ימי קורונה

Protest by Independent Dance Artists in Rabin Square, Tel Aviv

מחאת העצמאים בכיכר רבין

ריקוד המחאה
בעריכת רות אשל
כ־ 500רקדנים ,כוריאוגרפים ,מורים ובעלי סטודיו למחול מכל רחבי הארץ
הכינו ריקוד ההמונים כמחאה על קריסת הענף .האנשים שעמדו מאחורי ארגון
ההפגנה הם קארין ארביב ,שקד ולידור דוד ,אלינור דרוקר בן זקן ,סול שגיא ,אורלי
בצרי חתן ,יוחאי כהן ,סיון קציר ,דליה הררי ,מרינה גפטרמן ,חן מזרחי ,שביט קרמר
זילברמן ושרון ואזן .ההפגנה התקיימה ב־ 26.4בכיכר רבין בתל אביב.
נאום ההפגנה
בוקר טוב,
שמי אלינור דרוקר בן זקן ,בעלת בית ספר למחול  15שנה ,אני מדברת כאן ומייצגת
את חבריי מנהלי בתי הספר למחול.
הגענו לכאן בשביל להקים קול זעקה ,בשביל להדליק נורה אדומה ,שאם נמשיך
להתדרדר במדרון לא יהיה לתלמידות ולתלמידים האהובים שלנו לאן לחזור.
בתי הספר למחול הם מקום שמקנה ערכים וחינוך מהגיל הרך ועד רקדנים בוגרים.
אנחנו ,שנותנים בית לכל כך הרבה ילדים וילדות ,עוד רגע מאבדים את מפעל
החיים שלנו!
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חודש וחצי שאנחנו עצרנו כל פעילות ללא יחס ,פיצוי ותוכנית חזרה לעבודה.
כל אחת ואחד ממנהלי בתי הספר נלחם בכל דרך אפשרית להשאיר דופק פועם
בבית הספר שלו!
מפעל החיים שלנו מתפורר לנו מול העיניים ,הלב שלנו שבור אנחנו אנשי אומנות
ואהבה לא מלחמות ומאבקים ,אבל הפעם זה חזק מאיתנו!
חברים ,הכול קורס! לא נחזור עכשיו לפעילות לא יהיה לאן לחזור! לא נקבל פיצוי
ותמיכה מהממשלה ,לא יפתחו חזרה בתי ספר למחול ,אם אנחנו בזמן מלחמה אז
שהמדינה תדאג לנו!
אנחנו מעסיקים אלפי מורים שימצאו את עצמם מחוסרי עבודה.
מדובר במאות בתי ספר למחול מכל הארץ.
המחול זאת דרך התפילה של כל אחת ואחד מאיתנו ,תנו לנו לרקוד כדי לחיות,
באנו לכאן לומר את הדברים ולרקוד את הדרך בהפגנה של אנשי חינוך ואומנות .
דורשים פיצוי! דורשים תוכנית חזרה לפעילות בצל הקורונה ודורשים הפנמה.
אנחנו לא בידור ופנאי! אנחנו חינוך ובריאות ,שני דברים בסיסים בחיי האדם.
כולנו בעלי משפחות והורים לילדים שהם המפרנסים העיקריים בבית!

חברים,
מכוני יופי ,מספרות ,נבחרות של מתעמלות ,כדורגל ,חנויות ואיקאה כן
ואנחנו לא?????!!!!
איפה נשמע נדבר כזה?
חברים תפתחו את האוזניים ,משהו כאן לא תקין!
תנו לנו להחזיר לילדים את החיוך ,את הבריאות הגופנית והנפשית שלהם ותנו
לנו להתפרנס בכבוד!
תנו לנו להחזיר לילדים את החיוך לשפתיים ,את האוויר ,את שמחת החיים ,על זה
אנחנו ממונים זאת השליחות שלנו!
פלאשמוב קורונה של סול שגיא
מנהלי סטודיואים ,כוריאוגרפים ,מחנכים ,מורים ורקדנים יקרים.
ענף המחול הוא מסגרת חינוכית .פשוט מאוד .המדינה צריכה להתאמץ להציל
את ענף הריקוד בדיוק כפי שהיא מתאמצת להציל את מערכת החינוך.
אתחיל בלנסות להסביר מה זה להיות מורה לריקוד.
מורה לריקוד מלמד את התלמידים שלו לבוא מוכנים לאימונים ,לסדר את השיער
לבד ,להתנתק מהטלפון ,לעשות חימום ושחרור ,להמשיך להתאמן גם כשממש
עייפים ,לא לפטפט ,להודיע מראש על היעדרות ,להביא בקבוק מים ,לאכול נכון

לפני השיעור ,להשלים חומר של שיעור שהפסידו ,להמציא כוריאוגרפיה ,לספור
שמיניות ,לתפור ,להחליף בגדים תוך דקה ולהתאפר.
מורה לריקוד הוא גם מחנך .מורה לריקוד גם מלמד את התלמידים שלו לעבוד
קשה ,לגלות הנאה בעבודה קשה ,להיות דייקנים ,להיות צנועים ,להשתלב ,לדעת
לקבל ביקורת ,לתת כבוד לאחר ,להיות אדיבים וסבלניים ,לפרגן ,לא להתפרץ,
לכבד את החברים לקבוצה ,להיות חלק מקבוצה ,לקחת אחריות ,לדמיין ,לעשות
טעויות ,ללמוד מטעויות ,להיכשל לבקש עזרה ,לאלתר ,לשחק ,ללמוד ,ללמד,
להוביל ,לבלוט ,להתנדב ,להתחייב ,להאמין בעצמך ,לא לוותר ,להיות סבלני,
להיות חיובי ,להיות צנוע ,להכיר בחולשות ,לקבל את השונה ,לא לשפוט ,לנסות
להשתפר באופן מתמיד ,להפסיד בכבוד ולשמור על מוטיבציה וגם ללמוד לנצח
לפעמים ועדיין להמשיך במלוא המרץ לפסגה הבאה – ו ...בין היתר גם לומדים
איך לרקוד.
אבל כל זה עלול להיגדע ברגע אם המדינה לא תשכיל להבין את היתרונות
העצומים והתרומה האדירה של ענף המחול .את היתרונות שבשימור המסגרת
הנפלאה הזו והגנה עליה .אנחנו פשוט נהפוך להיות חברה בלי ריקוד!!! זו פגיעה
מוראלית בכל מי שעוסק בתחום הזה ,ברקדניות והרקדנים ובבני משפחותיהם
וזו פגיעה ערכית בנו כחברה שאינה יכולה להעביר לילדיה את הערכים שדיברתי
עליהם קודם כי הממשלה הורגת את ענף הריקוד.
אני צועקת די!!!
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מחול בארבעה
צעדים :על המעבר
ל״למידה מרחוק״ בבית
הספר למחול סמינר
הקיבוצים ,אביב 2020
תתנו לנו לחזור!
קולגות נפלאות שלי וכל מי שעומד כאן צועק די ביחד איתי!!!!!
אם לא ייעשה מעשה עכשיו!!!! היום!!!
לא נוכל לקום על הרגליים ביום שאחרי המשבר ,ולילדים לא יהיה לאן לחזור.
קשרתם בשלשלאות החוק את ידינו ורגלינו ,גופנו ונפשנו .הממשלה צריכה
לקבל החלטה שענף המחול חשוב לה כי הוא הרבה מעבר לבילוי בשעות
הפנאי .הממשלה צריכה להחליט שהיא משקיעה את כל המאמצים ומקבלת את
כל ההחלטות שצריך על מנת להציל את המדינה מפני תרחיש שבו המסגרת
החינוכית הזו לא קיימת.
מחול ואין מה לאכול
שמי מירה רובינשטיין .אני בת  ,43רקדנית,
כוריאוגרפית ומורה לבלט קלסי .עד לא מזמן
העולם שלי היה מלא בעשייה ויצירה .רקדתי,
הופעתי ,יצרתי כוריאוגרפיות ,שפטתי בתחרויות
מחול ועסקתי בהוראת הבלט הקלסי לילדים ,נוער
ורקדנים מקצועיים.
ואז ביום אחד הכול נגדע ,פסק.
עם פרוץ הקורונה נסגרו הסטודיואים ובתי הספר
למחול ,נסגרו אולמות המופעים וכך אני נותרתי
ללא פרנסה.
כעצמאית הסתבר לי גם שאיני זכאית לדמי אבטלה
או למענק ,וזאת על אף ששנים אני משלמת מיסים
וביטוח לאומי כנדרש.
ואני לא לבד.

בישראל יש למעלה מ־ 1,500סטודיואים ובתי ספר למחול שעם פרוץ המגיפה
חויבו לנעול את שעריהם ,וכעת מפעל חייהם קורס לנגד עיניהם.
יש למעלה מ־ 10,000מורים למחול שלא עובדים ,רובם עצמאים ואינם זכאים
לדמי אבטלה .לצידם הפסנתרנים והמוזיקאים המלווים את שיעורי המחול.
מחול הוא חלק מהחינוך הבלתי פורמלי .בתי הספר למחול אינם מלמדים רק
ריקוד ,אלא הם גם מחנכים לתרבות ,אמנות ,ערכים של משמעת עצמית ,כבוד
הדדי ,אחריות אישית וקבוצתית ,התמדה ,סובלנות ועוד.
הסטודיו הוא בית שני לאלפי ילדים וילדות והבית סגור עכשיו וללא סיוע מהמדינה
ולא בטוח שיפתח שוב.
לא בטוח שלילדים האלה יהיה לאן לחזור!
ממשלת ישראל צריכה להכניס את היד לכיס
ולסייע .לא רק בהנחה בארנונה או בהבטחות
שווא למענקים מזעריים שרוב העצמאים לא זכאים
להם בכלל.
הסיוע לתחום החינוך הבלתי פורמלי חשוב מאין
כמוהו .זה החינוך של הילדים שלנו .זה העתיד
שלהם .אל תפקירו אותנו .התרבות אינה מותרות
היא הכרח! כמו אוכל .כמו מים.
״התרבות היא נפשה של הדמוקרטיה״ (ליונל
ז׳וספאן) ,ובהנחה שאנחנו עדיין דמוקרטיה אנחנו
מצפים לסיוע ממשלתי בהקדם וטובה שעה אחת
קודם!

שלומית עופר
אביב  .2020ימי הקורונה .יחד עם כל מערכת החינוך נדרש בית הספר למחול
בסמינר הקיבוצים לעבור ללמידה מרחוק .במאמר זה אנסה להתבונן בחוויות
ותחושות שליוו אותי בדרך ,התהליכים שעברנו ,סוגי ההתמודדות השונים אליהם
נדרשנו והפתרונות שיצרנו יחד – סטודנטים ,מורים ,והצוות הניהולי .חשוב
להדגיש כי טקסט זה נכתב כאשר אנו עדיין בעיצומו של אירוע מתמשך ,ולכן
משתקפת כאן התבוננות ראשונית ותמונת־מצב חלקית.
הטקסט מוקדש בהערכה רבה לשותפותי בניהול בית הספר למחול – טליה פז,
המנהלת האמנותית ,קרן אלישע ,מזכירת בית הספר ,ולכל צוות המורים – על
התגייסות ויוזמה ,אחריות ונדיבות ,ובעיקר על השראה יום־יומית מאמנות הוראת
המחול.
יום חמישי ה־ 12במרץ .השפעתו של וירוס הקורונה כבר נוכחת בהיבטים שונים
של החיים והחשש מהחמרת תנאי העבודה קיים ברקע; לצידו עדיין מתקיימת
שגרה של הוראה־למידה .באותו יום נערכנו בבית הספר למחול במכללת סמינר
הקיבוצים לאירוע הסיום של ״המכינה למחול״ לאחר שישה וחצי חודשי פעילות.
אירוע זה של המכינה – מסגרת קדם אקדמית לשיפור יכולות הביצוע לקראת קבלה
למסלול האקדמי – תוכנן להתחיל בשעה  19:00בנוכחות בני המשפחות של
המסיימות שיגיעו מרחבי הארץ; חזרה גנרלית לקראת המופע ,יחד עם כל המורות
וצוות ההפקה ,תוכננה לשעה ארבע אחר הצוהריים .לתחילת השבוע העוקב (15
במרץ) תוכנן שבוע של חזרות טכניות לקראת מופע הקומפוזיציה של שנה ג׳ ,שהיה
האירוע המרכזי עבור רבים מהסטודנטים במהלך לימודיהם בבית הספר למחול.
בצוהרי אותו יום בשעה  ,14:00התקבלה שיחת טלפון מדיקאן הפקולטה
לאמנויות – מסגרת האֵם שלנו :לאור הנחיות של הנהלת המכללה ,לא יתאפשר
לקיים את האירוע הערב בנוכחות קהל ואורחים שמחוץ למכללה .החלטה זו
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גררה הודעות ביטול למשפחות ,ובמקביל התארגנות של סטודנטים ומרצים מבית
הספר למחול שהתנדבו לשמש כקהל באירוע ,כדי לגרום לרקדנים להרגיש שהם
נמצאים במופע אמיתי .בהמשך אותו אחר הצוהריים – הוחלט על דחיית המופע
של הסטודנטים משנה ג׳ למועד בלתי ידוע .הנחיות הריחוק הפיזי־חברתי תפסו
אותנו בליבה של העשייה ,כמו רבים אחרים באקדמיה ,בעולם המחול ומחוצה לו.
יצאנו לדרך למחול בארבעה צעדים שסופו לא ידוע.
קדְמָה
צעד ראשוןַ :
עוד יותר ממרבית תחומי הדעת הנלמדים במסגרות אקדמיות ,שינוי פורמט הלמידה
והעברתו ללמידה מרחוק כדי לענות על דרישות ה״ריחוק החברתי״ (שלאחר מכן
הוגדר יותר במדויק כריחוק פיזי) אִתגר משמעותית את ההוראה ,הלמידה ותוכנית
הלימודים במחול בכלל ,ובכלל בבית הספר למחול בסמינר הקיבוצים .בדומה
לתהליכי הוראה־למידה בתחומים אחרים ,הנוכחות בצוותא – מורה ותלמידים –
בסביבה משותפת ,האפשרות של קיום שיח במסגרת של קבוצת הלומדים ומתן
משוב ישיר – מהווים את ליבתו של המפגש הלימודי במרבית מתחומי הדעת .אך
בהתייחד מתחומי הדעת השונים ,ואף בהשוואה ללמידה בתחומי האמנות – עולם
המחול (ולמידתו) מתאפיין בהיבט ייחודי מרכזי:
לצד המפגש האנושי ,במרבית מתחומי האמנות השונים קיימים מתווכים בהם
מוטבעים ( )imprintתהליכי הלמידה – בין שמוחשיים ,כגון חומר ,קנבס וצבעים,
כלי נגינה ,או תוכנות מחשבים מתקדמות; ובין שמופשטים ,כגון טקסט ,פרטיטורה
ותסריט; מתווכים אלה מעורבים בהתפתחות הידע ו/או המיומנויות הנלמדות;
משמרים את ההתקדמות בלמידה בעיצובם המתפתח ,ומאפשרים להמשיך את
היצירה /התרגול לאחר הפסקה.
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