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הנחיות למורים
למורים שלום רב,
לפניכם המקראה לבחינה המקוונת בתולדות המחול לשנת תשע"ג.
מקראה זו מתמקדת בנושא "מחול בישראל".
השנה נבחרו היוצרים שרה לוי-תנאי וברק מרשל ויצירותיהם.

במקראה זו תוכלו למצוא קישורים לפרקים מספרים ,מאמרים ,כתבות וסרטונים.
בכדי להיכנס לקישורים יש ללחוץ עליהם בשילוב עם מקש  Ctrlבמקלדת.

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

היצירות לצפייה נמצאות בערוץ סגור של יוטיוב .בכדי להיכנס לצפות בהם יש להירשם
בשם משתמשmacholcet2012@gmail.com :
סיסמאcet123456 :

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

בהצלחה!
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פרק  :1תיאטרון מחול

כץ זיכרוני ,.ש ,תשס"ז" ,תיאטרון מחול" ,מתוך :חלון למחול – פרקים נבחרים בתולדות המחול
המכללה לחינוך גופני ע"ש זינמן במכון וינגייט

תיאטרון מחול שרי
כץ זיכרוניpdf.
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פרק  -3שרה לוי תנאי

ביבליוגרפיה:
מרגולין ,י" ,2002 ,.דרכה הכוריאוגרפית של שרה לוי-תנאי" ,הוצאת תיאטרון מחול ענבל
 .1המוסיקה של שרה ותורת עשיית המחולות עמ' 118 – 116

המוסיקה של
שרהpdf.

 .2היא והוא ומה שביניהם עמ'95 - 91

אירוטיקהpdf.

 .3פולקלור עמ'80- 78

פולקלורpdf.

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

שנ תון מחול
 - 1989מחולו ת מן האולימפוס ירון מרגוליןPDF.

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

לרקו ד עם החלום
של .עמ'  100 - 94לרקו ד  -צמיחו ת ייחו דיו תpdf.

 .6טולדאנו ,ג ,2005,.ייחודו של תיאטרון-מחול ענבל ,מתוך :סיפורה של להקה – שרה לוי
תנאי ותיאטרון מחול ענבל ,רסלינג ,עמ' 51-31

ייחו דו של תיאטרון
מחולpdf.
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וידיאוגרפיה:
" .1ברגלים יחפות"
 .2היצירה "חתונה בתימן" – שרה לוי תנאי.
 .3היצירה "שיר השירים" – שרה לוי תנאי.

חומרי עזר נוספים:
טקס חינה תימני של להקה הנקראת.The Diwan Project :
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פרק  -2ברק מרשל

ביבליוגרפיה:
 .1פולקלור שכבר שכחנו :על "רוסטר" של ברק מרשל /ענת זכרייה מתוך  NRGמעריב
 .2נולד לרקוד עם אימא /מרב יודילוביץ' מתוך YNET
 .3החיים כמרשל  /מירב לשםYnet .
 .4מונגר -ההברקה של ברק מרשל /מריה רוזנפלד מתוך אתר Dancelife

וידיאוגרפיה:
 .1קטע מתוך "צעדים במחול" סדרת המחול של הערוץ הראשון
 .2היצירה "רוסטר" מאת ברק מרשל
 .3היצירה "מונגר" מאת ברק מרשל
 Mahala Rai Babda .4בביצוע השיר  Kiboriהמלווה את ריקוד הגברים.

חומרי עזר נוספים:
תקציר הסיפור "בונצ'ה שתוק" עליו מבוססת היצירה "רוסטר".
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