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המפגש הראשון שלו: “לפני כשלוש שנים פגשתי 
אנשים רוחניים ורציניים בכוונותיהם, עם חיבור 
פילוסופי לגוף ועם התפעלות מנטלית מחוכמת 
הגוף. עם זה, בתחילת הדרך היתה זרות פיסית 
מבוגר  בגיל  לרקוד  שמתחיל  למי  שאופיינית 
עם  המפגש  שנים,  שלוש  לאחר  היום,  יחסית. 
חומר תנועתי הוא פיסי יותר והתנועה משוכללת 
יותר. ככל שהתלמידים מפתחים את ההיכרות 
שלהם עם הגוף, כך גם קל להם ללמוד חומרים 
חדשים ולעבד אותם”. ניב מתאר מפגש נדיר עם 
קבוצת גברים שמפנים יומיים או שלושה בשבוע 
התלמיד  אם  “בין  פרקטי:  לא  דבר  ללמוד  כדי 
חילוני ובין אם הוא דתי, מחול אינו מקצוע מאוד 
בעולם  דתי  אדם  של  הבחירה  ולכן  פרקטי 
ניב  חילוני”.  של  מזו  יותר  חזקה  היא  המחול 
סבור כי הסיבה לכך נעוצה באופי הקהילתי של 
לעובדה שהם מחוללים  ערים  “הם  התלמידים: 
של תרבות חדשה בקרב הציבור הדתי, ועובדה 
כינון  למען  אותם  ומגייסת  כוח  להם  נותנת  זו 
מגמה חדשה בציבור הדתי. גם אם לא כולם יהיו 
אלו שיהיו  ופרפורמרים מקצועיים, הם  רקדנים 
והם  הדתי,  בציבור  למחול  הראשונים  המורים 
ילמדו  הם  הבאים.  לדורות  התשתית  את  יניחו 
אנשים להתקרב לגוף, הם יעבדו עם תלמידים 
צעירים יותר, יעבירו להם את הידע ואת הגישה 
שלמדו ב’כל עצמותי תאמרנה’ ויחנכו לאפשרות 

לעשות מחול כיהודי דתי ומאמין”.

יוסי תמים, שעבד עם התלמידים על רפרטואר 
“פגשתי  עמם:  שלו  המפגש  את  מתאר  ויצירה, 
וראיתי  סיבה  עם  שרוקדים  גברים  של  חבורה 
חושב  אני  שלהם.  התנועה  מאחורי  כוונה  שיש 
יותר  הרבה  היו  אתם  העבודה  של  שהתוצאות 
שעסוקים  רקדנים  עם  לעבוד  מאשר  מעניינות 
‘כל  של  התלמידים  נראה’.  זה  ב’איך  הזמן  כל 
עצמם  לתוך  פנימה  נוברים  תאמרנה’  עצמותי 
כשהסיבה  במשמעות.  התנועה  את  וממלאים 
לתנועה ברורה, זה טהור, ישיר ומרגש — אז זה 

נהיה מחול”.

זיידס, שמלמד טכניקת רליס ועובד עם  ארקדי 
תלמידים שנמצאים בראשית דרכם בבית הספר, 
אומר: “אני פוגש ב’כל עצמותי תאמרנה’ אנשים 
להם  שניתנה  מהעובדה  המתרגשים  סקרנים, 
התחברות  מתוך  עצמם  על  ללמוד  ההזדמנות 
חדשה לגוף. התלמידים מלאי התפעלות, מלאי 
התפעמות  מלאי  חדש,  מידע  מכל  התרגשות 
מכל צעד וגילוי של הגוף ועל הגוף. אלו תלמידים 
הגוף  את  שמחזירה  עמוקה,  התבוננות  בעלי 
לכל הפעולות שהוא עשה לפני כן, כמו ישיבה, 
שכיבה, ריצה, אבל הפעם עם יותר תשומת לב, 

נוכחות ומודעות חדשה”. 

כל עצמותי תאמרנה סוף מסלול

כעשר  לפני  בעכו,  הקבוצה  של  העבודה  מאז 
שנים, עברנו דרך ארוכה. עד לפני כשלוש שנים 
לפני  יותר.  חובבניות  מסגרות  היו  הקבוצות 

נפתחה התוכנית בצורה מקצועית  שלוש שנים 
למערכת  שעות  נוספו  שנה  בכל  יותר.  ורחבה 
עוד  ובאו  לסגל  מורים  עוד  הצטרפו  הלימודים, 
תלמידים שיצרו קבוצות חדשות — כך נבנה בית 
ספר המציע תוכנית לימודים מלאה. בסוף שנת 
להיפרד  מתכבדים  אנחנו  הנוכחית  הלימודים 
 — הספר  בית  בוגרי  של  הראשונה  מהכיתה 
את  שמסיימים  הראשונים  התלמידים  תשעת 

התוכנית המלאה של “כל עצמותי תאמרנה”. 

ככלל, התלמידים אינדיווידואליסטים וקשה לדעת 
מהו הכיוון שאליו יפנה כל אחד מהם, אבל כולם 
יש  יגידו שהמחול קרוב מאוד לעולמם הפנימי. 
תלמידים הרוצים ללכת בכיוון של יצירה וביצוע, 
וכך למשוך את הציבור הרחב להתעניין במסע 
שלהם מבחינה תרבותית ופנימית, להעלות אותו 
על הבמה. רֹעי בן–דֹב, תלמיד שנה ג’: “מסקרנת 
אותי עבודת מחול עמוקה לאורך זמן. אני מעוניין 
תתפתח  שבו  יוצר,  לאנסמבל  שותף  להיות 
שנה  תלמיד  גרושקו,  דוד  מחול”.  של  מעבדה 
בכלים של  להביע  לי  “בית הספר מאפשר  ב’: 
מחול את היצירתיות שלי, לתקשר את הפנימיות 
שלי. כיום הכלים הם מעולם המחול ויכול להיות 
נוספים”. אמיתי שטרן,  שבהמשך אפנה לכלים 
אבל  מחול,  לומד  אני  “היום  ג’:  שנה  תלמיד 
בו  שיש  לפרפורמנס  רואה שאפנה  אני  בעתיד 
מלים, סיפורים. באתי מעולם של מלים ובשנים 
האחרונות נכנסתי לעולם של גוף — עולם מוחשי 
באופן  חומר שמתקשר  של  עולם  יותר.  וחושני 
לעולם  לחזור  רוצה  אני  המלים.  מעולם  אחר 
גוף, עם הבסיס הפיסי,  המלים עם הבסיס של 
הגוף  של  ההיוליות  תיאטרון–מחול.  ולעשות 
המלים”.  בעולם  גם  והבנה אחרת  גישה  נותנת 
תלמידים אחרים מתכוונים לעסוק במחול באופן 
יומיומי, דרך עבודה עם אנשים, ולכן יפנו לעסוק 
“אני  ב’:  שנה  תלמיד  זביצקי,  אבישי  בהוראה. 
ותכנים  מקבל בבית הספר הרבה אינפורמציה 
שונים, סופג וסופג ועוד לא ברור לי מהו העולם 
שאני נכנס אליו. התפילה שלי היא שהעולם של 
לכדי  ויתגבש  לי  יתבהר  ‘כל עצמותי תאמרנה’ 

עולם ברור, כך שאוכל להעביר אותו הלאה”. 

כבר כיום מלמדים התלמידים הבוגרים במסגרות 
של הציבור הדתי ואף מחוצה לו. תלמידים אלו 
מהווים את השגרירים של “כל עצמותי תאמרנה” 
לכינון  שותפים  הם  עכשווי  יהודי  מחול  וכחלוצי 

עומק תרבותי וחינוכי חדש בישראל.

הערות

1 תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ל”א, עמוד א’.

2 סטניסלבסקי היה הראשון שניסח את השיטה

רעיונות  בהשפעת  גם  ומפורט,  מקיף  באופן 
אשר  פרויד,  של  במתווה  הפסיכואנליזה 
של  השיטה  ה–20.  המאה  בתחילת  התפתחו 
של  שאלות  מערכת  כוללת  סטניסלבסקי 
“עבודת שולחן”, שנועדה לגרום לשחקן ולבימאי 
להבין את מניעיה הגלויים והכמוסים של הדמות 

החוץ  גם  חייה,  וסיפור  הקשרה  הבנת  מתוך 
תיאטרליים”  פנים  “כאלמנטים  טקסטואליים, 
אלה  בתובנות   .)internal theatrical state(
משתלב גם ניתוח דרמטורגי של התפקיד. הכלי 
מסייע  סטניסלבסקי  של  בעבודתו   Magic if
לשחקן לעבור ממישור המציאות למישור של 
דמיון ויצירה. עבודה זו של השחקן, שבמובנה 
מה  ולחשוב  לדמיין  ממנו  דורשת  הפשטני 
הדמות,  של  חייה  בנסיבות  עושה  היה  הוא 
משלימה את העבודה של המחזאי ומאפשרת 
לשחקן להפוך את הרפליקות של הדמות ואת 
הפאוזות שלה לדיבור ולהתנהגות חיה וחיונית. 
סטניסלבסקי  החוץ.  אל  מהפנים  עבודה  זוהי 
בזיכרון  כרוך  רגשי  זיכרון  שכל  סבר  אמנם 
הרגשי,  את  מוביל  החושי  ושלעתים  חושי, 
ולכן שם דגש על אימון פיסי — “אלמנטים חוץ 
 ,)external theatrical state( תיאטרליים” 
נובעת  העיקרית  המוטיבציה  שיטתו  לפי  אבל 
הנרטיבי–הרגשי  מהתוכן  החוץ,  אל  מהפנים 
אל  הגופני–הפורמליסטי–האסתטי,  התוכן  אל 

ההתגלמות. 
 3 רודולף לאבאן עסק בתחום שנע מהחוץ/צורה
את  שאב  פורמליסט  וכאמן  הפנים,  אל 
הגומלין  יחסי  חקר  מתוך  ליצירה  המוטיבציה 
שבין הצורה, הזמן והחלל שבתוכו נע האדם. 
מחול– של  במעבדה  השחקן/הרקדן  אימון 
עומדת  שבבסיסה  מוטיבציה  מייצר  תיאטרון 
הצורני  החיפוש  ומתוך  החומרית  ההתגלמות 
עשויים, אם כי לא בהכרח, להשתמע בדיעבד 
שאלה  פי  על  אף  ובדיוניים,  דרמטיים  תכנים 
עשויים להיות בלתי קוהרנטיים. מכאן, שליוצר 
את  למלל  צורך  אין  המחול–תיאטרון  מעולם 
עם  להם בשם.  ולקרוא  הבדיוני  העולם  פרטי 
זאת, גם בעבודת מחול–תיאטרון אפשר שייווצר 
המשמעותית  הנקודה  קוהרנטי.  בדיוני  עולם 
את  שמגדירה  הראשונית,  המוטיבציה  היא 
האופן שבו תופש היוצר את המדיום שבו הוא 
פועל. אפשר לומר שיוצר מחול–תיאטרון אינו 
באופני  אלא  הדרמטי,  התוכן  בביטוי  מתעסק 
הביטוי עצמם, שמהם ובדיעבד יכול להשתקף 
לומר  מנקודת מבט אחרת, אפשר  כזה.  תוכן 
את  שיוצרים  אלו  הם  עצמם  הביטוי  שאופני 
התוכן, ש”מעלים מן האוב” את התוכן שאמנם 
נמצא בפנים על “הפלטה של הצבעים/תכנים 

של התת–מודע”.
עיני, תשס”ז,  גל  חב”ד,  כפר  הנפש,  גינצבורג,   4

עמוד לט.
דעות.  האדם”.  וגוף  הזוהר  “ספר  יוסי.  5 פרומן, 
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שרי כץ-זכרוני

מודל להכשרת מורים למחול 
לגיל הרך במגזר הממלכתי–הדתי 

במכללת "אורות ישראל"

הדרכה, מ למושג  מיוחסות  רבות  שמעויות 

של  רחב  במגוון  בו  להשתמש  ואפשר 

הקשרים. רובינסון )1978( מגדירה את ההדרכה 

"תהליך חינוכי, שבו אדם שלרשותו ציוד מסוים 

להכשרת  אחריות  מקבל  ומיומנות  ידע  של 

 ,)1963( אוסטין  לפי  משלו".  קטן  שציודו  אדם 

את  ללמוד  לסטודנט  "לסייע  נועדה  ההדרכה 

ובאה לעזור  ואת שיטות עבודתו  תוכן המקצוע 

למה  ביחס  כלשהי  מודעות  לרכוש  לסטודנט 

שהוא עושה — ומדוע".

מאחורי כל ההגדרות של מושג ההדרכה עומדת 

ידע" מאדם בעל  קונספציה משותפת: "העברת 

ידע בתחום מסוים לאדם אחר, האמור לדעת כדי 

שיוכל להגיע לרמת תפקוד מיטבית בכל האמור 

בשימוש בידע הרלוונטי בתחום המקצוע. דילמה 

"תיאוריה  הציר  על  מקום  באיזה  היא  מוכרת 

הפדגוגית  ההדרכה  את  למקם  יש  מעשה"   —

בהכשרת מורים. כאשר עוסקים בהכשרת מורים 

הממד  הזאת  לדילמה  נוסף  המחול,  בתחום 

הייחודי של מקצוע העוסק בתוכן מעשי-גופני.

מורכבות נוספת של הסוגיה

נובעת מתוך הדילמות הבאות:

דילמה הנובעת מהמקצוע

להדרכה הפדגוגית במחול לגיל הרך אין תוכנית 

הדרכה כתובה, לא כרשימה של תכנים נתונים, 

לא כמדריך עם מידע על הנושאים שיש ללמד. 

עזרי  או  לימוד  ספרי  קיימים  לא  הזה  בתחום 

הוראה ולכן בניית המודל היא בבחינת יש מאין. 

בניית המודל מבוססת על ההתנסויות בהוראה 

אלקנה  ביישוב  היסודי  הספר  ובבית  בגנים 

בשנים תשס"ב-תשס"ט.

דילמה הנוגעת לאוכלוסיית הלומדות

בלמידה.  מרכזי  גורם  מהווה  תלמיד  של  עברו 

אנו מניחים כי לכל לומד יש אירועים בעברו וכי 

ברשותו ידע מוקדם. ניסיונו והידע שלו הכינו אותו 

למטלות שעליו לבצע, הם המקור להבנת התוכן 

הנלמד ולרכישת ידע. אוכלוסיית הלומדות באה 

מתוך המגזר הדתי, שבו המחול עדיין אינו תחום 

אמנותי נפוץ, ורובן חסרות רקע מוקדם במחול 

שיעור  של  מהעבר  זיכרון  או  תמונה  להן  ואין 

מחול בגיל הרך.

דילמות הנובעות מקהל היעד

שהסטודנטיות אמורות ללמד:

א. תוכן הדיסציפלינה

הסטודנטיות מיועדות ללמד בחטיבת הגיל הרך 

תחום  הוא  המחול  שבו  מקום  הדתי,  במגזר 

חדשני. לכן נדרש מודל ההדרכה ליצור תהליך 

למגזר  במחול  לימודים  תוכנית  בניית  שיאפשר 

הייחודי. התוכנית צריכה לשלב את תוכן הידע 

התנועתי עם ערכי הדת, המסורת, החינוך הדתי 

והרעיון האמוני.

ב. מורות מאמנות

קטן  במגזר  מחול  המלמדות  המורות  מספר 

שימחיש  מודל  לפתח  צורך  היה  לכן  ביותר. 

בדרך  המחול  הוראת  עקרונות  את  לתלמידות 

הולמת, ללא הצלע של מורה מאמנת.

בניית המודל באה לענות על השאלות:

ויעיל, שיצמיח את  כיצד לבנות דיגום אפקטיבי 

הסטודנטיות להוראת מחול טובה בגיל הרך? 

מהי ההכשרה הראויה שתכין את הסטודנטיות 

להן  ותסייע  א'-ב'  ובכיתות  בגן  מחול  להוראת 

להצטייד בכלים הדרושים לשם כך )ידע תחום 

דעת, מיומנויות הוראה, דרכי הערכה(?

הנחות היסוד והתפישה הרעיונית של המודל

 

ההנחה היתה, שכאשר הסטודנטיות יבינו באופן 

טוב יותר את זירת ההוראה וירכשו את המיומנויות 

יהיו  הנדרשות,  והפדגוגיות  הדיסציפלינריות 

ויזכו  הקשיים  נובעים  למקורות שמהם  מודעות 

לתמיכה — הן יגיעו להוראה מקצועית ויעילה.

רציונל

הילד  על  כי  ההשקפה,  עומדת  המודל  בבסיס 

בחטיבה הצעירה להכיר ולהבין את מרכיבי עולם 

המחול כתחום אמנות, יצירה והבעה. לשם כך יש 

מעולם  בסיסיים  ומושגים  מונחים  לילד  להקנות 

המחול והיצירה, כדי שיוכל להגדירם, להיות מודע 

לקיומם, להשתמש בהם וליצור אתם.

מורות עצמאיות בוגרות המסלול אמורות להכיר 

לחטיבה  המחול  של  הדעת  תחום  מבנה  את 

להכין  א'-ב',  בכיתות  מחול  להורות  הצעירה, 

אותה  ולבצע  לימודים  תוכנית  לבנות  שיעורים, 

יצייד  המודל  לקחים.  והפקת  הערכה  כדי  תוך 

ידע  לשם  הדרושים  בכלים  הסטודנטיות  את 

תחום הדעת, ידע בדרכי הוראה, תכנון ההוראה 

והערכתה.

יעדים

ורעיונות,  להפגיש את הסטודנטיות עם מושגים 

לחטיבה  המחול  בתחום  ועקרונות  מבנים 

הצעירה.

להציג אסטרטגיות ומיומנויות הוראה מגוונות. 

בחטיבה  המחול  הוראת  את  לתכנן  לסייע 

הצעירה ולהעריך אותה. 

להתנסות בלמידה פעילה ומגוונת וביצירת ידע.

לתת כלים יישומיים להוראה משמעותית

תיאור המודל 

על פי המודל, כל יחידת הוראה יוצאת מהתנסות 

אישית של הסטודנטית ל"גילוי" עקרונות והמשגה 

ולחקירת  בשדה  ליישום  תיאורטי,  דיון  דרך 

ההתנסות והסבר המעשה.

בהתנסות  משולב  מתודיקה  שיעור  א':  שלב 

מעשית במחול. 

לפי תיאוריית הלמידה לחינוך בתנועה של גיליום 

)1995(, "הלמידה האקטיבית עדיפה על הלמידה 

הפסיבית. לכן עדיף שיעור הכרוך בהשתתפות 

פעילה על הרצאה או הקרנת סרט המתבססים 

על קליטה סבילה". בהוראת מרבית המיומנויות 
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דוגמה לסילבוס שנתי בנושא מסורת וחגי ישראל 

התוכנית המוצגת היא חלק בלתי נפרד מתוכני העבודה בגן ובבית הספר. היא בנויה על פי הלוח העברי, על פי עונות השנה, חגים, מועדים 
ואירועים במעגל השנה. התוכנית בנויה על פי הלוח העברי ושנת הלימודים של אותה שנה )תשס"ט(, מתוך התאמה לקהילת הלומדים 

ולנושא השנתי המרכזי.
נושאי החתך של התוכנית, העוסקים במחול ובתנועה, עוגנו בנושאי תוכן הקשורים לערכי יסוד בתרבות ובמסורת היהודית והישראלית.

כל יחידת הוראה מוצגת משני היבטים:
1. הנושא התנועתי המרכזי של יחידת ההוראה

2. נושא תוכן המותאם לנושא התנועתי והמתקשר למקצועות הנלמדים בבית הספר
יחידות ההוראה בנויות על פי מסגרת המבוססת על העקרונות הדידקטיים ועל תכונות התפתחותו הגופנית–המוטורית, הרגשית, החברתית 

וההכרתית של הילד והצרכים הנובעים מכך.
לכל יחידת הוראה הוגדרו מטרות ייחודיות, המכוונות למתנסה בהוראה, כדי לכוונה בבניית תוכנית ההוראה של הנושאים.

היחידות בנויות כך שהתלמיד נחשף לנושאי הפעילות במדורג, עושה בהם שימוש חוזר ונשנה בהקשרי תוכן שונים*, וכך הוא משיג את 
האוצר התנועתי ואת המושגים ומגיע לשליטה במטרות התוכנית. 

 

הנושא התנועתי   נושא תוכן

המרכזי

הסבר

וקישורים

רעיונות נוספים 

לפעילות

היכרות בכיתות

"ואלה שמות בני 

ישראל"

אימפרוביזציה 

של כתיבת השם 

באיברים שונים של 

הגוף

רז"ל קבעו ששלושה שמות לאדם: אחד שקראו 

לו אביו ואמו, ואחד שקראו לו בני אדם ואחד 

שקונה הוא לעצמו. טוב מכולם מה שקונה הוא 

לעצמו

משחקי היכרות

*שמות לפי חלוקה להברות 

ומחיאות כפיים

* זריקה ותפיסה של כריות 

/ כדור

"לא שינו שמם": היכרות עם 

הילדים — "מי אני ומה שמי?"

"לשונם": כללי התנהגות, "אל 

תיגע בי ואל תדבר"

"ומלבושם": כללי לבוש 

— מכנסיים נוחים ללא נעליים 

"שלושה מאפיינים בולטים לעין איפיינו את 

עם ישראל לדורותיו: "לא שינו את שמם, 

לשונם ומלבושם" — כפי שמספרים לנו חז"ל 

— כי בני ישראל זכו להיגאל ממצרים מכיוון 

שלא החליפו את שמותיהם העבריים בשמות 

מצריים, לא החליפו את שפתם וגם לא את 

מלבושיהם )ויקרא רבה, ל"ב("

התנועתיות אין תועלת ב"דיבור על" תנועות, לפני 

שללומד היתה התנסות כלשהי בהן.

בשיטות  "חידושים  במאמרו   ,)1972( נואלס 

מבוגרים  הוראת  כי  אומר  הוראה",  ובגישות 

באופן  ידע  ממסירת  שלה  הדגש  את  העבירה 

כך  משותפות,  חווייתיות  לטכניקות  סתמי 

המצטברות  בחוויות  מסתייעים  שהלומדים 

זאת  לעשות  ראוי  וכמה  על אחת כמה  שלהם. 

במחול, שהרי אין למידה תיאורטית של עשיית 

מחול ללא ההתנסות החווייתית שבריקוד עצמו. 

בהסתמך על ידיעת הרקע של המתנסות בהוראה, 

נבנה שיעור מתודיקה המלווה בהתנסות מחול. 

היתה  ותכליתו  המד"פית  ידי  על  ניתן  השיעור 

לימוד.  יחידת  המדגים  מעשי,  בשיעור  התנסות 

מיומנויות  להציג  למורה  מתאפשר  באמצעותו 

מחול בדרך של שיעור "בשעת אמת", בהקשר 

של מורה-תלמיד. בחלק השני של השיעור נערך 

דיון תיאורטי, על סמך ההתנסות התנועתית. בדיון 

זה מנסים להגיע עם הסטודנטית לתובנות של 

לכללים  המידע  לסיווג  הלימוד,  יחידת  עקרונות 

בעלי משמעות ותוכן, להבנת עקרונות הפעולה 

ולהמשגתם.

שלב ב': התנסות בהוראה

תתבסס  הסטודנטית  למים".  ה"זריקה  שלב 

ותיישם  מוכר  במרכיב  תאחז  שנרכש,  ידע  על 

הנכנסת  הסטודנטית  ההוראה.  בסיטואציית 

שלה  הכיוון  את  למצוא  חייבת  זו  לסיטואציה 

ולעצב את עצמה מחדש, מתוך בחינה של מה 

שנטלה מהשלבים הקודמים.

שלב זה מורכב משני חלקים : א. תכנון השיעור; 

ב. יישומו בהוראה.

שלב ג': משוב והערכה 

מנוף  משמש  מד"פ-סטודנטית,  מילולי  משוב 

הסטודנטית  של  ההוראה  סיטואציית  להבנת 

וכלי לייצוב הלמידה וחיזוקה. 

ביבליוגרפיה

הגופני בחינוך  יעילה  הוראה   ,)1997( א'  אלדר, 

ישראל, תמוז עיצובים.

אוסטין, ל' )1963(, "עקרונות יסוד של הדרכה",

בתוך: הדרכה — Supervision: מקראה, עורכת: 

ותוכניות  מידע  מרכז  )תשמ"ח(,  נורית  רייכמן 

של תוכנית שוורץ, ירושלים.

גיליום, בוני צ'ארפ )1979(, יסודות בחינוך לתנועה

לילדים, מכון וינגייט.

ובגישות בשיטות  "חידושים   ,)1972( מ'  נואלס, 

הוראה המבוססת על למידת מבוגרים", בתוך: 

עורכת:  מקראה,   :Supervision  — הדרכה 

ותוכניות  מידע  מרכז  )תשמ"ח(,  נורית  רייכמן 

של תוכנית שוורץ, ירושלים.

עצמי של  "פיתוחו   ,)1986( ו'  רובינסון, 

סוציאלית",  לעבודה  בהכשרה  פרופסיונאלי 

בתוך: הדרכה — Supervision: מקראה, עורכת: 

ותוכניות  מידע  מרכז  )תשמ"ח(,  נורית  רייכמן 

של תוכנית שוורץ, ירושלים.

"בראשית"

כללי התנהגות 

בשיעור מחול

לבוש בשיעור 

מחול

חליצת נעליים

* מרחב אישי 

ומרחב כללי 

* תנועה ותנוחה 

הוראת שליטה על התנועה, 

כללי התנהגות ותנועה בכיתה 

/ כיבוד החבר )עבודה עם 

מטרונום — הליכה 10 צעדים 

תנוחה 5 ספירות( הפעילות 

התנועתית תיעשה עם נעליים 

ותכוון את התלמידים לריקוד 

ברגליים יחפות. הפעילות תסוכם 

בקומבינציה עם השיר "המגפיים 

של ברוך"

לפי היהדות, הקב"ה ברא את העולם על ידי 

ספירות:

10 הספירות הן עשר המאמרות שבהן נברא 

העולם, כפי שכתוב במשנה במסכת אבות, 

בספר היצירה הן מכונות "ידיים", מכיוון שהן 

משמשות את הבורא כפי שהידיים משמשות 

את האדם

"רמ"ח אבריו"

)עירובין נד א(

"בראת בי 

רגליים להלוך 

לכל דבר מצווה" 

)מתוך תפילה 

זכה(

*עבודה של כפות 

רגליים 

מעבר לריקוד ברגליים יחפות.

צורות עמידה שונות על כפות 

הרגליים )אצבעות, עקבים, צדי 

כף הרגל(

חלוקת כף הרגל, תרגילי כפות 

רגליים

המקור לקביעת חז"ל כי בגוף האדם רמ"ח 

איברים ושס"ה גידים טמון במניין המצוות 

)תרי"ג המצוות(

מכיוון שקיימות תרי"ג מצוות קיימים תרי"ג 

איברים. ישנם אנשים הרואים במניין האיברים 

משל של חז"ל להכליל את הסך הכולל של גוף 

האדם וכל איברי גופו ולהראות את חשיבות 

קיום המצוות בכל איברי הגוף, ושטבע הגוף 

יהיה אך ורק לעבודת הבורא

עבודה עם מגזרות נייר של 

כפות רגליים או נעליים 

לקראת ראש 

השנה

*תנועה מעגלית 

באיברים שונים של 

הגוף

* מסלול מעגלי

* קואורדינציה 

עדינה — עבודה של 

כפות ידיים

קומבינציה עם השיר "12 ירחים" 

)במפוזר בכיתה( לתנועות 

מעגליות

סיכום להליכות שונות על כפות 

הרגליים

סיכום לתנועה ותנוחה

* הוראת השיר "שנה טובה" 

בשפת הסימנים

תנועה זורמת 

ותנועה קטועה

"ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ִמְקָרא–קֶֹדׁש 

יְִהיֶה ָלֶכם–ָּכל–ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, ֹלא ַתֲעׂשּו: יֹום 

ְּתרּוָעה, יְִהיֶה ָלֶכם" )במדבר כ"ט פסוק א'(

תקיעות השופר מתחלקות לשלושה סוגים:

תקיעה — כמשמעו תקיעה ארוכה עולה 

וסדורה — תנועה זורמת

שברים — מעין שלוש תקיעות קצרות הבאות 

אחת אחרי השנייה — תנועה מקוטעת

רבעים — מספר תקיעות קצרות עוד יותר 

הנשמעות ברצף מהיר — תנועה מקוטעת

לקראת סוכות 

— מחזוריות

הקפות 

"חתן תורה", 

"חתן בראשית"

POINT FLEX :טכניקה

*מסלולים מעגליים 

)סגורים ופתוחים(

*קואורדינציה עדינה 

— עבודה של כפות 

ידיים

פיתוח "12 ירחים" ללימוד 

מסלולים מעגליים

ומחזוריות 

הוראת השיר "שישו ושמחו 

בשמחת תורה" בשפת הסימנים

בשמחת תורה מסיימים מחזור של קריאת 

התורה: מסיימים את ספר דברים ומתחילים 

 את ספר בראשית.

העולה לתורה ומסיים את ספר דברים, נקרא 

"חתם תורה" — הוא חותם, מסיים, את מחזור 

קריאת התורה. בלשון העם השתנה הכינוי 

 ובמקום "חתם תורה" אמרו "חתן תורה".

מ"חתן תורה" התפתח גם המושג "חתן 

 בראשית".

האדם שעולה לתורה לקריאת הפרשה 

הראשונה של ספר בראשית נקרא "חתן 

בראשית".

הכנה: מבוך מעגלי לכל ילד

פתרון המבוך

ציור המבוך ביד

הליכה בכיתה במבוך, העשוי 

מחבל דק שמודבק לרצפה
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"רמ"ח איבריו"

)עירובין, נד א(

"השדרה של 

לולב דומה 

לשדרה של 

אדם"

תחילת בניית 

טכניקה בדגש 

על מפרקי עמוד 

השדרה: 

כפיפה קדמית של 

עמוד השדרה

התקדמות 

במסלולים שונים

והלולב דומה לשדרה שהיא העיקר שבאדם, יצירת קומבינציה של תיפוף גוף

לרמוז שיישיר כל גופו לעבודתו ברוך הוא. 

וההדס דומה לעיניים, לרמז שלא יתור אחר 

עיניו ביום שמחת לבו. והערבה דומה לשפתיים, 

שבהן יגמור האדם כל מעשהו בדיבור, לרמוז 

שישים רסן בפיו ויכוון דבריו, ויירא מהשם אף 

בעת השמחה

מסלולים מפותליםשאילת הגשמים

תנוחה / תנועה 

מפותלת

חזרה מירושלים לפרת "בתוף 

ובחליל" — מסלולים מפותלים 

מלוווים במקצבים

שאילת הגשמים מתחילה בז' במרחשוון. 

הסיבה להמתנה היא סיבה היסטורית. נהגו 

להמתין עם בקשת הגשם חמישה עשר ימים 

לאחר סיום החג, כדי שכל עולי הרגל, גם אלו 

שבאו מהמקומות הרחוקים, יחזרו לבתיהם 

לפני שהגשם יפגום בדרכים ולא יוטרדו 

בחזרתם לביתם על ידי גשמי הברכה — ועד 

שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת

"ותן טל ומטר 

על פני האדמה"

טכניקה: רוטציה

הגב בשלושה 

מישורי תנועה

עבודה עם מטפחות כטיפות 

גשם הנופלות על איברי גוף 

שונים במעגלים שונים.

קומבינציה: תפילה לגשם

אפשרות עבודה עם שקיות 

ניילון

"חזרה 

לבראשית"

טכניקה:

הגב בשלושה 

מישורי תנועה

מסלולים מפותלים

ש"בשמות — בשימוש שפת הסימנים

שם ומשפחה בשפת הסימנים

"משיב הרוח 

ומוריד הגשם"

סיכום נושאי 

התנועה.

לקראת חודש כסלו:

הדגשה על מסלול 

מפותל בצורת 8 

הוראת בסיסים: 

הוספה וגריעה

הוראת השיר "היורה שמע נא" 

בשפת הסימנים

נרות חנוכה 

— אור

שימוש בכרטיסיותגבהים / )בסיס(

"מוסיף והולך, 

פוחת והולך"

למידת בסיסים

בסיס הוא איבר או 

מספר איברים שכל 

משקל הגוף נשען 

עליהם

תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין 

 — נר לכל אחד ואחד 

והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים: יום 

 ראשון מדליק שמונה, מכאן

ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום 

 ראשון מדליק אחת, מכאן

ואילך מוסיף והולך. אמר עולא: פליגי בה תרי 

 אמוראי במערבא, רבי

יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא, חד אמר: 

 טעמא דבית שמאי — כנגד

ימים הנכנסין, וטעמא דבית הלל — כנגד ימים 

 היוצאין. וחד אמר: טעמא

דבית שמאי — כנגד פרי החג, וטעמא דבית 

הלל — דמעלין בקדש ואין מורידין..." )תלמוד 

בבלי, מסכת שבת, דף כ"א עמ' ב'(

 "ולמה נקרא

 שמה חסידה?

 שעושה חסידות

עם חברותיה

)חולין, ס"ג א'(

שיווי משקל סטטי 

ודינמי

קומבינציה "7 קפיצות" ריקוד 

עם נורבגי

הריקוד בנוי על:

1. שינויי בסיסים

2. שיווי משקל

הכנות מוקדמות

שרוכים 1.20 מ'

לכל ילד

י' בטבת

"וַיְִּבנּו ָעֶליָה ָדּיֵק 

ָסִביב"

)מלכים ב כה, 

א(

הוראת השירתנועה עם מגבלה

"שיבנה המקדש" בשפת 

הסימנים

שיִעית ְלָמְלכֹו ַבּחֶֹדׁש ָהֲעשיִרי  "וַיְִהי ִבשנַת ַהְתּ

ֶבל הּוא  ֶבָּעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָבּא נְבַֻכְדנֶאַצּר ֶמֶלְך–ָבּ

וְָכל–ֵחילֹו ַעל–יְרּושַלים וַיִַּחן ָעֶליָה וַיְִּבנּו ָעֶליָה ָדּיֵק 

ָסִביב" )מלכים ב', כ"ה, א'(

י' בטבת יום תחילת המצור על ירושלים: בסוף 

השנה התשיעית של צדקיהו )885 לפנה"ס(. 

המצור נמשך שנה וחצי, עד כיבוש ירושלים 

וחורבן בית המקדש בתשעה באב בשנה 

האחת עשרה לצדקיהו )שנת 685 לפנה"ס(

יום הקדיש הכללי

שרוכים 

אפשרות של עשיית הטכניקה 

עם השרוכים כמגבלה 

תנועתית

מבקשי הגשמים

"חוני המעגל"

חוני המעגל "מעגל" — הולך בדרך טוב, כמו תנועה עם מגבלה

פלס מעוג רגלך, משלי ד' כ"ו, או מלשון עיגול, 

על שעג עוגה ועמד בתוכה

שרוכים ליצירת מעגל

וַּיְִׁשּבֹת ַּבּיֹום 

ַהְּׁשִביִעי, ִמָּכל–

ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר 

ָעָׂשה

תנועה ותנוחה

כיוונים מרחב

ברכות ליל שבת בשפת 

הסימנים

"ושמרו בנ"י את השבת, לעשות את השבת 

לדורותם ברית עולם, ביני ובין בנ"י אות היא 

לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 

הארץ וביום השביעי שבת וינפש".

ָּברּוך ַאָּתה יְיָ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲאֶשר ִקְּדָשנּו 

ְּבִמְצֹוָתיו וְִצּוָנּו ְלַהְדִליק נַר ֶשל ַשָּבת

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, בורא פרי 

הגפן

לקראת פורים:

גילוי והסתר

על–פי הסיפור במגילה — אסתר הסתירה הסתרה וגילוי איברים

את זהותה היהודית כשבאה לארמונו של 

אחשוורוש: "מצור ית של צדקיהו )885 

לפנה"ס(, ֵאין ֶאְסֵּתר ַמּגֶֶדת מֹוַלְדָּתּה וְֶאת ַעָּמּה 

ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה ָעֶליָה ָמְרּדֳַכי" )מגילת אסתר, פרק 

ב', פס' 02(. גם אלוהים "מסתתר" במגילת 

אסתר — שם אלוהים לא נזכר אפילו פעם 

אחת במגילה, בניגוד לכל שאר ספרי התנ"ך

עבודה עם מסכות לבנות ללא 

הבעה

משקל משולשאוזני המן

מסלולים משולשים

מיידיש: מָאן טַאש )mon tash(, "כיס פרג". 

עם הזמן, המלה "מָאן" שובש ל"המן", וכך 

שונה שם המאכל ל"המן טַאש" והחלו לאוכלו 

בפורים. עם זאת, יש המוצאים קשר בין המן 

האגגי והאוזניים המשולשות:

"והמן נכנס לגנזי המלך כשהוא כפוף קומה 

אבל וחפוי ראש ואוזניו מקוטפות" )מדרש(

צ'רדש )TURN IN OUTהפכים תנועתיים"ונהפוך הוא"

מהיר–איטי, לפנים–לאחור(

"ּוִבְׁשנֵים ָעָׂשר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ִּבְׁשלֹוָׁשה 

ָעָׂשר יֹום ּבֹו ֲאֶׁשר ִהּגִיַע ְּדַבר ַהֶּמֶלְך וְָדתֹו 

ְלֵהָעׂשֹות ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ִׂשְּברּו אֹיְֵבי ַהּיְהּוִדים ִלְׁשלֹוט 

ָּבֶהם וְנֲַהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר יְִׁשְלטּו ַהּיְהּוִדים ֵהָּמה 

ְּבׂשֹנְֵאיֶהם" )מגילת אסתר, פרק ט, פס' א'(

ריקודי עמים 

שונים

המנהג להתחפש בפורים, שמגביר את שמחת )סיני, ספרדי, רוסי, אמריקני(

החג, מבוסס על מנהגי העמים — וגם על 

 הסיפור במגילת אסתר. 

במסורת היהודית מבוסס הקשר בין תחפושת 

ובין חג הפורים על שני רעיונות ממגילת אסתר: 

הרעיון של היפוך ומהפך בגורל — והרעיון של 

הסתרת הזהות האמיתית

משקל 4/4מצה

מסלולים מרובעים 

סגורים

ֱחזַק ִמְצַריִם ַעל–ָהָעם ְלַמֵהר ְלׁשְלָּחם ִמן  "וֶַתּ

א ָהָעם ֶאת  ָהָאֶרץ ִכּי ָאְמרּו כָֻּלּנּו ֵמִתים. וַיִָּשּ

ִשְמֹלָתם  ֵצקֹו ֶטֶרם יְֶחָמץ, ִמְשֲארָֹתם ְצרֻרֹת ְבּ ְבּ

ֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו  ַעל–ׁשְכָמם... וַיֹּאפּו ֶאת ַהָבּ

ְצַריִם עֻגֹת ַמּצֹות, ִכּי ֹלא ָחֵמץ — ִכּי גְֹרׁשּו  ִמִמּ

ְצַריִם וְֹלא יְָכלּו ְלִהְתַמְהֵמַהּ וְגַם–ֵצָדה,  ִמִמּ

ֹלא–ָעׂשּו ָלֶהם" )שמות, י"ב, ל"ג-ל"ט(
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סוגי קפיצות: פסח

1. משתי רגליים 

לשתי רגליים

2. דילוגים מרגל 

לרגל

מקור השם פסח הוא בשמו של 

קורבן, שהוקרב בבית המקדש 

בערב פסח. קורבן זה נאכל 

בערבו של יום, בלילה הראשון 

של חג המצות ונקרא קורבן 

פסח. חג הפסח נקרא על שמו 

של קורבן הפסח. הקורבן עצמו 

קרוי על שם ה"פסיחה" )=דילוג( 

במכת בכורות. הקב"ה הכה את 

בכורי מצרים ודילג על בכורי 

ישראל.

פסוק זה מזמן עיסוק בהכרת 

המושג פסיחה, בדילוג באופנים 

שונים.

ם זֶַבח ֶפַּסח הּוא ַלה' ֲאֶשר ָפַּסח ַעל  "וֲַאַמְרֶתּ

נָגְּפֹו ֶאת ִמְצַריִם וְֶאת  ִמְצַריִם ְבּ י ְבנֵי יְִשָרֵאל ְבּ ֵתּ ָבּ

ינּו ִהִצּיל" )שמות, י"ב, כ"ז(. ֵתּ ָבּ

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו צורות התקדמותמעבדות לחירות

כאילו הוא יצא ממצרים" )פסחים י', ה, ומתוך 

ההגדה של פסח(

עבודה עם מגבלה

)גומיות(

שפת הסימניםיום השואה

חנה סנש

 אלי, אלי

 שלא ייגמר לעולם

 החול והים,

 רשרוש של המים,

 ברק השמים,

תפילת האדם

שפת הסימניםיום הזיכרון

חציית קו האמצע

לכל איש יש שם / התקווה

נולדתי לשלום

גבהים

חציית קו האמצע 

)צעד ושאבתם מים(

מדוע רחץ רבי שמעון באש ואור? משום הורה מדורה

שהתורה הושוותה לאש )"אש התורה"(. אש 

היא דבר פיסי שהופך חומר לאנרגיה. כך גם 

התורה מלמדת אותנו, כיצד להפוך את העולם 

החומרי לאנרגיה רוחנית. 

אש המדורות מאירה את הנתיב, לאלה 

החפצים להבין את האמת הפנימית של 

התורה, כפי שנחשפה על ידי רבי שמעון בר 

יוחאי.

המנהג של הדלקת מדורות בל"ג בעומר 

מקושר גם להסבר המבוסס על הקשר בין 

מרד בר כוכבא ובין ל"ג בעומר: המורדים 

הדליקו משואות אש על ראשי ההרים כדי 

להעביר את ההודעה על פרוץ המרד 

העברת קשרל"ג בעומר

יום ירושלים

שערים / 

סיבובים

מסלול מעגלי סגור

סיבובים במקום

לדעת פרשנים אחדים, זהו מזמור עלייה לרגל 

לירושלים, אף שהמקדש וארון ה' לא נזכרים 

בו במפורש. לפי פירוש זה מתוארת במזמור 

תהלוכה שסובבת סביב חומות העיר, ובמהלך 

ההקפה הצועדים אף סופרים את מגדליה 

הרבים של העיר ומתרשמים מעוצמתה: "סֹּבּו 

ִצּיֹון וְַהִּקיפּוָה )וראו תפארתה(, ִסְפרּו ִמגְָּדֶליָה 

)וראו את עוצמתה(" )תהלים, מ"ח, י"ג(

הנפותשבועות

מעברי גובה מלמטה 

למעלה

בשעת הבאת הביכורים למקדש, אוחזים מביא 

הביכורים והכהן את סל הביכורים ומרימים 

אותו יחדיו. פעולה זו נקראת "הנפת הביכורים". 

מביא הביכורים אומר את "מקרא ביכורים", 

פסוקים מתוך ספר דברים )דברים, כ"ו, ה'-י'(

דוגמה לשימוש חוזר בנושאי תוכן תנועתי בהקשרים שונים במשך השנה

נטוניו דמסיו מגדיר כל התבוננות ברגשות א

התבוננות  אמנותי.  תהליך  אינדיווידואליים 

הנוירולוגית  במערכת  לדעתו,  מקומה,  זו 

אלא  היצירתית,  ליכולת  רק  לא  שאחראית 

האושר  תחושת  על  שמופקדת  למערכת  גם 

שנובעת על פי רוב מכל תהליך שכזה. דמסיו, 

כמובן, נזהר מאוד מכל שימוש לא מדעי במושג 

למה  כוונתו  עליהם,  מדבר  כשהוא  רגשות. 

שמוגדר בנוירולוגיה המודרנית רגשות ראשוניים 

כעס,  צער,  שמחה,  אוניברסליים:  רגשות  או 

רואה  דמסיו  נוספים  ברגשות  וגועל.  הפתעה 

רגשות משניים או סוציאליים. כלומר, הם תלויים 

בסביבה החברתית והתרבותית שבה אנו חיים. 

מובן שרגשות הם אמצעי אזהרה ועזרים לניווט 

ולארגון של תופעות בחיי היומיום. הם מעשירים 

לשמש  שביכולתם  מכיוון  הקיומית,  החוויה  את 

ומחנך  יוצר  כל  ולסטרוקטורות.  למבנים  בסיס 

בתחום המחול מכיר את הרתיעה מהבעת רגשות 

“בנאליים”. ההבחנה של דמסיו  שאנחנו מכנים 

יכולה  משניים  לרגשות  ראשוניים  רגשות  בין 

לסייע, כצעד ראשון, לארגון הרגשות ולהפיכתם 

לצורה בנויה כהלכה. באופן זה הם ישמשו בסיס 

שייחודם  טוען  דמסיו  העבודה.  בתהליך  יצירתי 

לכלי  בהפיכתם  הוא  הראשוניים  הרגשות  של 

רגשות,  של  לרפרטואר  הכוונה  תקשורתי. 

שבאים לביטוי באופן בלתי אמצעי בשפת הגוף 

גופנית  לשפה  הופכים  וכך  אנושי  יצור  כל  של 

שביכולתה להשלים, אם על דרך החיוב אם על 

דרך השלילה, את השפה המילולית. 

הוא  אמנותית  לעשייה  רגש  של  התרגום  אופן 

כנוירולוג  רב.  זמן  דמסיו  שאלה שמעסיקה את 

שונות  באוניברסיטאות  רבות  שנים  שעובד 

חנה  רעייתו  עם  דמסיו  עסק  הברית,  בארצות 

רגשיים  במצבים  נוירולוגית,  היא  גם  דמסיו, 

אמנות  בתחומי  העוסקים  יוצרים  שמאפיינים 

שונים, שבהם משחקת שפת הגוף תפקיד מרכזי. 

תופעות גופניות, כמו הבעות פנים, חיוורון, רעד 

רגשות.  של  חיצוניים  ביטויים  הן  הגוף,  וכיפוף 

במינון נכון אפשר להפוך ביטויים אלה לאמירה 

אני מרגיש, משמע אני רוקד:
התבוננות בתיאוריות
של אנטוניו דמסיו 

זאת, רונית לנד לעומת  מתמודדים,  איך  אבל  אמנותית. 

עם פעימות לב חזקות, זיעה קרה או התכווצות 

כלי הדם והתרחבותם? בכל אלה דמסיו רואה 

תופעות גופניות פנימיות. 

בחקר המודעות האישית והיצירתית הוא מבחין 

בשני שחקנים עיקריים: האני והאובייקט שאליו 

מתייחס האני. מערכת היחסים בין שני שחקנים 

והגופנית  האישית  המודעות  את  העירה  אלה 

שלנו לנעשה סביבנו, וכך גם לגירויים היצירתיים 

בסביבה היומיומית של כל אחד מאתנו. דמסיו 

טוען שכל התייחסות של האני לאובייקט שמחוץ 

שאי  כמו  האני.  בראי  האובייקט  את  משנה  לו 

אפשר לרקוד פעמיים באותו הגוף, בלי המודעות 

לפעם  הראשונה  הפעם  בין  השתנה  שהגוף 

השנייה, כך אי אפשר לכלול יותר מפעם אחת 

שהמודעות  בלי  הקיים,  באני  חיצוני  אובייקט 

את  האני  מבטא  שבו  האופן  תשתנה.  אליו 

המערבי  המחול  בחקר  הפך  שחווה  ההתנסות 

בעיסוק  מרכזית  לשאלה  האחרונות  בשנים 

הסובייקטיביות  מידת  מהי  באימפרוביזציה: 

האישית ובאיזו מידה מודע האני לתנועה שהוא 

מבצע ולתופעות הגוף הפנימיות שמתלוות אליה? 

בין  לחשוב,  שנהוג  כפי  מהותי,  הבדל  יש  האם 

תנועה “אמנותית” לבין תנועה “יומיומית” מנקודת 

התייחסותו של האני? באיזו מידה משתמש האני 

בהבעה גופנית כדי להגן על עצמו בחיי היומיום? 

חומר  גם  לשמש  זו  גופנית  הבעה  יכולה  האם 

בנקודות  חופפות  דמסיו  של  אמירותיו  יצירתי? 

שמנוגדת  הלפרין,  אנה  של  לתורתה  רבות 

ביו  מוגדר  קו  משיכת  של  הרווחות  לתיאוריות 

בחיי  גופנית  בהבעה  לשימוש  אמנותית  עשייה 

היומיום. אילו תהליכים נוירולוגיים קובעים באיזו 

שואל  אימפרוביזציה,  בשיעור  נבחר  תנועה 

במודעות  האני  משתמש  מידה  באיזו  דמסיו. 

לצורך  היומיום,  בחיי  התנסה  שבה  מרחבית 

ואיך  האימפרוביזציה?  בשיעור  בחירתו  תיחום 

ביומיום  שאסף  החושי  בניסיון  האני  משתמש 

יצירתית? התנהלות לא מודעת  לצורך החלטה 

של הגוף בחיי היומיום משתקפת לעתים קרובות 

תלמידים, שתהליך  עם  אימפרוביזציה  בשיעורי 

המקום  כאן  להם.  מוכר  אינו  עדיין  זה  למידה 

גופנית מודעת, אך  לציין, שדמסיו דוגל בהבעה 

שתפקידו  לימודי  כבתהליך  שניתן,  ככל  אישית 

למודעות  בדרך  היומיומית  היכולת  את  לטפח 

גבוהה יותר של היכולת היצירתית. 

בכל  לדמסיו  חשוב  האישי  התנועתי”  “הארכיון 

דיון על ההתפתחות האישית. בבסיס ארכיון זה 

עומדת היציבות הגופנית כמשקפת את היציבות 

קבוע  מבנה  זו  יציבות  מגדיר  דמסיו  הנפשית. 

שסביבנו.  במציאות  משתנים  תהליכים  בתוך 

אותו  עם  לרקוד  אפשר  טענו, שאי  כה  עד  אם 

זו  אמירה  שבמסגרת  עתה  נטען  פעמיים,  גוף 

משמשת היציבות עוגן קבוע, שמאפשר תפקוד 

האני  שעל  היומיום  במשימות  ועמידה  יומיומי 

גם  מאפשר  זה  סטרוקטורלי  מבנה  לפתור. 

הבנה ומודעות גבוהות יותר במשימות שקשורות 

קביעות  בין  הנכון  המינון  האמנותית.  בעשייה 

לצפייה  ניתן  והלא  מראש  הצפוי  בין  והשתנות, 

ליכולת  בסיס  דמסיו  ידי  על  מוגדרים  מראש, 

לאבחן את רגשותינו האישיים ולנתח אותם. כך 

להם  שיש  המרכזי  התפקיד  על  דגש  שם  הוא 

מחקר  חיינו.  לאיכות  אחראים  אנו  שבה  בדרך 

חוקיות  בין  הקשר  את  להגדיר  ניסה  המחול 

להגיע  במאמצים  המחול.  ביצירת  לחוקיות  זו 

להגדרה זו עמדה שאלת המינון במרכז תשומת 

מה  לבין  מובנים  חוקים  בין  המינון  האם  הלב. 

ליצירת  ניתן לצפייה מראש הוא המפתח  שלא 

מחול טובה? באיזו מידה המוכר משמש מפתח 

החדש?  את  דוחים  אנחנו  מידה  ובאיזו  לאיכות 

החדשה,  התנועתית  החוויה  להכיל  צריכה  מה 

כדי שתתקבל על ידנו ללא הסתייגויות? דמסיו 

מורחבת”  “מודעות  מגדיר  שהוא  שמה  טוען 

החדש  את  להכליל  היכולת  את  לנו  מעניק 

והלא מוכר בארכיון התנועתי שלנו, להפוך אותו 

כך  זה.  מארכיון  לחלק  יחסית  קצר  זמן  בתוך 

זו  וניתן לצפייה מראש. טענה  הוא נעשה מוכר 

שלפיה  הלפרין,  אנה  של  טענתה  את  תואמת 

הופכת כל התנסות לחלק מן הארכיון היצירתי 

מוארת,  המורחבת  המודעות  האינדיווידואלי. 

ורק  ידי התבוננות בעבר אך  לדברי דמסיו, על 

במידה שהארה זו מסייעת לנו בהתמודדות עם 

ההווה. גם האפשרות לדמיין את העתיד ולהשפיע 

חשוב  כלי  היא  התהוותו  על  מוגבלת  במידה 


