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תהליך ההנחיה שלי את יצירות המחול של בוגרות מגמת המחול על בסיס הקורס
"מעגלי הקשבה מהלב"
"אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואמר לו גדל" )מדרש
בראשית רבה(
החיבור מתאר את תהליך הנחיית הקומפוזיציה והערכה של יצירת מחול לבגרות מתוך התובנות שנולדו
בקורס "אומנות ההקשבה מהלב" .מזה ההזדמנות שניתנה לי ללמוד תפיסה זו ,הצמיחה והגדילה בי
תובנות על דרך חיים ,על דרכי בהוראה ועל הריקוד האינסופי בינהם.
התבוננתי בתהליך ההנחיה שלי ליצירות המחול של בוגרות י"ב על מנת להעמיק ולפתח גישה
מובנית יותר לדרך הנחייה המכילה היבטים רגשיים ,מנטאליים ופיזיים גם יחד .בסיום התהליך
היצירות הועלו לבמה וגם קיבלו משוב מילולי ציונים טובים ויחד עם זה הההצלחה הגדולה היתה
בתחושת הלמידה של הבנות הרקדניות היוצרות ושלי .למדנו בדרך שיעור בהתבוננות והקשבה ,ביטוי
של צרכים  ,רגשות והגדרת בקשות .מיצוי האפשרות של נוכחות מלאה בהקשבה ובעשייה ,הקשבה
לשקט פנימי וצלילות .אפשרות לחוות את ההווית הרגע במלוא העוצמה ולהיות בהודיה  .בספרו
"ההצלחה בשבעה חוקים רוחניים מסכם צופרה,
"ההצלחה היא מסע ,לא יעד .המימוש המלא מתקיים כשאנו מצליחים לחוות את הפלאי התגלות
האלוהות בנו ובכל פינה" ) .ד .צ'ופרה(
אני מציגה בעבודה תהליך הנחייה שהוביל את הבנות להצלחה ונשאלת השאלה מהי הצלחה.האם סיום
פיתוח יצירתיות ויישומה יצירת המחול והעמדתה על הבמה? ציון טוב מהבוחנות? הנאה מהתהליך? לימוד
מתמשך של בפועל?
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בספר העזר שלי מצאתי הגדרה להצלחה שהתאימה לתפיסה שלי והכילה למעשה את כל המדדים
להצלחה שציינתי קודם .לפיה "הצלחה בחיים ניתן להגדיר כהרחבה מתמשכת של אושר והגשמה עקבית
של מטרות ראויות .הצלחה היא היכולת להגשים תשוקות בקלות נטולת מאמץ".

) ,7צ'ופרה(.

מה תפקיד המנחה? מהן מטרותיו וכיצד מתנהלת ההנחיה .ההנחיה רוצה להפגיש את התלמיד עם
עצמו הכי עמוק ,עם הקול הפנימי שלו .אני רואה עצמי מלווה בתהליך היצירה כמו גנן כגנן שנוטע
זרעים ,משקה ועודר ומנקש עשבים שוטים .מטפח ומתבונן בצמיחה עד לשלב הפרי .ואולי גם כמיילדת
המושיטה יד ותומכת בהולדת פרי ביטנן של הבנות– היצירה.
תהליך זה דורש הקשבה ,התבוננות ורגישות ולא תספיק בקיעות והבנה של הכלים הקומפוזיציוניים
והבנה אינטלקטואלית של תפיסות אומנותיות להרכבת החיבור התנועתי .שכמובן נדרשות גם הן .החלל
שבתוכו הרקדן נע ,היוצר יוצר הינו משמעותי ביותר והוא מזמין מרחב של הקשבה וקבלה  ,של חופש
לחקור ,לשחק ,להתבלבל ,לבוא לידי ביטוי !
פרק א
הלכה למעשה הכלים להתבוננות ,לשכלול ולפיתוח המקרה
תהליך היצירה הוא תהליך של חשיפה פנימית שבו צפים ועולים קולות של ביקורת עצמית ,פחד
מ"טעויות" ומכישלון וציפייה מתמשכת לתגובה חיצונית .על מנת לנטרל קולות אלו ולאפשר שקט פנימי
שממנו יצוף ויעלה התוצר היצירתי ,נדרשת רגישות והבנה של המפתחות להקשבה מהלב ואל הלב.
הצורך לפתח תהליך יצירה מתוך התבוננות לא שיפוטית  ,הקשבה עמוקה שמתוכה צף ועולה הקול
הפנימי ואפשרות לדבר ולהקשיב מהלב באופן ספונטני .בספרו של צ'ופרה מדובר על חוק הפוטנציאליות
הטהורה– שדה הפוטנציאליות הטהורה הינו העצמי של כל אחד ועל– מנת להגיע אליו יש להרבות לחוות
את טבענו האמיתי שהוא הרוח ,הנשמה או במילים אחרות הליבה של הקול הפנימי" .ההתייחסות הפנימית
היא אל רוחנו אנו ולא אל מושאי ההתנסות שלנו .בהתייחסות באמצעות מושאים אנו מושפעים על ידי
מושאים שמחוץ לעצמי ומחפשים ללא הרף את הערכתם ואישורם של האחרים ...חשיבתנו והתנהגותנו
מופנות תמיד לצפות לתגובה .לפיכך הן מבוססות על פחד" .האגו הוא הדימוי העצמי שלכם ,המסיכה
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החברתית ,התפקיד שאתם מגלמים" ..על מנת להגיע לחופש יצירה יש להסיר את המסיכות ולהגיע לעצמי
האמיתי– שהינו הרוח והוא משוחרר וחסין מביקורת ובה בעת הוא גם עניו ואינו חש נעלה על איש,
משום שהוא מכיר בכך שכל אדם באשר הוא הינו אותו עצמי ,אותה רוח בלבוש שונה) .צ'ופרה(1994 ,
הספר מציג אידאל שיש לשאוף אליו ושהבנה עמוקה שלו מחייבת להקשיב לאופן שבו ניגשים לתהליך
היצירה.
שיכלול היצירה נובע בין היתר מפיתוח דיאלוג בין אישי בתהליך .ואם נסכם שבעידן פוסט מודרניסטי יש
חשיבות רבה לדרך ולא רק לתוצר– הרי שהדרך הייתה נעימה יותר מאי פעם ,הסיפוק מהתהליך ניכר
ועלה בקנה אחד עם התוצר

יצירת המחול ,שהייתה מספקת ומרגשת וחיברה אל עולם פנימי עשיר.

פרק ב
ב 1.פירוט המקרה

ראשיתו של התהליך

במהלך השנה האחרונה במגמת המחול וכחלק מבחינת הבגרות בתחום ,נדרשות התלמידות ליצור יצירת
מחול עצמאית– ריקוד של  6דקות עם נושא מוגדר ובעל שפה תנועתית ייחודית .תפקידי כמורה ומנחה
בתהליך זה ,להביאן אל קו הגמר

הבחינה והמופע של היצירות המוגמרות .אולם כפי שציינתי כבר

קודם גם וכחלק בלתי נפרד להיות קשובה לתהליך ולאפשר דרך ומסע שהם בפני עצמם חלק מההצלחה.
במסגרת מהלך השנה נדרשות התלמידות מדי חודשיים להציג בפני את התוצר המוגמר לאותו פרק זמן
ואני אמורה לתת עליו את חוות דעתי או כפי שמקובל להציג אותו

ביקורת וההערכה של יצירות

המחול .הכוונה שכל הבנות השייכות למגמת המחול יושבות לצידי וצופות בעבודה המוצגת ובסיום הצגת
העבודות נשמעת ההערכה על העבודות על מנת להמשיך לפתח ולקדם את היצירה.
השנה בעקבות הלמידה בקורס והקריאה בספרות תומכת ,מצאתי בעייתיות בתהליך זה וניסיתי לשכללו.
ראשית בחרתי לקרוא למפגש הערכה זה צפייה בעבודות הבגרות ולא הערכה וביקורת .בתהליך הצפייה
הפעלתי כללים ותובנות שיישמתי מתוך הקורס .יישומים אלה שימשו אותי והוצעו ליישום גם אצל הבנות
הצופות והמבצעות.
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בהסתמך על כללי ההקשבה במעגל .1 :דבר מהלב  .2הקשב מהלב  .3אהיה ספונטני  .4אהיה תמציתי ?5
שמור על סודיות ,פיתחתי כללים לצפייה ביצירות:
 .1ראשית כולנו עוברים חווית דומייה וניקוי פנימי על מנת לדבר ,ופה הכוונה לרקוד מהלב או במילים
אחרות מתוך שקט פנימי ועומק ביטוי .
.2ההכנה בדומייה גם לנו הצופים על מנת לשכלל את ההקשבה ,להיות נוכח בהקשבה .לאפשר לנו
ליראות יותר ובצורה נטולת שיפוטים .פה גם נכנס הרעיון שלא רק אני מדברת בסוף,אלא גם הבנות
הצופות ,מתוך הבנה שלכל אחת ואחת מאתנו היכולת לראות כהקבלה ליכולת להקשיב מהלב .ההכנה
שאפשרה את הדיבור וההקשבה מהלב גם היא נלקחה מספר העזר ומהקורס .יצאנו החוצא והתבונננו
לפרטים בדומייה בטבע מסוים שכל אחת בחרה ,למשך  10דקות כחימום לפתיחת ערוצים .לצאת לטבע
לקבל זריקת כוח לעוצמות של שקט וניקיון כחלק מהחימום לביצוע היצירה .תרגיל נוסף שהיווה חימום
דומה היה עצימת עיניים ודימוי של המסת שכבות .לראות בדימיון איך שכבה של עצמי נמסה ומושלת
ואחריה עוד שכבה .שכבות של דימוי עצמי ,כמו בצל שמתקלף וחושף את הליבה .השכבות מושלות עד
שמגיעים ל , core	
  לליבה .לשקט פנימי שדרוש לצופה ולנצפה .שקט שמוליד אוטנטיות לעבוד מערוץ
הלב ולא מהערוץ החושב ,השכלי

 .3הספונטניות הנדרשת בגישה ישירה אל הדברים הן מבחינת המבצע והן מבחינת הצופה.כאן
ההתייחסות של להיות בהווה ,בהוויה ,יותר להיות BEING	
  מאשר  DOINGוהבנות למדו להכיר את שני
המושגים ולחוש בהבדל בינהם ,שזה למעשה הנוכחות .גם לנו הצופות נדרשה ספונטניות בכתיבת הצורך
שהתמלא או שלא בעיקבות הצפייה.
 .4השאיפה לתמציתיות נדרשה גם במתן המשוב אישי– מה הרגשתי ,איזה צורך התמלא או שלא .ללא
ציפיות וביקורת.
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 .5שמירה על מוגנות התהליך .לכבד את הבנות  ,להעריך ולהודות על החשיפה והעשייה .על "היש"
ולהעצים אותו .גם מבחינתי וגם מבחינת הבנות הצופות ונצפות .כולם ב"אותה סירה " ויש להושיטה
ברגישות לחוף מבטחים.
ב 2.הקשבה מתוך נוכחות מלאה–
לאורך כל התהליך ובעיקר במפגשי הצפייה  ,מצפות הבנות לשמוע את חוות דעתי .השנה שמתי לי דגש
פחות להשמיע יותר להקשיב מתוך נוכחות מלאה  .להוליד בהם את התובנות ואת היכולת להקשיב
לעצמן ולקולן הפנימי .שמתי לב שבשיחה אתן אני לא מגיבה ונשארת שקטה לשמוע את על ליבן
ובמחשבותיהן .משקפת להן את מה שאני שומעת ושואלת אותן על צרכים של העבודה שסופקו או
שלא ,לטעמן .הקשבה בנוכחות מלאה היא ללא ספק אימון וככל שהבחנתי בו ,ראיתי את העוצמה שלו
באשרות שהוא זימן לבנות להיפתח.
ב 3.המנחה כ"ג'ירפה"
המטרה הייתה לשנות את מקומה של המנחה ,המורה כסמכות עליונה ה"יודעת" והמבקרת לדמות הג'ירף
המתבוננת בתהליך עם פרספקטיבה ,בשל גובהה .הג'ירפה מאוד גבוהה  ,זה לא אומר עליונות ,יש לה
זווית ראייה שיכולה לתרום לזולת משהו .הלב שלה גדול– השפה שאני מדבר היא לא רק מהראש
ומכאן היא משמשת סמל לחוסר שיפוטיות .
המטרה שלי כמנחה הייתה להציג תמונה כוללת ורחבה של הצפייה .לא להביע דברי שיפוט  ,הערכה
וביקורת .בשל מעמדי וכתחליף לביקורת ולהערכה ,ניסיתי להביע את הצרכים שלי כשאני צופה בעבודה
– צרכים שהתמלאו או שלא ובנוסף או כהמשך גם רגשות שעלו .בעיקר שמתי דגש על ההתבוננות
והניסיון לתאר בכלים רבים ,מה ראיתי כהקבלה לביטויי הקשבה ניטרלים .בכלים קומפוזיציונים ובכלים
ריגשיים תיארתי את מה שראיתי וחוויתי.
הארה נוספת שקיבלתי מהקורס וניסיתי ליישם כהקבלה לביטויי הקשבה ניטרלים ,היה הרעיון שיעיל
פחות לתת מחמאה מלומר איזה צורך התמלא או לא התמלא אצלי .כך ניפתח דיאלוג של הבנה
ובהירות שממנה יכולנו לתקשר בצורה טובה יותר .דיאלוג ביני ובין ההכוריאוגרפית ,דיאלוג מדויק יותר
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ומקדם וומוליד הבנה ושפה משותפת .הדיאלוג נתן מקום מכבד ונוכח יותר גם בצד השני המבצע.
התובנות שלו עמוקות יותר ואני יכולה לשחרר עצמי משיפוטים שכה הרסניים לתהליך היצירה.
מתוך ביטוי של הצרכים והרגשות בקשות והקשבה עמוקה ואמיתית עלתה גם האפשרות לבקש בקשות
קונקרטיות להמשך התהליך .הבקשה הקונקרטיות הייתה מודגשת ואכן קידמה ומימשה את עצמה
ב 4.התקשורת הבינאישית בינן לבין עצמן
מתוך האפשרות לדיאלוג עשיר ופורה ביני ובין התלמידות עלתה אשרות לדיאלוג משופר ועשיר
בתקשורת בינהן .הבנות יכלו לדבר על הצרכים שלהן ,לא לבוא בהאשמות אחת כלפי השנייה– בעיקר
בסוף ברגעי לחץ ,שביטויים כאלו אופייניים לצוץ .הבנות יכלו לתאר היטב אחת לשנייה מה ראו
ולהקשיב מהלב זו לזו .הבנות הצופות נתנו הרבה כבוד למבצעות  ,התבוננו בנוכחות מלאה בהקשבה
והדגישו את מה שראו.
ב 5.החיפוש אחר אוטנטיות שמחייב ביטול של ביקורתיות
כבר מתחילתו של התהליך הבנות נדרשות לפתח שפה אישית .החיפוש אחר שפה תנועתית ורעיון לנושא
העבודה מעלה ומציף את כל הקולות של השיפוט כדוגמת :האם זה יהיה יפה? האם יאהבו את זה? האם
יאהבו אותי? וכדומה .המטרה שלי להצמיח קרקע המעודדת שחרור מהקולות והפחדים הללו של אם לא
יאהבו את זה ואם זה לא מספיק טוב? .בתהליך אני מנסה לקרב אותן אל התת מודע  ,אל הדמיון ואל
התשוקות העמוקות שמתוכן נולדות אפשרויות לתנועה מספקות יותר .המוסיקה המלווה ,העיניים
העצומות ,ההצעות והתכנים שאני מביא על מנת לאפשר להן פנימה .מתוך תרגול פיזי של לעזוב
החזקות מיותרות )פלדנקרייז( מנסה לגרום גם לפחדים ולביקורת לעזוב .התהליך התנועתי נולד
באלתור– מתוך הקשבה ונוכחות מלאה ברגע הנתון .התפקיד שלי כמנחה וצופה באלתור הוא לבסס
את הדברים הראשוניים שעלו .לדוג ברשת צפופה את הפנינים היקרות שצצו ולנקות אותן כך שיזרחו
באור יקרות .דרך נוספת שאני מציעה לבנות היא לרשום כל שביב מחשבה ורעיון שעולה בן ביומן אישי.
בדרך כלל ,אני אומרת להן מחשבות כאלה שעולות מ"בפנים" מופיעות במקלחת  ,בחלום  ,בנהיגה ובכל
מיני מצבים פתאומיים ולא מכוונים .להיות קשובים להם ולשמר אותם ,כי שם נולדות שיחות

6

מהלב .LIVING	
  IN	
  THE	
  PRESENT	
  	
  .כתיבה ספונטנית ניהול יומן אישי ובו גם פירוט הצרכים
והרגשות והבקשות .ציורים דימויים תשוקות וכל מה שמציף את היוצרות.
ב 6.היכולת ללמוד מהצלחות–
עיקרון נוסף שהוצע בקורס מתוך תורתו של יונה רוזנפלדל :מידה מהצלחות .מה הצליח ומה צריך
לשחזר .בנושא זה אני רואה שני היבטים .האחד שלי כמנחה  .ללמוד מהדרכים שהצעתי והצליחו וליישם
אותם גם בשנה הבאה ,כיישום מודל לפיתוח ויצירת עבודת הבגרות במחול .האספקט השני הוא של
התלמידות ,ששמו מולן מטרה והגשימו אותה .להבין ושחזר את הדרך ומתוך תחושת המימוש והסיפוק
האישי ,לרצות ולא לפחד לשאוף ולבקש עוד יעדים ולהשיג אותם כשההקשבה ותשומת הלב היא על
הדרך ולא רק על היעד .לחזור ולשחזר את התהליך מתוך שמחה והנאה וסיפוק בדרך ובתוצר .מכיוון
שהוצעו כלים קונקרטיים לעבודה  .גם לי כמנחה וגם לבנות כיוצרות יש אפשרות ליישם את התהליך על
יצירות נוספות עם הידיעה שכל הולדת יצירה גם מולידה צרכים משלה מתוך היותנו חווים את ההווה..
יחד עם זאת ,הכלים עשויים לתמוך גם ביצירה וביצירות הבאות שלהן או שלי.
מתוך תחושה זו גם המקום של הבוחנות כמעריכות של התוצר ,התמזער .מה אמרו הבוחנות ואיזה ציון
הן נתנו  ,אינו מושא ושיא הציפייה של הבנות והלמידה והצמיחה האישית מקבלת את הבמה הגדולה וטוב
שכך! לאחר שחת סיכום עם הבוחנת הראשית ,שהחמיאה מאוד ליצירות הבוגרות שהלמידות הכינו
וביצעו ,כולן בכו והיא שאלה מדוע? הן ענו  ,כי נפרדים מהתהליך ,מהסטודיו מהאימון והנחייה .ואני
מקשיבה בהתרגשות ומסכמת בתוכי ,זהו ההישג! תשוקת האימון הויצירה ,להבה יומיומית של חיים!

ב 7.להיות בהודיה
בכל מפגש ובסיומו הבנות הביעו את תודתן בפני .אני הייתי בהודיה להן על שיתוף הפעולה וגם על הכרת
התודה .כולנו ברכנו על ההזדמנות שהמחול מפגיש אותנו עם עצמנו ולכל ההזדמנויות שעולות מכך.
הזכרתי לבנות  ,לכל אורך הדרך להיות בהודיה לעצמן ולשותפות שלהן ליצירה .כהמשך ישיר לכך,
ושלא כמו שהתנהל בשנים קודמות ,בסוף התהליך נולדה הודיה להורים ,חברים
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הטריוויאליים שמעולם לא הופנתה ונרשמה כלפיהם תודה .הכרת תודה זו צוינה בתוכנייה ,בערב המופע
וכמובן שפתחה וחדרה ללבבות .גם אני בדרך כלל לא מדברת בסוף מופע  ,והפעם עליתי לבמה וציינתי
את הכרת התודה שלי לבנות שנתנו בי אמון מלא ואפשרו לי להיחשף לעולמן הפנימי .הכרתי תודה גם
למנהלת המגמה שהיא שותפה יקרה ומשלימה עבורי בכל התהליך ,וגם אותה בדרך כלל מקבלים כמובן
מאליו

על הוקרה והודיה.

סיכום
בסיכומה של עבודה זו בוחרת להביעה הערכה ותודה על ההזדמנות המצמיחה הזאת.
תודה לחגית ליפשיץ המנחה הראשית בקורס "אומנות ההקשבה מהלב"– על שיעור מאלף לחיים
טובים ,מספקים אוטנטיים ,קשובים ללב ועושים שלום.
תודה לבן זוגי ,שגיא ,שהיה שותף וקשוב לתהליך הצמיחה והסכים להיות חלק ממנו.
תודה לילדי שהם מקור השראה לאוטנטיות וליצירתיות והמלמדים אותי יום ביומו על חופש
והקשבה.
ותודה לחיים שזימנו לי את העושר הזה !
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