
ורטיגו כח האיזון מפגיש אנשים עם יכולות פיזיות

שונות, עם וללא מוגבלות, בתנועה, מגע ואלתור.

סדנאות  שנתיות,  תכניות  כוללת  הפעילות 

קונטקט, והופעות בארץ ובעולם. 

ורטיגו כח האיזון פועל משנת 2000

ייחודי מסוגו ומנוהל על ידי חי כהן וטלי ורטהיים.
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מחול משולב

החוקר  מחול  הוא  משולב  אימפרוביזציה  קונטקט 

ומחבר גופים שונים, עם יכולות פיזיות שונות, בתנועה 

זורמת תוך כדי מגע ואלתור. במהות הריקוד קיימת 

הקשבה לעצמי ולאֵַחר דרך נקודות מפגש משותפות. 

מעל ל 10,000 משתתפים בשנה. 

מכל רחבי הארץ. בכל גיל.

שכן  מה  על  הוא  המשותפת  בעבודה  “הדגש 

או  הגוף  נגד  הליכה  על  לא  לעשות,  אפשר 

עימות עם קצוות. נקודת ההתחלה היא המפגש 

האנושי באופן שאיננו מבקש להסיר מכשולים 

נתונים, אלא לבנות גשר למציאות חלופית, כזו 

התומכת במבנה הפנימי הקיים.”

וחלומות” אנשים  של  כוראוגרפיה   - “ורטיגו  מתוך  קדרי,  אוריה 

כח האיזון  | מחול משולב

power of balance



עם  נוער  לשילוב  אדם,  לכל  לעולם התנועה  דלת  לפתיחת  בתרומתכם תהיו שותפים 
מגבלה בתכניות מחול במערכת החינוך וליצירת אמנות בעלת נגיעה חברתית וקהילתית

הצטרפו אל מעגל התומכים

התכנית השנתית  240,000 ש״ח  |  מילגה למשתתף  10,000 ש״ח
התכנית השנתית יוצרת מרחב לשינוי פרדיגמות ודעות קדומות 
באוכלוסייה לגבי מושגים כמו ריקוד, תנועה, מיהו רקדן וכד', 
הכלל.  נחלת  הוא  שהריקוד  לכך  המודעות  להרחבת  ומביאה 
התכנית פונה למשתתפים עם יכולות פיזיות שונות, עם וללא 

מוגבלות.

הופעות  350,000 ש״ח | הופעה בפריפריה  50,000 ש״ח
יום-יומית במרחב  ״כאשר אדם עם מוגבלות צריך לבצע פעולה 
עם  ההתמודדות  בסופרמרקט,  קניות  לערוך  לדוגמא  הציבורי, 
המגבלה מאלצת אותו לעטות על עצמו כוונה, נוכחות ודיוק, אלו 

נמצאים גם בבסיסו של האקט הפרפורמטיבי.״
“Shape On Us” שרון פרידמן, יוצר

ביה״ס אמנויות י-ם 
יחד עם ביה״ס אילנות

נוער מקיבוץ צרעה בפרוייקט 
"תלמידים רוקדים" בסוזן דלל

״דואט אינטימי״ ”Shape On Us“

הכלה במחול במערכת החינוך  200,000 ש״ח
כיצד  להבין  למחול  מורים  של  צורך  עולה  ההכלה  חוק  בעקבות 
ניתן ליישם את החוק הלכה למעשה, ולאפשר באמת לכל תלמיד 
באשר הוא להשתתף באופן מלא בכל שיעור. ורטיגו כח האיזון 
מציעים ארגז כלים ייחודי שיאפשר לכל מורה לתת מענה לכיתה 

שיש בה מגוון רחב של יכולות.

"הפרויקט של כח האיזון מפגיש בין משתתפים 

עם וללא מוגבלויות בהקשר שאינו טיפולי או 

המשתתפים  בנוסף,  אמנותי.  אלא  שיקומי 

אֵּלּו שיש להם מה  מקבלים מקום כשווי ערך, כָּ

לתרום, כל אחד מגופו וניסיונו הייחודי. בהקשר 

הזדמנות,  אלא  'בעיה'  אינה  המוגבלות  זה, 

להבין  לזוז,  חדשות  דרכים  מאפשרת  והיא 

תנועה, ולחשוב על המושג 'מחווה גופנית.'" 

דר' גילי המר, האוניברסיטה העברית


