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שבעבתהברוניתפנתהשובלאחרונה .........

והתרבותהחינוךלמשרדרוטשילדדה ..........
מצבייבת-דור."בלהקתלתמוךבבקשה

אדםוכמומתדרדר,רוטשילדשלבריאותה

אתלהבטיחמבקשתהיא ,ספוריםשימיושחש

רואההיאשבהבת-דור,להקתקיוםהמשך

במשכןנערךכחודשלפניחייה.מפעלאת

המחולשלהוקרהמפגןהבמהלאומנויות

עלישבההמס,ךכשנפתחלברונית.בישראל

מחמתקורסהגבוצנומה,קטנהאשההבמה

הקהל .חמצןלצינורותמחוברתוהיא ,המחלה

המהודרתבתוכניהלה.והריערגלייםעלנעמד

כבו,דמבקשתאיננהשהיאהברוניתכתבה

ייבת-דור".בלהקתלתמיכההתחייבותאלא

עלברובונתמךבישראלהמחולכשעולם ,כיום

המועצה ,והתרבותהחינוךמשרדידי

ישדלל),(ומשפחתולאמנותלתרבותהציבורית

מעשריםשלמעלה ,יודעיםלאאוששוכחים,

יחידההכמעטהתומכתרוטשילדהיתהשנה

קיבלו ,המדינההקמתעםבארץ.המחולשל

תמיכהותזמורות,מוזיאוניםתיאטראות,

התעלמו.פשוטהאומנותימהמחולממשלתית.

רקלאזאתוהוכיחהאיכפתשהיהלמי

מבלירוטשילד.היתהבמעשים,אלאבדיבורים

עתקסכומיבנדיבותהזרימהשהתבקשה,

בענווה,באהבה,זאתעשתההיאבארץ.למחול

היאשבוציונימחזוןניזונהכשהיא ,באצילות

המחולאומנותשלהדחופיםהצרכיםעלעונה

בישראל.

בשנותכאשר ,ב"בארההחלהלמחולתרומתה

(ללאבלעדיתתמכהוהחמישיםהארבעים

יוצרתשלמחולבלהקתארה"ב)ממשלתעזרת

שלבכספהגרהאם.מרתהבשםצעירה

הגדולהסיוראתגרהאםהאריכהרוטשילד

משרדשלתרבות(כנציגתהרחוקלמזרחשלה

בתחנה,בטהרןשהסתייםהאמריקני)החוץ

סיירה-1956בכברוכךתל-אביב.-נוספת

המחוללפסגתשנחשבההלהקהבישראל

ישראלהקדימהובכך ,האמריקניהמודרני

 .המחולבעולםומפותחותגדולותמדינות

שנותשלשבישראלרוטשילדכשראתה

רקדניםהמכשירבית-ספראיןהחמישים

לנסועלישראליםמילגותמימנהמקצועיים,

להםעזרהחזרווכשאלהבארה"ב;להשתלמות

למחולמדורהיהלאמשלהם.תכניותבהפקת

אבללהם,שיעזורוהתרבותהחינוךבמשרד

עץרצפותמימנהגםהיא .הברוניתהיתה

בארץרקדניםרקדושבהבשניםמחולבאולפני

הייאושתחושתאתכשראתה .מרצפותעל

משרדבכוונתשאיןומשנוכחההרקדניםבקרב

ייסדהמחול,להקתלהקיםוהתרבותהחינוך

הוציאההיא ."בת-שבעיילהקתאת-1964ב

אתהחדשהללהקהלהעניקהבטחהמגרהאם

ייבת-שבע"להקתהיתהוכךיצירותיה,מיטב

אתלרקודשזכתהבעולםהיחידההצעירה

ממנהולקבלהגדולההכוהנתשלעבודותיה

צמודה.הדרכה

להקתשלהראשונותשנותיהעלנכתבהרבה

כמורקדניהשלהבימתיהברקעל ,"בת-שבעיי

נכתבהלהקהעלשלהם.המשמעתחוסרעל

פחותלאשהיאהאמריקניותבביקורות

המתחילים,הרקדניםגרהאם.מלהקתמרתקת

לאמץמיהרו ,מההצלחההסתחררשראשם

עלונאמרנכתבלאמהכוכבים.שלקפריזות

הברוניתניסתהשבאמצעותהאורדמןנאט'ג



שלהמרידהןעלבלהקה,משמעתלהשליט
להקתלהקמתשהביאהגדןלןהפיצןץהלהקה
אןרדמן.שלבניהןלה ,-1967בבת-דןרןאןלפן

 ,"בת-שבעיימלהקתהתרחקהרןטשילד

 "בת-דןרייללהקתשבנתהבבנייןהתמקמה

 , 1977עדאךמאמציה.מירבאתהשקיעהןשם
לאחררקהלהקןת.בשתילתמןךהמשיכה

להקתתחתהלהקןתשתיאתלמזגשביקשה

ןהתרבןתהחינןךמשרדנרתם "בת-דןריי

האלההשניםבכלבת-שבע.בלהקתלתמיכה

 "בת-דןריילהקתמצדדיביןהמחןלעןלםנקרע

צלקןתהשאירהקרעייבת-שבע".להקתלבין

 .היןםעדמהןןתיקיםחלקבקרב

בעןלםרןטשילדשלהמאסיביתהתמיכה

(ןבאןלפןשנהמעשריםלמעלהבישראלהמחןל

הצמיחהזה)היןםעצםעדבת-דןרןלהקת

 ,המןריםמרביתאת ,ףיעקאןישירבאןפן

היןם.שלהישראליםןהכןריאןגרפיםהרקדנים

רןטשיל,דשלמהחלטןתיהחלקעללחלןקניתן

ציבןרבכספימדןברשלאלשכןחאיןאבל

לגבידעןתחילןקיןאיןהפרטיבכספהאלא

איעשייתה.שלןהאצילןתהחזןן ,תרןמתה

שלהאחרןנהלבקשתהלהתייחסאפשר

עשייתהכלכי ,רגילןתמידהבאמןתרןטשילד

 .ןמסחרייםהגיןנייםשיקןליםמתןךנעשתהלא

החינןךלמשרד ,בישראלהמחןללעןלם

חןביש ,התרבןתצרכניקהלןלכלןהתרבןת

שבמשך ,בישראלהמחןללברןנית.ענקמןסרי

לדעתגםחייב ,לקבלידעשנהמעשריםלמעלה

אחדבקנהתמידעןלההדבראיןאםגם ,לתת

לגביאןבייקטיביתמקצןעיתחןןת-דעתעם

גרהאם ".בת-דןריילהקתשלהנןכחיתרמתה

ידיעלכשהתבקשהלרןטשילדלסרביכלהלא

עבןדןתיהאתלהעניקלהקתהאתשמימנהמי

בישראלמתחיליםםירקדנשלללהקה

אןמנןתישיקןלבהסכמתההיהלא .הרחןקה

אםמדןע .לרןטשילדמןסריחןבמלבד ,הגיןני

ןשןב ,בבת-דןרלתמיכההבקשהנדחיתכך

לעןלםתעבןרשהברןניתממתיניםכמןנדחית

להןדיעיןתרקליהיהאןליןאז ,האמת

להסתכליצטרכןןלאשליליתהיאשהתשןבה

הגדןלה?הבןשהאתןלחןשבעיניה

בתקןפהנמצאת "דןר-בתיישלהקתספקןיא

הברןניתשלהכספייםהמשאביםקשה.

המחןלסיגנןןבעבר,מאשרןיןתרהתדלדלן,

שניתןלמהבהשןןאהמיןשןניראההלהקהשל

 "הקיבןציתיי ,"בת-שבעייבלהקןתכיןםלראןת

כשמגיעלןיאפ .בשןלייםהפןעלןתןהקבןצןת

 'גי'גיכמן ,מןכשרכןריאןגרף "בת-דןרייללהקת

התןצאהנראית ,עבןדהןמעמיד ,ןליאנן'קאצ

משןחרריםשאינםהרקדניםעלמשהןמאןלצת

יהיןכ,ךאםאןמנים.כרקדניםעצמםלהביע

ןייענבהשאיןבלהקהלתמןךלמה ,שישאלן

בת-בלהקתלתמןךשישטןענתןאני .אןמנןתי

עשרןתמזהשקיימתבלהקהמדןברכי ,דןר

המחןלבעןלםעמןקיםשןרשיםןלהבשנים

רקדניםשי ,פןטנציאלישללהקה ,בארץ

אןלמןתעםמרכזיבמקןםבית ,טןבים

טןבספרבית ,למןפעיםתיאטרןן ,לחזרןת

שקלטןענתאנימעןלה.ןאדמיניסטרציה

שלאיצטלהתחתןלכתןבלדבר, ,להרןס

קשהאבל ,ביתיןאןבייקטמרןחקתביקןרת

בחייןלשרןד.קשןתתקןפןתלעבןר ,לבנןת

טןבןתתקןפןתישנן ,אדםבחייכמן ,הקהל

מןפלאההיתהבת-שבע"יילהקת .ןגרןעןת

ענייןללא ,-70הבשנןתבשפל ,-60הבשנןת

 .-90הבשנןתמןפלאהןשןב-80הבשנןתמיןחד

שנןתשלייבת-שבע"להקתביןדמיןןכלאין

אןתהזן ,זאתןבכל-90השנןתשללזן-60ה

גםההיסטןריהרצףשמירתשללאלהקה

קיימתהיתהלאהשפל,שלהארןכןתבשנים

מןצריהןאתלשנןתחייבןתתעשיןתכיןם.

ןמשתנהתחרןתיבעןלםלשרןדכדיןתרבןתן

ביןתרהמאלפתהדןגמאמחןל.להקןתגםןכך

היתהזןלהקת ."רמבריילהקתהיאבעיני

בבריטניה.הראשןנןתהקלאסיהבלטמלהקןת

שאיננה ,"רמבריימשנןכחה ,-60הבשנןתאבל

ייהבאלטבלהקתלהתחרןתמסןגלת

ןהפכההאןמנןתיהכיןןןאתשינתה ,"המלכןתי

הצרכיםעלענתהבכך .מןדרנימחןלללהקת

לאהלהקה .שניםבאןתןבבריטניההאמיתיים

להקההיאןכיןם ,שגשגהאלאששרדהרק

ןדןןקאהבריטילמחןלשתןרמתחשןבה

מענייןהפחןתהןאהבריטי "המלכןתיהבאלטיי

כיןם.

זקןקבישראלהמחןלשעןלםטןענתאני

אתאצתימזןאם ,"ייבת-דןרכמןללהקה

בסקירה .ןהתחדשןתלשינןיהפנימייםהכןחןת

בןלטבארץכיןםהמחןלעןלםשלרחבה

יכןלהמהןאחתשכל ,להקןתשתישלחסרןנן

החדשה? "בת-דןריילהיןת

שתתמקדמןדרניתלהקהבארץחסרה

המןדרני.המחןלשלהמןפתיצירןתבהעלאת

המןדרניהמחןלאחןזהמאהתחילתמאז

לטפחמבליןמרידןתחידןשיםשלבאמןק

במבחןשעמדןשלןהמןפתעבןדןתאתןלשמןר

שןלחן"הכמןלעבןדןתמתכןןנתןאניהזמן.

 "האינפנתהשלמןתהיי ,יןסקןרטשל "הירןק

סידןרשל " Shakers "ה ,למןןחןסהשל

ןדרךבת-דןר")ייברפרטןאר(שמצןיהאמפרי

לייבןביץלאר ,טיילןרפןלשלנבחרןתעבןדןת

הקלאסיהבאלטקאנינגהם.מרסןאפילן

המחןלמחידןשיהרבהלהפניםהשכיל

ןעלהמסןרתעללשמןרגםאךהמןדרני,

הקלאסיהבאלטהיההיכןהמןפת.עבןדןת

לעןמתהברבןרים"?אגםייאןג'יזל"ייללאכיןם

המאהלחגיגןתשמתקרבהמןדרניהמחןלזאת,

לאהצעירהדןרהרגע.שלבאמןקאחןז ,שלן

שןרשיםנטןלהןאהעתידןלכן ,העבראתמכיר

שלהבנהאיןלהשןןאה,בסיסאיןןמבןלבל.

מהנגדבסיסאין ;אןפנתיגימיקןמהחשןבמה

אישי.פירןשלתתןלמהלאמץמהלמרן,ד

קאמריקלאסיבאלטלהקתגםבארץחסרה

ידיעלמטןפלשאיננןהתחןםאתשישלים

בטכניקתללהקהכןןנתי .הישראלי"ייהבאלט

שיעןדדןנןעזעכשןןיבסיגנןןקלאסיבאלט

זהבתחןםישראלייםכןריאןגרפיםצמיחת

ןההכשךההגןדלבשנים.עשרןתבמשךשהןזנח

מבריתעןליםמהםשרביםבת-דןר,רקדנישל

באלטטכניקתעל(שגדלןלשעברהמןעצןת

 ,המןדרני)למחןלנחשפןןלאחרןנהקלאסי

כזןתפניתאלה.אןפציןתלשתימתאימים

שנים.לחמששלןשביןלהמשךיכןלה

כשלןשיםלפנימהחיים.קצרסיפןרןלסיןם,

אןרהחברתיעםלתל-אביבמחיפהנסעתישנה

 "בת-דןרייבלהקתחזרןתמנהלת(כיןםדרןר

כדימייסןן)קנת ,הלהקהמנהלשלןאשתן

השיעןראת ."ייבת-שבעבלהקתשיעןרלקחת

נתןישבהפסנתרלידדאדלי,ןיי'גהעבירה

החזרןת.מנהלתהיתהאןרדמןנאט'ןגמישןרי

אןרדמןאןתיזימנההשיעןרמשהסתיים
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בשיעוראותישראתהאמרההיאלמשרדה.

חדשהבלהקהלרקודמתאימהלהנראיתואני

היא"בתדור".בשםלהקיםעומדתשברונית

השםאתקלטתיולארהוטהבאנגליתדיברה

אורדמןעליו.שתחזורוביקשתיהלהקהשל

 IIבת IIמיליםמשתימורכבשהשםליהסבירה

לצרכיותענהתשקףצעירהושהלהקה IIדור IIו

ברצינותלהצעתההתייחסתילאהדור.

להקתהוקמהשנהחצישכעבורוהופתעתי

אותולאחרשנהשלושיםכיום,"בת-דור".

להיוול,דשעומדהרךעלהתבשרתישבומיפגש

הלהקהשלזכותהעלנלחמתעצמימוצאתאני

לרוטשילדחביםאנוכיוזאת,ולחיות.להמשיך

למלאיכולהבת-דורולהקתאדירחוב

למצואעליההישראלי.במחולחשובהפונקציה

כמוולהיות,להתחדשותהפנימייםהכוחותאת

להקה IIשנה,שלושיםלפניאורדמןלישאמרה

יותרואוליהדור".צרכיאתומשקפתשעונה

הןאדםכבנילעצמנוזאתחייביםאנומכל,

לפילנטרופיםכמסרוהןלברוניתמוסריכחוב

המחול.לעולםמחוץוגםאחרים,

~ 

דם, Nנחייכמו , niJnרנחיי

וגףועוח.טונוחופוח iJחישנו

 nיח nשנע"-יינחח iJnר

-60נשנוח nNמופר n , 

 Nרר , n-70נשנוחנשפר

 n-80נשנוחמיוחדענייו

 . n-90נשנוח nNמופרושונ

N רניודמיווכריוiJn ח

-60שנוחשרשנע"-'יינח n 

ונכר n-90שנוחשררזו

 Nשרר niJnר nוח Nזוח, Nז

גםיםטוףי nnףנף nשמיףח

שפר, nשרףוכוח Nnנשנים

כיוםיימח iJ nיח n Nר
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