
ילמחיללתביעהלמיריםהמסליל
בתל-אביבהקבוצים,סמינרלחינוךבמכללה

מנורגיוראמשוחחבהט-רצוןנעמיעם

בהקשרשמךמרכרהררתיקיםהשנתרןלקרראי :מנורגיורא
אשרמאמרייךמתרךרזאתבישראלהאתניהמחרללמחקר
 .אחריםרבפרסרמיםשלנרהעתבכתבפעםמדיהרפיער

פררט:רביתרלתנרעההמכרןעלאיתךלשרחחבקשתיהפעם
 .בראשרערמדתשאתרלמחרללתנרעהלמרריםהמסלרלעל

דרךפריצתעםדררשנרתמלפניערד-המכרןקשרראצלי
-בארץרהמחרלהתנרעהבשדהררצינייםחדשנייםלחיפרשים

בינטריהרדיתרבראשםרמייסדיר,לירצרירמתכררןראני
הצעיריםשדררמאדחשרבלי,נדמההירםקריסטלר.רלרטה
שהיראלהעברדהכיררניעלמשהריידעירסףאתידעלאאשר
אנטיכירםגםנשאררהפלארלמרבהרמהפכנייםחלרצייםאז

 ...במהרתםמימסדיים

אםירדעתראינניבדברייךרבצדקישאכן,בהט"רצוך:בעמי

בסמינרהמכרןשלהעברדהדרך ..."לשמחתי"אר"לצערי"
רפתיחרתמתמידחיפרשכירם,גםבהרישבה,היההקברצים

 ...ראשרןראשרן,עלאבלחדשרת.ראפשררירתצרכיםכלפי

אנשי-המכרןמייסדיאתשהטרידההבסיסית,ההשקפה

דרכיםלמצראהיתהכאח,דרמחרלתנרעהראנשיחינרך
האדםהפרט,צרכיעלהמברססיםהתנרעתיתהיכרלתלשכלרל

סתירהרכאילרכאח.דחברתירכיצרראינדיררידראליכיצרר-
 :גרף"האדםמדעיעלהתבססרתתרךנעשהזהדבר-כאןיש

השימרשית,הפיסירלרגיההפסירלרגיה,האנטרמיה,
 .רמדעי"החינרךהבירמכניקה

מירחדתבמה .ספציפיתירתרלהירתנסיברשרת,ן :.מ.ג
ירדעאני ...למחרללמרריםרגילספרמביתשלכםהעברדה
 . ..יסרדיתתנרעהרגםקלאסיבלטאצלכםשלרמדים

קשתעלאצלנרמברססתהתנרעתית,הטכניקהנכרן :.ר".כ.ב
בהשישיסרדית,תנרעהבהם:הראשרנימקצרערת.שלרחבה
מירחדיםפיתרחיםעםפלדנקרייזלשיטתהמשרתףמןהרבה

רבגררםבאנרגיהרבשימרשהתנרעהבשטףבמרחב,בשימרש

זהמקצרעלחברר.אדםביןמהררהשהתנרעההתקשררתי,
הזמןאתמתנרעע,פרטכלשלהאישיתיכרלתראתמדגיש
אתלשכללרליכרלתרירמירמיתלתנרעהרמרדערתרשלרהאישי
התנרעהבסיסעלרדינאמי.מתמידבארפןהתנרעתייםהרגליר

רמרביטין,נסירןבעלימרריםמספרמלמדיםארתהרדית,היס
כרגריםצעירים,מרריםרלידםארדהגרליבנה,יהרדהכיניהם
עבררנושהיאטכנית,שיטהלמחרלבמסלרליצרנרשלנר,

למקצרעקרראיםאנררמרכררת.שרנרתלטכניקרתרמפגשבסיס
(שבצדשפנארףתרצהמלמדתרארתרלמחרל""מתנרעהזה

למחרלהמרריםמיטבאצלררקדהלמדההמכרןברגרתהירתה
יסרדית).בתנרעהלעסרקהזמןכלרממשיכה

מרריםעםפערלהשיתרףתרךהשנים,במשךביססהתרצה
האנטרמי"הידעשלהמרצאמנקרדתהשיטהאתשלנר,נרספים

ירתרהמרכריםביניהםשרנים,תנרעהלתהליכיעדפיסירלרגי
מןהמתאפשריםרצררפיםרהמרדרניהקלאסיהבלטמתחרם
טכניקההדררשיםתנרעהלתהליכירעדהיסרדיתהתנרעה

בשפתלהתנרעעמאפשרתזרטכניקהמחרל.שלמשרכללת
אפשררתלכלרפתרחמררחב-מרדרנימחרלשלתנרעה

בה.מערניןשהררקדיצירתית

יכרלתךאתשתדעבתנאי-נתרנהרהרשרתפתרחהכל
מרדערתתרךמתמידבארפןכישרריךאתרתפתחהתנרעתית

האנרשי.הגרףשלהתנרעהאפשררירתלכלל

לבתי"ספר-רב"יחסיתזמןמקדישיםאתםכיליידרע :.מ.ג
כיצדרלכרריארגרפיה.לקרמפרזיציהליצירה,-למחרלאחרים
לחרצהשתמידהלימרדיםמערכתבמסגרתהדבריםנעשים
בזמן·

מרכזיים:כיררניםמשנירראיםאנרהיצירהאת :.ר".בנ.

איךארמרתזאתבתנרעה,שיעררלכליוצרתגישההאח,ד
מכאני"חיצרניבארפןלאמרכררתטכנירתבעירתעללעברד
המשתניםהצרכיםלפיאחרת,רארתמנקרדתפעםכלאלא
"גישהארמרזהעליהם.לעברדהשרנרתדרכיםחיפרשרתרך

המתרדירתהבעירתהתנרעתית,החשיבהמבחינתירצרת"

הראשהמחרללשכרח,לנראסררהשיערר.רמבנהההרראהשל
תקשררתי"חברתיאמצעיגםאךאישית,ריכרלתאישיביטרי
רהראהשנילכיררןארתנרמרבילזהבמעלה.ראשרן

כללאררךהנלמדאצלנר,חשרבמקצרעשהיאהקומפוזיציה,
כשעברדתרבהדרכתי,נהריןצרפיהבהדרכתהלימר.דשנרת

לשיערר,מחרץרבעיקרהשיערריםבזמןנעשיתהתלמידים
רמגיבים.שאלרתרשראליםמתיחסיםמלטשים,כשבשיערר

רהבלטהקלאסיהבלטמקצרערתמתקשריםאיך :.ג.מ
גראהם,שלזהכמר-קלאסיקהכברהראשגם-המרדרני

תלמידיכם?לרמדיםארתםשגם

עםכיחשברהמייסדים""האברת ...טרבהשאלה :.ר".כ.ב
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-הטכניהשכלרלגםיבראהנכרנה,האישיתההתנסרת
הקמתשעםמסתברתלמי.דכלשלרצרכירליכרלתרבהתאם
רלהכניסמסרייםחיזרקלתתהיהצריךבמכרןלמחרלהמסלרל
מצדשהםמרריםעל"ידיררקאךעשינרזאתאלה.מקצרערת

במקצרערתידעבעלירגםבתחרמםנסירןבעלימרמחיםאחד
הירצרת.רהגישההיסרדיתלתנרעהרפתרחיםגרף"האדם
רררדהקלאסיבלטאצלנרהמלמדת-שמראלידינהלדרגמה:

שיערריםפעם)מדי(רלרקחרתלקחר-מרדרניהמלמדתמנס,
השתתפרפעםרמדיאצלנרפלדנקרייזרשיטתיסרדיתבתנרעה

הקשריםאתגרפןעללהביןכדיאחרים,מרריםשלבשיעררים
רכלמעשיתבעברדהאצלנרהנעשהלכלהמשרתףרהבסיס
זה.פערלהמשיתרףנהנרהצדדים

אצלכםמקרבלתערבדהזרכיבמכרןבביקררינרכחתי :.מ.ג
יחדאחרמררהשלבשיעררים-רברציפרת-משתתףשמררה

קרשיבכךאיןהאםתלמידיר.בעצםשהםסטרדנטיםעם
מסריים?

זהדברכירםבהתחלה,ארליהיהררצרי,אהרב-קרשי :.ר".ב.נ
תיארםתרן-רהצררךהרצרןלפיספרנטניתרנעשהמקרבל
הדרקהמאדאצלנרהצררתעברדתכישייאמר,חשרבהדדי.
מקיימים-מדיאררכהרלא-תקרפהמדישאנרכך,רבנריה
שאלרתלעצמנררמברריםהצררתשלשרניםמקצרעייםדירנים

הערבדים.מחבררמררהמררהכללהעלרתשיכרלמקצרעירת
"מחלתהיאלכרלםשהמשרתףרהנאמןהמהימןהצררתלרלא

ערבדים.שאנרכפילעברדיכרלנרלאלתנרעה",האהבה

שאתםהמכללה,שפירסמהבסטטיסטיקהראיתי :.מ.ג
מרעמדים 7-6מתרךאחדרלמחרללתנרעהלמסלרלמקבלים

אתכיצד-שריררתיבארפןההרשמהסגירתאחריזאתרגם

האחררנרת.בשניםהקיימתהנהירהאתמסבירה

לאמהןשלחלקרשרנרת,רברתסיברתררדאילכךיש :.ר".ב.נ
ארתנרגםמפתיעשהדברברררזר.במסגרתלהכנסנרכל

יחסיתחלרצייםהםאצלנרהמיבניםשתנאיכשידרע,רבעיקר
שלכמרהםרשררתים,בארלמרתהמשרפעיםמפרארים,למרסדרת

בשניםכיהרא,לאמרשחשרבמה ...מצפיםעדייןאנר
רירתרטרבירתרירדעיםאצלנרללמרדהמבקשיםהאחררנרת,

אתלייעדררציםהםרלמהללמרדררציםהםמהבמדרייק
שיטרתכיבאיםרביםרלמחרל.לתנרעהכמרריםעצמם

ארתם.מרשכיםהתנרעתיתהיכרלתלשכלרלרהגישההעברדה
דבררבכרריארגרפיהביצירהירתרלעסרקררציםמאדרבים

הרבה.אצלנרנעשהמספיק)לאפעםאףאם(גםשיחסית
זאת,מצדיקהאניראיןשלנרהחלשהצדזהיחסי"ציברר

-פררמליתכנדרש-מרדעהמתפרסמתמעשית,להיפך.
שלנרהסטרדנטיםאךההרשמה.מרעדיעלהמכללהעל"ידי
השנהכללאררךרזאת-המרדעהלפניהרבהבאיםכללבדרך

מתמדת.בתנרעההלאהרכךתלמידמביאתלמידאצלנרכי-
מרגבל.המקרמרתמספרכידרעכירלעצררלנתבשלנרהבעיה
האחררנרתרבשניםלהןכפרפיםשאנרהפיסירתהמגבלרתבשל

מספראת-תקציבירתמסיברת-החינרךמשרדהקפיא

הערבדה,אתאזכירלאאםאדייקלאאבללהתקבל.היכרלים
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לפתרחאלינרפנרשניםששלפנילמחרלהמסלרלכשהרקםכי
הרבהברשילמדרבתנאיאחרמרסדעםבשיתרףארתר

אזחשבנראנר ...תלמידיםמארתהמרנח:הרזכרתלמידים,
מאשרטרביםמרריםמעטבישראלשיהירירתרררצרישחשרב
רכךהתקבלה,זאתעמדתנרלמחרל.בינרנייםמרריםהרבה

גרפנילחינרךהאחדמסלרלים:שנישלנרבמכרןקיימים
שתישנהכלנפתחרתכשבראשרןרלמחרל,לתנרעהרהשני
איננרהלרמדיםמספרארביקטיבית,אחת.כתהרבשניכתרת
המניןמןתלמידים 300כ"כירםלרמדיםכרלרבמכרןקטן!

ההשתלמרירתבמערכתהזהכמספררערדהמסלרלים)(בשני
הכל.בסךתלמידים 600כ"ארמרתזאתמקיימים.שאנר

נרשאים?רבאילרלהשתלםהבאיםמי :.מ.ג

בתחרםשרניםנרשאיםלפימאררגנרתלמרירתהשתה :.ר".ב.נ
הערסקיםלמרריםמירעדרתהןרמחרל.תנרעההגרפני,החינרך

מחייבהרבהפרנים,מספרכאןגםבעברדה.נסירןרבעליבכך
בכדימעשיתהכררתרבחינתאישיראירןההשתלמרירתבררב

הם:הנרשאיםמקצרע.לכלבירתרהמתאימיםאתלמצרא
בכמההמתקיים(קררסאשכול"ררכמןבשיטתכתב"תנרעה

המשתתף);רמתלפי-שניםמספרברהלימרדיםומשךרמרת
קררסהמיוחד;החינרךבמסגרתחריגיםלילדיםתנרעה

תנרעהרלמחרל;לתנרעהלמרריםהשתלמרתבכוריארגרפיה,
למסלרלמכינהגםאצלנרקיימתרער.דבריארתיתבמגמה
לחיזרקרזקרקיםלהתקבלהררציםהמרעמדיםעבררלמחרל,
בראשמירעדתהמכינהרהמרדרני.הקלאסיהבלטבשטח

להםקשהמרשבםבמקרםאשרקברצים,לחברירבראשרנה
במסגרתלימרדיםלהםשתאפשרהולמתבצררהלימרדיםלרכז

רלמחרל.לתנרעההמסלול

למחרלכארפינייםכירםשמקרבליםשרניםנרשאים :.מ.ג
מימיעודלתנרעהבמכרןמקרבליםהיוהפרסט"מרדרני
להם.שקראתכפי"המייסדים"

במקרמם.הדבריםאתשםשאתהתרדה,אסירתאני :.ב.ב."ר

כשהייתיפעם.מדילעצמיזאתלהזכירצריכהאניגם
שנה 25לפני-קריסטלררלרטהבינטריהרדיתשלתלמידתם

"אביזריםבעזרתבמחרלריצרנרבתנועהעבדנו-בערך
רכיסארתפלסטיקיריערתכדררים,מקלרת,כמוקטנים"

הנרשאיםאחדהיאזהמסרגירצרתעברדהכירםרכד.'

רכשאנראחריםרביםנרשאיםבצדבתנרעהביצירההחשובים

ארדרמהגישהעלהמברססרתכוריארגראפירת,כיוםרראים
בעיננרטבעירק,זהשיינפלדרינהשלעברדתהמסרגעבודרת

בהתאםאחהשכל.רזרבקברצההשתלברשלנרשתלמידים
דרכר.אתימצאראישירתר,לאפשררירתיר

לתנרעהמוריסלהכשירשלכםהמוצהרתהמטרהלמררת :.מ.ג
שלהאולפנאמביתשיצאררקדניםמספרמכיראנירלמחרל,
אולמחולהמסלולבמסגרתארהקברצים,בסמינרהמכון

לכרריאוגרפיה.הסדנארתבמסגרת

בארץלהקותבמספרשלנרברגריםכירםמצרייםנכרן, :.ר".ב.נ



שלנובוגריםנמצאיםכיוםבחו"ל,גםלהתפרסומתחילים
שלה,ובעתודהודממהקולבלהקת , 2ובת-שבעבבת-שבע

ועו.דשיינפלדרינהשלבקבוצתהציינתישכברוכפי

גבריםשלהשתתפותםבנושאשיפורחללדעתךהאם :,מ,ג
ומחול?תנועהבלימוד

כמותית,מבחינהדווקאלאאםגםשיפור,חל :,ג,ב,-ו
 ,שנהמדיגברים 6-4ביןאישילראיוןאלינופוניםמספרית
וזהשנהמדיגבריםשניהתקבלוהאחרונותהשניםבשלוש
 ,בעבודהגבריםכשמשתתפיםלגמריאחרתנראהכמובן
מנצליםגברים, 50%מעלישגופנילחינוךובמסלולהיות

בחוריםבקומפוזיציהבעבודותומשתפיםזועובדהתלמידינו
אצלנוישמורים-גבריםלשמחתנוגופני,לחינוךהמסלולמן
 ,לויתןויעקבליבנהיהודהכמוהמעשיים,למקצועותגם
לדבר,צורךאיןהעיונייםהמקצועותעל

ברורה,שלכםהחינוכית-יצירתיתשהמגמהלי,נדמה :,מ,ג
אובישראלקייםהיותומעצםהמכוןאתהמייחדישהאם

בעולם?שהואמקוםבכל-כזהדברבדיוקלהקיםשאפשר

היואם(גםישראל""אנשיהיותנואתמדגישים :,ו-,ב,ג
-אצלנו)ללימודיםלהתקבלבמיוחדמחו"לשבאוכאלה
הזאת,בארץמוריםלהיותמתעתדיםאצלנוהלומדיםכלומר

אובישראל"עממיותממסורות"מחולהמקצועלמשלכך
נלמדעדות-ישראל,מחולמדעיות,פחותאחרות,במילים
במסורותאנאליטיתהסתכלותשליסודעלובראשונהבראש

הכולל-אירועשלמקומומההחברתי,ותפקודןהעממיות
איתוהילדמביאמהוקהילתית?משפחתיתבמסגרת-מחול
אנשיםעםסדנאיותמסגרותיוצריםאנווכמובןהספר?לבית

לתלמידיםהמאפשריםאלה,מסורותמביתונושאיםהבקיאים
לא-יהודיות,במסורותוגםישראל,שלעדותבמסורותהתנסות

מקצועכמוזה,מקצועוצ'רקסיות,דרוזיותערביות,כגון

מעשית,ועבודת-שדהעיוניתעבודהמשלביםהמחולתולדות

המסלולאתהמסייםשתלמידלהבטיח,תוכלוכיצד :,מ,ג
מאמיניםשאתםההשקפהפיעליעבודאכןולמחוללתנועה

אליה?ומחנכיםבה

חינוך,לאוודאישהוראה,לספרצריכהלאאנילך :,ו-,כ,נ
המוטיבציהלמרות-המתחילהתלמידחברת-ביטוח,אינם

פעםלאעומד-התלמידיםלרובהאופיניתמאההגבוהה
כיןמגששהואוהרידרכו,אתמוצאואינוומבולכל,נכוך

אחדכלשבמסגרתורחב,בסיסלתתשלנוהמגמההכיוונים,
בתחילתמביךזהספקבלילו,המתאיםהכיווןאתלוימצא
ולאהמאחדהבסיסאתרואיםהיולאהמורים,ואילוהדרך

היהניתןלאומקצוע,מקצועכלהמייחדאתמכיריםהיו
לתלמידים,זוכוללתראייהלהעביר

רבכהזמןלקחזהמדועואות,ןעצמיאתשואלאני :,מ,ג
זהכיוםכיולמחוללתנועהלמוריםמסלוללפתוחלהחליט
רביםמוריםבקבוציםלי,הידועלפיולפחותמובןכהנראה

שניםכברדומהגישהעלהמבוססותבשיטותעובדים
רבות,

לפניהבעיה,אתתדגיםבלימודיםשלידרכיאולי :,ו-,כ,ג
זמןלפנילךכידועהיהוזה-ולמחוללתנועהמורהשהייתי

במקוםמבוקשיאתמצאתיולאבוללמרדמקרםחיפשתירב,
רעדמסרדרבמוסדמוסיקההוראתלמדתיולכןאח.ד

התנועהלימודיאתאבלבחר"ל,אקדמאייםללימרדים
תנרעהלמדתי :שרניםממקרמרתלקבץנאלצתירהמחול
אצלתל-אביב),בצפרןאזשהיההקברציםסמינרשל(במכון
חדש,ערלםבפניפתחואשרקריסטלר,רלוטהבינטריהרדית

בחיפהכהןירדנההורתיקות:מוררתיאצלרלמדתיהמשכתי
אצלייצרראלהגדולותמרררתבתל-אביב,קרארסוגרטרוד
לחינרךמשליאישיתגישהלבנרתיכרלתיעליהתשתית,
למדתייחסית,מארחרבגילבהמש,ןבמחרל,וליצירהלתנועה

כתב-כמרבתנרעהשרנרתרשיטרתמרדרני,רמחרלקלאסיבלט
אלכסנדר,רשיטתפלדנקרייזירגה,אשכול-ורכמן,התנרעה

מארזן,האפשררבמידתרחבבסיסמקבלשלנרתלמידכיום,
ערלםשלאחרארזהחירניחלקבפנירסגררישארשלאבכדי

לאחדרלכןמשלרצרכיםאדםלכלאםגםרהמחרל,התנרעה
כאןשישלינדמהפחרת,רלשניירתרמתאימההתרכנית
לשאלת,ןאשרהמקצרע,שלחשרביםיסרדרתמתןלפחרת
המשרגעים-לדברדומים),מקריםבהרבה(כמרזהבמקרה

השדה,מןשהגיעלצורךתשובהנתנר

רארלאכאשרבר,ללמרדמקרםחיפשראנשיםשניםבמשך
בת-בת-דרר,כגרןבלהקרתדררקאלרקודהרכזיתכמטרתם

מחרללימרדלאאומרתזאתהישראלי,הבאלטאושבע
בלב.דמרדרני-קלאסיארקלאסימחולשלראותמנקרדת

יתבסיסהכשרהלקבללהםהיהחשובהכבוד,כלאם
לימרדמקומרתהירההמשך,אתלבנותזהבסיסועללתנרעה,
שתאפשראכסניההיתהלאכאןאךלארץ,בחוץמתאימים

מןובעיקר-השטחמןבאההדרישהזר,בדרךלימרד
שפנאוףתרצהרכמרכמרנירביםהגיערבעברוכךהקבוצים,

מכןולאחרמחרלקצתרגםתנועהלמדרלמכרן,ראחרים
המחרל,שלספציפיייםבתחרמיםלהתמחרתמסגרתחיפשר

ארבאקדמיהלמדרהירם,גםשקייםכפיהפוכהבדרךאו
במסגרתהשתלברכךואחרבחר"ל)או(בארץאחרבבית-ספר

המסלולפתיחתהתאפשרהמעשית,המכון,שלההשתלמויות
סמינרשלובעיקריחדיושחברושונותמיוזמותכתוצאה
ועשיהלחיפושהמודעמקרםומתמידמאזשהואהקבוצים
בחינוךוהןבכללבחינוךהןשונים,בשטחיםחדשנית
לאמנות,

החינוכיתהמטרהכלקודםהיהלעיננרשעמדהדבר
דווקאולאוהיסודיתהתנועהאתלהקנותהמגמהשבמחול;

מוריםהכשרתאומרתזאתלרקדנים;חרושתביתליצור
לתנועההחינוךהיאהבסיסיתשמטרתםולמחוללתנועה
ביותר,הטבעיתבתנועהוהעיסוק

שלכםהמרכזיהמסראתמנסחתהייתאיךלסיכום, :,מ,ג
המחול?לאנשי
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לאישיותמתכווניםאנומחול,אומריםכשאנו :.ר-.נ.כ
וליצורבתנועהלהתבטאלהתנועע,וליכולתולאדםהכוללת,

לגשתמנתעלידע,לצעירלתתכוונתנותנועה.על-ידיקשר
עצמו;עללעבודמנתעלידעמתנועע,כאדםעצמואל

המיוחדת.דרכואתולמצואבקבוצותלעבודמכןולאחר
 .המטרהולאהאמצעיהואהתנועהשכלולכילאמר,אפשר

-מתנועעאדם :ונפשגוףביןכאןלהפרידניתןשלאברור
הואהמישוריםביןלהפרידהנסיוןמתנועעת.כולהאישיותו

יסודיתבתנועהעוסקיםשאנחנוברגעלכןאפשרי.בלתידבר
בעבודההתנועה,באמצעותביצירהמדבריםשאנחנווודאי

 •בתנועה.יוצרת

לנירבועזצילם:הקיבוצים.כסמ~נרומחוללתנועהלמוריםבמגמהתלמידיםקבוצת
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