
נעמי בהט-רצון 

מטרות ומגמות בחינוך לתנועה ומחול  

והשתקפותן בדרכי הכשרת מורים למחול ותנועה במכללת סמינר הקיבוצים  

פורסם בחוברת מחשבות מחול, הוצאת מכללת סמינר הקיבוצים, תשנ"ח 1988: 5-1.  

בשנת העשרים למסלול, זהו רגע מתאים לעשות חושבים, לבדוק את המטרות שלנו ואת דרכי עבודתנו. אך לפני 

שאתייחס אל אלה, הרשו לי דקה של מבט אל העבר. מערש הולדתו הציב לעצמו המסלול להכשרת מורים למחול 

ולתנועה בסמינר הקיבוצים מטרות ברורות מאד, הן מהבחינה החינוכית והן מהבחינה המקצועית. השאלה 

שעומדת שוב ושוב לבדיקה ובחינה היא: מה יהיו דרכי העבודה ההולמות את הסטודנטים הבאים אלינו ואת 

המטרות שלנו.  

הרקע להקמת המסלול להכשרת מורים למחול ולתנועה בסמינר הקיבוצים 

עלינו לזכור כי בשנות השבעים קדמו לנו האקדמיה למחול בירושלים, אשר הייתה באותם ימים אקדמיה למחול 

לפי המבנה הקלאסי האירופי של המילה, ובמקביל לכך – ניסיונות שונים בסמינר הקיבוצים לשילוב תנועה ומחול 

במסגרת הכשרת מורים.  

מחד – מסגרת של הכשרה לביצוע מחול במובן המקובל של שנות הארבעים, ומאידך – ניסיונות חדשניים למדי 

המתכחשים כמעט לצורך בתרגול טכני לשמו. במסגרות אלה החלק העיוני היה ספוראדי למדי. הנושאים נבחרו 

לפי המקובל באקדמיות למחול בחו"ל, אך בעיקר לפי השקפתו של העומד בראש מגמה כזו, עדיין ללא צורך מאזן 

הנובע מדרישות מכללתיות או של משרד החינוך או המועצה להשכלה גבוהה.  

ההשקפה בבסיס העבודה הייתה אליטיסטית למדי. הביצוע – בלתי מחייב והתוצאות בהתאם לכך. בסמינר 

הקיבוצים נעשו הניסיונות הראשונים בהנהגתה של יהודית בינטר, כאשר הכותרת "חינוך התנועה" אומרת כמעט 

הכול. על רקע האווירה הכללית היו אלה ניסיונות חדשניים, התוכניות גמישות מאוד, מעט מורים לימדו הרבה 

שעות מעט תלמידים. ההשקפה הייתה כי אם ילדים ומבוגרים יתנועעו באופן חופשי וללא מעצורים מסוג כלשהו, 

יכולת הביצוע שלהם תהיה טובה ומספקת. המילה "טכניקה" – הס מלהזכיר, בעיקר משום שרבים האמינו אז, 

במידה מסוימת של תמימות, כי החינוך הנכון לתנועה נכונה יגרום לבני אנוש שהתנסו בכך להיות טובים יותר, 

לפחות משופרים, ובכך דיינו.  

היסודות שהונחו באותם ימים מהווים בסיס להשקפתנו החינוכית-מקצועית עד היום. הדרישות המקצועיות 

והאקדמיות שונו, וכמובן תוכניות הלימודים נעשות כיום בתיאום עם המכללה, משרד החינוך והמועצה להשכלה 

גבוהה. היה ניסיון, במעבר אל תוכניות מובנות ומסודרות, להתבסס על כתב תנועה אשכול-וכמן, שנוהל והונהג 

על-ידי נועה אשכול והוציא שני מחזורים של מורים. כיום כתב התנועה אשכול-וכמן הוא חלק מלימודי החובה 

וההתמחות במסגרת המסלול.  

מאלה ניתן ללמוד, כי האווירה במכללת סמינר הקיבוצים הייתה פתוחה לניסיונות וחידושים ונתנה מקום 

ליוזמות חינוכיות שונות גם בשטח התנועה. המחול בכל אלה יצא מקופח, ולא כאן המקום לבחון מדוע. באותה 

עת יזמו לעצמן מסגרת עצמאית של עבודה כמה מורות למחול, שעבדו משנות החמישים בכמה קיבוצים וזכו 

להכשרה רחבה, מקצועית וחינוכית בארצות שונות ובישראל. כמו "השתלמות" בזמננו, אשר היוותה מעין מעבדה 

לגיבוש מטרות, דרכי עבודה ותוכניות לימודים מפורטות למדי. בקבוצה זו נכללו בין השאר יהודית ארנון, 

שלומית רץ, עדה לוויט, גבריאלה אורן, חרמונה לין, צילה אונגר, נעמי בהט-רצון ועוד. במסירת עובדות אלה, 

ובכל שנאמר עד כה, ניסיתי להמחיש את העובדה, כי הקמת המסלול להכשרת מורים למחול ותנועה נעשתה על 

קרקע פורייה, מה שקרוי היה אז "דרישה מן השטח"...  
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אנשים רבים ששטחי התעניינותם היו תנועה ומחול מן ההיבט החינוכי-יצירתי, לא מצאו לעצמם מקום במסגרות 

הקיימות, דיברו וחלמו על מסגרת שתבסס את העבודה המקצועית על התנועה היסודית, תוך לימוד והעמקה 

במדעי האדם, לימוד מדעי החינוך, העשרה בשטחי אמנויות שונים, מעורבות בחברה הישראלית, בקיצור – עיסוק 

בתנועה ובמחול ברמה מקצועית מתוך גישה יוצרת, הוליסטית ופלורליסטית. הוגה הרעיון של הקמת מסלול מלא 

להתמחות בהוראת מחול ותנועה (בניגוד למגמות מחול שהיו קיימות אז במסגרת הכשרת מורים לחינוך גופני 

במכללת סמינר הקיבוצים ובמכרן וינגייט), היה שלום חרמון ז'ל, שהיה באותם ימים המפמ"ר של החינוך הגופני 

ועסק ביוזמות מחול מתוך נטייה אישית והבנה נכונה של המציאות בשטח.  

שלום חרמון פנה אלי (באותם ימים עמדתי בראש מגמת מחול במסגרת הכשרת מורים לחינוך גופני בסמינר 

הקיבוצים), ולאחר הבנה ראשונית שאנו רואים עין בעין את המטרות ודרכי העבודה, פנינו להנהלת סמינר 

הקיבוצים שבראשה עמד באותם ימים שלמה יצחקי, אשר יחד עם מיכה שמבן, שעמד בראש המכון לחינוך גופני, 

נענו לפנייה ולא חסכו יוזמה ועזרה.  

מרגע ייסודו והקמתו, התייחסו רבים אל הרך הנולד בספקנות רבה מאד, ולא ניבאו לו אריכות ימים. לא ידענו מי 

יבוא ללמוד וכמה יבואו. האם יהיה ביקוש לבוגרים שלנו, כלומר היה חוסר בהירות בתחזית של היצע במקומות 

עבודה להוראת מחול ותנועה. דבר אחד ידעתי: תנאי למסלול ראוי לשמו – מטרות ברורות וצוות מורים ברמה 

המקצועית והאישית הטובה ביותר. ביקשתי שיקציבו לי שנה להכשרת צוות המורים, והמסלול התחיל להתגלגל, 

והשאר היסטוריה.  

בשנים הראשונות היה הביקוש גדול בהרבה מהיכולת לקלוט. על כל מקום פנוי פנו להתקבל חמישה-שישה 

מועמדים. כיום פונים פי שלושה מן המקומות הקיימים, ואנו מקווים כי מצב זה יישמר. אנו דבקים בהחלטה לא 

להוריד את רמת הציפיות, כדי להוציא את המיטב האפשרי. אנו במדינת ישראל זקוקים למורים משובחים, 

אפילו במחיר הכמות. במשך הזמן יצרנו את מסגרת המכינה למחול, אשר מכשירה את המתאימים לכך לקראת 

הבחינות המעשיות בנושאים המקצועיים-מעשיים בלבד.  

במסגרת ההשתלמויות למחול ולתנועה, אנו מחפשים כל הזמן דרכים וכיווני המשך ההולמים את השקפתנו 

החינוכית והמקצועית, שיהיו נתיב נוסף לבוגרים שלנו העובדים בשטח. כיום אנו מתחילים לבדוק, יחד עם 

המכללה, תוכניות של שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בחו"ל, לקראת הענקת תואר שני ושלישי.  

במכללה שלנו התגבש צוות מורים איכותי, מן הבולטים בארץ מן ההיבט המקצועי, החינוכי והאקדמי, הנותן 

מענה לצרכים אשר צמחו עם העבודה והתרחבו בהתאם למה שהתרחש במערכת הכשרת המורים בישראל. בעיקר 

ברצוני לציין את עבודת הצוות ואת שיתוף הפעולה ההדוק בחבר המורים שאנו מתברכים בהם. כל זה לא היה 

צומח לולא היינו זוכים לתמיכה ולשיתוף פעולה מצד המכללה. הנהלת המכללה ומוסדותיה השונים הלכו איתנו 

יד ביד, ציפו מאיתנו שנאבק על מה שאנו מאמינים בו מבחינה מקצועית, תוך שאנו מתאימים עצמנו לדרישות 

האקדמיות בהכשרת עובדי הרואה. על האתגור המתמיד הזה, אנו אסירי תודה.  

מטרות המסלול להכשרת מורים למחול ולתנועה במכללת סמינר הקיבוצים 

מטרה ראשונה – ״חנוך לנער על פי דרכו״:  צרכים אישיים מול רמת הישגים אתגרית אך ניתנת להשגה. 

מיום היווסד המקום מלווה אותנו השילוב של התחשבות בצרכי הפרט ויכולתו האישית, הן מהבחינה המנטלית 

והן מהבחינה הפיזית, עם חינוך תוך אתגור מתמיד ורצון להתפתח ולהתקדם.  

דבר זה נובע בראש ובראשונה מהשקפתנו ההוליסטית האומרת: אחדות גוף ונפש בחינוך לתנועה ולמחול, 

מעורבות מלאה ולקיחת אחריות של התלמיד על לימודיו. התלמיד יהיה מודע לצרכיו, ליכולתו, לזמן העומד 

לרשותו, אך בד בבד יהיה עד לצרכי המקצוע ולדינמיקה של שיכלול היכולת באופן מתמיד.  
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מטרה שנייה – הוראת המקצוע על בסיס מדעי האדם. 

בניגוד למה שהיה מוכר לנו, דור המייסדים, כתלמידים במסגרות שונות של עיסוק בתנועה, שאפנו לעיסוק במחול 

ובתנועה שאינו מנותק מהידע הצבור במדעי האדם. קשה להבין היום, כיצד מושגים באנטומיה פונקציונלית 

ותורת התנועה היו זרים לחלוטין בהוראת מחול. פיזיולוגיה כללית ופיזיולוגיה של המאמץ, כאילו לא היה 

ביניהם ובין האדם הרוקד קשר כלשהו. מניעת נזקים בשעת תרגול גופני ואימון במחול היו דיבורים בעלמא, ללא 

בסיס עיוני-שיטתי. יצירת תוכנית הולמת ומעודכנת במדעי האדם הייתה בסיס לעבודתנו ומשמשת עד היום נושא 

מתמיד לחיפושים, עדכונים וחיזוק הרלוונטיות למקצועות המחול ודרכי יישומם בהוראת מחול ותנועה. 

מטרה שלישית – הכשרת מחנכים לתנועה ולמחול לכול. 

אחת המטרות הראשוניות בתכנון הכשרת המורים הייתה הכשרת אנשים מעורבים בחברה הישראלית, 

המסוגלים לחנך למחול ולתנועה בכל מסגרת חברתית-חינוכית-ישראלית ולא לאליטות מעוניינות בלבד. השאלה 

כיצד לפרוץ מסגרות מקצועיות-אליטיסטיות מחד, ומאידך כיצד ליצור מסגרות מקצועיות, מחנכות ומעשירות 

לפי כל קנה מידה מקצועי וחינוכי במערכת החינוך הישראלית; שניות זו היא חלק מאיתנו. האם ניגודיות זו 

תמשיך להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית? האם בכוחה של מערכת החינוך, והמורים למחול ולתנועה 

בכלל זה, לתת מענה לצרכים האמיתיים של הציבור הישראלי במחול ובתנועה או, על דרך ההיפוך – האם אנו 

מודעים לכוחם של המחול והתנועה ויכולת התרומה שיש בהם לחברה בישראל?  

להשקפתנו, הבסיס לכל העשרה והתמקצעות הוא החינוך לתנועה ולמחול לכול. כל ילד זקוק וראוי שתינתן לו 

הזדמנות לקחת חלק בשיעור לתנועה ולמחול כחלק ממערכת החינוך הכוללת, בגן ובביה"ס היסודי. על בסיס של 

מחול ותנועה לכול אנו רואים חשיבות בבניית מערכת העשרה של חוגי בחירה במחול ותנועה לפי בחירה ונטיות 

הלב של הילדים והנוער, בבחינת טעימה ראשונית של הרגלי תנועה משופרים, שמחת המחול, השתתפות במסגרת 

בית הספר הרוקד ריקודי-עם ויצירה במחול בהתאם לנסיבות, לנטיות הלב, למסגרות החינוכיות ולאפשרויות 

הפיזיות והאמנותיות.  

השלב הבא הוא הנחת יסודות מקצועיים במסגרת מגמות מחול, שיש בהן שילוב אמנויות ויצירת בסיס מקצועי 

של לימוד מחול ותנועה בחטיבות הביניים ובתי הספד התיכוניים. כיום קיימות ברחבי הארץ בין שבעים למאה 

מגמות מחול במתכונות שונות, ובוגרים ובוגרות שלנו משובצים בהן כמורים וכמרכזים, כמו במערכת כולה. אנו 

שואפים להקנות לבוגרינו יכולת ראייה נכונה של המערכת בשלמותה. בבסיס הפירמידה אנו מניחים יסודות 

להכשרה מקצועית וחינוכית לתנועה ומחול לכול כחלק מחינוך חובה וכחלק מאיכות חיים מינימלית בחברה בת 

זמננו.  

באמצע הפירמידה משולבים המחול והתנועה כשפת ביטוי אישית, וכשפת תנועה המאחדת חברת אנשים, בשכלול 

הכלים של אדם יוצר ובהעשרת החניך כבן תרבות. בראש הפירמידה אנו מניחים יסודות להכשרה מקצועית רחבה 

למחול לבמה. הכשרת קהל צרכנים נבון, יוצרים בעלי יכולת מקצועית-אמנותית ומבצעים חולמים ליצירות מחול 

בזמננו.  

מטרה רביעית – שאיפה למצוינות מקצועית ואישית. 

כוונתי לשאיפה למצוינות המשולבת בהכשרת מחנכים ומורים לכול. הדילמה ביצירת אווירה מאתגרת מחד, 

והיענות לצרכיו של כל סטודנט מאידך, מלווה אותנו כל הזמן. אנו מחפשים דרכים שונות למתן חיזוקים וכיוונים 

לכל פרט על פי צרכיו, חיזוקים לכל מי שזקוק להם, אך בה בעת אנו רואים חשיבות עליונה במתן כיוונים לכל 

תלמיד, ובהם תלמידים מצטיינים, בעלי כושר עיוני, מחקרי ו/או בעלי יכולת ביצוע מיוחדת.  

לבעלי יכולת ביצוע מצטיינים יצרנו מסגרת מיוחדת של קבוצת מחול שליד המסלול, שבמסגרתה מקבלים 

המשתתפים שעות נוספות של שיעורים בטכניקות המחול השונות ועבודה רצופה על יצירות כוריאוגרפיות 
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והעלאתן במסגרת המכללה ומחוצה לה. יצרנו מסגרות סדנאיות שבהן נפגשים התלמידים עם יוצרי מחול 

בישראל ועם מורים שונים בעלי שם וניסיון.  

במסגרת עבודות פרויקט הגמר יכול כל תלמיד, בהנחיית מנחים מומחים, להוכיח התמצאות במידע צבור, יכולת 

כתיבה אקדמית ויוזמה אישית בכיוונים שונים של עבודה מעשית, כגון: עריכת תוכניות לימודים, תיעוד מהלכי 

תנועה ומחול; שימוש באמצעים שונים להמחשה, כגון: מחשב, וידיאו, כתב-תנועה ועוד. התלמיד נדרש להוכיח 

יכולת הצגת החומר באמצעות הרצאה וכל סוגי ההדגמה המתאימים לנושא שבחר והם עומדים לרשותו. כמו כן 

עליו לדעת להציג את עבודתו ולהגן על עמדתו בפני מורים ותלמידים במסגרת הקולוקוויום שאנו מקיימים.  

במסגרת קורס קומפוזיציה שוקדים התלמידים על יצירת עבודות במחול, מתנסים ומתמודדים עם היותם מנחים 

ומונחים בצוות מבצע. אנו מחפשים מדי שנה נתיבים חדשים ומגוונים לאתגור ועידוד המצוינות. אין אנו רואים 

די בכל אלה. ברגע שנפסיק לחפש אתגרים ולהתחדש לא תהיה לנו זכות קיום.  

מטרה חמישית – הנחת בסיס אקדמי להוראה ולמחקר.  

תוכנית הלימודים בהתאם להשקפתנו ולדרישות המועצה להשכלה גבוהה מציבה בפני המורים והתלמידים 

דרישות אקדמיות בצד הדרישות המקצועיות והחינוכיות, וזאת מבחינת הידע הנדרש, דרכי ההוראה והתנסות 

ראשונית בעבודת מחקר.  

בנוסף למקצועות שכבר הוזכרו במסגרת מדעי האדם ומדעי החינוך, דורשת מסגרת ההתמחות במחול ותנועה 

רמה עיונית אקדמית במקצועות העיוניים של ההתמחות: תולדות המחול, מחול אתני (הכוונה להיבטים 

אתנוגרפיים של המחול לסוגיו השונים), מוזיקה ולימודי כתב-תנועה.  

במסגרות אלה נדרשים הסטודנטים לעשות צעדים ראשוניים של כתיבה אקדמית במסגרת עבודות פרה- 

סמינריוניות וסמינריוניות, כאשר פסגת ההתנסות האקדמית והכושר להציג יכולת אישית מתמקדים בפרויקט 

הגמר לתואר ראשון, שבו נדרש התלמיד להציג יכולת עיונית במסגרת דרישות אקדמיות מקובלות, ותרומה 

אישית המבוססת על התנסות מעשית על בסיס מידע שצבר.  

העבודות נעשות בשטחים שונים של תנועה ומחול, כגון:  

1 . חינוך והוראה של מחול ותנועה  

2 . מחול אתני ומחולות עם בישראל  

3 . עבודה קהילתית בתנועה ובמחול  

4 . יחסי גומלין של תנועה ומחול ואמנויות נלוות  

5 . דמויות, שיטות ומגמות בתנועה ומחול  

6 . תולדות המחול  

7 . לימודי תנועת האדם  

8 . מחקר בין-תחומי של תנועה ומחול בנושאים רבים ושונים.  

אני שמחה לציין שבמסגרת המסלול למחול ולתנועה נעשות עבודות מחקר, אשר בחלקן תרמו תרומה ראשונית 

בשטחן. צוות המורים שלנו מעורב בהנחיית עבודות הגמר ובבדיקתן, ובמסגרת הקולוקוויום שבו מוצגות 

העבודות, מתקיים עליהן דיון של מורים, תלמידים ואורחים.  

כבר כיום ניתן לראות ניצנים של המשך בעבודות של בוגרים שלנו לתואר שני ושלישי, שנעשו באוניברסיטאות 

שונות בישראל ובחו"ל.  

מטרה שישית – יצירת אקלים פלורליסטי והומניסטי בחינוך, בהוראה ובמחקר מחול בישראל. דרכי ההוראה 

משקפות השקפת חיים. אין אנו עוסקים ב"אסור" ו"מותר" (בימי נעורינו, ההשתתפות בשיעורי מחול או תנועה 
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של אסכולה מסוימת הגבילה מראש השתתפות בשיעורים של אסכולה שונה). כיום לומדים אצלנו פרחי הוראה 

מקשת גוונים רחבה של הציבור הישראלי, ובוגרינו מלמדים במסגרות ובמקומות שונים ומגוונים.  

אנו מחפשים במדעי החינוך ובמדעי גוף האדם את ההבנה הבסיסית למשותף ולמייחד. בהוראת המחול אנו 

מדגישים את המשותף על בסיס הצרכים והמטרות המקצועיות, ומשכללים באופן מתמיד את המיוחד לכל 

מקצוע. המחול במערכת שלנו מרגש כחלק מן התרבות הישראלית, וכל אחד מייצג מורשת אישית מסוימת, מתוך 

הפסיפס הישראלי שאנו שואפים לחדד את המודעות לרבגוניות שבו.  

אנו רואים בתנועה היסודית את הבסיס לכל טכניקה. מדעי גוף האדם הם הבסיס למגבלות ול''איסורים", והיסוד 

לשכלול היכולת ואתגרים של הישגים ביכולת הביצוע. השקפת העולם שלנו, מן הראוי שתכוון אותנו לראות את 

המחול לסוגיו ורבדיו השונים כצורך אנושי-קיומי, כשפה של תנועה. אמנות שיש ללמוד את עקרונותיה 

המקצועיים וראוי להכיר את גווניה:  

ביטוי של היחיד  

שפת תנועה של קבוצה חברתית  

אמנות המחול.  

       תל-אביב פברואר 1998 
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