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The dance is not where we 
lose ourselves 

but 
where we find ourselves 

(Gabrielle Roth)

מידעון נובמבר 2019 

חמשת המקצבים 

עם 

עדי ארגוב 

הגיגים על מהות חמשת המקצבים- 

The dance is not where we loose ourselves but where we find ourselves (Gabrielle Roth) 

פעמים רבות אני שומעת שחמשת המקצבים הם סוג של ריקוד חופשי… 

לא! 

חמשת המקצבים הם לא ריקוד חופשי, הם שיטה המצויה על אמצע הדרך שבין ריקוד מובנה לריקוד חופשי ויש 
בה משניהם ואף לא מאחד מהם. 

ראשית - המקצבים הם יצירת חייה של גבריאל רות‘, אי שם בשנות ה 70 במערב ארה״ב. השיטה פותחה כמפות 
ניווט של תנועת החיים שלנו כדי להגיע למלואינו - בגוף הפיזי, בתנועת הרגשות, במעגלי החיים ,באסטרטגיות 

האגו שלנו ואל מעבר לנו. כלומר- יותר ויותר מודעות למי שאנחנו, רשות ומלאות  של מי שאנחו באמת, מודעות 
וכיוון שאיננו חיים בואקום שכל כולו עצמינו - אנו נעים אל מעבר לנו לאופן שבו אנחנו משתקפים בעדות 

האחרים, מקומינו בשבט , בקולקטיב. המפה היא למעשה אסופת נקודות ציון והפניית המודעות לרגעים בזמן, 
כיוונים להפניית האנרגיה, הזמנה לנוע עם אחר, ומה לשים בתודעה. במובן הזה היא איננה ריקוד חופשי. 

היא ריקוד מודע.  

יחד עם זאת , אין צעדים נכונים, או לא נכונים, אין כוריאוגרפיה אלא הזמנה לחקירה של הסגנון האישי של 
עצמינו , עם עצמינו, עם האחרים ועם היקום. ובמובן הזה היא איננה ריקוד מובנה אלא הזמנה לנוע חופש. 

כמורה אני שואפת לייצר מרחב בטוח דיו שבו תוכלו לחקור (גם אני עצמי), ובהנחייה אני מדגישה את ציוני 
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      שעורים פתוחים

שעורי שבת בבוקר:  

23.11 - אל עצמי ומעבר לי

10:30-12:30 האחים 
מסלאויטה 7, תל אביב.

דמי כניסה 100 שח (אפשרות

לכרטיסיה) השעור בהנחייה 
ופתוח לכולם

שעורי חמישי בערב: 

 21.11

השעורים הם ללא הנחייה 
ומותאמים למי שכבר התנסה 

לפחות פעם אחת.

20:15-21:45, יוגה הום , בני ציון

דמי כניסה 85 שח

ימי שני בערב - לנשים 

18.11 

 25.11

השעורים מתקיימים בכל יום 
שני מלבד בחגים ומועדים, 
20:00-21:45 רמת הכובש

דמי כניסה 75 שח

הדרך על מפת המקצבים, או אציע התנסויות שונו כדי להעמיק את 
המסע. ההנחייה שלי מכוונת לקחת אתכם מחוץ לאיזור הנוחות 

ובמובן זה תהווה אתגר לעצמי ולכם. 

האפשרות לצאת מאיזור הנוחות מעוררת תגובת התנגדות והגנה, 
האגו שלנו לא רוצה להגיע לטריטוריות לא מוכרות ולא ידועות והוא 

ישלוף מגוון אופציות של התנגדות, הימנעות, ניתוק, האשמה , ריצוי 
ועוד ועוד. 

לצורך העיניין בואו ונפשט וניצור שני קטבי התנגדות לשינוי - 

האחד - אני אהיה נוכחת רק אם התנאים ממש יתאימו לי - האנשים, 
הטמפרטורה, המוזיקה, ההנחייה, המקצב האהוב עלי, רק אם לא 
יהיו זקני מידי או אולי צעירים מידי, מזג אויר נעים נטול גשם או גל 

חום, שעה מדויקת, לא בזמן חגים או אחרי סדנא ועוד ועוד. מאחורי 
אסטרטגיה זו קיימת הציפייה שהסביבה תהייה מושלמת עבורי, כי 

מה יקרה אם לא… 

השני - אני אסתדר עם הכל, אני אתאים עצמי, תמיד אגיב בכן לכל 
תביעה, בלי סינון ובשם ההכלה של ה-כל. כי מה יקרה אם אומר לא, 

מה יקרה אם אעצור להקשיב פנימה. 

הריקוד הוא תנועה בין שני הקטבים, ובין עצמי לאתגרי הסביבה 
(ככלות הכל אנחנו לא חיים בואקום של עצמינו , והסביבה היא 

מטריצת כל הריקודים כולם), זה חיפוש דינמי ותמידי של מיקום בין 
הקטבים, ללא סרגל מידות או מתווה ברור. 

 כל מה שיש בידי זו המוכנות לקפוץ אל מעבר לנוחות ולמצוא דברים 
שאולי לא ידעתי. 

כל מה שיש בידי זו המפה האפשרית של המקצבים שמאפשרת לי 
ניווט בתנועה הזו. 

אינני מבטיחה כיף, או נעימות תמידית, לא מבטיחה שיהיה קל, 
התנאים לא תמיד יתאימו, לעיתים המסע האישי יתנגש במסע אישי 

אחר או בקוקלקטיב… 

מסעות רבים מחכים לנו בשנה הקרובה, מוזמנים להצטרף. 

ובעיניין מסעות - 

בין התאריכים 29.10-16.11 אני במסע משלי- משחק כדורגל 
(ברצלונה!!!), השתלמות מורים בספרד,  מנחה סדנא בקפריסין. 

בתאריכים אלה לא יתקיימו שעורים. שימו לב (ונשימה) 

באהבה ובתשוקה רבה. עדי 



ומה בתכנון? 

נובמבר 2019- 

15.11 - שעור בניקוסיה (עם הנחייה) 

18.11 - שעור ברמת הכובש(עם הנחייה) לנשים בלבד 

21.11  - שעור בבני ציון  (ללא הנחייה) 

23.11 - אל עצמי ומעבר לי שעור המתמקד במקצב הליריקל בתל אביב 

25.11 שעור ברמת הכובש (עם הנחייה) לנשים בלבד                                                                                                                                     
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דצמבר 2019  - 

12-14.12 - סדנא עם גונתן הורן - המורה המרכזי והמנהל של ארגון 5 המקצבים (בנה של גבריאל רות) - 
הסדנא מלאה לחלוטין, מקומות ברשימת המתנה

                                                            

  29.12-2.1

 Tribal Dance Gathering in Austria

זו סדנא שחוצה את קו השנים  האזרחיות בהשתתפות מספר רב של רקדנים מכל העולם, בכל פעם 
חגיגה של תרבות אחרת. השנה נחגוג את התרבות המאורית (ילידי ניו זילנד), הכינוס בהנחיית סילביה 

טומציק וטיירי פרנסואה ובו אני אשמש כאסיסטנטית.

מתקיים בלייבניץ אוסטריה, אירוח מלא. לפרטים נא לפנות אלי בפרטי 054-4558813

ינואר 2020 

18.1  - נשים רוקדות - מפגש רב דורי  של נשים החוגגות את גופן - הנחייה משותפת עם נעמי כץ 

נשים רוקדות היא הזמנה לנוע, לחקור, להכיר, לחגוג את הגוף הנשי, כמות שהוא, מעבר להתנייות והאילוצים של 
מידה, אידאל ומושלמות.

זו חגיגה רב דורית שבה סבתות, אמהות,בנות, ונשים בכל הגילאים (גם אם אינן סבתות או אמהות) נפגשות יחדיו 
לנוע את חוכמת הדורות הגלומה בכל תו, קמט וקימור.

במפגש נשתמש בשיטות שונות (5 המקצבים, תנועה מודעת, ריטואלים שמאניים) כדי להנכיח עצמינו בתוך הגוף, 
לחוש אותו, להרגיש אותו, להרחיב את המנעד החוויתי שלנו. כל זאת בלווית מוזיקה חובקת עולם.

המפגש יתקיים בתל אביב בסטודיו אבשלום פולק, האחים מסלאויטה 7, בין השעות 10:30-13:30.

מחיר למשתתפת 150, הנחה למגיעות כקבוצה/כמשפחה

31.1-1.2 אומנות ההקשבה לפעימות הלב - סדנת סוף שבוע בהנחייתי על מפת התנועה של הרגשות. 

זו הזדמנות להתנסות בפה זו בשפה העברית (תמיד היינו זקוקים ליבוא מורים מבחוץ.לא עוד..

פרטים בקרוב
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