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קלאסילבאלטהמוסמכיםורים'המ

בישראל:(לונדון)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"יהמורשים

יס Dקורמקייסהישראליניף Dה

ו-הבאלטלמוריוהשתלמויות

השנתיות .הבחינותאתמארגן

בוחניסבנוכחותהתלמידיסשל
 ,בלונדוןמהמרכז

האקדמיה:נציגת

A .(פדידינה . R . A.D, (A .T.C 

 1הבניסדח'דמת-השדון,

 03-474652טל:

ג'נטאורדמז

 03-263175 , 30גבירולאבןת"א,(בת-דור)

דניאלגולד

 067-67836אילנית,מושב

סוניתליידז

 052-78082 ,שומרוןרח'אבן-יהודת,

לואיזתארנוז

 , 15שניאורזלמזרמת-רמז,חיפה,

04-225578 

אורתדרור

 478920השרון,רמת

אירנתמרקיש

 03-753687 ,מונוסוןנות

דליתאייזיקוביץ

 03-81107בת-יס,

תכוסתז

 053-37885נתנית,

פטרישתנידלמז

 29דירת , 2יבנוןרמות,ירושליס,

02-861379 

מיכלאכיכי

 02-417126ירושליס,

פיליסוולדכאום

איווזנרונסקיב' 72תרצלדעננת,

 052-72371 , 40תחורששמריהו,בפר

מריםבז-כרור

 231454תל-אביב,

רותוורשבסקי

רחיבית
ריגתפרי

 03-474652,127כצנלסיןגבעתייס,

ליאירתבז-צור

ת-לאכיבדירבת

פלמתחסיז

 3מצדתסמטתבת-יס,
נילופתפרס

 458658ת"א,

לגתמאיר-בר

ת"אכת-דיראילפזנתניה,

ליאורתציריליזתכמי

 052-72430,31תאצ"לפתיח,תרצלית
רוזסיבול

ת"אבת-דוראילפן

ליאירתתידקרבינג

 04-535214,17טשרניחיבסקיחיפה,

רתלטליתמז

 03-223137 , 11ריינסת"א,
דליתזיגלמזקושט

 03-263175,30גבידילאבןת"א,בת-דיר

דיגת'ביטרוג

נצרת

שריכץ

 053-25754שער-חפר,בית-יצחק,
מריםקאופמז

 03-924011 , 9הפרטיזניספתח-תקיה,

גאניזגרוסמז

 053-99918נטר,כפרמישבת

תנתיופת

 48טשרניחיבסקיידושליס,
מריאזריטשילד

-03השרין,רמת 283035 

גילתגל-איר

 03-843247,17תחרמיןבת-יס,

שרתייחאי

 053-31672,22איסישקיןנתניה,
פנינתקפיז

 03-670798,10ביל"יחיפה,

גועתגרזיז

 , 19גויאטמלהירושליס,

 02-414572ייבלקרית

שילתלוי

 03-263175,30בגידולאבזת"א,בת-דיר

מריםרייף

 03-66989,30פבזנדחיפת,

אסגתליי

 057-78563הנגב),(שערשבע,באר

אנתריכיז

 04-921568א: 12גילומב ,נהריה

רתלגולז

א' 12חישיאבאשד'אתיזת, ,תיפת

04-251307 

אריאלתלגמז

 04-82178,46תירקוןאתיזה,תיפה,

מיכלשאנז

 04-923842נהריה,

דגיסגפני

 10ב/היסידקדןעפילת,

רוניתלב

 04-921858,8השימרדרדנתריה,

דניאלתשפירא

8דיירחביבהשבע,כארבת-דרר /15 
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 T ALIT PRODUCTIONSהפקותטלית

 ' 83מחול

מץו

תיאטר"בלטהאמריקן"כרכבתברארןלסלי
ברלין"של"בלט-הארפרהסרלןגלרראןררלדימיר
הישראליהבלטעםבהרפעה

משרריץהנרדעתהפנטרמימהלהקת"מרמנשאנץ"

ינראר

הקרמיתהלהקהקרמדי",בלט"אמריקאןאפריל
פסטיבלבמסגרתתרפיעמניר-יררקהמצליחה

יררשליםבתיאטררןפסחראררעיעין-בג

מארה"בהחדשניתהמחרללהקת"פילרברלרס"מארירני
בתש-בע)להקתעם(בשתרף

 83לארמיבינההמחרלירחטירלי-ארגרס

 83ג'אזאריעי

ה"גלרבלהקתבהשתתפרתרישראל,איררפהמארה"ב,מערלהג'אז
גרסרןיימייקרגרמניה.יפןהרלנ,דמאנגליה,נגניםירניטי",
רחמישייתריעקרברביץריררסלבפלינטשאלבירהזמרתטריר"

ברזילאי,פרריםקרנבל
רלהקתהפריירהזרהנהזמרת

טבעי"ייבגודל-סנדרסוןדני

טליתיהרדההפקה:
ירסףמשהאירגרן:

 03-287253טל' , 63261ת"א 16מיכ"לרח'הפקרת"-ייטלית

 rIMPRESARIO: YEHUDA TALז
PRODUCER:MOSHEJOSEPH 
16, Michal St., Tel Aviv 63261; 
Tel.: 03-287253 



חיפהבאלט

-השעיו"קיקיתייאגדת
 R.C.A .תקליטלפי :מ' ;פסטרבקיאדסאילבה :'כ
קירובראמיליה :תפ'

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

מחולללימודיומכוזמחוללהקת
חושיאבאע"שלתרבותהמרכז

 32694חיפה 71,סילברהללאבארח'

 , 04-227850טלפון:

ריקודי-אופי;ג'ז,מודרני,קלאסי,בלט
 ;ארובימחול

 .הרךלגילכיתות

בלטיבשטראריק :צלס



THE HAIFA BALLET 

ARTISTIC DIRECTORS: ILANA & ADAM 
PASTERNAK 

BALLET COMP ANY AND 
DANCE INSTRUCTION INSTITUTE 
at the Abba Khoushy Culture Center, 71, A.H. Silver St., 
Haifa 32 694. Tel.: 04-227 850 

Classical Ba11et; Modern Dance; Jazz; Character Dance; 
Aerobic Dance; Courses for Children. 



רץ-ישראלנאהעינדיםשלהכלליתההסתדרית
ילחינירלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקידיהמדירלאמניתהמחלקה

משרד qבשיתוולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
מדריכיםלהכשרתאולפניםחמישהמקייםוהתרבותהחינוך
 :הבאיםבמקומותעםלריקודי

תל-אביבירישליםעפרלה באר-שבעחיפה
ההדרכה,,תורתהדרכהתרגיליעם,ריקודיכוללתהילמודיםתכנית

לריקודימרכזיתוועדהקיימתהמדורלידומוסיקה,כוריאוגרפיה
מקייםהמדורואמנותית,מקצועיתעצהמתז-הוועדהתפקידעם,

חנוכה,-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותהשתלמויות
השתלמויותהביכורים,וחגהעצמאותחגפסח,פורים,בשבט,ט"ו

 ,הארץאזוריבכללחודשאחתנערכותהאולפניםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחולבלהקותמטפלהמדור
 ,עםלריקודיחוגיםהקמתלמעזועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנסיםמתכנזהמדור

מוציאכז ,דליה)(ד~גמתמחוללהקותשלארציכנסלרבותעם,
 ,המחולבנושאעיוניתספרותהמדור

 :המדירממטרית
העממית,היצירהעידוד

הציבור,שכבותלכלעםריקודיוהפצתהחדרת

מחול,להקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת

והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקייילטיפוחהמפעל

ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעלד Tנד'~
הכללית;ההז::;תדרותשלולחינוךלתרבות'!~כורכז
האוני-שלהפולקלורלחקרהמרכז:'שיתוףפןעל

ירושליםהבערית,ברסיטה

212 om (כTel-Aviv, 93, Arlosorov St, R 
03-261111 . Tel 

 1971בשנתנוסד

צלום,(רישום,תיעוד , qאיסוומיעוטים;עדותשלמסורתייםריקודיםשלהחיאתםאובחייסהחזקתםשמירתם,העיקריות:מטרותיו
הריקודים.וחקרהקלטה)הסרטה,

,הדרוזיםהערביםהחסידית,הפרסית,ההודית,הצפוז-אפריקאנית,הגרוזינית,התימנית,הכורדית,העדותבתחומיכהעדפעלהמפעל
 .והצ'רקסים

אלה,ריקודיםאודותעלאחרוחומרסרטיםחוברות,ספרונים,הוציאהמפעל

 :הפעילותמרכזיכתונת
-וכויעוטיםעדותרקודילטפוחהכופעל
 03- 261111 :טלפון , 306חדר , 93ארלוזורובת"א,ההסתדרןת,שלהפןעלהועד

 02- 35291טלפוןירושלים,העברית,האוניברסיטההפולקלור,לחקרהמרכז
 04- 728369 .טל , 78שוניםרא,רח',קרית-חייםהאברפריד,צבייהודילמחולהאו'כיון

g tradition of רhe project, founded 1971, is active in recording,_preserving and sllstaining the livil ז

, folk dance of ethnic groups and minorities in Israel 



התרבותקרן

AMERICA 
ISRAEL 
·ישראלאמריקה

, CULTURAL 
m FOUN DATION ' 32 . 654177-8 .לס ; 63325תראביב , 32אלבני ALLENBY ROAD, TEL-A VIV. CABLES: KERAM; TEL 

בשיראלהתרברתחלייבטיעוהחשרביםהגררמםיאחדהאירמאז 1940בשנתבארה"בראשיתהאמריקה'שיראלהתרברתקרז
צפרדאמריקה.לביזהארץביזהתרברתיהגשררבקירם

שמעמרתתיהתרברתקרזעזרתהיתהשיראל,מידנתכינרזשלאחרהראשרנרתבשניםרבמירחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
האשוניבתחרםרבים;בתחרימםצמרייםעברדתהפיררתרתרברת.אמרבתבנרשאיתמיכהשצהעיהיחידהגררםכעמטבהירתהבירתר,

מבניםשלתשתיתציירת-הפיטירבתחרםשרנים;במרטדרתרתמיכההקמה-המרטדיבתחרםכשררז;בררכיאמניםרחירברקדירם-
 .אמנרתירחינרראמנרתלמרטדרתצוירד

עיקריים:פערלהכיררניבשניהקרזפעילרתהתמקדההאחררנרתבשנים

 .הקרזפעלירתשלהכרתרתגרלתשהראשרת,ע"שהמילגרתמעפל-האחד

שמדרעלרירתרירתרתצקיבתימבחינהנטמכיםהמרטדרתכיאףבשיראל.מרכזייםאמנרתייםמרטדרתבמטפרתמיכה-השני
 .חירנירתהינזאלהלמרטדרתהקרזשלהשנתריתהצקברתיהרהתרברת,החינרר

האמנרתי,החינררבתחרמיבעיקרשרנים,לפררייקטיםהקרזמטיעיתכזכמר

כאחד:האמרריםהפערלהכררניבשנירגדליםהרלכיםמשאביםהקרזמקרשיההמחרלבתחרם

הבמשקיםמחרלהלקרתחלבריהשתלמרתרימלגיתכמקצרעמחרלהלרמדיםצלעירםיבשיראלללימרדיםמילוגתמעניקההקרז
צלתא-הטנכםייהמצקעורתראנשימבעציםירצרים,-מקצעולאנשיהקרזמאשפרתכז,כמר .המקצעוייםכשרריהם ,אתלהעלרת
בחר"ל.וכעודצקררתהשתלמרתלמילגרת

להלקרתהקרזמםיעיתכזצכררי.לגרףזרלהקהשהפכהמאזבתש-בעהחמרלבלהקתהקרזתרמכתמחרלבמרטדרתתמיכתהבמטגרת
צירד,ברכשיתבעיקרלמחרלרלארלפניםאחררת

המחרל,מרפעיתאהיתר,ביזשישמר,אשרארלמרתבשפררלטיעותכנירתהתרברתלקרז

מחר"ל,רכרריארגרפיםמררםירבהבאתטדנארתשללקירמזמטיעיתאףהקרז

The beginning of the America·lsrael Cultural Foundation was in 1940 in the U.S.A and since then the Foundation is one of 
the rnajor flctors in assisting the cultural life in Israel and in keeping the cultural bridge between Israel and North·America. 

. of the S18te of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the country sזIn the elrly yel 
Its 8Ssistance WIS threefold: it advanced gifted young artists; it financed the founding and supported many and varied cultural 
groups and institutions; it was instrumen18l in providing an infra·structure of the halls and equipment for performance and 

• teaching of the IrtS 

In more recent yelrs, with the ever growing share of the Ministry of Education and Culture in the public support of Israel's 
cultural institutions, the AICF concentra18d its 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 finlnces different projects, especillly in institutions for the teachings of the arts. 

IICI - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to Dlו In th8 fillld of 
young dance students in Israel for professional studies as well as fellowships to members of dance companies who want to 
further their professional qualifications. The Foundation also grants short·term fellowships abroad to choreographers, dancers 

. Ind stage technicilns 

ne of the institutions supported regularly by the AICF is the Batsheva Dance Company, ever since this group became a ס

. e acquisition of equipment tlר er companies and dance studios mainly for tIר pUblic complny. Grlnts are also made to o 

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

. he AICF also Issists in Irrlnging dance workshops and in bringing teachers and choreographers from abroad ז



isradance 
(ישראל)בלטבוטיק

) BALLET BOUTIQUE (ISRAEL 

 . 03-216466טל' , 45גבירולאבןתל-אביב:

 . 02-231415טל' , 2יהודהבןרח'ירושלים:

 . 04-81937טל' , 3היםדרררח'חיפה:

מ
.# 

10 

7 

14 15 



האמריקניהתרביתמרכז

acc 
american cultural center 

 63930תל-אביב , 71הירקוןרח'
 ) 03 ( 650661/2טל'

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

 :בשעותלקהלפתוחה
 7-10ב'יום

 4-10 :ה-'גבימים
 2-10חגוערביו'ביום

Hours open to the public: Monday 10 a.m. - 7 p.m. 
Tuesday to Thursday: 
10 a.m. to 4 p.m. 
Fridays & Holiday Eves : 
10 a.m . to 2 p.m . 

במחולווידיוטייפיםעט,כתביספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

להשאלה.ניתניםהספרים

The library has a section in the arts which inclu<;les 
books, periodicals and Videotapes. Books are available 

. for loan 
: The collection of videotapes on dance includes 

11 MARTHA GRAHAM DANCE COMP ANY - Part 
AMERICAN BALLET THEATER 
TRAILBLAZERS OF MODERN DANCE 
PILOBULUS DANCE THEATER 
MERCE CUNNINGHAM AND DANCE COMPANY 
ALVIN AILEY CELEBRATES ELLINGTON 
DANCE THEA TER OF HARLEM 
THEPAUL TAYLORDANCECOMPANY 
THREE BY BALANCHINE 
JENNIFER MULLER AND THE WORKS 
MAKING TELEVISION DANCE, TWYLA THARP 

PILLOW sיLAR LUBOVITCH AT JACOB 

הם:במחולהווידיוטייפיםרשימת
ב'חלקגראהםמרתהלהקת

אמריקאיבלטתיאטרון
המודרגיהריקודחלוצי
פילובולוסבלטתיאטרוןלהקת
טיילורפוללהקת
אליגגטוןדיוקשלמוסיקהלפיאייליאלוין

בלאגשיןשלשלושה
קגיגהםמרסלהקת
הרלםשלבלטתיאטרוןלהקת
לטלויזיהרקודטארפ,טווילה

 .The video tapes can be viewed during library hoursהספריה.בשעותבווידיוטייפיםלצפותניתן



ימחיללמיסיקההמרכזיתהספריה

CENTRAL LIBRARV FOR MUSIC AND DANCE 

 BIALIK ST, TEL-AVIV TEL ,26 : 03-658106טל.: 26ביאליקרח'תל"אביב,

בתוכה,אוצרת 1975בשנתשנוסדהלמחול,.הספריה
מקרנתוברשותהסרטיוידיאוסרטים,ספרים,כאלף

לוידיאוטייפים.הקרנהומכונתמ"מ-16בסרטים
סרטיםשקופיות,כתביעת,ספרים,מכילשלההקטלוג •

וסרטיוידיאו.

פלקטים,מחול,מופעישלכרזותהמכילארכיוזבספריה •
 .ומזכרותמופעיםשלתכניותקטעיעיתונות,

לרקדנים,לאינפורמציהכמקורשממשת.הספריה
מוסיקאים,כוריאוגראפים,תראפיסטים,למחול,מורים
 .והיסטוריוניםאנתרופולוגיםאמנים,

המחול,מתחוםבנושאיםחומריםמפיצה.הספריה
ותלבושות.במהעיצובבמוי,תיאוריה,היסטוריה,כגוז

מחולעלוטייפיםשקופיותסרטים,משאילה.הספריה
 .חינוכייםומוסדות,עיירות-פיתוחלקיבוצים

פומביות.והקרנותתצוגותמקיימתהספריה •

חובביקהלטיפוחכוללות:לעתידהספריהתכניות
העברית;בשפהלמחולידיעוזכוראיומטריה;מחול;

בכתב-קורסיםסרטים;הקרנותבמחול;תיראפיה
סופריםעםמפגשיםהמחול;בתולדותהרצאותתנועה;

 .למחול""בימהמחול;עלהכותבים

8 Circulates material dealing with the many aspects of 
Dance-Biography, History, Theory, Stage Production 
and Costume Design. 

The Dance Library, established in 1975 and located at 
26 Bialik Street, Tel Aviv, presently houses about 1000 
books, films, video tapes, a 16mm moving picture proj
ector, a video play-back machine and: 

8 Lends Films, Slides and Video Tapes on Dance to 
Kibbutzim, Border Towns and Educational Institu
tions. 

8 indexes and catalogue Books, Periodicals, Slides, 
Films and Videotapes. 

8 Offers free demonstrations and public showings. 8 Maintains a archive ot Dance Playbills, Posters, Clip
pings Programs and Memorabilia. 

Future projects include: 
8 Audience Building 8 Choreometrics 8 A Dance 
Newsletter in Hebrew 8 Dance Therapy 8 Free Dance 
Film Presentations 8 Labanotation 8 Lecture Courses 
8 Meet the Author Series 8 Stage tor Dancers 

8 Serves as a reterence center for Dancers, Dance Stud
ents, Dance Teachers, Dance Therapists, Choreog
raphers, Musicians, Artists, Anthropologists and Hist
orians. 

 :לקהלהפתרחהספריה
 18:00- 13:00-ד' ,'אבימיס
 13:00- 9:00-ה' ,'ג ,'בביימס
 12:45- 9:00-ז'ביזס

OPENING HOURS: 
Sunday, Wednesday - 13:00 - 18:00 
Monday, Tuesday, Thursday - 9:00 - 13:00 
Friday - 9:00 - 12:45 

לחזרתניתזרידיארבסרטי
 15:00- 13:00-א'יזס
 12:00- 10:00-ג'יזס

VIDEO VIEWlNG HOURS 
Sunday - 13:00 - 15:00 
Tuesday - 10: - 12:00 




