
נעמי בהט-רצון 

דברים בכנס הבוגרים של המסלול למורים לתנועה ולמחול  

!פורסם בחוברת בסמינר בסיוון תשמ"ח 1988 בעקבות כנס העשור של המסלול: 6-7.  
טוב להודות כי נעים מאוד לראות את כולכם כאן יחדיו. מסתבר כי משפחת המחול בסמינר הקיבוצים הולכת 

ומתרחבת, הולכת וגדלה, וכבר היא כמו "חמולה" של ממש, בעלת הסתעפויות וענפי משנה. לא מקרה הוא, כי 

ה"זמן", המיוחד מאד עבורנו – קבלת המחזור העשירי של תלמידים במסלול למחול – השתלב בנושא המרכזי של 

הכנס. בחרנו להקדיש את היום להתנסות בצוותא, להדגמה ולצפייה בנושא: הזמן כיסוד בעבודה בתנועה 

ובמחול.  

זמן הוא מושג בסיסי וראשוני בתודעה האנושית הקולקטיבית. אנו נתונים במעגל החיים ובמעגלי השנה, ואלה 

הם חלק מתיאום מורכב ועדין בין היצור החי לסביבתו. שוב ושוב אנו נפעמים מול מחקרים חדשים וחשיפות 

נוספות, המבהירים פן נוסף באותו תיאום בעולם החי והצומח עם מחזורי השמש, הירח, הגאות והשפל. פעמים 

רבות אנו חסרי אונים מול בעיות, שמציב לפנינו השעון הביולוגי שבאדם, אך בד בבד אנו למדים שוב ושוב כי 

השעון הפנימי שבאדם הוא בעל יכולת הסתגלות וגמישות ולמידה. בעקבות הנרי ברגסון נוכל לומר (בניסוח עברי 

חופשי) כי המציאות מאחדת את העבר, ההווה והעתיד. ההווה נע בין העבר לעתיד. האמנות מרחיבה את תפיסת 

הזמן על-ידי שהיא מרחיבה את ההווה שלנו.  

המחול הוא אמנות של זמן ומרחב גם יחד. אך בעוד שגבולות המרחב על פי רוב ברורים ומוגדרים במידה רבה, 

הרי שיסוד הזמן נשאר מופשט. זרימתו מוחשית, ואנו מנסים למדוד אותה. בעבודתנו אנו חוזרים שוב ושוב אל 

ביסוסו וחיזוקו של הזמן האישי בתנועה יסודית, בתנועה כאמצעי תקשורתי, בקומפוזיציה ובשכלול המיומנויות 

הטכניות של המקצוע. במחול בא לידי ביטוי מיוחד המעבר מזמן אישי לזמן קבוצתי. אין כמו מחול, הנותן את 

תחושת האחדות והכרח של הקבוצה הרוקדת יחדיו, ואין כמו מחולו של היחיד, הנותן ביטוי לקולו היחיד 

והמיוחד של הפרט. בניסיונותינו לקלוט אמנות של זמן – המוזיקה והמחול – ולשלבה ביצירה ובחוויה האמנותית 

אנו עדים לאפשרויות הרבות ולקשיים המיוחדים המזומנים לנו. למדנו מן החכם הסיני לאו-צה, כי הטוב 

שבתנועה הוא זמנה הראוי.  

ייחודו של יוצר בעל שיעור קומה נבחן, בין השאר, גם ביכולתו להבין את יסוד התזמון הנכון ולשלוט בו. מכובדנו 

קורט זאכס כבר נדרש להבחנה בין זמן פיסיולוגי לזמן פסיכולוגי, וציין כי התכונה לפעול בתגובה למקצב היא 

מיסודו של המבנה הביולוגי. הגוף כולו מגיב, והתגובה האינסטינקטיבית מולידה תנועה ריתמית. כיום מנסים 

רבים ללמוד את סוד המפגש בין הזמן, הגוף והנפש.  

ניסינו היום במפגש מיוחד זה שלנו, לפתוח חלונות נוספים אל המאחד את גישתנו הפילוסופית-חינוכית-אמנותית 

אל המיוחד בדרכו של כל מורה, ואל ההדגשים המייחדים את המקצועות השונים. צפינו בסרטו של דודו שליטא, 

הפותח חלונות אל נושא "הקצב" מנקודת מבטו של יוצר, אשר שפתו היא שפת האנימציה הקולנועית ורגישותו 

והבנתו המוזיקלית מיוחדות מאד. אני בטוחה שנצא מכאן כולנו כשבאמתחתנו חומר למחשבה, גירוי להתנסות 

!נוספת וזיכרון של חוויה אמיתית. נתראה לפני תום העשור הבא במפגש שיוקדש לעבודות נבחרות בקומפוזיציה.  


