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פרויקט 
הקמת ארכיון

בחדשים האחרונים אנחנו אוספות חומרי ארכיון מגוונים. תצלומים ומסמכים 
של אנשי הלהקה מופקדים בארכיון בפרוצדורה מסודרת שכוללת החתמה על 
טפסי הפקדה, רישום וסריקה דיגיטלית. ניוזלטר זה נכתב כדי לשתף בחלק 

מהמציאות המרגשות.

זאב,  בידי  שנעשו  הלהקה  ריקודי  של  לסקיצות  אותנו  והפנה  מצא  בחולון  ולקומיקס  לקריקטורה  הישראלי   הארכיון 
סקיצות  ספרי  ובתוכן  "בת-שבע"  הכותרת  עם  מעטפות  נמצאו  שלו  הרישומים  באוסף  פרקש.  יעקב  הקריקטוריסט 
 עם רישומים מריקודים, מלווים בתכניות הלהקה. לאורך שנים הוא צפה בהופעות רבות ורשם ביד חופשית רישומים

של הריקודים והרקדנים.

דף הפייסבוק של פרויקט הארכיון מעלה באופן קבוע 
חומרים שונים ואנשים רבים פונים אלינו עם אינפורמציה 
חדשה. בעקבות אחת הפניות התקשרנו לדודו בנגד שהיה 
איש במה בלהקה בשנותיה הראשונות. הוא צילם תצלומים 
מהתצלומים  מאוד  שונים  הקלעים,  מאחורי  נדירים 

הייצוגים של ריקודי הלהקה.
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בארכיון המדינה נמצאו תיקים על סיור חו"ל הראשון של 
הלהקה לקפריסין בשנת 1966, בין המסמכים: סידור מושבים 
של המוזמנים לערב הבכורה, התכתבות ענפה על ארגון הבמה 

והתכנייה של המופע ביוונית.

ארבוס מאת אוהד נהרין
צילום: שוש קורמוש

רקדנים: יוסי יונגמן, ארז לוטן, תמי 
)ויניג( לוטן ושרון אייל.  בכורה 

בלהקת בת-שבע 19.5.91

ישיבות  של  פרוטוקולים  נמצאו  הלהקה   במשרדי 
על  דיונים  כולל   1971-1974 בשנים  הרקדנים  ועד 

זכויות עובדים.

אוסף התצלומים של שוש קורמוש שהופקד בארכיון 
ויועלה  מקצועית  סריקה  עבר  משפחתה,  ידי  על 
לאתר. האוסף הזה מעשיר את המידע הוויזואלי על 

הריקודים.

 לעצור את ג'ורדן מאת ענת דניאלי
צילום: שוש קורמוש
 רקדנים: דילן אלמור, שרון אייל ואורית 
)ויטורי( קינן. בכורה 25.1.92

סיימנו לעשות המרה של סרטים נדירים שמצאנו בארכיון הישראלי לסרטים בסינמטק ירושלים. אלו סרטים שצולמו על ידי 
סטודיו 'שבט' בהזמנת הלהקה בשנות ה-60-70, וכשהסטודיו נסגר כל המסטרים הושלכו ונאספו לארכיון הישראלי לסרטים 
בסינמטק ירושלים. עכשיו המעגל נסגר. הסרטים חזרו לארכיון הלהקה ואפשר יהיה לצפות בהם בארכיון המחול ובחלקם גם 

באתר הארכיון. 

באוקטובר 2013 העלנו לאתר הלהקה את רשימת הרפרטואר מהשנים 1964-2009 
תפאורה,  מוסיקה,  כוריאוגרפיה,  על  קרדיטים  כה:  עד  שנמצאה  האינפורמציה  מירב  את  הכנסנו  לרשימה 
בבניה נמצאת  הרשימה  ועוד.  אמנותי  ניהול  הופעות,  מספר  בכורה,  תאריכי  הידוע(,  )ככל  מקורי  קאסט   תלבושות, 

ואנחנו עדיין עמלות על העלאת ריקודי השנים האחרונות וכן השלמת מידע ותיקונים ברשימה הקיימת.  

 בין הצלמים שתיעדו את חיי להקת בת-שבע, עלו עד כה לאתר תצלומים של יעקב אגור, מולה עשת, אריק דיכנה, 
דני בינסטד, יורם רובין, משה רוזנצוויג ורפי פוקס. בהמשך יועלו תצלומים של גדי דגון, שוש קורמוש ודודו בנגד. 

רשימת הרפרטואר תהיה הציר המרכזי של אתר הארכיון, שיעלה לקראת חגיגות היובל של הלהקה בחודש יוני הקרוב. 
 לרשימה ייקשרו חומרים נוספים הקשורים ללהקה: מסמכים, תצלומים של סיורים, כרזות, קבצי מוסיקה ועוד וייתנו תמונה 

מרובת פנים של הלהקה על 50 שנותיה.

אנחנו מזמינות אתכם שוב לפשפש בארגזים ובאלבומים ולהפקיד בארכיון את החומרים שברשותכם

 פרויקט 
הקמת ארכיון
 להקת מחול 

בת-שבע                                                                                      

ניוזלטר3# 

2014 מרץ

נעם שריף הפקיד את הפרטיטורות של היצירות המקוריות שכתב ללהקת 
היצירה  מתוך  ידו  בכתב  דףאחד  בחרנו  הפרטיטורות  מתוך  בת-שבע. 
"הפטפריזמות" - מוסיקה מקורית שכתב  לכוריאוגרפיה של רוברט כהן 
אוהל המראות וכך הוא מספר על תהליך העבודה: "העבודה על היצירה הייתה 
מפגש שהיום לא מתקיים, וועידת פסגה של אמנות: רוברט כהן חיבר את 
הכוריאוגרפיה, דני קרוון עשה את התפאורה וחיים תכלת עצב את התאורה. 
הנחיית כתיבת המוסיקה הייתה ברמזים על נושא היצירה, לא בתיאור נרטיבי 
שלה. הכתיבה התקדמה בתהליך: בהתחלה כתבתי סקיצה לפסנתר, ואח"כ 
בוב )רוברט כהן( הגיב ושיתף בהתרשמות ואז, אחרי תיקונים, המשכתי 
לתיזמור ולבסוף להקלטות. בעיני, התיזמור הוא זה שהופך את המוסיקה 

למה שהיא. "הפטפריזמות" זו יצירה שמנוגנת עד היום".

מבין אוצרות מגוונים הפעם בחרנו לחשוף סדרת כרזות של מופעי 
נייר ודיגיטציה והן  הלהקה מכמה עשורים. הכרזות עברו שימור 

מוצגות בפעם הראשונה
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 מימין לשמאל למטה: תמר גבאי, אליס דור כהן, נירה טריפון, ליאת שטיינר, שלי שיר, 
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