 3תלמידות ממגמת מחול בתיכון אלון זומנו לתחרות מצטיינים ארצית
לאחר שעברו בהצלחה את בחינת הרסיטל
פרויקט של מגמת מחול -ריקוד בהשתתפות הרקדן אדם גרינפלד ,המרותק
לכסא גלגלים -ישתתף בפסטיבל כרמיאל
שלוש תלמידות יב' ממגמת מחול בתיכון אלון -נועם הררי ,מאיה לזר ושירה לב,
אשר השיגו ציון מצטיין )מעל  (95בבחינת הרסיטל ,הוגשו לתחרות "מצטיינים
בביצוע".
תלמידי מגמת מחול רשאים להבחן ,בנוסף ל 5 -יחידות הבגרות במחול ,גם ב-
 5יחידות בגרות ,במסגרת בחינת רסיטל ,המיועדת לתלמידים מצטיינים.
לבחינת הרסיטל ניגשים תלמידים מצטיינים מכל רחבי הארץ ,כאמור ,על מנת
להבחן ב 10 -נקודות בגרות המחול .בבחינת הרסיטל הארצית נדרשו
התלמידות להשתתף בשיעור מחול קלאסי ,שיעור מחול מודרני וכן להגיש קטע
סולו מתוך רפרטואר מוגדר.
שלוש תלמידות אלון השיגו ציון מצטיין בבחינת הרסיטל ,ובעקבותיה הודיע
הפיקוח על המחול לרכזת מגמת מחול באלון ,כי בכוונתם להגיש את שלוש
התלמידות לתחרות "מצטיינים בביצוע" ,שתתקיים במרכז לאמנות אלמא
בזיכרון יעקב .תחרות זו כוללת שלושה שלבים ,הראשון שבהם יתקיים בתל
אביב בתאטרון ענבל ,שם יתבקשו התלמידות לבצע את קטע הסולו שביצעו
בבחינת הרסיטל .תלמידות שיעברו שלב זו יוזמנו לחצי הגמר ובהמשך לשלב
הגמר.
בתוך כך ,התקיימו לפני פסח ערבי מגמת מחול ,בהם השתתפו תלמידי המגמה
מכל השכבות באלון .השנה לקחו חלק בהכנת המופע כוריאוגרפים רבים
ויוצרים חיצוניים שעבדו עם תלמידי המגמה .בערבי המחול בוצעו יצירות מאת:
מור שני ,נועה צוק ,רמי באר ,מיכל בן בסט ,ירי קיליאן ,ניב שיינפלד ואורן לאור,
מץ אק ,משה בר ,ז'ול פרו וז'אן קורלי.
הכוראוגרפית נועה זמיר יצרה עם תלמידי המגמה את פרויקט המחול הבין-
דורי ,בהשתתפות קבוצת נשים גמלאיות ,שעבדו עם התלמידות על קטעי ריקוד
מרגשים ,שגישרו על פער הדורות והשנים .פרויקט זה מתקיים בשיתוף מינהל
גיל הזה"ב.
בערבי המגמה הוצג ריקוד בהשתתפות אדם גרינפלד נכה המרותק לכסא
גלגלים .ריקוד זה התבצע כחלק מפרויקט של המגמה ,שנבחר להשתתף
בפסטיבל כרמיאל .לדברי אפרת הנדלר ,רכזת המגמה ,עבודה עם רקדן בעל
מוגבלות עודדה את התלמידים לראות בכיסא הגלגלים לא רק מגבלה ,אלא

אמצעי ליצור ולעבוד איתו ,מתוך הקשבה ,תקשורת ,קבלת האחר והבנת
עוצמתם של גוף האדם ושל רוח האדם.

