
תעודת בגרות לעולם המחול 

סוף סוף, לאחר צירי-לידה שנמשכו שתים עשרה שנים, יצאה לאור האנציקלופדיה הבינלאומית למחול 

  .Oxford University Press, New York בהוצאת International Encyclopedia of Dance

זהו מפעל רחב יריעה שאין לו תקדים בעולם המחול. מידת האיחור ביציאה לאור של מפעל כזה בעולם המחול 

תובן אם נזכיר כי אנציקלופדיה דומה במוזיקה, ה-Grove's Dictionary of Music and Musicians הופיעה כבר 

ב-1879 ומאז זכה ה-Grove's לעדכונים ולהרחבות ללא הפסק. ההפרש הגדול בזמן משקף את האיחור הרב 

במודעות לחשיבותו של מחקר המחול. חוסר הערכה הולמת את עולם המחול וחוסר עניין של אנשי המחול בעיון 

בתולדות המחול, במאגרי מידע אמינים, ובעיקר חוסר מודעות ללימוד המחול, הבנת משמעותו כדרך ביטוי 

בחברה האנושית, כאמצעי תקשורתי-אומנותי וכמשקף תרבויות. 

הארגון The Dance Perspectives Foundation בארה״ב, אשר יזם את ההוצאה, הצליח להשיג את המטרות 

שהציב לעצמו: הוצאת אנציקלופדיה רחבת יריעה (שישה כרכים עבי כרס), סקירת ערכים בינלאומית, הכוללת 

את כל סוגי המחול בכל ארצות העולם וכן סקירת אישים לאחר מיון ובחירה. נבחר צוות יועצים למערכת, 

 Selma Jeanne – מומחים בשטחי מחקר שונים בעולם המחול, ובראש צוות העורכים עמדה סלמה ג'ין כהן

Cohen , העורכת והמייסדת. 

מן הרגע שבו לקחה הוצאת אוניברסיטת אוקספורד חלק פעיל בהוצאת האנציקלופדיה נוצרה מערכת 

מתואמת של כתיבת הערכים השונים, רשימות ביבליוגרפיות כנדרש, ובעיקר עמידה על הכללים הנדרשים מכל 

פרסום אקדמי. יש לזכור כי מדובר במפעל שבו שותפים חוקרים וכותבים מכל רחבי העולם, המייצגים את קשת 

הגוונים של שטחי העיסוק הקשורים בעולם המחול. מלבד הקושי של חוסר משאבים למחקר ותיעוד המחול, 

התעוררו הקשיים בעיקר בצורך בהסכמה ובהאחדה של מושגים. אפילו בהצצה ראשונה ניתן להבחין כי נעשה 

ניסיון רציני להתגבר על כך. הספר מלווה במספר רב של צילומים בשחור לבן. חבל שלא ניתן להדפיס לפחות חלק 

מהם בצבע, מה שהיה מוסיף לא מעט לאמינותם של הצילומים כמשקפים אירוע מחולי.  

תרומה חשובה לא פחות תורמים האיורים הרבים, לדוגמה – בערך Notation תיווי – מהווים האיורים הדגמה 

מצוינת ומאגר חשוב של המחשה, אשר יכול לשמש כל מורה, תלמיד וחוקר. באופן טבעי, המחול בתרבות המערב 

זוכה לסקירה רחבה ומפורטת יותר, ובעיקר בולטת ומפורטת העשייה המחולית בארה"ב. אך במקביל, אנו 

נחשפים לערכים רבים מאוד של תרבויות חוץ-אירופיות מתוך התייחסות מעמיקה אל המחול כמייצג מסורות 

ותרבויות מגוונות ושונות מאוד זו מזו.  

בעיניי חשובה במיוחד ההשקפה העומדת בבסיסה של האנציקלופדיה, אשר המסר שלה הוא פלורליזם במחול, 

התייחסות שווה למחול באשר הוא בכל מקום ובכל מסגרת וסגנון או פונקציה חברתית. רוב הערכים נכתבו 

במיוחד לאנציקלופדיה ועודכנו לפני שנתיים. חבל שמצויים גם ערכים שמוחזרו ממקורות קודמים, אך ממבט 

שטחי ניתן להיווכח כי אלה אינם רבים. אישית, שמחתי במיוחד למצוא – לראשונה – את הערך מחול אתני 

בצורה מעודכנת, המציג את ההשקפה הרווחת בין החוקרים כיום, ובנוסף, מוצגות נכון השיטות וההשקפות 

הרווחות במחקר המחול. נקווה כי תהא זו נקודת מוצא מוסכמת ומחייבת לכל מי שמבסס את השקפתו על ידע 

אמין ולא על משאלות לב. 

ישראל מיוצגת באנציקלופדיה בצורה מכובדת וסבירה. הערך ישראל כולל שני פרקים: הראשון – רקע כללי –

שבו מוזכרים רבים מן המי ומי במחול בישראל, ונסקרות מגמות בתולדות העשייה המחולית בארץ: יוצרים, 

רקדנים, להקות, החינוך למחול וכו'. חבל שערכים שונים בישראל לא זכו לפירוט נוסף. לדוגמה תרומת ישראל 

לחינוך למחול ובאמצעות המחול אינה מבוטלת, ויש בה ייחוד, אם ניקח בחשבון את מה שנעשה בתנועה 

הקיבוצית ובאולפנים האזוריים למחול ומה שקיים היום במגמות מחול בחטיבות הביניים ובבתי הספר 

התיכוניים ברחבי הארץ. כותבי הערך גיורא מנור ויהודית אינגבר.  

החלק השני – מחול אתני בישראל – סוקר מגמות ותהליכים בצירוף הישראלי המיוחד של מחול אתני 

המבוסס על מסורות יהודיות שהובאו ארצה על ידי המהגרים-העולים מארצות הפזורה, מחול שאומץ על ידי 

קבוצות יהודיות בארצות מושבם והפך להיות חלק מביטוי שלהם והובא על ידם לישראל, ומחול של קבוצות 

מיעוטים יושבי הארץ היהודים ושאינם יהודים: ערבים, דרוזים וצ'רקסים. הערך נכתב על ידי נעמי בהט-רצון 



ואבנר בהט. ערכים נוספים נכתבו על ידי חוקרים ישראליים, וישראלים מוזכרים בערכים הרלוונטיים, לדוגמה 

אשכול-וכמן מוזכרים בסקירה הכללית על ישראל ובהרחבה בערך Notation. ישראלים אשר כתבו ערכים נוספים 

לאנציקלופדיה: צבי פרידהבר (המחול היהודי), מאיר גרובר (מחול בתנ"ך), אמנון שילוח (מחול בדואי, איסלאם 

ומחול). כאמור, גם לאחר הצצה ראשונית ניתן לומר כי לפנינו מפעל המסמן נקודת מפנה בתולדות המחול, וזאת 

בכמה מובנים: מאגר ידע שאין לו תקדים בתולדות המחול, ריבוי מסורות וגישות על בסיס אקדמי בכפיפה אחת 

מתוך השקפה המעגנת את המחול לסוגיו ולתפוצותיו כביטוי אנושי-תרבותי רב משמעות. ביסוס מעמדו של 

מחקר המחול במשמעותו האוניברסלית-אקדמית, גישה יעילה אל מידע אמין החושף את המחול כאמנות בין 

תחומית המשלבת תקשורת באמצעות שפת תנועה תוך שיח ושיג עם אומנויות נלוות. 

ראוי כי כל ספריה או מאגר מידע המכבד את עצמו יכלול את האנציקלופדיה הבינלאומית למחול וכל תלמיד, 

מורה, יוצר וחוקר יראו בה מקור של מידע, דעת וחוויה. 


