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תפקיד הדימוי כאמצעי בהוראת טכניקת המחול
העבודה הוגשה בסיום לימודי  M.Aחינוך באומנויות
תקציר
מחקר הטיזה בדק את תפקיד הדימוי בהוראת טכניקת המחול.
ממצאי המחקר העלו שתי מסקנות.
א .קיים קשר הדוק בין דימוי ופיתוח מודעות.
ב .השימוש בדימוי כמייצג תפיסה אידיאולוגית במדיום המחול ,חינוך
לדיאלוג ,חקר ,פרשנות וגילוי אישי.
הדימוי כמאחד בין הפיזי והמנטלי )  (Body-Mindהוא אמצעי תומך
בעשייה מתוך מודעות ועבודת מודעות היא דרך לשכלול יכולת.
שכלול יכולת ,כפי שמתבטא במחקר הספרותי והמעשי ,נתפס כהיבט
פיזי חיצוני המושפע ממכלול מרכיבים פנימיים .הספרות מתייחסת
לעשייה עם מודעות כחלק חשוב בתהליך הלמידה" .חזרה מכנית של
הפעולה אין לה ערך בלמידה ...תשומת לב מודעת ,זהו הפקטור
החשוב ביותר לשינוי והתפתחות תבנית התנועה״ ) .פלדנקרייז( את
הקשר דימוי מודעות שכלול יכולת ,כינסתי לקטגוריות כדלהלן:
היבט פונקציונלי של המעבר מדימוי מנטלי לתגובה פיזית לשכלול
יכולת .״בהתמסרות לדימוי הגוף יכול הגוף לעזוב החזקות מיותרות
שלו .זו דרך לימוד שגם משכללת וגם מעשירה״ )שמגר(
היבט "הגוף השלם" תחושה אורגנית המאגדת את כל חלקי הגוף.
תחושת "כוליות" או תחושת "הגוף השלם" כפי שמכנה אותה מייבל
טוד .תחושה סומטית המתקבלת כשנעשה חיבור בין מחשבה ,רגש,
תחושה ופעולה והדימוי כאמצעי המעודד חיבור זה .הסתכלות על
הגוף כעל יחידה אורגנית אחת כך שכל שינוי בה משפיעה על מרכז
הבקרה במוח ולהיפך .כשאני עובד עם דימוי אני יותר שלם יותר
עשייה ותודעה ותחושה וגוף״ )בורשטיין(
היבט טכני מתייחס לאופן השימוש בדימוי כמעלה מודעות" .על מנת
שהדימוי יהיה יעיל ויחדד את המודעות בעשייה ,חשוב להתייחס
לשלושה היבטים :מיקום אנטומי מדוייק ,כיוון תנועה והרצון לזוז.
הדימויים יהיו קשורים עם הפונקציונליות של הגוף האנטומי וכווני
התנועה הרצויים) .טוד( .סוויגרד טוענת שקורדינציה שרירית
שמקורה ברעיון תנועתי מאפשרת שליטה קואורדינאטיבית בלתי
מוגבלת על הגוף .כשמערכת העצבים המרכזית חופשייה להזיז את

השרירים בתיאום ,מתוך מחשבה על הפעולה ,אין לה גבולות על
השפעת הגוף .דאווד )(Dowdממשיכת דרכה של סוויגרד טוענת
שכשהדימוי מעוגן היטב בתהליך הפיזי ..תוצאות התנועה
שתתקבלנה יהיו יותר חיוניות ,אפקטיביות ,קוהרנטיות
ואקספרסיביות״
היבט טכני זה חולק לשלושה נושאים:
מושג הדימוי והאופן בו הוא משמש כאמצעי לחיבור בין המנטלי לפיזי.
"הקליפה המוטורית של המוח ,שהיא הרשת שעליה נטוווית כל
הפעולה השרירית ,נמצאת רק מילמטרים אחדים מעל לשכבות
העוסקות בפעילות המחשבתית...הארגון השרירי ,התחושה,
ההרגשה וכל צורת החשיבה מהווים בכל יחידת זמן שלם שאין לפרקו
לגורמיו ".ההסבר לכך לפי פלדנקרייז" :כל תנועה מוצאה בפעילות
שרירית ,מאחר שלשרירים עצמם אין פעילות ממשית בלעדי
האימפולסים המניעים אותם ...תיקון הנעשה בגוף משקף את השינוי
בפיקוד המרכזי ...במערכת העצבים" )פלדנקרייז(
תפקיד הדימוי עבור המורה הבהירות וההתכוונות לה הוא נידרש.
הגדרת כוונה וכיוון המתקיימים בביצוע התנועה .הדימוי כולל בתוכו
את האיכות ,המבנה והתכונות התנועתיות שאתה רוצה להשאיר״
)שמגר(
השפעת הדימוי על תהליך הלמידה "למידה היא תהליך של גילויים
שבעיקבותיו יבואו הישגים" )פלדנקרייז( .תהליך של הפנמה פיזית,
תחושתית מתוך הקשבה פנימית .התמסרות למילים ,והשפעתן על
תפיסות ותחושות הגוף ,כך שההנחיה הופכת ללמידה חוויתית
ומודעת .הנחייה שמאפשרת מרחב לחקר אישי ,ערה ליצירת סביבה
נינוחה בה מתאפשרת למידת גילוי.
המסקנה השנייה של העבודה מצביע על תרומתו של הדימוי כמעודד
תפיסת חינוך של דיאלוג ,הצעת אפשרויות ,פרשנות וחקירה אישית.
תפיסה פוסטמודרניסטית בחינוך .הדימוי תרומתו בעידוד התהליך
האישי ,חיזוק הדימוי העצמי ,למידת גילוי וחקר וכהעשרה בפנייה
לסוגי ידע שונים .גישה במחול שבמרכזה נמצא האינדוידואל ולא
המודל הרעיוני אסטטי .גישה הנושאת אופי דמוקרטי ,מעודדת
עצמאות מחשבתית ומתפתחת כריאקציה או כאנטיטיזה לפורום
המסורתי במחול שנחשב לפרקטיקה של צייתנות וחיקוי .תפקיד
הדימוי שהוצג במחקר על ידי חמשת המורים ,כ״מקרה״ המייצג
גישה חינוכית שפועלת וחיה בתחום המחול.

הדימוי המנטלי כפי שמגדיר ריצ׳רדסון "הינו כל החושים והתפיסות
המדומות שאנו חווים ואליהם אנו מודעים בהעדר הגירויים המותנים״
) .(Richardsonהדימוי על סוגיו השונים ,תומך בעשייה הפיזית ויוצק
בה תוכן מודעותי ותחושתי .דימויים מילוליים מאפשרים להתמסר
להקשבה ולתנועה טוטאלית ,בה מעורבים כל פרטים מהגוף בו
זמנית .חיבורים והקשרים בין חלקי הגוף .ההוראות ברורות אך
הרקדן נידרש להיות אקטיבי כדי למצוא את המשמעות למילים ולצקת
אליהן תוכן גופני .הקשבה והיענות לדימוי מזמנת תחושות ראשוניות,
והתמסרות טוטלית ,עזיבת המוכר וההרגלי ועל ידי כך משכללת
ומאפשרת התפתחות גופנית ומנטאלית.
המחקר הנדרש לעבודה זו הוא המחקר העוסק בחקר מקרה
) .(case studyמחקר איכותני ה״לומד״ ממקרה בודד על תפיסה
חברתית כוללת יותר )צבר בן יהושוע( .זהו מחקר פתוח שמטרותיו
פיתוח מודעות והבנת מושגים .בו התיאוריה מעוגנת במציאות ונבנית
כל הזמן מתוך תרומת השדה״)שם( .מחקר זה התגבש מחקירה
ספרותית רלוונטית בתחום ,ומחקירת שדה שבדקה את תפקיד
הדימוי אצל חמישה מורי מחול העוסקים בהוראת טכניקת מחול.
)קלאסי ועכשווי( .את הוראת המחול העכשווי ייצגו :אריה בורשטיין,
ענת שמגר ,רינה בדש את תחום הבאלט הקלאסי ייצגו :צבי גוטנהיים
וליאורה בינק .אוכלוסיית המחקר המורים ,חשפו נקודות השקה ושוני
בהתייחסות לדימוי ולכן היו רלוונטיים למחקר.חקירת השדה נעשתה
באמצעות ראיונות עומק פתוחים "המאפשרים הבנה עמוקה של
עמדות ודעות )שם( ובמקביל נערכו תצפיות שטח לא משתתפות,
באמצעותן נעשה ניסיון להתבונן במתרחש ולאסוף מידע המאפשר
לאושש או להפריח השערות) .אשכנזי( .שדה המחקר היה הסטודיו
למחול בו מתבצעת ההוראה .הצלבת הנתונים שעלו מהראיונות
ומהתצפיות הצמיחה קטגוריות מכלילות ,אשר ניתוחם והשוואתם מול
הספרות המחקרית שנאספה ,אפשרה לחשוף תמונה מקיפה ועם
זאת מוגדרת ,באשר לתפקיד הדימוי ,כפי שנתפס על ידי מורי
המחקר.
המחקר הספרותי היווה בסיס רעיוני לשאלת המחקר על תפקיד
הדימוי .ראשית הוא פירש את מושג הדימוי המנטאלי ובחן את הקשר
בין דימוי מנטלי והופעה פיזית ,בעזרת תיאוריות שונות .עיקר המחקר

בקשר זה נילקח מספרות ספורט העוסקת בהדמיה מנטאלית ומחקר
נוירולוגי ומספרות של תיאוריות המסבירות קשר סנסו מוטורי זה:
התיאוריה האידאוקינטית״ ,תיאוריית ה״קשב״ ,הגישה
ה״פסיכונוירומוסקולרית״ ,גישת הלמידה הסימבולית ומושג ״הכנה
מנטאלית״ בספורט .חשוב לציין כי השימוש בדימוי מנטלי להעשרת
התנועה צריך שיהיה מעוגן באנטומיה הפונקציונלית או באיכות
הסביבתית אותה הוא רוצה לעורר.
המחקר מציע קטגוריות השתייכות לסוגי דימויים על מנת להבין
ולפרק את מושג הדימוי המנטלי על מגוון ביטוייו .לדוגמא :דימוי
ויזואלי ודימוי קינסטטי ,דימוי ישיר או עקיף,דימוי ויזואלי של קווי
תנועה ,דימוי חושי ,דימוי בעזרת מגע.
המחקר הציג גישות תנועה המשלבות עבודת גוף נפש בעשייה
הפיזית .הדימוי בגישות השונות משמש כגשר בין גוף ומחשבה
הרגשה ותחושה ומשכלל מודעות בעשייה .הגישות שמציג המחקר:
אידאוקינזיס ,skinner relies technique, BMC ,פלדנקרייז ,יוגה,
אלכסנדר ותורתו של לאבן.לגישות התנועה ולמורי המחקר
התייחסות דומה המציינת שהתרגול הפיזי מחובר עם התרגול
המנטלי .בכל הגישות תורם הדימוי לתחושה ״כולית״ ) . (Tod
תחושה המאגד את כל חלקי הגוף או כפי שהיא מכנה זאת "הגוף
השלם״ .הספרות בתחום היוותה קרקע מזינה ומבררת לניתוח ודיון
של הצפייה בשיעורי המחול וניתוח ראיונות העומק אל קטגוריות
משייכות.
בחלקו האחרון של המחקר הספרותי הרחבתי דיון בהיבט ״הערך
המוסף״ של הדימוי ובהשפעתו על תהליך הלמידה  .היבט חינוכי
רעיוני בו האינדוידואל בעל זהות אישית המתבקש לפתח גישה
ביקורתית וחקרנית .גישה הקוראת ל״חינוך של דיאלוג״ מערכת של
דו קיום ביחסי מורה תלמיד ,בה מוקד הדיאלוג אינו בהפקדת ידע
אלא בהצבת רעיונות ובעיות והתלמידים אינם אובייקטים המשרתים
רעיון מסוים אלא סובייקטים הנדרשים לחשיבה ביקורתית ויצירתית.
גישה המעודדת למידת גילוי.
הערכים שעלו מתוך הספרות ביחס לערך המוסף של הדימוי כללו בין
היתר:
עשייה מתוך מודעות שחשובה להפנמת הלמידה ולצמיחה מתוך
שכלול ושינוי" .מודעות היא הגעת קיומו של דבר לידיעת האדם.
כאשר אדם יודע על עצם קיומו של דבר כלשהו )אדם אחר ,מקום,

חפץ( ,תופס אותו ומכיר בו הוא מודע" )ויקיפדיה( " .התודעה היא
הכרה עם הבחנת המתחולל בה ..זה תיאום בין הכוונה לעשייה"
)פלדנקרייז(
״מודעות זה חיבור של אינפורמציה וחוויה .לוקחים את האינפורמציה
והופכים אותה לחוויה .חוויה מבחינת הפנמת האינפורמציה במקום
הפיזי )שמגר( ,״נעשה איחוי בין חשיבה לעשייה״ )בורשטיין(
עידוד התהליך האישי מתייחס למרחב של הפנמת הלמידה
והביצוע בתוך תבנית תנועה הנתונה.״כשאני נותן לרקדן דימוי אז הוא
שותף .אני מעביר באופן ישיר אינפורמציה ומשאיר לו את האחריות.
משאיר לחוויה שלו להתארגן בכוחות עצמה״)בורשטיין( למידה
שמתבצעת באווירה טובה מאפשרת לגלות ולחקור ,לעזוב דפוסים
הרגליים ולהשתכלל" .אני מרשה להיות "לא בסדר" ,מחייכת לטעויות
של תלמידים" )בדש(
דימוי והקשרו עם הדימוי העצמי ודימויי הגוף ״הגוף הוא מכלול
דימוים הנובעים מדימוי הגוף ...כדי שאדם ירגיש בנוח בגופו צריך
לתת נקודות חיזוק ונקודות תשומת לב וכיוון לעשייה תוך עידוד וחיזוק
והגוף כבר ימצא...הדימוי יוצר דיאלוג פנימי של האדם עם עשייתו"
)גוטנהיים( ובעזרתו ניתן לשלוח את הלומד משדה אחד פיזי לשדה
אחר פנימי" )בינג(
למידת גילוי הדימוי כהצעה ,רעיון .״אם אני נותן הוראות אז אני בונה
מערכת יחסים של צייתנות .אם אני מציע דימויים ,אני בונה מערכת
יחסים של אפשרויות) ".בורשטיין( אי אפשר לעשות את הפעולה רק
על ידי חיקוי ״היכולת לדעת מה אני עושה ,למצוא הבנה והתארגנות
יותר מדוייקת בתוכי״)שמגר( כשהפעולה הפיזית מעוגנת בחוויה
חושית ומחשבתית ,מחוברת לרעיון ,עקרונות ,עוגנים היא תהפוך
לנכס לרקדן והוא יוכל לשוב ולהתחבר לתחושה ולחוויה תוך כדי
הריקוד).שם( "אם אני נותן הוראות אני בונה מערכת יחסים של
צייתנות .אם אני מציע דימויים ,אני בונה מערכת יחסים של
אפשרויות״) .בורשטיין(
דרכי פנייה לסוגי ידע הדימוי כדרך הצעה נוספת להוראה מתוך
ההבנה של ריבוי אינטליגנציות אצל הלומדים .פנייה לסוגי ידע שונים
מאפשרת למידה מגוונת הפונה לאינדוידואלים בעלי אופני חשיבה
שונים" .אני חושב שאני מדבר גם פיזית עיניינית וגם דימויית .הכוונה
לדבר בו זמנית אל הצד הסנסומוטורי וגם לדמיון ".הדימוי עוזר במצבי

תקיעות" )צור(" )שם( ״כשהגוף מעוגן ברוח או הרוח בגוף יש משהו
לא מנוצח ,זה הזיווג המושלם .דימוי מביא לזיווג כזה״) בינג(
דיוק הפעולה הכוונון המדוייק של היערכות ואירגון הגוף לעשייה
שנשענת על אנטומיה פונקציונלית ולוגיקה תנועתית" .כל דימוי צריך
להתאים ליכולת המסוימת שרוצים לשכלל..ולכלול בתוכו התייחסות
למבנה האנטומי וההתכוונות התנועתית שאתה רוצה להעביר"
)שמגר( "למצוא את ההבנה וההתארגנות היותר מדויקת כדי לעשות
את התנועה ,נדרש מהלומד משהו נוסף חוץ מלחקות את המורה.״
האפקט התנועתי נגיש ,בתנאי שהדימוי יהיה ברור״)שם( "האמונה
שלי שהדימוי עובד כשהוא מעוגן במה שקורה בסטודיו ובמה שקורה
בגוף")בורשטיין(
דרך עבודה ״בתוך השיעור העבודה עם דימויים היא פיגומים על
העבודה הטכנית״)בורשטיין( על מנת למצוא במבנה את הלוגיקה
הפנימית וההקשרים" .כשאני משתמשת בדימוי כמבהיר אני רוצה
שהוא יגדיר איכות תנועה ,סוג תנועה ,הכוח שישקיעו בה ,המרחב
שינועו בו" )בדש(
הצד האישי של המורה
כל המורים במחקר מציינים את הקשר שבין הדימוי לתפיסה רעיונית
רחבה יותר .״אני חושבת על הדימוי גם כעל החלק היצירתי של
המורה״ )בינק(.״לא הייתי יכולה לגרום לאנשים לנוע כפי שהם זזים
עם הדימוי ,באופן של הנחיות מונחתות״)שמגר( ״מבחינתי הדימוי
מעוגן היטב בהקשרים בגוף או מה שקורה בחלל ..בשבילי זה הדלק
שלי ,לרכז אמירה מחודדת לדימוי ולהחזיר אותה לסטודיו ,בחוויה
שלי אני מעביר באופן ישיר אינפורמציה ומשאיר לך את האחריות..
אפילו באופן לא רצוני משאיר לחוויה שלך להתארגן בכוחות
עצמה״).בורשטיין(
ההקשר בין שאלת תפקיד הדימוי לאימון בטכניקת מחול
"טכניקה היא דרך לביצוע משימה שאופן עשייתה לא ברור
מיידי")תרגום (wiktionary
במהלך המחקר הופיע קשר ישיר בין דרך עבודת המורים והאופן בו
הם תופסים את מטרת הוראת הטכניקה.
״לדעתי אין הפרדה בין ריקוד לטכניקה .ה ״סולמות״ של הטכניקה
נוצרים תוך כדי ריקוד.״שיעור טכניקה צריך להביא את הרקדן למירב
היכולות שלו״ )שמגר( ״טכניקה היא מודעות ועבודה על טכניקה היא
שכלול האומנות״ )גוטנהיים( "טכניקה באופן כללי זה להיות מסוגל
להגיד ברור מה שאני אומר .זה משהו על להיות ברור ,על צלילות של

כוונה ,משהו על קואורדינאטיביות ,על היכולת לדעת מה אני עושה
כשאני עושה אותו וליצור איזושהי הלימה בין עשייה לכוונה״
)בורשטיין(
התקציר ניסה לתת טעימה מתוך עבודת המחקר לתואר שני 80).ע'(
עבודת הטיזה התגבשה מתוך ״מסע אישי״ כתלמידה ,רקדנית מורה
וחוקרת .מתוך חיפוש אחר תחושת ה"כוליות " והמלאות הטוטלית
בעשייה .קשה היה לי להגדיר במילים תחושות אלו כרוקדת וכמורה
וחיפשתי כלים שיחדדו את ההוראה ויעשירו אותה בהבנה ובתחושה.
בחרתי לבחון את תפקידו של הדימוי כאמצעי בהוראת טכניקת
המחול .טכניקה שאינה מופרדת מהריקוד עצמו ,מעודדת יצירה
והיענות חושית ,התמסרות לרעיון דימוי שמפעיל את התנועה ,כך
שמתקיים חיבור בין תנועה תחושה הרגשה ומחשבה ומאפשרת
הפנמת הלמידה ושכלול יכולת .המחקר התפתח והתעשר בזכות
הדיאלוג המתמיד בין הספרות וממצאי השדה בסטודיו למחול.
"ברגעים בהם עולה בידי התודעה למצוא מכנה
משותף להרגשה ,לתחושות ,לתנועה ולמחשבה עולה
המרכבה על דרך המלך .ברגעים כאלה מתעלה
האדם לדרגת מגלה ,ממציא ,יוצר ,מחדש ,יודע" .
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תודה

תודה ליעל נתיב על ההנחיה והתמיכה לאורך הטיזה .כמו דימוי טוב
כיוונת וחידדת ועם זה השארת לי הרבה מרחב אישי לחיפוש ,לגילוי
ולתובנות.
תודה למורים שפתחו את ליבם ,ביתם וכיתתם ושיתפו בחוויית
העשייה שלהם .תודה על פתיחות ,כנות ,מידע רב ונכונות לחשוף.
תודה להורי שתמיד נמצאים עבורי ותומכים.
ותודה לאישי חברי ושותפי לחיים ,שגיא ,על העזרה האינטלקטואלית,
הטכנית והרוחנית .בזכות העידוד לעשייה נעשתה העבודה הרבה,
לאפשרית.

