
אתההמחוך,ךמעןמה,

שלמשיריהאחדאתהפותחתהיאשורה-סופרים"הכל"

-המטריאחברתנועלביקורתהמותחשירשטיין,גרטרוד

לענייניהנוגעבכל .כמותיתנמדדיםהחייםבהליסטית,

 "ושווהזהו"כמהעלהו"זה"כמה .מובןהדברכסף,

-הקביעההיאמידהבאותהנפוץאךמאליו,מובןפחות
אשהשלמשקלהקילוגראמיםכמהזה,איששניםכמהבן

ב-נסעתקילומטריםכמההקורס,נמשךשעותכמהזו,

המספריםולכליתכן .הבגרות-בבחינתציוניךמהםחופשה,

עלמעטאךמעידיםהםאבלמסויימת,משמעותישהאלה

הנסיוןאוהלמידהתהליךעצםעלהאובייקט,שלאישיותו

הממשיים.החייםעלמעטאךמלמדיםהםבקיצור-שנרכש

אומוקדםלשםשנגיעברורהיהמראש(הריהמחולבתחום

וכוונתי .הרףבליסופריםשהכלבמיוחדמעציבזהמאוחר!)

וגםארבע"-שלוש-שתיים-"חדשלהיבשהלספירהגם

וכדומהקפיצותהרמת-רגל,סיבובים,לגביהנעשיתלמדידה

 .ושיעורשיעורבכלמאודמוכרתתופעההמהווהמדידה
דווקאבמקומהשאינהכמותיתאבחנהמייצגתזומדידה

בהוראת-וראשונהבראשכאןדניםאנוהאמנות.בתחום

גםאלההערותליישםאפשרלעיתיםאבללחובבים,מחול

הסטאטיסטיקהללהקות.ואפילולבעלי-מקצועבשיעורים

שלואפילו-הישראלייםהילדיםשלשמספרםמוכיחה

מלמדיםומהבלי-הרף.גדלמחולהלומדיםבוגרים-חובבים

מביאותבנושאודרישהוחקירההאישיותתצפיותיאותםו

טכניקה.בעיקרהיאלומדיםשהםשמהלמסקנה,אותי

קרובות,לעיתיםיוצאים,שהתלמידים-היאהתוצאה

'לעיתיםלמילהלבלשים(נאלאמנותהנוגעבכלמופסדים

איןרבים.הכללמןיוצאיםישכיתמיהלאקרובות.'

מסוריםמקצוע-בעלישלשלימהקבוצהלבקרבכוונתי

המתייחסתמסויימתהשקפהלנסחאלאקשה,העובדים

 .המחול)בתחוםאמנותילחינוך

אינהלתלמיד-המחולהמוגשתהתזונהאחרות,במלים

וסובלבעיקרוטכניממזוןמתקייםהואהיטב.מאוזנת

והביטוי.התחושההרגש,בתחומימחוסר

-ומציהעת,כלמונהאחדשכלהיא,זהאיזוןלחוסרוהסיבה

מיומניותשתוכנהאתלטיקה,שלכסוגהמחולאתגים
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 ?מונה
קאסג'ואןמאת:

במסג;תלמחולמקוםמייחדתכזאתגישה .למדידההניתנות

אמנויות-והמוזיקהמהתיאטרוןהרחקהגופני,החינוך

 .שייךהואשלמשפחתם

ולהציעאמנותיכסוגהמחולאתכאןלהציגלעצמיארשה

 .הוראתולדרךהצעותמיספר

תחושותשלברישומםעוסקתשהוא,סוגמכלאמנות,

הנע,גוף-האדםהואהאמצעיביצירות-מחולורגשות.

שלמסוגנניםדימוייםויוצראחרים,עםביחדאולבדו

עצמושהוא ,במינומיוחדמבצע-אמןהואהרקדן .החיים

מסגלגופוהממושךחינוכובמשךהמבצע.וגםהכליגם

שורהנאהבצורהלבצעויכולתהרמוניתתנועהצורתלעצמו

אלקרובאכןהואזהבמובןמורכבות.תנועותשלארוכה

סיבו-רקיעות,קפיצות,ספציפיות:הןהמיומנויות .האתלט

ולהשוואהוספירהלמדידהניתניםלהא .משקל-שיוויבים,

ומהי-מיספרםהרקיעות,תדירותהקפיצה,גובהכמותית:

הישראליהתלמידשבוהצדזהוהסיבובים.שלרותם

הענין,כלהיהזהלובהתמדה.עולהיכולתוואכלמתורגל,

התחרותי.הספורטמענפיכאחדנחשבהיהשהמחולספקאזי

מטרההמשרתאמצעיאלאאינההטכניקהלמעשהאבל

אלאלספורטאילאהרקדןאתלהשוותעלינומסויימת.

היהלאאישהרקדן.שללזוקרובהשאמנותולמוזיקאי,

לנגןהלומדילדשלהמוזיקאלישחינוכולכךמסכים

בארפג'יםאימוןאוסולמותמנגינתמורכביהיהבפסנתר

גמישותלאצבעותיומקניםאלהתרגיליםאםאפילובלבה

דרושותוגמישותחזקותשאצבעותמאליומובןוזריזות.

בעזרתםלהפיקיכולשהילדכדיבכלי,טובהשליטהלמען

מוזיקה.

וזאתגופו,בכלטכניתלשליטהשואףהתלמידהמחולבתחום

יוצרהוא .מחולייםדימוייםממנולהפיקשיוכלעל-מנת

ספקבליזה.בכלילנגןאותומלמדיםזמנית-ובומעצמוכלי

אפילוטכנית,מיומנותשלמידהשדרושהלכךמסכימהאני

נחיצותהעללדברשלאהרקדן,שלהעצמיהסיפוקלמען

ורשמיםמטושטשים,דימויים .הצופהשלהנאתולמען

שלתולדההםהמבצע)אצלנעימיםבלתי(ורגשותמבולבלים

תדמיתרקיוצרתלבדהמעולהטכניקהאבלדלה.טכניקה



וליכולתלדרישותכללעונהשאינהספורטאי,אומתעמלשל

 .המחולשלזואמנותיתצורהשלהבייטוי

עלמשתרעיםהמודרניבמחולאובבאלטהמצוייםהתכנים

ביןיחסיםהתרשמויות,רעיונות,שלנרחביםתחומיםפני

וצו-מושגיםוכןוגורלותיהם,אנושייםנופיםונשים,גברים

לכך,נוסף .צלילאואווירהשלמופשטים,יותראופחותרות

אופחותהצמוהמוזיקאלילליוויהמחולקשוררובעל-פי

(במליםהמבצע.מצדוידערגישותמצריךוזהלתנועהיותר,

האמןזקוקמחולית,יצירהשלמלאביצועלשםאחרות,

כאחד.ולטכניקה(אינטרפרטאציה)בפירושלמיומנות

שונות,תכונותדורשהמבצעהאמןשלהאמנותיהפירוש

אודראמטיביטוייכולתכגוןליצירה,מיצירההמישתנות

למעשהקיצבית.תחושהאומוזיקאליתרגישותריגשי,

-ומיקצביהלתנועהחושיתרגישות-זואחרונהתכונה
המונחתהיאכןעלהמחול.יועשממנוהחומרעצםהיא

המחשהדראמטי,עיצובהואיהיהאמנותי,פירושכלביסוד

וקווים.צורותשלהפשטהאומוזיקהאוחזותית

יכולתבעלהואמקצועיאמן-מבצעהאםבכךלהבחיןקל

 :למוזיקאיםבדומהרקדניםלהגדירניתןאינטרפרטאטיבית.
אינטרפרטאציהיכולתבעלאחדיבש;אבלמבריקהואהאחד

מקרה(וזהאחדושובוירטואוזי;ברקמעטחסראבלמעולה

מבריקה.טכניתיכולתעםריגשיעומקהמאחדביותר!)נדיר

המקצועישהרקדןמשוםהשופט,הנךבאולם,היושבאתה,

 .הנאהלךולגרוםמשהולךלומרלמעןהבימהעלמצוי

בחשבוןלהביאישחובב,שלבחינוכודניםשאנושעהכמובן

רובעל-פיאזוגםקהל,על-ידידווקאלאוויישפטושביצועיו

הוא .בוהגאיםמשפחתו-ובנימידידיוהמורכבציבורעל-ידי

בלבד.שלוהנאתולמעןלומד

מכווןשיעור-המחולהאם :איפואהיא,המרכזיתהשאלה

הבנתאתלהעשירנסיוןבונעשההאםאולבדהלטכניקה

לביצועת~הנדרשתכונות-שבמחולוההנאההרגשהתנועה,

כאחד?החובבולהעשרתמקצועי

כאןלהעירבכוונתילאוו.-תהיההתשובהרביםבמקרים

~סטודיותהנפוצותשתי-שיטות-הוראהעלהערותמיספר

במחולגראהאם-ושיטתבבאלט,א..ד.הרשיטתכולה:בארץ

מאוהעדשונותומטרותהיסטוריהלשתיהןהמודרני.

מסויי-גופניוםיתרונותמקנותשהן-לשתיהןהמשותףאבל

בעלותמיגרעותשתיהןומאידךהנאמניםלתלמידיהןמים

מסויימות.אמנותיות

טובהשליטהלתלמידמקנותהשיטותשתיהחיוב,בצד

בתנועהמסויימתומיומנותנאה,צורהנכונה,יציבהבגופו,

הואהמורהכאשרהמקרהאתלהוציאהשלילה,בצד .בסיסית

מקנותהשיטותשתיבמינה,מיוחדתאישיותובעלמבריק

הביטוישלהרזיםבשפתביותרמצומצמתהבנהרקלתלמיד

 .האמנותי

לבניתהדרגתיתמצויינת,תכניתמציעההר.א..דשיטת

מוגבלהקלאסיהבאלטבהיותאבל,הקלאסי.לבאלטהבסיס

 .מוגבלהתלמידשלהתנועתיהסגנוןגם ,סגנונובתחומי

אנושיתדמותלעצבמתיימרהקלאסישהבאלטלטעון,אפשר

לגביאותהליישםיכולזובשיטהשבקיומיאידיאלית,

הואהקלאסישהסגנוןמסכימהאני .שהואסגנוןבכליצירות

ביותר,יפהואידיאליזציהאנושית,תנועהשלאידיאליזציה

איןלמעשה .אוניברסאליתמושלמתדמותמציגהואאיןאבל

האירו-החברהשלוהשקפותיהנימוסיהאתאלאמייצגהוא

 . 1700-1400בשניםהחצרוניתפית

מעולהמקצועישאמןהקביעהעללחלוקאפשרמכך,יתרה

כוריאו-יצירותלפניושמציגותהקשייםעללהתגברמסוגל

מקום,מכלקלאסי.באלטהלמודגופובעזרתשונותגראפיות

שכזה.במבחןכלליתנסושלאוחובבים,בילדיםמדבריםאנו

ג'וןאורובינסג'רוםמאתביצירהיתנסולאלעולםהם

וסוף-יקבלולאהםבשיעורים,יקבלולאשהםמהקרנקו.

מאודצרהיבטזהובשיעורים,מקבליםאכןשהםומהפסוק·

האדם.של

חזרהעל-פי-רובשפירושהידועהריו"הצגת-סיום-השנה",

לצליליהשיעורים-תרגילישלמהוקצעוביצועאחידה

נדושה.מוזיקה

אתלהציגהתלמידאתמאמנתהבאלטטכניקתכן,-על-יתר

כיצדעלהיאההדגשההקהל.לעיניהמופיעהכדמותגופו

בשעתחשעצמוהואמהולא"עליו",נראיתהתנועה

התבטאותממנומונעתרקלאזוגישהלדעתיביצועה.

התאהבותשלמאודשליליתתכונהלומקנהגםהיאמלאה,

אחרים).במקומות(אובמראההמשתקפתבדמותונרקיסטית

הבחינותאיןאםגםשנתית.בחינהכוללת.ד.הר.אשיטת

נבחינישלחייהםעלהמכבידזהכדוגמתמתחמולידות
ניתנתזאתבכלהאחרונות,לימודיהםבשנותהבגרות

שלהמדידיםהאובייקטיביים,להיבטיםבלתי-חיוביתהדגשה

שלהחיונייםאומוגדריםהפחותהיסודותחשבוןעלהמחול
 / .וההתנסותהביטויהמחול,
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מבחינהמגבילהבהיותה ,לביקורתפתוחהגראהאםשיטתגם

התנהגותשלאידיאליזציהשלאחרסוגלפנינוכאן .סגנונית
וצערכאבהתכווצויותשלקטבים,שניביןהאדםאנושית;

ושובמאידד.התלהבותשלמשוחרראבריםופישוטמח,ד

במידהרחבההיאאיןאבלמשלה,יופילשיטת-גראהאםיש
גראהאם-שיטתהצערלמרבה .לאוניברסאליתשתחשב

מסויימיםבחוגיםמודרני"יימחולהמושגעםזההכמעט

החלמאו,דנוקשהגראהאם-שיטת ,במציאותובעולם.בארץ

גישהכללבהואיןשיע;ר,כלהפותחיםהקרקעמתרגילי
שלדינאמיקהלהקנייתנוסףלתנועה.חופשיתאובסיסית

עומדיםגראהאם-שיטתשלרביםמוריםלתלמידים,מתח

שעלכד ,קבועיםבמצביםתרגיליםשלמדוייקביצועעל

למשל,כעכים,דמויותלצורותעצמםלעצבהתלמידים

בשכיבה.המבוצעותלאחורולמתיחותלצדדיםבנפילות

המדוייקהמרחקלקביעתמוקדשמהשיעורניכרחלק

 ,שנועדתבחשיבותמפקפקתאנילמשל.לאוזן,המרפקשבין

-התכווצותשלהמושלמתבשיטההמרפקזוויתכגוןלפרטים

על-כד .ואקספרסיביחזקגווספק,בליהבונה,זו,הרפייה

תלמידאוילדלהביאאיןמקרה,בכלאדלהתווכח,אפשר

שזמןמשוםשהיא,"שיטה"בכלכזאתלשלימות-ביצוע

אחר,בחומרעיסוקמונעתכזאתוגישהמוגבלהשיעורים

 .יותררבערדבעל

שלשלבבכללביטוילב-תשומת-הואמבקשתשאנימה

שלזוותהיהטכניקה,כלכל,-ראשית .המחולשיעור

על-מנתורקאדללמדהאיןאתרת,שיטהכלאוגראהאם

חייבשיעורכל .משקל-שיוויאוגמישותכות,לפתח

ה"פלייה"למשל,תנועה.בכלכולושהאדםתחושהלכלול

-באגןוחיותהתרוממותהכוללתברכייםכפיפתהואהפותח

 .והרגלייםהראש ,הזרועותהחזה, ,הירכיים

שלם,תנועה-רצףעלבנוילהיותחייבתרגילכלמזו,יתירה

 .,וסיוםשיאקיצבית,התחלהכזהרצףלכל .שיהיהככלקצר

עצמההתנועהלמבנהלהתייחסחייבתהקיצביתהחלוקה

שמוריםליידועכאלה.ישאםאותה,המלוויםולצלילים

 ,כדעושיםאחרתשיטהכלאו.ד.הר,אבשיטתמעולים

בעלמורהשלבשיעורונוכחתלהיותפעםלייצאכרגיל.

.ד.הר.אשלסוף-השנהמבחנילפניקצרזמןמוניטין,

היושלאפקודותבעזרתחניכיהאת'טירטרה"המורה

ניכרהיההתלמידיםבצווארהמתחרב-סמלים,מביישות

בטוחרגע.בכלשתנחתלמכהציפוהםכאילוכמעטמאו,ד

 " DEVELOPE "ב-מיקצבשללתחושהמקוםכלשלא

היאמיקצביותלפראזותחלוקהזאתובכל .שלהםהמוטרד

תנועה.אומליםבעזרתזהיהיה-ביטוילכלהכרחית

8 

והתנסותרעננהריקודיתפעילותלהכילחייבשיעורכל
ל"עשוכוונתיאיןריקודית"ייפעילותובמונח .חדשה

כוריאו-יצירהשלשתוכנהאמרנורוחכן".עלהעולהככל

מצידםאלהדימויים .הזה pהעולמחיידימוייםהםגראפית

 .אמני-הכוריאוגראפיהעל-ידיתנועתייםמחומריםנבנים

חומר-אבלאישי.תוצרהיאהמוגדרת,המדוייקת,הצורה

תלמידולסתםהמבצע,לאמןלכוריאוגראף,היעילההוראה,

הם:ואלההמחולית.התנועהשלהמרכיביםבכלהמצוי-

התייחסותזמן,-משדפעילות);או(מחווהתנועה

ותבניתהגוףצורתאתהכוללל,לחומשקל;למהירות

שלדינמיקהוכיווני-החלל;אחריםגופיםעםיחסיו

 .התנועה-רצףפניעלוהמתחהכוחחלוקתהאנרגיה,שהיא
תנועה-מרצפילבנותניתןתבניותשלסופי-איןמיספר

התלמי,דשלהטכניתיכולתובתחוםהמצוייםקצרים,

התפרצותכגוןועצירה,צעדיםשלושהבןסיבובכדוגמת

לדימוייםבהתאםמישתניםהתנועהמרכיביכלובלימתה.

באווירהושינוייםשונותהתנהגותתחושותהמתחלפים,

כאלה,תנועה-רצפימיספריכיןהמורהובהתייחסות,

אתלהכניסניתןמשלהם.אחריםלהציעתבקשויוהתלמידים
מערבתכזאתעבודהדרד .כזהלמיבנההשונותהטכניקות

פה-בעלללמודממנוומונעתהלימו,דבתהלידהתלמידאת

 .התעמלותבשיעורנעשהשהדברכפיתנועותשלסידרה
ההתבטאותואתהתנועה,תחושתאתלחושיתחילהתלמיד

הערהמעיןלהיותיכולתנועה-שרצףיווכחהוא .דרכה

מתוחהמחאהועצובה;שקטהאמירה ;מגוחכת ,רגועה

במיקצב,תלוייםאלהוכל-ומאושרתגאההצהרהונרגזת;

מאשרפחותלאהתנועה,שלובדינאמיקחהחזותיתבתבנית

 .עצמןבתנועות

דרדכגון-במחולהתנסותשלאחרותצורותכמובן,קיימות,

מצביםועיצובמוזיקהלצליליאילתוראוהאימפרוביזציה

לכיווניםלהיסחףנוטיםאלהשכלמאמינהאנודראמטיים.

תדירמשחק-גומלין :למקורצמודיםאינםאםמדי,מוגדרים

עלישמורשהמורהשחשובסבורה,אניוכןתנועה.של

מביאהכזומסגרתהעדרהשיעור.שלקבועהמסגרת

-וחסרתלצופהמשעממתשהיאסתמית, "ל"השתוללות

לתלמיד,תועלת

לדוגמא".שיעור"לזכאיבאמתהקוראזושבנקודהדומני

מעוררלשיעורמתאיםאמצעיאינההמודפסתהמלהאולם

אתלהסב-היאלעשותשאוכלמהכלהמחול.בתחוםענין

מכברלאשהופיעואורחיםלשניהקוראשללבו-תשומת

קארלסון.וקארוליןקאנינגהאםמרס-בארץ



היהיכולקאנינגהאםשלהכוריאוגראפיהמקטעיאחדכל

 .שיעורלבססאפשרשעליותרגילאותניעה-כרצף~שמש'
התנועתיבמרץהואקאנינגהאםשלעניינושכלמשוםוזאת

 .והזמןהחללידי-עלמושפעזהשמרץוהדרך

שלבשיעור-ההדגמהנוכחהיההואבר-מזל,הקוראהיהאם

בונההיאכיצדהראתהבושיעורשעבר,בקיץקארלסון

באהקארלסוןקארולין .מחול-תבניותוהזמןהחללממרכיבי

שלתלמידההיהעצמווהואניקולאיס,אלוויןשלמהאסכולה

 .וויגמאןמרישלהאמנותיתהיורשתשהיתההולם,הניה

הוראהשיטותפיתחוואחרים,האמפרידוריסאלה,אמנים

 .תנועתיתהתנסותשלרבהמידהלתלמידהמקנות

מבתי-אולפנאשיצאוהמקצועייםהרקדניםלפילשפוטאם

רקדניםגםלהצמיחמסוגלותששיטותיהםלומר,אפשראלה,

קארלסוןקארוליןשלבקבוצתהרקדןשכלרקלא .מעולים

אופיעלשמרגםאלארגילה,בלתיפיזיתשליטההוכיח

בתזמורת.ככליממשאמנותו,שלאישי

חובתךשזותאמיןאםההוראה,שיטותלהעשרתמקוםישאם

לתלמי-להעניקאחריםמוריםלעודדלמחולהמוריםכאחד

וכמהנכונהיציבהגרידא,גופנילחינוךשמעברמשהודיהם

מוריםדימצוייםבישראלזה.בכיווןמשהועשהמיומנויות,

פעמייםאופעםלארגזשניתןכך ,המצאה-חושבעלילמחול

אפילוואולי ,רעיונותלהחלפתמוריםביזמפגשיםבשנה

בחינוךהקייםהענייןבתורו.אחדכללדוגמאשיעורלמתן

פעםמדילהזמיןיהיהאפשרואוליוהולך,גדללמחול

לדרבזעל-מנתקארלסוןכשלקומהשיעורבעלאורח-מורה

המחשבה.את

 •מהספירה!לחדולנאבבקשה,אבל,
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