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ג'נטאררדמז )
 , 30גביררלאבןת"א,דרר),(ג:ת )

 03-2631'ך 5

( 
איזהלררנרז Iא )

 128נוףיפהיפה,'ח

דליהאיזיקרכיץ )
 03-881 1 07ת"יס, Iב )

צלילהאמיר )
 19יראבמבצעב:אר"שבע, )

לנהר"מאיר Iכ )
ת"אבת"דור.אולפןזניה, Iנ

מריסרדיצכסקי Iכ )
 03-241865.1מהר"לת"א, )

פיליסררלדכארםליאררההידקרכינג )
ב' 72הרצלרעננה. 04-535214,17צ'רניחובסקיחיפה, )

גילה'כארר Iג )
 03-843247.17החרמוןבת"יס, )

( 
( 
שררזגרלז )
ליאררהציריליזתכמירחלגרלז I 03-730370,8הרימוןמת"גן,'ר )

 03-932439,31האצ"לפתוח,הרצליה ',א 12חושיאבאשד'אחוזה.ךזיפה,
7 ' 04-25130 

רחלליתמז uדניסגפני
v ,03-239598 , 11ריינסת"א. 10בןהיסודקרן:פולה 
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הישראךיהמניף /למחוך-ךונדוןהמךכותיתהאקדמיה
.. 1*,;i """~ b;C '"-) 

t ...... J\. 
קלאסילבאלטהמוסמכיםהמורים

בישראל:(לונדוז)למחולהמלכותיתהאקדמיהע"י

קורסיםמקייםהישראליהסניף

ו-הבאלטלמוריוהשתלמויות

השנתיותהבחינותאתמארגן

בוחניםבנוכחותהתלמידיםשל
 .בלונדוןמהמרכז

המורשים

חנהיופהאררליגלעד

 03-987468.9יפהלבהרצליה. 02-665597,48צ'רניחובטקיירושליס.

דניאלגרלד
 067-67836אילניה,מושב

אסתרירנגרמז

 51הללחיפה.

שרהירחאיאררהדררר

 03-478920,20הטייפןהשרון,רמת 053-31672,22ארטישקיןנתניה,

עיריתהרצרג

יוקנעםמושבת

שילהלרי
 • 30גבירולאבןת"א.בת"דור,

03-263175 

ררתוורשכסקי

 , 26הראשוןהנשיארחובות.
03-959858 

אוסנתלוי
 057-78563(שער"הנגב).בארשבע,

אילנהוקסלר
 03-729839,7אברהםשד'רמת"גן,

אריאלהלגמז
 04-82י 78.46הירקוןאחוזה,חיפה,

רוניתלכ
 04-921858 , 8השומרדרךנהריה,

אמירהמרוזניקולוולדינג

 , 64שרתהבשור)(חבלת"א.
03-250481 

י Oן 1טרופיןרח'באר"שבע,בת"דור

057-75577 
נרעהרזרז Iג

מירילשםזמירירבל,,קרית 19גוואטמלה~רשלים, Iי
02-414572 

פטרישהנידלמז
 , 29ד.ירה . 2יבנוןרמות,יררשלים,

02-861379 
 03-751735,3הגבעהטביון,

פלמהחסרז
איררזנרטנסקי 3מצדהסמטתבת"יס,

 03-932371 • 40החורששמריהר.בפר

קררליהסגל
 03-218029,15הירמוךראשון"לציון,

רינהפרי

 03-474652 • 127בצנלטוןגבעתייס,

האקדמיה:נציגת

 A.R.A.D. (A.T,C .(פריריבה

 1הבנים.רח'רמת"השררן

 03-474652טל:

דליהזיגלמזקרשט
 • 30גבירולאבןת"א.בת"דור

03-263175 

שירליקירש
באר"שבעבת"דור,

מריסקארפמז

 03-924011 , 9הפרטיזניספתח"תקוה.

פנינהקפרז

 04-520798 • 10ביל"וחיפה.

מריאזררטשילד
 03-283053השרון,רמת

מריסרייף

 04-666989,30פבזנרחיפה,

אראלהררתם

 04-247447 ',א 26כטפריחיפה.

עליזהררזז
 03-798668,3התנאיסבני"ברק,

אנהררביז

 04-921568 ',א 12גולומבנהריה,

שרילרזניק
 03-414884רעננה,

ג'רירברז

 03-717648 , 34,המעגלאונרקרית

דניאלהשפירא

 8ן 151חב~;י;באר"שבע.בת"דור

fנH 



(זשראל)בלטבוטיק
) UE (ISRAEL סBALLET BOUTI 

יעהצם
רריקדו.הררןםנכר

ןיןגהתיאםרזוהתעמרןת.

 :פירמות
קפזיו

פרדי

(אוסטרליה)בלךר
רבסקי

ליינבר
דבסקיז

זטה

קטטותמויסקה,תקליטים,טפירם,

ישראלריקדושלהמלכותיתהאדקימהשלהרשמיהצידו

 03-216466טל. , 45גבירולאבןתל-אביב
 02-231415טל. , 2יהודהבןרח'סיגל,אווהירושלים

 04-251524טל. , 3מרגליתרח'קפלן,לאהחיפה
 057-74887טל. , 48גיריתמישעולרח'בורוביק,ברבקה :באר-שבע



רבינשטייןארתורע"שלפסנתרהשלישיתהבינלאומיתהתחרות

THE THIRD ARTHUR RUBINSTEIN INTERNATIONAL PIANO MASTER COMPETITION 
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V ~ישראלמדיגתיא 11 "בח

.--:'" C , 
בבוזיצחקמ ~/

- APRILאפריל 1980 - -

רעירן

ביסטריצקי.מרהתחררת:מגהל
I 

תל-אמרזיארן :ושגיראשוןשלב

 :שלישישלב

רהר ~גרספרטיםבדבר , . 
ע"לפסגתרהביגלארמית

 .) 03 ( 51604טל.:תל-אביב, , 29404.ד.תשלרם,

, For detailed information and a_Pf1ication forms 
f the Arthur ~ please apply to the Secretarial _ 

, Rubinstein International Piano Master Competition 
. 1/ 

, iv ~ el  i, 29404 . Shalom Tower, P.O.Bז "
~' . 51604 ) 03 ( :. Tel // 
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ואמנותלספרותתל-אביבקרן

מערכיליהנותמהםנמנעשונותשמטיבותאלהמצדובמיוחדציבורי"טד.כמו 1970בשנתהוקמהולאמנותלטפרותתל"אביבקרן
בתחומימוגדריםפרוייקטיםבמימושתמיכה ) 3ואמנות;תרבותמשרדתל"אביב"יפו,עיריתשותפים:שלושהובהעצמאי,תרבותי
ביצוע.לידיהיו,מגיעיםלאהקרןתמיכתשללאבעיר,התרבותמרכזיים:יעדיםלושה-שלקרןנפתלי.פרץוקרןוהתרבותהחינוך

והאמנותהטפרותבתחוםהמקוריתהיצירהוטיפוחעידוד ) 1
מוטיקה,טפרות,תחומים:בחמישהמתרכזתהקרןשלפע,ילותההעיר,תושבישלהתרבותיתהצריכההרחבת ) 2בתל"אביב"יפו;

אמנותי.מחולתיאטרון,ופיטול,ציור

פעולותיהלמטגרתאותוהוטיפה(שהקרןהאמנותיהמחולבתחום
שללמחולהמייעצתהמקצועיתהועדהיזמהשנים),ארבעלפני , ... .,, ..... .,... ..

 :אלהפעולותתש"םהלימודיםבשנתהקרן

(במטגרתבשכונות"טיפוחלמחול"אמנותיקבוצות"נוער 25 *
 :(בגיליםוילדיםילדות 350עםעירוניים),מועדוני"נוער

8 -14 (; 

האקדמיהבוגרתהרקדנית,היאהחוגיםעלהמפקחת"האחראית
כהן"צדק.פאניבירושלים,ולמחוללמוטיקה

שנתרמוהמחולממופעיבאחדלויחטיההכוריאוגראפית
היטודייםהטפר-בבתילתלמידיםתל"אביבקרןידיעל

בעירבשכונות-הטיפוח

vities חc'e"Ac ןurc()f(raphcr Ha!;sia l, ev.l' at ()nc ()j' thc DaI ןCI 
urf(aniscd b,v thc Tcl"A viv F()undatiun !()f l,iterature and 

. dcr"privilegcd areas ןArt at SC'hools in ul 

לפנימופעים 100ב"מופיעיםאמנותילהקות"מחולשלצוותים *
דברי"בתוטפתטיפוח,"בשכונותיטודייםבתי"טפרתלמידי
הטברודבריכוריאוגרפיה-וריקודו"דור"דור(להקתהטבר

כוריאוגרפיה-לציון""מתימןבתכניתמ"ענבל"צוותלוי;חטיה
ורז"קטםבתכניתצוות"מחוללוי"תנאי;שרהודברי"הטבר

 .שרת)רינהודברי"הטברכוריאוגרפיה-במחול"

מקוריותיצירות"מחולשללהעלאתןשונותללהקות"מחולטיוע *
ישראליים.כוריאוגרפיםע"י

יצירות"בשבילישראלייםממלחיניםמקוריתמוטיקההזמנת *
רפרטואריות.בלהקותמחול

לפנימקצועיות)להקות"מחול(ע"ימופעי"מחולשלהבאתם *
שניבנוהאקוטטיותהקונכיותשלבמותיהןמעלהרחבהקהל
 ,השוניםהעירבאיזוריעירונייםובגניםבפארקיםהקרןע"י

THE TEL-AUIU FOUNDATION FOR LITERATURE AND ART 

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 

The Foundation provides for projects in literature, music, for professional dance"companies. 
sculpture and art, theatre and dance. In the dance sphere * Dance performances by professional dance companies 
the Foundation activities include: on open air stages in public parks in different parts of 

The Foundation was founded in 1970 as an independent 
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" 

* 25 Modern Dance Groups in under"privileged areas in town. 



 BATSHEVA DANCE COMPANYבת-שבע~סחוללהקת

ייבת-שבע"המחוללהקת
סטררסריליאס :הכלליהמנהל
סאנאסארדרפרלהאמנותי:המנהל
תל-אביב 9ההשכלהשד'וסטודיו:הנהלה

 337795/6טל':

BAT SHEVA DANCE COMPANY 
General Director: William Strom 
Artistic Dir.ector: Paul Sanasardo 
Studio and Office: Tel Aviv, 9 Sderot Hahaskala 
Tel.: 337795/6 



בארץ-ישראלהעיבדיםשלהכלליתההסתדרית
ילחינירלתרביתהמרכזהפיעלהיעד

עםלריקידיהמדירלאמניתהמחלקה

משרדבשיתוףולחינוך,לתרבותבמרכזעםלריקודיהמדור
מדריכיםלהכשרתאולפניםחמישהמקייםוהתרבותהחינוך
הבאים:במקומותעםלריקודי

תל-אביביררשליםעפרלה באר-שבעחיפה
ההדרכה,תורת ,הדרכהתרגיליעם,ריקודיכוללתהילמודיםתכנית

לריקודימרכזיתוועדהקיימתהמדורלידומוטיקה,כוריאוגרפיה
מקייםהמדור ,ואמנותיתמקצועיתעצהמתז-הוועדהתפקידעם,

 ,חנוכה-החגיםבנושאעםריקודילמדריכימיוחדותתלמויות'הש
השתלמויות ,הביכוריםוחגהעצמאותחגפטח,פורים,בשבט,ט"ו

 ,הארץאזוריבכללחודשאחתנערכותהאולפניםלבוגרימיוחדות
הקמתמעודדהפועלים,במועצותהמחולבלהקותמטפלהמדור
עם,לריקודיחוגיםהקמתלמעזועושהחדשות,מחוללהקות
לריקודיוהחוגיםהמחוללהקותשלאזורייםכנטיםמתכנזהמדור

מוציאכזדליה).(דוגמתמחוללהקותשלארציכנטלרבות ,עם
המחול,בנושאעיוניתטפרותהמדור

... 
 :המדירממטרית

 ,העממיתהיצירהעידוד

 ,הציכורשכבותלכלעםריקודיוהפצתהחדרת

 ,מחוללהקותוהקמתהפועליםבמועצותעםלריקודיחוגיםהקמת

והמיעוטים,העדותפולקלורשלבחייםושמירההחייאה

 ISRAEL ETHNIC DANCE PROJECTעדותרקודילטיפוחהמפעל

ואמנותלתרבותהציבוריתהמועצהידיעלנוטד
הכללית;ההטתדרותשלולחינוךלתרבותוהמרכז
האוני-שלהפולקלורלחקרהמרכזבשיתוףפועל

ירושליםהעברית,ברטיטה

Tel-Aviv, 93, Arlosorov St, Room 212 
Tel,: 03-261111 

 1971בשנתנוטד

צלום,(רישום,תיעודאיטוף,ומיעוטים;עדותשלמטורתייםריקודיםשלהחיאתםאובחייםהחזקתםשמירתם, :העיקריותמטרותיו
 ,הריקודיםוחקרהקלטה)הטרטה,

ים Jהדרוהערבים,החטידית,הפרטית,ההודית, ,הצפוז-אפריקאניתהגרוזינית,התימנית,הכורדית,העדותבתחומיכהעדפעלהמפעל

 ,רקטים'והצ

אלה,ריקודיםאודותעלאחרוחומרטרטיםחוברות, ,טפרוניםהוציאהמפעל

 :הפעיליתמרכזיכתיבת
-ומיעוטיםעדותרקודילטפוחהמפעל
 03- 261111 :טלפוז , 306חדר , 93ארלוזורובא,"תההטתדרות,שלהפועלהועד

 02- 35291טלפוזירושלים, ,העבריתהאוניברטיטההפולקלור,לחקרהמרכז
 04- 728369 ,,טל 78שוניםרארח',קרית-חיים,האברפריד,צבייהודילמחולהארכיוז

The project, founded 1971, is active in recording, preserving and sustaining the living tradition of 

, folk dance of ethnic groups and minorities in Israel 
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מודרנימחול *
אימפרוביזציה-יצירתימחול *

ריטמיקה-תנועה *

וחובביםלמקצועייםשיעורים
וילדיםמבוגרים

 6ח"ןשדרות ,תל-אביב

 225467 :טלפון

97tud«J~~ 

Contemporary Dance 

Creative Dance - I mprovisation 
Movement - Rhythmics 

Professional and Lay Classes 
For Adults and Ch ildren 

Tel-Aviv,6 Khen Boulevard 
Phone: 225467 

* 
* 
* 

למחילספרבית

צבי-סררסיבזערפרה

קלאסיבלט *

מידרנירקיד

'אזג

שלכמחילבגריתלבחינתהכנה

בישראליהתרביתהחניךמשרד

* 

* 

* 

 03-255284טל:ת"א 9ויזלרח'

DANCE ARTS 1 

DIRECTRESS: SARA YOHAI 
Principal Teachers: SARA YOHAI - ROSE SUBELL 

Address: Hotel Savion, Ussishkin St. 22, Natania, 

Tel.: 053-31672 

DANCE ARTS 2 

DANCE CENTER IN MEMORY OF 

EHUD BEN-DAVID 

Rehov Sheshet Hayamim 2" Natania, Tel: 053-30054 

קלסיבלט
--)נ

אזגו

-)נ

מודרני

-)נ

התעמלות

לנשים
-)נ

 ,ריתמיקה

-)נ

פנטומימה

-)נ

עםריקודי

ועמים

--)נ

~ 

איח.ווה ,ש
המחול""אמנות ,וזבנהלתבז'יםרת

מרחיבההיאכ" ~~י iלהן·~זבהה
 !םפנילוא Zל~זבפ'~להאת
 1ל Iחתהת Iנתיא

קלסילבלטהמרכז

למחולמיועדתעץ,רצפתעם
"סביון",במלוןלפעולכומשיך

ח,נתני , .Z2אוסישקין
-S'J :טלפונים ,3167Z 30257 , 3סס 
י iZוחמי,"שלישירא'זtון,בימיםההרשמה

10.00-12.00 , 17.00-19.00 . 

 2 ,ל Iהז1חאתנות
'~ ~ע"שהסטודין

י
- " rז"לבוידודהודא

 ..בששתלפעו'ממשיך
 ,נתניח , .2חימים

 ., , 3סס-S'J :ט,פונים
30257 ,3167Z ~ , 

ראשון,בימיםמה :tההר'
 . 19.00--16וחמישי י,zז'יל.:;'

מיוחדיםמורים

מקצרעלכל
גברההלימרדיםרמת

האילפניםשני

רבהדרכהבהנהלה
האישית

של

יוחאישרה

R.A.D. EXAMINATIONS 



ומחוללמוסיקההמרכזיתהספריה

CENTRAL LIBRARY FOR MUSIC AND DANCE 

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

בתוכהאוצרת ,ך 975בשנתנוסדהשלמחול,הספריה •
מקרנתוברשותהסרטי·וידיאוסרטיט,ספריט,כאלף
לוידיאוטייפיט.הקרנהומכונתמ"מך-6בסרטיט

סרטיטשקופיות,כתבי-עת,ספריט,מכילשלההקטלוג •
 .וסרטי-וידיאו

פלקטיט,מחול,מופעישלכרזותהמכילארכיוןבספריה •
 .ומזכרותמופעיטשלתכניותקטערעיתונות,

לרקדניט,לאינפורמציהכמקורמשמשת.הספריה
מוסיקאיט,כוריאוגראפיט,תראפיסטיט,למחול,מוריט
 .יטוהיסטוריוניט,אנתרופולוגאמניט

המחול,מתחוטבנושאיטחומריטמפיצה.הספריה
 .ותלבושותבמהעיצובבמוי,תיאוריה,היסטוריה,כגון

מחולעלוטייפיטשקופיותסרטיט,משאילה.הספריה
 .חינוכייטומוסדות,עיירות-פיתוחלקיבוציט

 .פומביותוהקרנותתצוגותמקיימתהספריה •

חובביקהלטיפוחכוללות:לעתידהספריהתכניות
העברית;בשפהלמחולידיעון iכוראיומטריהמחול;

בכתב-קורסיטסרטיט;הקרנות ;במחולתיראפיה
סופריטעטמפגשיטהמחול;בתולדותהרצאותתנועה;

 .למחול""בימהמחול;עלהכותביט

8 Circulates material dealing with the many aspects of 
Dance-B iography, H istory, Theory, Stage Production 
and Costume Design. 

The Dance Library, establ ished 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 Maintains a archive of Dance Playbills, Posters, Clip
pings Programs and Memorabilia. 

8 Offers free demonstrations and public showings. 

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 for Dancers 

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

 :לקהלפתלחההספריה
 18:00 13:00--ד' ,'אבימים
9-ה' ,'ג ,'בבימים :00 -13:00 
9-ו'ביום :00 -12:45 

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

לחזרתביתזלידיארבסרטי
 15:00- 13:00-א'יום
10-ג'יום :00 -12:00 

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



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

F DANCE סN סEDUCATI CLASSICAL BALLET 

קלסיבלטמקצועיתהדרכה
TEACHERS AND NAL סINTERNATI לריקודמוריםשל

NAL DANCERS סFESSI סPR RE סLKL סF בינלאומיפולקלור
מקצועיתהדרכה

R CHILDREN סURSES F סC SPANISH DANCE ונוערלילדים
ספרדיריקוד

AND TEENAGERS DERN DANCE חM מודרניריקודלילדים,קורסים

 Iגומבוגריםנוער
זא

ADULTS J A Z Z 

Enrollmcnt in thc Office of the Dance Centre, 

Rothschild Culture Centre, Hanassi Ave. 142 

Haifa, TeI. : 04..85798 

המחיל,מרכזבמשרדההרשמה

לד, 7ריטשת 7ב

ה,פ 7ח , 142א 7הנששדרית

 • 85798 :טלפיו



לתנועהקטמונלתסדנא
מודרנלתלהקהלמחולאולפן

מרגוליןירון-אמנותימנהל
טוקולובאננה-אמנותיתיועצת

טייטלבאוםיוסי-מנכ"ל
שולדינרמוניקה-רכזת

 ; 4הגדולאלעזררח'ירושלים,
 . OZ-633074טלפון:

גולדמוורה
כוראוגרפיתרקדנית,

מחולוחוקרת
הודייםלרקודיםחוג

אלטקובטקינעמישלבטטודיומתקיים
 ZO . 30בשעהראשוןבימי
 Z33115 .טל

ברםאופטםדפוטךף 1'-1! ~
 I724931 .7249400'J1ברפ •.רםת·גז 3אהר'אברח'

 (;:א le~אי'ן Iי
רקדן-כרריארגרף-ג'אזלמחילמררה
 03-280-830,טל:,ת"א 7אהררנרביץרח'כתרבת:

~9~ 

TEACHER - CHOREOGRAPHER - DANCER 

. 03-280-830 :. ovitz St. Tel·Aviv, Tel חAddress: 7, Aharo 

טליתמןל mלבלטסטדויו
לונדוזלמחילהאקדמיהבפקיח

 r 'יגקלסיבלט

לונדין R.A.D .בחינרת
 GRADES MAJORלכתרת

תל-אביב 11ריינטרח'
 Z39598טל.
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בן-אדם,

דוחף?אתהמה

ממהר,אתהרקלא
ברירה,,איןתורישואםכולם.

בסבלנות.חכה
התור,לראשנדחףאתהאם

כולם,אתעיצבנת
קללות,מריבות,צעקות,מתחילות
חזקיותרמישהויהיהותמיד

לפניך.שיידחף
השגת?מהאז

בתור,לעמודאוהבלאאתהאם
למשל,בבנק

"כספומט".כרטיסבקש

תור.בליאותךישרתתמידהכספומט

צניiנ Iדמ.גםשקמבנק
המטבעשבהאנושיהצד
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התרבןתקרו

AMERICA 
ISRAEL 
-ישראלאמריקה

! CULTURAL 
FOUNDATION '32אלנב'רח . n 32 . 654177-8טל.ל·אב'ב ALLENBY ROAD·TEL AVIV· CABLES ' KERAM ·TEL 

הארץביןתרבותיגשרולקיוםבישראלהתרבותחיילקידוםחשובמסיי.עגורםהינהבארה"בשנה 40לפנישהוקמהאמריקה-ישראלהתרבותקרן
 .צפון"אמריקהלבין

בהיותהביותר,ומשמעותיתחיוניתהתרבותקרןעזרתהיתהישראל,מדינתכינוןלאחרהראשונותבשניםובמיוחדהמדינה,הקמתשלפניבשנים
בתחוםכשרון;ברוכיאמניםוחינוךקידום-האנושיבתחוםרבים:בתחומיםמצוייםפירותיהותרבות.אמנותבנושאישעסקההיחידהכמעט

 .אמנותיוחינוךאמנותלמוסדותוציודמבניםשלתשתיתיצירת-הפיסיובתחוםשונים;במוסדותותמיכהקידום-המוסדי

עיקריים:פעולהכיווניבשניהקרןהתמקדההאחרונותבשנים

הקרן.פעילותשלהכותרתגולתשהואשרת,שםעלהמילגותמפעל-האחד

תקציבית,מבחינהוהתרבותהחינוךמשרדעלויותריותרנסמכיםהשוניםהאמנותמוסדותכיאםבישראל,אמנותייםבמוסדותתמיכה-השני
וחשובה.משמעותיתלהיותממשיכהאלהלמוסדותהקרןשתרומתהרי

ללימודיםמילגותהקרןמעניקההמילגותבתחוםהאמורים:הפעולהכווניבשניוגדליםהולכיםמשאביםמוקדשיםזהלנושאהמחול:לתחוםובאשר
מאפשרתכןכמוהמקצועיים.כשוריהםאתלהעלותהמבקשיםמחוללהקותלחבריומילגות;השתלמותכמקצועמחולהלומדיםלצעיריםבישראל

בחו"ל.קצרות"מועדהשתלמותלמילגותלצאת-הטכנייםהמקצועותאנשימבצעים,יוצרים,-מקצועלאנשיהקרן

ולאולפניםאחרותללהקותהקרןמסייעתוכןצבורילגוףזולהקההפכהמאזבת"שבעמחולבלהקתהקרןתומכתמחולבמוסדותתמיכתהבמסגרת
ציו.דברכישתלמחול

מחו"ל.וכוריאוגרפיםמוריםובהבאתסדנאותשללקיומןמסייעתאףהקרן

-The America-Israel Cultural Foundation was established 40 years ago in the U.S.A. and is a major factor in assisting the development of the cul 
. d North America חtural life in Israel and in creating a cultural bridge between Israel a 

ce was חtry. Its assista חIn the early years of the State of Israel, the Foundation was almost alone in granting aid to cultural activities in the cou 
-threefold: it advanced gifted young artists; it financed the development of many and varied cultural groups and institutions; and it was instru 

. mental in providing an infra-structure of 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 its efforts in two areas - the Sharett Scholarship Program, the Foundation's crowning achievement, and in the support 
of a few major cultural institutions. 

As to the field of dance - the assistance in both these directions of activity keeps on growing. AICF is granting scholarships to young dance stu
dents who study in Israel to become professional dancers as well as fellowships to members of dance companies who want to further their pro
fessional qualifications. The Foundation also grants short-term fellowships abroad to choreographs, dancers and stage technicians. 

One of the institutions supported regularly by the AICF is the Batsheva Dance Company, ever since this group became a public company. Grants 
. d dance studios mainly for the acquisition of equipment חare also made to other companies a 

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



אליל-אב-תש"מהישראליהפסטיבאל
פררפסא.צ.שלמיסרדר

ברתיניגאריאמנרתי:ירעץ י.ביסטריצקימנהל:בן-נתןא.ההנהלה:יר"ר

THE ISRAEL FESTIVAL 1980 - AUGUST 
Founded by A.Z. PROPES 

Chairman (Executive Committee): A. Ben-Natan Artistic Director: Gary Bertini 
Director: J. Bistritzky 

-אופרה
גרשוויןג'ורג'מאתובטפורגי

OPERA-
PORGY AND BESS (GEORGE GERSHWIN) 

--מחול
גדטאנטוניושלהטפרדיהבאלט
ניקולאיטאלויןשלהמחוללהקת

הישראליותהמחוללהקותשלבכורות

 _.מוזיקה
ירושלים:-השידוררשותתזמורת
בלוך.נטטא,מאתהקודשעבודת

ברטיניגאריהמנצחעם

בארשבע:הישראליתהטימפונייטה
וויילקורטמאתהקטןהמהגוני

ברכט)פי(על

הישראליתהקאמירתהתזמורת
ברשאירודולףהמנצחעם

הקיבוציתהקאמירתהתזמורת

ישראלייםומלחיניםבלוךביצירות
שריףנועםבניצוח

פטנתר-ארגרידג'מרתה

פטנתר-ווייטנברגאלקטיט

(ארה"ב)קליבלנדרביעיית

נוטפים.ומופעים

I - 1 

DANCE -
ANTONIO GADA'S SPANISH BALLET 
THE NIKOLAIS DANCE THEATRE 
PREMIERES BY ISRAELI DANCE COMPANIES 

MUSIC-
THE JERUSALEM ORCHESTRA 
CONDUCTED BY GARY BERTINI 

THE ISRAEL CHAMBER ORCHESTRA 

THE ISRAELI SINFONIETTA BEER SHEVA 

THE KIBBUTZ CHAMBER ORCHESTRA 
CONDUCTED BY NOAM SHERIFF 

MARTHA ARGERICH - PIANO 

ALEXIS WEISSENBERG - PIANO 

THE CLEAVELAND QUARTET - U.S.A. 

AND OTHER ATTRACTIONS. 





IJIN נתLחיפהברםי

IN M רניD 
 ~' 931142-8טל:טבעיו,הק'בוצ'ת,דוארהתנועהשללחינוךהספרב'ת

ההרראהדרכירלשיפררהמדעימלהרראתהמכרן
מסינגרי.ע"ש

הצפרןרהתרברת-מחרזהחינרךמשרד

הרראהערבדילהשתלמרירתמחלקה

תשמ"אלשנה"לההרשמההחלה
רמחרלתנרעהלקררס

נהרין.צופיההקורס:מרכזת

גופנילחינורמוסמכימלמורימ. 1מיועד:הקורס
לתוארלימודיהמלהשלימהמבקשימ

 ..בכיר"מוטמר"מורה
המבקשימכולליממוטמכימלמורימ . 2

"מורהלתוארלימודיהמלהשלימ
ומחול.תנועהבמגמתבכיר"מוטמר

התנועהבהוראתהעוטקימלמורימ. 3
להעשרהלהשתלמהמבקשימוהמחול
בלבד.

בכיר","מורה'מוטמרהתוארלקבלת :הלימודהיקף
 .שנתיימבמשרלימודשעות 700

 . 15.15-8.15השעות'ביןגיומכל :הלימודימיומ

מוטיקה,טכניקה,יוצר,מחולהלימוד:נושאי
חינורהרר,לגילתנועהפטיכוררמה,

 .ותנועה,צלילכראוגרפיהמיוח,ד

* 

למכוןלפנות:נאהרשמהוטפטינוטפימפרטימלקבלת
טבעוןקריתדאר"אורנימ"טמינרההוראהדרכילשיפרר

 . 04- 935013טל.

 Tumowsky 'טורנובסקי

לכםבחרייפה.מנהגחדשיספר.תו
ימקיריעשירמאיסףכלבבכםספרתי

 297462/3/4טלפןו .אביב-תל ',א 1דגחמגי 'רח
297462/3/4 : 1 7a Nahmani St., Tel Aviv. Phone 
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מחוךךהקת-ודממהקוך

ה"דממה"בשילובאפרתירקדני

בישראלהחרשיםאגודתשלמיסודה

 32002טל:ת"א. , 41ב"קישראלרח'

KOL DEMAMA 

Tel-Aviv, 41, Israel Bak St. Tel .: 332002 

דןראוטירביה
ספרדייםמחולותבערב

ייהארץ":

 ...מושלסאומנותיערב ...
יימעריב":

 ...במינההיחידההיא ...
 :אחרונות""ידיעות

 ...חושניתאלגנטיות ...מקסימהיכולת ...מרתקביצוע ...
יידבר":

 ...ממשמפליאהדמותוללבושלפשוטכושרה ...
המשמר":"על

 ...קפדניובכשרוןבחןלפנינוהדגימהדוראןסילביה ...
: THE JERUSALEM POST 

She created the excitement of the ... 
... Flash of Flamenco Fire 

SI L VIA DURAN 
"DANZAS ESPANOLAS" 

Dora Sowden 
Jerusalem Post 

Silvia Duran's particular gifts lie in her capacity to change from 
Iyrical to dramatic dance ..... showing her as the true artist -
to her fingertips and her heel taps. 

ת"א 53יהודהבן

 233805-728976טל:
53, Ben Yehuda St. Tel-Aviv 
Tel.: 233805 - 728976 



ארנטינהמיהלנאלטהספרנית
 72בן-גירויןשדיתי·יא,
 ) 03 ( 228214 :טל.

הריסותבשוטהבאלט
מתקדמוס,ווס, Yמקצילרקדנוסכותית

יולדוס.מתחולוס

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

) et (Russian System ווBa 
Classes for Profess'ional dancers, 
Advanced students, Beginners & Children 

קסטןהידלהךמחוךסטדויו

וקלאסימודרביבאלט
 10ארלוזורוברח'רמת-גן,

EN זHILDE KES 

Studio for Classical & Modern Dance 

10, Arlozorov St., RAMAT-GAN 

I fוכe ~ 
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 , je'ה 6מן
iJ '~ו;כר /(;; 1 >זכ~K-ln ,30 n ;;)';;). 

6e :וJן
-J: 2:00 9:00.ר?(;;

 4:00-7:00 : 5.>ןמה"

f6 /261-319 :/נו 

שםינ, 5תגילdזתיכמנה
גויז.,תודתייסלקלבט

נלועור,םידלילעירתוינו;ולוקת
תיאטח.,בטן

גיז.-וnננדזילקיסבטל

SchooIof 

AQTI&TIC 
DANCE 

SARAH and DAN BARZELAY :rect<א'S Di 
IsraeI, Tiberias 

P.O.Bax 618 TeL067-90288 
CLASSlC DANCE BALLET 

MODERN DANCE 
. JAZZ 

אדענז



האמריקניהתרביתמרכז

acc 
american cultural center 

תל"אביב,ד 1הירקוןרח'
 ) 03 ( 650661/2 :טל

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

 :בשעותלקהלפתוחה
 4-11 ',ה-'בבימימ
 2-11חגוערביו'ביומ

במחולוווידיוטייפימעט,נתביטפרימ,הטפריהברשות
האמנויות.ובשאר

Hours open to the public: 
Monday to Thursday 
11 a.m. to 4 p.m. 
Fridays & Holiday Eves 
11 a.m. to 2 p.m. 

-' 

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: 
DANCE IN AMERICA: MARTHA GRAHAM 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.ניתנימהטפרימ

המ:במחולהוידיוטייפימרשימת
גראהממרתהלהקת

אמריקאיבלטתאטררן
המודרניהריקרדחלוצי
פילרכרלרטכלטתאטררןלהקת
טיילררפרללהקת
אלינגטרןדירקשלמרטיקהלפיאייליאלרין

כלאנשיןשלשלרשה
קנינהםמרטלהקת
הרלםשלכלטתאטררןלהקת

 .הטפריהבשעותברידירטייפימלצפותניתן



••••••••••••••••••••••••••••• o 

 נ21
 ?המחיללאמניתבת-דידאילפו

• • 
 :אורדמןז'נטמנהלת: :

 •ג'אזמידרנימחילקלאסיבלט • • • •לוישילהמנהלת:סגנית • •
 :ולנוערלגברימלמקצועיימ,מיוחדימשיעורימ :
 •לונדוןהמלכותית,האקדמיהבשיטתלילדימכיתות •
 • 263175טלפון, 30אבן-גבירולרח'תל-אביב, •
 :לחינוך)האגףבאר-שבעעיריתעמ(בשיתוףבאר-שבעסניף :
 .................................... • • • • J • . 16ושמידרח'ג'שכונהבאר-שבע, •

המרכז
ספרדילמחור

בחסות

ספרררrנרניגדול

אנטוניו
בהנהלת

דוראוסילביה
 ' m:w ~..סםרדשלהממלגתיבבלטראשיתרמדניתלשטבר

~ 

החינוןמשרדבהמלצת

 :הג'ר'סרנרההרשמה

3-רר , 00ח Iבש.טג' OIב' ר 00.

 20,30-ר 9,30

ת"א 53-יהודה Iברח'סםרדי,למחולהמרגז
 ) 03 ( 233805טל,
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הגרמנלהתרביתמרכז
"אסיה"בנין
תל"אביב. , 4וייצמןרח'

התרברתיתהתרבבית

התופעותהצגתאתבחשבוזהולקחתרתבותיתתפישהעלמבוססתגיתהמכוזשלהתרבותיתהתכנית
למידעוהמוסיקה.האמנותהספרות,הסבע,במדעיזותכניתמתחשבתכזכמו .והסביבתיותהחברתיות
לתחומיהנוגעמידעפניעלעדיפותניתנתגברמניהוהחברתיותהתרבותיותההתפתחויותעלהאקסואלי

 .המסורתייסהאמנות

 .ל"בחושוניסגורמיםעםפעוהללשיתוףהיאוהשאיפהדו'שיחליצורמתכוונתהעבודהשיסת

ב:ותומךמארגןמקשר,בתל"אביבגיתהמכון

הרצאותגרתהמכוןבבניןתתקיימנהכאשרובאנגלית.בעבריתיהרצאותשיחרביסמינרים,
לענרית.סימולטניתתתורגמנההןגנרמנית,

 ,גרמניםואמניםסופריםשלוכיקוריםסדנאותקריאה,ערבי
 .השגרירות)ע"יתעשההטרטים(השאלתוידיאוותוכניותסרטיםהקרנת

תץרוכות

 ,בענריתוהמוצגיםגרמניםמחזאיםע"ישנכתבומחזות

בלט.ומופעימוסיקלייםאירועים

הגרמניתהשפהלימון

מהצסברותכתוצאההאחרונותהשנים 20כ'והתפתחשנוצרהדגםעפ"יבנוירםגיתהמכיזשלהקורסים
לשיסותהמדעיהמרכזמצויבהמינכזעםובתאוםיבחו"ל,בגרמניההמכיזשלחשיניםבסניםיםנטיוז

לתחומילהבנסללומדהקורסיםמאפשריםהגרמניתהשפהללמודכתיספתסכנולוגיים,יחידושיםהיראה
 .גרמניהשלהפדוליתבוIויבליקהוהחבוהחרתבות

לקווסיםעליונהעדיפותמעתהתנתןוב,זמזמזההקיימיםולמתקדמיםלמתחיליםהקיוסיםמלבר
דושיה),(לםימיוחדים

הסיו!Iה

הגרמניתהמחלקה

הססו',מיסיהקהטפוות,מדע ,האמנותשלהטסוויה ,באמנותבמיוחדמקצועית,וטIוריתיפהטםוות
בגומניה.וחבוהםוליסיקהויה,

 ,גברמניהיהיהרותהיהרדיםשלהססיריה
 ,עתכתבי

יוחרנים,שבועונים,יומיים,עתרנים

והאנגליתעכרית i1לקה. nהמ
והחכוה.הרוחבמדעיבמירחדגבומנית,במקירשנבתברמקצועיתוטפורתיםהסםררתשלתרגימים
לגרמניה,הקשרויםהנישאיםעלפוטימים
עתרנים.

מדיוטק

תקליסים 1,600

וידיאו.לסרסימחלקהגםכזבמיהקווב,בעתירתרקםלקססיתמחלקה

במכוזיושמעיאשרלגרמניתוהאזבהדיביומוסיקה,תקליסי
בלבד).למוסדותהשאלה(אפשריתבמכוןיושמעואשרהגומניתהשפהוללימודלמיסיקהקססות

 217-261:טל,כיסענתפעיליתעלפיטום

Goethe
Institut 

Tel Aviv 
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הקיבוציתהתנועהברית

 :רמחרללתנרעהלמרריםלהשתלמרתקררסים
12- 8.30שעהג:ירם(בכל-ת"א .  ) 100המלךשלמה,ברח 30

12- 9.00א:שעהירם(בכל-חיפה .  ) 11ארלרזרררבברח' , 30

הארציהקיברץבביתד:ירםהקבלה:ירם
 . 5,קרמה 13רינצ'ידהליארנרדררח'ת"א,

המדרררכזת-אינגרצילה

למחןלהמדןר

• 

~ / 
"אפרתל"תלאטרון-מחוללמעןהאגודה

לבלטבתל-ספר

קיראון

סטילהריע"שקהילתימרכז
 106ל.צ.הרח'

קרית"אובו

 752472טל:

אשרור

ד'מתנ"ס

ד'רובע
אשדוד

 055-42721 :טל

אפרתימשהארמנרתי:מנהל
זלצמן(סו)שרובה ,ברגביבדלר,אסתרראשירת:מרררת

דודקביץדליה :ראשיתמזכירה

למחולאיזוריאולפז

אירןהדה :בהבהלת

 :שיעוריםמתקיימים

רותםאראלה-קלאסיכלט
הרצוגעירית

אמירבטע-יצירתימחרל

מרדרבימחרל

כרמיאורבה-גרהאם-כשיטרתטכביקה

אורןהרה-ניקרלאס

קומפוזיציה-באימפרוביזציהשיעוריםכןכמו

 ) 067 ( 51838-כאולפןטלפוןמס'
 ) 067 ( 51421-האזוריתבמועצהוכן

א ,אזוריתמועצהלמחולאולפן-למכתביםהמען
איחוריעקבאשרות-אורןהרה

היררןעמק ,.ב.ר



Ota : 
לממעירוכיתאגודה

יהומשרדירושליםעיריתבחסות
עממי)ביה"ס(גילרקדנים 180 :"אפרוחיםייהורה

«"-
תיכין)בי"ס(גילרקדנים 80נעורים":ייהורה

~ 

יזמרים.תזמירת

בפסטיבליםהיפעית- 1978

] J זj _ .... ~ 
f · , 

בפסטיבליםהיפעית- 1978
ייין.אנגליהבסקיטלנ,ד

בפסטיבלים.היפעית- 1979
אנגלי;:ו.צרפת,איסטריה,בבוגיה,

 ) 02 ( 234976- 'מסטלפיןלהתקשרויות:

I -



סנטימנטיםבלי
חישרביםכלללאערשהבחיים'שאתהדבריםיש
פשרטהכל.נרתןאתהשלךלילדכדאירת.של

כשאתהארלםזאת.ירדעיםאנראהבה.מתרך
זאתערשהלעבר,דאתהבנקאיזהעםמחליט

לךשנרתןבבנקברחראתהסנטימנטים,בלי
כדאירזהירתר.לךנרתניםאנרלכן,ירתר.
אלינרהצטרפרהאחררנרתהשניםבשלרשלנר:

הסניפיםרמספרחדשים,לקרחרתאלפיעשררת
בכלסניפים-80לסניפים-40מהרכפל.שלנר
הארץ,רחבי

$ 
הראשוןנכאוםו Iהב i1הבנ

 .'.ב.'.פמjכבו.נת'שוןץכ.ןץגודתפוגנכ'כמכןץכה.בכJכככJכ

בנו.נזאיזהיותך.לןנותניסאנו



מושרם.רביצוטזוכהתנוטהכל

י OIבנקלא

שלן.הבנקלןץומןבנק

@ 
טל-ארןין


