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                                                                                 14.8.19  

 הספר היסודייםלבתי  – 2/"פתש חזותיתאמנות חוזר מפמ"ר 

 ,יקרים שלום רב ומורי/ות אמנות מנהלים

ברצוני לאחל לכם ולכן שנת לימודים פוריה, יצירתית ומספקת מבחינה , תש"פשל שנת עם סיום חופשת הקיץ ובפתחה 

מעולות שפיתחו ארציות קיימנו השתלמויות  הגענו להישגים רבים והשתפרנו בתחומים מגוונים:החולפת  שנהב מקצועית.

של תכניות  חותובפי את המשתתפים מקצועית בשיתוף מוזיאונים ומכללות לאמנות ברחבי הארץ, המשכנו בכתיבה

במחוזות השונים ראינו כי . באמנותואת התכנית החברתית תכנית "שורשים באמנות החזותית" הלימודים והשקנו את 

 ת המקדמות עבודת מקצועית ומסודרתיישר כוח למורו –ישנה המשך הטמעה של תכנית הלימודים החדשה ליסודי 

השתלמויות פיתוח מקצועי ומורים גם קיימנו  אישית שלהן! ויוזמה שלב בתכנית הבסיסית המון יצירתיותממשיכות לו

אלו אנו ימים ב , אני מודה למדריכות הממונות על האמנות במחוזות על עבודתן המסורה והמעולה.חדשים בכל המחוזות

עם  /ןונפרסם אותם באתר בתחילת השנה לשימושכם "ערבות הדדית"השנתי  שוקדים על הכנת מצגות לעבודה בנושא

 התלמידים.

ם נות של מוריוהשתלמויות ש 4הזמנו מורים/ות לקחת חלק בקהילות המורים המובילים. לשמחתנו התקיימו השנה השנה 

המקצוע ממשיך לגדול ולצמוח  ים באמנות במחוזות השונים ובשנת תש"פ המיזם אף יתרחב למקומות נוספים.מוביל

בתי ספר יסודיים אמנות. כמה בתי ספר שלא לימדו בעבר אמנות קיבלו תקצוב  1800-לימדו השנה למעלה מ ונולשמחת

 לותטרפים אלינו ומאחצאנו מברכות את כל המנוסף בקול הקורא מהמנכ"ל על מנת לפתח לימודי אמנות גם בבית ספרם. 

  ם רוב הנאה וסיפוק מהוראת התכנית ומהשתתפות בפעולות המגוונות של הפיקוח על האמנות החזותית ואגף אמנויות.כל

התפתחות יצירה ו, שנה של הוראה מעשירה ומהנה, שנה של טובה ומשמעותיתולכם מורים יקרים, אני מאחלת שנה 

 הנעשה באתר ובפייסבוק. חו להיות תמיד בקשר ולעקוב אחרשכואל ת ,אישית

 שלכן/ם,

 ד"ר סיגל ברקאי

 אמנות חזותיתמפמ"ר 

 המזכירות הפדגוגית -אמנויותא' אגף 

 העתקים:
 יו"ר המזכירות הפדגוגית - מירי שליסלד"ר 

 סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי  -הגב' דליה פניג 

 מנהל אגף א' אמנויות -מיקי בנאי הגב' 

 מנהל אגף הבחינות  -מר דוד גל 

 מנהלי המחוזות
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 תוכן העניינים  

 

 - 1 - ....................................................................................................היסודיים הספר לבתי – 2/פ"תש חזותית אמנות ר"מפמ חוזר

 - 3 - .............................................................................................................................................................. אמנויות אגף יעדי

 - 3 - ....................................................................................... באמנויות חברתית ומעורבות אישית להתפתחות שנתית השש התכנית

 - 4 - .....................................................................................................................................החזותית האמנות על הפיקוח הודעות

 - 5 - .....................................................................................................................................................אמנות ות/למורי שיא ימי

 - 5 - ......................................................................................................................................................... מתוכננות השתלמויות

 - 6 - .................................................................................................................................... החזותית האמנות בתחום' סטאז חונכי

 - 7 - ....................................................................... אמנויות אגף, חזותית לאמנות החינוך על הפיקוח: ובמחוזות במטה תפקידים בעלי

 - 8 - ............................................................................................................................................... תפקידים בעלי: אמנויות אגף

 - 9 - .................................................................................................................................................................. התקשרות דרכי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/סיגל%202020/מפמר/חוזר%20מפמר%20אמנות%20חזותית%20ליסודי%20תשפ.docx%23_Toc16682728
file:///C:/סיגל%202020/מפמר/חוזר%20מפמר%20אמנות%20חזותית%20ליסודי%20תשפ.docx%23_Toc16682729
file:///C:/סיגל%202020/מפמר/חוזר%20מפמר%20אמנות%20חזותית%20ליסודי%20תשפ.docx%23_Toc16682730
file:///C:/סיגל%202020/מפמר/חוזר%20מפמר%20אמנות%20חזותית%20ליסודי%20תשפ.docx%23_Toc16682734
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 Head of Pedagogical Affairs                                                                  التربوية السكرتارية رئيس  

 

אמנויות סביב במסגרת המהלכים המשמעותיים של מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבוהב, לקידום לימודי האמנויות במערכת "

" בחינוך הפורמלי ובתכניות המשלימות לכל שכבות הגיל, מהקדם יסודי ועד לחטיבות העליונות, אגף אמנויות בשיתוף מנהל השעון

חברה ונוער חברו יחד לחשיבה ולאיגום תכניות הלמידה והעשייה במסגרת התפתחות אישית , מעורבות חברתית והחינוך הערכי 

 בבתי הספר.

" המקדמת לימוד אמנויות בדגש על  Art's Makers – אמניות מעצבות חברהתית החדשה "יצאה לדרך התכנית החבר בחט"ב

 וחברתיים בלמידה סמסטריאלית ובחתך רב גילי. פרויקטים קבוצתיים

רכזי המעורבות והחינוך החברתי יחד עם המורים והרכזים במגמות האמנויות בתחום המוזיקה, התאטרון, המחול, האמנות בחט"ע  

 בהקשר של זהות, עשייה חברתית ותרבות בקהילה. כישרון וצמיחה אישיתהקולנוע והמדיה יקדמו למידה החזותית 

השאיפה היא לאפשר לתלמידים ליישם את  -  מנהיגות והדרכהלקראת שנת הלימודים תש"פ אנו מבקשים לקדם יעד של  מדצי"ם 

רכה במסגרות חינוכיות לכל שכבות הגיל בפעילות בחוגים, הכישרון האמנותי שלהם בתחומים השונים ולטפח שכבת מנהיגות והד

 במתנסים, בצהרונים, במופעי סל תרבות, בתנועת תרבות, בשעות הלימודים ובפעילויות של אחה"צ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 י אגף אמנויותיעד

 התכנית השש שנתית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית באמנויות
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 תיק תכניות לימודים

גיל. הוא מאפשר לתכנן את תיק תכניות לימודים מהווה כלי המציג תמונת מצב של כלל תוכניות הלימודים בכל שכבת 

 התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך כדי יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים.

 הכלי מדגים חיבורים בין היעדים הלימודיים והחינוכיים בתחומים הבאים:

 .למדהעשרת עולם הידע דרך מפגש מעניין עם מושגים, רעיונות, סוגיות ודילמות בחומר הנ – ידע

חברתיות באמצעות  -רגשיות ומיומנויות בין אישיות-פיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות תוך אישיות – מיומנויות

  .התנסויות בתחומי הדעת השונים

 .יום-דיון בערכים מרכזיים והפיכתם לנורמות התנהגות בחיי היום – ערכים ונורמות התנהגות

הוראה וסרטוני הדרכה ומעודד ליזום, ליצור ולגוון את אופני הלמידה תוך כדי שימוש הכלי כולל חומרי למידה, יחידות 

 בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית.

 .21-התיק מהווה חלק מהמלך האסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הלמידה לאתגרי המאה ה

  תיק תכניות לימודים לגילאי היסודי -

 חטיבת בינייםתיק תכניות לימודים ל -

  עליונה לחטיבהתיק תכניות לימודים  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הודעות הפיקוח על האמנות החזותית

http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/first-grade/visual-art/Pages/first-grade-visual-art.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Elementary-school/first-grade/visual-art/Pages/first-grade-visual-art.aspx
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Junior-High/seventh-grade/visual-art/Pages/seventh-grade-visual-art.aspx
https://edu.gov.il/special/Curriculum/High-School/visual-art/Pages/High-School-visual-art.aspx
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  אמנות /ותלמורי ימי שיא

ר ובמחוזות יתקיימו, כבכל שנה, מגוון השתלמויות וימי עיון למורים לאמנות מטעם המפמ" פ"שתבמהלך שנת הלימודים 

"אמנות ובדף הפייסבוק:  באתר המפמ"רהשונים. פרסומים בנוגע להשתלמויות, כנסים וימי עיון מופיעים באופן שוטף 

 באתר המפמ"רהתכנית המלאה תפורסם בהמשך  נא עקבו והיכנסו באופן קבוע על מנת להתעדכן. - משרד החינוך"

 יעדים נושא / מועד
 

 שיתופי פעולה

האמנות מגמות יום עיון למורי 

  תהחזותי

אירוע פתיחת שנה למורי האמנות 

 החזותית

 במוזיאון הרצליה

   בחודש נובמבר

 : מודיםיום עיון לסיכום שנת הלי

 להוראת אמנות" כלים"

 אירוע סיכום שנה למורי האמנות החזותית בארץ  ייתקיים בחודש יוני 

 מתוכננותהשתלמויות 

 אופי ההשתלמות וסך השעות אחראית  מדריכה שם ההשתלמות

"אמנות  – חגיםההשתלמות 

 וחברה"

בשיתוף גרעיני תרבות ומוזיאון 

 ישראל

 ובעפולה קיים בחגים בירושליםתת שרון תירוש

 במדרשה לאמנות בית ברל מיכל בנדרסקי טכניקות יצירה מורים יוצרים: 

" דימוי מול מציאותהשתלמות "

 ריאליסטי-ציור פיגורטיבי –

 הודעה בהמשך שרון תירוש

אמנות ודת: באסלאם ביהדות, 

 ובנצרות 

 במוזיאון לאמנות האסלאם, ירושלים שרון תירוש

לית ואמנות פדגוגיה דיגיטא

 חזותית

 שלשה ימים מרוכזים בשלומי שרון תירוש

וערכות כלים  "השתלמות 

 "בהוראת אמנות

 ימים מרכזים בבית יציבשלושה  תירוששרון 

 מאיר בר לנה הכשרת חונכים באמנויות 

 מירו יעל

 לתמורה ועוז חדש אופק שעות 60

 (בלבד לביקוש בהתאם תחיפ) 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Omanut
https://www.facebook.com/mafmaromanut
https://www.facebook.com/mafmaromanut
https://www.facebook.com/mafmaromanut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Omanut/Hishtalmuyot/
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 אמנות החזותיתונכי סטאז' בתחום הח

 

לטובת קליטה מיטבית של מתמחים ומורים חדשים במערכת כנס לתוקפו תפקיד החונך, החל משנת הלימודים תשע"ח נ

הכשרה המוכר לקידום מקצועי בהתאם להצטרף לקורס  רשאים רק חונכים בפועל בלבדהחל משנה זו התשע"ט, החינוך. 

 לדרגתם:

 זה.ש"ש. חונכי סטאז' חדשים חייבים בקורס  60קורס בסיס  -חונך 

 ש"ש 30קורס  –חונך מומחה 

 ש"ש 30קורס  –חונך בכיר 

 .רפורמת "עוז לתמורה"בגם התגמול הוסדר  ,משנה זו התשע"ט

 מהווה חלק מהשכר הפנסיוני בהתאם ליחס הבא:התגמול 

 גמול מהשכר המשולב 2.4%מתמחה אחד  -

 מהשכר המשולב 4.8%מחים מת 2 -

 מהשכר המשולב 7.2%מתמחים  3 -

 :מורים המבקשים לחנוך מתמחים בשנה"ל תשע"ט

  (5.2.9) חוזר מנכ"למופיעים בההתנאים הנדרשים למילוי תפקיד חונך יש לוודא קיום  .1

 לסעיף ב' קיימת החרגה באמנויות -* שימו לב 

  לאתר אגף הסטאז'מוזמנים להיכנס  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/8/8-2/horaotkeva/k-2014-4-3-8-2-24.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/Mitmahim/Honhim/tafkidMelavee.htm
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 תש"פ, מפמ"ר וצוות ההדרכה

 טל עבודה ומייל כתובת שם קידתפ

 050-6282029 א"ת, 2משרד החינוך השלושה  ד"ר סיגל ברקאי ר"מפמ 

 17105נצרת עלית , בית הממשלה, משרד החינוך אירית חן טובי מחוז צפון
irittoby@gmail.com 

 

054-4231644 

 

ים ' פל', בניין ב, ד החינוך קריית הממשלהמשר סיון שמעוני מחוז חיפה

 33095חיפה , א 15
835375404- 

4665988054- 

835371404- 

 -689665703  61029א "ת, 2משרד החינוך השלושה  שבי ערבה מחוז מרכז

 

 דן גרוסמן מחוז ירושלים

 

המדריכה 

 לאמנות:

 ענת רוזנבאום

ירושלים , 22משרד החינוך כנפי נשרים 

91911grosmanp@zahav.net.il 

 

anatrozenbaum@gmail.com 

050-9705584 

560176302- 

050-6288974 

 

א "ת, 2משרד החינוך השלושה  מיכל אשל מחוז תל אביב

61029michales@education.gov.il 
689624903- 

6558588054- 

 ש"ב, 4התקוה , קריית הממשלה, משרד החינוך מיכל לוי מחוז דרום

84893   

michalle@education.gov.il 

 

073-3935557  

050-5939002  

חטיבה  -ארצי

 עליונה 

א "ת, 2משרד החינוך השלושה  רלי עמיקםאו

91911orly.amikam@gmail.com 
2555997052- 

 אגף אמנויות : הפיקוח על החינוך לאמנות חזותית,ובמחוזות במטה בעלי תפקידים 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:irittoby@gmail.com
mailto:grosmanp@zahav.net.il
mailto:grosmanp@zahav.net.il
mailto:anatrozenbaum@gmail.com
mailto:anatrozenbaum@gmail.com
http://cms.education.gov.il/michales@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/michales@education.gov.il
mailto:orly.amikam@gmail.com
mailto:orly.amikam@gmail.com
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חטיבת  -ארצי 

 ביניים
  91911א "ת, 2משרד החינוך השלושה  מיכל בנדרסקי

michal311@gmail.com 

053-5253383 

סדנה  -ארצי

 חטיבה עליונה
 91911א "ת, 2משרד החינוך השלושה  רשרון שפלן לז

slsharon199@gmail.com 

 

050-6400469 

  yaelieart@gmail.com 91911, ירושלים 2דבורה הנביאה משרד החינוך  יעלי וורצמן המחוז החרדי

פיתוח  -ארצי 

חשיבה ומדיה 

 דיגיטלית

 מיכל בנדרסקי

אתר  אחראית
 ופייסבוק

  91911א "ת, 2משרד החינוך השלושה 

michal311@gmail.com 

053-5253383 

 –מדריכה ארצית 
השתלמויות 

 ופיתוח מקצועי

 91911, ת"א 2משרד החינוך השלושה  שרון תירוש

Tiroshh012@gmail.com 

052-3648358 

מדריכה לקולות 

קוראים, התכנית 

 החברתית

-ליטל אריאלי
 עקיבא

 91911, ת"א 2החינוך השלושה משרד 

litalarielly@gmail.com 

0545886996 

 

 בעלי תפקידיםאגף אמנויות: 

 ונכים באמנות החזותיתח

 טלפון מחוז-עיר  שם 

 053-4826203 חדרה-נתניה oragrant@gmail.com אורה גרנט  .1

 -Amal_hellow@yahoo.com  6353429050 אמאל חילו  .2

 -4757504050 שוהם bilhal29@walla.com בלהה פישלר  .3

 -5755650050 אלקנה gilakofman@gmail.com גילה קופמן  .4

 -Schefler61@012.net.il  3599138052 חגית שפלר  .5

 54-56002030 רמלה yayafilan@gmail.com פיבקיעל   .6

mailto:slsharon199@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/Odot/BhaleiTafkidim.htm
mailto:oragrant@gmail.com
mailto:oragrant@gmail.com
mailto:Amal_hellow@yahoo.com
mailto:Amal_hellow@yahoo.com
mailto:bilhal29@walla.com
mailto:bilhal29@walla.com
mailto:gilakofman@gmail.com
mailto:gilakofman@gmail.com
mailto:Schefler61@012.net.il
mailto:Schefler61@012.net.il
mailto:yayafilan@gmail.com
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 מדינת ישראל

 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית

 doritcon@gmail.com כהן דורית  .7

 

 050-8884990 

 -yoav.barak@weizmann.ac.il  946928008 לילך ברק  .8

 -299041052 חיפה limorvander@gmail.com ונדר-לימור דימנד  .9

 54-22337050 ת"א moran.lubetkin@gmail.com מורן לובטקין  .11

 -nellyhof@post.tau.ac.il  5903770050 הופמן נלי  .11

 050-7898786 דרום eynatya@walla.com עינת ינאי  .12

 -Netta-z@netvision.net.il  2228501052 ענת שלובסקי  .13

 -Havik1@walla.com  6200620054 חבי קלצ'ילסקי  .14

 52-83092350 ת"א rabesky@gmail.com רבסקי יוליה  .15

 

 דרכי התקשרות

המידע . במהלך השנה מתפרסמות הודעות חשובות בנושאים שונים הקשורים באופן ישיר להוראת המקצוע

וכן מופץ מידע ומתנהל שיח ברשימת התפוצה בדואר , ובאתרים אחרים מתפרסם באתרים של משרד החינוך

 : האלקטרוני כמפורט להלן

ך ו נ י ח ה ד  ר ש מ ת  י ת ו ז ח ת  ו נ מ א ר  " מ פ מ ר  ת  א

ך ו נ י ח ה ד  ר ש מ ת  ו נ מ ק - א ו ב ס י י פ ה ף   ד

ך ו נ י ח ה ד  ר ש מ ת  ו י ו נ מ א ף  ג א ר  ת  א

ך ו נ י ח ה ד  ר ש מ ת  י ג ו ג ד פ ה ת  ו ר י כ ז מ ה ר  ת  א

 

mailto:doritcon@gmail.com
mailto:doritcon@gmail.com
mailto:yoav.barak@weizmann.ac.il
mailto:yoav.barak@weizmann.ac.il
mailto:limorvander@gmail.com
mailto:moran.lubetkin@gmail.com
mailto:moran.lubetkin@gmail.com
mailto:nellyhof@post.tau.ac.il
mailto:eynatya@walla.com
mailto:eynatya@walla.com
mailto:Netta-z@netvision.net.il
mailto:Netta-z@netvision.net.il
mailto:Havik1@walla.com
mailto:rabesky@gmail.com
mailto:rabesky@gmail.com
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Omanut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Mazkirut_Pedagogit/Omanut
https://he-il.facebook.com/mafmaromanut
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/PedagogiaDigital/KolOmanuyot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafOmanuyot/PedagogiaDigital/KolOmanuyot.htm
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/Pages/hp.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/Pages/hp.aspx

