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 "ה אב תשע"זכ
 2017אוגוסט  17

 מנהלי בתי הספר
 רכזים ומורים

 
 ! שלום רב

 טתשע" מוזיקהב חוזר מפמ"ר

הבאה עלינו לטובה , אני מבקש לברך אתכם בברכת שנת לימודים  טעם סיום חופשת הקיץ ובפתחה של שנת תשע"
פורייה ומוצלחת עם המשך עשייה מוסיקלית חינוכית , איכותית ומגוונת ,שנת יצירה, שנה של גילוי עניין, אתגר והנאה 

 בתהליך ההוראה. 

רשמתי עמוקות  מהדאגה  ברצוני להודות לכם  על העבודה הקשה וההירתמות לתהליך בחינת הבגרות החיצונית. הת
 לתלמידיכם וממחויבות עמוקה להובילם להצלחות. זה לא מובן מאליו וראוי להערכה.

ברצוני להדגיש כי לכולנו אותה מטרה. הצלחת תלמידיכם והצלחתכם להובילם לתהליך חינוכי וערכי משמעותי ולהישגים 
 הפיקוח על החינוך המוסיקלי.  היא הצלחת

על תפקידינו כמורים המובילים את מקצוע המוזיקה מתוך מקצועיות ומתוך למידה ערכית, כבכל שנה נשים דגש 
משמעותית, מעמיקה ויצירתית.  נשים דגש על חיפוש דרכים שיעודדו את התלמידים לחדוות למידה תוך מתן כלים ופיתוח 

לית בד בבד עם פיתוח רגישות, מיומנויות מקצועיות, אסטרטגיות לחשיבה מסדר גבוה, תהליכי חקר, פדגוגיה דיגיט
 קבלת והכלת האחר.

בה דייקנו  ,בשנה"ל הבאה תשע"ט, אנו מסיימים את תקופת ההטמעה של בחינת הבגרות החיצונית שנמשכה שנתיים
מתוך מטרה שתעשה ולמורים את היקפי החומר, עבדנו על הבגרות המקוונת והעמדנו את בדיקת הבחינות לרכזים 

 ית על מרכיבי הבחינה ויכולת המגמה להתמודד עם מרכיבים אלה.למידה פנים בית ספר

למעט תוספת  ,תהיה ללא שינוי מבחינת נושאי הבחינה, היקפה ומבנה הבחינהותש"פ  טבחינת הבגרות של שנה"ל תשע"
 .של הכתבת מקצב 

פר שינויים : אופן נחיל מסוייבחנו בבחינת הבגרות בתשפ"א  לתלמידי כיתה י שיתחילו את לימודיהם בשנת תשע"ט
חלוקת האחוזים בין מקצועות המוזיקה השונים, במקצוע תרבויות המוזיקה (תבוסס על האנתולוגיה החדשה ) והכנסת 

גם בבחינה  מסוגלים לכתוב תווים באמצעות מחשב , על מנת שתלמידים יהיותוכנת תיווי לשגרות הלימוד של המגמה
 . עצמה 

הערכה, המציב בפני כולנו אתגר. על מנת -למידה-שואפים לעבור למודל הוראהבמסגרת ההערכה הבית ספרית אנו 
 -PBL -להיענות לאתגר בצורה המיטבית נשים השנה דגש רב על למידת חקר, תלקיט ולמידה מבוססת פרויקטים

 בכנסים, בהשתלמויות, בימי עיון ובמפגשי הדרכה.

למוזיקה כוחות נסתרים  .והעניין עבור התלמידים  יות מקור הידעאנו שוקדים אמורים לאפשר למוזיקה לה השינויים עליהם
שינון היצירות המוזיקליות הופך את תהליך הלמידה משמעותי יותר   .עוזרים לארגן את הזיכרוןו נפש האדםלהחודרים 

דד ייגרום לתלמיד להתיים. השינון ואת הידע בעיקר על האזנה ליצירות והתבוננות בתו , הם יבססו ויפנימו התלמידיםעבור 
ן על כל תהליכי ייקרש , מהובאמצעים אלה יזכור טוב יותר את התכנים הנלמדים ויתרגל זאת ביתר הנאה ,עם היצירה

 . הוראה למידה 

יהווה עבור כולנו רחבת מעגלי השיח והשותפות עמכם תוך דיון מעמיק והכולי תקווה, שהמעבר למבנה הבחינה החדש 
 יל להעמקת הלמידה המשמעותית בתחום המוזיקה.שינוי מבורך, שיוב

 
  מפמ"ר מוזיקה –בצלאל קופרווסר 
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 הפדגוגית המזכירות כלליות הודעות

 Head of Pedagogical Affairs                                                                   رئیس السكرتاریة التربویة   

 

 

  (ערכים, מעורבות, רלוונטיות) : עמ"רשאלות 

חלק מפיתוח ה"חממה כ בלמידה הרגש והערכים ,קידום החשיבה -מעורבות ורלוונטיות)  ,שאלות עמ"ר (ערכים
 הפדגוגית"

 ובהערכה. בהוראה בלמידה, ק בעמ"רבשנתיים הקודמות העמקנו את העיסו

  . בכיתהו בשיח המקצועי, בפיתוחביטוי לידי  בא הדבר

מכם מבקשים אנו ובהערכה. הלמידה בתוך והערכיות  הרלוונטיות ות,המעורבעל השיח את  ונרחיבנעמיק זו בשנה 

. ובכיתות.בלמידה הזה השיח את לשלב 

  תחום של ידע על המבוססת תשובה רק תהא נכונה ושתשובה בכיתה, הלמידה היא מטרתנו שעיקר מזכירים אנו

 ת.עהד

 כאן ראו ועל שאלות שנשאלו בבחינות הבגרות בתחומי הדעת השונים בכדי ללמוד עוד על תפיסת העמ"ר

 

  

 ועדת הסיפור השלם (ועדת ביטון) ויישום המלצותיה במערכת החינוך

במדיניות יישום ועדת הסיפור השלם (ועדת ביטון). מטרת היישום הוא שכל משרד החינוך כולו ממשיך 

הכולל גם את העושר התרבותי, החברתי  ,השלם את הסיפור הישראלי  תלמיד במערכת החינוך יכיר

בשנת הלימודים תשע"ט נמשיך בהעמקת יישום ועדת הסיפור  וההיסטורי של קהילות יהדות ספרד והמזרח.

). כחלק מן הרצון להראות את הסיפור השלם של החיים במדינת ישראל על כל גווניהם, השלם (ועדת ביטון

 ו נכתבו:בתחום הדעת שלנ בדגש על יהדות ספרד והמזרח

  .פיוטים למקהלות 10עיבודי  •

  ." 4 כתיבת ספר "שירים ושורשים •

בנושא  פרויקטיםכתיבת תכנית לימודים למגמות מוזיקה העוסקת בחקר, תלקיט ולמידה מבוססת  •

 פיוטים.

   .עבודה נמצאת בעיצומה ונרתמו לעניין מיטב המוזיקאים והכותבים בארץה

 laorsara@gmail.comלכתובת:   יפנותכנית שירים ושורשים ומפגשי פייטן נגן פרטים נוספים על 

 כאן לקריאת הדו"ח כולו ראו
 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Portal/omer_questions.pdf
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/innovative/Pages/omer.aspx
mailto:laorsara@gmail.com
http://edu.gov.il/owlHeb/Tichon/RefurmotHinoch/Documents/bitonreport.pdf
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 תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה
 

הלימודים בכל  תכניותמציג את כלל  התיק כלי מקוון חשוב ומשמעותי ללמידה. תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה הוא

תחומי הדעת, בכל שכבות גיל ובכל המגזרים. הוא מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך 

  כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.

 לימודים כולל את: תכניותתיק 

  כנית הלימודים.הנדרש על פי ת הידע .1

  דעת (קוגניטיביות, תוך אישיות ובין אישיות). המרכזיות בכל תחום  המיומנויות .2

 הדעת השונים.המרכזיים בתחומי   הערכים .3

התיק כולל מגוון חומרי למידה, יחידות הוראה, סרטונים וכלי הערכה ומעודד ליזום, ליצור ולגוון את אופני  בנוסף

 הלמידה תוך כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית.

 .21-וה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הלמידה לאתגרי המאה ההתיק מהו
 קישור לתיק תכניות לימודים

 

 

 תמונה ישראלית

ודית, באמצעותו יכולים תלמידים לחוות עשרות אירועים המעניק חוויות לימוד ייח תמונה ישראלית" הוא מיזם חדשני"

  ם ולהעמיק בהם.יהמרכזיים שעיצבו את המדינה, לחקור אודות

  המיזם כולל שלושה חלקים: 

  מודפס המיועד לתלייה בבית הספר. ציר זמן .1

  המודפס., הניתנת להורדה לטלפון חכם ומיועדת לשימוש בקרבת ציר הזמן אפליקציית מציאות רבודה .2

  שנה למדינה" המציע מידע נוסף להעמקה וכן פעילויות חינוכיות משלימות.70"  אתר אינטרנט .3

 למדינה. 70-תמונה ישראלית" לרגל שנת הזכירות הפדגוגית פיתח את המיזם "בהובלת המ משרד החינוך 

 ליהנות ממנה ,מזמינים את כולכם להשתמש ב"תמונה הישראלית",  .המיזם נועד לשימוש בשנים הבאות

 להרחיב ולהעמיק בנושאים רלוונטיים וגם לשלב אירועים נוספים.

 "התמונה הישראלית"למידע נוסף לחצו על הקישור 

 

 

  

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/Development/educational-programs/interdisciplinary-programs/Pages/interdisciplinary-programs.aspx
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 עדכון פרטיםלשמור על קשר: 
אנו רואים חשיבות רבה בעדכון שוטף של המערכת בפרטי כל בתי הספר, היקפי שעות, מספרי תלמידים  והמורים 

ממשק נתונים אשר נשלח אליכם בדוא"ל, אותו אנו מבקשים למלא ע"פ  המלמדים במגמה. לצורך כך נבנה מוזיקהל

שניתנו לכם בכנס הרכזים בקיץ . כמו כן אנו שואפים להנחיל שיח קבוע ונמשך של קהילת מורים באמצעות  ,ההנחיות

 כנסים, מפגשי הדרכה אישיים וקבוצתיים, מפגשים וירטואליים, השתלמויות וימי עיון. 

 .הדואר האלקטרוניתתבצע אך ורק באמצעות  מוזיקהכל התכתבות עם הפיקוח על הוראת  ה

 .קפיד ולהשתמש רק בטפסים הרשמייםלה כםבקשנ •

 

 מוזיקהלמידה מעמיקה ומשמעותית בתחום הדעת 
. לצורך כך פותחו חומרי מוזיקההטמעת בגרות חיצונית במקצוע הלבמהלך השנים האחרונות אנו נערכים להכנסת ו

לימוד, נערכו השתלמויות מורים ובוצעה הלימה בין היקף חומר הלימוד לבגרות לבין מספר שעות הלימוד על פני שלוש 

 השנים. 

נמשיך את יישום הלמידה המשמעותית הלכה למעשה. אנו נערך לכך בפיתוח מקצועי, שיתמקד הן בשיטות ההוראה 

PBL ערכה. והן בשיטות ה , ותלקיט 

האחרונות משרד החינוך מוביל את התפיסה של למידה משמעותית. אנו רואים בכך חלון הזדמנויות לחולל שינוי  בשנים

מהותי, לסייע בעיצובו של בוגר חושב, ערכי ומשכיל ולזמן לתלמידים התנסויות פעילות וחווייתיות, פיתוח כישורי חשיבה 

 מסדר גבוה, למידה שיתופית ועבודת צוות.

למידה משמעותית הינה תפיסת עולם. ככזו נשאף ליישמה בשנים הבאות באופן מודרג בשני חלקי הבחינה, הן בבחינה 

 ).50%( והן בהערכה החלופית) 50%החיצונית (

 

 תכניות ומחשבות לעתיד:  
הבודקים רטי בחינה, ונית תהיה מורכבת הן משאלות או פבעתיד ולאחר תהליך הדרגתי בחינת הבגרות החיצ •

רטי בחינה, המבוססים על ביצועי הבנה ועל מגוון כישורי חשיבה דע והבנה בסיסית והן משאלות או פבקיאות, י

 ושאלות עמ"ר (ערכים, מעורבות, רלוונטיות). מסדר גבוה

אנו  .על שמיעת היצירות והתבוננות בפרטיטורה תבוססנה (תולדות היצירה המוזיקלית ) שאלות בתרבויות
דדות יהתיכך ומתוך   וסמליה מוזיקהשפת ה ,האזנה ליצירה - יקליתזלהוביל למצב בו החוויה המובקשים מ

יקליות השונות זם על הבנה מעמיקה של התופעות המואת התלמידים לביסוס תשובת ובילוי -עם היצירה 
. תפותח  )כנית זו תחול על תלמידי י שמתחילים את לימודיהם בתשע"טת(על שליפה מהזיכרון. רק ולא 

ם יכן נפתח אמצעים אודיו ויזואלי. כמו הפונה לדרכי הוראה ולמידה בדרך זו ,גיה מעודכנתולצורך כך אנתול
 ועיצוב אוניברסאלי בלמידה הפונה לערוצי למידה שונים ומגוונים . על מנת לייצר פדגוגיה מיטבית, תרגול

 

 

mailto:ran.nachum@gmail.com
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בכפוף לקבלת אישור  ניתן להוסיף תכנים ייחודייםבמתווה תכנית הלימודים ואופן ההערכה ביחידה הבית ספרית  •

ביחידה  המרת היחידה הבית ספריתמתוך מגוון קיים ע"פ נטיית הלב של צוות המגמה,  בחירת נושאהפיקוח: 
שתאפשר ביטוי עצמי של  חודיתייתכנית בניית או   "בוכיוצ  pblעל  תהמושתת הרכבי הביצוענוספת של 

החל מכיתות י'  – המורים ומרכזי המגמות מתוך מתן מקום ליצירתיות ולדגשים שהמגמה מבקשת להוביל

 בתשע"ט.

 

במסגרת כוונתנו לעודד למידה חווייתית, לטפח למידה שמקשרת בין התוכן הלימודי לבין היבטים אישיותיים 

אישיים, וכן מתוך רצון להיות רלבנטיים בחומרי הלימוד הנלמדים ולהתייחס לרב תרבותיות, הקיימת בחברה ו

 , שתהיינה חלק מהבחינה החיצונית יחידות התמחות לבחירה נמשיך בפיתוח והטמעה שלהישראלית, אנו 

בנוסף אנו עובדים על  .)קיחידות ההתמחות של הג'ז והפופ רו( ותחלפנה פרקים מתוך חומרי הבחינה הקיימים

יחידות ההתמחות כיום, פיתוח חומרי למידה ופיתוח מקצועי, על מנת שמורים יוכלו להתפתח בכיוונים אילו. 

 . ערבית מוזיקה בתחוםהתמחות  להוסיף . מטרתנו ופופ/רוק ,ג'אז ,מוזיקה קלאסית אמנותית הןהקיימות 

 נעדכנכם בהמשך בהתקדמות התהליך.

 

של רכזים  "שטח מלמד את השטח" (רפלקציה חוזרת בעקבות השתלמות, תובנות ופיתוחיםבינת השטח,  •

 .ם המגמותומפור מורים ורכזים בשיתוף  הגדלת מאגרי היצירות המנותחות ע"פ פורמט אחיד ומורים),

 

שיפור  ,מוזיקהלימודי על הצורך של תלמידים למענה כ בינייםהת ובחטיב מוזיקהלימודי  הרחבת היקף  •

מודי תאוריה י, להרכבי ביצועקיום  תור תלמידים,יאב של המערכתצורך העל  כמענהו האקלים החינוכי בית ספרי

 .בלימודי המוזיקה ספיראלירצף  תרייצו  במגמה מוזיקהללימודי הטוב יותר  ן את התלמידיםלהכיעל מנת והאזנה 

ש"ש לכל חטיבה מול  6 –שעות עבור לימודי מוזיקה בחטיבות  360מגמות  60-השנה הפיקוח יקצה ל

  .ש"ש 4התחייבותה להוסיף 

 תבחינים לתכנית לימודי מוזיקה בחטיבת הביניים
 התכנית החברתית בחט"ב

 

 ,תרגילים לדוגמההלימודים נעביר במהלך שנת החל משנת תשע"ט  -הכנסת הכתבות קצב למבחן המקוון •

  .שישקפו את רמת הדרישות לבחינה

 

שם על מנת שנוכל ליי ,נאפשר השנה שעות הדרכה והשלמה ,מקוונת ללימוד תוכנות תיוויההשתלמות בהמשך ל •

יש להכניס את התוכנה כחלק מתהליכי הלימוד  לתלמידי כיתה י של תשע"ט. את כתיבת התווים במבחן המקוון

  .א יהיה בכך שימוש בבחינת הבגרות"שכן בבחינת הבגרות של תשפ

 

 מוזיקהקונסרבטוריונים / מרכזי הובין ה קהמוזיטיפוח הקשר בין מגמות האנו שבים ומדגישים את חשיבות  •

 .מצ"ב מסמך ההסדרה בין מגמות מוזיקה לקונסרבטוריונים)ונפעל במשותף להעמיקו (ביישוב, 

https://drive.google.com/open?id=1X-bQTUyPqD_b5uqoHpvf0wAV5D3kWfgI
https://drive.google.com/open?id=19nIrT36YRdy5VU4gkP73Ysd9aPQ4hDTY
https://drive.google.com/open?id=19nIrT36YRdy5VU4gkP73Ysd9aPQ4hDTY
https://drive.google.com/open?id=19nIrT36YRdy5VU4gkP73Ysd9aPQ4hDTY
https://drive.google.com/open?id=19nIrT36YRdy5VU4gkP73Ysd9aPQ4hDTY
https://drive.google.com/open?id=0B9S75lxXw5RfUjllY3ZwQmcxWWs
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 טתשע" בשנתמתווה תכנית הלימודים במוזיקה ואופני הערכה 

 מודל הלימודים במגמת המוזיקה:
. בטבלה משימות בית ספריותו בחינה ארצית חיצוניתמתחלקים בין  ,בהתמחותוהן  בליבהנושאי הלימוד, הן 

 הראשונה מפורטים בכלליות הנושאים הנדרשים בכל אחד משני חלקים אלו:
 

 בחינה חיצונית 

50% 

 משימות להערכה בית ספריות (יחב"ס)
50% 

 20% ליבההמוזיקה (+פ"ש) תורת  -

 15% ליבהתולדות היצירה המוזיקלית  -

 10% התמחותתורת המוזיקה  -

 5% התמחותתולדות היצירה המוזיקלית  -

 5% התמחותתורת המוזיקה  -

 8%פיתוח שמיעה  -

 10% התמחותתולדות היצירה המוזיקלית  -

 17%ביצוע  -

 10%הרחבה לבחירת הרכז  -

 

 20%לפחות , דהיינו יחידה במתודה חלופיתהינו  יח"ל 1-ו ביצועימתוך המשימות הבית ספריות הינו  יח"ל 1יודגש כי 
שתי , חקר וכו'). על הרכזים למלא מחוונים עבור PBLיילמדו ויוערכו בהתאם למתודות אלו (תלקיט,  נוספים על הביצוע

 יון הבגרות.במתן צ סטנדרטיזציהאלו ע"מ לשקף פעילות זו, וע"מ ליצור יחידות 
 

 ):התמחות / ליבה) ו"בית ספרי" (התמחות /ליבה משימות הבגרות בחלוקה נושאית לפי "חיצוני" (

 תורת המוזיקה ופ"ש
 

 :ליבהחיצוני תורת המוזיקה  .1
 כל הידע המכין לפרק ההרמוניה:  .א

 .קריאת תווים בשני מפתחות, סימני היתק, הכרות עם המקלדת ופריסת האוקטבות 
  ,(דיאטוניים וכרומטיים) מרווחים 
 שוויי סימני היתק,  –מינור (מקביל -סולמות: מז'ור, מינור (טבעי, הרמוני, ומלודי). מעגל הקוויטות. יחס מז'ור

 שוויי טוניקה). –הומונימיים 
 הטרנספוזיצי 

 

 אקורדים:  -הרמוניה  .ב
 במצב יסודי ובהיפוכים. –"מרובעים")  7-משולשים ו 4אקורדים ( זיהויו בנייה 
 סולם (במשולשים ובמרובעים).-קשר דרגה 
  .הפונקציות ומשמעותן 
 אקורד הדומיננטי, היפוכיו ופתרונו לטוניקה.-הספט  
 .ניתוח הרמוני לפסוק כוראלי קצר 

 

 פיתוח שמיעה:  .ג
 .הכתבת קצב פשוטה 
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 תש"פ) בהתאם להיקפי הבחינה: –יתכנו מספר משימות (נכון לתשע"ט  - התמחותחיצוני תורת המוזיקה  .2

 

 רוק -פופ ג'אז קלאסי
ניתוח הרמוני ברמת קושי  .א

 מוגברת.
 הולכת קולות .ב
 מודולציות ותכנית טונאלית .ג
ניתוח יצירה קצרה (מבני,  .ד

 מלודי, הרמוני, ביצועי)

ניתוח (צורה והרמוניה) של  .א
 סטנדרט.

צ'יינג'ס: בלוז/רית'ם -ג'אז .ב
מהלכים הרמונים, 

 ר'הרמוניזציה ותחליפים.
תכנון פסוק הרמוני פונקציונאלי  .ג

(מודולציות, טוניסיזציות, 
 מיקסטורות).

ניתוח (צורה והרמוניה) של  .א
 שיר.

הבלוז בהקשרו הרחב (לא  .ב
 רק כמהלך הרמוני!)

ניתוח (סאונד, הפקה  .ג
 והשוואת ביצועים) של שיר.

תכנון פסוק הרמוני  .ד
אלי (מודולציות, פונקציונ

 טוניסיזציות, מיקסטורות).
 

 :התמחותבית ספרי תורת המוזיקה  .3
 

 רוק -פופ ג'אז קלאסי
לכת קולות תרגילי הו .א

מתקדמים: בס ממוספר 
 רמון סופרן.והי

פיתוח שמיעה מלודי, ריתמי  .ב
 והרמוני (הכתבות וסולפז').

 ניתוח יצירה רחבה (פרק) .ג

תרגילי ניתוח הרמוניים  .א
שאליה הגיעה בדרגת הקושי 

 הכיתה.
פיתוח שמיעה מלודי, ריתמי  .ב

 והרמוני (הכתבות וסולפז').
-קשר דרגה –אילתור ג'אז  .ג

מודוס. טרנסקריפציות 
ועבודה על סולואים 

 איקוניניים.

תרגילי ניתוח הרמוניים  .א
בדרגת הקושי שאליה הגיעה 

 הכיתה.
פיתוח שמיעה מלודי, ריתמי  .ב

 והרמוני (הכתבות וסולפז').
מודוס. -קשר דרגה –לתור א .א

טרנסקריפציות ועבודה על 
 סולואים איקוניניים.

 

 תולדות היצירה המוזיקלית
 

 ).רשימת האזנה לבנה: (התלמיד נכנס לבחינה עם ליבהחיצוני תולדות היצירה המוזיקלית  .4
 תולדות המוזיקה המערבית:  .א

  .למידה בהתאם לטבלאות ובהתאמה לאנתולוגיה המתגבשת 
  יענה לשאלות ממוקדות על פי נושאי הלימוד שבטבלאות ויצירות שנותחו באנתולוגיה.התלמיד 

 
תש"פ) בהתאם להיקפי  –יתכנו מספר משימות (נכון לתשע"ט  - התמחותחיצוני תולדות היצירה המוזיקלית  .5

 ).לבנה רשימת האזנההבחינה: (התלמיד נכנס לבחינה עם 
 

 רוק -פופ ג'אז קלאסי
הטבלאות בהתאמה למידה על פי 

לאנתולוגיה המתגבשת. התלמיד 
יענה לשאלות רחבות לפי תקופת 

 ההתמחות שנלמדה

: התלמיד יאזין UnHeardקטע 
-לקטע בסגנון מובהק מתוך תתי

-1890התקופות בתולדות הג'אז 
לרבות פיוז'ן, ויענה על ,  1965

מספר שאלות הקשורות לנשמע 
בקטע (יעריך את התקופה, 

את כלי הנגינה הסגנון, יזהה 
וישלים מתוך הידע שלו פרטים 

יערכו מספר  –נוספים). 
 סימולציות.

: התלמיד יאזין UnHeardקטע 
-לקטע בסגנון מובהק מתוך תתי

רוק -התקופות בתולדות הפופ
(הבלוז ושורשי המוזיקה 

הפופולרית, לרבות והרוק 
), ויענה 1967-1990הישראלי (

על מספר שאלות הקשורות 
(יעריך את  לנשמע בקטע

התקופה, הסגנון, יזהה את כלי 
הנגינה וישלים מתוך הידע שלו 

יערכו מספר  –פרטים נוספים). 
 סימולציות.
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תש"פ) בהתאם להיקפי  –יתכנו מספר משימות (נכון לתשע"ט  - התמחותבית ספרי תולדות היצירה המוזיקלית  .6
 הבחינה:

 
 רוק -פופ ג'אז קלאסי

 10-12-מבחן האזנה: כ .א
-יצירות מתוך רשימה של כ

30-50. 
 -למידה/הערכה חלופית .ב

הציון יקבע על פי עבודת 
תיק עבודות או -חקר, תלקיט

 למ"פ

: מומלץ להכין א. מבחן האזנה
 מבחן אשר ישקף:

 היכרות עם הרצף ההיסטורי.* 
* רגישות להבדלים הסגנוניים בין 

 התקופות.
* יכולת לנמק ולהפגין הבנה בין 

והצגתם באמצעות הבדלים אלו 
שימוש במונחים מוזיקליים 
מקצועיים (ניתוח באמצעות 

 מרכיבי המוזיקה).
* היכרות (שאיננה מבוססת על 

זיהוי טריוויה) עם המלחינים, 
  .המבצעים ורפרטואר המופת
: הציון ב. למידה/הערכה חלופית

-יקבע על פי עבודת חקר, תלקיט
 .תיק עבודות או למ"פ

ץ להכין : מומלא. מבחן האזנה
 מבחן אשר ישקף:

 היכרות עם הרצף ההיסטורי.* 
* רגישות להבדלים הסגנוניים בין 

 התקופות.
* יכולת לנמק ולהפגין הבנה בין 
הבדלים אלו והצגתם באמצעות 

שימוש במונחים מוזיקליים 
מקצועיים (ניתוח באמצעות 

 מרכיבי המוזיקה).
* היכרות (שאיננה מבוססת על 

המלחינים, זיהוי טריוויה) עם 
  .המבצעים ורפרטואר המופת
: הציון ב. למידה/הערכה חלופית

-יקבע על פי עבודת חקר, תלקיט
 .תיק עבודות או למ"פ

 

 

 ביצוע
 

 .התמחותבית ספרי ביצוע  .7

 יחידת הביצוע תילמד משך שלוש שנים ותהיה הלב הפועם של המגמה. .א

(להלן: יחב"ס). בדומה לכל יחידה בית ספרית,  ספריותבית משימה/ות יודגש כי כל החלק הביצועי הינו בבחינת  .ב

 גם יחידה זו תוערך ותימסר בכפוף למחוון ברור ובהיר.

יחב"ס ביצוע אמור להוות שיקוף של הפעילות הביצועית במגמת המוזיקה משך כל שלוש השנים (לפחות סדנא  .ג

 לתלמיד משך שלוש שנים).

צוותא ולא הנגינה היחידנית. למרות זאת, יש לשאוף כי פרט לעבודה הנגינה ב יינה של יחידה זו הינויודגש כי ענ .ד

בכיתה (סדנה תלוית שעות) יימדד התלמיד בהתאם לפעילותו הביצועית הכוללת ובכלל זה: השתתפות פעילה 

ויוזמה אישית בהרכבים אישיים  פעילה בסדר היום המוזיקלי בקהילהבאירועים וטקסים בית ספריים, מעורבות 

לקיים מעקב אחר כל תלמיד במגמה  ית הספר (כגון להקת רוק). על רכז המגמה ורכז יחידת הביצועמחוץ לב

 שלל הפעילויות המוזיקליות שבהן מעורב התלמיד.  ולבקר את להעריך

 על התלמיד לדעת כי להיותו "מוזיקאי" נודעת משמעות נרחבת ביחס לכל מעגלי החיים. .ה

 

 

 

 



 
 
 
 

10 
 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אמנויותא' אגף 

 הפיקוח על המוזיקה

 

 

 יחב"ס / יחידות הרחבה
 

 .התמחות - בית ספריבית ספרית/יחידות הרחבה לבחירת הרכז  יחידה .8

שאינן משימות מהמשימות הבית ספריות  20%יח"ל, דהיינו לפחות  1משקלה של היחידה הבית ספרית הינו  .א

, חקר וכו'), ובכלל זה גם דרכי הערכתן. בדומה PBLביצוע אמורות להילמד בשיטות הערכה חלופית (תלקיט, 

 ספרית, גם יחידה זו תוערך ותימסר בכפוף למחוון ברור ובהיר.לכל יחידה בית 

כנית הלימודים ביחב"ס, הוראתה, בחינתה והערכתה הינה בידי רכז המגמה וצוות המורים באופן וניסוח ת גיבוש .ב

 אישור מקדים של הפיקוח המוזיקלי.ועוץ יבלעדי, ובלבד שהיחב"ס עברה י

הזדמנות עבור רכז המגמה ל"חלקת  , וזוביחידה זו הינו אין סופי כמעטמגוון הנושאים ותחומי הדעת האפשריים  .ג

אלוהים" המשקפת את תחומי התמחותו הייחודיים מחד ופרופיל התלמידים במגמה ומגבלותיה / חוזקותיה 

 מאידך.

חודי יחידה זו יכולה להיות הרחבה והעמקה (מסורתיים) של נושאי תורת המוזיקה או תולדות המוזיקה או נושא יי .ד

להערכת הרכז (ראה טבלה בתחילת  10%המאפשר הרחבת אופקים נוספת. יחידה זו יכולה לכלול גם את 

 .המסמך)

 

 לחץ כאן: בתשע"ט לפירוט תכנית הלימודים במגמת המוזיקה
 

 תיק תוכנית לימודים לחטיבה העליונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9S75lxXw5Rfd0FWVTJVMTRORzg
http://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/music/Pages/High-School-music.aspx
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 מינימום: –תית והסמסטריאלית עבור מגמת המוזיקה מסגרת השעות השנ
 

 

 יתקיימו בקמפוס המקביל * 

 למרות זאת יש להקפיד על כמה עקרונות יסוד:

 .לבין הקמפוס המקביל מגמהלפצל שעות אלו בין ה , ניתןביצוע יינתנו משך כל שנות הלימוד  הרכבי -

מינימום שעה שבועית אחת לתלמיד בנושא   - במגמות גדולות: בנושא הבית ספרי ניתן לפצל את קבוצת הלמידה -

 י.הבית ספר

אנו מבקשים לרענן ולהזכיר כי על כל תלמיד המתקבל למגמה חלה חובת למידת נגינה/שירה אישית  -
 טרם כניסתו למגמה. ,לפחות ,במהלך שנתיים

 משך כל שנות הלימוד במגמה.בלימוד נגינה אינדיבידואלית כל תלמיד במגמה נדרש למודגש בזאת כי  -

 סמסטרים,  3משך הזמן המומלץ ליחידות הליבה הינו  -

  

 ש"ש כיתה י"ב ש"ש כיתה י"א ש"ש כיתה י'

 2 תורת המוזיקה 2 תורת המוזיקה 2 תורת המוזיקה
 2 מוזיקהתרבויות ה 2 מוזיקהתרבויות ה 2 מוזיקהתרבויות ה

 2 נושא בית ספרי 2 נושא בית ספרי 2 נושא בית ספרי

 2 * הרכבי ביצוע 2 * הרכבי ביצוע 2 * הרכבי ביצוע

 1 * שיעור נגינה 1 * שיעור נגינה 1 * שיעור נגינה

 1 * שיעור ליווי 1 * שיעור ליווי 1 * שיעור ליווי

 2 * עבודה עיונית נלווית לביצוע 2 * עבודה עיונית נלווית לביצוע 2 * עבודה עיונית נלווית לביצוע

 12 סה"כ
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 טבמועד קיץ תשע" מוזיקהבחינת בגרות 

 

 הארצית:בחינת הבגרות 
בחינת בגרות ארצית אחידה  ,חינת הבגרות שהתקיימה בתשע"תתקיים במתכונת בח טבחינת הבגרות בקיץ תשע"

מצעים טכנולוגיים המפותחים ובמועד אחד לכלל תלמידי מגמות המוזיקה בישראל. בחינה זו תהיה בפורמט מקוון בא
 . חבמט"ח ותהיה זהה במתכונתה לבחינה שהתקיימה בקיץ תשע"

(גרסת נייר וגרסה  הבגרות תיכתב בשתי גרסאותבחינת )  טמשך גם בשנת תשע"יבמהלך תקופת ההטמעה (שת
 כך.מקוונת), על כל המורכבות והמגבלות שב

 ותכיל שלושה שאלונים: 50%בחינת הבגרות הארצית תהיה בהיקף של 

 שאלון ליבה תורת המוזיקה. -
 האחרונות.מבוסס על הנושאים המרכזיים אשר נלמדו בשנתיים   -  תולדות היצירה המוזיקליתשאלון ליבה  -
  מבוסס על הנושאים המרכזיים אשר נלמדו בשנתיים האחרונות.  -    שאלון יחידת ההתמחות -

     )רוק-פופ, ג'אז(מוזיקה קלאסית אמנותית/

 .ל שלוש שעות עבור הבחינה כולהוובסך הכעבור כל שאלון ,  דקות 60יהיה היקף הזמן 

 

 בחינה מותאמת לבעלי לקויות למידה 

את  2019בינואר  15-נדרש מכל רכז/ת מגמה להעביר עד למתוקף היותה של שפת המוזיקה וסמליה ייחודית, 
. אנו ננהג בהתאם להנחיות האגף וננחה את רכזי/ות הבקשות להתאמות לצורך בדיקתם והסדרתם עם אגף הבחינות

 המגמות בהתאם.
 
 

 הטמעת מודל ההיבחנות החדש:
 עשה בכמה מישורים כמפורט:הארצית תהיערכות לבחינת הבגרות 

והן ברמת ההסתגלות האוריינית מת אחראי התקשוב הבית ספרי הן בר הסתגלות למודל ההיבחנות המקוון -
 של כל תלמיד ותלמיד.

 .ובחינת הדמיה ארציתאחת  תרגולבחינת  -
 כולל שאלות לדוגמא. ,העברת חומרי למידה -
 :כתיבת חומרי למידה מאושרים -

במהלך המחצית הראשונה של שנת הלימודים תשע"ט ייעשה מאמץ להעביר את  –קלאסית  יקהמוזאנתולוגיה 
 ספר האנתולוגיה אשר ילווה בדגמי הוראה דיגיטליים עדכניים ורלוונטיים.

 .תהיה בחינה ארצית חיצונית ותיבדק ע"י בודקים חיצוניים טבחינת הבגרות בתשע"
 .והציון השנתי יים בבתיה"ס לדווח את ציוני ההערכה הפנימיתבאחריות מרכזי/ות המגמות והמרכזים הפדגוג

במהלך שנת תשע"ט יהיה על מורי תורת המוזיקה לעבוד עם תלמידי כיתות י בתשע"ט על תכנת התיווי 
MuseScore .לקראת שימוש בה בבחינה המקוונת בתשפ"א 
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 טבגרות תשע" רסיטל
 בלבד ליח" 5 פרטים ונהלים לרסיטל חיצוני בהיקף של

 

 המוזיקהתקצוב מגמות 
 .זיהיה בהתאם לתקצוב החדש אשר אושר כבר בשנת הלימודים תשע" טתקצוב מגמות המוזיקה בתשע"

 ש"ש לכל תלמיד במגמה. 0.34התקצוב ייקבע בהתאם למספר התלמידים הלומדים במגמת המוזיקה ויעמוד על 
 .התקצוב יועבר בהתאם לדיווח מרכז/ת המגמה והנהלת ביה"ס בטופס "ממשק נתוני מגמת המוזיקה"

 לחצו כאן – קישור לממשק
 
 
 

 השכלה כללית
 –החל משנה"ל תשע"ה תחול בחטיבה העליונה חובת למידת מקצועות להשכלה כללית  עפ"י מדיניות משרד החינוך

 תנאי לזכאות לתעודת בגרות. הווהמאשר  ,חובת למידה

ליצור ובכך  ,לתלמידי החטיבה העליונה מוזיקהזו פותחת בפנינו חלון הזדמנויות ייחודי להעניק שיעורי העשרה ב יוזמה
 אותם וקרבותית, אמנותית ובנוסף ישיהוו תשתית תרב ,כרת תחומי מוזיקה שוניםאצל התלמידים עניין וסקרנות לה

 .מוזיקהלחבריהם במגמות ה
 
 

 

 מעורבות אישית וחברתית
 מטבעו הוא תחום המתקיים מתוך דיאלוג הדדי עם חברה וקהילה. מוזיקההתחום 
והתלמידים משתתפים במהלך השנה באירועים קהילתיים  ,הם מובילי דרך בעשייה חברתית וקהילתית מוזיקהלמורים 

 הן בביה"ס והן ביישוב. רבים
 30 תגמול של –הכרה על פעילותם והופעותיהם הקהילתיות יקבלו התלמידים הלומדים בקונסרבטוריונים  •

 שעות.
 לפרטים לחץ כאן –למגמות המוזיקה בנושא מעורבות חברתית וכרו תכניות נוספות החל משנת תשע"ז ה •

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vtqWQJ_y4WBGv-fcaOik_vH7aB-MKabw
https://drive.google.com/open?id=0B9S75lxXw5RfWC1Hbm9SaVdtdlE
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 מידע ואתרי שיתוף ברשת
 

 נושא הפדגוגיה  הדיגיטלית  הינו תחום משמעותי ההולך ומתרחב בהובלת המזכירות הפדגוגית בכל תחומי הדעת. 
רים לנו לפתח מאגרי ידע ולהעמידם לרשות המורים במספר מוקדים: מברכים על הכלים הדיגיטליים, שמאפשאנו 

   .טמאגרים אלה ימשיכו להתפתח ולהתרחב גם בתשע". מוזיקהאתר מפמ"ר  ,פורטל התוכן של המזכירות הפדגוגית
, שתציע מקורות מידע, דרכי מוזיקהב" פרויקטים מבוססת"למידה  בנושא מקוונת סביבהבשנה הקרובה תיפתח גם 

 וכן תכנית מקוונת ללימודי הרמוניה ביחידת הליבה. הוראה, למידה והערכה
 
 
 

 מוזיקהב השתלמויות, כנסים וימי עיון
 טהשתלמויות תשע"

 השתלמות מקוונת ב"תלקיט" .1
 הטמעת הסרטונים –השתלמות הרמוניה  .2
 השתלמות ג'אז .3

 עבר השתלמויות בהערכה חלופית.לפחות נציג אחד שוודא חובה על כל מגמה ל
 נושא זה ייבדק באמצעות מילוי הפרטים בממשק והשוואתם עם רשומות הפיקוח.

 הדוא"למועדי ההשתלמויות יפורסמו באמצעות 

 

 

 קורס הכשרה לחונכי סטאז' בחינוך המוזיקלי
השפעה מכרעת על עיצוב זהותם המקצועית  יווי של מתמחי הוראה ועו"ה חדשיםלתהליכי החונכות והל

הקורס והשתלבותם במערכת. החונך לוקח חלק משמעותי בתהליך ההערכה של המתמחה בשנת הסטאז'. 

מלווה של האוריינטציה להדרכה, לתפקיד החונך ווותיקים ומנוסים, שהינם בעלי  מורי מוזיקהכשיר הנועד ל

התגמול עבור תפקיד החונך יינתן כחלק מן השכר המשולב, וכמו כן, ההכשרה  בחינוך המוזיקלי.מתמחים 

  תהווה תנאי לעיסוק בו.לתפקיד 

. הרישום לקורס מותנה באישור י הכשרה לחונכי סטאז' בחינוך המוזיקליבשנה"ל תשע"ט יפתחו קורסגם 
 והפניית המורה המועמד למרכזת הקורס.המדריך המרכז הארצי 

 למידע והרשמה

 

 

http://gadol.edu.gov.il/Pages/default.aspx
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/music
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/music
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/music
https://drive.google.com/open?id=1FfAWertnIwJAvQZP_VJnpq83HTKk87Nu
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 את היום שמרו
 

 :להלן פירוט מועדי אירועים מרכזיים בשנת הלימודים

 שליחת שאלון סקר למילוי ע"י מורים ורכזים - 2018 ספטמבר, אוגוסט •

 תואמת למבנה בחינת הבגרות –בחינת תרגול   -  2018 דצמבר •

 בי"ס רימון –רכזי מגמות  יום עיון -   09/12/2018 •

 יום מגמות בתזמורת הפילהרמונית הישראלית -   2019ינואר  •

 ברחבי הארץ. פרטים יפורסמו במהלך ספטמבר כנסי הרכבי מגמות -  2019 אפריל-פברואר •

 קונצרט לתלמידי מגמות, התזמורת הסימפונית ראשל"צ מארחת את  -   11/03/2019 •

 תזמורת הנוער הלאומית.       

 מאלפים לאלופים" –"פסיפס ישראלי  -  26/03/2019 •

 09:00בחינת הדמייה ארצית בשעה  -   04/04/2019 •

 תחרות מצטיינים ב"אלמא" -   2019יוני -מאי •

 בחינת בגרות ארצית מקוונת -   19/06/2019 •

 (תאריך סופי יעודכן בקרוב) במכללת לוינסקי יום עיון רכזי מגמות -  2019ביולי  02או  01 •
 

 

 
 כינוסי הרכביםהצגת תוצרים במסגרת 

 
 -תלמידיכםניתן יהיה ליהנות מפירות הלמידה והיצירה של  כינוסי הרכבים במסגרתםערך לילהאנו מבקשים 

  .שטח במיטבההבינת 

 לשלוח בשלב ראשון הרכב מייצג אחד מהמגמה לכנס. כל מגמההשנה תתבקש גם 

 .פירוט מועדי הכנסים ישלח באמצעות הדוא"ל
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 חתשע" המוזיקהעל לימודי וההדרכה צוות הפיקוח 
 

 מייל טלפון נייד תפקיד שם

 betsalelku@education.gov.il 050-3199367 מפמ"ר מוזיקה בצלאל קופרווסר

 ayalare2@education.gov.il 050-6282468 ממונה על ת"ל ומפקחת על המוזיקה ממ"ד איילה רייכרט

  taissirha@education.gov.il 050-6282878 והאמנויות במגזר הערבי מוזיקהמפקח על ה ד"ר תייסיר חדאד

 ran.nachum@gmail.com 054-5632167 מדריך מרכז ארצי  רן נחום

קונסרבטוריונים, מודל  –מדריך ארצי  נועם יעקובי
 y-noam@bezeqint.net 052-2805628 דיגיטליים מקווניםנושאים מוזיקלי יישובי, 

 lukashga@education.gov.il 050-7748548 מדריכת רסיטלים גלינה לוקש

 musicronmusic@gmail.com 050-9455561 בתחום ההערכה החלופיתארצי מדריך  רון אתר

 talyb364@gmail.com 052-6242624 מדריכה ארצית למגמות בחינוך החרדי אביטל ברנר

מדריך בתחום יחידות התמחות ג'אז,  יורם אילן
 yoramilan@gmail.com 054-9798222 פופ/רוק

 brenerim@gmail.com 052-4664834 מדריכה ארצית למגמות בחמ"ד מרב ברנר

 talweiss.news@gmail.com 054-2620148 מדריכה ארצית למגמות וחט"ב (התיישבותי) טל וייס

 ayamazuz@gmail.com 054-7787946 מדריכה ארצית למגמות וחט"ב מזוז איה

 mikitc@education.gov.il 054-4598010 מדריכה ארצית למגמות ייחודיות מיקי תוסיה כהן

 belal@tzafonet.org.il 053-4666167 מדריך מוזיקה ואמנויות במגזר הבדואי בלאל בדארנה

 
 במסגרת פגישות אישיות, מחוזיות והשתלמויות שמח ללוות אתכםצוות הפיקוח 

 

 קישורים שימושיים:
 "בצליל מקוון" – קישור לעלונים

 שירת קהילתית ברוח ה"קולולם"
 שרים במקהלה 

 בברכה,         

           
  בצלאל קופרווסר          
 מוזיקהמנהל תחום דעת           
 המוזיקהוצוות הפיקוח על הוראת           

mailto:betsalelku@education.gov.il
mailto:ayalare2@education.gov.il
mailto:belal@tzafonet.org.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/DvarHamafmar/ma_hadash/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Music/yesodi/sharimbamkhela.htm
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