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יעל )ילי( נתיב / יו״ר 
עמותת הכוריאוגרפים היא ארגון גג ליוצרים עצמאים מובילים ובעלי ניסיון מקצועי 
רחב בתחום המחול בישראל. כארגון גג ציבורי המשרת יוצרים רבים בתחום המחול, 
העמותה שמה לעצמה למטרה לחזק את מעמדו של תחום המחול בישראל ולשפר 
שירותים  הנותן  כארגון  לכך,  נוסף  בה.  הפועלים  והיוצרות  היוצרים  רווחת  את 
עצמה  ורואה  משמעותי  התאגדות  כוח  מהווה  העמותה  יוצרים,  מ־90  ללמעלה 

עמותת הכוריאוגרפים 
לא חוזרים לשגרה! 

מדברים על מה שחשוב 
סדרת פנלים בזום

מקפידה  העמותה  זו,  עולם  מתפיסת  כחלק  המדינה.  מוסדות  מול  מייצג  כגורם 
להוות כוח אקטיבי, ביקורתי ויוזם בשדה התרבות בישראל. 

החיים  תנאי  ועם  הקורונה  וירוס  עם  מתמודד  העולם  האחרונים  בחודשים 
החברתיים חסרי התקדים המוצבים בפנינו. תחום התרבות חווה משבר יוצא דופן 
בעוצמתו שילווה אותנו עוד חודשים ארוכים ותוצאותיו חמורות לכל השותפים בו 
ובמיוחד לאמני אמנויות המופע. במציאות חדשה זו, בה סגר, בידוד, ריחוק חברתי 

Cultural Institutions Demonstration, Suzanne Dellal Centre 2020, photo: Ascaf מחאת מוסדות התרבות, מרכז סוזן דלל, 12 במאי 2020, צילום: אסקף 
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בפנינו שאלות מאתגרות  עומדות  יום־יומי,  ציווי  והיעדר אפשרות להתכנסות הם 
בדבר האופנים בהם אנו יכולים להשתתף, לצרוך ולייצר אמנות. 

בישראל, מוסדות התרבות גדולים כקטנים, כמו גם האמנים השכירים והעצמאים, 
סיום  יוני הוכרז על  ואי־וודאות. כאשר בתחילת  כבר כחצי שנה בשיתוק  נמצאים 
הסגר ועל פתיחה הדרגתית של המשק, נשמע מכל עבר שיח דומיננטי ולהוט של 
״חזרה לשגרה״. עם זאת, שררה גם תחושה של אמביוולנטיות, ולרבים לא היה ברור 
זה, בו המבנים  ״ריק״  לאיזו מן שגרה ניתן לחזור, והאם בכלל כדאי. חשבנו שזמן 
מזמן הזדמנות חד פעמית להפעיל חשיבה  והמוסדיים מתערערים,  המחשבתיים 
משותפת:  לחשיבה  הכוריאוגרפים  בעמותת  התכנסנו  שינוי.  ולדמיין  ביקורתית 
בר  שרון  העמותה  מנכלי״ת  יהלומי,  ודנה  פלורסהיים  שרונה  פדר,  עדו  היוצרים 
לב וכותבת שורות אלה. מתוך חשיבה זו צמח רעיון לפעולה: ארבעה אירועי שיח 

מקוונים תחת הכותרת: לא חוזרים לשגרה! – מדברים על מה שחשוב. 

את עמדתנו ניסחנו כך: ״בעקבות ההתכנסות וההסתגרות שחווה העולם 
האמנות  ומוסדות  אמנים  פעילות  של  המוחלט  השיתוק  ובמסגרתו  כולו 
ולרשויות  לקהילה  לחברה,  לממשלה,  לאמנים,  קוראים  אנו  והתרבות, 
השונות לא לחזור לשגרה! כולנו חשים את עוצמת הרגע ההיסטורי והחד 
עולם האמנות  של  אופן ההתנהלות  לבחינת  אותו  נגייס  לכן  הזה,  פעמי 
והתרבות בישראל. זכינו לצלילות מחשבה, בזמן להעמיק בשאלות קיומיות 
אמונה  בחדווה,  לעשות.  שצריך  יודעים  שאנו  מה  את  לעשות  ובאומץ 
ופוליטיות,  אתיות  ארגוניות,  חברתיות,  אמנותיות,  נשאל שאלות  ובהירות 
נעז לגעת בפרות קדושות, נשתדל לא לברוח לקונבנציות שיח ו״פולטיקלי־

אסטרטגיית  אחר  לשנות. המרוץ  מה  הרבה  שיש  בקול  ונגיד  קורקט״ 
רוחבי  בשינוי  אורוות,  בניקוי  האמיתי  הצורך  את  מעוור  לשגרה  החזרה 
האמנות  שדה  של  ומשמעות  חזון  תפקיד,  על  נוקב  ובדיון  המערכת  של 

והתרבות בישראל״. 

כל אחד מהיזמים  כאשר  ערב(,  בכל  )שניים  יוני  וב־24  ב־22  האירועים התקיימו 
הוביל דיון בנושא משמעותי וקרוב לליבו. 

ראש  יהלומי,  דנה  הובילה  הזו?  בעת  חיה  אמנות  איך  הראשון  הפנל  את 
אמנות  בין  היחסים  משבר,  בזמן  אמנות  על  לדבר  בחרה  דנה  ציבורית.  תנועה 
להתכנסות  והאפשרות  קהילה,  בכינון  האמנותי  האירוע  של  תפקידו  וציבור, 
לאמנות  אוצרת  דירקטור,  רותי  השתתפו:  בפנל  הזו.  בתקופה  פרפורמטיבית 
עכשווית במוזיאון תל אביב; ד״ר עפרי אילני, היסטוריון, עמית מחקר במכון ון ליר 
ומחבר הטור ״תחת השמש״ במוסף הארץ; וליאור וורטמן, אמן ומרצה במחלקה 

לאמנות בבצלאל. 

דנה: ״מי בעולם האמנות ישרוד את המשבר? האם הקהל יחזור לתיאטרון? 
ההסתגרות  של  ההשפעה  תהיה  מה  ולתמיד?  ייסגרו,  מוזיאונים  אילו 
חלק  להיות  הופך  הזום  האם  האמנותית?  העשייה  על  מדיניים  בגבולות 
ביקורת  אמנות,  על  מדברים  אנו  בו  ומהאופן  שלנו  מהחיים  נפרד  בלתי 
משנים  פסטיבלים  נפתחים,  הקולנוע  התיאטרון,  המוזיאון,  ותרבות? 
התכנייה  את  משיקים  אך  התוכן,  את  טיפה  משנים  התאריך,  את  קצת 
עוד השנה. כל זאת אחרי שבמשך שלושה שבועות )עם תאריך סיום לא 
מוגדר( מוזיאונים, תיאטראות ופסטיבלים מכל העולם מעתיקים, מתרגמים 
ומפתחים תכנים לישות מקבילה דיגיטלית מקבילה. המהירות בה וויתרנו, 
לוותר, על החוויה החושית, הגופית, הבין־אישית של המפגש  או נאלצנו 
שהיא  ומקווה  מאמינה  הייתי  לפחות  או  רבים,  הפתיעה  אמנות,  עם 
הפתיעה. צייתנות גלובלית לשמירה על מרחב, משולבת עם חוסר מוכנות 
לעצור. לא לעשות, להתמהמה, האיצה תהליכים שהתקיימו כבר לפני כן. 
היא הדגישה שמצד אחד אי אפשר לעצור את הייצור האמנותי, אבל היא 
לישות  יצרנות תוכן. באיזה מחיר הופכים אמנות  בולימיה של  גם חשפה 
תוצר  לייצר  המגבלה  עבד,  הניסוי  כאשר  מהמקרים,  בחלק  דיגיטלית? 
חדש הצליחה להפוך אמנות מסוימת לאיזה מדיום אחר. במקרים אחרים 
כשזה פחות עבד, זה סירס את עבודת האמנות ולקח ממנה את מה שהיא 

התאספות  התקהלות,  בהתכנסות,  תלוי  וזה,  בעולם.  לעשות  מסוגלת 
ובחוויית הצפייה המשותפת.״ 

את הפנל השני, עלייתו של המקומי – אמנות ומיקרו קהילות: חזון חדש לפעילות 
ומייסדת  כוריאוגרפית  פלורסהיים,  שרונה  הובילה  המקומיות  ברשויות  תרבותית 
ייחודיות  ביוזמות אמנותיות  זה עסק  ואמנות. פנל  Transmeet מדע  שותפה של 
בקהילות מקומיות, ובמקומן של הרשויות המקומיות בהובלה, ארגון וניסוח מדיניות, 
תרבות וחלוקת תקציבים. השתתפו: יונתן לוי, במאי, כותב ומורה, ממקימי פסטיבל 
״שייח אבריק לתרבות אזרחית״ בקריית טבעון ו״הטחנה לאמנות חברתית״ בשער 
מלניק,  דולין  ובערבה;  באילת  ״אלעד״  תיאטרון  ומייסד  מנכ״ל  דן,  בעז  העמקים; 
ומובילת  יזמית, אמנית, חוקרת  רוני קנטור,  ואמנות;  ראש מועצת הפיס לתרבות 
קהילות; ואופיר פינס־פז, ח״כ ושר לשעבר ממפלגת העבודה, מייסד וראש המסלול 

ללימודי שלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב.

את  שלנו  בתפיסה  להתעוררות  הביאה  האחרונה  ״התקופה  שרונה: 
החשיבות של הקהילה המקומית. הקהילה הממשית שבתוכה אנחנו חיים. 
הרחוב  בפינת  המכולת  הסגר;  את  חווינו  ובתוכה  שאיתה  קהילה  אותה 
שבה עשינו את הקניות שלנו; המתנדבים שהביאו תרופות למי שלא יכול 
היה לצאת מהבית; השכנים שיצאו לשיר ביחד ׳מה נשתנה׳ מהמרפסת. 
אצלי במושב, החקלאים המקומיים שקנינו מהם ארגזים של פירות וירקות 
כדי שלא יזרקו לפח, ועוד הרבה דוגמאות כאלה שכולנו זוכרים מהתקופה 
האחרונה. במקביל גם השלטון המקומי הפך להיות גורם משמעותי ונוכח 
בפועל  ובתרגום  התושבים  לחיי  הנוגעות  מיידיות  להחלטות  הקשור  בכל 
של הנחיות השלטון המרכזי, בהתאמה לאופי הקהילה המקומית. מוקדי 
כבר תקופה  נודדים בהדרגה,  ומגוונים  רבים  בנושאים  קבלת ההחלטות 
שיקום  על  הרבה  מדברים  לאחרונה  למקומי.  המרכזי  מהשלטון  ארוכה, 
ובניית הכלכלה המקומית והרבה עיריות כבר החלו לפעול וליזום בנושא, 
מקדימות בכך את השלטון המרכזי. מחשבה רבה מושקעת באיך להחזיר 
שנפגעו  לתושבים  לסייע  עבודה,  מקומות  ליצור  המקומי,  המסחר  את 
המושב  זה,  בהקשר  קשה.  פגיעה  שספג  הציבורי  המרחב  את  ולהחיות 
נכללות  הן  איך  המקומית?  ולתרבות  לאמנות  בנוגע  מה  שואל:  שלנו 
של  ובמרכזיות  בכוחם  העלייה  והאם  הללו,  והשיקום  הבנייה  בפעולות 

המקומי והקהילה כוללים גם תנופה של תרבות ואמנות מקומית?״ 

הגודל כן קובע! אבל איך? אמנות, קהל ואתיקה ציבורית במוסדות התרבות בישראל 
היא כותרתו של הפנל השלישי שהוביל עדו פדר, אמן, כוריאוגרף ומנהל פסטיבל 
בקריטריונים  עמידה  ואמנותיות,  ארגוניות  באסטרטגיות  עסק  זה  פנל  צוללן. 
אלדור,  דינה  השתתפו:  בפנל  האמנות.  בשדה  חדשים  מקדשים  על  ועיקשות 
למעלה  ובחו״ל  בארץ  התרבות  בתחום  ופעילה  בת־שבע  מחול  להקת  מנכ״לית 
הבין־תחומית  הזירה  של  ומנכ״ל  אמנותי  מנהל  דרורי,  ועמית  עשורים,  משלושה 

בירושלים, במאי ומעצב חלל. 

בשיתוף,  במגע,  מול,  אל  השנים  במהלך  בניתי  שלי  הפעילות  ״את  עדו: 
התיאטראות,  בישראל.  התרבות  מוסדות  עם  ובשמחה  ויכוח  תוך  בניגוד, 
המוזיאונים, בתי הספר, הפסטיבלים, הלהקות, מרכזי התרבות העירוניים 
מהפרקטיס  שחלק  הבנתי  הזמן  עם  שלי.  הפרטנרים  היו  אלה  כל   –
סוג  כמו  תרבות.  מוסד  עם  במגע  לבוא  היכולת  את  כולל  שלי,  האמנותי 
השתמשתי,  פירשתי,  התרבות  מוסדות  את  מקום,  מבוססת  אמנות  של 
׳צוללן׳  פסטיבל  בדרכי.  במוסד,  ולהאמין  לאהוב  כיצד  ומצאתי  שכנתי 
הוא  אלא  מיתרונותיו;  אחד  וזה  מתקהלים,  בו  ממשי  מקום  אינו  למעשה 
מציע מושג, רעיון, מרחב תודעתי להתקהל בו בתוך מוסדות קיימים. עם 
השנים מצאתי שאני יכול להעניק למוסדות התרבות תוכן או זווית, שהיום־

להם.  מאפשר  תמיד  לא  בישראל  התרבות  מוסדות  של  ההישרדותי  יום 
שעליהם  הקריטריונים  או,  תקצוב.  כך  על  מקבלים  לא  הם  כי  בפשטות, 
יותר,  ומעמיקה  חושבת  פעילות  מעודדים  לא  תמיכה,  מקבלים המוסדות 
מבקרים.  כמות  הרצאות,  לכמות  המוסדות  את  דוחפים  בעיקר  אלא 
העבודה על ׳צוללן׳ מהתחלה הייתה מעין פרויקט אמנות פרזיטי, על גבי 

הקריטריונים לתמיכה במופעי תרבות. כלומר דווקא כן למצוא איך אפשר 
לפעול ולהשפיע על הקונטקסט ועיצוב שדה המשמעות שהמחול מתקיים 
בו. בעת המגיפה, שוב התעוררנו אל המציאות של עולם התרבות, וראינו 
ובין תרבות  עד כמה ההגדרות הכמותיות המבלבלות בין תרבות לאמנות 
לבידור משפיעות ומעצבות את התודעה ואת סדר היום התרבותי בישראל. 
ברגע בו המוסדות, בעיקר הגדולים, לא יכלו לעמוד בקריטריונים הכמותיים 
לתמיכה, קרי – בכניסה למוזיאון ישראל לא עמדו עשרות אוטובוסים, או 
– פתאום השתררה  לא הגיעו לתיאטראות הרפרטואריים  ועדי העובדים 
דממה. האוצרים הוצאו לחל״ת, השחקנים הקימו חברת שליחויות, התחילו 
לגלות  שוב  נוכחנו  בעיקר  אבל  תרבות,  בלי  חיים  שאין  והפגנות  עצומות 
שהתיאטרון והמוזיאון, ומוסד התרבות הם בעיקר כלי קיבול לקהל, ואינם 
בהכרח יודעים מה להציע כאשר ההתקהלות הפשוטה מוטלת בספק או 
קריטריונים  על  לדבר  אחד,  מצד  מטרתה  היום  השיחה  כן,  אם  אסורה. 
התרבות  מוסדות  של  הבירוקרטי־ארגוני  ההישרדות  אופי  ועל  לתמיכה 
גם לפני המגיפה. כן. להתעקש לדבר על היום־יום הזה, שהוא חלק ארי 
הדיבור  את  לרתום  בעת,  בה  אבל  ציבורית.  ועשייה  אמנות  בין  מהקשר 
הזה דווקא כדי להתעקש לדמיין איך מוסד התרבות יכול לעצב את עתידו, 
משותפת  ומחשבה  הרשויות  מול  תעוזה  לעודד  זה.  משברי  ברגע  דווקא 
ממנו  נבדל  במה  גדול?  מוסד  של  תפקידו  מה  היום:  נשאל  מוסדית.  בין 
עושות  שהרשויות  תמיכה  של  הפורמליות  ההגדרות  מה  הקטן?  המוסד 

בפועל לאבחנות אלו? איך אנחנו 
יכולים לחשוב על הדברים באופן 
הקטן  איך  כלומר  יותר?  מהותי 
מקדשים  להיות  יכולים  הגדול  או 
אבל  קובע!  כן  הגודל  לאמנות? 
שבמגיפה  המסוים  היתרון  איך? 
לבדוק  לנו  מאפשרת  שהיא  הוא, 
ההתקהלות  שאלת  את  שוב 
בכפוף  שלא  התרבות  במוסד 
בלימבו  דווקא  הרייטינג.  לתרבות 
הזה ניתנת לנו ההזדמנות לחשוב 
מעבר  ההתקהלות  משמעות  על 
לחשוב  הכמותיים.  לקריטריונים 
להשפיע  יכולים  ארגונים  כיצד 
המנגנון  למרות  גורלם  עיצוב  על 
והבירוקרטי  המורכב  הנוקשה, 

של התמיכה הציבורית.״

בר  שרון  הובילה  הרביעי  הפנל  את 
ייראה  איך  בוערות:  מחשבות  לב, מנכל״ית עמותת הכוריאוגרפים תחת הכותרת: 
תקציב התרבות בישראל? – דיון על תפיסות קיימות ותפיסות רצויות בתום תקצוב 
תקצוב  מבוסס  עליהם  והמנגנונים  המבניים  היסודות  את  סקר  הדיון  האמנות. 
נבנים תקציבי  איך  והציע תחלופות לפעולה. נשאלו השאלות:  בישראל  התרבות 
וכיצד  קשיים  ומציב  בעייתי  לאמנים  שנתי  חד  תקצוב  מדוע  והתרבות?  המדינה 
ומסורבלים  מורכבים  בירוקרטיים  הליכים  כיצד  תקציבית?  ליציבות  להגיע  ניתן 
יוצרים עומס עבודה במשרד התרבות? מה בעייתי במנגנוני הפעולה המבניים של 
וכיצד אלה קשורים לתפקידה ותפקודה של המועצה הישראלית  משרד התרבות 
מדיניות  בניסוח  צורך  יש  מדוע  השונים?  התחומים  מדורי  ושל  ואמנות  לתרבות 
מבורך,  יעל  השתתפו:  בפנל  בישראל?  טווח  וארוכת  מעמיקה  מפורטת,  תרבות 
סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר לשעבר, ועו״ד עדנה הראל פישר, 

עמיתת מחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

כעת:  בנו  הצופים  האמנים  לכל  ולקרוא  זו  במה  לנצל  רוצה  ״אני  שרון: 
התערבו  לכם,  מציעים  המעסיקים  אשר  בחוזים  התערבו  מעורבים.  היו 
בתנאי השכר שלכם, התערבו בנאותות ההפקה של האולמות והמוזיאונים 
המארחים אתכם והתערבו גם במדיניות התרבות של הממשלה. אל תשקטו 
על השמרים! לצערי, במדינתנו אין לכם פריווילגיה לנהוג כך. הרשו לי לצרף 

לקריאתי גם את מוסדות התרבות, קריאה לגילוי פומבי של המוסדות לשינוי 
לחשוב.  הכוריאוגרפים  בעמותת  ולחבריי  לי  גרמה  הקורונה  המדיניות. 
טלטלת  של  באפשרות  אותי  שימחה  היא  אבל  נכון,  לא  אותי  תבינו  אל 
מהקהל,  מנשוא  הקשה  והמרחק  הסגר  לצד  הביאה.  שהיא  הספינה 
של  ריח  ועימה  טרופר,  חילי  התרבות  שר  של  החדשה  הקדנציה  הגיעה 
תקווה וציפיות גדולות. שני אירועים אלו מחייבים אותנו לבחון מחדש את 
חלוקת התקציב ומבנה משרד התרבות. בביצת האמנות הקטנה שבה אנו 
היא  המשמעות  מאוד.  קרוב  הממשל  לבין  השטח  בין  הקשר  וחיות,  חיים 
קטן  אפס  כל  מתקנותיו,  לאחת  התרבות  שמוסיף משרד  קטן  פסיק  שכל 
שהוא מוסיף או גורע מאחד מתקציביו, כל יוזמה ברוכה שעולה או נגנזת, 
משפיעות על השדה באופן ישיר ברמה כזו, שגם מוסד התרבות מייד מרגיש 
הבמה  אנשי  המבצעים,  היוצרים,  גם  כמו  התנהלותו,  את  ומשנה  אותה 
החלטות  וקבלת  ממשל  ואנשי  מוסדות  אמנים,  לכולנו,  אסור  והמנהלה. 

לשקוט ולהמשיך את שהיה. אנו מחויבים להטיל ספק.״ 

באירועי הזום, ששובצו בהם דוגמאות לפעולות אמנותיות של מוסדות תרבות בזמן 
רבים  צפו  הכוריאוגרפים,  עמותת  יוצרי  של  קצרים  וסרטונים  בעולם,  הקורונה 
מנהלים,  אמנים,  ובחו״ל:  בארץ  הישראלית  והאמנות  התרבות  קהילת  מחברי 
נרגשות  היו  התגובות  ועוד.  הפיס  התרבות,  משרד  המקומי,  השלטון  של  נציגים 
המשכיות  ליצור  הוא  הכוריאוגרפים  עמותת  של  הבא  הצעד  מחשבה.  ומעוררות 

לשיח חשוב זה ולבנות פלטפורמות לשיתופי פעולה בין מוסדיים, על מנת לקדם, 
לפתח וליישם את הרעיונות והתפיסות שהוצגו בו. אנו מזמינות אתכם להשתתף.

ניתן לצפות בארבעת הפנלים באתר עמותת הכוריאוגרפים כאן:
https://www.choreographers.org.il

סוציולוגיים  בהקשרים  למחול  וחינוך  מחול  חוקרת  היא  נתיב  )ילי(  יעל  ד״ר 
ואנתרופולוגיים. מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואמנויות ASA במכללת 
לוינסקי בפקולטה של החינוך המוזיקלי ובפקולטה לחינוך, וחברה בסגל המרצים 
של לימודי אמנות מקוונים באוניברסיטת רטגרס, ניו ג׳רזי בארה״ב. ספרה, סדקים 
בישראל שכתבה במשותף עם  בחינוך למחול  ואידיאולוגיה  גוף מגדר  חירות:  של 
ומציג את מחקר  יצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ב־2016  ד״ר הודל אופיר, 
הדוקטורט שלה שעסק בנערות הרוקדות במגמות מחול בבתי ספר תיכון בישראל. 
מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים המופיעים על הבמה ובחוויית 
הגוף הרוקד. נתיב מרצה בקביעות על מחול וחברה במסגרות ופורומים מגוונים 

בארץ ובחו״ל. מ־2018 היא יו״ר עמותת הכוריאוגרפים.

צילום מסך מתוך פנל ״לא חוזרים לשגרה!״, בצילום )מימין לשמאל(: שרון בר לב, יעל מברוך ועדנה הראל-פישר
Screen shot from "Not Returning to Normal!" - a panel discussion, participants )right to left(: Sharon Bar Lev, Yael Mevorach, 
Edna Harel-Fisher




