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 קול קורא 
 מרכזלמסגרות החינוך במחוז 

 להשתתפות ביוזמה מחוזית בנושא השנתי

 אחדותמחוללים 

 מטבע כי, אנשים כמיליוני כרבבות כאלפים כמוהו, רושם עלינו יעשה לא לתומו ילך כי איש"

 הללו הפונקציות כל כי, לשכב או לשבת או לעמוד אדם של דרכו גיסא שמאידך כמו, להלוך האדם

 נשמתו גם, מתרוממת נפשו אז כי, במחול ויצא רגליו את איש ירים כי ואולם. האדם מטבע הן

 כי, הגוף התעלה בזאת כי ,נשמה בבחינת הם גופו כל, איבריו כל כי נאמר אמור כי עד, עוף תגביה

 ."לנשמה היה היה

 (401-402, עמ' 1979)שמואל יוסף עגנון, תמול שלשום, שוקן, 

 

 רציונל

 

ומייצגת חברה. ערכים ופילוסופיה באים לידי ביטוי בתנועת הגוף בחלל  מבנהאמנות המחול 

ובזמן ומביאים לחוויה הוליסטית של המתנועע. בריקודי המעגל כולם שווים, הרוקדים 

מתנועעים יחדיו בהתאמה ומסייעים זה לזה, כולם בקשר עין וכולם חגים סביב מרכז משותף 

 ואופן התנועה שלו.ובכל זאת לכל אחד הגוון הייחודי שלו 

הפדגוגיה הייחודית של תחום המחול משלבת בין לימודים עיוניים ומעשיים: בתחומי הביצוע 

 והיצירה ומשלבים את ממדי הקוגניציה בסינרגיה. מתוך התאוריה אל הביצוע נחולל אחדות. 

אותה  מקוונת של כוריאוגרפיה קבוצתית בראי הנושא השנתיארצית ראשית, נערוך תחרות 

יפגשו ליום שיא משותף. בהמשך היום ממחוז מרכז בתי הספר הנבחרים . תעריך ועדה אמנותית

 בסדנאות. ההשתתפות חווייתיות "ממסורת לחידוש" של ריקודי עם מעגליים סדנאות תערכנה

 יופיעו  בהמשך,תחבר את התלמידים הלכה למעשה לתחושת אחדות, אחוות רעים וסולידריות. 

 .לפני כלל המשתתפים בחרו על ידי הועדה האמנותיתשנבתי ספר 

 

 לפיכך נערוך תחרות.

 

 מטרת המיזם:

 לקדם אחדות באמצעות ריקודי עם ישראליים. .1

 לקדם את החיברות והסולידריות. .2

 לקדם את הוראת המחול בבתי הספר היסודיים .3
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 התוכנית

 מתחדשת" סדנאות של ריקודי עם מעגליים ממסורת לחידוש: "הורה אגדתי" ו"הורה -

 במיקום מרכזי שיימסר בהמשך.

 .בתי ספר נבחרים צפייה בריקודים מאת –"מופע עמיתים"  -

 

 גילשכבות ה

 ו' –בתי ספר יסודיים כיתות ד' 

 

 אמצעים

 .של סדנאות ומופע שיא אירוע -

 קמ' ומעלה.  30הסעות מרחבי המחוז לבתי ספר המשתתפים ממרחק של  -

 

   הרשמה

 שני שלבים:יש להירשם ב במיזםהמעוניינים להשתתף 

  הנחיות להעלאת הסרטון. העלאת הכוריאוגרפיה המשותפת לערוץ היוטיוב הסגור .1

  2019 במאי 1עד   הבאבקישור טופס המקוון רישום ב .2

 

 שימו לב: 

, כל המקדים להירשם תלמידים לכל בית ספר( 40)עד  מספר התלמידים המשתתפים מוגבל

 מבטיח את השתתפותו במיזם זה.

 

 תעודות

 לבתי הספר המשתתפים יחולקו תעודות הוקרה והשתתפות.

 

 נשמח לראותכם איתנו!

 

 בברכה,

                                                             פנחסי-בריגרוקו הילהלימור חייבי                                                                        
 

                                                         מחול דעת תחום מנהלתמדריכה מחוזית למחול                                                     
 הפדגוגית המזכירות -אמנויות אגףמחוז מרכז                                                                         

 

 העתקים:

 יו"ר המזכירות הפדגוגית – מירי שליסלד"ר 
 מנהלת מחוז מרכז –עמליה חיימוביץ' 

 מנהלת אגף א' אמנויות, מזכירות פדגוגית –מיקי בנאי 
 מנהלת אגף תכנים ותכניות מנהל חברה ונוער –לוי -רות קנולר

 ותכניות אגף חברה ונוער תכנים אגףמנהלת מדור,  .ס  -עדי שפירא 
 מפקחים כוללים

 ועדת היגוי מחוזית חברות 

https://drive.google.com/file/d/1oek1w0oN_hT8evT4af6oT7Mv9p_yP2NZ/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/ybPi0G1svdHGx8ev2

