
.'.N.' 

היקרה,ארכיפובהגב'

הכבירהעבודתךעלפוטקתהבלתיהערצתילךנתונהכתמיד ...

-והמוכהצעיריםלמוריםמעניקהשאתוהנדיבהנכוןהייעוץועל

האקדמיהלמעןרבותכהפועלים-הדרכתךתחת-אשרשרים,

בישראל.ותלמידיה

עשור""חגהישראליטניפנושלהחבריםולכללךמאחלתהנני

ולשיתוףנוטפיםהולדתימילהרבהעינינואתנשאהבהשובח!

בעתיד.גםומאושרארוךפעולה

21/9/76 

רבה,בידידות

טיילורולרי

ז"ל,גרוטמןארכיפובהו.לגב'מכתבמתוךקטע

לטניפנו.שניםעשרמלאתלרגל

המלכותיתהאקדמיהשלהחוץמחלקתשולחתזועשורבשנת

וה'החבריםהמורים,לכלהחמותברכותיהאתבלונדוןלמחול

ל.אבישרהאקדמיהכשיטתהעובדיםתלמידים

המשמחהפעולהשיתוףלהמשךלאבישרידידינולכלאיחולי

בינינו.

29 / 11 / 76 

לואיטדורה

 ,החוךמחלקתמנהלת

לונדוןלמחול,המלכותיתהאקדמיה

R.A.D. 

My dear Madame Arkhipova, 

-ks for your letter and my sincere congratu חY tha חMa 

lation on the great successes ach ieved in your recent 

examination session - I am very happy that things are 

going so well and as always you have my everlasting 

adm iration for the great work you are doing, the wise 

and generous help and advice you give to the young and 

talented teachers who are, under your guidance, doing 

. so much for the Academy and its students in Israel 

wish you and all the membet·s of our Israel Branch 

a very happy "10th Birthday" - may we look forward 

to many more birthdays and a long and happy associa

tion in the years to come. 

Good Luck - Gook Health and my fondest regards to 

you, Mrs. Peri and all the teachers, students who give 

the examiners of the Academy so much pleasure when 

we visit your country . 

With much affection, 

Valerie Taylor 

Overseas Manager to the Royal Academy of Dancing 

sends warmest greetings to all teachers, members and 

students of the Academy's work in Israel. 

My good wishes are extended to all our friends in 

Israel for our continued long and happy association. 

Do ra Lewis (Mrs.) 

Overseas Manager 
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 ·,.א.,

כאשרילדותי,מאזהיאלמחולהמלכותיתהאקדמיהעםהיכרות

ושנההחמישית,לכיתהשליהראשונהככחינהעמדתיתשעבגיל

הבחינהאתעברתיהראשונה.המקצועיתבבחינה-לאחר-מכן

,והתחלתי 14בגיללסולניםהבחינהואתבציון-לשבחקדמיםלמת

בית-הספרתלמידתבעודיהאקדמיהשיטתלפיילדיםללמד

 .תיכוןה

הוראה,שיטתרקאינהשהאקדמיהלדעת,נוכחתילארץהגיעיעם

התלמידיםאםביןמקום,בכלהריקודרמתלשמירתאמצעיאםכי

כלל.להמוכניםאינםאםוביןהבאלט,שלבטכניקהבקאים

1964בלישראלבואילפני האקדמיהשלבקורסהשתתפתי ,-

בסטודיוללמדאומשליסטודיוכאןלפתוחכוונהמתוךבלונדון,

וכיכללבארץנלמדתאינהה-ר.א.ד.ששיטתראיתיבבואי .חרא

רמהשיבטיחיסודהבאלט,בהוראתאחידיסודלמצואצורךקיים

נכו-ובאימוניםטובבבסיסלזכותלתלמידיםויאפשרבינלאומית

 .לאואםוביןמקצועי'םלרקדניםלהפוךבדעתםישםאבין ,נים

ומעו'א.ד..ה-הלשיטתהיטבמודעתארכיפובה 'שהגבלינודע

שנים 8וא 7מזהכאןלימדהכןכמו .בארץבישומהמאדניינת

 ...ד.אר-השלמוסמכתמורההיאשאףנרונסקי,איוון 'הגב

הרמהבחינותאתבעצמהועברהבדרום-אפריקה,כברלימדההיא

אירגנווכך.דאמנלהבתתהיההיאגם .והסולניתהמתקדמת

17לקורסים וזוםעם .האקדמיהשיטתלפיללמדשביקשומורות-

R.A.D. 

לוודאכדישעות, 5בתבחינהועברתיללונדוןחזרתיהקורסים

מדוייקת.בצורההחומראתלימדתישאכן

בוחנתשלהראשוןביקורהלקראתצעדינובתמצית,היו,אלה

 1967בשנתבאההראשונה,הבוחנתגלס,אליזבתהגב'בארץ.

ששת-מלחמתפרוץערבממשהבחינותבעריכתעסוקהוהיתה

סרבההיאונישנות,חוזרותואזהרותבקשותלמרות .הימים

 .המרכזיםבכלהבחינותאתסיימהבטרםישראלאתלעזוב

ההתקדמותאתבראותנומאדמרוציםאנושנים,עשרמקץעתה,

בחינותגםמקיימיםאנוהילדיםלבחינותנוסףבישראל;שהושגה

שנהמדיאלינובאורגזולמטרהמיוחדותנות.ובוחמקצועיות,

 ·מלונדון

בווישמן-הכלל,יוצאבאופןכעתפעלתניבארץהריקודתחום

בכלנלמדתהשיטהביותר.ומסוריםמוכשריםמוריםמיספר

אתהרושמיםוהוריםוירושלים),תל-אביב(חיפה,המרכזים

שיטתבונלמדתעםתחילהמברריםלבאלטלבתי-הספרילדיהם

הפכה ,בארץמ"אבן-פינה"למושג.שהפכהמילה- ,ד..ה-ה.א

בשדהחשובגורם-להיותנועדהשאכןלמה .ה-ר.א.דשיטת

ישראל.שלהרבגוונידוהריק

ארדמןג'וט

הראשונההמזכירה

ראל.בישר.א.דשל

על-לראשונהלימדנוואניאורדמןג'נטהגב',כאשר 1966בשנת

בלונדוןלמחולהמלכותיתהאקדמיהשלהלימודיםתכניתפי

התחילהכברארכיפובה(הגב'ובחיפהבתל-אביבמורותקבוצת

בארץהקלאסיהבאלטמצבהיה-שם),זושיטהלפילעבודאז

קצותבכלרצהאהגיעודאמטוביםמוריםקומץ :כזהערךב

ועו.דאמריקה ,דרום-אפריקהפולניה,הונגריה,מרוסיה,תבל,

מקובלותשהיוהשונותלשיטותבהתאםהגדולותבעריםלימדו

קנה-שתשמשאחתשיטהףאהיתהלאאולםם,אמוצרצותאב

ביןמגעחוסרהיתה:האהתוצהבאלט.להוראתחידאמידה

הפרטיתבדרכוהלךאחדכל-עצמםלביןתלמידיםאומורים

 .יתאישוה
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בארץהמוריםכליכלואילוהדבר,היהנפלאכמהאז,חשבתי

עבודהלמשלכמו-אותםשיאחדמהדבר ,משותףמכנהלמצוא

 .ילדיםלהוראתומוכרתבינלאומיתשיטהעלמשותפת

שלההוראהשיטתאתכאןגםלהנהיגהיה,המבוקשהפתרון

שצעדבלבדזולא .ברכיהעלהתחנכתיעצמישאני .ד.א.ר-ה

טכניקהולשיעוריעיונייםלמיפגשיםהמוריםאתיביאכזה

-ואתגרמטרההישראלילתלמידיתןגםהואאלאמעשיים,

ולקבלהמסכמת,בבחינהיותרטוביםלהישגיםשנהבכללהגיע

שיפוטהסמךעלהעולם,ברחבימוכרתתעודהלמאמציוכפיצוי

 .בלונדוןהאקדמיהמןבוחנתשל



·'.N.' 

צעיריםרבים,מורים-לציפיותינו,ענוהראשוןהקורסתוצאות

לבתי-הספררו.חזהשיטה,אתלמדוהארץ,קצותמכל-ונלהבים

לקראתתלמידיהםאתלהכיןהשנהכלמשךוטרחושלהם

הבחינות.

ל- , 1967במאיהתקייםבארץשנערךהראשוןהבחינותמחזור

הבאלטרמתלציפיותינו:התוצאהענתההפעםגםמועמדים. 200

כידשהושקעולמאמציםהודותניכרתבמידהעלתההקלאסי

מאנגליה.הבוחנתשלבדרישותיהלעמוד

האקדמיהלבחינותובני-נוערילדים ooo 1מ-למעלהניגשיםכיום

חדרה,תל-אביב,ירושלים,בחיפה,נערכותהבחינותשנה,מידי

ובאר-שבע.

R.A.D. 

סניףשלהשנתיתהכלליתבאסיפהלשנהאחתנפגשיםהמוריםכל

שבועות,ששהמידימתקיימים,ולאחר-מכן ,ד..א.ר-השלישראל

ובבעיותעבודתנושלהמעשיבצדלדוןכדיבסטודיו,מיפגשים

הריקו.דהוראתשלהטכניות

מאחלתהנניהישראלי,הסניףלקיוםהעשורחגשלזובהזדמנות

 .קשריםיצירתקשה,עבודהשלרבותשניםעודהמורותלכל

בהישגיוסיפוקשמחהוהרבההמורות,שארעםופורייםנעימים

תלמידיהן·

גרוגסקי,איוון

ראשונהכבודגזברית

.ד.ה-ר.אשלישראלבסניף

המלכותיתהאקדמיהשלהלימודיםתכניתעל-פיעבודתיבתחילת

טיבה.לגביופיקפוקיםספקותאחוזתהייתיבלונדוןלמחול

ב-באקדמיהה"סילבוס"שללימודשנותשלושתוםעםזההיה

דרכיסףעלעתה,דווקאשהנההמחשבהעליוהעיקהלונדון,

אתאכבולשובמשלי,ורעיונותתכניותמלאתעצמאית,כמורה

חששתי .כל-כךליהמוכרתלימודים""תכניתלאותהעצמי

אתיגבילשהסילבוסחששתיתלמידי,אתואשעמםשאשתעמם

אפשרויו-אתגםיגבילדברשלובסופוכמורה,שליהפעולהחופש

בקצבלהתקדםלממוצע,מתחתאומעלשהםהתלמידיםשלתיהם

 .ל"אוטומטים"נהפוךשכולםחששתי .להםהמתאים

הדגולה,מורתישלבהדרכתהעבודהכדיתוךטפח,אחרטפח

שלהגדוליםיתרונותיהלינתגלוז"ל,גרוסמןארכיפובהו.

אוהביםכקטנים,גדוליםשהתלמידים,הבנתימהרהעדהשיטה.

שלהנוקשה,אפילולעיתיםוהברורה,המוכרתהמסגרתאת

ללאומתמי.דהדרגתיבאופןלספוגמסוגליםהםכךרק .השיעור

שלפיהןאמות-המידהאתולהפניםהמקצוע,דרישותאת ,בלבול

והרי .והישגיהםהתקדמותםאתבעצמםלבחוןלומדיםהם

ועקרונייםחשוביםמשוגיםהםפנימית"ו"עיןעצמיתמשמעת

באמנות!העומקאדםכללגביכך-כל

התלמידאצלומונצחתמתחזקתההישג,ההתקדמות,הרגשת

במשךהמורהמצדומלה-טובהעידודהחיוך,-הפיצויבאכאשר

דין-הגשתמעיןהאקדמיה,מטעםבחינה-בסופהואילוהשנה,

הילדיםגאיםוכמהכה.עדשנלמדהחומרכלעלמסכםוחשבון

שלמהשנהבמשךשהשקיעולמאמץהוכחהזוהריבתעודותיהם!

מיטיביםהםוהתעודההבחינהבאמצעותהתקדמותם.עלוהערכה

רציני,עניןאלאלשמו,שעשועאינםששעורי-הריקודלהבין,גם

אתמתחיליםהםוכך .ואחריותריכוז ,רבהעבודההדורשאתגר,

 .במישנה-מרץהבאההשנה

המתבגריםהתלמידיםכאשרנוסף,מימדמתהווההזמןבמשך

והטכנית.האמנותיתיכולתםבשכלולממשיענייןלגלותמתחילים

תרגיליםאותםעלהחזרהעל-ידילקראתם:הסילבומבאשובכאן

באיכותב"איך",להתרכזיכוליםהםמסויימתתקופהבמשך

במדרב"מה",יתר-על-המידהטרודיםלהיותבמקוםהביצוע,

והואנגינה,הלומדלאדםדומהזההרי .התנועותשלהפורמאלי

בוריה,עלאותהויודעמכירשהואעדממויימתיצירהעלמתאמן

כלעלהתגברכאשרלימודיו.שלשלבבאותוליכולתובהתאם

אתלגלותהמעמיקהתלמיד-האמןיכולאזרקהטכניים,הקשיים

יהצהאינטרפרטאתגםובאמצעותההיצירהשלהעצמיביטויה

שלו.האישית

מרגוטע"ישהוכנההאקדמיה,של(לילדים)הלימודיםתכנית

שללהתפתחותוומאוזןהגיונייציב,בנייןלנומעניקהפונטיין,
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צעדי Dהקלאהבאלטתורתיעיקראתלומדיםהילדיםהתלמיד.

וה-השכליתהגופנית,בהתפתחותםהתחשבותתוךצע.דאחר

להגברתוהולך,גדלגופנילמאמץמתחנכיםהםאטאטרגשית.

כלשלהם.הביטוייכולתולהעמקתוהריכוז,החשיבה-כושר

לבאלטף Dנוהכוללת,ומגוונתעשירהתכניתשלגרת Dבמזאת

מיקצביםניתוחכגוןבו,הקשוריםאחריםתחומיםגםי, Dהקלא

(עמים),אופיריקודייקלית, Dהמווההבנההשמיעהופיתוח

העממית,בשמחההבאלטמקורותולהכרתהאופקיםלהרחבת
בביטויהילדשלפונטאניות Dוההדמוןלפיתוחוהאילתור,

ביגגלירואההתנועתי.

.'.N.' R.A.D. 

כיצדשיביןהטוב,והמחנךהמורהרק 'שדרוש,מאמינהאניכיום

תלמידיו.שללטובתםזאתנפלאהבתכניתלהשתמש

ודבקות,היענותתלמידיובלבלגלותלויעזרווידיעותיואישיותו

לגלותלויעזרוובהצלחתם,בקשייהם-מצידם-הםואילו

תכנית-להוראתיותרופוריותיעילותודרכיםחדשיםאמצעים

בדורותי Dהקלאהבאלטורת Dמשלודות Dהילהנחתהלימודים,

הבאים.

didates are now approaching חThe 1967 "Primary" ca 

intermediate level, and it is to be hoped that some will 

-join the ranks of teachers brought up in the R.A.D. sys 

. Israel חtem - all withi 

g much חare quick and responsive,i showi חThe childre 

-room; and 1 am inter חatio חenthusiasm in the exami 

ested to see children from even more varied cultural 

· and social backgrounds being presented for examina 

. tions 

It is apparent that ,the taking of R.A.D. examinations 

is now becoming part of the way of life for the young 

Israeli, adding another dimension of culture, discip

line, and personal communication, things of value to 

dancer and non-dancer alike. 

The first ten years are now over, and 1 shall watch with 

personal interest to see what will be ach ieved in the 

future. 

It has been wonderful to be part of those ten years . 

My very good wishes go with you into the next decade. 

Elizabeth Glass 
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EXAMINER SPEAKS 

The first Royal Academy examination session in a new 

country is an apprehensive - but stimulating experience 

for all concerned, not least for the examiner who carries 

the responsibility of assessment and guidance. To return 

th session has been a חand conduct that country's te 

. wonderful and reward ing event 

the tense days preceeding the Six חThat first session, i 

Day War in 1967, revealed that here was an appreciation 

. and respect for the Academy and its standard of work 

, There were 210 candidates and no common language 

, but in those 10 days something took root - friendships 

-at ,were to flourish and ex ןand lines of communication tt 

pand. Now, in June 1976, uninterrupted by two wars 

and the many demands made by life in a new, rapidly 

-developing State, the tenth session of over 800 candi 

. dates has just been completed 

The work has progressed ; new teachers are being helped 

by those with experience, and more centres may soon be 

added in some of the new community centres in young 
, towns. 
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לולדוםהלומודוםתכנותמתוךרוקוד-אופו
CHARACTER DANCE FROM THE SYLLABUS FOR INFANTS 

פולדגווןהאקדמוהמבכיולודועלשנותוהושראלוהסנוףלנוגרותשועור
JOHN FIELD, HEAD OF THE ACADEMY GIVING A LESSON TO GRADUATES OF THE 
ISRAELI BRANCH 
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ארכיפובהשללזכרה

סמוקות,לחיים

צורבות,שפתיים

מכעסאדומותעיניים

 .פעםלאחלקי,מנתהיו
ארכיפובהאותיהוכיחהמדי

 .וכשלנותיעצלותיעל

לשמהתוכחהזוהיתהלאאך
הגוףתרבותהריקו,דלמעןאלא

קשהלעבודלהתרכז,יששכן

ממושךזמןלאחרורק

התוצאות.מתגלות

תקופה,באותהזה,בכלמאסתי

רוצה"המורה"מההבנתיבדיוקולא

הבלגתיאךכעסתי,

מעטחששתיכן,

הרבה.כהממנישדרשהנוקשה,מהקול

מבינהאניעכשיורק

דיברהמישוראיזהעל

מטרתה!למעשה,היתה,ומה

היכולת,למאכסימוםלהגיע

היא.באשרלשלמות

בלביואכן,נותרה

וליופילשלימותשאיפהאותה

בלבינותרמאיד,ךאך

חסרונה.בשלוקודרריקחלל

 ...ברוךזכרהיהיי

רותםעופר

שלנובבאלט

וצהלה.אורהשלנובבאלט

באותהילדות

לללללה!גדולהוהשמחה

מורתנורינה

ונחמה,טובה

כועסתלפעמיםאבל

מרגיזה.היאואז

מסטיק,למישהיאם

 .להואבויאויאז
אותולזרוקתצטרך

 .להנעיםיהיהולא

נעלייםליאיןאם

מסודרים,שרוכיםעם

-תאמררינהלהאז
קרהזהמה

היום?

שלנוהקבוצה

וששון,שמחה

תמידוכולם

 .הנחמדיםלשיעוריםבאים

 9בתקישוני,דנה

 ) 3(רמהגבעתיים

R.A.D. 

בבאלט

ריקודים:הרבהלמדנובבאלט

הרועים,ריקודהציפור,ריקוד

ושניה,ראשונהפליה,למדנו

הגוונזקוףהרגליים,נמתח

 .הלבמלוהכלהתנועה,נעדן

 8בתדנאיהדר

גבעתיים

 ) 2(רמה

אהבתימאודהריקוד

באתיברצוןבלאטללמוד

ריקודיםרקדנושם

תרגילים,ולמדנו

נחמדהמההמורה

ילדה,כלמלמדת

שגיאה,כלעלמעירה

 .מביעהדעתההשנהובסוף

 8בתבריקמו,שירלי

גבעתיים

 ) 2(רמה
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הבחינה

להיכנטתוריהיה

נט.בדרךשאתחמקקיוויתי

 ?הבוחנתטובההאס

 .מאודמתכשאניאשאלזאת

הופיע,הראשוןהתרגיל

הופיע,מגרעובכל

נורא!זההיה

איוס!זההיה

יוס,בכלכמולא

כשטיימנו,כשגמרנו,

מתוחה,הייתילא

הבוחנתנחמדהמה

 .נחמדהמה

פישוב,רונית

ג 10בת

גבעתייס , 10בת

 ) 3(רמה

R.A.D. 

זכרונות

שניס,לפניהיהזה

קטניס.עודשהיינו

החלטתיאחדיוס

התחלתי,באלטוללמוד

נבהלתיקצתהראשונהבפעם

התאוששתילאטאך

נזכרתאניוהיום

מבוהלתהייתיאיך

 .רוקדתאניעכשיואך

קניספלשירלי

גבעתיים 9בת

גבעתייס , 9בת

 ) 2(רמה

שליהראשונההבחינה

ה"פורטדברה",תרגילאחרי ,הבחינהלפניחודשיםשלושה

 :מתחילהוהמורהלפנינועומדתבאמצע,אותנומושיבהרינה

ללמודצריךלבחינהבזוגות,בחינותיתקיימותלמידות,"השנה,

 ..וכו.'התרגיליםאתבע"פ

הנבחנות:התלמידותשמותאתמקריאהרינהזמן-מהלאחר

 !!!!!!רליאו .....ואורליהדס,ענת,קרן,דנה, ,מעין

לערךשבועייםברצינות,והתחלתיאוזנילמשמעמאודנבהלתי

התרגשתי.כמיבן,אני,נבחנת.שאניאימרתרינההבחינהלפני

הגג,עדעצבניתיכולה,לאללמודכמובןואניהבחינהיוםהגיע

פעמיים.חושבתדברכלועלציפורנייםמכרסמת

56 

במהירות,התלבשתיההלבשה,-לחדרבזמןבדיוקהגעתי

אירעההיאהאםהבוחנת,נראיתאיךלדעת,סקרניתוהייתי

הפעמון,צלצולנשמעיפתאםוחולמתיושבתאניעדיין .נחמדת

 .יותרואפילימלאהבהתרגשותושלום,קידהעםנכנסתאני

לדעתנוכחתילבחינה,מתאימהשאנילישהודיעומאז

ובתוםשגיאה.כללתקןאפשרותונותנתנחמדהשהבוחנת

המילים:עםבשמחהיצאתיהבחינה

בשלום".יצאתי .נוראכךכללאזה

ערה.יותרולהיותלהתרגשלפחותמקיוהאניהבאהובבחינה

גוטסמואורלי

גבעתיים ) 3(רמה 9בת
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 1972ישראליות,ר.א.ד.מורות
לשמאל:מימיועומדות
רותם,אראלה
חכמי-ציריליו,ליאורה
קינדריך,ליאורה

גולו,רחל
לוי,שילה

בריו-אינבר,גוודי

טיוו,עדה

טליתמן,רחל
ידוע,לא

חוטובי

לשמאל:מימיויושבות
יודע,לא

איזקטוו,בעמי

פרי,רינה

ארכיפובה-גרוטמוו.

נרונטקיאיורו

קינדריך,גבו

לויואדית

ISRAELI R.A.D. TEACHERS; 1972 

איוובוחבת,גלאס,אליזבתהאקדמיה,נציגתפרי,ריבה

הישראליהטניףשלהראשונההמזכירהנרונטקי,

, RINA PERRY, THE REPRESENTATIVE, ELIZABETH GLASS 

. EXAMINER, YVONNE NARUNSKY, FIRST HON 

TREASURER OF ISRAELI BRANCH 
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ותאווווובצולבמח

.מאור 7 :אוג. 7כור

ADVANCED STUDENTS 

OF THE BAT-DOR 

" SCHOOL IN "TOGETHER 

CHOREOG. : Y. MAOR 

 GRADE 1 STUDENTS OF THE BAT-DOR SCHOOLבת-דיראילפושל 1דרגהדך 7תלמ
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, ieved this ןteach the R.A.D. method. After we had act 

I went to London and underwent a five . hour test to 

-ascertain that I had taught the children's syllabus ac 

. curately 

he first visit of an examiner to Israel occurred when ז

M iss E I isabeth G lass came in 1967 and was in the throes 

of exam inations just before the outbreak of the Six-Day 

-War . Despite repeated requests and warnings, she re 

-fused to leave Israel u ntil she had completed exam ina 

. tion in all centers 

Now we feel satisfaction in the knowledge of the prog

ress made in Israel, as we have also established the 

major exam inations, and exam iners from London are 

visiting us regularly. 

oday there is an exceptionally active dance scene in ז

-Israel, with a number of extremelylcompetent, dedi 

he R.A.D. method is taught in all ז. cated teachers 

centers and parents registering children inquire whether 

it is, in fact, taught. It is now a household word . From 

a "foundation stone" in Israel the R.A.D. has become 

, what it should be: a major aspect of a many sided 

. thriving dance scene 

Jeanette Ordman 

he first Organising Secretary at the ז

. Israeli Branch of the R.A.D 

R.A.D. 

My acquaintance with the R.A.D. dates from childhood, 

when at the age of 9 1 took my first "e x a m grade 5" 

and the following year at the age of 10, the "elementary 

exam". 1 passed the "advanced" with honors and "solo

seal" at the age of 14 and commenced teaching the chil 

dren's syllabus while matriculating at school. 

However, when 1 came to Israel, 1 realized that the 

R·.A.D. is not just a method, but an 'overall system 

-ving standards in any environ ןeof safeguards for pres 

-nts are versed in ballet tech ~ ment, whether the stud 

nique or totally unprepared for dance. Before 1 came to 

Israel in 1964 1 took a refresher course in London with 

the intention ofl opening my own studio or teaching at 

. another studio. On arrival 1 realized that the R.A.D 

method was not in use in Israel, and that there was an 

obvious need for a unifying element in ballet teaching 

and one which would ensure an international standard 

enabling pupils to receive an excellent "foundation 

and training", whether or not they intended becoming 

. professional dancers 

1 was informed that Madam Arkhipova was well aware 

of the R .A.D. and, therefore, very eagerfor its establish

ment in Israel. Also, Mrs. Yvonne Narunsky had been 

teach ing for some 7 to 8 years in 1 srael and was a h ighly 

quaiified teacher of the R.A.D ., having taught in South 

Africa, herself being an "advanced" and "solo seal" 

graduate. She too was very enthusiastic and we ar

ranged to give courses to 17 teachers who wished to 
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לעתידהמבטעם

למחוללסטודיובנותיהםאתלשלוחהוריםנהגווכותארשנים

שם.המוריםשלכישוריהםמהםלבדוקמבליבשכונתם,המצוי

גםשמצויותלמעשהארמרוזה ,רצותא 7מ-ןעוליםבישראל,לנר,

מלמדיםשבהםסטודיותכמאההבאלט,(ועודבהוראתשיטות 7ן

 ) ...שיטהכלללא

החלוהאחרונותהשניםשבע-שבששלצייןשמחהאניאולם

להגיעכדימוסמכים,מוריםאחרילתורעצמם,והילדיםההורים,

א.ד..הרשיטתחשיבותומכאן .מעולהלימודוטיבהוראהלרמת

 .ד.א.הרשלהלימודתכניתאתדורשיםמוריםויותרירתר

ועתידולהתפתחותועתהנעשיםלדעתי,חשובים,פרוייקטיםשני

הפרוייקטים,ביןקשרויש ,.הר.א.דשלהישראליהסניףשל

הבחינותאתעברושלאהמוריםאתלשכנעכוונתוהראשון

ולהעלותעבודתםאתלשפרזוובדרךלבחינה,גשתלהבסיסיות

 .היטב"מאומניםמוריםמצריכהמעולה"הוראה .רמתהאת

R.A.D. 

להוראתחדשמרכזשלאשתקדפתיחתואהיהשניההתכנית

והמושביםהקיבוציםאתמשמשזהמרכזהבשור.בחבלהמחול

ובאלטמודרנימחוללהוראתזוכיםהאיזורילדיהדרום.באיזור

הסניףעבורקדימהנכבדצעדוזהו ).הר.א.ד(בשיטתקלאסי

מייחסתינהאהקיבוציתשהתנועההעובדהלאורבייחוד ,ושלנ

לראשונהאלהתלמידיםעמדוהשנהומבחנים.לבחינותחשיבות

הלימודים.להמשךמצפיםוהילדיםחיובי,היההנסיוןבבחינות.

 .אחריםבאיזוריםכאלהמרכזיםשלפתיחתםאלצופיםאנו

זקוקיםואנומצוייןאנושיחומרהםהקיבוץשילדימאמינהאני

מאמינהאניאבלזמן,ידרושזה .מוסמכיםלמוריםעבורם

 .במשימהנצליחשלבסוף

פרירינה

אקדמיההנציגת

הישראליהסניף

The second project is the open ing of a new dance center 

in the 'Hevel habesor' last year. This center services chil

dren from the kibbutzim and rural settlements in south

ern Israel. These children are receiving modern and clas

sical (R.A.D.) training. This is a big step forward for 

our Branch, since the kibbutz movement in principle 

does not believe in examinations. These children took 

the R.A.D. Examination for the first time this year. 

The experience was a positive one, and the children are 

looking forward to further studies. 

We are looking forward to opening many centers sim ilar 

to the one at 'Hevel habesor' . 1 believe that kibbutz 

children are excellent teaching material, and this is 

where we need those qua!ified teachers. It will take 

time, but 1 believe we sha ll in the end succeed. 

R ina Perry 

Representative Israeli Branch 

60-

LOOKING INTO THE FUTURE 

For years parents used to send their daughters for 

dancing lessons at the studio in the neighbourhood, 

without finding out what qualifications the teacher 

had . We, in Israel, have immigrants from 71 methods 

of teaching ballet, (not to mention the 100 or so with

out any method at all). But 1 am happy to say that for 

the past 6 - 7 years the parents as well as the children, 

have started looking for qualified teachers in order to 

gain a better standard and quality of tuition . This is 

where the R.A.D. comes in. More and more teachers 

are asking for the R.A.D. Syllabus. 

There are two projects which are, 1 believe, important 

for the development of the Israel Branch . The two are 

interrelated. The first project is to persuade teachers 

who haven't had their Elementary Exams, to pass the 

Elementary Teacher Examinations, and thus gain a better 

standard and qual ity of work . 

"Good teaching requires well-trained teachers". 
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נותואמרותלספתל-אביבקרן

שותפימ,ובהעצמאי,ציבורי-תרבותיכמומד 1970בשנתהוקמהואמנותלמפרותתל-אביבקרן
יעדימשלושהלקרןנפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוךמשרדיפו,-תל-אביבעירית

מרכזיימ:

באחדךלהקתהליוחטוההכךריאךגרפית
תל-אביבקרןע"ישכתרמךממךפעי-המחךל

בעירבשכךכךת-טיפךחהיסךדייםבבתי-הספרלתלמידים

Choreographer Hassia Levy at one 0/' the Dance-Activities 
organised by the Tel-A.viv Foundation for Literature and 
Art at Schools in under-privileged areas . 

הספרותבתחוסהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד

התרבו-הצריבההרחבתבתל-אביב-יפו;והאמנות

שמסיבותאלהובמיוחדהעיר,תושבישלתית
ואמנות;תרבותמערבילהנותמהםנמנעשונות
-התרבתחומימוגדריםפרוייקטיםבמימושתמיכה

מגיעיםהיולאהקרןתמיבתשללאבעיר,בות
שלההדירקטוריוןלהחלטותבהתאם .ביצועלידי

תחומים;בחמישההקרןשלפעילותהכיוםמתרכזת
 ,ליסורופציוה,קוסימת,פרוס

אמנותי.מחולתיאטרון,

אותוהוסיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחום
יזמה-שנתיים)לפנירקפעולותיהלמסגרת

תשלייח:הלימודיםבשנתפעולההקרן

בשכו-למחול-אמנותיקבצוות-נוער 20

עירו-מועדוני-נוער(במסגרתטיפוחנות

(בגילים:וילדיםילדות 300עםניים),
ההחוגיםעלהמפקחת-האחראית ;) 14-8
שרת.רינההכוריאוגרפיתהיא

מופי-אמנותימךזול-להקותשלצוותים 3

בתי-ספרתלמידילפנימופעים-40בעים
דברי-בתוספתבשכונות-טיפוח,יסדויים

כוריאו--וריקודו"דור"דור(להקתהסבר

מ-צוותלוי;חסיהודברי-הסברגרפיה
בוריאו--לציון"יימתימןבתכנית"ענבל"
שרת;רינהודברי-הסברגרפיה

יצירות-שללהעלאתןשונותללהקותסיוע

ישראלייםכוריאוגרפיםע'ימקוריותמחול

* 

צעירים;

מלחיניםאצלמקוריתמוסיקההזמנת *

קותבלהיצירות-מחולבשבילישראליים
 .רפרטואריות

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 
The Foundation was founded in 1970 as an independent public institution for the encouragement 
of the arts in Tel-Aviv-Yafo, in which the Tel-Aviv-Yafo Municipality, The Ministry of Education 
a,nd Culture and The Peretz-Naphtali Foundation participate_ 

The Foundation pr.ovides for projects in literature, music, sculpture and art, theatre and dance. 
In the dance sphere the Foundation activities include: 
* 20 Modern Dance Groups in under-privileged areas in Tel-Aviv-Yafo. 
* Special performances in elementary schools in the suburbs by dance-companies 
* The funding of the creation of new dance-works in work-shops 
* Commissioning of musical scores by Israeli composers for professional dance-companies 
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, FESTIVAL$ fAJRS. EXHJBITIONS LTO 1!~ANOR 

לואיג'יבשיטתג'אזשיעורי *

.. OFFICEI ."AMASCER ST 

 INDUSTRII\L CENTRE NEVEH MI\CEא

. RI\MAT HI\SHARON ISRAEL 

,. TEL. "7 3 5 Q 

"ין
ניס",

. \ \\ 
* SPECIAL CLASSES FOR CHILDREN 

(PRE-BALLET) 

* CLASSES FOR .BEGINNERS & 

ADVANCED STUDENTS 

* JAZZ (THE LUIGI SYSTEM) 

CLASSICAL BALLET CENTER 

ARTISTIC DIRECTION : 

BERTA YAMPOlSKY & HlllEl MARKMAN 

Tel-Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel: 03-266610 

ף,

" o 

 ב";.
~ 

 ;. .:ד

f תJ ןנן:;ו

בהנהלת

מריןזאביקסרפרערלש

נתניה, , 5המתמידרח'ייהברסתן"
 053-37885טל,



ירושליםלהקת
זמננונןלמחול

 ...... .,;.:;;;, ... :,,, 6בן-טריקת"א/רח'

 03-269394טלפיו:

למחולחדשסטודוונפתח

פרודמולורובהררנת
"בת-שבע"'בלהקתורקרנית-טולנית

• 
יצירתיומחולמוררנימחול :בוללהקורט

ושחקנים,מבוגריםלקבוצות

ומתקרמיםמתחילים
בשבועג'בימיתתקייםההרשמה

 11.00-13.00 :בשעות

 ,טפררילמחולבמרנז
,תאי. 53בו-יהודהרח'

• 
א'בימייערנוהשעורים

והערב.אחה"צת

 75-76מסיחוברתהופיעה
שלתשל"ח)(סתיו-חורף

לדרמהרבעוו

סומך.ששוןפרופ'שלבתרגומומחפוז,נאגיבמאתמחזה-"ההצלה" *בחוברת:
סטופארדטוםמאתמערכותבשלושמחזה-מתים"וגילדנ.שטרן"רוזנקרץ *

כרמי.ט'שלבתרגומו
בנטליאריקפרופ'מאת:ורשימותמסות *

גורישראל
יצחקיידידיה

הלפריןשרהד"ר לפנות:נאבהזמנות
ירושלים , 4069ת.ד.ייבמהיי
ל"י 40 .-ע"סהמחאהולצרף

ששוןאמנון

נן-עמוסאבנר

אליאשמאירה
זרטלמשה



 ~נוךולחילתרבותהמרכזהפועלהועד I !}ישראלבארץ-רבדיסהעשלהנלליתיתההטתדר * ************************************************
 ~עםלריקודיהמדורלאמנותהאגף

 !}ששהמקייםוהתרבותהחינוךמשרדבשיתוףולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
 ~הבאים:במקומותעםלריקודימדריכיםלהכשרתאולפנים

חדרהעפולהתל-אביבירושליםחיפהקרית-שמונה
ומוסיקה.כוריאוגרפיהההדרכה,תורתהדרכה,תרגיליעס,ריקודיכוללתהלימודיםתכנית

מקצועיתעצהמתן-הוועדהתפקידעם,לריקודימרכזיתוועדהקיימתהמדורליד
חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותהשתלמויותמקייםהמדורואמנותית.

לתרבותהמועצהבשיתוףמטפחהמדורהביכורים.וחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו
ובישוביהפיתוחבעיירותבמושבים,הפועלים,במועצותהעדתיהפולקלורנושאאתואמנות

 ~נערכותהאולפניםלבוגרימיוחדותהשתלמויותוהחייאתו,שמירתולמעןועושההמיעוטים
הקמתמעודדהפועלים,עצות.במוהמחולבלהקותמטפלהמדורהארץ.אזוריבכללחודשאחת

i אזורייםכנסיסמתכנןהמדורעם.לריקודיחוגים.הקמתלמעןועושהחדשות,מחוללהקןת
דליה),(דוגמתמחוללהקותשלארציבנטלרבותעם,לריקודיוהחוגיםהמחולשללהקות

המחול,בנושאעיוניתספרותהמדורמוציאכן

 !} :המדררממטרות
 !}העממית.היצירהעידוד *

 !}הציבור.שכבותלכלעםריקודיוהפצתהחדרת * ~
 ~מחול.להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת *
 !}והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 ;: ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל :;
~ ~ 
~ ~ 

 :: Tel-Aviv, 93, Arlosorov St. Room 212הציבךריתהמךעצהידיעלכתמך ;:
~ ~ 

 ;: Tel .: 03-261111לחיכךךךהמרכזךאמכךתלתרבךת ::
S הכלליתההסתדרךתשלךתרבךת; ~ 
 )הפךלקלךרלחקרהמרכזבשיתךףפךעל (
~ ~ 

 (ירךשליםהעברית,האךכיברסיטהשל )
~ ~ 
~ ~ 
 .' 1971בשכתכךסד '. ~ ~
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

 )עדךתשלמסךרתייםריקךדיםשלהחיאתםאךבחייםהחזקתםשמירתם,העיקריךת:מטרךתיך (
 Sהריקךדים.ךחקרהקלטה)הסרטה,צלךם,(רישךם,תיעךדאיסךף,ךמיעךטים; ~
~ ~ 
~ ~ 

 (אפריקאכית, 7-הצפךהגרךזיכית,התימכית,הכךרדית,העדךתבתחךמיכהעדפעלהמפעל )
~ ~ 

 )ךהצ'רקסים.הדרךזיםהערבים,החסידית,הפרסית,ההךדית, (
,~ ", 
~ ~ 

 )אלה.ריקךדיםאךדךתעלאחרךחךמרסרטיםחךברךת,ספרךכים,הךציאהמפעל (
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

 ;:הפעילרת:מרכזיכתרבת :;
~ ~ 

S ומיעוטיםעדרתרקודילטפוחהמפעל-~ 
 :; 03- 261111 :טלפון , 212חדר , 93ארלוזורובתווא,ההסתדרות,שלהפועלהועד ;:

 :: 02- 35291טלפוןירושלים,סנטה,טרההפולקלור,לחקרהמרכז ::
~ , 
 :: 04-728369טל, , 78ראשוניםרחוקרית-חיים,פרידהאבר,צבייהודי,למחולהארכיון ::
~ ~ 
" ,. 
:: The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of :: 

.. ' " 
;: . folk dance of ethnic groups and minorities in Israel :; 

: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... '''' .... '''' .... '''' .... ''' ... '''' .... '''' ... ''' ... ''' ... ''' ... '' .... ''' ... ''~ •• #'I> ~'''' ~: 
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 נ!2

ד?המחיללאמניתבת-דיראילפן
 •רדמךוא'נטז :תלהנמ • • • • •
 •לולשללהמנהלת:סגנלת •

 •ג'אזמידרנלמחילקלאסלבלט • • • • •
 •ולנוערלגבריםלמקצועיים,מיוחדיםשיעורים •

 •לונדוךהמלכותית,האקדמיהבשיטתלילדיםכיתות •

נ= 263175מלפון' 30אכן-גכ'רולרח'תל-אכ'כ,נ=
 ..וחברהלתרבותאגודהעםכבשיתוףבאר-שבעסניף •
 •באר-שבע)עירלתשלמיסודה •
 • . 16ושםידרח'ג'שכונהבאר-שבע, •

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



 : 22/7/78- 22/8/78 : • • •-18ההישראליהפסטיבאל, • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 :חופה-קוסרוה-ת"א-ורושלום : • 'י' •

 •וו-20הווהמאהובלאטושראלוותלהקותמחול: •
 •פרונסהרולדשלבבומיווטלווסףמאת-וואשמדאווואופרה: • • • • • •פאנוב.וגלונהולארובזיאר,מורוסבהנהלת •

 •ברטונו.גארו :מנצח •

 •פארוסיידהוהייאורקסטרושראלוותתזמורותמוסוקה: •

 :רומאוודווהוווורטואוזוושראלוותתזמורותקאמרות:מוסוקה :

 • .מלונדוןוופרוספקטייותואטרוןושראלתואטראות :תואטרון •

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ic 
זלשא

 ~כפרו,רחל ,ןרו:י~~~ ;::סת~ר~::~
 icלנד,רונותזוו-אוול,רות

 ic .פונזלוושרון

זאשלרךתשלד 7ח 7ה"מךפע
 ic , 7,רב-גךךנן 7מענהךא

 ;jם 7זךכם 7קךד 7ךר 7חדשנ
 ~ן" 77מצךצךע 7בבבך

זהמשמריי)(וועל
זאמרוקה-אושראלייתרבותווקרןבתמוכת

 ic 42רוונסגבעתוום,היפעית:הזמנת
ז ) 03 ( 203316טל.

ic 
ic 
ic 
ic 
ic 

ז
ic 

203316 ) 03 ( :. GIVATAYIM, 42, REINES ST . , TEL ic 

~~ >4-o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t. 
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ברהוםאריק

רות

RUTH ESHEL 
SOLO DANCE RECITAL 

WORKS BY HEDDA OREN, RACHEL CAFRI, 

RUTH ZIV-EVAL, RONIT LAND 

Q AND SHARON P ...רtנ-1 1NZELV 

011י Tך 1  .ג.rrוחי r2. '2. jג-



בע"מראיררעיםהסברה 11םיארט 11

 22 00 33טלפוןתל-אביב. , 84בן-יהודהרחי

ובחו"ל,בארץוהאמנותהתרבותבתחומיבלעדית

ופרטוםיחטי-ציבור,בהטברה,המתמחהבישראלהיחידההחברה

והפקותאירועיםארגון

ותרבותאמנותומוסדותאמניםייצוג

האמנותיוהניהולהשיווקבתחומיייעוץ

המאוחדהקיבוץהוצאת

r 
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להרפיע:ערמד

ר IJא Iר> I '~ת Iא>קראוסגרטרודשלחייהמחול

המרכזייתהדמיייתאחתשלאמניתיתבייגראפיה

בישראל.המחילבעילם

 Pך;כ' pא' lrJת rrכ'ך I-;) VOנ

,ת JI(;) ;)Ve ~ r;כאך I ח(;'ת Jתאך VO;כ *



אלשקובשקינעמילמחולשטודיו

הגיליםלכלכיתות
 100המלןשלמהרח'תל-אביב,

מרךזה 7צ'מאתקה 7מךז 7לפממךלמתךך

אלסקובסקינעמיכוריאוגרפיה:

 03-757233טל:

oo ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
 ~"צוותא"ולמחלהקות ~
~ ~ 
 ~הנגבשערהמערביהגליליזרעאל ~
~ ~ 
~ ~ 
 ~איזוריתמועצהאיזוריתמועצהאיזוריתמועצה ~
 ~הנגבשערצורסולםיזרעאל ~

~ ~ 
 ~ :הלהקהמנהלת :הלהקהמנהל :הלהקהמנהל ~
~ ~ 
 ~דגןחוהשפרןוסקה 7קפלןאהרון ~

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
 ~ 7ול 7גברגרףרא 7כרך ~

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~ 



בישראלהחרשים-אונ(יסאגודת
he Association 01 the Deaf & Mute in Israel ז

ןמחןלמימיקהלתנןעהביהייס

בישראלהחרשיס-אלמיסאגןרתשלמיסןרה

אפרתימשהבהנהלת

חרשים-אילמיםאגודתשדמיסודה

בישראל
אליהויד 13יד-לבגיםקלר,הלןבית~ל-אביב,

 31526 :טלפון

FOUNDED BY THE ASSOCIATION 
OF DEAF & MUTE IN ISRAEL 
TEL-AVIV,P.O .B.9001 
TEL . : 31526 



 TEL .: 03- 42 16 06סל.:

 DEANNA BLACHERבלציר,יאנה
RECITALS 

* 

Tel-Aviv, Ramat Avivim, 
39, Jehuda Hanassi St_, 

הופעות

* 
טולנית
בנגינה

בקטטניטות

* 

CASTANET 

SOLOIST 

LECTURE

RECITALS עםהרצאות

הדגמה

TEACHER 

OF SPANISH DANCE 
כוריאוגראפית

* 
המחולהוראת
הטפרדי

* FOUNDING MEMBER 
& SENIOR EXAMINER 

OF THE SPANISH 

DANCE SOCIETY 

בכירהבוחנת

החברהשל
טפרדילמחול

אביביםנוהא, IIת

 39נשיאהודהיה 1רח

THE HAIFA DANCE CENTRE חיפההמחולמרכז
Artistic Director LIA SCHUBERT שוברטליהאמנותית:מנהלת

EDUCATION OF DANCE CLASSICAL BALLET 

קלטיבלטמקצועיתהדרכה
TEACHERS AND INTERNATIONAL לריקודמוריםשל
PROFESSIONAL DANCERS FOLKLORE בינלאומיפולקלור

מקצועיתהדרכה
COURSES FOR CHILDREN SPANISH DANCE ונוערלילדים

טפרדיריקוד

AND TEENAGERS MODERN DANCE לילדים,קורטים
מודרניריקוד

 Tא Iגומבוגריםנוער
ADULTS JAZZ 

Enrol1ment in the Office of the Dance Centre, 

Rothschild Culture Centre, Hanassi Ave. 142 

Haifa, Tel. : 04-85798 

המחךל,מרכזבמשרדההרשמה

לד, 7רךטשת 7ב

ה,פ 7ח , 142א 7הנששדרךת

-. 85798טלפךן:

* 

* 

* 

* 



 , BATSHEVA DANCE COMPANYבת-שבע~מחוללהקת
ייבת-שבע"המחןללהקת
סאנאסארדןפןלהאמנותי:המנהל

דרום-אפריקה.בריטניה,קנדה,ארה"ב, :-1978בסיורים

תל-אביב 9ההשכלהשד'וסטודין:הנהלת
תל-אביב , 13המלכהאסתררח'והופעות:מינויים

,תל-אביב 84בן-יהודהרח'בע"מ"ארטיס"ציבור:יחסי

BAT SHEVA DANCE COMPANY 
6.rtistic Director: Paul Sanasardo 

, ours in 1978 - U.S.A., Canada, Great Britain ז
. outh Africa כ

3tudio and Office: Tel-Aviv, 9 Sderot Hahaskala 
:. Booking and Subscription Dept 
. 3, Ester Hamalka St ך, el-Aviv ז

. ublic Relations: "Artis", Tel-Aviv, 84 Ben Yehuda St כ



 ~= Ipo'tIיcו.ש~=,",""";;,,""~~~
MANUFACTURERS TO THE ROYAL ACADEMYOF DANCING 
MANUFACTURERS TO THE IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING 

QUALITV AND PERFECTION MODELS 

MADE FROM NVLON AND LVCRA 

FROM STOCK 

DISCOUNT FOR TEACHERS AND SCHOOLS 

CATALOGUES AT REQUEST 

~
UCIANA WALLISCH ' ~ .............. ~ ~ 

TEL-AVIV, 9 PILICHOVSKI St. 

PHONE (03)413081~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

~ t 
~"~\$\ 
ב,בי-אלת :: .x-.ג',\-י'- ....... \~"'iנ

/~--...:::::.~\,, 
/--'-N .. I;V .. 

 .. r03/) ( 249081 :טל 173דיזנגיףרח'

קלאסילבאלטבית-ספד

אינסה

אלכסנדרוביץ'

ת"א

קלאסןלבאלטבןת-ספר

טלןתמורחל

המלכותית-האקדמיהסניף
 GRADESבחינות-לונדון
MAJOR -וגיאזקלאסי

למחולולשנתוןברכותשאו
ברגרשיה .'רח-"את

רמת- 6רדינגרחי

ת"א. 223137טל:

רמחורהספריה ,ר,מ,א,

 • ) 03 ( 58106טל.: 26ביאליק ,רח

בשעיתלקהלחהפתי

 1 ' 7.00- 12.00-ד' l 'אם 7מ 7ב
 13.00- 9.00-ה' Iג' Iב'

ימיעדחג 7יערב ,יים 7

 12.45- 9.00-ךמיעדחג

DANCE LIBRARY A. M. L. I. 
Tel-Aviv, 26, Bialik St. 
Tel.: (30)58706 

" 
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~ .. . , 
RUBIN ACADEMY OF MUSIC JERUSALEM " , בירושליםלמוםיקההאקדמיה

רוביוע"ש

 1974בשנתנוסדה

מעניקההאקדמיהשללמחולהמחלקה
תלמידיםמתקבלים B.MUSתאר.לבוגריה

תעודהאוישראליתבגרותתעודתנושאי
כניסה.בחינותלאחרל, IIבחומקבילה

שנים.ארבעהקורטמשך

<. 
~ ~ 

< 
~ ~ 

~ ~ 
; 

Founded 1947 " ; 
< 

~ , 

" , 
~ .. , 
> 
.. ~ 

" , 
" , 
" , 
" , 
~ .. , 

Graduates of the Dance Department 
of the Rubbin Academy receive a 
degree of B~MLjS. 

Duration of course 4 years 

~ ~ 
; 

< 
~ , 

~ ~ 

~ ~ 

, ~ 
; , 
~ ~ 

, ~ . 

; . 

הבשןרמעלה

אשכולהאזוריתהמועצהבשיתוף
מירוזאמירהמנהלת:

לציזוראשזו
לציוךראשוךעיריתבשיתוף
רוךרחמיםמנהל:

הנבגשער

הנגבשערהאזוריתהמועצהבשיתוף

לויאסנתמנהלת:

" , 
רוביןע"שבירושליםלמוטיקההאקדמיה , "

ולאמנותלתרבותהציבוריתהמועצהבשיתוף
על:מודיעיםוהתרבותהחינוךמשרדליד

חוללמחולארציקיץקורס

THE RUBIN ACADEMY OF MUSIC & THE PUBLIC 

COUNCIL OF CUL TURE & ART OF THE MINISTRY 

OF EDUCATION & CUL TURE ANNOUNCE : 
~ ~ 
; 

.' ; 

" , 
" , 
~ .. , 
; ~ 

 1978יוליחודשבתחילתיערך
נודעיםאורחיםמוריםבהשתתפות

ומחו"ל.מהארץ

SUMMER COURSE IN DANCE , ~ 
; 

< 
~ , 

" , 
" , 
> 
.. ~ 

; ~ 
והרשמה:פרטים

ירושלים,האקדמיה,במשרד

 02-35271טלפון: 7טמולנטקיןרחי

1978 ecoursew il1 be held InJu ly ךTI 
e co urse w ill be co nducted by renown guest ךTI 

. teachers f rom Israe l and abroad 

.' ; 

" ; 

" , 
~ .. , 
~ .. 

Enquiries: 
The office of t he Rub in Academy, 
Jerusalem, 7, Smolensk in St. Tel . 02-3527 1 

.' ; 

, ~ 
; , 
" ; 

",i ~ '.. " .. " .. "" "" "" "" "" ".. "" " "" ",i ",i ",i "" ",i " ",i ",i ",i " "" ",i "" ".. ".. ".. ",i "" ",i "" ",i ",i ",i ",i ",i " 
i " ;" i " i" i .. " " i" i" i" "" "" ".. ".. ;" ;" ;.. ;.. i" ;" ;" i" "" "" ; .. i " ".. i " ".. ".. ".. ".. i.. ;" ; " ;.. ;.~ ..... ~ ..... , .... " .. 

~ , 

רהק...נרrנחן
 __ב WJlב

המחיללאמניתספרבתי

ייייו
2 ,. 

נתניה

בך-דידאהודע"ש

~ותםאראלהמנהלת:

כרמיאל

כרמיאלהמקומיתהמועצהבשיתוף
דוידסוךמשהמנהל:

........ ~ .................................................................................... ~ .... ~ 



TZAVTA center for 
 _JtUntג>

בברכה,

תל-אביב"צוותא"
 30גבירולאבן

 SHAI KARLSTADTקרלשטטשי

 DESIGN&EXECUTIONתאורת-מחול

 OFLIGHTING FORובצועתכנון

DANCE 

 TEL .) 03 ( 615780טל.

t(,JJt(,J t(,J:ג ,tr,J ,tr,J t,I",J 't'J t'J t ג:ti,J ,tr,J t ,ג:t ג:

פוטו

~~-v ~-
.i-II"r ~ PHOTO 

 TEL . 257589טל.

 12גבורולאבזרח'תיא,

12 IBN GVIROL STR. T-A 

והסרםהלצילוםסםרויו

בצבעיםלחתונות

לחובביםובצבעיםבשחרר/לבןלפיתוחמעבדה
ותעודותדרכוןתצלומי

y ~ A"9\ לבןניירעלמסמכיםצילום~/ 
~ PHOTO STUDIO ~ 

PASSEPORT PHOTOS 

f')tr ·~t ( ~t l f')t, f' ,t, f' ,t f':Jt' f')t I f')tl f')t 1 ~t ( f')t r f') t' f': 
ארנטינהטיהלנאלטהספרבית
 72בן-גוריוןשדית"א,
 ) 03 ( 228214 :טל.

הרוסיתבשיטהבאלט
מתקדמים,מקצועיים,לרקדניםכיתות

וילדים.תחילים rמ

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA 
Tel·Aviv, 72 Ben-Gurion Blvd. Tel.: (03)228214 

Ballet (Russian System) 
Classes for Professional dancers, 
Advanced students, Beginners & Children 

רןייעקב

ישראליים,עםלרקודימדריר
וכיריאוגרףעמיםרקודי

כץ,(בביתדיוםיוהרקדה:למוד
 / 701035טל.ביאליקקרית
חייםקריתנגלר,(בביתבן-אןימים

 ,) 724694טל.
 5 7ךשיקו,רחקולאוברותק :מעכך

 • ) 04 ( 726027טל.

תל-אביבהקיבוציםסמינר
מכשירהמכון-לתנועהלחינורהמכון
יסודיגופניחינורבמקצועות:גופנילחנור

ספורט.מקצועות-חינוכיומחולתנועה-
ו.רניחהמגמות:השלישיתהלימודיםבשנת

-לו nמללמוריםמגמה-מיוחד/תנועה
ימיחינור-מתקנתהתעמלות

למחוללמוריםקבועההשתלמות
 1אפרווםבכותל-אבוב,

 . 426102 , 424102 , 41211טל:



העליוןהגלילאזוריתמועצה

תל-חירודמוומ.ג.ע"שהאזוריתהמכללה
תל-חילאמנויותהמכוו
למחולהמחי
ומוסיקהיצירהמודרני,בלט

קפלו.חינאפלד.אריאלהבהדרכת:
דיזודיוובתיהשובלשרי

גיאז

דיזודיובהדרכת:בתיה

 067- 41709 , 40969טכ,

REGIONAL COUNClL UPPER GAULEE 
TEL-CHAI RODMAN REGIONAL COLLEGE 

TEL-CHAI ART SCHOOL 

DANCE STUDIO 

MODERN BALLET, CREATION AND MUSIC 

INSTRUCTORS : ARIELA PELED, HINA KAPLAN 

SARISHUVAL, BATJAH DISODIN 

BATJAH DISODIN J A Z Z : 

קסטןהילדהרמחורסטודרו

וקלאסימודרניבאלט
 , 10ארלוזורוברחיגו.רמת

HILDE KESTEN-

Studio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov St., RAMAT-GAN 

התבועהלאמבותמרכז

כלבאיהבהנהלת
 0 [ 9- [ 2 [[ 9טל, [ 2כררדאר 'חר,'בהרצליה

ול-ילדים.מח
ומבוגריםנוער-מחול
וגבריםלנשיםתנועה
בתנועת-התינוקהדרכה

ותנועהיציבהבנזקיטיפול

ART Of MOUEMENT CENTER 

Tel.: (03) 932339 

Director: Arye Kalev 

Herzlia B' , Nordau 8t. 32 

CHILDRENS' DANCE 

MODERN DANCE 

MOVEMENT CLASSES FOR ADUL TS 

MOVEMENT FOR BABIES 

PHYSIOTHERAPY 

 STEINITZ Lighti ~~ר u ~~ I ~ז~ i ~~שטייניץ

 Hataasia St. T-A Tel 12 . 31049סל.תא 12התעש'הב Iרח

חדשים"ליקולייט"זרקאורי *
סטנדרטייםבמהזרקאורי *

חדישים"פולאוספוסים" *
צבעונייםפילטרים *
ולוחות-בקרהדימרים *
תאורהמערכותהשכרת *

מיוחדיםאפקטים *

 :: ) 0 [([-7624 [ 1049 :טל,ת"א , 12התעשיהרח'

 ," ,"-,"-," ,ו, , 1 ' ,ו,-,," ,ו,-,"

למוריםומחוללנתעוהדסנא
אורניםהקיבוצרםטמינר

כהריןצרפיהמרכזת:

הריכגקרןמרריס:

חצררחרה

הרפזשרלמית

כיןחרמרכה

כאמןכירה

כהריןצרפיה

.... " ' a ' ' .. , ', .. 'ו' ......"' ,". ""," '," ....., f' ', ... 

~ 

 ' ,קופרמן-במהאורות
~ 

~ , ' 
i 

תאורהותכנוויעוץ *

ומופעיםלבמותןפיקודתאורהצירד *
הסוגיםמכלנורות *
מיוחדיםלאפקטיםונורותמכשירים *

~ , ' 
~ 

~ 
' , 

i 
~ 
' , 

i 
~ 
' , 

 i ) 0 [( 247482טל,ת"א 68ארלרזרררב

" .. " .. " .. " .. " .. " .. , .. " .. " .. " .. ~ 
 ' a"י ,,' ,..... ,.' 'ו''ייtיי , .. ' , .. ' 'ו' ".' ,.'
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למחילהמלכיתיתהאקומיה

הישראליהסניף

פרי:רינהנציגה
יםנהב Iרחו .ןךהשררמת

 03 · 474652טל.:

The Israe l i Branch 
Representative: Mrs. Rina Perri 
Ramat Hasharon. 1. Habanim St. 
Israel Tel.: 03-474652 

THE ROYAL ACADEMY OF DANCING 

קלאסילבאלטהמוסמכיםהמורים
בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמורשים

דניאלהשפיראחנהירפהןהררןםהמרםתר-באיב
 65597ררישלים, , 48צרניחןבסקי Y 33676באר-שב 6/15רירךחביבה

בת-דור,אולפואירלי,אירגן
 263175טל: , 30גבירןלאבןתויא,

שירשליזהידזתליי
 470867רמת-השרון 15הגינהסמטתחדרה. , 51הגבירךם

ג'נטאירדונן
א· Iתבת-דרךילפוא

שילהליי
נת-דורולפןא

ןהצפזוחיפה
לנהונאירבר
תיואדןרבתילפוא

אדיתליין
לראירהדקייהרביגגשאןביחב.ד,אלפאברתקבךץ

ובריסברדיצבטקי
 241865 •חיוא 1מהרוול

 5כ 5214חיפה , 17ניחןבסקיצראיטנתליי

 Y 78563באר-שברפהלייברחבת
א' 18חושיאבאד'שרתל,גילן

 251307חיפה,אחוזה
וביקיבן-בריך

בת-דוראולפן

גילהגליר

אמירהובירוז

25048תי'א, , 64רתש 1 
דניטגפני

 065/2349ופולה, Y 10ב/היסודקרןפטנידלובן

ירושליםרמות , 29דירה , 2בנין
איריתהרציגבת-יס , 17החרמון

נר(/הרןגרז

 , 414572י-ס,רונל,קרית 29גוואטמלה

נעםיוקמושבתאיייןנרינטקי

 932371שמריהןכפר , 40החןרש
אטתריינגרונן

חיפה , 51הלל
שריןגילן

 483754צהלה,ניג , 27נתותע

ריבהפרו

 474652ת"ס Yגב 127ון Dנצנל
אראלהריתם

ריתירשירטקי
 247447הכרמלהרא' 26כספרידפנהפיינברג
 932657שמריהןכפר , 30אורנים

ובריסרייף 959858רחובות , 26הראשוןהנשיא

מורוזמיר
דליהזיגלובןקישט

בת-דורילפוא
ריתהתירג'ובן

 666989חיפה, , 30פבזנר

 246722ת"א, , 7גריזים

שורלוקורשפלובהתטין

 Yשבבארדורבתאולפן
 714326חיפהסביניה , 22םאפרי

בת-ים , 3מצדהסמטת

ייאירהציריליןחנובי
 932439פיתןחהרצליה , 31האצייל

קורמיםמקווםהישראליהמניףובריסקאיפובן
ו-הבאלטלמוריוהשתלמויות

 419010פתח-תקוה , 9פרטיזנים

ליאירהבן-ציר-קינריךחן
השנתיותהבחינותאתמארגןת"אבת-דןרןלפוא

בוחניםבנוכחותהתלמידיםשל
בלונדון.מהמרכז

טיבי
תיים Yגב , 2הצעירל Yהפו

ובריאןריטשילדרתלטליתונן
223ת"א, , 10הירשנברג  283035ת"א • 34ידה-יהבו 137



~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ................. .. 
10 10 • 
 :מנשהלמחולאזוריאולפן ~. '"ו n~זכיםטודיו ~
 •והמושבהקיבוץאולפן 10כרמורותגתגל~ה 10

 •אומנותלהמנהלת 10 10 • 10 10
 •לולטעדה 10 10
 •מודרנלמחול 10 10
 •קלסלכאלט 10 10

 •כמחולמוסלקה rIהוגיאזמודרנלבמחולשיעורים 10 •ג'אז 10 10
כורלאוגרפלהiבו

 •לו Iהמךתולדות 10הגיליםלכל 10

10 10 • 
10 10 • 10 10 MENASHE • 

10 10 COMMUNITY • 

10 10 COUNCIL • 

10 10 DANCE • 

10 10 STUDIO • 

10 10 • 10 n 06 (( 78696טלפון: 10.260הירקוןרחוב 1ל-אביב ( • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ן}ס Iפןר
בלטלציודמרכז

 440166לט )יהודהרבגשרכ"את 192ןןורגבואב

 ,.אוסריה,פ ,ח

HAIFA ISRAEL 

10 . 10יררשל,םרחרב , JERUSAL.EM ST 



) Kaj Lothman, Liora Bing, Hanka Paran (Classical 
) ana Caliph, Victoria Goren (Modern ןן, Flora Cushman, Jehudith Arnon 

) Zofiya Naharin (Sound & Movement); Gilead Shiba (Music 
) Noa Flapen (Dance History); Yael Kena'ani (Dance Notation/Eshcol 

למחולאיזוריאולפז
צורסולםגעתןר

ארניןיהדויתבהנהלת

וכירדם:חבר

קלסי:מחיל

מידרכי:מחיל

פארןחכקהביכג,ליאירה ,ןאליטמקאו

יר,ש,כיעהארכיןיהידית ,קישמאןפלירה

ךכגרמו 7.אסתרגירוייקטיריהקליף,אילכה

 .כהריוציפיהיתכיעה:צליל
קיליומשהשיבא,גלעדמיסיקה:
פלפןכיעההמחיל:תילדית

ככעכייעליכמן):(אשכילתכיעהכתב

REGIONAL DANCE STUDIO 
Ga'aton - Sulam Zor - Na'aman 

Director: Jehudith Arnon 
געתןן,

הגלילמעלהך.ג.
04-9 :טלפןן 23009 

Ga'aton, Doar Na Ma'ale Hagalil 
04-923009 :. Tel FACULTY: 

הזכרכז
ס!ברדולזכחול

בחסות
ס!ברדרמדנוגדול

אנטוניו
בהנהלת

דוראןסילביה
 'ספרד~~ששלהממלכתיבבלטראשיתרמדניתלשטבר

החונורזכשרדבהזכלצת

הגירים:רנרההרשrנה

11בשטוחג'ביום .00 -13 .00 
19.30 -20.30 

ת"א 53-יהודה Iברח'ספרדי,למחולהמרכז



בעיימאייפרמדי eייאטלטיי

משרד

ןתיירןתנסיעןת

 , 29הרצל ,רח

ה 7ננת

• 
טירטייייאייפרמד

 , 32הרדה-7בזרח'
ב 7תל-אב

 298975טל.

k א,k ~ Jk ןק"!ר.5ורה,? ••• 

קלסילבלטבסטודיו
· B וגיזודרגי

לףוקדןנrחןןימתומלואב
בהנהלת

ןב-ארציזפתי
 • 'iIג..: ............ ~ t tן;' ,.,

ס-יבת

 . 25לזיאעו 'רח

 .. .םגיעכשיו

לציוןבראשון
 5רלדיסשי ,רח

ס) Pהסךפרמרגל"

 868060טל.

המחןללאמנןתהמכןז
דודזוןמשהבהנהלת

INSTITUTE OF ARTISTIC VANCE 
~dbס~ he Vav ~ Mo ~ eeto ~ V 

קלאסי-בלטאקדמאימחול
Academic Classic Dance-Ballet 

מודרנימחול

Modern Dance 
אאזגן

J a z z 

ס 7ם-ניער-ימברגר 7לד 7לכתית
ס 77מקציעס 7לרקדנהכשרה

לבלטס 7למירברקרקירס

ס 7לחיבבס 7עיר 7ש

 4-8 7לגלאלדיס 7למחיל

והרשמהפרטיס

המחוללאמנותהמכוןבמשרד
-16.00-20.00ומ 9.00-12.00השעותן 7ב

 81314טל.חיפה. , 17היסדרךהכרמל,מרכז
81314 :. Carme 1 Center, Hayam Road 17, Haifa, te1 



ךמחוךהחדשהטפרברת

רןיחטיהבהנהלת

יקביצהלמתקדמךםלמתחךלךם,

תל-אבךב, , 3אכטךגיכיםרח'

THE NEW SCHOOL OF DANCE 

Under the Management of HASSIA 

LEVY. 

Classes for Beginners and Advanced 

Students 

Tel-Aviv,3 Antigonus St. 

קרית-ארגךםטילהריע"שקהילתי,מרכז
אפרתימשההמחיללאמניתספרבית

קךראין , 104צה"להבטחךןרחבת

 752472טל, 365ת,ד,

הרך,לגךלבתכךעהךךטידךתרךתמךקה *

לךלדךם,ימידרכךקלאטךבאלטשעירך *

ךמביגרךם,כיער

ךציגךת,קאמרךתבאלטלהקת *

אמכיתךית,פעךלית *

וור Wbע"ח
 • Iמ liוUuנ-

חלקימכלמהימנהבאינפןרמציהעשיר
ת'רשהמשמר"ל"עלהעןלם.ןמרחביהארץ
בעןלם.החשןביםהמרכזיםבכלכתבים

עניינימשקףמחשבה,ולזרמידעותלקשתפתוח

למחולאיזוריאולפן
הידרןעמק

רינן-אלקייסאישרהבהנהלת
אירןיהזה

-!Iךכרדךמליחמ *

 *אךמפריבךזצךה *
 *הרךצךלאכדט *
ךטאלקrולאב *

 *ריתם)אראלה(בהדרכת
~ 

REGIONAL DANCE STUDIO 
EMEK HAYARDEN 

Oshra Elkayam 
Ronen & Hedda Oren - Directors 

* Modern D a n c e * 
* Improvisation * 
* Creative Workshops * 
* Classical B a I I e t * 

(Instructor: Erella R otem) 

 :Telephone 50430 (067)טלפין:
 .הירדןעמק ,נ,דיאפיjליםסבוז

@ 
בע"מהדפסיתישית',סגלש,

 ) 36יצחקנחלתנת(פי 8המאורמנורתסמטת

 26 59 05 , 26 77 96 :טלפונים-תל-אביב

והאנטיליגנציה.העובדיסציבורהמדינה,

אמנות,לעניינירביסמדוריסהמשמר"ב"על
וכד',טכניקה-ומדעוספורט,בידורספרות,

לעתןןמצורףשישייוםבכל
חותם",;.השבועון

בעיר,קוראיםלרבבותמגיעהמשמר""על
העןבדת.ןבהתיישבןתבכפר



יראפשהנוע

וכוריאוגראפיהלמחולמורה

מעברותקיבוץ

* * * 
יתרבאירהנ

ומחוללתנועהמורה

מעוז-חייסקיבוץ

 ) 065 ( 88633טל.בית-שאן,ד.נ.

* * * 
אליאטובודיג'

קלאסיובאלטחינוכילמחולמורה

יזרעאלקיבוץ

 ) 065 ( 94513-4 .טליזרעאל,ד.נ.

 .}נ .}נ .}נ

נגרואהציל

למחולהבין-קיבוציהמדורמרכזת

(ילדיס-נוער-חינוכילמחולמורה

בוגריס)

ניר-דוד

 ) 065 ( 88984 :.טלגלבוע,ד.נ.

 .}נ .}נ .}נ

 "יולעדה
וכוריאוגראפיהלמחולמורה

תנועהדרךתיראפיה

מנשההאיזוריהאולפןמנהלת

ברקאיקיבוץ

מנשהד.נ.

 ) 063 ( 78696(בעבודה) :טל.

* * * 
רינגה-יורצקיקרן

עמיס-וריקודימודרנילמחולמורה

ובוגריסלנוערחוגיס

יזרעאל,קב'

יזרעאלד.נ.

 ) 065 ( 94513-4 :טל.

 .}נ .}נ .}נ

חצורמי'נע

ומחוללתנועהמורה

גבעת-ברנרקבוץ

 17פנימיקוו ) 03 ( 952113-4 .טל

* * * 
יד-מרדכיקבוץלמחולאולפן

בוגריס-נוער-לילדיסחוגיס

וינרויהודיתמורןרותיבהדרכת

יד-מרדכיקיבוץ

אשקלוןנ..ד

 ) 051 ( 25520- 22414טל.:

* * * 
משמר-העמקלמחולאולפנה

וקלאסימודרנימחולשיעורי

בוגריס-נוער-לילדיס

ליןוחרמונהאכמוןעופרהבהדרכת

משמר-העמק

 ) 04 ( 991181 :טל.

* * * 
יולבריג

אףוגרכוריא

פתח-תקוה

 20ויצמן 'רח

 ) 03 ( 918832 :.טל

* * * 
הולטוזי

וכוריאוגראפיתלמחולמורה

 60970חצורקיבוץ

 055-94321טל.:

* * * 
"ליתמןרחל

קלאסילבאלטבי"ס

 7הירשברגרח'ת"א,

 6רדינג ,רמת-אביב

 03-223137טל.

* * * 

נאמןנירה

וטאי-צ'י-צ'ואןמחוללתנועה,מורה

עתיקה)סיניתתנועה(שיטת

 32שימקיןרח'אחוזה,חיפה,

 ) 04 ( 246335 :.טל

* * * 

Suzie Hall 

Dance teacher & choreographer 

Kibbutz Hatzor 60970 

T el .: 055-94321 

 .}נ .}נ .}נ

קופרמןודיג'

במהתאורנית

 53נחמנירח'תל-אביב,

 ) 03 ( 624389 :.טל

* * * 
האפריקניבריקודהתנועהיטודות

 ,טכניתעבודהמשולביסובוקורס

לרקדניס,המיועדוסרטיס,הרצאות

 .מחולומוריסכוראוגראפיס

אמר.דאטתרפרטיס:

שמריהוכפר , 58 .החורש

 ) 03 ( 938416 .טל

MOVEMENT ELEMENTS OF 

AFRICAN DANCE 

The course includes technical 
work, lectures & films. 
For dancers, choreographers 
& dance teachersJ 
Inquiries: ESTHER AMRAD 
58 Hahoresh St., Kfar Shmaryahu 
Tel.: 03-938416 

* * * 




