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כנס פתיחת  
ף"תשל "שנה
פנחסי-קובריגרוהילה 

ר מחול"מפמ

:צוות
, שלי אלמוג, זליגפלדיפה ליאן, מיכל רלוי

נופר , שירי לילוס, אביטל חורש, לימור חייבי
מירויעל , דויטש

:  שותפות לפיתוח המקצועי
, פלרסיון , יעל זבולון, דנגוראילנה 

ם-ב מקיף גילה י"מגמת המחול בחטמובילות קהילות המורים

כהנוברכזת אורלי 

בתי ספר יסודיים נוספים  40

נפתחה השנה  
.....וגדלנו

תכנית חברתית–חטיבות ביניים 9

ב חדשות  "חט3

חדשותע"חטמגמות מחול 2
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ב"וחטע"חטברכות לרכזות ורכז מגמה חדשים
אשדוד', מגמת המחול עירוני ז–רפופורטאופיר •

בית חשמונאי, וייסברנקומגמת המחול –אילת יצחק •

יעקב זכרון, מגמת מחול תיכון המושבה–דפנה גזית •

מגמת המחול אולפנת צביה רבבה בשומרון-כלבהדר •

ם-י, רכזת מגמת המחול אמנויות–' ילנה אברמוביץ•

חולון, רכזת מגמת המחול קריית שרת–זליגפלדיפה ליאן•

צ"ראשל, רכזת מגמת מחול רביבים–לבינגרלירון •

פתח תקוה, "רעות"מגמת המחול אולפנת –הורוביץ מוריה •

רמת הגולן, ברמהנובמגמת מחול –נסיכה גדרוני •

מגמת המחול עין גדי–קרנץסופי •

מגמת המחול תלמה ילין–סלנטעדי •

רעננה, אוסטרובסקימגמת המחול –רינת ריס •

מגמת המחול נופי הבשור–מורליעטוןשרון •

ם-י, ש רובין"ב באקדמיה למחול ע"רכז חט–אילן קו •

באר שבע, ב בתיכון חדש"רכזת חט–סובוטיןאלה •

הרצליה, ב שמואל הנגיד"רכזת מגמת המחול חט–שקד ריינס •

בתחומים העיוניים  היבחנות : ארצייםעדכונים 

dance_bagrut@education.gov.il: ל"מחול לדואר "משלוח שאלונים למפמחובת •

ר"מפמנוספים בחוזר פרטים , שאלוניםבדיקה מדגמית של תערך •

רכזת בחינות בית ספרית–הדיווח הופך להיות מקוון •

mailto:dance_bagrut@education.gov.il
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מאגר בוחנים: ארצייםעדכונים 

!עדכון מסמכים חסרים למי שקיבל על כך הודעה עד אוקטובר•
בקשה לשיבוץ הבוחנים תשלח עד אמצע דצמבר•

ה לתלמידי  /מדריכתעודת 
!מחול

א"מתשפהחל 
! חשובהדעתך 

רוצה להצטרף לקבוצת חשיבה •
? בנושא

ללחוץ את הקוד ולהירשם/יש לסרוק•

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsaoCcsFBsOwmVA3BM7kSqmGqDpdvu2t4AqQ-ZezAC1XtuAA/viewform
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רכז/רכזת

?כבר מלאתפרטי מגמה טופס 

!!!תיקצובס לא יקבל "טופס ביהללא 

26.9.19' יש לשלוח עד יום ה

!!עוד יומיים

המרחב הפדגוגי-ר עובר אל "אתר המפמ

ר הקיים כל תכניו יעברו אל"במהלך השנה ישועתק אתר המפמ
מרחב הפדגוגי עד לסגירתו הסופיתה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxmwxTTAHvgLOCveJwGNOb5n7lLCYDo-TN416ZGxjYgchsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduxmwxTTAHvgLOCveJwGNOb5n7lLCYDo-TN416ZGxjYgchsg/viewform
https://pop.education.gov.il/
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!!! ף"תשל "מקצועי לשנהפיתוח 

תאריכים חשובים

הקיבוציםבסמינר 26.2.20הרסיטל בחינת •

,  אלמאמרכז אמנויות 26.5.20ערב עבודות נבחרות ותחרות מצטיינים •
זיכרון יעקב

ר"המופיעה באתר המפמהתעדכנו עם תכנית העבודה השנתית •
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