מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול
תל אביב ,יום חמישי ,חשון כ"ג ,תשע"ו
 5נובמבר2015 ,

מנהלי בתי הספר
רכזי מגמות ומורים למחול,
שלום רב,

חוזר מפמ"ר מחול – תשע"ג
"האמנות חוזרת על הרעיונות הנצחיים הנתפסים באמצעות התבוננות טהורה,
שהיא היסוד העיקרי והקבוע בכל תופעות העולם"

(שופנהאואר ,בתוך :אנטוני סטור ,מוסיקה ונפש ,תל אביב :אחיאסף בע"מ 1996 ,עמ')137

שתהיה תשע"ג שנה של גילוי  ,פתיחות וביטוי לטעמים אישיים .שנה בה החינוך למחול במגמות אותן אתם
מובילים ,ימשיך להיות זירה מרכזית לשיח חופשי ,מכבד ולדיאלוג פלורליסטי המכוון להישגים ,הנאה ויצירתיות.
החינוך הוא בין השאר :קולכם ,שיקול דעתכם ,האופן בו תחשפו את תלמידיכם לרעיונות הנובעים מהתבוננות
והתנסות והדרך בה תצליחו להצית את הניצוץ בכל אחת ואחד מהם.
השנה תחומי האמנויות "משלבות זרועות" במסגרת אגף אמנויות לעשיה משותפת .האגף הוקם בשנה"ל תשע"ב
במסגרת הרה ארגון שנערך במזכירות הפדגוגית .כמנהלת האגף אני מאחלת לכולנו "ריקוד משותף " ומשתף
שיקדם את מעמדן של האמנויות במערכת החינוך.
שנה טובה ובהצלחה.

להלן פירוט העדכונים וההנחיות בחוזר זה:
 .1הנושא המרכז השנתי לשנת הלימודים תשע"ג
 .2עדכון פרטים
 .3עדכון מקצוע אמנות המחול בקובץ השאלונים והבחינות במקצועות העיוניים
 .4מאגרי מידע במחול
 .5תכנית עבודה שנתית של הפיקוח על החינוך למחול (אירועים ,ימי עיון ,השתלמויות ובחינות)
" .6דפי מגמות" מחול באתר מפמ"ר מחול
 .7צוות הפיקוח על החינוך למחול – תשע"ג
שימו לב! בשנת הלימודים תשע"ג יעשה שימוש בטפסים אלקטרוניים בלבד( .לשימוש היכנסו באמצעות
הקישורים)
התכתובת השוטפת עם הפיקוח על החינוך למחול יתבצע אך ורק באמצעות הדואר האלקטרוני( .בקשות לאישורי
הבחינות וכו')

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול
 .1הנושא המרכז לשנת הלימודים תשע"ג
הנושא המרכז לשנת הלימודים תשע"ג " -מנהיגות מעצבת חזון ומעש" דוד בן גוריון ומנחם בגין.
אנו מציעים לשלב את הנושא המרכז בתכנית העבודה השנתית של המגמה :בשיעורי הרפרטואר והקומפוזיציה ,בבחינות הבגרות
בקומפוזיציה ובערבי מגמות המחול.
אנו מתכננים מספר אירועים בנושא המרכז (ראה תכנית עבודה שנתית בהמשך) בהם נשלב מבחר מתוצרי העבודה בנושא המרכז
במגמות.
נשמח להיענותכם והשתתפותכם!

 .2עדכון פרטים
עדכון של פרטי בית הספר וצוות המורים חשוב ביותר להתנהלות שוטפת ותקינה .על כן אנא מלאו את הטפסים
המצורפים בזה עד  1בדצמבר .2012
טופס עדכון פרטי מגמה לשנת הלימודים תשע"ג  ,אתר מפמ"ר מחול.
טופס עדכון פרטי מורה תשע"ג  ,אתר מפמ"ר מחול .יש למלא לכל אחד ממורי המגמה.

 .3עדכון מקצוע המחול בקובץ השאלונים והבחינות במקצועות העיוניים החל ממועד קיץ תשע"ג
סמל שאלון

שם שאלון

רמה

צורת בחינה

הערות

934550

אמנות המחול

 5יח"ל

עיוני +מעשי

צירוף,68101 ,934531 :

934531

מחול (עיוני)

 3יח"ל

בכתב

68101

מחול מעשי

 1יח"ל

טכניקה

68102

מחול מעשי

 1יח"ל

קומפוזיציה

68500

רסיטל מחול

 5יח"ל

מעשי

68208

בלט קלאסי

 2יח"ל

68218

מחול מודרני

 2יח"ל

68118

רפרטואר

 1יח"ל

68300

אמנות המחול

 3יח"ל

68201

מחול

 2יח"ל

בכתב +קומפוזיציה

68128

מחול

 1יח"ל

טכניקה

68102

צירוף,68218 ,68208 :
68118

צירוף68128 ,68201 :

ברמה של חמש יחידות יתקיימו הלימודים במשך שלוש שנים  -מינימום  13שעות שבועיות במהלך  3שנים.
ברמה של שלוש יחידות לימוד יתקיימו הלימודים במשך שלוש שנים – מינימום  9שעות שבועיות במהלך  3שנים.
המלצות לביצוע בדיקות רפואיות במגמות המחול  -באתר מפמ"ר מחול
טופסי תיאום בחינת בגרות במקצועות העיוניים במחול  -באתר מפמ"ר מחול
טופס תיאום בחינת בגרות במקצועות המעשיים במחול  -באתר מפמ"ר מחול
טופס אישור מפמ"ר לתיק הבחינה בסיום תהליך ההיבחנות  -באתר מפמ"ר מחול
בחינות מקוונות במקצועות העיוניים לבגרות – ראה סעיף השתלמויות

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול
הרסיטל במחול מעשי יתקיים בתאריך  21.2.13במכללה האקדמית בווינגייט
דרישות והנחיות לבחינה ניתן למצוא באתר מפמ"ר בקישור זה.
טופס הגשה ניתן למצוא באתר מפמ"ר בקישור זה.
רשימת יצירות רפרטואר ניתן למצוא באתר מפמ"ר מחול בקישור זה( .יתכנו שינויים ברשימת העבודות)
כל הטפסים יישלחו בדוא"ל עד לתאריך  15.11.12לכתובתdance_educ@education.gov.il :

 .4מאגרי מידע ואתרי שיתוף ברשת האינטרנט
נושא הפדגוגיה הדיגיטלית הינו תחום משמעותי ההולך ומתרחב בהובלת המזכירות הפדגוגית בכל תחומי הדעת.
אגף אמנויות ותחום המחול מובילים למידה משלבת פדגוגיה דיגיטלית בנושאים התיאורטיים .במהלך זה התמיכה
הפדגוגית והטכנית ניתנים במסגרת ההשתלמויות .כבר שנה שנייה שמתבצע פיילוט לבחינות מתוקשבות בנושאים:
מיישומי אנטומיה למחול ותולדות המחול.
במהלך שנת הלימודים תשע"ג אנו מעוניינים להמשיך ולפתח את מאגרי המידע העומדים לרשות המורים והתלמידים
באתר מפמ"ר מחול .נשמח לקבל הצעות ממורים המעוניינים לשתף בעבודותיהם האקדמיות/מאמריהם ואפילו מערכי שעורים
מתוקשבים ,להם ניצור מקום באתר.
כמו כן ,אנו רוצים ליצור שיח מורים רציף ופעיל:
 בקבוצת הדיון שבאתר מפמ"ר מחול (שם משתמש ;machol :סיסמא)2007 :
 בדף הפייסבוק של "הפיקוח על המחול".

 .5תכנית עבודה שנתית – תשע"ג :בחינות בגרות ,אירועים ,ימי עיון והשתלמויות
תכנית העבודה השנתית מבוססת על מטרות החינוך והיא מכוונת ומחויבת לקידום התלמידים באמצעות תחום המחול
ולקידום המורים למחול.
בחינות ארציות ואירועים לתלמידים
מקום
תל אביב :מכללת
"חלון למחול" מפגשי מחול
סמינר הקיבוצים
בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים

אוכלוסיית יעד
תלמידי מגמות המחול

תאריך
ימי ד /ה ,יט /כ שבט,
תשע"ג
30/31.1.13
יום ה'  ,י"א אדר
תשע"ג21.2.13 ,
יום ג ,כג' אדר,
תשע"ג5.3.2013 ,
יום ג ,כ אייר ,תשע"ג
30.4.13,

תלמידי י"ב מצטיינים
ממגמות מחול
תלמידי יב' שהגישו עבודת
גמר במחול
תלמידי מגמות המחול
בחט"ע
מגמות מחול בחט"ע

רסיטל במחול מעשי  -בחינת בגרות

המכללה האקדמית
בווינגייט
ויצ"ו הדסים

יום המחול הבינלאומי
בשיתוף מרכז סוזן דלל

תל אביב :מרכז סוזן
דלל

"יצירות מתוות דרך" -עבודות
כוריאוגרפיה מצטיינות של תלמידים
ושחזור יצירות מופת במחול.

תל אביב :תיאטרון
ענבל

מרץ 2013

מקום
תל אביב :ביכורי
העיתים

תאריך
ספטמבר – אפריל
ימי ג 112 ,ש'

אוכלוסיית יעד
מורי מחול

תל אביב
תל אביב :מט"ח

דצמבר -יוני30 ,ש'
אוקטובר -מרץ  30 ,ש'

תל אביב :מט"ח

אוקטובר -מרץ  30,ש'

תל אביב :מט"ח

אפריל  -אוגוסט
 30ש'

מורי מחול
מורים לתולדות המחול,
מורים למחול ורכזים
מורים לאנטומיה יישומית ,
מורים למחול ורכזים
מורים ביסודי ובקדם-יסודי

הבחינה המעשית של עבודת הגמר
במחול

השתלמויות
השתלמות מעשית במחול במקצועות
המעשיים :בלט קלאסי ,מחול מודרני
וכוריאוגרפיה
ערכים ותרבות ישראל
תולדות מחול – התקופה
הפוסטמודרנית במחול
השתלמות מקוונת לקראת בחינות
הבגרות במקצועות העיוניים
"לחולל חשיבה"  -השתלמות
למורים בנושא חינוך לחשיבה שילוב
אסטרטגיות למידה .

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול
ימי עיון וכינוסים למורים ורכזים
מקום
משרד החינוך ת"א
" רכזי מגמות המחול כמנהיגים"
כינוס פתיחת שנה"ל
ירושלים :המזה"פ
"רווראנס" – תערוכה נודדת
תל אביב :סוזן דלל
תל אביב :הבימה
תל אביב :משרד
יום עיון לבוחני בגרות מעשית במחול
חינוך
תל אביב:אולם ירון
השקת סרט על להקת בת דור ,אולפן
ירושלמי ,סוזן דלל
בת דור והגברת ז'נט אורדמן
תל אביב :מכללת
יום עיון עם ד"ר רונית לנד
סמינר הקיבוצים
בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים
מכללת אורנים
יום עיון במכללת אורנים" :להתחיל
מבראשית"  -הוראת מחול בקדם
יסודי.
תל אביב :משרד
יום עיון למתמחים וחונכים – סיכום
החינוך
שנת ההתמחות בהוראה והערכות
לקראת הכניסה להוראה כמורה
תל אביב :משרד
יום עיון לסיכום בחינות הבגרות
חינוך
במחול.
ירושלים
יום עיון למורים המלמדים מחול
מעשי ועיוני בחט"ע

תאריך
13.9.2012

אוכלוסיית יעד
מורים ורכזים במגמות מחול

אוקטובר
30.4.2013
יוני
יום א' י' בטבת,
תשע"ג23.12.12 ,
יום ג ד שבט,
תשע"ג15.1.13 ,
אפריל 2013

הקהל הרחב
רכזי מגמות מחול ובוחנים
מורים ,רכזים במגמות מחול
ואורחים
מורים ורכזים מחול

20.1.2013

מפקחים ,מורי מורים ,רכזים
ומורים

יום ג' ,כד תמוז,
תשע"ג2.7.2013 ,

מתמחים ,חונכים ,רכזי
סדנאות סטאז'

יולי 2013

רכזי מגמות מחול ובוחנים

יולי 2013

מורים המלמדים במגמות
מחול בחט"ע

תאריך
יום ד' ,יד כסלו,
תשע"ג28.11.2012 ,
ינואר 2013

אוכלוסיית יעד
מפקחים ומדריכים אגף
אמנויות
מנהלי בתי ספר ,רכזי מגמות
לאמנויות ,תלמידים.
מתמחים ,חונכים ורכזי
סדנאות סטאז'
ראשי מסלולים להוראת
אמנויות ומורי מורים.

יום ג' ,יג' אייר,
תשע"ג23.4.12 ,

מנהלים רכזים מורים

תל אביב :מכון
מופ"ת

מאי 2013

מורים ,חוקרים ,יוצרים.

תל אביב :תיאטרון
הבימה

יוני 2013

הנהלת משרד החינוך,
מפקחים ,מדריכים ,רכזים
מורים ותלמידים

הכשרת רכזי מקצוע באמנויות

מקום
המכללה האקדמית
וינגייט

חונכי סטאז' אמנויות

המכללה האקדמית
וינגייט

תאריך
ימי חמישי ,על פי
שנה"ל האקדמית
20.6.13 – 25.10.12
ימי חמישי ,על פי
שנה"ל האקדמית
20.6.13 – 25.10.12

אוכלוסיית יעד
רכזי מגמות באמנויות

אירועים אגף אמנויות
מפגש ראשון למפקחים ומדריכי אגף
אמנויות – תשע"ג
" מנהיגים אמנויות" בשדה החינוך:
המגמות לאמנויות
יום עיון למתמחים וחונכים בנושא
"אתיקה בהוראת מחול"
" אמנויות מובילות חינוך" בין
האקדמיה לשדה החינוך
"שפות ואמנויות כראי של תרבות"
בשיתוף אגף שפות
" מעשה מנהיגות" במחקר וביצירת
האמנות ,על הקשר שבין יצירה,
מחקר ,חינוך ומנהיגות
אירוע שיא באמנויות" :בין יצירתיות
ומנהיגות"

מקום
תל אביב :בית
התפוצות
קריית חינוך שער
הנגב
תל אביב :מכון
מופ"ת
תל אביב :ביה"ס
לאמנויות ,מכללת
סמינר הקיבוצים
בית ברל

יום ד' כח כסלו,
תשע"ג12 .12.12 ,
מרץ 2013

השתלמויות

מורים ורכזים

מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף אמנויות
הפיקוח על החינוך למחול
" .6דפי מגמות" המחול באתר מפמ"ר מחול
אתר מפמ"ר מחול מאפשר להציג מגמות המחול הפועלות בחט"ב ובחט"ע .מגמות שטרם נמצאות
באתר ,מוזמנות להתרשם מדפי מגמה כאן .הצטרפו אלינו!
 .7צוות הפיקוח על החינוך למחול לשנת הלימודים תשע"ג
צוות הפיקוח על המחול יעמוד לרשותכם בהדרכה אישית וקבוצתית


ד"ר נורית רון ,מנהלת אגף אמנויות ומפמ"ר מחול ,טלפון נייד050-6282079 :



יעל מירו ,מדריכה ארצית050-8341924 ,



לנה בר-מאיר ,מדריכה ארצית052 - 7626531 ,



ד"ר שלומית עפר ,מדריכה ארצית 054-4921161



שירי לילוס ,מדריכה ארצית 054-5808280



הילה קובריגרו ,מדריכה ארצית 052-3598034



מיכל רלוי ,מדריכה ארצית 050-7635411



לירון לבינגר ,מדריכה ארצית 054-47723038



אביטל חורש – מדריכה ארצית למחול בחמ"ד 054-7723038



אורית ארז -מדריכה ארצית למחול בחינוך המיוחד 054-4780507

בברכת שנה טובה ,מצוות הפיקוח על החינוך למחול
ד"ר נורית רון
מנהלת אגף אמנויות ומפמ"ר מחול
העתקים:
פרופ' עופרה מייזלס ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
דליה פניג ,סגנית יו"ר מזכירות הפדגוגית  /מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי
ד"ר אברהם ליפשיץ – ראש מנהל חמ"ד
הגב' יפה פס – מנהלת חט"ע
ד"ר משה דקלו  -מנהל אגף הבחינות
מנהלי המחוזות
מפקחים כוללים

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

רח' השלושה  , 2חדר ( 544ליד אצטדיון יד-אליהו) * תל-אביב 61092
 03-6896037 03-6896134 פקס 03-6896125

E-Mail: nuritron@education.gov.il ; dance_educ@education.gov.il

