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העולמיכנסירשוליס,(תיאטרוןבארץויוקרתי

חדשההפקהעלעובדתהקבוצהועוד).שני,דור
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ועו.דקריאה""סימן

ערבירחוב,בתיאטרונימופיעיסתלמידיס
שוניסבאירועיםחוצות"ו"מופעי"מייצגיס"
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 ;הבאיסהקורסיסמתקיימיסבביה"ס

ממולמנמת
 •קלאסיבלטצ'יקטי ) 1

2 ( RAD 

 •מודרנימחול
 •ג'אז
 •סטפס
 •פלמנקו
 •אופי

 •לשחקניסתנועה

פלסטיתאמנותמנמת

הרךלגיליצירתיות
לילדיסציור

(רשוס/צבע)למבוגריסציור
קרמיקה

פיסול

תיאטרוןמנמת

משחקשלשילוב
פנטומימה

ומוסיקהקולפתוח
איפור

שלחקניסתנועה
התיאטרוןתולדות

וליצנותאקרובטיקה

העשרהמרכז

החינוךמשרדשלהספרלבתייצירהימי

··הנזסתן'י
ואמנותלתנועהבי//ס

" /-& .,~ 4 
 '?;: IJ(j%kl. וr~\נ~

בהנהלת

מריווזאביקמיקי



פסטיבל
 9ישראלם
ירןשלים

90 ISRAEL FESTIVAL 
JERUSALEM 

19.5.1990 - 9.6.1990 

מחול:מופעי
(גרמניה)ברליןשלהאופרהבאלט

(גרמניה)פרנקפורטשלוהבאלטפורסייתוויליאס
(ישראל)ודממהקוללהקת

(ישראל)תמו-נע

(בינלאומי)כנס-מזרחימחול

(ספרד)פלמנקו-פניהפאקולהקת

עמרמיישימנכ"ל:

קוטלרעוזךאמנות:מנהל

ירושלים:ישראלפסטיבלמשריד
 02- 663197-8 , 667167טל'

פסטישראלמברקיס:

 26554טלקס:

 02-669850 :פקסימיליה

Dance Performances: 
Berlin Opera Ballet (Germany) 

William Forsyth & The Frankfurt Ballet (Germany) 

Kol Demama (Israel) 

Tmu-Na (Israel) 
Oriental Dance (International) 

. The Paco Pena's Flamenco company (Spain) 

Festivaloffices: 
Tel. 02- 663197-8, 667167 
Telex: 26554 
Fax. 02-669850 

,.,. 
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כמחוכז'>יזוריכפן I >'ז
רדו Iהטמrכ

מחולוקבצותלמחלוסדנא

אורוהדהמנהלת:
בהולאהמזכירה:

פישןמפרדיאמנויות:רכז

רימוןנתניה-בלטהלימוד:מקצועות

בראיסנויה
מחלווקבוצתסדנה

וארןהדה-מדורני

אסוליןענת

מינימוםשלרקעלהםשישבצאבוגרילסדנאמתקבלים
בריקדו.שניםשלוש

כספסמהרדוי-גיאז
והופעותחזרותמקיימותהמחולוקבוצתהסדנה

בראץ.שונותובמסגרותבסביבה

רבינוביץגיטה-פסנתרניות

בוסרדיצ-)ה

ברקוביץמילה

-אורןהדהאללפנותאנלהירשםעל-מנת
 06-751838באולפן:
 06-756Zl0בבית:



הכלליתההסתדריתז
בארץ-ישראלהעיבדיםשל

הפיעלהיעד
ולחינוךלתרביתהמרכז

ילאמנותלתרביתהמחלקה
לריקודי-עםהמדיר

 03-431111טל'תל"אביב,ארלוזורוב,רח'

 03-431897טל'-לריקידי-עםהמדיר

ציבוריימופרטיימגופימעמפעולהמשתףלריקודי"עמהמדור
בציבורוהפצתמריקודי"העמולטיפוחשלימורובחוץ-לארץ,בארץ
הרחב.

המדור:ועדות

לריקודי"עממרכזיתועדה
אולפנימועדת
השתלמויותועדת
אירועימועדת

לחוץ"לארץלהקותנסיעתלאשיורועדה

וסיועהכוונהמקצועית,מדיניוהקביעתהוועדות:תפקידי

 .אמנותימקצועי

 :עיקריותפעולות

מדריכימהכשרתא.

-מדריבימלהכשרתאולפנים . 1
ב' ,'אשנה-תל"אביב
ב' ,'אשנה-וינגייט

א'שנה-ירושלים
ב'שנה-שוינגטוןגבעת

השתלמויותב.
מחוללהקותלמדריכי . 1
ריקודי"עמולליטושלהקניהאיזוריותהשתלמויות . 2
חגימ,בנושאיהאולפנימלבוגריארציותהשתלמויות. 3

ילדימטקס,

ובכיריממומחיממדריכימ-הדרכהלצוותוימי"עיוןסדנאות .ג

ולהקותחוגימ .ד

ואיזורייממרכזיימאירועימעריכתה.

במדורהמצויחומרהשאלת .ו

מאמרימותקציריריקודי"עמחוברותשללאורהוצאה .ז

חוץ"לארץעמלהקותחילופי .ח

מאיררנה-לריקודי"עמהמדורמנהלת

 03-31493טל'-אתניותיאמניייתלריקודי-עדיתהמפעל

שלילוב(האגףוהתרבותהחינוךלמשרדמשותףארציגוף"על
ההסתדרותשלולחינוךלתרבותולמרכזיהדות"המזרח)מורשת

הכללית.

 :המפעלמוסדות

הנהלה *

ציבוריתמועצה *

מייעצתמקצועיתועדה *

לחו"לאתנימחוללהקותנסיעתלאשיורועדה *

פעילות:תחומי

ותיעודאיסוףבשיראל,עדותמורשתבנושאיטיפול *

אתנימחוללהקותקידומ *

הדדיתוהכרותחשיפהשלמאמנותיימאירועימוארגוןייזומ *

והשתלמויותימי"עיוןעריכת *

וארציימאיזוריימכנסימעריכת *

ולתלמידימלמורימייעוץמתן *

וקישור.הכוונהמידע,מרכזהואהמפעל
אתני.מחולללהקותתמיכהמענקימקציבההמפעלהנהלת

שרתרנה-אתניותואמנויותלריקודי"עדותהמפעלמנהלת



פןמרנץאסתי

רביבאמנןו

מחולתיאטרוו

ESTI POMERANZ 
AMNONRAVIV 

DANCETHEATRE 
פןפעים *
אןןפפגפשי * תלפידיםןהפעתל mדסאב *

 53441בגתעיים 54ןיצפןכתןבת:
 03-5713ZS9טלי:

ומגדריי'יחומהרמחור Iןץורפ

 10800בית-שאןבקעתהאזוריתהמועצה
 06-588343טל'

גלעדשארלמנהל;

 •ג'אז •יצירה •מודרבימחול •קלסיבלט
למחבכיסהשתלמויות •לבוגריסהופעותסדנת

חוגיס •וילדיסלהוריסתבועהמפגשי •
 •למבוגריס

גלןפ,אןרהגל,אירסיגןלדןןין,אליזבטאתי,דעההפייר:םציית

פןקסןביץ,רשהלניצקי,רפאתדעלג,שאלד

רפי,דניסעז-דג,חיןהתנןבק-בןרנשטייו,שילרי

טשרןנןריתצןק,,ענתפרץרןתי
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ולאמנותלספרותתל-אביבקרן
 65241תראביב , 29אידלסיןרח'רבינוביץיהושעע"ש

 03-657030,03-650920טל'

THE TEL·AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 

כמוסדי 970בשנתהוקמהולאמנותלספרותתל-אביבקרן

תל-עיריתשותפימ:שלושהובהעצמאי,ציבורי-תרבותי
נפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוךמשרדאביב-יפו,

מרכזיימ:יעדימשלושהלקרן

הספרותבתחומהמקוריתהיצירהוטיפוח.עידוד

בתל-אביב-יפו;והאמנות

,ובמיוחדהעירתשובישלהתרבותיתהצריכההרחבת •

מערכילהינותמהמנמנעשונו.תשמסיבותאלהמצד
ואמנות;תרבות

התרבותבתחומימוגדרימפרוייקטימבמימשותמיכה •

ביצוע.לידימגיעימהיולאהקרןתמיכתשללאבעיר,

The Foundation provides for projects in literature, 
music, sculpture and art, theatre and dance. 

In the sphere of artistic dance, the foundation supports 
experimental original choreography and activities 
taking place at the Dellal Center for Dance and Theatre. 
It also is an active partner in the "Gevanim Be'machol" 

festiv.al. 

29, IDELSON ST., TEL-AVIV 65241 
TEL.: 03-657030, Q.3-650920 

ספרות,תחומימ:בששיהמתרכזתהקרןשלפעילותה
קולנוע.אמנותי,מחולתיאטרון,ופיסול,ציורמוסיקה,

לקידומהקרןמסייעתהאמנותיהמחול.בתחומ

כמו-כןהמקורית.היצירהבתחומחדשותהתנסויןת

במרכזהמתקיימותשונותבפעילויותהקרןתומכת

 .במחול""גוונימבפסטיבלבכירהושותפהדלאל

970as an independent ךThe Foundation was founded in 
public institution for the encouragement of the arts in 
Tel-Aviv - Yafo Municipality, The Ministry of Education 
and Culture and The Peretz-Naphtali Foundation 

. participate 

~ם



האמריקניהתרבותמרכז

acc 
american cultural center 

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

Tel Aviv, 71 Hayarkon St., Tel: (03)650661/2 
Hours: Monday to Thursday: 10 a.m. - 4 p.m. 

- Friday: 10 a.m. - 2 p.m. 

Jerusalem, 19 Keren Hayesod St., Tel: (02)222376 
Hours: Sunday to Thursday: 10 a.m. - 4 p.m. בשעות:לקהלפתוחה

 7-10ב'יום
4 'ה-'גבימים - 10 
 .Holiday Eves till 1 p.m 2-10חגובערביו'ביום

במחולווידיאוטייפיםכתבי-עתספרים,הספריהברשות
האמנויות.ובשאר

The ACC Libraries have a section in the arts 
which includes books, periodicals and 
videotapes. 

להשאלה.ניתניםהספרים
The collection of videotapes on dance includes 
the following dance companies: The American 
BaUet Theater, Balanchine, Martha Graham, 
Alvin Ailey, Merce Cunningham, Paul Taylor 
and others. 

הספריה.בשעותבווידיאוטייפיםלצפותניתן

the videotapes can be viewed during library 
hours. 



פרידהברצבי

ןבלהאם-קדמוגןרית

היהדויייהמחולייראכיוןבהוצתאלואריצאהספר

העותק,שייח 18 .-במחירהספראתלרכושאפשר

בישראל.למחולבספריה
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 .ראיחלא nבירעש"נ)יןוסרפית

 THE ISRAEL DANCE LIBRARYבישראללמחולהספריה
 ac 61331-ת , 25הפלךשאולדשיאיראלה,בית

 03 • 210141טלפון:
BFJT ARIELLA, 25 HAMELECH SHAUL BLV. 
TEL AVIV 61331. TEL: 03 - 210141 

רבשערת:בייפםההקלוסלררת Mרתםהסהירפ

 18.00 • 14.00איי'ם

 18.00 • 14.00ביי'ם

 14.00 • 10.00ניי'ם

 18.00 • 14.00דיי'ם

 18.00 = 14.00היירם

יעברלםבאזרדם,רחלשלשעירארכיןויעלין:ערדפהקהללשררת

·עתבתכי

הרnםלתרחיפבכלירפסם

רריאירסיטשלעשיהרספירהפהי: r:ל

לנברי.תנפררעדוברתפוחלuבשאערבדיתהלכתנלתליפידם,רדהרהכ,ייעזו •ניתנים

 •רידאירסיטבלרריתארת r:הרלהזפיןניתןכן,כפי

ד:חארת.עיירז,רריאר,ברסיטפהי r:פרת:לתאםוסי



רוביזע"שבירושליםולמחוללמוסיקההאקרמיה
THE JERUSALEM RUBIN ACADEMY OF MUSIC AND DANCE 

למחילבית"הספר
 02-636232טלפוז:בגבעת"רם,רוביזע"שלמחולהאקדמיה

 02-699443,666198טלפוז: 7,סמולנסקיזפרץברח'והקרנסרבטררירזהתיכוזבית"הספר

 50ה"בשנותהחלוולמחוללמוסיקהבאקדמיההמחוללימודי
שלובעידודהאגרוןלויחסיהפרופ'ביוזמתוזאתהמוקדמות,

ושהינההאקדמיהראששהיתהקופרניק,דוסטרובסקייובכדהבג'

 .המוסדשלבכודנשיאתכיום
המחולכיתותהבאים:המוסדותאתלמחולבית"הספרכוללהיום

למחולוהחוגהתיכוןבביה"סלמחולהמגמהבקונסרבטוריון,
באקדמהי.ולתנועה

ולתנועהלמחולהחוג-האקדמיה
מחלקהונקראה 1961בשנתנוסדהבאקדמיהלמחולהמחלקה
האמניםמטובינרתמוזה.למבצעלמחולומוריםרקדניםלהכשרת
פלדנקרייז:מד"רז"ל,קראוסגרטרודאתלהזכירבארץ,והמורים

אלזההרקדניתאשכול,נועה 'פרופארוכיםלחייםוייבדליז"ל
ברטונוב,דבורהכגברות:אורחיםומוריםנוימןהנריקמרדובלון,

ואחרים.סוקולובאנההכוריאוגרפיתכהן,ירדנהארבטובה,מיה

והתרבותהחינורמשרדע"יהלימודיםתוכניתאשורהבראשית
גמר""תעודתהוענקהלבוגריםנתית. Wתלתתוכניתוהיתה

 .והתרבותהחינורשמרדמטעםלהוראהמוסמרותעודוראקדמית

,(זאת 1976בשנתלמחול,בחוגגבוההלהשכלההמועצההכרתעם
שנות"לארבעהתוכניתהוסבהרציני),ומעקבקפדניתבדיקהלאחר
הנכון,הואההיפרואולינופלת,אינההלימודיםתוכניתלימוד.
 .העולםברחבידומיםבמוסדותלימודיםתוכניותעלבתוכנהעולה
להוראה.ומסלוללביצועמסלול :מסלוליםשניכולללמחולהחוג

הראשונות,שנות"הלימודשתיאחרילמסלוליםמתפצליםהתלמידים
הדרושיםהמחולסגנונותכלאתהתוכניתכוללתאלהבשניםכאשר

העבודהבסגנוןהתלמידבוחרהשלישיתבשנהולמורים.לרקדנים
 .המסלוליםמשניבאחדלהתמחותוממשירלליבוהקרוב

אקדמיה,גמרתעודת :הבאותהתעודותאתמעניקלמחולהחוג
אמן.ותעודתהוראהתעודת , B.M .תואר

הוראהתעודתלקראתהלימודים
והתנסותלהסתכלויותהמוצביםלתלמידיםמוענקתהוראהתעודת
המלאההלימודיםלתוכניתנוסףזאתבבתי"ספר,מעשיתבעבודה
המסלוליםבשנימהתלמידיםגבוהאחוזבחרו.שבובמסלול

יבואכילקוות,יש . B.M .לתוארנוסףהוראה,בתעודתמעוניינים
הלימודיםבתוכניתהמנייןמןכמקצועייכללוהמחול,ולימודיהיום

 .הכרחיתהוראהתעודתתהיהועל"כן ,בבתי"הספרהכללית

התיכוזבביה"סלמחולהמגמה
שלבזכותו,וזאת 1970בשנתהחלוהתיכוןבביה"סהמחוללימודי



המגמהשבזכות ,לצייןיש .אזבית"הספרמנהל ,הילמןמשהמר
במכלולהמחולאתוהתרבותהחינוךמשרדכלל ,בת.נוןלמחול

 .בחינות"הבגרות·מקצועות
אתכוללתהתיכוןבביה"סלמחולבמגמההלימודיםתוכנית

פלדנקרייז,ד"רשיתטמודרני,מחולקלאסי,בלטהבאים:הסגנונות
ועדותעםריקודי,,מוסיקה'אזגהמחול,,תולדותאימפרוביזציה

ועוד.

מופיעיםביה"סתלמידירמות.לפימחולקותהתלמידיםקבוצות
וזאתלה,ומחוצהבירושליםאמנותייםבאירועיםברציפות
רבה.בהצלחה

לאחרלימודיהםאתממשיכיםשלנוהתיכוןביה"סמבוגרירבים
 .באקדמיהלמחולבחוג ,בצבאשירותם

הקונסרבטוריוז

הרךמהגילתלמידיםלהכשירבקונסרבטוריוןהלימודיםמטרת
שלידהתיכוןבבית"הספרלמחולבמגמהלימודםהשמךלקראת

אפשרותמתן .באקדמיהולתנועהלמחולובחוגהאקדמיה
בצורהאמנותיריקודיחינוךלקבלירושליםמרחבילתלמידים
בקונסרבטור"הלימודים .מוגדרתלימודיםתוכניתועל"פימסודרת

למחולבמחלקההתלמידיםמספר .אחה"צבשעותמתקיימיםיון
 . 300כ"בקונסרבטוריון

לימודיולהמשךמתקבלהקונסרבטוריוןמתלמידינגוהאחוז
 .האקדמjך;<שלידהתיכוןובבית"הספרבחטיבת"הביניים

הלימודלתוכניתמחוץפעילויות
בראשותהזמננו",-זבלמחולירושלים"להקתנוסדהך 967ב"כבר
למחו?המחלקהבוגריהיורקדניהכלאגרון.לויחסיההגב'של

 ,ובאירופההארץברחבירבותשניםהופיעההלהקהבאקדמיה.
שהופיעההיחידההיתהזולהקה .מקצועיתכלהקהבהכרהוזכתה
מלחמה.בעיתותבמוצביוהצבאלפני

קיץבקורסשיעור

פאנובואלריבהירכת
פאנובגאלינהובהשתתפות

שרקדניההאקדמיה,שלידהמחוללהקתמופיעהרבותשניםזה
וזוכההשנה,לאורךמופיעהזולהקה .האקדמיהותלמידיבוגרי
פרופ'ע"ימוסברותחינוכיותבתוכניות ,ביותראוהדיםבהדים
 .הארץברחביאגרוןלויחסיה

רב.ובמרץבשקידההעובדתרפרטואר,סדנתמקיימתהאקדמיה

בלהקותהנקלטיםוכוריאוגרפים,רקדניםמכשיריםבאקדמיה
בסדנאותשהעבודהספק,ואיןובחו"לבארץהקיימותמקצועיות

מחולאמנימספר .הרקדןשלהמקצועיולנסיונולקידומותורמת
 .ובחו"לבארץהמחולבנוףמוניטיןרכשומוסדנוחניכי

בהוראהבוגרינו

כמורותמכהנותלמחולספר irבביתהמוסדותמשלושתאחדבכל
וינגייט,במכוןכגוןאחרים,במוסדותכמו"כןהאקדמיה,בוגרות

ועוד.ועודהאוניברסיטאותהקיבוצים,סמינר

קיץקורסי

הציבוריתהמועצהעםבשיתוףקדמיה,האמקיימתך, 959למן
למחול".ארציקיץ"קורסולאמנות,לתרבות

גרהם.מרתההדגולההאמניתשלבהדרכתהזכההראשוןהקורס
העולםמרחבישםבעליאמניםהקיץבקורסיכמוריםכיהנומאז

ג'יןסוקולוב,אנהקנינגהם,מרסהיל,מרתהוביניהם:ומהארץ,
ועו.דניקסוולטרקלפובסקה,נטשהדדלי,

בממוצע.בינלאומייםמוניטיןלעצמוקנהבאקדמיההקיץקורס
מרחבימתקדמיםותלמידיםרקדניםך 50כ"שנהמדיבומשתתפים

 .ומחו"להארץ
שבועייםויימשךיוליבראשיתהחלהקיץקורסיתקייםהשנה
מודרני,מחולקלאסי,בלטהבאים:המקצועותייכללובקורסוחצי.

ידועיאמניםידריכובקורסועו.דג'אזאופי,ריקודיכוריאוגרפיה,
תיפתח,השנהבאקדמיה.המסורתעל"פיומהארץ,מחו"לשם

 .למחוללמוריםמיוחדתכיתההקורסבמסגרת
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 63566תל-באיב

-03 , 296178/9סל': Z81820 
כתועתרןו

mנז\י.לשיהוציגתיזבה'תחיתך!Wיל"

שיםרןודוירתוהכוריואגרפית:האמנותיתהמנהלת

ייהפעו?.'חוסתתתחנשיסעכשורופעולתהנש 2Oכ-לפנירבמת-השרורהוקהמ

שוויץדנמרק,בגרמניה,והופיעהבאירופהמסעותכהעדעשתהבשניסובוגרתבגילצעירההלהקה
הארץברחביהמגוונותלהופעותיהבנוסףכמוברזאתרב.ולפרסוסלשבחיסוזכתהופורסוגל
והכללית.היחונכיתהלטוויזיהותבוכניות

 .ותיכורבינייסחסיבותיסדוייס,בתי-פסרתלמדיותהררב,נות

וללהקה.עלתדוהבנותהמכשירלמחלו,בית-סרפפעולהלהקהבצד

שלקפדנייסעבודההרגליעלדגשמתרתוךוחינוכיאומנותימשולבבהיבסנעשיתבלהקההעבודה'
קבוצתית.ואחריותעצמיתמ.שמעת.

כלמצדומודעותמעורבותודורשתועמוקהרחבההיאויצירהיצירהכלסביבהתשתיתבעודת
 .המוגםךליימוצר"עדהיצירהשלביבכלהמשתתפיס



tnuatron 
9, Haronovitch St., 
Tel-Aviv 63566, Israel 
Tel.: 972- 3- 296178/9 

972-3-281820 Representatille Dance Group ייןHapoe " 
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Artistic Director and Choreographer: Dorit Shimron 

The Tnuatron was founded 20 years ago in Ramat-Hasharon and for the past approximatley 
10 years has been sponsored by the Hapoel Sport Association. 

Tha group is young in age, but mature in the number of years of activity has made successful 
trips to Europe and has performed in Denmark, Germany, Portugal and Switzerland. It has 
won both praise and much publicuty. This, of course, is in addition to its diverse performances 
throughout the length and breadth of Israel and its appearances on the educational and 
general Israel television programs. 

The girls are Primary School, Junior High and High School pupils. 

Next to the group, a Dance School Functions and trains the young dancers to join the group 
later on. 

Every single rroduction demands basic and thorough work. This requires the involment and 
awareness 0 all the participants in every stage of the creative process up to the final 
"product". All. this is done while stressing strict work habits of self-discipline and group 
responsibility . 



למחולהמרכז
מרכזביכורי-העתיס

 03-219457טל' , 6חפטמזרח'

תל-אביב-יפועירית
והתרבות,הנוערהחינודמינהל

תל-אביבעירייתשללכחולהספרבית

l 
 ) 6(מגיללילדים

לנוער

למבוגרים

 *קיץקורס *
 *נוערלהקת *

1f-גיאז *מודרנימחול *קלאסיבלם *בלםםרום *יצירתימחול* 

 *פתוחיםבוקרשעורי *בניםלמיוחדותכתות *

 *העשרות *אורחיםמורים *

הםוריםצוות

טגטה.ורכזתאטנותיתטנהלת-לאורדורינהקלאסי:בלט
בלוך.סנדרהבר,טשהיניא,וליפז,נירהוייס,כריסטינה

טגטה.רכזת-טנסרודהטודרני:טחול
שטרן.נוריתגסנר,דוריתקדם,אטירה

כהן.חיליקגיאז:

ישלה.גילהלפידות,אבייצירתי:טחול

וכוריאוגרף.טנהל-לפידותאבילהקה:
אוגן.גייקול,סייק

 •קרשיןאורית :םזכירה

קורן.טיקיהםרכז:םנהלת



 ARMIEL DANCE FES>1ז IVAL •כךמיאלמחולפסטיגל

עממית,מתרבןתחלקהןאכרמיאל-מחןלפסטיבל

ןמעלידייםשלןביאישאלף 20ראהשלאמי "
אתהמאירים ,מרהיביםדינןרזיקןקיראשיהם
ראהלאדמארי,שןשנהעםיחדייאןר"השרההמןן
יןמי,בעיתןןמביקןרתקטע-מימין,"מרהיבמחזה

ישראל,למדינת-40הבאירןעיהתחילזה
להיןתנבחרהכרמיאלהגליליתשהעירהןאמקרהלא

בתנןעתהמןבילשניםהיההארץצפןןהמןבילה:
העם,רקןדי

דליהכנסיאתזןכריםעדייןשבינינןהןתיקים
המןפלאים,

אלא ,פסטיבלעןדאינןכרמיאלמחןלפסטיבל
העממיהמחןלתנןעתמהשטח,שהגיעלצןרךתשןבה
,חיפשהרבבןתןסחפההישראליההןןילתןךשפרצה
 ,היןצריםשלמפגשיןןצרשבהמסגרתלעצמה
לכךניתנהבכרמיאללסןגין,המחןלןחןבבירןקדים

התשןבה,

אןמנןיןתירידןבלילה,ביןםמחןלשלשעןת 60
הצבעןניתהפסטיבלקריתןמןפעי-חןצןת,ססגןני

ןמטןפחיםנקייםדןנם-200כעלמשתרעתןהתןססת
הדרןשיםןהשרןתים _המתקניםכלנמצאיםשבהם
הפסטיבל,לבאי

בהיסןסיםמלןןהראשןןכצעד '-88בשהתחילמה
 ' 89פסטיבלישראלית,מתרבןתלחלקהפךןתהיןת,

לכללזמןןמבטיחלדרךיןצאןהבאמאחרינןכבר
מרגשת,חןןיההבאים

 1990ביולי 16עז-14ב IIcIכKו J; רc //J!כןJרר

THE NEXT KARMIEL DANCE FESTIVAL W1LL TAKE PLACE ON THE 14 - 16 JUL Y, 1990 

 04-987961טל, 20100-כרמיאלמחולפסטיבללמכתבים:המען
 Festival Office Phone : 04-882811,882806הפסט<בל:במשרד<טלפונ<ם

04-987961 Address: KARMIEL DANCE FESTIVAL, Karmiel 20100, Phone 
-

הכיייתההסתדר(ת 0הת"ר(תמרשד 0ת u(אמיתרמתהא'(ג-~התרב(תהחינךומשרד 0היהדויתסה(נכ(ת 0רכמיננאעירית



מרגוליןירוןמחולקתלה
מרגיליוי.אמנותי:מנהל

גירליא.מנכ"ל:
עירןביב.אסתטי:יועץ

מרגוליןירוןאולפן
ובני-ניער,יללדיםלרקדנים,מרגוליןשיטת
ריתמיקהלכוריאוגראפיה,קורס

ירישליםמלחה-מנחת,ציבורי)(מקלטגךלומברחי
 02-410383,02-716197,02-438624טלי

YARON 
MARGOLIN 

YARON MARGOLIN DANCE COMPANY 

Artistic Director: Y. Margolin 
General Manager: O. Gorali 
Aesthetic Advisor: N. Ironi 

Y ARON MARGOLIN DANCE STUDIO 

Margolin dance technique for dancers, chi1dren & students, 
choreograhy (two-year course) -

Jerusalem, Malcha-Manahat, Golomb st. (public shelter) 
Tel.: 02-410383,02-716197,02-438624 

בןאדדל :צילםזוך"ברית '[בולות nב"ממרגוליוירוו

 I Iירו



המחולאמנות
קל\).סיבלט

* 
ג'אז

* 
מיררני

* 
התעמלית
לנשים

* 
ריתמיקה

* 
איפיריקירי

* 

קלאסילבלטמרכז
יוחאישרהבהנהלת

 6הניטערח' , 42300נתניה
 053-28381 , 053-31672טלפון:

מקצועלכלמיוחדיםמורים
גבוההלימודיםרמת

 R.A.D .בחינות
בטכניקהמקצועייםלמוריםשעורים
קלאסיבלטשלבסיסית

CLASSICAL BALLET 
* 

JAZZ 
* 

MODERN DANCE 
* 

GYMNASTICS FOR WOMEN 
* 

RYTHMICS 
* 

CHARACTER DANCE 
* 

DANCE ARTS 
DIRECTRESS: SARA YOHAI 

Tel . : 053-31672 

Address: Hanotea Street No. 6 Natania 
Tel.: 053-31672,053-28381 

IONS זR.A.D. EXAMINA , 
GRADES - MAJOR 

שונפדירנהחוד lDפרון C~ו

RIN~ SCHENFELD DANCE THE~TRE 

בחדרכתודסנאותחשתלובויותויצירה,קלסאיובדורני,ובחול

שעיוריונבונןחאורחים.וובוריםהלחקהרקדנישיפנדל,רנה

לבונורגים.ובחולולובתחילים,לתמקדוביםכיתותחאח"צ:

(סובטאת"א , 14פרדיובןהרבברחיובתקייובים:השיעורים

.יחדעאיביובים , 03-446745לחרשובה:לטפוןהובכבי).וביהדוה

. HARAV FRIEDMAN STREET 14 62303אב'ב.תל 14פר'דחןהרב 'רח • TEL-AVIV • 446745 :מל : 



וכחוככהוכת
בע Wבת

יו
F ,. 

נהריואוהדאמנותי-אורח:מנהל

שירשליאמנותית:מנהלת

אידלסמירהבפועל:מנכייל

Guest Artistic Director: Ohad Naharin 

Artistic Director: Shelley Sheer 

Acting General Manager: Mira Idels 

נווה-צדק, , 6יחיאלירחי

 65149תל-אביב

-03 651471טלי:

,. 5, Yechieli St 

65149 el-Aviv ז

651471 03-:. el ז



מחולתואטרוו

J1\ mnכגר
תל-באיב , 6יחיאלירחיצדק,ניה
- 03 , 653711טלי: 65Z758 

EL-AVIV זז,NEVE TZEDEK, 6 YECHIELY S 
653711 , 652758 -03 :. EL ז

DANCE THEATRE 

~~~~ D Jג\ 
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ואירופהארה"בישראל,רתצתוטבימ
נואסה •

ינסקו.

אקפצנ •

מתוו.

Capezio • 
Premiere • 
Dancewear • 

i וPorsel • 
Tendance • 

-לבקששיצרתמהכל •
רשעכשרו

-קישוטואביזריהלבשההנעלה,
והתנועה,המחולאמנויותלכל

ירקודנעלר •

ומודרני,קלאסיבלט
וסטפס,אופיגיז,

והתעמלות,,אירוביספרדיחמול

ירקודבגדר.

אוברוליםטייטס, ,) Leotards (גוףבגדי
הזעה,ומכנסיחמממיםסריגים,שמלות,חצאיות,

מרהיביםבבצעיםדגמיםשלעשירמבחר
וסריגים,שיפוןניילון,כותנה,לייקרה,מבדי

מקצועייעוץ

אזיבשרות

נוחיםרים Iמח

 .פתוחה:החנות
 13,00- 10:00היניביאי

16:00 -19:00 
 19:00- 10:00די
 13:00- 10:00חנוערבךוי

hoot hashani השכרחוט
Tel Aviv, 30 Ibn Gvirol Passage, Tel: (03) 261319 03 ( 261319טל. 30גבירןלאבופסג'אביב,תל ( 



אפרתימשה
מחיללהקת

ידממהקיל
לאםניוותםרכןדוםםה"ייקלובית
תל-באיב , 61הירקיורח'
 03- 510299718סל':

 03- 297447פסק':

rו

(/1 , 
I ~ 

1978-1988 
ללקהתשעיר

 " nידממייסיל

Moshe Efrati 
Dance CO. 

Kol Demama 
"Kol Demama" - Cultural Center 
61 Hayarkon St. Tel-Aviv 
Tel.: 03 - 5102997/8 
Fax.: 03 - 297447 



גיתה Iמנן

אבובתל

ורושלום

אסיהביתגרמניה,תרבותמרכז

 61336תל-אביב , 4ןייצמןרחי
 92268ירןשלים , 33רמב"ןרחי

בנרמניההנרמניתהשפהלימדראתמקדםנרמניה,תרבותמרכזניתה,מכוך
על-מיוצנהואבינלאומי.תרבותיפעולהשיתוףמעודדהואוכןלהומחוצה

ארצות.-69במכונים 150ידי

סמינרים,מארנךמורים,המכוןמכשירהנרמנית,השפהלהוראתנוסף
פססיבליםבאירנוןמסייעהמכוןפעילות.ודסנאותערבי-קריאההרצאות,
ייחודייםנרמנייםסרסיםמביאהמכוןוקונצרסים.הופעותסיוריומקוום

הואלכ,ןפרסוסלוויזיה;רדיווסדנאותרסרוספקסיבותבאירנוןומסייע
ואמנות.צילוםדוקונמסריות,תערוכותמצינ

ביניהםהאחרונות,בשניםהמחולבשסחאירועיםבמספרתמךניתהמכון
שלומופעיםסדנאותוכךוופרסלבאוש,פינהשלהמחולתיאסרוןמופעי

עםלינקהסוזנהושלהקיבוציתהמחוללהקתעםהורבאתקריססינה
 • IIבמחול"נווניםאירועי

הדגולותמפסריות-ניתהאחתוהיאכרכים Z5,OOOמ-למעלההמכוןבספריית
עיתוניםומבחרואננליתבעבריתלספריםנרחבמדורבהישבעולם.

גמווןהיצעהאור-קוליתבמלחקההשוסף.המייעאתהמספקיםוכתבי-עת
תיאסרוןריקו,דבנושאיויייאוקלסותוכךותקליסיםמוסיקהקלסותשל

ואמנות.

 19:30-8:00ה' Jביוםלקהל:פתוחגיתהמנוו
 12:00-8:00ו'יום

 13:00-10:00די Jביוםהספריה:
18:00-15:00 

 19:00-15:00הייום

 :טלפונים
ספריה

לימודים
מזכירות

ירושלים

03- 217261 
03- 217265 
03- 217266 
02- 660858 

GOETHE 
INSTITUT 
TEL-AVIV 
JERUSALEM 

German Cultural Center 
4, Weizman St. Asia House, Tel-Aviv, 61336 
33, Ramban St. Jerusalem, 92268 

The German Cultural Center promotes the study ot the German 
language in Germany and abroad and initiates internat ional 

69 t is represented by 150 institutes in ו. cultural cooperation 
. countries 

Among its tasks are the teaching ot German, the training of 
, professional German teachers, the organization of seminars 

t supports theater ו. lectures, reading sessions and workshops 
nstitute organizes וand concert tours and festivals. The Goethe 

film events and retrospectives, TV and radio workshops and 
. shows documentary, photo and art exhibitions 

ast וnstitute supported several dance events in the וThe Goethe 
years, amongst them the performances of the "Wuppertaler 
Tanzheater" ot Pina Bausch and workshops and performances 
of Krisztina Horvath with the Kibbutz Dance Company and of 
Susanne Linke with the meeting ot young dancers and 

." choreographers "Gevanim Bemachol 

nstitute is with over 25.000 volumes one וThe library of Tel-Aviv 
of the biggest Goethe-Libraries. It has an extensive English 
and Hebrew section. German newspapers and magazines 
provide current intormation. The library's media-section 

. includes numerous video-tapes about dance, theater, etc .--

The Goethe Institute is open to the public: 
mo. - th . 8:00 - 19:30 
tr. 8:00 - 12:00 

Library: mo. - wed. 10:00 - 13:00 
15:00 - 18:00 
15:00 - 19:00 th. 

Telephones: 
Library 03- 217261 
Language department 03- 217265 
Administration 03- 217266 
Jerusalem 02- 660858 



טפרדרלמחילהמרכז

יפלמנקי

דיראןטילביהבהנהלת

בישראלספררשגרירותבחסות
ספרדרקרנימגרולי-אנטוניוו

קירטים:

למתחילים-למבוגריםלילדים,
ולמתקדמים

תל-אביב , 53בז-יהודהרח'
 03-233805,321817טל'




