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אורדמן, שגדלה על ברכי הבלט הקלאסי ועמדה 

סינתיזה  חיפשה  מודרני,  מחול  להקת  בראש 

מבחינה  הקלאסי.  והבלט  המודרני  המחול  בין 

המחול  להקות  של  לזו  דומה  היתה  גישתה  זו 

המודרניות במערב אירופה, שם היתה מסורת של 

בלט קלאסי ועם זאת רצון להטמיע את החידושים 

במחול. בישראל של שנות השישים סגנונה של 

גרהאם זוהה כסגנון היחיד במחול המודרני והוא 

נקלט בשלמותו, כמקשה אחת. בישראל גם לא 

ההבעה  ומחול  קלאסי  בלט  של  מסורת  היתה 

נדחה כמיושן ולא רלוונטי. הסינתיזה בין הסוגות, 

או   )Rambert( רמבר  בלט  הלכו  שבה  בדרך 

נדרלנדס דאנס תיאטר )NDT(, שימשה לה מודל 

וענתה היטב על היכולות של אורדמן כרקדנית 

ראשית של הלהקה. היא גם נתנה מענה לצורך 

לקלוט רקדנים קלאסיים עולים, שרצו להשתלב 

גישתה  מודרנית.  אוריינטציה  עם  בלהקה 

נוחות  בחוסר  בזמנה  התקבלה  אורדמן  של 

התברר  בדיעבד  גרהאם.  את  שהעריצה  בארץ 

שההחלטה האמנותית של אורדמן היתה נכונה.

בת–שבע,  בלהקת  הפרימדונות  שבעיית  ייתכן 

ואורדמן,  רוטשילד  לדה  קשה  חוויה  שהיתה 

המשמעת.  חשיבות  את  שתיהן  אצל  הקצינה 

ברזל.   משמעת  הושלטה  החדשה  בלהקה 

לעבודה,  שלה  האדיר  בדחף  נודעה  אורדמן 

לעומס שיעורים ולחזרות ממושכות ומתישות. היא 

גם ידעה לקחת רקדנים מתחילים ולא ממושמעים 

אחרי  וממושמעים,  למקצועיים  אותם  ולהפוך 

עבודה  הרגלי  בת–דור  בלהקת  להם  שהקנתה 

וחריצות. אבל הדבקות של אורדמן בדרך עבודה 

בפרשנות  ודבקותה  אישי  פירוש  איפשרה  שלא 

שלפי הבנתה תאמה את כוונות הכוריאוגרף, חנקו 

הביצוע  איכויות  כל  הלהקה.  של  היצירתיות  את 

לא  האחרון.  לפרט  עד  מוכתבים  היו  רבדיו  וכל 

שכתב  כפי  מכך,  נשכרת  יצאה  האמנות  תמיד 

את  ניהלה  אורדמן   :)1993( מנור  גיורא  המבקר 

הלהקה ביד רמה, ובכך אין, כמובן, כל פגם. אלא 

שהפילוסופיה האמנותית שלה הציגה את אמנות 

המחול כמורכבת מזיעה ומשמעת, כשהכשרון או 

לוואי. מרוב  שפשוף  היצירתיות הם רק תוספת 

לאופי  לב  שם  לא  איש  פרטים,  על  והקפדה 

התנועה, למשמעותה ולנשמה היתרה שלה. 

רקדני  על  כותבת   בלהקה,  מורה  רבין,  לינדה 

בת–דור: "התרשמתי שהלהקה מאומנת היטב, 

היו  הרקדנים  המידה.  על  יתר  לעתים  אבל 

אמנותי.  ולהט  תנועתית  יכולת  בעלי  נהדרים, 

אבל לעתים חשתי שהצורה והניקיון המושלמים 

של האנסמבל באים על חשבון האינדיווידואליות 

של הרקדנים. מנקודת מבטי, היה זה ריקוד ללא 

אותם ניצוצות קסם של לב ונשמה העושים את 

גלוק  רינה  של  )ראיון  לחוויה"  הבימתי  האירוע 

עם רבין, מונטריאול, 2003(.

קנט מייסון, לשעבר רקדן ראשי ב"בלט המלכותי 

הבריטי", שהגיע לארץ ב–1978 ומונה לאסיסטנט 

מספר:  הלהקה,  למנהל  וב–1990  אורדמן  של 

"הלהקה נהגה לערוך חזרות בעת ובעונה אחת 

של  היתה  ג'אנט  של  המדיניות  יצירות.   15 על 

עודף חזרות. קשה מאוד לעשות שיעורים וחזרות 

משעה 9:30 בבוקר ועד 5:30 בערב, כשהדרישה 

ורצון  חזרות  מרוב  הכוח.  כל  עם  לביצוע  היתה 

לדייק בביצוע, ממש כפי שדרש הכוריאוגרף, לא 

החזרות  למנהל  לא  אישי,  לביטוי  מקום  נשאר 

ולא לרקדנים" )ראיון לאשל, ספטמבר 2007(.

להקת  של  הכוכבת  הרקדנית  היתה  אורדמן 

מסיבות  שפרשה  ועד  הקמתה  מיום  בת–דור 

רגליים  בכפות  ניחנה  היא  ב–1984.  בריאותיות 

של בלרינה, עם קשת מוגבהת, והביצוע המדויק 

חף  היה  אבל  הערכה,  עורר  תמיד  שלה  והנקי 

להקת  של  רגילה  תוכנית  קסם.  של  מניצוצות 

כיכבה  שאורדמן  יצירות,  ארבע  כללה  בת–דור 

בשתיים מהן. בלהקה היו רקדנים סולנים צעירים 

ומוכשרים. רובם נטשו את בת–דור לטובת בת–

שבע, שם האמינו שיקבלו יותר הזדמנויות לרקוד 

ולפתח את כשרונם האינדיווידואלי. 

רקוויאם

האלפיים  שנות  ובראשית  התשעים  בשנות 

הזמן  כאילו  להתנהל  בת–דור  להקת  המשיכה 

הפנימו  לא  רוטשילד  ודה  אורדמן  מלכת.  עמד 

את השינויים שחלו במפת המחול בישראל. בת–

משתי  כאחת  חשיבותה  את  לאבד  החלה  דור 

להקות המחול המובילות בישראל. להקת בת–

יצירותיו של אוהד נהרין,  שבע, שהתחדשה עם 

ולהקת המחול הקיבוצית, שפרצה למרכז הבמה 

יותר חדשניות  נראו  רמי באר,  יצירותיו של  עם 

ומרתקות מהרפרטואר של להקת בת–דור. בה 

התפעלות  מעוררת  התפתחות  התרחשה  בעת 

של יוצרים עצמאיים. 

לעשייה  מחוץ  בת–דור  להקת  עצמה  מצאה  כך 

העשורים  בשני  בישראל  המחול  של  הפורחת 

האחרונים. הריכוזיות, המשמעת וההתנהלות בתוך 

כחלק  בהסכמה  להתקבל  עוד  יכלו  לא  הלהקה 

מהמחיר שיש לשלם על קיומה של להקה פרטית. 

כשנפטרה דה רוטשילד )1999( יבשו גם מקורות 

הכסף, והלהקה היתה זקוקה לתמיכה ממשלתית. 

אורדמן לא היתה מסוגלת להשתנות ולהפנים את 

כדי  הנדרשים  והמינהליים  האמנותיים  השינויים 

נסגרה.  דבר הלהקה  בסופו של  לזכות בתמיכה. 

אורדמן החולה, שאיבדה את כל רכושה כשניסתה 

בפברואר  נפטרה  בכספה,  הלהקה  את  לממן 

2007 והיא בת 73. היא ציוותה את גופתה למדע. 

קבורתה התקיימה בסוף יולי 2008.

תחושה של החמצה וטרגדיה אישית מלווה את 

אורדמן.  וג'אנט  בת–דור  להקת  על  המחשבות 

לא היתה בארץ, ואולי גם בעולם, להקה פרטית 

שלרשותה הועמדו כל התנאים שאפשר לרכוש 

לאורדמן  האמנות.  לפסגות  להגיע  כדי  בכסף 

היה חזון של מצוינות  והיא היתה דוגמה אישית 

לחריצות ולעבודה קשה. היא האמינה שעשתה 

כמיטב יכולתה. ובכל זאת, גם בשנותיה הטובות 

אימפריית  של  המרכיבים  כשכל  הלהקה,  של 

בת–דור ובראשה אורדמן פעלו כמכונה משומנת, 

נעדר  האמנותי  הקסם  מגע  חסר.  היה  משהו 

מהתמונה.

ב–1992 קיימתי ראיון עם בת שבע דה רוטשילד, 

סיוע  תקבל  לא  הלהקה  שאם  הזהירה  והיא 

ממשלתי וכתוצאה מכך תיסגר, צפוי זעזוע גדול 

בארץ.  המחול  כל  של  לנפילה  לגרום  שעלול 

זעזוע  כל  גרמה  לא  בת–דור  של  סגירתה  אבל 

והיעלמותה אחרי כשלושים שנות פעילות כמעט 

מעולם.  דברים  היו  לא  כאילו  הורגשה,  ולא 

היוקרה  הפקות  האינטנסיבית,  העשייה  כל 

בעולם,  הכוריאוגרפים  מיטב  של  מיצירותיהם 

המיליונים  וכמובן  רקדנים  מאות  של  הזיעה 

הרבים שנשאבו אל תוך בת–דור, כאילו מדובר 

בחבית ללא תחתית, לכאורה התפוגגו. אבל גם 

ההיעלמות היא רק מראית עין. כי כאשר מדובר 

במוסד אמנותי, גם אם הוא חדל להתקיים פיסית, 

רקדנים  של  לדורות  הועבר  בו  שנרכש  הידע 

בישראל  המחול  את  להזין  שממשיכים  ומורים, 

והם אחד המרכיבים החשובים בפריחתו כיום.

ראיונות של אשל:

דאדלי, ג'יין, יולי 1991

דביר, דויד, יולי 1991

אורדמן,  ג'אנט, ינואר 1992

רוטשילד, בת שבע, מרס 1992

מקאליסטר, שון, ינואר 2007

שיר, שלי, פברואר 2008

מייסון, קנט, פברואר 2008

דרור, אורה, אפריל 2008

קול, סיקי, ינואר 2008

פרידלנד, אן סאלי, ינואר 2008 

ביבליוגרפיה 

גלוק, רינה.  להקת המחול בת–שבע 1964-1980 

— סיפור אישי. ירושלים: הוצאת כרמל, 2007.

מנור, גיורא. "רקוויאם לבת–דור 91", על המשמר, 

.1991

סאודן, דורה. מחווה לג'אנט אורדמן, הוצאת בת

דור.

Darius, Adam. Dance Naked in the
Sun. Latonia Publishers, 1973.

רינה גלוק

כוריאוגרפים ג שניהם  מוריס,  ונורמן  טטלי  לן 

ללהקת  מחולות  שיצרו  עולמי,  שם  בעלי 

הלכו  הראשונות,  בשנותיה  בת–שבע  המחול 

לעולמם. גלן טטלי מת בינואר 2007, חודש לפני 

ונורמן מוריס מת בגיל 76  שמלאו לו 81 שנים, 

חומר  כשאספתי   ,2003 בשנת   .2008 בינואר 

בת–שבע  המחול  להקת  ספרי  כתיבת  לצורך 

נפגשתי   ,)2006 )גלוק,  אישי  סיפור   1980-1964

עם גלן בניו יורק ועם נורמן בלונדון.

לזכרם  של גלן טטלי ונורמן מוריס
גלן טטלי

"בעבורי, ההתרגשות היא באותו רגע בסטודיו שבו 

הבלתי אפשרי נהיה אפשרי"

גלן טטלי )2007-1926(, רקדן, כוריאוגרף, מורה 

ומנהל אמנותי של להקת נדרלנדס דנס תיאטר 

ושל בלט שטוטגרט, נולד בקליבלנד, אוהיו, ומת 

הריקוד  בקריירת  החל  הוא  שבפלורידה.  בביתו 

שלו בגיל 20, לאחר שסיים שירות בצי האמריקני 

והופיע  למד  טטלי  השנייה.  העולם  במלחמת 

במחיצת אמנים מגוונים בלהקות המחול הגדולות 

מרתה  ג'ופרי,  רוברט  בטלר,  ג'ון  זמר:  ובמחזות 

לימון,  חוזה  טיודור,  אנתוני  הולם,  הניה  גרהאם, 

פרל לנג, אנה סוקולוב וג'רום רובינס. באופן יוצא 

דופן, הקריירה שלו כרקדן שילבה עולמות מחול 

יצר  טטלי  הכוריאוגרפית.  יצירתו  גם  וכך  שונים, 

מעל 50 בלטים ללהקות הגדולות בעולם. יצירתו 

יצר  הוא   .)1962( לונר  פיירו  היתה  הראשונה 

ללהקות  והן  קלאסי  בלט  ללהקות  הן  מחולות 

הבלט  עולם  את  שילב  ביצירתו  מודרני.  מחול 

המוארך  הקו  שילוב  "תוך  המודרני,  המחול  עם 

המשקל  תחושת  עם  הבלט  של  והווירטואוזיות 

והקרקע של המחול המודרני" )לויס סגל, 2007(.

גלן ואני נפגשנו לראשונה בניו יורק בשנות ה–40 

המאוחרות, כאשר כל אחד מאיתנו הופיע בריקודי 

סולו פרי יצירתו במסגרת סדרת ההופעות "במה 

לרקדנים". הוא ביקר לראשונה בישראל כרקדן 

בלהקת מרתה גרהאם, בשנת 1956, ואז התאהב 

בהזמנתה  ב–1965,  לארץ  שב  הוא  בארץ. 

את  להעמיד  כדי  רוטשילד,  דה  שבע  בת  של 

גלן טטלי

Glen Tetley
נורמן מוריס

Norman Morrice
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ללהקת  האגדיים  הציידים  את  וליצור  סארגאסו 

אמר  בראיון  נוסדה.  זה  שאך  בת–שבע  המחול 

"... נסעתי לישראל... זאת היתה אחת התקופות 

אהבתי  זה,  את  אהבתי  בחיי...  ביותר  היפות 

את האנשים... זה היה כל כך מרגש לעבוד עם 

הרקדנים האלה, היתה להם צורה אחרת — כן, 

היו  הם  אבל  גרהאם,  בשיטת  הוכשרו  ודאי  הם 

חזקים,  גדולים,  נהדרים,  היו  והם  ישראלים... 

כל  רגישים, אגרסיביים, מלאי תשוקה,  חושניים, 

הדברים הללו... אז החלטתי ליצור בלט על בסיס 

 .)Nuchtem, 1977( "כל אלה

התוצאה של ההשראה שהמפגש עם רקדני בת–

שבע עורר בטטלי היתה הציידים האגדיים )1965(, 

פרטוש.  עדן  הישראלי  המלחין  של  למוסיקה 

שנים  במשך  בת–שבע  ידי  על  הועלתה  היצירה 

רבות בישראל ובסיוריה הרבים בחו"ל. בין השאר 

הועלתה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, 

במסגרת תוכנית המינויים שלה לשנת 1976. גלן 

שב וחזר לישראל ויצר את תהילים )1966( ואת 

סטרופה–אנטיסטרופה )1972(.

והדימויים שלו  טטלי עבד בצמידות עם רקדניו, 

אישי  אינטנסיבי,  באופן  הבטן  תחושות  אל  פנו 

רקדן  מכל  להוציא  רצה  מה  ידע  הוא  ותובעני. 

ורקדן ועבד ללא לאות עד שהשיג את התנועה 

בטורסו  שלו  השימוש  לו.  הרצויות  וההופעה 

והזרועות  נובעת תנועת הרגליים  כמקור שממנו 

היה אורגני מאוד ושאב את מקורו מהאסתטיקה 

מכווננים  היו  בת–שבע  רקדני  הגרהאמית. 

לכוריאוגרפיה ולדרך היצירה של גלן והתוצאות 

בהופעות היו מרגשות לרקדנים ולקהל כאחד.

נורמן מוריס

האנשים...  את  אהבתי  ישראל,  את  "אהבתי 

כשקיבלתי את ניהולה של להקת רמבר, עיצבתי 

אותה כלהקה רפרטוארית כמו בת–שבע"

נורמן מוריס )2008-1933( היה רקדן, כוריאוגרף 

ומנהל אמנותי בריטי, שנולד במקסיקו ומת בביתו 

בלונדון בינואר 2008. הוא החל את לימודי המחול 

במנספילד, נוטינגהמשייר, ולאחר מכן למד בבית 

ללהקת  הצטרף  הוא  )מ–1952(.  רמבר  הספר 

בלט רמבר בשנת 1953, היה לרקדן ראשי והחל 

ליצור ללהקה זו ב–1958. ב–1962 נסע לניו יורק, 

"פורד" האמריקנית,  לאחר שקיבל מלגה מקרן 

כדי ללמוד אצל מרתה גרהאם, שלימים היתה לה 

השפעה מכרעת על חזונו האמנותי. ב–1966 מונה 

ובשנים  רמבר  בלט  של  שותף  אמנותי  למנהל 

הלהקה  של  אמנותי  מנהל  שימש   1974-1970

לצדה של מרי רמבר. נורמן היה אחראי לשינוי 

הכיוון של בלט רמבר, מלהקה בעלת אוריינטציה 

הזמין  כך  לשם  מודרני.  מחול  ללהקת  קלאסית 

כוריאוגרפים בני זמנו, אשר כמותו יצרו ללהקה 

ריקודים בעלי רעיונות חדשניים. ב–1974 עזב את 

בלט רמבר והתמסר לכוריאוגרפיה. שנים רבות 

לאחר מכן סיפר לי: "... אלה היו השנים הטובות 

ביותר בחיי". ב–1977 הפסיק ליצור, אחרי שנענה 

בלונדון להתמנות  להזמנה של הבלט המלכותי 

את  עזב  כאשר  זו.  להקה  האמנותי של  למנהל 

הבלט המלכותי, ב–1986, התמנה למנהל לימודי 

הכוריאוגרפיה בבית הספר של הבלט המלכותי, 

שם פיתח דור צעיר של יוצרים. 

הקשר של נורמן עם להקת בת–שבע החל ב–1966, 

כאשר מרתה גרהאם בתפקידה כיועצת האמנותית 

הזמינה אותו ליצור את האירוסין. זו היתה העבודה 

יצר  הוא  ובעקבותיה  לבת–שבע,  שלו  הראשונה 

ארבעה ריקודים נוספים ללהקה. את כולם אהבו 

ומסיכה  פנים  והמבקרים:  והן הקהל  הן הרקדנים 

לכלי  קונצ'רטו   ;)1968( חזרה!...   ,3–2–1  ;)1966(

הקשה )1970(; ומסע )1975(.

נורמן היו תמיד עונג צרוף: הוא היה  חזרות עם 

יוצאת דופן, כן, ידידותי ובעל  אדם רגיש בצורה 

עבד.  ורקדן שעמו  רקדן  כל  לפתח  אמיתי  רצון 

לא פלא שהיה אהוב ומוערך על ידי כל מי שעבד 

אתו. בחזרות הוא פיתח את רעיונות המחול שלו 

ומקצועית,  נינוחה  בארשת  התנועה  את  ועיצב 

תמיד עם הומור וצניעות. הוא הציג את רעיונותיו 

ועיבד אותם בסבלנות עם כל אחד מן הרקדנים, 

עד שמצא את התנועה שביקש. 

כאשר פגשתי את נורמן בלונדון, בספטמבר 2003, 

הוא אמר לי: "הטכניקה של מרתה גרהאם היא 

היחידה מלבד טכניקת הבלט הקלאסי שיכולה 

ליצור רקדן". העלינו וחלקנו בהנאה זיכרונות מן 

יוצא הדופן היו  וזיכרונו  והערותיו הגלויות  העבר 

לי לעזר רב. 

לנורמן מוריס מיוחס המהלך של שינוי פני המחול 

בבריטניה על ידי החדרת רעיונות מודרניים לזירת 

המחול שם בשנות ה–60. מעל לכל הוא ייזכר על 

תרומתו לטיפוח כוריאוגרפים, רקדנים, מלחינים 

ומעצבים.
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מורה  רקדנית,   — גלוק  רינה  פרופ' 

ממייסדי  אמנותית,  ויועצת  כוריאוגרפית 

דיקנית  היתה  בת–שבע.  להקת 

למוסיקה  באקדמיה  למחול  הפקולטה 

המחול  להקת  ספרה  בירושלים.  ומחול 

יצא  אישי  סיפור   :1980-1964 בת–שבע 

לאחרונה בהוצאת כרמל.

)8.9.2008( ה באלול  בט'  נפטרה  אורן  דה 

לאחר  איחוד,  יעקב  אשדות  בקיבוצה, 

ניוונית סופנית. בשנות השבעים  מחלת שרירים 

ועד מחצית שנות השמונים היתה הכוריאוגרפית 

הבולטת של התנועה הקיבוצית ומחלוצות הפרינג' 

במחול בישראל. בפועל היתה כוריאוגרפית הבית 

של להקת המחול הקיבוצית בשנותיה הראשונות. 

במשך השנים יצרה ללהקה 15 ריקודים, שרובם 

את  שציינו  המבקרים,  ידי  על  באהדה  התקבלו 

השפה המקורית ואת ההומור שייחדו אותם. 

יעקב  באשדות  התחנכה  בנתניה,  נולדה  אורן 

אצל  לרקוד  למדה  היא  הקיבוץ.  לחברת  והיתה 

מגרמניה  שעלתה  ינואר,  מירה  הקיבוץ  חברת 

ולימדה מחול בהשפעת לאבאן. הדה השתתפה 

לאה  שערכה  החג  מסכתות  על  בהשתלמויות 

ברגשטיין בסוף שנות החמישים. בשנת 1961 סיימה 

הדה אורן ז"ל
רות אשל

תנועה בסמינר הקיבוצים ברמת אביב  לימודי 

והמשיכה ללמוד אצל גרטרוד קראוס, במסגרת 

למורות  בחיפה  שהתקיימו  ההשתלמויות 

בשנים  לידידתה.  הפכה  לימים  מהקיבוצים. 

 École–ב מודרני  מחול  למדה   1966-1964

 Superieur d étude choreographique
וינר,  קארין  בשיטת  היו  שם  הלימודים  בפאריז. 

וקורט  לאבאן  פון  רודולף  שיטת  על  שהתבססה 

יוס. כשחזרה לארץ לקחה שיעורים באולפן בת–

הלהקה.  של  הראשונות  בשנותיה  שפעל  שבע, 

בהמשך עברה לאולפן בת–דור, שם למדה בלט 

היא  גרהאם.  והתוודעה מקרוב לטכניקת  קלאסי 

הוזמנה ליצור בקיבוצים ריקודים לחגי מחזור של 

להתגייס  ועמדו  לימודיהם  את  שסיימו  הי"ב  בני 

 1974 בין  בקיבוצה.  רבים  ריקודים  העלתה  וכן 

ניקולאיס,  אלוין  אצל  יורק  בניו  למדה  ל–1975 

ועל  שלה  העבודה  תהליכי  על  רבות  שהשפיע 

בו  בחרה  מדוע  השאלה  על  האמנותי.  טעמה 

בישראל,  מוכר  היה  לא  כלל  שבה  בתקופה 

רקדנית  בארץ  פגשתי  "במקרה  אורן:  ענתה 

שגרהאם  אמרה  והיא  לביקור  שהגיע  אמריקנית 

עכשוויים,  חדשים  יוצרים  ושיש  מיושנת  כבר 

שמתרחקים מרגשנות ומדרמה סיפורית" )ריאיון 

 .)76.11.2007 יעקב,  אשדות  קיבוץ  אשל,  עם 

בתוכנית הראשונה של להקת המחול הקיבוצית 

העלתה את חלום )1970(, ריקוד שעסק ביחסים 

על  הקבוצתי  הלחץ  נגד  ויצא  לחברה  יחיד  בין 

באותן  מקובל  שהיה  נושא   — האינדיווידואל 

להכיר  נעים  את  יצרה  השנייה  לתוכנית  שנים. 

ללהיט של הלהקה  )1972(, שהפך  פרח  גברת 

המוצא  שנקודת  הומוריסטי,  מחול  זה  הצעירה. 

שלו היא שני שלומיאלים, גבר ואישה, המהלכים 

משקל,  שיווי  ונטולי  מיקוד  חסרי  כשיכורים 
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