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 ותרבות יהודית מחול יהודי

 

במסגרת יחידות להשכלה כללית של  בחינוך הדתימחול מדריכה ארצית ל - אביטל חורשנכתב על ידי )

 הפיקוח על לימודי תקשורת, קולנוע ואמנויות בחינוך הדתי(

 

 

 מבוא 

-דתיתה מחולית יצירה הישראלי  המתפתח  נוצרות התחלות מרגשות שלבתוך עולם המחול 

, וכן חלה התפתחות יהודית. עם השנים חלו תמורות בתפיסת הריקוד בקרב הציבור הדתי

 רוחנית.-יהודית-של יצירה מחולית דתית והתגבשות

 דתי-מחול נשי יהודי

המקיימת המסגרת התורנית היחידה בארץ  אל היאמכללת אורות ישר ,בתוך עולם המחול האקדמי

מורות  בעיקר  מכשירוהוא   שנה 81קיים ול זה במחול תנועה. מסל תכנית לימודים ארבע שנתית

 רקדניות מבצעות.ו יוצרות אך יצאו ממנולמחול, 

בוגרות מכללת אורות חוללו מהפיכה בכך שהטמיעו את לימודי המחול בגנים, בבתי הספר 

 היסודיים והעל יסודיים במגזר הדתי על כל גווניו.

במכללת אורות ישראל במטרה ליצור  9002הוקמה בשנת תשס"ט/נגה להקת מחול" "להקת 

מסגרת מקצועית לכוריאוגרפיות ולרקדניות שומרות מצוות, הרואות במחול דרך חיים וערוץ 

מקצועית. הלהקה פועלת כחממת מחול ליוצרות ולרקדניות ומשמשת בית תומך ולהגשמה אישית 

הלהקה מזמינה את היוצרות לפתח ולטפח . יאוגרפיות דתיות בראשית דרכןומקדם ליצירה של כור

דתי שממנו הן יונקות ובין הביטוי האמנותי האישי של כל -את הדיאלוג בין עולם הרוח היהודי

 יוצרת, ובכך ייחודה. 

ובסיס  מקוםכמו כן ישנם בתי ספר למחול כדוגמת "הללו" ו"איילות" , הפועלים בירושלים ומעניקים 

 לרקדניות דתיות.

להקת מחול המורכבת מארבע רקדניות אשר מקיימות  -"נהרה"  נשים נוספת הינה להקת  להקת

 דתי ושואפות להביא לבמה מחול ברמה מקצועית גבוהה. -אורח חיים יהודי

 דתי -מחול גברי יהודי

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
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לימוד  בו מתנהל ספר למחול לגברים בלבד, -הוא בית  בית הספר למחול "כל עצמותיי תאמרנה"

את נקודת הממשק בין גוף לרוח על  מבררהספר –הלימוד בבית  בה לרוח היהדות.על בסיס הקש

 הישראלית. הוא משמש בסיס מרכזי למחול הגברי הדתי בחברהכרגע ו ודיפי עולם הרוח היה

לסיכום, ניתן לומר שהיצירה המחולית היהודית והדתית שרויה בחקירה ובהתפתחות. ישנם יוצרים 

 רבים  היוצרים מתוך דיאלוג עם עולם הדת והרוח ובכך מעניקים לתחום המחול בישראל נדבך

 חדשני.נוסף, מעמיק ו

 

. 

 

 :ביצירה מחולית והשתקפותה  /ת דתי/ת דילמה של יוצר

 הוט מי אפעדער" ":שם היצירה

 תמי יצחקי: כוריאוגרפיה

 סנונית ברבן, ליה וייל, דליה פרץ, ב"ר רוגל : רקדניות

 יהודית מזרחי,  piano magic מוסיקה :

 קטע מתוך היצירה:

http://www.youtube.com/watch?v=DUgbID9Qrao 

 :על היוצרת

בישראל. בוגרת תואר בתיאטרון ויזואלי באקדמיה לאמנות  8211-( נולדה ב B.f.A_) -תמר יצחקי

 9008. מאז JMWמלגה מלאה מטעם ב זכתה  הולנד. ( באמסטרדם,Rietveld Academie"ריטפלד" )

, מית, גוונים במחול, חשיפה בין לאו"הרמת מסך"פועלת ככוריאוגראפית עצמאית ועבודותיה הועלו ב

 DWA  (Danswerkplaats של הוזמנה להעלות ערב משלה בהפקת בית וכו'.  אינטימדאנס, זירת מחול

Amsterdam)  . כיהנה  9082את עבודותיה הציגה גם בהולנד, גרמניה, ספרד וסינגפור. עד פברואר

 כמנחה ומרכזת תחום מחול בסל תרבות ארצי.

 

המייסדת  בלוך, דניאלהלהקת המחול "נהרה" קמה מתוך הקונפליקט הזה. גם  -להקת נהרה

להתפשר על עולמו ה שומרת מצוות שמסרבת היא איש הלהקה,והמנהלת האומנותית של 

קהל מעורב.  כלומרגברים ונשים,  -המקצועי של המחול ובוחרת להופיע בפני קהל שלם ומלא

, וחידושה הגדול בכך שהיא פונה גם בית לרקדניות אשר מקיימות אורח חיים דתיהלהקה מהווה 

מורכבת מרקדניות מקצועיות דתיות השואפת להוות גשר בין  הלהקה לקהל גברי, וגם לחילוני.

לציבוריות  וחילוני יחדדש של מחול לקהל דתי עולם המחול המקצועי לעולם היהודי ולהביא גוון ח

 הישראלית

 

 על היצירה:

"לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש" )שולחן ערוך אבן 

 .העזר(

http://www.youtube.com/watch?v=DUgbID9Qrao
http://www.youtube.com/watch?v=DUgbID9Qrao
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מטפחת, רדיד או שביס? חצי קוקו, צמה, או פאה נכרית? קסקט, מגבעת או אולי כובע קטן 

 ושה כל מה שאני רוצה?מקושט נוצה הע

 : סוגיית כיסוי הראש.יהודי - נשי –לעולם הדתי  השייך היצירה עוסקת בקונפליקט 

 : האם לכסות? כמה לכסות?נשא שואלת את עצמהילה עומדתהבעולם הדתי  נשואה אישה

 ?ובאיזה אופן

 היכן מקומה  השאלה מעלה את הקונפליקט, יותר מאשר הוא קונקרטי לסוגיית כיסוי הראש, 

החיפוש האישי והחופשי למול הוא מבטא את ישה למול עולם ההלכה והמצוות. האישי של הא

 אישית בתוך עולם הלכתי?מקום לזהות האם יש   -ההלכהעולם 

דער", מתייחסת לשיער כאלמנט שמחבר בין האישה איצירתה של תמי יצחקי, "הוט מיט אפע

 פזור וחופשי. לעומת ,מכוסה, הדוק -לעולם ולעצמה. ההשפעה שיש לשיער עלינו במצביו השונים

 

 טע הנצפה:ניתוח השפה האמנותית של הק

במחול המודרני עכשווית.  –יצירה זו היא יצירת מחול המשתמשת בשפת המחול  המודרנית 

העכשווי מקובלות מתודות שונות ומגוון גישות, שנבנות על בסיס פרשנות אישית וחקר הגוף 

המבוצעים על ידי יוצרים ומורים. מחול זה מתאפיין בפיתוח מודעות, תנועתיות ויחסי גומלין 

. השימוש בשיער ובכיסויים השונים, בקשירתו בים בין הגוף )אנרגיה ומשקל( למרחבמורכ

עות ואת החיבור הנשי באמצ שה לשיערה ימביאים לידי ביטוי את היחס המורכב של האובהתרתו 

 הכיסוי. השיער עיצובו, הסתרתו, ועיצוב

 שאלות אפשריות לעיון ולדיון:

על הקשר והתהליכיות בין  עולם ההלכה לבין הגשמה  ו דעתכםעימתוך צפייה ביצירה, הב (8

  ביצירה?שית וכיצד הקשר מובע אי

עולם הפנימי?  האם יש באפשרותה גשר בין ההלכה לכהוא   מקומה של האומנות האם (9

 של האומנות להוות גשר?

    הבע דעתך על בחירתה של הכוריאוגרפית  לעסוק בכיסוי הראש כמבטא את הקונפליקט.    (2

 

 

 

 .ביצירה מחולית לם רוחני דתיעו השתקפות

 

 י ורונן יצחקי אוגרפיה: תמכורי"  1כביש מספר "

 קטע מתוך היצירה: 

http://www.youtube.com/watch?v=YWWRKJHFDtE&feature=player_embedded#t=1

3 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YWWRKJHFDtE&feature=player_embedded#t=13
http://www.youtube.com/watch?v=YWWRKJHFDtE&feature=player_embedded#t=13
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 על היוצרים: 

 רונן יצחקי:

) M.mus תואר ראשון  -ד אצל רות זיו אייל ובאקדמיה למוסיקה ומחולבישראל. למ 8219( נולד בשנת

, עבודותיו הועלו בפסטיבלים שונים: הרמת מסך, גוונים 9009ושני. רונן עובד ככוריאוגרף עצמאי מאז 

במחול, חשיפה בין לאומית, מחול אחר, מחול ברוח, מחול לוהט, זירת מחול, קולה של המילה, ריקודי 

 אמן. את עבודותיו הציג גם בסינגפור, ספרד גרמניה. -סטיבל דוחדר, פסטיבל בת ים ופ

תנועה באקדמיה למוסיקה ומחול. כמו כן ומחול בבית הספר למחול בסמינר הקיבוצים, -רונן לימד תיאטרון

סדנאות לרקדנים וללא רקדנים. כיום רונן מלמד מחול עכשווי וקומפוזיציה, מנהל אמנותית את  העביר

 .מרכז תרבות "בין שמיים לארץ" בירושלים אשר מקיים בית הפקות למחול 

 :תמר יצחקי

בישראל. בוגרת תואר בתיאטרון ויזואלי באקדמיה לאמנות  8211-( נולדה ב B.f.A)_ -תמר יצחקי

 9008. מאז JMW( באמסטרדם, הולנד.זוכת מלגה מלאה מטעם Rietveld Academie"ריטפלד" )

ן ציו -פועלת ככוריאוגראפית עצמאית ועבודותיה הועלו בהרמת מסך, חשיפה בין לאומית, גוונים במחול 

 לשבח, אינטימדאנס, זירת מחול, מחול לוהט. הוזמנה להעלות ערב משלה בהפקת בית של

DWA  (Danswerkplaats Amsterdam את עבודותיה הציגה גם בהולנד, גרמניה, ספרד וסינגפור. עד .)

 כיהנה כמנחה ומרכזת תחום מחול בסל תרבות ארצי. 9082פברואר 

_________________________ 

משתפת פעולה עם ועולם היהודי לעולם המחול העכשווי, הבין  מתוך הרצון לחבר   קם  כע"תאנסמבל 

 מוסדות תורניים ומוסדות תרבות שונים, עם רבנים וכוריאוגרפים, חילוניים ודתיים.

מה שלפני כן היה בגדר  -הבשורה הגדולה באנסמבל, הוא בכך שהוא נותן במה לרקדנים גברים דתיים

בית הספר שממנו צמחו הרקדנים " כל עצמותיי תאמרנה" עוסק בנקודת לא היה קיים. מוקצה, ופשוט 

לימוד על בסיס הקשבה  אל מול ן של התנועה והמחול,בעולם התוכ הממשק שבין הגוף לרוח, ועוסק רבות 

ול לרוח היהדות. מדובר בצורת מחקר חדשנית, הפותחת דלתות אל הסוד של תבונת הגוף ואל עולם המח

 בין גוף לרוח על פי עולם הרוח היהודי. החיבור והשיחשווי ומבררת את נקודת העכ

 

 

 על היצירה:

לונית של מועדון ריקודים, לזו הדתית, כפי חילון לקדושה, בין אקסטזה חייצירה זו עוסקת במתח שבין 

 שבאה לידי ביטוי בגוף המתפלל, ביראה, חיל ורעדה.

-, הוא הכביש המחבר בין תל8" , מספר לנו על עולם היצירה. כביש מספר 8שם היצירה, "כביש מספר 

 ירושלים, עיר הקודש. - אביב, סמל החילוניות, התעוזה והחדשנות, לעיר שחוברה לה יחדיו
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 שת הרקדנים הנעים על הבמה, נעים את החיבור הזה , בין קודש לחול, בין תפילה אקסטטית דתית לזוש

בתחום המחול, ודווקא על ידי  פתיע דווקאמבאופן  עדין בין הדתי והחילוני מתרחש התיווך ה החילונית. 

 רקדנים דתיים.

  של הקטע הנצפה: תאמנותיהשפה ה ניתוח 

נקודת ממשק שבין מחול  -"תיאטרון מחול"היצירה עושה שימוש בטכניקת המחול המודרני העכשווי ואף ב

תנועה ובקול, ומשתמשת באמצעים צורת הבעה המתמקדת ב מחול" ישנה  -לתיאטרון. בז'אנר "תיאטרון 

הלקוחים הן מתחום התיאטרון והן מתחום המחול. הכלים המרכזיים בתיאטרון המחול הם גופותיהם 

ם, ובעיקר עושה שימוש בגוף להעברת מסרים מופשטים וריאליסטיים גם ירקדנ-וקולותיהם של השחקנים

 יחד.

 :ריות לעיון ולדיוןשאלות אפש

 כיצד מסייעת השפה התנועתית להמחיש את הרעיון  שאותו מבקש הכוריאוגרף להעביר ביצירה? (8

 דתי? -יוצר–מהו הערך המוסף, לדעתך, של רקדן  (9

 הוא כביש המחבר בין תל אביב לירושלים, אך גם מפריד בניהם. 8כביש מספר  (2

 מול ההפרדה בין הקודש והחול. הבע דעתך על החיבור האפשרי של קדושה וחולין אל 

 

 

 יהודיבמחול של יוצר שאינו  דתית  חיפוש זהות

 

 "חזיונות"  : היצירה

 אלווין אייליכוריאוגרפיה: 

 קטעים מתוך היצירה: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZuBFz6WYfs 

 

SoXwSE0f7c-https://www.youtube.com/watch?v= 

 על היוצר:

השלישי של המחול המודרני  שייך לדוראמריקאי , -אפרוכוריאוגרף (  רקדן ו8228-8211),אלווין איילי

בית ספר, בו הכשיר את רקדניו.  וכן יםאמריקא-אפרולהקת מחול של הוא הקים לראשונה  . ב"בארה

בארה"ב לבין מחול  אמריקאים-אפרוני והוויה אתנית ודתית של החודי בין ריקוד אתיהוא עשה חיבור י

 בימתי מודרני . 

המוטיבים האתניים הופיעו הן בנושאי הריקודים והן בשפה התנועתית עצמה. זו הייתה פריצת דרך, 

ציה אמנותית למוטיבים אתניים. איילי ידוע בגישתו האישית משום שלראשונה התקבלה לגיטימ

לרקדניו על ידי מתן הזדמנות לביטוי עצמי על הבמה. איילי נחשב כאחד הכוריאוגרפים האמריקניים 

האהודים ביותר על חובבי המחול בעולם כולו. תרומתו העיקרית לעולם המחול הינה בכך שהצליח 

https://www.youtube.com/watch?v=LZuBFz6WYfs
https://www.youtube.com/watch?v=LZuBFz6WYfs
https://www.youtube.com/watch?v=-SoXwSE0f7c
https://www.youtube.com/watch?v=-SoXwSE0f7c
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ללא ויתור על  אמריקאים ואמונתם -אפרוהמודרני ואל הוויית הלקרב ציבור רחב ועצום אל המחול 

 וחדשנית. , אלא בעזרת בימתיות מלהיבהומקצועית רמה אומנותית

 על היצירה:

חיבר את "חזיונות". יצירה זו נחשבת כרטיס הביקור שלו. מקור ההשראה שלו הוא ההווי  8290בשנת 

למשפחה דתית בפטיסטית ביקר איילי דרך קבע בדרום ארה"ב. כבן  אמריקאיות-האפרושל הקהילות 

בכנסיות וברבות מיצירותיו קיימים מוטיבים דתיים. זוהי היצירה, שנחשבת לכרטיס הביקור של אלווין 

 אמריקאים-אפרואיילי. בריקודו זה, עשה חיבור בין הריקוד האתני וההוויה האתנית והדתית של ה

אי הריקודים והן בטכניקה עצמה. הריקוד משחזר אפיזודות בדרום ארה"ב לבין ריקוד מודרני , הן בנוש

מחיי אבותיו של איילי, החל מייסורי העבדות המשפילה ועד הגאולה המיוחלת. המוסיקה המלווה את 

גוספל. הריקוד הצליח לקרב ציבור רחב ועצום אל המחול  -כנסייתית -דתית הריקוד היא מוסיקה

 מם הדתי., אל הווית השחורים ואל עולרניהמוד

 היצירה: ניתוח השפה האמנותית של 

 ת המחול המודרני והבלט הקלאסי. טכניקלהקת המחול של אלווין איילי משתמשת ב 

 עבודה הכוללת גמישות, כוח ומודעות לגוף. . מבוססת על התייחסות לגוף כמכלולהטכניקות   

  הגפים העליונות והתחתונות.הטכניקה מדגישה את הקווים הארוכים והנקיים שניתן ליצור באמצעות 

יתה השילוב של הריקוד השחור ומוסיקת יבכך ה שעמדו ביצירת המחולהאסטרטגיות האומנותיות 

כמו המחול המודרני  באותם זמנים  מסגנונות ריקוד 'לגיטימיים' יותרהגוספל והבלוז עם אלמנטים 

 והבלט הקלאסי.

 

 שאלות אפשריות לעיון ולדיון:

בהקת של איילי מבטאת כמיהה לאלוקות ורצון לתפילה.  בחר קטע מתוך השפה התנועתית המו (8

 היצירה ונתח אותו תוך התייחסות לכמיהה הדתית המבוטאת בו.

האם לדעתך יכולה התקבלותה של היצירה הזו בארצות הברית להעיד על תהליכי התקבלות  (9

 אפשריים של המחול הדתי בקרב קהל ישראלי?

? אם כן מה אלווין איילי"  ליצירות של 8דומים בין היצירה "כביש מספר מוטיבים  מצואהאם  ניתן ל (2

 מדוע לא?-הם? אם לא

 

 

  מאמרים להעשרה:     

 

  http://www.othermove.com/#!untitled/cifc - אתר כל עצמותי תאמרנה 

 

 

תחום את תלמידיו את המעוניין להטעים בחמ"ד  בית ספר לבנים מורה ב הערה למורה:

 .מאמרים ומחשבות על תחום זה  "ותיצמימצא באתר "כל עהמחול 

http://www.othermove.com/#!untitled/cifc
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