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 כמה משפטים על היוצרת שנת בכורה  שם היוצרת  
 )גג ארבע שורות(

 קישור ליצירה 

רקדנית, כוריאוגרפית, ממייסדי להקת מחול  2002 נעה ורטהיים 1
 האומנותית של הלהקה. ורטיגו, והמנהלת 

 
ביצירה עוסקת ורטהיים במחקר תנועתי של  

כסמל לתנועה הספירלית ביקום   8הספרה 
ולתנועת מפרקיה של אמה סילויה, אשר 

במהלך העבודה על היצירה נפטרה מסרטן  
ולעבודה נוסף מימד של זיכרון האם והקשר  

 בינה לבין בנותיה.  

 
https://www.youtube.com
/watch?v=c0jMf5NFFvU 
 

 2003 יסמין גודר 2
יוצרת, כוריאוגרפית ורקדנית עטורת פרסים 
וחדשנית אשר ביצירותיה שואלת ובוחנת  

 מוסכמות ונורמות הן חברתיות והן אמנותיות.  

SEE HER CHANGE (2013  היא יצירה לשלוש )
הנשיות מתוך מצב נשים אשר בוחנת את מושג  

של טרנספורמציה מתמדת. הנשיות מאופיינת  
כזהות בה הדימוי העצמי ממשיך להיות 

מאותגר, ומדיום הבמה מנוצל למציאת הקשרים 
 חדשים ביחס לגיל, זיכרון, מופע והומור.

 

https://www.youtube.com
/watch?v=Qb7bnUlhUiQ 

https://www.youtube.com/watch?v=c0jMf5NFFvU
https://www.youtube.com/watch?v=c0jMf5NFFvU
https://www.youtube.com/watch?v=Qb7bnUlhUiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qb7bnUlhUiQ
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2004 

 

כוריאוגרפית, רקדנית, שחקנית ויוצרת רב  
 תחומית.  

היצירה "מידות טובות" נוצרה עבור להקת 
המחול "מוזע" ובה מציגה רז דואט הומוריסטי 

על שתי נשים עוסקות בקנאות במדידות:  
שלכאורה  מדידת גיל, היקפים, קלוריות וכל מה 

 נשים מודדות.  

https://www.ynet.co.il/art
icles/0,7340,L-
2934845,00.html 
 

רקדנית, כוריאוגרפית ומורה למחול. שינפלד   2011 רינה שיינפלד 4
המציאה ופיתחה שפת מחול ייחודית, 

המשתמשת בחפצים ובחומרים המבליטים 
 ומדגישים את גוף האדם. 

( מגישה ורוקדת 2011הסילפידה" )ביצירה "
שיינפלד התרפקות על העבר דרך חייה  

והכשרתה שלה באמצעות מחווה לבלרינות  
הגדולות של הבלט וליצור השמיימי המלווה את  

 הבלט מראשיתו. 

https://www.youtube.com
/watch?v=u9txme3DJ6c 
 

יוצרת רב תחומית, כוריאוגרפית, רקדנית, מורה.  2013 תמר בורר  5
ביצירתה היא מממשת שפת מחול ייחודית  

אותה פיתחה לאורך שנות יצירה רבות. בשנת  
עברה תאונת דרכים אשר הותירה אותה   1990

רגליה אך לא מנעה ממנה משותקת בשתי 
 להמשיך ליצור ולרקוד. 

פרויקט ייחודי זה הינו שיתוף פעולה ראשון בין  
בורר לזמרת רות דולורס וייס: כל אחת מהן הינה 

יוצרת בעלת שפה אומנותית מובהקת, ויחד, 
בשילוב שירתה של המשוררת הפינית סירקה 

טורקה, הן מוצאות עולם משותף, מפתיע  
 ומסקרן.  

https://www.youtube.com
/watch?v=z4SUoXY6XF8 
 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2934845,00.html
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  \סחר דאמוני 6
  
 سحر دامون 

2016 
משפרעם  רקדנית, כוריאוגרפית ומורה למחול 

שבגליל אשר יצירותיה עוסקות באתגרים 
העומדים בפניה כאישה בחברה ערבית 
ופלסטינית. סחר רקדה בלהקת המחול 

 הקיבוצית לפני שהחלה ליצור עבודות משלה. 

בוחנת דאמוני את برجي     Pirg'in\ביצירתה
מערכות היחסים בינה לבין הגברים בחייה. היא 

בולות  רוקדת את המוסכמות החברתיות והג
שחלים עליה כאישה ורקדנית בחברה שמרנית 
ומערערת עליהם תוך שימוש נועז בגופה הרוקד 
למוסיקה הלקוחה מעולמו הטיפוסי של הגבר 

 בחברתה. 

https://www.youtube.com
/watch?v=0iazgqYcyUw 

רקדנית, כוריאוגרפית, מורה למחול ומטפלת  2016 אורלי פורטל 7
פרשנות עכשווית בתנועה. יצירותיה מציגות 

 -למסורות עתיקות ומשלבות אלמנטים מתחום 
ריקודי הבטן, מחול מודרני עכשווי, קונטקט 

  אימפרוביזציה ופלדנקרייז.
ביצירה סווריה פורטל משלבת פולקלור שבטי,  
רגשי ואישי בתנועה, בקצב, בנגינה ובשירה, 

ויחד אלה מביאים את קולן של נשים  
במרווח שבין  "המחוללות את נפשן לחופשי

)אתר  ידיים כבולות. כמו אז ועכשיו כאן." 
 היוצרת(

https://www.youtube.com
/watch?v=6wDIuacwJ8k&t
=4s 
 

8 
 אורלי דיין

אורלי דיין כוריאוגרפית, מנחת סדנאות מחול   2018
המכוונת להביא  -ומנהלת אמנותית של אתגליא

 כל אחת למפגש עם עצמה באמצעות המחול. 
מזמינה כל צופה להתחבר למסע "נשות הירח" 

https://www.facebook.co
m/watch/OrlyDayanItgalia
Dance/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0iazgqYcyUw
https://www.youtube.com/watch?v=0iazgqYcyUw
https://www.youtube.com/watch?v=6wDIuacwJ8k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6wDIuacwJ8k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6wDIuacwJ8k&t=4s
https://www.facebook.com/watch/OrlyDayanItgaliaDance/
https://www.facebook.com/watch/OrlyDayanItgaliaDance/
https://www.facebook.com/watch/OrlyDayanItgaliaDance/


הפרטי שלה בציר מחזורי בדומה לתנועת הירח.   
 מופע המשלב מחול ומוזיקה חיה.

כוריאוגרפית ויוצרת עצמאית אשר חוקרת את   2018 גלית ליס  9

והתנועה הווית ההתבגרות והזקנה דרך הגוף 

ופועלת ליצירת מרחב אמנותי לנשים בגיל  

 השלישי. 

היא מניפסט לגוף הרוקד בגיל   GOהיצירה 

השלישי ומרחיבה את הדיון מעבר לגוף הייחודי 

 אל קיומנו כפרטים וכחברה.  

https://www.youtube.com
/watch?v=6nLPa2lBdn8 
 

 כוריאוגרפית, מורה ואוצרת בינתחומית.   2020 דנה רוטנברג  10
 

גר)ה(ם עורכת רוטנברג דיאלוג  60,000 ביצירה
בימתי עם "כוהנת המחול המודרני" מרתה 
גרהם. רוטנברג מפרקת ומרכיבה מחדש 
דואטים ידועים מיצירות גרהם ובוחנת את  

מערכות היחסים המגדריות והארכיטקטוניות 
 שבהם. 

על פי רוטנברג, היא נעה ביצירה "לתוך המבוך  
." )רוטנברג, אתר  של מרתה, לתוך שלי עצמי

 היוצרת(

https://drive.google.com/f
ile/d/1nGjGSHkEdHcMS31
OJYI_ViHM1x1b8g28/view
?usp=sharing 
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