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בחינוך סדקים של חירות: גוף, מגדר ואידיאולוגיה הודל אופיר ויעל )ילי( נתיב. 
 עמודים 370. 2016. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. לריקוד לישראל

 *דינה רוגינסקי

תרבותית, מגדרית, חברתית, מחולית? האם יש  — האם נערות רוקדות הן שולטות או נשלטות
( על עצמן, על גופן? או על ידע ייחודי שהן אוצרות בגופן? בד בבד, agencyלהן סוכנות )

אם למורות שמלמדות אותן יש סוכנות בשדה הפעולה המקצועי שלהן, שדה הוראת המחול ה
והחינוך למחול בבתי ספר בישראל? האם בתוך מוסד בירוקרטי במערכת לימוד סטנדרטית 
הממשטרת הן את המורות והן את התלמידות אפשר למצוא ישועה במחול ולהשתמש בו 

יינת את החלוקה המקובלת בין שכל וגוף? אלו הן כבצורה טרנספורמטיבית של תודעה, המא
סדקים של חירות: שאלות יסוד שמעמידות בפנינו שתי החוקרות שחברו יחד לכתיבת הספר 

כותרת הספר הקולעת מעידה על התשובה  גוף, מגדר ואידיאולוגיה בחינוך לריקוד בישראל.
ם אחדות: חרכים של שאליה הגיעו הכותבות לאחר שני מחקרי שדה מעמיקים שארכו שני

ישועה, סדקים של חירות. כדי להבין איך ומדוע נסדקת אותה חירות פוטנציאלית שמבטיח 
לוקחות אותנו הכותבות למסע  — שחרור הגוף מכבליו הפיזיים והחברתיים — הריקוד

אתנוגרפי בישראל במגמות מחול לבגרות המוצעות בבתי ספר ממלכתיים, מסע הנפרש על 
 .עמודים 400–כ

ראשית, מעניינת ואולי אף מפתיעה העובדה שמציינות הכותבות כי ישראל היא ייחודית 
בנוף החינוך המערבי בכך שהיא מציעה מסלול לבגרות במחול בבתי הספר התיכוניים )עמ' 

(. עם זאת, מדינת ישראל היא מדינת לאום והחינוך לריקוד עממי היה מרכיב אידאולוגי 21
בר בשנות העשרים והשלושים בתקופת היישוב, שולב במערכת חשוב: הוא החל להתגבש כ

החינוך הישראלית מיד עם קום המדינה והתגבש מאוחר יותר לפרויקטים כמו "הגן הרוקד" 
(, והדבר יכול להסביר את 2004ו"בית הספר הרוקד" )על כך ראו מחקרי: רוגינסקי, 

ר של מגמות המחול בבתי הספר בשנות השמונים. מפתיעה פחות, ההתפתחות המאוחרת יות
מיניות וכוללות כמעט אך ורק נשים, –אך מעניינת גם כן, היא העובדה שמגמות המחול הן חד

הן כתלמידות הן כמורות. לעומת עשרות הנשים שהשתתפו במחקר, השתתפו בו תלמיד אחד 
חקר אינו מעיד על הטיה מחקרית אלא בלבד ושני מורים גברים. היעדר זה של גברים מהמ

משקף נכוחה את אופיו הנשי של שדה החינוך למחול בישראל. תמונה זו משתנה עם המעבר 
למחול המקצועי המופעי, שנחשב יוקרתי יותר ובו מתבלטים כוראוגרפים גברים. לשם 

ת השוואה כדאי לציין כי שדה המחול העממי בישראל, שגם הוא עוגן בראשיתו במסגרו
חינוכיות, התפתח אחרת וחל בו חילוף מגדרי )וגם עדתי(, וכיום הוא מנוהל בלעדית על ידי 

 (.2004גברים דומיננטיים )רוגינסקי, 
כמו כן, חשובה מאוד נקודת המוצא הביוגרפית של החוקרות, שהן נשים רוקדות 

למה בחובשן את הכובעים השונים של עבודה ומחנכות למחול, שמצאו עצמן נתונות בדי
בשטח מול עבודה באקדמיה. שהרי בחוויות חייהן, הדומות לחוויות של נחקרותיהן, הריקוד 

 
 ולתרבויות של המזרח הקרוב, אוניברסיטת ייל המחלקה ללשונות  *
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נתפס כפרקטיקה גופנית ונפשית משחררת, המעניקה שליטה עצמית ומבוססת על היכרות 
ו, לשלוח את אינטימית עם גופן, יכולותיו ומגבלותיו וניסיון בלתי פוסק למתוח אות

שלוחותיו לחלל, להשתמש בו כבדרך ליהנות, ללמוד, לחוות ולהתפתח. בה בעת, הספרות 
מודרני, רפלקסיבי, עידן של פמיניזם –הביקורתית על מחול חשפה אותן לעידן פוסט

קולוניאליסטי המפיק טקסטים קשים בעניין הקשר שבין מחול ונשים, –אקטיביסטי ופוסט
אישי וחברתי הנדרש למשמעת חריפה שאף גובלת לעיתים בנזק גופני ומזהה את גופן ככלא 

בתוך כך, התפיסה הפמיניסטית הביקורתית מתנגשת גם עם רעיון "הגוף כבית"  1קבוע.
ו"הסטודיו למחול כבית", שעליו מדברות רבות מהמורות למחול כשהן רוצות להביע חוויה 

פרות הפמיניסטית חשבון ארוך ונוקב של מלאות רגשית ושחרור דרך הריקוד. אם אכן "לס
(, השאלה המתבקשת היא מי שומר ומטפח את האושר של מי באותו גוף 282עם הבית" )עמ' 
 שהוא "הבית"?

את הדילמה הזאת שבין הפנומנולוגיה של תפיסת השטח ובין מחקר ביקורת התרבות 
וד המוסר ויסודות מציע הספר לפתור בעזרת יסודות מהגותו של פוקו על הדאגה לעצמי כיס

מהגותו של דירקהיים על החינוך המוסרי, ושילובם לכדי מסגרת קונספטואלית של ניהול 
יחסי כוח הוגנים. כך הגילוי העצמי, הפרטי, הגופני והביתי של המורות משמש כמודל של 
אתיקה מחנכת לחיזוק המוסר החברתי. הוא מתבטא בדאגה שהמורות מפגינות כלפי 

הכוונתן ובמתן כלים חינוכיים, משמעתיים, אסתטיים ותרבותיים שישרתו את תלמידותיהן, ב
התלמידות לאורך חייהן ומעבר לחלל הסטודיו, ויגוננו עליהן בעולם נטול חמלה. בכך 
יוצרות המורות "מערכת יחסים כפולה הבנויה על משטור ומשמוע לצד הצמחה 

(. עם זאת, 227אימון הדדי" )עמ'  ( והמאפשרת "אמון הדדי תוך209וטרנספורמציה" )עמ' 
 — משמעת מול טיפוח — נשארת פתוחה השאלה אם פתרון יצירתי זה להסבר שני הקטבים

שתקף בעולם החינוכי והפדגוגי, תקף גם בעולם תחרותי ו"גברי" יותר של משטור הגוף 
 )למשל בעולם המחול המקצועי, עולם האתלטיקה ועוד(.

וי להערכה את עבודותיהן של שתי חוקרות שנעו במקביל הספר שלפנינו שוזר באופן רא
בחיפושיהן במחול ובאקדמיה כדי ליצור חיבור הרמוני של תיאור אתנוגרפי גדוש. לצד זאת, 
ובשל היותו חיבור המאחד בין שני מחקרים, הספר סובל לעיתים מגודש יתר של פרטים ואף 

קצרה בראשית הספר שתתאר את  מחזרתיות מסוימת בחלק מהפרקים. כמו כן, חסרה פסקה
מספר הנחקרים הכולל )תלמידות ומורות(, מספר המוסדות  — ההיקף המתודולוגי של המחקר

שנחקרו, פיזורם הגאוגרפי ופרקי הזמן שנמשכו האתנוגרפיות. ניכר כי הז'רגון הסוציולוגי 
ראוי  הכבד הרווח בספר מיועד לחבר אותו לקהילת היעד המקצועית ולמצב אותו במעמד

 בשדה הייצור הסוציולוגי הישראלי, במיוחד לאור העובדה שנושאי המפתח של שדה הניתוח
אינם זוכים לאותה היוקרה כמו שדות עיסוק סוציולוגיים  — נשים, גוף, מחול, חינוך —

 
את מנהג לי  יםמזכירבתוך נעלי הפוינט הלוחצות  רקדניותאורים של רגליהן החבושות של היתה  1

כף הרגל מיועדת להקטין את  החבישה הסיניתחבישת הרגל הסינית המסורתית ליצירת "רגל הלוטוס". 

כדי  ללכת של האישהה עד כדי פגיעה אנושה במבנה כף הרגל וצמצום יכולתלכווצה ולמזערה הנשית, 

 אחוזותאינן אמנם . רגלי הבלרינה בצעדיה מוגבלתלפסיבית ול, משמע יותר "נשית"לפכה ולה

 .כרגלי הלוטוס, אך ההקבלה מתבקשת ים זעירות,בתחבושות ובנעלי בקביעות
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"גבריים". בכך מהדהד הספר את חוויותיהן של המורות למחול שאותן הוא חוקר, 
 ת הערך התרבותית והכלכלית הקשורה בעבודתן.המתמודדות עם תפיסת פחיתו

הספר מעניק לנו חוויה עשירה, מעניינת ורבת פנים על מחול, ואפשר לקרוא אותו 
ממגוון נקודות מבט: של המורות למחול, של התלמידות, של בית הספר כארגון בירוקרטי, 

וחינוכית, וכביקורת המחקר הפמיניסטי על משטור של המחול כאידאולוגיית גוף אסתטית 
הגוף במחול הקלאסי. אפשר גם לקרוא בו קריאה פנומנולוגית המתארת את חוויית הגוף 
והנפש המתעלה בריקוד, המצטיירת מסיפורי הנשים במחקר. שתי תמונות בודדות מעטרות 

תצלום פלג גופן  — את הספר ובשתיהן פני הרקדניות מוסתרות, ולא בכדי. בפתיחת הספר
התחתון של שתי רקדניות התומכות ברקדנית שלישית שפניה מוסטות והיא נדמית כנופלת; 

שתי רקדניות העומדות זו מול זו, רק פלג גופן העליון נראה בתמונה, והן  — ובסיומו
מסוככות על פניהן בידיהן ויוצרות מעין חלל אינטימי משלהן המוסתר מעיני הצופים. שתי 

ות מעידות על בחירה מאופקת של הכותבות להימנע מהצגתו לראווה של פרפורמנס התמונ
מחולי או של גוף לתצוגה ולהישאר נאמנות למטרת הספר, שהיא הדגשת יחסים דרך המחול. 
הספר תורם תרומה חשובה לחקר המחול בישראל, במיוחד בתחום ההוראה והחינוך, ומתווסף 

 רות מקצועית בעברית על מחול.למדף הספרים ההולך ומתרחב של ספ

 מקורות

מחוללים ישראליות: לאומיות, אתניות ופולקלור "ריקודי העם (. 2004רוגינסקי, דינה )
 . חיבור לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב.והעדות" בישראל
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