
 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אמנויותאגף א' 
 הפיקוח על הוראת התיאטרון

 

1 
 

 

 

 

 מנהלי בתי ספר ומורים יקרים,

 שלום רב,

 דבר המפמ"ר

 גם השנה, לאה גולדברג

 כל שנה ושנה מוריק הדשא

 ועולה החמה ויורד המטר

 כל שנה ושנה אדמה מתחדשת

 מלבין החצב ומזהיב ההדר

 אנשים לרוב כל שנה נולדים

 ושינאה הלאחוולדמעות ולצחוק, 

 יש מישהו הרוצה רק טוב

 גם השנה...

 שנת לימודים מוצלחת, שנה של בריאות טובה ויצירה מרתקת!  ן/בפתחה של שנת הלימודים תשפ"ב  נאחל לכם

כולנו תקווה כי משבר הקורונה מאחורינו ונחזור לשגרה, אך חשוב יהיה לבחון ולשאול  מה השתנה? האם וכיצד 

התקופה הזו השפיעה על התפיסות הפדגוגיות שלנו, על דרכי ההוראה, הלמידה והיצירה? וכיצד ההתמודדות עם 

 והאמנותיות. התפיסות הפדגוגיות הכלים, האתגרים שינתה, חיזקה והרחיבה את ארגז 

מדי תחילת שנה כולנו חווים ומכירים את אותן תחושות אנחנו נעים בין תחושת הנוחות, הפגישה עם המוכר, 

הכניסה לאותו בית ספר, חדר מורים. לבין ההתרגשות המלווה התחלת שנה והחשש מהמפגש עם הבלתי מוכר. 

 , רענן ובכך לרצות להשתנות ולשנות.תבחרו השנה להיכנס לבית הספר להתבונן במוכר במבט נוסף, אחר

ולקבל השראה ממקורות מגוונים, לחפש שיתופי  לבחון את המרחב, רלוונטיות לנקודת הזמן הזאת לנסח מטרות

 את ההתחדשות.להאמין בהישנות כמו גם לרצות , בעבר פעולה עם מורים שלא הכרנו

 

 ואוסיף את מילותיה של לאה גולדברג

לְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי   ַהּיֹום ִכְתמֹול ִשְלשֹום. / ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרגֵּ

 

, מחדשת, ימים של התחדשות טובה, למידה ויצירה עדכנית צוות הפיקוח על הוראת התיאטרון מאחל לכם

 . רתקתוממתחדשת 

 

  שלכם, 

 מפמ"ר תיאטרון, אפי וישניצקי לוי

 חוזר מפמ"ר תיאטרון יסודי וחט"ב 
 תשפ"ב
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 בעקבות שנת הקורונה ובעקבות שינויים והתפתחויות טכנולוגיות ורב תרבותיות בעידן הנוכחי, משרד החינוך 

 מוביל ומקדם מספר מגמות ודגשים פדגוגיים שיאפשרו לבוגרי מערכת החינוך להתמודד בהצלחה עם האתגרים 

 העומדים בפניהם היום ובעתיד. 

 ידי המורה מתוך תכנית  הנבחרים על רעיונות גדוליםמבוססת למידה יושם הדגש על , למידה בתהליכי ההוראה

 מיומנויות פיתוח על   ,חיבור בין התחומים יכולים להוותולים דכאשר הרעיונות הג למידה בינתחומיתעל  הלימודים,

 . ופנים אל פניםלמידה מרחוק ועל שילוב של  למידה עצמאית ושיתופיתעל  ערכים,קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות ו

   ומקצועי. , עדכנידרכי הוראה, למידה והערכה באופן מעמיק תכנון שלמסגרת ל ויאפשרתפיסות פדגוגיות אלה 

 הפדגוגיים שיהוו עוגנים מרכזיים וחשובים בתכנון יחידות הוראה:  דגשים להלן ה

 ולמידת עמיתים  למידה עצמאית .א

 תוך קידום יותר. עלינו לראות בכך הזדמנות חשובה  התלמידים עצמאיתלכוון את תקופת הקורונה אילצה אותנו 

 גם אחרי הקורונה. למידה עצמאית  אסטרטגיות המזמנות ופיתוח

 שבעת העקרונות מקדמי הלמידה העצמאית הם: 

; רלוונטי ואותנטימודעות והכוונה עצמית; ידע והתנסות קודמים; ביצוע הבנה; הקשר המוטיבציה; הגברת ה
 דיאלוג ומשוב.

 . הזדמנות לקידום למידה עצמאית –הקורונה  מגפתלמידה בצל  -מתוך המאמר 

 רעיונות גדוליםלמידה מבוססת  .ב

 בחירה של רעיון גדול רעיונות גדולים הם היגדים או הבנות מרכזיות שתלמידים אמורים לרכוש ביחידת הוראה. 

 הנושא?הרלוונטיות של נושא מסוים? מהי וללמוד למה חשוב ללמד חשיבה מעמיקה על ידי המורה נעשית מתוך 

 .פרשניתהחשיבה ה את מיומנות ווישכללהבנה את ה ויחזקרעיון הגדול למידה מבוססת שאלות או 

idea-great-around-practices/learning-teaching-practices/search-https://pop.education.gov.il/teaching 

 למידה בינתחומית .ג

 המשמעות של למידה בינתחומית היא שילוב ושזירה של רעיונות ודרכי חשיבה ממספר תחומי דעת שונים "

 על המצריך אינטגרציית ידע ממספר תחומים. תחומי הדעת המקיימים ביניהם קשרי גומלין -במטרה להבין נושא

 ת הרלוונטיות של הנלמד מאפשרים חשיבה גמישה יותר, מדגישים א ,הבנה עמוקה יותר את הנלמדלמסייעים 

 “.השלם הוא יותר מסכום חלקיו”ומגבירים מוטיבציה. ניתן להתייחס ללמידה בינתחומיות כאל 

  נוך.דה בינתחומית במערכת החילמי מתוך המאמר " פעילות למידה בינתחומית במערכת החינוך פעילות

 המזכירות הפדגוגיתהודעות כלליות 
 

https://www.edunow.org.il/article/3975
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/learning-around-great-idea
https://meyda.education.gov.il/files/Scientist/pehilut_lemida_beintchumit.pdf
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 אמנים מכל קשת הגוונים של היצירה מתקבצים  -בשדה האמנות אנו עדים לתנופה אינטרדיסציפלינרית 

 כמו בעולם המקצועי, כך גם במערכת החינוך, התפיסה המתבקשת היא לזמן לתלמידים חווית  .ומשתלבים יחד

 מיומנות יצירת ההקשרים בין הנושאים והתחומים השונים.למידה עשירה, מעמיקה ורחבה, תוך שכלול 

 כאשר התלמידים נחשפים למוסכמות תיאטרון בתקופה מסוימת הם לומדים באותה עת פרק בהיסטוריה, 

 מהפכות לאורך ההיסטוריה השפיעו על עיצוב השפה התיאטרונית ועל דרכי הביטוי של יוצרי התיאטרון. 

 למידים לתחומים שונים, נושאים ומושגים בתחומי דעת אחרים אלה משלימים ישנה חשיבות עצומה בחשיפת הת

 ומרחיבים את גופי הידע ואת המיומנויות הנלמדות.

 היברידית למידה .ד

 , מזמנת בזמן ומקוםלמידה גמישות הוראה המכוונת להבניית ידע באמצעות תקשורת דיגיטלית, מאפשרת 

 בניית תוצרי למידה מוחשיים בסביבות , מאפשרת ומרחיבה בחירהלמידה אותנטית המחוברת לסביבות מגוונות 

 ניהול זמן, הכוונה כמו:  מפתחים מיומנויותאלה תהליכים בקבוצות, תהליכי שיתוף ועבודה תוך , דיגיטליות

 עצמית, מסוגלות וכו'.

 

מצעות דגשים מהלך השנה נסייע למורים באמצעות מודלים, מפגשי הדרכה והשתלמויות למקד את הלמידה באב 
 פדגוגיים אלה שהוזכרו.
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  התכנית השש שנתית למעורבות חברתית

ה ולאיגום תכניות הלמידה הפדגוגי, חברו יחד לחשיב הלנבמאגף אמנויות בשיתוף מנהל חברה ונוער ואגפי הגיל 

 והעשייה האמנותית במסגרת התפתחות אישית , מעורבות חברתית והחינוך הערכי בבתי הספר. 

 פרויקטים אמנויות בדגש על ילימוד םמקדאגף אמנויות  " חברהאמניות מעצבות "תכנית החברתית ה  בחט"ב

 .סמסטריאלית ובחתך רב גילי חברתיים בלמידה

לחשוף תלמידים לנושאים מציעה התכנית בהשראת אקטיביזם חברתי באמנויות.   - להפונה לקהי תיאטרון

 . ליוזמות ופרויקטים חברתייםמגוון הסברים והצעות  כוללת הפעילויותולצורות ביטוי עכשוויות.  אסופת 

מבוססת , ונבנו בצורת למידה כדי לאפשר הכרות עם רכיבי האירוע התאטרוני, בהקשר רלוונטיהיחידות נבנו 

 .קישור לתכנית באתר  Project Based  Learningפרויקטים 

 

והרכזים , רכזי המעורבות והחינוך החברתי יחד עם המורים התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

במגמות האמנויות בתחום המוזיקה, התאטרון, המחול, הקולנוע והמדיה והאמנות החזותית יעודדו פעילות 

להמלצות לשילוב מגמות  מצורף קישור במסגרת המחויבות לבגרות בעשייה ויצירה אמנותית כתרומה לקהילה.

 .התיאטרון במסגרת מעורבות אישית וחברתית

 

 בתי ספר לאמנויות וכיתות ייחודיות

להסדיר את ההכרה והתקצוב של  חובהאגף אמנויות המופקד על תחומי האמנויות במערכת החינוך רואה לעצמו 

מהרחבה הבנויים באופן היררכי  בין שלושה דגמים מובהקיםבתי הספר לאמנויות וזאת באמצעות הבחנה 

. ההסדרה חיונית למקבלי ההחלטות במשרד החינוך וברשויות, למנהלי בתי להתמקדות ולמצוינות באמנויות

הספר, להורים ולתלמידים. התשתית המשותפת לשלושת הדגמים תהייה לימוד שטתי ורציף של האמנויות כחלק 

ולכלל התלמידים בבית הספר.  מתכנית הלימודים הבית ספרית, במרחבי לימוד מתאימים, לכל שכבות הגיל

ההבדלים בין הדגמים יהיו בכמות ובאיכות של שלוש תשומות יסוד בחינוך: תכניות הלימודים, משאבי אנוש, 

 מתקנים ועזרי לימוד. קישור למסמך הסדרה:

K:\בתי ספר לאמנויות מקוצר. מדיניות\ניריתpptx 

 

 

 

 

 

 אגף אמנויותהודעות 

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/theatre/hatab/CreateCommunity.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/theater/Pages/inspector-desk.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/mafmar/theater/Pages/inspector-desk.aspx
file:///K:/נירית/מדיניות%20בתי%20ספר%20לאמנויות%20מקוצר.pptx
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 אחת המטרות המרכזיות שלנו בפיקוח על הוראת התיאטרון היא לעזור, לסייע ולהוות גורם נוסף ומשמעותי 

 תהליכי ההוראה שלכם. אנו מבקשים ליצור קהילות מורים המקיימת קשר מקצועי שוטף.  אנו מאמינים כי 

 באמצעות הקשר הזה נוכל יחד לחזק את לימודי התיאטרון, להשפיע על העשייה האמנותית ולהוות גורם משמעותי 

 ביצירת תהליכי הוראה מקצועיים. 

 בעדכון שוטף של המערכת בפרטים האישיים שלכם ופרטי בית  הספר, היישוב והמחוז, אנו רואים חשיבות רבה 

 כתובת מייל וטלפון. 

 לכנסים ולמפגשי הדרכה.להשתלמויות, במהלך השנה נוכל לעדכן אתכם בחומרים, להזמין אתכם 

   קישורבטופס אנא מלאו את פרטי לימודי התיאטרון בבית ספרכם באמצעות ה

 

   

 
 עדכון נתוני לימודי התיאטרון

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeneARFUE03nUpciL_IR8GV7XKdNTrlDhlr5LUyaJmQonhL1w/viewform
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 מרחב פדגוגי 

תוכלו למצוא חומרי הוראה איכותיים, חומרים וכלים  מרחב הכולל מידע בנושאי תכנית הלימודים. במרחב

 דיגיטליים ליצירת תוכן חדש

 הפדגוגיקישור למרחב 

 לעובדי הוראה הוא כלי מקוון חשוב ומשמעותי ללמידה. התיק מציג את כלל תכניות  תיק תכניות לימודים

 לימודים בכל תחומי הדעת, בכל שכבות גיל ובכל המגזרים. הוא מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי 

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

 תיק תכניות לימודים כולל את:

 . הידע הנדרש על פי תכנית הלימודים 1

 . המיומנויות המרכזיות בכל תחום דעת )קוגניטיביות, תוך אישיות ובין אישיות( 2

 . הערכים המרכזיים 3

 הוראה, סרטונים וכלי הערכה ומעודד ליזום, ליצור ולגוון את אופני  התיק כולל מגוון חומרי למידה, יחידות

 הלמידה תוך כדי שימוש בכלים עכשוויים ברוח הלמידה המשמעותית

 21-התיק מהווה חלק ממהלך אסטרטגי לאומי רחב היקף, אשר נועד להתאים את הלמידה לאתגרי המאה ה

 )למעבר לקישור לחצו על המילה קישור(  קישור לתיק תכניות לימודים

 קישור לתכנית הלימודים

 קישור למערכת השידורים הלאומית

  

  ים דיגיטלייםמרחב

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/theater/elementary/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/theater/elementary/
http://edu.gov.il/special/Curriculum/Pages/hp.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/theatre/tochnit_limudim_hadasha_03.pdf
https://pop.education.gov.il/online-learning/


 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 אמנויותאגף א' 
 הפיקוח על הוראת התיאטרון

 

8 
 

 

 
 
 
 תהליכי למידה ויצירה המשלביםהתכנית מקדמת  .הוראת תיאטרון כתחום אמנותי רב ממדי תכנית מזמנתה

. ההתנסות בתחום מבוססת על היסטוריה, תנך וכו'תחומים שונים כמו מוסיקה, אמנות חזותית, עם  תיאטרון

החיבור בין התיאטרון  - הכנת תוצר, כזה שישקף את המיומנויות השונות בתחום הדעת ואת התפיסה הבינתחומית

 לתחומי דעת אחרים.

ימודי תיאטרון בדגש על שיתופי פעולה עם במסגרת קול קורא נבחרים מספר בתי ספר יסודיים בהם מתקיימים ל

השתתפו עשרות בתי ספר ביוזמה במסגרת לימודי התיאטרון התלמידים  2021מורים מתחומי דעת שונים. בשנת 

 הגיעו לתוצרים מעניינים תוך כדי חשיפה לאמנויות השונות.

 

 

 

 

התכנית בהשראת אקטיביזם חברתי באמנויות. מדובר בהזדמנות ייחודית לחשוף   - תיאטרון פונה לקהילה
 תלמידים לנושאים ולצורות ביטוי עכשוויות.  באסופת היחידות נמצאים מגוון הסברים והצעות לפעילות. 

וססת , בהקשר רלוונטי, ונבנו בצורת למידה מבהכרות עם רכיבי האירוע התאטרוני היחידות נבנו בכדי לאפשר
 P.B.L-Project Based  Learningפרויקטים (

תיאטרון רחוב,  השורשים מאחורי הקלעים ועל הבמה ונעים במרחב הזמן יחידות ההוראה כוללות את הנושאים: 
.  נושאים אה מנוסחים כהצעה ונקודת מוצא, ממנה יכול כל מורה ומורה להמריא לפיתוח ומשחקים מקום

 תקווה שההתנסות תוביל לתהליכים מרתקים של מורים ותלמידים.מחשבתי ויצירתי משלו. אנו 

 קישור לתכנית באתר

 

 

 

 

שואה. הפרויקט בליווי הצוות המקצועי של זיכרון ההעוסק בתיאטרון ווחט"ע פרויקט ייחודי לתלמידי חט"ב 

האמון על עבודה עם תלמידים  ,לאומי להוראת השואה ביד ושם -מחלקת הדרכות חינוכיות, בבית הספר הבין

פר ששיאם יהיה מופע סביב יום וצעירים, ישלב מפגשי תוכן לצד הליווי המקצועי של מורי התיאטרון בבתי הס

הפרויקט יתבסס על חוויות ילדים ונוער בתקופה לפני השואה וקורותיהם בתקופת השואה  ב.השואה תשפ"

כשהעיסוק יהיה בהתאם לתפיסה הגילאית של יד ושם. תלמידים ייחשפו בפעילויות השונות לחוויות ועדויות 

השואה, ציורים, מכתבים ויומנים, ועל בסיסם בליווי צוות בית ילדים בני גילם מלפני השואה וקורותיהם מתקופת 

 ספרם יעבדו אותם לתוצר אמנותי. 

 הפרויקט בתשפ"אלתוצרי קישור 

 
 תיאטרון פונה לקהילה

 

 תיאטרון בהיבט בינתחומי
 

 משמרים זיכרון ויוצרים תיאטרון

 פרויקט בשיתוף יד ושם

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Theatre/JuniorHighEdCommunityTheatre.pdf
https://view.genial.ly/605b1216eb09fa0fed18ba8f/presentation-
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 קהילת מורים למורי יסודי וחט"ב

 ברגר הכהן ושיר ימיתבהנחיית  ללמידה ושיח עמיתים הנפגשתקהילת מורים לתיאטרון 

  שעות המזכות גמול.   60מסגרת השעות היא 

     קישור להרשמה לקהילות

 הכוורתפיתוח מקצועי במסגרת 

סביבת לימוד מקוונת וחדשנית, בה התאגדו יחד רוב תחומי הדעת הנלמדים ביסודי, על מנת  היאהכוורת" "

שעות( המאפשרת תהליכי פיתוח מקצועי במספר תחומי דעת  6או  3במנות קטנות )סינכרונית -אלמידה   לייצר

 ד.ת.באותה שנה. הפלטפורמה נותנת מענה מדויק ודיפרנציאלי לכל מורה להתפתח בתחומי הדעת אותם הוא מלמ

ונות הוראה מגו תפיסותהסביבה מכילה יחידות השתלמות קצרות ופרקטיות הכוללות: ידע, מיומנויות, ערכים, 

 .וחדשניות, כלים ללמידה מרחוק וללמידה מעורבת ועוד. כל היחידות מוכרות לגמול השתלמות של אופק חדש

למורי התיאטרון ולמורים , ומתקיימים גם מפגשי הדרכה בתיאטרון סינכרוניות-א ב"כוורת" קיימות יחידות

 .כוללים

 השתלמויות מתוכננות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 התכנית נתונה לשינויים   

 פרטים נוספים בנושאי ההשתלמויות ישלחו בהקדם 

 
 נושא

 
 שעות

 
 מסגרת

 

 
הוראה תכנון יחידות 

 ותכנית שנתית

 
30 

 שעות

 
 אופק חדש

 ועוז לתמורה

 
פרטים נוספים יעודכנו 

 בהמשך
 

 דרכי עיבוד ובימוי
 

30 
 שעות

 

 
 אופק חדש

 ועוז לתמורה

 
פרטים נוספים יעודכנו 

 בהמשך

 
שילוב ערכים ומניעת 

 גזענות

30 
 שעות

 
 אופק חדש

 ועוז לתמורה

 
בהנחיית מקוונת השתלמות 
 גלמן -דלית שמיר

פרטים נוספים יעודכנו 
 בהמשך

 
מיטבית למידה 
 מרחוק

 

30 
 שעות

 
 אופק חדש

 ועוז לתמורה

 השתלמות מקוונת בהנחיית
 שירי לילוס

פרטים נוספים יעודכנו 
 בהמשך

השתלמויות במסגרת 
 הכוורת

הטכס כאירוע 
 תיאטרוני

 
30 

 שעות

 
 אופק חדש

 ועוז לתמורה

 
פרטים נוספים יעודכנו 

 בהמשך

 פיתוח  מקצועי

https://www.sapir.ac.il/node/1489
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 dalitsg@gmail.com,   0522224555גלמן, טל'  –דלית שמיר 

 awe.theater@gmail.com,  0527426888אקשטיין, טל'  -סאביטל ויי

 michalgepner@gmail.com  0503893792יכל גפנר, מחוז דרום, טל'  מ

 oshritrazhanin@gmail.com, 0544993842חנין, מחוז צפון, טל'  -אושרית רז

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:

 מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית

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

 מנהלי המחוזות

 אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי

 מיקי בנאי, מנהלת אגף א' אמנויות
 

 צוות הדרכה

mailto:dalitsg@gmail.com
mailto:awe.theater@gmail.com
mailto:michalgepner@gmail.com
mailto:oshritrazhanin@gmail.com

