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a
פרדס הוצאה לאור



סוציולוגיה ישראלית

המוקדש  עת  ככתב   1998 בשנת  נוסד  אשר  דו–שנתי,  עת  כתב  הוא  ישראלית  סוציולוגיה 
המנהלים  למחקרים  במה  להוות  היא  העברית. מטרתו  בשפה  סוציולוגיים  למאמרים  כולו 
ולחומרים  לישראל  מבט  הפניית  תוך  העולמית,  בסוציולוגיה  מתקדמות  עבודות  עם  שיח 
מקומיים. כתב העת מעניק מקום למאמרים מדעיים ממגוון מתודולוגיות וגישות תיאורטיות, 
המשקפות את רבגוניותה של הסוציולוגיה. כמו כן, מציע כתב העת מסות ודיונים העוסקים 
בנושאים מרכזיים העומדים על סדר היום הסוציולוגי והשמים דגש על המציאות בישראל. 

בנוסף, מתפרסמות תגובות על מאמרים אשר הופיעו בחוברות קודמות.
בכתב העת מדור ספרים, המציע לקוראים מגוון חיבורים ביקורתיים על ספרים שזה עתה 

ראו אור ויש בידם לתרום להבנת החברתי בישראל.

הנחיות למחברים:

• או בכל שפה 	 פורסמו, בעברית  מערכת כתב העת תשקול לפרסם רק מאמרים שטרם 
אחרת. 

• מאמרים שיתקבלו במערכת יעברו שיפוט אקדמי–אנונימי על–ידי קוראים מומחים.	
• יש להגיש את המאמר בפורמט Word באמצעות הדוא“ל, לכתובת: 	

socis@post.tau.ac.il
• ורשימת מקורות מלאה. 	 היקף מאמר לא יעלה על 9,000 מילה, כולל הערות שוליים 

על המאמר לכלול תקציר בן כ–100—120 מילה בעברית ובאנגלית. טבלאות וגרפים יש 
להגיש מוכנים להדפסה, כולל סימון בגוף המאמר היכן יש למקמם.

• המאמר )ללא שם המחברים/ות( ילּווה בעמוד שער ובו: כותרת המאמר בעברית ובאנגלית, 	
שם המחברים, כתובת, מספר טלפון, דוא“ל ושיוך אקדמי/מקצועי של המחברים. 

• 	.APA–הצגת ההפניות הביבליוגרפיות והרשימה הביבליוגרפית תיעשה על–פי כללי ה
• כתב–היד חייב להיות בעברית. כתבי–יד באנגלית יישקלו רק במקרים יוצאי–דופן. אם 	

כתב–היד יאושר לפרסום, יהיה על המחברים לדאוג לגרסה בעברית. 
• טיוטת דפוס תועבר להגהה למחברים לפני הפרסום.	
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על מה כל הריקוד הזה: קריאות חברתיות במעשה המחול

תמר אלאור ועדנה לומסקי–פדר

נמצאות  ויצירה  אמנות  סוציולוגי.  עת  בכתב  למחול  מה  עצמכם  את  שואלים  אינכם  ודאי 
על סדר היום של הסוציולוגיה, גם אם לא תמיד בראשו. פעולתו של הגוף כמניע עבודה 
עם  סוציולוגיים.  ועיון  למחקר  זכתה  היא  גם  ־  שלה  ומשדר  מבצע  כמכיל,  ־  אמנותית 
זאת, אנחנו מקוות שעכשיו, כשאתם אוחזים בגיליון המיוחד כולו לפעולות המחול בחברה 
הישראלית, אתם תוהים מה יש בו, לאן הוא מוביל מבחינה עיונית, מתוך אילו תחומי מחקר 
הוא פועל ולאילו תחומים הוא מכוון, מה מרחב התובנות החברתיות שעבודת המחול ומופעיה 

התרבותיים פותחים בפנינו, מה סוציולוגי בהם ומה ישראלי בהם.
ישראל  נחשבת  העולם  ברחבי  מקצועי  במחול  העוסקים  שבקרב  לציין  כדאי  תחילה 
למעצמה. רקדנים, רקדניות, כוריאוגרפים וכוריאוגרפיות מישראל פזורים בשנים האחרונות 
בלהקות מובילות בעולם; גם להקות ישראליות הן מוקד משיכה לרוקדים מחו“ל, והופעותיהן 
מחוץ לישראל מעוררות עניין וזוכות להצלחה. נוכחות זו בשדה המחול העולמי היא קצה 
הפירמידה של פעילות מחול אינטנסיבית ורחבת היקף בשדה התרבות המקומי, הן במחול 
אמנותי והן בשדה ריקודי העם. פעילות זו היא ישראלית אף שאינה דוברת עברית, בבחינת 

יצירה מקומית שטובלת בדיאלוג אינטנסיבי עם התרבות הגלובלית.
במבוא הקצר שרקמנו לאסופה נציין שלושה מאפיינים מרכזיים של חקר המחול ושתי 
סוגיות יסוד העולות מהמחקר בתחום. אלה ואלה נכונים במידה רבה לתחום כולו, אך נשענים 

על המחקרים המקובצים כאן.1
ראשית, לימודי המחול נושאים אופי אינטר–דיסציפלינרי ומושכים אליהם הגות ומתודות 
לומר שכל אחד מהם  ואפשר  זה מגיש שבעה מאמרים,  גיליון  ממקורות מדעיים מגוונים. 
מסתייע בשק כלים מדעי אחר )אף שיש ביניהם לא מעט חפיפות(. מאמרה של בתיה שכטר 
הפותח את הגיליון הוא מאמר ארכיאולוגי שדן בעקבותיו של הריקוד בארץ ישראל. מאמרן 
חינוך ליצירה והסמלת תנועה בקרב מתבגרות. דינה  של שלומית עופר ובילי עילם חוקר 
רוגינסקי קוראת סוציולוגיה של פערים ויחסי כוח בתוך המעגלים של מחוללי ריקודי העם 
בישראל כפי שהם באים לידי ביטוי משנות הארבעים ועד ימינו. נילי ברויאר נעה במעגלי 
רוקדים בעלי מוגבלויות גופניות לאור תובנות של לימודי מוגבלות, ויעל נתיב והודל אופיר 
כיצד מתפתחת בשיעורי מחול  נתיב מבקשת לבדוק  גישות אנתרופולוגיות:  עובדות מתוך 
קהילת גוף המושתתת על יחסי אמון וסולידריות חברתית. המחקר של אופיר הולך בעקבות 

בשנת הלימודים תש“ע קיימנו קבוצת קריאה של חוקרות ותלמידות מחקר העוסקות במחול. קבוצה זו   1

הניעה אותנו לפנות למערכת סוציולוגיה ישראלית בבקשה להוציא גיליון שייוחד לנושא. אנחנו אסירות 

תודה לפרופ‘ חיים חזן, לחברי המערכת ולצוות המנהלי על ההיענות ועל העבודה המסורה. הקול הקורא 

לסוקרים  תודה  זו.  למסגרת  דבר  של  בסיכומו  התאימו  מקצתם  ורק  וטובים,  רבים  מאמרים  לנו  זימן 

הנדיבים על עבודתם המקצועית.
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המורה למחול, נע ִאתה בין הבית ובין העבודה ־ הסטודיו, ובוחן את גבולות הפרטי והציבורי 
מבחינה מגדרית וגופנית. המאמר של הניה רוטנברג, החותם את הגיליון, נשען בעיקר על 

לימודי תרבות ומחול ומציע קריאה קרובה ומדויקת ביצירה עצמה. 
קשת הגישות ושפע התיאוריות מלמדים על הפוטנציאל העצום הטמון בפענוח יצירת 
כל  זאת,  עם  אחר.  בעידן  או  עתה  בלהקה,  שנעשית  או  יחידנית  עממית,  או  בימתית  גוף 
המאמרים כולם מפענחים את מעשה המחול כפעולה חברתית ותרבותית. כל עבודה בגישתה 
היא מוסיפה זווית חדשה ואחרת המאירה את ההוויה של האנושי ואת האופנים שבהם הוויה 

זו מתארגנת ופועלת.
שנית, בתוך שלל הגישות הללו אפשר להרגיש במתח בינארי בין ראיית המוצר התרבותי 
בהקשר החברתי שבו נוצר ובין התמקדות במוצר עצמו. החוקרים האוחזים בגישה הראשונה 
יבקשו להיפרד ממעשה האמנות )מוזיקה, קולנוע, אמנות פלסטית, מחול ועוד( מהר יחסית 
כדי להגיע לתיאוריות גדולות שאפשר לאשרר או להפריך באמצעות העבודה האמנותית, 
בבחינת עדות לאותו הקשר חברתי. האוחזים בגישה השנייה ינסו להישאר קרוב ככל האפשר 
בניסיון  וצליליה  גווניה  קוויה,  לתוך  וצוללים  בה  רק  שנשארים  מהם  יש  עצמה.  לעבודה 
להעניק מילים לארטיפקטים שרובם חסרי טקסט. מקצת מהחוקרים העובדים קרוב ליצירה 

מבקשים גם לעלות מצלילה זו עם תובנות עיוניות חדשות. 
המתח שציירנו כאן הוא אמנם אנליטי בעיקרו, וחוקרים רבים אינם נוטים לקצה אחד 
מובהק, אך הוא בהחלט נתון בבסיסו של מחקר התרבות ואנו מציעות לשים אליו לב בלי 
להעדיף גישה אחת על פני רעותה, שכן לכל גישה היתרונות שלה. למשל, בין המאמרים 
בקובץ זה אפשר להניח בצד אחד של הרצף את עבודתה של דינה רוגינסקי, המבקשת לראות 
בריקודי העם הישראליים, ובעיקר בהיסטוריה יוצאת הדופן שלהם, סיפור מקביל לנרטיב 
הציוני, משום שמעגלי הרוקדים משרטטים שוב את גבולות ההגמוניה, את הגוף התקין ואת 
הניה  של  מאמרה  את  למקם  אפשר  הרצף  של  השני  בצד  והאתני.  הממוגדר  האחר,  הגוף 
רוטנברג על מופע המחול טטריס או את זה של בתיה שכטר הנצמד לחרסים שהוא חוקר בלי 

להפיק מהם נרטיב על.
ולבסוף, בין שהמאמרים נוטים לצד זה של הרצף או לצדו האחר, כולם כאחד נשענים 
נע  והוא  מגוונים,  מופעים  הרוקד  לגוף  אקספרסיבי.  כאמצעי  הרוקד  הגוף  של  ייחודו  על 
הרוקדים  תרבות.  במרכזי  במות  על  או  מסורתיים  בטקסים  ולאומיים,  חברתיים  במרחבים 
באשר הם ניחנים במידה זו או אחרת של וירטואוזיות גופנית המאפשרת להביע רגש, חוויה, 
אידיאה או את הגוף עצמו. תנועה וירטואוזית כזו מונחית ומעוצבת על ידי תבנית תרבותית 
)כוריאוגרפיה, מסורת, מוזיקה(, אך בה בעת יש בה תמיד פרשנות אישית וחד פעמית שאי 
יחד קולקטיבי בלתי  אפשר לשחזר. בריקוד טמון אפוא פוטנציאל להיווצרות של תחושת 
אמצעית שבה היחיד נטמע בעשייה הגופנית המשותפת )בהרקדה, בטקס, על הבמה(, אך זהו 

גם המקום האינטימי ביותר שבו הרוקדת לומדת על עצמה בגוף ומביעה דרכו את ייחודה.
מהמאמרים.  לחלץ  שאפשר  יסוד  סוגיות  שתי  ומכאן  המאפיינים,  שלושת  כאן  עד 
הראשונה נוגעת במהות המחול כאמנות חמקמקה, והאחרת עוסקת בפענוח זירת המחול על 

הרצף שבין משמוע לשחרור.
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איך יודעים שהיה כאן מחול?

האנושי  המין  של  כהשתתפותו  באנתרופולוגיה  אחת  לא  נתפסת  יצירה  כמעשה  האמנות 
היעלמות  המתמדת.  ולהתחדשותו  העולם  להרחבת  האדם  של  כתרומתו  הבריאה,  במעשה 
מעשה האמנות בלי להותיר אחריו עקבות בעולם עלולה להיות אפוא בעיה או אתגר. הריקוד 
הוא מין אתגר כזה; עצם הדבר שהוא חולף בלי להותיר סימנים, שהוא אינו כתוב בדרך כלל 
המחול  הופך את מעשה  אותו,  ליצור  סיימה  לאחר שהאמנית  הקיר  על  תלוי  נשאר  ואינו 
אינם  והעתקתה  שימורה  איתורה,  הכרתה,  אחריה,  שהמעקב  וחולפת  חמקמקה  לתופעה 
פשוטים. איך אפשר לדעת שהמחול אכן קרה? האם הותיר סימנים בגוף המחוללים? נחרת 
שהמחקר  נדמה  רישומו?  את  הותיר  הסביבה?  על  פעולה  פעל  האם  בו?  המתבוננים  אצל 
התרבותי על מחול קשור גם בתיאור ובניתוח של הפעולות המבקשות לעכב אותו. האפילוג 
של טל כוכבי לקובץ זה סובב סביב המרכיב החולף של המחול ומבקש לסמן אותו כמאפיין 
יסודי ועוצמתי של הריקוד. כמעט כל פרקי הקובץ הזה נוגעים בדרך כזו או אחרת באיתור, 
בסימון ובפרשנות של עקבות המחול, כמו קריאתו של זלי גורביץ‘ בספרם של מלרמה וולרי.

המאמר של בתיה שכטר מתחקה אחר העקבות הארכיאולוגיות של המחול ומציע דרכים 
לדעת אם הדמויות המופיעות בחרסים בני 3,000 שנה לערך אכן מסמנות אנשים רוקדים. 
למשל, ייצוג דמות המבצעת תנועות שאין להן סיבה פרגמטית יכול להעיד שהיא מחוללת. 
עירומות  או  מסכה  עוטות  ודמויות  מתבוננים  נגנים,  בה  שיש  מורכבת  סצנה  תיאור  גם 
בתנוחות לא שגרתיות מלמד על אירוע אמנותי–דתי–פולחני. הטבעת האירוע על גבי כלים 
עגולים מייצרת תנועתיות. כך, רצונו של האמן המקומי לסמן ש“קרה ריקוד” מתווך על ידי 
קודים תרבותיים של צורה ותוכן שעשויים להשתנות מחברה לחברה וממקום למקום, אך 

ברור שהחברות הקדומות ביקשו לייצר חפצים שגילמו בחומר את הרגעי והחולף. 
מאמרן של עופר ועילם דן בחברה אחרת בזמן אחר, אך גם הוא מטפל בקידוד של התנועה 
וגם הוא מחפש השפעות תרבותיות ליצירת קודים אלה. השתיים דנות בשפה הרשומה של 
המחול ובאופנים שתלמידות לריקוד משדרות זו לזו תנועות דרך הצפנה ופענוח ויצירת שפה 
כתובה. הן בודקות אם וכיצד משתמשות התלמידות בסימנים תרבותיים מוסכמים )הגזורים 

מההוויה הישראלית למשל( כדי לכתוב ריקוד. 
לצופים,  ביחסי ההתבוננות שבין המבצעים  ריקוד” קשורה  נוספת לדעת ש“קרה  דרך 
המשפיעים גם על סוג העדות שאפשר לייצר על מה שקרה וחלף. מחקרה של הניה רוטנברג, 
העוסק כאמור במופע המחול טטריס של נועה דר, מתאר את הכוריאוגרפיה הייחודית שלו 
כהכנסת הצופה לתוך המחול. ביטול המרחק בין הצופים למושאי המבט שלהם ויצירת חיכוך 
השתתפו  הכול  המתבוננים.  אל  מהמבצעים  המחול  התרחשות  את  מרחיבים  ביניהם  פיזי 

במעשה המחול.
השאלה אם באמת רקדו או שמא מה שקרה לא היה ממש ריקוד מניעה את העבודה של 
נילי ברויאר. ברויאר השתתפה בחוג ריקודי עם שבו משתתפים אנשים עומדים בצד אנשים 
בספק  מוטל  עצמו  את  הנושא  גוף  כפעולת  המחול  זו,  בזירה  גלגלים.  בכיסאות  שיושבים 
לנוכח הגוף המבצע השלם, הווירטואוזי והאסתטי. האם כל אחד יכול לבצע ריקוד? האם מה 

שחוותה הכותבת כרוקדת בכיסא גלגלים ממונע הוא אכן מחול? האם קרה ריקוד? 
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שדה המחול כמרחב חברתי חלופי

הגישה השלטת בחקר המחול נשענת על הנחות חזקות בדבר משטור הגוף ומשמוע שלו. על 
כן נתפס הגוף הרוקד כישות סבילה, כתוצר של הבניות חברתיות וכמגויס לכינונם של יחסי 
כוח חברתיים. עבודתה של דינה רוגינסקי מראה כיצד המחול העממי מגויס להבניית הגוף 
הסמלי, זה של היהודי החדש. הגם שבמרוצת השנים נפתח שדה זה לקבוצות של מחוללים 
אחרים )נכים, זקנים, הומואים(, הרי שיחסי הכוח החברתיים נשמרים בו, והגוף האחר אמנם 

מקבל מידה של הכרה, אך בו בזמן מאשר מחדש את ההגמוניה של הגוף הסמלי הציוני. 
החריג  בגוף  הרואה  התפיסה  את  לפרוץ  מבקשת  ברויאר  נילי  זו,  לעבודה  בניגוד 
המחולל גוף צייתן שנענה לעקרונות החברתיים המניעים את שדה המחול. על בסיס כתיבה 
אוטואתנוגרפית היא מחלצת משקיפותם את התהליכים שבאמצעותם מסמנים ריקוד וריק–
קוד, ודרך קריאתה הביקורתית היא מהרהרת ומערערת על גבולותיו הפיזיים, האסתטיים 

והחברתיים של הגוף הרוקד. 
יעל נתיב והודל אופיר ממשיכות מהלך זה ומאתגרות את התפיסה השלטת הרואה את 
שיעורי המחול כאתרי משמעת ואת הנערות הרוקדות כחשופות לתכתיבים התרבותיים של 
הגוף האידיאלי. השתיים מכירות היטב ספרות זו אך בוחרות לשמוע ולהשמיע קול אחר, 
את קולן של הרוקדות ־ מורות ותלמידות ־ המדברות על המקום המעצים והמנחם, המענג 

והיצירתי, שמייצר הגוף הרוקד. 
יעל נתיב מתבוננת בעבודתה בפעולותיו של הגוף הרוקד בשיעורי אלתור בקרב נערות 
במגמות מחול בבתי ספר תיכון בישראל. היא מראה כיצד המורות והתלמידות בונות יחד 
המקצועי  המחול  לעולם  חלופי  סדר  ומציבות  ואחריות  הדדיות  על  המושתתת  גוף  קהילת 
ולמציאות בית הספר, שם תחרותיות והישגיות הן יעדים אינדיבידואליסטיים, דומיננטיים 

ולגיטימיים. 
גם הודל אופיר מתחקה אחר האופן שבו מורות לרקוד יוצרות מרחב פעולה אלטרנטיבי. 
מחקרה מעמיד במרכז הניתוח את דימוי הבית שבאמצעותו מתארות המורות את עבודתן 
כמרחב פעולה נשי המעוצב ומנוהל כחלופה לעולם ממוסחר ותחרותי. דימוי הבית מאתגר 
קשה  לעבודה  מקלט  תחושת  בין  ליצירה,  פרנסה  בין  לפרטי,  הציבורי  שבין  ההפרדה  את 

ותובענית. 
שבעת המאמרים שלפניכם, שלוש סקירות הספרים והאפילוג של הקובץ מייצרים גוף 
טקסטואלי מגוון ועשיר. מדף ספרי המחקר וההגות על מחול הולך ומתמלא לאטו בעולם 
ואולי טוב  והגופים הנעים במרחב.  ובארץ, אך מתקשה לעמוד בקצב הרגליים המחוללות 

שכך, תקדים האמנות את הדיבור על אודותיה.
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רקדנים קדומים: עקבותיו של הריקוד בארכיאולוגיה

 של ארץ ישראל, 600-1200 לפנה“ס

בתיה שכטר*

תקציר. הריקוד הוא אמנות המתקיימת על פני זמן ואינה מותירה עקבות מוחשיים 
כלשהם, ולפיכך חקר הריקוד בממצא הארכיאולוגי נשען על עדויות משניות בלבד. 

באמנות העתיקה יש תיעוד חזותי לריקוד, אך מאחר שלא נשתמרה מסורת חיה 

מתקופה זו, זיהוי הרקדנים נשען על הנחיות הנגזרות הן מהגדרת הריקוד בימינו 

אנו והן על הבנת הסגנון האמנותי שהיה נהוג בזמן הממצאים. המאמר דן באמות 

 600-1200( ישראל  ריקוד בממצאים מארץ  לזיהוי הרקדנים, סוקר טיפוסי  מידה 

לפנה“ס( ומציג כמה מסקנות בדבר תפקידו של הריקוד בתקופה הנחקרת.

מבוא

המתקיימת  אמנות  הוא  הריקוד  אוקסימורוני:  כמעט  הוא  בארכיאולוגיה”  “ריקוד  הצירוף 
על פני זמן ונמוגה מיד עם סיום המופע, ואילו הארכיאולוגיה מסתמכת על ממצא מוחשי 
שנשמר במשך דורי דורות. הריקוד אינו מותיר אחריו שיירים כלשהם, להבדיל ממוזיקה שגם 
נגינה המספקים  זמן, אך מותירה אחריה שרידים ממשיים של כלי  היא מתקיימת על פני 

עדות ברורה לקיומה. 
תיעוד הריקוד נעשה אפוא תמיד במדיה אחרת מהריקוד עצמו וכרוך בתהליך של תרגום 
או פרשנות של הפעולה עצמה. הדרך היחידה לתעד ריקוד במהימנות היא לכתוב אותו בכתב 
 Eshkol,( המיועד לכך ולקרוא אותו מחדש כדי לבצעו שוב מתוך הכתוב, כמו בתווי נגינה

.)1972
הריקוד המשתקף בממצא הארכיאולוגי בארץ ישראל מ–1200 לפנה“ס הוא נצר לתרבות 
שאין לה המשכיות חיה. הריקוד מוזכר במגוון הקשרים בטקסטים מהמזרח הקרוב הקדום 
)Gabbay, 2003( ובמקרא )Gruber, 1981(, ויש בכך כדי להעיד על נוכחותו ועל חשיבותו 
הוא  נוסף של עדות לריקוד  סוג  ניסיון לתאר אותו בכתב.  כל  אין  זו, אך  בתרבות קדומה 
הייצוגים האיקונוגרפיים שלו באמנות החזותית, ובהם אתמקד במאמר זה. הייצוגים החזותיים 
וגילוף.  חריטה  פיסול,  ציור,  יצירה:  תחומי  ממבחר  אמנים  ידי  על  ונוצרו  כמובן,  דוממים 
לא  האמן  של  האמנותיים  הביטוי  אמצעי  העתיקה,  בעת  הקדום  הקרוב  המזרח  בתרבויות 
שיקפו את טעמו או את נקודת מבטו האישית, אלא את הקוד האמנותי שהיה נהוג בתרבותו. 

הפקולטה למחול, האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים; המכון לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום,   *
האוניברסיטה העברית בירושלים
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מטרת הייצוג החזותי הייתה לשאת מסר חברתי ודתי, והאמצעים האמנותיים שבהם השתמש 
האמן הוכתבו על ידי הכללים הנהוגים. במסגרת חשיבה אמנותית זו, לא היה תפקידה של 
האמנות לתאר את המציאות באופן ריאליסטי, אלא לתקשר עם הצופה באופן המובן והמוכר 
לו. לכן, במקרה של הריקוד, מסתפק האמן במרכיבים אחדים המבהירים לצופה שמדובר 
ברקדן או בסצנת ריקוד, והאמן אינו נדרש לתיאור ריאליסטי של הפעילות. קהל הצופים בן 

זמנו מכיר את הריקוד ואת הסצנה המתוארת, ולכן יזהה מיד את הייצוג כריקוד. 
הייצוגים  פענוח  ולכן  ימינו,  עד  חיה  כמסורת  שרדו  לא  המדוברות  התרבויות  כאמור, 
רקדו  כיצד  לדעת  נוכל  לא  עצמו,  הריקוד  את  מכירים  שאיננו  מאחר  עבורנו.  אתגר  הוא 
הרקדנים המתוארים בייצוג, ובמקרים מסוימים לא נוכל לדעת אפילו מי מהדמויות המוצגות 
הן אכן רקדנים. על כן אנו נזקקים למערכת של הגדרות שיסייעו לנו לזהות את הדמויות 
הרוקדות באמנות המזרח הקרוב הקדום. זיהוי הייצוג כריקוד וסימון דמויות כרקדנים נכרכים 
אפוא במערכת תרבותית רחבה שמעשה האמנות נשען עליה ומכוון אליה. במילים אחרות, 
המרכיבים שדי בהם לאותת לקהל בן הזמן ההוא שמדובר בריקוד, מקֹודדים עולם תרבותי 
נרחב, ואם יעלה בידינו לפענח את הקודים המוצפנים בייצוג האמנותי )כלומר את הריקוד 
והרקדנים( נוכל אולי לגלות חלק ממבנה העל של תרבות זו, שממנו נגזרים מעשי הייצוג 

שלה. 
מאמר זה עוסק במתודולוגיה של זיהוי הריקוד מתוך ייצוגים עתיקים אלה, וכן בסקירה 
של דמויות המזוהות כרקדנים מתקופת הברזל בארץ ישראל. בתוך כך אמנה סוגיות הקשורות 
ואגע במגוון היבטים של הממצאים שבידינו.  לזיהוי הריקוד בארכיאולוגיה,  באמות מידה 

לשם השוואה יובאו גם דוגמאות מתקופת הברונזה המאוחרת )1200-1500 לפנה“ס(.

תיעוד וזיהוי של ריקוד

הריקוד הוא רצף של תנועות גוף במרחב ובזמן )Alter, 1996(. הוא מתקיים רק ברגע היותו 
ונמוג מיד עם סיומה של התנועה. למעשה, אין כל אפשרות לתפוס את הריקוד כדי להתבונן 
בו שוב ולו פעם אחת נוספת )על מגבלות הצילום ראו בהמשך(. גם אם נשב באותו החדר 
ונבקש מאותו הרקדן לחזור על אותה הכוריאוגרפיה מיד, לעולם לא נראה את אותו הריקוד 
)McFee, 1995(. הרקדן יהיה אולי מעט עייף יותר, מרוגש יותר, רגוע יותר, מאומן יותר, 
משועמם יותר וכו‘. על אחת כמה וכמה, שאם ירקוד רקדן אחר את אותם הצעדים לאותו 
הקצב, יהיה הריקוד שונה בתכלית. לרקדן השני יש גוף שונה, קצב פנימי שונה ופרשנות 
שונה, וגם אם נוכל כצופים לזהות את הדומה או המקביל בין שני הביצועים, לא תהיה זו 
זה  יהא  נוסף של אותן התנועות. לכן בכל פעם  חזרה על אותו האירוע עצמו, אלא מופע 

.)Ibid.( ריקוד אחר, ואנו לא נוכל לראות שוב את אותו הריקוד לעולם
פירושו שאפשר  אין  אך  כדי ההתרחשות,  תוך  הריקוד  לצלם את  בימינו אמנם אפשר 
לראות את הריקוד שוב דרך המסך: המצלמה שתפסה את מקומה של העין נותנת לנו תמונה 
חלקית ביותר של החלל כולו ושל התנועה בתוכו. לעתים קרובות היא משקפת את רצונו ואת 
הבנתו של הצלם באשר לחלל, לתנועה ולהיררכיית החשיבות של הפרטים. אנו מתבוננים 
רצונותיו  שיקוליו,  ודרך  המצלמה  של  המוגבלת  לעדשתה  מבעד  המצולם  בריקוד  אפוא 
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ויכולותיו של אדם אחר. חוויה זו אינה דומה כלל לצפייה בריקוד חי, ובדרך כלל נותנת לנו 
.)Alter, 1996; McFee, 1995( רמז דק בלבד לגבי הריקוד עצמו ולגבי החוויה הנוצרת דרכו

מהלך  את  להבין  יכולתנו  מאוד.  מתעצמת  הבעיה  )סטילס(  דומם  בצילום  כשמדובר 
סדרה של תמונות  בידינו  ואף אם תהיה  למדי,  מוגבלת  היא  דוממת  הריקוד מתוך תמונה 
נוכל לקבוע כלל באיזה אופן בוצע הריקוד, אלא אם יתלוו  המתעדות מהלך תנועתי, לא 
בידינו  יישארו  תמיד  הדוממות  התמונות  לנוכח  רב.  מילולי  ומידע  אנושי  הסבר  לתמונות 
תהיות בדבר הקצב, הדינמיקה, משך זמן המעבר בין נקודה מצולמת אחת לרעותה ומידע על 
האווירה והכוונה של הריקוד, שמשפיעות גם הן על אופן ביצוע התנועה. אם יימצא בידינו 
כוריאוגרפיה מוכרת אחרת, שבו הרקדנים  או  ריקוד עם  כגון  לנו,  ריקוד מוכר  צילום של 
נמצאים בתנועה ועוטים את הבגדים המוכרים מריקודים אלה, נוכל לזהותם ולומר שאלה 
הן דמויות מריקוד מסוים. אך ללא ידע מוקדם זה והיכרות ברורה עם הריקודים, לא נוכל 
לדעת איזה ריקוד מתואר בצילום, ולעתים לא נדע אם הצילום הוא מתוך ריקוד או אולי 

מתוך סצנה בהצגת תיאטרון. 

ריקוד הוא תנועה לשם התנועה עצמה

כדי לזהות ריקוד בייצוגים הדוממים של האמנות העתיקה, עלינו להבחין בין האנשים הנעים 
בייצוגים אלה ולהגדיר את פעולתם. הבחנה בסיסית אחת מגדירה ריקוד כתנועה המתבצעת 
לשמה, ולא לשם ביצוע פעולה אחרת בעזרתה )McFee, 1995(. הבחנה זו מוציאה מתוך 
בגופנו  משתמשים  אנו  שבהם  היומיום  חיי  של  המהלכים  כל  את  התנועות  סדרות  מכלול 
מחוץ  שהיא  מטרה  להשיג  כדי  תנועה  מבצעים  אנו  ושבהם  ופעולות,  צרכים  לאינספור 
תשומת  הדורשות  מורכבות  בפעולות  וכלה  והליכה,  אכילה  בדיבור,  החל  עצמה:  לתנועה 
לב רבה וכוונה בהירה, כגון נגינה, פיסול, בנייה, עיצוב חפצים, כתיבה ועוד. אפשר לומר 
שכל הפעילויות האלה אינן ריקוד מעצם טבען, משום שהתנועה המשמשת בהן היא בגדר 
אמצעי למימוש מטרה אחרת, וחשיבותה אינה אלא בכך שהיא תתבצע באופן שיספק וימלא 
את התוצאה המעשית המבוקשת ).Ibid(. דוגמה ברורה לכך נראית בדמות הלוחם שבחותם 
ניאו–אשורי )איור 1(. כאן נראית הדמות השמאלית בתנוחה דינמית ומורכבת, שללא ההקשר 
לראות  היה  אפשר  השנייה,  בידה  המונף  הנשק  וכלי  האחת  בידה  האחוז  השור  זנב  של 
זה ברור מעבר לכל ספק מהי מטרתה של  בה דמות רוקדת בעיצומה של תנועה. במקרה 
התנוחה הדינמית, והיא מייצגת לוחם ולא רקדן. אם כן, אפשר להגדיר את הריקוד כפעולה 
ולא לתוצאה  ליצירת עצמה,  ורק  אך  והתנועה משמשת  הוא העיקר,  ביצוע התנועה  שבה 

פונקציונלית אחרת המושגת בעזרתה. 
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איור 1. חותם ניאו–אשורי )טביעה מודרנית(, 700-800 לפנה“ס

זיהוי הריקוד באמנות המזרח הקרוב הקדום

בספרות המחקר יש נגיעה ראשונית בלבד בהגדרת הריקוד באמנות המזרח הקרוב הקדום, 
ורק אמות מידה אחדות משמשות לצורך הגדרה זו. אידית פוראדה )Porada, 1969( הציעה 
אמת מידה לזיהוי רקדנים באמנות המסופוטמית. לדבריה, תנוחת הריקוד ניכרת בעמידה או 
בקפיצה על רגל אחת, בעוד השנייה מורמת כפופת ברך. שתי דוגמאות לתנוחה זו נראות 
במדור העליון של החותם הבבלי הקדום שבאיור 2, שבו שתי דמויות פונות זו לזו בסידור 

סימטרי, אוחזות יד אחת, ורגליהן בתנוחה המתוארת.

איור 2. חותם גליל )טביעה מודרנית(, התקופה הבבלית הקדומה, 1700-1900 לפנה“ס

תנוחה נוספת שהוגדרה כריקוד היא כפיפה בו–זמנית של שתי הברכיים כשכפות הרגליים 
 )Collon, 2003( על הקרקע. דמויות רוקדות כאלה מופיעות במאמרה של דומיניק קולון 
הסוקר ייצוגי ריקוד במסופוטמיה.1 דוגמה לדמות כזו נמצאת ברגיסטר התחתון של החותם 

פוראדה )Porada, 1969( מכנה דמויות אלה “גמדים כפופי רגליים”, אף שבהתבוננות מדוקדקת בתנוחה   1

אפשר להבחין שגודלה של הדמות אינו קטן מהדמויות האחרות, ושגובה ראשה, הנמוך מראשיהן, נובע 

מכיפוף הרגליים, ואפשר לדעתי לראות בה רקדן.
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פׂשוקות  ברגליים  דמות  נראית  כאן   .)2 )איור  למעלה  בדוגמה  המובא  הבבלית  מהתקופה 
נגינה  כשכלי  לפעמים  מופיעה  הרגליים  כפוף  הגמד  דמות  כפופות.  ברכיה  ושתי  לצדדים 

בידה, כמו בלוחית החרס מאותה התקופה שבאיור 3.

איור 3. לוחית טרקוטה, התקופה הבבלית הקדומה, 1700-1900 לפנה“ס 

 ,)Garfinkel, 2003( הפרה–היסטורית  בתקופה  בריקוד  העוסק  בספרו  גרפינקל,  יוסף  גם 
מציע שכיפוף גפיים ־ זרועות או רגליים או כולן גם יחד ־ הוא אמת מידה לזיהוי רקדנים 
בתיאורים ריאליסטיים וגיאומטריים כאחד. לטענתו, הכיפוף מרמז על תנוחה דינמית, קרי 
על עיצומה של תנועה. מאפיין אחר שמגדיר ריקוד על פי גרפינקל הוא אופן סידור הדמויות 
)קערות,  עגולים  הם  ריקוד  תיאורי  הנושאים  החפצים  רוב  לדבריו,  בציור.  או  החפץ  על 
אגרטלים, כדים או חותמות גליל(, ולא בכדי. בחירה זו מייצגת דמיון בין הפעילות למציאות, 
שכן הדמויות מסודרות בדרך כלל בשורה אחת הקרובה לשולי חפץ עגול, ולעתים אף קרוב 
למרכז החפץ במעגל )ראו למשל איור 4(. כדי לייצג שורה רוקדת צוירו לעתים הדמויות 
בשורה אנכית לאורך הכלי העגול ולא סביבו. במקרים אחרים, כדי להדגיש ייצוג של שורה, 
להיות  יכולה  המעגלית  שהצורה  ומכאן  מעגל,  סוגרת  שאינה  רוקדים  של  שורה  מתוארת 
אילוץ של צורת החפץ, ולא תיאור של הסידור המרחבי של הריקוד. אם כך, הסידור הקבוצתי 

של הדמויות משמש גם הוא על פי גרפינקל אמת מידה מרכזית בהגדרת הפעילות כריקוד.

איור 4. שברי חרס, מערב איראן, 5500 לפנה“ס
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ייצוגי ריקוד מארץ ישראל של תקופת הברונזה המאוחרת 
)1200-1500 לפנה“ס(

ישראל  ארץ  הייתה  המאוחרת,  הכנענית  כתקופה  גם  הידועה  המאוחרת,  הברונזה  בתקופת 
ערי  בין  היקף  רחבי  ותרבות  מסחר  בקשרי  התאפיינה  זו  תקופה  מצרית.  להגמוניה  נתונה 
המדינה של ארץ ישראל ובין ממלכות וערי מדינה ברחבי המזרח התיכון: ממלכות בבל ואשור 
במסופוטמיה )עיראק(, ערי המדינה של סוריה, הממלכה החתית שמרכזה היה בתורכיה של 
ימינו, מצרים, קפריסין והממלכה המיקנית שפעלה ביוון. ההגמוניה המצרית בתקופה זו בארץ 
בסגנון  היטב  משתקפים  הקדום  המזרח  מן  אחרות  תרבויות  עם  ההדוקים  והקשרים  ישראל 
האמנותי הבינלאומי שנוצר בארץ בתקופה זו ובאים לידי ביטוי גם בייצוגי הריקוד שאביא כאן.
הדוגמה הראשונה, המתוארת באיור 5, היא של רקדנית בסצנה בעלת אופי וסגנון מצרי 
מובהק. זוהי לוחית שנהב שנועדה לשיבוץ ולעיטור מיטה )Ornan, 2002(, שהתגלתה בתל אל 
פארעה )דרום(, מדרום לעיר עזה וממערב לבאר שבע )Ziffer, 2005(. הלוחית מתארת משתה 
עירומה שמאחוריה  נראית רקדנית  כס,  יושב על  יתר הדמויות הפונות לעבר אדם  בין  שבו 
אישה המנגנת בחליל כפול. חלקה העליון של הלוחית חסר, ולכן חסר גם פלג גופה העליון 
של הרקדנית. התיאור שנותר מראה אישה פוסעת פסיעה רחבה, כששתי ברכיה כפופות ושני 
עקביה מורמים מהקרקע. גווה נוטה לפנים לעומת האגן, ויש רמז לאמה או לכף יד המושטת 
לפנים כלפי מעלה באלכסון. דמות זו יוצאת דופן בין הדמויות האחרות בתמונה, הן בהיותה 
עירומה והן בתנועתה. תנוחת רגליה של הרקדנית משחזרת כמעט במדויק צורת הירוגליף מצרי 
ההשפעה  שלמרות  יצוין   ;)Gardiner, 1950( )D54, D55 )הירוגליף  התנועה  את  שמגדיר 
נוצר בידי אמן מקומי, שכן יש בו  ובנושא, ברור שהחפץ  המצרית הניכרת בסגנון, בפרטים 

.)Petrie, 1930; Tubb, 2003( מאפיינים מקומיים, כגון פני הדמויות ועץ התמר

איור 5. לוחית שנהב לעיטור מיטה, תל אל פארעה )דרום(, 1300-1400 לפנה“ס 

 .)Biran, 2003( מנגן  רקדן  דמותו של  מופיעה   ,6 באיור  המובאת  דן,  חרס מתל  לוחית  על 
הלוחית דומה לקבוצת צלמיות חרס בסגנון דומה שנתגלו בסוריה ומשקפת השפעה של מסורת 
שמאל  רגל  סימטרית:  לא  רגליים  בתנוחת  ומוצג  מיתר  בכלי  מנגן  מסכה,  עוטה  הרקדן  זו. 
פוסעת קדימה ודורכת על הקרקע, בעוד שרגל ימין כפופה לאחור ומונפת באוויר. משקל הגוף 
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מונח על רגל אחת בלבד, והפסיעה הדינמית מלמדת על העברת משקל הגוף מרגל לרגל, ואולי 
אפילו על קפיצה מרגל לרגל. תחושת התנועה כאן ברורה מאוד. גם אופן אחיזת כלי הנגינה 

 .)Ibid.( בידי הרקדן מעידה על נגינה תוך כדי תנועה שהייתה שכיחה ברחבי המזרח הקדום

איור 6. לוחית חרס, תל דן, 1300-1400 לפנה“ס

הדוגמה השלישית, המובאת באיור 7, היא רקדנית חרוטה על לוחית עצם שעיטרה קופסה. 
הלוחית, שגם בה ניכרת השפעה מצרית, התגלתה בחדר צדדי של ארמון או מקדש שנחפר 
אנושיות  דמויות  מופיעות  שבהן  לוחיות  מקבוצת  אחת  והיא   ,)Ben-Tor, 2009( חצור  בתל 
בעיצומן של פעולות: יושבות, עומדות, אוחזות פרח, ואחת אף מנגנת ).Ibid(.2 תנוחת גופה 
של הרקדנית מתארת תנועה מורכבת ותובענית לביצוע: בגווה ניכר פיתול; זרועותיה כפופות, 
מונפות מעלה ויוצרות צורת מעוין סביב ראשה; מרפקה השמאלי פונה קדימה, בכיוון שאליו 
פונה ראשה, בעוד האחר פונה לאחור; גבה פונה כלפינו, ושיערה גולש אליו, בעוד פלג גופה 
התחתון צלוב ביחס לעליון ופונה קדימה; רגלה הימנית שלוחה לפנים ורגלה השמאלית כפופה 
לאחור. מתועד כאן רגע של מעבר בין תנועה לתנועה, אולי אפילו קפיצה בעיצומה. אין ספק 
בזיהוי הריקוד בייצוג זה, הן בשל מורכבות התנוחה והן בשל הדינמיות המובהקת המיוצגת בו.

אינה  בהם  וההתבוננות  מפורטות,  תנוחות  מתארים  האלה  הרקדנים  ייצוגי  שלושת 
מותירה מקום לספק בדבר הדינמיות הרבה והמורכבות של תנועת הגוף המבוצעת. אין כל 
קושי להגדיר דמויות אלה כרוקדות, גם בשני המקרים שבהם הרקדנים מופיעים לבדם, ללא 
כל הקשר סביבתי שבו מתקיים הריקוד. השפעת הסגנון המצרי ניכרת כאמור בתיאור הגוף 
שאמנם מפרט את תנוחת האיברים, אך אינו ריאליסטי ואינו משקף את אופן ביצוע התנועה 
כל  אך  בכיווניה,  ברורה  תנוחה  מרומזת   )7 )איור  מחצור  הרקדנית  של  במקרה  במציאות. 
ניסיון לבצעה במציאות נועד לכישלון. למשל, הפיתול המוצג בגווה של הרקדנית קיצוני 
לסגנון  אופייני  זה  מצב  המרומזת.  התנועה  את  לזהות  קל  עדיין  אך  אדם,  של  לגופו  מדי 
תיאור הגוף המצרי, שבו האמן מתאר את תנוחת הגוף באופן שמספק לצופה את הפרטים 
הנחוצים ביותר להבנת המסר )Scheafer, 1986(, ובתוך כך מניח את האיברים באופן הנוח 

בן–תור זיהה את הדמות כרקדנית על פי תנוחת גופה התואמת תנוחה של רקדניות במצרים. בן–תור מצביע   2

גם על דמיון תנוחתה לזו של הרקדן מדן )איור 6(, כשברך אחת כפופה והרגל האחרת מושטת לפנים.
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ביותר לאמן, וללא שימוש בפרספקטיבה כדי לתאר עומק. הצופים בני הזמן ההוא הכירו 
את הריקוד המיוצג, ולכן תמונה זו נתנה להם די מידע לזהות את הריקוד המופיע בעיטור. 

זו. בשניהם מוצגת  באופן דומה אפשר לקרוא גם את שני הייצוגים האחרים מתקופה 
סצנה מוכרת: בלוחית מדן )איור 6( מיוצג דימוי ידוע של ריקוד, אם כי שימושה של הלוחית 
אינו ברור. גם תיאור המשתה על סצנת הריקוד שבו )איור 5( מוכר במצרים ובמסופוטמיה. 
נגזר  הגוף  תנוחת  וייצוג  המרכזי,  המרכיב  הוא  הריקוד  קיומו של  עצם  ציון  המקרים  בכל 

כנראה מאופיו של הריקוד המדובר, אך אינו מבקש לתאר אותו באופן ריאליסטי.

איור 7. לוחית עצם, חצור, 1300-1400 לפנה“ס

ייצוגי ריקוד מארץ ישראל של תקופת הברזל )600-1200 לפנה“ס(

תקופה הברזל נחלקת לשתיים: תקופת הברזל א )900-1200 לפנה“ס( מתחילה עם ירידתה 
של התרבות הכנענית בתקופת הברונזה המאוחרת, בד בבד עם היחלשותן וקריסתן של רוב 
הישויות המדיניות במזרח הקדום. בתקופה זו החלה ההתיישבות הישראלית בעיקר באזור 
לפנה“ס(   600-900( ב  הברזל  תקופת  הדרומי.  החוף  באזור  הפלשתית  וההתיישבות  ההר 
מתחילה עם סיום תקופת הברזל א ומסתיימת עם כיבוש ארץ ישראל בידי האימפריה הבבלית 
וכיבוש ירושלים בשנת 586 לפנה“ס. תקופת הברזל א מאופיינת בירידה ניכרת של מרכזיות 
היישוב העירוני ובהיעדר ישויות מדיניות גדולות, ואילו בתקופת הברזל ב מתחיל שגשוג 
מחודש של ערים רבות, ונוסדות ישויות מדיניות גדולות יותר, המכונות במחקר “ממלכות 
ואדום  ויהודה, ממלכות עמון, מואב  ישראל  בין אלה אפשר למנות את ממלכות  הלאום”. 
בעבר הירדן, וממלכות ארם דמשק וארם צובא שבסוריה. זוהי התקופה המשתקפת בסיפורי 

המקרא )אף שהם נערכו בכתב בתקופה מאוחרת הרבה יותר(. 
השבר הפוליטי והתרבותי הגדול של תקופת הברזל א משתקף במגוון שינויים שחלו באמנות 
התקופה. למשל, ייצוגים רבים מופיעים כעת בתיאורים סכמטיים או גיאומטריים השונים בסגנונם 
מהתיאור המצרי. מאחר שאמנות סכמטית זו מביאה פרטים מעטים וכלליים בלבד של צורת הגוף 

האנושי ותנוחותיו, זיהוי הריקוד בה נעשה על סמך פרטים קטנים בתיאור הגוף ותנועתו.
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רוב תיאורי הריקוד מתקופת הברזל נמצאים בחותמות מסוגים שונים. פריטים אלה קטנים 
מאוד, וממדיהם אינם עולים בדרך כלל על שני סנטימטרים. הם עשויים על פי רוב מאבנים 
מזוגגים  מרכיבים  בעיקר  הכוללות  מלאכותיות  מתרכובות  או  משנהב  מעצם,  מקומיות, 
המכונים עיסות קוורץ )Keel, 1995(. בחפצים מיניאטוריים אלה נראות דמויות סכמטיות 
פוסעות פסיעה גדולה, לעתים עם זרוע או שתיים כפופות. כמעט שלא מופיע בהם כיפוף 
רגליים. למרות הייצוג הסכמטי הדל בפרטים, אפשר להבחין בכוונת האמן להביע תנועה 
זרועות מונפות מעלה, ולעתים כאמור בפסיעה גדולה  ידי הצגת שתי  דינמית, לעתים על 
במיוחד ביחס לגודל הדמות. הדמויות הרוקדות מופיעות ברוב המקרים בקבוצות ־ זוגות, 
שלשות או שורה בקו מעגל ־ אך לעתים מופיעים גם רקדנים יחידים. סקירת הטיפוסים 

שלהלן ערוכה לפי סידור הדמויות שעל החפץ ולפי מרכיבים תנועתיים או סביבתיים.3 

רקדנים יחידים
הדוגמאות שהובאו בפרק הקודם מתקופת הברונזה המאוחרת בארץ ישראל מזוהות כרקדנים 
יכולה  זו  עובדה  החזותי.  בבירור בתיאורן  הנראית  הדינמית  תנועתן  פירוט  פי  על  יחידים 
כאמור,  אך  הברזל.  בתקופת  גם  יחידים  רקדנים  של  תיאור  שיתקיים  ההשערה  את  לחזק 
מיעוט  בשל  זו,  מתקופה  באמנות  בעייתית  להיות  יכולה  כרקדנים  יחידות  דמויות  הגדרת 
הפרטים המתארים את תנוחתן ואת אופן תנועתן. במקרה כזה ישמש הסידור המרחבי של 

איברי הדמות אמת מידה חשובה ביותר בהגדרת הפעילות כריקוד. 
שתי דוגמאות של רקדנים יחידים מופיעות בחרפושיות )חותמות בסגנון ובצורה מצריים( 
שמוצאן במגידו ובלכיש, המובאות באיורים 8 ו–9 בהתאמה. בכל אחת מהדוגמאות האלה 
נראית דמות אנושית יחידה שרגליה ניצבות בפיסוק שיכול לרמז על צעד גדול, וזרוע אחת 
מונפת כלפי מעלה. אני רואה בחותמות אלה ייצוגי ריקוד בשל תנוחת הזרועות הא–סימטרית, 
כשזרוע אחת מורמת והאחרת יורדת לאורך הגוף במקרה אחד )איור 8(, ואינה נראית בבירור 
במקרה השני )איור 9(. הדמיון בין תנוחת הדמויות הללו לתנוחות הרקדנים המופיעים בזוגות 
או בשלשות )ראו להלן( מחזק את האפשרות שמדובר בדמויות רקדנים. עם זאת, התנועתיות 
בייצוגים אלה מרומזת בלבד, ואם אכן יש כאן כוונה לייצג ריקוד, הרי שהתנוחה משמשת 

קוד לזיהוי הפעילות בלבד ואינה מתיימרת לתאר את תנועות הריקוד. 

איור 8. חרפושית עצם, מגידו, 
תקופת הברזל ב

איור 9. חרפושית עצם, לכיש, 
תקופת הברזל ב

מכל טיפוס אביא דוגמאות אחדות בלבד, ואין הכוונה להביא את כל הפריטים הידועים מאותו הטיפוס.   3
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זוגות רוקדים
זיהוי הזוגות הרוקדים ברור יותר. הסידור הסימטרי של הדמויות על החפץ והתיאום התנועתי 
בתנוחה נותן די מידע לזהות את הפעילות כריקוד. לעתים אפשר להבחין בפרטים קטנים 
מלבד מנח הגפיים, כגון כיוון הפנייה של כפות הרגליים או הראש ומרכיבים אחרים שיוצרים 

תחושת תנועתיות. גם הכפלת התנוחות והכיוונים של הדמויות יוצרת תחושה של קצב.
יש שלושה טיפוסים של ייצוג תנועה בזוגות, והם מיוצגים בשלוש הדוגמאות המובאות 
באיורים 12-10: עם שני סוגים שונים של מגע גופני בין הדמויות )זרוע על כתף באיור 10, 
ושתי אמות נוגעות מונפות כלפי מעלה באיור 11( ובלי מגע גופני כלל. באיור 11 אפשר גם 

להבחין בשערות על ראשם של הרקדנים, שכיוונן מעיד שהם מביטים זה בזה. 

איור 10. חרפושית סטאטיט, 
לכיש, מיוחס למאה 

השמינית לפנה“ס

איור 11. חרפושית אבן ורודה, 
מגידו, 800-1000 לפנה“ס

איור 12. חותם טביעה קוני, 
אבן גיר אפורה, אשדוד, 

1000-1150 לפנה“ס

ריקוד בשלשות
מאוד  נפוץ  זה  של  כתפיו  על  זה  זרועותיהם  את  המשתתפים  מניחים  שבו  בקבוצה  ריקוד 
השימוש  ובאופן  האנושי  הגוף  במבנה  בהתחשב  מאליו  מובן  ואף  בכלל,  הריקוד  במסורת 

בגפיים בתנועה. ואכן, תיאורים כאלה מצויים גם בחותמות מתקופת הברזל. 
הדמויות הניצבות זו ליד זו בחרפושיות מלכיש שבאיורים 15-13 אינן העתק מדויק של 
דמות אחת שלוש פעמים, אך תנוחתן דומה מאוד, והן יוצרות יחד סצנה שלמה. כמו כן, בגלל 
התנוחה החוזרת על עצמה שלוש פעמים, שולטת בייצוג תחושה של בו זמניות ודינמיות. 
המתבטאת  התנועתיות  מתוך  והן  המרחבי  הסידור  מתוך  הן  מתבקש  כריקוד  הסצנה  זיהוי 
הרושם  את  המותירה  ודינמיקה  כיוון  תחושת  נוצרת  אלה  בדימויים  פשוטים.  באמצעים 

שהדמויות הולכות וממשיכות את תנועתן אף אל מחוץ לחותם.
 ,)Gardiner, 1950( בכתב ההירוגליפי, חזרה על אותו הסימן שלוש פעמים מציינת ריבוי
ועיקרון זה משמש גם כקוד באמנות המצרית )Lacau, 1954(. ייתכן אפוא שאין מדובר כאן 
בתיעוד ריקוד של שלושה אנשים דווקא, אלא ברמז לריקוד קבוצתי שסומן בשלושה פרטים 
בגלל גודלו המצומצם של החפץ. עם זאת, ייתכן שהסצנה אכן באה לתאר ריקוד שלשות 
שהיה קיים או מקובל בתקופה המדוברת. מקרה זה הוא דוגמה מובהקת למגבלותינו בבואנו 

לפענח ייצוג כלשהו בהיעדר מידע על אופן הריקוד במציאות.
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איור 13. חרפושית אבן גיר, 
לכיש

איור 14. חרפושית אבן גיר, 
לכיש

איור 15. חרפושית עצם, 
לכיש

רוקדים ליד עץ
דמויות אנושיות ליד עץ או מסביבו הן נושא מוכר בארץ ישראל ובסביבתה בתקופת הברונזה 
המאוחרת ובתקופת הברזל, וחוקרים רבים סוברים שעץ ־ עם או בלי דמויות לצדו ־ מייצג עץ 
מקודש שהיה מוקד לפעילות פולחנית )Keel & Uehlinger, 1998(.4 הנפת הזרועות וארגונן 
הסימטרי של הדמויות ביחס לעץ וביחסן זו לזו מחזקים את ההנחה שאכן ריקוד פולחני לצדי 
עץ מתואר בחותמות מתקופת הברזל מארץ ישראל ).Ibid(. תיאורים מוחשיים יותר של ריקוד 
בזיקה לעץ מתקופה זו נמצאו בקפריסין. למשל באיור 16, שבו נראה פסלון טרקוטה מסוף המאה 

.)Dunn-Vaturi, 2003( השביעית לפנה“ס, המציג שלוש דמויות רוקדות במעגל סביב עץ

איור 16. פסלי טרקוטה, קפריסין, מצויים 
בסגנון זה מסוף האלף השני לפנה“ס

איור 17. מדליון מרכזי, קערת כסף בסגנון 
פיניקי, מוצא לא ידוע, 800-900 לפנה“ס

 

באיור 17 מובא ייצוג ריקוד מובהק המופיע על קערת כסף מעובדת בסגנון פניקי, שאפיין את 
מוצריהם של תושבי ערי החוף של ארץ ישראל והלבנון, שנפוצו בכל אגן הים התיכון. במרכז 
ברכיהן  ומורכבת.  מפורטת  תנועה  בתנוחת   5)Markoe, 1985( נשים  שתי  נראות  הקערה 
כפופות, זרוען האחת מונפת מעל לראשן והאחרת חוצה את פלג גופן העליון. הן ניצבות זו 
מול זו בסידור סימטרי ורוקדות ליד צמח. הן אוחזות בידיהן מטפחות בד, וסביבן עפות יונים, 

בספרם מציעים קיל ואילינגר לראות בעץ ייצוג של האלה אשרה.  4

.)Tubb, 2003( או שני גברים, על פי טאב  5
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הקשורות לייצוגי נשים ולאלה אישתר )ציפר, Black & Green, 1992 ;1998(. תנוחתן מורה 
על תנועה דינמית, ופיתול הגוף מרמז על תנועה מסוגננת, מתוכננת ומתואמת. 

המופיעות  המינימליסטיות  הסצנות  פירוש  את  מחזק  כאלה  ריקוד  תיאורי  של  קיומם 
 Keel & Uehlinger,( בחותמות מתקופת הברזל מארץ ישראל כסצנות של ריקוד ליד עץ
1998(. שלוש הדוגמאות שבאיורים 20-18 מבטאות בבירור דינמיות בתנועתן של הדמויות 

המינימליסטיות.

איור 18. חותם אבן גיר אפורה, 
נושא כתובת לחלציהו, מוצא לא 

ידוע, מיוחס לסוף המאה השמינית 
או למאה השביעית לפנה“ס

איור 19. חרפושית 
סטאטיט לבנה, מגידו

איור 20. חרפושית סטאטיט 
חומה בהירה, בית שמש

מעגלים ושורות
מאורגן.  קבוצתי  ריקוד  בכך  לראות  אפשר  דמויות,  משלוש  יותר  בתמונה  כשמופיעות 
בקבוצה.  ריקוד  של  מאוד  ומקובלים  נפוצים  מרחביים  ארגונים  שני  הם  ושורות  מעגלים 
משותפת  לנקודה  המשתתפים  כל  של  התייחסות  הוא  במעגל  ריקוד  של  המאפיינים  אחד 
במרכז המעגל, ואילו בריקוד בשורה יש בדרך כלל אדם אחד שמוביל ומכתיב מסלול או 
כיוון )Garfinkel, 2003(. השאלה המתעוררת בהתבוננות בחפץ עגול שעליו שורת רקדנים 
היוצרת מעגל היא אם המעגל מתאר את האופן שבו נרקד הריקוד בקבוצה, או שמא הוא 
מוכתב על ידי צורת החפץ אך מתיימר לתאר ריקוד בשורה דווקא. על היקף הקערה בסגנון 
הנראה  ככל  ומכאן  שלם,  מעגל  סוגרות  שאינן  רקדניות  נראות   21 באיור  המתואר  פניקי 
שמדובר בריקוד בשורה )Markoe, 1985(. מעגלים מובהקים מצויים בייצוגים תלת ממדיים 
מקפריסין, כדוגמת פסלון הרקדנים סביב העץ שבאיור 20 לעיל, שבו שלוש הדמויות אוחזות 

ידיים וסוגרות מעגל שלם. 
דוגמה יוצאת דופן בממדיה המתארת ריקוד במעגל או בשורה מצויה באיור 22, המתאר 
כן פולחני גדול מחרס שהתגלה במקדש פלשתי בתל קסילה שליד רמת אביב. הדמויות על 
כן זה מופיעות בין הפתחים הקרועים בו: זרועותיהן פרושות לצדדים, רגליהן פשוקות, כיוון 
ראשן זהה ואולי מגדיר את כיוון התקדמותן המשותף. ייתכן שהמעגל נוצר במקרה זה על ידי 

צורת הכלי ולאו דווקא כתיאור למבנה הריקוד במרחב.
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איור 21. קערת ברונזה בסגנון פיניקי, 800-900 לפנה“ס

איור 22. כן חמר פולחני, מקדש בתל קסילה, משויך למאה ה–11 לפנה“ס

היחיד והקבוצה
כאמור, קשה למדי לזהות דמויות יחידות כרקדנים, ורוב הדמויות הרוקדות מזוהות בריקודי 
זוגות, שלשות או כחלק מריקוד קבוצתי רב משתתפים. לא מן הנמנע שריקוד היחיד היה 
נפוץ אף הוא, אך אמנים התקשו לתעד אותו באמצעים שהיו בידיהם, ולכן חסר מידע עליו. 
חלק  הוא  הרוקדים  כשזוג  גם  הקדום,  המזרח  באמנות  צורות  במגוון  מופיע  הזוגות  ריקוד 
מסצנה רחבה יותר, כפי שנראה בחותם הבבלי )איור 2(. אפשר אפוא להניח שריקוד בזוגות 
היה סגנון מוכר. לעומת זאת, ריקוד השלשות המוצג בחותמות אינו מלמד בהכרח על סגנון 
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ריקוד נפוץ של שלושה משתתפים, הן בגלל האפשרות ששלישייה מסמלת ריבוי, והן בגלל 
מגבלת החפצים הקטנים שעליהם קשה להציג קבוצה גדולה יותר. קיום ריקוד בשורות או 
מעגלים אינו מוטל בספק לנוכח הממצאים, ויש לזכור גם שמבנים מרחביים אלה, של שורה 

ומעגל, הם הבסיסיים ביותר בבואנו לארגן קבוצת אנשים המבקשים לרקוד יחד.

תפקידו הפולחני של הריקוד

אוסף ייצוגי הריקוד המובאים כאן, המייצגים מכלול רחב יותר של חפצים מאותו הטיפוס, 
יכול לרמז על כמה היבטים בתפקידו ובמשמעותו של הריקוד בחברה בת הזמן ההוא.

החותמות שעליהם נמצאים רוב תיאורי הריקוד מתקופת הברזל היו בדרך כלל חפצים אישיים 
ששימשו את האדם כחותם אישי או כחותם שהחזיק מתוקף תפקידו. החותם, שלעתים נשא כתובת 
המציינת את שמו ואת תפקידו של בעליו, נישא בדרך כלל על גופו כשהוא רכוס בסיכה, תלוי 
מהצוואר או קשור לבגד. מלבד תפקידו הִמנהלי–ארגוני, וכמו פריטי אמנות אחרים בעולם הקדום, 
חפץ אישי זה שימש גם כקמע מגונן שמתווך בין האדם לכוחות עליונים על טבעיים )אורנן, 2008; 
Keel, 1995(. הגנה זו שהעניק החותם קשורה ככל הנראה לייצוגים החזותיים שהופיעו עליו. יש 
לזכור שהייצוג החזותי במזרח הקדום היה בראש ובראשונה כלי שרת בידי הדת, ומטרתו העיקרית 
והדימויים  הסצנות  לפיכך   .)2008 )אורנן,  ושלטונית  דתית  אידיאולוגית  תפיסה  לשרת  הייתה 
המגולפים על חותמות שימשו לתיווך שאיפותיו של הפרט ולהצגתן בפני האלים. ריקוד סביב 
עצים, כפי שמתואר בחותמות מתקופת הברזל מארץ ישראל, מעיד אפוא על תפקידו הפולחני–
דתי של הריקוד, שהתקיים בין היתר בזיקה לעצים מקודשים. במקרה זה ההקשר הפולחני הוא 

כפול: הסצנה המתועדת היא טקסית, וגם החפץ הנושא אותה הוא בעל אופי של קמע. 
נטולי נשוא סגידה או  ייצוגי הריקוד  יותר היא של חותמות שבהם  עוד  גדולה  קבוצה 
לכוחות  האדם  בין  שמתווך  הוא  עצמו  הריקוד  אלה  במקרים  אחר.  פולחני  טקס  מאפייני 
העליונים. תפקיד זה עולה בקנה אחד עם הידוע על תרבויות אחרות, שבהן הריקוד משמש 
)Garfinkel, 2003(. גם במקרים  במגוון טקסים להתעלות רוחנית ולהגעה למצבי טראנס 
אלה הטראנס אינו אלא אמצעי ליצור קשר עם ישויות עליונות השולטות בקיום כדי להשיג 

הגנה וביטחון קיומי.
לוחית  זה.  מגונן  לתפקיד  הריקוד  את  הם  גם  קושרים  כאן  שהוצגו  הגדולים  החפצים 
רבים  שבמקרים   ,)Ornan, 2002( מיטה  לעיטור  שימשה   )5 )איור  פארעה  מתל  השנהב 
במעשה  תפקידו  בשל  וברכות  להגנה  הנזקק  וחשוב  מרכזי  כחפץ  נתפסה  הקדום  במזרח 
האהבה ובהעמדת צאצאים )Ornan, 2011(; הרקדנית מחצור )איור 7( היא חלק מעיטור 
ן הרקדנים מתל קסילה  על קופסת עץ שנמצאה בארמון טקסי, שהקשרו הפולחני ברור; ּכַ
)איור 22( הוא חפץ פולחני כשלעצמו שנמצא אף הוא במתחם מקודש; הלוחית עם תבליט 
הרקדן מתל דן )איור 6( שייכת לקבוצה גדולה של חפצים שתפקידם המאגי–פולחני משתקף 

בייצוגים הדתיים שעליהם.
בד בבד, סביר מאוד שהריקוד, כמו בימינו, שימש גם להנאה ולשעשוע, בהיותו מרכיב 
 Gabbay,( מסופוטמיים  בטקסטים  מתועדת  אכן  זו  ועובדה  האנושי,  בביטוי  ומרכזי  טבעי 
מיועדת  הייתה  לא  בריקוד,  אנו מתבוננים  הקדומה, שדרכה  אך מאחר שהאמנות   .)2003
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דתי  אידיאולוגי  לביטוי  אלא  האמן,  של  אישיים  רשמים  להנצחת  או  המציאות  לתיעוד 
בידינו  אין  לכן  היומיום.  בחיי  הריקוד  על  מידע  הארכיאולוגיים  בממצאים  אין  ושלטוני, 

תיעוד חזותי שאפשר לשייכו לפן זה של התרבות העתיקה.

סיכום

זיהוי הריקוד בממצאים ארכיאולוגיים מציב בפנינו אתגר רב פנים, שכן הריקוד אינו ניתן 
כל  ממנה  נותרה  שלא  בתרבות  עוסקים  שאנו  ומאחר  בלבד.  משני  בתיעוד  אלא  לשימור 
מסורת חיה, עלינו להישען על הגדרות ועל אמות מידה שאנו יוצרים בעצמנו לצורך זיהוי 

של ריקוד ורקדנים בייצוגים חזותיים דוממים.
זעירה.  באמנות  מופיעים  ורובם  סכמטיים,  הם  ישראל  בארץ  הברזל  תקופת  ייצוגי 
בניגוד לדוגמאות מתקופת הברונזה המאוחרת, המציגות פרטים רבים של התנוחה ומביעות 
תנועתיות מובהקת, הרי שתיאורי תקופת הברזל מספקים רמזים לתנועה בלבד. לפיכך עלינו 
לזהות את הריקוד בהם על פי אמות מידה של סידור מרחבי של הדמויות או של פרטי תנוחת 

הגוף.
תיאורים אלה אינם מספקים מידע על אופן הריקוד או על סוג התנועה אלא מעידים 
על עצם קיומו בחברה. עם זאת, הבחירה להציג סצנות של ריקוד בחפצים הידועים כחפצים 
בעלי ערך פולחני ונושאים תפקיד מגונן ומתווך בין האדם לאלים מלמדת על חשיבותו ועל 

תפקידו המרכזי של הריקוד בחברה בת הזמן. 
רבים  ביטוי במקרים  לידי  להביא  הצליחו האמנים  בעבודתם  הרבות  למרות המגבלות 
את  בפנינו  מגלה  אלה  קדומים  ברקדנים  הריקוד. ההתבוננות  ואת שמחת  התנועתיות  את 
עקבות פסיעותיהם של מחוללים שחיו ורקדו במקומותינו, אך הסודות הטמונים בהם נותרים 

עלומים, כעדות דוממת לריקודים שרקדו כאן בעבר הרחוק.
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עקבות של תרבות בייצוגים חזותיים של תנועה

שלומית עופר* ובילי עילם**

תקציר. מאמר זה עוסק במקומן של מוסכמות תרבותיות בתהליך הסמלה שביצעו 
שנשען  ממושך  במחקר  השתתפו  תלמידות  של  קבוצות  ארבע  ד.  בכיתה  ילדות 

על גישת האוריינות התנועתית ובחן את מאפייניהם של ייצוגי תנועה שפיתחו 

הילדות באופן עצמאי )עופר, 2009(. מהמחקר עולה שהבחירה באופני ההסמלה 

־ בעיצוב הסימנים, באופן ארגונם ובדרכי הצבתם על גבי הדף ־ נשענה במידה 

רבה על מוסכמות תרבותיות של שפות ייצוג קיימות, אגב שילובן עם ביטויים של 

תרבות מקומית ועם רעיונות ייחודיים המעידים על יצירתיות ופרשנות אישית. 

מאחר שאין בתחום זה שפת ייצוג המוכרת למשתתפות, המחקר מחדד את ההבנה 

אופני  בעיצוב  הסובבת  מהתרבות  מרכיבים  של  והשפעתם  מעורבותם  בדבר 

חשיבה וייצוג של מידע.

מבוא

מעצם טבעו של האדם כיצור חי ומתנועע הוא אוסף רשמים ויוצר לעצמו מושגים, על פי רוב 
פרטיים ואינטואיטיביים, לגבי גופו ותנועותיו. עיבוד המושגים האלה בשפת הדיבור היומיומית, 
ואף המקצועית, מתייחס בדרך כלל לרצפים מורכבים של תנועה מכוונת מטרה )ראו לדוגמה 
ניתוח של מרכיבי הקפיצה אצל Gallahue & Ozmun, 1998(, או נשען על רשמים אישיים 
של המבצעים או הצופים )לדוגמה, Landsdale, 2008(. שפת ייצוג חזותית–סימבולית לתיאור 
תנועה ־ כתב תנועה ־ עשויה לשמש בסיס ללמידת התנועה ולהמשגתה כחלק מחוויותיהם 
של יוצרים ומתנועעים. התחקות אחר התהליכים הכרוכים בהבנייתה של שפה כזו עשויה ללמד 

אותנו על תהליכי ההסמלה שלנו גם מעבר לתחום התנועה, שבו עוסק מאמר זה. 
שהמונח  בעוד   ]...[“ זה:  במאמר  אותנו  המשמש  “תנועה”  המונח  את  להבהיר  חשוב 
המונח  ביטוייו,  כל  על  האנושי  הגוף  של  התנועה  אפשרויות  כל  את  בתוכו  כולל  ‘תנועה’ 
 Eshkol &( ”ריקוד’ מכוון בכל תקופה לטווח תנועות מסוים שנבחר על ידי יוצר או רקדן‘
Wachman, 1958, p. vii(. התנועה היא אפוא הגדרה רחבה ל“חומר הגלם שממנו נוצרים 

.)Ibid.( ”ריקודים
גישות פסיכולוגיות, פילוסופיות וחינוכיות מדגישות את חיוניותם של ייצוגים חזותיים–

בסביבתו,  תרבותיים  גורמים  עם  אינטראקציה  מתוך  בהדרגה  הלומד  שמפתח  סימבוליים 
לחשיבה, ללימוד ולקיום תקשורת במגוון תחומי חיים ודעת. חשיבותם עולה אף יותר בעולם 

בית הספר לאמנויות המחול, סמינר הקיבוצים  *
הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   **
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המבוסס על תקשורת חזותית )Freedman, 2003(, וכתוצאה מכך נדרשים פרטים מכל רובדי 
האוכלוסייה ומכל הגילים לפענח ולהבין מסרים המועברים בייצוגים חזותיים–סימבוליים, 

ואף לפתח ייצוגים כאלה בעצמם. 
ילדות  שפיתחו  תנועה  כתבי  של  מאפייניהם  נבחנו  זה  למאמר  בסיס  ששימש  במחקר 
בכיתה ד באופן עצמאי )עופר, 2009(. בין המקורות שסייעו ביצירת ייצוגי התנועה והשפיעו 
זוהו מקורות תרבותיים והתנסויות במגוון אופני סימול מקובלים, בשילוב עם  על עיצובם 
רעיונות מקוריים. המאמר הנוכחי מחולק לארבעה חלקים: בחלקו הראשון נפרוש בקצרה 
את הרקע התיאורטי למחקר; בחלק השני נציג את מתודולוגיית המחקר שבמסגרתו פיתחו 
הילדות כתבי תנועה עצמאיים והשתמשו בהם לקריאה ולביצוע של משפטי תנועה נתונים; 
בחלק השלישי נביא ייצוגי תנועה בולטים שזוהה בהם שימוש מובהק במוסכמות סימבוליות 
וביטוי להקשר התרבותי שבו נוצרו כתבי התנועה; ובחלק הרביעי נסכם ונידרש למשאבים 

ששימשו את המשתתפות כשפיתחו שפת ייצוג חזותית–סימבולית לתנועה.

רקע: ייצוגים עצמאיים וייצוגים של תנועה ומחול

MRC—meta-( המחקר נשען על שני תחומי דעת: האחד הוא חקר היכולת המטא–ייצוגית
ומקומם   )diSessa, 2004; diSessa & Sherin, 2000(  )representational competence
ושימוש  פיתוח  הוא  סימבוליים; השני  בייצוגים  ותרבותיים בשימוש  אישיים  של משאבים 
של כתבי תנועה ומחול ומורכבותם המובנית כייצוגים סטטיים ודו ממדיים המכוונים לייצג 
תופעה דינמית שמתרחשת במרחב תלת ממדי ועל פני זמן. שילובם של שני תחומי הדעת 

ישמש תשתית לבחינת הייצוגים שפיתחו הילדות באופן עצמאי. 

היכולת המטא–ייצוגית ופיתוח עצמאי של ייצוגים סימבוליים 
על פי ויגוצקי )2004(, התפתחות השליטה במערכות הייצוג הסימבוליות כרוכה בהתפתחותם 
תפקודים  בתוך  וביישומם  וזיכרון  תפיסה  קשב,  כגון  טבעיים  פסיכולוגיים  תפקודים  של 
יכולת החשיבה המופשטת ותהליכים של הסקת  מנטליים גבוהים, דוגמת השימוש בשפה, 
מסקנות. ומוסיף ברונר )1965, עמ‘ 40(: “ההישג הסמלי העיקרי הוא בזה שהילד לומד היאך 

להציג את העולם החיצוני באמצעות סמלים הנוצרים על ידי הכללה פשוטה”.
ראיות מחקריות שהצטברו בעשורים האחרונים מלמדות שתהליכי למידה והטמעה של 
מערכות הייצוג המקובלות מושפעות פעמים רבות מתפיסות שגויות, ואלה מקשות על פענוח 
 Confrey, 1990; Leinhardt, )לדוגמה,  שלהם  מוטעות  לפרשנויות  ומוליכות  הייצוגים 
Zaslavsky & Stein, 1990(. ההכרה בכך שכישורי ההסמלה מתפתחים בהדרגה ומושפעים 
הן בתוך מסגרת בית הספר  ושאינן מכוונות,  ותרבותיות ־ מכוונות  מהתנסויות לימודיות 
והן מחוצה לו ־ הביאה לפיתוחה של גישת היכולת המטא–ייצוגית. גישה זו מבקשת לחשוף 
את הטווח המלא של יכולות המשמשות את הלומדים בעת שימוש במערכות הסמלה, ובכלל 
זה שימוש בידע קודם כדי לפענח את משמעותם של ייצוגים, בחירה של ייצוגים מתאימים 
 .)diSessa, 2004; diSessa & Sherin, 2000( ובקרה עליהם, ואף יצירה של ייצוגים חדשים
כדי לחקור את היכולת המטא–ייצוגית יש לבחון את יכולות ההסמלה של הלומדים; לזהות 
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מבחר משאבים ומקורות העומדים לרשותם בייצוג מידע סימבולי בקשת של תחומי דעת; 
לבחון את ההקשר שבו נעשה שימוש בסימבולים; לאפשר ללומדים לייצרם בעצמם; ואף 

.)diSessa, 2004( לבקר את מידת היעילות של הסימבולים שנבחרו
מחקרים אחדים מצאו עדויות להשפעות של התרבות המקומית על אופן השימוש בייצוגים 
נמצא שפענוח סימבולים המייצגים סדר  היכולת המטא–ייצוגית. לדוגמה,  ועל  סימבוליים 
אירועים בזמן נעשה אוטומטית אם המידע מאורגן בכיוון הכתיבה המקובל בשפה ובתרבות 
כיווני  דוגמה אחרת מעלה שסימני חצים, המייצגים   ;)Fuhrman & Boroditsky, 2007(
והבנתם  בדרום אפריקה,  מסוימות  בתרבויות  כך  מובנים  אינם  תנועה בתרבות המערבית, 
 Hoogwegt, Maes & van( זו נמצאה תלויה ברמת ההשכלה של המפרשים  במשמעותם 

 .)Wijk, 2009
אחת הדרכים לפתח את היכולת המטא–ייצוגית היא להניח ללומדים להתנסות בפיתוח 
עצמאי של סימבולים שייצגו מידע בתחום מסוים. כך הם מתאמנים בחיפוש אחר דרכי ביטוי 
של  מדויק  לייצוג  להגיע  יכולתם  ומשתכללת  סימול,  של  חלופות  בין  ובבחירה  ופרשנות 
מידע. כמו כן, בדרך זו ְמַתרגלים הלומדים תפיסת פריטים או תופעות, חשיבה עליהם, אפיון 
לייצוגים  רלוונטי  מוחשי  ביטוי  ומתן   )Elby, 2000( ביניהם  היחסים המתקיימות  מערכות 

 .)Gilbert, 2008( פנימיים של ידע
תחומי  במגוון  סימבולים  של  עצמאי  פיתוח  שבחנו  מחקרים  נערכו  זה  ידע  בסיס  על 
 diSessa, Hammer, Sherin & Kolpakowski, 1991; Nemirovsky( דעת, כגון פיזיקה 
וגיאוגרפיה   )Bamberger, 1991, 2007  ;2000 )אלקושי,  מוזיקה   ,)& Tierney, 2001
עומד  עצמאיים  ייצוגים  היוצרים  לומדים  שלרשות  עולה  מהמחקרים   .)Azevedo, 2000(
וכלים  רעיונות  אוסף  בעצם  שהם   ,)Sherin, 2000( קונסטרוקטיביים  משאבים  של  מאגר 
הקשורים בהתנסויות קודמות בתהליכי ייצוג סימבולי ובתהליכי רכישת הכתיבה. לדוגמה, 
ציור דורש המרה של עולם תלת ממדי למשטח דו ממדי )Willats, 1985(, ולשם כך נדרש 
 .)Karmiloff-Smith, 1990( ובתים  אנשים  כגון  אובייקטים,  ציור  של  במוסכמות  שימוש 
תכונותיו  ושל  הקווי  הרצף  של  משמעויותיו  על  ידע  צוברים  שלומדים  מגלה  אחר  ממצא 

 .)Sherin, 2000( הגרפיות, כמו עובי, כיווניות, רציפות או קיטוע
 Bertin,( אף שבתהליך של פיתוח עצמאי הסימבולים הם על פי רוב מערכות רב משמעיות
1983(, שסימניהן עוצבו בהקשר מסוים והם ייחודיים, תלויי הקשר ומכוונים לתכנים מקומיים, 
אפשר לזהות בהם ביטויים של משאבים קונסטרוקטיביים. לפיכך תהליך הפיתוח העצמאי של 
ייצוגים סימבוליים פותח צוהר אל גופי הידע הנסתרים בתחום הדעת, אל תהליכי החשיבה 
 diSessa et al., 1991; Greeno( הסמויים של הלומדים, אל מידת הבנתם את מנגנוני ההסמלה
התרבות.  של  להשפעותיה  ואף   ,)& Hall, 1997; Sherin, diSessa & Hammer, 1993
לדוגמה, נמצא שבקרב ילדים, עיצוב הייצוג העצמאי של אירועים המתרחשים לאורך ציר זמן 

 .)Lieblich, Ninio & Kugelmass, 1975( מושפע מכיוון הכתיבה המקובל בשפה
שרין )Sherin, 2000( מדגיש שתהליך הפיתוח העצמאי של סימבולים אינו בא להחליף 
או לבטל את הצורך בלימוד של מערכות ייצוג מקובלות, אלא שטמונה בו הזדמנות ללומדים 
להתנסות בייצוג של ידע ומידע באמצעים הזמינים להם, כבסיס להטמעה של אופני הסימול 
כניסה  להם  מתאפשרת  כך  בתחום.  המקובלת  התקשורת  שפת  את  המרכיבים  המקובלים 

ידידותית לעולם הידע המדעי–מקצועי על אופני ייצוגו.
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כתבי תנועה ומחול 
ובזמן,  במרחב  הגוף  תנועת  של  תווים(  )רישום  תיווי  מערכות  הם  ומחול  תנועה  כתבי 
ואופן קריאתם דומה לזה של תווי נגינה המייצגים צלילים. כתבים אלה מייצגים מופעים 
טיפוליים. עם  גם לצרכים  ובמידה מסוימת  הוראה,  יצירה,  תיעוד,  ניתוח,  תנועתיים לשם 
 .)2010 )עופר,  בתחום  העוסקים  בקרב  רווח  אינו  מוסכמים  תנועה  בכתבי  השימוש  זאת, 
ניסיונות חוזרים שנעשו לאורך ההיסטוריה לפתח מערכות תיווי לייצוג עולם התנועה הונעו 
אלה  ניסיונות  הבאים.  לדורות  ולהעבירם  לשמרם  כדי  ריקודים  לתעד  מהצורך  בראשיתם 
נתקלו בקשיים רבים, ובראשם מאפייניה הייחודיים של אמנות הריקוד, המשלבת תכונות 
של אמנויות חזותיות סטטיות )ציור ופיסול( ושל אמנויות המתרחשות על פני זמן, כמו דרמה 
ומוזיקה )Goodman, 1983(. על הקושי העקרוני לפתח מערכת תיווי לתנועה נוספת כמובן 
מורכבותן של התופעות התנועתיות והקושי לייצגה. כל אלה הביאו לכך שכתבי תנועה רבים 

שפותחו במרוצת השנים לא שרדו מעבר לחיי ממציאיהם:

דיבור: מטרתם  או  יותר ממוזיקה  נאלצו לשמר משהו מורכב הרבה  תבים[  ]הּכְ הם 
של  ממדים  בשלושה  הגוף  חלקי  כל  של  תנועות  ממדי  דו  נייר  על  לערוך  הייתה 
לדרישה  בסתירה  עמדה  אך  אפשרית,  נראתה  זו  מטרה   ]...[ הזמן  ובממד  המרחב 
בסיסית אחרת ־ המצאת מערכת שתהיה בה בעת מפורטת, אך גם פשוטה ושימושית 

.)Hall, 1983, p. 395(

לדרישות אלה מוסיפה הצ‘ינסון )Hutchinson, 1961( את הציפייה שהכתב המוצע יאפשר 
לייצג גם תנועה עתידית שעדיין אינה מוגדרת ברפרטואר נתון. 

בחינה היסטורית מעלה שהקשיים שפורטו לעיל לא מנעו את יצירתם של מגוון רחב 
של כתבים. כאמור, תהליך התיעוד החל כדי להנחיל צעדי ריקוד לדורות הבאים, ובעיקר 
כדי לענות על הדרישה החברתית לבקיאות בריקודי חצר כחלק מסממני מעמד האצולה. 
לשם כך פותחו מספר רב של מערכות תיווי לתנועה בחצרות אירופה מהמאות ה–16 וה–17 
ואילך ).Ibid(. התופעה נמשכה באירופה, וכעבור זמן גם בארצות הברית, עד המאה העשרים 
ובמהלכה. בספרות מתוארות 53 מערכות תיווי שונות, ומצוין שמאז שנת 1928 פורסם כתב 
ריקוד חדש אחת לארבע שנים בממוצע )Hutchinson-Guest, 1984(. מלבד ערכם התיעודי 
)Jeschke, 1999( את שימושם ככלי להתבוננות במרכיבי  של כתבי המחול מציינת ֶישקה 
כדי  מובחנות  ליחידות  התנועה  רצף  ופירוק  במרחב  הגוף  של  התנועה  אופן  כגון  המחול, 
לשכלל תהליכים של תפיסה וזיכרון תנועתיים וכדי להנחות ביצוע של רצף תנועתי. פארנל 
)Farnell, 1994( תיעדה תקשורת בתנועה בקרב שבטים אינדיאניים באמצעות כתב לבאן 
)Laban(, והיא מציינת שלכתבי התנועה יש חשיבות גם מעבר לעולם המחול, משום שהם 
יכולים לגבור על מגבלת הייצוגים המילוליים בתיאור המידע החזותי האצור בגוף ובתנועתו. 
היא מדגימה זאת בביטוי המכוון לתאר תנועה פשוטה, כדוגמת הרמת יד, שעשוי להיות טעון 
במשמעויות שהן מעבר לתיאור התנועה, למשל משמעויות סותרות של הכאה או של ברכת 

שלום. שימוש מיומן בכתבי תנועה עשוי לפתור בעיה זו.
מבחינת עיצובם הגרפי נעו כתבי התנועה בין המקומי לאוניברסלי. הכתבים הראשונים, 
תלויי  והיו  ידע מקומי  בסיס  על  עוצבו  ומוגבל,  תנועות מצומצם  שנועדו לתאר רפרטואר 
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תרבות. אמצעי הייצוג כללו תיאורים מילוליים מפורטים, ראשי תיבות של כינויי צעדים, 
 Hutchinson,( במרחב  התנועה  מסלולי  ושל  הרגליים  כפות  של  ציורים  גם  מכן  ולאחר 
כלליים  עקרונות  על  המבוססים  המודרניים,  הכתבים  של  התיווי  מערך  לעומתם,   .)1961
תלוי  באופן שאינו  התנועה  התכונות המהותיות של  ולייצג את  לאבחן  מיועד  תנועה,  של 
עושים  אלה   .)Goodman, 1983( היצירה  של  הביצוע  בדרך  או  החיבור  של  בהיסטוריה 
שימוש בדרך כלל באמצעי תיווי מופשטים, כלומר קווים, משטחים, אותיות וסימנים גרפיים 

מוסכמים. 
ֶנש  בין כתבי הריקוד והתנועה המשמשים כיום בתרבות המערבית אפשר למנות את כתב ּבֵ
 Labanotation( המבוסס על ייצוג צורני של הגוף; כתב לבאן ,)Benesh & Benesh, 1956(
וכתב   ;)Laban, [1956] 1975 וכן   ,Hutchinson, 1961( )Kinetographie Laban או 
 Eshkol(  )EWMN—Eshkol-Wachman Movement Notation( אשכול–וכמן  התנועה 
 ,)Coordination Method Dance Notation( CMDN–מוכר גם ה .)& Wachman, 1958
כתב תנועה שפותח בסין ופורסם בעברית בתרגומה של נועה אשכול )וּו–ִג‘י וגאֹו צ‘ּון, 1991(. 
על  להעיד  עשויה  אחידה  ייצוג  מערכת  סביב  הסכמה  התגבשה  שלא  העובדה  זאת,  עם 

מורכבות התחום. 
במחקר שערכנו התבססנו על כתב התנועה EWMN, המאפשר לתאר את מבנה הגוף 
ותנועתו במרחב ובזמן, ועל גישת האוריינות התנועתית )עופר, 2001(, הקושרת בין המשגת 
העקרוני  בהיבט  הן  אותנו  שימשו  אלה  וביצועה.  פענוחה  סימולה,  של  ליכולות  התנועה 
המשגתם  לשם  למרכיביה  לפירוק  ניתנת  אכן  מורכבת,  כתופעה  שתנועה,  בהבנה  קרי  ־ 
תנועה  מושגי  של  להוראה  תכנית  בפיתוח  אופנים:  בשני  מעשי,  בהיבט  והן  ־  וסימולם 
נבחרים ששימשו בסיס לתהליכי המשגה והסמלה על ידי המשתתפות, וכן כאמצעי לבחינת 
תוצרי ההסמלה העצמאית ולזיהוי מדויק של המסומנים שִייצגו הסימבולים. חשוב להדגיש 
שהילדות המשתתפות לא נחשפו בשום שלב לייצוגים הגרפיים ולאופני הסימול המקובלים 

 .EWMN בכתב

שיטת המחקר

תנועה  משפטי  ל–11  ד  בכיתה  ילדות  שפיתחו  תנועה  כתבי  של  המאפיינים  נבחנו  במחקר 
בדרגת קושי עולה שהוצגו בפניהן. מבין שלל הממצאים שעלו במחקר נציג כאן דוגמאות 

המעידות בעיקר על ביטוי של משאבים חברתיים–תרבותיים בכתבי התנועה.

אוכלוסיית המחקר 
גיל  התהליך.  אורך  לכל  בקביעות  השתתפו   11 מהן  בנות,   16 כללה  המחקר  אוכלוסיית 
המשתתפות היה 10-9, והן היו תלמידות כיתה ד בבית ספר יסודי במרכז הארץ שאוכלוסייתו 
ממעמד חברתי–כלכלי ממוצע. הבחירה במשתתפות בגיל זה התבססה על ההנחה שילדים 
בגילן חוּו כבר מגוון עשיר של התנסויות הדורשות שימוש בידע ייצוגי–סימבולי. התנסויות 
אלה כללו למשל קריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית, פתרון תרגילים בחשבון, נגינה על פי 
תווים וזיהוי תמרורים. אפשר להניח אפוא שבגיל זה כבר נוצר אצל הילדים מאגר עשיר של 
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ידע שיכול לשמש עבורם משאב בבואם לפתח ייצוגים חדשים. גם ניסיון ארוך שנים של אחת 
החוקרות בהוראת מחול הוביל למסקנה שילדים בגיל זה ישמחו לשתף פעולה בתהליכים 

המערבים יצירתיות וחיפוש אחר פתרונות מקוריים.
הלימודים  שעות  לאחר  תנועה שהתקיים  ללימוד  בחוג  להשתתף  התנדבו  המשתתפות 
והתחייבו להתמיד בו. גם בנים הוזמנו להשתתף, וכמה אף נרשמו לחוג, אך הם לא הופיעו. כל 
המשתתפות היו ללא מגבלות תנועתיות ברמת התפקוד היומיומי. כולן נבדקו במבחן יכולות 
המשתתפות  הממוצע.  בתחום  ונמצאו   )Hammill, Pearson & Voress, 1993( מרחביות 

מעולם לא למדו את כתב התנועה EWMN או שיטה אחרת לתיווי תנועה.
הילדות חולקו על פי בחירתן לארבע קבוצות עבודה של שלוש–ארבע משתתפות. בכל 
אחת מהקבוצות הוגדרו שני תפקידים: )א( הְמַפתחות, שעסקו בפיתוח שפת הסימנים לתנועה 
בהליך קבוצתי שיתופי; )ב( המפענחת, בת אחת בכל קבוצה שתפקידה לפענח את הייצוגים 
הסימבוליים שפיתחו חברותיה ולבצע את התנועות המיוצגות בהם. בכך סיפקה המפענחת 
משוב לְמַפתחות על מידת הבהירות והדיוק של הכתב שפיתחו. במשך התהליך עבר תפקיד 
הקבוצתית  המסגרת  שנשמרה  כך  מהקבוצות,  אחת  כל  בתוך  המשתתפות  בין  המפענחת 

והתאפשרה התפתחות של סגנון חשיבה קבוצתי ייחודי.

הליך המחקר
 ,EWMN התנועה  כתב  על  הנסמכת   ,)2001 )עופר,  התנועתית  האוריינות  גישת  בסיס  על 
הוגדרו ארבעה יסודות של תנועה, והם נלמדו ותורגלו לפי תכנית ייעודית. ארבעת היסודות 
כיווני  )ב(  ימינה–שמאלה, מעלה–מטה(;  )קדימה–אחורה,  לגוף  ביחס  כיווני המרחב  )א(  הם: 
המרחב המוחלט, החיצוני לגוף, שהוגדרו כמקובל ב–EWMN בספרות )0(-)7(, המסודרות 
כמו שושנת הרוחות; )ג( איברי הגוף הנעים )זרוע, ראש, ירך וכו‘(; )ד( זמן התנועה, במובן של 
רצף האירועים )אך לא ֶמֶשך של כל אירוע(, אשר הוגדר בשלוש רמות: רמת האירוע היחיד 
המתרחש בכל יחידת זמן; רמת האירועים המתואמים )סינכרוניים( המתחילים ומסתיימים בו 
בזמן; והרמה הַא–סינכרונית, שבה מתרחשים כמה אירועים בכל יחידת זמן, והם אינם חופפים 
במדויק. התכנית כללה גם פרק מבוא להיכרות עם נושא הייצוגים הסימבוליים, והם הוגדרו 
בפני המשתתפות כ“מערכת של סימנים או סמלים המאפשרים להעביר מסרים ברורים בתחום 
מסוים ולהבינם”. לאורך המפגשים הודגש ההיבט של העברת מידע באמצעות סימנים ופעולה 

לפי המידע שנקלט מהם )לדוגמה, הבנת המשמעות של תמרור עצור וציות לו(. 
יותר  במשך  לשבוע  אחת  שנערכו  לימודיים  מפגשים  מ–29  מורכב  היה  המחקר  הליך 
משנת לימודים מלאה ונמשכו כשישים דקות כל אחד. המפגשים נועדו להקנות ידע מושגי–

באמצעות  אותו  ולשכלל  קבוצתי  ייצוגים  מערך  ולפתח  לתרגל  המשתתפות,  לכל  תנועתי 
פענוח  פיתוח,  הדגמה,  הקניה,  שלבים:  חמישה  אפוא  כלל  זה  תהליך  המפענחת.  משוב 

ושכלול.
וכלל  המשתתפות  לכל  יחד  נערך  הלימוד  מנושאי  אחד  בכל  ההקניה  שלב  ־  הקניה   .1
הייעודית.  הלימודים  תכנית  לפי  התנועה  יסודות  של  תנועתי  ותרגול  מושגית  למידה 
בתרגול  לווה  לימוד  פרק  כל  התכנית.  במהלך  יותר  מורכבת  ונעשתה  הלכה  התנועה 
שמטרתו לבסס את המושגים שנלמדו, לאבחן קשיים בהבנה או בביצוע ולתקנם. בסיום 
כל פרק נערכו מבחני ידע לכל הילדות, כדי לוודא שהן רכשו את הידע שנלמד ושהן 
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שולטות במושגי התנועה ובדימוייה, כך שתהליך הפיתוח או הפענוח של הסימבולים לא 
יושפע מפערי ידע.

הדגמה ־ בשלב ההדגמה יצאו המפענחות מכל ארבע הקבוצות למרחב עבודה נפרד,   .2
ובפני הְמַפתחות בלבד הוצג משפט תנועה, קרי רצף הכולל עד תשע תנועות ומבוסס על 
הנושאים שנלמדו במפגש המסוים ובמפגשים קודמים. משפט תנועה זה הדגים את התוכן 
התנועתי שעליהן לסמל, והוא בוצע על ידי החוקרת בביצוע חי ובאמצעות סרט וידיאו 
משתי  התנועה  את  הציגו  והסרט  החיה  ההדגמה  כרצונן.  לצפות  הְמַפתחות  יכלו  שבו 
מנטלית  רוטציה  לבצע  הצורך  מהְמפתחות  נמנע  ובכך  ואחורית,  קדמית  מבט,  נקודות 
לא  המרכזי  התנועה  לאולם  מחוץ  ששהו  המפענחות  ושמאל(.  ימין  כיווני  של  )היפוך 
נחשפו למשפט התנועה שהוצג. בסך הכול הודגמו וסומלו בכל המחקר 11 משפטי תנועה 

בדרגת קושי עולה, שנושאיהם מוצגים בלוח 1.
פיתוח ־ בשלב הפיתוח התכנסו הְמַפתחות לפי הקבוצות הקבועות בפינות אולם התנועה.   .3
שורטטו  שעליו  דף  קרי  עצמאי,  תנועה  כתב  שיתופי  בהליך  יצרו  הן  אלה  בקבוצות 
בפניהן  התנועה שהודגם  את משפט  הקבוצה  חברות  לדעת  גרפיים שמייצגים  סימנים 
)לשם הקיצור הוא ייקרא להלן סקריפט(. הְמַפתחות היו חופשיות ליצור כל ייצוג שיעלה 
בדעתן בהתייחס לשתי הנחיות כלליות: האחת, שמטרת ההסמלה היא שהמפענחת תוכל 
והעברת  ההיבט של התקשורת  הודגש  כלומר  התנועה,  לשחזר מהסקריפט את משפט 
של  מפורשת  מכתיבה  להימנע  שיש  והשנייה,  הסקריפט;  באמצעות  התנועתי  המידע 
הוראות מילוליות לביצוע התנועות. מטרת ההנחיה השנייה להוביל את הילדות לפיתוח 

ייצוגים סימבוליים. 
העבודה במסגרת הקבוצה נועדה להביא את הְמפתחות להתדיין ביניהן בגלוי על אופני   
בתהליך.  ונימוקיהן  עמדותיהן  ידיעותיהן,  על  מידע  לחשוף  וכך  האפשריים,  ההסמלה 
תהליך  בקבוצה,  מוסכמת  החלטה  לגבש  הצורך  היה  זו  עבודה  דרך  של  הצפוי  המחיר 

שהיה מורכב מבחינה חברתית וגזל זמן.
הסקריפט,  את  ממנה  וקיבלה  לקבוצתה  מפענחת  כל  חזרה  הפענוח  בשלב  ־  פענוח   .4
מקבוצתה.  הְמַפתחות  בפני  התנועה  משפט  את  והציגה  יכולתה  כמיטב  אותו  ִפענחה 
כאמור, בדרך זו נתנה כל מפענחת משוב לְמַפתחות על רמת הדיוק של הסקריפט שלהן. 
אם הביצוע תאם את משפט התנועה כפי שהוצג לְמַפתחות וסומל על ידן, יכלה קבוצה זו 

לעבור לשלב הלמידה הבא. אם הביצוע לא היה מדויק, נדרש שלב של שכלול.
שכלול ־ שלב השכלול התקיים רק בחלק מהמשפטים, ובמסגרתו שיפרו הְמַפתחות את   .5
הסקריפט שלהן לפי המשוב התנועתי של המפענחת והעבירו אותו אליה לפענוח חוזר. 
השכלול יכול היה להיות תיקון של הסקריפט הקיים או הכנה של אחד חדש. שלב זה חזר 
על עצמו עד לפענוח מדויק, כלומר עד שהמשפט התנועתי שביצעה המפענחת היה דומה 

למשפט המקורי שהוצג לְמַפתחות. 

זה, על חמשת שלביו, הניב בסך הכול שישים סקריפטים: בשלוש קבוצות  תהליך מחזורי 
)קבוצות 1, 2 ו–4( פותחו סקריפטים לכל משפטי התנועה, ובקבוצה 3 פותחו סקריפטים לחלק 
מן המשפטים. כל הסקריפטים שנוצרו בכל אחת מהקבוצות כונסו בתלקיט שעמד לרשות 

חברות הקבוצה לעיון חוזר בכל שלבי התהליך. 
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לוח 1. יסודות התנועה ומשפטי התנועה שסימלו המשתתפות

יסודות התנועה 
שהוגדרו על פי 

EWMN ומשפטי 
התנועה שסומלו

כיווני מרחב יחסי: 
קדימה, אחורה, ימינה, 

שמאלה

כיווני מרחב מוחלט 
EWMN–כהגדרתם ב

]הספרות )0(-)7([

איברי גוף:
כף רגל, שוק, 

ירך, כף יד, אמה, 
זרוע, ראש, גֵו

זמן התנועה:
הסדר והרצף 
של האירועים

רק הכיוונים משפט 1
קדימה ואחורה

רק הכיוונים ימינה משפט 2
ושמאלה

משפט 3
שילוב ארבעת הכיוונים 
־ קדימה, אחורה, ימינה 

ושמאלה

רק הכיווניםמשפט 4
)6( ,)4( ,)2( ,)0(

משפט 5
כל הכיוונים

 )7(-)0(
+ כיוון ההתחלה

משפט 6
שילוב של יסוד כיווני גוף )רק הכיוונים 
קדימה ואחורה( עם יסוד מרחב כללי 

]הכיוונים )0(, )2(, )4(, )6([

שילוב יסודות כיווני הגוף )ארבעת הכיוונים( משפט 7
ומרחב כללי )כל הכיוונים(

רק איברי הגוףמשפט 8

תנועת איברי הגוף בשילוב כיווני הגוף וכיווני המרחב משפט 9

משפט 10
שילוב כל יסודות התנועה: הגוף השלם כיחידה אחת ואיברי הגוף 

העצמאיים נעים בו בזמן )כולל כיווני הגוף מעלה ומטה(; 
זמן התנועה של כל המרכיבים מתואם )סינכרוני(.

שילוב כל יסודות התנועה: הגוף השלם כיחידה אחת ואיברי הגוף העצמאיים נעים משפט 11
בו בזמן; זמן התנועה של כל המרכיבים אינו חופף במלואו )תנועה א–סינכרונית(.

כלי המחקר ועיבוד הנתונים
רוב נתוני המחקר נאספו בשני כלים מרכזיים:

משפטי התנועה שהיו מושאי ההסמלה ־ כל משפט תנועה שהּוטל על הְמַפתחות לסמל   .1
הורכב מצירוף תנועות שנלמדו ותורגלו באותו השיעור או בשיעורים קודמים מתחילת 
המחקר. העובדה שמשפטי התנועה ומרכיביהם הוגדרו במדויק בכתב EWMN )כאמור, 
את  מושכל  באופן  לפענח  לחוקרות  אפשרה  בלבד(  החוקרות  לרשות  שעמד  מידע 
סבירות  אותם ברמת  ולייחס  הסימבוליים שהופיעו בסקריפטים העצמאיים  המרכיבים 

גבוהה לתנועות המסומלות. 
איסוף ותיעוד שוטף של כל אחד מחמשת שלבי הפיתוח ־ התיעוד בוצע בשלושה כלים:   .2
תמלול,  עברו  הווידיאו  סרטוני  מחקר.  יומן  וכתיבת  הסקריפטים  איסוף  וידיאו,  צילום 
אחר  עקבנו  כך  מהמחקר.  כחלק  שפותח  קטגוריות  מערך  לפי  ונותחו  מוינו  ומרכיביהם 
מרכיבים בשיח, כמו התייחסות לתהליך הלמידה או לרצפי התנועה שהוצגו, התייחסויות 
שעניינן תהליך ההסמלה ועיצוב הסימבולים, וקטעי שיח הנוגעים לתהליכים בינאישיים בין 
חברות הצוות. כתבי התנועה העצמאיים מוינו ונותחו גם הם לפי מערך קטגוריות שפותח 
הן  התייחסו  אלה  קטגוריות  משמעיות.  רב  כמערכות  פורשו  וסימניהם  מהמחקר,  כחלק 
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לסקריפט כיחידה שלמה )כגון מצג הדף וכיוון הכתיבה( והן ליחידות הסימבוליות שבתוכו 
)סימן יחיד או קבוצה של סימנים(. יחידות סימבוליות אלה מוינו לשלוש קבוצות: יחידות 
שמתייחסות ישירות לתכנים התנועתיים ומייצגות אותם )לדוגמה, כיוון התנועה, האיבר 
)כמו הוראות כלליות לפענוח  נוסף  יחידות המייצגות מידע תנועתי  זמן התנועה(;  הנע, 
)כגון הקדשות או  ישיר בפענוח המידע  ויחידות שאין להן תפקיד  ַמפתחות(;  הסקריפט, 
קישוטים(. ביומן המחקר תועד התהליך מנקודת המבט של החוקרות, וכן תועדו תהליכים 

ואירועים שלא נקלטו במצלמות הווידיאו. בכך סייע היומן להשלים את תמונת המחקר.

ממצאים מרכזיים: 
ביטויים של מוסכמות ושל הקשר תרבותי בכתבי תנועה עצמאיים 

הסקריפטים של הקבוצות נועדו בעיקרם לייצג יסודות של תנועה לפי משפטי התנועה שהוצגו 
התנועה,  מרכיבי  בייצוג  להתמקד  שלא  בחרנו  הנוכחי  במאמר  זאת,  עם  הְמַפתחות.  בפני 
אלא באופן שבו הייצוגים משקפים את המשאבים הקונסטרוקטיביים של היוצרות, בדגש על 
ביטויים של מוסכמות ועל השפעותיה של התרבות הכללית והמקומית, הן בסקריפט השלם 

והן בייצוגים הסימבוליים.

ביטויים של מוסכמות
המרחב  בארגון  מוסכמות  על  הסתמכות  נמצאה  במחקר  שהשתתפו  הקבוצות  ארבע  בכל 
של הסקריפט. מוסכמות אלה בלטו הן בהיבט של ארגון מרחב הסקריפט כיחידה שלמה, 
והן בהיבט של בחירת הסימנים המייצגים את הוראות התנועה. עם זאת, בחרנו להביא גם 
דוגמאות מסקריפטים שבהם עוצבו הסימבולים באופן שאינו קונוונציונלי, המבטא חשיבה 

מקורית או תפיסה ייחודית של הייצוג.

הסקריפט כיחידה שלמה: כיוון הכתיבה
כיוון הכתיבה פירושו אופן הצבת הסימנים על גבי הדף כדי לבטא את סדר התנועות העוקבות. כל 
 )landscape( או אופקי )portrait( הסקריפטים שנוצרו נכתבו בשני כיווני כתיבה כלליים ־ אנכי
־ אף שהדף היה חלק וִאפשר גם רישום אלכסוני, מעגלי וכדומה. ברוב המקרים, כשהקבוצות 
בחרו לרשום על הדף כשהוא במצג אנכי, היה גם כיוון הכתיבה אנכי, מלמעלה למטה )ב–35 
מתוך 36 סקריפטים(, ואילו כשבחרו במצג אופקי )24 סקריפטים(, השתמשו במגוון כיווני כתיבה.

הסקריפטים  בכל  אופקי  דף  במצג  שבחרה   ,2 קבוצה  של  בסקריפטים  כאן  נתמקד 
שיצרה. כאמור, למרות האחידות במצג הדף, כיווני הכתיבה היו מגוונים: מימין לשמאל )5 
סקריפטים(, משמאל לימין )6 סקריפטים(, מלמעלה למטה )5 סקריפטים( ומהמרכז לקצוות 
מקרית  הכתיבה  כיווני  שהחלפת  סברנו  בתחילה  בהמשך(.   1 תרשים  )וראו  סקריפטים(   3(
ומרמזת שהמשתתפות אינן ערות לחשיבותה של העקביות בתקשורת ובהעברת מידע, חסר 
שעלול להקשות על המפענחת. אך בחינה חוזרת של הסקריפטים העלתה שהשינויים אינם 
מקריים, ושיש קשר בין סוג הסימנים שנבחרו ובין כיוון הצבתם על הדף, כפי שאפשר לראות 

בדוגמאות שבאיורים 1א ו–ב )החצים בצדי האיורים מסמנים את כיווני הקריאה(:
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1א. סימני אותיות בסקריפט שכיוון כתיבתו מימין לשמאל

1ב. סימני ספרות מוכפלות בכתב ראי בסקריפט שכיוון כתיבתו משמאל לימין

איור 1. כיווני כתיבה מתחלפים בסקריפטים של קבוצה 2 

כיוון כתיבה מימין לשמאל,  נמצא שכאשר נבחרו אותיות עבריות לשמש כסימנים, נבחר 
פי  על  נבחר  כסימנים,  לשמש  ְספרֹות  וכשנבחרו  1א(;  )איור  בעברית  בכתיבה  כמקובל 
)איור  גם בעברית  כתיבת שפת המספרים,  לימין, כמקובל בעת  כתיבה משמאל  כיוון  רוב 
כיוון הכתיבה לסוג הסימנים שנבחרו מבטא מוסכמות לשוניות– 1ב(. נראה שהקישור של 
תרבותיות המוכרות למשתתפות. הנחה זאת מקבלת אישוש מתיעוד של שיחה שבה אמרה 
הספרתיים  שהסימבולים  שאף  נראה  לימין”.  משמאל  כותבים  “חשבון  כי  הְמפתחות  אחת 
מייצגים כאן את כיווני המרחב, השימוש בהם נקשר ליישום של חוקי השפה המספרית. אשר 
להכפלת הספרות בצורת כתב ראי העידו הְמפתחות כי “היא ]המפענחת[ מכירה את זה”, 
כלומר שצורת כתיבה זו, שהיא מעין הסוואה של מסרים, מוכרת למשתתפות, משמשת אותן 

כמוסכמה מקומית ועשויה לשמש משאב לפענוח הסקריפט.
חיזוק לטענה בדבר קיומו של קשר בין כיוון הכתיבה ובין סוג הסימנים שנבחרו אפשר 
למצוא בסקריפט שבאיור 2, שבו סומלו הוראות התנועה לכיוונים שמאלה וימינה באמצעות 
מספרים. אף שנעשה כאן שימוש בשפת המספרים, הסקריפט נכתב מימין לשמאל, וצוינו 
מאחר  סוף(.  )התחלה,  המבוקש  בכיוון  אותו  לקרוא  המפענחת  את  המכוונות  הוראות  בו 
שהמפענחת לא הצליחה לפענח במדויק את הוראות התנועה בשלב הראשון, יצרו הְמפתחות 

גרסה משוכללת לסקריפט, שבה הוסיפו סימנים בעברית )איור 3(.

איור 2. כיוון כתיבה מימין לשמאל בסקריפט הרשום בגימטרייה
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איור 3. גרסה משוכללת של סקריפט הרשום בגימטרייה, בתוספת הברות

ניתוח הסקריפט והשיח שליווה את פיתוחו העלה שהמספרים 300 ו–10 מציינים בגימטרייה 
את האותיות שי“ן ויו“ד, שהן האותיות הראשונות במילים שמאלה וימינה. בגרסה המשוכללת 
נוספו מתחת למספרים ההברות הסוגרות את המילים האלה, לה ו–נה בהתאמה, ונוסף חץ 
לקישור המספר עם ההברה. מאחר שהמספרים מציינים אותיות, נבחר גם כאן כיוון הכתיבה 
מימין לשמאל. שיחה עם מחנכת הכיתה אישרה שהגימטרייה אכן נלמדת בצורה זו )כתיבת 
מספרים מימין לשמאל(, התנסות שהייתה כנראה המקור לרעיון. כדי להבטיח את יכולתה 
של המפענחת לקרוא את הסקריפט מהכיוון הנכון, ציינו הְמפתחות את כיוון הקריאה ותועדו 

אומרות: “תכתבי פה ‘התחלה’”.
תרשים 1 מסכם את כיווני הכתיבה שנמצאו בקבוצה 2 ומראה שכל הסקריפטים המבוססים 
ספרתיים  סימנים  על  המבוססים  והסקריפטים  לשמאל,  מימין  נכתבו  אלפביתיים  סימנים  על 
נכתבו משמאל לימין, חוץ מאלה שבהם המספרים ייצגו אותיות. הסקריפטים שבהם שימשו חצים 

כסימני התנועה הראשיים נכתבו כולם מן המרכז לקצוות )ראו דוגמה והסבר באיור 6 להלן(. 
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תרשים 1. כיווני הכתיבה האופקית ביחס לסוגי הסימנים בקבוצה 2

מהדוגמאות שהוצגו לעיל נראה שהבחירה בכיוון הכתיבה היא תולדה של אינטראקציה בין 
סוג  וכיוונן,  גורמים המעורבים בעיצוב הסקריפט: מוסכמות תרבותיות בדבר שפות  שלושה 
הסימן שבו נעשה שימוש, ומצג הדף שנבחר. יצוין שבחירה לסירוגין בכיווני כתיבה מתחלפים 
הכתיבה  כיוון  תמיד  היה  אנכית  בכתיבה  ואילו  אופקי,  בכיוון  הכתיבה  בעת  רק  התרחשה 
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מלמעלה למטה )ולא מלמטה למעלה(. אפשר להסביר זאת בכך שכתיבה בציר אנכי טומנת 
בחובה העדפה מובנית לייצוג אירועים עוקבים מלמעלה למטה )Tversky, 2001(, ואילו הכיוון 
האופקי נתפס כניטרלי. הבחירה לקשר בין סוג הסימנים לכיוון הכתיבה מעידה גם על הנחה 

סמויה שקשר זה יהיה ברור גם למפענחת, והוא בגדר משאב משותף בפיתוח שפת הייצוג.

הסקריפט כיחידה שלמה: ארגון הסימנים כמשקף את סדר אירועי התנועה על פני זמן
ייצוג רצף של אירועי תנועה יחידים: נמצאו שלושה דגמי ייצוג לרצף של אירועים יחידים, 
מהם שניים משתמשים באופני סימול מקובלים: הייצוג הפרטני והייצוג הנוסחאי המקוצר. 
בייצוג הפרטני נרשמו כל הסימנים המייצגים את הוראות התנועה בזה אחר זה לאורך הציר 

האופקי )איור 4א( או האנכי )איור 4ב(. 

4א. בכיוון אופקי

4ב. בכיוון אנכי

איור 4. ייצוג פרטני של אירועי תנועה יחידים

במאמר מוסגר נציין שאיורים אלה מדגימים מוסכמה נוספת, שלפיה תהליך של שינוי או 
של רצף פעולות על פני זמן מודגם בסדרת אובייקטים דומים שיש ביניהם שינויים קלים 

.)Tufte, 1990(
בייצוג הנוסחאי המקוצר נסמכו הְמפתחות על מוסכמה המקובלת בשפת החשבון, שבה 
הוראות זהות מכונסות תחת סימן יחיד בצירוף הוראה המעידה על כמות )הכפלה(. בדוגמה 
שבאיורים 5א ו–ב מיוצג רצף התנועות הבא: שני צעדים קדימה, צעד אחורה, צעד קדימה, 
שלושה צעדים אחורה. מבין שני הסקריפטים שסימלו אותו, אחד לא פוענח )איור 5א( ואחד 

פוענח )איור 5ב(. זה שפוענח כלל סימני הכפלה, וייתכן שהם סייעו בפענוחו.
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5א. לא פוענח        5ב. פוענח

איור 5: ייצוג נוסחאי מקוצר של אירועי תנועה יחידים

מקובלת  ייצוג  צורת  גם  נמצאה  והנוסחאי,  הפרטני  שהוזכרו,  הייצוג  אופני  שני  על  נוסף 
פחות, התייחסותית, שבה נקבעת משמעות הסימנים מהאופן שבו הם מתייחסים אלה לאלה. 

איור 6 מדגים זאת. 

איור 6. ייצוג התייחסותי של אירועי תנועה יחידים )הספרות מציינות את סדר הפעולות(

באיור 6, שבו מיוצג רצף תנועות זהה לזה שבאיורים 5א ו–ב, החצים המכוונים ימינה ושמאלה 
מוצבים לפני הדמות ומאחוריה ומייצגים בכך את כיווני הגוף קדימה ואחורה. ייתכן שמאחר 
זה אינו רציף, אלא מקוטע בין שני צֵדי הדמות, נדרשו הְמפתחות  שייצוג הזמן בסקריפט 
להוסיף ספרות לציון סדר אירועי התנועה. כאמור, אופן ייצוג זה אינו מקובל בתרבות בדרך 

כלל, והוא פרי יצירתן העצמאית של המשתתפות.
ייצוג רצף של אירועים בו זמניים ומתואמים: ייצוג אירועי תנועה המתרחשים בו בזמן 
נעשה בשני דגמים: דגם מקובל של סימנים המוצבים זה בצד זה במבנה של טבלה, ודגם 
ייחודי שבו משולבים כמה סימנים ליצירת סמל אחד. באיורים 7א ו–ב מוצגות דוגמאות לשני 
)הכיוונים  הגוף  לכיווני  התנועה  הוראות  שבו  תנועות  של  זהה  רצף  המייצגים  סקריפטים 
 ,)0( ]הכיוונים  קדימה, אחורה, קדימה, אחורה( משולבות בהוראות תנועה לכיווני המרחב 

.])2( ,)2( ,)0(
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7א. מתכונת טבלאית         7ב. מתכונת משולבת

איור 7. ייצוג של אירועי תנועה בו זמניים

זה במבנה מקובל של טבלה, כשבעמודות ממוינים  זה בצד  מוצגים  7א הסימבולים  באיור 
הסימנים לפי סוג הסימן ולפי המסומן שלו )בעמודה ימין רשומות ְספרֹות, שהמסומן שלהן 
הגוף(.  כיווני  הוא  שלהם  שהמסומן  חצים,  רשומים  שמאל  בעמודה  המרחב;  כיווני  הוא 
ייצוג  העמודות.  האירועים שבשתי  יחד  שבו מתרחשים  בזמן,  אחד  רגע  מייצגת  שורה  כל 
ייחודי מוצג באיור 7ב, שבו הסימבולים מעוצבים באופן המשלב בין המרכיבים המיוצגים. 
בסקריפט זה צורתן של הספרות המייצגות את כיווני המרחב )0( ו–)2( משתנה לפי כיווני 
הגוף: כשלִספרה יש פנים היא מייצגת תנועה קדימה, וכשהיא חסרת פנים )כאילו רואים את 
אחורי ראשה(, היא מייצגת תנועה אחורה. צורה משלבת זו אינה נפוצה, והיא דוגמה לעיצוב 

מקורי ולא קונוונציונלי של סימבולים.

סימני התנועה: חצים, ספרות, אותיות 
סימנים משמשים בתרבות באופנים מגוונים, וכך גם בכתבי התנועה של המשתתפות, שבדרך 

כלל השתמשו בסימנים לפי המוסכמות.
חצים: חצים משמשים פעמים רבות להורות על כיוון התנועה, וזה היה שימושם העיקרי 
גם בסקריפטים. החצים נרשמו לפי המוסכמה שחץ שכיוונו כלפי מעלה מורה על תנועה 
קדימה )כמו בתמרורים וברמזורים(, ומכאן שחץ שכיוונו מטה מורה על תנועה אחורה. עם 
זאת, גם כאן נמצא ביטוי לחשיבה מקורית. בדוגמאות שבאיורים 8א, ב ו–ג מופיעות כמה 

גרסאות לרצף תנועתי זהה, שבהן מופיעים חצים המורים לנוע קדימה ואחורה. 
לעומתם,  כמקובל.  ומטה  מעלה  מכוונים  החצים  ו–ב(  )8א  הראשונים  האיורים  בשני 

החצים באיור 8ג מכוונים שמאלה וימינה, וכיוונם מתייחס לדמות מרכזית. 
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 א      ב  
8א+ב. ייצוג מקובל          8ג. ייצוג התייחסותי

איור 8. חצים לייצוג הכיוונים קדימה ואחורה

בסקריפטים נמצאו גם חצים שלא ייצגו כיוון או תהליך, אלא קשר בין סימנים בסקריפט. 
)א( קשר של פרשנות ־ החצים מרמזים שהסימנים  סוגים של קשרים כאלה:  נמצאו שני 
)איור  תנועתי  מידע  של  תוספת  ולא  אחרת  בשורה  סימנים  של  פרשנות  הם  אחת  בשורה 
9א(; )ב( קשר של בו–זמניות ־ החצים מייצגים את הזמן ומקשרים בין ייצוגים של תנועות 

בו–זמניות )איור 9ב(.

 

9א. קשר של פרשנות            9ב. קשר של בו–זמניות      

איור 9. שימוש בחצים לייצוג קשר בין סימנים

שימוש  נעשה  כיצד  מראות  ויצירתית,  מקורית  לחשיבה  ביטוי  ניתן  שבהן  אלה,  דוגמאות 
במאגר המשאבים האישיים שנקלטו מהתרבות וכיצד הם הותאמו לענות על בעיה מיידית 

 .)at hand(
ְסָפרֹות: גם הְספרֹות, כמו החצים, משמשות בתרבות לייצוג ִמגוון מסומנים. בסקריפטים 
שיצרו המשתתפות שימשו הספרות הן לייצוג כמות )מספר הפעמים שיש לחזור על תנועה 

מסוימת( )איור 8א לעיל( והן לייצוג סדר הפעולות )איור 8ג לעיל(.
 ,EWMN כתב  על  המבוסס  במרחב,  כיוונים  לייצוג  בְספרות  ייחודי  שימוש  כאמור, 
הוצג בפני המשתתפות בהנחיה מילולית בלבד. על פי רוב רשמו המשתתפות את הכיוונים 
בספרות ממש, ולעתים בצירוף חצים המורים על הכיוון המרחבי המבוקש, בתנאי שהמחזיקה 
בדף עומדת כשפניה לכיוון )0( )איור 10א(. עם זאת, בכמה מקרים בחרו הְמפתחות בייצוג 
כגון הכמות או הצורה של הִספרה. בדוגמה  בִספרה,  עקיף של מסומנים אחרים הקשורים 
המופיעה באיור 10ב נעשה שימוש במנהג המקובל ִלמנות באמצעות האצבעות כדי לייצג את 
הִספרה המבוקשת. ייתכן שבמקרים אלה הייצוג הספרתי הפשוט נתפס בעצמו כמסומן שיש 

לסמלו, אך לא נמצאה להשערה זו עדות מפורשת בשיח הְמפתחות. 
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10א. ייצוג ספרתי פשוט          10ב. ייצוג באמצעות אצבעות הידיים

איור 10. שימוש בספרות לייצוג כיוונים במרחב

דוגמה נוספת לשימוש בספרות הוזכרה קודם, כשתואר ייצוג של אותיות האלפבית באמצעות 
גימטרייה )איורים 3-2 לעיל(. 

אותיות: בעקבות ההנחיה להימנע מכתיבה מפורשת של הוראות לביצוע התנועות מצאו 
הְמפתחות מבחר דרכים מרומזות להשתמש בייצוג אלפביתי, כמוצג בדוגמאות הבאות. באיור 
11א נעשה שימוש באותיות הראשונות של שמות איברי הגוף ושל שמות הכיוונים. לדוגמה, 
האות זי“ן מייצגת את האיבר זרוע, והשם ירדן, המתחיל באות יו“ד, מייצג את הוראת כיוון 
התנועה ימינה. באיור 11ב מצטרפות האותיות הראשונות של הוראות הפעולה המתרחשות 
בו בזמן )שמות איברים וכיווני תנועה( ויוצרות ראשי תיבות. הרווח בין ראשי התיבות מייצג 
מעבר ליחידת זמן חדשה, אולי לפי המוסכמה להשאיר רווח בין מילים במשפט. כך מייצג 
הצירוף זיקויי“א את ההוראה “זרוע ימין קדימה וגם ירך ימין אחורה”, והצירוף ר“א מייצג 

את ההוראה “ראש אחורה”, המתרחשת ביחידת הזמן הבאה.

11ב. ראשי תיבות11א. שמות ילדים ואותיות ראשונות של שמות איברים

איור 11. שימוש באותיות לייצוג

סימבוליות  במוסכמות  שימוש  אופני  מגוון  ביטוי  לידי  באים  זה  בחלק  שהוצגו  בדוגמאות 
והתאמתן למילוי משימות קונקרטיות. אופני יישום אלה עשויים להעיד על שימוש מותאם 
חשיבה  של  גילויים  מתוך  הרחבתו  ועל  למשתתפות  הזמינים  המשאבים  במאגר  ומסתגל 
מקורית ועצמאית. מאחר שהפעילות הוגדרה כמשימה תקשורתית, אפשר להניח שהְמפתחות 
סברו שאופני הסמלה אלה יהיו זמינים גם למפענחות ויסייעו להן לפרש את הוראות התנועה. 
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ביטויים של השפעת התרבות
מאגר אחר של משאבים קונסטרוקטיביים הוא הרקע התרבותי–סביבתי של המשתתפות, הן 
זה של התרבות הכללית והן זה של ההקשר המקומי. באיור 12 מוצג קטע מסקריפט המייצג 
של  בציור  המשולבים  בחצים  מיוצגים  הכיוונים  ואחורה.  קדימה  לכיוונים  תנועה  הוראות 
וסגורות: הכיוון קדימה מיוצג בדלת פתוחה, כאילו היא מזמינה להתקדם  דלתות פתוחות 
ולעבור בה, ואילו הכיוון אחורה מיוצג בדלת סגורה, המונעת כניסה. כך מצאו קודים של 
התנהגות חברתית מהתרבות הכללית את מקומם בייצוג סמלי של תנועה, כשליתר ביטחון 

נרשמו גם הסימנים המקובלים של חצים המכוונים מעלה ומטה. 

איור 12. דלתות פתוחות וסגורות מייצגות הוראות תנועה לכיוונים קדימה ואחורה 

עדות להשפעתה של תרבות מקומית נמצאה בשיח הקבוצתי שליווה את פיתוח הסקריפטים 
שהסימבולים שבהם עוצבו מתוך התייחסות ישירה לסמלי החגים חנוכה ופורים, שבסמוך 
להם התקיימו מפגשי המחקר. להלן דוגמה מתוך שיח של קבוצה 1 במהלך פיתוח סקריפט 

סמוך לחנוכה:

אולי נעשה משהו שקשור לחנוכה? עפרה: 
כן, כן! בואי נעשה... אנה: 

יש סביבון. כזה, אם נגיד... אם הסביבון, נגיד... תמצאי משהו בסביבון שנגיד... עפרה: 
ָסֶמך! אנה: 
ֶשֶזה? עפרה: 

לא, עושים נגיד מין סביבון ש... אנה: 
לא, אפשר לעשות חנוכייה, נגיד, חנוכייה עם שלוש נרות דולקים! עם... כמה  עפרה: 
כתוב פה? ]מסתכלת בטיוטה[ עם אפס נרות דולקים ועם ארבע נרות דולקים.  

שיח מסוג זה הביא לשילובם של סמלי החג כמרכיבים בייצוג הוראות התנועה, כמו שאפשר 
לראות באיורים 13א, ב ו–ג: באיור 13א מיוצג הכיוון המרחבי )4( בארבעה נרות בחנוכייה; 
באיור 13ב מיוצגים בנרות כיווני הגוף קדימה, ימינה ואחורה; ובאיור 13ג מייצגים הסביבונים 
של  העליון  בחלקו  במפתח  פורטו  שמרכיביה  מורכבת,  תנועה  של  להוראות  קודים  מעין 

הסקריפט )אינו מוצג כאן(.
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13א. חנוכייה עם ארבעה נרות 
לייצוג הכיוון המרחבי )4(

13ב. נרות מדמים חצים 
ומייצגים את הכיוונים קדימה, 

ימינה ואחורה

13ג. סביבונים משמשים 
קודים לייצוג תנועה מורכבת

איור 13: סמלי חנוכה מייצגים הוראות תנועה

שיצרו  בסקריפט  נמצאת  הסימנים  עיצוב  על  המקומית  התרבות  להשפעת  נוספת  דוגמה 
ְמפתחות קבוצה 1 לקראת פורים, שבו עיצבו תחפושות לְספרות המייצגות את כיווני המרחב 

)איור 14(. הְמפתחות קראו לסקריפט הזה “פורים במספרים”: 

טוב, אמ... למה נחפש את השבע? עפרה: 
לשבלול! אנה: 

איך? עפרה: 
ניקח את השבע ]מציירת[, שלוש כזה. אנה: 

יה, יש לי רעיון. ניקח את השבע, נחפש אותו לֵפָיה, ‘סתכלי איך... עפרה: 
עם כנפיים! אנה: 

ככה... זה יהיה הכנפיים, ואז הוא יעוף, יראו את האדמה וזה יהיה מגניב! עפרה: 
־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־   

תעשי לו שיער אנה: 
כן... הוא יתחפש לבן גוריון!  עפרה: 

איור 14: ספרות בתחפושת מייצגות את כיווני המרחב )באיורים המוגדלים: 
למעלה ־ הספרה ארבע התחפשה לבן גוריון; למטה ־ הספרה שבע מחופשת לפַיָה(
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הכללית  מהתרבות  מרכיבים  של  שילוב  מדגימים  זה  בחלק  שהוצגו  הסקריפטים  קטעי 
ומההקשר המקומי בייצוגי התנועה. בקטעי התמליל שהובאו בלט החיפוש של הְמַפתחות 
אחר קישור בין תכנים חוץ תנועתיים ובין ייצוגים של תנועות. אפשר לאפיין את הבחירה 
העיצובית המובאת בדוגמאות כביטוי לחשיבה יצירתית ופרשנות אישית ייחודית לתהליך, 
אך לפחות בחלק מהמקרים )חנוכה ופורים למשל( הייתה הבחירה קשורה לתכנים מהסביבה 
הלימודית והתרבותית. כדי לייצג הקשר זה באופן גרפי מספק נדרשו הְמפתחות להרחיב את 
אפשרויות הייצוג שלהן ולבסס אותן על התנסות קודמת בציור כאחד מהמשאבים שעמדו 

לרשותן.

דיון וסיכום: עקבות של תרבות בייצוגים חזותיים של תנועה

תנועת הגוף במרחב ובזמן היא תופעה מורכבת ורבת פנים. ייצוג התנועה באמצעים גרפיים 
המחול.  של  ההיסטוריה  משחר  רבים  ליוצרים  אתגר  היוו  לסימולה  תיווי  מערכת  ופיתוח 
בתחום  יסוד  מושגי  ייצוג  של  עצמאי  פיתוח  תהליך  לראשונה  נבחן  כאן  שהוצג  במחקר 
EWMN. תהליך יצירת הסימנים הגרפיים,  התנועה, שהוגדרו בהתבסס על כתב התנועה 
צירופם וארגונם במרחב הדף בהקשר של המשימה דרש מהְמַפתחות לזהות את רכיבי התוכן 
ייצוג הולם. לאחר מכן נדרשו  המיועד לייצוג, לעבד את המידע, למיין אותו ולהתאים לו 
כדי  שברשותן  הידע  למשאבי  התנועה  ייצוגי  קישור  של  הפוך  תהליך  לבצע  המפענחות 
לפענח אותם ולמלא את ההוראות המסומלות בהם. כלל המשתתפות, ְמַפתחות ומפענחות 
היבטים  בעיצוב  ניסיונן  ועל  להן  מוכרות  שהיו  סימבוליות  מוסכמות  על  הסתמכו  כאחת, 

שונים של העולם במרחב גרפי דו ממדי ובפענוח של עיצובים מעין אלה.
מאחר שלא היה בנמצא פתרון אחד מוחלט ונכון )ולא הייתה כוונה לייצר פתרון כזה(, 
 Kress & van( כל אחד מהסמלים שהוצגו היה תוצר של משא ומתן בין כמה אפשרויות ייצוג
Leeuwen, 1996( שהיו זמינות למַפתחות כמשאבים קונסטרוקטיביים. המשתתפות הרחיבו 
והתאימו את המשאבים האלה כדי ליישם אותם במסגרת מטלות מוגדרות בתהליך שעשוי 
להעיד על היותם חלק מגוף הידע הזמין עבורן. מהדוגמאות שהוצגו לעיל עולה שמשאבי 
הידע האישיים והקבוצתיים שבאו לידי ביטוי בייצוגי התנועה כללו את המרכיבים הבאים: 

ביטויים רבים  נמצאו  בייצוגים שפותחו  וסימול מקובלות ־  ייצוג  היכרות עם מערכות 
ועם  סימול מקובלות, עם הסימנים המרכיבים אותן  להיכרותן של הְמפתחות עם מערכות 
כללי התחביר המכוננים אותן. זוהה שימוש באותיות, במילים, ביצירה עצמאית של ראשי 
זאת;  למנוע  שביקשו  ההנחיות  למרות  מפורטים,  מילוליים  בתיאורים  גם  ולבסוף  תיבות, 
בסימני ְספרות שאליהם ִנלוו סימנים נוספים משפת החשבון )סימן הכפל ומבנה של נוסחה(; 
ובצורות ארגון וסימנים גרפיים מקובלים כמו שורות, טבלאות וסימני חצים. ההיכרות עם 
סימנים אלה משתקפת גם במאפייני השימוש בהם, כגון באפשרות הייצוג של כמה מסומנים 
בסימן יחיד )לדוגמה, השימוש בְסָפרות לייצוג הן של כמות והן של סדר(, או השימוש בקודים 
משמעות  בעל  לייצוג  משמעי  הרב  הייצוג  את  שהופכים  סימנים(  )מפתח  במקרא  מלווים 
יחידה וברורה. להיכרות זו נמצאה הרחבה בשימוש במערכות ייצוג לא רשמיות המשמשות 

בתקשורת בין ילדים, כדוגמת דפוס ההכפלה של ְספרות באמצעות שיקופן בכתב ראי. 
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התנסות מצטברת בציור ־ ניכר שלמשתתפות היכרות עם אפשרויות הייצוג של העולם 
 .)Sherin, 2000( וקווים  צורות  מגוון  באמצעות  ממדי  דו  גרפי  במרחב  והפנימי  החיצוני 
השימוש ביכולת הציור כמשאב בלט בעיקר בעיצוב כל אחד מהסימנים האיקוניים כציורים 
וכן בעיצוב  ביניהם,  וביחסים  ישיר או עקיף, בצורת הקווים  המייצגים את המסומן באופן 
מערך הסימנים כולו. ההתנסות בציור הרחיבה את אפשרויות הייצוג שעמדו בפני הְמפתחות 

ואפשרה להן להשתמש ברפרטואר עשיר של סימבולים, כגון חפצים, חלקי גוף או דמויות.
הייצוגים  עיצוב  על  כמשפיעים  שזוהו  המרכזיים  המשאבים  אחד  ־  תרבותית  השפעה 
הודגמו  שביטוייו  זה,  היבט  מהממצאים,  שעלה  כפי  פותחו.  שבו  התרבותי  ההקשר  הוא 
בכיווני הכתיבה, בשילוב סמלי חגים ואף בנהלים חברתיים, תומך בטענה שתהליכי הלמידה 
 .)Greeno, 1998; Roth, 2001( מעוגנים בהקשר תרבותי–חברתי, הן זה המיידי והן זה הרחב
מרכיביו של הקשר זה נקלטים אצל הלומדים בתהליכי למידה פורמליים )“חשבון כותבים 
משמאל לימין”( ובלמידה סמויה כמשאבים לא מודרכים )diSessa & Sherin, 2000(, כלומר 

משאבים שנוצרים באופן לא פורמלי ולא מכוון. 
מבנה  בהם  נוספים,  מעורבים  גורמים  נמצאו  הסמלים  של  וההבניה  העיצוב  בתהליך 
ועיצובה  המטלה  של  אופייה  ותורגלה;  הומשגה  שבו  והאופן  בתנועה  הלימודים  תכנית 
כמשימה חברתית–שיתופית המכוונת לתקשורת בין השותפות; וכן האתגר ביצירה של ייצוג 
סטטי ודו ממדי לתופעה דינמית ותלת ממדית. מפאת קוצר היריעה לא הרחבנו את הדיון 

בהיבטים אלה.
של  הגדול  המגוון  הרי  משתתפות,  של  מצומצם  במספר  ההתמקדות  למרות  לסיכום, 
ייחודיים  הם  שנבחרו  הייצוג  מאופני  העובדה שחלק  וכן  מזו,  זו  מאוד  השונות  הדוגמאות 
כלליות  תרבותיות  מוסכמות  המשלב  הסמלה  תהליך  על  מצביעים  קונוונציונליים,  ואינם 
עם הסכמות תוך קבוצתיות הנסמכות על תרבות מקומית ועם תהליכים פנימיים המעידים 
יחד  מורכבת הממזגת  יצירתיות  כישורים של  מימשו המשתתפות  כך  אישית.  על פרשנות 

מרכיבים מקובלים וחדשניים.
בסוגי  לעסוק  למשתתפות  אפשרה  ובפענוחם  ייצוגים  של  עצמאי  בפיתוח  ההתנסות 
קשרים אפשריים בין הסימבולים למסומנים התנועתיים שהם מייצגים, בהבנה של עקרונות 
השימוש בייצוגים סימבוליים בתקשורת מקצועית בתחום התנועה, ובפיתוח היכולת לבקר 
תהליכי  שיבחנו  עתידיים  מחקרים  מבוקשים.  מסרים  של  בהקשר  הייצוגים  את  ולהעריך 
הסמלה דומים בקרב קבוצות לומדים שונות )קבוצות של בנים, של גילאים אחרים או של 
אוכלוסיות מתרבויות אחרות( יוכלו לחדד את ההבנה בדבר מעורבותם והשפעתם של מרכיבי 

תרבות ושל הייחודי והאישי בתהליכים של הסמלה בכלל והסמלת תנועה בפרט.



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  297 תשע“ב–2012 

מקורות

אלקושי, ר‘ )2000(. תווי גרפי של ילדים כייצוג של פרספציות מוסיקליות. חיבור לשם קבלת 
תואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב.

ברונר, ג‘ ס‘ )1965(. תהליך החינוך. תל אביב: יחדיו.
CMDN ־ תווים לריקוד. תל אביב: המרכז לחקר כתב–  .)1991( ל‘  צ‘ון,  ו–גאו  מ‘  ּוו–ִג‘י, 

תנועה, הפקולטה לאמנות, אוניברסיטת תל אביב.
ויגוצקי, ל‘ )2004(. למידה בהקשר חברתי: התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים. תל 

אביב: הקיבוץ המאוחד.
עופר, ש‘ )2001(. אוריינות תנועתית ־ פיתוח המושג ויישומו בתכניות לימודים. חיבור לשם 

קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
— )2009(. פיתוח שפת ייצוג סימבולית לתנועה על ידי ילדות כיתה ד‘. חיבור לשם קבלת 

תואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה.
שפה  לפיתוח  כבסיס  אשכול–וכמן  תנועה  כתב  תנועתית:  אוריינות   .)2010 )אוקטובר   —
עצמאית לתיווי תנועה על ידי ילדים. הרצאה שהוצגה בכנס הל“ז של האגודה הישראלית 

לבלשנות שימושית, תל אביב.
Azevedo, F. S. (2000). Designing representations of terrain: A study in meta-

representational competence. Journal of Mathematical Behavior, 19(4), 443–480.
Bamberger, J. (1991). The mind behind the musical ear. Cambridge, MA: Harvard 

University Press.
— (2007). Restructuring conceptual intuitions through invented notations: 

From path-making to map-making. In E. Teubal, J. Dockrell & L. Tolchinsky 
(Eds.), Notational knowledge (pp. 81–112). Rotterdam: Sense.

Benesh, R. & Benesh, J. (1956). An introduction to Benesh dance notation. 
London: Adam & Charles Black.

Bertin, J. (1983). Semiology of graphics. Madison: The University of Wisconsin.
Confrey, J. (1990). A review of the research on student conceptions in 

mathematics, science, and programming. Review of Research in Education, 
16(1), 3–56. 

diSessa, A. A. (2004). Meta representation: Native competence and targets for 
instruction. Cognition and Instruction, 22(3), 293–331.

diSessa, A. A., Hammer, D., Sherin, B. & Kolpakowski, T. (1991). Inventing 
graphing: Meta-representational expertise in children. Journal of Mathematical 
Behavior, 10(2), 117–160.

diSessa, A. A. & Sherin, B. L. (2000). Meta-representation: An introduction. 
Journal of Mathematical Behavior, 19, 385–398.

Elby, A. (2000). What students’ learning of representations tells us about 
constructivism? Journal of Mathematical Behavior, 19(4), 481–502.



עקבות של תרבות 298 שלומית עופר ובילי עילם 

Eshkol, N. & Wachman, A. (1958). Movement notation. London: Weidenfeld 
and Nicholson.

Farnell, B. (1994). Ethno-graphics and the moving body. Man, 29(4), 929–974.
Freedman, K. (2003). Teaching visual culture. New York: Teachers College Press.
Fuhrman, O. & Boroditsky, L. (2007). Mental time-lines follow writing 

direction: Comparing English and Hebrew speakers. In D. S. McNamara & 
J. G. Trafton (Eds.), Proceedings of the 29th Annual Cognitive Science Society 
(pp. 1007–1011). Austin, TX: Cognitive Science Society.

Gallahue, D. & Ozmun, J. (1998). Understanding motor development: Infants, 
children, adolescents, adults (5th ed.). New York: McGraw Hill.

Gilbert, J. K. (2008). Visualization: An emergent field of practice and inquiry 
in science education. In J. K. Gilbert, M. Reiner & M. Nakhleh (Eds.), 
Visualization: Theory and practice in science education (pp. 3–24). New York: 
Springer.

Goodman, N. (1983). The roll of notations. In R. Copeland & M. Cohen (Eds.), 
What is dance? Reading in theory and criticism (pp. 399–410). Oxford: Oxford 
University Press.

Greeno, J. (1998). The situativity of knowing, learning and research. American 
Psychologist, 53(1), 5–26.

Greeno, J. & Hall, R. P. (1997). Practicing representation learning with and 
about representational forms. Phi Delta Kappan, 78(5), 361–367.

Hall, F. (1983). Dance notation and choreology. In R. Copeland & M. Cohen 
(Eds.), What is dance? Reading in theory and criticism (pp. 390–399). Oxford: 
Oxford University Press.

Hammill, D., Pearson, N. A. & Voress, J. K. (1993). Developmental test of visual 
perception—second edition (DTVP2). Austin, TX: Pro-ed.

Hoogwegt, H., Maes, A. & Wijk, C. van (2009). Understanding motion in static 
pictures: How do low-educated South-Africans evaluate arrows in health-
related pictures? In L. Lagerwerf, H. Boer & H. Wasserman (Eds.), Health 
communication in Southern Africa: Engaging with social and cultural diversity 
(pp. 177–190). Amsterdam: Rozenberg/UNISA.

Hutchinson, A. (1961). Labanotation: The system for recording movement. New 
York: New Directions Books. 

Hutchinson-Guest, A. (1984). A chronology of fifty-three systems of dance 
notation. In N. Eshkol (Ed.), Tomlinson’s Gavot (pp. 8–9). Tel Aviv: Tel Aviv 
University.

Jeschke, C. (1999). Notation systems as texts of performative knowledge. Dance 
Research Journal, 31(1), 4–7. 



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  299 תשע“ב–2012 

Karmiloff-Smith, A. (1990). Constraints on representational change: evidence 
from children’s drawings. Cognition, 34, 57–83.

Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual 
design. London: Routledge.

Laban, R. ([1956] 1975). Laban’s principles of dance and movement notation (2nd 
ed.). Boston: Plays.

Landsdale, J. (2008). Decentring dancing texts: The challenge of interpreting dances. 
New York: Palgrave Macmillan.

Leinhardt, G., Zaslavsky, O. & Stein, M. M. (1990). Functions, graphs, and 
graphing: Tasks, learning and teaching. Review of Educational Research, 60, 
1–64.

Lieblich, A., Ninio, A. & Kugelmass, S. (1975). Developmental trends in 
directionality of drawing in Jewish and Arab Israeli children. Journal of Cross-
Culture Psychology, 6, 504–510.

Nemirovsky, R. & Tierney, C. (2001). Children creating ways to represent 
changing situations: On the development of homogeneous spaces. Educational 
Studies in Mathematics, 45(1–3), 67–102.

Roth, W. M. (2001). Situating cognition. The Journal of the Learning Sciences, 
10, 27–61.

Sherin, B. (2000). How students invent representations of motion. Journal of 
Mathematical Behavior, 19(4), 399–441.

Sherin, B. L., diSessa, A. A. & Hammer, D. M. (1993). Dynaturtle revisited: 
Learning physics through collaborative design of computer model. Interactive 
Learning Environments, 3(2), 91–118.

Tufte, E. R. (1990). Envisioning information. Cheshire, CT: Graphic Press.
Tversky, B. (2001). Spatial schemas in depictions. In M. Gattis (Ed.), Spatial 

schemas and abstract thought (pp. 79–111). Cambridge: MIT Press.
Willats, J. (1985). Drawing systems revisited: The role of denotation systems 

in children’s figure drawings. In N. H. Freeman & M. V. Cox (Eds.), Visual 
order: The nature and development of pictorial representation (pp. 374–384). 
New York: Cambridge University Press.





סוציולוגיה ישראלית יג )2(  301 תשע“ב–2012 

על גוף סמלי וגוף פיזי: 

ייצוגיות וחריגּות בשדה המחול העממי הישראלי

דינה רוגינסקי*

תקציר. המאמר מציג באופן סוציו–היסטורי ואתנוגרפי את מופעי הגוף והגופניות 
מראשיתה  הישראלי,  העממי  המחול  תנועת  של  התפתחותה  לאורך  הישראלית 

בשנות הארבעים ועד ימינו. המאמר מתמקד במגוון מופעיו של הגוף הישראלי 

רצף  פני  על  נעים  אלו  כשמופעים  הישראלי,  העממי  המחול  בתנועת  המוכל 

מהייצוגי אל החריג. בקצהו האחד נמצאות להקות הייצוג כביטוי לדימוי הצברים 

יפי התואר וקלי התנועה, ובתוך כך נסב הדיון על חיילים רוקדים בזמן מלחמת 

העצמאות. בקצה השני נמצאים רקדנים בעלי מומים או חריגויות אחרות, ובראשם 

ובסוכנּות  פיזי  לגוף  סמלי  גוף  בין  בהבחנה  עוסק  התיאורטי  הדיון  צה“ל.  נכי 

המחול  לטענתי,  הסמלי.  העל  לגוף  לחבור  כדי  החריגות  הקבוצות  שמקדמות 

זמן שאלו מאמצים את  כל  חריגים,  גופים  העממי הישראלי מאפשר קבלה של 

עקרונות הפעולה הערכיים של גוף העל הלאומי הקולקטיבי. לשם כך מודר הגוף 

הפיזי )יכולת הביצוע והתנועה( למעמד משני בשדה, ובמקומו עולה חשיבותו של 

הגוף הסמלי ושל לגיטימיות ההשתייכות של קבוצות לתרבות הישראלית. 

מבוא

הארבעים,  שנות  בתחילת  נוצרו  שלו  הראשונים  העם  שריקודי  הישראלי,  העממי  המחול 
ברובד  והשתתפותי.  ייצוגי  תנועתיים:  פעולה  אופני  שני  ימינו  ועד  דרכו  מראשית  מציע 
פולקלור  של  חצי–מקצועיות  ולהקות  חובבים  להקות  הארבעים  בשנות  כבר  פעלו  הייצוגי 
ובעולם  בארץ  במות  על  והופיעו  החדש  העברי–יהודי–ישראלי  דמות  את  לבמה, שהאדירו 
להקות  בצד  תנועה.  וקלות  חן  בריאות,  עלומים,  און,  המבטא  הצבר  דימוי  של  כשגרירים 
הייצוג החלו לפעול משנת 1945, ופועלים עד היום, הרקדות וחוגים לריקודי עם ישראליים, 
שבהם ההשתתפות פתוחה לכלל, ובתוכם אפשר למצוא “פרפורמרים” בצד אחרים שאינם 
בעלי כישרון מובהק למחול או לתנועה. משנות השמונים, עם השינויים הרבים שהתחוללו 
ועם  ההסתדרות  של  המרכזית  משליטתה  ביזורו  בעקבות  הישראלי  העממי  המחול  בשדה 
כניסתן של קבוצות מובילות חדשות ) פירוט על כך בהמשך(, החלו להשתלב בריקודי העם 

המחלקה ללשונות ותרבויות של המזרח הקרוב, אוניברסיטת ייל  *
החשובות  הערותיהם  על  האנונימיים  הקוראים  ולשני  המיוחד  הגיליון  לעורכות  להודות  ברצוני   

והמועילות שתרמו להבהרת הרעיונות המובאים במאמר זה.
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הרקדות  נפתחו  שעבורם  גופניות,  חריגויות  או  מומים  בעלי  של  קבוצות  גם  הישראליים 
מיוחדות. 

המאמר עוקב באופן סוציו–היסטורי ואתנוגרפי1 אחר האפשרות הייחודית שמציע שדה 
המחול העממי הפתוח להשתתפות הכלל, לקלוט לתוכו גופים ייצוגיים בצד חריגים. בתוך כך 
ייבחנו הקריטריונים להכלה זו. השאלות שייבדקו הן אם שילובו של הגוף החריג בצד הייצוגי 
מבטא עמדה של ציות או התנגדות; מהו הקשר בין ההגמוני לחריג; מי מוגדר “אנחנו” ו“הם” 
בשדה; מהי הגדרת האחרּות במחול העממי הישראלי; ואם החריגים מצליחים להרחיב את 

גבולות הקולקטיב. 
לטענתי, דווקא הממד הגופני המובהק של שדה זה שפתוח להשתתפות הכלל, מאפשר 
ולפיכך  בין הגוף הפיזי לגוף הסמלי המגולמים בתנועת המחול העממי הישראלי,  להפריד 
זו. מודל  קבוצות שונות על פני הרצף שבין הייצוגי לחריג מצליחות לקבל ביטוי במסגרת 
על  מאותגר  לכאורה  ־  הטרוסקסואלי  גברי,  יפה,  צעיר,  בריא,  ־  הייצוגי  הישראלי  הגוף 
ידי קבוצות של חריגים המשתתפים בהרקדות הפתוחות לקהל הרחב ובחוגים לבעלי צרכים 
מיוחדים )נכים, בעלי פיגור, זקנים, הומוסקסואלים(, עד שנדמה שכניסתן של קבוצות חדשות 
אלה של “אחרים” מרחיבה את גבולות הגוף הישראלי הנורמטיבי. אך כפי שיראה מאמר זה, 
והופכות  מנוטרלות  הן  זאת  ובמקום  ככאלו,  לגיטימציה  אינן מקבלות  הגופניות  החריגויות 
למשניות בחשיבותן בשדה. החריגים למיניהם מתאמצים להתקבל לשדה המחול העממי מתוך 
עמדה של קבלת הנורמות והעקרונות המניעים את השדה המשקף תפיסה ציונית–ישראלית 
מושרשת, ולא מתוך כוונה לערער על יסודותיו או על מודל הגוף המקובל בו. הפוטנציאל 
הטמון בגופם החריג של ה“אחרים” לאתגר את השדה באופן פיזי או סמלי, אינו מתממש אלא 
נבלע בניסיונם להידמות ככל האפשר לדגם הישראלי הנחשב נורמטיבי ולמזער את חריגותם. 

בכך הם שבים ומאששים, ואף מחזקים עוד יותר, את ערכיו היסודיים של דגם זה. 

על הגוף הפיזי והגוף הסמלי

הזיקה שבין הטבעי–המולד לתרבותי–הנרכש ויחסי הגומלין ביניהם הם מוקד חשוב למחקר 
ולַהְמָׂשָגה במדעי החברה, ובהקשר של מחקר הגוף, דיון זה מתורגם למתח שבין גוף פיזי 
לגוף סמלי. את הגוף הפיזי כמושא לחקירה אפשר להגדיר כישות אורגנית של הפרט הפועלת 
על פי יכולותיה ומגבלותיה הביולוגיות שהן אוניברסליות וכוללות למשל, בהקשר המחול, 
מנעד ידוע של תנועתיות אנושית.2 הגוף הסמלי הוא מושג חמקמק בהרבה, וייתכנו לו שלל 
משמעויות שברצוני להזכיר אחדות מהן. המונח “גוף מתורבת” ששימש אנתרופולוגים עוד 
עכשוויות  ביקורתיות  לעבודות  גם  ורלוונטי   )Blacking, 1977( העשרים  המאה  בראשית 

על  ראשוניים  ארכיוניים  מקורות  של  שיטתי  ניתוח  כוללת  זה  מאמר  מבוסס  שעליה  המחקר  עבודת   1

התפתחות תנועת ריקודי העם הישראלית משנות הארבעים, בצד ראיונות עם רוקדים ופעילים בשדה, 

תצפית משתתפת בחוגים והרקדות וקריאה שיטתית של עיתון קהילת ריקודי העם הישראליים רוקדים.

שההגבלות  הרי  שונים,  מחולות  של  רב  תרבותי  ולגיוון  לשכלול  ניתן  הזה  התנועתי  שהמנעד  הגם   2

האנטומיות של גוף האדם יסמנו את גבול יכולת העיבוד שלו.
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ומוסדות  חברתיים  הסדרים  ידי  על  הפיזית  הישות  של  למשטורה  מתייחס   )1996 )פוקו, 
המעגנים ומווסתים דחפים ביולוגיים, כגון אכילה, מיניות ואגרסיה. הצירוף “גוף מחוברת”, 
לעומת זאת, מתייחס לתהליך ההטבעה של תנועות ומחוות המושפעות ממשתנים סוציולוגיים, 
מחוותיהם  )לדוגמה,  החברתי  תפקידו  או  מעמדו  פי  על  תכונות  בגופו  מפנים  שהאדם  כך 
לטבע  הללו  המחוות  הופכות  כך  אריסטוקרטים(.  של  גינוניהם  או  ומלצרים  משרתים  של 
 Bourdieu,( )embodiment( שני ונמחקת הגופניות המקורית בתהליך של הצפנה גופנית
1984(.3 משמעות נוספת של הגוף הסמלי אפשר למצוא בראיית הגוף כמערכת ייצוג, כפי 
)Douglas, 1970(. לדבריה, אפשר לפרש את הגוף  שהציעה האנתרופולוגית מרי דגלאס 
לוויסות  מיועדים  החברתיים  שחוקיה  תרבותית–סמלית  סיווגים  מערכת  של  כנשא  הפיזי 
ולהצבת גבולות. על פי תפיסה זו, הגוף הוא סמל שאפשר להטעינו בחומרים תרבותיים, כך 
שאפשר “לפענח את תכונותיו של סדר חברתי כלשהו כבבואה של מבנה גוף ואת תפיסתו 

של אותו גוף בהשתקפות של סדר חברתי נתון” )חזן, 2003, עמ‘ 221(. 
במאמר שלפנינו ברצוני להשתמש בעקרון הסמלה זה, שבו הגוף הפרטי הופך למערכת 
ייצוג תרבותית, ולנתח שני היבטים של הסמלת הגוף המופיעים בשדה המחקר של המחול 
העממי הישראלי. הראשון עוסק בדימויו של גוף עברי–ישראלי–ייצוגי המשתקף בגופם של 
הרקדנים בלהקות המופע, המציגים לראווה את מה שנתפס כשפת תנועה ישראלית אופיינית 
וכגוף מושלם: צעיר, בריא, יפה וקל תנועה. בהיבט זה שומרים הגופים הפרטיים של הרקדנים 
על אפיוניהם הפיזיים האישיים ואף מבליטים את תווי הגוף הקונקרטיים של הטיפוס הגופני 
האידיאלי שהם מציגים. טיפוס זה משקף כאמור את הטעם האסתטי הנשאף תרבותית וקשור 

בדימוי של העברי החדש, הצבר. בניתוח שלהלן אקרא לו “הגוף הסמלי הייצוגי”.
ההיבט השני של הסמלת הגוף בשדה המחול העממי הישראלי ינותח במסגרת ההרקדות 
שהגופים  מראה  זו  מסגרת  של  הסמלי  הניתוח  הרחב.  לקהל  פתוחה  בהן  שההשתתפות 
או  יחד,  מתמזגים  אלא  הנפרדת,  גשמיותם  על  שומרים  אינם  הרוקדים  של  הפרטיים 
האינדיבידואלים  את  המוחקת  אורגנית  רקמה  מעין  של  חדש,  מבנה  ליצירת  מתמוססים, 
החבירה  לטובת  ייחודם  את  מאבדים  הפרטיים  הרוקדים  מתנועעת.  אנושית  מסה  ויוצרת 
גוף  בחלקי  אוחזים  במיוחד כשהרוקדים  לחוש  כוללת, שאפשר  וגופנית  למסגרת חברתית 
של אחרים כשהם נעים במעגל ויוצרים מעין שרשרת אנושית הבנויה על שיתוף הפעולה 
משמעות  בעלי  בריקודים  משתתפים  הרוקדת  הקבוצה  כשחברי  ועוד,  זאת  ביניהם.  הפיזי 
אידיאולוגית וערך היסטורי, או כשהם רוקדים רפרטואר שנרקד על ידי עשרות אלפי רקדנים 
אחרים בארץ ובעולם4 )כפי שאכן קורה עם ריקודי העם הישראליים(, הרי שהאיחוד הקבוצתי 
חורג ממסגרת חוג הריקודים המצומצם והופך לשיקוף של גוף על, גוף קולקטיבי, שאינו אלא 
מערכת ייצוג סמלית לגוף האומה הישראלית. למרכיב זה בניתוח אקרא “גוף העל הסמלי” 

או “הגוף הסמלי הקולקטיבי”. 

אני מציעה תרגום עברי זה למושג הלועזי משום שהוא טומן בחובו שני רובדי משמעות: הצפנה כהחבאה   3

והצפנה כקידוד. ההצפנה הגופנית היא תהליך כפול שבו תהליכי חדירה והחדרה של הביטוס גופני הם 

סמויים מן העין ומוחבאים בפנים הגוף, ובה בעת הם מבטאים צפנים תרבותיים שפענוחם מאפשר הבנה 

עמוקה יותר של ההתנהגות החברתית. 

לנתונים מספריים על הרוקדים, ההרקדות והריקודים בישראל ומחוצה לה ראו רוגינסקי )2004(.   4
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הגוף והריקוד כאמצעי ציות והתנגדות

סוגיה נוספת בעלת חשיבות למחקר הנוכחי העולה במסגרת מחקר הגוף והריקוד היא סוגיית 
צייתן או מתנגד  ההפעלה העצמית או ההיפעלות, כלומר היותו של הגוף סביל או פעיל, 
לכוחות החברתיים המעצבים אותו. למשל, החוקר טרנר )Turner, 1991( טוען שהגוף הוא 
אמנם אתר מדוכא, אך גם בעל פוטנציאל משחרר. בעוד שההפרדה המערבית הדואלית בין 
גוף לנפש נידתה את הגוף או כלאה אותו מכיוון שנתפס כאמוציונלי ובלתי נשלט לעומת 
הרציונליות המודרנית, הרי שהביקורת הפוסט–מודרנית על הרציונליות רואה בגוף פוטנציאל 
חתרני נגד הסדר החברתי הדכאני )Thomas, 1995(. תפיסת הגוף כסוכן שינוי, כמתווך של 
תהליכי ניעּות וכקורא תיגר על מוסכמות קיימת במחקר הפמיניסטי הפוסט–מודרני )למשל 

 5.)Csordas, 1994( ובתפיסה פנומנולוגית על חוויותיו של הגוף החי )Butler, 1990
גם הריקוד טומן בחובו פוטנציאל דואלי דומה לזה של הגוף. כשריקוד קהילתי–עממי 
)אתני, חברתי או דתי(6 מאפשר לחברי הקהילה ליהנות מהשחרור הגופני שהוא מעניק, הם 
 social( יכולים לחוש דרכו פורקן, התעלות וחירות. אך כשהריקוד העממי הוא חוב חברתי
אף  ריטואלים  במסגרת  לרקוד  נאלצים  אנשים  שבהן  תרבותיות  בקבוצות  למשל   ,)duty
פוסט– דיכוי. מחקר  בוודאי ממד של  בכך  יש   ,)Kaeppler, 1978( בכך  מעוניינים  שאינם 
הקולוניזטורי,  השלטון  על  כמאיים  נתפס  העממי  הריקוד  שכאשר  מראה  קולוניאליסטי 
כשהריקוד  לאוסרו.  או  למונעו  מבקש  הוא  ילידי,  חוסן  של  מגובש  תרבותי  במופע  למשל 
העממי כנשא של זהות אתנית ממשיך להתקיים בסתר למרות איומי השליט, הרי הוא מבטא 
אקט של שחרור ושל חתרנות תחת השלטון הכובש. כמו כן, הפרקטיקה התרבותית של ריקוד 
עממי יכולה לייצר מופע היברידי שבו באות לידי ביטוי השפעת השליט והנשלט גם יחד 

7.)Reed, 1998(
בהקשר של המחקר הנוכחי חשוב לציין שיש ודאי ישראלים רבים שחוו את ההשתתפות 
בריקודי עם כמעין חוב חברתי כשנאלצו להשתתף בריקודים בבתי הספר, בתנועות הנוער, 
בצבא וכו‘. גם מבחינה סמנטית, המונחים “הרקדה” ו“מרקיד” מעידים על פעולת ההפעלה 
עבור  הריקוד  משמעות  את  אבחן  המאמר  בהמשך  בריקוד.  המשתתפים  של  החיצונית 
המשתתפים כאתר של הכלה לעומת הדרה, אבדוק עבור מי הריקודים הם ביטוי של שחרור 

הלחימה  באמנות  הגוף  היעשות  על  במאמרה   )2009( כהן  בר–און  ראו  זו  בסוגיה  עיניים  מאיר  לדיון   5

של האייקידו, שבו היא מנתחת כיצד תנועת הגוף החי )the lived body( היא המקור ליצירת מעגלי 

משמעות חברתיים ותרבותיים רחבים יותר סביבו. 

המונח “ריקוד עממי” מקיף שלל צורות של ריקוד חובבני, בניגוד ל“ריקוד אמנותי” שהוא מקצועני.   6

לדיון מעמיק בנושא סיווגים וסוגיות בהגדרות המחול ראו רוגינסקי )2008(. 

ריד סוקרת במאמרה מחקרים אחדים על ריקוד עממי כאקט של התנגדות נגד הקולוניאליזם האירופי   7

בקרב אפריקאים, תושבי הרי האנדים, האינדיאנים ההופים וקבוצות נוספות. רוקדי ריקודים עממיים 

כך  המסורתי  הריקוד  את  ועיבדו  החדש  השליטה  למצב  עצמם  התאימו  קולוניאליסטי  כיבוש  תחת 

ולנסיבות. העיבוד נע מהתאמת הריקוד העממי המסורתי לצורכי מופע, דרך חיקוי  שיתאים לצרכים 

הריקוד האירופי לשם ניעות חברתית, ועד ניכוס ריקודים אירופיים בידי אפרו–אמריקאים בטענה שהם 

מייצגים ריקוד מסורתי אפריקאי שעבר קולוניזציה.
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או כפייה וכיצד מתבצע תהליך זה, ואעמוד על ההיבטים של ציות לעומת התנגדות המגולמים 
בהשתתפותם של רקדנים ייצוגיים לעומת חריגים במחול העממי הישראלי.

הגוף הפיזי והסמלי בהקשר הישראלי

מחקרים רבים בהקשר הישראלי עומדים על הבניית העברי–היהודי החדש כאנטיתזה לדמות 
היהודי הגלותי בכמה מישורים של תפיסת הגוף הפיזי והגוף הסמלי, ובייחוד במישור של דימוי 
הגוף הייצוגי )למשל אלמוג, 1997; ביאל, 1994; שפירא, Weiss, 2002 ;1997(. אחת הטענות 
החשובות של הציונות הייתה שהחיים בגולה היו נטולי גוף פיזי פעיל ובלתי חיוניים, ושרק 
חיים לאומיים בריאים יכולים להשיב את החיוניות הגופנית היהודית. האידיאולוגיה הזאת 
לא הייתה רק מטפורה, אלא שאפה לחולל שינוי בגוף הפיזי עצמו. דגם הציונות של ד“ר מקס 
נורדאו שיקף גישה זו של הציונות המרכז אירופית כלפי בעיית הניוון הגופני של העם היהודי 
בגולה. בשנת 1898 קרא נורדאו בקונגרס הציוני השני בבזל לתקומתה של “יהדות השרירים”, 
ובאותה השנה הוקם מועדון האתלטיקה הציוני הראשון של מרכז אירופה “בר–כוכבא ברלין”. 
ב–1900 פרסם נורדאו מאמר בכתב העת של אגודת הספורט הציונית בגרמניה, ובו הרחיב 
את רעיונותיו וטען שהניוון היהודי עמוק הרבה יותר מניוון שרירי גרידא ונובע מניוון נוירו–

פסיכולוגי של מערכת העצבים. לפיכך פיתוחו של הגוף תורם לחיזוקו הפיזי, ובו בזמן גם 
פועל פעולת עומק סמלית על הפסיכולוגיה הקולקטיבית היהודית ומאפשר להשתחרר ממה 

.)Brenner, 2006 ;2002 ,שכינה “נוירוזות” )צימרמן, 2003; שורק
גלוזמן )2007( טוען שראשית החשיבה הלאומית על הגוף הציוני נסבה על הגוף הסמלי, 
לבדו,  המטפורי  בשדה  התקיימותו  את  שלו,  הרפאים  קיום  את  גילם  כמו  היהודי  “הגוף 
31(, אך עם הקונקרטיזציה של התפיסה הלאומית  )שם, עמ‘  את הסתלקותו מן הממשות” 
ונטיעתו  הפיגורטיבי  השדה  מן  עקירתו  הגוף,  של  “המטריאליזציה  תהליך  החל  הציונית 
בזיקת  למשל  למצוא  אפשר  החדשה  לגופניות  הביטויים  את  )שם(.  המציאות”  בקרקע 
החלוצים והצברים לפעילות גופנית ולעבודת כפיים בהתיישבות העובדת ולקריאה לאנטי–

אינטלקטואליות. א“ד גורדון חיבר את הרכיבים של עבודת הכפיים החקלאית ואת השיבה 
אל הטבע ואל הגוף הטבעי ב“דת העבודה” שיצר בהשפעת טולסטוי, דת המבטאת את איחוד 

הגוף של הפועל עם כלל היקום )ביאל, 1994(. 
המחול העממי היה זירה נוספת לעיצוב הגוף הפיזי ולשלילת האינטלקטואליות כדי לכוננו 
המסורתי,  הלימוד  את  החליף  פנאי  כבילוי  המחול  האידילי.  העברי  הגוף  דימוי  של  בצלמו 
והריקוד הפרוע ברגליים יחפות ביטא און, שחרור וקשר לאדמה, כמו העבודה החקלאית. החזקת 
בתהליך  מרכיבים  היו  אלו  כל  ־  התנועתי  הרפרטואר  העשרת  לגוף,  המודעות  היציבה,  הגו 
עיצובה של גופניות חדשה, שנרכשה באופן מעשי דרך המחול העממי ויצרה שפת גוף אופיינית 
של הרוקדים. נוסף על כך, ריקודי העם הישראליים גילמו את הביטוי הקולקטיבי הסמלי של 
אחדות פעולה ואת יצירתו של גוף על המתעלה על סך הגופים הרוקדים הפרטיים המוכלים בו. 
ראשית ריקוד העם הישראלי מזוהה עם ההורה המעגלית שהביאו עמם חלוצי העלייה 
השנייה והשלישית ממזרח אירופה. ההורה כריקוד מעגלי הכולל אחיזה גופנית של הרוקדים 
בין  ההדדית  הזיקה  את  ומדגיש  אנושית  שרשרת  יוצר  כתפיים(  או  ידיים  )שילוב  בזה  זה 
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פעולה  ושיתוף  אינטגרציה  אחידות,  שוויון,  ומחייב  מגדיר  המעגל  שכן  לקולקטיב,  הפרט 
העם  ריקודי  התפתחו  שבעקבותיה  ההורה,  הריקוד.  את  לבצע  כדי  שבתוכו  הפרטים  בין 
הישראליים, תרמה בממד הסמלי לִחברות לערכים ציוניים משותפים וביטאה באופן בלתי 
אמצעי מרכיבים מרכזיים של הרטוריקה החלוצית בלבושה הסוציאליסטי: חיוניות, נעורים, 
קרבה לטבע, כיבוש האדמה, אקטיביות, חיזוק הגוף והנפש ופעולה משותפת )בהט, 1977; 

 .)Marjorine & Schneidler, 1955 ;פרידהבר, 1994א
רעיוני  חינוך  ושל  ִחברות  של  אחרות  פרקטיקות  פני  על  המחול  של  הייחוד  לטענתי, 
האידיאולוגיים  שהמסרים  בכך  טמון  פלסטית(  אמנות  נאומים,  הגות,  ספרות,  )למשל 
מוטבעים בפרט באופן מזוקק ובלתי אמצעי, בגופו הפיזי ממש. לפיכך אפשר לראות בגוף 
ובין  לאידיאי  הגופני  בין  לסמלי,  הפיזי  בין  המחבר  הטבעה  אתר  הלאומי  בהקשר  הרוקד 
המעשי למופשט, בהיותו אתר של ִחברות שבתוכו מתעצב הדימוי הגופני הסמלי של היהודי–
העברי–הציוני החדש, וכן כביטוי סמלי–מופעי הנושא את הרעיונות הציוניים על גוף האומה 
הקולקטיבי. את התהליך הזה ברצוני לכנות “אידיאולוגיה ופרקטיקה בגוף אחד”, שכן בו 

מתגבשים יחד הגוף הסמלי )הייצוגי והקולקטיבי( והגוף הפיזי בתהליך של הצפנה גופנית.
לפני שנפנה לדיון על הגוף הייצוגי והגוף החריג בשדה המחול העממי, אתווה בקווים 
כלליים ציוני דרך בהתפתחותה ההיסטורית של תנועת המחול העממי הישראלי, כך שהחלק 
האמפירי יתפרש במסגרתו ההקשרית. מלבד זאת, כדי להבין את גבולות הגוף הקולקטיבי 
הישראלי ברצוני לציין בקצרה את מעמדן של תת קבוצות חברתיות בשדה המחול העממי 
הישראלי, שאליהן מקובל להתייחס בספרות הסוציולוגית כ“אחרות”: נשים, מזרחים, ערבים, 
או  להכלה  הקריטריונים  מניתוח   .)Ben-Rafael & Peres, 2005( ועולים–מהגרים  חרדים 
הדרה של תת קבוצות מהפרקטיקה המחולית הלאומית אפשר יהיה להקיש ביתר בהירות על 

הקריטריונים להכלה או הדרה של החריגים פיזית בשדה המחול. 

ציוני דרך בהתפתחות תנועת המחול העממי הישראלי

במשך  הישראלי  העממי  המחול  תנועת  של  ההתפתחות  כלל  את  מלהקיף  היריעה  תקצר 
שלי  הדוקטורט  בעבודת  לעומק  נחקר  זה  תהליך  היום.  ועד  שהנצה  מיום  השנים  שבעים 
)רוגינסקי, 2004(, והוא אינו עומד במוקד המאמר הנוכחי. לפיכך נסתפק כאן באזכורים של 

ציוני דרך מרכזיים בלבד. 
סוגי המחול העממי שרווחו ביישוב הציוני עד שנות השלושים כללו, מלבד הורה, גם 
בכורתם  את  איבדו  אלה  אך  היהודים,  המהגרים  שהביאו  אחרים  אירופיים  עמים  ריקודי 
סיפקו את הממד התרבותי העברי שאליו שאפו  בעיקר משום שלא  וחברה  פנאי  כריקודי 
בני התקופה. בהדרגה התגבשה תפיסה שיש ליצור מחולות עבריים מקוריים על ידי יוצרים 
יהודים מקומיים. הדמות הראשית שייצגה את התפיסה הזאת ודחפה למימושה הייתה גורית 
קדמן )לשעבר גרט קאופמן( )1987-1897(. אליה חברו נשים נוספות, רובן מהגרות מגרמניה 
ומאוסטריה בעלות רקע אמנותי או חובבני במחול ובעלות הכשרה בחינוך גופני, וכן נשות 
מחול ילידות הארץ. קבוצת נשים זו הייתה אחראית לייזומם וליצירתם של המחולות העבריים 

הראשונים בארץ ישראל ולניהולה של התנועה מלמעלה למטה במשך עשורים רבים.
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של  הראשונה  למחצית  לתארך  אפשר  העברי  העממי  המחול  תנועת  ראשית  את 
הוועדה  והקמת   1944 בשנת  דליה  בקיבוץ  שנחוג  הראשון  המחולות  כנס  הארבעים.  שנות 
הבינקיבוצית לריקודי עם בהסתדרות בשנת 1945 סימנו את תחילת ארגונה המוסדי. בשנת 
1952 החליף המדור לריקודי עם בהסתדרות את הוועדה הטרום מדינתית והמשיך בפועלו 
בכלל  העבודה  תנועת  של  כוחה  התרופף  עת  השמונים,  משנות  זאת,  עם   .2000 שנת  עד 
וההסתדרות בפרט, התרחשו שינויים רבים במחול העממי הישראלי, שמקורם בביזור השדה 

הממורכז ובפתיחתו לכוחות חדשים.
השדה בן ימינו עבר עדכון באופי ההרקדות, המחוות והמוזיקה לכיוון של ים תיכוניות 
והשפעות גלובליות, בצד שמירת הריקודים הקלאסיים של “ארץ ישראל הישנה והטובה”.8 
מקיף  וכיום  ישראליים,  עם  ריקודי  מעשרה  פחות  נספרו   1944 בשנת  דבר,  של  בסיכומו 
השדה,  של  הייחודי  אופיו  בשל  בקביעות  ומתחדש  ריקודים9  מ–6,500  יותר  הרפרטואר 

המבטא יצירה לאומית יזומה של פולקלור מודרני.10 

אחרים בשדה המחול העממי הישראלי

קהל המשתתפים במחול העממי הישראלי הוא קהל מגוון המורכב מרבדים רבים של החברה 
הישראלית: צעירים כמו ותיקים, אשכנזים ומזרחים, חילונים וחובשי כיפות, גברים ונשים. 
הרקדות מתקיימות בערים הגדולות, בקיבוצים ובעיירות פיתוח, והמשתתפים מגיעים מרקע 
מקצועי והשכלתי מגוון. חשוב להדגיש ששתי קבוצות המקבלות מעמד של אחרות ברבים 
בשדה  הטון  את  נותנות  הן  דווקא  ־  ומזרחים  נשים  ־  בישראל  והתרבות  החברה  משדות 
מהגרות  ידי  על  כאמור  נוצרה  הישראליים  העם  ריקודי  תנועת  הישראלי.  העממי  המחול 
יהודיות מגרמניה ואוסטריה שהניעו את ראשית צעדיה ואת מוסדותיה ההסתדרותיים משנות 
הארבעים. עם דעיכתה של ההסתדרות שניהלה את שדה המחול העממי מלמעלה למטה, 
הקבוצה שנטלה לידיה את השליטה בשדה הפעולה החדש היא גברים מזרחים, המנהלים 
וסיבותיו  זה  תהליך  החדשים.  הישראליים  העם  ריקודי  את  ויוצרים  גדולות  הרקדות  כיום 
ולענייננו   11,)Roginsky, 2006( קודם  במאמר  בפרוטרוט  תוארו  החברתיות–היסטוריות 
קבוצות  ואינן  מובילות בשדה  קבוצות  הן  ומזרחים,  נשים  אלו,  חשובה ההדגשה שקבוצות 

שוליים.
אשר לקבוצת הערבים אזרחי ישראל, חשוב לומר שאין אף חוג לריקודי עם ישראליים 
ערבים  משתתפים  ואין  ערבי,  שהוא  עם  ריקודי  יוצר  אף  אין  ערבי,  ביישוב  שמתקיים 

הישראליות  של  קלאסיים  כביטויים  נתפסים  בציבור  והשירה  העברי  הזמר  גם  העממי,  במחול  כמו   8

השורשית. לעבודת מחקר על ההגדרה וההתפתחות של הזמר העברי ראו אלירם )2005(. המאמר הנוכחי 

לא יעסוק בקשר בין הריקודים לשירים. לדיון בנושא זה ראו רוגינסקי )2004, פרק 6(. 

www.israeldances.com :מנתוני האתר המקיף ביותר המתעד את ריקודי העם הישראליים  9

.)Roginsky, 2007( על דיון ביצירת פולקלור מודרני ותופעת הפולקלוריזם ראו רוגינסקי  10

וכן פרשנות על  ראו שם על השינוי בניהול שדה המחול העממי “מנשים גרמניות לגברים מזרחים”,   11

תפקידו התרבותי של הגוף בשינוי זה.
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רבים  ישראליים  עם  ריקודי  ברמה הסמלית  גם אם  ישראליים.12  עם  ריקודי  בהרקדות של 
נושאים את השם “דבקה”, וצעדי דבקה אכן משולבים ברפרטואר התנועתי של הריקודים, 
הרי שאופי ריקודי העם הישראליים רחוק מאוד מלבטא את מהות הריקוד הערבי ומשקף 
בבירור ניכוס תרבותי. הניכוס כלל אימוץ של מרכיבים תנועתיים וסמליים של רפרטואר 
תרבותי זר ואף עוין, והסבתם, בשינוי ההקשר, לסמל את עדיפותה של הלאומיות הישראלית 
על פני הערבית ואת הניצחון הישראלי שכבש אף את היבטי הפולקלור. הדוגמה הברורה 
לכך היא ששלושת ריקודי העם הראשונים שמוכרים כ“דבקות” קשורים במאבק ובלוחמה: 
“דבקה רפיח” נוצרה בהשראת המאבק בבריטים, ו“דבקה גלבוע” ו“כן יאבדו” נוצרו בזמן 
מלחמת העצמאות ועוסקים במאבק נגד הערבים. ערבים ישראלים מודרים ומדירים עצמם 
משדה המחול העממי הישראלי בשל אופיו הסמלי העז, המשקף לאומיות ציונית שורשית 

שבה אינם יכולים או רוצים להשתלב.13 
המעשית  השתתפותם  ללא  הערבים  ריקודי  של  תרבותיים  מרכיבים  של  ניכוסם  כמו 
בריקודים, כך עברו גם ריקודי החרדים תהליך דומה. בראשיתה של תנועת המחול העממי 
המייסדים  לדור  שנראו  ריקודים  מרכיבי  הישראליים  העם  בריקודי  שולבו  הישראלי 
כמשקפים תרבות יהודית אורתודוקסית. יש מבקרים הטוענים שניכוס תרבותי זה היה רחוק 
כל כך מחיי הקהילה עצמה, עד שאפשר לראות בו חיקוי כמעט פרודי של מרכיבים ממחול 
נציגי  בפועל,   .)1989 ספיבק,  )י‘  חסידי  הווי  החילונים  היוצרים  בעיני  שייצגו  וממוזיקה 
הקהילות החרדיות מעולם לא שיתפו פעולה עם הפרויקט הציוני של המחולות העממיים 
והסתגרו בקהילותיהם ובמחולותיהם הנפרדים. עם זאת, בין המשתתפים בהרקדות הגדולות 
המעורבות מגדרית אפשר לראות חובשי כיפות )סרוגות(, ובישראל מתקיימות מסגרות של 
ריקודי עם לנשים בלבד המיועדות לדתיות. השתתפותם של בני המגזר הדתי–לאומי לסוגיו 
בפעילות פנאי זו מדגישה את תפיסתם העצמית כמשתייכים לגוף העל הציוני במובנו הסמלי 

ועומדת בניגוד להימנעותם והתבדלותם של אורתודוקסים לא ציונים מפעילות זו. 
במסגרת התפתחותה ההיסטורית של תנועת המחול העממי הישראלי בארבעים שנותיה 
הראשונות, שולבו העולים בתוכה, והרקדות ביישובי עולים ובעיירות פיתוח נתפסו כפעילות 
עם  ואילך,  השמונים  משנות  בקליטתם.  מרכזי  מרכיב  שהיא  ומחברתת  חינוכית  פנאי 
התרופפות השדה המוסדי של ריקודי העם הישראליים ועם הגעתם של יוצאי אתיופיה וחבר 
העמים, קבוצות המהגרים הללו אינן משתלבות עוד במחול העממי הישראלי. יוצאי אתיופיה 
נוטים לפעילויות מוזיקה וריקוד שקשורים בעולמות תוכן תרבותיים חוץ ישראליים )שבתאי, 
2001(, ויוצאי חבר העמים מעדיפים במובהק פעילות של ריקודים סלוניים הן בחוגי פנאי 
והן במסלול מופעי–תחרותי. שתי קבוצות המהגרים הללו שאינן משתלבות במחול העממי 
הישראלי מלמדות שכוח הכפייה שהיה נתון בעבר בידי מוסדות בוני אומה לִחברותם של 
עולים דרך המחול העממי הלך ונעלם, וכן שהמהגרים החדשים נוטים להתבדל )מרצון או 

עם זאת, קיימות ביישובים ערביים להקות מחול עממי ערבי שממומנות באופן ציבורי ופרטי, ואחדות   12

מהן מופיעות בפסטיבל כרמיאל ובאירועי פולקלור אחרים. 

להרחבה על ריקודי המיעוטים במסגרת המחול העממי הישראלי ראו רוגינסקי )2009(.  13
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בגלל חוסר קבלה( מהזרם המרכזי של התרבות הישראלית,14 שריקודי העם הישראליים הם 
אחד הסמלים השורשיים שלה.

על רקע הקבוצות שאינן נוטלות חלק במעגל הלאומי ואינן משתייכות לגוף הישראלי 
בגופים  לדון  כעת  נפנה  התקינה,  הגופנית  יכולתן  ולמרות  תרבותיות  מסיבות  הקולקטיבי 
הייצוגיים והחריגים ובקריטריונים המגדירים את קבלתם או הדרתם משדה המחול העממי 
הישראלי. נפתח בסקירת להקות הייצוג, שהעלו על הבמות צעירים וצעירות בעלי חזות פיזית 
המשוחרר,  הישראלי  הגוף  דימוי  את  קהליהם  עבור  וביטאו  אופיינית  גוף  ושפת  מרשימה 
ייצוגי תהיה החיילים הרוקדים בזמן מלחמת  קל התנועה והתנופה. דוגמה נוספת של גוף 
הראיות  של  השני  החלק  במחולותיהם.  המגולם  וסמלי  פיזי  של  הצימוד  דרך  העצמאות, 
האמפיריות ידון בהשתתפותם של גופים חריגים במחול העממי הישראלי: החל בנכי צה“ל 
הרוקדים בחוגים ובלהקות ייצוג, דרך בעלי פיגור, בעלי בעיות מוטוריות וקשישים הנוטלים 
חלק במסגרות ריקודי עם למיניהן, וכלה בהרקדה ייחודית של הקהילה ההומו–לסבית בתל 

אביב. 

מחול עממי ומופעיו של הגוף הייצוגי 

להקות הייצוג
גופניות מודעת, הבעה חופשית והיכרות אינטימית עם יכולות הגוף היו מפתח לעיצובה של 
תנועתיות מוקפדת ושל דימוי גוף מושלם שהציגו לראווה להקות המחול העממי לייצוג. 
בשנת 1946 הקימה גורית קדמן, ֵאם המחול העממי הישראלי, את להקת המחול הייצוגית 
הראשונה: להקת ריקודי העם של הפועל תל אביב )פרידהבר, 1994ב(. כבר בשנת 1947 
של  בקשתה  פי  על  בפראג  בינלאומי  פולקלור  לפסטיבל  הייצוג  להקת  עם  קדמן  נסעה 
המחלקה להכשרה גופנית של הוועד הלאומי. הלהקה הופיעה בפסטיבל ולאחריו המשיכה 
הצברים  בין  המפגש  את  מתארת  קדמן  השואה.  ניצולי  של  העקורים  במחנות  להופעות 
בין  הניגוד הקיצוני  במונחים כמעט מטאפיזיים, המדגישים את  הניצולים  ובין  הצעירים 
ברקדנים  וראו  השאֹול  מן  שקמו  הניצולים  ובין  הרקדנים  של  השופעת  והגופניות  האון 

“יצורים מעולם אחר”:

יותר  גדול  ניגוד  לתאר  וקשה  תרבות  מועדון  ששימשו  כלשהם  בצריפים  הופענו 
ושמחת  התנופה,  היופי,  לבין  שם  ששררו  הגמורה  והעזובה  הדיכאון  בין  מהניגוד 
רקדנינו,  סביב  הקהל  הצטופף  הופעה  כל  לאחר  הבמה.  על  צעירינו  של  החיים 
ניסו  ואף  יצורים מעולם אחר, מלאכים שירדו מהשמיים,  הסתכלו בהם כאילו היו 

לנגוע בהם, כאילו ביקשו להיווכח שאין הם חולמים חלום )קדמן, 1969, עמ‘ 24(. 

לומסקי–פדר, רפפורט וגינזבורג )2010( טוענות שבמשך שנים נתבעו המהגרים היהודים לישראל לאמץ   14

את דמות הצבר במראה, במבטא, בשם עברי ובשפה העברית, אך מאז שנות השמונים למהגרים החדשים 

יש חופש רב יותר לעצב בעצמם את דמותם.
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והן  בישראל  הן  במחול,  הישראלית  התנועה  שפת  הוצגה  הישראלי  המחול  להקות  דרך 
בעולם. מאז נוסדה להקת הפועל הראשונה ועד היום, להקות רבות פעילות בישראל ונוסעות 
ברחבי העולם עם רפרטואר מוזיקלי ותנועתי אופייני. את הקו האופייני גיבש הכוריאוגרף, 
ולימים המנהל האמנותי של פסטיבל כרמיאל, יונתן כרמון )נולד ב–1931(, ששימש בשנת 
1956 המנהל האמנותי של הלהקה המרכזית לריקודי עם שהוקמה בחסות ההסתדרות. כרמון 
הטביע חותם כה עז בלהקות הייצוג לדורותיהן עד שכבר הושרש הביטוי “סגנון כרמוני” 
לתיאור האבטיפוס של שפת הגוף האופיינית למחול העממי הישראלי. לפי רונן )1994(, סגנון 
זה מבוסס על מחוות גוף גדולות, פתוחות, בטוחות בעצמן וקלות תנועה ועל תפיסה מרחבית 
של החלל בעיקר כלפי מעלה ולרוחב. התנועות המהירות של הריקוד מבטאות שמחת חיים, 
חיוניות ואופטימיות, והתלבושות צבעוניֹות, קלות ומתנופפות. מחוות גוף בסיסיות כוללות 
חזקות  רקיעה  ותנועות  מודגשות  כתפיים  תנועות  שיכול–חילוף,  צעדי  פסיעה–ניעה,  צעדי 
הלקוחות מהדבקה, על פי רוב ברגליים יחפות. כמו כן, הוכנסו למרכיבי הבימוי הראוותני 

של הלהקות גם מרכיבים ממחול קלאסי ומודרני של הנפות רגליים והעמדת זרועות.

להקת ייצוג משנת 1961, תמונה באדיבות ארכיון מכון לבון

מלבד מרכיבי התנועה המשקפים שפת גוף ישראלית אופיינית, הרי שכרמון הבנה גם מודל 
גוף ייצוגי. וכך אמר:

רקדן גם צריך להראות טוב. אני לא יכול לקבל כאשר מישהי קטנה ורחבה רוקדת 
ואומרים “ככה היא נראית” זה לא עובד! ]...[ הכלי של הרקדן הוא גופו והוא בהחלט 
 40 בגיל  ]להופיע[  הפסקתי  אני  בזמן.  לפרוש  חשוב  גם  לכן  טוב.  להראות  צריך 

)קרימולובסקי, 1996, עמ‘ 10(. 

דן רונן, שכיהן בעבר כמנהל האגף לתרבות ואמנות במשרד החינוך, מחדד את אפיוניו של 
הגוף הישראלי לייצוג: 
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הוסיף  הוא  להקתו.  של  לרקדניות  “ישראלי”  מראה  ה–50  שנות  בסוף  יצר  כרמון 
לכולן שיער ארוך מלאכותי ותסרוקת “קוקו” עם מילוי שיער מוגבה במרכז הראש 
ויצר “דגם” של “נערה ישראלית”. הרקדנים רובם בעלי בלורית, זקופים, יפים, רזים 
ואתלטים, ייצגו את דמות “הצבר הישראלי” ו“היהודי החדש” )רונן, 2000, עמ‘ 51(.

מסעות הלהקה בעולם החלו עם הקמתה בשנות החמישים והמשיכו לאורך כל שנות פעילותה 
עד ראשית שנות השמונים. ביקורות ממסעותיה מדגישים שהיא ביטאה נאמנה את הרוח 
קונקרטיזציה לרעיון  ישראלית, העושה  זהות  כך הפכה הלהקה לשגרירה של  הישראלית. 
“האופי הלאומי הישראלי” ־ קיבוץ, צבא, יופי, עלומים, חיוניות וכוח פיזי ־ באופן גופני 
ומופעי. בביקורת על הופעתה במקסיקו לפני הקהילה היהודית נכתב: “מחצית השעה של 
ריקודים ישראלים בביצוע רקדנים צעירים וחינניים אלה קירבו אותנו אל רוחה של ישראל 
הצעירה יותר מאשר קילוגרמים של חומר מודפס”.15 אחד ממסעי ההופעות המוצלחים של 
הלהקה התקיים באירופה ובארצות הברית ב–1967, לאחר מלחמת ששת הימים. מהביקורות 
לגבור  הרוח שהצליחה  דימוי  עם  אחד  בקנה  עלה  הלהקה  שייצגה  עולה שהדימוי  שלהלן 
העיתון  של  הביקורת  במדור  נכתב  כך  במהותה.  וגברית  צעירה  לאומית,  רוח  במלחמה, 

:Jewish Times

יקשה עד מאוד לעמוד בפני קסם בניה של אומה צעירה זו ולא לחוש תחושת הזדהות 
עמה ]...[ אין ספק שבהופעותיה של להקה זו מושם דגש על הנעורים, ואמנם נוכחותם 
של אלה על הבמה מטביעה בכוח רב את רישומה החזותי והרגשי כאחד ]...[ בלהקות 
בלט במיוחד קיימת בדרך כלל מגמה להעדיף רקדנים בעלי חזות נשית, לא כן הדבר 
 ]...[ גבריים בהחלט  נראים  לגבי הנערים שבצוות להקת כרמון. כל הנערים הללו 
הם צעירים ויפי תואר ]...[ רק שלושה מבין חברי הלהקה גילם למעלה מ–24 שנים 

וכולם, לרבות הבנות, שירתו בצבא במלחמת ששת הימים.16

יהודי העולם התרגשו מִחנה הגופני של הלהקה; גם בישראל שררה הערצה דומה  לא רק 
לחיוניות של שפת הגוף ולעלומים הפורצים שהפכו לסימן היכר של הלהקה הכרמונית, כפי 

שעולה מדברי ביקורת בעיתון על המשמר: 

קודם כל בולטת בה ההתלהבות של הרקדנים והרקדניות, ו“חדוות הנעורים” איננה 
מליצה לגביהם, כן מצטיינת הלהקה ביופי חיצוני ־ כל הבחורות יפות, בעלות קומה 
שווה וגיזרה דקה, קלות כנוצות ומלאות חן טבעי בתנועותיהן המחוליות. והבחורים 
הם אולי אף יותר מוצלחים: הדינמיקה של התנועה שלהם היא לעיתים סערה ממש, 
מבחינת  קפדני  מבחר  נעשה  כאן  וגם  הם.  טבעיים  ושמחתה  ומעופה  המידבקת, 

ארכיון לבון, תיק 4-142-3-228, “המחוללים של כרמון במקסיקו”, מאת יצחק לוי ובתרגומו, ללא תאריך   15

מדויק. 

ארכיון לבון, תיק 4-142-3-239, “המיוסיקל הגדול בישראל 1967”, מאת לאון בראון, מתורגם לעברית,   16

ללא תאריך מדויק. 
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המראה האסתטי והחיצוניות. כדי להבליט לא את השוני, אלא אדרבא, את הדמיון 
ביניהם ]...[ הביטוי “חדוות הנעורים של המדינה הקטנה” מורגש כאן בלי ספק.17

חדשה  ישראלית  גופניות  לייצר  שאף  לייצוג  הלאומי  במחול  רקדנים  של  הבימתי  המופע 
בשילוב דימוי גוף ישראלי חדש. הדגם של הגוף הייצוגי היה צעיר, יפה, חזק, חטוב, גמיש 
האידאית,  ברמה  כזה  גוף  על  רעיונות  הגו  ציונים  ואמנים  שהוגים  בעוד  חיוניות.  ומלא 
המחול העממי הישראלי ייצר והציג אותו הלכה למעשה. השילוב של שפת תנועה אופיינית 
ועל  חייה  אורח  על  הישראלית,  החברה  על  מסרים  ביטאו  שתכניהם  מחולות  ורפרטואר 
ערכיה יצר הלך רוח שלם שנתפס כזהות ישראלית אותנטית המוצפנת בגופם של הרקדנים 

הייצוגיים. 

ריקודי עם ישראליים בצבא 
כמו רקדני להקות הייצוג, המדגימים גוף צברי נשאף, גם גופם של חיילי צה“ל משמש כלי 
להגשמת הרעיון של גופניות ישראלית ייצוגית. יתר על כן, אחדות הפעולה של החיילים 
הן בלוחמה והן במחול מעידה על הפן הסמלי–קולקטיבי בפעילותם, ולפיכך מעניין לעמוד 
על שילובם של ריקודי העם הישראליים במסגרת הצבאית. הקשר הראשון בין ריקודי העם 
לצבא נוצר כבר בראשית תנועת המחול העממי, בשנת 1946, כשחובר הריקוד “דבקה רפיח” 
בהשראת דבקה ערבית. הריקוד חובר על ידי אחד מחברי להקת הריקודים של הפועל תל 
אביב, שהוגלה על ידי הבריטים למחנה רפיח בשבת השחורה )29 ביוני 1946(. עם שחרורו 
ישראלי  לריקוד עם  הוא הפך  עיבוד  ולאחר  הריקוד לחברי להקת המחול שלו,  הביא את 
הידוע עד היום )פרידהבר, 1988(.18 קדמן מספרת על כך: “כמה וכמה ריקודים הופצו דווקא 
‘דבקה  היה  דווקא שם את הצביון המיוחד שלהם. אחד מהם  וקיבלו  גדרות התיל  מאחורי 
רפיח’ ־ ריקוד בעל אופי מרדני ועז ביטוי” )קדמן, 1969, עמ‘ 14(. אך עיקר התהליך של 

החדרת המחול העממי לצבא התרחש בזמן מלחמת העצמאות, כפי שמתארת קדמן: 

כבר ב–1949 נשאו פרי המאמצים ל‘הרקיד’ את הצבא ]...[ המפגשים הקבועים הללו 
סוכמו בכינוס ריקודים ארצי של הצבא שנערך ביוני 1949 בבסיס גדול במרכז הארץ 
]...[ שחיברתי  ]...[ אז בוצע בפעם הראשונה ביצוע המוני של הריקוד “כן יאבדו” 
בשביל הצבא ליום העצמאות הראשון ב–1949. הריקוד בוצע בצורת מחניים )שתי 

שורות זו מול זו( תוכנו: התקפה וניצחון )שם, עמ‘ 27-26(.

מהתחקות אחר מסמכים בארכיון צה“ל עולה שבשנים 1949-1948, בימי המלחמה, נערכו 
בנושא  התכתבות  לדוגמה  הנה  לצבא.  העם  ריקודי  את  להכניס  שמטרתן  רבות  פעילויות 
קורס מדריכים שנערך באפריל 1949: “יתקיים קורס מיוחד למדריכי ריקודי עם בחזית, ויש 
לדאוג הפעם להשתתפות החיילים המעוניינים להמשיך אחר כך את המפעל בין חבריהם 

ארכיון לבון, תיק 4-142-3-125, “שמחת נעורים וכשרון”, מאת אוליה זילברמן, 17 ביוני 1966.  17

התהליך שבו ריקודים בימתיים המיועדים ללהקות מחול הופכים לריקודי הקהל הרחב תוך כדי פישוטם   18

החל כבר בראשית תנועת המחול העממי הישראלי וממשיך עד ימינו.
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]...[ בהדרכת גרט קאופמן ואחראי לריקודי עם בחזית”.19 ובאותו עניין ממסמך אחר: “לשם 
הצלחת המפעל יש לבחור כבאי כוח היחידות אנשים שמלבד היותם מתאימים ללמוד ריקודי 

עם, יהיו בעלי כושר ארגוני ומתאימים לתפקיד מדריכים”.20 
מקימי  על  נמנה  חרמון  הצבא.  להרקדת  חרמון  שלום  גם  פעל  קדמן  לגורית  במקביל 
גדוד שדה של  ניסיון בצבא הבריטי. ב–1948 התמנה למפקד  חיל התותחנים לאחר שצבר 
התותחנים ושם הפעיל את חייליו בריקודים: “החלטתי שארקוד עם הגדוד שלי ופרסמתי 
בכל המחנה בצריפין מודעה על הרקדה אליה הזמנתי את כל הגדוד. הרבה ברירות הרי לא 
היו להם, הייתי מפקד הגדוד, כך שהם הרגישו זאת כהזמנה מחייבת” )רסקין, 1997, עמ‘ 47(.

הפורצים  בגדוד  בעיקר  רבקה שטורמן,  גם  השנים עשתה  באותן  היקף  רחבת  פעילות 
של חטיבת הפלמ“ח הראל. במהלך ההפוגה ביוני 1948 קיבלו חיילי הגדוד מלבד ההכשרה 
והמורלי פנה אחד מאנשי הגדוד  גם טיפוח תרבותי. לשמירה על כושרם הגופני  הצבאית 

לשטורמן כדי שתלמד את החיילים ריקודים. יוזם הרעיון מספר: 

אחרי הקרבות היה צריך לשמור על ההכשרות שלא תתפרקנה. חיפשנו משהו מושך, 
שכולם יוכלו להשתתף בו. פעולה תרבותית רצינית, הרצאות ולמידה עיונית לא היה 
עברית  עדיין  ידעו  שלא  חדשים  עולים  של  גרעינים  ההכשרות  בין  היו  מושך.  דבר 
ריקוד העם  כך הגעתי למחשבה על  זו.  עיסוק שיתגבר על מכשלה  וחיפשתי עבורם 
שהוא עיסוק תרבותי ואינו מחייב ידיעת שפה )משה בן שאול אצל שרת, 1988, עמ‘ 90(.

עם  ריקודי  למדריכי  קורס  הייתה  המלחמה  בזמן  שטורמן  של  עבודתה  של  הכותרת  גולת 
שהעבירה לגדוד הפורצים שבסיומו עלו משתתפיו למופע. המופע תרם חידוש חשוב בעל 
משמעות היסטורית לריקודי העם הישראליים, והוא האפוד, פריט לבוש דמוי ֶוְסט, שהפך 
על  )שם(.  הייצוגיות  הישראליות  המחול  להקות  של  מתלבושתן  נפרד  בלתי  לחלק  מאז 
חוויותיה עם חיילי הגדוד מספרת שטורמן: “אגב הקורס כבר הדריכו בריקודים את החיילים 
במשלטים ובמסיבות שנערכו בפרק זמן זה, חיבבו את הריקוד הארצישראלי על החיילים ]...[ 
ההופעה בבית ‘הבימה’ הוכיחה לצופים מקרב אנשי הצבא את חשיבות הפעילות התרבותית 

הזו בשורות הצבא”.21 

ארכיון צה“ל, תיק 43/711/51, 4 באפריל 1949. חתום: קצין תרבות יחידתי.  19

ארכיון צה“ל, תיק 532/4944/49, 10 באפריל 1949. חתום: מפקד בסיס שירות תרבות ירושלים.   20

ארכיון הספרייה למחול, תיק שטורמן B 123.1 קלסר B.3C.7 123.1. מאמר של שטורמן ביומן עין   21

חרוד, 8 באפריל 1949. 
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תוכניית מופע המחול של גדוד הפורצים, 1949, ארכיון הספריה למחול

קשה למצוא מקבילה במדינות אחרות לפעולה ממוסדת של שילוב ריקוד עממי בחיי הצבא.22 
ייתכן שלפנינו מקרה ייחודי של צה“ל כצבא העם וכמסגרת התייחסות מרכזית של החיים 
הישראליים; ככזה הוא מאפשר שילוב שנדמה מובן מאליו של פרקטיקה ישראלית, לאומית 
ועממית אחת ־ ריקודי עם ־ עם פרקטיקה ישראלית, לאומית ועממית אחרת ־ השירות 
הצבאי. אם נוסיף לכך את העובדה שהריקודים הראשונים ששולבו במסגרת הצבא ביטאו 
הגוף  את  שמדגישות  משמעות  סֶפרות  שתי  בין  ברור  צימוד  פה  שיש  הרי  בקרב,  ניצחון 
היא  שאף  בידורית–מחולית,  בפעולה  והן  צבאית  בפעולה  הן  בפעולה,  הייצוגי  הישראלי 

נושאת הקשרים של ניצחון וכיבוש הקרקע.
לשילוב הריקודים בצבא יש אפוא כפל משמעות. ברמה המעשית, זהו אתר הפצה נוסף 
של הריקודים כמו באתרי ִחברות אחרים.23 אך יתרה מזאת, הזיווג בין ריקודי עם לצבאיות הוא 

שילוב של מוזיקה בצבא, כמו בלהקות הצבאיות בישראל, התקיים גם בעולם, למשל במקהלת הצבא   22

האדום. המקרה הקרוב ביותר של מחול עממי כפרקטיקה ממוסדת של המדינה הוא המקרה של הריקוד 

 ,)Meyer, 1995( האירי, שם מסגרת הניהול של הריקוד הלאומי הייתה ריכוזית יותר אף מזו הישראלית

והריקוד הוכנס כחלק ממערכת הלימודים של בתי הספר )Brennan, 1996(, כמו בישראל, אך גם שם 

לא תועד ניסיון להחדיר את הריקוד העממי לצבא.

ראו  לפירוט  ועוד.  בשכונות  פעילות  נוער,  בתנועות  פעולות  חגים,  טקסים,  החינוך,  מערכת  למשל,   23

רוגינסקי )2007(.
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בעל ערך סמלי רב ונדיר בעוצמתו, המעיד על הלכידות של גוף העל הישראלי הנלחם ורוקד 
בה בעת. הריקוד בצבא מיזג את הגוף הפיזי והגוף הסמלי הקולקטיבי והגשים את הרעיון של 
“אידיאולוגיה ופרקטיקה בגוף אחד”. הפעילות הצבאית, כמו הפעילות הריקודית, שיקפה 
למצוא  קשה  וקולקטיביות.  פעולה  אחדות  וכיבושה,  לאדמה  קשר  נעורים,  חיות,  עוצמה, 
כפי  ביותר,  המזוקקת  בצורה  ולחברה  לפרט  כשייך  בגוף  לעסוק  המאפשרות  רבות  זירות 
שמאפשרות שתי זירות אלו כל אחת בפני עצמה. לכן החדרת הריקוד העממי לתוך הצבא 
מרתקת במיוחד, ועל אחת כמה וכמה בעת מלחמת העצמאות, משום שבכך נוצרת חפיפה בין 

שתי הזירות המוגשמות בגוף אחד, גופם של החיילים הרוקדים. 

מחול עממי ומופעיו של הגוף החריג

העם  ריקודי  שבהן  הזירות  את  בחן  זו  בעבודה  האמפיריות  העדויות  של  הראשון  החלק 
הגברי  היפה,  הצעיר,  החסון,  הבריא,  הפיזי  הגוף  של  איכויותיו  את  מדגישים  הישראליים 
וההטרוסקסואלי, כדי להבליטן כאמות מידה של הגוף הישראלי הסמלי הייצוגי. החלק הבא 
של העבודה מנתח את השתתפותן של קבוצות חריגות במחול העממי, קבוצות שגופן הפיזי 
מנוגד בתכלית לדימוי הגוף הישראלי הייצוגי, שכן הן כוללות גופים לא בריאים, בעלי מום, 
פגם או חריגות ביחס לדגם הנורמטיבי. גופיהם של החריגים אינם מתיימרים לענות על דגם 
עמו  ולהתמזג  הקולקטיבי  העל  גוף  של  בִצלו  לחסות  אלא  הייצוגי  הסמלי  הישראלי  הגוף 
באופן שמעמעם את חריגותם הפיזית ומדגיש את המשותף הערכי בינם לבין המשתתפים 
המיועדות  ובהרקדות  הרחב  לקהל  הפתוחות  בהרקדות  השתתפות  במסגרת  זאת  הרגילים. 

לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים.

ריקודי עם ישראליים לנכי צה“ל 
מעניינת וחשובה לציון היא העובדה שכניסתם של חריגים לשדה המחול העממי הישראלי 
צה“ל.  נכי  גבוהה:  חברתית  יוקרה  ובעלי  הקונצנזוס  מלב  חריגים  של  שילובם  עם  החלה 
רעיון  את  לראשונה  באור  אורלי  המדריכה  יזמה  השמונים  שנות  של  השנייה  במחצית 
וטיפול  מחול  הוראת  בתנועה,  טיפול  של  רקע  בעלת  באור,  גלגלים.  בכיסאות  הריקודים 
הרעיון  התחלתיים,  קשיים  ולמרות  אביב,  בתל  הלוחם  לבית  הרעיון  את  הציעה  שיקומי, 
תפס תאוצה. ספקנותם של מנהלי בית הלוחם בדבר רצונם של הנכים לשתף פעולה לנוכח 
המגבלות הפיזיות והנפשיות שלהם התבדתה, ועד מהרה היה הריקוד לכלי שיקומי מבוקש 

עבור הנכים פיזית ונפשית. באור מספרת:

לא האמינו שהנכים יסכימו לשתף פעולה בחוג כזה. במקרים רבים יש לאנשים עם 
מגבלות פיסיות מעצור בחשיפה וביצירת מגע פיסי. תוך זמן קצר מאוד הבינו שהחוג 
הוא הצלחה רבה, אשר מלמדת על יכולתם של הנכים להתגבר על מגבלות כל כך 
קשות. הריקוד מפתח את היכולת להתבטא בעזרת תנועה, למרות הישיבה הממושכת 

והקפואה בכסא הגלגלים )מור, 1995, עמ‘ 18(.
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החוג אף הקים מתוכו בשנת 1986 את הלהקה הייצוגית “הורה גלגלים”. הלהקה מופיעה 
באירועים בישראל, בהם פסטיבל כרמיאל, וכן בתחרויות ובמופעים בעולם, במיוחד בפני 
קהל יהודי, כמו שאר להקות הייצוג הישראליות. הלהקה זוכה להערכה בקרב הצופים משום 
ממילא,  גבוהה  חברתית  מיוקרה  הנהנים  צה“ל,  נכי  אם  כי  סתם,  נכים  אינם  שהרקדנים 
ובייחוד כשהם משתדלים למרות פגיעתם לחבור לפעילות ישראלית מוכרת הנושאת מטען 
אידיאולוגי לאומי ששב ומאשש את ערכו של הקורבן הגופני שהקריבו. ישראלית המתגוררת 
בשווייץ מספרת על אירוע כזה שבו הוזמנה הלהקה להופיע. בערב שלפני ההופעה התארחו 
חברי הלהקה בבתי הקהילה היהודית והצטרפו לחוג הרגיל של ריקודי עם ישראליים שם,24 

ולמחרת הופיעו על הבמה: 

נדירה. תוך שניות הפך האולם  ובקלות  בזריזות  רוקדים עימנו  ]הנכים[  מיד החלו 
למקום עמוס התלהבות, שמחה, נגינה, תנועה והתפעלות. ביוזמת האורחים התערבו 
במהירות חברי החוג שלנו עם רקדני “הורה גלגלים” והאווירה הגיעה לרמה שלא 
היתה כמותה בחוג אי פעם ]...[ ]למחרת התקיים[ מופע מרהיב וססגוני ששבה את 
ליבם של כל הצופים. כוריאוגרפיות מקוריות, מנגינות מרגשות וסוחפות, תלבושות 
שזרמו  והמרץ  השמחה  ובעיקר  הגלגלים  לכיסאות  שהותאמו  והולמות  צבעוניות 
מהרקדנים אל הקהל. הדיוק וההתאמה בריקוד עצמו וזריזותם על הבמה יצרו מופע 
אדירה  היתה  בקהל  וההתלהבות  ההפתעה  ביותר.  ומרגש  מרתק  מלהיב,  מקצועי, 

)בולג–לוי, 1998, עמ‘ 51(.

הורה גלגלים, תמונה באדיבות ירון מישר, ארכיון "רוקדים"

בעקבות הצלחתה של באור בבית הלוחם החלו להיפתח חוגים נוספים לנכים ברחבי הארץ, 
כשרוב המשתתפים הם נכי צה“ל. בחוגים לנכים רוקדים את אותם הריקודים כמו בהרקדות 

רוגינסקי  וראו  נפרד,  עיון  ומצריך  עצמו  בפני  חשוב  נושא  הם  בחו“ל  ישראליים  עם  ריקודי  חוגי   24

 .)Roginsky, 2008(
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חצי  הגלגלים.  בכיסאות  הכרוכים  המיוחדים  הצרכים  לפי  אותם  מעבדים  אך  הרגילות 
מהמשתתפים בחוגים אלה הם גברים נכי צה“ל היושבים בכיסאות גלגלים, והחצי השני הן 
נשים בריאות. המילים “יושב” ו“עומדת” מחליפות את המונחים “נכה” ו“בריאה” במסגרת 
החוגים. רוב הנשים הרוקדות בחוגים אלו התחילו בכך כמעשה של התנדבות ותרומה לכלל, 
במיוחד משום שנכי צה“ל מסמלים הקרבה למדינה, כך שבעצם הן תורמות דרכם לחברה. 
באור: “החוג יצק תוכן חדש וחשוב בחיי ונתן לי אפשרות לשלב את הריקוד שאני כל כך 
אוהבת עם הרצון לתרום ולעזור” )מור, 1995, עמ‘ 19(. וכך סיפרו רוקדות–מתנדבות: “באתי 
ומיד נכבשתי” )שם(; “אכן בתחילה ראיתי  כי רציתי להתנדב, לתרום במשהו לנכי צה“ל 
במעשה שלי כעין תרומה, כמו התנדבות למען הנכים. חשבתי שאם ארקוד איתם זה יהיה 
אלמנט של התחשבות, אולם תוך פרק זמן קצר השתנו הרגשתי ודעתי לחלוטין. היום אני 
רואה באירוע הזה בילוי נעים, תרבותי ומהנה עבורי כמו גם לאלה ‘היושבים’” )בן אשר, 

2002, עמ‘ 5(; “אני יותר מקבלת מאשר נותנת” )שם(. 
 )Yuval-Davis, 1997 ספרות המחקר על הקשר בין מגדר ללאומיות הן בעולם )למשל
)למשל הרצוג, 2000( מדגישה את מקומן המודר בדרך כלל של נשים ביחס  והן בישראל 
את  רוב  פי  על  משרתות  נשים  באופייה.  והמיליטריסטית  הגברית  המודרנית  ללאומיות 
פרויקט בינוי האומה בסֶפרה הפרטית, המבליטה את שוליותן ביחס למוקדי קבלת ההחלטות 
מוסד מכונן של המדינה  הוא  בישראל, שבה הצבא  בסֶפרה הציבורית.  הגבריים הנמצאים 
והחברה, רוב הנשים תורמות לבינוי האומה ולצבא דרך שירותים בתפקידי מגדר מסורתיים 
שהן מעניקות לגברים החיילים כרעיות או כאמהות )ראו למשל Herzog, 2004( ובתפקידי 

שירות ממוגדרים כחיילות )ששון–לוי, 2006(.25
רבת  כמטפורה  הלאומיות  את  משמשת  אימהות  או  נשיות  הסמלית,  ברמה  זאת,  עם 
עוצמה. אפיונים אימהיים משמשים בסיס לכינון האומה דרך השימוש במושג “אמא אדמה” 
שהוא כמעט אוניברסלי )כגון “אמא רוסיה”, “אמא אירלנד”, “אמא הודו”(, שהרי ֵאם היא 
הבסיס למשפחה הגרעינית הגדלה ומתרחבת לאומה שחבריה קשורים זה לזה בקשרי שארות 
אמיתיים או מדומיינים. האישה נרתמת לשירות האומה באופן פיזי וסמלי, כשרחמה משמש 
להרחבה הדמוגרפית של האומה ותפקידיה נטועים בסֶפרה הביתית. נוסף על דימוי המולדת 
לאם, אדמת המולדת נתפסת לעתים כנשית ואף ארוטית, ומכוננת את תשוקתה וכמיהתה של 
 Wilson &( הגבריות הלאומית אל מושאה במסגרת מלחמות כיבוש הקרקע המיליטריסטיות

 .)Frederiksen, 1995; Yuval-Davis, 1997
גברים  לבחון את תפקידי המגדר של  לנכים מאפשר  חקר המקרה של המחול העממי 
בה  אך  ופוסט–צבאית,  בידורית  אזרחית,  לכאורה  שהיא  התרחשות  בתוך  ישראלים  ונשים 
בעת ניכר בה שתפקידן של הנשים בריקודים עם נכי צה“ל ממשיך את תפקידיהן הנשיים 
המסורתיים של תמיכה בלוחמים ומתן אפשרות לגברים להתנסות במעין אינטימיות. במקרה 
זה, הנשים נרתמות לסייע ללוחמים לשעבר בעלי הילת הגיבורים, שגופם הפגום הוא תזכורת 
חיה לקורבן שהקריבו על מזבח קיום האומה. מניתוח ההתרחשות עולה שנכי צה“ל היושבים 
הרוקדות  הבריאות  לנשים  ביחס  פיזית  חולשה  בעמדת  נמצאים  אמנם  הגלגלים  בכיסאות 

לפי מחקרה של ששון–לוי, גם כשנשים משולבות בתפקידים קרביים בצבא, זהותן מכוננת על פי מודל   25

הגבריות הדומיננטית, והן נשארות בעמדת אחרות נשית בתוך המערכת הצבאית.
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לחולשתו  ובניגוד  זאת,  עם  אך  המגדריים,  הכוח  יחסי  לאתגור  פוטנציאל  יש  ובכך  עמם, 
הפיזית של הגוף הגברי הנכה, עקרונותיו של הריקוד הזוגי בין הנכים לבריאות מדגישים את 
חשיבות הגוף הסמלי הגברי, ההרואי בזכות נכותו, וממזערים את כוחה היחסי של האישה 

במערכת היחסים. 
אף שהמצב שבו הנשים עומדות והגברים יושבים מציב את הנשים בעמדת כוח מבנית 
הרי  זוגן(,  בן  ושל  שלהן  הגוף  ובהפעלת  במרחב  שליטה  יכולת  בעלות  הן  העומדות  )שכן 
נוגע  כשהדבר  במיוחד  הגופני,  ויתרונן  השפעתן  את  להפחית  משתדלות  הנשים  שבפועל 
לסוגיית ההובלה בריקודי הזוגות. כך למשל אמרה אחת הרוקדות: “לא מושכים, מסובבים 
)בן אשר,  זורמת במשותף”  התנועה  העומד/ת.  את  מסובב  היושב  גם  ולעיתים  היושב  את 
2002, עמ‘ 5(. כמו בחוגים הכלליים שבהם ריקודי הזוגות הם מוקד משיכה חשוב, גם בחוגי 
הנכים לריקוד בזוג יש חשיבות רבה, ואולי אף רבה יותר, משום שהגברים הנכים צריכים 
כביכול להוכיח את עצמם ביתר שאת. במחולות הזוג של ריקודי העם הישראליים תפקידי 
ולו במעט  זה  כדי לחקות מצב  הגבר.  בידי  נתונה תמיד  וההובלה  המגדר שמרניים מאוד, 
ולהעניק לגברים הנכים תחושת שליטה, הצעדים של ריקודי הזוגות לנכים מותאמים למצב 
המגדרי החדש של גבר יושב ואישה עומדת. דוגמה למחוות ריקוד המותאמת למצב המגדרי 
החדש וכוללת אף מיניות מרומזת היא כשהעומדת מתיישבת כחלק מצעדי הריקוד על ברכי 
היושב )שם, עמ‘ 7(. אקט זה מחזיר לגבר את שליטתו בלפיתת האישה על ברכיו ומוחק את 
יתרונה היחסי. כששניהם ישובים בכיסא הגלגלים של הגבר, יש לו שליטה רבה יותר ממנה 
ביכולת התמרון במרחב על ידי שימוש במיומנותו בהפעלת הכיסא, כך שיחסי הכוח ביניהם 

מתהפכים, והאישה הופכת לפסיבית. 
על חשיבותו הרבה של מפגש המחול עם הנשים הבריאות מעידים הגברים, שמדבריהם 
עולה המסקנה שהמפגש מאשש ולו במעט את הדימוי הגברי שלהם ואת חיותם שנפגעה: 
“אפשר לומר שהחוג הזה מחזיר לנו נתח מהחיים, אנו רוקדים עם בנות זוג שאינן פגועות, 
יש אוירת השתחררות ופריחה” )מור, 1995, עמ‘ 18(; “לא הייתי מגיע לחוג אם הבנות היו 
נכות. אני מעדיף רק חתיכות סביבי. הרקדניות הטובות לא מתסכלות אותי, להפך, זה מעודד 
שלי”  המגבלות  את  ומטשטשות  עלי  מאצילות  שלהן  היפות  התנועות  אותן.  לחקות  אותי 
)שם(. הרוקדות מצדן מדגישות שהן אינן בתפקיד טיפולי )עמדה שהייתה עלולה להציב את 
הגברים בעמדת נחיתות(, אלא שהן עצמן מפיקות חיזוקים פנימיים והנאה מהמפגש החברתי 

עם הגברים.
הגלגלים  כיסאות  ליושבי  לנכים מאפשר  העממי  המחול  חוג  היומיום,  בחיי  כמו  שלא 
מגע גופני קרוב ולגיטימי עם נשים בריאות, והוא מאשש את אונם הגברי במצב זה. מאחר 
ניסיון מכוון מצד המדריכים לאפשר לגברים  יש  נתון בתוך מסגרת חברתית שבה  שהחוג 
ליהנות מחוויות גופניות מותאמות שאינן מדגישות את חריגותם, יש בכך משום נרמול מצבם 
של הנכים בזכות השתלבותם בפרקטיקה העממית הכל–ישראלית המוכרת של ריקודי העם. 
גם כשהרקדנים הנכים מופיעים כלהקה הם מבטאים במופע שלהם תפיסות מקובלות 
של ערכי הישראליות, המשתקפות ברפרטואר הריקודים והשירים המלווים אותם ובחלוקת 
תפקידי מגדר מסורתית המשמרת עקרונות של להקות המחול הכלליות לייצוג. הדוגמה של 
להקת “הורה גלגלים” מדגישה את החשיבות הגבוהה המיוחסת לגוף הסמלי של החיילים 
הנכים, המאפיל על גופם הפיזי עד שפגמיו אינם דוחים את הצופים אלא הופכים שקופים 
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עבורם. באופן זה סמליותו של הגוף הישראלי הקולקטיבי לא זו בלבד שאינה נפגמת אלא 
אף מתחזקת, שכן הצופים רואים מבעד לגוף הפיזי הנכה את הערכים שבשמם נפגם, והוא 

מוכל כבעל סטטוס גבוה וייחודי. 
ריקודי עם ישראליים בקרב נכי צה“ל הם אפוא סגירת מעגל לאומית, כשאותם האנשים 
הגנת  מילוי תפקידם למען  ונפגעו בעת  בצבא העם  כחיילים  ייצוגי  ישראלי  גוף  שהפגינו 
המולדת, מוציאים אל הפועל במחול של גופם הפגום שתי פרקטיקות לאומיות אופייניות: 
לחימה וריקוד עם, כשהילת העבר שלהם מעניקה למופע נופך ייחודי ומרגש. שתי הנקודות 
הללו מתוות ציר ארוך שמחבר את שילובם של הייצוגיים ביותר ואת שילובם של הלקויים 
ביותר במעגל הלאומי, ועוצמתו של תהליך ההכללה מגיעה לשיא דרמטי כששתי נקודות 
הקיצון מתחברות לשילובם במחול של חיילים נכים הרוקדים בלהקת מחול ישראלית לייצוג.

ריקודי עם ישראליים לבעלי פיגור ולבעלי בעיות מוטוריות 
פתיחתו של שדה המחול העממי לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים, ובראש ובראשונה לנכי 
צה“ל, נתן את האות לפתיחתם של חוגים לאוכלוסיות חריגות נוספות.26 החוגים האחרים 
אינם זוכים לסטטוס הגבוה של להקת ייצוג לאומית מעין זה של נכי צה“ל, אך הם מספקים 
לחברת  יותר  קרובים  חשים  הם  שבזכותה  לקויות,  לבעלי  חשובה  שיקומית  פנאי  פעילות 
פיגור  לבעלי  מיועד  הללו  המחול  מחוגי  אחד  הישראלי.  התרבותי  ולקונצנזוס  הבריאים 

ובעיות מוטוריות. מדריכה ותיקה מתארת את עבודתה בחוג המחול העממי ככלי טיפולי: 

למן פתיחת העבודה הצבתי לי מטרה מוצהרת להביא חניכים מפגרים ליכולת ביטוי 
באמצעות שפת התנועה והמחול ]...[ החלטתי במוצהר לשאוף ולנסות להגיע ליכולת 
ולרמה שתשנה את כללי המשחק ותאפשר מפגש עם קהל במובן הרגיל של המילה 
של  הן  האמביציה,  מבחינת  לטעונות  והריקודי  התנועתי  הטיפול  שעות  הפכו   ]...[
לא  אך  טבעית,  תנועה  לכאורה  הוא  סיבוב  לדוגמא:  המדריכים.  של  והן  החניכים 
במקרה שלנו. לגבי המפגר סיבוב זו משימה: מהיכן מתחילים, לאיזה צד וכמה זמן 
יש לבצע מיד  ומה  היכן מסיימים, מה היה לפני  מתבצע הסיבוב, מהו הציר שלו, 

אחרי כן? ]...[ לגבי המפגר אלו התמודדות ומאבק )ר‘ ספיבק, 1994, עמ‘ 19-18(.

במסגרת החוג העלו חברי הקבוצה מופע ששמו ‘פרחים ולבבות’, שכלל רפרטואר של שירים 
אתכם”,  “ושוב  בהם  ההתיישבותי,  ההווי  את  המבטאים  קלאסיים  ישראליים  עם  ומחולות 
“עמק שלי”, ריקוד הורה, ריקוד “מגדל השמירה” ועוד. מבקרת המחול קרימולובסקי מעידה 

על רשמיה מהמופע:

התחושות היו אמביוולנטיות ־ מצד אחד, סיקרן אותי לצפות במופע כזה אך מצד 
עצם   ]...[ אחר  מופע  כלכל  כזה  למופע  להתייחס  ליכולת  באשר  תהיתי   ]...[ שני 

במסגרת  מעשיהו  בכלא  להופעה  הגיעה  “גלגלדאנס”  ששמה  לנכים  מחול  קבוצת  נוספות:  דוגמאות   26

תכנית שיקום אסירים ששמה “קבלת השונה והאחר” )גבע, 2010(, ובשנת 2010 החל לפעול חוג ריקודים 

לפגועי נפש ברמת השרון דרך עמותת אנוש )חממה, 2011(.
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המחשבה על אוכלוסית מפגרים המבצעת קטעים הדורשים יכולת מוטורית גבוהה, 
כמו גם ריכוז וכמובן כישרון נראתה לי במקרה זה ממש מקברית ]...[ דווקא בשל כך 
אני אומרת לכל בעלי הדעות הקדומות והבורים בתחום זה, רוצו לראות את המופע. 
מעבר לעובדה שהוא ישבור כמה וכמה סטיגמות ומחשבות מוטעות אתם פשוט תיהנו 
ותחושו בהתרגשות שאף את הקשוחים ביניכם בודאי תביא לדמעות )קרימולובסקי, 

1994, עמ‘ 7-6(.

שילובם של תכנים מוכרים מריקודי העם מאפשר להכיל את כל הגופים בביצוע המחולי 
החובבני; מחול הוא אמנם פעולה גופנית המיועדת לבריאים ולבעלי יכולת התמצאות במרחב, 
אך המחול העממי כצורת מחול להמונים מאפשר ליישם את המשמעות הרחבה של מחול 
לכול. כך המדיום העממי מאפשר לקלוט לתוכו את כל הגופים האחרים, בלא גרוטסקה.27 
גופיהם של החריגים אינם מגחיכים את הסדר החברתי, משום שהאשרור הראשוני למופע 
מלכתחילה אינו מבוסס על ציפייה לשלמות הביצוע הגופני כפי שמציעות להקות הייצוג 
הישראליות, כי אם על הזדהותם של הרוקדים החריגים פיזית עם גוף העל הישראלי הסמלי 
והקולקטיבי המזוהה עם הווי עממי יישובי מוכר, שאליו שואפים החריגים והפגועים לחבור. 
בתוך כך הם מאששים ערכים ציוניים קלאסיים, שתוכניהם, כפי שהם מתבטאים במחולות, 

לקוחים עוד מימי טרום המדינה.28 

ריקודי עם ישראליים לקשישים 
קשישים שמשתתפים בריקודי עם ישראליים מציבים אתגר של ממש לשדה המחול המדגיש 
עלומים וחיוניות.29 כיצד אפשר להפיג את המתח שבין הגוף הפיזי המתקשה לנוע ומזוהה 
עם גלותיות ואנטי צבריות ובין דימוי הגוף הישראלי החדש שהובנה כהיפוך לדימוי היהודי 

הקשיש? 
הטבוע  פתרון  לה  ומציע  זו  נקודה  מאיר  אריאלי,  יגאל  הישראליים,  העם  ריקודי  זקן 
בביוגרפיה שלו. בדצמבר 1998 חגג אריאלי יום הולדת 86 בחוג הקבוע שלו, המיועד לקהל 
הרחב ולא לקשישים דווקא. בחגיגה סיפר מה הוא עונה לכל מי שמופתע מיכולתו הפיזית 

הגבוהה: 

אין לי תשובה מדעית או רפואית אך יש לי תחושה האומרת שהתשובה לשאלתכם 
עלי  האהוב   ]...[ גופנית  פעילות   ]...[ הראשונה  הגדולה  אהבתי   ]...[ אהבה!!!  היא 

בכטין )Bakhtin, 1968( מפרש את הקרנבל של ימי הביניים כחגיגה של הגרוטסקה וככלי להגחיך את   27

הגוף הנורמטיבי על ידי הצגת גופים חריגים שפורצים את הגבולות התקינים )ענקים, גמדים, מעוותים 

וכו‘( ובתוך כך מגחיכים גם את הסדר החברתי הנורמטיבי בכללותו. 

חיזוק נוסף לכך מתקבל מהעובדה שמפיקי האירוע הם מעמודי התווך של המחול העממי הישראלי: ד“ר   28

דן רונן ממשרד החינוך; אהרן סלומון, מנכ“ל פסטיבל כרמיאל; בני הזוג ספיבק שעוסקים במשך שנים 

במחול ובמוזיקה עממית; וברכה דודאי, מרכזת ותיקה של אולפני ריקודי עם.

ישראליים  עם  ריקודי  של  חוגים  קיימים  וכן  הכלליות,  להרקדות  להצטרף  יכולים  פעילים  קשישים   29

ייעודיים לקשישים. ראו פישמן )1997, עמ‘ 36(.
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ביותר הוא הריקוד. יתרונו של הריקוד שהוא מחזק את הגוף, משפר את הזיכרון, 
מפתח זריזות ורפלקסים מהירים, שמיעה טובה וחוש לקצב )אריאלי, 1999, עמ‘ 9, 

ההדגשות במקור(.

סיפור חייו של אריאלי מדגיש את הפער בין שני העולמות שאליהם הוא משתייך: עולם 
הִזקנה של בית האבות ועולם הנעורים של ההרקדה. אך הוא מצליח לגשר על הפער מפני 
שריקודי העם הישראליים הם בשבילו אורח חיים. הביוגרפיה שלו הולמת את ההיסטוריה 
של התפתחות המחול העממי, והיא כמו מוגשמת בגופו הפיזי, הפרטי. הוא רקד בנעוריו, 

בבגרותו ובזקנתו, ולפיכך הוא מרגיש עצמו שייך גם לרוקדים בני ימינו: 

עולמי הראשון הוא ישיבה ליד מיטתה של אשתי החולה במחלה חסרת תקוה ומגורים 
ולחיות  וטוב לי לבלות  גילי ־ אנשים שנעים  גיל הזהב” בין קשישים בני  “בבית 
בחברתם, אך למרבה הצער חלקם בקושי נעים ומתפקדים ]...[ עולמי השני הוא כאן 
מלאי  העליזים,  בפרצופים  ונתקל  למועדון  מגיע  ברגע שאני  הוא מתחיל  ביניכם, 
החן, השובבות ומצהלות השמחה ]...[ כשאני נכנס לאולם ומשתלב במעגלי הרוקדים 
ונוכח לשמחתי שרגלי עדיין מתפקדות ואני יכול לקפץ ולרקוד ־ אז אני שוכח את 
גילי, את האוירה בה שהיתי עד עתה ואני חוזר לימים הטובים של פעם, לימי נעורי 

עת רקדנו אני וזוגתי )אריאלי, 2000, עמ‘ 17(.

מחקרים שעסקו בפער שבין גוף פיזי לגוף סמלי בקרב קשישים מונים כמה פתרונות שמאמצים 
זקנים כדי להתמודד עם שבר זה. חזן )Hazan, 1986( במחקרו על זקנים בבית אבות בלונדון 
השתדלותם  עליהם.  המועדפת  הפנאי  כפעילות  לריקודים  בחוג  בחרו  שהמשתתפים  מצא 
להשתלב בריקוד מפתיעה לנוכח העובדה שרבים מהם לא יכלו כלל לנוע, אך בכל זאת שאפו 
הכול להשתתף, ולּו במחיאות כפיים ובשריקות. חזן מפרש את השתלבות הזקנים בריקוד 
למרות מצבם הגופני הרעוע כהמרה של הגוף הפרטי, הפיזי, בגוף על קולקטיבי וסמלי שהוא 

אל זמני ולכן גם אלמותי, העומד בניגוד חד למצבם הפיזי ולִקרבה למוות.
בעוד שעבודתו של חזן עסקה בקשישים לא ישראלים, ספקטור–מרזל )2008( מתחקה 
אחר הפער בין גוף פיזי לסמלי בקרב קשישים שהציונות היא מרכיב מרכזי בזהותם. מחקרה 
עוסק בסיפורי החיים שמספרים קשישים שהיו קציני צבא בכירים בתש“ח, וכיום מגלמים 
צברים אולטימטיביים לשעבר. החוקרת מראה שהפתרון שמוצאים הקשישים כדי להתמודד 
עם התהום הפעורה בין אתוס העלומים הצברי הזוהר ובין זקנתם בהווה הוא לדבוק בסיפר 
חיים שעל פיו “צברים לא מזדקנים” ולראות בהיבטים הזקנים של חייהם סדרת משימות 
שהם נאלצים לטפל בהן. באופן זה הם מצליחים לכונן זהות עצמית הנמשכת מהעבר להווה, 

לשמור על תחושת ערך עצמי ולמנוע מתווית הִזקנה להתפשט ולפלוש לכל תחומי חייהם.
קשישים המשתתפים בריקודי עם ישראליים מאמצים אסטרטגיות דומות לאלו שתוארו 
על  לגוף  חוברים  רק  לא  נדבך: הרקדנים הקשישים  להם  ומוסיפים  לעיל  בשני המחקרים 
קולקטיבי דרך ההשתתפות בריקוד וכך מבטלים את גופם הפיזי כמו קשישי לונדון, ולא רק 
מתרפקים על חיי העבר שלהם כמו הקשישים הישראלים, אלא בזכות ההתמדה וההשתתפות 
להווה,  מהעבר  הקולקטיבי  הישראלי  הזמן  של  המשכיות  יוצרים  הם  בריקודים  הקבועה 
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חלק  תמיד  הייתה  בריקודים  ההשתתפות  שלהם.  האישי–ביוגרפי  החיים  ממחזור  כחלק 
חשוב מחייהם, הם השתתפו בה מנעוריהם וממשיכים בה לאורך כל חייהם, עד זקנה. אפיון 
העם  ריקודי  של  הוותיקים  מהרוקדים  לרבים  משותף  אריאלי,  בדברי  היטב  המשתקף  זה, 
הישראליים שִאתם דיברתי, שעבורם חוגי הריקודים הם בגדר מפגש חברתי הנטוע עמוק 
בנוסטלגיית ימי נעוריהם, ולכן מקביל להיסטוריית ההתפתחות של ריקודי העם ושל מדינת 

ישראל בכלל. 

ריקודי עם ישראליים בקהילה ההומו–לסבית 
חוג  הוא פתיחתו של  מוגדרות  ריקודי העם הישראליים לקבוצות  החידוש האחרון בתחום 
ריקודים בקהילה ההומו–לסבית בתל אביב בשנת 2007. בחינה אתנוגרפית של החוג מאפשרת 
הישראליים,  העם  בריקודי  הנשאף  ההטרוסקסואלי  הגוף  דימוי  את  סודק  הוא  אם  לתהות 
ובעיקר בריקודי הזוגות, שהם חלק חשוב ברפרטואר המחול העממי.30 החוג הוקם על ידי 
שגיב שאול, הומוסקסואל מוצהר שחי ורוקד עם בן זוגו, שהקים את החוג כדי לאפשר לזוגות 
היסטוריה  לשאּול  להצטדק.  צורך  או  בושה  ללא  ישראליים  עם  ריקודי  לרקוד  מיניים  חד 
אמו  עם  כשרקד   15 מגיל  נחשף  שאליהם  העם,  ריקודי  בתחום  ארוכה  ומשפחתית  אישית 
כלליים,  לחוגים  עם  ריקודי  למדריך  והפך  הדרכה  לקורס  הצטרף  שנים  כעבור  בהרקדות. 
אך קינן בו רצון לפתוח חוג ייחודי. בריאיון שערכתי עמו סיפר על תהליך הבשלת הרעיון 

לפתיחת החוג הגאה: 

רקדתי בהרקדות עם בת זוג, אבל לפעמים הלכתי עם רמי, בן זוגי, ורציתי לרקוד 
הייתה  זאת  זה.  לגבי  אותה  ושאלתי  מוכרת  מדריכה  של  גדול  לחוג  הלכתי  אתו. 
הרקדה גדולה ויכולנו להיבלע, ושאלתי אותה רק כדי להיות פייר, להיות נחמד, כי 
אכפת לי ]...[ המרקידה אמרה ש“אמנם אני מאוד פתוחה לדברים חדשים, אבל אני 

לא מסכימה שתרקוד עם בן זוג”, וזה מאוד צרם לי ופגע בי. 

גם בכמה הרקדות פתוחות שבהן ניסו בני הזוג לרקוד יחד, נעצו בהם הסובבים מבטים נוזפים. 
“בנות הסתכלו ואמרו: יש כל כך הרבה בנות, אז למה אתם רוקדים גבר עם גבר?” מספר 
שאּול. שאּול נפגע מהיחס והחליט לעשות מעשה: “לא יכול להיות ששתי נשים שרוקדות 
יחד זה נראה נורמלי כי חסרים גברים בריקודי עם, אבל שני גברים שרוקדים זה מוזר כי זה 

גייז ולא סטנדרטי”.31 
הוא החל לרקום תכנית להקים חוג חדשני של ריקודי עם לקהילה ההומו–לסבית ובחר 
ובין כל  זה  בין חוג  את המרכז הגאה בתל אביב כמקום הולם. בריקודי המעגל אין הבדל 

הגאה  בחוג  בהרקדות  שערכתי  משתתפת  תצפית  על  מתבססים  התיאור  של  האתנוגרפיים  ההיבטים   30

באוגוסט 2009. הריאיון עם המדריך, מתאריך 12 באוגוסט 2009, נערך במרכז הגאה בתל אביב. שגיב 

שאול הסכים להתראיין בפתיחות ובשמו המלא.

זוגות חד מיניים של נשים אפשר לראות לעתים גם בהרקדות הכלליות, אך לא בגלל העדפה חד מינית   31

גברים  זוג  בני  והן מתקשות למצוא  יש עדיפות מספרית לנשים,  דווקא אלא משום שברוב ההרקדות 

לריקודי הזוגות.
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חוג אחר, אבל ייחודו טמון כמובן באופיים של ריקודי הזוגות, כשבני זוג חד מיניים רוקדים 
בתפקיד הבת ובתפקיד הבן. עניין זה בולט בעיקר כששאּול מכריז ש“עכשיו הבנים פנימה 
למעגל”, ואז נכנסת פנימה קבוצת גברים בצד נשים בתפקיד הבן, וכשהוא מודיע “עכשיו 
הבנות פנימה”, נכנסות פנימה נשים וגם גברים בתפקיד הבת. כששאּול מלמד את ריקודי 
הזוגות הוא מקפיד לרקוד עם בת זוג, על פי רוב אמו או אחותו של בן זוגו. הוא מסביר את 

הבחירה:

הפרדה  בהדגמה  לעשות  שצריך  הבנתי  אבל  רמי,  עם  להדגים  בהתחלה  חשבתי 
 ]...[ להסתכל  מי  על  לדעת  צריכים  הרוקדים  כי  ויזואלית,  מבחינה  לבת  הבן  בין 
ובסוף החלטתי על  הייתי צריך להחליט על איך לעבוד בהדרכת הריקודים לגייז, 
הרקדה רגילה. אם אנחנו עושים שינויים אז תהיה לנו קומונה שהיא מעין גטו, ואני 
החלטתי על הרקדה רגילה לכל דבר. האנשים מאוד רגילים לזה. כשאני נותן הרגשה 

שמבחינתי זה רגיל וסטנדרטי ובסדר, אז מבחינתם הכול רגיל.

האווירה בחוג קהילתית, כמו משפחתית. מיד בהיכנסם, הקבועים בחוג מתחבקים ומתנשקים 
נשיקות על הלחי: גברים עם גברים, נשים עם גברים ונשים עם נשים. כל גילויי החיבה הללו 

הם חברותיים בלבד, ואין בהם גילויי מיניות. שאּול מסביר:

עניין תרבותי,  כללי  באופן  זה  עם  בגלל שריקודי  ההרקדה הפכה למעין משפחה. 
אנחנו שומרים את זה כך ]...[ שומרים פרופיל נמוך. אני למשל לא מתנשק ]עם בן 
הזוג[ בהרקדה, כי לא רוצים להציג יותר מדי ]...[ ההרקדה היא לא מועדון ולא פאב, 

אלא מקום למפגשים חברתיים, להנאה ולכיף ]...[ היא מקום ביתי ולא מיני. 

מלבד העובדה שבהרקדה הגאה רוקדים בני אותו המין זה עם זה, כל שאר המרכיבים של 
החברותית  האווירה  למשל,  הרחבה.  האוכלוסייה  של  שבהרקדות  לאלה  דומים  ההרקדה 
זוג  בני  אינם  הזוגות  בריקודי  הרוקדים  שרוב  העובדה  קבועים;  רוקדים  בין  והידידותית 
בחייהם הפרטיים; ושמירת נאמנות לשותפים שעמם רוקדים בריקודי הזוגות במהלך הערב 
הגופנית  מההתאמה  ונובעת  כלליות  בהרקדות  גם  קיימת  זו  נאמנות  שאּול,  לדברי  כולו. 
הנוצרת בין בני זוג שרוקדים יחד לאורך זמן. עוד נקודת דמיון היא ששאּול לא שינה במאום 
את ההנחיות לריקודים, ושהמונחים המשמשים אותו להדרכת קבוצתו משמשים בכל הרקדה 

רגילה: “אני אוהב להיות נאמן למקור”, כדבריו.
אכן  והם  להרקדה,  להצטרף  סטרייטים  לרוקדים  מאפשרת  החוג  של  הסטנדרטיזציה 
מהאווירה,  התרשמו  בחוג  שביקרו  רגילים  חוגים  שמדריכי  מספר  שאּול  ברצון.  מוזמנים 

מהרוקדים ומהדיוק בתנועות, והוא קיבל משובים חמים:

לכאן  שמגיע  מי   ]...[ התלהב  מאוד  התחום  מרחבי  בהרקדה  וביקר  ששמע  מי  כל 
אפילו  אין  טריוויאלי,  זה   ]...[ המיקום  מעצם  גאה  היא  שההרקדה  יודע  כסטרייט 
קריצת עין, כי זה מקובל. כל מי שמגיע לכאן יודע שהוא נכנס להרקדה כזאת, וזה 

כל פעם עושה לי שמח על הלב מחדש ומרגש אותי. 
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סביר להניח שבמרוצת השנים גברים הומוסקסואלים השתתפו בהרקדות הכלליות ונאלצו 
לרקוד עם נשים, אך שאּול תבע להכיר בשונותם. פתיחתו של החוג הגאה היא אפוא עוד שלב 
בפוליטיקת הזהות שמנהלת הקהילה הגאה בישראל, שִלּבּה בתל אביב. עם זאת, מתצפיות 
השטח עולה שהחוג לקהילה הגאה אמנם פועל בנפרד מההרקדות הכלליות, אך מדגיש את 
קווי הדמיון ולא את קווי השוני בין שתי הקהילות. היותו פתוח לקהל הרחב, העובדה שהוא 
משתמש ברפרטואר זהה של ריקודים ובאותה הטרמינולוגיה, וכן אימוץ השמרנות האופיינית 
להרקדות בכל הארץ, שבהן זוגות קבועים נוטים לרקוד זה עם זה לאורך אותו הערב, ולעתים 
ושנים ־ כל אלה מחברים את החוג לכלל חוגי ריקודי העם הישראליים.  לאורך חודשים 
מכאן עולה שהפוטנציאל החתרני הטמון בריקודים חד מיניים והוויזואליות הפיזית של בני 
זוג ובנות זוג החבוקים אלה עם אלה בריקוד אינם מתועלים לכדי קריאת תיגר על המבנה, 
המגולמים  הנורמטיבי  ההטרוסקסואלי  הגוף  או  המגדרית  התפיסה  על  לא  ואפילו  האופי, 
בשאיפתם  מתמסמסת  מיניים  החד  הגופים  של  חריגותם  הישראלי.  העממי  המחול  בשדה 
להיכלל בגוף העל הישראלי הקולקטיבי הסמלי ובפעילות פנאי לאומית אופיינית משפחתית 

שלו ־ ריקודי העם הישראליים.32 

סיכום ומסקנות: בין הפיזי לסמלי, בין ציות להתנגדות

 ,)Weiss, 2002 ;2007 ,מבחר מחקרים דנים בגוף הישראלי המושלם או הנבחר )למשל גלוזמן
אך מעטים בוחנים את הגוף הישראלי הפגום, החריג ובעל המום. ברצוני לציין שני מחקרים 
שהציעו פרשנות של היחס בין הגוף הישראלי הנורמטיבי לחריג, ולאחר מכן אציע פרשנות 
Hazan, 1986( עוסק בגופים דחויים שדינם מחיקה תרבותית, כגון  )חזן, 1997;  שונה. חזן 
בתכנית  חריגים  גופים  של  מופעיהם  על  עומדת   )1999( השילוני–דולב  זקנים.  של  גופיהם 
ההכרה  למרכז  חריגים  גופים  של  שפריצתם  מציעים  שניהם  בישראל.  פופולרית  טלוויזיה 
הישראלית מרחיבה את גבולותיו של הגוף הקולקטיבי. השילוני–דולב גורסת שהצגת החריגים 
בתכנית טלוויזיה פופולרית פועלת במסגרת תפיסה פוסט–מודרנית רלטיביסטית ובתוך מארג 
קפיטליסטי השואף להרחיב את קהלי היעד שלו ולמקסם רווחים כלכליים, עד כדי כך שאפשר 
לדבר על “מותו של הצבר” )שם, עמ‘ 372(. חזן גורס שחדירת גופים חריגים לסֶפרה הציבורית 

מעידה על דעיכתו ההדרגתית של הקולקטיביזם הישראלי ועל הגדלת הייצוג הפרטי.
הציבורי  במרחב  החריגּות  סוגיית  על  שלישית  מבט  נקודת  מציגה  הנוכחית  העבודה 
הישראלי, שלפיה חריגים אינם מפרקים את הקולקטיב הישראלי מבפנים, וגם אינם הופכים 
חריגויות  בתוכו  מכיל  המחול העממי  כללי. שדה  פוסט–מודרני  קיומי  למצב  החריגּות  את 
השהיית  ידי  על  וזאת  בה,  פוגם  שאינו  באופן  הייצוגית  הישראלית  הגופניות  בצד  פיזיות 

החריגות הפיזית והמרתה בהכללת החריגים בתוך גוף קולקטיבי סמלי.
אפשרויות  שתי  בתוכו  מכיל  הישראלי  העממי  שהמחול  מפני  מתאפשרת  זו  הכללה 
לביטוי גופני: האחת היא הייצוגית–מופעית, השמורה לרקדנים מוכשרים וללהקות על גבול 

התנהלות זו מתיישבת עם התנהלותה הרחבה של הקהילה ההומו–לסבית הישראלית, השואפת לפעול   32

.)Kama, 2000( בתוך המסגרת הנורמטיבית של החברה, התרבות והפוליטיקה בישראל. ראו קמה
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והשנייה  המופיעים,  לבחירת  ומקצועיות  אסתטיות  מידה  אמות  שמציבות  הפרופסיונליות 
פתוחה להשתתפות הכלל ואינה מציבה כל קריטריון לקבלה. הראשונה מציגה לראווה את 
הגוף הישראלי הסמלי–ייצוגי המושלם, והשנייה משרתת את סמליותו של הגוף הישראלי 
הקולקטיבי, המוכן להכיל בתוכו מנעד אנושי רחב של תנועתיות, גם כזו שהיא בלתי מוקפדת 

ואף חריגה.
נוהגי  של  הרחבה  למעשה  היא  העממי  במחול  גופניים,  אחרים  חריגים,  של  שילובם 
כישרון  חסרי  אך  בריאים  אנשים  גם  זו, שבה  מחול השתתפותית  בצורת  הרֹווחים  הקבלה 
תנועתי יכולים להביע עצמם בלא להידחות, כשהם רוקדים לשם הנאה ולא כדי להופיע בפני 
מישהו. לחובבי ריקוד רבים שאינם בהכרח בעלי כישרון מחול מזדמנת האפשרות להשתתף 
בפעילות העממית ולהיות מוכלים בריקוד, בעיקר בריקודי המעגל. אשר לריקודי הזוגות, 
בהכרח,33  לא  אך  זוג,  בני  למצוא  יתקשו  אטרקטיביים  הפחות  מהרוקדים  שאחדים  ייתכן 
ואת  בתנועות  הקונפורמיות  את  מפתח  כעקרונות  מגדירה  הרחב  לקהל  שההרקדה  משום 
זכירת צעדי הריקוד וביצועם המדויק, ולא את ההבעה האישית, כישרון המחול או יפי הגוף. 
בעוד שלהקות המופע מדגישות את הביצוע האסתטי והמוקפד של הרקדנים כדי להעביר 
שבו  אחר,  תהליך  פועל  ההשתתפותיים  העם  בריקודי  סמלי–לאומי–ייצוגי,  גוף  של  דימוי 
החריגים פיזית שואפים להתקבל לתוף גוף סמלי–לאומי–קולקטיבי שאינו למטרת ייצוג אלא 
יסודיים  ישראליים  ערכים  סביב  המתארגנת  קונצנזוסיאלית  בפעילות  השתתפות  למטרת 
שמוגדר  מי  לכל  אפוא  פתוחים  הישראליים  העם  ריקודי  שלהם.  נשאים  הם  שהריקודים 
בגבולות התרבותיים של העם הישראלי, וכך נותרים שוליים רחבים דיים לכלול גם את מי 

שאינו עונה על הקריטריון המרכזי של תחום המחול, שהוא היכולת לנוע. 
מחקרים על מחול בהקשר של פוליטיקת תרבות מדגישים שדרך הריקוד יכולות קבוצות 
חברתיות להדגיש את שונותן ואף “לחגוג את ההבדל”. ההבדלים הרווחים קשורים במגדר, 
צבע, גזע וקבוצות לאומיות ואתניות.34 בניגוד למחקרים אלו, במקרה הישראלי ראינו שבכל 
הדוגמאות של החריגים המשולבים במחול העממי, אם בקבוצות נפרדות ואם בהרקדות של 
הקהל הרגיל, החריגים אינם מעוניינים אלא למזער את ההבדל, להיטמע ולהידמות לקהל 
והמחוות  הצעדים  של  האפשר  ככל  קרוב  בחיקוי  ישראליים,  עם  ריקודי  רוקדי  של  הרחב 

הגופניות של הריקודים והרקדנים הרגילים.
העם  בריקודי  השתתפות  של  בהקשר  וההתנגדות  הציות  סוגיית  מתבהרת  כך  בתוך 
הישראליים. בתקופה שבה ההסתדרות החזיקה ברסן ריכוזי בשדה זה, אפשר היה לדבר על 
ריקודי העם הישראליים כחוב חברתי בבתי ספר, בפעילויות חינוך וקליטה וכדומה, שעבור 
אחדים היה מהנה ועבור אחרים נתפס ככפייה. בד בבד עם התרופפותה של המסגרת המוסדית 
לקבוע  אוכל  לא  העממי.  המחול  לשדה  להצטרף  גופניים  חריגים  החלו  השמונים,  בשנות 
שהמוסדות מנעו את כניסתם של אחרים גופניים קודם לכן, כי אין לכך עדויות אמפיריות, אך 
אוכל לומר שביזורו של השדה והשינויים הפנימיים שחלו בו הרחיבו את האפשרויות של תת 

רוגינסקי  ראו  והסמליות  המעשיות  ומשמעותיהם  יחידים(  שורות,  זוגות,  )מעגל,  הריקוד  מבני  על   33

.)Roginsky, 2011(

 Cooper, 1997 (Choreographing Difference); Desmond, 1997 (Embodying :לספרות בנידון ראו  34

Difference); Sherlock, 1996 (Where is the Grotesque); Thomas, 1996 (Dancing the Difference)
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קבוצות חדשות להשתמש בהון הלאומי הסמלי המגולם בשדה זה.35 הצטרפותן של הקבוצות 
תהליך  על  מעידה  ולפיכך  מגבוה,  הוכתבה  ולא  מהשטח  החלה  גופנית  מבחינה  החריגות 
סוכנות עצמית של קבוצות אלו, שמנקודת מבטן ההשתתפות בריקודי העם הישראליים היא 
ביטוי לנורמליזציה ולשייכות לקונצנזוס הישראלי, ואינה משמשת בידם קריאת תיגר גופנית 

או ניסיון לערער על ערכיה של המסגרת הנורמטיבית. 
שדה המחול העממי מאפשר לחריגים לחבור אליו בזכות השתייכות סמלית–תרבותית 
לשדה. מחד גיסא, קבוצות הנתפסות או תופסות עצמן כנבדלות מהכלל הישראלי הלאומי–
ציוני )ערבים, חרדים, מהגרים( מודרות או מדירות עצמן מפרקטיקה אופיינית זו של הזרם 
הן  אך  מוגבלת,  שלהן  הפיזית  התנועה  שיכולת  קבוצות  גיסא,  מאידך  הישראלי.  המרכזי 
חוצות  ואף  בברכה,  זה  השתתפותי  בשדה  מתקבלות  הישראלי,  לקונצנזוס  ערכית  שייכות 
נכי צה“ל.  כפי שמעיד המקרה של להקת  הייצוגי,  לכיוון המופע  הגבול ההשתתפותי  את 
זו אינה מתיימרת להביע ביקורת או לקרוא תיגר על הקונצנזוס הלאומי, אלא אף  להקה 
להעמיק אותו על ידי הצגה לראווה של הגוף החריג אך ההרואי, כשחריגותו נעשית שקופה 
ומתמוססת לתוך גוף העל הישראלי הסמלי ומאששת את חוקי הפעולה הנורמטיביים שלו. 

שהם  השדה,  של  הסמליים  הערכים  על  מערערת  אינה  הפיזית  החריגות  עוד  כל 
ריקודי העם  תנועת  ליצירת  בסיס  זו שהייתה  ־  ציונית  יהודית  לאומית  ישראליות  ערכי 
במוזיקה  שלהם,  ברפרטואר  אותה  לתקף  ממשיכים  ושהריקודים  מלכתחילה  הישראליים 
שהחריגּות  הרי  ־  הלגיטימית  הישראליות  על  מספרים  שהם  ובסיפור  בעברית  ובמילים 
אינה מבטאת התנגדות כלשהי כלפי דגם הגוף הנורמטיבי או המבנה הנורמטיבי של שדה 
זה. לפיכך העיקרון המניע כל שדה מחול ־ קרי יכולתם של המשתתפים לנוע היטב או 
ויורד  הבכיר  ממעמדו  הישראלי  העממי  המחול  בשדה  מנושל  ־  בכלל  לנוע  היכולת  אף 
לעמדה משנית, ובמקומו עולה הקריטריון הגורף של השתייכות המשתתפים לגוף על סמלי 
של  זה  תרבותי  למבנה  להצטרף  ששים  בגופם  החריגים  יהודי.  ציוני,  לאומי,  קולקטיבי, 
הזרם הישראלי המרכזי ושמחים לחבור אל שדה שמצטייר בעיניהם כמחוז חפץ של תקינות 
פיזית  אינה  שחריגותם  אחרים  בעקביות  מתוכו  להדיר  שממשיך  שדה  וזהותית,  גופנית 
הקולקטיבי  למעגל  מחוץ  ונמצאים  אחרים  סמליים  לגופים  ששייכים  כאלה  אלא  דווקא, 

הלאומי הישראלי.

מנשים  השדה  ניהול  של  העברתו  כולל  זה,  בשדה  שחלו  השינויים  סוגי  על  המאמר  בראשית  רמזתי   35

גרמניות לגברים מזרחים, וכן הרחבת הרפרטואר המוזיקלי ומחוות גוף שהתווספו לצעדים הבסיסיים. 

.)Roginsky, 2011( להרחבה בנושא ראו רוגינסקי
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לעטות את המסכה של ריק–קוד: 

אוטואתנוגרפיה בחוג לריקודי עם בכיסאות גלגלים

נילי ברויאר*

זה בוחן בביקורתיות את הסימון התרבותי המייצר דה–לגיטימציה  תקציר. מאמר 
לריקוד מתוך כיסא גלגלים. נפרש בו מהלך תיאורטי שפורט על הנימים העדינים 

של הפוליטיקה של הגוף ושל הייצוג. במוקד המאמר ניצב המתח שבין נכות ובין 

בפרט.  הישראלית  ובחברה  בכלל  המערבית  בתרבות  מתעצב  שהוא  כפי  ריקוד 

הנכות  את  הבוחן  ובינתחומי  ביקורתי  כשדה  מוגבלות  ללימודי  משתייך  המחקר 

לריקודי  בחוג  משתתפת  תצפית  כלל  המחקר  תהליך  חברתית–תרבותית.  כתופעה 

המחקר  שיטת  התגבשה  הגלגלים  לכיסא  שלי  המעבר  ועם  גלגלים,  בכיסאות  עם 

לאוטואתנוגרפיה, המובאת בגוף ראשון. בניסיון להתחקות אחר סימונים שהפעלתי 

אני ושאחרים הפעילו עליי, זוהה מנגנון המרוקן את הגוף הנכה מריקוד ומלביש עליו 

מסכה של ריק–קוד. בד בבד נבדקו תהליכים של השתנות ומשא ומתן על הסימון.

מבוא

היחיד בעל הסטיגמה יכול גם לנסות ולשפר את מצבו בעקיפין על ידי הקדשת מאמץ 
אישי רב להשתלטות על תחומי פעילות, הנחשבים בדרך כלל כסגורים בפני בעל 
ליקוי כשלו, מסיבות גופניות או אחרות. הדבר מודגם בנכה הלומד, או לומד–מחדש, 
לשחות, לרכב, לשחק טניס, או להטיס מטוס; או בעיוור, הנעשה מומחה לסקי או 
לטיפוס–הרים. אפשר, כמובן, לקשר לימוד–מעוות לביצוע–המעוות של הנלמד, כמו 
יחיד הכבול לכיסא–גלגלים, אשר מצליח להגיע עם נערה אל רחבת– במקרה של 

הריקודים בחיקוי כלשהו של ריקוד )גופמן, ]1963[ 1983, עמ‘ 13(.

בציטוט זה של ארווינג גופמן מספרו סטיגמה הוא מתאר תופעה שבה המתויג משקיע מאמץ ניכר 
כדי להשתלט על תחומי פעילות שהוא אינו מצופה לקחת בהם חלק. הדוגמאות שדרכן מבקש 

מכון אלין בית נועם ללימודי מוגבלות  *
מאמר זה מתבסס על עבודת התזה “סטיגמה ואי הכרה מהראי של לימודי נח“ות )נכות, חברה ותרבות(”   

)2008(. התזה נעשתה בהנחיית ד“ר לואיז בית לחם מהתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית 

בירושלים, וד“ר נסים מזרחי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. 

אני מודה לעורכות הגיליון ולקוראות האנונימיות של סוציולוגיה ישראלית על הערותיהן המועילות.   

תודה גם לד“ר פנינה שטינברג ולאיקי בר חיים, שותפיי במכון אלין בית נועם, על התמיכה והסיוע.
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גופמן להמחיש את טענתו ממוקדות בנכים העוסקים בפעילויות גופניות למיניהן. בהתייחסותו 
לריקוד הוא נוקט שפה שיפוטית: “ביצוע מעוות”1 ו“חיקוי כלשהו של ריקוד”. כך הוא מסמן את 
הריקוד בכיסא גלגלים כריק–קוד.2 הריק–קוד הוא העיוות של הריקוד; תנועת הגוף הנכה משהה 
בהיעדר  כרוקד.  שיתקבל  האפשרות  את  מהגוף  ומרוקנת  אותו,  ופורמת  מגמגמת  הריקוד,  את 
ריקוד נותר “חיקוי כלשהו” המהדהד בחלל את הדבר שאיננו. נדמה שאותה גישה מבטלת שהעלה 
גופמן בשנת 1963 עודנה מרחפת מעל כל ניסיון לייחס ריקוד לביצוע תנועתי של גוף נכה. בכל 
הנוגע לריקודי נכים, התרבות מביטה בהם בספקנות ומציפה באופן כמעט בלתי נמנע את שאלת 
ההיתכנות. הגוף הנכה נתפס כחסר יכולת לרקוד ואף כאנטיתזה לגוף רוקד. שני הגופים מוטענים 

תרבותית במשמעויות מנוגדות, והניסיון לחבר ביניהם מייצר זירת התנגשות אפיסטמולוגית.
הסוגיה שניצבת לפתחו של מאמר זה היא האם תנועה בכיסא גלגלים יכולה להתקבל 
כריקוד. לשאלה זו אני ניגשת מתוך הפריזמה של לימודי מוגבלות.3 בלימודי מוגבלות מכירים 
בתרומתו של גופמן לחקר הנכות כתופעה תלוית הקשר. במסגרת כתיבה אקדמית עכשווית, 
חוזרים החוקרים לתיאוריה שפיתח גופמן על הסטיגמה, ובמשימתם לפתח חשיבה ביקורתית 
על נכות הם נסמכים עליו, מתכתבים עמו ואף מתעמתים עם חלקים מעבודתו ומבקרים אותו. 
אני מבקשת להצטרף אליהם במגמה זו. כחוקרת תרבות אני מבקשת לבחון את הפרקטיקות 
כריק–קוד  או  כריקוד  מסוימת  גופנית  פעולה  שמסמנים  אליהן,  המתלווים  השיחים  ואת 
ומנהלים משא ומתן על תקפותן של התוויות. אין בכוונתי לבחון מהם הקריטריונים שדרכם 
יש לזהות ריקוד. גם אין ברצוני לצקת הגדרה משלי המייצרת גבולות חדשים, כביכול נכונים 
יותר, לריקוד. במקום זאת, אני מבקשת להתחקות אחרי אותם רגעים של סימון, למפות אותם 
ולחקור את מידת התקבלותם. במסגרת של כתיבה אוטואתנוגרפית אחלץ את עקבות הסימון 

שהפעלתי אני והפעילו אחרים עליי בחוג לריקודי עם בכיסאות גלגלים שבו השתתפתי. 

במקור: tortured performance; התרגום “ביצוע מעוות”, כפי שמופיע במהדורה העברית של הספר,   1

אינו מדויק, ולכן לא אתן לו משקל של ממש בניתוח. בהמשך הדברים אציג תרגום חלופי של המונח 

ואקשור אותו לטיעון אחר. 

אני מודה לפרופ‘ תמר אלאור שהציעה לי את המושג. כפל המשמעות הטמון במחיצה שבין ריק לריקוד   2

מיטיב לתאר את המהלך שאפרט עליו לאורך המאמר.

Disability Studies. בשנים האחרונות השדה זוכה לעניין ולפיתוח גם בישראל, ושאלת השיום נותרה   3

בינתיים פתוחה. בין האפשרויות שהוצעו היו לימודי מוגבלות, לימודי מוגבלויות, לימודי נכות, לימודי 

ביקורת מוגבלות ולימודי הגבל. לימודי נחו“ת ־ כראשי תיבות של נכות, חברה ותרבות ־ היא הצעה 

שלי משנת 2007. בשל הדיון המתחייב מהצעה פרובוקטיבית זו, ולנוכח קוצר היריעה, אשתמש במאמר 

בתרגום המקובל ־ לימודי מוגבלות.
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סטיגמה, גוף וריקודי נכים

גופמן תרם רבות לפיתוח פרדיגמת האינטראקציה הסימבולית. במסגרת הפרדיגמה נחקרים 
על  מתבססת  התקשורת  הפרשני.  ברובד  המתקיימת  כהתרחשות  בינאישיים  גומלין  יחסי 
סמלים כך שהיא כוללת תהליכים של פרשנות ומשא ומתן על המסרים העוברים בין השותפים 
לאינטראקציה. גופמן )]1963[ 1983( הראה שיש סמלים שבכוחם להכריע את האינטראקציה; 
אדם שהחברה מוצאת אותו כלא ראוי להתקבל על ידה, מתויג בסטיגמה ונושא חרפה. התיוג 
מעצים את המאפיין הבלתי לגיטימי ומוחק מרכיבים אחרים בזהות. ערכם של אנשים שתויגו 
מופחת, אנושיותם מעורערת, וזהותם מבחינה חברתית הופכת פגומה. הסטיגמה מצמצמת את 
מגוון התפקידים שהמתויג יכול למלא ויוצרת הפרעה בכל התסריטים התרבותיים המקובלים. 
והוא מתקשה  ואף התעלמות,  רתיעה  מבוכה,  תגובות של  בסביבתו  משתויג, האדם מעורר 
לייצר אינטראקציה ולשמור עליה. הסימון השלילי של הסטיגמה חודר ומשבש גם את חוויית 

העצמי של המתויג כך שהוא מצוי באמביוולנטיות, בתחושת ניכור ובסתירה עצמית.
ההתמקדות במהלך הפרשני כמחולל סיטואציות חברתיות ובסימון הסטיגמתי כמכונן זהות 
פגומה היא אחד העוגנים התיאורטיים של מאמר זה. מוקד נוסף שילווה את המחקר הוא הגוף. 
באסכולה הפוסט–סטרוקטורליסטית, מעמדו האונטולוגי של הגוף מוטל בספק. הוגים כגון פוקו 
)2005, 2008( ובאטלר )Butler, 1993( דנים במורכבות היחסים שבין מסמן למסומן ומצביעים 
על שרירותיות הסימן. כפרויקט פוליטי הם מבקשים להציף חזרה את פעולת הסימון שבוצעה 
הגוף  זאת,  לעומת  גופמן,  של  בטקסט  התרבותי.  מהזיכרון  ונמחקה  הגוף  של  השטח  פני  על 
נותר בעמדה אמביוולנטית, ולא מסופקת הכרעה על הגדרתו כטבע או כתרבות, כאונטולוגיה 
או כפיקציה. מצד אחד, טיצוקוסקי )Titchokosky, 2000( מראה שהסטיגמה אצל גופמן היא 
תופעה חברתית הנוצרת במסגרת יחסי הגומלין. גופמן מגדיר את הסטיגמה כ“סוג מיוחד של 
קשר בין איפיון וסטריאוטיפ” )גופמן, ]1963[ 1983, עמ‘ 9(. הוא מסביר כי בהקשרים שונים יכול 
אותו האפיון לקבל משמעות הפוכה, כך ש“למעשה דרושה לשון–של–קשרים ולא של איפיונים” 
)שם, עמ‘ 8(. טיצוקוסקי מבהירה כי אפיון )attribute(, כסימן של שונות, אינו זוכה אצל גופמן 
למעמד של עובדה, ואין הכרח שהוא יוביל לסטיגמה. כלומר האפיון ־ כמו האפיון המצוי על 
שטח הגוף ־ מקבל את משמעותו הסמלית רק בהקשר חברתי ובמסגרת היחסים בין אנשים. 
מצד שני, בתוך הרווח ואי הבהירות שמותיר גופמן בטקסט, הוא מייצר שפה המתייחסת לגוף 
הנכה כגוף קונקרטי ומבנה אותו ככזה. את הגופניות הזאת הוא מכנה “השיקוצים הגופניים 
־ הליקויים הגופניים למיניהם” )שם, עמ‘ 9(. שפה זו שגופמן נוקט זוכה לביקורת של ונדל 
משום  מצביע,  הוא  שעליו  החברתי  העיקרון  את  מחמיץ  הוא  לטענתה,   .)Wendell, 1996(
שבאמצעות מושגים תיאוריים–כביכול הוא חוזר ומטעין את הגוף הנכה במשמעויות בעייתיות.

ושנויות במחלוקת גם במסגרת לימודי מוגבלות. אחד  זוכה למשמעויות מגוונות  הגוף 
המודל  הוא  מחקרי,  כשדה  מוגבלות  לימודי  להתפתחות  גם  שתרם  הראשונים,  המודלים 
כך  למגדר,  מין  בין  הפמיניסטית  התנועה  שיצרה  ההבחנה  כמו   .)Oliver, 1990( החברתי 
גם תנועת הנכים הפרידה בין לקות )impairment( למוגבלות )disability(.4 הלקות זוהתה 

disability כנכות או כמוגבלות. מאחר שבמאמר הנכות מובנית  יש התלבטות אם לתרגם את המושג   4

כבלתי נפרדת מהגוף החומרי, ראיתי לנכון להשתמש כאן במושג ‘מוגבלות’. 
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במודל כחסר של איבר או כפגם באורגניזם או בתפקוד של הגוף. המוגבלות, לעומת זאת, 
הוגדרה מחדש כהבניה חברתית הנובעת מהתארגנות אנושית. כלומר המוגבלות אינה תוצר 
ישיר ודטרמיניסטי של הלקות אלא תופעה פוליטית. עם התפתחותם של לימודי המוגבלות, 
 Hughes &( החלה לעלות בשדה ביקורת על המהותנות של המודל החברתי. יּוז ופטרסון
Paterson, 1997( טענו שהמודל אשרר את המדיקליזציה של הגוף הנכה והותיר אותו בידי 
השיח הרפואי. שייקספיר )Shakespeare, 1997( ביקר את הזנחת הלקות ואת ההתעלמות 
מהחוויה הפנומנולוגית. מתוך רצון לקדם ייצוג חלופי של נכות, הוא קרא להחזיר את הגוף 

והסובייקט ללב המחקר והעשייה החברתית.
שביטא  לרצון  שותפים   )Finkelstein & Morrison, 1993( ומוריסון  פינקלשטיין 
הם  זה  בהקשר  חדשות.  משמעויות  לנכות  לצקת  תוכל  שהאמנות  ומאמינים  שייקספיר 
הדומיננטית של  התרבות  על  נשענת  היא  אך  נכים,  בה  אמנות שמשתתפים  בין  מבחינים 
הלא נכים, ובין אמנות נכות )disability art(.5 את האמנות שמשתתפים בה נכים הם רואים 
כתלות תרבותית וכחיקוי שנועד לקדם היטמעות, ואילו אמנות נכות היא לדבריהם יצירה 
ובהכרה. מבין  ויכולה לזכות את הזהות הנכה בתוקף  השואבת את השראתה מתוך הנכות 
הגדול  הפוטנציאל  כבעל  המחול  על  מצביעה   )Sandahl, 1999( סנדאל  הבמה,  אמנויות 
ביותר לקדם שינוי תרבותי. היא מסבירה שמאחר שבמחול הגוף הוא המדיום, הנכות מוצגת 
ובלתי מתפשר.  ישיר  באופן  הנכה  הגוף  לפגוש את  והצופה מחויב  ולא כמטפורה,  כחומר 
המחול האלטרנטיבי יאופיין לדעתה בא–סימטריה, בתלות הדדית ובהתאמות, ואלה יחליפו 

את השליטה העצמית ואת הווירטואוזיות. 
כיווני מחשבה אלה ייבחנו במסגרת המאמר, המתמקד בחוג לריקודי עם בכיסאות גלגלים. 
את מודל הריקוד הזה פיתחה אורלי באור, מטפלת בתנועה וכוריאוגרפית בהכשרתה, בשלהי 
את  באור  התאימה  מיוחדת  כוריאוגרפיה  באמצעות  שעברה.  המאה  של  השמונים  שנות 
ריקודי העם לאוכלוסייה בכיסאות גלגלים. לפי ההבחנה של פינקלשטיין ומוריסון, מדובר 
באמנות שבה משתתפים נכים, ולא באמנות נכות, משום שהרוקדים בחוג נדרשים לחקות 
תלויים  נותרים  הם  הדומיננטית  התרבות  על  ובהסתמכם  נכים,  ללא  במקורו  שיועד  סגנון 

באופן שבו היא תופסת אותם.
המחקר של רוגינסקי )2004 וגם בקובץ זה( מנתח את המקרה על בסיס אחר ומציג אותו 
כמורכב משתי פנים. לתפיסתה, המודל “מדגים את יכולתה של הפרקטיקה הלאומית של 
ריקודי העם הישראליים להכיל בתוכה חריגות מסוגים שונים ובד בבד לא לפגום בביטויה 
ידוע  377(. הרישא של המשפט מצביע על הכלה.  )שם, עמ‘  יצוגית’”  ישראלית  כ‘גופניות 
שמחולות העם מילאו תפקיד מרכזי בעיצוב לאומיות ישראלית )בהט–רצון, 2004(, ואפשר 
ללמוד על כוחם הסימבולי גם מתמונת הרוקדים עם ההכרזה על הקמתה של מדינת ישראל, 
שנחרתה בזיכרון הלאומי )אלמוג, 2001, עמ‘ 362(. הכניסה למעגל הרוקדים הפכה למעשה 
הקבוצה,  את  הנכיח  המעגל  קו  ומאוחדת.  מלוכדת  בחברה  ולהתמזגות  להשתייכות  דימוי 
אפשר  גלגלים  בכיסאות  עם  לריקודי  המודל  זו,  מבחינה  גבולותיה.  את  שרטט  בבד  ובד 
לרקוד  יכולים  “שכולם  המסר  את  מעביר  נכים  של  שילובם  המעגל:  גבולות  את  להגמיש 
יחד” )רוגינסקי, 2004, עמ‘ 377( ומחזק ערכי לכידות והכלה באותו קולקטיב. אך הסיפא של 

“אמנכות” היא הצעה נוספת שלי לתרגום המושג.  5
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המשפט מציב את גבולות ההכלה: המודל המותאם נדרש שלא לפגום בדימוי הגוף הישראלי, 
גוף שווייס )Weiss, 2002( מכנה “הגוף הנבחר”. האידיאל של היהודי החדש כגבר צעיר, 
יפה תואר, חיוני, חסון ובריא מיוצג לטענתה בדמות החייל. הגוף הנכה, לעומת זאת, מבטא 
הניסיון  כן,  אם  להתרחק.  הציונות  ביקשה  שממנה  הגלותיות  עם  ומזוהה  וחולשה  פגיעות 

להחדיר לריקודי העם גופניות נכה פורעת את הסדר הסמלי.
ואולם, נדמה שנמצאה נקודת איזון על ידי החלת מודל הריקוד בכיסאות גלגלים בחוג 
של נכי צה“ל בבית הלוחם בתל אביב: “אותם אנשים שביטאו את ‘הגוף הישראלי המושלם’ 
]...[ אך נפגעו בעת מילוי תפקידם למען המולדת, ממשיכים להציג גם בגופם הפגום את 
החייל  גוף  בה  מוטען  שהיה  הסמליות   .)377 עמ‘   ,2004 )רוגינסקי,  הלאומית”  הפרקטיקה 
אפשרה לבאור להכניס את הגוף הנכה לתנועת המעגל. מלבד זאת, המודל יושם בתקופה 
סייע  זה  שהקשר  נראה  העם.  ריקודי  של  קרנם  וירדה  נשחקו,  הממלכתיים  הערכים  שבה 
לפתוח את מעגל הרוקדים בפני מצטרפים חדשים, בהם נכים מלידה, עיוורים ואנשים עם 

מוגבלות שכלית.
גופי  על  והן  יִדי  על  הן  גבולות ההכלה  כיצד שורטטו  לבחון  אני מתכוונת  זה  במאמר 
גם  נחשפו  ומוריסון  פינקלשטיין  רוגינסקי,  עליהם  שהצביעו  המתחים  בחוג.  כמשתתפת 

בשדה, והגבולות בחוג התגלו כדינמיים, אינטראקטיביים ומעוררי מחלוקת.

שיטת המחקר

בישראל.  עיר מרכזית  גלגלים במתנ“ס של  בכיסאות  לריקודי עם  חוג  נפתח   2004 בשנת 
המורה של החוג הייתה תלמידתה של באור, וכן היה לה רקע בחינוך מיוחד והכשרה בכמה 
סגנונות מחול. בטרם נכנסתי לחוג בחרתי בתצפית משתתפת כשיטת המחקר, אך כעבור זמן 
והחוויה הפנומנולוגית שלי נעשתה מרכזית במחקר. השתתפתי בחוג  התערערה הבחירה, 
במשך השנתיים שבהן פעל, ונהגתי לתעד אמירות ומצבים שהתרחשו במהלכו או מחוצה לו 
ושלהתרשמותי היו בעלי ערך למחקר ולאופן שבו אני חווה את השדה. את הרישום ערכתי 
לעתים תוך כדי השיעורים, ובעיקר לאחריהם. בשחזור הדברים עזרה לי חברתי ענת רול, 
שהצטרפה לחוג במפגש השלישי והייתה לבת זוגי הקבועה לריקוד. בסופו של דבר נערך 

המחקר כאוטואתנוגרפיה, ובמאמר יודגש החלק החווייתי שלי בחוג. 
אוטואתנוגרפיה היא אחת משיטות המחקר שצמחו מתוך משבר הייצוג במדעי החברה. 
הפוזיטיביסטית  לתפיסה  התנגדו  ופוסט–מודרניסטיות  פמיניסטיות  רלטיביסטיות,  גישות 
שלפיה המחקר מגלה את המציאות כהווייתה. התיעוד הוגדר מחדש כפעולה פרשנית סלקטיבית 
המערבת מרכיבים של כוח והכפפה של פרטי המידע למערכת סיווגים שמקורה בתרבות החוקר 
)Buzard, 2003(. האוטואתנוגרפיה מנסה להתמודד עם המורכבות  ובנרטיבים שהוא מבנה 

 .)Ibid.( ומאפשרת לאנשים מקבוצות שוליים להשמיע את סיפורם בקולם שלהם
הכתיבה האוטואתנוגרפית קושרת את האישי לתרבותי וממקמת את העצמי בתוך הקשר 
חברתי )Reed-Danahay, 1997(. מלאכת התיעוד במסגרת זו נעשית גלויה ומונכחת כפעולה 
פרשנית, שלא רק מתארת מציאות אלא מתערבת בה ושותפה ליצירתה. האוטואתנוגרפיה 
מוציאה את החוקר משקיפותו ומספקת לו נוכחות וקול סובייקטיבי, שכן האופן שבו הוא 
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כדי   .)Ellis & Bochner, 2000( חווה את המציאות הוא הקורפוס שעליו מבוסס המחקר 
 ,)Coffey, 1999( להתמודד עם הטיעון שאוטואתנוגרפיה היא כתיבה רגשנית ונרקיסיסטית

החוקר מחויב לרפלקסיביות ולביקורתיות על פרשנותו שלו.

“מי בכלל יכול לטעון שמדובר בריקוד”

מפגש ראשון של החוג. ריקוד ראשון מתחיל ואני על הרגליים, או כמו שקוראים 
לזה במסגרת החוג ־ אני “עומדת”. כיף ומעייף כאחד. מתחילה לרקוד עוד ריקוד 
באותה צורה, אבל הרגליים כבר מאותתות לי לעצור בצד. כאב קל. גופי לא מצליח 
שאני  לה  ומודיעה  למורה  ניגשת  ובעייפות.  בכאבים  חשה  ואני  בדרישות  לעמוד 
צריכה לצאת ושאחזור עוד מעט. יורדת לאוטו ומוציאה מתא המטען כיסא גלגלים 
שהבאתי אתי לעת מצוא. הכיסא הממונע שהמתין לי תקופות ארוכות בתא המטען 
ועם מבט  אני בממונע  חוזרת לאולם הריקודים.  לאוויר העולם.  נוספת  יוצא פעם 
נפול. מרגישה חוסר נוחות עם ההופעה החדשה שמוצגת לקבוצה שלא מזמן פגשתי. 
מבוכה. בשפת המקום, הפכתי ל“יושבת”. תחושה לא נעימה. מוצמדת אליי בת זוג 
ללא כיסא גלגלים. מנסות לבצע את הריקוד בכיסא הגלגלים הממונע. זוועה! איך 
בכלל אפשר לרקוד בזוגות על כיסא גלגלים? מילא כיסא ידני, אבל עם הממונע?! 
הסמוכים  הספסלים  אחד  על  בתבוסה  ומתיישבת  המפוקפק  התענוג  על  מוותרת 
שלהם.  הגלגלים  בכיסאות  למולי  בגמלוניות  הנעים  הנכים  על  מסתכלת  לרחבה. 
הפנים שלהם חייכניים, עליזים ומוארים, ואני לא מבינה איך הם יכולים ליהנות, 
ומי בכלל יכול לטעון שמדובר בריקוד. היו אלה אנשים שקודם יכולתי לחוש עליהם 
עליונות. לא יכולה לרקוד כעומדת במשך יותר מריקוד אחד, ואפילו לא מצליחה 

לבצע את תפקיד היושבת. בושה. מתוסכלת.

את  מזיזה  בתוכה,  לנוע  ומתחילה  הריקודים  לרחבת  מצטרפת  אני  חברתיים  באירועים 
חיוביות  זוכה לתגובות  אני  רבות  ולקצב של המוזיקה. פעמים  לסגנון  הגוף בהתאם  חלקי 
מהסובבים. אנשים מתרשמים מהאופן שבו אני מניעה את הגוף. לעתים אנשים זרים ניגשים 
אליי ומחמיאים לי, טוענים שאני רוקדת יפה. דרכם אני לומדת שהתנועות שאני מבצעת 
מתקבלות כריקוד. אני מצליחה לייצג גוף רוקד. בשל כאבים המתלווים אצלי למאמץ פיזי 
זמן  נוהגת לחלק את הריקוד לטווחי  זמן ממושך. אני  אני משתדלת שלא לרקוד בעמידה 
מתוך  לנוע  ממשיכה  אני  לישיבה,  פורשת  כשאני  גם  אך  הפסקות,  לעשות  ומרבה  קצרים 

הכיסא. אני נשארת קשובה לקצב המוזיקה וערה לדינמיקה שבינו לבין הגוף.
בפניי.  כסגור  הריקוד  מרחב  את  חוויתי  לא  בריקוד,  שלי  החוזרות  ההתנסויות  לאור 
מבחינה זו הצטרפותי לחוג אינה מתיישבת עם התסריט של גופמן. עם זאת, יש גבול למידת 
מובנות  פעילויות מחול  אך  להנאתי,  לרקוד  יכולה  אני אמנם  ההכלה שלי בשדה המחול. 
ופורמליות אינן פתוחות בפניי באופן מלא. בשל נמיכות קומתי יהיה זה מורכב עבורי לקחת 
חלק בריקודי זוגות או בריקודי מעגלים. נוסף על כך, המגבלות הפיזיות והכאבים יקשו עליי 
שניהלתי  שיחה  לי  זכורה  ממושכת.  ועמידה  אחידות  תנועות  שדורשת  במסגרת  להשתלב 
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לאחר  אך  אליה,  להצטרף  ושקלתי  עם  לריקודי  בחוג  אז  היא השתתפה  חברה:  עם  בעבר 
התלבטות קצרה החלטתי שזה בלתי אפשרי וביטלתי את הרעיון. אם כן, החוג לריקודי עם 

בכיסאות גלגלים הוא המסגרת הראשונה להוראת מחול שבה לקחתי חלק.
למפגש הראשון בחוג החלטתי להופיע כמשתתפת ולא פסלתי את האפשרות שארקוד 
כך  ואחר  בידני  תחילה  גלגלים,  בכיסא  להיעזר  התחלתי  השנים  באותן  גלגלים.  בכיסא 
בממונע, כדי לבצע מטלות שדרשו עמידה לאורך זמן או כתחליף להליכה ממושכת. נשאתי 
עמי ברכב כיסא ממונע, ושקלתי אם להוציא אותו לצורך החוג, אך בסופו של דבר העדפתי 
או  עומד/ת  תפקידים,  משני  לאחד  להיכנס  משתתף  לכל  מאפשר  החוג  בלעדיו.  להיכנס 
יושב/ת, ונכנסתי מיד לתפקיד עומדת. “עומדים” הוא הכינוי שנתנה באור לרקדנים שאינם 
בכיסאות גלגלים. במסגרת התפקיד אני נדרשת להתנועע כשאני עומדת על רגליי במשך זמן 
ארוך. נוסף על כך, אני מצוותת ליושב/ת, כלומר אדם שרוקד בכיסא גלגלים. עליי לאחוז 
ביד של בת/ן הזוג לריקוד, ולעתים אני אמורה לקדם את היושב/ת ולהניע אותו/ה קדימה. 
כתוצאה מכך, המאמץ הפיזי היה קשה במיוחד עבורי. ככל שנשארתי בתפקיד העומדת, הלכו 
הכאבים והתגברו. כדי שלא יחמירו, יצאתי מהמעגל ופרשתי לשבת בשולי הרחבה. החוג 
פתח בפניי אפשרות חדשה להחליף תפקיד ולשבת בכיסא גלגלים, וכך יכולתי להיכנס חזרה 
לרחבה. המחיר היה תיוג והחלפת זהות. עם המעבר לכיסא הגלגלים, דלף החוצה לסובבים 
מידע לא רצוי על גופניות כואבת ועל מוגבלות. גופי התגלה כשונה לא רק מבחינה אסתטית 
אלא גם מבחינה תפקודית. כיסא הגלגלים, כאובייקט בעל נראות גבוהה, מזוהה בבירור עם 
נכות ואף הפך למסמל העיקרי שלה )Ben-Moshe & Powell, 2007(. נמיכות קומה נתפסת 
כגופניות לימינלית, של בין לבין, ואילו ישיבה בכיסא גלגלים מכריעה את הכף ומייצרת 

מהלך טרנספורמטיבי שבו אני מובנית כנכה )ראו גם ברויאר, 2007(. 
החוג אמנם מיועד במוצהר לאנשים בכיסאות גלגלים, והציפייה בו לגופניות נכה היא 
א–פריורית. ובכל זאת, המעבר לכיסא הגלגלים עורר בי בושה. הכניסה המחודשת לרחבה 
עם הממונע הייתה מלווה בהשפלת עיניים. נחרדתי מתגובות אפשריות של האנשים בחוג 
והעדפתי שלא לראותן. פחדתי שימקמו אותי בעמדה נחותה ושיטילו עליי חרפה. חששתי 
לתת  רציתי  לא  בממונע.  הצורך  את  להסביר  ממני  לדרוש  שעלול  עין,  קשר  ליצור  גם 
המרכזיים  אחד האמצעים  המבט,  את  זנחתי  מכך  כתוצאה  יותר.  עוד  עליי  שיסגרו  מילים 
שחוקרים בשדה משתמשים בהם. התכנסתי בתוך עצמי והתקשיתי להמשיך ולהחזיק בעמדה 
המסורתית של החוקרת. בדיעבד, נראה שפה התחילה הזליגה לאוטואתנוגרפיה, שבה המבט 

.)Ellis & Bochner, 2000( מופנה החוצה ופנימה לסירוגין
הפעולות  את  בחוג.  רוקדת  כמשתתפת  הרגשתי  בוטלה  כחוקרת,  תפקידי  ערעור  בצד 
החדשות שלי לא יכולתי לחוות כריקוד. הממונע הפך עבורי לגורם מגביל בלבד. הרגשתי שהוא 
חוסם אותי. הפער שצפיתי שיהיה בין הגוף הנכה ובין מרחב המחול, נעשה מוחשי וסומן בגופי 
סביבו, אך משהתמקם  והמתחים שיצופו  הזה  כלפי הפער  סקרנית  הייתי  כחוקרת  הלימינלי. 
גופי, עוצמת הרגשות הייתה מטלטלת. הממונע היה בעיניי חלופה לפרישה  הקונפליקט על 
לשולי הרחבה ולא חלופה לריקוד. אמנם שבתי לרחבת הריקודים, אבל הייתי בה כאימפוטנטית: 
נוכחת בגופי, אך לא מצליחה לבצע. לאחר פרישה מבוישת נוספת לשוליים, ניסיתי לנכס אליי 
בחזרה את עמדת הצופה. בחנתי במבטי את הגופים הנעים ברחבה. הסתכלתי עליהם פגועה 

ומבולבלת, מסרבת להכיר בתנועות בכיסא הגלגלים כמקור להנאה או כביטוי של ריקוד.
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“מי בכלל יכול לטעון שמדובר בריקוד” ־ כביכול שואלת, אך בפועל מבקשת לטעון נגד 
־ זו האמירה שסיכמה עבורי את החוויה. משולי הרחבה סימנתי את הגוף הנכה כריק–קוד. 
אפשר לדמיין גם את גופמן יושב במיקום דומה וצופה באותו “יחיד הכבול לכיסא–גלגלים” 
מקבילה  הייתה  לא  הרחבה  לשולי  אתי  שנשאתי  הרגשי  למטען  אמנם  לרחבה.  שנכנס 
החיצוני  המשקיף  בעמדת  אותו  ממקמת  לרחבה  מחוץ  המדומיינת  נוכחותו  גופמן;  אצל 
האובייקטיבי הבוחן את המצב במבטו המרוחק. אך למרות השונות בין גופמן לביני, ברצוני 
לטעון שההתמזגות הפנטזמטית של שנינו תחת אותה אמירה מרוקנת ובנקודה דומה במרחב 

אינה מקרית, והיא נובעת במידה רבה מהבנייתו של המבט בגוף הנכה. 
להביט  בנו  המתעורר  הצורך  את  בוחנת   )Garland-Thomson, 2009( גרלנד–תומסון 
באדם שגופו חורג באופן יוצא דופן ממה שמובנה כמראה נורמטיבי. תשומת הלב המיידית, 
הכביכול אינטואיטיבית אצל כל בני האדם, מופנית לעבר הגופניות הלא צפויה. האדם מגורה 
להסתכל בפלא הנגלה לפניו, לחקור אותו, לרשום את מאפייניו הייחודיים, ואולי, כך הוא 
מקווה, למצוא לעצמו הסבר מניח את הדעת. בד בבד, המבט החיצוני מלמד את הסובייקט 
הנצפה שגופו שונה, מטעין אותו בסטיגמה ומביא להזרה של גופו בעיני עצמו. “הכרת הגוף 
בגוף שלישי”, כינה זאת פאנון )2004, עמ‘ 26(, שראה בלטישת העיניים מעשה כוחני המניע 
מוסיפה  האמריקאית,  בחברה  כחריג.  הגוף  את  ומעצב  העור  את  משחיר  הסיטואציה,  את 
זו מייצרת  ודרישה מוסרית  גרלנד–תומסון, האדם מצופה להימנע מלטישת עיניים באחר, 
זוהה. הפרופסיה  והסטת המבט מיד כשהמביט  משחקי מבט בסגנון של הסתכלות בהסתר 
הרפואית, לעומת זאת, זוכה לעמדה פריבילגית שמתירה התבוננות ממושכת בלא שגרתי. 
הקליני.  המבט  של  בהיווצרותו  כרוכה  הייתה  הרפואה  מדע  התפתחות   ,)2008( פוקו  לפי 
הדיסציפלינה הרפואית התבססה על מיקוד המבט בגוף, על שכלול ושיפור של הצפייה בגוף 
ועל החדרת המבט אל מעבר לגבולות העור. המבט הרפואי הובנה כטהור ואובייקטיבי, והגוף 
נתפס כמגֹולל בפניו את מהותו. הפתולוגיה כביכול חשפה את עצמה בפני המבט המדעי, 

ומערכת של סימונים החלה לסווג ולקטלג את בני האדם. 
בהמשך להוגים אלה עולה הקריאה לשוב ולהתעכב על הסובייקט המתבונן ועל ההשלכות 
הכוחניות של המבט. למרות ההשתוקקות להמשיך ולהביט בלא רגיל, החשיבה הביקורתית 
נקראת  אני  כך  הנותרים בשקיפותם.  דורשת להפנות את תשומת הלב למתבוננים מהצד, 
לשאול על גופמן ועליי, ועל כך שתפסנו את עמדת הצופה החיצוני. אני נדרשת לחקור מה 

עומד בבסיסה של הראייה.
כפי שעולה מהתיאוריה של גופמן, לנראות יש תפקיד ראשי בתהליך התיוג. היחשפות 
של מאפיין פיזי עלולה לגרור תפיסה סטריאוטיפית שיש בכוחה להפוך לסטיגמה. לומסקי–
“נראות  וגילוי:  קליטה  של  פעולות  דרך  נראות  מגדירות   )2010( וגינזבורג  רפופורט  פדר, 
קבוצה  או  שיחיד  האופן  בחושים;  לקליטה  ניתן  מה  דבר  של  היותו  ובראשונה  בראש  היא 
של  זה  צימוד  לקשור  אפשר   .)13 עמ‘  )שם,  אותם”  ומגלים  בהם  המתבוננים  לאלה  נגלים 
קליטה וגילוי אל המושגים שהציע גופמן ולומר שהמבט קולט את הדבר )האפיון( ומגלה את 
היחיד או הקבוצה )הסטריאוטיפ(. האפיון המוחשי חובר לדימוי סמלי עד שאי אפשר להפריד 
ביניהם. כלומר המבט עובר מיסוך תרבותי, ובאקט ההסתכלות הוא משעתק מציאות שקודמת 
למקרה המסוים. גופמן )]1963[ 1983( היה ער לאפשרות הזאת של טשטוש הראייה, שבה “אנו 
הנורמליים מפתחים רעיונות ביחס לתחומי פעילות בחיים, שבעל הסטיגמה מנוע מהם בגלל 
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הסטיגמה שלו, בין אם רעיונות אלו הינם בעלי ביסוס אובייקטיבי או אינם כן” )שם, עמ‘ 46—
47(. השימוש התחבירי של גופמן בגוף ראשון רבים מלמד שהוא הכיר בנפילתו לאותו הבור. 
חסר:  של  בסימון  אותו  ומחליף  הקיים  את  ממסך  הסטריאוטיפ   ,)2001( לובין  פי  על 
“המסיכה לא מסתירה חסר )את מה שהיה צריך להיות שם, לפי האמונה, אך אף פעם לא היה 
במציאות(, אלא מייצרת חסר” )שם, עמ‘ 122(. את המסכה הסטריאוטיפית המוצמדת לפני 
השטח של הגוף אפשר למצוא בתהליך המדיקליזציה, שבו המבט הקליני מייצר את הפתולוגי 
על בסיס מציאת האין והגדרת היעדר. באופן אבסורדי, אותו דבר–מה בגוף שציפו שיתקיים 
אך לא נמצא בפועל, הפך למהות הפתולוגיה. גם כשאפשר לזהות עודף של הגוף החומרי, 
הפרקטיקה  על  מעידה   disability העצם  בשם   dis התחילית  וכחיסרון.  כחסר  מובנה  הוא 
השיחנית הזאת של ההשמטה, של התיאור על דרך השלילה. הגוף הנכה מעוצב בעקביות 
ובאובססיביות על בסיס ִריק. כך הגוף הלא צפוי ־ שוב הוא לא ־ נצפה דרך המבט ודרך 
פריזמה שמכוננים אותו כזה שאינו. אלה הם גם עקבות ההתרוקנות בסימון של גופמן ושלי. 
הימצאותו של אדם בכיסא גלגלים על רחבת הריקודים אפשרה לנו לגלות אותו כריק–קוד. 

אבל מה שנגלה זו המסכה הסטריאוטיפית של האין. 
הסימון שביצעתי בחוג על גופם של האנשים בכיסאות הגלגלים נעשה במהירות הבזק. 
המבט שלי בחוג ליקט את הפרטים, בחן אותם לרגע קט, ומיד ידעתי: הנכים מנסים לרקוד, 
אך אינם מצליחים. אני לא זוכרת מי היו האנשים שרקדו למולי, ואני גם לא זוכרת כיצד הם 
נעו. אני לא בטוחה שהקדשתי תשומת לב לפרטים הללו כבר אז, כשנכחתי שם בצד וכתבתי 
את השורות הללו. נדמה שהטענה הייתה מוכנה מראש, שהמסמן קדם למסומן, ולמעשה רק 
המתין לשליפתו. גם בציטוט הבא ההנחה התרבותית נתפסת כמצב קיים, כעובדה: “מי אמר 
שנכים הם בישי–מזל? הם או אתה? רק בגלל שאינם יכולים לרקוד?” )אצל גופמן, ]1963[ 
1983, עמ‘ 100(. המסכה הגנרית שלפיה נכים אינם יכולים לרקוד כבר גובשה ועוצבה, ובכל 

רגע אפשר להלביש אותה על גוף זה או אחר.

“אני לא רוצה לאתגר את הגוף שלי”

למפגש השני בחוג אני מביאה אתי מראש כיסא גלגלים. הפעם זהו כיסא גלגלים 
רגיל, ולא ממונע, אתו אוכל לבצע את הריקוד כמו כל שאר היושבים. מהר מאוד 
ולא  רעוע  די  ששאלתי  הכיסא  בכיסא.  עצמי  את  להסיע  לי  קשה  כמה  מגלה  אני 
חיכוך  ונוצר  גומי,  עשוי  לומדים  אנחנו  שעליו  המשטח  בנוסף,  למידותיי.  מתאים 
משמעותי עם הגלגלים, מה שמקשה על התנועה. מההתרשמות שלי, העומדות הן 
האחראיות העיקריות להנעת הכיסא. לפיכך, מאמינה שאני בכל זאת אסתדר עם 
הכיסא הרגיל. אבל ההתנסות עם בת הזוג שהוצמדה אליי מלמדת אותי אחרת. אני 
משקיעה מאמצים רבים בהנעת כיסא הגלגלים. גם המשיכה של בת הזוג אותי לא 
נוחה לי. הידיים והכתפיים כואבות, ואני מבינה שזה בלתי אפשרי עבורי לרקוד עם 
רצוני  חוסר  למרות  בכתף.  מכאבים  סובלת  עדיין  השבוע,  אורך  לכל  הזה.  הכיסא 
לחזור לכיסא הממונע, אני מחליטה שאם אני ממשיכה בחוג זה בלתי נמנע. לשיעור 
הבא אני מחליטה להביא את הממונע. לפני השיעור המורה מתקשרת אליי. היא 
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להמשיך  אוכל  אם  לברר  מבקשת  היא  בסדר.  הכתף  אם  ומבררת  לשלומי  שואלת 
ולהשתמש בכיסא הגלגלים הרגיל. אני מתרשמת מטון קולה שחשוב לה שאגיע עם 
הכיסא הרגיל. אני עונה שאני מרגישה טוב אבל אשתמש בממונע. היא שואלת שוב, 
אולי בכל זאת אשתמש בכיסא הגלגלים הרגיל. אני מסרבת. “אני לא רוצה לאתגר 

את הגוף שלי”, אני משיבה. מנסה להצדיק בפניה את בחירתי. 

להמשיך  זאת החלטתי  ובכל  ובושה,  תסכול  בי תחושות קשות של  עורר  הראשון  השיעור 
ולהגיע לחוג ממניע אינטלקטואלי. לאחר שסימנתי את התנועה בכיסא גלגלים כריק–קוד, 
שדה המחקר הפך בעיניי לרלוונטי עוד יותר. כדי לבצע בו מחקר משתתף הייתי מוכנה לשוב 
יושבת. מאחר שהממונע לא התאים בעיניי למסגרת החוג, החלטתי להגיע  אליו בתפקיד 

למפגש השני עם כיסא גלגלים ידני. 
בשנות ילדותי ולאורך נעוריי השתדלתי למעט בהליכה ובמאמצים פיזיים. חוץ מתקופה 
קצרה לאחר ניתוח, לא השתמשתי בקביים או בכיסא גלגלים. בתחילת שנות העשרים לחיי 
אחדות.  בפעילויות  ספורטיבי  גלגלים  בכיסא  להשתמש  והתחלתי  הכאבים,  אצלי  התגברו 
כבר אז גיליתי שאני מתקשה לתפעל אותו. המאמץ שנדרשתי לו בפלג הגוף העליון היה 
רב ועורר כאבים. כשהייתה לי הזדמנות לעבור לכיסא ממונע, נרתעתי. מבחינה חברתית 
ובכל זאת, לאחר  יותר.  יותר, כך שהסטיגמה חריפה  הממונע מזוהה עם מוגבלויות קשות 
התחבטות התחלתי להשתמש בממונע, וכשנדרשתי לפעילויות ממושכות שדורשות עמידה 
לי,  מסייע  אכן  שהממונע  גיליתי  תפקודית,  מבחינה  בו.  להיעזר  לבחור  יכולתי  והליכה, 

ולעומת כיסא הגלגלים הידני, הוא גם אינו מסב לי כאבים.
החוג ִשחזר אצלי במרוכז את התהליך הזה שעברתי. לשיעור השני הגעתי עם כיסא 
בכיסא  שהתנועה  מאחר  ובכתפיים.  בידיים  לכאבים  התוודעתי  ובמהלכו  ידני,  גלגלים 
על  ולהיאבק  להמשיך  טעם  שום  ראיתי  לא  ריקוד,  בעיניי  להיחשב  יכלה  לא  גלגלים 
השימוש בו. בשל כך, לשיעור השלישי החלטתי להביא עמי את הממונע. החזרה לממונע 
עוררה תגובה מהמורה של החוג, והיא אמנם כיבדה את בחירתי, אבל כבר בשיחת הטלפון 
יכולתי לזהות את הסתייגותה. במהלך השיעור היא המשיכה לנסות לשכנע אותי לחזור 
המורה  ביקשה  להתפזר,  החלה  והקבוצה  השיעור,  כשהסתיים  הידני.  הגלגלים  לכיסא 
היה  שלו  הגלגלים  כיסא  שלו.  החדש  הגלגלים  כיסא  את  לנסות  המשתתפים  מאחד 
ספורטיבי ונועד למשחקי כדורסל נכים בבית הלוחם. בשל התעניינותה, הצעתי לה לנסות 
גם את הממונע שלי. היא הגיבה להצעה בשלילה והסבירה שאין צורך, כי אי אפשר לרקוד 

בממונע.
ריקוד,  בעיניה כמאפשר  נתפס  הידני  ידני לממונע.  גלגלים  כיסא  בין  המורה הבחינה 
לגיטימי. ככל הנראה,  אינו  ולכן  בו  ככזה שאי אפשר לרקוד  הובנה אצלה  ואילו הממונע 
שפיתחה  גלגלים  בכיסאות  עם  לריקודי  מהמודל  ניזונה  אלא  לה  ייחודית  אינה  זו  הבחנה 
התנועה המאפיין  לאופן  העם  ריקודי  הכוריאוגרפיה של  את  ניכר שבאור התאימה  באור. 
כוח חשמלי.  ידי  על  ולא  גוף,  או במשיכה של  בדחיפה  ידניים, שמּונעים  גלגלים  כיסאות 
בתמונות שבחוברת ההדרכה שהפיקה באור, וכן באתר האינטרנט הרשמי שלה, ניכרת מידה 
של וירטואוזיות גופנית; הפרסומים מציגים קבוצות ופרטים שלכולם כיסאות גלגלים ידניים, 
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הנכה  לגוף  מאפשר  מבחינתן  מה  השאלה  אפוא  עולה  לממונע.6  ייצוג  בהם  שאין  וכמעט 
בכיסא הגלגלים הידני לחמוק מהסימון השולל; האם ובאיזה אופן יכול אדם בכיסא גלגלים 
ידני להיחלץ מהסטיגמה המאיימת להלביש עליו פרצוף אחר? נדמה שעל שאלה זו מנסה 

להשיב באור בציטוט הבא:

כל הצופה במופע של הרקדנים הללו, אלה הרוקדים בכיסאותיהם לצד אלה הרוקדות 
על רגליהן, ורואה כיצד הם מתנועעים יחדיו ־ מוצא ודאי שהסתירה הקיימת, כביכול, 
בין ריקוד לבין נכות, קיימת רק בראשו של הצופה. המראה הוא של יופי בלתי רגיל, 
הגוף  מן  אינטגרלי  לחלק  הופכים  הכיסאות  כאשר  הבמה,  על  הנוצרת  תנועה  של 
המתנועע. וכך, למרות שהרקדן אמור לייצג את הגוף המושלם בעוד שהנכה לוקה 
בגופו ויש לו מגבלות פיזיות ־ הרי התנועה והכוריאוגרפיה המותאמות ל“מגבלות” 

הללו מבטאות את ניצחונה של הרוח על הגוף )באור, 2004, עמ‘ 5(.

באור ערה לסתירה התרבותית בין ריקוד לנכות. בדבריה היא מנסה להתמודד עם המתח 
כפי  או  ־  גלגלים  בכיסאות  לתנועה  לייחס  מבקשת  היא  ראשית,  אליו.  ולהגיב  המובנה 
שטענתי, לתנועה בכיסאות הגלגלים הידניים ־ “יופי בלתי רגיל”. ניסיונה למצב את הריקוד 
 Smith,( סמית  של  לתפיסתו  מאליו.  כמובן  להתקבל  יכול  לא  כאסתטי  גלגלים  בכיסאות 
2005(, מסורת אסתטית של כ–300 שנה נותנת עדיפות לגוף העומד; הבלט הקלאסי חתר 
לדימוי גוף אצילי ומעורר כבוד )honorable( וזקוף )upright(, והכוריאוגרפיה שהתפתחה 
זקוף, הארכת הגוף על  בו מבוססת על קו אנכי, ובכלל זה העמדת הגוף על הרגליים בגו 
ידי תנועה על קצות האצבעות וזרועות ידיים משוכות מעלה, והגבהת הגוף על ידי הרמות 
את  לקבל  מתקשים  האמנות  ממבקרי  מקצת  סמית,  טוען  מכך,  כתוצאה  לגובה.  וקפיצות 

להקת המחול–תיאטרון הבריטית קנדּוקֹו )CandoCo(, המשלבת בתוכה רקדנים נכים.
מסר  מעין  מציינת  באור  כאסתטית,  גלגלים  בכיסא  התנועה  את  לצייר  ניסיונה  מלבד 
בתרבות  הגוף”.  על  הרוח  “ניצחון  בביטוי  אותו  ומסכמת  שפיתחה  מהמודל  הנובע  חינוכי 
המקומית והמערבית מימרה ידועה זו זוכה למשמעויות חיוביות של חוזק נפשי והתגברות 
ולבסס את הלגיטימיות של הריקוד  לחזק  נחושה על מכשולים. באמצעותו מבקשת באור 
בכיסא גלגלים. בדבריה הגוף הנכה אמנם נותר לקוי ומוגבל, אך הוא מוכנע על ידי רוחו של 
האדם. את תפיסת העולם הזאת אפשר לזהות עם הפרדיגמה השיקומית שממנה באה באור. 
מכוונים  השיקום  מאמצי  היחיד.  בגוף  וממוקמת  כפרטית  נתפסת  הבעיה  השיקום,  בתחום 

לשיפור איכות חייו של האדם באמצעות הרחבת יכולות הגוף וחיזוק כוחות הנפש. 
בלימודי מוגבלות, לעומת זאת, נמתחת ביקורת נוקבת על קביעה שלטת זו. לפי המודל 
החברתי, המוגבלות אינה מצויה באופן א–פריורי בגוף היחיד, אלא מעוצבת תמיד בהקשר 
)Oliver, 1990(. במילים אחרות, החברה היא שמציבה בפני האדם הנכה  חברתי–תרבותי 
מחסומים והופכת אותו למוגבל, ולפיכך היא זו שנדרשת להשתקם ולהשתנות. מתוך תפיסה 

בכיסא הממונע, שהתפרסמה בכתבה על החוג במקומון.  ושלי  היא תמונה של ענת  דופן  יוצא  מקרה   6

פרסום התמונה יכול להעיד על שינוי בגישתה של המורה בחוג, ובכל זאת, נראה שאין מדובר במקרה 

המייצג את המודל לריקודי עם שפיתחה באור.



לעטות את המסכה של ריק–קוד 342 נילי ברויאר  

זו מתפרש המוטו “ניצחון הרוח על הגוף” כאילו הוא קורא לרקדן בכיסא גלגלים להפנות 
את כוח הרצון נגד גופו שלו. הגוף הנכה הופך לשדה קרב ועשוי לזכות בהכרה רק אם ינוצח 

ויוכנע. בלימודי מוגבלות קריאה זו היא דגל אדום הדורש פוליטיזציה.
תמיכה לא צפויה לביקורת על תפיסת השיקום בספורט ובמחול אפשר למצוא כבר בדבריו 
של גופמן, שבהם נפתח המאמר. בציטוט מתאר גופמן את המאמץ האישי הרב שנכה צריך 
להשקיע כשהוא מנסה להשתלט על אחד מתחומי הפעילות האלה. במונחיו שלו, כניסתו של 
הנכה למרחב הנתפס כסגור בפניו היא בגדר עינוי.7 אותה פעולה משקמת, שנועדה לכאורה 
לשחרר את הנכים מכבליהם הגופניים, מקבלת פה משמעות מנוגדת של פגיעה והתעללות. 

השימוש במושג עינוי או ייסורים מסיט את הדיון מההקשר הטיפולי להקשר מוסרי–אתי.
הוא  הראשון  כריקוד.  גלגלים  בכיסא  תנועה  לסימון  קריטריונים  שני  מציגה  באור 
הדרישה לאסתטיקה, והשני הוא המאמץ המנצח את המוגבלות. אפשר להסיק שטיבו של 
הניצחון הוא אפוא העלמה או טשטוש של הסממנים החיצוניים המעידים על נכות. דרישה 
)passing(, שהשתרש  ועם מושג המעבר  גופמן  זו מתכתבת עם אסטרטגיית ההתחזות של 
בשיח הסוציולוגי ככינוי לניהול מידע על ידי הסובייקט ולתמרון במידת הנראות של מאפיין 
כלשהו הנושא זהות שולית. כך הסובייקט יכול לחצות קטגוריות, גבולות ומצבים חברתיים. 
אצל גופמן המושג מבטא חציית קווים ומעבר ממצב בלתי רצוי למצב נורמטיבי רצוי. בשל 
מידת הנראות הגבוהה של כיסא הגלגלים, אדם המשתמש בו במרחב של ריקוד או ספורט 
אינו מצליח לבצע מעבר, במובנו הקלאסי, בין זהות נכה לזהות “רגילה”. ובכל זאת, נראה 

שמדובר בתהליך של משא ומתן על סימון הגוף הנכה.
מחקרן של מאנדרסון ופיק )Manderson & Peake, 2005( עוסק בשיקום נכים בספורט 
ומציג את מורכבות הסוגיה. לטענתן, גברים שהפכו נכים בעקבות תאונה או מחלה מציגים 
צורך פסיכולוגי–חברתי להשתלב במסגרות היפר גופניות. באמצעות הספורט הם מצליחים 
“לקפוץ מעבר לגדר”, למקם את עצמם מחדש בשדה הגבריות ולחוות שוב את גופם כגוף 
של  הסטריאוטיפי  הדימוי  עם  עימות  זה  פעולה  באופן  יש  ושליטה.  תנועה  סוכנּות,  בעל 
הנכות. האדם הנכה מסומן חברתית כגוף שבמהותו הוא לא כשיר, לא פעיל, ריק–רוקד. זו 
המסכה של האין המולבשת עליו. כתוצאה מכך, האדם מּונע להשתלב בפעילויות ספורט 
ומחול שבמסגרתם הוא מנסה להוכיח את ההפך, להתעמת עם המסכה ולקרוע אותה מעליו 

גם במחיר של פגיעה עצמית )פיזית, נפשית או מטפורית(.
גברים  שני  מוכנים  היו  הסיבה שבעטייה  גם  כנראה  היא  הסימון  לאתגר את  הזדמנות 
בחוג להתיישב בכיסא גלגלים. ביומיום נהג אחד מהם ללכת בסיוע קב, והאחר הלך בצליעה 
כשלרגלו מוצמד מתקן ברזל המוסתר תחת מכנסיו. פלג גופם העליון היה אתלטי. שניהם 
רקדו בחוג בכיסא גלגלים ספורטיבי, שבמקור שימש אותם למשחקי כדורסל בבית הלוחם. 
שנראה  כפי  אבל  כנכים,  שלהם  יותר  וסטיגמתי  ברור  תיוג  אפשר  אמנם  הגלגלים  כיסא 

בהמשך, בחוג היה טמון מבחינתם פוטנציאל לשנות את סימונם כנכים.
אותו.  גם מבקרות  אך  נכים,  ספורט  בפוטנציאל המעצים של  מכירות  ופיק  מאנדרסון 
גבריות.  של  קונוונציונלית  הגדרה  לסטיגמה משעתקת  ההתנגדות של המשתתפים  לדידן, 

tortured performance )ראו הערה 1 לעיל(. אני מודה לקוראת האנונימית של הגרסה המוקדמת של   7

המאמר, שהפנתה את תשומת לבי לתרגום חלופי זה. 
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במאמציהם האישיים של הגברים הנכים לכבוש מרחב שמראש אינו בנוי לגופניות שלהם, 
הם פעלו להמשיך את ההדרה ואת ההכחשה של הגופניות הנכה–הפגיעה–הנשית, הכחשה 

שאפשר לחזור ולקשור עם המוטו “ניצחון הרוח על הגוף”. 
המעברים שלי בחוג לכיסא הגלגלים הידני וממנו לממונע פעלו בניגוד למעבר )במובן 
של passing(. מתוך הכרה בגוף החי ובפגיעותו, סטיתי מתבנית המחשבה של “ניצחון הרוח 
על הגוף”, ותחת זאת העדפתי ש“לא לאתגר את הגוף”. בשל הכאבים נאלצתי לזנוח את 
תפקיד העומדת, וגם את תפקיד היושבת שאליו כיוונה באור כשעיצבה את הכוריאוגרפיה 
לתנועה בכיסא גלגלים ידני. מהשיעור השלישי ואילך הגעתי למפגשי החוג עם הממונע. 
מגדיר  ריץ‘,  מהחוקרת  בהשאלה   ,)McRuer, 2010( שמקרואר  ממה  חרגה  זו  התנהלות 
 .)the compulsory able-bodiedness( התקני”  הגוף  של  כ“עריצותו  מאמרו  בכותרת 
עריצות זו מייצרת הנחת מוצא שלפרט יש ויכול להיות רצון אחד ויחיד: לעבור ולהיות גוף 
נורמטיבי בעל נראות תקנית. זו תפיסת עולם שלטת בחברה, וככל הנראה מצויה בבסיס שתי 
האסטרטגיות המוזכרות לעיל: הכניסה למרחב הפעילות הסגור בפני הנכה והמעבר למצב 

נורמטיבי ככל האפשר. 
 )Siebers, 2008( שסיברס  מה  עם  לזהות  אפשר  שביצעתי  החלופית  האסטרטגיה  את 
מכנה נשף מסכות, כלומר מעבר מכוון לזהות לא תקנית, זו שמזוהה חברתית כלא רצויה. 
בנשף, עטיית המסכה אינה מעלימה את השונות אלא דווקא מציגה אותה לראווה. סיברס 
מייחס לאסטרטגיה זו ערך פוליטי ורואה בה אקט חתרני. כדוגמה הוא מביא את המקרה של 
הסוציולוג זולה כשהוא נדרש להמתין בשדה התעופה. כדי לשמור על כוחותיו למחויבויות 
 McRuer,( שמצפות לו לאחר הטיסה, זולה משתמש בכיסא גלגלים. כפי שמעיד מקרואר 
2010(, בניסיון לחמוק מהסטיגמה או להחלישה, האדם הנכה מצופה לפצות על מגבלותיו 
ולהפגין כשירות גופנית. למרות זאת, זולה הפעיל מנגנון הפוך של תת פיצוי והחצין נכות 
במקום לנסות ולהעלים אותה. ניכר שיש דמיון בין הנרטיב שלי בחוג ובין התנהלותו בשדה 

התעופה.
 

“עצם הדבר שפרט יכול לעשות משהו פיזי”, טוען זולה, “אין פירושו שהוא צריך 
לעשות זאת”. כיסא הגלגלים מאפשר לזולה לטעון לנכות ולסרב הן לפיצוי–יתר והן 
 Siebers, 2008,( לאידיאולוגיה הדורשת שכל אחד יהיה בעל גוף תקני ככל האפשר

p. 107, ההדגשות במקור(. 

לעומת  אצלי,  סופם.  ועד  הריקודים  מתחילת  גלגלים  בכיסא  ישבו  בחוג  הגברים  שני 
לריקוד  ועד  בממונע  מישיבה  נעתי  במהלך המפגשים  יותר.  רחב  היה  טווח המשחק  זאת, 
שהמורה  החלק  במסגרת  ביצעתי  בעמידה  הריקוד  את  מסייע.  ציוד  כל  ללא  הרגליים  על 
כינתה “ריקוד חופשי”, אשר לו הקדישה את החלק האחרון של השיעור. יצירת מרחב גמיש 
לכיסא  מחוץ  בעמידה.  ולרקוד  לחזור  לי  אפשרו  אישית  תנועה  ליצור  הפתוחה  וההזמנה 
הממונע הפגנתי תנועה אקטיבית ודינמית של כל הגוף, כולל הרגליים. ביומן השדה כתבתי 

כי “בחלקים האלה אני מרגישה שאני רוקדת באמת”.
השינוי נתפס בעיני חברי הקבוצה כחד מאוד, והקיצוניות עוררה בהם תהיות וספקות. 
באחד השיעורים הראשונים בחוג ניגשה אליי משתתפת צעירה שמילאה תפקיד של עומדת 
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ושאלה למה אני בכיסא. ניסיתי להסביר לה שהריקוד בעמידה כואב לי, ובתגובה היא חייכה 
ואמרה “אה, אז את לא באמת נכה”. הספק צף מפורשות גם בדבריה של משתתפת בכיסא 
גלגלים: במהלך הריקוד החופשי, כשאנחנו שלובות ידיים, עמדתי במקום והיא יצרה בכיסא 
הגלגלים תנועה של חצאי סיבוב. במהלך התנועה מצד לצד, הרגליות של כיסא הגלגלים 
שלה היו קרובות מאוד לרגליים שלי. חששתי שהן יפגעו בי והזהרתי אותה כי “אני לא כמו 
כל השאר, אם תיכנסי בי אני אתפרק”. היא דחתה את העניין וטענה בתגובה שאני כמו שאר 

העומדים ובכלל לא נכה. 
ניסיונותיהן של שתי המשתתפות בחוג להכריע את זהותי כלא נכה שבים ומעלים את 
כריקוד,  להתקבל  שיכולה  תנועתיות  כשהפגנתי  כריק–רוקד.  נכה  גוף  של  הסימון  עוצמת 
נוצר פער בין המסר שנושא הממונע ובין המסר התרבותי שבו מוטען הגוף הרוקד. האקטים 
הלשוניים שבהם הצהרתי על כאבים וטענתי לאפשרות של התפרקות הגדירו אותי כגוף נכה 
ופגיע. אותה מהות גופנית שנדרשה להיעלם תחת “ניצחון הרוח על הגוף” נחשפה באמירות 
ברורות אלה, והנכות הוצגה באופן מוחשי גם דרך הממונע. למרות זאת, התנועות הגופניות 
שביצעתי בעמידה התקבלו כריקוד, וכתוצאה מכך דרשו למחוק מעל גופי את הזהות הנכה. 
הריקוד חילץ אותי מאותה מסכה סטריאוטיפית, שכפי הנראה דורשת להתכונן, בין השאר, 

דרך הסימון של ריק–קוד. 

“רק יושבת בלי לעשות כלום”

במהלך השיעור ענת ואני מתקשות לבצע יחד סיבובים, ואני כל הזמן דורסת אותה 
עם הממונע. יושב שיש לו ניסיון קודם בריקוד בכיסאות גלגלים מציע לעזור, ואנחנו 
מסבירות לו את הבעיה. אנחנו מדגימות לו את הפתרון שהתפשרנו עליו, שבו בת 
הזוג היא שאוחזת בג‘ויסטיק ואחראית לסיבוב של הכיסא. הרעיון הוא שאם היא 
תשלוט בממונע לא יהיו לנו היתקלויות והממונע לא יפגע בה. לאור ההדגמה, הוא 
שואל אותי בציניות: “אז בשביל מה את פה אם את רק יושבת בלי לעשות כלום?” 
אני מסכימה, באמת מרגישה מיותרת. אבל מרגישה שאין דרך אחרת. במטרה למנוע 
פגיעות, הוא מדריך אותנו להגדיל את המרחק בינינו. לשם כך, ענת מעבירה את יד 
שמאל שלה מהכתף שלי לידית המקבילה של הכיסא. יד ימין שלי על הג‘ויסטיק, ויד 
שמאל שלי אוחזת ביד ימין של ענת. אנחנו מנסות. אני נזהרת לעשות את הסיבוב 
בקצב שלה. עשינו את זה! שמחות. אנחנו מודות לו על הסיוע. ממשיכות לנסות את 

הסיבוב החדש.

הריקוד המותאם הסתמך על תנועת כיסא הגלגלים במרחב ועל ההשפעה של הגופים עליו. 
גוף ראשון שנדרש לשלוט בכיסא הוא האדם היושב, והכוריאוגרפיה מסתמכת על יכולתו 
האדם  הוא  הכיסא  תנועת  על  שמשפיע  שני  גוף  אותם.  ולהניע  הגלגלים  בחישוקי  לאחוז 
העומד, ופעולתו חשובה בהפקת התנועה. העומד מניע את כיסא הגלגלים באמצעות משיכה, 
דחיפה או התנגדות ומספק קונטרה לאדם היושב בכיסא. כך הריקוד עם בן/ת זוג מעשיר 
ומרחיב את מגוון התנועות. למשל, היו חלקים בריקוד שבהם היושב אוחז במותן של העומד, 
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וביד השנייה הם מחזיקים ידיים. אחיזה זו מאפשרת ליושב לנוע עם העומד. הסתמכות זו על 
גוף העומד ביצירת התנועה של היושב דרשה כיסא גלגלים ידני ולא התאימה לממונע, משום 
שבממונע הגלגלים נשלטים על ידי תנועות עדינות בג‘ויסטיק, והוא לא אמור להיות מופעל 

על ידי תנועה אחרת של הגוף עליו. 
ההבדל בין אופני התנועה של כיסא הגלגלים הידני לעומת הממונע הורגש לענת ולי 
מיד. כדי לנסות להיות מתואמות עם הכוריאוגרפיה עד כמה שאפשר, היינו צריכות למצוא 
פתרונות. תהליך החקירה היה רצוף ניסויים וטעיות. לסיבוב המשותף חשבנו שאוותר על 
השליטה בממונע, ושענת תאחז בג‘ויסטיק במקומי. תגובתו של היושב האחר לרעיון הייתה 
סרקסטית וסיכמה את הבעייתיות של ההצעה. למעשה, נדמה שהשאלה שהוא הפנה אליי 
נגעה בגרעין של הרגשתי. בממונע חוויתי את גופי כסטטי ואת עצמי כ“יושבת בלי לעשות 

כלום”.
הכוריאוגרפיה אינה מסתמכת מן הסתם על תנועה של פלג הגוף התחתון של היושב, 
ולכן במהלך הריקוד רגליי מונחות על רגליות הממונע, ואזור האגן מונח על מושב הכיסא. 
הגו נותר מוצמד למשענת, וגם זרוע ימין מקובעת למשענת, כשכף היד אוחזת בג‘ויסטיק. יד 
שמאל אמנם פנויה, אך רוב הזמן אני מניחה אותה על הירך. כשהכוריאוגרפיה דורשת תנועה 
של הזרועות, אני מושכת את זרוע שמאל מעל למשענת הממונע. המורה הנחתה אותנו ליצור 
ביד תנועה של חצי מעגל. תחילה הזרוע מקופלת כשכף היד קרובה לקו החזה, ואחר כך אני 
פותחת את הזרוע החוצה ומותחת את כף היד, ואז סוגרת שוב ומקפלת את הזרוע אליי, וחוזר 
חלילה. אני זוכרת שהמורה החמיאה לי על האופן שבו ביצעתי את התנועה ביד. זה שעשע 
כ“היד  ביומן השדה  לכדי מה שתיארתי פעם  יכולת התנועה שלי  אותי. מבחינתי, צמצום 
הפנויה” רק המחיש לי עוד שאין מדובר בריקוד. הכתפיים והראש הצטרפו לעתים לתנועה, 
הייתה  העיקרית  ההנחיה  מינוריות.  תנועות  היו  אלה  חוג  של  כוריאוגרפיה  במסגרת  אבל 

להפנות מבט לבן/ת הזוג.
התנועה במרחב כבר לא הייתה שלי כגוף אלא של הממונע. ביומיום ראיתי בכך יתרון; 
שיש  פונקציונלית  תנועה  זו  הייתה  להתנייד.  לי  סייע  הממונע  הכיסא  תחבורה,  כלי  כמו 
לה יעד גיאוגרפי. אבל בחוג אין שום יעד גיאוגרפי. באור אימצה את מודל המעגל, הנהוג 
נותרתי  במרחב.  הנקודות  לאותן  ושוב  שוב  אותי  החזירה  המעגלים  ותנועת  עם,  בריקודי 
באותו המקום ללא תכלית. כל עוד אין מדובר בריקוד, התנועה המעגלית נעשתה מיותרת 
זו גם אני הפכתי מיותרת  עבורי, ולתנועות לא היו משמעות או ערך משל עצמן. מעמדה 
בעיני עצמי. מתוך תחושת חוסר המעש, הייתי מוכנה לוותר על השליטה בממונע, לשחרר 

את הג‘ויסטיק ולתת לענת לאחוז בו במקומי. 
אותה.  גם ערער  בבד  בד  בי, אך  לנו הדהד את התחושה שקיננה  לעזור  הנכה שניגש 
שאלתו הציבה לי מראה לא נוחה ־ את רק יושבת בלי לעשות כלום ־ אך גם ביקשה לאתגר 
המעורבות  שלי,  העשייה  היא  הממונע  בתנועת  שהשליטה  להשתמע  יכול  מדבריו  אותה. 
שלי, התרומה שלי בזוג, כך שבוויתור עליה איני אלא “יושבת שלא עושה כלום”. האחיזה 
בג‘ויסטיק הפכה למטונימיה לכל כולי, לביטוי של להיות או לחדול. וכשאלה האפשרויות 

שהוצבו לפניי, דורבנתי לחזור ולהחזיק בג‘ויסטיק.
ההתנסות הממושכת של ענת ושלי יחד הייתה הכרחית כדי שניצור תנועה משותפת עם 
הממונע. נדרשנו להיות קשובות זו לזו. היה חשוב שהתנועות והקצב של כל אחת מאתנו יהיו 
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מתואמים. לעומת האחרים, לא יכולנו להסתמך על התיאום שיצר המגע באופן טבעי. כמו 
כן, ענת ואני נדרשנו לפתח מודעות גבוהה לתנועת הממונע. למדנו את זמן התגובה שלו, 
את טווחי המהירות, את היחס בין המהירות לעוצמת ההזזה שלי את הג‘ויסטיק. הכרנו גם 
בגודלו של הממונע: סיבוב במקום דרש מרחב תנועה גדול יותר מכיסא הגלגלים הידני, וכדי 
שלא להיתקל ברוקדים אחרים השתדלנו להקטין ככל האפשר את קוטר המעגל בסיבוב. ענת 
ושוב בתנועות שיכולות להיתפס  ולהתנסות שוב  נזקקנו לפרק כל פעולה למרכיביה  ואני 

כפשוטות ובסיסיות. 
במשך הזמן, ובסיוע של המורה ואחרים בחוג, מצאנו פתרונות. נדמה שהצלחנו, לפחות 
ויתרנו  התאמות,  ביצענו  החוג.  של  לכוריאוגרפיה  בממונע  התנועה  את  לדמות  חלקית, 
על חלק מהתנועות, ולעתים עשינו תנועה חלקית, שכפי שניסחה זאת המורה: “רמזה על 
התנועה המלאה”. שינויים אלה נועדו שלא לפגוע במידה ניכרת באחידות התנועה שדרשה 
הכוריאוגרפיה. אבל כל העת נותרה תלויה מעלינו השאלה: האם זה מספיק? האם חקיינות 

זו ־ המהדהדת את טיעונו של גופמן ־ מצליחה לייצג ריקוד?

“הקבוצה האמיתית תהיה זו שגם תופיע”

שתי  אתאר  ולהלן  החוג,  משתתפי  בין  ומתן  משא  התנהל  מופעים  לכמה  הכנות  במסגרת 
התרחשויות שאירעו על רקע זה. מופע מחול של גופים נכים הוא אירוע טעון ומתוח במיוחד. 
ואת  הגוף  לו לשפוט את  וקוראים  הרוקד  בגוף  מזמינים את המבט להתמקד  מופעי מחול 
איכות התנועה בעיקר על בסיס אסתטי. כאמור, המבט הנורמטיבי אינו עושה חסד עם הגוף 
הנכה ונוטה להבנות אותו כאחר, כמוגבל וכחסר. בצד רצונם של היושבים בחוג להתקבל 
כגוף רוקד, הם היו מודעים לתבניות הסטיגמתיות שמבט הצופים כבר הוטען בהן. כדי לבצע 
גוף רוקד, היה צורך להיאבק במסכה המסמנת את  לייצג  ולהצליח   )passing( מעין מעבר 
הנכים מראש כריק–רוקדים. כדי להטות את הכף לטובתם, התקיימו בחוג פרקטיקות שניסו 

להבטיח שלפחות חלק מהיושבים יתקבלו כרקדנים.
התרחשות ראשונה אירעה כשנה לאחר שהוקמה הקבוצה, אז הוזמנו להעלות מופע בפני 
תלמידי בית ספר תיכון. במהלך ההכנות עלו התנגדויות למרכיבים שעשויים לחבל בהכרה 

בנו כרוקדים. אחד מהם היה היעדר אחידות בתנועה. 

המורה מדריכה את כל הזוגות לבצע את התנועה קדימה ואחורה באחיזה של שני 
משיבה  היא  הממונע.  עם  אפשרי  בלתי  שזה  לה  מעירות  ואני  ענת  הידיים.  זוגות 
התנגדות  מביע  בקב  משתמש  שביומיום  יושב  לו”.  שמתאים  מה  יעשה  זוג  ש“כל 
יש אנשים עם מגבלות שונות  לו שבקבוצה  וטוען בעד האחידות. המורה מסבירה 
וכיסאות גלגלים שונים. “לכל אחד נקודת פתיחה אחרת, בזה אנחנו שונים מקבוצות 
אחרות וזה כל היופי”. היא ממשיכה ומסבירה כי “יש אנשים שרוקדים ואלס ככה 
תנועה  ]מדגימה  הזו  בצורה  ואלס  שרוקדים  אנשים  ויש  עדינה[,  תנועה  ]מדגימה 
רחבה וגדולה עם הידיים[. גם אני רוקדת כל פעם אחרת, לפי המצב רוח”. המורה 

סוגרת את הסוגיה בהחלטה שכל זוג יבחר את אופן התנועה המתאים לו.
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הרכב היושבים בחוג אכן כלל אנשים ונשים בעלי יכולות שונות, בהם אנשים עם מוגבלויות 
בידיים ואישה אחת עיוורת. באותה התקופה גם הצטרפה לחוג אישה נוספת בכיסא ממונע. 
ידי  על  גם  הוזכרה  זו  שונות  אחרות.  מקבוצות  שונה  שלנו  הקבוצה  שבכך  ציינה  המורה 
משתתף אחר, שסיפר שמבין כל הקבוצות בארץ אנחנו הקבוצה היחידה שמשתתפים בה 
אנשים במגוון דרגות נכות, מנכות קלה עד קשה, ושיש בה ממונעים. גם המורה וגם הוא 
ייחסו להרכב המגוון של החברים בחוג ערך חיובי המייחד אותנו משאר הקבוצות. לנוכח 
ובניסיונה  זו,  ההתנגדות לאי האחידות שעלתה בחזרה ביקשה המורה לבסס שוב תפיסה 
לתת לגיטימציה לשונּות השתמשה בהמחשה מהמחול הקונוונציונלי. כך ביקשה לסמן את 
מגוון התנועות כריקוד ואת כלל המשתתפים כבעלי יכולת לרקוד. הסוגיה הסתיימה בזה, 
ובסופו של דבר הופענו ענת ואני עם ההתאמות בכוריאוגרפיה. אך בצד עידוד השונות יצרה 
המורה בכל זאת הבחנה מסוימת בין המשתתפים: בקדמת הבמה היא מיקמה ארבעה זוגות: 
ואת  אתלטי,  עליון  גוף  פלג  ובעלי  ספורטיביים  גלגלים  בכיסאות  גברים  יושבים  שלושה 
ענת ואותי. בחלק האחורי של הבמה קבעה המורה את מקומם של חמישה זוגות נוספים. 
זוגות אלה הורכבו מיושבת בממונע, יושבת עיוורת, שני יושבים עם מגבלה בידיים ויושב 
אחד ללא מגבלה בידיים. כשנקבע הסידור על ידי המורה, העירו לה ענת ועומדת נוספת 
שנוצר רצף של כיסאות אטיים יותר שעלול להביא להתנגשויות. המורה השיבה להן: “אבל 
גם בקדמת  יופיעו  זו קדמת הבמה”. אף שמדובר בתנועה מעגלית, שבה כל המשתתפים 
הבמה, אמירה זו ביטאה את הצורך שלה לתת עדיפות ליושבים האתלטים ולייצר היררכיה 

בין המשתתפים.
מחול  באירוע  להופיע  כשהוזמנו  מכן,  לאחר  שנה  כחצי  אירעה  השנייה  ההתרחשות 
של  שלם  ממופע  חלק  שיהיה  אחד  בריקוד  להופיע  הוזמנו  בישראל.  המתקיים  בינלאומי 
קבוצות ריקודי עם בכיסאות גלגלים וריקודי עם של עיוורים מכל רחבי הארץ. האירוע דרש 
בקבוצה  ועלו  שבו  מכך,  כתוצאה  אז.  עד  משידענו  גבוה  אמנותי  בסטנדרט  ביצוע  מאתנו 
המתחים ביתר שאת. בשלב די מוקדם של ההכנות למופע החלו להתקיים שיחות על פיצול 
הקבוצה ללהקה ולחוג. ענת שמעה את המורה משוחחת על כך עם משתתף שמסוגל ללכת 
באמצעות ברזלים המוצמדים לרגלו, ושבחוג השתמש בכיסא גלגלים ספורטיבי. בהפסקה 

ניגשנו אליו וביקשנו לקבל ממנו פרטים בעניין.

יורכב  החוג  בעוד  שתופיע,  זו  והיא  “המתקדמים”  יהיו  שבלהקה  מסביר  הוא 
לא  “אני  ממשיך:  הוא  בנוח.  שלא  מרגישה  הסתייגות,  מביעה  אני  מ“הִאטיים”. 
מתבייש לומר, בואי נקרא לילד בשמו, הנכים הקשים מעכבים אותנו. מונעים מאתנו 
להגיע לרמה שאנחנו יכולים להגיע אליה. השאיפה של כל אחד היא להגיע לטופ 
שלו. זה כמו בתחרות כדורסל. האנשים החזקים עולים על המגרש ומשחקים. אני 
לא אומר שהם לא יופיעו, אבל במסגרות אחרות, כמו במשחקי ידידות, שזה בשביל 
ההנאה. אבל בהופעות אמיתיות, פתוחות ]לקהל[, הם לא יופיעו. מי שלדעתי צריך 
להופיע זה ]שמות של שלושה גברים נכי צה“ל, שאחד מהם הולך בסיוע קב[, אני 
ואת. את החוג צריך להמשיך כולם, שייהנו קצת, שיעשה להם טוב. אבל הקבוצה 

האמיתית תהיה זו שגם תופיע, תתקדם ותלמד”.
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בחוג תפקדנו כקבוצה הטרוגנית המשלבת בתוכה אנשים ונשים עם קשת של יכולות, אך 
על רקע המופע עלה רצון לדרג את הנכים ולסווג אותם ל“מתקדמים” שישתתפו בלהקה 
ול“אטיים” שישתתפו בחוג. המשתתף דימה את המופע המתקרב לזירה של תחרות ומאבק 
משום שהתקיים במסגרת אירוע מחול מוכר, בניגוד לשני המופעים הקודמים, שהיו בעיניו 
משחקי ידידות עם קהל שבוי או אוהד. הגישה הלוחמנית של “ניצחון הרוח על הגוף” הייתה 
למציאות שבה חלק מהגופים נדרשו לעבור מחיקה קונקרטית וסמלית, להידחק לקרן זווית 
ולהיעלם מטווח הראייה. הדרישות לאסתטיקה ולהפגנת יכולת פיזית גבוהה נהיו קריטריונים 
מוצקים שיש ביכולתם להכריע מי ישתתף במופע ומי לא. המבט הזר אמנם הוזמן לצפות 
בגוף הנכה רוקד, אבל רק לאחר תהליך של בחירה ומיון. תחושת המשימה והצורך להסיר 
את הסטיגמה לפחות מעל חלק מהגופים הנכים גרמו להידוק המסכה על אלה שמוגבלותם 

ניכרת גם בפלג גופם העליון.
המשתתף שציין בפניי איך תתבצע החלוקה הרכיב את הלהקה הפוטנציאלית משלושה 
גברים נכי צה“ל, ממנו וממני. כאמור, בבסיס המודל של ריקודי עם בכיסאות גלגלים מצויה 
דמותו של נכה צה“ל; הוא האבטיפוס שאליו כיוונה באור, והוא זה שסיפק את הלגיטימציה 
להרחבת מעגל הרוקדים. האידיאולוגיה הציונית דרשה לבחור בנכי צה“ל ולהעדיף אותם על 
פני הנכים האחרים גם בחוג, כאילו כדי לממש הלכה למעשה את “הגוף הנבחר” של וייס. 
אני, לעומת זאת, אישה, אינני נכת צה“ל, ובחוג נהגתי להשתמש בממונע. לפיכך סביר היה 
להניח שלא אתקבל לקבוצת הנבחרים. ובכל זאת, מבחינתו הייתי ראויה להשתתף בלהקה. 

בהמשך אסביר מאין לדעתי נובעת בחירה זו.
קבעה  המורה  זאת,  עם  ולחוג.  ללהקה  הקבוצה  חולקה  לא  בפועל  הדיונים,  למרות 
שלושה  להוציא  החליטה  היא  היושבים  מתוך  בחוג.  מהחברים  חלק  רק  ישתתפו  שבמופע 
שהתנועה העצמאית שלהם בכיסא הגלגלים הידני מוגבלת. רשימת הרוקדים שהכינה כללה 
מוגבלות  נוסף עם  יושב  גבר  צירפה  ואלינו  את חמשת החברים שייעד המשתתף ללהקה, 
קלה יחסית בפלג גופו העליון. אני “נבחרתי”, כפי שהגדיר זאת אחד החברים בחוג בשיחת 
טלפון שניהלנו לאחר שהתבשר שהוא לא ישתתף במופע. עולה אפוא התהייה כיצד הצלחתי 

להתקבל ללהקה המדומיינת, ומדוע נבחרתי להשתתף במופע בעוד אחרים לא. 
סברה אחת יכולה להיות שהחיקוי שביצעתי לריקודי העם בכיסאות גלגלים היה מספק. 
ההתאמות שעשינו, ענת ואני, היו כנראה מינוריות די הצורך, כך שלא יפריעו במידה ניכרת 
לאחידות התנועה הנדרשת במודל. עניין אחר היה מהירות התנועה שהצלחתי להפיק עם 
הממונע, שכן המורה הדגישה שמהירות התנועה היא קריטריון מרכזי בריקוד שעמו הופענו. 
היבטים אלה כנראה תרמו להחלטה לקבל אותי למופע וללהקה הפוטנציאלית. ובכל זאת, 
ושלי  ענת  של  הסטייה  מספיקים.  שיקולים  אינם  אלה  ללהקה  הנוגע  שבכל  חושבת  אני 
יכולת ריקוד של ממש. הממונע  ניכרת, אך לא הפגנתי  מהכוריאוגרפיה אמנם לא הייתה 
הופעל בהזזות קלות של האצבעות, ורק יד שמאל נעה באוויר במחווה שאולי עשויה להיחשב 
ריקוד. אני משערת אפוא שדווקא יכולת התנועה שביצעתי מחוץ לממונע היא זו שהצליחה 
להעלות אותי בדירוג. להתרשמותי, הסימון שלי בחוג כגוף רוקד התבססה על חלקי השיעור 
שבהם הפגנתי תנועה דינמית וקצבית בעמידה. נדמה שלנוכח הסימבוליקה הנטועה בגוף 

הרוקד העומד נזקפו לי די נקודות זכות כדי לאשר את כניסתי ללהקה.
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“אני מרגישה שאני רוקדת מתוך הכיסא הממונע”

בזמן הריקוד החופשי שמאפשרת לנו המורה בכל אחד מהשיעורים, אני מתנועעת 
מתוך הכיסא הממונע ומחוצה לו. בדרך כלל אני חווה את עצמי רוקדת רק מחוץ 
עם  מאלתרת  אני  משתנה.  שזה  לב  לשים  מתחילה  אני  זמן  לאורך  אבל  לממונע. 
רוקדת  שאני  מרגישה  אני  הזו  במסגרת  שנתיים  ואחרי  הנחיה,  ללא  הממונע, 
בקצב  הגלגלים  כיסא  את  להניע  דואגת  אני  הג‘ויסטיק  באמצעות  הממונע.  מתוך 
ומניעה אותו מצד לצד כך  של המוזיקה. מבצעת עצירות קצובות במהלך הנסיעה 
בריקוד.  חלק  לקחת  מתחיל  שלי  הגוף  וכל  סחרור,  תחושת  יוצר  ממש  שהכיסא 
בריקוד  ומקובעים,  כבולים  רדומים,  היו  גלגלים  בכיסאות  עם  שבריקודי  איברים 
החופשי מתעוררים חזרה לחיים. הידיים, הבטן, הראש, הכתפיים, הגב, אפילו התחת 
הגלגלים הממונע. כשברקע מושמעת  בכיסא  בזמן שאני  בתנועה  כולם  והרגליים, 
מוזיקת היפ הופ, הכיסא הממונע משרת אותי בצורה הטובה ביותר. התנועה שאני 
מייצרת עם הממונע היא קטועה, משולבת בעצירות חדות, וכך בדיוק מתנהלת גם 
גלגלים  בכיסא  מריקוד  ליהנות  אצליח  פעם  שאי  חשבתי  לא  הופ.  ההיפ  מוזיקת 

ממונע אבל הנה, אני נהנית! כיף גדול.

למרות הספקנות ־ של החברה, של גופמן ושלי ־ כעבור שנתיים מיום שהצטרפתי לחוג, 
גוש המתכת שקודם סגר עליי, התחלתי לחוש בתנועה  רקדתי בהנאה עם הממונע. בתוך 
ובחיבור: חיבור שלי עם גופי, חיבור שלי עם המוזיקה וחיבור שלי עם הממונע. החלקים 
הריקוד  עם הממונע. במהלך  תנועה אחרת  לחוות  לי  המורה אפשרו  החופשיים שהגדירה 
החופשי ערכתי ניסויים של תנועה בממונע ומחוצה לו. את אותה הגופניות הרוקדת שכבר 

הכרתי מחיי היומיום, התחלתי לשחזר בנסיבות החדשות של הממונע. 
בתוכו  הכיל  ולא  ידניים  גלגלים  לכיסאות  העם  ריקודי  את  התאים  באור  של  המודל 
את הממונע. בהיעדר לגיטימציה, הממונע הובנה בחוג כלא כשיר וכנחות. בכוריאוגרפיה 
שאינה מותאמת למאפייניו, יכולתי לחוות את עצמי כחקיינית וכריק–רוקדת. אבל בריקוד 
החופשי החל הממונע לזמן לי הזדמנויות חדשות. מתוך המשחקיות צצו פיתוחים מסוג אחר. 
שילוב התנועות של הממונע ושל גופי יצרו שלל מיזוגים. בכמה מהם הנעתי את הגוף עם 
כיוון התנועה של הממונע והעצמתי אותה, ובאחרים הפרדתי בין השניים וחוויתי את כיווני 
ותרמה לתחושת  התנועה מתערבבים. התנועה הקטועה בממונע השתלבה בקצב המוזיקה 
הזורמת  המעגלית,  מהתנועה  ביסודה  שונה  שהיא  התנהלות  הציעו  אלה  קטיעות  הריקוד. 

והרציפה שאפיינה את הכוריאוגרפיה בחוג.
אפשר  החילוף  את  והתחושה.  הרגש  צפו  ובמקומו  המבט,  נזנח  שלי  הריקוד  בחוויית 
לחבר להבחנה של תומאס )Thomas, 2003( בין ניתוח תבוני )intelligible( לניתוח תחושתי 
על  ומתבסס  בחיצוני  ממוקד  המחול  של  תבוני  ניתוח  לדבריה,  המחול.  בחקר   )sensible(
הגלוי על פני השטח, על האובייקטיבי ועל הגוף החברתי. לעומתו, ניתוח תחושתי מתמקד 
בפנימי ומכיר בחוויה הפנומנולוגית, בסובייקטיביות ובגוף החי. ההנאה שלי מתנועת הגוף 
יצרה בי ובמחקר תפנית. באמצעות החוויה נמלטתי לרגע מהתבוני ומהמבט  עם הממונע 

המכתיב את סימון הגוף הנכה כריק–רוקד וגיליתי מציאות חומרית אחרת.
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לתפיסתה של תומאס, מחקר על גוף דורש ניתוח מתוך שני המוקדים, התבוני והתחושתי, 
ואת שילובם יחד. חיבור מאתגר של התבוני והתחושתי בהקשר של ריקוד בכיסא גלגלים 
נכה  אדם  גלן,  את  מתארת  היא  האוטוביוגרפי  בספרה   .)Linton, 2007( לינטון  מציגה 
שמתנייד בכיסא ממונע ושולט בו בעזרת צינורית שבפיו. בהיותו קוודרפלג )אדם המשותק 
בארבע גפיו(, הוא מתאים לכאורה לתיאור “רק יושב בלי לעשות כלום”. לינטון הביטה בו 
כשהוא מתנועע ברחבת הריקודים וכשהיא עצמה נותרה בשוליה. המיקום שלה מזכיר את 
העמדה המדומיינת שתפס גופמן ושנמצאתי בה גם אני בסוף השיעור הראשון. שלוש דמויות 
באחרים  מביטות  מהשוליים,  צפייה  של  לרגע  מתמזגות  שונים  ובמיקומים  בזמנים  שונות 
הנעים בכיסאות גלגלים במרכז הרחבה. אצל גופמן ואצלי נשלף מיד סימון שצבע את גוף 
הנכה כלא כשיר לרקוד. השקפה דומה מתארת לינטון: “ריקוד נועד לעומדים, לא לכאלה 
כמו גלן וכמוני” )Ibid., p. 85(. ובכל זאת, כשהיא מתבוננת בגלן היא לא רואה אותו דרך 
המסכה. בדרך כלשהי היא מצליחה להסיט את הסימון, לקלוט את תנועתו של גלן בממונע 

ולגלות אותה כריקוד.

גלן הגדול והרע נמצא שם ברחבה, מנדנד את ראשו באטיות לפי המוזיקה. אבל הוא 
נסחף  גופו  נדמה ששאר  ראשו,  את  יותר  והזיז  להשתחרר  כשהתחיל  התחמם.  רק 
לתנועה, כמו גלים של חשמל שזורמים לאורך כבל. הוא עיוות את פניו וצעק. הוא 
התנדנד ומפעם לפעם הסיע את הכיסא. אחורה וקדימה, פנימה והחוצה, במעגלים 

.)Ibid., p. 86( אם היה די מקום

בו  המבט  כריק–רוקד.  הנכה  הגוף  סימון  על  ומתן  במשא  לינטון  החלה  בגלן  הצפייה  דרך 
לחצות  החלה  ובתודעתה  השוליים,  לקצה  התקרבה  היא  ולרקוד.  לנוע  חשק  בגופה  עורר 
התמהמהות  ולאחר  הסמלי,  המחסום  את  לפרוץ  העזה  לבסוף  והידוע.  המוכר  גבולות  את 
התגלגלה לתוך הרחבה וצללה ללא צפוי. מתוך ההתנסות העצמית היא החלה לחוות את 
גופה בכיסא הגלגלים כגוף רוקד, גילתה שוב את הקצב של גופה ושבה ליהנות ממנו. נדמה 
האחר  לספרה  שנתנה  בכותרת  לו  שהתכוונה  את  למעשה  הלכה  ביטאה  הריקוד  שחוויית 
לתבוע חזרה את הנכות )Linton, 1998(. באמצעות החוויה היא תבעה בעלות על גופה ועל 

יכולתו–יכולתה לרקוד. 
אצל גלן, אצל לינטון ואצלי, התנועה בכיסא הגלגלים זכתה להכרה פנומנולוגית כריקוד. 
באמצעות תחושות המציפות את הגוף החי התאפשר לנו לסמן מחדש את הגוף הנכה כרוקד. 
לנו  האינטימית אפשרה  החוויה  אך  וחסר,  היעדר  כאתר של  הנכה  הגוף  מגלה את  המבט 
לטעון לגופניות גדושה ביש. ההיכרות בגוף שלישי שעליה הצביע פאנון זוהתה כשקרית ולא 
רלוונטית. טבעו של הסימון הסטריאוטיפי נחשף בפנינו כמסכה שאנו יכולים להתעמת עמה 
פנים אל פנים. כסובייקטים יכולנו להתחיל ולחוש את עצמנו בגוף ראשון. ובכל זאת, עם 
הסרת המסכה, הגוף לא נותר חשוף וטבעי. הסימון הסובייקטיבי אינו אמיתי, שכן גם הוא 
מעוגן בתרבות שיצרה את הריקוד כקונספט, כשפה. מאחר שאי אפשר לחמוק מן הסימון, 
אני נותרת עם השאלה איך עוד אפשר לאתגר את סימון הגוף הנכה כריק–קוד, ועד איפה 

אפשר למתוח את סימון הריקוד.
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ִאימון לאמּון: פעולות אלתור בריקוד במגמות מחול

בקרב נערות בבתי ספר תיכוניים בישראל

יעל נתיב*1

היוצרות אמון חברתי  בוחן את פעולותיו של הגוף הרוקד  זה  תקציר. מאמר 
תיכוניים  ספר  בבתי  מחול  במגמות  נערות  בקרב  ויצירה  אלתור  בשיעורי 

בישראל. תיאורטית, המאמר מתמקם בזירה הפנומנולוגית ומבקש לבדוק את 

הבסיסים הגופניים האקטיביים של פעולות חברתיות ולשאול: מה הגוף עושה? 

ליתר דיוק, המאמר יבדוק באילו אופנים פעיל הגוף הרוקד, כיצד הוא מבנה 

אמון, איזה סדר מוסרי ומגדרי הוא מייצר, וכיצד הוא מעצב את העולם החברתי 

של הפועלות בו. טענתי היא שהגוף המאלתר פועל בתנאים של סיכון–אמון, 

ואלה מאפשרים לו להיות שותף בעיצוב העולם החברתי מתוך פעולתו הפיזית. 

תפיסה זו מאתגרת את התפיסות הסוציולוגיות המבניות, הנוטות לראות בגוף 

אובייקט סביל ואתר שעל גבו נרשמת התרבות. מתוך הנחה שפעולה המייצרת 

אמון היא פעולה בסיסית בהבניה של מערכות יחסים מוסריות, ובהסתמך על 

משתתף  הרוקד  הגוף  שבהם  באופנים  דן  המאמר  וראיונות,  תצפיות  ניתוח 

באריגתה של אתיקה חברתית המושתתת על הדדיות ואחריות; בדרכים שבהן 

הופך האמון המגולם בגוף לערך חברתי יסודי המאזן את הסיכונים המרחפים 

פרקטיקות  של  ספריים  ובית  מגדריים  ובהיבטים  הקבוצתי;  לקולקטיב  מעל 

גופניות אלו. 

מבוא

אלתור )אימפרוביזציה( הוא פרקטיקה שכיחה בשיעורי יצירה וכוריאוגרפיה במגמות מחול 
בבתי ספר תיכוניים בישראל. ההסבר שניתן לכך בתכנית הלימודים של משרד החינוך הוא 
פתרון  גילוי,  תנועה,  חקר  באמצעות  כוריאוגרפיות  מיומנויות  “בפיתוח  תומך  שהאלתור 
בעיות, התמודדות עצמית וקבלת החלטות” )משרד החינוך, 2006(. מורות למחול שפגשתי 
בשדה המחקר הוסיפו והסבירו שהאלתור מאפשר לתלמידות לייצר שפה תנועתית משלהן, 
החורגת מההנחיה המובנית הברורה והקבועה שהן מקבלות בשיעורי הטכניקה )בלט קלאסי 

או מחול מודרני( שמטרתם היא אימון ושכלול הביצוע. 

בית הספר לחינוך, המגמה לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.  1 *
המעמיקה  קריאתן  על  לומסקי–פדר,  עדנה  ופרופ‘  אלאור  תמר  פרופ‘  ולעורכות,  לסוקרות  תודה   

והצעותיהן היעילות ומאירות העיניים.



אימון לאמּון 354 יעל נתיב 

ותלמידות  מורות  עם  ובראיונות  אלתור  בשיעורי  בתצפיות  המעוגן  אתנוגרפי  ניתוח 
חברתיים  יחסים  הרוקדות  הנערות  בין  צומחים  הרוקד  הגוף  של  פעולתו  שמתוך  מעלה 
אמון  של  חברתית  סביבה  המעצב  פעיל  גוף  של  זו  סוגיה  והדדיות.  אמון  על  המושתתים 
במגמות המחול היא לב העניין במאמרי. להלן אטען שדווקא מתוך מצבים של אי ודאות 
וסיכון המאפיינים פעולות של אלתור במחול, הגוף בפעולתו מפיק יחסי אמון הדוקים ומחזק 
את המרקם החברתי הסולידרי של קבוצת הנערות. עוד אבקש להראות כיצד הגוף המאלתר 
ינגּופיים ובינאישיים שבהם אמון הופך לערך פרטי, הדדי וקולקטיבי מרכזי,  מייצר מצבים ּבֵ

וכיצד הוא פועל כמנגנון המאזן את הסיכונים המרחפים מעל לקולקטיב קהילת הרוקדות. 
לסוגיית האמון המתהווה בגוף יש לפחות שלושה היבטים מעניינים הכרוכים זה בזה: 
הראשון נעוץ בגוף הרוקד ובניסיון להבין כיצד פרקטיקות גופניות שותפות לניסוח סביבות 
משמעות  ועל  ההתבגרות  בגיל  צעירות  נשים  על  מגדרי  מבט  מאפשר  השני  חברתיות; 
בגופן; השלישי מאיר פעולות אלתור במחול  ואינטימיות המתהווים  פמיניסטית של אמון 
כחלק מתהליך בית ספרי של חינוך ולמידה בקרב נערות, ואף מדגיש אותן כפעולות הבולטות 

בייחודן ובזרותן בזירה הבית ספרית המסורתית. 
 מבט זה על קשרי אמון–סיכון באלתור במחול לקוח מתוך מחקר שערכתי בשנים 2006-2003 
שבחן את המשמעות ואת ההקשר של הריקוד בחייהן של תלמידות ומורותיהן בשלוש מגמות 
מחול לבגרות בבתי ספר תיכוניים רגילים1 באזור המרכז. בישראל כיום קיימות כ–55 מגמות 
בנים(.  תלמידים  )ומעט  תלמידות  מאות  בהן  ורוקדות  תיכוניים,2  ספר  בבתי  לבגרות  מחול 
תלמידות אלו, הבוחרות ללמוד מחול בתיכון, מחויבות לתכנית לימודים תובענית של לפחות 
13 שעות שבועיות נוסף על מערכת השעות הנדרשת, במשך שלוש שנים, שבסופן הן נבחנות 
בבחינות בגרות ברמת חמש יחידות. רוב המגמות האלו נפתחו בשני העשורים האחרונים של 
המאה העשרים בבתי ספר תיכוניים בערים רבות בישראל והתווספו למגמות מחול ותיקות 
אחדות שהיו פעילות משנות השבעים. בתי הספר שבהם נפתחו המגמות החדשות אינם בתי 
ספר לאמנויות דווקא, אלא בתי ספר עיוניים רגילים. נתונים אלו מלמדים שהמחול, כמקצוע 
בית ספרי, הופך למקצוע נדרש על ידי בנות נעורים מרקע חברתי–כלכלי מגוון, הן בערים 
מרכזיות והן ביישובי הפריפריה בישראל. מעניין לציין שהמודל המשלב תכנית מלאה ללימודי 
מחול כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בבית ספר תיכון עיוני רגיל אינו קיים במתכונת 
זו או דומה לזו במקומות אחרים באירופה או בארצות הברית, ולפיכך אפשר לומר שהחינוך 

למחול בבתי הספר התיכוניים בישראל הוא תופעה ייחודית בשדה החינוך העכשווי במערב.
שיהיו  כך  נבחרו  המגמות  המרכז.  באזור  מחול  מגמות  בשלוש  נערך  המחקר  כאמור, 
מגוונות מבחינת הגדרת בית הספר )בית ספר לאמנויות או עיוני( ומבחינת ההרכב החברתי–
כלכלי של אוכלוסיית התלמידים.3 בית הספר הראשון מוגדר “חצי אמנויות” ושוכן במרכז 
תל אביב. הוא מקבל תלמידים מכל רחבי העיר, ופועלת בו מגמת מחול ותיקה מאוד. בית 
הספר השני הפך לבית ספר לאמנויות בתקופת המחקר, והוא שוכן בעיר סמוכה לתל אביב 
)בזמן  יחסית  צעירה  הזה  הספר  בבית  המחול  מגמת  בינוני–גבוה.  ממעמד  תושביה  שרוב 

להבדיל מבתי ספר לאמנויות.  1

על פי נתוני הפיקוח על המחול, משרד החינוך 2011 )נמסרו בשיחת טלפון(.  2

בשל קוצר היריעה, ממצאים בהקשר חברתי–כלכלי אינם נכללים במאמר זה.  3
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בעיר  רגיל ששוכן  עיוני  תיכון  הוא  השלישי  הספר  בית  שנים(;  כחמש  בת  הייתה  המחקר 
מגמת  הייתה  המחקר  בתקופת  בינוני–נמוך.  מתושביה ממעמד  אביב שרבים  לתל  דרומית 

המחול בבית הספר הזה המסגרת היחידה שהציעה לימודי מחול אמנותי בעיר.
הכלים האתנוגרפיים ששימשו אותי במחקר היו ראיונות קבוצתיים עם כיתות המחול 
לאחר  שנבחרו  מגמה  מכל  אחדות  מחול  תלמידות  עם  אישיים  ראיונות  המלא,  בהרכבן 
התלמידות  שכתבו  חיבורים  וניתוח  מעשיים  מחול  בשיעורי  תצפיות  הקבוצתי,  המפגש 
הייתה  המחקר  אוכלוסיית  רוקדת?”  כשאני  לי  קורה  “מה  השאלה:  על  לענות  שנתבקשו 
מורכבת מנערות ומנער אחד, ולכולן מלבד אלה שלמדו במגמה בעיר הדרומית היה ניסיון 

קודם במחול משנות ילדותן המוקדמות. 

מבט מחקרי על גוף ונערות רוקדות: 
מגישות הבנייתיות לגישות פנומנולוגיות

מערביות  בחברות  נעורים  בנות  בקרב  מרכזית  פעילות  הוא  האמנותי–תיאטרלי  הריקוד 
 McRobbie, 1984, 1997; Shapiro, 1998; Stinson, 1997, 1998; Stinson,(
Blumenfeld-Jones & Van Dyke, 1990; Thomas, 1993 ואחרות(. מחקרים העוסקים 
שייכות  היותן  בשל  הן  כפול,  מדיכוי  סובלות  מתבגרות  שנערות  מניחים  הנעורים  בגיל 
 .)Rapoport, 1992( לקבוצת שוליים של מתבגרים, והן בשל היותן נתונות לדיכוי מגדרי
שיעורי ריקוד, הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי, הם בדרך כלל חד מיניים, 
וככאלה מאפשרים לנערות לחוות חוויות קבוצתיות ואישיות שאינן זמינות להן מחוץ לכותלי 
הסטודיו. בכך משמש המחול זירה נוספת של תהליכי ִחברות והבניית זהות בגיל ההתבגרות 

של נערות )דגני, 1996; לירן–אלפר, 2004; נתיב, 2010(.
שתי גישות תיאורטיות מרכזיות העוסקות בגוף מיושמות על מחקר המחול: הראשונה 
 Foucault,( פוקו  כוח שנידונה בשיח שהוביל בעיקר  יחסי  הגוף מתוך  בוחנת את הבניית 
1977(, ועוסקת באופני ההצפנה התרבותית של פרקטיקות גוף על פי התיאוריה של בורדייה 
)Bourdieu, 1984, 1990(. גישה זו רואה בגוף ישות סבילה, סמל חברתי המתפקד כקולטן 
)Douglas, 1970; Strathern, 1996(, מהות סופגת וחסרת כוח שנתונה לתכתיבים חברתיים 
)Shilling, 2003(. לעומת זאת, הגישה השנייה מבוססת על תפיסה פנומנולוגית ומעמידה 
במרכזה את הגילום בגוף )embodiment(. זוהי גישה אונטולוגית ואפיסטמולוגית שעניינה 
 Csordas, 1990; Fraleigh, 1987; Merleau-Ponty, 1945; Moi,( גופניות עצמית פעילה

.)2001; Strathern, 1996; Young, 2005
כתיבה פמיניסטית המעוגנת בגישה הראשונה ומדגישה הבניה נוטה להציג את ההיבטים 
הדכאניים של הגוף והריקוד ומשמיעה ביקורת חמורה על המשמוע והמשטור האופייניים 
 Bordo, 1993, 1998; Hall, 1997;( לאימוני המחול. פמיניסטיות פוסט–סטרוקטורליסטיות
Nichter & Vuckovic, 1994( דנות באופן שבו תפיסות גוף בחברה המערבית המודרנית 
מכוננות תפקידי מגדר ודורשות עבודה עצמית שמטרתה לשפר את הגוף לפי אמות מידה 
־  ופסיביות  צייתנות  של  ושעתוק  קיבוע  מפני  מזהירים  אחרים  וחוקרים  חוקרות  אלה. 
הנתפסות כאימננטיות לאימון הגוף והריקוד ־ כתכונות נשיות המוְבנות חברתית ותרבותית 
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ואחרים(. עמדה   Giddens, 1991; Shilling, 2003; Thomas, 2003( נעורים  בנות  אצל 
פמיניסטית אחרת מציעה שהעיסוק האינטנסיבי בגוף, כמו במחול, מדגיש סוגיות ודילמות 
 .)Wolf, 1993( העולות על רקע ייצוג הגוף כחלק ממיתוס היופי בתרבות המערבית הצרכנית
מכך אפשר להסיק שנערות רוקדות חשופות יותר מנערות שאינן עוסקות בריקוד לרגולציות 

.)Bordo, 1993 ;2000 ,תרבותיות ולאמות מידה של “הגוף האידיאלי” )למיש
לעומת זאת, חוקרות מחול כאנג‘לה מקרובי )McRobbie(, סוזן סטינסון )Stinson( והלן 
תומאס )Thomas( מנסות להצביע על היבטים משחררים בפעולת הריקוד. הן נוטות לכיוון 
העמדה שהגוף פעיל חברתית ובעל ידע, ולפיכך שותף ביצירת תפיסת הזהות והמציאות. על 
כן הן יוצאות נגד הנחרצות של העמדות הפוסט–סטרוקטורליסטיות והפוסט–מודרניות כלפי 
 Stinson, 1997; Stinson,( המחול, הרווחות בספרות הפמיניסטית. מחקריהן של סטינסון
Blumenfeld-Jones & Van Dyke, 1990( ותומאס )Thomas, 1993( מלמדים על תחושות 
של הנאה, טרנסצנדנטליות, סיפוק ושחרור שבנות ובנים שאבו מפעולת הריקוד במסגרות 
מראה  לדוגמה   )McRobbie, 1984( מקרובי  ובאנגליה.  הברית  בארצות  פורמליות  לא 
כיצד המחול מספק מרחב אוטופי של חלום ופנטזיה עבור נערות ממעמד הביניים בכלכלה 

קפיטליסטית, שמציאות החיים שלהן סובבת סביב העבודה השגרתית או הביתית. 
בישראל נערכו מחקרים אתנוגרפיים מעטים ביותר בנושא נערות רוקדות. דגני )1996( 
במחקרה צרכי מתבגרים וביטוים בשעות הפנאי בוחנת את הנושא מנקודת מבט של לימודי 
פנאי ופסיכולוגיה ומתמקדת בתחושות של הנאה, חופש והגשמה עצמית שמבטאות תלמידות 
וחברתית.  אישית  זהות  בפיתוח  מרכזי  כממד  בקבוצה  וכן  פרטי,  בסטודיו  הרוקדות  מחול 
המחקר שלה נשען בעיקר על תיאוריות פסיכולוגיות הומניסטיות. לירן–אלפר )2004( חקרה 
נערות שרוקדות בלט קלאסי בשני סטודיות פרטיים, והיא מצטרפת לחוקרות פמיניסטיות 
פוסט–סטרוקטורליסטיות ומבססת את טענותיה בעיקר על התיאוריה ההבנייתית והממשמעת 
)Foucault אצל לירן– של פוקו ובורדייה. היא מתארת את שיעורי המחול כאתרי משמעת 
אלפר, 2004( המאופיינים בדפוסי פיקוח והפעלת סמכות מצד המורות ובצייתנות של הנערות.
מהמבניות  המחול  את  לחלץ  ניסו  ובעולם  בישראל  המחול  מחוקרות  כמה  לסיכום, 
בקרב  וכוח  עונג  להנאה,  מקור  היא  בריקוד  שההשתתפות  להראות  והצליחו  הדכאנית 
נערות. עם זאת, הן לא העמיקו בבחינת הפעולות של הגוף הרוקד עצמו כמעשים אקטיביים 

שנושאים משמעות חברתית. 
כדי להרחיב ולהוסיף על מבטן של חוקרות אלו מבחינה תיאורטית, מאמר זה מתמקם בעיקר 
בזירה הפנומנולוגית )Csordas, 1990, 1993; Merleau-Ponty, 1945, 1992 ואחרים(. הוא 
מבקש לבדוק את הבסיסים הגופניים האקטיביים של פעולות חברתיות ולשאול: מה הגוף עושה? 
)Crossley, 1995; Shilling, 2003(. ליתר דיוק, המאמר בודק באילו מובנים הגוף הרוקד הוא 
פעיל, כיצד הוא מבנה אמון, איזה סדר מוסרי ומגדרי הוא מייצר, וכיצד הוא מעצב את העולם 
החברתי של הרוקדות. טענתי היא שהגוף המאלתר שותף בעיצוב העולם החברתי שבתוכו הוא 
פועל ומאתגר את התפיסות הסוציולוגיות המבניות הנוטות כאמור לראות בגוף אובייקט סביל 
ואתר שעל גבו נרשמת התרבות. עם זאת, נעשה במאמר שימוש גם בממדים סטרוקטורליסטיים 
 carnal( קרוסלי מציע מסגרת תיאורטית .)Ibid.( על בסיס רעיונותיהם של קרוסלי ושילינג
גם כאובייקט  ובתרבות, אך  והחושי פעיל כסובייקט בחברה  sociology(, שבה הגוף הגשמי 
הנתון לפעולותיהן, או במילים אחרות, הגוף יוצר את עצמו ואת סביבתו, אך גם מיוצר על ידה. 
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 )multi-dimensional medium( שילינג מנסח תפיסה דומה ורואה את הגוף כמדיום רב ממדי
ובכך הוא שותף בניסוח   ,)agency( נושא בתוכו ממד חברתי פעיל של סוכנּות  משום שהוא 
התרבות, אך יש בו גם ממדים הנתונים להשפעתם של נורמות ותכתיבים תרבותיים מקובלים. 
גישה משולבת זו יוצרת זיקות דינמיות בין שתי הגישות, מציעה ארגז כלים תיאורטי רב פנים 

ורב אפשרויות, ומזמנת גמישות ומורכבות בניתוח פרקטיקות גוף. 

אלתור, סיכון ואמון: היבטים תיאורטיים 

אלתור
האלתור קיים במגוון תחומים של אמנויות מופע מערביות ולא מערביות )ג‘אז, תיאטרון, מחול( 
ומעוגן בחוויה אקזיסטנציאלית בת חלוף של “כאן ועכשיו”. הספרות הדנה באלתור מתארת 
אותו כפעולה משחקית )playful( המבוססת על היכולת להגיב בספונטניות, ללא תכנון מראש 
אלתור   .)Nachmanovitch, 1990  ;2003 )פרץ,  לרגע  מרגע  אינטלקטואלי,  פיקוח  וללא 
בריקוד מוסבר כשילוב של יצירה וביצוע בה בעת, כשהרקדנים מייצרים ומבצעים תנועה בלי 
לתכנן אותה, תנועה יצירתית של הרגע שבו התודעה משתתקת ומעבירה את השליטה לידי 
 .)Blom & Chaplin, 1988, 1992, p. 6; Zaporah, 1995, p. XVII( ערנותם של החושים
בגלל היעדר תכנון, האלתור מאופיין מעצם טיבו בחוסר ודאות ובסיכון. הפילוסופית מקסין 
שיטס–ג‘ונסטון )Sheets-Johnstone, 1999( מסבירה שהיחסים המתהווים בשעת האלתור בין 
וזמן מייצרים אינטראקציה חברתית רפלקסיבית. לדבריה ־ ובניגוד  חשיבה, עשייה, מרחב 
מעשה  בין  או  לתודעה  גוף  בין  להפריד  הנוטה  הדואלית  הקרטיזיאנית  המערבית  לתפיסה 
למחשבה ־ האלתור מאחד בין כל אלה במהלך אקטיבי של החושים. לדבריה, בסיטואציה של 
אלתור, הגוף אינו משמש סמל של משמעות ואינו מתווך באמצעות שפה, אלא הוא הופך לגוף 
מתנועע קיים ובר דעת המייצר דינמיקה ייחודית משל עצמו ומבנה בפני עצמו יחסים חברתיים 
הנובעים מפעולתו. מדבריה של שיטס–ג‘ונסטון משתמע שאין לראות בתנועה מדיום שדרכו 
פיזית  ישות  אלא  הרקדנים,  קינטית המשקפת את תחושות  או מערכת  מתבטאות מחשבות, 

חברתית ונוכחת המארגנת שוב ושוב את עולם היחסים שלה ואת זה שמסביבה. 
סינתיה נובק )Novack, 1990(, ממקימות תנועת האלתור במגע )קונטקט אימפרוביזציה(4 
בארצות הברית, מוסיפה ומראה כיצד אלתור שכרוך במגע, בתחושות ובפיזיּות של העברת 
משקל הגוף ונתינתו לגוף אחר, דורש להתמצא בסביבה של שינוי מתמיד, של דיסאוריינטציה 

ושל אי ידיעה: 

באלתור במגע נהוג להופיע בדרך כלל בשניים )דואט(, בשקט, כשהרקדנים תומכים 
זה במשקלו של זה אגב תנועה ]...[ אלתור במגע משתמש בתנופת הגוף כדי לנוע 
בתיאום עם משקל בן/בת הזוג תוך כדי גלגול, השהיית התנועה והתנדנדות. לעתים 
ומשתמשים  לה,  מתנגדים  ולא  האחר  תנועת  את  מאפשרים  הרקדנים  קרובות 

contact improvisation ־ ריקוד מופע שהתפתח בשנות השישים בארצות הברית ומבוסס על מגע פיזי   4

בין שני גופים ויותר המשמש נקודת מוצא לחקירה תוך כדי אלתור בתנועה.
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הם   ]...[ מניפולציה  ליצור  כדי  רחוקות  ולעתים  ולסייע,  לתמוך  כדי  בזרועותיהם 
.)Ibid., p. 8( מאלתרים בתנועה, ממציאים ובוחרים אותה במהלך רגעי המופע

נובק מתארת את האלתור במגע כמצב של אפשור, תמיכה וויתור על שליטה, בשילוב חיפוש 
פעיל אחר אפשרויות משתנות של תיאום בין תנועה של גוף אחד לאחר. אך למושג המקורי 
שהיא משתמשת בו, yield, יש משמעות נוספת של תוצרת, יבול או תפוקה. בהמשך אבקש 
להראות שגם מובן זה בא לידי ביטוי ביחסים החברתיים הצומחים בין המשתתפים בפעולה.
וחוקרת, מבקשת להראות שיש ערכים אימננטיים לאלתור,  )2003(, מאלתרת  אלונה פרץ 
למשל אחריות. לדבריה, ביסוד האלתור וחוסר היכולת לדעת מה יקרה ברגע הבא מונחת אפשרות 
בחירה תמידית, וזו מחייבת את האדם לקבל אחריות על עצמו ועל חברו בתוך המהלך המתפתח. 
על בסיס תפיסתם של הוגים מוקדמים יותר )Frost & Yarrow; Nachmanovitch, אצל פרץ, 
ומסבירה  לאלתור  ספונטניות  בין  בספרות  הנעשה  ממדי  החד  לחיבור  מתנגדת  פרץ   ,)2003
שבאלתור אמנם יש תגובה ספונטנית, אך אין הכוונה לפעולה אוטומטית חסרת מחשבה ־ או 
במילים אחרות, פעולה נעדרת סוכנּות ־ אלא משולבים בה ממדים של ידיעה, בחירה ורפלקסיה: 

האלתור אם כך, הוא היכולת להגיב בכל מצב, מרגע לרגע, מתוך בחירה ותבונה ]...[ 
באנגלית לקיחת אחריות מתורגמת ליכולת להגיב ־ response-ability. דהיינו, היכולת 
להגיב )לפעול(, במתח הנוצר בין המצב )ההווה המתמשך והמשתנה(, לבין הרעיון ]...[ 
המאלתר נדרש לרקוד בין לבין, ליצור גם וגם ־ פעולה, שבבסיסה היכולת היצירתית 
להגדיר  יהיה  שנכון  כך,  אם  ייתכן  לרגע.  מרגע  חדשים  והקשרים  לרקום משמעויות 

אלתור, כיכולת לקחת אחריות וליצור משמעות ]...[ )שם, 8-7, ההדגשה שלי ־ י“נ(.

פרץ מציעה אפוא שבאלתור טמונה פרשנות חברתית פיזית מיידית הנושאת עמה רכיבים 
והגוף הפועל ומשנה תדיר את מצבו הפיזי רותם את עצמו למעשה של  ומוסריים,  אתיים 
אחריות חברתית הדדית. ואולם, פרץ אינה עוסקת כלל בהיבט של הסיכון ובזיקה שבינו לבין 

אמון, שהם לדעתי תנאים בסיסיים לאלתור.

אמון וסיכון
דיון בסוגיית האמון כערך חברתי מצוי בשתי זירות מרכזיות בספרות המחקר: הזירה הארגונית 
והזירה הסוציולוגית העוסקת במודרניות המאוחרת. בשתיהן מודגש החיבור התיאורטי בין 
אמון לסיכון. הספרות הארגונית גורסת שהסיכוי לאמון גדול יותר במערך יחסים המושתת 
 Molm, Takahashi & Peterson,( החוקרים  ודאות.  אי  של  בתנאים  ופועל  הדדיות  על 
 )exchange( חליפין  פעולת  בין  מבחינים   )2000; Yamagishi, Cook & Watabe, 1998
הנעשית בתנאים ידועים מראש כפעולה המייצרת ביטחון )assurance(, ובין פעולה שנעשית 
בתנאים של אי ידיעה באשר למה שעשוי להתפתח ומפיקה אמון )trust(. לטענתם, ביטחון 
ביחסים הדדיים נובע מהידיעה שהיחסים יימשכו. לכן כשתגובתו של האחר מעידה על סיכוי 
להמשכיות, נבנית סביבה חברתית של אמון המעניקה הגנה. מכאן שאמון, מחויבות והדדיות 

הן תופעות המתהוות וצומחות כתגובה למצבים נזילים ולא יציבים של אי ודאות וסיכון. 
ביטחון  המושגים  בין   )Seligman, 1998( זליגמן  אדם  הסוציולוג  עושה  דומה  הבחנה 
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)confidence( ואמון )trust(. לדבריו, ביטחון מושתת על ידע, על שליטה במערכות של חוקים 
ידועים, על סנקציות ועל תנאים פורמליים. פירוש נוסף של המילה confidence הוא סוד, ואכן 
אפשר לומר שבביטחון צפּון גרעין של מבנים ברורים והסכמות חברתיות ידועות מראש. לעומת 
זאת, אמון נוצר דווקא כשאין בסיס מוצק של הסכמות ידועות, ואף לא הצפנה מקודדת של 
תנאי חיים, אלא בתנֵאי אי ודאות וכשאי אפשר לצפות את אשר יקרה: “אמון נדרש באין בסיס 
לביטחון. לדוגמה, כשאי אפשר לצפות התנהגות או כשנמצאים באינטראקציה עם זרים. אמון 

.)Ibid., p. 393( ”נדרש כשהאחר אינו מוכר וכשההתנהגות אינה צפויה ואינה ניתנת לניבוי
אנתוני גידנס )Giddens, 1991( בספרו מודרניות וזהות עצמית מפתח רעיון של אמון פעיל 
)active trust( כדי להסביר את הצורך של סובייקטים בעידן המודרני המאוחר לבנות מערכות 
יחסים אינטימיות, כחלק מתמורה עמוקה המתרחשת בתפיסת החיים והיחסים הפרטיים. לדידו, 
אמון פעיל נבנה מתוך מוכנות הדדית לחשיפה ופגיעות ובאמצעות פעולות דיבור ושיח של גילויי 
רגשות. את היחסים האינטימיים הנבנים על בסיס אמון פעיל הוא מכנה “טהורים”, משום שהאדם 
האותנטי מכיר את עצמו באופן רפלקסיבי, ולכן מסוגל לחשוף את עצמו בפני אחרים ולשוחח על 
כך. גידנס מניח אפוא שאמון פעיל מתקיים כשיש פעולה משוכללת של רפלקסיה עצמית והדדית. 
טל כוכבי )2007( ערכה מחקר אנתרופולוגי בלהקת המחול הקיבוצית ונדרשה אף היא 
הפיזי  לסיכון  בעיקר  מתייחסת  כוכבי  הרוקד.  בגוף  לאמון  סיכון  שבין  המורכבות  לזיקות 
משטחי  על  ריקוד  כגון  באר,  רמי  של  יצירותיו  את  המבצעים  מהרקדנים  הנדרש  והקיומי 
תפאורה מוטים, אובדן שיווי משקל וחוויה של “הליכה על חבל דק” )שם, עמ‘ 109(, פעולות 
הדורשות מחויבות חזקה לאחריות קולקטיבית. עוד היא אומרת שהביצוע בריקוד האמנותי 
בכלל מאופיין במתח מבני בין “מתיחת גבולות הגוף, ושימור עצמי ובטחון”, המחייב את 
הרקדנים לסמוך זה על זה לחלוטין )שם, עמ‘ 222(. בעבודתה של כוכבי אפשר לראות את 
בין  סיכון–אמון  יחסי  של  היווצרותם  ובין  מחול  בביצוע  פיזיות  פעולות  בין  ההדוק  הקשר 
הרקדנים. אני מוסיפה וטוענת שהאלתור אף מעצים את היחסים בתוך המשולש אי ודאות–

נוכחות בכאן  סיכון–אמון וממקסם את הפוטנציאל ליצירת אמון, שכן האלתור ־ בבחינת 
ועכשיו המשתנה ללא הרף ־ כרוך במצבים של סיכון והיעדר ידיעה.

 

הפקדת אמון בגוף הפועל מעצמו

מורות לכוריאוגרפיה5 הסבירו בראיונות שההוראה בשיעורי אלתור נעה על רצף של הנחיות 
פתוחות ומעורפלות בכוונה, שתכליתן להדריך את התלמידות, אך גם לאפשר להן למצוא את 
דרכן הפרשנית התנועתית באופן אינדיבידואלי ובלתי ידוע מראש. מיקי6 לדוגמה אמרה כך: 

ברורות,  לא  שהן  לא  זה  בכוונה.  מעורפלות  כלל  בדרך  הן  ההנחיות  בקומפוזיציה 
אלא שאת רוצה להשאיר איזה מסתורין בתוך ההנחיה שלך... בהתחלה היה לי נורא 
קטעים, הן היו נורא נלחצות מזה ]...[ ושאני כן מצליחה להשאיר את המסתורין הזה 

המורות קוראות לשיעורי הכוריאוגרפיה גם שיעורי קומפוזיציה.  5

כל השמות בדויים.  6
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]...[ בשיעורים האחרונים שעשיתי אימפרוביזציה חיה, הן פתאום נורא התרגשו ]...[ 
הן גם צפו אחת בשנייה, בקבוצה ו... פתאום קרו דברים, והן ראו את זה ככה מבחוץ. 
נוצרו מצבים. והן באמת היו במקום ש... שהן עשו את השיפט הזה. ובשיעור הראשון 
שעבדתי ִאתן, זה כל כך ריגש אותן שזה הצליח, שבשיעור השני היה לי הרבה יותר 
קל להכניס אותן למקום הזה. אז חשוב לי... השחרור הזה. היה איזשהו ניסיון ]...[ 
שזו הייתה קבוצה שהכירה אותי שנה אחת, וכל יחסי האמון היו יחסית בבנייה. אז... 

הן עשו לי את המוות. הן לא רצו לעבוד.

צירים של מתח בין ידוע ללא ידוע, בין אחזקה לשחרור, בין חשש לאמון, מובילים את המשתתפות 
בשיעור הכוריאוגרפיה. התלמידות נדרשות להתנסות בפוטנציאל הטמון בנטילת סיכונים, אך 
בתנאים נוחים יחסית של מרחב תומך. כשקשה להן לעשות זאת, מתעוררת בהן התנגדות, אך 
רגעים  להן  מזומנים  מיקי(,  במילותיה של  )“את השיפט”,  הדרך  כשהן מצליחות לעשות את 
מרגשים הנושאים עמם את המפתח של חוויית היצירה בתנועה. הסיכון והגילוי הכרוכים יחדיו, 
ותחושת הצלילה לתוך הלא ידוע, מתבררים כמתגמלים את המשתתפות בתחושות של הנאה, 
ייצור וגילוי של שפת תנועה חדשה משלהן. המרחב הנבנה בחדר מתעצב כמרחב פתוח לפעולה 

ומציע אפשרות נוחה יחסית לעבוד עם הגוף במצבים מעורפלים ודינמיים.
שרון, גם היא מורה המשתמשת תדיר באלתור בשיעוריה, מדברת על מקומו של אמון 

בתהליך: 

זה... זה בעצם built-in לתוך שיעור כוריאוגרפיה. זה מאוד בולט. כי מבלי ליצור 
חלל שהוא חלל תומך, אינטימי... הכוריאוגרפיה מייצרת את זה במהות שלה, כאילו 
בהגדרת התוכן של השיעור, זה ממש פנימי, מולד. בלעדי זה לא תיתכן הפתיחות 
אולי  לעצמך  לאפשר  יכול  שאתה  הזה  המקום  וחיפוש.  וחשיפה  גילוי  שמאפשרת 
קצת להתבלבל ובתקווה להגיע למקום חדש. כי זה שוב האלמנט של הקבוצה, של 
הביחד, של ההמשכיות של הגדילה המשותפת שיש עדות לתהליך שלך, ו... לא רק 

של המורה, אלא גם כל הקבוצה. 

ומרכזי מאוד בחיי הקבוצה.  לדברי שרון, מרכיב האמון אימננטי לפרקטיקה של האלתור 
המנגנון סיכון–גילוי–אמון כפי שתואר לעיל, לא רק מכונן אמון הדדי, אלא גם רוקם יחסים 
של אינטימיות המבוססים על רשת תומכת של ערבות הדדית, וזו מאפשרת תנועת הלוך–

חזור בין הלא ידוע לידוע, בין פגיעות להגנה ובין חשש לנוחות. 
הוא   .)2004 )אוקטובר  י  לכיתה  כוריאוגרפיה  לקוח מתוך תצפית בשיעור  הקטע הבא 

מדגים את הקישור סיכון–אמון–גילוי ומעמיק את הבנת ההתרחשויות בזמן אלתור:

התלמידות מפוזרות בחלל הסטודיו. הן מתבקשות לבחור להן בת זוג ולמצוא מקום 
במרחב. חלקן יושבות, חלקן עומדות. אין הנחיה מפורשת איך לעמוד או ממה להתחיל. 
הן מתבקשות לשחרר את האיברים, “לתת אותם”, כפי שאומרת שרון )המורה(, לבנות 
זוגן, באמצעות אלתור. אין מוזיקה. החדר שקט. התלמידות מתחילות לנוע. הן לומדות 
וקשובות, חלקן  דיבור. חלקן שקטות  אחת את הגוף של רעותה במגע, כמעט ללא 
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מצחקקות, כמה מהן מדברות בשקט, או לוחשות הוראות לבנות זוגן: שחררי, הרימי. 
הן נוגעות זו בזו, מטלטלות טלטולים עדינים את איברי הגוף, ונענות להנחייתה של 
המורה: “להתמסר לכוח הכובד. לשכב ולהקשיב לגוף, להרגיש מה קרה ולתת לגוף 
לעבד את החוויה”. עתה הן מתבקשות לתת את כל משקל הגוף אחת כנגד השנייה. 
לא נאמר איך. הן משעינות את המשקל של גופן זו על זו תוך כדי תנועה. נעות בין 
מצבי גוף שונים, בודקות תוך כדי תנועה את התחושה והמשמעות במסירת משקל גופן 
לגוף אחר. הן שוכבות זו על זו, בטן לבטן, ראש לראש. שוהות לזמן קצר או ארוך, 
וממשיכות. אני מבחינה שלעתים הן נתקלות בקשיים שונים, והן נאבקות עם התנועה, 
מחפשות את הקלות והשטף שבנתינת המשקל. ההנחיה שנותנת שרון היא לנוע כל 
הזמן תוך נתינת משקל גוף אחת לחברתה. זה נמשך זמן מה. עיניהן עצומות, דרך 
הגוף שלהן הן מקשיבות לגוף בנות זוגן. הן מדברות ביניהן מעט מאוד. בהמשך, על 
פי הנחיה, הן מתבקשות ללכת בחדר, להיפגש ֵגו לֵגו ולהחליק אל הרצפה. הנערות 
זו, מסיטות את משקל גופן אחת אל השנייה, וכך ביחד גולשות אל  זו על  נשענות 

הרצפה ונפרדות בגלגול. מתרוממות ושוב הולכות למפגש עם מישהי אחרת.

בשיעור הזה, התלמידות חופשיות לבחור את מקומן בחדר ואת שותפתן לעבודה בזוג. כדי 
לזו. ההנחיות שהן מקבלות  זו  קרוב מאוד  צריכות לעמוד  הן  להנחיות של המגע  להיענות 
פתוחות, למשל “לתת איברים” או “לתת את כל משקל הגוף אל הגוף השני” או “להתמסר 
לכוח הכובד”, אך לא נאמר אילו איברים, לכמה זמן, באיזה אופן. העיסוק המרכזי בשיעור הזה 
הוא הגוף ומשקלו. האיברים הכבדים מתבקשים להיכנע למשקלם ולהתמסר לכוח הכבידה 
אל מול גוף אחר. תנועת הנערות הנעות בזוג מתגלה להן תוך כדי אלתור. שלא כמו בשיעורי 
טכניקה, שבהם דרכו של הגוף מובנית וידועה על פי תרגילים הנלמדים עם המורה, כאן אין 
דרכה  את  למצוא  לתלמידה  המאפשרות  הנחיות  רק  אלא  התנועה,  דרך  של  מראש  ידיעה 
בעצמה. אך היא אינה לבד. היא פועלת כל הזמן עם שותפה, עם עוד גוף. שתי הנערות פועלות 
יחד, מוסרות את גופן זו לזו ומחפשות את ההפתעות הקטנות המזדמנות להן מתוך האלתור 
ואי הידיעה: איפה הן יהיו ברגע הבא? כך הן נעות בזמן מרגע לא ידוע אחד לרגע לא ידוע 
אחר, והרגעים הללו מתפענחים ברצף דרך התנועה ובתוך הגוף ומובילים אותן הלאה. על פי 
הנחיה של המורה הן נפרדות ומחליפות שותפות. ושוב. נפגשות גב אל גב. זהו מפגש המובל 
על ידי גוף וחושים. הנערות לא רואות זו את זו, ועדיין הן מתבקשות לסמוך זו על זו כשהאחת 
משעינה את גופה על גבה של האחרת ותומכת בה עד שהן מגיעות לשכיבה על הרצפה. אגב 
הישענות זו על זו, הן עוברות ממגע למגע, כשהן נותנות את גופן זו לזו דרך איברים שונים 
ותומכות זו בזו בהדדיות לאורך כל זמן התנועה. הן כמעט אינן משתמשות במילים כדי לפתור 
מצבים מורכבים, אלא מחפשות יחד את הפתרון מתוך מגע משותף, עם הגוף, בתוך התנועה. 
המצב האלתורי בסביבה של אי ידיעה יכול לעורר אמון רק כששתי המשתתפות מסכימות 
)ללא דיבור או הסכמה מאורגנת ומתואמת מראש( להיכנס למעין חוזה גופני משותף, המבוסס, 
על פי פרץ )2003(, על הנכונות לקבל אחריות, כל אחת על גופה שלה המתנועע, ובו בזמן 
על זה של חברתה. ההדדיות הצומחת מתוך ההסכם המתנועע הזה היא הבסיס לאמון המופקד 
בגוף והמתהווה מתוך הזיקה הפיזית והפיזיקלית הנרקמת בין שני הגופים. לתת את משקל גופי 
לגוף אחר פירושו לוותר על השליטה שלי בגופי ולהעבירה לגוף אחר. מאחר שהפעולה נעשית 
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באופן הדדי וסינכרוני, שתי המשתתפות מוותרות לכאורה על גופן, ומתוך כך על עצמן, אך 
גם מוסרות את האחריות ומתחלקות בה, וכך מרוויחות כוח הדדי הטמון בפעולה המשותפת 
הגופנית הממשיכה ומובילה אותן במרחב. המנגנון הפיזי שהן מייצרות, המאפשר להן לסמוך 

זו על גופה של זו כדי שלא להתרסק לרצפה או להיפגע, יוצר גוף שלישי המכיל את שתיהן. 
לאור הרעיונות התיאורטיים שלפיהם אמון נוצר במצבים לא ברורים וכשהשותפים חשים 
מחויבות לעתיד )Molm et al., 2000; Yamagishi et al., 1998(, אפשר לומר שהאלתור 
המשותף מממש את העתיד לקרות מרגע לרגע באמצעות מחויבות פיזית וחושית. גוף לגוף 
ומשקל למשקל יוצרים מצב של מחויבות הדדית לאחריות מלאה ורפלקסיבית )לפי פרץ, 
2003( של הנערות זו כלפי זו. מתהווה ביניהן הסכם המבוסס על ידיעה חושית הדדית שתמיד 
יהיה שם גוף נוכח ומתמסר שאפשר להישען עליו, לסמוך עליו שיגיב ולהגיב לו בחזרה. 
לפיכך ניסוח פנומנולוגי של האלתור בתנועה יציע שהאמון הנוצר בגוף מיישם ומבסס מערך 
חברתי של יחסים הדדיים במציאות בלתי יציבה ומשתנה. במערך הזה מתהווה האמון כבסיס 

לערך חברתי של דאגה הדדית לעצמי ולאחרים. 
יא באחד מבתי הספר )מאי 2004( מאירה  תצפית בקטע משיעור אחר שנערך בכיתה 

היבטים נוספים של האלתור:

לפרויקט  מהכנה  כחלק  וקפיצות,  אחיזות  תנופות,  מתרגלות  ־  בזוגות  התלמידות 
סיכום השנה ־ דואטים. בשלב זה הן עדיין מתנסות באלתור, מחפשות חומר תנועתי 
ומדברות,  עומדות  חלקן  הסטודיו,  בחלל  מפוזרות  הן  זוגות  זוגות  שלהן.  לעבודה 
מראות זו לזו מה לעשות עם הגוף, חלקן רוקדות. בחדר רעש של דיבורים וקולות. 
החדר  בפינת  ישובה  אני,  מסתכלת.  מציעה,  מקשיבה,  ביניהן,  מסתובבת  המורה 
כדרכי, מתמקדת בשתיים הסמוכות לי: נועה, קטנת ממדים וקומפקטית העובדת היום 
עם ליאת, בחורה גבוהה ומסיבית למדי, בעלת גוף גדול יחסית. נועה נעמדת רחוק 
למדי מחברתה ורצה אליה במהירות. כשהיא די סמוכה לה היא מנתרת וקופצת אל 
הידיים של ליאת תוך שהיא מסובבת את הבטן שלה אל הבטן של ליאת, ורגליה עפות 
ונכרכות סביב זו האחרונה האוחזת בה בחוזקה, שרירי הידיים והירכיים שלה רועדים 
עצמה  סביב  מסתובבת  עוד  ליאת  נועזת ממש.  קפיצה  זו  עמוק.  נושמת  אני  קלות. 
מתוך התנופה של הגוף של נועה הפוגש בה. שתיהן לא מצליחות להחזיק מעמד שם, 
ונועה, אחוזה בידיה של ליאת, גולשת אל הקרקע ונשכבת, צוחקת ונושמת בכבדות. 
“שוב לא הצלחנו”, היא אומרת, משנה תנוחה לשכיבה על הבטן נשארת לשכב. נחה. 
ליאת עומדת מעליה מציעה לה יד ומושכת אותה לעמידה. בלי לדבר יותר מדי הן 
מנסות את התנועה הזו שוב ושוב כאשר מדי פעם, בין ניסיון לניסיון, הן מדריכות 
אחת את השנייה במילים קצרות מה לעשות עם הגוף: “את צריכה לכופף את הברכיים 
כשאני מגיעה אלייך”, אומרת נועה לליאת; או “בואי ננסה לזוז עם מה שקורה בסוף 
ובכל פעם  חוזרות על המהלך שוב,  הן  ניפול ביחד”, אומרת ליאת.  הקפיצה, אולי 

מסיימות אותו במקום ובתנוחה אחרת, מחפשות את הפתרון המתאים. 

ואלה  ותנופה,  תאוצה  צוברת  היא  בריצתה  ליאת.  של  גופה  על  עצמה  את  משליכה  נועה 
מוגברות עוד יותר עם הניתור המגיע לפני המעוף אל הגוף של חברתה. הן יודעות תמיד איך 
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מתחיל התהליך, אבל לעולם אינן יודעות כיצד הוא יסתיים, ואיפה ובאיזה מצב הן ימצאו את 
עצמן בסופו. בתהליך החזרתי שבו הן מבצעות בגופן את המהלך התנועתי הזה שוב ושוב, הן 
לא מתאמנות רק על המיומנות של שני הגופים שלהן לפעול יחד בזמן הנכון ובמקום הנכון, 
אלא גם על היכולת שלהן לסמוך זו על זו באופן מוחלט. עם זאת, יש לזכור שגם אם וכאשר 
יחליטו נועה וליאת על פתרון כוריאוגרפי מתוכנן ומתאים לרגע הזה ביצירתן המשותפת, 
ולמרות האימון החוזר המשכלל את יכולותיהן, תמיד יהיה סיכון פיזי מסוים בפעולה שהן 

בחרו לעשות, משום שהן לעולם לא ידעו אם אכן הוא יתרחש כפי שהן רוצות ומקוות. 
כוכבי  הזה.  האמון  בעצם  ומהו  האמון,  את  בונה  הגוף  כיצד  לשאול  אפשר  זו  בנקודה 
)2007, עמ‘ 221( שואלת: “איך אפשר למצע בין סכנה לביטחון? מצד אחד כל הריקוד הוא 
הליכה על חבל דק, אל המסוכן וכמעט אל הבלתי אפשרי. ועם זאת זה צריך להרגיש ‘נכון’, 
‘בטוח’, ‘לא מסוכן’”. והיא עונה: “זה קשור הרבה באומץ וביכולת של הרקדנים להשליך את 
עצמם מנגד, ובו זמנית להרגיש בטוחים ־ הן בתנועה עצמה ־ והן לבטוח זה בזה”. אך מה 

פירוש הדבר “לבטוח זה בזה” כשמדובר בגוף? 
ואת העולם  ויודע את עצמו  לומד  )Merleau-Ponty(, הגוף חוקר,  פי מרלו–פונטי  על 
ומתרגל סכמות תרבותיות באמצעות חזרתיות,  באמצעות הפעולה שלו בעולם. הוא לומד 
 Crossley, )אצל  מוטורית  משמעות  היוצרת  בדרך  אלא  אוטומטי,  או  מכני  באופן  לא  אך 
פעולות  להבין  המאפשרים  גופניים  למידה  מנגנוני  של  בשכלול  בעצם  מדובר   .)1995
אנו  שלנו,  ובגוף  שלנו  הגוף  שאנחנו  מאחר  כך,  על  נוסף  בעולם.  משמעות  כבעלות  גוף 
 notion( חולקים עם האחר מרחב הדדי גופני פתוח שבו מתקיימת ידיעה–תחושה בינגופית
רגשות,  ציבורי שבו תחושות,  זו מתהווה במרחב  בינגופית  ידיעה   .)of intercorporeality
מחשבות וכוונות הן זמינות, נראות לעין ונתפסות בחושים; היא מבוססת על תפיסה של הגוף 
וחושיות.  קינסתטיות  ותחושות  רגשות  מגוון של  ומראים מנעד  כחווים  גופים אחרים  ושל 
לפיכך ההנחה היא שהסובייקט קולט וחווה גירויים באמצעות הגוף והחושים ומעניק להם 
פרשנות ומשמעות )Yuet-Chau, 2008(. מרלו–פונטי )Merleau-Ponty, 1945( ממוטט את 
נתפס אצלו כמכיל את  אינו  הגוף  או התודעה;  הגוף השומרים לכאורה על הנפש  גבולות 
הזהות או את האני אלא הוא–הוא האני הקיים בעולם, וכל פעולה ותנועה שלו, מתוך היותה 
מתממשת במרחב ציבורי, היא אינטראקטיבית עם הסביבה. הנחות אלו מאפשרות לטעון 
אותן  מאמן  חושית,  אינטראקציה  על  המבוסס  הרוקדות,  הנערות  אצל  בתנועה  שהאלתור 

לחוות חוויה בעלת משמעות חברתית בינאישית גופנית. 
מרלו–פונטי אמנם לא ירד לעומקו של הממד המוסרי–חברתי של תפיסתו, אך הצעתו 
לראות את הגוף הממשי כשרוי במרחב שבו מתקיימים יחסים אינטראקטיביים עם האחר 
הדואלי  הסדר  את   )Crossley, 1995 )לפי  תיאורטית  להפוך  מאפשרת  פעולתו,  מעצם 
הקרטזיאני )בר–און כהן, 2009(. לפי הסדר הקרטזיאני, התודעה המופשטת, הנתפסת כליבת 
האנושיות, שולטת בממשי, כלומר בגוף, ומארגנת אותו. לפי ההיפוך, הגוף החומרי והממשי 
הוא שמארגן בפעולתו את הסביבה החברתית ואת הסדר המוסרי המופשט. לפיכך יכולתן 
)המופשטת( של הנערות להפקיד את האמון בגוף של עצמן ושל אחרות באופן הדדי מקורה 
הטמונים  הסיכונים  לריכוך  החותרת  פעולה  זו  )ממשית(.  בפעולה  המתהווה  גופני  בידע 
במצבים של אי ודאות וטווה רשתות גופניות–תנועתיות המספקות ביטחון ונמצאות בתהליך 

מתמיד של התהוות במציאות משתנה. 
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למהלך של פעולה גופנית היוצרת קשרי אמון בקבוצה יש גם ביטוי מילולי באופן שבו 
מדברות התלמידות והמורות על היחסים ביניהן ובמגוון הפרשנויות שהן נותנות להם. למשל, 
נעמה )כיתה יא( אמרה: “נראה לי שזה פיתח לי יכולת להקשיב לאחרים ואיכשהו להתפשר 
ִאתם. כי נגיד בשיעורי קומפוזיציה זה נורא אה... לתת מקום כאילו יותר לאחרים”. דנה )כיתה 
יא( הסבירה שפעולות גוף באלתור ויצירה בסביבה מוגנת מתחרותיות פותחות אפשרויות 
להיכרות הדדית עמוקה וחשיפה הדדית גופנית: “כאילו יש לי פה לגיטימציה ממש טובה של 
להכיר אותן ולעשות ִאתן עבודות של לבנות אתן ריקוד, או לראות אותן מביעות את הרגשות 
שלהן, ואין כאן תחושה של תחרותיות, מפרגנים, עוזרים אחד לשני”. וקרן )כיתה יא( רואה 
בעבודה עם הגוף גורם מקרב: “זה סוג אחר של פתיחות. כי זה קבוצה, כי... כל הקטע הזה 
של המחול, של הגוף שלך, הגוף שלך זה דבר אישי, אם את עובדת אתו ליד אחרים זה מקרב 
ביניכם. זה דבר כזה נכון כזה. זה משהו... כן. יש כאילו... יש בזה משהו. יותר קצת חופשיות”. 
גלית, רכזת מגמת המחול בתיכון התל אביבי, אמרה לי: “תראי, יש משהו גופני חזק בשיעורי 

כוריאוגרפיה, בהחלט. משהו אמוציונלי שמקשר אחת עם השנייה”.
רגשות,  הבעת  עמוקה,  היכרות  לפשרה,  הסכמה  לאחרת,  שהקשבה  עולה  מהדברים 
מזמנים  אלו  רווחים  לאמון.  מהאימון  המופקים  רווחים  הם  גם  ־  וחופש  קרבה  פתיחות, 
סבורה  אני  מזו,  יתרה  ושיתוף.  הדדיות  על  המושתתת  גופנית  חברתיות  לכונן  אפשרות 
שהאמון הנוצר בין התלמידות מומר לערך חברתי מרכזי המעצב את היחסים ביניהן מעבר 
למצבי האלתור עצמם. בפרק הבא אציע פרשנות לסוגיה דומיננטית בכלל קהילות המחול ־ 
המקצועיֹות והסמי מקצועיֹות ־ והיא סוגיית התחרותיות וההישגיות. אציע להתבונן בסוגיה 
כיצד האמון מעצב מסגרת ערכים המאפשרת  ואראה  בגוף הרוקד,  זו מבעד לאמון הנוצר 

תחרותיות מוגנת וממותנת על ידי שיתוף, הדדיות וקולקטיביות. 

אמון בגוף: כוח מאזן בין תחרותיות לקולקטיביות 

הישגיות ותחרותיות7 הן תכונות אימננטיות בקרב רקדנים וקיימות אף אצל תלמידות המחול 
במגמות. אלה נדרשות לאתגר ולשפר את הביצוע שלהן משיעור לשיעור ומיום ליום ולהתמודד 
היטב  נשמעת  להתקדמות  הדרישה  גופן.  של  המגבלות  ועם  היכולות  עם  שיעור  בכל  מחדש 
מהמורות למחול בכל התחומים המעשיים במגמות, ולמרות זאת ניכר שבצד הרצון שלהן לעודד 

התקדמות ביכולות הגופניות ושכלול שלהן היא מטרה מוצהרת של העוסקים במחול. אימון הגוף מבוסס על   7

חזרתיות ומטרתו לשכלל את פעולתו. במובן זה, הגוף מעשי מאוד, שכן בכל שיעור ואימון “עושים אותו” 

מחדש )מעצבים אותו, משכללים אותו, מקדמים אותו(. יתרה מכך, התלמידות הסבירו שאם לא “עושים את 

העבודה”, הולכים אחורה ו“מפסידים”. העשייה הגופנית עצמה, כיכולת קינסתטית מתפתחת ומשתכללת, 

מייצרת כוח ומוטיבציה המניעים את השאיפה להישגים ולהתקדמות. זהו כוח הנבנה במהלך אימונים בתוך 

ומתוך הגוף ומלמד אותו על עצמו ואף משנה אותו, כפי שכותבת בר–און כהן )2009, עמ‘ 3(: “המבנה הפיזי 

משתנה, וכן גם אופן הבנת הגוף, אפשרויותיו ומגבלותיו. הגוף הופך לבעל יכולת חדשה ]...[”. נקודה זו 

חשובה משום שהיא מבהירה את האופן שבו התחרותיות ממוקמת בפעולה הגופנית של אימוני המחול, 

ומחדדת את האופן שבו סמני תחרות מנוהלים ומכוונים על ידי המורות לכיוון קבוצתי–אתי–קולקטיבי.
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את התלמידות להצליח ולהצטיין, הן משקיעות מאמץ בפיקוח מכוון ובמיתון סימנים גלויים 
של תחרותיות וקנאה בין הבנות. שלא כמו בעולם המחול המקצועי, שם תחרותיות והישגיות 
הן יעדים אינדיבידואליסטיים, ברורים ולגיטימיים, אני טוענת שבמגמות המחול התחרותיות 
חינוכית ומכוונת לקולקטיביזם, והמורות מצליחות לעשות זאת באמצעות הפלטפורמה של קשרי 
האמון החזקים הנוצרים בין התלמידות. אמון זה, המגולם ומיוצר בגוף הנערות כפי שהראיתי 
בפרק הקודם, הוא גורם משפיע ופעיל במרקם החברתי האתי הנוצר ביניהן, והוא פועל כמנגנון 
מבני המתווך בין תופעות של מתח ותחרותיות )סמויה בדרך כלל( ובין יצירה מכוונת של מרחב 

מוגן המאפשר לנערות להרגיש בנוח במצבים משתנים של חשיפה, חולשה ופגיעות. 
כאמור, למורות יש כוונה ברורה למתן תחרותיות גלויה וסמויה ולהציג אותה באור חיובי, 
כתחרות בונה. רוב מכריע של המורות שרואיינו אמרו בדרך זו או אחרת דברים דומים לאלה 
של גלית, רכזת מגמת המחול בתיכון בתל אביב: “אני מאוד מאוד משקיעה בשיחות על העניין. 
המסר הוא שתחרות אולי קיימת אבל היא צריכה להיות בונה. ואני, נורא חשוב לי יחסים בונים 
בין אחת לשנייה”. לתפיסתה של גלית, תחרות בונה היא תחרות המדגישה ערכים קבוצתיים 
של סולידריות, הדדיות ואחריות ומצמצמת את מקומה של תחרות גלויה אינדיבידואליסטית 
והישגית. בכך מצטרפות המורות למחול לייצור ההביטוס החינוכי–מסורתי המעודד קולקטיביות.8 
לתחרותיות  גלוי  מילולי  ביטוי  שאין  כמעט  המורות,  של  זו  אידיאולוגיה  של  כשיקוף 
כפי שעולה  ביניהן,  אי שם  מצוי  ניכר שהוא  אך  היומיומי שלהן,  בשיח  התלמידות  בקרב 

מריאיון שקיימתי עם קרן )כיתה יא(: 

מה, יש תחרות? אני: 
תחרות יש, אבל היא לא גלויה. קרן: 

תסבירי לי את זה קצת. א‘: 
טובות  היותר  את  ושיש  טובות,  הפחות  ואת  טובות  היותר  את  יש  תמיד   ק‘: 
תמיד, את יודעת, הפחות טובות ירצו להגיע. אז זה סוג של תחרות. הטובות    

תמיד יתחרו ביניהן. מי תהיה יותר טובה.  
איך זה בא לידי ביטוי? א‘: 

אני לא אומרת, זה לא כמו שזה נשמע. זה נשמע לא טוב, זה נשמע רע כזה.   ק‘: 
אבל זה תחרות טובה, תחרות בונה כזאתי.  

אבל איך את רואה את זה קורה? שהן מתחרות ביניהן וזה, מה הסימנים של זה? א: 
אני יכולה להגיד לך שאני רואה שהן מתחרות, ומישהי אחרת תגיד שלא.   ק‘: 

אני חושבת שמחול בקבוצה זה תחרותי.   
תני דוגמה. א‘: 

לעשות הכי טוב, שיראו אותך, שלבוא קדימה, ש... ]שותקת ומסיטה את עיניה[. ק‘: 
ואיפה את ממקמת את עצמך בתוך ה...? א‘: 

בתוך המה? ק‘: 
את טובה? הכי טובה? את רוצה להיות הכי טובה? א‘: 
אני לא יודעת איפה אני. אני חושבת שאני טובה.  ק‘: 

ראו לדוגמה מחקרה של כתריאל )1999( על משמעות הגיבוש בבתי ספר בישראל.  8
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כן? א‘: 
כן. ק‘: 

בין הטובות? א‘: 
כן. ק‘: 

בזמן השיחה ניכר בקרן שלא נוח לה לדבר בגלוי על תחרות בינה לבין חברותיה. היא שתקה 
הרבה בין המילים, הסיטה את עיניה ממני, נעה בכיסאה באי נחת והשיבה תשובות קצרות. 
לדבריה, יש תחרות בונה בין התלמידות, בין אלו המסומנות כטובות וטובות פחות, בין אלו 
שתמיד “באות קדימה” ומבליטות את עצמן על הבמה או בסטודיו ובין אלו שנשארות מאחור. 
התלמידות נמנעות מלשוחח על תחרותיות או הישגיות, אך ברור שהן יודעות לקרוא את סימני 
נראּות, אם באמצעות  יותר  יש  ולהבחין למי מהן  התחרות דרך מה שקורה בחלל הסטודיו 

ביצוע טוב יותר, או דרך מיקום בולט יותר בחלל החדר, או לפי סימנים מדרגים אחרים. 
בעולם  הקיימים  והישגיות  תחרותיות  של  הדומיננטיים  למרכיבים  ערות  התלמידות 
המחול המקצועי, אך מבחינתן זהו עולם נפרד, חיצוני, אחר ושונה מזה שהן חוות במגמה. 
כך משתמע מדבריה של נטע, תלמידת כיתה יב, שאומרת: “המתח הזה הוא מתון, אבל הוא 
תמיד קיים. זה חלק מעולם המחול. כן, זה ממש לא... משהו שלא מדברים עליו”. בהתאם 
לכוונה של המורות, הנערות מתאמצות להדגיש את הצדדים החיוביים של התחרות, אלה 
שתורמים להתקדמות הדדית, ולהעלים כמעט כל סימן של הישגיות, קנאה או תחרותיות. 

נעמה, תלמידה בכיתתה של נטע, מוסיפה ומספרת בשיחה הקבוצתית שקיימתי עמן: 

זה גם גורם לי כאילו, אני מרגישה שאני צריכה להנמיך את עצמי בשביל לא לפגוע 
בחברות. נגיד לקראת ההופעה, לא יותר מדי לדבר על התפקידים שלי ולא יותר מדי 

זה ולא יותר מדי ככה כדי לא... שלא יחשבו שאני רברבנית או משהו כזה.

נעמה, כפי שעולה מן הטקסט, שייכת לטובות. היא מקבלת תפקידים הנחשבים טובים, אך עם 
זאת, היא מרגישה שלא כדאי לה לדבר על זה בתוך הקבוצה. בניגוד לזירה המקצועית במחול, שם 
רקדנית מצוינת תקבל תשומת לב ותילחם עליה באופן לגיטימי, במסגרת המגמה מרגישה נעמה 

חובה למתן ולהצניע ביטויים של הצלחה כדי שלא לבלוט מדי ולא לעורר עניין סביב הנושא.
לעומת זאת, תלמידות המרגישות חלשות חשות בנוח בעמדתן. הן אינן חוששות לבקש 
עזרה מעמיתותיהן בזמן השיעורים, ובשיחות הקבוצתיות שהיו לנו הן דיברו בגילוי לב אל 

מול הקבוצה על חולשותיהן. כך למשל סיפרה יעל )כיתה יא(:

נגיד מישהי רואה שאני עומדת בצד ולא מצליחה תרגיל מסוים וזה, אין פה לאף אחת 
בעיה לבוא לשאול אותי, כאילו, או שלי אין בעיה לפנות למישהי שאני יודעת שהיא 
בסדר בתרגיל הזה, ובחיים לא הרגשתי שום התנגדות, שום... אפילו בכיף, עם חיבוק 

ונשיקה, כן אני אעזור לך וזה, אין כאן שום התנגדות לעזרה. זה כמו קומונה פה.

בשיעורים, שבהם  בפועל  פגיעות: האחד מתרחש  רבדים של  שני  יעל משקף  הסיפור של 
היא פונה לחברותיה לעזרה באופן שהוא לדבריה נורמטיבי ומקובל בשיעורי מחול במגמה, 
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והאחר בא לידי ביטוי בעצם הסיפור שהיא חושפת במסגרת השיחה הקבוצתית. היא דיברה 
בגלוי בפניי ובפני חברותיה על קשיים שהיא חווה, ונראה שלא חששה להיות בעמדה של 

חשיפה ופגיעות במעמד זה. 
גם דבריה הגלויים של נעמה, שדיברה במהלך הריאיון על הצורך “להנמיך את עצמה”, 
בקרת  מדיניות  על  מסוימת  ביקורת  שביטאו  דבריה  לכיתה.  חברותיה  מול  אל  נאמרו 
יכולותיה בפני כול,  יכולה להציג את  התחרותיות של המורות ומחאה על כך שהיא אינה 

נאמרו בנינוחות אל מול חברותיה. 
עבודת האמון מתפרשת אפוא בקרב קבוצות המחול כערך קולקטיבי ואתי מרכזי. המורות 
את  מעצימות  הן  אינדיבידואליסטית.  תחרות  סימני  ולמתן  לרכך  כדי  באמון  משתמשות 
הפוטנציאל הטמון בו לכינון מערך יחסים חברתי ערכי תומך, שבו הגוף משמש גם טריטוריה 

של הפרטי וגם אתר חברתי הנושא את המרכיב יקר הערך של היחסים הקולקטיביים.
כעת עולה השאלה מהי משמעותה של סולידריות גוף בקרב קבוצת הנערות הרוקדות 
מנקודת מבט מגדרית, חינוכית ובית ספרית. האם האמון הגופני מומר למציאות חברתית 
שבה אפשר לבנות את האמון הפעיל שתיאר גידנס )Giddens, 1991(? ולבסוף, האם הגוף 

המאלתר מטעין את הנערות בכוח חברתי?

קהילת גוף: גוף, אמון וסולידריות בקרב נערות בבית הספר התיכון 

אופי  בעלת  סגורה  קבוצה  התיכון  הספר  בית  בתוך  מייסד  הרוקד  הגוף  מתוך  המופק  האמון 
סולידרי שחברותיה, נשים צעירות בגיל ההתבגרות, מחזיקות בסוד נכס יקר ערך ונוצרות אותו 
תוכה  אל  האוספת  מגדרית  חד  כמסגרת  גוף,  כקהילת  הפועלת  סגורה  קבוצה  זוהי  במשותף. 
בה  לשותפות  ומעניקה  במחול,  שלהן  המשותף  המעשי  העיסוק  מתוך  הרוקדות  הנערות  את 
קיום גופני משתתף ואינטימי, העונה על הצורך “להיות יחד, לתת אמון, לתקשר” )סדן, 1997, 
עמ‘ 57(.9 האמון בגוף, הנוצר בראייה פנומנולוגית מתוך פעולתו והווייתו, הופך בקבוצת הסוד 
הזאת למרכיב מבני חברתי בסיסי המושתת על הפעולה של הקבוצה, ובכך מאזן את הסיכונים 
המרחפים מעליה. כמנגנון מבני, האמון הופך לסטרוקטורה יציבה )ערך( הנוצרת מתוך פעילות 
סיכון–אמון,  קטגוריות של  בין  הקיים  התמידי  את המתח  ומאזנת  )אלתור(  יציבה  לא  גופנית 
הגבלה–חופש ויחיד–יחד. כשגוף פוגש, רואה, מרגיש וחש גוף אחר, הוא לומד דרכו על עצמו ועל 
סביבתו. לפיכך אפשר לומר שמערך היחסים הנוצר בין תלמידות המחול נבנה על חיבור גופני–
חושי של למידה רפלקסיבית במגע זו את גופה של זו. הפיזיות של תנועת הגוף, החושיות והמגע 
של גוף בגוף העומדים בליבת האימון באלתור מכוננים אצלן דפוסי הביטוס חברתיים ותרבותיים 
שמתווים אתיקה של אמון, אחריות והדדיות ומשמשים להן עוגנים לעשייה וקיום חברתי. אפשר 
אפוא לראות את הגוף המייצר אמון לא רק כאתר משלים לתפיסתו של גידנס, המדגיש שאמון 
נוצר מתוך שיח מילולי )Shilling, 1997(, אלא, במקרה זה של הנערות הרוקדות, גם כסוכן 

דומיננטי שבורא קהילה המבוססת על ערך חברתי יציב של גופניות קולקטיבית.

ותקשורת   )community( קהילה  המילים  שבאנגלית  קהילתי  ותכנון  העצמה  בספרה  מסבירה  סדן   9

)communication( נגזרות מאותו שורש ומחזקות את המשמעות האינטראקטיבית שיש בקהילה )שם(.
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מבחינה תיאורטית, הנקודה החשובה כאן היא ההבניה של מנגנון האמון כנדבך חברתי 
יציב המתהווה מתוך החוויה והלמידה הפנומנולוגית של הגוף באלתור ופועל כהביטוס אתי 
)Bourdieu, 1984, 1990(. אך בניגוד לבורדייה, שטען שפעולות של הביטוס נרשמות בגוף 
Crossley, 1995( שהרגלים גופניים נוצרים  ללא מודעות עצמית, מרלו–פונטי גורס )אצל 
זה  באופן  ובינאישי.  בינגופי  יחסים  מערך  של  בסביבה  ובחירה  מודעות  רפלקסיה,  מתוך 
המופק  האמון  גבי  על  בעולם.  התנהגות  דפוסי  של  יציבות  תבניות  מייצר  הסובייקט–גוף 
התנסות  של  חוויה  שבה  פיזית–תרבותית  סביבה  המחול  ותלמידות  מורות  יוצרות  מהגוף 
ולמידה בתנועה מובילה לאינטראקטיביות דיאלוגית, לאחריות ולהדדיות בין נערה לנערה, 
נוספים על אלו האסתטיים  רווחים  כוריאוגרפיה  אישה לאישה. מכאן שלאלתור בשיעורי 
והיצירתיים. הגוף המאלתר שותף ביצירת מרקם של לכידות וקולקטיביות. הסביבה הפיזית 
הנוצרת כתוצאה מכך היא מעין התכנסות חברתית שבבסיסה עומד משב רוח רגשי השמור 
לאינטראקציות חברתיות, זה המתואר אצל דורקהיים כמרכיב הכרחי ביצירת יחסים חברתיים 

 .)Durkheim, [1912] 1995( מוסריים וחברתיות טובה
בגוף  נוגע  האלתוריות,  הפרקטיקות  מתוך  העולה  עליו,  להצביע  שאפשר  נוסף  היבט 
הפרטי של הנערות כסובייקט. גוף זה מזמן לתלמידות המחול אפשרויות חדשות, משחררות 
ומעצימות של חוויית גופן שלהן בתחומי בית הספר. בניגוד לתפיסות פמיניסטיות מבניות, 
הנתון  כאובייקט  הנתפס  ונראות,  ייצוג  של  סביל  אתר  הוא  נערות  של  שגוף  הטוענות 
לרגולציות של “גוף נשי אידיאלי” )Bordo, 1993; Wolf, 1993 ואחרות(, הנוכחות בגוף 
המאלתר מזמנת להן היכרות גופית–עצמית, וזו מזמינה אותן בתורה לחקור את גופן בגופן 
ולהתמקד בחוויה החושית. במקום לשאול “איך אני נראית?” הן בודקות “מה אני חשה? איך 

אני מרגישה? איך אני לומדת דרך החושים והתנועה את עצמי ואת העולם שסביבי?” 
ליצירתיות  רק  לא  פוטנציאל  מזמן  אלתור  של  במצבים  הרוקד  הגוף  נערות,  בשביל 
אסתטית ואמנותית, אלא ליצירתיות חברתית שיש בה כוח ופעולה. הגוף הרוקד והמאלתר, 
מעצם היותו משתנה ומתהווה, בורא את הנוכחות החברתית של עצמו ושל סביבתו בתהליך 
רציף. הנערות חוות את גופן הפרטי כסובייקט פעיל הנוצר בתוך המרחב הציבורי אך גם 
מייצר אותו, ובתוך כך הן מפיקות הבנה לגבי העולם ומפרשות אותו. נקודה זו חשובה ביותר 
ובעל  פעיל  מרגיש,  נשי  לגוף  לגיטימציה  נותנת  היא  שכן  ההתבגרות,  בגיל  נערות  בקרב 
וללמידה עצמית  זה, הגוף משמש מקור לעשייה  נוכחות חזקה בתחומי בית הספר. במובן 
 McLaren,( המסורתיות  ספריות  הבית  בכיתות  והמושתק  השותק  לגוף  בניגוד  וחברתית, 
כוחות  לו  ומעניקה  סבילה  מעמדה  הגוף  את  מחלצת  זו  תפיסה   .)1999; Wexler, 1992
השותפים בעיצוב העצמיות והחברתיות. יתרה מזאת, הגוף מעגן נוכחות אחרת של הנערות 
במרחב הבית ספרי: לא רק גוף פרטי ייצוגי הנתון למבט ולפעולה המסיבית של התרבות, 
אלא גוף סובייקטיבי שיש לו שייכות קולקטיבית חזקה והוא פעיל בייצורה ובעיצובה של 
במצבים  אמון  ביחסים של  מכאן שהגוף המאלתר מתאמן  בעלת משמעות.  ערכית  תרבות 
הפוטנציאל  בצד  ויצירתיות.  חדשנות  של  עוצמתית  פעולה  ומפיק  ודאות  אי  של  משתנים 
בפעולתו  מפיק  הגוף  חדשים,  כוריאוגרפיים  תנועה  חומרי  של  ואסתטי  אמנותי  לייצור 
יצירתיות חברתית ומוסרית ובורא ומחדש מערכות יחסים אינטימיות בעלות אופי ערכי פרטי 

וקולקטיבי, ואלה יוצרות קהילת גוף, שבה חברות נערות ומורותיהן בבית הספר התיכון. 
בהקשר הבית ספרי והמגדרי אפשר לטעון שכיתות המחול מתפקדות כמסגרות עצמאיות 
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שונות מהמסגרות החינוכיות הרווחות בבתי ספר תיכוניים. הן מנהלות תרבות חיים משלהן 
בכך  הרוקד.  הגוף  של  פעולתו  מתוך  המתעצבים  ואתיים  חברתיים  ערכים  על  המושתתת 
בגוף  מתחנכות  הנערות  המסורתי.  הספר  בית  לערכי  חתרנית  אלטרנטיבה  מציבות  הן 
לאחריות הדדית זו לזו, מייצרות מרקם קולקטיבי חזק ומעצבות בכך מודל אתי אחר, נשי 
Gilligan, 1982; Noddings, 1984(, חלופי למודל התרבותי הגברי השולט בחיים  )ראו 
החברתיים של בית הספר )התיכון במיוחד(, המנותק מהגוף ומכוון לתחרותיות ולהישגיות 
 hooks, 1984,( הוקס  אינדיבידואליסטית. המורות למחול מצליחות לעשות את מה שבל 
1986( מכנה unlearning, כלומר פירוק הפרדיגמה המסורתית של התחרותיות, הן זו של 
עולם המחול המקצועי והן זו של הלמידה המסורתית הבית ספרית, ובנייה של תרבות למידה 

גופנית, אינטראקטיבית, הדדית ורפלקסיבית. 
פוליטית–פמיניסטית  מבט  שמנקודת  ולומר  נוספת  נקודה  להרחיב  אבקש  סיכום  לקראת 
קהילת הגוף של התלמידות והמורות ממוקמת במרחב שולי כפול ואף משולש בבית הספר. בהיותן 
נשים, נערות )Rapoport, 1992( ועוסקות בתחומים שנחשבים נשיים כריקוד וגוף, הן נמצאות 
בפאתי הסביבה הבית ספרית הגברית המאופיינת בלמידת ראש רציונלית ואינדיבידואליסטית. 
אך מרחב שולי זה הוא גם מרחב של פעולה וחתרנות, כפי שמציעה בל הוקס )אצל מוצפי–האלר, 
2007, עמ‘ 591(: “אתר הנוצר מתוך בחירה, אתר של יצירתיות ]...[ בו אנחנו נקבע מה אנו רוצים 
להיות, וכיצד נפעל”. לפיכך אפשר להציע שמרחב השוליים שבו מתקיימות מגמות המחול נבנה 
לא רק כמקום המרוחק ומנותק פיזית )סטודיו המחול( משטחי בית הספר, אלא הוא אף מרוחק 
אידיאולוגית מהמרחב הציבורי הבית ספרי המאופיין כגברי, ומשום כך אולי מאפשר לנערות 

הרוקדות חוויה חזקה של קיום חברתי אחר, משוחרר, המעוגן בגוף הרוקד.
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על ריקוד וגוף כבית: חווייתן של מורות לריקוד

הודל אופיר*

לריקוד  מורות  בקרב  שנערך  אתנוגרפי  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר  תקציר. 
על  דיברו  שבהם  המורות,  עם  בראיונות  שעלה  במוטיב  מתמקד  הוא  בישראל. 

אחר  מתחקה  המאמר  כבית.  במשורג(  רבות  )ופעמים  גוף  או  סטודיו  ריקוד, 

הקשרים האפשריים בין ריקוד, גוף ובית ומנסה לשרטט את החוויה המשתקפת 

מהם. הטענה הרחבה המובעת בו היא שמורות לריקוד מציגות את הבית כניגוד 

וכחלופה למציאות חברתית מסחרית, אינסטרומנטלית, היפר–רציונלית וממוסדת. 

הבית נבנה או ממומש על ידן בשלוש דרכים: עיצוב גמיש ואישי של מרחב וזמן; 

פעולות גוף יוצרות–משמעות; ושמירה על גבולות הסטודיו ויצירת מקום פרטי. 

כל אחת מדרכי הפעולה הללו שזורה במאמץ רפלקסיבי, הבא לידי ביטוי בסיפור 

את  ומנתח  בוחן  המאמר  הארי של  חלק  עיסוקן.  על  לעצמן  המורות  שמספרות 

הדרכים הללו ושוזר בהן את הפרקטיקה של הסיפור הרפלקסיבי. בתוך כך עולה 

הטענה שנשים שבות לבית עם יכולת להתערב בו ולשנות בפעולותיהן את מושג 

הבית הכללי, המובן מאליו.

מבוא: “הכול תלוי למה כוונתך ב‘בית’”1

הבית עלה כמוטיב חוזר בראיונות שערכתי עם מורות לריקוד. הן תיארו את הריקוד כבית, 
כמקום, מקום שלהן, מקום לעצמן, מקום ליצור. השימוש התדיר במילה או ברעיון פתח את 
הדלת לשאלות שביקשו מענה: למה בית, איזה מין בית, מה טיבו, מידותיו, סיפוריו, מהן 

החוויות של היות בבית, וכיצד הן נוגעות לריקוד ולגוף.
ולפיכך עלול  נדמה כי בית הוא אחד המושגים התרבותיים הרחבים והטעונים ביותר, 
להיות מערפל יותר מאשר מבהיר. כשהתחלתי לאסוף את תיאורי הבית מתמלילי הראיונות 
ולהקשיב היטב למוזיקה העולה מהם, לא יכולתי שלא להבחין בגאות שיש בשימוש במושג 

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
It all depends on what you mean by home )אשת החוואי במותו של איש שכיר לרוברט פרוסט   1

.)]Frost, 1969[
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עצמי  את  שאלתי  פופולריים.3  ובפזמונים  בפרסום2  למשל  לאחרונה,  התרבותי  בשיח  בית 
לשאול  אפשר  )שכשלעצמו  הזה  הגואה  מהגל  חלק  הוא  המורות  ידי  על  המושג  גיוס  אם 
כיצד  זאת:  עושות  הן  זאת  בכל  איך  כן,  הוא  ובהנחה שלפחות בחלקו  כן,  ואם  לסיבותיו(, 
הן משמישות אותו לצורכיהן, איך הן מבינות ומתארות את היחס בינן לבינו, ומדוע נשים 

שדיברו על עבודתן, על ריקוד, על סטודיו, על הוראה בגוף, הגיעו לא פעם לבית. 
לא תמיד נאמרה המילה במפורש; פעמים היה זה “מקום” או “נישה”, “על גבול הקדושה” 
נוספים  ביטויים  היו  אותי”  הציל  “הריקוד  או  הצלה”  “קרש  שלי.4  של  במילותיה  אפילו, 
שכיוונו אל פרשנות כזו. לצורך הדיון אני אוגדת את כל אלה תחת קורת הגג של מושג הבית, 
כאילו היו מרחבים שונים שהנכנסת אליהם מפרשת אותם, כשם שהיא משתמשת אחרת בכל 
אחרת, אחרת מהבית הפרטי– חדר בבית. המשותף להם הוא שכולם צורות של טריטוריה 
הציבורית  לסֶפרה  כניגוד  המוצבת  נשים,  עם  כך  כל  המזוהה  הביתית  מהסֶפרה  משפחתי, 
בדיון העיוני המודרני, שוָנה בתכונותיה גם מתכונות שהועמסו על הבית במגוון הקשרים 
תרבותיים: מגדריים, לאומיים או פילוסופיים. כינוס של ִמגוון ההתבטאויות אל מושג אחד, 
בית  אחיד.  אינו  עצמו  שהמושג  כשם  שלהן,  אחידה  או  אחת  לפרשנות  מכוון  אינו  הבית, 
לפי  ופרשנויות המשתנות  וכרעיון מוטען בשכבות מרובות של משמעויות  כמבנה, כמושג 
ולכן, כפי שמעירה אשת   ,)Wiley & Barnes, 1996( הזמן ההיסטורי והמקום הגיאוגרפי 
החוואי בציטוט שבכותרת: תלוי ְלמה מתכוונים כשאומרים “בית”. סוגיה מרכזית זו, הבירור 
“ְלמה הן מתכוונות כשהן אומרות ‘בית’”, מוליכה את המאמר הנוכחי בניסיון לשרטט את 
קווי המתאר של המרחב או המרחבים הללו, הפיזיים והתודעתיים, המטריאליים והפואטיים. 
טענתי הרחבה במאמר היא שמורות לריקוד מציגות את הבית כניגוד וכחלופה למציאות 
“בונות  הן  וממוסדת. כמורות לריקוד  חברתית מסחרית, אינסטרומנטלית, היפר–רציונלית 
בית”, בונות חלופה לעולם שנדחקו ממנו, מרצון או שלא מרצון, עולם טכנולוגי, דיגיטלי, 

וכמה  כמה  של  פרסומים  חוצות  ובשלטי  הטלוויזיה  מרקע  על  נראו  המחקר,  זמן   ,2008-2007 בחורף   2

תאגידים במשק שגייסו את הבית לקמפיין הפרסום שלהם: בזק הזמינה אותנו “לגלות את הבית מחדש” 

והבטיחה לנו ש“הכי טוב בבית”; אסם ניחמה אותנו ש“כשזה מגיע לאוכל, בעצם אף פעם לא עזבנו את 

הבית” )שהרי את אבקת המרק של אסם–אמא אנחנו לוקחים אתנו לכל מקום(; אל–על דאגה שנרגיש 

“הכי בבית בעולם”; ותנובה החזירה אותנו הביתה מהטרקים ההרריים של נפאל או בוליביה כדי לאכול 

שוב את הקוטג‘ שלה, הגבינה עם הבית. נראה אפוא שבית הוא קונספט אטרקטיבי בזמנים אלה, ובשל 

מטענו וההבטחה הטמונה בו, הוא כנראה גם מוֵכר. 

רוב הפזמונים הללו )שבחלקם מלווים את הפרסומות( מחזקים בדרך כלל את הסדר החברתי–תרבותי   3

שבו הגבר הוא החוזר הביתה משיטוטיו וממסעותיו, פעמים רבות אל אישה המחכה לו בבית. למשל 

“כמה טוב שבאָת הביתה, כמה טוב לראות אותָך שוב” )בלשון זכר(, או “אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, 

אני חוזר הביתה אל השמש בעיַנייְך”. הבית האישי הנוסטלגי מתערבב תדיר עם הבית הלאומי: לחזור 

הביתה פירושו גם לחזור ארצה וגם לחזור אל האהובה הפרטית, זו שהשמש בעיניה. גם בחיים האורבניים, 

היומיומיים יותר והלאומיים פחות, חוזר הדפוס הזה: “אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות 

]...[ אני בא הביתה מהלילה לחבק אליי קרוב”; הגבר בא מן הרחוב אל חיק האישה המחכה לו בבית, 

כניגוד לחוץ החשוך והקר. הבחור הצעיר השב הביתה מן הקרב נמצא גם הוא בתפילותינו הקולקטיביות: 

“ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים”.

השמות המוזכרים במאמר וכל סימני הזיהוי האחרים בדויים.  4
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מהיר, אנונימי, או עולם הריקוד הבימתי, התחרותי, המוערך. לחלופה הזאת שהן יוצרות, 
הבית, יש היבטים מוסריים, פוליטיים ורוחניים. הוא נבנה או ממומש בשלוש דרכים: עיצוב 
הסטודיו  גבולות  על  ושמירה  יוצרות–משמעות;  גוף  פעולות  וזמן;  מרחב  של  ואישי  גמיש 
ויצירת מקום פרטי, מוגן ומופרד מן החוץ. כל אחת מדרכי הפעולה הללו שזורה במאמץ 
רפלקסיבי, הבא לידי ביטוי בסיפור שמספרות המורות לעצמן על עיסוקן. חלק הארי של 
המאמר בוחן ומנתח את הדרכים הללו ושוזר בהן את הפרקטיקה של הסיפור הרפלקסיבי. 
חלקו האחרון מרחיב את פרספקטיבת הדיון ומנסה למקמו במרחב חברתי ותודעתי. הבית 
שנשים מורות לריקוד מדברות עליו, כך אראה, מצוי על כמה וכמה סוגים של מגרשי ביניים 
או באזור שקראתי לו “בין לבין”; בין הפרטי לציבורי, בין מציאות חברתית נזילה )באומן, 
ללמוד  אפשר  טוענת,  אני  הזה,  המיקום  דרך  ומשמעות.  יציבות  המבקשת  לאישה   )2007
בית ועל הצורך בבית אצל נשים, בייחוד נשים העוסקות ביצירה ובגוף, בעת  על השימוש ּבְ

המודרנית המאוחרת. 
אך קודם להתמקדות בלב הנושא, כדאי להכיר את הפרויקט המחקרי שמתוכו עלה.

המחקר

חינוך לריקוד בישראל הוא זירה מחקרית מעניינת, מפני שהוא נתון בצומת שבו נפגשים 
ובין  לו. המתח בין טיפוח רב פנים ומרחיב של מתחנכים,  קצוות מתוחים, בחינוך ומעבר 
 Weber,( הכשרתם למומחיות ולידענות הוא מתח יסודי היסטורי בשדה החינוך, אומר ובר
p. 426 ,1946(. אך הוא אינו נחלתו הבלעדית של החינוך, כי אם מאפיין בולט של העולם 
אופני  שבין  המתח  הוא  הרחב  במופעו  העכשווי.  והצרכני  הטכנולוגי  בעידן  כולו  החברתי 
קיום פונקציונליים, חילוניים, טכניים, ובין צורות חיים אחרות שיש בהן חיפוש אחר חוויה 
לריקוד  החינוך  בשדה   .)2007 )וקסלר,  והתעלות  גופניות  רגש,  חברתי,  איחוד  אותנטית, 
בו  לעקוב  מעניין  כן  ועל  המסחרי–ממסדי–ביורוקרטי,  עם  הגופני–הבעתי–חווייתי  נפגשים 
אחר התמרון )של נשים ונערות בעיקר( בין הקצוות המתוחים. מקום מפגש זה אינו צדדי 
או שולי, וממדיו בישראל נרחבים: ילדות ונערות רבות משלל רקעים תרבותיים, עדתיים, 
חברתיים–כלכליים וגיאוגרפיים לומדות לרקוד; נשים–מורות–רוקדות שרכשו השכלה גבוהה 
מקימות ומנהלות בתי ספר למחול, מלמדות בהם ויוצרות ומפיקות מופעי מחול של תלמידות 
באירועים קהילתיים בארץ ובחו“ל; בתי ספר תיכוניים מקיימים מגמות מחול לבגרּות; ובתי 
בארץ,  למחול  החינוך  שדה  ובמחול.  בתנועה  הלימודים  תכני  את  מעשירים  יסודיים  ספר 
שהוא אחורי הקלעים של עולם הריקוד האמנותי, מתרחב ותוסס. המדינה רוקדת.5 מקומן 

“מדינה רוקדת” הוא ביטוי שאני שואלת מאיזבל מרקס )Marques, 1998, p. 172( שכתבה על חינוך   5

למחול בברזיל וכינתה כך מדינה שבה “ריקוד הוא חלק מחיי היומיום של אנשים”. לטענתי, גם ישראל 

ביותר של  בישראל מתקיימת פעילות ענפה  כנראה מברזיל(.  כי באופן אחר  )אם  רוקדת  היא מדינה 

ריקוד בשלל זירות חברתיות, החוָצה מעמדות, גיל, רקע אתני ודתי ונתונים גופניים )גם נכים למשל 

רוקדים, הן בקהילה והן על במות(. בתי ספר לריקוד לילדים ונוער, בתי ספר לריקוד למבוגרים, הרקדות 

)jam sessions( ־ כל  עממיות, סדנאות, חוגים, פסטיבלים שבהם אירועי תנועה וריקוד, ג‘אם–סשנס 
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וחווייתן של המורות בתוך מערך זה מסקרן הן בשל חלקן העיקרי בעיצובו ובהנעתו, והן בשל 
היותן מתווכות ושוערות שלו. 

בשנים 2007-2005 ערכתי מחקר אתנוגרפי בקרב 19 מורות לריקוד ושני מורים גברים 
המלמדים ריקוד לילדים ונוער במגוון יישובים במרכז הארץ ובדרומה.6 המורות והמורים, 
)למעט שלושה( רכשו בארץ  כולם  וכמעט  בישראל,  והתחנכו  גדלו   ,70-28 גיל של  בטווח 
הנפוצים  המחול  ממקצועות  יותר  או  אחד  לימדו  הן  המחקר  בעת  במחול.  גבוהה  השכלה 
ג‘אז. בעת כתיבת המאמר רובן  יצירה או  והמקובלים בתחום: בלט קלאסי, מחול מודרני, 

עדיין מלמדות, אם כי לא בהכרח באותם המקומות ובאותו ההיקף שלימדו אז.
מורה  בהיותי  וידעתי  רובן שמעתי  אף שעל  שלג,  כדור  של  בדרך  הגעתי  המורות  אל 
אחת  כל  את  המקצועיות.  דרכינו  כשהצטלבו  בעבר  פגשתי  מקצתן  ואת  בעצמי,  לריקוד 
מהמורות ראיינתי ריאיון עומק וליוויתי לפחות ביום עבודה אחד. יום כזה ארך בדרך כלל 
בין שלוש לחמש שעות )על פי רוב משעות אחר הצהריים ועד הערב(, והיה בנוי משניים עד 
ארבעה שיעורים. נכחתי גם במופעים ובאירועים שאליהם הוזמנתי. שתיים מהמורות במחקר 
בפרקי  אותן  ראיתי  לשבועיים.  כאחת  של  בתדירות  שנתיים,  במשך  קבוע  באופן  ליוויתי 
ובימי  האישיים,  בחייהן  וצער  ובחינות, בעת שמחות  מופעים  סביב  שונים של השנה,  זמן 
היריון ואמהּות צעירה של אחת מהן. קיימתי עמן שיחות רבות בהפסקות שבין השיעורים 
או אחריהם וחלקתי עמן גם את עולמי ואת תהיותיי המחקריות. אם כן, המחקר בעצמו הוא 
“עבודת בית” )אלאור, 1998(, עבודה בבית שהוא גם שלי, עולם החינוך למחול. הוא התקיים 
בקרב דומות לי, נשים חזקות, משכילות, מהמעמד הבינוני–גבוה, רובן בנות דורי. אלה הן 
הן  אותן.  אני  שראיתי  כשם  גופי  ואת  אותי  וראו  שקראו  חכמות,  רגישות,  מודעות,  נשים 
שאלו שאלות, הביעו דעה וביקורת ואילצו אותי לשוב ולבדוק מחדש את הנחותיי ושאלותיי. 
בעיית יחסי הכוח בין חוקרת לנחקרות וסוגיית הייצוג מעמדת הכוח מתמתנות בעבודה כזאת 
ר  במידת מה ומפנות מקום לאתגרים אחרים. בין האתגרים שנקרו בדרכי היו פירוק המּוּכָ
ותיאור אופני קיום גופניים דרך הקשבה והתבוננות בפרקטיקות מקצוע ויומיום של נשים 

ואנשים שאני חלק מהם. 
אך הייתי בבית וגם מחוצה לו. כמי שאינה דיירת או שותפה קבועה בכל סטודיו וסטודיו 
אלא כמו נוחתת בו לביקור יחיד, הייתי אורחת; כזו שאמנם מכירה את השפה והמנהגים, 
אך אינה שייכת. בולטת בשונותי, בישיבתי הנייחת במקום אחד בחדר, בלבושי שאינו של 
ריקוד, בעיסוקי הזר למרחב )כתיבה(. גם כחוקרת שבאה מהאקדמיה, ממקום שמעריך מילים 
ושפה, רציונליות וקוהרנטיות, הייתי “משם”. זרה, או לפחות חשודה. כך שנמצאתי מהלכת 
וגם  בפנים  גם  להיות  של  הטלטול  את  בגוף  חווה  מוכר,  במקום  זרה  הבית,  של  ספו  על 

אלה הם מוסדות ואירועי ריקוד נפוצים המתקיימים דרך קבע בישראל ומונים אלפי משתתפים. יתר על 

כן, בתחום האמנותי–בימתי ישראל היא מעצמה של ממש, עם שפע של יצירה מקורית, רקדנים מרשימים 

וכוריאוגרפים מצליחים. להקות וקבוצות מחול מישראל מופיעות על בימות חשובות בעולם, מעוררות 

עניין וזוכות להצלחה רבה. קהל ישראלי ממלא את האולמות גם בארץ. התרחשות חברתית–תרבותית זו 

והיקפה מביאה אותי לומר שישראל, כמו ברזיל, היא “מדינה רוקדת”.

מיעוט  וממילא  ולנוער,  לילדים  ריקוד  בהוראת  העוסקים  אלה  בין  מיעוט  הם  גברים  שמורים  מאחר   6

במשתתפי המחקר, אני כותבת בלשון נקבה. 
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בחוץ, או לא בפנים ולא בחוץ. על כן גם חוויות הגוף שלי–עצמי סיפרו לי ויידעו אותי על 
השדה ועל החוויה בו. גופה של החוקרת במחקר האנתרופולוגי הוא תמיד כלי מחקר עיקרי, 
שכן אנתרופולוגיה עושים בגוף )כוכבי, 2007(; הולכים פיזית אל האנשים שאותם מבקשים 
ללמוד, אל סביבתם ואל אורחות חייהם, ושוהים, משתתפים ומקבלים אל תוך העצמי–הגוף 
את אופני הקיום הנהוגים בסביבה זו. כך למדים על המארג התרבותי של המקום ואנשיו ועל 
הסיטואציה המחקרית–אנתרופולוגית. אך לא תמיד אופן זה של לימוד וידיעה מובע בבירור, 
ולא בכל מחקר הוא כרוך בעבותות עבים כל כך אל מושא הלימוד. שדה גופני כריקוד תֹוֵבַע 
לבוא אליו בגוף, לברר אותו, לפענח, לחוש, לדעת אותו גם מתוך הגוף. פרשנותי את הבית 
גופי, כמתנועעת,  ונכתבת אפוא גם מתוך  וכדימוי שעלה מתוכה מהדהדת  כסביבת מחקר 

כמורה וכחוקרת. והיא מתחילה מן המקום עצמו ממש, הסטודיו לריקוד. 

הסטודיו של טובה: מרחב וזמן

טובה היא מורה ותיקה לבלט קלאסי, כבת שבעים, בעלת סטודיו פרטי רב מוניטין באחת מערי 
המרכז. עד שפגשתי בה כמעט שלא הגעתי למורות בסטודיות פרטיים, בעיקר מפני שאלה 
התמעטו מאוד באזור מגוריי בשנים האחרונות. פתיחתם המואצת של מתנ“סים בשכונות 
המגורים ברחבי הערים והמחירים המופחתים שהציעו הטו את קהל הלומדות אליהם וחרצו 
את דינם של הסטודיות הפרטיים. אמהות צעירות, כך נאמר לי, מעדיפות לשלוח את הילדות 
נמוכות  יציבות הצוות במקומות הללו  או  גם אם רמת ההוראה  ולשלם פחות,  לבית  קרוב 
יותר.7 אך במקצת מערי המרכז הגדולות פעילים עדיין לא מעט סטודיות פרטיים. שמחתי 

אפוא על ההזדמנות לראיין את טובה ולצפות בה. בריאיון עמה אמרה את הדברים הבאים:

תראי ]מחפשת את המילים[, הסטודיו שלי... אני יכולה להגיד לך דבר אחד. זה בית. 
הסטודיו הזה זה בית לכל אחד. מי שבא מתחיל לשחות בפנים ]...[ אני אומרת לך, זה 

אי אפשר לתאר... אני לא יודעת, ]כ[שאני יורדת לסטודיו אני יורדת הביתה. 

הדימוי  ל“בית”.  נאסף  לבטא  רוצה  שהיא  לדברים  הולמת  מילה  אחר  טובה  של  חיפושה 
אינו מפתיע אותי שכן שמעתיו כבר לא פעם בשיחותיי עם מורות לריקוד. אלא שלדבריה 
ִלְשחֹות. בניסיון לברר לעצמי את פשרו בהקשר של בית או  משתרבב גם פועל לא צפוי: 
סטודיו, עולה ובאה תחושת מגע של מים על עורי וזיכרון גופני ברור של חתירה בחוזקה 

אין באמירה זו משום קביעה כוללת או גורפת על הנעשה בתחום המחול במתנ“סים: בחלק מהם הוקמו   7

בתי ספר מפוארים למחול, שיצאו להם שם ומוניטין, וברבים מהם נעשית עבודה חינוכית רחבת היקף 

ומבורכת. אך שיוכו של המתנ“ס לחברה הממשלתית למתנ“סים או לגורם מוניציפלי משפיע במישרין 

כפי  לטווח ארוך,  איכותי  הוראה  צוות  ולייצב  ניהולו, באופן המקשה לעתים קרובות למסד  אופי  על 

שנדרש במחול. זו הסיבה שבמתנ“סים רבים מתקיימים חוגי מחול באופן דומה לקיומם של חוגים שאינם 

ומנוסות  צעירות  מורות  בהם  מלמדות  פעם  לא  קפדניים.  ותנאים  רציף   )schooling( לימוד  מחייבים 

פחות, ותחלופת הצוות גבוהה. 



על ריקוד וגוף כבית 378 הודל אופיר 

היישר  אצלול  בטרם  אך  להבין.  מתחילה  משהו,  להרגיש  מצליחה  שאני  לי  נדמה  במים. 
למים עמוקים, יש טעם להכיר מעט את סביבת הסטודיו–בית, שהוא למעשה היכלו של שדה 

המחקר. ביקורי בסטודיו של טובה נקבע ליום חמישי בשלהי חודש מאי, בשעה שש בערב.

אזור  בלב   ,9 מונטיפיורי  בטלפון,  לי  נתנה  שטובה  לכתובת  מגיעה  אני   :24.5.07
ישן,  מבנה  הבניין  הקיץ.  ראשית  של  זו  מוקדמת  ערב  בשעת  אדם  הומה  מסחרי 
שיעיד  שלט  אחר  תרות  עיניי  בסביבתו.  אחרים  כבניינים  הדר,  ולא  לו  תואר  לא 
על מיקומו של הסטודיו ־ לשווא. בצד הבניין קבועות בקיר מספר לוחיות מתכת 
קטנות, המעידות על בעלי המקצוע העובדים בתוכו: נוטריון, אופטומטריסט, שמאי 
מקרקעין, ועוד כמה. אין סימן של סטודיו למחול. אני מחליטה לשאול ונכנסת אל 

מספרה הממוקמת בחזית המבנה הפונה אל הרחוב: 
“שלום, כאן זה מונטיפיורי 9?”

 הספר מביט בי ומהנהן. 
“יש כאן סטודיו למחול איפשהו?”

“במרתף למטה. הכניסה פה מסביב” ־ הוא מכוון אותי בתנועת ראש.
אני פונה לכיוון המדרגות היורדות ־ עדיין אין שום סימן שאני בדרך לסטודיו. רק 
כאשר מתחילים לרדת רואים כתובת הצבועה על הקיר באותיות אדומות מתקלפות: 
ושולחן  כיסאות  מספר  קטן,  המתנה  חדר  בכניסה  אפשטיין.  טובה  לבלט  סטודיו 
משרדי שמאחוריו ישוב איש מבוגר )למחרת אני לומדת כי הוא בעלה(. אני מברכת 
אותו לשלום, ובתנועה מבקשת רשות להיכנס לסטודיו. “טובה יודעת שאני צריכה 

להגיע”, אני אומרת. “גם אני יודע”, הוא עונה ומסמן לי בידו את כיוון הכניסה.
אני באיחור של רבע שעה: התלמידות )ושני תלמידים( כבר עובדות, טובה רכונה על 
יד אחת מהן ומתקנת. בצעדים שקטים אני מתקדמת פנימה, סוקרת בחטף את המקום 
כדי להבין איפה להתיישב. בעין נוספת אני מחכה למבטה של טובה כדי לחייך אליה 
וללחוש “סליחה” )על האיחור(. חיוכה ופניה מאירים אליי בחום, והיא ניגשת לעזור 

לי להתמקם.
את  בערבוביה  קצת  לי  מזכיר  העכשוויים,  הסטודיות  בנוף  דופן  יוצא  הסטודיו 
הסטודיו הישן בגעתון, הסטודיו של עמוס חץ בסדנאות האמנים בתלפיות, והסטודיו 
של ירדנה כהן על הכרמל בחיפה.8 הקירות עמוסים מאוד בתמונות מסוגים ומגדלים 
שונים: צילומים של תלמידות בהופעות, בעבודה, פוסטרים של רקדניות ובלרינות, 
תמונת פורטרט גדולה מצוירת אחת )טובה בצעירותה?(, ועוד צילום שלה מן השנים 
קלטות  ספרים,  תווים,  קלסרים,  תיקיות,  עם  מדפים  הפסנתר  מאחורי  האחרונות. 
וידיאו וחפצים מחפצים שונים. באחת הפינות תלויים חישוקים, על קיר אחר תלויים 
על זרוע “ברקן” וידיאו ומסך טלוויזיה. גם מערכת סטריאו ורמקולים יש, ומדף קטן 

יהודית  ובניהולה של  בייסודה  געתון,  בקיבוץ  למחול  האולפן  בעברי:  בהם  למחול שלמדתי  סטודיות   8

ארנון, רקדנית, כוריאוגרפית ומורה, ומייסדת להקת המחול הקיבוצית; סטודיו “תנועות” של הרקדן, 

המורה והיוצר עמוס חץ בירושלים, מייסדו ומנהלו האמנותי זה עשרים שנה של פסטיבל “ריקודי חדר”; 

והאולפן למחול של ירדנה כהן, רקדנית, כוריאוגרפית ומורה, מחלוצות המחול בארץ.
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קורות  עשויה  מאוד  משופשפת  עץ  רצפת  הרצפה  מים.  וכוסות  לבקבוקים  בפינה 
ארוכות וכהות. ברים מקיפים שלוש פאות של החדר, ובפאה הרביעית מוצבים ברים 
ניידים. נוכחות המרָאה לא מאוד בולטת, באופן מפתיע קצת, למרות שיש מראות 
על שניים מן הקירות. לוקח לי זמן להבין איפה החזית, כביכול, מפני שאין כמעט 
שום התייחסות אליה, ומשום שצורת החדר, סידור החפצים בו ומיקום הפסנתר לא 
מסגירים אותה. החלונות הפונים למבואה מכוסים בווילונות כותנה בצבעים רכים. 
הפתוח  המרחב  את  ומחלק  הסטודיו  באמצע  ניצב  עומד  הבניין  של  תמיכה  עמוד 
באופן לא סימטרי. לא נראה כי הוא מפריע לאיש: נוכחותו נראית כחלק מן המקום. 
באחת הפינות על הרצפה, קערת פלסטיק נמוכה עם אבקה צהובה ־ שרף, למניעת 
החלקה. מדי פעם ניגשת אחת הנערות וטובלת בה את נעליה. גם קערה כזו לא ראיתי 
בסטודיות אחרים, שבהם עשויה הרצפה פרקט סינתטי חדיש, או מצופה בלינוליאום.

הברים הניידים מושכים את תשומת לבי: הם עשויים צינורות ברזל בקוטר צול וחצי 
)חיבורי ההברגה של הצינור המקורי עוד ישנם!(. הבר, מוט האחיזה עצמו, עשוי עץ. 

מי עושה ברים כאלה היום, אני חושבת.
טובה עוברת בין התלמידות, מתכופפת, מתקנת, מתעכבת על פרטים עדינים, מנחה 
את הפסנתרנית, שרה את התרגילים. היא מתכופפת להזיז משקולת קטנה שמונחת 

על הרצפה שלא במקומה, נייר תווים שהתעופף או בקבוק מים שנפל.
באמצע השיעור, בהפוגה הקצרה בין הבר לאמצע ]מתרגול ליד הבר לתרגול במרחב 
הסטודיו[, נכנס האיש שישב בכניסה ומגיש כוס קפה לפסנתרנית. מציעים גם לי ־ 
אני מסרבת בתודה. “כלום? אולי מים?” מפצירים בי המארחים. אני נענית לכוס מים 

קרים ומקבלת אותם בכוס קרטון חד פעמית.

השיעורים שהתקיימו בערב זה, שניים בסך הכול, הסתיימו מעט לפני 11 בלילה, והתלמידות 
לא נראו ממהרות לצאת ולרוץ הביתה. כמה מהן נכחו בשני השיעורים בזה אחר זה, ועדיין 
ניגשו אל  ולפני צאתן  לא אצו להיפרד מהמקום ומטובה. הן אספו את חפציהן, התלבשו, 
מורתן להודות לה ולברכה בלילה טוב. מקצתן אף חיבקו ונישקו. כמה מהבנות נשארו לתרגל 
עוד, הראו זו לזו אלמנטים מסוימים, מתחו את גופן. מישהי הוציאה מצלמה, והן צילמו זו 
את זו בתנוחות קלאסיות )אטיטיוד או ערבסק ליד הבר(, וגם בתמונות מזכרת סתמיות, שבני 
נוער נוהגים למסגר בהן את עצמם. כמעט חמש שעות של הוראה רצופה חלפו. טובה נראתה 
עייפה. אני הייתי עייפה רק מלהסתכל עליה. לא הצלחתי להבין בדיוק את חלוקת הזמן של 
השיעורים: הזמן המקובל לשיעור מקצועי בגילאים הבוגרים )כמו אלה שראיתי( הוא שעה 
וחצי, ופה היינו היום כמעט חמש שעות. כששאלתי את טובה על כך היא ענתה: “השיעור 
הראשון מתחיל בשש והשני בשמונה. והם נגמרים כשהם נגמרים, את רואה...” לא ראיתי 
אנשים מציצים בשעון במהלך הערב הזה, כולל טובה עצמה. מהסטודיו יצאתי כמעט ב–11 

וחצי בלילה, ולא הייתי האחרונה. 
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סיור פרשני בסטודיו
הסטודיו של טובה אינו טיפוסי כלל וכלל, ודווקא משום כך אפשר ללמוד ממנו לא מעט על 
סטודיות לריקוד בארץ, בבחינת אנטי–טיפוס–אידיאלי שכזה, שונה, מובחן, מוקצן, המאפשר 
לראות באור חדש את מה שכבר הורגלנו לו כמובן מאליו. הוא מדגים היטב את התמורות 
בבד  בד  בהם.  המקופלים  הערכים  על  והעיצוב  החומר  שינויי  את  הזמנים,  בחלוף  שחלו 
מודגשות בו לבני היסוד וקורות התמך שמהן בנויים סטודיות לריקוד באשר הם. סיור פרשני 
בסטודיו של טובה יבקש לפרוט את המרכיבים הללו ולברר כיצד הם עשויים לכוון אל בית, 

כמקום וכמטפורה, ועל איזה מין בית הם מספרים.
כרוקדת.  בעצמי  בהן  שעברתי  תחנות  אל  בזמן,  אחורה  אותי  מחזיר  בסטודיו  הביקור 
בכולן הייתה נגיעה אישית של מי שרקד ולימד בהן: התמונות שנתלו ־ או לא נתלו ־ על 
הקירות וסיפרו את סיפור המקום, אוסף החפצים שנבחר לעבודה )מקלות, כדורים, מטפחות, 
בדים( והיה לחלק מהתפאורה, עציץ שעמד בפינה או אגרטל שנתנו בו פרחים טריים מפעם 
לפעם, כלי הנגינה ששימשו: פסנתר, דרבוקה, תיבה סינית, מטרונום. הם לא דמו זה לזה. 
משהו  ולכן  אליו,  הוסבו  אם  כי  זה  לצורך  במיוחד  נבנו  שלא  חללים  היו  הללו  הסטודיות 
מההיסטוריה או הייעוד המקורי שלהם דבק בם ונהיה לחלק מאופיו של המקום. בתוך כך 
הוא ליווה, התמזג והוטמע גם בגופם ובתנועתם של הרוקדים בהם: אם דרך רצפות הבטון 
הקשות של מבני תעשייה זעירה שצופו לינוליאום, או בלטות שכוסו במחצלות קש, אם דרך 
רעשי המסגריות והמוסכים, או השקט של חורשת האורנים, ואם דרך ריח הלולים החריף, 
או ניחוח מאפיות מעורב בריח שמן מכונות שרוף. החותם האישי של אדם על מרחב מגורים 
בספרות  חוזר  זהות,  של  בשאלות  ונוגע  שַמְבנה משמעות  חותם  דייריו(,  על  המרחב  )ושל 
 Cieraad, 1999; Pink, 2004; Wiley & Barnes,( כאחד מעמודי התווך של מה שהוא בית
Young, 2005 ;1996(. הנטייה העכשווית להגדרה עצמית ולבידול אישי, שמקורה בשגשוג 
ובהתעצמות של הקפיטליזם ובעלייתה של תרבות הצריכה, מוצאת את ביטויה יותר ויותר 
בחיי היומיום והופכת את העיסוק בזהות לאתר של משמעות. בתוך כך נעשים הבית והגוף 
 Cieraad, 1999; Featherstone, 1991; Giddens, 1991;( אתרים מרכזיים לעיסוק הזה 

.)Shilling, 2005
לעומת זאת, הסטודיות של היום, שבהם לומדים ילדים ונוער, אחידים למדי. במקרים 
רבים הם תוכננו ונבנו מלכתחילה כסטודיות לריקוד, מוקמו באזורים ציבוריים של היישוב 
וצוידו באבזרים על פי אמות מידה גבוהות. יש עדיין גם לא מעט חללים המוסבים לסטודיות, 
רצפות  ומגבלותיהם:  עברם  על  ולגבור  החדש  לייעודם  להתאימם  גדול  מאמץ  נעשה  אך 
את  מווסתים  עוצמה  רבי  מזגנים  גמיש,  בפי–וי–סי  או  חדיש  בפרקט  מוחלפות  בלטות  של 
הטמפרטורה והלחות באוויר, קירות מקוריים נפרצים, קירות גבס אחרים נבנים, ועוד קירות 
מתכסים במראות ענק. סטודיות לריקוד נעשים דומים זה לזה, כך נראה, מותאמים לתקנים 
יימצא  כמעט  ובכולם  בו,  שיהיה  ראוי  ומה  סטודיו  שייראה  ראוי  איך  של  מידה  ולאמות 
השילוש הקדוש )לפי סדר החשיבות(: רצפה תקנית, מראות וברים. בעידן הגלובלי נשחקים 
המקומי והאישי. אני מעריכה ומתרשמת אפוא שמתקיימים אופנים אחרים של ביטוי ושיוך 
אל המרחבים האנונימיים: יש שהם מתכנסים אל יחסי חניכה קרובים )“את לא רק מורה, 
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את גם משפחה”(9 ואל גוף )“בתוך התנועה זו את שנמצאת שם”,10 וראו גם בהמשך, בדיון 
יותר:  על עיצוב הזמן בגוף(; אחרים מקבלים פנים מרחביים חדשים, מצומצמים–מעודנים 
מי שיכולה בתוקף תפקידה )רכזת, מנהלת, בעלת המקום( תולה תמונות, קישוטים, לוחות 
מודעות או כרזות של מופעי מחול. אחרות עורכות שינויים קטנים ומארגנות את המרחב 
לטעמן: מסיטות וילון לכיסוי המראה, בונות מרחב עבודה חלופי בעזרת ברים ניידים )נתיב, 
2010(, מסמנות את מקומן על ידי כיסא או על ידי חפצים אישיים שהן מניחות במקום בולט, 
או מַפנות את המרחב מעקבות של שיעורים קודמים דוגמת פרטי לבוש פזורים, בקבוקי מים, 
גלילי טישו וכדומה. למורות לריקוד יש לא אחת ריטואל מרחבי קטן עם כניסתן אליו, שהוא 

מעין מגע או הטבעת חותם אישי במרחב.
כמו הסטודיות מעברי שהתמזגו עם סביבתם עד שאי אפשר היה לזהותם אלמלא ידעת 
על קיומם, כך גם זה של טובה. נחבא אל הכלים, שוכן בבניין כאחד מאלה הסמוכים לו, 
ישנים, דהים, מתקלפים, מוכתמים בפיח העיר הגדולה. הוא אינו מסומן בשלט חוצות גדול, 
לסטודיות  דרכי  את  למצוא  לי  שסייעו  מאותם  וחנויות,  עסק  בתי  על  המצהירים  מאותם 
אחרים וסיפרו לי גם מה לומדים בהם. לא שלט חוצות, וגם לא לוחית קטנה בקיר שתרמוז. 
לא. מי שצריך לדעת את הכתובת והמיקום יודע, ומי שלא ־ לא. אין פרסום ומכירה ברחוב, 
יודעת איפה  בו  ולהשתתף במלאכה הנעשית  הזה  לבית  לבוא  הרוָצה  בית מסחר.  כאן לא 

למצוא את מספר הטלפון ולברר את הפרטים הדרושים. 
בעומק  הבניין  מרתף  אל  ההומה  הרחוב  ממפלס  בירידה  כרוכה  הסטודיו  אל  הכניסה 
האדמה. זרם העוברים ברחוב ממיין מתוכו אחדות בודדות, נערות ונשים צעירות הנבלעות 
בפתח המבנה ויורדות למטה. המדרגות המובילות מטה אל קרביו של הבניין מוליכות את 
היורדת בהן אל מרחב אחר, פנימי, מנותק מן החוץ. בהדרגה מתחלף אור השמש של אחר 
הצהריים הקיצי באורות פלורוסנט, בהדרגה מתעמעמים קולות הרחוב ונעלמים מראות החוץ. 
האוויר הפתוח מתחלף באוויר דחוס, רווי הבל נשימות ואדי זיעה. סטודיו לריקוד. מבחינה 
ריח, תחושתיות,  אור,  וסימבולית חלה התכנסות פנימה, אל מרחב כמו תוך רחמי:  פיזית 
סביבה אנושית אחרת. כל כניסה לסטודיו כרוכה במעבר מובחן וברור בין חוץ לפנים, בין 
סוג אחד של הוויה לסוג אחר, אך כאן המעבר הזה מודגש ביתר שאת ויצוק אל תוך המבנה 
הפיזי המכיל אותו. גבולות הבית או המקום, גבולותיו הממשיים והתודעתיים, מסמנים את 
זהותו, את מה שלא כלול בו, שמנוגד לו או אחר ממנו )ראו בורדייה, 2005; גורביץ‘, 2007; 

.)Simmel, 1997
מרחב הסטודיו עצמו נטול כיווניות ברורה, כמו בסלון ביתי שהחיים בו אינם מתנהלים 
אל מול צופים. אני מתקשה תחילה לזהות בו את החזית, את הצלע המדמה קהל, זו שבדרך 
כלל מכוסה כולה במראות ושהעבודה נעשית ביחס אליה. יש כאן כזו, אך היא מובלעת: החדר 
אינו מאורגן למולה, ואין הכוונה אליה. ההכוונות של טובה הן אל הגוף עצמו ־ מה ואיך 

ציטוט מדבריה של אסתי )57(, מורה ומנהלת סטודיו למחול. היבט זה, של יחסים בינאישיים בסטודיו,   9

נגעו  בראיונות  המורות  רוב  של  שדבריהן  לומר  אפשר  אך  היריעה,  קוצר  מפאת  במאמר  נדון  אינו 

בספקטרום המורכב המאפיין יחסים קרובים ומשמעותיים בין מבוגר למתחנך: חיבוק, נזיפה, אכזבה, 

קרבה, אינטימיות, פחד, עלבון, חום, עבודת נמלים. 

עפרה )53(, מורה למחול מודרני, באחד משיעוריה.  10
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ואיכויותיה שאמורים להיות מומרים לתנועה.  ואל המוזיקה ־ אל מקצביה  צריך לעשות, 
מתקיים אפוא צמצום או דחיקה של היבטים חזותיים לטובת חושים אחרים, לטובת תחושת 
הגוף מבפנים והקשב למוזיקה ולתנועה. אלא שפעולתם של מהלכים אלה מתוחה: בד בבד 
נסמכת  שאינה  כזו  ועוצמה,  קסם  רבת  הצעה  ולחוויה,  ללימוד  חלופית  הצעה  היותם  עם 
על העין הרואה, הם גם מטשטשים ומסווים את הפיקוח החמור המתקיים במרחב הזה. יש 
ַמְרָאה, אך התלמידות נקראות שלא להסתכל בה;11 נוכחותה היא תזכורת לכך שמסתכלים 
גם  דומה  זה  העיניים. מצב מתוח  דרך  אותן  אומדים  בודקים, מעריכים,  עליהן, שבוחנים, 
הוא למתקיים בבית: הנינוחות והחופש היחסי שמאפשר הבית לפרטים הדרים בו מסווים 
את הפיקוח המתמיד שמפעילים בני הבית זה על זה; פיקוח ההורים על ילדיהם הוא הברור 
ביותר, אך מתקיימים בו גם בחינה ופיקוח של מבוגרים זה על זה, ומבטים עוקבים וחוקרים 

של ילדים על אחיהם ועל הוריהם. 
זמן השיעור גם הוא אינו זמן העולם האולטרה–מודרני שבחוץ, עולם העסקים והעבודה, 
קבועים,  ברורים,  זמנים  לוחות  פי  על  מתנהלים  אלה  התקשורת.  המרפאות,  הרכבות, 
זמן–שעון  הוא  זמנם  והעולם.  הארץ  ברחבי  זמנים  לוחות  אלפי  עוד  עם  היטב  מסונכרנים 
מדויק, דיגיטלי, מופשט, שבו כל דקה וכל שעה זהות לקודמתן.12 אך לא כאן. כאן שיעור 
מרווחים  יש  בתוכה  אך  כללית,  זמן  מסגרת  לו  מציע  אמנם  השעון  נגמר”.  “כשהוא  נגמר 
ונשימה ואורך רוח לתת לגוף ולתנועה לקבוע את הֶמֶשך, לתת למורה היוצרת יד בהנעת 
הזמן. לדידה של טובה, אי אפשר לחתוך את השיעור בסכין קצבים רק משום שמחוגי השעון 
עושים דין לעצמם ודוהרים או זוחלים כרצונם. לכל תהליך, לכל אדם, לכל שיעור, יש הזמן 

שלו, והוא אינו זהה לזמנים אחרים. 
מרחב, זמן ואנשים ־ אלו החומרים הבסיסיים שמהם עשוי בית על פי האנתרופולוגית 
מרי דאגלס )Douglas, 1993(. מתוך גישה סטרוקטורליסטית, שבה נעשה ניסיון לסמן את 
הגבולות התפיסתיים של קטגוריות או מבנים תרבותיים, היא בונה את הבית כהנגדה למלון, 

ביומן השדה שלי כתוב: טובה ]נוזפת באחת התלמידות[: “מה את מסתכלת בראי?! את יודעת כמה אני   11

אוהבת מראות! תרשמי, תרשמי ]היא פונה אליי[ שאני אומרת שלא צריך מראות”. 

סיטואציה זו מבליטה ומחדדת את רוח הדברים שאפיינה שיעורים שראיתי: אמנם התקיימה כמעט ללא   

יוצא מן הכלל עבודה מול מראות, אך מורות רבות נמנעו במכוון מלהפנות את התלמידות אליהן. הדבר 

מזכיר את המוסר הכפול שעליו הצביע מבקר האמנות ג‘ון ברגר )Berger, 1972( כשהתייחס ליצירות 

שבהן מצוירות נשים המביטות בדמותן במראה ומכונות “רברבניות” בפי מי שמיקם אותן כך )צייר גבר(. 

כך גם בסטודיו: קובעים מראה, אך מעבירים מסר שמגונה או מיותר להסתכל בה.

במסתו העיר הגדולה וחיי הנפש שנכתבה בראשית המאה העשרים נדרש הסוציולוג גיאורג זימל )]1903[   12

2004( לסדר הזמנים העל–סובייקטיבי המאפיין את חיי העיר: האדם האורבני משועבד לשעון המתקתק 

באופן  ואמינות, קשורה  דייקנות  זימל, של  אומר  זו,  הוויה  אישי.  ובלתי  יציב  זמנים  וללוח  בדייקנות 

הדוק לכלכלת הכספים ולאינטלקטואליזם ויוצרת מתח מול “תכונות ודחפים ריבוניים, אי–רציונליים 

ואינסטינקטיביים, המבקשים לקבוע את דפוסי החיים מבפנים, במקום לקבל אותם מבחוץ בצורה כללית 

זימל כאן הוא פנים הגוף, הדחפים, האינסטינקטים, הדפוסים  פנים של  הּבִ  .)28 )שם, עמ‘  וסכמטית” 

המאפשר  מרחב  מייצרת  נראה,  כך  טובה,  משמעותם.  ואת  החיים  אורחות  את  המעצבים  האישיים 

לריתמוס הפנימי הזה לבוא לידי ביטוי, מתוך מתח ודיאלוג עם ריתמוסים חיצוניים לגוף )אך גם לשעון(, 

כמו אלה של המוזיקה. 
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שהוא  הפונקציות  פי  על  מוגדר  להיות  יכול  אינו  אומרת,  היא  בית,  רווח.  למטרת  למוסד 
ממלא כמספק את צורכי הקיום הבסיסיים או כמעניק חינוך לגדלים בו. זאת משום שמוסדות 
אחרים יכולים למלא את התפקידים הללו בקלות וביעילות רבה יותר. את התשובה לשאלה 
ָמקֹום שבו  מה עושה את הבית לבית יש לחפש אפוא במקום אחר. לפי דאגלס, בית מתחיל ּבַ
וסמליו  כליו  הזה,  המרחב  אורחות  על  מחזורי.13  וניהול  כלשהו שליטה  מרחב  על  מּוחלים 
לחזור על עצמם באופן סדיר ולקבל ארגון בזמן )Ibid., p. 265(. כך שבית הוא ניהול של 
מרחב מסוים בזמן, ומאחר שהוא מיועד לאנשים הגרים במרחב ובזמן הזה, יש לו גם ממדים 

.)Ibid.( אסתטיים ומוסריים
בורדייה  של  האנתרופולוגית  בעבודתו  גם  מתואר  בזמן  מרחב  של  ייחודי  כארגון  בית 
)2005( על הבית הקבילי באלג‘יר. מערכות הניגודים של המרחב הקוסמולוגי, כפי שהוא 
מומחש באזור גיאוגרפי–תרבותי זה )גבוה–נמוך; מואר–חשוך; חוץ–פנים; חיים–מוות; גבר–

עליהם  מרחיבה  אינה  שדאגלס  עניינים  שני  על  להתעכב  בורדייה  את  מזמינות  אישה(, 
בניתוחה, ושיש להם חשיבות במחקר הנוכחי. הראשון שבהם הוא מגדר: תיאור התפקידים 
הנבדלים, הסמליות וההיררכיה בין גברים לנשים בבית ומחוצה לו, בקהילה ובשדה, וכן זיהוי 
נים, טבע, פריון, גוף, בית, והקניית משמעות שונה, על פי מגדר, לכניסה וליציאה  הנשים כּפְ
מן הבית. אם כן, פענוח הבית כבית, והתפקוד והחוויה בו וסביבו, קשורים בטבורם למגדר. 
העניין השני קשור לראשון ונוגע בהפרדה ־ אך גם במפגש ־ בין פנים לחוץ, בין העולם 
הפנימי הביתי לחיצוני הציבורי. סף הבית, אומר בורדייה, הוא מקום עמוס משמעות וסמליות 
אך  ככאלה.  אותם  המגדיר  המקום  ובהיותו  המנוגדים  העולמות  בין  המפגש  מקום  בהיותו 
בורדייה ממשיך ומראה שהבית עצמו ניחן במשמעות כפולה, ולכן הסף הוא גם “המקום בו 
נוגד  נוגד את העולם הציבורי כשם שטבע  מתהפך העולם” )שם, עמ‘ 279(: בעוד שהבית 
את התרבות, הרי שהוא גם תרבות בעצמו. הבית, בהיותו התחום המאכלס אנשים העוסקים 
מאדם  הריקים  לשדות  מנוגד  ומיון(,  ארגון  בישול,  ואריגה,  טווייה  )כמו  יצירה  בפעולות 
)שם, עמ‘ 274(, וכך הבית אמנם מגדיר את הדיכוטומיה, אך בה בעת ובאופן פרדוקסלי גם 
הופך ומפרק אותה. סטודיו כבית מדגים את השניות הזאת, את יצירת הדיכוטומיה וקריסתה 
באותה הוויה, בה בעת. הסטודיו–בית מנוגד בתכלית למה שאינו בית, לחוץ, לרחוב )במובנם 
המסחרי, הפומבי, הלא אישי(, לחולין. הוא מקום פרטי שיוצר שייכות וזהות. עם זאת ובו 
בזמן, הוא גם מקום עבודה, מקום פרנסה, מקום התכנסות ולימוד של נשים ואנשים ומקום 
חיבורם לאמנות ולתרבות גלובלית. הבית הפיזי והתודעתי, כמו הטבע בחיבורו של בורדייה, 

הוא בעצמו יציר החוץ והתרבות וחלק מהם, ולא מנוגד או חיצוני להם.
ספרות מחקרית סוציולוגית מתחום אחר, זו העוסקת בעבודה בשכר מן הבית )telework או 
home-based work(, יכולה אף היא להציע תובנות על הסטודיו כבית. העבודה מן הבית, כך 
עולה מספרות זו, מציעה בעיקר גמישות ואוטונומיה בניהול העבודה, זמניה ואופייה, ומאפשרת 
יתר תיאום ותמרון בינה לבין מחויבויות ביתיות ומשפחתיות )דישון–ברקוביץ, 2004; מילבאואר, 
Christensen, 1988; Mirchandani, 1998, 1999; Sullivan & Lewis, 2001 ;1999(. כאן 
יותר  מביתן  בשכר  עובדות  שנשים  מלמדת  )הספרות  עובד  או  עובדת  של  ביכולתה  מדובר 
מגברים( להרחיב את כוחה ואת אפשרויות הפעולה שלה בתוך מערכות מוסדיות מקצועיות. 

למשל זמני ארוחות, זמני ניקיון, זמני מפגש וטקסים משפחתיים על בסיס יומי, שבועי, עונתי ושנתי.  13



על ריקוד וגוף כבית 384 הודל אופיר 

ביכולתה להתפרנס ולהיות אשת מקצוע בעולם הרחב, וגם לתפקד כאם ולחוות עצמאות וחופש 
מסוים בניהול חייה וערכיה. מורות לריקוד אמנם אינן עובדות על פי רוב בבתיהן הפרטיים 
ואינן מבצעות עבודות בית וטיפול בילדים במהלך עבודתן, אך מידת האוטונומיה והחופש שהן 

מתארות ומדגימות מזכירה את זו שמתארים אנשים ונשים העובדים מביתם. 
עּובדה כואבת העולה מהספרות העוסקת בעבודה מן הבית היא שעבודה זו בדרך כלל 
וחשופה  רצינית”  ו“לא  עבודה”  כ“לא  חשודה  ובעיקר  פחות,  ומתוגמלת  פחות  מוערכת 
לניצול, הן של מעסיקים והן של בני משפחה. משום כך נדרשים העובדים, ובעיקר העובדות, 
שהוא  מה  בין  זמן(  של  וגבולות  תודעתיים  )פיזיים,  ברורים  גבולות  להן  להקים  הבית,  מן 

עבודה למה שאינו עבודה, ולעמוד היטב על משמר הגבולות הללו.
אם לחזור לטובה ולסטודיו שלה, הרי אפשר לראות שבדומה לגישות האנתרופולוגיות של 
דאגלס ובורדייה, המנגידים את הבית למוסד או מרחב כלכלי–יצרני אחר, כך גם היא )ומורות 
גם אצלה עולה  אחרות שפגשתי( מעמידה את הבית, את הסטודיו, אל מול עולם המסחר. 
המושג הזה ומתכונן מתוך ואל מול כלכלת השוק. בפגישה בינינו, שהבסיס לה הוא מקצועה 
כמורה לריקוד, משלח היד שממנו היא מפיקה את פרנסתה, מדברת טובה באריכות ובפתיחות 
על הסטודיו שבנתה ועל הדברים החשובים לה. כשהיא מנסה לסכם ולמצוא מילה מדויקת 
אחת שתחלץ אותה מסבך ההסברים, היא אומרת: “אני יכולה להגיד לך דבר אחד. זה בית”. 
מין מילת קוד כזו שהיא מניחה שמשותפת לה ולי: בית. שתינו יודעות שהערכים שעל פיהם 
מתנהל בית אינם ניתנים למדידה ושקילה, למסחר או להמרה. לכן גם קשה למצוא להם את 

המילים: “זה אי אפשר לתאר”, היא אומרת, “]כ[שאני יורדת לסטודיו, אני יורדת הביתה”. 
בעוד שמבחינה פיזית הסטודיו של טובה הוא יוצא דופן, הרי שביתה הערכי, זה המציע 
אחרות.  לריקוד  מורות  של  לאלה  מאוד  דומה  שבחוץ,  הממוסחר  לעולם  ניגוד  או  חלופה 
בתוך תרבות מערבית המפרידה בעקשנות בין בית ללא בית, קרובות נשים–מורות–לריקוד 
)בין שהן  ביתן–עבודתן–עיסוקן  בית.  לזו בכך שהן מקיימות מרחב מטפורי מדומיין של  זו 
מדברות על הוראה, על ריקוד, על גוף או על עירוב כלשהו שלהם( מוצג כנרטיב נגדי לעולם 
המסחרי–שיווקי–תחרותי, הנתפס בעיניהן כדומיננטי ובעל עוצמה אדירה. הביטוי המפורש 
והחזק ביותר לכך היו דבריה של איילת )32(: “פה את מגיעה... איך להסביר, פה יש בית 
מאחורי הקלעים ]מדגישה[. לא איזה בית חרושת לילדים”. בית מול בית חרושת, דיור מול 
ייצור. אין זה המקום להרחיב על האידיאולוגיה הזאת,14 אך לענייננו חשוב ההקשר שמתוכו 

וכניגוד לו עולה הבית: עולם העבודה, הכלכלה, העסקים והמסחר. 
והסדרה  שליטה  ובין  ממוקם(  )קונקרטי,  מרחב  בין  שלעיל  בספרות  המוזכר  הקשר 
יותר  הברור  המרכיב  הוא  המרחב  סטודיו–בית.  הקשר  להבנת  תרומה  יש  לו  גם  זמן,  של 
מביניהם, אולי משום שהוא נתפס במישרין דרך החושים, כלומר מוחשי במובן הפשוט של 

במקום אחר אני מראה )אופיר, טרם פורסם( שאופני דיבורן של מורות לריקוד על מקצוען מעידים על   14

מאמץ מתמשך ועל ניסיון ליישב פער או מתח בין תחושת עוצמה, אקטיביות וכוח שיש להן )שמקורה 

בחוויית גופן הרוקד ובמיצובן החברתי הגבוה( ובין עיסוקן במקצוע שולי, הזוכה אך למעט הכרה ותגמול 

ומאתגר בשל כך את זהותן המעמדית והאישית. הצבת האידיאולוגיה בקדמת סיפורן )חינוך ולא כסף( 

ותפיסה של עצמן כעוסקות באמנות כדרך להיבדל ממורות “רגילות”, הן שתיים מפרקטיקות השיח שהן 

נוקטות בהקשר זה.
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המילה. הסטודיו, כמו הבית, הוא קודם כול מקום. הזמן, לעומת זאת, והשליטה בו עד כדי 
תפקיד  ־  בבית  כמו  ריקוד  בשיעורי  ־  להם  יש  אך  חמקמקים,  יותר,  מופשטים  הסדרה, 
מכריע בתחושת הבית שהם מייצרים. בשיעור ריקוד, בין שהוא שיעור קלאסי מובנה ובין 
שהוא שיעור אימפרוביזציה פתוח, יש טווח נרחב לעיצוב הזמן על ידי כל המשתתפות בו, 
וכוחה של המורה בעיצוב הזה הוא הגדול ביותר. השליטה והמשחק היצירתי בזמן מתקיימים 
הם  אותם.  המוליך  הרצף  ודרך  אותם,  המלווים  השקט  או  המוזיקה  דרך  התרגילים,  דרך 
מתקיימים בפראזות או במהלכים תנועתיים, באופנים שבהם מפוסק תרגיל, בדיאלוג עם 
משקל הגוף. חוויית הזמן בריקוד ובשיעור ריקוד כרוכה בחוויית הגוף הפיזית, הסומטית, 
הקינסטתית, ומכאן שונה כל כך מחוויית זמן–השעון של העולם שבחוץ. חוויית הזמן בריקוד 
היא פוליכרונית, אם לשאול מושג מספרות העבודה ולחברה גם למגדר, והאירועים שלה 
חופפים, מקבילים, מתמזגים זה בזה.15 בעבור טובה ובעבור מורות אחרות לריקוד, זהו הבית, 

חלק מהבית, שהן בונות לעצמן ולתלמידותיהן כמקום בעל משמעות להיות בו.
בהיותו  ראשית,  הפרד:  ללא  בזה  זה  הכרוכים  אופנים  בשני  לבית  אפוא  נהיה  סטודיו 
ושנית,  הדומיננטיים;  המסחריים  ומכלליו  הציבורי  החוץ  מן  המופרד  פיזי,  מקום  מרחב, 
מתקיים  הייחודיים.  מאפייניו  מתוך  המתעצב  כזה  בזמן,  לארגון  נתון  הזה  המרחב  בהיות 
בו מעבר, הכרוך גם הוא במרחב, בין זמן–שעון לזמן–חוויה וזמן–גוף, כשם שבית המגורים 

הפרטי מקיים מעבר כזה ומאפשר הרפיה מלוח הזמנים העסקי–ציבורי.
חלקו הבא של המאמר עובר מן הסטודיו כבית מגורים אישי הממוקם אל מול העולם, 
אל הסטודיו כבית בסביבה תחרותית, עוינת לפעמים, של שדה המחול האמנותי. כאן הבית 
הוא תובעני, אך גם מאפשר. עובדים בו קשה, אך בתחושת ביטחון. כמבוא לחלק זה מובאים 

דבריה של גליה )34( על לימוד הריקוד בנעוריה:

הרגשתי שם טוב. לא הרגשתי שמסתכלים עליי ב“את שמנה, את רזה, את טובה, 
זה  ו...  לי שם ת‘מקום  בית. הרגשתי שנותנים  את לא טובה”. הרגשתי... הרגשתי 
נעים. ז‘תומרת, זה תחושת ביטחון. כי כשאתה בא לסטודיו... אני זוכרת את הקטע 
ב]סטודיו קודם[ שפחדתי לעשות טעויות, פחדתי להתבלבל, פחדתי... וזה נורא חשוב 
יותר  לדעת להתבלבל בשיעור! לאפשר טעויות. ואני חושבת שאצל ורדה זה היה 

נוח.

אל בית כזה מובילים גם דבריה של טובה שהובאו בתחילה, ובהם ה“ִלְשחֹות” המפתיע שלה, 
שצורף כך פתאום אל הבית. 

הספרות הסוציולוגית על עבודה מן הבית מצביעה על ִמְגדּור הזמן ומתארת שתי צורות של חוויות זמן:   15

זמן מונוכרוני )המכונה גם זמן תעשייתי(, שבו מבצעים פעולות ומטלות ברצף זו אחר זו, והוא מוזכר 

ומתואר על פי רוב על ידי גברים; וזמן פוליכרוני )המכונה גם זמן ביתי(, שבו נעשות פעולות )בדרך 

כלל של בית ושל עבודה( בעת ובעונה אחת, והוא עולה יותר מסיפוריהן של נשים. במצב של עבודה מן 

 Sullivan &( הבית, שבו נמחקת ההפרדה המרחבית בין עבודה ובין בית, נותר הזמן כממד מבדיל עיקרי

Lewis, 2001(, ונשים וגברים עושים בו שימוש אחר.
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בית, מים, הצלה: תנועה כמשמעות

הביטוי “לקפוץ למים” )או “לזרוק מישהו למים”( שגור ושכיח מאוד בהקשרים של חניכה 
והתלמדות. “צריך להעז ולקפוץ למים, רק ככה לומדים”, נאמר לא אחת למתחנכים. נראה 
שטובה מתחברת בדבריה למוטיב הנפוץ והבנלי הזה, אלא שהקישור שהיא יוצרת בינו לבין 
בית, זה שלכאורה נתפס כניגוד הגמור לו, הוא שמרענן כל כך. מים עמוקים נתפסים כסביבה 
עוינת לאדם, הדורשת אומץ, כוח, התמודדות וסבולת כדי לשרוד בה, ומנגד בית הוא חוף 
מבטחים, מקום המנוחה והנחלה, אתר של עגינה ויציבות. כיצד אפוא מתחבר הבית הבטוח 

עם המים המסוכנים?
מקום  בצד  ואתגר  כורח  קושי,  העניין:  לב  הוא  עצמו  החיבור  נראה,  כך  טובה,  עבור 
והזדמנות להתמודד. “הסטודיו הזה”, היא אומרת, “זה בית לכל אחד. מי שבא מתחיל לשחות 
בפנים”. כאישה חזקה, נמרצת, יוזמת, אקטיבית מאוד, גם הבית שהיא מציעה לתלמידותיה 
הוא כזה: אין הוא בית למנוחה, לשחרור, להרפיה, לצניחה מעולפת בכורסה הרכה. בבית 
הזה שוחים, מתמודדים, חותרים, נעים. גם אם קר ובולעים קצת מים, גם אם כואב או מאכזב. 
הוא בית בכך שהוא מציע עשייה ואקטיביות, ולא בכך שהוא מספק מפלט מהן. הוא אכן 
טריטוריה מופרדת, מעין לגונה מוגנת מן הים הפתוח הסוער, אך המים בו עמוקים, וצריך 

לשחות כדי להיות; פסיביות היא לא אופציה כאן.
הפוטנציאל המעצים שיש בהצעה כזו בעבור ילדות ונערות עוֶלה במלוא כובדו ממשפט 
שאינו נדיר בסביבתן של מורות ותלמידות למחול, ושגרסאות שלו שמעתי לא פעם: “הריקוד 
הציל אותי”. מונחים מעולם ההצלה מדגישים עד כמה מכריעה האפשרות הזאת בעבור רבות 

מהן, ועד כמה היא אינה זמינה להן במרחבי חייהן האחרים. דינה )42( מספרת:

ליכולות שלי. בכלל. הייתי תלמידה טובה, עמדתי בכל  בבית ספר לא היה מענה 
הקריטריונים. בסדר, היה בסדר ]...[ הדבר היחיד שאתגר אותי, הדבר היחיד שלימד 
אותי להתמודד עם אתגרים ולעשות דברים שאתה לא חושב ולא יודע וכולי וכולי 
־ המחול הציל אותי! הציל אותי. מבחינת התפתחות אישיותית ־ ממש הציל אותי.

וכך אומרת סמדר )52(: 

הייתי ילדה לבד במשך חמש וחצי שנים עד שנולדה לי אחות. והחמש וחצי שנים 
האלה זכורות לי כשנים נורא עצובות שם בבית. והריקוד א... היה בשבילי איזה מין 
קרש הצלה כזה. ז‘תומרת אני זוכרת שלקחו אותי ללמוד, לחוג ריקוד, ומאז בעצם 

לא הפסקתי. ז‘תומרת ]צוחקת[ ממש.

דינה וסמדר מציגות שני מוסדות ִחְברּות עיקריים, בית הספר ובית המשפחה, ומעמידות את 
הריקוד אל מולם. לדבריהן, הריקוד הציל אותן מן הנתיבים שסיפקו המוסדות הללו, בכך 
הקריטריונים,  בכל  ועמדה  טובה  תלמידה  הייתה  דינה  חלופיים.  צדדיים,  שבילים  שהניח 
ובכל זאת, לתחושתה, בית הספר לא נתן מענה ליכולותיה “בכלל”, לא חלקית ולא באופן 
מצומצם. המוסד המסליל ילדים וילדות לחיי החברה העתידיים שלהם לא ראה אותה. הוא 



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  387 תשע“ב–2012 

לא יכול היה לראות אותה, משום שמבנה הידע של המוסד והאופן שבו הוא מוצע גזורים 
במידות שאינן שלה. ההזדמנות ללמוד בגוף צורה ומרחב, ההזדמנות “לעשות דברים שאתה 
לא חושב ולא יודע”, להכליל בלמידה דמיון, כוח ותשוקה, לא ניתנה לה בבית הספר. דינה 
העובדה  בדרישותיו.  ולעמוד  הספר  בית  של  הפרינציפ  את  להבין  קושי  על  מעידה  אינה 
שהייתה תלמידה מוצלחת על פי אמות המידה של המוסד אינה מניחה את דעתה: “בסדר, 
היה בסדר”. אבל “בסדר” לא מספק אותה, היא רוצה יותר, ואחרת. היא רוצה אופקים שלא 
דמיינה, אתגרים שלא חוותה, הזדמנויות להתמודד. להבין את הפרינציפ ולהצליח לפעול על 
פיו זה לא טוב מספיק ולא מעניין מספיק; דרישה זו מזלזלת באינטליגנציות ובכוחות שיש 
לה, שאינם יכולים לבוא לידי ביטוי במבנה הזה. היא חשה שהריקוד הציל אותה בכך שלימד 
אותה ודרש ממנה “לשחות”. דבריה מקבלים משנה תוקף לאור המשכם )שלא הובא כאן(, 
המתאר חוויות לא פשוטות של ניכור והדרה במקום שבו למדה מחול, למשל: “לא התייחסו 
אליי בכלל” ו“זה היה כל כך מסרס”. ביטויים כאלה, אל מול ביטויים כמו “הציל אותי”, 
“חוויה של השראה וביטוי” ו“מוָרה שפתחה עולמות”, מחדדים את מורכבותו של הסטודיו 
אפשרות לעשות; לפעול, לחוות  ּכָ לריקוד ואת המתח הטבוע בו. הם מדגישים את ההצלה 

ולהתמודד עם חוויות דרך הגוף. 
סמדר מספרת על הבית, בית משפחתה, בתל אביב של שנות החמישים והשישים. כבת 
למהגרים ניצולי שואה זכור לה העצב שנשאו הוריה אל הבית שהקימו. הריקוד בשבילה היה 
“קרש הצלה”, הצלה מהצער העמוק של אבא ואמא, ואולי גם מאוזלת היד, מחוסר היכולת 
כזה.  הציע פתח  והריקוד  אוורור,  ביקשו להם פתחי  בבית העצוב  החיים  ולשמח.  להושיע 
הוא היה סביבה אחרת, שאינה הבית אך גם אינה הרחוב, שבה התקבצו להן ילדות השכונה 
לשעה של עשייה משותפת. הוא הציע חוויה של אקטיביות, של הנאה ושמחה בתנועת הגוף, 
של ביטוי ופורקן. סמדר נאחזה בקרש הזה, שהיה לה כעבור זמן גם למקצוע. סיפורה, כמו 
זה של דינה, חובק מאפיינים פרטיים, ספציפיים, אך יש לו, להערכתי, גם לקח סוציולוגי: 
העובדה שסמדר היא בת )ולא בן( חשובה בסיפור. מגדרה קושר אותה כנראה, רגשית ופיזית, 
יותר בנעשה בבית,  בן.16 כילדה היא מעורבת  יותר מאשר לו הייתה  אל הבית ואל הוריה 
אך יש לה פחות נתיבי מילוט ממנו. הרחוב או גן המשחקים השכונתי, שהם אתרים שבהם 
ויכולותיהם החברתיות,  כושר ההמצאה שלהם  זריזותם,  וכוחם,  גופם  ילדים את  מתרגלים 
נגישים לבנות בדרך אחרת מאשר לבנים. המרחב נטול ההשגחה שלהן תחום ומוצר יותר 
מזה של בנים, בין שעל ידי הוריהן החשים צורך לגונן עליהן, ובין שעל ידי עצמן ותחושתן 

 Chodorow,( עבודתה של הפסיכולוגית הפמיניסטית ננסי צ‘ודורו בשנות השבעים של המאה העשרים  16

הצעירים  בגילים  גידולם  באופני  לבנות,  בנים  שבין  הללו  בהבדלים  לעומק  מטפלת   )1974, 1978
בתוך המשפחה, בקשר השונה שיש לאמהות עם בנותיהן ועם בניהן, ובהשלכות שיש לאלה על זהות, 

תפקידי מגדר ושעתוק האמהות. למרות מלכודת המהותנות הטמונה בטענות מסוג זה, ולמרות ניסיונות 

 ,)Butler, 1990( א–פריורית  אותה  להניח  ולא  המגדר  קטגוריית  את  לפרק  בפמיניזם  יותר  מאוחרים 

אטען שלעבודתה של צ‘ודורו יש הרבה מה להציע גם היום, בזמנים שבהם החוק השוויוני, החינוך הנגיש 

לכול והאידיאולוגיות המודרניות והלאומיות שבבסיס המוסדות החברתיים מסווים לא פעם את העובדה 

הפשוטה שבנות ובנים גדלים ומחונכים אחרת. יש לכך מן הסתם השלכות גם על מרכיבים ביוגרפיים 

כמו בחירת תחביבים, מקצוע, חיי משפחה וכדומה.
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שהמרחב עוין, מאיים או מסוכן בפוטנציה. ביציאה אל הסטודיו, אל המרחב שמצד אחד מגן 
מפני הרחוב ומצד שני תובע מאמץ ותרגול גופני, יש אפוא משום הצלה. תכונתו המצילה 
של הקרש אינה היותו צף ונישא על פני המים, כי אם האי–פסיביות שהוא תובע מהאוחזת בו. 
הוא אינו סירת הצלה, ואפילו לא גלגל הצלה; אין הוא מציל את מי שאינה חותרת, שאינה 
מאזנת את משקלה, שאינה מתמרנת ומכלכלת את כוחה ותנועתה. הוא מציל משום שהוא 

מאפשר שחייה.17 
רעיון הבית כסביבה מימית, או המים העמוקים כבית, נושא עמו רווח18 משתי בחינות: 
מכחיש  או  ממוטט  אינו  הוא  וביתי–ציבורי.  חוץ–פנים  הקטגוריות  את  מוהל  הוא  ראשית, 
מתערבבים  והיבשה,  הים  והפרטי,  הציבורי  והפנים,  החוץ  שבעזרתו  אלא  לגמרי,  אותן 
להפרדה  ניתנים  אינם  ושוב  ־  הנוזליים  המים  דימוי  חוזר  כאן  גם  ־  מסוימים  במקומות 
דיכוטומית וברורה כל כך.19 שנית, הוא מגוון את המבט על הקשר אישה–בית. גם פה אין 
מתבטלות פרספקטיבות שזוהו מתוך מבטים ושיחים חברתיים אחרים, אלא שנוספת עליהן 
עוד עדשה. עדשה זו מתמקדת באזורי התמונה שזכו אך למעט התייחסות ביקורתית, ושם 
היא לוכדת רווח )gain(, אוצרת אפשרות, מגלה פוטנציאל. אל מקומות פוטנציאליים מעין 
אלה מכוונת איריס יאנג )Young, 2005( במענה שלה לביקורת הפמיניסטית על הבית.20 

ראו גם ממצאיה הדומים של יעל נתיב )2010( במחקרה בקרב תלמידות במגמות מחול בתיכונים בישראל.   17

חוויות דומות של ילדות ונערות בפער של חמישים שנה ממחישות עד כמה קשיח הסדר החברתי המגדרי 

)למרות מה שנדמה לפעמים(, ועד כמה עמוקים הריסונים שהוא מטיל על גופן של נשים ועל תנועתן. 

וכן באלו של  וברלוונטיות שלהן,  )ראו הערת השוליים שלעיל(  צ‘ודורו  זה תומך בטענותיה של  מצב 

איריס יאנג )Young, 2005( שתוזכר ביתר פירוט בהמשך.

)space( שהוא  )gain(, וגם בריוּוַח או במרווח נשימה  רווח תרתי משמע: גם במובן של הפקת תועלת   18

מאפשר.

תיאורטיקניות פמיניסטיות התייחסו לדיכוטומיה פרטי–ציבורי בשלל אופנים ופרספקטיבות, שהמשותף   19

להם הוא ההכרה שהדיכוטומיה עצמה משרתת מטרות פטריארכליות )Mirchandani, 1999(. שלושה 

סוגי טיעונים הקשורים אלו באלו מאפיינים את הביקורת הזאת: ראשית, נטען שהדיכוטומיה כושלת 

בתיאור חוויות החיים הממשיות של נשים )וגברים(. משמעותם של פרטי וציבורי, כך אפשר להראות, 

חייהן,  מציאות  בהסברת  מועילים  הללו  המונחים  אין  ולכן  שונים,  גזע  או  נשים ממעמד  בקרב  שוָנה 

וגרוע מכך ־ הם מעוותים אותה. שנית, וכתוצאה מן הכשל הזה, נטען שהדיכוטומיה מסווה את התלות 

ההדדית של הציבורי והפרטי, ולכן מעלימה את חלקן של נשים בחברה ואת תרומתן לכלכלה וליצירה. 

בהיעדר  נמנעת  הציבורית  נשים לספרה  העובדה שגישתן של  גם את  הזאת מסתירה  הסוואת התלות 

פתרונות הולמים לטיפול בילדים )כמו מעונות יום איכותיים ומסובסדים(. סוג שלישי של טיעונים נוגע 

לערך המיוחס לסוגים שונים של עבודה ותרומה חברתית. ההפרדה הרטורית בין הסֶפרות יוצרת בהכרח 

היררכיה ביניהן ומקנה ערך רב יותר לציבורי על חשבון הפרטי או הביתי. ההשלכות שיש לכך מגוונות, 

וכולן פוליטיות במהותן: קולן של נשים מושתק, למשל מפני הוא נתפס כמשקף עניינים פרטיים ולא 

 .)Ibid.( ציבוריים

)דה– האושר  אידיאל  את  המגלם  וכסמל  כמוסד  הבית.  עם  ונוקב  ארוך  חשבון  הפמיניסטית  לספרות   20

בובואר, 2007(, סומן הבית כאחת המטרות המרכזיות לביקורת מתוך מאמץ לחשוף ולערער את יסודותיו 

המיתיים והפרקטיים ולהראות על כתפיהן של מי מוטלת המעמסה והאחריות לטפח ולשמר את האושר 

הפרויקט  את  ובונה  לטרנסצנדנטיות  אימננטיות  בין  דיכוטומיה  המניחה  דה–בובואר,  סימון  מי.  של 

התיאורטי שלה סביב ציר זה, מזהה את הבית ואת עבודות הבית עם אימננטיות. הבית הוא כלאה של 
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ומכירה בצדדים הדכאניים של בית עבור  יאנג אמנם מקבלת בחלקה את הביקורת הזאת 
 .)Ibid., 123( נשים, אך מסרבת “להשליך את הבית מן המזווה של ערכים פמיניסטיים” 
לטענתה, בית נושא גם פוטנציאל משחרר ומעצים, משום שהוא מבטא ומאפשר קיום של 
ערכים הומניים. חלק מן הערכים הללו אפשר לבחון על ידי התבוננות בפעולות שיוצרות 
משמעות )meaning-making activity( הנעשות באופן טיפוסי על ידי נשים, כגון פעולות 
השימור של הבית,21 עיצוב פנים הבית, קישוט, סידור אלבומי תמונות, קיום של מסורות דרך 
כלים, אביזרים, מזון, טקסים יומיומיים, אורחות חיים ומנהגים. תשתית זו תומכת בבניית 
הסובייקטיביות האינדיבידואלית שלהן ושל בני ביתן, גם אם זו עשויה להיות נזילה, חלקית 
רחבה  וקהילתית  משפחתית  ומסורת  תרבות  השימור  פעולות  מקיימות  בבד  בד  ומשתנה. 
מופקדת פעולה חברתית–תרבותית  נשים  בידי  כלומר  הביתי.  החיים  טוויית מארג  ידי  על 
יצירתית בעלת כוח מעצב. ערכי הבית, מזכירה יאנג, הם אמנם מחוץ להישג ידן של נשים 
רבות בעולם, אך במחויבות חברתית עמוקה אליהם טמון פוטנציאל פוליטי מכריע בעולם 
של היום. הערכים הללו כוללים ־ מלבד השימור ־ גם ביטחון, אינדיבידואציה ופרטיות.22 

דוגמה לעיצוב הבית–סטודיו דרך הגוף ודרך סמלים אפשר לראות בתיאור הבא:

4.2.07: אלונה )36, מורה למחול מודרני(, מקפידה על לבושן של התלמידות )כיתה 
ז‘( בשיעוריה ־ בגד גוף וטייץ שחורים. מרשים אותי שרובן עומדות בכך ־ כמעט 
חותלות,  מכנסונים,  )כמו  אחרים  במקומות  לרוב  שראיתי  ותוספות  קשקושים  בלי 
תחילת  לפני  צבעוניים.  הגרביים  רק  למיניהן(.  זרוקות  חולצות  בוקסר,  תחתוני 
השיעור ניגשת תלמידה לשאול אם היא יכולה ללבוש חולצה שחורה צמודה מעל 
בגד הגוף. קר לה. “רק אם היא לא עם סמל בית ספר”, היא התשובה. אלונה מנצלת 

האישה, לפי דה–בובואר, המונע ממנה התמרה )transcendence( והשתתפות במעשי הבנייה והיצירה 

הפמיניסטית  הספרות  גם  האנושי.  כ“שני”  כאחר,  האישה  של  החברתי  מעמדה  גם  מכאן  החברתיים. 

Friedan, 1963( מצאה את  שהגיבה על מציאות החיים של שנות החמישים בארצות הברית )למשל, 

הבית אתר כולא ומדכא בעבור נשים, המרתק ומשעבד אותן לצורכי ילדיהן ובעליהן, מבודד ומרחיק 

אותן זו מזו ומונע מהן גישה לציבוריות ולמעגלים יצרניים בחברה. “המאמץ העיוני והפוליטי של ספרות 

זו מתמקד בחשיפת מכלול המיתוסים, התודעות הכוזבות, הנורמות, ההבניות והִחברות המנתבים נשים 

אל מיצוין העצמי בזירה הפרטית–הביתית וכרעיות ואימהות” )אמיר, 2006, עמ‘ 48(.

כאן הולכת יאנג בעקבות היידגר, המקביל את הקיום האנושי למגורים ומצביע על שני מרכיביהם: רגעי   21

בנייה ורגעי שימור. היידגר אמנם טוען ששני סוגי הרגעים חשובים במידה שווה, אך כתביו מלמדים 

שהוא מעניק את הבכורה לבנייה כמכוננת סובייקט פעיל. יאנג, לעומת זאת, טוענת שזו השקפה גברית. 

דוגמה אמפירית לטענותיה של יאנג מצויה במחקרה האתנוגרפי של תמר אלאור )2006( בקרב נשים   22

ממוצא מזרחי החיות בסביבה דתית וחרדית. בחלק אחד מתוך פרק רחב )עמ‘ 291-262( מתארת אלאור 

את מאמציהן של שתי נשים לעצב ולבנות לעצמן בית: בית אל מול רחוב מאיים, בית כערגה למקום 

שלא היה אף פעם, בית כמקום בטוח, שיהיה כמו שאני מחליטה וכמו שאני רוצה. דרך סיפורי הנשים 

מצטרפת אלאור ליאנג במענה שלה לביקורת הפמיניסטית על בית. היא מראה את הבית כמקום של 

יחידי( של בעלות. הפוטנציאל המכריע של הבית  )לפעמים  וכמקום  נשים,  ופעולה של  תיקון, עיצוב 

ועוצמה  ממשות  מקבלים  מזכירה,  שהיא  והפרטיות  האינדיבידואציה  הביטחון,  יאנג,  מדברת  שעליו 

בסיפורים הללו גם, ואולי בעיקר, כשהבית נחשף בהם כשברירי ולא יציב.
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את ההזדמנות ופונה אליי: “אני לא מרשה להן להיכנס לכאן עם חולצות בית ספר. 
אני לא מוכנה לראות חולצות בית ספר ]היא נחרצת[. המגמה ]מגמת המחול[ היא 
אמנם חלק מבית ספר, אבל פה זה משהו אחר, זה עולם אחר. וככה אני רוצה שהם 

יתייחסו לזה”.

וערכים  כללים  לו  שיש  כעולם  הספר,  מבית  אחר”  כ“משהו  הסטודיו  את  מכוננת  אלונה 
אסתטיים משלו, שסמל בית הספר אינו חלק מהם. היא אינה מוכנה לראות חולצות בית ספר 
מפני שהיא עובדת קשה כדי לייצר מרחב שונה, הוויה אחרת, שהיא מעבר לחולין המוסדי, 
וברוח. הפשטת התלמידות מכל סממן אישי או מוסדי, כמוה כהכנתן  כזו שנוגעת ביצירה 
לטקס שבו תתאפשר טרנספורמציה של מצבן הגופני והתודעתי )ראו נתיב, 2008 בעקבות 
אמרה  שלי”,  האימפריה  )“זאת  אחר”  “עולם  בונה  אלונה  חניכה(.  טקסי  על   2004 טרנר, 
יכולה היא  ובו  גופן של התלמידות, שבו היא מחברת אותן לעולם הריקוד,  בריאיון( דרך 

עצמה לגעת בתלמידותיה ולהוליכן בדרכים שחשובות לה. 
שהוא  משמעות  היוצרות  פעולות  ּבַ בית  נהיה  שריקוד  לומר  אפשר  יאנג  של  במונחיה 
)מוזיקה,  אמנותיות  מסורות  עם   23)embodied( מגויף  בדיאלוג  יצירתית,  בעשייה  מציע; 
ריקוד(, בתמיכה ובבנייה של זהות. המעשה החינוכי שמורות לריקוד מעצבות, הנגיעה בגופן–
נפשן של תלמידותיהן, התרגילים והריקודים שהן יוצרות, הם ביטוי שלהן עצמן והדרך שלהן 
להשתתף ביצירה ובעשייה חברתית. קיומו של המעשה החינוכי באופן הזה מתאפשר כנראה 

במידה רבה בחסות המרחב העוטף אותו, המופרד מהציבורי ומעניק ביטחון יחסי ופרטיות.
ההקשר המגדרי של חוויית היצירה והידיעה בגוף, המפגש השוֶנה של אישה ושל גבר עם 
קודים, מבנים וערכים תרבותיים, מתחדד דרך דבריהם של שני המורים הגברים שראיינתי. 
איש מהם לא דיבר על ריקוד במונחים שאפשר היה לקשור לבית. בשום שלב בסיפורם לא 
היה הריקוד בשבילם “קרש הצלה”, “מקום בטוח”, “מרחב נפשי” או “נישה” )ראו דבריהן 
של מורות בהמשך(. כגברים העוסקים במקצוע לא שגרתי, אין להם הפריבילגיה ־ שנשים 
זוכות לה במידה מסוימת ־ לדבר בשפה שהחוץ אינו מעריך, וודאי שאינו מזהה עם גבריות, 
חלק  להיות  יכול  אינו  בית  אחרים.24  למונחים  עיסוקם  את  ולהגביה  לתרגם  נאלצים  והם 

מהמאמץ הזה ומעבודת הזהות הזאת. 

התרגום   .)embodiment של  )הטיה   embodied האנגלית  המילה  לתרגום  הצעתי  הוא  מגויף  המונח   23

העברי “מגולם בגוף” הוא כנראה המדויק והקרוב ביותר למשמעות המקורית, אך הטייתו מסורבלת. 

“מגויף” כולל את הגילום ואת הגוף, והוא במשקל מקובל ונפוץ בעברית )מחויט, מבויל, מתויר, מגּוון 

ועוד(. תכונתו המיוחדת של הגוף מרחיבה את המשמעות שיש בדרך כלל למילים הללו כמתארות עצם 

אחד הכולל עצם אחר )חוט, בול, תיירים, גוון(. מגויף פירושו שהגוף מוכל אך בעיקר מכיל, או שמוטמע 

בו משהו. דיאלוג מגויף פירושו דיאלוג המוטמע בגוף.

פרנסה ושליחות היו שני מוקדים מרכזיים בדבריהם של עמי )46, מורה לג‘אז( וירון )51, מורה לבלט   24

קלאסי(. עמי דיבר בפשטות במונחים של קריירה. הוא הרחיב באוזניי על הקשיים הטכניים והכלכליים 

של המקצוע, ושמעתי ממנו מספרים וחישובים מדויקים של קילומטרים, מחירי דלק, שעות עבודה, תנאי 

עבודה, היקף משרה, קביעות ופנסיה. שמעתי גם על הקושי שבריחוק מהמשפחה והילדים בשל שעות 

העבודה המקבילות בהכרח לשעות משפחה. ירון, לעומת זאת, דיבר במונחים של שליחות או ייעוד. הוא 
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שיש  הטענה  את  בשונותם  מחזקים  מועטים,  הם  אם  גם  גברים,  מורים  של  קולותיהם 
סיפור אחר לנשים ולגברים, ובעיקר מבהירים באיזה מובן הוא אחר. השונות, כך נדמה לי, 
מאפשרת ללטש עוד את המבט על בית, לראות כיצד הוא עמדה, מיקום וחוויה, ולהבין איך 
התפיסה של נשים מורות לריקוד את עולם הריקוד וההוראה כבית, מציעה להן אפשרויות 
יצירה  מרחבי  להן  מציעה  מינית  חד  כמעט  בסביבה  ובגוף  בסטודיו  עבודה  ואיך  ופתחים, 
בטוחים, נתיבי השתתפות חברתית, קול וכוח מעצב, וגם פרטיות ואינדיבידואציה. חוויות אלו 
קשורות בעבותות גם למעמד החברתי הגבוה של מורות לריקוד: כנשים חזקות, משכילות, 
לעבודה  לצאת  התמרון  ומרחב  הכלים  הכוח,  להן  יש  ורגשי,  פיזי  תרבותי,  הון  שנושאות 
ולעשותה לבית, לברוא ולעצב לעצמן מרחב עבודה שבו יוכלו להעמיד במרכז גוף, פעולות 
עיסוק שהוא מרכיב זהות מרכזי וגם מקור פרנסה הוא אפוא  ּבְ גוף וידע גוף. בית המגולם 
מופע מגדרי–מעמדי, ובדבריהן של המורות הוא משתקף בבירור כמרחב מבוקש, ובוודאי לא 

כמועמד להשלכה מן המזווה של ערכיהן.

מקום משלהן

ריקוד וסטודיו כמרחבים שמאפשרים יצירה, כמקומות המעניקים פרטיות ושקט, הם המנגינה 
הברורה העולה מדבריהן של הנשים במחקרי. שרטוטיהן את המרחבים הללו מזמינים קריאה 
וירג‘יניה וולפית ומהדהדים את קביעתה של וולף שללא חדר משלהן, שאפשר לסגור ולנעול 
את דלתו, לא יוכלו נשים לכתוב, ובהשאלה ־ ליצור בכלל. במסה חדר משלך )וולף, 2004( 
מפשיטה וולף את מעשה יצירת האמנות מכסותו הרומנטית וחושפת את תנאיו הארציים, 
פרטי  מקום  וכסף,  חדר  כאלה:  תנאים  שני  ומדגישה  שבה  היא  המסה  לאורך  החומריים. 
ומשאבים כלכליים. וולף אינה מבקשת להרחיק את האישה מן הבית כדי לאפשר לה ליצור, 
כי אם לכלול אותה בתוכו, להקצות לה בתוכו מקום כסובייקט שלם פעיל ויוצר. תפיסתה 
כי בית הוא מקום מתאים ונכון גם ליצירה, מנערת או מערבבת תפיסות תרבותיות )גבריות, 
בין  יצירתית,  וולף( שאוהבות להפריד: בין בית לחוץ, בין פעולות מעשיות לעשייה  תגיד 
קיום גופני לקיום רוחני. הנשים במחקרי, כמו וולף, ערבבו כל הזמן: את המרחב הפיזי עם 
הנפשי, את הסטודיו עם הריקוד והגוף, את הבית עם מקום העבודה, ואת המלאכה המפרנסת 
 עם זו היצירתית, באופן שלא תמיד היה ברור לי על מה בדיוק הן מדברות באותו הרגע. נראה 

נועד לרקוד: “נולדתי עם איזשהו סוג של שליחות, של חיבור לדבר הזה”. את השליחות הזאת קיווה 

שיוכל למלא ככוריאוגרף, תפקיד שהוא בעיניו הפוזיציה הנעלה והמעניינת ביותר בתחום ושיש בצדו 

יוקרה וסטטוס. ההוראה, כמעט מיותר לומר, באופן שבו היא משתקפת מדבריו, נמצאת הרחק מאחור. 

להוראה “נשאב”, כלשונו )בפועל סביל(, “מאוד במקריות”, משום שהיה חייב להתפרנס )ראו בליטי–

למד  אמנם  הוא  במקרה”(.  “לגמרי  בהוראה  כעוסקים  עצמם  המתארים  גברים  מורים  על   ,2006 דגן, 

להעריך צדדים בעשייה זו, אך כואב עדיין את העובדה שאינו נמצא במקום שבו היה רוצה להיות. עמי 

וירון מדברים שניהם על ריקוד ועל הוראת ריקוד כמקצוע; עמי מדגיש את צדדיו המעשיים והפיננסיים, 

וירון בוחן את המעמד )או אי המעמד( שבצדו.
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היה שההפרדות מלאכותיות משהו ומתקיימות בראשה של מי שמנסה לעשות סדר )אני( יותר 
מאשר בחווייתן שלהן.25 כך נשמעו כמה מהדברים:

איריס )36(:
יש איזשהי חוויה של גוף ־ שאפשר להשיג אותה דרך ריקוד ]...[ ־ יש איזשהי חוויה 
של גוף של הכול אחד. שאתה מסוגל להכיל את הדברים. אני חושבת שהריקוד מאוד 
ז אותי. כאילו... היה מקום של שקט. מקום שאני יודעת שאני... גם  א... כאילו ִמְרּכֵ

מקום שאני יודעת שיש לי מקום. שאני לא...
־ גם פיזית? הסטודיו היה מקום לברוח אליו?

הסטודיו זה מקום. עד היום אני נכנסת לסטודיו ־ נהיה לי טוב. אני אוהבת סטודיו, 
אני אוהבת את המקום הזה. זה כאילו מרחב ל... מרחב נפשי כזה. מרחב ליצירה, 

מרחב בטוח, מרחב טוב. 

עפרה )53(: 
הריקוד... הסטודיו הוא מקום שאפשר ללמוד בו על החיים בלי להסתכן מדי. כי זה 

מקום בטוח, כי יש לנו אמון אחד בשני, כי...

שלי )34(:
תראי, עוד דרך שאני מזינה את עצמי והיא מאוד מאוד חשובה לי, על גבול הקדושה: 
כן חשוב לי להמשיך לעשות שיעורים בעצמי ]...[ ]זו[ איזשהי נישה שאני מתנתקת. 
ז‘תומרת זה שעה וחצי שאני עושה בבוקר את השיעור בביכורי העתים, את השיעור 
בוקר שם, זה... אין נייד, והילד בגן, וזהו. זה הזמן שלי באמת לעשות משהו שאני 
מאוד מאוד... ]...[ זה נורא חשוב לי לשמר את זה, את המקום הזה. ושבוע שלא יוצא 
עושה  עדיין בתחושה שאני  אני  זה...  אנרגטית,  אותי  זה מטעין  נפולה.  אני  לי ־ 

לעצמי את הדבר שאני אוהבת.

וסטודיו. שאלתי הקוטעת אותה  גוף, ריקוד, מרחב, מקום  בין  יותר מכולן משייטת  איריס 
לי  עונה  היא  מקום”,  זה  “הסטודיו  דעתה.  לסוף  לרדת  בניסיון  לאיבוד  שהלכתי  מעידה 
וממשיכה בדרכה, “זה כאילו מרחב ל... מרחב נפשי כזה”. המרחב הפיזי והנפשי מתערבבים. 
חוויית הגוף שבה “הכול אחד” יכולה אולי להסביר את התמזגות העצמי עם המרחב הסובב 
ז אותי”, מתפרש כחוויה של איסוף  המאפשר אותו. המשפט הממשיך, “הריקוד כאילו ִמְרּכֵ
ואיחוי שבאה לתקן או לשכך חוויה של פרגמנטציה ופירוק. הריקוד ממרכז, אוסף את הגוף 

והנפש, הפנים והחוץ, התנועה והמרחב, המטריאלי והתודעתי.

על כסף, התנאי הנוסף ליצירה לפי וולף, לא דיברו כלל רוב המרואיינות כשדיברו על ריקוד, כמו נמנעו   25

מלערב בין קודש לחול. כסף ותנאים כלכליים הוזכרו )לעתים רק כשנשאלו על כך מפורשות( בהקשר 

של עבודה ופרנסה, וגם אז ניכר לא פעם ניסיון לצמצם את מקומם ולהמעיט בחשיבותם. במקום אחר 

)אופיר, טרם פורסם( אני מפרשת את ההשקטה המעניינת הזאת כפרקטיקה של זהות מעמדית וכחלק 

מהמאמץ של מורות לריקוד לכונן זהות של אמנית הנושאת עמה הון חברתי ותרבותי.
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בשביל איריס ועפרה המקום הזה, המרחב, הריקוד, הסטודיו, הוא מעין מקלט מרעשים 
טורדניים )“מקום של שקט”( ומסכנות אפשריות )“אפשר ללמוד בו בלי להסתכן”(. זה מקום 
בטוח, הן אומרות. לאיריס, שגדלה בקיבוץ עם אחות תאומה זהה, פינה הריקוד מקום משלה, 
מקום לעצמה שבו היא אינה אחת מקבוצת הילדים הקיבוצית או אחת משתי תאומות: “זה 
מקום שאני יודעת שיש לי מקום”, היא אומרת בלשון הווה. בהמשך הריאיון היא מספרת 
כיצד בנתה לעצמה גוף שונה משל אחותה דרך הריקוד, גוף של רקדנית שיבדל אותה. קשה 
לחשוב על נסיבות חיים רחוקות יותר מאנגליה הפוסט–ויקטוריאנית של וולף,26 ובכל זאת, 
הפרדה, בַחִיץ, בהבדלה  צורך ּבְ איריס ילדת הקיבוץ ו–וולף הלונדונית נוגעות בנקודה דומה: ּבַ
פיזית מהסביבה כדי למצוא את זהותן ואת קולן הפרטי ולהביאו לידי ביטוי. איריס מדברת 
על הפרדה לצורך אינדיבידואציה, וולף מדגישה את הצורך להתגונן מפני הידרשות תמידית 
לצורכיהם של אחרים. שתיהן זקוקות לפרטיות ולשקט מרעשים ומהפרעות שמקורם חיצוני, 

או פנימי. 
המאפשר  דייריו–משתתפיו,  בין  השורר  הֵאמּון  את  הבטוח  המקלט  אל  מוסיפה  עפרה 
“ללמוד על החיים בלי להסתכן מדי”. אמון פירושו שאני יכולה לסמוך על מי שאתי בחדר 
ולעבוד במלוא גופי בהתאמה לאלה המתנועעות לצדי. איני צריכה להצטמצם, להתאפק או 
לחסוך בתנועה ובמרחב שאני צורכת.27 להפך. אני יכולה למלא את המרחב בגופי, באיבריי, 
בתנועתי. אני יכולה למסור ולקבל משקל, לגעת ולִהַנַגע, להזיע, לכאוב, להתענג, ולהיות 
עם, ליד ובין גופים מזיעים, כואבים, מתענגים. לדבר כך על ֵאמּון בסטודיו )כהסבר מדוע הוא 
מקום שאפשר ללמוד בו בלי להסתכן( פירושו לספר על חוויה של אי אמון או מחסור באמון 
במציאות החיים שמחוצה לו; פירושו להדגיש את ההזדקקות ליחסי אמון בעיקר כשלומדים 
ועובדים בגוף. גם משום כך עשויה החוויה להיות של בית, של אמון בין בני הבית )ראו גם 
מקום שבו אין עוד ביטחון וידע מוצק לגבי “מה יהיה”, אומר  מאמרה של נתיב בגיליון זה(. ּבְ
קודים  אפילו  ואין  החוקים  ומתערפלים  נשחקים  שבו  במקום   ,)Seligman, 1998( זליגמן 
ברורים לפעולה, יש צורך באמון. אמון מאפיין את סוג היחסים בין אנשים בסביבות שבהן 
אין תקנות בהירות ויש מגבלות לידע וליכולת שלנו לחזות ולצפות את פעולותיו של האחר, 

ובמקום שבו הסיכון גבוה: כשיש לנו הרבה מה להפסיד.

על אף המרחק הגיאוגרפי, ההיסטורי והתרבותי המפריד בין וולף לאיריס )ולשאר הנשים במחקרי(, שני   26

מאפיינים סוציולוגיים מכריעים מחברים ביניהן: היותן חלק ממסורת ותרבות מערבית )תהא זו מטרייה 

רחבה ככל שתהא(, והיותן נשים יוצרות ממעמד חברתי גבוה. מאפיינים אלה מסבירים את הדמיון הרב 

בין וולף לנשים שפגשתי, הבא לידי ביטוי בערכים, בשאיפות, בכמיהות, וגם במצוקות שהן מבטאות.

במאמרה הקלאסי “לזרוק כמו ילדה” טוענת איריס יאנג )Young, 2005( שתנועתן של נשים במרחב   27

במידה  הנשים,  רוב  לגבי  נכון  זה  ושמצב  ובאיפוק,  בצמצום  בעיכוב,  מתאפיינת  הגופנית  והתנהלותן 

כזו או אחרת, בחברה המערבית היום. המקורות להתנהלות זו, מדגישה יאנג, אינם נעוצים באנטומיה 

בחברה  נשים  של  סקסיסטי  בדיכוי  אלא  כלשהי,  מסתורית  נשית  במהות  וודאי שלא  בפיזיולוגיה,  או 

העכשווית. נשים בחברות סקסיסטיות, טוענת יאנג, “הן נכות מבחינה פיזית. כל עוד אנו לומדות לחיות 

את חיינו לפי הגדרות שמקצה לנו התרבות הפטריארכלית, נותר גופנו מעוכב, מוגבל, ממוקם ומוחפץ” 

)Ibid., p. 42, ההדגשה שלי ־ ה"א(. 
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לתחושתי, עפרה מספרת פה משהו על חוויה של להיות בגוף בסביבתן של נשים, על 
נשים  עם  ביחד  ממנו,  שעולה  מה  ובכל  בגוף  ושקועה  שרויה  להיות  להתמסר,  האפשרות 
אחרות שעושות בדיוק את אותו הדבר. את הסטודיו כמקום בטוח ש“אפשר ללמוד בו על 
החיים בלי להסתכן מדי” אפשר להבין כאן משני כיוונים נוספים לפחות: ראשית, בהיותו 
נשים,  של  בסביבה  כאן,  האישה.  בגוף  הנעוץ  הצרכני,  הסקסיסטי,  הגברי,  מהמבט  מקלט 
במקום שבו “יש לנו אמון אחד בשני”, אפשר להיות בגוף ובתנועה בשקט, ללא ההשקעה 
העצומה של תשומת לב במיניות או במה שיכול להתפרש כמיניות. ולהפך: אפשר להיות גם 
מינית בלי שמישהו ינצל זאת. הכיוון השני שממנו אפשר להבין את דבריה של עפרה חוזר 
אל וירג‘יניה וולף ולטיעוניה בחדר משלך. אדישות, זלזול וציניות, היא כותבת, הם כוחות 
הרסניים ומרפי ידיים לעוסקים באמנות באשר הם. קשה לתאר עד כמה הם מכבידים על 
מעריכה  וולף  קלה.  אינה  שממילא  ליצירה,  הדרושה  החומרית  המציאות  עם  ההתמודדות 
עליו  והאמון שעפרה מדברת  הפיזיים. הסטודיו  פי כמה מאלה  הנפשיים קשים  שהקשיים 
מציירים אפוא לא רק מרחב מוגן ממבט, כי אם סביבה אנושית עוטפת, שגם אם אי אפשר 
לראותה תמיד כקהילה )במובן של סולידריות בין חבריה(, היא עדיין קבוצת דומות המעניקה 
 )being( היות  אופני  של  וטיפוח  הזנה  מאפשרת  כזו  סביבה  משתקת.  ציניות  מפני  מפלט 

אחרים כמו גופניות, חושניות, התרגשות וחוויה. 
שיעור  יותר.  ומקדשי–ריטואלי  פחות  מקלטי  נוסף,  גוון  לדיון  תורם  שלי  של  תיאורה 
הבוקר בבית הספר ביכורי העתים מתואר כמעמד טקסי כמעט: “זה שעה וחצי שאני עושה 
בבוקר את השיעור ]...[ זה... אין נייד, והילד בגן, וזהו. זה הזמן שלי באמת...” לטקס הזה 
יש מסגרת זמן, רצף עשייה ידוע,28 דמות מרכזית מנהיגה )מורה( ומשתתפים קבועים פחות 
או יותר. אין הפרעות, אין ילדים. חשיבותו המכריעה של האירוע נעוצה בראש ובראשונה 
מתנתקת  היא  שלי.  אומרת  מתנתקת”,  שאני  נישה  איזשהי  “]זו[  מאפשר:  שהוא  בניתוק 
מענייני חולין, מתקשורת, מטכנולוגיה ומתפקידה כאם. אי אפשר לצרוך אותה או להזדקק 
לה בזמן הזה, היא בְסֶפרה, בנישה אחרת, זה הזמן שלה, חדר משלה פר–אקסלאנס. עם זאת, 
בקריאה מרחיבה מקבל הטקס–מקום הזה גם ממד רוחני ופיזי: הוא “מטעין אותי אנרגטית”, 
כפי שהיא אומרת. הנפש והגוף מתחברים ומוטענים אנרגיה, הן במובנה המופשט, המכוון 
לאווירה או לתחושה, והן במובנה הפיזיקלי הקונקרטי שמשמעו כוח. למעשה, שלי מחילה 
על עצמה את דימוי הטלפון הנייד שלה, כשהיא גם מתנתקת )מענייני החולין ומתפקידים 
אצלה  הטכנולוגיה,  יציר  ַלמכשיר  בניגוד  אך  ובכוחות(.  )באנרגיות  נטענת  וגם  חברתיים( 
זקוקה למרחב  זו בזו: כדי להיטען היא צריכה להתנתק, היא  שתי הפעולות הללו תלויות 
שאני  “הדבר  לשימור  הכוחות,  לאישוש  והנפש,  הגוף  לעבודת  הטקס,  לעריכת  המופרד, 
התופעה  ולתפיסת  דתית  חוויה  של  דורקהיימי  לתיאור  קרובה  שלי  כזו  בקריאה  אוהבת”. 
דורקהיים,  לפי   .)Durkheim, [1912] 1973( בדת  מצויים  שמקורותיה  ככזו  החברתית 
ההוויה החברתית מחולקת לשניים: המקודש והחילוני, הנשגב והארצי–המעשי. הדואליזם 
הזה, המארגן את מציאות החיים החברתית, “נתפס על–ידי האינטלקט האנושי כסוג נפרד, 
כשני עולמות שאין להם שום דבר מן המשותף. האנרגיות הפועלות באחד אינן פשוט אלה 

שיעור בוקר של רקדנים מקצועיים כמו זה המתקיים בביכורי העתים הוא שיעור בלט קלאסי. לשיעור   28

כזה יש סילבוס קבוע וקנוני המקובל )בווריאציות( בכל העולם. 
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)דורקהיים  שונה”  מסוג  הן  יותר;  גבוהה  לדרגה  מתרוממות  הן  אלא  באחר,  לפגוש  שניתן 
אצל וקסלר, 2007, עמ‘ 107, ההדגשה במקור(. בשלב ההימצאות בעולם המקודש והמרּומם, 
כותב פיליפ וקסלר, מושלכים חיי היומיום הצדה, והמתכנסים מקיימים מנהגים מוסכמים 

ומשותפים )שם, עמ‘ 106(. 
חשיבותה של ה“נישה” ששלי מבקשת לשמר לעצמה, שיעור הבוקר בביכורי העתים, 
היומיום. האפשרות לבוא למקום אחר, להחליף  טמונה אפוא בהוויה שאפשר לבדל מחיי 
היא  לקיים במשותף מנהגים מוסכמים, “לעשות לעצמי את הדבר שאני אוהבת”,  בגדים, 
יקרה. היא יקרה משום שהיא מטעינה באנרגיה ומפיחה רוח דרך ובזכות התנועה בין הבית 

הפרטי וחוויית החולין לבית הטקסי המקודש.
משמעותו של “מקום משלהן” מתבררת גם ־ ואולי דווקא ־ כשהוא מופרע או נלקח, 
וכאב  אכזבה  יחד. התפכחות מרה,  גם  כל אלה  או  הֵאמּון  או  ההגנה  כשמופרים השייכות, 
העדן  בגן  הפרעה  הייתה  “פתאום  חייהן:  של  שונות  מתקופות  המורות  בסיפורי  משובצים 
הזה, ולא מצאתי את עצמי בו יותר”, “זאת הייתה נקודת שבר שנתנה לי פרספקטיבה על 
מה בסופו של דבר הולך פה”, “ואז התנפץ המיתוס ו... כבר פחות אהבתי לרקוד”. בסיפורה 
של יעל )39( עלה אחד הביטויים הנוקבים ששמעתי לאובדן ולכאב. יעל סיפרה איך בעקבות 
ולהפסיק לרקוד בכלל. את החוויה  פציעה קשה נאלצה להפסיק לרקוד בלהקה מקצועית 
המכאיבה הזאת סיכמה במילים: “זהו. אז חמש שנים הוגליתי מהמחול”. לתחושתה, היא 
נאלצה לגלות, לעזוב מאונס את המקום היקר שהיה לה כבית, כמולדת. אך גם ביטוי של 
נוחם נמצא בסיפור הזה: בחלוף הזמן מצאה שוב את ההזדמנות ואת הכוחות לרקוד ונרשמה 
ללימודים גבוהים. “והשלוש שנים האלה”, סיפרה, “היו מבחינתי מדהימות. הן נתנו לי מקום 

עוטף וחם, הרגשתי שזה בית”.

חוויית בית: נשים, גוף, ריקוד

 ,)Wiley & Barnes, 1996( בהקדמה לקובץ שליקטו קתרין ויילי ופיונה ברנס, יוצרות בית
שני  בין  המתוח  הזה  “במרחב  העורכות:  כתבו  בית,  שעניינם  נשים  של  טקסטים  הכולל 
קטבים, של בית כמקום ובית כאידיאל, מוצאת רוב כתיבת הנשים את מקומה ]...[ אך במצב 
עבור  אפשרויות  של  יצירתי  מצב  והן  מגורים  מרחב  הן  שניהם:  להיות  בית  יכול  המיטבי 
האישה הכותבת” )Ibid., pp. xix–xx, ההדגשה שלי ־ ה"א(. נראה שהנשים במחקרי שיחקו 
אף הן עם ובין שני הקצוות הללו, של בית כמקום קונקרטי, פיזי, הסטודיו, הגוף, ושל בית 
כמרחב תודעתי, כמצב יצירתי של אפשרויות. דמיון רב מצאתי בין הטקסטים של הנשים 
דיברו על בית;  והמגוונים שבהם  ובין הנשים שבמחקרי באופנים הרבים  הכותבות בקובץ 
כמקום פרטי, בטוח, רווי מתחים, מציע עשייה ופעולה, נתון לעיצוב ומאפשר דמיון ויצירה, 
מקום של שייכות המעורר את כאב הגלות. פרשנותן חשפה את מערומיה של הדיכוטומיה 
להם  וגרמה  הבינאריות,  צדי  שני  את  המכוננת  התרבות  עבודת  את  גילתה  בית,  בית–לא 

לקרוס זה אל תוך זה. 
שלא כמו הנשים הכותבות, הורחק משחקן של מורות לריקוד ממרחב המגורים הפרטי 
והועבר למגרש אחר, למרחב שאינו מתויג, שהוא בין לבין, בין הפרטי לציבורי. הימצאותו 
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של המרחב הזה, סטודיו להוראת ריקוד, באחורי הקלעים של העשייה האמנותית–בימתית 
של התחום, והיותו בלתי מיושב או כבוש לגמרי )colonized( בידי מוסדות חברתיים )כמו 
נישואין, אמהות, משפחה, או בית ספר, מדינה, דת( חשובים לתחושה של נשים יוצרות ששם 
ייתכן להן מקום, ייתכן להן בית. שהמרחב הפנוי מתקנות ומהיתרי בנייה הוא אתר פעולה 
אפשרי עבורן, קן לכינון של סובייקטיביות. כיוצרות, כאמניות וכמחנכות הן זקוקות לידיים 
חופשיות מכבלים, מצורות, ממבנים, מערכים, מדרכי חשיבה ותפיסה קבועים. הן זקוקות 
לעיניים פקוחות ולמבט צלול ולחופש מוסרי ואסתטי שאינו דורש מהן למקם ולמסגר את 
מבטן. כנשים הן מוצאות עצמן לעתים קרובות כלואות או מצומצמות על ידי צורות, מבנים 
וערכים זרים להן. הן מוצאות שמבטן מיטשטש או שהן מתבלבלות לנוכח אי התאמה בינו 
לבין מבטים הגמוניים. ההזדקקות של נשים יוצרות למרחב פיזי ותודעתי מופרד, ומיקומו על 
מגרש ביניים, כרוך בצורך ובאפשרות “להיצמד בלי רתיעה לדברים כפי שהן רואות אותם” 
)וולף, 2004, עמ‘ 87(, כפי שהן מבינות, כפי שהן מאמינות. אכן, יצירה בריקוד ובהוראת 
ריקוד אינה דומה ליצירה בכתיבה, בשפה, בספרות )שעליה מדברת וולף(. ההתמודדות עם 
המדיום שוָנה, ולפיכך גם דרכי ההתבייתות בו. בריקוד ובהוראת ריקוד מתאפשר לרגעים 
להיפרד ממערכות הסמלה מתווכות )כמו מילים( בין הגוף לראש, בין העצמי לסביבה, בין 
ומאחר  המתקשר.  המדגים,  המפרש,  המסביר,  היודע,  הוא  הגוף  בריקוד  לייצוגה.  החוויה 
שמבחינה תרבותית אופני ידיעה גופניים אינם קבילים בדרך כלל, ובוודאי אינם נחשבים בני 
סמכא, הרי מי שזו דרכה לדעת או ללמד, עשויה לתאר את הריקוד ואת מקום הריקוד כמקום 
משלה או כבית; כמרחב שונה מן החוץ )החברה, התרבות( שאינו מכיר, אינו מעריך וממעט 
לפנות מקום לסוג כזה של ידיעה והוויה. הצבת גבולות ושמירה עליהם, גבולות של סטודיו 

ושל גוף, הן אפוא המאמץ לבנות ולהגדיר ערכים וזהות.
וגם כאן הם בין לבין: בין מציאות  וגוף עשויים להיחוות כבית מבחינה נוספת,  ריקוד 
 ;1984 ובר,   ;2007 )באומן,  ודוהרת  מסוכנת  כולאת,  כנוזלית,  סוציולוגים  ידי  על  שתוארה 
ביטחון,  בה  למצוא  המנסה  סובייקטית  ובין  בהתאמה(  ־   Beck, 1992; Giddens, 1990
יציבות ומשמעות. דימויי העת הנוכחית, כמו כל דימוי המנסה להחזיק את הנקודה המרכזית 
ואינם  ּבּור שאינם מעובדים  ביותר, את הליבה של עניין כלשהו, מותירים אחריהם שטחי 
מטופלים. שטח אחד כזה הוא מגדר. רוב התיאור הסוציולוגי העשיר והפורה של המודרניות 
והכולאת  הדוהרת  הנוזלית,  המסוכנת,  שהמציאות  העובדה  את  לדעתי  מזניח  המאוחרת 
היא כזו באופן אחר לגברים ולנשים. הממצא העולה מן המחקר והמתואר במאמר, שנשים 
כזה. שלוש  ריקוד–סטודיו–גוף כבית, מצביע לכיוון  וחוות  ובחינוך מדברות  בגוף  העוסקות 
וחוות בית, הן כנראה נשים,  הְלֵבנים המכריעות במבנה הזה, שבו מורות לריקוד מדברות 
גוף וריקוד. ואף שאני מונה אותן כך בנפרד לצורך אנליטי, הרי שבפועל הן כרוכות ותלויות 
אבן הראשה  בונה מהן את  וכמו  יחד את השלוש,  הכורכת  לבנת החיבור  הן  נשים  בזו;  זו 

שבלעדיה מתמוטטת הקשת. 
נשים–רוקדות–מורות יהיו עשויות לַזֵמן ולבקש לעצמן בית מכמה טעמים: ראשית, כדי 
לבין מסגרות  בינן  ואי התאמה  שייכות  אי  זרות,  ־  הניגוד  דרך  על  דרכו ־  ולבטא  לומר 
וערכים תרבותיים דומיננטיים )עסקיים, תועלתניים, שכלתניים(. כנשים במעמד בינוני–גבוה 
הן אמנם לוקחות חלק פעיל בהבניה ובהנעה של מבנים וערכים אלו, אך כפי שכבר נאמר, 
יש להן גם המשאבים ליצור ולהפיץ ערכים ושיחים חלופיים. שנית, בית קשור באופן הדוק 
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והחינוכי.  הטיפולי  הנטל  ובעיקר  לילדים  באחריות  נושאות  ּכַ כאמהות,  החברתי  לתפקידן 
בתפקידן זה, ובהמשך לו בתפקידן כמורות וכמחנכות, הן חשופות להשלכות שיש למודרניות 
הנזילה והמסוכנת )Beck, 1992(, ולכן יהיו עשויות לַזֵמן לעצמן בית, עוגן, פרטיות, מחסה. 
מידה  מציע  כרעיון  שבית  לומר  תהיה  החברתי–האמהי  התפקיד  על  להסתכל  נוספת  דרך 
כזו שמקבלת   ,)Ruddick, 1990( אמהית”  “חשיבה  ונוחם, שאולי  אופטימיות  של  גדושה 
אחריות מוסרית עמוקה לגידול ולחינוך של הדור הבא, תיטה יותר לבקש ולזמן אותו, ויותר 
מכך, ליצור אותו. כאן להערכתי, בגעגוע ובחיפוש הזה ובתחושת המחויבות לו, טמונה גם 
וכמושג ־ המורגשת לאורך המאמר.  נטיית המורות לנימה רומנטית כלפי בית ־ כמקום 
אף שתיאוריהן את הריקוד והסטודיו אינם חד ממדיים, הבית נשמע דרכם בעיקר כמקום 
הפוגעניים,  היבטיו  ממנו  מועלמים(  כדי  )עד  ומצומצמים  ומגונן,  תומך  מעצים,  מאפשר, 

המדירים, המונעים והמכאיבים. 
ְלגוף, בהקשר לחוויית הבית ולזימון הבית יש תפקיד מעניין וכפול: הוא גם הפגיע )ולכן 
)ולכן בית בעצמו(; הוא גם הסיכון, וגם הביטחון והכוח;  זקוק להגנה, לבית(, וגם המאחה 
ונגיש  גם פגיע, חשוף  וגופן של נשים במיוחד, הוא  גוף,  והממשי.  וגם העיקרי  גם האחר, 
למבטים, שיחים, ניהול והפעלת כוח, ולכן נזקק למרחב פרטי בטוח. אך גוף הוא גם מקור של 
כוח ועוצמה המאפשר תנועה ופעולה, המעניק תחושה וממשות. גוף, ובעיקר אם הוא חזק, 
גמיש, קואורדינטיבי, זריז ובעל יכולות תגובה מגוונות )כמו של מי שעוסקת בריקוד( יכול 

להיחוות כבית. כך שגוף מתחבר ומגיע הביתה לפחות משני כיוונים.
כצורת  כשפה,  ריקוד  הזה.  בהקשר  גוף  של  המסוימת,  המיוחדת,  הצורה  הוא  ריקוד 
גוף  ייחודית של  )agency(, הוא חוויה  וסוכנּות  ביטוי, כמדיום אמנותי, הוא צורת פעילות 
הנבדלת מעיסוקים אחרים שהגוף במרכזן. ריקוד מחויב לצורה )form( ולריתמוס, ובהיותו 
ואיבריו  גלוי מכל עבריו  ובחשיפה רבה. הגוף בריקוד  מדיום הבעתי, הוא כרוך בפתיחות 
שהוא  אף  הרוקד,  לגוף  בו.  הצופים  ועם  המרחב  עם  הקרקע,  עם  משתנים  ביחסים  ונתון 
 ,)2007 )כוכבי,  ביטוי  וחופש  אוטונומיה  של  גבוהות  דרגות  יש  וממושטר,  מאומן  מעוצב, 
עצמי של הרוקד )ולא כשלוחה שלו(. מכאן הרגישות והפגיעות  ותנועתו נחווית במידה רבה ּכַ
הגבוהות, ומכאן גם הרגש והעוררות החזקה הנוצרים בריקוד ובשעת הצפייה בו. כמו כן, 
בריקוד ובלימוד של ריקוד אין, ולא יכולה להיות, חוקיות מבנית אחת, ולכן הוא נותר פתוח 
ופרוץ לגישות, לניסיונות ולמתודות. כמדיום אמנותי סבל הריקוד במשך שנים מבעיות אלו, 
הגופנפש  והפעירה של  בגלל אלה, הפתיחה  )שם(.  היפות  אותו מהיכל האמנויות  שהדירו 
הרוקד, המותירה אותו חשוף ופרוץ, ובגלל המעמד המשני של הריקוד בין האמנויות, עשויים 
ריקוד ורוקדים להזדקק לבית, לבקש להם מקום, מעטפת, גבולות. אך בה בעת יכול הריקוד 
לעיבוד  כאתר  גופני,  פעולה  כמרחב  ביותר:  והעמוק  המלא  במובן  כבית  להיחוות  בעצמו 
התכנסות,  מקום  ראשיתי,  כמקום  וערעור,  הרהור  כמקום  יצירה,  כמקום  זהות,  של  והצגה 
שממנו ודרכו נוצרת ידיעה של העולם )ראו לוינס, 2010(. ריקוד כמקרה פרטי של גוף ממשיך 
ומרחיב את הדרך הכפולה אל בית: הצורך וההזדקקות לו מצד אחד, וחוויית ביטחון, ממשות 

ואוטונומיה מצד שני. 
כשמחברים את שהופרד באופן מלאכותי, הרי שהתמונה מתבססת ומתמלאת: בין נשים, 
רמות שונות של קיום, הוויה ושיח. החיבורים  גוף וריקוד ובין בית נארגים חיבורים עבותים ּבְ
הללו נטווים, מתעצבים ומתהדקים בתוך הקשר רחב של עת היסטורית, ולא פחות חשוב מכך, 
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של הדיבור עליה,29 ושל מיקום גיאוגרפי, על מאפייניו הלאומיים והפוליטיים. הם נצבעים 
גם על ידי הקשרים מצומצמים יותר כמו נסיבות ביוגרפיות וחוויות מקומיות. עם זאת ובו 
בזמן, הם גם משיבים ־ עונים ומחזירים ־ גוונים, מרקמים ורווחים להקשרים החברתיים 
הללו. נשים יוצאות, אך גם שבות, אל בית עם יכולת לשנות בפעולותיהן את המושג הכללי, 
המובן מאליו. בין שהן עושות זאת ובין שלא, הן יודעות אחרת. הן נושאות את הביקורת על 
הבית הרומנטי הממוגדר, הן נושאות ביקורת על העולם הממהר, ויודעות שאפשר לעצור, 
להתערב בתהליכים ולפעול בתוכם ממקומות בטוחים. יש להן חוויות מעצימות של פעולה 

וידיעה גופנית של אפשרויות. 
אני מעריכה שריקוד וגוף כחוויה של בית הם חלק מתופעה רחבה יותר של יצירת בתים 
־ בחוויה, בצורה, בתפיסה ־ על ידי מגוון קבוצות חברתיות; בתים שעשויים לשאת קווי 
לטווח  מחוץ  נמצא  וממילא  ידי,  על  נחקר  לא  זה  עניין  אך  להם.  ייחודיים  וְדמּות  מתאר 

המאמר הנוכחי.
חווייתן של מורות לריקוד מתגלה דרך הבית כמתוחה ומצויה גם בין הציבורי לפרטי, בין 
המעשי לרוחני, בין הפיזי לתודעתי, וגם בין חברה ומודרניּות נזילה ובין פרט, אישה מורה 

לריקוד, המנסה להגדיר ולייצב עצמה בתוכה. 

מקורות

אופיר, ה‘ )טרם פורסם(. בין ייצור ליצירה: עבודתן וחווייתן של מורות לריקוד. חיבור לשם 
קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אלאור, ת‘ )1998(. בפסח הבא: נשים ואוריינות בציונות הדתית. תל אביב: עם עובד.
— )2006(. מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה. תל אביב: עם עובד. 

אמיר, ד‘ )2006(. הקדמה לפרק “הבעיה שאין לה שם”. בתוך ד‘ באום, ד‘ אמיר, ר‘ בריי–
גארב, י‘ ברלוביץ‘, ד‘ גריינימן, ש‘ הלוי, ד‘ חרובי וס‘ פוגל–ביז‘אווי )עורכות(, ללמוד 

פמיניזם: מקראה )עמ‘ 48—50(. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
באומן, ז‘ )2007(. מודרניות נזילה. ירושלים: מאגנס.

בורדייה, פ‘ )2005(. הבית הקבילי או העולם במהופך. בתוך ר‘ קלוש וט‘ חתוקה )עורכות(, 
תרבות אדריכלית: מקום, ייצוג, גוף )עמ‘ 267—285(. תל אביב: רסלינג.

תיכוניים  בבתי–ספר  גברים  מורים  העולם:  את  נשנה  ואתה  אני   .)2006( ת‘  בליטי–דגן, 
בירושלים. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים.

גורביץ‘, ז‘ )2007(. על המקום. תל אביב: עם עובד.
דה–בובואר, ס‘ )2007(. המין השני )כרך שני: המציאות היומיומית(. תל אביב: בבל.

דישון–ברקוביץ, מ‘ )2004(. חופשי זה לגמרי לבד )בבית ליד המחשב(. סטטוס, 162, 34—39.
ובר, מ‘ )1984(. האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. תל אביב: עם עובד. 

הרפלקסיביות של המודרניות המאוחרת היא מאפיין מרכזי נוסף של התקופה, שלא רק מאפשר פירוק   29

 Beck, 1992;( הזאת  המציאות  של  יציב  הלא  לאופייה  בעצמו  תורם  גם  אלא  המציאות,  של  ופירוש 

Giddens, 1990 ואחרים(.



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  399 תשע“ב–2012 

וולף, ו‘ )2004(, חדר משלך. תל אביב: ידיעות אחרונות.
וקסלר, פ‘ )2007(. החברה המיסטית: חזון חברתי מתפתח. ירושלים: כרמל.

זימל, ג‘ )2004(. העיר הגדולה וחיי הנפש. בתוך ע‘ מנדה–לוי )עורך(, אורבניזם: הסוציולוגיה 
של העיר המודרנית )עמ‘ 23—40(. תל אביב: רסלינג.

טרנר, ו‘ )2004(. התהליך הטקסי. תל אביב: רסלינג. 
כוכבי, ט‘ )2007(. בין ריקוד לאנתרופולוגיה. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה 

העברית בירושלים.
לוינס, ע‘ )2010(. כוליות ואינסוף: מסה על החיצוניות. ירושלים: מאגנס.

מילבאואר, ו‘ )1999(. נשים עובדות מהבית ־ חלום או סיוט או “האם כבר היינו בסרט הזה”? 
משאבי אנוש, 133, 16—17.

זר במקום מוכר. מאמר שהוצג בכנס לשיטות מחקר  גוף  )פברואר 2008(. להיות  י‘  נתיב, 
איכותניות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

תיכוניים  בבתי–ספר  מחול  במגמות  ומגדר  אתיקה  גוף,  שני:  מסדר  קהילה   .)2010(  —
בישראל. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity. London: Sage.
Berger, J. (1972). Ways of seeing. London: British Broadcasting Corporation.
Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New 

York: Routledge.
Chodorow, N. (1974). Family structure and feminine personality. In M. Z. 

Rosaldo & L. Lamphere (Eds.), Women, culture and society (pp.43–66). 
Stanford, CA: Stanford University press.

— (1978). The reproduction of mothering. Berkeley, CA: University of California Press.
Christensen, K. (1988). Women and home-based work: The unspoken contract. 

New York: Henry Holt and Company.
Cieraad, I. (1999). Introduction: Anthropology at home. In I. Cieraad (Ed.), At 

home: An anthropology of domestic space (pp. 1–12). Syracuse, NY: Syracuse 
University Press.

Douglas, M. (1993). The idea of home: A kind of space. In A. Mack (Ed.), 
Home: A place in the world (pp. 261–281). New York and London: New York 
University Press.

Durkheim, E. ([1912] 1973) . Elementary forms of religious life. In On morality 
and society: Selected writings (pp. 187–223). Chicago: The University of 
Chicago Press.

Featherstone, M. (1991). The body in consumer culture. In M. Featherstone, M. 
Hepworth & B. S. Turner (Eds.) The body: Social processes and culture theory 
(pp. 170–196). London: Sage.

Friedan, B. (1963). The feminine mystique. New York: W. W. Norton.
Frost, R. (1969). The death of the hired man. In E. C. Lathem (Ed.), The poetry 

of Robert Frost (pp.30–40). New York: Holt, Rinehart and Winston. 



על ריקוד וגוף כבית 400 הודל אופיר 

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Stanford, CA: Stanford 
University press.

— (1991). Modernity and self identity: Self, society and late modern age. Stanford, 
CA: Stanford University press.

Marques I. A. (1998). Dance education in/and the postmodern. In S. Shapiro, 
(Ed.), Dance power and difference—Critical and feminist perspectives on dance 
education (pp. 171–185). Champaign, IL: Human Kinetics.

Mirchandani, K. (1998). Protecting the boundary: Teleworker insights on the 
expansive concept of “work”. Gender and Society, 12(2), 168–187.

— (1999). Legitimizing work: Telework and the gendered reification on the work-
nonwork dichotomy. The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 
36(1), 87–107.

Pink, S. (2004). Home truths: Gender, domestic objects and everyday life. New 
York: Berg.

Ruddick, S. (1990). Maternal thinking: Towards a politics of peace. London: The 
Women’s Press.

Seligman, A. (1998). Trust and sociability: On the limits of confidence and role 
expectations. American Journal of Economics and Sociology, 57(4), 391– 404.

Shilling, C. (2005). The body in culture, technology and society. London: Sage.
Simmel, G. (1997). The sociology of space. In D. Frisby & M. Featherstone 

(Eds.), Simmel on culture: Selected writings (pp.137–170). London: Sage.
Sullivan, C. & Lewis, S. (2001). Home-based telework, gender, and the 

synchronization of work and family: Perspectives of teleworkers and their 
co-residents. Gender, Work and Organization, 8(2), 123–145.

Weber, M. (1946). From Max Weber: Essays in sociology. H. H. Gerth & C. 
Wright Mills, (Eds.). New York: Oxford University press.

Wiley, C. & Barnes, F. R. (1996). Introduction. In C. Wiley & F. R. Barnes 
(Eds.), Homemaking: Women writers and the politics and poetics of home (pp. 
xiv–xxiv). New York and London: Garland.

Young, I. (2005). House and home: Feminist variations on a theme. In On female 
body experience (pp. 123–154). New York: Oxford University Press.

— (2005). Throwing like a girl. In On female body experience (pp. 27–45). New 
York: Oxford University Press.



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  401 תשע“ב–2012 

מבטים מצטלבים: יחסי גומלין בין מבצעים לצופים

במופע המחול טטריס של נועה דר

הניה רוטנברג*

והאמנית  דר  נועה  הכוריאוגרפית  של   )2006( טטריס  המחול  מופע  תקציר. 
חדירת  בריקוד.  להתבוננות  ייחודי  ראייה  מזמן שדה  נטי שמיע–עפר  הפלסטית 

ואת  המסורתיות  ההסתכלות  דרכי  את  מאתגרת  המופע  מרחב  לתוך  הצופים 

המוסכמות הנלוות אליהן. חשיפת הצופים והמבצעים למבטו הפולשני של הזולת 

בין שני  ומבוסס על מושג הכוח הנע  יוצרת דיאלוג שמתהווה באמצעות המבט 

קצוות ־ מבצעים וצופים. דרך פילוסופיית המבט של ז‘אן פול סרטר, המתארת 

ההתרחקות  תיבחן  האנושית,  ההוויה  בתוך  לאובייקט  סובייקט  בין  היחסים  את 

מהמסגרת המסורתית של התבוננות והשפעת האינטראקציה בין התבוננות ומבט 

ובין מרחב מופע ייחודי על החוויה האסתטית. 

מבוא

הצופים  לראשי  בינות  טטריס  המחול  במופע  הרקדנים  מתנועעים  מוגבה  עץ  משטח  על 
ראייה  שדה  לצופים  מזמן  הדופן  יוצא  הבמה  מרחב  ברצפה.1  קרועים  מפתחים  המגיחים 
רגלי הרקדנים עם משטח הריקוד.  נקודת המבט ממוקמת באזור המפגש של  ייחודי, שבו 
טטריס, שהוזמן על ידי הפסטיבל לתיאטרון אחר בעכו בשנת 2006 וזכה בציון לשבח על 
חדשנותו )כיום הוא מועלה בסטודיו של הקבוצה בתל אביב(, נוצר כשיתוף פעולה אמנותי 
בין הכוריאוגרפית נועה דר2 ובין האמנית הפלסטית נטי שמיע–עפר.3 לא נרטיב, דרמה או 
נראּות התנועה עומדים במרכז המופע של דר, אלא אחת מאושיות התיאטרון, שבלעדיה אין 

בית הספר לאמנויות המחול, מכללת סמינר הקיבוצים  *
והוא   ,)Rottenberg, 2010(  2010 ביולי  אנגליה,  בסארי,  בכנס  שהוצג  מאמרי  על  מבוסס  זה  מאמר   1

הרחבה של מאמר מוקדם יותר )רוטנברג, 2009(. 

נועה דר נולדה ב–1965 וגדלה בקיבוץ דגניה א, שם רקדה אצל הדה אורן. כעבור זמן רקדה שנתיים   2

 ,)Stoner( ג‘נט סטונר ,)Gotheiner( באנסמבל בת שבע, וכן בניו יורק בלהקותיהם של צבי גוטהיינר

נטע פולבמכר )Pulvemacher( ואחרים. דר הייתה ממקימי להקת מחול תמ“ר בירושלים )1986(, שם 

גם יצרה את עבודותיה הראשונות. בשנת 1993 הקימה בתל אביב את קבוצת המחול נועה דר. תודותיי 

לנועה דר על שסייעה בנדיבות בהעברת החומרים הוויזואליים שנדרשו לכתיבת המאמר.

נטי שמיע–עפר נולדה ב–1965 בתל אביב, והיא חיה ויוצרת בקבוצת שילר. למדה אמנות ועיצוב תעשייתי   3

בבצלאל )1990-1986(.
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לו קיום: מערכת היחסים בין צופים למבצעים. דר אומרת על מופע המשחק המתקיים בחלל 
אופי  ביחסי קהל–מופיע בתוך חלל שמכתיב את  לייצר עבודה שעוסקת  “רצינו  המרשים: 
ואכן, השילוב החריף  יודילוביץ‘, 2006(.  )אצל  חוקי משחק חדשים”  ויוצר  היחסים האלה 
ויוצא הדופן שנוצר בטטריס בין מרחב הריקוד לנקודת המבט של הצופים ממקד את תשומת 

הלב ב“בחינה ]ה[מחודשת של יחסי צופה/מבצע/חלל” )מתוך התכנייה(.
היחסים  מערכות  על  לערער  כדי  אמנותית  כתחבולה  המחוררת  בבמה  משתמשת  דר 
ונובעות  אליהן  הקשורות  המשמעויות  ועל  למבצעים  צופים  בין  והמקובלות  המסורתיות 
מהן. כשהיא משנה את צורת המרחב של המופע המסורתי, שבו הצופים מתבוננים בחיזיון 
הנלוות אליו.4  גם על המוסכמות  היא משפיעה בהכרח  האמנותי מהאודיטוריום המוחשך, 
מאפשרת  המרחב,  בהשפעת  בטטריס  הנוצרת  והבינאישית  האינטימית  היחסים  מערכת 
עוד פרספקטיבה מרוחקת שבה המתבוננים  חוויה אמנותית שונה; לא  ולמבצעים  לצופים 
אינם נראים והמבצעים אינם רואים, אלא שדה שבו אי אפשר לראות בלי להיראות. הצופים 
בריקוד של דר נעשים חלק מהתפאורה. יתרה מזאת, החדירה למרחב המופע חושפת את 
נגיעה.  כדי  עד  המבצעים,  של  והאינטימית  הפיזית  ולקרבתם  הפולשני  למבטם  הצופים 
במילים של דר: “יש כאן שבירה של גבולות ובדיקה בכל רגע נתון עד כמה רחוק אפשר 
לקחת את הגבול” )אצל יודילוביץ‘, 2006(. אפשר לפרש או לקרוא את בימוי החוויה הפיזית–
רגשית הבימתית על ידי הכוריאוגרפית ואת ביצועה על ידי הרקדנים כניצול של הנסיבות 

כדי לפתות את הצופים הלכודים במרחב המופע או לאיים עליהם בדרכים שונות. 
מאמר  במרכז  גם  שעומד  למבצעים,  צופים  בין  יחסים  במערכות  מרכזי  נושא  ־  המבט 
מסגרת  ונותן  האסתטית  הנאתנו  את  קובע  ביניהם,  מבחין  הדימויים,  בעולם  מתמקד  ־  זה 
ליחסי הכוח בין הרואים לנראים. המבט ממלא תפקיד חשוב גם כדימוי מפתח, והוא נחשב 
בשיח  ומתעצם  מעמדו  הולך  העשרים  המאה  מאז  המערב.  תרבות  במסורת  בסיסי  קונספט 
אלה,  חקירות  וקולנוע.5  ציור  ספרות,  פילוסופיה,  בתחומי  בייחוד  והפוסטמודרני,  המודרני 
שנערכו בהמשך לביקורת על מודל הראייה המסורתי של המתבונן הקרטזיאני, הביאו לשינוי 
בהמשגת הראייה והחזותיות. כנען )2002( טוען שהשינוי ברטוריקה שחל היום ביחס למבט הוא 
שהמבט אינו נתפס עוד כמדיום קולט המבוסס על מושג הייצוג, אלא כשותף וכמעצב של המצב 
האנושי. מודל זה, הוא ממשיך וטוען, “מבוסס על המושג כוח” )שם, עמ‘ 134, ההדגשה במקור(. 
לנוכח שדות השיח המבנים את הריקוד של דר הורכבה במאמר זה מסגרת תיאורטית 
 )Adshead-Lansdale, 1999( הנסמכת על המאפיינים המובחנים שלהם. אדסהד–לנסדייל 
טוענת שהשינוי התמידי בריקוד מוביל לשינוי באפשרויות הפירוש, וחשוב שהתיאוריה של 
הריקוד תשקף גם את השינויים בצורה שאליה היא מתייחסת. על כן, שדות השיח והרעיונות 
שיעלו בחקר המופע טטריס מחולקים לשתי גישות עיקריות: הראשונה משתמשת בתהליך 
של התבוננות וניתוח כדי לקבוע את תכונותיו ואת מוסכמותיו של הריקוד. תהליך זה מתבסס 
על צפייה בשני מופעים של טטריס שהועלו בסטודיו של דר בשנים 2005 ו–2009, ועל ניתוח 

.)Foster, 1986, pp. 59–65( להרחבה על סקירת מסגרות ריקוד והקשר ביניהן למבט הצופים ראו פוסטר  4

ראו למשל העין והרוח של מוריס מרלו–פונטי )2004(; סיפור העין של ז‘ורז‘ בטאיי )1997(; על דרכי   5

הכוכבות  לתופעת  בהקשר  הקולנוע  של  הפמיניסטי  החקר  או   ;)Berger, 1972( ברגר  של  התבוננות 
.)Mulvey, [1975] 1996( ההוליוודיות
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מפורט של צילום תיעודי של המופע.6 הניתוח יתבסס על המתווה התיאורטי שניסחו אדסהד 
שביחס  ריקוד,  לניתוח   )Adshead, Briginshaw, Hodgens & Huxley, 1988( ואחרים 

אליו אפשר לבנות את פירושי היצירה.7 
קיימים.  ידע  לגופי  ביחס  בוחנת את שדות השיח המבנים את הריקוד  הגישה השנייה 
קשורים  צופים–מבצעים  ויחסי  הריקוד  מרחב  ובין  ההתבוננות  בין  הזיקה  שסוגיות  מאחר 
כדי  המחול  לימודי  לשדה  מעבר  אל  לפנות  הצורך  מתעורר  אסתטיים,  שיח  שדות  למגוון 
הרלוונטיות  לפי  נבחרו  כאן  שיושמו  והמושגים  הדעת  תחומי  הניתוח.  מסגרת  את  ליצור 

שלהם לנושאים העיקריים הנידונים כאן ולפעולתם הייחודית בריקוד של דר. 
כדי להבין את המשמעויות הנובעות מהאופן שבו דר עוסקת במרחב המופע ומתעמתת 
חוויית  ובין  הבמה  צורת  שבין  הקשר  התפתחות  של  היסטורית  סקירה  תחילה  אציג  אתו 
את  מאתגרת  הכוריאוגרפית  כיצד  אציג  מכן  לאחר  במערב.8  תיאטרלי  במחול  הצפייה 
ההתבוננות כשהיא יוצרת שדה ראייה ייחודי ששובר את המבנה המסורתי ומתרחק ממנו. 
חלק זה יתבסס על הפרולוג של הריקוד, שהוא תהליך הכניסה וההתוודעות של הצופים לאתר 
המופע. לטענתי, התרחקות זו מהמסגרת המסורתית של ההתבוננות מביאה לכך שהצופים 
מאבדים את מעמדם המועדף, משום שהם הופכים לנצפים על ידי אלה שעליהם התבוננו. 
עוד אטען שכתוצאה מכך האינטראקציה בין ההתבוננות והמבט ובין מרחב המופע הופכת 
למערכת יחסים המבוססת על כוח שנע בין שני קצוות ־ מבצעים וצופים. חלק זה יתבסס על 
ניתוח שלושת החלקים האחרים של המופע: גוף המופע, הקרנת הווידיאו והאפילוג. מתוך 
הניתוח מתעוררות כמה סוגיות: מהן ההשלכות של העמדת הכוח בבסיס הבנת הראייה? מה 
מיוחד בהתמקדות במאבק הכוחות בין הצופים המתבוננים ובין המבצעים המתבוננים בהם 

בטטריס? ומה משמעותו של מבט שהופך לכוח אלים? 

בין צורת הבמה לחוויית ההתבוננות בריקוד 

שורשיו של מושג המבט נעוצים במושגים חזותיים שנוצרו מּפעלי ראייה. ביוונית תיאטרון, 
לראייה  ידיעה  בין  צופים,  לקהל  אמנות  בין  זיקה  היוצרים  מושגים  הם  ואידיאה  תיאוריה 
ובין עולם מטאפיזי לעולם תופעות )לב–כנען וגרובר–פרידלנדר, 2002(. המחול הוא אמנות 
המאה  בראשית  למולה.  תמיד  ומתקיימת  ונוצרת  הזולת  לעין  תמיד  החשופה  ויזואלית 

רקדנים יוצרים שהופיעו בצילום התיעודי של טטריס: עדיה פרשקובסקי, קוראלי לאדאם, לילי לדין,   6

עירד מצליח, שירה רינות, נחשון שטיין ואורן טישלר. 

ארבעת שלבי ניתוח הריקוד שהם מציעים: תיאור מרכיבי הריקוד, הבחנה בצורת הריקוד, פירוש הריקוד   7

והערכתו.

המונח מחול תיאטרלי )שבמערב מקיף את הבלט, המחול המודרני ותיאטרון המחול( מתייחס לתפיסות   8

במערב  מלכים  בחצרות  מחול  להקות  של  פעולתן  ביסוד  שהיו  ומימזיס  סינתזה  של  האריסטוטליות 

בתחילת המאה ה–16. המחול התיאטרלי מתאים עצמו לדרישות קהל הצופים, לעומת המחול החברתי, 

הטקסי והעממי שנועדו לענג את המַבְצעים עצמם, גם כשהם מותאמים להצגה על במה. להרחבה על 

סוגיות המינוח ראו קופלנד )1998(.
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הובילה  וזו  במערב,  הממוסד  התיאטרלי  המחול  על  ביקורת  להתפתח  החלה  העשרים 
לשינויים קיצוניים בדרך שבה תופסים האמנים את מרחב המופע, וכן לנטישת הקונספט של 

מופע ניטרלי, אוטונומי או לא מודע למבט המתבונן בו. 
בחינת הקשר בין צורת הבמה ובין חוויית הצפייה החלה לשגשג במאה ה–16, כשהמחול 
המצאת  את  הראשונים, שהקדימו  המופעים  הראשונים.  צעדיו  את  במערב עשה  התיאטרלי 
במת הפרוסניום )proscenium(,9 הועלו באולמות רחבי ידיים של אנשי אצולה שבהם ישב רוב 
הקהל ביציעים מוגבהים שהקיפו את רצפת הריקודים משלושה עברים. רוב הצופים הסתכלו 
על המופע מלמעלה, ולכן התמקדה תשומת לבם בעיקר במגוון התצורות והצורות הגיאומטריות 
שהתוו הרוקדים על הרצפה. הרוקדים, שרובם היו חובבים ממעמד האצולה שהופיעו בפני בני 

 .)Au, 1997( מעמדם, נעו לפי הצורך ובחופשיות בין תפקידיהם כמבצעים או כצופים
פלדיו  אנדראה  ידי  על  ב–1580  באיטליה  שהומצאה  ־  הפרוסניום  בבמת  השימוש 
)Palladio( ־ התפשט במהירות בעולם המערבי והטביע את חותמו על התפתחות המחול 
התיאטרלי. האולם בעל צורת האודיטוריום עודד יצירת מסגרת ואשליה ציורית של במה, 
וזו גרמה להפרדה פיזית בין מבצעים לצופים. הריחוק הפיזי והפסיכולוגי שנוצר חיזק את 
מעמדם של הרקדנים המקצועיים והביא לניכור חברתי בינם לבין הצופים. מאז המצאתה, 
תפסה במת הפרוסניום את מקומה כמרכז ההוויה התיאטרונית במערב, וברוב התיאטראות 
המסורתיים התקבע האודיטוריום כצורה שבה האמנים נמצאים ומופיעים על הבמה, והקהל 

צופה בהם מהאולם. 
ביקורת על המחול הממוסד במאה העשרים ־ בעיקר הבלט והמחול המודרני ־ הביאה 
כאמור לשינוי באופן שבו תופסים האמנים את מרחב המופע. בשנת 1952 ארגנו המלחין 
קנינגהאם  מרס  והכוריאוגרף  והרקדן   )Cage, 1912–1992( קייג‘  ג‘ון  והתיאורטיקן 
)Cunningham, 1919–2009( אירוע מולטימדיה בבלק מאונטיין קולג‘, ארצות הברית,10 
ובו ישבו הצופים בזירה מרובעת שמעברים אלכסוניים חילקו אותה לארבעה משולשים. 
קנינגהאם אלתר ריקוד במעברים, על התקרה הוקרן סרט שגלש לאורך הקירות, קייג‘ קרא 
 Goldberg,( 11ניגן בפסנתר מכוון )Tudor( טקסט על מוזיקה וזן בודהיזם, ודייוויד טיודור
שנים   12 מופע.  של  חדשה  פרדיגמה  נוצרה  קולג‘  מאונטיין  בבלק  זה  במופע   .)1996
לאחר מכן, ב–1964, פתח קנינגהאם, שנחשב לעמוד האש של האוונגרד האמריקאי, את 
)Events( המפורסמת שלו, שהייתה מורכבת משילוב אקראי של קטעי  סדרת האירועים 
מוזיאונים,  גלריות,  כמו  תיאטרוניים,  לא  במרחבים  שהוצגו  שלו,  מהרפרטואר  ריקוד 
אולמות ספורט, הסטודיו שלו במנהטן, או במרחבים פתוחים כמו כיכר סן מרקו בוונציה 

.)Greskovic, 2011(

במת הפרוסניום היא במה מלבנית מוגבהת המשתרעת מקיר לקיר בקדמת האולם. קשת הפרוסניום היא   9

פתח מרובע בקיר המפריד בין האולם לבמה. פתח זה מכונה גם “הקיר הרביעי”, ומבעדו מתבונן הצופה 

במתרחש על הבמה.

מרסל  שעשה  מהשימוש   ,)Artaud( ארטו  אנטונין  של  התיאטרליים  מרעיונותיו  השראה  קיבל  קייג‘   10

דושאן )Duchamp( בפרוצדורות של מקריות ומפילוסופיית זן של אי התפתחות.

בפסנתר זה הצליל המופק משתנה בשל הכנסת חפצים בין המיתרים או עליהם, על הפטישים או על   11

האטמים החוסמים את הצליל.
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תרומה ניכרת לשיח על תפיסת המרחב ביחס למבט הרימה עבודה חלוצית שנעשתה בבית 
 Schawinsky,( שאבינסקי  שאנטי   .1933-1919 בשנים  באירופה  שפעל  הבאוהאוס  של  הספר 
תנועה  בין  היחסים  מערכות  את  האמנותית  בעבודתו  שחקר  בבאוהאוס  1979–1904(,מורה 
הבמה.  התנסויות  תחום  את  להרחיב  כדי  קולג‘  מאונטיין  לבלק   1933 בסתיו  הוזמן  למרחב, 
לצופים  הבמה  בין  מההפרדה  הנובעות  יצירתיות  יחסים  מערכות  סביב  נסבו  אלה  התנסויות 
 12.)Moholy-Nagy, 1895–1946( ונשענו על היוזמות של מורה–אמן אחר, לאזלו מולי–נאגי 
מולי–נאגי טען שנדרשים אמצעים מכניים חדשים שיחליפו את פעולת המציצנות ביחס לבמה 
Moholy-( וייצרו פעילות בימתית שבה הצופה לא יהיה שותף חרישי אלא ייקח חלק פעיל 
 ,)Gropius, 1883–1969( בהמשך לחקירותיו של מולי–נאגי עיצב וולטר גרופיוס .)Nagy, 1961
מייסד הבאוהאוס, את התיאטרון הטוטלי )Total Theater(, מבנה שיש בו שלוש במות בשלוש 
צורות שונות, ובעזרת מנגנון הפעלה מיוחד אפשר להפעילן לפי דרישות הבמאי ולהתאים אותן 

 .)Gropius, 1961( בו במקום לכמה סוגי מופעים: דרמה, אופרה, קולנוע או ריקוד
הרעיונות שהוצגו בבלק מאונטיין קולג‘ השפיעו כעבור זמן על קבוצת אמנים שנקראה 
תיאטרון מחול ג‘דסון )Judson Dance Theatre( ופעלה בניו יורק בשנות השישים. הניסיונות 
והחקירות של קבוצת אמנים זאת ־ איבון ריינר )Rainer(, טרישה בראון )Brown(, סטיב 
פקסטון )Paxton(, סימון פורטי )Forti( ואחרים ־ קראו תיגר על הדרך שבה הבינו עד אז 
 ;2010 )ביינס,  נלמד  הוא  המוסדות שבהם  ועל  האימון המקובלות  שיטות  על  הריקוד,  את 
Connor, 1997(. המרחב היה אחת הסוגיות שעמה התמודדו אמני הקבוצה מנקודת מבט 
רדיקלית, הן מבחינת שימושיו בריקוד והן מבחינת הזיקה שבין אתר המופע לחוויית הצפייה.

בין המופעים שיצרו כוריאוגרפים באתרים לא קונוונציונליים אפשר לציין את עבודותיה 
לאמנות  בגלריה  שהוצגו  ב–1960(,  )שתיהן   See-Saw–ו  Rollers פורטי,  סימון  של  הראשונות 
והעבירו את המחול מעולם הריקוד לעולם האמנות.13 איבון ריינר זנחה את המבט המציצני של 
הצופה בעבודתה Trio A )1962(, כשמיקדה את תשומת הלב של הצופים בתנועות המבוססות על 
ביצוע מטלה. טרישה בראון ערערה על מקומו של המבצע הנרקיסיסטי והישירה מבט אל הצופים 
ב–Insider )1966(, כשהתנועעה על סף הבמה. מרדית מונק )Monk( דרשה מהקהל שבא לצפות 
ב–Vessel )1971( לעבור תוך כדי המופע ממוזיאון גוגנהיים לתיאטרון פרוסניום, ומשם לעליית 
הגג שלה. בראון, לעומת זאת, הציבה את רקדניה ב–Roof Piece )1971( על 12 גגות של בניינים 
גבוהים במנהטן, שם עסקו בחיקוי מדויק של תנועות עמיתיהם. לעבודות אלה היו השפעות של 

ממש על תפיסת הכוריאוגרפיה ועל חוויית ההתבוננות של הצופים, גם בתיאטרון הממוסד.14 

החשיבה  את  הדגיש   ,1925 בשנת   )Dessau( בדסאו  הבאוהאוס  למנהל  שמונה  מולי–נאגי,   12

הקונסטרוקטיביסטית הרוסית החדישה.

בכך העמידה היוצרת את הכוריאוגרף לצדו של האמן החזותי, שמעמדו נחשב אז רם יותר.  13

עיסוק גובר בדיאלוג בין הצופים ובין מרחב המופע החל לפרוח גם בתיאטרון בסוף שנות השישים. יז‘י   14

גרוטובסקי )Grotowski(, במאי תיאטרון והוגה דעות פולני שנחשב חלוץ בחקר המשמעויות הפיזיות 

והאינטלקטואליות של מערכות יחסים אלו, הציע ליצור תצורה ייחודית בין צופים למרחב בכל מופע. 

הצופים,  מאחורי  התרחשה  והפעולה  הגוף,  כל  של  ובאינטנסיביות  במבע  התאפיינו  שביים  המופעים 

סביבם ואפילו מעליהם )Kirby, 1974(. חלק ניכר מהרושם נבע מכך שהצופים חוו התבוננות דומה לזו 

המוכרת להם מאמנות פלסטית, כמו פסל תלת ממדי או ציור דו ממדי.
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חוויית ההתבוננות הכרוכה באתר שהוא חוויה חד פעמית היא נושא שמצוי גם אצל 
בתוך  זה  מסוג  יחידות  עבודות  רובם משלבים  כי  אם  זמננו,  בני  ישראלים  כוריאוגרפים 
המסגרת הקונוונציונלית שבה הם יוצרים ופועלים. אוהד נהרין, שיצר את המופע ממותות 
אותם  מזמין  כשהוא  הצופים  של  המציצנות  פעולת  את  דוחה  שבע  בת  ללהקת   )2003(
או  ספורט  באולמות  המתבצע  בריקוד,  הרקדנים.  עם  אמצעית  בלתי  אינטימיות  לחוות 
בסטודיו של הלהקה, מקיפים הצופים את מרחב המופע מכל צדדיו, והרקדנים מתיישבים 
של   )2004( הפניקס  לידת  המופע   .)Rottenberg, 2011( המופע  במהלך  וביניהם  לצדם 
נועה ורטהיים ללהקת ורטיגו עולה באתרים משתנים המשפיעים כל אחד בדרכו הן על 
לנוף  ומאפשרת  ובנוף  בסביבה  בהרמוניה  משתלבת  העבודה  הצופים.  על  והן  הרקדנים 
להפוך חלק בלתי נפרד ממנה. היא יוצרת תגובה פיזית הן אצל המבצעים והן אצל הצופים, 
נמרוד  של   )2007( פיפדאנס  המופע   .)2008 )רוטנברג,  עדים  של  למעמד  יותר  הקרובים 
למציצנות.  הסתכלות  ובין  ליומיומיות  אינטימיות  שבין  בקשר  עוסק  תמי  ללהקת  פריד 
סגורים  תאים  בתוך  מתרחשת  ברורים,  וסוף  התחלה  לה  שאין  הקונספטואלית,  היצירה 
הפזורים ברחוב )דורי, 2009(. לתאים יש חורי הצצה המזכירים מופעי הצצה של חשפניות 
ומפתים עוברים ושבים להתקרב ולהציץ במופע. פעולת ההתבוננות–מציצנות בריקוד זה 
מזכירה את עבודתו הגדולה והאחרונה של מרסל דושאן, נתונים )1966-1946(. ביצירה זאת 
המתבונן–מציץ נדרש לצעוד לאורך מסדרון עד לדלת נעולה ולהתבונן ביצירת האמנות 
של  המסורתי  המבנה  תפיסת  את  מאתגר  פריד  גם  דושאן,  כמו  הצצה.15  לחורי  מבעד 
ההתבוננות באמצעות קביעת זווית הראייה שממנה יתבונן הצופה ביצירתו, אלא שבניגוד 

לדושאן הוא ממקם אותה ברחוב. 

בין חוויית ההתבוננות לשיתוף הקהל בריקוד תלוי–אתר 

הבאים לצפות בטטריס ־ 69 איש בלבד בכל מופע ־ מתבקשים לחלוץ את נעליהם בכניסה 
שרפרפים  מקבלים  והם  נמדד,  גובהם  וצר.  גבוה  בשער  אחד–אחד  ולעבור  המופע  לאתר 
בהתאמה. בהנחייתם של שבעה רקדנים עוברים הצופים לרחבה שלפני הבמה ומתיישבים 
על השרפרפים. בעודם ממתינים לשאר הצופים, מבטם יכול להתמקד בצורת הבמה יוצאת 
הדופן: רצפה מוגבהת ובה פתחים, ומעל לכל פתח כיפה עשויה סורגי ברזל. כששתי רקדניות 
נעות בין המרחבים שמייצרת הבמה המחוררת ־ על הבמה, על הרצפה ותלויות–מתנועעות 
המופע,  חוויית  של  נוסף  ממד  לצופים  מתברר  ־  לבמה  מתחת  לפתחים  מבעד  כעטלפים 

הנובע ממבנה האתר. 
 site( תלויי–אתר  מחול  באירועי  וצופים  מבצעים  יחסי  חוקרת   )Stock, 2011( סטוק 
ג‘דסון  מחול  בתיאטרון  שנוצרו  הניסיוניות  שהעבודות  וטוענת   )specific performance/s
השמונים  שנות  ראשית  של  תלויי–אתר  למופעים  לעומתם,  החזותי.16  החיזיון  את  הדגישו 

.)Judovitz, 1989( להרחבה ראו יודוביץ  15

בשנות   )Kaprow( קאפרו  אלן  כמו  אמנים  שיצרו   )happenings( שהתרחשויות  טוען   )Babb( באב   16

.)Stock, 2011 החמישים בישרו את מה שאנו מכנים היום מופעים תלויי–אתר על מגוון צורותיהם )אצל
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לא היו רק מטרות תרבותיות–חברתיות ופוליטיות, אלא הם אף עודדו את הצופים להשתתף 
 Hunter,( האנטר  אמצעית.  בלתי  התנסות  באמצעות  המקום  עם  הזהות  לתחושת  ולתרום 
משמש  האתר  שבהם  ציבוריים  במקומות  כמתרחשים  תלויי–אתר  מופעים  מגדירה   )2005
גירוי קונספטואלי ויצירתי,17 אך גם נקודת מוצא לרעיונות יצירתיים הקשורים ומשתלבים 

עם ההיבטים הפיזיים )מיקום, ארכיטקטורה( והלא–פיזיים )אווירה( של האתר המסוים.18 
יוצאת הדופן, כמו בטקס או פולחן חילוני, ממקדת מלכתחילה את  בטטריס, הכניסה 
גן  כמו  נגיש לקהל הרחב  ציבורי  בייחוד של אתר המופע, שאינו מרחב  הצופים  מודעות 
ציבורי או מגרש משחקים, אך גם אינו תיאטרלי–פורמלי כמו במה מסורתית. דר מתערבת 
במבנה התרבות שהיא בוחרת ומעצבת אותו לפי צרכיה כדי לעמת את הצופים עם דחיית 
הקונספט של תיאטרון מסורתי, וכדי לדחות את היותם צופים סבילים הקולטים את העבודה 
מעצם  מועצמת  האינדיבידואל  הצופה  חוויית   ,)Ibid.( האנטר  של  בניסוחה  ממרחק.19 
מודעותו להימצאות באתר מופע ייחודי. היא מוסיפה ואומרת שחוויה זו משותפת ליוצרים 

ולמבצעים. 
את  לקחת  מהם  המבקש  קול  ברקע  נשמע  הבמה,  לפני  הצופים  כל  שנאספו  לאחר 
הקול  המסומנים.  במקומות  אותם  ולהניח  המוגבהת  לבמה  מתחת  אל  לעבור  השרפרפים, 
העגול  הפתח  תוך  אל  ראשם  את  ולהכניס  בזהירות  עליהם  לעמוד  אותם  ומנחה  ממשיך 
מחיצת  את  שוברים  וכך  להתארגן,  להם  מסייעים  לצופים  הסמוכים  הרקדנים  שמעליהם. 
 ,)Sauter, 2002( סאוטר  למבצעים.  צופים  בין  הקיימת  המסורתית  והרגשי  הפיזי  הריחוק 
הללו  המחיצות  ששבירת  כותב  צופים,  של  והרגשית  האינטלקטואלית  החוויה  את  החוקר 

מדגישה את חוויית ה“הימצאות באירוע” )event-ness( של כל המשתתפים בו.20 
במבטיהם  מלווה  בה  הקבועים  לפתחים  רצפת הבמה מבעד  על  הצופים  ראשי  הופעת 
המתרוצצים ובצחקוקיהם הנבוכים, אף שהם מגיעים למופע מצוידים במידע אישי והקשרי 
 )Sauter, 2002, p. 128 על אופי האתר והמופע. הפילוסוף הגרמני הנס–גאורג גאדאמר )אצל
לדבריו,  אמנות.  לכל  הבסיס  הם   )playing( משחק–הצגה  או  באירוע”  ש“ההימצאות  טוען 
הוא  ולמעשה  רצונם,  את  אליו  מכפיפים  והמשתתפים  משלו,  כללים  יש  למשחק–הצגה 
המפעיל את המשתתפים בו. באמנויות הבמה, המשחק–הצגה מיועד לצופים, וגם השחקנים–

מציגים מכירים את חוקיו; היצירה והחוויה של המשחק–הצגה הן אפוא תהליכים מקבילים. 
כך, בניגוד לתיאוריות תקשורת מסורתיות, גאדאמר אינו מפצל את התהליך למוען ונמען 
אלא מאחד אותו באמצעות מגע הדדי בין מבצעים לצופים בפעולת המשחק–הצגה. הפרולוג 

סטוק מכנה זאת הפרעה אמנותית או התערבות.   17

כשהאתרים  ואינטראקטיביות,  דיגיטליות  טכנולוגיות  גם  מקיף  תלויי–אתר  במופעים  העיסוק  כיום   18

כוללים סביבות וירטואליות וממשיות כאחת.

וילקי )Wilkie, 2002( מציעה סולם למיון רמות הקשרים שבין מערכות היחסים היצירתיות עם האתר:   19

site-( אתר מעורר הזדהות ,)outside theatre( מאתרים המיועדים למבנה תיאטרון, דרך תיאטרון רחוב

)site-specific(, שהקשר בינו למופע הוא  ייחודי  )site-generic(, ועד אתר  sympathetic( ואתר כללי 
מסוים וחד פעמי. היא מכנה את הקשר הזה “טהור”.

ביטול ההפרדה בין מסגרת המופע, המבצעים והצופים התחזקה במהלך שנות התשעים עם הולדת ה“אירוע”   20

.)Sauter, 2002( התיאטרוני, שפירושו מופע שמתקיימת בו אחידות בין צופים למבצעים )event(
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של טטריס מאפשר לצופים אתנחתא ושהות להתרגל ולהנהיר לעצמם את טיבה ואת אופייה 
השונה של החוויה התיאטרלית המזומנת להם, וכן להפנים את כללי המשחק החדשים שיצרה 

דר לבמה, אך גם את הקשר הנרמז בשמו של הריקוד: משחק המחשב טטריס.21 
נקודת מבט נוספת לבחון בעדה את הזיקה הנוצרת בין אתר המופע ובין שדה הראייה 
יוצא הדופן היא היותה של חוויית ההתבוננות חלק מהדיאלקטיקה של ההתרחשות. במילים 
אחרות, המבוכה ואי ההתמצאות הרגשית והאינטלקטואלית של הצופים, הנמשכת במידה 
מסוימת גם לאורך המופע, משמשות עבור דר הנעה חיונית לחוויית המופע. באמצעותן היא 
אבל  המבצעים,  לבין  בינם  ההבדלים  את  לזהות  יוכלו  לצופים שאולי  ברור  מסר  מעבירה 
יתקשו להבדיל בין פעולה רגילה לאמנותית. סוגיה זו תישאר עבורם לא פתורה לאורך כל 
המופע. סאוטר ).Ibid(, לעומת זאת, מציע גישה אחרת שעל פיה תפיסת המופע האקטואלי 
קשורה בעיני הצופים למעמדו של מקום האירוע או של הלהקה, ולכן החוויה הממשית של 

המופע היא בעלת משמעות משנית. 
הניתוק שיוצרת דר בין ראשי הצופים המפוזרים מעל רצפת המופע ובין גופיהם הכמו–
תלויים מתחת לבמה מחדד אצלם בחריפות את הפער בין הראש החושב לגוף, שאמנם אי 
אפשר לראות אותו אבל אפשר לחוש את חוסר האונים שלו. סטוק )Stock, 2011( טוענת 
שהתהליך הגופני שבו חווה האינדיבידואל את האתר מתרחש כשהיוצרים והמבצעים חושבים 
ומתקשרים ישירות עם הגוף ובאמצעותו ללא כל גורם מתווך. אך דר עושה מניפולציה על 
החוויה הבלתי אמצעית שיכולה להיות לצופים על ידי שימוש באמצעי תיאטרוני קיצוני, 
שבשונה  אלא  המערב.  בתרבות  הגוף  תפיסת  עם  אותם  המעמת  האלימות,  מן  בו  שיש 
מכוריאוגרפים אחרים המציגים את תמונת גוף הרקדנים, היא מסבה את תשומת לב הצופים 

לגופם שלהם באמצעות הטרדתם.22 
תנועה  באמצעות  המרחב  חקירת  של  החוויה  שבהם  תלויי–אתר,  בריקודים  כמו  שלא 
לצופים  מאפשרת  אינה  דר   ,)Stock, 2011( לצופים  גם  אלא  למבצעים  רק  שמורה  אינה 
שלה לבחור כיצד ומאיזו נקודת מבט לחוות הן את המופע והן את האתר. תחת זאת היא 
מנוחה קצרה  או  גם מאפשרת למבקשים הפסקה  אך  הייחודי,  הצופים במרחב  לוכדת את 
מהאינטנסיביות של המופע לגלוש מטה אל מתחת למשטח הבמה. אלה שבוחרים לעשות 
זאת נחשפים לנוף סוריאליסטי: עולם סואן עם תנועה פסיבית של גופים נטולי ראש. אם 
קודם לכן התמודדו הצופים עם ראשים מנותקים מגופים, עתה עליהם להתמודד עם גופים 
ערופי ראש ועיוורים שרקדנים מפתיעים אותם ונוגעים–מכים בהם. מבקרת המחול רות אשל 
)2007( מתארת זאת כ“גופות פסיביות הנשארות תלויות תחת תקרת הבמה ]ו[מזכירות גושי 
בשר תלויים אצל הקצב”. דר מוסיפה ואומרת: “רצינו לחדד את הפערים בין הראש החושב 
והמרגיש לגוף שהוא מבחינה מסוימת חסר אונים ]...[ לכאורה בלתי נשלט ופרוץ לנגיעות” 

טטריס, ששמו נגזר מהמלה היוונית “טטרה” שפירושה ארבע, הוא משחק מחשב ווידיאו שהמציא בשנת   21

מארבעה  המורכבות  מצורות  המורכב  במשחק,  השחקן  פז‘יטנוב.  אלכסיי  הרוסי  המחשבים  מהנדס   1984

ריבועים, מכוון את הצורות הנופלות באטיות מחלקו העליון של המסך, ומטרתו לסדר אותן בתחתית המסך זו 

על גבי זו ללא רווחים. כשהקוביות יוצרות שורה שלמה ללא רווח, השורה נעלמת, והקוביות שנערמו מעליה 

יורדות קומה אחת. כשהקוביות נערמות עד לקצה העליון של המסך בגלל עודף רווחים, המשחק מסתיים.

להרחבה על מעמד הגוף במחול העכשווי ראו ברנדשטטר )2005(.   22
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)אצל יודילוביץ‘, 2006(. ההפרדה הנוצרת בין הראש החושב לגוף המרגיש, המוצג כקליפה, 
דר:  של  ובמילים  הרקדנים,  של  הפעלתנות  לעומת  הצופים  של  הסבילּות  בשל  מתעצמת 
“הגוף של הצופה עומד על שרפרף ובמידה רבה מקובע בעמידה הזו לעומת הרקדן שיש לו 

חופש תנועה מוחלט” )שם(. 
נוטה  ומוסיפה שהריקוד  )Wilkie, 2002( ממפה מופעים תלויי–אתר בבריטניה  וילקי 
להשתמש באתר במשמעות של צורה, ואילו התיאטרון נוטה לתוכן. בטטריס שפת התנועה 
וירטואוזית אלא מושפעת במישרין מצורתו הבלתי שגרתית של האתר,  שיוצרת דר אינה 
שהוא מרחב ריקוד מוגבל בשל נוכחותם של ראשי הצופים המכוסים במסגרות שבכה הבולטות 
כגבעות קטנות. אוצר התנועות במופע הוא בעל אופי יומיומי ומתבטא בשילוב של תנועות 
ועולים  הצפים  הרקדנים  במקום.  בעיקר  המבוצעות  אקספרסיביות  מחוות  עם  התקדמות 
מבעד לפתחים ברצפת הבמה נעים בזחילה בינות לראשי הצופים, לבושים בשכבות בגדים 
בצבע חול. בהמשך הם הולכים בכיוונים שונים, רצים במהירות בינות לראשים, או קופצים 
מעליהם למרחק או במקום. לעומת תנועות ההתקדמות הללו, מדגישות המחוות המבוצעות 
במקום מגוון איכויות מבע. לדוגמה, התפשטות בעמידה שיכולה להתפרש כהתערטלות, או 
הימצאות הרקדנים בסמיכות גדולה לראשי הצופים, היכולה להיקרא כפלישה למרחב אישי. 
התחביר התנועתי ־ העקרונות הנותנים לריקוד את לכידותו הפנימית ־ נוצר בעיקר 
משילוב של פעולות התקדמות יומיומיות משובצות בתמונות מבע קטנות. ארגון הריקוד אינו 
משמש את דר כאמצעי אמנותי צורני גרידא, אלא מאפשר חוויה חושית שונה המתעוררת 
בשל המרחב השונה, בשל הִקרבה הפיזית לרקדנים, אך גם בשל היעדר מוסכמות תיאטרליות 
המשתמשות בתחבולות כדי למקד את מבטם של הצופים.23 כמו כן, תמונות המבע הקטנות 
הללו יוצרות אתר נוסף המציע לצופים גירוי אינטלקטואלי עם סוגיות התוכן הנלוות לריקוד.

וילקי ).Ibid( טוענת שמופע תלוי–אתר מתאפיין בשלל החלטות פוליטיות המאתגרות 
גם  יכולות  מוסיפה שהחלטות אלה  היא  ואת המסורת התיאטרונית.  הדומיננטי  את השיח 
לייצר רעיונות הקשורים במקום ובקהילה ובמשמעויות העולות ממרחבים מבוקרים, נגישים 
או מאוכלסים שבהם ממוקם האתר. אצל דר רעיונות אלה עוסקים במשמעויות המבט הקשור 

ביחסי צופים ומבצעים במופע תיאטרוני.
מאחר שהצופים, כמו המבצעים, חוקרים את שלל ההיבטים העולים במופע מתוך מערכת 
פסיבי  להישאר  יכול  אינו  שמבטם  הרי  עצמם,  מבצעים–אתר–הם  של  המשולשת  היחסים 
במובן המסורתי. מעורבותם במופע מסוג זה יכולה לנוע בקשת רחבה ממבט אקראי, דרך 
מבט  ועד  הציבורי,  במרחב  במופעים  האתר  של  ההיסטוריה  עם  קשר  ליצור  הנדרש  מבט 
כרטיסים  ורוכשים  אליהם  להגיע  בוחרים  שהצופים  באתרים  המתקיימים  במופעים  מודע 
).Ibid(. בטטריס מתקיים שילוב של מבט אקראי עם מבט מודע, כשהאקראי נוצר מהמפגש 
עם מבטי הצופים האחרים, ואילו המודע נוצר במפגש עם חוויית הריקוד והרוקדים. חוויית 
הזמן בריקוד אינה אמיתית או יומיומית כמו במופעים המתקיימים באתרים ציבוריים, אלא 

מושהית כמו בחוויה תיאטרלית. 
בין חברתי לפסיכולוגי,  בין היבט מקרו להיבט מיקרו, או  )Sauter, 2002( מבחין  סאוטר 
בבחינת מערכות היחסים בין צופים למופע. היבט המקרו עוסק ב“מי חווה מה” במהלך אירוע 

.)Stock, 2011( וסטוק )Wilkie, 2002( להרחבה בנושא ראו וילקי  23
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ועוסק  בצופים  מתמקד  המיקרו  היבט  כאן.  עליו  ארחיב  לא  הדיון  מגבלות  ובשל  תיאטרוני, 
בתגובותיהם הרגשיות ובמחשבות המתעוררות אצלם לנוכח הגירוי שמציב בפניהם המופע או 
התהליך התקשורתי המתקיים במופע.24 אפשר לומר שכבר בפתיחת הריקוד תלוי–האתר של דר, 
עוד מהפרולוג שלו, הצופים ערים לחשיבות הגדולה שנותנת היוצרת למקום, או כפי שאומרת 
 Pershigetti, in Hunter,( ”פרשיגטי: “האתר מדבר בקול רם יותר מהמתווך האנושי הנכנס אליו
p. 368 ,2005(. כך מפגינה דר את כוח הבימוי שלה עוד לפני שהחל הריקוד ומערערת על אופן 

ההסתכלות והמבט הנשענים על פרדיגמות מסורתיות של סדר והרמוניה תיאטרוניים מוכרים. 

המבט הסרטריאני כפרדיגמה של התגלמות קונפליקט בין מבצע לצופה 

הפילוסופי שלו  בפרק מתוך הטקסט   ,)1980-1905( פול סרטר  ז‘אן  פילוסופיית המבט של 
הישות והאין )Le Regard, in L'Être et le néant, 1943(, מסדירה מרחקים בין אובייקטים 
וקובעת היררכיות ביניהם. היא מתמקדת במבט כמערכת יחסים המבוססת על מושג הכוח 
הנע בין שני קצוות. כך היא מאפשרת לפענח את האינטראקציה הדומיננטית בטטריס, בין 
המבט ובין מרחב המופע, שבה כל אחד מהצדדים ־ מבצעים וצופים ־ משתמש במבט כדי 

להפוך את מושאו לאובייקט. 
הקרטזיאני,  המתבונן  של  המסורתי  למודל  מנוגד  סרטר  של  המבט  פילוסופיית  מודל 
המתמצה  דקרט,  אצל  הראייה  מושג  האינדיבידואל.  של  הדואליות  עקרון  על  המושתת 
במשפטו המפורסם “אני חושב משמע אני קיים”, מבחין בין נפש לגוף, בין פנים לחוץ ובין 
הישות לנראות. בשניות זו הנפש או המחשבה היא הבסיס להוכחת הקיום ולהבחנה “בין מה 
שקיים בוודאות לבין מה שרק נראה כזה אך קיומו נטול הוכחה” )דורפמן אצל סרטר, 2007, 
עמ‘ 10(. סרטר, המבסס את מושג המבט על מצב של היות–עם–הזולת כמאפיין קיומי, אומר 
על כך: “]...[ מהותה ]של תפיסת הזולת[ חייבת להיסמך על קשר ראשון של תודעתי עם 
תודעת האחר ]...[ וקשר זה הוא היחס היסודי, עצם התבנית של היותי–בשביל–האחר” )סרטר, 
2007, עמ‘ 33(. היחסים בין סובייקט לאובייקט בתוך ההוויה האנושית מתבהרים כקיום הנע 

בין שני קטבים, שמעצם מהותו אינו יכול להגיע לנקודת איזון. 
תודעה  ככוח  המבט  לחשיבות  מתוודעים  אנו  הריקוד  מתחילת  כבר  בטטריס,  כאמור, 
מרכזי המתווך ומעמת בין הצופים קטומי הגוף הרתוקים למקומם ובין המבצעים הרתוקים 

להרחבה על היבט המקרו ראו סאוטר )Sauter, 2002, pp. 118–123(. סאוטר מדבר במאמרו גם על   24

מחקרים רבים אחרים העוסקים בתהליכים הרגשיים שעוברים הצופים במופעים אלה, כמו זהות )דמיון, 

שאלות  שואלים  ההתקבלות  של  אחרים  מחקרים  רגשית.  והזדהות  אהדה  נכפית(,  וזהות  לב  משאלת 

יחסים  כמו  בנושאים  התיאטרון  של  התיאורטיקנים  את  ומאתגרות  אמפיריים  ממחקרים  המושפעות 

וחשיבותה  סגנוניות  איכויות  התיאטרוניים,  האירועים  של  סביבתיים  היבטים  לצופים,  מבצעים  שבין 

של פעולת התקשורת התיאטרונית. ראו לדוגמה את ספרה של ג‘ודית לין האנה )Hanna, 1983(, קשר 

מבצעים–צופים, העוסק בתקשורת רגשית הדדית בין במה לצופים במופעי מחול, או ספרו של הרברט 
ספרים  זאת,  לעומת  מטאפיזי.  פילוסופי  כמונח  הקהל  נושא  את  הבוחן  הקהל,   ,)Blau, 1990( בלאו 

שפורסמו בשנות התשעים מתמקדים באסתטיקה התיאטרונית.
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קרב  “דו  הציור  את  מזכירה  זו  סיטואציה  האתר.  צורת  בשל  ומתאפשר  המופע,  למרחב 
)Goya, 1746–1828(, שבו  גויה  )1819( של הצייר הספרדי פרנסיסקו דה  בחבטות מקל” 
שני אנשים נלחמים זה בזה באלות. קלוד לנצמן25 קורא זאת כך: “]...[ הם מחסלים חשבונות 
הצייר  כך  האלימות.  בשיא  זאת  ועושים  האחר,  של  קיומו  שהיא  הגמורה  השערורייה  עם 
מציג לפנינו את מלחמת התודעות בצורה הקיצונית ביותר, תחילתה הבלתי אנושית הנצחית 
של כל אנושות” )לנצמן, 2011, עמ‘ 34(. במבט ראשון אפשר לראות שמאבקם הוא לחיים 
ולמוות, אבל גם שאין בו מה לנצח מאחר שהם נלחמים כשהם שקועים באדמה עד ברכיהם. 
ובאנלוגיה לריקוד כאמנות במה בכלל ולטטריס בפרט, רקדנים וצופים צריכים זה את זה, 

ובעימות ביניהם אין מנצח. 
סרטר מסביר שכאשר אני מתבוננת בזולת, הזולת הוא אובייקט מבחינתי, אך כאשר 
הזולת מתבונן בי, אני עצמי הופכת לאובייקט בעיני הזולת, שיש לו חירות משלו. מהות 
)האובייקט( מכל מה שמקיף  הישות  היא פעולת האיון, הפרדת  התודעה של הסובייקט 
אותה כדי ליצוק צורה בהווייתה ולהבחין בינה לבין העולם. מפעולה זו שואבת התודעה 
כשלעצמה  הוויה  אין  לתודעה  אחרות,  במילים  בהווייתה.  משמעות  ויוצקת  ישותה  את 
מאחר שהווייתה שאולה ונוצרת ממושא איונה. מכיוון שהתודעה אינה יכולה להתקיים 
כשלעצמו  האנושית ־  ההוויה  הקצוות של  שני  בין  מושאה, הקשר  ללא  עצמאי  באופן 
 être( ובשביל–עצמו )( המזוהה עם האובייקטים בעולם )בני אדם או חפציםêtre en-soi(
pour-toi( שהוא התודעה )או הסובייקט( שבבסיסה עומד איון הזולת ־ אינו ניתן להפרדה 

או לניתוק. 
בהמשך לכך, תופעת הראייה כפעילות בינאישית מאפשרת לסובייקט לראות את הזולת 
כאובייקט, או לחלופין להיות נתון למבטו של הזולת וכך לפגוש את הזולת כסובייקט. אם כן, 
במהות ההיות–בשביל–האחר מצוי קונפליקט: בעודי שואפת להכניע או לשעבד את האחר 
באמצעות המבט, הלה שואף להכניע אותי. הכפילות הזאת, על פי סרטר, עושה את הקיום 
האנושי לחסר מוצא, מאחר שרק אחת משתי האפשרויות תצא לפועל. על פי תפיסת הראייה 
החזותית, האחד יכול להיות אובייקט או סובייקט ולעולם לא שניהם גם יחד: או שאני מכירה 
באחר כמות שהוא, כסובייקט, ואז איני יכולה לאחוז בו מאחר שאני מאפשרת לו לאיין אותי 
ולהפוך אותי לאובייקט; או שאני מאיינת את האחר ומתייחסת אליו כאובייקט שאינו יכול 
אז לאיין אותי. מאחר שהמבטים הללו אינם יכולים להיות הדדיים במפגש הבינאישי, אין 
אפשרות של סינתזה מלאה בין שתי הצורות. מכאן שבמהותו של הקיום האנושי ושל מערכת 

היחסים הבינאישית טמון קונפליקט בלתי פתור המתגלם במבט.
כפועל יוצא של הקונפליקט מציע סרטר שלוש איכויות העשויות להתעורר בסובייקט 
ההכרה  בשל  שהוא  הישות  את  להגשים  יצליח  לא  שלעולם  אף  הזולת,  של  מבטו  לנוכח 
מפני  ־  )א( חשש   :)2007 סרטר,  אצל  )דורפמן  תודעה  רק  הזולת  בשביל  יישאר  שלעולם 
ר אותו  האחר המנסה לגזול את עולמו, מאחר ש“אני הנני האני הזה בתוך עולם שהאחר ניּכֵ
ממני” )סרטר, 2007, עמ‘ 50(; )ב( בושה ־ מפני היותו נתון כאובייקט למבטו של הזולת, 
ו“הכרה בכך שאכן אני הנני האובייקט שהאחר מביט בו ושופט אותו” )שם, שם, ההדגשות 

במקור(; )ג( גאווה ־ בהבנתו את תלותו של הזולת בו כדי להפוך לישות כלשהי. 

קלוד לנצמן, עיתונאי, סופר ויוצר, היה ידידו של סרטר ובן זוגה של סימון דה בובואר.  25
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הריקוד  באתר  האחרים  הצופים  פני  למראה  מופתעים  הצופים  סרטר,  של  לשיטתו 
מפני שהם מודעים להיותם חלק משדה של ראשים כרותים. המבוכה והבושה מעידות על 
אחרים  צופים  של  הפולשניים  למבטיהם  הנתונים  אובייקטים  שהם  לכך  עצמית  מודעות 
מופנה בהמשך להתרחשות התיאטרונית,  ועוד, מבטם  זאת  השופטים אותם על מה שהם. 
לרקדנים הנעים ומתקרבים כדי מרחק נגיעה ביניהם ומעל לראשיהם המוגנים בסורגי ברזל. 
הבל  לחוש את  יכולים אלה  הצופים,  אל  ומישירים מבט  על הרצפה  כשהרקדנים שוכבים 
נשמתם או להריח את זיעת גופם. בהמשך נעשות תנועות הרקדנים מהירות וחדות או כבדות 
וקרובות, בדלגם בינות לראשי הצופים ומעליהם, ואלה משפילים את מבטם. והרוקדים, הם 
אינם מישירים מבט לאותה הנקודה הרחוקה באודיטוריום שאליה מיקדו רקדני הבלט את 
מבטם, אך גם אינם מפנים את מבטם אל עצמם פנימה או לעבר עמיתיהם, כמו רקדני המחול 

המודרני. 
שני  את  מכיל  הזולת  שגם  משום  הזולת  איון  את  להפריד  אפשר  אי  סרטר,  פי  על 
המאפיינים: כשלעצמו, כשאני מתבוננת בו ומאיינת אותו הוא הופך להיות אובייקט למבטי; 
ובשביל עצמו, היותו שונה ממני. יוצא מכך שהזולת הוא אמנם אובייקט, אבל הוא יכול גם 
יתרה  יש עולם משל עצמו.  לו  ביניהם אותי, מפני שגם  לאיין אובייקטים אחרים בעולם, 
מזאת, ככזה הוא גם מתחרה בי. אפשר לתרגם זאת כערעור ושבירה של המודל המסורתי 
של ייצוג שדה הראייה באמנויות החזותיות, המעוצב כמשולש שבקודקודו נמצא הסובייקט 
השולט בשדה הראייה. בטטריס מציגה דר מודל שדה ראייה שבו מתקיימת ייצוגיות כפולה, 
והן  לאובייקט  הן  בעת  בה  המכוונים  המשולשים  שני  של  היא  הגיאומטרית  כשהמטפורה 
לסובייקט. לכן שדה הייצוג הממוקם בין שני הקצוות–קודקודים ממוקד פחות באובייקטים 
המבצעים  רק  לא  זה  באופן  לטטריס,  באנלוגיה   26.)Prendergast, 2000( בתהליך  ויותר 
והריקוד נמצאים במוקד תשומת הלב, אלא גם מערכת היחסים בין שני הקצוות, על מאפייניה 

הייחודיים, שבלבה נמצא המבט.
שיכול  הוא  אותי  המאיין  האחר  של  המבט  כוח  דווקא  סרטר,  טוען  פרדוקסלי,  באופן 
להפוך אותי לכשלעצמו, כלומר לתת לי הוויה. אם כן, הזולת אמנם יוצר עולם מתחרה לשלי, 
אך רק באמצעות מבטו אני יכולה להיות מודעת לעולמי. הקיום האנושי הוא תנועה מהפנים 
אל החוץ המשתנה תדיר, משום שהיא משליכה את עצמה לעולם ובתוך כך הוא מאיין אותה. 
כמו בסיפור שמספר סרטר על האיש המציץ בחור המנעול ומודע לעצמו רק מעצם נוכחות 
הזולת, כלומר רק כשנשמעים צעדים בפרוזדור ואחרים עלולים לראותו )סרטר, 2007, עמ‘ 
48(, או כמו המתבונן בציור של דושאן, כך גם הצופים בריקוד מודעים לעצמם מעצם היותם 
מודעים למבטם של הרקדנים עליהם. התודעה “הטהורה” שלהם כצופים אנונימיים בחשכת 
האולם הופכת ל“אני” שאינו טהור מפני שהוא מופיע בתווך של דבר מה חיצוני לו. במילים 
אחרות, מודעות הצופים לרוקדים היא רק עקיפה, מתוך מבטם של הרוקדים על הצופים, ועל 

כן מעצימה את תחושת המבוכה. 
ההתרגשות והפיתוי הם אמצעים אמנותיים נוספים המשמשים את דר בריקוד כדי לסמן 
נוסף של פלישה למרחב אישי וטשטוש הגבולות בין רקדנים לצופים. היא  ולהדגיש ממד 
עושה זאת באמצעות הצגת שתי רקדניות ורקדן המתקרבים למרכז הבמה עד שגופותיהם 

.Barthes, 1973 משתמש במודל הייצוגיות הכפולה של בארת. ראו )Prendergast, 2000( פרנדרגאסט  26
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נצמדים כשהגבר לכוד בין גופי הנשים. הם נעים צמודים, וירכיהם נעות ומתפתלות כגוף אחד 
בתנועות חושניות המרמזות על מעשה אהבה בשלושה. במקום אחר על הבמה מתנועע זוג 
רקדנים אחר, גבר ואישה, גם הם בגופים צמודים ומתפתלים כמו במשחק מקדים של מעשה 
חודרות  באינטימיות,  בבשר  הנוגעות  בידיהם  מתמקדת  הצופים  של  לבם  תשומת  אהבה. 
מבעד לבגדים התחתונים זה של זו, משחקות, וכמו מנסות להפשיט את האחר. דר מאלצת את 
הצופים שלה להתבונן ־ בין שמרצונם ובין שלא ־ במשחקי האהבה של הרקדנים, שאינם 

מתממשים בסופו של דבר. 
בשל  לכישלון  שנידונו  גישות  כשתי  סרטר  מציג  הזולת  עם  הקונקרטיים  היחסים  את 
המבט שאי אפשר לחמוק ממנו )דורפמן אצל סרטר, 2007(. בגישה הראשונה שואף הסובייקט 
לסובייקטיביות של הזולת באמצעות אהבה, שפה ומזוכיזם, המעידות על השאיפה והתקווה 
שהזולת יבחר בו כאובייקט מועדף. אולם לאהוב משמעו גם להיות נאהב, או להיות מאויין על 
ידי הזולת כדי לקבל הצדקה לקיום העצמי. לכן כשהסובייקט מביט בזולת ומאיין אותו, הוא 
מופיע כאובייקט, והסובייקט מאבד את הצידוק לגישתו. מאחר שגישה זאת דינה להיכשל, 
היא מובילה לבחירה במזוכיזם, כך שהסובייקט מנסה למחוק את הסובייקטיביות שלו כדי 
לגרום לזולת לבחור בו כאובייקט מועדף; אבל גם גישה זאת נכשלת מאחר שהסובייקטיביות 

שבה וחוזרת בשל מאמציה לאיין דברים בעולם. 
בגישה השנייה הוא שואף להכניע את הזולת באמצעות אדישות, תשוקה, שנאה וסדיזם. 
להשיג  שואפת  התשוקה  מבטו;  בשל  בכך  מצליחה  אינה  מהזולת  המתעלמת  האדישות 
בשל  נכשלת  היא  גם  אך  הגופנית,  לאובייקטיביות  מבעד  הזולת  של  הסובייקטיביות  את 
המכשיריות האובייקטיבית של האקט המיני; השנאה היא הרצון לשלול את האחר ולהביא 
למותו, אך כישלונה נובע מכך שגם אם הזולת ימות, אי אפשר למחות בכך את ההכרה בו; 
הסדיזם מבקש לחשוף את גופניות הזולת אגב דרישה שהוא יוותר על חירותו, אך כישלונו 

נובע מכך שהוויתור עצמו נעשה מתוך חירות.
אם נאיר את שתי הגישות של סרטר בתוך הריקוד, אפשר לראות את מבטי הרוקדים 
כניסיון להכניע את הצופים המתבוננים בהם באמצעות השילוב של אדישות ותשוקה; בין 
אדישותם לכאורה לנוכחות הצופים ובין ניסיונותיהם לפתות אותם בתנועותיהם העוגבות 
ובעלות הרמזים המיניים הבוטים. אלא שכל ניסיונותיהם נכשלים. הניסיון לאיין את הזולת 
ולהפוך אותו לאובייקט באמצעות הפגנת חוסר התעניינות אינו נוחל הצלחה בשל מבטיהם 
הזולת,  של  מבטו  את  ללכוד  כדי  בתשוקה  השימוש  גם  ההפך;  על  המעידים  הצופים  של 
של  האשליה,  יצירת  של  השיא  לרגע  כשמגיעים  נכשל:  לסובייקטיביות  ולהגיע  להכניעו 
הגופים האחוזים זה בזה באינטימיות, הכול מתפרק. הציפיות לעונג ההסתכלות ולהכנעת 
הזולת המתבונן בסקרנות ניתצות ונהרסות כשרגלי המבצעים רוקעות ברעש על רצפת העץ 
ראשי  מעל  מרחפים  כמו  נעים  או  בתקרה  נוגעים  כמעט  שהם  עד  גבוה  קופצים  וגופיהם 
הכישלון  את  כמדגימה  הזאת  ההתפרקות  את  לקרוא  אפשר  הנדהמים.  ומבטיהם  הצופים 

המובנה של גישה זו שהציג סרטר. 
קריאה אחרת של הטקסט המחולי מבוססת על תפיסתו של פרויד את המושג קתרזיס 
כפי שהוא מוצג במאמרו הקצר “טיפוסים פסיכופטיים על הבמה” )2008(. פרויד נדרש שם 
לטקסט של אריסטו ומפרש את תחושות ההקלה והפורקן כקשורות גם “]ל[גירוי מיני, שכפי 
התחושה  את  האדם  לבני  ומספק  צדדי  כרווח  רגשית  התעוררות  כל  מלווה  להניח  שניתן 
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המיוחלת של מידת מתח גבוהה במצב הנפשי” )שם, עמ‘ 8(. לתפיסתו, אפשר לקרוא את 
טטריס כקושר במכוון את פעולת הקתרזיס על הצופים עם גירוי מיני. אבל דר אינה נותנת 
אינה  היא  הבמה,  על  עמיתיהם  את  להפשיט  או  ובתמים  באמת  להתפשט  שלה  לרקדנים 

שוברת את המוסכמות התיאטרוניות המקובלות. 
התיאוריה של לורה מלווי )Mulvey, [1975] 1996(, המשתמשת בפסיכואנליזה של 
פרויד, מאפשרת נקודת מבט נוספת על היחסים בין הסובייקט לאובייקט. מלווי חוקרת 
את העונג של כוח המבט בקולנוע המבוסס על המבט המציצני הגברי, וטוענת בין השאר 
שיש נסיבות שבהן ההסתכלות כשלעצמה היא מקור העונג, כמו העונג להיות נתון למבט 
המתבונן. בשתי צורות המבט המציצני נוצרת העוררות מהשימוש באדם אחר כאובייקט 
של גירוי מיני באמצעות הראייה.27 אבל בניגוד לעונג המציצנות בקולנוע המוחשך )או 
בריקוד פיפדאנס של נמרוד פריד שהוזכר לעיל(, פעולת המציצנות בטטריס חושפת את 
ההתבוננות  אשליית  את  מבטלת  ולכן  הרוקדים,  של  והן  הצופים  של  הן  המבט  פעולת 

בעולם פרטי. 
הניכור העצמי והקיום המאוים של הצופים האחוזים במקומותיהם הולך וגובר, על פי 
התיאוריה של סרטר. הרקדנים שאינם מצליחים לאיין את הצופים המתבוננים מחפשים דרך 
של  הסובייקטיביות  חיפוש  על  בוותרם  מזוכיזם.  באמצעות  זאת  ועושים  להכניעם,  אחרת 
הזולת, הם מנסים למחוק את שלהם. זוג רקדנים מתנועע ומציג מערכת יחסים של קרבה 
גדולה בעוד רקדנית שלישית מתבוננת בהם מרחוק. כשהם עוזבים את הבמה היא נותרת 
וחזייה, כמו  ונותרת בתחתונים  סיבובית במקום  כדי תנועה  לבדה, מתפשטת מבגדיה תוך 
כדי  לכת  להרחיק  יכולה  היא  כמה  עד  התיאטרונית,  לאשליה  המודעים  לצופים,  מדגימה 
לרצותם. היא מרימה בקבוק מהרצפה ושופכת את מימיו על ראשה לקול בכייה החרישי. 
את המים המעורבים בדמעותיה ונוזלים על גופה מנגב רקדן בתנועות שגרתיות המתפרשות 
שבה  המוזרה  ולסיטואציה  לנוכחותם  מודעת  כשהרקדנית  אחר.  מצטרף  ואליו  כאדישות, 
היא נמצאת ולכך שהיא נצפית על ידי הצופים, היא אוספת את בגדיה ועוזבת. אנו רואים 
העצמי  על  והוויתור  ההשפלה  באמצעות  הזולת  את  לאיין  הרקדנים  של  הניסיון  שגם 
על  והוויתור  ההסתתרות  מאמצי  מאחר שבעצם  נכשל,  בפרהסיה  רגשי  בערטול  המתבטא 

הסובייקטיביות חושפים את מחויבותם לאיין דברים בעולם.
וידיאו שתיעד את מהלך המופע ללא ידיעת הצופים ומוקרן על מסך ענק מסמן  סרט 
ותעודה לעיסוק של דר  גוף המופע, החוצה אותו לשניים. הוא מציג עדות  נוסף של  חלק 
השרפרפים,  על  עומדים  הנשארים  הצופים,  המופע.  במהלך  ותגובותיהם  הצופים  במבטי 
מתבוננים בסרט הווידיאו המציג רשת סבוכה של מבטים: הם מתבוננים מבחוץ על עצמם 
כמשתתפים במופע אך גם רואים כיצד הם מביטים ברקדנים וכיצד אלה מביטים בהם; כיצד 
הם מביטים בצופים האחרים וכיצד אלה מביטים בהם; וכיצד הרקדנים מתבוננים בצופים 
המתרחש  עם  צופים  את  דר  הווידיאו מעמתת  סרט  באמצעות  אחרים.  וברקדנים  האחרים 
מתוך פרספקטיבה של זמן, גם אם הוא קצר, ומאפשרת לצופים ולרקדנים להבחין בחוויה 

)Mulvey, [1975] 1996( מתייחסת למבט ככוח מפעיל בהקשר של עונג חזותי וקולנוע  לורה מלווי   27

כיצד החברה הפטריארכלית  להדגים  פוליטי  כנשק  פרויד  בפסיכואנליזה של  היא משתמשת  נרטיבי. 

מבנה את הקולנוע באופן בלתי מודע.
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המשותפת שלהם, אך בה בעת היא גם יוצרת מרחב לשאלות, הרהורים ומחשבות. לפי סרטר, 
הפער הזה מאפשר לשני הצדדים להשתחרר ממבטו המאיין של הזולת; אבל יותר מזה, בפעם 
כדי  בהם  הרקדנים  תלות  את  בהבנתם  גאווה  גם  לחוש  הצופים  יכולים  במופע  הראשונה 

שיוכלו להפוך לישות כלשהי.
חלקו האחרון של המופע נושא אופי של סוף משחק ושל ניסיון להתיר את הקונפליקט 
גם  מלווה  והוא  המבצעים,  לבין  שבינם  הקונפליקט  ואת  הצופים  של  הפנימי  הדרמטי 
בחזרה לנקודת ההתחלה. קול אנונימי מבקש מהצופים לעזוב בזהירות את מקומותיהם 
ולהתמקם במקומות החדשים–ישנים בקדמת הבמה. הבחירה של דר בפעולה זו מצביעה 
שהחזרה  מאחר  כנו,  על  והמקובל  המסורתי  התיאטרוני  הסדר  את  להשיב  רצונה  על 
אז  אך  המועדף.  מעמדם  את  לצופים  מחזירה  ומוגן  מרוחק  ממקום  בריקוד  להתבוננות 
מחוויית  עצמית  התענגות  המפגינים  הרקדנים  את  לראשונה  הצופים  של  מבטם  פוגש 
עלו  הצופים  שראשי  פתחים  אותם  הפתחים,  בעד  ועוברים  נלחצים  גופותיהם  הריקוד. 
בהם קודם לכן. ושוב, כמו בתחילת הריקוד, הם רוקדים מעל הרצפה המוגבהת, מתנועעים 
ובין המרחבים  וראשיהם קרובים לרצפה, על הרצפה,  מתחת לבמה כשרגליהם למעלה 
אופי  ובעל  אחרון  ניסיון  אולי  משדר  זורמת,  בתנועה  המאופיין  שלהם,  הריקוד  הללו. 
זה, המשדר אהבה המאפשרת את  ריקוד  גם קטע  חן בעיני הצופה. אך  מסורתי למצוא 
סיום  עם  הקהל  של  המתמשכות  הכפיים  במחיאות  נקטע  הזולת,  של  הסובייקטיביות 
הריקוד וקידת הרקדנים. פעולות אלה מסמלות יותר מכול, על פי סרטר, שלאהוב פירושו 
דר משתמשת בפעולה  במילים אחרות,  הזולת המאיין.  ידי  על  ומוגדר  נאהב  להיות  גם 
המסורתית המסיימת את הריקוד כאפשרות להסתכל באור חדש על הריקוד. היא מבהירה 
האמן,  של  הקיומית  ההצדקה  את  המאפשרת  היא  שלהם  החיצונית  שהחירות  לצופים 

וכתוצאה מכך את מעשה האמנות. 

סיכום

החוויה המשותפת לצופים, ליוצרות ולמבצעים )שהם גם יוצרים שותפים(, הטמונה במערכת 
כטקסט  המופע  קריאת  בטטריס.  המוצא  נקודת  היא  המבט,  כוח  על  המבוססת  יחסים 
המשתמש בכוח המבט על בסיס פילוסופיית המבט הסרטריאנית מאפשרת לנו לבחון כיצד 
דר מרחיבה את גבולותיה של חוויית ההסתכלות במופע מחול, ובתוך כך יוצרת זיקה בין אתר 
מופע ייחודי לנקודת המבט של הצופים ולהשלכותיה על הדיאלוג הנוצר עם המבצעים. כדי 
להציג את תפיסתה לוקחת דר את הצופים למסע בין מיקומים במרחב המופע, כשכל אחד 
חזיתית, דרך מבט מלמטה,  מזווית ראייה  ייחודית: מהתבוננות  זווית ראייה  מהם מאפשר 
להסתכלות חיצונית וביקורתית על ההתרחשויות, ולבסוף חזרה למבט החזיתי בריקוד. מסע 
להרפות  להם  לאפשר  וכך  הצופים,  של  המועדף  מעמדם  את  להחליש  דר  את  משמש  זה 

מהמוסכמות התיאטרוניות המקובלות שעמן הגיעו למופע.
התכסיסים שמפעילה היוצרת על מבטם של הצופים מאפשרים לה להציג מכניזם שונה 
של כוח המציע סדר חדש בתיאטרון, שבו הקונפליקט המובנה בין הצופה למבצע מבוסס 
על מבטם המאיים והמאיין של הצופים ברקדנים. חיזוק מעמד הרקדנים על חשבון החלשת 
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קטומי  או  ראש  ערופי  צופים  על  הפועל  משתק,  לעתים  אלים,  כוח  להיות  הופך  הצופים 
האמנותית,  החוויה  קיום  את  לאפשר  כדי  דבר,  של  בסופו  אך  למקומם.  הממוסמרים  גוף 
נכנעת דר ומחזירה את הסדר התיאטרוני על כנו בתום המופע, כשהיא מושיבה את הצופים 
במקומם המסורתי. כך, אם אצל סרטר מהדהדת תחושת הכישלון בשל חוסר היכולת לאחד 
את הניגודים המתקיימים בין מבט הסובייקט לזולתו, אצל דר נוצרת תחושת הכישלון מכך 
שהקונפליקט הדרמטי המוצג לא זו בלבד שאינו נפתר, אלא שהוא מושהה, כשהמפתחות 

לפתרון זמני נשארים בידי הצופים. 
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ביקורות ספרים

הניה רוטנברג ודינה רוגינסקי )עורכות(. רב–קוליות ושיח מחול בישראל. 
תל אביב: רסלינג. 2009. 355 עמודים

ליאורה מלכא ילין*

כדוגמתו.1  היה  שלא  יצירה  בעושר  ומשגשג  פורח  הישראלי  שהמחול  עשורים  שני  זה 
הריבוי והגיוון מעידים על שדה עשייה דינמי ותוסס שמזמן התייחסות הולמת בשדה השיח 
התרבותי והאקדמי. ואולם, בניגוד לציפייה זו, פער עמוק משתרע בין העשייה ובין הלימוד, 
עד  מעטה,  כה  אליו  העיונית  וההתייחסות  הישראלי,  המחול  של  וההשחה  התיאורטיזציה 
אלא  העכשווית  התרבות  את  חדשה המאפיינת  תופעה  זו  אין  ונעדר.  נפקד  שנדמה שהוא 
מאפיין ותיק של המחול הישראלי האמנותי מאז ראשיתו בשנות העשרים של המאה העשרים. 
מדף הספרים המוקדשים לנושא משקף זאת יפה: כתשעים שנה של עשייה ענפה מתועדות, 
או  העממי,  המחול  בין  הבדל  שניכר  לציין  יש  בלבד.  ספרים  בכתריסר  ונבחנות  מסופרות 
ריקודי העם, ובין המחול האמנותי, או בשמו הרווח המחול התיאטרלי או התיאטרוני, שכן 

מחולות העם זכו להתייחסות רחבה בהרבה מהמחול התיאטרוני.2 
הסיבות למצב זה רבות, אך לפחות בחלקו הוא קשור להשקפה על המחול כשדה לימוד 
וחקר. האופנים שבהם השפיעו אידיאולוגיות, לרבות הפוליטיקה של הידע, על מצבו השולי 
של חקר המחול ולימודו ברחבי העולם המערבי ידועים ומדוברים.3 אלא שבעולם השתנה 
מצב זה לאין שיעור, ומאז שנות השמונים של המאה העשרים נמצא חקר המחול בתנופה 
ומבסס לעצמו מעמד מרכזי בשיח האקדמי והתרבותי. בארץ, לעומת זאת, נותר המצב בעינו, 

החוג לאמנות התיאטרון והתכנית הרב תחומית באמנויות שבפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב  *
של  שנתי  פעילות  מחזור  לדוגמה  ניקח  אם  ודי  למצופה,  ומעבר  מעל  חורג  סטטיסטית  שלפחות  שפע   1

מרכז סוזן דלל, אחד המוסדות העיקריים שעודדו ומינפו את הפריחה העכשווית של המחול, ונראה עד 

כמה ההיצע גדול ורב. מלבד לוח המופעים המלא והפרויקטים המשתנים, מקיימים במרכז סוזן דלל את 

האירועים השנתיים הבאים: גוונים במחול, חשיפה בינלאומית, מחול לוהט, הרמת מסך )יוזמה של משרד 

הבמה  לאמנויות  המשכן  דלל,  סוזן  מרכז  ביוזמת  בינלאומי  מחול  )פסטיבל  דאנס  אביב  תל  התרבות(, 

ועיריית תל אביב(. ביטוי בולט אחר לשגשוג המחול הוא מספר היצירות הישראליות הנבחרות או מוזמנות 

להופעות ולפסטיבלים בינלאומיים, וכן המספר ההולך וגדל של הפרסים המוענקים ליוצרים ישראלים. 

חיפוש פרסומים בנושא “מחול ישראלי” בקטלוג המאוחד של ספריות ישראל משקף יפה את תמונת   2

המצב: רק פרסומים מועטים עוסקים במחול התיאטרוני, ויש עדיפות מספרית ניכרת למחולות העם. 

סקירת פרסומים קצרה נותנות עורכות הספר הנסקר בעמודים 20-15. 

די אם נזכיר בהקשר זה שעד למאה העשרים בלט ומחול כלל לא נכללו בשיח האסתטי או בפילוסופיה   3

של האמנויות. ראו לדוגמה ספרשוט )Sparshott, 1982(, וכן את דברי העורכות בפתיחה לגיליון 24 

של כתב העת טופוי )Foster, Rothfield & Dunagan, 2005(, שהוקדש לריקוד ופילוסופיה. בדבריהן 

העורכות נדרשות להתעלמות מהריקוד בהגות המערבית וגם מזכירות את הפרסומים העיקריים בנושא. 
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אף שלאחרונה מתחילה להסתמן מגמת שינוי. אם מתבוננים בחקר המחול הישראלי מפן זה, 
הרי אפשר לראות שהוא נתון עדיין בחיתוליו, אך חותר להכרה רחבה יותר כתחום לימוד 
והעושר של הגישות ושיטות  זה הוא היעדר המרחב  וידע אקדמי.4 העניין החשוב בהקשר 
החקר: בתחומי אמנות אחרים אפשר למצוא היום ביטוי לשלל קולות הבוחנים את שדות 

העשייה מפרספקטיבות מגוונות, אך בלימודי המחול טרם התבסס ריבוי כזה. 
מצבו של חקר המחול הוא נקודת המוצא, וגם הבסיס העיקרי, לתפיסה, להבנה ולהערכה 
כבר  רוגינסקי.  ודינה  רוטנברג  הניה  בעריכת  בישראל,  מחול  ושיח  רב–קוליות  הספר  של 
מחול  של  חקר  ושיטות  גישות  מגוון  להציג  נועד  שהספר  בבירור  עולה  כותרתו  מניסוח 
ולפתוח את חקר המחול בארץ למרחבי לימוד וידע נוספים הנקשרים לפריחה ולהתרחבות 
של המחקר בעולם.5 הריבוי המשתקף מבעד לפרקי הספר מתבטא בכמה מישורים. ראשית, 
הסוקרת  אשל,  רות  של  במאמריהן  תיאטרוני  מחול  )א(  ריקוד:  צורות  למגוון  ההתייחסות 
תשעים שנות מחול בימתי; יונת רוטמן, המנתחת יצירות מחול של משה אפרתי וברק מרשל; 
שרי אלרון, החוקרת את היצירה העברית של רינה ניקובה ולהקת התימניות; והניה רוטנברג, 
המנתחת את המופע אויסטר של ענבל פינטו ואבשלום פולק; )ב( מחולות עם בחיבוריהן של 
דינה רוגינסקי, הבוחנת את יחסי הגומלין בין ריקודי עם, ריקודי עדות וריקודי מיעוטים כפי 
שהם משתקפים בפעילות המוסדית של טיפוח המחול העממי; ונעמי בהט–רצון, המתייחסת 
דבורה  של  במאמר  חברה  ריקודי  )ג(  יהודיות;  במסורות  חתונה  בחגיגות  הנשים  למחולות 
שילוב בין מחול תיאטרוני  )ד(  חפץ, הבוחנת את ריקוד הסלסה כחוויה גופנית אינטימית; 
למחול עממי במאמרה של יהודית ברין–אינגבר, הדן ביחס בין המחול הישראלי, האירופי 
והאמריקאי כפי שהוא מתבטא במחול התיאטרוני ובריקודי העם. נוסף על כך, הספר כולל 
שני פרקים המפנים תשומת לב לפרקטיקה מסוימת של מחול: האחד, של דליה לירן–אלפר, 
מתמקד בלימודי בלט בחוגים לבנות נוער, והשני, של נירה על–דור, מציג מחקר יישומי של 

כתב התנועה אשכול–וכמן.
ארבע  לפי  המאורגן  הנושאי  המרחב  הוא  בספר  הריבוי  מתבטא  שבו  השני  המישור 
חטיבה  כל  ויצירתיות.  יצירה  ומגדר,  גוף  וזהות,  תרבות  היסטורי,  מבט  תמטיות:  חטיבות 
כוללת שניים או שלושה מאמרים המציגים את הנושא מזוויות שונות. המישור השלישי הוא 
ריבוי הפרספקטיבות, הגישות ושיטות המחקר המיושמות בפרקי הספר, החוצות את החלוקה 
ברין–אינגבר  ושל  ננקטת במאמריהן של אשל  היסטורית  לדוגמה, פרספקטיבה  הנושאית. 
)בחטיבה “מבט היסטורי”( ובחיבורה של אלרון )בחטיבה “תרבות וזהות”(, ועולה גם כציר 

אנליטי במאמרה של רוטנברג )בחטיבה “יצירה ויצירתיות”(. 
בעברית  המתפרסם  הראשון  שהוא  מאחר  הספר,  של  העיקרי  החידוש  הוא  זה  ריבוי 
שמציג מגוון כזה, ולכך כיוונו העורכות מלכתחילה )עמ‘ 10-9(. יתר על כן, זוויות מחדשות 
הפרסום  היותו  מלבד  אלרון,  של  מאמרה  לדוגמה:  בספר,  אחרים  במאמרים  גם  מתגלות 
העיוני הראשון המוקדש ליצירתה של רינה ניקובה, למרות חשיבותה כאחת מחלוצי המחול 

אחד הביטויים הבולטים לכך הוא מיעוט מספר החוגים או מסלולי הלימוד העיוניים המוקדשים למחול   4

במוסדות להשכלה גבוהה. לשם השוואה, במערכת ההשכלה התיכונית המצב הפוך לגמרי: לדברי נורית רון, 

מפמ“ר מחול במשרד החינוך, פועלות כיום כשמונים מגמות ללימודי מחול, תופעה שאין לה אח ורע בעולם.

עורכות הספר נדרשות לכך בפירוש ואומרות שהספר הוא תגובה לפריחה של חקר המחול בעולם )עמ‘ 11(.  5
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נושא שכמעט  העברית,  התרבותית  הזהות  הבניית  של  בסוגיה  גם  הוא מתמקד  הישראלי, 
ולא נבחן בהקשר של המחול התיאטרוני.6 ואכן, המחקר הארכיוני הדקדקני וניתוח העדויות 
הקפדני מניבים תוצאות בעלות ערך ומגלים את מורכבות האידיאולוגיה והפוליטיקה של 
זהות. הפער בתגובת הצופים מדגים זאת יפה: יהודים בארץ ובאירופה ראו בעבודתן חתירה 
לכינון זהות עברית, והקהל האירופי זיהה את סגנון המחולות עם התרבות הערבית. סביכות 
שמחברת  רוגינסקי  של  במאמרה  גם  נגלים  שלה  הרבדים  וריבוי  הלאומית  האידיאולוגיה 
ומקשרת בין הלאומי לאתני באמצעות כלי מחקר סוציולוגיים. רוגינסקי מראה ש“הפרדת 
וצברים  )ערבים(  מיעוטים  יהודים(,  )מזרחים  עדות  קבוצות:  לשלוש  הישראלי  הלאום 
)אשכנזים בני ההתיישבות העובדת( חוזרת לכל אורך התקופה הממסדית של ניהול מחול 
עממי בישראל” )עמ‘ 107-106(. בבחינת היחס בין הלאומי לאתני, בניגוד להפרדה המקובלת 
ביניהם, המחברת מגלה איך המחול האתני וריקודי המיעוטים, כמו שהגדיר אותם הממסד 
המטפח, נתפסו כאחר הקרוב )המחול האתני( והאחר הרחוק )ריקודי מיעוטים( של הזהות 
או  ומערב  מזרח  כמו  קטגוריות  דרך  לה  כניגוד  ונבנו   )112-106 )עמ‘  הישראלית  הלאומית 
אותה,  ומחזקים  הלאומית  מהאידיאולוגיה  הנובעים  אלה,  ותיוג  הבחנה  ומודרני.  מסורתי 
מראים, לפי רוגינסקי, את מורכבות היחס הנע בין קבלה והדרה של האחר בתהליכי ההבניה 

וההשחה של הזהות התרבותית הישראלית על מגוון גילומיה.
כאן  המוגבל  המקום  בשל  אך  בקובץ,  אחרים  במאמרים  גם  מתגלות  מחדשות  זוויות 
אזכיר רק בקצרה כמה דוגמאות נוספות: חיבורה של רוטמן מתמקד גם הוא ביחסי מזרח 
יוצרים  יצירות של שני  זאת דרך  זהות ישראלית, אך היא בוחנת  ומערב כיסוד מכונן של 
ממוצא מזרחי, אפרתי ומרשל, שיצירתם כמעט ולא נחקרה, ומראה איך הם יוצרים נרטיב–

זהותם ומקומם בחברה הישראלית,  נגד כעמדה מודעת שמצביעה על האמביוולנטיות של 
ומבקרת את החברה הישראלית.  ובה בעת מביעה את הקול המזרחי למול קול ההגמוניה 
מאמרה של על–דור אמנם עוסק בכתב התנועה אשכול–וכמן שזכה לפרסום רב יחסית, אך 
המחקר האמפירי שביצעה בודק את יישומיו בהקשר אחר לגמרי של פיתוח קואורדינציה 
ומיומנות תנועתית. כך היא פותחת אפשרות להבין את הכתב ולהפעילו בתחומים נוספים 
בחיבורה  מנתחת  רוטנברג  הניה  למידה.  קשיי  עם  תלמידים  אצל  תנועתית  אוריינות  כמו 
הקודמת,  המאה  של  התשעים  בשנות  שנוצרו  ביותר  החשובות  המחול  מיצירות  אחת  את 
אויסטר, ומנצלת לשם כך כלים והיבטים אנליטיים בין תחומיים, שיישומם נעדר או מועט 
ביותר בלימודי המחול הישראלי. בכלים אלה היא מגלה ופורשת את משחקי האשליה ואת 

המורכבות של אסטרטגיות הייצוג המופעלות ביצירה. 
נקודת  גם  אך  זה,  ספר  של  הכוח  נקודת  היא  הראייה  וזוויות  הנושאים  מגוון  פרישת 
החולשה שלו. מצד אחד, שילוב המאמרים מגלה באופן הטוב ביותר את המגמות העכשוויות 
רוחב  שני,  מצד  בארץ בשלל הקשרים.  הפנים של העשייה  ריבוי  ואת  לימודי המחול  של 
היריעה אינו מאפשר העמקה שתגלה את רובדיהן ואת מורכבותן של התופעות. על רקע זה 
עולה חשיבותן של החטיבות בספר, שכן הקישורים בין המאמרים בתוך כל אחת מהן, בין 
שהם גלויים או מובלעים, ממקדים את תשומת הלב בהיבט תמטי מסוים. כאן מתגלה הבדל 
ניכר בין החטיבות, משום שחלקן אכן מצליחות לשלב בין רוחב היריעה ובין המיקוד, ואילו 

המאמר מתבסס על עבודת הדוקטורט של אלרון )2010(.  6
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אחרות מצליחות בכך פחות. הדוגמה המוצלחת ביותר היא לדעתי שילוב המאמרים המכונסים 
תחת הכותרת “תרבות וזהות”, שאף שהם שונים לגמרי, עדיין הקריאה של שלושתם יחד 
מניבה ערך מוסף המאיר את הסוגיה של זהות תרבותית מעבר למדובר בכל מאמר. לדוגמה, 
התרבותית  ההגמוניה  לנוכח  והמערב  המזרח  בשאלת  המאמרים  שלושת  של  התמקדותם 
מגלה כמה צדדים של המשא ומתן החברתי–תרבותי, וכן שינויים בהשקפת היוצרים; אפרתי 
מציגים  אך  ומערביים  מזרחיים  מבע  יסודות  המשלבת  לפרקטיקה  חוזרים  למשל  ומרשל 
עמדה שונה מזו של ניקובה: לא התייחסות אידילית ומוטה כלפי המזרח אלא מבע עצמי 
מעמדה ביקורתית. כמו כן, בשל הקישורים הברורים, מבט רוחבי על המאמרים מגלה איך 
נוצר ידע )עיוני, תרבותי ומחולי(, וגם איך יכול חקר המחול לתרום ללימודי תרבות )ולא רק 
בכיוון ההפוך המקובל יותר(, שני היבטים חשובים בעיניי שכורכים את לימודי המחול עם 

גישות ביקורתיות מובילות במחקר האמנותי והחברתי–תרבותי העכשווי.
מעבר  אל  מתרומם  אינו  ומגדר”  “גוף  בחטיבה  המאמרים  שילוב  זו,  חטיבה  לעומת 
לאיכויות של כל מאמר בפני עצמו ואינו מציע תובנות שנובעות מהקישור ביניהם. ביטוי 
מובהק לכך הוא היעדר מסגרות דיון תיאורטיות הממוקדות בחקר הגוף המחולל או בסוגיות 
של מחול ומגדר, כך שהקריאה אינה מניבה עולם ידע הקשור לנושא “גוף ומגדר” מעבר 
או  בגוף  עוסקים  אמנם  המאמרים  שלושת  שכן  מאמר.  בכל  הנידונים  המסוימים  למקרים 
נובעים  מגדר  או  שגוף  עניין אחר  סביב  נסב  כל אחד מהם  המרכזי של  הציר  אך  במגדר, 
ממנו. מאחר שמדובר בשני שדות חקר מפותחים וענפים שזכו למחקרים מעמיקים גם בתחום 
המחול, נראה שמתבקש לכלול כאן מאמר המניח מסד תיאורטי–מתודולוגי של חקר הגוף או 
קריאה מגדרית )פמיניסטית או אחרת( של מחול. בעיניי זהו מקור ההבדל בין החטיבות ובין 
המאמרים הכלולים בספר, שכן מסגרת התייחסות תיאורטית–מתודולוגית, בעיקר אם היא 
עדכנית ומחוברת לגישות חקר ביקורתיות, מאפשרת לקשר בין המאמרים וליצור קישורים 

גם בין מחול לדיסציפלינות אחרות. 
כך או כך, בסיכומו של עניין, הספר מציע תמונת מצב עדכנית של מרחב עשייה רחב 
ידיים בתחום חקר המחול הישראלי, וכן מסמן מגמות חקר עתידיות. מאחר שספר אחד אינו 
יכול למלא את כל החלל הריק של חקר המחול הישראלי, סימון זה חשוב למדי ובהחלט 

מעורר ציפיות לעתיד.
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יעל נתיב*

פרסום ספרים העוסקים במחול בימה בישראל הוא נדיר, ונדיר עוד יותר תרגומם לעברית 
הנסקרים,  הספרים  שני  המחול.  המערבית של  בהיסטוריה  העוסקים  ספרים  ופרסומם של 
שיצאו בשנה שעברה בהוצאת אסיה, הם תוספת חשובה מאוד למדף הדל של ספרי מחול 
איכותיים ומקצועיים בעברית. הספרים המבורכים תורגמו ביוזמתה של גבי אלדור, חברת 
יועצת אקדמית לתרגום בשיתוף עם ד“ר הניה  מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, ששימשה 
רוטנברג ואיריס לנה, ובהוצאתם לאור תמכו מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, מרכז הספר 
והמחלקה למחול במנהל התרבות. את שניהם  והספריות בישראל, המפעל לספרות מחול 

תרגם במהימנות ניב סבריאגו.
 

לראשונה  יצא  ימינו  ועד  מ–1581  מחול,  על  רשימות  אסופת  במה:  כאמנות  מחול  הספר 
של  ובעריכתה  ריינולדס  ננסי  המחול  ספרי  עורכת  של  ביוזמתה  הברית  בארצות  ב–11974 
סלמה ג‘ין כהן )2005-1920(, היסטוריונית, מרצה בכירה, מבקרת וחוקרת מחול. בפתיח לספר 
העוסקים  באנגלית  ספרים מהימנים  היעדר  רקע  על  נולד  לעריכתו  כהן שהרעיון  מספרת 
בתכניות  אחרים  ומורים  תלמידים  ושל  תלמידיה  של  לשימושם  המחול  של  בהיסטוריה 
המחול באוניברסיטאות האמריקאיות. במידה רבה אפשר לומר שזהו גם המצב בישראל של 
היום, בשנות האלפיים. לתלמידי מחול במכללות להוראת מחול, במגמות המחול לבגרות 
בבתי הספר התיכוניים הפזורות ברחבי הארץ ולרקדנים מקצועיים המבקשים להרחיב את 
ידיעותיהם בתחום עיסוקם יש חסך של ממש בספרי מחול מקצועיים שיתמכו בתהליך למידה 

היסטורי מעמיק ומושכל. 
 Dance as Theatre Art: Source Readings in Dance הוא  באנגלית  הספר  של  שמו 
 Source הצירוף  את  לתרגם  בחר  לעברית  המתרגם   .History from 1581 to the Present
Readings כ“אסופת רשימות”, אך בכך החטיא לטעמי במעט את מהותו של הספר, שכן אין 
)source( ראשוניים  ייחודית של מסמכי מקור  זו אסופה רגילה של מאמרים, אלא אסופה 
יוצרים תצרף עדויות היסטורי  יחד הם  ומרוסית.  ונדירים שתורגמו מאיטלקית, מצרפתית 

מרתק המשרטט את התפתחותו של המחול המערבי באופן כמעט רציף לאורך 400 שנה. 
מקריאה בספר, הכולל מעט איורים וצילומים מוסברים, אפשר ללמוד על מגוון סוגיות 
עקרוניות שליוו את המחול האמנותי במרוצת השנים. סוגיות אלו נוגעות הן לאופי המעשי–

בית הספר לחינוך, המגמה לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטה העברית בירושלים   *
ובהוצאה שנייה מעודכנת ב–1992.  1
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יישומי–ביצועי של המחול, והן לתפיסות פילוסופיות ותיאורטיות מרתקות. כך למשל עולה 
שאלה עקרונית החוצה זמנים ותקופות: מה חשוב יותר ־ מיומנות הביצוע או יכולת הביטוי? 
אחרת  שאלה  האלה?  הקטגוריות  שתי  בין  היחסים  מערך  מהו  הדגש?  את  לשים  יש  היכן 
עולה בהקשר של סוגות המחול )קלאסי ומודרני( ודנה בזיקות שבין מחול כמדיום וצורה של 
תנועה וגוף )מחול מופשט( ובין תוכן ונרטיב. שאלה שלישית בוחנת את הקשר שבין המחול 
לאמנויות אחרות כמוזיקה ותיאטרון, ובין המחול למדיומים טכנולוגיים שהמודרנה הביאה 

עמה, כקולנוע וטלוויזיה. 
העשרים.  המאה  של  התשעים  בשנות  ומסתיימת  הרנסנס  בתקופת  מתחילה  הסקירה 
היא מביאה שלושה סוגים של מסמכים: מדריכים טכניים )manuals(, טקסטים תיאורטיים 
)ליברטו( של יצירות מחול או שיחות שעסקו בהן. כך אפשר למצוא בספר את  ותמלילים 
התיעוד שכתב פבריציו קרוזו, מורה איטלקי בעל שם מתקופת הרנסנס, שטרח וערך מילון 
“שני  הערך  רב  המסמך  את  החצר;  ריקודי  צעדי  של  לביצוע  הוראות  עם  מפורט  תנועות 
מכתבים על המחול” מאת ז‘אן ז‘ורז‘ נובר, מאסטר בלט מהמאה ה–18 ששינה את תפיסת 
המחול והכוריאוגרפיה לדורות הבאים; ומסות קצרות הדנות במחול המודרני בתחילת המאה 
העשרים מאת מישל פוקין ולאוניד מסין.2 פרק שלם וחשוב מוקדש לנשים, חלוצות המחול 
המודרני, וכולל אחדים מכתביהן של איזדורה דנקן, רות סנט דניס, מרתה גרהאם, דוריס 
המפרי ומרי ויגמן; פרק אחר עוסק בבלט הניאו–קלאסי בעידן המודרני ברוסיה, באנגליה 
ובארצות הברית; הפרקים האחרונים מוקדשים למחול האמריקאי הפוסט–מודרני וכוללים 
הפרק  טארפ.  וטווילה  פקסטון  סטיב  של  וטקסטים  קנינגהאם  מרס  עם  שיחה  השאר  בין 

האחרון כולל גם קטע מספרו של נורבט סרבוס על יצירתה של פינה באוש הגרמנייה. 
מהימן  ומעמיק,  רחב  מבט  לקוראים  מאפשרת  מקוריים  טקסטים  על  הספר  התבססות 
ואותנטי על התפתחות המחול האמנותי המערבי ומפגש עם קולותיהם של היוצרים, ההוגים 
והמבצעים לאורך תקופה של כמעט 400 שנה. כמו כן, הוא מציע מבט היסטורי על התהוותה 
של התרבות האירופית דרך הפריזמה המוזנחת בדרך כלל של הריקוד והגוף. עם זאת, אין 
לשכוח שעצם הבחירה בכותבים ובנושאים המסוימים הללו מייצרת גוף ידע קנוני ההופך את 
הספר לאוסף כתבים המגלם תפיסות וערכים המשקפים סדר חברתי ומעמדי מסוים. משום 
כך, למעוניינים בקריאה מושכלת של הספר מומלץ לאמץ מבט אנליטי ביקורתי כדי לחשוף 
מגדריות, אסתטיות  היסוד התרבותיות, מעמדיות,  הנחות  ואחד מהטקסטים את  אחד  בכל 
ואתיות החבויות בהם. לדוגמה, מבט פמיניסטי על תוכן העניינים יגלה שמתוך 33 כותבים, 
רק תשע הן נשים. כמו שנעשה בתחומי ההיסטוריה של האמנות הפלסטית וההיסטוריה של 
המוזיקה, גם כאן מתבקש לשאול אם נשים לא כתבו על מחול לאורך ההיסטוריה ולא תיעדו 
הידע  לגבולות  מחוץ  נשארו  כתביהן  אך  כתבו,  הן  או שמא  וחזונן,  ניסיונן  חוויותיהן,  את 
ההיסטורי. עוד אפשר לשאול כיצד נתפסות נשים בטקסטים הללו, מהו תפקידן בהיסטוריה 
של המחול, וכיצד ואם הוא משתנה. שאלות אלו ואחרות, גם אם על חלקן אין עדיין תשובות 

ברורות, כדאי להעלות. 
במידה רבה, טרפסיכורה בסניקרס: מחול פוסט–מודרני ממשיך את המשימה ההיסטורית 
העוסקים  הספרים  מגוון  מתוך  אותו  דווקא  לתרגם  הבחירה  את  קודמו.  עצמו  על  שקיבל 

.)Ballets Russes( מהכוריאוגרפים המרכזיים של הבלט רוס  2
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הפוסט– שהמחול  בכך  אלדור  גבי  מסבירה  הבינלאומי  המדף  על  המחול  של  בהיסטוריה 
 .)2011 )סמורזיק,  בפרט  ובישראל  בעולם  במחול  העכשווית  ליצירה  הבסיס  הוא  מודרני 
בעוד שהספר הקודם מבוסס על כתבי מקור, ספר זה נכתב על ידי ההיסטוריונית ומבקרת 
המחול האמריקאית סאלי ביינס בשנות השבעים.3 מאופי הכתיבה ניכר שביינס כתבה את 
הספר מעמדה אישית המקורבת לנושא וליוצרים. היא רקדה עם כמה מהם, ולצורך הכתיבה 
ביצעה ראיונות מעמיקים עם היוצרים וניתחה טקסטים שכתבו ושלא פורסמו עד אז מעולם. 
ריינר,  איבון  של  לעבודה  )שותפה  אלכסנדר  רוברט  של  צילומים  בעשרות  משובץ  הספר 
ראו בהמשך(, ואלה מעשירים אותו וממחישים את המילים הכתובות המנסות לתאר מחול 

)משימה קשה תמיד(.
ואת  ִלמנות את מקורות המחול הפוסט–מודרני, את מאפייניו  ביינס  בהקדמה מבקשת 
מובאים עשרה  מכן  לאחר  והשבעים.  בשנות השישים  יורק  בניו  כפי שהתפתחו  תפיסותיו 
פרקים שכל אחד מהם מוקדש לעיון ביוצר או ביוצרת מנקודת מבט מעובה הכוללת שיחות, 
ולא  קולחת  בשפה  היוצרים.  של  וטקסטים  איורים  למניפסטים,  וחשיפה  במופעים  צפיות 
רשמית מפיקה ביינס ניתוח ידעני, אך תיאורי בעיקרו, החותר לשלב ידע מתוך הדיסציפלינה 

של המחול עם ביקורות מחול ועם מעט תיאוריות אסתטיות ותרבותיות.
מקבץ הפרקים הראשון עוסק בדור המייסדים של הזרם הפוסט–מודרני, ביניהם סימון 
פורטי, שלה מוקדש הפרק הראשון בספר, איבון ריינר, סטיב פקסטון, שפיתח את האלתור 
במגע )contact improvisation(, טרישה בראון ואחרים. המקבץ השני מוקדש לדור צעיר 
יותר של יוצרים וכולל את לוסינדה צ‘יילדס, מרדית מונק המוזיקאית ואמנית הקול, קנת 
קינג ודגלס דן, תלמיד ורקדן של מרס קנינגהאם. חותם את הספר פרק מסכם הדן בקבוצת 
גרנד יוניון )Grand Union( שפעלה כקולקטיב אקספרימנטלי אוונגרדי בשנים 1976-1970 

ושעל חבריה נמנו רוב היוצרים המוזכרים בספר. 
שלל שאלות מעניינות ופוסט–מודרניות באופיין עולות מהקריאה בספר. לדוגמה: האם 
האם  והפרשנים?  המבקרים  תפקידי  את  גם  הבמה  על  לגלם  צריכים(  )או  יכולים  רקדנים 
הקהל צריך להיות פסיבי )פיזית( בזמן מופע מחול, או שהוא יכול לנוע ולהיות חלק ממנו? 
“מה יקרה אם יגיע הקהל להופעה אך דבר לא יתרחש בה?” )עמ‘ 300(, האם חוסר תנועה 
הוא ריקוד? כיצד והאם אפשר להרחיב את גבול טווח התנועה האנושית? מה בין תנועות 

יומיום למחול? מה חשוב יותר: התהליך או התוצר? ועוד.
קריאה ביקורתית מנקודת מבט פוסט–מודרנית חושפת שתי בעיות מרכזיות בספר: האחת 
היא מיקומו התמוה של הפרק על קולקטיב הגרנד יוניון בסוף דווקא. פעילותה של קבוצה 
זו, שכללה כאמור את רוב היוצרים הנוכחים בספר, מייצגת את אחד העקרונות היסודיים של 
העמדה הפוסט–מודרנית במחול. באופן סימבולי, הקולקטיביות החזקה שלה עומדת בניגוד 
ופרק בספר עולה  לאופן הפרטני שבו בחרה ביינס להציג את היוצרים. מקריאת כל פרק 
מהיוצרים  כמה  עם  בשותפות  תמיד  כמעט  אלא  לבדו,  עבד  לא  מהאמנים  שאיש  בבירור 
האחרים ועם אמנים נוספים שאינם מוזכרים. בכך אני מוצאת שביינס, אף שהיא כותבת על 
המהפכה הפוסט–מודרנית במחול, מחמיצה את אחד מעקרונותיה החתרניים. באופן העריכה 
ומשאירה את  מודרניות פרטניות  היא עצמה משמרת תפיסות  ובהבניית התוכן של הספר 

התרגום לעברית הוא של המהדורה השנייה, שיצאה ב–1987.  3
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הקולקטיב השיתופי לפרק אחרון נפרד. הניסיון שלה לייצר נרטיב יציב וליניארי המתאר כל 
אחד מהאמנים בנפרד הוא עצמו מודרני בתפיסתו ומחטיא את הכאוס ואת אופני השיתוף 
המגוונים שאפיינו את היחסים בין היוצרים בפועל, ואף השפיעו על התפתחות עבודותיהם. 
היוצרים המופיעים  כתיבה מעמדה פוסט–מודרנית הייתה מארגנת אולי את הפעילות של 
בספר על ציר של שיתופי פעולה ומספקת הצצה למפגשים קונקרטיים ורעיוניים שהתרחשו 
ביניהם, כחלק מהקונספט המהפכני שייצר דור זה בהגדירו מחדש את תהליכי יצירת האמנות 

בעידן הפוסט–מודרני.
הנחה זו מקבלת משנה תוקף מהאופן שבו ביינס מתארת את קבוצת הגרנד יוניון בספר. 
אפשר לראות שהסוגיות העקרוניות והחתרניות שהעסיקו את האמנים כקבוצה היו גם אלה 
שהעסיקו כל אחד ואחת מהם בתהליכי היצירה שלהם, ואולי אף הזינו אותן. הם עסקו למשל 
ביחסים שבין רפרטואר תנועות מחול מסוגננות לתנועות יומיום; ביחסי הכוח בתוך הקבוצה 
ובשאיפה לתהליכים דמוקרטיים; בקשר קהל–רקדנים–מופע; בזיקות שבין תחומי האמנות 
השונים ובזיקה שבין מחול לטכנולוגיה; במתח בין מבנה לאלתור; בתהליך כתוצר; בנושאים 

של תנופה, משקל ואלתור במגע; בשימוש בטקסטים, מונולוגים ואביזרים וכן הלאה. 
זכתה  אף  זו  סוגיה  המצומצמת.  היוצרים  בחירת  לדעתי  היא  בספר  השנייה  הבעיה 
לביקורת חריפה של סוזן מאנינג )Manning, 1988(, היסטוריונית ומבקרת מחול, פרופסור 
לספרות אנגלית באוניברסיטת נורתווסטרן. בהקדמה עושה ביינס מאמץ תיאורטי מסורבל 
למדי ולא משכנע להצדיק את בחירותיה ולענות על שאלה כבדת משקל: מהו מחול פוסט–
יצרה  היוצרים שבחרה להזכיר  אותו. לטענתה, קבוצת  ומהן התפיסות המאפיינות  מודרני 
וייצור “אקדמיה חדשה”  נגד הממסד  וחתרני  הבנויה על מהלך מהפכני  אסתטיקה חדשה 
)עמ‘ 74(. אין ספק שהיוצרים הפוסט–מודרנים אתגרו את גבולות ההגדרה המסורתית של 
המחול מכל היבט אפשרי, אך טיעון זה מעורר את השאלה מדוע לא כלולים בספר יוצרים 
מורם  ושימש  הפוסט–מודרני  המחול  כאבי  המוכר  קנינגהאם  כמרס  ורדיקלים  מהפכנים 
ויצרה  השנים  באותן  עבודתה  את  שפיתחה  טארפ  טווילה  או  מהאמנים;  רבים  של  ורבם 
עבודות אוונגרדיות אקספרימנטליות עם כמה מהם. ההסבר הלא משכנע שמספקת ביינס 
הושמטה  ושטארפ   ,)57 )עמ‘  הטכנית”  המחול  לשיטת  להיצמד  “ממשיך  שקנינגהאם  הוא 
פופולרי  ריקוד  של  בצורות  להשתמש  ובמקום   ]...[ השתנו  ש“שאיפותיה  משום  מהמחקר 
בהקשר אוונגרדי, עברה ]...[ לעבודה מקצועית בצורות השייכות לזרם הפופולרי המרכזי: 

בלט וסרטים מוסיקליים” )עמ‘ 73(. 
כמו רבים אחרים הכותבים על מחול, ביינס מנסה להתבונן בו בעיקר מתוך הדיסציפלינה 
והשפה שלו עצמו. אולם עמדה זו אינה מספקת. בשנות השמונים, השנים שבהן ערכה מחדש 
תיאורטיים מעמיקים  וניסיונות  דיונים  כבר  היו  להוצאה השנייה של הספר,  את ההקדמה 
ורב תחומיים לאפיין ולהבין את הפוסט–מודרניזם כתופעה פילוסופית ותרבותית בהקשרים 
מגוונים.4 אימוץ כמה מהעקרונות התיאורטיים הרחבים הללו מתחומי הספרות, היסטוריה, 
שפה, חברה, לימודי תרבות, אדריכלות, קולנוע וכדומה, היו מספקים לביינס כלים ליצור 
לדוגמה, בחירתה של  פוסט–מודרני.  יותר להגדיר בעזרתן מהו מחול  קטגוריות משכנעות 
טארפ בריקוד פופולרי בסרטים מוזיקליים הייתה יכולה להתפרש ממבט פוסט–מודרניסטי 

לדוגמה, דרידה )Derrida, 1976(, ליוטר )2010( ובודריאר )2007(.  4
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והתעקשותו של  לנמוכה,  גבוהה  בין תרבות  הגבולות  כמהלך חתרני המבקש לטשטש את 
הפוסט– הפרשנות  את  תיאורטית  מבחינה  מאתגרת  הייתה  בטכניקה  לאחוז  קנינגהאם 

מודרנית שהציע בזמנו השיח האינטלקטואלי שלו אל מול הפעולות הכוריאוגרפיות שפיתח. 
לנוכח קטגוריות אלה יכלה ביינס להרחיב את תפיסתה באשר למהלך הפוסט–מודרני במחול 

ולכלול ולהזכיר יוצרים נוספים כפינה באוש, מרק מוריס5 ורבים אחרים. 
אין ספק שספרה של ביינס חשוב, מאיר עיניים ומציע לקוראים היכרות קרובה ומעמיקה 
להגדרה  להגיע  הניסיון  אך  יצירותיהם.  ועם  השבעים  שנות  של  המהפכנים  היוצרים  עם 
ויוצרות  יוצרים  לגבולותיו  מחוץ  ומשאיר  מדויק  אינו  הפוסט–מודרני  המחול  של  כוללנית 
טובים וחשובים שפיתחו תפיסות פוסט–מודרניות מורכבות. הספר מתיימר להציג מבט כולל 
על המחול הפוסט–מודרני, אך מציג בפועל מבט מוגבל ומצומצם על קבוצת יוצרים פוסט–

מודרנים אוונגרדים אמריקאים נבחרים, ומן הראוי היה שכותרתו תשקף זאת.
והערה אחרונה נוגעת לטקסט שנכתב על גב הספר בהוצאה בעברית.6 הטקסט מתחיל 

בציטוט שלהלן, שמשך את תשומת לבי:

נעלי  של  ברצועות  עצמה  נעלה  שנים  מאות  במשך  אשר  המחול,  מוזת  טרפסיכורה, 
במהלך  עברה  הקלסית,  התרבות  של  ההשראה  למקורות  בלעדית  והתמסרה  בלרינה 
המאה העשרים טלטלות מהפכניות. היא השתחררה מכבליה, בעטה במוסכמות, נעלה 
סניקרס ויצאה במחול מהפכני, כזה שהדיו והשפעותיו ניכרים עד ימינו בכל רחבי העולם.

היוונית,  מהמיתולוגיה  המוזה  ואם  פמיניסטית  אמירה  להביא  ניסיון  כאן  יש  אם  תהיתי 
טרפסיכורה, אכן החלה את חייה כרקדנית בלט קלאסית. ובכן, מתברר שלא. טרפסיכורה 
במוזיקה,  לעוסקים  )מוזה(  יצירה  רוח  להעניק  האחראיות  האלות  מתשע  כאחת  מתוארת 
בשירה ובריקוד. היא אף נחשבת אחת מאלות הידע האוצרות בזיכרונן את כל שחלף ועבר. 
החזיקה בעמדה  והריקוד,  אישה, אלת שירת המקהלה  להציע אפוא שטרפסיכורה,  אפשר 
של ידע וכוח עוד בטרם נוכסה על ידי התרבות הקלאסית המערבית אל תוך הדימוי הכובל 
של הבלרינה. היא שוחררה מחדש )אולי( עם פעילותן של חלוצות המחול המודרני בתחילת 
המאה העשרים, נשים שעבודתן מאופיינת ברטוריקה ובפרקטיקה פמיניסטית, ממד שנעלם 
הפוסט– המחול  יוצרות  של  האמנותית  בפעילותן  מטופל  שאינו  וכמעט  הפלא  למרבה 

מודרניות, אם משתמשים לרגע בהגדרתה המצומצמת של סאלי ביינס.

הכלולים בפרק על פוסט–מודרניזם בספר הראשון בסקירה זו.  5

טקסט זה חובר על ידי ההוצאה והמתרגם, ומטבע הדברים אינו מופיע על הספר באנגלית.   6
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סטפן מלרמה ופול ולרי. על הריקוד. תרגום, פתח דבר ואחרית דבר: 
ליאורה בינג–היידקר. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. 2011. 123 עמודים

זלי גורביץ‘*

בעל הריקוד מכונסים קטעים של שני המשוררים וההוגים הצרפתים סטפן מלרמה )1898-1842( 
ופול ולרי )1945-1871(. הספר הופיע בתרגומה היפה של ליאורה בינג–היידקר )משוררת ומורה 
לבלט( בתוספת הקדמה ואחרית דבר מעמיקות הפורשות את הרקע להגותם של השניים ולחשיבות 
הריקוד במשנתם הפואטית. יורם ברונובסקי תרגם בזמנו שלוש מסות משל ולרי )ולרי, 1982(, ודן 
צלקה ועמינדב דיקמן תרגמו את אופאלינוס או האדריכל )ולרי, 1994(, ועתה זוהי הזדמנות נוספת 

להתוודע בעברית אל שני יוצרים חשובים ופורצי דרך בשירה, באמנות ובמחשבה ביקורתית. 
מלרמה הוא הראשון בין השניים, הן בגילו והן בעוצמת מקוריותו. הוגי דעות כמו בטאיי, 
דרידה, לאקאן, בלנשו, שהשפעתם הרבה הייתה מהמחצית השנייה של המאה העשרים ועד 
היום, ראו בו את מורה דרכם, ובשירתו–הגותו את מקורה של החשיבה החדשה, המודרנית 
והפוסט–מודרנית, מדאדא ועד דקונסטרוקציה. “המהפך הלשוני” והחשיבות שניתנה לסימן 
לא  במידה  נוצקו  בארת,  רולן  של  המחבר”  כ“מות  המוכר  הרעיון  וכן  השפה,  ולמערכת 

מבוטלת בהשפעתו. 
הוא  מפילוסופיה.  או  ממדע  יותר  האנושית,  היצירה  שיא  את  באמנות  ראה  מלרמה 
המציאות  של  השלה  כדי  עד  והנעלה,  המעודן  אל  באמצעותו  להגיע  כמדיום  שירה  כתב 
שלילה,  של  אסתטיקה  בעיקרה  היא  שפיתח  האסתטיקה  והחברתית.  הפיזית  הקונקרטית, 
התנערות מהכובד של ייצוג העובדות בעולם כדי לגעת ברוח הטהורה, במושג הטהור. בעיניו, 
האמן, המשורר, המוזיקאי והרקדנית מגלמים במעשה יצירתם את השאיפה אל העילאי, ועל 
כן ראה בהם, בניגוד לרוחות הרווחות היום, אליטיסטים מטבעם. במאמרו “אמנות לכול” 
)Mallarmé, [1862] 1977a( מלרמה בז להמון ומעמיד את האמן והאמנות בעמדה עליונה 
ומרוחקת, כמרחק הגאון מן הּבּור. כך הוא מסיים את המאמר: “כל אדם יכול להיות דמוקרט; 
על האמן לפצל את עצמו ולהישאר אריסטוקרט ]...[ הו, משוררים, גאוותנים תמיד הייתם; 

.)Ibid., p. 144( ”ֱהיּו עוד יותר, התמלאו בוז
במה  השתתפות  מכל  מזה,  להיבדל  אמור  האמן  אדם.  לכל  להמונים,  היא  דמוקרטיה 
שמסכן את האמנות הטהורה. עליו לבוז לוולגרי, לפוליטי, ל“תקשורתי”. בצדו האחר, עם 
זאת, האליטיזם הקיצוני הזה אינו אגואיסטי או מסוגר בעצמו. האמן מתרחק כי רק כך הוא 
עשוי להתמסר למחשבה המופשטת, לשפה, ליצירה, ובכך, בסופו של דבר, לעשות מעשה 

למען הכלל, להיות מלאך שרת של הרוח האנושית. 
מבחינה פואטית, עניינו של מלרמה הוא להגיע לפני השטח ולבטל את הפער בין מסמן 
למסומן. כך למשל, בסונטה ה–33 שלו )Mallarmé, [1862] 1977b( הוא מתאר אגם קפוא 
מטפורה  אלא  אינו  האגם  בלבן.  לבן   ,le cygne ־  הברבור  של  )מעופו(  כנפו  לכודה  שבו 
לדף לבן, שטוח, שבו לכוד הכתב, הסימן ־ le signe. הברבור והסימן נשמעים אותו הדבר 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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בצרפתית, ומיטשטש ההבדל ביניהם: הברבור הוא סימן, והסימן ברבור. כך גם השירה אינה 
מרחפת מעל ואינה חורצת את עצמה על הדף בשחור על גבי לבן, אלא נבלעת ונאבקת בו, 
רוצה להגיד, לכתוב, לעוף, ובה בעת לעשות בדיוק להפך: למחוק את עצמה, את הדיבור, 

בלי להשאיר שיור. 
מהקטעים  שניכר  כפי  הריקוד,  לשפת  גם  מתורגמת  הסימן  ותנועת  הכתיבה  שאלת 
ונוגע, בשיאו, באמנות הטהורה.  המובאים בספר. הריקוד מחולל את הסימן משּולל הגוף, 
הניתוק מהמציאות כדי להגיע אל הטהור כרוך בסובלימציה של הגוף לרוח המוחלט. הוא לא 
הבעה של נפש מסוימת או גוף מסוים אלא מתווה, רישום של אידיאה, ללא עומק דרמטי, 
עד  בריקוד  כולה  כלואה  הבלט,  רקדנית  הרקדנית של מלרמה,  גם  האופן,  באותו  סיפורי. 
שהיא נהיית בעצמה לריקוד, ובאמצעותו למחשבה מופשטת, לכתב סימנים. כאילו סיבובה 
הזורק של  הצנטריפוגלי  בכוח  האינסוף  אל  אותה  יבריג  יוד,  של  קוצו  על  אחת,  בוהן  על 

סיבובה, והיא תהיה למעוף. 
הרגע הוא רגע של איבוד גבולות, כפי שכתב ויליאם בטלר ייטס, תלמיד אחר של מלרמה, 
בשירו “בין ילדי בית–ספר”, בתרגום שמעון זנדבנק )ייטס, 2000, עמ‘ 61(: “הֹו גוף מתנגן, 
הֹו מבט מצטֵלל / איך נדע להבדיל בין מחֹול ּומחוֵלל?” במובן זה, הרקדנית דומה לשמאן, 
למיסטיקן, לצדיק, לנביא. היא מצויה במעבר ומגלמת את הקשר המפותל, הלולאתי, בין 
שמים וארץ, בין סובייקט לאובייקט, בין מה שמכונה היום סוכנּות )agency( ובין סטרוקטורה 
או מערכת המדהה ואף מבטלת את היחיד. ייחודה של הלולאה בין ריקוד לרוקד הוא בהיותה 
רעיון  ובין  המופיע,  עצמו,  את  המביע  הגוף  בין  המחבר  התנועה  של  מודע  גילום  יצירה, 
מופשט שאין לו בעצם ייצוג אלא בריקוד הלולאה. התנועה היא מהלך של טרנספיגורציה, 
הפשטה דרך טרנס. המחול, הסחרור, הוא מדיום שדרכו הריקוד עובר אל האידיאה )הצורה(, 

ובעצם מחולל אותה. 
הלולאה אף פעם לא עוזבת את אחד מקטביה, היא לעד בין לבין, ולכן היא דיימונית, 
כפי שמכנה סוקרטס את האל ארוס בדיאלוג “המשתה” של אפלטון. ארוס הוא דיימון, כי אם 
תגיד עליו שהוא יפה, שהוא מושלם, הוא יאבד באחת את הארוטיות שלו, כלומר את מהותו. 
ארוטי )דיימוני( משמעו שהוא באמצע בין מכוער ליפה, בתנועה מ– אל–. הוא מּונע על ידי 
תשוקה, השאיפה אל היפה. כך ב“המשתה”, בתרגום יוסף ליבס )אפלטון, 1979, עמ‘ 140(: 
“]...[ אולי יזכה לראות את היפה עצמו, זך וטהור ובלתי מעורב, ולא מלא בשר–אדם וצבעים 

ושאר הבלים רבים בני–תמותה”. 
כאן, בחיבור שבין הדיימוני ובין הריקוד, נכנס פול ולרי לתמונה, במחזה קצר המובא 
בספר ושמו “הנפש והריקוד”. המחזה הוא גרסה קצרה של מתכונת “המשתה”, ובו במקום 
ארוס, נושא השיחה הוא הריקוד. ולרי רואה בריקוד, כמו בארוס, דיימון המתפתל בין מחול 

למחולל, בין מופע קונקרטי להפשטה אידיאית. 
כדי להצליח במעשה הפיתול, יש לצלוח איזה גבול, איזה קיר פיזי או נפשי המגביל את 
התנועה לסֶפרה הממשית, החומרית, עבת הבשר, כבדת הגוף. על כן, וזאת ולרי מדגיש בכל 
חיונית; המבט השיפוטי האומר  היא  היוצר,  ולא  העיוני  כלומר הצד  הביקורת,  גם  כתביו, 
אם זה עובר או לא עובר, ומיהי הפרימה בלרינה, אותה דיווה המגלמת את הטרנספיגורציה 
והן  ומלוטשת  מדויקת  טכניקה  הן  דורשות  ההתעלות,  המודגשת,  הרוחניות  האמנותית. 

אישיות כריזמטית, ולזה מוקדש הדיאלוג האפלטוני של ולרי. 
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בדיאלוג משתתפים שלושה אישים שנטלו חלק במשתה המקורי של אפלטון: אריקסימכוס 
הרופא, פיידרוס וסוקרטס. עיקר הדיאלוג ביניהם הוא ההשוואה שהם עורכים, כיושבי יציע, 
בין הרקדניות המופיעות מולם, וההסכמה לבסוף על הנבחרת, האחת, העילאית, הגיבורה 
־ ַאִת‘יְקֶטה. היא, המושלמת, קורסת בסוף הדיאלוג על הבמה, מותשת לגמרי מההתמסרות 
הטוטלית לריקודה, מההיהפכות לסימן )הטוטלי בעצמו(, כָׁשָבה מעולם שבו הייתה תנועה 

בלבד, “מחוץ לכל הדברים” )עמ‘ 91(.
רוחו של מלרמה שורה על כתיבתו של פול ולרי, שהיה תלמידו וממשיכו, וכמוהו ראה 
 Valéry,( ”בריקוד מטפורה מדויקת לשירה. במאמרו הידוע של ולרי “שירה ומחשבה מופשטת
1961( הוא מצייר את המשורר כרקדן, כתבן–ריקודי, הרוקד על עומדו, מנסה להיהפך לכתב, 
למה שאינו ייצוג של משהו אחר ממנו, מריקוד השפה, ממחול המחשבה היוצרת. לריקוד 
ולרי איקון למחשבה מופשטת בשירה. שלא כפרוזה  אין תכלית, ועל כן הוא משמש אצל 

המוליכה את הקורא עם הסיפור הלאה, השירה, כמו הריקוד, מחוללת את עצמה במקום:

משהו  לקראת  המכוונת  פעולה  זוהי  מוגדרת.  מטרה  יש  לפרוזה,  כמו  להליכה, 
]...[ הריקוד הוא עניין אחר לגמרי. גם הוא, כמובן, מערכת  ששואפים להגיע אליו 
של פעולות; אלא אלה פעולות שמטרתן היא הן עצמן. הוא לא הולך לשום מקום. 
אם הוא תר אחר איזה חפץ, זהו רק החפץ האידיאלי, מצב, קסם, רוח של פרח, ְקצה 
.)Ibid., p. 70( חיים, חיוך ־ שמתפשט בסוף על פניו של זה שזימן אותו מהחלל הריק

הגוף  של  כובדו  משום  היא  בפרט,  ולשירה  בכלל  לאמן  כדימוי  כמדיום,  בריקוד  הבחירה 
ואילמותו ומשום הניסיון באמצעות ריקוד לשים לב לגוף עד כדי כך שהגוף בעצמו ידבר, 
יביע ללא מילים, יסתובב על קצה האצבעות של הנפש בלי להיתלות בשפה. אם כן, על פי 
מלרמה וולרי, יוצר הריקוד לא רק מביע בשפה כלשהי )שפת הריקוד( את עצמו, ולא רק 

מעלה מופע אסתטי, רגשי, דרמטי. הריקוד הוא אופן של דעת. רוח המחול במחול הרוח. 
אלא שלא כל אחד יכול לבצע את הריקוד. רק בעל סגולה מסוגל להיהפך לסימן, לבצע 
טרנספיגורציה, לוותר בפועל על כובדו ולהשילו, כדי להגיע לקלות עילאית, להתגבר על 
מהליריקה  מהדימויים,  מעצמו,  להיפטר–להשתחרר  המציאות,  על  ־  מזה  יותר  ואף  הגוף 
רמּבֹו  ארתור  שהמשורר  במה  ולהיבלע  להיטמע  כדי  געגוע,  של  מרומנטיקה  העצמי,  של 
.)Rimbaud, 1986, p. 13( ”בן זמנו של מלרמה, קרא “הנשמה האוניברסלית ,)Rimbaud(

בין  וגם  ובין היליד,  מכאן גם הפער התמידי בין המבקר לאמן, כמו בין האנתרופולוג 
שלושת המשוחחים בדיאלוג האפלטוני של ולרי ובין הרקדנית שעליה, ובסוף גם ִאתה, הם 
מדברים. הפער הזה מעיד על לולאה נוספת, זו שבין ההימצאות לגמרי בפנים באופן אותנטי, 
בזרם החוויה, התודעה, הריקוד, ללא מבט מבחוץ, ובין המבקר היושב באולם, על היציע, 
ומדבר על–. שאלת היחסים בין יצירה לביקורת אינה מפסיקה לקדוח גם היום. עיקרה הוא 
איך לכתוב בפועל את הלולאה, לא לזנוח את הדיכוטומיה אלא לפתל אותה, לרקוד אותה 
כדי להגיע לריקוד, לאידיאה, אל “האלוהות הנוכחת ברוח האדם” )מלרמה בספר הנסקר, 

עמ‘ 31(. 
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אפילוג: לרקוד קרוב לגוף

טל כוכבי*

לפני עשר שנים ארזתי את תכולת חדרי בקיבוץ שבו התגוררתי בתקופת המחקר, דחסתי 
אותו למכונית וחזרתי הביתה לירושלים.1 החלק הפיזי של מסע המחול שלי הסתיים, או כך 
לפחות חשבתי. עברתי למיקום אחר ולמקום אחר כדי לומר את דברי על היצירה של רמי 
זה מכבר אבל רק כעת, כשניסיתי  באר ושל להקת המחול הקיבוצית. הפרק הזה הסתיים 
לכתוב שוב, הבנתי עד כמה הָשם הלך אתי אז לכאן; רק עכשיו יכולתי לראות מכאן דברים 
שלא ראיתי משם ולהבין באיזה אופן שדה הראייה שלי היה מובנה מעוצמת המשיכה האדירה 

וההזדהות העמוקה שהייתה לי עם כל מה שקרה שם.
ההבנה שלי היום נינוחה יותר. האדיקות שבה התייחסתי לריקוד וחומרת העמידה על 
ומאפשרת  עמדותיי  של  הנוקשה  ההברגה  את  בהדרגה  משחררת  אני  מתרככות.  המשמר 
לי עכשיו. אני צריכה אותו כדי לטעון את עצמי  חיוני  נקי להיכנס. המרווח הזה  לאוויר 
בפשר מחודש למה שהוא ריקוד; כדי להבין כיצד אני מפרשת כעת את עבודת הריקוד, את 
פעולתו של הגוף בריקוד ואת כוחו.2 זה עשור שאני מתבוננת ביחסים בין ריקוד–רקדנים–
ושל  בין קצוות מתוחים של תביעות סותרות  בין קטבים,  צופים. עד עתה מיקמתי אותם 
צרכים מנוגדים, וכפועל יוצא ־ את פעולות הגוף קרועות ביניהם. למרות זאת, התוצאה 
הייתה חגיגה גופנית, הצבה חזקה של גוף שלמרות המגבלות פועל בכוח גדול בין הכוחות 
הצולבים. אך עדיין חשתי אי נחת; קיננה בי תחושה שלמרות ההסבר המכיל והיציב ולמרות 
המבנה המורכב, הפשר לא מדויק ולא רגיש דיו, ושלמרות ניסיוני להימנע מכך, ההסבר 
שלי חזק מדי. התווך שהצעתי, על מרחב הפעולה שלו, מוקם בין הקצוות המתוחים, ובעיקר 
ביחס אליהם. ואין מנוס מלומר שבמצב כזה התנועה נובעת במידה רבה מעוצמת התנופה 
והמעוף מהקצה האחד או האחר. או אז הריקוד שהצבתי כמתחולל “בין לבין” נשען יותר 

מדי על כמות האנרגיה שנשמרה בדרך מקצה אחד למשנהו, ופחות מדי על תנועת הגוף. 
התרופפותה של הלפיתה פתחה פתח לקריאה אחרת ולפשר רך יותר. היא אפשרה לחרוג 
במידת מה ממאבק הטיטאנים המתמשך בין הקטבים ומהצורך המתמיד הנובע ממנו לנסות 

מכון ון ליר בירושלים  *
אני מודה לזֹהר כוכבי על ההערות הנבונות ועל הקריאה הקרובה.  

עבודת הדוקטור שלי, בין ריקוד לאנתרופולוגיה )כוכבי, 2007(, היא תוצר של מחקר ועבודת שדה עם   1

להקת המחול הקיבוצית הפועלת בקיבוץ געתון בגליל המערבי. 

לפני חודשים אחדים ראה אור בעברית הספר על הריקוד בסדרת הצרפתים של הוצאת הקיבוץ המאוחד   2

 )מלרמה וולרי, 2011(. בספר נאספו מסות על ריקוד מאת סטפן מלרמה )1898-1842( ופול ולרי )1945-1871(

אף  על  זה.  בגיליון  ויפה  פואטית  מסה  להם  מקדיש  גורביץ‘  זלי  בינג–היידקר.  ליאורה  של  בתרגומה 

המרחק בזמן והריחוק הרעיוני, המניפסטים של מלרמה וולרי מהדהדים בטקסט זה. הצורך לשוב ולבחון 

את תפיסותיי ולחדד את עמדתי הפרשנית עלה בעקבות הקריאה בכתביהם ומתוך סיג ושיח ִאתם. אפשר 

לראות בטקסט זה מחווה צנועה ביומרתה ובהיקפה לטקסטים הגדולים שהם כתבו על ריקוד.
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לייצב את הגוף שמא יוטח בצד זה או בצד אחר, ולהמירם בטווח תנועה מצומצם יותר שיש 
בו שאיפה להתקרב וניסיון, גם אם לרגעים קצרים, להגיע ולגעת. בטקסט זה אני מבקשת 

להעלות מחשבות ראשוניות ולהרהר בפומבי באפשרות להסביר ריקוד כהתקרבות לגוף.

לרקוד קרוב לגוף

על  לרקוד(  )כלומר  להיות  שמשמעו  גופני–תנועתי  ביטוי  אופן  הוא  לגוף  קרוב  ריקוד 
מתהומות  לא  מבחוץ:  פועל  שריקוד  היא  המשמעות  המוזיקה.  על  להיות  הכוריאוגרפיה. 
הנפש אלא מחומריות הגוף, מנראותו ומקיומו על פני השטח. במונח “מבחוץ” אין אמירה 
ערכית אלא תיאור פיזי, קיומי. הכוריאוגרפיה לא כתובה, לא ממשית, נעלמה, אבל נוכחת 
וקיימת.3 יש לה ערך אמת )ביצוע נכון או שגוי( אף שאין לה גילום אוטונומי נפרד מביצועה 
ומהותה  תוכנה  את  באופן שמשמר  כוריאוגרפיה  ביצוע אמנותי של  הוא  ריקוד  במציאות. 
רקדן  כל  של  בגופו  ובפרשנות  אישית  בתנועה  טעון  כשהוא  ממשיים,  הלא  אך  הקיימים 
אליה,  לבוא  יוצאת מהרקדנית שצריכה  התנועה  הופעה.  בכל  שונה  באופן  אותה  המממש 
להגיע אליה.4 זו התנועה היצירתית שניהול נכון של המודעות אליה הופך אותה לאמנות. יש 
קווי תנועה שצריך לעמוד עליהם כך שייעלמו, יש לרקוד את התנועה הידועה–נעלמה באופן 
ביצועי–גופני  דיוק  או אידיאי, אלא  חיצוני, מבני  דיוק  זה  אין  בדיוק אישי.  שינכיח אותה 
מיידי.5 קרבה מודעת, המרחק הנכון, יציאה ־ התבוננות ־ מרחק ־ התקרבות ־ תנועה. 

כניסה מחודשת של התנועה לגוף ושל הגוף לתנועה שמחוללות תנועה אמנותית.6
זו המהות של אמנות הריקוד הנובעת מהרווח המתמיד בין הרוקד לריקוד, מהפער הבלתי 
ניתן לגישור בין הביצוע ל“מקור”, שהשאיפה היא לצמצמו עד כמה שאפשר, אך לא מתוך 
עורמה או הכחשת קיומו. אין מדובר בניסיון להסתיר את מה שכתוב לפני הביצוע התנועתי–
גופני, אלא במחווה אדירה של מימוש התנועה הנשאפת ובהגשמתה האישית. האתגר הוא 

דבריי מכוונים לסוגות מחול שאינן בלט קלאסי, שבו יש לעתים קרובות כוריאוגרפיה ממשית ואף כתובה.  3

 )Ailey( איילי  אלווין  והכוריאוגרף  הרקדן  של  המוזה  שהייתה   ,)Jamison( ג‘יימיסון  ג‘ודית  הרקדנית   4

במשך שנים רבות, ולאחר מכן אף החליפה אותו כמנהלת האמנותית של להקתו, אמרה בריאיון במסגרת 

)Dance of the Century( שביצירות של איילי “את נדרשת לבוא אל  הסדרה התיעודית מחול המאה 

התנועה”.

בסרט התיעודי גלן גולד: המסע הרוסי )Glenn Gould: The Russian Journey( אמרה אחת הדוברות:   5

“כשגולד ניגן שופן, הוא לא נהיה שופן, אלא שופן נהיה גולד”.

רקדנית בלהקה סיפרה לי על חומרים שכדבריה “הוציאה מעצמה” לקראת העבודה על היצירה אקודום:   6

“צילמתי אותם ]כלומר את עצמה רוקדת אותם[ בווידיאו. אני אשתמש בהם בהזדמנות אחרת. לפעמים 

חומרים תנועתיים צריכים זמן. זה שהם יוצאים בנקודת זמן מסוימת לא אומר שאפשר להשתמש בהם. 

לפעמים זה בכלל לא אפשרי... אפילו שהם יצאו ממני הם בוסר”. כדי שהיא תוכל לרקוד אותם היא 

צריכה למצוא את האיזון בין התנועות שיצאו מגופה, ואף תועדו, ובין יכולתן להתממש בגופה באופן 

מגובש ויציב על הבמה. רקדנית טובה יודעת בגופה שלא לעשות שימוש בכל מה שיוצא ממנה. היא 

יצירתית שאפשר לממש  יודעת שנדרשים עבודה ומרחק כדי שתנועה שיצאה מגופה תהפוך לתנועה 

בהופעה.
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להניחה על המקור הנסתר–קיים בעדינות, ביראה ובכוח גופני, להתקרב אליה ככל האפשר 
גופני לצורך מימוש  זו תנועה במרחב מתוך הסתכנות באובדן  אך באופן שונה בכל פעם. 
רגשית  ומודעות  גופני  קשב  ומתוך  עצמי  שימור  מתוך  רק  להתקיים  שיכול  גבוה  תנועתי 
למתרחש. התקרבות נעשית תמיד בתנועות ריקוד כפי שתעיד צפייה במפגש בין בעלי חיים 
או בין בני אדם. זה יכול להיות ריקוד חיזור, ריקוד מלחמה או ריקוד מסוקרן מהזר שנגלה. 

במילים אחרות, כדי לרקוד צריך להתקרב, וכדי להתקרב צריך לרקוד. 
אף שהתנועה הסיבובית בריקוד מבטלת במידה רבה את הפער בין החזית לעורף ובין 
הנגלה לנסתר ויוצרת תחושה עמוקה של אחידות נטולת חיץ, בכל זאת הריקוד מגלם את 
הקרבה לגוף, את המרחק, את ידיעתם, ואת מה שביניהם. בפשר זה הריקוד מפוכח אך לא 
מצומצם  בטווח  נשאר  אלא  לבין,  בין  ושוב  רצוא  נע  אינו  הריקוד  זו  באפשרות  שכלתני. 
ובטלטלה  בתנופה  פחות  דרמטית,  פחות  התנועה  קרוב.  ראייה,  בטווח  מגע,  בטווח  יותר: 
מצד לצד. יש בה פחות דגש על החיתוך ויתר שימת לב לתפרים המחברים את מה שפרום 
ממהותו. לרקוד קרוב לגוף מניח קשר, תקשורת והתקשרות שנדרשים כדי שהביטוי הגופני 
יהיה מתּווך, מובן ואפשרי. לרקוד קרוב לגוף מציע מעין פשר אסימפטוטי,7 הכרה במשיכה 
העזה אך באי היכולת להתאחד עם תנועת הריקוד. לפי פשר זה, ריקוד מצריך מאמץ נוקב 
אך מעודן. הוא מחייב מודעות לקרביים ודורש הקרבה כדי לשמור על איזון גופני ותנועתי 

)balance(, שהוא מרכיב מכריע בריקוד.8
אפשר להביט בהתקרבות הזאת מזווית נוספת. במאמרו “פילוסופיה של המחול” אומר 
לסהרוריות  הפילוסוף[  ]של  בעיניו  דומה  ש“המחול   )100 עמ‘   ,2011 וולרי,  )מלרמה  ולרי 
מלאכותית”. זו אנלוגיה יפה שמצליחה להסביר ריקוד. בעבר כיניתי מצב נשאף זה “זיוף 
משום  זאת  מזויפת”(.9  “אותנטיות  של  לכאורה  הזהה  מהמצב  אותו  הבחנתי  )אך  אותנטי” 
שריקוד מחייב נוכחות חזקה בצד מידה לא מבוטלת של היעדרות. הוא מחייב הצגת עצמי 
חזקה המודעת לכך שמדובר בהצגה. ההצלחה הרגעית ליצור קרבה גבוהה בין העצמי הרוקד 
ובין החיצוני–המזויף, המתרחשת כשיש הטבעה מדויקת של התנועה הבאה מבחוץ בגופו של 

הרקדן,10 היא שיוצרת את הקסם הממשי שמתרחש לעתים בריקוד. 

ישר שהפונקציה מתקרבת אליו אבל לא מגיעה  מונח מתחום הפונקציות שפירושו  הוא  אסימפטוטה   7

ממש, כך שבנקודה השואפת לאינסוף המרחק ביניהם שואף לאפס.

והאימון מעולם לא היו תחליף לתנאי  )Graham( מקנה לאיזון מעמד נסי: “הטכניקה  מרתה גרהאם   8

המודעות שהוא הכשרון, לאותו נס מושלם של איזון שהיא הגאונות” )גרהאם, 2010, עמ‘ 201(.

את הדיון בקיום המורכב והלא אישי של הרקדנית שנע בין “חזותה הנשית לבין אובייקט מגולם” מסכם   9

סטפן מלרמה )מלרמה וולרי, 2011, עמ‘ 37-36( ואומר: “מאחר שהכל בתיאטרון ]...[ הוא כמתחייב מן 

והמורה עמוס חץ אמר באירוע ריקוד–דיבור  בדוי או בר חלוף”; הכוריאוגרף, הרקדן  האמנות עצמה, 

בירושלים בשנת 2001 ש“הוא אינו מחפש תנועה טבעית אלא מחפש להפוך תנועות מלאכותיות לכדי 

רצף כך שיהפכו לטבע שני”.

גם אם הרקדנית מבצעת תנועות שהיא יצרה בעצמה, עדיין כל ביצוע שלהן, מעבר לרגע שבו נוצרו, הוא   10

ביצוע מחודש, ולכן ייחשב חיצוני. 
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הגוף מקיים את עצמו

מוכרים.  לא  במקומות  הגואים  עצומים  ורגשות  גוף  הלמות  לפעמים  מעורר  ריקוד  אירוע 
תחושות עזות אלו נוסכות תשוקה לפענח את החוויה רבת העוצמה המתרחשת בריקוד טוב, 
ומכוריאוגרפיה  מופלאה  רקדנית  מיכולותיה של  גדול  הריקוד  כוחו של  העניין.  לב  שהיא 
יצירתית ונועזת. תנועותיו פוגעות לפעמים בגוף הצופה, פגיעה מיידית שפוערת את הקיום 

ופורמת את החוטים הדקים המנסים להחזיקו.11 
פגיעה כזו מתרחשת ברגעים שבהם תנועות הרקדן ותנועות הריקוד מופיעות אלו על אלו 
ומונחות במלואן כפי שקורה בליקוי ירח מלא )וזו פחות או יותר גם תדירות התרחשותם(, 
כלומר כשההתקרבות מתגשמת. קורה אז משהו שכדי להגדירו יש להמשיך מהמקום שבו 
זה  גוף  כי  “דומה  ואומר:  הרוקד  הגוף  ולרי מדבר על   )99 )שם, עמ‘  ולרי. בהרצאתו  עצר 
המירבי  בעידון  משחק  הוא  כי  נראה  שלו.  הרגיל  המשקל  משיווי  התנתק  הרקדנית[  ]של 
]...[ ככלל, הוא מתמסר למשטר מחזורי  ]...[ בכבידה שלו, שמנטייתה הוא חומק מדי רגע 
פשוט פחות או יותר הנראה כמקיים את עצמו”. דומני שוולרי עצר צעד אחד מוקדם מדי. 
טענתי היא שלא המשטר המחזורי המקיים את עצמו הוא הפלא הגדול בריקוד, אלא החוויה 
המוחשית שהגוף מקיים את עצמו ומספיק לעצמו המתרחשת ברגעי הקרבה אצל הצופים, 
ולעתים גם אצל הרקדנים. תחושת האומניפוטנטיות, ברגעיה היחידים, היא שמבדילה בין 

תנועה סתמית לריקוד, ובין ריקוד לריקוד גדול.12
איני חושבת שהגוף מקיים את עצמו. הוא נדרש לאימון מקצועי, להזנה בכמה ממדים, 
הופעה(,  של  ולהתרגשות  קהל  לנוכחות  )כלומר  פרפורמטיבית  להנעה  מוזיקלית,  להנעה 
הריקוד.  להצלחת  הכרחיים  תנאים  הם  אלה  כל  אחרים.  עם  משותפת  ולתנועה  להקשבה 
אבל העניין הוא לא אמיתותה של הטענה אלא התחושה העזה המציפה את הצופה ברגעים 
מסוימים שהגוף הרוקד מקיים את עצמו במלואו.13 זו עוצמתו המהפנטת של הריקוד, ומכאן 
ולהיות חלק ממנו; לחוות בגופנו  לטענתי פורץ הרצון העז להיכנס אליו, להיטמע בתוכו 
את החוויה שאנו מניחים שהרוקדת חווה בגופה. התשוקה לממש את היכולת שאנו חווים 
כמתקיימת אצל הרוקד מושכת את הצופים בחבלי קסם. ברגעים אלה מימוש הכמיהה נראה 

הפגיעה אינה במובן שלילי כי אם במובן של עוצמת החוויה.  11

מרתה גרהאם )2010, עמ‘ 202-201( היטיבה לבטא זאת מתוך תפיסת עולמה:   12

אימון וטכניקה הם אמצעים לכוח, לחופש, לספונטניות. ספונטניות אינה רגש שעולה באותו הרגע   

אלא היא התנאי לרגש שנעשה אובייקטיבי ]...[ היא תוצאת התזמון המושלם של העכשיו. היא אינה 

אינטלקטואלית או רגשית במהותה, אלא תגובה עצבית. מסיבה זו אין צורך להבין אמנות, כדרכה של 

הגישה הרווחת, אלא לחוות אותה. לחוות פירושו לערב את המחשבה ואת הרגשות ]...[ ואי אפשר 

ריכוז  רגע חטוף של  רגישות עצבית מוגברת מפיקה אותו  ישותנו. בחיים  לחוות אמנות אלא בכל 

שפירושו לחיות באמת. במחול הרגישות הזאת מפיקה פעולה המתוזמנת לרגע העכשיו. זה התוצר 

של הטכניקה לגילוי החוויה. בעיני הישג זה של ריכוז עצבי, פיזי ורגשי הוא אחד היסודות שהרקדנים 

הגדולים באמת בעולמנו ניחנו בו בדרגה הגבוהה ביותר. השגתו היא תוצאה של משמעת, של אנרגיה 

במובנה העמוק. מסיבה זו יש כל כך מעט רקדנים גדולים.

הצופים אינם בהכרח מודעים לחוויה זו או מסכימים ִאתה. זו הפרשנות שאני מציעה לחוויה המתרחשת   13

לעתים בעת הצפייה בריקוד ולתחושות המתעוררות בה ומתוכה.
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נזקקת  ישירה שאינה  הוא אמנות  ריקוד  עצומה.  להגשימה  ולכן המשיכה  אפשרי מתמיד, 
לעזרים חיצוניים ולכלים כלשהם לשם מימושה. העובדה שהריקוד נעשה בגוף עצמו, בלא 
בזמן  לעתים  שיש  התחושה  את  יותר  עוד  מחזקת  לדוגמה,  במוזיקה  כמו  מתווכים  עזרים 
הצפייה שמימושה אפשרי, שכן אין כאן התערבות של כלי או כוח שאינם נמצאים גם בחזקתו 
תה החוקית  של הצופה.14 רק השירה הקולית דומה בכך לריקוד, אך השירה הקולית היא ּבִ
)והאהובה, שאינה צריכה להוכיח דבר( של המוזיקה, שהצליחה להימלט מהגדרתה כאמנות 

פרפורמטיבית.15 
ְמַמְסכֹות את  עוצמת החוויה הרגעית והאפשרות המיידית לקחת חלק בקיום אוטונומי 
אחורי הקלעים של הריקוד ושל הרוקד. נוכחותה הממגנטת של האפשרות גורמת לנו לשכוח 
משכיחה  היא  לריקוד.  הגוף  בהכנת  הכרוכים  הקושי  ואת  הכאב  את  המפרך,  האימון  את 
מאתנו את היציאה אל הבמה מבין הקּוליסֹות ואת הכניסה אל הריקוד רגע אחרי שהרקדנית 
מעט  שעוד  שחמט  משחק  עצר  אפילו  )או  לשירותים  הלך  שהרקדן  ואחרי  סיגריה  עישנה 
ימשיך בו(. החוויה הרגעית של קיום אוטונומי מלא מעמעמת את ההבנה שיש כאן יציאה 
למחול. לא התפרצות תנועתית פנימית ונעלה כמו שרבים מפרשים מחול, ולא יציאה במחול 
יציאה  כאמור  אלא  פחות,  או  יותר  ספונטניים  חברתי  ריקוד  מפרצי  מכירים  אנו  שאותה 
למחול: כניסה לזירה, הופעה ורקידה; ביצוע של מלאכת ריקוד והופעתה. בניגוד להמשגה 
של הריקוד כתנועה פנימית נעלה, יציאה למחול מחייבת חוץ, מרחב, וכאמור גם קהל. זו 
אינה התרחשות אישית פנימית כי אם אירוע ציבורי. הפיתוי לחשוב שאנו עדים להתפרצות 

מול  אל  רק  מתעוררת  האמנים  של  כמו  ויכולת  כישרון  בעלי  להיות  שהכמיהה  לטעון  מבקשת  איני   14

היכולת הגופנית והאמנותית של רקדנים ולא מול יכולותיהם של אמנים בתחומים אחרים, אלא שבריקוד 

נדמה לפרקים שאפשר להגשימה בגלל נוכחותו החזקה והישירה של הגוף המשותפת לרקדנים ולצופים. 

ביצוע.  אמנות  המוזיקה  של  היותה  את  להסתיר  בניסיון  אדירים  מאמצים  הושקעו  האחרונות  במאות   15

מאחר שאי אפשר לנגן ללא גוף, היה הכרח למצוא דרכים לנהל את הגוף כדי שלא יעלה על גדותיו 

לבל  במוזיקה  הגוף  על  סגרו  נוקשות  ותבוניות  מוזיקליות  מסגרות  רק  לא  הגופני.  הביצוע  מעוצמת 

יתפרע, גם מסגרות צורניות וחיצוניות הושתו עליו כדי לרסנו. למשל, הלבוש הרשמי בביצוע של מוזיקה 

קלאסית לצורותיה ולדורותיה, ואף ההדרה המגדרית בכמה מהתזמורות עד שלהי המאה העשרים מפחד 

שמא תשתלט הנשיות הלא רציונלית על האמנות התבונית והמהוגנת. הלבוש המעונב והמחויט מגיף את 

הגוף וממשטר אותו בתוך פעולת הנגינה, ושומר על הנגנים לבל יאבדו שליטה בלהט הנגינה שמלבה 

הגוף  רגשות  את  לנטרל  מנסה  והקשיח  המהודק  הלבוש  הקיום.  מיתרי  את  המרעיד  המוזיקלי  התוכן 

ולשמור באדיקות על התמהיל של התמסרות מנטלית מרבית והתמסרות גופנית הכרחית ומינימלית. 

אפשר להדגים זאת דרך דוגמה הפוכה: ביום שישי, 28 באוקטובר 2011, התפרסמה בעיתון הארץ מודעת 

קונצרטים  סדרת  על  המבשרת  הישראלית  הקאמרית  התזמורת  של  העמוד  שלושת–רבעי  בגודל  צבע 

ייחודית. הכותרת הייתה: “הקאמרית הישראלית משחררת עניבות”. הטקסט נדפס באדום. האות רי“ש 

קונצרט.  כעניבת  שחורה,  באות  עדיין  כי  אם  צדה,  על  ונטתה  משוחררת  הייתה  “משחררת”  במילה 

בצילום הנלווה לטקסט נראה גבר בחליפה שחורה ועניבה שחורה קופץ בתחושת פורקן. גבו מקושת 

סדרת  על  להודיע  שנועדה  המודעה,  מכבלים.  ושחרור  חופש  בתנועה המסמלת  לאחור  וידיו משוכות 

בין  הדו–ערכי  היחס  את  מציגים  ועיצובה  תוכנה  המוזיקה;  אמנות  על  מודעה  בעצם  היא  קונצרטים, 

הרצון לשחרר את הגוף ואת התנועה המוזיקלית ובין הקוד הרשמי. הסדרה המשוחררת מוגדרת כמובן 

כייחודית, כלומר כחריגה מהסדר הקבוע וכיוצאת מן הכלל.
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)מרשימים  ובהופעה  בביצוע  שמדובר  ההבנה  את  לרגעים  מאתנו  משכיח  ונעלה  פנימית 
ככל שיהיו(, שמדובר בהתקרבות ולא בהגעה. ובכל זאת הִקרבה יוצרת לזמן מה קשר הדוק 
בין  זהות הכרחית  אין  ובהרף העין של משכו הקצר מתרחשים רגעי הפגיעה.  ומעין מגע. 
הרגעים שבהם יש קרבה בין הרקדנית לריקוד ובין הרגעים שבהם התרגשות זו מתעוררת 
אצל הצופים, אך כשההתרחשות הקרובה מתקיימת היא מאפשרת לכל אחד מהמשתתפים 

באירוע הריקוד להימצא בחוויה זו לזמן מה.

ארעי, רגעי וחולף

אם  במהירות,  חולפים  הם  עצמו.  הריקוד  כמו  ארעיים  בריקוד  המתרחשים  הקסם  רגעי 
משונה  פניו  על  בגוף.  להתרוצץ  ורגשות שממשיכים  תחושות  שובל  אחריהם  מותירים  כי 
ולשליטה  ליציבות  והבלתי נשמר משמש סמן מהמעלה הראשונה  שדווקא הריקוד החולף 
וידוע: הריקוד מחייב כוח רב  ולאפשרות של קיום עצמי מלא. לכאורה ההסבר לכך מובן 
ושליטה גופנית ומנטלית שקשה להגזים במידתם, ולכן הצופים משתאים לנוכח כוח העמידה 
ועוצמת הריכוז. אך כדאי לשים לב לעניין הנחבא בין  המתמשך, הניהול העצמי המוקפד 
העובדות הידועות, והוא שיכולותיהם של הרקדנים וכישוריהם מתבטאים במלואם בריקוד, 
אפשר  אי  והחולף.16  הארעי  הרגעי,  את  עוצמה  ורב  מוחשי  באופן  מבצעים  כשהם  כלומר 
ומפרכים  שיטתיים  ותרגול  אימון  ללא  כוח  בעלי  חולפים  ורגעים  מדויקת  ארעיות  ליצור 
וללא משמעת גופנית ומנטלית. הביצוע האמנותי שלהם בהופעה הוא שיוצר אצל הצופים 
תחושה עמוקה של הזדהות ורצון להישאב אל הממד החדש והחזק של הארעי והחולף שנחשף 
בתנועות הריקוד. הופעתם יוצרת את רגעי החסד שהצופים נשבים בקסמם ורוצים להיטמע 

פרננדו פסואה )2004, עמ‘ 106(, תחת ההטרונים אלברטו קאירו, מתאר באופן מדויק ופואטי את הקיום   16

הארעי והחולף ואת הגדולה הטמונה בהצלחה לממשו:

יִרים ל ַהִשּ אֹוְריֹות, ּכָ ל ַהֵתּ ּכָ  

ַרח ַהֶזּה, ַמְחִזיִקים ַמֲעָמד יֹוֵתר ֵמַהֶפּ  

מֹו ַהֲעָרֶפל, ֶשהּוא לֹא ָנִעים ְוַלח,  ֲאָבל ֶזה ְכּ  

ַרח ַהֶזּה... ְויֹוֵתר ֵמַהּפֶ  

יבּות... ֶשך ֵאין ֹשּום ֲחִשֹ ַלׁגֶדל אֹו ַלֶמּ  

ְלַבד... ֶשך ִבּ ֵהם ׁגֶדל ּוֶמּ  

ש לֹו ֵמַמד ְחִזיק ַמֲעָמד ְוֶשֵיּ ַמּ ָחשּוב הּוא ַמה ֶשּ ֶ ַמה ֹשּ  

שּות(... ָמּ י הּוא ַהַמּ )ִאם ֵמַמד ֲאִמּתִ  

עֹוָלם. יֹוֵתר ָבּ ָבר ָהֲאִציִלי ּבְ ִשי הּוא ַהָדּ ִלְהיֹות ַמָמּ  

האמור  מכל  מעמד”.  מה שמחזיק  “הוא  בעולם,  ביותר  כאצילי  נס  על  פסואה  מעלה  הממשי, שאותו   

לביטוי  יש  משמעויות.  ורב  מרכזי  הוא  מעמד”  “להחזיק  הביטוי  בריקוד  שגם  מקרה  זה  אין  בטקסט 

משמעות פיזית ־ לא ליפול; משמעות טמפורלית ־ להחזיק את משך הריקוד; משמעות מטפורית ־ 

להחזיק את אמנות הריקוד ולשמר את מעמדה; ומשמעות קיומית, בדיוק כמו זו שעליה כתב פסואה, 

זו המתקיימת ברגעים שהריקוד מייצר ממשות בתוך הארעי והחולף: כשההתקרבות בין הרוקד לריקוד 

מתקיימת במלואה והופכת לממשות.
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בתוכם. אך מדוע, כפי שאני טוענת, מסבים רגעים אלה התפעמות כה גדולה, ומה מקורו של 
הרצון לחוותם שוב ושוב?

אין חידוש בטענה שהריקוד הוא אמנות שמעצם טיבה ביצועה אינו נשאר ואינו נשמר, 
ולכן כדי שמעשה האמנות יתקיים, הריקוד חייב להתחיל ולהתרחש מחדש בכל פעם, כלומר 
זו על ריקוד, אלא יש להבין מה נגזר ממנה.  להופיע. אך אין להסתפק באמירה תיאורית 
טענתי היא שמה שמתרחש בריקוד מכונן את החוויה המתרחשת אצל הצופים בו. במילים 
אחרות, הארעיות והביצוע שאינו נשמר אינם רק פרקטיקות הפעולה של ריקוד והֶמֶשך שלו 
בזמן, אלא תכונות מהותיות של ריקוד המעצבות את האופן שבו חווים אותו הצופים ואת 
אמנות הריקוד עצמה. אמנות שנסבה על החולף, שאינו נשאר ואינו נשמר, ואומרת את דברה 
בתנועות הגוף המתכלות היא דרמטית. ההבנה שריקוד לא רק מתרחש באופן ארעי ואינו 
נשמר, אלא שזה מה שהוא ריקוד, מטלטלת בעיניי ודורשת עיון מעמיק הרבה יותר מדיון 

קצר זה.
של  כנעלה,  הנחווית  מדויקת,  המחשה  מייצרת  בריקוד  התנועה  קודם,  שטענתי  כפי 
קיומנו הארעי. אך עדיין יש לשאול מדוע הצופים רוצים לקחת חלק באירוע שהוא הגשמה 
נוקבת של הרגעי והחולף המאפיינים את הקיום האנושי. האם זה משום שהביצוע הגופני–

אמנותי קושר אותנו במישרין בעבותות ההבנה לקיומנו הארעי? האם זה משום שהתנועה 
הפוגעת בגופנו נועצת אותנו ברגעיות שהיא תמצית אנושיותנו? האם בכך סוד כוחה של 

אמנות הריקוד, בהיותה נסבה על עצם הקיום שלנו ולא על היבטיו הגופניים גרידא?
את  להסוות  נועדו  אחרים,  ותרבותיים  חברתיים  תווך  עמודי  כמו  האמנות,  סוגות  רוב 
הארעיות של קיומנו. פילוסופים ומדעני חברה רבים התמחו בהצגת תמונת עולם מדכדכת 
ונטולת תקווה על המצב האנושי ועל קיומו המעורער של האדם, אך התרבות והאמנות פעלו 
בשיטתיות לאורך ההיסטוריה כדי לחזק, לתמוך, לספק מסגרת הזדהות קולקטיבית ולשמר 
תקווה. מטרתן המוצהרת היא להעניק ביטחון קיומי, והן עושות זאת באמצעות פרקטיקות 
עבודת  נדרשת  כך  לשם  ואופק.  מבנה  המשכיות,  היסטוריה,  משך,  של  תחושות  היוצרות 
תחזוקה מתמדת, שכלול מתמשך של הפרקטיקות ועדכון קבוע של הטקסים הממוסדים יותר 
או פחות שנערכים במסגרתן. לכן מפתיע לגלות שהריקוד האמנותי סוחף אף שמעצם טיבו 

ובהתרחשותו הוא מנכיח את הארעי והחולף, יסוד קיומנו. 
אולי זה ייחודה של אמנות הריקוד על פני שאר האמנויות, ואולי כאן טמון כוחה המסתורי 
והמכשף: באופן מובהק יותר מאמנויות אחרות, ושאינו נובע מבחירה אלא מהכרח )אל מול 
הנוכחות העזה של הגוף, שאי אפשר להפחיתה(, היא משקפת את הארעיות ואוחזת בעוצמה 
והמתכלה  הגוף המשתנה  באמצעות  זאת  עושה  והיא  בחולף.  ־  גופנו המשתאה  לנוכח  ־ 
ובפעולה של התנועה  לו צורה קבועה, המשכיות או אלמותיות כלשהי,  יכולת לייחס  בלי 
המתכלה בגוף: תנועה ארעית, רגעית וחולפת, שהצפייה בה מסמנת את חדלונה.17 משום כך 
דרוש אומץ רב גם כדי לרקוד וגם כדי לצפות בריקוד. אמנם גם רגעי התהוות של שיר או 
של כל יצירה אחרת הם ארעיים ובני חלוף, אבל הם משאירים חותם ממשי ומוחשי: בציור 
אפשר לשוב ולהתבונן, בשיר אפשר לחזור ולקרוא, אך ריקוד מתקיים רק ברגעי התרחשותו 

מלרמה )מלרמה וולרי, 2011, עמ‘ 37( אמר זאת במדויק: “יצירה דרמתית המציגה את רצף ההחצנות של   17

הפעולה מבלי לשמר ולו רגע אחד של ממשות ובלי שיתרחש, ככלות הכל, מאומה”.
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יחד. מתוך  גם  והצופה  בו, אף שהוא משאיר סימנים אדירים בגוף הרוקד  וברגעי הצפייה 
האינטימיות הפומבית הנוצרת במהלכו אפשר להגיע אל מרכז הכובד של הריקוד כאמנות, 
אל עוצמתו כדעת מסדר אחר: דעת גופנית שיש לה נוכחות, כוח ופשר מתוך עצמה לומר 

לנו משהו על עצמנו. 
כשרגע כזה מתרחש הוא מחשמל. הוא מנכיח ידיעה ומייצר אשליה. היכולת הגופנית 
העזה והמרשימה מציגה לראווה את הממדים הארעיים ובני החלוף של קיומנו. היא חושפת 
את מוגבלות ההמשכיות והיציבות, אך מתממשת בעוצמה וביופי כה עזים, עד שלרגע אנו 
שוכחים במידת מה את הידיעה שהיא חושפת. ואף שאנו שוכחים, הגופניות העזה חוקקת 

זאת בגופינו.
החתחתים  לדרך  ההיסטורי  בהסבר  מרכיב  הוא  הריקוד  של  זה  ייחודי  ייתכן שמאפיין 
שעברה אמנות המחול ולמבחני הכניסה המפרכים והממושכים שנדרשה להם בבואה בשערי 
היכל האמנויות. ייתכן שבטרם חצתה את מפתן ההיכל הושתו עליה מוסרות ותביעות כה 
חמורות משום האמת המטרידה הנודפת ממנה.18 אכן כוחו של הריקוד היה חזק מכדי שאפשר 
ייתכן שהמוסרות שהושמו  יהיה למנוע ממנו להתפרץ אל הזירה החברתית–תרבותית, אך 
עליו נועדו לעמעם במקצת את הידיעה העולה מתוכו ולהסיט ולו במעט את המבט הצופה 
שדרכו  כמובן  לזכור  יש  האלמותי.  אל  מהרגעי  היופי,  אל  מהכאב  האשליה,  אל  מהאמת 
וחמור, שמירה  נוקשה  גבוהה כללה חיבור של מילון תנועתי  של הריקוד להכרה כאמנות 
קפדנית על ביצועו וקוד לבוש חונק ובולם המצמצם את מנעד התנועה לזה הרצוי בלבד; 
בשבירת  החלה  לא  המחול  אפוא שמהפכת  מקרי  זה  אין  מסתיר.  בפועל  אך  חושף  כאילו 
התנועה אלא קודם כול בהפרת קוד הלבוש הנוקשה: חילוץ הגוף מבגדי הריקוד המעומלנים 
לטובת שמלות מאווררות ומתנופפות, ושחרור כפות הרגליים מסד נעלי האצבעות לרגליים 
יחפות. הסרת חסמי הלבוש והנראות מהגוף הייתה תנאי מקדים לשחרור התנועה ולאפשרות 

התממשותה באופנים חדשים במרחב הגופני והציבורי. 
במסה “שירה ומחשבה מופשטת” אומר ולרי )1982, עמ‘ 61-60(: 

ההליכה, כמו הפרוזה, מועידה לעצמה מטרה ברורה ]...[ הריקוד הרי זה דבר שונה 
מכך לחלוטין. גם הוא, בלי ספק, מערכת של פעולות; אלא שמטרתן של פעולות 
אלה היא בהן עצמן. אין לריקוד מטרה מחוץ לעצמו. אם הוא שואף למשהו, הרי זה 
מצב אידיאלי, מצב של כישוף ]...[ קיצוניות של החוויה, אותו חיוך המופיע לבסוף 

על פניו של זה המפנה אותו אל החלל הריק. 

אם מטרת הריקוד היא הריקוד עצמו, אפשר לומר שהוא אינו הולך לשום מקום. טענתי היא 
שהריקוד אינו הולך לשום מקום משום שאנחנו לא הולכים לשום מקום. במילים אחרות, 
הריקוד הוא אמנות החיים. בהתרחשותו, ולא בתֹוְכנו המשתנה מיצירה ליצירה, הוא מגשים 
בפנינו את עצמנו: את מי שהננו ואת מה שאנחנו. זו הסיבה שוולרי מגדיר ריקוד כחוויה 
זו חוויה נוקבת, שחומה כחום הגוף, והיא מתרחשת לעתים בריקוד משום שהוא  קיצונית. 

יש לציין שבעת כניסתו של המחול להיכל האמנויות כבר שכנו בו לבטח הציור, הפיסול, האדריכלות,   18

השירה והמוזיקה.
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מציג פן אנושי מהותי: את עובדת היותנו כאן לזמן קצר ובאופן לא מאורגן, שגם במשכו 
אנחנו לא הולכים לשום מקום; את העובדה שחיינו הם אוסף רגעים שאנו מנסים לשוות להם 
מראית של סדר, פשר, מבנה עומק, תכלית נעלה ומשמעויות נאצלות. זה כוחו של הארעי 

והחולף, בנוכחותו ובהווייתו ככזה. לא בין קצוות אלא ברגע עצמו, במה שלא נשמר.
כוחו  להפך.  אלא  ִקצנו  את  לחשב  לנו  גורמת  אינה  איכותי  במחול  צפייה  זאת,  ובכל 
הייחודי של הריקוד טמון בהצלחה שלנו לחגוג באמצעותו את קיומנו הארעי. ריקוד טוב 
מעורר, באמצעות המימוש הגבוה והאמנותי של הארעי ושל הגוף המתכלה, חיות אדירה. זה 

הכישוף. לכן, אף שאיננו הולכים לשום מקום, אנחנו מנסים נואשות לרקוד.19
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the art of training a goldfish: Excursions into dance. Koln: Ballett-Buhnen-Verlag.

בריאיון שערך יואכין שמידט בשנת 1978 עם פינה באוש, אמרה באוש משפט שהפך לאבן דרך בריקוד: “איני   19

.)Bausch & Schmidt, [1978] 1984, p. 230( ”יודעת. אני כל הזמן מנסה. אני מנסה נואשות לרקוד
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רבקה תובל–משיח ודניאלה ספקטור–מרזל )עורכות(. מחקר נרטיבי:
תיאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים: מאגנס ומכון מופ“ת. 2010. 470 עמודים

הילה העליון*

הספרות המחקרית הדנה במחקר האיכותני על שיטותיו שמה דגש רב על ערכה של המילה. 
המילה עבור חוקרים איכותניים היא מהות מקודשת, נבררת, נבחנת ומוערכת, כמו הייתה 
אתרוג. חיזור זה אינו מסתפק בהבנת המילה בפני עצמה, אלא תר אחר האופן שבו נרקמות 
המילים לפסקה, ועוד אחת, ועוד אחת, עד שנוצר סיפור: “מעשה שהיה כך היה”. הפתיח 
הסיפורי המוכר הוא כמעט מאגי; יש בכוחו לזרוק את הקורא אל מחוזות רחוקים ואל שפע 
של טעמים, צבעים, ריחות וצלילים. ייתכן שאופיו זה של הסיפור הוא גם אתגר בפני החוקר 
חשוב  נדבך  הוא  למשל  פולני  איכר  של  סיפורו  כיצד  בשיטתיות  לבחון  שעליו  האיכותני, 
היריעה  על  גם  אחראי  האיכותני  החוקר  חברתית.  מציאות  מדעית של  ובפרשנות  בניתוח 
תכנים,  נמהלים  הזה  במרחב  למספר.  המאזין  בין  שנפרש  סיפורי  מרחב  אותו  הסיפורית, 
רעיונות ומושגים שמזינים זה את זה במסגרת האינטראקציה האנושית. עיקר הקושי העומד 
הפרשנות  בצד  הסיפור  של  הייחודיים  טעמו  ואת  ריחו  את  לשמר  כיצד  הוא  החוקר  בפני 

המדעית, או במילים אחרות, איך לעבד אותו בלי לאבד את איכויותיו.
בצד האתגרים הללו עולות גם שאלות שמאפיינות את עבודתם של חוקרי נרטיב: האם 
ספונטנית  כתשובה  שמתקבל  תוצר  הוא  נרטיב  האם  לנרטיב?  חיים  סיפור  בין  הבדל  יש 
לשאלה פתוחה או דווקא תוצר של ריאיון מתוכנן ומובנה? האם נרטיב מחויב לרצף, או שמא 
הוא יכול להיות רק טיעון? ואם לא די בכך, קיימות שאלות נוספות בדבר האינטראקציה 
המיוצרת בעת הצגת הנרטיב, למשל: האם המספר משמיע את קולו האותנטי? כיצד אפשר 
למקסם את רווחתו האישית? ובכלל, האם צריך לקיים קשר המשכי בין המספר למאזין גם 

לאחר שהסתיים המחקר? 
תובל–משיח  רבקה  שערכו  בספר  מענה  ומקבלות  נבחנות  אחרות  ורבות  אלו  שאלות 
שלקחו  דיסציפלינות,  ממגוון  וחוקרות  חוקרים  כ–21  לו  ושותפים  ספקטור–מרזל  ודניאלה 
חלק בדיונים פעילים במסגרת סמינר שהתקיים בשנת 2005 באחוזת אוהלו. ההתחבטויות 
הספר  מקריאת  העולה  לתחושה  תרמו  אותן  לפתור  והניסיונות  חוקרים  של  היומיומיות 

שהאישי–המחקרי הוא פוליטי.
במבוא לספר מתארות העורכות את ההגדרות התיאורטיות והיישומיות הרבות שניתנו 
)Chase, 2005( על שש  למושג נרטיב. את הדיון הזה הן מסכמות דרך חיבורה של צ‘ייס 
מצטייד  שבהם  וניתוח  התבוננות  אופני  בעצם  שהן  הנרטיבי,  למחקר  הייחודיות  העדשות 
הראשון  השער  שערים:  מחמישה  הספר  מורכב  בהמשך  עבודתו.  לקראת  הנרטיבי  החוקר 
נחשונית  עמדה  ספקטור–מרזל  מציגה  זה  בשער  נרטיבית.  חשיבה  על  בתיאוריה  עוסק 
שיש  משום  עצמאית,  נרטיבית  לפרדיגמה  הנרטיבית  המחקר  גישת  את  להפוך  המבקשת 
לא  מפרדיגמות  אותה  שמבחינות  ייחודיות  ומתודולוגיה  אפיסטמולוגיה  אונטולוגיה,  לה 

התכנית ללימודי משפחה, בית הספר למדעי ההתנהגות, המסלול האקדמי, המכללה למינהל   *
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סקירה  ז“ל  בר–און  ודן  שיינברג–טז  מיכל  מביאים  השני  בפרק  אחרות.  פוזיטיביסטיות 
היסטורית מרתקת ודנים במושגים אמת, כוח ועצמי. כך הם מבססים את טיעונם כי “האמת 
בצו  ושהבחירה  מסוים.  עלילה  צו  על–פי  מובנים  שאירועים  בכך  גלומה  הנרטיבי  במחקר 
)עמ‘  הנבחן”  החברתי–תרבותי  ההקשר  להבנת  משמעות  בעלת  היא  אחר,  ולא  זה  עלילה 
91(. מיכל צלרמאייר מאירה בפרק השלישי את הזיקות המתקיימות בין מחקר נרטיבי ובין 
פמיניזם ומפתחת את רעיונות השמעת הקול הנשי, ההתנסות החיה, רפלקסיה והעצמה של 

נשים.
השער השני של הספר בוחן את האינטראקציה המתקיימת בין החוקרים לנחקרים במחקר 
הנרטיבי. שרית ברזילאי דנה באומץ רב בשאלת הגבול שבין מחקר נרטיבי לטיפול. לטענתה: 
“אפשר שיש לשקול אם עלינו לאמץ הנחות יסוד השאולות מהגישה הנרטיבית הטיפולית. 
אחת ההמלצות האפשריות היא לאתר במהלך השיחה את נקודות העצמה של המספר ולשקף 
לו אותן בסוף השיחה” )עמ‘ 152(. סראב אבו–רביעה–קווידר מדגימה את יעילותו של המחקר 
הנרטיבי בחשיפת החיים החברתיים והתרבותיים בחברות סגורות ומדגישה כיצד משתכלל 
מושג הסובייקטיביות כשהחוקר ילידי. בסיכום מאמרה היא מסבירה מדוע העצמה היא דו 
כיוונית ומשותפת הן לחוקרת והן למרואיינת. בפרק השישי של הספר בוחנת מירה קרניאלי 
את שאלת החזקה על הסיפור ומבקשת לברר למי הוא שייך לאחר שסופר וכיצד אפשר לבסס 
את המחויבות של החוקר למספר. היא משיבה לשאלות אלו וטוענת שהמספר רשאי, ואף 
צריך, להגיב על הנתונים ולבדוק שהסיפור משקף את המציאות שהוא ביקש לתאר. ואולם, 
לאחר שהביע הסכמה מלאה למסור את הסיפור ואישר את תוכנו ואת פרסומו, הסיפור אינו 
ונעמה  ועובר לרשות החוקר. בפרק השביעי של הספר מבהירות פנינה שור  לו עוד  שייך 
צבר–בן יהושע את ההבדל שבין דיווח לסיפור ומדגישות את כוחו של ריאיון שמספק את 
התנאים שיביאו את הנחקרים לספר את סיפוריהם ולא להסתפק בדיווח. חנה עזר מדגימה 
היא אמצעי  ומוסיפה שהכתיבה  החוקר  אישית של  להעצמה  כיצד המחקר משמש אמצעי 

משחרר המסייע גם לחוקר להבין את עולמו ולגלות את קולו. 
השער השלישי עוסק בפרשנות של סיפורי חיים. בפתיחה מראה פרימה אלבז–לוביש 
כיצד מאפיינים של פרשנות נרטיבית ניזונים מהיכרות וממגע בינאישי, וכיצד אלה תורמים 
לניתוח סיפורי חיים ולעיבודם הפרשני. בהמשך טוענת אריאלה גידרון שעבודת פרשנות 
נרטיבית צריכה להציג גם את עמדת החוקר–קורא–מפרש. לדבריה, אין די בהשמעת סיפור 
החיים, אלא מוטל עלינו, כחוקרים, להכניס גם את סיפורנו למשחק ולהסתכן בשינוי שיבוא 
“סיפור  ומהו  טוב”  “סיפור  מהו  הגורסות  הקונוונציות  על  סימון מערערת  חוה  בעקבותיו. 
לא טוב” ומציגה את העושר והתחכום שיש גם בסיפורים בעלי מבנה לקוי לכאורה. אורנה 
שץ–אופנהיימר ונורית דביר מתארות כיצד חשיפה של קונפליקטים בסיפורי חיים מסייעת 
לחשוף את תהליך הבניית הזהות המקצועית של מדריכות פדגוגיות ותורמת הן לחוקר והן 
למספר. שמחה שלסקי וזאב אפל מדגישים כיצד נרטיב שנוצר בסדנאות בנושא זוגיות בבתי 
של  מאמרה  המשפחתית.  סביבתו  ועם  זוגו  בת  עם  הדדי  אמון  לפתח  לאסיר  מסייע  כלא 
עמיה ליבליך מדגים כיצד ִמפנה הביצוע, המתבטא בהמחזת ספרה סדר נשים, צובע בצבעים 
חדשים את הנרטיב. במאמרה היא מתארת את האופן שבו המחזתו של נרטיב תורמת לשכלול 
מסרים ולפרשנות מחודשת לחיים, ובכלל זה גיבוש הבנות חדשות באשר למספרות הסיפור, 
בין תחום  הזיקות המתקיימות  דינה שקולניק תרה אחר  הדמות.  ולייצוג  הסיפורית  לאמת 
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האימון לפרשנות הנרטיבית ומסבירה איך אפשר להסיק מהניתוח הפרשני על האופן שבו 
אדם מעניק משמעות לחייו. 

עולם  הוא  הנרטיבי  שהמחקר  ייתכן  אם  לתהות  התחלתי  הספר  קריאת  של  זה  בשלב 
שכולו טוב, שכן מגולמים בו תכנים של העצמה, כוח, חיזוק, ריפוי ועוד. למעשה, חשתי אי 
נחת מהעובדה שגם אם הספר מיטיב להתמודד עם קשיים רבים המגולמים באינטראקציה 
הסיפורית, הוא עדיין אינו מציג ביקורת על המחקר הנרטיבי. אך גם מחשבות אלו התפוגגו 
כלא היו כשקראתי את המאמר האחרון והמסכם בספר, מאמרה של רות‘לאן ג‘וסלסון )תורגם 
לעברית בידי אורי ביתן(. במאמר זה מותחת ג‘וסלסון ביקורת נוקבת על המחקר הנרטיבי 
ועל עתידו: “עד כה הצטברו די מחקרים נרטיביים כדי להצדיק את דאגתנו באשר לסוגיה 
כיצד נמזג את מה שלמדנו מהמחקרים הללו. אם לא נעשה זאת, אנו עלולים לטבוע בשטף 
)עמ‘  להטמיעם”  נוכל  לעצמו( שלא  אחד  כל  ־  )סוליפסיסטים  יחידים  אדיר של מחקרים 
437(. לדידה, האתגר הוא להטמיע הבנה נרטיבית ברמה מושגית: “עלינו לחפש יחד דרכים 
להמשגת רמות שונות של מציאויות פסיכולוגיות תרבותיות וחברתיות ולחברן זו לזו באופן 
שייווצר בסיס תיאורטי חזק למחקרים מפורטים על קבוצות או על תופעות מסוימות, וכך 
תתאפשר צורה מסוימת של צבירה” )עמ‘ 438(. על פי ג‘וסלסון, שימוש בדיון גלוי ופתוח על 
האופן שבו הופקו המסקנות וההכללות יאפשר לקוראים לבצע בעצמם את מלאכת הביקורת 

והכנסת התיקונים, ויתרום גם לאפשרות להתבונן באמיתות המרובות שעלו בדיון. 
והחוקרות שחברו לכתיבת הספר, אך  יודעת אם התכוונו לכך החוקרים  לסיכום, איני 
כולם  ־  עצמית  ומודעות  מחקרית  פתיחות  מחקרית,  כנות  הם  מקריאתו  העולים  הערכים 
כמה  תורמים  זו  להבנה  הנרטיבי.  המחקר  של  המתאר  קווי  לעיצוב  שנדרשים  יסוד  ערכי 
גורמים: עושר תיאורטי ויישומי, גיבושה של עבודת שדה לתיאוריה ובחזרה, מקבץ עשיר 
של חוקרים וחוקרות מן השורה הראשונה, והסרת הערפל מעל לשאלות מושתקות במחקר 
האיכותני. כל אלה ועוד הופכים את הספר לספר חובה לכל חוקר וחוקרת איכותניים ולעונג 

צרוף לקוראים. 
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Gustavo Mesch and Ilan Talmud. Wired Youth:
The Social World of Adolescence in the Information Age.

East Sussex: Routledge. 2010. 176 pages

אורלי בנימין*

בני הנוער של היום חשופים להשמצות חוזרות ונשנות על תנאי הגידול הטכנולוגיים שלהם. 
מסירותם לצגי המחשב נדמית למום בעיני מבוגרים רבים: אבוי, מה יהא על המיומנויות 
החברתיות שלהם; הם מבודדים את עצמם; הם אינם קוראים ואינם עושים את המוטל עליהם; 
אנחנו )המבוגרים, ההורים, המורים( מאבדים אותם! והנה באים מש ותלמוד, מעמידים מסד 
נתונים ודיון שיטתי בינלאומי ומפריכים את הפאניקה המוסרית הזאת. המחברים סוקרים 
בני  של  בשימוש  הטמונים  והסיכונים  ההזדמנויות  בדבר  האמביוולנטי  הציבורי  הדיון  את 
נוער באינטרנט, ומאירים בתוך כך מדרג של רמות מעורבות ברשת )פעילות נראית ויציבה; 
פעילות מקוטעת; נוכחות שקטה/סבילה(, וכן את מקורות הקונפליקט המשפחתי סביב שעות 

הגלישה הרבות של בני נוער.
נקודת מבטם של הכותבים ייחודית ויפה: הם ממוקדים ברצף שבין הרשתות והקשרים 
החברתיים הנוצרים בסביבות היומיום של בני הנוער ובין אלה שנוצרים בעולם הווירטואלי, 
ודנים במגוון היבטים של הרצף הזה כדי לדייק את התפיסות הרווחות ולומר: יש פוטנציאל 
לשינוי, גיוון, התפתחות וחציית גבולות באינטרנט, אבל כמו בכל מרחב חברתי, הפוטנציאל 
הזה  הפוטנציאל  עשוי  תנאים  באילו  לזהות  עלינו  עכשוויים  וכסוציולוגים  מותנה,  הזה 
להתממש. בד בבד הם דנים גם בסכנות, באלימות ובתוצרים הכואבים הבלתי מכוונים של 

מאמצי התחברות וחשיפה כנים מצד בני נוער שנתנו אמון רב מדי באתרים לא מוגנים.
תומכת  הטכנולוגיה  כיצד  להבהיר  להם  מאפשר  ותלמוד  מש  שמאמצים  הרצף  רעיון 
בקשרים שנוצרו בהקשרים אחרים ומאפשרת לפיכך התמקמות במרכזן של רשתות מקוונות 
וגידול בתחושות הערך, השייכות והסיפוק. יתרה מזאת, רעיון הרצף מאפשר להם להעמיד 
דיון בהיר ומדויק בשלל האופנים שבהם אי השוויון החברתי מחלחל לתוך המרחב המקוון 
הון  כיצד  דיונם מראה  ולסגירת פערים.  לגישור  ומשועתק בתוכו למרות החזון האופטימי 
חברתי, הון תרבותי והון חומרי נשזרים גם ברשת דרך גורמים כמו נגישות )לא רק למחשב, 
אלא למחשב שממוקם במרחב בטוח ופרטי ומחובר למהירות גלישה סבירה(, מיומנות )לא 
רק הפעלה של המחשב ושל טכנולוגיות אחרות, אלא היכרות עם אפשרויות מורכבות יותר 
שמציעים אתרים שונים(, ושפה )סוגיה מכריעה עבור בני נוער ישראלים מסביבות מוחלשות 
שהאנגלית אינה שגורה בפיהם, וגם יכולת ההבעה שלהם בעברית, בערבית, באמהרית או 
ברוסית אינה עשירה(. שלוש אלה ־ נגישות, מיומנות ושפה ־ משפיעות גם על המכוונות, 
ולהתחבר דרכה לידע, למידע, לקשרים  כלומר היכולת לממש את הפוטנציאל של הרשת 
מעבירי מידע ובייחוד לאתרים שבהם מוצגים תחומי ידע ספציפיים. לא כל הילדים נהנים 

במידה דומה משימושים אלה, ופירוש הדבר שהפער הדיגיטלי עתיד להתרחב. 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *
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החדש  העולם  להבנת  ביותר  חשובים  מושגים  בכמה  הקורא  את  מציידים  ותלמוד  מש 
יכולתם  כלומר   ,)multitasking( משימות  ריבוי  הוא  אחד  מושג  הספר.  לאורך  הנפרש 
ולא מקוונים בה בעת  בני הנוער של היום לשהות בכמה מרחבים מקוונים  המופלאה של 
ולתמרן ביניהם בקלילות: לשוחח עם מי שיושב בסמוך, להחליף מסרונים, להשיב לדואר 
אלקטרוני, לשוחח בצ‘אט ולכתוב תגובה בפורום כלשהו, והכול בעת ובעונה אחת. החוקרים 
משתמשים בממצא זה כדי להרגיע מבוגרים ומבהירים כי אל לנו להניח שבכל פעם שהילדים 
הסתלקו  שהם  הדבר  משמעות  אחרת,  או  זו  מקלדת  על  אצבעותיהם  את  בזריזות  מריצים 
מקשיבים  הם  היא.  כך  לא  שישתתפו.  רצינו  שבה  מהשיחה  או  הלימוד  ממשימת  לגמרי 
ולומדים, ופשוט מסוגלים לעשות עוד דברים בו בזמן. הריבוי מזרים אדרנלין בדמם, ולא זו 

בלבד שהוא אינו פוגע ביכולות הריכוז והקשב שלהם, אלא אף מעורר ומפתח אותן.
מושג אחר הוא אינדיבידואליזם רשתי )network individualism(, ופירושו ראיית האני 
כמסוגל לפעול במנותק ממעגלי השייכות הקטנים וההומוגניים שלו ולהיכנס לאינטראקציות 
האינדיבידואליזם  של  ההשלכה  קודמים.  שייכות  במעגלי  תלוי  בלתי  באופן  יחידים  עם 
הרשתי היא שהיחסים הבינאישיים מתבססים יותר ויותר על תפקידים מוגדרים, תחומי עניין 
משותפים, בעיות משותפות, שיתופי פעולה קצרי טווח והצורך במידע. לשון אחר, האינטרנט 
תומך בהיווצרות רשתות שמתמחות בתחומים ספציפיים ומורכבות מאנשים דומים זה לזה, 

בעלי תחומי עניין דומים וסגנון חיים דומה.
מושג מרתק אחר שקשור באינדיבידואליזם רשתי הוא הגיוון )diversification(, שפירושו 
יכולות  את  מרחיב  הגיוון  מושג  וגיאוגרפיים.  חברתיים  גבולות  לפרוץ  הרשת  יכולתה של 
המדידה והניתוח של אופי הפעילות החברתית באינטרנט ומלמד על המוטיבציות של בני 
זו. מתוך בחינת  ולא מכוונים של פעילותם  ותוצרים מכוונים  כיווני הפעולה שלהם  נוער, 
מוטיבציית הגיוון ברשתות חברתיות החוקרים יכולים להעמיד הבחנות בין בני נוער ולזהות 
ואת אופי הקשרים שהם מבססים  את מידת הביטחון שלהם במי שפגשו לראשונה ברשת 
עמם. בסך הכול מצטיירת תמונה מעניינת שלפיה הגיוון מאפיין קבוצת משתמשים מוגבלת 
יחסית, ורק בני נוער מעטים מחשיבים את מי שרחוקים ממעגליהם הגיאוגרפיים והחברתיים 
שנוצרו בבית הספר ובסביבת מגוריהם לחברים של ממש שאפשר להיחשף בפניהם. ומתברר 
שטוב שכך: התנהגות זו היא המגנה על רוב בני הנוער מהסכנות הצפונות בקשר עם דמויות 

לא מוכרות שיכולות להיות מכוונות לאלימות מכל מיני סוגים.
הגבוה  האדרנלין  בעניין ההתמכרות.  נוגע  אינו  כך שהספר  על  מה  במידת  אני מצרה 
ובקשרים  חיזור  בקשרי  כאחד,  וזרים  מּוּכרים  אחרים,  עם  בינאישית  תקשורת  שמזרימה 
אחרים, וכן מהירות התגובה והנינוחות של המרחב המוגן, כל אלו מזמינים התמכרות וקושי 
בריגוש  מלּווים  ואינם  לאט  מגיעים  הגירויים  שבהם  למרחבים  הלב  תשומת  את  להפנות 
למין  בהתמכרות  להתבטא  עשוי  החריפה  שבצורתו  התמכרות,  של  זה  פוטנציאל  מטלטל. 

באינטרנט או לאתרים פורנוגרפיים ברמה סבילה יותר, הוא ממד מרכזי שנעדר מהספר.
יתרונו של הספר הוא בסיס הנתונים האמפירי שלו )שני סקרים כמותיים שנערכו ב–2001 
וב–2004 והקיפו כאלף משקי בית בישראל,1 אך גוף המחקר העולמי המרשים שהוא סוקר הוא 

נראה שחשוב היה למחברים למקם את הספר בשדה המחקר העולמי, ולכן אין הדגשה של אופיו הישראלי   1

של המחקר, אין נספח מתודולוגי, והמידע על ההליך המחקרי ועל ההבדלים בין שני הסקרים די מצומצם. 
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במידה מסוימת גם חסרונו. מש ותלמוד נמנעים מלהשיא עצות יישומיות ומלהעמיד כלים 
שיאפשרו למעצבי מדיניות ואנשי חינוך העובדים עם בני נוער לחזק את ההגנה עליהם )זאת 
אפשר להבין מטיעונם שטוב יעשו אנשי החינוך אם ייצרו אתרים שבהם בטוח ליצור קשרים 
עם מי שבני הנוער לא הכירו בעולם הלא מקוון(. הם גם אינם מבהירים כיצד לדעתם אפשר 
לחזק בני נוער מקבוצות אוכלוסייה מתויגות בהרחבת הנגישות, המיומנות, השפה, ובעיקר 
המכוונות שלהם )גם אם מטיעונם אפשר להסיק שמדיניות ציבורית שלא תקבל על עצמה 
והִחברות העכשווי מזמינה פערים חברתיים  זה של תהליך החינוך  להשקיע מימון בהיבט 
גדלים, בעיקר על רקע ההבחנה בין אלה שיוכלו להשתמש בהון הווירטואלי שלהם לצורך 
ועולים  ערבים  נוער  שבני  אף  מאחור(;  שיישארו  אלה  ובין  ראויה  תעסוקתית  התמקמות 
לחלץ  קשה  ולכן  חברתיות,  קטגוריות  לפי  צרכים  של  תיאור  בספר  אין  בסקר,  השתתפו 
ממנו דרכי פעולה. הנתונים אינם מבהירים די הצורך את מאפייני הקבוצות ואת ההבדלים 

המגדריים בתוך כל אחת מהן, ונדמה שזו רק יריית פתיחה בתחום ידע עשיר ומרתק.
של  חברתיות  פסיכולוגיות  תיאוריות  בין  הקושר  מרשים  תיאורטי  פרויקט  הוא  הספר 
התקשרות בינאישית ובין התיאוריה של הרשתות החברתיות. ההתבוננות בתהליכי יצירת 
קשרים מנקודת מבט של רשתות אינה מעניינת רק כדיון במציאות המקוונת; חשיבותה גדולה 
מכך בהרבה, שכן הון חברתי ומיומנויות התרשתות הם ציוד בסיסי בעולם המבוגרים, ציוד 
שמערכת החינוך מיעטה עד עתה להידרש אליו, ומחובתה לחזק את הנגישות אליו בקרב 
בני נוער מכל הקבוצות. בהקשר של האינטרנט, החיבור בין שני עולמות התוכן ־ תיאוריות 
־  החברתיות  הרשתות  של  והתיאוריה  בינאישית  התקשרות  של  חברתיות  פסיכולוגיות 
מתברר כמעשיר ומאפשר למידה של ממש. הספר גם משלב בפרקיו לוחות מסכמים רבים 
שמבהירים היטב את שלל ההיבטים בדיון. לוחות אלה והדיון השיטתי הופכים את הספר 
לקריאת חובה בקורסים בפסיכולוגיה חברתית, כגון משיכה בינאישית או התנהגות אלימה, 

וכן בקרב העוסקים ביחסים שבין ריבוד לחינוך. 
לנוכח התרחבות השימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת )ICT(, ובעיקר בעקבות הגידול 
בנגישות לאינטרנט דרך הטלפונים הסלולריים, הדיון המחקרי מתמקד ברשת כתוצר תרבותי 
חדשני וכמרחב חברתי שמזמן צורות חדשות של אינטראקציות ופעולה. הקולות הביקורתיים 
טוענים שהנוער המתמסר למחשב מבודד את עצמו מבחינה חברתית, ויש מקום לשאול מהו 
ומרתקת  מורכבת  ואילן תלמוד מעמידים תשובה  גוסטבו מש  זו.  הבסיס האמפירי לטענה 
לשאלה זו וטוענים שגם אם הרשת אינה יכולה לחצות גבולות בדרמטיות, תרומתה הפוכה 

מבידוד.
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Maina Chawla Singh. Being Indian, Being Israeli:
Migration, Ethnicity and Gender in the Jewish Homeland. 
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דבורה ברנשטיין*

ספרה של ד“ר מיינה סינג, מרצה להיסטוריה וספרות באוניברסיטת ניו דלהי, מציג בפנינו 
את קהילת יהודי הודו בישראל, קהילה מוכרת ועם זאת חבויה במידה רבה בנוף הישראלי. 
הספר עוסק ביהודים הודים שהיגרו לישראל משנות החמישים המוקדמות, ובעיקר בשנות 
שונים  במקומות  מובחנות  קהילות  בכמה  מרוכזים  היו  אלה  יהודים  והשבעים.  השישים 
בתת היבשת ההודית: יהודי בגדאד שחיו במשך מאות שנים בכלכותה )קולקטה כיום(, בני 
ישראל בבומביי )מומבאי כיום( והיהודים הקוצ‘ינים מאזור קרלה שבדרום הודו. הספר עוקב 
ויחסיהם הקרובים עם בני הדתות האחרות בהודו הפלורליסטית,  אחר תנאי חייהם בהודו 
ולבסוף  ־  ודחייה  מצוקה  של  קשות  שנים  ־  הראשונות  שנותיהם  הגירתם,  נסיבות  אחר 
התייצבותם כחלק מחיי החברה הישראלית ברמת הפרטים, המשפחה והקהילה. סינג טוענת 
כל אלה שענו לשאלה  הודו, שכללה את  יהודי  קהילה אחת של  בישראל  נוצרה  שבפועל 
“מהיכן אתם?” בתשובה “מהודו”. ההבדלים בין הקהילות עדיין מעצבים במידה זו או אחרת 
את הדינמיקה הפנימית בקהילה, אך המשותף מן העבר, מחוויית ההגירה ומן ההווה רב על 
המפריד. הזהות שנוצרה ברבות השנים היא זהות מעורבת ומשולבת, שיש בה מן היהודיות, 

הישראליות וההודיות. 
ספרה של סינג מביא בפנינו סיפור של קהילה, ובה בעת סיפורים של פרטים ושל משפחות. 
שזורה  האישית  והחוויה  קהילה,  של  בהתגבשותה  העת  כל  משתלבים  הפרטיים  הקולות 
בתהליכים ובמבנים חברתיים. הספר משתלב בספרות האקדמית העוסקת בהגירה לישראל 
ובקליטה בה, ועם זאת מחדש ברמה האמפירית, המתודולוגית והתיאורטית כאחת. הספרות 
האקדמית עסקה עד כה בעיקר בקהילות היהודיות ובחייהן בתת היבשת ההודית והדגישה את 
הייחוד של הריכוזים השונים. במידת מה נידונו גם בעיותיהם הקשות של היהודים ההודים 
עם הגעתם ארצה, מתוך מידה לא מבוטלת של אקזוטיזציה. ספרה של סינג הוא מחקר שטח 
מרתק העוסק במגוון היבטים של חייהם של יהודי הודו, בעיקר לאחר הגעתם לישראל. היא 
אינה מתעכבת על השנים הראשונות בלבד, אלא פורשת בפנינו יריעה רחבה של תמורות על 
פני העשורים שחלפו מאז ההגירה, ושואלת על המעברים בין הדורות ועל התנאים שאפשרו 
השתלבות בחברה הישראלית או שימרו חלקים ניכרים של הקהילה בשולי המרכז הישראלי.

סינג ממקמת את המהגרים מהודו בראש ובראשונה במרחב הגיאוגרפי. היא עומדת על 
מגוריהם במושבים ובעיירות פיתוח מרוחקים מהמרכז, ולאחר מכן על מעברים של רבים 
מהם ליישובים עירוניים קרובים יותר למרכז, אך עדיין בשוליו. היא מקשרת בין המיקום 
להיקלט  מהעולים  למקצת  שסייעו  בכישורים  ודנה  התעסוקה  אפשרויות  ובין  הגיאוגרפי 
שבטרם  והתעסוקתי  החברתי  למעמדם  מתחת  אל  שנפלו  אלה  לעומת  מתגמלת,  בעבודה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה  *
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בשינויים  ועוסקת  המשפחתית  הפרטית  הסֶפרה  אל  גם  הדיון  את  מרחיבה  סינג  ההגירה. 
שהתחוללו במשפחה תוך כדי תהליך ההגירה וההתמודדות עם התנאים החדשים, בתפיסות 
המגדריות שהתערערו, ובאלה שצמחו במקומן או לצדן. לבסוף היא עוסקת בדפוסי הארגון 
והן  הודו,  יהודי  קהילות  בתוך  הן  ב–15 השנים האחרונות,  דווקא  לפרוח  הקהילתי שהחלו 

מתוך קשרים הדוקים וחמים עם הנציגות הרשמית של הודו בישראל.
ומנתח מיוחד במינו. ד“ר  סינג הקנה לה מבט מבחין  מיקומה המיוחד של ד“ר מיינה 
עם  הייחודיים  וקשריה  הקולוניאלי,  השלטון  ושל  ההודית  החברה  של  חוקרת  היא  סינג 
אלה  בשנים   .)2008-2005( שנים  לשלוש  לכאן  אותה  הביאו  בישראל  ההודית  השגרירות 
לימדה באוניברסיטאות תל אביב, בר אילן וחיפה, הכירה חברי סגל וסטודנטים, הכירה את 
האליטות הישראליות, שמעמיקות בימים אלה את קשריהן עם חלקים שונים של המדינה 
והחברה ההודית, ובד בבד הכירה את מגוון הקהילות של יוצאי הודו בארץ והתקרבה אליהן. 
יש לזכור שהודו היא ארץ הגירה בעצמה, אך במובן של ארץ שממנה יוצאים מהגרים לכל 
רחבי העולם. שאלת הפזורה ההודית וקשריה עם ארץ מוצאה מעסיקה כיום רבות את דעת 
הקהל ואת אנשי האקדמיה בהודו. לדברי סינג, יהודי הודו בישראל לא נכללו עד כה בדיון, 
ויש כאן לטענתה מקרה ייחודי של קהילה שמיד עם עזיבתה את הודו זכתה באזרחות ובזהות 
לאומית חדשה. ובכל זאת, היא לא ניתקה לגמרי מעברה והמשיכה לשלב מרכיבי עבר והווה 

ביצירת זהות מורכבת. 
מבטה של ד“ר סינג הוא קרוב ורחוק כאחד. כמי שאינה ישראלית ואינה יהודייה, ועם 
זאת מקורבת לנשואי מחקרה באמפתיה עמוקה ורגישה, בידע הנרחב שרכשה על החברה 
היא מביאה מבט חדש לתהליך הקליטה של  בעולם,  הפזורה ההודית  ובהכרת  הישראלית 
זה.  במחקר  במקומותינו  המקובלות  מהפרדיגמות  וכמה  כמה  ומערערת  בישראל  מהגרים 
אביא לכך כמה דוגמאות. ראשית, סינג מצביעה על כך שהפרדיגמה הבסיסית שמבנה את 
של  במקרה  מתאימה  אינה  לעלייה,  שהובילו  הרדיפות  פרדיגמת  לישראל,  בהגירה  הדיון 
היהודים  של  חייהם  איכות  את  רבים  בהקשרים  בספרה  ומדגישה  חוזרת  היא  הודו.  יהודי 
הדתות  בני  עם  קרובים  ביחסים  מלּווים  ואנטישמיות,  רדיפות  נטולי  חיים  הודו,  ברחבי 
סיקים,  נוצרים,  ומוסלמים,  הינדים  ביניהם(:  עמוקות  מסוכסכים  היו  )שלעתים  האחרות 
ג‘נים ובודהיסטים. מכאן שההגירה נבעה מגורמי משיכה יותר מאשר מגורמי דחייה; מרצון 
להזדמנויות  ומתקווה  היהודית,  הסוכנות  נציגי  של  מלחצים  חדשה,  במולדת  להשתלב 
כדי  זה של מניעים חשוב  יחסית. מערך  נמוך  חדשות, בעיקר לאלה שהיו במעמד חברתי 
להבין את עומק האכזבה שנחלו עם הגעתם ארצה, אך גם את נחישותם ואת התמודדותם 
בעשורים שלאחר מכן. שנית, כפי שציינתי קודם לכן, סינג מערערת על החלוקה המקובלת 
בדיון על יוצאי הודו )בין בני ישראל, הקוצ‘ינים ויהודי בגדאד( ועומדת על התגבשותה של 
קהילה רחבה ושל זהות מורכבת שמכילה מרכיבים משותפים רבים. שלישית, סינג טוענת 
שהדיון במאפיינים הייחודיים של יוצאי הודו ּפֹורם במידת מה את ההבחנה המרכזית כל כך 
בשיח הישראלי הציבורי והאקדמי בין אשכנזים למזרחים. כפי שמספרים רבים מהנחקרים, 
וקרבתם  עם הגיעם לישראל, למרות ההשכלה הרחבה של רבים מהם, שליטתם באנגלית 
הגיעו  שלא  המהגרים  לכלל  וסופחו  כמזרחים  זוהו  שהם  הרי  האנגלית–מערבית,  לתרבות 
מאירופה. רוצה לומר, אם אינך אשכנזי, הרי אתה מן הסתם מזרחי. אך לא כך ראו את עצמם 

רוב בני הקהילה. 
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ספר זה משתייך, מבחינת תוכנו, לספרות העשירה של “עלייה וקליטה” שאפיינה את 
הסוציולוגיה הישראלית בעשוריה הראשונים. עם זאת, הספר נכתב בסוף העשור הראשון של 
המאה ה–21 ומביא לידי ביטוי תובנות תיאורטיות שהתגבשו בעשורים האחרונים ושנעדרו 
כמעט לחלוטין מהכתיבה הסוציולוגית המוקדמת. אדגים טענתי זו בכמה ממאפייני ספר זה. 
ראשית, הקשר בין “שם” ל“כאן” הוא סוגיה חשובה ומרכזית במחקרי פזורה, אך למרבה 
הצער, אנחנו יודעים מעט בלבד על חייהם הקודמים של מהגרים ממרוקו ומעיראק, מתימן, 
והמאבקים  ההשתלבות  את  מדגיש  הרווח  הסוציולוגי  הדיון  ומגרמניה.  מצרפת  מתורכיה, 
בהרחבה  עוסקת  סינג  ציינתי,  כפי שכבר  כלל.  בדרך  נשמט ממנו  ואילו ה“שם”  ש“כאן”, 
עם שכניהם  הקרובים  יחסיהם  על  עומדת  הגירתם,  בטרם  בהודו  היהודים  בחייהם של  גם 
היגרו,  ולעתים  בהודו,  נשארו  לישראל,  להגר  שלא  העדיפו  אכן  שרבים  כך  על  ומצביעה 
מגדרית  פרספקטיבה  מאמצת  סינג  שנית,  אחרות.  לארצות  ההודית,  החברה  מבני  כרבים 
ברורה; היא קשובה מאוד להבדלים המגדריים ולשינויים בתפיסות ובתפקידים המגדריים, 
הראשון.  הדור  בנות  בקרב  במיוחד  נשים,  של  ולהתנסויותיהן  לסיפוריהן  במיוחד  ורגישה 
והקליטה  ההגירה  בחקר  הייתה  חסרה  זו  פרספקטיבה  כמה  עד  מילים  להכביר  צורך  אין 
בשנות החמישים והשישים. ולבסוף, הדיון בזהות שבה מתקיימים זה בצד זה מרכיבים של 
ישראליות וביטויי הודיות שואב ללא ספק מהתובנות הרבות שנרכשו בעשורים האחרונים 
באשר לצמיחתן של זהויות היברידיות. סוגיה אחרונה זו של הזהות המורכבת היא הליבה 
התיאורטית של הספר, ואולי גם גרעין הסקרנות שעוררו יוצאי הודו אצל המחברת. מה נשאר 
מההודיות, מהמסורת של הקהילות היהודיות, מאורח החיים, מהקשרים החברתיים, מהשפה 
ובה בעת, מה אימצו המהגרים מהישראליות,  דור אחד לשני;  בני  ומהסיפורים שמספרים 
שאליה באו מרצונם ואליה שאפו להתקבל; מה אימצו המהגרים משני מקורות זהות אלה, ומה 
אימצו בני הדור השני שנולדו והתחנכו בארץ; מהם השילובים שנוצרו וכיצד אפשר להסביר 
את התעוררות הקשר עם המולדת ההודית בשנים האחרונות; כיצד יש להבין את הדבקות 
בסרטי בוליווד ואת הנהירה לשגרירות הודו לציין את יום העצמאות ויום הרפובליקה, שני 

ימי המועד החשובים של הלאומיות ההודית. 
נחקריה.  לדמויות הפעילות שהן  הכותבת  הזרקור שמפנה  להדגיש את  ברצוני  לסיום, 
סינג העבירה שאלונים ליותר מ–150 איש ואישה, ביקשה מרבים מהם לכתוב פרופיל אישי, 
ערכה ראיונות עומק עם כ–50 איש ואישה ממבחר מעמדות, גילים ומקומות בהודו ובארץ, 
וכן השתתפה בחגיגות רבות, בטקסים ובאירועים אישיים מדימונה ועד כפר יובל. בכתיבתה 
היא מביאה לידי ביטוי את הקולות הרבים ששמעה. בצד דיון במבנים ובתהליכים בהודו, 
קולות  משפחות.  וסיפורי  אישיים  פרופילים  ריאיון,  קטעי  מביאה  היא  בישראל,  ובעיקר 
עשירים ומורכבים אלה חסרים כל כך בכתיבה על הקהילות הגדולות הנחקרות בסוציולוגיה 
הישראלית. אפשר אפוא לשוב ולברך על המבט הקרוב–רחוק שִאפשר למיינה סינג להביא 

בפנינו את סיפורה של קהילה שלא חדרה אל מרכז החברה הישראלית.
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נפתלי שם טוב*

הפועל  ביפו  הקהילתי  לתיאטרון  הצטרפה  איכותנית,  וחוקרת  פסיכולוגית  ליבליך,  עמיה 
ים  ובת  חולון  ותושבי  השכונה  תושבי  חובבים  שחקנים  משתתפים  שבו  מעשור,  למעלה 
של  יצירתי  תהליך  ומתאר  המלווה  אותי  ִתראו  הסוחף  בספר  מתועדת  זו  חוויה  הסמוכות. 
שנתיים והצגה בפסטיבל בת ים לתיאטרוני רחוב. זהו אינו טקסט אקדמי אלא תיעוד חווייתי–
תיאטרון  לב–אלג‘ם,  שולמית  התיאטרון  חוקרת  לפי  תובנות.  בשלל  המלווה  אתנוגרפי 
המשתתפים,  בקרב  חברתית  מודעות  לעורר  שאמור  פוליטי–מקומי  תיאטרון  הוא  קהילתי 
נציגי הקהילה המודרת, ולהניע אותם לעבר פעילות חברתית קולקטיבית כדי לחולל תהליכי 
נמצא על  זה  זה(. תיאטרון  בגיליון  ראו סקירה   .2010 )לב–אלג‘ם,  ושינוי בקהילה  העצמה 
הצומת שבין הפואטי, התרפויטי והפוליטי, ועל כן הספר תראו אותי והתיעוד המפורט של 
התיאטרון הקהילתי חשובים מאוד לאמנות המודרת ששייכותה לשדה התיאטרוני מוטלת 

בספק. 
בנוי  הוא  התיאטרון,  לקבוצת  ליבליך  בין  מפגש  כמתאר  עצמו  מציג  שהספר  אף 
“הפסיכולוגית  הזה:  במקרה  או  הילידים”,  את  החוקרת  “האנתרופולוגית  של  בתבנית 
המחברת  שבין  שוויוניים  הלא  הכוח  יחסי  משועתקים  ובכך  המטופלים”,  על  המספרת 
למשתתפים, שרובם ממוצא מזרחי וממעמד נמוך ובינוני–נמוך. הספר מורכב מדיווח אישי 
את  שייסדה  הבמאית  ־  טליה  עם  המשתתפים,  עם  ראיונות  פרקי  ומ–14  המחברת  של 
הקבוצה, ועם זוהר ־ הבמאית הנוכחית. הראיונות מובאים כמונולוגים של המשתתפים 
בעריכת המחברת, ובולט בהיעדרו ריאיון עם המחברת עצמה; המשתתפים חושפים את 
ומחשבות  חלומות  מרתקות,  קשות,  חוויות  כולל  בגרותם,  ועד  מילדותם  חייהם  סיפורי 
עברה,  על  יודעים  ואיננו  דבר,  כמעט  עצמה  על  מספרת  אינה  המחברת  ואילו  לעתיד, 
זוגה(.  מבן  פרידתה  סיפור  )מלבד  באלה  וכיוצא  בחיים  בחירותיה  ילדותה, התפתחותה, 
מפגש של ממש מצריך הדדיות, בעיקר על רקע העובדה שהצטרפותה לקבוצה מלכתחילה 

לא הייתה למטרת מחקר. 
מלבד זאת, מפגש דיאלוגי דורש רפלקסיביות ביקורתית על ההבדלים ההיררכיים בין 
זו אינה בנמצא. אדרבה, המחברת מציינת:  המחברת לשאר המשתתפים, אך רפלקסיביות 
“הצנעתי את הישגיי כדי לא לחרוג מהרמה הממוצעת של חברי הקבוצה” )עמ‘ 60(. כלומר, 
היא חשה שעליה לצמצם את עצמה כדי להשתוות לאחרים, אף שהכול ידעו מי היא, מה 
מעמדה ומה מקצועה. הצנעת ההישגים מעידה על נימוס, אך בתיאטרון קהילתי ־ המבוסס 
ן על ההבדלים האתנו–מעמדיים  על דינמיקה קבוצתית של פתיחות ־ מתבקש דווקא דיבור ּכֵ
בין המשתתפים )המחברת מציינת למשל שכמעט לאף משתתף אין תואר אקדמי(. בסמוך 
לנאמר על הצנעת ההישגים נכתב: “אם הופעתי בתכניות טלוויזיה ולא יידעתי את חברי 
הקבוצה, ננזפתי על כך. הופעה בטלוויזיה נתפסה בעיניהם כפסגת ההישגים” )שם(. רצונם 

המחלקה לספרות, אמנויות ולשון, האוניברסיטה הפתוחה  *
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ילדותית או פריפריאלית של  של חברי הקבוצה לפרגן לליבליך נתפס בעיניה כהתנהגות 
אלה שכנראה לעולם לא יהיו במרכז )בכל מובניו(. 

דוגמה בולטת לחוסר רפלקסיביות היא הדברים שכתבה ליבליך על פרי, משתתף בקבוצה 
בן 50, שאותו תיארה כ“נער שכונות מזרחי קשוח, בעל שיזוף עמוק, לבוש בגופיה שחורה, 
מורכבותו:  את  המחברת  מגלה  עמו  הריאיון  לאחר   .)235 )עמ‘   ”]...[ צבאיים  במכנסיים 
“יש בפרי רבדים נוספים מעבר לרושם שהוא יוצר. שוב אני נוכחת לדעת עד כמה מטעים 
הסטריאוטיפים החברתיים שלנו” )שם(. שימו לב לניסוח: ראשית, את הרושם יוצר פרי ולא 
המחברת המעצבת אותו בעצמה מתוך עולמה וניסיונה; שנית, הסטריאוטיפ המזרחי הוא של 
כולנו, ולא של המחברת, והיא רק נוכחת בכך, כאילו מתבוננת מהצד, אף שעד הריאיון עם 
פרי היא ראתה אותו במפגשי הקבוצה באופן סטריאוטיפי. היה מקום להרחיב על כך באופן 

רפלקסיבי–ביקורתי. 
התזה המרכזית בספר עוסקת במניעים של המשתתפים בתיאטרון קהילתי: “להשתחרר, 
לטפס ולהתיידד”. וכך גם מחולקים הראיונות לשלושה שערים שכל אחד מהם עוסק במניע 
אחר: להשתחרר ־ משתתפים שמטרתם לייחד לעצמם מרחב של שחרור מלחצי היומיום 
בעבודה ובמשפחה; לטפס ־ משתתפים שרואים בתיאטרון מקום שממנו יוכלו לטפס ואולי 
להגיע לבמה מקצועית יותר ואף להתפרסם; להתיידד ־ משתתפים שבאים לתיאטרון כדי 
להפר את הבדידות והניכור או לפתח רשת חברתית או לפחות משענת ותמיכה קבוצתית. 

ליבליך טוענת שמניעים אלה הם אישיים ושוללת כל ממד קהילתי בקבוצה זו. 
לאורך הספר מקפידה המחברת להפריד בין האישי לקהילתי בהיסטוריה של הקבוצה. כך 
ההצגות והסרט התיעודי על הפקת ההצגה “מחבואים” שנעשו בתקופתה של טליה, הבמאית 
המייסדת של הקבוצה, נתפסים בעיניה כ“סיפורי שכונות”, ואילו ההצגות של זוהר, הבמאית 
ולפחדים.  לחלומות  ואוטונומי,  אישי  למרחב  הקשורים  כמופעים  הקבוצה,  של  הנוכחית 
הפרדה זו משקפת את היחס האמביוולנטי של ליבליך ליפו. הסרט התיעודי על “מחבואים” 
והגיבורות סובלות מחסכים רבים בחייהן הפרטים.  יפו בעיניה “כפריפריה דלה  מציג את 
היום אני חושבת ]עשור אחרי הסרט[ שהמצב שונה... יפו נפתחה למרחב שסביבה, ובחיי 
הנשים והגברים קיימות אפשרויות רבות יותר לחיים טובים” )עמ‘ 43(. ביפו, כמו בכל מקום, 
אכן מתחוללים שינויים, אך לא נראה שתנאי החיים היסודיים הקשורים במעמד ובאתניות 
השתנו כך שיש לאנשים “אפשרויות רבות”. בדבריה אלה סותרת ליבליך גם תיאור אחר 
שכתבה על הגעתה לראשונה למתנ“ס ביפו, הנמצא “באחת השכונות הירודות במזרח יפו 
אם  היססתי  ומאוימת.  מבודדת  חשתי  לי.  נעמה  לא  החשכה  בשעות  למקום  הנהיגה   ]...[
להשאיר את המכונית החדשה שלי ברחוב” )עמ‘ 17(. לא נראה שבמקום כזה יש אפשרויות 

רבות להתפתחות אישית. 
להשתמש  במקום  בעת.  בה  וכמוחק  כמסמן  “שכונות”  המושג  מתפקד  הספר  לאורך 
ב“סיפורי  המחברת  משתמשת  המפגש,  להבנת  אנליטיים  כמושגים  ובמעמד  באתניות 
נחשלת,  מזרחיות  מציינת  “שכונה”  שכונות”.  “ניצולי  ואף  שכונות”,  “נערי  שכונות”, 
מקומית, סגורה, פריפריאלית, שטומנת בחובה חוסרים וחסכים בחיי התושבים, ולא חלילה 
תהליכים חברתיים–היסטוריים שבולמים את הניעות של היפואים. המחברת טוענת שהקבוצה 
רוב חברי הקבוצה  וגברים(, אך מתעלמת מהמשותף:  נשים  ומבוגרים,  )צעירים  הטרוגנית 
מזרחים, מקצתם דור ראשון ואחרים דור שני לעלייה מצפון אפריקה, רובם ילידי האזור או 



ביקורות ספרים 454  נפתלי שם טוב 

מתגוררים בו זמן רב, ורובם ממעמד בינוני–נמוך )למשל מורה, מנהלת חשבונות, נהג מונית( 
וממעמד נמוך )למשל טכנאי נטול השכלה רשמית(. אילו הייתה המחברת נדרשת לאתניות 
ולמעמד, היה מתברר שהמניעים האישיים )להשתחרר, לטפס ולהתיידד( הם גם פוליטיים. 

התיאטרון  קבוצת  את  לנקות  וממשיכה  שלה  התזה  את  ליבליך  מפתחת  הספר  בסוף 
ליוסי  הקוראים  את  מפנה  היא  אתנו–מעמדי.  והקשר  שכונתי  זיהום  מכל  ביפו  הקהילתי 
מהספרּות  ומתעלמת  קהילתי,  לתיאטרון  הדרכה  ספרי  שני  השמונים  בשנות  שכתב  אלפי 
האקדמית על תיאטרון קהילתי בעשור האחרון שפרסמו שולמית לב–אלג‘ם, ענת פירסט, 
דן אוריין, שלומית ברסלר וגם כותב שורות אלה )רשימה חלקית(. אילו עיינה באלה הייתה 
מגלה שעל קבוצת התיאטרון ביפו נכתבו כבר מאמרים אחדים על ידי לב–אלג‘ם ופירסט, 
ובעיקר על ההצגה “מחבואים”, ובאופן כללי היא הייתה מקבלת ־ בעיקר מלב–אלג‘ם ־ 
מסגרת תיאורטית להבנת התיאטרון הקהילתי ונקודת התייחסות. התעלמותה מאפשרת לה 
לטעון שהמונח “קהילה” איבד את משמעותו במצב הפוסטמודרני, ולכן התיאטרון הקהילתי 
ביפו הוא אוסף יחידים עם שאלות ותהיות אישיות, והוא לכאורה שונה בתכלית מתיאטרון 

קהילתי כמתואר בספרות המקצועית. 
החברתיים  הממדים  את  לראות  אפשר  בורדייה,  ועד  מוובר  אדורנו,  ועד  ממרקס 
בניגוד  ולהתיידד(,  לטפס  )להשתחרר,  ליבליך  של  המפתח  במושגי  שיש  והפוליטיים 
לפרשנות הפסיכולוגית הא–פוליטית למושגים אלה. “להשתחרר” הוא מושג חברתי–פוליטי 
מובהק. ככל שיורדים בסולם האתנו–מעמדי במדינת ישראל, המחסלת את מערכת הרווחה 
כך שהצורך  ובזוגיות,  ומתגברים הלחצים במשפחה  שלה, מתעצם החשש למקום העבודה 
להשתחרר שחווים משתתפי הקבוצה מעיד על המערכת הכלכלית–חברתית שבה הם נטועים, 
כפי שעולה מסיפורי חייהם. הצורך בשחרור הוא תמיד גם פוליטי. שחרור זמני בתיאטרון יכול 
להיתפס כ“שחרור קיטור” שתכליתו להשיב את הסדר על כנו לאחר שהופר, כמו בקרנבל או 
כמו הליצן בחברות מסורתיות, ואכן, בתולדות התיאטרון הקהילתי שאלה מרכזית היא עד 
כמה ביטויי מחאה במסגרת זו הם בסופו של דבר “שחרור קיטור” מסודר ומתוקצב ממסדית.
והוא  חברתית,  ניעּות  היא  האקדמית  שגרסתו  מרכזי  סוציולוגי  מושג  הוא  “לטפס” 
כולל מערך של הזדמנויות, בלימות וניסיונות לעקוף או לנפץ את הקיבעון החברתי היחסי 
לניעות  קפיצה  קרש  הקהילתי  בתיאטרון  רואים  מיפו  צעירים  מזרחים  עמו.  להתמודד  או 
תמימים  בהם  רואה  היא  זאת;  לעשות  בסיכוייהם  ספק  מטילה  אמנם  המחברת  חברתית. 
ואינה מבחינה שייתכן שזו המסגרת היחידה כרגע בחייהם המאפשרת להם לנסות ולחלץ 
את עצמם ממעמדם. אגב, השחקן אורי גבריאל התחיל את דרכו בתיאטרון הקהילתי של 
פרדס כץ בשנות השבעים בבימויו של יוסי אלפי )וגם כותב שורות אלה החל דרכו בתיאטרון 
הקהילתי בכפר שלם(. “להתיידד” היא פעולה פוליטית בעולם מנוכר רווי ביחסים מחופצנים 
וממוסחרים, פעולה המעידה על ניסיון להתמודד עם הניכור ועם האינטרסים המקיפים מכל 
ו“לטפס”,  “להתיידד”  “להשתחרר”,  לפיכך  יותר.  משמעותית  אנושית  חוויה  ולעצב  עבר 
ובעיקר לחלום ולהגשים, לפחות על הבמה, הם פוליטיקה מובהקת. אף שחלום הוא תופעה 
ההצהרות  אחת  היא  חלום”  לי  “יש  הרי  לתודעתו,  אדם  שבין  מאוד  ואינטימית  אישית 

הפוליטיות החשובות ביותר של המאה הקודמת.
לסיום, תיאטרון קהילתי הוא יצירה משותפת. הבמאי אמנם מקבל קרדיט על עבודתו, 
בנוי  זה  ספר  ולביצוע.  למשחק  רק  ולא  כולה  ליצירה  כשותפים  מצוינים  המשתתפים  אך 



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  455 תשע“ב–2012 

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

רובו ממונולוגים של חברי הקבוצה, ויש בו מהיצירה המשותפת. ראוי היה לתת קרדיט לכל 
המשתתפים כמחברים בצד המחברת הראשית או מתחתיה כנהוג בתיאטרון הקהילתי. אך 

לנוכח הנאמר עד כה, אין פלא שרעיון זה לא עלה על דעתה של המחברת.

מקורות

ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי.  .)2010( לב–אלג‘ם, ש‘ 
חיפה: אוניברסיטת חיפה ופרדס.
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יעל השילוני–דולב*

האם בדיקות נשאּות למחלות גנטיות נושאות עמן הבטחה למניעת סבל ופותחות אפשרויות 
בחירה בהקשר של פריון, או שמא הן המשך אפל למסורת של אי סובלנות, העושה שימוש 
בידע מדעי לשם אפליה והשמדה של חריגים? )במכוון, כפי שיובהר מיד, איני כותבת מסורת 
איגנית(. ספרו של אביעד רז עוסק בשאלה זו ומתמקד בגנטיקה קהילתית )הארגון הרפואי 
של בדיקות סקר לנשאּות של תכונות גנטיות( ובקהילות גנטיות, שחלקן התקיימו עוד קודם 
למהפכה הגנטית במתכונת של קהילות אתניות, וחלקן הן תוצר של הידע הגנטי המאחד בין 

נשאים, חולים והוריהם, המתקהלים סביב מאפיין גנטי משותף.
כוחו של ספר מצוין זה טמון בכך שהוא דן בסוגיות ביו–אתיות מורכבות בדרך של מחקר 
חברתי, הלומד את הדברים כפי שהם במציאות היומיומית, בניגוד לביו–אתיקה, שהיא ענף 
על מחקרים  צורת המחקר, המבוססת  תיאורטיות.  הפילוסופיה, המתמקדת בהפשטות  של 
אתנוגרפיים שערך המחבר במגוון קהילות גנטיות ובשיטות מחקר שונות, מגלה מיד עד כמה 
המציאות מלאה בתוצאות בלתי מכוונות, כאלה שקשה מאוד לחזות באמצעות תיאוריה, שכן 
לעתים קרובות כוונות טובות מובילות לתוצאות בעייתיות, בעיקר כשמדובר בתחום שיש בו 
בעלי עניין רבים שהאינטרסים שלהם אינם מתיישבים תמיד זה עם זה. רז, שרגליו נטועות 
בקרקע המציאות, מגיע למסקנה שבדיקות גנטיות הן עובדה שאין ממנה דרך חזרה, ולכן 
רבים מהנאבקים בהן נלחמים בעצם את מלחמות העבר, מאבק שרז רואה לא רק כאבוד, 
נופל למלכודת של  אינו  זאת, הכותב  רלוונטיות להווה. עם  אלא אף כשבוי בתפיסות לא 
בדבר  מהצהרות  נמנע  הוא  הספר  אורך  לכל  להפך,  גנטי.  בידע  שימוש  של  עיוור  מעריץ 
הטוב והראוי המוחלטים, ותחת זאת חושף באמצעות מחקר קפדני את היתרונות והחסרונות 
זירות שרובן בישראל ומקצתן  של גנטיקה קהילתית, כפי שהיא מתממשת בפועל במבחר 

בארצות הברית.
את  היטב  ללמוד  שיש  איגניקה,  הטעון  במושג  עוסקת  הספר  את  הפותחת  ההקדמה 
היו  ימיה  מראשית  עוד  אדום.  כבסדין  בו  משתמשים  בטרם  שלו  המורכבת  ההיסטוריה 
לתנועה האיגנית שלל פנים, כשחלק לא מבוטל מהתומכים בה היו הומניסטים ורפורמטורים 
שסלדו מסבל אנושי וביקשו להיטיב עם בני האדם. על כן יהא זה עוול למתוח קו ישיר בין 
דמויות אלו ובין המשטר הנאצי והאופן הידוע לשמצה שבו הבין ויישם את התורה האיגנית, 
או לראות את התנועה האיגנית כמקשה אחת. בהמשך הדברים מציג הפרק סקירה טובה 
זו  הישנה,  האיגניקה  את  המבקרת  זו  אנו:  בימינו  בתחום  הענפה  האקדמית  הכתיבה  של 
את  המהללת  וזו  זו,  אפלה  מסורת  של  כממשיכה  ימינו  בת  הפריון  גנטיקת  את  המבקרת 
הטוטליטריות.  האיגניקה ממשמעויותיו  מושג  את  ואף מטהרת  העכשווית  הפריון  גנטיקת 

בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב–יפו  *
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את היחס לתנועה האיגנית מתאר רז כמהלך שנע מתפיסה דיסטופית–אוטוריטרית שאפיינה 
את המחצית השנייה של המאה העשרים, אל עבר גישה אוטופית–ליברלית שמדגישה את 
היתרונות הגלומים בגנטיקת הפריון של ימינו. בנקודה אחת איני מסכימה עם האופן שבו 
מגיעה  הפריון  בגנטיקת  המוטחת  העיקרית  הביקורת  לטענתו,  כיום.  השדה  את  ממפה  רז 
מלימודי ביקורת המוגבלות )disability studies( ומהפמיניזם. לטעמי, תיאור זה עושה עוול 
לחשיבה הפמיניסטית, שיש בה קולות מגוונים שחלקם תומכים בגנטיקת הפריון הנוכחית 

מתוך עמדה פמיניסטית ברורה.
בפרקים הבאים מפנה רז את המבט אל השטח ואל מושאי הידע הגנטי, שמעט מדי ידוע 
וויליאמס  להיימס  בהמשך  וכך,  הספר.  שחוקר  בהקשרים  שלהם  וההתנהגות  העמדות  על 
)Haimes & Williams, 2007(, השאלה המנחה אותו היא למה נושאים מסוימים מוגדרים 
כסוגיות אתיות על ידי אנשים מסוימים בזמן ובמקום מסוימים. שאלה זו מובילה אל הפרק 
שדן בחברה החרדית ובשימוש הייחודי שהיא עושה בבדיקות נשאות. עמותת “דור ישרים” 
שהוקמה כיוזמה פנימית של הקהילה האשכנזית החרדית עורכת בדיקות נשאות לצעירים 
ולצעירות טרם שידוך, אך אינה מספקת להם ממצאים אישיים על כל נבדק ונבדקת )האם 
הוא/היא נשא/ית, ואם כן, של אילו מחלות(. בהסתמך על שיטת השידוך הנהוגה בקהילתה 
הזוג. אם מתגלה ששני  בני  בין  הגנטית  בדבר ההתאמה  רק  ישרים” תשובה  “דור  מוסרת 
הזוג נשאים של אותה המחלה, נפסק הליך השידוך. בעוד כותבים אחרים שיבחו את  בני 
השירות המקורי, המותאם לקהילה, שהוכיח את עצמו כבעל יכולת מרשימה למנוע מומים 
מולדים, רז מדגיש את הצדדים הבעייתיים שלו. מחקר שערך בקרב נשים חרדיות העלה שאי 
שקיפות המידע, המבוססת על בורות ומעודדת אותה, מחזקת סטיגמות בנוגע למשמעות של 
נשאות גנטית ושל מחלות במשפחה בכלל. מובן ששיטת פעולה זו מנוגדת לעקרונות של 
חופש בחירה, אוטונומיה או הסכמה מדעת. ממצאים אלו מביאים את רז לתהות אם בשמו 
גם במחיר של  בידי הקהילה  הגנטיקה הקהילתית  יש להשאיר את  פלורליזם תרבותי  של 

התנגשות עם ערכים אחרים. 
הדתית.  הציונות  עבר  אל  להתפשט  ישרים”  “דור  בניסיון של  הפרק השלישי מתמקד 
מחקר בקהילה דתית מודרנית זו מגלה ששיטת הפעולה של העמותה אינה מועתקת בנקל 
לקהילה אחרת. ממצאיו מעלים שבקרב הצעירים הציונים–דתיים, חלק מבקשים לאמץ את 
שיטת הבדיקה של “דור ישרים”, אך רבים אחרים מבקשים נגישות למידע האישי ואוטונומיה 
גדולה יותר בקבלת ההחלטות. עוד נמצא שעמדת הנחקרים באשר לסוג הבדיקה שהם רוצים 
לעבור הושפעה מאוד ממידת ההבנה שלהם בגנטיקה; ככל שמשמעותה של נשאות גנטית 
הובהרה להם יותר, כך גדל מספר התומכים בבדיקות פתוחות, שבהן כל פרט מקבל מידע 

אישי על עצמו ולא רק על ההתאמה הזוגית.
שלהם  ההתנגשות  וכן  הגנטיקה,  עקרונות  של  והבנה  בסיסית  השכלה  של  חשיבותה 
עם מסורות קהילתיות, נידונות בפרק הרביעי, הסוקר את התערבותו של הממסד הרפואי 
הישראלי בחייהם של הבדווים בנגב. נישואי קרובים, שהם המודל הרווח בקרב אוכלוסייה זו, 
הם גורם סיכון בהעברת מחלות גנטיות, אך מבחינה קהילתית יש להם יתרונות רבים. סתירה 
נישואי  על  המתבססות  קהילות  בקרב  גנטית  להתערב  ראוי  ואיך  האם  שאלה:  מציבה  זו 
קרובים, אגב הסתכנות בערעור של מבנים מסורתיים ומדיקליזציה שלהם? בפרק זה נוקט 
רז לשון זהירה כדי שלא לפגוע ברשויות ש“כוונותיהן היו טובות”, אבל מבין השורות אפשר 
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בבעיות  נגועה  )שכשלה(  הבדווים  בקרב  הייתה תכנית ההתערבות  ימיה  להבין שבראשית 
רבות: בתחילה, תכנית זו שמה לה למטרה למנוע חירשות, תכונה שבעיני רבים אינה נחשבת 
הכרוכות  חיים  מסכנות  גנטיות  למחלות  בהשוואה  קלה  מחלה  היא  אחרים  ובעיני  מחלה, 
בסבל רב או בפיגור. ואכן, הבדווים ־ שבחברתם אין סטיגמות נוקשות לגבי חירשות ־ לא 
שיתפו פעולה עם מטרות התכנית. נוסף על כך, בחינה מדוקדקת של ההתערבות הגנטית 
שהוצעה לקהילה מגלה עד כמה השימושים שעושים חברי הקהילה בידע הנפרש בפניהם 
הם יצירתיים, אקטיביים, ולא פעם סותרים את תפיסותיהם הערכיות של מחנכיהם הגנטיים. 
למשל, במקום להשתמש במידע גנטי כדי למנוע לידת ילדים בעלי מום, היו בקרב הבדווים 
מי שביקשו להיעזר בבדיקות כדי להתחמק משידוך לא רצוי או כדי להפלות אחת מכמה 

נשים בנישואין פוליגמיים. 
יחסם  ואת  אמריקאים  חולים  של  העצמית  העזרה  ארגוני  את  חוקר  החמישי  הפרק 
לבדיקות נשאות ולשאלת המתח הקיים בין מניעה )טרום לידה( לטיפול )אחריה(. ארגוני 
יש  שונות,  במחלות  חולים  ארגוני  יש  הורים,  ארגוני  יש  מאוד:  מגוונים  הם  עצמית  עזרה 
שמאוגדים במרחב הווירטואלי, ויש מגוון קהילות ממשיות. עם זאת, פרט לארגון אחד, כל 
הארגונים האמריקאיים שסוקר רז, בשונה מרוב הארגונים הישראליים, רואים במניעה עניין 
פרטי ומדגישים את המחקר והטיפול. דרך ההשוואה עם התרבות האמריקאית מאפיין רז את 
הגישה הישראלית של ארגוני הנכים ככזו המעודדת מניעה טרום לידה וגם טיפול אחריה, 
בלי שפעולות אלו נתפסות כסותרות. אבל האם המודל הישראלי, המדגיש מניעה ומרבה 
בבדיקות, צריך לשמש דגם לחיקוי? לאו דווקא. לפי רז, הבעיה החמורה ביותר בישראל היא 
שמניעים כלכליים מעודדים עריכת בדיקות מיותרות למחלות קלות שניתנות לטיפול. אני 
הייתי מוסיפה שהאופן שבו מכונים גנטיים בישראל משווקים בדיקות נובע גם מהמציאות 
לא  אם  רשלנות  תביעות  חריף של  איום  הרופאים תחת  את  המציבה  בישראל,  המשפטית 

איתרו מום כלשהו. 
והדיוטות.  מומחים  על  לשאלות  קהילתית  בגנטיקה  הדיון  את  מקשר  השישי  הפרק 
בין מומחים  ניתוח מקיף של הבעיות הרבות הכרוכות בכל מפגש  בראשיתו מציג המחבר 
למטופלים שעניינו גנטיקה. גם כאן מראה רז את הפער העצום בין הכוונות הטובות והאתוס 
המהפכני והאנטי פטרנליסטי של מקצוע הייעוץ הגנטי ובין המציאות בשטח. ראוי שפרק 
זה יהיה בגדר קריאת חובה לכל מי שעוסק בייעוץ או בהכנת תכניות להתערבות קהילתית. 
בהמשך הדברים, ובהסתמך על הפרקים הקודמים, מצביע המחבר על יחסן של כמה תכניות 
התערבות גנטיות לסוגיית האוריינות הגנטית, כשיש מי שמעודד בורות )“דור ישרים”(, ויש 
מי שעושה מאמץ ללמד ולחנך )למשל בהקשר של הבדווים בנגב(. שוב, ובזה יופיו של הספר, 
כוונות  ורעים, אלא הרבה  אין כאן טובים  לא צומחת מעובדות אלו מסקנה אחת פשוטה; 

טובות וקשת של דרכי פעולה שלכולן יש יתרונות וחסרונות.
פרק הסיכום לא רוצה ולא יכול להציע פתרונות פלא, אך הוא גם אינו מסתפק בעמדת 
המבקר. הסיכום אורג את הדוגמאות המובאות לאורך הספר לכדי אמירות חשובות על מה 
שאפשר ללמוד מהמחקר האמפירי בתחום. ומהן אמירות אלו? ראשית, חשוב להבין שכל 
קהילה גנטית שונה מרעותה, ואין גישה אחת שמתאימה לכולן. שנית, בגנטיקה קהילתית 
מעורבים כמה וכמה בעלי עניין: המדינה, הקהילה, ארגוני בריאות, עובדי בריאות והלקוחות. 
יתרונות  עם  פעולה  אופן  מייצר  מאלה  אחד  כל  הספר,  אורך  לכל  שהודגם  שכפי  מאחר 
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וחסרונות, ולאיש אין יתרון ברור על האחר, ראוי לשאוף למציאות שבה כל בעלי העניין 
יהיו מעורבים ככל האפשר בעיצוב הגנטיקה הקהילתית.

שמתעניין  מי  ולכל  בתחום  העוסקים  לכל  חובה  קריאת  בעיניי  הוא  זה  ספר  לסיכום, 
בתרומתה הייחודית של הסוציולוגיה לסוגיות של רפואה וחברה בכלל, ובעידן הגנטיקה בפרט.

מקורות

Haimes, E. & Williams, R. (2007). Sociology, ethics and the priority of the 
particular: Learning from a case study of genetic deliberations. British Journal 
of Sociology, 58(3), 457–476.
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עדנה לומסקי–פדר ותמר רפופורט )עורכות(. נראות בהגירה: גוף, מבט, ייצוג. 
ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 2010. 406 עמודים

דליה לירן–אלפר*

ספר מאמרים חדש זה תורם למדף הספרים הסוציולוגי זוויות חדשות ומעניינות הקושרות 
בין מושג הגוף למבט ולייצוג בזירה הייחודית של החברה בישראל כחברת הגירה. במרכזו 
שלושה מושגי מפתח בדיון הסוציולוגי: המבט )gaze( ־ על הכוח הפוליטי הגלום בו )פוקו, 
 Schechner,( הגוף ־ התופס מקום של שחקן ראשי בחברה הפרפורמטיבית בת זמננו ;)1996

.)Thompson, 2005( והייצוג ־ נראות סמלית והשמעת קול ;)1981
לומסקי–פדר ורפופורט מציעות לראות בנראּות מושג מפתח בחקר ההגירה. לתפיסתן, 
“הנראות מכוננת באזור החפיפה שבין המבט הצופה לסובייקט הנצפה, בין שמדובר בגוף 
תרבותיות  בזירות  המהגר  הגוף  של  הסמלי  בייצוגו  שמדובר  ובין  הפיזי  במרחב  קונקרטי 
וחברתיות” )עמ‘ 8(. לפיכך, וכפי שמוצג במאמרים שקובצו בספר זה, יש לבחון את מורכבותו 
של שדה הראייה; אין מדובר בתפיסה דיכוטומית המבחינה בין רואה לנראה, ולא במבט חד 
כיווני מבעל הכוח אל חסר הכוח. הנראות ואי הנראות הן פרקטיקות של הישרדות שמפעילים 
פרטים וקבוצות של מהגרים, שאותם הן מחלקות לקבוצות לא מסומנות, לקבוצות מחוקות 
ולקבוצות נפקדות. כמו כן, הן מציעות לדון גם בשקיפות של קבוצות הגמוניות. לדבריהן, 
במאמרים שקובצו בספר “המבט מותנה במיקום החברתי המרובה ־ אתניות, מגדר, מעמד, 
לאומיות, דת וכדומה ־ של בעל המבט כמו גם של מושא התבוננותו” )עמ‘ 16(. אני מציעה 
להוסיף למורכבות המבט את קטגוריית המיקום המשתנה של הסובייקט ברצף הזמן, בתהליך 
כפי שמספרים תכופות מבוגרים מהגרים לשעבר שמיהרו  הישראלית.  השתלבותו בחברה 
לזרוק את הבגדים הגלותיים כשהגיעו ארצה כילדים ולעטות לבוש ישראלי )מכנסיים קצרים 
המהגר  של  “הזרות  המחברות:  של  ובלשונן  הבגד.  עם  העבר  את  השילו  כאילו  למשל(, 

מסומנת יותר מכל במראה שלו, בגופו, הנתפס כאחר” )עמ‘ 26(. 
העורכות מדגישות את הקישור המתבקש בין נראות סמלית, של מהגרים במקרה דנן, ובין 
פוליטיקה של זהויות. מבנים וסוכני ִחברות מכוננים את הגוף הראוי ומדירים את הגוף האחר 
כפגום. השיח התרבותי ממצב את כלל בני האדם על מדרג של אסתטיקה ומציג את בעלי הגוף 
השונה )צבע עור, משקל, בריאות, גיל( כבעלי זהות פגומה )על תרומתם של אמצעי התקשורת 

בכלל והטלוויזיה בפרט לכינון הגוף האידיאלי ראו לירן–אלפר וקמה ]2007[(.
שהתכנסה  והגירה  זהות  בנושא  מחקר  קבוצת  של  עבודתה  פירות  על  מבוסס  הספר 
במסגרת מכון ון ליר בירושלים וכללה חוקרים ממבחר דיסציפלינות. המאמרים שקובצו 
ולעיבודם,  נתונים  לאיסוף  מזו  זו  מאוד  שונות  מתודות  שנקטו  מחקרים  מציגים  בספר 
ועבודה  פה  בעל  היסטוריה  ראיונות,  נרטיבים,  חקר  טקסטים,  ניתוח  אתנוגרפיות,  בהן 
של  המורכבות  את  ססגוני  באופן  ומציג  הדיון  את  להערכתי  מעשיר  המגוון  בארכיונים. 

מושג הנראות. 

בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי, המכללה למנהל  *
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אציין  זאת,  עם  שבקובץ.  המאמרים  לכל  התייחסות  מלאפשר  הסקירה  יריעת  קצרה 
שהחלוקה לשערים מציגה סדר קוהרנטי המתאר את הדינמיות ממצב של כניסה )שיבה( של 
מהגרים לתוך החברה הישראלית ועד לניסיונותיהם לשרוד )לייצר נראות משמעותית( בתוכה. 
השער הראשון, “גוף זר שב הביתה”, כולל שני מאמרים: הראשון של ליסה ענתבי–ימיני 
על העולים מאתיופיה, והשני של רפופורט ולומסקי–פדר על גלגולי הגוף המהגר מרוסיה 
לישראל. מאמרה של ענתבי–ימיני הוא אתנוגרפיה שכתובה בבהירות רבה ובגוף ראשון יחיד 
ומיטיבה לשבץ את קולם של העולים בדיון הסוציולוגי, בליווי הרפלקסיביות של החוקרת. 
במרכזו ניצבת השאלה: מהם יחסי הגומלין בין ההצגה העצמית של העולים מאתיופיה ובין 
הצגתם על ידי החברה הישראלית כשחורים, כאזרחים סוג ב או כישראלים? האם הם נראים 

או בלתי נראים?
בשער השני, “נראות כתביעה לאומית–מוסרית”, מופיע מאמר של דליה עופר על חוויית 
הגוף העולה של בני עליית הנוער בשנים של טרום מדינה, וכן מאמר של דבורה גולדן על 
המפגשים בין ילדים ישראלים לילדים עולים בספרות ילדים עכשווית. גולדן מצליחה לרקום 
את סיפוריהם האישיים של הילדים העולים שהופיעו בספרות הילדים בשנים 2004-1984 
לסיפור אחד מרתק. באמצעות גיבורי הסיפורים מוצג הטיעון כי “את נראותם של העולים 
ויהי מה” )עמ‘ 151(. בספרים אלה מלמדים כיצד “להיראות כהלכה”,  החדשים יש למחוק 
מאחר ש“בחברה שהנראות נתפסת בה כנחוצה ורצויה, ילדים עולים אינם יכולים להחליט 

שהם מעדיפים להישאר בלתי נראים או חבויים למחצה” )עמ‘ 155(.
בשער השלישי, “פוליטיקה של נראות”, רוכזו מאמריהם של נלי אליאס, המשווה בין 
הנראות של השבים הביתה בישראל ובגרמניה, של ארז צפדיה, על מהגרים “רוסים” בעיר 
מעורבת ובעיר פיתוח, ושל לידיה גינזבורג, הבוחנת את המאבק על הנראות בהפקת הסרט 
חצוצרה בוואדי )2001(. בתת פרק על סוכני נראות כתבו חן ברם על סוכני נראות בהקשר של 
עולי קווקז, וג‘וליה רסניק על בתי ספר רב תרבותיים בישראל. אליאס מציגה מחקר המבוסס 
מהגרים.  קבוצות  והתרבותיים של שתי  הסוציו–דמוגרפיים  במאפיינים  ועוסק  ראיונות  על 
בתוך כך היא בוחנת לעומק גם את הסביבות של החברות הקולטות, גרמניה וישראל. מתברר 
שנראות תקינה ושייכות אינן בהכרח קשורות זו בזו, ושיש חשיבות רבה גם למידת ההערכה 

של החברה הקולטת את המהגרים, וכן להערכה העצמית של המהגרים.
השער הרביעי, “הישרדות ונראות”, מציג את מאמריהם של גדי בן עזר על נראות ואי 
נראות בקליטת יהודי אתיופיה, של שרה וילן על מהגרי עבודה ופוליטיקה של אי נראות, של 
ניצה קרן על ספרה של רונית מטלון זה עם הפנים אלינו )1995( ושל עורכות הספר, החותמות 
קרן  קרן על ספרה הנפלא של מטלון.  במיוחד מאמרה של  בדיון מסכם. מרתק  את השער 
מדגישה את אופני הביטוי של מטלון על כוחה של ההסתרה ואי הנראות ככוח ההישרדות של 
החלשים, המהגרים המזרחים ממצרים לישראל. מטלון מתארת את מחוקי הפנים והזהות בלי 
הסתרה והכחשה, באמצעים לשוניים יצירתיים שקרן מיטיבה להביא ולנתח. הדיון מתמקד 
בכתיבה, וכן ב“תפקידה המרכזי של המצלמה ברומן כמדיום החושף את הפצע הנראה לעין 
וגם מעניק לו נראות” )עמ‘ 358(. התצלומים מייצרים זיכרון אישי אך גם קבוצתי, ו“בעידן 
תקשורתי שבו ייצוג הוא שם המשחק” )עמ‘ 364(, מטלון נרתמת למשימת הייצור של שפה 
אחרת לשירות המוכפפים. בכך היא מייצגת סופרים ויוצרים מזרחים בישראל שהביאו קול 
חתרני וקראו לבטל את המבט המכונן את האני ואת הגוף הנורמטיבי )ראו אופנהיימר, 2010(.
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והוא מחכים, מגוון  בו,  אוסף המאמרים הוא מסמך חדשני מבחינת ההמשגה המוצעת 
בו: ראשית,  זאת, אציין שתי הערות מרכזיות באשר להיבטים שחסרים  ואינטגרטיבי. עם 
 Gerbner( לפי גרבנר וגרוס .)symbolic annihilation( נעדר ממנו מושג ההכחדה הסמלית
החברתית  במציאות  הקיום  את  מסמלים  הבדיוני  בעולם  הייצוגים   ,)& Gross, 1976
ממומשת  סמלית  הכחדה  סמלית.  הכחדה  משמעה  הבדיוני  מהעולם  היעדרות  ולהפך: 
באמצעות דחיקתם של החלשים מהעולם התקשורתי והימנעות מהצגת ייצוגים שלהם על 
במת התקשורת. מלבד ההכחדה הסמלית הכמותית, מבוצעת גם הכחדה סמלית איכותנית 

במנגנונים מתוחכמים ומרומזים )ליבס, טלמון וקמה, 2004(.
שנית, מקובל עליי כי “מושג הנראות מאפשר לחבר בין נראות גופנית במרחבי היומיום 
ובין נראות סמלית בשיח” )עמ‘ 28(, אך להערכתי נבחן רק מספר מצומצם של זירות של 
נראות סמלית שבהן מתרחש שיח ייצוג ענף: ספרות )גולדן וקרן(, הפקת קולנוע )גינזבורג( 
ובמידת מה עיתונות )אליאס(. יש מקום לבחון מרחבים נוספים הנעדרים מהדיון בספר זה. 
לתרבות הפופולרית, ובייחוד לזו הוויזואלית, תפקיד מרכזי בייצור ובהבניה של נראות. מן 
יזכו להתייחסות רחבה  וטלוויזיה, על שלל הסוגות שבהן,  כקולנוע  הראוי שזירות תרבות 

יותר בדיון על נראות בהגירה.
מלבד הערות התוכן, נדמה לי שהנושא שבמוקד הספר בהחלט עשוי לעניין ישראלים 
ייתכן  ונהירה רק ליודעי ח“ן סוציולוגים.  ז‘רגון מקצועי  רבים, אך השפה עמוסה במושגי 

שהיא תציב מחסום בפני קוראים פוטנציאלים מהקהל הרחב, ויש להצר על כך.
לסיכום, הספר בכללו הוא מסמך מאתגר. יש בהמשגת הנראות כדי לסייע בהבנת תופעת 
ההגירה כ“סוגיה ותופעה רב מימדית, דינמית ורוויה בסתירות פנימיות” )עמ‘ 28(. תרומתו 
“שיבה  של  מסוג  ולהגירה  בכלל  הגירה  לחקר  הנראות  מושג  של  הרלוונטיות  בהמחשת 
הביתה” בפרט. כמו כן, הוא מדגים יפה כיצד בתוך אתוס הגמוני ומפקח שממשטר לנראות 
תקינה אחידה, מתהוות “פרקטיקות שונות שבאמצעותן קבוצות מהגרים בישראל נאבקות 

על הכרה ועל מקום בשדה הנראות החברתי” )עמ‘ 391(.
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אורית איכילוב )עורכת(. הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל.
תל אביב: רמות. 2010. 239 עמודים

ג‘וליה רסניק*

מטרת הספר לבחון בעין ביקורתית מהלכים של הפרטה בחינוך בישראל. בהקדמה הקצרה 
מזכירה לנו העורכת, אורית איכילוב, שהחינוך הציבורי ־ הקרוי בישראל “ממלכתי” ־ הוא 
מרכיב מרכזי במדינת הרווחה ובגדר טובין ציבוריים )public goods( שנועדו לשרת את כלל 
האזרחים, ולא אינטרס מיוחד. גם אמנת זכויות הילד הבינלאומית מחייבת את “רשויות המדינה 

ליצור בנחישות ובהתמדה תנאים שיאפשרו לילדים לממש את זכותם לחינוך” )עמ‘ 11(.
גילויי השחיקה באחריות  )כולל המבוא( שמדגימים את  הספר מורכב מעשרה פרקים 
מציע  שהוא  הביקורתי  הדיון  על  לברך  יש  האחרונים.  העשורים  בשני  לחינוך  הציבורית 
רפורמה  בגדר  אינם  שאמנם  השטח,  לפני  מתחת  המתרחשים  מהלכים  של  בתוצאותיהם 
של ממש, אך הם משנים את פני החינוך. כאן טמונה לדעתי חשיבותו של לקט עבודות זה, 
החינוך בעשורים האחרונים: מעבר  העוסק באחד התהליכים המרכזיים שחלים במערכת 
משיח של שוויון הזדמנויות לשיח של בחירת הורים. להלן אדון בפרקי הספר, אך לא לפי 

סדר הופעתם.
הפרק השני ־ “מה לחינוך ולתקציב המדינה?” ־ שחיבר שלמה סבירסקי מתאר את 
השחיקה בתקציבי החינוך במרוצת השנים. על בסיס ניתוח מקרו כלכלי מצביע סבירסקי 
על מדיניות של פיתוח כלכלי וחברתי שהובילה המדינה עד שנות השמונים, אז שינתה כיוון 
ואימצה תפיסה צרה של צמיחה כלכלית שמוביל המגזר העסקי, בעיקר לאחר החלת תכנית 
החירום בשנת 1985. צמצום ההוצאה הציבורית הביא לשחיקה של תקציב החינוך, וכתוצאה 
יסודי  והעל  היסודי  החינוך  הפך  כך  לתחום.  פרטי  וכסף  פרטיות  יוזמות  של  לכניסה  מכך 
לחינוך מעין–פרטי, למשל על ידי הפעלת תכניות לימודים נוספות )תל“ן( שמממנים ההורים 
)חינוך אפור( וחדירתם של גופים פילנתרופיים ואף עסקיים לבתי הספר. לדברי סבירסקי, 
המעמד הגבוה משקיע במערכת מבודלת המבטיחה לילדיו חינוך יסודי ותיכוני מועשר, וכן 
כניסה למוסדות להשכלה גבוהה. וכשאיכות החינוך של הילדים תלויה ביכולת הכלכלית של 
לאוניברסליות,  לשאוף  ובמקום  בחברה,  השוויון  אי  את  החינוך  מחריפה מערכת  הוריהם, 

הולך החינוך ונעשה פרטיקולרי.
מאמר אחר שעוסק בהשפעתם של קיצוצים בתקציב החינוך מהיבט מוכר פחות ־ אך לא 
פחות חשוב ־ הוא מאמרו של אברהם יוגב, “הפרטה בהשכלה גבוהה: תכניות חוץ–תקציביות 
לתואר שני באוניברסיטאות–מחקר בישראל”. תכניות חוץ תקציביות, כפי שמסביר יוגב, הן 
תכניות לימוד לתואר שני למנהלים, שהאוניברסיטאות פותחות בפני פרטים שמוכנים לשלם 
שכר לימוד גבוה במיוחד. תכניות אלה הולכות ומתרבות עם השנים בשל הקיצוצים הנרחבים 
בתקציבי האוניברסיטאות, בעוד שהתכניות הפנים תקציביות מתרוקנות מאנשי סגל אקדמי, 
ונמשכת  שני,  לתואר  מחקר  לעבודות  המנחים  פוחתים  קטן,  והסמינרים  השיעורים  היצע 

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
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על  יוגב מצביע על ההשלכות מרחיקות הלכת שיהיו  חוגים אקדמיים.  מגמת האיחוד של 
הלימודים המחקריים באוניברסיטאות בישראל אם תמשיך מגמה זו.

המאמר “של מי אתה ילד? פתיחת אזורי רישום בירושלים” פרי עטם של גרניט אלמוג–
ברקת ודן ענבר מדגים באופן מרשים כיצד הולך ומתהווה בעיר חינוך מופרט. בעוד שהרשויות 
מצהירות שהן שואפות לשמור על שוויון הזדמנויות ועל אינטגרציה, הן אינן עומדות בפני 
לחץ ההורים לפתוח את אזורי הרישום ולאפשר להם לבחור בעצמם את בתי הספר לילדיהם. 
ועדות ציבוריות אחדות ניסו להתמודד עם סתירה זו והמליצו לאפשר בחירה מבוקרת של 
ההורים, אך היעדר יוזמה במשרד החינוך ובעירייה לעצב תכנית של בחירה מבוקרת, וכן 
הימנעותם מלכפות איסור על שימוש במנגנונים לא שוויוניים )כגון מיון תלמידים, הקמת 
השוויון במערכת  אי  את  מגבירים  גבוה מההורים(,  לימוד  וגביית שכר  ייחודיים  ספר  בתי 
החינוך בירושלים. המאמר מראה יפה כיצד צמצום התקציבים לחינוך בצד היעדר מדיניות 
חינוך ברורה מאפשרים להורים בעלי אמצעים לתמרן את המערכת העירונית כדי לשפר 
או  ייחודיים  ספר  בתי  הקמת  ידי  על  דיפרנציאלי  באופן  הספר  בתי  של  החינוך  רמת  את 
ניסוייים, בעוד שבתי הספר האזוריים מוגבלים בתקציביהם ומתרוקנים מהתלמידים החזקים. 
כפי שתיאר ענבר,1 מגמה זו יוצרת מציאות שבה מערכת החינוך הממלכתית מורכבת משני 
זרמים: זרם ייחודי וזרם לא ייחודי, ובתי ספר שאינם ייחודיים עתידים להיות עניים וחלשים.
המאמר “‘עובדי קבלן’ בבתי ספר” מאת גיא דוידוב עוסק בפן אחר של צמצום הוצאות 
או  הורים  קבוצות  ידי  על  ישירות  ממונים  אחרים(  )ועובדים  רבים  שמורים  והוא  החינוך, 
וגדל מספרם של  וקרנות פרטיות. כך הולך  רשויות מקומיות או מועסקים מטעם עמותות 
המורים העובדים כעובדי קבלן ואינם נהנים מהטבות שהן פרי הסכמים קיבוציים של ארגוני 
זו  המורים, וגם לא מביטחון תעסוקתי כמו זה של המורים שמעסיק משרד החינוך. שיטה 
ביתר  ולפטר  המשתנות  לדרישות  המורים  מספר  את  להתאים  החינוך  למשרד  מאפשרת 
קלות מורים שאינם מתאימים, אך כמובן, גם לחמוק מאחריותו כמעביד. מורים חדשים הם 

שמשלמים את המחיר והופכים למורים סוג ב.
מחקרה של אודרי אדי–רקח ־ “הפרטה ומנהיגות בבית הספר: עמדותיהם של מורים” ־ 
בודק את עמדות המורים כלפי החלת עקרונות של שוק על מערכת החינוך. המחקר, שבגלל 
עמדה  למורים  שאין  מלמד  מוגבלת,  תוצאותיו  של  ההכללה  יכולת  גם  המצומצם  היקפו 
אחידה בעניין: מקצתם אינם תומכים בהפרטת החינוך, כי לדעתם היא מאיימת על השוויון, 
ואחרים תומכים בה, ונראה שעמדתם משקפת את הלכי הרוח בחברה הכללית ואת רצונם 
של המורים בשינוי יסודי במערכת החינוך, בשיפור מעמדם ובהגדלת האוטונומיה שלהם. 
של  עמדתם  על  ניכרת  במידה  משפיעה  המנהל  של  המנהיגות  שתפיסת  הוא  מעניין  נתון 
המורים: מנהלים בעלי אוריינטציה לפיתוח משאבי אנוש וגישה של caring כלפי המורים 
נוטים לצדד בתהליכי הפרטה, וכך גם המורים העובדים תחתם. לעומת זאת, מנהלים בעלי 
אוריינטציה מבנית ויחס פונקציונלי וסמכותי כלפי המורים נוטים להתנגד להפרטה, וכך גם 

המורים הכפופים אליהם.
תהלכי ההפרטה לא פסחו על האוכלוסייה הערבית, כפי שמגלה מאמרו של מרדכי קידר, 
“מגמות של הפרטת החינוך במגזר הערבי בשנות האלפיים”. מאפיינים מבניים של המגזר 

1  בדו“ח ועדת ענבר בראשותו של פרופ‘ דן ענבר שמונתה לבחינת חופש הבחירה בשנת 1994.
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הכלכלי(  ושיפור המצב  הדת  קרנה של  ירידת  )למשל  בו לאחרונה  ושינויים שחלו  הערבי 
ייחודיים  בצד אפליה מתמשכת בשירותי החינוך מביאים להתפתחות של מנגנוני הפרטה 
למגזר זה. כמו האוכלוסייה היהודית, גם זו הערבית פועלת למקסם את תועלותיו של החינוך 
)quasi market( ולרתום אותו למטרות ולאינטרסים שלה, שמייצגים  הציבורי כמעין שוק 
דרך  החברתי  בסולם  להתקדם  המנסה  הביניים,  מעמד  של  ואינטרסים  מטרות  כלל  בדרך 
החינוך. החינוך הפרטי הערבי התפתח בשני מסלולים עיקריים, מנוגדים זה לזה: המגמה 
האסלאמית והמגמה הדו–לאומית. הראשונה קשורה ליוזמות חינוכיות של גופים אסלאמיים 
ונועדה להדגיש את מה שמבדל ומייחד את האוכלוסייה המוסלמית בישראל, ואילו האחרת 

שואפת לדחוק את הזהות הדתית והלאומית ולהעצים את המשותף עם הרוב היהודי.
כפי שאפשר להתרשם מהתקצירים שלעיל, באסופה מובאים מאמרים מגוונים ועשירי 
תוכן שמציעים הזדמנות להעמיק בתהליכי ההפרטה ולהכיר את שלל התחומים שבהם היא 
בהפרטת  במישרין  עוסקים  אינם  בקובץ  אחדים  מאמרים  זאת,  לעומת  ביטוי.  לידי  באה 
החינוך, וייתכן שנועדו להרחיב את היריעה ההיסטורית בנושא. כזה הוא למשל המאמר של 
יוסף קטן, “הפרטת השירותים החברתיים בישראל: המקרה של שירותי הרווחה האישיים”, 
ונשאלת השאלה מה מקומו באסופה שעניינה הפרטת החינוך. ההקדמה הייתה אמורה לקשר 
את המאמר לנושא שבמרכז הספר, אולי על ידי התייחסות למגמת ההפרטה בכלל, אך הדבר 

לא נעשה, והמאמר נותר תלוש ולא שייך. 
מאמריהם של יובל דרור ואורית איכילוב הם דוגמה לניסיון להעמיק את הנושא מנקודת 
מבט היסטורית: הראשון מתמקד בתקופת טרום המדינה, והשני בתקופת קום המדינה עד שנות 
השבעים. המאמר “תולדות החינוך העברי ה‘פרטי–מגזרי’ וה‘מעין–ציבורי’ בתקופת היישוב” 
של יובל דרור מרענן את זיכרוננו ומתאר איך התנהלו ענייני החינוך לפני קום המדינה. דרור 
מצביע על האופי המעין–פרטי של מוסדות החינוך באותה התקופה, שלדבריו לא שיקף בחירה 
אלא כורח שנבע מהיעדר משאבים. אך למרות אופיים המעין–פרטי של בתי הספר בכל זרמי 
החינוך, המחבר מדגיש שהם הכפיפו את עצמם לכללי הפיקוח ולתכנית הליבה של החינוך 
המעין–ציבורי העברי. ואולם, לקסיקון המושגים “מעין–פרטי”, “מעין–ציבורי”, “ניהול עצמי” 
ואף “תכנית ליבה” מנסה להתאים את המציאות החינוכית של טרום המדינה לזו של שלושת 
העשורים האחרונים ונראה מאולץ. אפשר לשער שאימוץ מושגים אלה נועד לתמוך בהשוואה 
בין שתי התקופות או להאיר את ההווה על ידי לימוד העבר, אך הניסיון להשליך מאתוס חינוכי 
שהתפתח בתקופת היישוב על אתוס חינוכי שמתפתח מטעם המדינה בעידן הגלובלי נראה גם 

הוא תרגיל מאולץ, וככזה אינו תורם לדעתי להבנת ההתפתחויות בחינוך בשנות האלפיים. 
והנסיגה  בישראל  הציבורי  החינוך  “כינון  איכילוב,  אורית  הספר,  עורכת  של  מאמרה 
לשנות  ועד  המדינה  מקום  הציבורי  החינוך  של  ההתפתחות  תהליכי  אחר  עוקב  ממנו”, 
החוקים  שני  איכילוב,  לדעת  בנסיגתו.  פחות  הרבה  עוסק  הכותרת,  ולמרות  השבעים, 
הראשונים שנחקקו בישראל בנושא חינוך ־ חוק לימוד חובה )התש“ט–1949( וחוק חינוך 
ממלכתי )התשי“ג–1953( ־ מבטאים את האתוס השוויוני והממלכתי ששלט בעת ההיא בקרב 
לדבריה,  השלטוני.  המרכז  על  ולמימונו  לחינוך  האחריות  את  המטיל  המדינה,  קברניטי 
הרפורמה שהתקבלה בשנת 1968 בעקבות ועדת פראוור וועדת רימלט מציינת את סוף עידן 
האתוס הציבורי בחינוך, ולאחריה הוא הלך ונשחק בעקבות כניסה הדרגתית של אתוס השוק 

הכלכלי וההפרטה, שבא לידי ביטוי ברור ביותר בהמלצות דו“ח דברת.



ביקורות ספרים 466  ג’וליה רסניק 

בצירוף ההקדמה, אמור פרק זה )שהוא הראשון בספר( להניח מבוא רעיוני ולתת מסגרת 
כללית להבנת תהליכי ההפרטה המתוארים במחקרים האחרים באסופה. אמנם חשוב להבין 
את האתוס ששלט בעבר ואת הישגיו כדי לראות את ההבדל בינו לבין האתוס הדומיננטי 
היום, אך מלבד הבלטת ההבדלים בין התקופות, הרי שההתחקות אחר כינון החינוך הציבורי 
אינה מסבירה כיצד התפתחה מגמת ההפרטה של ימינו ואיך נעשתה כה דומיננטית בחברה 
בישראל. במאמר אין ניסיון להציג את הפרטת החינוך כחלק מתהליך רחב יותר שעוברת 
החברה בישראל ־ של קביעת יעדים חברתיים על ידי גופים כלכליים כגון “ילדי האוצר” ־ 
או לקשור את הצמצום בתקציבי החינוך למציאות הפוליטית, כפי שעושה סבירסקי במאמרו 

כשהוא מצביע על המחיר הכלכלי של האינתיפאדות. 
זאת ועוד, בעידן הגלובלי, הסבר המתמקד בנעשה בגבולות המדינה בלבד הוא מוגבל. 
הרי התהליכים שחלים בקרב החברה בישראל בכלל ובחינוך בפרט רחוקים מלהיות ייחודיים; 
הם חלק ממגמה עולמית שחובקת מדינות עשירות ועניות כאחת. ניתוח המקרה הישראלי 
כמקרה יחיד בלא התייחסות למקרים דומים בעולם מגביל את יכולתנו להבין את התופעה 

לאשורה. 
ולמרות ההסתייגויות הללו, הספר מעניין, מעשיר ומלמד רבות על צדה האחר של בחירת 
ההורים האופנתית. הספר הוא קריאת חובה למורים, לאנשי חינוך קובעי מדיניות ולחוקרי 

חינוך המבקשים להבין מה קורה מתחת לאפם.
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מיה כהנוב. דיאלוג חשוף: יהודים וערבים במפגש. 
באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 2010. 252 עמודים

עמליה סער*

באוניברסיטה  שהתקיימה  יהודית–ערבית  מפגש  קבוצת  של  מתמשך  תהליך  מתאר  הספר 
העברית בירושלים בשנות התשעים ומציג ניתוח מעמיק של התהליך שעברו המשתתפות 
כהנוב,  מיה  במפגשים.  הקבוצתית  הדינמיקה  של  וכן  הלאום,  קבוצות  בשתי  והמשתתפים 
המצויה בתחום החינוך לשלום ופתרון סכסוכים זה שנים רבות, מוכיחה בכתיבתה היכרות 
המתרחש  הדינמי  התהליך  ועם  ההנחיה  שיטות  עם  התיאורטית,  הספרות  עם  מעמיקה 
ליווי  בעיקר  איכותנית,  קונפליקט. המחקר מבוסס על מתודולוגיה  מפגשים בהקשר של  ּבְ
משתתפת  תצפית  באמצעות  והמשתתפות  המשתתפים  כל  של  וקבוצתי  אישי  מתמשך 
וראיונות עומק חוזרים, ונסמך גם על ידע שהצטבר ממספר רב של מפגשים דומים. גישת 
ועומק  רגישות  מגלה  כהנוב  מורכבותה.  במלוא  בניתוח  מיושמת  הפרשנית  הפנומנולוגיה 
מגלה  היא  אלה  לכל  ומעל  מהחומרים שאספה,  העולים  ולמורכבות  לסתירות  לניואנסים, 

חמלה לאנשים ולנשים שעברו את התהליך. 
פוליטית  ממוקמת  כהנוב  גם  בישראל,  יהודים–ערבים  במפגשי  מהעוסקים  רבים  כמו 
זה  ומאפיין  בעליל,  שיפוטי  בלתי  הוא  שחיברה  הטקסט  כן,  פי  על  ואף  השמאל.  במחנה 
והמשתתפים  המשתתפות  את  לתעד  כהנוב  של  היכולת  למעשה,  רבה.  עוצמה  לו  מעניק 
שבעצמה  כקוראת  קתרזיס.  מייצרת  שקריאתו  טקסט  מייצרת  מורכבותם  במלוא  במפגש 
השתתפה במפגשים כאלה לפני שנים לא מעטות, מצאתי את עצמי מזדהה, ובעיקר מתכנסת 
רבים  מרכיבים  מחדדת  כהנוב  שכן  בניתוח.  חזק  כה  שמתוארות  האונים  חוסר  לנקודות 
פסימיות  התהליך,  של  המתקדמים  בשלבים  בעיקר  המפגשים,  את  שמלווים  פסימיות  של 
שמעוגנת במציאות קונפליקטואלית חריפה ומסלימה. היא גם מכריזה ־ באומץ יש לומר, 
אלא  חיובית,  תוצאה  בהכרח  יניב  שהדיאלוג  לצפות  שאין  ־  בדיאלוג  שמצדדת  מי  עבור 
שבצד  מראה  גם  היא  זאת,  עם  והתחפרות.  הקצנה  כולל  התפתחות,  כיווני  כמה  שייתכנו 
הממצאים הקשים הללו מושגות תוצאות חשובות של דיאלוג פנימי בתוך האדם ובתוך כל 
קבוצה לאומית. לדיאלוג הפנימי הזה יש ערך חשוב בפני עצמו בכך שהוא מייצר תהליך 
מתמשך של ספקנות, ערעור זהויות ועמדות, מפגש עם הכאוס, זעזוע, וגם ריכוך והפשרה. 
דפרסיבית  להיות התפכחות  כהנוב, עשוי  מדגישה  הביטויים של התקדמות בתהליך,  אחד 
הכרוכה בכאב, תסכול, אשמה ועוד כהנה רגשות קשים. בו בזמן, ברמת החוויה הפנימית זהו 
תהליך הפותח מרחבים חדשים בקרב סובייקטים בוגרים ובשלים שיוכלו בבוא היום להכיר 

במציאות מורכבת ולהתפשר. 
במחקר מיוצגות שתי קבוצות לאום מובחנות: הקבוצה היהודית והקבוצה הפלסטינית. 
ההבחנה החד משמעית והחותכת הזאת בין שתי קטגוריות של זהות היא ההקשר שבתוכו 
מתרחש המפגש, והיא גם החוט המארגן של הפרקים בספר. אלא שבתוך הסד הנוקשה הזה 

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה והמרכז לחקר חינוך לשלום, אוניברסיטת חיפה  *
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מצליחה כהנוב לזהות מגוון של עמדות סובייקט שלהן היא מעניקה טיפול מעמיק וקשוב. 
כל אחת מקבוצות הלאום מעלה סוגיות אחרות ומתמודדת עם מוקדים אחרים, וכהנוב אינה 
מנסה ליצור השוואה פשטנית ביניהן, אלא מאפשרת לשני המרחבים השיחניים להתקיים 
זה בצדו של זה. ההסתייעות של כהנוב באסיסטנט דובר ערבית שראיין, תמלל ותרגם את 
הראיונות מערבית לעברית, מלמדת שהיא ערה לקיומו של מכלול תרבותי ותודעתי שעובר 
בהכרח רדוקציה כשהוא מתורגם ומיוצג על ידה. היא אינה מתיימרת להפיק ייצוג שוויוני 
של שני המכלולים, אך גם אינה מוותרת על המאמץ להקשיב ולתקשר את הצד הפלסטיני 

של המשוואה. התוצאה לדעתי מרשימה. 
הספר דיאלוג חשוף הוא מקור חשוב ומרתק לכל מי שמתעניינת בניהול סכסוכים בכלל 
ובניהול הסכסוך הישראלי–פלסטיני בפרט. זהו ספר חשוב לציבור הרחב שיכול לתרום רבות 
גם לפעילים ותיקים בתחום. במישור הבסיסי ביותר, יש לפנינו אתנוגרפיה עשירה של חוויית 
מפגש בין יהודים לפלסטינים. כהנוב, כמנחה ותיקה ולמודת ניסיון, מכירה לפני ולפנים את 
שלבי התהליך, יודעת לזהות אותם בהתהוותם, לפרשם ולכוון את המשתתפים )ואת הקוראות( 
הוא  דיאלוג חשוף  והניואנסי,  להתמודד בתוך המפגש באופן מיטבי. בצד התיעוד העשיר 
טקסט מרתק גם ברמה האנליטית והתיאורטית. החומר העולה מהתצפיות ומהראיונות מעוגן 
בנדיבות בכמה וכמה שדות תמטיים, וכהנוב צוללת לכל גוף ספרותי שמתבקש מהחומרים 
שלה ומפתחת אותו בהרחבה. היא יודעת לשלב באופן מרשים את הממד הפסיכו–דינמי עם 
הממד הפוליטי ומוכיחה התמצאות מעמיקה גם בכל הקשור למבחר התיאוריות הקשורות 
של  וסמכותית  מעודכנת  סקירה  שנדרש,  ככל  משלב,  הטקסט  בישראל.  המפגשים  לשדה 
לספרות  קבוצתיים,  תהליכים  על  המקצועי  לדיון  קולח  וחיבור  הסכסוך  של  ההיסטוריה 
סימבולי–אתנוגרפי  לניתוח  בעולם,  אחרים  בהקשרים  בקונפליקט  מפגשים  על  השוואתית 
של תהליכי מפגש ודיאלוג ולגישות פרשניות לניתוח טקסט נרטיבי. השילוב של המרכיבים 
הללו יוצר עושר נהדר ומעורר אצל הקוראת תחושה שהיא שותה לרוויה טקסט שלעולם אינו 
נופל למקום הבנאלי, בה בשעה שאינו נופל להצהרות גרנדיוזיות או לוקה בז‘רגון מתיפייף.
וחדשני,  חשוב  כטקסט  כהנוב  של  ספרה  את  ממקם  הללו  הנהדרות  התכונות  מצבור 
שחולשתו הכמעט יחידה טמונה דווקא בנטיית המחברת להצניע את תרומתו התיאורטית. 
בספר המתאפיין ברמה כה גבוהה של מומחיות ויכולת אינטגרציה, מתבקש להציף ולחדד את 
האמירה האנליטית–תיאורטית ואת התרומה הייחודית שלו, אך כרגע ההבנה בדבר המיצוב 
התיאורטי והאנליטי של המחקר הזה נשארת ברמת האינטואיציה של יודעי ח“ן. התובנות 
שדיאלוג נושא בחובו פוטנציאל מתמיד לערעור, שכישלון הדיאלוג הגלוי הוא רק התחלה 
היא  עליו  לוותר  בלי  הדיאלוג  במוגבלות  ושהכרה  פנימי,  דיאלוג  של תהליך מתמשך של 
אולי הבסיס הריאליסטי ביותר לכינון של הסכם בר קיימא, כל אלה הן תובנות נוקבות. כולן 
מופיעות בטקסט וחוזרות בדיון המסכם, אך נותרות מובלעות במידה רבה. היה מקום לטעמי 
הספרות  כנגד  אותן  וימקם  האנליטיות  הטענות  את  במפורש  שינסח  הקדמה  פרק  להוסיף 
הקיימת בתחום, הן בישראל והן בעולם, כך שיהדהדו אצל הקוראות והקוראים ויעמיקו את 

ההשלכות התיאורטיות הרחבות של הניתוח. 
הערה מינורית יותר נוגעת לפרשנות הממצאים. הניתוח מתבסס כאמור על קבוצת מפגש 
מתמשכת שהתקיימה בשנות התשעים ועל מספר רב של מפגשים שהמחברת הייתה מעורבת 
בהם מאז. כל מי שמכירה מפגשים כאלה ולו במעט לא תופתע מכך שהשיח של הקבוצה 
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היהודית התאפיין בדגש על ממדים אינדיבידואליים ובחיפוש אחר פיוס, בעוד שהשיח של 
הקבוצה הפלסטינית התאפיין בדגש על ממדים קולקטיביסטיים ובחיפוש אחר צדק. כהנוב 
מפרשת היטב את הנטיות ההפוכות הללו לנוכח ההקשר ההיסטורי של קבוצה דומיננטית 
וקבוצה נשלטת ומגלה שבשיחות בארבע עיניים עלו גם קולות אחרים בכל אחת מהקבוצות. 
והערעור  הפיצול  סטטי,  נראה  המצב  השטח  פני  שעל  שאף  העידו  אלה  מושתקים  קולות 
מתרחשים גם בתוך כל משתתפת ומשתתף פנימה. התיאור והפרשנות הללו משכנעים גם 
את  לבדוק  מעניין  זאת,  עם  המפגשים.  שהתקיימו  מיום  שנה  עשרים  כמעט  של  ממרחק 
הממצאים גם בהקשר הפוליטי בישראל של היום, שבה הציבור היהודי מתאפיין בהתכנסות 
מתגברת לקוטב הקולקטיבי המתבצר, תהליך שבטקסט מיוצג בעיקר על ידי הציבור הערבי. 
כמו כן, הייתי רוצה לשמוע קצת יותר איזו תפיסת חברה מונחת בבסיס הקריאה של כהנוב 
לקיים דיאלוג מערער ולעגן את תפיסת החברה )האידילית( הזאת לנוכח השיחים הפוליטיים 
העכשוויים בישראל, אשר נעים בין קטבים מפוצלים של הקצנה לאומית מתבצרת וניהיליזם 

צרכני )רם, 2005(. 
לסיכום, דיאלוג חשוף הוא ספר מרתק, עשיר וחשוב. אני מברכת את הוצאת הספרים של 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב על היוזמה להוציאו לאור ומברכת את אלה מאתנו המחויבות 
לדיאלוג ישראלי–פלסטיני בפרט ולדיאלוג פוליטי, חברתי ותרבותי בכלל ורואות בו יסוד 
מוסד של חברה אזרחית בריאה, על ההזדמנות להוסיף אותו למדפינו ולסילבוסים שלנו ועל 

חוויית הקריאה החשובה שהוא מזמן לנו.

מקורות

רם, א‘ )2005(. הגלובליזציה של ישראל: מק‘וורלד בתל–אביב, ג‘יהאד בירושלים. תל אביב: 
רסלינג.
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שולמית לב–אלג‘ם. ניצבים בקדמת הבמה: מחאה, חגיגה וחתרנות
בתאטרון הקהילתי. חיפה: אוניברסיטת חיפה ופרדס. 2010. 282 עמודים

נפתלי שם טוב*

ספרה של שולמית לב–אלג‘ם מציג לראשונה תמונה כוללת ומורכבת של תולדות התיאטרון 
ביותר  דומיננטי  ועודנו  שהיה  הקהילתי–המזרחי  התיאטרון  של  ובעיקר  בארץ,  הקהילתי 
באתר תרבותי זה. ראשית אפתח בגילוי נאות. התחלתי את דרכי המקצועית כנער בתיאטרון 
הקהילתי של נווה אליעזר )חלק מכפר שלם רבתי שבדרום תל אביב(, ובבגרותי אף למדתי 
תיאטרון קהילתי באוניברסיטת תל אביב אצל שולמית לב–אלג‘ם. בשל מעורבותי כשחקן 
לפיכך  זה.  במחקר  אינפורמנט  שימשתי  והתשעים,  השמונים  בשנות  הקהילתי  בתיאטרון 
קראתי את הספר הן כחוקר תיאטרון והן כמי שמכיר מקרוב את התופעה הנחקרת ומעורב 

בה מבחינה רגשית, אישית ומקצועית. 
בקרב  חברתית  מודעות  לעורר  שאמור  פוליטי–מקומי  תיאטרון  הוא  קהילתי  תיאטרון 
קולקטיבית  חברתית  פעילות  לעבר  אותם  ולהניע  המודרת,  הקהילה  נציגי  המשתתפים, 
חובבים  בשחקנים  מדובר  כלל  בדרך  ושינוי.  העצמה  תהליכי  לחולל  כדי  הקהילה  בקרב 
המתארגנים סביב במאי או במאית באמצעות סדנה משחקית וטכניקות של העלאת מודעות 
חברתית. בסדנה לומדים המשתתפים את אמנות התיאטרון ויוצרים יחד מופע המבוסס על 
חומרי חיים שבדרך כלל מושתקים ומודרים מעל במותיה של התרבות הדומיננטית. במקצת 
מהמקרים האימון בתפקיד הדרמטי על הבמה פולש למציאות, והשחקנים משמשים סוכני 

שינוי בקהילה עצמה. 
במרכז הספר ניצבת הטענה שתיאטרון קהילתי בישראל הוא אתר הנמצא בצומת שבין 
של  השמרניות  להגדרות  נענה  שאינו  תיאטרון  זהו  כלומר  והתרפויטי.  הפוליטי  הפואטי, 
הזרם המרכזי ושל קובעי הטעם המפרידים בשם האוטונומיה האמנותית בין ערכים ומטרות 
אסתטיות ובין ההקשר החברתי–פוליטי של היצירה. הזיקות המורכבות הללו מכוננות את 
הטקסט העצמי של התיאטרון הקהילתי, מעצבות זו את זו ובלתי ניתנות להפרדה. לכן לב–

אלג‘ם מציגה מודל אנליטי מורכב לניתוח התופעה, המתכתב עם הסוציולוגיה הביקורתית, 
עם לימודי תרבות ועם השיח המזרחי הפוסט–קולוניאליסטי, הפמיניסטי, הניאו–מרקסיסטי 

והפוסט–מודרני. בד בבד היא נוקטת מתודות ידועות מחקר התיאטרון. 
בצד ניתוח פואטי, סמלי ותיאטרוני של המופעים והקבוצות המוצגים בספר, “הפוליטי” 
נמצא תמיד במרכז הדיון כמושג מפתח שדרכו מנסה לב–אלג‘ם להבין מהו תיאטרון קהילתי. 
על כן אין פלא שאת ההקדמה לספר כתב הסוציולוג פרופ‘ יהודה שנהב )ולא למשל חוקר 
וליכולתו  תיאטרון(, המציג את תפיסתו באשר לפוליטי ומחבר אותה לתיאטרון הקהילתי 
לחשוף את הסדר הקיים שנראה טבעי ומובן מאליו, להטיל בו ספק, לערער עליו ולהתנגד 
לו. בעקבות גישות פוסט–מודרניות טוענת לב–אלג‘ם שכיום הפוליטי הוא דיפוזי, נזיל וחודר 
שני,  מצד  אך  שמרניים,  בטקסטים  גם  פוליטית  חתרנות  לראות  אפשר  ולכן  מקום,  לכל 

המחלקה לספרות, אמנויות ולשון, האוניברסיטה הפתוחה  *
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התרבות הדומיננטית בימינו מסוגלת לעכל לתוכה כל התנגדות או חתרנות. מצב זה מערים 
קושי נכבד בפני תיאטרון בעל יומרות פוליטיות. התיאטרון הקהילתי, דווקא בשל שוליותו 
ברמות  אפקטיבי  עדיין  להיות  יכול  לב–אלג‘ם  אתר שלדעת  הוא  המרכזי,  מהזרם  ומרחקו 

שונות. 
לממסד  הקהילתי  התיאטרון  שבין  והעימות  החיכוך  נקודת  את  מאתרת  לב–אלג‘ם 
והקבוצה  הקהילה  התיאטרון.  תפיסת  שבבסיס  האידיאולוגית  בסתירה  אותו  המתקצב 
הסדר  של  כטרנספורמציה  שינוי  התופס  רדיקלי  פוליטי  אתר  הקהילתי  בתיאטרון  רואים 
החברתי לטובת המוכפפים, ואילו הממסד המתקצב תופס את התיאטרון דרך גישת “הפתוח 
הקהילתי”, הרואה במוכפפים נחותים, לא מודרניים, בעייתיים ופרימיטיביים שיש לנרמל 
בשינוי משמר שבו הקהילה  מעוניין  במילים אחרות, הממסד  לפי הסדר המקובל.  וליישר 
האשכנזי.  הבינוני  המעמד  של  הנורמות  את  עליה  תקבל  הישראלי,  במקרה  המזרחית, 
גרסאות מגוונות של דרמה חברתית זו מתרחשות לאורך כל שנות התיאטרון הקהילתי כפי 
שמתואר בספר, אך בכל תקופה משתכללים הצדדים וחלים שינויים טקטיים בתיאטרון אל 

מול שינויים אסטרטגיים ורטוריים של הממסד. 
כך עבודת הקהילה מלמטה מאתגרת כל העת את ניסיונות ההכפפה של הממסד מלמעלה. 
לכן לב–אלג‘ם רואה את הטקסט של התיאטרון הקהילתי כהיברידי מעצם טבעו, שכן הוא 
משתמש במדיום התיאטרוני ההגמוני ובשפת התרבות המקובלת כדי ליצוק לתוכם הפרעות 
זו מבוססת על גישת לימודי התרבות  ושיבושים היוצרים סמיוטיקה של התנגדות. מסקנה 
מבית מדרשם של סטיוארט הול ומישל דה–סרטו, שלפיה הצרכנים המוכפפים משתמשים 
היצרן הקפיטליסט. אך  לכוונות  בניגוד  ומערער במוצר התרבותי הפופולרי  באופן חתרני 
אמצעי  אלא  מוגמר,  מוצר  אינו  הקהילתי  שהתיאטרון  בכך  הוא  לב–אלג‘ם  של  החידוש 
ייצור שניתן בידי הקהילה )או שמא היא לוקחת אותו(, וזו מנסחת באופן פעיל את הטקסט 
העצמי שלה, שהוא חלק ממאבקה החברתי והסמלי על ייצוג זהותה והנרטיב שלה המודרים 
מהתרבות הדומיננטית. כמו כן, ראיית ההיסטוריה מלמטה, של מוכפפים וחיי יומיום, מנחה 
מרתק  אתר  הוא  הקהילתי  התיאטרון  ולטענתה,  לב–אלג‘ם,  אצל  ההיסטוריה  כתיבת  את 
ושופע עבור ההיסטוריון המחפש את הקולות המושתקים והמוכפפים בהיסטוריה הלאומית, 
כך שדרך הניתוח של תעודות היסטוריות מתחום זה אפשר להבנות היסטוריה אלטרנטיבית 

להיסטוריה הרשמית. 
המתח  דרך  בעיקר  בספר,  הוא  גם  מטופל  הקהילתי  התיאטרון  של  התרפויטי  הממד 
שבין גישת הפתוח הקהילתי ובין גישת התיאטרון הפוליטי. המונח “העצמה”, הרווח מאוד 
אך  הקהילתי.  בתיאטרון  חלק  הלוקחים  בקרב  גם  שמיש  האחרונים,  העשורים  של  בשיח 
לב–אלג‘ם מציינת את ההבדלים בין שתי הגישות גם בהקשר זה: בעיני הממסד המתקצב, 
התיאטרון  ואילו  רגשיות,  ויכולות  אישיים  כישורים  ופיתוח  אישי  שינוי  פירושה  העצמה 
הפוליטי תופס את ההעצמה האישית רק כשלב ראשון בדרך להעצמה קבוצתית ולהעצמה 
המקומית.  ברמה  לפחות  חברתי,  שינוי  של  במשמעות  העצמה  כלומר  כולה,  הקהילה  של 
ופוליטי,  תרפויטי  ממד  בעלת  היא  התיאטרוני  התהליך  דרך  הנעשית  ההעצמה  זה  במובן 
ואי אפשר להפריד בין שני הרכיבים. על כן לב–אלג‘ם מבקשת לעסוק בתרפיה פוליטית; 
במונח זה היא מנסה להתמודד עם ההפרדה שבין הפוליטי לאישי, העלולה ליפול ל“פרשנות 
או   ,)41 )עמ‘  חייו”  על  לוקח אחריות  היחיד, שאינו  ולומר שזוהי אשמתו של  פסיכולוגית 
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מזהותם  המתעלמים  פסיכולוגיים  במונחים  רק  המשתתפים  העצמת  את  להסביר  לחלופין 
האחרונה  בתקופה  צצה  זו  פסיכולוגית  מגמה  )לצערי,  וכו‘  המגדרית  המעמדית,  האתנית, 
ביחס לתיאטרון הקהילתי, ראו למשל הסקירה שלי לספר תראו אותי מאת עמיה ליבליך 

בגיליון זה(. 
התיאטרון,  אמנות  של  הדרמטי  באופי  מקורה  העצמה  כתהליך  הפוליטית  התרפיה 
המאפשרת למשתתפים להתנסות במשחקי תפקידים ובגילום דמויות וכך לחקור באופן גופני, 
חברתיים  בתפקידים  להתנסות  חשיבה,  ודפוסי  חברתיות  התנהגויות  ואינטלקטואלי  רגשי 
שני  בין  מחברת  לב–אלג‘ם  החברתית.  במציאות  אותם  לנסות  מכן  ולאחר  אסרטיביים, 
מושגים בהקשר זה: “גסטוס” של איש התיאטרון ברטולד ברכט ו“הביטוס” של הסוציולוג 
פייר בורדייה. גסטוס הוא מונח חשוב בעבודת השחקן הברכטייני ומשמעו “מערכת מתואמת 
של תנועות גופניות, סגנון דיבור, טון דיבור, והבעות פנים החושפות את המקור החברתי 
של הדמות, והשחקן העושה את הגסטוס מביע באמצעותו עמדה פוליטית כוללת” )עמ‘ 56(. 
ההביטוס משמעו מערכת של נטיות, דפוסי חשיבה והתנהגות של הסוכן החברתי הנרכשת 
לפי מעמדו ושייכותו הקבוצתית, ויש היררכיה בין הביטוס של המעמד הבינוני להביטוס של 
המעמד הנמוך. לב–אלג‘ם עמדה על כך שההביטוס של המשתתפים המזרחים הפך לחומר 
גלם לגיבוש הגסטוס של הדמויות על הבמה, ודרכו נחשפו הזהויות החברתיות, הוענקה להן 

נראות, והן נתפסו כקשורות לתהליכים של הבניה חברתית ולא עניין טבעי ומובן מאליו. 
את ההיסטוריה של התיאטרון הקהילתי המזרחי תיארה לב–אלג‘ם דרך ניתוח של שלושה 
דגמים המייצגים שלושה עשורים: תיאטרון המחאה שנכח בעיקר בשנות השבעים, תיאטרון 
החגיגה שהשתלט בשנות השמונים, והתיאטרון החתרני המאפיין את שנות התשעים. כל דגם 
מנסח בדרך אחרת את היחסים שבין התיאטרון הקהילתי לממסד בפרט ולתרבות ההגמונית 
צמחו  הקטמונים  ובשכונת  השחורים,  הפנתרים  מתנועת  הושפע  המחאה  תיאטרון  בכלל. 
מתוכו אינטלקטואלים אורגניים )בלשונו של גרמשי( שייסדו את תנועת האוהלים והביאו 
היה  שכונות  שיקום  פרויקט  בשנות השמונים  שנות השבעים.  בסוף  מקומי  חברתי  לשינוי 
חיבוק דוב לתיאטרון הקהילתי ונטרל את המחאה, וכך הפך התיאטרון לדרך לחגוג ולהדגיש 
ערכים של גאווה מקומית ופולקלור אוריינטליסטי. בשנות התשעים עבר התיאטרון הקהילתי 

פמיניזציה המביאה לידי ביטוי קול מעצים של זהות נשית–מזרחית חתרנית בעיקרה. 
לסיכום, זהו ספר ביקורתי ומרגש, משום שהוא מביא בתיאור גדוש ציטוטים של מחזות, 
ראיונות וסיפורי חיים הנרקמים יחד לסיפור המזרחי שסופר בעשורים האחרונים ותורמים 
לו פרק תרבותי חשוב שנעדר ממנו עד כה. בסיום דבריה מקשרת לב–אלג‘ם את התיאטרון 
הקבוצות  כל  עבור  תרבותי–חברתי  לאתר  שיהפוך  ומקווה  האזרחית  לחברה  הקהילתי 
להיות  עשוי  הקהילתי  התיאטרון  כך  כוללת.  אזרחית  למעורבות  ככלי  ויתפקד  החברתיות 
“אמנות אזרחית המזמינה את כולנו לעצב את עצמנו בעצמנו באומץ וביצירתיות, כדי שנוכל 

סוף סוף להישיר אל עצמנו מבט ולמחוא כפיים כשהאור עולה” )עמ‘ 229(.
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יעל קשת. רפואה משלימה והשבת הקסם לעולם.
תל אביב: רסלינג. 2010. 247 עמודים

יוסי לוס*

ספר זה מצטרף לשורה מתארכת של מחקרים שעוסקים במה שמכונה עידן חדש, ניו אייג‘ 
הידע  הסוציולוגיה של המודרניות, של  תיאורטית במסגרת  ומתמקם מבחינה  רוחניות,  או 
ושל הרפואה. קשת התבססה על ניתוח טקסטים של רפואה משלימה ועל רפואה משלימה 
שפורסמו במסגרות מגוונות. מקצתם נכתבו בעברית, אחרים תורגמו לעברית, וברוב המקרים 

פורסמו באנגלית.
הטענה המרכזית בספרה היא שידע הרפואה המשלימה מאחה מחדש עולמות משמעות 
מאפשר  זה  איחוי  ובר.  ידי  על  שאופיינו  כפי  המודרניזציה  בתהליכי  מאלה  אלה  שנפרדו 
לחשוב על מה שמחקו ההפרדות המודרניות, קרי הקיום האנושי כדבר מה שלם. הוא משיב 
את הקסם שהמודרניות סילקה ומציע תפיסה אחרת של טבע האדם כמורכב מרבדים שאינם 
מוציאים אלה את אלה ואינם מוכלים לגמרי אלה באלה. הדיון של קשת מבקש לחבר את תזת 
המודרניות של ברונו לאטור, המבוססת על תהליכי טיהור והכלאה, עם תזת המודרניות של 
ובר כדי לתאר ולהסביר באופן מאיר עיניים את מאפייני השיח של הרפואה המשלימה ואת 
המחלוקות שבינה לבין הקונוונציונלית. קשת משתמשת בהבחנה של לאטור בין מדע עשוי 
)שהפרוצדורות שלו לתיקוף של ידע חדש התקבעו זה מכבר( ובין מדע בעשייה )שפרוצדורות 
אלה טרם התקבעו בו( כדי להבדיל בין המיצוב העכשווי של הרפואה הקונוונציונלית לעומת 
המשלימה. היא מראה שהאתגר היסודי שמציבה הרפואה המשלימה לקונוונציונלית נעוץ 
במבנה הידע ובאופני סיווגו ותיקופו, כאשר אופן התיקוף של הידע הקונוונציונלי התקבע 
אופנים חלופיים  כל העת  וממציאים  מומחי הרפואה המשלימה מחפשים  ואילו  זה מכבר, 

לבחינה של ידע.
תיאורטי  כמצע  הרפואה  ושל  הידע  של  הסוציולוגיה  יריעת  את  פורש  הראשון  הפרק 
הגבולות  חקר  של  החשיבות  ואת  גיסא  מחד  הידע  של  החברתי  האופי  את  שמדגיש 
השני  בפרק  גיסא.  מאידך  משלימה(  לרפואה  קונוונציונלית  רפואה  בין  )כמו  התרבותיים 
והשלישי קשת מונה הבדלים בין ריפוי )קונוונציונלי( להילינג )משלים(. למשל, יומרתם של 
סיפורי ההילינג לסייע אינה נובעת משכיחותם הסטטיסטית אלא בדיוק להפך: הסיפורים 
יוצאי הדופן מבקשים לאשר את האמונה שגם במקרים קשים השיפור אפשרי, וכך לחזק את 
המטופלים. ההיגיון היסודי של הרפואה המשלימה, אשר חוזר ומופיע בספר, הוא הדגשת 
כוחו הפנימי של המטופל וחיזוקו. למשל, מאחר שהמוות הוא בלתי נמנע ובלתי צפוי, ומאחר 
שהיומרה הקונוונציונלית למונעו מתבררת לא אחת כפרדוקסלית וצופנת סתירות, ההשלמה 
עם המוות בזמן המתאים יכולה להיחוות על ידי המטופל כמקור של עוצמה. כמו כן, קשת 
משרטטת את האופנים שבהם המושגים הילינג ואנרגיה מכליאים ידע ופרקטיקות, זמנים, 
קני מידה ועוד, ומשמשים בכך מנגנונים לשוניים מרכזיים בשיח הרפואה המשלימה. בדיון 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן  *



ביקורות ספרים 474  יוסי לוס 

הדיאלקטי שלה במושג האנרגיה מראה קשת כיצד ההכלאה של מיני ידע שונים מערערת 
לכאורה  לגייס  התחום  ליוצרי  מאפשרת  בבד  בד  אך  מדעי,  ידע  של  האקסקלוסיביות  את 

לגיטימציה מדעית דרך ניתוק ממצאי ניסויים מדעיים מהקשרם )עמ‘ 94-90(.
שלושת הפרקים הבאים מנתחים מחלוקות בין השיח המשלים לקונוונציונלי כפי שאלה 
באות לידי ביטוי בטקסטים של מומחים משני עברי המתרס, וכן של מומחים שנמנים בו 
בזמן על שניהם. אחת הסוגיות המרכזיות שנידונות היא כיצד ראוי לבחון את יעילותם של 
הטיפולים המשלימים. האמצעי הקונוונציונלי כיום הוא הניסוי הקליני המעוצב בקפידה, 
כלומר ניסוי מבוקר, אקראי ועיוור כפול )שבו הן החוקרים והן המשתתפים אינם יודעים 
מי קיבל את הטיפול הנבדק ומי קיבל טיפול דמה(. עיצוב זה מאפשר לנטרל את אפקט 
הפלסבו על ידי השוואה בין התוצאות המתקבלות בקבוצת הביקורת, שהן תוצאות פלסבו, 
לאלה מקבוצת הניסוי, וכך להביא לתוצאות שמשקפות את הפוטנציאל האובייקטיבי של 
קשת  המודרנית,  הרפואה  ביסוד  כעומד  פניו  על  נראה  זה  שעיצוב  אף  הנבדק.  הטיפול 
מלמדת ש“רק באמצע המאה ה–20 הפך הפלסבו לנושא לדיון בקהילה המדעית כדבר לא 
רלבנטי שצריך להיפטר ממנו” )עמ‘ 147(. בעוד שמומחי הרפואה הקונוונציונלית תובעים 
לבחון את הטיפולים המשלימים בכלי שנתפר למידותיהם הקונוונציונליות, מומחים אחרים 
מתנגדים לכל מחקר מחשש לעיקור הטיפולים המשלימים מרוחם הייחודית. לעומת זאת, 
מומחי רפואה משלימה שמבקשים להשיג הכשר מדעי מציעים סדרה של מבחנים חלופיים 
המכוון  הקליני,  הניסוי  כמו  הקליני. שלא  מהניסוי  חלשים  מחשיבה  המדעית  שהקהילה 
המוצעים  החלופיים  המבחנים  באלה,  וכיוצא  בווירוס  בחיידק,  במחלה,  טיפול  לבחון 
לא  כלומר  המסוימים,  המטופלים  הפרטים  את  במרכז  מעמידים  המשלימים  לטיפולים 
האדם באופן כללי, כי אם הנבדק המסוים. הפרק השביעי עוסק בתהליכי טיהור והכלאה 
במסגרת מאבק ציבורי שהתנהל בישראל בשאלת ההכשרה שמקבלים מטפלים ברפואה 

משלימה.
הספר של קשת מרתק, בהיר ומחדד שאלות שעומדות בלבן של מחלוקות בין הרפואה 
הקונוונציונלית למשלימה. ואולם, שלוש נקודות נותרו להערכתי בלתי פתורות. הראשונה 
הרפואה  של  באטרקטיביות  לעלייה  מציעה  שקשת  הסיבתי  להסבר  ונוגעת  מתודולוגית 
המשלימה. לטענתה, כוח המשיכה של הרפואה המשלימה נעוץ במשמעות ההוליסטית שהיא 
נקודות  ובכך שהיא משיבה את הקסם. אך המחקר לא בחן את  מעניקה לחיים האנושיים 
המבט של אלה שנמשכים לטיפולים המשלימים, ולכן ממצאיו מוגבלים ואינם יכולים להשיב 

על שאלת האטרקטיביות. 
קשת,  של  הטענות  אחת  ביסוד  העומד  הוובריאני  לרעיון  נוגעת  השנייה  הנקודה 
שלפיו המדע המודרני סילק את הקסם מן העולם. לפחות מאז הדיאלקטיקה של הנאורות 
בין  הדיכוטומית  ההבחנה  את  רבים  ערערו   )Horkheimer & Adorno, [1947] 2002(
המכשף למדען, בין קסם לרציונליות, בין פולחן לטקס. ההבטחה המדעית לִקדמה אינסופית 
ולהתהדקות השליטה בטבע הפראי באמצעות התבונה האנושית ופירותיה הטכנולוגיים אינה 
אולי  זאת,  עם  העולם.  מן  עבר  לא  אפוא, הקסם מעולם  לומר  יש  מכושפת.  אלא הבטחה 
אפשר לטעון שכישלונו של המדע המודרני לממש את הבטחותיו והפיכתו לכוח שבד בבד 
עם מעשה היצירה שלו ממלא גם פונקציות הרסניות בקנה מידה חסר תקדים הובילו לחיפוש 

אחר מעיינות אחרים של קסם: שוק ההון, רפואה משלימה ועוד.
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ההערה השלישית נוגעת למקום המצומצם שנותן הספר לפוליטיקה חוץ פרופסיונלית. 
קשת מצדיקה זאת בכך שקווי ההפרדה בין המומחים אינם הולמים את החלוקה המקובלת בין 
ימין לשמאל )עמ‘ 14-13(. אך היא גם מציבה בצד הרפואה המשלימה את “הרפואה הערבית 
המזרחיות  היהודיות  בקהילות  נהוגות  שהיו  עממיות”  ריפוי  ו“שיטות  העממית–מסורתית” 
ושל  הערבי  של  שתיוגו  לזכור  יש  ראשית,  הקונוונציונלית.  לרפואה  כחלופות   )10 )עמ‘ 
מאפיין  הוא  הישראלית”,  מ“התרבות  כשונה  ולכן  כ“עממי”,  הישראלית  בתרבות  המזרחי 
יסודי בפוליטיקה היהודית בישראל ומשותף לימין ולרוב השמאל. לכן ההבחנה של קשת 
בין ה“עממי” לרפואה המשלימה היא ביסודה חלק מפוליטיקה חוץ פרופסיונלית. למעשה, 
הרפואה המשלימה היא אתר הְלּבנה של טיפולים “עממיים” )אשר נצרכים על ידי המעמד 
הבינוני(, אך גם אתר של ייצור מחודש של הבדל בין המולבן )קרי הרפואה המשלימה( ובין 
שלפנינו  שהמחקר  מאחר  לכן,  הבינוני(.  המעמד  ידי  על  נצרך  )ואינו  “עממי”  שנותר  מה 
מתעניין אך ורק ברפואה המשלימה, הוא בעצמו חלק מאותו סימון גבולות חדש–ישן פוליטי 

בעליל, והפעם בשם גישה חדשה לחולי ולרפואה, לאדם ולחברה. 

מקורות

Horkheimer, M. & Adorno, T. W. ([1947] 2002). Dialectic of enlightenment: 
philosophical fragments. Stanford: Stanford University Press.



קול קורא 
למלגה בתר–דוקטורית 
מטעם מכון הורוביץ 

לחקר החברה והכלכלה

מכון הורוביץ יעניק בשנת הלימודים תשע”ג מלגה אחת למשתלמ/ת בתר–דוקטורי לשנה אחת. 

גובה המלגה כ–68,500 ש”ח.

.Ph.D במדעי החברה שזכו בתואר בארבע השנים  רשאים להגיש את מועמדותם בעלי תואר 

האחרונות. כמו כן, יתקבלו פניות מדוקטורנטים במדעי החברה שעתידים להיות זכאים לתואר 

עד אוקטובר 2012.

להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים האלה:

על  או אישור  לפילוסופיה”,  “דוקטור  ועל מועד הזכאות לתואר  זכאות  אישור שמעיד על   •

מועד הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.

מכתב מאת חוקר בכיר בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב שמוכן להדריך את   •

המשתלמ/ת.

שני מכתבי המלצה במעטפות חתומות.  •

תיאור קצר )עמוד או שניים( של תכנית ההשתלמות )בשלושה עותקים(.  •

קורות חיים ורשימת פרסומים )בשלושה עותקים(.  •

עותק של עבודת הדוקטורט או של פרקים מתוך העבודה.  •

כתובת להגשת הבקשות: 

המכון לחקר החברה והכלכלה ע”ש דוד הורוביץ, הפקולטה למדעי החברה ע”ש גרשון גורדון, 

בניין נפתלי )חדר 312(, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978.

המועד האחרון להגשת המועמדות: 15 במרס 2012.

יטופלו רק בקשות מלאות.

horwinst@post.tau.ac.il :לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת דוא”ל
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למלגות בתר–דוקטור 
מטעם הקרן למלגות 

על–שם פרופ’ יונתן שפירא 

הקרן מודיעה על מלגות בתר–דוקטור לשנת הלימודים תשע”ג בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה 

באוניברסיטת תל אביב.

המלגה מיועדת לבעל/ת תואר דוקטור מאוניברסיטאות אחרות בלבד, שזכו בתואר במהלך 4 

השנים האחרונות. רשאים/יות להגיש מועמדות גם מי שיגישו את עבודת הדוקטורט לא יאוחר 

מאמצע חודש אוגוסט 2012. 

ובהצגה של  )residence( במהלך שנת המלגה,  הזוכה במלגה ת/יהיה חייב/ת בנוכחות בחוג 

עבודת המחקר במסגרת סמינר הסגל.

גובה המלגה: עד 68,000 ₪. 

סוציולוגיה  בהם  ז”ל,  שפירא  יונתן  פרופ’  של  המחקר  בתחומי  לפניות  עדיפות  נותנת  הקרן 

פוליטית, דמוקרטיה, שוויון אזרחי וגזענות והחברה בישראל. עם זאת, הקרן מעודדת פניות גם 

ממועמדים/ות מתחומי מחקר אחרים.

הכתובת להגשת המועמדות היא הקרן למלגות ע”ש פרופ’ יונתן שפירא, מזכירות החוג לסוציולוגיה 

ולאנתרופולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, רמת אביב, תל אביב 69978.

לפניות יש לצרף את המסמכים הבאים, ב–4 עותקים:

הצעה לפרויקט המחקר )5−6 עמודים ברווח כפול(, 2 מכתבי המלצה בלבד וקורות חיים.

עותק של עבודת הדוקטורט או פרקים מתוך העבודה יש לשלוח בקבצי PDF לכתובת דוא”ל: 

seffi@post.tau.ac.il

המועד האחרון להגשת המועמדות: 11 במרס 2012. 
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(a) a flexible forming of space and time; (b) meaning-making bodily actions; and 
(c) a construction of rigid boundaries and private spaces in the studio setting. 
Each of these courses of action also involves a reflexive effort, which reveals itself 
in the narratives teachers create for themselves regarding their occupation. These 
elements enable me to argue that the concept “dance and body as home” stretches 
and changes the more general, self-evident idea of home. 

Intersecting Looks:
Performers and Spectators in Noah Dar’s Tetris (2006) 

Henia Rottenberg

Tetris (2006), by the choreographer Noa Dar and the visual artist Naty Shami-
Ofer, utilizes a distinctive field of vision to observe the dance through holes in 
the upraised stage through which the audience can observe the point where the 
dancers’ feet meet the dance surface. The audience’s access to the performance 
space challenges the traditional ways of viewing performance, as well as its 
accompanying conventions. Exposing both the viewer and artist to the Other 
creates a dialogue through threatening looks, a situation based on the notion of 
force moving between its two ends: performer and spectator. Sartre’s philosophy 
of the look provides a backdrop to the examination of how each of the parties 
simultaneously uses the force of the look to turn the Other into an object/victim, 
while illustrating the consequences that arise from situating the notion of force 
as the base of understanding the way we look at dance. 
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A Practice for Trust: Embodied Sociability Dance 
Improvisation Actions in Choreography Classes for 

Adolescent Girls in Israeli High School Dance Programs

Yael Nativ

The article examines the ways practice of the dancing body construct social trust 
in improvisation and choreography classes among adolescent girls in Israeli high 
school dance programs. The article draws from Phenomenology as it seeks to 
examine the active physical foundations of social actions, asking: what does 
the body do? In other words, the article’s objective is to answer the following: 
In what ways does the body operate? How does it construct trust? What kind 
of moral order does it create? How does the body formulate a feminine social 
setting among the dancing girls? I argue that the improvising body operates 
under the basic social conditions of risk and trust and therefore participates in 
the creation of its social environment. This assumption challenges theoretical 
structuralist and post-structuralist concepts, which tend to view the body as a 
passive entity (an object), on which culture is inscribed. Based on the premise 
that an action that produces trust is a fundamental action in the construction 
of social and moral relationships, the article demonstrates, via observations and 
interviews, the ways in which the dancing body becomes a leading participant 
in weaving a social ethics that is based on embodied reciprocity and response-
ability; the means by which embodied trust turns into a central social virtue 
which counteracts the risks threatening the collective; and the ways gender and 
schooling integrate within this substantive moral body. 

Dance and Body as Home: Dance Teachers’ Experience

Hodel Ophir

This paper focuses on one aspect of an ethnographic research study of dance 
teachers in Israel. It examines the different ways in which female dance teachers 
speak of dance and their views on the studio and the body as home. It goes on 
to explore, through various prisms, how these spaces become home to them. The 
main argument presented is that “dance as home” is expressed by these teachers 
as opposition and alternative to a commercialized, hyper-rationalized and 
institutionalized social reality. Female dance teachers create home in three ways: 
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On the Symbolic and Physical Body: 
The Representative and Impaired Body in Israeli Folk Dancing

Dina Roginsky

This article is a socio-historical and ethnographical analysis of the presentation of 
the Israeli body throughout the development of the Israeli folk dance movement 
from its inception in the 1940s until the present. Various presentations of 
body image are discussed, spanning a continuum from the representative to 
the impaired. On one end are the state folk dance ensembles, which include 
the performances of IDF dancing soldiers during the War of Independence, 
representing the ideal body image of the Sabra. On the other end are various 
groups of disabled participants, which include the performances of IDF disabled 
veterans. The theoretical discussion focuses on the differentiation between physical 
and symbolic body and on the self-mobilization processes of the impaired groups 
in order to become parts and parcels of the national collective body. I claim that 
the Israeli folk dance field is willing to accept the impaired as long as the latter 
conform to the values of this field. Thus, the physical body (having the ability 
to dance or even to move) gains a secondary importance, whereas the symbolic 
body, and the legitimacy of belonging to the Israeli culture, gains first priority. 
 

Wearing the Mask of Dis-dance:
Autoethnography of Israeli Wheelchair Folk Dancing

Nili Broyer

This article critically examines cultural labeling as a means of delegitimizing 
wheelchair dancing. It conducts a delicate inquiry into the politics of the body 
and its representation. At the heart of the article lies the tension between dance 
and disability, as constructed by Western culture in general and Israeli culture 
in particular. The root of this research lies within Disability Studies, a critical 
interdisciplinary field which examines disability as a social-cultural phenomenon. 
The research methodology of participant observation was conducted and 
eventually produced autoethnography. The research, written in the first person, 
identifies the sociological process that deprives the body of dance and puts in its 
place the mask of dis-dance. Furthermore, the article examines the changes that 
occur in the process and the negotiation over labels.
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Dancers in Iron Age Israel ca. 1200–600 BCE: Methodology 
of the Identification of Dance in the Archaeological Findings 

with a Focus on the Representations Discovered in Israel

Batyah Schachter

Dance is an art that exists in time and which leaves no tangible traces of its 
activity. Thus, representations of dance in the archaeological sources reveal only 
hints of its existence. Moreover, as there is no living tradition that remains from 
the ancient Near East, there is no way for us to determine what the dance in 
antiquity looked like. We must therefore rely on our own definitions as to how 
to identify the dancing figures by examining the surviving static representations 
alone. 

The article aims to illustrate and analyze this methodology by focusing on 
the representations of dance in findings from Israel during the Iron Age (ca. 
1200–600 BCE). The analysis of these representations may provide means for 
exploring the possible role and significance of dance in Iron Age Israel. 

Footprints of Culture in Visual Representations of Movement

Shlomit Ofer and Billie Eilam

This paper deals with the role of cultural conventions in the process of self-generated 
symbolism by 4th graders. Four groups of nine- to ten-year-old girls participated 
in a longitudinal investigation, based on the concept of movement literacy, which 
aimed to examine the resources and factors contributing to the design of self-
generated graphic-symbolic representations in the domain of movement and 
dance (Ofer, 2009). Findings suggest that choices of representation modes—the 
symbols selected, as well as their organization and positioning on the page—
draw on a wide range of cultural conventions, in addition to local and contextual 
cultural expressions and creative personal interpretations. As participants were 
not familiar with any symbolic language in this domain, the presented examples 
serve to sharpen the understanding of the influence the surrounding culture has 
on the representation of information.
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