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על ריקוד וגוף כבית: חווייתן של מורות לריקוד

הודל אופיר*

לריקוד  מורות  בקרב  שנערך  אתנוגרפי  מחקר  על  מבוסס  זה  מאמר  תקציר. 
על  דיברו  שבהם  המורות,  עם  בראיונות  שעלה  במוטיב  מתמקד  הוא  בישראל. 

אחר  מתחקה  המאמר  כבית.  במשורג(  רבות  )ופעמים  גוף  או  סטודיו  ריקוד, 

הקשרים האפשריים בין ריקוד, גוף ובית ומנסה לשרטט את החוויה המשתקפת 

מהם. הטענה הרחבה המובעת בו היא שמורות לריקוד מציגות את הבית כניגוד 

וכחלופה למציאות חברתית מסחרית, אינסטרומנטלית, היפר–רציונלית וממוסדת. 

הבית נבנה או ממומש על ידן בשלוש דרכים: עיצוב גמיש ואישי של מרחב וזמן; 

פעולות גוף יוצרות–משמעות; ושמירה על גבולות הסטודיו ויצירת מקום פרטי. 

כל אחת מדרכי הפעולה הללו שזורה במאמץ רפלקסיבי, הבא לידי ביטוי בסיפור 

את  ומנתח  בוחן  המאמר  הארי של  חלק  עיסוקן.  על  לעצמן  המורות  שמספרות 

הדרכים הללו ושוזר בהן את הפרקטיקה של הסיפור הרפלקסיבי. בתוך כך עולה 

הטענה שנשים שבות לבית עם יכולת להתערב בו ולשנות בפעולותיהן את מושג 

הבית הכללי, המובן מאליו.

מבוא: “הכול תלוי למה כוונתך ב‘בית’”1

הבית עלה כמוטיב חוזר בראיונות שערכתי עם מורות לריקוד. הן תיארו את הריקוד כבית, 
כמקום, מקום שלהן, מקום לעצמן, מקום ליצור. השימוש התדיר במילה או ברעיון פתח את 
הדלת לשאלות שביקשו מענה: למה בית, איזה מין בית, מה טיבו, מידותיו, סיפוריו, מהן 

החוויות של היות בבית, וכיצד הן נוגעות לריקוד ולגוף.
ולפיכך עלול  נדמה כי בית הוא אחד המושגים התרבותיים הרחבים והטעונים ביותר, 
להיות מערפל יותר מאשר מבהיר. כשהתחלתי לאסוף את תיאורי הבית מתמלילי הראיונות 
ולהקשיב היטב למוזיקה העולה מהם, לא יכולתי שלא להבחין בגאות שיש בשימוש במושג 

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  *
It all depends on what you mean by home )אשת החוואי במותו של איש שכיר לרוברט פרוסט   1

.)]Frost, 1969[
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עצמי  את  שאלתי  פופולריים.3  ובפזמונים  בפרסום2  למשל  לאחרונה,  התרבותי  בשיח  בית 
לשאול  אפשר  )שכשלעצמו  הזה  הגואה  מהגל  חלק  הוא  המורות  ידי  על  המושג  גיוס  אם 
כיצד  זאת:  עושות  הן  זאת  בכל  איך  כן,  הוא  ובהנחה שלפחות בחלקו  כן,  ואם  לסיבותיו(, 
הן משמישות אותו לצורכיהן, איך הן מבינות ומתארות את היחס בינן לבינו, ומדוע נשים 

שדיברו על עבודתן, על ריקוד, על סטודיו, על הוראה בגוף, הגיעו לא פעם לבית. 
לא תמיד נאמרה המילה במפורש; פעמים היה זה “מקום” או “נישה”, “על גבול הקדושה” 
נוספים  ביטויים  היו  אותי”  הציל  “הריקוד  או  הצלה”  “קרש  שלי.4  של  במילותיה  אפילו, 
שכיוונו אל פרשנות כזו. לצורך הדיון אני אוגדת את כל אלה תחת קורת הגג של מושג הבית, 
כאילו היו מרחבים שונים שהנכנסת אליהם מפרשת אותם, כשם שהיא משתמשת אחרת בכל 
אחרת, אחרת מהבית הפרטי– חדר בבית. המשותף להם הוא שכולם צורות של טריטוריה 
הציבורית  לסֶפרה  כניגוד  המוצבת  נשים,  עם  כך  כל  המזוהה  הביתית  מהסֶפרה  משפחתי, 
בדיון העיוני המודרני, שוָנה בתכונותיה גם מתכונות שהועמסו על הבית במגוון הקשרים 
תרבותיים: מגדריים, לאומיים או פילוסופיים. כינוס של ִמגוון ההתבטאויות אל מושג אחד, 
בית  אחיד.  אינו  עצמו  שהמושג  כשם  שלהן,  אחידה  או  אחת  לפרשנות  מכוון  אינו  הבית, 
לפי  ופרשנויות המשתנות  וכרעיון מוטען בשכבות מרובות של משמעויות  כמבנה, כמושג 
ולכן, כפי שמעירה אשת   ,)Wiley & Barnes, 1996( הזמן ההיסטורי והמקום הגיאוגרפי 
החוואי בציטוט שבכותרת: תלוי ְלמה מתכוונים כשאומרים “בית”. סוגיה מרכזית זו, הבירור 
“ְלמה הן מתכוונות כשהן אומרות ‘בית’”, מוליכה את המאמר הנוכחי בניסיון לשרטט את 
קווי המתאר של המרחב או המרחבים הללו, הפיזיים והתודעתיים, המטריאליים והפואטיים. 
טענתי הרחבה במאמר היא שמורות לריקוד מציגות את הבית כניגוד וכחלופה למציאות 
“בונות  הן  וממוסדת. כמורות לריקוד  חברתית מסחרית, אינסטרומנטלית, היפר–רציונלית 
בית”, בונות חלופה לעולם שנדחקו ממנו, מרצון או שלא מרצון, עולם טכנולוגי, דיגיטלי, 

וכמה  כמה  של  פרסומים  חוצות  ובשלטי  הטלוויזיה  מרקע  על  נראו  המחקר,  זמן   ,2008-2007 בחורף   2

תאגידים במשק שגייסו את הבית לקמפיין הפרסום שלהם: בזק הזמינה אותנו “לגלות את הבית מחדש” 

והבטיחה לנו ש“הכי טוב בבית”; אסם ניחמה אותנו ש“כשזה מגיע לאוכל, בעצם אף פעם לא עזבנו את 

הבית” )שהרי את אבקת המרק של אסם–אמא אנחנו לוקחים אתנו לכל מקום(; אל–על דאגה שנרגיש 

“הכי בבית בעולם”; ותנובה החזירה אותנו הביתה מהטרקים ההרריים של נפאל או בוליביה כדי לאכול 

שוב את הקוטג‘ שלה, הגבינה עם הבית. נראה אפוא שבית הוא קונספט אטרקטיבי בזמנים אלה, ובשל 

מטענו וההבטחה הטמונה בו, הוא כנראה גם מוֵכר. 

רוב הפזמונים הללו )שבחלקם מלווים את הפרסומות( מחזקים בדרך כלל את הסדר החברתי–תרבותי   3

שבו הגבר הוא החוזר הביתה משיטוטיו וממסעותיו, פעמים רבות אל אישה המחכה לו בבית. למשל 

“כמה טוב שבאָת הביתה, כמה טוב לראות אותָך שוב” )בלשון זכר(, או “אני חוזר הביתה, אני והגיטרה, 

אני חוזר הביתה אל השמש בעיַנייְך”. הבית האישי הנוסטלגי מתערבב תדיר עם הבית הלאומי: לחזור 

הביתה פירושו גם לחזור ארצה וגם לחזור אל האהובה הפרטית, זו שהשמש בעיניה. גם בחיים האורבניים, 

היומיומיים יותר והלאומיים פחות, חוזר הדפוס הזה: “אני בא הביתה מהלילה, מדליק לי אור במדרגות 

]...[ אני בא הביתה מהלילה לחבק אליי קרוב”; הגבר בא מן הרחוב אל חיק האישה המחכה לו בבית, 

כניגוד לחוץ החשוך והקר. הבחור הצעיר השב הביתה מן הקרב נמצא גם הוא בתפילותינו הקולקטיביות: 

“ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים”.

השמות המוזכרים במאמר וכל סימני הזיהוי האחרים בדויים.  4
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מהיר, אנונימי, או עולם הריקוד הבימתי, התחרותי, המוערך. לחלופה הזאת שהן יוצרות, 
הבית, יש היבטים מוסריים, פוליטיים ורוחניים. הוא נבנה או ממומש בשלוש דרכים: עיצוב 
הסטודיו  גבולות  על  ושמירה  יוצרות–משמעות;  גוף  פעולות  וזמן;  מרחב  של  ואישי  גמיש 
ויצירת מקום פרטי, מוגן ומופרד מן החוץ. כל אחת מדרכי הפעולה הללו שזורה במאמץ 
רפלקסיבי, הבא לידי ביטוי בסיפור שמספרות המורות לעצמן על עיסוקן. חלק הארי של 
המאמר בוחן ומנתח את הדרכים הללו ושוזר בהן את הפרקטיקה של הסיפור הרפלקסיבי. 
חלקו האחרון מרחיב את פרספקטיבת הדיון ומנסה למקמו במרחב חברתי ותודעתי. הבית 
שנשים מורות לריקוד מדברות עליו, כך אראה, מצוי על כמה וכמה סוגים של מגרשי ביניים 
או באזור שקראתי לו “בין לבין”; בין הפרטי לציבורי, בין מציאות חברתית נזילה )באומן, 
ללמוד  אפשר  טוענת,  אני  הזה,  המיקום  דרך  ומשמעות.  יציבות  המבקשת  לאישה   )2007
בית ועל הצורך בבית אצל נשים, בייחוד נשים העוסקות ביצירה ובגוף, בעת  על השימוש ּבְ

המודרנית המאוחרת. 
אך קודם להתמקדות בלב הנושא, כדאי להכיר את הפרויקט המחקרי שמתוכו עלה.

המחקר

חינוך לריקוד בישראל הוא זירה מחקרית מעניינת, מפני שהוא נתון בצומת שבו נפגשים 
ובין  לו. המתח בין טיפוח רב פנים ומרחיב של מתחנכים,  קצוות מתוחים, בחינוך ומעבר 
 Weber,( הכשרתם למומחיות ולידענות הוא מתח יסודי היסטורי בשדה החינוך, אומר ובר
p. 426 ,1946(. אך הוא אינו נחלתו הבלעדית של החינוך, כי אם מאפיין בולט של העולם 
אופני  שבין  המתח  הוא  הרחב  במופעו  העכשווי.  והצרכני  הטכנולוגי  בעידן  כולו  החברתי 
קיום פונקציונליים, חילוניים, טכניים, ובין צורות חיים אחרות שיש בהן חיפוש אחר חוויה 
לריקוד  החינוך  בשדה   .)2007 )וקסלר,  והתעלות  גופניות  רגש,  חברתי,  איחוד  אותנטית, 
בו  לעקוב  מעניין  כן  ועל  המסחרי–ממסדי–ביורוקרטי,  עם  הגופני–הבעתי–חווייתי  נפגשים 
אחר התמרון )של נשים ונערות בעיקר( בין הקצוות המתוחים. מקום מפגש זה אינו צדדי 
או שולי, וממדיו בישראל נרחבים: ילדות ונערות רבות משלל רקעים תרבותיים, עדתיים, 
חברתיים–כלכליים וגיאוגרפיים לומדות לרקוד; נשים–מורות–רוקדות שרכשו השכלה גבוהה 
מקימות ומנהלות בתי ספר למחול, מלמדות בהם ויוצרות ומפיקות מופעי מחול של תלמידות 
באירועים קהילתיים בארץ ובחו“ל; בתי ספר תיכוניים מקיימים מגמות מחול לבגרּות; ובתי 
בארץ,  למחול  החינוך  שדה  ובמחול.  בתנועה  הלימודים  תכני  את  מעשירים  יסודיים  ספר 
שהוא אחורי הקלעים של עולם הריקוד האמנותי, מתרחב ותוסס. המדינה רוקדת.5 מקומן 

“מדינה רוקדת” הוא ביטוי שאני שואלת מאיזבל מרקס )Marques, 1998, p. 172( שכתבה על חינוך   5

למחול בברזיל וכינתה כך מדינה שבה “ריקוד הוא חלק מחיי היומיום של אנשים”. לטענתי, גם ישראל 

ביותר של  בישראל מתקיימת פעילות ענפה  כנראה מברזיל(.  כי באופן אחר  )אם  רוקדת  היא מדינה 

ריקוד בשלל זירות חברתיות, החוָצה מעמדות, גיל, רקע אתני ודתי ונתונים גופניים )גם נכים למשל 

רוקדים, הן בקהילה והן על במות(. בתי ספר לריקוד לילדים ונוער, בתי ספר לריקוד למבוגרים, הרקדות 

)jam sessions( ־ כל  עממיות, סדנאות, חוגים, פסטיבלים שבהם אירועי תנועה וריקוד, ג‘אם–סשנס 
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וחווייתן של המורות בתוך מערך זה מסקרן הן בשל חלקן העיקרי בעיצובו ובהנעתו, והן בשל 
היותן מתווכות ושוערות שלו. 

בשנים 2007-2005 ערכתי מחקר אתנוגרפי בקרב 19 מורות לריקוד ושני מורים גברים 
המלמדים ריקוד לילדים ונוער במגוון יישובים במרכז הארץ ובדרומה.6 המורות והמורים, 
)למעט שלושה( רכשו בארץ  כולם  וכמעט  בישראל,  והתחנכו  גדלו   ,70-28 גיל של  בטווח 
הנפוצים  המחול  ממקצועות  יותר  או  אחד  לימדו  הן  המחקר  בעת  במחול.  גבוהה  השכלה 
ג‘אז. בעת כתיבת המאמר רובן  יצירה או  והמקובלים בתחום: בלט קלאסי, מחול מודרני, 

עדיין מלמדות, אם כי לא בהכרח באותם המקומות ובאותו ההיקף שלימדו אז.
מורה  בהיותי  וידעתי  רובן שמעתי  אף שעל  שלג,  כדור  של  בדרך  הגעתי  המורות  אל 
אחת  כל  את  המקצועיות.  דרכינו  כשהצטלבו  בעבר  פגשתי  מקצתן  ואת  בעצמי,  לריקוד 
מהמורות ראיינתי ריאיון עומק וליוויתי לפחות ביום עבודה אחד. יום כזה ארך בדרך כלל 
בין שלוש לחמש שעות )על פי רוב משעות אחר הצהריים ועד הערב(, והיה בנוי משניים עד 
ארבעה שיעורים. נכחתי גם במופעים ובאירועים שאליהם הוזמנתי. שתיים מהמורות במחקר 
בפרקי  אותן  ראיתי  לשבועיים.  כאחת  של  בתדירות  שנתיים,  במשך  קבוע  באופן  ליוויתי 
ובימי  האישיים,  בחייהן  וצער  ובחינות, בעת שמחות  מופעים  סביב  שונים של השנה,  זמן 
היריון ואמהּות צעירה של אחת מהן. קיימתי עמן שיחות רבות בהפסקות שבין השיעורים 
או אחריהם וחלקתי עמן גם את עולמי ואת תהיותיי המחקריות. אם כן, המחקר בעצמו הוא 
“עבודת בית” )אלאור, 1998(, עבודה בבית שהוא גם שלי, עולם החינוך למחול. הוא התקיים 
בקרב דומות לי, נשים חזקות, משכילות, מהמעמד הבינוני–גבוה, רובן בנות דורי. אלה הן 
הן  אותן.  אני  שראיתי  כשם  גופי  ואת  אותי  וראו  שקראו  חכמות,  רגישות,  מודעות,  נשים 
שאלו שאלות, הביעו דעה וביקורת ואילצו אותי לשוב ולבדוק מחדש את הנחותיי ושאלותיי. 
בעיית יחסי הכוח בין חוקרת לנחקרות וסוגיית הייצוג מעמדת הכוח מתמתנות בעבודה כזאת 
ר  במידת מה ומפנות מקום לאתגרים אחרים. בין האתגרים שנקרו בדרכי היו פירוק המּוּכָ
ותיאור אופני קיום גופניים דרך הקשבה והתבוננות בפרקטיקות מקצוע ויומיום של נשים 

ואנשים שאני חלק מהם. 
אך הייתי בבית וגם מחוצה לו. כמי שאינה דיירת או שותפה קבועה בכל סטודיו וסטודיו 
אלא כמו נוחתת בו לביקור יחיד, הייתי אורחת; כזו שאמנם מכירה את השפה והמנהגים, 
אך אינה שייכת. בולטת בשונותי, בישיבתי הנייחת במקום אחד בחדר, בלבושי שאינו של 
ריקוד, בעיסוקי הזר למרחב )כתיבה(. גם כחוקרת שבאה מהאקדמיה, ממקום שמעריך מילים 
ושפה, רציונליות וקוהרנטיות, הייתי “משם”. זרה, או לפחות חשודה. כך שנמצאתי מהלכת 
וגם  בפנים  גם  להיות  של  הטלטול  את  בגוף  חווה  מוכר,  במקום  זרה  הבית,  של  ספו  על 

אלה הם מוסדות ואירועי ריקוד נפוצים המתקיימים דרך קבע בישראל ומונים אלפי משתתפים. יתר על 

כן, בתחום האמנותי–בימתי ישראל היא מעצמה של ממש, עם שפע של יצירה מקורית, רקדנים מרשימים 

וכוריאוגרפים מצליחים. להקות וקבוצות מחול מישראל מופיעות על בימות חשובות בעולם, מעוררות 

עניין וזוכות להצלחה רבה. קהל ישראלי ממלא את האולמות גם בארץ. התרחשות חברתית–תרבותית זו 

והיקפה מביאה אותי לומר שישראל, כמו ברזיל, היא “מדינה רוקדת”.

מיעוט  וממילא  ולנוער,  לילדים  ריקוד  בהוראת  העוסקים  אלה  בין  מיעוט  הם  גברים  שמורים  מאחר   6

במשתתפי המחקר, אני כותבת בלשון נקבה. 
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בחוץ, או לא בפנים ולא בחוץ. על כן גם חוויות הגוף שלי–עצמי סיפרו לי ויידעו אותי על 
השדה ועל החוויה בו. גופה של החוקרת במחקר האנתרופולוגי הוא תמיד כלי מחקר עיקרי, 
שכן אנתרופולוגיה עושים בגוף )כוכבי, 2007(; הולכים פיזית אל האנשים שאותם מבקשים 
ללמוד, אל סביבתם ואל אורחות חייהם, ושוהים, משתתפים ומקבלים אל תוך העצמי–הגוף 
את אופני הקיום הנהוגים בסביבה זו. כך למדים על המארג התרבותי של המקום ואנשיו ועל 
הסיטואציה המחקרית–אנתרופולוגית. אך לא תמיד אופן זה של לימוד וידיעה מובע בבירור, 
ולא בכל מחקר הוא כרוך בעבותות עבים כל כך אל מושא הלימוד. שדה גופני כריקוד תֹוֵבַע 
לבוא אליו בגוף, לברר אותו, לפענח, לחוש, לדעת אותו גם מתוך הגוף. פרשנותי את הבית 
גופי, כמתנועעת,  ונכתבת אפוא גם מתוך  וכדימוי שעלה מתוכה מהדהדת  כסביבת מחקר 

כמורה וכחוקרת. והיא מתחילה מן המקום עצמו ממש, הסטודיו לריקוד. 

הסטודיו של טובה: מרחב וזמן

טובה היא מורה ותיקה לבלט קלאסי, כבת שבעים, בעלת סטודיו פרטי רב מוניטין באחת מערי 
המרכז. עד שפגשתי בה כמעט שלא הגעתי למורות בסטודיות פרטיים, בעיקר מפני שאלה 
התמעטו מאוד באזור מגוריי בשנים האחרונות. פתיחתם המואצת של מתנ“סים בשכונות 
המגורים ברחבי הערים והמחירים המופחתים שהציעו הטו את קהל הלומדות אליהם וחרצו 
את דינם של הסטודיות הפרטיים. אמהות צעירות, כך נאמר לי, מעדיפות לשלוח את הילדות 
נמוכות  יציבות הצוות במקומות הללו  או  גם אם רמת ההוראה  ולשלם פחות,  לבית  קרוב 
יותר.7 אך במקצת מערי המרכז הגדולות פעילים עדיין לא מעט סטודיות פרטיים. שמחתי 

אפוא על ההזדמנות לראיין את טובה ולצפות בה. בריאיון עמה אמרה את הדברים הבאים:

תראי ]מחפשת את המילים[, הסטודיו שלי... אני יכולה להגיד לך דבר אחד. זה בית. 
הסטודיו הזה זה בית לכל אחד. מי שבא מתחיל לשחות בפנים ]...[ אני אומרת לך, זה 

אי אפשר לתאר... אני לא יודעת, ]כ[שאני יורדת לסטודיו אני יורדת הביתה. 

הדימוי  ל“בית”.  נאסף  לבטא  רוצה  שהיא  לדברים  הולמת  מילה  אחר  טובה  של  חיפושה 
אינו מפתיע אותי שכן שמעתיו כבר לא פעם בשיחותיי עם מורות לריקוד. אלא שלדבריה 
ִלְשחֹות. בניסיון לברר לעצמי את פשרו בהקשר של בית או  משתרבב גם פועל לא צפוי: 
סטודיו, עולה ובאה תחושת מגע של מים על עורי וזיכרון גופני ברור של חתירה בחוזקה 

אין באמירה זו משום קביעה כוללת או גורפת על הנעשה בתחום המחול במתנ“סים: בחלק מהם הוקמו   7

בתי ספר מפוארים למחול, שיצאו להם שם ומוניטין, וברבים מהם נעשית עבודה חינוכית רחבת היקף 

ומבורכת. אך שיוכו של המתנ“ס לחברה הממשלתית למתנ“סים או לגורם מוניציפלי משפיע במישרין 

כפי  לטווח ארוך,  איכותי  הוראה  צוות  ולייצב  ניהולו, באופן המקשה לעתים קרובות למסד  אופי  על 

שנדרש במחול. זו הסיבה שבמתנ“סים רבים מתקיימים חוגי מחול באופן דומה לקיומם של חוגים שאינם 

ומנוסות  צעירות  מורות  בהם  מלמדות  פעם  לא  קפדניים.  ותנאים  רציף   )schooling( לימוד  מחייבים 

פחות, ותחלופת הצוות גבוהה. 
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היישר  אצלול  בטרם  אך  להבין.  מתחילה  משהו,  להרגיש  מצליחה  שאני  לי  נדמה  במים. 
למים עמוקים, יש טעם להכיר מעט את סביבת הסטודיו–בית, שהוא למעשה היכלו של שדה 

המחקר. ביקורי בסטודיו של טובה נקבע ליום חמישי בשלהי חודש מאי, בשעה שש בערב.

אזור  בלב   ,9 מונטיפיורי  בטלפון,  לי  נתנה  שטובה  לכתובת  מגיעה  אני   :24.5.07
ישן,  מבנה  הבניין  הקיץ.  ראשית  של  זו  מוקדמת  ערב  בשעת  אדם  הומה  מסחרי 
שיעיד  שלט  אחר  תרות  עיניי  בסביבתו.  אחרים  כבניינים  הדר,  ולא  לו  תואר  לא 
על מיקומו של הסטודיו ־ לשווא. בצד הבניין קבועות בקיר מספר לוחיות מתכת 
קטנות, המעידות על בעלי המקצוע העובדים בתוכו: נוטריון, אופטומטריסט, שמאי 
מקרקעין, ועוד כמה. אין סימן של סטודיו למחול. אני מחליטה לשאול ונכנסת אל 

מספרה הממוקמת בחזית המבנה הפונה אל הרחוב: 
“שלום, כאן זה מונטיפיורי 9?”

 הספר מביט בי ומהנהן. 
“יש כאן סטודיו למחול איפשהו?”

“במרתף למטה. הכניסה פה מסביב” ־ הוא מכוון אותי בתנועת ראש.
אני פונה לכיוון המדרגות היורדות ־ עדיין אין שום סימן שאני בדרך לסטודיו. רק 
כאשר מתחילים לרדת רואים כתובת הצבועה על הקיר באותיות אדומות מתקלפות: 
ושולחן  כיסאות  מספר  קטן,  המתנה  חדר  בכניסה  אפשטיין.  טובה  לבלט  סטודיו 
משרדי שמאחוריו ישוב איש מבוגר )למחרת אני לומדת כי הוא בעלה(. אני מברכת 
אותו לשלום, ובתנועה מבקשת רשות להיכנס לסטודיו. “טובה יודעת שאני צריכה 

להגיע”, אני אומרת. “גם אני יודע”, הוא עונה ומסמן לי בידו את כיוון הכניסה.
אני באיחור של רבע שעה: התלמידות )ושני תלמידים( כבר עובדות, טובה רכונה על 
יד אחת מהן ומתקנת. בצעדים שקטים אני מתקדמת פנימה, סוקרת בחטף את המקום 
כדי להבין איפה להתיישב. בעין נוספת אני מחכה למבטה של טובה כדי לחייך אליה 
וללחוש “סליחה” )על האיחור(. חיוכה ופניה מאירים אליי בחום, והיא ניגשת לעזור 

לי להתמקם.
את  בערבוביה  קצת  לי  מזכיר  העכשוויים,  הסטודיות  בנוף  דופן  יוצא  הסטודיו 
הסטודיו הישן בגעתון, הסטודיו של עמוס חץ בסדנאות האמנים בתלפיות, והסטודיו 
של ירדנה כהן על הכרמל בחיפה.8 הקירות עמוסים מאוד בתמונות מסוגים ומגדלים 
שונים: צילומים של תלמידות בהופעות, בעבודה, פוסטרים של רקדניות ובלרינות, 
תמונת פורטרט גדולה מצוירת אחת )טובה בצעירותה?(, ועוד צילום שלה מן השנים 
קלטות  ספרים,  תווים,  קלסרים,  תיקיות,  עם  מדפים  הפסנתר  מאחורי  האחרונות. 
וידיאו וחפצים מחפצים שונים. באחת הפינות תלויים חישוקים, על קיר אחר תלויים 
על זרוע “ברקן” וידיאו ומסך טלוויזיה. גם מערכת סטריאו ורמקולים יש, ומדף קטן 

יהודית  ובניהולה של  בייסודה  געתון,  בקיבוץ  למחול  האולפן  בעברי:  בהם  למחול שלמדתי  סטודיות   8

ארנון, רקדנית, כוריאוגרפית ומורה, ומייסדת להקת המחול הקיבוצית; סטודיו “תנועות” של הרקדן, 

המורה והיוצר עמוס חץ בירושלים, מייסדו ומנהלו האמנותי זה עשרים שנה של פסטיבל “ריקודי חדר”; 

והאולפן למחול של ירדנה כהן, רקדנית, כוריאוגרפית ומורה, מחלוצות המחול בארץ.



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  379 תשע“ב–2012 

קורות  עשויה  מאוד  משופשפת  עץ  רצפת  הרצפה  מים.  וכוסות  לבקבוקים  בפינה 
ארוכות וכהות. ברים מקיפים שלוש פאות של החדר, ובפאה הרביעית מוצבים ברים 
ניידים. נוכחות המרָאה לא מאוד בולטת, באופן מפתיע קצת, למרות שיש מראות 
על שניים מן הקירות. לוקח לי זמן להבין איפה החזית, כביכול, מפני שאין כמעט 
שום התייחסות אליה, ומשום שצורת החדר, סידור החפצים בו ומיקום הפסנתר לא 
מסגירים אותה. החלונות הפונים למבואה מכוסים בווילונות כותנה בצבעים רכים. 
הפתוח  המרחב  את  ומחלק  הסטודיו  באמצע  ניצב  עומד  הבניין  של  תמיכה  עמוד 
באופן לא סימטרי. לא נראה כי הוא מפריע לאיש: נוכחותו נראית כחלק מן המקום. 
באחת הפינות על הרצפה, קערת פלסטיק נמוכה עם אבקה צהובה ־ שרף, למניעת 
החלקה. מדי פעם ניגשת אחת הנערות וטובלת בה את נעליה. גם קערה כזו לא ראיתי 
בסטודיות אחרים, שבהם עשויה הרצפה פרקט סינתטי חדיש, או מצופה בלינוליאום.

הברים הניידים מושכים את תשומת לבי: הם עשויים צינורות ברזל בקוטר צול וחצי 
)חיבורי ההברגה של הצינור המקורי עוד ישנם!(. הבר, מוט האחיזה עצמו, עשוי עץ. 

מי עושה ברים כאלה היום, אני חושבת.
טובה עוברת בין התלמידות, מתכופפת, מתקנת, מתעכבת על פרטים עדינים, מנחה 
את הפסנתרנית, שרה את התרגילים. היא מתכופפת להזיז משקולת קטנה שמונחת 

על הרצפה שלא במקומה, נייר תווים שהתעופף או בקבוק מים שנפל.
באמצע השיעור, בהפוגה הקצרה בין הבר לאמצע ]מתרגול ליד הבר לתרגול במרחב 
הסטודיו[, נכנס האיש שישב בכניסה ומגיש כוס קפה לפסנתרנית. מציעים גם לי ־ 
אני מסרבת בתודה. “כלום? אולי מים?” מפצירים בי המארחים. אני נענית לכוס מים 

קרים ומקבלת אותם בכוס קרטון חד פעמית.

השיעורים שהתקיימו בערב זה, שניים בסך הכול, הסתיימו מעט לפני 11 בלילה, והתלמידות 
לא נראו ממהרות לצאת ולרוץ הביתה. כמה מהן נכחו בשני השיעורים בזה אחר זה, ועדיין 
ניגשו אל  ולפני צאתן  לא אצו להיפרד מהמקום ומטובה. הן אספו את חפציהן, התלבשו, 
מורתן להודות לה ולברכה בלילה טוב. מקצתן אף חיבקו ונישקו. כמה מהבנות נשארו לתרגל 
עוד, הראו זו לזו אלמנטים מסוימים, מתחו את גופן. מישהי הוציאה מצלמה, והן צילמו זו 
את זו בתנוחות קלאסיות )אטיטיוד או ערבסק ליד הבר(, וגם בתמונות מזכרת סתמיות, שבני 
נוער נוהגים למסגר בהן את עצמם. כמעט חמש שעות של הוראה רצופה חלפו. טובה נראתה 
עייפה. אני הייתי עייפה רק מלהסתכל עליה. לא הצלחתי להבין בדיוק את חלוקת הזמן של 
השיעורים: הזמן המקובל לשיעור מקצועי בגילאים הבוגרים )כמו אלה שראיתי( הוא שעה 
וחצי, ופה היינו היום כמעט חמש שעות. כששאלתי את טובה על כך היא ענתה: “השיעור 
הראשון מתחיל בשש והשני בשמונה. והם נגמרים כשהם נגמרים, את רואה...” לא ראיתי 
אנשים מציצים בשעון במהלך הערב הזה, כולל טובה עצמה. מהסטודיו יצאתי כמעט ב–11 

וחצי בלילה, ולא הייתי האחרונה. 
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סיור פרשני בסטודיו
הסטודיו של טובה אינו טיפוסי כלל וכלל, ודווקא משום כך אפשר ללמוד ממנו לא מעט על 
סטודיות לריקוד בארץ, בבחינת אנטי–טיפוס–אידיאלי שכזה, שונה, מובחן, מוקצן, המאפשר 
לראות באור חדש את מה שכבר הורגלנו לו כמובן מאליו. הוא מדגים היטב את התמורות 
בבד  בד  בהם.  המקופלים  הערכים  על  והעיצוב  החומר  שינויי  את  הזמנים,  בחלוף  שחלו 
מודגשות בו לבני היסוד וקורות התמך שמהן בנויים סטודיות לריקוד באשר הם. סיור פרשני 
בסטודיו של טובה יבקש לפרוט את המרכיבים הללו ולברר כיצד הם עשויים לכוון אל בית, 

כמקום וכמטפורה, ועל איזה מין בית הם מספרים.
כרוקדת.  בעצמי  בהן  שעברתי  תחנות  אל  בזמן,  אחורה  אותי  מחזיר  בסטודיו  הביקור 
בכולן הייתה נגיעה אישית של מי שרקד ולימד בהן: התמונות שנתלו ־ או לא נתלו ־ על 
הקירות וסיפרו את סיפור המקום, אוסף החפצים שנבחר לעבודה )מקלות, כדורים, מטפחות, 
בדים( והיה לחלק מהתפאורה, עציץ שעמד בפינה או אגרטל שנתנו בו פרחים טריים מפעם 
לפעם, כלי הנגינה ששימשו: פסנתר, דרבוקה, תיבה סינית, מטרונום. הם לא דמו זה לזה. 
משהו  ולכן  אליו,  הוסבו  אם  כי  זה  לצורך  במיוחד  נבנו  שלא  חללים  היו  הללו  הסטודיות 
מההיסטוריה או הייעוד המקורי שלהם דבק בם ונהיה לחלק מאופיו של המקום. בתוך כך 
הוא ליווה, התמזג והוטמע גם בגופם ובתנועתם של הרוקדים בהם: אם דרך רצפות הבטון 
הקשות של מבני תעשייה זעירה שצופו לינוליאום, או בלטות שכוסו במחצלות קש, אם דרך 
רעשי המסגריות והמוסכים, או השקט של חורשת האורנים, ואם דרך ריח הלולים החריף, 
או ניחוח מאפיות מעורב בריח שמן מכונות שרוף. החותם האישי של אדם על מרחב מגורים 
בספרות  חוזר  זהות,  של  בשאלות  ונוגע  שַמְבנה משמעות  חותם  דייריו(,  על  המרחב  )ושל 
 Cieraad, 1999; Pink, 2004; Wiley & Barnes,( כאחד מעמודי התווך של מה שהוא בית
Young, 2005 ;1996(. הנטייה העכשווית להגדרה עצמית ולבידול אישי, שמקורה בשגשוג 
ובהתעצמות של הקפיטליזם ובעלייתה של תרבות הצריכה, מוצאת את ביטויה יותר ויותר 
בחיי היומיום והופכת את העיסוק בזהות לאתר של משמעות. בתוך כך נעשים הבית והגוף 
 Cieraad, 1999; Featherstone, 1991; Giddens, 1991;( אתרים מרכזיים לעיסוק הזה 

.)Shilling, 2005
לעומת זאת, הסטודיות של היום, שבהם לומדים ילדים ונוער, אחידים למדי. במקרים 
רבים הם תוכננו ונבנו מלכתחילה כסטודיות לריקוד, מוקמו באזורים ציבוריים של היישוב 
וצוידו באבזרים על פי אמות מידה גבוהות. יש עדיין גם לא מעט חללים המוסבים לסטודיות, 
רצפות  ומגבלותיהם:  עברם  על  ולגבור  החדש  לייעודם  להתאימם  גדול  מאמץ  נעשה  אך 
את  מווסתים  עוצמה  רבי  מזגנים  גמיש,  בפי–וי–סי  או  חדיש  בפרקט  מוחלפות  בלטות  של 
הטמפרטורה והלחות באוויר, קירות מקוריים נפרצים, קירות גבס אחרים נבנים, ועוד קירות 
מתכסים במראות ענק. סטודיות לריקוד נעשים דומים זה לזה, כך נראה, מותאמים לתקנים 
יימצא  כמעט  ובכולם  בו,  שיהיה  ראוי  ומה  סטודיו  שייראה  ראוי  איך  של  מידה  ולאמות 
השילוש הקדוש )לפי סדר החשיבות(: רצפה תקנית, מראות וברים. בעידן הגלובלי נשחקים 
המקומי והאישי. אני מעריכה ומתרשמת אפוא שמתקיימים אופנים אחרים של ביטוי ושיוך 
אל המרחבים האנונימיים: יש שהם מתכנסים אל יחסי חניכה קרובים )“את לא רק מורה, 



סוציולוגיה ישראלית יג )2(  381 תשע“ב–2012 

את גם משפחה”(9 ואל גוף )“בתוך התנועה זו את שנמצאת שם”,10 וראו גם בהמשך, בדיון 
יותר:  על עיצוב הזמן בגוף(; אחרים מקבלים פנים מרחביים חדשים, מצומצמים–מעודנים 
מי שיכולה בתוקף תפקידה )רכזת, מנהלת, בעלת המקום( תולה תמונות, קישוטים, לוחות 
מודעות או כרזות של מופעי מחול. אחרות עורכות שינויים קטנים ומארגנות את המרחב 
לטעמן: מסיטות וילון לכיסוי המראה, בונות מרחב עבודה חלופי בעזרת ברים ניידים )נתיב, 
2010(, מסמנות את מקומן על ידי כיסא או על ידי חפצים אישיים שהן מניחות במקום בולט, 
או מַפנות את המרחב מעקבות של שיעורים קודמים דוגמת פרטי לבוש פזורים, בקבוקי מים, 
גלילי טישו וכדומה. למורות לריקוד יש לא אחת ריטואל מרחבי קטן עם כניסתן אליו, שהוא 

מעין מגע או הטבעת חותם אישי במרחב.
כמו הסטודיות מעברי שהתמזגו עם סביבתם עד שאי אפשר היה לזהותם אלמלא ידעת 
על קיומם, כך גם זה של טובה. נחבא אל הכלים, שוכן בבניין כאחד מאלה הסמוכים לו, 
ישנים, דהים, מתקלפים, מוכתמים בפיח העיר הגדולה. הוא אינו מסומן בשלט חוצות גדול, 
לסטודיות  דרכי  את  למצוא  לי  שסייעו  מאותם  וחנויות,  עסק  בתי  על  המצהירים  מאותם 
אחרים וסיפרו לי גם מה לומדים בהם. לא שלט חוצות, וגם לא לוחית קטנה בקיר שתרמוז. 
לא. מי שצריך לדעת את הכתובת והמיקום יודע, ומי שלא ־ לא. אין פרסום ומכירה ברחוב, 
יודעת איפה  בו  ולהשתתף במלאכה הנעשית  הזה  לבית  לבוא  הרוָצה  בית מסחר.  כאן לא 

למצוא את מספר הטלפון ולברר את הפרטים הדרושים. 
בעומק  הבניין  מרתף  אל  ההומה  הרחוב  ממפלס  בירידה  כרוכה  הסטודיו  אל  הכניסה 
האדמה. זרם העוברים ברחוב ממיין מתוכו אחדות בודדות, נערות ונשים צעירות הנבלעות 
בפתח המבנה ויורדות למטה. המדרגות המובילות מטה אל קרביו של הבניין מוליכות את 
היורדת בהן אל מרחב אחר, פנימי, מנותק מן החוץ. בהדרגה מתחלף אור השמש של אחר 
הצהריים הקיצי באורות פלורוסנט, בהדרגה מתעמעמים קולות הרחוב ונעלמים מראות החוץ. 
האוויר הפתוח מתחלף באוויר דחוס, רווי הבל נשימות ואדי זיעה. סטודיו לריקוד. מבחינה 
ריח, תחושתיות,  אור,  וסימבולית חלה התכנסות פנימה, אל מרחב כמו תוך רחמי:  פיזית 
סביבה אנושית אחרת. כל כניסה לסטודיו כרוכה במעבר מובחן וברור בין חוץ לפנים, בין 
סוג אחד של הוויה לסוג אחר, אך כאן המעבר הזה מודגש ביתר שאת ויצוק אל תוך המבנה 
הפיזי המכיל אותו. גבולות הבית או המקום, גבולותיו הממשיים והתודעתיים, מסמנים את 
זהותו, את מה שלא כלול בו, שמנוגד לו או אחר ממנו )ראו בורדייה, 2005; גורביץ‘, 2007; 

.)Simmel, 1997
מרחב הסטודיו עצמו נטול כיווניות ברורה, כמו בסלון ביתי שהחיים בו אינם מתנהלים 
אל מול צופים. אני מתקשה תחילה לזהות בו את החזית, את הצלע המדמה קהל, זו שבדרך 
כלל מכוסה כולה במראות ושהעבודה נעשית ביחס אליה. יש כאן כזו, אך היא מובלעת: החדר 
אינו מאורגן למולה, ואין הכוונה אליה. ההכוונות של טובה הן אל הגוף עצמו ־ מה ואיך 

ציטוט מדבריה של אסתי )57(, מורה ומנהלת סטודיו למחול. היבט זה, של יחסים בינאישיים בסטודיו,   9

נגעו  בראיונות  המורות  רוב  של  שדבריהן  לומר  אפשר  אך  היריעה,  קוצר  מפאת  במאמר  נדון  אינו 

בספקטרום המורכב המאפיין יחסים קרובים ומשמעותיים בין מבוגר למתחנך: חיבוק, נזיפה, אכזבה, 

קרבה, אינטימיות, פחד, עלבון, חום, עבודת נמלים. 

עפרה )53(, מורה למחול מודרני, באחד משיעוריה.  10
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ואיכויותיה שאמורים להיות מומרים לתנועה.  ואל המוזיקה ־ אל מקצביה  צריך לעשות, 
מתקיים אפוא צמצום או דחיקה של היבטים חזותיים לטובת חושים אחרים, לטובת תחושת 
הגוף מבפנים והקשב למוזיקה ולתנועה. אלא שפעולתם של מהלכים אלה מתוחה: בד בבד 
נסמכת  שאינה  כזו  ועוצמה,  קסם  רבת  הצעה  ולחוויה,  ללימוד  חלופית  הצעה  היותם  עם 
על העין הרואה, הם גם מטשטשים ומסווים את הפיקוח החמור המתקיים במרחב הזה. יש 
ַמְרָאה, אך התלמידות נקראות שלא להסתכל בה;11 נוכחותה היא תזכורת לכך שמסתכלים 
גם  דומה  זה  העיניים. מצב מתוח  דרך  אותן  אומדים  בודקים, מעריכים,  עליהן, שבוחנים, 
הוא למתקיים בבית: הנינוחות והחופש היחסי שמאפשר הבית לפרטים הדרים בו מסווים 
את הפיקוח המתמיד שמפעילים בני הבית זה על זה; פיקוח ההורים על ילדיהם הוא הברור 
ביותר, אך מתקיימים בו גם בחינה ופיקוח של מבוגרים זה על זה, ומבטים עוקבים וחוקרים 

של ילדים על אחיהם ועל הוריהם. 
זמן השיעור גם הוא אינו זמן העולם האולטרה–מודרני שבחוץ, עולם העסקים והעבודה, 
קבועים,  ברורים,  זמנים  לוחות  פי  על  מתנהלים  אלה  התקשורת.  המרפאות,  הרכבות, 
זמן–שעון  הוא  זמנם  והעולם.  הארץ  ברחבי  זמנים  לוחות  אלפי  עוד  עם  היטב  מסונכרנים 
מדויק, דיגיטלי, מופשט, שבו כל דקה וכל שעה זהות לקודמתן.12 אך לא כאן. כאן שיעור 
מרווחים  יש  בתוכה  אך  כללית,  זמן  מסגרת  לו  מציע  אמנם  השעון  נגמר”.  “כשהוא  נגמר 
ונשימה ואורך רוח לתת לגוף ולתנועה לקבוע את הֶמֶשך, לתת למורה היוצרת יד בהנעת 
הזמן. לדידה של טובה, אי אפשר לחתוך את השיעור בסכין קצבים רק משום שמחוגי השעון 
עושים דין לעצמם ודוהרים או זוחלים כרצונם. לכל תהליך, לכל אדם, לכל שיעור, יש הזמן 

שלו, והוא אינו זהה לזמנים אחרים. 
מרחב, זמן ואנשים ־ אלו החומרים הבסיסיים שמהם עשוי בית על פי האנתרופולוגית 
מרי דאגלס )Douglas, 1993(. מתוך גישה סטרוקטורליסטית, שבה נעשה ניסיון לסמן את 
הגבולות התפיסתיים של קטגוריות או מבנים תרבותיים, היא בונה את הבית כהנגדה למלון, 

ביומן השדה שלי כתוב: טובה ]נוזפת באחת התלמידות[: “מה את מסתכלת בראי?! את יודעת כמה אני   11

אוהבת מראות! תרשמי, תרשמי ]היא פונה אליי[ שאני אומרת שלא צריך מראות”. 

סיטואציה זו מבליטה ומחדדת את רוח הדברים שאפיינה שיעורים שראיתי: אמנם התקיימה כמעט ללא   

יוצא מן הכלל עבודה מול מראות, אך מורות רבות נמנעו במכוון מלהפנות את התלמידות אליהן. הדבר 

מזכיר את המוסר הכפול שעליו הצביע מבקר האמנות ג‘ון ברגר )Berger, 1972( כשהתייחס ליצירות 

שבהן מצוירות נשים המביטות בדמותן במראה ומכונות “רברבניות” בפי מי שמיקם אותן כך )צייר גבר(. 

כך גם בסטודיו: קובעים מראה, אך מעבירים מסר שמגונה או מיותר להסתכל בה.

במסתו העיר הגדולה וחיי הנפש שנכתבה בראשית המאה העשרים נדרש הסוציולוג גיאורג זימל )]1903[   12

2004( לסדר הזמנים העל–סובייקטיבי המאפיין את חיי העיר: האדם האורבני משועבד לשעון המתקתק 

באופן  ואמינות, קשורה  דייקנות  זימל, של  אומר  זו,  הוויה  אישי.  ובלתי  יציב  זמנים  וללוח  בדייקנות 

הדוק לכלכלת הכספים ולאינטלקטואליזם ויוצרת מתח מול “תכונות ודחפים ריבוניים, אי–רציונליים 

ואינסטינקטיביים, המבקשים לקבוע את דפוסי החיים מבפנים, במקום לקבל אותם מבחוץ בצורה כללית 

זימל כאן הוא פנים הגוף, הדחפים, האינסטינקטים, הדפוסים  פנים של  הּבִ  .)28 )שם, עמ‘  וסכמטית” 

המאפשר  מרחב  מייצרת  נראה,  כך  טובה,  משמעותם.  ואת  החיים  אורחות  את  המעצבים  האישיים 

לריתמוס הפנימי הזה לבוא לידי ביטוי, מתוך מתח ודיאלוג עם ריתמוסים חיצוניים לגוף )אך גם לשעון(, 

כמו אלה של המוזיקה. 
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שהוא  הפונקציות  פי  על  מוגדר  להיות  יכול  אינו  אומרת,  היא  בית,  רווח.  למטרת  למוסד 
ממלא כמספק את צורכי הקיום הבסיסיים או כמעניק חינוך לגדלים בו. זאת משום שמוסדות 
אחרים יכולים למלא את התפקידים הללו בקלות וביעילות רבה יותר. את התשובה לשאלה 
ָמקֹום שבו  מה עושה את הבית לבית יש לחפש אפוא במקום אחר. לפי דאגלס, בית מתחיל ּבַ
וסמליו  כליו  הזה,  המרחב  אורחות  על  מחזורי.13  וניהול  כלשהו שליטה  מרחב  על  מּוחלים 
לחזור על עצמם באופן סדיר ולקבל ארגון בזמן )Ibid., p. 265(. כך שבית הוא ניהול של 
מרחב מסוים בזמן, ומאחר שהוא מיועד לאנשים הגרים במרחב ובזמן הזה, יש לו גם ממדים 

.)Ibid.( אסתטיים ומוסריים
בורדייה  של  האנתרופולוגית  בעבודתו  גם  מתואר  בזמן  מרחב  של  ייחודי  כארגון  בית 
)2005( על הבית הקבילי באלג‘יר. מערכות הניגודים של המרחב הקוסמולוגי, כפי שהוא 
מומחש באזור גיאוגרפי–תרבותי זה )גבוה–נמוך; מואר–חשוך; חוץ–פנים; חיים–מוות; גבר–

עליהם  מרחיבה  אינה  שדאגלס  עניינים  שני  על  להתעכב  בורדייה  את  מזמינות  אישה(, 
בניתוחה, ושיש להם חשיבות במחקר הנוכחי. הראשון שבהם הוא מגדר: תיאור התפקידים 
הנבדלים, הסמליות וההיררכיה בין גברים לנשים בבית ומחוצה לו, בקהילה ובשדה, וכן זיהוי 
נים, טבע, פריון, גוף, בית, והקניית משמעות שונה, על פי מגדר, לכניסה וליציאה  הנשים כּפְ
מן הבית. אם כן, פענוח הבית כבית, והתפקוד והחוויה בו וסביבו, קשורים בטבורם למגדר. 
העניין השני קשור לראשון ונוגע בהפרדה ־ אך גם במפגש ־ בין פנים לחוץ, בין העולם 
הפנימי הביתי לחיצוני הציבורי. סף הבית, אומר בורדייה, הוא מקום עמוס משמעות וסמליות 
אך  ככאלה.  אותם  המגדיר  המקום  ובהיותו  המנוגדים  העולמות  בין  המפגש  מקום  בהיותו 
בורדייה ממשיך ומראה שהבית עצמו ניחן במשמעות כפולה, ולכן הסף הוא גם “המקום בו 
נוגד  נוגד את העולם הציבורי כשם שטבע  מתהפך העולם” )שם, עמ‘ 279(: בעוד שהבית 
את התרבות, הרי שהוא גם תרבות בעצמו. הבית, בהיותו התחום המאכלס אנשים העוסקים 
מאדם  הריקים  לשדות  מנוגד  ומיון(,  ארגון  בישול,  ואריגה,  טווייה  )כמו  יצירה  בפעולות 
)שם, עמ‘ 274(, וכך הבית אמנם מגדיר את הדיכוטומיה, אך בה בעת ובאופן פרדוקסלי גם 
הופך ומפרק אותה. סטודיו כבית מדגים את השניות הזאת, את יצירת הדיכוטומיה וקריסתה 
באותה הוויה, בה בעת. הסטודיו–בית מנוגד בתכלית למה שאינו בית, לחוץ, לרחוב )במובנם 
המסחרי, הפומבי, הלא אישי(, לחולין. הוא מקום פרטי שיוצר שייכות וזהות. עם זאת ובו 
בזמן, הוא גם מקום עבודה, מקום פרנסה, מקום התכנסות ולימוד של נשים ואנשים ומקום 
חיבורם לאמנות ולתרבות גלובלית. הבית הפיזי והתודעתי, כמו הטבע בחיבורו של בורדייה, 

הוא בעצמו יציר החוץ והתרבות וחלק מהם, ולא מנוגד או חיצוני להם.
ספרות מחקרית סוציולוגית מתחום אחר, זו העוסקת בעבודה בשכר מן הבית )telework או 
home-based work(, יכולה אף היא להציע תובנות על הסטודיו כבית. העבודה מן הבית, כך 
עולה מספרות זו, מציעה בעיקר גמישות ואוטונומיה בניהול העבודה, זמניה ואופייה, ומאפשרת 
יתר תיאום ותמרון בינה לבין מחויבויות ביתיות ומשפחתיות )דישון–ברקוביץ, 2004; מילבאואר, 
Christensen, 1988; Mirchandani, 1998, 1999; Sullivan & Lewis, 2001 ;1999(. כאן 
יותר  מביתן  בשכר  עובדות  שנשים  מלמדת  )הספרות  עובד  או  עובדת  של  ביכולתה  מדובר 
מגברים( להרחיב את כוחה ואת אפשרויות הפעולה שלה בתוך מערכות מוסדיות מקצועיות. 

למשל זמני ארוחות, זמני ניקיון, זמני מפגש וטקסים משפחתיים על בסיס יומי, שבועי, עונתי ושנתי.  13
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ביכולתה להתפרנס ולהיות אשת מקצוע בעולם הרחב, וגם לתפקד כאם ולחוות עצמאות וחופש 
מסוים בניהול חייה וערכיה. מורות לריקוד אמנם אינן עובדות על פי רוב בבתיהן הפרטיים 
ואינן מבצעות עבודות בית וטיפול בילדים במהלך עבודתן, אך מידת האוטונומיה והחופש שהן 

מתארות ומדגימות מזכירה את זו שמתארים אנשים ונשים העובדים מביתם. 
עּובדה כואבת העולה מהספרות העוסקת בעבודה מן הבית היא שעבודה זו בדרך כלל 
וחשופה  רצינית”  ו“לא  עבודה”  כ“לא  חשודה  ובעיקר  פחות,  ומתוגמלת  פחות  מוערכת 
לניצול, הן של מעסיקים והן של בני משפחה. משום כך נדרשים העובדים, ובעיקר העובדות, 
שהוא  מה  בין  זמן(  של  וגבולות  תודעתיים  )פיזיים,  ברורים  גבולות  להן  להקים  הבית,  מן 

עבודה למה שאינו עבודה, ולעמוד היטב על משמר הגבולות הללו.
אם לחזור לטובה ולסטודיו שלה, הרי אפשר לראות שבדומה לגישות האנתרופולוגיות של 
דאגלס ובורדייה, המנגידים את הבית למוסד או מרחב כלכלי–יצרני אחר, כך גם היא )ומורות 
גם אצלה עולה  אחרות שפגשתי( מעמידה את הבית, את הסטודיו, אל מול עולם המסחר. 
המושג הזה ומתכונן מתוך ואל מול כלכלת השוק. בפגישה בינינו, שהבסיס לה הוא מקצועה 
כמורה לריקוד, משלח היד שממנו היא מפיקה את פרנסתה, מדברת טובה באריכות ובפתיחות 
על הסטודיו שבנתה ועל הדברים החשובים לה. כשהיא מנסה לסכם ולמצוא מילה מדויקת 
אחת שתחלץ אותה מסבך ההסברים, היא אומרת: “אני יכולה להגיד לך דבר אחד. זה בית”. 
מין מילת קוד כזו שהיא מניחה שמשותפת לה ולי: בית. שתינו יודעות שהערכים שעל פיהם 
מתנהל בית אינם ניתנים למדידה ושקילה, למסחר או להמרה. לכן גם קשה למצוא להם את 

המילים: “זה אי אפשר לתאר”, היא אומרת, “]כ[שאני יורדת לסטודיו, אני יורדת הביתה”. 
בעוד שמבחינה פיזית הסטודיו של טובה הוא יוצא דופן, הרי שביתה הערכי, זה המציע 
אחרות.  לריקוד  מורות  של  לאלה  מאוד  דומה  שבחוץ,  הממוסחר  לעולם  ניגוד  או  חלופה 
בתוך תרבות מערבית המפרידה בעקשנות בין בית ללא בית, קרובות נשים–מורות–לריקוד 
)בין שהן  ביתן–עבודתן–עיסוקן  בית.  לזו בכך שהן מקיימות מרחב מטפורי מדומיין של  זו 
מדברות על הוראה, על ריקוד, על גוף או על עירוב כלשהו שלהם( מוצג כנרטיב נגדי לעולם 
המסחרי–שיווקי–תחרותי, הנתפס בעיניהן כדומיננטי ובעל עוצמה אדירה. הביטוי המפורש 
והחזק ביותר לכך היו דבריה של איילת )32(: “פה את מגיעה... איך להסביר, פה יש בית 
מאחורי הקלעים ]מדגישה[. לא איזה בית חרושת לילדים”. בית מול בית חרושת, דיור מול 
ייצור. אין זה המקום להרחיב על האידיאולוגיה הזאת,14 אך לענייננו חשוב ההקשר שמתוכו 

וכניגוד לו עולה הבית: עולם העבודה, הכלכלה, העסקים והמסחר. 
והסדרה  שליטה  ובין  ממוקם(  )קונקרטי,  מרחב  בין  שלעיל  בספרות  המוזכר  הקשר 
יותר  הברור  המרכיב  הוא  המרחב  סטודיו–בית.  הקשר  להבנת  תרומה  יש  לו  גם  זמן,  של 
מביניהם, אולי משום שהוא נתפס במישרין דרך החושים, כלומר מוחשי במובן הפשוט של 

במקום אחר אני מראה )אופיר, טרם פורסם( שאופני דיבורן של מורות לריקוד על מקצוען מעידים על   14

מאמץ מתמשך ועל ניסיון ליישב פער או מתח בין תחושת עוצמה, אקטיביות וכוח שיש להן )שמקורה 

בחוויית גופן הרוקד ובמיצובן החברתי הגבוה( ובין עיסוקן במקצוע שולי, הזוכה אך למעט הכרה ותגמול 

ומאתגר בשל כך את זהותן המעמדית והאישית. הצבת האידיאולוגיה בקדמת סיפורן )חינוך ולא כסף( 

ותפיסה של עצמן כעוסקות באמנות כדרך להיבדל ממורות “רגילות”, הן שתיים מפרקטיקות השיח שהן 

נוקטות בהקשר זה.
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המילה. הסטודיו, כמו הבית, הוא קודם כול מקום. הזמן, לעומת זאת, והשליטה בו עד כדי 
תפקיד  ־  בבית  כמו  ריקוד  בשיעורי  ־  להם  יש  אך  חמקמקים,  יותר,  מופשטים  הסדרה, 
מכריע בתחושת הבית שהם מייצרים. בשיעור ריקוד, בין שהוא שיעור קלאסי מובנה ובין 
שהוא שיעור אימפרוביזציה פתוח, יש טווח נרחב לעיצוב הזמן על ידי כל המשתתפות בו, 
וכוחה של המורה בעיצוב הזה הוא הגדול ביותר. השליטה והמשחק היצירתי בזמן מתקיימים 
הם  אותם.  המוליך  הרצף  ודרך  אותם,  המלווים  השקט  או  המוזיקה  דרך  התרגילים,  דרך 
מתקיימים בפראזות או במהלכים תנועתיים, באופנים שבהם מפוסק תרגיל, בדיאלוג עם 
משקל הגוף. חוויית הזמן בריקוד ובשיעור ריקוד כרוכה בחוויית הגוף הפיזית, הסומטית, 
הקינסטתית, ומכאן שונה כל כך מחוויית זמן–השעון של העולם שבחוץ. חוויית הזמן בריקוד 
היא פוליכרונית, אם לשאול מושג מספרות העבודה ולחברה גם למגדר, והאירועים שלה 
חופפים, מקבילים, מתמזגים זה בזה.15 בעבור טובה ובעבור מורות אחרות לריקוד, זהו הבית, 

חלק מהבית, שהן בונות לעצמן ולתלמידותיהן כמקום בעל משמעות להיות בו.
בהיותו  ראשית,  הפרד:  ללא  בזה  זה  הכרוכים  אופנים  בשני  לבית  אפוא  נהיה  סטודיו 
ושנית,  הדומיננטיים;  המסחריים  ומכלליו  הציבורי  החוץ  מן  המופרד  פיזי,  מקום  מרחב, 
מתקיים  הייחודיים.  מאפייניו  מתוך  המתעצב  כזה  בזמן,  לארגון  נתון  הזה  המרחב  בהיות 
בו מעבר, הכרוך גם הוא במרחב, בין זמן–שעון לזמן–חוויה וזמן–גוף, כשם שבית המגורים 

הפרטי מקיים מעבר כזה ומאפשר הרפיה מלוח הזמנים העסקי–ציבורי.
חלקו הבא של המאמר עובר מן הסטודיו כבית מגורים אישי הממוקם אל מול העולם, 
אל הסטודיו כבית בסביבה תחרותית, עוינת לפעמים, של שדה המחול האמנותי. כאן הבית 
הוא תובעני, אך גם מאפשר. עובדים בו קשה, אך בתחושת ביטחון. כמבוא לחלק זה מובאים 

דבריה של גליה )34( על לימוד הריקוד בנעוריה:

הרגשתי שם טוב. לא הרגשתי שמסתכלים עליי ב“את שמנה, את רזה, את טובה, 
זה  ו...  לי שם ת‘מקום  בית. הרגשתי שנותנים  את לא טובה”. הרגשתי... הרגשתי 
נעים. ז‘תומרת, זה תחושת ביטחון. כי כשאתה בא לסטודיו... אני זוכרת את הקטע 
ב]סטודיו קודם[ שפחדתי לעשות טעויות, פחדתי להתבלבל, פחדתי... וזה נורא חשוב 
יותר  לדעת להתבלבל בשיעור! לאפשר טעויות. ואני חושבת שאצל ורדה זה היה 

נוח.

אל בית כזה מובילים גם דבריה של טובה שהובאו בתחילה, ובהם ה“ִלְשחֹות” המפתיע שלה, 
שצורף כך פתאום אל הבית. 

הספרות הסוציולוגית על עבודה מן הבית מצביעה על ִמְגדּור הזמן ומתארת שתי צורות של חוויות זמן:   15

זמן מונוכרוני )המכונה גם זמן תעשייתי(, שבו מבצעים פעולות ומטלות ברצף זו אחר זו, והוא מוזכר 

ומתואר על פי רוב על ידי גברים; וזמן פוליכרוני )המכונה גם זמן ביתי(, שבו נעשות פעולות )בדרך 

כלל של בית ושל עבודה( בעת ובעונה אחת, והוא עולה יותר מסיפוריהן של נשים. במצב של עבודה מן 

 Sullivan &( הבית, שבו נמחקת ההפרדה המרחבית בין עבודה ובין בית, נותר הזמן כממד מבדיל עיקרי

Lewis, 2001(, ונשים וגברים עושים בו שימוש אחר.
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בית, מים, הצלה: תנועה כמשמעות

הביטוי “לקפוץ למים” )או “לזרוק מישהו למים”( שגור ושכיח מאוד בהקשרים של חניכה 
והתלמדות. “צריך להעז ולקפוץ למים, רק ככה לומדים”, נאמר לא אחת למתחנכים. נראה 
שטובה מתחברת בדבריה למוטיב הנפוץ והבנלי הזה, אלא שהקישור שהיא יוצרת בינו לבין 
בית, זה שלכאורה נתפס כניגוד הגמור לו, הוא שמרענן כל כך. מים עמוקים נתפסים כסביבה 
עוינת לאדם, הדורשת אומץ, כוח, התמודדות וסבולת כדי לשרוד בה, ומנגד בית הוא חוף 
מבטחים, מקום המנוחה והנחלה, אתר של עגינה ויציבות. כיצד אפוא מתחבר הבית הבטוח 

עם המים המסוכנים?
מקום  בצד  ואתגר  כורח  קושי,  העניין:  לב  הוא  עצמו  החיבור  נראה,  כך  טובה,  עבור 
והזדמנות להתמודד. “הסטודיו הזה”, היא אומרת, “זה בית לכל אחד. מי שבא מתחיל לשחות 
בפנים”. כאישה חזקה, נמרצת, יוזמת, אקטיבית מאוד, גם הבית שהיא מציעה לתלמידותיה 
הוא כזה: אין הוא בית למנוחה, לשחרור, להרפיה, לצניחה מעולפת בכורסה הרכה. בבית 
הזה שוחים, מתמודדים, חותרים, נעים. גם אם קר ובולעים קצת מים, גם אם כואב או מאכזב. 
הוא בית בכך שהוא מציע עשייה ואקטיביות, ולא בכך שהוא מספק מפלט מהן. הוא אכן 
טריטוריה מופרדת, מעין לגונה מוגנת מן הים הפתוח הסוער, אך המים בו עמוקים, וצריך 

לשחות כדי להיות; פסיביות היא לא אופציה כאן.
הפוטנציאל המעצים שיש בהצעה כזו בעבור ילדות ונערות עוֶלה במלוא כובדו ממשפט 
שאינו נדיר בסביבתן של מורות ותלמידות למחול, ושגרסאות שלו שמעתי לא פעם: “הריקוד 
הציל אותי”. מונחים מעולם ההצלה מדגישים עד כמה מכריעה האפשרות הזאת בעבור רבות 

מהן, ועד כמה היא אינה זמינה להן במרחבי חייהן האחרים. דינה )42( מספרת:

ליכולות שלי. בכלל. הייתי תלמידה טובה, עמדתי בכל  בבית ספר לא היה מענה 
הקריטריונים. בסדר, היה בסדר ]...[ הדבר היחיד שאתגר אותי, הדבר היחיד שלימד 
אותי להתמודד עם אתגרים ולעשות דברים שאתה לא חושב ולא יודע וכולי וכולי 
־ המחול הציל אותי! הציל אותי. מבחינת התפתחות אישיותית ־ ממש הציל אותי.

וכך אומרת סמדר )52(: 

הייתי ילדה לבד במשך חמש וחצי שנים עד שנולדה לי אחות. והחמש וחצי שנים 
האלה זכורות לי כשנים נורא עצובות שם בבית. והריקוד א... היה בשבילי איזה מין 
קרש הצלה כזה. ז‘תומרת אני זוכרת שלקחו אותי ללמוד, לחוג ריקוד, ומאז בעצם 

לא הפסקתי. ז‘תומרת ]צוחקת[ ממש.

דינה וסמדר מציגות שני מוסדות ִחְברּות עיקריים, בית הספר ובית המשפחה, ומעמידות את 
הריקוד אל מולם. לדבריהן, הריקוד הציל אותן מן הנתיבים שסיפקו המוסדות הללו, בכך 
הקריטריונים,  בכל  ועמדה  טובה  תלמידה  הייתה  דינה  חלופיים.  צדדיים,  שבילים  שהניח 
ובכל זאת, לתחושתה, בית הספר לא נתן מענה ליכולותיה “בכלל”, לא חלקית ולא באופן 
מצומצם. המוסד המסליל ילדים וילדות לחיי החברה העתידיים שלהם לא ראה אותה. הוא 
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לא יכול היה לראות אותה, משום שמבנה הידע של המוסד והאופן שבו הוא מוצע גזורים 
במידות שאינן שלה. ההזדמנות ללמוד בגוף צורה ומרחב, ההזדמנות “לעשות דברים שאתה 
לא חושב ולא יודע”, להכליל בלמידה דמיון, כוח ותשוקה, לא ניתנה לה בבית הספר. דינה 
העובדה  בדרישותיו.  ולעמוד  הספר  בית  של  הפרינציפ  את  להבין  קושי  על  מעידה  אינה 
שהייתה תלמידה מוצלחת על פי אמות המידה של המוסד אינה מניחה את דעתה: “בסדר, 
היה בסדר”. אבל “בסדר” לא מספק אותה, היא רוצה יותר, ואחרת. היא רוצה אופקים שלא 
דמיינה, אתגרים שלא חוותה, הזדמנויות להתמודד. להבין את הפרינציפ ולהצליח לפעול על 
פיו זה לא טוב מספיק ולא מעניין מספיק; דרישה זו מזלזלת באינטליגנציות ובכוחות שיש 
לה, שאינם יכולים לבוא לידי ביטוי במבנה הזה. היא חשה שהריקוד הציל אותה בכך שלימד 
אותה ודרש ממנה “לשחות”. דבריה מקבלים משנה תוקף לאור המשכם )שלא הובא כאן(, 
המתאר חוויות לא פשוטות של ניכור והדרה במקום שבו למדה מחול, למשל: “לא התייחסו 
אליי בכלל” ו“זה היה כל כך מסרס”. ביטויים כאלה, אל מול ביטויים כמו “הציל אותי”, 
“חוויה של השראה וביטוי” ו“מוָרה שפתחה עולמות”, מחדדים את מורכבותו של הסטודיו 
אפשרות לעשות; לפעול, לחוות  ּכָ לריקוד ואת המתח הטבוע בו. הם מדגישים את ההצלה 

ולהתמודד עם חוויות דרך הגוף. 
סמדר מספרת על הבית, בית משפחתה, בתל אביב של שנות החמישים והשישים. כבת 
למהגרים ניצולי שואה זכור לה העצב שנשאו הוריה אל הבית שהקימו. הריקוד בשבילה היה 
“קרש הצלה”, הצלה מהצער העמוק של אבא ואמא, ואולי גם מאוזלת היד, מחוסר היכולת 
כזה.  הציע פתח  והריקוד  אוורור,  ביקשו להם פתחי  בבית העצוב  החיים  ולשמח.  להושיע 
הוא היה סביבה אחרת, שאינה הבית אך גם אינה הרחוב, שבה התקבצו להן ילדות השכונה 
לשעה של עשייה משותפת. הוא הציע חוויה של אקטיביות, של הנאה ושמחה בתנועת הגוף, 
של ביטוי ופורקן. סמדר נאחזה בקרש הזה, שהיה לה כעבור זמן גם למקצוע. סיפורה, כמו 
זה של דינה, חובק מאפיינים פרטיים, ספציפיים, אך יש לו, להערכתי, גם לקח סוציולוגי: 
העובדה שסמדר היא בת )ולא בן( חשובה בסיפור. מגדרה קושר אותה כנראה, רגשית ופיזית, 
יותר בנעשה בבית,  בן.16 כילדה היא מעורבת  יותר מאשר לו הייתה  אל הבית ואל הוריה 
אך יש לה פחות נתיבי מילוט ממנו. הרחוב או גן המשחקים השכונתי, שהם אתרים שבהם 
ויכולותיהם החברתיות,  כושר ההמצאה שלהם  זריזותם,  וכוחם,  גופם  ילדים את  מתרגלים 
נגישים לבנות בדרך אחרת מאשר לבנים. המרחב נטול ההשגחה שלהן תחום ומוצר יותר 
מזה של בנים, בין שעל ידי הוריהן החשים צורך לגונן עליהן, ובין שעל ידי עצמן ותחושתן 

 Chodorow,( עבודתה של הפסיכולוגית הפמיניסטית ננסי צ‘ודורו בשנות השבעים של המאה העשרים  16

הצעירים  בגילים  גידולם  באופני  לבנות,  בנים  שבין  הללו  בהבדלים  לעומק  מטפלת   )1974, 1978
בתוך המשפחה, בקשר השונה שיש לאמהות עם בנותיהן ועם בניהן, ובהשלכות שיש לאלה על זהות, 

תפקידי מגדר ושעתוק האמהות. למרות מלכודת המהותנות הטמונה בטענות מסוג זה, ולמרות ניסיונות 

 ,)Butler, 1990( א–פריורית  אותה  להניח  ולא  המגדר  קטגוריית  את  לפרק  בפמיניזם  יותר  מאוחרים 

אטען שלעבודתה של צ‘ודורו יש הרבה מה להציע גם היום, בזמנים שבהם החוק השוויוני, החינוך הנגיש 

לכול והאידיאולוגיות המודרניות והלאומיות שבבסיס המוסדות החברתיים מסווים לא פעם את העובדה 

הפשוטה שבנות ובנים גדלים ומחונכים אחרת. יש לכך מן הסתם השלכות גם על מרכיבים ביוגרפיים 

כמו בחירת תחביבים, מקצוע, חיי משפחה וכדומה.
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שהמרחב עוין, מאיים או מסוכן בפוטנציה. ביציאה אל הסטודיו, אל המרחב שמצד אחד מגן 
מפני הרחוב ומצד שני תובע מאמץ ותרגול גופני, יש אפוא משום הצלה. תכונתו המצילה 
של הקרש אינה היותו צף ונישא על פני המים, כי אם האי–פסיביות שהוא תובע מהאוחזת בו. 
הוא אינו סירת הצלה, ואפילו לא גלגל הצלה; אין הוא מציל את מי שאינה חותרת, שאינה 
מאזנת את משקלה, שאינה מתמרנת ומכלכלת את כוחה ותנועתה. הוא מציל משום שהוא 

מאפשר שחייה.17 
רעיון הבית כסביבה מימית, או המים העמוקים כבית, נושא עמו רווח18 משתי בחינות: 
מכחיש  או  ממוטט  אינו  הוא  וביתי–ציבורי.  חוץ–פנים  הקטגוריות  את  מוהל  הוא  ראשית, 
מתערבבים  והיבשה,  הים  והפרטי,  הציבורי  והפנים,  החוץ  שבעזרתו  אלא  לגמרי,  אותן 
להפרדה  ניתנים  אינם  ושוב  ־  הנוזליים  המים  דימוי  חוזר  כאן  גם  ־  מסוימים  במקומות 
דיכוטומית וברורה כל כך.19 שנית, הוא מגוון את המבט על הקשר אישה–בית. גם פה אין 
מתבטלות פרספקטיבות שזוהו מתוך מבטים ושיחים חברתיים אחרים, אלא שנוספת עליהן 
עוד עדשה. עדשה זו מתמקדת באזורי התמונה שזכו אך למעט התייחסות ביקורתית, ושם 
היא לוכדת רווח )gain(, אוצרת אפשרות, מגלה פוטנציאל. אל מקומות פוטנציאליים מעין 
אלה מכוונת איריס יאנג )Young, 2005( במענה שלה לביקורת הפמיניסטית על הבית.20 

ראו גם ממצאיה הדומים של יעל נתיב )2010( במחקרה בקרב תלמידות במגמות מחול בתיכונים בישראל.   17

חוויות דומות של ילדות ונערות בפער של חמישים שנה ממחישות עד כמה קשיח הסדר החברתי המגדרי 

)למרות מה שנדמה לפעמים(, ועד כמה עמוקים הריסונים שהוא מטיל על גופן של נשים ועל תנועתן. 

וכן באלו של  וברלוונטיות שלהן,  )ראו הערת השוליים שלעיל(  צ‘ודורו  זה תומך בטענותיה של  מצב 

איריס יאנג )Young, 2005( שתוזכר ביתר פירוט בהמשך.

)space( שהוא  )gain(, וגם בריוּוַח או במרווח נשימה  רווח תרתי משמע: גם במובן של הפקת תועלת   18

מאפשר.

תיאורטיקניות פמיניסטיות התייחסו לדיכוטומיה פרטי–ציבורי בשלל אופנים ופרספקטיבות, שהמשותף   19

להם הוא ההכרה שהדיכוטומיה עצמה משרתת מטרות פטריארכליות )Mirchandani, 1999(. שלושה 

סוגי טיעונים הקשורים אלו באלו מאפיינים את הביקורת הזאת: ראשית, נטען שהדיכוטומיה כושלת 

בתיאור חוויות החיים הממשיות של נשים )וגברים(. משמעותם של פרטי וציבורי, כך אפשר להראות, 

חייהן,  מציאות  בהסברת  מועילים  הללו  המונחים  אין  ולכן  שונים,  גזע  או  נשים ממעמד  בקרב  שוָנה 

וגרוע מכך ־ הם מעוותים אותה. שנית, וכתוצאה מן הכשל הזה, נטען שהדיכוטומיה מסווה את התלות 

ההדדית של הציבורי והפרטי, ולכן מעלימה את חלקן של נשים בחברה ואת תרומתן לכלכלה וליצירה. 

בהיעדר  נמנעת  הציבורית  נשים לספרה  העובדה שגישתן של  גם את  הזאת מסתירה  הסוואת התלות 

פתרונות הולמים לטיפול בילדים )כמו מעונות יום איכותיים ומסובסדים(. סוג שלישי של טיעונים נוגע 

לערך המיוחס לסוגים שונים של עבודה ותרומה חברתית. ההפרדה הרטורית בין הסֶפרות יוצרת בהכרח 

היררכיה ביניהן ומקנה ערך רב יותר לציבורי על חשבון הפרטי או הביתי. ההשלכות שיש לכך מגוונות, 

וכולן פוליטיות במהותן: קולן של נשים מושתק, למשל מפני הוא נתפס כמשקף עניינים פרטיים ולא 

 .)Ibid.( ציבוריים

)דה– האושר  אידיאל  את  המגלם  וכסמל  כמוסד  הבית.  עם  ונוקב  ארוך  חשבון  הפמיניסטית  לספרות   20

בובואר, 2007(, סומן הבית כאחת המטרות המרכזיות לביקורת מתוך מאמץ לחשוף ולערער את יסודותיו 

המיתיים והפרקטיים ולהראות על כתפיהן של מי מוטלת המעמסה והאחריות לטפח ולשמר את האושר 

הפרויקט  את  ובונה  לטרנסצנדנטיות  אימננטיות  בין  דיכוטומיה  המניחה  דה–בובואר,  סימון  מי.  של 

התיאורטי שלה סביב ציר זה, מזהה את הבית ואת עבודות הבית עם אימננטיות. הבית הוא כלאה של 
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ומכירה בצדדים הדכאניים של בית עבור  יאנג אמנם מקבלת בחלקה את הביקורת הזאת 
 .)Ibid., 123( נשים, אך מסרבת “להשליך את הבית מן המזווה של ערכים פמיניסטיים” 
לטענתה, בית נושא גם פוטנציאל משחרר ומעצים, משום שהוא מבטא ומאפשר קיום של 
ערכים הומניים. חלק מן הערכים הללו אפשר לבחון על ידי התבוננות בפעולות שיוצרות 
משמעות )meaning-making activity( הנעשות באופן טיפוסי על ידי נשים, כגון פעולות 
השימור של הבית,21 עיצוב פנים הבית, קישוט, סידור אלבומי תמונות, קיום של מסורות דרך 
כלים, אביזרים, מזון, טקסים יומיומיים, אורחות חיים ומנהגים. תשתית זו תומכת בבניית 
הסובייקטיביות האינדיבידואלית שלהן ושל בני ביתן, גם אם זו עשויה להיות נזילה, חלקית 
רחבה  וקהילתית  משפחתית  ומסורת  תרבות  השימור  פעולות  מקיימות  בבד  בד  ומשתנה. 
מופקדת פעולה חברתית–תרבותית  נשים  בידי  כלומר  הביתי.  החיים  טוויית מארג  ידי  על 
יצירתית בעלת כוח מעצב. ערכי הבית, מזכירה יאנג, הם אמנם מחוץ להישג ידן של נשים 
רבות בעולם, אך במחויבות חברתית עמוקה אליהם טמון פוטנציאל פוליטי מכריע בעולם 
של היום. הערכים הללו כוללים ־ מלבד השימור ־ גם ביטחון, אינדיבידואציה ופרטיות.22 

דוגמה לעיצוב הבית–סטודיו דרך הגוף ודרך סמלים אפשר לראות בתיאור הבא:

4.2.07: אלונה )36, מורה למחול מודרני(, מקפידה על לבושן של התלמידות )כיתה 
ז‘( בשיעוריה ־ בגד גוף וטייץ שחורים. מרשים אותי שרובן עומדות בכך ־ כמעט 
חותלות,  מכנסונים,  )כמו  אחרים  במקומות  לרוב  שראיתי  ותוספות  קשקושים  בלי 
תחילת  לפני  צבעוניים.  הגרביים  רק  למיניהן(.  זרוקות  חולצות  בוקסר,  תחתוני 
השיעור ניגשת תלמידה לשאול אם היא יכולה ללבוש חולצה שחורה צמודה מעל 
בגד הגוף. קר לה. “רק אם היא לא עם סמל בית ספר”, היא התשובה. אלונה מנצלת 

האישה, לפי דה–בובואר, המונע ממנה התמרה )transcendence( והשתתפות במעשי הבנייה והיצירה 

הפמיניסטית  הספרות  גם  האנושי.  כ“שני”  כאחר,  האישה  של  החברתי  מעמדה  גם  מכאן  החברתיים. 

Friedan, 1963( מצאה את  שהגיבה על מציאות החיים של שנות החמישים בארצות הברית )למשל, 

הבית אתר כולא ומדכא בעבור נשים, המרתק ומשעבד אותן לצורכי ילדיהן ובעליהן, מבודד ומרחיק 

אותן זו מזו ומונע מהן גישה לציבוריות ולמעגלים יצרניים בחברה. “המאמץ העיוני והפוליטי של ספרות 

זו מתמקד בחשיפת מכלול המיתוסים, התודעות הכוזבות, הנורמות, ההבניות והִחברות המנתבים נשים 

אל מיצוין העצמי בזירה הפרטית–הביתית וכרעיות ואימהות” )אמיר, 2006, עמ‘ 48(.

כאן הולכת יאנג בעקבות היידגר, המקביל את הקיום האנושי למגורים ומצביע על שני מרכיביהם: רגעי   21

בנייה ורגעי שימור. היידגר אמנם טוען ששני סוגי הרגעים חשובים במידה שווה, אך כתביו מלמדים 

שהוא מעניק את הבכורה לבנייה כמכוננת סובייקט פעיל. יאנג, לעומת זאת, טוענת שזו השקפה גברית. 

דוגמה אמפירית לטענותיה של יאנג מצויה במחקרה האתנוגרפי של תמר אלאור )2006( בקרב נשים   22

ממוצא מזרחי החיות בסביבה דתית וחרדית. בחלק אחד מתוך פרק רחב )עמ‘ 291-262( מתארת אלאור 

את מאמציהן של שתי נשים לעצב ולבנות לעצמן בית: בית אל מול רחוב מאיים, בית כערגה למקום 

שלא היה אף פעם, בית כמקום בטוח, שיהיה כמו שאני מחליטה וכמו שאני רוצה. דרך סיפורי הנשים 

מצטרפת אלאור ליאנג במענה שלה לביקורת הפמיניסטית על בית. היא מראה את הבית כמקום של 

יחידי( של בעלות. הפוטנציאל המכריע של הבית  )לפעמים  וכמקום  נשים,  ופעולה של  תיקון, עיצוב 

ועוצמה  ממשות  מקבלים  מזכירה,  שהיא  והפרטיות  האינדיבידואציה  הביטחון,  יאנג,  מדברת  שעליו 

בסיפורים הללו גם, ואולי בעיקר, כשהבית נחשף בהם כשברירי ולא יציב.
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את ההזדמנות ופונה אליי: “אני לא מרשה להן להיכנס לכאן עם חולצות בית ספר. 
אני לא מוכנה לראות חולצות בית ספר ]היא נחרצת[. המגמה ]מגמת המחול[ היא 
אמנם חלק מבית ספר, אבל פה זה משהו אחר, זה עולם אחר. וככה אני רוצה שהם 

יתייחסו לזה”.

וערכים  כללים  לו  שיש  כעולם  הספר,  מבית  אחר”  כ“משהו  הסטודיו  את  מכוננת  אלונה 
אסתטיים משלו, שסמל בית הספר אינו חלק מהם. היא אינה מוכנה לראות חולצות בית ספר 
מפני שהיא עובדת קשה כדי לייצר מרחב שונה, הוויה אחרת, שהיא מעבר לחולין המוסדי, 
וברוח. הפשטת התלמידות מכל סממן אישי או מוסדי, כמוה כהכנתן  כזו שנוגעת ביצירה 
לטקס שבו תתאפשר טרנספורמציה של מצבן הגופני והתודעתי )ראו נתיב, 2008 בעקבות 
אמרה  שלי”,  האימפריה  )“זאת  אחר”  “עולם  בונה  אלונה  חניכה(.  טקסי  על   2004 טרנר, 
יכולה היא  ובו  גופן של התלמידות, שבו היא מחברת אותן לעולם הריקוד,  בריאיון( דרך 

עצמה לגעת בתלמידותיה ולהוליכן בדרכים שחשובות לה. 
שהוא  משמעות  היוצרות  פעולות  ּבַ בית  נהיה  שריקוד  לומר  אפשר  יאנג  של  במונחיה 
)מוזיקה,  אמנותיות  מסורות  עם   23)embodied( מגויף  בדיאלוג  יצירתית,  בעשייה  מציע; 
ריקוד(, בתמיכה ובבנייה של זהות. המעשה החינוכי שמורות לריקוד מעצבות, הנגיעה בגופן–
נפשן של תלמידותיהן, התרגילים והריקודים שהן יוצרות, הם ביטוי שלהן עצמן והדרך שלהן 
להשתתף ביצירה ובעשייה חברתית. קיומו של המעשה החינוכי באופן הזה מתאפשר כנראה 

במידה רבה בחסות המרחב העוטף אותו, המופרד מהציבורי ומעניק ביטחון יחסי ופרטיות.
ההקשר המגדרי של חוויית היצירה והידיעה בגוף, המפגש השוֶנה של אישה ושל גבר עם 
קודים, מבנים וערכים תרבותיים, מתחדד דרך דבריהם של שני המורים הגברים שראיינתי. 
איש מהם לא דיבר על ריקוד במונחים שאפשר היה לקשור לבית. בשום שלב בסיפורם לא 
היה הריקוד בשבילם “קרש הצלה”, “מקום בטוח”, “מרחב נפשי” או “נישה” )ראו דבריהן 
של מורות בהמשך(. כגברים העוסקים במקצוע לא שגרתי, אין להם הפריבילגיה ־ שנשים 
זוכות לה במידה מסוימת ־ לדבר בשפה שהחוץ אינו מעריך, וודאי שאינו מזהה עם גבריות, 
חלק  להיות  יכול  אינו  בית  אחרים.24  למונחים  עיסוקם  את  ולהגביה  לתרגם  נאלצים  והם 

מהמאמץ הזה ומעבודת הזהות הזאת. 

התרגום   .)embodiment של  )הטיה   embodied האנגלית  המילה  לתרגום  הצעתי  הוא  מגויף  המונח   23

העברי “מגולם בגוף” הוא כנראה המדויק והקרוב ביותר למשמעות המקורית, אך הטייתו מסורבלת. 

“מגויף” כולל את הגילום ואת הגוף, והוא במשקל מקובל ונפוץ בעברית )מחויט, מבויל, מתויר, מגּוון 

ועוד(. תכונתו המיוחדת של הגוף מרחיבה את המשמעות שיש בדרך כלל למילים הללו כמתארות עצם 

אחד הכולל עצם אחר )חוט, בול, תיירים, גוון(. מגויף פירושו שהגוף מוכל אך בעיקר מכיל, או שמוטמע 

בו משהו. דיאלוג מגויף פירושו דיאלוג המוטמע בגוף.

פרנסה ושליחות היו שני מוקדים מרכזיים בדבריהם של עמי )46, מורה לג‘אז( וירון )51, מורה לבלט   24

קלאסי(. עמי דיבר בפשטות במונחים של קריירה. הוא הרחיב באוזניי על הקשיים הטכניים והכלכליים 

של המקצוע, ושמעתי ממנו מספרים וחישובים מדויקים של קילומטרים, מחירי דלק, שעות עבודה, תנאי 

עבודה, היקף משרה, קביעות ופנסיה. שמעתי גם על הקושי שבריחוק מהמשפחה והילדים בשל שעות 

העבודה המקבילות בהכרח לשעות משפחה. ירון, לעומת זאת, דיבר במונחים של שליחות או ייעוד. הוא 
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שיש  הטענה  את  בשונותם  מחזקים  מועטים,  הם  אם  גם  גברים,  מורים  של  קולותיהם 
סיפור אחר לנשים ולגברים, ובעיקר מבהירים באיזה מובן הוא אחר. השונות, כך נדמה לי, 
מאפשרת ללטש עוד את המבט על בית, לראות כיצד הוא עמדה, מיקום וחוויה, ולהבין איך 
התפיסה של נשים מורות לריקוד את עולם הריקוד וההוראה כבית, מציעה להן אפשרויות 
יצירה  מרחבי  להן  מציעה  מינית  חד  כמעט  בסביבה  ובגוף  בסטודיו  עבודה  ואיך  ופתחים, 
בטוחים, נתיבי השתתפות חברתית, קול וכוח מעצב, וגם פרטיות ואינדיבידואציה. חוויות אלו 
קשורות בעבותות גם למעמד החברתי הגבוה של מורות לריקוד: כנשים חזקות, משכילות, 
לעבודה  לצאת  התמרון  ומרחב  הכלים  הכוח,  להן  יש  ורגשי,  פיזי  תרבותי,  הון  שנושאות 
ולעשותה לבית, לברוא ולעצב לעצמן מרחב עבודה שבו יוכלו להעמיד במרכז גוף, פעולות 
עיסוק שהוא מרכיב זהות מרכזי וגם מקור פרנסה הוא אפוא  ּבְ גוף וידע גוף. בית המגולם 
מופע מגדרי–מעמדי, ובדבריהן של המורות הוא משתקף בבירור כמרחב מבוקש, ובוודאי לא 

כמועמד להשלכה מן המזווה של ערכיהן.

מקום משלהן

ריקוד וסטודיו כמרחבים שמאפשרים יצירה, כמקומות המעניקים פרטיות ושקט, הם המנגינה 
הברורה העולה מדבריהן של הנשים במחקרי. שרטוטיהן את המרחבים הללו מזמינים קריאה 
וירג‘יניה וולפית ומהדהדים את קביעתה של וולף שללא חדר משלהן, שאפשר לסגור ולנעול 
את דלתו, לא יוכלו נשים לכתוב, ובהשאלה ־ ליצור בכלל. במסה חדר משלך )וולף, 2004( 
מפשיטה וולף את מעשה יצירת האמנות מכסותו הרומנטית וחושפת את תנאיו הארציים, 
פרטי  מקום  וכסף,  חדר  כאלה:  תנאים  שני  ומדגישה  שבה  היא  המסה  לאורך  החומריים. 
ומשאבים כלכליים. וולף אינה מבקשת להרחיק את האישה מן הבית כדי לאפשר לה ליצור, 
כי אם לכלול אותה בתוכו, להקצות לה בתוכו מקום כסובייקט שלם פעיל ויוצר. תפיסתה 
כי בית הוא מקום מתאים ונכון גם ליצירה, מנערת או מערבבת תפיסות תרבותיות )גבריות, 
בין  יצירתית,  וולף( שאוהבות להפריד: בין בית לחוץ, בין פעולות מעשיות לעשייה  תגיד 
קיום גופני לקיום רוחני. הנשים במחקרי, כמו וולף, ערבבו כל הזמן: את המרחב הפיזי עם 
הנפשי, את הסטודיו עם הריקוד והגוף, את הבית עם מקום העבודה, ואת המלאכה המפרנסת 
 עם זו היצירתית, באופן שלא תמיד היה ברור לי על מה בדיוק הן מדברות באותו הרגע. נראה 

נועד לרקוד: “נולדתי עם איזשהו סוג של שליחות, של חיבור לדבר הזה”. את השליחות הזאת קיווה 

שיוכל למלא ככוריאוגרף, תפקיד שהוא בעיניו הפוזיציה הנעלה והמעניינת ביותר בתחום ושיש בצדו 

יוקרה וסטטוס. ההוראה, כמעט מיותר לומר, באופן שבו היא משתקפת מדבריו, נמצאת הרחק מאחור. 

להוראה “נשאב”, כלשונו )בפועל סביל(, “מאוד במקריות”, משום שהיה חייב להתפרנס )ראו בליטי–

למד  אמנם  הוא  במקרה”(.  “לגמרי  בהוראה  כעוסקים  עצמם  המתארים  גברים  מורים  על   ,2006 דגן, 

להעריך צדדים בעשייה זו, אך כואב עדיין את העובדה שאינו נמצא במקום שבו היה רוצה להיות. עמי 

וירון מדברים שניהם על ריקוד ועל הוראת ריקוד כמקצוע; עמי מדגיש את צדדיו המעשיים והפיננסיים, 

וירון בוחן את המעמד )או אי המעמד( שבצדו.
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היה שההפרדות מלאכותיות משהו ומתקיימות בראשה של מי שמנסה לעשות סדר )אני( יותר 
מאשר בחווייתן שלהן.25 כך נשמעו כמה מהדברים:

איריס )36(:
יש איזשהי חוויה של גוף ־ שאפשר להשיג אותה דרך ריקוד ]...[ ־ יש איזשהי חוויה 
של גוף של הכול אחד. שאתה מסוגל להכיל את הדברים. אני חושבת שהריקוד מאוד 
ז אותי. כאילו... היה מקום של שקט. מקום שאני יודעת שאני... גם  א... כאילו ִמְרּכֵ

מקום שאני יודעת שיש לי מקום. שאני לא...
־ גם פיזית? הסטודיו היה מקום לברוח אליו?

הסטודיו זה מקום. עד היום אני נכנסת לסטודיו ־ נהיה לי טוב. אני אוהבת סטודיו, 
אני אוהבת את המקום הזה. זה כאילו מרחב ל... מרחב נפשי כזה. מרחב ליצירה, 

מרחב בטוח, מרחב טוב. 

עפרה )53(: 
הריקוד... הסטודיו הוא מקום שאפשר ללמוד בו על החיים בלי להסתכן מדי. כי זה 

מקום בטוח, כי יש לנו אמון אחד בשני, כי...

שלי )34(:
תראי, עוד דרך שאני מזינה את עצמי והיא מאוד מאוד חשובה לי, על גבול הקדושה: 
כן חשוב לי להמשיך לעשות שיעורים בעצמי ]...[ ]זו[ איזשהי נישה שאני מתנתקת. 
ז‘תומרת זה שעה וחצי שאני עושה בבוקר את השיעור בביכורי העתים, את השיעור 
בוקר שם, זה... אין נייד, והילד בגן, וזהו. זה הזמן שלי באמת לעשות משהו שאני 
מאוד מאוד... ]...[ זה נורא חשוב לי לשמר את זה, את המקום הזה. ושבוע שלא יוצא 
עושה  עדיין בתחושה שאני  אני  זה...  אנרגטית,  אותי  זה מטעין  נפולה.  אני  לי ־ 

לעצמי את הדבר שאני אוהבת.

וסטודיו. שאלתי הקוטעת אותה  גוף, ריקוד, מרחב, מקום  בין  יותר מכולן משייטת  איריס 
לי  עונה  היא  מקום”,  זה  “הסטודיו  דעתה.  לסוף  לרדת  בניסיון  לאיבוד  שהלכתי  מעידה 
וממשיכה בדרכה, “זה כאילו מרחב ל... מרחב נפשי כזה”. המרחב הפיזי והנפשי מתערבבים. 
חוויית הגוף שבה “הכול אחד” יכולה אולי להסביר את התמזגות העצמי עם המרחב הסובב 
ז אותי”, מתפרש כחוויה של איסוף  המאפשר אותו. המשפט הממשיך, “הריקוד כאילו ִמְרּכֵ
ואיחוי שבאה לתקן או לשכך חוויה של פרגמנטציה ופירוק. הריקוד ממרכז, אוסף את הגוף 

והנפש, הפנים והחוץ, התנועה והמרחב, המטריאלי והתודעתי.

על כסף, התנאי הנוסף ליצירה לפי וולף, לא דיברו כלל רוב המרואיינות כשדיברו על ריקוד, כמו נמנעו   25

מלערב בין קודש לחול. כסף ותנאים כלכליים הוזכרו )לעתים רק כשנשאלו על כך מפורשות( בהקשר 

של עבודה ופרנסה, וגם אז ניכר לא פעם ניסיון לצמצם את מקומם ולהמעיט בחשיבותם. במקום אחר 

)אופיר, טרם פורסם( אני מפרשת את ההשקטה המעניינת הזאת כפרקטיקה של זהות מעמדית וכחלק 

מהמאמץ של מורות לריקוד לכונן זהות של אמנית הנושאת עמה הון חברתי ותרבותי.
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בשביל איריס ועפרה המקום הזה, המרחב, הריקוד, הסטודיו, הוא מעין מקלט מרעשים 
טורדניים )“מקום של שקט”( ומסכנות אפשריות )“אפשר ללמוד בו בלי להסתכן”(. זה מקום 
בטוח, הן אומרות. לאיריס, שגדלה בקיבוץ עם אחות תאומה זהה, פינה הריקוד מקום משלה, 
מקום לעצמה שבו היא אינה אחת מקבוצת הילדים הקיבוצית או אחת משתי תאומות: “זה 
מקום שאני יודעת שיש לי מקום”, היא אומרת בלשון הווה. בהמשך הריאיון היא מספרת 
כיצד בנתה לעצמה גוף שונה משל אחותה דרך הריקוד, גוף של רקדנית שיבדל אותה. קשה 
לחשוב על נסיבות חיים רחוקות יותר מאנגליה הפוסט–ויקטוריאנית של וולף,26 ובכל זאת, 
הפרדה, בַחִיץ, בהבדלה  צורך ּבְ איריס ילדת הקיבוץ ו–וולף הלונדונית נוגעות בנקודה דומה: ּבַ
פיזית מהסביבה כדי למצוא את זהותן ואת קולן הפרטי ולהביאו לידי ביטוי. איריס מדברת 
על הפרדה לצורך אינדיבידואציה, וולף מדגישה את הצורך להתגונן מפני הידרשות תמידית 
לצורכיהם של אחרים. שתיהן זקוקות לפרטיות ולשקט מרעשים ומהפרעות שמקורם חיצוני, 

או פנימי. 
המאפשר  דייריו–משתתפיו,  בין  השורר  הֵאמּון  את  הבטוח  המקלט  אל  מוסיפה  עפרה 
“ללמוד על החיים בלי להסתכן מדי”. אמון פירושו שאני יכולה לסמוך על מי שאתי בחדר 
ולעבוד במלוא גופי בהתאמה לאלה המתנועעות לצדי. איני צריכה להצטמצם, להתאפק או 
לחסוך בתנועה ובמרחב שאני צורכת.27 להפך. אני יכולה למלא את המרחב בגופי, באיבריי, 
בתנועתי. אני יכולה למסור ולקבל משקל, לגעת ולִהַנַגע, להזיע, לכאוב, להתענג, ולהיות 
עם, ליד ובין גופים מזיעים, כואבים, מתענגים. לדבר כך על ֵאמּון בסטודיו )כהסבר מדוע הוא 
מקום שאפשר ללמוד בו בלי להסתכן( פירושו לספר על חוויה של אי אמון או מחסור באמון 
במציאות החיים שמחוצה לו; פירושו להדגיש את ההזדקקות ליחסי אמון בעיקר כשלומדים 
ועובדים בגוף. גם משום כך עשויה החוויה להיות של בית, של אמון בין בני הבית )ראו גם 
מקום שבו אין עוד ביטחון וידע מוצק לגבי “מה יהיה”, אומר  מאמרה של נתיב בגיליון זה(. ּבְ
קודים  אפילו  ואין  החוקים  ומתערפלים  נשחקים  שבו  במקום   ,)Seligman, 1998( זליגמן 
ברורים לפעולה, יש צורך באמון. אמון מאפיין את סוג היחסים בין אנשים בסביבות שבהן 
אין תקנות בהירות ויש מגבלות לידע וליכולת שלנו לחזות ולצפות את פעולותיו של האחר, 

ובמקום שבו הסיכון גבוה: כשיש לנו הרבה מה להפסיד.

על אף המרחק הגיאוגרפי, ההיסטורי והתרבותי המפריד בין וולף לאיריס )ולשאר הנשים במחקרי(, שני   26

מאפיינים סוציולוגיים מכריעים מחברים ביניהן: היותן חלק ממסורת ותרבות מערבית )תהא זו מטרייה 

רחבה ככל שתהא(, והיותן נשים יוצרות ממעמד חברתי גבוה. מאפיינים אלה מסבירים את הדמיון הרב 

בין וולף לנשים שפגשתי, הבא לידי ביטוי בערכים, בשאיפות, בכמיהות, וגם במצוקות שהן מבטאות.

במאמרה הקלאסי “לזרוק כמו ילדה” טוענת איריס יאנג )Young, 2005( שתנועתן של נשים במרחב   27

במידה  הנשים,  רוב  לגבי  נכון  זה  ושמצב  ובאיפוק,  בצמצום  בעיכוב,  מתאפיינת  הגופנית  והתנהלותן 

כזו או אחרת, בחברה המערבית היום. המקורות להתנהלות זו, מדגישה יאנג, אינם נעוצים באנטומיה 

בחברה  נשים  של  סקסיסטי  בדיכוי  אלא  כלשהי,  מסתורית  נשית  במהות  וודאי שלא  בפיזיולוגיה,  או 

העכשווית. נשים בחברות סקסיסטיות, טוענת יאנג, “הן נכות מבחינה פיזית. כל עוד אנו לומדות לחיות 

את חיינו לפי הגדרות שמקצה לנו התרבות הפטריארכלית, נותר גופנו מעוכב, מוגבל, ממוקם ומוחפץ” 

)Ibid., p. 42, ההדגשה שלי ־ ה"א(. 
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לתחושתי, עפרה מספרת פה משהו על חוויה של להיות בגוף בסביבתן של נשים, על 
נשים  עם  ביחד  ממנו,  שעולה  מה  ובכל  בגוף  ושקועה  שרויה  להיות  להתמסר,  האפשרות 
אחרות שעושות בדיוק את אותו הדבר. את הסטודיו כמקום בטוח ש“אפשר ללמוד בו על 
החיים בלי להסתכן מדי” אפשר להבין כאן משני כיוונים נוספים לפחות: ראשית, בהיותו 
נשים,  של  בסביבה  כאן,  האישה.  בגוף  הנעוץ  הצרכני,  הסקסיסטי,  הגברי,  מהמבט  מקלט 
במקום שבו “יש לנו אמון אחד בשני”, אפשר להיות בגוף ובתנועה בשקט, ללא ההשקעה 
העצומה של תשומת לב במיניות או במה שיכול להתפרש כמיניות. ולהפך: אפשר להיות גם 
מינית בלי שמישהו ינצל זאת. הכיוון השני שממנו אפשר להבין את דבריה של עפרה חוזר 
אל וירג‘יניה וולף ולטיעוניה בחדר משלך. אדישות, זלזול וציניות, היא כותבת, הם כוחות 
הרסניים ומרפי ידיים לעוסקים באמנות באשר הם. קשה לתאר עד כמה הם מכבידים על 
מעריכה  וולף  קלה.  אינה  שממילא  ליצירה,  הדרושה  החומרית  המציאות  עם  ההתמודדות 
עליו  והאמון שעפרה מדברת  הפיזיים. הסטודיו  פי כמה מאלה  הנפשיים קשים  שהקשיים 
מציירים אפוא לא רק מרחב מוגן ממבט, כי אם סביבה אנושית עוטפת, שגם אם אי אפשר 
לראותה תמיד כקהילה )במובן של סולידריות בין חבריה(, היא עדיין קבוצת דומות המעניקה 
 )being( היות  אופני  של  וטיפוח  הזנה  מאפשרת  כזו  סביבה  משתקת.  ציניות  מפני  מפלט 

אחרים כמו גופניות, חושניות, התרגשות וחוויה. 
שיעור  יותר.  ומקדשי–ריטואלי  פחות  מקלטי  נוסף,  גוון  לדיון  תורם  שלי  של  תיאורה 
הבוקר בבית הספר ביכורי העתים מתואר כמעמד טקסי כמעט: “זה שעה וחצי שאני עושה 
בבוקר את השיעור ]...[ זה... אין נייד, והילד בגן, וזהו. זה הזמן שלי באמת...” לטקס הזה 
יש מסגרת זמן, רצף עשייה ידוע,28 דמות מרכזית מנהיגה )מורה( ומשתתפים קבועים פחות 
או יותר. אין הפרעות, אין ילדים. חשיבותו המכריעה של האירוע נעוצה בראש ובראשונה 
מתנתקת  היא  שלי.  אומרת  מתנתקת”,  שאני  נישה  איזשהי  “]זו[  מאפשר:  שהוא  בניתוק 
מענייני חולין, מתקשורת, מטכנולוגיה ומתפקידה כאם. אי אפשר לצרוך אותה או להזדקק 
לה בזמן הזה, היא בְסֶפרה, בנישה אחרת, זה הזמן שלה, חדר משלה פר–אקסלאנס. עם זאת, 
בקריאה מרחיבה מקבל הטקס–מקום הזה גם ממד רוחני ופיזי: הוא “מטעין אותי אנרגטית”, 
כפי שהיא אומרת. הנפש והגוף מתחברים ומוטענים אנרגיה, הן במובנה המופשט, המכוון 
לאווירה או לתחושה, והן במובנה הפיזיקלי הקונקרטי שמשמעו כוח. למעשה, שלי מחילה 
על עצמה את דימוי הטלפון הנייד שלה, כשהיא גם מתנתקת )מענייני החולין ומתפקידים 
אצלה  הטכנולוגיה,  יציר  ַלמכשיר  בניגוד  אך  ובכוחות(.  )באנרגיות  נטענת  וגם  חברתיים( 
זקוקה למרחב  זו בזו: כדי להיטען היא צריכה להתנתק, היא  שתי הפעולות הללו תלויות 
שאני  “הדבר  לשימור  הכוחות,  לאישוש  והנפש,  הגוף  לעבודת  הטקס,  לעריכת  המופרד, 
התופעה  ולתפיסת  דתית  חוויה  של  דורקהיימי  לתיאור  קרובה  שלי  כזו  בקריאה  אוהבת”. 
דורקהיים,  לפי   .)Durkheim, [1912] 1973( בדת  מצויים  שמקורותיה  ככזו  החברתית 
ההוויה החברתית מחולקת לשניים: המקודש והחילוני, הנשגב והארצי–המעשי. הדואליזם 
הזה, המארגן את מציאות החיים החברתית, “נתפס על–ידי האינטלקט האנושי כסוג נפרד, 
כשני עולמות שאין להם שום דבר מן המשותף. האנרגיות הפועלות באחד אינן פשוט אלה 

שיעור בוקר של רקדנים מקצועיים כמו זה המתקיים בביכורי העתים הוא שיעור בלט קלאסי. לשיעור   28

כזה יש סילבוס קבוע וקנוני המקובל )בווריאציות( בכל העולם. 
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)דורקהיים  שונה”  מסוג  הן  יותר;  גבוהה  לדרגה  מתרוממות  הן  אלא  באחר,  לפגוש  שניתן 
אצל וקסלר, 2007, עמ‘ 107, ההדגשה במקור(. בשלב ההימצאות בעולם המקודש והמרּומם, 
כותב פיליפ וקסלר, מושלכים חיי היומיום הצדה, והמתכנסים מקיימים מנהגים מוסכמים 

ומשותפים )שם, עמ‘ 106(. 
חשיבותה של ה“נישה” ששלי מבקשת לשמר לעצמה, שיעור הבוקר בביכורי העתים, 
היומיום. האפשרות לבוא למקום אחר, להחליף  טמונה אפוא בהוויה שאפשר לבדל מחיי 
היא  לקיים במשותף מנהגים מוסכמים, “לעשות לעצמי את הדבר שאני אוהבת”,  בגדים, 
יקרה. היא יקרה משום שהיא מטעינה באנרגיה ומפיחה רוח דרך ובזכות התנועה בין הבית 

הפרטי וחוויית החולין לבית הטקסי המקודש.
משמעותו של “מקום משלהן” מתבררת גם ־ ואולי דווקא ־ כשהוא מופרע או נלקח, 
וכאב  אכזבה  יחד. התפכחות מרה,  גם  כל אלה  או  הֵאמּון  או  ההגנה  כשמופרים השייכות, 
העדן  בגן  הפרעה  הייתה  “פתאום  חייהן:  של  שונות  מתקופות  המורות  בסיפורי  משובצים 
הזה, ולא מצאתי את עצמי בו יותר”, “זאת הייתה נקודת שבר שנתנה לי פרספקטיבה על 
מה בסופו של דבר הולך פה”, “ואז התנפץ המיתוס ו... כבר פחות אהבתי לרקוד”. בסיפורה 
של יעל )39( עלה אחד הביטויים הנוקבים ששמעתי לאובדן ולכאב. יעל סיפרה איך בעקבות 
ולהפסיק לרקוד בכלל. את החוויה  פציעה קשה נאלצה להפסיק לרקוד בלהקה מקצועית 
המכאיבה הזאת סיכמה במילים: “זהו. אז חמש שנים הוגליתי מהמחול”. לתחושתה, היא 
נאלצה לגלות, לעזוב מאונס את המקום היקר שהיה לה כבית, כמולדת. אך גם ביטוי של 
נוחם נמצא בסיפור הזה: בחלוף הזמן מצאה שוב את ההזדמנות ואת הכוחות לרקוד ונרשמה 
ללימודים גבוהים. “והשלוש שנים האלה”, סיפרה, “היו מבחינתי מדהימות. הן נתנו לי מקום 

עוטף וחם, הרגשתי שזה בית”.

חוויית בית: נשים, גוף, ריקוד

 ,)Wiley & Barnes, 1996( בהקדמה לקובץ שליקטו קתרין ויילי ופיונה ברנס, יוצרות בית
שני  בין  המתוח  הזה  “במרחב  העורכות:  כתבו  בית,  שעניינם  נשים  של  טקסטים  הכולל 
קטבים, של בית כמקום ובית כאידיאל, מוצאת רוב כתיבת הנשים את מקומה ]...[ אך במצב 
עבור  אפשרויות  של  יצירתי  מצב  והן  מגורים  מרחב  הן  שניהם:  להיות  בית  יכול  המיטבי 
האישה הכותבת” )Ibid., pp. xix–xx, ההדגשה שלי ־ ה"א(. נראה שהנשים במחקרי שיחקו 
אף הן עם ובין שני הקצוות הללו, של בית כמקום קונקרטי, פיזי, הסטודיו, הגוף, ושל בית 
כמרחב תודעתי, כמצב יצירתי של אפשרויות. דמיון רב מצאתי בין הטקסטים של הנשים 
דיברו על בית;  והמגוונים שבהם  ובין הנשים שבמחקרי באופנים הרבים  הכותבות בקובץ 
כמקום פרטי, בטוח, רווי מתחים, מציע עשייה ופעולה, נתון לעיצוב ומאפשר דמיון ויצירה, 
מקום של שייכות המעורר את כאב הגלות. פרשנותן חשפה את מערומיה של הדיכוטומיה 
להם  וגרמה  הבינאריות,  צדי  שני  את  המכוננת  התרבות  עבודת  את  גילתה  בית,  בית–לא 

לקרוס זה אל תוך זה. 
שלא כמו הנשים הכותבות, הורחק משחקן של מורות לריקוד ממרחב המגורים הפרטי 
והועבר למגרש אחר, למרחב שאינו מתויג, שהוא בין לבין, בין הפרטי לציבורי. הימצאותו 
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של המרחב הזה, סטודיו להוראת ריקוד, באחורי הקלעים של העשייה האמנותית–בימתית 
של התחום, והיותו בלתי מיושב או כבוש לגמרי )colonized( בידי מוסדות חברתיים )כמו 
נישואין, אמהות, משפחה, או בית ספר, מדינה, דת( חשובים לתחושה של נשים יוצרות ששם 
ייתכן להן מקום, ייתכן להן בית. שהמרחב הפנוי מתקנות ומהיתרי בנייה הוא אתר פעולה 
אפשרי עבורן, קן לכינון של סובייקטיביות. כיוצרות, כאמניות וכמחנכות הן זקוקות לידיים 
חופשיות מכבלים, מצורות, ממבנים, מערכים, מדרכי חשיבה ותפיסה קבועים. הן זקוקות 
לעיניים פקוחות ולמבט צלול ולחופש מוסרי ואסתטי שאינו דורש מהן למקם ולמסגר את 
מבטן. כנשים הן מוצאות עצמן לעתים קרובות כלואות או מצומצמות על ידי צורות, מבנים 
וערכים זרים להן. הן מוצאות שמבטן מיטשטש או שהן מתבלבלות לנוכח אי התאמה בינו 
לבין מבטים הגמוניים. ההזדקקות של נשים יוצרות למרחב פיזי ותודעתי מופרד, ומיקומו על 
מגרש ביניים, כרוך בצורך ובאפשרות “להיצמד בלי רתיעה לדברים כפי שהן רואות אותם” 
)וולף, 2004, עמ‘ 87(, כפי שהן מבינות, כפי שהן מאמינות. אכן, יצירה בריקוד ובהוראת 
ריקוד אינה דומה ליצירה בכתיבה, בשפה, בספרות )שעליה מדברת וולף(. ההתמודדות עם 
המדיום שוָנה, ולפיכך גם דרכי ההתבייתות בו. בריקוד ובהוראת ריקוד מתאפשר לרגעים 
להיפרד ממערכות הסמלה מתווכות )כמו מילים( בין הגוף לראש, בין העצמי לסביבה, בין 
ומאחר  המתקשר.  המדגים,  המפרש,  המסביר,  היודע,  הוא  הגוף  בריקוד  לייצוגה.  החוויה 
שמבחינה תרבותית אופני ידיעה גופניים אינם קבילים בדרך כלל, ובוודאי אינם נחשבים בני 
סמכא, הרי מי שזו דרכה לדעת או ללמד, עשויה לתאר את הריקוד ואת מקום הריקוד כמקום 
משלה או כבית; כמרחב שונה מן החוץ )החברה, התרבות( שאינו מכיר, אינו מעריך וממעט 
לפנות מקום לסוג כזה של ידיעה והוויה. הצבת גבולות ושמירה עליהם, גבולות של סטודיו 

ושל גוף, הן אפוא המאמץ לבנות ולהגדיר ערכים וזהות.
וגם כאן הם בין לבין: בין מציאות  וגוף עשויים להיחוות כבית מבחינה נוספת,  ריקוד 
 ;1984 ובר,   ;2007 )באומן,  ודוהרת  מסוכנת  כולאת,  כנוזלית,  סוציולוגים  ידי  על  שתוארה 
ביטחון,  בה  למצוא  המנסה  סובייקטית  ובין  בהתאמה(  ־   Beck, 1992; Giddens, 1990
יציבות ומשמעות. דימויי העת הנוכחית, כמו כל דימוי המנסה להחזיק את הנקודה המרכזית 
ואינם  ּבּור שאינם מעובדים  ביותר, את הליבה של עניין כלשהו, מותירים אחריהם שטחי 
מטופלים. שטח אחד כזה הוא מגדר. רוב התיאור הסוציולוגי העשיר והפורה של המודרניות 
והכולאת  הדוהרת  הנוזלית,  המסוכנת,  שהמציאות  העובדה  את  לדעתי  מזניח  המאוחרת 
היא כזו באופן אחר לגברים ולנשים. הממצא העולה מן המחקר והמתואר במאמר, שנשים 
כזה. שלוש  ריקוד–סטודיו–גוף כבית, מצביע לכיוון  וחוות  ובחינוך מדברות  בגוף  העוסקות 
וחוות בית, הן כנראה נשים,  הְלֵבנים המכריעות במבנה הזה, שבו מורות לריקוד מדברות 
גוף וריקוד. ואף שאני מונה אותן כך בנפרד לצורך אנליטי, הרי שבפועל הן כרוכות ותלויות 
אבן הראשה  בונה מהן את  וכמו  יחד את השלוש,  הכורכת  לבנת החיבור  הן  נשים  בזו;  זו 

שבלעדיה מתמוטטת הקשת. 
נשים–רוקדות–מורות יהיו עשויות לַזֵמן ולבקש לעצמן בית מכמה טעמים: ראשית, כדי 
לבין מסגרות  בינן  ואי התאמה  שייכות  אי  זרות,  ־  הניגוד  דרך  על  דרכו ־  ולבטא  לומר 
וערכים תרבותיים דומיננטיים )עסקיים, תועלתניים, שכלתניים(. כנשים במעמד בינוני–גבוה 
הן אמנם לוקחות חלק פעיל בהבניה ובהנעה של מבנים וערכים אלו, אך כפי שכבר נאמר, 
יש להן גם המשאבים ליצור ולהפיץ ערכים ושיחים חלופיים. שנית, בית קשור באופן הדוק 
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והחינוכי.  הטיפולי  הנטל  ובעיקר  לילדים  באחריות  נושאות  ּכַ כאמהות,  החברתי  לתפקידן 
בתפקידן זה, ובהמשך לו בתפקידן כמורות וכמחנכות, הן חשופות להשלכות שיש למודרניות 
הנזילה והמסוכנת )Beck, 1992(, ולכן יהיו עשויות לַזֵמן לעצמן בית, עוגן, פרטיות, מחסה. 
מידה  מציע  כרעיון  שבית  לומר  תהיה  החברתי–האמהי  התפקיד  על  להסתכל  נוספת  דרך 
כזו שמקבלת   ,)Ruddick, 1990( אמהית”  “חשיבה  ונוחם, שאולי  אופטימיות  של  גדושה 
אחריות מוסרית עמוקה לגידול ולחינוך של הדור הבא, תיטה יותר לבקש ולזמן אותו, ויותר 
מכך, ליצור אותו. כאן להערכתי, בגעגוע ובחיפוש הזה ובתחושת המחויבות לו, טמונה גם 
וכמושג ־ המורגשת לאורך המאמר.  נטיית המורות לנימה רומנטית כלפי בית ־ כמקום 
אף שתיאוריהן את הריקוד והסטודיו אינם חד ממדיים, הבית נשמע דרכם בעיקר כמקום 
הפוגעניים,  היבטיו  ממנו  מועלמים(  כדי  )עד  ומצומצמים  ומגונן,  תומך  מעצים,  מאפשר, 

המדירים, המונעים והמכאיבים. 
ְלגוף, בהקשר לחוויית הבית ולזימון הבית יש תפקיד מעניין וכפול: הוא גם הפגיע )ולכן 
)ולכן בית בעצמו(; הוא גם הסיכון, וגם הביטחון והכוח;  זקוק להגנה, לבית(, וגם המאחה 
ונגיש  גם פגיע, חשוף  וגופן של נשים במיוחד, הוא  גוף,  והממשי.  וגם העיקרי  גם האחר, 
למבטים, שיחים, ניהול והפעלת כוח, ולכן נזקק למרחב פרטי בטוח. אך גוף הוא גם מקור של 
כוח ועוצמה המאפשר תנועה ופעולה, המעניק תחושה וממשות. גוף, ובעיקר אם הוא חזק, 
גמיש, קואורדינטיבי, זריז ובעל יכולות תגובה מגוונות )כמו של מי שעוסקת בריקוד( יכול 

להיחוות כבית. כך שגוף מתחבר ומגיע הביתה לפחות משני כיוונים.
כצורת  כשפה,  ריקוד  הזה.  בהקשר  גוף  של  המסוימת,  המיוחדת,  הצורה  הוא  ריקוד 
גוף  ייחודית של  )agency(, הוא חוויה  וסוכנּות  ביטוי, כמדיום אמנותי, הוא צורת פעילות 
הנבדלת מעיסוקים אחרים שהגוף במרכזן. ריקוד מחויב לצורה )form( ולריתמוס, ובהיותו 
ואיבריו  גלוי מכל עבריו  ובחשיפה רבה. הגוף בריקוד  מדיום הבעתי, הוא כרוך בפתיחות 
שהוא  אף  הרוקד,  לגוף  בו.  הצופים  ועם  המרחב  עם  הקרקע,  עם  משתנים  ביחסים  ונתון 
 ,)2007 )כוכבי,  ביטוי  וחופש  אוטונומיה  של  גבוהות  דרגות  יש  וממושטר,  מאומן  מעוצב, 
עצמי של הרוקד )ולא כשלוחה שלו(. מכאן הרגישות והפגיעות  ותנועתו נחווית במידה רבה ּכַ
הגבוהות, ומכאן גם הרגש והעוררות החזקה הנוצרים בריקוד ובשעת הצפייה בו. כמו כן, 
בריקוד ובלימוד של ריקוד אין, ולא יכולה להיות, חוקיות מבנית אחת, ולכן הוא נותר פתוח 
ופרוץ לגישות, לניסיונות ולמתודות. כמדיום אמנותי סבל הריקוד במשך שנים מבעיות אלו, 
הגופנפש  והפעירה של  בגלל אלה, הפתיחה  )שם(.  היפות  אותו מהיכל האמנויות  שהדירו 
הרוקד, המותירה אותו חשוף ופרוץ, ובגלל המעמד המשני של הריקוד בין האמנויות, עשויים 
ריקוד ורוקדים להזדקק לבית, לבקש להם מקום, מעטפת, גבולות. אך בה בעת יכול הריקוד 
לעיבוד  כאתר  גופני,  פעולה  כמרחב  ביותר:  והעמוק  המלא  במובן  כבית  להיחוות  בעצמו 
התכנסות,  מקום  ראשיתי,  כמקום  וערעור,  הרהור  כמקום  יצירה,  כמקום  זהות,  של  והצגה 
שממנו ודרכו נוצרת ידיעה של העולם )ראו לוינס, 2010(. ריקוד כמקרה פרטי של גוף ממשיך 
ומרחיב את הדרך הכפולה אל בית: הצורך וההזדקקות לו מצד אחד, וחוויית ביטחון, ממשות 

ואוטונומיה מצד שני. 
כשמחברים את שהופרד באופן מלאכותי, הרי שהתמונה מתבססת ומתמלאת: בין נשים, 
רמות שונות של קיום, הוויה ושיח. החיבורים  גוף וריקוד ובין בית נארגים חיבורים עבותים ּבְ
הללו נטווים, מתעצבים ומתהדקים בתוך הקשר רחב של עת היסטורית, ולא פחות חשוב מכך, 
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של הדיבור עליה,29 ושל מיקום גיאוגרפי, על מאפייניו הלאומיים והפוליטיים. הם נצבעים 
גם על ידי הקשרים מצומצמים יותר כמו נסיבות ביוגרפיות וחוויות מקומיות. עם זאת ובו 
בזמן, הם גם משיבים ־ עונים ומחזירים ־ גוונים, מרקמים ורווחים להקשרים החברתיים 
הללו. נשים יוצאות, אך גם שבות, אל בית עם יכולת לשנות בפעולותיהן את המושג הכללי, 
המובן מאליו. בין שהן עושות זאת ובין שלא, הן יודעות אחרת. הן נושאות את הביקורת על 
הבית הרומנטי הממוגדר, הן נושאות ביקורת על העולם הממהר, ויודעות שאפשר לעצור, 
להתערב בתהליכים ולפעול בתוכם ממקומות בטוחים. יש להן חוויות מעצימות של פעולה 

וידיעה גופנית של אפשרויות. 
אני מעריכה שריקוד וגוף כחוויה של בית הם חלק מתופעה רחבה יותר של יצירת בתים 
־ בחוויה, בצורה, בתפיסה ־ על ידי מגוון קבוצות חברתיות; בתים שעשויים לשאת קווי 
לטווח  מחוץ  נמצא  וממילא  ידי,  על  נחקר  לא  זה  עניין  אך  להם.  ייחודיים  וְדמּות  מתאר 

המאמר הנוכחי.
חווייתן של מורות לריקוד מתגלה דרך הבית כמתוחה ומצויה גם בין הציבורי לפרטי, בין 
המעשי לרוחני, בין הפיזי לתודעתי, וגם בין חברה ומודרניּות נזילה ובין פרט, אישה מורה 

לריקוד, המנסה להגדיר ולייצב עצמה בתוכה. 
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