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מגדלאני,מכרבהמהרגן?ביתיםמבינאתםכלב,חיי
בלירמעצבת'פנים"לאפרסרמאישניםכברבר

הביתבתרךאבלנחמהנראההכל-מבחרץ ,הצלחה
,בצהריים,אתמרל :בעצמכםתשפטרחירת!כמר-

אנירלפתעהכחרל,השטיחעללנרחלישכבתי
ערבר!""אניאדרני:קרללשמעמתעררר

פתארם?""מההאמבטיה:מןצרעקתהגברת,רהיא,

לי!"נמאס"כיהמטבח:מןערנהרהרא
יכרל!"לא"אתהצררחת:רה;א
ארמר?""מיארמר:רהרא

רברכה:במגבת,עטרפההאמבטיהמןירצאתרהיא

האלה!"השניםכל"אחרי
המגבת:עםהמטבחמןירצארהרא

האלה!"השניםכלבגלל"דררקא
כאן?"לךשאיןשםלךיש"מהשראלת:רהיא
ירתר!"רערד':הכל! :רהרא

זי?" Iאיהיה"רמהארמרת:רהיא

את!"גם"ברא~משרנה:מארדדברארמרהראראז

נררא,הרגשתי

שרתקים,הםהדרךרכלרהלכנר,הלכנראט,יצאנר
רהתחילהלידר,תיישבר j1הם ,הירעץאלשהגענרעד

רהםמתלהב,רהירעץכספים,עלאררכהשיחה
אניגםראזשמחים,רהםמתרגש,רהירעץמחייכים,

טרבה-טרבהאררירה :ירתרטרבלהרגישהתחלתי
הביתהכשחזרנרטרבה!מעצםירתרם)י(לפעמ

 •.מארשריםכךכלהירהם
 . . . ,שתילישנתנרביחה ,.

 . "., .כבת'טרברתעצמרת .cו'"יי"
 ;)ז '. .שערשהמהזהראםאחת!

הבינלארמיהבנקלהם
גםאז-הראשרן

לבינלארמי!-ערבראני
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 ' lkא'כ (;' 6ק 1 ' 1160
מידרנימחיל *
אימפריביזציה-יצירתימחיל *

ריטמיקה-תניעה *

וחובביםלמקציעייםשיעירים
יילדיםמביגרים
 6ח"ןשדריתתל-אביב,

 225467טלפין:

!7/ad«; xaba ~ 
Contemporary Dance 

Creative Dance - Improvisation 
Movement - Rhythmics 

Professional and Lay Classes 
For Adults and Ch ildren 

Tel·Aviv,6 Khen Boulevard 
Phone: 225467 

* 
* 
* 

למחילספרבית

צבי-סררסיבזערפרה

קלאסיבלט *

מידרנירקיד

'אזג

שלבמחילבגריתלבחינתהכנה

בישראלוהתרביתהחניךמשרד

* 

* 

* 

 03-255284 ;טלת"א 9ויזלרח'

המחילאמנית קלסיבלט

~ 
ג'אז

~ 
מודרני

~ 
התעמלות

לנשים

~ 
ריתמיקה

~ 
פנטומימה

~ 
עםריקודי

ועמים

~ 

קלאסילבלטמרכז

יוחאישרהבהנהלת

 , 22אוסישקיןרח' , 42273נתניה
"סבוי")(מלון
 053-92041 , 053-31672טל'

אורןעץרצפתלסטידיו
מקצועי,למחולמיוחדת
אורטופדיתפגיעההמונעת

מקציעלכלמיוחדיםמורים
גבוההלימודיםרמת

 R.A.D .בחינות

DANCE ARTS 1 

DIRECTRESS: SARA YOHAI 
Principal Teachers: SARA YOHAI - ROSE SUBELL 

Address : Hotel Savion, Ussishkin St. 22, Natania, 

Tel.: 053-31672 

DANCE ARTS 2~ 

DANCE CENTER IN MEMORY OF 

EHUD BEN-DAVID 

Rehov Sheshet Hayamim 2" Natania, Tel : 053·30054 

R.A.D. EXAMINATIONS 



מציגנאורגיורא

MARTIN VARGAS Y DALIA LOW 

ממדרידהי'ישרולהטקטםשכולהחדשהבתכנית

טפרריומחולפלמנקו

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

"הארץ"

 ...ולאוזןלעיןומהנהמגווןעוב ... "
ובוצעונערכוהמוטיקהופרקיהמחולות

פלמנקורטיטלזההיה ...רבהבמקצועיות
מהנה.

מישורי)(נתן

אחררנרת""ידיערת

רקדנים,-הלהקהכל ...שהציתהנצוץ
רעהואתאשימשלהבים-ונגניםזמרים

 ...לאטטזהמגיעיםכולםשבולרגעעד

חוטר-שיי)-ראובן(תקוה

"מעריב"

לאו,דליהוורגאטמרטין ...מהנהפלמנקו
הםבורגעמכלוהתלהבואהבוולהקתם

הצליחושלהםזוובהרגשההבמהעלהיו
 ...כולוהקהלאתלהדביק

גרבר)(יוטי

"JERUSALEM POST" 
, Dalia Low was assured beautiful " 

sinuous, confident warm ... Martin 
Vargas and Dalia Low generated the 
true Spanish electricity. The whole was 

ous evening of Spanish ןןa marve 
" ... essence 

) DORA SOWDEN ( 

המשמר""על
אב'טוערתחמורת-טבר,גאה,תנועה

הטפרדלמחולכיאה-ומופנמתמאופקת
המטורתי.

מנור(גיורא

 258112מיiורד 1313.ד.ת-חולין , 852988:::'03טל:-ההפקהמשרד



לתניעהקטמינלתסדנא
מידרנלתלהקהלמחילאילפן

מרגוליןירון-אמנותרמנהל
טייטלבאיםייסי-מנכ"ל
מרגוליןירין-מיררם

סיטרבקה

דרניעה

קינןאסתי

מגןגליה
השביעימיתבכלמקצועייםו'רקדנים,נוערלילדיםשיעורים

 THE GONENIM MODERN MOVEMENT GROUPגינניםמודרניתלתניעהלהקה

- ARTISTIC DIRECTORמרגיליןירון-אמניתרמנהל YAROI\I MARGOLIN 

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



תאירהיתכניןנציע

 Jיקיל-אירמיפעל Jלמחיל

יתאטריןתעריכית

תאורה

לארועיס

ותאםרו(

 17יפתחרח'
השרוןרמת

 478635טל:

 16סוקולוברח'מחסן:
רמת-גן

 707759טל:

רמת-השרון 1317ת,.ד

 ך'ר(;רו eNת fרו J;:כרו

השניחוט

ריקור.נעליריקוד,בגדי
 .וחוץהארץ,תוצרתמובחריםרגמים

 Capezio @סוכנות

 261319 .טל . 30גבירולאיבןפסג',



התרבותקרו

AMERICA 
ISRAEL 

I ישראלאמריקה-
 CULTURALי

FOUNDATION '654177-8 .טל ; 63325תל'אביב , 32אלבנירח . ES: KERAM; TEL 32נ ALLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABL 

בשיראלהתרבות'י Jלחבטיעוהחשוביםהגורמיםאחדהיאומאז 1940בשנתבארה"בראשיתהאמריקה'שיראלהתרבותקרן
 .צפון-אמריקהלביןהארץביןהתרבותיהגשרובקיום

שממעותיתזזתרבותקרןעזרתהיתהשיראל,מדינתכינוןשלאחרהראשונותבשניםובמיוחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
האנושיבתחוםנים; Iרבתחומיםצמוייםעבודתהפירותותרבות.אמנותבנושאיתמיכהשהציעהיחידהגורםכעמט,בהיותהביותר

מבניםשלתשתיתת Iצייר-הפיטיובתחוםשונים;במוטדותותמיכההקמה-המוטדיבתחוםכשרון;ברוכיאמניםוחינורקידום-
 .אמנותיוחינוראמנותלמוטדותוציוד

עיקריים:פעולהכיווניבשניהקרןפעילותהתמקדההאחרונותבשנים

 .הקרןפעילותשלהכותרתגולתשהואשרת,ע"שהמילגותמפעל-האחד

משרדעלויותריר'תרתקציביתמבחינהנטמכיםהמרטדרתכיאtןבשיראל.מרכזייםאמנרתייםמרטדותבמטפרתמיכה-השני
 .חירניותהינןאלהלמרטדרתהקרןשלהשנתייתהצקבותיהרהתרברת,החינרר

 .האמנרתיהחינררבתחרמיבעיקרשרנים,לפררייקטיםהקרןמטעייתכןכמו

כאחד:האמרריםהפערלהכררניבשנירגדליםהרלכיםמשאביםהקרןמקדשיההמחרלבתחרם

המבקשיםמחרללהקרתלחבריהשתלמותוימלגותכמקצועמחרלהלרמדיםצלעיריםבשיראלללימרדיםמילגרתמעניקההקרן
צלאת-הטכנייםהמקצעויתואנשימבצעיםירצרים,-מקצרעלאנשיהקרןמאפשרתכן,כמוהמקצעויים.כשוריהםאתלהעלות
בחו"ל.מעודקצרותהשתלמותלמילגרת

ללהקותהקרןיייעת oמכןצכורי.לגוtןזולהקהשהפכהמאזבתש-בעהמחולבלהקתהקרןתומכתמחולבמוטדותתמיכתהבמטגרת
ציו.דברכשיתבעיקרלמחולולארלפניםאחרות

המחול.מופעיאתהיתר,ביןשישמו,אשראולמותבשפורלטיעותכניותהתרברתלקרן

מחר"ל.וכוריארגרפיםמוריםובהבאתטדנאותשללקיומןמטיעיתאtןהקרן

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 
· s, the AICF concentrated its efforts mainly in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Founda ןcultural institutior 

. ievement and the support of a few major cultural institutions ךtion's crowning acl 

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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מתחתנים?עציר!זרג

זהמחירבי Iל"י 60,000חסכתםזומודעהבקוראכם
סרטצילוםעבורבחתונתכםצללםלשלםאמוריםהייתם
החגיגי.האירועזמזכלבמשךקולנוע

לצפותתובלו-זהמסכוםריתעשיתמורת-אצלנו
שלכם,הטלויזיהמסךמעלחתונתכםשלקולנועבסרט
בצבעיםקול,בליוויזמז,הגבלתללארגעכלבצבע,

טייפ.הוידיאובשיטתאלקטרוניתובעריכהטבעיים

 :נרספיםרפרטיםיתררנרת
 .זמןהגבלתללאהחתונהבזמןהסרטצילום
 .זול(מבצע)מחיר

מוגבלבלתיבמספרהסרט(שכפול)העתקתשלאפשרות
זעום.במחירקסטיתשל

J'k 
במקום:לדוגמאוהקרנהנוספיםפרטים

לי-נוףפוטו
I:257589טל. 12אבן-גבירול ,א/ר 

תוכלטייפהוידיאובעזרתכרריארגרף!רקין!
קסטות.גביעלשלדיצירותלשמור

•••••••••••••••• 
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למחולטודיווס

 14פררדמןהרברח'ת"א,

- s ~ 03 :טלפון 44 67 , 

* 
~91~ 

DANCE STUDIO 

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

שחםרינה

למחולמורהכוריאוגראפית, ,.רקדנית

RINA SHAHAJM 
DANCER, CHOREOGRAPHER, 

DANCE TEACHER 

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



 Ben-Yehuda SI. T e 40-ו Aviv, Israeו

"אטלס"
בע"מאוופרמוו.

ותיירותנטיעותטובנות

בללילביטוחטןבנות

אביב'תל ,( 2יהודהבןרחוב

 298975טלפון ,( Z7חדרעלאלבית

תל-אביב , 40יהודהבןרחוב

 29הרצלרחובנתניה,

 248 ( 2 , 248 ( 1טלפונים , 298ת.ד.

e 
"ATLAS~" 

Y. EIFERMAN LTD. 

GENCY ~ TRAVEL & TOURING J 
NSURANCE ,I!\GENCY וGENERAL 

V וY. EIFERMAN TOURS, TEL-AV 

 Ben-Yef 32ו uda 51., T e-ו Aviv ,ו sraeו

 ) E-ו Aו Buiו ding) Room: 327 11' e.ו 298975

- Nalhanyaו- 'Herz ~ 2ו 51 . Israe 

)" near cinma" 5Iudio ( 

24832 , 24E131 ו.P. O. B. 298 - Te 
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הקזבוצזתהתנועהביזת

למחולהמדור

 03-217151טל' , 30גבירולאבן , 64078תל"אביב

אינגרצילההמדור:רכזת

למחיל:למיריתסדנאותמקייםהמדור
 12.00-9.00,בשעית 9הגניםברח' ,'בבימי-חיפה

 13.30-8.30בשעותהקיבוציםבסמינר ,'גבימי-בתל"אביב

 12.00-8.30בשעותד'יוםבמדור:קבלהיום

~ v 
"אפרתי"תיאטרון-מחוללמעןהאגורה

לבלטבתי-טפר

קיראין
סטילהריע"שקהילתימרכז
 106ל.צ.הרח'

קרית"אונו

 752472טל:

אשריר
ד'מתנ"ס
ד'רובע

אשדוד

 055-42721טל:

אימניתי:מנהל
ראשיית:מירית

ראשית:מזכירה

אפרתימשה
זלצמן(סו)שרונהכר,גבינדלר,אסתר
דודקביץדליה

למחולאיזוריאי'~פד
היררןעמקאזוריתמיעצה

אירן iהדן-מנהלת
שומרוניה'ויר-מזכירה

קלאסי,בלטמודרני,בריקוד-שובוריםמתקיימים
יצירה. , iאימפרוביזצין

הרצוגעויריתרותםאראלהע"י .-קלאסיכלט
קרןוענתאפריקתמרע"י-יצירתיריקוד

אביתרונירהאורניעדהאורן,הדהע"י-מודרני'ריקוד

רבינוביץ'וגיטהרוטמניה-בפסנתרמלוות
 067-51838באולפןהטלפוןמס'

-אוהירדן.עמקאזויית,מעוצה-למבתביםהעמן
 . 15155אחוד,זrדות-עיקב, Jאאורן,הדה



מגשהלמחולאזrןר~ן{iןלפו
לייטעדה :פדגיגיתמרכזת

ריקודי- •למחולסדנא •היצירהאמנות •קלאסיבאלט •מודרני ~
ומחולתנועהדרו.תראפיהלמחול.מוסיקהלמחנכים.חוג.ג'אז '

• 
גלעד;שושבריאנט;ווספה ;בריאנטעמנואלבז-עמי;תמרהמררים:

קסטיז;לימשי;נעמילויט;עדהורובל;מרוםהרץ;מרוםגריז;וריה
II ור

MENASHE COMMUNITY COUNCIL 
DANCE ULPAN 

(063) 78696 

MODERN DANCE • CLASSICAL BALI_ET • 
COMPOSITION CLASSES • CHOREOGRA
PHIC 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 



קלאסילכאלטכית-ספר

אינסה

ביץ' lאלכסנדר
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 ) 03 ( 249081טל: 173דיזנגיףרח'ת"א

ז\סל ~
 , .)\\ (;lנ IJnl 'י

 '1 \\)ן ס,"~

בהנהלת

סיפרעילש
הכךסתן

לכריןזאביק

נתניה. , 5המתמיררח'

 37885.-05.3 •טל

צליןקעדית
ותנועחלמחולסטודיו
 37מוריחשד'חיפח,
 246441טל.:

• 
EDITH ZALIOUK 

Dance & Movement Studio 
37, Moriah Ave. Haifa, Israel 

• 
דגאךך

לאיררעיIכ,תאירה
כע"מיתעררכןתתיאטרוו

ניה-ביגןהתעשיהאזורז~

 ·השוין-רמתהמסגררח'
 47 3592טל.

 *אמניתיותתאירהעבידיתנציע
אלקטרונייםעמעמיםיייצירתכנון

יאפקטיםבקרהמכשירי *(דימרים)

תאורהלבקרתמחשבים-קומפיולייט
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 ?7חכו.חיללאמניתבת-דיראילפן
• • 
 :אורדמ]רנט'זמנהלת: :
 •ג'אזמידרנימחילקלאסיבלט • • • •לוישילהמנהלת:סגנית •
 :ולנוערלגבריםלמקצןעיים,מיוחדיםשיעורים :
 •לונדוןהמלכותית,האקדמיהבשיטתלילדיםכיתות •
 • 263175טלפון, 30אבן-גבירולרח'תל-אביב, •
 :לחינוך)האגףבאר-שבעעיריתעם(בשיתוףבאר-שנעסניף :
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • . 116ושםיד'רח'גשכונהבאר-שבע, •

המרכז
םפררירמחוך

בחסות
ספרררזכרניגדוך

אנטוניו
בהנהלת

יידוראןסילביה
מפרד'שלהזגזגלנתיבבלטראשיתרמדניתלשטבר

,"----

החינוךמשררבהמךצת

הג'ל'ס:לכלההךשמה

11בשטוחג'ב'וס .00 -13 .00 
19.3 0 -20.30 
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המחוללאמנותהמכזו·
דודזוןמשהבהנהלת

INSTITUTE OF ARTISTIC DANCE 
Director Moshe Davidson 

קלאסי-בלטאקדמאימחול
Academic Classic Dance-Ballet 

מודרנימחול
Modern Dance 

'אזג

J a z z 

לילדים-נוער-ומבוגריםכתות
מקצועייםלרקדניםהכשרה
לבלטלמוריםבוקרקורס

לחובביםשיעורים
 4-8לגלאילילדיםמחלו

והרשמהפרטים

המחוללאמנותהמכוןכמשדר
-16.00-20.00ומ 09.00-12.00השעות Iכין

 81314 .טל,חיפה. 17הים,דרדכרמל jזמרכז

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

,טיסא
בע"מןארןעוםהשברה

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

 L T ARTIS ם~.

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



ומחוללמוסיקההמרכזיתהספריה

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE 

 BIALIK s'r, TEL,AVIV TEL ,26 : 03-658106טל,: 26כיאליקרח'תל'אביב,

בתוכהאוצרת , 1975בשנתשנוטדהלמחול,הטפריה •
מקרנתוברשותהטרטיוידיאוטרטים,טפרים,כאלף

 .לוידיאוטייפיםהקרנהומכונתמ"מ 16ב'טרטים
טרטיםשקופיות,כתבי'עת,טפרים,מכילשלההקטלוג •

 .וטרטיוידיאו
פלקטים,מחול,מופעישלכרזותהמכילארכיוןבטפריה •

 .ומזכרותמופעיםשלתכניותקטעיעיתונות,
לרקדנים,לאינפורמציהכמקורשממשת.הטפריה
מוטיקאים,כוריאוגראפים,תראפיטטים,למחול,מורים
 .גיםוהיטטוריוניםאנתרופולואמנים,

המחול,מתחוםבנושאיםחומריםמפיצה.הטפריה
 .ותלבושותבמהעיצובבמוי,תיאוריה,היטטוריה,כגון

מחולעלוטייפיםשקופיותטרטים,משאילההטפריה •
 .חינוכייםומוטדותעיירות'פיתוחלקיבוצים,

 .פומביותוהקרנותצוגות 1רמקיימתהטפריה •

חובביקהלטיפוחכוללות:לעתידהטפריהתכניות
העברית;בשפהלמחולידיעוןכוראיומטריה;מחול;

בכתב'קורטיםטרטים;הקרנותבמחול;תיראפיה
טופריםעםמפגשיםהמחול;בתולדותהרצאותתנועה;

 .למחול""בימהמחול;עלהכותבים

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

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: 

8 Lends Films, Slides and Video Tapes on Dance to 
Kibbutzim, Border Towns and Educational Institu
tions. 

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

8 Offers free demonstrations and public showings. 8 Maintains a archive of Dance Playbills, Posters, Clip
pings Programs and Memorabilia. 

Future projects include: 
8 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 

-ancers, Dance Stud 8כ Serves as a reference center for I 
-ents, Dance Teachers, Dance 'rherapists, Choreog 
, raphers, Musicians, Artists, Anthropologists and Hist 

. orians 

לקהל:פתרחההטפריה
 18:00- 13:00-ר' ,'אבלמלם
 13:00- 9:00-ה' ,'ג ,ב'בלמלם
 12:45- 9:00-י'בלים

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

לחזרתניתזריריארנטרטי
 15:00- 13:00-א'לים
 12:00- 10:00-ג'לים

VIDEO VI8W1NG HOURS 
Sunday - 1~I:OO - 15:00 
Tuesday -10: - 12:00 



ארנטונהטיהלנאלטהספרנית
 72בן-גוריוןשדית!יא,
 ) 03 ( 2282ז 4טל.:
הרוסיתבשיטהבאלט

מתקדמים,יים, Yמקצולרקדניםכיתות
וילדים.מתחילים

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA 
228214 ) 03 ( :. Tel·Aviv, 72 Ben·Gurion Blvd. Tel 

) Ballet (Russian System 
, Classes for Profess'ional dancers 

Advanced students, Beginners & Children 

קסטוהידלהךמחוךסטדורו

וקלאסימודרניבאלט
 10ארלוזוררברח'רמת-גן,

HILDE KESTEN 

Studio for Classical & Modern Dance 

Arlozorov St., RAMAT·GAN םר,

 03-296449קסטןהלזה

רואחן)ת I))רוק

I (נ::)ייאחן' e ךk (" 

~ I le רוf1 !חן'

ברהוםאריק

במהתאיות

 ) 03 ( 282773טל.

רקדניתאשלרית

הכרמלהרד , 45הפליטהשאריתרח' , 3 • 11-987חיפה
 04-246093טל'

RUTH ESHEL - SOLO DANCER 
DANCEPERFORMANCES 

, LETHA יHAIFA 34987, 45, SHE'ERIT HAF 

04-246093 : HOD HACARMEL TEL 

ירזכחןירןדין L:Iים

יכרמורותגתגיביה

'אזוגמידרניכמחילירים lשיז

הגיליםלכל

 . 260הירקרורחרבתל-אביב,



אךישרהיהסניף /ן-ךונדוךוךמחתךכותימהה~מדהאק

המורשים

 ..ן, *'""".~ ..

 (." b ;ו.
}\ \-4-' 

קלאסילבאלטהמוסמכיםהמורים
בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"י

קןרסיםמקייםהישראליהסניף

ן-הבאלטלמןריןהשתלמןיןת

השנתיןתהבתינןתאתמארגן

בןחניםבנןכחןתהתלמידיםשל

 .ןןדבלןנמהמרכז

ג'נטאורדמי

 30גבירולאבן ,ת"א )(בת-דור

03-263175 

לואיזהארנוי

 128נוף,יפהחיפה

דליהאיזיקוביץ

 03-881107בת-ים,

מיכלאביבי
 02-417126ירושלים,

רותארז

 052-31137כפר-טבא,

לנהבר-מאיר

ת"אבת-דור,אולפןנתניה,

I מריםברדיצבטקי

 03-241865,1מהר"לת"א,

קדמיה:אהנציגת

A.R.A.D .(פריריבה . (A .T . C 

 1הבניס,רח'רמת-השרון

 03-474652 :טל

דניאלגולד

 067-67836ה,ינאילבשומ
שילהלוי

 30גבירולאבן ,א"ת,בת-דור

03-263175 

מריםקאופמי

 03-924011 , 9הפרטיזניםפתח-תקוה,

זיאנ'גגרוטמז

אטנתלוי 052-33529רעננה,

 057-78563הנגב)(שערע,בבאר-ש

פנינהקפוי

 04-520798,10ביל"וחיפה,

הבוטתז

 053-37885נתניה,

מריאירוטשילד
אריאלהלגמז 03-283035השרון,רמת

C14-82 , 46,הירקון,אחוזהחיפה 178 
פ\ליטוילדבאום

רוניתלבב' 72הרצלרעננה,

 04-921858 , 8השימרדררנהריה,

אראלהרותם

 04-247447 ',א 26כטפריחיפה,

ניקולוולדינג
 1011טרופיןרח'באר-שבע,בת-דור

057-75577 
אמירהמרוז

 03-250481 , 64שרתת"א,

מריםרייף

 04-66989,30פבזנרחיפה,

פלמהחטוז

 3מצדהטמטתבת-ים,

מיקימריז

 053-30889שפירא,גבעת

אנהרוביי

 04-921568 ',א 12גולימבנהריה,

ליאורהציריליזחכמי

 052-72439,31האצ"לפתוח,הרצליה

אירנהמרקיש

 03-753687מונוטון,נוה

ג'וירבוי

 03-717648 , 34,המעגלאונוקרית

דניאלהשפירא

ליאורההידקרבינג I 8/15ריירחביבהבאר-שבע,בת-דור
רחלטליתמי 04-535214,17צ'רניחובטקיחיפה,

 03-239598 , 11ריינטת"א,

גילהגלאור

 03-843247,17החרמוןבת-ים,

נועהגרזוי

יובל,קרית 19גוואטמלהירושלים,

02-414572 

פטרישהנידלמז

 , 29דירה , 2יבנוןרמות,ירושלים,

02-861379 
 f. Hנ

חנהיופה

 48צ'רניחובטקיירושלים,

02-665597 

אייוינרונטקי

 0 !; 2-72371 , 40החורששמריהו,כפר

אטתריונגרמז

 51הללחיפה,

רינהפרי

 Cכ 3-474652 , 127כצנלטוזגבעתיים,

רחלגולי
שרהייחאיא' 12חושיאבא,שד',אחוזהחיפה

 053-31672,22אוטישקיןנתניה, 04-251307

דניטגפני

 OI 1בהיטודקרזעפולה,

דליהזיגלמזקושט

 30גבירולאבןת"א,בת-דור

03-263175 

רותכהי

 065-889898שאן,בית
שירליקירש

,באר-שבעבת-דור



ריביז ש",ם I"בירישללמיסיקההאקךמיה
RUBIN ACA[)EMY OF MUSIC jERUSALEM 

האקדמיהלידזמננו"בןל"מחולזלים Z1ירולהקתולתנועהלמחולהחוג

היאימאזר 962ב"אגריןלייחסיהפריפ'ע"יניסדההלהקה
יבחי"ל.בארץברציפיתבהדרבתהמיפיעה

למיסיקהבאקדמיהלמחילהמחלקהביגריתנמניתהלהקהעל
ריבין.ע"שבירישליםילמחיל
קטעיספרית,פרקיעלמביססיתמגייניתתבנייךגללהקה
ימיסיקה.ניבהמליייםשירה

חיניבייתתבנייתמייחדת,כמשימהעצמהעללקחההלהקה
לבתימיגשיתאלה,תכנייתלי.יחסיהע"יהסבר"םהמליית

ילקהלאיניברסיטאיתמדרשית,יסידיים,עליסידיים,ספר
הרחב.

"הסייטהבעילם","סייריריקידיי",דיררי"דברפרטיאר
יעיד.הבריקית"

הבאים:יהתעידיתהתאריםאתמעניקלמחילהחיג
 . B. Mus .תואר .ר
האיניברסיעםמשיתפתלימידים(תבנית B.A. Musתיאר . 2

העברית).טה
היראה.תעידת . 3

אקדמיה.סיים""תעידת . 4

אמן.תעידת . 5

הכשהרהמחלקה,לתלמידילהעניקמביינתהלימידיםתכנית
אקדמייםיההמיסיקלייםיבמקציעיתהמחילבאומניתמקיפה

זי.לאימניתהנלייים
ראשי):(כמקציעהבאיםהמקציעיתאתכיללתהתכנית

שיטתתניעה,יתיייתניעהמידרני,מחילקלאסי,בלט
יאימפירביזציה,כיריאיגרפיהקימפיזיציה,פלדנקרייז,

בסגניןמחילספרדי,מחילאיפי,ריקודיעתיקים,מחילית
יעי.דהג'אז

השינים.במקציעיתסדנאיתפיעליתכןכמי
בדרךלבחירהמחלקהלביגריתאפשרזילימידיםדרך

האימניתית.ילתפיסתםלליבםהקריבה
 .חיניךימסלילתניעה,מגמתמחילמגמתכילללמחילהחיג

תעידהאישיראליתבגריתתעידתלהציגנדרשיםהמיעמדים
רפיאי.אשיירילהציגכניסהבחיניתלעבירבחי"ל,ערךשיית

האקדמיהשלידהתיכוןביה"ס
מוסיקליתומגמהמחולבןו:גמת

שנה. 20כ"לפניהיקםהאקדמיהשלידהתיכיןביה"ס
האחריניתיבשניםהמיסיקליתהמגמההיכרהלראשונה

בחיניתלהיבחןלתלמדייההמאפשרתלמחיל,המגמהמיכרת
זה.במקצועבגרות

בעלימיכשרים,לתלמידיםאפשרותלתתהיאבי"סמגמת
בניסףזאתלליבם,הקרובבשטחלהתפתחאימנותית,גישה

יסודיים.עלספרבבתיהמקובלתהלימידיםלתבנית
בארץהספרבתיחלוץהינוהאקדמיהשלידהתיכיןביה"ס
 .המחולבמגמת

ילמחיללמיסיקההאקדמיהשלידהקרנסבטורירן
ריבדיע"שבירושלים

 . 6מגיללילדיםכתותבקינסבטוריין,
שלישאישעתייםאחה"צ,בשעותמתקיימיםהלימודים

שבועיות.שעית

מקבליםהמחיל,לשעוריבנוסףהקינסבטיריין,תלמידי
יגילם.לרמתםבהתאםיזאתו'מוסיקההאזנהשעירי

מידרני(מחיללמביגריםלמחילכתותמתקיימותכןכמי
קלאסי).יבלט

אורגדברצירו :.מאגרון,לריחמיה :.כ-"מונולוג"



 635271טל' , 92101מיקוד , 7סמולנסקיזפרץרח'ירושלים
N TEL. 63527 I וLENSK סE R U S A L E M 7 PERETZ SM נ

למחילקיץקירט

האקדמיהמציעהברציפות,ושתיםהעשריםזה,::קיץ
למחול.קיץקורטרוביןע"שבירושליםולמחול~מוטיקה

t הציבוריתהמועצהעםבשיתוףנערךלמחול,הקיץורט
ולאומנות.,תרבות
ומתרבזאגרוןלויחטיהפרופ'ע"יומנוהלערוךהקורט

הבאים:כמקצועות
אופי,ריקודי ,רנימודמחולקלאטי,בלטכוריאוגרפיה,

לאומנותהקשוריםוטרטיםוהרצאותג'אזטפרדי,מחול
בפרט.ולריקודכבלל

למוריםגבוהה,ברמהמבצעיםלאמניםפתוחהקורט
מתקדמים.לתלמידיםו

מחו"לאורחיםאמניםנמניםזה,בקיץשילמדוהמוריםבכם
האקדמיה.שלההוראהטגלחבריובןמישראלו

משתתפיםשנהמידיבינלאומי,מוניטיןרבשהקיץקורט
בנוטףהזובים,ומחו"ל,הארץקצותמבלתלמידיםכקורט

בצוותא,שבועייםלבלותוההרצאות,המחולשעורילמערבת
מציבהבךלשםחברתיות,ולפגישותרשמיםלהחלפת
המוטד,בבניינימגוריםלרשותם,האקדמיה

IJIN חיפהברםיטת

IN רנI ם
 04 ' 931142-8טל,טבעוו,דואר ,הק'בוצ'תתנועהוהשלנוךולחהטפרבות

ההוראהדרכיולשיפורהמדעימלהוראתהמכון
מסינגרי,ע"ש

הצפוןוהתרכות-מחוזהחינוךמשרד

הוראהעובדילהשתלמויותמחלקה

תשמ"אלשנה"לההרשמההחלה
ומחולתנועהלכזורס

 .נהריןצו(~יההקורט:מרכזת

גופנילחינוךמוטמכיםוריםמל.ך :מיועדהקורט
לתוארלימודיהםלהשליםהמבקשים

בכיר".מוטמךורה"מ

המבקשיםכולליםמוטמכיםלמורים . 2
מורה"לתוארלימודיהםלהשלים
ומחול.תנועהבמגמתבכיר"מוטמך

התנועהבהוראתהעוטקיםלמורים . 3
להעשרהלהשתלםהמבקשיםוהמחול
כלבד.

 ,בכיר"ורה'מוטמך"מהתוארלקבלתהלימוד:היקף
שנתיים.במשךלימודשעות 700

5 .ך 5השעות'ביןגיוםכל :הלימודיםיום -  .ך 5 .ך 8

מוטיקה,טכניקה,יוצר,ול Iמרהלימוד:נושאי
חינוךהרך,לגילתנועהפס'יכודרמה,

ותנועה.צלילכראוגרפיה,מיוחד,

* 

למכון :לפנותנאהרשמהוטפטינוכיפיםפרטיםלקבלת
טבעוןקריתדאר"אורנים"טמינרההוראהדרכילשיפור

 . 04- 935013טל.
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i] ךה-ודממהוךi] מחוךת

ה"דממה"בשילובאפרתירקדני

בישראלרשיםוהחאגודתשלמיסודה

 32002 :טל .'! tת" , 41ב"קישראלרח'

KOL DEMAMA 

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

דוראןטירביה
ספרדייםמחולותבערב

"הארץ":

 ...מושלםאומנותיערב ...
יימעריב":

 ...במינההיחידההיא ...
אחרונות":ייידיעות

 ...חושניתאלגנטיות ...מקסימהיכולת ...מרתקביצוע ...
ייזכר":

 ...ממשמפליאהדמותוללבושלפשוטכושרה .. ,
המשמר":"על

 ...קפדניובכשרוןבחןלפנינוהדגימהדוראןסילביה ...
: 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 
-ist חIyrical to dramatic dance.. ... showing her as the true a 

. to her fingertips and her heel taps 

ת"א S3יהודהבן

 233805טל:

53, Ben Yehuda St. Tel-Aviv 
Tel.: 233805 - 63431 
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THE ISRAEL 13ALLET 
קלאסילבלטהמרכז

הישראלי"ייהבלטשלהרשמיהספרבית

מרקמז.והללימפולסקיברטהאמנותית:הנהלה

 266610טל'תל"אביב. 120ז'בוטינסקירחובהמדינה,כיכר

לילדים.מיוחדיםשעור-ים *

הגילים.בכלומתקדמיםלמתחיליםשעורים *

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 

------------------------------ ---------~ 

הקיברציםטמיונך

גרפנירחינרךלתב.רעההמכרז
 1אפריסבנירח' , iחיפדדרךתל-אביב,

 03-426102,424102,412111טל.:

ומחוללתנועהורים .tלנמסלול

החינוךביסודותהבקיאיםמוריםלהכשל'רהמסלולמטרת

ומחול.לתנועהחינוךלמסגרותיוצרת,גישהובעלי
שכלולעללתנועה,חינוך-היסודעליתבססוהלימודים

שונותוגישותדרכיםהכרתתוךהתנועתית,היכולת

במחול.

התנועהביסודותוהשליטהגייסאמחדהספונטאניהביטוי
ורחבנכוזשימושללומדיםמאפשריםגייסאמאידאך

רחבהקשתלימודיוצרכזכמותית. Iהתנועביכולתםיותר
המורהלעבודתידעשלבסיסעיונייםמקצועותשל

לעתיד.

מוענקהדרישותבכלשיעמדולימודשנותשלשלמסיימי
הגופני.החינוךבמסגרתומחוללתנועהבכירמורהתואר

השתלמותהמכוזבמסגרתקיימתהתלת"שנתילמסלולנוסף
סיימואשרלמחוללמוריםבשבוע,אחדיוםדו"שנתית,

ולשכללידיעותיהםאתלהרחיבוהמבקשיםלימודיהםאת
גמול"השתלמותמוענקלמסיימיםהאישית.יכולתםאת
 .החינורמשרדידיעל



THE HAIF A DANCE CENTRE חיפההמחולמרכז
Artistic Director LIA SCHUBERT שוברטליהאמנותית:מנהלת

ON OF DANCE זEDUCAT CAL BALLET זCLASS 

קלסיבלטמקצועיתהדרכה
TEACHERS AND ONAL זNTERNAT לריקודמוריםשלז

ONAL DANCERS זPROFESS FOL K LORE בינלאומיפולקלור
מקצועיתהדרכה

LDREN זCOURSES FOR CH SH DA N CE זSPAN ונוערלילדים
ספרדיריקוד

AND T E ENAGERS DE R N DANC E חM לילדים.קורסים
מודרניריקוד

 Tא Iגומבוגריםנוער
ADULTS J A Z Z 

, rollmcn t in thc Office of the Dance Centre ךEI 

142 . Rothschild Cultu re Centre, Hanassi Ave 

04..85798 :. Haifa , Tel 

המחךל,מרכזרדשבמהשמרהה

שךלד, Vרךבךת

ה,פוח , 142הנשואדרךתש

8 :פךוטל 579 8 • 



בארץ-ישראלהעובדיםשלהכלליתההסתדרות
ילחיניךלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקידיהמדירלאמניתהמחלקה

משרדבשיתוףולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
מדריכיםלהכשרתאולפניםחמישהמקייםוהתרבותהחינוך
 :הבאיםבמקומותעםלריקודי

תל-אביבירישליםעפילה באר-שבעחיפה
ההדרכה,,תורתהדרכהתרגיליעם,ריקודיכוללתהלימודיםתכנית

לריקודימרבזיתוועדהקיימתהמדורלידומוסיקה.כוריאוגרפיה
מקייםהמדורואמנותית.מקצועיתעצהמתן-הוועדהתפקידעם.

חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותתלמויות'הש
השתלמויות .הביכוריםוחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו

הארץ.אזוריבכללחודשאחתנערכותהאולפניםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחוליבלהקותמטפלהמדור
עם.לריקודיחוגיםהקמתלמעןועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנסיםמתכנןהמדור

מוציאכןדליה),(דוגמתמחוללהקותשלארציכנסלרבותעם,
 ,המחולבנושאעיוניתספרותהמדור

 :המדורממטרות
העממית.היצירהעירוד

 ,הציבורשכבותלכלעםריקוריוהפצתהחררת

מחול,קות:להוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת

והמיעוטים,הערותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל

ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעלנוסד
הכללית;ההסתדרותשלולחינוךרבותלתכזוהמר
האוני-שלהפולקלורלחקרהמרכזבשיתוףפועל

רושליםי ,העבריתברסיטה

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

 1971בשנתנוסד

צלום,(רישום,תיעוראיסוף,ומיעוטים;ערותשלמסורתייםריקוריםשלהחיאתםאובחייםהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
 ,הריקוריםוחקרהקלטה)הסרטה,

ים Jהררוהערבים,החסירית,הפרסית,ההודית,הצפון-אפריקאנית,הגרוזינית,התימנית,הכורדית,הערותבתחומיכהערפעלהמפעל

והצ'רקסים.

אלה.ריקוריסאורותעלאחרוחומרסרטיסחוברות,ספרונים,הוציאהמפעל

 :הפעילותמרכזיכתיבת
-ומיעוטיםערותרקודילטפוחהמפעל
 03- 261111טלפון: , 306חדר , 93ארלוזורוב ,א"תההסתדרות,שלהפועלהועד

 02- 35291טלפוןליס,ירושית,העברהאוניברסיטההפולקלור,לחקרהמרכז

 04- 728369טל., 78ראשוניםרח'ים,-חיקריתפרירהאבר,צבייהורי,למחולהאן'כיון

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 



(ישראל)בלטק 7ביט
) BALLET BOUTIOUE (ISRAEL 

יעהצם
לריקדו.הררוםנכל

ויונ~התיאםרזוהתעמרות.

 03-216466טל, , 45גבירולאבן :תל-אביב
 02-231415טל, , 2יהודהבןרח'סיגל,אווה :ירושלים

 04-251524טל, , 3מרגליתרח'קפלן,לאהחיפה
 057-74887טל, , 48גיריתמישעולרח'בורוביק,ברבקה :באר-שבע

 · aז-
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לןיייעקב

כוריאוגרףועמים,עםלרקודימדריך

ביאליקבקריתכץבבית 'ה-'דבימיס
 ) 04 ( 701035 .ל\(

חייסבקריתנגלרבבית ': l-'אבימיס
 ) 04 ( 724694ל.'ט

 5קישוירח'ביאליק,קריתמענו:
 ) 04 ( 726027טל.

במהאורות
קךפרמן

תאורהכנוז Iותיעוץ *

ומופעיםלבמותופיקודורה.תאציוד
הסוגיםבוכלנורות

מיוחדיםלאפקטיםונורותמכשירים

* 
* 
* 

 ) 03 ( 247482טל'ת"א, 68ארלךזךרךב

למחוליאיזוריאולפז ~ 'I 
.ב!יי
rשי~

מוחולאיזוריולפןא

ןנעמצור,ולםפגעתון,אזוריותמועצות

ארבוזיהודיתבהבהלת
פארןחבקהסגנית:

אמירשרההאולפן:מזכירת

זעתוג

הגלילמעלהד"ב
- 4-923009 :טלפרן

 :מוריםחבר

פארן,חבקהבינג,ליאררהלרטמן,קאיקלסימחול
מדיןפמלה

תמנה ,כליףאילנהרונן,נועהארנון,יהודיתמוירנל:מחול
מנדלסוןמרתהרוטמן,יעלזיו,נאוהרייפל,ומרתהיריאל,

כלבמשךמחולסדנתפרעלת ,הארלפןבמסגרת
 ·מקצרעילרקרדכהכנהרעשבהימרת

לשבתהמחיללסדנתיםןידתלבמתקבלים
 .במחרלקרדםדלמרר,לאחמלאהלמרדרם

 .במאיתסתייםהקררבהלשבהרשמההה

גריןטוריהריקארברן,יהרדיתקומפוזיציה

בהררןצרפיהותנועהצליל
קרלרן,משהמוסיקה

כבעבייעלרכמן)כרל(אשבועהתתבכ
הכרהתנועה,

רברןאיהרדיתגונפית

REGIONAL DANCE STUDIO 
Ga'aton-Sulam Zor-Na'aman 

Director : Jehudit Arnon 
Secretary: Shosh Hetzron i 

Ga 'aton,Doar Na Ma 'a le Hagalil 
Tel.: 04-923009 
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ציבורי-מוטדכ 197סבשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביבקרן
משרדיב-יפו,אבתל-עיריתותפים:ששלושהובהעצמאי,תרבותי
בורכזיים:יעדיםשלושהלקרןנפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוך

והאמנותהטפרותבתחוםהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד ) 1
 ,ריהעתושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל-אביב-יפו;

שבתרמוהמחולממופעיבאחדלויחטיההכוריאוגראפית
היטודייםבבתי-הטפרלתלמידיםתל-אביבקרךידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

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 allJ .. ו' i ~ c'!-,4 ו.' 111 )'זu l:rza/lisctl b 
. il('[;c'<! arcas 'ןA/'! af SC'!I ()(i !,\ i/I 11I1(/('!'-{)ri 

מערכיליהנותמהםנמנעשונותשמטיבותאלהמצדובבויוחד

בתחומימוגדריםפרוייקטים\:מימושתמיכה ) 3 ;ואמנותתרבות

ביצוע.לידיבוגיעיםהיולאהקרןתמיכתשללאבעיר,התרבות

מוטיקה, ,טפרותתחומים:בחמישהבותרכזתהקרןשלפעילותה

אמנותי.מחולתיאטרון, ,ופיטולציור

פעולותיהלמטגרתותואהוטיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחום

שללמחולהמייעצתהמקצועיתהו'עדהיזבוהשנים),ארבעלפני
אלה:פעולותם"תשהלימודיםבשנתהקרן

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער 25 *

 :(בגיליםוילדיםילדות 35סעם ,עירוניים)נוער-בוועדוני

8 -14 (; 

האקדמיהבוגרת ,הרקדניתהיאהחוגיםעלהמפקחת-האחראית

כהן-צדק.פאניבירושלים,ולמחוללמוטיקה

לפנימופעים 1כ-ססמופיעיםאבונותילהקות-מחולשלצוותים *
דברי-בתוטפת ,בשכונות-טיפוחיטודייםבתי-טפרתלבוידי

הטברודבריהכוריאוגרפי- "וריקודודורדור"(להקתהטבר

כוריאוגרפיה-לציון"מתימן"בתכנית "מ"ענבלצוותלוי;חטיה

ורז"קטםבתכניתצוות-מחוללוי-תנאי;שרהודברי-הטבר

שרת).רינהוז-ברי-הטברכוריאוגרפיה-במחול"

מקוריותת-מחולויצירשללהעלאתןשונותמחול-ללהקותטיוע *
ישראליים.פיםאוגרכוריע"י

יצירות-בשבילישראלייםממלחיניםמקוריתמוטיקההזמנת *
רפרטואריות.בלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות-בוחולי"(עמחול-מופעישלהבאתם *

שניבנוהאקוטטיותהקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהל
 .השוניםהעירבאיזוריעירונייםובגניםבפארקיםהקרןע"י

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 composers 

for professional dance-companies. 
" Dance performances by professional dance companies 

open air stages in public parks in different parts of רוס

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 : 

under-privi leged areas in 25ו Mode,-n Dance Groups ir " 



בברכה,

תל-אביב"צןןתאיי
זr AVTA conter zסf 30גבירןלאבן

~~ 

טליתמןרחללבלטסטדויו
לובדוןלמחולהאקדמיהבפקויז

'זי'גקלסיבלט

לונדון R.A.D .בחינות
 GRADES MAJORלכתות

תל-}~ביביךריינטרח'
 239598טל.

ברםאופסםדפוס ףך!:!-ף~
 D']l 724940, 724931טרפ •רמת'גז , 3אהר'אברח'



 Hayarkon St, Tel Aviv 63451 140 . 03-222194/7טל' , 63451,תל-אביב 1 40הירקון
Tel: 03-222194-7 

 rהנריסיוהמרעצה
THE BRITISH COUNCI L 

 , 1950משנתבישראלנציגותלהאשרהבריטית,המועצה
לקדםומטרתהבריטניהממשלתשלאשיורהבתוקףפועלת

אחרות.וארצותבריטניהביןהתרבותיחסיאת

לתרבותמיסדותעםפעולהמשתפתהבריטיתהמועצה
 .והמחולהמוזיקההתיאטרו!',בתחומיאמניםבהבאתואמנות

בבקוריםלשיראליםמסייעתמיוחדים,במקריםכ"כ,
בשטחההישגיםעללעמודמנתעלבאנגליהמקצעויים
וכו.'המדעיםהחינוך,האמניות,

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 

.) 866 ~! 02-63 : Sancta Building in Jerusalem (tel 

ding and reference ןThe library, which consists of both ler 
which the CouncU ןsections, covers all aspects of work witt 

, 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 

ral organisations in גThe Council cooperates with Israeli cultl 
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 
, e arts, education !ןselves with British achievement in t ' 

. sciences etc 

הבריטיתהמועצהשלהראשיתוהספריההראשיהמשרד
קיימתכ"כתל-אביב. 140הירקוןברח'נמצאיםבשיראל
ג'ורג',המלךשד'סאנטה,טרהבבניןבירושלים,ספריה

 . 02-639866טל'ירושלים,

ומקיפותוהשאלהעיוןספריותהןובירושליםבת"אהספריות
הבריטיתהמועצהפועלתבהןאשרהתרבותתחומיכלאת

וכו.'ספרותוהחברה,מדערהטבעחינוך,בריטניה,כגון:

מחול.כוללהאמנויות,בתחוםרבחמרהספריותמכילותכ"כ
בספריה.מנוילהיותיכולהגבלה,ללאתושב,כל

(איןלמוס.דלהשתייךחייביםהסרטיםלספריתמנויים
שרותמצעיההספריהפרטיים).לאנשיםסרטיםהשאלת
הארץ.בכלהדאר,באמצעותסרטיםהשאלת
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ESHKOL - WACHMAN MOVEMENT NOTATION PUBLICATIONS 

תנועהיכתבהאגידה
חולון , 75ארלוזורוברחוב

sraeli 10ן DEBKA - 24 notated Arab folk-dances and 
' dances based on the 'debka 

GHT ANGLED CURVES - The score (notated in ןR 
-n the reper ן. EW MN) of a dance suite by Noa Eshkol 

. toire of the Chamber Dance Group 
-S 25ן LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRA 

The notated record of lessons in Dr. Feldenkrais method 
.) of body-awareness. (Out of print 

ES - The score of a dance suite ןNG SER ןSH ןN ןM ןD 
n the repertoire of The Chamber Dance ן. by Noa Eshkol 

. . Group 
. YAT - The score of a dance suite by Noa Eshkol ןRUBA 

. n the repertoire of The Chamber D.ance Group ן
ONS: A Comparative Study of ןMOVEMENT NOTAT 

Labanotation (Kinetography Laban) and EW Movement 
.) Notation (Part One 

-S 50ן LESSONS BY DR. MOSHE FELDENKRA 
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, except
ing THE HAND BOOK and SHAPES OF MOVEMENT, 
which provide accounts of special usages. 

: ications ןOther pub 
-BCL REPORT (Biological Computer Laboratory, Univ 

ersity of IIlinois, U.S.A.) - A study of simultaneous 
." movement creating "Space-cords 

. 1973 EW MN SURVEY 

. 1976 EW MN SURVEY 

The Movement Notation Society 
75 Arlozorov Street, Holon, ISRAEL 

Published by Weidenfeld & N icolson (1958). Available 
:* only through The Movement Notation Society 

he original exposition of 'ד-ON ןMOVEMENT NOTAT 
. the system 

, 11253 . Published by the Israel Music Institute, P.O.B 
: Tel Aviv, Israel 

CLASSICAL BALLET - The whole basic canon of the 
. Vlovement Notation ןClassical Ballet, notated in EW 

, PHYSICAL TRAINING - Notated exercises, displays 
. track and field events, swimming 

FOLK DANCES OF ISRAEL - Notated 45 variations of 
-sraeli folk 17ן Yemenite-Jewish women's dances and 

. dances 
:* tation Society כPublished by The Movement NC 

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 

el Aviv University, with rר, the Department of Zoology 
.) Dr. lIan Golani. (Out of print 

-THE HAND BOOK - The notation of detailed move 
ments 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 

l,(otation Society* for the ןished by The Movement ןPub 
Aviv ןResearch Center for Movemlent Notation, Te 

: University 
MOVING WRITING READINIG - 35 simple movement 
studies. A reader in EW Movement Notation. (Out of 

.) print 

srael ן. The Movement Notation Society 75 Arlozorov Street Holon * 





מחרלנסארלפני
בהנחלת

 21ל Nקקרח'
 :טל

גסמיכה
יררשללם

Z9S6 6ג 

רפעילויותלימודיםתוכנית-מחרלגסאולפני

מחרלנסארלפנישיטת

תרגילים,ע"ירלאריקודע"יריקודלימוד *
לרוקד,הקשורהמוזיקליהצדולימודריטמיקה *

במה,עלונסירןידע-הופעות *
החן,טיפוחהשרירים,הגמישותפיתוח-הגוףעלשליטה *

וכו',ריקודסרטיוידאו,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילרת *
והאומנות,המרזיקההריקודתולדותעלשיחות *

המורכב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמבוססתהשיטה *
דרג,לאותוהאופיניתהטכניקהאתהמיצגריקודנלמדשלבככל

מחול"נסאולפני"ללהקתכניסהבחינותעיברוהצמטייניםהתלמידים

סטיל,ברודוריאמריקאי,דררםאפריקאי,קלאסי,ג'אז-הג'אזסגנרנות

חיפהבאלtכי
פסטרנקואדמ:אילנהאמנרתדדםמנהלדם

ז HE HAIFA BALLEז

ISTIC DIRECTORS: ILAI\lA & ADAM זAR 
PASTERNAK 

ייקובסקי;'צ ,פ,אמוסיקה:האגוזדם";"מפצח

תלברשות:פסטרנק;ואדמאילנ:הכוריארגרפיה:
 . 1979בכורה:שכטר;חורהתפאורה:אוזרינסקי;אמה



מחילללימיריהמכין
חרשיאנאע"שלתרנרתנמרבז

חיפהי,דטילברהללאבארח'
 32694מיקרד , 04-227850טלפון:

DANCE INSTRUCTION IN~)TITUTE 
at the Abba Khoushy Culture Center 71, A.H . SilverSt, 
Haifa 32 694 Tel.: 04-227 850 

ריקודי-אופי;ג'ז,מודרני,קלאטי,בלט
מקצועיים;לרקדניםביתות
ומתחילים;בינוניתלרמהביתות

 .הרוולגיל,לילדיםמיוחדיםשיעורים

Classical Ballet; Modern Dance; Jazz; Character Dance; 
Classes for Professionals and othe'r levels. 
Courses for Children, Teenagers and Adults. 





האמריקניהתרביתמרכז

acc 
amer~ican cultural center 

 63903תל-אביב,ד 1הירקוןרח'
 ) 03 ( 65066112טל'

71 Hayarkon St. Tel Aviv 
Tel : (03) 650661/2 

 :בשעותלקהלפתוחה
 4-10 ',ה-'בבימים
 2-10חגוערבי 'וביום

במחולווויריוטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

 .להשאלהניתניםהספרים

: Hours opento the public 
day to Thursday חMO 

. 10 a.m. to 4 p.m 
Fridays & Holiday Eves 

. 10 a.m. to 2 p.m 

cludes חthe Arts which i חi חThe library has a sectio 
d Vide()tapes. Books are available חbooks, periodicals a 

 for 10a.ח
: ce are חDa ח)( of videotapes חThe collectio 

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 

. be viewed during library hours חThe video tapes ca 

 :הםבמחולהוויריוטייפיםרשימת
"קלטימנסטרה"גראהםמרת,הלהקת

אמריקאיבלטתאטרוז
המרדרניהריקרדחלרצי
פילרברלרסבלטתאטרוןלהקת
טיילורפרללהקת
אלינגטרןדירקשלמרסיקהלפיאייליאלרין

בלאנשיןשלשלרשה
קנינהםמרסלהקת
הרלםשלבלטתאטררזלהקת
לטלריזיהרקרדטארפ,טררילה

 .הספריהבשעותבררירירטייפיםלצפותניתן




