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  בקשה לקבלת מידע – מחול ת/תעודת מדריך

 פתח דבר

ביחס ל"תעודת מכללות אקדמיות, מ, ובפרט תיכוניים-מוסדות עלמטרת הפניה הינה לקבל מידע מ

פניה הינה לשם קבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך ה .מדריך/ת מחול"

כלפי מי מהמשיבים לפנייה, והמשרד יהיה אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כל שהיא  פעולותיו.

רשאי לשקול את צעדיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים ולהשתמש במידע זה בין היתר על 

 .קבוע את מדיניותו בנושאמנת ל

מספר גורמים מעלים קושי יחד עם זאת,  .עולה וצומח כל שנהבבתי הספר מספר מגמות המחול 

שפע גידול בה. בין גורמים אלה ניתן למנות את הבאים: חוללמגמות המבגיוס תלמידים/ות 

 ביחסבתחום המחול היקף שעות כפול החובה להשקיע , המוצעים לתלמידים מקצועות הבחירה

ההולכת  של התלמידים והדרישה, הפחד מהתחייבות ארוכת טווח מקצועות הבחירה האחריםל

בעיקר קושי זה בולט  .ם סיום התיכוןלהשתלבות בשוק העבודה ע למידה המכווןלאפיק וגוברת 

 . בשנים האחרונות בבתי הספר שאינם מתמחים באמנויות

הלימודים במגמת המחול במהלך שנות  החליט לקדם פיקוח על החינוך למחוללאור האמור לעיל, ה

 מחול" ת/"תעודת מדריךהספר, במסגרת לימודי -הכרה בלימודים במגמה בבתי אפשרות של

  .תיכוניים-במוסדות על

להדרכת מחול , בביה"ס במהלך לימודיהם ,תלמידי מגמת המחול יקבלו הכשרה ובמסגרת ז

להכיר בלימודים אלה  תיכוניים-, אשר תאפשר למוסדות העלבחינוך הבלתי פורמאלי בלבד

להשתלב בשוק  בוגרי המגמה שתוענק להם התעודה,תאפשר ל תעודה זו אצלם.תעודה ה ימודיבל

 העבודה.

ו למדשאושרה ע"י הפיקוח על החינוך למחול, אשר לתלמידי מגמת מחול   ההכרה תינתן רק

 והשלימו היבחנות חיצונית ופנימית ב"אמנות המחול".יב'  –' אי במסגרת המגמה בכיתות

 תשפ"א.שנת בתחילת מחול"  ת/של "תעודת מדריךנבקש לפתוח אפשרות זו 
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 בקשהמטרת ה

  

למנהלי בתי הספר רשמי מסמך הנחיות לפרסם  ,בהמשך לקבל מידע שיאפשר לובכוונת המשרד 

 ולרכזי מגמות המחול. 

אינו חל על תחום המחול וברוב המוסדות המכשירים לתעודת  1988-, התשמ"חחוק הספורט

תעודות  מסלולים המקנים  מציעים ,יםמוכרי הספורט הענפלצד תעודות ב ,לפי החוק מדריך

ללא קשר למוסדות להשכלה גבוהה בדרך כלל הקורסים מגוונים, ללא פיקוח ו מדריך מחול .

 בתחום המחול.

ולכת וגוברת לבעלי תעודות מדריך כעדות לסטנדרט במוסדות הבלתי פורמאליים ישנה דרישה ה

  של דרישה מחברות הביטוח.מקצועי וב

 

 מחול ת/הרכב תעודת מדריךהחלק שניתן להכיר בלימודים ב

 על פי החלוקה הבאה: שעותהמ ורכביכול להיות מ, בתחום המחול תעודת המדריךהחלק בלימודי 

היקף  שם הקורס
 שעות 

 היכן מתקיים 

לימודים במסגרת תכנית הלימודים  שעות 120 בלט קלאסי

  .המחייבת במחול כתחום התמחות

צוות ידי הקורסים המדעיים יועברו רק על 

 הכשרהאשר עבר את  מגמת המחול

 ייעודית לכך.

 שעות 120 מחול מודרני

 שעות 120 כוריאוגרפיה

 שעות 120 ומוסיקה למחול תולדות המחול

 שעות 30 אנטומיה יישומית למחול

 שעות 30 לוגיה יישומית למחולופיזי

  עותש 15 פציעות ספורט

 עותש 15 תזונה

חלק מהשעות  קייםניתן ל –בית ספרי  עותש 30 התנסות מעשית

על פי אופי  ,מעורבות החברתיתמסגרת הב

 .הפעילות

שעות(, הרחבה במסגרת  10בית ספרי ) עותש 24 עזרה ראשונה

 .בתשלום נוסף יתכן ,המגמה
 

 .בענף ספורט מוכרתעודת מדריך חלק בל דומהזה  חלק
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 "תעודת מדריך מחול" מסלולההכרה בלימודים כחלק ממטרות 

 ואפשרות להשתלבות מיידית בשוק העבודה לבוגרי מגמת המחול. הקניית אופק מקצועי .1

 בתחום. העל תיכונייםהמוסדות חיזוק הקשר בין בוגרי מגמות המחול עם  .2

 .העל תיכוניים וסדותבמוצמיחה במספר התלמידים במגמות המחול ובמסלולי המחול  .3

 

 פיקוח על החינוך למחולנדרשת בערכות יה

 יישומית למחול והפיזיולוגיה ההרחבה של לימודי האנטומיה לועדת מקצוע עליונה  אישור

 ת במסגרת תכנית הלימודים הקיימת.כל זא ,וצמצום לימודי מוסיקה למחול ותולדות המחול

 המוסדות העל תיכוניים.המחול  ילולקשר עם מנהלי מס 

  ומורי מגמות המחול לצורך היערכות ובחינת הביקושחשיפת האפשרות לרכזי. 

 ות למנהלי בתי הספר ורכזי המגמותמכתב הנחי. 

 

 מגמת המחולנדרשת בערכות יה

 .מינוי מנחה להתנסויות המעשיות של התלמידים מתוך צוות מגמת המחול 

  המוסדות העל תיכונייםמינוי מורה מוביל במגמת המחול אשר אמון על הקשר עם. 

 ערכות ללימודי מדעים מורחבים.יה 

 מגמת המחול בתשפ"א. יחשיפת האפשרות בפני הורי תלמיד 

 

 יהיו על פי הטבלה הבאה:לצורך ההכרה  ותהציונים שיועברו למוסד 

 ציון היקף שעות  שם הקורס
 "במגן י שעות 120 בלט קלאסי

 ב"מגן י שעות 120 מחול מודרני

 ב"מגן י שעות 120 כוריאוגרפיה

 סופי בגרות שעות 120 תולדות המחול 

 סופי בגרות שעות 30 אנטומיה יישומית למחול

 סופי בגרות שעות 30 פיזיולוגיה יישומית למחול

 חקרעבודת  – סופי בגרות שעות  15 פציעות ספורט

 חקרעבודת  – סופי בגרות שעות 15 תזונה

 ציון בית ספרי שעות 30 מתודיקה והתנסות

  – "עובר" שעות 24 עזרה ראשונה

  באוגוסט של אותה השנה. 1-ביולי בשנת סיום המחזור ועד ה 1-ה ביןהציונים יועברו למוסד 
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  ומעוניינים להשלים את הליך ב "והשלימו את חובותיהם בכיתה יתלמידים שלא נבחנו

בשנה העוקבת ורכז המסלול מטעם המגמה יעביר את  "נבחן משנה"ירשמו כ, ההיבחנות

 הציונים הנדרשים למוסד.

 
 הבקשמועד ומקום הגשת המענה ל

 

 , יש לשלוח אל:בקשה זואת המענה ל

 הפיקוח על החינוך למחול

Dance_educ@education.gov.il 

 5.7.20תמוז תש"ף, התאריך  ג"י ראשוןעד יום 
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