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לכל אחד יהודית בינטר משלו. רבים ושונים בטוחים, כי בדרכם המקצועית הם מגשימים את דרכה של 

יהודית. היא לא האמינה באסכולות ולא במטרות מוגדרות. היא האמינה בדרכים, בחיפוש, בהתנסות.  

בשנת 1957 – כן, זה היה לפני ארבעים שנה! – הזמינה אותי יהודית בינטר לשיחה. היא הציגה בפניי 

ניסוי שעמדה לפתוח בו, והציעה לי להצטרף לקבוצה מצומצמת שתעבוד מספר שעות בכל יום בניסיון 

לגבש תהליכי תנועה אשר יתועדו וישמשו בסיס להמשך עבודתה בסמינר. יהודית אמרה לי בגילוי לב כי 

ניסיון זה עמד בניגוד למה שעשתה עד אותה עת. היא האמינה, לדבריה, כי תנועה טבעית ומשוחררת 

תביא לשכלול היכולת התנועתית וכי שינוי הרגלים והתחדשות הם הדרך. בגילוי לב אמרה יהודית, כי לא 

מהכל הייתה מרוצה. מתוך הלבטים והדיונים עם הנהלת הסמינר (אז היה זה עדיין סמינר בלבד ולא 

מכללה) עלתה ההצעה לקחת שנה של פסק זמן ולעשות בה עבודת מעבדה מרוכזת, לתעד ולרשום תהליכי 

תנועה ושיעורים, שמטרתם הינה בראש ובראשונה שיפור היכולת התנועתית.  

המסגרת החברתית בקבוצה היתה מקסימה. בנות אחת אחת, שנתנו הרבה וקיבלו עוד יותר, ואמרו בכל 

יום תודה בשקט, לא בקול רם. הקושי היה בתיעוד. לבקשת יהודית מילאתי עשרות דפים בכתיבה צפופה 

ומסרתי אותם לידיה מדי יום. לא השארתי עותקים בידי. באותם ימים לא שמרנו עותקים. אינני יודעת 

מה עלה בגורלם של אותם דפים, אך אני יודעת כי אותם תהליכי תנועה היו לחלק משפת התנועה שלי 

בהוראת תנועה ומחול לילדים ולמבוגרים ובעבודות כוריאוגרפיה שונות. הם היו לחלק בלתי נפרד 

מעבודתי מאז ועד היום.  

כאשר הגיעה הקבוצה לסוף שנת העבודה, נתנה לי יהודית את ספרו של פול ולרי "הנפש והריקוד״ 

בתרגומו של ישראל זמורה, שיצא לאור ב-1949 בהוצאת מחברות לספרות. ההקדשה שרשמה יהודית 

בכתב ידה היתה קודם כל "השבלול" המפורסם שלה, שהשתרע על פני כל העמוד כמעט, ולמטה רשמה: 

"לנעמי, לגמר ולהתחלה, מיהודית בינטר".  

ב-1970 או ב-1971 קיבלתי לבקשתה של יהודית לקריאה את כתב היד של ספרה "אתה התנועה". 

התגובה הראשונית שלי היתה: סוף סוף! כשהתחלתי לקרוא, הרגשתי שאני נוגעת בציפור הנפש. 

במונחים מקובלים היה כתב היד זקוק נואשות לעריכה לשונית, וידעתי כי כל עריכה תגרע מן החוויה 

שמזמן מפגש עם יהודית. אין ספק, כי אנו מבססים את עבודתנו בסמינר הקיבוצים על השקפתה ועל 

דרכי עבודתה של יהודית. התנועה היסודית היא הבסיס לכל טכניקה ומיומנות מקצועית, ונכללים בזה 

הבאלט הקלאסי והמחול המודרני. מדעי החינוך הם הבסיס לעבודתנו, ומדעי גוף האדם זוכים ליישום 

מעשי וחינוכי.  
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האלתור והיצירה בתנועה הם חלק מהבנת התנועה, הם בסיס לביטוי אישי וכלי לתקשורת בין אישית. 

אנו מנסים לקיים דו- שיח מתמיד בין היחיד לקבוצה, מבלי שהאחד יתבטל בפני הרבים ומבלי שהרבים 

יספגו את היחיד. אינני בטוחה אם יהודית היתה נלהבת מן הדגם המנחה של המועצה להשכלה גבוהה 

כיום, אך בתכנים שיצקנו להתמחות המקצועית אצלנו ניכרות בהחלט עקבות עבודתה של יהודית. רבים 

מבחירי המורים שלנו היו תלמידיה. בעיון בספרה נמצא את הרציונל שלנו. וכך כתוב שם בעמוד 25:  

המורה חייב להכיר בכך, שמחובתו לעורר את מלוא התעניינותם של התלמידים במעשיהם במשך 

השיעור. עליו לסייע לתלמידים בכל קבוצת גיל לחשוב בעצמם, להחליט בשביל עצמם, לגלות מהי 

הסיבה להצלחה או לאי הצלחה של ניסיונותיהם. המורה עצמו נמצא כל הזמן בסיטואציה של דו-שיח. 

עליו להתאים את מטרת ההוראה שלו למטרה שנקבעה בתכנית הלימודים. עליו לתרגם ולסגל מטרות 

אלה לתלמידים במשך כל תקופת הלימוד ובכל שיעור ושיעור מחדש. הוא צריך להיות ער להתפתחותו 

של כל תלמיד ולהגיב עליה. באופן זה יכונן דו-שיח עם כל אחד מתלמידי הכיתה. המורה מסייע לתלמיד 

בהערכת התנסויותיו ובהבטחת התקדמותו בלמידה.  

התלמיד מקבל על עצמו את המשימה. התלמידים מוכנים להבין שניסיונות התנועה שלהם הם הם תוכנו 

האמיתי של השיעור. כתוצאה מכך הם מוכנים לעבוד בחלק מן השיעור בכוחות עצמם. אם נותנים להם 

חופש לבחור את פעילותם, יש לדאוג לכך שילמדו להשתמש בחופש זה בזמן שניתן להם באופן פורה. 

עליהם ללמוד ולהבהיר את כוונות בכל שלב של מעשה הניסוי. הם לומדים לשאול שאלות, לחקור, 

לגלות, לנתח, לצרף,  ליישם, ובדרך זו הם מגיעים למסקנות משלהם.  

באופן זה של למידה ניתן לכלול את כל כישוריו של התלמיד – המוטוריים, האינטלקטואליים, 

הריגושיים והחושיים – על מנת לבצע משימת תנועה בתור סיטואציה ניסיונית. החיפוש והחקירה של 

התלמיד מובילים אותו לכך שיכוון את ניסיונותיו בעצמו ויבין את ניסיונותיהם של אחרים. הוא עשוי 

לגלות את כישוריו, ללמוד לפתח את כשרונותיו, ולחזק את חולשותיו. כך הוא יפגוש את עצמו בהתאם 

לסיטואציה של הדו-שיח ויהיה מסוגל להעביר את התנסות תנועת גופו בתור הכרה מורחבת, אל חיי 

היומיום.  

בימים אלה של מאבק על שמירת הגישה האישית הפלורליסטית ופיתוחה, כאשר היכולת הטכנית 

מרקיעה שחקים, אך אופקי הרוח מצטמצמים, נזכור את רוחב האופקים, את הרוח היוצרת ואת 

הפתיחות לאדם באשר הוא של יהודית בינטר, שהתוותה את הדרך לרבים מבחירי המורים לתנועה 

ולמחול בישראל של היום.  
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