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 שנה"ל תשע"ה תכנית עבודה
 

 

  "" לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות.

 (0222לחוק חינוך ממלכתי,  5)סעיף 

 
  

 קידום התפישהה והעמקתוך  , הית  לשנה"ל תשע"על עיקרי תכנית העבודה של המזכירות הפדגוג מבוססתהתכנית . א

 .עקרונות הלמידה המשמעותית  של     

 חלופות  ,דלים להוראהמו, פרויקטים ייחודייםימי עיון, אירועים, השתלמויות, נושאים וקטגוריות מרכזיות לפעילות ) . ב

 וטף(, שקהילות מורים לומדות, בהערכה    

 
 מחול ומפמ"ר  ויותמנהלת אגף אמנ ,ד"ר נורית רון

 
 0224י ליו

 

 

 

 

 אגף אמנויות 
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 ובמחוזות תחומי הדעת / / אגף אמנויות –אירועים וכנסים תשע"ה ימי עיון, 

 
 אגף /תחום

 
 קט ייחודי/אירוע/פרוישם הכנס

 
 מטה / מחוז

 
 מקום

 
 תאריך

 
 אוכלוסיית יעד

 
 הערות

 וירטואלי ארצי ארט-השקת דע אגף אמנויות
 ברשת

ספטמבר 
4102 

רים, תלמידים, מו
 מנהלים, מפקחים ומטה

 Googleאירוע בשיתוף 
 ישראל

 1מפגש מס'  – פרויקט "מרחבים" אגף אמנויות
 למידה בינתחומית באמנויות

מוזיאון ישראל  ארצי
 בירושלים

ספטמבר 
4102 

מנהלים, מפקחים, 
 מורים ומדריכים

 שת"פ עם אגף ניסויים

 תחווייתימשמעותית למידת עמיתים  אגף אמנויות
פתיחת שנה למפקחים ומדריכים  כנס

 באגף אמנויות

ספטמבר  מצפה רמון ארצי
4102 

מפקחים ומדריכים באגף 
 אמנויות

מפגש עמיתים באגף 
 אמנויות

 חלופות בהערכה בתחומי האמנויות  אגף אמנויות
 המגמות לאמנויות כינוס מנהלים.

אוקטובר  שער הנגב ארצי
4102 

מנהלי בתי ספר, רכזי 
ת, מגמות לאמנויו

 תלמידים

בשיתוף האגף לחינוך על 
 יסודי ומחוז דרום

  אתיקה באמנויות אגף אמנויות
 לקראת גיבוש קוד אתי באמנויות

 , חונכיםמפקחים 4102נובמבר  מופ"ת ארצי
 ומורים מדריכים 

 בשיתוף אגפים במזה"פ

כנס בנושא הוראה/למידה/חונכות  אגף אמנויות

 באמנויות /הערכה
נאות סטאז' חונכים, רכזי סדל

 ומתמחים

ראש אגף הסטאז',  01.04.02 מופ"ת ארצי
מתמחים, חונכים, רכזי 
סטאז' במכללות ומנחי 

 סדנאות סטאז' באמנויות

כנס שיתקיים זו השנה 
 .הרביעית

שת"פ עם אגף הסטאז', 
 התמחות וכניסה להוראה

 מתחילים מבראשית  אגף אמנויות
 כנס בנושא האמנויות בגיל הרך

מכללת המשך שת"פ עם  מורים לאמנויות וגננות 4102דצמבר  אורנים מכללת ארצי
, יסודי-קדםאורנים, אגף 
 תומכללאגף היסודי,  

 ואקדמיות

 "אמנויות מובילות חינוך"   אגף אמנויות
 בין האקדמיה לשדה החינוך

ביה"ס  ארצי
לאמנויות 

במכללת סמינר 
 הקיבוצים

ראשי מסלולים להוראת  4102ינואר 
 ומורי מוריםאמנויות 

 שת"פ בין מכללתי

יצירה, מחקר, "על הקשר שבין  אגף אמנויות

  חינוך" 
 כנס ארצי בתחום המחקר באמנויות

אגף אמנויות, מכללות  מורים, חוקרים, יוצרים 4102פברואר  מופ"ת ארצי
 ואקדמיות

אמנויות בשירות  – 42////56מודל  אגף אמנויות

 הקהילה

טרם נקבע  ארצי
 מקום

 מפקחים 4102 אפריל
 מורים

 מדריכים

רשויות שותפות לפיתוח 
 המודל
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פרויקט לקידום  –מדעים ואמנויות  אגף אמנויות

 מצוינות בחינוך

 קרן וולף תלמידים, מורים, בחט"ע 4102מרץ  כנסת ישראל ארצי

 למידה משמעותית באמנויות  אגף אמנויות
 כנס בנושא השואה 

ים מפקחים, מדריכ 01.2.02 מופ"ת ארצי
 ומורים

 בשיתוף אגפים במזה"פ

 5מפגש מס'  –פרויקט "מרחבים"  אגף אמנויות
 למידה בינתחומית באמנויות

מוזיאון ישראל  ארצי
 בירושלים

מנהלים, מפקחים,  4102מאי 
 מורים ומדריכים

 שת"פ עם אגף ניסויים

  – אמנויות אגףשנתי של אירוע שיא   אגף אמנויות

למידה משמעותית בתחומי 

 מנויות. אה
פרסים לבתי ספר נבחרים בתרומתם 

 לתרבות לאמנות ולקהילה.

 

 4מחסן  ארצי
 ת"א

 מפקחים 4102מאי 
 מורים

 מדריכים

אגף אמנויות ובתי הספר 
 הזוכים

מפגש סיכום שנה"ל  -האחר הוא אני   אגף אמנויות
  למדריכי אגף אמנויות

 מפקחים 4102יולי  משה"ח ת"א ארצי
 מדריכים

באגף  מפגש עמיתים
אמנויות. המשך ממפגש 

 4102חודש ספטמבר 

 

 מחול

 

 

 אגף /תחום

 

 שם הכנס

 

 מטה / מחוז

 

 מקום

 

 תאריך

 

 אוכלוסיית יעד

 

 הערות

(, /1254-511יהודית ארנון ) מחול

 כלת פרס ישראל
רכזים ומורים בבית כנס 

  הלהקה הקיבוצית

קה הקיבוצית סביב אירוע עם הלה רכזים ומורים 41/42.01.02 קיבוץ געתון ארצי
 יהודית ארנון ז"ל הגב' פועלה של

 

 –חלופות בהערכה  מחול

 כוריאוגרפיה כעבודת חקר
בחינות  יום עיון לרכזים ובוחני

 בגרות

בוחני בחינות רכזים,  01.04.02 משה"ח ת"א ארצי
בגרות מעשיות, כולל 

 רסיטל במחול מעשי

אירוע המתקיים בכל שנה ובשנה זו 
 הערכהיתמקד בחלופות ב
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 שיתוף וחוויה –למידת עמיתים  מחול

יום מחול למגמות המחול 

 במחוזות בחט"ב

 פיס  ותאשכול ארצי
 בבתי הספר

תלמידי מגמות המחול  4102דצמבר 
 בחט"ב מכל הארץ

האירוע יכלול סדנאות, מפגשים 
 ומופע מחול של התלמידים

כוריאוגרפיה כעבודת חקר  מחול

למידת  –בבחינת הבגרות 

 ם ושיתוףעמיתי
יום עיון לרכזים ומורים בתחום 

 הכוריאוגרפיה 

רכזים ומורים בתחום  4102ינואר  טרם נקבע ארצי
 הכוריאוגרפיה

 ברוח תכנית הלימודים בהלימה 

למידת  –למידה משמעותית  מחול

באמצעות  עמיתים ושיתוף
הטכניקה של הבלט הקלאסי 

המגישים  והמחול המודרני
  לבגרות

רכזים ומורים לקלאסי  4102ינואר  טרם נקבע ארצי
 ומודרני

 ברוח תכנית הלימודים בהלימה

  –"תלמידים רוקדים ורטיגו"  מחול
למידה באמצעות חוויה 

 משמעותית ומעשירה

תלמידים ומורים  5.4.02 סוזן דלל ארצי
במגמות מחול 

 ובמרכזים קהילתיים

פרויקט המתקיים זו השנה 
 השלישית

 –"חלון למחול"  מחול
ת הספר לאמנויות המחול בי

בסמינר הקיבוצים מארח את 
 תלמידי מגמות המחול

מכללה סמינר  ארצי
 הקיבוצים

תלמידי מגמות המחול  2/2.4.02
 מכל הארץ

אירוע באחריות המכללה ובשת"פ 
 עם הפיקוח

-הערכה חלופית במחול מחול

 עבודות גמר במחול
יום עיון לבוחנים, מעריכי 

 עבודות גמר ורכזים בנושא
 הוראה/למידה/הערכה

 תי קבועשנ אירוע תלמידים מכל הארץ 4102מרץ  סוזן דלל ארצי

ערב עבודות  -"יוצרים שלום"  מחול
נבחרות במחול ביום המחול 

 הבינלאומי

 41.2.02 סוזן דלל ארצי
יום המחול 
 הבינלאומי

תלמידים מורים 
 ורכזים

 אירוע שנתי קבוע
 בשת"פ עם אונסקו
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שבע -קת בתשנת היובל ללה מחול
רכזים ומורים חוגגים יובל עם  –

 .שבע-להקת בת
 אירוע סיום השנה 

 מפקחים 0.1.02 סוזן דלל ארצי
 מורים

 מדריכים

האירוע לציון שנת היובל של להקת 
 שבע -בת

 
 אמנות חזותית

 
 

 אגף /תחום

 

 שם הכנס

 

 מטה / מחוז

 

 מקום

 

 תאריך

 

 אוכלוסיית יעד

 

 הערות

מוזיאון גוטמן  ארצי כנס פתיחת שנה אמנות חזותית
 ת"א

מורים מדריכים  ספטמבר
ומפקחים לאמנות 

 חזותית

 אירוע שנתי קבוע

מורים, מדריכים  יולי טרם נקבע ארצי כנס סיכום שנה אמנות חזותית
ומפקחים לאמנות 

 חזותית

 אירוע שנתי קבוע

כנסים מחוזיים למורי אמנות  אמנות חזותית

 חזותית 

בכל  מתקיים מחוזי
  –מחוז 

 שישה מחוזות

מורי אמנות מדריכים  במהלך השנה
 ומפקחים

 אירוע המתקיים בכל מחוז באופן 

מורים מדריכים  במהלך השנה  ארצי יום עיון למורי אמנות חזותית אמנות חזותית
ומפקחים לאמנות 

 חזותית

 אירוע שנתי קבוע

יום עיון לתלמידי אמנות  אמנות חזותית

 חזותית

תלמידים מורים  הלך השנהבמ  ארצי
מדריכים ומפקחים 

 לאמנות חזותית

 אירוע שנתי קבוע

תערוכת המגמות הארצית  אמנות חזותית

 חט"ע

תלמידים, מורים,  סוף שנה"ל  ארצי
 מדריכים, מפקחים

 אירוע שנתי קבוע

תלמידים, מורים,  אמצע שנה"ל  ארצי תערוכה ארצית יסודי  אמנות חזותית
 מדריכים, מפקחים

 אירוע שנתי קבוע

תלמידים, מורים,  אמצע שנה"ל בית התפוצות ארצי תערוכה ארצית  חט"ב  אמנות חזותית
 מדריכים, מפקחים

 אירוע שנתי קבוע
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 השתלמויות מקוונות  / אמנות חזותית

 חט"ע

 חט"ב 

 יסודי

וירטואלי  ארצי
 ברשת 

באמצעות 
 מט"ח

  במהלך שנה"ל
 מורי חט"ע
 מורי חט"ב
 מורי יסודי

 
 השתלמות קבועה למורי חט"ע
 השתלמות קבועה למורי חט"ב

 

 -החינוך לאמנות חזותית אמנות חזותית

מפגש  –יוזמות מהשטח 

 מקוון

וירטואלי  ארצי
 ברשת

מורים מדריכים  לקראת סוף שנה"ל
 ומפקחים

 

 חנוכה טרם נקבע ארצי השתלמויות אמנות חזותית
 פסח

מורים מדריכים 
 ומפקחים

מורי אמנות השתלמות קבועה ל
 חזותית

 
 מוזיקה

 
 

 אגף /תחום

 

 שם הכנס

 

 מטה / מחוז

 

 מקום

 

 תאריך

 

 אוכלוסיית יעד

 

 הערות

תזמורת  –קונצרט חגיגי  מוזיקה

 הנוער הלאומית

 

תאטרון  ארצי
 ירושלים

  מורים למוזיקה 4102אוגוסט 

כינוסי  5-שירים ושורשים מוזיקה

 שירה ונגינה 

 יום עיון שירים ושורשים

 

 רציא
 

 ארצי

 חיפה/צפון
 

 אביב-תל

 4102מרץ 
 

 טרם נקבע

 ו'-כיתות ב'
 

 מורים למוזיקה 

 בשיתוף אגף מורשת
 

 בשיתוף אגף מורשת

כנס ארצי המוקדש לזכרה של  מוזיקה

יעל ז"ל במלאות שנה 

 לפטירתה

 קונסרבטוריון ארצי
 תקוה-פתח

תלמידים, מורים,  4102מרץ 
 מנהלים, מפקחים,

מנהלי 
 ניםקונסרבטוריו

 מזכירות פדגוגית

 

 יום עיון ארצי למורים למוזיקה מוזיקה

 בתי ספר יסודי

  מורים למוזיקה 4102יולי  לוינסקי ארצי

 מורים למוזיקה 4102אוגוסט  צפת ארצי כיתות אומן מוזיקה
ומורים להוראת כלי 

 נגינה

 

לכל צוותי הפיקוח  4102ספטמבר  טרם נקבע ארצי כנס פתיחת שנה מוזיקה
 ינוך המוזיקליבח
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 4102ספטמבר  טרם נקבע ארצי ימי עיון לקונסרבטוריונים 5 מוזיקה
 4102יולי 

מנהלי 
קונסרבטוריונים 

 ומורים 

 

 4102ספטמבר  טרם נקבע ארצי ימי עיון לרכזי מגמות 5 מוזיקה
 4102יולי 

  מורים למוזיקה

 
 
 
 

 קולנוע ותקשורת
 

 

 אגף /תחום

 

 שם הכנס

 

 מטה / מחוז

 

 מקום

 

 תאריך

 

 אוכלוסיית יעד

 

 הערות

קולנוע 

 ותקשורת

תחרות היצירה הצעירה 

במסגרת פסטיבל הקולנוע 

 בחיפה

תלמידים ומורים  4102באוקטובר  1 חיפה ארצי
 לקולנוע ותקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

כנס מורים במסגרת פסטיבל 

 הקולנוע בחיפה

באוקטובר  01-02 חיפה ארצי
4102 

מורים לתקשורת 
 עוקולנו

 

קולנוע 

 ותקשורת

מורים מעשיים  חנוכה  ארצי יום עיון למורים לקולנוע
 לקולנוע ותקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

  מורים עיוניים לקולנוע חנוכה  ארצי יום עיון למורים לקולנוע

קולנוע 

 ותקשורת

מורים עיוניים  חנוכה  ארצי יום עיון למורים לתקשורת
 לתקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

פסטיבל  –הזהב"  "הרצל

 סרטי תלמידים

תלמידים ומורים  4102ינואר   ארצי
 לתקשורת וקולנוע
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קולנוע 

 ותקשורת

מורים מעשיים  פסח  ארצי יום עיון למורים לקולנוע
 לקולנוע ותקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

  מורים עיוניים לקולנוע פסח  ארצי יום עיון למורים לקולנוע

קולנוע 

 ותקשורת

מורים עיוניים  פסח  ארצי למורים לתקשורתיום עיון 
 לתקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

תחרות "דוק אביב צעיר" 

שבמסגרת תחרות הסרטים 

הדוקומנטריים שבסינמטק תל 

 אביב

סינמטק תל  ארצי
 אביב

תלמידים ומורים  4102מאי 
 לתקשורת וקולנוע

 

קולנוע 

 ותקשורת

 –תחרות "זהירות בדרכים 

ור דרך העדשה" בשיתוף א

 ירוק

תלמידים ומורים  4102מאי   ארצי
 לתקשורת וקולנוע

 

קולנוע 

 ותקשורת

מורים מעשיים  4102יוני   ארצי יום עיון למורים לקולנוע
 לקולנוע ותקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

  מורים עיוניים לקולנוע 4102יוני   ארצי יום עיון למורים לקולנוע

קולנוע 

 ותקשורת

מורים עיוניים  4102יוני   ארצי ורתיום עיון למורים לתקש
 לתקשורת

 

קולנוע 

 ותקשורת

תחרות היצירה הצעירה ע"ש 

וים ואן ליר שבמסגרת 

 פסטיבל הקולנוע בירושלים

תלמידים ומורים  4102יולי  ירושלים ארצי
 לתקשורת וקולנוע

 

 
 

 
 
 
 
 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף אמנויות

 

 
 

 תיאטרון
 

 

 אגף /תחום

 

 שם הכנס

 

 מטה / מחוז

 

 מקום

 

 תאריך

 

 יעד אוכלוסיית

 

 הערות

מפגש מורים בנושא: למידה  תיאטרון

הצגת מודלים  -משמעותית

 להערכה חלופית

עירוני א'/  ארצי
 תלמה ילין

  מורים לתיאטרון 1.1.02

כנס בנושא: הצגת פרויקטים  תיאטרון

ויוזמות של תיאטרון בקהילה 

 ומודלים להערכה חלופית

סמינר  ארצי
הקיבוצים/ 

אוניברסיטת 
 תל אביב

יום עיון המתקיים באופן קבוע אחת  מורים לתיאטרון 0.2.02
לשנה לזכרה של גב' מיקי רייכנטל 

 מורה ותיקה במערכת החינוך –

הצגת סצנות מתוך מחזות  תיאטרון

 ברוח הנושא המרכז

הבימה/ בית  ארצי
 צבי

 אירוע קבוע בכל שנה תלמידים ומורים 04.2.02

 
 :מחוזות–מוזיקה -אירועים וכנסים 

 

 זמחו

 

  כנס מורים

 כנס מקהלות

 

 

 תזמורות

  השתלמות

 ימי עיון

 

 הערות
מס' 

 מפגשים

 מס' מורים

מתקיים באור  -"שירים ושורשים" 0   4 כינוסים  4 כינוסים 21  חיפה
 בשיתוף עם אגף מורשת. עקיבא

 מקהלות  22-כ 1  411-כ  5 כינוסים 1 כינוסים 1 כינוסים 5 מנח"י
 זמורותהרכבים ות 012-כ

  4  1 כינוסים  4 כינוסים 04  צפון

 כחלק מהשתלמות כוללת יום העיון  0  1 כינוסים 1 כינוסים 1  ירושלים

    1  כינוסים 41  ת"א

 


