
 מקראה לתולדות המחול

 מחול בישראל

 

 יח"ל 1מיקוד לבחינת בגרות מקוונת 

 (3112קיץ, תשע"ג )

 כתיבה ועריכה: שרי כץ זיכרוני, אסנת לוי, שירי לילוס
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 תוכן העניינים:

 הנחיות למורים

 : תיאטרון מחול1פרק 

 : שרה לוי תנאי2פרק 

 : ברק מרשל3פרק 
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 הנחיות למורים

 

רב,למורים שלום   

 לפניכם המקראה לבחינה המקוונת בתולדות המחול לשנת תשע"ג.

 מקראה זו מתמקדת בנושא "מחול בישראל".

תנאי וברק מרשל ויצירותיהם.-השנה נבחרו היוצרים שרה לוי  

 

 במקראה זו תוכלו למצוא קישורים לפרקים מספרים, מאמרים, כתבות וסרטונים.

 במקלדת. Ctrlבכדי להיכנס לקישורים יש ללחוץ עליהם בשילוב עם מקש 

 

 .על האייקון הצמוד לשם המאמרפעמיים בכדי להיכנס לקטעי ספרים סרוקים יש ללחוץ 

 

 היצירות לצפייה נמצאות בערוץ סגור של יוטיוב. בכדי להיכנס לצפות בהם יש להירשם 

 macholcet2012@gmail.comבשם משתמש: 

 cet123456סיסמא: 

 

תודה לספריית בית הספר תיכון "אלון" רמת השרון ולספריית המחול בתיכון "קציר" ברחובות על חלק 

 מהחומרים במקראה.

 

 בהצלחה!

  

mailto:macholcet2012@gmail.com
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 : תיאטרון מחול1פרק 

 

 פרקים נבחרים בתולדות המחול –חלון למחול , מתוך: "תיאטרון מחול"כץ זיכרוני., ש, תשס"ז, 

 המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון וינגייט

תיאטרון מחול שרי 
pdf.כץ זיכרוני
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 שרה לוי תנאי -3פרק 

 

 ביבליוגרפיה:

  , הוצאת תיאטרון מחול ענבלתנאי"-"דרכה הכוריאוגרפית של שרה לוי, 2002מרגולין, י., 

 118 – 116עמ' המוסיקה של שרה ותורת עשיית המחולות  .1

המוסיקה של 
pdf.שרה

 

    95 - 91עמ'היא והוא ומה שביניהם  .2

pdf.אירוטיקה

 

  80- 78עמ'פולקלור  .3

pdf.פולקלור

 

 בישראל., שנתון מחול האולימפוס מן מחולות, 1989מרגולין, י.,  .4

שנתון מחול 
PDF.בישראל 1989 - מחולות מן האולימפוס ירון מרגולין

 

. )כאן מתוך אתר 94-101, מתוך: לרקוד עם החלום, עמ' צמיחות ייחודיות, 1991אשל, ר.,  .5

 יומני מחול(

לרקוד עם החלום  
pdf.דיות ד - צמיחות ייחו רות אשל. עמ' 94 - 100 לרקו

 

שרה לוי  –סיפורה של להקה , מתוך: מחול ענבל-ייחודו של תיאטרון, 2005.,ג ,טולדאנו .6

    51-31עמ'  ,מחול ענבל, רסלינגתנאי ותיאטרון 

דו של תיאטרון  ייחו
pdf.מחול
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 וידיאוגרפיה:

  "ברגלים יחפות". 1

 שרה לוי תנאי.  –" חתונה בתימן. היצירה "2

 שרה לוי תנאי.  –" שיר השירים. היצירה "3

 

 

  חומרי עזר נוספים:

 . The Diwan Projectשל להקה הנקראת:  טקס חינה תימני

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3WkBIbEm0Go&feature=BFa&list=HL1354018073
http://www.youtube.com/watch?v=ZfcWyQHnBw8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-9XO6uQymEc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hSvNlvhFYlk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hSvNlvhFYlk&feature=related
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 ברק מרשל -2פרק 

 

 ביבליוגרפיה:

 מעריב NRGעל "רוסטר" של ברק מרשל/ ענת זכרייה מתוך  פולקלור שכבר שכחנו:. 1

  YNET / מרב יודילוביץ' מתוךנולד לרקוד עם אימא. 2 

   Ynet/ מירב לשם.  כמרשל החיים   .3 

     Dancelife/ מריה רוזנפלד מתוך אתר ההברקה של ברק מרשל -מונגר. 4 

 

 

 וידיאוגרפיה:

 " סדרת המחול של הערוץ הראשוןצעדים במחולקטע מתוך " .1

 " מאת ברק מרשלרוסטרהיצירה " .2

 ברק מרשלמאת  ""מונגרהיצירה  .3

4. Mahala Rai Babda  בביצוע השירKibori .המלווה את ריקוד הגברים 

 

 חומרי עזר נוספים:

 מבוססת היצירה "רוסטר"." עליו בונצ'ה שתוקתקציר הסיפור "

http://www.nrg.co.il/online/47/ART1/969/578.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3802653,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4056054,00.html
http://www.dancelife.co.il/154385
http://www.youtube.com/watch?v=wL_feTxJFoQ&list=PL_mPIxQaHLHGCFiBVvheCFMy1qErHgMGc&index=14&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=ILv_RgBkpLo&list=PL_mPIxQaHLHGCFiBVvheCFMy1qErHgMGc&index=11&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=LSe4eilhXNs&list=PL_mPIxQaHLHGCFiBVvheCFMy1qErHgMGc&index=9&feature=plpp_video
http://gypsylyrics.wordpress.com/kibori/
http://gypsylyrics.wordpress.com/kibori/
http://www.tapuz.co.il/blog/net/ViewEntry.aspx?entryId=1301380&skip=1

