
והוראהמחקר

בת-זורהספרבית

אלהכלשהרימסויימת,מוזרותישלמחולתקניםבהצבת
נמודכיצדאליו.אהבהמתידזאתעושיםבמחול,העוסקים

באמנויות,למעשהןאובייקטיבייםבקני-מידהאהובמשהו
קביעתאהבה.שלשוניםסוגיםקיימיםאחרים,כבתחומים

וההישגים.הצמיחהההתקדמות,ת,מדידאתמאפשרתתקנים

על-ידיבישראלהמחולבהוראתהתקניםנקבעיםהיום
בתל-אביבמידים,תלשש-מאותלו"בת-דור'!שלבית-הספר

מצא,תבוגרין'אתהבאר-שבעי.בסניפונוספיםושלוש-מאות
לנותןזהבית-ספרהופכיםאלהכלבארץ.מחוללהקתבכל

קנה-המידה.לקובעהטון,
דה-רוטשילדבת-שבעעל-ידי 1967בשנתנוסדבית-הספר

 :ראיוןבשעתאמרהא,היכבר'מלאאורדמן.ז'נטעםביחד
,להיותחייבהמחוללימודכל'שהוא,שלנוהבסיסי"הרעיון
הוראהשיבטיחיאמצעים,קביעתורשת,דזורצינותרציני.

ואיןזןרצינותעלמבוססשלנובית-הספרונכונה.,-מתמדת
במחולעיסוקהיאהבודדהתלמידשלשאיפתוהאםמשנה,זה

לעסוקאומקצועי,לרקדןות,להי,ברצונואםכבתחביב,
בעל-ידע/!צופהיהווהפשוט,'או,המחולת,בביקור

"תוכניתבימינו.לרקדןטכניקהמינישנידרושיםלדעתה
מאפשרתוהיא,מ,ודרני,ומחולבאלטכוללתנו,שלהלימרדים
להופעהעצמואתלהכיןלושתאפשרברמה,להשתלם,לתלמיד

הםאותם.המצאנואנחנולא,שקבענו,התקניםהבימה.על
הרקדן".שללחינוכןוהכרחיים,בעולם,ומקובלים,קיימים

רב-נסיוןעלהשקפתהאתמבססתדה-רוטשילדבת-שבע,
עזרהרבותשניםבמשדהמחול.בתחוםבהפקהשנים

בירושליםבאקזמיה,מחול,להמחלקה

להוסיףמדת,עובירושליםרוביןש IIעלמרסיקההאקדמיה
שלה.למחולהמחלקהשלהשלוש-שניםלמסלוללימודיםשנת

אקדמאיבתוארבארץלזכותהיכוליםהיחידיםהם'בוגריה
מנוהלתוהיאשנה, lSכ-לפנינוסדה,לקה'המחהמחול.,בתחום
לוי-אגרון.חסיהעל-ידי

כור-ן,וכרבות,וטכניקרתסגנונותכוללתהלימודיםתכנית
 .ק(עדתייםמחולותקראוס),רטרוד'ג-(המרצה,אוגראפיה

פדגוגיהקאס),(ג/ואןהמחולרת,וביקו,המחולתולדותופר),'ס
(מדליןרפואי:מחולרון),,לוי-אג(חסיההתניעהחינוןשל

ותיאוריה.המוסיקההבנתוכןרודין)
לוקחיםעצמהבאקדמהיסטודנטיםנם,שאיתלמידים-300כ
ההוראהשעותאחריהנערכיםהפתוחים,בשיעוריםחלק

 •הרגילות.

ומארחרבאמריקה,,גראהאםמדתהשללהקתהשלבהחזקתה
בארץ. IIו"בת-דור II"בת-שבעהמחוללהקותאתיסחהיותר

מסבירה,"בת-דור"בית-הספרמנהלתאורדמן,,ז/נ~
וללא,הרקדן,מ,מלאכת,נפרדבלתיחלקהם,הששיעורים

מורים-בתוספתמורים,כעשריםאמנות.איןהאימנות-

מןהשלבים,בכלהמחילאמנותאתמלמדיםל, IIמחואורחים
למקצוענים.ועדהמתחילים
מלמ-זמעלה) 6מגילתלמידים(מתקבליםהנמוכות,בכיתות

האקד-שלהלימודיםתוכניתעלהמבוססתהוראהבשיטתזים
התלמידיםמתחילים 10מגילהבריטית.למחול'המלכותיתמיה

עליהםאולםאהאם.,גרשלהמודרגיהמחילתורתאתגםללמוד
וכןהקלאסי,בבאלטאחדשבועיבשיעורלפחותלהשתתף

במוסיקה.שיעוריםמקבליםהם

ובאלטמודרנימחולהתלמידיםלומדיםהעליונותבכיתות
בייחודשונים,סגנונותהכיללותה:וראהבשיטותכאח,ד
וב,עיציסודותכולליםהמוסיקהשיעוריהרוסית.בשיטה
ררי-,שיעבבחינתהוא,הג'אזמ,חולהמחול.ותולדותולות,המח

בחירה.

שניםדורשת-גופו-ו,שלבכלילשלוטהרקדן"יכולת
אומרת- IIומוכשרים:מוסמכיםמוריםמפיוהדרכהרבות

האפשרככלרבים,לתלמידים,אפשר-ל,מנת"עלאורדמן.ז'נט
בשמונההתלמידנוכחותמילגות.שלשיטהיצרנולהשתתף:

קבלתהמאפשרתהמינימאליתרשיה,הדהיא'בשבועשיעורים
מלאה".גהמיל

"בת-דור"מטפחתזובדרןמעמדק.מוד,לליתחליףאין
 •למחול.אהבתוואתהתלמדי,שלתן,יכולאת

בתל-אביבול,ח,ומלמוסיקהספריה

אביב,,בתל-המוסיקאליתבספריהלמחול ,שהמדורלקוותיש
בפנידלתרתיהאתבקרובתפתח , 26ביאליקרח''בהנמצאת
בתחוםאחריםופרסומיםהעתונותהספרים,אוסףהציבור.

בקומהמצויוכתב-התנועה,הרפואי,המחולהמחול,'תולדות
האיסףהפתיחה.;לקראתו,ור,לסידומחכההבניין,שלהשלישית

ביסודותהעוסקים,הסרטיםמסדרת-(,,החלל"'סרטיםגםכולל
חוזהמאת-הכושי"של"הפאבאן ;לואיסמארי,שלהמחול
הקרנתזעיון,,חדר-קריאהלפתיחתנוסףבתכנית,לימון.)

ותעריכות.הדגמותעםהרצאותסרטי-מחול,
למחול,הספריההקמתאתשיזמההיאב) II(מארהוילסוןאן

הקרןבשיתוףסטרום,,ימדשלבעזרתהמתבצעתןהתכנית
 jתרמשוניםאמריקניםמחולאנשיאמריקה-ישראל.לתרבות

 •מספרחהםלאוסף.
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מחול,להקיבוצינז Iהמר

מערבי,הבגליל

זהולמחיל,אולפוגעתוובוץ,בקי,קייםשניםעשרמזה
ום,לינולאו,,קירותיעלמראות Iפסנתר,עםסטודיושבוכז'מר

המחוללהקתלחבריחדריםגםןבן,ריצפתו,אתמכסהשחור
וכרזותותצלומים,ספריםהמלאמשרדוכמובזהביו-קיבוצית,

טאבק,לייבוש,מכווהבנייוהיהבעברותיו,,קיראתמכסות
לרקדני,סדנאזןכיום Iברגים,לייצורבבית-חרושתימחלקה

הקיבוצים,

מקיבוציםבאיםאלהכתלין,ביודים,לומתלמידם-150כ
המועצהעל-ידימנוהלהאולפוגעתיו,באיזורומושבים
ודואגתהאולפו Iות Iרש,להמקוםאתהמעמידההאזורית,
ג'אז,מודרני,במחולבבאלט,שיעוריםמתקיימיםבו,,לתקצי

וכואשכול-ואכמו,שלכתב-התנועהיצירתית,אימפרוביזציה
הקיבוצית,מהתנועהמירי-מחוללהשתלמותקורסים

שלהאמנותימנהלהוטמאו, Iלקייאתכולליםהאולפומורי

תנועהלנתבהמרבז

תל-באוניברסיטתלאמנויותבפאקולטהנוסד 1973ביבואר
אשכיל,נועהפרופ'שבראשוכתב-תנועה,'למחקרכז'מראביב
בתחוםלמחקרכנושאנועה,,הת!כתב-,לרישמיתהכהרניתנהבכד

העבדוהאתגםקידמהזוהכרהוהקומוניקאציה,האמנויות

על- , 1968בשנתנוסדהזולכתב-תנועה",ב"חברהשנעשתה
שלועמיתיהתלמידיה-בנושאהמעונייניםלאנשיםלעזורמנת
אשכול,נועה

בתחומיםהמטפלותקבוצות-עבוהד,פועלותהחבחהרת'במסג
ה;אלמקבוצותאחתצורותיה,כל'עלתנועהרישוםשלשונים
מחולותעלבעבודהחלקהניטלתרקדנים,לשקבוצההיא

כתב-התנועה,באמצעותשעוצבו

שנהמ,דיפיע,להומוסיפהלמחול"רית,הקאמ"הקבוצה
היאכו,כמוהתנועה,במהותהמתענייניםאנשיםלפניבישראל

וארה"ב,ה,אנגליבאיטליה,ה,הופיע,

כתב-'רת,יצילידיהביאשימושיכתב-תנועה'אחריהחיפוש
על-ידיה,ופותחשהומצאהשיטהכמו,'אשכול-ואשלהתנועה

כיטקטורת,לארפסור'פרוכיום'(ואכמוואברהםאשכולנערה
התנועה'כתב-שלהראשוו;הלימודספרוו),,בטכניעריםכניו,ות

 , 1958בשנתדוו,בלונפורסם

אובייקטיבי,מצעי-רישום'כאהשיטהשלשמבחנהברור
תנועהתחומיוניתוחהסתכלות,לצורדבההשימושאתיצריד

ושה!הדר,הידיעהאיועצמםשלהםאלהעל-ידירו,שנוצוסגנונות,
שנוצרותנועה,בתחומישימושאיפוא,נעשה,התנועה,לרישים

כתב-תנועהכלאוכמו,'א,אשכול-ולכתב-התנועהקשרללא
התנהגותוקלאסי,באלטגופני,וד'חינ :כללןאלהתחומיםאחר,
העממי,והמחול'האילמים-חרשיםשפתחיות,של

ומאוחר,החברהעל-ידיבסוף,לפורסמוה,אלמחקריםתוצאות
כתב-'שהוכח,זוה,בצורתל-אביב,, ,אוניברסיטתע"יר'יית

ביותרהחדש,הפרסוםועה,'תנברישוםיעילהשיטההואהתנועה
אשכול,נועהמאתמחולותשלסויטההוא,אלהספריםבסידרת
ומחשבתי,עיצובימצעי'נא,בשיטההשימושאתמדגיםזהפרסום
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ידערי-מורים,ו,ואמניםוו,'געת,לשבועמדי,המגיע'"בת-שבע",
אחרים,שם

שלהאמנותיתוהמנהלתהאולפו Iמרכזתארנוו,יהודית
ארצהעלתהמאזכאו,החיההרוחהיאהביו-קיבוצית,הלהקה
למעז'פועלתהיאגעתוו,לקיבוץ,יהצטרפה 1948בשנת
ת Iטיפחהיאכולה,הקיבוציתובתנועהבקיבוצההמחולות Iאמנ

אחת,לאשיצרו,ומוריםרקדניםפעילותהשנות 25במשד,
הביו-קיבוציתהלהקהפועלתיום-כיפור,מלחמתמאזהקות,;ל

אחרים,ואמנים,ארניויהודיתכת,בהדרבשבוע,ימיםשלושה
ג'יואברהמי,גדעווקושמאו,פלורהקראוס,גרטרוד :ביניהם

רביו,,ולינדה I,ןיל-סאגאו
בהםבשבער,ימיםשלושהבאינטנסיביותת,פועלתלהקה
ונה,האחרבשנהבקיבוציהם,,מעבודתם,ריה,חבמשוחררים

בארץ,שיניםמות,במקו,פעםכעשריםהלהקה;הופיעה
אווירהשבגעתוו,בסהנאשוררתבמינהמיוחדתאווירה

אבלגבוהה,אמנותיתלרמהושאיפהמקצועיתרצינות,של
כרת,ניהרקדו,אתהאופפתהחברתיתהגישההיא,מכד Iובה Iחש

יתריווזהיתכולקבוצה,,נית,האופייאנושיתוחמימותחברות
 •קיבוצית,היותהכוח,בזוללהקהשניתו

 1968-9בשניםתיאורטי,במחקרלוותה'תיהמעשהעבודה
אילינויניברסיטת,באושנערןבפריייקט,אשכולה,נועהשתתפה
הוכנהבו-זמנית,תנועתשלוהשלכותיהבמהותהשעסקבארה"ב,
אודותבנתונים,המחשבהוזושבעזרתהלמחשב,תכנית

לשיטתבהתאםסמוכים,אבריםשלהבו-זמניתתנועתם
 ,אשכול-ואכמוכתב-התנועה

תכניתהחיפניבטכנייוקלייוומ,ואכמואברהםפיתחומאז
על-ידיהבו-זמניתהתנועהבעיותבפתרוולשימושחדשה,
כתב-התנועה,בעזרתמחשב,

פולקלור, :רביםשטחיםעלמשתרעתתמכווות,פעיל
 ;וכו'זואילוגיהתורת-התנועה,ל,'מחו Iלחינוןגופני,חינון

מיבניים,עקרונותעלהמבוססתמחולות,עיצובשלתיאוריה
מחקר ;כתב-התנועהבמסגרתעליהם,ולפקחלהגדירם,שניתו
בעבר,שנעשוזה,בתחוםונסיונות,תניעהלרישוםשונותות'שיט

ניז'ינסקי,שלרשימותיועלעבודהגעשיתאלהבימים
בכתב-דיאגילב,עבורשהכיומיצירותיו,,אחתלפחותשרשם
משלו,תנועה
חסרי"בעלי-חייםשלתנועתםבתחוםודות'עבנעשותכו
אשכול-שלהתנועה,כתב-ביישוםעסקריס'האג,גי'ו,ות,,חולי
הקינטיות,האמנויותבשטחובמיוחדהחזותיותבאמנויותכמו'רא

סינטטית,הנפשההכוללות
ואנאליסהילסטרלאורה,הפרופסוריםפועליםבארה"ב

ה-המרכזעםבשיתוףאילינוי,מאוניברסיטתשתיהוהוימו,
היאהוימו,פרופ'על-דייכתב-התנועהלהוראתנוסףישראלי,

בעזרתהדרכהעלהמבוססתהכתב,שלשיטת-הוראהיצרה
מחשב,

ד"רממשידשבהאליפאקס,דלהאוזיבאוניברסיטתה,,בקנד
החלאותובעלי-חיים,התנהגותעלבתצפיותיוולני'גאילו

כתב-התניעהאתאחריםלזואולוגיםמורה'הואכו,יב,,בתל-אב
 •-ואכמו,אשכול



לנוערמה,מי,פנטו·ומוזרנימחול,באלט,

המחולבלתי-מילולי,אמנותיאמצעיבהיותומהותו,בעצם
תבועתהצעיר.לקהלהו,כמומאיןמתאיתצורותיוכלעל
גםלב.אלמלבהמדבראמצעי,בלתימדיוםהיאוף-האדם'ג

ולנוער.לילדמובןלהיותאותומועידתזותכונת
והתרבות)גוך.משרד-החי(של'ולנוער"לילדיםון·וה"תיאטר

קהלועבורמיוחדיתתוכניותהכנתעלשבתייםמזהשוקד
אמנות-ואתהמחולמידיםאל.התל,אתשיקרבוהספציפי,
נעשיתזו,ה,במעלראשובת,חינוכיתפע,ולה'אליהם.התנועה
דרכים.בכמה

התי-במסגרתלמופעיההכינה,"בת-שבע"המ.חוללהקת
יצירתמהותעלוהסברjןIדגמהיבהתוכנית,לנוערון,אטר

ברין-אינגבר),הודית,יעל-ידיונכתבה(שעוצבההמחולות
מרתהמשליציר,ותכללה,התוכניתמהרפטוארשלה.ומבחר

תמשיךוהשבהמיפגשים"),,ו(,,תחנות:ביאטיטאליגראהאם,
אתהיתר,ביןתכלול,.יתוכניתהלנוערבמופעיההלהקה

וס.·יקורטשלהירוק"ו"השולחן
התיאטרוןלמופעיהישראלי","הבאלטגםמצטרףהשנת

בנתניה-למחולכז,ר,מ

לאחשובמקוםותופסתהילכתהמחולשהוראתמסתבר
ממלאיםיותרהקטנותבעריםהגדולות.העריםבשלושרק

הקירבהעל-ידיומאפשריםחשוב,צורךשםהפועליםהאולפנים
·ללמודר,צעיבגיללילדיםורים, Iהמגלמקוםאפית,הגיאוגר

 .התנועהועות'קצ.מיתרוכלבאלט,מחיל,
הנופש,ר,בעי'הקיםנתנהי,ילידעצמושהואבן-דו,ראהוד

לקידום"אג!ויהעל-ידיהמבוהללמחול,'מרכזוהיהלומים'
"סניף"המרכזמקייםשבנתביהלסטודיובוסףבישראל".המחול

פועלכז,המר·המקומית).המועצהעם(בשיתיףובאבן-יהודה
לפול-להקהגםלמרכזתלמי.ד-500מלמעלה·ובושנתייםמזה
ות·בתחרתגמרשלבעדוהגיעה,להופיעהמרבה·וג/אז,ור!קל

השנה.שבערכהפולקלורללהקות,ארצית
ה-הבניםמיעוטבעייתקיימתבישראל,וכןהעולם,,בכל

הממלאותהבנות,שפעלעומתרותיו,'צוכלעלמחיללומדים·
 'רקדן,בעצמובהיותושאהו,רמקרהזהאיןודאי'הסטודיות.את

ה:"צדלטיפוח·מיוחדתלבתשומתמקדישוהואזו,לבעיהמודע
שרקדןהעובחהועצםשהג/אז,ר'מסתבהמחול.שלהגברי"

ם iלתחנעריםלקרבמסוגליםהסטודיובראשעומדמוניטיןבעל
ית.שנתדמיתלוהדביקשהציבורזה,אמנותי·

וגר.בפר,, iסלש iעאחראיהמרכזפעילותשלהאירגוני,לצד'
במחול.בעצמןהעוסקוינגייט,מכון

ת-אמנו-,פדגוגילפעילות·דוגמההואהנתנייתילמחולהמרכז
רקדניםרת·היוצ·גונית,,רב-פעילותבערי-השדה,חשובהתית·

קהללךואיןבעל-ידע.קהלמכך,חשובאףואולילעתי,ר
 '.בילדותן.אמנותיתביצירההתנסהו'שבעצממזהטוב

פליקסבאלאנצ'ין,מאתמחולותיציגוהואולנוער, Iלילדים
הסברים.ווי.בליואחרים,בלאסקה

ושמהבתי-הספרבאולמותהמיפיעצוותנת,במתכוכנית,תו
להצלחהכה'וזושניםשלושמזהמבוצעתהפנטומימה","עולם
בוקר.ורם,יהוואומבצעוזהפע·מומעצברבה.

ישמהחדשהתוכניתעתהמצטרפתאלהמופעיםורת'ש;ל
עיצובוצליל.מחולספרות,בתוכהמשלבת,הוצורה",ה i"יציר

דאגנרשוקיעל-ידיתבוצעא,רהישרת,ה:רינבידי,הואהתוכנית
שושנההשחקנית·ולשעבר.)"ענבל"נית,(רקדכהןנה,ואיל,

אר..דו

סוגיכלאת·כמעטאיפוא,יכללו,לנוערjןIתיאטרוןמופעי
כי,וחניהיסודכיתות'תלמידייהיובהםשיחזווהילדיםjןIמחול,

כאח.דהתיכונייםבתי-הספר

ו;הצגיתיבכלכבד'נמרכיבהמחולה,מהוואלהלכלנוסף
שלוארבעה""שלוהשה,האגדהצגתלמשל,ון.,התיאטרשל

בין-בכנסגםה,שהוצג"ענבל",רקדניחלקו,נטלבהביאליק,
בורג.בהאמשעברבקיץשנערךתיאטרוני-נוערשללאומי'

 • .)ת~המערבמניה,(גר

מחקר

העממיהמחולבתחוםנרחבמחקרנערךשניםארבעמזה
קדמן.גיריתהיתההתוכניתיוזמתראל.שביות'העדשל

משרד-לדי·הציבורית·המועצהעל-ידינתמכת·התוכבית
האוניבר-שללפולקלורכז,המרעםבשיתוףוהתרבותהחינוך
במסגרתההסתדרות.!שללמחולות-עםוהוועדה'העבריתסיטה

העדותמחולותשיחזורהשונעוהסרטותהקלטותמתבצעותזו
כלעלבישראלהעממי·והמחול.לישראל,מחוץהיהודיות

הודווזיה,'גרתימן,·יהודישלהםשנחקרוהמחולותסוגי".
וגית,המוסיקולת'חוקרהכורדיים'מחוליתאת.( Iסטאן.יוכורד'

והצ'רקסים.'זיםור·הדומחולות'נחקריםכןסקוויירס).פאמלה

בעידודהארץרחבי·בפועלותרוקדיםשלקבוצות 40מעל
פער-פניעלור,"גישאלה.ללהקות'רביםתפקידיםהתוכנית.
העדיתצעירימתוודעיםזובדרך.-פער-ההזדהותהדורות,

לאאמרה-החברתי"הפערפניעלגישורכן,ו-למסורתם'
קדמן.גוריתר·מכב

במחקרה:יאגםעוסקתבהט-רצוןנעמיהמוסי.קולוגית
בהט,אבנרהד"רוג iהמוסיקולעםבשיתוףני,.התימהמחול.

הם .תל-אביבאוניברסיטתשלוילת.לאמנהפקולטהבמסגרת
הזימרההתימני,ה:מחולבין.הגומליןביחסיבעיקרעוסקים
הדיוואן.ופיוטיאותוהמלוהו

עסקה(jןIיאהוקלטההסרטהבמחקר,.נסיוןבהטלנעמי'
במסגרת-ונה'החתות iמחול-בישראלהדרוזיהמחולבמחקר
 •רבון).'בסושלהוסמך·המעבודת
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