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 יישומי למחול –אנטומיה ופיזיולוגיה :  סילבוסהמלצה ל

 מטרות

 באנטומיההעיוני  בסיס הידע הרחבת . 

 ול והמשמעות האנטומית סגנונות המח המאפיינים הייחודיים שלנת והב ההכר

 .והפיסיולוגית הנגזרת מהם

 תוכנית הלימודים

 נושא השיעור שיעור מס'

 סקירת מערכות הגוף ותפקידן  .1
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 סוגי מפרקים, מושגים בניתוח תנועה
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 עמוד השדרה  .7
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 מעגלי אנרגיה  .16



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' אמנויות

 הפיקוח על החינוך למחול

 מעגלי אנרגיה המשך  .17

 מעגלי אנרגיה  .18

 מעגלי אנרגיה  .19

 צח"מ, חוב החמצן , אובלה  .20

 צח"מ, חוב החמצן  .21

 מערכת הנשימה  .22

 מערכת הנשימה   .23

 וכלי הדם מערכת הלב  .24

 וכלי הדם מערכת הלב  .25

 מערכת הלב וכלי הדם  .26

 מערכת השרירים  .27

שת"פ בין שרירים, סוגי  -מערכת השרירים  .28

 התכווצות

 מערכת השרירים  .29

 מערכת השרירים  .30

 



 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המזכירות הפדגוגית
 אגף א' אמנויות

 הפיקוח על החינוך למחול

 דרכי הוראה

שיטות ההוראה מיועדות לקיים רמת מעורבות של הסטודנט, לאפשר לו למידה אקטיבית ולחדד 

 את יכולתו ליישב בעיות וליישם את החומר הנלמד.

 .דיוניםו ההוראה תתבסס על הרצאות

 

 חובות התלמיד

 * נוכחות חובה. 

 * השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים.

 .*  עמידה במבחני הסמסטר

 

 מרכיבי הציון

 100% מבחנים סמסטריאליים   
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