
כשהם
פתחו
...אגבהבנקאת
כששמעתיבערב, 7עז

מוקזעבחשבתי
ההשקעותבעצמי:

שפתוחבאמתאובי
חצות,עזנזאי
אמרתי ... ?כעבור

 ...בעצמי

שתעברילאחרמיד
נרחכמהתגלהלבינלארמי.

שפתרחבנקעםלעברד
בערב.עדשבע

בנחת.ירתרנעשההכל
מחשבה.ירתררעם

ירדע(ראתה----.--~
חשרבזהכמה

כשמדרבר

 ) ...שלךבהשקערת

תרכלההשקערתבמרקד
קניההררארתלמסרר
עדבערבמשבערמכירה

חייבאינך .בלילה 12
למסררכדימהביתלצאת

רהררארת .לבררסההררארת
 • ···.חרץבמטבע

לדעתכדיאר
שלך.היתררתאת

7;)111 YN 

, 

הזו, ...
אני

עובך!!!

מים'ביערבריםאגשיםאלפי
הרבהרזה .לבינלארמיאלה
שאתהממהפשרטירתר

שעליךמהכל .חרשב
להיכנסהראלשעית
רלר~רהקררבלסניף
ערביאניגםזהו.לפקיד:

לבינלארמי.

tIt ~הבנבi1 ~ l ~Qכ!!בנפזII 
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תל-אניב-יפרעירית
יהתרביתהניערהחיניך,מינהל

פעילותואתמקייםהעתיםביכוריבמרכזלמחולהמרכז
 :מישוריםבמספרהשבועימיכלבמשדהשוטפת

קבוצותשלרבבמספרהיומיומיותהפעילויותבמערכת *
והג'ז.המודרניהמחולהקלאסי,הבלטבמגמותלימוה

מרוכזות,שבתות-מחולכגוז,מגוונותבפעילויות-העשרה *
שלהופעותוידיאו,סרטיהקרנתאורח,אומזשעורי
ועו.דהמרכזלתלמידימחוללהקות

מחול.סדנאותבמסגרתעבודה *

תל-אביב.בשכונותסניפיםטיפוח *

מורימלמדיםבומרוכז,קורס-קיץשנהמדימקייםהמרכז
המרכזלתלמידיהזמיועדהקורסאורחים.מוריםוכזהמרכז
אורחים.לתלמידיםוהזלמחול

למחילהמרכז
ביכירי-העתיםמרכז

 6רח'הפטמן
 219457- 219510טל'

סדנאותהופעתלמחולהמרכזמקייםהפעילותשנתבסוף
שנתבמהלדהתלמידיםהישגיביטוילידיבאיםבהזהמחול

הפעילות.

חלק 82/83הפעילותבשנתלמחולהמרכזיקחכזכמו
בת"א.א'עירוניהתיכוזבבית-הספרהמחולבמגמת

המירדם:ציית

לאורדורינה-ראשיתמורה-קלאסימחול
וייסכריסטינה

מנסרודה-ראשיתמורה-מודרגימחול
קדםאמירה

דוד(חיליק)יחיאל-ראשימורה-ג'זמחול

ליבנהישראל-למחולהמרכזמגהל

מרכז
29 



IVAL ז'THE ISRAEL FES 

Founded hy A.Z . Propes 

erusalem נ, Binyaney Ha 'ooma 
531273 ) 02 ( P.O.Box 6001 code 91060, phone 

ישראלםסטיבל

פרופסצביאהרוןשלמיסודו

ירושלים .האימהבניני
 ) 02 ( 531273טל. 91060מיקיד , 6001ת.ד.

 1982-תשמ"בישראלפסטיבל
בספטמבר 1- 22

אתישראלפסטיבלמחדששנתייםשלהפסקהלאחר
רבהשתתפרתםבסירעםמחדששאררגןלאחרהשנה.פעילרתר

הארמה,בניינירהחרץ,התייררתוהתרברת,החינורמשרדישל
חדשההנהלהנבחרהירושלים,רעיריתליררשליםהקרן

עםזאת.לשנההפסט'בלתכנרןאתאלהבימיםהמסיימת
מיסדורביררשלים,האביבפסטיבלגםנתמזגישראלפסטיבל

אחדלארמיפסטיבליערררמעתהיררשלים,תיאטרןושל
שלהראשרניםהשברעותשלושהשלתקופהבמשרשיתקיים

מופעיוארבירושליםהפסטיבלשלמרכזוספטמבר.חודש
בתיאטרוניםבחיפה,בתל-אביב,גםכבעבר,יתקיימו,
קיבוציים.ובמרכזיםשאןובביתבקיסריההרומיים

מאשריותרלהדגישמדיניותנתגבשההפסטיבלבהנהלת
לאירועים,נוסףוהתיאטרוןהמחולבתחומיארועיםבעבר

סדנאותיתקיימוכןכמווהג'ז.הפולקלורהמוסיקה,בתחומי
בפסטיבל.שיופיעואמניםבהשתתפות

בתחומימרכזיים.ארועים 4מתוכננים 1982לפסטיבל
המחול;

של-100ההולדתושנת(לציוןבמחולסטרוינסקיערב
הסינפונייטהבת-שבע,מחוללהקתחלקיקחובוהמלחין),

ונגנים.זמרים-סולניםוכןקמראןזמריבאר-שבע,הישראלית
הערב:בתכנית

ייהשועל"לואיס;מאריישלבכוריאוגרפיהייפולצי'ינלה"
אנהשלבכוריאוגרפיה ) LE NOCES (ייהחתונה" ;)"ראנר"(
בהיכליתקיימוהמופעיםרודן.מנדיינצחהערבעלסוקולוב.
בספטמבר.וב() 5ב~בתל-אביבההרבות
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 ; 1982בפסטיבללהשתתףהוזמנומזררנימחוללהקות 3

במופעמניריורק, " MOVING EARTH "ולהקתה.טקייקיי
-1בבקיסריההקיבוצית,המחוללהקתעםמשותף'מירחד

יתקיימוהאורחתהלהקהשלנוספותהופעותבספטמבר;
אחרים.במקומרת

הכוללתבתוכניתמניו-יורק,טארפטוואילהשלהמחוללהקת
תתקיימנהההופעות . 1981ועד 1970השניםמןמיצירותיה

ובירושלים.בתל-אביבבקיסריה,הפסטיבלשלהשניבשבוע

ייפניצ'ה"מתיאטרוןקרלסוו,קרוליןשלהמחוללהקת
יתקיימוהמופעיםייאנדרויד".החדשהביצירתהמונציה,

ובירושליםבספטמבר-20וב-19בבתל-אביבהתרבותבהיכל
בספטמבר.-22ב

 RAKE'Sהאופרהמלאהבהפקהתבוצעהמחולארועיבצד
PROGRESS האורטוריותתבוצענהכןסטרוינסקי.של

היידןשלהעולם",ייבריאתמנדלסוןשל"אליהו"
סולנים,בהשתתפותויואלדישלהמנצחת"ו"יהדוית
מהונגריהמגרמניה,מספרהמישראל,ותזמורותמקהלות

ומארה"ב.

וארה"ב,גרמניהארגנטינה,מפולניה,תיאטרוניםהוזמנו
בתיאטרוניםלפסטיבלמיוחדתמקוריות,הצגותותופקנה
 .ישראלים.

והפולקלור.הג'זבתחוםמופעיםימר.יתקיכןכמו

הפסטיבל.במשרדלקבלניתןפרטים



בע"מהפקותטלית
 : 1982תכנית

הרלנד*שלהלארמיהבאלט-אפריל

מיסבהאבין"ייאיינטהמחזמר-מאי

טבעי"ייבגרדלבתכניתסנדרסרןדני

צ'ארלזרייהזמר-ירלי
האמריקני"*הבאלט"תיאטררןכרכבי

איילי*אלריןשלהמחרלתיאטררןלהקת-ארגרסט
מארסרמרסלהפנטרמימהאמן-דצמבר

אפרתי*משהשללהקתררדממה",~'קרללהקתרייצרגאירגרן

ירסףמשההפקה: *

 . 03-247191טלפרן: ; 16מיכלרח'ת-לאביב,המשרד:

HET NATIONALE BALLET OF HOLLAND 
" AIN'T MISBEHA VING " 

DANI SANDERSON 
RAYCHARLES 
SOLOISTS OF THE AMERICAN BALLET THEATRE 
AL VIN AILEY DANCE THEATRE 

· MARCEL MARCEAU 
KOL-DEMAMA DANCE COMP ANY 

Y. Talit Productions, Tel-Aviv, 16 Michal St., tel.: 03-247191 
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בברבה,

I "תל-אב'ב"צייתא
rן vAז r A c.werסt 30גבירןלאבו 0....... _ 

L ____________ _ 

המחוללעולםחליו

שרתרנהכריאוגרפיה:

ויצירה.צורה

במחולוקשם.רז

בארץטיול.היום

לתלמידיםהמיועדיםמופעים
ונוער,

 453993 .טל:~זנקוניהולארגון
450111 .. 

 62006תא 42שטריקר

אלשקובשקינעמילמחולשטודיו

הגיליםלכלביתית
 03-757233טל: 100המלךשלמהרח'תל-אביב.

!ייפררזהפאתפרזיקהלםיפחרלפרתר

לסקיבסקי_אנעמי :כרריארגרפיה
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 1/ןoטן

 ד'זנ·~~
,L."-jf'"F 'י'!. PHOTO 

מתחתנים?עצירןזוג

זהמחירכילייין 60,000חסכתםזרמרדעהבקרארכם
סרטצילרםעבררבחתרנתכםצללםלשלםאמרריםחייתם
החגיגי.האיררעזמןכלבמשךקילעונ

לצפרתתרכלר-זהסמכרםריתעשיתמררת-אצלנר
שלכם,הטלריזהימסךמעלחתרנתכםשלקילנרעבסרט
בצבעיםקרל,בלירריזמן,הגבלתללארגעכלבצבע,

טייפ.הרידיארבשיטתאלקטררניתרבעריכהטבעיים

 :נוספיםופרטיםיתרונרת
זמן·הגבלתללאהחתרנהבזמןהסרטצילרם
 .זרל.(מבצע)mכיר

מרגבלבלתיבמספרהסרט(שsנכרל)העתקתשלאםשרית
זעים.במחירקסטיתשל

1. 

Jיtt 
 :במקוםלדוגמאוהקרנהנוספיםפרטים

לי"נוףפוטו
 257589 .טל 12אבן"גבירולת"א,

תוכלטייפהוידיאובעזרתכיריאיגרף!רקיי!
קסטות.גביעלשלךיצירותלשמור

•••••••••••••••• 

קלסיבלט

ג'אז •

מןדרני •

התעמלות •

לנשים

ריתמיקה •

פנטומימה •

עםריקודי •

ועמים

• 

המחולאמנות

קלאסרלבלטמרכז

ירחאישרהבהנהלת

 6הניטערחי , 42 ' 300נתניה

 053-92041 ; 053-31672טלפוו:

מקצועלכלמיוחדרםמיררם
גבוההלימודרםרמת

 R.A.D .בחינות

DANCE ARTS 

DIRrCTRESS: SARA YOHAI 

Tel . : 053-31672 

Address: Hanotea Street No. 6 Natania 
Tel. : 053-31672,053-92041 

R.A.D. EXAMINATIONS 



דרביז ש·'ביררשליםלמרסיקחחאקדיםיח
RUBIN ACADEMY OF MUSIC jERUSALEM 

 635271טל' , 92101מיקיד , 7סמילנסקיזפרץרח'לרישללם

El, 63527 I זZ SMOLENSKIN זJ E R U S A L E M 7 PERE 

ילתניעהלמחילהחיג

הבאים:והתעודותהתאריםאתמעניקלמחולהחוג
 . B. Mus .תואר , 1
האוניברטי'עםמשותפתלימודים(תכנית B.A. Musתואר , 2

העברית).טה
הוראה,תעודת !
אקדמיה,טיום""תעודת , 4

S , אמן,תעודת

הכשהרהמחלקה,לתלמידילהעניקמכוונתהלימודיםתכנית
והאקדמייםהמוטיקלייםובמקצועותהמחולבארמנותמקיפה

זו,לארמנותהנלווים
ראשי):(כמקצועהבאיםהמקצועותאתבוללתהתבני~

שיטתתנועה,ותוויתנועהמודרני,מחוללאטי,'קבלט
ואימפורביזציה,כוריאוגרפיהקומפוזיציה,פלדנקרייז,

בטגנוןמחולטפרדי,מחולאופי,ריקרדיעתיקים,מחולות
וערד,אז, rהג

השונים,במקצועותטדנאותפועלותבןכמו
בדרדלבחורהמחלקהלבוגריתאפשרזולימודיםדרד

האומנותית,ולתפיטתםלליבםהקרובה
חינוד,ומטלולתנועהמגמתמחול,מגמתכולללמחולהחוג

תעודהאושיראליתבגרותתעודתלהציגנדרשיםהמועמדים
רפואי,אשיורולהציגכניטהבחינרתלעבררבחו"ל,ערדשורת

34 

האקדמיהלידזמנני"בדל"מחילירישליםלהקת

היאומאז 1962ב'אגרוןלויחטיהפרופ'ע"ינוטדההלהקה
ובחו"ל,בארץבצריפותבהדרכתהמופיעה

למוטיקהבאקדמיהלמחולהמחלקהבוגרותנמנותהלהקהעל
רובין,ע"שבירושליםולמחול
קטעיטפרות,פרקיעלמבוזJטותמגוונותתבניותללהקה
ומוטיקה,ניבהמלוויםשירה

חינוכיותתבניותמיוחדת,במשימהעצמהעללקחההלהקה
לבתימוגשותאלה,תבניותלוי,חטיהע"יהטבריםהמלוות

ולקהלאוניברטיטאותמדרשות,יטודיים,עליטודיים,טפר
הרחב.

"הטויטהבעולם","טיורוריקודיו",דור"דורברפרטואר
ועו.דהברוקית"

האקדמיהשלידהתיכידביה"ס
מיסיקליתימגמהמחילבמגמת

שנה, 20כ'לפניהוקםהאקדמיהשלידהתיבוןביה"ט
האחרונותובשניםהמוטיקליתהמגמההוברהלראשרנה

בחינותלהיבחןלתלמדייההמאפשרתלמחול,המגמהמוברת
זה,במקצועבגרות

בעלימוכשרים,לתלמידיםאפשרותלתתהיאבי"טמגמת
בנוטףזאתלליבם,הקרובבשטחלהתפתחאומנותית,גישה

יטודיים,עלטפרבבתיהמקובלתהלימודיםלתכנית
בארץהטפרבתיחלוץהינוהאקדמיהשלידהתיבוזביה"ט
המחול.במגמת

ילמחיללמיסיקההאקדמיהשלידהקינסבטירייד
ריבדיע"שבירישלים

 . 6מגיללילדיםכתותבקונטבטוריוז,
שלושאושעתייםאחה"צ,בשעותמתקיימיםהלימודים

שבועיות,שעות

מקבליםהמחול,לשעוריבנוטףהקונטבטוריוז,תלמידי
וגילם.לרמתםבהתאםוזאתומוטיקההאזנהשעורי

מודרני(מחוללמבוגריםלמחולבתרתמתקיימותבזבמו
קלאטי).ובלט

אירגדברצייז :.מאגרין,לייחמיה :.כ-"מןנןלןג"



למחילקיץקירס

האקדמיהמציעהברציפית,ישתיםהעשריםזה,בקיץ
למחיל,קיץקירטריביןע"שבירישליםילמחיללמיטיקה

הציביריתהמיעצהעםבשיתיףנעררלמחיל,הקיץקירט
ילאימנית,לתרבית
ימתרכזאגריןלייחטיהפריפ'ע"יימניהלערירהקירט

הבאים:במקציעית
איפי,ריקידימידרני,מחילקלאטי,בלטכיריאיגרפיה,

לאימניתהקשיריםיטרטיםיהרצאיתג'אזטפרדי,מחיל
בפרט,ילריקידבכלל

למיריםגביהה,ברמהמבצעיםלאמניםפתיחהקירט
מתקדמים,ילתלמידים

מחי"לאירחיםאמניםנמניםזה,בקיץשילמדיהמיריםעם
האקדמיה,שלההיראהטגלחברייכןימישראל

משתתפיםשנהמידיבינלאימי,מיניטיןרכשהקיץקירט
בניטףהזיכים,ימחי"ל,הארץקציתמכלתלמידיםבקירט

בצויתא,שביעייםלבליתיההרצאית,המחילשעירילמערכת
מציבהכרלשםחברתיות,ילפגישותרשמיםלהחלפת
המיט.דבבניינימגיריםלרשיתם,האקדמיה

ב'תהרפס
הנמהת tלאמנ

לנוע tiוהכ

בית-הספר

הבמהלאמנית
יהקילניע
ייבית-צבי"

רמת-גן

טריןתיאלהמגמה
מקציעיים,שחקניםהכשרת *

סייף,ריקר,דתנרעה, ,.משחקהנלמדים:המקצועות
תרלדרתמרסיקה,לשרן,קרל,פיתרחהיגרי,פנטרמימה,
מחזרת,העלאת,ספררת,התיאטררן

שנים.שלרשהלימידים:משר *
מקריםלהרציאתיכרניתהשכלהנדרשתמדיםמהמרע *

מירחדים.

לימדויםירם 'ה-'אבימיםירם.בכלמתקיימיםהלימרדים *
ירם.חציר'רבירםאררך

הכניסה.בבחינרתלעמדוהמרעמדעל *

לקילניעהמגמה
עריכה,בימרי,רהסרטה,צילרםהנלמדים:המקצועות *

תרלדרתטלויזיה,הפקה,מוסיקה,צליל,תסריטאות,
ובקורת.ניתוחהקרלנוע,

:שנתיים.הלימודיםמשר *
תיכרנית.השכלהבעלילהיותחייביםמדיםהמרע *
הכניסה.בבחינותלעמדוהמועמדעל *
 'ה-'אבימיםיום.בכלמתקיימיםהספרבביתהלימרדים *

יום.חציו',וביוםארוךלימדויםיום

הכתובת:לפיטלפרניתאובכתבלפנותנאההרשמהלצורך
 , 2שמשרןשועלירחרבוהקרלנוע"הבמהלאמנרתהספר"בית

 . 14.00-08.00השערתבין S 70261 782679,.טל'רמת'גן
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הקיברציםסמינר

גרפנירחינררלתנרעההמכרן

 1אפריסבנירח'חיפה,דרךתל-אביב,
 03-424221טל'

ימחיללתניעהלמיריסמסליל

החיניךביסודותהבקיאיםמיריםלהכשירהמסלולמטרת
ומחול.לתנועהחינוךלמסגרותיוצרת,גישהובעלי

שכלולעללתנועה,חינוך-היסודעליתבססוהלימדוים
שונותיגישותדרכיםהכרתתוךהתנועתית,היכולת
במחול.

התנועהביסודותוהשליטהגייסאמחדהספונטאניהביטוי
ורחבנכוןשימושללימדיםמאפשריםגייסאמאידאך

רחבהקשתלימדולכךנוסףהתנועתית.ביכולתםיותר
המורהלעבודתידעשלבסיסיוצרעיונייםמקצועותשל

לעתי.ד

מוענקהדרישותבכלשיעמדולימודשנותשלשלמסיימי
 .הגופניהחינוךבמסגרתימחיללתניעהבכירמורהתואר

השתלמויותבמכוןמתקיימותהתלת-שנתילמסלולנוסף
והמבקשיםלימודיהםאת .סיימואשרלמחוללמורים
האישית.יכולתםאתולשכללידיעותיהםאתלהרחיב

החינוך.משרדידיעלגמול-השתלמותמוענקלמסיימים

36 

מחילנסאולפני
נסימכהבהנהלת

 02-248888טלפון: 24שילחרח' 94505ירךשלים

ופעילויותלימוריםתוכנית-מחולנסאולפני

מחרלנסארלפנישיטת

תרגילים.י IIערלאריקרדי IIעריקרדלימרד *
לררק.דהקשררהמרזיקליהצדרלימרדריטמיקה *
במה,עלרנסירןידע-הרפערת *
החן,טיפרחהשרירים,הגמשייתפיתרח-הגרףעלשליטה *

 "רכרריקרדסרטייידאר,המחשהאמצעי-ענפהחברתיתפעילרת *

יהארמנית,המרזיקההריקרדתרלדיתעלשיחות *
המררכב,אלמהקלבשלביםהתפתחותעלמביססתהשיטה *

דרג,לארתרהאיפיניתהטכניקהאתהמציגריקרדנלמדשלבככל

מחיל"נסארלפניללהקת IIכניסהבחינותעיבררהצמטייניםהתלמידים

סטיל,בררדרויאמריקאי,דררםאפריקאי,קלאסי,ג'אז-הגיאזסגנינרת



בת-שבעמחובת Pכה
8HE:\lA DRNCE COmPRNY 13זA ~ • , 

 Artistic Director: MOSHE ROMANOרומנומשה :אמנותימנהל
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 THE JERUSALEm DAח CE COmPAח Yיךישריםר iהמח npרה

ון Oכריונחןנוחי: OH~הוכ

A1חO1ו HA חAAT חoK DlAECTOA:Y זAATlS 

 2CHAYEI ADAffiSז JEAUSAtfm_ISRAELדL E . 02-242806כט'רםי Wריו O 2ך Hרח'חיו
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הבויסיתהמרעצה

THE BRITISH COUNCIL 
 . 03-222194/7טל' , 63451תל-אביב , 140הירקון

 , 1950משנתבישראלנציגותלהאשר'הבריטית,המועצה
לקדמ~רתה,ומבריטניהממשלתשלאישורהבתוקףפועלת

אחרות.וארצותבריטניהביןהתרבותיחטיאת

הבריטיתהמועצהשלהראשיתוהטפריההראשיהמשרד
קיימתכ"כתל-אביב. 140הירקוןברח'נמצאימבישראל
ג'ורג',המלךשד'טאנטה,טרהבבניןבירושלימ,טפריה

 . 02-639866טל'ירושלימ,

ומקיפותוהשאלהעיוןטפריותהןלימירושובבת"אהטפריות
הבריטיתהמועצהפועלתבהןאשרהתרבותתחומיכלאת

וכו.'טפרותוהחברה,מדערהטבעחינוך,בריטניה,כגון:

מחול.כוללהאמנויות,בתחומרבחמרהטפריותמכילותכ"כ
בטפריה.מנוילהיותיכולהגבלה,ללאתושב,כל

(איןלמוט.דלהשתייךחייבימהטרטימלטפריתמנויימ
שרותמציעההטפריהפרטיימ).לאנשימטרטימהשאלת
 .הארץבכלהדאר,באמצעותטרטימהשאלת

לתרבותמרטדותעמפעולהמשתפתהבריטיתהמועצה
והמחרל.המוזיקההתיאטרון,בתחומיאמנימבהבאתואמנות

בבקורימלשיראליממטייעתמיוחדימ,במקרימכ"כ,
בשטחההישגימעללעמודמנתעלבאנגליהמקצעויימ
וכו.'המדעימהחינוך,האמניות,

140 Hayarkon St, Tel Aviv 63451 
Tel: 03-222194-7 

The British Council, which has had an office in Israel since 
1950, is the agency empowered by the British Government 
to promote cultural relations between Britain and other 
countries. 

The main office and library in Israel are at 140 Hayarkon 
Street, Tel Aviv, but there is also a library in the Terra 
Sancta Building in Jerusalem (tel: 02-639866). 

The library, which consists of both lending and reference 
sections, covers all aspects of work, with which the CouncU 
deals: Britain, education, science, social sciences, literature, 
fiction etc. It also contains a substantial section on the arts, 
including dance. 

Membership of the library is open to all. The film library 
has institutional membership only, and offers a nationwide 
postal loans service. 

The Council cooperates with Israeli cultural organisations in 
bringing to Israel British performers in theatre , mlJsic and 
dance. It can also in selected cases, assist Israelis with 
professional visits to Britain in order to familiarise them
selves with British achievement in the arts , education, 
sciences etc. 
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ארנטינהפיהלנאלםהספרנית
 72בו-גירויושדי iא uת

 ) 03 ( 228214טל.:
הריסותבשוטהבאלט

מתקדמוס,ווס, Yמקצילרקדנוסבותית
יולדוס.rנתחולוס

BALLET SCHOOL MIA ARBATOVA 
Tel·Aviv, 72 Ben·(1urion Blvd. Tel .: (03)228214 

Ballet (Russian System) 
Classes for Profess·ional dancers, 
Advanced students, Beginners &. Children 

קסטןהידלהלמחולסטדויו

וקלאסימודרניבאלט
 10ארליזיריברח'רמת-גן,

HILDE KE5TEN 

5tudio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov 5t., RAMAT·GAN 
 03-296449קסטןהלדה

I אחווו;(קות);

ו" kך e 'כ;ייאחוווו

eN ו;(וו'חו!ו

ברהוםאריק

במהחאירת
 ) 03 ( 282773טל.

ר
! 

כפר-סבאהעירוניהקונסרבטוריון

סעירופנחסשושנהשםעל

יילךארתירמבהל:
בן-משהכיכבהמרכזת:

הריקידלאמניתספרבית-למחילהמחלקה
ריןרחמיסאמברתי:מבהל

מידרבימחול
רוןרחמיס ,שטרן:גוריתמררים

קלאסיבאלט
קאפוןפגיגהמרקיש,אירגהפייךיס,גילופהמררים:

למתקדמיםסדנאקבוצת

שגיס 6מגילהחלתלמידיםמתקבליס

מקצועייםלרקדניםשיעורים
למחולומורים

 052-21143טל' 44369כפר-סבא , 33יררשליםרח'ספר,בית

ירמחוירסטודיו
כרמורותגתגליה

אז'וגמודרניכמחולשיעורים

הגיליםלכל

 . 260הירקיןרחיבתל-אביב,
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ואמבותלספרותתל-אביבקרן

~ 

מערכיליהנותמהמנמנעשונותשמטיכותאלהמצדובמיוחדציבורי-כמוטד 1970בשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל-אביכקרן
בתחומימוגדרימפרוייקטימבמימושתמיכה ) 3ואמנות;תרבותמשרדתל-אביב-יפו,עיריתשותפימ:שלושהובהעצמאי,תרבותי
 .ביצועילדיהיו,מגיעימלאהקרןתמיכתשללא ,בעירהתרבותמרכזיימ:יעדימשלושהלקרן .נפתליפרץוקרןוהתרבותהחינוך

והאמנותהטפרותבתחומהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד ) 1
מוטיקה,טפרות, :תחומימבחמישהמתרכזתהקרןשלפעילותה ,העירתושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל-אביב-יפו;

 .אמנותימחולתיאטרון, ,ופיטולציור

שנתרמוהמחולממופעיבאחדלויחטיההכוריאוגראפית
היטודייםבבתי-הטפרלתלמידיםאביב-תלקרךידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

5 . '.\ · al ()l1e ()j Ihc Dall(·e-A ctivitie ~ CI1urc()grapI1('r Hassia l ,e 
1iscu b_'" 111c Te/-A vi v f -()undaliun !()r l , ilerature and זurga 

. Arl al S('hu()/s ill uI1uer-privi/egcu areas 

פעולותיהלמטגרתאותוהוטיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחומ
שללמחולהמייעצתהמקצועיתהועדהיזמהשנימ),ארבעלפני
 :אלהפעולותמ"תשהלימודימבשנתהקרן

(במטגרתבשכונות-טיפוחלמחול-אמנותיקבוצות-נוער 25 *

 :(בגילימוילדימילדות 350עמ ,עירוניימ)מועדוני-נוער
8 -14 (; 

האקדמיהבוגרתהרקדנית,היאהחוגימעלהמפקחת-האחראית

 .כהן-צדק.,פאניבירושלימולמחוללמוטיקה

לפנימופעימ-100במופיעימאמנותילהקות-מחולשלצוותימ *
דברי-בתוטפתבשכונות-טיפוח,יטודיימבתי-טפרתלמידי

הטברודבריכוריאוגרפיה-וריקודו"דור"דור(להקתהטבר

כוריאוגרפיה- "לציון"מתימןבתכניתמ"ענבל"צוותלוי;חטיה

ורז"קטמבתכניתצוות-מחול ;לוי-תנאישרההטבר-ודברי

 .שרת)רינהודברי-הטברכוריאוגרפיה-במחול"

מקוריותיצירות-מחולשללהעלאתןשונותללהקות-מחולטיוע *
 .ישראליימכוריאוגרפימע"י

יצירות-בשבילישראליימממלחיניממקוריתמוטיקההזמנת *
 .רפרטואריותבלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות-מחול(ע"ימחול-מופעישלהבאתמ *
שניבנוהאקיטטיותהקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהל

 .השונימהעירבאיזוריעירוניימובגנימבפארקימהקרןי"ע

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 

. Tel-Aviv ... Yafo ded in 1970 as an independent חwas fou חdatio חThe Fou 
public institution for the encouragement of the arts in * Special performances in elementary schools in the 

. suburbs by dance-compan·ies Tel-Aviv _ .. Yafo Municipality, The Ministry of Education 
and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation * The funding of the creation of new dance-works in 

. work -shops participate. 
sraeli composers ןCommissioning of musical scores by * 

f or professional dance-companies. 
* Dance performances by professional dance companies 

on open air stages in public parks in different parts of 

town. 

, The Foundation provides for projects in literature, music 
n the dance sphere ן. sculpture and art, theatre and dance 

: the Foundation activities include 

25 Modern Dance Groups in under-privileged areas in • 





למחולאיזוריאולפן
,ובעמןצור,סולםעתוןגאיזוריותמועצות

ארבוןיהודיתבהנהלת:

רוטמןיעלסגבית:

(שד"ש)בויישראלאיזורי:תרבותרכז

 25130 ,הגלילמעלה.דב.געתרןקיברץ
 923009טלפרן:

המורים:צוות

ביבגליאררה~רן,חבקהקלסימחרל
 ,בסט,בארהזלצמןשרלמית ,מבדלסרן,מרתהררן,רחמיםארברןיהרדית :מרדרבימחרל

הקיברציתהמחוללהקתרבברתארצי,שפרה

הכרהתבועה,

גופנית

תנועהכתב

קומפוזיציה

מוסיקה

אנטומיה

 :במחולטראפיה

עביכביעלביבג,ליאררה ,ארברןיהרדית
כנעבייעלרכמן)(אשכרל

ארברןיהרדיתזלצמ,ןשלרמיתררטמן,יעלגרין,ריקטרריה
קילוןמשה

אדלררוברט
טרבסימןאתי

IIIIIIIIII ~~: מפרדילמחולהמרכז

בחסות

ספרדרמדניגדול

אנטוניו

מחרלסדבתפרעלתהאולפןבמסגרת
כהכבההשברעימותכלבמשד
תלמידיםמתקבליםמקצועילריקרד

לימדויםלשבתהמחוללסדבת
במחרל.קדוםלימדולאחרמלאה

הקרובהלשבהההרשמה
במאי.תסתיים

שררץמרגליתמזכירה:
יניב.שושיארגרבי:ביהול

בהנהלת

דוראוסילביה
ספרדשלהממלכתיבבלטראשיתרזכדניתלשטבר

 :;:ע:~ .... .--ר.

החינוךמשרדבהמלצת

הג'ר'ס:רכרההךשמה

13- 11.00ת IUגשג' OIג' .00 
19.30 -20.30 

ת"א 53-יה'דה Iנרח'ספרדילמחולהמרכז
 ) 03 ( 783716 ,) 03 ( 233805טל'
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מחוךךהקת-דוממהקוך
טל: .ת"א . 41ב"קשיראלרחי

KOL DEMAMA 
Tel-Aviv;41, Israel BakSt.;Tel. : 03-251608 

"אפרתי"תיאטרוז-מחוללמעזהאגורה
לבלטבתי-ספר

קיראון

סט"להריע"שקהילתימרכז
 . 106צ.ה.לרח'

קירת-אונו

 752472טל:

אשריר
ד'מתנ"ס

ד'רובע
אשדוד

 055-42721טל:

אפרתימשהארמנותי:מנהל
זלצמן(סו)שרונהבר,גבינדלר,אסתרראשירת:מרררת

דודקביץדליהאושית:זמכירה
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חיפהבאלס
פסטרנקואדמאילנהאמנותיים;מנהלים

מחולללימוריהמניז
חושיאבאע"שלתרבותבמרכז

חיפהר,דסילברהללאבארח'
 3Z694מיקוד,ס ZZ785-4סטלפה;

ריקודי-אופי;ג'ז,מודרני,קלאסי,בלט
מקצועיים;לרקדניםכיתות
ומתחילים;בינוניתלרמהכיתות

 .הררולגיל,לילדיםמיוחדיםשיעורים
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ז HE HAIFA BALLEז

ARTISTIC DIRECTORS: ILANA & ADAM 
PASTERNAK 

DANCE INSTRUCTION INSTITUTE 
, at the Abba Khoushy Culture Center 71, A.H. Silver St 

850 04-227 :. aifa 32694 Tel יר

Classical Ballet; Modern Dance; Jazz; Character Dance; 
Classes for Professionals and other levels. 
Courses for Children, Teenagers and Adults. 

למחילהאילפן
לוטמאןקייאמנותי:מנהל

קלאסיכאלט

כינלאומיפולקלור

ספרדיריקוד

מודרניריקוד

ג'אז

מקצועיתהדרכה

לריקדולמורים

מקצועיתהדרכה

ונוערלילדים

לילדים,קורסים
ומכוגריםנרער

למחול,הארלפןכמשרדההרשמה
 , 34632חיפהררטשיל,דבית

 04-83655טלפון: ; 142הנשיאשד'

THE STUDIO FOR DANCE 

Artistic Director: Kaj Lothman 

EDUCATION OF DANCE 

TEACHERS AND 

PROFESSIONAL DANCERS 

COURSES FOR CHILDREN 

TEENAGERS AND 

ADULTS 

CLASSICAL BALLET 

INTERNATIONAL 

FOLKLORE 

SPANISH DANCE 

DERN DANCE חM 

J A Z Z 

Enrolment at the office of the Studio for Dance, 
Rothschild Cultural Center, Haifa 34632, Hanassi Ave. 142; 
tel.: 04-83655 
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ה'שראך'הסנ'ף /ךמחוך-ךונדוןהמלכות'תהאקדמי-ה
 ..ן,~').:"

O0 ;ו " -f 
1\ , ..... t 

קלאסילבאלט
בישראל:(לונדוז)למחול

קורסיסמקייםהישראליהסגיף

ו-הבאלטלמוריוהשחלמויוח

השנחיוחהבחינוחאחמארגו

בוחניסבנוכחוחהחלמיךיסשל

 .בלונדוומהמרכז

המורשים

המוסמכיםהמורים

המלכותיתהאקדמיהע"י
ג'נטאררימן

 03-263175 , 30גבירולאבןת"א,(בת-דור)
דנלאלגרלי

 067-67836אילניה,מושב

לראיזהארנרן
 128נרף,יפהחיפה

אורהירור

 478920השרון,רמת

יללהאייזיקרביז
 03-81107בת-ים,

הבוטתן

 053-37885נתניח,

מיבלבאיבל

 02-417126ירישילם,
אלזרבלהר

רעננח

מרלםבדבררו

 231454תךאביב,
פלנ.יטריליבארם

ב' 72חרצלרעננח,
,; 

ליאררהבן-צרר

תךאביבבת-דיר
ריו:ויררשבטקל

רחיבית

לנהרב-מאיר

ת"אבתדרראילפןנתניה,
פלמהחטין

 3מצדחטמטתבת-ים,

ליאררההייקיבלנג
 04-535214,17טשרניחיבטקיחיפח,

ליאירחצלילללןחבמל

 052-72430 , 31האצ"לפתוח,חרצליח

יינהג'ביטיר
נצרת

רחלטללתמן

 03-239598 , 11ריינטת"א,

 .גבאיןגירטמן
 053-99918נטר,בפרמישבת

חנחלופה

 48טשרניחיבטקיירישלים,

גללהגל-איר'
 03-843247,17חחרמוןבת-ים,

שרהייחאל

 053-31672 , 22אוטישקיןנתניח,

נרעהגרזרן

 , 19גייאטמלהירישילם,
 02-414572יובלקרית

שללהליי
 03-263175,30גבירולאבןת"א,פת"דיר

רחלגילן

א' 12חישיאבאשר'אחיזה,חיפה,

04-251307 

אטנתלול

 057-78563הנגב)(שערשבע,באר

ארלאלהלגמן

 04-82178,46חירקיןאחוזח,חיפח,

דנלטגפנל 48

 . 10ב/היטורקרןעפילה,

רינלתלב

 04-921858,8השימרדרךנחריח,

האקדמיה:בצ'גת

 A.R.A.D. IA.T.C .(פייייבה

 1הבניס,יח'ימת"השיין

 03-474652טל:

אלרנהמרקיש

 03-753687וטין,מוננוח

פטרלשהגלדלמן

 29דירח , 2יבניןימות,ירושלים,
02-861379 

אלריןגרינטקל

 052-72371 , 40חחורששמרלהו,כפר

רלגהפרל

 03-474652,127כצנלטיןגבעתיים,

גלליפחפרט

 458658ת"א,

ריתפרז

עפולה

דללהזיגלמןקרשט

 03-263175,30גבירולאבןת"א, ~בת"

iכקאיפמן

 03-924011 , 9ייזניםפתח"תקוה,

מייאןריטשליי
 03-283035השרין,רמת

אלאלהירתם

 04-247447 ,'א 26בטפריחיפה,

מריםיייף

 03-66989,30פבזנרחיפה,

אנהייבין

 04-921568 ,'א 12נהריה,גילומב

יחמיםררן

 052-27338השרין,חיי

מלכלשבאן

 04-923842נהריה,

דניאלהייא Dש
 8/15רייךחביבהשבע,בארבת-דור



מוגשוliiלמוחןלאזןד"אןלפו
לריטעדהפדגרגית:מרכזת

ארבקררקליירמזכירה:

.ריקודי-חיללמ.סדנאהיצירהאמנרת •קלאסיבאלט •מדורנימחרל
רמחרלתנרעהדרד.תראפיהלמחרלמרסיקה •למחנכים.חרג.ג'אזארפי

* 
גלעד;שרשבריאנט;ירספהבריאנט;עמנראלבן-עמי;תמרהמררים:חבר

שררדדולרי;עדהרררבל;מררםהרץ;מריםגרין;ריקטרריה

MODERN DANCE • CLASSICAL BALLET • COMPOSITION CLASSES • 
PERFORMING WORKSHOP • CHARACTER DANCE • JAZZ • 
MOVEMENT FOR EDUCATORS • MUSIC THROUGH MOVEMENT • 
DANCE & MOVEMENT THERAPY 

MENASHE COMMUNITY COUNCIL 
DANCE ULPAN 

(063) 78696 

ADA LEVITT - PEDAGOGICAL DIRECTOR; FACULTY: TAMAR 
BEN-AMI; EMANUEL (ROGER) BRIANT; JOSEPHA BRIANT; SHOSH 
GILAD; VICTORIA GREEN; MIRIAM HERTZ; MIRIAM VROBEL; ADA 
LEVITT; DAVID SCHUR;SECRETARY -CLAIR IVKOR 

מו·דרניתלתנועההלהקה

מרגוליןירוןאמנותי:מנהל

סיט-מרגרלין:רבקהמררדם
מרגרליןיררן

 ', 94188יררשלים

 'ב/ 17ה'סרדקרןרח'
 ) 02 ( 226706טלפרן: .

למחולספרבית
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כן >tך Wהיהבכט
THE ISPAEL 13ALLET 

קלאסילבלטהמרכז
הישראלי""הבלטשלהרשמיהספרית'ב

מרקמן.והללימפולסקיברטהאמנותית:הנהלה

 266610 'טלתל"אביב. 120ז'בוטינסקירחובהמדינה,כיכר

לילדים.מיוחדיםשעררים *

הגילים.בכלומתקדמיםלמתחיליםשעורים *

CLASSICAL BALLET CENTER 
The official school of the "ISRAE L BALLET" 

Artistic Direction: Berta Yampolsky& Hillel Markman 
Tel Aviv, 120 Jabotinsky St., Tel: 266610 

* Special Classes For Children lPre"Ballet) 
* Classes For Beginners & Advanced Students 

למחילאזיריאילפן
הירדןעמק

אורןהדהמנהלת:
אגמימירי:מזכירה

בפסגתר:מליות :המירותחבר

אביתרגירה

אררניעדה

הרצרגעירית

הרןטל
ערפריאמירה

אררןהדה

ררטמניה

רבינרכיץגיטה

הכררנהמרדרני,מחרלקלאסי,בלטהגלמדים:המקצועית
גרפניתרמרדערתתנרעהליצירה,

 ·הירדןעמקאזרריתמרעצהלמחרלארלפןהכתובת:
 , 15155אחרדיעקבאשדרתאררןהדהאר

 067-51838 :טלפרן

התנועהלאמניתהמרכז

כלבאריהבהנהלת

צלע"דררם / 32נורדאררח' , 46583ב'הרצליה
 052-72339טלפרן:

בסיסיתתנרעה ,

יצירתימחרל
ריתמילרמח

 .תיראפיה
 'רפראיעיסרי

רפלקסרלרגיה
טאי"צ'י ירגה

 ,השתלמריית
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מחולתיאטרון
שינפלורינה

THE RINA SCHENFELD 
DANCE THEATRE 

חטברח"ארטיט"ידיעלובחו"לבארץמיוצג
 Representt:d by ARTIS, Ltd .בע"מוארועים

,טיסא
בע"מיאריע(םהשברה

 32244טלקט ,) 03 ( 650601-2טל' , 63842ת"א , 17בז-יחודחרח'

A R T I S L T D. 

17, BEN-YEHUDA ST.; TEL-AVIV 63842, TELEX 32244, TEL.: 03-650601-2 
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 ך'ר(;וו eאת fוו J;:כוו

תאירהיתכניןנציע

 Iיקיל-אירמיפעילמחיל

יתאטריןתעריכית

תאורה

לארועיס

 Jותאזברו
 17יפתחרח'
השרוןרמת

 478635טל:

 16סוקולוברח'מחסן:
רמת-גן

 707759טל:

רמת-השרון 1317 .ת.ד

השניחוט'

ריקוד.נעליריקוד,בגדי
 .וחוץהארץ,תוצרתמובחריםדגמים

 Capezio @סוכנות

 261319 .טל . 30גבירולאיבןפסג,'

53 



בארץ-ישראלהעיבדיםשלהכלליתההסתדרית
ילחינירלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקיריהמדירלאמניתהמחלקה

משרדבשיתוףולחיבור,לתרבותבמרנזעםלריקודיהמדור
מדריניםלהנשרתאולפגיםחמישהמקייםוהתרבותהחיגור
 :הבאיםבמקומותעםלריקודי

תל-אביבירושליםעפולה באר-שבעחיפה
ההדרנה,תורתהדרנה,תרגיליעם,ריקודינוללתהילמודיםתכבית

לריקודימרנזיתוועדהקיימתהמדורלידומוסיקה,כוריאוגרפיה
מקייםהמדורואמגותית,מקצועיתעצהמתז-הוועדהתפקידעם,

חגונה,-החגיםבגושאעםריקודילמדריכימיוחדותהש'תלמויות
השתלמויותהבינורים,וחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו

הארץ,אזוריבכללחודשאחתבערנותהאולפגיםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחולבלהקותמטפלהמדור
עם,לריקודיחוגיםהקמתלמעזועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםנבסיםמתנגזהמדור

מוציאכזדליה).(דוגמתמחוללהקותשלארצינגסלרבותעם,
המחול,בגושאעיוגיתספרותהמדור

 :המדירממטרית
העממית,היצירהעידוד

הציבור,שכבותלנלעםריקודיוהפצתהחדרת

מחול,להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגים.הקמת

והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל

ואנונותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעל ד'~'בד
הכללית;ההסתדרותשלולחיבורלתרבוהזנורכ:יז

האובי-שלהפולקלורלחקרהמרכז:"שיתוףפועל

ירושליסהעברית,ברסרטה

212 om ,כTel -A\/iv, 93, Arlosorov St, R 
03-261111 . Tel 

 1971בשנהטדונ

צלום,(רישום,תיעודאיסוף,ומיעוטים;עדותשלמסורתייפריקודיםשלהחיאתםארכחייםהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
הריקודים,וחקרהקלטה)הטרטה,

הדרוזיםהערבים,החסידית,הפרסית,ההודית,אפריקאנית,-הצפוזהגרוזינית,"התימניתהכורדית,העדותבתחומיכהעדפעלהנופעל
והצ'רקטים,

אלה,ריקודיםאודותעלאחרוחומרטרטיםברות,,חו ,טפרונים.הוציאהמפעל

 :הפעילותמרכזיכתיבת
-כויעוטים.ועדותרקודילטפוחהכופעל
03 261111,טלפוז: 306חדר , 93ארלוזורובא,"תההסתדרות,שלהפועלהועד -

 02- 35291טלפוזירושלים,העברית,האוניברסיטההפולקלור,לחקרהמרכז

 04-, 728369,טל, 78ראשונים 'רחקרית-חיים,'פרידה'},כר,צבי ,הודייחולולכהאו'כיוז

g' tradition of ןstaining the livil נded 1971, is active in recording , preserving and sL חThe project, fou 

, e of ethnic groups and minorities in Israel ~ folk dan 
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האמריקניהתרביתמרכז

acc 
american cultural center 

 63903ד,דתל-אביבהירקוןרח'
 ) 03 ( 65066ד / 2טל'

71 Hayarkon St. Tel Aviv 
Tel: (03) 650661/2 

בשעות:לקהלפתוחה
-4םד :ה-'בבימים
-2ד 0חגוערבי 'וביום

Hours open to the public: 
Monday to Thursday 
10 CI .m. to 4 p.m. 
Fridays & Holiday Eves 
10 a.m. to 2 p.m. במחולוווידיוטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשות

 .האמנויותובשאר

The library has a section in the Arts which includes 
books, periodicals and Videotapes. Books are available 
for loan. 
The collection of videotapes on Dance are: 
COMPANY CLYTEMNESTRA: MARTHAGRAHAM 
DANCE COMPANY 
AMERICAN BALLET THEATER 
TRAILBLAZERS OF MODERN DANCE 
PILOBULUS DANCE THEATER , 
MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY 
ALVIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON 
DANCE THEATER OF HARLEM 
THEPAULTAYLERDANCECOMPANY 
THREE BY BALANCHINE 
The video tapes can be viewed . during library hours. 

להשאלה.ניתניםהספרים

הם:במחולהווידיוטייפיםרשימת
"קלטימנסטרה"גראהםמרת.הלהקת

אמריקאיבלטתאטרון
המודרניהריקודחלוצי
פילובולוסבלטתאטרוןלהקת
טיילורפוללהקת
אלינגטוןדיוקשלמוסיקהלפיאייליאלוין

 .בלאנשיןשלשלושה
קנינהםמרסלהקת
הרלםשלבלטתאטרוןלהקת
לטלויזיהרקודטארפ,טווילה

הספריה.בשעותבווידיוטייפיםלצפותניתן
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י"
הקיבוציתהתנועהברית

למחולהובדור

-03טל' , 30גבירולאבן , 64078תל-אביב 2 17 151 

ראונגצילח :חמדוררכזת

ל:למחוותורלמסדנאותמקיימחמדור

-12.00,בשעות 9נימגחברח' ',בבימי-חיפח 9.00 

 13.30-8.30שעותבחקיבוצימ,'בסמינרגבימי-ביבבתל-א

 12.00-8.30בשעות 'דומי :במדורחקבליומ

 vי"
לחןהמתמנןלאזוכהמ

דודזוןמשהבהנהלת

IC DANCE זIS זE OF AR זU זI זINS 
Director Moshe Davidson 

בלט-קלאסיאקדמאימחול
Academic Classic Dance-Ballet 

מרדרנימחול
Modern Dance 

'אזג

J a z z 

ומבוגריס-נוער-לילדיסכתות
לרקדניסמקצועייסהכשרה

לבלטלמוריםבוקרקירס .
לחובביםשיעורים

 4-8לגלאילילדיםמחלו

והרשמהפרטיס

המחוללאמנותהמכוןבמשדר
-09.00השעותבין -16.00ומ 12.00 20.00 -

 81314 .טלחיפה. , 17היס,דרדהכרמלמרכז

 Carmel Center, Hayam Roadך Haifa, tel ,7 .: 8ך 3ך 4



התרבותקרו

AMERICA 
ISRAEL 
-ישראלאמריקה

CULTURAL 
FOUNDATION '32 . 654177-8 .טל ; 63325ת-לאביב , 32אלבנירח ALLENBY ROAD, TEL-AVIV. CABLES: KERAM; TEL 

בשיראלהתרברתלחייבסיעוהחשרביםהגררמיםאחדהאירמאז 1940בשנתבארה"בראשיתהאמריקה-שיראלהתרברתקרז
צפרז-אמריקה.לביזהארץביזהתרברתיהגשררבקירם

שממערתיתהתרברתקרזעזרתהיתהשיראל,מידנתכינרזשלאחרהראשרנרתבשניםרבמירחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
האנרשיבתחרםרבים;בתחרמיםצמרייםעברדתהפיררת .רתוברתאמנרתבנרשאיתמיכהשהציעהיחידהגררםכעמטבהירתהבירתו,

מבניםשלתשתיתצייות-הפיסירבתחרםשרנים;במרסדרתרתמיכההקמה-המרסדיבתחרםכשררז;בורכיאמניםרחינררקידרם-
אמנרתי.רחינרראמנרתלמרסדרתצרירד

עיקויים:פערלהכיררניבשניהקוזפעילרתהתמקדההאחורנרתבשנים

הקוז.פעילרתשלהברתותגרלתשהראשות,ע"שהמילגרתמפעל-האחד

משודעלרירתוירתותקציביתמבחינהנסמכיםהמרסדרתכיאף .בשיואלמובזייםאמנרתייםמרסדרתבמספותמיכה-השני
 .חירנירתהינזאלהלמרסדרתהקוזשלהשנתירתהצקברתיהרהתרברת,החינרר

 .האמנרתיהחינררבתחרמיבעיקרשרנים,לפורייקטיםהקוזמסעייתכזכמר

כאחד:האמרויםהפערלהכררניבשנירגדליםהרלכיםמשאביםהקוזמקדשיההמחרלבתחרם

המבקשיםמחרללהקרתלחבריהשתלמרתרימלגרתכמקצרעמחרלהלרמדיםצלעיריםבשיואלללימרדיםמילגרתמעניקההקוז
צלאת-הטכנייםהמקצעורתראנשימבצעיםירצוים,-מקצעולאנשיהקרזמאפשרתכז,כמר .המקצעוייםכשרריהםאתלהעלרת
 .בחר"לוכעודקצררתהשתלמרת"למילגרת

ללהקרתהקוזמסייעתכזצברוי.לגרףזרלהקהשהפכהמאזבתש-בעהחמרלבלהקתהקרזתרמכתמחרלבמרסדרתתמיכתהבמסגרת
צירד.בוכשיתבעיקולמחרלרלארלפניםאחררת

המחרל.מרפעיאתהיתו,ביזשישמר,אשוארלמרתבשפרולסיעותכנירתהתרברתלקרז

 .מחר"לרכרויארגופיםמרריםרבהבאתסדנארתשללקירמזמסיעיתאףהקרז

The beginning of the America-Israel Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of 
the major factors in assisting the cultural life in Israel and in keeping the cultUral bridge between Israel and North-America. 

In the early years of the State of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country . 
115 assistance was threefold: it advanced gifted young artis15; it financed the founding and supported many and varied cultural 
groups and institutions; it was instrumental in providing an infra-structure of the halls and equipment for performance and 
teaching of the arts. 

In more recent years, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public" support of Israel's 
cultural institutions, the AICF concentrated i15 efforts mainly in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Founda
tion's crowning achievement and the support of a few major cultural institutions. 

AICF also finances different projects, especially in institutions for the teachings of the ar15. 

In the field of Dance - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to 
young dance studen15 in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance companies who want to 
further their professional qualifications. The Foundation also gran15 short-term fellowships abroad to choreographers, dancers 
and stage technicians. 

One of the institutions supported regularly by the AICF is the Ba15heVa Dance Company, ever since this group became a 
public companY. Gran15 are also made to other companies and dance studios mainly for the acquisition of equipment. 

The Foundation is planning renovation of auditoriums which will serve dance performances. 

The AICF also assists in arranging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad. 
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