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 גפ"לשנת תשמחול ברסיטל  בחינת הבגרות

 068588סמל שאלון 
 

 כללי

 
ולהשקעה הרבה נותנת הכרה והערכה למאמץ היא בחינה מעשית ה הבגרות "רסיטל" במחולבחינת 

  בלימודי המחול ולהישגים הגבוהים בתחום.

 בלבד אשר אושרה ע"י הפיקוח על החינוך למחול ,דים במסגרת מגמת מחולהלומ תלמידיםהבחינה היא  ל

 ם בלימודי המחול באופן שיטתי ורציף, לאורך שנים.עוסקיו

לימודי המחול במוסדות  -במועד אחד ארצי בהתאם לחוזר מנכ"ל  כיתה י"בבאך ורק מתקיימת  הבחינה

 כאן -החינוך ראו 

 

 

 בחינההמבנה 

 ומחייבת את שלושת חלקיה:מעשיים חלקים  3רסיטל כוללת בחינת ה

 בלט קלאסי  שיעור 

 מחול מודרני שיעור 

  נבחר מתוך רשימת יצירות נלווית ביצוע רפרטואר 

 כאןראו  -באתר המפמ"ררסיטל )כולל נספח א' וב'( מופיע ירוט דרישות בחינת הפ

 

 

 

 מועד הבחינה

 .20-22.2.23 -תאריךב מקצים בשלושהמהלך חודש פברואר תיערכנה ב ותהבחינ

 .6, קומה , תל אביב יפו5 רח' השחר ,במכללת סמינר הקיבוצים בת"א

 . שינוילאינו ניתן לדחייה או שיפורסם הבחינה  מועד

לימודי מחול במוסדות החינוך, לבחינת הרסיטל במחול מעשי יתקיים  –בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל 

 כאןראו  -  אחד בלבדמועד היבחנות 

 לפני מועד הבחינה. עד שבועייםבמקרה של ביטול, חובה להודיע 

 
 

https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=215
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=215
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=215&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F21&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=215&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F21&UTM_CAMPAIGN=MNK
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 תכנית הבחינה

 

  מציון הבחינה( 30%)  – יח"ל 5ברמה של  שעור בלט קלאסי .א

 כאןראו  –דרישות הביצוע בשיעור על פי רשימה בנספח א' 

 

 מציון הבחינה( 30%)  – יח"ל 5ברמה של  שעור מחול מודרני  .ב

 כאןראו  –דרישות הביצוע בשיעור על פי רשימה מצורפת בנספח א' 

 

 מציון הבחינה( 40%)  –קטע רפרטואר  .ג
 

 כאןראו  –מתוך רשימת יצירות מצורפת, רפרטואר מן הבלט הקלאסי והמחול המודרני בנספח ב' ייבחר 

 עותקים( ולאביזרים במידת הצורך. 2על הנבחן/נת לדאוג לתקינות המוסיקה לקטע הרפרטואר )רצוי 

לאישור הפיקוח על החינוך למחול  לפנותיש לביצוע קטע רפרטוארי מכל יצירה שאיננה מופיעה ברשימה, 

 .חודשיים מראשעד 

 

 

 אופן דיווח הציון השנתי )מגן( לבחינת הרסיטל במחול

 יום הבחינה.  שעות טרם 48 עד ספרית-ת ציון המגן במערכת הביתיש לדווח א

 068588שאלון מס': 

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/mahol/chativa-elyona/bhinot-bagrut-mahol/
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 בחינת הרסיטל נהלי

 

 בקשה להשתתפות בבחינת הרסיטלהגשת  .1

 , 2.1.23ט"ז טבת תשפ"ג, עד לתאריך  יתבצע בקשת ההשתתפות בבחינת הרסיטלמועד הגשת 

 כאן ראו - המקווןטופס האמצעות ב את המועמדות יש להגיש

  dance_educ@education.gov.ilא"ל בדולפיקוח על החינוך למחול  לפנות ניתןלפרטים נוספים 

 בו כל פרטי הבקשה. ו

 

 

 לוחות זמנים .2

 ,2.1.23ט"ז טבת תשפ"ג, עד לתאריך  יתבצע הבקשה להשתתפות בבחינהמועד הגשת 

 .2021הספר עד תחילת חודש פברואר -יישלחו לבתי הערות או אישורים

 .לפני מועד הבחינה שבועייםהספר כ-ישלחו לבתילבחינה יזימונים 

 .2021 עד אמצע יולי הציונים לתחנת קליטתשלחנה יתוצאות המבחן ת

 הספר.  -הנהלת ביתהציונים יועברו לתלמידים באמצעות 

 

 

 משך הבחינה .3

 קטעי הרפרטואר יוצגו לאחר סיום שני השעורים.דקות.  90 -בחינה ככל שעור 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGuW8ZZYQ_fsb3umenPWOhAV5EIswaHbzfZF1i8h_bHwP3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGuW8ZZYQ_fsb3umenPWOhAV5EIswaHbzfZF1i8h_bHwP3w/viewform
mailto:dance_educ@education.gov.il
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 תלבושת לבחינה .4
 

 בלט קלאסי

ללא גב חשוף עד בשיעור הבלט הקלאסי ילבשו התלמידות בגד בלט בצבעים שחור, כחול או ורוד )

 למותניים(, טייטס ורוד ונעלי בלט רכות, שיער אסוף וללא תכשיטים.  

בנים יופיעו לשיעור הבלט הקלאסי לבושים בטייטס שחור, חולצה לבנה עם שרוול קצר )שתוכנס 

 לתוך הטייטס( וחגורה.
 

 מחול מודרני

פורטו לעיל. רגליהם בשיעור המחול המודרני ילבשו התלמידים טייטס שחור ובגד בצבעים ש

 תהיינה יחפות.

 

 רפרטואר

 בקטע הרפרטואר יופיעו התלמידים בתלבושת השיעורים בהתאם לרפרטואר. 

 במידת הצורך יוכלו הבנות  לנעול נעלי פוינט וללבוש "טוטו" עבודה או חצאית עבודה בלבד. 

  אר.לביצוע הרפרטו הכרחיכל פריט תלבושת או אביזר אחר יתקבלו רק כאשר הוא 
 

 מוסיקה מלווה לרפרטואר

 עם המוסיקה של קטע הרפרטואר שלהם.  3MP קובץכל התלמידים יביאו עמם 

 

 התנהלות במהלך הבחינה .5

  יש לשמור על שקט, רק צוות הבחינה רשאי לפנות אל התלמידים.במהלך הבחינה 

 .שיעורי הבחינה נערכים  ללא הסברים מפורטים ביחס לתרגילים 

 ע מלמסור כל הערכה, ציון או ביקורת בתום הבחינה.צוות הבוחנים מנו 
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 נספחים 
 גתיק בחינה רסיטל תשפ" 

 בלט קלאסיבחינה המעשית במחוון ב: 1נספח 

 

שם 
 התלמיד/ה

 
 

 . עבודת בר1
25% 

 . עבודה במרחב2
              50%  

 . התרשמות3
25% 

 ציון
 סופי
 ביצוע טכני 100%

 הופעה דיוק
 סבולת כניביצוע ט

-לב
 ריאה

 תיומוסיקל ריקודיות
 תתרבו

 ביצוע
 תהבנ

 שיווי כוח גמישות רגליים ידיים גב החומר
 משקל

קפיצות  קפיצה טאפירו יו'אדג
 גדולות

 שיווי 
 משקל
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מחול מודרניבחינה המעשית ב: מחוון 2נספח   
 

 
 ציון

 סופי 
100% 

 
 התרשמות

10% 
 

 
 שימוש במרחב, קפיצות

30% 

 
 עבודה במרכז

30% 

 
 עבודת רצפה

30% 

 
 שם התלמידה

איכות 
 תנועתית

מודעות 
 והבנה

 יכולת 
 פיזית

איכות 
 תנועתית

מודעות 
 והבנה

לת יכו
 פיזית

איכות 
 תנועתית

מודעות 
 והבנה

 יכולת פיזית
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  ברפרטוארהמעשית  בחינהמחוון ב: 3נספח 

 
 

 
 ציון

 סופי 
100% 

 
המופע 
 כמכלול

10% 

 
 יכולת הופעה

 (פרפורמטיביות)
30% 

 
 ביצוע
60% 

 
 שם התלמידה

ביצוע מול 
 קהל

פרשנות 
 אישית

הבעה 
 אישית

הלימה 
ליצירה 
 המלאה

איכות 
 הביצוע

דיוק 
 בביצוע

 טכניקה

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


