהוג בתרבויות האתניות 

— האם להמשיך במסורות ישנות או לזנוח אותן. 

לדיון,  הרלוונטיות  הסוגיות  את  להבהיר  כדי 

המייצגות  שונים  מתחומים  בדוגמאות  אשתמש 

דרכי התמודדות עם הסתירות בין שתי המגמות 

ואתאר פתרונות שונים שנמצאו.

מחול אתני מה הוא?

וקיימות  ורב–פנים  מחול אתני הוא תחום מקיף 

הגדרות רבות המנסות לתאר אותו בתמציתיות. 

רבים  תכנים  נוצקים  שונות  ובתרבויות  בארצות 

המיוחסות  לתפישות  מגוונות  פרשנויות  וניתנות 

לשאלה  להן.  האופיינית  האתנית  לתרבות 

המוצגת בכותרת המאמר אתייחס מנקודת ראות 

ספציפית. בכוונתי לדון באופן שבו היא מופיעה 

בהקשר הישראלי, לפי השקפתי.

בבסיס הדיון עומדת ההנחה שהתרבות האתנית 

בישראל מייצגת את מורשתן של עדות יהודיות 

הגיעו ארצה עם קום המדינה  שונות, שמרביתן 

מסורות  עמן  הביאו  אלה  עדות  יותר.  ומאוחר 

ממושכים  זמן  פרקי  לאורך  והתפתחו  שנוצרו 

של  בריקודים  גם  עוסק  הדיון  המוצא.  בארצות 

יהודי מזרח אירופה. הריקוד החסידי, שהוא חלק 

חשיבות  לו  ומיוחסת  להבלטה  זוכה  אף  מהם, 

רבה ביותר.1 

בהגיען ארצה נתקלו העדות השונות באידיאולוגיה 

ציונית מגובשת, ששקדה מאז ימיה הראשונים על 

יצירת תרבות יהודית ישראלית ילידית. התרבות 

היווצרות  בשלבי  נמצאה  הילידית  היהודית 

ומסריה  שתכניה  כדי  מסיבי,  לעידוד  ונזקקה 

הטרוגנית  אוכלוסייה  בקרב  ויופנמו  יתקבלו 

ביותר, במסגרת מדיניות "כור ההיתוך".

המורשות  של  הטמעתן  את  חייבה  זו  מדיניות 

התרבות  בתוך  הפרטיקולריות  האתניות 

הישראלית הייחודית והאחידה. נגד מגמה זו יצאה 

בשלב מאוחר יותר הגישה המעודדת פלורליזם 

היש עתיד
למחול האתני בישראל?

אילה גורן-קדמן

קיום  זכות  המייחסת  רב–תרבותיות,  תרבותי, 

שווה לכל התרבויות.

יצירת ריקודי עם וזמר עברי

של  יצירתם  החלה  השנייה  העלייה  בימי  עוד 

ישראלי  מחול  עברי,  זמר  ישראלית,  מוסיקה 

וקיבלה  הואצה  זו  מגמה  מקומיים.  עם  וריקודי 

כשאנשי  השלישית,  בעלייה  יותר  רב  נפח 

בפיתוח  לעסוק  החלו  העובדת  ההתיישבות 

של  "קנון"  נוצר  כך  חקלאיים.  לחגים  מסכתות 

ריקודים ושירי עם, שהיו חלק מהמאמץ העליון 

המנדט  בתקופת  לאומית–ציונית  תרבות  לגבש 

הבריטי. לתוך מציאות זו הגיעה העלייה ההמונית 

עמה  והביאה  המדינה,  הקמת  שלאחר  בשנים 

מסורות עדתיות מארצות הגולה. 

לתרבות  האתניות  המסורות  בין  שנוצר  העימות 

הישראלית המתפתחת עשוי להצביע על סתירה, 

לכאורה, בין מגמות היצירה לבין הנטייה לשימור. 

אבל ההתפתחות ההיסטורית מעידה שהתרבות 

מאין,  יש  נוצרה  לא  הציונית  הלאומית  היהודית 

ואלמנטים  חומרים  מעט  לא  שאבה  אלא 

המסקנה  אתנית.  וממוסיקה  אתניים  מריקודים 

פונקציונלית,  ולו  הצדקה,  שיש  היא  המתבקשת 

להמשך טיפוחם של ריקודי העדות.

קשיי שימור ויצירה בעידן המודרני

של  בדרכם  מכשולים  מציב  המודרני  העידן 

המבקשים לשמר מסורות אתניות, אבל גם לפני 

ייחודית.  עברית  תרבות  ביצירת  המתמקדים 

של  המסיביות  בהשפעות  מקורם  המכשולים 

התרבות הפופולרית הגלובלית, המטביעה חותם 

כולו  בעולם  כמו  בישראל  העממיות  בתרבויות 

באמצעות אמצעי תקשורת רבי עוצמה. למרות 

מכשולים אלה, המציאות מוכיחה שאת היצירה 

אי אפשר למנוע ושעדות שונות ממשיכות לשמר 

לציין  למותר  הייחודית.  מורשתן  את  ולטפח 

הישראלית  לסביבה  ההסתגלות  שבתהליכי 

ולזמנים המודרניים עוברים הדפוסים המסורתיים 

המקוריים שינויים, לפעמים מרחיקי לכת. בהמשך 

יובאו דוגמאות לכמה מדרכי ההסתגלות. 

מידת ה"יהודיות" של המורשות

האתניות השונות

שאלה נוספת המנסרת בחלל מאז הגיעו לישראל 

היהודי  באופי  לפקפוק  נוגעת  החדשים,  העולים 

של המורשת שהביאו אתן עדות שונות. הסיבה 

הממושכים  החיים  שבמרוצת  היתה  לפקפוק 

היהודיות  הקהילות  של  בתרבות  נקלטו  בגולה 

הסביבה  מתרבות  בולטים  אלמנטים  השונות 

שבתוכה חיו. האם, לפיכך, רצוי ונחוץ לשמר את 

המורשות השונות? אחת התשובות של המצדיקים 

את עידוד ההמשכיות היא, שגם בארצות הגולה 

קיימו בני העדות השונות חיים יהודיים לכל דבר, 

מהמנהגים  נשאבו  שחלקם  בדפוסים  כי  אם 

ספק  להטלת  מקום  אין  דהיינו,  הגולה.  בארצות 

היהודים  שאימצו  האלמנטים  של  היהודי  באופי 

ויש סיבה מוצדקת להמשך קיומם גם בישראל. 

 

יחסם של בני העדות למורשתם

בני  של  ליחסם  נוגעת  נוספת  קריטית  שאלה 

ולהחייאתם,  מנהגיהם  לשימור  עצמם  העדות 

בחיים  להתערות  בשאיפותיהם  בהתחשב 

המודרניים ובתרבות הישראלית המשותפת. 

גלובלית:  בפרספקטיבה  זאת  לראות  ננסה 

גלים של מהגרים  קולטות  רבות  הגירה  מדינות 

תרבויות  עמם  המביאים  שונות,  מארצות 

ומסורות פרטיקולריות. נוצרות בעיות של עימות 

התרבות  לבין  המהגרים  של  המסורות  בין 

הדומיננטית של האוכלוסייה הקולטת. התרבות 

ומצפים  הרצויה  כתרבות  נתפשת  הדומיננטית 

שהמהגרים יקלטו ויפנימו אותה. כזה היה המצב 

גם בישראל והוא עדיין כזה.

מחקרים שנערכו בארצות הברית ובמדינות הגירה 

לרבות  משותפת  תופעה  על  מצביעים  אחרות 

בשלושה  להבחין  אפשר  סכמטי  באופן  מהן: 

שלושה  של  ביחסם  הבדלים  המייצגים  שלבים, 

דורות מהגרים למורשתם: הדור הראשון מושרש 

עדיין בתרבות שהביאו המהגרים מארצות המוצא 

שלהם. בני הדור השני נוטים להתנער ממסורת 

הדומיננטית  בתרבות  להתערות  כדי  אבותיהם, 

אכן  שבניו  השלישי,  הדור  בקרב  המודרנית. 

מצדם  ובתגובה  הדומיננטית,  בתרבות  התערו 

להתנערות מהמסורת של אבותיהם — בני הדור 

השני — עולה יחס אמביוולנטי, הנובע בין היתר 
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מהתעוררות הסקרנות לגבי מסורות העבר. כך 

תופעות  לשורשים.  חזרה  של  התופעה  נוצרת 

דומות באו לידי ביטוי גם בישראל. למעשה, הן 

עדיין באות לביטוי.

להקות מחול לבמה עדתיות כתופעה חדשה

היה  המסורתי  העדתי  הריקוד  המוצא,  בארצות 

ומטקסים  חגיגיים  מאירועים  אינטגרלי  חלק 

באותם  מרכזי  מקום  תפסו  הריקודים  למיניהם. 

לפני  שהופיעו  להקות  אבל  וטקסים,  אירועים 

ציבור לא היו קיימות בגולה. התופעה של להקות 

עדתית  ומוסיקה  ריקודים  של  הופעות  המעלות 

הפתרונות  כאחד  הישראלי,  בהקשר  נוצרה 

האתנית.  המורשת  של  ההמשכיות  לדילמת 

מקיומן  ישירות  הושפעה  אלו  להקות  הקמת 

של להקות מחול לבמה ישראליות, שלפעילותן 

שונים  בפסטיבלים  לראשונה  העדות  נחשפו 

ובחגי המחולות שהתקיימו בקיבוץ דליה.

גם  יתרה מזאת, בעדות שונות חלה התעוררות 

בקרב צעירים, המגלים זיקה לריקודים ולמוסיקה 

העדתית והמעוניינים להשתתף בלהקות פולקלור 

את  לחשוף  מעוניינות  אלו  להקות  עדתם.  של 

המורשת של העדות שהן מייצגות לציבור הרחב, 

בדרך כלל באמצעות הופעות הכוללות ריקודים, 

המסורתיות  ובתלבושות  במוסיקה  שמלווים 

שלהן, בלי רגשי נחיתות. 

מעורב  צופים  קהל  בפני  הופעות  כידוע,  אולם 

המכתיבים  הבמה,  לחוקי  הסתגלות  מחייבות 

הכנסת שינויים מרחיקי לכת בדפוסים המסורתיים. 

משך  קיצור  את  למנות  אפשר  השינויים  בין 

אותם  על  מחזרות מתמשכות  הימנעות  ההופעה, 

צעדים, מעברים מהירים מצורה אחת לאחרת ודגש 

למנוע  כדי  הצופים,  קהל  מול  חזיתית  עמדה  על 

באירועים  משתתפות  מהלהקות  רבות  שעמום. 

ובחו"ל,  ובינלאומיים בארץ  ובפסטיבלים לאומיים 

המעניקים לבני העדות השונות תמריץ נוסף לפעול 

להמשך קיומה של המורשת העדתית. 

ייתכן שתופעה זו היא אחת מדרכי ההתמודדות עם 

הדילמה העולה בקרב בני העדה, הנובעת מיחסם 

הפרטיקולרית  העדתית  לתרבות  האמביוולנטי 

ייתכן  מזה.  וישראלי  מודרני  להיות  ומהרצון  מזה, 

הריקודים,  את  החושפת  במה,  על  שההופעה 

הציבור  לעיני  העדתיים  והתלבושות  המוסיקה 

המופיעים  העדות  בני  ידי  על  נתפשת  הרחב, 

כתחפושת, שלדידם היא מעין פשרה בין לגיטימציה 

להמשך המסורת לבין זניחתה החלקית. אני סבורה 

שהסבר זה טעון מחקר ודיון. 

החתונה כמדד להמשכיות וזניחה

החתונה, על הטקסים והמנהגים הרבים המלווים 

אותה, היא מוקד בעל חשיבות עליונה בחיי היחיד, 

המשפחה והחברה, ולכן היא יכולה לשפוך אור 

על תופעות שקשורות בהמשכיות של התרבות 

האתנית ו/או בזניחתה. כדי לבחון טענה זו נתבונן 

בני  הם  הזוג  בני  שבחלקן  בישראל,  בחתונות 

אותה עדה ובאחרות הם יוצאי עדות שונות.

 עיסוקי בחקר עדות, ובמיוחד בריקודי עדות, הביא 

חד–עדתיות  הן  רבות,  בחתונות  להשתתף  אותי 

והן ורב–עדתיות. כך התוודעתי לדפוס חדש, שבו 

עדתיים  אלמנטים  החתונה  בטקסי  משולבים 

בצורה חלקית ביותר. אלמנטים אלה מייצגים דגם 

של המשכיות המנהגים העדתיים, אף על פי שלנגד 

חגיגות  אוניברסלי של  נוסח  ומתגבש  נוצר  עינינו 

האוכלוסייה  קבוצות  כלל  בקרב  הרווח  חתונה, 

בישראל, לרבות האוכלוסייה הערבית. 

באולמות  החתונות  מרבית  מתקיימות  כיום 

בתהליך  התעצבו  שבהם  מסחריים,  שמחות 

כלל  על  המקובלים  אחידים,  דפוסים  מתמשך 

ובחגיגות  בטקסים  כן,  פי  על  אף  האוכלוסייה. 

חתונה שבהם מעורבים בני עדות בעלות מנהגים 

גוון  להוסיף  נטייה  קיימת  וייחודיים,  מובחנים 

העדתי  הגוון  את  האחידים.  ולסגנון  לאופי  עדתי 

מספקים מאפיינים עדתיים מסוימים המשולבים 

בטקס. הדבר בא לידי ביטוי בשימוש בכלי נגינה, 

בשירים ובריקודים עדתיים, בפרט בעת הובלת 

הכלה והחתן לחופה ומיד אחריה.

 

שינוי והמשכיות בטקסי החינה

אחד  החתונה.  באירועי  נכללים  רבים  טקסים 

החשובים ביניהם הוא טקס החינה המקדים את 

היהודיות  מהעדות  רבות  בקרב  שרווח  החופה, 

ההפרדה  למנהגי  בהתאם  האיסלאם.  בארצות 

היום  עד  נהוגים  מסוימים,  באירועים  המינים  בין 

טקסי חינה נפרדים לחתן ולכלה. בטקסים אלה 

מבית  לתהלוכות  ביותר  מרכזי  מקום  שמור 

משפחת החתן לבית משפחת הכלה, המספקות 

לאחר  אחד  ממצב  למעבר  ומוחשי  סמלי  ביטוי 

וממקום אחד לאחר. התהלוכה היא אחד מטקסי 

מעבר רבים המתקיימים בחיי היחיד, המשפחה 

כלל  בדרך  נשים,  נושאות  בתהלוכה  והחברה. 

עיסת  להכנת  חומרים  ובה  קערה  מבוגרות, 

בשירים,  בריקודים,  מלווה  כולו  האירוע  החינה. 

בנגינה ובלבוש המאפיינים עדה מסוימת. בחגיגה 

מורחים את החינה על ידיהם של החתן והכלה וכן 

על ידיהם של הנוכחים. השמחה והריקודים בבתי 

החוגגים נמשכים עד השעות הקטנות של הלילה. 

בשפע  מוגשים  עדתיים  שמאכלים  לציין  למותר 

נטייה  ניכרת  בארץ  כי  אף  האירוע.  אורך  לכל 

לאחרונה  חינה,  טקסי  של  קיומם  לזנוח  בולטת 

מסתמנת מגמה של חידוש המנהג באופן חלקי. 

זהו אחד הגילויים של תופעת החזרה לשורשים, 

לציין  חשוב  וסלקטיבי.  מצומצם  בפורמט  ולו 

שלמרבה הפלא, מרבית חגיגות החינה מתקיימות 

עדיין בבתים הפרטיים של משפחות בני הזוג.

זיקות גומלין בין ריקודי עם לריקודי עדות

הזיקה  היא  בדיוננו  ביותר  מרכזית  נקודה 

המובהקת בין המחול הישראלי — ובפרט ריקודי 

ריקודי  מיוצרי  רבים  עדות.  ריקודי  לבין   — העם 

עדות  של  ממחולות  אלמנטים  שואלים  העם 

בווריאנטים  בריקודיהם,  אותם  ומשלבים  שונות 

שונים. תופעה זאת רווחת בעיקר במסורות של 

ביותר:  מרכזי  מקום  המחול  תופס  עדות, שבהן 

המסורת התימנית, המסורת החסידית והמסורת 

תרמו  אחרות  עדות  גם  זאת,  עם  הערבית. 

במידה  אם  גם  שונים,  עם  לריקודי  אלמנטים 

מצומצמת יותר. ראויה לציון מיוחד ההשפעה של 

הדבקה הערבית על ריקודים ישראליים רבים. 

האמנותי  המחול  על  האתני  המחול  בהשפעת 

זה.  בגיליון  במאמרה  אשל  רות  בהרחבה  דנה 

עדים  אנו  שלאחרונה  רק,  להוסיף  ראוי  כאן 

לנטייה הגוברת בקרב כוריאוגרפים שונים לדלות 

התנועתי  ומהסגנון  מהעולם  ואלמנטים  מוטיבים 

בצורה   — ולשלבם  האתני  המחול  של  המגוון 

"טהורה" או "נרמזת" — ביצירותיהם האמנותיות.

לטפח או להניח?

לעיל:  עולות מכל האמור  עיקריות  שתי שאלות 

של  קיומן  בהמשך  ולתמוך  לעודד  רצוי  האם 

מורשות אתניות, ובתוכן ריקודים אתניים? האם 

המכשירה  לימודים  בתוכנית  לכלול  הצדקה  יש 

האמנותי  המחול  בתחום  וליצור  ללמד  מורים 

נושאים העוסקים במחול האתני? 

תשובות חלקיות אפשר לקבל מעולם המוסיקה, 

שבו יש דוגמאות מאלפות הנוגעות לשאלות אלה. 

הכותבים  שונים,  ותרבויות  עמים  בני  מלחינים 

מוסיקה אמנותית, מרבים להשתמש באלמנטים 

מהמוסיקה האתנית והעממית. נוסף על כך, זה 

כשני עשורים מאפיינת את עולם המוסיקה מגמה 

של שילובים בין אלמנטים אתניים שונים ומשונים, 

המכונה "מוסיקת עולם". בישראל פועלים כמה 

הרכבים מוסיקליים המשתלבים במגמה עולמית 

זו, כמו "מזרח ומערב", "הברירה הטבעית" ועוד. 

והתחום  הגבולות  נפרצים  אחרים  בשילובים 

האמנותי מתערבב במוסיקה העממית, הלקוחה 

כדי  עיבוד  ועוברת  שונים  אתניים  ממקורות 

לשלבה ביצירות מוסיקליות אמנותיות. 

תופעה דומה קיימת גם בתחומי מחול שונים, אף 

בריקודי  פחות.  בולטות  ובמובהקות  במידה  כי 

מוטיבים  של  שילובם  בצד  הישראליים,  העם 

תנועתיים עדתיים, נקלטים יותר ויותר אלמנטים 

אלמנטים  גם  כמו  אחרים,  עמים  של  מריקודים 

טנגו,  סווינג,  רוקנרול,  כמו  פופולריים  מריקודים 

העממי,  המחול  בין  הגבולות  ואחרים.  סלסה 

האתני והפופולרי מיטשטשים.

המשכיות של מורשות אתניות בחגי עדות 

חגים עדתיים שהתקיימו בארצות הגולה, שעברו 

העתקתם  עם  לכת  מרחיקי  ושינויים  תמורות 

לישראל, קיימים בעדות שונות. הבולטים שביניהם 

שבהם  חגים  בהיותם  והסהרנה.  המימונה  הם 

ממלאת המורשת העדתית תפקיד מכריע, אפשר 

לראות בהם דוגמאות בולטות להפיכת חגים שהיו 

נחלתן של עדות מסוימות למעין "חגים לאומיים", 

שהם חלק מהתרבות הכללית. 

ראוי  ובסהרנה,  במימונה  הספציפי  הדיון  לפני 

להזכיר כמה חגים נוספים: הסיגד, חגה של העדה 

עלייה  סמלית של  רפליקה  מעין  הוא  האתיופית, 

להר סיני. בארץ עולים למקום גבוה, על יד ארמון 

הנציב בירושלים. בחג זה ממעטים לרקוד ומרבים 

לקרוא מספר התורה של יהודי אתיופיה, האורית.

עלייה לקברי קדושים, שרווחה בקרב יהודי מרוקו 

בגולה, היא מנהג הממשיך להתקיים בארץ מתוך 

בחייהם  המופיעים  חדשים  קדושים  של  הוספה 

של בני העדה בתוך ההווי הישראלי. 

לרגל  העלייה  היא  עממי  לחג  נוספת  דוגמה 

לקברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון בל"ג 

בעומר. במועד זה נהגו לעלות אל הקבר בעיקר 

המוני חסידים, המרבים בריקודים מתוך האמונה 

אל  להתקרבות  צינורות  הם  וניגונים  שמחולות 

לאירוע  נהפך  זה  חג  גם  בו.  ולדבקות  הבורא 

המושך המונים מעדות רבות נוספות.

המימונה, חג של יהודי צפון אפריקה בכלל ויהודי 

מרוקו בפרט, מציין את המעבר מחורף לאביב 

ומהמגבלות הקולינריות החלות בימי חול המועד 

פסח לימות השנה הרגילים. אירוע זה, שבארצות 

המוצא היה מסיבה צנועה ומשפחתית בעיקרה, 

יוצאי  וממשיים מאז החלו  עבר שינויים סמליים 

מנהג  נשמר  אמנם  בארץ.  לציינו  אפריקה  צפון 

עצמן  החגיגות  אבל  החג,  בערב  הפתוח  הבית 

נוהרים  שאליהם  המוניים,  לאירועים  נהפכו 

רבים  וגם  עצמן,  הללו  העדות  בני  משתתפים 

מהציבור הרחב. תוכניות בידור המוצעות לקהל 

מההמולה,  המזרחית,  מהאווירה  ליהנות  הבא 

של  הופעות  כוללות  והמאפים,  המנגל  מריח 

להקות מחול המייצגות פולקלור ישראלי ועדתי, 

שאיננו משל בני העדה המרוקנית. 

הוא  הכורדית,  העדה  בני  של  חגם  הסהרנה, 

מעין פיקניק ענקי. בארץ המוצא הוא נערך כמה 

לקברי  לרגל  לעלייה  קשור  והיה  בשנה  פעמים 

זה  ארץ  מחבל  יהודים  היו  שחלקם  קדושים, 

יהודים  המוני  היו  אלו  במועדים  גויים.  וחלקם 

— ואף לא יהודים — עוזבים את בתיהם ויוצאים 

לבלות בחיק הטבע, לרוב ליד מקורות מים. בימי 

החג היו אוכלים ושותים, רוקדים, שרים ומנגנים, 

נהגו  ביותר. בחו"ל  החגיגיים  בבגדים  לבושים 

המועד  חול  בתום  בעיקר  הסהרנה  את  לחגוג 

פסח, לציון ראשית האביב. בישראל הועתק החג 

עם  התנגשות  למנוע  כדי  סוכות,  המועד  לחול 

המימונה. באירוע רב משתתפים זה יש הבלטה 

בריקודים  יתרה של המורשת הכורדית, בעיקר 

רבים,  שלובשים  העדתי  בלבוש  ואפילו  ובנגינה 

ובני העדה משתתפים בו באופן פעיל.

כלל  לנחלת  ונהפכו  תאוצה  תפסו  אלו  חגים 

הציבור בישראל, הודות לתמיכה שהעניקו להם 

הזדמנות  בהם  שראו  רבים,  ציבוריים  גופים 

מהמעלה  ציבור  אישי  פוליטית.  לתעמולה  פז 

וכך  בחגיגות,  דברים  לשאת  הוזמנו  הראשונה 

ידי  על  כבוד,  של  ממד  העדתי  למעמד  העניקו 

שילובם של מרכיבים לאומיים. 

מן הדוגמאות השונות המובאות במאמר זה אפשר 

ללמוד על המקום המרכזי שתופסת סוגיית עתידו 

העומדת  השאלה  בישראל.  האתני  המחול  של 

לדיון היא אם רצוי וראוי לעודד ולתמוך בתרבויות 

האתניות, ובכך לחזק את מגמת ההמשך הפעיל 

של המורשת הספציפית לכל עדה.

 המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל היא, שרצוי 

אתניות  מסורות  של  ובטיפוח  בשימור  לתמוך 

המוסיפות להתקיים, גם אם בתהליך ההסתגלות 

תמורות  חלים  החדשה  לסביבתן  שלהן 

המסורתיים  בדפוסים  שונות  בעוצמות  ושינויים 

המקוריים. 

טווח כוח ההישרדות

המסורתיות  התרבויות  עומדות  ומתמיד  מאז 

טווח  מהו  היא  השאלה  היעלמות.  סכנת  לפני 

ההישרדות שלהן ועד כמה גדול כוח ההישרדות 

למדינת  ההמונית  העלייה  החלה  מאז  שלהן. 

ישראל, היתה גורית קדמן המנוע העיקרי מאחורי 

העידוד, התמיכה והייעוץ שניתנו לבני עדות שונות 

ריקודיהם  ואת  מורשתם  את  לטפח  שביקשו 

הסכנה  את  בחרדה  ראתה  היא  האופייניים. 

האורבת לקיומן של מורשות הפולקלור העדתי 

וחששה כי מדובר בסכנה מיידית ואקוטית. לפיכך, 

בתקופת העלייה ההמונית שלאחר קום המדינה 

לפעמים  הקלטה,  ומכשירי  מצלמות  עם  יצאה 

עדות  של  ארצה  הגעתן  אחרי  ספורים  ימים 

במתכונתם  ריקודיהן  את  לתעד  כדי  מסוימות, 

ד"ר  פעלה האתנו–מוסיקולוגית  המקורית. אתה 

אסתר גרזון–קיוי, שהנציחה בסרטי הקלטה את 

המוסיקה הכלית והקולית של העדות.

בזמן  יגיע  נדיר,  הוא  שבחלקו  החומר,  מרבית 

הקרוב לספרייה המרכזית למחול בבית אריאלה 

יועבר  קדמן  גורית  של  כשהארכיון  אביב,  בתל 

לשם. 

הוראת מורשות המחול

שיעור  תכנון  על  אחראית  אלו  שורות  מחברת 

החובה לכל תלמידי המחול באקדמיה למוסיקה 

המחול  "מורשת  שכותרתו  בירושלים,  ולמחול 

במסורות ישראל — מקור ויצירה", ועל הוראתו. 

רלוונטיים  בתחומים  מומחים  מלמדים  בשיעור 

שונים וכמובן בני העדות עצמם. במוקד השיעור 

לבין  בינו  הזיקה  העדתי,  המחול  עומדים 

המוסיקה העדתית והמוסיקה הישראלית, מקומו 

של המחול בתחום הפולקלור, זיקת הגומלין בין 

המסורתי  המקור  העם,  לריקודי  עדות  ריקודי 

כבסיס וכהשראה ליצירת מחול אמנותי.

שנת  לאורך  שבועיות,  שעתיים  על  בנוי  הקורס 

לימודים אחת. הניסיון מלמד שמרבית התלמידים 

מגלים עניין רב בשיעור זה. לאחר סיום הקורס 

כמה  על  המתבססת  עבודה,  להגיש  עליהם 

מרכיבים: קריאת חומר רקע המופיע בכתובים; 

עדתיים  באירועים  משתתפות  תצפיות  עריכת 

אינפורמנטים  עם  ראיונות  עריכת  ותיעודם; 

מבני העדות. נושא העבודה נתון לבחירתם של 

התלמידים. 

ראויה לציון מיוחד העובדה שמוסדות אקדמיים 

בירושלים  ולמחול  למוסיקה  האקדמיה  כמו 

בהוראת  ראו  אביב,  בתל  הקיבוצים  וסמינר 

להיכלל  שראוי  נושא  האתני  המחול  מורשת 

במערכת הלימודים. 

הערות

ישראל, ערביי  את  גם  כוללות  האתניות  התרבויות   1

שכן  שונה,  מודל  מייצגת  שלהם  המורשת  אולם 

מדובר באוכלוסייה ילידית המתגוררת בארץ ישראל 

זה דורות רבים.
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חומר רב מופיע בכתבי עת שונים על מחול:

1. השנתון מחול בישראל.

2. הרבעון מחול בישראל.

3. מחול עכשיו וכן רוקדים — נרקודה )מופיעים בארץ 

ובניו יורק, בעברית ובאנגלית(. 

להכשרת  באולפנים  עדות  לריקודי  מורה  היא  קדמן,  גורית  של  בתה   — גורן–קדמן  אילה 

מדריכים לריקודי עם. בשיעוריה היא מדגישה את הפרספקטיבה של הזיקה בין ריקודי העדות 

העדה  בקרב  בפרט  שונות,  מחול  להקות  וניהלה  הקימה  היא  הישראליים.  העם  לריקודי 

הכורדית, וכן בקרב ערביי ישראל. שנים רבות היתה אחראית למפעל מפגשי להקות חובבים 

באמנויות הבמה, וכן ניהלה פסטיבלים למחול ולמוסיקה של עדות בחברה למתנ"סים.
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מקצת מ על  אור  לשפוך  מבקש  זה  אמר 

העדה  בני  עם  שלי  העבודה  מתהליכי 

עכשווי  אתיופי  מחול  ליצור  בניסיון  האתיופית, 

לחיקוי  מודל  בהעדר  העדה.  תרבות  בהשראת 

עכשווית,  אתיופית  מחול  להקת  של  בדמותה 

ולא באתיופיה, היה עלי ליצור יש  לא בישראל 

בלבטים,  דרך,   בציוני  מתמקד  המאמר  מאין. 

בהצלחות ובאכזבות. 

אתניות  להקות  של  סוגים  שני  בין  להבחין  יש 

המסורת,  את  לשמר  המבקשות  להקות  לבמה: 

לצורכי  שהותאמו  מסורתיים  ריקודים  המעלות 

להקת  התימנית,  עמקא  להקת  דוגמת  הבמה, 

מויסייב הרוסית או בלט פולקלוריקו של מקסיקו. 

המסורת  אל  מתייחסות  השני  מהסוג  להקות 

לדרך  ממנה  יוצאות  אבל  כלפיה,  חובה  וחשות 

אישי.  לביטוי  עכשווי  מחול  יצירת  של  חדשה 

אלווין  הם  השני  מהסוג  להקות  שהקימו  יוצרים 

הריקודים  מסורות  מתוך  שיצר   ,)Ailey( איילי 

עם  לוי–תנאי  שרה  או  האפרו-אמריקנים,  של 

יכול  האתני  המחול  ענבל.  תיאטרון–מחול 

ליוצר הפועל בתחום  גם מקור להשראה  להיות 

מזוהה  שאינה  להקה  המדריך  העכשווי,  המחול 

שיצר   )Kylian( קיליאן  יירי  כמו   אתניות,  עם 

הילידים  בהשראת   )1979( רוקעת  האדמה  את 

האבוריג'ינים באוסטרליה. 

סקר ספרות ומחקר על המחול אתיופי

הוא  ביותר.  המחקר על המחול האתיופי מועט 

ממשלות  של  משותף  בפרויקט  ב–1964,  החל 

אתיופיה והונגריה, בשנים שבהן היתה אתיופיה 

המומחים  בין  קומוניסטית.  השפעה  תחת 

דבאלק  היו  במחקר  שהשתתפו  האתיופים 

 Yoel( ויואל יוהאנס (Debalke Tsegaye) טצאגאי

המוסיקאים  ייצגו  ההונגרים  את   .)Yohannes
ובאלינט סרוסי   )György Martin( גיורגי מרטין 

טיבור  ההונגרי  המוסיקאי   .)Bálint Sárosi(
המחקר  את  המשיך   )Tibor Vadasy( ואדאסי 

ריקודי עם אתיופיים,  ניתוחים של כמה  ופרסם 

ובהם המחול של השבט האמהרי והטיגרי. חוסר 

שפרצה  המהפכה  בעקבות  הפוליטי  השקט 

ולניתוק  המחקר  להפסקת  הביא  ב–1974 

יוצרים  הקשרים של עולם המחול האתיופי עם 

 Tse Kimberlin, 2000:( וחוקרים מחוץ למדינה

534(. רק בעשור האחרון הורחב מאגר התיעוד 

לדוג את האסקסטה
תהליכי יצירה לבניית 
מחול אתיופי עכשווי

ריקודי השבטים באתיופיה, המצוי  בווידיאו של 

בארכיון משרד התרבות האתיופי. 

מעטה  באתיופיה  במחול  העוסקת  הספרות 

ביותר. את החומר המעט הקיים כתבו מוסיקאים, 

ולא  אנשי מחול. מסגרות מקצועיות לתיאטרון, 

מוסיקה ומחול פועלות בתיאטרון הלאומי באדיס 

במסגרתן  יותר.  קטנים  ובתיאטראות  אבבה 

פולקלור  למחול  להקה  השאר,  בין  פועלת, 

בכלים  המנגנת  תזמורת  עם  בצמוד  העובדת 

העולם  עם  הקשרים  זמרים.  ועם  מסורתיים 

החיצוני מעטים והרקדנים אינם מקבלים הכשרה 

בטכניקות כמו באלט או מחול מודרני, כמקובל 

הידועות  הלאומיות  הפולקלור  מלהקות  בחלק 

בעולם.1 לאחרונה, עם שובו לאתיופיה של רס 

מיקיי  )Ras Mickey(,  רקדן אמריקני ממוצא 

אתיופי שרקד בלהקת אלווין איילי, קיבל המחול 

תגבור מקצועי ונוסד אולפן למחול מודרני.

במלונות הגדולים מועלות תוכניות בידור, שבהן 

על  ומוסיקה.  מחול  מופעי  לתיירים  מגישים 

הבמה יושבים נגנים המנגנים בכלים מסורתיים, 

של  המסורתי  המבנה  זמרת.  או  זמר  המלווים 

תופסים  מקומו  ואת  נעלם  האתיופי  המחול 

רקדנים, שרוקדים בזוגות או בקבוצות המבצעות 

של  וירטואוזיות  היותר  התנועות  את  באוניסונו 

המחול האתני שיש בהן כדי להרשים את התייר. 

הטלוויזיה האתיופית מרבה לצלם את התוכניות 

האלה וקיימת תעשייה פורחת של קלטות וידיאו, 

הלהקות  למרבית  לחיקוי  מקור  המשמשות 

האתיופיות הפועלות בישראל.

תחילת הקשר עם העדה

משה  במבצע  אתיופיה  יהדות  של  העלייה 

)1984( ובמבצע שלמה )1991(, והמשך העלייה 

ריקודים  לישראל  הביאו  הזה,  היום  עצם  עד 

של שבטים אתיופיים ובראשם ה"אסקסטה" — 

ריקודי הכתפיים המאפיינים את שבט האמהרה 

 ,2003 )אשל,  היהודים  התגוררו  שבקרבו 

2008(. לבקשתה של גילה טולידאנו, אז מנהלת 

מבצע  ערכתי  אריאלה,  בבית  למחול  הספרייה 

תיעוד של התנועה והמחול במשך שלוש שנים 

)1993-1991(, ביקרתי באתרי קרוואנים של בני 

וצילמתי את  פזורים ברחבי הארץ  העדה שהיו 

אורחות חייהם, שמחות וטקסי לוויה. 

המפגש עם החומרים התנועתיים המיוחדים והלא 

מוכרים, כמו גם ההיסטוריה של העדה האתיופית, 

הציתו את דמיוני. כך נולד החלום לנסות וליצור 

ניסיונות קודמים  תיאטרון–מחול אתיופי עכשווי. 

שלי לגבש קבוצת מחול אתיופיות לא צלחו, ורק 

באוניברסיטת חיפה, שם הרציתי בנושאי מחול, 

הצלחתי להקים  את להקת אסקסטה, שפעלה 

שלהקה  לאחר  ב–2005,   2.2005-1995 בשנים 

במתנ"ס  ביתא  להקת  את  ייסדתי  נסגרה,  זו 

עם  שכונה  בלב  הממוקם  בחיפה,  יוסף  נווה 

אוכלוסייה גדולה של יוצאי אתיופיה. באותן שנים 

יצאתי  ערכתי שני ביקורים באתיופיה: ב–1998 

באתיופיה  הופעות  לסיור  אסקסטה  להקת  עם 

ב–2002  החוץ,  משרד  ביוזמת  ובאריתריאה, 

נסעתי להשתלמות בתיאטרון הלאומי האתיופי. 

וביתא,  אסקסטה  הלהקות,  בשתי  הרקדנים 

בוגרי  או  חיפה  באוניברסיטת  סטודנטים  הם 

ללא  מוכשרים,  צעירים  אלה  האוניברסיטה. 

רקע מקצועי במחול. החזרות מתקיימות פעמיים 

של  בתקופות  שעות.  כשלוש  ונמשכות  בשבוע 

בחופשת  גם  וכך  בפעילות  ירידה  יש  מבחנים 

בבתי  לגור  הרקדנים  חוזרים  אז  הקיץ, 

משפחותיהם ברחבי הארץ או יוצאים לעבודה.

איך "דגים" את האסקסטה?

מלכתחילה היה ברור שעלי להרחיב את מנעד 

לשאול  בלי  הרקדנים  של  התנועתית  השפה 

בלט,  כמו  זרות,  מסוגות  תנועתיים  מרכיבים 

ברור  היה  כן  ג'ז.  או  מודרני  מחול  היפ–הופ, 

שהכוריאוגרפיה תסתמך על  היכולת הטבעית 

של הרקדנים ועל טכניקה בסיסית שאקנה להם. 

נשאלה השאלה עד כמה אפשר לפרק משפטי 

מחול אתני ולבנות אותם מחדש, כדי ליצור מילון 

תנועה שיהיה עשיר דיו כדי לתת מענה לדמיון 

כמה  עד  היתה  נלווית  שאלה  הכוריאוגרף.  של 

אפשר למתוח ולעבות את החומרים התנועתיים 

את  לאבד  בלי  האתיופי,  למחול  האופייניים 

הדי–אן–אי שלו? לא פעם הגעתי אל קו הגבול 

שבו ריקוד זה או אחר מאבד את ייחודו כמחול 

מודרני  כמחול  ונראה  עכשווי  ניסיוני  מודרני 

הלהקות  שתי  הדרכת  חובבני.  בביצוע  שגרתי 

היתה, לפיכך, עבודה ניסיוניות שבה נשזרו זו בזו 

התקדמות, נסיגה וחוזר חלילה.   

שאותה  כאימפרוביזציה,  נרקדת  האסקסטה 

באירועים  צפייה  מתוך  כילדים  הרקדנים  למדו 

התנועה  לחגים.  ובטקסים  משפחתיים 

בשכמות,  בכתפיים,  מתמקדת  הווירטואוזית 

בתנועות  מדובר  אין  ובראש.  בצוואר  בחזה, 

שוטף,  במארג  אלא  בפוזיציות,  או  מוגדרות 

שנולדים  ומקצבים  צירופים  של  ואנרגטי  מהיר 

החודשים  האימפרוביזציה.  בסערת  ונמוגים 

הוקדשו  הלהקה  עם  לעבודתי  הראשונים 

אפשרויות  של  העשיר  מהמאגר  טפח  לגילוי 

הרקדנים  את   ולהיכרות  האסקסטה  שמולידה 

ועם כישוריהם התנועתיים. הזדקר לעין שהבנים 

רות אשל

נפאס מאת רות אשל, להקת ביתא, רקדנית: מנאלו דגיה, צילום: עופר זבולון

Nefas by Ruth Eshel, dancer: Minalu Degia, photo: Ofer Zvulun
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יצירתיים ושופעי ביטחון, ואילו הבנות מופנמות, 

ביישניות ויש להן קושי לבטא את עצמן.3 

בחזרות התברר שהנחיות מופשטות הקשורות 

לבם  אל  מדברות  אינן  הקומפוזיציה  למרכיבי 

ליצירתיות  בלמים  יוצרות  ואפילו  הרקדנים  של 

נושאים הקשורים  זאת העליתי  שלהם. במקום 

לדימויים השאובים מהתרבות שלהם.4 ביקשתי 

המסורתיים  המקצבים  את  לתופף  מהרקדנים 

והתנגדתי לשימוש בליווי מוסיקלי של שירי ג'ז או 

זמרים אתיופים מפורסמים.  פופולריים של  פופ 

המוסיקה  של  מההשפעה  להימנע  רציתי 

הסוחפת על הרקדנים, שבאה לביטוי בכך שהם 

את  חיפשתי  חברתי.  באירוע  היו  כאילו  רקדו 

"הקשר הישיר" בין הרקדן המחולל לבין התיפוף 

סודותיה.  את  לגלות  למקריות  לאפשר  ורציתי 

מלכתחילה הדגשתי שעליהם לרקוד את עצמם 

ולא לנסות "להרשים" אותי. הסברתי שהריקוד 

הגוף.  של  "רעב"  מתוך  החוצה  לפרוץ  צריך 

לפעמים ראיתי שרקדן נכנס לריכוז פנימי החל 

בינו לבין המתופף, או שהתיפוף  דיאלוג חופשי 

פסק לגמרי והרקדן המשיך לצלול בשקט בתוכו 

ולגלות את מה שטמון עמוק בנפשו, שאפילו הוא 

לא היה מודע אליו.

של  הכתפיים  תנועות  צירופי  ספור  אין  מתוך 

שבלטו  משפטים  באקראי  צצו  האסקסטה 

בהשוואה  שלהם  בווירטואוזיות  או  במקוריותם 

לנתחם  אלה,  משפטים  לדוג  רציתי  לאחרים. 

לבניית  לבנים  שישמשו  כדי  אותם,  ולגלף 

לקסיקון תנועה לריקודים החדשים.5 אלא שכאן 

ספונטני,  באופן  רקדו  הרקדנים  קושי.  התגלה 

ללא מודעות לחומרים שביצעו, והתקשו לחזור 

על תנועות שעשו שניות מעטות לפני שעצרתי 

נמוגה  זהרה,  פרצה,  המיוחדת  התנועה  אותם. 

להיות  היה  יכול  הפתרון  לכאורה  מיד.  ואבדה 

טמון בצילום החזרות בווידיאו, שיאפשר בחירה 

שקולה יותר של המשפטים לאחר הצפייה, וייתן 

שביצעו  בתנועות  לצפות  הזדמנות  לרקדנים 

כדי שיוכלו לחזור עליהן. אלא שמשפטי המחול 

זרים  לחומרים  הפכו  בטבעיות,  מתוכם  שפרצו 

כשהם צפו בצילומי הווידיאו וניסו לחקות אותם 

לאחר  גם  לבצעם.  כיצד  מחדש  ללמוד  או 

ולימדתי  משפטים  מאותם  חלק  שניתחתי 

קולף  כאילו  הקסם  מאולצים.  נראו  הם  אותם, 

מהם. הבנתי שהמשימה "לדוג את האסקסטה" 

מסובכת מכפי ששיערתי.6 

באסקסטה,  הטמון  העושר  של  הגילוי  בלהט 

ובדימויים,  באימפרוביזציות  התנסות  באמצעות 

נוספות  אפשרויות  להכיר  להמשיך  רציתי 

הטמונות בסגנון זה. אבל הרקדנים נעשו חסרי 

סבלנות ודרשו שאכתיב להם מה לרקוד, "כמו 

ושנתחיל להופיע. תהליך  בקלטות האתיופיות", 

להם.  זר  היה  תנועתיים  חומרים  אחר  החיפוש 

הבנתי שאני מתחילה לאבד את סבלנותם.

הקושי הבלתי צפוי, שלא היה מוכר לי מעבודתי 

כרקדנית  מקצועיים,  רקדנים  עם  בעבר 

לא  כיוון:  לשנות  שעלי  הבהיר  וככוריאוגרפית, 

הבודדות  "הלבנים"  אחר  בחיפוש  להתמקד 

וריאציית  ולא להתייחס לפרטים המדויקים של 

אסקסטה זו או אחרת, אלא דווקא ליצור "מפת 

לפיכך,  הריקוד.  של  כללי  למבנה  הנחיות" 

המבנים של הריקודים הראשונים התבססו על 

רשימת הנחיות הקובעות מי נכנס, מהיכן, מתי, 

לאן הוא הולך ובאיזה מסלול, עם מי הוא נפגש 

בתוך  בפגישתם.  עושים  הם  מה  כללי  ובאופן 

מפה כללית זו של הנחיות, שהיתה מעין שלד של 

הריקוד, פיתחתי רשימת תת–הנחיות ספציפיות 

א'  נפגש עם רקדן  לכל רקדן. למשל, כשאתה 

ב'  רקדן  עם  נפגש  וכשאתה  אותו,  מקיף  אתה 

עליכם לרקוד גב אל גב. אחר כך תלכו יחד אל 

כדי קפיצות  תוך  ותרקדו  תיצרו מעגל  ג',  רקדן 

ההנחיות  מפת  השעון.  כיוון  עם  המתקדמות 

התוותה מבנה כללי לריקוד. התת–הנחיות ניזונו 

של  מהאימפרוביזציות  שהכרתי  מהחומרים 

הרקדנים ומצפייה באירועים. 

מהצורך  הרקדנים  את  שיחררה  זו  מסגרת 

אסקסטה  משפטי  על  במדויק  לחזור  המלחיץ 

ואיפשרה להם לרקוד מתוך שמחת מחול שנבעה 

מוכתבים.  למקצבים  כבולים  להיות  בלי  מהם, 

עם זאת, כבר לא היה מדובר באימפרוביזציה, 

אלא בריקוד המתבצע לפי הנחיות המשאירות 

פשוטות  היו  ההנחיות  ליצירתיות שלהם.  מקום 

וברורות, אבל היה עלי לעמוד על המשמר מול 

ולעשות  מסגרות  לפרוץ  הרקדנים  של  הנטייה 

ירקדו  שהם  חשוב  היה  רוחם.  על  העולה  ככל 

כדי  אותן,  יפרצו  ולא  המשימות  במסגרת 

היצירה  שיטת  תתמסמס.  לא  שהכוריאוגרפיה 

הזאת דומה לדרך העבודה של המלחין ג'ון קייג' 

במוסיקה הניסיונית בארצות הברית בשנות ה–

60, ששילבה הכתבה וחופש. המסגרת וההנחיות 

למוסיקאים הוכתבו, אבל את הפתרונות שנתנו 

מענה למשימות סיפקו הנגנים.

בשנים 1998-1995 יצרתי עם הרקדנים שרשרת 

זה.  יצירה  דגם  על  המתבססים  ריקודים  של 

ריקוד  היו  תופים,  לליווי  שנוצרו  הריקודים,  בין 

החיזורים, ריקוד עם סלסלות, ריקוד עם מקלות, 

ריקוד הרטט, היטהרות ותפילה.7 צורת עבודה זו 

מבנה  עם  ריקודים  מהירה של  יצירה  איפשרה 

כוריאוגרפי, אבל היה לה חיסרון מהותי, משום 

שהיא לא הניחה תשתית ליצירת "לבנים" לבניית 

מילון תנועה והגבילה את היצירתיות שלי, בשל 

הצורך לתחום את עצמי בקומפוזיציות פשוטות. 

לרקדנים,  טכניים  אתגרים  הציבה  לא  גם  היא 

שיכלו לקדם אותם.

מהארו ואינגרת האהבה

מחול   — )לזכרם(  מאהרו  את  יצרתי  ב–1998 

האתיופית  העדה  של  במדבר  במסע  שעוסק 

תיאטרליות.8  כסצינות  שבנוי  לישראל,  בדרכה 

הוזמנה  היצירה  על  העבודה  תהליך  בתחילת 

בכתיבה  מנחה  ישראלי,  אבן–טוב  אילנה 

יצירתית, להיפגש עם הרקדנים. הרקדנים כתבו 

במשפחה  ששמעו  כאלה  או  אישיים  סיפורים 

נבחרים שטמנו בתוכם  ואפילו שירים. סיפורים 

פוטנציאל תנועתי עוררו השראה לבניית סצינות 

סמעני בשפת  במחול. היצירה פותחת בתפילת 

כשהרקדנים   — הדרך  תפילת  מעין   — הגעז9 

הולכים בשורה אחרי ה"קייס". במסע יש דואט 

אהבה, ריקוד של נשים אומללות במדבר, סצינה 

של מחבוא עם שימוש במזרנים, דואט של גברים 

המתאר  עליז  אסקסטה  ריקוד  עילפון,  סף  על 

האשכבה  תפילת  ובסיומו  בודדים  רגעי שמחה 

מאהרו.10 בדיעבד התברר שהעיסוק בנרטיב בא 

על  העבודה  שבעת  מכיוון  מדי,  מוקדם  בשלב 

היצירה עדיין לא פיתחנו לקסיקון תנועה עשיר 

דיו, שיכול לתמוך בקומפוזיציה ובהפשטה.

באותה שנה הוזמנה הלהקה להופיע באתיופיה, 

היוזמה  מאחורי  למדינה.  ה–50  חגיגות  לרגל 

עמד שגריר ישראל באדיס אבבה, שעקב אחרי 

התהליך היצירתי שעברתי עם הרקדנים וחשב 

יעוררו  אסקסטה  בלהקת  שנוצרו  שהריקודים 

שרתון  במלון  הופיעה  הלהקה  באתיופיה.  עניין 

לפני חברי ממשלה ואנשי האליטה התרבותית 

בשבילם  היתה  שהצגנו  התוכנית  במדינה. 

שכמו  התברר,  בשיחות  ומסקרן.  מרענן  חידוש 

במקומות רבים בעולם, גם באתיופיה יש מאבק 

המסורתי  המחול  את  לשמור  המבקשים  בין 

לדרך חדשה.  ללכת  לאלה שרוצים  כפי שהוא 

אנחנו הבאנו באמתחתנו הצעה צנועה לחיפוש 

דרך חדשה.11 התגובות החיוביות על הריקודים 

שהצגנו חיזקו אותי וסימנו לי שאני הולכת בדרך 

נכונה, שיש בה עניין וצורך, אלא שלא ידעתי איך 

להמשיך הלאה.

הבמאי,  לארץ  הגיע  ב–2000  כאשר  שמחתי 

הכוריאוגרף ומעצב התלבושות היוגוסלבי בוריס 

קאקצ'ירן )Caksiran(, שהוזמן על ידי יהודית ארנון 

ליצור ריקוד לסדנה של להקת המחול הקיבוצית 

בגעתון. המלחמה בארצו היתה בעיצומה ושהותו 

הזמנה  קיבלנו  עת  באותה  התארכה.  בישראל 

ילדים  להצגות  בינלאומי  בפסטיבל  להשתתף 

יצירה  שם  ולהעלות  בחיפה  העירוני  בתיאטרון 

העדה  בני  עם  שהעבודה  קאקצ'ירן,  מקורית. 

האגדה  את  ללהקה  יצר  סקרנותו,  את  עוררה 

גרסה  מעין  שהיא   ,)2000( האהבה  אינג'רת 

אתיופית לאגדה אירופית על כוחה של האהבה.12 

הרקדנים נהנו לעבוד אתו. הוא יצר מהר, ולהוציא 

בריקוד  האגדה  את  שחתמה  החתונה,  סצינת 

האסקסטה, שאר החומרים התבססו על תנועה 

יומיומית פשוטה, שהביאה לידי ביטוי את איכות 

הכנות של הביצוע. הדרמה לוותה בקולאז' של 

לחנים אתיופיים ואחרים. ההפקה היתה מרהיבה 

והרקדנים לבשו תלבושות במגוון צבעים עשיר, 

הדרך.  המשך  על  שאלות  התעוררו  אצלי  אבל 

מאהרו  הדרמות  בהפקת  שרכשתי  הניסיון 

לקסיקון  שללא  שוב,  הבהיר  האהבה  ואינג'רת 

קומפוזיציות,  ליצור  אפשר  שבאמצעותו  תנועה 

על  להישען  וניאלץ  הסיפוריות  ברשת  ניפול 

מרהיבות,  תלבושות  כמו  תיאטרליים  אמצעים 

תנועה  בלקסיקון  החסר  על  במשהו  שיחפו 

יומיומית  תנועה  על  ההתבססות  וקומפוזיציה. 

פשוטה היתה גישה נכונה יותר מהשאלת חומרים 

מסוגות מחול ידועות, אבל היא לא הביאה לידי 

של  הספציפים  הטכניים  הכישורים  את  ביטוי 

הרקדנים בביצוע האסקסטה. 

נותר  החמקמקה  האסקסטה  את  לדוג  הקושי 

כפי שהיה. החלטתי להניח לאסקסטה ולהעשיר 

את מילון התנועה בחומרים שיילקחו מריקודים 

נוספים. ב–2002 הזמנתי  של שבטים אתיופיים 

לישראל את אחמד נגאש )Negash(, כוריאוגרף 

שאותו  האתיופי,  הלאומי  התיאטרון  של  הבית 

פגשתי בביקורי השני באתיופיה. טרם בואו מסר 

לי נגאש קלטת המתעדת ריקודים של שבטים 

אתיופיים, שמתוכה בחרתי את הריקודים שהיתה 

בהם שפה תנועתית שעוררה בי עניין מיוחד. סוכם 

שהוא ילמד את החומרים התנועתיים האופייניים 

לכל לאום ואילו אני אחבר את הקומפוזיציה, כדי 

לפרוץ את האוניסונו המקובל במופעים לתיירים. 

החומרים התנועתיים של ריקודים אלה מוגדרים 

יצרנו  והמקצב.  הצורניות  באמצעות  ברובם 

מחרוזת ריקודים של לאומים אתיופיים, וביניהם 

מהירה  תנועה  שבו  הגורגה,  שבט  של  הריקוד 

ברגליים הבועטות קדימה המלווה תנועה חוזרת 

תחושה  שיוצרת  ובמרפקים,  בשכמות  מהירה 

שבו  הבנשאנגל  שבט  של  ריקוד  מעוף;  של 

קשור לישבן של הרקדניות מעין זנב מבד שהן 

ריקוד של שבט הסידמה, המתאפיין  מנענעות; 

בסיבובי ראש ובהטיות מהירות של הראש לפנים 

ולאחור; וריקודים נוספים. לרקדנים העבודה עם 

הידע שלהם  בכיר, שהעשיר את  אתיופי  מורה 

חוויה.  היתה  מגוונים,  אתיופיים  מחול  בסגנונות 

אני גיליתי מאגר חדש של חומרים תנועתיים.13  

אופוס כתפיים

בסוף 2002 היה ללהקה רפרטואר עשיר להופעות 

והחלטתי לחזור ולהתעקש לדוג את האסקסטה 

כדי ליצור לבנים לבניית לקסיקון תנועה. במקום 

לנסות לדוג את המשפט הייחודי והחמקמק של 

אסקסטה, הזוהר בזכות עצמו וכל נגיעה בו עלולה 

לגרוע מיופיו, בחרתי במשפט בסיסי ופשוט של 

סגנון ריקוד זה, שהוא חומר גלם המבקש פיתוח. 

המשפט האמור בנוי מארבעה רבעים של תנועת 

סיבוב  ברבע  המועשרת  ויורדת,  עולה  כתפיים 

התנועתי  המשפט  וחזרה.  ימינה  הראש  של 

בכתפיים  מתבצע במרחב אישי, בעוד רגל ימין 

קושי  כל  היה  לא  "ביט".  מעין  ונותנת  רוקעת 

לחזור במדויק על משפט זה. כדי שיהיה לי מלוא 

באורכי  הווריאציות  בפיתוח  היצירתי  החופש 

כדי  מוסיקלי  מליווי  להימנע  בחרתי  שונים,  זמן 

להתמקד בתנועה עצמה. כך הלכתי בדרכם של 

חלוצי המחול המודרני מתחילת המאה הקודמת, 

ובנו  חדשה  תנועתית  שפה  ליצור  שביקשו 

שבהם  ריקודים  או  מוסיקלי,  רקע  בלי  ריקודים 

המוסיקאי מלווה את התנועה באימפרוביזציה של 

כלי הקשה או פסנתר. בהמשך, לאחר שהמחול 

נבנה ועמד בזכות עצמו, נכתבה המוסיקה. 

נפתח   ,)2001( כתפיים  אופוס  החדש,  המחול 

זה,  לצד  זה  בשורה  עומדים  הרקדנים  כאשר 

החזית אל הקהל. הריקוד מתפתח כך: הקבוצה 

של  הבסיסי  המשפט  את  פעמיים  מבצעת 

ארבעה הרבעים; הקבוצה מפנה את החזית אל 

צד הבמה והמשפט נמתח לשישה רבעים וחוזר 

משנה  שוב  הקבוצה  פעמים;  שלוש  עצמו  על 

,Opus for Shoulders by Ruth Eshelאופוס כתפיים מאת רות אשל, להקת ביתא, צילום: עופר זבולון
photo: Ofer Zvulun
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ופונה אל אחורי הבמה והמשפט מתכווץ  חזית 

הקבוצה  פעמיים;  ונרקד  רבעים  לחמישה 

"מקפיאה" את התנועה לעשר ספירות, בעוד שני 

במהירות  הבסיסי  המשפט  על  חוזרים  רקדנים 

כפולה וכך הלאה...

לאורך הריקוד יש מארג מקבצים של משפטים, 

וביחד )באוניסונו או בקאנון(,  המבוצעים בדיוק 

שמאחוריהם  יותר  חופשי  אופי  בעלי  ומקבצים 

עומד דימוי שהרקדנים רוקדים. כל קטע תחום 

בזמן, במיקום ובהתקדמות בחלל. לדוגמה, קטע 

שבו הרקדנים נעמדים במעגל צפוף ויורדים עם 

"ספגטי  של  דימוי  תוך  נמוך,  לפלייה  אסקסטה 

נמס שהוכנס למים רותחים". הרקדנים נעמדים 

עד  ומתחזקת,  הולכת  והאסקסטה  בהדרגה 

הרקדנים  כאילו  לקפיצות  מגיעה  שהקבוצה 

היו זיקוקים. המחול נחתם בקאנון, שבו מחצית 

מהרקדנים מתקדמים בהליכה נמוכה המעוטרת 

לשמאל  מימין  הבמה  את  וחוצים  באסקסטה 

חוזרת  האחרת  הקבוצה  ואילו  פעמים,  שמונה 

על אותו משפט בווריאציות ומתקדמת במרובע, 

משנה כיוונים וחוצה את הרקדנים המתקדמים 

על אותו ציר מצד לצד.

מוסיקה.  חיפשתי  המחול  את  שבניתי  לאחר 

להתאים  שתוכל  אתיופית  מוסיקה  מצאתי  לא 

למחול עם אורכי משפט משתנים, מה גם שרוב 

המוסיקה האתיופית בנויה על שירה בליווי כלי 

נטו.  אינסטרומנטלית  מוסיקה  על  ולא  נגינה, 

את  יתופפו  שרקדנים  חשבתי  הדרך  בתחילת 

המקצב האתיופי והקומפוזיציה תירקד לפיו, אבל 

ובמקום  מכביד  זמן  לאורך  שהתיפוף  התברר 

שהמחול ירקיע הוא שוקע בכבדות. הייתי זקוקה 

ראש  זהבי,  עודד  פרופ'  של  בהמלצתו  לעזרה. 

החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה, הזמנתי את 

לחבר  לקומפוזיציה,  סטודנטית  אליקים,  דגנית 

מוסיקה לריקוד. רציתי מוסיקה המבוססת על כלי 

נגינה אתיופיים, אבל מכיוון שהרקדנים לא ידעו 

לנגן בכלים המסורתיים החל חיפוש אחר נגנים 

אתיופים ברחבי הארץ, שנתקל בקשיים ארגוניים 

וכספיים. כך עלה הרעיון להשתמש בקולם של 

חזרתי  לכן  קודם  ספורים  חודשים  הרקדנים. 

היושב  בשבט  פגשתי  שם  באינדונזיה,  מטיול 

במעגל, מנענע את כתפיו ומלווה עצמו בשירה 

של הברות חוזרות על עצמן. צפיתי גם בגרסה 

של ריקוד הקאטאקאלי ההודי, המלווה בהברות 

השחקנים.   / הרקדנים  שמשמיעים  חוזרות 

בהשראת הריקוד ההודי בחרה אליקים הברות 

באמהרית שיש בהן עניין צלילי ואליהן התווספו 

מלים הקשורות לדימויים שהשתמשתי בהם כדי 

לצבוע תנועה באיכות מסוימת. שמו של הריקוד, 

אופוס כתפיים, הוא שאילה של המונח המשמש 

למספור יצירות מוסיקליות, כדי להצביע שמדובר 
במחול מופשט.14

ישראל  בפסטיבל  לראשונה  הועלה  הריקוד 

)30.5.2001(, בתוכנית משותפת עם שלמה גרוניך. 

הבמה  על  עמדו  הלהקה  מרקדני  חלק  במופע 

ושרו א–קפלה בניצוחה של אליקים ואחרים רקדו. 

היה  ומורכבות השירה,  בגלל תחלופת הרקדנים 

חשש שהעבודה המוסיקלית תרד לטמיון. ערכנו 

לראשונה  היום.  עד  אותנו  המשמשת  הקלטה 

הרגשתי סיפוק, שנבע מהתחושה של התקדמות 

בדרך הנכונה. אלא שהניסיון היה מתיש.

אופוס ראשים

הרקדנים המשיכו להביא לי מנגינות של זמרים 

אתיופים, ואחרי שבמשך שנים סירבתי לחבר להן 

ריקודים, מנימוקים שהעליתי קודם לכן, הרגשתי 

שהניסיון המוצלח שהיה באופוס כתפיים מאפשר 

ליצירת  בשל  ושהזמן  הרסן  את  מעט  להרפות 

אסתר  הזמרת  של  בשיר  בחרתי  קליל.  מחול 

אווקה. ניתחתי את המוסיקה, על אורכי המשפטים 

שהכוריאוגרפיה  והחלטתי  שבה,  המשתנים 

תיצמד אליה )כלומר, תהליך העבודה היה הפוך 

מזה שליווה את אופוס כתפיים(. החלטה נוספת 

היתה שלכל אורך הריקוד הרקדניות יישבו על 

הראש.  בעבודת  יהיה  שהמיקוד  כדי  כיסאות, 

פתרונות  תוליד  שבישיבה  שהמגבלה  האמנתי 

עם עניין תנועתי.

רקדניות,  לשלוש  ריקוד   ,)2002( ראשים  אופוס 

פותח בתנועות ראש מותאמות למוסיקה, שאורכי 

המשפטים שלה נעים בין שמונה רבעים לשנים 

בדיוק  מבצעות  הרקדניות  שלוש  רבעים.  עשר 

אותם משפטים, ביחד. בהמשך, בדומה לאופוס 

הדורשים  משפטים  לסירוגין  מופיעים  כתפיים, 

ביצוע תנועתי מדויק ואחיד, כמו גם מקבצים של 

להביא  חופשיות  זמן, שבהם הרקדניות  חלונות 

למשל,  להן.  שניתן  לדימוי  שלהן  הפירוש  את 

בחלון אחד, שאורכו 32 רבעים, ההנחיה היתה 

שעליהן "לשוחח" ביניהן באמצעות האסקסטה, 

ההנחיה  אחר  בחלון  מהיר.  ובקצב  בקלילות 

קטועות  תנועות  של  ל"ויכוח"  להיכנס  היתה 

נערות  של  וחביב  צבעוני  ריקוד  נוצר  וחזקות. 

תנועתית  שיחה  מקיימות  במסיבה,  היושבות 

לי  היה  לא  מעולם  המסובים.  עם  ומפלרטטות 

שהפתרונות  אלא  כשלעצמו,  זה  בנושא  עניין 

התנועתיים למוסיקה הקלילה יצרו את "התוכן". 

קראתי לריקוד אופוס ראשים.

מחול  ביצירת  המוצלח  הניסיון  בעקבות 

נוספים  ניסיונות  למוסיקת פופ אתיופית, עשיתי 

אתיופים  זמרים  של  שירים  לפי  ריקודים  ליצור 

ידועים, הפעם עם תנועות צורניות מוגדרות של 

שבטים אתיופיים. הניסיונות לא עלו יפה. גיליתי 

שכאשר אני לוקחת משפט תנועתי מתוך ריקוד 

עם אתיופי, שבו חומר תנועתי צורני מוגדר כמו 

הריקוד של שבט הגורגה, ומתחילה לפתח אותו, 

תנועתיים  לחומרים  והופך  במהירות  גולש  הוא 

הייחוד  ג'ז.  מחול  כמו  שנראים  לעייפה  מוכרים 

הרקדנים  של  והחסר  נעלם  הכוריאוגרפי 

כל.  לעין  גלוי  נעשה  אוניברסלית  בטכניקה 

גוברת  יותר,  מוגדרת  התברר שככל שהתנועה 

מחול  לסוגות  אותה  יקרב  שהפיתוח  הסכנה 

ככל  התנועתי.  הייחוד  לביטול  ויביא  מוכרות 

שהתנועה היא מוצר של אנרגיה פנימית, צורתה 

של  מצומצם  בחלק  תחומה  והיא  מוגדרת  לא 

איבר בגוף, יש אמנם קושי "לדוג" את משפטיה, 

אבל אפשר לפתחה ולשמור על ייחודה.

נפאס

שנה  באותה  סתום.  למבוי  הגעתי  שוב  ב–2003 

ושהיתי   טרנסצנדנטלית  מדיטציה  לתרגל  חזרתי 

לעבודה  כשחזרתי  ימים.  כמה  של  סגור  בקורס 

נפאס )רוח באמהארית(  עם הלהקה יצרתי את 

ודואט.  סולו  ריקודי  שבעה  שכולל  מחול   —

אותי  ועודדה  שלווה  עלי  השרתה  המדיטציה 

העבודה  דברה".  את  לומר  למקריות  "לתת 

את  הפחיתה  בנפרד  רקדן  כל  עם  הפרטנית 

הלחץ שיוצרת נוכחות קבוצתית. הנושאים נולדו 

בחזרות וכל אחד מהריקודים נוצר מנקודת מוצא 

אחרת,  שתאמה את האיכויות של כל רקדן ואת 

אמן  של  לסולו  המוצא  נקודת  למשל,  אישיותו. 

צ'ולה היתה יכולתו לבצע בווירטואזיות מרשימה 

תנועה ממחול הגורגה, שבה השכמות נעות לפנים 

ולאחור ויוצרות דימוי של  נשר עף; לדגה מסרתי 

צ'רה, שתמיד נראה בעיני כאבזר מופלא, שיש בו 

שילוב בין הקשיחות של המקל לזרימה של שיער 

מאחורי  שעמד  הדימוי  למקל.  המחובר  הסוס 

שאתו  קסום,  מכחול  הוא  שהצ'רה  היה  הסולו 

הרקדנית צובעת את העולם. הדימוי הכתיב את 

איכות התנועה ואת השימוש בחלל; לגיל אלעזר, 

רקדן גבה קומה המעורר דימוי של לוחם אפריקני 

שגומע מרחקים בריצה, יצרתי ריקוד שתואם את 

הדימוי; לרקדנית בשם ממו יצרתי את הסולו אני 

ומסרבת  שמה  שזהו  מתעקשת  היא  שבו  ממו, 

לקבל שם אחר שניתן לה עם עלייתה ארצה. היא 

מזיזה את ראשה בעקשנות מצד לצד, שוב ושוב, 

כאילו אומרת בתנועה המלווה את הצליליות של 

שמה, שזה, ורק זה, השם שלה. לגילה הנמוכה 

התנועה  מאיכות  בו  שיש  מחול  יצרתי  והדקיקה 

גילת,  ואילו  רעננה;  התאהבות  או  פרפר  של 

כאילו  רקדה  ליופייה,  מודעת  גבוהה,  רקדנית 

שבא(,  )מלכת  אפריקנית  מלכה  או  אלה  היא 

והראש.  הכתפיים  של  תנועה  תוך  המתקדמת 

ריקודי הסולו נוצרו ללא מוסיקה וללא מקצבים, 

ולדימויים  לעצמם  קשובים  יהיו  שהרקדנים  כדי 

שהזינו את האימפרוביזציות. כמו בעבר, גם הפעם 

של  והגילוף  הפיתוח  העיבוד,  הסינון,  שלב  הגיע 

כל תנועה, המוזנת בדימוי העוטף אותה בקסם. 

את  יזין  שהדימוי  למצב  להביא  נועדה  העבודה 

נוצר במהירות והתהליך  איכות התנועה. המחול 

הביא סיפוק רב לרקדנים ולי.

  

זהבי  לעודד  פניתי  מוכנים  היו  כשהריקודים 

זה  בשלב  מוסיקה.  להם  שיכתוב  וביקשתי 

העליתי את הרעיון להפוך חלק מריקודי הסולו 

של  שמחרוזת  חששתי  כי  לטריו,  או  לדואטים 

בי  זהבי חיזק  ריקודי סולו תשעמם את הקהל. 

הסולו  ריקודי  את  להשאיר  שעדיף  הדעה  את 

כפי שהם. המוסיקה שיצר הושתתה על תיפוף 

ודגה,  אמן  של  שירה  ועל  זהבי(  קרן  )בביצוע 

שאילתרו בהשראת הדימויים העומדים מאחורי 

כל סולו. נוגה וייס, מעצבת התלבושות שמלווה 

את הלהקה זה שנים, בחרה בד משי סיני לבן 

טבעי שמתנפנף תוך כדי ריקוד ומעניק תחושה 

של רוחניות.  

מה שהכתפיים מספרות

אחרי הניסיון המוצלח ביצירת ריקודי סולו נולד 

בי רצון לחזור לעבודה קבוצתית. יצרתי את מה 

המוצא  שנקודת   ,)2006( מספרות  שהכתפיים 

מסע  של  נושא  על  אימפרוביזציה  היתה  שלו 

סוריאליסטי. הדימויים נרקדו בלי ליווי מוסיקלי. 

בתחילת המחול קבוצה רקדנים אוחזת מטריות 

של  באיטיות  ומתקדמת  צבעוניות  אתיופיות 

רקדני בוטו. בהמשך יש טריו לבנות עם צ'רות, 

ש"כותבות" את שמן בחלל בקווים המעוגלים של 

הכתיב האמהרי. במקום אחר עומדת רקדנית, 

שמנסה להתקדם תוך התנגדות, כאילו היא עץ 

הנע על שורשיו )בהשראת טרילוגיית הסרטים 

שר הטבעות, שבה נראים עצים מהלכים(. יש גם 

ריקוד של גברים השועטים במרחב כאבירים ושל 

נערה שנעזבה, המספרת את סיפורה באמצעות 

כמו  הרצפה.  על  ומתגלגלת  שכובה  אסקסטה, 

בדיוק  ידע  רקדן  וכל  גולף  משפט  כל  בנפאס, 

מה הוא עושה ומה הם הדימויים שלאורם הוא 

"צובע" את התנועות.

כשהסתיימה בניית הריקוד, שוב ביקשתי מעודד 

בין  המפגש  אותו  עניין  מוסיקה.  לו  לחבר  זהבי 

מוסיקה מערבית למוסיקה אתיופית. הוא הלחין 

מוסיקה מערבית לרביעיית כלי מיתר בהשפעתו 

פופולריות  שיצירותיו  פראט,  ארוו  המלחין  של 

עכשווי.  אמנותי  מחול  של  כוריאוגרפים  בקרב 

צ'ולה,  אמן  בעיקר  סיפק  האתיופי  הצבע  את 

דמיוני.  מסע  על  באמהרית  סיפורים  שאילתר 

ארוכים,  בקווים  משוכה  זהבי  של  המוסיקה 

המשרים אווירה של אבל, שהטביעה בתוכה גם 

את הסצינות היותר אנרגטיות בכוריאוגרפיה. עם 

יופיה, אבל  וגילינו את  הזמן התרגלנו למוסיקה 

היא סחפה את המחול לעבר הקדרות. 

תזי–תזה ויושב בסתר

בשנת 2007 פניתי למשה אפרתי וביקשתי ממנו 

אז.  עבדתי  ביתא, שאתה  ללהקת  ריקוד  ליצור 

אפרתי, חתן פרס ישראל במחול, ייסד את להקת 

קולדממה וניהל אותה 30 שנה. לא טעיתי כאשר 

תסקרן  אתיופית  להקה  עם  שהעבודה  ניחשתי 

יש  אותו. הלהקה הגיע לביתו בתל אביב, שבו 

אולפן הקלטות צנוע, כדי שיוכל ליצור מוסיקה 

הוא  ללהקה.  לעשות  שהתעתד  לכוריאוגרפיה 

מלים  סביב  קולית  לאלתר  מהרקדנים  ביקש 

חומרים  בעיקר  ושמר  ו"להמשיך"  "ליפול"  כמו 

ווקליים של סיסאי מניוואב ודגה חנוך–לוי. מכיוון 

ליצור  ביכולתו  היה  לא  קשה,  במחלה  שנאבק 

כדי  המוסיקה  את  לי  מסר  והוא  הריקוד  את 

שאצור לה את הכוריאוגרפיה.

ושם"  "כאן   ,)2008( תזי–תזה  של  המוסיקה 

המקצבים  וסוחפת.  אנרגטית  היא  באמהרית, 

נקודת  אותה.15  אהבו  והרקדנים  ברורים  שלה 

המוצא ליצירה היתה המוסיקה. מאגר המשפטים 

היה  השנים  עם  באמתחתי  שנאגר  התנועתיים 

תנועתיים  מוטיבים  שזורים  ביצירה  דיו.  עשיר 

הלקוחים מריקודים אתיופיים כמו מחול הסידמה 

ידיים  )תנועות  הטיגריני  בזוגות(,  ראש  )עבודת 

על החזה(, הגורגה )כפות הידיים צמודות כחוד 

שבו  והווליטה,  ונסוגות(  מתקדמות  והן  חנית 

הידיים נעות במקביל מהפרקים לצדדים בתנועה 

חותכת )"כאילו קוצצים את עלי הבננה"(. כמעט 

כרגיל, הריקוד כלל גם חומרים תנועתיים שנולדו 

מתוך דימויים ואימפרוביזציות של הרקדנים.

היו  שבו  החדש,  שלהרכב  לגלות  הופתעתי 

יותר  קל  צעיר,  בגיל  לישראל  שבאו  רקדנים 

על  במדויק  ולחזור  לבצע  לקודמיו  מאשר 

פגמה  לא  הזאת  היכולת  תנועתיים.  משפטים 

בנכונות של הרקדנים לצאת אתי למסע יצירתי 

בתוך עולם דימויים. עם הלהקה החדשה יכולתי 

ליצור כוריאוגרפיה הרבה יותר מורכבת מאשר 

אתגרים  לרקדנים  להציב  גם  יכולתי  בעבר. 

טכניים יותר, הן בביצוע הכוריאוגרפי והן בביצוע 

הטכני.  

עפרי  קינן  אסתי  את  הזמנתי  ב–2008  עוד 

ללהקה.  וכוריאוגרפית  מוסיקלית  יצירה  ליצור 

המוסיקה שחיברה היא בהשראת מוסיקה של 

יושב בסתר)2008( הוא אחד משלושה  קייסים. 

שירים מתוך המחרוזת מספדי למחול מתוך ספר 

זמרים  שאינם  לרקדנים  צ"א.  מזמור  תהילים, 

היה זה אתגר להתמודד עם הדיוק והמורכבות 

וקינן  המוסיקה  את  הקלטנו  המקצבים.  של 

יצרה לפיה כוריאוגרפיה שנובעת מתוכה, מתוך 

ללמוד  אתגר  זה  היה  לרקדנים  ואיפוק.  כנות 

עם  ולהתמודד  בביצוען  לדייק  התנועות,  את 

קומפוזיציה מורכבת. שעות רבות הוקדשו ללימוד 

לעבוד  אהבו  והרקדנים  התנועתיים  החומרים 

על  הושתתה  המוסיקה  לעבר,  בניגוד  קינן.  עם 

חומרים מוסיקליים אתיופיים, אבל התנועה כולה 

נכון  אם  השאלה,  עלתה  אוניברסלית.  היתה 

להעמיד ללהקה כוריאוגרפיה שאין בה מרכיבים 

או  מקצועית  להקה  שכל  אתיופיים,  תנועתיים 

מאשר  יותר  טוב  לבצע  יכולה  חצי–מקצועית 

ביתא. 

זמן של שאלות

התיעוד  במבצע  שתחילתו  ארוך  מסע  אחרי 

עם  וחווייתית  קשה  בעבודה  והמשכו  ב–1991 

לעצור,  הזמן  הגיע  וביתא,  אסקסטה  להקות 

עברתי  השנים  במשך  שאלות.  ולשאול  לסכם 

וביצירת  תנועה  לקסיקון  בבניית  דרך  כברת 

וגוברת  הולכת  מורכבות  בדרגת  כוריאוגרפיה 

זה  בתהליך  אתיופי.  ממוצא  חובבים  לרקדנים 

גם נוצר סילבוס ללימוד מחול אתיופי, המורכב 

אתיופיים  שבטים  של  מלקסיקון  מאסקסטה, 

מהריקודים  הלקוחים  תנועתיים  וממשפטים 

Opus for Heads by Ruth Eshel, photo: Irene Fertikאופוס ראשים מאת רות אשל, להקת ביתא, צילום: אירן פרטיק
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שנוצרו. התבהר גם מה הם המרכיבים הטכניים 

לחיזוק  ספציפית  הדרושים  האוניברסליים 

רקדנים ממוצא אתיופי. תהליך היצירה הפתוח 

חבריהן  שרכשו  הבימתי  והניסיון  בלהקות 

הצמיח מדריכים מבוקשים לקבוצות ילדים ונוער 

אתיופיות, אבל כוריאוגרף שיצמח מתוך רקדני 

דווקא  לאחרונה,  לגילוי.  מחכה  עדיין  הלהקה 

בגלל כברת הדרך שנעשתה, נשאלת השאלה 

היוצאת  עכשווית  כוריאוגרפיה  יכולה  כמה  עד 

טבעיים  כישורים  על  להישען  אתני  ממקור 

של  במסגרת  שרוקדים  רקדנים  של  ואתניים 

מפגשים דו–שבועיים. באיזה שלב העדר יכולת 

טכנית מקצועית של הרקדנים חוסם את פיתוח 

השפה והיצירתיות? 

ומה הלאה? שאלה זו נשאלת מדי שנה ותמיד 

שצץ  ברגע  שנמוג  חשש,  בחובה  טומנת  היא 

רקדנים  של  צעיר  והרכב  ליצירה  חדש  רעיון 

אז  ללהקה.  מגיע  בוהקות  עיניים  עם  מוכשרים 

פתאום הדרך נראית ברורה והמסע נמשך...

הערות
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דה מקסיקו. ראו דן רונן, "פולקלור לבמה — ובמה 
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הממלכה  את  שימש  היא  שם.  לנצרות  שקדמה 
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הלהקה תפילות של ביתא ישראל בשפת הגעז.

יותר הרבה  גדולה  פתיחות  באתיופיה  יש  כיום   11

לשאיפה לשלב את המחול המסורתי עם המחול 

המודרני. מעניין יהיה להשוות את מה שנעשה שם 

למה שנעשה כאן, אבל זה עניין למחקר אחר. 

12 אגדת אינג'רת האהבה צולמה לטלוויזיה החינוכית

בשנת 2000, בבימויו של ג'קי גורן. הרכב הרקדנים 

כלל את אמן צ'ולה, דגה חנוך–לוי, קדמה אייצק, 

אסרסאי,  סברינה  וורקה,  צהיינש  גולה,  אברהם 

וטצאגאי  אלמו  אבי  ג'ג'אי שמעון,  מניוואב,  סיסאי 

אבאי.

הצטיינות תעודת  אסקסטה  קיבלה  שנה  באותה   13
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דחוס ומהיר
רות אשל

הרמת מסך 2008, האירוע היוקרתי של היוצרים 

של  הטובה  ברמה  בלט  הישראלים,  העצמאיים 

הרקדנים, בליטוש הטכני לפרטים וגם במקצועיות 

המרכיבים התיאטרליים של כל מסך. כבעבר, כל 

היצירות שהועלו היו קאמריות, אולי בגלל אילוצים 

הכוריאוגרפים  של  הרצון  עקב  ואולי  תקציביים 

כמעט  מצומצם.  הרכב  עם  בעבודה  להתנסות 

כל היוצרים נתנו לרקדנים קרדיט של רקדנים–

שרקדנים  הציפייה  על  המצביעה  מגמה  יוצרים, 

יהיו לא רק מבצעים מצוינים, אלא גם יצירתיים.

של  האמנותיים  המנהלים  האחרונות  בשנים 

שזאת  ייתכן  תיאטרון.  אנשי  היו  מסך  הרמת 

הסיבה לכך שמרבית הריקודים נוצרו בהשראת 

טקסט או רעיון פילוסופי. לעתים קרובות לא היה 

כל קשר בין הטקסט בתוכנייה למחול שהוצג על 

הבמה. קיים קושי לתרגם את המלה המפורשת 

לגלוש  בלי  מופשטת,  היא  שבמהותה  לתנועה, 

קושי  גם  יש  שטחי.  לריאליזם  או  לפנטומימה 

לידי  הבאה  לתנועה,  פילוסופי  רעיון  בתמצות 

ביטוי במינימליזם, בלי שבסופו של דבר מדיום 

המחול על מכמני הווירטואוזיות הטכנית שבו לא 

יידחק הצדה לטובת גרעין הרעיון. 

הפנייה של יוצרים עצמאיים לאמנויות האחרות 

אינה חדשה. במחצית השנייה של שנות השבעים 

אופיין  השמונים  שנות  של  הראשונה  ובמחצית 

עשיר  היוצרים העצמאיים בשימוש  המחול של 

באביזרים, כחלק מהפנייה של "המחול האחר" 

מתוך  השראה,  לקבלת  פלסטיים  אמנים  אל 

המפגש  חדשה.  תנועתית  שפה  ליצור  שאיפה 

עושר  את  העצים  הרקדן  גוף  לבין  האביזר  בין 

היוצר, אבל   / המטאפורות של הרקדן המבצע 

היכולת  את  וגימד  נטו  התנועה  את  הרחיק  גם 

הטכנית של הרקדנים.

הרמת מסך

רות אשל, גבי אלדור, נאוה צוקרמן

כפתח לדיון על דרכו האמנותית של פסטיבל הרמת מסך
אנו מפרסמים קטעים מתוך הביקורת של גבי אלדור

והגיגים של רות אשל, כמו גם את מאמרה של נאוה צוקרמן
על היצירה פוסט מרתה.

לו  שיש  חש  האחר"  כש"המחול  רק  לטענתי, 

שפה עשירה דיה משלו ושאינו זקוק לסיוע הקב 

בין  הקשר  בהדרגה  ניתק  האביזר,  של  התומך 

בתחילת  כך,  אחר  הפלסטית.  לאמנות  המחול 

באוש  פינה  לארץ  הגיעה  השמונים,  שנות 

כשהגיעו  רק  אחריה.  נהו  העצמאיים  והיוצרים 

נטו  מהמחול  מהתרחקות  שנבע  סתום,  למבוי 

אל  חזרו  רקדן,  שיוצרת  הטכנית  ומהיכולת 

הפוסטמודרני,  המחול  במסגרת  הווירטואוזיות 

בתחום  נשארו  אחרים  העכשווי.  הטרנד  שהוא 

מדיום התיאטרון. ולמה כל השורות האלה? כי 

 — ברוכה  בתופעה  מדובר  היסטורית  בראייה 

פנייה של המחול אל אמנויות אחרות, האופיינית 

ליוצרים עצמאיים סקרנים, שמבקשים להרחיב 

את גבולות המדיום שבו הם עוסקים.

את  ומרחיב  השראה  מקורות  מוליד  המפגש 

הגירויים ליצירה, מדרבן התייחסות שונה לתנועה 

מתוך  ההסתכלות,  להעמקת  ומביא  ולחלל 

חדשות.  קונצפטואליות  מזוויות  התנועה  בחינת 

ניסוי  תהליך  אלה  במפגשים  לראות  שיש  אלא 

זמני שבסופו, אין לשכוח, יש לחזור הביתה אל 

המדיום.  של  הספציפית  הנדוניה  על  המחול, 

להטמיע  מה  בוחר  היוצר  המפגש  חוויית  בתוך 

ומה לדחות בזיווג הזמני.

שינפלד  ניב  של  פוסט–מרתה  היצירה  לכן 

זיו, מוצלחת כל כך.  ואורן לאור, בשיתוף רונית 

המחול נוצר בהשראת מחזהו של אדוארד אלבי 

ועקר  בוגר  זוג  שבו  וולף,  מווירג'יניה  מפחד  מי 

צעיר  זוג  עם  נפגש  זיו(  ורונית  מצליח  )עירד 

)סיון גוטהולץ ואדם בן צבי(. זה מחול פסיכולוגי, 

העברת  עם  ביותר  מוצלח  באופן  שמתמודד 

נרטיב לקומפוזיציות מחול טובות, שגם משרתות 

בעיקר  עצמן.  בזכות  עומדות  וגם  הנושא  את 

מוצלחים הפתרונות הכוריאוגרפיים של מפגשים 

הצעיר  "התואם"  לבין  מהבוגרים  אחד  כל  בין 

כבקרוסלה.  ביניהם  חולפים  כשהצעירים  שלו, 

הגבולות בין המציאות הנרקדת לבין התהייה אם 

מדובר בזיכרון או בשאיפה למפגש מיטשטשים 

מצוין  במשחק  זיו,  בולטים  ביצירה  לגמרי. 

ומצליח  כמדאם,  מרשימה  בימתית  ובנוכחות 

שהוא רקדן נפלא ואיכותי.

עדיין  הוא  הטקסט  הנוכחית  מסך  בהרמת 

מקור השראה, אבל ניכרת מגמה ברורה לחזור 

הוא  גטמן  מיכאל  של  שני  יום  המחול  לתנועה. 

עם  משהו  מיסטית  אווירה  של  מסקרן  צירוף 

קאנינגהם.  מרס  של  הכוריאוגרפית  הצלילות 

ויערה דולב רוקדים שני ריקודי  אלדד בן ששון 

בבועה  מרוכז  מהם  אחד  כל  בו–זמנית.  סולו 

משלו, חוקר את הגוף, עד שהם נפגשים ונפרדים 

והביצוע  הצלולה  התנועתית  השפה  מחדש. 

הבוהק יוצרים מחול איכותי, אם כי הוא מתארך 

מדי. גם ביצירות אחרות, פחות בולטות, אין ויתור 

על הווירטואוזיות של הרקדן.

מטלטלת  חלק  והיא  מבורכת  לתנועה  החזרה 

אלא  הביתה.  וחזרה  החוצה  יציאה  של  הענק 

שהשנה, אולי יותר מאשר בעבר, נראה המחול 

שעלו  היצירות  חיים.  אנו  שבו  מהמקום  מנותק 

במובן  דווקא  לאו  אבל  אוניברסליות,  מאוד  היו 

כישרון,  הרבה  כך  כל  יש  המלה.  של  הטוב 

זה  שכל  וחבל  מעולה,  ביצוע  ביכולת  שנתמך 

מנווט לטובת הליכה בתלם החרוש של טרנדים 

בינלאומיים, תוך איבוד הקול האישי. הטרנד כיום 

הוא מחול אגרסיבי, מהיר ואלים, תוך בדיקה של 

מערכת יחסים פיסית ומניפולטיבית בין אנשים. 

הווליום.  מעוצמת  קהה  כבר  שהרגש  נראה 

הכל מהיר, כאילו היוצרים מנסים להספיק מה 

כל  אך חסרות  צפופות,  ודחיפות  נגיעות  שיותר 

יד או רגל של האחד באחר. גם  משמעות, של 

פתרונות  של  כוריאוגרפי  עניין  יש  ושם  פה  אם 

כאילו  מהר,  קורה  הכל  מורכבים,  תנועתיים 

זמן.  שפחות  למה  התנועה  את  לדחוס  מנסים 

בכל ריקוד יש כמה שיותר קפיצות של הרקדנים 

זה על זה, נפילות שככל שהן מסוכנות הרי זה 

משובח, גלגולים מהירים על הרצפה ושינויי כיוון 

בחלל, שמצביעים על חוסר שקט פנימי. מרוב 

תנועות אין זמן להאיר רקדן זה או אחר בצבעים 

אישיים. על פניו היצירה נעשית מתוך הקשבה 

נפאס מאת רות אשל, להקת ביתא, רקדנים: ניר אלעזר וסלומון טפטה, צילום: עופר זבולון

Nefas by Ruth Eshel, dancers: Nir Elazar & Salomon Tapeta, photo: Ofer Zvulun
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לרקדנים ושיתופם בתהליך, אבל למעשה הכל 

הופך לכור היתוך שבו הסולן הולך לאיבוד גם 

מהלהקות  חלק  של  האלימות  קאמרי.  בהרכב 

מעשר  למעלה  לפני  כבר  שראינו  האירופיות, 

שנים, מגיעה לישראל באיחור. 

נטו  למחול  חזרה  רק  לא  היא  הביתה  חזרה 

ולחקר התנועה, אלא גם היכולת לגדול, להיות 

מחוזק מבפנים, כדי לחפש את הקול האישי.

צריך לחזור 
לרקוד: המשבר 
של הרמת מסך

גבי אלדור

באמת.  מרגשים  רגעים  שלושה  עבודות,  תשע 

סגנון אחד שעבר מיוצר ליוצר כמעט ללא הבחנה 

קשה  במשבר.  נמצא  מסך  שהרמת  ותחושה 

ימים  לכתוב את הדברים האלה אחרי שלושה 

רצופים של מאמץ אדיר מצד היוצרים, הרקדנים 

רק  שכוונותיו  הזה,  בפרויקט  שמעורב  מי  וכל 

טובות והצלחותיו בעבר ידועות. 

 

והתלבושות התאורה   — מושקע  היה   הכל 

הגענו אולי  אבל  האמנותי,  והליווי   והמוסיקה 

 לאיזה רגע של אמת, שבו נשאלת השאלה: לאן

 נעלם הביטוי האישי, ובעיקר, לאן נעלם המחול?

יושבים או  עומדים  הזמן  כל  הרקדנים   מדוע 

אי כאילו  השני,  סביב  אחד  כרוכים  זה,  על   זה 

להישען? בלי  בעולם  לבד  לעמוד  עוד    אפשר 

 

 הריקוד יום שני )מסך 1( של מיכאל גטמן, בביצוע

 יערה דולב ואלדד בן ששון, התעסק אמנם באיזון

 עדין בין בני זוג, אבל מהרגע הראשון, שבו שכבה

 האישה על גבו של הרקדן, נוצרה שפה מחולית

 — קווי התנועות שלה היו ישרים, מתוחים, הכיפוף

מפותל, היה  שהגבר  בשעה  התיישר,  הגב   של 

 כבד, קווי המתאר שלו רופסים. הדו–שיח נראה

שפתו את  זה  ללמוד  הרקדנים  שני  של   כניסיון 

 של זה או ליצור שפה חדשה, אחרת. הניסיון הזה

 נכשל. כל אחד חזר לשפה התנועתית שלו. ברגע

הצללית על  נוגעת  לא  יד  מעביר  הגבר   מיוחד 

 המדויקת של בת הזוג הרוכנת, כבודק את מהות

ושל מתוחה  רגל  של  האלה,  הברורים   החייים 

 יד מעוגלת. לקראת הסוף ידה של הבהירות על

 העליונה, ויחד, בהיסוס, הם מנסים לרקוד בשפה

  אחת שנראית מיוסרת פחות, יותר פתוחה לעולם. 

בסיס מעורער

עבודה  הצלה  בקרש  יצרה   )2 )מסך  לוי  מאיה 

משעשעת יותר. המוסיקה וחלקי תלבושות, כמו 

על  רימזו  באדום,  מוקיוני  ובגד  תחרה  צווארון 

עולם אחר, שיש בו גם מן האגדה. שני הרקדנים 

אחד  המחול  בתחילת  לקיומם.  בזה  זה  תלויים 

יושב על גבו הכפוף של השני, כאילו זה מקום 

המחיה הרגיל שלו. בהמשך השניים משתמשים 

צינור  על  אותו  מעמידים  קרקסי,  באופן  בקרש 

יותר  עוד  לקשה  האיזון  את  שהופך  מתכת 

יציב.  לא  הבסיס  רבותי,  בעצם,  לנו,   ואומרים 

תופעה  להסביר  יכולה  הזאת  האמירה  אולי 

ברוב   — כאחד  ומעציבה  לי מדהימה  שנראתה 

הריקודים איש לא עומד על רגליו, וכאשר הוא 

כבר ניצב לבדו, כמו גדול, מתחולל לפתע הדבר 

יש  "מחול", שבו לעצם התנועה  המוזר הנקרא 

הדרמטי של  או  הספרותי  לתוכן  ולא  משמעות 

ועל  הסיפור  על  הוא  הדגש  כאשר  המתרחש. 

אין  מרושל.  מטופל,  לא  נותר  הגוף  היחסים, 

נחיתה  עמידה,  הליכה,  גם  בפירואטים.  צורך 

דורשות  לרצפה  גלישה  או  גבוהה  מהרמה 

כמה  )אוי,  הרגליים  לכפות   — לב  תשומת 

שנותנים  פרטים  לאותם  לגב,  מוזנחות(,  שהן 

מהיומיומי.  אותה  ומפקיעים  לתנועה   נפח 

המגמה שאיפיינה את "הרמת מסך", של מופעים 

שהם יותר תיאטרון–מחול — אולי בגלל נטייתם 

שעמדו  האמנותיים  המנהלים  של  הטבעית 

מתחום  אמנים  כולם  שנים,  במשך  בראשו 

המחול  למשוער.  מעבר  הצליחה   — התיאטרון 

מתוך  בא  שהשינוי  ייתכן  והידלדל.  הלך  עצמו 

מוגזמת  מהתעסקות  המחול  את  להוציא  צורך 

בעצמו, אבל משהו השתבש בדרך.  

לספר סיפור או לרקוד

בעבודה של אודליה קופרברג וסהר עזימי )מסך 

ויזר, שרקדה שנים  ריוורסי, משתתפת מיה   ,)3

בלהקת בת שבע. כשהתבוננתי בה, ראיתי את 

במהותו,  תיאטרלי  מופע  של  המושלם  השילוב 

עם ביצוע שמחזיר את האמון במשמעות הריקוד 

ואפילו  עולם,  היא  תנועה  כל  שבו  האופן   —

הנפילה על הרצפה, תנועה שלא היתה עבודה 

— אחר  או  זה  בנוסח  עליה  חזרה  שלא  אחת 

 קיבלה בביצוע שלה נפח וצורה והיתה מרגשת. 

 ,)4 )מסך  מונק  שרעבי,  תומר  של  בעבודה 

זה  להיתלות  שגמרו  הרקדנים,  שלושת  כאשר 

באלכסון,  הבמה  את  לפתע  עוברים  זה,  על 

אחת  רגל  על  ארוך  לרגע  נעמדים  זקופים, 

היפים  פניו  לרווחה.  נשמתי  רוכנים,  כך  ואחר 

רצינותם,  במלוא  פתאום  נגלו  שרעבי  של 

לא  לחלל,  ארוכה  יד  שלח  הוא  וכאשר 

כתנועה,  אלא  המחול  בתחילת  כמו  בתחינה 

שנמצא  מה  דבר  לראות  כמו  פניו  את  והסב 

זה היה רגע של מחול, רגע שזוכרים.   במרחק, 

פוסט  לאור,  ואורן  שינפלד  ניב  של  העבודה 

היתה  זיו,  רונית  בשיתוף   ,)2 )מסך  מרתה 

מבוססת על המחזה מי מפחד מווירג'יניה וולף. 

הידועות  מוגדרות  דמויות  עם  התיאטרליות, 

הסוגה.  מהכרת  נהנתה  ומהקולנוע,  מהספרות 

מוצלח  היה  מהמחול  חלק  סיפור.  סיפרו  הם 

יותר וחלקו פשטני, אבל השתתפה בו שחקנית 

בחסכנות  שרקדה  זיו,  של  בדמותה  ממשית 

מרתה,  של  המורכבת  הדמות  את  ובאיפוק 

בסיום.  מובהקת  תיאטרלית  הברקה  לו   והיתה 

   
מתפוגגת  אחרים  לחיים  התקווה  במסגרתו, 

בבובות  מתמלאת  והבמה  סוער,  לילה  אחרי 

גומי צבעוניות לעשרות, שהן החלום המנופץ של 

הצפצופים  אם.  שהיא  להאמין  שרצתה  אישה 

היו  הגומי  בובות  של  האונים,  חסרי  הקטנים, 

תוספת מכמירת לב ושיא רגשי. 
באדיבות עיתון מעריב, 12.12.2008

נאוה צוקרמן
ניב  מאת  מרתה  פוסט   :2008 מסך  הרמת 

זיו, עירד  רונית  ואורן לאור. בשיתוף  שינפלד 

מצליח, סיון גוטהולף, אדם בן צבי.

בחרתי לכתוב על פוסט מרתה, עבודתם החדשה 

בה,  לעסוק  רציתי  לאור.  ואורן  שינפלד  ניב  של 

בראש ובראשונה, מכיוון שזאת עבודה משובחת. 

אבל יותר משהיא משובחת )ואולי בזכות היותה 

כזאת(, היא מעוררת מחשבה ודו שיח רציני על 

"מהו  כמו  שאלות  מחול".  "יצירת  שנקרא  מה 

מחול", מהם "ביטוי אישי" ו"שפה", איזה "תוכן" 

יש ליצירת מחול, עד כמה דרושה לה "התרחשות 

דרמטית", על איזה סוג של "מבנה" היא מבוססת, 

למחקר  מרתקות  שאלות  הן  "לרקוד",  זה  מה 

ולדיון חוזרים ונשנים. כך גם השאלה מהי "יצירה 

אמנותית". בנוסף, תמיד צריך להתייחס לעובדה 

שהיוצרים חיים בתקופה מסוימת ובזמן מסוים, גם 

במישור האישי וגם במישור הכללי, שהם מעורים 

מסוים.  ופוליטי  חברתי  ובמקום  מסוים  בנוף 

אלה  כל  של  להשפעה  להתייחס  וחשוב  מעניין 

וטוב שכך.  יש הרבה פנים,  על היצירה. למחול 

הם תלויים בכוונותיו של הכוריאוגרף בנקודת זמן 

מסוים ברצף עבודתו, הנקרא "דרך". הוא בוחר 

כוונתו או לתאר  אוצר תנועתי כדי להעביר את 

חוויה מסוימת. לשפה המחולית יש הרבה כיווני 

הבעה, היא אינסוף אפשרויות — לפעמים עשירה 

בתנועה  רק  משתמשת  לפעמים  הטקסט,  מן 

או  הריקוד,  עלילת  את  בונה  היא  לפעמים  נטו. 

בין  יחסים  על  שמצביעה  דרמטית  התפתחות 

היוצר  כוונת  עם  ללכת  יכול  הצופה  הדמויות. 

למה  השאלה  אבל  אליה.  אדיש  להישאר  ויכול 

— "למה רגש"? "למה עלילה"? "איפה התנועה"? 

— אינה רלוונטית. זו שאלה שמנסה להפחית את 

שפע הפנים של המחול לממד אחד ולצמצם את 

עושרו של המחול ואת אפשרויותיו.

פוסט מרתה, כולל בתמצית  שמה של היצירה, 

את לב לבה של העבודה. פוסט מרתה — אחרי 

מורטום",  "פוסט  למושג  אסוציאציה  או  מרתה, 

שהתחיל  שינפלד,  המוות.  אחרי  ניתוח  כלומר 

את דרכו ככוריאוגרף ב"גוונים 97'" )עם העבודה 

באנשים.  ומתבונן  מתעסק  המעבר(,  גבול  על 

בחברה  שחי  היחיד  מן  שאובה  שלו  היצירה 

ועומד מול הנורמה החברתית. הוא מפרק רגעים 

נפשיים לחלקיקי נשימה ותנועה, כדי לבטא את 

שלו,  העצמי  את  לחיות  המנסה  היחיד  מצוקת 

עם  חברתיות  תבניות  בתוך  ויכולתו,  חלומותיו 

וחונקות  התבנית  על  שמגינות  ברורים,  חוקים 

ביצירתו  עושה  הוא  השנים  במשך  היחיד.  את 

מסע אובססיבי וחוקר את נבכי נפשו של היחיד 

להרחיב  אותו  מכריח  המסע  שונים.  במצבים 

ולהשחיז את שפת המחול שלו, כדי להביע את 

החוויה הברורה שהוא רוצה להעביר. אל המסע 

תיאטרון,  שלמד  לאור,  ב–2004  הצטרף  הזה 

פוסט  את  יצרו  הם  יחד  ודרמטורגיה.  משחק 

אדוארד  של  מחזהו  בהשראת  יצירה  מרתה, 

אלבי האמריקני, מי מפחד מווירג'יניה וולף.

המחזה מתאר יחסי אהבה–שנאה של זוג מבוגר, 

שנחשפים במפגש עם זוג צעיר המגיע להתארח 

הכוח  משחקי  מאוחרת.  לילה  בשעת  בביתם 

וההשפלות ההדדיות של הזוג המבוגר, מביאים 

מולידים  גם  אבל  יצרים,  עמוסות  להתנגשויות 

רגעי חמלה מפתיעים. אחד המשחקים של הזוג 

המבוגר כולל המצאה של ילד שכביכול יש להם. 

בעקבות פוסט מרתה
שאלות חוזרות על מהות המחול

פגישה עם ניב שינפלד ואורן לאור

ריוורסי מאת אודליה קופרברג וסהר עזימי, צילום: גדי דגון

 Reversi by Odelia Kuperberg and Sahar Azimi,
photo: Gadi Dagon

מונק מאת תומר שרעבי, צילום: גדי דגון

Monk by Tomer Sharabi, photo: Gadi Dagon

פוסט מרתה מאת ניב שיינפלד  ואורן לאור בשיתוף רונית זיו,  צילום: גדי דגון

Post Martha by Niv Schenfeld and Oren Laor in collaboration with Ronit Ziv, photo: Gadi Dagon
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סודי  באופן  מפתחים  הם  הזאת  הפנטזיה  את 

של  ונוכחותו  העלילה  מהלך  פרטים.  ולפרטי 

הזוג הצעיר דוחפים את מרתה וג'ורג' להתעמת 

כזוג  כאישה,  כגבר,  חייהם  של  ההחמצה  עם 

וכמשפחה. בסוף הלילה הורג ג'ורג' את הפנטזיה 

המשותפת שלהם על הילד, ומשאיר את שניהם 

פלא  אין  זה.  מול  וזה  האמת  מול  חשופים 

ששינפלד נשאב למחזה שהציע לאור. שינפלד, 

שמסתובב בעולם כשהוא מצויד במעין משקפיים 

אנשים,  של  טבעם  את  חוקר  הוא  שבעזרתם 

האמיתית  יכולתם  מול  וחלומותיהם,  יצריהם 

ומול החברה, השתמש במחזה הנפלא של אלבי 

כמקור השראה. מלכתחילה היה ברור לשניים, 

שאין להם כוונה "לעשות את המחזה". הם יצאו 

שותפה  הייתי  ושם  )שפה  מרתק  יצירה  למסע 

לו(, שארך כשנה וחצי.

מדבר  "מה  עצמם:  את  שאלו  הראשון  בשלב 

אלי"? "מה מושך אותי בארבע הדמויות האלה, 

בלילה הזה"?

לדברי שינפלד, זה היה הרגע שבו מרתה אומרת 

לגבר הצעיר: "יש רק גבר אחד שאהב אותי".

גבר צעיר: "מי? החלבן?"

מרתה: "לא. ג'ורג' בעלי".

שבו  הרגע  בגלל  למחזה  שנמשך  אומר  לאור 

הבין, דרך מרתה, למה היא וג'ורג' עדיין ביחד.

מרתה: "ג'ורג' בעלי הוא הבן אדם היחיד שלומד 

אני  שבה  מהירות  באותה  המשחק  חוקי  את 

לא  כשאני  באמת,  אותי  שאוהב  אותם.  משנה 

רוצה שיאהבו אותי".

רגע נוסף שדיבר אליו הוא בסוף המחזה. אחרי 

שרצחו רגשית האחד את השני לאורך כל הלילה, 

ומרתה  ג'ורג'  הצעיר,  הזוג  עם  הפגישה  דרך 

עומדים חשופים זה מול זה ומרתה אומרת: "אז 

רק אנחנו עכשיו".

ג'ורג': "כן, זה רק אנחנו".

לגעת באהבה, בהחמצה  ביקשו  ולאור  שינפלד 

ובתשוקה של גבר ואישה. המחזה איפשר להם, 

ועם  אחד,  לילה  זמן,  של  ברורה  מסגרת  בתוך 

ארבע דמויות — שתיים צעירות ושתיים מבוגרות 

של  נפשם  בנבכי  פרספקטיבה  מתוך  לגעת   —

גבר ואישה ולהתעמק בעולמם לפרטי פרטים.

פוסט מרתה היא יצירה עצמאית שלהם, בעקבות 

"מרתה" של אלבי. זו "מרתה" שבתוכם, וה"פוסט 

את  מנתחים  הם  לגמרי.  שלהם  הוא  מורטום" 

את  שרצחו  אחרי  וג'ורג'  מרתה  בין  היחסים 

איך  ומתו.  לילה,  באותו  אהבתם  ואת  עצמם 

ימשיכו לחיות למחרת בבוקר? התשובה נתונה 

לפרשנות שלנו כצופים, עם המטען שהביא כל 

על  לכתוב  בחרתי  אלה  כל  בשל  מאתנו.  אחד 

ולאור.  שינפלד  של  החיפוש  ועל  הזאת  היצירה 

שפתם היא מחול. הם רוצים לדבר דרך המחול.

שרוצה  קהל  אלי  שיבוא  רוצה  אני  שינפלד: 

לראות סרט, קהל שמחפש חוויה שתיגע בחייו, 

את  לו  יספק  שהמחול  רוצה  אני  בשאלותיו. 

החוויה הזאת. 

מחול  ערב  לראות  הלכתי  שנה   15 לפני  לאור: 

שעה  ישבתי  שמות(.  )בלי  ידוע  כוריאוגרף  של 

יפים.  )מראות(  ויז'נים"  של  "אקווריום  וראיתי 

יצאתי מהאולם והמשכתי בחיי בלי לסחוב אתי 

שום חוויה.

שינפלד: בתיאטרון אתה רוצה להכניס "חותנת" 

לבמה, אז אתה מכניס. במחול, בגלל השפה )אין 

לאפיין  כדי  תמונות  שלוש  צריך  אתה  טקסט(, 

שהיא  כך  אחר  אשתו,  שהיא  להראות  חותנת. 

אמא שלה וכו'. לעומת זאת, המחול מתמצת רגש 

של מונולוג ארוך בשלוש דקות. את זה חיפשתי, 

הדמויות  של  הרגשית  במורכבות  התמצות  את 

להבין מאיפה בא האקט  ניסיתי  הלילה.  לאורך 

של כל אחד, איך הוא משתמש בו, לאיזה תגובת 

שרשרת זה מביא.

לאור: לא הפסקנו לשאול שאלות.

ואפיון,  סיטואציה  לבטא  איך  להבין  שינפלד: 

לעומת דיאלוג או מצב נפשי של דמות. זה דרש 

למצוא את התנועה מחדש, להבין את חשיבות 

החלל ביצירה.

ברגעים  מהצד  להתבונן  לדמויות  נתנו  לאור: 

מסוימים, ואחר כך להגיב. עברנו חיפוש ושאלות 

לרגע.  מרגע  לדבר  שאמורה  ביטוי,  שפת  של 

התרחשות של יחיד, בתוך אנשים, מורכבות של 

קשר וקשרים. וכל זה דרך שפת המחול.

שינפלד: תנועה זה דבר משחרר, וכשאתה רוקד 

יכולה  בדיוק  כאן  אבל  בגוף.  נכון  מרגיש  אתה 

נכון,  מרגיש  הוא  כוריאוגרף.  חולשה של  לצאת 

והקהל  נכון,  גם צריך להרגיש  אבל הקהל שלו 

שלו פסיבי, בישיבה. איך מבינים את הפער בין 

חוויית הרקדן וחוויית הקהל. כשהמחול מתעלם 

מהמטען שיש לאדם המסתכל — הצופה — הוא 

מחטיא. ראיתי לא פעם רגע שרקדן על הבמה 

רקד באקסטזה, ורגע אחר שהוא רק הושיט יד. 

לא  עברו.  הם  אבל  עלי,  השפיעו  הרגעים  שני 

מבנית  סיבה  היתה  לא  בא,  זה  מאיפה  הבנתי 

להתרקמות המצב. אם זה כן היה קורה, החוויה 

שלי כצופה היתה מקבלת ערך מוסף.

בפוסט מרתה הצליחו שינפלד ולאור ליצור יצירת 

למקד  הצליחו  הם  עלילה מתפתחת.  עם  מחול 

מחולית,  בשפה  הדמויות  של  הקונפליקט  את 

שלפעמים מקבלת ביטוי בתנועות שקטות ואחר 

מוותרים  אינם  היוצרים  כך בתנועות מתפרצות. 

לעצמם ומתעקשים על דקויות. ביצירה יש ביטוי 

דמויות  אפיון  וגם  למקד,  הצליחו  שהם  פנימי, 

הן מדברות  אינן מדגימות מצב.  ברור. הדמויות 

את  עכשיו,  שם,  חיות  שהן  ונדמה  לרגע  מרגע 

של  לסלון  מציצה  כצופה  ואני  הסגור,  עולמן 

מרתה וג'ורג' וחיה אותם במתח מרגע לרגע.

יקומו  נותרת השאלה לאיזה בוקר חדש  באוויר 

ארבע הדמויות.

שינפלד ולאור מצאו שפה אישית והשחיזו אותה 

בעבודה הזאת, ובמידה הנכונה. היה בה איזון בין 

עצמה,  בפני  דמות  כל  של  הפנימי  הקונפליקט 

בין  הרגשית  ההתערבבות  לבין  זוגה,  בן  עם 

והפגיעות  מהכאב  לברוח  והניסיון  הדמויות  כל 

להתעסקות  או  הפולקה  ריקוד  אל  הפרטי,  אל 

בפחדיו של האחר.

ועכשיו מחשבה אישית, הנובעת משלושים שנות 

יצירה ועבודה עם יוצרי המחול. יותר מברור לי, 

שאם יוצר מחול אינו משתוקק, עם הזמן, לתכנים 

מכל סוג, פילוסופיים, שיריים, אם הוא לא נשאב 

כמו  אחרות,  אמנויות  עם  מעמיקה  להתכתבות 

הוא  פלסטית,  אמנות  קולנוע,  ספרות,  תיאטרון, 

אמן  כל  שעובר  תהליך  של  טבעו  זה  מידלדל. 

יוצר באשר הוא.

בוודאי  זאת,  אינו שוכח  ואיש  השפה היא מחול 

לא הכוריאוגרף. אין לו שפה אחרת. אבל צריך 

ולא  להתעמק,  לחשוב,  המחול  לעולם  לאפשר 

להסתפק ביכולתה של התנועה. 

הרקדנים-היוצרים  רביעיית  של  המקצועיות 

ועירד  כמרתה  זיו  רונית  מצוינת.  מרתה  בפוסט 

ריקוד  של  שלמות  מביאים  כג'ורג'  מצליח 

צבי  בן  ואדם  גוטהולף  סיון  מצמררים.  ומשחק 

)הזוג הצעיר( מדייקים ומאפשרים לחוויה להיות 

הגורמת לקהל  יצירה  היא  פוסט מרתה  שלמה. 

חוויה. זה כוחה של יצירת אמנות.

מ–1981,  ויוצרת  בימאית  תמונע,  תיאטרון  אמנותית של  ומנהלת  מייסדת   — צוקרמן  נאוה 

מנהלת "הרמת מסך" בשנים 2005-2000, מנהלת אמנותית של פסטיבל המחול "אינטימידאנס" 

בתיאטרון תמונע, 2001. נבחרה ליקירת העיר תל אביב על ידי עיתון העיר, על פועלה בתחום 

התיאטרון.

מזווית ראייה
של צלם מחול

כפיר בולוטין, יליד 1978, החל את דרכו כצלם מסע ותיעד יעדים ותרבויות 

ובין טיול לטיול הפך לצלם קבוע  בעולם. הוא גר בסקוטלנד שש שנים, 

תיאטרון  הופעות מחול,  בצילום  עד מהרה התמחה  אדינבורו.  בפסטיבל 

תמונות  הראשונה.  מהשורה  בינלאומיים  אמנים  תיעד  שבהן  ומוסיקה, 

 Time Magazine שצילם התפרסמו בעיתונים ובמגזינים ברחבי העולם, כמו

 The Guardian, The Independent, The Times, Evening Standard,
The Daily Mail.

בולוטין הוא בעל תואר ראשון בצילום )בהצטיינות( מאוניברסיטת נאפייר 

שבאדינבורו, סקוטלנד.

לאחרונה שב לישראל וכעת הוא מתגורר בתל אביב. 

תמונה מתוך המופע פורזברוטה, שנוצר בדרום 

 .2007 אדינבורו  בפסטיבל  וצולם  אמריקה 

המוצפת  שקופה,  יריעה  על  גולשות  הרקדניות 

היריעה  בערך.  סנטימטרים  עשרה  בגובה  מים 

שתורם  באופן  לצד,  מצד  ונוטה  מתנדנדת 

ויוצר גלים במים. גם היריעה  לארעיות התנועה 

התלויה מעל ראשם של הצופים עולה ויורדת.

ניסיתי לזקק מהסצינה האנרגטית את  בתמונה 

המסר העובר בין השורות — השילוב בין האישה 

למים, הלוא הוא ייצוגם של כוחות החיים והשפע, 

מול  אל  שלהם  המתפרץ  נשלט  הבלתי  והכוח 

העדינות והרוך שמתקיימים בצדם.
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For MG: The Movie 
Choreographed by Trisha Brown,
performed by the Scottish Ballet

הכוריאוגרפיה של טרישה בראון חקרה את התנועה בחלל. 

הרקדנים נהפכו לזהים אחד לשני ותיפקדו כעצמים בתנועה. 

את תמצית הכוונה  חשוב היה לי להבין את מהות המסר, 

שהולידה את הריקוד, ולתרגם אותה לצילום עד כמה שאפשר.

Giselle, The State Ballet of Georgia
זוהי הפקה מלאת קסם, ורציתי להכניס את הצופה 

התלבושות  מוליכות  שאליו  האגדות  עולם  אל 

ושמחת  החינניות  עם  מושלם  בשילוב  והתפאורה, 

החיים של הרקדניות.

סוחפת  כאן התפאורה  וגם  מערכה נוספת מתוך ג'יזל, 

של  תנועותיה  את  ומשלימה  בדמיון  רחוק  למקום 

רציתי  מופלאה.  ליצירה  אנניאשווילי,  נינה  הרקדנית, 

העדינות  לתנועות  האופל  שבין  הניגוד  את  להדגיש 

והמדויקות, שתרם לדרמה והעמיס את התמונה במתח.

4.48 Psychosis by TR Warszawa
בין  המיטלטלת  רדופה,  אישה  על  מספרת  ההצגה 

שני קטבים מנוגדים בעולמה. זהו רגע השיא של הצד 

האבוד ונטול האחיזה בחייה. הבמה היתה מאוד חשוכה 

וחשוב היה לתפוס את ההבעה הנכונה שתספר את 

הסיפור של התמונה, שהוא סיפורה של האישה.
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קיץ 1998 פגשתי את ג'ונתן לוי )Jonathan ב

Levi(, יועץ התיאטרון הראשי של מחלקת 
הבינלאומי"  הראשון  התואר  ב"ארגון  התיאטרון 

של  האמנויות  מחלקת  שהקימה  בוועדה   ,)IB(

חדש  מנהל  לבחירת  הארוורד  אוניברסיטת 

איש  לתיאטרון,  פרופסור  לוי,  המחול.  לתחום 

מקסים,  איש   ,IB–ב התיאטרון  בתחום  מפתח 

להרכיב  ממני  ביקש  נפלאה,  נפש  ובעל  חכם 

ועדה מנחה שתעזור ל–IB בבניית תוכנית לימודים 

במחול.

המחול והקולנוע היו אמורים להפוך למקצועות 

חדשים בלימודים לתעודת בגרות בבתי הספר 

לתיאטרון,  בנוסף  הארגון,  שבפיקוח  התיכוניים 

שתוכנית  מכיוון  ומוסיקה.  פלסטית  אמנות 

מתרבויות  לתלמידים  מיועדת  היתה  הלימודים 

התבקשתי  העולם,  בכל  ספר  ומבתי  שונות 

להרכיב ועדה שתכלול אמנים מקצועיים, אנשי 

חינוך ואקדמאים, כדי לתת ייצוג הולם לתפישות 

אסתטיות ולגישות אמנותיות מכל קצות תבל. 

חברי  חמשת  לראשונה  התכנסו   1999 במרס 

ללימודים  במוסדות  פרופסורים  כולם  הוועדה, 

שני  היו  הוועדה  חברי  עובדים.  ואמנים  גבוהים 

אמריקנים  אזרחים  ושני  אחד  קנדי  אמריקנים, 

)אנוכי(  תימני  ממוצא  ישראלית   — זר  ממוצא 

הודו.  במזרח  הזרתוסטרי2  למיעוט  בת  ובחורה 

בחדר ישיבות במלון במרכז מנהטן נפגשנו עם 

מייק קלארק )Mike Clarck(, נציג ה–IB ומומחה 

ימים  שלושה  של  לכנס  הידע,  של  בתיאוריה 

מתמשך  לאתגר  נהפך  המפגש  אינטנסיביים. 

להערכה  קריטריונים  של  ובניסוח  בבנייה 

לתלמידי  במחול  בינלאומית  לימודים  לתוכנית 

שהשתתף  לוי,  יישומם.  על  ובפיקוח  וי"ב  י"א 

מהלימודים  בהנאה  רואה  הראשונה,  בפגישה 

ובהתרגשות מגילויים חדשים ערך עליון בחינוך 

לאמנות. בעשר השנים האחרונות פעלתי לאור 

חזונו זה, ששימש לי עיקרון מנחה. 

יוביל  הצנוע  שהכנס  בדעתנו  העלינו  לא 

על  מעט  ידע  קלארק  שנים.  רבת  להתמסרות 

של  הפילוסופיה  על  רב  ידע  לו  היו  אך  מחול, 

המבנה  ועם   IB–ה עם  קרובה  והיכרות  החינוך 

המורכב שלו. ביום הראשון, לאחר שהצגנו את 

כיצד ומדוע נעשיתי יועצת, 
בוחנת ומפקחת בכירה בנושא 
המחול ב"ארגון לתואר ראשון 

1IB — "בינלאומי לתלמידי תיכון

עצמנו, בהינו בו במבוכה ובמעט חרדה, כשכתב 

על לוח גדול ולבן את המלה DANCE. הוא פתח 

את הכנס בדיון בשאלה "מה צריך לכלול קורס 

במחול, המיועד לתלמידים מבריקים בני 19-16 

מכל העולם, במאה ה–21".

היכן להתחיל? איך כותבים ספר הדרכה שיהיה 

מותאם לשפות התנועה הבינלאומיות ולתפישות 

האסתטיות השונות של המחול, ובה בעת יהיה 

נתון להעדפות הייררכיות מעטות ככל האפשר? 

במחול  לימודים  תוכנית  לבנות  אפשר  כיצד 

שתהיה  כללית,  להשכלה  חינוך  של  בהקשר 

מעשירה לכל התלמידים אבל תתאים גם לאלה 

נמצא  איך  במחול?  רצינית  לקריירה  השואפים 

מכנים  קיימים  האם  למצוינות?  משותף  מכנה 

משותפים גלובליים? האם בעצם יצירת התוכנית 

נכפה את הערכים המערביים שלנו על אחרים?

כאישה השייכת למיעוט תרבותי שצמח בשנות 

שבאותן  מדינה  בישראל,  והחמישים  הארבעים 

להתעלם  נטתה  שלה  החינוך  מערכת  שנים 

לא  סטודנטים  של  ומהתרבות  מההיסטוריה 

מערביים, שאלות אלה טרדו את מנוחתי, הידהדו 

ונגעו למרכז הקיום שלי כאמנית  עמוק בראשי 

ושואף לקיומה  וכאדם המתכונן למילניום חדש 

של חברה גלובלית עתידית.

בין מרס 1999 לדצמבר 2001 קיימה הוועדה כמה 

מפגשי עבודה אינטנסיביים, שכל אחד מהם נמשך 

שלושה ימים, בניו יורק. המפגשים היו תובעניים 

מבחינה  והן  אינטלקטואלית  מבחינה  הן  מאוד, 

רגשית. לצד רגעים של תובנות, בהירות והסכמה, 

ולפעמים  זעם  התפרץ  קשים,  ויכוחים  התלקחו 

הלימודים  שתוכנית  תקוותנו,  דמעות.  זלגו  אף 

תקדם בקרב התלמידים את הלימוד על "האחר", 

אשר יוביל להבנה חדשה של עצמם, התממשה 

כבר מן ההתחלה בחדרי הישיבות שלנו. בעיות 

אישיות רבות שנגעו בסוגיות תרבותיות ובשאלות 

זהות, פתורות ולא פתורות, נחשפו בדיוני הוועדה 

וקיבלו נוכחות בחדר הדיונים. 

לדוגמה, שאלה שהעלתה אחת מחברות הוועדה, 

האנגלי,  הקולוניאליזם  של  בהשפעתו  שחונכה 

עוררה ויכוחים סוערים: האם הוגן לחייב תלמיד 

קולוניאליסטית,  במערכת  הלומד  מיעוט,  בן 

לכתוב עבודת גמר השוואתית על שתי תרבויות 

— האחת קרובה לתרבות שהוא מכיר והאחרת 

לו האפשרות  רחוקה ממנה — במקום שתינתן 

שמערכת  שלו,  התרבות  את  לעומק  לחקור 

כלל?  החינוך המרכזית מתעלמת ממנה בדרך 

בעצם  הוא  "האחר"  כזה  תלמיד  בשביל  האם 

הוא עצמו?

כולנו הסכמנו שתחום המחול, כפי שהוא נלמד 

ללימודים  בניגוד  הכללי,  החינוך  של  בהקשר 

צריך  מקצועית,  במסגרת  או  בקונסרבטוריון 

ביצוע,  לימוד:  תחומי  לשלושה  מחולק  להיות 

זאת  למרות  מחול.  ומחקר  וניתוח  קומפוזיציה 

ואינטנסיביים  סוערים  ויכוחים  בדיונים  התלקחו 

לימודים  תוכנית  בבניית  הצלחנו  לבסוף  רבים. 

בעת  בה  שהיא  להערכה,  קריטריונים  הכוללת 

למסורות  פתוחה  וגם  בדרישותיה  ספציפית 

לנו  מוכרות  שהיו  מאלה  שונות  גלובליות 

ומקובלות עלינו. 

לרובנו  קשה  היה  למשל,  לקומפוזיציה,  בנוגע 

או  חדשות  עבודות  ליצירת  שהאפשרות  להבין 

לעריכת שינויים בריקודים קיימים אינה מקובלת 

קיימות  ובמערב  במזרח  מסוימות.  במסורות 

מסורות עתיקות רבות, שאינן מאפשרות יצירת 

בריקודים  שינויים  עריכת  או  חדשות  עבודות 

בהם  משיג  היוצר  או  שהרקדן  עד  קיימים, 

תיכון,  ספר  בית  לתלמיד  בשלות.  או  מומחיות 

את  להתחיל  שיכול   ,IB–ה במסגרת  הלומד 

סיכוי  אין  י"א,  בכיתה  רק  שלו  המחול  לימודי 

שהחופש  העובדה  כזאת.  למומחיות  להגיע 

ליצירה, למציאת דרך ביטוי אישית ולגילוי חומר 

תנועתי אינו משותף לכל מערכות החינוך, היתה 

קשה לעיכול. 

של  בהקשר  זו  בעיה  לקיום  שהפוטנציאל  אף 

ידי  על  אותה  פתרנו  יחסית,  קטן  היה   IB–ה

שינויים  לבצע  אלה  לתלמידים  שאיפשרנו  כך 

שונות  )וריאציות  המסורתיות  ביצירות  ארגוניים 

הרקדנים  במספר  בקצב,  במרחב,  בשימוש 

החלטנו  כן  ובחלל(.  בזמן  העמדתם  ובאופן 

לאפשר להם ליצור כוריאוגרפיה במסורת מחול 

שונה אך מוכרת להם, שבה לא חלות מגבלות 

מסורתיות אלה.

כשהתייחסנו לתחום הביצוע בתוכנית הלימודים, 

ולקביעת  להערכה  הנוגעות  שאלות  נשאלו 

ציונים. האם הסטנדרטים שמשמשים להערכת 

 ,)HL( גבוהה  ברמה  במסלול  שבחר  תלמיד 

רק  רשמי  באופן  אימוניו  את  התחיל  אשר 

בעל  סטודנט  להערכת  גם  ישמשו  י"א,  בכיתה 

שנים רבות של ניסיון מעשי? שאלות דומות עלו 

בעניין קביעת הציונים לתלמידים שבחרו ללמוד 

במסלול סטנדרטי )SL(, שבו הן תלמידים בעלי 

ניסיון והן מתחילים.

בהדגשת  כך שהמעטנו  ידי  על  נפתרה  הבעיה 

היכולת הטכנית של התלמיד, לטובת התמקדות 

יכולת  באמצעות  וביטוייה  הכוונה  בבהירות 

אי  תלמיד.  כל  של  ניסיונו  את  התואמת  טכנית 

לכך התבקשו התלמידים לבחור, בהתייעצות עם 

מוריהם, ריקודים מאתגרים ועם זאת מתאימים 

ליכולתם הטכנית. 

צפיתי  כאשר  עמוקות  התרגשתי  כמנחה 

שבהן  העולם,  מכל  שנשלחו  וידיאו  בקלטות 

הוצגו יצירות מחול פשוטות מאוד, בעלות צורה 

ותוכן מתואמים לגמרי, שבוצעו בבהירות רגשית 

ובאופן משכנע.

שתי  בין  בהשוואה  שעסקה  מחקר  בעבודת 

"מוכר  המלים  הוחלפו  שבה  מחול,  תרבויות 

שאלות  עלו  ורחוק",  "קרוב  במלים  מוכר"  ולא 

כמו: מהי משמעות המלה "רחוק"? האם כוונתה 

גיאוגרפית, או שמדובר ברמה של היכרות וידע 

של מסורת מסוימת, שיכולה להגיע משכן קרוב 

ביולוגית שממנה  או אפילו ממורשת היסטורית 

היתה במקרים רבים התעלמות במשך שנים. 

התוכנית יוצאת אל הפועל — מורים

ובתי ספר ברחבי העולם עובדים לפיה

פיילוט,  ב–2001-2000, לאחר שגובשה תוכנית 

החליטו כמה בתי ספר מכל העולם ליישם אותה. 

התוכנית כללה שתי שנים של לימודי IB בנושא 

בתי  ההדרכה.  ספר  של  טיוטה  בליווי  המחול, 

למבחני  תלמידיהם  את  להכין  החליטו  הספר 

ובמשרדי  הברית  בארצות  התוכנית.  הגמר של 

 )Cardiff, Wales( בקרדיף, ויילס IB ההנהלה של

מארצות  שהגיעו  מורים  עם  פגישות  התקיימו 

אוסטרליה,  זילנד,  ניו  בריטניה,  קנדה,  הברית, 

אמריקה  דרום  מספרד,  גם  יותר  ומאוחר  סין 

ואפריקה. 

בפגישות השתתפו שלושה מחברי ועדת תחום 

המחול — שרון פרידלר, גראנט סטראטה ואנוכי 

— וכן קרוליין הרמן )Caroline Herman(, מנהלת 

בעקבות   .IB–ב והמוסיקה  הריקוד  תוכניות 

להבהרות  חיונית  פלטפורמה  גובשה  הפגישות 

ולשינויים, לצורך התאמת התוכנית לבתי הספר 

לספר  פסקאות  כמה  הוספנו  ואכן,  השונים. 

מקרא  וחיברנו  שפתו  את  הבהרנו  ההדרכה, 

פעמים  חוזר.  שימוש  נעשה  שבהם  למונחים 

להבהיר  כדי  קטנות  לקבוצות  התחלקנו  רבות 

ולהגדיר מחדש רעיונות כמו "המימד הבינלאומי" 

ו"טבע הסובייקט", לנסח מטרות ויעדים. 

היה לנו חשוב מאוד להבין — באמצעות קריאת 

עבודות המחקר שכתבו תלמידיהם של המורים 

שבהן  וידיאו  בקלטות  וצפייה  המשתתפים 

תועדו עבודות הריקוד — אם יש קונסנזוס לגבי 

של  עבודתו  להערכת  משותפים  סטנדרטים 

ובעבודת המחקר  תלמיד בביצוע, בקומפוזיציה 

במחול. 

זאבה כהן

High School Students in the Organization for International Bachelor of Dance Degreeתלמידי תיכון בתכנית הבינלאומית לתואר ראשון במחול
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של  והדאגה  ההלם  החרדה,  היטב  לי  זכורים 

כמה מהמורים שהשתתפו בפגישות הראשונות 

שהגיעו  אלו  בקרב  בעיקר  שבלטו  בקרדיף, 

ציבוריים  ספר  לבתי  בניגוד  הברית.  מארצות 

בארצות  ובאוסטרליה,  זילנד  בניו  בבריטניה, 

ומערכת  לימודים  תוכנית  אז  היו  לא  הברית 

הראשונות  בפגישות  במחול.  רשמיות  בחינות 

רבים להפחתת תחושת  הוקדשו מאמצים  ההן 

ביטוי  לידי  האי–נוחות של המשתתפים, שבאה 

שלי  שהתלמידים  בטוחה  "אינני  כמו  באמירות 

הזאת  הלימודים  תוכנית  את  לסיים  מסוגלים 

תוכנית  את  ליישם  אוכל  "כיצד  או  בהצלחה", 

המוגבל  בזמן  הגדולות,  בכיתות  הלימודים 

ובאמצעים המועטים שבית הספר שלי מספק?" 

בבית  למחול  היחידה  המורה  שאני  "מכיוון  או 

הספר, אינני מרגישה שיש לי די ידע כדי לכסות 

את כל הנושאים האלה, וודאי שלא לחשוף את 

ולתרבויות שונות של  התלמידים שלי לסגנונות 

מחול". והיו גם כאלו שהודו באומץ: "אף על פי 

שאני מסכימה עם התוכנית, מה שאתם מבקשים 

ואני  הספר,  בית  של  המסורתית  ברוח  אינו 

חוששת מהתנגדות של התלמידים וההורים".

עם זאת, שמענו גם דעה שונה. מורה שלימדה 

על פי תוכנית דומה לזו של ה–IB אמרה: "מערכת 

בגלל  תוקף,  שלי  לתוכנית  נותנת  במחול   IB–ה

המסורת האקדמית הקפדנית שלה, מה שיכול 

החינוך  קיום  על  האיום  מול  מאוד  לנו  לעזור 

המצב  עקב  ציבוריים,  ספר  בבתי  לאמנות 

הכלכלי הקשה".

המורים התבקשו להביא דוגמאות לעבודות של 

תלמידיהם בהופעת ריקוד ובכוריאוגרפיה, שצולמו 

הביאו  גם  הם  ביחד.  בהן  שנצפה  כדי  בווידיאו, 

עבודות מחקר של תלמידיהם. ענני חרדה כבדים 

ירדו על החדר בפגישות הראשונות, כשהמורים 

הציגו, בזה אחר זה, את העבודות של תלמידיהם. 

ניסינו,  זה  בשלב  ופגיעים.  חשופים  הרגישו  הם 

המורים וחברי הוועדה, בנפרד ובמשותף, לקבוע 

לקריטריונים  התייחסות  מתוך  לעבודות  ציונים 

שנקבעו בספר ההדרכה. 

גילינו כי בין המורים לחברי הוועדה  להפתעתנו 

לסטנדרטים  הנוגע  בכל  בולטים  הבדלים  אין 

יחס  המורים  גילו  רבות  פעמים  הציונים.  במתן 

קשוח יותר לתלמידיהם מהיחס שאיפיין את חברי 

לנו  שהעניקה  גדולה,  הקלה  זו  היתה  הוועדה. 

תמריץ משמעותי להמשיך ולשפר את החלקים 

היותר חלשים בתוכנית. 

מסולט  מורה   ,)Carrier  Hillary( קרייר  הילרי 

תלמידיה  של  היצירתיות  שהעבודות  סיטי  לייק 

לוויילס  "הנסיעה  כתבה:  במיוחד,  מצוינות  היו 

שונים  ממקומות  למחול  מורים  עם  והמפגש 

בנוגע  חזקה  תחושה  בי  החדירו  בעולם, 

שהשתתפו  המורים  המחול.  של  לאוניברסליות 

במפגש היו בעלי מגוון רחב של התנסויות ודגלו 

בהשקפות פילוסופיות חינוכיות שונות, ועם זאת, 

ריקוד  להערכת  קריטריונים  ליצור  כשניסינו 

ולבסוף אף  וקומפוזיציה הצלחנו לשתף פעולה 

להסכים בינינו". 

היה  הראשונים,  בשלבים  שהתגלה  נוסף  קושי 

לייעץ  בבואם  המורים  שחשו  הביטחון  חוסר 

במחול.  מחקר  עבודות  שכתבו  לתלמידים 

שתי  בין  שהשוו  מחקר  לעבודות  התייחסו  הם 

דוגמאות מסוימות של יצירות מחול, או בין שני 

ותרבויות מוכרות או  נושאים המייצגים מסורות 

בלתי מוכרות.

 

בפגישות  זה  בעניין  הדרכה  קיבלו  המורים 

באוניברסיטאות  הוועדה  אתם  שנתיות שערכה 

בילינו  אלו  בפגישות  הברית.  בארצות  שונות 

מחול  בספריות  ביום  שעות  כמה  לפחות 

מקורות  למצוא  למורים  עזרנו  שבהן  ומוסיקה, 

להם  שיסייעו  ואודיו–ויזואליים  ספרותיים 

במחול.  מחקר  לעבודות  דוגמאות  בכתיבת 

להימנע  היתה  זה  בתחום  העיקרית  ההנחיה 

ספציפיים  מאוד  אלמנטים  ולבחור  מהכללות 

הדגשנו  במיוחד  ההשוואה.  במרכז  שיעמדו 

ראשוניים  למקורות  ההתייחסות  חשיבות  את 

המיוחדים למחול, כמו הופעה חיה, ראיונות עם 

רקדנים פעילים או דיון בחקר ההופעה בווידיאו 

או בפילם.

היו  הללו  בכנסים  ביותר  המהנים  החלקים 

סדנאות המחול הנפלאות והדיונים שהנחו אמנים 

סדנת  הודי,  לריקוד  סדנה  ובהם  בינלאומיים, 

בהנחייתי.  קומפוזיציה  וסדנאות  אפריקני  ריקוד 

המתח  שבהן  הערב,  ארוחות  גם  לטוב  זכורות 

והחרדה התחלפו בשיחות נלהבות ובצחוק רם, 

שנמשכו עד השעות הקטנות של הלילה.

מחול ב–IB היום — מה השתנה?

של  הראשונה  הפגישה  מאז  חלפו  שנים  עשר 

הוועדה בניו יורק עם מייק קלארק. כיום 45 בתי 

בתוכנית  משתתפים  היבשות  חמש  מכל  ספר 

עדיין   IB–ב המחול  תחום   .IB–ה של  הבגרות 

יקבל  הוא   2010 בשנת  אבל  כפיילוט,  מתפקד 

יוכל  בעולם  ספר  בית  וכל  קבע  של  מעמד 

לאמצו.  

העולם,  מכל  מורים  בהשתתפות  השנתי  הכנס 

שארך שלושה ימים, נטע במורים ביטחון וחיזק 

לתוכנית  הנוגע  בכל  שלהם  ההבנה  מידת  את 

ותהליך  ההדרכה שלה  ספר   ,IB–ה של  המחול 

לפיקוח.  תלמידים  עבודות  של  השליחה 

המתייחסות  מורים,  שמעלים  חדשות  שאלות 

בה,  המופיעים  ולמונחים  התוכנית  ליישום 

נראה שבקרוב ספר  וביעילות.  נענות במהירות 

יעבור  ההדרכה, המשתנה ומשתפר ללא הרף, 

ממעמד של טיוטה למעמד של קבע. עם זאת, 

ספרי ההדרכה של ה–IB, בכל התחומים, נשקלים 

ומעודכנים מחדש בכל שבע שנים.. 

סיכום

דעתם  את  לשמוע  מרגש  מחדש  פעם  בכל 

החיובית של מורים בכל הנוגע לחשיבותה של 

שהתוכנית  ומציינים  חוזרים  הם   .IB–ה תוכנית 

מקדמת את תהליך הקבלה של מקצוע הריקוד 

במחול  ההכרה  ואת  הכללית  החינוך  למערכת 

את  אוהבת  "אני  רציני.  אמנותי  לימוד  כתחום 

תוכנית ה–IB למחול, מפני שהיא כה אינטליגנטית. 

מחול היה תמיד תחום שכה קשה לממש אותו 

הלימודים  תוכנית  למעשה.  הלכה  בהוראה 

האקדמית  המסורת  את  משקפת  המעמיקה 

הנבנית במחול כיום", כותבת הילרי. 

במבט קדימה, אני נרגשת להמשיך את עבודתי 

ולהתפתח  ליהנות  ממשיכה  אני   :IB–ה עם 

שני  עם  המתמשכים  הוויכוחים  ומן  מהדיונים 

הקולגות הנפלאים שלי, פרידלר וסטראטה, וכן 

עם הצוות המינהלי של ה–IB, שאנשיו ממשיכים 

לאתגר אותנו בדרישותיהם לשמירה על הוגנות, 

בהירות ורגישות להבדלים תרבותיים.

כמנחה ראשית המפקחת על עבודות גמר של 

תלמידים, הנשלחות בקלטות וידיאו מכל העולם, 

צופה  כשאני  סיפוק  תחושת  מתמלאת  אני 

למשל,  מקניה  תלמיד,  של  עבודה  קוראת  או 

ידי  ועל  שלו  המקומי  המורה  ידי  על  שנבדקה 

ליישם  ואני מגלה שאפשר  חיצוני מגאנה,  בוחן 

המשותפים  הסטנדרטים  את  שונות  בתרבויות 

כפי שהם מתוארים בספר ההדרכה  למצוינות, 

כקריטריונים להערכה.

עם  לחלוק  שמחה  הייתי  זו,  מחשבה  מתוך 

נושא  של  טבעו  על  ההצהרה  את  הקוראים 

המחול, כפי שהיא מופיעה בספר ההדרכה של 

:IB–ה

טבע המחול:

מחול הוא תנועה משמעותית, בעלת כוונה, מטרה 

של  גופו  באמצעות  ביטוי  לידי  הבאות  וצורה, 

הרקדן ותנועותיו. מחול הוא חלק חיוני ואינטגרלי 

מחיי האדם. הוא קיים בצורות ובסגנונות רבים, 

והוא מיושם בכל המסורות והתרבויות ומתקיים 

במגוון של הקשרים להשגת מטרות שונות. מחול 

מתפקד כטקס, כחוויה אמנותית, כשיח חברתי, 

כאמצעי תגובה וככלי חינוך.

המחול נמצא תמיד בהתפתחות, כפי שמתפתחים 

חידושים אחרים, לצד צורות וביצועים מסורתיים 

או מתוכם. אפשר להתייחס לעבודות מחול כאל 

טקסט חברתי והיסטורי, המשקף את התרבויות 

אלו  קרובות טקסטים  לעתים  נוצר.  הוא  שמהן 

של  התפתחותה  כיוון  את  ומעצבים  קובעים 

תרבות. 

העצמי  על  ללימוד  ייחודי  מדיום  הוא  מחול 

לאמנות,  בחינוך  חיוני  מרכיב  הוא  העולם.  ועל 

פוטנציאל  מפתח  והוא  ולתרבות  לאסתטיקה 

ורבאלי.  שאינו  פיסי,  ביטוי  באמצעות  יצירתי 

תורם  ורוח  חשיבה  גוף,  בין  החיבור  במחול 

לרקדנים ברכישת מיומנויות שאותן ניתן ליישם 

בתחומי ידע אחרים וכן בחיי היומיום.

תוכנית   ,IB–ה של  החינוכית  הפילוסופיה  ברוח 

הוליסטית  לגישה  שואפת  במחול  הלימודים 

ותרבויות.  מסורות  מגוון  ומאמצת  למחול 

התוכנית שמה דגש בה בעת על פיתוח והערכה 

של  בין  וניתוח,  יצירתיות  ביצוע,  מיומנויות  של 

ובין  התלמידים,  ידי  על  הכתובות  העבודות 

תוכנית  ביצועיהם.  של  של  ו/או  יצירותיהם  של 

אמנותית  גישה  לתלמידים  מעניקה  הלימודים 

והומנית למחול. גישה זו מאפשרת את התקדמות 

בחקר  בכוריאוגרפיה,  להתמקצעות  התלמידים 

הלימודים  מסלול  ריקוד.  בהופעת  ו/או  מחול 

מקבל בברכה גם תלמידים המחפשים העשרה 

לחייהם באמצעות מחול".

:IB–ולסיום, כמה הבהרות על מבנה ה

מתוך ספר ההדרכה: 

מורכבת  אשר  במחול,  הלימודים  1. "בתוכנית 

משלושה חלקים: ביצוע, קומפוזיציה וחקר מחול 

לימודי  המאפשרת  גמישות  מובנית  בעולם, 

תבל.  רחבי  מכל  מגוונים  מחול  וסגנונות  מסורות 

בכל שלושת המרכיבים נדרשים התלמידים ואף 

מקבלים עידוד ללמוד מחול מתרבויות ו/או מסורות 

בעבודת  רק  להם.  המוכרות  מאלו  הרחוקות 

על  התלמידים  נבחנים  עולמי  במחול  המחקר 

הידע שרכשו במסורות מחול הרחוקות מהם".

לימודי  לפילוסופיית  ייחודיים  מאפיינים  כמה 

המחול של ה–IB ושל המבנה שלה:

2. התלמידים יכולים לבחור בין שני מסלולי לימוד: 

התלמידים  נדרשים  שבו   ,)HL( הגבוה  המסלול 

 ,)SL( ל–240 שעות לימוד, והמסלול הסטנדרטי 

שבו הם נדרשים ל–150 שעות לימוד. תלמידים 

יכולים  מתחילים,  תלמידים  גם  כמו  מתקדמים, 

לבחור בכל אחד מן המסלולים: "אף על פי שניסיון 

הסטנדרטי  במסלול  הכרחי,  אינו  במחול  קודם 

ניסיון מומלץ. במסלול הגבוה, ניסיון קודם מאוד 

.IB–מומלץ". מתוך ספר ההדרכה של ה

ולהדריך  ללמד  מהמורים  מצפים  אנו   .3

רפרטואר,  טכניקה,  בלימוד  תלמידיהם  את 

אנו  במחול.  המחקר  ובעבודות  קומפוזיציה 

של  הידע  את  להעשיר  המורים  את  מעודדים 

ומקורות  ספרות  רכישת  באמצעות  תלמידיהם 

אודיו–ויזואליים לספריית בית הספר, וכן על ידי 

ליצירה  וכוריאוגרפים  אורחים  אמנים  הזמנת 

משותפת עם התלמידים, ולהעברת השתלמויות 

למורים  ממליצים  אנו  כן  כמו  אמן.  וסדנאות 

להשתתף בסדנאות ובמפגשים של שלושה ימים 

 .IB–ה תוכנית  ומינהל  המחול  נושא  ועדת  עם 

בהבהרת  במיוחד  כיעילות  הוכחו  אלו  סדנאות 

בין  מתמשך  דיאלוג  וביצירת  מגוונים  נושאים 

 .IB–המורים המשתתפים ואנשי ה

4. התלמידים מקבלים את הציונים הסופיים על 

ידי מוריהם. על מנת לוודא שרמת הציונים נאותה, 

הציונים  עם  התלמידים,  מעבודות  מייצג  חלק 

שנקבעו להן, נשלחים להערכה ולקביעה נוספת 

 .IB–ה מטעם  בכירים  בוחנים  ידי  על  ציונים  של 

ואם  התהליך,  על  מפקח   IB–מה מנהלים  צוות 

מתגלות אי התאמות ננקטים אמצעים מתאימים.   

הערות

1 "תוכנית התואר הראשון הבינלאומי לתלמידי תיכון

המובילה  קפדנית,  אוניברסיטה  טרום  תוכנית  היא 

למבחנים שתואמים את צרכיהם של תלמידי תיכון 

המודל,  ו–19.   16 הגילאים  בין  מוטיבציה,  בעלי 

דו שנתית מקיפה המאפשרת  בנוי מתוכנית  אשר 

חינוך  לבוגריה למלא את דרישותיהן של מערכות 

חינוכית של מדינה  אינו מבוסס על תבנית  שונות, 

מסוימת, אלא מחבר בין האלמנטים המוצלחים של 

מספר מדינות. התוכנית קיימת באנגלית, צרפתית 

וספרדית". מתוך עלון המידע של ה–IB. 2012 בתי 

.IB–ספר מכל העולם משתתפים בתוכנית ה

 Swarthmore( 2 חברי הוועדה: פרופסור שרון פרידלר

 ,)Iona College( מאפ  קטרין  פרופסור   ,)College

התוכנית  מייסד   — סטראטה  גראנט  פרופסור 

 York( בקנדה  למחול  הראשונה  האקדמית 

 Princeton( כהן  זאבה  פרופסור   ,)University

Barnard/( פרופסור אוטרה קורלוואלה ,)University

.)Columbia University

זאבה כהן היא רקדנית וכוריאוגרפית, החיה בניו יורק ועובדת שם מאז 1963. היא נולדה 

וגדלה בישראל, סיימה לימודי דיפלומה בג'וליארד )Julliard(, קיבלה תואר BA בלימודי אמנויות 

התיאטרון מאוניברסיטת פורדהאם )Fordham University(, ניו יורק, ו–MFA מאוניברסיטת 

ניו יורק )Arts the of School Tisch ,NYU(. כהן הופיעה ויצרה כוריאוגרפיה ללהקות שונות 

בארצות הברית וברחבי העולם. מ–1969 ועד ספטמבר 2008 היא לימדה מחול, כוריאוגרפיה 

המחול  תוכנית  את  וניהלה  הקימה  אלו  בשנים  פרינסטון.  באוניברסיטת  נלווים  וקורסים 

באוניברסיטה. כיום היא ממשיכה ללמד בתוכנית המחול במשרה חלקית.

High School Students in the Organization for International Bachelor of Dance Degreeתלמידי תיכון בתכנית הבינלאומית לתואר ראשון במחול
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לתואר  לימודים  במסגרת   ,2006-2004 בשנים 

דוקטור, ערכתי מחקר אתנוגרפי בשלוש מגמות 

מחול באזור תל–אביב. מקור העניין שלי בנערות 

בעובדה,  בחלקו  טמון  מחול  במגמות  רוקדות 

עמד  שהריקוד  נערה  עצמי  אני  הייתי  שבעבר 

"לרקוד"  של  החוויה  בשבילי,  עולמה.  במרכז 

כמצב  הגוף"  בתוך  "להיות  ונשארה  היתה 

ושנות  ומספק,  מגרה  מרגש,  מהנה,  אקסטטי, 

פיסי,  זמן  כמרחב  בעיני  נתפשות  הלימודים 

אשר בתוכו עברתי תהליכים טרנספורמטיביים 

ומעצימים כנערה מתבגרת. בעבודה על המחקר 

כפולה:  מפוזיציה  הרוקדות  הנערות  את  ראיתי 

כמורה למחול זה שנים רבות וכחוקרת. 

המחקר  בשדה  פגשתי  והמורות  הנערות  את 

המבט  האתנוגרפיים:  המחקר  כלי  באמצעות 

וההאזנה  הצד,  מן  כצופה  עליהן  שלי  המתבונן 

לדבריהן בשיחות שניהלתי עמן כמראיינת. בה 

בעת פגשתי את תלמידותי במגמת המחול שבה 

אני מלמדת, ובאופן עקיף הן הפכו לשדה מחקר 

משני. בהליך המחקר שלי יש, אם כך, ממדים 

של  אוטוביוגרפיים  וזיכרון  חוויה  של  משולבים 

ובמחקר,  בהוראה  התנסות  עם  ביחד  הגוף, 

ברשימה  ולבאר,  לתאר  לנסות  אותי  המובילים 

ממארג  כחלק  והתנועה  הריקוד  חוויית  את  זו, 

ההתבגרות  בגיל  נערות  של  ומגדרי  תרבותי 

אפשר  זו  מבחינה  הספר.  בית  בתוך  הרוקדות 

לומר שזוהי במידה רבה אנתרופולוגיה "מבפנים", 

 Foley,( בבית, הנעשית במקום המוכר לחוקרת

Levinson & Hurting, 2000-2001(, העומדת 
החוקר  של  הקלאסית  לאנתרופולוגיה  בניגוד 

בשני  ואכן,  מבחוץ.  השדה  על  המתבונן  הזר, 

העשורים האחרונים נשמע יותר ויותר קולם של 

שדה  על  מחודשת  לחשיבה  הקוראים  חוקרים 

הגוף,  של  אנתרופולוגיה  כמו  תפישות  המחקר. 

ופריילה   )1993( צ'ורדרש  אותה  שמכנים  כפי 

בבית  הוויה  של  אתנוגרפיה   ,)Fraleigh, 2000(

הספר )Ethnography of Being( על פי וקסלר 

)2000( או אנתרופולוגיה סומה–אסתטית על פי 

שוסטרמן )Shusterman, 2006( מציעות להקשיב 

פעיל  כשדה  עליו  להסתכל  מהגוף,  הבא  לקול 

מגוון  את  ולהרחיב  ולחפש  ורגשות  חושים  של 

מנת  על  התיאורטיים  והמושגים  הקטגוריות 

לאפשר הבנה של מקומו בתהליכים חברתיים 

הרחב.  בהקשרם  טרנספורמטיביים  וחינוכיים 

להיות בתוך הגוף בבית הספר: 
פנומנולוגיה של הריקוד בקרב 

נערות במגמות המחול
הפנומנולוגית יעל )ילי( נתיב הגישה  היא  לכולם  המשותפת 

את  הרואה  ואחרים(,   Merleau-Ponty, 1945(

הסובייקט כממוקם בתוך הגוף והחושים כמרכז 

וכוח,  ידע  בעלת  חיה,  ישות  אנושית,  הוויה  של 

המפיקה משמעות חברתית. 

תיכוניים  ספר  בבתי  המחול  מגמות  של  קיומן 

מגמות  במערב.  ייחודית  תופעה  הוא  בישראל 

של  אינטנסיבית  מפעילות  כחלק  פועלות  אלה 

במסגרת  המתרחשת  אמנותי,  למחול  חינוך 

בישראל.  והבלתי–פורמלי  הפורמלי  החינוך 

מרבית האוכלוסייה הרוקדת הן נערות, שלרוב 

מרבית  עולמן.  במרכז  עומד  במחול  העיסוק 

בשנות  לפעול  החלו  כיום  הקיימות  המגמות 

פועלות  הן  הארץ.  ברחבי  והתשעים  השמונים 

בבתי ספר רגילים, שאינם מוגדרים בהכרח בתי 

ספר לאמנויות. המגמות מציעות מסגרת ללימודי 

של  בסיס  תוכנית  הכוללת  לבגרות,  מחול 

המודרני,  המחול  במקצועות  מעשיים  שיעורים 

ושיעורים  והכוריאוגרפיה  הקלאסי  הבלט 

עיוניים בתחום תולדות המחול, מוסיקה למחול 

כמקצוע  במחול  הבוחרות  הנערות  ואנטומיה. 

לימוד מורחב בשנות התיכון, נדרשות להקדיש 

לו בין מינימום של 13 שעות שבועיות לעד 25 
שעות ויותר במסגרת הבית ספרית.1

כבכל המגמות, לימודי המחול בשלוש המגמות 

של  היום  מסדר  כחלק  מתקיימים  שנחקרו 

ממערכת  וכחלק  הספר  בבית  התלמידות 

הלימודים הכללית שלהן. כך הן עוברות במשך 

היום, ולפעמים כמה פעמים, הלוך ושוב בין כיתת 

הלימוד הרגילה לסטודיו למחול. הן מתפשטות 

מדיבור  לתנועה,  מישיבה  עוברות  ומתלבשות, 

למרחב  ורעש  כיסאות  עמוס  מחלל  לשקט, 

לומדים  גדולה שבה  ושקט, מכיתה  ריק  חשוף, 

יחד בנים ובנות לקבוצה חד–מגדרית מצומצמת 

של תלמידות–מורות.

חוויית  את  ולפרש  להציג  ברצוני  זה  במאמר 

בהסתמך  הרוקדות,  הנערות  של  והריקוד  הגוף 

הריקוד,  רגעי  את  מתארות  הן  שבו  האופן  על 

נתונות.  הן  שבו  ספרי  הבית  בהקשר  ולמקמה 

במלים  לתאר  הרמנויטי  ניסיון  משום  בכך  יהיה 

"המקום  לכנות  שאפשר  את  תיאורטית  ולפרש 

שלא רואים", אותו ממד חבוי של פעולת הריקוד, 

הפנומנולוגית  הסובייקטיבית,  בחוויה  הממוקם 

בשפת המחקר, של הרוקדת. הצגתו של ממד זה 

תתרום לצמצום הפער והריחוק הקיימים בין השיח 

האסתטי הרווח על המחול, והנובע מנקודת מבט 

חיצונית המתבוננת על הריקוד, לבין פרספקטיבה 

בחוויה  להתמקד  המבקשת  פנומנולוגית, 

 Merleau-Ponty,( שלו  האנושית–הסובייקטיבית 

 1945; Shannon, 2001; Csikszentmihaly,

Regularised control of the body is a fundamental 
means whereby a biography of self-identity is 

maintained; Yet, at the same time the self is also 
more or less constantly 'on display' to others in 
terms of its embodiment... Normal appearances 
are the (closely monitored) bodily mannerisms by 
means of which the individual actively reproduces 
the protective cocoon in situations of normalcy. 

Giddens, 1991 pp. 58-59

Fraleigh, 2000; 2000(. בדרך זו ארצה להראות 
כיצד הריקוד, כפרקסיס2 גוף, מבנה ידע משמעותי 

וחריג בבית הספר התיכון, המגשר על דיכוטומיות 

גוף  בין  המבחינות  תרבותית,  מובנות  קלאסיות 

פעולה  ובין  לאובייקט  סובייקט  בין  לתודעה, 

למחשבה. אראה כיצד ידע זה מאפשר ממדי קיום 

רפלקסיביים חשובים לנערות הרוקדות, התומכים 

בתהליכי הבניית העצמי שלהן.

למאמר זה, אם כך, יעד כפול: הארת הממדים 

הפנימיים הבלתי נראים לעין של פעולת הריקוד, 

כמבנים  והריקוד  הגוף  על  הצבעה  ודרכם 

הסטנדרטיות  מהתפישות  שונות  ידע  תפישות 

הנלמדות בבית הספר. 

ידי חוקרי חינוך  בית הספר המסורתי מוצג על 

הבאים מהזרם הביקורתי כגילומה של תפישה 

המפצלת  מובהקת,  קרטזיאנית3–מודרניסטית 

הייררכית בין תודעה לגוף, בין ידע לחושים ובין 

זו אינה מותירה  קוגניציה לאינטואיציה. תפישה 

והלמידה  הידע  הפקת  במרחב  לגוף  מקום 

לכיתת  מחוץ  מטפורי,  באופן  אותו,  ומשאירה 

הלימוד. הקול הדומיננטי הנשמע בבתי הספר, 

קול  הוא  בישראל,  גם  התיכוניים,  במיוחד 

אמפירי, המניח את ערכן האובייקטיבי של צורות 

ידע מסוימות ואת תפקידו המובן מאליו של בית 

כלכליות  לדרישות  עצמו  את  להתאים  הספר 

וטכניות של המדינה. רוב אנשי החינוך מגדירים 

לצפייה  לניהול,  הניתן  באופן  חינוכיים  יעדים 

מוגדרים  עצמם  מוצאים  תלמידים  ולמדידה. 

"משאב אנושי", ולא בני אדם בעלי בחירה, והם 

הטכנולוגיה  לדרישות  בהתאמה  לעיצוב  נתונים 

לעולמם  מועט  קשר  עם  כלל  בדרך  והשוק, 

 McLaren, 1999; Shusterman,( הפנימי 

Wexler, 2000 ;2006 ואחרים(. חוקרת החינוך 
להתפלא  אין  כך,  גרין מסבירה שמשום  מקסין 

הספר  בבתי  תלמידים  בקרב  שהאווירה 

התיכוניים היא של חוסר עניין, אי–סדר, פסיביות 

 McLaren,( מקלרן .)Greene, 1995( ואדישות

שיצאו  המעטים  החינוך  מחוקרי  אחד   ,)1999
של  למקומו  מתייחס  אתנוגרפיה,  וערכו  לשדה 

את  ומתאר  מיוחד  באופן  הלימוד  בכיתת  הגוף 

בית הספר כמערכת דכאנית מאוד כלפיו. ממצאי 

המסורתית  הפדגוגיה  כי  מראים  שלו  המחקר 

היא גישה טכנוקרטית, המפרידה בין גוף לדעת, 

וכי הניכור מובנה אל תוך פרקטיקות של הוראה 

בית ספרית. מקלרן )שם( רואה את תרבות בית 

הספר כתרבות של כאב אקזיסטנציאליסטי ופיסי, 

הפדגוגי  למעשה  אינטימי  באופן  בעיניו  הקשור 

הבית ספרי. תלמידים לומדים להשאיר את גופם 

כניסתם  עם  החינוכי,  למשחק  מחוץ  בהמתנה 

לבית הספר כל בוקר מחדש. ישיבה על כיסא 

ושולחנות,  כיסאות  ישרים של  טורים  זקוף,  בגו 

או  במורה   — אחד  בכיוון  הממוקדות  עיניים 

בספרי הלימוד. במצב זה, הוא אומר, הישענות, 

התרווחות, הנעת איברים או מבט בוהה בחלון 

נתפשים כלא רצויים, אבל בפועל הם מספקים 

לתלמידים רגעים של בריחה ומנוחה. 

פיליפ וקסלר )2000, 2006(, סוציולוג 

בית  של החינוך, מתאר אף הוא את 

כמקום  הממסדי  החינוך  ואת  הספר 

החושים  את  המדכאים  וכתפישה 

ומכחישים את החוויה וההוויה המלאה 

לדעתו,  הנמצאים,  תלמידים  של 

משמעות.  והעדר  ריקנות  של  במצב 

דגש  יש  אומר,  הוא  הספר,  בבית 

מודרניים,  קוגניטיביים  כישורים  על 

של  והמכניות  הניכור  את  המבטאים 

לאדישות  המובילים  האינדיווידואל, 

ולאלימות. תפישת הגוף בבית הספר, 

רואה  שבו  מהאופן  נובעת  תרבותית,  כתפישה 

הפילוסופיה המערבית את הגוף. רחוק ממושגים 

כמו תודעה, מחשבה, היגיון, רוח או נפש, הגוף 

חסר  מכני,  וחומרי  ביולוגי  פיסי,  כממד  מוצג 

 Hanna,( האנושי  לקיום  מהותית  משמעות 

 1988; Goellner & Murphy, 1995; Bordo,
1993 ואחרים(.

אל מול עמדות אלו, ראוי להשמיע את דעותיהם 

חוקרים חברתיים המסתכלים על התמונה  של 

המודרני– החברתי  הסדר  של  יותר  הרחבה 

תפישותיהם  ואת  ימינו,  את  המאפיין  המאוחר 

מעניינת  זו  סוגיה  בו.  הגוף  של  למקומו  באשר 

רואים  אלה  שחוקרים  שנדמה  משום  במיוחד, 

המודרני–המאוחר  בעידן  הגוף  של  בחשיבותו 

סוגיה מרכזית ומשמעותית, אבל באופן מוחלט 

חינוכיות  לפרקטיקות  מחוץ  נשארת  זו  כמעט 

גידנס  אנטוני  לדוגמה,  הספר.  בית  בזירת 

המרכזי  שהפרויקט  טוען   )Giddens, 1991(

הוא  המאוחר  המודרני  בעידן  הסובייקט  של 

תופס  והגוף  העצמית,  הרפלקסיביות  פרויקט 

בו מקום מהותי. הוא מתאר את המציאות של 

מתפישות  כמרוחקת  המאוחרת  המודרניות 

היו  שבעבר  מסורתיים,  חברתיים  וממבנים 

שבו  בעידן  טוען,  הוא  היום,  מאליהם.  מובנים 

היומיום,  בחיי  למקום  זמן  בין  הפרדה  שולטת 

נתון למערכות פיקוח אבסטרקטיות,  הסובייקט 

הידע  את  המנהלת  מוסדית  ולרפלקסיביות 

מסממניו  למקום,  זמן  בין  הפרדה  החברתי. 

מסביר,  הוא  הנוכחי,  העידן  של  המובהקים 

בחברה.  ובדידות  ניכור  חברתי,  פיזור  יוצרת 

וקהילה  זמן, מקום  העדר מסגרות תומכות של 

בחברה המודרנית המאוחרת מחייב את הפרט 

לתהליך רפלקסיבי מתמשך, שבו יש התבוננות 

מחדש  ונבנה  נבדק  נחקר,  משתנה,  עצמי  על 

במרכז  והחברתי.  האישי  בין  מהיחסים  כחלק 

וכסימן  הרפלקסיבי,  הפרויקט  של  העיסוק 

גידנס,  פי  על  חברתית  התארגנות  של  מודרני 

עומדים השיח על פנימיות של העצמי והשאיפה 

לחוויה אותנטית אמיתית ובעלת משמעות. הוא 

מסביר כי הגוף הוא אתר לרפלקסיביות עצמית 

המעצבת את האישיות, אך בו בזמן הוא גם אתר 

הנתון לפיקוח וללחץ חברתי:

עמדות  שתי  על  הנשען  גידנס,  את  לסכם  אם 

הפוסט–סטרוקטורליסטית  תיאורטיות, 

והפנומנולוגית, לגוף מעמד מרכזי בעיצוב העצמי 

המודרני–המאוחר, אך מעמד זה אינו נטול בעיות. 

להתפתחות  אפשרויות  מכיל  הוא  גיסא  מחד 

ועיצוב הזהות, אך מאידך גיסא הוא נתון ללחצים 

את  המסכנים  ותרבותיים  חברתיים  ולפיקוח 

מעמדו. ככל שהגוף נתון לשימור התנהגות קבועה 

ממשיך  תרבותיות,  דרישות  של  מצדן  ולפיקוח 

ומתמשך בתוך  נוצר פער משמעותי  כך  גידנס, 

הסובייקט עצמו — פער בין הסובייקט לגופו. על 

ועל סמך טענותיהם של חוקרי  בסיס תפישתו, 

החינוך מקלרן ווקלסר )שם(, אפשר לומר שבית 

הספר התיכון  מתפקד כמערכת אבסטרקטית, 

המפקחת על הגוף, משמרת תפישות נורמטיביות 

המגבילות אותו ובכך תורמת להיווצרות פער בין 

תלמידים לגופם.

חשוב להזכיר, שלשיח העוסק בפיקוח תרבותי 

הרלוונטית  מגדרית,  זווית  גם  יש  הגוף  על 

נערות  של  באוכלוסייה  העוסק  זה,  למחקר 

שדנו  פמיניסטיות  ההתבגרות.  בגיל 

פוסט– מבט  מנקודת  ובמחול  בגוף 

ביקורת  מותחות  סטרוקטורליסטית 

של  והמשטור  המשמוע  על  חריפה 

הגוף הרוקד. הן טוענות שפרקטיקות 

ריקודיות משרתות תפישות תרבותיות 

ונערות  נשים  פיהן  שעל  דומיננטיות, 

גוף  בעלות  להיות  עז  רצון  מפתחות 

מפנות  החוקרות  ורזה.  חזק  מחוטב, 

את תשומת הלב לאופן שבו תפישות 

המודרנית  המערבית  בחברה  גוף 

ומעודדות  מגדר  תפקידי  מכוננות 

בעיקר  המופנית  עבודה–עצמית 

לשיפור הגוף בהתאם לאמות מידה אלו. דרישה 

זו הופכת למשמעותית במיוחד בזירה של בנות 

של  בספירה  יותר  עוד  מועצמת  והיא  הנעורים, 

  Nichler & Vuckovic,;  Bordo, 1993( הריקוד

Gvion, 2008 ;1994 לירן–אלפר, 2004; צוברי, 

Dance Students, photo: Liat Rotnerתלמידות מחול, צילום: ליאת רוטנר
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יעל )ילי( נתיב — עוסקת בהוראת מחול 

לימדה  המרכז.  באזור  מחול  במגמת 

בישראל  שונים  אקדמיים  במוסדות 

עבודת  את  מחברת  היא  ובחו"ל. 

הדוקטורט שלה במגמה לסוציולוגיה של 

החינוך, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה 

פרופ'  בהנחיית  בירושלים,  העברית 

לומסקי-פדר.  עדנה  וד"ר  אלאור  תמר 

yalinativ@gmail.com

 Stinson, 1998, 1990 McRobbie,  ;2003

Bartky, 1990; Frost, 2005 ;1984;  ואחרות(. 
העיסוק המוגבר במחול, נשמעת הטענה, מדגיש 

עוד יותר סוגיות ודילמות העולות על רקע ייצוגו 

של הגוף כחלק ממיתוס היופי בתרבות המערבית 

הצרכנית ומציב את הנערות הרוקדות כקבוצת 

הפרעות  כמו  שונות,  בעיות  להתפתחות  סיכון 

בעולם  הסוציאליזציה  תהליך  בנוסף,  אכילה. 

המחול המקצועי מעודד מושלמות ומצוינות. אלו 

את  כמעודדות  גם  אבל  כמאתגרות,  נתפשות 

מאפייני הסוציאליזציה הפרובלמטיים המיוחסים 

של  רצונות  לרשות  לעמוד  בחברה:  לנשים 

ולהצליח,  קשה  לעבוד  לציית,  לשתוק,  אחרים, 

 Gvion,( מאחרים  והערכה  הכרה  להשיג 

לפי   .)Shapiro,  1998 אצל   ,2008; Stinson
זו, מאחר שהריקוד האמנותי–התיאטרלי  טענה 

בנות  בקרב  פופולרית  מרכזית  פעילות  הוא 

בישראל,  כולל  המערבית,  בתרבות  הנעורים 

דומיננטית  לקבוצה  רוקדות  נערות  הופכות 

דגני,  )ראו  אלו  מודרניים  ערכים  המפנימה 

 .)1984  ,McRobbie  ;2004 לירן–אלפר,   ;1996

המבט  נקודת  את  מאמץ  זה  מחקר  כאמור, 

הפנומנולוגית ומשום כך הוא מתמקד בחוויותיהן 

של הנערות הרוקדות, ברגשותיהן ובאופן שבו הן 

מבנות או מפרקות את מושגי המציאות שלהן. 

הפוסט– התפישות  על  ערעור  משום  יש  בכך 

כחפץ  הגוף  את  הרואות  סטרוקטורליסטיות, 

תרבותיים.  לציוויים  מוחלט  באופן  הנתון  פסיבי 

הטענה היא שאלה תפישות רדוקציוניות וכי הגוף 

ידע אונטולוגי פעיל, המאתגר  והריקוד מייצרים 

 Terner, 2005;( את הידע המסורתי הבית ספרי

 Shilling, 2003, 2005; Susterman, 1992
שאמנם  הנחה  יש  אף  זו  מבחינה  ואחרים(. 

)פוסט– הביקורתיים  מההיבטים  להתעלם  אין 

כלפי  בגישה  ופמיניסטיים(  סטרוקטורליסטיים 

הגוף והריקוד, אשר הוזכרו קודם לכן, שכן הם 

מסיבים את תשומת הלב לסוגיות מרכזיות של 

בלתי– זאת,  עם  היום.  של  בתרבות  וייצוג  כוח 

אפשרי שלא להציבם אל מול ביטויים מרכזיים 

מקומו  על  המרמזים  הרוקדות,  הנערות  של 

הפעיל של הגוף בחייהן.

בעבודה על המחקר שוחחתי עם תלמידות המחול 

בשתי מסגרות עיקריות: קבוצתית ואישית. בנוסף 

לדברים שאמרו בשיחות אלו, ביקשתי מהן לתאר 

בכתב את חוויותיהן בשעת הריקוד. לצורך מאמר 

זה ניתחתי ואירגנתי חלק מהחומרים הרלוונטיים 

בהם,  המופיעות  מרכזיות  תימות  שלוש  פי  על 

המאפיינות את חוויית הריקוד:

· נוכחות פיסית כנוכחות בעצמי פנימי.
· בין עולמות, מצב טרנספורמטיבי מחולל שינוי.

· קיומיות וחיות, כוח ואנרגיה, אנרגיה ויצירה.

נוכחות פיסית כנוכחות בעצמי

"זו הזדמנות להיכנס לתוך עצמי"; "אני מרגישה 

קיימת יותר, אני מתחברת לעצמי, לנשמה שלי"; 

"...כשאני רוקדת אני יודעת מי אני".

דרך  העצמי  אל  פנימה  כניסה  של  זה  תיאור 

רבות  אצל  עצמו  על  חזר  הריקוד  הפעולה של 

כיצד  והסבר,  חזור  הסבירו,  הן  מהתלמידות. 

הריקוד מייצר מקום שבו הן יכולות לפגוש את 

עצמיות  של  במושגים  עצמן  על  ולחשוב  עצמן 

אחר  חיפוש  של  רפלקסיביות  תפישות  וזהות. 

עצמית  זהות  וארגון  פנימית  התפתחות  עצמי, 

בעידן  התרבותי  בשיח  מרכזי  מקום  מקבלות 

המודרני–המאוחר. שיח זה, אשר התפתח במאה 

הקודמת לצד השיח התרפויטי, פעיל ביצירת זהות 

מופעים  של  יותר  רחבה  מתופעה  חלק  ומהווה 

דיסקורסיביים )מילוליים( בזירות שונות בתרבות 

 Illouz,( העצמי  בטיפוח  העוסקים  העכשווית, 

 2007; Giddens, 1991; Beck, Gidenns, &
אותם  למצוא  אפשר  לפעמים   .)Lash, 1994
בהקשר  בעיקר  הגוף,  מפרקטיקות  כחלק  גם 

 Melucci,( חדש  עידן  של  ובהקשר  התרפויטי 

 ,)1996; Wexler, 2000; Csordas, 1990
מאתרי  כלל  בדרך  נעדרים  הם  זאת,  לעומת 

למידה חינוכיים פורמליים כמו בית הספר התיכון 

)Wexler, ibid(. לפיכך, באופן חריג לסביבה הבית 

והריקוד  הגוף  מופיעים  המחול,  בזירת  ספרית, 

כאתרים מרכזיים של פרקטיקות מודרניות אלו. 

חשוב להבחין בין הסתכלות על גוף כפרפורמנס 

נוכחות  לבין  מבחוץ,  הוא  המבט  שבה  )מופע(, 

הרוקדת.  של  סובייקטיבית  כחוויה  הגוף  בתוך 

והעצמי  הגוף  בין  מפגש  מתרחש  השני  במקרה 

אינטר– מרחב  מכנה  שצ'ורדאש  במרחב 

והלא מוחלט  סובייקטיבי או המרחב הלא–קבוע 

דרך  שהקשבה  מסביר,  הוא   .)indeterminate(

קוגניטיבית  כפעולה  כלל  בדרך  נתפשת  העיניים 

הריקוד  בשעת  אולם  לגוף,  מחוץ  אל  המכוונת 

Csordas,( פנימה  ובהקשבה  בראייה  מדובר 

 ,)Merleau-Ponty, 1945( מרלו–פונטי   .)1993
מדבר על כך שכל הפונקציות האנושיות מאוחדות 

בגוף  להיות  תפישתו,  לפי  הגוף.  בתוך  בסינתזה 

שבו  במצב  נוכחים,  להיות  ברגע,  להיות  פירושו 

העולם  בין  והמתח  להבנה  מיתרגמת  פעולה 

האובייקטיבי )העולם שמחוץ לנו( לבין האופן שבו 

אנו תופשים אותו באופן סובייקטיבי — מיטשטש. 

את  נוטש  אינו  שלעולם  רגע  שזהו  מסביר  הוא 

עצמו, הצומח מתוך המציאות כמצב קיומי בסיסי 

לחופש האנושי. הנוכחות של הנערות בתוך גופן, 

בידיעה  כהכרה  תודעתית  נוכחות  היא  כך,  אם 

ולמידה של עצמן דרך התנועה. בהגדרה זו יש מן 

פעיל  גשמי  חומר  הוא  שהגוף  הבסיסית  ההנחה 

אנושית;  מעשייה  כחלק  בעולם,  ידיעה  המייצר 

מבחינה מגדרית, פעולת הריקוד יוצרת סימון של 

הגוף הנשי בתוך מרחב בית הספר כגוף אקטיבי 

המייצר ידע.

בין עולמות, מצב טרנספורמטיבי מחולל 
שינוי; קיומיות וחיות, כוח ואנרגיה,

אנרגיה ויצירה

"אני  אחר";  לאדם  הופכת  אני  רוקדת  "כשאני 

שוכחת מהכל, זה מקום המפלט שלי"; "זה מעין 

התנתקות כזאת"; "כשאני רוקדת אני מרגישה 

כוח, אני מלכה"; "בשבילי הריקוד זה החיים".

בנוסף למפגש עם העצמי, תלמידות מדברות על 

מעין  תודעתי,  שינוי מצב  במושגים של  הריקוד 

כניסה לעולם אחר, המנותק מהמציאות, עד כדי 

תחושות של התעלות וחיוניות. מצב זה מתואר על 

ידן אף כמלווה בתחושה של כוח, פוטנטיות גבוהה 

ושליטה. מרלו–פונטי )1945( מתאר את המצב 

של להיות בתוך הגוף כמצב טרנספורמטיבי של 

שאותו  בין–ובין,  של  לימינלי,  כמצב  התעלות, 

 Van( וואן גנפ )מתארים גם ויקטור טרנר )1995

Gennep, 1909( במחקריהם על טקסי מעבר. 
כמחולל שינוי, מצב זה מאופיין בחוסר בהירות, 

שבו  מרחב  זהו  כלומר,  ואי–מוחלטות.  פתיחות 

גבולות  ובתוכו  וזרימה  תנועה  של  דינמיקה  יש 

המחשבה וההבנה של ההתנהגות משתחררים 

והאנטר  צ'יקזנטמיהלי  חדש.  למשהו  ונפתחים 

מציעים   ,)Csikzentmihali & Hunter, 2000(

הסבר נוסף. הם מתארים מצב זה כמצב זרימה 

במקביל:  פעולות  שתי  על  המבוסס   ,)flow(

ורפלקסיביות   )intentionality( התכוונות 

אופן  היא  פיהם,  על  התכוונות,   .)reflectivity(
ההתארגנות וההבנה של הסובייקט, הקורא את 

באופן  מבטו,  מנקודת  אותה  ומפרש  המציאות 

המאפשר לו לתת משמעות לסביבתו ולבחור את 

מעגלי הידיעה שלו בעולם. במושג הזה מגולמת 

ההשקפה, שלפיה לכל סובייקט תפישה המהווה 

האנושית.  החוויה  של  ובסיסי  ראשוני  מבנה 

מתוך כך נובע שהסובייקט האנושי הוא בעל כוח 

ולפעול  העולם  את  להבין  המסוגל  )אייג'נסי4(, 

היא  שרפלקסיביות  מסבירה  גרין  גופו.  דרך  בו 

האמצעי ללמידה של הסובייקט על עצמו דרך 

מנגנון  וכן  בגוף,  ולמתרחש  לחושים  הקשבה 

ובלתי  מוכרים  לא  במרחבים  העובד  פעולה 

מודע  באופן  אותם  וללמוד  להכיר  כדי  צפויים, 

ורפלקסיביות  התכוונות   .)Greene, 1995(

של   אופטימלי  למצב  ותודעה  פעולה  מאחדות 

הסובייקט  של  בהיעלמות  המאופיין  זרימה, 

עוצמה,  של  בתחושות  והמלווה  הגוף  לתוך 

שבמצבים  משום  זאת  והנאה.  שליטה  חיוניות, 

של  מיצוי  יש  החוקרים,  מסבירים  זרימה,  של 

היכולת.   גבול  קצה  עד  ביצועיים  כישורים 

אם לסכם, במגמות המחול, כמסגרת חד–מגדרית 

בדרך כלל, ממוקם הגוף כפעיל. בכך הוא נעשה 

המאפיין  ומהסדר  פורמלי  חינוכי  ממערך  חלק 

את בית הספר התיכוני, המכחיש בדרך כלל ידע 

גוף וגופניות בכלל. הריקוד, על פעולותיו הפיסיות 

ועל תפישות הידע החושיות שבו, מהווה תופעה 

חריגה, המנוגדת למתרחש בבית הספר התיכון 

כמוסד מודרני. הפרקטיקות הריקודיות מאחדות 

בתרבות  השכיחים  דיכוטומיים  קצוות  בין 

המערב והמפעילים אף את תפישות הידע הבית 

ספריות, כמו גוף/תודעה, פעולה/מחשבה, היגיון/

תהליכים  על  מדווחות  הרוקדות  הנערות  רגש. 

טרנספורמטיביים בעלי משמעות. הגוף והריקוד 

דומיננטיות  לפרקטיקות  פלטפורמה  משמשים 

מודרניות–מאוחרות, כמו רפלקסיה עצמית וארגון 

והבניה של זהות, ויוצרים חוויה נדירה של הנאה 

בחינת  הנערות.  בקרב  ורגשיים  גופניים  ועונג 

יחסן של תלמידות המחול אל גופן מצביעה על 

ממד קיומי נוסף, תוך–גופני, המציע אלטרנטיבה 

בספרות.  לאין–סוף  המדובר  הנראות  לממד 

ממד זה מעיד על כינונו של עולם תוכן ומשמעות 

החורג אל מעבר לאובססיה המערבית הקיימת 

בקרב נשים ונערות באשר למראה החיצוני של 

על  חשיבה  של  נוספות  אפשריות  ומציע  הגוף, 

להתעלם  צריך  ולא  אפשר  אי  אמנם  העצמי. 

מכך שנערות אלה חיות בעידן צרכני ותקשורתי, 

מהפנמתן  להימלט  כמעט  אפשרי  בלתי  שבו 

זאת,  עם  זה.  מסוג  דומיננטיות  פרקטיקות  של 

גוף  כפרקטיקת  שהריקוד  לטעון  מבקשת  אני 

חושית מפנה את התלמידות לעיסוק רפלקסיבי 

המאפשרים  העצמי,  של  תוך–גופיים  בממדים 

כינון  על  ומתן  משא  של  נוספת  אופציה  להן 

להן  מעניק  ובכך  כסובייקטיות,  וזהותן  עצמיותן 

כוח ואוטונומיות מסוימת. בכך מציע הגוף הרוקד 

אלטרנטיבה לציוויי השוק, מערער עליהם ופותח 

מרחבים קורפוראליים רפלקסיביים לחוויות גוף 

מסוג אחר. על הציר הדיכוטומי והאמביוולנטי של 

יכולות  תלמידות  אובייקט–סובייקט,  גוף–עצמי 

לבחור להתבונן, להכיר ולהעמיק בהיבטים של 

עצמי באמצעות הריקוד, ההופך לפעיל בארגון 

תפישת הזהות והחברתיות.

הערות

1  על פי נתונים של הפיקוח על המחול במשרד החינוך.

בעלת שהיא  בכך  ומשמעות  ערך  בעלת  פעולה   2

למידה  משום  בה  יש  ואשר  עצמה,  מתוך  נכסים 

.)Arnorld, 2005 והעצמה )לפי

3 על פי תפישתו של רנה דקארט, פילוסוף הנאורות, 

שאמר "אני חושב משמע אני קיים".

של האוטונומית  ליכולת  המתייחס  סוציולוגי  מושג   4

.)agency( הסובייקט בחברה

ביבליוגרפיה:

דגני, ע. )1996(, צרכי מתבגרים וביטויים בשעות הפנאי, 

עבודת גמר לתואר מוסמך, אונ' בר–אילן, רמת גן.

טרנר, ו. )2004(, התהליך הטקסי, רסלינג.

הבניה רוקדות:  נערות   ,)2004( ד.  לירן–אלפר, 

תרבותית–חברתית של זהות מגדרית בחוגי מחול 

דוקטור  התואר  קבלת  לשם  חיבור  בישראל, 

החוג  לחינוך,  הפקולטה  חיפה,  אונ'  לפילוסופיה, 

לחינוך.

צוברי, ע. )2003(, "בעיות אכילה אצל רקדנים: סוגיות

מחול",  תלמידות  של  הרגשי  בעולמן  ייחודיות   

הספר,  בבתי  למחול  כתב–עת  מחול,  פרי 

המזכירות  והספורט,  התרבות  החינוך,  משרד 

על  הפיקוח  המפמ"רים,  אגף  הפדגוגית, 

.19-14 עמ'  ירושלים,   ,1 מס'  המחול,  הוראת 

Bartky, S.L. (1990), Femininity and Domination:
Studies in the Phenomenology of 
Oppression, Routledge, London.

Beck, U. Giddens, A. & Lash, S. (1994),

Reflexive Modernization: Politics, Traditions 
and Aesthetics in the Modern Social Order, 
Stanford University Press.

Bordo, S. (1993), Unbearable Weight:
Feminism, Western Culture and the Body, 
University of California Press, Berkeley.

Csikszentmihaly, M. (2002), Flow: The Classic
Work on how to Achieve Happiness, Rider.

Csikszentmihalyi, M. & Hunter, J. (2000), "The
 Phenomenology of Body-Mind: The Contrasting 
Cases of Flow in Sports and Contemplation", 
Anthropology of Consciousness, 11 (3-4), 
American Anthropological Ass.  pp. 5-24.
Csordas, T. (1990), "Embodiment as a

Paradigm for Anthropology", Ethos, Vol. 18, 
No. 1 (March), pp. 5-47.

Csordas, T. (1993), "Somatic Modes of
Attention", Cultural Anthropology, Vol. 8 # 2, 
May, pp. 135-156.

Foley, Douglas, Bradley A. Levinson & Hurting
(2000-2001), "Anthropology Goes Inside: A 
New Educational Ethnography of Ethnicity 
and Gender", Review of Research in 
Education, 25, pp. 40-67. 

Fraleigh, S. (2000), "Consciousness Matters",
Dance Research Journal 32/1 Summer, pp. 
54-62.

Frost, L. (2005), "Theorizing the Young Women
in the Body", Body & Society, Sage 
Publications Vol. 11 (1) pp. 63-85.

Gennep (Van), A. (1909), The Rite of Passage,
Routledge and Kegan Paul, London. 

Giddens, A. (1991), Modernity and Self-
Identity: Self and Society in the Late Modern 
Age, Stanford University Press.

Goellner, E. & Murphy, J. Eds. (1995), Bodies of 
the Text: Dance as Theory, Literature as 
Dance, Rutgers University Press, New 
Jersey.

Green, M. (1995), Releasing the Imagination,
Jossey-Bass Inc. Publishers.

Gvion, L. (2008), "Dancing Bodies Decaying
Bodies: The Interpretation of Anorexia 
among Israeli Dancers", Young, Nordic 
Journal of Youth Research, Sage Pub. Vol. 
16, No. 1, pp. 67-87.

Hanlon-Johnson, D. (2000), "Body Practices
and Consciousness: A Neglected Link", 
Anthropology of Consciousness, 11, pp. 
40-53.

Hanna, J. (1988), Dance, Sex and Gender: 
Signs of Identity, Dominance, Defiance and 
Desire, The University of Chicago Press, 
Chicago and London.

Illouz, E. (2007) Cold Intimacies: The Making of 
Emotional Capitalism, Polity.

McLaren, P. (1999), Schooling as Ritual
Performance: Toward a Political Economy 
of Educational Symbols and Gestures, 
Rowman & Littlefield Publishers Inc.

McRobbie, A. (1984), "Dance and Social
Fantasy", in McRobbie A. and Nava, M. 

(Eds.), Gender and Generation, MacMillan 
Education.

Melucci, A. (1996), The Playing Self: Person and
Meaning in the Planetary Society, Cambridge 
University Press.

Merlau-Ponty, M. (1945), Phenomenology of
Perception, Routledge, London & New 
York.

Nichter, M. & Vuckovic, N. (1994), in Sault, N.
(Ed.), Many Mirrors: Body Image and Social 
Relations, Rutgers University Press, NJ.

Shannon, S. (2001), Living Across and Through
Skins: Transactional Bodies, Pragmatism and 
Feminism, Bloomington and Indianapolis, 
Indiana University Press.

Shapiro, S. (Ed.) (1998), Power and Difference: 
Critical and Feminist Perspectives on Dance 
Education, Human Kinetics.

Shilling, C. (2003), The Body and Social Theory, 
Sage Publications, London.

Shilling, C. (2005), The Body in Culture
Technology & Society, Sage Publications, 
London.

Shusterman, R. (2006), "Thinking the
Body, Educating for the Humanities: A Plea 
for Somaesthetics", Journal of Aesthetic 
Education, Vol. 40, No. 1, spring, pp. 1-21.

Stinson, S. (1998), "Seeking Feminist
Pedagogy for Children's Dance", in S. 
Shapiro (Ed.), Dance, Power and Difference, 
Human Kinetics, Leeds.

Terner, B. (2005), "Introduction – Bodily
Performance: On Aura and Reproducibility", 
Body & Society, Vol. 11 No. 4, December, 
pp. 1-17.

Wexler, P. (2000), The Mystical Society,
Colorado Westview Press.

Wexler, P. (2006), "Beyond the Iron Cage of
Education: Toward a Weberian Sociology of 
Education", in Searching for the Meaning of 
Education and Culture, Joensuu University 
Press.



מחול עכשיו | גיליון מס' 15 | ינואר 2009 | 41 40 | מחול עכשיו | גיליון מס' 15 | ינואר 2009

אז ראשיתה של התרבות האנושית מחפשים מ

הקיומיות  לבעיותיהם  תשובות  אדם  בני 

מהם  "טוב"?  לחיות  איך  כמו:  שאלות  ושואלים 

"חיים טובים"? מהי איכות חיים "טובה"? מה זה 

בכלל "טוב"?

תשובות  הציעו  וטובים  רבים  הדורות,  במשך 

לשאלות אלו ודומות להן. רבים יותר ממשיכים 

וימשיכו לשאול ולהרהר בנושאים הללו — וטוב 

תמידית  חתירה  מבטאות  השאלות  שכך. 

לשלמות, שבה עצמה יש מן השלמות. בני אדם, 

לחפש  ימשיכו  התרבויות,  ובכל  החברות  בכל 

ולברר מהם חיים "טובים". הם גם יציעו תשובות 

ובחירותיו.  אדם  כל  ותשובתו,  דור  כל  שונות, 

בוודאי  אין;   — לכולם  כוללת שתתאים  תשובה 

גם לא תהיה.

התשובות באות כיום ממגוון תחומים ושדות מחקר: 

רוחנית  הארה  ואמונה,  דת  רפואה,  תיאולוגיה, 

מעשיות,  תשובות  )ניו–אייג'(,  ומערב  ממזרח 

ולאימונים  לפעילויות  הצעות  גופניות,  פעולות 

להציע  מתיימר  אינני  ועוד.  )קואוצ'ינג(  לסוגיהם 

להציע  מבקש  אני  הגדולות;  לשאלות  תשובות 

תשובה פשוטה ויפה: "חיים טובים הם חיים עם 

ריקודים". אני מבקש לתאר פעילות של "חבורת 

הרוקדים" מירושלים, הפועלת זה למעלה מ–40 

לשאלות  קמעא  תשובה  יש  בפעילותה  שנה; 

הגדולות והיא יכולה לשמש דוגמה טובה. 

כוחו של המחול

עוד  שבאמנויות;  הקדומה  היא  המחול  אמנות 

ידע האדם,  לפני שהתפתחו האמנויות האחרות 

כל אדם ולא רק האמנים, להשתמש בגופו כדי 

להביע  זולתו,  עם  להתקשר  עצמו,  את  לבטא 

כאביו,  תקוותיו,  פחדיו,  תחושותיו,  רגשותיו,  את 

האדם  ניסה  קיומו  שחר  מאז  ועוד.  שמחותיו 

על  להתגבר  סביבתו,  עם  להתמודד  בריקודיו 

לעצב  עליונים,  כוחות  עם  להתקשר  פחדיו, 

את  לשמור  בזמן,  קצב  להשליט  למרחב,  צורה 

היה  המחול  ועוד;  עתידו  על  לחלום  מורשתו, 

ויהיה ביטוי להתמודדותו של האדם עם העולם 

הסובב אותו, עם החיים ועם המוות, וניסיון בלתי 

פוסק להתקשר עם עצמו ועם זולתו.

המחול  שבין  בקשר  רבים  עסקו  קדם  ימי  מאז 

הפילוסוף  כתב  הרומאים  בימי  כבר  והחיים. 

קיקרו: "אין אדם במלוא אושרו אלא כאשר הוא 

"הוא  שו,  ברנרד  ג'ורג'  כתב  "המחול",  רוקד". 

קשורים  והחיים  "המחול  החיים".  של  הריתמוס 

משתמשים  שניהם  כי  תאומים,  כמו  בזה  זה 

בגוף", כתבה מרתה גרהאם.

המחול, כמו אמנויות נוספות, הוא גם כלי טיפולי 

תרפויטי. אפשר להשתמש בו כדי לסייע לאדם 

גופניות,  בעיות  התנהגות,  בעיות  עם  להתמודד 

בעיות חברתיות ועוד. אבל הדוגמה של "חבורת 

על  לדיון  אמצעי  אינה  כאן  המוצגת  הרוקדים" 

המחול כאמנות או כאמצעי טיפולי, אלא הצגת 

דגם של דפוס לבילוי שעות הפנאי. 

בישראל  הפנאי  בילוי שעות  דפוסי  על  הנתונים 

מגלים כי ישראלים רבים בכל הגילים משתתפים 

אלף  כ–100  לסוגיהן.  לחובבים  מחול  בפעולות 

איש, מגיל 18 ומעלה, רוקדים ריקודי עם ועמים 

ועוד  בשבוע,  פעם  לפחות  ובהרקדות  בחוגים 

כ–75 אלף רוקדים אחת לשבועיים עד ארבעה 

שבועות. ילדים, ובעיקר ילדות, בני נוער ומבוגרים 

נוספים לומדים מחול לסוגיו בסטודיאות שונים, 

במגמות המחול בבתי הספר, באולפנות למחול 

ועוד; לאחרונה תוכניות ששודרו בטלוויזיה תרמו 

בקרב  בעיקר  במחול,  ההתעניינות  להגברת 

ילדים ונוער.

"חבורת הרוקדים" ירושלים

לכל  המותאמת  ריקודים  לפעילות  כדוגמה 

הגילאים, ובמיוחד "לגיל השלישי ")55+(, מוצגת 

"חבורת הרוקדים" ירושלים. החבורה מונה כיום 

50-40 חברים בני 80-65 ומעלה. החבורה קמה 

חמישה  של  ביוזמתם   ,1966 בשנת  בירושלים 

זוגות: שולה ברקת — מדריכת ריקודים, שהיתה 

רחביה  היסודי  הספר  בבית  גופני  לחינוך  מורה 

בירושלים ובעלה, הפרופ' זלמן ברקת. הצטרפו 

יאיר  רחביה,  היסודי  הספר  בית  מנהל  אליהם 

לוין, ורעייתו אביבה; ארינקה כהן, מראשי רשות 

מראשי  בייסקי,  מתי  שולה;  ורעייתו  הספורט, 

יודקה  מיכל;  ורעייתו  החינוך,  במשרד  הגדנ"ע 

נהרי ממינהל מקרקעי ישראלי ורעייתו אסתר'קה. 

כן היו בין הראשונים צביקה וטליה דגן, שהדריכה 

ריקודי עמים עוד בארצות הברית, שפרה קריגר 

בליגת  הכדורסלנים  מבכירי  שהיה  נתן,  ובעלה 

המכללות בארה"ב, דן ארמן, מעצב גנים, ורעייתו 

הספורט  מרכז  ראש  רסקין,  הלל  פרופ'  יעל, 

לרפואה  ומומחה  העברית  באוניברסיטה  קוסל 

ניצה,  הארכיטקטית  ואשתו  ולפנאי,  ציבורית 

עוזי סיון, שופט שלום ואחר כך מבקר העירייה, 

ורעייתו האמנית זיוה, היזל ודני גולבלט — מדרום 

ובעלה  חינוך,  אשת  שילוני,  ברוריה  אפריקה, 

סימי, מהנדס מומחה למים, שלום חרמון, מפקח 

העם,  ריקודי  תנועת  ומוותיקי  הגופני  בחינוך 

חסינטו  ד"ר  דבורציק,  הפלמ"חניקית  ואשתו 

ענבר, פסיכולוג קליני, ורעייתו רות ממשרד החוץ 

בנק,  סניף  מנהל  קלימן,  אריק  מארגנטינה,   —

ורעייתו רותי ועוד.

אחת  בקביעות  מתכנסת  החבורה  שנה   42 זה 

שעות,  לשלוש–ארבע  שישי,  בלילות  לשבועיים, 

בבתיהם של חבריה. החברים מבלים את הלילה 

בריקודי עמים, ריקודי עם ושירה. ברבות השנים 

את  שעזבו  והיו  החבורה,  מאנשי  חלק  פרשו 

הצטרפו;  חדשים  חברים  נפטרו;  או  ירושלים 

חדשים  עולים  וקלטה  המשיכה  החבורה 

בין  ועוד.  ארגנטינה  אפריקה,  דרום  מארה"ב, 

פרופסורים  היו  היום  ועד  ייסודה  מאז  חבריה 

רופאים,  מדע,  אנשי  העברית,  מהאוניברסיטה 

שופטים, אנשי כספים, מנהלים בכירים במשרדי 

הממשלה, מורים ועוד. הח"מ הצטרף אליה עם 

ובהתמדתה  בפעילותה  ב–1967.  זמירה  רעייתו 

משמשת החבורה דוגמה לחבורות נוספות שקמו 

ובעולם.  בישראל  נוספים  ובמקומות   בירושלים 

פרופ' רסקין, שהיה חבר מוביל בחבורה, הציג את 

הדגם של פעילותה בכנסים ובוועידות בינלאומיות 

ולנופש,  הפנאי  לתרבות  הבינלאומי  הארגון  של 

בין  רבה  להערכה  זכה  הדגם  עמד.  שבראשו 

אנשי המקצוע בעולם והופץ בכמה מדינות.

חברי החבורה ממשיכים בפגישותיהם הקבועות 

בהן.  להמשיך  ובכוונתם  לשבועיים,  אחת 

בחוגים  בחבורה,  פעילותם  לצד  רוקדים,  רובם 

החבורה  של  הפעילות  בירושלים;  ובהרקדות 

ריקודים  של  משותפות  פעולות  גם  כוללת 

ומשחקים בטבע, בחגים ובעיקר ביום העצמאות, 

שבהן משתתפים שלושה דורות של "החבורה": 

חברי החבורה, בניהם ונכדיהם. אחת לחודשיים–

שלושה מקיימת החבורה טיול משותף בירושלים 

או ברחבי הארץ, שבמרכזו ריקודים ושירה.

הריקודים הם הבסיס לקיומה של החבורה, אבל 

השלם"  "האדם  של  לצרכים  גם  עונה  הקבוצה 

של  במסגרת  בין–אישית,  בתקשורת  הצורך   —

מהנה,  ובפעילות  בחברות  בשותפות,  שייכות, 

בחבורה  מהריקודים  ההנאה  ומעשירה.  מגוונת 

כזאת גדולה יותר מאשר בהתכנסות רגילה של 

רוקדים, משום שהריקודים משולבים גם בקשרים 

חברתיים וברצון להיות ביחד.

מה המיוחד ב"חבורת הרוקדים" הירושלמית?

הוא  לזה  זה  החבורה  בני  את  המחבר  הדבק 

האהבה לריקודים והרצון המשותף לכולם ליהנות 

מהחברה ומהריקודים. כך נוצרת קבוצה מלוכדת 

ובעלת אינטרס משותף, המחזק אותה.

סוד קיומה הממושך של החבורה טמון בפעילות 

חבריה  ובהתמדה;  והחברתית  הריקודית 

קיומה  סוד  פגישה.  להחמיץ  לא  משתדלים 

מתוכה,  הצומחת  במנהיגות  גם  טמון  הממושך 

מדריכות  שהן  מהחברות,  כמה  של  בנכונות 

חדשים,  ריקודים  פגישה  בכל  ללמד  למחול, 

ריקודי עמים וריקודי עם, בהתגייסות בהתנדבות 

של החברים לארגון פעילויות; בקשר ההדוק בין 

החברים ובחברות הקרובה — גם מעבר לפגישות 

הדו–שבועיות.

הריקודים בחבורה מאפשרים לחבריה גם הכרות 

עדות  של  המורשת  ועם  אחרות  תרבויות  עם 

מודעת,  בלתי  לעתים  אם  גם  והזדהות,  שונות; 

עם הניסיונות ליצור תרבות ישראלית משותפת. 

הריקודים מאפשרים גם התרפקות על זיכרונות 

מה  לא  הוא  שבזיכרונות  העבר  אם  גם  העבר, 

שהיה, אלא מה שאנחנו חושבים שהיה.

הקשר החזק של החברים לחבורה נובע גם מכך 

אמצעי  הם  אחרות,  אמנויות  כמו  שהריקודים, 

באמצעות  לקשר  רצון  של  ביטוי  לתקשורת, 

התנועה והמגע הגופני. בריקודים קיימים מרכיבים 

המחזקים לכידות קבוצתית ואת תחושת הביחד; 

אחיזת ידיים במעגל, למשל, יוצרת קשר חם בין 

בני אדם. במעגל כולם שווים וכולם יחד.

פעילות  גם  היא  בחבורה  הריקודית  הפעילות 

התורמת  בחירה  של  פעילות  מהנה,  גופנית 

לבריאות ולהרגשה הטובה; וכפי שאמרה הזמרת 

האמריקנית סופי טאקר: "המתכון לחיים ארוכים 

הוא להמשיך ולנשום". אין ספק שלרקוד ולשיר 

פירושם להמשיך לנשום.

חשיבות "תרבות הפנאי"

כמו  לאחרונה,  שהואצו  עולמיים  תהליכים 

במחשוב,  ובטכנולוגיה,  במדע  התפתחויות 

ומהפכת  המידע  מהפכת  וברפואה;  בתקשורת 

התקשוב, תופעות הגלובליזציה ועוד, מעלים את 

רמת החיים, בעיקר במדינות המתועשות. עם זאת, 

)אורבניזציה(,  לעיור  גם  תורמים  תהליכים אלה 

לתנודות אוכלוסין, ליצירת חברות פלורליסטיות, 

חיים  רמת  ועוד.  בהמון"  "בדידות  של  לתחושה 

יותר אינה בהכרח תורמת לחיים טובים  גבוהה 

יותר. עליית תוחלת החיים )בישראל, 78.8 שנים 

הירידה  לאשה(,  שנים  ו–82.5  לגבר  בממוצע 

העבודה  שעות  ובמספר  העבודה  במרכזיות 

גם  אבל  האדם,  של  הפנאי  שעות  את  מגדילה 

מציבה לפניו אתגר.

על סדר היום עולות סוגיות כמו חשיבות הפיתוח 

בכל  הפנאי,  שעות  לבילוי  נבונים  דפוסים  של 

לניצול  וההכשרה  החינוך  חשיבות  הגילאים; 

מההשפעות  ולהימנעות  הפנאי  שעות  של  יעיל 

חולפות  אופנות  של  השעמום,  של  המזיקות 

ושל החברה הסובבת; היותן של שעות הפנאי, 

הרבים.  נחלת  מעטים,  של  עניינם  היו  שבעבר 

החשיבות החברתית והכלכלית של דפוסי בילוי 

שעות הפנאי מעלה סוגיות אלה יותר ויותר לסדר 

היום הציבורי.

של  הבילוי  בדפוסי  העוסקים  מהחוקרים  רבים 

היא  האנושית  שהחברה  טוענים  הפנאי  שעות 

בתחילתו של "עידן הפנאי", שבו הזמן הפנוי הולך 

וגדל ולפעילות בזמן זה נודעת השפעה רבה על 

בני אדם ועל התנהגותם, על אופייה של החברה 

הפרטים  של  חייהם  איכות  ועל  חיים  הם  שבה 

המרכיבים אותה.

מהו "פנאי"?

"הארגון  ידי  על  הוגדר   )Leisure( "הפנאי" 

הבינלאומי לתרבות הנופש והפנאי" בשתי צורות 

— כמותית ואיכותית.

ההגדרה הכמותית — "הפנאי הוא אותו חלק של 

האדם שהינו חופשי ללא כפייה והתחייבויות ובו 

זה  לנטיותיו;  בהתאם  כהבנתו  לפעול  יכול  הוא 

הקדשת  לאחר  האדם  של  בידיו  הנותר  הזמן 

זמן למימוש צורכי היסוד שלו, כמו שינה, עבודה 

ואילוצים חברתיים שונים".

ההגדרה האיכותית — "הפנאי משקף מצב נפשי 

ורוחני, דהיינו את התחושות של האדם הנובעות 

מאותו חופש בחירה, את הסיפוק האישי הנובע 

הזמן  ביחידת  הפעולה  מחוסר  או  מהפעולה 

יכולתו להגיע  ואת  החופשית העומדות לרשותו, 

לשלווה נפשית".

בדרך  מוגדרת  הפנוי  בזמן  האדם  של  פעילותו 

ה"תרבות"  "נופש";  או  "תרבות"  פעולת  כלל 

כוללת את כל הפעולות המתבצעות בזמן הפנוי 

וה"נופש" הוא אותו חלק ממכלול הפעילויות בזמן 

שמעניק  בחירה,  חופש  מתוך  המתבצע  הפנוי 

סיפוק אישי ותגמול פנימי.

"הגיל השלישי"

הארכת תוחלת החיים, ירידת מרכזיות העבודה 

החיים  רמת  עליית  העבודה,  שבוע  וקיצור 

מגדילים  והטכנולוגיות  הרפואיות  וההתפתחויות 

של  במיוחד  אך  כולם,  של  הפנוי"  "הזמן  את 

"הגיל  שכבת  ומעלה(.   55( השלישי"  "הגיל  בני 

השלישי" הולכת וגדלה יחסית ונומינלית, בהשוואה 

לשכבות גיל אחרות; זו שכבת גיל שיש לה יותר 

זמן פנוי מאשר לקבוצות אוכלוסייה אחרות וגם 

יותר אמצעים לפעילויות תרבות ונופש. רוב בני 

חברתיים  בקשרים  מעוניינים  השלישי"  "הגיל 

בקבוצות  חברות  קשר  ומחפשים  ובין–אישיים 

אינטימיות, כדי לצאת מבדידותם ולאפשר להם 

ומעשירה  מהנה  יוצרת,  לפעילות  ובסיס  תנאים 

גיבשו להם  "הגיל השלישי"  בני  בשעות הפנאי. 

בדרך כלל פרספקטיבה ריאלית על החיים; הם 

יותר  מוטרדים  גם  ולכן  לסופיותם  יותר  מודעים 

מהצעירים בסוגיות כמו "ניצול הזמן", "משמעות 

החיים", "המשכיות" וכו'.

לאה גולדברג כתבה כי בימי הזקנה "כל יום יקר 

שבעתיים". ראוי גם לזכור כי לאדם זקן כל יום הוא 

יום חדש תחת השמש. פעילות ריקודים, בעיקר 

חיים,  לשמחת  תורמת  השלישי",  "הגיל  לבני 

שרוקדים  פעם  כל  המתמיד.  לשינוי  לבריאות, 

מרגישים "אדם אחר". הריקודים מאפשרים ביטוי 

משתנה של רגשות ותחושות, מסייעים להתגבר 

על תחושות דכדוך. הרוקדים מרגישים "חופשי", 

ונהנים מה"ביחד" — מהקצב,  ו"מאושר"  "צעיר" 

מהמוסיקה ומהתנועה המשותפת.

אף פעם לא מאוחר מדי

זקן מוגדר אדם שאינו מסוגל להשתנות. זקן הוא 

מי שאינו מסוגל להתחיל כל יום מחדש, מי שאינו 

רוב  ארוך.  לטווח  תוכניות  לעצמו  להציג  מסוגל 

המחקרים מראים כי יכולתו של האדם המבוגר 

יש  הצעיר.  של  מיכולתו  נמוכה  בהכרח  אינה 

הבדלים בכישורים, אבל בגיל מבוגר טמונים גם 

בכל  הפנאי  בילוי שעות  לדפוסי  היחס  יתרונות. 

גיל, ובמיוחד בגילים מבוגרים, חייב להתבסס על 

ושהאדם  מדי"  מאוחר  לא  פעם  "שאף  ההנחה 

מתפתח כל חייו. אנשים מבוגרים רבים לומדים, 

עקיבא  ר'  חייהם.  ימי  כל  ומתפתחים  שואפים 

החל ללמוד קרוא וכתוב בגיל 40, המחזאי היווני 

סופוקלס כתב את המחזה "אדיפוס 

המלך" בהיותו בן 80, סוקרטס למד 

לנגן ולרקוד בגיל מבוגר, המדינאים 

אדנאואר,  קונרד  צ'רציל,  וינסטון 

שהגיל  הוכיחו  ועוד  מאיר  גולדה 

אינו מכשול והגיעו להישגים בולטים 

בגיל מבוגר.

הגיל המבוגר פירושו גם אפשרויות 

בגיל  לפנינו  עמדו  שלא  חדשות, 

צעיר; כפי שכתב הסופר האמריקני 

ניתן  הערב  "בשעות  לונגפלו:  הנרי 

שאיננו  זוהרים,  כוכבים  לראות 

ביטוי  היום".  לראות בשעות  יכולים 

נמצא  המבוגר  הגיל  ליתרונות  יפה 

בדבריו של הסופר סומרסט מוהם: 

"נדהמתי כשקראתי אצל ההיסטוריון 

היווני פלוטרכוס, כי קטו הזקן החל 

ללמוד יוונית בגיל 80; עתה כשזקנתי, שוב אינני 

נדהם. הבנתי שבגיל מבוגר מוכן אדם לקבל על 

הנעורים,  בגיל  השתמט  שמהן  משימות  עצמו 

בנימוק כי ביצוען יימשך זמן רב מדי".

התשובה של קהלת לחיים טובים )קהלת כ"א( — 

"וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו" 

— היא בשמחה של האדם על מעשיו. אין שמחה 

כמו זו שמסב מעשה הריקוד.

הפנאי  שעות  לבילוי  כדפוס  בריקודים  הבחירה 

שמחפש  מי  לכל  דוגמה  היא  לשמחה,  כביטוי 

תשובה לשאלה איך חיים "טוב" יותר. התשובה 

היא — רוקדים.

דן רונן

—  CIOFF סיאוף  יו"ר  הוא  רונן  דן  ד"ר 

פסטיבלים  של  הבינלאומית  המועצה 

וחבר ישראל,  סניף  לפולקלור, 

ההנהלה העולמית של המועצה.
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שרוב מ כיום,  גם  ומקובל  בעבר,  היה  קובל 

על במה.  מועלות  יצירות המחול האמנותי 

וצופים  הבמה  מול  באולם  יושבים  הצופים 

במחול מנקודות צפייה פרונטליות שונות, נתונות 

לערער  שבאו  החידושים  במסגרת  וקבועות. 

אמנים  מחול,  מסורות  של  שונות  מוסכמות  על 

צפייה  של  הזאת  המוסכמה  על  גם  תיגר  קראו 

במחול, בדקו אפשרויות אחרות ואף מימשו אותן. 

אפשרויות אלה עלו מתוך שאלות כמו מה רואים 

או  קבוע  מוקד ההתבוננות  רואים — האם  ואיך 

משתנה? האם רואים את השלם או רק חלקים 

מזווית  מחול  ביצירת  הצופה  אדם  האם  ממנו? 

מסוימת יכול להשלים בדמיונו גם את מה שאיננו 

נראה מנקודת התצפית שלו?

בין המהפיכות הרבות והקיצוניות שחוללו, אמני 

המחול הפוסט–מודרני שפעלו בארצות הברית 

גם  הכניסו  הקודמת  המאה  של  ה–60  בשנות 

בין המבצעים לבין  שינויים בתפישה של היחס 

הקהל. הם האמינו בביטול ההפרדה בין האמנות 

עבודותיהם  את  והעלו  "החיים האמיתיים"  לבין 

לא  המחול  אמנות  את  להציג  שנועד  באופן 

ניסו  הם  החיים.  מן  המנותק  מלאכותי  כתוצר 

החיים  את  המשקפת  ליצירה  אותה  להפוך 

עצמם. הם גם קראו לדמוקרטיזציה של אמנות 

ובין  המבצעים  בין  השוויון  בערך  ודגלו  המחול 

הצופים. כלומר, לפי גישתם המחול צריך להיות 

וירטואוזים  אינם  והמבצעים  אדם  לכל  נגיש 

משתי  שעלו  המסקנות  אחת  מעם.  מורמים 

התפישות האלה היתה שיש להוציא את המחול 

חלק  שהם  התרחשות  מקומות  אל  מהבמה 

הגגות  הפארק,  הרחוב,  האמיתיים":  מ"החיים 

"טבעית".  צפייה  נקודת  לקהל  ולאפשר  וכו', 

המהפכנים של המחול הפוסט–מודרני עסקו לא 

המאפיינים  בכל  גם  אלא  הצפייה,  בנקודת  רק 

מקום  התלבושות,  כולל  לבמה,  המחול  של 

התנועתי.  והתחביר  המופעים  של  ההתרחשות 

שמתרחשות  יומיומיות  בתנועות  השתמשו  הם 

ברחובות כל העת )"found movement"(, כמו 

זה  )בהקשר  וסיבובים  קפיצות  ריצה,  הליכה, 

ראוי לציין את השפעת האמנות החזותית ויחסה, 

"found object"(. במערכת היחסים בין הקהל 
אינטראקטיביות  אלה  יוצרים  חיפשו  למופיעים 

והקהל התבקש להגיב על ההתרחשות.

הוא  הצפייה  נקודות  סוגיית  של  נוסף  היבט 

התפתחות הווידיאו–דאנס. במחול זה, הקהל איננו 

נוכח פיסית במקום שבו מתרחשת ההופעה, אלא 

מזוויות  שונים,  במקומות  שצולם  במחול  צופה 

יכול  הצופה  כזה  במחול  עריכה.  ועבר  שונות 

לראות "מה שרואים משם" ומה שהוא "לא יכול 

מביאים  והעורך  הבמאי  הצלם,  מפה".  לראות 

לצופה מוצר שהם בישלו בשבילו, בלי שהצופה 

מה שרואים מפה

נכח במקום ההתרחשות כדי לראות מחול חי. 

הפוסט–מודרני,  המחול  ואמני  קנינגהם  מרס 

בכנסיית  הניסיוניות  עבודותיהם  את  שהעלו 

יורק,  בניו  בווילאג'   )Judson Church( ג'אדסון 

ההתרחשות  מקום  סביב  הצופים  את  הושיבו 

מופעים  גם  הפרונטלית.  הצפייה  את  וביטלו 

וייחודי  מסוים  למקום  מלכתחילה  שנוצרו 

רכבת,  תחנת  או  רחוב  כמו   ,)Site specific(

צ'יילדס  לוסינדה  אחרות.  צפייה  נקודות  יוצרים 

רחוב  ריקוד  את  יצרה   )Lucinda Childs(

)1964(. היא קיבצה את הצופים בעליית הגג של 

רוברט ראושנברג בדרום מנהטן והשמיעה להם 

הוראות מוקלטות, שהדריכו אותם כיצד להתבונן 

דרך החלון אל המציאות המקרית הטבעית של 

הרחוב: חנויות, שלטים ועוברים ושבים בתנועה. 

שני  הכוריאוגרפית  הציבה  ושבים  העוברים  בין 

רקדנים "לא מקריים", שלסירוגין התערבו בקהל 

את  למקד  כדי  בפוזיציות  ניצבו  או  הרגל  הולכי 

תשומת–לבם של המתבוננים. ההתבוננות מבעד 

ל"משקפיים של מחוליות" אמורה היתה להפוך 

את המציאות המתרחשת ברחוב למחול.

 David( ניוברי  דייוויד  והכוריאוגרף  הרקדן 

 Invisible( יצר את ריקוד בלתי נראה )Newberry
להשתמש  רק  לא  שנועדה  יצירה   ,)Dance
צפייה  נקודות  לבדוק  גם  אלא  מיוחד,  במקום 

האינטראקטיביות  את  ולבחון  שגרתיות  בלתי 

של הצופים המקריים. זה היה אירוע שראשיתו 

בסנטרל פארק בניו יורק וסופו ברחובות מנהטן: 

בין  ומתערבבים  ברחוב  רוקדים  רקדנים  שני 

הולכי הרגל. מדי פעם הם נעצרים על אי תנועה, 

איך  ברחוב.  לרקוד  ממשיכים  ושוב  משתהים 

המתעלמים  מהם  יש  ושבים?  העוברים  מגיבים 

ובמבוכה, אחרים מלווים  מן הרקדנים בתמיהה 

את הרקדנים כברת דרך ויש שמצטרפים לריקוד 

לזמן מה ואחר כך ממשיכים בדרכם. 

גם אנה הובר (Huber Anna), אמנית מחול בת 

זמננו שפועלת בשווייץ ובברלין, מתמחה במיצגים/

מחולות שהם Site specific. היא באה למבנה, 

מתרשמת ממנו ומקבלת השראה מן האדריכלות 

שלו. בתוך המבנה היא בוחרת מקומות אחדים 

שאליהם מותאם הריקוד שלה ובהם היא מעלה 

אותו. הריקוד עצמו בדרך כלל מינימליסטי ופשוט. 

ובעיקר  ההתרחשות,  מקום  הוא  המיוחד  העניין 

שהצופה  מדרגות  גרם  למשל:  הצפייה.  נקודת 

באלכסון  הריקוד  את  ורואה  בראשו  עומד 

מלמעלה, או לחלופין עומד בתחתיתו ורואה את 

פטיו  מעל  שתלויה  מרפסת  מלמטה;  הריקוד 

שבו היא רוקדת, כשהקהל צופה בה מלמעלה; 

פרוזדור צר וארוך שהצופה עומד בקצהו ורואה 

בקומה  משטח  מנהרה;  בתוך  כמו  הריקוד  את 

שמתרחש  הריקוד  את  רואים  שממנו  הרביעית 

לצופה  מזומנות  כך  בקומה הראשונה.  במשטח 

כדי המופע  תוך  ומגוונות.  נקודות תצפית שונות 

נודד  והקהל  למקום  ממקום  הרקדנית  עוברת 

אתה. נוצרת חוויית צפייה דינמית ומגוונת. המופע 

איננה מתקשרת  הרקדנית  אינטראקטיבי,  איננו 

הניסיונות  של  היעדים  אחד  אבל  הקהל.  עם 

האלה הוא יציאה מן השגרה שקובעת "איך ומנין 

רואים יצירת מחול".

גם בגן הפסלים במוזיאון ישראל, ירושלים, הועלה 

לפני שנים אחדות אירוע מחול שבו רקדנים רקדו 

מסביבם.  וגם  עליהם  שבגן,  הפסלים  בהשראת 

נקודות  של  מגוון  אירוע  באותו  ניתנו  לצופים 

ונקודות התרשמות. הקהל  תצפית, נקודות חוויה 

וברקדנים.  בפסלים  בו–זמנית  להתבונן  יכול  היה 

מנקודות  אותם  וראה  הרקדנים  סביב  זז  הוא 

הפסלים.  בין  התהלכו  גם  הצופים  שונות.  צפייה 

כך הם לא ראו ריקוד אחד בשלמותו, אלא בחרו 

ואת  את משך ההתבוננות, את סדר ההתבוננות 

נקודות התצפית.

להלן אתמקד בחמש יצירות מחול שונות שבהן 

נכחתי. בכולן נקודות הצפייה של הקהל שונות מן 

המקובל, ובכל אחת מהן נקודת התצפית אחרת 

וייחודית. 

ממותות )2003( מאת אוהד נהרין, להקת בת 

שבע

והיא  רקדנים,  לתשעה  יצירה  היא  ממותות 

מתרחשת בחלל מרובע שבו הצופים יושבים על 

כיסאות הממוקמים בכל אחת מארבע הצלעות 

העלאת  בעת  מתנייד  אינו  הקהל  המרובע.  של 

אותה  רואה  מהצופים  אחד  שכל  כך  היצירה, 

מנקודת צפייה שונה ומזווית שונה. נקודת הצפייה 

של כל אחד מן הצופים נשארת קבועה לאורך 

כל המופע. 

עניין נוסף ביצירה זאת הוא היחס שבין הרקדנים 

לקהל. הצופים יושבים ממש קרוב אל הרקדנים. 

זאת ועוד, כשרקדן איננו פעיל הוא מתיישב על 

מבטל  בכך  הצופים.  שורות  בתוך  פנוי  כיסא 

בו,  הצופה  לבין  הריקוד  בין  המרחק  את  נהרין 

וכן מתבטלת במידה מסוימת ההפרדה האישית 

החדה בין רקדן לצופה. עם זאת, רקדן שמתיישב 

בין הצופים בקהל איננו ממש מתקשר עם שכניו, 

נשארים  התפקידים  ותיחום  שההפרדה  כך 

לראות  מעניין  היה  נכחתי  שבו  במופע  בעינם. 

שאחדים בקהל הגיבו במבוכה כשרקדן התיישב 

לחייך  אולי  לרקדן,  לפנות  ניסו  ידם, אחרים  על 

אליו, אבל לא נענו. 

לקהל  שמאפשרת  הזמנה  "...זו  נהרין:  אומר 

יותר  מקרוב  אותנו  לראות  אלינו,  להתקרב 

במקביל  להסתכל  לו  לאפשר  שונות;  ומזוויות 

ומצד  שמסביב.  והקהל  הרקדנים  העבודה,  על 

שני, האינטראקציה בין הרקדנים לקהל נשארת 

של  ניכרים  בחלקים  זאת...  למרות  מינימלית 

לקבוצה  היחיד  הרקדן  בין  זיקה  קיימת  היצירה 

שמקיפה אותו וזהו נושא שתמיד מעסיק אותי". 

אפשר להחיל אמירה זאת גם על בדיקת הזיקה 

בין הרקדן לקבוצת הצופים שמקיפה אותו. 

בממותות נהרין אכן חורג מן המוסכמות של צפייה 

פרונטלית במרחק של בידול מן הרקדנים, אבל 

הכוריאוגרפיה עצמה, כמו ביצירות אחרות שלו, 

מתחשבת  והיא  נהרין  של  הייחודי  בסגנונו  היא 

אך מעט בצורת הישיבה והצפייה של הצופים. 

 Theater–אופן הצפייה הזה מזכיר, כמובן, את ה

in the round מההצגות המקוריות של שייקספיר. 
ההצגה,  במהלך  הקהל  התהלך  אלה  בהפקות 

אבל לכך נגיע בהמשך. 

 )Paravente Prive, 2006( מחיצה פרטית

  (Wilhelm-Groener( מאת וילהלם–גרונר

Tanzplatform Stuttgart

הצמד וילהלם–גרונר נמנה על האמנים החשובים 

של "הבמה החופשית" בגרמניה. מחיצה פרטית 

גדול.  בחדר  שמוצב   )Instalation( מיצב  היא 

העשויים  סגורים  תאים  מתשעה  מורכב  המיצב 

פלסטיק עבה, שקוף למחצה. ההתרחשות היא 

תא  כל  בתוך  החיים.  מן  תמונות  של  סימולציה 

האור  היום"  ב"תחילת  רקדן.  שוכב  או  יושב 

הדמויות  חשוכים.  כמעט  התאים  ועמום,  מועט 

/ הרקדנים מתעוררים בהדרגה. כל אחד מהם 

מבודד בתאו ועסוק בשלו. בהדרגה מתגבר האור 

שלהן.  היומיום  לפעילות  מתעוררות  והדמויות 

וייחודי. אחד  נראה שכל רקדן הוא טיפוס שונה 

מתגנדרת  אחת  הפוגה,  ללא  בכפייתיות  רוקד 

בלי הרף,  ובאיפור, אחד מדבר בטלפון  בלבוש 

בהתלהבות  שרה  אחת  במרץ,  מתעמל  אחד 

ואחר הוא טיפוס היפי וזרוק. בין הדמויות אין שום 

קשר. ב"המשך היום" כל אחד מהם מעצים את 

פעילותו. בינתיים הצופים סובבים בין התאים. יש 

מי שמנסה לתקשר עם הדמויות, אבל הדמויות 

סגורות, דמות דמות ועולמה, ואינן מגיבות.

בהמשך מוזזים חלק מן הקירות של התאים, תא 

מתחבר לשכנו ונוצרים חללים גדולים יותר.

הצופים  גם  שכניהן.  את  לבקר  יוצאות  הדמויות 

אתן  ויוצרים  הדמויות  בין  מתערבבים  נעים, 

היום,  בהמשך  במלה.  ומי  בתנועה  מי  קשרים, 

והמשותפת רבה  באור מלא, הפעילות הכללית 

מן  אחד  כל  יורד.  החושך  בא,  ערב  וססגונית. 

שוב  והקהל  לתאו,  חוזר  הדמויות   / הרקדנים 

נמצא מחוץ לזירה. סוף. 

בין  בחופשיות  נעים  הצופים  המיצב  בתחילת 

משתהים  מתבוננים,  לתוכם,  מציצים  התאים, 

כל  של  הפרטי  במרחב  גם  הם  הלאה.  ונודדים 

כלל  של  הציבורי  במרחב  וגם  מהדמויות  אחת 

הצופים. בהמשך שני המרחבים מתערבבים, וכך 

גם הדמויות שעל הבמה והצופים שבקהל. ככל 

שהפעילות מתגברת כך מתעצם חופש התנועה 

הצופים  בין  לאינטראקציה  האפשרות  וגוברת 

בקהל לדמויות שעל הבמה. לקראת סוף המופע 

חווים,  הצופים  לקדמותו.  הראשוני  הסדר  חוזר 

איפוא, תיווך ומעברים בין רשות הפרט, המרחב 

בין  הציבורי.  המרחב  הרבים,  לרשות  הפרטי, 

ויש  יוזמים  יש  נבוכים,  יש  סקרנים,  יש  הצופים 

מרוחקים. המיצב מבוסס על רעיון פשוט וחכם. 

וחוויה  צפייה  חוויית  ומספק  בתבונה  עשוי  הוא 

אנושית מקורית ומעשירה.

Peep-Dance, מאת נמרוד פריד ולהקת תמי, 
פסטיבל ישראל 2008 

ידועה  שהיתה  בידור  צורת  היא   Peepshow
באירופה כבר במאה ה–15 וגם היום היא חביבת 

קופסה  הוא  עניינה  שונות.  בתרבויות  הקהל 

בקופסה  מתחלפות.  תמונות  מוצגות  שבתוכה 

את  רואה  הצופה  שבעדם  להצצה,  חורים  יש 

הוצגו  באירופה,  ה–19  במאה  לימים,  התמונות. 

בתוך הקופסה גם תיאטרוני צעצועים.

ולהקתו  פריד  נמרוד  Peep-Dance של  המופע 

ירושלים. כותרת  התרחש ברחבה של תיאטרון 

פריד  בלבד.  לעיניך  היתה  המופע  של  המשנה 

סוכות  כמה  ברחבה  העמידו  להקתו  וחברי 

אטום.  וכמעט  קל  חומר  העשויות  למדי,  קטנות 

בתוך כל סוכה היו רקדן או רקדנית, שרקדו את 

כל הסוכות  הריקוד האישי שלהם. בקירות של 

היו חלונות הצצה בגדלים שונים ובגבהים שונים, 

בגילים  ל"מציצים"   — המשפחה  לכל  שהותאמו 

שונים ובגבהים שונים

רחל בילסקי–כהן

לא רואים משם
Tetris by Noa Dar, photo: Tamar Lamטטריס מאת נועה דר, צילום: תמר לם
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בין  כרצונם  נדדו  וילדים,  מבוגרים  הצופים, 

הסוכות והציצו לתוכן כדי לראות את הריקודים 

שהתרחשו בהן. ברוב החלונות היה קשה לראות 

את מלוא גופו של הרקדן, מכיוון שמזווית הצפייה 

רק  גם  כן  ועל  מהגוף,  חלק  רק  נראה  הנתונה 

חלק מהריקוד.

האינטראקציה בין קהל הצופים למופע הריקוד, 

שכל  בכך  לביטוי  באה  הקהל,  פעילות  כלומר 

כל  מול  להשתהות  חופשי  היה  מהצופים  אחד 

ולהתבונן  ולחזור  אחד מהחלונות כחפצו, ללכת 

היתה מאוד  במתרחש מהגובה שבחר. הצפייה 

אינטימית ואישית: כל צופה לעצמו.

המבנה הפיסי של המופע לא איפשר כל תקשורת 

ובין הרקדנים לבין  בין הרקדנים לקהל הצופים 

עצמם. פן מעניין נוסף של הפורמט של המופע 

מזה,  זה  שונים  שהיו  הריקודים,  שכל  הוא  הזה 

היטב  שנשמעה  מוסיקה,  אותה  לצלילי  נרקדו 

ברחבי הרחבה. היה מעניין להשוות בין הריקודים. 

היה מעניין מאוד להתחקות אחר אופני הצפייה 

השונים של הצופים ולהתרשם מתגובותיהם. 

טטריס )2006( מאת נועה דר

תמצית  את  לנסח  היטיב  בכניסה  שחולק  הדף 

פעולה  שיתוף  היא  טטריס  "העבודה  האירוע: 

בין תחומי, המבקש לערוך בחינה מחודשת של 

יחסי צופה/מבצע/חלל... נקודת המבט הייחודית 

קולנועיים,  מאפיינים  בעלת  שהיא  הצופה,  של 

מעמידה אותו בתווך בין מרחק לקרבה, בין ניכור 

למעורבות, בין איום לפיצוי ובין פולשנות הדדית 

לתחושת שותפות".

המופע מתייחד לאו דווקא בריקוד עצמו, שגם בו 

יש קטעים יפים, מקוריים ומעניינים, אלא בעיצוב 

מעל  מוגבה,  עץ  על משטח  כולה:  ההתרחשות 

לגובה אדם, פוזרו פתחים קטנים. בכניסה למקום 

ההתרחשות נמדד גובהו של כל אחד מן הבאים 

והוא מקבל שרפרף בגובה המתאים לו. הוא מובל 

למקום שבו יש פתח — "חור". הצופה עומד על 

השרפרף שלו ומשרבב את ראשו מבעד ל"חור" 

שלו, כך שגופו נמצא מתחת למשטח ורק ראשו 

מציץ מעליו. כך רואה כל צופה מעין משטח של 

סד.  בתוך  ממש  נתון  הצופה  "ערופים".  ראשים 

הוא אמנם יכול להזיז את ראשו, אבל בקושי יכול 

לנוע מעט על השרפרף. כאשר הריקוד מתחיל 

תנועה  במהלכי  המשטח  על  הרקדנים  נעים 

וגם  לעצמו,  רוקד  רקדן  כל  ומעניינים.  מורכבים 

נוצר קשר בתנועה בין הרקדנים.

מדי פעם הרקדנים נעלמים בתוך ה"חורים" ושוב 

נמצאים  הרקדנים  המופע  בזמן  מהם.  מגיחים 

בקרבה פיסית אל הצופים, שממש יכולים לגעת 

בהם — לתפוס רגל או זרוע של רקדן. כך נוצרת 

בלתי–אמצעיות נדירה ביחסי רקדן–צופה והצופים 

מפתחים מעורבות חושית ורגשית עצומה. במופע 

בגובה  ולהתייחס  "לראות  השגורה  האמירה  זה 

העיניים" מקבלת ביטוי למלוא מובניה.

הפתעה  היא  הצופים  של  הראשונית  התגובה 

המהפכנית  מהתפישה  הן  שנובעים  ותימהון, 

והרגשית  הגופנית  מהתחושה  והן  המופע  של 

חלקם  לעיל.  שתואר  הצפייה  מצב  שמעורר 

באי  זזים  והם  נבוכים  נראים מרותקים, אחרים 

נוחות בתוך הסד שבו מצאו את עצמם. במאמץ 

מה אפשר להתכופף ולראות חלק ממה שנעשה 

של  והרגליים  הגופים  את  למשטח,  מתחת 

בתגובות  להתבונן  וכן  הראש",  "ערופי  הצופים 

אחד  כל  בהמשך,  ובהתנהגותם.  הצופים  של 

שלו  השרפרף  עם  לעבור  יכול  הצופים  מן 

למקום אחר ולצפות במופע מנקודה חדשה. כך 

המרחב הציבורי והמרחב הפרטי נוגעים זה בזה 

זה בזה. בחלק השני של היצירה,  ומתערבבים 

הצופים יושבים על שרפרפים מול הבמה וצופים 

בהמשך קצר של הריקוד.

 (Heterotopia, 2006( הטרוטופיה

 (William Forsythe( מאת ויליאם פורסיית

הטרוטופיה היא אחת מחוויות המחול המדהימות 

ביותר שחוויתי. יש מי שהגדיר אותה אופרה של 

שובר  פורסיית  ומצליל.  מתנועה  שנולדת  גוף, 

צפייה  לאופני  שנוגעים  הרגל  וכל  מוסכמה  כל 

משתתפים  אינם  הצופים  ופשר.  למובן  וגם 

העיקרי  הביטוי  אינטראקטיבי.  באופן  בפועל 

להשתתפותם הוא המאמץ והניסיון הבלתי נלאה 

צפיתי  שבו  במופע  הקהל  פשר.  למצוא  להבין, 

בתמיהה  גבה  שהרימו  היו  מרותק.  ברובו  היה 

על חוסר הפשר, אך לרוב הצופים נבלעו לגמרי 

לא  כמעט  המופע  כדי  תוך  ההתרחשות.  בתוך 

היו  אחריו  אבל  הצופים,  בין  רשמים  חילופי  היו 

ביניהם שיחות ערות. 

ממאמר  פורסיית  קיבל  לעבודה  ההשראה  את 

פוקו  מישל  הצרפתי  הפילוסוף  של  מכונן 

של  בניתוח  שעוסק   ,)1967( אחרים  חללים   —

חללים  בשני  מתרחש  המופע  "חלל".  המושג 

איש,  כ–150  המונה  הצופים,  קהל  מקבילים. 

במה  שבמרכזו  העיקרי  החלל  לתוך  מובל 

שפה  כך  המסודרים  משולחנות  הבנויה  גדולה, 

ושם יש רווחים שמאפשרים לרקדנים לרדת אל 

מתחת לבמה ושוב להגיח עליה. מסביב לבמה 

או  לשבת,  מוזמנים  הצופים  ספסלים.  מוצבים 

הספסלים  לבין  בינה  לבמה,  מסביב  להתהלך 

להלך  להתעכב,  אפשר  הספסלים.  ומאחורי 

אפשר  שונות.  צפייה  זוויות  לנסות  ושוב,  הלוך 

גם לעבור לחלל ההתרחשות המקביל, הנמצא 

מעבר למסך. בחלל הזה מתקיימת התרחשות 

ספסלים  על  שיושב  הקהל  צופה  שבה  אחרת, 

מול המשטח שעליו מועלית ההתרחשות.

מה קורה בהטרוטופיה? אתאר את ההתרחשות 

משחק  רקדן  בפתיחה  העיקרי.  הראשון,  בחלל 

בסדר  פעם  כל  אותן  ומרכיב  גדולות  באותיות 

שונה. ל"מלים" שהוא מרכיב אין שום משמעות. 

אולי הפעולה הזאת מבשרת את הבאות: חוסר 

בהמשך.  ונשמע  שנראה  מה  כל  של  הפשר 

רקדנים מגיחים מתחת למשטח או קופצים על 

משפטי  מפליאה  בווירטואוזיות  ורוקדים  הבמה 

זמן,  של  הכללית  המסגרת  מורכבים.  תנועה 

הרקדנים  אבל  וקבועה,  נתונה  וסגנון  מרחב 

מאלתרים בתוכה. על המרכיב התנועתי נוספים 

הם  משמיעים.  שהרקדנים  קולות  בהדרגה 

הקולות  חבריהם.  אל  וגם  עצמם  אל  מדברים 

נשמעים כדיבור לכל דבר מבחינת האינטונציה, 

אין  ולמשפטים  למלים  אבל  וההבעה,  הפיסוק 

מופלאה  מיומנות  מפגינים  הרקדנים  מובן.  שום 

בהפקת קולות. לקראת הסוף משמיע רקדן אחד 

מונולוג ארוך ב"שפה" שנשמעת ממש כערבית. 

כל שפת  המניירות,  ההיגוי, המחוות,  הסונוריות, 

הגוף שלו היא כשל ערבי. אחרי המופע שמעתי 

ממנו שהוא איננו יודע ערבית ואינו מבין ולו מלה 

רקדנית ששרה  מופיעה  דומה  באופן  זו.  בשפה 

הגינונים  כולל  ב"רוסית",  פאתוס  מלאת  אריה 

ושפת הגוף האופיינית לרוסים, אך איננה יודעת 

ה"סינית",  דובר  הרקדן  וכמוה  ברוסית  מלה 

סיניות.  לחימה  אמנויות  על  מרמזות  שתנועותיו 

להיכנס  השחקנים   / הרקדנים  של  היכולת 

עמוק לתוך האופי של שפה ושל דובריה נדירה 

וגוברת  ומעוררת השתאות. ההתרחשות הולכת 

בעוצמה, במהירות, בדחיסות ובמורכבות. בסוף 

הכל נרגע ורוב הרקדנים נעלמים מן המשטח. 

 התגובות שהולידה ההתרחשות המדהימה הזאת 

במופע  צפיתי  לאדם.  מאדם  מאוד  שונות  היו 

פעמיים. בפעם הראשונה נדדתי ממקום למקום, 

וחוויתי  ראיתי  כך  דבר.  שום  להפסיד  לא  כדי 

קטעים שונים מכל מקום צפייה. בפעם השנייה 

התיישבתי ב"מקום טוב באמצע" ונשארתי נטועה 

במקומי ומרותקת כל זמן המופע. צפיתי ושמעתי 

הכל ממקום אחד כשלם אחד.

מוזרים  פרדוקסים  כמה  לפני  ניצב  הצופה 

ומתעתעים. פרדוקס אחד: שום דבר איננו מובן, 

לא התנועות וגם לא המלים, אבל איכשהו היתה 

לי הרגשה שאני מתחילה "להבין". מה "להבין?" 

התרגלתי  אולי  הבנתי.  לא  ובעצמי  ידעתי  לא 

דימיתי שהבנתי פה  למוזרות האבסורדית, אולי 

ושם מלה או תנועה, אבל זאת היתה רק אשליה. 

בסופו של דבר לא הבנתי כלום. 

פרדוקס אחר: מה שרואים ושומעים איננו מובן, 

למי   )Does not make sense( היגיון  בו  אין 

מובן  שהוא  נדמה  אבל  להתרחשות,  שמחוץ 

 / לרקדנים   )Makes perfect sense( והגיוני 

שחקנים שנמצאים בתוך העולם שההתרחשות 

עולמם–הם  בתוך  מתנהלים  הרקדנים  בונה. 

וכלל אינם פונים אל הקהל או מתייחסים אליו. 

כספר  שכולו  שמופע  זה  איך  נוסף:  פרדוקס 

החתום, שהשאיר אותי תוהה ונבוכה, בכל זאת 

יוצר חוויה כל כך אדירה וחד–פעמית.

במרכז  למדה   — בילסקי–כהן  רחל 

לאבאן לאמנות התנועה באנגליה. יועצת 

במכון  מרצה  ישראל,  לפסטיבל  מחול 

כרם, האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, 

גתה. ומכון  לעם  אמנות  ליר,  ואן  מכון 

פרם–שי חרמון

בפעילות ב ממשי  גידול  קיים  האחרון  עשור 

חברתי  אישי,  צורך  מתוך  בארץ.  המחול 

ואמנותי קמו בשנים האחרונות כפרים הממקמים 

את המחול במרכז הווייתם. כיום קיימים בישראל 

פועל  מהם  אחד  שכל  מחול,  כפרי  שלושה 

ייחודיים, התואמים את רוחם  במתכונת ובסגנון 

וגישתם של הכוריאוגרפים הפועלים בו.

האנגר אדמה

ליאת  הכוריאוגרפים  הקימו  שנים  כעשר  לפני 

דרור וניר בן–גל את האנגר אדמה במצפה רמון. 

ההאנגר הוא בית אמנותי לאורח חיים של תנועה 

טבעית. הוא משמש מקום למנוחה, למדיטציה, 

לחיבור לשורשים, באמצעות ריקוד פנימי ועבודה 

בגינון ובטיפול בבעלי חיים. כל אלה מביאים את 

תושבי הכפר לגילוי יכולות חבויות באישיותם.

כשדרור ובן–גל שבו עם להקתם מצרפת ב–1999, 

לאחר תקופה ארוכה של הופעות ברחבי העולם, 

הם נזקקו לחופשה. צמד הכוריאוגרפים ורקדניהם 

עשו זמן מה במרכז הלאומי למחול עכשווי באונג'יי 

  Dance  צרפת, שם יצרו את עבודתם ,)Anger(
ראו  שהמבקרים  היצירה,   .)1998(Of Nothing
בה צירוף משלהב של מחול מערבי אתלטי עם 

זוג  את  הביאה  מזרח–תיכוניות,  ותימות  מוסיקה 

היוצרים להבנה שהזמן בשל לשינוי. אבל רק לאחר 

ששבו אל ביצת הבטון התל אביבית החליטו על 

הצעד ששינה את חייהם. ההחלטה נפלה כשנסעו 

רמון.  במצפה  ועברו  אביב  לתל  בסיני  מחופשה 

זה מה שאנחנו מחפשים. משהו  "הבנו שכנראה 

נבלע  לא  שאתה  כך  רוחב,  יותר  טיפה  לו  שיש 

בתוך מה שאתה עושה", מספרת דרור. "העבודה 

האחרונה לימדה אותנו את מה שאחר כך באנו 

הנה להיות. היה משהו בגוף שבעצם ידענו, לפני 

כפרי מחול בישראל
שהבאנו את זה למימוש בפרקטיקה" )ראיון עם 

חרמון, 2008(.

ועברו  המזוודות  את  ארזו  שוב  ודרור  בן–גל 

צפויה  בלתי  החלטיות  באותה  רמון.  למצפה 

אימצו השניים האנגר ישן בפאתי אזור התעשייה 

של העיירה והחלו להפוך בו ולקרב אותו — ואת 

עצמם — למה שקרוי בפיהם "לב במדבר".

חלל  שבו  מרכזי,  לאזור  מחולק  ההאנגר  כיום 

מאסיביים  ושולחנות  ספות  עתיר  גדול,  סלוני 

ובמת  הלהקה(,  חבר  של  ידיו  )מעשה  נמוכים 

ולהופעות,  לסדנאות  המיועדת  נמוכה  פרקט 

שבנו יחד הרקדנים. הבמה נבנתה באופן זה כדי 

להשאיר את הרקדנים קרובים לקרקע ולהפחית 

בחציו  הקהל.  לבין  בינם  הפיסית  ההפרדה  את 

השני של ההאנגר יש שני חללי סטודיו אינטימיים, 

חלל שינה משותף וכתשעה טיפי )אוהלי אירוח 

ייחודית. בנוסף נבנו בבניית  אינדיאניים( בבנייה 

בין המבנים  אירוח ססגוניות.  יחידות  בוץ שלוש 

משתרעת גינה שופעת ופורחת, המספקת לבאי 

המקום צמחי תבלין ומעט ירקות. בחצר ההאנגר 

הרבים  למבקרים  המיועד  גדול,  ריק  שטח  יש 

המגיעים לפסטיבלים שנערכים בו כמה פעמים 

במתחם,  גרים  אינם  ההאנגר  עובדי  בשנה. 

אלא בדירות שכורות בשכונות של מצפה רמון. 

נועדה  למגורים  בהאנגר  העבודה  בין  ההפרדה 

רמון  מצפה  תושבי  בין  הצוות  אנשי  את  לערב 

ולהפריד בין הפעילות בהאנגר לבית האישי.

משתנה  האתר  דינמי.  מקום  הוא  אדמה  האנגר 

ללא הרף, בהתאם לתושבים שפוקדים אותו. כל 

ומידיעותיו,  מכישרונו  למקום  תורם  מהם  אחד 

בונה ומעצב חלק ממנו ומשפיע על דמותו. דרור 

קוראת למקום "בית ציבור". ההאנגר משמש כבית 

מדרש. ידע מתחומים שונים מצטבר בו. המגמה 

אינה ליצור קהילה, אלא לאפשר לאנשים לבחור, 

לפתח חשיבה עצמאית ולהיות אנשים חופשיים. 

במקום ובעיצובו אפשר לראות את החיפוש אחר 

אלטרנטיבה לא רק לניכור התל אביבי, אלא גם 

לקולקטיב הקיבוצי שבו גדלו שני המייסדים. "אני 

הומוגניות",  מקהילות  בעיקר  מקהילות,  מפחדת 

אומרת דרור. "אני רוצה לחיות בקהילה רחבה". 

להיות  לאנשים  לסייע  הרצון  את  מדגישה  היא 

דומה  בהאנגר  שנוצרת  המציאות  חופשיים. 

למצפה  כשהגיעו  ובן–גל  דרור  שעברו  לתהליך 

רמון: "כל אחד התחיל לגשש באזורים שהם רק 

הוא. הם לא בשותפות" )ראיון עם חרמון, 2008(.

אם רוצים להבין את המהות של האנגר אדמה, 

כדאי להתבונן בתהליך שקדם להקמתו. בשנת 

1999 היו מאחורי בן–גל ודרור כמעט עשר שנים 

של יצירה משותפת. הם יצאו יחד מבית הספר 

ומהסטודיו של להקת המחול הקיבוצית  התיכון 

יחד  יצרו  בירושלים,  למחול  לאקדמיה  בגעתון 

בינלאומי,  פרסום  להם  שהקנה  מצליח,  דואט 

עבודות  יחד  ויצרו  מחול  להקת  במשותף  ניהלו 

שני  גידלו  וגם  ובעולם,  בישראל  בפרסים  שזכו 

ילדים. הלחץ והמתח של העבודה האינטנסיבית 

יצרו עומס, שהגיע לנקודת רתיחה. באותה נקודה 

העבודה   .Dance Of Nothing את  יצרו  הם 

עסקה בקשר שבין האדם והאדמה, בין המחול 

האותנטית  התנועה  לבין  אומנו  שבו  הווירטואוזי 

במדיטציה  הוליסטי,  במחול  הצורך  האנושית. 

ובפרופורציה הוביל אותם לחפש משמעות חדשה 

 Dance–במחול וליצור את האנגר אדמה. כפי ש

שני  של  העצמי  מהחיפוש  נבע   Of Nothing
המעגל  בפועלם.  תלוי  אדמה  האנגר  גם  יוצריו, 

המנהל שסביב דרור ובן–גל מצומצם ואינו קבוע. 

ממקומות  ושבים  עוברים  מגיעים  ההאנגר  אל 

לימים,  שנשארים  יש  מגוונים.  ומתחומים  שונים 

וחודשים.  שבועות  של  לתקופה  שבאים  ויש 

המקומית.  לעשייה  שותפים  בלהקה  הרקדנים 

הם מלמדים בבית הספר של ההאנגר, מעבירים 

עובדים  להתארח,  המגיעות  לקבוצות  סדנאות 

בגינה הכפרית ומשתתפים בפרויקטים מקומיים.
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התנועתית  לשפה  גם  חילחל  הגדול  השינוי 

לאט  "לאט  דרור:  אומרת  הכוריאוגרפים,  של 

ופחות כוריאוגרפיה.  הכוריאוגרפיה נהיית פחות 

מרגע שאני אומרת שריקוד הוא הוליסטי, יש לזה 

בהתנגדות,  עובדים  שלא  היא  החוקיות  חוקים. 

לא עובדים על תנועתיות" )חרמון, 2008(.

 כפר מחול בגליל

בארץ–ישראל  ליצור  שאפו  הציוני  הרעיון  הוגי 

עבודה,  ובמעשיו  באישיותו  שישלב  חדש,  אדם 

הזרם  צמח  הזה  מהרעיון  ויצירה.  למידה 

מקהלות  תיאטראות,  נפוצו  בקיבוצים  הקיבוצי. 

ועיתוני שירה וספרות. הריקוד היה חלק מטקסי 

האמנותי,  המחול  בקיבוצים.  שנוצרו  החגים 

לא  ומתנשאת,  מופשטת  אמנות  צורת  שנחשב 

עלתה  ה–40  שנות  בשלהי  דומה.  עידוד  קיבל 

שהצטרפה  ארנון,  יהודית  בשם  צעירה  ארצה 

לקיבוץ געתון שבגליל המערבי. ארנון, שכנערה 

נדר  נדרה  באושוויץ,  השואה  אימת  את  חוותה 

להקדיש את חייה למחול, לרקוד ולהרחיב את 

הדרך  בתחילת  בארץ–ישראל.  המחול  מעגלי 

באזור.  הקיבוצים  לבני  מחול  שיעורי  נתנה 

למרות הקשיים הרכיבה מתלמידיה את להקתה 

ואת   )1959 געתון,  המחול  )להקת  הראשונה 

להקתה השנייה )להקת הגליל המערבי, 1965(. 

ובשנת  למחול  סטודיו  בקיבוץ  נבנה  בהמשך 

1969 הוקמה להקת המחול הבין–קיבוצית.

הניהול האמנותי של  את  העבירה  ארנון  כאשר 

הלהקה לרמי באר, ב–1996, היו מאחוריה שני 

עשורים ומחצה של פעילות ענפה בעולם. מלבד 

ארנון עבדו עם הלהקה רבים מהיוצרים המובילים 

בארץ ובעולם, ביניהם אוהד נהרין, רות זיו–אייל, 

מץ אק )Ek( ויירי קיליאן )Kylian(. הלהקה עשתה 

להגיע  נדרשו  שהרקדנים  מהימים  דרך  כברת 

לחזרות פעם בשבוע לאחר יום העבודה במשק, 

ועד לביסוס מעמדם כבעלי מקצוע מיומנים ושווי 

זכויות בתנועה הקיבוצית. לרשות הלהקה עמדו 

מהמדינה  תקציב  קיבלה  והיא  אולמות  שלושה 

ומברית התנועה הקיבוצית.

לחגיגת  לדמות  אפשר  הלהקה  הקמת  את  אם 

בר המצווה של הילד שגידלה ארנון, "כפר מחול 

בקיבוץ  המחול  כפר  של  הרשמי  שמו  בגליל", 

כיום  מלאה.  לבגרות  הגעתו  את  מסמל  געתון, 

בית  עם  עצמאית,  כעמותה  מנוהלת  הלהקה 

מבוסס בקיבוץ ומשרד מנכ"ל הממוקם בשפיים, 

ומנהליה יכולים לקדם את חזונה של ארנון צעד 

נוסף. את המהלך מוביל באר ולצדו פועלים מנכ"ל 

הלהקה, נתן טל, מנהלת צוות הלהקה, סיון כהן, 

מנהלת פרויקט כפר המחול, שרהל'ה רם–שליין, 

וידידת הלהקה ותורמת מרכזית, רעיה שטראוס.

את  כולל  והוא  לגעתון  בכניסה  ממוקם  הכפר 

אולם  את  הישנים,  הסטודיו  אולמות  שלושת 

הלהקה, את סטודיו זכרי )לזכרו של רקדן הלהקה 

להופעות  המצויד  דגן(,  זכרי  ההצגות,  ומנהל 

משרדי  ואת  המתפרה  את  קהל,  מול  מלאות 

הלהקה. לאחרונה הורחב האנגר במתחם הכפר 

קומות,  ארבע  בהאנגר  הלהקה.  לבית  והפך 

שבהן חדרי הלבשה, מכון פיסיותרפיה, קפטריה 

וחדרים נוספים. מגג המבנה נשקף נוף נפלא — 

היערות של עמק געתון, מבצר יחיעם וקו החוף, 

מראש הנקרה ועד מפרץ חיפה. במרכז הקיבוץ 

הוסב חדר האוכל הישן לשני אולמות מודרניים 

של  המרכזי  הדשא  אל  המביטים  לחזרות, 

הקיבוץ. בהמשך ייבנו שם מכון כושר ושירותים 

נוספים לרווחת הרקדנים.

הגלילי  הקיבוץ  של  השקטה  הירוקה  האווירה 

נרחב  כר  האחרונים  העשורים  בששת  סיפקה 

וענפה.  נרחבת  ומקצועית  אמנותית  לפעילות 

במקום  הפועלים  המחול  ומסדנת  הספר  מבית 

יצאו מיטב היוצרים הישראלים. בלהקה רוקדים 

הגבוהה  ברמה  ומיומנים  מוכשרים  רקדנים 

ביותר. עם זאת, בהנהלת הלהקה מודים שכיום 

יש קושי אמיתי לעמוד אל מול התחרות הקשה 

שמציבה תל אביב. הנגישות הגבוהה, האמצעים 

יותר  מושכים  הזוהר  תחושת  גם  ואולי  הרבים 

אביב.  תל  של  המחול  למרכזי  רקדנים  ויותר 

בלהקה מודאגים מבריחת כישרונות והכפר נועד 

לתת מענה גם לבעיה זו. הבאת מופעים ממרכז 

הארץ, מתן מקום לכוריאוגרפים ורקדנים מחו"ל 

בחגים  קורסים  הלהקה,  רקדני  עם  יחד  ליצור 

ופסטיבל מחול גדול בקיץ, לצד שיפור המתקנים 

ודאגה לרווחת הרקדנים, אמורים להחזיר לצפון 

את העוסקים במחול מקצועי. הפריפריה כמרכז 

הנהלת  של  מעייניה  בראש  עומדת  תרבותי 

הלהקה. במלחמת לבנון השנייה נאלצה הלהקה 

להעתיק את פעילותה לשפיים. זו היתה הזדמנות 

באר  אבל  למרכז,  ולעבור  חדש  פרק  להתחיל 

את  החזיר  הסערה  וכשוך  ללחצים  נכנע  לא 

הלהקה לביתה. גישתו של באר מאפיינת גם את 

הוא  "החזון  ארנון.  יהודית  המייסדת,  של  רוחה 

מהצד המקצועי ביותר, הצד האקדמי, הלימודי 

"אבל  באר,  אומר  התלמידים",  של  וההתנסותי 

יש גם רצון לערב את האוכלוסייה שאיננה דווקא 

מקצועית, לשלב אותה בעבודה, לעשות כל מה 

שהגוף האנושי יכול לבוא אתו בצורה של הבעה" 

)ראיון עם חרמון, 2008(.

רבים פונים אל מנהלי הלהקה ומציעים פרויקטים 

משותפים בכפר המתהווה. כל פנייה נשקלת על 

פי התאמתה לרוח הכפר. מכיוון שמדובר למעשה 

בהרחבה של גוף חי, הצומח זה יובל שנים, הפועל 

בקיבוץ, האתגר הוא להתגבר על קיבעון מחשבתי 

ולשקול את העתיד בצורה חדשה ורעננה. 

למחול,  ובחינוך  מקצועי  במחול  מתרכז  הכפר 

בשני ענפים עיקריים:

להקת  את  כולל  זה  ענף  המקצועי.  המחול   .1

המחול הקיבוצית )להקה 1 ולהקה 2(. בהמשך 

מוגדרות– מגורים  תוכניות  ליזום  מתכננים 

לכוריאוגרפים  המיועדות   ,)Residency( בזמן 

המעוניינים להגיע עם רקדניהם לפרק זמן מרוכז 

של יצירה עצמאית.

ענף  זהו  למחול:  וחינוך  חצי–מקצועי  מחול   .2

הפיתוח המרכזי של הכפר.

בגעתון פועלים הסדנה למחול, המכשירה רקדנים 

מקצועיים, והאולפן למחול שמיועד לרקדנים עד 

ידי ארנון כחלק  גיל 18. מוסדות אלו הוקמו על 

מחזון הלהקה הקיבוצית, אבל כיום הם שייכים 

הפעולה  שיתוף  אשר.  מטה  האזורית  למועצה 

בין בתי הספר והנוכחות של הלהקה הקיבוצית 

האווירה  בעיצוב  חשוב  חלק  מהווים  במקום 

עתידי  לאיחוד  תכניות  קיימות  לו.  הייחודית 

שידרוש  צעד  הספר,  ובתי  הלהקה  של  מחודש 

גמישות רבה בניהול משותף של המוסדות. 

של  שלוחות  להיפתח  אמורות  לעתיד  בתכנון 

בגעתון  יאסיף.  ובכפר  בשפרעם  בעכו,  הכפר 

מצויה תשתית להוראת מחול לצעירים. לאולפן 

מיישובים  האזור  תושבי  מגיעים  בקיבוץ  למחול 

יהודיים ומיישובים לא יהודיים, ושלוחותיו פרושות 

בגעתון  המחול  סדנת  המערבי.  הגליל  פני  על 

החממה  עם  פעולה  בשיתוף  בעכו,  גם  פועלת 

למחול שהקים המרכז לתיאטרון עכו.

חינוך  מסלולי  על  בכפר  חושבים  בינתיים 

נוספים: 

רקדנים  כיתת  לנוער:  מצטיינים  מסלול   •
מצטיינים מרחבי הארץ, גילאי 18-15, שתיפגש 

אחת לחודש.

מתלמדים   :)Apprentice( התלמדות  מסלול   •
שלושה  של  לתקופה  שיבואו  מחו"ל,  מצטיינים 

חודשים.

הסוכנות  עם  בשיתוף  "מסעמחול",  פרויקט   •
היהודית: תלמידי מחול יהודים מהתפוצות עתידים 

חודשים.  חמישה  של  זמן  לפרק  לגעתון  להגיע 

לצד לימודי אולפן, טיולים בארץ והנחלת ערכים 

ציוניים, הם יקבלו שיעורי מחול וקומפוזיציה ויצפו 

בלהקה. בגלל הביקוש הגדול מיהרו בכפר ויזמו 

פיילוט, שמתקיים כבר השנה.

• מסלול אקדמי: לאחר שנים של עבודה חינוכית 
הלהקה  פעילות  מתרחבת  רקדנים,  והכשרת 

גליל  אקדמית  מכללה  עם  בשיתוף  לאקדמיה. 

מערבי מוקמת התמחות בתיאטרון–מחול בחוג 

לתיאטרון, שתשלב הכשרה מעשית עם לימודים 

אקדמיים, ובה שתי מגמות — ביצוע ויצירה. על 

מאנשי  כמה  אמונים  וניהולה  התוכנית  בניית 

ובתחום  האקדמיה הבכירים בתחום התיאטרון 

המחול בישראל.

הכפר נמצא במגעים עם להקת מחול אתיופית, 

כדי להעניק לרקדניה הכשרה מקצועית, פסטיבל 

"הרמת מסך" מתעתד להופיע גם בכפר המחול 

ובגעתון מעוניינים לאפשר לכוריאוגרפים מחו"ל 

חדשות  עבודות  ולפתח  רקדניהם  עם  להגיע 

של  שיתוף  על  מדבר  אינו  עדיין  באר  במקום. 

באופן  הלהקה.  בפעילות  אחרים  כוריאוגרפים 

של  הרחבה  הוא  ההנהלה  שנוקטת  הקו  כללי 

פעילויות הלהקה, ללא התערבות בפעילות של 

טבעי  המשך  בעצם  "זה  באר:  עצמה.  הלהקה 

עם  שהתחילה  פה,  שיש  השנים  רבת  לעשייה 

לילדים  ספר  בית  פה  היו  תמיד  ארנון.  יהודית 

קטנים והסדנה למחול. בית ייבוש הטבק משנות 

סטודיו.  לאולמות  הפכו  לברגים  ומפעל  ה–50 

הכפר, בחזון הרחב שלי, יתמקד בכמה מסלולים 

בקצה  ריקוד.  ושל  תנועה  של  ואספקטים 

הפירמידה נמצא הצד המקצועי — להקת האם 

והלהקה השנייה" )ראיון עם חרמון, 2008(.

ורטיגו בכפר

שנמצא  אקולוגי,  אמנות  כפר  הוא  בכפר  ורטיגו 

בפתח  האלה.  שבעמק  הל"ה  נתיב  בקיבוץ 

הקיבוץ, על מדרון מדרגות, נמצאת הכניסה ללולי 

המשק, שאינם פעילים זה שנים. המבנים התאימו 

להפליא לצרכיהם של אנשי להקת המחול ורטיגו, 

ששיכנו בהם את כפר האמנות שלהם. הלול הגדול 

וסטודיו  אירוח  למתחם  והוסב  צורתו  את  שינה 

בבנייה מיוחדת באדמה. דלת עץ גדולה, שנבנתה 

הלולים,  את  שאיכלסו  עץ  משטחי  של  ממחזור 

מובילה אל סלון ומטבח משותפים, שמתפקדים 

כחלל מנוחה ובישול לאורחים. סריגי עץ )מאותם 

הסטודיו  חלל  בין  מפרידים  ממוחזרים(  חומרים 

בסטודיו.  במתרחש  צפייה  ומאפשרים  לסלון 

הסטודיו עצמו עשוי עץ ואינו אטום. במקום קירות 

אמן.  מעשה  גדולים  הולנדיים  חלונות  ניצבים 

מחוץ למבנה מצויים מקלחות ושירותים ירוקים, 

מערכת  דרך  והפסולת  המים  את  שמעבירים 

)מים  שיוצאים מהמערכת  מחזור טבעית. המים 

אפורים(, מופנים לחקלאות המקומית. 

נוסף הפך למרכז הפעילות של "אדמהיא",  לול 

ילון,  דפנה  אמונים  שעליו  באדמה,  אמנות  בית 

"אמנית על פני האדמה", טל בשן ודני גולדנברג. 

יצירות אמנות,  ב"אדמהיא" מתערבבים זה בזה 

טבעיות,  בניין  לבני  וייצור  קבוצתיות  פעילויות 

בין  הגבולות  הכפר. המסת  מבני  עשויים  שמהן 

אמנות, חינוך ועבודת אדמה הופכת את הבנייה 

מאופק  באופן  מעוצב  הכפר  להנאה.  והאמנות 

ומסביר פנים. בבנייתו, בחומרים אקולוגיים, עסקו 

חברי הכפר ומתנדבים.

משפחת  בני  למעשה  הם  בכפר  ורטיגו  תושבי 

רינה  טלי,  נעה,  האחיות  המורחבת,  ורטהיים 

ומירב ורטהיים ומשפחותיהן. נעה, הכוריאוגרפית 

המנהל  שעל,  עדי  זוגה  ובן  ורטיגו,  להקת  של 

והשותף האמנותי, החלו לפעול יחד ב–1992. מאז 

הגדילו את הלהקה והפכו אותה לאחת מלהקות 

ורטהיים  רינה  המצליחות.  הישראליות  המחול 

הפועלת  ובסדנה  בה  ומלמדת  בלהקה  רוקדת 

שותף  ומסגר–אומן,  צייר  נמרוד,  בעלה,  לצדה. 

מלמדת  טלי  הלהקה;  למופעי  אביזרים  בעיצוב 

בעלה,  ולא–נכים.  נכים  לרקדנים  משולב  מחול 

אברם, הוא אגרונום הכפר; מירב היא מטפלת 

ומורה בכפר. בעלה, דני, הוא בנאי הבית.

מהאחיות  שלוש  עברו  הכפר  הקמת  לאחר 

להצטרף  אמורה  טלי  הל"ה.  לנתיב  ורטהיים 

שמוקמת  הקיבוץ,  של  האקולוגית  להרחבה 

בימים אלו. חלק מהרקדנים גרים גם הם בכפר.

בעלי  בכפר  פועלים  ומשפחותיהן  האחיות  לצד 

שמפתחת  שמיר,  איילה  כמו  ואומנים  מקצוע 

והגינון  המעשית  האקולוגיה  תחום  את  בכפר 

דני  הקואופרטיב;  הקמת  את  ושיזמה  הקהילתי 

גולדנברג, כאמור, הוא בנאי הבית והאחראי על 

הפיתוח הפיסי של המקום; דני פישוף, בעל חברת 

התאורה וההגברה "מג'נטה", האמון על המראות 

המיוחדים במופעים של ורטיגו, העתיק את העסק 

שלו לכפר. כך עשה גם האמן נמרוד קורן. לאלה 

הצטרפו פעולות משותפות עם אמני עמק האלה 

השכן,  שביישוב  הקדם–צבאית  המכינה  ועם 

שנייה  יד  חנות  באזור.  נוספים  ובמעונות  אדרת, 

עובדת באופן קבוע עם הכפר.  הקיימת בקיבוץ 

בעלת החנות, רונית אשר, משתתפת עם היוזמה 

שלה, "מיד ליד", במופע רעש לבן )2008(. 

הפעילות העשירה והמגוונת בכפר כוללת שיעורי 

לחימה.  ובאמנויות  בתנועה  ושיעורים  מחול 

לסטודיו  הכפר  בין  זמנה  את  מחלקת  הלהקה 

בירושלים, שבו גם מתבצעים הניסויים בפיתוח 

יצירה חדשה. בכפר גרים, מלבד אנשי הלהקה, 

בכפר  וארכיטקטים.  מעצבים  פלסטיים,  אמנים 

וחקלאות  מחזור  אקולוגיה,  לימודי  מתקיימים 

מחול  ומגמות  מאורגנות  קבוצות  בת–קיימא. 

הבאות לכפר נחשפות למיזוג המיוחד המתקיים 

הכפר  לחברי  וסביבה.  אמנות  מחול,  בין  בו 

לשבועיים  אחת  הקהילתית.  המסגרת  חשובה 

הם מתכנסים ללמידה משותפת בנושאי יהדות 

חברי  עם  אירועים  מקיימים  הם  ובחגים  ורוח 

הקיבוץ. מכיוון שבכפר גרות משפחות עם ילדים, 

נוצרת בו תרבות של ערבות הדדית. 

הכפר פועל כשנה בלבד, אבל בפרק זמן קצר זה 

השלימו תושביו פעילות רבה. באמצעות העלאת 

שואפים  הם  והסביבתית  האמנותית  המודעות 

להגביר את המעורבות החברתית בדאגה לשלום 

כדור הארץ. הכפר פונה לכל הקהלים והגילאים, 

ברשת  חבר  הוא  מוחלשות.  קהילות  על  בדגש 

מדובר  ולמעשה  בינלאומית,  אקולוגיים  כפרים 

לכן  בעולם.  הראשון  האקולוגי  האמנות  בכפר 

הוא נועד להיות מודל לחיקוי, שימשוך מבקרים 

ומתעניינים מישראל ומהעולם.

סיכום

אינדיווידואליסטית,  כך  כל  שנחשבת  באמנות 

לקהילה,  יש  מקום  איזה  ואליטיסטית,  הישגית 

ולחלוקת  הגבולות  להרחבת  משותפת,  לחשיבה 

מראה  יותר  מעמיקה  התבוננות  הלב?  תשומת 

והתפשטות  האמנויות  של  הדמוקרטיזציה  כי 

תפישתי  לשינוי  הובילו  הקונטקט–אימפרוביזציה 

אצל רבים מיוצרי המחול העכשווי. שיתופי פעולה 

בין תחומי אמנות שונים והתעמקות בשאלות של 

ליצירה חדשה  רק  לא  להוביל  יכולים  חיים  דרך 

צורת  של  חדשה  ליצירה  גם  אלא  הבמה,  על 

חיים. ואכן, המייסדים של כפרי המחול הם אמנים 

וליצור  החשיבה  גבולות  את  להרחיב  שמרבים 

עוסקים  גם  מהם  ארבעה  בין–תחומי.  בשילוב 

שנים רבות בקונטקט–אימפרוביזציה.

גדלו  המחול  כפרי  את  שהקימו  היוצרים  מרבית 

בקהילות קטנות. דרור, בן–גל ובאר גדלו בקיבוצים 

בצפון. ורטהיים גדלה במשפחה דתית. געתון היה 

בן–גל  שעל,   — מהם  רבים  של  בדרך  דרך  אבן 

בן  באר,  בקיבוץ.  המחול  בסדנת  התחנכו  ודרור 

הקיבוץ, היה תלמידה האישי של ארנון.

לכל כפר חזון משלו. את הבדלי הגישה אפשר 

המחול  כפרי  של  מיקומם  בין  בהקבלה  לראות 

לסגנון הפעילות המקצועית של מייסדיהם.

ליאת  יוצרים  רמון,  מכתש  שפת  על  בדרום, 

דרור וניר בן–גל חיבור מחודש בין תנועת האדם 

והקרבה לאדמה. החיפוש הוא פנימי יותר מאשר 

אמנותי. כך מחפשים השניים את השקט שביצירה 

ואת  ובן–גל מחברים את עצמם  הפשוטה. דרור 

הסובבים אותם לאדמה ולתנועה האותנטית של 

הגוף והולכים בדרכם הייחודית, ללא שמירה על 

כללי מחול מקובלים.

בצפון, בהרים, בתוך קיבוץ ותיק, מתמקדים אנשי 

להקת המחול הקיבוצית בהרחבת הפעילות, מתוך 

שמירה על טוהר המחול ועל סגנונו הכוריאוגרפי 

והחידוש  הקיים  על  שומר  הכפר  באר.  רמי  של 

הוא בחיפוש דרכים לקירוב המחול לאוכלוסיית 

מקצועי  מחול  של  מרכז  של  ולביסוסו  האזור 

בפריפריה. האומץ להקים כפר מחול במקום שבו 

קיימת מסורת עמוקה הן במחול והן באורח חיים 

המחול,  לעולם  חשוב  צעד  להיות  יכול  קיבוצי, 

ולכך דרושות סבלנות ותבונה.

בעמק האלה, לא רחוק מתל אביב ומירושלים, 

באזור מתפתח של יישובים קהילתיים, משלבים 

המקצועי,  המחול  בין  שעל  ועדי  ורטהיים  נעה 

כמו  והקהילה.  הסביבה  האישית,  ההתפתחות 

בשאלות  עוסקים  הם  שלהם,  המחול  במופעי 

שאלות  עם  ומתמודדים  ועכשוויות  מגוונות 

שעומדות במוקד הדיון החברתי. חיבתם לשיתופי 

רבים  ואנשים  בכפר,  ביטוי  לידי  באה  פעולה 

וכתוצאה  בעיצובו,  שותפים  מקצועות  ממגוון 

מכך בעיצוב עבודות הלהקה. הרמה המקצועית 

הבלתי מתפשרת בכל אחד מהתחומים מגשרת 

על הפערים האפשריים ויוצרת משהו חדש.

בין שלושת הכפרים יש קווי דמיון, אבל גם קווים 

המחול  כפרי  ששלושת  מכיוון  רבים.  מפרידים 

נמצאים בראשית דרכם, אין מקום להשוואה וגם 

אין בה צורך. כל אחד מהם ייחודי ומציב לעצמו 

מטרות שונות מהאחרים. לאחר שנים של מאבק 

כצורת  בישראל  המחול  של  הלגיטימציה  על 

נושאים  המאמצים  כי  נראה  משפיעה,  אמנות 

פרי. שינוי גדול מתחיל בצעד ריקוד אחד.

Small פרם–שי חרמון הוא אמן רב–תחומי ומורה. הוא רקד בהצגות המעגל )זכתה בפסטיבל

במה( ומרד המתים )פסטיבל עכו 2007(, יצר את הווידיאו–דאנס Sand, שפתח את פסטיבל 

Night Vision, ניו–זילנד, וזכה בפרס הסרט הטוב, מלחין להצגות, ביניהן הום סינמה )יהושע 
סובול(, התמחה בהוראת מחוננים ומצטיינים )אונינברסיטת תל אביב(, למד בסדנה בגעתון 

ומסיים לימודי B.Ed בתיאטרון–מחול בסמינר הקיבוצים.
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בצבעים עזים ובדימויים של חנק וטביעה. ממנו 

אנו מבינים שהמים הם לא רק טוהר, אלא גם 

מקום שאליו נכנס אדם שחש זרות למקום. אט 

אט אנו חווים עם השחקנים תחושות של טביעה 

זרות.  ומנטלית, שהיא תולדה של אותה  פיסית 

היצירה מבוצעת על ידי קבוצת המשחק שפועלת 

עם קנר בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. 

רוני תורן, את המוסיקה כתב  את הבמה עיצב 

אילן גרין ואת התאורה עיצב שקד וקס. היצירה 

בת-שבע.  המחול  להקת  עם  בשיתוף  הופקה 

במופע  הצפייה  בעקבות  נערך  קנר  עם  הראיון 

זה.

בעבודה שביצעת עם הטקסט הנוכחי בולטים 

שמאפיינת  והמוסיקה  המשקל  הצלילים, 

את  איך  יזהר.  ס.  של  הטקסט  מקצבי  את 

בוחרת טקסט, מה מושך אותך, המצלול או 

המשמעות?

אחר.  ממקום  באה  טקסט  של  בחירה  "כל 

בשבילי הטקסט הוא לא רק הרעיונות התימטיים 

שעולים מתוכו, אלא גם הטקסטורה של המלים, 

המקום שבו המלים הופכות להיות משהו חושני. 

מנסה  לא  אני  ניתוח,  אצלי  עובר  לא  הטקסט 

ליצור  מנסה  כן  אני  מדבר.  הוא  מה  על  להבין 

יזהר,  של  בטקסט  הטקסט.  עם  פיסי  קשר 

שבוקעים  צלילים  בהרבה  הבחנתי  לדוגמה, 

מהמלים. היתה לי תחושה שאם רק מקשיבים 

לחריזות ולעיצורים מתפענחת משמעות. הגאונות 

של יזהר היא בכך שלמרות העיסוק בצליל של 

גלום בטקסט קו עלילה ברור. הטקסט  המלה, 

מדבר על אדם שנכנס למקום שלא שייך לו והוא 

מתחיל לטבוע".

נתיבים  פותח  סיפור  תיאטרון  של  הז'אנר 

רבים לעיבוד הטקסט. אין דמות ריאליסטית 

שמגלמת תפקיד אחד. גם המקום והזמן של 

לתת  יכולה  את  לדינמיים.  הופכים  הטקסט 

ומיד הוא הופך להיות  למישהו לספר סיפור 

אחת הדמויות שבסיפור. כיצד מתמודדים עם 

החופש הזה?

מופע ר שפת  בעלת  יוצרת  היא  קנר  ות 

יצירות  האחרונות  בשנים  המעלה  ייחודית, 

קנר  ולשבחים.  אוהדות  לביקורות  שזכו  רבות, 

סגנון  סיפור",  "תיאטרון  המכונה  בסגנון  יוצרת 

מבט  ולנקודות  לגורמים  הטקסט  את  המפרק 

רבות, המאפשרות לצופה לבחון את המתרחש 

על הבמה מזוויות שונות. היא מפרקת את הדמות 

ויוצרת  הדרמטי  הטקסט  של  הריאליסטית 

קולאז' מרתק של קולות ודימויים, היוצאים מתוך 

הטקסט באמצעות העבודה עם השחקנים. היא 

עובדת על כל יצירה בשיתוף מלא עם השחקנים, 

של  הסמויים  הרבדים  את  אתה  יחד  שמגלים 

התנועה והצליל המסתתרים בטקסט. יחד אתם 

על  קומפוזיציה חדשה של הטקסט  יוצרת  היא 

הבמה.

כשחקנית,  שלה  הקריירה  את  התחילה  קנר 

היא  הקודמת.  המאה  של  ה-70  שנות  באמצע 

הלל  ניצן,  כעמרי  חשובים  יוצרים  עם  עבדה 

ה-80  שנות  בתחילת  שניר.  וחנן  מיטלפונקט 

נסעה לניו יורק, שם נחשפה לסצינת התיאטרון 

קנטור  תדיאוש  של  במופעיהם  האלטרנטיבי 

והחשיפה  יצירתם  עם  המפגש  גרוטובסקי.  ויז'י 

מבע  דרך  לפתח  אותה  הביאו  נוספים  ליוצרים 

אחר  תרה  אינה  הזאת  הדרך  אלטרנטיבית. 

מעדיפה  אלא  ריאליסטית,  דמות  של  בימוי 

חיפוש המשלב אמנויות במה שונות, כמו משחק, 

תנועה ושירה, כבסיס ליצירת מופע. קנר החלה 

שונות  במסגרות  יותר  ומאוחר  יורק  בניו  ליצור 

בישראל, שאינן שייכות לתיאטרון הממוסד. החל 

משנות ה-90, בעודה לומדת לתואר שני בבימוי 

וללמד  ליצור  החלה  אביב,  תל  באוניברסיטת 

משחק שם. העבודה עם שחקנים באוניברסיטה 

איפשרה לקנר ליצור עבודות במסגרת מעבדתית, 

שאינה נתונה ללחצים מסחריים. היצירות שיצרה 

במסגרות זו, גילוי אליהו )2001(, דיוניסוס בסנטר 

)2004( ומתרחצות )2003, בשיתוף עם רקדניות 

להקת בת-שבע( גרפו שבחים רבים. בעבודות 

אמירה  בעלת  בימתית  שפה  גיבשה  היא  אלו 

אישית.

שני  על  מבוססת   )2006( הים  אצל  יצירתה 

ושחייה  בים  הליכה  יזהר,  ס.  שכתב  טקסטים 

אנו  הראשון  בחלק  חלקים.  שני  ליצירה  בים. 

והדימויים  הנרטיבים  שלל  בין  מתוודעים, 

שעולים מתוך הטקסט הניגוני של יזהר, לסיפור 

הסיפורים  לכנרת.  קרוב  שמתרחש  אהבה 

מתגלים באמצעות השחקנים, שמספרים אותם 

בקולות שונים תוך שהם עוברים מעל נייר לבן 

הנייר  על  נעים  השחקנים  הרצפה.  על  שפרוש 

והופכים אותו לדימויים רבים ומגוונים, המעלים 

נצבע  השני  החלק  מרתקות.  אסוציאציות  שלל 

ראיון עם היוצרת רות קנר — 
תיאטרון, תנועה, טקסט והיחס ביניהם

עולה  לטקסט  הראשונית  המשיכה  "אחרי 

השאלה איך אפשר ליצור ממנו מימוש בימתי. 

יהיה  לא  שהבימוי  ההכרה  קיימת  אחד  מצד 

דומה בצורתו לטקסט. מצד שני קיימת אמביציה 

ולמשמעותו.  הטקסט  לרוח  שנאמן  בימוי  לתת 

הבימוי  מים,  על  מדבר  טקסט  אם  לדוגמה, 

יתייחס אליהם באופן מרומז. בעבודה הנוכחית, 

שהמקום הפיסי שלה מתרחש קרוב למים, לא 

עלה בדעתי להכניס אמבטיה או בריכה. דימויים 

למשל,  למצוא,  היה  אפשר  למים  מרומזים 

באמצעות הנייר הלבן שהיה פרוש על הרצפה. 

אמנות,  מעשה  זה  מה  בשאלה  דן  "אפלטון 

לבעיה שמעסיקה  פתרון  היא  היצירה  ולטענתו 

נמצאת  אני  לעבוד  היוצר. כשאני מתחילה  את 

בתוך הרבה מעגלים, ואני כל הזמן מנסה לחפש 

אחר הדבר המושלם היחיד".

דיוניסוס בסנטר  וביצירתך  בעבודה הנוכחית 

שמתי לב לכך שגוף השחקנים לא מציג את 

חדשה.  אינטרפרטציה  יוצר  אלא  המלים, 

באמצעות הקומפוזיציה והצלילים שמפיקים 

השחקנים נגלה לי נוף חדש. איך את מתייחסת 

לקשר בין מלה לדימוי?

את  לחקור  רב  מאמץ  מקדישה  אני  "בעבודתי 

מה  את  חושפת  התנועה  היכן  ולבדוק  התנועה 

להדגים  מנסה  לא  אני  מסתירות.  שהמלים 

המלים.  שאומרות  מה  את  הגוף  באמצעות 

בעבודה הנוכחית חקרנו רבות את היחסים בין 

טקסט לתנועה. אני מאמינה שבאמצעות עבודה 

רבדים  לחשוף  יכולה  התנועה  גופנית  וחקירה 

רבים שהמלים מנסות להדחיק. 

"אני נזהרת מאוד מהנטייה הטבעית של המלים 

כוח.  יש  עצמה  שלמלה  מאמינה  אני  להסביר. 

בתוך המלה מתגלה הפעולה. לדוגמה, בעבודה 

על  מדברת  השחקניות,  אחת  טלי,  האחרונה 

ממלים  בנוי  אומרת  שהיא  הקטע  כל  תהום. 

מנסה  טלי  'ק'.  הוא  מהן  המופק  שהצליל 

נמצאת.  היא  שלפתחה  התהום  את  להסתיר 

והשחקנים  מהמלים  שמופקים  הצלילים  אולם 

שנמצאים סביבה יוצרים סדקים רבים וחושפים 

מציאות אמיתית של תהום, שהשחקנית מנסה 

לכסות במלים".

יונת רוטמן

"יש אמנית קול בשם ויקטוריה חנה, שמתעסקת 

עתיקים.  יהודיים  ממקורות  שבאים  בטקסטים 

אני  הקול.  העשרת  על  לומדת  אני  דרכה 

משתמשת רבות בעבודה על הקול עם השחקנים. 

מבחינתי, המדיום של הקול הוא מסע פנימי בתוך 

מערות וחללים של הגוף. עבודה עם הקול היא 

הקול  על  עבודה  פנימיים.  בחללים  נשימה  כמו 

ולאזורים  פנימיות  לזהויות  מסע  לנו  מאפשרת 

חדשים. התפקיד של הקול והדיבור הוא להוסיף 

עם  בעבודה  זאת,  עם  ליצירה.  וצבעים  גוונים 

השחקנים אני מתחילה בתנועה. אנחנו מתחילים 

בהליכה בחלל, לאחר מכן אנו עוברים לטלטול 

ורק מתוך הטלטלה מוציאים הגה ראשון  הגוף 

מהפה. מתוך התנועה נברא הקול".

החלל שבו את יוצרת ריק מתפאורה ונוספים 

לו אביזרים ספורים. מה המשמעות של עיצוב 

הבמה ביצירתך?

"פעם עבדתי עם מעצבת, שאמרה לי שליצירה 

לא צריך כלום. לעומת 'גישת הקוליסות', החלל 

הריק הוא שמגרה אותי ומאתגר אותי. יש משהו 

בבמה הריקה שמכשף. בכל האמנויות של הזמן, 

הז'אנר של תיאטרון סיפור חושף אותנו לקולות 

לספר  יכול  שחקן  קודם,  שהזכרתי  כפי  רבים. 

מדמויותיו.  לאחת  להפוך  ומיד  כצופה  סיפור 

לנקודות  רק  לא  ביטוי  נותנת  את  בעיבודייך 

לרבדים  גם  אלא  הסיפור,  של  השונות  המבט 

רבים של הקול האנושי של השחקן. בדיוניסוס 

בסנטר היתה לי תחושה שאני שומעת תזמורת 

לקולות  ביטוי  שהיוותה  קולות,  של  שלמה 

ולנקודות המבט הרבות שנחשפו בעבודה. ספרי 

איך את עובדת עם השחקנים על נושא זה.

לי  חשוב  לכן  התהליך.  הוא  המשמעותי  הדבר 

שהחומרים שאני משתמשת בהם על הבמה יהיו 

בין המלה,  ודינמיים, שייווצר שוויון ערכי  נזילים 

התנועה והאביזר. האדם והחפץ הופכים להיות 

את  כשיצרתי  העבודה.  נובעת  שמתוכו  הרכיב 

אמא קוראז' של ברטולד ברכט התלבטתי עם 

ללא  הבמה  את  לעצב  איך  תורן  רוני  המעצב 

המחזה.  את  שמאפיינת  המפורסמת  העגלה 

קיר  ומתוך  למזוודות. ההצגה החלה,  הגענו  כך 

את  שהפעילו  רקדנים,  פרצו  הבמה  על  שהיה 

מתוך  מחדש.  אותן  והרכיבו  פירקו  המזוודות, 

העבודה שלהם נולדו שאלות חדשות על הגוף, 

משקלה,  מה  המזוודה,  את  לשאת  אפשר  איך 

כיצד ניתן להפעילה בצורות שונות ועוד".

בראיון  בסנטר אמרת  דיוניסוס  על  כשעבדת 

את  לקחת  ארכיאולוגית.  חפירה  שעשית 

אותו  וחשפת  סנטר  דיזנגוף  של  המתחם 

גם  משפחות.  שלוש  של  סיפורן  באמצעות 

חפירה  אותה  קיימת  הנוכחית  בעבודתך 

והים  כנרת  ים   – למים  קרוב  שמיקומה 

התיכון. כל פעם המים הופכים לדימוי אחר 

למחול  האולפנה  בוגרת   — רוטמן  יונת 

מטה אשר, סיימה בהצטיינות תואר שני 

בתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שם 

דוקטורט העוסקת  עבודת  כותבת  היא 

את  מרכזת  רוטמן  בישראל.  במחול 

מגמת המחול בבית הספר עמקים תבור, 

להכשרת  תיאוריה בסדנה  מלמדת 

רכזת  ומשמשת  בגעתון  רקדנים 

לחינוך  במינהל  המחול  בתחום  הדרכה 

התיישבותי.

– פעם נעים ופעם מאיים. האם הרצון שלך 

"לחפור כארכיאולוגית" מבטא חפירה שהיא 

יותר פיסית מתמטית?

מנסה  אני  דרמה.  לא  הוא  התיאטרון  "בשבילי 

רבדים  ולחקור  לחפור  השחקנים  באמצעות 

שונים של מציאות. ההתמודדות שלי עם סיפור 

לעשות  שניסינו  מה  נוסטלגי.  עניין  לא  היא 

ולשאול  בתוכנו  לחפור  זה  האחרונה  בעבודה 

את עצמנו שאלות, כמו האם יש בי את המקום 

השחקנים  הקטנים.  מהדברים  להתרגש  שיכול 

תמים,  מקום  בהם  יש  אם  עצמם  את  שאלו 

נמצאים  שאנחנו  או  בתמימות,  לאהוב  שיכול 

כבר במקום אחר, ציני יותר. נוצר כאן מתח בין 

הטקסט למקום האמיתי שבו שרוי השחקן".

בעבודתך מתרחצות יצרת שיתוף פעולה בין 

שחקניך לרקדניות של להקת בת-שבע. האם 

היחס של השחקנים לעבודה שאת עושה עם 

טקסט שונה במהותו מהיחס של רקדנים?

אוהד  עם  שעובדים  בת-שבע,  של  "הרקדנים 

לעומקים  שחודר  גופני  חינוך  מקבלים  נהרין, 

הרגשתי  אתם  בעבודתי  פנימיות.  ולתחושות 

שהשפה שלהם קרובה אלי. אני עובדת באופן 

דמיון  קיים  מהותית  אבל  השחקנים,  עם  שונה 

תנועה  בין  הקשר  טלטלה.  אצלם  קיימת  רב. 

להקשבה פנימית בא לביטוי באופן מאוד בולט. 

קבוצה  כל  השחקנים.  עם  התאחדו  הרקדניות 

עשתה משהו שונה, אבל מהותית הדחפים שכל 

אחד יצר מתוכו באו מאותו מקום".
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בכורות יולי-דצמבר 2008
מיכל רוזנצוייג

יולי

אמרילי, 2.7, מתוך הערב "מניע", תמונע

כוריאוגרפיה ותפאורה: דיולה צ'קברי

רקדנים ושותפים ליצירה: גוצ'י לאו, גבריאל גולר

מוסיקה: יחזקאל רז

תלבושות: הדר ונדר

תאורה: דניה זמר

המוזות של אלינא, 3.7, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: אלינא פיצ'רסקי 

רקדניות: דפי שחר, הדס איתן, גלי תמיר

מוסיקה: מיכאל דאנה 

תלבושות: אלינא פיצ'רסקי 

תאורה: קרן גרנק

תפאורה: שרון איגל 

פרקים, 11.7, מתוך ערב בשם זה שבו 

הועלתה גם היצירה אבנים במסגרת מחול 

לוהט, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: ענת שמגר

יוצרים ומבצעים: ענת שמגר, אפרת רובין, 

בנימין יגנדורף

מוסיקה: יוני רוקוטניץ 

תאורה: איריס מועלם

דיורה/Dyore, 17.7, סוזן דלל, במסגרת מחול 

לוהט, להקת בנגורה

כוריאוגרפיה ובימוי: סבולה בנגורה, רחל 

בנגורה, אמני פטאלה ואמני בנגורה

מתופפים: סבולה בנגורה, רחל בנגורה, אסף 

שטיינברג, חן מאיר, תומר סגל, אריאל נחום, 

עומר ויזל

רקדנים: רינת אנגל, שרונה ערבה, יעל שרוני, 

שחף בנטור

בולון: סיגל קצב, קורה: יאיר השחר

תלבושות: סבולה בנגורה, רחל בנגורה, מוסא 

באיו

CON EL TIEMPO )עם הזמן(, 18.7, 
במסגרת מחול לוהט, סוזן דלל

Compas — להקת המחול הישראלית
ניהול אמנותי: מיכל נתן 

יונים טבעו בנהר, 30.7, במסגרת זירת מחול, 

אולם ליאו מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה: מרב כהן

רקדניות: מיכל טישלר, מור נרדימון, מרב כהן

תלבושות: גל רודיטי

חיה חיה, 30.7, במסגרת זירת מחול,

אולם ליאו מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה: איריס מרקו

רקדניות: נעה מרק ואיריס מרקו

לילי, 30.7, במסגרת זירת מחול, אולם ליאו 

מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: מיטל בלנרו

מוסיקה: יונתן אלבלק

תלבושות: חגית בנימין

Armen and Luiz, 30.7, במסגרת זירת מחול, 
אולם ליאו מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה, מחול ותלבושות: נירית סתת 

ומיכל בן ליאור 

 

שואו–דאון, 30.7, במסגרת זירת מחול,

אולם ליאו מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה: סער מגל

רקדנים: סער מגל ועירד מצליח

טקסט: שרה קיין

עיצוב וייצור אביזרים: ירון אתר

זה לא אישי )אטיוד לדואט לאדם אחד(,30.7, 

במסגרת זירת מחול, חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: איריס ארז

מורן ודורון, 30.7, במסגרת זירת מחול,

חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה:  דורון רז

רקדנים: מורן זילברברג ודורון רז

וידיאו: אסקף

גרדציה, 30.7, במסגרת זירת מחול,

חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה: ענבל אושמן

רקדנים: מור דמר, ענבל אושמן

מוסיקה: שמיל פרנקל

חלונות נעימים, 30.7, במסגרת זירת מחול, 

חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה: אמיר קולבן

מבצעים: מרים אנגל, מאיה מכלל, אפרת 

הנדלר, עדי עמית, נוה רפופורט

על חומותייך, 30.7, במסגרת זירת מחול, 

חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: משה שכטר ורן בן דרור

מתוך אגם הברבורים, 30.7, במסגרת זירת 

מחול, חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה: עידן כהן

רקדנים: רעות לוי, משה שכטר, גילי גוברמן

תלבושות: עינת נהרי

נא לא להאכיל את הרקדנים, 30.7, במסגרת 

זירת מחול, חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה: דנה רוטנברג

רקדנים יוצרים: נעמה איתיאל, אושרת בנון, 

אלון ברכה, אורי שפיר

סלמנדרה, 30.7, במסגרת זירת מחול,

חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: עירד מצליח ומיכאל גטמן

פנסים, 30.7, במסגרת זירת מחול, חצר 

ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: ליאת לבנון ויונית יודלביץ'

צלמים: אסף שירן ונדב ישראלי

תלבושות ותפאורה: ליאת לבנון, יעל אלידע

פארקור, 30.7, במסגרת זירת מחול, חצר 

ז'ראר בכר, ירושלים

בימוי: איריס מרקו

 (Israeli Parkour Team) IPT ביצוע: קבוצת

צילום ועריכה: יובל מירון

M.I.A :מוסיקה

Blurred Focus, 30.7, במסגרת זירת מחול, 
חצר ז'ראר בכר, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: ליאת בן אטיס

Rachael Boble :עריכה, הפקה ובימוי

שטח סטרילי, 31.7, במסגרת זירת מחול, 

אולם ליאו מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה: דפי אלטבב

רקדניות: מעין חורש, איילת יקותיאל, עדי פלד, 

קורינה פריימן

מוסיקה מקורית: עידן טירקל

מיניאטורה מס' 2, 31.7, במסגרת זירת מחול, 

אולם ליאו מודל, ירושלים 

כוריאוגרפיה: תמה קסל

רקדנית: נדיה בכר

תלבושות: ז'קלין בכר

מוסיקה מקורית: יובל כפיר

בלונד, 31.7, במסגרת זירת מחול, אולם ליאו 

מודל, ירושלים

כוריאוגרפיה: מיכל אגסי

רקדנים: מיכל אגסי, שיר חכם

בחזרה, 31.7, במסגרת זירת מחול,

אולם ליאו מודל, ירושלים 

כוריאוגרפיה: נטע רוטנברג

רקדנים: אלון שטויר, נטע רוטנברג

תלבושות: סיון וקסמן

יצירות של תלמידי בית הספר "מנוע חיפוש", 

31.7, אולם ליאו מודל, ירושלים

טרף נטוש

כוריאוגרפיה וביצוע: מיכל מסיקה

עיצוב חלל: דנה מרום בן–עמי וענבר גוטמן, 

מוסיקה מקורית: מורן לוי

מקושקשת

כוריאוגרפיה וביצוע: גפן שובל

עיצוב: ניצן רייב ועדי קליין

מוסיקה: בוגי בן שלוין

There Goes My Guns
כוריאוגרפיה וביצוע: רעות בקרמן

עיצוב: גיל ירון

מוסיקה: דן פל

אוגוסט

כוח אדם, 1.8, במסגרת זירת מחול

כוריאוגרפיה: סהר עזימי

רקדנים: סהר עזימי, רונה לי שמעון

Number 8, 1.8, במסגרת זירת מחול
עבודה המבוססת על סאונד לסרט 

סטודנטים שמעולם לא צולם 

כוריאוגרפיה וביצוע: ענת כץ ורויטל גוטשלק

תסכית: מיה צרפתי

שחקנים בתסכית: ארז מעין, תמר אלקן, עוז 

זהבי, גור פיפשקוביץ, מיה צרפתי, ענת כץ

עיצוב תלבושות: ירון זינו

על גופו, בגופו, 1.8, במסגרת זירת מחול

יצירתם של שלומית פונדמינסקי ויניב מינצר

כוריאוגרפיה: שלומית פונדמינסקי  

מוסיקה מקורית: יניב מינצר

תלבושות: שירה וייז

אינפורמציה, 1.8, במסגרת זירת מחול

כוריאוגרפיה: אור מרין ואורן נחום

רקדנים: סתיו מרין, אורן נחום ואור מרין

עריכת פסקול מתוך הסרט משפט הקופים: 

אורן נחום

עיצוב במה ותלבושות: אור מרין

מופע לכל המשפחה, 9.8, במסגרת מחול 

לוהט, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: ענת דניאלי

רקדנים: לילי לדין, נמרוד כירורג, מורן 

זילברברג, דורון רז

מוסיקה: אנטוניו ויוולדי, ארבע העונות

תפאורה ותלבושות: רקפת כנען

תאורה: אריאל אפרים אשבל

להקת המחול האתיופית ביתא,  16.8, 

במסגרת מחול לוהט, סוזן דלל 

תזי–תזה

כוריאוגרפיה: רות אשל

מוסיקה: משה אפרתי

יושב בסתר מתוך מספדי למחול

מוסיקה וכוריאוגרפיה: אסתי קינן–עופרי 

ריקוד משפחתי — רוקדים שורשים, 18.8, 

ענבל

להקת המחול ענבל

כוריאוגרפיה: רוני ברנשטטר

בימוי: יאקי מחרז

מוסיקה מקורית ועריכת פס קול: רן בגנו

תפאורה: דני בילינסון

תלבושות: אולה שבצור

אביזרים: עינת שלזינגר

תאורה: מישה צ'רנייבסקי ואינה מלקין

זבובים מאת נמרוד פריד, צילום: איתמר פריד

Flies by Nimrod Frid, photo: Itamar Frid
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והיא היתה..., 28.8, במסגרת מחול אחר,

סוזן דלל

כוריאוגרפיה: ליאת מגנזי     

 Konrad Szymanski, Daniela Cruz, :רקדנים

Kim Fischer
מוסיקה: הוגו ורוייך 

עיצוב במה, תאורה ותלבושות: ליאת מגנזי

בלאנש, 28.8, במסגרת מחול אחר, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: עמית זמיר 

רקדנים: טליה דור, ניצן איון, עמית זמיר

עריכה מוסיקלית: רועי אפרת

מיץ לימון, 28.8, במסגרת מחול אחר, סוזן 

דלל

כוריאוגרפיה וביצוע: לזארו גודואי

 Kammer flimmer Kolectiv, :מוסיקה

 Amherst Balago
 Peter Aerschmann :וידיאו

Nicole Pfister :גרפיקה

יסוד, 28.8, במסגרת מחול אחר, סוזן דלל 

 כוריאוגרפיה: ענת יפה 

רקדנים: אופיר יודלביץ', דורית גיא, עדי אלזם, 

עמית פריסמן, קרן סגל, שירי טייכר

מוסיקה מקורית: הרמיגרואיל, איסלנד

תלבושות: מהארון והשפשוף

צומי, 29.8, במסגרת מחול אחר, סוזן דלל

כוריאוגרפיה וביצוע: מירה רובינשטיין, אילן 

 ממן, יגאל משינסקי

מוסיקה: אנטוניו ויוולדי  

גבולות, 29.8, במסגרת מחול אחר, סוזן דלל

 כוריאוגרפיה: איל מונטאנו

רקדנים: איל מונטאנו, רונית חדד

מוסיקה: נדב הולנדר

מנהלת חזרות: אנה וייסמן

מתוך צמא, 30.8, במסגרת מחול אחר,

סוזן דלל

כוריאוגרפיה וביצוע: מיכל הירש

מוסיקה: פרלוד מאת י. ס. באך

מוסיקה חיה: הולגר מרטין

תכנון תלבושות: מיכל הירש

אגדות, 30.8, במסגרת מחול אחר, סוזן דלל

כוריאוגרפיה וביצוע: פיודור מקרוב

לפי "כיפה אדומה" מאת שארל פרו

מוסיקה חיה: מאיה דוניץ

תלבושת: אולגה דומובה

אם לא דגל, אז סנדוויץ'..., 30.8, במסגרת 

מחול אחר, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: יובל שחם

רקדנים ושותפים ליצירה: עינת בצלאל, סטפן 

פרי, יובל שחם

ספטמבר

אללה נגילה, 27.9, תיאטרון–מחול ענבל

עיצוב במה, בימוי, משחק ותנועה: תהל רן

עיצוב תלבושות: מרין כהן

אוקטובר

חומוס, צ'יפס, סלט, 15.11, בהפקת תיאטרון 

עכו, עכו

מאת אביגיל רובין ויואב ברתל 

שחקנים ורקדנים יוצרים: נדב בושם, ענת חדיד, 

מיסרה מסרי, עלי עלי, איברהים קדורה, ח'ליל 

קדורה, יובל רז

דרמטורגיה: מרים קיני

מוסיקה: יחזקאל רז

עיצוב תפאורה ותלבושות: מיטל גואטה

נובמבר

כשהחדר נהפך למים, 5.11, תיאטרון–מחול 

ענבל

בהשראת שיריו של המשורר אמיר אור

כוריאוגרפיה, תלבושות, עריכת פס הקול: מיה 

דונסקי

ביצוע: רקדני אנסמבל "מניפה" — יסמין ורדי, 

מרב כהן, שלומציון מאזוז, ארתור אסטמן ומיה 

דונסקי

Bolero, מתוך פרויקט 5, 7.11, סוזן דלל
להקת בת שבע

כוריאוגרפיה: אוהד נהרין

מוסיקה: עיבוד לבולרו מאת רוול

לפגוש את בריאן ווש, 13.11, תמונע

כוריאוגרפיה, בימוי ועריכת פסקול: ארקדי זיידס

ליווי אמנותי ותאורה: איתי ויזר

משתתפים: סשה אנגל, שני גרנות, עמית הדרי, 

דני נוימן, שרון צוקרמן

  DJ Food, Plantains, Poul Mauriat, :פסקול

 Aphex Twin, Maurice Ravel, Pizzicato
Five, Peaches

תלבושות: ערן שני

עיצוב גרפי: עדי שפרן ותום קרמר 

טורוס, 19.11, במסגרת בכורות 2008, 

תיאטרון–מחול ענבל

כוריאוגרפיה: סהר עזימי

מוסיקה: דידי ארז

תפאורה ותלבושות: ענבל ליבליך

תאורה: תמר אור

רקדנים: מיה ברינר, לזארו גודוי, סהר עזימי, 

קוראלי לאדם, אלעד שכטר

זבובים, 20.11, במסגרת פסטיבל מחול שלם, 

בית שמואל, ירושלים

להקת תמי

מאת נמרוד פריד

רקדנים יוצרים: איציק גבאי, אלינור צ'רטוק, 

ליאור אביצור, מירב דגן, שני ברייטנר

 Young Gods, Beth Gibbons, Timo :מוסיקה

Maas, Pink Floyd, Erik Satie, Momo
עריכה מוסיקלית: איתמר צור 

 Mizo ,תלבושות: ענבל בן זקן

ארט: טליה בראון פריד

הכלב האינטואיטיבי מקשקש בזנב הרציונלי, 

20.11, במסגרת פסטיבל מחול שלם, בית 

שמואל, ירושלים

הפקה משותפת עם מוזיאון המדע ירושלים

בימוי כוריאוגרפיה: רובי אדלמן

ביצוע: ג'ואל בריי

תכנון ופיתוח אינסטלציה ייעודית: איתן רונאל

אמן וידיאו: עידו כהן אלורו

מוסיקה מקורית: נדב גרבר

משך היצירה: כ–14 דקות

בשורות טובות, 20.11, במסגרת פסטיבל 

מחול שלם, בית שמואל, ירושלים

כוריאוגרפיה: נדר רוסנו

פיתוח רעיון: מירב דגן ונדר רוסנו

רקדנים: אפרת מזור, שלי לאוטמן, מירב דגן,  

נדר רוסנו

 calla ,the silver mount orchestra :מוסיקה

Johnny Cash ,mogwai, שמעון טל 
עריכה מוסיקלית: טל שמעון, נדר רוסנו

תלבושות: אופירה אובר 

קומי לכי, 20.11, במסגרת פסטיבל מחול 

שלם, בית שמואל, ירושלים

כוריאוגרפיה וביצוע: מרים אנגל

Taat ,SigurRos :מוסיקה

תלבושת: אלזה פוי ין

קימטוטים, 20.11, במסגרת פסטיבל מחול 

שלם, בית שמואל, ירושלים

כוריאוגרפיה: אוולין יפרח

ביצוע: ריקי ורון חורב, אוולין יפרח

מוסיקה: "להיות גדולה"; מלים: לאה נאור, לחן: 

דפנה אילת

תלבושות: מומי גיל, אוולין יפרח 

עריכה מוסיקלית: אורן מנצורה

צילום: גיורא אנגל 

One Leg Barbie, 20.11, במסגרת פסטיבל 
תל אביב דאנס, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: שרון אייל

רקדנית: טליה פז

מוסיקה: עריכה: אורי ליכטיק, גיא בכר

ושרון אייל 

תלבושת: בן ארצי

תאורה: במבי

טוקיו תפוזים, 26.11, סוזן דלל 

להקת המחול תל אביב

מאת עמית גולדנברג ויערה דולב

רקדנים: עמית גולדנברג, מיכאל גטמן, יערה 

דולב, אלעד לבנת, רוני ננר, נועה רוזנטל

בעבודה משולב דואט אחד שיצר בשביל טוקיו 

תפוזים הרקדן והכוריאוגרף מיכאל גטמן

מוסיקה: קטעים מתוך רואיג'י סקמוטו, אלווה 

נוטו, י. ס. באך, אייס קיוב וההרכבים

Birdy Nam Nam, SLG
תלבושות: מאור צבר

תאורה: יעקב ברסי

אישה א'/אישה ב', 27.11, תמונע

כוריאוגרפיה: רונית זיו

רקדנים: כרמית בוריאן, רוני ברנדשטטר,

דניאל גל, רונית זיו

אישה א'

מוסיקה: רן בגנו

תלבושות: מירב אוחיון ורונית זיו

תאורה: מרטין עדין

אישה ב'

טקסט: רביד דברה

מוסיקה: יובל שפריר

פסטיבל ריקודי חדר 2008, 19-21.11,

ז'ראר בכר, ירושלים

ניהול אמנותי: עמוס חץ

רקדנים: תוכנית א' — בתיה שכטר, חומי 

אינבינדר, דנה בר, קובי–בן עזרא

תכנית ב' — עמוס חץ, ליאור אופיר

הטרדות ללא סוף

תוכנית ג' — מרתון של 12 שעות ריקוד, 

מוסיקה ווידיאו 

רקדנים: דניה אלרז, ליאור אופיר, סמדר אימור, 

דנה בר, ניר בן–גל, ליאת דרור, שרון הללי, 

רחלי זוהר, אהרונה ישראל, עמוס חץ, עופרה 

חן, אורן טישלר, יעל כנעני, סמדר כהן, דורון 

נוימן, פיליפ סמית, אסתי סן, תמה עובדיה, 

שלומית פונדמינסקי, מיקי שחרור, עינת 

רווה–גולן

מוסיקה: Vexations, מאת אריק סאטי

פסנתרנים: עמית ויינר, שרית שליי, יובל ברונר

דצמבר

יום שני, 5.12, במסגרת הרמת מסך,

סוזן דלל

כוריאוגרפיה: מיכאל גטמן

רקדנים: יערה דולב, אלדד בן שושן

מוסיקה: קרל שטוקהאוזן

תלבושות: ירון אריה

תפאורה: עירד מצליח

תאורה: ג'ודי קופרמן

קרש הצלה, 5.12, במסגרת הרמת מסך,

סוזן דלל

כוריאוגרפיה: מאיה לוי

רקדנים ושותפים ליצירה: רן בן דרור, לזארו 

גודוי, מיכל אגסי

 Murcof, Cosmos ,Mir. :מוסיקה מתוך

 Antonio Caldara, symphony in G minor.
You Fall - azure Ray If

עיצוב ועריכת סאונד: מיכאל ברקוביץ'

עיצוב במה: ליאת קוך

עיצוב תלבושות: ליאת בן שושן

עיצוב תאורה: ג'ודי קופפרמן

ניהול חזרות: איריס מרקו

בפנים יורד גשם, 5.12, במסגרת הרמת מסך, 

סוזן דלל

כוריאוגרפיה: רייצ'ל ארדוס

רקדנים יוצרים: גיל קרר, אורי לנקינסקי,

ענת מרון

מוסיקה מקורית: אלברטו שוורץ

תאורה: יעקב ברסי

פוסט–מרתה, 5.12, במסגרת הרמת מסך, 

סוזן דלל

כוריאוגרפיה, בימוי ורעיון: ניב שינפלד ואורן 

לאור, בשיתוף רונית זיו 

רקדנים יוצרים: רונית זיו, סיון גוטהולץ, עירד 

מצליח, אדם בן–צבי

מוסיקה מקורית ועריכת פסקול: דידי ארז

,Leonard Cohen, The Creatures :מוסיקה

Orchestre Musette Carlinin, Vangelis
תלבושות: מירית ויינשטוק

עיצוב אביזרים: אורי און

תאורה: יעקב ברסי

Bloody Disco, 5.12, במסגרת הרמת מסך, 
סוזן דלל

כוריאוגרפיה: עודד גרף ויוסי ברג

רקדנים שותפים לתהליך היצירה: גליה חצור, 

דליה חיימסקי, צוף יצחקי, עודד גרף

מוסיקה מקורית ושירה: ורד דקל

עיצוב תלבושות: ענבל ליבליך

ריוורסי, 5.12, במסגרת הרמת מסך, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: סהר עזימי ואודליה קופרברג

רקדנים: אלעד שכטר, גליה חצור, מיה ויזר, 

קוראלי לאדאם

 Partita No. 1 in B minor, — מוסיקה: באך

,Partita No. 3 in E major
 Concerto for three harpsicords and 

 strings in D minor – without tempo
 indication

עריכה מוסיקלית: דידי ארז

עיצוב במה ותלבושות: ענבל ליבליך

תאורה: תמר אור

מונק, 6.12, במסגרת הרמת מסך, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: תומר שרעבי

רקדנים יוצרים: טל קול, עידו צדר, אורן קדוש, 

תומר שרעבי

 Till the end Of The world / Nick :מוסיקה

 Cave And The bad seeds
Hands Playing Butterfly / Efterklag

הכל, 6.12, במסגרת הרמת מסך, סוזן דלל

כוריאוגרפיה וביצוע: הלל קוגן

 Rameau ,Blasted ,מוסיקה: שושנה דמארי

 Mechanism,
תלבושות: אולין טרדימן

הים השחור, 6.12, במסגרת הרמת מסך,

סוזן דלל

כוריאוגרפיה: מיה שטרן

רקדנים: רוני גופר, יסמין רוטקופף, מור נרדימון, 

אורן טישלר

עיצוב תלבושות: מיקי אבני

 Gilbert / Hampson / Kendall Add :מוסיקה

N To (X), Helen Kan

רחם, 21.12, במסגרת להקת פרסקו 

— רקדנים יוצרים 2, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: וולטר צ'ינקוולה

מוסיקה: טוקטה מאת באך

הדרך עושה אותך, 21.12, במסגרת להקת 

פרסקו — רקדנים יוצרים 2, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: צחי כהן  

ביצוע: צחי כהן ואורן טישלר

כשאבא לא יהיה, 21.12, במסגרת להקת 

פרסקו — רקדנים יוצרים 2, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: אלון שטויאר

רקדנים: אלון שטויאר, נטע רוזנברג, חן גיא

OK, 21.12, במסגרת להקת פרסקו —

רקדנים יוצרים 2, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: דוד ממליה

רקדנים: יניב כהן ונופר לוניגר

בגיר, 21.12, במסגרת להקת פרסקו 

— רקדנים יוצרים 2, סוזן דלל

כוריאוגרפיה: גיל נוה

רקדנים: גיל נוה, גיא אלון, דפנה לוי

מוסיקה: קולאז' בעריכת ליאור כהן

בכורות, הופעות, שיעורים, סדנאות, כתבות ודעות,

אנשים וגישות,בפורטל 'דרך גוף' לאמנויות בתנועה.

www.bodyways.org
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ירושלמים ב מחול  יוצרי  האחרונות  שנים 

 2002 בשנת  פועלם.  את  למסד  פועלים 

אדלמן,  רובי  דוגמת  עצמאיים  יוצרים  התאגדו 

קולבן  כמו  ולהקות  שטרן,  וצפירה  אידל  עפרה 

דאנס וורטיגו, לערבי הופעות משותפים. שש שנים 

חלפו, והיום מתקיימים בירושלים שני פסטיבלים 

— Euro שלם ומחול שלם — וחלל חזרות, שיהיה 

עומד  בית ליוצרי המחול העצמאיים בירושלים, 

לפני שיפוץ.

"האפשרויות הרגילות שיש לרקדנים שמסיימים 

לרקוד בלהקות מחול מקצועיות בירושלים ובוחרים 

להמשיך כיוצרים, הן להמשיך כיוצר עצמאי בתל 

אביב או לנסוע לחו"ל, כמו שאני עשיתי", אומר 

אדלמן, המנהל האמנותי של מחול שלם בשיתוף 

עם עפרה אידל, "רצינו להתעקש לעשות את זה 

בירושלים ולאפשר במה של מחול עצמאי מקצועי. 

אנחנו מייצרים אלטרנטיבה מקצועית במסגרת 

תומכת ,שתאפשר לנו להמשיך לעשות את מה 

שחשוב לנו לעשות, בירושלים."

"בהתחלה חיפשנו מפיקים ואירגנו אירועים קטנים, 

שאנחנו כיוצרים פירסמנו יחד. סגירת תאריך יעד 

ומערבים בודדים  להופעה עודדה יוצרים ליצור, 

בשנה החלטנו להרים פסטיבל, לשלב יזמים ויוצרי 

מחול ולהפוך את היוזמה למרכז מחול ירושלמי 

עצמאי — מקום שבו יוצרים מירושלים ייצרו ויעלו 

הופעות לצד יוצרים מתל אביב ומהעולם."

השנה הרביעית של פסטיבל מחול  ב–2008, 

ניכרת התרחבות של הפעילות וגוברת  שלם, 

התמיכה שמעניקים לו מגוון של אישים וגופים. 

לצד חמש בכורות של יוצרים מירושלים ומתל 

אביב, הועלו בפסטיבל ארבע עבודות של להקות 

מאפריקה. שלמה פלסנר )שבעבר ניהל אמנותית 

את פסטיבל אינטימדאנס בתיאטרון תמונע( 

ליווה אמנותית את היוצרים בפיתוח העבודות. 

בין ההפקות הירושלמיות היו הכלב האינטואיטיבי 

מקשקש בזנב הרציונלי של אדלמן, בביצוע ג'ואל 

שנעשתה  מעניינת,  וידיאו–דאנס  עבודת  זו  בריי. 

בשיתוף מוזיאון המדע בירושלים ומתרחשת בתוך 

אינסטלציה. "היצירה תעסוק בתפישת המציאות 

עקב  הנוצרת  המבוכה  האנושי,  במוח  המשתנה 

האירועים  את  בתפישתו  המוח  של  הדינמיות 

זיכרון,  פיסות  ובתפישתו  לו  מחוצה  המתרחשים 

עמדה  ונקיטת  המצב'  ל'הבנת  כמשען  המוצעות 

הוצב  הבמה  על  בתוכנייה.  אדלמן  כתב  כלפיו", 

מדופנותיו  שתיים  ועל  כלוב  מעין  אלכסוני  בקו 

הוקרנה בווידיאו דמותו של הרקדן הנע בתוכו. 

בשורות  המקור  הפקת  את  העלה  רוסנו  נדר 

טובות, שלפי הגדרתו בתוכנייה "מדברת על הרצון 

וחומות שיצרנו לעצמנו, לממש  להסיר מכשולים 

את האהבה הגדולה שיכולה להירקם בין בני אדם 

והפחד הגדול מהבדידות והריקנות שעוטפת אותנו 

ביומיום". הרקדנית מרים אנגל יצרה את קומי לכי, 

סולו בביצועה. זו עבודה אוטוביוגרפיות, שלדבריה 

סבלה  שמהן  ברגליים  בפציעות  ראשיתה 

סיימה חמש שנים של   ,25 בת  )אנגל,  כרקדנית 

פעילות כרקדנית בלהקת קולבן דאנס(, והושלמה 

עם הבנתה שעליה לעשות מעשה — לקום וללכת 

אחרי הרבה שנים בלהקה ובירושלים.

לצידם, יוצרים נוספים מרחבי הארץ הציגו עבודות 

בפסטיבל.

פיתוח  את  כמטרה  לעצמנו  הצבנו  "מלכתחילה 

קהילת המחול בעיר שלנו", אומרת אידל, ואדלמן 

שמציעה  אמירה  להציע  נכון  "לירושלים  מוסיף: 

הסתכלות אחרת ממה שאופנתי בתל אביב, שאין 

מה לעשות, היא נקודת המוצא וההתייחסות של 

המחול בארץ".

בתיאטרון  יתארח  הפסטיבל  )ינואר(,  החודש 

ממשיכים  "אנחנו  אדלמן:  אביב.  בתל  תמונע 

הארץ,  ובכל  בירושלים  העבודות  את  להציג 

ונוצרו קשרים עם להקות מגרמניה, פולין והולנד, 

שאנחנו בודקים אפשרות לקיים עמן חילופי אמנים 

Euro שלם. מכיוון שאנחנו גוף עצמאי  לפסטיבל 

אין לנו ידיעה מה  שאינו נתמך על בסיס שנתי, 

יהיה גובה התקציב. כל פעם שיש מספיק תקציב, 

מאגדים אמנים ויוצרים אירוע. לאורך השנים זה 

תוך כדי כך  נעשה יותר קבוע והופך למסורת. 

אנחנו בודקים מה נכון לירושלים ולנו. מה שהולך 

טוב, אנחנו מחזקים."

מרכז  שיתוף פעולה היה עם מרכז רומן גארי, 

תרבות של הקונסוליה הצרפתית בירושלים. 

בעזרתו עלו בפסטיבל עבודות של ארבע להקות 

בשיתוף  מודרני,  מחול  הועלה מופע  אפריקניות. 

פעולה בין שתי להקות מחול אפריקניות — אינזלו 

והינלה ממדגסקר — שהתארחו  מדרום אפריקה 

בפסטיבל במסגרת סיבוב הופעות בעולם, שכלל 

ההרכב  חברי  וברמאללה.  אביב  בתל  הופעות 

סיפרו שהעלו תמונות מחיי היומיום שלהם, שכללו 

באולם.  הקהל  ועם  הבמה  על  ושעשוע  משחק 

לדבריהם, הם הציגו ביטויים בימתיים של עצמם, 

ההחלטה  הקהל.  ברגשות  התחשבות  מתוך 

שבה  העיר  של  לדימוי  קשורה  להתחשב  במה 

הם מופיעים — שמרנית או ליברלית. בירושלים, 

כמובן, הציגו את הגרסה המעודנת.

את  ירושלים  עיריית  חנכה  הפסטיבל  בתקופת 

ובו  הדסה,  למכללת  הצמוד  חבצלת,  מדרחוב 

של  המופע  ובהן  מהפסטיבל  הופעות  הועלו 

פולקלוריסטי  מחול  השנהב,  מחוף  הלהקה 

מגאנה ומופעי חוצות של אמנים וקרקס. האירוע 

ירושלמי  קהל  השתתף  שבה  בהרקדה  הסתיים 

"לקהל  אידל,  אומרת  לזה",  צמא  "הקהל  מגוון. 

בירושלים חסרים תרבות ובידור, והאירוע כלל את 

שניהם. היו בו תרבות גבוהה ובידור במינון. הקהל 

בין  אמצעי  בלתי  מפגש  נוצר  טוטלית.  התחבר 

אמנות לקהילה, שחשוב לשני הצדדים. בירושלים 

זה חשוב כפליים, כי אין כאלו אירועים".

להופעות  עצמאיים  יוצרים  לקבץ  שהחלו  כמי 

2002, מבססים אט– בכר, בשנת  ג'ראר  במרכז 

אט את מקומם בעיר. מחול שלם, המוגדר "בית 

יוצרי מחול החולקים חזון  עכשווי למחול המאגד 

משותף לקידום תרבות המחול העצמאי בירושלים 

ובארץ" )אתר האינטרנט של מחול שלם(, פועל 

בתמיכה של שלל גופים ובהם המינהל הקהילתי 

נוספים  וגופים  ירושלים  קרן  ירושלים,  העיר  לב 

עברו  כשנתיים  לפני  לה.  ומחוצה  מירושלים 

ובימים  העיר  לב  הקהילתי  המינהל  של  למבנה 

חזרות  חלל  שיפוץ  לקראת  עומדים  הם  אלו 

בשכונת מוסררה. "זה חלל שיספיק רק לחזרות 

נוסף להופעות.  ואנחנו מנסים למצוא חלל קבוע 

ספר  בית  מחול,  מרכז  לפתוח  רוצים  אנחנו 

ופאנלים  וכן לקיים סדנאות, מפגשי אמן  ולהקה, 

בתהליכים  "אנחנו  אידל.  מספרת  מחול",  בנושא 

להקה  שתהיה  שלם,  מחול  להקת  הקמת  של 

יעלו  עצמאיים  יוצרים  שבמסגרתה  רפרטוארית 

הופעה אחת לכמה חודשים. עכשיו אנחנו עובדים 

במתכונת של מיני להקה. זה תהליך ארוך. לקח 

לנו שש שנים להשיג את החלל הנוכחי". 

קביעות,  של  תחושה  זו  "חלל  מוסיף:  אדלמן 

לפעול  מוטיבציה  נותן  זה  עליה.  שאפשר לסמוך 

ככוריאוגרפים,  מקצועיות.  על  ושומר  ברציפות 

כדי להעמיק בחקירה נדרשות שעות סטודיו וכדי 

להבין איך יצירה עובדת, צריך להריץ אותה כמה 

פעמים. התחלנו ברמה המאוד פרקטית — רצפה, 

כסף לתשלום לרקדנים ובמה, שהיוצר לא יצטרך 

למכור את הבית שלו כדי להופיע עליה, והצלחנו 

לבסס את זה". 

את  שהשיבו  המוניציפליות  הבחירות  לאחר 

ליצור  מקווים  הם  חילוניות,  לידיים  העיר  ניהול 

מלהקות  שרקדנים  לכך  ולגרום  עבודה  מקומות 

כמו קולבן דאנס וורטיגו, הפועלות בעיר ובשוליה, 

יוכלו להשתלב בבניית התרבות בעיר. אידל: "מה 

שמנחה אותנו הוא לא רק הנושא הקהילתי, של 

מחפשים  אנחנו  מחול.  כמרכז  ירושלים  פיתוח 

יוצרים עם אמירה מקורית וחדשה ורמה מקצועית 

גבוהה, גם בתוכן וגם בשפה התנועתית".

בונים במת מחול בירושלים —
מחול שלם

לילך גביש

לילך גביש

הקונטקט ב סצינת  האחרונות  שנים 

 )contact improvisation( אימפרוביזציה 

בישראל מתפתחת, גדלה ומאגדת סביבה יוצרים 

להם  תורמת  הזאת  התנועה  שטכניקת  ואנשים 

של  ניצנים  ניכרים  לאחרונה  שונים.  באופנים 

המחול  לעולם  הקונטקט  עולם  בין  התקרבות 

המקצועי בארץ, אבל החיבור בין שני העולמות, 

הברית,  ובארצות  באירופה  בטבעיות  שמתקיים 

גבות.  בהרמת  פעם  לא  כאן  מתקבל  עדיין 

רקדנים,  בעיקר  מאפיינות  הספקניות  התגובות 

אבל גם חברי קהילת הקונטקט אינם נקיים מהן.

ורטיגו היא בין להקות המחול הבודדות בישראל 

פעיל,  באופן  הקונטקט  בטכניקת  שמשתמשות 

אחד  הבמה.  על  והן  תלמידים  להכשרת  הן 

הוא  הלהקה  של  הספר  בבית  היסוד  משיעורי 

שיעור קונטקט אימפרוביזציה, שנכלל בתוכנית 

קלאסי.  ובלט  מודרני  מחול  לצד  הלימודים 

"אנחנו רוצים שהרקדנים שלנו יהיו חלק מעניין 

נעה  עדי שעל, שותפה של  הקונטקט", מסביר 

ורטהיים בוורטיגו. "יש סצינה של מחול מקצועי 

קיום  יש  מהן  אחת  ולכל  קונטקט,  סצינת  ויש 

ההכשרה  כשבשלב  נעה,  ובעיני  בעיני  עצמאי. 

של רקדן מקצועי יש מפגש בינו לבין קונטקט, 

כמה  ראינו  שכבר  רגיל,  בלתי  קסם  מתרחש 

נוכח  היה  אימפרוביזציה  הקונטקט  פעמים. 

ביצירה שלנו גם כשאנחנו רקדנו, מאז הדואטים 

בלי  קונטקט  שעשינו  כך  כדי  עד  הראשונים, 

לדעת מה זה קונטקט. היתה לנו הרבה עבודת 

כזאת  טכניקה  שיש  לנו  סיפרו   ,partnership
והתחלנו לחקור אותה בארץ ובעולם".

מחול  אנשי  של  כמחקר  התחיל  הקונטקט 

"אחת  הזוג.  בבן  אמון  ובמתן  במשקל, בתעופה 

סטיב  של  הופעה  היתה  שלי  החזקות  החוויות 

של  המייסדים  )האבות  נלסון  וליסה  פקסטון 

מספר  ה–70(",  שנות  בראשית  הקונטקט, 

הרבה,  אותי  שלימדה  חוויה  היתה  "זאת  שעל. 

שוחרי  כל  עם  אימפרוביזציה.  שכולה  הופעה 

ההופעה  את  לראות  באנו  מישראל  הקונטקט 

בווינה. הציפייה היתה לראות אנשים  בפסטיבל 

ריגש  דבר  של  שבסופו  מה  באוויר.  מתעופפים 

אותנו, והאנשים האלה בני 70, היה שלאורך כל 

ההופעה סטיב היה בצד אחד של הבמה וליסה 

ביניהם  מדהימה  תקשורת  והיתה  השני,  בצד 

אף על פי שהם לא נגעו אחד בשני. היו ביניהם 

הקשבה, אמון, נדיבות ויכולת לפנות את המרחב 

זה לזה, אבל לא היה מגע. ואז הבנו שקונטקט 

אימפרוביזציה זה לא בהכרח להימרח אחד על 

השני. גם בלי מגע יכולה להיות המון עוצמה".

"בדרך כלל רואים בקונטקט ובעולם המחול שני 

מעגלים נפרדים", מוסיף שעל. "יש הרבה רקדנים 

ויש  בקונטקט  דבר  שום  יודעים  שלא  מצוינים 

רקדני קונטקט מופלאים שלא עשו פלייה בחיים 

שלהם. בסצינה המקצועית אנחנו עוף מוזר. אנחנו 

שלנו  בכפר  ועכשיו  ההר,  על  אלא  בביצה,  לא 

)ראו כתבתו של פרם–שי חרמון, גיליון זה(. אנחנו 

תופשים את עצמנו כלהקה מקצועית, ששותפה 

לפגוש  יכול  למסר של הקונטקט. בברלין אתה 

רקדנים מקצועיים על במה פתוחה. בתל אביב 

אני לא רואה את הרקדנים המקצועיים בג'אמים. 

לפסטיבל  שלי  התלמידים  את  מביא  כשאני 

עם  רקדנים  הם  'מה,  אותי,  שואלים  הקונטקט 

ומאמינים  בפסטיבל  שותפים  אנחנו  פוזות?' 

ושזה  בקונטקט  ישתפשפו  שהרקדנים  שחשוב 

יותר  ואנשים  טובים  יותר  רקדנים  אותם  יעשה 

נוסף  ורקדן  מקדים  סולו  נותן  כשרקדן  טובים. 

נכנס לתוך המרחב שלו, הוא יידע איך להתעסק 

אתו. זו אחת הסיבות שאנחנו עוסקים בזה".

לפי ההערכה המקובלת, בישראל יש כמה מאות 

רקדני קונטקט, שלפחות כ–150 מהם רוקדים על 

בסיס קבוע. סביב העניין נוצרה קהילה ופועלות 

play של אילנית תדמור  מסגרות הכשרה, כמו 

והקבוצה ביפו בהנהלת איתי יטוב. כ–20 מורים 

מחול  ולהקות  קבוע  באופן  קונטקט  מלמדים 

להעביר  פעם  מדי  אותם  מזמינות  מקצועיות 

שיעורים לרקדנים.

על קו התפר: קונטקט 
אימפרוביזציה ומחול בישראל

פסטיבל קונטקט, 

רקדנים: איל ויזנר 

ואלון קרניאל, צילום: 

ג'ייסון הריסו
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בפסטיבל הקונטקט השביעי, שהתקיים בדצמבר 

האחרון, השתתפו מורים ואמני קונטקט מישראל 

שבועות,  שלושה  נמשך  הפסטיבל  ומהעולם. 

שהחלו בטיול של המשתתפים באוטובוס באתרים 

שונים בארץ שבהם רקדו, נמשכו בשבוע חממה 

בשיעורים  והסתיימו  במשגב  השנה  שהתקיים 

ובסדנאות פרטניות בתל אביב. בשעות היום היו 

שיעורים ובערבים התקיימו ג'אמים והופעות.

זוהר  דרור  שנים  שבע  לפני  יסדו  הפסטיבל  את 

ואוסי אלעד, על פי מודלים מחו"ל ובעיקר מגרמניה. 

עם השנים התרחב הפסטיבל. זוהר, שהפיק את 

הפסטיבל במשך שש שנים, החליט למסור אותו 

לניהולה של הקהילה. בימים אלו מוקמת עמותת 

הקונטקט הישראלית, שתאגד יוצרים ומורים. 

ריבי ניסים, מנהלת פורטל "דרך גוף" לאמנויות 

בתנועה )bodyways(, שמשמש את חברי קהילת 

הקונטקט, מקיימת אירועים קטנים לאורך השנה. 

בנובמבר  התקיים  אורבנית,  חגיגה  מהם,  אחד 

בתל אביב בשיתוף עם מוסך הגוף, תיאטרון הגוף, 

אמיתית,  קהילה  "זו   .Play וסטודיו  נעים  סטודיו 

שקיבלה ביטוי באינטרנט, שמאפשר התפתחות 

אורגנית. אנשים נותנים לעצמם לחוות ולהופיע", 

אומרת ניסים. מתוך הקהילה שהתפתחה נוסדו 

הרכב  כמו  חדשים,  תנועה  והרכבי  קבוצות 

אוקטט וקבוצת האימפרוביזציה אימפולס. ניסים 

נוספים,  חברים   15 עם  באימפולס  משתתפת 

עברו  שלא  וכאלו  מקצועיים  רקדנים  שביניהם 

בתחום,  שאני  השנים  "בכל  מקצועית.  הכשרה 

ולקונטקט  לריקוד  משותף  מכנה  למצוא  ניסיתי 

אימפרוביזציה", מספרת ניסים. 

הנאה  הוא  העיסוק  רוב  הקונטקט  "בפסטיבלי 

שיתוף  של  איכות  יש  הג'אם  ולערבי  מהתנועה 

תדמור,  אילנית  אומרת  המופע",  ואמנות 

אני  האחרונות  "בשנים   .Play סטודיו  מייסדת 

יותר  ומתעניינת  בקונטקט  מתעסקת  פחות 

בעולם  הבמה  של  המקום  באימפרוביזציה. 

רואה  אני  שאלות.  הרבה  מעלה  הקונטקט 

נוספים. כאדם שמופיע  שהבמה דורשת דברים 

באימפרוביזציה, אני יודעת שיש המון שלבים של 

עיבוד ואימון כדי להביא משהו אל הבמה.

"כשהתחלתי לפעול, עולם הבמה ועולם הקונטקט 

תדמור,  ממשיכה  מזה",  זה  מאוד  רחוקים  היו 

שהחלה את קריירת הריקוד שלה כתלמידת מחול 

יש התקרבות  "היום  לפני כ–15 שנה.  באקדמיה 

בין העולמות, אם כי הסצינות עדיין נפרדות. יותר 

ויותר רואים שימוש בטכניקת הקונטקט על הבמה, 

בין אם בצד האקרובטי ובין אם בשפה שעוברת 

טכניקה  זו  קונטקט  בעיני  לכוריאוגרפיה.  עיבוד 

ולא אמנות מופע. בזה  ליצירה  שמשמשת בסיס 

אני חלוקה על אנשי קונטקט, שיכולים לשים אותו 

על  למידה  יש  בקונטקט  שהוא.  כמו  הבמה  על 

הגוף והנפש ויש רקדנים מקצועיים שמשתמשים 

אבל  ומקצועית.  אישית  להתפתחות  ככלי  בזה 

בו משהו  יש  נקודות.  בעוד  נוגע  הקונטקט  עולם 

חברתי וקהילתי ואני מוצאת אצלי צד של מודעות 

חברתית. בזה הקונטקט מושך אותי.

קיים.  יותר  הרבה  הזה  החיבור  "באירופה 

בישראל, מעניין לראות עד כמה אנחנו עוסקים 

בגבולות ובהפרדות, אולי כי זאת מדינה צעירה 

ואולי כי אנחנו חיים במלחמה. מצד אחד אנחנו 

הרבה  יש  בחו"ל  מקובעים.  שני  ומצד  פתוחים 

מאוד  ורטיגו  ומעמיקים.  חופשיים  יותר מעברים 

ייחודיים בשילוב שיצרו".

"אנחנו מייצגים את הניסיון למצוא את המשותף 

אומר  עובד",  לא תמיד  וזה  בין העולמות האלו, 

טוב  זה  אימפרוביזציה  בקונטקט  "שיעור  שעל. 

ויפה, אבל כשנכנסים לתהליך של יצירה שברוב 

דרך  אינטואיציה,  מתוך  מתחילה  המקרים 

התנועה של הרקדנים, ואני אומר יופי, בואו נחזור 

נוצרת בעייתיות. לשחזר משהו שנעשה  זה,  על 

בפני  תורה  זאת  אותו,  ולקבע  אינטואיטיבית 

עצמה. נדירים המקרים שאנחנו משאירים חלל 

מסוים לאימפרוביזציה על הבמה בזמן אמת".

עם  האחרונות  בשנתיים  עובד  שרעבי  תומר 

ואורן  צדר  עידו  מהם,  ששניים  יוצרים  קבוצת 

במחול,  קונוונציונלית  לא  הכשרה  עברו  קדוש, 

אנחנו  ויחד  גבוהה  מאוד  ביטוי  יכולת  להם  "יש 

נוגעים במשהו רב פנים", אומר שרעבי. "כל אחד 

של  אלמנטים  יש  בעבודה  טיפוס.  הוא  מאתנו 

מביא  אחד  כל  אישית.  מורכבות  ושל  התאמה 

צבע קצת שונה. בחרנו אחד בשני מתוך תחושות 

בטן וראייה מופשטת, ממקום של מי עומד מולך, 

מה בא לו לראות ולעשות, איך אתה משדר אליו 

ואיך אתה קולט אותו. זו נקודת מבט ששואפת 

יכולת  לתת למקצועיות ביטויים קצת אחרים — 

הבעה, בשלות ויכולת להיות".

הוצגה  מת,  ההרכב,  של  הראשונה  העבודה 

בפסטיבל אינטימאדאנס. בפסטיבל הרמת מסך 

האחרון העלה ההרכב את מונק, עבודה מרגשת, 

שיא  היתה  מסך  "הרמת  מדויקת.  לא  כי  אם 

הוא  עושים  שאנחנו  שהדבר  חיזוק  זה  לכולנו. 

חשוב", מסביר שרעבי. "אמנם לא כולנו יכולים 

אבל  מטרים,  שלושה  ולקפוץ  שפגט  לעשות 

בעיקר זיהינו אחד בשני בגרות ובשלות ומוכנות 

לעשות דרך. בין שיעורי הטכניקה שלנו יש ריקודי 

בטן באלדי, ואנחנו גם לומדים פלדנקרייז ובלט. 

אחר,  או  זה  לסגנון  מחויבים  דווקא  לאו  אנחנו 

אלא שואפים לבחור כל פעם מחדש מה בא לנו 

לעשות. זה לא מובן מאליו שאנחנו שנתיים ביחד, 

אנחנו מתבשלים על אש קטנה".

הוותיקים  הקונטקט  מאנשי  אחד  צדר,  עידו 

בארץ וחבר בהרכב של שרעבי, התחיל לעסוק 

בקונטקט כחוויית תנועה חזקה. לאחר מכן פנה 

ללימודי מחול בקבוצה ביפו, שם למד את הבסיס 

הטכני של הקונטקט אצל סנדרה אמסלם, היום 

מהלימודים  חדש.  לריקוד  סנדסיאל  במרכז 

האלה הגיע צדר להופעות על במות מקצועיות. 

"תומר ומיה שטרן הוזמנו עם המופע ארוחת ערב 

לסין ולגרמניה. אבל הוא נפצע והם כמעט ביטלו. 

הצעתי להחליף אותו ומיה ואני לקחנו את הצ'אנס. 

בגרמניה  ונסענו.  אינטנסיביות  לחזרות  נכנסנו 

זיכינו אותם בפרס ראשון לכוריאוגרפיה".

לדברי צדר, "קונטקט זה לבטא את מה שיש לך 

הגוף.  דרך  מנוהלת  שהשיחה  רק  בשיחה,  כמו 

ריקוד,  ואישית,  דינמיקה חברתית  יש  בקונטקט 

ומרחב של חופש, כל עוד  ותנועה, ריפוי  הבעה 

אתה  שלו.  במרחב  אחר  אדם  אונס  לא  אתה 

יכול  הוא  הזמן  וכל  שלך,  בריקוד  הצעות  מציע 

להחליט אם לקבל הצעות ולהציע הצעות משלו". 

צדר משמש כיום אסיסטנט של אריה בורנשטיין 

במסלול להכשרת מורים בסמינר הקיבוצים. 

טל אבני, בוגר הלהקה של ליאת דרור וניר בן גל, 

הגוף, סטודיו לתנועה  פתח לאחרונה את מוסך 

חופשית בשכונת נגה ביפו. "התחלתי מאמנויות 

"הייתי  אבני,  מספר  תנועה",  ולימודי  לחימה 

לרקוד  הלכתי  מכן  ולאחר  פלורנטין  בקרקס 

הלחימה  אמנות  שנים.  שלוש  אדמה  בהאנגר 

הכניסה אותי בקלות לעולם התנועה והקונטקט. 

בלהקה של דרור ובן גל עבדנו עם קונטקט, בלי 

במלים  משתמשים  היינו  קונטקט.  לזה  לקרוא 

תמיכה.  ואיבוד  שליטה  תמיכה,  משיכה,  כמו 

שמאפשר  הגוף,  מוסך  את  הקמתי  לאחרונה 

לאנשים להתבטא באופן שהם בוחרים. המקום 

עולם  מקצועיים.  ולא  מקצועיים  רקדנים  מפגיש 

הקונטקט,  לעולם  מחובר  לא  המקצועי  המחול 

אלא שומר על פסון. אני לגמרי מבין את זה, אבל 

מרגיש שיש זלזול מסוים בקונטקט".

אילנית תדמור ליהקה לאחרונה חברים חדשים 

להרכב האימפרוביזציה שלה. מעשרות הרקדנים 

שבאו לאודישנים בחרה חמישה, שמהם רק אחת 

עברה הכשרה קונוונציונלית במחול. "לאודישנים 

הגיעו כ–70 איש שנמצאים על התפר בין קונטקט 

למחול וזה הדהים אותי. יש אנשים שההכשרה 

שלהם לא קלאסית, אבל יש להם מיומנות", היא 

מעניין  מתעוררים,  הפרפורמינג  "אנשי  אומרת, 

לראות לאן זה הולך". 

קולנוע.  ואשת  עיתונאית   — גביש  לילך 

בכתיבתה עוסקת לילך בייצוגים עכשוויים 

ההדדית  ובהשפעה  התרבות  של 

בוגרת  הישראלית.  החברה  לבין  בינם 

קמרה  לקולנוע,  במחלקה  מלגה  לימודי 

ראשון  תואר  ובעלת  חיפה,  אובסקורה 

באמנויות,  תחומית  הרב  התוכנית  של 

אוניברסיטת תל אביב. ביימה את הסרט 

הדוקומנטרי מחכים לכבודו, וכעת עובדת 

על סרט אישי, אוריינטליסטית.

נערך ב אוקטובר  של  האחרון  השבוע  סוף 

הכנס  לונדון,  בגריניץ',  לאבאן  במרכז 

את  לציין  נועד  אשר  במרחב",  הדינמי  "הגוף 

יום השנה ה–50 למותו של רודולף פון לאבאן. 

והוגה  צייר  במאי,  כוריאוגרף,  רקדן,   — לאבאן 

דעות — היה מחלוצי המחול המודרני ומהאנשים 

המחול  התפתחות  על  מכל  יותר  שהשפיעו 

במאה הקודמת.

הכנס עסק בשאלת הרלוונטיות של תורתו של 

לאבאן במאה ה–21 ומשך אליו למעלה מ–200 

משתתפים מכל העולם. היו בו כ–70 הרצאות, 

עסקו  שכולן  והופעות,  סדנאות  הדגמות, 

ובפיתוחים  לאבאן  של  תלמידיו  של  בעבודתם 

שאלה הוסיפו ליצירתו.

ואלרי  ד"ר  של  מטעמה  לכנס  בהזמנה  זכיתי 

פרסטון–דאנלופ, מתלמידותיו הנודעות והחשובות 

והביאה אותי  ביותר של לאבאן, שהיתה מורתי 

התבקשתי  ה–90.  בשנות  לאבאן  במרכז  ללמד 

ובחרתי  בארץ  זה  בתחום  עבודתי  על  לספר 

להציג פרויקט קצר, המשלב בין תחומי התרפיה 

והכוריאוגרפיה דרך תפישת המרחב של לאבאן. 

בפרויקט עבדתי עם שלוש קבוצות של תלמידי 

בתיכון  ויצ"ו,  )בתיכון  מחול 

ליאו–בק ובסדנה להכשרת 

אשר  בחיפה(,  רקדנים 

נשימה  בתרגילי  התנסו 

דימויים,  עם  ובעבודה 

כדרך ליצירת חומר תנועתי 

ולעיבודו באמצעות עקרונות 

ודיסהרמוניה  הרמוניה  של 

עסקה  ההרצאה  מרחבית. 

של  החינוכיים  בהיבטים 

כאמצעי  זו,  עבודה  דרך 

עולמו  אל  לקירוב התלמיד 

הפנימי ומשם אל עיבוד החומרים בדרך להצגתם 

בתנועה בעולם החיצוני, ה"אוניברסלי". ההרצאה 

כללה גם קטעי וידיאו וכן הדגמה חיה קצרה של 

שתי תלמידות שלי לשעבר מהאקדמיה למחול 

— חגית יקירה ונועה זמיר — אשר נסעו ללימודי 

וליצור  לעבוד  ונשארו  תואר שני במרכז לאבאן 

שם, שתיהן בהצלחה מרובה.

על  מכל  יותר  מעידים  בכנס  שעלו  הדברים 

הרלוונטיות העצומה שיש ליסודות שהניח לאבאן 

תנועה  ניתוח  לעיל.  שהוזכרו  התחומים  בכל 

הלימודים  תוכניות  בכל  נלמד  לאבאן  פי  על 

באנגליה,  במחול  ראשון  ולתואר  לבגרות 

בצרפת,  למחול  מורים  להכשרת  בתוכניות 

בתוכניות ללימודי מחול ומשחק באוניברסיטאות 

כולו,  בעולם  משחק  בלימודי  האמריקניות, 

ועוד.  בתנועה  מטפלים  להכשרת  בקורסים 

יוצרים רבים באירופה ובארצות הברית, ובראשם 

ויליאם פורסיית, פועלים ומתעדים את עבודתם 

מתוך שימוש ברעיונותיו של לאבאן. 

כך  כל  לפגוש  ביותר  ומרחיב–דעת  מרגש  היה 

הרבה אנשים העוסקים בתחום ומרחיבים אותו 

למחוזות חדשים. בשנים האחרונות יצא לאור גל 

בתורתו  העוסקים   DVD ותקליטורי  ספרים  של 

מילכה לאון

"הגוף הדינמי במרחב"
לאבאן במרכז  בינלאומי  כנס 

בלונדון 26-24 באוקטובר 2008

ביניהם  במחול.  ליצירה  כבסיס  לאבאן  של 

ראויים לאזכור ה–DVD והספר המעודכן של ג'קי 

במחול,  בקומפוזיציה  העוסק  סמית–אוטארד, 

מחול  על  פרסטון–דאנלופ  ואלרי  של  ספרה 

מזווית כוריאולוגית )התיאוריה שהתפתחה מתוך 

ניתוח תנועה על פי לאבאן(, ספרים לתרפיסטים 

לאבאן  פי  על  תנועה  ניתוח  בין  המחברים 

לתיאוריות פסיכואנליטיות ותנועה לשחקנים על 

בסיס לאבאן.

תפישות,  תיאוריות,  ריבוי  של  בתקופה  דווקא 

כי רבים,  וחיבורים שונים ביניהם, נראה  זרמים 

ותיקים וצעירים, חוזרים ביתר תנופה אל הבסיס 

היסודות  הבהרת  באמצעות  לאבאן.  שהציע 

הפשוטים ביותר המרכיבים את התנועה ותיאור 

להבנת  דרכים  לאבאן  מציע  ביניהם,  היחסים 

הדקדוק והתחביר התנועתי, המאפשרות לברור 

מן התבן ביתר בהירות. המאטריקס  את המוץ 

המוצע על ידו גם פורש אפשרויות בלתי נדלות 

טכנולוגיות  שהתפתחויות  ולפיתוח,  לחקר 

מעניקות להם תנופה ועניין. תורתו לא רק שלא 

חדלה להיות רלוונטית, אלא שיישומיה סוללים 

דרכים חדשות בעולם העכשווי והעתידי.

מרגש לא פחות היה המפגש עם דור התלמידות 

ואלרי  ד"ר   — לאבאן"(  של  )"הבנות  לאבאן  של 

את  ופיתחה  שהמשיכה   — דאנלופ  פרסטון 

נורת, אשר  מריון  ד"ר  המחול,  בתחום  רעיונותיו 

עסקה בקשר שבין ניתוח התנועה ותחומי התרפיה 

וניתוח האישיות )והיתה מנהלת המרכז במשך 25 

שנים(, ואלי מאייר, שהשתמשה בתורתו לעבודה 

גסט  האצ'ינסון  ואן  ואוטיסטים  פגועים  ילדים  עם 

שיישמה את כתב התנועה, Labanotation. נשים 

והשלישית,  השנייה  העלייה  חלוצות  כמו  אלה, 

התגלו כבעלות כוחות גוף ונפש אדירים. רבים באו 

לכנס במיוחד כדי להשתתף בסדנאות שהנחו ד"ר 

פרסטון–דאנלופ וד"ר נורת, ששתיהן כבר נושקות 

לשנות ה–80 לחייהן.

היא  הכנס.  מוקד  היתה  פרסטון–דאנלופ  ד"ר 

שבכולן  וסדנאות,  הרצאות  כשתי  העבירה 

היא  כתמיד,  חדשים.  ומחקרים  כיוונים  תיארה 

התגלתה כחדשנית וכרעננה מכולנו. בימים אלה 

היא השיקה DVD חדש, העוסק באופן שבו תפש 

התנועה  שיוצרת  ההרמוניה  "חוקי"  את  לאבאן 

במוסיקה,  ההרמוניה  לחוקי  בדומה  במרחב, 

תוך התייחסות להיבטים הקוסמיים של המרחב 

בין  הקשרים  ובחינת  ומתנועעים  חיים  אנו  שבו 

ההרמוניה של התנועה לבין אמונות ורעיונות של 

קטעים  גם  כולל   DVD–ה מקודשת.  גיאומטריה 

הסולמות  את  מבצעים  צעירים  רקדנים  שבהם 

 ,)A Scale, B Scale המרחביים שגילה לאבאן

מתוך פרשנות רעננה ועכשווית(. האסתטיקה של 

הסרט מרשימה ביותר ומחברת את הצופה לחוקי 

היקום התלת–ממדי. פרסטון–דאנלופ גם קיימה 

ובתיעוד  בניתוח  שהתמקדו  והרצאות  סדנאות 

עבודות המחול של פורסיית, שאתו היא מרבה 

לשתף פעולה. בזווית ההיסטורית יותר, פרסטון–

עבודותיו  של  מצמרר  שחזור  הנחתה  דאנלופ 

 Kammertanz  — לאבאן  של  הכוריאוגרפיות 

השנה  תלמידי  שהעלו   —  Green Clowns–ו

לאבאן.  במרכז  השנייה 

עד  לראות  מרתק  היה 

עבודותיו  נשארו  כמה 

הן  ורלוונטיות,  עכשוויות 

בפן  והן  הכוריאוגרפי  בפן 

הפוליטי–החברתי.

לרבים  נתן  הכנס 

אנרגיה  מהמשתתפים 

עצומה  כדי לקדם פרויקטים 

בעולם  שונים  במקומות 

ולערוך מחקרים משותפים. 

במסגרת זו אני מקווה מאוד 

קורסים  שיעבירו  מורים  כמה  לישראל  להביא 

אינטנסיביים, כמו קורס בהוראת בלט/מודרני תוך 

שימוש בעקרונות כוריאולוגיים למורים לבלט.

לאבאן אמר כי "האדם נע על מנת לספק צורך". 

יוצרת  הטכנולוגית  שההתפתחות  מאמינה,  אני 

שבעבר  בעוד  תנועתיים.  צרכים  ויותר  יותר 

לעשות  הצורך  בגלל  טבעי,  באופן  נע  האדם 

הנוכחית  בתקופה  היום,  במשך  שונים  דברים 

בתנועה.  הצורך  את  לבטא  דרך  למצוא  עליו 

בפתח המאה ה–21 מתגלה תורתו של לאבאן 

באופן  גוונים  ורבת  מכילה  גמישה,  כעכשווית, 

שאינו מצוי בתורות רבות אחרות.

מילכה בר–מאיר–לאון היא בעלת תואר שני בכוריאוגרפיה, כוריאולוגיה וחינוך למחול ממרכז 

לאבאן/סיטי יוניברסיטי בלונדון, עם התמחות מיוחדת בשילוב של חקר המחול על פי לאבאן 

לאבאן  במרכז  לימדה  בלונדון.   כך  ואחר  למחול  באקדמיה  למדה  הכוריאוגרפי.  בתהליך 

ובקולג'ים למשחק בלונדון. לאחר ששבה ארצה לימדה בבת–דור, באקדמיה למחול, בשלוחה 

של אוניברסיטת לידס בישראל, במגמות מחול ובהשתלמויות מורים. כיום מלמדת כוריאוגרפיה 

ומחול מודרני במגמות מחול. מלמדת ניתוח תנועה לאבאן לתרפיסטים בלסלי קולג'.
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גבי אלדור

וינה, ב של  והמהודר  העתיק  בחלק  סימטה 

באקדמיה הפרטית למוסיקה, עומדת שונה 

 Dr. Shona Dunlop Tavish – Mc-( דאנלופ 

רקדניות  של  גדולה  קבוצה  ומלמדת   )mba
וממושמעות  כולן גמישות  כולן בטייטס,  לעתיד. 

ונעימות. יחד אתה, מדגימה את התנועות, עובדת 

ברונווין ג'אדג', שכמו דאנלופ גם היא מניו זילנד. 

פסנתרנית מלווה את התנועות במוסיקה חסרת 

הדמיון הרגילה, אך היעילה.
דאנלופ מסמנת את התנועה והסימון שלה הוא 

כמו ההסבר הסופי, שאחריו אין צורך בהסברים 

נוספים, על האופן שבו נראה ריקוד ההבעה הווינאי 

בשנות ה–20 של המאה ה–20: תנופות, כל הגוף 

מתקמר בעקבות הנפת הזרועות בצורת שמונה, 

התנופות  לבד.  הרצפה,  על  בקבוצה,  בזוגות, 

האלה יוצרות מעגל הולך ומתרחב, כאילו סביב 

 ,)Wiesenthal( תהום. כך רקדה גרטה ויזנטאל

כך  ואלס";  רוקדת  רק  ש"היא  חשבנו  שתמיד 

מנהלת  בודנוויזר,  וגרטה  וולמן  מרגרטה  רקדו 

שהעניקה  השנה  עד  בווינה  למחול  האקדמיה 

לפסטיבל את שמו — 1938 — וכך מנסות לרקוד 

הן  המאמצים,  למרות  שבסטודיו.  הצעירות 

נראות כצל חיוור ליד דאנלופ, בת 88, לדבריה, 

ועדיין תמירה, צלולה ומשעשעת. בחליפת אימון 

שחורה ובחגורת צעיף משי תכלת היא כובשת 

את לב כולם, מעוררת התרגשות וזוכה למחיאות 

היא  יבינו",  הן  ייהנו,  הן  "אם  ממושכות.  כפיים 

אומרת אחר כך, צחוק בעיניה הכחולות.
של  הממושכת  עבודתה  פרי  הוא  הפסטיבל 

  ,)Dr. Andrea Amort(  אמורט אנדריאה  ד"ר 

מומחית למחול ולריקוד ההבעה, שכתבה ספרים 

על המחול בווינה וביניהם ספר יסודי ביותר על 

קורט יוז.
באוסטריה לא מדברים על מה שהיה עד 1938. 

והשיח  קורבנות  בעצמם  רואים  עדיין  הווינאים 

העמוק, מלא האחריות והאשמה של הגרמנים, 

לא הגיע אליהם. ביומי האחרון בווינה הוצב ליד 

לזכרם  ענק,  המפורסמת שלט  סטפן  קתדרלת 

של חברי תנועת ההתנגדות האוסטרית לשלטון 

הנאצי, שרובם ככולם הומתו. בתנועה היו חברים 

גבוהים  קצינים   — האוכלוסייה  שכבות  מכל 

קומוניסטים   רופאים,  זקנים,  דוורים  בוורמאכט, 

וסוציאליסטים. תמונותיהם מופיעות לצד הוראות 

הרב  הקהל  יהודים.  לרדיפת  הנאצי  המשטר 

בגרמנית  וממלמל  נעצר  פני השלט  על  העובר 

— נו טוב, מה כבר יכולנו לעשות, גם אנחנו היינו 

המומים,  זרים  כמה  מתבוננים  במחזה  רעבים. 

מחול עד 1938, מחול היום
"Bruhrungen" פסטיבל
2008 9 באוקטובר,  וינה, 

שנגלית  הזוועה  גודל  את  לתפוש  מכדי  צעירים 

לעיניהם לפתע, באמצע סיור בעיר היפה.

במחול לא דיברו על השנים ההן. הרי זרם שלם 

חפץ  אין  ככלי  והושלך  נעצר  מחול  של  ועשיר 

בו. אמנים נמלטו על נפשם, ולא כולם הצליחו. 

שלו  הראשי  הספר  שבית  ההבעה,  מחול  זרעי 

היה החל בשנת 1927 בלאקסנבורג שליד וינה, 

לשם  קולומביה,  כמו  רחוקות  בארצות  נזרעו 

ובניו  באוסטרליה  בודנווויזר,  תחילה  ברחה 

זילנד שאליה היגרה דאנלופ  מאוחר יותר, ביפן 

היתה  דאנלופ  ועוד.  ישראל  ובארץ  ובאנגליה 

חברה בקבוצתה של גרטה בודנוויזר, שהיתה גם 

מורתן של מרגלית אורנשטיין ובנותיה התאומות 

יהודית ושושנה.  מרגלית, כידוע, ייסדה את בית 

הספר הראשון למחול בפלשתינה–א"י. 

הוזמנתי לפסטיבל כדי להרצות על הקשר הגורדי 

הישראלי.  למחול  המודרני  הגרמני  המחול  בין 

ערב הגאלה לכבוד ורה גולדמן נקרא על שמה 

של  אסיסטנטית  שהיתה  קראוס,  גרטרוד  של 

עצמה.  משל  להקה  ובעלת  לאבאן  פון  רודולף 

גולדמן, תלמידה של קראוס ופליטה בעצמה, גם 

מדליית  לה  הוענקה  שבו  החגיגי  בערב  רקדה 

כבוד מטעם העיר וינה.

הופעת  את  ראיתי  המפואר  האודיאון  באולם 

שנתן  כינוי   ,)Wallfrau( ואלפראו  של  הבכורה 

וולמן מקס ריינהרדט, בכוריאוגרפיה  למרגרטה 

שהיה   ,)Zanella Reanto( זאנלה  רנטו  של 

בהפקה  וינה.  של  באופרה  הבית  כוריאוגרף 

וולמן באים  ייסורי הנפש של  עשירה ומהודרת, 

לידי ביטוי במחול ובתיאטרון תנועה של קבוצה 

הסוף,  לקראת  לחייה.  מתחלף  רקע  המספקת 

עם המלחמה, היא מפסיקה לרקוד, נואשת. 

מופע מפתיע נוסף בפסטיבל, שהשתרע על פני 

של  חייה  שבו  הזרה,  הנערה  היה  החודש,  כל 

מזה  לגמרי  שונה  מפן  מוארים  ויזנטאל  גרטה 

פאני  נצחית". הבמאית  כ"קורנת  אותה  שתיאר 

בטקסט  משתמשת   )Fanny Brunner( ברונר 

הופמנסטאל  פון  הוגו  המשורר  שכתב  שכוח 

לוויזנטאל,   )Hugo Von Haffmannsthals(

ומנסה לגלות את הדמות המיוסרת המסתתרת 

מאחורי החיוך. שחקנית מדקלמת את הטקסט 

בהקשר  מופיעים  ויזנטאל  של  וריקודיה 

אוטוביוגרפי, משוחזרים, אבל לא באופן ששופך 

מחול  קטע  חייה.  ועל  כוונותיה   על  חדש  אור 

מינימליסטי ומרוכז מאוד היה ביצוע של הנערה 

והמוות, שסיים את המופע הייחודי.

נוספים שלא הספקתי לראות, כמו  היו מופעים 

מחול של רוזליה חלאדק, ריקוד עם מקל, שבו 

נעשה שימוש ביצירה החוקרת את המיתוס של 

למיתוס  החוזר   Figurentheater או  אדיפוס, 

של ד"ר פאוסטוס, שהוצג במקור בימי הביניים 

זאנגר  כריסטיאן  בבימוי  בובות,  כתיאטרון 

.)Christian Zanger(
הוקרנו גם סרטי מחול ישנים, וביניהם סרט על 

נראות לרגע  תהלוכה בבימויו של לאבאן, שבו 

גרטרוד קראוס וגיזה גירט )Gisa Geert(, משנת 

וסרט   ;1936 משנת  צלליות  בשם  סרט   ;1929

הריקוד  שחזור  על  המחול  אחרי  החיפוש  בשם 

היריבות משנת 1930, שנערך לרגל יום ההולדת 

במרכז  והוקרן  אורנשטיין  האחיות  של  ה–80 

מ–60  ללמעלה  כמחווה   1991 בשנת  דלל  סוזן 

יהודית  ששלחה  במכתב  שלהן.  עבודה  שנות 

אורנשטיין לידיד בארץ ישראל בשנת 1928, היא 

התקבלו  ושושנה  שהיא  בהתרגשות  מספרת 

לכיתה הגבוהה באקדמיה כדי ללמוד אצל גרטה 

בהקרנה  דאנלופ  שונה  של  נוכחותה  בודנוויזר. 

היתה מחמאה וסגירת מעגל.

מחול,  וסופרת  מבקרת   — אלדור  גבי 

ומנהלת  מייסדת  ושחקנית.  במאית 

אמנותית שותפה של התיאטרון הערבי–

שימשה  תפקידיה  יתר  בין   ביפו.  עברי 

בתחרות  שותפה  אמנותית  מנהלת 

המחול הבינלאומית "הבניולה" בצרפת, 

ישראלי  מחול  על  הערכים  את  כתבה 

קיבלה את פרס  לארוס.  לאנציקלופדיה 

מלמדת  הבמה.  לאמנוית  רוזנבלום 

בסמינר הקיבוצים.

אחר 44 שנה של פעילות מגוונת בתיאטרון-ל

ככוריאוגרפית  כרקדנית,  ענבל,  מחול 

וכמנהלת אמנותית, פרשה אילנה כהן מעבודתה. 

מחווה  ערב  יזם  ענבל  הרב-תחומי  המרכז 

לכבודה. את הערב הנחה דן רונן והשתתפו בו 

והעשירה,  הארוכה  האמנותית  לדרכה  חברים 

בזמר ובריקוד. עמיתיה של כהן ציינו את האופן 

המיוחד שבו השכילה לשלב ביצירתה האמנותית 

בין המסורת של תימן העתיקה לתרבות המערב, 

לתיאטרון- שאיפשר  ניחנה,  שבו  הכישרון  ואת 

החיים  את מפעל  ולפתח  להמשיך  ענבל  מחול 

שיצרה שרה לוי-תנאי. 

אילנה כהן נולדה להורים יוצאי תימן, אבל בנעוריה 

למדה מחול בגישה מערבית, בסטודיו של נחום 

לתיאטרון- התוודעה  היא  בחיפה.  שחר  ודינה 

מחול ענבל כשהיתה תלמידה במחזור הראשון 

הספר  בית  הלהקה.  של  הספר  בבית  והיחיד 

היה אפיזודה קצרה, שיזמה גילה טולידאנו. כהן 

טולידאנו,  ב-1964.  כרקדנית  ללהקה  הצטרפה 

המייסדת,  לוי-תנאי,  של  ימינה  יד  שהיתה 

הכוריאוגרפית והמנהלת האמנותית של הלהקה, 

"נערה  היתה  שאילנה  המחווה  בערב  סיפרה 

יפהפייה, שעלתה וצמחה כרקדנית נפלאה. ]היא[ 

ביצירות  וראשיים  מרכזיים  בתפקידים  נשאה 

שונות, בין מחודשות ובין חדשות".

לאה  חג'בי,  מלכה   – למחזור  חבריה  עם  יחד 

אילנה כהן —
פורשת ופורשֹת כנפיים

הניה רוטנברג

לרקדנית  אילנה  היתה   – נוראל  וציון  אברהם 

ולסולנית בלהקה. טולידאנו הוסיפה, כי  ראשית 

"שרה ידעה לנצל את ייחודו של כל רקדן. אגלה 

סוד קטן – היא עמדה על החושניות הרבה שאילנה 

שיצרה  במחולות  ביטוי  לכך  ונתנה  הקרינה 

בשבילה, כדוגמת הדואט הפנינה והאלמוג ורעלה 

ועוד.   – בעיצובו  חלק  לקחה  שאילנה  מחול   –

כל אלה, כמובן, לצד שלל הדמויות והתפקידים 

הראשים שאילנה ביצעה". כהן הופיעה כסולנית 

מגילת  כמו  ביצירות  ענבל  בתיאטרון-מחול 

כלה  אחותי   ,)1982( השירים  שיר   ,)1961( רות 

)1969(, ורד בר )1963(, אותיות פורחות )1988(, 

כד )1966(, שבת שלום )1957( ועוד. 

כשיצרה  ב-1982,  לכוריאוגרפיה  פנתה  היא 

באותה שנה  את קינה, העבודה הראשונה שלה 

שלמה  של  למוסיקה  ענבל,  לתיאטרון-מחול 

כבר  גרינשפן.  יהודית  של  תלבושות  ועם  בר 

הייחודי  הכוריאוגרפי  הסגנון  ניכר  עבודה  באותה 

גם  קשור  בזמן  בו  אבל  מהמסורת  היוצא  שלה, 

ליסודות אמנותיים ותרבותיים מגוונים. מאז עושה 

שספגה  הענבלית,  התנועה  בשפת  שימוש  כהן 

בעבודתה כרקדנית בלהקה, ובחומרים מאמנויות 

חומרים ממסורת  היא משלבת  אחרות. לפעמים 

ב-1983  המערב.  לתרבות  פתיחות  עם  תימן 

מונתה כהן לסגנית המנהלת האמנותית של ענבל 

ולמנהלת  הבית  לכוריאוגרפית  היתה  וב-1996 

ענבל.  תיאטרון-מחול  של  עמיתה  אמנותית 

תרומתה והתמסרותה באו לידי ביטוי בשלל יצירות 

מופת  יצירות  ובחידוש  ללהקה,  שיצרה  חדשות 

של לוי-תנאי, כמו שיר השירים )1982( או מגילת 

והרחיבה  בכך  הסתפקה  לא  היא   .)1961( רות 

את פעילות הלהקה ביצירות מחול שנועדו לקהל 

צעיר. כהן שקדה לקרב לסוגת המחול של ענבל 

בכך  הרחב.  הקהל  את  גם  אלא  ילדים,  רק  לא 

הוכיחה שתיאטרון-מחול ענבל, על שפת התנועה 

הייחודית שלו, אינו קופא על שמריו.

רבות,  עבודות  ללהקה  ליצור  המשיכה  היא 

פרבר  ריצ'רד  של  למוסיקה   )1987( אם  כמו 

יצרה  היא  גרינשפן.  יהודית  של  תלבושות  ועם 

את התנועה לסולו רעלה )1988(, לפי רעיון של 

סלע  רחלי  עיצבה  התלבושות  את  לוי-תנאי; 

והמוסיקה היתה של נאפס. בחצי גלימת מלכות 

זמרה  משחק,  ייחודי  באופן  שילבה   )1990(

עם  גורנשטיין,  אלי  של  בביצועו  בצ'לו  ונגינה 

שירים של המשוררות רחל ושלומית כהן-אסיף, 

תלבושות  ועיצוב  ודיסלבסקי  אורי  של  מוסיקה 

 ,)1991( תלאובות  לאחר  גרינשפן.  יהודית  של 

למוסיקה של עופר שלחן, יצרה כהן את סג'רה 

ועם  בר  שלמה  של  מקורית  למוסיקה   )1997(

תלבושות של טליה פריד. ריקוד זה נחשב אחת 

היצירות החשובות שלה, וקטעים ממנו גם הוצגו 

בערב המחווה לכבודה. בריקוד, העוסק בעימות 

בין דור הזקנים לדור הצעיר, בולט השילוב של 

הענבלית  התנועה  תימן, שפת  תנועה ממסורת 

היא   )2000( אדם  בן  בריקוד  מודרנית.  ותנועה 

המוסיקה  את  סרי,  מתי  השחקן  את  שיתפה 

של  היה  התלבושות  ועיצוב  סלע  רחלי  כתבה 

מורי. שלמה המלך ומלכת שבא )2001( הועלה 

של  מוסיקה  עם  אדיסיס,  חיים  של  מחזה  לפי 

רחלי סלע ותלבושות של בני פלידל. יעקב ועשו 

יוצרים.  של  הרכב  אותו  עם  הועלה   )2003(

זרמים )2005( עלה עם מוסיקה של שלמה בר 

ותלבושות של גל. דויד וגולית )2007( היא יצירה 

לילדים, למוסיקה של רחלי סלע.

כהן יצרה ריקודים לא רק לתיאטרון-מחול ענבל. 

היא יצרה את יד ושם )1992( ואת עיירה בוערת 

)1993( לפסטיבל כרמיאל, עם נמרוד פריד יצרה 

את נדודי שינה )1995( לפסטיבל עכו לתיאטרון 

כדים  להצגה  הכוריאוגרפיה  על  והופקדה  אחר 

ללהקת  עטר,  גאולה  הבמאית  של   )1995(

את  יצרה  היא  משגב  ללהקת  בעכו.  אורנים 

הריקודים אדמה, בדואי ופחים ולפסטיבל ישראל 

שלמה  של  למוסיקה   )1988( ועריה  עירום  את 

בר. בשנים האחרונות יוצרת אילנה ריקודים גם 

במחזה  נכללת  האחרונה  עבודתה  לתיאטרון. 

הבימה – הסטודיה הדרמטית מציגה מאת חגית 

בסטודיו  הללו  בימים  המוצג  רכבי-ניקולובסקי, 

למשחק של יורם לוינשטיין.

שנים ארוכות של ריקוד, יצירה וניהול בתיאטרון-

מחול ענבל הגיעו לסיומן, אבל אופק חדש של 

יצירה נפתח לפני אילנה כהן. כהן, כפי שאמר דן 

רונן, "יוצרת קשר בין המשכיות לשינוי. לא רבים 

בעולם יכולים להתפאר בכך".

דורכות הענבים מאת גרטה ויזנטאל

Tanz bild Weintretetanz by G. Wiesenthal

אילנה כהן

Ilana Cohen
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אחר צהריים סתווי, ב–19 בנובמבר 2008, ב

התכנסו חבריו ואוהביו של גיורא מנור לטקס 

לחלוקת פרס על שמו, באירוחו הנדיב של כפר 

המחול שליד הלהקה הקיבוצית בקיבוץ געתון. 

הענקת  יזם  מנור,  של  עיזבונו  מנהל  זיידר,  יוסי 

שמו  על  הריקוד  אמנות  לעידוד  שנתית  מלגה 

של מנור. השנה הוחלט להעניק את המלגה לזוג 

הרקדנים מיה שטרן ותומר שרעבי. 

לשטרן  שניתנה  המלגה,  להענקת  בנימוקים 

וגילה טולידאנו, שגם  זיידר  יוסי  ידי  ושרעבי על 

הנחתה את הערב, נאמר כי העבודה המשותפת 

שפה  הניבה  הרקדנים  זוג  של  השנים  רבת 

על  המבוססת  משלהם,  הרמונית  תנועתית 

החלו  אלה  בימים  כי  לשמוע  שמחנו  דיאלוג. 

שטרן ושרעבי להרחיב את עבודתם עם קבוצת 

חדשה.  מחול  קבוצת  הקימו  שעמם  רקדנים, 

שרעבי, שנשא דברים בשם הזוכים בפרס, אמר 

בסיכום דבריו כי מנור "השאיר אחריו דרך ללכת 

ושרעבי  שטרן  סיימו  התודה  דברי  את  בה". 

בדואט מרגש מתוך הריקוד סוסים.

בה  ללכת  לנו  השאיר  מנור  שגיורא  הדרך  על 

הצעירים,  הריקוד  לפרחי  ועמיתיו  חבריו  סיפרו 

שגדשו את האולם. עופרה חכמון אמרה שמנור, 

שנולד בצ'כיה בשנת 1926, הגיע לישראל לפני 

פרוץ מלחמת העולם השנייה וכך ניצלו חיו. הוא 

שמונה,  בן  כילד  העמק  משמר  בקיבוץ  נקלט 

ושם החליט לבנות את ביתו בבגרותו. נתן טל, 

פרס על שם גיורא מנור
לרקדנים מיה שטרן ותומר שרעבי

מנכ"ל הלהקה הקיבוצית, חלק עם הנוכחים את 

זיכרונותיו האישיים וסיפר כיצד כנער צעיר נפגש 

שמנור  סיפר  הוא  התיאטרון.  במאי  מנור  עם 

ואחד  יוזמי הקמתה של להקת הנח"ל  בין  היה 

ממייסדי בימת הקיבוץ והיה גם בצוות ההקמה 

מנור  היה  בהמשך  הלימודית.  הטלוויזיה  של 

על  בעיתון  מחול  בביקורת  והתמקד  לעיתונאי 

המשמר, תפקיד שבו החזיק 25 שנים. 

בישראל  מחול  השנתון  את  מנור  ייסד  ב–1975 

בשיתוף עם יהודית ברין–אינגבר. השנתון ממשיך 

מחול עכשיו.   — מגזין  לאור במתכונת של  לצאת 

הוא היה בין מייסדי עמותת הספרייה הישראלית 

שימש  האחרון  יומו  ועד  אריאלה,  בבית  למחול 

חבר ההנהלה הציבורית של הספרייה. מנור כתב 

על מחול בישראל למגזינים בחו"ל ופירסם ספרי 

מחול וספר אוטוביוגרפי אחד, הטוב בזמנים, הרע 

המחול  את  חי  שהוא  אמרה  טולידאנו  בזמנים. 

הוא  לו כמשפחה.  היה  ושעולם המחול  בישראל 

גילה אכפתיות גם ברשימות הביקורת שלו, שתמיד 

היו בונות ולא קנטרניות. לדבריה, מנור עקב אחרי 

כישרונות צעירים ועודד אותם בדרכם.

ארנון,  יהודית  גם  דיברה  מנור  של  נדיבותו  על 

שהקימה את להקת המחול הקיבוצית בשנות ה–

70. ארנון סיפרה שבימים הראשונים של הלהקה, 

הדרך של הקמת להקת מחול בקיבוץ לא תמיד 

היתה סוגה בשושנים. באותם ימים היה זה מנור 

שתמיד נתן לה תמיכה. הוא היה מוכן להגיע עד 

קטנה  קבוצה  עם  בסדנאות  לעבוד  כדי  געתון 

בקשריו  גם  ארנון.  עם  לשוחח  או  רקדנים  של 

תמיד  הוא  בחו"ל,  ועמיתים  מכרים  עם  הרבים 

הזכיר את הלהקה הקיבוצית הצעירה ואת דרכה 

האמנותית הייחודית. רמי באר, כוריאוגרף הבית 

ומנהלה האמנותי של הלהקה כיום, הוסיף ואמר, 

שלמנור היתה "אהבת אמת לעולם הריקוד, והיא 

שאיפשרה לו להישאר רענן תמיד".

והמרגש  האינטימי  הערב  של  האמנותי  בחלק 

בישראל,  התרבות  מחלוצי  מנור,  של  לזכרו 

הוצגו שני קטעי ריקוד מתוך יצירותיו של באר —

הראשון מעבודתו החדשה 60Hz )2008( והשני 

מתוך זיכרון דברים )1994(. 

ד"ר הניה רוטנברג — חוקרת ומרצה בסמינר הקיבוצים ועורכת שותפה של כתב העת מחול 

 "Lea Anderson, Dancing and Drawing the Past into the Present" עכשיו. מאמרה

יצא באסופת המאמרים Decentring Dancing Texts בעריכת ג'נט לנסדייל )הוצאת פלגרייב 

ומקמילן, 2008(. 

הניה רוטנברג

ל-33 פ נרקדת  זיכרון  מחוות  הוא  מים  רויקט 

פירת  בעיר  היהודי  היתומים  מבית  ילדים 

)Fürth( שליד נירנברג בגרמניה. הפרויקט מוקדש 

לילדים אלה, שבמרס 1942 הובלו מבית היתומים 

היהודי לאיזביצה )Izbica( שבפולין ומשם למחנה 

שעקבותיהם  היתומים,  לקבוצת  בלז'ץ.  הריכוז 

נלוו  השמדה,  במחנה  שנרצחו  ומניחים  אבדו 

מחנכים  בנותיהם,  שתי  אשתו,  הלמן,  איזק  ד"ר 

החליטו  הללו  ומסורים.  נאמנים  ומטפלים 

אף  היו אחראים,  הילדים שעליהם  אל  להתלוות 

על פי שניתנה להם הזדמנות לעזוב את המדינה 

לגורלם  מוקדש  הנרקד  הפרויקט  לכן.  קודם 

הקטנות  הלב  למשאלות  למותם,  היתומים,  של 

לתקוותיהם  הגדולים,  לחלומותיהם  שלהם, 

ולאהבותיהם. בפרויקט השתתפו רקדנים צעירים 

מישראל ומרחבי תבל, שרקדו ושרו את שיר העם 

וריקוד העם הישראלי  מים מים. השיר  הישראלי 

שנוצר לפיו מסמלים יותר מכל את התקווה ואת 

עד  נשאר  ב–1946,  שנכתב  השיר,  החיים.  מעיין 

היום אחד הפופולריים ביותר בישראל. 

שהועלה  הזה,  הבינלאומי  הזיכרון  פרויקט  את 

פרויקט מים — מחוות זיכרון 
לכבודם של ילדים יתומים

שנרצחו בשואה
הניה רוטנברג

 )Jutta Czurda( צ'ורדה  יוטה  יזמה  בגרמניה, 

נכדתו של הקולונל הנאצי רולף צ'ורדה, שהיה 

הנאצית  המפלגה  של  המודיעין  סוכנות  מפקד 

התאבדו  ואשתו  הקולונל  )אס–דה(.  בקרקוב 

צ'ורדה,  ב–1945.  לעיר  נכנס  הרוסי  כשהצבא 

אמנית גרמנייה העובדת בפירת, מתמודדת עם 

הכאב, הצער והאובדן באמצעות האמנות בניסיון 

נתנה  היא  כאלה.  מקרים  של  הישנות  למנוע 

לפרויקט את שמו ויצרה קשר עם יהודית ארנון, 

והמנהלת  הקיבוצית  המחול  להקת  מייסדת 

שואה,  ניצולת  ארנון,  לשעבר.  שלה  האמנותית 

המוראות  למרות  לריקוד  חייה  את  הקדישה 

ושלושה  לשלושים  פנתה  צ'ורדה  שחוותה. 

ארנון,  ביניהם   — העולם  ברחבי  כוריאוגרפים 

פינה באוש, מוריס בז'אר, נאצ'ו דואטו, מץ אק, 

סוזנה  קירסמייקר,  דה  תרסה  אן  גלילי,  איציק 

וולץ  ואן מאנן, אוהד נהרין, סשה  לינקה, האנס 

ואחרים — וביקשה מכל אחד מהם לשלוח רקדן 

הקריירה  בפתח  הנמצאים  צעיר/ה  רקדנית  או 

של  זיכרון  מיניאטורת  עם  שלהם,  המקצועית 

שלוש דקות המוקדשת לילדים אלה. 

המתים,  לילדים  כרקוויאם  נבנה  לא  הפרויקט 

אלא מתוך כוונה ליצור מסע של תקווה ולהזכיר 

שהילדים הללו נרצחו רק בגלל היותם שונים. כל 

רקדן אימץ על הבמה באופן סמלי אחד מהילדים, 

לא כדי לנסות להחיות את היתומים, שרק מעט 

מאוד ידוע עליהם, אלא כדי לתת להם בית סמלי, 

מקום בהיסטוריה של פירת ובזיכרון של האנשים. 

של  בבתיהם  ימים  עשרה  התארחו  הרקדנים 

ריקוד  בשיעורי  לזה  זה  והתוודעו  העיר  תושבי 

ובסדנאות. הם הציגו את המיניאטורות הריקודיות 

שהביאו, ובתהליך עבודה סדנאי עם שנים עשר 

מוסיקאים חוברו הקטעים למופע כולל. 

הפרויקט הוצג בשבעה מופעים, שכל אחד מהם 

ארך כשעתיים וחצי והועלה לפני כ–700 צופים. 

לצלילי השיר מים מים הוצגה חגיגה של ריקוד 

כשהרקדנים  הסתיים  המופע  חיים.  ושמחת 

הקימו על הבמה שולחן ארוך, פרשו עליו מפה  

כשהם משאירים את השולחנות מיותמים וברקע 

נשמעים קולות ילדים. 

הים השחור מאת מיה שטרן, צילום: רוני כנעני

The Black Sea by Maya Stern, photo: roni Kna`ani
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expressive or entertaining, and it has 
some bearing, generally superficial, on 
folklore. Many of the creators in the 
field also lack good taste. Choosing a 
topic or a title for a dance, related to 
Israel, or relying on a melody written 
by an Israeli composer to a song in 
Hebrew cannot replace an original 
movement lexicon.
Nevertheless, the achievement of these 
choreographers or the activity of these 
groups should not be underestimated. 
A phenomenon, which might be unique 
to Israel, was created of thousands of 
amateur youngsters dancing in folk 
dance events and in the representative 
folk dance groups with passion and 
love of dance, to the sounds of Israeli 
songs, and that in an era when the 
Internet and other temptations are 
at our threshold. This is a wonderful 
phenomenon that must be preserved 
and fostered while encouraging good 
taste. Nevertheless, this is, most 
probably, not the artistic product 
the pioneers of folk dance and the 
"Israeli dance for the stage" dreamt 
of. One should distinguish between 
the educational phenomenon of 
thousands of youngsters dancing and 
being ostentatious about creating

"Israeli dance for the stage". 
Where have we lost our way?

The first folk dances were created 
out of the desire to create a unique 
Israeli style, aiming to get as far as 
possible from the characteristics of 
the other genres. Thus, these dances 
are built on basic universal movement 
materials such as bouncing, skipping, 
running and so on.  These materials 
are not unique to the Israeli folk 
dances and most ethnic dance uses 
the same elements. The difference 
between one ethnic style and another 
lies in the different choreographic use 
of those basic movement elements. 
The more emphasized the dosage 
of characteristics, such as focus on 
various parts of the body, the rhythm or 
the use of space, the more specifically 
the ethnic identity becomes.  According 
to Bahat (2008), when the ethnic 
identity looses it importance, other 
channels are sought to express the 

need in movement and dance.
I maintain that the "ethnic uniqueness" 
of the first Israeli folk dances lies 
precisely in "neutralizing the ethnic", 
by leaving the basic movement 
materials in their most natural way; 
in one word, in their simplicity. Any 
emphasis of one dosage or another 
in dimensions of time, space, form 
and strength, might draw it closer to 
the known combination identified with 
the ethnic dance of a certain people 
or a specific community. Nevertheless, 
to that "natural simplicity" of the first 
Israeli folk dances was added the 
element of the dancers' bursting 
energy. The combination between 
natural simplicity and energy created 
freshness, which came off well with 
the message of national renewal. In 
other words, and with the appropriate 
caution, the uniqueness of the 
first Israeli folk dances is not in the 
formal movement characteristics 
(for instance, a uniquely stylized foot 
lifting, or a variety of stamping with 
knee lifting in variations), but precisely 
in the lack of prominent traits. This is 
how the simplicity and the modesty 
of the movement were preserved in 
its natural origin. The characterization 
"the young energy" of the dancers 
could have been translated into the 
rich use of rapid hopping, running, 
jumping and deployment within the 
general space.
That is the core of the problem, 
because if simplicity is the main 
characterization of the dance, any 
complexity and enrichment might 
destroy it.  Since simplicity and 
energy are the basis of the Israeli 
folk dances, the development for the 
stage must be entrusted in the hands 
of a wise choreographer, who will act 
with sensitivity,  respect, knowledge 
and creativity. Borrowing materials of 
other nations is an easy solution but a 
destructive one.
The more popular the folk dance 
events became and turned into 
a livelihood source, the greater 
became the pressure on the dance 
instructors to create more and more 
new folk dances, as if it were about 
a combination of movements, as 
customary in Jazz lessons, ending 

with a small dance combination. The 
most popular instructors have also 
turned into the choreographers of the 
representative folk dance groups.

Beginning of Rapprochement
between the professional dance
and the ethnic dance

While the disinterest of professional 
dance in the folk dances and the 
"Israeli dance for the stage" has not 
changed in the course of time, one 
may occasionally locate exceptional 
cases of interest in ethnic dance. It 
seems this trend is increasing, though 
very slowly. Moshe Efrati adapted, in 
an extraordinary manner, movement 
elements out of the Sepharadi Jewry 
culture in some of the dances he 
has created. A prominent example 
is Camina A-Tourna (1990), a dance 
engaging in the Expulsion from Spain 
and the endless wandering of Jews 
along the generations. Liat Dror and 
Nir Ben Gal were pioneers when they 
started combining belly dances in their 
programs, for instance in Donkeys 
(1989), Inta Omri (1994) and Dance of 
Nothing (1999). They did not do it as 
part of an international trend of relating 
to belly dances, which accelerated in 
the world, but as part of a genuine 
integration effort into the East.  Dror 
and Ben Gal regarded belly dancing 
a movement material belonging to the 
place we live in, and this approach was 
reinforced by the couple's relocating 
to the desert and dissociating 
themselves from the entire show 
accompanying belly dancing, such as 
the female dancer's garments. Dror 
and Ben Gal's international prestige 
contributed to the concert dance 
artists' attitude change towards ethnic 
dance. Barak Marshal combined in 
his works motifs of Hassidic Dance, 
Yemenite dance and Pop and Ilana 
Cohen of Inbal continued creating 
dances in the company's movement 
lexicon. Renanna Raz has recently 
created Kazuarot inspired by the Druz 
Debka and the author of this article is 
working with members of the Ethiopian 
community with Eskesta and Beta 
dance troupes. Inbal Dance Theatre, 
with a new management headed by 

Razi Amitai, has entered a new path: 
talented choreographers, identified with 
concert dance will be invited to created 
dances inspired by ethnic dance.
There were great hopes that the 
Karmiel Festival, which brings together 
various communities, will also succeed 
in creating an encounter between the 
genres. The various genres share the 
same location in Karmiel Festival, whilst 
each one maintains its independence. 
The festival does not initiate nor 
provide a place for dialogue between 
concert dance, currently flourishing 
in Israel and revealing much greater 
curiosity and awareness than in the 
past to the treasure of ethnic materials 
of the communities, and the enterprise 
of folk dance and the Israeli dance for 
the stage, which despite its success 
in drawing thousands of people to the 
dancing circles has reached a dead 
end from the artistic point of view. 
Apparently there is no escape from 
a clear definition of objectives: a 
creation of a folk dance, designated 
for the masses, or development of 
concert dance for selected professional 
dancers, inspired by Ethnic dance. 
There is no contradiction in being open 
to influences, no matter how diversified 
they may be, provided the objectives are 
clear, the professional knowledge exists 
and primarily good taste is preserved. 

Ninety years after Baruch Agadati, 
the pioneer of concert dance in Israel, 
turned to the Jewish ethnic traditions, 
Ashkenazi and Mizrachi, as a source for 
a new movement lexicon. As known, 
Agadati's name is associated also with 
the first Israeli folk dance6. Since then, 
concert dance, ethnic dance of the 
various communities and the folk dance 
have gone a long way, and awareness 
of the strengths and weaknesses of 
each genre has increased. Now, with 
new tools of an updated world, with 
technical and budgetary ability not 
existing in the past, the time has come 
for a renewed connection

Endnotes

1  The Yishov period - the early Jewish
settlements in Israel before the 
establishment of the state of Israel

2 Establishing the dance group its being
run by Nikova, who immigrated from 
Russia and was not a member of 
the Yemenite community, must have 
facilitated its integration in the 30's and 
the 40's as part of the dance for the stage 
making. On the other hand, in the 50's 
and henceforth, the fact that a Yemenite 
group was headed by a non-member of 
that community strengthened its image 
as an Oriental group.

3  The perception of the "melting pot" did,
in fact, threaten the conservation, the 
revival and the spreading of the Eastern 
communities' ethnic dances. Already 
at the end of the 40's Gurit Kadman, 
the musician Ester Gerzon-Kivi and the 
literature researcher Yehuda Ratzabi acted 
for their preservation and documentation. 
Thereby Kadman preceded her generation 
and contributed to the growth of a multi-
cultural society. According to Ronen 
(2008), affected by Kadman's activity the 
community dances contributed to the 
Israeli folk dances, so that each one of 
them could feel they were "his own".

4  In 1951 the American choreographer
Jerome Robbins came to Israel. With 
regard to the aspiration to create Makhol 
Yisraeli (Israeli dance), he wrote in the 
report to an American Fund and to 
institution in Israel (later on the Israel-
America Culture Fund) that the Israeli 
dancer must assimilate the techniques 
of classical ballet and modern dance, 
master these techniques and other, "Till 
they no longer seem strange and hostile. 
Only then will you reach the stage where 
you may make your own experiments, 
grow and develop".

5   Regarding the many arguments about
Inbal's mission, see a discussion on the 
group's way, held in 1975. Toledano, pp. 
161-162.

6  The folk dance called Horah Agadati 
was created by Gurit Kadman based on 
Baruch Agadati's solo dance. Kadman 
asked the composer Uria Boskovitch to 
set the song to music.

Bibloiography

Bahat-Ratzon, Naomi. People Dancing:
 Dance – Society- Culture in the World
and in Israel, Carmel, Jerusalem, 2004.

Eshel, Ruth. Dancing with the Dream – the
development of artistic dance in Israel 
1920-1964,  Sifriat Hapoalim, 1991.

____. "Hips Swirl like a Mobile in Kibbutz
Ein-Hashofet: Celebrating pageants in 
the valley and in the mountains [English]", 
Dance Today no.1,2000, pp. 77-78.

Toledano, Gila. "Eskesta Dance Theater:
Artistic Dance inspired by Ethiopian 
Folklore", Dance Today no.3, 2000, 
pp.30-35.

____. A Story of A Company: Sara Levi-
Tanai and Inbal Dance-Theatre, Resling, 
2005.  

Goren, Ayala-Kadman. "Debka and its
Metamorphoses: Affinities Between 
Arab Debka Dancing and Jewish Debka 
Dancing in Israel", Dance Today, no.3. 
2000, pp.10-16.

Manor, Giora. The Life and Dance of
Gertrud Kraus, Hakibbutz Hameuchad, 
1978.

Kealiinohomoku, Joann. "An Antropologist
Looks at Ballet as a Form of Ethnic 
Dance", What is Dance – Reading in 
Theory and Criticism, Roger Copeland 
and Marshal Cohen, eds., Oxford 
University press, 1983, pp.533-548.

Roginsky, Dina. Folk and Ethnic Dancing
in Israel, Dance Today no. 3 2000, pp. 
18-24.

____.  Sixty years to the First Dalia
conference, 1994-2004: Changes in 
Israeli Folk Dance [English]", Dance 
Today no. 11, 2004, pp. 87-99.

Ronen, Dan. "Dance for Everyone: On
Multi-Culturalism in Israel and its 
Influence on the Development of 
Dance", Dance Today no.3, 2000, pp. 
4-10.

____. "Yearning for Israeli Attributes
'Carmon' in Dance", Dance 
Today no. 5, pp.44-49. 

____. "Folk  Dances as an Inspiration to
Artistic Dance, Dance Today no.11, 
2004, pp.75-81.

Dr. Ruth Eshel – Dance researcher, choreographer and dancer. Performed 
dance recitals (1977-1986), author of the book Dancing with the Dream 
– the development of artistic dance in  Israel 1920-1964. Co-editor of the 
magazine Israel Dance with Giora Manor (1991-1998), editor of Dance 
Today (Machol Ahshav) (1993-2006) and from 2008 co-editor with Dr. 
Henya Rottenberg. Dance critic in Ha'aretz daily as of 1991. Artistic director 
and choreographer of the Ethiopian dance groups Eskesta and Beta.



מחול עכשיו | גיליון מס' 15 | ינואר 2009 | 65 64 | מחול עכשיו | גיליון מס' 15 | ינואר 2009

for concert dance. On the one hand, 
establishing a group on an ethnic basis 
was contrary to the concept of the 
"melting pot". Therefore, it is possible 
to understand why during the Yishuv 
period the Biblical ballet of Nikova, and 
dances produced by her colleagues 
with ethnic inspiration were welcomed 
by all society strata and the national 
institutions. On the other hand, after 
the State was established, a group 
identified with an ethnic community, 
even a dance group engaging in concert 
dance (there were many arguments 
regarding the question whether Inbal 
was a folklore group or not, and what 
were its objectives)5,  was a deviation 
from the declared policy of the "melting 
pot". Moreover, it was precisely 
Inbal's great success during its tours 
abroad, as the first representative of 
the dance in Israel, which intensified 
the ambivalent attitude towards it. 
The pride its success evoked was 
accompanied by discontent that an 
ethnic group, identified with a small 
specific community was representing 
Israel's dance abroad, precisely during 
the years the young state desired to 
project unity and not split and multi-
cultures.
The detachment between Inbal 
Dance Theatre and the modern 
dance community in Israel was a 
two-way estrangement. The troupe 
was composed of dancers and a 
choreographer of Yemenite origin. 
Tanai was nourished on the creativity 
of her Yemenite dancers, their body 
language, the movement materials 
and its quality, and succeeded in 
expressing their special ethnic aspect. 
The choreographic simplicity of the 
works Inbal put on stemmed not only 
from artistic considerations of essence 
and clarity, which Levy-Tanai was 
blessed with, but it also matched the 
dancers' technical qualifications. On 
the one hand, Inbal withdrew into itself 
and even maintained that there was 
ethnic discrimination (Toledano, 2005, 
pp. 21-32). On the other hand, many 
of the dancers who were not members 
of the community could not find a 
supported professional framework 
(until the establishment of Bat-Sheva 
Company in 1964, and this too with 

private and not governmental support), 
regarded Inbal as the only troupe 
with a support enabling it to act in a 
professional format.  Inbal benefited 
from conditions that were not available 
to other modern dance companies, 
which were in deep financial crisis. 
Many articles were published in the 
newspapers under titles such as, 
"Artistic dance in Israel – No-man's-
land" (Eshel, 2001, p.103).

In this context I would like to mention 
a small personal story. In the middle 
of the 50's, when I was a 14 year old 
ballet student I saw a performance 
of Inbal Dance Theatre at the 
amphitheatre located in the beautiful 
big garden of Rothschild Center at 
central Carmel. The theatre was full. 
As introduction to the performance 
Levi-Tanai gave some explanations 
regarding the costumes and the 
movement materials of her company. 
There was festive excitement in the 
air. The dancers, looking wonderful, 
and the very special choreography 
received thunderous applause. Yet 
to me, who dreamed of becoming a 
dancer, it was clear that this wonderful 
group is designed for the physical 
and mental qualities of the Yemenite 
community. As a young girl who was 
not a member of that community, 
and who grew up on classical ballet 
and later on modern dance, I knew 
I could not become part of it. I dare 
assume that this is how generations 
of dancers felt, that despite the great 
appreciation of Levi-Tania's work, they 
understood that her choreography 
was not designated for them.

With the years, the reservoir of dancers 
of Yemenite origin was depleted; 
the better ones left in order to find 
their own voice and expand their 
horizons. Only a small number of the 
old dancers remained in the group, 
and the lines were filled with non 
Yemenite dancers. The new dancers 
had enhanced technical qualifications 
compared with the old ones, however, 
the choreography and the movement 
language, which a priori were based 
on the body and the spirituality of the 
dancer of a Yemenite origin, and not 

on the ability of a professional dancer 
regardless of any specific ethnic origin, 
have lost their magic and seemed 
foreign and artificial.
As years went by a unique Inbal 
language was formed, and would be 
tested by its ability to be accepted 
as a net movement lexicon capable 
of enriching the artistic dance and 
preserve its vitality and the movement 
interest also when it is performed by 
professional dancers without any 
communal belonging. 

As the professional modern dance in 
Israel was loosing interest in ethnic 
dance it was also getting further away 
from the Israeli folk dances. In the 
50's there was acceleration in creating 
folk dances, out of which Jonathan 
Carmon created what is called in 
the slang of the creators of folk 
dances "Israeli dance for the stage". 
Carmon developed a folk dance style 
designated for the stage in which he 
integrated basic elements of the Israeli 
folk dances typical of that period (step, 
bouncing, skipping, running etc.) 
and movement elements from ethnic 
dances of Israel's communities.  In 
addition, he combined in his works 
jumps like grand jeté, turns like chainé, 
grand battement, attitude and balancé. 
Carmon had also a great influence in 
the perception of using direction and 
space. Along the years, generations 
of choreographers emerged, most of 
whom were his students, developing 
this dance direction in their own way, 
however not all of them were blessed 
with Carmon's talent.
The question may be asked why 
movements, identified with classical 
ballet were interwoven into the "Israeli 
dance for the stage". Apparently, 
ausdruckstanz was a more natural 
partner for cooperation and 
enrichment.  I believe that the reason 
lies in the fact that ausdruckstanz 
was the source from which the 
said basic materials were retrieved.  
Ausdruckstanz was unable to provide 
the new and significant movement 
lexicon, beyond what it had already 
provided. The additional potential 
partner for enrichment was Graham's 
modern dance, which in fact was rich 

in movement materials but its style 
bore the creator's personal imprint. 
Thus, elements of the classical ballet 
movement lexicon found their way into 
the "Israeli dance for the stage".
Furthermore, it should be noted that 
Carmon studied dancing with Gertrud 
Kraus and Mia Arbatova and his artistic 
career began in concert dance, turned 
to folk dances and from there reached 
the "Israeli dance for the stage". An 
additional aspect of the combination 
between folk dance and ballet was the 
habit, already popular in the 50's, of 
sending young girls to ballet lessons 
as part of their cultural enrichment. 
Most of them had no aspirations of 
becoming professional dancers, but 
many were attracted to the stage. Folk 
dance groups provided a framework 

for these ambitions, and gained 
public appreciation. Representative 
Folk Dance groups were established 
in the framework of a municipal or a 
regional authority granting the dancers 
the joy of dancing and the pleasure of 
being exposed to stage lights. It was 
also a way of seeing the world, by 
participating in the many tours taken 
by the groups, representing Israel.
Frequently, the professional kernel of 
these groups was built around those 
dancers who had acquired basic 
knowledge of classical ballet and 
dancers who had studied Jazz. In 
the 70's Jazz became very popular 
in Israel, following the success of the 
Shimon Brown "Jazz Plus" dance group 
(1969-1972), and the international 
prestige of Alvin Ailey Dance Theatre. 

The young dancers, who acquired 
elementary technique in artistic dance, 
became teachers giving lessons to 
their dance groups and created their 
own teaching methods. Out of these 
youngsters emerged a considerable 
number of choreographers who 
created "folk dances" for the masses 
and also "Israeli dance for the stage" 
for the representative groups. In both 
cases they specialized in working with 
amateurs. Some of the members of 
these groups reached the professional 
modern dance companies which were 
always in need for male dancers. 
On the other hand, choreographers 
of the folk dance representative 
groups, who desired to work with 
professional dancers and companies, 
encountered difficulties, stemming 
from lack of appreciation to their 
artistic qualifications.
Where did this lack of appreciation, 
stem from? It appears that the more the 
choreographers of the "Israeli dance 
for the stage" integrated movement 
elements identified with modern and 
classical dance, as well as trendy 
folk dances of various nations, the 
more the tendency of a stage "show" 
increased, the more disrespect for the 
works was felt. While the borrowed 
movement materials from modern 
dance and classical ballet seemed 
exciting to the dancers and the 
choreographers operating in the field 
of "Israeli dance for the stage", who 
regarded it as "professionalism", the 
professional concert dance artists saw 
things in a different light. The borrowed 
movement elements, performed 
by amateurs, left no impression on 
them. Furthermore, professional 
choreographers, particularly in the 
postmodern dance genre, wanted to 
keep away from familiar movement 
materials, each trying to express a 
personal voice and imprint a specific 
movement mark.
Recently, the choreography of the 
"Israeli dance for the stage" has 
become more complex and the 
standard of dancers has risen, however 
the movement language, which is the 
core of the matter, seems like an "odd 
customer" of modern dance, eclectic 
movement materials. Sometimes it is 

,Torus by Sahar Azimi, Inbal Dance Theaterטורוס מאת סהר עזימי, צילום: אסקף
photo: Askef
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The relationship between Concert 
Dance (Artistic dance) and Ethnic 

Dance in Israel has undergone 
many changes. During the Period 
of the early Yishuv1  there was cross 
fertilization between these two dance 
genres, however, after the State was 
established, concert dance and the 
ethnic dance started to move apart.  
This article aims at following the key-
points of connection, detachment and 
the option of rapprochement between 
the two aforementioned genres from 
the view point of a person who was 
raised on concert dance.

Several clarification sentences 
are required regarding the central 
characterizations of the terms the 
article will refer to. The term "ethnic 
dance" serves as an umbrella 
assembling all dance expressions 
responding to the needs of a society, 
whose members have common 
genetic, linguistic and cultural relations, 
with a special emphasis on cultural 
tradition (Kealiinohomoku, 1983). 
According to Bahat (2004, pp.28-32), 
this relates to the widest dance basis 
from which several dancing types split 
up: ritual dance, folklore dance, social 
dance and concert dance.  Concert 
dance is located at the upper edge of 
the pyramid, artistically speaking. 

Linking up during the Yishuv Period

The source of the close ties between 
concert dance and ethnic dance in 
the Yishuv period lies in the artistic 
concept  the creators brought with 
them from Europe upon immigrating to 
Israel. Artists of ausdruckstanz (dance 
of expression) rejected classical ballet 
in all its components, arguing that this 
type of dance represented conventions 
of the old word. On the other hand, 
they treated with appreciation 
performances of ethnic soloists who 
performed in Europe between the 
two World Wars. These represented 
in their eyes the genuine tradition of 
a nation reinforced in the 19th century 
following the national struggles for 
independence in Europe, known as 
the "Spring of Nations". 
The technical level of the ausdruckstanz 
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dancers was not high and relied 
considerably on talent, musicality 
and natural ability. Therefore, the 
ethnic dancers' ability and the rich 
movement language of this genre 
were appreciated, being conspicuous 
on the poor movement language of 
the ausdruckstanz at the beginning 
of its route. Although ausdruckstanz 
was considered avant-guard, the 
artists integrated ethnic dances in their 
repertoire. 
The dancer and choreographer Ruth 
Saint-Denis created her repertoire 
with the inspiration of exotic ethnical 
cultures. Rudolf Von Laban claimed 
that part of the ausdruckstanz artists' 
role was to create "movement choirs" 
instead of traditional folk dances. He 
created amateur mass performances 
on topics related to trade unions, and 
all in the "spirit of the period" (Manor, 
1978, p. 33). The classical ballet also 
integrated ethnic dances into ballets 
created by Marius Petipa at the end of 
the 19th century and the beginning of 
the 20th century. 

Dance artists who immigrated to Israel 
during the period of the Yishuv brought 
along the approach of encouraging 
ties between concert and ethnic 
dance. The practical expression of 
this approach was in the aspiration to 
create a Hebrew dance with its various 
components – concert dance and folk 
dances. The choreographers searched 
for inspiration sources and turned to 
the small Yemenite community and 
the local Arabs. Their way of life, 
which seemed to have remained still 
and unchanged with time, ignited their 
imagination. The Jews of Yemenite 
origin were identified as continuing 
the Jewish history, interrupted by 
Exile 2000 years earlier, whereas the 
admiration for the "noble" Orientals was 
affected by the European Orientalism.

The repertoire of the concert and 
classical ballet artists included ethnic 
dances. A well-known dance, for 
instance, was Vodka (estimated date, 
the beginning of the 30's) by Gertrud 
Kraus. The ballet dancer Mia Arbatova 
performed Russian, Spanish and 
Oriental dances. A prominent example 

of integration between concert dance 
and folk dance was Rina Nikova's 
biblical ballet group where young 
dances of Yemenite origin performed. 
Despite the dominant Yemenite 
ethnic component, the group was 
considered part of the modern dance 
activity in the Yishuv, and participated 
in the dance contest in 19372.  At the 
same time, the dance artists in the 
Yishuv, Leah Bergstein and Yardena 
Cohen, being the most prominent 
among them, contributed to creating 
new holiday pageants related to the 
land. Part of the pageant dances were 
adopted by the people and turned into 
folk dances.

Detachment

The cross fertilization between 
concert and ethnic dance ended after 
the establishment of the State. The 
detachment between the two genres 
was related to demographic changes 
occurring in the first years of the State 
and the turnabout the concert dance 
has undergone. During the Yishuv 
period most of the Jewish population 
came from Central and Eastern 
Europe. However, following the War of 
Independence and the establishment 
of the State a massive immigration 
of Mizrahi (Eastern) Jews, driven 
away from the Arab countries arrived, 
changing the demographic balance 
between Ashkenazi and Mizrahi 
Jews.  This massive immigration was 
compounded by the immigration of 
remnant refugees from Europe and 
the immigration from the United States 
and other English speaking countries. 
Thus, the assembly of Jews from all 
over the world in Israel aggravated the 
problem of Jewish cultural mixture in 
the country. Attempting to tackle this 
problem the policy of the "melting pot" 
was consolidated, holding the view that 
the heritage of each community was 
not to be fostered in order to enable 
the forming of a common core for all 
the communities. Out of this core, so 
it was hoped, the Israeli culture would 
be formed3. With the background 
of this policy, seeking to weaken the 
uniqueness of each community and 
strengthen the common core, the 

enthusiasm for ethnic and oriental 
dance faded away as representing 
in appearance and culture the Jews 
of ancient Israel. The phenomenon 
of pushing tradition away, up to 
feeling ashamed of it, characterized 
a considerable part of the immigrant 
population, desiring to expedite the 
process of their becoming Israelis. On 
the other hand, there were immigrants 
who wanted to preserve the tradition 
they were raised on and felt at home 
with.
The second significant change 
which occurred in Israel is the style 
transformation of concert dance. 
Ausdruckstanz was rejected and 
instead, the American dance in the 
Martha Graham style was gradually 
adopted, granting the dancers a 
stylized movement lexicon and a 
training methodology.  The ambition to 
professionalize on a universal level was 
top priority of the "new" concert dance, 
whereas the aspiration to create Makhol 
Ivri (Hebrew Dance) was postponed. 
Furthermore, associating with the ethnic 
was perceived as a disadvantage, 
which might color the dance work with 
localism and provinciality, while the 
dance artists were striving for the peak 
of international artistic level.

Inbal Dance Theatre

With the background of the 
demographic and artistic revolution and 
the "Melting Pot" policy during Israel’s 
first years, Inbal Dance Theatre was 
established by Sara Levi Tanai. This 
was an example of creating a modern 
dance theatre nourished on ethnic 
materials. The timing of establishing 
the company created opportunity for 
new avenues for it yet closed others.  
The young country's relations with the 
United States, for instance, led to the 
establishment of the American Fund 
for Institutions in Israel (later called the 
America-Israel Cultural Foundation), 
which initiated the choreographer 
Jerome Robbins' visit to the country 
(1951)4.  With his recommendation, 
the Fund began supporting Inbal, the 
first group that was able to work as a 
professional group in the years when 
there was no government support 

הדודה לאה מאת ברק מרשל, צילום: אסקף

Aunt Lea by Barak Marshal, Inbal 
Dance Theater, photo: Askef
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