
מחול אתני – היבטים של הוראת המקצוע  

  בבית-הספר לאמנויות המחול במכללת סמינר הקיבוצים  

נעמי בהט-רצון 

נכתב לאסופת מאמרים "קולות במחול" של סמינר הקיבוצים ב-2006 כדיווח על הוראת הקורס "מחול אתני" בבית 

הספר לאמנויות המחול במכללת סמינר הקיבוצים.  

מבט מזווית אישית לא-אובייקטיבית 

כיום קשה לרבים להבין כי עד לפני כחצי יובל שנים היה פער עמוק בין העיסוק המעשי המקובל 

במחול לבין לימוד המחול כדיסציפלינה עיונית-מחקרית-אקדמית. לצערי, גם כיום יש הרואים 

במקצועות העיוניים רע הכרחי. אמנם לא כאן המקום לבדוק את הסיבות לכך, אך יש כאן, לפחות 

לטעמי, נושא מרתק למחקר.  

נתבקשתי על ידי תרצה ספיר, ראש בית הספר לאמנויות המחול במכללה, לתאר היבטים 

שונים של הוראת מחול אתני במשך כשלושים שנה.  

במוסדות אקדמיים ברחבי העולם המכשירים סטודנטים בהתמחויות שונות של מקצועות 

המחול מקובל היום לימוד המקצוע מחול אתני ו/או אתנוגרפיה של מחול בכלל כחלק חשוב 

בתכנית הלימודים. זאת מההיבט האקדמי, החינוכי, וכחלק מתפיסת המחול כביטוי של תרבויות 

וחברות בנות זמננו.   

כיום מרוכז העניין בהכרת המחול כמייצג חברות לגבי עצמן וכמזהה שייכות כלפי פנים וכלפי 

חברות אחרות. בישראל מקבל הנושא חשיבות מיוחדת, ועל כך בהמשך, אך כבר בפתיחה חשוב 

להדגיש כי משותף לכל הלומדים ומשמעותי לכל בן-תרבות – אפשרות הלומד להכיר באמצעות 

המקצוע את מורשתו האישית, המשפחתית והקהילתית, בד בבד עם הכרת תרבויות אחרות באשר 

הן.   

הצורך והיזמה ליצירת תכנית אקדמית הולמת, המשלבת לימודים מעשיים ועיוניים בהכשרת 

מורים לתנועה ולמחול בישראל התבשלה על אש קטנה בקרב מספר מורים בשטח, בעיקר 

במערכת החינוך הקיבוצית ובקרב מורים ואמנים מהעיר, ששיתפו פעולה עם אנשי התנועה 

הקיבוצית.  

במכון לתנועה של סמינר הקיבוצים הופעלו יזמות שונות מסוף שנות הארבעים של המאה 

העשרים בשדה החינוך לתנועה ולמחול. המובילים יזמות אלה היו ממיטב העוסקים בחינוך 

לתנועה ולמחול בישראל. לא זה המקום למנות את כולם ואת תרומתם. לא אחדש אם אומר עד 

כמה חשוב כי ייעשו עבודות מחקר ותיעוד שיעלו את תולדות הניסיונות הללו על הכתב למען לא 

יישכח מפעלם של חלוצים ומנחי דרך.   

האדם שנמצא במקום הנכון ברגע הנכון, והחליט לקשור את הקצוות, היה שלום חרמון ז"ל, 

אשר בשנות השבעים של המאה העשרים היה המפקח המרכז על החינוך הגופני, והכשרת מורים 

למחול היתה בתחום אחריותו וקרובה מאוד ללבו. שלום חרמון היה היוזם העיקרי להקמת 

התכנית שלנו על רקע השקפה, שהיה שותף לה, כי מה שהיה נהוג עד אז בישראל הוא בלתי-מספק 

הן מבחינת לימודי גוף האדם והן מבחינת החלק היצירתי-כוריאוגרפי של המחול. לדעת רבים 

חסרו מקצועות חינוך והוראה עדכניים ומקצועות אקדמיים במתכונת שתהלום הכשרת מורים 

בתנועה ובמחול כפי שהיה ראוי, רצוי ורלבנטי בישראל של אותה תקופה.  

חברו אל שלום חרמון שלמה יצחקי, ראש המכללה באותם ימים, ואחרים, אשר ביקשוני 

להכין את תכניות הלימודים ודרכי הקבלה, ולגבש צוות מורים שיממש את התכניות הללו.   
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מחול אתני היה אחד המקצועות שעד אז לא התייחסו אליו בארץ כאל נושא לימודי, וודאי שלא 

כנושא חינוכי ואקדמי. עד שנות השבעים של המאה העשרים, במידה ועסקו בהיבטים עיוניים של 

אמנות המחול, היה זה מנקודת ראות הממקמת את תרבות המערב במרכז. כלומר, עיסוק בחמש 

מאות שנה לערך בתולדות המחול. כאשר האזינו למוזיקה שאינה אירופית או ראו תמונה או 

מעשה אמנות שאיננו "תרבות המערב", הוא כונה באותם ימים "חוץ-אירופי", כאילו אין בו ערך 

ואין בו עניין לעצמו, אלא על בסיס משווה אל תרבות המערב.  

יחס דומה היה למסורות אתניות בישראל. היתה התלהבות רומנטית מהמזרחי והשונה, ראו 

בו תבלין פיקנטי שיש להוסיף אל מחולות וְזמרים שנועדו למסגרות חינוכיות, ועיקרן יצירת 

המאחד ה"ישראלי". לסיכום הסקירה על אודות התקופה שקדמה לתכניתנו, רוב המורים למחול 

נהגו אז על פי ההשקפה כי התנסות מעשית במחול ולימוד עיוני אינם מחוללים בצוותא. במקומות 

שבהם למדו את המעט שלמדו על ההיבט העיוני של התנועה והמחול, היה זה בדרך כלל תוך 

התעלמות ממסורות בנות אלפי שנים במזרח וכמעט התעלמות ממסורות המחול של עם ישראל 

ושל קבוצות המיעוטים בישראל.   

תכניות ומגמות לשינוי 

כאשר אנו דנים בלימודים עיוניים ומעשיים הרלבנטיים לחברה בישראל, מתקשרים הדברים 

למקצוע שהתבקשתי לדון בו כמי שהובילה את נושא המחול האתני בישראל – הוראה ומחקר – 

זה כשלושים שנה.   

כאשר חזרתי למכללה מלימודים באתנומוזיקולוגיה בסורבון בפאריס, שם השלמתי את 

עבודת המחקר בנושא "מוזיקה ומחול בטקסי חתונה בכפרים דרוזיים בישראל", היה לי ברור 

שבמרחב האקדמי מנשבות רוחות אחרות מאלה שהיו מקובלות בישראל בחקר המחול באותם 

ימים. ולכן, כאשר פתחנו ב-1978 תכנית מלאה ועצמאית בהכשרת מורים למחול, היה ברור כי 

בזמנים אלה הוראה אקדמית של המקצוע מחול אתני, ראוי כי תתבסס על העיקרים הבאים: 

הבנת אמנויות המחול מחייבת לימוד והכרה של התרבות והחברה שלהן הן נותנות ביטוי.  –

יש ללמוד את המחול כמייצג חברה ומשקף תרבות, תוך הבנת ההקשר הביוגרפי, –

ההיסטורי, התרבותי והאתני. 

יש לתת לפחות ידע בסיסי באשר למקומו של המחול במסגרת הכללית של האירוע, ליחסי –

הגומלין המתקיימים בו בין טקסט, מוזיקה וכל הקשור בביטוי המחולי.  

לימודים כאתגר עיוני וחברתי פעיל – קשיים ראשונים 

מחסום בלתי צפוי היה הצורך ליצור מעורבות אישית פעילה של ממש במהלך הלימודים: תרגול 

ראיונות אישיים עם מידענים  – תפיסת המחול ומקומו כפי שהמידען (Informant) רואה אותו. 

מציאת אנשי קשר במשפחה או בקהילה בכדי לתרגל סיקור אירוע ומקומם של המחולות במהלך 

האירוע הנסקר. ובנוסף לאלה – לימוד הרקע העיוני של החברה הנסקרת וסוג האירוע שנבחר 

לסיקור במעגל החיים או במעגל השנה, הכולל מחול. חשוב היה לחדד את ראיית המחול כחלק 

מאוטוביוגרפיה – סיפור אישי, משפחתי וקהילתי – וכן את האבחנה בין המחול כפי שהסוקר 

רואה אותו לבין משמעותו ותפיסתו בעיני הרוקדים עצמם. בחינת המחול ברצף הכללי של האירוע 

כשלמות שלא ניתן לנתק בין מרכיביה. לצורך הבנה של המכלול יש ללמוד את האירוע כולו ואת 

משמעות המחול ותפקודו ברצף ההתרחשויות.  

בין הקשיים שניצבו בראשית הדרך בלט הקושי לשלב בין הצורך ללמוד את המקורות 

העיוניים בד בבד עם התנסות מעשית והחובה להיות "צופים-משתתפים" באירוע. וכן לקיים 

ראיונות אישיים עם מידענים, להתמודד עם שאלות פתוחות ולא להחמיץ את העיקר: ראיית 
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המידען כמקור של מידע וחוויה, המשתף בידע שלו ובחוויותיו, ולא כַספק של תשובות בכדי 

לרצות את המראיין.  

תנאי ראשון היה לבנות יחס של עניין וכבוד לכל צורה של מחול ולכל אדם רוקד באשר הוא. 

בכדי למסור את המידע שנצבר ואת ההתנסות המעשית והחווייתית באופן הולם, מקצועי 

ואקדמי, מעמיק, מבוסס ולא חובבני, היה צורך בהרחבה של מושגי יסוד. לדוגמא: שימוש 

במושגים אנטומיים ומוזיקליים; התמצאות בכתב תנועה אשכול-וכמן, בכדי לשכלל את האנליזה 

של תיעוד דגמי יסוד של צעדים ורצפים של תנועה. תיעוד אירוע, והמחול כחלק ממנו, נעשה 

באמצעות צילום בווידאו ואחר כך בא תור האנליזה של המחולות בכל שיטה מקובלת, ובשלב 

מעמיק ומפורט יותר באמצעות כתב תנועה.  

יש להודות כי ראשית הדרך בהוראת מחול אתני נתקלה בבורות, שהתלוו אליה חוסר עניין 

וזלזול מצד חלק מהלומדים. אך מרגע שהלומדים נפתחו אל החוויה והשתחררו מדעות קדומות, 

במידת האפשר, התחזקה התובנה כי כל סוג של מחול הוא אמנות מחול; העמיק הידע של מחול 

כביטוי של תרבות וחברה, נוצר עניין גובר והולך, העמיקה המעורבות האישית בחקר המייחד 

והמיוחד בכל תרבות, ובכלל זה המחול.   

במשך שלושים השנים שבהן לימדתי את המחול האתני כמקצוע אקדמי עברנו תהליכים 

מתמידים של התאמה, שינוי ושיפור: שינוי התייחסות אל אמנות המחול מביטוי המכוון אל 

מיעוט בעל אמצעים ו/או שוחר אמנות אל תפיסת המחול כמשקף חברה ותרבות וביטוי לחברת 

אנשים באשר היא.   

בשנות דור אלה חל שכלול של אמצעי התיעוד, הניוד, ההפצה וההמחשה לסוגיהם. זמינותם 

אפשרה בהדרגה להשתמש בהם בפני הלומדים ועל ידיהם. לא אצל כולם ולא בבת אחת יכולנו 

להיווכח בהפנמת העובדה כי המחול הוא חלק מהיצירה האנושית הכללית בכל מקום שבו 

מתקיימת חברת אנשים, תוך שימת דגש על ריבוי ומגוון של יצירה, במקום ראיית תרבות המערב 

במרכז וכבסיס לכל השוואה. עניין זה חייב הצגת עבודות מעודכנות של חוקרים בני קהילות 

שונות ברחבי תבל ובישראל במטרה לתעד ולחקור את מסורות המחול השונות, ולו בחברת אנשים 

מצומצמת.  

התעדכנות, תוך הצגת המגוון כנושא מרתק בפני עצמו, עוררה עניין למצוא משמעות בכל 

מחול באשר הוא. הפתיחות הגוברת והולכת אצל חלק בלתי-מבוטל מהלומדים לגישות, לסגנונות, 

לאמנויות ולדרכי חיים, אפשרה היכרות עם מגמות שונות של חקר מסורות אתניות כמשקפות 

גישות תרבותיות, חברתיות, דתיות ואמנותיות.    

מחול אתני בתרבויות ישראל 

לימוד המחול האתני בתרבויות ישראל בצורה שתהלום את הידע הצבור כיום יתאפשר במידה 

ויתקיים בסיס עיוני ראוי העומד בדרישות אקדמיות. כך, מבלי לוותר על מעורבות אישית 

חווייתית ייווצרו תנאים שיאפשרו תהליך של פתיחות מתוך ידע, קבלה ונתינה, וישפרו את 

הדימוי העצמי והקהילתי במציאות הישראלית הסבוכה כל כך.  

עד היום, מסיבות שונות, שלא אעמוד עליהן כאן, בחלק מהמקומות שבהם מכשירים מורים 

למחול או במגמות מחול בבתי ספר תיכוניים, מסתפקים במפגשים והדגמות עם נושאי מסורת של 

מחול אתני, שזו חוויה חשובה כשלעצמה, אך אין בכך די, ודאי מנקודת ראות חינוכית ואקדמית. 

ביציאת ידי חובה זו מחמיצים את המעורבות, היוזמה, בחינת הידע האישי של הלומד, ובעיקר 

את ההזדמנות להעמקת מודעותו למסורתו האישית. הוויתור על רכישת כלי חשיבה ואמצעים 

אקדמיים נעוץ, כנראה, במערך כוחות ההוראה, כפי שהוא מתנהל כיום. עבודה על פרויקט מחקרי 

על פי הדרישות המתאימות ברמות הלימוד השונות, וההתנסות בסיקור אירוע הכולל מחול, 
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יעוררו את העניין והסקרנות, יבססו את הידע, יפתחו ויתנו כלים להבנת השונה, האחר, המוכר 

והבלתי-מוכר, ויקנו יכולת בסיסית בעבודת שדה כחלק מרכזי ממחקר של מחול אתני.   

כתוצאה מצורת הלימוד הרווחת וחוסר הידע, רב הבלבול ואין הבחנה בין מחול אתני לבין 

מחול בימה המשבץ חומרים אתניים. שחזור מחולות ואירועים אתניים למופע בימתי יש לו 

מטרות שונות: חינוכיות, קהילתיות, פוליטיות ועוד. כבודם במקומם מונח, אך אסור לבלבל 

תופעה זו עם מחול אתני ומוזיקה אתנית באירוע ממעגל החיים וממעגל השנה. חשוב לחדד את 

ההבחנה בין הסוגים השונים ולתת ללומדים כלים מקצועיים ואקדמיים לשכלול הבחנה זו.  

במציאות המקצועית-אקדמית בישראל כיום רק מיעוט קטן של מורים זכה ללמוד 

ולהתנסות, ולו התנסות מצומצמת, בעבודת שדה במחול אתני. הלימוד משיג את מטרותיו 

הראשוניות במידה והוא מצליח לפתוח ולהקנות דרכי התבוננות על המחול כצורת התנהגות 

אנושית-חברתית-תרבותית. לימוד המקצוע מחול אתני מצריך יכולת להיפתח אל תרבות המחול 

במובנה הרחב ביותר, פתיחות לחוות חוויות חדשות, מבלי לוותר על עיון וצבירת ידע.    

אם נעקוב אחר עבודות מחקר שנעשו במסגרת פרויקט גמר על ידי תלמידים שעברו את 

הקורס מחול אתני בבית הספר לאמנויות המחול ובחרו להתעמק ולחקור נושא מהתחום, לעתים 

בשילוב כתב תנועה EW ו/או מוזיקה, נראה רשימה מרשימה של עבודות מחקר לפי קנה-מידה 

אקדמי מחייב בשילוב תיעוד והתנסות מעשית.  לשם הדגמה, להלן מספר מצומצם של דוגמאות 

של עבודות, שכל חוקר כיום יכול להיעזר בהן לצורכי מחקרו והן עומדות בדרישות המאפשרות 

זאת. הדוגמאות המוצגות כאן הן מתחום המחול האתני ומחול בימה, מחולות עם ומחולות 

חברה, שבהם הכוריאוגרפים בחרו לשבץ חומרים אתניים.  

רשימה חלקית של עבודות שנעשו בבית הספר לאמנויות המחול במכללת סמינר הקיבוצים 

בנושאי מחול אתני והיבטים שונים שלו: 

מחול אתני: 

ארז טל, 1993 – מחולות יהודי אתיופיה בישראל. 

גדסי-לנגר אילנית, 1997 –  הצגת דמויות בזמר ובמחול במושב ברקת.  

גינת אלה, 1993 – מחול הפנים והידיים, מחול משחק של הנשים היהודיות יוצאות תימן. 

גלילי רינת, 1987 – תיעוד רצף מחולי-פיוטי של גברים יוצאי תימן בישראל.  

הונוולד רעות, 2002 – מחול בחסידות ברסלב.  

זלמן לימור, 2003 – מסורת ריקודי הרבטיקו בקהילת יוצאי סלוניקי בישראל.  

חן עינת, 2006 – דגמי יסוד של מחול הדעסא וגרסותיו, כפי שנרקד בשלושה דורות של נשים 

בישראל.  

פונדמינסקי שלומית, 1999 – מחול במקרא – על פי ערכים לשוניים מן התנ"ך. 

פרקל-טרגר ליאת, 1995 – מחולות בטקסי החתונה אצל הצ'רקסים בישראל. 

קוויל-חממי סיגלית, 1993 – הדעסא – מחול נשים יהודיות בתימן.  

מחול בימה המשבץ או משחזר חומרים אתניים: 

ברקוביץ' נדיה, 1998 – עבודתו הכוריאוגרפית של מויסייב – מטרות, אפיונים ודרכי-עבודה.  

הללי, שרון, 1997 – הצ'רקסים: ממחול אתני למחול במה המושתת עליו, אפיונים ותהליכי 

מעבר. 

רוזנטל מאיה, 2000 – דרכי פעולה, מטרות והגשמתן בקבוצות מחול יוצאי כורדיסטאן.  
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מחולות חברה ומחולות-עם המשבצים חומרים אתניים: 

כהן אלה, 2001 – רּוֶאָדה – מחול חברה המשבץ יסודות אתניים מקובה. 

מכורש גילת, 2001 – מחולות חברה בחגיגות החינא אצל יהודי תימן בישראל.  

נקב ענבל, 1998 – הורה – ריקוד עממי בישראל.  

הצורך בחומר עיוני מעודכן בעברית מההיבט הכללי והישראלי והצורך לרכז את המחקרים 

המעטים של מחול אתני בישראל במסגרת הוראת הקורס הניב את ספרי מחוללים – 

מחול-חברה-תרבות, שיצא לאור בשנת 2004 בהוצאת כרמל, ירושלים. אפשר לראות בו ספר יסוד 

בהוראת מחול אתני.  

הכנסת המקצוע מחול אתני ואתנוגרפיה של מחול לתכנית הלימודים המחייבת להכשרת 

מורים במסגרות אקדמיות, ראוי כי תחלחל למגמות מחול בבתי ספר תיכוניים ותהיה נחלת כלל 

הלומדים מחול בישראל. לשם כך יש להכשיר את פרחי ההוראה, ובנוסף לקורס הבסיסי 

המתקיים היום, לערוך בעבורם השתלמויות לביסוס הידע האקדמי ולשכלול היכולת להנחות 

עבודות שדה תוך פתיחות מרבית למגוון מסורות המחול המצויות בישראל.   

בנושא זה רבות עד כה ההצהרות ומעטים מאוד המעשים. תכנית הלימודים החדשה במחול 

מתאפיינת בכוונות מצוינות, אך אף שהכינו אותה צוותים שונים ברצינות ובמסירות בהנחיית 

אנשי האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך, היא מוקפאת ומושהית, מסיבות שאינן נהירות לי, 

ואינה יוצאת לאור.  

המטרות מנוסחות כנדרש, אך הביצוע, מה יהא עליו?  

מקריאת המטרות הכלליות והאופרטיביות הנוגעות לענייננו ניתן להיווכח כי ברמה ההצהרתית 

המחול מוצא את מקומו הראוי כחלק מהתרבות הישראלית, והמחול האתני מבטא יסוד חיוני 

ביצירה התרבותית בישראל. וזאת, כאמור, ברמת תכניות הלימודים. 

להלן ציטוט חלק מהטיוטה לניסוח המטרות לפתיחת התכנית: 

תכנית הלימודים החדשה במחול – מטרות כלליות ואופרטיביות 

הטמעת המורשת והתרבות הישראלית באמצעות המחול 

– הכרת המורשת האישית-משפחתית-קהילתית של הלומד עצמו והמחול כחלק ממנה 

– התוודעות למסורות שונות של מחול בישראל והקשרן למנהגים ולאירועים במחזור החיים 

(לידה, בגרות, נישואין, ֵאבל) 

– התוודעות למסורות שונות של מחול אתני כמרכיב באירועים במחזור השנה (חגים ומועדים) 

בקהילות שונות בישראל 

– הכרת טקסטים ולחנים השלובים במסורות המחול בישראל 

– זיהוי השווה והשונה במסורות אתניות של מחול בקהילות יהודיות שונות בישראל 

– הכרת מסורות מחול אתני של קהילות לא-יהודיות בישראל: ערבים, דרוזים, צ'רקסים 

וארמנים 
– טיפוח זיקה אל האחר דרך לימוד מורשת המחול של קהילות שונות ומנהגיהן 

– ראיית מורשת המחול כיסוד משמעותי ביצירה התרבותית בישראל. 
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הכרת אמנות המחול הישראלית כמשקפת רב-תרבותיות 

– הכרת המחול כמבטא מגוון של תרבויות במכלול התרבות בישראל 

– הכרת יסודות מסורתיים-אתניים של מחול ודרכי שיבוצם ברבדים השונים של מחול בישראל 

(מחולות עם, מחולות חברה, מחולות בימה) 

– התוודעות לדרכי לימוד, שחזור והנחלה של מחול אתני כיוזמה קהילתית  

– הכרת המחול בישראל כמשקף תהליכי מעבר חברתיים-תרבותיים 

– הכרת דרכי יצירת מחול בן זמננו לבימה המשבץ חומרים אתניים-מסורתיים של תכנים, 

טקסטים, לחנים, אביזרים ודגמי תנועה 

– הכרת יחסי הגומלין של השפעות הדדיות במסורות מחול של קהילות שונות כיסוד דינמי 

בתרבות הישראלית 

– התוודעות לאמנות המחול כאמירה אישית תלוית-תרבות 

– ראיית אמנות המחול על רבדיה השונים כמשקפת יצירה תרבותית בישראל. 

דברים לסיכום 

הוראת מחול אתני מהווה אתגר מתמיד של בחינת מסורת ושינוי בעולם דינמי שבו המסורתי 

והמתחדש מתקיימים בערבוביה.  

מחקר המחול האתני בישראל דורש מעקב אחר המעט שתועד ונחקר, וזאת תוך פתיחות למסורות 

הממשיכות לחיות ולייצג תוך שינוי מגוון של תרבויות וקהילות שונות.  

מקצוע זה מאפשר הכרת המסורת האישית מבית כערך משמעותי בעיצוב האישיות, ביצירת 

תקשורת בתוך המשפחה והקהילה תוך חיזוק תחושת השייכות באמצעות המחול.  

לימוד והתנסות במחול אתני כמקצוע הוא אחת הדרכים להפנמת הערך של ריבוי תרבויות בכלל 

ובישראל בפרט כמציאות קיימת, מעשירה ומרתקת.  

לצורכי המחקר יש לשכלל את היכולת לעבוד עם מידענים, ולהשקיע מאמצים בכדי להגיע אל 

אנשים שישתפו אותנו בידע ובניסיון שלהם. 

במצב שבו נתונים כיום המוסדות האקדמיים קשה לצפות לתנופה משמעותית במחקר אמנויות 

ותרבויות בישראל. חקר אמנות המחול בכלל, ומחול אתני בפרט, צועד את צעדיו הראשונים, 

כאשר עוקבת אחריו קהילה קטנה של בעלי עניין, כמעט במחתרת. שינוי משמעותי עשוי להתרחש 

רק בזכות משוגעים לדבר, שיבחרו בשדה המחקר, כי יראו בכך זכות, עניין ואתגר.  

מנקודת ראות אישית, העיסוק בהוראה ובמחקר של מוזיקה ומחול אתני בכלל ובישראל בפרט, 

זימן לי מפגשים עם אנשים ונשים מרתקים בפינות שונות ופתח בפניי אוצרות תרבות ואמנות. 

עבורי, היציאה לדרך זו של הכרה, לימוד ומחקר של מחול אתני הייתה מלאת אתגרים, הפתעות 

וחוויות – אישיות, אמנותיות, חברתיות ואינטלקטואליות בלתי-צפויות מראש, ועל כך אני 

אסירת תודה.  
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