
שכול-וכמז 1 ~כתב-התנועה
הוראה,ריקודמחקר,

חץעמוסמאת

כתב-בתולדותציון-דרךשהיההחשובים,האירועיםאחד
לכתבי-הבינלאומיהקונגרסהואאשכול-וכמן,התנועה
הקונגרס .תל-אביבבאוניברסיטת 1984בקיץשנערךתנועה,
שנות 30במשךמצטיירת i !המגמהאתברורבאופןביטא

שלהתעלומותוהבהרתלגילויאשכול,נועהשלפעילותה
האינטנסיביביטויהאוליהואשהריקודגוף-האדם,תנרעת
המקיף.סמלהרכתב-התנרעה-ביותר

בשדהחרקריםכרר'יארגראפים,רקדנים,יחדזימןהקונגרס

מרריםמחשב,אנשיהאתנרגרפיה,הזרארלרגיה,האמנרת,
כירם.המרכרותהשיטרתבררבכתב-תנועהראנשירמרפאים

המרשקעיםוהתקרוההעברדההיהכרלםאתשאיחדהנושא
אתרלשמרללמודהו~יימים;כתבי-התנועהשלבפיתרחם
צררךישכךשלשםברררה, i !רהידיעההאנרשיתהגרףתרברת

 .הניירגביעלשרםיבררלסמלןאלהתרפערתלהפשיט

שקידהמוצאיםאנראשכרלנרעהשלפעילרתהמראשית
הרראהמחקר, :זטחי-פערלה Zlבשלרשהכתב-התנועהליישום
שונים,תנרעהבשטחיהכתבשלאמינותררבדיקתרריקר,ד

ד"רשלשיעררירריקרדי-העם,דרךהקלאסי,בבאלטהחל
ראחרים.,טאי-צ'יפלדנקרייז

תנרעהבהרראתהשניםכ:לאשכרלנרעהעסקהבמקביל,
באקדמיהלמחרלבמחלקהלתיאטרון,בבתי-ספררכתב

כתב-תנרעהלמחקרו"במכרןהקיברציםבסמינרביררשלים,
תל-אביב.בארניברסיטת

ריקרדיםחיבררהרא-שבהםהאחררןרלא-שלישיתחרם
הקהללפניביצרעםלאיכרתקפדניתרדאגההכתבבאמצעות

אמרי. i7לריקרדלהקתהבמסגרתהרחב,

בשלרשתכירםהנעשיתתרהפעילאתאפררשזרבסקירה
כתב-באמצעותרריקרדהרראהמחקר,האלה:התחרמים
שהתרחשההגדילהעללהצביעאנסהאשכרל"רכמן.התנרעה

ראתהתחרמיםשלרשתןזzביןהקשראתבכךרלהרכיחבהם
החשיבההרגליאתשינתהכתב-התנרעהשהמצאתהערבדה,

רהיאהמתנרעע,עלברננרת Iבהרבריקר,דשלנר,רהאסתטיקה
רהריקר.דהתנרעההרראתבארפנילשינוירקרראתמשפיעה

שלושתכלאתאשכרלגרעהנשאה-50השנרתבתחילתאם
כתב-נלמדכיוםהריכתו!:יה,עללבדההאלההתחרמים
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רנעשינגברההלהשכלהרבמרסדותבבתי-הספרהתנרעה
פעילרולהקרתשתירקיימרתשונים,בתחרמיםמחקרים

רבחר"ל.בארץתדיררתהמרפיעות

רכוריאורקדניםמררים,חרקרים,כירםעוסקיםאלהבכל
הגדולולקרמרניקטיביותהרכחהבכךשישספקראיןגראפים,

כתב"התנרעה.של

מחקך

 ,בתחילרכמןראברהםאשכרלנרעהבידיהרמצאכתב"התנרעה
 1iedenfeld) Movement Notationבספר:לארריוצא 50ה"שנרת
1958 , Nicolson &(. 

שהרכשר(אנשיםבכתב"התנרעהמירמניםחרקריםבעזרת

מתחרבמרמחיםרבסיועאשכול)נרעהעל-ידיהשניםבמשך
שרניגתנרעהלמשטריהכתבירשםמגררנים,התמחרת
עכ'שנעשההאלההספריםבכללארר.והוצאושנרשמר
רהכתב.התנועההרראתבתהליךשימרש

את:כרללתבדפוסשיצאוהמחקריםרשימת
 1958 (רכמןואברהםאשכרלנרעה-כתב-תנועה

 ',הפורלאורשציאהראשוןהספר
הכתבעקרונרתאת

 1968 (נרלרחליעםאשכרלנרעה
הקלאסהבלטשלהבסיסיהמילרן
רמרגליארדמשהעםאשכרלנרעה

התעמלוותרגילי ;) 1969 (זרננפלד
קלאתלטיקהחופשית,התעמלרת

קלאסיבלט

התעמלית

רשחייה

שושמיכלעםאשכולנרעה-ישראלייםריקידי-עם
ארבע' ;) 1970 (זיידלרשמראל
נש'ריקודישלוריאציותרחמש

ריקרדי-ערשבעה"עשרתימניות

ישראליים
ספיתרצהעםאשכולנועה-תימנייםריקידים

 1971 (שושנירמיכלזיידלשמראל
צןעלרריאצירת 142שלארסף
תימני

זייזשמראלעםאשכולנרעה-
ריקודי-Iורארבעהעשרים ;) 1975 (

דבקה



ההורהבצעדי

אותנטייםריקודים

ששעלוריאציות

ישרא-ריקרדי-עםרעשרהערביים

הדבקהעלהמברססיםליים
זיידלשמראלעםאשכרלנרעה-

ארתנ-בריקרדיםמקראה ;) 1986 (

מישראלטייס
משר-תבנירת ;) 1987 (זיידלשמראל-

כרר-תימניים,בריקרדי-עםתפרת

רבהררהערבייםדיים,

 ) 1970 (אשכרלנרעה- B.C.L .מחקר
שנערדמרחביים,באקררדיםמחקר-סימולטניותבתנועות

אשכרלנרעהע"ימחשבבאמצערת
ארה"ב;אילינרי,בארניברסיטת

רג'רןאשכרלנרעהעל-ידינעשה
בארני-לאמנרירתבפקרלטההאריס

להתפרסםרערמדתל-אביבברסיטת
בקררב

תרגילי 35 ;) 1973 (אשכרלנרעה-ולקרואלכתרבלנוע,
שנעשרעברדרתשלאסרפהתנועה,

שנאספראשכרל,נרעהתלמידיע"י
בכתב-למקראהעל-ידהרנערכר
תנרעה

פלדנקרייז,שלשיערריו ;) 1980 (-
שהראכפימגנטי,מסרטשהרעברר

בכתב-התנרעהרנרשמרלימדםעצמו
,שמואלהאריס '.געםאשכרלנרעה-

תנוערת ;) 1971 (שושני,רמיכלזיידל
מןדרגמרתעםראצבערתידיים

שלרמשפת-הידייםההרדיהריקרד
בישראלהחרשים

רמיכלדגןמרקיעםאשכולנרעה-
השוואתימחקר ;) 1979-82 (שרשני

לאבאןפרןררדרלףשלהכתבבין
לאשכרל-רכמן

בשלרשתכתרב ,-18המהמאהריקוד-
אשכרל-רכמן;בנש,לאבאן,הכתבים:

הבינלארמיהקרנגרסלכברדהרצא
בארניבר-שנערדלכתבי-תנרעה,

 ) 1984 (תל-אביבסיטת
 ;) 1984 (הוימןס.אנליזע"ינערד-

בכתב-המרפיעיםהסימניםמילרן
אשכרל-רכמןהתנרעה

אשכרלנרעה,בעריכתספירתרצה-
רלמררים.לתלמידיםמקראה ;) 1987 (

חנרכהלשירימחובריםריקרדים
רמחקרמקראה ;) 1988 (אשכרלנרעה-

הטאיצ-'ישלצרררתבשלרש
שלסריטה ;) 1975 (אשכרלנרעה-

אשכרל,נרעהשלחיבורהריקרדים,
הקאמריהריקרדלהקתע"יברצע

שלסריטה ;) 1975 (אשכרלנרעה-
אשכרל,נרעהשלחיבררהריקרדים,

הקאמריהריקרדלהקתע"יברצע

ד"רשלשיעוריס 50
מ.פלדנקרייז

הידייסספר

כתבי-תנועה

הגבוט

טומלינסוןשל

כתב-התנועה

אשכרל-וכמן

חנוכהמחבררת

אחריבחיפוש

הטאי-צ'י

זוויתישרותעקרמות

מתמעטתסדרה

שלסריטה ;) 1975 (אשכרלנרעה-רובעית
אשכרל,נועהשלחיבררהריקרדים,

הקאמריהריקרדלהקתע"יבוצע

הגרףובתרברתשרניםריקרדבסגנרנרתהערסקיםהספריםבצד

האמנרתכגוןנרספים,בתחרמיםיישרמיםמוצאיםאנו

והפסיכרלרגיה.הזרארלרגיההרריזראלית,

ויזואליתאמנות

אשכרלנרעהשללקברצה,שהצטרףרצייררקדןהאריס,ג'ון
ברעיצבהראשרן,ספר-הכתבלהרצאתשרתףרהיהמראשיתה

שלבהנחרת-היסרדמשתמשהרארהפרטיטרררת.האירריםאת
כיוםצירר.-דר-ממדירתצררותליצורעל-מנתכתב-התנרעה,

אתבונההראבהםסרטים,ריוצרבמחשבמשתמשהרא

כתב-התנרעהשבבסיסהנחרתארתןמכרחארתןומניעהצרררת

אשכרל-רכמן.

הדניםרבמאמריםספריםבשלרשהעברדתראתפרסםהאריס
הרויזראלית:באמנרתהכתביישרםשלרבפרקטיקהבתיארריה

) 1969 ( Shapes of Movement 
) 1983 ( Language as Shaper of Movement 

) 1985 ( Symmetry and Notation 

זואולוגיה

לזרארלרגיהמהמחלקהאחריםחרקריםואיתרגרלניאילןד"ר
בעלי-חיים,התנהגרתבמחקרערסקתל-אביבבארניברסיטת

ירנקיםשלהתנהגרתתבנירתלגלרתעל-מנתבכתברמשתמש
מחקרהינרהזהוב","התןהראשרן,ספרראחרים.רבעלי-חיים

 .) 1969 (תניםזרגשלהחיזררתהליכי

הדניםרביםמאמריםגרלניד"רפרסםהירםרעדמאז
אצלהתנועהמנגנרנישלרהחלמההתפתחרתבהתנהגרת,
בעלי-חיים.

פסיכולוגיה

החרשיםשלשפת-הידייםשלתנרעתיתיאררכתבהכהןעין-יה
כרללהמילרןהשפה.שלשוניםאספקטיםהמכילבארץ,
שהןכפיהמליםשלבכתב-התנרעהמדריקתנרעתיתיארר

על-ידינכתבהמילרןתנרערת-הידיים.באמצערתמררת""נא
 .כהןרע.י.מ.שלזינגרד"רל.נמיר,

הוראה

כתב-התנרעהההרראה.הינרשאפרטהשניהפעילרתשדה
מרסדרתבשלרשההלימרדיםמתרכניתכחלקהירםנלמד
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באקדמיהלמחרלבמחלקהלתנרעהבמגמה .גברההלהשכלה
רבמחלקההקיברציםבסמינרלמוחלבמגמהרלמחרל;למרסיקה

תל-אביב.בארניברסיטתלזרארלרגיה

על-ידיביררשליםבאקדמיהלמחרלהמחלקההיררסדעם
ללמדרהחלההמרריםלסגלאשכרלנרעה,הצטרפהלריחסיה
רהכתבהתנרעהלהרראתדפרסיםעיצבהרבכךרתנרעהכתב
במחשבהעמרקשטברעדבראחת,דיסציפלינהשלפניםכשני
הכתבמשמשבכך .כתב-התנרעהאתהירםהמלמדיםכלשל
כישרריראתברנה.הרקדן,שלרנפשרגרפראתלעצבכלי

רעםשלרהאנליטיהמנגנרןעםמלאבשיתרףהגרפניים,
 .היצירתייםכישרריר

לכתרב"להתנרעע,הספרהראהזההתהליךשלמענייןתרצר
תלמידיםעל-ידישנכתברתרגיליםשלמקראהזרהי .רלקררא"

נתבקשר ,התנרעהשיערריבמסגרתאשכרל.נרעהשל
 ,שרנרתתנרעתירתסרגירתסביבריקרדיםלחברהתלמידים

רבכךחיברריםלכתרבהמתבקשיםלשרן,לתלמידיבדרמה
כירםמשמשךזספר .רבחרקיהבשפההשימרשאתמתרגלים

הספריםבצדהלינזר,דבתהליךחשרבכשלבהלרמדיםאת
האחרים.

באקדמיהלמחרלהמחלקהבתרךלתנרעהמגמהקיימתכירם
ן-יהיע ,חץעמרסמלמדים,שבהביררשליםרלמחרללמרסיקה

שלהראשרניםהמחזרריםברגררת(שתיהןפלדרצירנהכהן
אלמגרר.ראילתלמחרל)המחלקה

לארכלרסייהכנזרריםרמשמשיםבארץפזרריםהמחלקהברגרי
פנהחלקםבקשישים.רגמררקטניםבילדיםהחלמגררנת,
המרפיעיםך'קדניםרחלקםבתנרעהרלריפריבכתבלמחקר

 .חץעמרסבהדרכתרב"תנרערת"אשכרלנרעהשלבלהקתה

רתנרעהכתבמלמדרתהמחרל,במגמתהקיברצים,בסמינר
זהערבדרתשלרשתןשרשני,רמיכלנרלרחליספיר,תרצה
הנעשרתהמחקרלעברדרתרשרתפרתאשכרלנרעהעםשנים

אשכרלנרעהשלבלהקתהררקדתנרלרחליהכתב.באמצערת
 .-60השנרתמאמצע

ד"ר,מלמדיםלזרארלרגיהבמחלקהתל-אביב,בארניברסיטת
המחלקה.לתלמו'דיכתב-התנרעהאתראחריםגרלניאילן

בגעתרןהביו-קיברציתהלהקהשלידרבבית-הספרבסדנה
כנעני.יעלמלמדת

שעל-ידבתיכרותיכרניים:בתי-ספרבשניהכתבנלמדכמר-כן.
רבבית-גררן,איריסמלמדתביררשליםלמרסיקההאקדמיה

לנה.איריס-ברמת-השררו"אלרן".התיכרןהספר·

נערךביררשלים ' tבבגרנןהעברדהתנרעתלערכיבבית-הספר
 .גרנסדפנהידי-עלכתב-תנרעהז'בכיתרתילדיםללמדניסרי

רתנרעהלכתב-תנרעהשרניםקררסיםהתקיימרהשניםבמררצת
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בארניבר-בארה"ב, N.Y.U .ר-אילינריבארניברסיטתבחר"ל.אף
שלבשיטתרמרריםלהכשרתבקררס ,רבבלגיהבהרלנדסיטרת

באיררפה.אחריםרבבתי-ספרבארה"בפלדנקרייזד"ר

ריקוד

גרעההביאהרבהרראה,במחקרהכתבביישרםכמרבריקר,ד

דפרסיםעיצבהחדשים,פתררנרתחיברריה,באמצערתאשכרל,
רקדן.שלחדשאידיאלרהציגהבקרמפרזיציהחדשים

אפשררתבידיהנרתןהכתבבאמצערתהגרףבתנרערתהעיסרק

מארדמגררניםמארגרניםשעשרייםריקרדיםרלחברלבדרק
להיזקקמבליהררקדרם,ביןמררכביםרליחסיםהררקדלגרף

אתשמחברסיפררארתפאררהכמרסיקה,נרספיםלאמצעים
 .התנרערתרצף

אשכרלנרעהשלחיברריההרצגר-50השנרתבראשיתכבר
פרלני,נעמיהיר:שחבריהקאמרי,לריקרדהקברצהבאמצערת

 ,-60השנרתבסרףאשכרל.רנרעההאריסג'רןשררן,מירלה
בארניברסיטתבשנת-שבתרןאשכרלנרעהשהתהכאשר

ג'רןהקברצהחבריאליההצטרפרמחקר,לצררךאילינרי
מסע-רערכרזיידל,רשמראלבנאיאילנהנרל,רחליהאריס,
 .בלרנדרוה"פלךיס"בארלםשהסתייםארה"ב,ברחביהרפערת

הערלמרת"שניב"פסטיבללהרפיעהקברצההרזמנה 1972בשנת
רשמראלסלעררתינרל,רחלירקדניה:באיטליה.בספרלטר,

 . 1987בסתירבאחררנה,בארץ,השניםכלבמשךהרפיערזיידל
תל-אביב,בארניברסיטתימיםשברעבמשךהרפערתנערכר
רבערביןכלקהלפתרחרתחזררתנערכרתבבקריםכאשר

 .הרפערת

כשארתהלעבר,דנרספתקברצההתחילה-70השנרתבראשית
פהאףמשמשכתב-התנרעה :העברדהביסרדמרנחתמחשבה
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