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מכנה משותף לעבודתנו מתוך היכרות והידברות 

כל  של  בסגולותיו  המכירה  מקצועית,  בשפה 

מנחים  קווים  שיהיו  חשוב  הצוות.  מחברי  אחד 

יאפשרו  אשר  הצוות,  לכל  משותפים  ועקרונות 

לנו להיות צוות פורה ומפרה. בבית ספר כשלנו 

גדולה  המשותפים  העקרונות  של  החשיבות 

אותו  מלמדים  שונים  שמורים  מכיוון  במיוחד, 

תלמיד, וכך לכל מורה יש חלק בפזל הבונה את 

התמונה השלמה — הכשרת התלמיד כרקדן.

התעוררו  ביניהם  מקיימים  שהמורים  בשיחות 

אנחנו  כיצד  היתה  מהן  אחת  רבות.  שאלות 

יכולים לאפשר לתלמידינו ללמוד בצורה הנכונה 

להם, כך שיוכלו מצד אחד לרכוש כלים טכניים 

לביצוע התנועה ומצד שני ילמדו להשתמש בגוף 

גם ככלי ביטוי רגשי והבעתי.

לפתוח  החלטנו  הללו  הדברים  לנוכח 

פנימי,  כמיזם  מורים  בהשתלמות  השנה 

לתגבר  אמיתי  צורך  מתוך  לדרך  שיצא 

ולהעצים את הצוות הפועל בבית הספר. 

"עידוד  היה  ההשתלמות  של  המוטו 

הוראה נכונה". זו באה לידי ביטוי ביכולת 

והכוונה  כלים  לתת  למחול  המורה  של 

)טכנית,  איכותית  לתלמיד לביצוע תנועה 

הספר  בית  כמנהלת  והבעתית(.  רגשית 

חשתי כי הצוות זקוק להכוונה, כדי להבין 

לעומק את ה"אני מאמין" של בית הספר 

בחירת  כמו  מנושאים  זה מתחיל  למחול. 

הגדרת  או  המחול  בשיעורי  הדגשים 

ההשתלמות  המחול.  שיעור  של  היעדים 

כלי  לשיפור  תהליך  של  התחלה  יצרה 

סוגיות  של  ליבון משותף  מתוך  ההוראה, 

הספר  בית  של  היעד  לקהל  הקשורות 

ושל המורים העובדים בו והצפת שאלות 

גישות  והבדלי  עבודה  לדרכי  בנוגע 

המשותפת  מטרתנו  ומתודיות.  מעשיות 

היתה לתרום ולהיתרם איש איש ממקומו, 

לטובת העלאת רף ההוראה ובאמצעי זה 

להביא להטבת ביצועי התלמידים.

מקצועות  פי  על  נבנתה  ההשתלמות 

ומחול  קלאסי  )בלט  תחום  בכל  הוראה. 

כל  מפגשים,  שלושה  התקיימו  מודרני( 

אחד מהם של שלוש שעות. הסוגיות שבחרתי 

הוראת  מלאכת  כי  שיקפו  במפגשים  להדגיש 

המחול אינה מתמקדת בלימוד תרגילים בלבד, 

פיסיים  היבט  יש  תרגיל  כל  שמאחורי  מכיוון 

ורגשיים. עבודה על שני ההיבטים הללו בביצוע 

יותר  גבוהה  ברמה  מימוש  מאפשרת  התרגיל 

שהועלו  נוספות  סוגיות  התלמיד.  כישורי  של 

לגיל  התרגיל  של  התאמתו  היו  בהשתלמות 

ונקודות  התרומה  נקודות  ואיתור  התלמיד 

נועדו להדגים  החולשה של התרגיל. המפגשים 

המחול  בהוראת  מרכזיים  ההיבטים  שני  את 

בכלל והמחול המודרני בפרט, כראי לשכלול גוף 

התלמיד.

בתהליך עצמו בחנו במשותף כיצד אנו נערכים 

מעשית להוראה ארוכת טווח וכיצד אנו לומדים 

בבחינת  עסקנו  תנועתי.  ונושא  תרגיל  לפתח 

השיעור  שבהכנת  ובתרומה  החשיבות  מידת 

ורישום הערות בנוגע לשיעור. כל אלה חשובים 

פורמלית,  לא  מחול במסגרת  בהוראת  במיוחד 

מפני שהמפגש עם התלמיד הוא לעתים לשיעור 

אחד בשבוע. כמו כן ראינו כיצד תורם הסילבוס 

ולקליטת  התלמיד  של  היכולות  רצף  לבניית 

כיתות המשך לתוך קבוצה בוגרת יותר.

איפשרה  שקיימנו  ספרית  הבית  ההשתלמות 

מתן חיזוקים וכלים למורים להתמודדות עם מגוון 

ההוראה.  יעד  בהגדרת  עסקנו  לדוגמה,  סוגיות. 

שאלנו את עצמנו אם כמורים אנחנו יודעים מהו 

היעד הכללי שלנו ואם ברור לנו מהו היעד בכל 

)מחול  היעדים של תחומי המחול  שיעור. האם 

קלאסי, בלט מודרני( שונים או זהים? סוגיות אלו 

שבהן  ההוראה,  בתהליך  המתעוררות  ואחרות 

דנו בהשתלמות, היו משמעותיות מאוד למורים. 

שעולים  "התכנים  המורות:  אחת  שציינה  כפי 

שלנו".  היומיומית  לעבודה  ורלוונטיים  ממוקדים 

בחינת  מתוך  להתבהר  החלו  שלנו  הצרכים 

הרצון  ומתוך  תלמידינו  של  וההישגים  הקשיים 

היכולת  את  שאת  ביתר  ולקדם  לשכלל  שלנו 

המקצועית שלנו ושל תלמידינו.

כמנהלת  לראות,  יכולתי  אלו  מפגשים  לאחר 

בית הספר, את צימאונם של המורים להכוונה, 

להנחיה, לשיתוף בבעיות, לשיח מתודי, לחיבור 

החששות,  למרות  הדדית.  ולתמיכה  מקצועי 

עצמם  לבין  המורים  בין  שיח  פיתחו  המפגשים 

על טיב ההוראה שלהם, על מיקוד החומר שהם 

מלמדים ועל יעדיו. כעת כולם מכירים בכך שכל 

בשאיפה  ידם,  על  ונתמך  לאחרים  תורם  אחד 

להגיע לאותו יעד — הרחבת הידע הפיסי והחינוכי 

של התלמיד הלומד מחול. היעד הזה מכיל בתוכו 

חינוך  מקצועית,  עבודה  לתרבות,  חינוך  דיוק, 

לשפה חדשה, חינוך למצוינות ולהישגיות וחינוך 

דורשת  המשותפת  המטרה  עצמית.  למשמעת 

מהמורה למחול להיות מקצועי, מבין ובעל ידע 

והבנה בתחום המקצועי ובתחום החינוכי. 

מודעים  נעשים  למחול  שמורים  למדנו 

לשיעורים  מתייחסים  שהם  ככל  יותר, 

שהם מלמדים כמקורות של ידע משמעותי 

לתלמיד. ככל שמודעותם לעניין זה גוברת, 

הם יעשו את עבודתם באופן מקצועי יותר, 

את  להעשיר  והתכוננות  חשיבה  מתוך 

התלמיד בידע חדש. 

את  למדוד  קשה  זה  מוקדם  בשלב 

תהליכי  על  המפגשים  של  ההשלכות 

ההוראה של המורים למחול בבית הספר, 

מדבריהם,  מעט  לצטט  אפשר  אבל 

כקבוצה:  שלהם  להעצמה  המתייחסים 

נותנים  ספריים  בית  הפנים  "המפגשים 

תחושה של גיבוש וביחד, אווירה אינטימית 

אחר  מורה  אחד.  אמר  מאיימת",  ולא 

בינם  המורים  של  הקשר  מלבד  הדגיש, 

לבין עצמם, את התרומה של הקשר של 

המורים עם המסגרת שבה הם מלמדים: 

כמובן  לכולנו,  משותף  אחד  דבר  "יש 

בנוסף להיותנו מורים למחול שמתמודדים 

עם אותם תהליכים. מקום העבודה שלנו 

הוא מקום שנותן ולא רק מקבל. זה מקום 

ולא  למוריו  גם  למידה  שמעניק  עבודה 

התייחסו  אחרים  מורים  לתלמידיו".  רק 

שלהם:  להוראה  להתייחס  ליכולתם 

שעשינו.  בהשתלמות  גדולה  "התרומה 

שניתן  ופעילות  תהליך  מכל  שמחה  אני 

להפיק מהם הארה, תשומת לב והדגשה 

למשל  כמו  בפינה',  ש'השארנו  דברים  של 

הקונטרקשיין שנמצא ביסודות השפה התנועתית 

שלנו ולא מרפה גם כשאנחנו קוראים לו בשמות 

אחרים או מתעלמים ממנו, כי הוא 'מסרט אחר'". 

או: "תמיד טוב, חשוב ונכון להתבונן על עצמנו, 

נעבור  כך  דברים.  של  לעומקם  וללמוד  לחקור 

תורמים  שאנו  ונרגיש  וכמחנכים  כמורים  דרך 

לכולם ולעצמנו".

המרכזית  שאיפתנו  כי  לציין  חשוב  מכל  יותר 

יחוש  הריקוד  בשיעור  הלמידה  שבתהליך  היא 

שינוי  גם  אלא  פיסי,  שינוי  רק  לא  התלמיד 

מנטלי.

הזמן ה נושא  את  סוקר  הזמן  אודות  ספר 
אשכול  שנועה  התנועה,  כתב  בספרות 
הספר,  ברשותה.  שפורסמה  או  לאור  הוציאה 
הראשון שיצא לאור מאז מותה, הוא רגע חשוב 
להיות  עשוי  הספר  מסוגו.  הראשון  בהיותו  בזמן 
התנועה  כתב  על  המתמשך  לשיח  מוצא  נקודת 
בו  השימוש  דרכי  ועל   )EWMN( אשכול–וכמן 

ולשמש נקודת הפתיחה של מחקר על מחקר.
מארבעה  אחד  הוא  אשכול–וכמן  התנועה  כתב 
כיום,  עיקריים הקיימים  בינלאומיים  תנועה  כתבי 
הנבדלים זה מזה בתפישה ובייצוג. שלושת האחרים 
 ,)Kinetography Laban( הם כתב התנועה לאבאן
כתב התנועה בנש )Benesh MN( וכתב התנועה 

.)CMDN( הסיני
כתב התנועה אשכול–וכמן משקף את התפישות 
שואף  הוא  אחד  מצד  נוצר.  שמתוכן  והכוונות 
התנועה  מרכיבי  של  וחסכוני  מדויק  יעיל,  לייצוג 
והריקוד: כיוון, טווח, מסלול, משך ומהירות. מצד 
אחר, בעת התהוותו הוא הושפע ושאב השראה 
מגישות ומתפישות עולם שעיצבו את פני האמנות 
לאורך  אלה  בתחומים  שחלו  ומתמורות  וההגות 

המאה ה–20.
התנועה  כתב  יוצרת  ז"ל,  אשכול  נועה  פרופ' 
מחברי  של  ועמיתה  מורה  היתה  אשכול–וכמן, 
שנים  במשך   — ספיר  ותרצה  הריז  ג'ון   — הספר 
פרופ'  עם  יחד  שיצרה,  התנועה  כתב  ארוכות. 
שונות  הוראה  במסגרות  משמש  וכמן,  אברהם 
תשתית תיאורטית איתנה לניתוח תנועה ולהבנתה. 
כמו כן, הוא עשוי להיות כלי לשכלול הקואורדינציה 
ולפענוח תנועת הגוף במרחב ביחסיו  והמחשבה 
מאפשר  הוא  הזמן.  ועם  עם המשקל  המורכבים 

It's About Time
על הספר

אודות הזמן 

בכתב תנועה 

אשכול-וכמן 

מאת ג'ון הריז 

ותרצה ספיר
שרון רשף-ארמוני

להציע מסגרת רעיונית וחושנית ליצירה.
מתחילת  אשכול  נועה  של  קולגה  היה  הריז  ג'ון 
ושותף  קאמרי"  "ריקוד  בקבוצת  רקדן  דרכה, 
 .EWMN בספרות  המבארים  הטקסטים  לכתיבת 
כתב  במסגרת  והוגה  כותב  וחוקר,  יוצר  הוא 
התנועה אשכול–וכמן מאז היווסדו. הריז הוא מורה 
לטאי צ'י ויוצר של אמנות חזותית — כוריאוגרפיה 

בדו–ממד.
נועה  של  וקולגה  תלמידה  היתה  ספיר  תרצה 
וחוקרת  כותבת  רושמת,  יוצרת,  היא  אשכול. 
קבוצת  את  הקימה  התנועה,  כתב  במסגרת 

ריקודנטו, היתה ראש בית הספר לאמנויות המחול 
 2007-2000 בשנים  הקיבוצים  סמינר  במכללת 
למורים  הלימוד  מסלולי  את  במסגרתו  והקימה 
בפועל ולתיאטרון–מחול ואת הקורס ליישום כתב 
תנועה בטיפול בלקויות למידה. ספיר היא רכזת 

לימודי כתב התנועה בסמינר משנת 1987.
אשכול–וכמן  תנועה  בכתב  הזמן  אודות  הספר 
ISBN 978-965- מישב,  תל–אביב:   ,2009(
במרכיב   — הראשון  בחלקו   — 7180-49-5( דן 
דרכי  את  ומדגים  ותנועה,  מחול  בתופעות  הזמן 
ייצוגו בכתב התנועה. בחלק זה, הכתוב בעברית 
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עיניים  מאירות  דוגמאות  מובאות  ובאנגלית, 
שנוצרו לשם הבהרת הרעיונות, יחד עם מובאות 
במקראה  השנים.  במשך  לאור  שיצאו  מספרים 
רחבת ההיקף, המהווה את חלקו השני של הספר, 
מופיעה סקירה של כל הספרים אשר יצאו לאור 
מאז  בישראל  תנועה  לכתב  האגודה  בהוצאת 
הדרכים  מוצגות  הסקירה  באמצעות  הקמתה. 
זה. תנועה  בכתב  שננקטו  הזמן  לייצוג   השונות 

ומכוונת.  סדורה  בצורה  הקיים  את  פורש  הספר 
ובאמצעותן  ושונות,  רבות  דוגמאות  בו  מובאות 
הזמן.  לייצוג  הקיימות  לדרכים  הקורא  מתוודע 
בסיווג העניינים הנידונים בספר לנושאים ולפרקים 
טמונה השקפתם של המחברים. ניכרת בחירתם 
להניח את החומרים זה לצד זה, וגם זה לאחר זה, 
בהסתמך על התפתחותו הכרונולוגית של תחום 
ייצוג הזמן בכתב התנועה; בד בבד ניכר ניסיונם 
התפתחותי  היגיון  פי  על  ולסיווגו  החומר  לארגון 

מסוים — נאמר, מן הפשוט אל המורכב.
אין בספר חתירה להוכיח דבר מה, ועם זאת הוא 
שהניב  הזמן  ייצוג  סוגי  של  רובם  רוב  את  מקיף 
מפעל חייה של אשכול. הספר אינו מסיק מסקנות. 
שסללה  הדרך  של  נאמנה  להצגה  שואף  הוא 
אשכול, באמצעות הבאת דוגמאות טקסט כלשונן 
וביאורן. יש בספר שאיפה מוצהרת וברורה להציג 
בחירות  ביסוד  שעמדו  והמגמות  הרעיונות  את 
מייסדת הכתב  רוחה של  על–פי  כלשונם,  הייצוג 
להבין  שלהם  והמאמץ  הכותבים,  של  ומורתם 

אותה ואת יכולתה כמיטב יכולתם.
הדיון בזמן כחומר בר–ניתוח וכמרכיב אפקטיבי של 

האמנויות עתיק יומין. בדיון זה נפגשים תחומי דעת 
מהשואפים  נתבע  תנועה  כחומר  ומגוונים.  שונים 
בספר  לסמלו.  כדי  טבעו,  את  להגדיר   — לייצגו 
ייצוג זמן שנועה  זה מוצגות הדרכים השונות של 
התנועה  תופעות  את  לייחד  כדי  בחרה  אשכול 
ולבטא את השקפת העולם שבבסיסן. הטענה כי 
השקפות עולם הטבועות בחומר התנועה המיוצג 
אותן  קובעות  או  שלו  הייצוג  דרכי  על  משפיעות 
היא מן החשובות בספר זה. למשל: בקצה אחד 
של סולם ייצוגים זה נמצא העדר מוחלט של ייצוגי 
משך, והוא נועד לבטא את החתירה לביצוע תנועה 
במשך זמן אישי )לשיטתו של משה פלדנקרייז( או 
לביצוע תנועה במשך זמן, הנובע מקצב הנשימה 
נמצא  הסקאלה  של  האחר  בקצה  צ'י(.  )בטאי 
המיוחסים  זמן,  ויחסי  משכים  של  מדויק  תיאור 
לתזמון של קטע מוסיקה מסוים או למשכי תנועה 
אחרים המתוזמנים במדויק, כמו בסגנונות המחול 

המערבי ומחולות העם.
בספר זה מוצגים תווי תנועה ומוסיקה יחד כרעיון 
כמכנה  הזמן  בציר  הכרה  על  בהתבסס  מובנה, 
אמנויות  של  טבעי,  ואפילו  אפשרי,  משותף 
זאת,  הכרה  לאור  והמחול / תנועה.  המוסיקה 

מובאים הניסיונות שנעשו לייצוגם יחד.
בין  בספר  שנעשית  ההבחנה  מיוחד  לציון  ראויה 
תנועת הגוף הפיסי, הטומנת בחובה מסלול בטווח 
מסוים )דרך(, וממנו נגזרת מהירות, לבין ביטוי משך 
בהקשר  מהירות  שהמושג  מוסיקה,  בתיווי  הזמן 
נראית  בלתי  פיסיקלית  לתופעה  מתייחס  שלו 

)לכאורה, לא מוחשית(, ואשר ייצוגה נעדר.

נועה, חברה שלי – הוֶריָה היו לה יקרים מכל. היתה נתקפת רגשנות 
כשהיתה מעלה את ִזכרם. היא ִכבדה כל ִמשעול ִבנתיֵבי המעשה שלהם. 

ראתה בהם תֹם כוָנָה, פשטות, צניעות = אנשי אמת. דֹור הבונים. 
)אני — אם רציתי באותו מעמד לחבֹר ולציֵן גם ממעלות ההורים שלי —
אין כניסה! = הייתי נבלמת על המפתן: "מה לֲהליכות יושבי העיר כאן; 

מה תרומתם כנגד אנשי החזון, הרוקמים..." — לא נטתה לאשר לי 
דריסת רגל(. כך. = דֹור האבות וארחותיהם — זה לה 'אבן–היסוד' והם 

משּוָקעים עמוק עמוק בֻחָּבה, ברגשנות ובאדיקּות.
הַרגשנות הזו היתה, לִעתים, נמֶהלֶת בֶחמלה - כאשר היתה מספרת על 

ימים רחוקים, והיא נערה סרבנית, מרדנית, - ואין להשיב...
נועה אל תלמיֶדיָה - בלב גדול! סוֶכֶכת עליהם; בכוָנה מלאה

אל כל אדם ואדם. בד–בבד: כוָנה נִקּיָה נצֵפית גם מאת התלמיד... 
כלפי חומר הלִמּוד, כלפי השּותִפים לַלִמּוד וכאן אין וְַתָרנּות! יש 'ּדְברות'!! 

= כך ֲעֶשה, וכך לא ַתֲעֶשה. )והכתב ַמְבִשיל( אנחנו, התלמידים, ִחברנו 
'עבודות' = ִרקודים קצרים, על פי נושאים שהמוָרה הורתה. כמו )ָזכּור לי( 
אבֵרי הגוף: עבודה ל'כפות הרגלים' )הגוף ֻכלו, כמובן, לא ב"פּוס", אבל 

הַכּפות הן "הרקדניות הראשיות"(; 'צעדים' כנושא; עבודה ל'ָאָגן'; ל'ראש 
וצואר'... ההוראה: לכתב את מהלך הִרקוד בשפה מדוֶבֶרת, בִעברית.

וִהנֵה אנו — שלושה — ַמתמידים, כבר קבוצת ִרקּוד. רוקדים בהנאה 
וביְִרָאה, נועה רוקדת ִאתנו. ִרקודים יְֵפה––ִפיִים, ִחּבּורים ֶשלָּּה: 

"חסידות", "ִטיּול", "אביב" "סָתו"... והכתב מבשיל — מבשיל, מתגֵבש, 
ויש תלמידים; ויש מתמידים שמצאו כאן את ֶחְפָצם, והִחבּור ֵאינו ָחֵדל, 

ִרקודים כבר נרשמים אל תוך ספרים... ִחבורי הִרקּוד של נועה — כבר 
זמן שהם ְרתוקים לנושאים שהם 'אְבנֵי הִבנְיָן' ַבכתב, והכותרות יִָעידּו: 
"מרּובעים"; "90"; "ִסדרה ִמְתמֶעֶטת"; "מלאכים וָזוִיות" = כותרות 

סמּויות. — לנו, הנבערים, הן לא ַתנְֵבְטנה כל ִדמוי צורני, אך הְצִפּיָה 
ַברוקדים, ַבְמַבצעים, חושפת לעינינו חזיונות מַמְגנטים; מהלָכים, צּורות 

ֶש..ממש נָחתו משַמים! ממש!! חג לַעין. היוִפי הזה... היוִפי הזה לא 
יכול היה לִהָּבֵרא בלא 'ַהכלי הזה' — כתב התנועה — לִרשּום תכנית הריקּוד 

ומהלָכו.
"כתב אשכול–וכמן" הוא ְכתב נקי, צנוע וגדול ּבֲאִמיתּותו. ִכפשוטו!

המשענת שלו כל–כך פשוטה — שדוֶמה שכל אחד מִאתנו יכול היה לעלות על 
נוסחת–הרעיון — אבל ַבתנאי האחד: שהיוֵזם יהיה טעון בִמדת-

התום המשביעה ובנְִקיון המחשבה. ועוד לו ְתנַאיִצ'יק חיוני: הוא אוֵהב
את 'ִזמרת הגוף' וִמְתַאוֶה, מתוך כך, לְִבנות לה 'לָשון' = כתב תנועה. 

— כן.

אשנב קטן לנועה אשכול
) — לא לְענין כתב התנועה "אשכול — וַכַמן" אלא לבוְרָאתו(

כוחו של הספר בהיקף החומרים שנבחרו להצגה 
ובנאמנותה  הסקירה  של  ביסודיות  ובאיכותם, 
על–פי  ומבאר,  מתאר  אף  הוא  ההיסטורית. 
השקפת הכותבים, את בחירות הייצוג השונות ואת 
וכחוקרים  כרושמים  ניסיונם  בעקבות  סיבותיהן. 
של התחום לאורך השנים, יצאו הכותבים מנקודת 
הנחה כי בחירות הייצוג שנעשו מכוונות ומדויקות 
ושהן נועדו לגשר על פערים בין התיאורטי לרעיוני, 
והקריא  הסכמטי  ובין  למוחשי  הפיסיקלי  בין 
בבירור  זאת  השקפה  נחשפת  בספר  למדויק. 

לראשונה.
ייצוגם של תנועה ומחול בתווים הוא תחום צעיר, 
המיוצגות  והשירה,  התיאטרון  לאמנויות  יחסית 
התמורות  המוסיקה.  ולאמנות  דיבור,  בשפת 
שחלו בתחום הזמן במוסיקה )ובכלל זה, בדרכי 
ה–20,  המאה  של  השנייה  במחצית  שלו(  הייצוג 
אותן,  ואיפשרו  שעוררו  הטכנולוגיים  והפיתוחים 
האלף  בראשית  שאת  ביתר  לפתחנו  שעומדים 
הנוכחי — מרמזים, אם לא מבשרים, על אפשרויות 
התפתחותן של דרכי החשיבה והייצוג של תחום 

הזמן בהקשר של תנועה / ריקוד.
אשכול–וכמן  תנועה  בכתב  הזמן  אודות  הספר 
הדרכים  לחקר  איתנה  תשתית  לשמש  עשוי 
תנועה  תיווי  במסגרת  זמן  לייצוג  היום  הקיימות 
ייצוגים חדשים בדרך אחראית  וריקוד, ולפיתוח 

ומושכלת, על בסיס ההבנות שבו.
של  וקולגה  תלמידה  היא  רשף–ארמוני  שרון   *
תרצה ספיר, והיתה מעורבת בהגהה של הספר 

במשך התהוותו.
ספיר, מ תרצה  עם  משותפת  הרצאה  תוך 

ביום עיון לרגל שנתיים לפטירתה של נועה 

אשכול; סמינר הקיבוצים, 5 בינואר 2010.

אנחנו מזמינים אתכם למסע בזמן. כדי להתחיל, 

ולהעביר  הזמן  חצי  כיוון  את  להפוך  לי  הרשו 

אתכם 60 שנים לאחור, לבית ספר אחר למחול 

שם  בלונדון.   )Leeder( לידר  זיגורד  שהקים 

כמו  שעישנה  דופן,  יוצאת  סטודנטית  פגשתי 

חצי  מיתולוגי,  )יצור  פאון  כמו  ורקדה...  ארובה 

אדם וחצי חיה(.

שמה היה נועה שקולניק והיא באה מישראל — 

מדינה שנולדה פחות משנה קודם לכן. בישראל 

סיימה לימודים אצל תהילה רסלר, מורה לריקוד 

לאבאן  רודולף  של  מהאסכולה  גרמני  מודרני 

שיאפשר  ריקוד  כתב  חיפשה  היא   .)Laban(

את  מחבר  שמלחין  כפי  הנייר,  על  קומפוזיציה 

יצירותיו בעזרת תיווי מוסיקלי.

אבל לאבאן איכזב — וכך גם לידר. 

היא הזמינה אותי להצטרף לחיפושיה, שהתחילו 

ציירים,  מגוריה. לשם התגלגלו  בדירת  במטבח 

חולפים  ישראלים  הלונדונית,  הבוהמה  אנשי 

וישראלים שוהים: תאודור ביקל, משה פלדנקרייז, 

נועה  בשיחות  ואחרים.  ברין  הרברט  המלחין 

היתה המובילה בוויכוחים ועל פי רוב גם ניצחה 

כך  שמתוך  היא,  החשובה  הנקודה  אבל  בהם. 

אברים  של  מעגלית  תנועה  לתפישת  הגיעה 

בודדים, כבסיס לכל תנועות גוף האדם. 

על הספר
"אודות הזמן

בכתב תנועה"
היא חזרה לישראל והתחילה ללמד. הצטרפתי ג'ון הריז

המשתתפים  את  עודדה  שבהם  לשיעורים, 

נייר את קטעי התנועה שהם  לנסות לשמר על 

ממציאים. אחד הסטודנטים, אברהם וכמן, הציע 

המתאימה  קואורדינטיבית  במערכת  שימוש 

לשרשרת אברי גוף האדם, במתווה היררכי של 

קואורדינטות ספריות )כדוריות(.

עכשיו התפתחה מערכת כתיבה, שהתבססה על 

שלושה סימנים בסיסיים ועל המספרים השלמים 

לייצוג הגוף במרחב, בתוספת מסגרת לייצוג הגוף 

בזמן. התפתחות כתב התנועה התחילה בתובנה 

של תנועה מעגלית פשוטה כדבר בסיסי, שצמח 

לעובדה  הודות  סימולטנית  תנועה  של  למושג 

שאלמנט בסיסי, הניתן לאימות פיסי, איפשר גם 

ניתוח וגם שילוב: גילוי מצד אחד והמצאה מהצד 

האחר. 

העקרונות שהזכרתי, ואחרים, נוסחו ויצאו לאור 

בספר ב–1958, שוב באנגליה. בשנים שלאחר 

שונים  בתחומים  נבדקה  הכתב  שיטת  מכן, 

בכ–30  שסוכמו  פרויקטים  במסגרת  ומשונים 

נועה תיכננה סדרת  ספרים. לקראת סוף חייה, 

בדיקה  מתוך  הכתב,  נושאי  כל  על  חוברות 

מחדש של אופן הטיפול בהם בספר הראשון.

מתיימר  אינו  היום  מציגים  שאנחנו  הספר 

אלא  סיימה,  לא  שנועה  העבודה  את  להשלים 

מהווה תיעוד חלקי של השיטה בצורה שבה היא 

מתמקד  שהוא  מכיוון  "חלקי",  אותה.  השאירה 

בזמן, כפי שהוא נראה מבעד לעדשה של כתב 

התנועה. עם זאת, ברור שממד הזמן כרוך באופן 

ישיר כמעט בכל היבט של רישום תנועה.

יצרה,  שנועה  הספרות  כל  את  וסרקנו  חקרנו 

ביותר  הברורים  ההסברים  את  למצוא  כדי 

שלהם.  ליישומים  דוגמאות  וכן  העקרונות  של 

ללימוד  מדורג  כטקסט  ערכנו  הזה  החומר  את 

לעתים  גרפיים.  בסימנים  וייצוגו  הזמן  אספקט 

אחד  מספר  משפט  לצטט  נאלצנו  קרובות 

בתוספת הבהרה מספר אחר, ואז לחזור לראשון 

בציון השינוי שנעשה לעומת הגרסה המקורית. 

כך נוצר מארג חדש, אך תמיד מתוך שמירה על 

חוטי המחשבה המקוריים. 

הספר כולל:

רוב  של  המקור  שפת   — באנגלית  • טקסטים 
ההסברים שפורסמו.

ציון  עם  אלה,  הסברים  של  לעברית  • תרגום 
מדוקדק של כל המקורות.

הללו,  החלקים  שני  בין  המצורפת  • מקראה 
מהספרות  קצרות  כתב  דוגמאות  שכוללת 

שיצאה לאור.

בסטודנטית  ונפגוש  נשוב  מעגל,  לסגור  ...כדי 

ומחדשת,  מורה  לימים  שתהיה  הדופן,  יוצאת 

יוצאת דופן בעליל. זו אותה סטודנטית שעיצבה 

אז דמויות להצגת תיאטרון צלליות שהצגנו, בשם 

זיגורד  של  בסטודיו  סיום  במסיבת  בבל,  מגדל 

לידר בלונדון. לא מזמן, כדי ליצור וידיאו, אפשר 

לנתח  אשכול–וכמן  מערכת  באמצעות  היה 

שנה   60 חלפו  אלה.  מדמויות  אחדות  ולהגדיר 

וריאציות — הנקראת  והן שימשו בסיס לסדרת 

בשפת  שנכתבה  קומפוזיציה   — בבל  )כמובן( 

התנועה הקרויה כתב תנועה אשכול–וכמן.


