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“It is always fatal to have music or poetry interrupted.” ― George Eliot 

הדבר את לתפוס שניסו מילים הגיגים, שירים, הרבה מוסיקה. על נכתבו דברים              הרבה
על לדבר שלא מילים. בעזרת כללי, באופן ולתאר לתפוס שקשה דבר היא מוסיקה               עצמו.
לכם, תארו מגיעה. ההשראה שבו בזמן יצא. הנכון הצליל שבו ברגע להחזיק              לשלוט-
חשים אתם המוסיקלית, להשראה תתחברו מתי ולתזמן לתכנן האפשרות חוסר            שמלבד
לבצע יכולתכם את שינטרל הבא? הכאב יצוץ מתי בנגינה. גופכם בנינוחות שליטה              בחוסר

 את מה שאתם הכי אוהבים לעשות. או גרוע מזה, המקצוע שלכם.
לשיעור הגעתי שבו הרגע לאותו עד ונשנות, חוזרות תקופות במשך הרגשתי אני              כך

 ראשון בטכניקת אלכסנדר.
ידי. כף בפרק יתעורר ומדאיג מציק שכאב בלי דקות, מכמה יותר במשך לנגן יכולתי                לא
לעשות, אהבתי שהכי הפעילות את ונטרלו כן גם כאבו העליון..כולם הגב הכתף,              הצוואר,
עזב. ולא ביד הכאב התעורר אחד, יום בסכנה. נמצאת שלי החיים שמחת כי חשתי                לנגן.
נחשב. במוסד אקדמיים מוסיקה בלימודי להתחיל שעמדתי לפני ממש שבועות.            במשך
אפשרות לי אין גופי. על כך- פשוט בשליטה- שאינני וחשתי רגליי, תחת נשמטה               הקרקע
"לי לנסות. לי שהמליץ סקסופוניסט, חבר שאלתי אלכסנדר?" בדיוק זה "מה זאת.              לפתור

  זה מאוד עזר, מאז אין לי כאבים בנגינה!" הוא המליץ בחום.
מגע הטכניקה. הייתה כל, קודם שלם. עולם גיליתי, ואז, פרטיים. שיעורים לקבל              התחלתי
בכל מפציר אשר מגע לראשונה. הרגשתי שאותו לאלכסנדר, המורה של            הידיים
הכיוון לאן? הכיוון ואז- הכלי. של הכיוון זהו אחרת. דרך יש תשהו. תניחו.               השרירים-
הוא מרגיש? הוא איך למעלה. הכיוון האפ. הוא בגופי למדתי אשר הראשון              המרחבי
שגורם במיוחד, משמח אירוע בעת לעיתים מרגישים שאנו והזרם החיות פרץ             החיוניות,
סתם או עייפים, עצובים, אנו כאשר נשכח הוא מפתיעה. בקלילות ומטה מעלה לקפץ               לנו
לחשוב אותו. לעורר ניתן אך מדי. ולהתעגל לקרוס לגבנו ולתת בשפיפות לשבת              התרגלנו
המפגש מנקודת הכל, בקדמי. גם אך הגב, של האחורי בפן השדרה. עמוד לאורך               למעלה.
כמו להרגיש שיכולים פולסים מעורר אלא "חושב"- סתם ולא למעלה. חושב הקרקע,              עם
לנו? נותן זה מה כולה. הקומה את השדרה, עמוד את ומרווחים מאריכים אשר               זרמים,
השנייה,) מן (אחת מזו זו מתרחקות החוליות כך יותר, ארוך שריר הוא נינוח               שריר
וכן בינהן שמתפתחות דיסק ופריצות ,בלטים דלקות הידבקות, שיוצר הלחץ על             ומקלות



מתרווח, מתרחב הגב הגב- לרוחב גם ריווח של כיוונים השדרה. עמוד לאורך              היצרויות
נפרשות הכתפיים שלהן, ובתנועה במיקום וגמישות דינמיקה מקבלות הגפיים גם            וכך
מרווח מקבלות וכמו לתוכן, ששוקע מהאגן נחלצות הרגליים שונים, כיוונים לשני             ומצביעות

  תנועתי ביחס לפלג הגוף העליון.
 

שקרא כפי הראשוני"- "הפיקוד בלי לחוות קשה יהיו אלה כל את כי , מאליו מובן לא זה                   כל
קסם, להתרחש יכול שבו שהמקום לנו מגלה הוא ? הזה הביטוי אומר מה אלכסנדר.                לו

  הוא המקום שבו הראש והצוואר נפגשים במערכת דינאמית מעודנת.
עמוד את בפוגשו ינעל לא שהראש מנת על הגדולים, הצוואר לשרירי להניח עלינו               
אשר העדינים השרירים לפנים- ומעט למעלה, להוביל לראש ולאפשר ו(ולתת)            השדרה,
טבעית ודינמיקה למקצב ולתת לפעול יוכלו השדרה, עמוד קצה על הראש את              מייצבים
יתאזנו בגוף השרירים שאר הראשוני, הפיקוד מנגנון את לכוון שנלמד ברגע             להתרחש.
לצורך בהתאם מאמץ יפחיתו וחלקם לפעולה יתעוררו חלקם אופטימלי. למצב            וייכנסו
זה תכופות לעיתים מכווצים הגדולים הצוואר ששריריי הסיבה הנדרש. המאמץ            ולמידת
נכון בשימוש , למשל כמו לקויים, ושימושים מנחים בגלל " "עצלים אחרים ששרירים               בגלל
נינוח להיות לצוואר תאפשר אשר דינמיקה ביניהם ותהיה מדוייקים יהיו הבטן             שרירי
את לעשות מנת על המדוייק במאמץ ובנשימה, ביציבה כתומכת דינאמית להיות             ולבטן
לשיר לנגן, לכתוב, לרוץ, זה אם בין יותר. ולא פחות לא רגע- באותו לנו הנדרשת                 הפעולה
לא אז נכון, ריכוז? בעת פניהם כל את שמכווצים האנשים את (מכירים לחשוב. אפילו                או

  צריך את זה בשביל לחשוב)
 

”.Everyone is always teaching one what to do, leaving us still doing the things we shouldn’t do“ 
F.M. Alexander 

לטכניקה, להיוודע התחלתי אלכסנדר. בטכניקת שיעורים לקבל והתחלתי היה, כך            אז
מעניינים מאוד עקרונות בעלת כולה לשיטה וכן קודם, דיברתי קצת שעליהם             ולכיוונים
מעט במצב הייתי השיעורים, את כשהתחלתי הלימוד. את שמלווים עמוקים,            ואפילו
היאוש ובגלל בדיוק. סיבה אותה בגלל ונפשית, לנגן, ממני מנעו הכאבים כי פיזית,               מיואש.

  שאין בכוחי לשנות את המצב, או לתרום לשיפורו.
את להפחית להניח, היה אלכסנדר בטכניקת שלמדתי הראשון שהכיוון ציינתי            כבר
שיכולות מילים הרבה יש העשייה, ואי ההשהייה לעיקרון קשור זה כיוון ולעצור.              העשייה,
לשרירים רכות-לתת כמו הוא לעיתים, אחרת. כוונה דורש רגע שכל אותו-כיוון             לתאר
כיווץ של הרגלית פעולה להשהות הוא ולעיתים נינוחים. או רכים להיות בגופי              מסוימים



מניעת על והנחיות" "הוראות לגופי לתת באפשרותי שיש הזה, הגילוי הרגלי.             שרירים
 כיווץ השרירים, היה כל כך משחרר!

 ההבנה הראשונה כי בידי לעשות משהו. שבאופן אירוני, הוא בעצם הלא לעשות. אז
 מקומות שהיו תפוסים בגופי התחילו לשחרר את אחיזתם. אבל, כעת נתקלתי בעיקרון

אחד מקדונלד, עי שהוגדרו כפי העקרונות בחמשת הראשון העיקרון שנחשב            הבא,
  ממשיכי דרכו החשובים של אלכסנדר.

אלכסנדר של במשנתו מרכז שהוא הרגל, של בכוחו הכרה של לעיקרון מגיעה אני               כאן
חוזר והוא דבר, מכל חזק שההרגל העובדה לעשותה....הוא שיש המרכזית            והעבודה
ברגע מצליחה אני שאמנם גיליתי אחד.. ביום אותו ולהחליף לבטל אפשרי בלתי .               אלינו
שאליו באופן מתכווצים הם הנה לשיר- אתחיל כאשר אך הצוואר, לשרירי להניח              מסוים
להם ולהנחות להתרווח לכתפיים לתת מצליחה אני ואם שליטה. ללא רגילה             אני
שכשהתקרבתי הרי נינוחות, הן והנה שמאלה, שמאל כתף ימינה, ימין            כיוונים-כתף
הזרועות מעלה, כלפי מתכווצות שהן הבחנתי דקות מספר לאחר לנגן, התחלתי             לפסנתר,
מה גם זה עיני. מול לכאבים הסיבה והנה היד.. כף פרקי הצווואר, בתגובה,               מתאמצות
אנחנו מסויימים שברגעים להסביר המקום ופה שלו הדיקלומים בעת לאלכסנדר            שקרה
שלי השימוש אופן שלי, ההרגלים שאת. ביתר מופיעים וההרגלים העיוות את             מגבירים
נכנסת כאן . הקריטי ברגע בדיוק שהשתלט ההרגל מול היא ההתמודדות כאן              בגופי.
שני ומצד מקלה אחד מצד למסקנה שמובילה השיטה, של הפסיכולוגית            ההתייחסות
מהילדות, בנו שהשתרשו ההרגלים את לשנות ולבחור לזהות המפתח שבידנו            מדאיגה-
מה בניסים. כרוכה או קסומה מיידית, אינה ההרגלים לשינוי הדרך אך אחרים, ממצבים               או
וגם הכללית בהרגשתי גם בגופי, להתחולל שהתחילו השינויים היה להמשיך, אותי             שעודד

 בראיית עולמי .
שאני הרגשתי אלכסנדר. לטכניקת מורים לקורס להצטרף ההחלטה בי נולדה גם             כאן
רציתי עמוקה. ובצורה באמת, לי "שייכים" שהכלים ולהרגיש השיטה את לספוג עוד,              רוצה

 להחזיר לעצמי את הביטחון בגופי.
שמדובר "אותי "הזהיר אך לקורס להצטרף אותי עודד שלי הראשון המורה אור, בן               גל
אשל נעמי של לקורס ובהמשך גרניט ואבי גל של לקורס הצטרפתי מאתגרת.              בדרך
גופי כן, עצמית. וחמלה בתהליך אמון התמדה, סבלנות, דורשת אכן שהדרך             וגיליתי
נעלמה, לאט לאט אחרת, או זו במידה קיימת שהייתה לפנים, גבי של הקריסה               השתנה.
קולי בקלילות. הראש את נושא טבעית, אך מוגזמת בצורה לא והזדקף, התמלא כולו               הגב
הגוף, לתוך מכווצות היו לא שהגפיים כיוון מקום, יותר היה לאוויר עצמה. בשירה               השתנה,
אותה לחשוב אלא לגמרי אותה להרפות או הבטן את לכווץ לא (למדתי החוצה.               אלא
לפעול- צריכה היא שבו באופן לפעול וכך הגב אל להצטרף לה לתת ואחורה-               למעלה



השתחררה, הלסת שגם לכך גרמה בצוואר מיותרים כיווצים הורדת שלה.) במקום             ולהיות
הצטרף, הרגש גם ולשם יותר- עמיד יותר, צלול יותר, עמוק נהיה השתנה- שלי               והקול

  ויכולתי להביע אותו בלי להיות חנוקה.
הכוח את לשאוב רגליי, על להתייצב למדתי רבים. שינויים היו גם בפסנתר,              בנגינה
של העליון שהחלק לכך גורם למטה, שהולך הזה הכוח בגופי. הכובד וממרכז              מהקרקע,
מיותר מאמץ הורד הפסנתר. מול לי נחוצה מאוד הייתה הזו והאיכות קליל, נהיה               הגוף
הגב. של extension הן הידיים העליון. בגב בזרועות, בידיים, כולו מתרכז היה              שבעבר
רגילים- אנו קרובות שלעיתים כמו קדימה- ל"דהור" ולא ולמעלה, אחורה לחושב צריך              הגב
stay ב להיות במקום התגובה, אל המטרה- אל הפעולה- אל החיים- אל קדימה               לרוץ
במקומו, אחורה שנשאר הגב על פיזית- מבחינה שמדבר אלכסנדר, של עיקרון עוד -back             
המפרקים וכך מהשני, אחד רחוק שחושבים ולאיברים רחב, מפרש של איכות             ומקבל
להיות פילוסופית, ואף פסיכולוגית- ומבחינה ביניהם. שנוצרה מההידבקות          מתרחקים
בצורה להגיב מנת על ההרגלית, התגובה את אצלנו שמעורר מהגירוי כלשהו             במרחק

 שקולה ונכונה לנו יותר, להסתכל על כל סיטואצייה ממרחק מסויים.
בינתיים, הנכון. במסע ואני נכונה- שהדרך היא התחושה אך הסתיימה, לא עוד              הדרך
כאבים, בגלל בלבד דקות כמה במשך לנגן מיכולת פלאים- השתפרה בנגינה             העמידות

 הצלחתי להגיע לכמה שעות רצופות.
 הביטחון העצמי  והמקצועי שלי עלה וכמובן איתו ביטחון רב יותר בגופי וביכולת שלי,

 עובדה פשוטה אך כל כך לא מובנת מאליה היא שיכולתי לתפקד במקצוע שלי. התחלתי
 לקבוע מחדש חזרות, הופעות, הקלטות. נדהמתי כשהצלחתי לנגן באולפן במשך יממה

 שלמה בלי לצאת עם כאב מלבד עייפות מנטלית ומוח שהפך למרקם של נוטלה.
 
 

”.You can’t do something you don’t know, if you keep on doing what you do know 
F.M. Alexander 

 

בשיטת מורים בקורס לומדת גם את אם במיוחד קל, לא זה להתפרנס מוסיקאית,               כשאת
 אלכסנדר..

שאני הרגשתי כשעוד במיוחד מהופעות, רק דירה שכר לשלם יכולתי שלא בגלל              לכן,
מוסיקה. ללמד אלא ברירה לי הייתה לא בנגינה, שלי הפיזית העמידות את לבנות               צריכה

  והרבה.
בשבילי היה זה ומנטלית, נפשית אנרגיה המון לוקח פרטי באופן שללמד העובדה              מלבד
בזמן האלכסנדריים והעקרונות שלי הכיוונים על בשמירה חשוב, אבל קל, לא             שיעור
אחרים שכשמוסיקאים מהאנשים הייתי אהבתי. ותמיד ללמד, אוהבת אני           הלימוד.



אמרו גם ותמיד הידע, את ולחלוק להסביר ונהינת העניין על קופצת עצה, מהם               מבקשים
 לי שאני מסבירה טוב..אבל חמישה תלמידים ביום בממוצע, זה סיפור אחר!

בגלל אולי לאלכסנדר. מורה להיות ארצה אם כלל ידעתי לא המורים, לקורס              כשהצטרפתי
האחרונה ובשנה לאט, לאט כזו, בטבעיות בא העניין אבל הרבה. דורש שללמד              ההבנה
להגיד אפשר שלי, סטאז' לתלמיד אלכסנדר שיעור מעבירה "מהצד" בעצמי            כשצפיתי

  שהפתעתי את עצמי.
שללמד הזו- ההבנה של השמחה גם הייתה לכך, מסוגלת שאני מהההפתעה             (חוץ
בשיטה שרכשתי הכלים טבעי, ובאופן מוסיקה.) מללמד אנרגיה פחות לי לוקח             אלכסנדר
בשני קול, ופיתוח לפסנתר כמורה שלי היומיום שגרת אל וחילחלו הלכו המורים,              בקורס

 מישורים:
העקרונות1. את ומיישמת בגופי הכיוונים את ממשיכה עצמי, כלפי אני            איך

  האלכסנדרים  על עצמי, בעת שאני מלמדת.
היה ביותר לי החשוב הדבר הסיפור. בתחילת כתובה והיא ברורה, הייתה לכך              המוטיבציה
גופי ופסנתר, קול פיתוח הוראת ובעת מיותרים. כאבים ללא ולשיר לנגן היכולת              ועודנו,
התלמידה אל מביטה אני כאשר ללוות, להדגים, לנגן, מאמצים- מנחים, מיני כל              עובר
הפסיכולוגי פסיכופיזי-המאמץ באופן וכמובן ולשמוע. אותה לראות להיטיב שרה,           כשהיא
לעודד הגיע, שבו רוח ובמצב התלמיד את להכיל בללמד- שכרוך מבוטל הלא              והמנטלי
שהייתי השרירי המתח על גם משפיעים אלו ועוד. ועוד אותו ולעניין אותו לדחוף               אותו,
להביא לא כדי פיזי, באופן רק stay-לא backה את ליישם צריכה הייתי למשל, בו.                נתונה
לא יתרה. אחריות עליו לקחת לא פסיכולוגית- גם אלא התלמיד, אל קדימה הראש               את
מיום ומותשת סחוטה יוצאת הייתי אחרת, רגע- באותו שדרוש ממה אנרגיה יותר              להוציא

 כזה.
גם2. אלא לעצמי רק לא אבל בשיעורים, אלכסנדר טכניקת את להכניס             התחלתי

לקשר לב שמתי כולם. עם ולא ניסוי- של כסוג התחיל זה בהתחלה              לתלמידים.
למשל, הנשימה- בתחום בשירה. הצלחה על להשפעה נכונים כיוונים בין            גדול
או צליל בתרגיל, אותו ולהוציא אוויר, לקחת שרצתה פעם שכל תלמידה לי              הייתה
היא מהר, נגמר היה האוויר שרה, וכשהייתה מהר. מאוד לה נגמר היה הוא               שיר-
כמו השירים את לבצע מצליחה לא "היחנקות", תחושת לכמעט מגיעה            הייתה

  שרצתה, ויותר מכל-  נכנסה מזה לתסכול גדול.
לפיתוח הפשוטות שהשיטות מאוד מהר והבנתי לה לעזור מאוד שרציתי אני,             אז
כיוונים. לה להנחות לנסות התחלתי העבודה, את בשבילי עשו לא שהכרתי             קול
לתת לא הצוואר, לשרירי להניח לה- לסמן כדי ובמילים במגע להשתמש             מלבד
המקום את מקבלת ולא נדחסת הנשימה מערכת כל אז כי קדימה- לבוא              לאגן



בכל ולהשתמש אופטימלי, באופן לפעול לה לתת הצליחה לא גם ולכן             שלה,
בהרגלים בעצמה- להתבונן גם אותה עודדתי מלכתחילה, אותו להכניס או            האוויר,
משהו להצליח שכדי להבין בו, משתמשת או צוברת שהיא מיותר במתח             שלה,
לא או מכירים שאיננו משהו לנסות צריך לפעמים עכשיו עד הצלחנו             שלא
תחושת מהמשוואה להוציא ויש שחוזר- ההרגל שזהו העובדה את ולקבל            יודעים
להיות לקבל, היא הדרך לפיתרון- הדרך את יחסמו אלו כי עצמי, כעס              אשמה,

 סלחנים כלפי עצמנו ולקחת אחריות, על השינוי עצמו, כי הוא אפשרי!
  

“Music… will help dissolve your perplexities and purify your character and           

sensibilities, and in time of care and sorrow, will keep a fountain of joy alive in                

you.” ― Dietrich Bonhoeffer 

 

 החיבור בין מוסיקה לבין שיטת אלכסנדר, מבחינתי, הוא הדוק.
וחיוניות נפרדות, בלתי והן וטכניקה- שיטה שיש העובדה כל, קודם בחינות. מיני              מכל
את לשיר הסולפג'- הנכון, לאצבוע הטכניקה את להשוות ניתן במוסיקה. גם כך              ללמידה,
והתיאוריה-איך לשיר כדי שתקחו האויר כמות הקלידים, על היד של המנח הנכון.              הצליל
בעמידת עומדים איך אלכסנדר- אצל הצלילים. בין הטונים מספר מהו אקורד,             יוצרים
על עושה שלי היד מה התלמיד- אצל up ליצור כיצד ברגליים. הנכונה הזווית מהי                סייף?
מאוד חלק הזו ומהבחינה העקרונות, כל היא והשיטה- לכך? אותו לעודד כדי              צווארו
מהלך מאוד מושפעת והיא מאולתרת. שרובה בג'אז-מוסיקה בעיקר עוסקת אני            מרתק.
שטען שכמו לומר ניתן לכן, גישה. מבחינת גם רגע. באותו עלי שעובר ממה ובכלל                רוחי,
הרוח הלך השני, על אחד משפיע דבר כל פסיכופיזית- מערכת בעצם שאנחנו              אלכסנדר
באלכסנדר- נשמעים. אנחנו ואיך מנגנים שאנחנו מה על ובמוסיקה-גם בגוף תחושה             על
לקרות. להתרחש שאמור למה לאפשר כדי מדוע? חשוב. עיקרון הוא לעצור-             להתבונן,
את לנגן לא לכלי- עצמי בין מישורים- רבת היא ההתבוננות במוסיקה ומתח. למאמץ               ולא
ושנמצא יותר, אמיתי משהו לבוא. חדש למשהו לתת לאלתר, או לנגן, רגיל שאני               מה

  ברגע.
לעצמי במוסיקה, ההקשבה מנגנת- אני שאיתם האחרים למוסיקאים ולהקשיב           להתבונן

 ולאחרים, משולה להקשבה לגוף, למתח, להתכווצות, להרגל שמתעורר.
 

קבלת לפני עכשיו-חודש עד שנמשך אלכסנדר, עם שלי המסע לתחילת הצצה             זאת
ובלתי מרתקת חקירה של ארוך מסע בטוחה, אני המסע, תחילת רק זהו              התעודה.
להיות למוסיקה, השיטה בין יותר עוד לחבר לעצמי מאחלת אני הזאת             נגמרת..בנקודה



ממש זאת .כי יהיה. לא ומשעמם עצמם. על לעבוד לאחרים ולעזור יותר עוד לתת                מסוגלת
 דרך חיים!

 
 


