
 
 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף א' אמנויות

 הפיקוח על החינוך למחול

 
 השתלמות

 מעשי ועיוני –גוף ויצירה במרחב הציבורי  
 גוף לעבודה כוריאוגרפית" –בשיתוף מפמ"ר תאטרון ומרכז "כלים 

 

נורמות פרפורמטיביות, שאלות לגבי אל המרחב הציבורי מזמנת  תחומי המחול והתאטרוןיציאה של 

ומרעננות את נקודת מחדשות  שאלות אלה.  ועל היצירה ונוספותהמרחב  ההשפעה עלגבולות הסוגה, 

ומאפשרות צוהר חדש ליצירה מקצועית בתחום. ההשתלמות תעסוק בהיבטים תאורטיים המבט 

מקצועית,  לעבודהבשילוב  סדנאות מעשיות על מנת לאפשר למורים לפתח את הכלים הפדגוגיים 

 בין הנושאים בהם נעסוק: יצירה והופעהבתחומי הרשות המקומית. קהילתית, במרחב הבית ספרי ו

למות מהאמנים המובילים תמנחי ההשחסים בין  אמן, במה, קהל ועוד. במרחב הציבורי, מערך הי

 איריס ארז ונוספים.: חן אלון, דפנה קרון, בתחום
 

 

 –מקום ההשתלמות מועד המפגשים ו

 מפגשים מרוכזים בחופשים + מפגש אחה"צ + שתי משימות מבית המשתלם/ת 3

 מקום שעות נושא יום מועד המפגש
  -ראשון מפגש 

10.12.18 
 החופשת חנוכ

 הציבורי מרחב שני
 ופרקטיקה כהשראה
 לאמנות

9:00 – 16:30 
 

"כלים גוף 
לעבודה 

 כוריאוגרפית"
 

 יצחק רח׳
 פינת נפחא

, הקוממיות
 ים בת

11.12.18 – 19.3.19 
 סינכרונית-משימה א

סינכרונית; -משימה א -
לביצוע מבית 
 המשתלמ/ת 

פי אילוצי -על
המשתלמ/ת, 

במסגרת הזמן 
 המוקדש ליחידה

 20.3.19  -מפגש שני 
 חופשת פורים

"פסטיבל ארנבת במרץ"  רביעי
צפייה ושיח עם  –

 אמנים

9:00 – 16:30 
 

 11.4.19  – שלישימפגש 
 פסחטרום 

 16:30 – 9:00 יחסי אמן, במה, קהל יחמיש
 

12.4.19 - 30.4.19  
 סינכרונית-משימה א

סינכרונית; -משימה א -
לביצוע מבית 

 המשתלמ/ת

פי אילוצי -על
המשתלמ/ת, 

במסגרת הזמן 
 המוקדש ליחידה

 1.5.19  -  מפגש רביעי
 יום חול

מפגש מסכם, הצגת  רביעי
פרוייקטים מהשטח, 

 שיח עמיתים

16:00-19:00 
 

 
 ** לתשומת לבכם:

לנוחיותכם ההשתלמות מרוכזת לארבעה מפגשים בלבד + שתי משימות עצמאיות לביצוע מהבית. 
 שהיא, תמנע קבלת גמול. אנא היערכותכם בהתאם. מכל סיבההיעדרות ממפגש של יום מלא )בחופשות( , 

 

 

 ההשתלמות היקף

 1-6 בדרגות חדש ואופק בתמורה לעוז שעות 30 של בהיקף המקצועי לקידום מוכר

  .אביב תל ה"פסג למרכז ₪ 16.5 של ותשלום עבודה בהגשת ההשתלמות ליומן בהרשמה מותנה
 



 
 

 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 אגף א' אמנויות

 הפיקוח על החינוך למחול

 

 אוכלוסיית יעד

 .במערכת החינוך מחול ולתאטרון-מקצועיים למחול, לתאטרון מורים
 

 מחיר ההשתלמות 

 188קוד השתלמות  . פסג"הלמרכז  ₪ 16.5ההשתלמות מסובסדת במלואה למעט תשלום 

 

 בקישור הבאהחל מתחילת אוקטובר  רשמההה
 

 לפרטים נוספים

  michalrel@education.gov.il מיכל רלוי

 

 

 

https://pisga.tik-tak.co.il/webPro/hishtalmuyot/indexHish/indexin_new.asp?codeClient=2099&swviewindex=1&ytid=552
mailto:michalrel@education.gov.il

