


לאןרךנמשכתחסיהשלפעילןתה ~

-בישראלמחןלשנןתחמישים ~
הכןתרתגןלתןכןריאןגרפית.מןרהכרקדנית,

למןזיקהבאקדמיהלמחןלס"ביההקמתהיא

קיץבקןרס .בירןשליםרןביןע"שןמחןל

שהיתהמידןסטןרבסקי,סיפרהבאקדמיה

משהןרןצהחסיהייכאשר ;האקדמיהמנהלת

כלממנימשיגההיאבפניה.לעמןדאפשראי

שכןלללמחןלביה"סקםןכך ".רןצהשהיאמה

למחןלהמגמה ,הקןנסרבטןריןןאתכיןם

ןתנןעהלמחןלהחןג ,בתיכןןלמחןלס"בביה

 .באקדמיה

כשנרשמתילראשןנהפגשתיחסיהאת

ללימןדי-1960בןמחןללמןזיקהלאקדמיה

היהאפשראיאלכסנדר.חייםאצלפסנתר

שןנהכךכלהיתההיאכיבה,להבחיןשלא

הגןףאחזקתהתמירה,דמןתההסביבה.מכל

אחןרנית,האסןףהשחןרהשיערהשלה,

 ,הגבןהןתהעקבנעליהצבעןניים,הבגדים

היא .הידלמפרקהקשןרהצעיף ,התכשיטים

הרחןקמהמזרחאקזןטיתנסיכהכמןנראתה

מחןלשעןרילקחתי .הקןדשבעירשנחתה

העזתילאנןל,דשרקלמחןלבחןגבאקדמיה

התבןננתירקעימה,לשןחחאןאליהלהתקרב

 .בהשתאןתמרחןק

בפניההצגתי-1967בכאשרבהפגשתיןשןב

רקדניםקבןצתעםשליביכןריםעבןדןת

אנשיםמעןדדתהיאכמהעדןנןכחתיחיפאית

המחןללענייניהיןעצתהיתהחסיה .צעירים

ןהבמאי ,"ןעלמהעלםייהטלןןיזיהתכניתשל

בתלבסטןדין .דעתהחןןתאתביקשגןרןקי'ג

 .הקצרצריםהמחןלןתאתלההראיתיאביב

שכמהעלטפחהאבלמגידרהיצאהלאהיא

באקדמיהמתלמידןתישןמעתייאני .באהדה

 ,מתלןננןתהזמןכלןהןלרקןדהיכןשאין

ןזןיןזמת,אתאןתן.יעסיקשמישהןמחכןת

אןתהראיינתיהתשעיםשנןתבתחילת ."הדרך

עםלרקןד"לספרבהקשרפעמיםמספר

בארץהאמנןתיהמחןלראשית-החלןם

היריעהבפניןנפרשה ," 1964-1920ישראל

כמןעכשין .השניםבמהלךעשייתהשלהגדןלה

שקןרה.מהמכללהאיכפתמאד ,אז

החלההיאבארץ.שביעילדןרבתהיאחסיה

שנןתבתחילתשלההמחןללימןדיאת

 ""למלס"ביהשארגןלמחןלבחןגהשלןשים

תלצעירהרקדניתהיתההמןרהבירןשלים.

אןרנשטייןשןשנהבשם ,מפןרסמתאביבית

גביהמחןלןמבקרתהבמאיתשל(אמה

מבחינההמןןנתנהשןשנהיי ;חסיה .אלדןר)

 ,ספרןתייםנןשאיםעלאלתןרים .רתיתייצ

השיעןר .בנןהקשןריםןנןשאיםמןזיקליים

שןניםבמקצביםבהתקדמןתמתחילהיה

אחריביצירה."ןמסתייםריתמיקה)(מעין

לירןשליםלהגיעשןשנהחדלהשניםחמש

מלקןףפרידליהןדיתאצלתנןעהלמדהןחסיה

בהשראתתנןעהשלימדןשנןירמןעידיתןאצל

ייהקנאהחסיה;מןדרני.למחןלאזשנחשבמה

 /מןרןתלימדןאביבבתלכיאןתיאכלה

מאירןפה"לאחרונהשהגיעוידועותותירקדנ

פאולה ,רסלרתהילה ,קראוסלגרטרוד(הכוונה

 .ואחרןת)פאדאני

מידובולון,אלזהלירושליםהגיעה-1938ב

ויגמןמרישלבלהקתהדניתקרשהיתה
בתחסיההילדהמהמשוםאבל ,בגרמניה

חןמצאלאשלההשםכייינרשמהלא-13ה

 ;דובלןןעםהראשונהפגישתהעל ".בעיני

רןקדתקראוסגרטרודאתלראותהלכתייי

 .מלאהיהוהאןלםבירושלים "אדיסוןייבאולם

ואשהלעברוורצתיפנוימקןםיראיתבהפסקה

כמהיאחרי.וישבת 'פהשבי'ליאמרהאחת

דןבלוןהמורהשלהמודעותזאתבכלשבןעות

הדלתאתליופתחההלכתיאןתי.סיקרנו

מסתבר '.שתבןאיידעתי'שאמרה;קטנהאישה

לשבתאותישהזמינהאישהאןתההיתהשזו

ביתבתשניםבמשךהייתיכךאחר .ידיעל

חסיהלדברי .) 1989אשלעם(ראיוןאצלה"

איתההביאהדובלון ,מקסימיםהיוהשיעורים

לבנייתטכנייםיסודותגםוהעניקהרבידע

הכלי.

בתכניותשהופיעהידועהרקדניתהיתהדובלון

עםתכניותוהעלתהורוקדתשרהכשהיא,סולו

חסיהשלהחלוםהמתקדמים.התלמידים

והיאבמשפחתהבקשייםנתקלרקדניתלהיות

בתבירושליםלהיותההםבשניםיי ;מספרת

רגיל.לאמאדהיהרקדניתוגםטובהלמשפחה

שצריךלאביזהבענייןמכתבכתבדודי

ללמדזהובמקןםהמחוללימודיאתלהפסיק

אלזהביקרהפעםמדי ".אנגליתלדהיהאת

ולקחהבחיפהכהןירדנההרקדניתחברתהאת

שעוריםלקחהגםחסיהתלמידתה.אתעימה

מהןאחתכלייחודועלקראוסגרטרודאצל

נתנהייגרטרוד ;ספורותבמיליםמסכמתהיא

היתהוכהןכליםיותרנתנהדובלוןהשראה,

 ".ארצישראליתלאותנטיותסמל

בסמינרלמדה ,המשפחהבלחץ ,-1944ב

וידידיללספריוכלשאביייכדיכללייםלמורים

לימןדיםיתנתכליהרכבתי .מורההיאשבתו

פיסול,ארדוןי.שלציורשעורישכללה

 .ג ,פרידמן .עאצלונגינהבן-צבישלבהנחייתו

 .) 1989 ,(אשל "ירצקי

להופיעחסיההחלההארבעיםשנןתבתחילת

ערביייבשםמשולבותבתכניותמשלהבקטעים

-ושירהמחול ,מוזיקה-ותרבות"אמנות
כמןתה .ואליןמשההאימפרסריןארגןשאותם

שהחלו ,צעירןתרקדניותזובתכניתהשתתפו

רהיןזמאלסקןבסקינעמיובהןמוכרותלהיות

לימיםוישהאמניםהשתתפןאלהבתכניות .גון

זלצמןפנינההפסנתרניתובהםמוכרים

 .קין'קלצרפאלןהשחקן

לעסוקגםהחלההראשוניםהמופעיםלצד

ספרבבתיבמחןלבחוגיםולימדהבהוראה

שם ,בן-שמןהנוערכפרגםובהםיסודיים

 ,השואהמניצוליהלםמוכיילדיםעםעבדה

 .מרצבךר"דכולוגיהפסעםיחד

בשםמשלהמלאבערבחסיההופיעה-1947ב

 ,לאופרמרגליתשללקריאה "ניב-יימחול

אתמתארכך .זקסאריההפסנתרכשליד

ייהתכניתייהגלגל";העתבכתבהמבקרהתכנית

משלושהמורכבתוהיתההמזרחבסימןעמדה

שלהנושאיםןארץ.(מזרחי)נןף ,קדם ;חלקים

נהרותעל ;היו "קדםייהראשוןבחלקהמחולות

 .אמאתהשונמיתאבישג ,ןקריאהמחול ,בבל

ביצועזההיהיי(דודבתתמרעלבןןפינקרפל,ד

 ,תנועותשלובכןחבלהט ,קטנהדרמהשל

 ,)"בקויוויפהביטוימלא ,ודינמיותריתמיות

בחלקםיהנושא .וריקודקריאההשירים,ושיר

שלום .לשבלילותהזורעים ,צברהיויינוף"

במבנהנאיםשהםאלה(ייבריקודים

ביצועם,מבחינתוטןביםשלהםהכוריאןגרפי

הדמןתשל ,כלומרקני,הדיןהצדשובהובלט

מלכהושבת )"משחקקווי-ידיעלהמומחשת

עלהיה "ארץייהשלישיהחלקשמעןנוביץ. .לד

 .(ג "ך"התנמןלקוחיםהיושברובםםינושא

 .) 7.4.47 ,הגלגל,אריסון

ללימודיםב"לארהנסעהשנהבאותהעוד

ההשתלמויותגלאתהקדימהןבכךוהופעות

בסוףתאוצהשיתפושישראליןתרקדניןתשל

בג'ןליארדלמחולהמחלקה .החמישיםשנות

אצלשעוריםלקחהוחסיהנפתחהלאעדיין

והיתהפרימןסופרלגרהאםמרתההולם,הניה

 ".פלשתיין"משלהןהראשונההתלמידה

ב"בארהמןפעיםסיורערכהרהיהצעהרקדנית

עמדהשבראשהומערב,מזרחאגודתמטעם

שגדלההרקדניתשלהמפגש .בקפרלהסופרת

המודרניהמחולעםההבעהמחולברכיעל

ןהיאהאמנותיטעמהאתשינההאמריקני

כבראזכישרקדתימהאתשנאתיייאומרת;

מהאתאהבתיולאגרהאםאצללמדתי

(אשל, "להתפרנסצריכההייתיאבלשעשיתי

1989 (. 

ואחר ,לארץחזרההשחרןרמלחמתפרןץעם

במחנותלהופיעפעמיםמספריצאהכך

 .הג'וינטמטעםטליהיבאהפליטים

הישראליןתהרקדניותחלןצתהיתהגםחסיה

הופעןתלסיוריצאה ,-1950ב .הרחוקבמזרח

הןדו,אתשכללהרחוקלמזרחולימודים

הפיליפינים.איי ,הונג-קונגהודו-סין,תאילנ,ד

נתקלהאביבבתללהופיעוביקשהכשחזרה

 .לרקדניםהיטבמוכרןתכךהכלבבעיות

 ;נכתבהזההעןלםבעיתוןבכתבה

אמראביבבתללהופיעחסיהכשהתעניינהיי

אפסעדמלאיהיההאולם'אם ;המומחהלה

שלחסיהמכיוון '.לירות 150רקיתפסיד ,מקום

ויתרההיאלירות, 150להפסידחשקהיהלא

 "בירןשליםבהופעהןהסתפקהההופעהעל

 .) 730מס'הזה,העולםבארצו",רקדןאיןיי(
ולהעמידלהןפיעהרבתההקשייםלמרות

ומחולמוזיקהתכניותןבהןבמחולםיפרןייקט
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ב-ואחרות.השידוררשותתזמורתשבע,באר

אתששאבומחולותובהבתכניתיצאה 1953

שמעוני.דודמאתצפתמהפואמההשראתס

בתערוכתצפייה,בעקבותמכןלאחרשנה

תכניתיצרהפיקאסו,ועדמאל-גרקוהציור

נודעיסצייריסשליצירותלהחיותניסתהובה

חיברלריקודיסהמוזיקהאתתנועה.שלבדרך

הפגינהייחסיהבנאי: .גכותבוכךזראי.יוחנן

וכושראמנותיתיכולתשלמרובהמידה

היאשבהסשלההנתוניסלפיהביצוע

שלהעליוןבחלקבעיקרבתבונה,משתמשת

רחשי-פניס,המביעותובזרועותיהבידיהגווה,

והכתפייסהראשלתנועותמותאמותוהן

העורך .) 1.7.54(מבואות,שלמהייבהרמוניה

נגן ,זאקסאריההיההתכניתשלהמוזיקלי

ראומהוהקרייניתזראי,יוחנןהמלחיןהאורגן

במזרחביקורהבהשפעתנוסף,רסיטלאלדר.

יוחנןשלבעריכתו ,-1956בהעלתה ,הרחוק

זראי.

מחולנושאיעלמאמריספרסמהאלהבשניס

שעסקוישראללאמנותירחון-במבואות

המחולאמניאתרקלאשהעסיקובנושאיס

באמנותוהאישיהלוקאליהאוניברסלי,והס:

ביקורותגסזהבירחוןלמצואניתן .הישראלית

ותלמודהתנייךבנושאופרסומיסשכתבהמחול

במחול.

ילדיסלימדההחמישיסשנותבתחילת

ייפעסבמקרה.נוצראיתסהקשר .עיווריס

שהתברר ,עיוורלידיישבבקונצרט.ישבתי

אתריסןלאהוא .מלידהעיוורשהוא

 .מרתקבריתמוסהזמןכלנעהוא .תנועותיו

הרקדניסאדיריס,אלוהיס ,לעצמיאמרתיואז

אשרמלידה,העיווריסהסביותרהאמיתייס

שואליסלאהסתנועותיהס.אתמבקריסאינס

מתנועעיסאויפהנראיסהסאסעצמסאת

עיווריס.ילדיסלחנךעצמיעללקחתי .יפה

בהופעתס,רשלנותישזאתשבכלמצאתי

לראשונהרפוייס.שריריהסבתנועותיהס,

פחדייבלאהקרקעמןלהתנתקאותסלימדתי

דרךעלמרתקמאמר .) 11.1988(לאישה,

ילדותייבשספורססהעיווריסעסעבודתה

דבר,לוי-אגרון,(חסיה "מחוללומדותעיוורות

5.1.54 (. 

ביותרהחשובמפעלהינבוטשממנוהזרע

את-1951בכשייסדהנזרעהחינוךבתחוס

הירושלמיבקונסרבטוריוןלמחולהמחלקה

דוסטרובסקי-יוכבדשלבהנהלתההחדש

האקדמיהכך(אחרבירושליסקופרניק

היורובין).עיישבירושליסולמחוללמוזיקה

משהרקדוובהסהצהריסאחרשלחוגיסאלה

כתההקימה-1956בשריר.ויעקבאפרתי

נועהלימדובהאביבבתללמחולמתקדמת

 ,-1958ב .וחסיהייזנקרפלדדייראשכול,
מרתהשללהקתהביקורלאחרשנתייס

עולסאתבתדהמהשהכהבארץגרהאס

בירושליסבאקדמיההתקייסכאן,המחול

למחולבמלואושהוקדשלמחולקיץקורס

36 

היהאפשראי

להבחיןשלא
היאכיבה , 

כךכלהיתה
מכלשונה
דמותההטביבה.

אחזקתהתמירה,

השלה,הגוף
השחורהשיצר

אחורנית,האטוף

 Dהבגדי
 , Dהצבצוניי

הצקבנצלי
הגבוהות,

 , Dי Uהתכשי
הקשורהצציף

היא .הידלמפרק
כמונראתה

ית Uאקזונטיכה

הרחוקמהמזרח

בצירשנחתה

הקודש.

כמורהשהוזמנהגרהאסבשיטתמודרני

בקורסלימדוהגדולהלכוהנתבנוסףראשית.

הלןובהסגרהאסמלהקתראשייסרקדניסגס

אתחסיהייסדה-1960ברוס.וברטסמאגי

למחולומוריסרקדניסלהכשרתהמחלקה

ולמחוללמוזיקההאקדמיהבמסגרת

אתייסדה-1968ברובין.שייעבירושליס

שלידהתיכוןבביהייסלמחולהמגמה

המועצההכירה-1976ברקהאקדמיה.

ומשךבמחלקהגבוההלהשכלההציבורית

לארבע.שניסמשלושהוארךבההלימודיס

מןיפרופתוארלההוענקשנתייסכעבור

למחולביהייסאתניהלהחסיההמניין.

 . 1990עדבאקדמיה

ירושליסלהקתאתוניהלהייסדהבמקביל

רקדניות-10משהורכבהזמננוביןלמחול

עד 1962השניסביןשפעלההאקדמיהבוגרות

גיחותמספרעשתהוגסבארץהופיעה , 1977

מיכלחכמי,ליאורההיוהרקדניותבין .לחוייל

וב-צדקפאני-כהןבקר,עדינהנול,רחלשושני,

שמטרתהקפיצהקרשלהקתאתייסדה 1993

בימתיניסיוןהאקדמיהלתלמידותלתת

המקצועית.הבמהלקראתאותןולהכשיר

קראוסגרטרודקרןידיעלממומנתהלהקה

שללזכרהנוסףנדבךוהיאמילרוגרטל

הכוריאוגרפיהלתחרויותנוסף,קראוס

לעשריסקרובזהבאקדמיההנערכותהשנתיות

 .שנה

ביקשתיישראלפרסהענקתלפניספוריסימיס

ייבדורמחול:עלמיליסמספרלומרמחסיה

בוקורהוזהגדוליסאמניסקמיסמסויס

ריקו,ד,ציור-אמנותשטחיבמספרזמנית

שלתקופהישכךאחר-תיאטרון ,מוזיקה

ויוס ...מחפשיס ...מחפשיסאנשיס ...אתנחתא

רוצהשאנימהכלשיימצאו.מקווהאניאחד

 '.יאנחנומינשכחשלאהוא

~ 
'ההאקדמתנט'וסtכודעםחסיה
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