
כשפת-תנועההמחולהוראת

ליןחרמונהמאת

רגישרתדרכיםניסיתי :ר-'בכיתרתתלמידיעםבעברדתי
רפרטפרטלכללאפשר :לכרלןמשרתפתאחתכשמטרהשרנרת,
נסירנרתרלאחרבתנרעה.רהשליטהשמחת-ההבעהאתלחררת
בבררר,לעצמילסכםיכרלתירהצלחרת,בכשלרנרתרצרפים

הלמידהתהיהרמתילפעילרתמידנתפשיםהילדיםמתי
היאהלמידהמתימבחרץ.כמרכתבלקבלרשישכררח,

לפערלברצרןהמלררהחררייה,בילדרמערררתמשמערתית
רמאפשרתמחנכתההתנסרתמתיהאתגר.עםרלהתמרדד

התפתחרת.בהםשישרקברצתית,הרגלי-עברדה-עצמיתרכישת
הילדעל-ידיהנחקרתתנרעההראהגרפניהתרגרלמתי

מתי .מרדעתלשליטהעדהחרזר,התרגרלבאמצערתהלרמה
לקראתמצטברידעהמקנהשלבלהירתהרפכתההתנסרת

לשםרביכרלת,במרשגיםרפרט,פרטכלשלעצמישימרש
רתפקר.דהבעה

מחרל(טכניקרתשרנרתנקרדרת-מרצאשכללרמנסירנרתי,
ברררה:למסקנההגעתיבהרראה),שרנרתרגישרתמקרבלרת
עשירהגרפניתפעילרתהמאפשרתמשמערתית,למידה

נקרדת-כאשרמתאפשרתרלהתפתחרת,להכררנהרהניתנת
 .רמגבלרתיריכרלתרמהילהנרבעתהמרצא

חררירתעלהתנרעתיתההתנסרתאתלבססבחרתיעל-כן
חיירמנסירןהפנימי,מערלמרילדלכלהידרעיםרמרשגים
 .חיהראבהרבחברהבביה"סבמשפחה,

אמצעיהתנרעההירתלערבדתהיטבמתקשרתזרגישה
רמכשירהרך)בגיל(בעיקררלהתפתחרתלהבעהראשרני
לגילרבהתאםפרט,כלשלהירמירמילתפקרדהכרחי

 .רמטררתיר

למידתאלהילדמתרךלצאתכיצדהיא:המרכזיתהשאלה
תנרעתי-משמערתי,בנרשאלבחררכיצדשפת-התברעה?

התנסרתלאפשרכיצדיחד?גםרלמידהחררייההמאפשר
פתררןעםרנשניתחרזרתהתמרדדרתהכרללת ,תנרעתית

הגרפנית-ביכרלתהשליטהאתשתפתחכךבתנרעה,בעירת
רמרכיביה?התנרעהמרשגיהפנמתתרך

שהראלפניערדפערלתרלתרצארתמרדעהמתנרעעה"אני"
כרסלהעבירעלינרמרטלכאשרגרפר.אתמניעמהירדע
ביצרעלשםרריכרזזהיררתבמישנהפרעליםאנרבמים,מלאה
למןכשררהרצרןהמעשהחשיברתהמשימה.שלמדריק

למרחהעיןביןהנרצררהקשרתנרעתי,בתהליךמתבטאים

האתגרעצבית-שרירית.בפעילרתהתנרעהאתמפעיל
רההצלחהחרזרת,להתמרדדרתהרצרןאתמערררשבמשימה

חרזררתלהתנסרירתהמביאיםרסיפרק,בחררייהמלררהבביצרע
מסרימתתפקרדיתיכרלתהמתנסהררכשכךרנשנרת.

הכלליתיכרלתראתרמעשירהמשכללהתרגרלבאמצערת
בתנרעה.

ההתנסרתאתלהפרךכדישפת-התנרעה:בהרראתגםרכך
התנרערתמתרךלצאתנרכלמשמערתי,לתפקרדהלימרדית
רלהרפכןרידרעה,ברררהמשימהעםבהתמרדדרתהקשרררת
-רארגרןמירןשכלרל,חקירה,שלחזררתתרך-בהדרגה
למערכתהמצטרפיםרמרשגים,יכרלת-גרפניתשללשפה

שרנים.צררפיםשלראפשררירתחרקיםבהשישהגירנית,

אתרנבססמכשירי-עזרללאהגרףבתנרעתנתרכזכךלשם
רבהקשריםבתפקרדיםרמרכררתידרערתפערלרתעלהלמידה
לימרדירת.רתרצארתחררייהאתגר,ללרמדהמזמניםחדשים,

בתנרערתמתפתחתשליטהלקראתהלרמדאתתכררןההתנסרת
הנרבעתהשליטה,צררניים-הבעתיים.מיבניםביצירתגרפר

הגירניארגרןבהדרגהתאפשרבהבנה,המלררהחרזרמתרגרל
מהמשימההמנרתקיםלמרשגיםרמירנםהתנרעהמרכיבישל

הראשרנית.

ליכרלתשפת-התנרעהשלההפנמהבהדרגהתתפתחכך
להנרתרפרטפרטלכלהמאפשרת-רהבעתיתגרפנית-טכנית

בהתאםמקברצה,רכחלקכיחידהמתחדשת,ההבעהממהרת
ריכרלתר.לאישירתר

תיארםתרךהרא,בגרפרהלרמהיתנסהאלרשיערריםבאמצערת
רגשרתמרשגים,שלמחרדשתבהבנהחבריר,ארעצמרעם

התאמתיצירתי.רמשחקלמידהשלצררףתרךרתנרערת,
להתייחסלמררהתאפשרהילהלצרכיהלימרדיתהדרישה

חברתיהכרתי,(רגשי,אינטגרטיביבארפןהלרמדאל
 .רלחזקרלהעשירררתנרעתי),

רכמטרהכאמצעיהתנרעהתשמשזרבגישההמחרלבהרראת
יכרלת-פיתרחהמאפשרתקשררתיחינרכיכאמצעייח.דגם

כמטרה.נשלטתגרפנית-הבעתית

ספרנטאניתכרללנית,בתנרעהההבעהתהיההדרךבראשית
במרכיבי-המכררנתההרראהתתמקדרבהדרגה .אישיתרמאד
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המלררהיכרלתשלמתמקדפיתרחלשםהתנרעה,שלהיסרד
ביןהקשרהדגשתתרךזאתרכלמושגים.רביצירתבהבנה
שכלוללביןומשמעת-עצמית,להרגלי-למידההחינרך
בהםהמתקדמים,בשלביםגםבתנרעה.בהבעההשליטה
שפת-חרקיעלרמושתתתהפרטיםבשכלרלמתמקדתההוראה
והגילרי-העצמיהחקירהאתלהדגישחשרבאזגםהתנרעה,
שרתףהלרמדיהיהכךהחדש.החרמרבלמידתהראשרני
התפתחרתרשלביהבנתתרךמשמעותי,בארפןלהפעלתר
אתפרטכליפתחכךלכך.הדררשיםרהאמצעיםהעצמית

החשיבההתפיסה,אתלהחניקמבליהיצירתיתבהבעהיכלתר
העצמאיים.רהשיפרט

-האסכרלרתעלהלמידהאתלבססנרכללאזרבדרך
טכנית-סגנוניתתשתיתהמכתיברת-המרדרניתארהקלאסית

הרקדנית-הטכניקההמקצרעי.המחרללהרראתכדיסציפלינה
לענרת,שירכלרקדןרלפתחלגדלמלכתחילהנרעדהמקצרעית

מטרה-הכרריארגרףשלהאמנרתיהביצרעדרישרתכלעל
ביה"סשלהלימודית-חינרכיתלמסגרתמתאימהשאיננה
הכללי.

ובאישיותר,בלרמדמתרכזהיצירתי-חינרכיהמחולראילר
בהשישהתנסרתכרללנית.תנרעתיתהתנסרתלררמאפשר
טכנירת-שרנרתבמשימרתאתגריםעםרהתמרדדרתחררייה

רבקברצה.כיחידשונים,בצררפיםהגרףבתנרעת-רהבעתירת

ביכולת"הגופניתהשליטהשיכלול

ת,'גרפנירהבנהשליטההמפתחתהלימרדית,ההתנסרתאת
בארפןפרטכלהמשרתתהטבעית,התנרעהעללבססנרכל
הקשרריםהמילרלייםהמרשגיםעלהירמירם.בחיימודע,בלתי

(הפיסיים).התנועהרעקרונרתהתנרעתיבתפקרד

בראשיתהתהיהבשפת"התנרעהיכרלתהמפתחתההתנסרת
מפעילה,תפקרדיתהנחייהעלמברססתבהירתהקרנקרטית,

בדרישרתאךקרדמרת,מהתנסרירתללומדכברהידועה
חדשות.

השרירים.להארכתהמיועדיםתרגיליםלמשל:

המירעדרתמסרימרת,תנרערתסדרתלתלמידלהרארתמקרבל
כדגםהמררהתנרעתעלההרראהאתרלבססשרירירלהארכת
לחיקוי.

בהנחייה.שימושתרךשרנה,בדרךללכתכידרע,אפשר,אך
למשל:מרכר.מילרלימרשגבאמצערתהלרמדאתהמפעילה
קרנקרטיתפעילרתהעברתעלתתבססההפעלהכך"לגהץ"·
המטרהבמסגרתבתפיסה-עצמית,המתנועע,הגרףאלמרכרת

המוכתבת.

התהליךביצרעבעצם-הגיהרץבפערלתהקשרריםהמרשגים
האישית,בתפיסההגרפנילתפקודגםמתאימים-רבתרצאה
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המרשגיםרשכלרל.חקירהמידית,תגרבהרמאפשרים
יהיר:מהגיהוץהנרבעיםהמילרליים

בזמןהגיהוץ,תהליךלפניהמתגהץ,הארביקטמצבתאור
 /מרגדרת"צררה"בלי"מגרהץ"; /"מקרמט"רבסרפר:הגיהרץ
"אררך". /"קצר" ;ברררה"צררה"בעל

להחליק";"לגהץ"; /"לקמט"הגרפנית:הפעילרתתארר
בהתאםבגרפר,לפערלירכלהמתנרעעהפרט"להאריך".
הקשרריםשהחרקיםרמכירןהתפקר.דמשמערתאתלתפיסתר
הגירןמבני-האתתראמיםהקרנקרטיהאוביקטבהפעלת
להתנסותמכררנתמסגרתליצררזרבדרךשנרכלהריהכלליים,
רכרללנית.ספרנטאניתתנרעתית

שלעצמאיגילרימתרךבגרפר,לפערלפרטכלירכלכך
נכרנרתתהינההתשרברתכללהכשל.מבלישרנים,פתררנרת

הנלמדהנושאבמסגרתמגררנתתנרעתיתפעילרתפשרנהרתא
רנחקר.

בעיצרב-איפרא,להתמקדנרכל"הגיהרץ"נושאבאמצעות
הגיהרץ,ראחריבזמןלפני,המתגהץ,הארביקטשלהצררני

לשינריהגררםהתנועתיהתהליךבעצםאחררת:במיליםאר
 .רבהבעהבתנרעההגרף,של

כאשרשלבים,לארבעהלמשל,לחלק,אפשרהזההתהליךאת
מסרים.חלק-גרףיייתגהץ"שלבבכל

בזמן(לפני,בעיצרב-הצררניבנפרהאיפראיתמקדהמתנסה
רלאן,מאיןהגיהוץ:(כיררךבארפן-התנרעההגיהרץ),ראחרי
הארביקטאת"לקררע"רלאלהחליקהמיועדתהכרחבכמרת

שלרבהפרדהשלבים),(ארבעההתהליךבשלביהמתגהץ),
השלם.הארביקטמךהמתגהץהחלק

ריפתחרלנרשא,בהתאםגרפם,בהפעלתבמקביליתנסרכרלם
באפשררירתהגרף,תנרעתבאמצעותרבביצרע,בהבעהשליטה
מהנושאלהפרדההניתניםהמרשגיםאתיגלורבהדרגהשונרת.

אמצעהתחלה,לרשישהתנרעתי,התהליךוהם:הקרנקרטי
כיורןהמתנרעעים.לחלקיםכשלםהגוףהפרדת .רסירם

הזמךמשךבתנרעה.המרשקעהכרחהתנרעה.איכרתהתנרעה.

האפשררירתמגררן .התהליךלכלארבתהלי,ךשלבלכלהדררש
הירצרלנרשאבהתאםשרנרת,תשרברתלמתןמרגבלרתהבלתי
להתנסרת.מסגרת

במרחב,הגרףבתנרעתגרברתשליטהבהדרגה,יפתחר,כך
גםירכשררכךעצמאייםהבעתייםבצררפיםרבכרח,בזמן

ב"גיהרץ"רנשנרתחרזררתהתנסרירתלאחרלמידה.הרגלי
הנרשאאתלפתחאפשרשרנה,צררניעיצרבבעליארביקטים
עםמרכיבפרטכלכאשר ,) 2-4 (הקטנההקברצהבמסגרת

באמצעותהמשתנה"המתגהץ",השלם,הארביקטאתחבריו
הגרפני-צררני.רהעיצרבהתנרעה

התפיסהעםרלידע,לגילבהתאםההתנסרת,תשתלבזרבדרך



ללמידהרכאמצעיכמטרההיצירתירתאתהמדגישה
מאפשרלנרשא,חדשרתתשרברתלמצראהצררךמשמערתית.

בנסירנרתרמגררנרת.רברתבאפשררירתבגרפרלהשתמשללרמד
הבעתיכאמצעיהגרפניתהפעילרתאתנדגישהראשרניים

הצררני.בעיצרב

הכרללתהליךישהלמידהשלרשלבשלב,שבכללרמראפשר
רזאתהפרט,אלמהכללהגירני,התפתחרתבכיררןהתמקדרירת

שרנים,בצררפיםשיברצרעל-ידירשכלרלרהפרטהרחבתתרך
הטכני-המקצרעי,לתרגרלבניגרדאךרנישנה.חרזרבתרגרל
הריהמרכתברת,למירמנרירתבהתאםהכלילבניתהמירעד

אתמאחדתהמטרהכרללת,בתפיסהשפת-התנרעהשבהרראת
חרקיעםהאישיתהתנרעהשלהאינטראיטיביתהיכרלת
המתקדמיםאצלהמתנרעע.הגרףשלהפיסיקאלייםההנעה

להדגישהכרללני,השלבאתבהדרגהלצמצםאפשררתיש
רלהתמקדלמרכיבירהתנרעתיהנרשאשלההסתעפרתאת

מסרים.גררםשלהטכניתהשליטהבשכלרלגםמרגדרבארפן
שלמברקרארגרןתרךהרגל,שלרהארכהכפיפהלמשל:
למפרקים.בהתאםחלקיה

התהליכיםשניעללהתבססחשרבשלבי-הלמידהבכל
אתלארגןכדירזאת,רלהיפך.הפרטאלמהכללהמנרגדים:
אתלאבדמבלירבהבנה,בביצרעהשרנים,התחרמים

רהיצירתירת.הספרנטאנירת

שפת"התניעה

-הסברתיארתהלתפיסהבהתאם-שפת-התנרעההרראת
כ"מיבנה"האנרשיהגרףשלהתנרעהעקררנרתעלמברססת

אתרמניעהמפעילה"אני"רעלמתנרעע(קרנסטררקציה)
המיבנה.

עין,לכהרףעצמההמביעהפתרחה,כמערכתגרף-האדם,
תרךהזררמת,האנרגיהבאמצערתרתנרערתצרררתירצר

הכרבדבכרחעצמר,במיבנההמרתניםמשתנים,איזרנים

המתפתחת.האישיתההפעלהרביכרלת

התנרעה:שלהמרכיביםכלנפגשיםהמתפקדתבמערכת
מבנירתבצרררתהמתבטאיםשרנים,בצררפיםרזמן,מרחבכרח,

אתלתקןיכרלהחיהגרףמשתנים.רשטףאיזרניםבעלרת
התנסרירתעל-ידיהגרפניתיכרלתראתרלשכללתנרעתר
מסרגלהאדםמצטבר.לידערמתפתחרתעצמןעלהחרזררת

שלרשרנהמחרדשלאיזרןרלהגיעשרניםגררייםעללהגיב
המרכתבת.קרדיתהתפלדרישהבהתאםרזאת,התנרעהמרכיבי

כדיתרךרנפתחה,זריכרלתעלנתבססשפת-התנרעהבהרראת
בהקניתבתנרעה.השליטהאתהירצריםבמרכיביםהתמקדרת

בצררפיםלהתבטאירכלפרט,שכללכךנשאףשפת-התנרעה
מבליהתפקרהאתהעצמיתלתפישתרבהתאםראישייםשרנים
יפתחבהדרגהמרכתברת.מירמנרירתעל-ידימרגבלשיהיה
גיררישלמאמצעישיהפכרשפת-התנרעה,מרכיביאתריחקרר

המאפשרתשפהרחרקים,פנימיהגירןבעלתלשפהמפעיל
 .רמררכביםפשרטיםצררפים

לרהמאפשרתהזדמנרתכלעלבשמחהמגיבמטבערהילד
שניבהשישהנחייה,בהתנסרתנשלבאם .במרחבלנרע

שנאפשר,הרילסררגיןולקפרא""לנרעכמרמנרגדיםמרכיבים
על"בתנרעההשליטהחרריתאתהמחריפהמכררנתפעילרתבכך
במתכרנתההתנסרתלתזרזה.הקפיאהביןהניגרדהדגשתידי
 :התנרעהשלהיסרדייםהמרכיביםבשנילעסרקמאפשרתזר

הגרףהנעתתרךבספרנטאנירתלפערלכלרמר-"לנרע" ) 1
רבכרח.בזמןבמרחב,שרנרתבאפשררירתבשטף,

רבכלתנרעתיתפעילרתכללהפסיקכלרמר,-"לקפרא" ) 2
איזרןמתרךהמסרימת,בתנרעתרבגרףרלשלרטלהמשיךזאת
 .תנרעהחרסרהמאפשרעדין

ללרמדתאפשרלסררגין,רלקפרא""לנרעשלזרמתכרנת
ריכיריתנסהכךכרללני.בארפןהתנרעתיתיכרלתראתלחקרר

רמרשגיםבבעירתריפגרששרנרתבאפשררירתלנרעביכרלתר
לכלהמאפשרתבהתנהגרתת·רזאהתנרעה.במהרתהקשררים

הדדי,רבטחרןזהיררתמתרךבמקביל,יחדלפערלהכתה
זה.בשיערררללמידהלהתנסרתהארפיניים

תגרבהשלספרנטאנירתמתרךתחילהיפעלבשטף,ינרעכאשר
על-ידיהמרכתבתהדרישהבעצםהמתמקדתראשרנית,
ההנחייהתפתחבהדרגההזהיררת.כללירשמירתהמתכרנת
בחקירתרלהתמקדלהעמיקיכרלתר,אתהמררהשלהמכררנת

יגלהכךכדיתרךהנלמ.דהנרשאבמסגרתהתנרעה,אפשררירת
התנרעהאתרמגררןהמשנהיצירתימשחקלפתחיכרלתראתגם

בקפיאה.גרפרצרררתשלהצררניהעיצרבראתהשרטפת

ההבעהאפשררירתעםעצמיתלהתמרדדרתתהפרךההתנסרת
תשרברתירבחיפרשירתרמעיזהמתנסהה"אני"כאשרבתנרעה,

בפררקהמתמקדתלהנחייהמקרםישראזגרפר.באמצערת
רהיכרלת.הידעהרחבתלשםלמרכיביההמתכרנת

ולקפוא""לנועהמתכונתשלמסתעףלפיתוחדוגמאות
כרללנית-ראשרנית):(בתפיסה

ה.רסימן-לקפיאסימן-להנעה :ההפעלהבסימניהתמקדרת
בכלי-הקשה,שימרששתיים.אראחתכףמחיאתלמשל:

שלמשרתפתפעילרתתתאפשרכךמרסיקלי.בלרריאר
במתרחש.רשליטתרהמררהבהכררנתהמתנסים,

רכאמצעי-רזהיררתלשליטהכאמצעיבמבט,התמקדרת
לתקשררת.

במבט:ההתמקדרתנרשאלפיתרחהצעה

רלקפרא(לנרעלהתנגש".רלאשמסביבימהכל"לרארתא.
לסימנים);בהתאם
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כמה("לספררהמבט"באמצערתהסביבהעםקשר"ליצררב.
 ) ...פגשתי"עינייםזרגרת

(הקשרבזהזהלגעתמבליחבר,עםקשריצירתתרךלנרעג.
אתלגררןאפשר"כיצד :מנחהשאלההמבט).באמצערת
שרנה?".בארפןרלנרעהתנרעה

פנים,אלפניםהחבר:אלמשתנההתייחסרתתרךלנרע.ד
רמרתלשנרתרלהתרחק,להתקרבצ,דאלצדגב,אלגב

 ...גרבה

במטררתיה:התמקדרתתרךההתנסרת,אתהמסכמתשיחהה.

צירן-זהלשיעררהדררשיםרהפעילרתההתנהגרתכללי
הקברעה.המתכרנתבתרךהתנרעהשלהפיתרחאפשררירת

רלקפרא""לנרע :שנלמדמהשלמסכםעצמאייישרםר.
בסימןקשררהשאיננהעצמיתהחלטהלפילסררגין,
מנחה.חיצרני

מרצאבמצבקברעה,במתכרנתתנרעתי,תהליךנכתיבאם
השרניםמצבי-מרצאבשלרשהלבצערנדררשראחר-כךנתרן,

ללרמדנאפשררבשכיבה,בישיבהבעמידה,למשל:בבסיסיהם,
רבכךהנדרשתלפעילרתפתררנרתיראתעצמאיבארפןלמצרא
היצירתירת.עםגרפניתיכרלתהמשכללהתרגרלאתנאחד

בשרירים,השרנההשימרשעל-ידיתשתכללהגרפניתהיכרלת
המתפתחתהטכניתרהיכרלתהמשתניםלמצברהמרצאבהתאם
אפשררירתחקירתבשפת-התנרעה.יכרלת-הביטריאתתעשיר

איפרא,תאח,דהתנרעתי,בנרשאהתמקדרתמתרךהפיתרח,

רהןהביצרעמבחינתהןבתנרעההשליטהשלהטכניקהאת
ביטריהמאפשריםהחדשים,הצררפיםשלהגיררןמבחינת
בתנרעה.עשיר

מתפתחתכיחידההמתכוגת

עצמאיים,למיבניםלפתחנרכלרלקפרא","לנרעהמתכרנתאת
ממרכיביהאחדבכלרמסתעפתנפרדתהתמקדרתתרך

רבקפיאה.בשטף-המנרגדים

ייהקפיאה"א.

חלקיביןדינאמיבשרררמשקלמרתניתבקפיאההשליטה
מארזןלטרנרס-שריריםהרדרתרמתאפשרת(הגרף)המיבנה
הנכרנה"."במידההפרעל

המאפשרקרנקרטי,כדימרי"הפסל"אתלמשלניקחאם
הגרףאתלעצבשנרכלהריבתנרעה,משמערתיתהתנסרת
הגרפנית-הקפיאהבמהרתהתעמקרתתרךשרנים,לפסלים

הצררני.העיצרבתרצאתשהיא-הבעתיתרה

מתאפשרתבמרכיביה,השליטהבאמצערתבתנרעהההבעה
התפקרדיתרמשמערתרהנבחרהדימרילהבנתהרדרת
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שלהאישירתמרכיביכלבכךישתתפרהתנרעתי.בביצרע
המתנסה:

בתנרעה,ההבעהלעצםהאישיתרבנטיהבספרנטאנירת
קרדמרתהתנסרירתעלהמברססיםהפעילרתרבהרגליבידע

החרשיםכלבהשתתפרתהריכרז,ביכרלתשרנים,בתחרמים
זאתרכלבתנרעה,הבעהלשםהנדרשהגרפניבארגרן
רמגבלרתיר.ליכרלתרבהתאם

באמצערתהפיסרליהעיצרבעםהראשרניהמפגשלאחר
אתהירצריםהמיבנייםבפרטיםלהתמקדנרכלהגרף,
אתנכירכךהיצירתי.המשחקבאמצערתרלשכללםהשלם

הפיסרליהמיבנהבתרךהמשתנהרתפקרדם"חלקי-הגרף"
רמצב.מצבבכל

מרדעשימרשעל-ידירזאתשרניםפסליםלבנרתנרכלכך
הפסל.שלהבסיסכמרכיביבחלקי-הגרף

כ"מצב-מרצא"להגדירנרכלהפיסרליבמצבהקפיאהאת
המיבנהבתרךחלקי-הגרףשלהארגרןבעצםהמתאפיין

"מצב-המרצא"אתרלפתחלהמשיךניתןרמכאןהשלם.
הארגרןאתהמכתיבבשפת-התנרעה,יסרדיכמרשג

הפיתרח.אתרמתנהפעילרתכלשלההתחלתי

הנלמדהנרשאאתלגררןנרכל"מצבי-המרצא"רבאמצערת
השרנים,במצביםהנרשא)(ארהתנרעהארתהאתרלחקרר

רמפתיערת.חדשרתלתרצארתהמביאים

ייההנעה"ב.

ולקפוא":"לנועהמתכונתלהסתעפותדוגמאות

מצבים).שניבין(המעברשרנהלמצבמסריםממצבלנרע . 1

מצב-אתלשנרתמבלימסרימיםחלקי-גרףבהפרדהלהניע . 2
בפניהנעיםא.חלקי-גוף :אפשררירתשתילבדרקהמרצא.
המניעיםחלקי-גרףב.הבסיס.לשינריגררמיםראינםעצמם
ממקרמר.ארתררמזיזיםהשלםהמיבנהכלאת

במצבי-מרצאאךקברע,בחלק-גרףהתנרעהארתהאתלבדרק . 3
שרנים.

המאפייןהגרףלמצבבהתאםבתזרזה,ארבמקרםלנרע, . 4
מצב-המרצא.את

לצרףנרכלרלקפרא""לנרעהראשרנית-כרללניתהמתכרנתאל
הגרפניתלפעילרתמסגרתיצירתהמאפשרתנרספת,מתכרנתגם

שלה".החוזרוההילוך:ייתנועהרהיאהיסרדיתבתנרעה

חלקי-הגרףשלהתנרעהאפשררירתחקירתאתכדרגמאניקח
שרנים.במצבי-מרצא

למשלמסרים,חלק-גרףמתנרעתמררכבתהמרדרכתהפעילרת



צמרדרתברגלייםבעמידה :למשלמרגדר,במצב"מרצאהיה
המרדרכתההתנסרתאתנפתחכיצד .לגרףצמרדרתכשהידיים

הדררשיםבפרטיםההתמקדרתאלהכלליתהתפיסהעל"ידי
רשכלרל?תרגרל

היד?"אתלהניעאפשר"לאןההנחייה: . 1
הידשלהתנרעהבאפשררירתקצרההתנסרתלאחר

המתכרנת:במסגרתכברלעברדאפשרשרניםבכיררנים
למרצאחזרהלהניערלקפרא,מסריםבכיררןהידאתלהניע
 .ולקפוא

ימני;חלק"גוף"להניענרספת:מתכונתבהתנסותלשלב . 2
ארבעתכלומר:יח.ד"החלקיםשניואתשמאלי;חלק

חוזרת"קפיאה","תנועה"קפיאה"תנועההכולליםהשלבים
(מאפשריח.דובשניהםשמאליבחלקימני,בחלקיתבצער
שרנים).ארזהיםזוגייםבחלקי"גוףתרגול

חדש,למצב"מוצאהמעבראתלמתכונתכסירםלהרסיף . 3
תתאפשרכךחלקי"גוף.ארתםיופעלוהמצביםבכלכאשר

 .שרניםבמצבי"מוצארצופהפעילרת
בשיערריםכברתורגלהמצביםביןהמעברהערה:

מתוךבולהשתמשאפשרותישרלכןבנפרדהקודמים
 .ושליטהמרדעות

כלרמר:מוגדר.זמןשלבמסגרת,יתבצעהנ"להתהליךכל . 4
 .זההזמןמשךבעליבמשפטיםהתהליךשלביאתלבצע
ספירות,ארבעבמשךספירות,שמונהבמשךלמשל:
מהררההזמן(מסגרתספירות.שתישלבמשךולבסוף
הדררשיםחדשים,פתרונותעםלהתמודדותנוסףאמצעי
מתקצר.אואררךזמןבמשךהקבועהתהליךביצועלשם
עםעולההקושי:דרגתמרכיביםמספרשלשילובבכךיש

האתגר.משתנהעימהויחדהמתקצרהזמןהכתבת

ולהצליחלהתמודדוהרצוןחדשותחרויותמעוררהחידוש
בנושאנוספתהעמקהתוךומשכללחוזרלתרגולמביא

רהלמידההירתמכשלוןחששאיןהקרשילמרותהנלמ.ד
הדרגתיים).בשלביםמתפתחת

המאפיינת ,הכוללתהאינטואיטיביתהתפיסהפיאז'ה,לפי
אתהמאפייןשלבגםהיאובהבנה,בחשיבההרךהגילאת

 .השוניםההתפתחותבשלבישלבכלשלראשיתר

שלבפסיכולרגיהכלשהובמיבנהעניןלברשישאימת"כל
במיבניםהחלהתהוותו,אתלגלותאפשרהאינטליגנציה,

התחלותבבחינתשאינםיותר,ארייםאלמנטאחרים,
ממיבניםמוקדמתהתהרותעל"ידינגזריםאלאמוחלטות,

מסות("ששסוף."איןעדהלאהרכךיותר,אףאלמנטאריים
 . 1980ספרית"פרעלים.פיאז'ה. '.זהנפשית."ההתפתחותעל
 .) 171ע'

גישהמתוךשפת"התנועה,אוהמחולבהוראתגםרכך
מעורבותמתוךהתנסותגיל,בכלפרט,לכלהמאפשרת

מלאה.

כאמצעיהקבוצות

ממש,הפעולותכלשלמרכז"כעיןהאניאתרואהפיאז'ה
את .) 83עמ' ;(שםשלר."האגוצנטריותאותוומאפיינת
לחוקים,הכפוףחברתיכ"מרצרפיאז'הרואההאישיות

שלהדרגתיתבהתפתחותוהמרתניםמבחוץ"המוכתבים
חשיבהעלהמבוססתהתאמהיכרלתבעלתכאישיותהאני

בשלבומבשיליםהמתפתחיםומוסר,רצרןכרחפררמאלית,
 . 15-12בגילההתבגררת

פרטלכלהמאפשרתההתנסות,אתהמדגישההמחולבהוראת
הלמידהנושאיאתלשלבמקרםיש ,ליכולתובהתאםלפעול
ההכרתיתהנפשית,ההתפתחרתעםההתנסותראופן

אתנדגישזובדרך .הגיללאיפיוניבהתאםוהחברתית,
התאמהשליכולתלכדיוהאישיותהאנישלההתפתחרת

עלהמבוססעצמישיפוטמתוךשפת"התנרעה,מרכיבירקבלת
רידע.הבנה

להשקיעהאניאתשימריצוכאלו,פעילויותדרושרתכךלשם
הממוקדתחווייהמתוךובחשיבה,בתנרעהמאודוכלאת

 ,עצמוהישגיעםהמתנסהיתמודדכך .הרארביכרלתרבעצמו
לשיפוטאבני"הבוחןהםהתהליך"התנרעתימרכיביכאשר

האופטימאליהאנילהגשמתהמתנסהיגיעכךולהערכה.
לסגנוןהאניהתאמתאתהדררשותלאסכולותבניגודוזאת

מרכתב.

אזרקרהגרפנית,הנפשיתביכרלתרריתפתחיבשילכאשרורק
תחילה,מרכתבים.וסיגנוןתכניםקבלתעםלהתמרדדיוכל

תרךיותר,מארחרובשלבהמורהובהנחייתלכתהמחבריו
חדשמאתגרלהנותמסוגליהיהבשפת"התנועה,שימוש

התרגולעםמוכתבים,משפטי"תנועהביצרעעםבהתמודדותר
באמצעותהידעהעשרתועםוהישגלשיכלולאותרהמנחה
המחולועמים,ריקודי"עםהסתעפריותיו:כלעלהמחול

 .והמודרניהקלאסי ,האמנותי

היכולתאתבלרמדנפתחכיצדהשאלה:נשאלתרשוב
דיוק,בקורת"עצמית,הדורשתהגוברת,הדרישהעםלהתמודד

מעורבותתוךזאתוכלומשכלל?חרזרותרגולמשמעת"עצמית
להתמודדבכתהפרטלכלהמאפשרתמשמעותית"חוויתית

וללמו.ד

מסגרתירצרתלמשל,מובלים",וקברצת"מובילשלהמתכרנת
לתפקדפרטמכלהדררשת ,כזאתקברצתיתלפעילרתכרללת
אתלקברצהלהכתיבעליר-כמרביל :רהםמצביםבשני

המוביל.להנחייתבהתאםלנרעעליר-רכמרבלרעירנרתיר;
כקברצה.לפערלהיא:המשרתפתהמטרההמקריםבשני

לעברדהמגיעכיחיההנלמדהנרשאאתתחילהשחקרהילה
בצררפיםהמתבטאיםהאישיים,רעירנרתירעםבקברצה

עללהתגברעלירבקברצה,יתפקדכאשר .תנרעתיים
חדשה,מבטמנקרדתהאיררעאתרלראותשלרהאגרצנטרירת
הקברצתיתהפעילרתהצלחתלמעןהפרטים,בשארהמתחשבת
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רהתהליךגברההיכרלתבעלהרארהפרטישהמשרתפת.
עללביצרע.קשהאךמרשיםהראכמרבילשהכיןהתנרעתי
תרךמשרתף,ביצרעהמאפשרתדרךלמצראהקברצה

רעלפערלה.שיתרףרמתרךשנרצרהקרשיעםהתמרדדרת
כמרבל,יתפקדרכאשרלקברצה.עברדתראתלהתאיםהמרביל

למעןיכרלתר,כמיטבהחדש,המרבילהכתבתאתלקבלעליר
קברצתר.שלרהיכרלתההישגאתהמדגישהמשרתףהביצרע

שיאפשרכזה,פתררןלמציאתהקברצהאתינחההמררה
הקברצהלהבנתבהתאםרזאתמלרכדתקברצתיתפערלה

הלרמדיםאתינחההמררהכלרמר:הנדרש.הנרשארבמסגרת
ההתיחסרתבאמצערתהבעיהעםעצמיתהתמרדדרתלקראת

רלנרשא.למטרההעניינית

שלהמנחההשאלהכאשרבשיחה,כזאתהתנסרתלסייםרצרי
עלמעשה,לאחרהאיררעאתלנתחלפרטיםמאפשרתהמררה

רהמניעיםהסיברתאתלהביןכדירזאת,רתרצארתיר,שלבירכל
ירכלכך .בהתאםהמסקנרתרהרצאתלכישלרןארלהצלחה
עברדרתשלרהערכהשיפרטלשםהעצמיבנסירנרלהשתמש

בפניבהדרגה,עצמר,אתגםלהעמידמרכןיהיהרכךחבריר,
לתיקרןשיביארמסקנרתרהסקתחברירשלהחיצרניהשיפרט
רהתקדמרת.לשיכלרלענייני,

עצמרעםלהתמרדדלרתעזררהמשרתפתהקברצתיתהמטרה
ברתתפתחרכךרלחבריר;לרהמשרתפרתהבעירתבהבנת
לקלרטירכלגםכךסרביקטיבי.רלאעניינילשיפרטהיכרלת
ארפןבארתראלירמתייחסיםחברירכאשרחדשים,רעירנרת
רחררייהעניןמתרךלהעשרה,כאתגררעירנרתיראתרמקבלים
חדשה.

רלקבללשמרעהיכרלתביןהקשראתלצייןהמקרםכאן
הלמידהבשלביהלרמ.דשלההתפתחרתיהשלבלביןביקררת

להימנערצריהגילים,בכלרמתחיליםילדיםאצלהראשרנים,
כדירזאתהקברצתית.בהכררנהרלהסתפקהאישימהתיקרן

הלרמדשלהחרפשרהרגשתהמעררברתאתלבלרםלא
כפיהאישית.יכרלתררשיכלרלהתשרברתאחריבחיפרשיר

להסתכןלעצמרהמרשהתלמידבררנר:ג.ס.זאתשאמר
בלמידה,עצמארתשיפתחזההראהשעררת,בהעלאתרלטערת

-הכישלרןאחררת:רבמיליםהמלמ.דהראהעצמיהתיקרןכי
שהראארהתנרעתי"היצירתיהתהליךשלקיצרשהראאר

ספרית"לביא;צביבחינר,ן(אתגריםחדש.לגילריזינרקנקרדת
 .) 181 ; 144ע' , 1979פרעלים,

רעירנרת,שלחילרףתאפשרהקברצההראשרנים,בשלבים
(בדרישהשררירןמתרךרמקבליםנרתניםהפרטיםכלכאשר
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שלבפערלרתלמשל:עצמירתם.עלרשרמריםרבהערכה)
 .שררההרבלתארשיקרףחיקרי,

רעירנרתאתלסכםלקברצהנאפשרירתרמתקדםבשלב
ייצרג.בהישאחדכשלכלמשרתפת,תרצאהלכללהפרטים
המתחלפיםהמרביליםתנרעתאתזה,אחרבזהלצרף,למשל:

קטנרת).לקברצרת(מתאיםברצףרלבצעםביניהם,

שליכרלתלקראתהפרטיםיבשילרברהמתקדם,בשלב
תנרפתית,לתרצאהלהגיעיהיהאפשררקבלה,פתיחרת

ממספרהמררכבכשלםהקברצה,בזכרתררקאךהמתאפשרת
פרטים.משלרשההמררכבאחהמיבנהלעצבלמשל:פרטים.

תיארםמתרךלפערלהשלםאתהמרכיביםהפרטיםעל
בכלהדדי,באיזרןהמשרתף,במיבנהשליטהלשםמירבי,

התחרמים.

ההבעהאתהכרלליםהמרכיביםכלנפגשיםזהבשלב
שהידע,רככלשפת"התנרעה.באמצערתבין"אישיתלתקשררת
אפשררירתגםגדלרתכךגדלים,רהיכרלתהעצמיתהמשמעת
פשרטיםשרנים,בצררפיםהמשרתף,היצירתיהמשחק

התמרדדרת,תרךהקבצוהעםהיחידאתהמאחדיםרמררכבים,

רחררייה.הבעה

סכים

אניבביה"ס,הלימרדיתהכתהבמסגרתהמחרלבהרראת
רארפןהגישההידע,כלרמר,המחרל.אלמהילדירצאת

לכלמירביתמעררברתהמאפשרתכזרהתנסרתיהררהלמידה
בשפת"התנרעה.הגרףבאמצערתרהמתבטאתפרט

הכרתי,התחרמים:ביןהקרשרתהתנסרתיכלרלהשיערר
שפת"התנרעה,רהמרסיקאלי.התנרעתיעם-רחברתיריגרשי
הקרנקרטית,מהתנרעהבהדרגהתתפתחהכרללת,בתפיסה
מרכיביכלביןונשחק"גרמליןתרךרליכרלת,לגילבהתאם
רהאישירת.הידע

מקבלתרבים,בצררפיםהשרנים,במרכיביםלשחקהיכרלת
רשיכלרלחזרההמאפשררתמגררנרתהתנסרירתשלכתרצאה

פעילרתהמלררהחשיבהשלכיררןשרנרת,התמקדרירתתרך
בעשייתמחדשמידעתפיסתרמאפשרתירצרת,תנרעתית

אישיים.צררפים

המחרל:שלהמרכיביםכלאתבתרכהמאחדתזרתפיסה
 •רהיצירתירת.הירצרהיצירה,אר:רהידיעה;הירדעהידע,


