הרצאה –מגמת המחול תיכון "היובל" –
מאי זונשיין שכבת י"ב
אני מאי זונשיין תלמידת תיכון היובל הרצליה (מנהלת ציפי מל
,רכזת מגמת מחול -ורדית קרונפלד סרוסי).אני בכיתה יב
ומרחיבה מחול ופיזיקה .הקשר בין השניים תמיד מעורר תהיות
ולכן אני תמיד אומרת שבחרתי מקצוע אחד בשביל הלב וההווה
ואחד בשביל הראש והעתיד.
אני כותבת לך היום על מגמת המחול בתיכון היובל מנקודת
מבט של תלמידה במגמה.
קיימת תפיסה שגויה שמגמות מחול בבתי ספר אינן מקצועיות
מספיק ולדעתי מגמת המחול בתיכון היובל שוברת תפיסה זו.
מהיום הראשון בו אתה נכנס למגמה המגמה מספקת לך את כל
הכלים המקצועיים כדי לטפח את התשוקה שלך למחול עד כדי
הפיכתה מתשוקה למקצוע לחיים .אנחנו רוקדות מינימום ארבע
שעות בלט קלאסי ,ארבע שעות מודרני ושעתיים קומפוזיציה
בשבוע ולכל אלה עוד מצטרפות לפחות ארבע שעות בשבוע עם
מורים חיצוניים ,הכוונה לטובי הרקדנים בארץ הרוקדים בלהקות
מפורסמות בארץ ובעולם כדוגמת שרון וזאנה רקדנית מוערכת
בעלת שם עולמי ורקדנים נוספים מלהקות כמו ורטיגו ,הקיבוצית
ובת שבע .אותם אומנים מלמדים אותנו יצירות של הלהקות בהם
הם רוקדים ואנו מציגות אותן במופע שאנחנו מעלות בכל שנה.
בנוסף לכל זאת המגמה מעניקה לנו את האפשרות לראות
ולהרגיש כיצד נראים חייו של רקדן דרך מחנה אומנויות בן
יומיים אליו אני יוצאות כל שנה ובו אנחנו מתארחות אצל
הלהקות המפורסמות בארץ ומתנסות בחיים של רקדני הלהקה.
אנחנו עוברות שיעורי מחול עם המורים שלהם ,צופות בחזרות

של הלהקה לפני המופעים ,מדברות עם הרקדנים ומנהלי הלהקות
ואף ישנות במקום בין אם זה באכסניה סמוכה או אפילו
בסטודיו עצמו.
אם כל זה לא מספיק במהלך השנה כדי להתאוורר מעט מהשגרה
ולהיחשף לעוד סגנונות ולהקות מחול ורדית קרונפלד סרוסי,
רכזת המגמה ,דואגת להביא לנו סדנאות עם להקות
וכוריאוגרפים מכל העולם אשר מגיעים לארץ לדוגמא
פילובולוס ,אור כחלון ,NYC ballet ,עידו תדמור ועוד ומפתיעה
אותנו כל פעם מחדש באומנים שהיא מצליחה להביא.
כפי שבטח הבנתם מגמת המחול היא תובענית אך ייאמר לזכותו
של בית הספר שהמורים באים לקראתנו ונרתמים לעזרתנו כך
שלא רק שאנחנו לא מפגרות מאחור בחומר הלימודי יש לנו גם
את האפשרות להרחיב מקצועות נוספים כמו במקרה שלי פיסיקה,
והמשמעת שמחייב המחול ניכרת גם בציונים הגבוהים של בנות
המגמה.
לצד הפן המקצועי צריך להתייחס גם לתרומה האישית והחברתית
של המגמה.
כמתבגרת אני יכולה לספר לכם שבגיל הזה מתמודדים עם הרבה
קשיים אישיים חברתיים ולימודיים ולכן באופן טבעי המגמה
הופכת להיות הרבה מעבר למסגרת חינוכית זה הופך להיות
מעין מקום מפלט בו אתה מוצא את השקט דרך אומנות והמחול
הופך להיות עבורך מעין תהליך של הסדר נשימה באמצע המרוץ
שנקרא תיכון .המגמה עונה על הרבה צרכים של גיל ההתבגרות,
אם זה הצורך

למרוד ולהתבטא אותו היא מתעלת דרך עבודת

הקומפוזיציה שאנו מחברות בכיתה יב .עבודות הקומפוזיציה הן
בעצם ריקוד שאנחנו יוצרות ובמסגרתו אנו בוחרות את הנושא,
השפה התנועתית ,הרקדניות ,המוסיקה והתלבושות.
המגמה עונה גם על הצורך לקבל אישור מהחברה ולהשתלב בה.
היופי במגמה שלנו הוא שיש לה מקום להכיל את כולן וכל אחת
מוצאת בה את המקום המיוחד לה בין אם זו הילדה המצחיקה,

הגאונה ,האחראית ,הקשובה ולכולנו בסיס משותף אחד-האהבה
למחול .הקשרים המיוחדים שנרקמים במגמה מורגשים בדינמיקה
שבינינו .אם אנחנו מרגישות ״התרופפות״ אצל אחת הבנות בכל
תחום שהוא ,מיד אנחנו מתגייסות לחזק אותה ומדרבנות אותה
ככה שאנחנו גם מעין רשת הצלה מפני הקשיים והאתגרים של
הגיל הזה .השעות הרבות שאנחנו מבלות ביחד והחוויות שאנחנו
עוברות יחדיו מצמיחות חברויות חזקות שניקח איתנו גם להמשך
החיים.
לצד ההתעסקות המתמדת בבועה הקטנה

של גיל ההתבגרות

המגמה דואגת לפתוח את עינינו לדברים החשובים לא פחות
ואף יותר וזאת באמצעות התנדבות בבית מורשת בהרצליה(בית
אבות לניצולי השואה) במסגרת המחויבות האישית .כולנו יודעים
שלהתנדב זה חשוב אבל לא כולנו מודעים לתחושת הסיפוק
והשמחה שההתנדבות מעניקה לך .החיוך הגדול שהצליח להעלות
ריקוד קטן הדהים וריגש את כולנו ואנו אסירות תודה למגמה
שנתנה לנו את האפשרות לעשות זאת.
ניתן לראות שהמגמה מעניקה לנו ערכים חשובים כמו משמעת,
אחריות ,נתינה ודאגה לזולת ,מלמדת אותנו להעריך עבודה קשה
ולנהל את הזמן שלנו נכון וכל אלה אינם מובנים מאליו בגיל
הזה .גיל ההתבגרות נזכר כחוויה קשה ומעצבת עבור הרבה
אנשים אך המגמה בתיכון היובל מבטיחה זיכרון טוב מהגיל
הזה ומעצבת אותנו להיות אנשים טובים יותר ולכן אני רק
רוצה להסיף לזכותה של ורדית,רכזת המגמה שהיא מתעקשת שאלה
יהיו פני המגמה ומקדמת ערכים וחברות לצד שיפור רמת
המגמה מידי שנה.אז תודה לך ורדית וכמובן תודה למנהלת ציפי
מל שמאפשרת למגמה להתקיים בדרך הזו.
ולסיום אשמח להזמין אותך להופעה שאנו מציגות בכל שנה
והשנה בפעם הראשונה בשיתוף היכל אומנויות הבמה .נשמח
להציג בפניך את הצד האומנותי שבחינוך ואנחנו מבטיחות לך
שתהנה.

תודה רבה

