ota

אגודה עירוכית

~~I~,ת~~~:ר~ ה('~~~ד~~~,ם~~~~'ו
ייהורה נעורדם":
מנהל אמביתי מיכה בס

 80רקדנים )גיל בי"ס תיכון(
תזמורת וזמרים.

1978

-

הופעות בפסטיבלים

..
ייהורה":

 ·4<J' - - - -יקדנים  J-אחרי גיל צבא(

-

תזמורת יזמרים.

הופעות בפסטיבלים

- 1978
בסקוטלנ,ד אנגלי . nויון·

 - 1979תי!כcעית כפס  tDיכליס ,.
כבלגיה ,ארסטריה ,צרפת ,אנגליה
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חיי כלב ,אתם מבינ ים ?בית מהרגן ,מכרבה אני מגדל
בר כבר שנים פרסרמאי רמעצבת'פנים"לא בלי
הצלחה  ,מבחרץ  -הכל נראה נחמה אבל בתרך הבית
 כמר חירת! תשפטר בעצמכם  :אתמרל ,בצהריים,שכבתי לי לנרח על השטיח הכחרל ,רלפתע אני
מתעררר לשמע קרל אדרני" :אני ערבר!"

יצאנר אט ,הלכנר רהלכנר ,רכל הדרך הם שרתקים,
עד שהגענר אל הירעץ  ,הם  j1תיישבר לידר ,רהתחילה
שיחה אררכה על כספים ,רהירעץ מתלהב ,רהם

רהיא ,הגברת ,צרעקת מן האמבטיה" :מה פתארם?"

מחייכים ,רהירעץ מתרגש ,רהם שמחים ,ראז גם אני

רהרא ערנה מן המטבח" :כי נמאס לי!"
רה;א צררחת" :אתה לא יכרל!"

התחלתי להרגיש טרב ירתר  :אררירה טרבה  -טרבה
)לפעמ י ם( ירתר מעצם טרבה! כשחזרנר הביתה

רהרא ארמר" :מי ארמר?"
רהיא ירצאת מן האמבטיה עטרפה במגבת ,רברכה:

רהיא ארמרת" :רמה יהיה א Iזי?"
ראז הרא ארמר דבר מארד משרנה" :ברא~ גם את!"
הרגשתי נררא,

הם היר כל כך מארשרים

ביחה שנתנר לי שתי

"אחרי כל השנים האלה!"

עצמרת טרברת כבת'

רהרא ירצא מן המטבח עם המגבת:

אחת! ראם זה מה שערשה

"דררקא בגלל כל השנים האלה!"
רהיא שראלת" :מה יש לך שם שאין לך כאן?"
רהרא :' :הכל! רערד ירתר!"

להם הבנק הבינלארמי
הראשרן

-

אני ערבר

.
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אז גם

-

לבינלארמי!
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בלט קלסי

~

מחיל מידרני
מחיל יצירתי
תניעה

-

אמנית המחיל

-

מרכז לבלט קלאסי

ג'אז

אימפריביזציה

בהנהלת שרה יוחאי

~

ריטמיקה

מודרני

~

שיעירים למקציעיים וחובבים

התעמלות

מביגרים יילדים
תל-אביב ,שדרית ח"ן 6

לנשים

טלפין225467 :

~
נתניה

ריתמיקה

)מלון "סבוי"(

~

~

!7/ad«; xaba

Contemporary Dance
Creative Dance - Improvisation
Movement - Rhythmics

טל' 053-92041 ,053-31672

פנטומימה

*
*
*

,42273

רח' אוסישקין

, 22

~
ריקודי עם
ועמים

~

לסטידיו רצפת עץ אורן
מיוחדת למחול מקצועי,

Professional and Lay Classes
For Adults and Ch ildren
Tel·Aviv,6 Khen Boulevard
Phone: 225467

המונעת פגיעה אורטופדית

מורים מיוחדים לכל מקציע
רמת לימודים גבוהה

בית ספר למחיל

בחינות R.A.D.
ערפרה בז צבי-סררסי

1
*

בלט קלאסי

*

רקיד מידרני

*

ג 'אז

*

הכנה לבחינת בגרית במחיל של

DANCE ARTS

DIRECTRESS: SARA YOHAI
Principal Teachers: SARA YOHAI - ROSE SUBELL
Address : Hotel Savion, Ussishkin St. 22, Natania,
Tel.: 053-31672

משרד החניך והתרבית בישראל
~2

DANCE ARTS

DANCE CENTER IN MEMORY OF
EHUD BEN-DAVID
Rehov Sheshet Hayamim 2" Natania, Tel : 053·30054

רח' ויזל  9ת"א טל ; 03-255284

R.A.D . EXAMINATIONS

גיורא נאור מציג

MARTIN VARGAS Y DALIA LOW
בתכנית חדשה שכולה קטם ולהט הי'ישר ממדריד
פלמנקו ומחול טפררי

JAN HEREDIA - JUAN FELECHA - PEPE PELTA - JUAN DE DIOS
"הארץ"

"  ...עוב

""JERUSALEM POST
מגוון

ומהנה

ולאוזן ...

לעין

" Dalia Low was assured beautiful ,
sinuous, confident warm ... Martin
Vargas and Dalia Low generated the
true Spanish electricity. The whole was
 ous evening of Spanishןן a marve
" essence ...
) ( DORA SOWDEN

המחולות ופרקי המוטיקה נערכו ובוצעו

במקצועיות רבה  ...היה זה רטיטל פלמנקו
מהנה.

)נתן מישורי(

"ידיערת אחררנרת"
הנצוץ
זמרים

שהצית ...
ונגנים -

כל הלהקה  -רקדנים,
משלהבים אשי את רעהו

"על המשמר"
תנועה

עד לרגע שבו כולם מגיעים לאטטזה ...
)תקוה ראובן

-

גאה,

חמורת-טבר,

טוערת

אב'

מאופקת ומופנמת  -כיאה למחול הטפרד
המטורתי.

חוטר-שיי(

)גיורא מנור

"מעריב"

פלמנקו מהנה  ...מרטין וורגאט ,דליה לאו
ולהקתם אהבו והתלהבו מכל רגע בו הם

היו על הבמה ובהרגשה זו שלהם הצליחו

להדביק את הקהל כולו ...
)יוטי גרבר(

משרד ההפקה  -טל ,03':::852988 :חולין  -ת . .ד  1313מיiורד

258112

סדנא קטמינלת לתניעה
להקה מידרנלת
אילפן למחיל
מנהל אמנותר -

ירון מרגולין

מנכ"ל

 -ייסי טייטלבאים

מיררם

ירין מרגולין

-

רבקה סיט

ניעה דר
אסתי קינן

גליה מגן

שיעורים לילדים ,נוער ו'רקדנים מקצועיים בכל ימית השביע

להקה לתניעה מודרנית גיננים
מנהל אמניתר  -ירון מרגילין

ירישלים ,93590 ,רחי אלעזר הגדול  4טלי 02-633074

THE GONENIM MODERN MOVEMENT GROUP
ARTISTIC DIRECTOR - YAROI\I MARGOLIN

GONENIM COMMUNITY CENTE:R, JERUSALEM 93590
4, ELAZAR HAGADOR ST, TEL: 02·633074
'

תאורה

לארועיס
ותאםרו)
רח' יפתח

17

רמת השרון

טל478635 :
מחסן :רח' סוקולוב 16
רמת-גן

טל707759 :

נציע יתכנין תאירה
ת.,ד

למחיל מיפעל איר  -יקיל
J

1317

J

תעריכית יתאטרין

;:כרוJרו  fת  eNרו ך'ר);

חוט השני
בגדי ריקוד ,נעלי ריקור.
רגמים מובחרים ,תוצרת הארץ

סוכנות

@

Capezio

פסג' ,איבן גבירול . 30

טל 261319 .

וחוץ .

רמת-השרון

קרו התרבות

AMERICA
ISRAEL

ישראל- אמריקה

I

CULTURAL י
' רחFOUNDATION

32 ALLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABLנES: KERAM; TEL . 654177-8 . ; טל63325  תל'אביב,32 אלבני

'י התרבות בשיראלJ  ומאז היא אחד הגורמים החשובים בטיעו לח1940 קרן התרבות אמריקה'שיראל ראשיתה בארה"ב בשנת
. אמריקה-ובקיום הגשר התרבותי בין הארץ לבין צפון

 היתה עזרת קרן זזתרבות שממעותית, ובמיוחד בשנים הראשונות שלאחר כינון מדינת שיראל,בשנים שלפני הקמת המדינה
נים; בתחום האנושיI פירות עבודתה צמויים בתחומים ר.בהיותה כעמט הגורם היחיד שהציע תמיכה בנושאי אמנות ותרבות, ביותר

ת תשתית של מבניםIצייר

-

הקמה ותמיכה במוטדות שונים; ובתחום הפיטי

-

קידום וחינור אמנים ברוכי כשרון; בתחום המוטדי

.אמנותי

-

וציוד למוטדות אמנות וחינור

:בשנים האחרונות התמקדה פעילות הקרן בשני כיווני פעולה עיקריים
.  שהוא גולת הכותרת של פעילות הקרן,מפעל המילגות ע"ש שרת

- האחד

ן כי המרטדרת נטמכים מבחינה תקציבית יר'תר ויותר על משרדt א. תמיכה במטפר מרטדות אמנרתיים מרכזיים בשיראל- השני
.  הצקבותיה השנתיית של הקרן למרטדרת אלה הינן חירניות,החינרר רהתרברת
.  בעיקר בתחרמי החינרר האמנרתי,כמו כן מטעיית הקרן לפררייקטים שרנים

:בתחרם המחרל מקדשיה הקרן משאבים הרלכים רגדלים בשני כררני הפערלה האמררים כאחד
הקרן מעניקה מילגרת ללימרדים בשיראל צלעירים הלרמדים מחרל כמקצוע וימלגות השתלמות לחברי להקרת מחרל המבקשים
 צלאת-  מבצעים ואנשי המקצעוית הטכניים, ירצרים-  מאפשרת הקרן לאנשי מקצרע, כמו כן.להעלות את כשוריהם המקצעויים
.למילגרת השתלמות קצרות מעוד בחו"ל
יייעת הקרן ללהקותo כן מ.ן צכוריtבע מאז שהפכה להקה זו לגו-במטגרת תמיכתה במוטדות מחול תומכת הקרן בלהקת המחול בתש
ד.אחרות ולארלפנים למחול בעיקר ברכשית ציו
. את מופעי המחול, בין היתר,לקרן התרברת תכניות לטיעו בשפור אולמות אשר שישמו
.ן מטיעית לקיומן של טדנאות ובהבאת מורים וכוריארגרפים מחר"לtהקרן א

The beginning of 'the America-Israel Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of
the major factors in assisting the cultural life in Israel and in keeping the cultural bridge between Israel and North'America.
In the early years of the State of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country.
115 assistance wasthreefold: it advanced gifted young artists; it financed the founding and supported many and varied cultural
groups and institutions; it was instrumental in providing an infra-structure of the halls and equipment for performance and
teaching of the art:s,
In more recent ye,ars, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public support of Israel's
cultural institutior ןs, the AICF concentrated its efforts mainly in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Founda ·
tion's crowning acl  ךievement and the support of a few major cultural institutions .
AICF also finances' different projects, especially in institutions for the teachings of the arts.
In the field of Dal~ce - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to
young dance stud'ents in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance companies who want to
further their professional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographers, dancers
and stage technicians.
One of the institultions supported regularly by the AICF is the Batsheva Dance Company, ever since this group became a
public company. Girants are also made to other companies and dance studios mainly for the acquisition of equipment.
The Foundation is planning renovation of auditoriums which will serve dance performances.
The AICF also assi:sts in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad.
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ס טודיוו למחול
ת"א ,רח' הרב פררדמן

זרג עציר! מתחתנים?

בקוראכם מודעה זו חסכתם  60,000ל"י  Iבי מחיר זה
הייתם אמורים לשלם צללם בחתונתכם עבור צילום סרט
קולנוע במשך כל זמז האירוע החגיגי.

אצלנו  -תמורת עשי רית מסכום זה  -תובלו לצפות
בסרט קולנוע של חתונתכם מעל מסך הטלויזיה שלכם,
בצבע ,כל רגע ללא הגבלת זמז ,בליווי קול ,בצבעים
טבעיים ובעריכה אלקטרונית בשיטת הוידיאו טייפ.
יתררנרת רפרטים

נרספים:

צילום הסרט בזמן החתונה ללא הגבלת זמן .
מחיר )מבצע( זול.
אפשרות של העתקת )שכפול( הסרט במספר בלתי מוגבל
של קסטית במחיר זעום.

14

טלפון 03 - 44 67 ,~ s :

*
~~91
DANCE STUDIO

Tel-Aviv, 14 Harav Friedman St.
Tel.: 03-446745

רינה שחם
רקדנית  .,כוריאוגראפית ,מורה למחול

J'k

פרטים נוספים והקרנה לדוגמא במקום:
פוטו לי-נוף
,א/ר I:אבן-גבירול  12טל257589 .
רקין! כרריארגרף! בעזרת הוידיאו טייפ תוכל

לשמור יצירות שלד על גבי קסטות.

••••••••••••••••

RINA SHAHAJM
DANCER, CHOREOGRAPHER,
DANCE TEACHER

Tel-Aviv, 14, De Haas St., Tel.: 03-443691

""אטלס
בע"מ
ותיירות

 אוופרמו.ו
טובנות נטיעות

טןבנות לביטוח בללי

תל ' אביב

), 2

רחוב בן יהודה

298975 ) טלפון, Z7 בית אל על חדר
אביב-תל

, 40

רחוב בן יהודה

29  רחוב הרצל,נתניה
248 ) 2 , 248 ) 1 טלפונים

e
"ATLAS~"
Y. EIFERMAN LTD.
TRAVEL & TOURING J~ GENCY
GENERAL  וNSURANCE ,I!\GENCY

Y. EIFERMAN TOURS, TEL-AV  וV

32 Ben- Yef  וuda 51., Te ו- Aviv ,  וsrae ו
( Eו- A  וBui  וding) Room: 327

11' e ו.

298975

40 Ben- Yehuda SI. Te ו- Aviv, Israe ו
Nalhanya -

Israe ו

-

2'~ Herz  ו51 .

(near cinma" 5Iudio )"

P. O. B.

298

-

Te ו.

24E131 , 24832

, 298 .ד.ת

י"

/
ביזת התנועה הקזבוצזת

המדור

למחול

תל"אביב  ,64078אבן גבירול  ,30טל' 03-217151
רכזת המדור :צילה אינגר

המדור מקיים סדנאות למירית למחיל:
חיפה  -בימי ',ב ברח' הגנים , 9בשעית 12.00-9.00
בתל"אביב  -בימי ',ג בסמינר הקיבוצים בשעות 13.30-8.30

יום קבלה במדור :יום ד' בשעות 12.00-8.30

v

~
האגורה למען תיאטרון-מחול "אפרתי"
בתי-טפר לבלט

קיראין

מרכז קהילתי ע"ש הרי סטיל
רח' צ.ה  .ל 106
קרית"אונו

אשריר
מתנ"ס ד'
רובע ד'
אשדוד

טל752472 :

טל055-42721 :

אי'~פד איזורי למחול
מיעצה אזורית עמק היררן

מנהלת -
מזכירה -

הדן  iאירן
ויר ' ה שומרוני

מתקיימים שובורים
אימפרוביזצין ,i
כלט קלאסי  -.ע"י אראלה רותם עוירית הרצוג

-

בריקוד מודרני ,בלט קלאסי,

יצירה.

ריקוד יצירתי
ריקוד מודרני'

-

ע"י תמר אפריק וענת קרן
ע"י הדה אורן ,עדה אורני ונירה אביתר

מלוות בפסנתר  -מניה רוט וגיטה רבינוביץ'
מס' הטלפון באולפן 067-51838
העמן למבתבים  -מעוצה אזויית ,עמק הירדן .או
הדה אורן ,א Jזrדות-עיקב ,אחוד. 15155 ,

מנהל אימניתי:
מירית ראשיית:
מזכירה ראשית:

משה אפרתי

אסתר נדלר ,גבי כר ,שרונה )סו( זלצמן
דליה דודקביץ

-

ןר~ למחול מגשהrןלפו אזi}ן
 עדה לייט: מרכזת פדגיגית
-~ מודרני • באלט קלאסי • אמנות היצירה • סדנא למחול • ריקודי
תראפיה דרו תנועה ומחול. מוסיקה למחול. חוג למחנכים. ג'אז. '

•
;עמי; עמנואל בריאנט ; ווספה בריאנט; שוש גלעד- תמר בז:המררים
;וריה גריז; מרום הרץ; מרום ורובל; עדה לויט; נעמי משי; לי קסטיז
 ורII

MENASHE COMMUNITY COUNCIL
DANCE ULPAN
(063) 78696

MODERN DANCE • CLASSICAL BALI_ET •
COMPOSITION CLASSES • CHOREOGRAPHIC WORKSHOP • CHARACTER DANCE •
JAZZ • MOVEMENT FOR EDUCATORS •
MUSIC THROUGH MOVEMENT • DANCE &
MOVEMENT THERAPY

•

FACUL TY: TAMAR BEN-AMI; EMj~NUEL
(ROGER) BRIANT;JOSEPHABRIANT;SHOSH
GILAD; VICTORIA GREEN; MIRIAM ~~ERTZ;
MIRIAM VROBEL; ADA LEVITT; INAOMI
MESHI; LEE KESTIN; DAVID SCHUR

כית-ספר לכאלט קלאסי
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אלכסנדר lביץ'

עדית צליןק
סטודיו למחול ותנועח
חיפח ,שד' מוריח 37
טל246441 :.
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Dance & Movement Studio
37, Moriah Ave. Haifa, Israel
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אזור התעשיה
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יייציר עמעמים אלקטרוניים

*

מכשירי בקרה

-

קומפיולייט

יאפקטים

מחשבים לבקרת תאורה
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נציע עבידית תאירה אמניתיות

תכנון

הכךסתן

ניה-ביגן

רח' המסגר רמת  -השוין ·

)דימרים(

עילש סיפר

תאירה לאיררעיIכ,
תיאטרוו יתעררכןת כע"מ
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אילפן בת-דיר לאמנית חכו.חיל
מנהלת:
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ז ' נט אורדמ[ר

סגנית מנהלת :שילה לוי

בלט קלאסי מחיל מידרני ג'אז

שיעורים מיוחדים למקצןעיים ,לגברים ולנוער

כיתות לילדים בשיטת האקדמיה המלכותית ,לונדון

תל-אביב ,רח' אבן-גבירול  30טלפון,

263175

:
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סניף באר-שנע )בשיתוף עם עירית באר-שבע האגף לחינוך(

:

באר-שבע ,שכונה ג 'רח' יד ושם . 116
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המרכז

רמחוך םפררי
בחסות

גדוך רזכרני ספרר

אנטוניו
בהנהלת

סילביה יידוראן
לשטבר רמדנית ראשית בבלט הזגזגלנתי של מפרד'

,"----

בהמךצת משרר החינוך
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ההךשמה לכל הג'ל'ס:
ב'וס ג' בשטוח
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13 .00 - 11 .00
20 . 30 - 19. 3 0
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הזגרנן לזגחול ספרדי ,רח' ב - Iיהודה
טל ( 03 ) 233805 .
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· המכזו לאמנות המחול
בהנהלת משה דודזון

INSTITUTE OF ARTISTIC DANCE
Director Moshe Davidson
מחול אקדמאי קלאסי-בלט

Academic Classic Dance-Ballet
מחול מודרני

Modern Dance
ג 'אז

J azz
כתות לילדים-נוער-ומבוגרים
הכשרה לרקדנים מקצועיים
קורס בוקר למורים לבלט
שיעורים לחובבים
מחלו לילדים לגלאי 4-8
פרטים והרשמה

כין  Iהשעות

כמשדר המכון לאמנות המחול
 09.00-12.00ומ 16.00-20.00-

מרכז ז  jכרמל ,דרד הים , 17חיפה .טל 81314 .

Carmel Center, Hayam Road 17, Haifa,tel :. 81314
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,טיס

השברה

ןארןעום

בע"מ

רח' בז-להודה , 17ת"א  ,63842טל'  ,03-655031טלקס 32244

ם~.

L T

ARTIS

17, BEN-YEHUDA ST., TEL-A\i'IV 63842, TELEX 32244, TEL: 03-655031

הספריה המרכזית למוסיקה ומחול

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE

26, BIALIK s'r, TEL,AVIV TEL : 03-658106 :, טל26  רח' כיאליק,תל'אביב

,המחול

מתחום

בנושאים

חומרים

מפיצה

הטפריה.

.  עיצוב במה ותלבושות, במוי, תיאוריה,כגון היטטוריה

 שקופיות וטייפים על מחול,הטפריה משאילה טרטים
.  עיירות'פיתוח ומוטדות חינוכיים,לקיבוצים

•

.  צוגות והקרנות פומביות1הטפריה מקיימת ר

•

Circulates material dealing with the many aspects of
Dance-Biography, History, Theory, Stage Production
and Costume Design.

8

Lends Films, Slides and Video Tapes on Dance to
Kibbutzim, Border Towns and Educational Institutions.
Offers free demonstrations and public showings.

Maintains a archive of Dance Playbills, Posters, Clippings Programs and Memorabilia.

8

8

Serves as a reference center for I כancers, Dance Stud ents, Dance Teachers, Dance 'rherapists, Choreographers, Musicians, Artists, Anthropologists and Hist,
orians .

8

VIDEO VI8W1NG HOURS

•

8

8

Sunday - 1~I:OO - 15:00
Tuesday -10: - 12:00

•

,הטפריה שממשת כמקור לאינפורמציה לרקדנים.
, מוטיקאים, כוריאוגראפים, תראפיטטים,מורים למחול
. אנתרופולו גיםוהיטטוריונים,אמנים

indexes and catalogue Books, Periodicals, Slides,
Films and Videotapes.

OPENING HOURS:

 טרטים, שקופיות, כתבי'עת,הקטלוג שלה מכיל טפרים
, פלקטים,בטפריה ארכיון המכיל כרזות של מופעי מחול
. תכניות של מופעים ומזכרות,קטעיעיתונות

8

Sunday, Wec!nesday - 13:00 - 18 :00
Monday, TUI!sday, Thursday - 9 :00 - 13 :00
Friday - 9:00 - 12:45

•

.וטרטיוידיאו

 טיפוח קהל חובבי:תכניות הטפריה לעתיד כוללות
;מחול; כוראיומטריה; ידיעון למחול בשפה העברית
'תיראפיה במחול; הקרנות טרטים; קורטים בכתב
תנועה; הרצאות בתולדות המחול; מפגשים עם טופרים
. "הכותבים על מחול; "בימה למחול

The Dance Library, established in 1975 and located at
26 Bialik Street, Tel Aviv, presentl'f houses about 1000
books, films, video tapes, a 16mm moving picture proj,
ector, a video play,back machine and:

 אוצרת בתוכה, 1975  שנוטדה בשנת,הטפריה למחול
 טרטיוידיאו וברשותה מקרנת, טרטים,כאלף טפרים
.  מ"מ ומכונת הקרנה לוידיאוטייפים16'טרטים ב

Future projects include:
Audience Building 8 Choreometrics 8 A Dance
Newsletter in Hebrew 8 Dance Therapy 8 Free Dance
Film Presentations 8 Labanotation 8 Lecture Courses
8 Meet the Author Series 8 Stage for Dancers

:הטפריה פתרחה לקהל
18:00 - 13: 00 - ''א ר, בלמלם
13:00 - 9:00 - '' ה,  ג, 'בלמלם ב
12:45 - 9 : 00 - 'בלים י

נטרטי ריריאר ניתז לחזרת
15:00 - 13: 00 12:00 - 10:00 -

'לים א
'לים ג

נית הספר לנאלט טיה ארנטונה
ת!יא,

שדי

בן-גוריון

72

טל 4 :.ז ( 03 ) 2282
באלט בשיטה הרוסית
כיתות לרקדנים מקצו Yיים,

מתקדמים,

מתחילים וילדים.

רית אשל

רקדנית

חיפה  ,3 •11-987רח' שארית הפליטה  ,45הרד הכרמל
טל' 04-246093

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA
Tel·Aviv, 72 Ben·Gurion Blvd. Tel :. (03 ) 228214
) Ballet (Russian System
Classes for Profess'ional dancers,
Advanced students, Beginners & Children

סטדורו ךמחוך הידלה קסטו
באלט מודרני וקלאסי
רמת-גן ,רח' ארלוזוררב 10

HILDE KESTEN
Studio for Classical & Modern Dance
, Arlozorov St., RAMAT·GANםר
הלזה קסטן 03-296449

RUTH ESHEL - SOLO DANCER
DANCEPERFORMANCES
 LETHA,יHAIFA 34987, 45, SHE'ERIT HAF
HOD HACARMEL TEL : 04-246093

ים  L:Iןדין

ירזכחןיר
רות

גיביה גת

יכרמו

((רוק Iת רואחן(

(Iייאחן( 'נ e::ך ("k
~  I leרו ' f1חן!

שיז  lירים כמחיל מידרני וג 'אז
לכל הגילים

אריק

ברהום

תל-אביב ,רחרב הירקרו . 260
תאיות במה

טל( 03 ) 282773 .

/

האק ד מ ~ ה ה מ ךכותי ת ךמח ו ך -ךונדון

..

*'""".. ~.ן,

;ו".) b .

הסניף הישראלי מקיים קןרסים
ןהשתלמןיןת למןרי הבאלט ן-
מארגן

את

הבתינןת

הסניף הי שר אךי

השנתיןת

של התלמידים בנןכחןת בןחנים
מהמרכז בלןנ ד ןן .

נציגת ה א קדמיה:

ריבה פרי A.R.A.D . (A .T . C ).
רמת-השרון ,רח' הבניס

\ }'\-4-

טל 03-474652 :

המורים המוסמכים לבאלט קלאסי
ע"י האקדמיה המלכותית למחול )לונדון( בישראל:

המורשים

אורדמי ג'נט

גולד דניאל

)בת-דור ( ת"א  ,אבן גבירול 30

לוי שילה

מ ו ש ב איל נ י ה067-67836 ,

בת-דור ,א"ת ,אבן גבירול 30

03-263175

קאופמי מרים

ארנוי לואיזה

רעננה,

קפוי פנינה

052-33529

חיפה ,ביל"ו 04-520798,10

לוי אטנת

128

באר-ש ב ע) ,שער הנגב(

057-78563
רוטשילד מריאי

הבוטתז

איזיקוביץ דליה
בת-ים,

נתניה,

053-37885

רמת השרון,

לגמז אריאלה

03-881107

חיפה ,אחוזה ,הירקון

אביבי מיכל

רותם אראלה

רעננה ,הרצל  72ב'

ארז רות

חיפה ,כטפרי

לב רונית

ירושלים02-417126 ,

052-31137

03-283035

C14 -82 178 , 46

וילדבאום פ\ליט

כפר-טבא,

פתח-תקוה ,הפרטיזנים

03-924011 , 9

03-263175
גרוטמז ג ' אנ י ז

חיפה ,יפה נוף

1

נהריה ,דרר השימר

וולדינג ניקול
בת-דור באר-שבע ,רח' טרופין 1011

מרוז אמירה

057-75577

ת"א ,שרת

חטוז פלמה

מריז מיקי

26

',א

04-247447

04-921858 , 8
רייף מרים
חיפה ,פבזנר

04-66989,30

03-250481 , 64
רוביי אנה

בר-מאיר לנה
נתניה ,אולפן בת-דור ,ת"א

I

בת-ים ,טמטת מצדה

3

ברדיצבטקי מרים

ת"א ,מהר"ל 03-241865,1

חכמי ציריליז ליאורה

הרצליה פתוח ,האצ"ל 052-72439,31
I

בינג הידקר ליאורה

03-239598 , 11

גלאור גילה
בת-ים ,החרמון

03-843247,17

גרזוי נועה

יופה חנה

ירושלים ,צ'רניחובטקי 48
02-665597

ירושלים ,גוואטמלה , 19קרית יובל

02-414572
גולי רחל

גפני דניט

עפולה ,קרז היטוד ב 1 OI

נוה מונוטון,

שפירא דניאלה
בת-דור באר-שבע ,חביבה רייר

ירושלים ,רמות ,יבנון  , 2דירה , 29
02-861379
נרונטקי אייוי
כפר שמריהו ,החורש

0 ;! 2-72371 , 40

קושט זיגלמז דליה

ייחאי שרה

053-31672,22

כהי רות
בית שאן,

מרקיש אירנה

03-753687

פרי רינה

יונגרמז אטתר

נתניה ,אוטישקין

קרית אונו ,המעגל 03-717648 , 34

גבעתיים ,כצנלטוז  3-474652 , 127כC

חיפה ,הלל 51
חיפה ,אחוזה ,שד' אבא חושי  12א'
04-251307

גבעת שפירא,

053-30889
רבוי ג'וי

נידלמז פטרישה

חיפה ,צ'רניחובטקי  04-535214,17טליתמי רחל
ת"א ,ריינט

נהריה ,גולימב ,' 12א 04-921568

בת-דור ת"א ,אבן גבירול 30
03-263175
קירש שירלי

065-889898

בת-דור ,באר-שבע

f.נ
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האקךמיה למיסיקה בירישל
jERUSALEM

MUSIC

החוג למחול ולתנועה
החיג למחיל מעניק את התארים יהתעידית הבאים:

ר .תואר .B. Mus .
 .2תיאר B.A. Mus

RUBIN

ACA[)EMY

להקת ירו Z1זלים ל"מחול בן זמננו" ליד האקדמיה
הלהקה ניסדה ע"י פריפ' חסיה ליי אגרין ב"  962ר ימאז היא
מיפיעה בהדרבתה ברציפית בארץ יבחי"ל.

)תבנית לימידים משיתפת עם האיניברסי

טה העברית(.

.3
.4
.5

OF

"I

ם ש" ,ריביז

תעידת היראה.

"תעידת סיים" אקדמיה.
תעידת אמן.

תכנית הלימידים מביינת להעניק לתלמידי המחלקה ,הכשהר
מקיפה באומנית המחיל יבמקציעית המיסיקליים יה אקדמיים
הנלייים לאימנית זי.
התכנית כיללת את המקציעית הבאים )כמקציע ראשי(:
בלט קלאסי ,מחיל מידרני ,תניעה יתייי תניעה ,שיטת
יאימפירביזציה,
כיריאיגרפיה
קימפיזיציה,
פלדנקרייז,
מחילית עתיקים ,ריקודי איפי ,מחיל ספרדי ,מחיל בסגנין
הג'אז יעי.ד

כמי כן פיעלית סדנאית במקציעית השינים.
דרך לימידים זי תאפשר לביגרי המחלקה לבחיר בדרך
הקריבה לליבם ילתפיסתם האימניתית.
החיג למחיל כילל מגמת מחיל ,מגמת תניעה ימסליל חיניך .
המיעמדים נדרשים להציג תעידת בגרית שיראלית אי תעידה
שיית ערך בחי"ל ,לעביר בחינית כניסה ילהציג אשייר רפיאי.

על הלהקה נמנית ביגרית המחלקה למחיל באקדמיה למיסיקה
ילמחיל בירישלים ע"ש ריבין.
ללהקה תבנייךג מגיינית מביססית על פרקי ספרית ,קטעי
שירה המלייים ניב ימיסיקה.
הלהקה לקחה על עצמה כמשימה מייחדת ,תבניית חיניביית
המליית הסבר"ם ע"י חסיה לי.י תכניית אלה ,מיגשית לבתי
ספר יסידיים ,על יסידיים ,מדרשית ,איניברסיטאית ילקהל
הרחב.

ברפרטיאר "ד י ר דיר יריקידיי"" ,סייר בעילם"" ,הסייטה
הבריקית" יעיד.

ביה"ס התיכון שליד האקדמיה
בןו:גמת מחול ומגמה מוסיקלית
ביה"ס התיכין שליד האקדמיה היקם לפני כ"  20שנה.
לראשונה היכרה המגמה המיסיקלית יבשנים האחרינית
מיכרת המגמה למחיל ,המאפשרת לתלמדייה להיבחן בחינית

בגרות במקצוע זה.

מגמת בי"ס היא לתת אפשרות לתלמידים מיכשרים ,בעלי
גישה אימנותית ,להתפתח בשטח הקרוב לליבם ,זאת בניסף

לתבנית הלימידים המקובלת בבתי ספר על יסודיים.
ביה"ס התיכין שליד האקדמיה הינו חלוץ בתי הספר בארץ
במגמת המחול .

הקרנסבטורירן שליד האקדמיה למיסיקה ילמחיל
בירושלים ע"ש ריבדי
בקינסבטוריין ,כתות לילדים מגיל .6
הלימודים מתקיימים בשעות אחה"צ ,שעתיים אי שליש
שעית שבועיות.

תלמידי הקינסבטיריין ,בנוסף

לשעורי המחיל ,מקבלים

שעירי האזנה ו'מוסיקה יזאת בהתאם לרמתם יגילם.

כמי כן מתקיימות כתות למחיל למביגרים )מחיל מידרני
יבלט קלאסי(.

"מונולוג"

-

כ  : .חמיה לרי אגרון.: ,מ ברצירו אורגד

ירושלים רח' פרץ סמולנסקיז  ,7מיקוד  ,92101טל' 635271
 N TEL. 63527 Iו  LENSKס  E R U S A L E M 7 PERETZ SMנ

 IJINברםיטת חיפה

 INרנ Iם

קירט קיץ למחיל
::קיץ

זה,

העשרים

ושתים

ברציפות,

מציעה

האקדמיה

~מוטיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין קורט קיץ למחול.

בות הטפר לח ו נוך של ה ו תנועה הק'בוצ'ת  ,דואר טבעוו ,טל04 ' 931142-8 ,

t

ורט הקיץ למחול ,נערך בשיתוף עם המועצה הציבורית
,תרבות ולאומנות.
הקורט ערוך ומנוהל ע"י פרופ' חטיה לוי אגרון ומתרבז
כמקצועות הבאים:

כוריאוגרפיה ,בלט קלאטי ,מחול מוד רני  ,ריקודי אופי,
מחול טפרדי ,ג'אז והרצאות וטרטים הקשורים לאומנות
כבלל ולריקוד בפרט.
הקורט פתוח לאמנים מבצעים ברמה גבוהה ,למורים

המכון להוראת המדעימ ולשיפור דרכי ההוראה
ע"ש י ,מסינגר
משרד החינוך והתרכות-מחוז הצפון

מחלקה להשתלמויות עובדי הוראה

ו לתלמידים מתקדמים.

בכם המורים שילמדו בקיץ זה ,נמנים אמנים אורחים מחו"ל
ו מישראל ובן חברי טגל ההוראה של האקדמיה.
קורט הקיץ רבש מוניטין בינלאומי ,מידי שנה משתתפים
כקורט תלמידים מבל קצות הארץ ומחו"ל ,הזובים ,בנוטף
למערבת שעורי המחול וההרצאות ,לבלות שבועיים בצוותא,
להחלפת רשמים ולפגישות חברתיות ,לשם בך מציבה
האקדמיה לרשותם ,מגורים בבנייני המוטד,

החלה ההרשמה לשנה"ל תשמ"א
לכזורס תנועה ומחול
מרכזת הקורט:

צו)~יה נהרין .

הקורט מיועד :

ך  .ל מ ורים

מוטמכים

גופני

לחינוך

המבקשים להשלים לימודיהם לתואר
"מ ורה מוטמך בכיר".

.2

למורים מוטמכים כוללים המבקשים
להשלים לימודיהם לתואר " מורה
מוטמך בכיר" במגמת תנועה ומחול.

.3

למורים

העוטקים

התנועה

בהוראת

והמחול המבקשים להשתלם להעשרה

כלבד.

היקף הלימוד:

לקבלת

התואר

בכיר" ,

"מ ורה'מוטמך

 700שעות לימוד במשך שנתיים.

יום

הלימודים:

נושאי הלימוד:

כל יום ג 'בין השעות  5ך  5 - 8 .ך  5 .ך .
מר Iול

יוצר,

פס'יכודרמה,

טכניקה,

תנועה

לגיל

מוטיקה,
הרך,

חינוך

מיוחד ,כראוגרפיה ,צליל ותנועה.

*
לקבלת פרטים נוכיפים וטפטי הרשמה נא

לפנות :

למכון

לשיפור דרכי ההוראה טמינר "אורנים" דאר קרית טבעון

טל. 04 - 935013 .
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32002 :  טל. !'t " ת, 41 רח' ישראל ב"ק

KOL DEMAMA
Tel-Aviv, 41, IS"ael Bak St, Tel.: 332002

טירביה דוראן
בערב מחולות ספרדיים
:""הארץ

... מושלם

ערב אומנותי

...

:"יימעריב

... במינה

היא היחידה

...

:"ייידיעות אחרונות

...

אלגנטיות חושנית

.. . מקסימה

יכולת

...

ביצוע מרתק

...

:"ייזכר

... ממש

 כושרה לפשוט וללבוש דמות מפליאה.. ,
:""על המשמר
. . .  סילביה דוראן הדגימה לפנינו בחן ובכשרון קפדני...
THE JERUSALEM POST :

... She created the excitement of the
Flash of Flamenco Fire .. .

SI L VIA DURAN
"DANZAS ESPANOLAS"
Dora Sowden
Jerusalem Post
Silvia Duran's particular gifts lie in her capacity to change from
Iyrical to dramatic dance.. ... showing her as the true a  חist to her fingertips and her heel taps .
53, Ben Yehuda St. Tel-Aviv
Tel.: 233805 -

ת"א

63431

S3 בן יהודה
233805 :טל

~---------

הבבט הי  Wך< tכי
THE ISRAEL 13ALLET
המרכז לבלט

קלאסי

-----------------------------טמיונך הקיברצים

•

המכרז לתב.רעה רחינרך גרפני
תל-אביב ,דרך חיפד  ,iרח' בני אפריס 1
טל03-426102,424102,412111 :.

בית הספר הרשמי של ייהבלט הישראלי"
מסלול לנ t.ורים לתנועה ומחול
הנהלה אמנותית :ברטה ימפולסקי והלל מרקמז.

כיכר המדינה ,רחוב ז'בוטינסקי  120תל"אביב .טל' 266610

*
*

מטרת המסלול להכשל'ר מורים הבקיאים ביסודות החינוך

ובעלי גישה יוצרת ,למסגרות חינוך לתנועה ומחול.
הלימודים יתבססו על חינוך-היסוד לתנועה ,על שכלול

שעור-ים מיוחדים לילדים.

היכולת

שעורים למתחילים ומתקדמים בכל הגילים.

במחול.

CLASSICAL BALLET CENTER
"The official school of the "ISRAE L BALLET
Artistic Direction: Berta Yampolsky & Hillel Markman
Tel Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel: 266610

)* Special Classes For Children 1Pre"Ballet
* Classes For Beginners & Advanced Students

התנועתית,

תוך

הכרת

דרכים

וגישות שונות

הביטוי הספונטאני מחד גייסא והשליטה ביסודות התנועה
מאידאך גייסא מאפשרים ללומדים שימוש נכוז ורחב
יותר ביכולתם התנועIתית .כמו כז יוצר לימוד קשת רחבה
של מקצועות עיוניים בסיס של ידע לעבודת המורה
לעתיד.

למסיימי שלש שנות לימוד שיעמדו בכל הדרישות מוענק
תואר מורה בכיר לתנועה ומחול במסגרת החינוך הגופני.
נוסף למסלול התלת"שנתי קיימת במסגרת המכוז השתלמות
דו"שנתית ,יום אחד בשבוע ,למורים למחול אשר סיימו

את לימודיהם והמבקשים להרחיב את ידיעותיהם ולשכלל
את יכולתם האישית .למסיימים מוענק גמול"השתלמות

על ידי משרד החינור .

מרכז המחול חיפה
ליה שוברט

קלסי

:מנהלת אמנותית

בלט

פולקלור בינלאומי
ספרדי

ריקוד

מודרני

ריקוד
I

א

T

,המחךל

לריקוד

פ

ו

ח

, 142

• 8 579 8

מורים

CLASS  זCAL BALLET

EDUCAT  זON OF DANCE

של

ז

TEACHERS AND

NTERNAT  זONAL

FOL K LORE

PROFESS  זONAL DANCERS
COURSES FOR CH  זLDREN

הדרכה

מקצועית

ונוער

לילדים

SPAN  זSH DA N CE

.לילדים

קורסים

M

ומבוגרים

ג

מרכז

Artistic Director LIA SCHUBERT

הדרכה

מקצועית

במ ש רד

, שךלדV רך
,ה

THE HAIF A DANCE CENTRE

הה ר שמ ה
בךת

הנשוא

ש דרךת

: טל פךו

ח

DE R N DANC E

נוער
J A Z Z

T E ENAGERS

AND

ADULTS

EI ךrollmcn t in thc Office of the Dance Centre ,

Rothschil d Cultu re Centre, Hanassi Ave . 142
Haifa , Tel :. 04..85798

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
המרכז לתרבית ילחיניך
היעד הפיעל
המחלקה לאמנית המדיר לריקידי עם
המדור לריקודי עם במרכז לתרבות ולחינוך ,בשיתוף משרד
החינוך והתרבות מקיים חמישה אולפנים להכשרת מדריכים
לריקודי עם במקומות

עפילה

חיפה

הבאים :

ירישלים

תל-אביב

באר-שבע

תכנית הלימודים כוללת ריקודי עם ,תרגילי הדרכה ,תורת ההדרכה,

מיוחדות לבוגרי האולפנים נערכות אחת לחודש בכל אזורי הארץ.
המדור מטפל בלהקות המחולי במועצות הפועלים ,מעודד הקמת

מתן עצה מקצועית ואמנותית .המדור מקיים

להקות מחול חדשות ,ועושה למען הקמת חוגים לריקודי עם.
המדור מתכנן כנסים אזוריים של להקות המחול והחוגים לריקודי
עם ,לרבות כנס ארצי של להקות מחול )דוגמת דליה( ,כן מוציא

כוריאוגרפיה ומוסיקה .ליד המדור קיימת וועדה מרבזית לריקודי
עם .תפקיד הוועדה

-

הש 'תלמויות מיוחדות למדריכי ריקודי עם בנושא החגים

-

חנוכה,

ט"ו בשבט ,פורים ,פסח ,חג העצמאות וחג הביכורים  .השתלמויות

המדור ספרות עיונית בנושא המחול ,

ממטרות

המדור :
עירוד היצירה העממית.

החררת והפצת ריקורי עם לכל שכבות הציבור ,

הקמת חוגים לריקודי עם במועצות הפועלים והקמת לה  :קות מחול,
החייאה ושמירה בחיים של פולקלור הערות והמיעוטים,

המפעל לטיפוח רקודי עדות
נוסד

על ידי

והמר כז

המועצה

לת רבות

הציבורית

ולחינוך

ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECT

לתרבות ואמנות

של ההסתדרות הכללית;

פועל בשיתוף המרכז לחקר

הפולקלור של האוני-

Tel-Aviv, 93, Arlosorov St. Room 212
T el.: 03-261111

ברסיטה העברית  ,י רושלים
נוסד בשנת

1971

מטרותיו העיקריות :שמירתם ,החזקתם בחיים או החיאתם של ריקורים מסורתיים של ערות ומיעוטים; איסוף ,תיעור )רישום ,צלום,
הסרטה ,הקלטה( וחקר הריקורים ,

J

המפעל פעל ער כה בתחומי הערות הכורדית ,התימנית ,הגרוזינית ,הצפון-אפריקאנית ,ההודית ,הפרסית ,החסירית ,הערבים ,הררו ים
והצ'רקסים.

המפעל הוציא ספרונים ,חוברות ,סרטיס וחומר אחר על אורות ריקוריס אלה.

כתיבת מרכזי

הפעילות :

המפעל לטפוח רקודי ערות ומיעוטים

-

הועד הפועל של ההסתדרות ,ת ,א" ארלוזורוב  ,93חדר  , 306טלפון03 - 261111 :
המרכז לחקר הפולקלור ,האוניברסיטה העבר ית ,ירוש ליס ,טלפון 02 - 35291
האן'כיון למחול יהורי ,צבי פרירהאבר ,קרית -חי ים ,רח' ראשונים  , 78טל04 - 728369 .

The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of
 ps and minorities in Israel ,נfolk dance of ethnic grol

ביט  7ק בלט )ישראל(
)BALLET BOUTIOUE (ISRAEL

ם צ יעה

כל הררוםנ לריקדו.

התעמרות .תיאםרזו ויונ~ה

ז·a -

תל-אביב  :אבן גבירול  ,45טל03-216466 ,
ירושלים  :אווה סיגל ,רח' בן יהודה  ,2טל02-231415 ,
לאה קפלן ,רח' מרגלית  ,3טל04-251524 ,
חיפה
באר-שבע  :ברבקה בורוביק ,רח' מישעול גירית  ,48טל057-74887 ,

לןי

ייעקב

מדריך לרקודי עם ועמים ,כוריאוגרף

ו,t
~

בימיס 'ה'-ד בבית כץ בקרית ביאליק
.ל\) ( 04 ) 701035

•

בימיס

~

א :'l '-

בבית נגלר בקרית חייס

ט' ל( 04 ) 724694 .
מענו :קרית ביאליק ,רח' קישוי 5
טל( 04 ) 726027 .

~
~

~

במה

אורות
קךפרמן

*

יעוץ ותIכנוז תאורה

*
*
*

ציוד תא  .ורה ופיקוד לבמות ומופעים
נורות בוכל הסוגים
מכשירים ונורות לאפקטים מיוחדים

ארלךזךרךב  68ת"א ,טל' ( 03 ) 247482

~'I

אולפז איזורי למחולי
מועצות אזוריות געתון ,פ ולם צור ,נעמ ן

!יי.ב

~שיr

בהבהלת יהודית ארבוז
סגנית:

א ולפן איזורי מוחול

חבר

חבקה פארן

מזכירת האולפן :שרה אמיר

ג עתו ז

ד"ב מעלה הגליל
טלפרן - 4-923009 :

מורים :

מחול קלסי

קאי לרטמן ,ליאררה בינג ,חבקה פארן,
פמלה מדין

מחול מוירנל :יהודית ארנון ,נועה רונן ,אילנה כליף  ,תמנה
יריאל ,מרתה רייפל,ו נאוה זיו ,יעל רוטמן ,מרתה מנדלסון

קומפוזיציה

יהרדית ארברן ,ריק טוריה גרין

צליל ותנועה

צרפיה בהררן

מוסיקה

משה קרלרן,

כ תב ת בועה

)אש כרל רכמן( יעל כבעבי

תנועה ,הכרה
גונפית

יהרדית א רברן

במסגרת הארלפן  ,פרעלת סדנת מחול במשך כל
ימרת ה שב רע כהכנה לרקרד מקצרעי ·

מתקבלים תלבןיד ים לסדנת המחיל לשבת
למרדרם מלאה ,לאח ר למר ד קרדם במחרל .
ה ה רשמה לשבה הקררבה תסתיים במאי .

REGIONAL DANCE STUDIO
Ga'aton-Sulam Zor-Na'aman
D irector : Jehudit Arnon
Secretary: Shosh Hetzron i
Ga 'aton,Doar Na Ma 'a le Hagalil
Tel.: 04 -9 23009

קרן

תל-אביב

לספרות

ואמנו'ת

קרן תל-אביב לטפרות ולאמנות הוקמה בשנת ס  197כ מוטד ציבורי-

ובבויוחד מצד אלה שמטיבות שונות נמנע מהם ליהנות מערכי

תרבותי עצמאי ,ובה שלושה ש ותפים :עירית תל -אב יב-יפו ,משרד

תמיכה \:מימוש פרוייקטים מוגדרים בתחומי

תרבות ואמנות ;

(3

החינוך והתרבות וקרן פרץ נפתלי .לקרן שלושה יעדים בורכזיים:

התרבות בעיר ,שללא תמיכת הקרן לא היו בוגיעים לידי ביצוע.

 ( 1עידוד וטיפוח היצירה המקורית בתחום הטפרות והאמנות
בתל-אביב-יפו;  ( 2הרחבת הצריכה התרבותית של תושבי הע י ר ,

פעילותה של הקרן בותרכזת בחמישה תחומים :טפרות  ,מוטיקה,
ציור ופיטול  ,תיאטרון ,מחול אמנותי.

CI
CI
CI
CI
CI
CI
CI

בתחום המחול האמנותי )שהקרן הוטיפה א ותו למטגרת פעולותיה

לפני ארבע שנים( ,יזבוה הו'עדה המקצועית המייעצת למחול של
הקרן בשנת הלימודים תש " ם פעולות אלה:

*

25

קבוצות-נוער

בוועדוני  -נוער

למחול-אמנותי

עירוניים( ,

עם

בשכונות-טיפוח

ס 35

ילדות

)במטגרת

וילדים

)בגילים :

(; 14 - 8
המפקחת-האחראית על החוגים היא הרקדנית  ,בוגרת האקדמיה
למוטיקה ולמחול בירושלים ,פאני כהן-צדק.

*

צוותים של להקות-מחול אבונותי מופיעים כ-סס  1מופעים לפני
תלבוידי

בתי-טפר

יטודיים

בשכונות-טיפוח ,

הטבר )להקת " דור דור וריקודו "

-

בתוטפת

כוריאוגרפי ה ודברי הטבר

חטיה לוי; צוות מ"ענבל " בתכנית " מתימן לציון"
ודברי-הטבר
במחול"

*

הכוריאוגראפית חטיה לוי באחד ממופעי המחול שבתרמו
על ידי קרך תל-אביב לתלמידים בבתי-הטפר היטודיים

-

שרה

לוי-תנאי;

דברי-

צוות-מחול

-

כוריאוגרפיה

בתכנית

"קטם ורז

כוריאוגרפיה וז-ברי-הטבר רינה שרת(.

טיוע ללהקות  -מחול שונות להעלאתן של יציר ו ת-מחול מקוריות
ע"י כורי אוגר פים ישראליים.

*

בשכונות-הטיפוח בעיר

הזמנת מוטיקה מקורית ממלחינים ישראליים בשביל יצירות-
מחול בלהקות רפרטואריות.

*

CI1 <1/'(!( )!</'ap!I('/' jfa.\ sia I,('}·.\· al (}/'l(! (ij' 111(' Dallc'c-A c livities
 .. I· () lI11c1a l i u ll j i i/' 1,il('!'allll'e allJו c'!-,4 ~'iז (' 111

' וb.
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הבאתם של מופעי  -מחול )ע " י להקות-בוחול מקצועיות( לפני

הקהל הרחב מעל במותיהן של הקונכיות האקוטטיות שניבנו

 ' il('[;c'<! arca s.ן A/'! af SC'!I ()(i !,\ i/I 11I1(/('!'-{)ri

ע"י הקרן בפארקים ובגנים עירוניים באיזורי העיר

השונים .

THE TEL-AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART
Tel-Aviv ,- Yafo.
Special performances in elementary schoo ls in the
suburbs by dance-companies.
" The funding of the creation of new dance-works in
work-shops.
" Commissioning of musical ,scores by Israeli compo sers
for professional dance-companies.
" Dance performances by professional dance companies
 open air stages in public parks in different parts ofרוס
"

town.

The Foundation was founded in 1970 as an independent
public institution for the encouragement of the arts in
Tel-Aviv _.. Yafo Municipality, T he Ministry of Education
and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation
_participate
The Foundation provides for projects in literature, music,
sculpture and art, theatre and dance. I n the dance sphere
the Foundation activities include :
 und er-privi leged areas inו" 25 Mode,-n Dance Groups ir

CI
ci

CI
CI

~

סטדויו לבלט רחל טליתמן
בפקויז האקדמיה למחול לובדון

בלט קלסי י'ג 'ז
בחינות  R.A.D .לונדון
לכתות GRADES MAJOR

בברכה,

רח' ריינט יך תל~{-ביב
טל239598 .

ףך!-!:ף~ דפוס אופסם ברם

רח' אהר'אב

"צןןתאיי
אבן

תל-אביב

גבירןל 30

rסf
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rהנריסיו

המרעצה

THE BRITISH COUNCI L
. 03-222194/7 ' טל,63451 אביב-תל, 140 הירקון

140 Hayarkon St, Tel Aviv 63451
Tel: 03-222194-7

The British Council, which has had an ()ffice in Israel since
1950, is the agency empowered by the IBritish Government
to promote cultural relations between Britain and other
countries .
The main office and library in Israel are at 140 Hayarkon
Street, Tel Aviv, but there is also a library in the Terra
Sancta Building in Jerusalem (tel : 02-63 ~! 866 .)
The library, which consists of both ler ןding and reference
sections, covers all aspects of work witt ןwhich the CouncU
deals: Britain, education, science, social sciences, literature ,
fiction etc. It also contains a substantial section on the arts ,
including dance .
Membership of the library is open to clll. The film library
has institutional membership only, and offers a nationwide
postal loans service .
The Council cooperates with Israeli cultl גral organisations in
bringing to Israel British performers in theatre, music and
dance. It can also in selected cases, assist Israelis with
professional visits to Britain in order t,o familiarise them ' selves with British achievement in t ! ןe arts, education ,
sciences etc .

, 1950  אשר לה נציגות בישראל משנת,המועצה הבריטית
פועלת בתוקף אשיורה של ממשלת בריטניה ומטרתה לקדם
.את יחסי התרבות בין בריטניה וארצות אחרות

המשרד הראשי והספריה הראשית של המועצה הבריטית
 כ"כ קיימת.אביב- תל140 בשיראל נמצאים ברח' הירקון

,' שד' המלך ג'ורג, בבנין טרה סאנטה,ספריה בירושלים
.02-639866 ' טל,ירושלים
הספריות בת"א ובירושלים הן ספריות עיון והשאלה ומקיפות
את כל תחומי התרבות אשר בהן פועלת המועצה הבריטית
'.וכו

ספרות

,והחברה

מדערהטבע

,חינוך

,בריטניה

:כגון

. כולל מחול,כ"כ מכילות הספריות חמר רב בתחום האמנויות
. יכול להיות מנוי בספריה, ללא הגבלה,כל תושב

ד )אין.מנויים לספרית הסרטים חייבים להשתייך למוס
 הספריה מצעיה שרות.(השאלת סרטים לאנשים פרטיים
. בכל הארץ,השאלת סרטים באמצעות הדאר

המועצה הבריטית משתפת פעולה עם מיסדות לתרבות
.  המוזיקה והמחול,'!ואמנות בהבאת אמנים בתחומי התיאטרו
 מסייעת לשיראלים בבקורים, במקרים מיוחדים,כ"כ
מקצעויים באנגליה על מנת לעמוד על ההישגים בשטח
'. המדעים וכו, החינוך,האמניות
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The Movement Notation Society
75 Arlozorov Street, Holon, ISRAEL

~
~.~

ESHKOL - WACHMAN MOVEMENT
Published by Weidenfeld & N icolson (1958). Available
only through The Movement Notation Society :*
MOVEMENT NOTAT  ןON -  'דhe original exposition of
the system .
Published by the Israel Music Institute, P.O.B . 11253 ,
Tel Aviv, Israel :
CLASSICAL BALLET - The whole basic canon of the
Classical Ballet, notated in EW ןVlovement Notation .
PHYSICAL TRAINING - Notated exercises, displays ,
track and field events, swimming .
FOLK DANCES OF ISRAEL - Notated 45 variations of
Yemenite-Jewish women's dances and 17  ןsraeli folk dances .
Published by The Movement NC כtation Society :*
SHAPES OF MOVEMENT - EW Movement Notation
applied to graphic art forms by John G. Harries .
THE GOLDEN JACKAL - Notated movement sequences
of jackals, made in the course of behavioural studies at
the Department of Zoology , r רel Aviv University, with
Dr. lIan Golani. (Out of print .)
THE HAND BOOK - The notation of detailed movements of the hand andfingers. (Sign Language of the
Deaf). Collaboration with the Department of Psychology ,
Hebrew University, Jerusalem, Prof. Y. Schlesinger .
THE YEMENITE DANCE - A notated collection of
142 variations of the Yemenite .. Jewish folk-dance .

תנועה
יכתב
האגידה
 חולון, 75 רחוב ארלוזורוב

NOTATION PUBLICATIONS
DEBKA - 24 notated Arab folk-dances and 10  ןsraeli
dances based on the 'debka '
R  ןGHT ANGLED CURVES - The score (notated in
EW MN) of a dance suite by Noa Eshkol .  ןn the reper toire of the Chamber Dance Group .
25 LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRA  ןS The notated record of lessons in Dr. Feldenkrais method
of body-awareness. (Out of print .)
D  ןM  ןN  ןSH  ןNG SER  ןES - The score of a dance suite
by Noa Eshkol .  ןn the repertoire of The Chamber Dance
Group .
.
RUBA  ןYAT - The score of a dance suite by Noa Eshkol .
 ןn the repertoire of The Chamber D.ance Group .
MOVEMENT NOTAT  ןONS: A Comparative Study of
Labanotation (Kinetography Laban) and EW Movement
Notation (Part One .)
50 LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRA  ןS The notated record of 50 lessons in Dr. Feldenkrais
method of body-awareness .
An explanation of the principles of EW Movement
Notation is included in the above publications, excepting THE HAND BOOK and SHAPES OF MOVEMENT,
which provide accounts of special usages.

Other pub  ןications :
Pub  ןished by The Movement ןl,(otation Society* for the
BCL REPORT (Biological Computer Laboratory, Univ Research Center for Movemlent Notation, Te  ןAviv
ersity of IIlinois, U.S.A.) - A study of simultaneous
University :
movement creating "Space-cords ."
MOVING WRITING READINIG - 35 simple movement
EW MN SURVEY 1973.
studies. A reader in EW Movement Notation . (Out of
EW
MN SURVEY 1976.
print .)
* The Movement Notation Society 75 Arlozorov Street Holon .  ןsrael

באלtכי חיפה

מנהלדם אמנרתדדם :אילנה ואדמ פסטרנק

ארלפני נס מחרל
בהנחלת מיכה גס

ז HAIFA BALLE

 HEז

 ISTIC DIRECTORS: ILAI\lA & ADAMז AR
PASTERNAK

רח' קק  Nל 21
טל  Z9S6 :ג 6

יררשללם

אולפני גס מחרל

-

תוכנית לימודים רפעילויות

שיטת ארלפני נס מחרל

*
*
* הופעות  -ידע ונסירן על במה,
* שליטה על הגוף  -פיתוח הגמישות השרירים ,טיפוח החן,
* פעילרת חברתית ענפה  -אמצעי המחשה וידאו ,סרטי ריקוד וכו',
* שיחות על תולדות הריקוד המרזיקה והאומנות,
* השיטה מבוססת על התפתחות בשלבים מהקל אל המורכב,
לימוד ריקוד ע"י ריקוד רלא ע"י תרגילים,
ריטמיקה ולימוד הצד המוזיקלי הקשור לרוקד,

ככל שלב נלמד ריקוד המיצג את הטכניקה האופינית לאותו דרג,

התלמידים הצמטיינים עיברו בחינות כניסה "ללהקת אולפני נס מחול"
סגנרנות הג'אז

-

ג'אז קלאסי ,אפריקאי ,דררם אמריקאי ,ברודורי סטיל,

"מפצח האגוזדם"; מוסיקה :פ,א  ,צ ' ייקובסקי;

כוריארגרפיה :אילנ:ה ואדמ פסטרנק; תלברשות:
אמה אוזרינסקי; תפאורה :חורה שכטר; בכורה:

. 1979

DANCE INSTRUCTION

IN~)TITUTE

at the Abba Khoushy Culture Center 71, A.H . SilverSt,
Haifa 32 694 Tel.: 04-227 850
Classical Ballet; Modern Dance; Jazz; Character Dance;
Classes for Professionals and othe'r levels.
Courses for Children, Teenagers and Adults.

המכין ללימירי מחיל
נמרבז לתרנרת ע"ש אנא חרשי
ד חיפה,רח' אבא הלל טילבר י
32694  מיקרד,04-227850 :טלפון

;אופי- ריקודי, ג'ז, מודרני,בלט קלאטי

;ביתות לרקדנים מקצועיים

;ביתות לרמה בינונית ומתחילים
. לילדים ולגיל הרו, שיעורים מיוחדים

מרכז התרבית האמריקני

acc
amer~ican

cultural center

71 Hayarkon St. Tel Aviv
Tel : (03) 650661/2
Hours opento the public :
MO  חday to Thursday
10 a.m. to 4 p.m .
Fridays & Holiday Eves
10 a.m. to 2 p.m .
The library has a sectio  חi  חthe Arts which i  חcludes
books, periodicals a חd Vide()tapes. Books are available
for 10a ח.
The collectio  חof videotapes  ()חDa  חce are :
COMPANY CLYTEMNESTRA : MARTHA GRAHAM
DANCE COMPANY
AMERICAN BALLET THEATER
TRAILBLAZERS OF MODERN DANCE
PILOBULUS DANCE THEATER
MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY
ALVIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON
DANCE THEATER OF HARLEM
THEPAULTAYLERDANCECOMPANY
THREE BY BALANCHINE
The video tapes ca  חbe viewed during library hours .

63903 אביב-ד תל, 1 רח' הירקון
( 03 )65066112 'טל
: פתוחה לקהל בשעות

4-10 -ה,' ' בימים ב
2-10 ביום ו ' וערבי חג
 ווויריוטייפים במחול, כתבי עט,ברשות הספריה ספרים
.ובשאר האמנויות

. הספרים ניתנים להשאלה

: רשימת הוויריוטייפים במחול הם
"ה גראהם "קלטימנסטרה,להקת מרת
תאטרוז בלט אמריקאי
חלרצי הריקרד המרדרני
להקת תאטרון בלט פילרברלרס
להקת פרל טיילור
אלרין איילי לפי מרסיקה של דירק אלינגטרן
שלרשה של בלאנשין
להקת מרס קנינהם
להקת תאטררז בלט של הרלם
 רקרד לטלריזיה,טררילה טארפ
. ניתן לצפות בררירירטייפים בשעות הספריה

