
אפשרותרואהלאאב"כ"ום

תבועןכתבללאר"קורלחבר

 Iרכשהתבועהיבבגבוב"כלאת

יבארשלבוהתבובהבובג"ל

אתרואהלאאב"יבוגבלת.

קסעיבחברוכליבכלעציב"

אבבהיבהררךהלקוחתבועת"

פהיישב"ום-ייום.יבתבועע

עק"פתשליברכז"עב"יין

לסוגש"ייךאב"גליים.ההר

תבועהשבוחר"םהרקרב"ם

יבההרגלייםאותםשתזרוק

עםע"וור .ע"ווראב"שלהם.
 ) jח(עיבוסא-ב-

- ' 97חדרריקןדישלהמרכזיהאירןע
גלגל"היה ,חדרלריקןדיהתשיעיהפסטיבל

רקדניםעשרארבעההןפיעןבן IIהמזלןת

לפיחיברןןמןזיקאיכןריאןגרףכלןמןזיקאים.

דקןת,שבעבןפרגמנטשלהםהאישיהמזל

מאןלתר.לעיתיםמראשמחןברלעיתים

ללאןהמןזיקהמןזיקהללאחןברהריקןד

אתיחדיןלצרףהיתהכשהמטרהריקן,ד

הריקןדיםסדר .עצמןהביצןעבזמןהחןליןת

לפירקדןןכלהשנהחןדשיסדרפיעלנקבע

 .הןלדתןתאריךסדר
 ,אש .השראההיר,ךמפרקי ,ירכיים-קשתמזל

אןבייקטיבי.אןניברסליסתין,

למשתתפילהזמנהחץצירףהאלןהנתןניםאת

שהםכדימןייםהןצגןןהםהמזלןתגלגל

פיהםעללעבןדלרקדניםהצעהבבחינת

I אימפרןביזציהאןריקןדבעזרתםןלבנןתןבברג ....שס ..שיאת. II אם
חברןאליכם,מדברהאסטרןלןגיהדימןיאין

שאתםקטעאןעצמיפןרטרטשהןאריקןד

 ,באמצעןתןעצמכםאתןלהציגלייצגמבקשים

גדןלריקןדימרצףחלקשהןאזןכריםכשאתם

כתב IIאחריםלמזלןתגםאןירהרבהשצריך

חץ·
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גירןי,שלסןגהןאההןלדתמזלחץ,מבחינת

הרקדן.שלבחייןמרכזיכפרטןמתפקד



תפקידהמןזיקאיעםהמאןלתרתההןפעה

ןלחשןףהרקדןשלאישיןתייםצדדיםלפתןח

דרךהצןפה.עינילנגדראשןניבאןפןאןתם

המןזיקאיעםןהדןאטהעצמיתהחשיפה

 .הקהלןביןהיןצריםביןנגיעהלהיןןצראמןרה

כללמתןךלשמןנהרקהתייחסהמחןל

שלדןאטיםנרקדןהערבבהמשךהמזלןת.

מןלםמעלןת 180נמצאןשמזלןתיהםרקדנים

שלטריןקטעיןגםהאסטרןלןגיתהמפהלפי

כמנהלןהאדמה.האןירןהמים,האשמזלןת

עםמאדקשהשלצןפיםלכ,ןמןדעחץאמנןתי,

הצעהזןמבחינתן .לןןתרמןכןלאהןאאך ,זה

עםחזרהשלאלמנטבהשישהצעה ,ליברלית

 .קהלשלנןכחןת

אלא ) Performance (קהלמןלביצןעזהאין

 .הקהללצדביצןע

קיצןניקןטבחץמבטאהאמנןתית,בדרכן

הריקןד.לביןהגןףביןהמפרידבמחןל

שנים ,אשכןלנעהאתחץעמןספגש ' 58בשנת

התנןעהכתבאתשפיתחהלאחרמעטןת

 .ןכמןאברהםתלמידהעםיחדשלההמפןרסם

הנחהמתןךיצאהאשכןל-ןכמןשיטת

חןקיםשלמערכתישלפיהסלית,ראןניב

פיהם.עלןפןעללהםנשמעשהגןףתנןעתיים

שהיןהללןהיסןדייםהתנןעתייםהחןקים

צריכיםאנטןמיןתהנחןתעלמבןססים

הכןריאןגרףשליצירתןאתןלנןןטלהשפיע

הרקדן.שלעבןדתןןאת

מששבהתנןעהללמדהחלהאשכןלנעה

אתלימדההיאמלןנדןן.לארץמלימןדיה

לעןמתהאנןשיהגןףמתנןעעלפיהםהחןקים

חןקיםלנסחניסתה .ספציפיתאמנןתיתשפה

ברגע IIחץ:האדם.גןףתנןעתשלאןניברסליים

שלמערכתשישהנחהמנקןדתיןצאשאתה

עלמשפיעזה .להםנשמעשהגןףחןקים

 !שלך'האסתטיןתהבחירןת

חץמןשפעןכרקדן,ככןריאןגרףתנןעה,כחןקר

התנןעה.מתחןםכןלםלארבים,מיןצרים

לימןדיעלחץהסתמךשלןהמחקרבבסיס

מןמןשפעהרבה,מציירהןא .ןהמןזיקההציןר

הגרמניהאקספרסיןניסטיהציןרשלהמסןרת

ןאקספרימנטלית.קלאסיתלמןזיקהןמקשיב

אתהזמיןהחדרריקןדישלהאחרןןלפסטיבל

ההולדתינזליחץבח"גתינ

ירו""גשלסוגהוא

ינרכז"כפרסתפקדינו

.ההופעההרקדןשלבח"ייו

ינוז"קא"עםהינאולתרת

צדד"םלפתוחתפק"דה

הרקדןשלא"ש"ות"יים

באופןאותםולחשוף

הצופהע"ג"לגגדראשוג"

ןכנר,מלחיןמןזיקאי ,גןלדשטייןמלקןלם

רקדנים.עםבשיתןףבמהעלשניםזההעןבד

שנעה"לסירןגין"בשםמחןלפיסתיצרחץ

 Cheap "המןזיקליתליצירהבמקביל
Imitations " המןזיקאיםאחד ,'קייגג'ןןשל
למןזיקהשקשןרמהבכלהמשפיעים

חץינק-50הבשנןתזמננן.-בתאקספרימנטלית

אלזההגרמניהןהפדגןגיתהמחןלמחןקרת

התפישהבתחןםרביםניסןייםשעשתהגינדלר

מןהמירבניצןלןבפיתןחהאדםשלהחןשית

 .לתנןעהשקשןרמהבכלהגןף

 IIתנןעןת IIלאנסמבלבסיסלעקרןנןתהפכןאלן

יןתר,מאןחרשנים 14להקיםחץהיהשעתיד

כדיתןךחץהרחיבשיטתןאת . 1972בשנת

פלדנקרייזשיטת ,אלכסנדרשיטתשללימןד

ןאברהםאשכןלנעהשלהתנןעהכתבןכאמןר

אתלכבדהיהחץאתשהןליךהמןטן .ןכמן

ליצןריצטרךלאשהרקדןכזה,באןפןהגןף

תנןעהאלאןיזןאלים,אימאג'יםכלןמרריקן,ד

ןחקרנית.אישית

לפןזיציןתבחזרהגןפןאתלהביאאיךהלימןד

היהןברןרןתפשןטןתתחןשןתאצלןשיןצרןת

ןתרפןיטי.חשןבתהליךחץבשביל

חןקריםקדמןחץשלהתנןעתילמחקר

ניסןתקןפהבאןתה .העשריםבשנןתגרמניים

אז:שהןגדרמהאתןלהגדירלחפשבגרמניה

II !'הטבעיאתחיפשהחינןךבתחןםהטבעי

ןבתחןם ,שטיינררןדןלףהחשןב,החןקר

באןתןלאבאן.פןןרןדןלףזההיההמחןל

הגןףאתלהפןך IIמןבהקת:מטרההיתהחיפןש
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ריקןדישלהאידאהחץ.אןמר IIהמחקרלמןשא

באנגליהיןתרמאןחררקצמחהחדר

האימפרןביזציהנלקחהשםבדארטינגטןן,

הפשןט,החדרמעבדתשלהאינטימיןתבתןך

הברית,בארצןתזמן,באןתןאדירה.ברצינןת

מקןריתנןעהסיגנןןפןלקרסןןמריפיתחה

טכניקה . IIRelease Technique " :בשם

אנטןמיים.דימןייםשעיקרהבריקןדלעמידה

מייבלאליזבטהאמריקאיתהכןריאןגרפיתגם

הרקדןשלהתנןעתיביישןםהתעסקהטןד

ניסתהטןדהגןף.שלבאנטןמיהלידיעןתין

התנןעתיתהמיןמנןתאתהתנןעהדרךלשפר

מגןןןאתלהרחיבכךכדיןתןךהאדם,של

 .יכןלתןגבןלקצהעדשלןהתנןעהאפשרןיןת

החדרריקןדימאסכןלתמאדהןשפעחץ

אמריקאיםמאמניםןגםבדארטינגטןןשצמחה

ביניהם:-60ןה-50הבשנןתבכךשעסקןרבים

פןרטיסימןןפקסטןן,סטיבצ'יילדס,לןסינדה

שחלקחץהביןתקןפהבאןתהבראןן.ןטרישה

ןבאידאליםתנןעהבדפןסישבןיהמחןלמעןלם

מסןימים.גןפניים

II ה-כלCorps De Ballet אתמחפשבמהןתן

הפיזיתהג'סטהאתןבתןכההבימתיןת,

לרקדןצדקלעשןתשמטרתההמןרכבת

הצןפיםמצדבהערכהאןתןןלזכןתהןןירטןאןז

רחןקיםממנן,רחןקדיכללבדרךביםהיןש

חץ).(עמןס IIאןתןמלחןש

השלטתהגרהאמיתשהתפישהסבןר,חץ

שלמאןמצתבעבןדהכרןכההמחןלבעןלם

הביןהשריריםזאתלעןמתהגדןלים.השרירים

הזמןרבנשאריםהפניםןהבעתחןלייתיים

גןפניתמיןמנןתלקנןתמנתעלמשןתקים.

לעבןדגןפן,כלאתלחזקהרקדןעלאמיתית

כלאתבן-זמניתןלחזקהתנןעןתמגןןןכלעל

מכאניבאןפןלעבןדרקןלאאישיןתןצדדי

ןכןחני.

היהאשכןלנעהשלהתנןעהלכתבכשהתןןדע

שאנימהשכלהרגשתי"קןדםמהןפנט,חץ

קשןרלאלחלןטיןתנןעתיתמבחינהעןשה

לעצמילנכסרציתימידסביבי.שנמצאלמה

התחלתיכאשרלפיןןלעבןדהתנןעהכתבאת

שקטאיהרבהעןררזהפתןחןת.חזרןתעם

ביגדןלחלקחיןבי.כדברפרשתיןשלאסביבי,

שנןתבסןףןכל."מכלהתנןעהכתבאתדחה

הבריתבארצןתביקןריםלאחר ,-60ה

שנותבאמצעלבד.לאשהואחץהביןואירופה,

מבחינתושהיהצעדעלהחליטהוא-70ה

הפיך.בלתי

בירושליםרןביןש IIעלמחןלהאקדמיהפיצןל

שחץהריקו,דלמיומנותחןגמגמות:לשתי

ןמטרתולהקןת,שללריקודחוגלוקורא

הדרושיםליסודותהצעירהרקדןאתלהכין

זמננו,בנותהמחולללהקותלהתקבלכדיכיום

חץ.ריכזאותולתנועה,וחוג

ביןבאקדמיהחיץיצרוהחןגיםביןההבדלים

וביוהלהקותביווהתנועה,המחול

אליוכמובן,המרכזי,הזרם .התראפיסטים

שלהואהתלמידים,רובלהשתייךרוצים

וממשיכיםלומדיםמעטיםהמחול.לימוד

התנועה.בלימודישניםלאורך

להקהשלוההילהוהנפשיהגופניהאתגר

 IIבת-שבע IIלהקתכמוןמצליחהחשובה
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ינושפעוכרקרן,ככור"אוגרףתבועה,כחוקר

התבועה.ינתחוםכולםלארב"ם,ינ"וצר"םחץ

לייינור"עלחץהסתינךשלוהינחקרבבס"ס

ינושפעהרבה,ינצ"יירהואוהינון"קה.הצ"ור

האקספרס"וב"סס"הצ"ורשלהינסורתינן

הגרינב"

אינבינדרותומרחץעמוסרקדניס,חץ,עמוסכור', ,יידואטיס"

יגנדורףבנימי(צי?וס,
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RF סAGEND ץAMfN ץBfN :סT סPH 



ריקודימאשרצעיריםיותרהרבהמעניינת

מסוימת,מבחינהוהשוליהדורשניהריק,החדר

בארץ.המחולבמפת

לאהממוסדותהמחוללהקותשלייהרקדנים

שחוברהכוריאוגרפיהדרךבנפשלטפליכולים

הםולכןאחר.מישהוידיעלונפשיתפיזית

 Dance '-האלאלינוהנפשאתזורקים
therapists '" חץ)(עמוס. 

אתמעמידהחץשלכל-כךהשונההתפישה

שלהשולייםבקצההחדרריקודיפסטיבל

בארץהמחולבתחוםהפרינגיבארץ.המחול

ההרכביםלמשלכלכלי:באופןיותרמוגדר

חץלטענתמסךי.'ייבהרמתשהופיעווהלהקות

הבסיסכירעיונית,מבחינהפרינגיאינוזהו

הפועליםהכוריאוגרפיםניזוניםמהםהאמנותי

מיומנויותאותןמתוךיוצאבפרינגיכביכול

צירעלהנעיםזמננוובנותמודרניותקלאסיות,

צירחשובים,מחולכוהניאותםשלהשפעה

גרהאם-קנינגהאם-באוש.

אפשרחץשלבתפישההבסיסיתהשונותאת

אתחץשלבהגדרהבראשיתיבאופןלהסביר

שבניובזמןבמקוםמתחוללריקודהמחול.

חץ,עבורהתנועה.דרךשינויחוויםאדם

השינוישלאמנותהואריקודעמוק:הכיבאופן

עםעימותלאדםלערוךההזדמנויותואחת

מכלחץעמוסמצפהכךבשלאוליהשינוי.

להופעה.לבואבתנועהענייןשמגלהאחד

שעללדעתאמורמבחינתוהאידאליהצופה

תהליךלעבורצריךלהופעהיי"להיכנסמנת

אדם.בניביןביחסיםכמו

 ,-1989בחץהחלהחדרריקודיפסטיבלאת
מפגשהיתההפסטיבלשלהמרכזיתכשמהותו

אלהרקדןמןהעוברותהליךוצופהיוצרבין

הואהמחולבעולםהשולטהוויכוחהצופים.

ואתהמתוחכםאתהיפה,אתהמחפשזה

זאתואתבאמנותהיחידלאהואהבימתיות.

הכוריאוגרפית.בעשייהלהבהירחץביקש

,ודרךבמתכווןדליםהבעהאמצעידרך

אתלהעבירחץמנסהכל-כ,ךשונהבימתיות

כיוונית,דותרפייהשלכתהליךהרקדןתנועות

שלבהכווןהניכרתהדלותרקדן-צופה.

האלמנטרייםהיסודותמןמאופיינתהחדרים

הצופיםרגיל,חזרותחדרהואהחדרביותר.

ריצפתמעליחסיתקטנהבהגבההיושבים

לאפשוטה,התאורהתפאורה,איןהאולם.

כללאורךמשתנהובלתיכמעט ,אקספרסיבית

התנועתי.הקטע

הבגדיםעםרוקדרקדןכלתלבושות,אין

הניכורתהליךאתלהשליםוכדי .לוהנוחים

קיטועישהצופה,עלחץשכופההברכטיאני

הקיטועיםהשונות.המחולתמונותביןמכוון

ריקודשכלהעובדהלמשל,שרירותיים.הם

הרקדניםהופעתוסדרדקותשבעבאורךהוא

מתקבלכן,עליתרהולדתם.תאריךלפיהוא

מלוויםאינםהמחולקטעישבמכווןהרושם

 .כלשהיתמטיתאורעיוניתתנועתיתבבחירה

ליצורמתיימראינוחץפיעלהמזלותגלגל

רגשותסביבריקודלאוגםסיפוריריקוד

נושאזמננו.בןבמחולכמקובלספציפיים,

תנועתימוטיבמסוימת,תנועההואהיצירות

תנועתאוקפיצהסיבוב,כגוןושובשובהחוזר

היוצריםרובמדועיודעייאינניכלשהו.מפרק

כלשהי.סיפוריתלמסגרתזקוקיםבמחול

כלאתלהשחילכיצדמצאושלאייתכן

אני .אחתלשרשרתהתנועותשלהחרוזים

תנועתירצףליצורוצריךיכולשאנימרגיש

והןאדירכוחישלתנועותעצמו.בפנישיעמוד

 '.יההמשךאתעצמןמתוךמכתיבות

אשכול-וכמוהתנועהלכתבישהשפעהאיזו
שלך!התנועתיתהבחירהעל

 ,תנועהכתבעםתמידעובדשאנייימכיון

הכתב .לחודקיוםולתנועהלכתבאיןמבחינתי

הזרעוניםכמותעלהאגדהאינסופי.הוא

השחמטלוחשלנוספתמשבצתבכלהמוכפלת

כתבשללאינסופיותונכונהאנלוגיההיא

במודלאפשרויותהמוןישנןאךהתנועה.

שהגוף ,התנועהכתבשלהתיאורטי-מתימטי

בתהליךרואהאנילכן .לבצעמסוגללא

האנושיתהמערכתביןדו-שיחהיצירה

האנושיהגוףלביןהתנועהכתבשלהמשוכללת

לחבראפשרותלנונותןהכתב .המשוכלל

השקעהדורשיםאמנותייםשמוצריםלאנשים

רואיםשאנשיםוברגעאותם,להביןמנתעל

וכל.מכלאותודוחיםהםוזרמוכרלאמשהו

פנימה,הצופהאתלשאובהיאהאמנותמטרת

להימשךצריךהתהליך .עולמואתלהגדיל

בשעתמאשריותראוליההופעה,אחרי

 '.יההופעה

ולאשניותדורמאדשהעבודותבגללאולי
סבלנות.מספיקישמחולצופהלכל

 .קלןבעיר VeXATIONSאתעשיתי '-96ייב

העולם,מכלרקדנים 19השתתפובמחול

שניגשואנשיםהיושעות. 12נמשךוהמחול

באופןשהתרגשוליואמרוההופעהבסוףאלי

המזלותגלגלשלהמפגשגםהרגיל.מגדריוצא

ורקדנים.מוזיקאים 14שלמפגשרקהיהלא

ואניהללו,ההופעותבמשךמשהוקרהלנו

עברוהםשגםהצופים,שלהתגובותלפייודע,

 '.יחזקותחוויות

שלאינבותהואר"קודעינוק:הכ"באופןי jחעבור

עםע"ינותלאדםלערוךההןדינבו"ותואחתהש"בו"

אחדינכל jחעינוסינצפהכךבשלאול".הש"בו"

להופעהלבואבתבועהעב"ייןגלהשינ
ולאלמדנושלאגופנייםארגוניםולצרף

התנועתיי.'הדמיוןמועשרובכךבהםהתנסינו

אוציורכמושלךהריקודנראהלעיתים

כך!זאתרואהאתהגםהאםבתנועה.פיסול

הכלבסךלי.מתאימההזוההגדרה"לפעמים

שליהעבודהביןגדולהמאדקירבהרואהאני

 ,מבחינתיפלסטיים.אמניםשלעבודתםלבין

האקספרסיוניזםאסכולתשלהגדולהרנסנס

שהובילחשוב,צעדהיווההמפורסםהמופשט

שלולכתיבהרביםתנועתייםלפיתוחים

רותקופולוק,השראה.רבותפרטיטורות

נתנהעבודתםדלתות.הרבהפתחווראושנברג

הריקודי.'שלהחומרמהולחפשלרקדניםכח

שלך,במופעצפייהלאחריאמרו,רבים
מחולמופעולאמחולדרךתראפיהשזוהי

 .לשמואמנותי

לגבירקדניםלגבירבותקדומותדעותישיי

לארובםהרקדן.גוףלהראותאמורוכיצד

בדפוסיםשבוייםשהםלעובדהמודעים

אבחנהעושיםלאורביםגופניאידאלבאיזשהו

הואבריקודשקורהמהכלריקוד.וביןגוףבין

התנועתית.השפהאתמאדמצמצמיםיותר,דל

לאהצופיםשרבלכךמודעאניאמנותיכמנהל

שישליברלית ,אחרתהצעהלייש .לזהרגילים

מחקרמתוךבאהוהיאשונים.היבטיםבה

שכיווןכנהגישהומתוךשניםרבגופני

 '.יהעולםאתלהאיריכוללאאחדחשיבתי

בהופעותהצופהמהקהלמצפהאתהלמה
שלך!

נהניםולאמשתעממיםשאנשיםייקורה

ביןהפרדהשלענייןישופהמהריקודים.

הואביניהםהאבחנהוחוסרובידוראמנות

ברורמספיקלאלי.קשהשמאדמשהו

ההיפךלומראיךנראית,ההופעהלעיתים
חזרתית!אולימבימתית!

בהופעות.מסוימתחד-פעמיותבהחלטיייש

לאלעולם .חדשמשהומתהווהפעםכלכלומר

אתמול.שלהטובהמופעאתלשחזראצליח

אחרמשהואיתםמביאיםהרקדניםיוםבכל

אכסניהרקלאהואחדרריקודשונה.והקהל

שרקדניםמצביםשלאוסףאלאאישי,לריקוד

המימד .משותףלפרויקטאותםהופכים

באינטימיותיותרוערוםשקוףהופךהחזרתי

ישבחזרהמחפש.שאנימהוזההחדר,של

מאדבתולי.התחלתי,מא,דראשונימשהו

 '.יההופעהבזמןהללולמצביםלהגיעליחשוב

שלרמותכמהישלמחולמתיחסייכשאתה

מבקשתלמשל,בטלוויזיה,הצפייה .התרשמות

לאכאמנותהתנועה .מיידייםוסיפוקגירוי

מבחינההכרחיתמפילוסופיה.הרבהשונה

חומריתי.'מבחינהחיוניתלאאךרוחנית
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ריקןדישלהאידאהחץ.אןמר IIהמחקרלמןשא

באנגליהיןתרמאןחררקצמחהחדר

האימפרןביזציהנלקחהשםבדארטינגטןן,

הפשןט,החדרמעבדתשלהאינטימיןתבתןך

הברית,בארצןתזמן,באןתןאדירה.ברצינןת

מקןריתנןעהסיגנןןפןלקרסןןמריפיתחה

טכניקה !, Release Technique " :בשם
אנטןמיים.דימןייםשעיקרהבריקןדלעמידה

מייבלאליזבטהאמריקאיתהכןריאןגרפיתגם

הרקדןשלהתנןעתיביישןםהתעסקהטןד

ניסתהטןדהגןף.שלבאנטןמיהלידיעןתין

התנןעתיתהמיןמנןתאתהתנןעהדרךלשפר

מגןןןאתלהרחיבכךכדיןתןךהאדם,של

 .יכןלתןגבןלקצהעדשלןהתנןעהאפשרןיןת

החדרריקןדימאסכןלתמאדהןשפעחץ

אמריקאיםמאמניםןגםבדארטינגטןןשצמחה

ביניהם:-60ןה-50הבשנןתבכךשעסקןרבים

פןרטיסימןןפקסטןן,סטיבצ'יילדס,לןסינדה

שחלקחץהביןתקןפהבאןתהבראןן.ןטרישה

ןבאידאליםתנןעהבדפןסישבןיהמחןלמעןלם

מסןימים.גןפניים

II ה-כלCorps De Ballet אתמחפשבמהןתן

הפיזיתהג'סטהאתןבתןכההבימתיןת,

לרקדןצדקלעשןתשמטרתההמןרכבת

הצןפיםמצדבהערכהאןתןןלזכןתהןןירטןאןז

רחןקיםממנן,רחןקדיכללבדרךביםהיןש

חץ).(עמןס IIאןתןמלחןש

השלטתהגרהאמיתשהתפישהסבןר,חץ

שלמאןמצתבעבןדהכרןכההמחןלבעןלם

הביןהשריריםזאתלעןמת .הגדןליםהשרירים

הזמןרבנשאריםהפניםןהבעתחןלייתיים

גןפניתמיןמנןתלקנןתמנתעלמשןתקים.

לעבןדגןפן,כלאתלחזקהרקדןעלאמיתית

כלאתבן-זמניתןלחזקהתנןעןתמגןןןכלעל

מכאניבאןפןלעבןדרקןלאאישיןתןצדדי

ןכןחני.

היהאשכןלנעהשלהתנןעהלכתבכשהתןןדע

שאנימהשכלהרגשתי"קןדםמהןפנט,חץ

קשןרלאלחלןטיןתנןעתיתמבחינהעןשה

לעצמילנכסרציתימיד .סביבישנמצאלמה

התחלתיכאשרלפיןןלעבןדהתנןעהכתבאת

שקטאיהרבהעןררזהפתןחןת.חזרןתעם

ביגדןלחלקחיןבי.כדברפרשתיןשלאסביבי,

שנןתבסןף !ןכל'מכלהתנןעהכתבאתדחה

הבריתבארצןתביקןריםלאחר ,-60ה

שנןתבאמצעלבד.לאשהןאחץהביןןאירןפה,

מבחינתןשהיהצעדעלהחליטהןא-70ה

הפיך.בלתי

בירןשליםרןביןש IIעלמחןלהאקדמיהפיצןל

שחץהריקן,דלמיןמנןתחןגמגמןת:לשתי

ןמטרתןלהקןת,שללריקןדחןגלןקןרא

הדרןשיםליסןדןתהצעירהרקדןאתלהכין

זמננן,בנןתהמחןלללהקןתלהתקבלכדיכיןם

חץ.ריכזאןתןלתנןעה,ןחןג

ביןבאקדמיהחיץיצרןהחןגיםביוההבדלים

ןביוהלהקןתביוןהתנןעה,המחןל

אליןכמןבן,המרכזי,הזרם .התראפיסטים

שלהןא ,התלמידיםרןבלהשתייךרןצים

ןממשיכיםלןמדיםמעטיםהמחןל.לימןד

התנןעה.בלימןדישניםלאןרך

להקהשלןההילהןהנפשיהגןפניהאתגר
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ינושפעוכרקרן,ככור"אוגרףתבועה,כחוקר

התבועה.ינתחוםכולםלארב"ם,ינ"וצר"םחץ

לייינור"עלחץהסתינךשלוהינחקרבבס"ס

ינושפעהרבה,ינצ"יירהואוהינון"קה.הצ"ור

האקספרס"וב"סס"הצ"ורשלהינסורתינן

הגרינב"

אינבינדרותומרחץעמוסרקדניס,חץ,עמוסכור',יידואטיס",

יגנדורףבנימי(צי?וס,
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