פיתוח מקצועי תשפ"ג
תוכנית שנתית
הפיקוח על החינוך למחול
מעודכן אוקטובר 2022

בתמונה :מגמת המחול "בן צבי" קריית אונו
צילום :רונן שחר

פתח דבר
"מורה בינוני אומר .מורה טוב מסביר .מורה מצוין מדגים.

מורה מושלם מעורר

השראה"( .וויליאם ארתור וורד)

תוכנית הפיתוח המקצועי לשנה"ל תשפ"ב יוצאת לדרך.
הקורסים בתוכנית שלפניכם נבנו ככל שניתן בהלימה לצו השעה וכוללים :למידה
היברידית ,למידה מרח וק ,למידה מסורתית ולמידה עצמאית.
מטרת הקורסים בתוכנית היא הרחבה והעמקה של הידע המקצועי ,הפדגוגי
והאמנותי של מורי המחול המקצועיים הן בתחום התאוריה והן בתחום הביצוע
והיצירה ומתן מודל הלכה למעשה לעבודת ההוראה שמשתנה תדיר בתקופה זו.
ברצוני להודות לכל השותפים לפיתוח המקצועי ובייחוד לצוות מדריכות הפיקוח על
החינוך למחול.
נשמח לראותכם איתנו,
הילה קובריגרו-פנחסי
מפמ"ר מחול
* כלל הפעילויות פנים אל פנים יתקיימו בהלימה להחלטות משרד הבריאות וצו בריאות העם.
* כלל ההשתלמויות המעשיות מותנות באישור תקציבי שטרם ניתן נכון לאוגוסט 2022
* פתיחת ההשתלמויות מותנת בהשתתפות של  15משתתפים רשומים לפחות.

*
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הזכות לשינויים שמורה

צוות הפיקוח על החינוך למחול תשפ"ג
הילה קובריגרו-פנחסי – מנהלת תחום דעת מחול
שירי לילוס – מדריכה ארצית למחול
סיון פלר – מדריכה ארצית למחול
נועה שגיא – מדריכה ארצית למחול
שלי אלמוג  -מדריכה ארצית למחול
לימור חייבי – מדריכה ארצית למחול
תמי לוטן – מדריכה ארצית למחול
אביטל חורש – מדריכת מחול בחמ"ד
מירב שופן – מורה מובילה מחוז דרום

שותפות לפיתוח המקצועי
אילנה דנגור – מלווה את הפיתוח המקצועי עם המרכז לביכורי עיתים
נטע סובול הלפרין – מובילת קהילה ,יסודי מחוז דרום
אלה סובוטין – מובילת קהילה ,יסודי מחוז דרום
נעמה בן שלמה – מובילת קהילה ,יסודי ירושלים מנח"י
כוכבית סאסי  -מובילת קהילה ,יסודי ירושלים מנח"י
רוני אדר – מובילת קהילה ,יסודי מחוז צפון
נטלי בר – מובילת קהילה ,יסודי מחוז צפון
ליאת כרמלי – רכזת קהילות מורים ,המכללה האקדמית ספיר
ליזה שלום – רפרנטית סטאז' אגף א' אמנויות
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הזכות לשינויים שמורה

תוכן עניינים
שם ההשתלמות

רכזת
השתלמות

אופי ההשתלמות
וסך השעות

השתלמויות מעשיות בביכורי העיתים:
* בלט קלאסי ( 60שעות)
* מחול מודרני ( 60שעות)
* חדש!!! בין תאוריה לכוריאוגרפיה ( 30שעות)
קהילת רכזים ארצית תשפ"ג

אילנה דנגור

 30/60שעות אופק חדש ועוז
לתמורה – כולל יום עיון ארצי,
עם חופשת סמסטר

6

נועה שגיא
סיון פלר

 30שעות אופק חדש ועוז
לתמורה

9

ליאת כרמלי

 60שעות אופק חדש ועוז
לתמורה

10

נטע סובול הלפרין
אלה סובוטין
נעמה בן שלמה
כוכבית סאסי

 60שעות אופק חדש ועוז
לתמורה

10

 60שעות אופק חדש ועוז
לתמורה

10

קהילת מורים ביסודי במחוז צפון

נטלי בר
רוני אדר

 60שעות אופק חדש ועוז
לתמורה

10

קהילת מורות חמ"ד

אביטל חורש
אלישבע רוזוג

 60שעות אופק חדש ועוז
לתמורה

18

קהילת מובילי קהילות
קהילת מורים ביסודי מחוז דרום
קהילת מורים ביסודי במחוז ירושלים ומנח"י

מידע
נוסף
בעמ'

מקוון!! קורסים לפיתוח מקצועי מבית המשתלם!
חדש!! הנחיית עבודות גמר וחקר לתלמידות מגמת
מחול
חדש!! אורח חיים בריא תשפ"ג

שירי לילוס

הפעלה מחדש :הכשרת רכזי מקצוע למחול

נועה שגיא

הפעלה מחדש קיץ! פדגוגיה דיגיטלית ג'

סיון פלר

לאורך השנה "הכוורת"
מיזם למורה הכולל ביסודי

מנטורים שונים
מהכוורת
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הזכות לשינויים שמורה

סיון פלר

 30שעות אופק חדש ועוז
לתמורה  -מקוון

11

 30שעות אופק חדש ועוז
לתמורה  -מקוון
 30שעות אופק חדש ועוז
לתמורה  -מקוון
 30שעות אופק חדש ועוז
לתמורה  -מקוון
אופק חדש (שעות בהתאם
לבחירת המורה עד  30שעות)

13
12
13
14

השתלמויות – אגף אמנויות
הכשרת חונכי סטאז' באמנויות שלב א'
(בית ברל  /מקוון ברובו)

מוניקה פרידמן

הכשרת חונכי סטאז' באמנויות שלב ב'
(מכללת גבעת וושינגטון  /מקוון ברובו)

תמי אורדו

חדש!! מורים בשנתם הראשונה
(מקוון בחלקו)

 30שעות אופק חדש ועוז לתמורה
15
 30שעות אופק חדש ועוז לתמורה
15
 30שעות אופק חדש ועוז לתמורה
17

יפורסם בהמשך

ימי עיון ארציים ואירועים מרכזיים – מחול
יום עיון לפתיחת שנה"ל תשפ"ג
יום עיון לרכזי ובוחני בחינות
הבגרות המעשיות – דיון בתהליכי
הערכה
יום עיון בשיתוף האקדמיה הגבוה
למוזיקה ומחול
טכניקה ,כוריאוגרפיה ומחול לכל
יום עיון עריכת משוב
לקראת תעודת מדריך מחול
כנס תלמידות במגמות מחול בחמ"ד
תחרות מצטיינים וערב עבודות
נבחרות
יום עיון לסיכום שנה"ל תשפ"ג

נועה שגיא
סיון פלר
נועה שגיא
סיון פלר
תמי לוטן
אילנה דנגור; נועה
שגיא; שלי אלמוג; סיון
פלר
שירי לילוס
אביטל חורש
תמי לוטן
נועה שגיא

יום ד' 21.9.22
מקוון
יום ד' 23.11.22
מקוון
יום ג' 20.12.22
במהלך חופשת החנוכה אקדמיה,
ירושלים
יום ד' 18.1.23
מקוון
יום ה' 23.3.23
28.5.23
מרכז סוזן דלל
יום א' 2.7.23
להקת פרסקו ,יורם כרמי

20:00 – 16:00
20:00 – 16:00
15:00 – 9:00
20:00 – 16:00
ימסרו בהמשך
22:00 – 16:30
15:30 – 10:00

תאריכי עוגן נוספים
רסיטל במחול מעשי

תמי לוטן

בחינה מעשית עבודות גמר
מקצה א' ,ב'  ,ג'

נועה שגיא

תחרות כוריאוגרפיה מקוונת לבתי
ספר יסודיים

שלי אלמוג
לימור חייבי
תמי לוטן

ימים ב' ,ג' ,ד' 20-22.2.23
מכללת סמינר הקיבוצים
יום א' ;19.3.23
ימים ג' ,ד' 28-29,3.23
תאטרון מחול ענבל
מאי 2023

16:00 – 8:00
17:00 – 8:00
15:00 – 9:00
פירוט ישלח
בהמשך

ערב עבודות נבחרות
ותחרות מצטיינים ארצית
רבע גמר ,חצי גמר וגמר
יום עיון לחונכים ומתמחים בהוראה

ליזה שלום

 17.5.23רבע גמר וחצי גמר
 28.5.23גמר וערב עבודות נבחרות
מרכז סוזן דלל
מועד יימסר בהמשך

אחה"צ

אירוע שיא באמנויות  -מחוז דרום

אלה סובוטין ,נטע סובול

מועד יימסר בהמשך

אחה"צ
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הזכות לשינויים שמורה

השתלמויות מעשיות במרכז לביכורי העתים
בלט קלאסי ,מחול מודרני עכשווי וחדש!!! בין תיאוריה
בלט קלאסי ומחול מודרני עכשווי
אנו שמחות מאוד להמשיך את שיתוף הפעולה המוצלח בין הפיקוח על החינוך למחול ,מרכז ביכורי
העיתים ואגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה במשרד החינוך.
במסגרת שיתוף הפעולה מתקיימות השתלמויות מעשיות במחול בימי ג' בשבוע .למורי משרד
החינוך בעלות מסובסדת ככל שניתן .שיתוף פעולה זה נותן מענה לצורך הייחודי של
המורות.ים למחול להמשיך ולפתח את היכולות הטכניות ,היצירתיות והפדגוגיות בהלימה לתוכנית
הלימודים ולנושאים רוחב במערכת החינוך.

מספר המקומות מוגבל! חניה חינם למקדימים להירשם !!!
צוות המורים מבכירי מורים/האמנים בארץ ובעולם:
קלאסי :אלכסנדר אלכסנדרוב ,נינה גרשמן ,מאטה מוראי ,קלייר בייליס נגר ,אלכס שמורק ,לאה
ינאי ואייל נחום.
מודרני ועכשווי :ד"ר יעל פלקסר ,ד״ר רנה בדש ,ענת ועדיה ,יעל קליק ,טל אדלר ,רביד אברבנל.
מועד ההשתלמות
בלט קלאסי ,מחול מודרני
השעורים מתקיימים בימי ג' החל מה 25.10.22 -עד ה –  13.6.23סה"כ  29מפגשים.
ביום הבחירות ה 1.11.22-יום הבחירות לא יתקיים שיעור
בנוסף יום עיון מעשי מרוכז ב 20.12.22-במהלכו יחשבו שני שיעורים.
מיקום ושעות השיעורים בהשתלמויות
בלט קלאסי 09:15-10:45
מחול מודרני עכשווי 11:00-12:30
השיעורים יתקיימו במרכז לביכורי העיתים ברח' לינקולן  16פינת סעדיה גאון  11תל אביב.
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הזכות לשינויים שמורה

חדש!!! בין תיאוריה לכוריאוגרפיה
השנה נפתח מסלול מיוחד של עבודת גמר במחול לתלמידי מגמות המחול .עבודות הגמר במחול
משלבות בין הפן התיאורטי ,החקר ומסקנותיו ובין התוצר המעשי הכוריאוגרפי שנבנה לצידו ועל
בסיסו .מסלול מיוחד ,זה דורש הידוק הקשר בין המורה לכוריאוגרפיה והמורה לתולדות המחול
והנחיית הכוריאוגרפיה תוך דיאלוג מתמיד עם תיאוריה ובהסתמך על מסקנות חקר.
בכדי לתת מענה לליווי תהליך זה נבנתה ההשתלמות המעשית .יוצגו מודלים לחיבור ועבודה שותפת
כמו כן תערך רפלקציה וניסוח משותף של מודלים חדשים שעולים להנחיית תלמידות.ים.
ההשתלמות מתקיימת במסגרת שיתוף הפעולה המוצלח בין הפיקוח על החינוך למחול ,המרכז
ביכורי העיתים ואגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה במשרד החינוך.

למורי משרד החינוך בעלות מסובסדת.
מספר המקומות מוגבל! חנייה חינם למקדימים להירשם !!!
צוות המורים :רייצ'ל ארדוס ואמניות.ים אורחים :רננה רז ,עודד גרף ,הילל קוגן
מועד ההשתלמות
השעורים מתקיימים בימי ג' החל מה 8.11.22 -עד ה –  14.2.23סה"כ  15מפגשים.
כולל מפגש אחד ב 20.12.22-במסגרת יום עיון ארצי

מיקום ושעות השיעורים:
בין השעות 9:15 –10:45
במרכז לביכורי העיתים ברח' לינקולן ( 16פינת סעדיה גאון  )11תל אביב.
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הזכות לשינויים שמורה

היקף ההשתלמויות
ההשתלמות מוכרת לצרכי קידום מקצועי למורי "עוז לתמורה" ו"אופק חדש"
בלט קלאסי  60 -שעות
מחול מודרני ועכשווי–  60שעות
בין תיאוריה לכוריאוגרפיה –  30שעות
ההכרה בפיתוח המקצועי לקידום מקצועי מותנית בהרשמה ליומן ההשתלמות במרכז פסג"ה ת"א,
הגשת עבודה ותשלום סמלי עבור כל  30שעות השתלמות.
אוכלוסיית היעד
מורות.ים מקצועיות.ים למחול
מחיר ההשתלמות
בלט קלאסי ומחול מודרני :למורי משרד החינוך  ₪ 600בלבד! למורות.ים שאינם ממשרד החינוך
מחיר יימסר בהמשך.
בין תיאוריה לכוריאוגרפיה :למורי משרד החינוך  ₪ 300בלבד! למורות.ים שאינם ממשרד
החינוך מחיר יימסר בהמשך.
לכל השתלמות תשלום סמלי נוסף למרכז פסג"ה תל אביב לכל  30שעות השתלמות .
לידיעה  :ניתן להירשם לכל אחד מן הקורסים בנפרד.
הרשמה להשתלמות
ההרשמה בשני שלבים:
 .1הרשמה מוקדמת במרכז ביכורי העתים ,רחוב לינקולן  16תל אביב (פינת סעדיה גאון)
שימו לב :חניה חינם למקדימות.ים להירשם  -בעת ההרשמה יש למסור את מס׳ וסוג
הרכב כדי להבטיח מקום חנייה.
טלפוןoffice@tlvitim.co.il 073-3844080 :
 .2הרשמה ביומן ההשתלמות החל מתחילת נובמבר בקישור הבא ותשלום למרכז פסג"ה תל
אביב.
לפרטים נוספים:
אילנה דנגור בטלפון052-6682105 :
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הזכות לשינויים שמורה

קהילת רכזי מחול תשפ"ג
ההשתלמות בנושא "קהילת רכזי מחול תשפ"ג" ,נותנת מענה למגוון הנושאים בהם עוסקים רכזי
מגמות המחול בפעילות השוטפת .ההשתלמות תתקיים בפורום ארצי ותיתן מענה וכלים לאתגרים
הניצבים בפני הרכזות.ים בעבודתן.ם ותאפשר "שיח עמיתות.ים" ושייכות לקהילה.
ההשתלמות השנה תורכב משישה מפגשים ארציים.

מועד המפגשים ומקום ההשתלמות
מועד המפגש

יום

נושא המפגש

מקום המפגש

שעות

מקוון

20:00 – 16:00

21.9.22

רביעי

23.11.22

רביעי

יום עיון לפתיחת שנה"ל
תשפ"ג
יום עיון לבוחנים בבחינות
הבגרות המעשיות

מקוון

20:00 – 16:00

20.12.22
חופשת חנוכה
18.1.23

שלישי
רביעי

יום עיון טכניקה,
כוריאוגרפיה ומחול לכל
יום עיון עריכת משוב
לקראת תעודת מדריך
מחול

האקדמיה
הגבוהה ,ירושלים
מקוון
א-סינכרוני

17.5.23
28.5.23

רביעי
ראשון

תחרות מצטיינים וערב
עבודות נבחרות ארצי

מרכז סוזן דלל

22:00 – 18:30

2.7.23

ראשון

יום עיון לסיכום שנה"ל
תשפ"ג

להקת פרסקו ,תל
אביב

15:30 – 10:30

15:00 – 9:00
20:00 – 16:00

היקף ההשתלמות
מוכר לקידום המקצועי בהיקף של  30שעות לעוז בתמורה ואופק חדש

מותנה בהרשמה ליומן ההשתלמות בהגשת עבודה ותשלום של סמלי למרכז פסג"ה תל אביב.
אוכלוסיית יעד
רכזי מגמות מחול
מחיר ההשתלמות והרשמה
ההשתלמות מסובסדת במלואה למעט תשלום סמלי למרכז פסג"ה תל אביב.
הרשמה בקישור הבא החל מחודש נובמבר.
לפרטים נוספים:
נועה שגיא dance_educ@education.gov.il
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הזכות לשינויים שמורה

קהילות מורות.ים לומדות בתחום המחול ביסודי:
מחוז דרום ,מחוז ירושלים ומנח"י ומחוז חיפה וצפון
המודל של "קהילת מורות.ים מקצועית לומדת" צמח והתפתח במערכות חינוך בכל רחבי העולם
בצורות ובדרכים שונות בד בבד ,ולעיתים כאלטרנטיבה להשתלמויות המורות.ים המסורתיות.
קהילות הלמידה מעוגנות בשתי הנחות עיקריות :האחת ,הידע המקצועי נמצא בחוויות היום-
יומיות של המורות.ים ולכן ניתן להבינו בצורה הטובה ביותר באמצעות רפלקציה ביקורתית
משותפת עם אלה החולקים את אותה חוויה .השנייה ,מעורבות פעילה של מורות.ים בקהילות
למידה מקצועיות תרחיב את הידע המקצועי שלהם ,וכפועל יוצא מכך תשפר את הלמידה של
התלמידים.
לכל קהילה :מוביל קהילה ,שהוכשר והשתייך לקהילת מובילים לומדת וגוף אקדמי מלווה.
מוביל.ת הקהילה מקבל.ת שכר להובלתה ותקציב נוסף למרצות.ים מקצועיות.ים שיזמין .תזמין
בכדי לקדם מקצועית את הקהילה בהתאם לצרכיה .ההצטרפות לקהילת המובילים מותנת
בהמלצת המפמ"ר.
שעות הפעילות בקהילה מוכרות לקידום מקצועי!
התרשמו מפעילות הקהילות בקישור – ראו כאן
ימשיכו פעילותן:


קהילת מורות.ים ביסודי מחוז ירושלים ומנח"י בהובלת נעמה בן-שלמה וכוכבית סאסי
פרטים והרשמה יפורסמו בהמשך



קהילת מורות.ים ביסודי במחוז דרום בתחום המחול והתיאטרון
פרטים והרשמה יפורסמו בהמשך



קהילת מורות.ים ביסודי מחוז חיפה וצפון בהובלת נטלי בר ורוני אדר
פרטים והרשמה יפורסמו בהמשך

הקהילות יחלו פעילותן בספטמבר 2022
היקף השעות המוכר לקידום מקצועי בהשתייכות לקהילה:
מוכר לקידום המקצועי בהיקף של  60שעות לעוז בתמורה ואופק חדש

מותנה בהרשמה ליומן ההשתלמות בהגשת עבודה ותשלום דמי הרשמה למכללת ספיר.
אוכלוסיית יעד
מורות.ים מקצועיות.ים למחול
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הזכות לשינויים שמורה

השתלמויות מקוונות בשיתוף אגף א' לפיתוח פדגוגי
הפיתוח המקצועי המקוון מקדם תהליכי הוראה ,למידה והערכה בהלימה למאה ה.21 -
בתחום המחול יתקיימו שלושה קורסים במודל "איחוד מול ייחוד" וקורס דיסציפלינארי אחד.
השתלמות דרך מט"ח:

חדש!!! הנחיית עבודות גמר וחקר לתלמידות מגמת מחול
מסלול עבודות גמר לתלמידים במגמת מחול יוצא לדרך! לצד מסלול "תעודת מדריך מחול".
תהליך החקר הוא העוגן והבסיס ליצירת מחול ,העמקה בתוכן תיאורטי והפנמתו ביישום פרקטי
תנועתי .השתלמות זו נועדה ללוות את המורות.ים בתהליך :הנחיית עבודות גמר במגמות המחול,
הנחיית עבודות חקר במסלול תעודת מדריך מחול ובהערכה חלופית.
בהשתלמות יינתנו כלים לבניית תכנית העבודה השנתית ,מודל להנחיית שלבי עבודת החקר,
עקרונות המחקר התיאורטי וחיבורו לתחום .כמו כן ,באמצעות מפגש עם יוצרים-חוקרים
ובהשראת דרכי הפעולה שלהם ייבנו מודלים להנחיית תלמידים תוך הקניית מיומנות של חשיבה
עצמאית ,ביקורתית ויצירתית.
מועד ההשתלמות:
ההשתלמות תחל ב-ג' בתשרי תשפ"ג 29/9/22 ,במפגש סינכרוני.
ותתקיים בימי ה' בשעות הערב.
מועדי מפגשים מדויקים יפורסמו בהמשך.
קהל היעד :מורים למחול בייחוד בתחומים התאורטיים
היקף ההשתלמות
השתלמות בהיקף  30שעות כולל ציון .מוכרת לאופק חדש ולעוז לתמורה.
מחיר ההשתלמות ופרטים הרשמה
עלות ההשתלמות  ₪ 30פרטים נוספים וקישור להרשמה ראו  -כאן
לפרטים נוספים:
סיון פלר dance_educ@education.gov.il
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הזכות לשינויים שמורה

השתלמות דרך אלנט:

הפעלה מחדש :כלי ניהול לרכז.ת המקצוע
להוביל את הצוות ,לנהל את הידע ,לקדם את תחום הדעת ,להפגין מיומנויות פדגוגיות ,לגבש תכנית
הערכה ,לייצר שיח פורה עם המנהל.ת וכל זאת מבלי לקחת בחשבון את ההוראה בכיתה ...כל אלו
ועוד מרכיבים את תפקיד רכז/ת המקצוע .לא פשוט ,נכון? איך מצליחים לעמוד באתגר /אחריות?
כיצד אפשר להשתפר ולהתחדש?
קורס פיתוח מקצועי חדש המיועד לרכזי מקצוע בתחום המחול ינסה לתת מענה לאתגר ,תוך חיבור
בין בירור עקרוני של תחומי אחריותכם כרכזים ,לבין כלים ניהוליים מעשיים שיסייעו לכם לעמוד
באופן מיטבי באחריות זו .במהלך הקורס יושם דגש רב על שיתוף ולמידת עמיתים ,מתוך כבוד
והערכה לניסיון הרב שאתם מביאים אתכם ,ומתוך כוונה לעודד אימוץ דפוסים של שיח ושיתוף
עמיתים בעבודה השוטפת של הובלת צוות בבית הספר.
קהל היעד :רכזים חדשים וותיקים כאחד בתחום המחול.
היקף ומבנה ההשתלמות:
 30ש"ש כולל ציון .מוכרת לאופק חדש ולעוז לתמורה.
ההשתלמות כוללת מפגש פתיחה פנים אל פנים 3 ,מפגשים סינכרוניים בהם נקיים למידת עמיתים
המבוססת על תחקיר משותף של היישומים והפקת לקחים ,כולל הצעות לשכלול הכלים על סמך
"חוויית המשתמש" ויחידות לימוד א-סינכרוניות בהם תתנסו ביישום כלי ניהול ,בעבודה השוטפת
בבית הספר ומול רכזי המקצוע.
מועד פתיחת ההשתלמות :מפגש פנים אל פנים ,יימסר בהמשך.
מחיר ההשתלמות ופרטי הרשמה
עלות ההשתלמות  ₪ 30קישור להרשמה ראו  -כאן
לפרטים נוספים:
נועה שגיא dance_educ@education.gov.il
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הזכות לשינויים שמורה

השתלמות דרך מט"ח:

הפעלה מחדש :אורח חיים בריא תשפ"ג
השנה נמשיך לעסוק בנושאי העל :פיזיולוגיה ,אנטומיה יישומית למחול ,תזונה ופציעות מחול ,לצד
חשיפה והעמקת ההיכרות עם הקורס המקוון החדש לתלמידים בפיזיולוגיה .הרצאות אורח :ד"ר
ורד אביב – מח ואורח חיים בריא ושלי רוזנשטט – שרשראות ויחסי גומלין בין חלקי הגוף יציבה
ופציעות.
מועד ההשתלמות
ההשתלמות תחל לאחר החגים .במסגרת הקורס יתקיימו ארבעה מפגשים סינכרוניים בימי ג'.
מועדי המפגשים יפורסמו בהמשך.
שאר היחידות יהיו למידה אסינכרונית.
ההשתלמות תהיה מרווחת ופרושה לכל אורך השנה.
קהל היעד
מורים למחול
היקף ההשתלמות
השתלמות בהיקף  30ש"ש כולל ציון .מוכרת לאופק חדש ולעוז לתמורה.
מחיר ההשתלמות ופרטים הרשמה
עלות ההשתלמות  ₪ 30פרטים נוספים וקישור להרשמה ראו  -כאן
לפרטים נוספים:
שירי לילוס shiri.lilos@gmail.com

השתלמות דרך אלנט:

השתלמות קיץ :פדגוגיה דיגיטלית ג'
פרטים יפורסמו בהמשך

13



הזכות לשינויים שמורה

מיזם דרך מט"ח:

"הכוורת" למורי היסודי
פיתוח מקצועי מקוון ,מותאם אישית בתחומי הדעת למורי היסודי
המורים בבתי הספר היסודיים מתמודדים עם אתגר ייחודי .רבים מלמדים תחומי דעת מגוונים,
בכיתות שונות ועליהם להעניק בסיס ידע ומיומנויות ייחודיות לתחומים אלו .בשל המשימות
הרבות והעומס המוטל על המורים קיים קושי להתמקצע בכל תחומי הדעת שאותם הם מלמדים.
"הכוורת" –נותנת מענה מדויק למורים ביסודי.
בסביבת לימוד מקוונת וחדשנית ,התאגדו יחד רוב תחומי הדעת הנלמדים ביסודי ,על מנת
לייצר למידה מקצועית ,עשירה ומדויקת ,במנות קטנות המאפשרת תהליכי פיתוח מקצועי
במספר תחומי דעת באותה שנה.
הסביבה מכילה יחידות השתלמות של :ידע ,מיומנויות ,ערכים ,פרקטיקות הוראה מגוונות
וחדשניות ,כלים ללמידה מרחוק וללמידה מעורבת ועוד.
יחידות ההשתלמות בתחומי הדעת השונים הן בהיקף של  10,9,6,3וניתן ללקט אותן בתמהיל
מדויק המותאם אישית לכל מורה לפי בחירה ולפי תחומי הדעת אותם מלמד/ת באותה שנה.
בנוסף ,הסביבה מציעה גם השתלמויות שלמות של  30שעות.
כל מורה בוחר/ת מה רוצה ללמוד ,איפה ,מתי וכמה.
לכל מורה יהיה "מנטור/ית מלווה" במסע ההתפתחות המקצועי ,שי/תסייע בבניית
התוכנית ויהיה/תהיה שם עבורו/ה.
אל תחמיצו את ההזדמנות המיוחדת ללמוד בדיוק לפי הרצונות ,השאיפות והצרכים שלכם.
הכוורת מיועדת למורי ממלכתי ,חמ"ד ,ערבים דרוזים ,וצ'רקסים.
תחומי הדעת הנמצאים בסביבת "הכוורת":
עברית שפת אם ,ערבית שפת אם ,עברית לערבים .עברית לדרוזים ,אנגלית ,מדע וטכנולוגיה,
מתמטיקה ,תנ"ך ממלכתי וממ"ד ,מולדת חברה ואזרחות ,גאוגרפיה אדם וסביבה ,היסטוריה
ממלכתי ,ממ"ד ודרוזים ,תרבות יהודית ישראלית ,תושבע"פ חמ"ד ,מורשת דרוזית ,מחול
ותיאטרון.
מחיר ההשתלמות והרשמה
עלות ההשתלמות  - ₪ 30פרטים נוספים והרשמה ראו  -כאן
לפרטים נוספים:
שלי אלמוג ולימור חייבי dance_educ@education.gov.il
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הזכות לשינויים שמורה

הכשרת חונכי סטאז' באמנויות  -כללי
אגף אמנויות ואגף התמחות וכניסה להוראה ,מציעים לכם בזה ,מורי אמנויות המועסקים בשעות
תקן ובעלי וותק של ארבע שנים לפחות ,להצטרף לקורס הכשרה לתפקיד מורים חונכים ומלווים
בשלב ההתמחות והכניסה להוראה באמנויות .במקביל להשתתפותכם באחד מהקורסים שיערכו
בפריסה ארצית באוניברסיטאות ,במכללות ובפסגות ,עליכם לשמש כחונכים בפועל למתמחים (או
מלווים למורים בשנתם הראשונה) במקביל להכשרה .ניתן לחנוך עד שלושה מתמחים בשנה.
עבור תפקיד החונכות תקבלו כבר בשלבי ההכשרה גמול חונכות המהווה חלק מהשכר הפנסיוני
בהתאם ליחס הבא:
 2.4%מהשכר עבור מתמחה אחד
 4.8%מהשכר עבור שני מתמחים
 7.2%מהשכר עבור שלושה מתמחים
אגף אמנויות מכיר בזכותם של כל תלמידי ישראל לחינוך לאמנויות ורואה בכם המורים
לאמנויות המוציאים לפועל של חזון זה .חשוב לנו ביותר להעביר לידכם את הצמחתה של
מנהיגות מקומית לאמנויות המגבשת ביחד את זהותה המקצועית ורואה לעצמה יעד בקליטה
מיטבית של המתמחים והמורים החדשים לאמנויות.
מבנה הקורס
הקורס בנוי משני שלבים והוא פרוס על פני שנתיים.
שלב א  30 -שעות
מוכר לקידום מקצועי באופק חדש ובעוז לתמורה.
שלב ב  30 -שעות
מוכר לקידום מקצועי באופק חדש ובעוז לתמורה.
מזכה בתעודת "מורה חונך ומלווה".
תוכן הקורס
ההכשרה לתפקיד מורים חונכים ומלווים עוסקת בפיתוח תפיסת תפקיד המורה החונך כעמית
המסייע למתמחה בהסתגלותו להוראה במערכת החינוך ובקליטתו המיטבית .בקורס יוקנו כלים
לאבחון צרכיו של המתמחה ,ולהנחיה ,הדרכה והערכה ההולמים צרכים אלה .תפיסת החונכות
היא דיאלוגית-רפלקטיבית במהותה הנשענת על הבנת ההקשר החינוכי הכללי והייחודי בהוראה
תוך תמיכה בהתפתחותו המקצועית של המתמחה ושמירה על סגנונו האישי-ייחודי .ההכשרה
מעצימה את המורים הלומדים עצמם ומאפשרת להם להבין ממקום חדש את מקצוע ההוראה
ולנסח לעצמם תפיסת תפקיד מותאמת ניסיון ולמידה .
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הזכות לשינויים שמורה

תפקיד החונך  /המלווה
* המורה החונך והמלווה באמנויות הוא בדרך כלל מורה חוץ -בית ספרי ,על כן ההובלה של תהליך
השיבוץ כחונך במערכת משכ"ית או עוש"ר ,על כל המשתמע מכך ,ומעקב אחר קבלת גמול
חונכות לאורך שנת הלימודים הם באחריות החונך והמתמחה.
* מפגש שבועי של שעה עם המתמחה במקום שיתואם מראש ,לאורך כל שנת הלימודים.
* צפייה בארבעה שיעורים של המתמחה ,שני שיעורים בכל מחצית ,בתיאום עם מנהלי בתי הספר
של החונך ושל המתמחה.
* ביצוע הערכה מעצבת לקראת מחצית שנת ההוראה.
* ביצוע הערכה מסכמת מקוונת לקראת סוף שנת ההוראה.
אוכלוסיית יעד
מורים לאמנויות בעלי ותק בהוראה של  4שנים לפחות
תואר ראשון ותעודת הוראה באחד מתחומי האמנויות
רישיון הוראה באחד מתחומי האמנויות
דרישות קדם
העסקה בהוראה בשעות תקן
המלצה של מפקח/ת על תחום הדעת
חניכה בפועל של מתמחה או ליווי בפועל של מורה בשנתו הראשונה במקביל להשתלמות בקורס
מידע והרשמה
קורס חונכים שלב א' בבית ברל מידע והרשמה בקישור ראו  -כאן

לפרטים נוספים
ניתן לפנות לאגף אמנויות בדוא"לn-arts@education.gov.il :
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חדש!! מורים בשנתם הראשונה מחול
הקורס מורה מתחיל שנה א' ,מהווה נדבך משמעותי ברצף ההתפתחות המקצועית של המורה  -החל
משלב ההכשרה להוראה במהלך הלימודים ,דרך שנת ההתמחות בהוראה ,ועד לשלב הנוכחי של
'מורה חדש' .הקורס נבנה והותאם למורים למחול המלמדים בבתי הספר מתוך הבנה לצרכים
הייחודים של מורים לאמנויות ובאופן ממוקד למורים למחול .קורס זה ממשיך ומפתח את תחומי
הליבה כפי שנוסחו בהכשרה להוראה :1דמות כאדם רחב אופקים; הבנייה של ידע פדגוגי כמומחיות
מובחנת של אנשי חינוך; תקשורת אפקטיבית ,מעצימה ומיטיבה; זהות אישית ,מקצועית
וחברתית.
מקום ומועד ההשתלמות
הקורס יתקיים במודל היברידי :מפגשי פנים אל פנים בקמפוס נמיר סמינר הקיבוצים ובמרחב
המקוון.
בימי שלישי בשעות  20:15-17:45 :אחת לשבועיים מסוף אוקטובר
מספרי
המפגשים

נושא*

1

הכרות

2

למידה בין תחומית ושיתופי פעולה בתוך בית הספר

3

יוזמות מיוחדות במערכת – צוות ותלמידים

4

**משימה א-סינכונית

5
6

בדרך אל הוראה מקצועית יותר
לימודי אמנויות בבתי הספר  -אתגרים

7

**משימה א-סינכרונית

8

ניהול כיתה בשיעורי מחול – האמנם?

9

הכנה לפרזנטציות

10

פרזנטציות וסיכום

אוכלוסיית יעד
מורים בשנתם הראשונה
קישור להרשמה ראו  -כאן

1מתוך מסמך תחומי ליבה בהכשרה הפרקטית .הובלה ועריכה ד"ר נירה על-דור ,מכללת סמינר הקיבוצים.
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קהילת מורות מחול בחמ"ד
הקהילה מיועדת למורות המבקשות ללמוד בחבורה ,לפתח מטא-חשיבה על תחום הוראת המחול,
ייעודו והתפתחותו בחינוך הדתי .קהילת מורות המחול תהווה קרקע לשיתוף בהצלחות ובקשיים
בהוראת המחול בחמ"ד .בנוסף  ,במסגרת הקהילה נעסוק בסוגיות מחוליות וחוץ-מחוליות
משמעותיות ובעלות ערך רב להוראה ולהעשרת חברות הקהילה כמורות ,כרקדניות ,כיוצרות
וכנשות מחול.
המפגשים יתקיימו במספר אופנים :מפגשי זום שבהם יינתן דגש על יצירת כלים ושיתופי פעולה
להצלחת ולהעשרת שיעורי המחול בבתי הספר( .ימי ראשון  -סינכרוני) וביקורים :במספר בתי
ספר כדי לראות דרכי עבודה שונות ,מבנה פדגוגי ומערכתי שונים וקבלת השראה ודיון משותף
(ימים שונים  -פנים אל פנים) .כמו כן יינתנו משימות מעשיות ליישום הכלים שנלמדו ונדונו
בשטח( .א-סינכרוני)
מועדי המפגשים
מפגשי הזום ותאריכי הביקורים בבתי ספר יימסרו בהמשך
היקף ההשתלמות
השתלמות מוכרת לצורך קידום מקצועי בהיקף של  60שעות עם ציון במסגרת "אופק
חדש" ובמסגרת "עוז לתמורה".
ההכרה בפיתוח המקצועי לקידום המקצועי מותנת בהגשת עבודה והרשמה ביומן ההשתלמות.
אוכלוסיית היעד
מורות מקצועיות למחול הרואות את עצמן חלק מקהילת מורות החמ"ד.
מחיר ההשתלמות והרשמה
עלות  ₪ 60קישור להרשמה יפורסם בהמשך
לפרטים נוספים
אביטל חורש ואלישבע רוזוג – מובילות הקהילה
 054-7723038אביטל 050-7703523 ,אלישבע
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