
 

מנהלת אגף א' לפיתוח ס. יו"ר המזה"פ ו –יו"ר המזכירות הפדגוגית; הגב' דליה פניג  – ד"ר מירי שליסל*** העתקים: 

 מנהלת אגף החינוך העל יסודי. –פדגוגי; הגב' דסי בארי 

 יום עיון:

 כוריאוגרפיה ו"מחול לכל" ,טכניקה
 

טכניקה, שיעסוק ברב גילאי ביום עיון מיוחד ונחולל בחופשת החנוכה נחגוג 
. במסגרת היום יתקיימו שיעורים מעשיים לצד כוריאוגרפיה והוראת "מחול לכל"

 דיונים, הרצאות והדגמות. 

 בבוקר. 4.12.18, טבכסלו תשע" "ושלישי כיום העיון יתקיים ביום 

 . ש"ב 13השלום רח'  "קמעהמחול להקת "בית  ,בת דור באר שבעביום העיון יתקיים 

  רכבת ארלוזרובתחנת  -הסעה מתל אביב * 
 תחנת חוף הכרמל -מחיפה * הסעה 

 חנייה בהתאם להוראות השילוט* למגיעים עצמאית 

 הרשמה בקישור הבא* חובה לפחות נציג אחד מכל מגמת מחול חט"ע וחט"ב 

 * מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל

 
 סדר היום:

 התכנסות וכיבוד קל 9:30 – 10:00

 ברכות  10:15 – 10:00

 בהתאם להרשמה ותיאום מראש: - חלוקה לסדנאות 10:30 – 10:15

 רב גילאי יסודי חטיבה ותיכון 11:45 – 10:30

שיעור מעשי 
בלט קלאסי 

אלכסנדר 
 אלכסנדרוב

שיעור 
מעשי בלט 

קלאסי 
 נינה גרשמן

כוריאוגרפיה 
בהשראת 

יצירות להקת 
 קמעהמחול 

 תמיר גינץ

10:30 – 11:00  
היכרות וסוגיות 

תכנית  - בהוראה
הלימודים החדשה 

שלי  -לבתי ספר יסודי 
 אלמוג מדריכה ארצית

הרצאה: 
פציעות 

רקדנים וטיפול 
 בפגיעות מחול

  תומר נובל -

11:00 – 12:00 
כוריאוגרפיה בהשראת 

המחול יצירות להקת 
קמע: גליץ' ורחבת 

 וןגנל יאי - הריקודים

 בהתאם להרשמה ואישור מראש:  - הפסקה וחלוקה לסדנאות 12:00 – 11:45

 רב גילאי יסודי חטיבה ותיכון 13:15 – 12:00

מודרני 
 עכשווי
אליוט 

 תומפסון

מודרני 
 גרהם

 תמיר גינץ

כוריאוגרפיה 
בהשראת 

יצירות להקת 
 קמעהמחול 

 גנוןל יאי

12:15 – 13:15 
כיצד  –"טכניקה לכל" 

אור  ?בונים שיעור
  אבוהב

 

סוגיות 
 בהוראת מחול

 נחמוני * סיגל
 *אירית מולטו
 * מירית ברמן

 הפסקה וכיבוד קל 13:45 – 13:15
 

  הליך היצירה בלהקת המחול קמעת 15:00 – 13:45
 שיחה עם הכוריאוגרף תמיר גינץ ומופע של הלהקה

 

 סיכום והנחיות הפיקוח על החינוך למחול 15:30 – 15:00

 

 ,נשמח לראותכם

 מפמ"ר מחול פנחסי -הילה קובריגרו
 וצוות הפיקוח על החינוך למחול

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 מנויות' אאגף א

 הפיקוח על החינוך למחול

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfDPZB7FeAwGCDVnQcogEvGASy5YxBYdyMJqhAPD2ub0byhQ/viewform

