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 1  2020כוריאוגרפיה של היומיום בשנת הקורונה הראשונה בישראל, 

  צפירה (אליסון) שטרן 

  

  2020רקע: שנת הקורונה 

בינואר הטילה ממשלת    23-. ב2019כבר נראו בנובמבר    COVID-19עדויות ראשונות בעולם לנגיף ה  

  77מיליון תושביה בעיר ווהאן, שבה התפרץ הנגיף לראשונה. הסגר המוקפד נמשך    11סין סגר על  

נוסעים    3,700- בראשית פברואר, ספינת התענוגות דיימונד פרינסס, בודדה בנמל ביפן עם כ  ימים.

גם   בתוכם  צוות,  שנמצ  15ואנשי  על  ישראלים,  הכריז  העולמי  הבריאות  ארגון  קורונה.  חולי  או 

אלף מקרי הידבקות ברחבי העולם    118. בשלב זה, דווח על  2020במרץ    11-הקורונה כמגפה עולמית ב

ריחוק    4,000-ו על  ושמירה  מסכות  לעטות  החדשה  העולמית  הנורמה  חרף  מהווירוס.  נפטרים 

  500-מיליון ומעל ל   10-העולם חצה את רף ה   מספר חולי הקורונה ברחבי  2020חברתי, בסוף יוני  

  . )2021(טובמן,  אלף בני אדם נפטרו מהווירוס 

במארס    15-בפברואר אותר חולה הקורונה הראשון בישראל. הגבלות הוטלו בישראל ב   27-ב

חמישה ימים לאחר מכן, דווח על נפטר ראשון מהמגפה. סגר מלא ראשון הוטל על המדינה    .2020

באפריל השתתפו אלפים בהפגנה שארגנה    19-) למשך כמעט חודש. ב2020באפריל,    8בערב חג הפסח (

חאת הדגלים השחורים נגד השחיתות ונגד ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, בתל אביב. בהתאם  מ

להנחיות הקורונה, המפגינים שמרו על מרחק זה מזה. במאי, כאשר החלה ירידה בהיקף הנדבקים,  

התו   באמצעות  לפעילות  החינוך  ומערכת  המשק  את  והחזירה  הסגר  צעדי  את  הקלה  הממשלה 

ייתה להצליח לאושש את הכלכלה תוך שמירה על היקפי תחלואה נמוכים בעזרת  הסגול. המטרה ה

ריחוק חברתי. לקראת סוף מאי   על  לעיכוב    2020הקפדה  עליה איטית בתחלואה, שגרמה  החלה 

בהקלות, ולמרות זאת באמצע יוני חזרו להתקיים אירועי שמחות ותרבות, תחת הנחיות. בסוף יוני,  

בתחילת יולי הודקו ההגבלות על התקהלות בשטח סגור, פעילות בתי    .התגבר קצב עליית התחלואה 

  עסק ותחבורה ציבורית צומצמה מאוד, ונסגרו אולמות אירועים ומוסדות תרבות.  

ביולי מעל עשרת אלפים עצמאים יצאו לרחובות תל אביב בזעקה על המשבר הכלכלי בשל    11-ב

ינו מספיק. זו הייתה הפעם הראשונה שכמות  הקורונה, ובמחאה על כך שמתווה הסיוע הממשלתי א

מה החל  הקורונה.  התפרצות  מאז  להפגין  יצאו  אנשים  של  גדולה  "יום  2020ביולי    14-כזו   ,

הביביסטיליה", אלפי מפגינים החלו להגיע שבוע אחר שבוע לכיכר צרפת, מול מעון ראש הממשלה  

הקורו  במשבר  בטיפול  היד  ואזלת  השחיתות  כנגד  במחאה  האמון  בבלפור  חוסר  גם  כמו  נה, 

  בממשלה. מדי שבוע נרשמו עימותים בין המפגינים והמשטרה, שלא פעם השתמשה בכוח רב.  

ימים על פני כל חגי תשרי. במהלכו הוטלו הגבלות מרחק    30הסגר השני חל בספטמבר ונמשך  

רכת  באוקטובר תם הסגר למעט בערים האדומות, ונפתחה מע  17-ברדיוס מצומצם סביב הבית. ב

בנובמבר    9-. ב3,000-החינוך לגיל הרך בכל הארץ. מניין המתים בישראל באוקטובר חצה את רף ה

.  90%חברת פייזר דיווחה על תוצאות ראשוניות בניסויים הקליניים בחיסון שלה, ביעילות של    2020

ונמשך   בדצמבר  חל  השלישי  פברואר    45הסגר  עד  החיסונים  2021ימים  מבצע  החל  בעיצומו   .

; רונאל,  2021; רובנשטיין  2021(טובמן,  ישראלי לקורונה עם חיסון צוותים רפואיים ברחבי הארץ  ה

 
",  2020מאמר זה הוא פרק בעבודת התזה "מבט כוריאוגרפי של שנת הקורונה הראשונה בישראל  1

  התוכנית ללימודי תרבות, האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחה: ד"ר דני שרירא.
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אייכנר,  2020 ואברהם,  2020;  דואק,  מרציאנו,  ירקצי,  2020;  כלכליסט,  2021;  כהן,  2020;  מ.   ;

  ) 2020; אתר משרד הבריאות, 2020

  

  שנת הקורונה בפרספקטיבה הבוחנת תנועה 

נקשרה בעצירת התנועה. עצירה זו הייתה כה גורפת, בלתי צפויה    2020של שנת    הדרמה המרכזית

ולא מוכרת עד כי טלטלה כל חלק ביומיום ובשגרה שהייתה מוכרת לפנים. דיון זה מבקש לבחון  

בשנת   ביותר  העקרוניות  מהחוויות  כמה  לפיענוח  כפריזמה  בתנועה  השינויים  ואת  זו  עצירה 

דת בלב עיסוקו הוא השדה הכוריאוגרפי, שיש בו כדי להאיר היבטים  הקורונה. השדה שתנועה עומ

שאינם שגורים או מובנים מאליהם למי שמחוץ לו. המאמר  מבקש, אפוא, לתת לשדה זה את הקול  

בתפיסת הזמן, המרחב,    2020בפרשנות של חוויה עקרונית זו, לרבות השינויים שהתחוללו במהלך  

  עליו.  התנועה, הגוף והכוחות שפועלים 

עקרון ההתמדה של ניוטון קובע כי כל גוף שואף להישאר במצב בו הוא נמצא. אם הגוף נמצא  

במנוחה הוא ישאף להישאר במקומו, ואם הגוף נמצא בתנועה הוא ישאף לשמור על מהירותו, ועל  

יוון  עצמת התנועה וכיוונה. כך, גוף הנע במהירות ימשיך ויתמיד בה. כדי לשנות את מהירות הגוף וכ

. בדומה לחוקיות פיזיקלית זו, תנועה אשר טבועה    )2009ברק  (ח.  התנועה שלו, יש להפעיל עליו כוח   

בתרבות מסוימת, איננה יכולה לפתע להיפסק או להיעלם סתם כך, או להיעצר לחלוטין, רק מתוקף  

קביעת תקנות. ואמנם, לצורך צמצום נזקי המגפה גויס כוח רב, פנימי וחיצוני שהשפיע על התנועה  

ל  בחשש  נקשר  הפנימי  הכוח  במרחב.  אנשים  אנשים  של  הביא  לאבד את החיים,  והפחד  בריאות 

לבחור להתרחק ולהתבודד. הכוח החיצוני היה של הממשלה והמשטרה אשר פעלו לכפות עצירה זו  

מתוקף תקנות החירום, ולשם כך הפעילו כוח רב ויוצא דופן. חשוב להדגיש כי גם כאשר התנועה  

ולהו  לשוב  עשויה  היא  לעין,  נגלה  מסוים  במישור  אחר  "נעצרת"  במקום  צדדי  פתח  דרך   –פיע 

במסלול מאולתר, בפריעה, דרך מרחב דיגיטלי, בספורט או בדרך יצירתית אחרת, לרבות ביציאה  

  להפגנות. על כן, נכון יהיה לומר כי התנועה בקורונה מעולם לא נעצרה, אלא היא השתנתה.  

מובנים מסוימים  ניסיונות למשמע את התנועה באמצעות מעקב, שיטור ואכיפה, מקבילים ב

כוריאוגרפים   ובזמן.  במרחב  מחדש  אותו  לארגן  ומבקשת  הנע  הגוף  על  הפועלת  לכוריאוגרפיה 

ניחנים אפוא ביכולת הבנה ייחודית לגבי תנועה, על החירות שהיא מביאה ועל אופני השליטה בה.  

שי מחול,  בחיבור זה ביקשתי לתת להבנות אלו, אשר קיימות באופן בסיסי אצל כוריאוגרפים ואנ

  קול  ומילים במטרה להשיב לשאלות שאיתן יצאתי לדרך.

  

  מתודולוגיה

של   כוריאוגרפי  ניתוח  משתתפת,  תצפית  לרבות  מחול,  מחקר  מתודולוגיות  על  התבסס  המחקר 

תופעות, וכן ראיונות עם אנשי מחול. ממצאים שעלו במחקר זה נדונו ביחס לספרות מחקר במספר  

ירה במחקר מחול ככלי הבוחן את שנת הקורונה איננה אקראית, אלא  הקשרים שונים. כאמור, הבח

הייחודיות   התופעות  את  יצרו  אשר  התנועה  והגבלות  התנועה  חירות  לסוגיית  בטבורה  קשורה 

  שנבחנות כאן.  

לשנת הקורונה   הנוגעת  דיה. 2020ספרות המחקר  מגובשת  אינה  שנה,  לפני  אך  שהסתיימה   ,

זה שחלקו התבצע בשטח במ ובחוויית ההווה בתנועה.  מחקר  לגעת בעכשווי,  זו, שואף  הלך שנה 

,  מתוקף כך הוא נעדר במידה מסוימת פרספקטיבה של זמן וסימוכין של מחקרים עמוקים בנושא

עם   יחד  זה  במחקר  התומכים  השדות  מגוון  על  בהתבסס  זאת  עם  התפרסמו.  טרם  שאלו  משום 
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ומ  לתקופה  עדויות  פורס  זה  מחקר  הפרשנית,  שלה.  הקהילה  ניתוח  האינטלקטואלי  ציע  השדה 

שיחים מגוונים אלו  מחול, לימודי תרבות, וחקר היומיום.    בתוכו העבודה ממוקם במרחבים של 

התנועה של  מקומה  על  מגובשת  תמונה  ליצירת  בשני  אחד  כתבות  תומכים  שילבתי  זאת  לצד   .

  .  2020-עיתונאיות רבות המעידות על אורחות החיים במהלך הסגרים ב

  

 כוריאוגרפיה של היומיום 

על   להתבוננות  יסודות  מניח  זה  מאמר  ישראלים,  כוריאוגרפים  עם  וראיונות  תיאורטי  דיון  דרך 

מעולם   היסוד  מושגי  ארבעה  דרך  נעשה  הדיון  הקורונה.  בשנת  ביומיום  התנועה  באופני  שינויים 

הם כלים    .מושגים אלו)79:  2021(לידור, אייבזו, ושובל,  המחול והתנועה: מרחב, זמן, שטף וכוח  

בהוראת תנועה ומחול, אשר מבנים אצל הרוקד/הנע הבנה של תנועה מבחינה מושגית ופיזית. כאן  

מושגים אלו משמשים כפריזמה להתבוננות וניתוח תנועה יומיומית בימי סגרי הקורונה, ומאפשרים  

ש התנועה  אילו שינויים חלו במרחב? איזה שינויים חלו בתפיסת הזמן? כיצד התארגנה מחד לשאול:

במרחב? אילו יחסים התקיימו בין גוף לכוח? אספקט נוסף הוא המבט על תנועה, אשר במחול נקשר  

  במבט של היוצר או של הצופים. המבט הכוריאוגרפי הוא עמדה יוצרת ומחקרית מהותית.  

  

  מרחב

  

אפשר להתייחס לכל חלל ריק כאל במה עירומה. אדם חוצה חלל ריק, ובה בשעה  

(ברוק,  פה בו, זה כל מה שנחוץ, כדי שתיווצר התרחשות תיאטרלית  אדם אחר צו

1991 :15(.  

  

ובעולם,   בארץ  חדשות  באתרי  התפרסמו  הקורונה,  בימי  הציבורי  במרחב  התנועה  עצירת  עם 

ה הגורפת של התנועה במרחב הציבורי היוותה רגע לא  העציר  2צילומים של ערים  ומרחבים ריקים. 

מוכר, מאתגר ומעורר חרדה ופליאה בעת ובעונה אחת. למרות שהמקומות הפיזיים עמדו על תילם,  

היעדר התנועה בהם שינה אותם; ממרחבים של פעולה, הם הפכו למקומות העומדים ללא תנועה  

. האתרים במקומות השונים נראו כנטולי משמעות, כמו  )253-251:  2,  2012(דה סרטו,  של אנשים  

הצילומים   מן  עלתה  זאת,  לצד  חיים.  בהם  שכבר אין  נטושים מהעבר  שרידים  או  דיסטופי  חזון 

ל רקע היעדר התנועה. בדומה  אסתטיקה עוצרת נשימה, אשר הבליטה את יופיים של המקומות ע 

אסתטיקה   יוצרת  בו  הריק  תודעת  כאשר  היעדר,  מתוך  המתקיים  היפני,  הבוטו  לריקוד 

מינימליסטית ומדויקת, המרחב הריק וההיעדר זימנו התבוננות פנימית וגם אסתטית. כך, עלו גם  

ס תחבורתי,  תהיות לגבי התנועה הצפופה והסואנת ביומיום, שאלות מהותיות על אקולוגיה, עומ

בתוך מרוץ החיים הבלתי פוסק להצלחה. בלב כל ההרהורים    -איכות חיים, זמן פנאי ובחירה אישית  

  עולה מעומק הריק השאלה הגדולה מכולן, מה המשמעות של כל זה?  

בודהיזם.  -כאשר מדברים על ה"אין" או ה"ריק" מדברים גם על "ָמא", שפירושו חלל, ריק בזן

זמן כאחד. המושג ָמא יכול לציין חלל ריק בחדר, את הזמן "הלא מנוגן" שבין  ָמא מתייחס לחלל ול

צלילים במוזיקה; את החלל שאינו "מצויר" בציור הדיו; את הזמן ללא תנועה בריקוד. זוהי איננה  

המציאות של החלל הריק בקורונה, שבה    . )2013(נוי,  הפסקה, אלא איכות טעונה, נוכחת בריקנותה  

 
  . )euronews.com )Liubchenkova 2020.לדוגמא כתבת צילומים מאתר   2
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היו   הפנאי  ומרחבי  התרבות  מוסדות  ריקים,  עמדו  הקניונים  ורכבים,  מאדם  התרוקנו  הרחובות 

הזמנה   והיוותה  מאליהם  מובנים  נקודה  אותה  עד  שהיו  בדברים  ספק  עוררה  ועוד,  סגורים 

ב  להתבוננות  הניגשת  לסאיטו  בדומה  מרחב.  על  דרמתית/טקסית  שמיים"  להתבוננות  "אמנות 

נוכחות של תנועה  - במרחב העירוני דרך מושג הריק הבודהיסטי, כדי להבחין באסתטי, גם כאן אי

נעשה   כלל  שבדרך  מה  את  ומדגישה  היעדר,  של  אסתטיקה  אל  אותנו  שולחת  אנושית,  ופעולה 

  . )Saito, 2017(זמניות של הקיום  -מטושטש על ידי תנועה בלתי פוסקת: אי הוודאות, הזמניות, והעל

כאמור, ריק זה לא היה בגדר שום דבר בטל, אלא היווה בפני עצמו עוצמה ונוכחות שהשליכה  

לדברי   והאסתטי.  היומיומי  הבנת  סוסליקעל  עידית  המחול  הריק    חוקרת  המרחב  עמה  בראיון 

הכוריאוגרף   את  הזמינה  אשר  משלו  מלאות  בו  הייתה  אלא  לחלוטין,  מרוקן  היה  לא  בקורונה 

  תמש בו באופן יצירתי:(ואנשים בכלל) להש

  

 the representation of the void is"[יש] ציטוט נורא יפה של אנרי ברגסון שכתב  

always a representation which is full"  זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שגם .

הריק הוא מלא. הוא פשוט מלא בדברים אחרים. אני חושבת שיש משהו    -הריק  

באומנות, כמובן אומנות פרפורמטיבית, שיכולה להשתמש בריק כאלמנט שהוא  

באמת פרפורמטיבי. שקט הוא פרפורמטיבי, חושך הוא פרפורמטיבי, את יודעת,  

Void  מטיבי. השאלה היא איך אתה ניגש לזה כאומן, כמבצע,  הוא באמת פרפור

  מה שזה לא יהיה.  

  

אם כך, מתוך הריק מתבקשת התבוננות אשר יכולה לזמן אבחנה או יצירה פרפורמטיבית שיש בה  

סוסליק מתארת בראיון    צמצום, ריקון ודיוק אך היא מלאה בתוכן שמעיד על מצבנו הקיומי/רוחני.

ורגשי עוצמתי, המהדהד  המרחב הריק של  (שם) את   תל אביב בסגר הראשון כבעל אפקט חזותי 

  קדושה או הרות גורל:

  

במהלך הסגר הראשון לא כל כך הייתה תנועה. גם היה מאד קשה לחפש אותה,  

בגלל המגבלה של המאה מטר. היה קשה נגיד באמת ללכת ולהסתובב ולראות את  

יה אימג' מאד חזק, כי אני חושבת  הדברים. [...] היום כיפור בלי יום כיפור הזה, ה

שה... איך אני אגדיר את זה, ההוויה הזו של יום כיפור, היא משהו שהוא נורא  

כזה   חזותי  ויז'ואל  לאיזשהו  זורק אותך  זה  מקודד אצלנו, מבחינת, אוטומטית 

שאת יכולה להבין אותו, זה מה שהיה פה, זה ממש ההתרוקנות שהייתה טוטאלית  

קט. שקט, האטה, התרוקנות... מין ארמגדון כזה. זאת אומרת,  [...] היה שקט, ש

תל אביב ממש הפכה לעיר רפאים [...] ההתחלה הייתה מאד קיצונית. היא הייתה  

  ממש כמו מין איזה... הוציאו מהעיר את כל החיות והחיים שבה.

  

ני  תן לראות כי  בדומה לטיעוניה של האנתרופולוגית מרי דגלס על היחסים בין הרפואי לפולחני, 

ההתרוקנות אשר ניסתה למחוק את זיהום מגפת הקורונה, יצרה סדר אסתטי חדש בעל טוטאליות  

הקורונה  )81-77:    2010(דגלס  רוחנית/טקסית   של  הראשון  הסגר  את  מתארת  סוסליק  גם  כך,   .

אסתטית בו  - כתופעה  בודהיסטית  מתרבות  בשונה  כי  נראה  אך  קיצונית.  ותרבותית  ויזואלית 
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ההיעדר מהדהד אל נצחיות, בחברה הישראלית היהודית המשמעות המיידית של התרוקנות המרחב  

  ם, בו הריק נושא מתח גדול של הרות גורל וקדושה. היא יום הדין, יום הכיפורי

) גם הוא את רגע היווצרות המרחב הריק, כהזדמנות יוצאת  2021עומר קריגר מתאר בראיון ( 

  דופן להתבוננות והצבת שאלות, ואולי אף יצירת שינוי מול מה שהיה עד עתה מובן מאליו:  

  

ציר של  ריקים,  רחובות  של  פשוט  המדהימות  התמונות  את  כל  ריקים,  תנועה  י 

ביופיו,   כמובן  התגלה  הציבורי  המרחב  וגם   [...] ריקים  איילון  נתיבי  של  יודעת, 

כשאין בו אנשים. אם אנחנו מבינים מה זה, כן, התרבות הופכת לטבע. זאת אומרת  

באיזשהו אופן אנחנו נשארים בלי בני אדם עם מרחבים של אספלט, בניינים, ואז  

דש את הסביבה שאנחנו חיים בה, וזה הזדמנות גם לעצב  כמובן אנחנו מעריכים מח

אותה מחדש. להגיד אוקיי, יש פה איזה רגע של משהו מתאפס, איזה נקודת אפס  

כזאת של הציוויליזציה. אין תנועה, אין סירקולציה, זאת אומרת הגוף במירכאות  

זה    מת, זאת אומרת העורקים, שום  דבר לא זורם בעורקים רגע, ואז אוקיי. מה

  הגוף הזה? מה הוא כשהוא לעצמו בלי התנועה? זה שיעורים מאד מעניינים.  

  

(ברק,   טוענת  שברק  כפי  שבו,  הריק,  במרחב  מוצא  המנגנונים  160-159:  2020קריגר  נחשפים   ,(

נקודת אפס   על  רומז  המארגנים של היומיום, הזדמנות לבחון מחדש את הסדר המקובל. קריגר 

פוליטית   גם  רגע המשבר הוא  רוחנית אבל  לכיוון של סדר אחר.  לנוע  ניתן  במהותה, אשר ממנה 

  יצירת מערכת כוחות והיררכיה חדשים.   -החזרת הסדר על כנו, ובפוטנציה -הזדמנות לאי 

אסתטית,   ביניהן:  חדשות,  מבט  נקודות  זימן  הריק  הציבורי  המרחב  כי  לראות  אפוא  ניתן 

על ההתארגנ פוליטית,  במידת מה  גם  אך  כלל.  רוחנית  בדרך  של המרחב  והמקובלת  ות הסדורה 

נקודות המבט השונות הן גם תוצר של מתחים העולים מהמציאות החדשה שנכפתה, תוך ניסיון  

מצד אחד לקבל אותה ולהפיק ממנה הנאה, ומצד שני הצורך להשיב את הסדר על כנו, תוך הזדמנות  

וע ממשיכות  ונוספות  אלו  תהיות  משמעותי.  באופן  אותו  כוח  לשפר  זמן,  של  בהקשרים  גם  ולות 

  ושטף. 

  

  נעים בבית 

מרץ לתקנות  2020אפריל  -בחודשים  בנוסף  בבתים.  ושהו  הסגר  להנחיות  הקשיבו  האנשים  רוב   ,

החירום שכפו זאת בתוקף החוק, היו נסיבות פסיכולוגיות וחברתיות אשר אפשרו לפעולה מרחיקת  

לכת זו להצליח. השפעה משמעותית הייתה לתקשורת ולפרסומים אודות אסון הקורונה באיטליה  

מרץ   ברחובות  2020במהלך  נערמו  והמתים  נפטרו  אנשים  אלפי  שבו   ,)N12, 2020 (  עפרון דפנה   .

  ) כיצד פרסומים אלו השפיעו עליה: 2021מתארת בראיון (

  

חברה שלחה לי איזושהי הקלטה מאוד נוגעת ללב של אישה יהודייה איטלקייה  

מאוד   מאוד  הכתה  הקורונה  באיטליה  כזכור,  אנשים...  שעודדה  עברית,  דוברת 

חזק בתחילה עם הרבה חולים, הרבה מתים, עומסים אדירים על מערכת הבריאות  

וא טוטאלית.  שם  זו מחלה  שקרסה  ללב,  נוגע  באופן מאוד  באמת  לאנשים  מרה 

נוראית, תישארו בבית. ואחרי הדבר הזה, אני אמרתי לעצמי אוקיי, אני לוקחת  
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יותר   את עצמי עם המקל הארוך הזה שלי, ואני הולכת הביתה. אני לא נשארת 

  לשחק משחקים.

   

רתית: הבית כמבנה פיזי  משנשארו אנשים בבתיהם, עלתה חשיבותו של הבית ברמה האישית והחב

בטוחה בחוץ. מטריטוריה ראשונית שבה אנו  -מוחשי, אפשר מחסה מפני הקורונה והמציאות הלא 

מבלים חלק ניכר מזמננו האישי עם הקרובים לנו ביותר, הפך הבית בקורונה לטריטוריה העיקרית  

וחי יציבות  בנסיבות  מוקד החיים.  ברציפות,  ארוכות  תקופות  בילו  אנשים  נתן  שבה  הבית  וביות 

מקור   היווה  הוא  עצמי;  לביטוי  מקום  עם  והחברתיים  הפסיכולוגיים  הפיזיים,  לצרכים  מענה 

לתחושות ביטחון במציאות מעורערת, תוך העמקת השייכות, ההמשכיות והיציבות. אך במקרים  

,  רבים בקורונה הבית היה מקור של חוויות הפוכות: היעדר ביטחון ויציבות במסגרת המשפחתית

עלייה משמעותית באלימות כלפי נשים, אנשים עריריים בגיל השלישי שנותרו בבדידותם תקופה  

  . )Fox O'Mahony, 2013 :161-163( ארוכה ועוד

ארוכה   לתקופה  בבית  של  ההישארות  שונות  התמודדות  אסטרטגיות  הולידה  ידועה,  ובלתי 

אנשים בכלל ואנשי תנועה ומחול בפרט, אשר ביקשו להמשיך לחיות, לעבוד וליצור תחת שמירת  

המגבלות. תפקיד עיקרי מילאו אמצעי תקשורת אלקטרוניים ו"הזום" בפרט, אשר אפשרו צוהר  

ועה במרחב הציבורי וקצרה היריעה כאן כדי  לעולם. אף כי מחקר זה מתמקד בשינויים בדפוסי התנ 

להתעמק בנושא עקרוני זה של התקשורת האלקטרונית, אבקש להתייחס למקצת מהדברים שעלו  

  במחקר בהקשר זה וחיבורו לעולם המחול. 

) מאהוני  של  לתיאורה  אופיר  2013בדומה  ושייכות,  זהות  של  כטריטוריה  הבית  מרחב  את   (

ול אשר מתארות את הריקוד כבית, כאתר שייכות וזהות עבור הגוף  מביאה מדבריהן של מורות למח

ה)373:  2012(אופיר  והנפש   האישה  קטגוריית  אם  לאורך  .  והבית  הבית,  להגדרת  אימננטית  יא 

בהיותו של עולם המחול, תחום    כך,  )9:  2010(קוטף,  ההיסטוריה הביא לידי ביטוי הבדלים מגדריים  

נשית מובהקת, מצטמצם הפער בין המרחב הציבורי לפרטי בהקשר של סטודיו   בעל דומיננטיות 

), בדומה לבית, מורות למחול חוות את הסטודיו למחול  375:  2012לריקוד. כפי שמדגישה אופיר (

א שעות  מבלות  הן  בו  לציבורי),  הפרטי  בין  שמצוי  כזה  (או  פרטי  תלמידות  כמרחב  עם  רוכות 

(כילדותיהן), והגוף חווה שייכות, זהות ומשפחתיות עם התלמידים. כמו כן, הבית מהווה מרחב  

ורציפות.   בטחון  הרגשת  תוך  עצמאית  וזהותית  כלכלית  יצירתית,  התפתחות  למורות  המאפשר 

צל מורות  ארצה לטעון כי בימי הקורונה הטענה של אופיר עברה היפוך מסוים, כאשר הבית, עשוי א

למחול להפוך פניו ולשמש בן רגע לסטודיו; הסלון הביתי יכול בהינף יד להפוך למרחב של הוראה,  

לסטודיו   הבית  הפיכת  חוויית  את  מתארת  זיו  רונית  הכוריאוגרפית  "הזום".  דרך  ומופע  חזרות 

  בקורונה כך:  

  

יפוק  כמו שטיח, שולחן אוכל כבד, כורסה וספה. מביטה בס  ,מפנה ריהוט מיותר

והריק ה׳חדש׳  חבילה    .בסלון  או  חדש,  תהליך  של  התחלה  לפני  כמו  מתרגשת 

ומחכה לי שאפתח אותה. הדף חלק. החלל החדש    ,מאמזון שחיכיתי לה זמן רב 

[...] רציתי  Back to basic מזמין להיכנס פנימה, לחלל נסתר, כמו לנקודת התחלה  

.] תיעדתי את ההתרחשות    ..]לבדוק אם כוריאוגרפיה יכולה להתבצע גם בסלון. 

כוריאוגרפית   פעולה  כל  תיעדתי  הזום,  במערכת  שקיימתי  בהקלטה  בשיעורים 

וידאו וערכתי  מגוריי,  בדירת  בסלון  אני  , Live from my Room  שביצעתי  בו 
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נראית רוקדת במרכז החדר, מחליפה שמלה ויושבת על כיסא. רגע שמצטרף לרגע  

  . )2020(זיו, ם הפשוטים נכחו בכול יו- ויוצר מציאות בידוד. טקסי היום

  

כך, בהתמרה בין הבית לסטודיו, יוצרות ויוצרי מחול ותנועה לא פסקו מעבודתם גם בימי הסגרים.  

וחלקם אף פיתחו דרכו   וליצור בבית דרך "הזום",  אפיקי  הם מצאו דרכים כיצד להמשיך ללמד 

יצירה חדשים. מורים וסטודיות הציעו חלופות דיגיטליות לשיעורי מחול ותנועה. פלטפורמות מחול  

ווירטואליות ב"זום", בווידאו, ב"יו ניתן היה  - שונות בנו חלופות  ועוד. יתרון בכך עלה, כי  טיוב" 

ככל   3ע/ה בבית. להתחבר עם מורים ויוצרים שונים בעלי מוניטין מרחבי העולם, בעודך יושב/ת או נ

המחול   אירועי  מבין  מרחוק.  חיבורים  דרך  גלובלית  לתקשורת  נפתח  גם  הוא  כך  נסגר,  שהעולם 

מטר" של "בין שמיים לארץ", "הרמת מסך" במתכונת    100: "2020שהתקיימו ווירטואלית בשנת  

מיוחדת   וירטואלית  במתכונת  צוללן"  "פסטיבל  בווידאו,  מצולמות  קצרות  בימתיות  עבודות 

. יצירה מעניינת בהקשר  )2020(בראון  ואינטראקטיבית, ופסטיבל "מחול שלם" בגרסה דיגיטלית  

פרודוקציה בין ת"א  -) של אתגר קרת וענבל פינטו, אשר נוצר כקו Outside(  חוץזה הוא סרט המחול  

תנועתית של אישה בתוך בית שהולך וסוגר עליה  -וטוקיו בימי הסגר. הסרט מתאר חוויה פסיכו

)Pinto and Keret, 2020(  .  

" רבים  מחול  יוצרי  עבור  כי  מתארת  והבמה"סוסליק  התיאטרון  להיות  בעצם  הפך  .  הבית 

אשר   וייחודיות  מעניינות  עבודות  נוצרו  ממנה  לדבריה,  והוציאו  התנועה  במגבלת  השתמשו 

לצד זאת ברור כי עולם המחול והתנועה נפגעו מהותית כתוצאה    .)2021אפשרויות חדשות (סוסליק,  

היעדר   במרחב.  נוכחים  גופים  של  בתנועה  מדובר  והשפה  המדיום  שבבסיס  משום  מהמגבלות, 

המגע התנועה,  חשיבות  את  חשפה  יחד,  ולנוע  פיזית  להיפגש  הקינסטטית  האפשרות  - והחוויה 

סומאטית ביומיום, לא רק עבור אנשי מחול אלא עבור אנשים בכלל. לא בכדי החלו אנשים בגיל  

השלישי וצעירים יותר מאמצים פעילויות תנועה יומיומיות אל תוך חייהם: פילטיס, יוגה ומגוון  

ם המותרים במגבלות  פעילויות תנועה בסלון ב"זום", הליכות, ריצה ותרגול יומיומי בחוץ במרחקי

  .)2020(ליבנה 

  ) בראיון  מספרת  תדמור  כלי  2021אילנית  עבורה  היווה  "הזום"  הסגרים,  במהלך  כיצד   (

שמעותי אתו המשיכה את עבודתה בהוראת אימפרוביזציה ואף העמיקה בה. היא מתארת נקודת  מ

פורה   כלי  היווה  הוא  עבורה  ברירה.  בלית  פשרה  הוא  ש"הזום"  הרווחת  מהתפיסה  שונה  מוצא 

  ומעצים, אשר לו היא הקדישה את רוב זמנה בשיעורים ומפגשים: 

  

גשתי שמשהו בי חיכה לזה. חיכיתי  הר   [...]    בסגר הראשון הייתי רוב הזמן בזום

הייתה התלהבות פה כאילו אנחנו רגע לפני פרמיירה. הייתי    [...]  שיהיה ריסטרט 

בהתלהבות שיא מזה שאני כבר שנתיים שלוש יש לי בוויז'ן [חזון] שאני מעבירה  

שיעורים דרך, לא ידעתי זום, באינטרנט. וכל הזמן כל מי שהיה סביבי אמר לי, זה  

עובד, להיפגש    לא  צריכים  הם  סטודיו,  לא  אפילו  הקבוצה,  את  צריכים  אנשים 

ביחד, אף אחד לא יעמוד בבית, יראה אותך במסך וירקוד, זה לא יקרה [...] ואז 

אמרתי, הנה, הנה, עכשיו, אנחנו בודקים עכשיו. וכולם, ויום שלם הרצתי את כל  

 
האקדמיה למחול בירושלים ערכה סדרת הרצאות ושיח עם תלמידים בזום, עם כוריאוגרפים בעלי   3

  אק, סימון פורטי, ועוד. מוניטין עולמי כגון וויליאם פורסיית', כריסטיאן שפוק, מץ 
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פה חמ"ל, טלפונים    הצוות ללמוד להכין איך עושים את המוזיקה, איך זה. עשינו 

בגלל   אולי  ולכן  מרגשת  מאוד  מאוד  חוויה  היה  וזה  נכנסים.  כולם  לכולם, 

ההתרגשות היה איזה חוויה שבעצם, אוקיי, יש פה מצב מאוד מורכב אבל אנחנו  

ווי קאן  עושים דה בסט דאט  יכולים]. וההתלהבות    עכשיו  [הכי טוב שאנחנו  דו 

  שהנה, יש פה הזדמנות.  הדביקה את כולם קצת, לפחות מי שאיתי,

   

כיוצרת אשר האימפרוביזציה במרכז עשייתה, תדמור רגילה לעבוד עם מגוון מגבלות תנועה  

כל   לגישתה,  חדש.  אתגר  עבורה  היוותה  "הזום"  של  המגבלה  כך  ליצירה,  הזדמנות  המהוות 

זאת, תד ומפגש. עם  מור  סיטואציה הייתה הזדמנות לחקירה וחיפוש של דרכים חדשות לתנועה 

ושהיו המון   ב"זום"  לפעילות תנועה  לגרום לאנשים להצטרף  מתארת שהיה היה קשה בהתחלה 

המגבלות   בזמן  לאנשים  משמעותית  מאוד  הייתה  עצמה  שהתנועה  ניכר  זאת  לצד  התנגדויות. 

והיוותה עבורם דרך לטפל בעצמם ולהישאר שפויים בתוך הסיטואציה הסגורה והמורכבת. כמו כן,  

ב"זום" זימן מרחב של קהילה וסולידריות, שכלל תנועה אבל גם עיבוד מילולי של  לדבריה המפגש  

של תדמור, אשר שימש במשך שנים כבית לגוף ולנפש    PLAYחלק מקשיי היומיום בקבוצה. סטודיו  

  רוקד, נכנס עתה לתוך ה"זום":  -למגוון רחב של משתתפי פעילויות תנועה ומחול וכמרחב קהילתי

  

היה המון המון התנגדות בכלל להיכנס [...] וסביב ההתנגדות הזאת פתאום ראינו  

שזה בכלל לא הזום, ומה שם עולה, והרבה פעמים זה היה, אנשים היו מאוד מאוד  

מאוד באמת בחרדות. ומה יותר טוב מחרדה מאשר רגע להיות עם הגוף גם אם  

ורואה את הקבוצה ואומר    אתה זז רק רבע שעה וסוגר אחר כך, או רק אם אתה בא

מקום   הוא  הסטודיו  שבעצם  והבנתי  הקושי.  את  או  הלחץ  את  ומשתף  שלום 

זאת   לתקופה.  לשנה,  יוצר  שאתה  קטנה  בקהילה  תמיכה  כל  קודם  של  בשבילי 

אומרת, זה קודם כל אמרתי, התפקיד שלי קודם כל להיות פה כתמיכה ולהזכיר  

י כזה עכשיו שהוא זום. שזה תמיד  שיש מרחב שהוא סוג של בית. בית כזה מטפור

מה שהעסיק אותי. התנועה בשבילי היא תמיד כעוד כלי בשביל להיפגש. [...] והדבר  

שכל הזמן החזרתי לכולם זה שזה לא רק אתם, אם את לא באה ואת לא באה,  

ואת לא באה, את לא באה, את לא באה, ההיא, ההגעה שלכם להגיד שלום לכמה  

לכול שזה אפשרי  שזה  דקות  וברגע  גם כשאתם מרחוק.  הקבוצה,  על  משפיע  ם, 

עם   לראות מה  כדי  גם  הם באים  לעצמם,  באים רק  לא  שהם  לאנשים,  התחזק 

    4). 2021האחרים, התפיסה השתנתה לגבי המפגשים האלו (תדמור, 

  

הופתעתי   ל"זום"),  הממושכת  התנגדותי  אף  (על  בעצמי  בהם  שנכחתי  המפגשים  באחד  ואמנם, 

כיצ לנוע  לראות  מנת  על  שנכנסו  העולם,  מכל  אנשים  המפגש/בית/סטודיו  אל  למשוך  הצליחה  ד 

 
תנועה   4 שיעור  התקיים  בו  והקבוצה  אילנית  עם  ושיח  לשיעור  הצטרפתי  המועדים  באחד 

ואימפרוביזציה בסיסי ולאחריו שיחה על המדיום של הזום, על תחושותינו בקורונה, ובכלל. נכחו  

עמוק  התרשמתי  במפגש  ומהעולם.  מהארץ  וצופים  משתתפים  קולגות,  תלמידים,  ות  בשיעור 

  מיכולות ההכלה והמוכנות לחקירה במסגרת זו.  
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התרחב   הדיגיטליים  הכלים  באמצעות  כך,  וודאות.  ואי  מגיפה  בימי  לקהילה  שייכים  ולהרגיש 

  הסטודיו הלוקאלי אל עבר קהילה גלובלית, תוך שימוש בשפה המשותפת של התנועה.  

"זום עם  העבודה  על  "  לצד  לעבוד  המשיכו  שונים  כוריאוגרפים  ויצירות,  מחול  לשיעורי 

) עמו  2021יצירותיהם במרחב הביתי, לצורך חזרות ואימונים אישיים. רותם  תש"ח מתאר בראיון (

מרחב   אפשרה  ההסתגרות  כאשר  האישית,  יצירתו  על  לעבודה  משמעותי  הפך  בבית  שלו  שהזמן 

  עניקו עומק ליצירתו: לחקירה פנימית של חומרים ותנועות אשר ה

  

בשבילי החוויה היותר משמעותית הייתה באמת ההסתגרות בבית. כאילו הוציאו  

את כולנו לפנסיה. וזה קצת אירוני כי אני שנים חי ככה, כאילו יש סגר. [...] פתאום  

הסטטוס הזה קיבל לגיטימציה של, תגלו את הבית, ואז אנשים דיברו על זה שהם  

וזה  מטפסים על קירות מבח יודעים מה לעשות  אני הייתי מאושר,    -ינת, כי לא 

מה   זה  בבית,  סנפלינג  עושה  אני  כאילו,  בזה,  מומחה  אני  להם,  פרחתי. אמרתי 

שאני עושה. ומוצא שם הרבה חירות והרבה מחקר תנועתי שמתאפשר בעצם רק  

במקום האינטימי, רק בחלל האינטימי שלי, שכאילו עד אז לא היה לו יותר מדי  

יטימציה. זאת אומרת, מי נשאר בבית כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה שעות,  לג

צריך לחצוב את הרשות. אני הייתי צריך    - ומרשה לעצמו להשתמש בבית כסטודיו  

להגיד   של  צנזורות  המון  המון  ולעבור  עצמי  מתוך  העצמית  הרשות  את  לחצוב 

מותר לעשות קולות,  מותר, מותר להיות יפה, מותר להיות מכוער, מותר להשתגע,  

מותר לדבר ג'יבריש, מותר ללכת מוזר. [...]  הבנתי שמאוד קשה לי, שאני מאוד  

מפחד להיות מטורף. אז ברגע שהבנתי שזאת אחת הצנזורות הפנימיות אמרתי,  

אוקיי, אז הנה, הבנו שזאת הצנזורה אז בוא נהיה מטורפים. שזה מבחינתי יצא  

מוזרים, וקולות  בג'יבריש  הוצאה    החוצה  אחרי  שמתחקים  קולות  מיני  וכל 

סומטית של רגשות. כאילו, דברים שקרובים לקולות של בכי, קרובים לקולות של  

צחוק, קרובים לקולות של אנחות. כל מה שמקל על הנשמה, כל מה שמצליח באמת  

האיברים   של  המוכרת  התנועה  לא  שהוא  החוצה,  לצאת  לרגש  פיזית  לעזור 

העצמות של  של    החיצוניים,  פנימית  יותר  תנועה  איזושהי  אלא  החיצונית, 

  5האיברים הפנימיים. 

   

מהדברים של תש"ח עולה כי בנסיבות מסוימות הבית אשר שימש סטודיו לזמן בלתי מוגבל של  

  6שהות, זימן התמסרות והעמקה עד כדי טשטוש בין מציאות ליצירה, בדומה לאומנים מודרניים.

ת וחוסר האונים שבמצב הבדידות המתמשכת, שימשו קרקע לתנועות  השיגעון, הכיעור, אי הוודאו 

  חדשות ויצירות מקוריות שחלקן יוצאות בימים אלו אל הבמות. 

  

 
  . Home spacing, ביצירתו 2018תש"ח עסק בנושא הבית כמרחב יצירה וחזרות כבר ב   5
בדומה לצייר ואן גוך אשר חייו התגלמו בטוטאליות של יצירתו. משיכות המכחול בציוריו הביעו  6

 ,Vernon and Baughman(ות ומציאות  והיעדר הפרדה בין אמנ   את מצבו הנפשי המעורער והבודד

1972( .  
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  זמן

השינויים בחוויית הזמן היו ממאפייניה המרכזיים של שנת הקורונה לצד המרחב הריק. שינויים  

כתוצאה   וגם  למקום  ממקום  המעברים  צמצום  עקב  שהשתנתה  בדינמיקה  ביטוי  לידי  באו  אלו 

מהאטה כוללת של היצרנות. היעדר האפשרות למפגש מנעה גם ציון משותף של אירועי זמן חשובים,  

  יית הזמן השתנתה מיסודה.  כך שכל חוו

  

  קצב

המגבלות, התקנות והשהות הממושכת בבית, שינו את חוויית אורך הזמן והקצב של היומיום. על  

) בו Lefevre, 2004פי לפבר  היומיום הוא  והאופן שבו מופיע  -),  בו מתקיים הזמן,  זמנית המרחב 

הזמן כצורה דרך גוף ותנועה. כדי שיהיה קצב, צריכים להופיע זמנים ארוכים וקצרים, עצירות,  

שחוזרים בהתאם לכלל מוכר או חוקיות מסוימת בתנועה    - שתיקות, ריק, התחלה מחדש ומרווחים  

לו   שקדם  לרגע  ביחס  הקשור   Lefevre, 2004 :79(.7-78(הפועלת  קצב  מייצר  המודרני  היומיום 

פ  בין  וכו'  בשינויים  בית  ותרבות,  פנאי  קניות,  סידורים,  לימודים,  עבודה,  ומיקום:     -עילויות 

משום   ביומיום  הקצב  של  הדינמיקה  השתנתה  הקורונה,  סגרי  משהחלו  ביניהם.  והמעברים 

למקום ופעולות ממקום  ושינויים במעבר  תנועות, מעברים  פחות  בו הרבה  זה,    .שהתקיימו  קצב 

  : ים העיקריים על פי משנתו של לפברהשתנה גם ביחס לשלושת המרכיב

  

השעון.   לפי  נמדד  אשר  הנכפה,  החיצוני  החברתי  הקצב  הוא  הראשון  המרכיב 

זמן העבודה   זמן הקשורה בעבודה, כאשר השעון מודד את  זוהי תפיסת  לדבריו 

קורה   מה  לפבר).  של  המובהקת  המרקסיסטית  עמדתו   ביטוי  לידי  באה  (כאן 

בה עבודה ואירועים? לאורך תקופה ארוכה במהלך  לתפיסת הזמן במציאות שאין 

הסגרים אנשים לא עבדו כלל, או עבדו מהבית ללא מסגרת שעות ברורה. לא נקבעו  

אירועים חברתיים, משרדים ממשלתיים היו סגורים ללא שעות קבלה והרבה מן  

הקניות נעשו ברשת בשעות משתנות. ניתן לומר כי ההכפפה של הזמן החברתי על  

ם בימי הסגרים פחתה באופן משמעותי. המרכיב השני שמציין לפבר הוא  היומיו

יום   השנה,  בעונות  הקשור  ממד  זהו  והקוסמוס.  הטבע  של  והקצב  היממה  סדר 

ולילה, גרמי השמיים; מרגע שהצטמצמו ההיבטים החברתיים של הזמן, הורגשה  

לטיול   השפעה גדולה יותר של הטבע: שעות האור והחושך, מזג אויר אשר התאים

הגוף עם    –זה של הזמן האישי    –בחוץ. לכך הצטרף המרכיב השלישי שמציין לפבר  

שעונו הפנימי הביולוגי; בחירה של שעת היקיצה והלינה, שינוי שעות האכילה לפי  

הנוחות והצורך, התאמה של הזמן לפעילות גופנית לפי תחושות הגוף האישיות,  

  . )Lefevre, 2004 :73-74( ארגון הזמן המשפחתי בבית וכדומה  

  

(הטבע)   הפיזיולוגי  הביולוגי,  בין  האינטראקציה  חלה  בו  האתר  הוא  שלנו  הגוף  לפבר,  לדברי 

תרבותי, כאשר לכל אחת מהרמות הללו, יש את הספציפיות והקצב שלה. בדומה לצורות  -והחברתי

(פוקו,   אחרות  החברתי,  2015משמוע  הזמן  של  הקצב  בין  שנוצרת  והדינמיקה  האינטראקציה   (

המחזורי הגוף    למקצב  של  ודחיקה  נישול  במאוחר  או  במוקדם  להוליד  עשויה  והגוף  הטבע  של 

 
  כך גם במקצב מוזיקלי.  7
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)Lefevre, 2004 :74(  ,נמנעים בלתי  הם  הזמן  של  השונים  הממדים  בין  הזעזועים  לפבר,  לדברי   .

ניכר   עליונותו.  את  אחד  כל  התובעים  השונים  המקצבים  בין  ולחצים  מתחים  חווה  הגוף  כאשר 

מה   במידת  הייתה  בקורונה  בלילה.  לעתים  במשמרות,  שעובד  במפעל  הפועל  את  דמיין  שלפבר 

. עם היעדר המשמוע  )Lefevre, 2004 :80-81(בהקשר של זמן עבודה    ההפוגה מהמתח הזה, לפחות

ני של הזמן, התאפשר לאמץ גישה קשובה יותר אל הזמן האישי והגוף, שפתח גם  החברתי החיצו

מרחב של פנאי. הקונפליקט העולה בדרך כלל ביומיום אצל לפבר במתח שבין טכנולוגיה לטבע,  

  .הוטה לזמן קצר לטובת הטבע והגוף

ומיום  לצד זה בלטו גם שינויים לשלילה בהקשר של תפיסת הזמן. על פי לפבר, הקצב של הי 

נבנה ומשתנה בד"כ ביחס שבין מונוטוניות ליניארית, למחזוריות. בקורונה הועצם הקצב הליניארי  

המונוטוני של השגרה, כאשר חסרו בו אלמנטים מחזוריים כגון אירועי תרבות וטקסים, חגים בחיק  

יות של  המשפחה הגדולה, ימי הולדת עם חברים. לפבר גורס, כי המחזוריות מרעננת את המונוטונ 

ומודגש   ידי כך שהיא חותכת דרכו ומייצרת "אירוע". האירוע, כאלמנט זמני, מסומן  השגרה על 

לעומת הקצב המונוטוני של השגרה הליניארית באופן היררכי ובולט ביחס לליניארי, ככזה המעניק  

ליומיום    וזמנים מיוחדים, היומיום    ) Lefevre, 2004 :74-78(משמעות  . ללא אירועים, מפגשים 

בתקופת הקורונה,  הליניארי נעשה מתיש, הזמן מאבד ממשמעותו, ונחווה כחסר תכלית וערך. כך  

מאזרחי ישראל חוו    20%-חלק מהאנשים חוו התרוקנות של משמעות ומצוקה פסיכולוגית, כאשר כ

  . ) 2020(חילאי, מצוקה נפשית 

  

  האטה

המשבר שהתגלם בקורונה הפסיק את הזרימה התנועתית הרציפה של גופים במרחב ותרם להאט  

אפשרה   ההאטה,  מוחלטת.  כמעט  לעצירה  עד  והפרודוקטיביות  היצרנות  של  הכוריאוגרפיה  את 

ומיום: שגרת העבודה, החיים האישיים, המרחב  הזדמנות למבט מחודש על אספקטים רבים של הי

  פוליטי, המשמעות הקיומית ועוד.  

מסביר כי המחול והתנועה בתרבות המערבית נקשרים    (Lepecki)חוקר המחול אנדרה לפקי  

לאידיאל של ניעות מתמשכת וחסרת מעצורים של העולם המודרני. תנועה זו משרתת את מנגנוני  

יזם. מנגנוני כוח ושליטה בגוף פועלים למיצוי הפרודוקטיביות וכוח  היצרנות והצריכה של הקפיטל

. שינוי בהולכת התנועה הבלתי פוסקת דרך האטה  )17:  2013(לפקי,  ההנעה הגלומות ביחיד ובחברה  

או עצירה מוחלטת, כפי שהתרחש בקורונה, מאתגר באופן רדיקלי את המשמעות של הפרט ושל  

האטת    –יסיים של הקיום בחברה המודרנית: ברמה הכלכלית  המרחב הציבורי, ביסודות הכי בס

מנגנוני כפייה ושליטה בחירות התנועה של יחידים וקבוצות;    –המשק והכלכלה; ברמה הפוליטית  

התמודדות האדם עם עצמו במצב שאסור לו להיות בתנועה או במגע עם גופים    –ברמה האישית  

  זמן. -תנועה אחרת של מרחבאחרים. כך, השינוי שחל בקורונה, פתח צוהר ל

ל  מציע את ההאטה ככלי התמודדות ביומיום מול המציאות ש  )Koepnick, 2014 :1(קופניק  

בחיי   יוצרת  ההאצה  לטענתו  הגלובלית.  והכלכלה  החיים המודרניים  של  פוסקת  ההאצה הבלתי 

היומיום של האדם עומס, היעדר העמקה ושהייה, פחות הנאה ופחות חירות. כך גם קמו תנועות  

האטה   של  פעולות  המעודדים  יומיום  אופני  קופניק    Koepnick, 2014 :1( .8( המעודדות  זאת  עם 

 
על תרבות המהירותלמשל הספר   8 עולמית הקוראת תיגר  תנועה  על  (אונורה,    בשבח האיטיות: 

2006( .  
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מדגיש כי להאטה הכלכלית אין השפעה מיטיבה מוכחת. להפך, היא זורעת הרס בחיי אדם. לכן  

קופניק מציע להפריד בין האטה בהקשר הכלכלי לבין בחירה בסגנון חיים. האם הפרדה כזו היא  

על כאשר  הדוקים,  יחסים  ביניהם  מתקיימים  לטענתו  הרי  המרקסיסטית  -אפשרית?  הראייה  פי 

נובעת מחת פוגעת בכלכלה; האצה  ירה לרווחיות; בראיה הליברלית ההאטה במוטיבציה לייצור 

 Koepnick, 2014(בראייה תרבותית ההאצה נקשרת באופן חיובי בהתקדמות, התפתחות ושינוי  

. בדומה לשאלות העולות מן המרחב הריק, ההאטה מזמנת תהיה לגבי מה הכרחי או בלתי  )2-3:

. ההאטה על פי קופניק, היא קריאה  )Koepnick, 2014 :9(אפשרי, ואולי היה יכול להיות אחרת  

להתבוננות על ההווה, להאט אל תוך מה שמתרחש עכשיו. איטיות זו מאפשרת לדבריו מבט אסתטי  

שר התבוננות על השליטה  על היומיומי, אשר שואף לבחון את הצורה של התנועה. זהו מבט שמאפ

  .  )Koepnick, 2014 :12-14( של ההאצה בחיינו 

ימי השגרה, הוא אותו מבט כוריאוגרפי העולה מתוך  מבט זה אשר הציע קופניק כאפשרות ב

, שינוי או  )Foellmer, 2016(ההאטה והמרחב הריק ביומיום של הקורונה. כפי שגם מעלה פולמר  

  האטה של תנועה במרחב הציבורי יוצרים משמעויות אסתטיות ופוליטיות חדשות. כך, כוריאוגרפים 

  שונים שראיינתי התייחסו לשינוי בהרגשת הזמן בקורונה ומשמעותה: 

  

): הקצב של ההליכה היה איטי באופן מאוד מאוד מוחשי ביחס לחיי  2021תש"ח (

איזושהי   גם  הייתה  איזה,  יש  יש מרחב,  זמן,  יש  של,  הייתה תחושה  יום.  היום 

  רגיעה מאוד גדולה [...].

  

הייתה חוויה שהימים והלילות הם יותר ארוכים, שכל  ):  2021לייזר ( -דנה הירש

שעה היא הרבה יותר רחבה, מכיוון שהייתה פחות ופחות פעילות. גם חיצונית, אני  

ואין   דבר,  לשום  רץ  לא  אחד  ואף  מכוניות  פחות  ויש  סואנת,  מאוד  בעיר  גרה 

הפעילות שלי הצטמצמה   וגם  לדבר.  ומדבר  לשם  להגיע מכאן  איזושהי בהילות 

ק מהזמן. למרות שאני עובדת בבית ספר לחינוך מיוחד, והמשכתי להגיע לבית  בחל

הספר פעמיים בשבוע, למרות שבסגרים זה העבודה מרחוק, מהבית. אבל בעקרון  

  כן, הזמן נהיה הרבה יותר רחב ומתמשך. 

  

הפחתת   בשל  השתנו.  המוכתב  החיצוני  לזמן  גוף  בין  היחסים  האטה,  של  בחוויה  כי  ניכר 

ביות הפעולות, השתנתה החוויה הסובייקטיבית של תחושת הזמן. ככל שיש פחות פעולות,  אינטנסי

על אותה   "המדיד", מצביע  החברתי,  שהשעון  למרות  זאת  יותר,  ונינוח  יותר  כארוך  נדמה  הזמן 

  יחידת זמן.  

) ) מתארת כי היא התחילה לזהות שהשינויים בחוויית הזמן של היומיום בימי  2021סוסליק 

ה, התגלמו גם בהופעות מחול שנוצרו במהלך התקופה. לדבריה, תחושת הדחיסה והמריחה  הקורונ

של הזמן זלגה לתוך הופעות מחול, והגוף בהם נראה אחרת. היא מתארת כי בעבודתו של עמנואל  

, הגוף נכח באופן שונה בזמן ו"שהוא הצליח ללכוד את  2021גת "סוזן", שנוצרה ללהקת ענבל בקיץ  

ל הקורונה. שהוא ממש זמן קורוני, זה זמן אחר מהזמן הרגיל". סוסליק מוסיפה כי  הזמן הזה ש 

  נדרש עוד זמן ומרחק, כדי לבחון את הסוגייה של השינוי בזמן במופעי המחול לעומקה.

זמן גם באפשרות להתחבר אל הטבע, ולהתבונן  -אוסיף כי ההאטה בקורונה, פתחה את המרחב 

טמנה בחובה הזדמנות להאטה בקצב הצריכה ואימוץ מודלים של  מחדש בשאלות אקולוגיות. היא 
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הפחתת אינטנסיביות השימוש במשאבי המרחב הציבורי. דוגמא מובהקת לכך היא השינוי לטובה  

, כתוצאה מסגירת התיירות והפחתה התנועה של  2020באקלים שהתרחש בחודשים מרץ ואפריל  

ור ההמוני והשבתת הפעילות האנושית, סיפקה  כלי רכב ומטוסים. תקופה קצרה זו של האטת הייצ

. כמו כן ראינו כיצד חיות הבר החלו להיכנס אל  )2020(חסון,  הצצה לעולם עם פחות זיהום אוויר  

) את ההזדמנות האקולוגית שנוצרה  2021ראיון ( . עומר קריגר מתאר ב) AFP, 2020(המרחב העירוני  

  ברגע ייחודי זה: 

  

העניין הזה של החיות, את יודעת, שחזרו לעיר, מאד מאד ריגש אותי. הטבע שחוזר  

לעיר. אז זה התחיל במשהו שאני עדיין לא יודע אם זה פייק או אמיתי, התחילו  

. זה הדבר הראשון  לראות תמונות מוונציה, שדולפינים מגיעים לתעלות בוונציה

שאני זוכר. וראו ממש תמונות. כנראה שזה איזשהו פוטושופ, אני לא יודע, אבל  

כמובן שזה ישב על איזשהו משהו אמיתי, והתחלתי לראות את החזירים בחיפה  

התנים   להסתכל,  התחלתי  אביב,  בתל  גם  אותם.  לבקר  נסעתי  שאני  החמודים, 

וכל מיני דברים כאלה. פה בים התחלתי   התחילו ליילל בכל מיני פארקים, בירקון

לראות בין הסלעים סרטנים שלא ראיתי אף פעם וציפורים, מין שלדג כזה, כל מיני  

ציפורים מיוחדות שפתאום הופיעו בים כשהוא התפנה מאנשים, וזה מאד ריגש  

אותי וזה גם שיעור מאד מאד חזק אקולוגי. זאת אומרת הכדור, אוכלוסיית כדור  

לא רק בני האדם פתאום את יודעת, קיבלו מקום, וזה איזשהו מסר    הארץ שהיא

שכבר התחלנו לקבל עוד לפני הקורונה, והוא רק התחזק עכשיו. אז מאד מעניין  

אותי גם איך היו ההשלכות של זה לטווח ארוך, בחיים שלי לפחות, יש יותר מקום  

מיאוס מסוים מהמין  אני חושב גם לצרכים וגם לבעלי חיים, וזה בא גם עם איזשהו  

  האנושי שהתפתח, מסיבות פוליטיות. 

   

זימנו לאנשים מרחב התבוננות על מגוון   אפשר לראות כי השינוי בקצב וההאטה בחוויית הזמן, 

סוגיות של היומיום החל מהאישי, דרך החברתי, הפוליטי והאקולוגי. לצד חוויות של התרוקנות  

ג ההאטה  המבודדת,  השגרה  שזימנה  של  ממשמעות  שההפחתה  תקווה  של  פתח  פתחה  ם 

האינטנסיביות אשר אפשרה זמן פנוי, צמצום המתח הגופני ביומיום והטבה באספקט האקולוגי  

  יישארו גם לאחר הסגרים.

  

  שטף התנועה 

, הוא השינוי בשטף התנועה במרחב הציבורי. דפוסי התנועה  2020אחד ממאפייני שנת הקורונה  

הקורונה כתוצאה מהצורך להימנע מתחלואה, ובהמשך נוספו מגבלות אשר  השתנו כבר בתחילת  

הסדירו מחדש את חוקיות התנועה. השינוי הראשון היה לגבי מסלולי חולים, אשר נחשפו בחקירות  

. הממשלה פרסמה בעיתונות ובערוצי  2020אפידמיולוגיות ודיווחים עצמיים כבר בתחילת פברואר  

על מילוליים  תיאורים  שעבר    המדיה  שמי  הוזהר  הציבור  חולים.  שהו  שבהם  וזמנים  מקומות 

  במקומות המצוינים, צריך להכניס את עצמו לבידוד. לדוגמא:

  

   היא אישה בשנות השלושים לחייה מירושלים. מגע של חולה מאומת. 129חולה מס'               

  .רכבת ישראל מתחנת השלום בת"א  לירושלים  :18:00 :2.3
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  ספרית מדעי הטבע באוניברסיטה העברית בגבעת רם בבניין שפרינצק. .17:00-18:30 :3.3

  .תפילה בבית בכנסת שבתוך מנהרות הכותל בירושלים  06:00 -06:30 :4.3

  סניף ארומה ממילא בירושלים.   08:00-08:45 :4.3

(מעריב   09:00-10:30 :6.3 כרם  עין  הדסה  החולים  בית  שבקניון  ובסופר  רולדין  סניף 

  ). 15.3.20ליין, אונ

  

ניתן לראות כי אף שלא פורסמו לרוב מפות   על פי הבחנותיו של דה סרטו לגבי מפות ומסלולים 

-248:  2012(דה סרטו,  ויזואליות, התיאורים שמו דגש על תמונת מיקום סטאטית המהווה מפה  

כאשר חסר   –ידי הקפיצות בזמן בין מיקום למיקום  -. התנועה במסלול משתמעת במובלע על)249

בתיאור ווקטורים של תנועה. פער זה מצביע על כך שייתכן כי בתנועה בדרך, בתחבורה הציבורית,  

  נדבקו עוד אנשים רבים.  

נית של מסלול תנועה מחולי  על פנאופטית זו דומה לתב -לעין כוריאוגרפית ניכר כי נקודת מבט 

את   מנסח  או  מכונן  אשר  התנועה  על  החיצוני  המבט  הוא  וההכרחי  הראשון  היבטים:  בארבעה 

התנועה מתבצעת במרחב    –התופעה; השני הוא הגוף הנמצא במרכז התמה; השלישי הוא המרחב  

ן ניתן  התנועה של הגוף מתבצעת במרחב מסוים למשך זמ  –מסוים; והרביעי האחרון הוא הזמן  

למדידה. כפי שניתן לצפות בתיאור המסלול לעיל, הדיווח הוא אשר מנכיח את המבט העוקב אחרי  

מס'   חולה  של  גוף  בתנועתה  129מסלול  עברה  היא  שבהם  המקומות  הם  המרחבים  לעיל.   ,–  

בתאריכים ובזמנים הנקובים. כל אלה יחד יוצרים מפה כוריאוגרפית של תנועה. צירוף של מאות  

  י החולים מהווה את מפת ההדבקה של הנגיף ברחבי הארץ. מסלול 

  1- דיווחים כאלה התפרסמו לציבור באתרי החדשות ובהצהרות משרד הבריאות בין ה  200-כ

ל  הסגר. 2020במרץ    17-בפברואר  טרם  על    9,  השפיעו  לציבור  שפורסמו  אלה  אזהרה  מסלולי 

כולו. חלק מהציבור החלו עוקבים בדאגה אחרי מסלולי התנועה של    התארגנות התנועה במרחב 

החולים, ונמנעו מללכת למקומות מסוימים על מנת לשמור על עצמם מהדבקה, זאת תוך יצירת  

זאת   יומיומיים אחרים. לצורך  ועיסוקים  מסלולי תנועה חלופיים לצורך השלמת קניות, מטלות 

ת המטרה. כך התנועה  נדרש ניטור עצמי ותכנון מחדש של תנועה ומסלול והערכה מחדש של חיוניו

היא   שלה.  בהיקף  והצטמצמה  שלה  התדירות  שלה,  הכיוונים  מבחינת  השתנתה  העירוני  במרחב 

נעשתה מכוונת יותר למטרות בסיסיות, חיוניות, קצרות ומדודות. התנועה האישית היומיומית אשר  

ע משמוע  למושא  הכוריאוגרפי,  המסלול  על  המבט  באמצעות  הפכה  כשגרתית  קודם  צמי  נתפסה 

ככל שהתפתחה המגפה כך הוכנסו עוד אמצעים מתקדמים של ניטור ומעקב אחר  וחברתי. כמו כן,  

    .התנועה לצורך שליטה בהתפשטות תחלואה

של   ההתקבצות  ואופני  ההתארגנות  צורות  החברתי,  הריחוק  והגבלות  מהנחיות  כתוצאה 

נאלצו   צפופה, הגופים עתה  קבוצה  לראות  היה  ניתן  קודם  להשתנות. אם  במרחב החלו  התנועה 

מה החל  אישי.  מרחב  על  ולשמור  תקנות    11–להתרחק  הממשלה  ידי  על  להתפרסם  החלו  במרץ 

לשעת חירום אשר הובי  שינו את מסלולי  והגבלות  אלו  כולל. תקנות  לסגר  ספורים  ימים  תוך  לו 

השלטון.   ידי  על  תנועה  הגבלות  נוספו  אלא  עצמי,  ניטור  ידי  על  וולונטרי  באופן  רק  לא  התנועה 

התקנות הגבילו את חירות התנועה על ידי צמצום משתתפים, הגבלות מרחק ומטרה, עד כדי הגבלה  

אתר   פי  על  מהבית.  יציאה  על  בגורפת  הבריאות,  המגבילות    11-משרד  התקנות  פורסמו  במרץ 

 
 .מתאריך זה פורסמו המסלולים רק באתר משרד הבריאות 9
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במרץ הוצא צו    15- איש. ב  100עד    – התכנסות באירועים פרטיים כגון חתונות בר מצוות ושמחות  

תפילה   תרבות.  ומוסדות  קולנוע  בתי  בילוי,  מקומות  הקניונים,  החינוך,  מוסדות  כל  סגירת  על 

במרץ הוכרז על איסור יציאה מהבית למעט    17-באנשים.    10וטקסים דתיים הוגבלו להשתתפות עד  

מטרים מאדם   2שירותים חיוניים כגון הצטיידות במזון ותרופות, תוך הקפדה על ריחוק חברתי של  

לאדם. נאסרה יציאה לפארקים, לחוף הים או טיול במרחב הציבורי למעט עם בעל חיים. הותרה  

למרץ פורסמו הגבלות נוספות    25- מטר. ב  2ק  אנשים במרח  5יציאה לפעילות ספורט לא מאורגנת עד  

(אתר  מטרים בלבד, למעט פעולות מוגבלות של חירום והצטיידות    100של יציאה מהבית למרחק  

  . )2020משרד הבריאות, 

כמה   אך  שנתפס  וקיצוני,  חדש  למצב  במהירות  להסתגל  נאלצו  אנשים  אלו,  מגבלות  תחת 

כן כתרחיש בלתי סביר בשגרת היום יום. בהיבט כוריאוגרפי, נוצר שינוי דרמטי של   שבועות קודם ל

מרכיבי התנועה במרחב: דפוסי התנועה ביומיום, המסלולים שבהם אנשים נעו, אופני ההתקבצות  

כל אלה יצרו מציאות מרחבית, גופנית ותנועתית חדשה. במציאות    במרחב ביחס לצפיפות וריחוק;

, אשר הדגישה תחושות ניכור במרחב שהיה קודם לכן  (defamiliarization)"הזרה"  זו הורגשה גם  

  מוכר, ואת המבט החיצוני על מגוון השינויים שהתהוו. מבט זה הודגש גם באמצעות המעקב.  

  

  מרחב אישי 

מבחינה תנועתית, במהלך שנת הקורונה ניתן לזהות מעבר ממסלול אינדיבידואלי של חירות תנועה  

ל מסלול שיש בו התחשבות חברתית מתוך אחריות כבדת משקל לבריאותו של האחר, תוך  אישית א

ארגון מחדש של הגוף במרחב. זאת לצד תכנון מחדש של המסלול היומיומי או ביטולו, תוך הגבלת  

) מתארת שינויים בדפוסי הגוף  2021לייזר (- הכוריאוגרפית דנה הירשזמן השהייה למטרה מדודה.  

ישי והציבורי, אשר באו  לידי ביטוי בהצטמצמות אל המרחב הפרטי כפועל יוצא של  בין המרחב הא 

  חשש אישי וחברתי:

  

זיהיתי התרחקות פיזית ברורה מאוד. אנשים עוברים לצד השני של הרחוב. לא  

חלפו לידי במדרכה קרוב אף פעם, תמיד היה איזושהי התרחקות פיזית. אפשר  

ש למטה. שהם עם מסכה, וגם המבט שלהם  היה לראות שאנשים הולכים עם הרא

פונה למטה. זאת אומרת, כל הדבר הזה של אפילו להיות בחוץ ולהיות בהליכה  

במרחב הציבורי, אנשים התכנסו אל תוך עצמם גם במרחב הפיזי. הורידו מבט,  

לא   הם  וכאילו  נשלחות  לא  שלהם  שהידיים  במודעות  יותר  מכונסים,  יותר  היו 

  הצטמצמות. תופסים מרחב, איזה 

  

לייזר מתארת תהליך של התכנסות ובידוד אשר נבעו מהחשש והחרדה מפני הדבקה מגורם  -הירש

בלתי נראה שלא ניתן לאתרו. בדומה לפנאופטיקון, גם כאן הגורם המאיים הוא בשום מקום וגם  

מקום   בו   - בכל  ונעדר  הניסיו -נוכח  הוודאות.  אי  ע"י  מנוהלת  הפנימית  ההסדרה  כאשר  ן  זמנית, 

לשמור על המרחב האישי הוא הגנה מפני כל גורם שחולף בקרבה, אשר עשוי להוות איום בריאותי  

  המהווה סכנת חיים.  

הפכו במגיפה להיות    – מאפייני המרחב האישי אשר לרוב מתקיימים ביומיום באופן בלתי מודע  

נדרשו  )Hall, 1963(במרכז המודעות   גופנית,  חיבה  של  גילויים ספונטניים  או  מגע אגבי  . קרבה, 

על התנועה האישית וההרגלים היומיומיים חלה גם הסדרה ספציפית, מתוקף החוק,  למשמוע עצמי.  
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כאשר משרד הבריאות פרסם במודעות מטעמו את פרטי הפעולות והתנועות הדרושות והאסורות  

ימנע ממגע באף, בפה ובעיניים, לחבוש מסכה פה אף. כמו  במרחב האישי: להימנע ממגע באחר, לה

תנועות   של  ומודגמות  מפורטות  כוריאוגרפיות  הוראות  של  וסרטונים  תמונות  פרסם  המשרד  כן 

לרחצה   קבועים  זמן  ואורכי  פעולות  סדר  לפי  הידיים  המשפטים  שטיפת  פעולות  )2020(משרד   .

הרחצה הללו התבצעו מספר פעמים ביום, כמו טקסי ניקיון מוכתבים ומוקפדים, אשר במרחק הזמן  

מאשר פעולות מנע רפואיות גרידא. הנחיות    נתפסים כריטואלים חברתיים להרגעה לאומית, יותר

לרחוץ  ניקיון מסוג כזה לא נראו בישראל מאז ימי המנדט, כאשר הוסבר אז בספרי הדרכה כיצד  

השימוש   בבית  הביקור  ולאחר  האוכל  לפני  סבון  עם  ידיים  ליטול  קבוע,  באופן  הגוף  (הירש,  את 

2014( .  

וי גופני של הפרשות  בהקשר של המרחב האישי  תש"ח מוסיף את ה"חשד" שעורר כל מגע, וביט

לא רק בהקשר של אנשים אלא גם חפצים, משטחים, חבילות, ידיות ומכשירים במרחק נגיעה    –

) תש"ח  מאיים.  לגורם  הפכה  מגע  במרחק  הסביבה  כל  להדבקה.  פוטנציאליים  )  2021כמקורות 

  אומר:

  

לחטא   ידיים,  לשטוף  של  הזה  עבה  מאוד  מאוד  המאוד  הבהירות  חוסר  כל   [...]

של,  ידיים ברמה  היה  הכל  אז  נדבקים.  מגיע, איך  זה  על משטחים, מאיפה  זה   ,

ברמה חשודה. האובייקטים היו ברמה חשודה, אנשים היו ברמה חשודה. לא היה  

ברור, היה את הוויכוח באיזה מרחק הם מדבקים, אם זה, בקיצור, היה המון המון  

י אדם אלא גם חלקים  אי ודאות, והמון פשוט תחושה של, לא רק כולנו חשודים כבנ

מאיתנו, כפות הידיים, המרחק, פתאום אסור להתעטש ברחוב. גם מי שמתעטש  

צריך לבלוע, לא להוציא את הקול, להסתיר את, כאילו, הבושה פתאום בפעילויות  

  הביולוגיות הייתה מאוד חזקה.

   

קשה היה לאכוף הנחיות אלו במרחב האישי. ההיענות להנחיות הייתה תלוית סביבה, אישיות, גיל  

האדיקות   הממשלה,  נציגי  של  הדוגמא  והיעדר  למצב,  ההסתגלות  עם  הסגרים.  של  הזמן  ומשך 

  . )2020(לינדר,  בהקפדה הלכה והתרופפה ואנשים התמקמו באזורי נוחות חדשים שהם יצרו 

  

  מסלולים מאולתרים 

חיות לריחוק חברתי. אנשים חיפשו את  במשך הזמן התפתחו טקטיקות שונות להתמודדות עם ההנ

המרווח המשתמע בין ההגבלות כדי בכל זאת להיפגש או לצאת אל המרחב, תוך ניצול פרצות כאלו  

 ) ברק  וקרבה.  תנועה  לממש  בזמן  161:  2020ואחרות  התנועה  במגבלות  העיסוק  כי  מוסיפה   (

חברתי  -ו לרעיון הכוריאוגרפי הקורונה, תוך קיומן או פריעתן של ההנחיות והמגבלות, מחזיר אותנ 

של תנועה תחת מגבלה. לדבריה, בהתחלה רוב האנשים לא התנגדו להנחיות, משום שהן נתפסו  

כהגיוניות בתוך ההסברה על סכנות המגיפה. אך בתוך המשמעת התפתחה תנועה חתרנית קטנה,  

מזון חלוקת  לשם  נסיעה  הכלב,  עם  בטיול  המרחק  הגמשת  למשל:  ופרטית.  לנזקקים    מינורית 

  . )161: 2020(ברק המאפשרת לדרוש בשלום ההורים, מישהו  מגניב סיבוב ריצה למרחק ועוד 

(-דה כוחות  2012סרטו  של  הפריזמה  דרך  רק  לא  היומיום  של  בפרקטיקות  להתבונן  מציע   (

המשמוע, אלא גם דרך פרקטיקות השימוש, שאינן תמיד חופפות את השדות הקטגוריים של מבט  

העל. בתוך הפעילות היומיומית השגרתית החדשה בקורונה, אנשים הסיטו את כיווני השימוש של  
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גוריה הצרה על ידי שימוש אחר או ווריאציה. פעולות אלה יצרו כיוונים נגדיים  התקנות ויצאו מהקט

למשמוע ומאפשרות מרחבי צמיחה למחשבה ועשייה שחתרו תחת הנורמה, לא רק ברמה האישית  

 ) קריגר  חברתי.  במובן  המאמץ  2021אלא  חדש.  זוגי  קשר  פיתח  אלו  בזמנים  כי  בראיון,  שיתף   (

הרפתקה בפני עצמה שהעצימה את הפן הרומנטי בחיפוש אחר דרכי    להיפגש תחת ההנחיות היווה

קרבה ומפגש מבלי להיתפס. ביניהם האפשרות לרכוש חולצת "וולט" של שליחי מזון כדי לחמוק  

  משוטרים, ופרקטיקות עוקפות אחרות תוך הגחכה של המשמוע (שם).

דרי הכושר, ונעו במסלולי  רבים ניצלו את תקנות הספורט המוחרגות, בין השאר גם כי נסגרו ח

תנועה פיזית כשהם מאתגרים את גבולות המרחק המורשים. הם בילו בפעילויות תנועה במרחב  

), התחושה הייתה שעם  2021הפתוח, ריצה, הליכה, טאי צ'י ופשוט שהייה בפארק. לדברי תש"ח (

האישי המרחב  את  יותר  כיבדו  ואנשים  אדיב  יותר  הפך  המרחב  צפיפות  החופחות  גם  .  הזמין  ץ 

  Koepnick, 2014 :220( .10-221(להליכה חסרת תכלית ואסתטית אלא למען עצמה 

  ) מדגישה את החשיבות של התנועה בחיי היומיום של אנשים בקורונה: 2021לייזר (-הירש

  

לגג,   ולעלות  בחוץ,  הליכות  ולעשות  לצאת  צורך  הרבה  של  הייתה  שלי  החוויה 

יותר   צ'י קונג, מאשר ביומיום לפני שהתחילה הקורונה.  יותר  ולעשות עם עצמי 

החד הזה,  המצב  עם  להתמודד  כדי  נפש  לגוף  (תחזוקה)  הייתי  מיינטננס   [...] ש 

תרגילים   ואיזשהם  לחץ,  של  ושחרור  תנועה  בהם  שיש  סרטונים,  מצלמת 

מדיטטיביים, שולחת אותם בפייסבוק, מעבירה לבני נוער שאני עובדת איתם בבית  

על   לשמור  בין  חלק  ש...  משהו  איזה  היה  שלהם.  ולהורים  מיוחד,  לחינוך  ספר 

ולעזור   שלי,  הצרכים  ועל  שלי,  נפש  גוף  כלים  השפיות  איזשהם  לקבל  לאחרים 

שעוזרים לי ושאני מבינה שהם חיוניים, על מנת להפחית חרדה ולהתמודד עם אי  

ביינג, במן תקופה כזאת מוזרה. התנועה  -הוודאות של מה שקורה, ולחזק את הוול

בשבילי היא תמיד חיונית [...] אבל היא יותר ברגעים שיש סגר ואומרים לא לצאת  

זה, מייצר איזשהו, גם בשבילי, איזשהו תחושה שאני עוד  "לא" ה- מהבית, אז ה

יותר צריכה כל הזדמנות לנוע. אבל לא באופן מוגזם. יכולתי למצוא את עצמי ישנה  

  הרבה, קוראת הרבה, אני לא קוראת הרבה לרוב. 

   

הביניים   ובמרחבי  האישי  במרחב  התקנות  והגמשת  אישיים  מסלולים  באמצעות  כי  לראות  ניתן 

הבי ההגבלות.  סביב  מציאות  בתוך  חדשה  נורמליות  איזושהי  לעצמם  לבנות  הצליחו  אנשים  ת, 

  במרחב הציבורי לעומת זאת, הוקפדה האכיפה על עצירת התנועה והגבלות הקרבה והמגע. 

  

  וויסות כוח

ויסות כוח בגוף הוא היכולת להתאים את מידת הכוח והלחץ של השרירים הנדרשים לפעולה/תנועה  

בט של גוף המדינה, הכוונה היא לאכיפת כוח: עצירה של פעולות או ביצוע של פעולות  או עצירה. בהי

בכוח החוק על ידי המשטרה או הצבא. אחד ממאפייני שנת הקורונה היא השימוש בכוח משטרתי  

לצורך אכיפת תקנות והגבלות שנקבעו מתוקף שעת החירום. כפי שמופיע באתר משטרת ישראל:  

הלאומ  המאמץ  משטרת  "במסגרת  המדיני,  הדרג  להחלטות  ובהתאם  הקורונה  בנגיף  למאבק  י 

 
  .)2012(דה סרטו סרטו -ראו בהרחבה על הליכות גם אצל דה 10
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ישראל ממשיכה לפעול לאכיפת תקנות הקורונה ברחבי הארץ, במטרה לבלום את התפשטות הנגיף  

[...]. כלל הפעילות מתוכללת ומרוכזת על ידי מנהלת אכיפת הקורונה באגף המבצעים והשיטור של  

ישראל"   בנגיף הקורונה”  משטרת  הלאומי  המאבק  ישראל,  משטרת  של  )2021(“אתר  בפרויקט   .

)  2020לוריא (),  2021המכון הישראלי לדמוקרטיה סביב שנת הקורונה, פרסמו בהרחבה מרגלית (

ואחרים על סוגיות מורכבות שעלו בקורונה בנושאים הפעלת כוח, גבולות הדמוקרטיות, שיטור,  

כלפי   כוח  המפעילה  המדינה  של  בהקשר  כאן  מהדברים  מקצת  אציין  טכנולוגי.  ומעקב  אכיפה 

  האזרח.  

שנה,  בישראל הוכרז מצב חירום מתמיד מאז קום המדינה, אשר מוארך על ידי הכנסת מדי  

), משבר הקורונה חשף את הבעייתיות העמוקה  2021לדברי מרגלית (  .משום שחקיקה רבה תלויה בו

הטמונה ברשות הרחבה שמצב החירום מעניק לממשלה, הנעדר ויסות ופיקוח בין הרשויות. לוריא  

  ) מציין כי ביקורת נשמעה על אופן הפעלת שיקול דעת השוטרים באכיפת התקנות. הוא מביא 2020(

לדוגמא את הפער בין אכיפה נוקשה כלפי רוכב אופניים בפארק הירקון בתל אביב, לעומת אכיפה  

רכה כלפי אירועים רבי משתתפים בבני ברק. לוריא מתאר את הדואליות בין הצורך במתן מרחב  

של שיקול דעת מקצועי לשוטרים לצורך הטיפול בתחלואה, מול אכיפה שרירותית ופוגענית אשר  

התרחש בהיעדר פיקוח על המשטרה. מצב החירום, לדבריו, משריש תרבות ושיטות פעולה  עלולה ל 

צבאיות על האזרחים, כאשר הלך הרוח של מצב החירום עלול להביא לאכיפה לא שוויונית  -מעין

ופגיעה במיעוטים. אכיפה כוחנית מדי במאבק בקורונה, עלולה לפגוע באמון הציבור במשטרה גם  

  . )2020(לוריא וף לאחר שהמגפה תחל

צורות שיטור אלו של מצב החירום, בלטו כצורות של כוח במרחב, אשר השפיעו על תודעתם,  

רפים וחוקרי מחול הדגישו ששינויים אלו אשר חלו במרחב שבין  גופם ותנועתם של אנשים. כוריאוג

בחירות   הכרוך  הפוליטי  הרובד  ביניהם  המציאות,  של  שונים  רבדים  על  השפיעו  לציבורי  האישי 

התנועה. לצד הצורך האישי והחברתי בהצטמצמות לשמירת מרחק מפני הדבקה, הם מדגישים את  

  ר פלשה אל המרחב הפרטי.  נוכחותה של ההסדרה הפוליטית הממשמעת, אש

לעצירת   הייתה  האזרח,  של  הליברליות  החירויות  מבין  יסודית  חירות  התנועה  של  בהיותה 

של   התהוותן  על  גם  השפיע  בהמשך  אשר  הפוליטי,  האקלים  על  לכת  מרחיקת  השלכה  התנועה 

. ברק מציינת כי תקנות חירום אלו, אשר כאמור שינו את התנועה  )2018(קוטף,    2020-המחאות ב 

(ברק,  ים בדרך כלל בכל קנה מידה, הנכיחו בצורה בולטת את השליטה השקופה המארגנת את החי

של  )159-160:  2020 מסדירים  כוח  מנגנוני  של  רחב  טווח  חשפו  התנועה  ועצירת  שיבוש  לפיכך,   .

כי החוויה הראשונית שלו  )  2021היומיום. הכוריאוגרף וחוקר המחול רותם תש"ח מתאר בראיון (

  בקורונה, הייתה פלישה של הסדרה של כוחות חיצוניים אל המרחב האישי והפרטי שלו:

  

בניו  המיטה  -הייתי  על  נייר  דף  ומצאתי  המלון  של  לחדר  בחזרה  ונכנסתי  זילנד 

אז   וכו',  וכן הלאה  לי תסמינים  יש  ואם  לבדוק,  צריך  חום  לי  יש  שאם  שמציין 

ה של פלישה, של כאילו, מי נכנס לחדר? מי? איך הרשויות  החוויה הראשונה היית

[...] כשטסתי בחזרה מניו על המיטה?  דף  ושמו  עד המיטה  זילנד הטיסה  -הגיעו 

לארץ בוטלה והגענו לאיזושהי עיר בסין, וכל באי שדה התעופה היו עם מסכות [...] 

חום בצורת אקד לי מד  והצמיד  לומר מילה  בלי  למצח.  שוטר סיני הגיע אליי  ח 

כאילו, זאת אומרת, לא פחדתי אבל היה בזה כמובן משהו מזעזע של מיד לחצות  

את כל המרחק בין הכוח, בין השלטון לבין הגוף של האזרח ולראות עד כמה מהר  
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[...] ובאיזה קלות המשטר יכול להגיע עד הגוף עצמו, לגעת בגוף, לאפשר לעצמו  

י חושב היה, זה היה המפגש הראשוני  את החירות הזאת של למדוד חום. אז זה אנ 

  . COVID-19והכי משמעותי עם 

   

תש"ח (שם) מתאר מודעות פוליטית למצב שבו פעולת הסדרה נכנסת לפרטיותו של היחיד באופן  

שלא נחווה קודם לכן במדינות דמוקרטיות. לדבריו, המגיפה והתקנות השונות שבאו בעקבותיה,  

וניהוליי שלטוניים  לגורמים  ומגע  אפשרו  המיטה,  מצעי  אל  זה  ובמקרה  הפרטיות,  אל  פלישה  ם 

כמטרידות   נחוו  אלו  פלישה  תחושות  כמתואר,  ביותר.  הפרטיים  למקומות  חדירה  תוך  בפנים, 

), תש"ח מפרש כי הקורונה כוננה  2009במקרה הטוב, ומעוררת חרדה במקרה הרע. בדומה לאגמבן (

ביו האז-מציאות  של  הפיזית  החירות  שבה  הנחיות,  פוליטית  באמצעות  והותנתה  צומצמה  רח 

אם בכוח ניסיונות הסדרה ניהוליים/ביורוקרטיים ואם בכוחם של צווי חירום    – משטור ואכיפה  

  .הממשלתיים

) טוענת כי סוגי ההנחיות והמגבלות נקבעו לפי סוג המשטר, כאשר במדינות  159:  2020ברק (

ירו אותה אך לרוב לא הופעל כוח פיזי  הדמוקרטיות תקנות לשעת חירום עצרו את התנועה והסד

ידי   נאכפו על  ישיר על האזרחים. במדינות שבהן המשטר דיקטטורי, הופעל כוח ופקודות השעה 

חיילים חמושים ברחובות. אם כך, היכן התמקמה ישראל בסקלה זו? דמוקרטית או דיקטטורית?  

גבלות מרחק. למשל, במקרה  השאלה עולה גם לגבי מידת השימוש בכוח כלפי אזרחים אשר הפרו ה 

, כאשר שוטרים  2020באפריל    22-של אישה ששהתה בחוף הים ביום העצמאות בניגוד לתקנות ב

תפסו אותה. מכיוון שהאישה סירבה לחלוק את פרטיה ולשלם קנס על הימצאותה בחוף הים בתל  

(כהן,  החול    אביב חרף המגבלות, השוטרים כפתו אותה ואזקו אותה לעיני ילדיה, כשפניה בתוך

, כאשר מדובר באישה עם  . הפעלת הכוח כאן מועצמת פי כמה בגלל יחסי הכוח המגדריים)2020

  ילדים, מול קבוצה של שוטרים חמושים.   

גם לטכניקות השיטור המהדהדת את פעולות הכיבוש בשטחים.   שאלת הדמוקרטיה קשורה 

גילויי הכוח והאכיפה הלא שגרתיים במרחב העירוני הליברלי בימי הקורונה, העלה דמיון למצב  

תי עלו שאלות לגבי הפריווילגיה של חירות התנועה  הפלסטינים בשגרה. בקרב כוריאוגרפים שראיינ

של האזרח/ית הישראלי בימי השגרה, לעומת הפלסטינים, שחיים באופן רציף תחת סגרים והגבלות  

  תנועה.  

  

): אתה פתאום מרגיש בעוצר. שזה גם הרגשה מעניינת אגב למישהו  2021קריגר (

אתה חושב לעצמך מה זה    לגור ביפו, ואת יודעת, ליפו יש זיקה חזקה לעזה, אז

עוצר, ואיך תל אביב כזה מין עיירה חופשית הופכת להיות איזשהו מתחם מאד  

מאד מבוקר, ובכלל כן, כל הארץ מגבלות מאד חזקות וחריפות על התנועה, על  

  חופש התנועה.  

  

                            ) וטכנולוגי 2021תש"ח  הטכניקות  של  ההקשרים  את  רואים  כולם  כיבוש  ):  ות 

לבחון   הזדמנות  הייתה  ופתאום  בארצות הברית,  לרחובות  שעוברות מהשטחים 

טיים גם על אזרחיה המשוחררים. כאילו, שפתאום יש איזשהו מפגש  -אותן בריל

בין הכובשים הפריווילגים עם טכניקות של כיבוש שקיימות כבר המון המון זמן,  

ויותר   יותר  ומקבלות  השנים  עם  משתכללות  אומרת,  ובעצם  זאת  לגיטימציה. 
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אנחנו עוד לא רואים בארץ מצב שבו שוטרים יורים באזרחים ברחוב כמו שאנחנו  

רואים בארצות הברית, מאות מקרים. אז זה היה מצד אחד מזעזע לראות את זה,  

מצד שני מאוד צפוי שיגיע רגע הזה שגם כאן המשטר יראה את כוחו, ומבחינה  

כמה   עד  נגלה  אנחנו  השתכללה,  היסטורית  מרחבית  לשליטה  הטכנולוגיה 

  השתפרה, עברה חידושים, המצאות, ומאוד מאוד התחזקה מבחינת השרירות.  

  

העבירה הממשלה תקנות חירום המסמיכות את השב"כ לאסוף, לעבד ולהשתמש    2020במרץ  17-ב

התפשטות   את  להגביל  הלאומי  במאמץ  לסייע  מנת  על  אזרחים,  של  אישיים  וירוס  בנתונים 

השב"כ החל להשתמש במטמון של נתוני מיקום בטלפונים ניידים כדי לזהות אנשים    11הקורונה. 

אפ אפשרו  -שהצטלבו עם חולים חיוביים לקורונה. על פי קשת, יכולותיה של ישראל כאומת סטארט

. לדבריה,  )Keshet, 2020(יישום מהיר של טכנולוגיות ניטור דיגיטליות, מחייבות וגם וולונטריות  

הניטור שימש כאמצעי לעקוב, לשלוט ולווסת את התנהגות האוכלוסייה ותנועתה. אחד האמצעים  

היה מעקב אחר קשרים בין חולים מאובחנים ואנשים אחרים. ההנחה הייתה שעל ידי יידוע כל אדם  

ה במגע עם אדם חולה קורונה ובידודם, ניתן יהיה להאט את התפשטות הנגיף. לצד היתרונות  שהי

באיתור חולים ובידודם, הסיכון הברור קשור לשימוש לרעה הפוטנציאלי בכמות הגדולה של מידע  

רגיש שנאסף, בנוגע למגעים ולקשרים בין אנשים. לטענתה מעקב דרך הטלפון הנייד אפשר שימוש  

ודי על היסטוריית המיקומים, היסטוריית הפגישות ומצב הבריאות של המאוכנים, זאת  במידע ס 

על אף שחוק הגנת הפרטיות, מחייב שלא לחשוף את הנתונים הרפואיים של אדם לאחרים ללא  

. יתר על כן, תשתית המערכת חייבה איסוף כמויות  )7: סעיף    1981(כנסת ישראל  הסכמתם מראש  

בהמשך לפוקו,    .באופן שנתפס כבלתי דמוקרטי  –עצומות של מידע על אנשי קשר רבים ככל האפשר  

אות את השימוש בטכנולוגיות מעקב למטרות בריאות בקורונה, כאמצעי להפעלת כוח על  ניתן לר

  .) Keshet, 2020: 2-3(האזרח 

כוריאוגרפית של היוצר/הצופה, משנה צורתה ומשתכללת דרך המבט הפנאופטי  נקודת המבט ה

של המעקב הטכנולוגי. את העין האנושית החליפו כלים דיגיטליים. המבט של הניטור הוא מבט  

עם  המתבונן על תנועה מתוך עמדה של כוח. זהו מבט היוצר רגולציה של התנועה וממשמע אותה.  

והתרב המעקב  מן  עולים  אחרים:  זאת,  היבטים  גם  בקורונה  תאוצה  שתפסה  הדיגיטלית  ות 

מקגראת'   של  מרחבים    ) McGrath, 2013(לתפיסתה  יוצרים  הדיגיטליים  המעקב  אמצעי 

לומר,   ניתן  כך  אם  כוח.  של  מבטים  תחת  אותם  מכווצים  רק  ולא  וירטואליים,  פרפורמטיביים 

תח מרחב מקביל של תעתיק מסלול.  שבמרחב הווירטואלי הבלתי נראה של המעקב הדיגיטלי נפ

בלתי שני  כאן  מתקיימים  ממשיים,  גופים  אחרי  העוקב  מבט  העדר  - במקום  הוא  האחד  נראים: 

והשני הוא המעקב   דיגיטלי הרואה ואיננו נראה. במרחב הווירטואלי שנוצר  ההנראות של הנגיף 

 
  

לדמוקרטיה,    11 הישראלי  המכון  הקורונה,  בחסות  השב"כ  מעקבי  .  22.7.2020ראו 

https://www.idi.org.il/galleries/32177  
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רפואי ומנסה לחקות את  -ביניהם מתקיים מרוץ השליחים, בו הדיגיטלי עוקב אחרי הווירוס הננו

תנועתו ולהשיג אותו. התעתיק הדיגיטלי של המסלול הוויראלי במרחב הווירטואלי, מבקש להפוך  

תמותה. מקגראת' מציינת כי דימויים במרחב המעקב עשויים  -את הבלתי נראה לבר אחיזה, לבר

 :McGrath, 2013(כרוחות רפאים של דמויות המציאות המעוררות את שאלת התמותה    להידמות

. גם כאן, במעקב הדיגיטלי שואף להתחרות בכיליון המתנבא ממהירות התפשטותו של הווירוס  )17

טלי, והחולי הוא ממשי. אנשים גם הבינו  ולהשיגו. עם זאת, הגוף האנושי (עדיין) איננו מרחב דיגי 

הסוללה   בהסרת  די  המעקב,  ווירוס  את  לחסל  כדי  הנגיף,  את  לחסל  לקושי  בניגוד  כי  מהר  די 

  מהטלפון הנייד.  

לסיכום, מצב החירום והתקנות הנלוות לו, הנכיחו את העובדה כי חירויות האזרח הישראלי  

שוי למצוא עצמו במצב החירום ללא מעמד או  אינן יציבות כפי שנדמה, כאשר כל אדם במדינה ע

הישראלי   היומיום  לבין  הפלסטינים  של  המתמשך  המצב  בין  הפערים  כך,  ממשית.  השפעה 

הישראלית.   הדמוקרטיה  לבטל את  ניתן  שבה  הקלות  של  הנכחה  תוך  חירום  הצטמצמו,  תקנות 

ן מנכיחות מצב  הדהדו למצב החירום התמידי אשר קיים במובלע במשטרים דמוקרטיים, כאשר ה

"מחנאי" בדומה להתנהלות תחת משטר צבאי. מחנה זה אשר קיים באופן מתמיד על האוכלוסייה  

השגרה   בימי  גם  הציבור    .)2009(אגמבן,  הפלסטינית  של  התנועה  זכויות  צמצום  של  ההשלכות 

הפריווילגי בדרך כלל,  קיבלו ביטוי בכוח נגדי של האזרח כלפי השלטון, בהפגנות ומחאות בלפור.  

    

כיצד מרכיבי התנועה   ראינו  היומיום,  על  זה  וכוח    – בדיון  שטף  זמן,  בזמן    –מרחב,  השתנו 

שינוי  הדינמיקה בין  הקורונה.  ובבית, בחוויית  ים אלו התגלו בכל רבדי החיים: במרחב הציבורי 

פנים לחוץ והאטה של הזמן, במסלולי התנועה במרחב הציבורי, בצורת ההתנהלות במרחב הפרטי  

פוליטי. השינויים בתנועה יצרו פרספקטיבות חדשות על המציאות בהיבטים אישיים,  -ובפן האזרחי

ם ופוליטיים. למעט כמה פרקטיקות אישיות, לפרט הייתה השפעה מועטה על  קהילתיים, אקולוגיי

מצב התחלואה, קיומם של הסגרים, התרוקנותו של המרחב וההאטה של הזמן, אך בפן הפוליטי כן  

במחאות   נגד השלטון  להפגנות  ולהצטרף  וחברתית  אישית  סוכנות  להפעיל  להתנגד,  לו  התאפשר 

  בלפור. 

  

   , צפירה (אליסון) שטרן2022יוצרים זכויות © 
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 קורונה בימי יצירה תהליך - שזורות

 ּכּולי הצלה ומרחב שיםנ אחוות של כוחם על

 פלורסהיים שרונה

 

 והרחבה אותנטית, תנועה של התרגול עקרונות על המבוסס שיתופי-פרפורמטיבי אירוע הוא שזורות

 ּכּולי זמן מרחב ליצירת מכוון האירוע הקהל. עם משותפת והתנסות מופעי לפורמט שלהם

)inclusive( ובוחן וקהילה קהל ואמנות, ריפוי ומופע, תרגול בין חפיפה אזורי בו מתקיימים אשר 

 מנת על הללו המצבים בין הפרדה ליצור המבקשות מסורתיות כוריאוגרפיות יסותתפ של הרחבה

 פיזיקלי מושג הוא )entanglement( שזירה וההתרחשות. הפעולה של והתכלית האופי את להגדיר

 קוונטיים חלקיקים שני כל בין והזמן, המרחב לממדי מעבר המתקיים המתמשך הקשר את המתאר

 ש.מפג פעם אי בניהם שנוצר

 חיים מים באר היא מהן אחת שכל לתהליך, שלי השותפות לנשים עצומה תודה דבר ראשית

 מעיין קינקולקין, גלי לוי, אפרת יקותיאל, איילת אבישי, אור ונדיבות: תשוקה כישרון, ידע, של

 אפרת של הבנות ובר, מעליא - בסטודיו שאיתנו הפעוטות ושתי אלטבט בן קרן לדרמן, ניצן חורש,

 על ועמוקים שונים וברבדים רבות השפיע הזה והייחודי דורי הרב הנשי, האנושי, ההרכב יין.ומע

   בהמשך. כך על וארחיב בה, המפעמת והרוח המשותפת היצירה מרקם ועל בסטודיו ההתרחשות

 של מעורב הרכב עם גדולה קבוצתית עבודה לקראת הכנות בתחילת אותי "תפסה" הקורונה

 סימני ואיתה הכללית הוודאות חוסר תחושת .2020 לספטמבר מתוכננת ובכורה וגברים, נשים

 בשלביו התהליך להקפאת הביאו קהל, עם ומפגש בסטודיו עבודה של היתכנות תקציב, לגבי שאלה

 בלבול, חווה עצמי את מצאתי כללי, לסגר והפך אישי בבידוד שהתחיל הזמן, חלוף עם המוקדמים.

 שלי העשייה של והמשמעות הפעולה מרחב וביטול פירוק של ומערערת כבדה תחושהו תכלית, חוסר

 שנשללו בסטודיו, משותפת ולעבודה למגע ליצירה, לריקוד, וגעגוע צמא בי התעורר ויוצרת. כאמנית

 מחודש תוקף להעניק עמוק צורך חשתי לכך ומעבר בארץ. הפוליטי ואולי הבריאותי המצב מתוקף

 במסירות שטיפחתי והאנושי היצירתי הפיזי, הידע לגוף להעניק המרפא; ולכוחו שבו לחיות לגוף,

 האישית ההצלה פעולת הזו. בתקופה במיוחד שלו הנחיצות על ולהכריז והכרה, שותממ רבות שנים

 ויוצרות רקדניות נשים, שבע אליה והזמנתי שיזמתי, עבודה קבוצת בדמות וגידים עור קרמה שלי

 קיימנו ולסיום בסטודיו לשבוע אחת נפגשנו חודשים שישה במשך בתשלום. הב להשתתף מנוסות,

 בתחילה שציינתי כפי מתגוררת. אני שם מהר"ל בכרם הענק האלון לעץ מתחת בטבע אחד מפגש

 יצרו בעבר, פעולה שיתפו בקבוצה הנשים רוב התהליך. על עמוק חותם הטביע הקבוצה של ההרכב

 ועמוק אישי לתהליך במהירות לצלול שיכולנו כך עמוקים חברות שריק בניהן וקיימו ביחד רקדו או

 בכל נכחו שלהן הפעוטות והבנות צעירות אמהות היו מהן שתיים ושיתוף. אמון על שהתבסס

 הטיפול הקבוצה. של והיצירה המחקר הפעולה, ממרחב נפרד בלתי לחלק והפכו בסטודיו המפגשים

 השונות הטיפול ופעולות הקבוצה, נשות כל בין התחלק ומעיין, אפרת של הבנות ובר, במעליא

 ועל המרחב ארגון על ממשי באופן השפיעו הן הכולל. ההתרחשות מרצף נפרד בלתי כחלק התקיימו

 של ממד והוסיפו הקבוצה, בנות של הפעולות לקסיקון את הרחיבו כולנו, של היצירתיות הבחירות

 שליטה לנו הייתה שלא שלהן, והמשחק ההנקה נה,השי זמני העבודה. למרקם יומיומית פואטיקה

 שלי ביצירות מכוון באופן מייצרת אני כלל שבדרך כזו מבורכת. אקראיות של ממד הוסיפו עליהם,

 ואולי ידיעה. וחוסר הפתעה של ממד ליצור במטרה ומשונות שונות טקטיקות כך לצורך ומפעילה

 נטולת אורגנית לזרימה השראה מקור היוו ובר שמעליא בכך הייתה ביותר המשמעותית ההשפעה



29 
 

 והזכירו השנייה של אחת ואימהות תינוקות לחילופין להיות שלנו לחופש וקול, תנועה של ביקורת

 ואימהות. בנות כנשים, נעבור ועוד שעברנו החיים גלגולי את לנו

 בו תנעו שאנו )inclusive( ּכּולי זמן במרחב בפנינו התגלה המשותף, התרגול העמקת עם

 בין לקהילה, קהל בין לריפוי, אמנות בין למופע, תרגול בין ובפליאה בסקרנות בחופשיות,

 אחד לבטל מבלי שוויוני באופן בו התקיימו הללו הכוחות שבו זמן מרחב לאנרכיה. כוריאוגרפיה

 ראשי בארבע הפעולה. של והתכלית האופי את להגדיר מנת על בניהם לבחור הצורך וללא השני את

 של הראשון השלב בתום שהתגבשו כפי שלי והמחשבות התובנות את מתארת אני שלהלן פרקיםה

 הקרובים. בחודשים שלו ההמשך ולקראת התהליך

 

  המופע הוא עצמו הפרקטיס .1

 אותנטית, תנועה מרכזיות: טכניקות ארבע סביב התגבש שלנו המשותף אימון) או (תרגול הפרקטיס

 מרכזית (דמות אוליברוס פאולין של התרגול על מבוסס קולי רגולת ),work Body( מגע עבודת

 ושיח  אמריקאית, אקורדיון נגנית בארה"ב) והאלקטרונית האקספרימנטלית ההלחנה בסצנת

 הנוכחית. בתקופה שלהן הרלוונטיות ובחינת קיימות בפרדיגמות התבוננות שיתוף, שכלל רפלקטיבי

 התפקידים מבנה על שמירה תוך בנפרד אחת כל תחילה, .השונות הפרקטיקות את תרגלנו במפגשים

 תנועה של התרגול את המגדירים ומתנועעת, עדה של השונים התפקידים למשל כמו בה, המוגדר

 הרחבות יצרנו בהמשך יונגיאנית). מפסיכולוגיה השראה השואבת בתנועה טיפול (שיטת אותנטית

 תמיכה של לתפקיד התבוננות של מתפקיד הפך למשל, העדה, ותפקיד הראשוניות ההגדרות של

 של שונה מערך מכיל (מתווה) סקור כשכל סקורים, של לתרגול עברנו הבא בשלב במתנועעת. פעילה

 בין ומעברים המשתתפות בין תפקידים חלוקת זמנים, של הגדרות הכולל מפורט ומבנה תרגולים,

 הייתה הראשונית המוטיבציהש ולמרות בתרגול, שהעמקנו ככל הסקור. של השונים החלקים

 פורמט גם הוא שהתרגול התפיסה אצלי והתחדדה התגבשה במהותו, אישי ריפוי לתהליך מכוונת

 תהליך על היה הדגש שבה הראשונית המבט נקודת של הרחבה מעין התרחשה עצמו. בפני מופעי

 וההגדרות תרגול כל קהל. בו לשתף שניתן מופעי אירוע עצמו בפרקטיס הרואה מכליל, למבט אישי

 אישיים, תנועתיים חומרים התגבשו אליהם וביחס שבתוכם ומסגרת מארגן מבנה היוו שלו

 נדרשה נוכחת, הייתה ממילא כבר הכוריאוגרפיה במרחב. משתנים מבנים ונוצרו יחסים התפתחו

 יהפוך התרגול שמרחב מנת על צופות / המשתתפות מעגל להרחבת וההסכמה המודעות הרחבת רק

 מופעי. רחבלמ

 בסטודיו התרגול הגדרות בין מלאה חפיפה מתקיימת שבהן שלי קודמות ליצירות בדומה

 מופעית תודעה של בסיטואציה הפעם גם עצמי את מצאתי הבימתית, ההתרחשות להגדרות

 הייתה זו צפוי בלתי באופן ריינר. ואיוון הלפרין אנה כמו מיוצרות השראה השואבת מורחבת

 לעובדה זאת מייחסת אני הראשונה. בפעם הרעיון עם נפגשתי כאילו גילוי, תחושת מעין או הפתעה

 לממד מודעות או כוונה וללא אישי הצלה במרחב שלי הצורך מתוך נבעה התהליך של שתחילתו

 לעצמי יצרתי אלא מוגדר טיפולי למרחב פניתי שלא שהעובדה מעריכה אני לאחור במבט מופעי.

 "כוונה על מעידה מנוסות, ויוצרות רקדניות שבע עוד לו ששותפות גוף, ממוקד חוויתי מרחב

 ממציאים שאנחנו המחבואים משחקי התקדם. שהתהליך ככל עצמה את שגילתה נסתרת"

 לעצמנו....

 

 



30 
 

 אחד זמן במרחב וריפוי אמנות - טרנספורמטיבי מרחב .2

 והיא שלי ביצירה תשונו בדרכים אותנטית תנועה של בתרגול משתמשת אני מעשור למעלה מזה

 המתרחש מופעי כפורמט והן אישיים, תנועתיים חומרים ליצירת ככלי התהליך בשלב הן נוכחת

 ברמה וצמיחה לריפוי המיועדת גוף, מבוססת תודעה תרגול שיטת היא אותנטית תנועה קהל. בפני

 דריםמוג אסתטיים ערכים בעלת כוריאוגרפית פרקטיקה אינה היא שבמהותה למרות האישית.

 גופני למבע שער שהיא מוצאת שאני כיוון אותה אימצתי אמנותיים, ביטויים להפקת מיועדת ואינה

 הקשר לו להעניק לחילופין או כוריאוגרפי למהלך בהמשך אותו להבנות שניתן וייחודי, עשיר עמוק,

  כזה.

 אחת כל מזמין עצומות נייםיבע התרגול הנוכחי. בפרקטיס מרכזי ציר מהווה אותנטית תנועה

 המרחב להחזקת מהאחריות ולהרפות ותנועה, בקול אישית אינטואיטיבית לנביעה להתמסר בתורה

 פעילות ועדות מתבוננות עדות תפקידים: לשני מתחלקות המשתתפות שאר אמנותי. ולהקשר

 תמיכה לש רשת להן ומעניקות העיניים עצומות המתרגלות עבור בטוח מרחב במשותף היוצרות

 היא הפעילה העדות והחשופים. הגולמיים האישיים, החומרים עבור מארגנת ומסגרת והכלה

 תנועה של הקלאסי התרגול בפורמט קיים אינו והוא להוסיף שבחרנו ומתווך שלישי תפקיד

 לפעול וחופשיות בו המתרחש כל על המרחב של כוללת בתפיסה מחזיקות הפעילות העדות אותנטית.

 השונים התפקידים מופעי. האמנותי וההקשר האישיים הביטויים בין המשלבת מודעות מתוך בו

 על המתקיים זמן מרחב ופעולה. התבוננות הקשבה, של שכבתי ורב כולי זמן מרחב ביחד יוצרים

  מודע. אמנות ומעשה אינטואיטיבי אישי ביטוי בין ויצירה, ריפוי בין ופרפורמנס, הוויה שבין התפר

 כדי תוך שלי. האישית בחוויה גם חשתי והאמנותי האישי הממד בין הגבולות של הריכוך את

 תודעה גם בי התקיימה האינטואיטיבי, הביטוי מזרם להתנתק ומבלי אותנטית תנועה של התרגול

 להשתהות בחירה נעשתה וקול, תנועה שכבות של מיפוי התרחש וסקרנית: עדינה כוריאוגרפית

 הכוריאוגרפי העצמי חזרתיות. או מבנה של מודע רישום והתקיים ולפיםח ביטויים לעומק ולחקור

 בפשטות לנוע ויכולתי שלי, הפעולה של האורגני השטף את שקטע מבלי ונוכח ער שותף היה שלי

 ובחירות כוריאוגרפית מודעות ובין מביאה שהיא העמוק ולריפוי הגוף לחכמת הקשבה בין וברכות

  אמנותיות.

 

 א.נשים עם לרקוד א.נשים, עבור לרקוד .3

 ויחסי אמנותית לתפיסה בנוגע שאלות עבורנו חידד קהל בנוכחות מופעים לקיים האפשרות היעדר

 הרלוונטיים ערך בעלי ומשאבים ידע בסטודיו בתרגול בינינו חולקות אנחנו כי התחושה יצירה. קהל

 יכולות אנחנו ואיך םהא בשאלות שעסק שיח עוררה מובנה, ודאות חוסר של בתקופה במיוחד

 במידה מתרגלות? שאנחנו בפרקטיס קהל לשתף ניתן האם בו: ולשתף הזה הידע את לחלוק

 עבורנו הפרקטיס, לקיום הכרחי תנאי שהוא בטוח, מרחב על שומרים איך קהל בשיתוף ובוחרים

 חווית האם כלפיו? שלנו המחויבות ומה הקהל עבור שלנו ההזמנה כוללת מה הנוכחים? כלל ועבור

 של שילוב ואולי יותר? משמעותי ערוץ תהיה השתתפות שחווית או האפקטיבי הערוץ היא צפייה

  הערוצים? שני

 אפשרויות בחנו מתרגלות שאנחנו לפרקטיס ביחס קהל של וחלקו מקומו את להבין בניסיון

 יםא.נש עבור לרקוד - צפייה של המשלימים הפעולה מצבי שני את אחת כל המכילות שונות

 והקהל פועלות הרקדניות - א.נשים עבור לרקוד - הראשון במצב א.נשים. עם לרקוד - והשתתפות

 הדדית הזנה ביניהם שמתקיימת התבוננות, ומרחב פעולה למרחב מפוצל הפיזי המרחב צופה.
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 המבוססות פעולות ומבצעות המתווכות תפקיד את עצמן על לוקחות הרקדניות הזה במצב רציפה.

 הן שאותן ייחודיות, יכולות על מסתמכות הן הקהילה. חברי לכל נגישים שאינם מיומנותו ידע על

 מתחולל הריקוד ומטאפיזי. פיזי למרחב שער הקהל עבור ויוצרות בהתמדה, ומשכללות מטפחות

 והאנרגיה הידע את ומנתב מתווך אותו, שמחולל זה הוא המיומן והגוף כולם של המשותף במרחב

  ם.הנוכחי כל עבור

 יחד אותו ולבצע פעיל באופן בתרגול להשתתף מוזמן הקהל - א.נשים עם לרקוד - השני במצב

 של הרחבה ומתרחשת והרקדניות הקהל בין הפיזית ההפרדה מתפרקת הזה במצב הרקדניות. עם

 יחד הפועלת אחת כקבוצה מוגדרים באירוע המשתתפים כלל באירוע. וחלקו מקומו הקהל, תפיסת

 הרקדניות תפקיד זה במצב לה. ותורמים להתרחשות שותפים הנוכחים כשכל נחיות,ה אותן ע"פ

 מבפנים ולתמוך )inclusive( הכולי למרחב המפוצל המרחב בין למעבר כקטליזטור לשמש הוא

   המשותף. בריקוד

 באיזה הללו. הפעולה מצבי שני בין המעברים יתקיימו איך לדמיין ניסינו המפגשים במהלך

 לוקחות שאנחנו הסיכונים מה הקהל? של החוויה מהם מושפעת תהיה וכיצד עלינו ישפיעו הם אופן

 כאשר רק ממשי מענה שיקבלו שאלות אלה אותם? לקחת המוטיבציה ומה סיטואציה בכזו

  קהל. עם פיזי מפגש חוויית תתאפשר

 

 כוריאוגרפית אנרכיה .4

 ארגון על שלקחתי והאחריות ההנהגה יןב שגרתי ולא עדין איזון נוצר בסטודיו העבודה בסביבת

 למרות עצמו. התרגול במהלך ופעלה שנבנתה השוויונית הרשת ובין במפגשים, והתוכן הזמן

 בכל מלאה בהשתתפות התהליך את לחוות בחרתי עצמם במפגשים בקבוצה, שלי הייחודי התפקיד

 ביטוי, לחוות שלי לצורך נעניתי צופה. ככוריאוגרפית שלי הרגילה העמדה על ולוותר התרגולים

 מודל להתפתחות הביאה הזו הבחירה המשתתפות. שאר כל עם יחד בתנועה ומפגש מגע ריפוי,

 כוריאוגרפית. אנרכיה של מודל כאל אליו מתייחסת ואני עצמו התרגול את שאפיין שיתופי פעולה

 מצב על צביעמ בהכרח לא כזה היעדר מרכזי. שלטון היעדר היא אנרכיה של הבסיסית המשמעות

 אנרכיה של במצב ושיתופיים. אלטרנטיביים סדר מבני של היווצרות מאפשר והוא כאוס של

 רשת ליצירת יחד שותפות היו המשתתפות כל שלנו, במפגשים שהתקיימה כפי כוריאוגרפית,

 הכוריאוגרפיה חופש. של מאוד גדולה מידה בה שהייתה ואחריות פעולה תקשורת, של שוויונית

 ההיררכי המבנה את ומבנה. משמעות סדר, ליצירת שפעל היררכי מבנה ללא והתגבשה נוצרה

 במקרה והתרגול. הפעולות את ומניעים המגדירים לערכים בנוגע והסכמה משותפות הבנות החליפו

 והבחירות ההחלטות לקבלת הבסיס היו ותשוקה הרשאה חופש, תמיכה, כמו ערכים שלנו

 עשיר וקבוצתי אישי למהלך הצטבר הללו הבחירות סך ות.מהמשתתפ אחת כל של האסתטיות

 ומופעיו המשולב הפרקטיס את ולחקור להמשיך ורצון עמוק רושם עלינו שהשאיר ומרגש

  הייחודיים.

 קרב קיימתי בה זירה עבורי שימשו הזה והמרחב התהליך האישית מבטי מנקודת ולסיום,

 אמנות של ונחיצותם מקומם בדבר הזמן, חלוף עם והתעצם שהלך הסחף, כנגד תודעתי בלימה

 ולהפוך ומסביבי שבתוכי הכאוס את לפגוש יכולתי בה מוגדרת מסגרת שהיוו ומקום זמן ואמנים.

 ולא עליה לגלוש יכולה שאני עוצמתית לאנרגיה ויצירה; התחדשות של לכוח מפרק מכוח אותו

 הפך ומערערת, מעורערת ציאותמ מול אל בו להיאחז עוגן אחר כחיפוש שהחל מה תחתיה. לטבוע
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 ובמקביל וחופש תשוקה תמיכה, אחווה, על המושתתת נשית התנגדות של אינטואיטיבית לפעולה

 עמוקה. ונחמה גדולה השראה מצאתי אלה ובכל חדש. מופעי בפורמט העוסק עומק מחקר

 

 Entanglement שזורות

 פלורסהיים שרונה אמנותי: וניהול קונספט

 מעיין קינקולקין, גלי לוי, אפרת יקותיאל, איילת אבישי, אור היצירה: לתהליך שותפות רקדניות

 אלטבט בן קרן לדרמן, ניצן חורש,

 אחדות נעם וסאונד: קולי ליווי

 קיש כינרת ותלבושות: חלל עיצוב

 

 פלורסהיים שרונה ,2022 יוצרים, זכויות ©

 

 .3-41 :39 ,2021 ,עכשיו מחולב לראשונה הועלה זה טקסט
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    "מיילדת" ל "מגדת עתידות"בין 

  אמנותיים עם מציאות של מגפה ומשבר -פדגוגיים -תפקידים ואתגרים ניהוליים

  שלומית עופר 

  

במסגרת השיח אודות עולם המחול במציאות של מגפה ומשבר מבקש טקסט זה לחשוף ולהאיר  

מההתרחשויות   עימם  מעט  מהאתגרים  חלק  ולהציף  הקלעים"ִ,  "מאחורי  של  מפרספקטיבה 

  התמודדנו במערכת להכשרת מורות ומורים למחול בבית הספר למחול במכללת סמינר הקיבוצים. 

למחול  באפתח   הספר  בית  של  הניהול  מסגרת  את  בקצרה  המתארות  מקדימות,  הערות  חמש 

מגדירות מושג יסוד בניהול בתקופת משבר ובוחנות את הסיטואציה הייחודית  הן  והשותפות בו,  

. אלה מתארות את הרקע  2020-21של בית הספר למחול כאתר של ריבוי משברים בשנה"ל תשפ"א,  

אמנותית, אשר התבלטו במהלך התקופה  - היבטים ייחודיים בניהול של יחידה אקדמיתלמיקוד ב

. פסקת הסיום מביאה את המהלך המשלים של צמיחה  צגת זוהנדונה ומהווים את הליבה של מ

  מתוך המשבר ומסמנת כיוונים לעתיד. 

  

  חמש הערות מקדימות –בית הספר למחול כארגון 

  ן: ל מי ומהו בית ספר למחול, כיצד אופיינו "שנת הקורונה" ואיך מתנהלים בסיטואציה כזו? לה

- במכללת סמינר הקיבוצים הינו מסגרת אקדמיתבית הספר למחול  .  . בית ספר למחול כארגון1

לעשייה,    ה שלהכשרהמשלבת  הכשרה להוראה בתחום המחול,  ל  מקצועית -דגוגיתפ א.נשי מחול 

והקהילתי המקצועי  בשדה  ותמיכה  הפקה  פעילות  זו,  יצירה,  מסגרת  "המסלול  ת שכונ.  בעבר  ה 

המחול" לאמנויות  הספר  "בית  ובהמשך  המקצועית    ,למחול"  בעגה  שמכונה  למה  דוגמה  מהווה 

) היברידי"  מאופיינת  המסגרת  :  )Siwale, Kimmitt, and Amankwah‐Amoah, 2021"ארגון 

דרים בכפיפה אחת  ואשר  בתשתית בעלת ערכים סותרים, או לפחות כאלה שאינם תומכים זה בזה,  

השקפת   כוללת ערכים אלה ת ליב). Sagiv & Yeheskel, 2020ומקיימים יחסים מורכבים ביניהם (

, המכוונת לאפשר לכל אחת ואחד למצוא את מקומם והאיכויות הייחודיות להן,  עולם הומניסטית

כחלק מהיות בית הספר למחול מוסד הומניסטי להכשרת מורים; ערכים של שכלול מתמיד של  

ביצוע   למצוינותיכולות  בהזד  וחתירה  משולבים  ואשר  המחול,  עולם  את  מנויות  המאפיינים 

העולם   וערכי  התבלטות;  של  במופע  קהל  בפני  ולחשיפה  ייחודיות  לחיפוש  יצירתית,  להתנסות 

ומתן ביטוי להערכה באמצעות    השוואה לסטנדרטים חיצונייםהאקדמי הבנויים באופן מסורתי על  

, מובנית מטבעה מורכבות  )"ראשת המחלקה"(אשר מוגדר כ  ציונים מספריים. בניהול ארגון כזה

פוליטי, בהם מתמקד כנס  -חברתי-ת רבה. לתנאי בסיס אלה נוספו אתגרי המשבר הבריאותימבני

  זה.

2  .VUCA  ,  של תיבות   ,Volatility, Uncertainty, Complexity [Chaos]ראשי 

Ambiguity.  

לניהול של    קושרים בין ארבעה מרכיבים היוצרים יחד תנאים מאתגרים  VUCAראשי התיבות  

מערכת:   או  של    ודתיותתנארגון  והחברתיים  הסביבתיים  בהקשרים  מתמיד  לשינוי  מתייחסת 

ודאותהסביבה המוכרת;   לחזות    אי  ניתן  מידע שלאורו  של  זמינות  אין  בה  מוגדרת הסיטואציה 

ביניהם;    סבוכיםמתמקדים בריבוי של משתנים בעלי קשרים    או כאוס  מורכבותמהלכים עתידיים;  
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המשמעות הכוללת אינה ידועה או ניתנת להבנה    ,מציינת כי למרות המידע הזמין  העמימותואילו  

  ). 2020(יחזקאל וקוזלובסקי, 

בחינה מעמיקה של ארבעת מרכיבי המושג מעלה כי יש כאן קישור בין שני היבטים השונים זה  

ות; ההיבט  מתייחס למאפייני המציא  ,מזה: היבט אחד, הכולל את המושגים 'תנודתיות' ו'מורכבות'

ו'עמימות' ודאות'  'אי  המושגים  את  הכולל  האנושי  ,האחר,  לקושי  להבין  -מתייחס  הקוגניטיבי 

) במסגרתה  ולתפקד  כאלה  אפיונים  בעלת  משמש   המושג).  Bennett & Lemoine, 2014מציאות 

צבא, מערכות חינוך, בריאות, כלכלה, ממשל    –בתחום של סוציולוגיה ומנהל של ארגונים גדולים  

וכיו"בו כי  ,  מדגישות  לתיאור    הואהכותבות  והן  הניהול  לאתגרי  המניעים  לתיאור  הן  משמש 

  ).  2020(יחזקאל וקוזלובסקי,  תוצאותיהם

מתארים/מגדירים את מאפייני המרחב הארגוני בו פעלנו בהובלה של מערכת    VUCAתנאי ה 

  שיוצגו בהמשך.בהצמחה של תפקידי המשנה יש להם תפקיד ו  של בית הספר למחוללימודים 

כל תפקיד ניהולי כולל  מבט מתוך הספרות המקצועית.    –. תפקיד הניהול כתפקיד מורכב  3

תפקידים המתייחסים לפונקציות השונות הנמצאות באחריות המערכת.  -מגוון של היבטים או תתי 

ל והבידורבהתייחס  עולם התרבות  מתוך  בארגונים  הקיים  הניהולי  ויחזקאל  הגדירו    מתח  שגיב 

לטנגו" שלושה  "נדרשים  בו  בכינוייםמודל  ידן  על  המוגדרים  ה'עושה'    ,  ו'השגריר'.  'החולם', 

המנהל האמנותי, מנהל    –יד שלושה בעלי תפקידים שונים  -פונקציות אלה מוחזקות בדרך כלל על

מהפונקציות   שתיים  בהם  ארגונים  גם  אותרו  זאת  עם  בהתאמה.  המנהל,  הועד  ויו"ר  העסקים 

  ). Sagiv and Yeheskel, 2020( מרוכזות בידי אדם אחד

מעט שונים, אך גם כאן מנהלת, בדומה למנהיגה,    סיטואציית הניהול האקדמי מביאה דגשים

נדרשת לרפרטואר של התנהגויות ודרכי פעולה כדי לענות לריבוי ולמגוון של המשימות ולאפשר  

) השונות  לדרישות  מותאם  של  Quinn, 1984מענה  המשנה  לתפקידי  המתייחס  פרטני  תיאור   .(

ת המשמעות ההתנהגותית הנגזרת מהם  מנהיגות, מציגן כאסופה הכוללת מגוון פונקציות ובוחן א

 :van der Hoek, Groeneveld and Beerkens, 2021נמצא אצל ואן דר הוק, גרונוולד ובירקנס (

  לעברית ובלשון נקבה:  שלי ). תפקידי משנה אלה יוצגו כאן בתרגום 269-270

- ) ומק  –)  innovatorהממציאה  תעוזה  מביאה  חזון,  מייצרת  בתפקיד,  היצירתי  דמת  הרכיב 

 שינויים. 

- ) הלגיטימציה    –)  brokerהמתווכת  על  ושומרת  משאבים  רוכשת  פוליטית,  תבונה  בעלת 

 החיצונית של היחידה באמצעות פיתוח, סריקה ותחזוקה של רשת קשרים חיצוניים. 

- ) ציפיות    – )  directorהמנהלת  וכינון  המשנה  תפקידי  ארגון  המטרות,  בהתוויית  מעורבת 

 מהארגון. 

- ) לפעילות,    – )  coordinatorהמתאמת  זמנים  לוחות  מארגנת  הקיים,  המבנה  את  מתחזקת 

 פותרת בעיות ומפגישה בין הכללים לסטנדרטים.

- ) אוספת ומפיצה מידע, בוחנת ביצועים ומספקת תחושה של שותפות    –)  monitorהמפקחת 

 ויציבות. 

מבוססות    מעודדת הבעת דעה, שוחרת להסכמות רחבות מתוך פשרות  –)  facilitatorהמנחה ( -

 ומתן. -משא

- ) בבקשות    – )  mentorהמאמנת  תומכת  הפנימי,  לשיח  קשובה  האישיים,  לצרכים  מודעת 

  לגיטימיות ומקדמת התפתחות של פרטים. 
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מתייחס   המתואר  ההתנהגויות  רפרטואר  כי  מדגישים  ביחס   לגישותהכותבים    עקרוניות 

אישיותיים אפיונים  או  לתכונות  ולא  ניהוליים  אתגרים  עם   ,van der Hoek(  להתמודדות 

Groeneveld and Beerkens, 2021  .(  

כמי  ניהול במסגרת צוותית הייתה החלטה אסטרטגית שלי,  או צוות ניהול.    –ניהול כצוות    .4

ו  המחלקה,  בראש  בהובלשעמדה  השותפות  להגברת  כוונה    . המורכברגוני  הא המערך  של    האשר 

זה   במסמך  המוצגת  תש"פ  –בתקופה  (-שנה"ל  הניהול    2021  –  2019תשפ"א  צוות  הורכב  בערך) 

שי לזר וקורל פלג    – מחמש נשים: המנהלת האמנותית טליה פז, מרכזת ההפקות ועוזרת הפקה  

  שהוחלפה על ידי רעות אלט , הרכזת האקדמית קרן אלישע שהוחלפה על ידי אלינור שלגל, וראשת 

) מציינות את החשיבות  2020ד"ר שלומית עופר, כותבת המאמר. יחזקאל וקוזלובסקי (  –ביה"ס  

זוהי 'שירת   – איננו שירתו של סולן כריזמטי   VUCAבניהול צוותי ומדגישות כי "ניהול בסביבת ה  

ניתן להבין כי התחלפותן במהלך התקופה של שתי נשות  השותפות בעשייה  ). לצד  17מקהלה'" (עמ'  

משמעותה   בעלות תפקידים,  חמש  מתוך  מסוים,    מחד,צוות  ארגוני  ידע  של  ומאידך,  ההיעלמות 

התקיים צורך במילוי מקום    זמנית-ובונדרשה הפניית משאבים להכשרה של המצטרפות לצוות,  

  תהליכים שהביאו לעומס ומורכבות נוספים.   –זמני של הפונקציות החסרות 

משברים.  5 של  ריכוז  המשברים .  והגלובליים    אל  הבריאותי   –הארציים  - פוליטי-המשבר 

יבורי, והמשבר הבטחוני של מלחמת "שומר החומות" אשר לווה בקרע חברתי וזעזוע עמוק ביחס  צ

  ייחודיים לבית הספר למחול:   -נוספו שני משברים מקומיים  –לקשרים בין חלקי החברה הישראלית  

. בראשית שנת תשפ"א עזבנו את הקמפוס הוותיק  ארגוניגיאוגרפי ושינוי מבנה  - מעבר פיזי(א)  

ועברנו יחד עם שותפינו במחלקות עמיתות    ,בדרך נמיר, הסביבה בה נוסד וצמח בית הספר למחול

הפקולטה לאמנויות של סמינר הקיבוצים, שהתמקמה במרכז תל אביב,    –למסגרת ארגונית חדשה  

זה, שבהיבטים   שינוי  לבניין מגדל שלום.  (ביניהן  בסמוך  טומן בחובו הזדמנויות חדשות    – רבים 

חווית למידה רב תחומית, קרבה לחיי העיר ולאתרי אמנות, קשר פוטנציאלי למוסדות חינוך בדרום  

אריזה ושינוע של כלל מרכיבי הבית הישן תוך    – העיר ועוד), עורר גם מצוקות לא מעטות: קודם כל  

כז העיר, צפיפות של שש מחלקות המרוכזות במבנה  קשיי הגעה למר  –כדי סגרי הקורונה; ובהמשך  

עבור   בה  הכרוכות  והעלויות  חנייה  מצוקת  'נמיר',  קמפוס  של  הדשא  למרחבי  בהשוואה  אחד 

הסטודנטים, וכיו"ב. נוסף על כך, בשבועיים הראשונים של תשפ"א המבנה עצמו עדיין לא היה ערוך  

נו 'חבלי לידה' כמו עבודות בנייה שנמשכות  לקליטת לומדים ולקיום שיעורים במקום, ובהמשך חווי

של מערכות התמיכה   ואיטית  וכניסה הדרגתית  וכיו"ב)  וכימיקליים  דבקים  ריחות  (שלוו ברעש, 

כמהלך מעיק    תקשורת, מחשבים, שירותים.  –השונות   נחווה  ניתן להבין שתהליך המעבר  מכאן 

  ומאתגר עבור סטודנטים ומרצים גם יחד. 

. שנת תשפ"א התחילה בשביתה של המרצים ללא מינוי ("סגל זוטר")  רציםממרצות ושביתת  (ב)  

לשיפור תנאי העסקתם. מכיוון שלמעלה ממחצית המורים מסגל    –במאבק צודק, אך בעיתוי בעייתי  

בית הספר למחול שייכים לפלח אוכלוסייה זה נוצרו "חורים" רבים במערכת הלימודים, אשר גרמו  

שנ בסטודנטים,  קשה  בסטודיו.  לפגיעה  במקום  בזום  מחול  לימודי  של  הפגיעה  חווית  על  וספה 

(מועד פרוץ הקורונה, שנה"ל תש"פ) ועד    2020לתיאור סכמטי של אוסף המשברים מחודש מארס  

  . )1ראו טבלה מס' (סוף שנה"ל תשפ"א 
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  חודשים ייצוג סכמטי לפי  – תשפ"א -: אוסף המשברים בבית הספר למחול בשנה"ל תש"פ1טבלה 
  

  
  
  

ניתן לראות שבכל רגע נתון בתקופה שבין פרוץ הקורונה בחודש    1מהמוצג לעיל בטבלה מס'  

יוני    2020מרץ   שנה"ל תשפ"א בחודש  לימודים    2021לסוף  לקיים מערכת  הניהול  בצוות  נדרשנו 

סדירה כשברקע לפחות שלושה משברים פעילים, ובמרבית הזמן אף יותר. רגעי השיא של המשברים  

בשבועות (נובמבר   היו  תשפ"א  שנה"ל  של  והאחרונים  ),  2021יוני  -ומאי  2020דצמבר  -הראשונים 

כאשר אל המגבלות שנבעו מסגרי הקורונה והאווירה הציבורית הטעונה הצטרפו בתחילת שנה"ל  

תשפ"א חבלי הלידה והתפעול של הקמפוס החדש יחד שביתת המרצים, ואילו לקראת סוף שנה"ל  

  החומות" ושינויים משמעותיים בצוות הניהול.     תשפ"א התרחשו מלחמת "שומר

תנאי   המשלבת  לעיל,  שתוארה  הסיטואציה  רקע  ומקומיים  VUCAעל  ארציים  -גלובליים, 

התפקידים המרכיבים את תפקיד הכולל של ניהול בית  - פציפיים, התבלטו בעצמה רבה חלק מתתס

  ועית.  הספר למחול, והפכו להיות בני לוויה קבועים בשגרת החיים המקצ 

  

  שיטת המחקר 

הניהוליות  המשימות  היו  מה  להבין  ביקשה  ההתבוננות  מהלך  את  שהנחתה  המחקר    שאלת 

ותפקידי המשנה שצמחו או התעצמו בתקופה שנבדקה? לשם זיהויים והגדרתם נערך    המרכזיות 

מיון של מגוון חומרים דיגיטליים שהצטברו במחשבי מזכירות בית ספר למחול ומשרד ראשת בית  

פר בקמפוס, וכן במחשב האישי ממנו נוהלה שגרת הפעילות במהלך תקופות של סגר. החומרים  הס

  מוינו לפי שלושה היבטים: 

והנמענים  –המעורבות בתקשורת  (א)   וכקבוצה), מרצות מי המוענים  (כפרטים  : סטודנטיות 

עמיתים מנהל,  ראש  (דיקן,  בפקולטה  גורמים  בעלי  - ומרצים,  מחלקות,  שונים),  מנהלי  תפקידים 

גורמי מנהל במכללה (נשיאה ורקטור, מנהל סטודנטים, מנהל אקדמי, שיווק ויח"צ), הנחיות מל"ג,  

 מידע שנשלח מבי"ס למחול לגורמים הנ"ל.  –הנחיות משרד הבריאות; וכן 
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ונושאים של החומרים השונים(ב)   נהלים), סיכומי  תכנים  (מידע,  : בקשות, תלונות, עדכונים 

ושיחות, הסכמות (אמנת למידה בזום), מערכת שעות ומסמכי תכנון לימודים, דיווח ותיעוד  פגישות  

 של פעילויות וכיו"ב. 

ומדיום)(ג)   (אופי  התקשורת  מסמכים  אמצעי  שיחות,  סיכומי  פרסומים,  מייל,  תכתובות   :

  שיתופיים, נתונים בקבצי אקסל, תמונות, סרטונים, הקלטות שיעורים.

משנה אשר נתנו מענה לצרכים שעלו וקיבלו  -ון חולצו והוגדרו מספר תפקידיעל בסיס תהליך המי 

בולטות בתקופה הנדונה. הבחירה להתבונן בתפקידים אלה ממרחק הזמן ולמפותם יצרה לעיתים  

הומור ומעט  בחמלה  לתבלם  ואפשרה  אחרים  מעולמות  לחוויות  והקשרים  יוצגו  ו  ,קישורים  כך 

    להלן.

  

  בניהול שהתעצמו בתקופה של מצוקה ומשבר תפקידי משנה 

בין   שהווה;  למה  שיהיה  מה  בין  מרכזיות:  חטיבות  בשלוש  להלן  יוצגו  שנוצרו  המשנה  תפקידי 

  גם בשורות טובות. -תמרונים לפעלולים; ו

  

  בין מה שיהיה למה שהווה 

עתידות"" ה  מגדת  מצב   :VUCA    בהתחלה הגדרנו  נוח  שאותו  המעטה    –אינו    לתכנון   –בלשון 

  – וארגון, ומקשה מאד על היערכות בכל אחת מרמות התפקוד של המערכת: החל ברמה האישית  

חוסר היכולת של כל השותפים לתכנן את העתיד הקרוב ולהתארגן לקראתו. מצד הסטודנטיות,  

עלתה שאלה מתמדת לגבי היערכות    –שחלקן עזבו את הדירות השכורות בעיר וחזרו לבתי ההורים  

האם יתקיים בזום או בקמפוס; מצד המרצות, שחלקן    ,ם הלימודים הבא, לדוגמהוהתארגנות ליו

מהפרעות   להימנע  כדי  האחרים  הבית  לבני  פתרונות  ומציאת  היערכות  נדרשה  משפחה,  בעלות 

שבדיעבד ארכה שישה שבועות, העמיסה    –במהלך ההוראה. התוספת של שביתת מרצי המכללות  

בשבוע/    האם בכלל יתקיימו לימודים ביום/  –השאלה הבסיסית    רכיבים נוספים של אי וודאות לגבי

  בתקופה הבאה.  

שהופנו   והפניות  הטענות  הבקשות,  מהתכתובות,  ניכר  לכולם,  ידועים  היו  שהתנאים  למרות 

למחול שיש ציפייה ברורה (בעיקר מצד הסטודנטים, אך גם מחלק מהמרצים)   פרהסת  להנהלת בי

  – שאנחנו, כמי שעומדות בראשות המערכת ונמצאות בקשרים עם הנהלת הפקולטה והמכללה    –

נדע לומר לאן פנינו, מתי יחזרו המרצים להוראה מלאה, האם נוכל לקיים את מופע סוף השנה עם  

ורונה ונחזור לשגרה של למידה?... מאליו מובן שאף אדם בעולם  מתי תסתיים הק  - קהל, ובעיקר  

לא היה מסוגל לתת תשובות לשאלות אלה, אבל מאיתנו ציפו לקבל תשובות. "מגדת עתידות" נמצא  

הסביבה   ציפיית  שבין  הפער  קיצוני  באופן  בלט  ובו  להתממש,  היה  יכול  לא  שלמעשה  כתפקיד 

  במידע.  לאפשרויות של מתן מענה למצוקה ולצורך 

חוסר שביעות הרצון ותחושת ההחמצה בהקשר של לימודי מחול הייתה לפחות    "נציבת קבילות":

הן סטודנטיות ומרבית המרצות והמרצים. לצד הציפייה שנדע    –משותפת לקהילה כולה    –בהתחלה  

להגיד "מה צפוי" כפי שהוצג לעיל, ולמרות ההבנה המשותפת שאין כאן "אשמים", מצאנו עצמנו  

הניהול   היומיום  מרכהכתובת  כבצוות  חווית  עם  ההתמודדות  ולאתגרי  הרגשית  לטלטלה  זית 

  המשובשת. 

הלמידה:   חווית  של  הפנים  לשני  נגעו  והמצוקה  המעשיים  התסכולים  לשיעורים  בהקשר 

חברתי    –   בקמפוס למפגש  וההזדמנות  הפעיל  הריקוד  על  השמחה  מהגעה    –לצד  החשש  בלטו 
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ות סיכון, ובהמשך ייתכן כי נוצר סוג של  לקמפוס בתחבורה ציבורית, הדאגה לבני משפחה מקבוצ 

עלה קושי לשרוד את הישיבה    –לגבי השיעורים שנלמדו מרחוק  הרגל של הימנעות מיציאה מהבית;  

לאורך יום לימודים מול המחשב והתנגדות לפתיחת מצלמות. לאלה התלוו קשיים אישיים, בעיקר  

בהורא  עבודה  מביטול  שנפגעו  הסטודנטיות  של  הפרנסה  מלצרות,  היבט  חוגים,  במסגרת  ה 

  שמרטפות וכדומה.  

שצמצמה עוד    הועצמה והוקצנה עם פרוץ שביתת המרצים,מבחינת הסטודנטים חווית התסכול  

יותר את חוויית הלמידה. ולמרות שעיקר הטענות הופנו להנהלת המכללה או לוועד הארצי של מורי  

חנו, צוות הניהול, היינו בתווך, וכמי  אנ  –המכללות; וגם אם חזר ונאמר המשפט "אתן לא אשמות"  

שאחראיות לניהול ביה"ס הובהר לנו על ידי הסטודנטיות כי מצופה מאיתנו לייצר פתרונות טובים  

 יותר....  

ומבחינת   ההתמודדות  המרצות  נולדה  תסכול    –המרצים  אתגרי    –ואיתה  עם  מהמפגש 

מי שעיקר מיומנותה בסטודיו; ולצד  פחות נגיש ל  שבדרך כללעולם שלם של כישורים    –הטכנולוגיה  

אציג כאן    ?איך אני ממלאת את המנדט שלקחתי על עצמי  –הטכנולוגיה גם שאלות מהותיות לגבי  

דוגמאות   שתי  מתנהל    – רק  אסורים  כיצד  וקרבה  מגע  כאשר  אימפרוביזציה'  ב'קונטקט  שיעור 

והן הסטודנטיות מתרגלות    כאשר הן המרצה   flying lowשיעור בסגנון  איך ללמד  באיסור חמור; או  

התנאים כל כך זרים לצרכים הבסיסיים של התחום. החוויה  והמטבח הביתי,  הסלון או  על רצפת  

הכללית, המשותפת למורים וללומדים, הייתה של צמצום משמעותי ביחס לחוויית הריקוד שלשמה  

  התכנסנו כולנו.  

  האחרון והאופטימי. על תהליך ההסתגלות וחלק מהפתרונות ארחיב בסעיף  

  

  בין תמרונים לפעלולים 

ה"לבלרית" תפקיד  של    'לבלרית':  האינטנסיבי  לפן  שהוענק  כינוי  בארגון  הינו  השוטף  הטיפול 

מרצים. אם בתקופת שגרה מערכת שעות  -ותיווך המידע לסטודנטיות ולמרצות   מערכת הלימודים

שנת  למשך  למחול  ספר  בית  כיתות  כל  עבור  מוכנה מראש  נדרשה    הלימוד  כאן  שלמה,  לימודים 

הרף:   ללא  המשתנים  לתנאים  התאמה  של  מצוקות    –הקורנה  פעולה  ללא;  חלקי/  מלא/  סגר 

שביתה/ הוראה    – הלומדים: סוגיות בריאות ומוראות המלחמה; הדינמיקה של אפשרויות ההוראה  

תדיר: באופן  מתחלפות  מוגדרות  לימודים  לקיום  והדרישות  שיעורים;  השלמת  ום/  בז  מלאה/ 

לומדים/ תנאים רגילים. ה'מטריקס' הזה חייב עדכון שוטף, מדי שבוע ולפעמים אף יותר    10מגבלת  

נמצא כזה שהוגדר מתוך העשייה    'לבלרית'שנה וחצי. תפקיד ה  תקופה של  לאורך   –   מפעם בשבוע

 השוטפת והיה הנוכח והבולט ביותר לאורך התקופה. 

  –בתמרון ושיבוץ שיעורי המחול באתרים שונים  תפקיד זה מתייחס לצורך    "מתווכת נדל"ן":

  בהם התקיימו מפגשי הלימוד בהתאם לדרישות השמירה  –נכסי דלא ניידי  - המקומות הפיזיים, ה

בקמפוס   כללו את אולמות המחול  אתרים אלה  שהותאמה.  פי מערכת השעות  ועל  על הבריאות 

חוץ  מרחבי  ב'נמיר';  הוותיק  בקמפוס  גם  ובהמשך  החדש  רחוב    אמנויות  רחבת  (לדוגמה,  שונים 

מ' מהבית,    100רוטשילד כאשר הקמפוס החדש עדיין לא היה ערוך, או מרחבים שונים הנמצאים  

להתאים את   –סטודנטית ומרצה    – בכפוף למגבלות החוק); המרחב הביתי בו נדרשה כל משתתפת  

דיגיטלי, שכלל  - אלי הסביבה הפיזית לקיום שיעור מחול מעשי באמצעות הזום; וכן המרחב הווירטו

  מציגים   4  –  1איורים  סינכרוניות או הגשה של סרטונים.  -לצד הזום גם משימות למידה עצמאיות א

  .דוגמאות משיעורים באתרים השונים
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  .  2021: כיתת מחול ג' בשיעור בלט בהדרכת טליה פז ברחבת רוטשילד, תל אביב, נובמבר  1  תמונה

  צילום: צוות בי"ס למחול
  
  

  
: כיתת מחול ב' בשיעור בלט במרחבים הביתיים באמצעות הזום, 2  תמונה

מריולן  מסך:  צילום  קלמן.  אלכס  והפסנתרן  גוטסמן  מריולן  בהדרכת 
  גוטסמן 

  
  

     
 : כיתת מחול ב' בשיעור קומפוזיציה בהדרכת יעל ונציה בגן יעקב, תל אביב. נובמבר3  תמונה

  : מחול ב' םצילו .2021
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: כיתת מחול א' בשיעור היכרות בהדרכת ד"ר טלי רונן בפארק  4  תמונה

  . צילום: טלי רונן 2021הירקון, תל אביב. נובמבר 
  

שהוצג לעיל, תוך שימת דגש על המיקום    'לבלרית ' משלים את תפקיד ה  'מתווכת הנדל"ן' תפקיד  

והתנאים הפיזיים לקיום השיעורים. יודגש כי היוזמה והבחירה במיקום השיעורים הייתה פעמים  

עצמן,   המורות  של  ברבות  שמאפשר  והתמקדה  השראה    –מקום  מזמין  אף  לפעילויות    –ואולי 

 ולעדכן את כל המעורבים.  םהמעודכני  הצפויות. צוות הניהול נדרש לוודא כי יש עמידה בכללים

לאפשר למרצים  ומדגיש את הרצון    ' מתווכת הנדל"ן'אתגר הפעלולנית ממשיך את    "פעלולנית":

חד את  להיות במיטבם בסיטואציות הוראה חדשות ומאתגרות, והניסיון למצוא עבור כל אחת וא 

על מספר  בקמפוס. זאת לאור מגבלות    פעילה  הוראה  כאשר התאפשרה מסגרת ההוראה העדיפה  

כך   הסטודנטיות.  בין  ערבוב  ומניעת  אורגניות  קבוצות  על  לשמירה  והדרישה  בקבוצה  הלומדים 

תמרנו בין האפשרויות השונות, בהתאם לדרישות המרצות: חלוקה של כיתה אחת בין שני אולמות  

והמורה עוברת ביניהם; כל מחצית כיתה לומדת בשיעור קצר ולאחריה המחצית האחרת; מחצית  

  בשיעור שלם אחת לשבועיים. כיתה

  

  גם בשורות טובות 

המעורבות    "מיילדת": כלל  של  כמעט  אפשריים  הבלתי  ומורים,    –התנאים  מורות  סטודנטיות, 

הולידו גם מספר יוזמות והביאו לצמיחה של ערוצים שאחרת, כנראה לא    –ואנחנו, כצוות הניהול  

  בתמצית כמה משינויים אלה בשלוש רמות:  היו באים לעולם, או נעשים בצנעה ובהדרגה. אציג כאן  

  

    ברמה המערכתית

חדש)  א( לימודים  מסלול  ימי  פיתוח  של  כנגזרת  התרבות  עולם  פעילות  השבתת  רקע  על   :

המותאם לרקדנים פעילים בלהקות מקצועיות,  הקורונה, צמחה יוזמה לפתיחה של מסלול לימודים  

מתעניינים יצא המסלול לדרך    40-אשר נמצאו בהפוגה כפויה משגרת החיים המקצועית. מתוך כ

פר מצומצם של רקדנים בוגרים. כמערכת,  לומדים מחמש להקות מחול פעילות, ועוד מס   13עם  

רקדנים בפועל ויצרנו  -נדרשנו  לאפשר גמישות והתאמה של מבנה הלימודים הקיים במסלול מורים

התעצמה   לעשייה  התרבות  עולם  של  החלקית  החזרה  עם  חדשניים.  מערכתיים  פתרונות 

טודנטים לדרכם  הס- ההתמודדות הארגונית והתגבר המתח בין המחויבות הראשונה של הרקדנים

הדרישות   לבין  הלהקה  ולמסגרת  לעיתים    –המקצועית  מהמעמד    –הסותרות  העולות 

צעירים   לרקדנים  שיאפשר  חדשני  למהלך  שער  כאן  שנפתח  לכולנו  ברור  אבל  הסטודנטיאלי, 

  להשלים תואר אקדמי ותעודת הוראה, בדומה למתרחש באקדמיות למחול בחו"ל.  
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הצטיידות של אולמות המחול,    ושילוב בין לימודים מקומיים ו'מרחוק':שדרוג טכנולוגי  )  ב(

כמו כלל כיתות המכללה, במצלמות ומיקרופונים שמאפשרים שילוב של הוראה המכוונת ומשלבת  

ולהיות   להמשיך  ולמבודדים  לחולים  לאפשר  כל  קודם  כוון  לאולם  מחוץ  המצויים  לומדים  גם 

פתחה הטכנולוגיה גם ערוצי תקשורת ושיח עם יוצרי מחול  משולבים בתכנית הלימודים. לצד זאת 

  מרחבי העולם, שהתארחו במפגשי בית ספר למחול. 

  

  בצוות ההוראה  

למידה משותפת למורות  - : כתוצאה מהניתוק מסביבת הוראההרחבה, פיתוח ושכלול דרכי הוראה

מה שידרוש    –עקוב  ולתלמידות, וכיוון שלא ניתן להסתמך על הדגמה תנועתית ולבקש מהלומדות ל

נדרשו המורות והמורים להישען    –מהן להשאיר את מבטן ממוקד במסך המחשב ויגביל את תנועתן  

ותכני   מהקורסים  בחלק  לשכללה.  ו/או  ייעודית  הוראה  שפת  לפתח  מילולית,  הנחיה  על  יותר 

ומוכרת   מקודדת  מחול  בשפת  הממוקדים  אלה  במיוחד  שיטת    מאלדוג(הלמידה,  קלאסי,  בלט 

מילולי איתן שהתחדד והפך להיות ערוץ ההוראה המרכזי ולא  -קיים כבר בסיס מושגי  – )  קנינגהם

סגנונות   (ברוח  העכשווי  המחול  בקורסי  זאת,  לעומת  הדגמה;  באמצעות  להוראה  מלווה  ערוץ 

Release, Flying low  נוצר אתגר משמעותי, אשר    –) או אלה הבנויים על שפה אישית של המורה

הוד טכניות    –גשו  במהלכו  הנחיות  להיות    –לצד  שצמחו  ייחודיים  לשון  ומטבעות  דימויים  גם 

מזוהים עם השיטה או המורה. להערכתי, אתגר זה הביא להתפתחות משמעותית ושכלול מחשבת  

  ההוראה של כל אחת מהמורות.

  

 בקרב הסטודנטיות 

ל אבדן זמן מחול יקר או  : לצד שטף התלונות וביטויי התסכול עגילויי מעורבות ואחריות חברתית

שיבושו, בלטו הסטודנטיות גם בגילויי מעורבות ואכפתיות בנוגע לסוגיות החברתיות שבלטו במהלך  

).  חלקן היו מעורבות באירועי המחאה השונים, במפגני תמיכה בשותפות  לעיל  1השנה (וראו טבלה  

גילו    –שנגע בהן ישירות  במה    –ערבית במהלך ובעקבות מלחמת "שומר החומות" ובעיקר  -יהודית

  .5תמיכה בשביתת המרצות והמרצים במחאה לשיפור תנאי העסקתם, כפי שניתן לראות באיור  

  

  
: כיתת מחול ג' בשיעור בלט בהדרכת טליה פז ברחבת רוטשילד, תל  5  תמונה

. ברקע תלוי שלט מחאה בנושא תנאי ההעסקה של הסגל  2021אביב, נובמבר  
  הגורם לשביתת המרצים. צילום: צוות בי"ס למחול –הזוטר 
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    VUCA 2.0  -ל   VUCA 1.0   - מילות סיכום: מ

ה   ל  VUCAמושג  היטיב  המאמר  בפתח  הרב  שהוגדר  לעמל  הקושי,  לתחושות  הרקע  את  הניח 

ולאתגרי הניהול הקיצוניים במהלך התקופה שנבחנה. עם זאת, היוותה התקופה הזדמנות לבחינה  

למחול;   בבית הספר  והלמידה  והתחדשות משמעותית של תהליכי ההוראה  הקיים  מחודשת של 

. ואריאציה זו על  VUCA 2.0להתפתחות וצמיחה ברוח     VUCA 1.0למעבר מניהול בחוויה של  

) פורבס  הכלכלי  בעיתון  שפורסמה  למונחים  George, 2017המושג,  התיבות  ראשי  את  עדכנה   ,(

  . daptabilityAourage, Cnderstanding, Uision, Vהבאים: 

ידי על  מודרכות  התקופה,  לאורך  פעלנו  מחול,    בסיסיה  חזוןה   כך  א.נשי  של  להכשרה  שכוון 

, ואשר  אליה נקלענו כולנו  מורכבת ה מציאות  של ה  הבנהובעיקר מורות ומורים איכותיים; מתוך  

לתנאים המשתנים. בית ספר למחול ממשיך מחוזק    להתאמתןלהתחלות חדשות ויכולת    אומץדרשו  

  לדרך של התפתחות ויצירה. 

  

  , שלומית עופר 2022כויות יוצרים ז ©

  

   .(שלומית עופר) פרזנטציה שהוצגה על ידי טליה פז ועל ידיהטקסט זה מבוסס על 
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 הכנסת שנ"צ ב/מול  

    2.0שגרה מוסדית    –  2020פסטיבל ישראל  יצירת מחאה שעלתה ב 

 שרון -מעין ליבמן 

 

 

 צילום: נטשה שחנס . רוקד על מדשאת הגן עידו ברק: 1תמונה 

 

אני רוצה לשתף    .חברה בעמותת הכוריאוגרפיםו שרון, כוריאוגרפית ירושלמית  -שמי מעין ליבמן 

  , יצרתי בתקופת הקורונה  אותה  ,(שנ"צ = שנת צהרים)  שנ"צ ב/מול הכנסתאתכם  בתהליך היצירה  

א  יה   ,2.0שגרה מוסדית  נוצרה במסגרת פסטיבל ישראל,  שאורכה כשעה וחצי    , יצירהה בין הסגרים.  

רפורמרית  בגן הוורדים בירושלים עם הפ. היא הועלתה  מרחב ציבוריומתחוללת ב תלויית מקום  

  היא עד הרגע האחרון לא ידענו האם  שהיצירה    רות חוף והרקדן היוצר עידו ברק.ומנחת הטקס  

לא  תבוצע עלתה  או  הציבורי  2020בספטמבר  ,  במרחב  התרחשה  שהיא  העובדה  הסגרים.  בין   ,

.  שבתקופה שבה מופעים רבים עלו אונליין ולא ב'לייב' אפשרה לקיים אותה עם קהל משתתפים

    מרחב הציבורי היתה מרגשת עבורי.הופיע ב ראשונה ל היציאה ה

 הפרויקט  סיכום  לינק לינק לסרטון הפותח: 

באופן כללי תקופת הקורונה היתה עבורי הלם גדול, שונה כל כך ממציאות של עבודה יומיומית  

, כמעט ללא חזרות  חדהאינטנסיביות  בהכוללת חזרות והופעות. הסגרים גרמו להפסקת העבודה  

ההזדמנו הופעות.  יצאנו  וללא  וכך  וליצור  להמשיך  אפשרות  בפני  פתחה  בפסטיבל  לקחת חלק  ת 

עם כל מה  עבדתי  למרחב הציבורי לעבוד בו. התחלנו להבין מה נכון ומתאים לסיור בגן הוורדים, ו

החל מאנקדוטות על תקשורת בין העצים,  דרך צפייה בעידו הרקדן מתרגל צ'י קונג    -שהגן הציע לי  

שנה ואני הרי ירושלמית.   20ריקוד שלו עם פסל בצורת ורד. לא הייתי בגן הוורדים ה בגן היפני ועד 
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הזה   בגן  הגן. התאהבתי  לגלות מחדש את  חוויה מיוחדת במינה  עבורי  טבע אורבאני    -זו היתה 

  .  יפהפה

  פסטיבל ישראל ומגבלות ההתקהלות והתנועה, התמקד   קורונהבצל מגיפת האיך הכל התחיל?  

קשר עם מוסדות    הוא ביקש שהם ייצרו  יוצרים מקומייםבפנייה שלו ל  שראליות.בהפקות מקור י

ירושלמיים לכדי יצירה משותפת. אני ובן זוגי רועי שרון (שרואה ערך עליון בשנצ"ים), חשבנו לעשות  

מאוד נחמד אך הסביר שמכיוון שזו  שהיה  שנ"צ בדשא של הכנסת. יצרתי קשר עם דובר הכנסת,  

פשרות לקיים אצלם אירוע (למרות שבאופן כללי הם פנויים לרעיונות). כשהבנתי  שנת קורנה אין א

שהעניין לא אפשרי, חשבתי על פתרון שבעיני היה אפילו טוב יותר, והוא שנ"צ בגן הוורדים מול  

אסטרטגית    – הכנסת   עינינו. שבנקודה  לנגד  פרושה  הכנסת  ג'ולי  ממנה  איציק  עם  המנהל    , יחד 

להוביל את  לא להסתפק בשנ"צ בלבד אלא  שיהיה מעניין יותר  חשבנו    ,דאז  האמנותי של הפסטיבל

הוורדים בגן  סיור  מתוך  לשנ"צ  העצירה    הנחתהאותו  ש  , הקהל  נקודות  בין  רקד  ועידו  חוף  רות 

    .השונות בגן

לגן הזה,    מדוע ולא הסתפקתי בשנ"צ? ראשית, רציתי לחשוף את הקהל  הוספתי את הסיור 

לשים    -התקופה שהקימו את הגן, את קריית הלאום, על הרעיון הזה    קראתי הרבה חומרים על

הרבה מבנים ממשלתיים במקום אחד, לקרוא לו בשם. נכנסו כאן הרבה עניינים ארכיטקטוניים  

של המאה הקודמת. היה לי מעניין ככוריאוגרפית לשאול שאלות    60- פוליטיים בסביבות שנות ה 

י. זה היה מחקר מאוד שונה מבחינתי, רציתי להעביר ידע  ולתהות, לקחת השראה מדברים חדשים ל 

היסטורי עם 'טוויסט' ולתת לאנשים מרחב לחשוב על הסיטואציות שמתרחשות, לא לקחת אותן  

  כמובנות מאליהן, אלא לשאול את עצמם שאלות ולבחון דברים מנקודת מבט אחרת. 

כנסת   הפגנות,  של  תקופה  היתה  זו  המחאה?  באה  מש2020מהיכן  התעורר.  ,  בוער  מאוד  הו 

לקרוא    גלריההשתניתי בתקופה זו, בעבר לא קראתי עיתונים כאידיאל, ובסגרים עברתי מקריאת  

לי פתאום זמן, היתה לי עצירה, נוצר מרחב לשהייה ולחשיבה. בשהייה    היה,  מרקרה  דאת עיתון  

רצון להעביר ביקורת על המצב הקיים, להשמיע את הקול שלי דרך היצירות  ההזו התעורר אצלי  

אנשים   לעניין  היו  מבחינתי  הסיור  מטרות  אלו  סיבות  בגלל  אותי.  ריגש  שמאוד  גילוי  שזה  שלי 

ביקורתית. קראתי לזה מחאה עדינה ושקטה, לא התלהמות.    חשיבהל להם מרחב  יצור  לחשוב, ל

שלי    בקשתי ומהרהר.  –לשתף את מקום האישי  שמערער  היתה    מקום  של הסיור  נוספת  מטרה 

רצינו לעורר את החושים, את    .לאפשר חוויה חושית למשתתפים בתחנות השונות בהן עצרנו בגן

ולהגביר   לטבע העירוני  ה החיבור  עאת  לשמירה  שמעסיק  מודעות  נושא  בנוסף,    אותי ל הסביבה. 

קיימת   הגן  בשיפולי  הוורדים  בגן  הארץ.  משמי  השיר  ציפורי  היכחדות  והוא  האחרונות  בשנים 

מקום   ירושלים',  ציפורי  לחקר  נקודת  יפהפה'התחנה  שמהווה  קטנה  בריכה  על  תצפית  נקודת   ,

ים: גיליתי במחקר הקטן  שרציתי לעורר הוא כריתת עצנוסף  עצירה בנדידה של הציפורים. נושא  

עדיין אם    ידועלא  אמנם    .על חשבון כריתת עצים  2030אותו עשיתי, שרוצים להרחיב את הכנסת עד  

זה יהיה בגן הוורדים עצמו או בעמק המצלבה הסמוך לו, אבל אלו נושאים שבוערים בי ומפריעים  

  ורציתי לעורר את המשתתפים למודעות ולשתף אותם.   ,לי באופן אישי

עידו הרקדן פגש את המשתתפים במקומות השונים  אילו  ו  רות  סיור אותו הובילהפע החל בהמו

ת קהל המשתתפים למתחם המזרנים שהיה מסודר בצורה מעגלית עם  הוביל א   עידו  .הגן  ברחבי

מרחב פנימי ריק, שהיה מוכן עבורם בצל העצים בגן. רות ביקשה מכל אחד מהם לשכב על מזרן עם  

ריקוד  ה.  'ריקוד לפני השינה על משקל סיפור לפני השינה'להפנים למרכז המעגל ועידו נכנס למעגל  

  עם רחשי הטבע.  שתלב והבשקט, בוצע קצר, היה 
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  .   וחצי שעה שאורכו המלא  האירוע מתוך דקות 12 לינק : ראו דוגמה מהריקוד

כמה עובדות על השנ"צ, למשל כמה  הוסיפה  ד את הריקוד לפני השינה, רות  אחר שעידו רקל

עובדות מפי 'מומחה לשנ"צים'. לאחר  עוד  ת הכי מומלץ לישון ו ושינה תורמת לבריאות, באילו שע 

מכן כל משתתף ומשתתפת קיבלו אוזניות, כיסוי עיניים, ועידו התיז ריחות לוונדר, מנטה או תפוז  

על הכרית שהמשתתפים הביאו איתם. לאחר מכן הרכיבו את האוזניות, שכבו  לפי בחירתם האישית  

אקטיבית לחלימה  והתמסרו  המזרן,  מראש  על  להם  ששלחנו  ההרפיה  פסקול  חלימה  ב.  לצלילי 

מילות    אומרתבאוזניות את רות מוקלטת  אלא שומעים  המשתתפים לא ישנים לגמרי,    אקטיביתה

  הקול כשההרפיה כללה בתחילתה סריקת הגוף והרגעתו,    קורטוב של ביקורת.  ן גםהרפיה שיש בה

המזרן האישי של כל אחת    ,של רות מאפשר לאנשים לדמיין איך בהדרגה הדשא מוצף ומתמלא מים

מים שוטפים את המסדרונות ומנקים את הכנסת מכל דבר  העל פני המים, הכנסת מוצפת,    ףואחד צ

מדיטטיבית  מוזיקה  זו לוותה במיותר, המים זורמים ולאט לאט הכנסת נעלמת. חלימה אקטיבית  

מתאימה להרפיה. בשנ"צ היו אנשים שנרדמו וישנו מצוין, והיו כאלה  , המקורית של בועז בנטור

 גופם,ה את המשתתפים השונצ"ים להרגיש את  שהתמסרו למילים. בסוף השנ"צ רות החזירה בקול 

  עוד רקד  נתלה ועידו    שעליה  להתקרב אל גדר הכנסתאותם  אותם מהשנ"צ, הנחתה    עוררהלאט  

קודם לכן (זהו מקום שנקרא 'שטח חסינות הכנסת' שאסור לאנשים להיות בו), וביקשנו מהאנשים  

  מחשבה עם עצמם.   לחשוב מה היו רוצים לשנות באופן כללי בתקופה הזו, רגע של

למקומות   התפתחה  גם    .צפויים  בלתיהיצירה  להיות  התפתחה  היצירה  השלישי  בסגר 

בתמיכת מרכז מחול שלם). כך ווהוקלטה באולפן (בניהולה האמנותי של נטע פולברמכר    ,פודקאסט

מחול שלם  מרכז  האנשים להיכנס לאתר של  שבו יכולים  ור קולי,  לסיגם  הפכתי את הסיור הפיזי  

הפודקאסטש נמצא  רות,    ,בו  של  הקוליות  הנחיותיה  עם  הוורדים  בגן  לאיבוד  שהחוויה  כוללכת 

לגמרי מאשר ליצור  מתחוללת   יצרתי פודקאסט, עבודה שונה  זו הפעם הראשונה בה  רק משמע. 

  , 2021בנובמבר    ,לפני הגל האחרון  .שלי  י והאמנותיכוריאוגרפיה. ניסיון שהרחיב את המנעד האיש

היצירה הפכה להיות גם 'שנ"צ מול הים' ב'מרכז היהודי ערבי ביפו', באוצרותה של אפרת רובין  

  . שכללה התאמה למרחב השונה

בימים אלו  .  שליהאמנותי  המנעד  , משבר הקורונה הפך עבורי להזדמנות להרחיב את  סיכוםל

דברים   עושה  קודםאני  עשיתי  גם  שלא  יצרתי  . אמנם  כן  עם  בלפני  וידאו  בעיקר  פעולה,  שיתופי 

עם דיג'יי ועוד, אך התגלה לי עולם חדש  ואמנות פלסטית חזותית  עם  היוצרת יערה ניראל, אך גם  

ופרפורמנס על גבול המשחק וזה משהו שמאוד ריגש אותי    ,עבורי, מרחב ציבורי, טקסטים, דיבור

 ליצור. ומרגש אותי לחוות ו
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 שרון -כוריאוגרפיה, קונספט וטקסט: מעין ליבמן

 מנחת הטקס וטקסט הרפיה: רות חוף  

 רקדן יוצר: עידו ברק 

 ליווי דרמטורגי: איציק ג'ולי 

 סטיילינג: מיה רשף 

 נון, מוזיקה מקורית: בועז בנטור-עריכת פסקול: איתי בן

 הפקה טכנית: איתמר רפל 
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 צילום: נטשה שחנס עידו ברק ורות חוף. : 2תמונה 
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 צילום: נטשה שחנס רות חוף מסבירה ועידו ברק רוקד. : 3תמונה 
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  צילום: נטשה שחנס . ורוקד גדר הכנסתנתלה על  עידו ברק: 4תמונה 
 

 

 

 צילום: עידו כהןאת הסיור בגן. רות חוף מובילה : 5תמונה 
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  נספחים
  

  : גוף במשבר: מחול, מגפה, מחאה נספח א': תוכנית הכנס 

  

  התכנסות     10:00

   ברכות    10:30

  ד"ר אורי אליס, מנהל בית אריאלה 

  ד"ר ליאורה מלכא ילין, יו"ר, האגודה הישראלית לחקר המחול  

  

  מחול, מגפה, מחאה    מושב פתיחה:  10:45

 יו"ר הניה רוטנברג         

  ) 2020מבט כוריאוגרפי על היומיום בשנת הקורונה הראשונה (    צפירה (אליסון) שטרן 

  הפרפורמטיבית של הפגנות בלפור תנועה ללא נחת: המודרניות                  הודל אופיר 

  

  הפסקה  12:00

  

    פרפורמנס-הרצאה  12:30

  

    אל הלב  -אולי יהיה יותר טוב, משטרת ישר -השוטרת אז

     אימה אימון אמונה אומנות

 

  יצירה והוראה בזמן מגפה      מושב שני:  13:00

  יו"ר עידית סוסליק         

 בימי יצירה ערכים: תהליך מונעת כוריאוגרפיה - " שזורות"    שרונה פלורסהיים

  קורונה 

    –חי כהן וטלי ורטהיים 

  חיפוש תקשורת תנועתית משותפת בזמנים של בידוד חברתי     ח האיזון  ו ורטיגו כ

- בין 'מגדת עתידות' ל'מיילדת': תפקידים ואתגרים ניהוליים  שלומית עופר וטליה פז

  אמנותיים עם מציאות של מגפה ומשבר  -פדגוגיים

  

    הפסקה 14:30

  

  כוריאוגרפיה במרחב הציבורי     מושב שלישי:   15:30

  יו"ר הודל אופיר          

  חנייה ציבורית       נטע פולברמכר 

       שנ"צ ב/מול הכנסת       שרון -מעין ליבמן
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  ביוגרפיות של המשתתפים נספח ב': 

  

(צפירה (אליסון) שטרן   , בעלת תואר ראשון ושני  )2000-1997בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי 

השלימה את    2020-2021בשנים  ).  2019-2016בכוראוגרפיה באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים ( 

עבודת המחקר שלה במסגרת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, וכיום היא עמיתת  

-2018ין השנים  בית ספר למחול קולבן דאנס  צפירה ניהלה את במחקר לתזה במכון לייפר למגדר.  

בין השנים  2010 בירושלים  לאמנויות  יוצרת בתיכון  ומורה  עצמאית  יוצרת  והייתה   ,2007-2001  .

עצמאיים   ויוצרים  מחול  לקידום  שלם"  "מחול  של  ומקצועי  אמנותי  וניהול  להקמה  שותפה 

  בירושלים.

היא   בירושליםצפירה  ותרבות  פלורליזם  נשים,  זכויות  בתחום  האקטיביסטית  ובין  שנים  , 

מחול ותנועה לריפוי אישי ושינוי חברתי. המיזם    –את מיזם "לרקוד לשם שינוי"    הקימה  2020-2021

שם דגש על שיעורי אימפרוביזציה ככלי לשיפור חייהן של נשים בוגרות, ויצירת מפגשי תנועה בין  

  קהילות של נשים ממגזרים שונים בירושלים.  

  

  שרונה פלורסהיים

 למדע  TRANSMEETופסטיבל   למיזם שותפה ואוצרת מייסדת,  אלתור ואמנית כוריאוגרפית

 של העולמית מפעילותו כחלק  LASER Tel Avivמפגשי   של ואוצרות לארגון שותפהו  ,ואמנות

מאז הקמתה    ,מחול להקת נגה אמנותית מנהלתשרונה    .וטכנולוגיה אמנות ,  למדע לאונרדו ארגון

,  בארץ ומציגה יוצרת שרונה  .  2017-, שזכתה לפרס שר החינוך לתרבות יהודית במחול ב2009-ב

 עבודותיה  .בנויה  וכוריאוגרפיה  אלתור של מורכבים מבנים המשלבות יצירות ,ובאפריקה באירופה

 האמנותי המעשה את בוחנות ;וקהל חלל, רקדנים בין אמת בזמן  המתהווים היחסים את חושפות 

    . והיררכיה סדר קיימים של מבנים תחת חותרות; ואליו ביחס הקהל של מקומו ואת  עצמו

,  גינתון יוחאי  בשיתוף )  2017(   האחת קול היד:  ניהןיב  ,מלא באורך יצירות שבע העלתה  שרונה 

 סוד  ,תיהעבר ביוזמת האוניברסיטה ואמנות מדע ננו פרויקט במסגרת)  2016( שבירה היווצרות

 תרגילים, הפיסמפעל של  לילדים מחול להפקות" עפים" פרויקט מסגרת) ב2015( נעה של האינסוף

  ). 2012( הגדול המשחק", לארץ שמיים בין" פסטיבל במסגרת) 2014(  בחיבור

  ,אלתור ומלמדת  ישראל אורות   במכללת ותנועה למחול  במסלול  המרצות סגל על  נמנית  שרונה 

סדנאות   מנחה היא. המסלול לניהול שותפה הייתה האחרונות בשנים. רליס וטכניקת כוריאוגרפיה

 בפרויקט  שנים 5 מזה ומשתתפת ,וארכיטקטורה חלל עיצוב בתחומי .יותלסטודנטים כוריאוגרפיה

מפעל ינשופים  ס"ביה  בוגרת  .שונים מתחומים אמנים עם יסודי תלמידי המפגיש הפיס של 

חיפה,    B.Aתואר   בעלת ,בירושלים חזותי לתיאטרון מאוניברסיטת    MFAבפסיכולוגיה 

  בהולנד.   ArtEzבכוריאוגרפיה מהאקדמיה לאמנויות 

  

ניהול של ביה"ס למחול בפקולטה לאמנויות,  )  2022(סיימה השנה    שלומית עופרד"ר   שבע שנות 

אשכול  תנועה  בכתב  ומתמחה  חוקרת  שלומית  הקיבוצים.  סמינר  ו"אוריינות  -מכללת  וכמן 

תית", בפיתוח תוכניות לימודים בתנועה ומחול והוראתן במסגרות של "מחול לכל", ובאופני  תנוע

ייצוגי של ידע תנועתי. בעבר  שימשה כמדריכה ארצית לפיתוח חשיבה במחול במסגרת הפיקוח על  

שנים.    13החינוך למחול במשרד החינוך וכמורה לתנועה ומחול בגיל הרך ובבית הספר היסודי במשך  



52 
 

  – מיסודה של תרצה ספיר ז"ל. במסגרת קהילת קיבוצה    טונריקודית חברה בקבוצת המחול  שלומ

  ). Dance-Storyמחול (-יצירות סיפור  20-יצרה והפיקה למעלה מ – מענית 

  

ליבמן במכללהיא    שרון-מעין  מרצה  אמנותית,  ומלווה  מנהלת  אפרתהכוריאוגרפית,  חברה  ו,  ת 

אקדמיה למוזיקה  ב ,במחול בהתמחות בכוריאוגרפיה תואר מוסמךהכוריאוגרפים. בעלת  בעמותת

    .ותואר ראשון בריפוי בעיסוק,  האקדמיה למוזיקה ולמחולמ  B.Dance, ותוארבירושלים ומחול

בדיאלוג  יצירותיה   פלסטית עוסקות  אמנות  כגון  שונים  מדיה  מתחומי  אמנים  אמנות    ,עם 

בפסטיבלים, מוזיאונים  מועלות העבודות   .ומשיתוף פעולה עם מדענים ואנשי רוח  ,ווידאו , חזותית

פסטיבל 'אינטימדאנס',  ,'וגלריות בארץ ובחו"ל ביניהם: פסטיבל ישראל, 'שבוע המחול הבינלאומי

פסטיבל    ,עונת התרבות בירושליםבסוזן דלל, 'מקודשת'  בבריבוע'    80פסטיבל 'בין שמים לארץ', ' 

כמו כן הופיעה  .  'זירת מחול' הזירה הבין תחומיתויפס', פסטיבל 'ארנבת מרץ' בכלים,  'מיפו עד אגר

מוזיאון ארצות    פרסיםבחלוקת   התפר,  על  ישראל, מוזיאון  מוזיאון  מוסקבה,  במוזיאון  דוד,  דן 

מוזיאון תל אביב לאמנות, מוזיאון מגדל דוד, מוזיאון המדע ע"ש    ,המקרא, מוזיאון חיפה לאמנות

 .ועוד  ,ד בירושליםבלומפיל

ליווי תהליכי יצירה בתמיכת    - את תכנית 'מעמקים'  הקימה וניהלה אמנותית    2017-2018-ב

האמריקאי בבירושלים  המרכז  המקור    2019-;  יצירות  את  וליוותה  אמנותית  ניהלה  אצרה, 

אצרה את מופעי    2019-; בהמחול הבינלאומי של מרכז מחול שלם  הישראליות שעלו בבכורה בשבוע

  2020-ב;  של ירושלים' בשיתוף פעולה עם מרכז מחול שלם  המחול שעלו בטרום בכורה ב'ביאנלה

בין   Jerusalem Exchange , במסגרת תכניתבקרואטיה  יצרה עבודה חדשה במרכז המחול בזאגרב

ל שלם  של  .  Zagreb Dance Center מחול  חדשות  יצירות  של  תוכנית  ומלווה  אוצרת  כיום 

-Cross בירושלים, משתתפת בפרויקט 'חזותיות ב'סטודיו משלך- ריאוגרפיות ואמניות פלסטיותכו

Residency רקדנית מקנדה  צרת כוריאוגרפיה אונליין עםיו  ,של קבוצת המחול קטמון  Ville de 

Québec, ויוצרת כוריאוגרפיה להפקה של סטודנטיות ממכללת אפרתה בירושלים . 


